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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ େଯଉଁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ତା’କୁ ବୁଦ୍ଧିେର ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ େସହି ପାଠ
ପଢାଇବାକୁ େହବ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ପରିଚୟ େଦବାକୁ େହବ” ।
ପ୍ରଶ୍ନ:ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗେର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କଳିଯୁଗେର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ େସଥିେର
ଅନ୍ତର କ’ଣ ଥାଏ?
ଉତ୍ତର:ସତ୍ୟଯୁଗେର େଯେତେବେଳ ପାର୍ଟ କରିଥାଏ େସେତେବେଳ େକୗଣସି ପାପ କର୍ମ େହାଇନଥାଏ,
େସଠାେର ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ ଅକର୍ମ େହାଇଯାଏ କାରଣ େସଠାେର ରାବଣ ନାହି,ଁ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗେର
େଯେତେବେଳ ପାର୍ଟ କରିଥାଏ େସେତେବେଳ ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅଥବା ପାପ େହାଇଯାଏ
କାରଣ ଏଠାେର ବିକାର ଅଛି । ଏେବ ତୁେମ ସଂଗମଯୁଗେର ଅଛ । ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ତ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େଯ ଆେମ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛୁ । ବାବା ମଧ୍ୟ
ଜାଣିଛନ୍ତି - ପିଲାମାେନ େମା ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ - ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ େଯଉଁ
ଶିକ୍ଷା େଦଉଛନ୍ତ,ି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଦବାକୁ େହବ । ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ
େଦବାକୁ େହବ କାହିଁକି ନା ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୂଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ଯାହା କିଛି ବାବା
ପଢାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଠପଢା ପୁଣି ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ମିଳିବ । କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖେର ନାହିଁ । େତେବ
ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ । ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ ଆେମ ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ
। ସାରା ଦୁନିଆେର େଯଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍େତ ପରସ୍ପର ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍େତ ଏହି
ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା ନିଜକୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ,
ଯାହାକୁ ସ୍ ର୍ଗ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏେବ ଆେମ ସମସ୍େତ ଭାଇମାେନ ପତିତ, େକହି ଜେଣ େହେଲ ପବିତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ।
ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥା’ନ୍ତି । ଏହା ପତିତ ବିକାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ରାବଣର
ଦୁନିଆ ଅେଟ । ରାବଣର ଅର୍ଥ ହିଁ େହଉଛି ୫ ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତେର, ୫ ବିକାର ପୁରୁଷ ଭିତେର । ବାବା ବହୁତ
ସାଧାରଣ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇପାରିବ । େତେବ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଏକଥା
ବୁଝାଅ େଯ ସିଏ େହଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା । ଆେମ ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ । େସମାନଙ୍କୁ
ପଚାର ଏକଥା ଠିକ ତ? ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଏକଥା େନାଟ୍ କର ଆେମ ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ । ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ
ଜେଣ ଅଟନ୍ତ,ି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର େସ େହଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା । ତାଙ୍କୁ ଫାଦର କୁହାଯାଉଛି । ଏହି
କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର େସମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଧାରଣ କରାଅ େତେବ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରୁ
ବାହାରିଯିବ । ତାଙ୍କୁ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ ରଙ୍କ ବିଷୟେର ପ୍ରଥେମ ପଢିବାକୁ େହବ । କୁହ, ଏହି କଥା ଭଲ
ଭାବେର ବସି େଲଖ । ଆଗରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଥିଲି, ଏେବ ଜାଣୁଛି େଯ ଈଶ୍ ର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହଁନ୍ତି । ଆେମ
ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ । ଆତ୍ମାମାେନ କହିଥା’ନ୍ତି - ଗଡ ଫାଦର, ପରମପିତା । ପ୍ରଥେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି
ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବାକୁ େହବ େଯ ଆେମ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ନୁେହଁ, ନା ଆମ ଭିତେର ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପକ ଅେଟ । ଆତ୍ମା ଶରୀର ଆଧାରେର ପାର୍ଟ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା
ଉପେର ନିଶ୍ଚୟ କରାଅ । ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି େସହି ପିତା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି ଆଉ ତ
େକହି ବି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆୟୁଷ େକେତ । ବାବା ହିଁ ଟିଚର ରୂପେର ବସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ତ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁେହଁ । ଏହି ଚକ୍ର ଅନାଦି ଏବଂ ସଠିକ ଭାେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ, ଏହାକୁ
ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ । ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତା ବିତିଯାଇଛି, ଏକଥା େଲଖି ରଖ । େସହି ଦୁଇ ଯୁଗକୁ ସ୍ ର୍ଗ ଏବଂ େସମି
ସ୍ ର୍ଗ େବାଲି କୁହାଯାଏ । େଯଉଁଠାେର େଦବୀ-େଦବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗ ୧୬ କଳା
ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତ୍େରତାଯୁଗ ୧୪ କଳା । ଧୀେର ଧୀେର କଳା କମିକମି ଯାଏ । ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ତ ନିଶ୍ଚିତ େହବ

ନା । ସତ୍ୟଯୁଗର ସମୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅେଟ । ନାମ ହିଁ େହଉଛି ସ୍ ର୍ଗ, େହେଭନ୍, ନୂଆ ଦୁନିଆ.... ଯାହାର
