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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପୀ େନୗକାକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ନାଉରୀଆ ରୂପେର ଆସିଛନ୍ତି େତଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ
ବିଶ୍ ସ୍ଥ େହାଇ ରୁହ େତେବ େନୗକା ହଲଚଲ େହବ କିନ୍ତୁ ବୁଡି ପାରିବ ନାହିଁ ।’’
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ନ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ସାକାର େଦହଧାରୀ ଅବସ୍ଥାେର ରହି-ରହି, ପିଲାମାେନ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ନିରାକାର ଅଟୁ ଏବଂ
ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି । ସାକାର ଅବସ୍ଥାେର ରହିବା କାରଣରୁ ସାକାର େଦହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି
ସହଜେର ଆସିଯାଉଛି । େତଣୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ
ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ । ୟାଙ୍କର ନାମ ତ’ ଶିବ ନୁେହଁ ନା । ଏହାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ କୁହାଯାଉଛି । ଏକଥା ତ ବହୁତ ଥର ବୁଝାଯାଇଛି େଯେକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ, େଦବତାକୁ
ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା-ବିଷ୍ଣୁ-ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଯାହାଙ୍କର େକୗଣସି ଆକାରୀ ବା ସାକାରୀ ଚିତ୍ର
(ଶରୀର) ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଭଗବାନ୍ େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ । ଭଗବାନ କିଏ, ଏକଥା କାହାକୁ
ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ େନତି-େନତି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି
ଯିଏକି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ଜାଣିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା କହୁଛି - େହ ଭଗବାନ । ଏେବ ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ ରୂପ ଅେଟ । େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ
ବିନ୍ଦୁ ହିଁ େହାଇଥିେବ । ଏେବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ମଧ୍ୟ ୩୦-୩୫ ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆେମ ଆତ୍ମା କିପରି ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଟୁ, ଏକଥା ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । େକହି େକହି ତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ
ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । େବହଦର ବାବା ସଚ୍ଚା ହୀରା ଅଟନ୍ତି । ହୀରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଡବାେର ରଖାଯାଏ ନା । କାହା ପାଖେର ଯଦି ଭଲ
ହୀରା ଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ େଦଖାଇବାକୁ ହୁଏ େତେବ ତାହା ସୁନା ବା ଚାନ୍ଦିର ଡବାେର ରଖି େଦଖାଇଥାନ୍ତି । ହୀରାକୁ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହିଁ
ଜାଣିପାରିେବ ଅନ୍ୟ େକହି ଜାଣିପାରିେବ ନାହିଁ । ନକଲି ହୀରା େଦଖାଇେଲ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏପରି ବହୁତ ଠକି
େହାଇଯା’ନ୍ତି । ଏେବ ସଚ୍ଚା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଥିବା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ କିଛି ବି ଜାଣି ପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସତ୍ୟର େନୗକା ହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମିଛର େନୗକା
ହଲଚଲ େହାଇନଥାଏ । ଏହାକୁ େକେତ ହଲାଇଥା’ନ୍ତି । ଯିଏ ଏଠାେର ଏହି େନୗକାେର ବସିଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ହଲାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଛନ୍ତି । ଟ୍େରଟର (ବିଶ୍ ◌ାସଘାତକ)ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ନା । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ନାଉରିଆ ବାବା
ଆସିଛନ୍ତି । ସିଏ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅେଟ । ଏଠାେର ସମସ୍େତ ପତିତ
ଅଟନ୍ତି ନା । େକେତ ମିଛ ରହିଛି । ସତ୍ୟବାବାଙ୍କୁ େକାଚିତ େକହି େକହି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ଏଠାେର (ବାବାଙ୍କ ଘେର)
ରହୁଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ େକହି େକହି ପୂରା ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । କାରଣ ବାବା ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା । ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ତ ସମସ୍େତ
କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସିଏ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି । ପରମଧାମେର ରୁହନ୍ତି । ଆେମ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଏକଥା
େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ସାକାର ଶରୀରର ଆଧାର େନଇ େନଇ ଆତ୍ମା ତାହା ଭୁଲିଯାଇଛି । ସାକାର ଶରୀରେର ରହି ରହି ସାକାରର
ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆସିଯାଉଛି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଏେବ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହଉଛ । ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା । ଏକଥା
ବୁଝିବା ତ ବିଲ୍କୁଲ୍ ସହଜ । ପରମପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରରୁ ପେର (ବହୁ ଦୂରେର) ରହିଲାବାଲା ପରମ ଆତ୍ମା । ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ।
ତୁମକୁ ପରମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଉଛ ନା । ଏହି କଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ
କହି େଦଇଥା’ନ୍ତି । ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ େଖାଜୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପେର ତୀର୍ଥେର, ନଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ନଦୀ
ପତିତ ପାବନୀ ଅେଟ, େସଥିେର ସ୍ନାନ କରି ଆେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବୁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ଆମକୁ
କ’ଣ ଦରକାର । େକବଳ କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦରକାର, େମାକ୍ଷ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏଠାେର ଦୁଃଖ େଭାଗ କରି କରି ଥକିଗେଲଣି ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ େକହି େମାକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ । େସଠାେର ଭଗବାନଙ୍କୁ େକହି ଡ଼ାକନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାେର ଦୁଃଖୀ େହବା
କରଣରୁ ଡ଼ାକୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ମଁୁ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଯଦି େକହି ସାରାଦିନ ବସି ରାମ ରାମ
ଜପିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବି ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅେଟ । ଦୁଃଖ ତ େଯପରି ଗଳାେର ବନ୍ଧା େହାଇଛି ।
ଗାୟନ କରାଯାଏ ଦୁଃଖେର ସ୍ମରଣ ସମସ୍େତ କରନ୍ତି ସୁଖେର େକହି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ େହଲା ଦିେନ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଥିଲା
ଏେବ ଦୁଃଖ ଅଛି । େତେବ ସତ୍ୟଯୁଗେର ସୁଖଥିଲା ଏେବ କଳିଯୁଗେର ଦୁଃଖ ରହିଛି େତଣୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ
ନମ୍ବର କଣ୍ଟା େହଲା େଦହ-ଅଭିମାନର କଣ୍ଟା । ପୁଣି କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା ।

ଏେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ତୁେମ ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା ଯାହା କିଛି େଦଖୁଛ ତାହା ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ େହବ । ଏେବ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ
ଯିବାକୁ େହବ । େସଥିପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ମେନ ପକାଅ । ଘରର ସ୍ମୃତି ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ କାରଣ
ଘର େକୗଣସି ପତିତ-ପାବନ ନୁେହଁ । ତୁେମ ପତୀତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛ । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । େସ
କହୁଛନ୍ତି େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ମେତ ହିଁ ଡ଼ାକୁଛ ନା ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର । ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର େତଣୁ
ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇେବ ନା । ପ୍େରରଣା ଦ୍ ◌ାରା ତ କିଛି କରି ପାରିେବ ନାହିଁ । େଗାଟିଏ ପେଟ ଶିବଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ
କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପେଟ କହୁଛନ୍ତି େସ ନାମ-ରୂପରୁ ଅଲଗା । ନାମ-ରୂପରୁ ଅଲଗା ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ତ ନଥାଏ । ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ
କୁହନ୍ତି େଯ କାଠ-ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିେର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି । ଅେନକ ମତ ଅଛି ନା । ଏେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ତୁମକୁ ୫ ବିକାର
ରୂପି ରାବଣ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିେଦଇଛି । େସଥିପାଇଁ େଦବତାମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯାଇ ନମସ୍କାର କରୁଛ । େକହି େକହି ତ’ ବହୁତ ନାସ୍ତିକ
ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, େସମାେନ କାହାକୁ ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାେର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ େକବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ
୫ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲି । େଲଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପରିମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି
େତଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ’ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ,
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିେବ । ଏେବ ତୁେମ ଶୁଦ୍ରଧର୍ମରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମାଣ ଧର୍ମକୁ ଆସିଛ । ବାସ୍ତବେର େଯଉଁମାେନ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ
କହୁଛନ୍ତି େସମାେନ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁନ୍ତି । େତଣୁ େସମାେନ େକେବ କାହାପାଖକୁ ଯିେବ ତ ଆଉ େକେବ କାହା ପାଖକୁ ।
ବହୁତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିେବ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ମାେନ େକେବ କାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏେବ ତୁେମ ସିଦ୍ଧକରି କହିପାରିବ —
ଭଗବାନ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଦିେନ ଖବର କାଗଜେର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ େଯ ଭଗବାନ୍ କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ
ପକାଇେଲ ହିଁ ତୁେମ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର େହାଇପାରିବ । େଯେତେବେଳ ବିନାଶ ନିକଟ େହାଇ ଆସିବ େସେତେବେଳ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ ◌ାରା
ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କାନେର ପଡିବ । ଖବରକାଗଜେର ତ େକେତ ଆଡର ଖବର ବାହାରି ଥାଏ ନା । ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁେମମାେନ ବାହାର କରି
ପାରିବ । ଭଗବାନୁବାଚ — ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ ପତିତ ପାବନ ଅେଟ । େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁେମ ପବିତ୍ର
େହାଇଯିବ । ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସ୍ଥିତ । େତେବ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ େହବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ
େହାଇଯିବ । ବିନାଶର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ େହାଇଚାଲିବ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହାଇନାହିଁ େସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆଗକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ମଧ୍ୟ େହବାର ଅଛି ନା । େଗାଟଏ ପାର୍ଶ୍ େର େବାମା ଫୁଟିବ ଅନ୍ୟ
ପାର୍ଶ୍ େର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ଅନ୍ନ ଆଦି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଷ୍ଟିମର (ଜାହାଜ)ଆସିବ ନାହିଁ । ମରୁଡ଼ୀ ପଡ଼ିଯିବ ।
େଭାକେର ମରି-ମରି ସମାପ୍ତ େହାଇଯିେବ । େଭାକ ଅନ୍େଦାଳନ ଆଦି ଯିଏ କରିନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କିଛିନା କିଛି ଜଳ ଅଥବା ମହୁ ଆଦି ଗ୍ରହଣ
କରିଥା’ନ୍ତି । ଓଜନେର ହାଲୁକା େହାଇଯା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ବସୁ ବସୁ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ େହବ, ସମସ୍େତ ମରିଯିେବ । ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ
େହବ । େସେତେବେଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଏପରି କହିେବ ନାହିଁ େଯ ବିନାଶ େହବ େତଣୁ ରାମରାମ କୁହ । ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଭଗବାନ ତ ନିେଜ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ େକହି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟେର ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମୟ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି । ଯିଏକି ପୁଣି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରେର ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ
ଜାଣିଛ ଏେବ ଘରକୁ େଫରି ଯିବାକୁ େହବ । ଏଥିେର ତ ଖୁସି େହବା ଦରକାର ଆେମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛୁ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ େକବଳ
ଶାନ୍ତି ଚାହଁୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କିଏ େଦେବ ? ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିେଦବା । ଏେବ େଦବଙ୍କର େଦବ ତ ଏକ, ଉଚ୍ଚରୁ
ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି େନଇଯିବି । ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ । ଡ଼୍ରାମାନୁସାେର
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାର ହିଁ ଅଛି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାଶା ଭଳି ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗେର
ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥା’ନ୍ତି । ଏେବ କଳିଯୁଗର େଶଷ ସମୟ, ଏଠାେର େକେତ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିପରି େହେବ ?
