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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ: — ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ େଦବା ପାଇଁ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ
କାହାକୁ େହେଲ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:(୧) େସମାେନ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁଥିେବ । (୨)େକେବ ବି ହଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଦ୍ କରିେବ ନାହିଁ । (୩) ନିେଜ ହିଁ
ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ େଦବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର ପାଠପଢି ତୀବ୍ରେବଗେର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିେବ । (୪) ନିଜକୁ େକେବେହେଲ
କ୍ଷତିେର ପକାଇେବ ନାହିଁ । (୫) ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ େହେବ । େସମାନଙ୍କ ଭିତେର
େସବା କରିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିବ । (୬) େକୗଣସି ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ କରିେବ ନାହିଁ । ଲେଢଇ ଝଗଡା କରିେବ ନାହିଁ ।
ଗୀତ:ତୁେନ ରାତ ଗବାୟୀ େଶାେକ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି । ଏହି ଭାଷାକୁ ତ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଆଉ
େକହି ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । “େହ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାେନ” ଏପରି େକହି େକେବ କହିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏପରି କହିବା କାହାକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ
। ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛୁ େଯଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର େକହି ବି ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଯଦିଓ ନିଜକୁ
ଭାଇ-ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆେମ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟୁ । ବାବା ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ସମ୍ମୁଖକୁ
ଆସି ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିେବ ବା କିପରି ? ତୁେମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାରୁ ବୁଝୁଛ । ତୁେମମାେନ େହଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ।
ତୁମର କୁଳନାମ େହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର-କୁମାରୀ । ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ େହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ତୁମକୁ
ଶିବକୁମାର-ଶିବକୁମାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ଅକ୍ଷର ଭୁଲ୍ େହାଇଯିବ । କୁମାର ଅଛନ୍ତି କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସବୁ ଆତ୍ମା
ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ । କୁମାର-କୁମାରୀ େସେତେବେଳ କୁହାଯାଏ େଯେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି । ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ
େହଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାେନ । ମୂଳବତନେର ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଉଛି । ଏଠାକୁ ଆସି
ଶରୀର ଧାରଣ କରି କୁମାର-କୁମାରୀ େହଉଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର ତୁେମ େହଉଛ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ଶରୀର ଧାରଣ କେଲ
କୁମାର-କୁମାରୀ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ତୁେମ ବି.େକ େହାଇଥିବାରୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ େବାଲାଉଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି । ତୁେମ
ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥୀେର ଘରକୁ େନଇଯିେବ । ଆତ୍ମା େଯେତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ େସେତ ପବ୍ରିତ େହାଇଯିବ ।
ଆତ୍ମାମାେନ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ ◌ାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି । ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମେର ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିଷ୍କାର ଭାବେର ରହିଛି ।
ଶିବବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି । ନା ଏ ପାଠ କୃଷ୍ଣ ପଢାଇପାରିେବ, ନଁା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ପଢାଇ ପାରିେବ । କୃଷ୍ଣ ତ
େବୖକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତ,ି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ ର୍ଗେର ନିଜ ମାତା-ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହେବ
। ସ୍ ର୍ଗବାସୀ, ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଥବା େବୖକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର େହେବ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ
ଜୟନ୍ତୀେର ନିଜ ନିଜର ଘେର ଅଥବା ମନ୍ଦିରେର େଦାଳି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ମାତାମାେନ ଯାଇ ହୁଣ୍ଡିେର ପଇସା ପକାଇ, ପୂଜା
କରିଥା’ନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି । ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ମା’ େକାଳକୁ େଦଉଛନ୍ତି । େଯପରି