ମହିମା କରିବାକୁ ହିଁ େହବ । ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା । ପ୍ରଥେମ
ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ତାପେର ଚକ୍ରର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି କଥା ଉପେର ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ
ପାଖେର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ
ତ୍େରତାଯୁଗେର ରାମ-ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଏହିଭଳି ଅଧାକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଯୁଗ ବିତିଗଲା ପେର ପୁଣି
ଦ୍ ◌ାପର-କଳିଯୁଗ ଆେସ । ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ େଯଉଁ ସମୟେର େଦବତାମାେନ
ବାମମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯା’ନ୍ତି େତଣୁ ବିକାରର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ େହାଇଯାଏ । ସତ୍ୟ ତ୍େରତା ଯୁଗେର ସମସ୍େତ
ନିର୍ବିକାରୀ ରହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ େସେତେବେଳ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ଥାଏ । ଯାହାର ଚିତ୍ର
ମଧ୍ୟ େଦଖାଇବାକୁ େହବ ଏବଂ େମୗଖିକେର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ବାବା ଟିଚର େହାଇ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ପାଠ
ପଢାଉଛନ୍ତି । ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିେଜ ଆସି େଦଉଛନ୍ତ,ି େସ ନିେଜ କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା
ପାଇଁ ଆସୁଛି େତଣୁ େମାେତ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ । ନେହେଲ କଥା କିପରି କହିବି । ମଁୁ େଚୖତନ୍ୟ ଅେଟ, ସତ୍ୟ
ଏବଂ ଅମର ଅେଟ । ଆତ୍ମା ସତ୍ , ରେଜା, ତେମାେର ଆସିଥାଏ । ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ଏବଂ ପତିତ େହାଇଥାଏ
େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପତିତ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା । େତେବ ଆତ୍ମାେର ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି । ଅତୀତର
କର୍ମ ବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା େନଇ ଆସିଥାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ବିକର୍ମ େହାଇ ହିଁ ନଥାଏ । େସଠାେର ମଧ୍ୟ
କର୍ମ କରିଥା’ନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପାର୍ଟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ େସହି କର୍ମ ଅକର୍ମ େହାଇଥାଏ । ଗୀତାେର ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ
େଲଖାଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେର ଏେବ ତୁେମମାେନ ବୁଝୁଛ । ଜାଣିଛ େଯ, ବାବା ଏେବ ଆସିଛନ୍ତି
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ, ନୁଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ । େଯଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ େହାଇଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ
କୁହାଯାଏ ଏବଂ େଯଉଁଠାେର ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ େହାଇଯାଏ ତାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଏ । ତୁେମମାେନ ଏେବ
ସଂଗମଯୁଗେର ଅଛ । ବାବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ ର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍େରତାଯୁଗ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ
ଅେଟ, େସଠାେର େକୗଣସି ପାପ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ େସେତେବେଳ ହିଁ ପାପ
କର୍ମ େହାଇଥାଏ । େସଠାେର ବିକାରର ନାମ ନଥାଏ । ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଛି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ପାଠପଢା ଅେଟ । ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ପାଠପଢା ତ
ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ରହିବା ଦରକାର । େଯେତେବେଳ ବାବା ମେନ ପଡିଥା’ନ୍ତି, େସେତେବେଳ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ
ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିଯାଇଥାଏ । େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ସବୁ କିଛି ମେନ ପଡିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ
ସମୟ ଲାେଗ । ଏହି ଜ୍ଞାନର ତିନିଟି ଉତ୍ସ ରହିଛି । ସୃଷ୍ଟିରୂପି ବୃକ୍ଷ ଏହିପରି ଅେଟ, ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ
କଳ୍ପବୃକ୍ଷ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ସବୁକିଛି ମେନ ପଡିଯିବ । ଏହି ବୀଜ ଅମୁକ ବୃକ୍ଷର ଅେଟ, ଏଥିେର ଏହିଭଳି ଫଳ
ଫଳିଥାଏ । ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ େବହଦର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଅେଟ, ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁେମମାେନ ବୁଝାଉଛ । ବାବା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି େଦୖବୀ ରାଜବଂଶ ଚାେଲ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତ୍େରତାଯୁଗୀ ଥା’ନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ପୁଣି ଦ୍ ◌ାପରଯୁଗୀ େହାଇଯା’ନ୍ତି ।
ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ଚାେଲ । ଅଧାକଳ୍ପ ପେର ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସମସ୍େତ ବିକାରୀ େହାଇଯା’ନ୍ତି
। ବାବାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ତାହା ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଭାଗ କେଲ । ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ େଯଉଁ
ସମ୍ପତ୍ତି େଦଇଥିେଲ, ଯାହାକି ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ ରୂପ ସତ୍ୟ ତ୍େରତା ଯୁଗେର ସୁଖ େଭାଗ କରିଲ । ତାକୁ ସୁଖଧାମ,
ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ । େସଠାେର େକୗଣସି ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ । ବାବା େକେତ ସରଳ ଭାବେର ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କୁ
ବୁଝାଅ ବା ଅେନକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ - କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ସମୟେର ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା େକବଳ ହଁ ହଁ
କରୁଛନ୍ତ?ି ତାଙ୍କୁ କୁହ ସବୁ କଥା େନାଟ କରୁଥାଅ । େକୗଣସି କଥାେର ସନ୍େଦହ ଥିେଲ ପଚାର । େଯଉଁ କଥା େକହି
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େସହି କଥା ଆେମ ବୁଝାଉଛୁ । ତୁେମ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁ େତଣୁ ପଚାରିବ କ’ଣ?
