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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ୍, ତୁମର େଚେହରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା
ଉଚିତ୍ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନେର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କିପରି
େହାଇଥିବ?
ଉତ୍ତର:(୧) େସମାନଙ୍କର ଚାଲି-ଚଲଣ େଦବତାଙ୍କ ଭଳି େହାଇଥିବ, େସମାେନ େଦୖବୀଗୁଣର ଧାରଣା
କରିଥିେବ (୨) େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ । େସମାେନ
େକେବେହେଲ ଆସୁରୀ କଥାର ଅର୍ଥାତ୍ କାଦୁଅକୁ ମନ୍ଥନ କରିେବ ନାହିଁ । (୩) େସମାନଙ୍କ
ଜୀବନରୁ ଗାଳିେଦବା ଏବଂ ଗ୍ଲାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିନ୍ଦା କରିବା ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଇଥାଏ । (୪)
େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାେର ଥାଏ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏକଥା ତ ପିଲାମାେନ ବୁଝିଗେଲଣି େଯ
ଭକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ସଦ୍ଗତି େହାଇନଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଭକ୍ତି ନଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗେର ମିେଳ ନାହିଁ ।
କୃଷ୍ଣ ନା ଭକ୍ତି କରିଥା’ନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନର ମୁରଲୀ ବଜାଇଥା’ନ୍ତି । ମୁରଲୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନେଦବା । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ
ରହିଛି ନା ମୁରଲୀେର ଯାଦୁ ଥିଲା । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ େକୗଣସି ଯାଦୁ ଥିବ ନା! େକବଳ ମୁରଲୀ ବଜାଇବା, ତାହା ତ
ସାଧାରଣ ଫକୀର ମାେନ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁରଲୀେର ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ଅଛି । ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯାଦୁ କୁହାଯିବ
ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ମୁରଲୀକୁ ଯାଦୁ କୁହାଯାଏ । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହାଇଥା’ନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗ
(ସ୍ ର୍ଗ) ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅେଟ । େସଠାେର ଭକ୍ତି ନଥାଏ । ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗଠାରୁ ଭକ୍ତି
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ େଯେତେବେଳ କି େଦବତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ େହାଇଯା’ନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ, େଦବତାଙ୍କୁ
ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ । େଦବତାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ । ଏେବ ତୁେମମାେନ େଦବତା େହବାକୁ
ଯାଉଛ । ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥେମ ନିଜର ବା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଦ୍ ◌ିତୀୟେର ସୃଷ୍ଟିର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ସଦ୍ଗତି େହାଇଥାଏ । ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଭକ୍ତି
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଅବନତିର କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତନର ସମୟ େବାଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଭକ୍ତିକୁ ରାତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ
କୁହାଯାଏ । ଏକଥା ତ େଯ େକହି ବି ବୁଝିପାରିେବ କିନ୍ତୁ େଦୖବୀଗୁଣର ଧାରଣା େହାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯଦି େଦୖବୀଗୁଣ ଅଛି
େତେବ ବୁଝିବାକୁ େହବ େଯ, ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଅଛି । ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଚାଲି-ଚଳଣ
େଦବତାଙ୍କ ଭଳି େହାଇଥାଏ । କମ ଧାରଣା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଆସୁରୀ କିଛି େଦୖବୀ
ଚଳଣି େହାଇଥାଏ । ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନାହିଁ େତେବ େସମାେନ େମାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । େଲାକମାେନ
ବାବାଙ୍କର େକେତ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଆସିଗଲା ପେର ଗାଳିେଦବା, ଗ୍ଲାନୀ କରିବା ବନ୍ଦ
େହାଇଯାଏ । ତୁମକୁ ଏେବ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିେଲ ଅମୃତ ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନର
ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ େହଉନାହିଁ େତେବ ବୁଦ୍ଧିେର କ’ଣ ମନ୍ଥନ େହଉଥିବ? ଆସୁରୀ ବିଚାର । େସଥିରୁ ତ କାଦୁଅ ହିଁ
ବାହାରିବ । ଏେବ ତୁେମ ଈଶ୍ ରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବାର ପାଠ ପଢୁଛୁ ।
େଯଉଁ ପାଠ େଦବତାମାେନ ପଢାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । େଦବତାମାନଙ୍କୁ େକେବ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।
ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ । େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଧାରଣ େହାଇଥାଏ । ଏହି ଜ୍ଞାନ
ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗେର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ େଦବତାମାନଙ୍କ ଭିତେର େଦବୀଗୁଣ ଥାଏ
