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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହି ଭାରତ େଯେତେବେଳ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଖୁବ୍ ଆେଲାକେର ଥିଲ,
ଏେବ ଅନ୍ଧକାର େହାଇଯାଇଛି େତଣୁ ପୁନର୍ବାର ଆେଲାକକୁ ଚାଲ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େକଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତ?ି
ଉତ୍ତର:ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ - ମଁୁ ତୁମକୁ ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି । ତୁେମମାେନ
ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ େଯେତେବେଳ ଜନ୍ମ େନଇଥିଲ େସ ସମୟେର ଏକମାତ୍ର େଦୖବୀଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା
ପୁଣି ତୁେମମାେନ ହିଁ ଦୁଇ ଯୁଗ ପେର ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅେଟ । ତୁେମମାେନ ଡାକୁଥିଲ େହ
ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସ... େତଣୁ ଏେବ ମଁୁ ଆସିଛି ।
ଗୀତ:ଆଜ ଅନ୍େଧେର େମଁ େହ ଇନ୍ସାନ୍...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ, ଏଠାେର ସମସ୍େତ ଅନ୍ଧକାରେର ଅଛନ୍ତି ।
େଯେତେବେଳ ଭାରତେର ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା େସେତେବେଳ ସମସ୍େତ ଆେଲାକେର ଥିେଲ । ଏହି ଭାରତବାସୀ େଯଉଁମାେନ
ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ େବାଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ େଦବୀ-େଦବତା ଥିେଲ । ଭାରତେର େଯେତେବେଳ ସମସ୍େତ
ସ୍ ର୍ଗବାସୀ ଥିେଲ େସେତେବେଳ ଆଉ େକୗଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା । େକବଳ େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା । ସ୍ ର୍ଗ, େବୖକୁଣ୍ଠ,
ବହିସ୍ତ, େହେଭନ୍ - ଏସବୁ ଏହି ଭାରତର ନାମ ଥିଲା । ଭାରତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଧନବାନ୍ ଥିଲା । ଏେବ ତ
ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ େହାଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏେବ କଳିଯୁଗ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ, ଆେମ ସମସ୍େତ
ଅନ୍ଧକାରେର ଅଛୁ । େଯେତେବେଳ ସ୍ ର୍ଗେର ଥିଲ େସେତେବେଳ ଆେଲାକେର ଥିଲ । ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
ସ୍ ର୍ଗର ରାଜ-ରାେଜଶ୍ ର, ରାଜ-ରାେଜଶ୍ ରୀ ଥିେଲ । ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଥିଲା । େତେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ େସହି ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି େନବାକୁ େହବ, ଯାହାକୁ ଜୀବନମୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି । ଏେବ ତ ସବୁ ଜୀବନ
ବନ୍ଧନେର ରହିଛ । ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ଭାେବ ଭାରତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୂପେର ସାରା ଦୁନିଆ ରାବଣର େଜଲ୍େର େଶାକ
ବାଟିକାେର ଅଛି । ଏପରି ନୁେହଁ କି ରାବଣ େକବଳ ଲଙ୍କାେର ଥିେଲ ଏବଂ ରାମ ଭାରତେର, େସ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ
େଚାରାଇ େନଇଥିେଲ । ଏସବୁ େହଲା ମନଗଢା କାହାଣୀ । ଗୀତା େହଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିେରାମଣୀ
ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଭାରତେର ହିଁ ଶୁଣାଯାଇଛି - ମନୁଷ୍ୟ ତ କାହାରି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିେବ ନାହିଁ
। ସତ୍ୟଯୁଗେର ଜୀବନମୁକ୍ତ େଦବୀ େଦବତାମାେନ ଥିେଲ, ଯିଏକି ଏହି ବର୍ସା କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟେର
ପାଇଥିେଲ । ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହି,ଁ ନା ଏକଥା େକୗଣସି ଶାସ୍ତ୍ରେର ଅଛି । ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ସଦ୍ଗତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍କୁଲ୍ ଜଣା ନାହିଁ । ଭକ୍ତି ତ ସମସ୍େତ
ଶିଖାଇଥା’ନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ, ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କର । ଏହି ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗରୁ ଚାଲି
ଆସୁଛି । ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍େରତା ଯୁଗେର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହୁଛି । ଏପରି ନୁେହଁ କି େସେବଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ
ଚାଲିଆସୁଛି । ଭାରତକୁ ଏହି ବର୍ସା ସଂଗମଯୁଗେର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହାକି ପୁଣି ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ।
ଭାରତବାସୀ େଯେତେବେଳ ନର୍କବାସୀ େବହଦ ଦୁଃଖୀ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି େସେତେବେଳ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି - େହ
ପତିତ-ପାବନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା । କାହାର? ସମସ୍ତଙ୍କର କାହିଁକି ନା ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ରୂେପ ଭାରତ, ସାଧାରଣ
ଭାେବ ସାରା ଦୁନିଆେର ୫ ବିକାର ରହିଛି । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ପତିତ-ପାବନ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - ମଁୁ କଳ୍ପ-କଳ୍ପ,
କଳ୍ପର ସଂଗମଯୁଗେର ଆସୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି । ଅହିଲ୍ୟା, ଗଣିକା ଏବଂ େଯଉଁ ସବୁ ଗୁରୁମାେନ
ଅଛନ୍ତି େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ େମାେତ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ଏହା େହଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ ।
ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ଭାରତେର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ।
ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ ଥିେଲ । ପତିତ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍

ମିଥ୍ୟାର ଦୁନିଆ, ପାବନ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଦୁନିଆ । ଭାରତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଥିଲା, ଏହି ଭାରତ େହଉଛି ଅବିନାଶୀ
ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାର େକେବ ବି ବିନାଶ େହଉ ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା
େସସମୟେର ଆଉ େକୗଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସବୁ ପେର ଆବିଷ୍କାର େହଉଛି । ମନୁଷ୍ୟମାେନ କଳ୍ପର
ଆୟୁଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ େଲଖିେଦଇଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ । କିନ୍ତୁ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ୮୪ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁକୁର, ବିେଲଇ, ଗଧ ଇତ୍ୟାଦି େଯାନି
େନଉଛନ୍ତି େବାଲି କହି େଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିେଲଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା । ଦୁନିଆେର ତ ୮୪ ଲକ୍ଷ େଯାନି
ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ େଭରାଇଟୀ ଏକ । ତାଙ୍କର ହିଁ ୮୪ ଜନ୍ମ ଅେଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ ନିଜର
ଧର୍ମକୁ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାେର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ବିଲ୍କୁଲ୍ ହିଁ ପତିତ
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ବାବା ସଂଗମେର ଆସି ପାବନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ପୁଣି
ଭାରତ ସୁଖଧାମ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - େହ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାେନ, ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି
ତୁେମମାେନ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ ସିଡି ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ ରୁ-ରେଜା-ତେମାେର ନିଶ୍ଚିତ
ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ତୁେମ େଦବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଧନବାନ ସଦା ଖୁସ,ି ସଦା ସୁସ୍ଥ େକହି ନଥିେଲ । ଭାରତ
େସେତେବେଳ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ହୀରା-ନୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ତ ପଥର ସଦୃଶ ଥିଲା । ପୁଣି ଦୁଇ ଯୁଗ ପେର
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ବହୁତ ବଡ-ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ଧନ-ରତ୍ନେର ଭରପୁର ଥିଲା ।
େସଥିମଧ୍ୟରୁ େସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଥିଲା । େକବଳ େଗାଟିଏ ମନ୍ଦିର ତ େହାଇନଥିବ ନା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁସଲମାନମାେନ ଲୁଟି େନଇଗେଲ । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ
େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ େକେତ ସାହୁକାର କରିଥିଲି । ତୁେମମାେନ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ୧୬ କଳା
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥା ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ ଥିଲ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯାଇପାରିବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି
- ଭଗବାନ େହଉଛନ୍ତି ଜେଣ ଏବଂ େସ େହେଲ ବାବା । ଈଶ୍ ର ଅଥବା ପ୍ରଭୁ କହିବା ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିେର
ଆସୁନାହିଁ ସିଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି । ବାବା ଆସି ୮୪ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ଏେବ
ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅେଟ । ଏହା େକୗଣସି ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁେହଁ, ନଁା େକୗଣସି
ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ ଆଦି ଅଛି । ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି େଯ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗର
ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା କରିେଦବା ଦ୍ ◌ାରା ବହୁତ ଦୂରକୁ େନଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି - େକୗଣସି
େଦହଧାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । େଦହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିେବ ନାହିଁ । କଥାେର
ଅଛି - ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତ-ପାବନ େକବଳ ଜେଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାବା ହିଁ
ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଯାହାର
ପୂଜା କରିଆସିଛ, େସମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣି ନାହଁ । େସଥିପାଇଁ ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛ ନା । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ସ୍ ର୍ଗୀୟ
ଈଶ୍ ରୀୟ ପିତା, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପାର ସୁଖ େଦଉଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା । େତେବ ତାହା କିଏ
ଏବଂ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ? ଏହି କଥାକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ ର୍ଗବାସୀ ଅଥବା
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ େଦବତା କରିବା, ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର କାମ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - ମଁୁ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ,ି ତୁେମମାେନ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ େହଉଛ । ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତ କିଏ କରୁଛ?ି ରାବଣ ।
ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ ର ହିଁ େଦଉଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - ମଁୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏେତ ସୁଖ
େଦଉଛି େଯ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ପୁଣି
