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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଏହି ସଂଗମଯୁଗ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ େହବାର ଯୁଗ, ଏହି ସମୟେର ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର
େହାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ େକଉଁ ଆଧାରେର ଶକ୍ତି ଆସିବ ?
ଉତ୍ତର:ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ବାହାର କରିଦିଅ । ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅେଟ । େତଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତି । େଯପରି ବାବା ଏହି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା େହାଇ ତୁମକୁ
ଶିଖାଉଛନ୍ତ,ି େସହିପରି ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ମେନ କର, ଅଶରୀରୀ େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ।
ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ରହୁ େଯ ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମାମାେନ ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ବାବାଙ୍କର େହାଇଛ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର
ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ବାବା ଏହି େଘାଡା ଅଥବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପି ଗାଡି ଉପେର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି
? ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କିପରି ମରିବାକୁ େହବ । ଏକଥା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ବି ଶିଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କର
ପରିଚୟ ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ବାବା ହିଁ େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ-ପାବନ । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ ଅପବିତ୍ରରୁ
ପବିତ୍ର େହଉଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ । ଡ୍ରାମାର େଯାଜନା ଅନୁସାେର ଏହି ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆର
ବିନାଶ ମଧ୍ୟ େହବାର ଅଛି । େଯଉଁମାେନ େକବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ େହଉଛନ୍ତ,ି େସହିମାେନ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସି ରାଜ୍ୟ
କରିେବ । େତେବ ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ େହବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସଂଗମଯୁଗ େହଉଛି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍
ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ େହବାର ଯୁଗ । େତେବ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନୀ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ
ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନଁା, ଏହା ତ େହଉଛି କଳିଯୁଗୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, େତେବ ଏହି ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆେର ଜେଣ େକହି େହେଲ
ପବିତ୍ର ନାହଁାନ୍ତି । ଦୁନିଆର େଲାକମାେନ ପାଣିକୁ ହିଁ ପତିତ-ପାବନୀ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । େକବଳ ଗଙ୍ଗା ନୁେହଁ, େଯେତ ବି ନଦୀ ସବୁ
ଅଛି, େଯଉଁଠାେର ବି ପାଣି େଦଖୁଛନ୍ତ,ି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଣି ହିଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବ । ଏହି କଥା େସମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ରହିଛି, େତଣୁ
କିଏ େକଉଁଆେଡ ଆଉ କିଏ େକଉଁଆେଡ ପାଣିେର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଣି ଦ୍ ◌ାରା ତ େକହି ବି ପବିତ୍ର
େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ଯଦି ପାଣିେର ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର େହାଇଯାଉଥା’ନ୍େତ େତେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ପବିତ୍ର
େହାଇ ଯାଇଥା’ନ୍ତା ଏବଂ ଏେତ ସବୁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆେର ହିଁ ରହିଥା’ନ୍େତ । େତଣୁ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଛି । ଏେବ ତ
ସହରର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ସାଗରେର ହିଁ ଆସି ପଡୁଛି । େତେବ େସହି ପାଣି କିପରି ପବିତ୍ର କରାଇବ ? ବାସ୍ତବେର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ
ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯିଏକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିେବ ।
େତଣୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ--ସତ୍ୟଯୁଗେର ପବିତ୍ର ଏବଂ କଳିଯୁଗେର ପତିତ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ସଂଗମଯୁଗେର
ଅଛ । ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲୁ ଏେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର
େହାଇଛୁ । ଶିବବାବା ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଆେମମାେନ ହିଁ ସଚ୍ଚା-ସଚ୍ଚା ମୁଖ
ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ ଦୁନିଆେର ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ େକାଳ ବଂଶାବଳୀର ଅଟନ୍ତି । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା େତଣୁ
ସମସ୍େତ ପ୍ରଜା େହାଇଗେଲ । ପ୍ରଜାଙ୍କର ପିତା େହଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା । େତେବ ଇଏ ତ ଆଦିପିତା େହାଇଗେଲ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ
ଭାବେର ଇଏ ଥିେଲ ପୁଣି େକଉଁଆେଡ ଗେଲ ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ େନଉଥିେବ ନା । ଏକଥା ତ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି େଯ ବ୍ରହ୍ମା
ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଉଛନ୍ତି । ଏଠାେର ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ ତୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାତା ଏବଂ ପିତା ଅଟନ୍ତି । ପୁଣି େସହିମାେନ
ହିଁ ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହଉଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ ପେର
