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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଜାଗୃତି େହାଇଛି, ତୁେମ ନିଜର ୮୪ ଜନ୍ମକୁ, ନିରାକାର ଓ ସାକାର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣିଛ, ତୁମର ଏେଣେତେଣ ବୁଲି ବୁଲି ଭକ୍ତି କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ େହାଇଯାଇଛି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଈଶ୍ ରଙ୍କର ଗତମତ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି ଓ ମତ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା େବାଲି କାହିଁକି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ?
ଉତ୍ତର:(୧) କାହିଁକି ନା ସିଏ ତୁମକୁ ଏପରି ମତ େଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସ୍ ତନ୍ତ୍ର
େହାଇଯାଉଛ । ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର େଗାଟିଏ ମତ େହାଇଯାଉଛି (୨) ଈଶ୍ ର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା
ଅେଟ, ଯାହାକୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନ ଥିବ େତେବ ବାବା କହିେବ ବରଂ ଏଠାେର େଶାଇଯାଅ ।
ଏଥିେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ହଜାର ବର୍ଷ ପେର ପୁନର୍ବାର ଆସି ମିଳିଛନ୍ତି ।
କାହାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ? େବହଦର ବାବାଙ୍କୁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମ ଜାଣିଛ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ ବାସ୍ତବେର ଆେମ େବହଦ ବାବାଙ୍କ
ସହିତ ମିଶୁଛୁ କାହିଁକି ନା ପିତା ଦୁଇଜଣ ଥାନ୍ତି ଜେଣ ହଦର (େଲୗକିକ) ପିତା ଓ ଆଉ ଜେଣ େବହଦର (ପାରେଲୗକିକ) ପିତା । ଦୁଃଖେର
ସମସ୍େତ େବହଦର ପିତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଥାନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏକମାତ୍ର େଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିେବ କାହିଁକି ନା ତାହା
େହଉଛି ସୁଖଧାମ । େଲୗକିକ ପିତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆେର ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ େଦଇଥା’ନ୍ତି । ପାରେଲୗକିକ ପିତା ତ
ଥେର ମାତ୍ର ଆସି ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅମରେଲାକେର ରହିଲାବାଲା ଅଟ ଯାହାକୁ ପରେଲାକ, ପରମଧାମ
କୁହାଯାଉଛି । ତାହା େହଉଛି ସର୍େବାଚ୍ଚଧାମ । ସ୍ ର୍ଗକୁ ସର୍େବାଚ୍ଚଧାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ସ୍ ର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଏହିଠାେର ହିଁ େହଉଛି
। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ ର୍ଗ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ େହଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ, ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ — େହ
ପତିତ-ପାବନ ଆସ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏପରି କହିେବ ନାହିଁ । େଯେବଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ େହଉଛି େସେବଠାରୁ ପତିତ େହଉଛନ୍ତ,ି ତାକୁ ୫
ବିକାରର ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ନିର୍ବିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହିଁ େହବ । ଭାରତ େଦଶର ମଧ୍ୟ େକେତ ଉଚ୍ଚ ମହିମା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ
ବିକାରୀ େହବା େଯାଗଁୁ ଭାରତର ମହିମାକୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଭାରତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
ରାଜ୍ୟ କରୁଥିେଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ େସହି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ । େସହି ରାଜ୍ୟ େକଉଁଆେଡ ଗଲା — ଏକଥା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍େତ ନିଜ-ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ନା ନିଜର
ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କର
ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ପୁଣି େକେବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିେବ, ଏକଥା ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଶିଖ୍ ଧର୍ମର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା
ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଆମର ଶିଖ୍ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ନଥିଲା । ଗୁରୁନାନକ ଆସି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂେପ ଏଧର୍ମ
ସୁଖଧାମେର ରହିବ ନାହି,ଁ େତେବ ତ ଯାଇ ଗୁରୁନାନକ ଆସି ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କରିେବ କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ ର ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି
େହଉଛି ନା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପୁଣି ସ୍ଥାପନା େହଲା । ପ୍ରଥେମ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା । େକବଳ ତୁେମ
ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥିଲ, େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା ପୁଣି ତୁେମ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ େନଇ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇଛ େଯ ଆେମ ହିଁ େଦବତା ଥିଲୁ ।
ପୁଣି ଆେମ ହିଁ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଉଛୁ େସଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଛି । ଅଧାକଳ୍ପ ରାମରାଜ୍ୟ
ଥିଲା ପୁଣି ରାବଣରାଜ୍ୟ େହାଇଛି । ପ୍ରଥେମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ କୁଳ, ରାମରାଜ୍ୟ େହଉଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା େଯଉଁମାେନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ କୁଳର ଥିେଲ, େସମାେନ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇ
ଏେବ ରାବଣ କୁଳର େହାଇଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ପୂଣ୍ୟଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ କୁଳର ଥିେଲ, ଏେବ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କୁଳର େହାଇଛନ୍ତି । ୮୪
ଜନ୍ମ େନଇଛନ୍ତି, େସମାେନ ତ ୮୪ ଲକ୍ଷ କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଏେବ ୮୪ ଲକ୍ଷର ହିସାବ ବସି କିଏ ବିଚାର କରିବ େସଥିପାଇଁ କାହାର
ବିଚାର ଚାଲୁନାହିଁ । ଏେବ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁେମ ବାବାଙ୍କ ଆଗେର ବସିଛ, ନିରାକାର ପିତା ଏବଂ ସାକାର ପିତା ଉଭୟ ହିଁ
ଭାରତେର ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାେର େଶାଇ
ରହିଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଜାଗୃତି ଆସିଥାଏ । ଆେଲାକେର ମନୁଷ୍ୟ େକେବ ଧକ୍କା ଖାଇନଥାନ୍ତି । ଅନ୍ଧକାରେର ଧକ୍କା
ଖାଇଥା’ନ୍ତି । ଭାରତବାସୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିେଲ, ଏେବ ପୂଜାରୀ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟ ଥିେଲ ନା, ଇଏ ପୁଣି କାହାର
ପୂଜା କରିେବ । ନିଜର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜର ପୂଜା ତ କରିେବ ନାହିଁ । ଏକଥା ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ଆେମ
ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ ଆେମ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ କିପରି େହଉଛୁ । ଏହି କଥା ଆଉ େକହି ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ
କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ ରଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ମତ ଭିନ୍ନ ଅେଟ ।

ଏେବ ତୁେମ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଗତି ଓ ମତି ଅଲଗା କରିେଦଇଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆେର ଅେନକ ମତ-ମତାନ୍ତର ରହିଛି,
ଏଠାେର ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକ ମତ ଅେଟ । ଈଶ୍ ରଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଗତି ସ୍ ତନ୍ତ୍ର । ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି । ସଦ୍ଗତି
ଦାତା ଏକ ମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ରାମ ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବୁଝିନାହଁାନ୍ତି େଯ
ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି । କୁହନ୍ତି ଯୁଆେଡ େଦଖୁଛୁ ରାମ ହିଁ ରାମ େଦଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ଧକାରେର ଦୁଃଖ, ଆେଲାକେର ରହିଛି ସୁଖ । ଅନ୍ଧକାରେର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡ଼ାକିଥା’ନ୍ତି ନା । ବନ୍ଦନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ
ଡାକିବା । ସେତ େଯପରି ଭିକ ମାଗିଥା’ନ୍ତି । େଦବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ ମାଗିବା େହଲା ନା । ସତ୍ୟଯୁଗେର
ଭିକମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତୁେମ େକେତ ଧନବାନ ଥିଲ, ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ
ଭାରତ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଭାରତ ଏେବ ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଇଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ େକହି ବୁଝିନାହଁାନ୍ତି । କଳ୍ପର ଆୟୁ ଓଲଟା-ସିଧା େଲଖି
େଦଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ େହାଇଯାଇଛି । ବାବା ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିେଲ, “େମାେତ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ-ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ ।” ପତିତ କିପରି
େହାଇଛ, ଆତ୍ମାେର ବିକାରର ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି । ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାେର ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି । ଏେବ େସହି ଜଙ୍କ କିପରି ଛାଡିବ ?
ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । େଦହ-ଅଭିମାନ ଛାଡି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ । ପ୍ରଥେମ ତୁେମ େହଉଛ ଆତ୍ମା
ପେର ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ । ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅେଟ । ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ େହାଇଯାଉଛି । ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଅମରେଲାକ କୁହାଯାଉଛି ।
କଳିଯୁଗକୁ ମୃତ୍ୟୁେଲାକ କୁହାଯାଉଛି । ଦୁନିଆେର ଏକଥା େକହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି େଯ ଅମରେଲାକ ଥିଲା ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁେଲାକ କିପରି
େହଲା । ଅମରେଲାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ । େସଠାେର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା େହବ । ତାହା େହଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ।
ତୁେମ ରାଜଋଷି ଅଟ । ଋଷି ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ । ତୁମକୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ,
ତୁମକୁ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି । ଇଏ ବାବା ତ େକୗଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ନାହଁାନ୍ତି । ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ଶିବବାବା ଆସି
ପଢାଉଛନ୍ତି । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ େନଇଛନ୍ତି, ଉପରୁ େକଉଁଠୁ ଅବତରିତ େହାଇନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ
ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଛନ୍ତ,ି ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଯାଉଛନ୍ତି, େସ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା । ଯାହା ଶରୀରକୁ ଚାହିଁେବ ପ୍ରେବଶ କରିପାରିେବ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଅର୍େଥ ମଁୁ ପ୍ରେବଶ କରିଥାଏ । ମଁୁ ପତିତ ଶରୀରେର ହିଁ ଆସୁଛି ନା । ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ
କରୁଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି — ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁେହଁ । େକେବ-େକେବ ଧ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରେବଶ କରି ଓଲଟା-ସିଧା
କଥା କୁହାଇଥାଏ େସଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ । େକେତକଙ୍କ ଶରୀରେର େଯେତେବେଳ ମାୟା
ପ୍ରେବଶ କରିଥାଏ େତେବ କହନ୍ତି ମଁୁ ଶିବ ଅେଟ, ଅମୁକ ଅେଟ । ମାୟା ବହୁତ ସଇତାନ ଅେଟ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାେନ ଭଲ ଭାବେର
ବୁଝିଯିେବ େଯ ଇଏ କାହାର ପ୍ରେବଶତା । ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନା । ପୁଣି ଅନ୍ୟର
କଥା ଆେମ କାହିଁକି ଶୁଣିବ!ୁ ଯଦି ଶୁଣୁଛ େତେବ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର ଏକଥା ଠିକ୍ ଅେଟ ନା ନାହିଁ ? ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝାଇ େଦେବ । େକେତକ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏହା କ’ଣ । କାହା ଶରୀରେର ତ ଏପରି ପ୍ରେବଶତା େହାଇଥାଏ େଯ ଚାପୁଡା
ମଧ୍ୟ ମାରିଥା’ନ୍ତି, ଗାଳି ମଧ୍ୟ େଦବାେର ଲାଗିପଡନ୍ତି । େତେବ ବାବା କ’ଣ େକେବ କାହାକୁ ଗାଳି େଦଇପାରିେବ । ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ
େକେତକ ସନ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଫାଷ୍ଟକ୍ଳାସ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ େକଉଁଠି-େକଉଁଠି ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ଉଚିତ୍
କାହିଁକି ନା ଅେନକଙ୍କ ଶରୀରେର ମାୟା ପ୍ରେବଶ କରିଯାଉଛି । ପୁଣି ଧ୍ୟାନେର ଯାଇ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ କଥା କହିଥା’ନ୍ତି । ଏସବୁ କଥା
ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର େଦବାକୁ ପଡିବ । ଅମୁକ ଶରୀରେର ମମ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତ,ି
ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି — ଏସବୁ କଥା ଛାଡି ବାବାଙ୍କର େଗାଟିଏ ନିର୍ଦ୍େଦଶ େହଉଛି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ୟାଦ
କର । ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥିେବ ତାଙ୍କର େଚେହରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ । ଅେନକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ମରଣ
କରୁନାହଁାନ୍ତି । କର୍ମ-ବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡା ଅେଟ । ବିେବକ କହୁଛି — ଆମକୁ େବହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଏବଂ େସ କହୁଛନ୍ତି େଯ
େମାେତ ୟାଦ କର । େତେବ କାହିଁକି ଆେମ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବା । ଯାହା କିଛି େହଉଛି େତେବ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର । ବାବା ବୁଝାଇେବ
କର୍ମେଭାଗ ତ ରହିଛି ନା । କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା େହାଇଗେଲ ତୁେମ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ । େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି
କର୍ମେଭାଗ େଭାଗିବାକୁ େହବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ ମିରୁଆ େମୗତ ମଲୁକା ଶିକାର ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ
। ଦୁନିଆର ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ତୁେମ ଫରିସ୍ତା େହବାକୁ ଯାଉଛ । ବାକି ଅଳ୍ପଦିନ ଏହି ଦୁନିଆେର ଅଛ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି
ସ୍ଥୂଳବତନେର ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଏବଂ ମୂଳବତନ ଭଲ ଲାଗିବ । ସୁକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀ
କୁହାଯାଏ । ତୁେମ ଫରିସ୍ତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ େହାଇଥାଅ େଯେବ କି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଅ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମବତନେର ହାଡ ମାଂସ ନଥାଏ । ହାଡ ମାଂସ ନରହିେଲ ବାକି କ’ଣ ରହିଲା ? େକବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର! ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ନିରାକାର
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ରହିବ । େସଠାକାର ଭାଷା ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାରାେର ଚାଲିବ । ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର
ରହିବ । ତାକୁ ସଟିଲ ◌ାଲର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମେଲାକ କୁହାଯାଉଛି । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଈଶାରାେର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ େହବ । ଏଠାେର ତ ବାଣୀ
ରହିଛି । ଏହା ପେର ଈଶାରାର ଦୁନିଆ ମୁବି ତା’ପେର ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବତାର ଦୁନିଆ । ଏଠାେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି । ଏହା
ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନୟ ଅେଟ । େସଠାେର ସମସ୍େତ ସାଇେଲନ୍ସେର ରହିେବ । ତାହା ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାରା ବା ଠାର ଏବଂ

ଏଠାେର ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ରହିଛି । ଏହି ତିନିେଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ େକହି ୟାଦ କରୁଥିେବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ,
ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍େର ୮ ଘଣ୍ଟା କର୍ମେଯାଗୀ େହାଇ କର୍ମ କର, ୮ ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କର ଏବଂ ୮ ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ
ୟାଦ କର । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । େଶାଇବା େକୗଣସି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ନୁେହଁ । ଏପରି ମଧ୍ୟ େକହି
ନଭାବନ୍ତୁ େଯ ବାବାଙ୍କର ଆେମ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ପୁଣି ୟାଦ କାହିଁକି କରିବୁ । ନଁା, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି େମାେତ େସଠାେର ଅର୍ଥାତ୍
ପରମଧାମେର ମେନ ପକାଅ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁେମ େଯାଗବଳ ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ର ନ
େହାଇଛ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ନେଚତ୍ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରି ଯିବାକୁ େହବ । ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ମୂଳବତନକୁ
ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ େହବ ତାପେର ସ୍ ର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ େହବ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗେଲ ଖବରକାଗଜେର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ଏେବ ତ
ବହୁତ ସମୟ ଅଛି । ଏେତ ବଡ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି । ସାଉଥ୍, ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ, େ◌ଷ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ
ଭାରତେର େକେତ ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଏେବ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଖବର ଯିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ୟାଦ କେଲ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ
। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ େହ ପତିତ-ପାବନ, ମୁକ୍ତିଦାତା ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାେର
ବିନାଶ ମଧ୍ୟ େହବ । ଏହି ଲେଢଇ ପେର ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି େହବ, ସୁଖଧାମ େହାଇଯିବ । ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ େହାଇଯିବ ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର େଗାଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଥାଏ । କଳିଯୁଗେର ଅେନକ ଧର୍ମ ରହିଛି । ଏକଥା ତ େଯ େକହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥେମ
ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ େଦବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିେଲ େସେତେବେଳ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନଥିେଲ ପେର
ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସିେଲ । ପଛକୁ ଏହି େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟଃ େଲାପ େହାଇଯାଉଛି । ପେର ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆସୁଛନ୍ତି
। େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ବୃଦ୍ଧି ନ େହାଇଛି େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନଥାଏ । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ସୃଷ୍ଟିର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ । ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଡୀେର େକବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି େଦଖାଇଛନ୍ତି ? କୁହ, ଏହି େଖଳ
ଭାରତ ଉପେର ଆଧାରିତ । ଅଧାକଳ୍ପ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି, ବାକି ଦ୍ ◌ାପର, କଳିଯୁଗେର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ରେର ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । େଗାଲା ଚିତ୍ର ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅେଟ । ସତ୍ୟଯୁଗ-ତ୍େରତା େହଲା ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ
ଦୁନିଆ । ଦ୍ ◌ାପର-କଳିଯୁଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ । ଏେବ ତୁେମ ସଂଗମେର ଅଛ । ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅେଟ । ଏହି ୪ ଯୁଗର ଚକ୍ର
କିପରି ଘୂରୁଛି — ଏକଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରହିବ । ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଜଣାନଥାଏ େଯ ସତ୍ୟଯୁଗ ପେର ପୁଣି ତ୍େରତା େହବ, ତ୍େରତା ପେର ପୁଣି ଦ୍ ◌ାପର କଳିଯୁଗ ଆସିବ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ବିଲ୍କୁଲ୍ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ଚକ୍ର ଘୂରୁଛି ଏକଥା େକହି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି — େସଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି —
ଗୀତା ଉପେର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ ଦିଅ । ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହାଇଥାନ୍ତି । ଏଠାେର ଶିବବାବା ନିେଜ
ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି େସଠାେର ମନୁଷ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି । ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ପ୍ରଥେମ ତୁେମ ପଢୁଛ । ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ତୁେମ
କରୁଛ ନା । ତୁେମ ପ୍ରଥେମ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ େହଉଛ । ତୁମକୁ ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ପୂଜା
କରିବାକୁ ହୁଏ । େସାମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ । େବାର୍ଡ ଉପେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର କଥା େଲଖିପାରିବ
। ଏକଥା ମଧ୍ୟ େଲଖିପାରିବ େଯ ଭାରତବାସୀ ସତ୍ୟଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ ◌ାରା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ମାଲିକ େହଉଛନ୍ତି ।
ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ଆେମ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣି ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହଉଛୁ । େଯେତେବେଳ ତୁେମ ବୁଝାଉଛ େସେତେବେଳ କହୁଛନ୍ତି — ହଁ,
ବାସ୍ତବେର ଏହା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତ,ି ତୁମ କଥା ତୁମ ପାଖେର ରହିଯାଉଛି । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ େହବ । େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ସବୁ ପୁରୁଣା
କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାେର ପହଞ୍ଚିବାକୁ େହବ ।
(୨) ଧ୍ୟାନେର ଯିବା ବା ସାକ୍ଷାତ୍କାରେର ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରେବଶତା େହାଇଥାଏ, େସଥିପାଇଁ େସହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ
େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ େନବାକୁ େହବ, େକୗଣସି ବି ଭୁଲ୍ କରିବାର ନାହିଁ ।
ବରଦାନ:ମୁରଲୀଧର ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖି ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
େଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ସ୍େନହ ଅଛି େସମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବର
ବରଦାନ ମିଳିଯାଏ, େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ନିକଟେର େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ତିଷ୍ଠି ପାେର ନାହିଁ । ମୁରଲୀଧର ବାବାଙ୍କ
ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମୁରଲୀ ସହିତ ପ୍ରିତି ରଖିବା । ଯଦି େକହି କେହ େଯ ମୁରଲୀ ପ୍ରତି େମାର ତ
ବହୁତ ସ୍େନହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢିବା ପାଇଁ େମାେତ ସମୟ ନାହି,ଁ େତେବ ବାବା ସ୍ ◌ୀକାର କରିେବ ନାହିଁ କାରଣ େଯଉଁଠି

ସ୍େଲାଗାନ:-

ସ୍େନହ ଥାଏ େସଠାେର େକୗଣସି ବି ବାହାନା ନଥାଏ । ପାଠପଢା ଏବଂ ଈଶ୍ ରୀୟ ପରିବାରର ସ୍େନହ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ େଯପରିକି ଏକ କିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ସମାନ େହାଇଯାଏ, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ନିରାପଦେର ରହିଥା’ନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍େୟକ ପରିସ୍ଥିତିେର ନିଜକୁ େମାଲ୍ଡ କରି ନିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଅ େତେବ ରିୟଲ୍ େଗାଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍
ଖାଣ୍ଟିସୁନା େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

