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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମର େମାହର ଆକର୍ଷଣ ଏେବ ତୁଟିଯିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଏେବ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି,
େତଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର େକୗଣସି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଚଢି ରହିଥାଏ, େସମାନଙ୍କର ଉପାଧି କ’ଣ େହାଇଥିବ
ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା େକଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଢିଥାଏ ?
ଉତ୍ତର:ରୁହାନୀ ମସ୍ତିେର ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ— “ମସ୍ତ କଲନ୍ଦର”, େସହିମାେନ ହିଁ କଳଙ୍କିଧର େହାଇଥା’ନ୍ତି
। େସହିମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ନିଶା ଚଢିଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିେର ରହିଥାଏ— ଏେବ ଆେମ ଫକୀରରୁ ଅମୀର
େହଉଛୁ । େସହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଶା ଚଢିଥାଏ େଯଉଁମାେନ କି ରୁଦ୍ରମାଳାର ଦାନା େହେବ । ନିଶା େସହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ରହୁଛି େଯଉଁମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ ଏେବ ଆେମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି । ଏହି ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ େକେବ ଜ୍ଞାନର ସାଗର େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସାଗର । ସମସ୍େତ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହଉଛନ୍ତି େସହିମାେନ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କଠାରୁ
ଜ୍ଞାନ େନଇ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର େହଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େଦବତାମାନଙ୍କ ପାଖେର ନା ଭକ୍ତି ଥାଏ ନା ଜ୍ଞାନ । େଦବତାମାେନ ଏହି
ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ।
ସିଏ ହିଁ ଆସି କଉଡିରୁ ହୀରା, ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ । େଦବତାମାେନ ହିଁ
ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଇ ମନୁଷ୍ୟ େହଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେର ହିଁ ଏମାେନ େଦବତା େହାଇଛନ୍ତି । ଅଧାକଳ୍ପ େସଠାେର କାହାର ମତ
େନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ଅେନକ ଗୁରୁଙ୍କ ମତ େନଉଛନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସତଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଅଛି । ଖାଲେସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖ୍ େଲାକମାେନ ସତଗୁରୁ ଅକାଳ େବାଲି କହିଥା’ନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁରୁ ଅକାଳମୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦଗତି କରୁଥିବା ଅକାଳମୂରତ । ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ
ଅକାଳମୂରତ କୁହାଯାଉଛି । ସତଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରାତି-ଦିନର ଫରକ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ େସମାେନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ
ରାତି େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଅେଟ େତେବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା େଯ ବ୍ରହ୍ମା
ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଉଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପୁଣି େଦବତା ବିଷ୍ଣୁ େହଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଶିବବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛ । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ
ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅେଟ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ଗୃହସ୍ଥେର ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର େହଉଛ । ତୁମକୁ ପବିତ୍ର େହାଇ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ ।
କୁମାରୀମାନଙ୍କର ତ େକୗଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କୁ େକବଳ ମାତା-ପିତା ବା ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ । ପୁଣି ଶ୍ ଶୁର
ଘରକୁ ଯିବା ଦ୍ ◌ାରା ଦୁଇଟି ପରିବାର େହାଇଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ େହବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁମ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ । ମଁୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛି । ମଁୁ ହିଁ ପତିତ-ପାବନ ଅେଟ । ମଁୁ ତୁମକୁ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି େହଉଛି େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ଏହି େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ
। େଯପରି ପୁରୁଣା ସୁନାକୁ ନିଆଁେର ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା େସଥରୁ ଖାଦ େପାଡିଯାଏ, େକବଳ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ରହିଯାଇଥାଏ । େସହିପରି ଏହା
ମଧ୍ୟ େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଅେଟ । ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ବାବା ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି । ଭଗବାନ
େଯଉଁ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଇଥିେଲ, ତାହା ସମସ୍େତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ, ବିେଦଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅେନକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ େନଇ
ଆସୁଛନ୍ତ,ି େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାେନ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟ । କିନ୍ତୁ େବହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ
େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । େବହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ େହବ