ଆସି ବ୍ରହ୍ମା-ସରସ୍ ତୀ େହଉଛନ୍ତି । ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଜଗତଅମ୍ବା େବାଲି କହୁଛନ୍ତି େତେବ ତ ସିଏ
ସାରା ଜଗତର ମାଆ େହାଇଗେଲ, େଲୗକିକ ମାଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ-ନିଜର ଘେର ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କୁ େକହି ବି
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏମିତି େକବଳ କଥାେର କହିେଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କାହାକୁ େହେଲ ବି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣୁଛ େଯ ରଚୟିତା ବାବା େହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ।
ଏହା େହଉଛି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ । ଏହାର ବୀଜ ଉପେର ଅଛନ୍ତି । େତଣୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ
ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ େଦବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମକୁ ନୂଆ
ଦୁନିଆର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା-ରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ । ଏହି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ସାରା ଦୁନିଆେର ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ବି
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ପୁଣି ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି । ଏକଥା ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ।
ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍େଦଶକ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିେନତା ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିବ ତାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କୁହାଯିବ ନା

। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଁୁ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲି, ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ େଦଇଥିଲି େଯପରିକି
ବର୍ତ୍ତମାନ େଦଉଛି । ମଁୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି େଯପରି ଏେବ କରୁଛି । େତଣୁ ତୁେମ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଅ । ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ପତିତ-ପାବନ ଅଟନ୍ତ,ି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଯିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ
କେର... ବାରମ୍ବାର ସିଏ େସହି ଜନ୍ମ େନଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତୁେମ ଜନ୍ମ ତ େନଉଛ କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିେଲଇ, ଘୁଷୁରୀ
େହଉନାହଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ େହଉଛି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା । ଏମାେନ ସମସ୍େତ କାମ ବିକାରେର
ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହାଇ କଳା େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । େତଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଚିତାେର ବସାଇବାକୁ େହବ । ତୁେମ ଜ୍ଞାନ ଚିତାେର ବସିଛ,
ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚିତାେର ବସିଲା ପେର ପୁଣି ତୁେମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏମାେନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି େଯ ଆେମ
ପବିତ୍ର ରହିବୁ ବାବା େକୗଣସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି ଏହା ତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପ୍ରଥା ଯାହାକି ଚାଲିଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର ଏହା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା । ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଆେମ ପବିତ୍ର େହବା ବିନା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କିପରି େହବୁ ? ତଥାପି ପକ୍କା କରାଇବା
ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଉଛି । େକହି ତ ରକ୍ତେର ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖି େଦଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କିପରି େଲଖୁଛନ୍ତି ।
ବାବା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତ,ି ଆେମ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସମ୍ପତ୍ତି େନବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାକାର ସାକାରେର ଆସିଛନ୍ତି ନା ।
େଯପରି ବାବା ପରମଧାମରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତ,ି େସହିପରି ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛ । ତୁେମ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛ ଅଭିନୟ
କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ ଏହା େହଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର େଖଳ । ତୁେମ ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ
େଭାଗ କରୁଛ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ ୩ ଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଖ େଭାଗ କରୁଛ । ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଧନବାନ୍ ଥିଲ ।
ତୁେମ େକେତ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛ । ଦୁଃଖ ତ ତୁେମ ପେର େଭାଗ କରୁଛ, େଯେତେବେଳ କି ବିଲକୁଲ୍ ତେମାପ୍ରଧାନ
ଭକ୍ତି େହାଇଯାଉଛି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତ ଥିଲ, େକବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିେଲ ।
େଯଉଁ ବାବା ତୁମକୁ େଦବତା କରି ସୁଖଧାମକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁେମ େକବଳ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ କରୁଥିଲ ପେର ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟଭିଚାରୀ
ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ େହଲା । ପ୍ରଥେମ େକବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିେଲ ପେର ପୁଣି େଦବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ୫