ବାବା ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ବୁଝୁଛ । ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁେମ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରେର କିପରି ଆସୁଛ । ଏକଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର େନାଟ୍ କର । ପୁଣି ଏହା ଉପେର
ଭଲ ଭାବେର ବିଚାର କର । େଯପରି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା େଲଖିବାକୁ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ଛାତ୍ରମାେନ ଘରକୁ ଯାଇ
ଭଲ ଭାବେର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥା’ନ୍ତି ନା । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ େଦଉଛ

ତାଙ୍କୁ େଦଖ କ’ଣ େହଉଛି । ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଅ । େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଅ । ପିତା
ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟେର ବୁଝାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପେର ବୁଝାଅ । ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ
ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସି ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର । ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହେଲ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ ।
େଯମିତି ସୁନା େସମିତି ଗହଣା େହାଇଥାଏ । ଯଦି ୨୪ କ୍ୟାେରଟର ସୁନା େନଇ େସଥିେର ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଗହଣା ତିଆରି
କରିବ େତେବ ତାହା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବ । ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ଭାରତ ୨୪ କ୍ୟାେରଟ୍ ପକ୍କା ସୁନାର ଚେଢଇ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା
ଯାହାକି ଏେବ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି । ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାେନ
ଏକଥା ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର । େତେବ ତାହା ତ ଗୁରୁଙ୍କର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଗୁରୁ କରିଥା’ନ୍ତି । ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ସ୍ଥାନ ତ ନିରାକାରୀ
ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଏ, େଯଉଁଠାେର ଆତ୍ମାମାେନ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା େହଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ । ଉଭୟଙ୍କର
ଏହା ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅେଟ । େସଠାେର ତ ଶରୀର ନାହିଁ । େତଣୁ େସଠାେର େକୗଣସି କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯାହାର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ଅଛି । ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ ଅନୁସାେର ତାଙ୍କୁ ନେଲଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର
ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ । େସ େଚୖତନ୍ୟ ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ସ୍ ରୂପ େତଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଲଜଫୁଲ କୁହାଯାଉଛି । ଡାକୁଛନ୍ତି
ମଧ୍ୟ େହ ପତିତ-ପାବନ, ନେଲଜଫୁଲ ଶିବବାବା । ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅେଟ । ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା
ଏଠାକୁ ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥା’ନ୍ତି । ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟେର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚିତ େକହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିବ
ଯାହାଙ୍କ ଭିତେର ବାବା ପ୍ରେବଶ କରି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ େନଇଯିେବ । େତେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା
ପିଲାମାେନ, ମଁୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରେର ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛି ଏବଂ ପୁରା ୮୪ ଜନ୍ମ େନଉଛି
। େମାେତ େସହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥେର ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରେର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି । ସିଏ େହେଲ
ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ । ପୁଣି େସ ହିଁ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି । ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗରୁ େରୗପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ େଲୗହଯୁଗେର ଆସି
ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ପୁଣି େଲୗହ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େକବଳ
େମାେତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାେର ତ ଟିକିଏ
େହେଲ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । ମଁୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛି େସଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ
କୁହାଯାଉଛି । ନେଚତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତ,ି େତଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରେର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କୁ
ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । େମାେତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥେର ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ
ପଡିଥାଏ େତଣୁ େସହି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗୀ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଥିବ ନା । ବାବା ନିେଜ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ
ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଆସୁଛି । ଗୀତାେର ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ େଲଖାଅଛି । ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବ
ଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିେରାମଣୀ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସଂଗମ ଯୁଗେର ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଏବଂ େଦବତା କୁଳର
ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ବାବା ଆସିଥା’ନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଁୁ ବୀଜରୂପ ଅେଟ । କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ତ
