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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁେମମାେନ ଅଧାକଳ୍ପ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛ େସହି ପିତା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ଏହି
ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ତୁେମ େଦବୀ-େଦବତା େହଉଛ ” ।
ପ୍ରଶ୍ନ:େଯାଗବଳ ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟର କମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାରୀ କ’ଣ?
ଉତ୍ତର:ତୁେମ ପିଲାମାେନ େଯାଗବଳର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ ◌ାରା ଏକ େସେକଣ୍ଡେର ଉପରକୁ ଚଢିଯାଉଛ ଅଥାତ୍
େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ୮୪ ଜନ୍ମର
ସିଢିେର ଖସିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ େସେକଣ୍ଡ ହିଁ
ଲାଗୁଛି, ଏହା ହିଁ େହଉଛି େଯାଗବଳର କମାଲ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ ପାପ
କଟିଯାଉଛି । ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଉଛି ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ମହିମା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । େସ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ସ୍ ରୂପ ଅଟନ୍ତି । ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ
ସମସ୍ତ ଅବିନାଶୀ ଉପାଧି ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି । େତେବ ବାବା େହେଲ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆେର
େଯେତ ବି ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍େତ ଜାଣନ୍ତି େଯ ଆେମ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଅଟୁ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଯିଏ ତୀବ୍ର
ଭକ୍ତି କରିଥା’ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗେର ଭକ୍ତି ଅଥବା ଦୁଃଖ ହିଁ ରହିଛି ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ଥାଏ ଜ୍ଞାନର ସୁଖ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ େସଠାେର ଜ୍ଞାନ ରହିବ । ଏହି ସବୁ ମହିମା େକବଳ ଏକ
ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅେଟ । ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି ଅଥବା
ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆେର ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ରହିଛି । େଗାଟିଏ େହଲା ଭକ୍ତମାେନ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଚାରିଆେଡ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ େଯେତ ସମୟ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇଥା’ନ୍ତି
େସତିକି ସମୟ ବିକାରଗ୍ରସ୍ଥ େହାଇନଥା’ନ୍ତି । ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଦ୍ଧ େଭାଜନ ସ୍ ◌ୀକାର କରି ନଥା’ନ୍ତି । େକେବ
ବ୍ରଦୀନାଥେର େକେବ କାଶୀ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇଥା’ନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥା’ନ୍ତି । େତେବ ଭଗବାନ ତ
ଜେଣ େହବା ଦରକାର ନା । େତଣୁ ସବୁଆେଡ ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନାହିଁ । ଶିବବାବାଙ୍କର
ତୀର୍ଥେର ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥା’ନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ତୀର୍ଥ ବନାରସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶିବଙ୍କର ପୁରୀ ବା
ନିବାସସ୍ଥାନ େବାଲି କହୁଛନ୍ତି । ଚାରିଆେଡ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଥବା
ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟେର କିଛି ଜଣାନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ତାକୁ
କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା । କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ
ନ ଜାଣିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ ◌ାସ । ଘେର ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, େଦବୀମାନଙ୍କର
େକେତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ମାଟିର ବା ପଥରର େଦବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାକୁ ବହୁତ ସଜାଇଥାନ୍ତି । ଧରିନିଅ
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କୁହ େତେବ କହିେବ
ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଣୀ ଥିେଲ । ତ୍େରତାେର ମହାରାଣୀ ସୀତା ଥିେଲ । ବାକି ଏମାେନ େକେତ ସମୟ ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତ,ି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େକେବଠାରୁ େକେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏକଥା େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏହିସବୁ େହଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଉପାୟ । ଶାସ୍ତ୍ର
ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଉପାୟ ଅେଟ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି େକଉଁଠି? କହିେବ େସ ତ
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ।
ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି େଦବୀ-େଦବତା େହଉଛୁ । ବାବା
ନିେଜ ଆସି ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି । କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ
ପବିତ୍ର କର ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ େଯ ଆପଣ କିଏ? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି େଯ ତୁେମ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟ,

ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଏଠାେର ଶରୀର ମିଳୁଛି, େସଥିପାଇଁ ଏଠାେର କର୍ମ କରୁଛି । େଦବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିେବ େଯ ଏମାେନ
ତ ସତ୍ୟଯୁଗେର ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଗଡ ଫାଦର ହିଁ