। ତୁେମମାେନ େସମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରୁଛ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ... େତେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ େସହିଭଳି
େହବାକୁ ପଡିବ । େତଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର େଯ, େମା ଭିତେର ସବୁ େଦୖବୀଗୁଣ ଅଛି ନା େକୗଣସି ଆସୁରୀ
ଅବଗୁଣ ଅଛି? ଯଦି ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଅଛି େତେବ ତାକୁ ବାହାର କରିେଦବା ଦରକାର, େତେବ ଯାଇ େଦବତା କୁହାଯିବ ।

ନେଚତ୍ କମ୍ ପଦ ପାଇବ ।
ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ େଦବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛ । ଏହାକୁ ହିଁ
ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି େଯେତେବେଳ କି ତୁେମମାେନ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହଉଛ, େତଣୁ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଭଲ େହବା ଦରକାର । ମୁଖରୁ େକୗଣସି ଛି-ଛି କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କଥା ବାହାରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ନେଚତ୍
କୁହାଯିବ ଇଏ ବହୁତ େଛାଟ ପଦ ପାଇବ । େତେବ ସବୁକିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାତାବରଣରୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣା
ପଡିଯାଇଥାଏ । ତୁମର େଚେହରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନେଚତ୍ କୁହାଯିବ ୟାଙ୍କ ଭିତେର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।
ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁଥାଉ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ େଦଖ େକେତ ହର୍ଷିତମୁଖ । କାରଣ
ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । େତଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ
ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ । େସହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ ◌ାରା େକେତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଜ୍ଞାନ
ରତ୍ନ ଯାହାକି ଏେବ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତେର ହୀରା-ନୀଳାେର ପରିଣତ େହାଇଯିବ । ନବ ରତ୍ନର ମାଳା
େକୗଣସି ହୀରା-ନୀଳାର ନୁେହଁ ତାହା ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ହିଁ ମାଳା ଅେଟ । ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସ୍ଥୂଳ ରତ୍ନ ମେନ
କରି ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିଥା’ନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମାଳା ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ
ତୁମମାନଙ୍କ ଗଳାେର ପଡିଥାଏ । ଏହି ରତ୍ନ ହିଁ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାଲାମାଲ କରି େଦଇଥାଏ ।
ଯାହାକୁ ତୁମଠାରୁ େକହି ବି ଲୁଟି େନଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ଯଦି ତୁେମ େକୗଣସି ହୀରା-ନୀଳାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବ
େତେବ ତୁରନ୍ତ ଲୁଟିେନଇଯିେବ । େତେବ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବାକୁ େହବ । ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣକୁ ନିଜ
ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ େହବ । ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଦ୍ ◌ାରା େଚେହରା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯାଏ । କ୍େରାଧ
ଆସିେଲ ମୁହଁ େଯପରି ତମ୍ବାଭଳି ଲାଲ େହାଇଯାଏ । କାମେର ଆସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ
େହାଇଯା’ନ୍ତି । େତେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର । କାରଣ ଏହି
ପାଠପଢା ହିଁ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରାଇଥାଏ । ଦୁନିଆର ପାଠପଢାକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ହଁ, େସହି ପାଠପଢି
ଚାକିରିେର ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଯାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ପାଠପଢା କାମେର ଆେସ, ନୁେହଁ କି ପଇସା । େତଣୁ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଧନ
ଅେଟ । ତାହା େହଲା ବିନାଶୀ ଧନ, ଏହା େହଲା ଅବିନାଶୀ ଧନ । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପାଠପଢା ହିଁ ଅେଟ । ଏେବ ତୁେମମାେନ
ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ପାଠପଢାଇ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ତାହା ତ େଗାଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପକାଳ
କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପାଠପଢା ଅେଟ । ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମେର ନୂଆ ଭାବେର ପଢିବାକୁ ପଡିବ । େସଠାେର ଅର୍ଥାତ୍
ସ୍ ର୍ଗେର ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ପାଠପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । େସଠାେର ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ
ଅନୁସାେର ପ୍ରଚୁର ଧନ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ େହାଇଯାଏ । େଦବତାମାନଙ୍କ ପାଖେର ଧନ ବହୁତ
