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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ— ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍କାମ େସବା ଅନ୍ୟ େକହି ବି
କରିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ େକଉଁ େମହନତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ?
ଉତ୍ତର:ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ପୂଜ୍ୟ େଦବତା କରିବାର େମହନତ ବାବାଙ୍କୁ
କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ େଦବତା କରିବାର େମହନତ କରୁଛନ୍ତି । ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ
େଫରିଯିେବ । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ନିଜର ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି େଯାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର େହାଇ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ
େହବ ।
ଗୀତ:ଏହି ପାପ ଦୁନିଆରୁ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ଗୀତ ଶୁଣିେଲ । ସନ୍ତାନମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା େହଉଛି ପାପର ଦୁନିଆ । ନୂଆ ଦୁନିଆ
େହଉଛି ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆ । େସଠାେର ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହା େହଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏହା େହଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ । ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର
ସମସ୍େତ ପତିତ ଦୁଃଖୀ, େତଣୁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି— େହ ପତିତ ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ । ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାେନ
ଡାକୁଛନ୍ତି— ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର ଆସି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଗାଇଡ୍ ହୁଅ । ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା େଯେତେବେଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିେର େଯଉଁ
ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାେନ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େଫରାଇ େନଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍େତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟେର ଅଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ ◌ୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି
ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ତୁମକୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ । ସମସ୍ତ
ଧର୍ମାବଲମ୍ ◌ୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣଧାମ ଯିବାକୁ େହବ, େଯଉଁଠି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିେର ରହନ୍ତି । େବହଦର ରଚୟିତା
ପିତା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମପିତାଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯିଏ ଆସି
ସମସ୍ତଙ୍କର େସବା କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ । ବାବା ନିେଜ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଁୁ ଦୂରେଦଶ, ପରମଧମାର ନିବାସୀ ।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥେମ େଯଉଁ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ଏେବ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଡାକୁଛନ୍ତି । ମଁୁ ଆସି
ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ େଫରାଇ େନଉଛି । ହିନ୍ଦୁ ତ େକୗଣସି ଧର୍ମ ନୁେହଁ । ମୂଳ େହଉଛି େଦବୀ- େଦବତା ଧର୍ମ । କିନ୍ତୁ
ପବିତ୍ର େହାଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ େଦବତା ବଦଳେର ହିନ୍ଦୁ କହି େଦଉଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା େକହି ନାହଁାନ୍ତି ।
ଗୀତା େହଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିେରାମଣି । ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଗାନ କରାଯାଇଛି । ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ୍ କୁହାଯାଉଛି— ଗଡ୍
ଫାଦର । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଥବା ପତିତ-ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏମାେନ ରାଜା ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ।
ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏପରି କରାଇଛନ୍ତି ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ପ୍ରଥେମ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଇଏ ମାଲିକ