ପାରାଡାଇଜ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ । ଆେମ େସଠାେର ନଥିଲୁ । ଭାରତେର ପାରାଡାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା, ତଥାପି
ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି । ଭାରତବାସୀ ସତ୍ ପ୍ରଧାନ ବି େହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତେମାପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ
େହଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାେନ ଏେତ ସୁଖ େଭାଗ କରୁନାହଁାନ୍ତି େତଣୁ ଏେତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ େଭାଗ
କରୁନାହଁାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ େଶଷ ସମୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାେନ େକେତ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ ତ େସମାେନ
ଗରିବ ଥିେଲ । ପଇସା ତ ପରିଶ୍ରମ କରି େରାଜଗାର କରାଯାଏ ନା । ପ୍ରଥେମ ଜେଣ େକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିେଲ
ତାପେର ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ େହଲା । ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ଚାଲିଲା । ଜଣକରୁ ଦୁଇଜଣ, ଦୁଇଜଣରୁ ପୁଣି ଚାରିଜଣ
ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି େହାଇଥାଏ । ଏେବ େଦଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ବଂଶ େକେତ ବୃଦ୍ଧି େହାଇଗଲାଣି । ମୂଳଦୁଆ
େହଲା େଦବୀ େଦବତା କୁଳ । ତାହା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାେର ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । ପ୍ରଥେମ ଜେଣ ବ୍ରହ୍ମା ଥାନ୍ତି
ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶୀ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି େହାଇଥାଏ । ବାବା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ
ଅେନକ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଜେଣ ଥିେଲ ନା । ଜଣଙ୍କଠାରୁ େକେତ ବୃଦ୍ଧି େହଲାଣି
ଏବଂ ଆହୁରି େକେତ ବୃଦ୍ଧି େହବାକୁ ଅଛି । େଯେତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ େଦବୀ େଦବତାମାେନ ଥିେଲ େସତିକି
ପୁଣି େହେବ । ପ୍ରଥେମ େହେଲ ଜେଣ ପିତା । ବାବାଙ୍କର ଆେମ େକେତ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ? ଆମ ସମସ୍ତ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜେଣ ଅଟନ୍ତି । ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି । ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ
ରହୁନାହଁାନ୍ତି ନା । ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମ-ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ
େହଲା େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମ । ପୁଣି େସଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ । ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଉଛନ୍ତି - ପିଲାମାେନ, ମଁୁ ଆସି କ’ଣ କରୁଛ?ି ଆତ୍ମାେର ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା େହାଇଥାଏ । ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି
େଯ ମଁୁ କିପରି ଆସିଲ?ି ତୁେମ ସବୁ ପିଲାମାେନ ପତିତ େହାଇଯାଇଛ । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ । ସତ୍ୟତ୍େରତା
ଯୁଗେର ତୁେମମାେନ ସୁଖୀ ଥିଲ େତଣୁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲ । ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗ ପେର େଯେତେବେଳ ଦୁଃଖ ଅଧିକ େହଲା
େସେତେବେଳ ଡାକିଲ - େହ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏ ଡାକ ଶୁଣି ଶିବବାବା କହିେଲ । ହଁ ପିଲାମାେନ ଶୁଣିଲି । କ’ଣ
ଚାହଁୁଛ? ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର । ବାବା ଆେମ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ପତିତ ଅଟୁ । ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର
। କୃପା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର । ତୁେମ େମାେତ ଡାକିଛ — ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର । ପବିତ୍ର
ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ନିେଜ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଡ୍ରାମାର ପ୍ଳାନ ଅନୁସାେର େଯେବ
ସଂଗମଯୁଗ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା େହାଇଯାଏ େତେବ ମଁୁ ଆେସ ।
ତୁେମ ଜାଣୁଛ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି । େସମାେନ େହେଲ ହଠେଯାଗୀ, ତାଙ୍କୁ ରାେଜେଯାଗୀ
କୁହାଯିବ ନାହିଁ । େସମାନଙ୍କର େହଲା ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ । ଘରଦ୍ ◌ାର ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲେର ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି ।
ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥାନ୍ତି । େଗାପିଚାନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥା’ନ୍ତି । ସିଏ
କହିେଲ ତୁେମ ଘରଦ୍ ◌ାର କାହିଁକି ଛାଡିଲ? େକଉଁଠିକୁ ଯାଉଛ? ଶାସ୍ତ୍ରେର ବହୁତ କାହାଣୀମାନ ଅଛି । ଏେବ ତୁେମ
ବି.େକ. ମାେନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛ । େଗାଟିଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛି େଯଉଁଥିେର
େଲଖାଯାଇଛି ରାଜାକୁ େବୖରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, କହିଲା େମାେତ େକହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍ କରାଇଦିଅ । ରାଜ୍ୟେର
େଡଙ୍ଗୁରା ପିଟାଇେଲ । ତାହା ଏହି ସମୟର କଥା ଅେଟ । ତୁେମ ଯାଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛ ନା । ବାବାଙ୍କ
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ ପାଇଁ । େଯପରି ତୁେମ ମିଶିଛ େସହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଛ । ତୁେମ କହୁଛ ଆେମ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରିେଦବୁ, ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତି େଦବୁ । ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ
ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁେହଁ । ତୁମ ପାଖେର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ଜେଣ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ
େଦଖି ବସି-ବସି ଧ୍ୟାନେର ଚାଲିଯାଉଥିେଲ ନା । ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା । ବାବା ଏହାଙ୍କ ଭିତେର ଥିେଲ ନା,
େତଣୁ େସ ଚମତ୍କାର କରାଉଥିେଲ । ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ-ବୁଦ୍ଧିର ରସୀକୁ ଟାଣି େନଉଥିେଲ । ବାପଦାଦା ଏକାଠି ଥିେଲ
ନା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବରସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି େବୖରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ େଯାଗ ଶିଖାଉଥିେଲ । ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର
େଶାଇଯାଅ । ସମସ୍େତ ଧ୍ୟାନେର ଚାଲିଯାଉଥିେଲ । ଏହା ସବୁ ଶିବବାବାଙ୍କର ଚତୁରତା ଥିଲା । ଏହାକୁ ପୁଣି େକହି
େକହି ଯାଦୁ େବାଲି କହିେଲ । ଏସବୁ ଶିବବାବାଙ୍କର େଖଳ ଥିଲା । ବାବା ଯାଦୁକର, େସୗଦାଗର, ରତ୍ନାଗର ଅଟନ୍ତି ନା

। େଧାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ବଣିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ,ି ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର େଜଲରୁ ମୁକ୍ତ
କରନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍େତ ଡାକିଥା’ନ୍ତି - େହ ପତିତପାବନ େହ ଦୂରେଦଶେର ରହିଲାବାଲା... ଆମକୁ ଆସି
ପବିତ୍ର କର । ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରେର ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର । ଏେବ ତୁେମ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛ ।
ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି େଯ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ରାବଣର େଦଶକୁ େମାେତ ଡାକିଛ, ମଁୁ ତ ପରମଧାମେର ବସିଥିଲି ।
ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ନର୍କ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିଲ େଯ ଏେବ ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ େନଇଚାଲ ।
ଏେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ େନଇ ଯାଉଛି ନା । େତେବ ଏହା େହଲା ଡ୍ରାମା । ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ େଦଇଥିଲି ତାହା
େଭାଗ କରିସାରିବା ପେର ପୁଣି ଦ୍ ◌ାପରଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି । ତୁେମ ୫ ବିକାରର ଅଧିନ େହଲ, ତା’ର
ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀେର ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରେର ଯିଏ ଥିେଲ େସ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ ଏେବ େଶଷ
ଜନ୍ମେର ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରେର ଯିବାକୁ େହବ । ଏଠାେର ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି
। ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କ’ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଦୁନିଆେର େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମା-ସରସ୍ ତୀ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତେର ସତ୍ୟଯୁଗେର ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଥିେଲ । ଏେବ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି । ଏେବ ଏମାେନ
ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି - ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହବା ପାଇଁ । ଦିଲବାଡା ମନ୍ଦିରେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି
। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଏେବ େଲଖାଯାଉଛି ଆବୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଖ୍ୟ
ତୀର୍ଥ ଅେଟ କାରଣ ଏଠାକୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ସର୍ବ ଧର୍ମର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ଶାନ୍ତିଧାମ େଦଇ ପୁଣି
ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯାଉଛ । ବାକି ସମସ୍େତ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି । ତାହା େହଲା ଜଡ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଏଠାେର େହଲା
େଚୖତନ୍ୟ େଯେତେବେଳ ତୁେମ େଚୖତନ୍ୟେର େସହିଭଳି େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ଏହି ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ
େହାଇଯିବ । ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିବ । ଏେବ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ
। ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି - ସ୍ ର୍ଗ ଉପେର ଅଛି । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଏହି ଭାରତ ହିଁ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା ଏେବ ନର୍କ
ଅେଟ । ଏହି ଚକ୍ରକୁ େଦଖିବା ମାତ୍ରେକ ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସିଯାଉଛି । ଦ୍ ◌ାପରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ
ଆସୁଛନ୍ତି େତଣୁ ଏେବ େଦଖ େକେତ ଧର୍ମ ରହିଛି । ଏହା େହଲା େଲୗହଯୁଗ । ଏେବ ତୁେମ ସଂଗମ ଯୁଗେର ଅଛ ।
ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । କଳିଯୁଗେର ସମସ୍େତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ପାରସବୁଦ୍ଧି
ଥାନ୍ତି । ତୁେମ ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ, ତୁେମ ହିଁ ପୁଣି ପଥରବୁଦ୍ଧି େହଲ, ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି େହବାକୁ ଯାଉଛ । ଏେବ
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ େମାେତ ଡାକିଛ େତଣୁ ମଁୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କହୁଛି - କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଗେଲ ଜଗତ୍ଜିତ୍