ଭୂତେର ତିଆରି େହାଇଥିବା ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । େଚୖତନ୍ୟ ସହିତ ଜଡର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । େତେବ ୫ ତତ୍ େର ଗଢା
େହାଇଥିବା ଶରୀରକୁ େଦବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରେର େଦବତାମାନଙ୍କୁ ତ େକବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ
ହିଁ ହାତ ଲଗାଇଥା’ନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏେବ ତ େଢର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହି
ବାବା (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ସବୁ କିଛି କରିଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଠେଯାଗ, କାନ, ନାକ େମାଡିବା
ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିଛି । େଶଷେର ସବୁକିଛି ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା । ଭାବିଲି ମଁୁ େସ ଧନ୍ଦା କିରବି ନା ଏହି ଧନ୍ଦା କରିବି (ଜ୍ଞାନେଯାଗ) ? ଯଦି
ନିଦ ଆସୁଥିଲା େତେବ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ େହଉଥିଲା । ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଶିଖିବାେର ବହୁତ ଅସୁବିଧା େହଉଥିଲା । ଅଧାକଳ୍ପ େହବ ଆେମ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଥିଲୁ, ଏେବ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡିଲା, ବାବା ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି େସମାେନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି
ଆସୁଛି । େତେବ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଭକ୍ତି କିପରି େହବ । ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାେନ ବିଲକୁଲ୍ ବୁଝୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଆମର ମୁଢମତି ଥିଲା ନା ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ ଏଭଳି କହିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ୫ ହଜାର ବର୍ଷେର ଥେର ଆସୁଛି, ମଁୁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରର ହିଁ
ଆଧାର େନଉଛି ଯିଏକି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଥିେଲ ଏେବ ଅପବିତ୍ର ଶ୍ୟାମ
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ । େତଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରେର ମଁୁ ପ୍ରେବଶ କରୁଛ,ି
ଏେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରେର ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କ’ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ? ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବା ଶିଖାଉଛି । ଏହି ଦୁନିଆରୁ ତ
ମରିବାକୁ େହବ ନା । କିନ୍ତୁ ଏେବ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର େହାଇ ଯିବାକୁ େହବ । େମାର ଅଭିନୟ େହଲା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା । ତୁେମ
ଭାରତବାସୀ ଡାକୁଛ— େହ ପତିତ-ପାବନ ଆସ, ଆଉ େକହି ଏଭଳି କହିେବ ନାହିଁ େଯ— େହ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିବାକୁ ଆସ । ସମସ୍େତ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି । େକବଳ ତୁେମମାେନ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ
କରୁଛ । ଏସବୁ େହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇଁ, ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗବାଲା ପବିତ୍ର ଥିଲୁ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର େହାଇଯାଇଛୁ ।
େତେବ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗବାଲା କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଯଜ୍ଞ,ତପ, ଦାନ ଆଦି ସବୁ
ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହିଁ କରିଥା’ନ୍ତି । ତୁେମ ଏେବ ଅନୁଭବ କରୁଛ େଯ ଏେବ ଆେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ । ଶିବବାବା ଆମ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେର ବସି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି । ତୁେମ ବହୁତ ସମୟ ପେର ତାଙ୍କ
ସହିତ ମିଶୁଛ େତଣୁ ତୁମ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି । ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍େର ହିଁ େଲାମମୂଳ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛ—
ି ଓେହା!
ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର େସବା କରିବା ପାଇଁ । ଆମକୁ ବାବା ଏହି ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢାଇ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସଦୃଶ
କରିେଦଉଛନ୍ତି । ବାବା ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ସାଥୀେର େନଇଯିେବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଥିଲା େଯ ବାବା ଆପଣ
ଆସିେଲ ଆେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର ସମର୍ପଣ େହାଇଯିବୁ । ଆେମ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ େହାଇ ରହିବୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁେହଁ । କିନ୍ତୁ
କ୍ରମାନୁସାେର ନିଶ୍ଚିତ ରହିେବ । ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ-ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି । େକହି-େକହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ଯିଏକି
ଆମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି । ସ୍ ର୍ଗେର କାନ୍ଦିବାର କଥା ହିଁ ନାହି,ଁ ଏଠାେର ତ େକେତ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛନ୍ତି । କାହାର

ମୃତ୍ୟୁ େହାଇଗେଲ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ ର୍ଗକୁ ଗଲା ଯଦି ସ୍ ର୍ଗକୁ ଗଲା େତେବ କାନ୍ଦିବାର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ଆହୁରି ବାଜା ବଜାଇବା
ଉଚିତ୍ । େସଠାେର ତ ବାଜା ବଜାଇ ଖୁସିେର ଶରୀର ଛାଡିଥା’ନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛି । ଏଠାେର ତୁେମ
କହୁଛ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ । େସଠାେର ଜାଣିଯିବ ଆେମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନବୁ । ଏେବ ବାବା ଆମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ େଦଉଛନ୍ତି ।
ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାେନ ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛ । ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି, ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବାକୁ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କର, ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି,
େତଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ, ଏହି େଦହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ େହବ । ବାବା ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । େତଣୁ ତୁମକୁ ଏେବ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ
। ବାବା ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଏହା େହଉଛି ଦୁଃଖଧାମ । ଶାନ୍ତିଧାମ େହଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ।
ଏଠାକୁ ଆସି ଆେମ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ । ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ, ସତ୍ୟଯୁଗେର ଆମର ଏହି ବିକାରୀ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଲକୁଲ୍ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇଗଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖେର ବସି ଇଙ୍ଗିତ ଆଧାରେର
ଶିଖାଉଛନ୍ତି େଯ ପିଲାମାେନ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା । ମଁୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା େହାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି କଥା ଶିଖାଉଛି
। େତଣୁ ତୁେମ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶରୀରୁ ଅଲଗା େବାଲି ମେନ କର, ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଠାେର ରହିବାର ନାହିଁ
। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ େହବାର ଅଛି, ଏହି ଭାରତେର ରକ୍ତର ନଦୀ େବାହିବ । ପୁଣି ଏହି ଭାରତେର ହିଁ
କ୍ଷୀରର ନଦୀ ମଧ୍ୟ େବାହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାେର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏମାେନ ପରସ୍ପର ସହିତ
ଲେଢଇ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେର ପଡିେବ, ଏହା େହଉଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମୃତ୍ୟୁ । ପାକିସ୍ଥାନେର କ’ଣ-କ’ଣ ସବୁ େହଉଥିଲା, ବହୁତ ଭୟାନକ
ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯଦି େକହି େଦଖିେବ େତେବ େବେହାସ େହାଇଯିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ନଷ୍େଟାେମାହା କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ
କରୁଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ଶରୀରର ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିେଦଉଛନ୍ତି ।
ବାବା େଦଖୁଛନ୍ତ,ି ପିଲାମାେନ େଯାଗ କରୁ ନାହଁାନ୍ତ,ି ବହୁତ ଶକ୍ତିହୀନ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ େସବା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିପାରୁ ନାହିଁ
। ବାବାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର େଲଖୁଛନ୍ତ—
ି ବାବା, ଆେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ, ବୁଦ୍ଧିେଯାଗ ଆପଣଙ୍କଠାେର ଲାଗୁନାହିଁ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି େଯାଗ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିଦିଅ, ଯିଏ ବିଶ୍ ର ରାଜତ୍ େଦଉଛନ୍ତି ତୁେମ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛ! ଆଗରୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର
ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାଲିଗେଲ ନିଜକୁ ଚୁମୁଟି େଦଉଥିେଲ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟ । େକବଳ ତୁେମ ପବିତ୍ର
ଏବଂ ଅପବିତ୍ର େହଉଛ । ବାକି ଆତ୍ମା େକୗଣସି େଛାଟ-ବଡ େହାଇନଥାଏ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନିଜ ସହିତ ନିେଜ କଥା ହୁଅ— ଓେହା! ବାବା ଆମର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ସିଏ ଆମକୁ ଘେର ବସି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ।
ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଆେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶୁଛୁ । ଏହିଭଳି ସ୍େନହର ସହିତ ବାବା େବାଲି କୁହ
ଯାହାକି ଖୁସିେର ଆଖିରୁ ପ୍େରମାଶ୍ରୁ ବହିଯାଉ ଏବଂ େଲାମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁ ।
(୨) ଏେବ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି େସଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ ତୁଟାଇ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ େହବ । ଏହି େଦହକୁ ମଧ୍ୟ
ଭୁଲିବାକୁ େହବ । ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା େହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:କର୍ମର ହିସାବ-କିତାବକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କରୁଥିବା ସହଜେଯାଗୀ ହୁଅ ।
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି େକୗଣସି କର୍ମର ହିସାବ-କିତାବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି େତେବ େସଥିେର ମନକୁ ହଲଚଲ କର ନାହି,ଁ ସ୍ଥିତିକୁ
ତଳ ଉପର କର ନାହିଁ । ଯଦି ଆସିଗଲା େତେବ ତାକୁ ପରଖି େନଇ ଦୂରରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ । ଏେବ ଆଉ େଯାଦ୍ଧା
ହୁଅ ନାହିଁ । ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବା ସାଥୀେର ଥିେବ େତେବ ମାୟା ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ । େକବଳ ନିଶ୍ଚୟର
ମୂଳଦୁଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କର େତେବ ସହଜେଯାଗୀ େହାଇଯିବ । ଏେବ
ନିରନ୍ତର େଯାଗୀ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା େଯାଦ୍ଧା ନୁେହଁ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଯଦି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିେର ରହିବାକୁ ଚାହଁୁଛ େତେବ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ ର େବାଝକୁ ବାବାଙ୍କ ଜିମା କରିଦିଅ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