ଏେବ ସଙ୍ଗମ ଅେଟ । ଏହି ସଂଗମ ସମୟେର ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ େହବ ।
ମଶାଭଳି ଆତ୍ମାମାେନ ଘରକୁ ଚାଲିଯିେବ । ସାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦଳ ଚାଲିଯିବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିେବ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି େକୗଣସି େଦହଧାରୀଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ନାହି,ଁ େଦଖୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ େଯପରି ଆେମ େଦଖୁନାହଁୁ । ଆେମ ଆତ୍ମା, ଏେବ
ଆେମ ଆମ ଘରକୁ େଫରିଯିବୁ । େତଣୁ ଖୁସି ଖୁସିେର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ େହବ । ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ମେନ ପକାଇେଲ
ହିଁ ଅନ୍ତମତି େସା ଗତି (ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟର ସ୍ମୃତି ଅନୁସାେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ େନଇଥାଏ) େହାଇଯିବ ।
ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇବା, ଏଇଥିେର ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ବିନା ପରିଶ୍ରମେର କ’ଣ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିପାରିବ । ବାବା
ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ । ଏେବ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର େକୗଣସି ଶାନ୍ତିନାହିଁ । ଶାନ୍ତି ତ େକବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ
ଏବଂ ସୁଖଧାମେର ହିଁ ଅଛି । ଏଠାେର ତ ଘେର ଘେର ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି । ମାଡ଼ପିଟ୍ ଚାଲିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ଏହି ଛି ଛି (ନର୍କ)
ଦୁନିଆକୁ ଭୂଲିଯାଅ । ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାେନ, ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ନିର୍କେର ତୁେମ ପତିତ
େହାଇଯାଇଛ । ଏେବ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ଏେବ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ ର୍ଗକୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ଅନ୍ତ ମତି େସା ଗତି େହାଇଯିବ ।
ଆବଶ୍ୟକ ଥିେଲ ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ବାବଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ସବୁର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଘେର ରୁହ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ ନିଅ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁ େଯ, ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍େଦଶ େହଉଛି ମେତ ମେନ ପକାଅ । ଘର

ଛାଡ଼ିବାର ନାହି,ଁ ନେଚତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ େନବ ? ଭକ୍ତମାେନ ମଧ୍ୟ ଘେର ରୁହନ୍ତ,ି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରେର ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ କାରଣ େସମାେନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥର ଦାୟିତ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । େସମାେନ ବିକାରୀ େହେଲ ମଧ୍ୟ
ଗୁରୁମାେନ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର େତେବ ତାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତାନ େହବ । ଏେବ ଏହିସବୁ କଥାେର ତୁମକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ।
କାରଣ ତୁମକୁ ତ ଏେବ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାର କଥା ଣୁଣାଯାଉଛି, େଯଉଁ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏେବ େହଉଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େବୖକୁଣ୍ଠର
ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ନାହି,ଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ େସହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି । ବାବାଙ୍କଠାରୁ େସହି ସମ୍ପତ୍ତି େନଇଛନ୍ତି । େତେବ
ସଙ୍ଗମଯୁଗେର ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ୍ ଆସନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସିଏ ତ ଏେବ ପାଠପଢୁଛନ୍ତି ନା ।
ଗୀତା ତ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇେଲ ଏବଂ ସିଏ ଶୁଣିେଲ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ବାବାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍େତ ତାଙ୍କର ନାମ େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି ।
ବାବାଙ୍କୁ ଭୂଲି ଗେଲ େତଣୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ େହାଇଗଲା । େସହି ଖଣ୍ଡିତ ଗୀତା ପଢିେଲ କ’ଣ େହବ । ବାବା ତ ରାଜେଯାଗ
ଶିଖାଇଯାଇଥିେଲ । ତା’ ଦ୍ ◌ାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ େହେଲ । ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିେଲ େକହି
କ’ଣ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହବ ? ନା । େକହି େକହି ଏଭଳି ଭାବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, େସଥିେର ଫାଇଦା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ସାଧୁ ସନ୍ଥମାେନ ମଧ୍ୟ
ନିେଜ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଫେଟା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଅନ୍ତି । ଏଠାେର ଏପରି େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗେଲ କହିେବ ଅମୁକ
