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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅେନକ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ବା ଉପରକୁ
ଉଠିବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତ—
ି ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଦାୟିତ୍ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ପିଲାମାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି େହଉଥିବ େସଥିପାଇଁ ବାବା େକଉଁ େକଉଁ ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର:ପିଲାମାେନ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ (୧) ସର୍ବଦା େଯାଗର ଯାତ୍ରାେର ରୁହ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଆତ୍ମାେର
ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ ଛାଡିବ । (୨) େକେବେହେଲ ବିତିଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମେନ ପକାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ େକୗଣସି
ଆଶା ରଖ ନାହିଁ । । (୩) ଯଦିଓ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍େଥ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ େଯତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥେର
ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହି,ଁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ସମୟକୁ ସଫଳ କର । (୪) ଅତି କମେର ୮ ଘଣ୍ଟା ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା କର
େତେବ ତୁମର ଉନ୍ନତି େହାଇ ଚାଲିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ବାବା ଆସି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର
ଦାୟିତ୍ ; ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହାତେର ଅଛି । ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିେବ ଏବଂ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା େଦଖାଇ
ପାରିେବ । ଆତ୍ମା ଭ୍ରୃକୁଟୀ ମଧ୍ୟେର ରହିଥାଏ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅେଟ । ପ୍ରାୟତଃ େରାଗ ଶରୀରେର େହାଇଥାଏ, ଭ୍ରୃକୁଟୀେର
େହାଇନଥାଏ.... । ଯଦିଓ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ କିନ୍ତୁ େଯଉଁଠାେର ଆତ୍ମା ରହୁଛି େସହି ସ୍ଥାନେର କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହି,ଁ କାହିଁକି ନା େସହି
ସ୍ଥାନେର ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ େହାଇଥାଏ । ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରାଉଥିବା ଅଥବା ମନେର ଶାନ୍ତି େଦଉଥିବା ଡାକ୍ତର ତ ଏକାମତ୍ର
ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଯଦି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି େହବ େତେବ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ
େଯେତ ଯାହା କରିେଲ ମଧ୍ୟ ତା’ଦ୍ ◌ାରା େକୗଣସି ଉନ୍ନତି େହବ ନାହିଁ । ଶରୀରେର ତ କିଛି ନା କିଛି େଛାଟ-େମାଟ େରାଗ େବମାରୀ
ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ େକହି କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଦୁନିଆେର ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ଉପାୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ ◌ାରା ଆତ୍ମାର େକୗଣସି ଉନ୍ନତି େହଉନାହିଁ । ତାହା ତ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ସବୁ କିଛି
ଆତ୍ମା ଉପେର ନିର୍ଭର କେର । ଆତ୍ମା ହିଁ ୧୬ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହଉଛି ପୁଣି ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଲ୍କୁଲ୍ କଳାହୀନ େହାଇଯାଉଛି । ଆତ୍ମା
କିପରି ୧୬ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହଉଛି ପୁଣି କଳା କମ କିପରି େହଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗେର
ତୁେମମାେନ ବହୁତ ସୁଖେର ଥିଲ କାରଣ େସେତେବେଳ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା । ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କିପରି େହଉଛି-- ଏହି କଥା
ଅନ୍ୟ ସତସଂଗ ଗୁଡିକେର ବୁଝାଉ ନାହଁାନ୍ତି । େସମାେନ ଶାରୀରିକ ନିଶାେର ଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କର େଦହ-ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି,
କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମକୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ଆତ୍ମା ଯାହାକି ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି ତାକୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ
େହବ । ଏଠାେର ସବୁ ଆତ୍ମିକ କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଦୁନିଆେର ତ େକବଳ ଶାରୀରିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରମାେନ ତ ଅସ୍ତ୍େରାପଚାର
କରି େଗାଟିଏ ହୃଦୟ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ େଗାଟିଏ ଲଗାଇ େଦଇଥା’ନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ େକୗଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ତ
ଭ୍ରୃକୁଟୀ ମଝିେର ଥାଏ, ତା’ର ଅସ୍ତ୍େରାପଚାର ଆଦି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ।
େତେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ଥେର ମାତ୍ର େହାଇଥାଏ । ଆତ୍ମା େଯେତେବେଳ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଏ
େସେତେବେଳ ବାବା ତା’ର ଉନ୍ନତି କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ େକୗଣସି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଏହି ଛି-ଛି ତେମାପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାେନ େମା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମ ନିକଟକୁ େଯେତେବେଳ େକହି
ଆସୁଛନ୍ତି େତେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି େଯ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ ଅଥବା ଉନ୍ନତି କିପରି େହବ ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକଥା ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଉନ୍ନତି
େହବା ପେର ଆେମ ସମସ୍େତ େକଉଁଠାକୁ ଯିବୁ, କ’ଣ-କ’ଣ ସବୁ େହବ ? ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ ପତିତରୁ ଆସି ପବିତ୍ର
କର, ଜୀବନମୁକ୍ତିଧାମକୁ େନଇଯାଅ । େତେବ ସିଏ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ େନଇଯିେବ ନା । ଶରୀର ତ ଏହିଠାେର ହିଁ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ ।
କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିେର ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ମତ । ଦୁନିଆେର ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା େହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମତ ।
ଈଶ୍ ରୀୟ ମତ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମମାେନ ଏକଦମ୍ ଆକାଶକୁ ଚଢିଯାଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ । ପୁଣି ଡ୍ରାମା
ଅନୁସାେର ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ େହବ । ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକୗଣସି ଡାକ୍ତର ନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ଆତ୍ମିକ
ଡାକ୍ତର ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରି େଦଉଛନ୍ତି । େକହି-େକହି ସନ୍ତାନ ଅେନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର
କରାଇଥା’ନ୍ତି, େକହି େକହି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କରାଇଥା’ନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ େକହି-େକହି ନ୍ୟୁନ ଧରଣର କରାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ଦାୟିତ୍ ବାବା ହିଁ େନଉଛନ୍ତି । ଦୁନିଆେର ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧୁ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ହିଁ ଆସୁଛି । ପ୍ରଥେମ େଯେତେବେଳ ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ େସେତେବେଳ ପବିତ୍ର
ଅବସ୍ଥାେର ଆସିଥାଏ । ଏେବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର

କ୍ରମାନୁସାେର ଉନ୍ନତି େହାଇଯାଉଛି । େସଠାେର (ସତ୍ୟଯୁଗେର) ତୁମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳୁଛି । ବାବା ତ େହଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ
ଡାକ୍ତର । ସିଏ ହିଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ ◌ାରା ତୁେମମାେନ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିଜର ମିଠା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ।
ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ତୁମକୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତ-ି - େକବଳ
େମାେତ ମେନପକାଅ େତେବ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ବାବା ସାରା ବିଶ୍ ର ସନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବ େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ଶାନ୍ତିଧାମେର ରହିେବ । ବାବା େକେତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଚମତ୍କାରିତା! େସଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗତି-ମତି ତୁେମ ହିଁ ଜାଣ । ଆତ୍ମାେର ହିଁ ମତି
ରହିଛି, ଯଦି ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା େହାଇଯିବ େତେବ ମତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଈଶ୍ ରୀୟ ମତ ଦ୍ ◌ାରା ଉନ୍ନତିର କଳା ପ୍ରାପ୍ତ
େହଉଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଦ୍ ◌ାରା ଅବନତିର କଳା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି—ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇଛି । ଦୁନିଆର
ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ଦୁନିଆ ଏେବଠାରୁ ସ୍ ର୍ଗ େହାଇଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର ଜଣାପଡିଯିବ େଯ ଏହା ନର୍କ ଅେଟ ନା
ସ୍ ର୍ଗ । ଭାଷାକୁ େନଇ େକେତ ଗଣ୍ଡେଗାଳ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି ନା । କିନ୍ତୁ ସ୍ ର୍ଗେର ତ ଦୁଃଖ ନଥାଏ । େସଠାେର
ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ମଧ୍ୟ େହବ ନାହିଁ । ଏେବ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ େହବାର ଅଛି ପୁଣି ଦୁନିଆ ସ୍ ର୍ଗ େହାଇଯିବ । ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ପୁଣି