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ େଦଖାଉଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଶି ତ ଏକା ହିଁ ଅେଟ । େସମାେନ କପି କରୁଛନ୍ତି । ନେଚତ୍ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମେର ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ େଛାଟପିଲା ରୂପେର େହଉ ନାହିଁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ
କାହା ଶରୀରେର ଯାଇ ପ୍ରେବଶ କରିଛି । େସ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ େକେବ େଛାଟ ପିଲା
ରୂପେର େଦଖାଉନଥିେଲ । କ୍ରସ୍ ଉପେର େଦଖାଉଥିେଲ । ଏପରି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି
ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କୁ େକହି ଏପରି ମାରିପାରିେବ ନାହି,ଁ େତେବ କାହାକୁ ମାରିେଲ ? ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ
ମିଳିଲା । ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ କିପରି ମିଳିପାରିବ । ସିଏ ଏପରି େକଉଁ କର୍ମ କେଲ େଯ ଏେତ ଦୁଃଖ େଭାଗ କେଲ । ଆତ୍ମା ହିଁ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାେର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ େହଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର
କରାଉଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଆସି ଦୁଃଖ େଭାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ େଭାଗ କରୁଛି ନା ।
ଆତ୍ମା ଶରୀରେର ରହିେଲ ଦୁଃଖ େହଉଛି । େମାେତ କଷ୍ଟ େହଉଛି — ଏକଥା କିଏ କହୁଛି ? ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଶରୀରେର େକହି ନିବାସୀ
ଅଛନ୍ତି । େସମାେନ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଭିତେର ଅଛନ୍ତି େତେବ କ’ଣ େସ ଏପରି କହିେବ େଯ — ମଁୁ ଦୁଃଖ େଭାଗୁଛି ।
ସମସ୍ତଙ୍କଠାେର ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଅଟନ୍ତି େତେବ ପରମାତ୍ମା କିପରି ଦୁଃଖ େଭାଗ କରିେବ । ଏପରି ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି । େହ
ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା େମାର ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ପାରେଲୗକିକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ।
ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତ,ି ଦୁଃଖ ହରିବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ

ସମ୍ପତ୍ତିବାନ େହଉଛି । ମୂଳବତନେର ତ ସଦାସୁସ୍ଥ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । େସଠାେର କ’ଣ େକୗଣସି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ।
େସଠାେର ତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ରହିଛି । ଶାନ୍ତି ସ୍ ଧର୍ମେର ସ୍ଥିତ େହାଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରି ସୁଖ
େଦବା ପାଇଁ । େତଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି — ତୁେମ େମାର େହାଇଛ, େକେବ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ । ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି
ଅେଟ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ । ଦୁନିଆର ଯୁଦ୍ଧକ୍େଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅେଟ । ଏପରି େଯଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି — ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିେର ଯିଏ ମରିେବ ସିଏ
ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିେବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଲେଢଇର େଦଖ େକେତ ମହତ୍ ରହିଛି । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି େସ
ଯୁଦ୍ଧକ୍େଷତ୍ରେର େଦହତ୍ୟାଗ କେଲ େକହି ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୀତାେର ଭଗବାନୁବାଚ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିେବ ତ
ନିଶ୍ଚିତ ନା । ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ? ହଦର େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନଁା ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି ? ଉଭୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।
େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଏହି େସବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ । ଏେବ ତୁେମ ଯଦି
ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହଁୁଛ େତେବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଲେଢଇେର ତ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିଖ୍ମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, େସମାେନ ତ
ଶିଖ୍ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଯିେବ । ସ୍ ର୍ଗକୁ େସେତେବେଳ ଆସିପାରିେବ େଯେତେବେଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ େନେବ ।
େଯପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିେଲ ବାବା ବୁଝାଉଥିେଲ — ତୁେମ ଲେଢଇ କରି ଶିବବାବାଙ୍କ ୟାଦେର ରହିେଲ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ।
ବାକି ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ସ୍ ର୍ଗେର ରାଜା େହବ । ତାଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ
ବୁଝାଯାଏ । ଲେଢଇେର ନିଜର ଇଷ୍ଟ େଦବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମେନ ରଖିଥାନ୍ତି । ଶିଖ୍ େହାଇଥିେଲ ଗୁରୁ େଗାବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ େବାଲି କହିେବ
। କିନ୍ତୁ ଏପରି େକହି ନାହଁାନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିେବ । ବାକି ହଁ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ େନେବ
