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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହି ଡ୍ରାମାର େଖଳ ଆକ୍ୟୁେରଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେର ଚାଲୁଛି, ଯାହାର େଯଉଁ ଅଭିନୟ େଯଉଁ ସମୟେର କରିବା
ଦରକାର, ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହଉଛି, ଏହି କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ବୁଝିବାକୁ େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ େକେବ ଜଣାପଡିବ ? ଏେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ?
ଉତ୍ତର:େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ େଯାଗେର ମଜବୁତ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର େହବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ େସହିଭଳି ଶକ୍ତି ଆସି ନାହିଁ ଏବଂ େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ େସହି ଶକ୍ତି ମିଳିବ । ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀେର
େଯାଗବଳର ଧାର ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଅଛି । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଇେଲ େବଡା ପାର େହାଇଯିବ । ଏହା େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡର ହିଁ କଥା ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ରୁହାନୀ ବାବା ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି । ବାକି
ସମସ୍େତ େହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା । ତାଙ୍କୁ ପରମଆତ୍ମା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ମଁୁ ପରମ
ସୁପ୍ରିମ ସତ୍ୟ ଅେଟ । ମଁୁ ହିଁ ପତିତ-ପାବନ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ ର
ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ । ତୁେମ ହିଁ ମାଲିକ ଥିଲ ନା । ଏେବ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି େଦଉଛନ୍ତି — ତୁେମ
ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସୁଛ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରି, ୮୪ ଜନ୍ମ େଭାଗ କରି ଏେବ ପଛକୁ ଆସିଯାଇଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ନିଜକୁ
ଆତ୍ମା େବାଲି ମେନ କର । ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ । ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ଜିବାତ୍ମା ସହ କଥା େହଉଛି । ଆତ୍ମ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ
ରହୁନାହଁାନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚୟ େଦହ-ଅଭିମାନ ରହିଛି । ମଁୁ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ଭୁଲିଗେଲଣି । କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା,
ମହାନ୍ ଆତ୍ମା । େସମାେନ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ତ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । େକହି ବି ନିଜକୁ ଶିବ କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଶରୀରର ନାମ ଶିବ
େବାଲି ତ ବହୁତଙ୍କର ରହିଛି । ଆତ୍ମା ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାମ ରହିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ
େହାଇଥାଏ । େତେବ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି େଦହର ଅଭିମାନେର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଅମୁକ ଅେଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି — ହଁ ମଁୁ
ଆତ୍ମା । ମଁୁ ୮୪ ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରିଛି । ଏେବ ମଁୁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଗଲିଣି । ମଁୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିଲି, ପୁଣି ଏେବ ତେମାପ୍ରଧାନ
େହାଇଯାଇଛି । ବାବା େସେତେବେଳ ଆସୁଛନ୍ତି େଯେତେବେଳ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବଢିଯାଉଛି । ସୁନାେର େଯପରି ଖାଦ
ମିଶିଥାଏ ନା । ତୁେମ ପ୍ରଥେମ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲ ପୁଣି ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା, ଲୁହା ପଡି ତୁେମ ବିଲ୍କୁଲ୍ କଳା େହାଇଯାଇଛ । ଏହି କଥା ଆଉ
େକହି ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ନିର୍େଲପ େବାଲି ସମସ୍େତ କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଖାଦ କିପରି ପଡୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲମାନଙ୍କୁ ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଭାରତେର ହିଁ ଆସିଥାଏ । େଯେତେବେଳ ସମସ୍େତ ବିଲ୍କୁଲ୍ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି
େସେତେବେଳ ମଁୁ ଆସୁଛି । ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟେର ଆସୁଛି । େଯପରି ଡ୍ରାମାେର େଖଳ ସଠିକ୍ ଭାବେର ଚାଲୁଛି ନା । େଯଉଁ ପାର୍ଟ
େଯେତେବେଳ େହବାର ଥିବ େସହି ସମୟେର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ, ଏଥିେର ଟିକିଏ େହେଲ ଫରକ ପଡିପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ହଦର
ଡ୍ରାମା, ଏହା େବହଦର ଡ୍ରାମା । ବୁଝିବା ନିମନ୍େତ ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ସବୁ
ଅଭିନୟ କରୁଛୁ । େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ନା ରଚୟିତା, ନା ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଋଷି-ମୁନି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଜାଣି ନାହି,ଁୁ ଜାଣି ନାହଁୁ କହି ଚାଲିଗେଲ । ଏେବ ତୁମକୁ େକହି ଯଦି ପଚାରିେବ — ତୁେମ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ
ଜାଣିଛ ? େତେବ ତୁେମ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିବ, ତାହା େକବଳ ତୁେମ ଏେବ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ପୁଣି େକେବ ନୁେହଁ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ ହିଁ
ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ- ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ । ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟେର େସ ଏକଥା
ଜାଣିଥିବ ? ନା, ଏହାଙ୍କ ପାଖେର େକୗଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ । ତୁେମ କହୁଛ ଆମ ପାଖେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏକଥା
ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବୁଝୁଛ । ବାବାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥେର ମାତ୍ର ରହିଛି । ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟ େହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହବା ।
ଏହିପରି େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି ପାଠପଢାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ବାରିଷ୍ଟର େହାଇଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ େହାଇଗଲ । ପଢାଉଥିବା
ବାବାଙ୍କୁ ତ ମେନ ପକାଇବା ଦରକାର ନା । ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସହଜ କରିେଦଇଛନ୍ତି । ବାବା ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ମେନ କର । ମଁୁ େହଉଛି ବାବାଙ୍କର । ପୂର୍ବରୁ ତୁେମ ନାସ୍ତିକ ଥିଲ, ଏେବ ଆସ୍ତିକ େହାଇଛ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତିକ
େହାଇ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି େନଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏେବ ତୁେମ େନଉଛ । ଏେବ ତୁେମ ଆସ୍ତିକ େହଉଛ । ଆସ୍ତିକ-ନାସ୍ତିକ ଅକ୍ଷର
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅେଟ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏହି ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ପଚାରିବାର େକୗଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ପ୍ରଶ୍ନ
ଉଠୁଥିବାରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି — ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିଛ ? େତଣୁ ନାହିଁ କହିେଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ େଦଇ
ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା େହଉଛନ୍ତି େବହଦ ମାଲିକର ରଚୟିତା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି େଯ
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରାଇଥିଲି ଇବ୍ରାହିମ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି
। େଶଷ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହବ େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆସିେବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ,

େଦହ ସହିତ େଦହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଏେବ ତୁେମ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛ । ନିଜକୁ େଦହ ନୁେହଁ, ଆତ୍ମା
େବାଲି ଭାବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ େବଡା ପାରି େହାଇଯିବ । ଏହା େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡର କଥା । ମୁକ୍ତି
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େକୗଣସି ଆତ୍ମା େଫରି ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଥିେଲ ଏେବ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ବୁଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ
ପିତା େବାଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ପିତା େହଉଛନ୍ତି େଲୗକିକ, ଅେଲୗକିକ ଏବଂ ପାରେଲୗକିକ । ହଦର ବାପ େଲୗକିକ ଅଟନ୍ତ,ି
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର େବହଦର ପିତା େହଉଛନ୍ତି ପାରେଲୗକିକ ଏବଂ ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ସଂଗମଯୁଗୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପିତା, ଏହାଙ୍କୁ
ଅେଲୗକିକ କୁହାଯାଉଛି । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ େକହି ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି । େସ ଆମର ଆଦିପିତା ଅଟନ୍ତି । ଏକଥା କାହାରି
ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁ ନାହିଁ । କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଦି େଦବ, ଏଡମ... କିନ୍ତୁ ନଁାକୁ ମାତ୍ର । ମନ୍ଦିରେର ମଧ୍ୟ ଆଦି େଦବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା
। ତୁେମ େସଠାକୁ ଗେଲ ନିଜର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ରହିଛି େବାଲି ବୁଝିବ । ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆେମ ମଧ୍ୟ ବସିଛୁ । ଏଠାେର ବାବା େଚୖତନ୍ୟେର
ବସିଛନ୍ତି । େସଠାେର ଜଡ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି । ଉପେର ସ୍ ର୍ଗର ଚିତ୍ର ସଠିକ୍ ରୂେପ ଅଛି, ଯିଏ ମନ୍ଦିର େଦଖିଛନ୍ତି େସମାେନ
ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ବାବା ଆମକୁ ଏେବ େଚୖତନ୍ୟେର ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ପେର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା ସ୍ମୃତିେର
ଆସିବା ଉଚିତ୍ େଯ ଏସବୁ ଆମର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଅେଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆେମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହଉଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସିଡି
ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ, ଏେବ ପୁଣି ଆେମ ଘରକୁ ଯାଇ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ । ତା’ପେର ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି ପୁଣି ଆେମ ବାମମାର୍ଗକୁ