ସ୍ ◌ାମୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ । େକଉଁ ବିଷୟେର ? େବଦାନ୍ତର କଥା(ଜ୍ଞାନ), ଗୀତାର କଥା, ଭାଗବତର କଥା । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ
ଜାଣିଛ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା େକୗଣସି େଦହଧାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ନା େସ େକୗଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢିଛନ୍ତି । ଶିବବାବା କ’ଣ େକୗଣସି ଶାସ୍ତ୍ର
ପଢିଛନ୍ତି ! ଶାସ୍ତ୍ର ତ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ପଢନ୍ତି । ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ ଗୀତା ଆଦି କିଛି ପଢି ନାହିଁ । ଏହି ରଥ େଯଉଁଥିେର ମଁୁ
ବସିଛି, ସିଏ ଗୀତା ପଢିଛି, ମଁୁ ପଢିନାହିଁ । େମା ପାଖେର ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ଇଏ ପ୍ରତ୍େୟକ ଦିନ
ଗୀତା ପଢୁଥିେଲ । ଶୁଆ ପରି ମୁଖସ୍ଥ କରିେଦଉଥିେଲ, େଯେତେବେଳ ବାବା ପ୍ରେବଶ କରିେଲ େତେବ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଛାଡିେଦେଲ କାହିଁକି
ନା ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିଗଲା ଏହା ତ ଶିବବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ବାଦଶାହୀ େଦଉଛି େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ । େକବଳ
େମାେତ ମେନପକାଅ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ େହବ । ସଚ୍ଚା ପ୍େରମିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍େରମିକର କଥା ମେନ ପଡ଼ିଥାଏ
ନା । େସହିପରି ଏେବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ପାରେଲୗକିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ, େମାେତ
ମେନପକାଅ ଏବଂ ସ୍ ର୍ଗର ବର୍ସାକୁ ମେନପକାଅ । ଏଥିେର ଆଉ େକୗଣସି ଶଦ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଝାଞ୍ଜ ଆଦି ବଜାଇବାର େକୗଣସି
ଦରକାର ନାହିଁ । କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ବଜାଇ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି । େତେବ େଯଉଁମାେନ
ଗୀତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ମୀରା ଭକ୍ତିନୀ ଥିଲା, ତୁେମତ ଏେବ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ । ପିଲାମାନଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା େଯେତେବେଳ େକୗଣସି କାମ ଠିକ୍ ଭାବେର େହାଇନଥାଏ େତେବ ବାବା କୁହନ୍ତି ତୁେମ ତ େଯପରି ଭକ୍ତ ଅଟ । େତଣୁ େସ
ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ବାବା ଏପରି କାହିଁକି କହିେଲ ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ, ଏେବ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ, ସନ୍େଦଶବାହକ ହୁଅ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍େଦଶ ଦିଅ େଯ, ବାବା ଏବଂ ବର୍ସାକୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ । ଏେବ
ଘରକୁ େଫରିବାର ସମୟ । ଭଗବାନ୍ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ନିଜର େଦହ ନାହିଁ । ବାବା ହିଁ ଆସି ନିେଜ ନିଜର ପରିଚୟ
େଦଉଛନ୍ତି । ମନମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର େଦଉଛନ୍ତି । ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏପରି େକେବ କହିେବ ନାହିଁ େଯ ଏେବ ବିନାଶ େହବ,
େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଅ । ବାବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେନପକାଇ େଦଉଛନ୍ତି । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ । ତୁେମ କାଳ (ମୃତ୍ୟ)ୁ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । େସଠାେର େକେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ
। େଦବତାମାେନ କାଳ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏପରି େକୗଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ େଯପରି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଭକ୍ତର ଉପାଧି ମିଳିବ । ଈଶ୍ ରୀୟ ସନ୍େଦଶ ବାହାକ େହାଇ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମେନ ପକାଇବାର ସନ୍େଦଶ େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆେର େକୗଣସି ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ େହବ । ଘରକୁ ମେନପକାଇବା ସହିତ
ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ େସବାର ଭାବନା ରୂପକ ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ସଦା ସଫଳତା ସ୍ ରୂପ ହୁଅ ।
ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର । ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ସଚ୍ଚା େସବାଧାରୀ
େହାଇପାରିେବ । ତ୍ୟାଗ ଆଧାରେର ହିଁ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ

ସ୍େଲାଗାନ:-

କରିବା ହିଁ ତପସ୍ୟା ଅେଟ । େତେବ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ େସବାର ଭାବନା ଦ୍ ◌ାରା ଅେନକ ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ଏବଂ
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଏ । ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହାଇଯାଏ । ଜେଣ କହିଲା, ଆଉ ଜେଣ କରିେଦଲା,
େକେବ ବି ତୁ-ମଁ,ୁ େତାର-େମାରର ଭାବନା ନ ଆସୁ େତେବ ସଫଳତା ସ୍ ରୂପ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ େହାଇଯିବ ।
ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ େଦବା — ଏହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଅେଟ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

