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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବିେଦହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ େହାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ, ନିଜର ସ୍ ଧର୍ମେର ସ୍ଥିତ ରୁହ େତେବ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ।
ଖୁସିେର ରହିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ, ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାେଟରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ େହବାକୁ ଲାଗିବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଡ୍ରାମାର େକଉଁ ନିଧାର୍ଯକୁ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ତୁେମମାେନ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହୁଛ ?
ଉତ୍ତର:ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି େବାମା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାସବୁ ତିଆରି େହାଇଛି, ଏଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର କାର୍ଯ୍ୟେର ଲାଗିବ । ବିନାଶ
େହେଲ ତ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ । ଏହା ଡ୍ରାମାର ଅନାଦି ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିେନ ମରିବାକୁ ହିଁ େହବ
। ତୁେମ ଖୁସି େହଉଛ େଯ ଆେମ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡି ରାଜା ଘେର ଜନ୍ମ େନବୁ । ତୁେମ ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ସାକ୍ଷୀ
େହାଇ େଦଖୁଛ । ଏଥିେର ହଲଚଲ୍ େହବା ଅଥବା କାନ୍ଦିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର େଯଉଁ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ େବାଲି କାହିଁକି କହୁଛ ?
ଏହାର କାରଣ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଥେମ ତ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା । େଯେତେବେଳ ବିକାରୀ େହାଇଗେଲ
ନିଜକୁ େଦବତା କହିପାରିେଲ ନାହିଁ । େତଣୁ ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ପରିବର୍ତ୍େତ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ େବାଲି
କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି େକବଳ େଦବତା ପରିବର୍ତ୍େତ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖି େଦଇଛନ୍ତି । େସହି ସମୟେର
ଇସ୍ଲାମୀମାେନ ଆସିେଲ େତଣୁ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନାମ ରଖିେଦେଲ । ପ୍ରଥେମ ତ ଏହି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ନାମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । େତଣୁ ଆଦି
ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାେନ ନିଜକୁ େଦବତା ଧର୍ମର େବାଲି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର । ଏମାେନ ପ୍ରାୟତଃ ଧର୍ମପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ସମସ୍େତ ତ ଏହି ଧର୍ମର ନୁହଁନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ପଛେର ଆସିଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ଆଦି ସନାତନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏମାେନ ହିନ୍ଦୁ
ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛେର ଆସିଛନ୍ତ,ି େତେବ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର େଯ ତୁମର ଆଦି
ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ଥିଲା । ତୁେମମାେନ ହିଁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଆଦି ସନାତନ ଥିଲ ପୁଣି ପୁର୍ନଜନ୍ମ େନଇ-େନଇ
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ, ଏେବ ପୁଣି ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ହୁଅ । େସମାନଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ
। ବାବା ତ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି ନା । େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଔଷଧ ଭଲ ଲାଗିବ େସମାନଙ୍କୁ ହିଁ େଦବା ଉଚିତ୍ । େଯଉଁମାେନ
ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମର ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ େଦବା ଉଚିତ୍ । େଯପରି ତୁମର ସବୁ କଥା ମେନପଡିଯାଉଛି ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ତୁେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନରୁ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଛ ? ଏେବ ପୁଣି ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାକୁ
ପଡିବ । ତୁେମମାେନ େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହଉଛ । େଯଉଁମାେନ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର େହାଇଥିେବ
ବାସ୍ତବେର େସହିମାେନ ହିଁ େଦବୀ-େଦବତା େହେବ ଏବଂ େସହିମାେନ ହିଁ େଦବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିେବ । େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି
େଯଉଁମାେନ ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ, ରାଧା-କୃଷ୍ଣ, ସୀତା-ରାମ ଇତ୍ୟାଦି େଦବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଦବତା କୁଳର
ଅଟନ୍ତି । ଏେବ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି— େଯଉଁମାେନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ େସହିମାେନ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ େହଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଏହିଭଳି
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ େଖାଜିବା ଉଚିତ୍ । େଯଉଁମାେନ ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇବା ଉଚିତ୍ । ମୁଖ୍ୟ
େସଣ୍ଟରେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର । ଯିଏବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥେମ ତ ସାତ ଦିନ େକାର୍ସ କରାଇବ
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତଥା ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ । କୁହ ତୁେମ କ’ଣ ନିଜର ବଡ ବାବାଙ୍କୁ
ଜାଣିନାହଁ । ବାସ୍ତବେର ତୁେମ େହଉଛ ପାରେଲୗକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ଏଠାକୁ ଆସି େଲୗକିକ େହାଇଛ । ତୁେମମାେନ ନିଜର
ପାରେଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇଛ । ଏହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି । େସଠାେର ଅେନକ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ । େତଣୁ
ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ େସଥିରୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡିବା ଦରକାର । ଅେନକ ସନ୍ତାନ ଯଦିଓ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ େଯାଗ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଅଶରୀରୀ େହାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି । ଏମାେନ ବାବାଙ୍କର ୟାଦେର ରହିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି ।
ଯଦିଓ ଜାଣୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ଭଲ ବୁଝାଉଛୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ େଖାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତେର େଯାଗର ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍
। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ଏଥିେର ବହୁତ େମହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବାବା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି । ଏପରି
ଭାବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ ଲାଭ ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦିଓ ତୁେମ ସ୍ ଦର୍ଶନ
ଚକ୍ରଧାରୀ େହାଇଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ତ ତୁମକୁ ବିେଦହୀ େହବାକୁ ପଡିବ । କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରିବାକୁ େହବ ।
ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ—
ି ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇ ପାରୁନାହଁାନ୍ତି ଅଥବା ବିଚାରେର ମଧ୍ୟ
ଆସୁନାହିଁ, େତଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍େବାଧ େବାଲି କୁହାଯିବ ନା । ତୁେମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ, ତୁମ ପାଖେର େସବା କରିବାର
ଶକ୍ତି ନାହିଁ । େଯାଗ ବିନା ଆତ୍ମା ଭିତେର ଶକ୍ତି େକଉଁଠାରୁ ଆସିବ ? ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାେଟରୀ ଚାର୍ଜ କିପରି େହବ ? ଚାଲୁ-ଚାଲୁ
ଅଟକିଯିବ, ତୁମ ପାଖେର କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନଥିବ ।

କଥାେର କୁହାଯାଏ ଧର୍ମେର ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଆତ୍ମା େଯେବ ସ୍ ଧର୍ମେର ସ୍ଥିତ େହବ େତେବ ଯାଇ ଶକ୍ତି ମିଳିବ । ଅେନକ ଅଛନ୍ତି
େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଇ ପାରୁନାହଁାନ୍ତି । େସମାନଙ୍କର େଚେହରାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡିଯାଇଥାଏ । େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା
ମେନ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ
ସୁନ୍ଦର ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ପୁଣି ପରଜନ୍ମେର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି େତଜସ୍ ◌ୀ ଶରୀର ମିଳିବ । ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହେଲ ଶରୀର
ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ । କହନ୍ତି ନା ସୁନା ୨୪ କ୍ୟାେରଟ୍ େହାଇଥିେଲ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ୨୪ କ୍ୟାେରଟ୍ େହାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ସମୟେର ସମସ୍େତ ୯ କ୍ୟାେରଟ୍ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ସତ୍େତାପ୍ରଧାନକୁ ୨୪ କ୍ୟାେରଟ୍ କୁହାଯିବ, ସତ୍େତାକୁ ୨୨କ୍ୟାେରଟ୍ । ଏସବୁ
ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥେମ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇବାକୁ ପଡିବ େତେବ ଜଣାପଡିବ େଯ େକେତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ?