େତେବ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଆସିଯିେବ । ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ତ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି — ପତିତ-ପାବନ । େସ ପତିତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ
ପକାଇେଲ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ମଁୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସୁଖଧାମକୁ ତୁେମ ଯାଇପାରିବ । ଲେଢଇେର ମଧ୍ୟ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇେଲ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଆସିଯିବ । େସହି ହଦର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର କଥା ଅଲଗା, ଏଠିକାର କଥା ଅଲଗା । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର େକେବ
ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ସମସ୍େତ ତ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ଏେବ ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନ ପକାଇେଲ ତୁେମ େମା ପାଖକୁ
ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଆସିଯିବ । ପୁଣି େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଯାଉଛି ତାକୁ ପଢିେଲ ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ ମିଳିଯିବ । େକେତ ସହଜ ଅେଟ, ସ୍ ର୍ଗକୁ
ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏକ େସେକଣ୍ଡେର ମିଳିଯାଉଛି । ମଁୁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ତ ଖୁସିେର ଯିବା ଦରକାର । କର୍ମ
ତ’ କରିବାକୁ ହିଁ େହବ । େଦଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । େସଠାେର ତ ଏକ ଧର୍ମ ହିଁ େହବ, ମତେଭଦର େକୗଣସି କଥା
ନାହିଁ । ଏଠାେର େକେତ ମତେଭଦ ରହିଛି । ପାଣି ପାଇଁ, ଜାଗା ପାଇଁ ଝଗଡା େହଉଛି । ପାଣି ବନ୍ଦ କରିେଦଉଛନ୍ତି, େତଣୁ ପଥର
ମାରିବାେର ଲାଗିପଡୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜେଣ-ଜଣଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ନେଦେଲ ଝଗଡା େହାଇଥାଏ ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ଆେମ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛ । ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ
ସ୍ଥାପନ େହବ । େଯେହତୁ ଏହା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି େତେବ େକେତ ଖୁସି େହବା ଦରକାର । େକୗଣସି ଜିନିଷେର ଲେଢଇ-ଝଗଡାର କିଛି କଥା
ନାହିଁ । ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେର ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ଶ୍ ଶୁରଘର ଯାଉଛ େସଥିପାଇଁ ବନବାସେର ଅଛ । ସବୁ
ଆତ୍ମାମାେନ ଘରକୁ ଯିେବ, ଶରୀର ତ ଯିବ ନାହିଁ ନା । ଶରୀରର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡି େଦବାକୁ େହବ । ଆେମ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ଆମର ୮୪
ଜନ୍ମ ଏେବ ପୂରା େହଲା । ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କୁହ ଭାରତ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା, ଏେବ ତ କଳିଯୁଗ ଅେଟ । କଳିଯୁଗେର ଅେନକ ଧର୍ମ ରହିଛି ।
ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା । ଭାରତ ପୁଣି ଥେର ସ୍ ର୍ଗ େହବ । ଜାଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗେଲ
ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିେବ । ବାତାବରଣକୁ େଦଖିେବ ନା । େତଣୁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଅଟନ୍ତି ନା । ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ ରହିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି — େମାେତ ସ୍ମରଣ କେଲ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ
େହବ । ଏେବ ତ େଲାକମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି େକେତେବେଳ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଇପାେର । ଏମିତିକି କାଲି ମଧ୍ୟ େହାଇପାେର । ମହାଯୁଦ୍ଧ
ଲାଗିବ ପାଇଁ େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ । କିନ୍ତୁ ତୁେମ ବୁଝୁଛ ଏେବ ଆମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହାଇ ନାହିଁ େତଣୁ ବିନାଶ କିପରି େହବ ।
ଏେବ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍େଦଶ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆେଡ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ୟାଦ କେଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ
େହବ । ଏହି ସନ୍େଦଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦିବି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଏ, ବମ୍ ପଡିଯାଏ େତେବ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି େଯ
ଆମର ରାଜଧାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନ େହବ, େସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା େହଉ ଏକଥା
କହୁଛନ୍ତି ନା । ସାରା ବିଶ୍ େର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗେଲ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ଏହା ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅେଟ, ସାରା ବିଶ୍ କୁ ତୁେମ ଜ୍ଞାନ
େଦଉଛ । େକବଳ ବାବା ହିଁ ଆସି ସାରା ବିଶ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । େସମାେନ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ
କହିେଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହାର ଆୟୁ ପୂରା ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ଅେଟ । କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ ର୍ଗ