ଥିଲା, ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ମଧ୍ୟ େକେତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, େକେତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି
। ପେର ମୁସଲମାନମାେନ ଆସି ଧନ ସବୁ ଲୁଟିେନେଲ । େସମାେନ େକେତ ଧନବାନ ଥିେଲ! ଆଜିକାଲିର ପାଠପଢା
ଦ୍ ◌ାରା ଏେତ ଧନବାନ େକହି େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ ଆେମ ଏେବ ଏେତ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢୁଛୁ
ଯାହାଦ୍ ◌ାରା େଦବୀ-େଦବତା େହାଇଯାଉଛୁ । େତେବ ଏହି ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା େଦଖ ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ େହାଇପାରୁଛି ।
ଗରିବରୁ ସାହୁକାର । ଏେବ ଭାରତ େକେତ ଗରିବ େହାଇଯାଇଛି । ସାହୁକାରଙ୍କୁ ତ ଫୁରସତ୍ ହିଁ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କୁ ତ
ନିଜର ଅହଂକାର ରହିଥାଏ । ମଁୁ ଅମୁକ ଅେଟ । ଏଥିେର ତ ଅହଂକାର ଇତ୍ୟାଦି ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବା ଦରକାର । ମଁୁ
ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ନିକଟେର ତ ଧନ-େଦୗଲତ, ହୀରା-ନୀଳା ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ । ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି େଦହ ସହିତ
େଦହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ । ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡିେଦେଲ ତାର ସାହୁକାରୀ ଧନୀପଣିଆ ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଏ । ସିଏ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମେର ପୁଣି ନୂଆ ଭାବେର ପାଠପଢି େରାଜଗାର ଜମା କରିବ ନେଚତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେର ଯଦି ଭଲ
ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥିବ େତେବ ଧନୀ ପରିବାରେର ଜନ୍ମ େନବ । େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ
। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିଥିେବ ବା କେଲଜ-ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଥିେବ େତେବ ତାର ଫଳ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଜନ୍ମେର ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଦାନପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାେର ହିଁ କରାଯାଏ, ସତ୍ୟଯୁଗେର
ନୁେହଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର େକବଳ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ େହାଇଥାଏ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ସମ୍ପତ୍ତି
ମିଳିଥାଏ । େସଠାେର କାହା ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ । େସଠାେର ଗରିବମାନଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଠାେର ତ ଧନୀେଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ତ

େବମାରୀ ଆଦି ଦ୍ ◌ାରା ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି । େସଠାେର େକହି ବିକାରେର ଯା’ନ୍ତି ହିଁ ନାହି,ଁ ବିକର୍ମ କିପରି େହବ । େତେବ
ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଉପେର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ମାୟା ଅଥବା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅେଟ େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ବିକାରୀ
େହାଇ ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ଆସି ନିର୍ବିକାରୀ େହବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବା ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି
ମାୟା ପୁଣି ବିକାରୀ କରିେଦଉଛି । ରାମବଂଶୀ ଏବଂ ରାବଣ ବଂଶୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ େହଉଛି । ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ ଅଟ େସମାେନ ରାବଣର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି । େକେତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ
ହାରିଯାଉଛନ୍ତି । ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅେଟ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି କାରଣ ଅଧମରୁ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍
ବିଲକୁଲ୍ ପତିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ନା । ବାବାଙ୍କୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ
ପଡିଥାଏ । ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ ତଳକୁ ଖସିପଡିଥା’ନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଗେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ କାମ ବିକାରର ଅଧୀନ
େହାଇଯାଇଥାନ୍ତି । େତେବ େସମାେନ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତ,ି ଏକଦମ ଅଧମରୁ ଅଧମ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି । ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ତ ସମସ୍େତ ଅଧମ, କିନ୍ତୁ ବାବା
ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି େସମାେନ ବହୁତ ଅଧମ
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । େସମାେନ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଅଧମପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କର୍ମ