େକେତ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି ? ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଯିବ େଯ େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ? େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା
ହିଁ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇପାରିବ । ତାହାେହଲା ଭକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା । ଏହି େହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା । ଏଠାେର
ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ । େସଥିେର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଯାତ୍ରା କରିଥା’ନ୍ତି । ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା
ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଆତ୍ମାେର େତଜ ଆସିଥାଏ । ଯଦି େକୗଣସି ଜିଜ୍ଞାସୁକୁ ଚମତ୍କାର େଦଖାଇବାର ଥିବ େତେବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେବଶତା ମଧ୍ୟ
େହାଇଥାଏ । ଏଥିେର ମାତା-ପିତା ଉଭୟ ସହେଯାଗ କରୁଛନ୍ତ—
ି େକଉଁଠି ଜ୍ଞାନେର ତ ଆଉ େକଉଁଠି େଯାଗର ସହେଯାଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ବାବା ତ ସଦା ସର୍ବଦା ବିେଦହୀ ଅଟନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର ଶରୀରର ଅଭିମାନ ହିଁ ନାହିଁ । େତଣୁ ବାବା ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ସହେଯାଗ କରିପାରିେବ
। ଯଦି େଯାଗ କରୁନଥିବ େତେବ ଶକ୍ତି େକଉଁଠାରୁ ଆସିବ ? ଏସବୁଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡିଯାଏ େଯ ଇଏ େଯାଗୀ ଅଥବା ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ।
େଯାଗ ପାଇଁ ବାବା ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଆଗରୁ କ’ଣ ଏସବୁ ବୁଝାଉଥିେଲ କି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଏହି କଥା ଉପେର ହିଁ ବାବା େଜାର େଦଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଭାଇ-ଭଉଣୀର
ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯାଇ, େକବଳ ଭାଇ-ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଯିବ । ଆେମ ଆତ୍ମା ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ, ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଅେଟ । ଅନ୍ତିମ
ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିବା । େଯେବ ସତ୍େତା ପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ଏହି ଶରୀର ଛାଡିେଦବ । େତଣୁ େଯେତ
ଦୂର ସମ୍ଭବ ପୁରୁଷାର୍ଥର ତୀବ୍ରତାକୁ ବଢାଇବାକୁ େହବ । ବୁଢାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ସହଜ । ଏେବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ
େହବ । ଜବାନମାନଙ୍କର ଏେବ ଭଳି ବିଚାର େକେବ ବି ଆସିବ ନାହି,ଁ ବୁଢାମାେନ ହିଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ
ଜାଣିଥା’ନ୍ତି େଯ ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । େତଣୁ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ
େହାଇଚାଲିଛି ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି େହାଇ-େହାଇ ବୃକ୍ଷ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ େହାଇଯିବ । େତଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇ
ଏକ ନୂଆ େଛାଟିଆ ଫୁଲର ବଗିଚା େହବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ େହାଇ ପୁଣି ପୁରୁଣା େହବ । ପ୍ରଥେମ ବୃକ୍ଷ େଛାଟ େହାଇ ପୁଣି ବଢିଚାଲିବ ।
ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି େହାଇ-େହାଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଦୁନିଆ କଣ୍ଟା ଭଳି େହାଇଯିବ । ପ୍ରଥେମ ଫୁଲ ସମାନ ଥିଲ । େସଥିପାଇଁ ତା’ର ନାମ
ହିଁ ସ୍ ର୍ଗ । ପେର ପୁଣି େସହି ସୁଗନ୍ଧ, େସହି ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିନଥାଏ । କଣ୍ଟାେର େକୗଣସି ସୁଗନ୍ଧ ନଥାଏ । େଛାଟ ଫୁଲରୁ ମଧ୍ୟ
ସୁଗନ୍ଧ ଆେସ ନାହିଁ । ବାବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ସହିତ ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରୂପୀ େନୗକାକୁ ପାର କରୁଛନ୍ତି
। ଏହି ଜୀବନରୂପୀ େନୗକାକୁ କିପରି ପାର କରୁଛନ୍ତ,ି େକଉଁଆେଡ େନଇଯାଉଛନ୍ତି— ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାମାେନ ହିଁ ବୁଝିପାରିେବ ।
େଯଉଁମାେନ ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି େସମାେନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହଁାନ୍ତି । କ୍ରମାନୁସାେର ସମସ୍େତ ରହିଛନ୍ତି ନା । େକେତକ
ଉଡାଜାହାଜ ଶବ୍ଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରଗତିେର ଯାଇଥାଏ । ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଇଥାଏ— ଏକଥା ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଆତ୍ମା ତ
ରେକଟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରଗତିେର ଯାଇଥାଏ । ଆତ୍ମାଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ େକୗଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ । ରେକଟେର ଏଭଳି କିଛି ଇନ୍ଧନ