ଚାଲିଯାଉଛୁ । ବାବା େକେତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି — େହ
ପତିତ-ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ । ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଅ । କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ େକୗଣସି େବଶେର
ଆସିେବ । େତେବ ସିଏ କୁକୁର-ବିେଲଇ, ମାଟି-େଗାଡି ଭିତେର ତ ଆସିେବ ନାହିଁ । ଗାୟନ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଉପେର ଆସୁଛନ୍ତି ।
ବାବା ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଏହି ସାଧାରଣ ରଥେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି । ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତ,ି ତୁେମ ଏେବ ଜାଣୁଛ ।
ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତେର େଯେତେବେଳ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା େହଉଛି େସେତେବେଳ ଯାଇ ମଁୁ ପ୍ରେବଶ କରୁଛି ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ-ବଡ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତ,ି େରଙ୍ଗୁନ୍େର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଚିତ୍ର ରହିଛି ।
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏେତ ବଡ େହାଇନଥାନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏେବ ହସ ଲାଗୁଥିବ, ରାବଣର ଚିତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ
ବଡ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । େସ କିଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି । ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି େକହି ଶତ୍ରୁ ଥିେବ! ଶତ୍ରୁର ଚିତ୍ର ତିଆରି
କରି ଜଳାଉଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା, ରାବଣ କିଏ, େକେବ ଶତ୍ରୁ େହଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ବର୍ଷ ଜଳାଇ ଆସୁଛ ? ଏହି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟେର
କାହାକୁ େହେଲ ଜଣା ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଲ୍କୁଲ୍ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁେମ େହଉଛ
ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେର ରହି କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ହୁଅ ଏବଂ େମାେତ ମେନ
ପକାଅ । କହୁଛନ୍ତି ବାବା ହଂସ-ବଗ ଏକତ୍ର କିପରି ରହିପାରିେବ, ଖିଟ୍ପିଟ୍ େହଉଛି । ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ େହବ, ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ।
ଏଥିେର ବହୁତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବାବା ଚତୁର ଚିତ୍ତବିେନାଦକ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି ନା — େହ ଭଗବାନ
ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ଦୟା କର, ମୁକ୍ତ କର । େସହି ମୁକ୍ତିଦାତା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ତୁମ ପାଖକୁ େକହି ଆସିେଲ ତାଙ୍କୁ
ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେର ବୁଝାଅ, କରାଚୀେର ଜଣ-ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା-ଅଲଗା ବସି ବୁଝାଉଥିେଲ ।
ତୁେମ େଯେତେବେଳ େଯାଗେର ମଜବୁତ୍ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ । ଏେବ େସହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ । େଯାଗ
ଦ୍ ◌ାରା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ଶକ୍ତି ମିେଳ ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀେର େଯାଗର ବଳ ଭରିବାକୁ େହବ । ବର୍ତ୍ତମାନ
େସହି ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି । ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ କହୁଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ, େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରହିେଲ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ । ପାଠପଢାେର
ଏେତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସାରା ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ତୁେମ ସବୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ । ବହୁତ ଆସିଥିେଲ ପୁଣି
ଚାଲିଗେଲ । ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଳବାନ୍ ଅେଟ । ଅେନକ ଆସୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସୀ ମଧ୍ୟ େହଉଛନ୍ତି । ବାହାରକୁ
ଗେଲ ଜ୍ଞାନ ଖଲାସ । ମାୟା ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନେର ରହିବାକୁ େଦଉ ନାହିଁ । େକେତ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସୀ େହଉଛନ୍ତି ।
ଓେହା! ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି ଆେମ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ଏେବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହାଇ ନାହିଁ
। ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଛ ପୁଣି େଦବତା େହବ । ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ େହାଇଗଲା ନା । ମିଟରର ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଏେତ
ପଏଣ୍ଟ କମ୍ । ତୁେମ ଏେବ ଏକଦମ୍ ଉଚ୍ଚ େହଉଛ ପୁଣି କମ୍ େହାଇ-େହାଇ ତଳକୁ ଖସିଆସିଛ । ସିଡି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ।
ଏେବ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସିଡିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଆେରାହଣ କଳାେର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହାଇଥାଏ । ପୁଣି ଧିେର ଧିେର ଅବତରଣ କଳା