। ଏହି ଦୁନିଆର େକୗଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ନାହିଁ । ଅମୁକ ଶରୀର ଛାଡି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶରୀର େନଲା ଆେମ ପୁଣି
କାନ୍ଦିବା କାହିଁକି! ଏହିଭଳି ବିଚାର କରିବା ଦ୍ ◌ାରା େମାହର ନିଶା ତୁଟିଯାଇଥାଏ । ଆମର ଏେବ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ରହିଛି ।
ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନମାେନ ପକ୍କା ମସ୍ତ କଳଙ୍କୀଧର େହାଇଥା’ନ୍ତି । ତୁମ ଭିତେର ରାଜତ୍ ପଣିଆର ମସ୍ତି ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ
ଭିତେର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଶା ରହିଛି ନା— ମଁୁ ଯାଇ କଳଙ୍କୀଧର େହବି, ଫକୀରରୁ ଅମୀର େହବି । ଭିତେର ନିଶା ରହିଥିବାରୁ, ମସ୍ତ
କଳନ୍ଧର...... େବାଲାଉଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ େଯପରି ନିଶା ଚଢିଛି, େସହିପରି
ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢିବା ଦରକାର । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରମାଳାର ଦାନା ଅଟ । େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ େହଉଛି େସମାନଙ୍କୁ ନିଶା
ଚଢିବ । ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏେବ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । ପୁଣି ଆେମ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ । ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରଖି େଯଉଁମାେନ

ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େଦଖାଯାଇଥା’ନ୍ତି । େକେତ ମନମୁଗ୍ଧକର । କୃଷ୍ଣ ତ ଏଠାେର ନାହଁାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ
ପାଇବା ପାଇଁ େକେତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଦାଳି ତିଆରି କରି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥା’ନ୍ତି । ତାହା ତ ଜଡ ଚିତ୍ର,
ଏହା ତ ବାସ୍ତବ ଅେଟ ନା । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ ମଁୁ ଯାଇ େଛାଟ କୃଷ୍ଣ େହବି । ତୁେମ କନ୍ୟାମାେନ ମଧ୍ୟ
ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ ◌ାରା େଛାଟ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ େଦଖୁଛ । ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା ତ େଦଖିପାରିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମାକୁ େଯଉଁ ସମୟେର
ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ ଏହି ଶରୀରର ସ୍ମୃତି ରହିନଥାଏ । େସହି ସମୟେର ନିଜକୁ ମହାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ େବାଲି
ଭାବିଥା’ନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ହିଁ ଏହି ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଅେନକଙ୍କୁ େହଉଛି । ଶ୍ େ◌ତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ
ଅେନକଙ୍କୁ େହଉଛି । ପୁଣି େସମାନଙ୍କୁ କହିଥା’ନ୍ତି ତୁେମ ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଜ୍ଞାନ ନିଅ େତେବ ଏହିଭଳି ରାଜକୁମାର େହାଇଯିବ ।
େତେବ ଏହା ଜାଦୁଗରୀ ଅେଟ ନା । ବାବାଙ୍କ ସହ େବପାର ବହୁତ ଭଲ । କଉଡି େନଇ ହୀରା-େମାତି େଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ
ହୀରା ତୁଲ୍ୟ େହଉଛ । ତୁମକୁ ଶିବବାବା ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ସବୁ ମହିମା ଶିବବାବାଙ୍କର । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏକଥା
ବୁଝିପାରୁନଥିବାରୁ ଜାଦୁ-ଜାଦୁ େବାଲି କହୁଛନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ଏଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାେବ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି େସମାେନ ଯାଇ
ଓଲଟା-ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଅେନକ ବିଶ୍ ◌ାସଘାତୀ େହାଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ବିଶ୍ ◌ାସଘାତକ ଉଚ୍ଚ ପାଇ ପଦ ପାରିେବ
ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକଙ୍କୁ େକୗଣସି ଠାବ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ସତ୍ୟ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା । ଏକଥା
ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମମାେନ ବୁଝୁଛ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ କହିେଦଉଛନ୍ତି େଯ ସିଏ ଯୁେଗ-ଯୁେଗ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା, ଚାରି ଯୁଗେର
ପୁଣି ୨୪ ଅବତାର କିପରି କହୁଛନ୍ତି ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି େଗାଡି-ମାଟି େକାେଣ-େକାେଣ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, େତଣୁ ସମସ୍େତ ପରମାତ୍ମା
େହାଇଗେଲ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ କଉଡିରୁ ହୀରା କରିଲାବାଲା ଅେଟ । େମାେତ ପୁଣି ମାଟି-େଗାଡି ସବୁଠାେର ଅଛି େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି
। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାେର ଅଛନ୍ତି େତେବ ଏହାର େକୗଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ । େମାର େକେତ ଅପକାର କରୁଛନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି । େଯେତେବେଳ ସମସ୍େତ ଏହିଭଳି େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି
ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ େଦବତା କରୁଛନ୍ତି ।
ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଶ୍ ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ପୁଣି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ହିଁ ଆସିେବ । େସଠାେର
େକବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ । ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାେର େଦବତାମାେନ ହିଁ ରହିେବ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି େହାଇ-େହାଇ ୫ ହଜାର ବର୍ଷେର
େକେତ ଜନସଂଖ୍ୟା େହାଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ନାହିଁ । ବାକି େକବଳ ଭକ୍ତି । େଦବତାମାନଙ୍କ
