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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ େନତ୍ର େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତ,ି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସୃଷ୍ଟିର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:େଶରନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହୀ ସଦୃଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କନ୍ୟାମାେନ େକଉଁ କଥାକୁ ସାହାସର ସହିତ ବୁଝାଇପାରିେବ ?
ଉତ୍ତର:ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କର,
ପରମାତ୍ମା ନୁେହଁ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ େତେବ ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ ଏବଂ ତୁେମ
ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ । ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ମେନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି
କଥା ବହୁତ ସାହସର ସହିତ େଶରନୀ ଶକ୍ତିମାେନ ହିଁ ବୁଝାଇପାରିେବ । ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର
।
ଗୀତ:ନୟନ ହୀନ କୁ ରାହ େଦଖାଅ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି — ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାେର କଠିନତା ଅନୁଭବ େହଉଛି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଦ୍ ◌ାର ଦ୍ ◌ାର
ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଜପ-ତପ-ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢିଥାନ୍ତ,ି େଯଉଁ କାରଣରୁ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି କୁହାଯାଉଛି । ଅଧାକଳ୍ପ ରାତ୍ରି, ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ । େକବଳ ଏକା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନଥିେବ ନା । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା
େହାଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୁମାର କୁମାରୀ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଥିେବ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ହିଁ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ େନତ୍ର େଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି । ତୁେମ କଳ୍ପ
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲ ଏବଂ େଦବତା େହାଇଥିଲ, େଯଉଁମାେନ େଦବତା େହାଇଥିେଲ େସମାେନ ପୁଣି େହେବ । ତୁେମ ଆଦି
ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ଅଟ । ତୁେମ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ େହଉଛ । ଇଂରାଜୀେର ପୂଜ୍ୟକୁ ର୍ଶିପ ର୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା
ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀକୁ ର୍ଶିପର କୁହାଯାଏ । ଭାରତ ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜାରୀ େହଉଛି । ଆତ୍ମା ସ୍ ◌ୀକାର କରୁଛି େଯ ଆେମ
ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ ପୁଣି ଆେମ ହିଁ ପୂଜାରୀ େହାଇଛୁ । ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ େହଉଛୁ । ବାବା ତ ପୂଜ୍ୟ ବା ପୂଜାରୀ େହଉନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ
କହୁଛ ଆେମ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର େଦବୀ-େଦବତା ଥିଲୁ ପୁଣି ୮୪ ଜନ୍ମ ପେର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ପୂଜାରୀ େହାଇଯାଉଛୁ । େଯଉଁ ଭାରତବାସୀ
ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ଥିେଲ, ଏେବ େସମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ଜଣାନାହିଁ । ସବୁ
ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାେନ ତୁମର ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିେବ ନାହି,ଁ ଏହି ଧର୍ମର େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିେନଇଛନ୍ତ,ି େସହିମାେନ ହିଁ
ଆସିେବ । ଏପରି ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ େଦବତାମାନଙ୍କ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିମନ୍େତ ଏହା
ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ଅେଟ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିେବ, ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ େହାଇ ଯାଇଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ
େହବ ଏବଂ ଆସି ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ । ନେଚତ୍ ମାନିେବ ନାହିଁ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଶିଖ୍ଧର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି । େଯଉଁମାେନ ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ େହାଇ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି
ଯାଇଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ବୃକ୍ଷେର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା-ଅଲଗା ବିଭାଗ ରହିଛି । ପୁଣି ପାର୍ଟ କରିବା
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ ୟେର ଆସିେବ । ପୁଣି ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିବ । େସମାେନ ପବିତ୍ର େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ
ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଭାଇ-ଭଉଣୀ
ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ଆେମ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଇ-ଭାଇ ଅଟୁ । ପୁଣି ଭାଇ-ଭଉଣୀ େହଉଛୁ । ଏେବ
ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି, େତଣୁ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ େହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନାେର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି େହେବ । ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ।
ଏଥିେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ । େସ େହଉଛନ୍ତି ଗ୍େରଟ୍ ଗ୍େରଟ୍
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବା ଆଦିପିତା । ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୀର୍ଷେର ରହିଛନ୍ତି । ଆଦମ ବିବି, ଏଡମ୍ ଇବ୍ଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ
। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁେମ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ େହଉଛ । ଦିଲ୍ ◌ାଡା ମନ୍ଦିର ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଅେଟ । ତେଳ ତପସ୍ୟା
କରୁଛନ୍ତ,ି ଉପେର ରାଜତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାେର ତୁେମ େଚୖତନ୍ୟେର ବସିଛ । ଏହି ମନ୍ଦିର ବିନାଶ େହାଇଯିବ ପୁଣି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର
ତିଆରି େହବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏେବ ଆେମ ରାଜେଯାଗ ଶିଖୁଛୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ । ତାହା େହଲା ଜଡ ମନ୍ଦିର, ତୁେମ େଚୖତନ୍ୟେର
ବସିଛ । ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭାବେର ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ନେଚତ୍ ସ୍ ର୍ଗ େକଉଁଠି େଦଖାଇେବ, େସଥିପାଇଁ ଛାତେର ସ୍ ର୍ଗର
ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଉପେର ବହୁତ ଭଲ ଭାେବ ବୁଝାଇପାରିବ । କୁହ, ଭାରତ ହିଁ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା ପୁଣି ଭାରତ ଏେବ ନର୍କ
େହାଇଯାଇଛି । ଏହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ବୁଝିେବ । ହିନ୍ଦୁମାେନ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମେର ଯାଇ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ।
େସମାନଙ୍କୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ େମହନତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି େମାେତ ମେନ

ପକାଅ । ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା େହବା ଅନୁଚିତ୍ । ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହି,ଁ େସମାେନ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ଅନୁଚିତ୍ ।
ନେଚତ୍ ବି.େକଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ୍ କରିେଦେବ । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର େଯ ଯଦି ତୁେମ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ
ଚାହଁୁଛ େତେବ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି, ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇେଲ ତୁମର ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁେମ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ । ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ମନମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ
ଯେଥଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ସାହସ ଦରକାର । ସିଂହ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମେନ ହିଁ େସବା କରିପାରିେବ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିେଦଶୀମାନଙ୍କୁ େନଇ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ତୁମକୁ ଆେମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ େଦବୁ । େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ତ
ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି କହିେଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ବାସ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର େଦଇ େଦଉଛନ୍ତି େଯପରି
େକୗଣସି ଚେଢଇକୁ ନିଜ ପଞ୍ଜୁରୀେର ରଖି େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ଏପରି ବୁଝାଇବାେର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି —
ପ୍ରତ୍େୟକ ଚିତ୍ର ଉପେର ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ — େଲଖାଯାଉ ।
ତୁେମ ଜାଣିଛ, ଏହି ଦୁନିଆେର ସମସ୍େତ ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନାଥ ଅଟନ୍ତି । ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁେମ ମାତା-ପିତା... କିନ୍ତୁ ତା’ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କୃପାରୁ ଅରସନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ସୁଖ େଦବା ପାଇଁ ପଢାଉଛନ୍ତି ।
େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ । ଯିଏ କରିବ େସ ପାଇବ । ଏେବ ତ ସମସ୍େତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି । ପାବନ ଦୁନିଆ ତ େହଉଛି େକବଳ
ସ୍ ର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ । ଏଠାେର େକହି ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଯିଏ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ, େସହିମାେନ
ତେମାପ୍ରଧାନ ପତିତ େହଉଛନ୍ତି । କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର େଯଉଁମାେନ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତ,ି େସମାେନ ତ ପ୍ରଥେମ
ପ୍ରଥେମ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିେବ ନା । େଯେତେବେଳ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାେର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ େହାଇଯାନ୍ତି େସେତେବେଳ
େସନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ରାଜତ୍ କରିବା ପାଇଁ । େସମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବି କମ ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳୁଛି । ତୁମ ପରି ସୁଖ ତ
କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ଏେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଛ — ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ । ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ, କ’ଣ ସ୍ ର୍ଗକୁ
ଆସିପାରିେବ । ଭାରତ ସ୍ ର୍ଗ ଥିବା ସମୟେର ଭାରତ ପରି େକୗଣସି ପବିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା । େଯେତେବେଳ ବାବା ଆସନ୍ତି
େସେତେବେଳ ହିଁ ଈଶ୍ ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ । େସଠାେର ଲେଢଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ । ଲଢାଇ ଝଗଡା କରିବା ତ ବହୁତ ପଛେର
ଆରମ୍ଭ େହଉଛି । ଭାରତବାସୀ ଏେତ କାହା ସହିତ ଲଢି ନାହଁାନ୍ତି । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଲେଢଇ କରି ଅଲଗା େହାଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗେର ଜେଣ-ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ଉପେର ଚଢାଉ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ
। ଏକଥା ମଧ୍ୟ େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ େଯ ଭାରତ ଯିଏକି ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ନର୍କ କିପରି େହାଇଗଲା ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝନ୍ତୁ । ଭାରତ
ସଦ୍ଗତିେର ଥିଲା, ଏେବ ଦୁର୍ଗତିେର ଅଛି । ଏେବ ସଦ୍ଗତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତେର ଏହି
ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତେର ଥାଏ । ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । ବାକୀ
ତ ସମସ୍େତ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହିଁ େଲଖିଛନ୍ତ,ି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହିଁ
ପଢୁଛନ୍ତି । ଏଠାେର ତ ଆତ୍ମିକ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ପଢୁଛି । ପଢିଲାବାଲା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅେଟ ନା । ଦୁନିଆେର
ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ େଲଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି । ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା କାହାର ବି ସଦ୍ଗତି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େମାେତ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େନଇଯିବାକୁ
େହବ । ଏେବ ତ ଦୁନିଆେର େକାଟି େକାଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର େଯେତେବେଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟଥିଲା େତେବ
େସଠାେର ୯ ଲକ୍ଷ େଲାକ ଥିେଲ । ବହୁତ େଛାଟ ବୃକ୍ଷ ବା ଦୁନିଆ ଥାଏ । େତେବ ବିଚାର କର, ଏେତ ସବୁ ଆତ୍ମା େକଉଁଠିକୁ ଗେଲ ?
ବ୍ରହ୍ମେର ବା ପାଣିେର ତ ଲୀନ େହାଇଯାଉ ନାହଁାନ୍ତି । େସମାେନ ସମସ୍େତ ମୁକ୍ତିଧାମେର ରହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ
ଅେଟ । ତା ମଧ୍ୟେର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ େହାଇ ରହିଛି ଯାହା େକେବ ବିନାଶ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ବିନାଶ େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅେଟ । ବାକି ନିର୍ବାଣ ଅବସ୍ଥାକୁ େକହି ବି ଯାଉ ନାହଁାନ୍ତ,ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ େହବ । େଯେବ
ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ଉପରୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି େସ ସମୟେର ମଁୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ େନଇଯାଉଛି । େଶଷ ସମୟେର ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଅଭିନୟ
ଥାଏ । ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ତୁେମ ଆର୍ଯ୍ୟ
ସମାଜୀମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ବୁଝାଇେଲ େସଥିେର ଯଦି େକହି ଏହି େଦବତାଧର୍ମର େହାଇଥିେବ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ େହବ । ବାସ୍ତବେର ଏହି କଥା
ତ ଠିକ,୍ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି େହାଇପାରିେବ । ଭଗବାନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । େକହି େକହି
ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନୂତନ ଧର୍ମର କଲମି କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମ ବୁଝାଇଚାଲ େତେବ ତୁମ
କୁଳର ଯିଏ େହାଇଥିବ େସ ଆସିବ । ଭଗବାନ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ଭଗବାନୁବାଚ େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ
। ମଁୁ ପତିତ-ପାବନ ଅେଟ, େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ ଏବଂ ତୁେମ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଆସିଯିବ । ଏହି ସମ୍ବାଦ ସବୁ
ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅେଟ । କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି େଦହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡି େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁେମ ତେମାପ୍ରଧାନରୁ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ମଁୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଅେଟ, ଅମକ ଅେଟ — ଏସବୁ ଛାଡ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ।
ଏହା େହଉଛି େଯାଗ ଅଗ୍ନି । ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ େସମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ସମସ୍େତ ତ ବୁଝିେବ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ
ହିଁ ପତିତ-ପାବନ ଅେଟ । ତୁେମ ସମସ୍େତ େହଉଛ ପତିତ, ପବିତ୍ର ନ େହାଇ ନିର୍ବାଣଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରଚନାର

ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ େହବ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିେଲ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ । ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଥିେଲ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିେବ
। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିେବ ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାେବ ବୁଝିେବ । ବାବା ଯାହାସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ ।
ବାନପ୍ରସ୍ଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଅେଟ । ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରୁ ଅଲଗା େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ୬୦ ବର୍ଷ
ପେର େହାଇଥାଏ । ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ େସେତେବେଳ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ତ େଛାଟ ଅବସ୍ଥାେର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରାଇେଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ବାସ୍ତବେର ପ୍ରଥେମ ବାପା, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ୬୦ ବର୍ଷ ପେର ଗୁରୁ କରାଯାଏ । ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ େକବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତ,ି ଏହିସବୁ
ଅେନକ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗତିଦାତା ନୁହଁନ୍ତି । ଇଏ ସବୁ େହଲା ପଇସା େରାଜଗାରର ଉପାୟ, ସତଗୁରୁ ତ ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି — ସମସ୍ତଙ୍କର
ସଦ୍ଗତିଦାତା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ସବୁ େବଦ-ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛି । ଏସବୁ େହଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ । ସିଡି
ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ପୁଣି ଭକ୍ତିର େବୖରାଗ୍ୟ କରାଯାଏ । ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗେଲ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ େବୖରାଗ୍ୟ େହାଇଥାଏ । ଏହି
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର େବୖରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି । ଦୁନିଆକୁ ଛାଡି େକଉଁଠିକୁ ଯିବ ? ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ େହବ । େସଥିପାଇଁ
ଏେବ େବହଦ ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ । ପବିତ୍ର ନ େହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପବିତ୍ର େହବା ପାଇଁ
େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ । ଭାରତେର ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବା ପେର ପୁଣି କ୍ଷୀରର ନଦୀ ବହିବ । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ସାଗର
ଭିତେର େଦଖାଉଛନ୍ତି । ବୁଝାଯାଉଛି — ଏହି ଲେଢଇ ଦ୍ ◌ାରା ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତିର ଦ୍ ◌ାର େଖାଲୁଛି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ େଯେତ
ଆଗକୁ ବଢିବ, େସେତ ପ୍ରଚାର େହାଇଚାଲିବ । ଏେବ ତ ଲେଢଇ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । େଗାଟିଏ ଅଗ୍ନିକଣାରୁ େଦଖ ଆଗରୁ
କ’ଣ େହାଇଥିଲା । ଭାବୁଛନ୍ତି ଲଢିେବ ନିଶ୍ଚୟ । ଲେଢଇ ତ ସବୁେବେଳ ଲାଗି ରହିଛି । ଜେଣ-ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସହେଯାଗୀ ମଧ୍ୟ
େହଉଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକ େତଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ େହବା ଦରକାର । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏେବ ବିନାଶ େହବ, େସଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ େହବ । ଦୁନିଆକୁ ଛାଡି େକଉଁଠିକୁ
ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା ଭୁଲିବାକୁ େହବ ।
(୨) ନିର୍ବାଣଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ସଠିକ ଭାବେର ବୁଝି
ନୂଆ ଦୁନିଆେର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ଅବେହଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡପତ୍ର େଦଇ ନିଦ୍ରାଜିତ,୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ।
ସାକ୍ଷାତ୍କାରମୂରତ େହାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରାଇବା ପାଇଁ ଅଥବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ େହବା ପାଇଁ
ନ୍ରିଦାଜିତ୍ ହୁଅ । େଯେତେବେଳ ବିନାଶକାଳ ଭୁଲି େହାଇଯାଉଛି େସେତେବେଳ ଅବେହଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଉଛି,
େତଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଶୁଣ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁଃଖର ଗୁହାରି ଶୁଣ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ତାହାେହେଲ େକେବ ବି ଅବେହଳା ପଣିଆର ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦା
ଜାଗ୍ରତ ଜ୍େୟାତି େହାଇ ଅବେହଳା ପଣିଆର ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡପତ୍ର ଦିଅ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମୂରତ ହୁଅ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଶରୀର-ମନ-ଧନ ଏବଂ ମନ-ବାଣୀ-କର୍ମ େଯେକୗଣସି ପ୍ରକାରେର ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର ସହେଯାଗୀ ହୁଅ େତେବ
ସହଜେଯାଗୀ େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