େଯେତେବେଳ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ େହଉଛି େସେତେବେଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବାେର ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହା
ତ ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର େଶଷ ଜନ୍ମ ଅେଟ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆେମ େକେତ ଜନ୍ମ େନଉଛୁ? ବାବା
କହୁଛନ୍ତି - ମିଠା-ମିଠା ଭାରତବାସୀ ଆତ୍ମାମାେନ, ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଁୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ପିଲାମାେନ, ତୁେମମାେନ ହିଁ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇଛ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା େନବାକୁ
ଆସିଛ । େତେବ ସମସ୍େତ ତ େସଠାକୁ ଏକା ସମୟେର ଆସିେବ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବେର ତୁେମମାେନ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଦ ପୁର୍ନବାର େନଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ େହବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ ।
ଏହା େହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଭକ୍ତି । ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି େହାଇ ରହିଛି । େସସବୁ ଜ୍ଞାନ

ମାର୍ଗ ପାଇଁ ନୁେହଁ । ଏହା େହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା େଦଉଛନ୍ତି । ଏେବ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ଆତ୍ମାେର ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ, େଯଉଁ ଅନୁସାେର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଅଥବା
ଖରାପ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ । ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିେଲ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମେର ପତିତ େହାଇଛନ୍ତି
ତତ୍ତ୍ତ୍ ମ୍ । େମାେତ ଏହି ପୁରୁଣା ରାବଣର ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯିଏ ସ୍ ର୍ଗେର ପ୍ରଥେମ ଆସିେବ
ତାଙ୍କ ଶରୀରେର ହିଁ େମାେତ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । େତେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାେନ ହିଁ ପୂରା ୮୪ ଜନ୍ମ େନଉଛନ୍ତି । ଇଏ
େହେଲ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଏମାେନ େହେଲ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ବାବା ଏକଥା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପଥର
ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସବୁଦ୍ଧି କରିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁେହଁ । େହ ଆତ୍ମାମାେନ, ଏେବ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ । େହ
ଆତ୍ମାମାେନ, ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ କୁ ମେନ ପକାଅ, େଦହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ । ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମରିବାକୁ େହବ କାରଣ ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା । ଏକମାତ୍ର ସଦଗୁରୁଙ୍କ
ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି େକହି କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି - େହ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାେନ,
ତୁେମମାେନ ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ େମାଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇଛ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି - ଆତ୍ମା-ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା
ରହିେଲ ବହୁକାଳ... ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ତୁେମ ଭାରତବାସୀ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାେନ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କମ୍ େହାଇଥାଏ । ସାରା ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି ତାହା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
େଯଉଁମାେନ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରାଇପାରୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସହଜ । ସବୁକିଛି
ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ େହାଇଥାଏ ନା । ତୁମର ଏହା ୮୪ତମ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅେଟ
। ଏେବ ତୁେମ ସବୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛ । ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମନ୍ତ୍ର େନବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରିଥା’ନ୍ତି ।
ତୁମମାନଙ୍କର ଏେବ େଦହଧାରୀ ଗୁରୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମଁୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ
ଅେଟ । େମାେତ ଡାକୁଛ, େହ ପତିତ-ପାବନ ଶିବବାବା । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି । ସିଏ ସବୁ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଏବଂ େଚୖତନ୍ୟ ଅେଟ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଅମର । ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାେର
ପାର୍ଟ ଭରି େହାଇ ରହିଛି । ବାବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ ଏବଂ େଚୖତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ, େତଣୁ
କହୁଛନ୍ତି - ମଁୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର େବାଲି
କୁହାଯାଉଛି । ତୁମ ପାଖେର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି । ବୃକ୍ଷକୁ ବଢିବାେର
ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ବୀଜରୂପ ଅେଟ, ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା
େହାଇଯିବ । ଏେବ େଦଖ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହି,ଁ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ େହାଇଯାଇଛି । େଦବତା ଧର୍ମ