େହଉଛନ୍ତି । କିଭଳି େହେଲ ଏହା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ । ବଡ-ବଡ ଲକ୍ଷପତିମାେନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ
ପଚାରିବା ଦରକାର— ଏମାେନ କିପରି ଏହି ବିଶ୍ ର ରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇେଲ ? କିପରି ମାଲିକ େହେଲ ? େକେବ େହେଲ େକହି କହିପାରିେବ
ନାହିଁ । େକଉଁ କର୍ମ କରିବାରୁ ଏେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଫଳ ପାଇେଲ ? ଏେବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି— ତୁେମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଇଛ । ଆଦି
ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସମସ୍େତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । େସମାେନ ପୁଣି
ନିଜ-ନିଜର ଧର୍ମକୁ େଫରିେବ । େଯଉଁମାେନ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ଥିେଲ, େସମାେନ ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆସିେବ ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଧର୍ମର େହାଇଥିେଲ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ଚାରା
ଲାଗୁଛି । ଯିଏ େଯଉଁ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ବୃକ୍ଷର ତିେନାଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ରହିଛି ।
ପୁଣି ଏଥିରୁ ବୃଦ୍ଧି େହାଇ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ େକହି ଏ ଜ୍ଞାନ େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତ,ି ତୁେମ ନିଜର ଧର୍ମକୁ
ଆସିଯାଅ । େକହି କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛ;ି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଫେଲାଅର
(ଅନୁସରଣକାରୀ) ଅେଟ । େସମାେନ େହେଲ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର, ତୁେମ େହଉଛ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗର । ଗୃହସ୍ଥମାର୍ଗୀ ନିବୃତ୍ତି
ମାର୍ଗୀଙ୍କର ଫେଲାଅର୍ସ କିପରି େହେବ! ତୁେମ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗେର ପବିତ୍ର ଥିଲ । ପୁଣି ରାବଣ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଅପବିତ୍ର
େହାଇଛ । ଏହି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ତୁେମ େହଉଛ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମବାସୀ । ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁେମ ହିଁ କରୁଛ । ବାବା ଆସି ଭକ୍ତିର
ଫଳ ସଦଗତି େଦଉଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ— ଧର୍ମ ହିଁ ଶକ୍ତି (ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍) । ବାବା ଧର୍ମ (ରିଲିଜନ୍) ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ ର ମାଲିକ େହଉଛ । ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ େକେତ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି । ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର
ସଦଗତି କରୁଛନ୍ତି । ନା ଆଉ େକହି ସଦଗତି େଦଇପାରିେବ ନା ପାଇପାରିେବ । ଏହିଠାେର (ମନୁଷ୍ୟେଲାକେର) ବୃଦ୍ଧି େହଉଛନ୍ତି ।

େକହି େହେଲ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର େସବାଧାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି
ସଦଗତି େଦଉଛି । ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସଦଗତି କୁହାଯାଏ । ଶାନ୍ତିଧାମେର ମୁକ୍ତି ରହିଛି । େତଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କିଏ େହଲା ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି
େହ ଆତ୍ମାମାେନ ତୁେମ ସମସ୍େତ ଭାଇ-ଭାଇ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ମଁୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ-ନିଜର
ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ କରାଉଛି । େଯାଗ୍ୟ ନ େହେଲ ଦଣ୍ଡ େଭାଗିବାକୁ େହବ । ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଘରକୁ
େଫରିବାକୁ େହବ । େଗାଟିଏ େହଲା ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟଟି େହଉଛି ସୁଖଧାମ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଲକୁଲ୍ ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ
ଆସି ଏପରି େଦବୀ େଦବତା କରାଉଛି । େଯେବଠାରୁ ତୁେମ ବାମମାର୍ଗୀ େହାଇଛ ସିଡି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ । ଏହି ୮୪ ଜନ୍ମର ସିଡି େହଉଛି
ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ । ସତ୍େତାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତା, ରେଜା, ତେମା... ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହା େହଉଛି ସଂଗମ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଥେର
ମାତ୍ର ଆସୁଛି । ମଁୁ େକୗଣସି ଇବ୍ରାହିମ୍-ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀରେର ଆସୁନାହିଁ । ମଁୁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ଆସୁଛି । ଏେବ କୁହଯାଉଛି
ଫେଲା ଫାଦର (ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର) । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ େମାେତ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ େହବ । େମାେତ
ମେନ ପକାଇେଲ ତୁମର ପାପ, େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ । ଏହାକୁ େଯାଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମ େହଉଛ ପ୍ରକୃତ
ବ୍ରାହ୍ମଣ । ତୁେମ କାମ ଚିତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାେର ବସୁଛ । ଏହା ଏକ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ସମସ୍େତ
ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାେବ ତାଙ୍କୁ େକହି ଜାଣି ନାହିଁନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଆସ୍ତିକ େହାଇଛ । ରଚୟିତା ଏବଂ
ରଚନାକୁ ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଜାଣୁଛ । ଋଷି-ମୁନି ସମସ୍େତ େନତି େନତି କହୁଥିେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆେମ ଜାଣିନାହଁୁ । ସ୍ ର୍ଗ େହଉଛି
ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ, େଯଉଁଠି ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏଠାେର େକେତ ଦୁଃଖ ରହିଛି । ସମସ୍େତ ସ୍ ଳ୍ପାୟୁ ଅଟନ୍ତି । େଦବତାମାେନ
ଦୀର୍ଘାୟୁ ଥିେଲ । େସମାେନ େହେଲ ପବିତ୍ର େଯାଗୀ । ଏଠାେର ଅପବିତ୍ର େଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି । ସିଡି ଓହ୍ଲାଇ ଆୟୁ କମ୍ େହାଇଯାଉଛି ।
ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ େହଉଛି । ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି କରାଉଛନ୍ତି େଯ ତୁେମ ୨୧ଜନ୍ମ େକେବ େରାଗୀ େହବ ନାହିଁ । େତଣୁ ଏପରି
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା େନବା ଉଚିତ୍ । ଆତ୍ମାକୁ େକେତ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ େହବାକୁ ପଡିବ । ବାବା ଏପରି ବର୍ସା େଦଉଛନ୍ତି େଯ େସଠାେର
େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ । ତୁମର କାନ୍ଦିବା-ରଡି କରିବା ବନ୍ଦ େହାଇଯାଉଛି । ସମସ୍େତ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି । ଆତ୍ମା
େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଆଉ େଗାଟିଏ େନଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା । ବାବା କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ୮୪ ଜନ୍ମ େଭାଗ କରି ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁ ଅଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତିର
ଗାୟନ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ରାତି । ଏେବ ତୁମର ଦିନ େହବାକୁ ଯାଉଛି । ମହାଶିବରାତ୍ରି
କହୁଛନ୍ତି । ଏେବ ଭକ୍ତିର ରାତ୍ରି େଶଷ େହାଇ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ େହଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ େହଉଛି ସଂଗମ । ତୁେମ ଏେବ ପୁନର୍ବାର
ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହଉଛ । ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିେର ଧକ୍କା ଖାଇଲ, ମଥା ଘସିଲ ଓ ପଇସା ମଧ୍ୟ େଶଷ କରିେଦଲ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ
ଆସିଛି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ । ତୁେମ ସୁଖଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲ । ୮୪ ଜନ୍ମ ପେର ଆସି ଦୁଃଖଧାମେର
ପଡିଛ । ପୁଣି ଡାକୁଛ ବାବା, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସ । ଏହା ତୁମର ଦୁନିଆ ନୁେହଁ । ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର
ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ । ତୁମକୁ ଏେବ ଡବଲ ଅହିଂସକ େହବାକୁ ପଡିବ । କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ େହବାର ନାହିଁ ବା ଲେଢଇ ଝଗଡା
କରିବାର ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ଆସୁଛି । ଏହି କଳ୍ପ େହଉଛି ୫ ହଜାର ବର୍ଷର, ଲକ୍େଷ
ବର୍ଷର ନୁେହଁ । ଯଦି ଲକ୍େଷ ବର୍ଷର େହାଇଥାନ୍ତା େତେବ ପୃଥିବୀେର ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା େହାଇଥାନ୍ତା । ସବୁ ମନଗଢା ଗପ,
େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, େମାର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ପାର୍ଟ ରହିଛି । ପାର୍ଟ ବିନା ମଁୁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ । ମଁୁ
ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନେର ବନ୍ଧାୟମାନ । ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସୁଛି, କହୁଛି ମନମନାଭବ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣି
ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଦହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡି େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ସମସ୍େତ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । ପିଲାମାେନ
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର େମହନତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା େହଉଛି ଈଶ୍ ରୀୟ ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ େକଉଁଠି ନାହିଁ । ଏଠାକୁ ଈଶ୍ ର ପିତା ଆସି ସାରା ବିଶ୍ କୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ନର୍କକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରୁଛନ୍ତ,ି େଯଉଁଠାେର ତୁେମ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ୟାଦ କେଲ
ତୁେମ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ଇଏ େହଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ, ଯାହା ମଧ୍ୟେର ବାବା ଆସି
ପ୍ରେବଶ କରୁଛନ୍ତି । ଶିବଜୟନ୍ତୀକୁ େକହି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । େସମାେନ ତ କହିେଦଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନାମ-ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ
ଅଟନ୍ତି । ଆେର, ନାମ-ରୂପରୁ ଅଲଗା ତ େକୗଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ । କହନ୍ତି ଏହା ଆକାଶ, େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ନାମ େହଲା ନା । ଶୂନ୍ୟ
େହେଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମ ରହିଛି ନା । େତଣୁ ବାବାଙ୍କର ନାମ େହଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପୁଣି ବହୁତ ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି ।
ବାବୁରୀନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି । େସ ଆସି କାମ ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି । ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା
ମାନୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମେଯାଗୀ, ତତ୍ େଯାଗୀ େବାଲାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ତ େହଉଛି ରହିବାର ସ୍ଥାନ,
ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି । େସମାେନ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ େବାଲି ମେନକରୁଛନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ଲୀନ େହାଇଯିବୁ ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି । େସଥିପାଇଁ ଏକ ଶିବବାବାଙ୍କର

ଜୟନ୍ତୀ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ । ବାକି ସବୁ ଜୟନ୍ତୀ େହଉଛି କଉଡି ତୁଲ୍ୟ । ଶିବବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦଗତି କରୁଛନ୍ତି । େତଣୁ େସ
େହଉଛନ୍ତି ହୀରାତୁଲ୍ୟ । େସ ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ପଢାଉଛନ୍ତି । ଯାହା
ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ େଦବୀ-େଦବତା େହଉଛ । ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ େଲାପ େହାଇଯାଉଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖେର
ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।
ପିଲାମାେନ ଗୀତ ଶୁଣିେଲ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଯାଗାକୁ େନଇଚାଲ, େଯଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଥିବ । ତାହା େହଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ , ପୁଣି
ସୁଖଧାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । େସଠାେର ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ େହାଇନଥାଏ । େତଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ େସହି ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ
େନଇଯିବା ପାଇଁ । ଆଚ୍ଛା!
ରାତ୍ରିକ୍ଲାସ୍:ଏେବ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିନାୟଷ୍ଟି (ସାମ୍ରାଜ୍ୟ) ତିଆରି େହଉଛି । ତୁେମ େଯେତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁଛ ଓ
ପବିତ୍ର େହଉଛ େସତିକି ଆଉ େକହି ଜାଣିେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । େକବଳ ଶୁଣିେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତ,ି େତଣୁ
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାେର ଲାଗି ପଡିେବ । ତୁେମ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତେର ଆଗକୁ ଗେଲ େଦଖିବ େଯ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, େକାଟି େକାଟି େଲାକ
ଆସି ବୁଝିେବ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି େହାଇଯିବ । ଅନ୍ତିମ ସମୟେର େହବାକୁ ଥିବା ଲେଢଇେର ସମସ୍େତ ନିରାଶ (େହାପ୍େଲସ୍)
େହାଇଯିେବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ (ଟଚ୍) େହବ । ତୁମର ନାମବାଲା ମଧ୍ୟ େହବ । ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହିଛି । ସମୟ ଏପରି େହବ େଯ େଗାଟିଏ େଢ଼ାକ େନବାକୁ େବଳ ନଥିବ । େଯଉଁମାେନ ଥିେବ ଆଗକୁ ଗେଲ ବହୁତ
ବୁଝିେବ । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ଏମାେନ ସମସ୍େତ େସହି ସମୟେର ଥିେବ । େକହି େକହି ମରି ଯିେବ ମଧ୍ୟ । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ େଯଉଁମାେନ
ଥିେବ େସମାେନ ରହିେବ । େସ ସମୟେର ଏକ ବାବାଙ୍କ ୟାଦେର ରହିେବ । ଆବାଜ ମଧ୍ୟ କମ୍ େହାଇଯିବ । ପୁଣି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାେର ଲାଗିପଡିେବ । ତୁେମ ସମସ୍େତ ସାକ୍ଷୀ େହାଇ େଦଖିବ । ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବ । ସମସ୍େତ
ଜାଣିଯିେବ େଯ ବତ୍ତର୍ମାନ ବିନାଶ େହବ । ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ େହବ । ବିେବକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି େବାମା ପଡିେଲ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ େହବ ।
ଏେବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ତ୍ତ (କଣ୍ଡିସନ୍) କର, ବଚନ ଦିଅ, ଆେମ େବାମା ପକାଇବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ
ବିନାଶ ନିମନ୍େତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ନା ।
ତୁେମ ବହୁତ ଖୁସିେର ରହିବା ଦରକାର । ତୁେମ ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି େହଉଛି । ଜାଣିଛ େଯ ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି
। େସଠାେର ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ତାର ନାମ େହଉଛି ପାରାଡାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ର୍ଗ । େଯପରି ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ େହାଇଛି
ଆଗକୁ ଗେଲ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ େହବ । ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଥିବ, େସ ଆଗକୁ ଗେଲ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିପାରିେବ । ଏେବ ତ
ସମୟ ଅଛି, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନକେଲ, ପଦ କମ୍ େହାଇଯିବ । ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ
ୟାଦର ଯାତ୍ରାେର ରହିେବ । ଭଲ ପଦ ମିଳିବ । େସ ସମୟେର ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବ ।
କଳ୍ପ କଳ୍ପ େଯପରି ବିନାଶ େହାଇଥିଲା, େସହିପରି େହବ । ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, େସ ଖୁସିେର ରହିେବ
। ଆଚ୍ଛା-ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାେନ ଶୁଭରାତ୍ରି ।
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଡବଲ ଅହିଂସକ େହାଇ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରିବାକୁ େହବ । ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବାର
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂେପ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ େହବ । ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇ େଯାଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ ◌ାରା ବିକର୍ମକୁ
ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ େହବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଚିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜ୍ଞାନ ଚିତାେର ବସାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବିେଶଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି େଯ େମାର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସନ୍ତାନ ବିେଶଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତ-ି ଚାେହଁ ବୟସ୍କ
େହାଇଥା’ନ୍ତୁ, ଅପାଠୁଆ େହାଇଥା’ନ୍ତୁ, େଛାଟ ପିଲା, ଯୁବକ ବା ଗୃହସ୍ଥି େହାଇଥା’ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ ର ଅନ୍ୟ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୁଳନାେର ଅଭିେନତା ଅଟନ୍ତି । ଦୁନିଆେର ଚାେହଁ କିଏ େକେତ ବି ବଡ େନତା େହାଇଥାଉ, ଅଭିେନତା

ସ୍େଲାଗାନ:-

େହାଇଥାଉ ବା େବୖଜ୍ଞାନିକ େହାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ େତେବ କ’ଣ ଜାଣିଛ!ି ତୁେମମାେନ ନିଶ୍ଚୟ
ବୁଦ୍ଧି େହାଇ ଆତ୍ମିକ ନିଶାେର ରହି କହୁଛ— ତୁେମମାେନ େଖାଜୁଥାଅ, ଆେମ ତ ପାଇ ଯାଇଛୁ । ଘର ଗୃହସ୍ଥେର ରହି
ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ େନଇଛ େତଣୁ ବିେଶଷ ଆତ୍ମା େହାଇଯାଇଛ ।
େଯଉଁମାେନ ସର୍ବଦା ଖୁସିେର ରହିଥା’ନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ନିଜକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