ପକାଇଥା’ନ୍ତି ଯାହାକି ତୁରନ୍ତ ଉଡାଇ େନଇଯାଇଥାଏ । ବିନାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େକେତ ବାରୁଦ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଷ୍ଟିମର,
ଉଡାଜାହାଜେର ମଧ୍ୟ େବାମା େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ତ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଖବରକାଗଜେର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସମାଚାର
ବାହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି କହିପାରିବା ନାହିଁ େଯ ଏହି େବାମା େକୗଣସି କାମେର ଆସିବ ନାହିଁ । ଯଦି େହବ ବମ୍ ପକାଇେଦଇ ପାରନ୍ତ—
ି
ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା େଦଉଛନ୍ତି । େତେବ ଏହିଭଳି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । େବାମା ପଡିବ ନାହି,ଁ ବିନାଶ
େହବ ନାହି—
ଁ ଏପରି େକେବ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ
ରହିଛି । େସଥିପାଇଁ ତୁେମ ବହୁତ ଖୁସି େହବା ଉଚିତ୍ । ମିରୁଆ େମୗତ ମଲୁକା ଶିକାର..(କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ) । ଡ୍ରାମା
ଅନୁସାେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହିଁ େହବ । ତୁମ ପାଖେର ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି େତଣୁ ତୁେମ ହଲଚଲ୍ େହଉନାହଁ, ସାକ୍ଷୀ େହାଇ େଦଖୁଛ
। େତେବ ଏଥିେର କାନ୍ଦିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସମୟେର ଶରୀର ଛାଡିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ଜାଣିଛ ଆେମ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ େଦୖବୀ ରାଜବଂଶେର େନବୁ । ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ମଁୁ ରାଜକୁମାର େହବି । ଆତ୍ମା ଏକଥା ଜାଣିଛି େସଥିପାଇଁ ତ େଗାଟିଏ
ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର େନଉଛି । ସର୍ପ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା । େଯପରି କୁହାଯାଏ ସାପ େଗାଟିଏ କାତି ଛାଡି ଆଉ
େଗାଟିଏ େନଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ େକେବ ନା େକେବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ପୁଣି େଛାଟ ପିଲା େହାଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ । ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ େନବାର ଅଛି । ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ େଯପରି ପିଲାମାେନ ମାତା-ପିତାଙ୍କୁ ଏକଦମ୍
ଜାବୁଡି ଧରିଥା’ନ୍ତି । େସହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍େନହେର ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଦୃଢ ଭାବେର ଧରିବା ଉଚିତ୍ । ନିଜକୁ

େଦଖିବାକୁ େହବ େଯ ଆେମ େକେତ ଧାରଣା କରୁଛୁ । (ନାରଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ) ଭକ୍ତମାେନ େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନ
କରିଛନ୍ତି େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଦବତା େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହା େକବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର କଥା ନୁେହଁ । ଏହା ତ ବୁଝିବାର
କଥା ଅେଟ । ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ େଯେତେବେଳ ଆେମ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ େସେତେବେଳ ବିଶ୍ େର ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଏେବ ପୁଣି
ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ, ଏହି ପରିଶ୍ରମ ତୁେମ କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ଧରି ଯଥା େଯାଗ ତଥା ଶକ୍ତି
କରିଆସିଛ । ପ୍ରତ୍େୟକ ନିେଜ ନିେଜ ଜାଣିପାରିେବ ଆେମ େକେତ କାହାକୁ ବୁଝାଇପାରୁଛୁ ? େକେତ ଆେମ େଦହ-ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ
େହଉଛୁ । ମଁୁ ଆତ୍ମା େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର େନଉଛି, ମଁୁ ଆତ୍ମା ଏହା ଦ୍ ◌ାରା କାମ କରୁଛି । ଏହା େମାର
କର୍େମନ୍ଦ୍ରିୟ ଅେଟ । ଆେମ ସମସ୍େତ େହେଲ ଅଭିେନତା । ଏହି ଡ୍ରାମା ଏକ ବହୁତ ବଡ ଅବିନାଶୀ ନାଟକ । ଏଥିେର କ୍ରମାନସୁାେର
ସମସ୍ତ ଅଭିେନତା ରହିଛନ୍ତି । ଆେମ ଜାଣିଛ—
ୁ ଏଥିେର କିଏ-କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିେନତା ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ, ଦ୍ ◌ିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍େରଣୀର
କିଏ-କିଏ ଅଟନ୍ତି ? ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଡ୍ରାମାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ରଚନାର
ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି । ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଥ, ଯାହାଙ୍କର
ଶରୀରେର ବାବା ପ୍ରେବଶ କରୁଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଜଣ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କଥା । ଶ୍ରାଦ୍ଧ