ତାହା ଗୁପ୍ତ େହାଇଯିବ । କହୁଛନ୍ତ-ି - ଦ୍ ◌ାରିକା ସାଗର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । ସୁନାର ମହଲ ସବୁ ତେଳ ଦବି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ
େହେଲ େସସବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତଳକୁ ଦବିଯିବ । େତେବ କ’ଣ ସମୁଦ୍ରରୁ େଖାଳି ବାହାର କରିେବ କି! ଧରିତ୍ରୀକୁ େଖାଦନ କରି େସଠାରୁ ଧନ
ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି । କିନ୍ତୁ େମାର ସମସ୍େତ ଅପକାର କରୁଛନ୍ତ,ି ମାେତ ଗାଳି େଦଉଛନ୍ତି । ମଁୁ ତ
ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛ,ି େସଥିପାଇଁ େମାର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର େକେତ ମହିମା
କରୁଛ । ଚିତ୍ରେର ୩୨ ଗୁଣ େଦଖାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣବାନ୍ େହଉଛ େତଣୁ େକେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା
ଦରକାର । ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଆମକୁ ସର୍େବାଚ୍ଚ ପିତା ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଶ୍ଚିତ ପଢିବା ଦରକାର । ଇଏ
ଆମର ଅବିନାଶୀ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ପଛେର ଆସିଥିବା ନୂଆ ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ସାରା ଦୁନିଆର ଉନ୍ନତି େହଉଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବାନ ବାବା ହିଁ
କରାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାତା ଅଟନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାେନ ତ େକବଳ େନଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର ଏହି
ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜବଂଶ ତିଆରି େହଉଛି । େବହଦର ବାବା େଦଖ େକେତ ମିଠା, େକେତ ସ୍େନହୀ ଅଟନ୍ତି । େସହି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି େହଉଛି । ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସିଢି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ େହବ । ସବୁ େହଲା ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାର
। ଖାଅ, ପିଅ, ସବୁକିଛି କର େକବଳ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଉଥାଅ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିେଲ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ରାତିେର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମେର ୮ ଘଣ୍ଟା ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା କର ।
ଯିଏ େକହି ବି ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା େଦଖାଅ । ଜୀବନମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଏବଂ ମୁକ୍ତି
ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ । ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ତ ସହଜ ନା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟେର ନାହିଁ େତେବ କ’ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିେବ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କ ଛାଡିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ସାରା ଦିନ ଶୁଣାଉଥାଅ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର
ଉନ୍ନତିର ଉପାୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ପିଲାମାେନ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହି,ଁ ତାହା େସମାେନ ନିେଜ ଜାଣିପାରିେବ । ଏହା େକବଳ ତୁେମ ଶୁଣୁନାହଁ, ସବୁ
େସବାେକନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର େଟପ୍ େରକର୍ଡ ରଖାଯାଇଛି ନା । ଇଏ ମଧ୍ୟ େସବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତେର ବହୁତ
ଜ୍ଞାନ ଭରି ରଖିଛି । ଇଏ (େଟପ େରକର୍ଡ) ବହୁତ େସବା କରୁଛି । ପିଲାମାେନ ଜାଣୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ ।
ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ତାହା ପେରାକ୍ଷ େହାଇଯାଉଛି େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ
ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । େତେବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ େଦଉଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ସାରା ଦୁନିଆ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି, ତା’ଉପେର ଜ୍ଞାନର ବର୍ସା କରିବା ଦରକାର । ପାଣିର ବର୍ଷା ତ
ବହୁତ େହଉଛି । େସହି ପାଣି ଦ୍ ◌ାରା ତ େକହି ପବିତ୍ର େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏସବୁ େହଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ଜାଗ୍ରତ େହାଇଯାଅ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ େନଇଯାଉଛି । ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଏହିଥିେର ହିଁ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ
ସବୁ ତ େହଉଛି ଶାରୀରିକ କଥା । ଆତ୍ମିକ କଥା େକବଳ ତୁେମମାେନ ଶୁଣୁଛ । ପଦ୍ମପତି, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ େହଉଛ ।
ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ । ଗରୀବମାେନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଅହଲ୍ୟା, ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ବୁଝାଅ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏପରି କଥା ନଥାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ େହଉଛି େବହଦର ଶିବାଳୟ । ଏେବ ଏହା େହଉଛି େବହଦର େବଶ୍ୟାଳୟ,
ବିଲକୁଲ୍ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି । ଏହାର ଆୟୁଷ ଆଉ େବଶୀ ଦିନ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହବାର
ଅଛି । ଭାରତେର ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ େହଉଛି । େଯେତେବେଳ ଅେନକ ଧର୍ମ େହାଇଯାଉଛି େସେତେବେଳ ଅଶାନ୍ତି

େହଉଛି । ଲେଢଇ ଝଗଡା ତ ଲାଗି ରହିଛି । ଏେବ ତ ବହୁତ େଜାରେର ଲେଢଇ ଲାଗିବାର ଅଛି । େଜାରେର ଲେଢଇ ଲାଗିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ
େହାଇଯିବ କାହିଁକି ନା ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ େହବ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ େହବ । ଏେବ ତ େକହି କହିପାରିେବ ନାହିଁ । େସହି
ଅବସ୍ଥା େଯେତେବେଳ ଆସିବ େସେତେବେଳ ପାଠପଢା ପୂରା େହାଇଯିବ । ପୁଣି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାେର ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବଦଳି
େହାଇଯିବ । ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ତ ନିଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ । େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ସବୁ କିଛି ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ତାକୁ ଅକାରଣ
ମୃତ୍ୟୁର େଖଳ କୁହାଯାଏ । ଅକାରେଣ ତ ସମସ୍େତ ମରିେବ । ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ । ପୁଣି ତା’ପେର ଦୁଧ-ଘିଅର ନଦୀ ବହିବ । ହାହାକାର
ପେର ପୁଣି ଜୟଜୟକାର େହବ । ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାେର େଶାଇ-େଶାଇ ଖତମ େହାଇଯିେବ । ବଡ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ
ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ଏଠାେର ବହୁତ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡିବ, ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ େହବ । ଏେବ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା
ସ୍ ର୍ଗର ଦ୍ ◌ାର େଖାଲାଯାଉଛି । ଏଠାେର ପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତା େହଉଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ େସଥିପାଇଁ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି । ସ୍ ର୍ଗକୁ ତ କ୍ରମାନୁସାେର ସମସ୍େତ ଯିେବ, େକହି କ୍ରମାନୁସାେର
ଦୁଇଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ େହାଇପାରନ୍ତି, ଡ୍ରାମାେର ଯାହା ହିସାବ-କିତାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି ତାହା ହିଁ େହେବ । ଆତ୍ମାର
ଉନ୍ନତି େହବା ଦ୍ ◌ାରା େକେତ ଫରକ ପଡିଯାଉଛି । େକହି ତ ଏକଦମ୍ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ େକହି ନୀଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି ।
କିଏ ରାଜା େହଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଜା େହଉଛନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଯ େହ ସ୍େନହୀ ସନ୍ତାନମାେନ ଏେବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର । େଯାଗ ଆଧାରେର ପବିତ୍ର ହୁଅ େତେବ ତୁମର ଧାରଣା େହବ
। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ । େତଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଆତ୍ମାର
ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍େନହ ରହିଛି ନା । ଏହା େହଉଛି ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି େହଉଛି । ଶାରୀରିକ
ସ୍େନହ ଦ୍ ◌ାରା ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଭାଗ୍ୟେର ନଥିବ େତେବ ଛାଡି ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର ସୁରକ୍ଷା ତ କରିବା
ଉଚିତ୍ । ମାତାମାନଙ୍କର ପାଇ-ପଇସାେର ଯଜ୍ଞର େସବା େହଉଛି । ଏଠାେର ଗରୀବ ହିଁ ସାହୁକାର େହଉଛନ୍ତି । େତେବ ସବୁର ଆଧାର
ପାଠପଢା ଉପେର ହିଁ ରହିଛି । ତୁେମ ଏେବ ସଦାକାଳ ପାଇଁ େସୗଭାଗ୍ୟଶାଳୀ େହଉଛ—ଏହି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କର େହଉଛି ନା । ମାଳାର
ଦାନା େହଲାବାଲା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ େକେତ ଭଲ ଅନୁଭବ େହବା ଉଚିତ୍ । ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ସହିତ େସବା କରିଚାଲ େତେବ ବହୁତ
ଉନ୍ନତି େହାଇପାରିବ । ଶିବବାବାଙ୍କ େସବାେର ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିେଦବା ଉଚିତ୍ । ସାରା ଦିନ ଏହି ନିଶା ରହୁ େଯ
ଏହା ମାଉସୀ ଘର ନୁେହଁ । ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ ମଁୁ ନିଜର େକେତ ଉନ୍ନତି କରିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିତିଯାଇଥିବା କଥାକୁ
ମେନ ପକାଅ ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ େକୗଣସି ଆଶା ରଖ । ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍େଥ ତ କର୍ମ କରିବାକୁ େହବ । େଯେତେବେଳ ସମୟ
ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ । ବାବା ବନ୍ଧନେର ଥିବା ମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି—
କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନିଜର ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସ୍େନହର ସହିତ ବୁଝାଅ, ଯଦି େକହି ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲର
ବର୍ଷା କର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କୁହ । ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ଦରକାର । ଆଖି ବହୁତ ଶୀତଳ େହବା ଦରକାର
ଯାହାକି େକେବ ବିଚଳିତ ନେହଉ । େସଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦର ଉଦାହରଣ ରହିଛି— ସିଏ ବିଲ୍କୁଲ୍ ଅଟଳ ଥିଲା । େସହିଭଳି ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ
ମହାବୀର ଅଟ, ଯାହା କିଛି ବିତିଯାଉଛି ତାକୁ ମେନ ପକାଅ ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରୁହ । ଡ୍ରାମା ଉପେର ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା
ଦରକାର । ବାବା ନିେଜ କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େହାଇ ରହିଛି । ବାକି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ
ପାଇଁ େଲଖାଯାଇଛି େଯ ସିଏ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ ◌ାରା ମାରିଥିେଲ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଅେଟ । ବାବା ତ ହିଂସା କରିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ଏହି ବାବା ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତ,ି ଏଥିେର ମାଡ ମାରିବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଏହି କଥା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅେଟ । େଗାଟିଏ
ପେଟ େଢର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପେଟ ତୁେମମାେନ ଅଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଥିବ େସମାେନ ଆସିଯିେବ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି
ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିେବ । ଏଥିେର ଚମତ୍କାରର କଥା ନାହିଁ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, େତେବ
ସିଏ ଦୁଃଖ କିପରି େଦେବ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଅତି କମେର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଈଶ୍ ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର େସବା କରି ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣବାନ୍
େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ମେନ ପକାଇବାର ନାହିଁ । ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ େହବ । ଡ୍ରାମା ଉପେର
ଅଟଳ ରହିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ନିଶାେର ରହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ସହେଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜୀତ୍ ହୁଅ ।

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବାବାଙ୍କର ପଦ୍ମଗୁଣା ସହେଯାଗର ପାତ୍ର ପିଲାମାେନ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହ୍ ◌ାନ କରିଥା’ନ୍ତି େଯ ତୁମର କାମ
େହଲା ଆସିବା ଏବଂ ଆମର କାମ େହଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା । େସମାେନ ମାୟାର ବାଘ ରୁପକୁ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୂଡି ଭଳି
ମେନ କରିଥା’ନ୍ତି କାହିଁକି ନା େସମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ମାୟାର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏେବ ସମାପ୍ତ େହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆେମ
ଅେନକ ଥର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବିଜୟୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଜୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ
ରଖିବାର ନିଶା ହିଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ସହେଯାଗର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ । ଏହି ନିଶା ଦ୍ ◌ାରା ସହଜେର
ତୁେମ ମାୟାଜୀତ୍ େହାଇଯିବ ।
ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ସ୍ ପ୍ରତି ବା ବିଶ୍ ପ୍ରତି ଏହାକୁ ପ୍ରେୟାଗ କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ:ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ନୟନ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମିକ ଭାବର ଅନୁଭବ କରାଉ, ତୁମର ଚାଲିଚଳଣି ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର
ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରାଉ, ତୁମର ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକ ମଣୀର ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରାଉ, ତୁମର ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଦ୍ୟ ଅେଲୗକିକ
ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ େଦଖାଇ, େସଥିପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତମୁର୍ଖୀ, ଅେଲୗକିକ ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିେର ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ
କର ।