େହଉଛି । ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବାକୁ େହବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଆେରାହଣ କଳା େହଉଛି
କାହିଁକି ନା ସାଥିେର ବାବା ଅଛନ୍ତି । ଈଶ୍ ର ଯାହାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିେଦଉଛନ୍ତି, େସହି ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ େବାଲି
କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାେନ ପୁଣି ବାବା-ବାବା େବାଲି କହୁଛନ୍ତି । ବାବା ଆମକୁ ପଢାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିକଟେର ପଢୁଛି ।
ଆତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ କରୁଛି । ମଁୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ ରୂପ । ଏହି ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା କର୍ମ କରୁଛି । ଦୁଃଖ େହେଲ ଅଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ।
ବାକି ଶାନ୍ତି ତ େହଉଛି ଆମର ସ୍ ଧର୍ମ । ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ଆେର ଆତ୍ମା ତ ସ୍ ୟଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ ରୂପ ଅେଟ, ତା’ର

ଘର େହଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ । ତୁେମ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଇଛ । ତୁେମ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଥିଲ, େସହିଠାେର ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଆଜିକାଲି
କହୁଛନ୍ତି ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା େହଉ । ଏକ ଜାତି, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭଗବାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ େଲଖୁଛନ୍ତି
ଭଗବାନ ଜେଣ, ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ? ଭଗବାନ ଜେଣ େବାଲି ତ େକହି ମାନୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥେର
େଲଖିବାକୁ େହବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ, ଉପେର େଲଖି ଦିଅ ସତ୍ୟଯୁଗେର େଯେତେବେଳ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
ଥିଲା େସେତେବେଳ ଏକ ଭଗବାନ, ଏକ େଦୖବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି େହେଲ ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ େଦଉ ନାହଁାନ୍ତି ।
େଯଉଁମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର େହାଇଥିେବ େସହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଯିବ । ଆଉ େକହି ବୁଝିେବ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଅଲଗା ଅଲଗା ବସାଇ ବୁଝାଅ । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଅ େତେବ ଜଣା ପଡିବ କାହିଁକି ନା େକହି କାହାକୁ ମାନୁଥିେବ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କିପରି ବୁଝାଇବ । େସମାେନ ନିଜ-ନିଜ କଥା ଶୁଣାଇବାେର ଲାଗିପଡିେବ । ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ତ ପଚାରିବା ଦରକାର
େକଉଁଠାକୁ ଆସିଛ ? ବି.େକ.ଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତୁମର କ’ଣ େହେବ ? େକେବ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ ? ତୁେମ
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁେହଁ, ଆେମ ତ ବାସ୍ତବେର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଅଟ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ନାହଁ । ଏସବୁ ବୁଝାଇବା
ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ମନ୍ଦିରଗୁଡିକୁ େଦଖି ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସୁ େଯ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଅେଟ । ଏେବ ଆେମ ଏହିଭଳି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହଉଛୁ ।
(୨) ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେର ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବାକୁ େହବ । ଯଦି ହଂସ ଏବଂ ବଗ ଏକାଠି ରହୁଛ େତେବ ବହୁତ
େକୗଶଳର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ େହବ । ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:ମାୟାର ବନ୍ଧନଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବନ୍ଧନ ରହି େଯାଗଯୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୁଅ ।
ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଚିହ୍ନ େହଲା ସର୍ଦଦା େଯାଗଯୁକ୍ତ । େଯାଗଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନମାେନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍
ବନ୍ଧନଠାରୁ ଏବଂ ମାୟାର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିେବ । ମନର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନଥିବ । େଲୗକିକ ଦାୟିତ୍ ଗୁଡିକ ତ
େଖଳ ସଦୃଶ ଅେଟ େସଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର େଖଳର ବିଧିେର େଖଳିବା ହସି ହସି େଖଳ, େତେବ େକେବ ବି େଛାଟ
େଛାଟ କଥାେର କ୍ଳାନ୍ତ େହବ ନାହିଁ । ଯଦି ବନ୍ଧନ ଭାବୁଛ େତେବ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ େହଉଛ । କ’ଣ, କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ
ଉଠିବ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ ତ ବାବାଙ୍କର, ତୁେମ େକବଳ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଅଟ । ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା
ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ େହାଇଯାଅ େତେବ ସହଜେର େଯାଗଯୁକ୍ତ ରହିପାରିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:କରିକରାଇବାବାଲା ବାବାଙ୍କର ସୃତି ଦ୍ ◌ାରା େଦହର ସ୍ମୃତି ଏବଂ େଦହର ଅଭିମାନକୁ ସମାପ୍ତ କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