ଗୁପ୍ତ େହାଇଗେଲ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି - ବାବା େଗାଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ବାକି ସବୁ ଧର୍ମକୁ
ବିନାଶ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା
କରୁଛନ୍ତି । ଡ୍ରାମା ଏହିପରି ତିଆରି େହାଇଛି ଯାହାର େକେବ ବି େଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଆସନ୍ତି
େଯେତେବେଳ କି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ପେଡ । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସଂଗମଯୁଗେର
ହିଁ ଆସିେବ । ତୁମମାନଙ୍କର େକବଳ ଜେଣ ପିତା । ଆତ୍ମାମାେନ ପରସ୍ପର ଭାଇ-ଭାଇ ଯାହାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ
େହଲା ବ୍ରହ୍ମେଲାକ । ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍େତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ଦୁଃଖେର ସମସ୍େତ ସ୍ମରଣ
କରୁଛନ୍ତ.ି .. ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି । େଯେହତୁ ଏଠାେର ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି
େତଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା େହାଇଥିେବ । ଏହି ମହିମା େକବଳ ତାଙ୍କର । ଯଦି ବାବା ନ
ଆସିେବ େତେବ ଭାରତକୁ ସ୍ ର୍ଗ କିଏ କରିବ! ଇସ୍ଲାମୀ ଆଦି ସମସ୍େତ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନବାକୁ େହବ । େତେବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନର୍କେର ହିଁ ମିଳୁଛି । ଏପରି ନୁେହଁ
େସମାେନ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । େଯପରି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗେଲ ହିନ୍ଦୁମାେନ କହନ୍ତି ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହେଲ,
େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର େସମାେନ ନର୍କେର ଥିେଲ ନା । ଏେବ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଗେଲ । ତୁମ ମୁଖେର ଗୁଲାବ । ଯଦି
ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହେଲ ପୁଣି ନର୍କର ଆସୁରୀ େବୖଭବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ! ବଙ୍ଗଳାେର ମାଛ ଆଦି ମଧ୍ୟ
ଖୁଆଇଥା’ନ୍ତି । ଆେର, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି! କହନ୍ତି ଅମୁକ ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲା, ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମନଗଢା କଥା । େଯେବକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ୮୪ ଜନ୍ମ େନବାକୁ ପଡୁଛି େତଣୁ ବିନାଶ

ପୂର୍ବରୁ େକହି ବି ଘରକୁ େଫରିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େକେତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ରାମ-ରାମ ଜପ କରି େଲାମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି । େସସବୁ େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ । ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ
ଆେଲାକ େଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାେନ େକୗଣସି େଦବତା ନୁହଁନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର
ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତାରକାମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି । ତାଙ୍କରି ମହିମା ରହିଛି । େସମାେନ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ େଦବତାୟ ନମଃ
କହି େଦଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ େଦବତା ମେନ କରି ପାଣି େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ, ଯାହା
ପୁଣି ମଧ୍ୟ େହବ । ପ୍ରଥେମ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି େହଉଛି, ପୁଣି େଦବତାମାନଙ୍କର, ପୁଣି
ତଳକୁ ଖସି ଏେବ େଦଖ ତିେନାଟି ରାସ୍ତା ମିଶିଥିବା ଜାଗାେର ମାଟିର ଦୀପେର େତଲଢାଳି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ୫ ତତ୍ ର
ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ତ କିଛି
େହେଲ ପ୍ରାପ୍ତି େହଉ ନାହି,ଁ ଏହି କଥାକୁ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ହିଁ ବୁଝୁଛ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଆତ୍ମାରୁ ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ,
ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତିମ ୮୪ତମ ଜନ୍ମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅେଟ, େସଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା େହବାର
ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) େଦହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ମିଳୁଥିବାର ରାଜତ୍ କୁ ମେନ
ପକାଇବାକୁ େହବ, ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ବିଶ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍େରଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍
ସ୍ଥିତିେର ରହୁଥିବା ଆଧାରମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଯଉଁମାେନ ଆଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହିଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ । ଏେବ
ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ରୂପେର ଏବଂ େଯଉଁଠାେର ବି ପାଦ ପକାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବ େସହିପରି
ଅେନକ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିେବ, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାୟିତ୍
ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ ◌ାରା ଅେନକ
ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, େଯଉଁ କାରଣରୁ ଦାୟିତ୍ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା େହାଇଯାଏ ।
ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର େହାଇଯାଏ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁେଭଚ୍ଛାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି େସବା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା
ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