େକହି େଦଖିପାରିେବ ନାହିଁ । ପୁନର୍ଜନ୍ମେର ତ ନାମ, ରୂପ, େଦଶ, କାଳ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ । େଚେହରା ମଧ୍ୟ
ବଦଳି ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥେମ େଛାଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାେର ସୁନ୍ଦର େଦଖାଯା’ନ୍ତି ପୁଣି ବଡ େହାଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥା’ନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଖଳ
ଯାହାକି ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । େଯେତେବେଳ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିେବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ
ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରଖାଯିବ । ସମୟ, ଶାରୀରିକ ଆକୃତ,ି ତିଥ,ି ତାରିଖ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ
। େସଥିପାଇଁ ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ େବାଲି କୁହାଯାଏ । େତେବ ଏହି ଡ୍ରାମାର
ପୁନରାବୃତ୍ତି େହାଇ ଚାଲିଛି । େସଥିପାଇଁ ସତ୍ , ରେଜା, ତେମାେର ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି । ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ,
ସବୁ କିଛି ବଦଳିବାେର ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା େହଲା ସଂଗମଯୁଗ । ମଁୁ ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଆସିଥାଏ । ମଁୁ ତୁମକୁ
ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ-ଭୁେଗାଳ ଶୁଣାଇଥାଏ । ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି େହଉଛି ଆଉ
େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ େକେତ ଥିଲା, ଏକଥା ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ

େବାଲି କହି େଦଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ତୁମକୁ ଭିତେର ଭିତେର ଏହି କଥା ପକ୍କା
କରିବାକୁ େହବ େଯ, ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦଗୁରୁ ଅଟନ୍ତ,ି ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବା
ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ଗୀତାେର ମଧ୍ୟ ରହିଛି େଦହ ସହିତ େଦହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା
ମେନ କର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ େଫରିବାକୁ େହବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା
ପାଇଁ େକେତ େମହନତ କରିଥା’ନ୍ତି । ତାହା ମୁକ୍ତିଧାମ ଅେଟ େଯଉଁଠି ସମସ୍େତ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତଥା’ନ୍ତି । ଆେମ
ସମସ୍େତ େସହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆେର ଯାଇ ରହିବା । ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ସରିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଗଲା
। ସମସ୍େତ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ । କିନ୍ତୁ େମାକ୍ଷ ତ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି
ଅବିନାଶୀ ଅେଟ । ଯଦି େକହି କହନ୍ତି େଯ, ଏହି ଆବାଗମନର ପାର୍ଟ େମାେତ ପସନ୍ଦ ନୁେହଁ େତେବ ଏଥିେର େକହି
କିଛି କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ । ଏଥିରୁ େକହି ଜେଣ ବି େମାକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଦୁନିଆେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ ରହିଛି । ଏହା େହଲା ଶ୍ରୀମତ, ଶ୍େରଷ୍ଠ କରିବା
ପାଇଁ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । େଦବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର
ସମସ୍େତ ନତମସ୍ତକ େହାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ େସମାେନ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହେଲ ନା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହେଲ େଦବତା ଯିଏକି
େବୖକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି । ସିଏ ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିେବ । ନା ସିଏ ଗୀତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଭକ୍ତମାେନ
ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥା’ନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ । ସିଏ ତ େକେବ ବି ଜୀବନମୁକ୍ତ ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧନେର
ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ । ଜୀବନମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ େଦଇଥା’ନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଆେମ ସମସ୍େତ ଆତ୍ମା ରୂପେର ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ, ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ
େହବ । ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ େହବ ।
(୨) ୨୪ କ୍ୟାେରଟ ସଚ୍ଚା ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବା ପାଇଁ କର୍ମ-ଅକର୍ମ-ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ
ବୁଦ୍ଧିେର ରଖି ଏେବ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ସମୟ ଅନୁସାେର ପ୍ରତ୍େୟକ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଉଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିେଶଷତା େହଲା ଅନୁଭବ । ଯଦି େକୗଣସି େଗାଟିଏ ବି ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି
େହଉ ନାହିଁ େତେବ େକେବ ନା େକେବ ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ େହାଇଯିବ । େତଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତି
କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର । ପ୍ରତ୍େୟକ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଅ ।
େଯଉଁ ସମୟେର େଯଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି େସହି ସମୟେର େସହି ଗୁଣର ସ୍ ରୂପ େହାଇଯାଅ
। େକବଳ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବେର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଲକର ଭିତେର ରଖିଦିଅ ନାହି,ଁ ତାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଅ େତେବ ଯାଇ ବିଜୟୀ େହାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟେର ବାଃ ବାଃର
ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େକାମଳତାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଡବଲ
ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିେର ରହିଥା’ନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