ଖୁଆଇବା ସମୟେର ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ ନା । ପୂର୍ବରୁ ଏହିପ୍ରଥା ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିେଲ । ଏେବ ତ
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଗଲାଣି । େକହି-େକହି ଏେବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ—
ି ଆେମ ପୂର୍ବଜନ୍ମେର ଅମୁକ ଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା େକହି
କହୁନାହଁାନ୍ତି । ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ତ ବିଶ୍ ◌ାସ କରୁନାହଁାନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଧୁର ସନ୍ତାମାେନ, ଏେବ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ େହାଇ ରହିବାକୁ େହବ । ତୁେମ େଯେତ-େଯେତ ଜ୍ଞାନ-େଯାଗେର ମଜବୁତ
େହବ େସେତ ପକ୍କା ଅଥବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହାଇଯିବ । ଏେବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତାନ େଭାଳା ଅଛନ୍ତି । ଭାରତବାସୀ େଦବୀ-େଦବତାମାେନ
େକେତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିେଲ । େସମାେନ ଧନେର ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଥିେଲ । ଏେବ ତ ବିଲକୁଲ୍ ଖାଲି େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । େସମାେନ ପବିତ୍ର
ଧନୀ ଥିେଲ, ତୁେମ ଏେବ ଅପବିତ୍ର ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଇଛ । ତୁେମ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଭାରତ କ’ଣ ଥିଲା, ଏେବ କ’ଣ େହାଇଯାଇଛି ।
େତଣୁ େଭାକେର ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ଶସ୍ୟ-ପାଣି ଆଦି କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ । େକଉଁଠି ଯଦି ବନ୍ୟା େହବ ତ ଆଉ େକଉଁଠି ପାଣିର େଗାଟିଏ
ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ବାଦଳ େଘରି ରହିଛି, ସତ୍ୟଯୁଗେର ସୁଖର ବାଦଳ େହବ । ଏହି େଖଳକୁ ତୁେମମାେନ ହିଁ
ବୁଝିଛ ଆଉ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟାଜ ଉପେର ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ । ସିଏ େଲୗକିକ ବିନାଶୀ ପିତା, ଇଏ େହଉଛନ୍ତି
ପାରେଲୗକିକ ଅବିନାଶୀ ପିତା । ବାବା ଥେର ମାତ୍ର ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ନୂଆ
େହାଇଯାଉଛି । ଏହା େହଉଛି େଲୗହଯୁଗ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସ୍ ର୍ଣ୍ଣିମଯୁଗ େହବ । ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମେର ଅଛ । କୁହାଯାଏ
ହୃଦୟ ସ୍ ଚ୍ଛ ଥିେଲ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ େହାଇଥାଏ । େତଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାର— େକୗଣସି ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ ତ ? କାହା
ପାଇଁ ମନେର ବିକାରୀ ବିଚାର ଆସିନାହିଁ ତ ? ନିଜର ମସ୍ତିେର ରହିଛି ନା ପରଚିନ୍ତନ-ପରଦର୍ଶନେର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି ? ବାବାଙ୍କର
ନିର୍ଦ୍େଦଶ େହଲା େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ଯଦି େମାେତ ମେନ ନ ପକାଇବ େତେବ ଅବଜ୍ଞାକାରୀ େହାଇଯିବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଜ୍ଞାନ-େଯାଗର ମସ୍ତିେର ରହି, ହୃଦୟକୁ ସ୍ ଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ େହବ । ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନେର ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ।
(୨) ଆେମ ଆତ୍ମା ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ, ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ— ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ େହବ । ବିେଦହୀ େହାଇ
ନିଜର ସ୍ ଧର୍ମେର ସ୍ଥିତ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ଅକଲ୍ୟାଣର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େକହି ଯଦି ତୁମର ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ଲାନି କରୁଛ,ି ଅକଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ବା ଗାଳି େଦଉଛି େତେବ ମଧ୍ୟ ତା’ ପ୍ରତି ଘୃଣାର ଭାବନା
ନରହୁ । ଅପକାରୀର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିବା— ଏହା ହିଁ େହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । େଯପରି
ତୁେମମାେନ ୬୩ ଜନ୍ମ େହଲାଣି ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି େଦଇଆସିଛ ପୁଣି ବି ବାବା ତୁମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖୁଛନ୍ତ,ି
େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର । ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହିଁ େହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବା
। ଅକଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ସଂକଳ୍ପେର ମଧ୍ୟ ନରହୁ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ମନମନାଭବ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରୁହ େତେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