ଭିତେର ଭିତେର ମନକୁ ଘାରିଥାଏ । େଯପରି ତୁେମମାେନ କହୁଛ େଯ ଅନ୍ତକାେଳ େଜା ସ୍ତ୍ରୀ ସିମେର.... ଅର୍ଥାତ୍
ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଯିଏ କାମ ବିକାରର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତି ବିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖେର
େହାଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର େସହି ଅଧମ ପଣିଆ ହିଁ ମେନ ପଡିଥାଏ । େତେବ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁେମମାେନ ହିଁ େଦବତା େହଉଛ । ଜୀବଜନ୍ତୁମାେନ ତ େହେବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହିଁ
େହାଇଥା’ନ୍ତି, େତଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନ ଅଛି େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ େସମାେନ େଦୖବୀଗୁଣଧାରୀ ଥିେଲ ମନୁଷ୍ୟ େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ େଦବତା କୁହାଯାଉଛି ।
ଏମାେନ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର େଦବତା କିପରି େହଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ବିଷୟେର ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ
ମିଳିଗଲା । େଯଉଁମାେନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିେବ େସମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥିବ ।
େଯଉଁମାେନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ େସମାେନ ନିର୍େବାଧ ଅଟନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ମୁରଲୀ ଶୁଣାନ୍ତି
େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଏହି କଥା ସବୁ ବୁଝାଇବି । ତାଙ୍କ
ଭିତେର ଆେପ ଆେପ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ । ଅମୁକ-ଅମୁକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିେବ େତଣୁ େସମାନଙ୍କୁ
ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବୁଝାଇବି, େହାଇପାେର େସମାେନ ବୁଝିଯାଇପାରନ୍ତି । େତେବ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଉପେର ନିର୍ଭର କେର । କାହାର ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ େହାଇଯାଇଥାଏ ତ କାହାର ହୁଏ ନାହିଁ । ତଥାପି ଆଶା ରଖାଯାଏ ।
ଏେବ ବୁଝିନାହଁାନ୍ତି ସମୟ ଆସିେଲ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିେବ । ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର ନା । ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ େସବାର
ସଉକ ଅଛି । ଏଥିେର ଥକିଯିବାର ନାହିଁ । ଯଦିଓ େକହି-େକହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପେର ମଧ୍ୟ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ ଅର୍ଥାତ୍ େବୖଠକ ଗୃହେର ବସାଇବା
ଉଚିତ୍ । ନୁେହଁ କି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବ ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ୍ େଯ, ଏେତ ଦିନ େହଲା କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ । େସମାେନ
କହିେବ େଯ, ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲି । ଏହିଭଳି ଅେନକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି । େସମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ
କିନ୍ତୁ ମାୟା େମାେତ ହରାଇେଦଲା । ଜ୍ଞାନର ସ୍ମୃତି ତ ରହିଥାଏ ନା । ଭକ୍ତିେର ତ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର କଥା
ନଥାଏ । େତେବ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ େହବ । ଏେବ ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣୁଛ
ଯାହାଦ୍ ◌ାରା େଦବତା େହାଇଯାଉଛ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ େହାଇଛ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଦବତା େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥା’ନ୍ତି । ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଏେବ ତୁେମ
ଜାଣୁଛ ।
ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ, ଏେବ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । େସହି ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା
ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି େହାଇଥାଏ । େଯେତେବେଳ ବି ତୁମକୁ େକହି ମୁସଲମାନ ଆଦି
ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର । ଅଲଫଙ୍କୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ । ଆଙ୍ଗୁଳି
ଉପରକୁ କରି ଅଲଫଙ୍କ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥା’ନ୍ତି ନା । ଅଲଫ େକବଳ ଜେଣ େବାଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଭଗବାନ
େକବଳ େସହି ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ବାକି ତ ସମସ୍େତ େହେଲ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ବାବା ତ ସର୍ବଦା ଅଲଫ ହିଁ ଅଟନ୍ତି

। ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରାଜତ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସିଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ େଦଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ
କରିଥା’ନ୍ତି । େତେବ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିେର ରହିବା ଦରକାର େଯ, ବାବା ଆମର େକେତ େସବା କରୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ
ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିେଜ େସହି ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଜନ୍ମ େନଉ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ େମାେତ େକହି ବି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ । ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଡାକିଥା’ନ୍ତି ।
ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସି େସ କ’ଣ କରିେବ । ତାଙ୍କର ତ ନାମ ହିଁ ପତିତ-ପାବନ ଅେଟ । େତଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ
ପବିତ୍ର କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବାବାଙ୍କର ନାମ େହଲା ଶିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ ।
େସମାନଙ୍କର ପୂଜା େହାଇଥାଏ । ତାଙ୍କୁ ଶିବବାବା େବାଲି କହି ସମସ୍େତ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା େବାଲି କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା େବାଲି କହିଥା’ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର
େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ । ତୁେମ କହିବ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ
ରୂପେର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଇଏ (ବ୍ରହ୍ମା) ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା । ସବୁ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ
ଅଟନ୍ତି ନା । ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି । ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ମିଳିଛି
େଯଉଁ ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ହିଁ େହବ । ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଦି
ଅନ୍ତ ନାହିଁ । େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି େଯ ଦୁନିଆ ବିନାଶ େହବାକୁ ଯାଉଛି େତଣୁ ଦ୍ ନ୍ଦ୍ େର
ପଡିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତିଆରି େହବ କିପରି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅେଟ । େକେବ ତିଆରି େହାଇଛି
ଏକଥା ପଚରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରେର େଯଉଁଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି େଲଖିେଦଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବେର େସହିଭଳି
ପ୍ରଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ ◌ଂସ େକେବ ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହନ୍ତି
େସଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ େହାଇଥିଲା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । ବାବାଙ୍କ ଭିତେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା
ଏେବ ହିଁ ପ୍ରକଟ େହଉଛି । େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ େଯ ସାରା ସାଗରକୁ କାଳି କରିେଦେଲ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନିଜର ହର୍ଷିତମୁଖ େଚେହରା ଦ୍ ◌ାରା ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ େହବ । ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ
ଶୁଣିବାକୁ େହବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ େହବ । ଗଳାେର ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମାଳା ହିଁ ପଡିରହିଥାଉ । ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ
ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିେଦବାକୁ େହବ ।
(୨) େସବାେର େକେବ େହେଲ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ । ଅଶାବାଦୀ େହାଇ ବଡ ଆଗ୍ରହର ସହିତ େସବା କରିବାକୁ େହବ ।
ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସ୍େନହର ପ୍ରତିଦାନେର ସମାନତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କର ସ୍େନହେର ସଦାସର୍ବଦା ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ସ୍େନହର
ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ ରୂପ ସମାନ େହବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଯାଉଛି । େଯଉଁମାେନ ସର୍ବଦା
ସ୍େନହଯୁକ୍ତ ଏବଂ େଯାଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାେର ରହିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ସ୍ ତଃ ଭାବେର ସର୍ବଶକ୍ତି
ସମ୍ପନ୍ନ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତି ସାଥୀେର ରହିବ େତେବ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ।
ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବା େମା ସାଥୀେର ଅଛନ୍ତି - ଏହି ସ୍ମୃତିେର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା େକେବେହେଲ
େକୗଣସି କଥାେର ବିଚଳିତ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଜୀବନେର େଯଉଁମାେନ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସିେର ରହିଥା’ନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ
େସୗଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ।

*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