ଚିତ୍ରର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏମାେନ େଚୖତନ୍ୟେର ଥିେଲ, ପୁଣି କୁଆେଡ ଗେଲ ? ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରର ପୂଜା
କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛନ୍ତି ? େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇ ପୁଣି ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ େହବ ।
ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ତେମାପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁନଃ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ କରିବା ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅେଟ ।
ଅତୀତେର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଥିେଲ େତଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଉଛି । ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ବାକି ତ
ସମସ୍େତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଉଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି । ଯଦି ସିଏ ନ ଆସିଥାନ୍େତ
େତେବ କାଣି କଉଡିରୁ ହୀନ ଆହୁରି ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଥାନ୍େତ । େଯେତେବେଳ ଏମାେନ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିେଲ େସେତେବେଳ େକେତ
ମହାନ ଥିେଲ । େସଠାେର େକହି ପୂଜା ଆଦି କରୁନଥିେଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ େଦବୀ-େଦବତା ହିଁ ପୂଜାରୀ େହାଇ, ବାମମାର୍ଗେର ଯିବା
ଦ୍ ◌ାରା ବିକାରୀ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏକଥା େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏମାେନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିେଲ । ତୁମ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କ୍ରମାନୁସାେର ଏହି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଯଦି ନିେଜ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେର ନ ବୁଝିଥିେବ େତେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
କ’ଣ ବୁଝାଇେବ । ତୁମର ନାମ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ, େତଣୁ ଠିକ୍ ରୂେପ ବୁଝାଇ ନପାରିେଲ ବହୁତ ଅପେସବା େହାଇଯିବ । େସଥିପାଇଁ
କହିବା ଦରକାର େଯ ଆେମ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇେବ । ଏହି ଭାରତ ହିଁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ଏେବ କଉଡି ସମାନ
େହାଇଯାଇଛି । ଏହି ଗରୀବ ଭାରତକୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କିଏ କରିବ ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଏେବ େକଉଁଠାେର ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ବିଚାର କର ?
ଏକଥା େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । େସମାେନ ସମସ୍େତ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ େସମାନଙ୍କୁ େସହି ନିଶା ରହୁଛି । ତୁେମମାେନ
ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟ । େସମାେନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମାନୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରେର ଭକ୍ତିର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି
। ତୁମ ମଧ୍ୟେର େଯେତ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଭରପୁର େହବ ତୁେମ ଚୁମ୍ବକ େହାଇଯିବ । େତେବ ସମସ୍େତ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ େହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ େସହି ଅବସ୍ଥା େହାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଥା େଯାଗ, ଯଥା ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ଏହିପରି
ନୁେହଁ େଯ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି େତେବ ତ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅେନକଙ୍କୁ ସନ୍େଦଶ
େଦଇ, ସନ୍େଦଶବାହକ େହବାକୁ ପଡିବ । ତୁେମମାେନ ହିଁ ସନ୍େଦଶବାହକ େହଉଛ, ଆଉ େକହି ନୁେହଁ । ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ଧର୍ମ
ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍େଦଶବାହକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଯୀଶୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ, ଆଉ ତ କିଛି
କରିନଥିେଲ । ସିଏ ଆଉ କାହାର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେର ଆସିଥିେଲ ତାଙ୍କ ପେର ପୁଣି ଆଉ େକହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ରାଜଧାନୀ
ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । ଆଗକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହବ—ଆେମ କ’ଣ-କ’ଣ େହବୁ । ଆେମ ଏହି ସବୁ ବିକର୍ମ କରିଛୁ ।
ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ େହବ ନାହିଁ । ଆଗରୁ କାଶୀ କଲବଟ େନଉଥିେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଦମ୍ କୂଅ ଭିତରକୁ େଡଇଁ ପଡୁଥିେଲ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇେଦଇଛନ୍ତି । େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ । ବାବା

କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି େକହି ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ସମୟେର େଯପରି ତୁମକୁ ସବୁ ଜନ୍ମର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଉଛି । ପୁଣି ନୂଆ ରୂପେର
ହିସାବ-କିତାବ ଆରମ୍ଭ େହବ । େତଣୁ ଘରକୁ େକହି େଫରିଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ଯାଇ େକଉଁଠାେର ରହିେବ ? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କ୍ରମ
ହିଁ ଏପଟ େସପଟ େହାଇଯିବ, େତଣୁ କ୍ରମାନୁସାେର ଆସିେବ ପୁଣି ଯିେବ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଉଥିବାରୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି
ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ୮୪ ଜନ୍ମ ଓ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି । ପୁଣି ତୁମ ଭିତେର ବି କ୍ରମାନୁସାେର
ରହିଛନ୍ତି । େକହି ତ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ େହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି େକହି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି । ଶେହ ନମ୍ବର ତ େକହି
ରଖିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ୧୦୦ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, େତେବ ଏହିପରି ତ େକହି େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । କିଛି, କିଛି ଫରକ
ରହିଥାଏ । ଏକାଭଳି ମଧ୍ୟ େକହି େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େକେତ ସଂଖ୍ୟାେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ େଚେହରା ରହିଛି ।
ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ େଛାଟ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ େକେତ ବଡ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଚେହରା ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ
ନାହିଁ । େଯେତ ସଂଖ୍ୟାେର ଆତ୍ମା ଏହିଠାେର ଅଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର େସତିକି ସଂଖ୍ୟାେର ରହିେବ େତେବ ତ ପରମଧାମେର ରହିପାରିେବ ।
ଏହିପରି ହିଁ ଡ୍ରାମା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ େହାଇଛି । ଏଥିେର କିଛି ବି ଫରକ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଥେର ସୁଟିଙ୍ଗ୍ େହାଇଛି ପୁଣି ତାହା ହିଁ
େଦଖିବ । ତୁେମ କହୁଛ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆେମ ଏହିପରି ମିଶିଥିଲୁ । େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ େବଶୀ େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ଏହା ଡ୍ରାମା ଅେଟ ନା । େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ
କୁହାଯାଏ । ଆମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଅଛି । ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି
ଶିଖାଉଛନ୍ତ,ି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ପୁଣି ତୁେମ ତାଙ୍କଠାରୁ
ଜ୍ଞାନ େନଇ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ େହଉଛ । ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନଦୀଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଗଙ୍ଗା ତ ପାଣିର
ନଦୀ ଅେଟ । ପାଣି ତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି । େକବଳ ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଅଛି । ପାଣିର ନଦୀ ତ ଭାରତେର ହିଁ ରହିଛି, ବାକି
ଏେତ ସବୁ ସହର ବିନାଶ େହାଇଯିବ । େକୗଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ େହବ । ଏହି ବର୍ଷା ପାଣି ପୁଣି ଯାଇ
ନଦୀେର ମିଶିବ । ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ରହିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି । ଏହା େହଲା ଜ୍ଞାନ, ବାକି ସବୁ େହଉଛି ଭକ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବା ହିଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ
ଅଟନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପଚାରିବା ଦରକାର ଶିବବାବା କ’ଣ କରିଥିେଲ ? ସିଏ ତ ଆସି
ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ବାବା ଆମକୁ ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟା... ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଦିନ, ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ରାତି େହାଇଥାଏ । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଆେମ ୮୪ ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛୁ । ଏେବ
ଆେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର େହାଇଯିବୁ । ପୁଣି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ତୁେମ ସମସ୍େତ
କ୍ରମାନୁସାେର ପବିତ୍ର େହଉଛ । ଏହା େକେତ ସହଜ କଥା ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ୟାଦ । ଅେନକ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ
ସଠିକ୍ ରୂେପ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ତଥାପି ବି ସନ୍ତାନ େହାଇଥିବାରୁ ସ୍ ର୍ଗେର ନିଶ୍ଚୟ
ଆସିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାେର ହିଁ ରାଜତ୍ ସ୍ଥାପନ େହାଇଥାଏ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାେର ରହିବାକୁ େହବ େଯ ମଁୁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅେଟ, ନିଜ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଭରି ଚୁମ୍ବକ େହବାକୁ
ପଡିବ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍େଦଶବାହକ େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) ଏହିଭଳି େକୗଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ସଦଗୁରୁ ପିତାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ୍ େହବ । ଯାହା ବି େହାଇଯାଉ
େକେବ େହେଲ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ େହାଇ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅ ।
ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
େସଥିପାଇଁ ବିେଶଷ ରୂେପ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ ◌ାରା ଗୁଣର ଦାତା ହୁଅ । ସଂକଳ୍ପ କର େଯ ସର୍ବଦା ଗୁଣମୂରତ େହାଇ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣମୂରତ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର ତତ୍ପର ରହିବାକୁ େହବ । ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ବ୍ୟର୍ଥ େଦଖିବା, ଶୁଣିବା ବା
କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସହଜେର ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ
। େତଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟେର ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନିମିତ୍ତ ମେନ କରି ନିେଜ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ େହବା
ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ କରାଇବାର ଉଦାହରଣ ହୁଅ ।

ସ୍େଲାଗାନ:-

ମନ ଦ୍ ◌ାରା େଯାଗଦାନ, ବାଣୀ ଦ୍ ◌ାରା ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଓ କର୍ମ ଦ୍ ◌ାରା ଗୁଣ ଦାନ କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