େହାଇଯିବ । ମୁଖ୍ୟ ଏହି ବିକାର ହିଁ ଅେଟ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସମସ୍େତ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ, ଏେବ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ । ୬୩ ଜନ୍ମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଛ । ଏେବ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ
ପବିତ୍ର ହୁଅ । ଏେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ । ମଁୁ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି େତଣୁ େମା
ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର । ମଁୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ । ଏେବ ତୁେମ ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ତୁେମ ହିଁ ପୁରା ୮୪ ଜନ୍ମର ସିଡି ତଳକୁ ଖସୁଛ ପୁଣି ଚଢୁଛ । ତୁେମ େଯପରି େବତାଳ ଅଟ । ଜୀନ୍ର
କାହାଣୀ ରହିଛି ନା - ସିଏ କହିଲା େମାେତ କାମ ଦିଅ େତଣୁ ରାଜା କହିେଲ ଆଚ୍ଛା - ସିଡିେର ଓହ୍ଲାଅ ପୁଣି ଚଢ । ବହୁତ
ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କ’ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯାହାକି ସିଡି ଚଢାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଖସାଉଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ
କ’ଣ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ଯାହାକି ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ସିଡି ତିଆରି କେଲ! ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି େଖଳ ଅେଟ ।
ତୁେମମାେନ ୫ ହଜାର ବର୍ଷେର ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇଛ । ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ପୁଣି
େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ଉପରକୁ ଯାଉଛ । ଏହା େହଲା ତୁମର େଯାଗବଳର ଲିଫ୍ଟ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ
ପକାଇେଲ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ । ବାବା ଆସିବା ମାତ୍େର ତୁେମ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ଉପରକୁ ଚଢିଯାଉଛ ପୁଣି
ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି । କଳା ସବୁ କମି କମି ଯାଉଛି । ତୁମକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ତ ଏେବ େଯମିତି
ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି । େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ଜୀବନମୁକ୍ତି । ତୁମକୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବାର ଅଛି । ପୁଣି ଧୀେର
ଧୀେର ତେମାପ୍ରଧାନ େହବ େସଥିପାଇଁ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି । ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ
େହବ େଗାଟିଏ ଜନ୍ମେର ଏେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ବାଦଶାହୀ େଦଉଛି େତେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ନ େହବ କିନ୍ତୁ
ଏଠାେର କାମୀ କ୍େରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା । ଅପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ ମାରିଥା’ନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାର କରି
େଦଇଥାନ୍ତ,ି ନିଆଁ ଲଗାଇ େଦଇଥାନ୍ତି । ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପେର େକେତ ଅତ୍ୟାଚାର େହଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ

ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ
ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହବା ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ ର ବାଦଶାହୀ େନବା ପାଇଁ କାମ ବିକାର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ଅେଟ, ତା’
ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) େଯପରି ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି େସହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ
େହବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ େଦବାକୁ େହବ । ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିବା
ଏକାନ୍ତବାସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େବୖଜ୍ଞାନିକମାେନ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ନୂତନ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥା’ନ୍ତି
େସେତେବେଳ େସମାେନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରୂପେର କରିଥା’ନ୍ତି ।
େସହିଭଳି ଏଠାେର ଏକାନ୍ତବାସୀ େହବା ହିଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅେଟ । େତଣୁ େଯେତେବେଳ ବି
ସମୟ ମିଳୁଛି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବା
ସହିତ ବା କାହାକୁ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍େଦଶ େଦବା ସହିତ ଏହି େଦହର ଦୁନିଆ ଏବଂ େଦୖହିକ
ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଅ । ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ବା ଅନୁଭବ ନିେଜ
କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାର ସ୍ଥିତି ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିେଦବ ।
ଏହାଦ୍ ◌ାରା େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର କାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତି ବା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇପାରିବ । ଯିଏବି
ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ େସ ଏହି ସ୍ଥିତିେର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଅନୁଭବ କରିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବିକଳ୍ପ ଠାରୁ ଦୂରେର ରହି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ େଯାଗଯୁକ୍ତ
େହବା ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