ଥିଲା । ଇସ୍ଲାମୀ, େବୗଦ୍ଧି ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ-କିତାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହାର ନାମ ନାହିଁ । ତୁେମ
ଅବିକଳ ହିସାବ କହିପାରିବ । େତଣୁ ତୁେମ େକେତ ଖୁସୀେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏଠାେର ଲେଢଇ ଝଗଡା ଆଦରି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ଯାହାଙ୍କର
େକହି ମୁରବୀ ନଥାନ୍ତି େସହିମାେନ ଲେଢଇ ଝଗଡା କରିଥା’ନ୍ତି । ତୁେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ତାହା ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ
ପ୍ରାରବ୍ଧ େହାଇଯିବ । ଲେଢଇ-ଝଗଡା କେଲ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । କିଛି ବି କଥା ଥିେଲ,
କିଛି ଦରକାର ଥିେଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନା ତୁେମ ନିେଜ ନିେଜ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତି କରନାହିଁ । େକହି କହୁଛନ୍ତି

ଆମର ବିେଦଶୀ େଜାତା ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ ଏେବ ତ ତୁେମ ବନବାସେର ଅଛ । ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ତୁମକୁ ବହୁତ ମାଲ
ମିଳିବ । ବାବା ତ ଠିକ୍ କଥା ବୁଝାଇେବ ନା ପିଲାମାେନ ଏହା ଠିକ୍ ନୁେହଁ । ଏଠାେର ତୁେମ ଏପରି ଆଶା କାହିଁକି ରଖୁଛ ? ଏଠାେର ତ ବହୁତ
ସାଧାରଣ ଭାବେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ନେଚତ୍ େଦହ-ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, ଏଥିେର ନିଜ ମତେର ଚାଲିବା ଅନୁଚିତ୍, ବାବା ଯାହା କହିେବ କରିବା
ଉଚିତ୍ । େରାଗ େହେଲ ଡାକ୍ତର ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥା’ନ୍ତି, ଔଷଧ ପାଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ
ବାବା ଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତ ତ ଶ୍ରୀମତ ଅେଟ ନା । ନିଶ୍ଚୟେର ବିଜୟ ରହିଛି । େସ ତ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା । ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍େଦଶ
ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାେର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି । ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ େହବ । ଯଦି କାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ନ ପାରିଲ େତେବ
ନିେଜ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟ ନା । ମୂଲ୍ୟବାନ େହବାର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । ଏଠାେର ମୂଲ୍ୟ ନଥିେଲ ସତ୍ୟଯୁଗେର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।
େସବାଧାରୀ ସନ୍ତାମାନଙ୍କୁ େସବାର େକେତ ସଉକ ରହୁଛି । ଚାରିଆେଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି । େସବା ନକେଲ ତାଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ କିଛି
ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ନପକାଇେଲ ତୁଚ୍ଛ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପଦ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ପାଇେବ । ଏପରି ନୁେହଁ, ଆମର ତ
ଶିବବାବାଙ୍କ ସହିତ େଯାଗ ରହିଛି । ଏମାେନ େହଉଛନ୍ତି ବି.େକ. ଶିବବାବା ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇପାରିେବ । େକବଳ ଯଦି
ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ ମୁରଲୀ କିପରି ଶୁଣିବ ପୁଣି ପରିଣାମ କ’ଣ େହବ ? ନ ପଢିେଲ ପଦ କ’ଣ ପାଇବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ େହବ ନାହିଁ । େସଠାେର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ ୟେର ପଦ ରହିବ । ପବିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ େହବାକୁ ପଡିବ ।
ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର େହବା ବିନା ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଚାଲ, େକହି େକହି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଶୁଣିେଲ ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ଗେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିେବ
। ଏେବ େକେତ ବି ବିଘ୍ନ, େତାଫାନ େଜାରେର ଆସୁ ତୁମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି ନା । ତୁେମ
ଗୁପ୍ତେର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ । ବାବା େସବାେଯାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େଦଖି ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ନିଜକୁ ନିେଜ ରାଜତିଳକ
େଦବା ଉଚିତ୍, ଶ୍ରୀମତେର ଚାଲିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିେର ନିଜର ଜିଦି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁଚ୍ଛାଟାେର ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ବାବା
କହୁଛନ୍ତି — ପିଲାମାେନ, େସବାଧାରୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ, ଶିକ୍ଷକମାେନ ହିଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିେବ େଯ କି ପାଠପଢି
ତୀବ୍ରଗତିେର ଆଗକୁ ବଢ । ତୁମକୁ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାର ବୃତ୍ତି ମିଳୁଛି । ରାଜବଂଶେର ଜନ୍ମ େନବା ଏହା ହିଁ ବଡ ବୃତ୍ତି
ଅେଟ । 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 ସଂଗମ ଯୁଗେର ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେର ରହିବାକୁ େହବ କାହିଁକି ନା ଏହା ବନବାହେର ଅର୍ଥାତ୍ େବୖରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିେର ରହିବାର
ସମୟ । ଏଠାେର େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖିବାର ନାହିଁ । େକେବ ବି ନିୟମର ଉଲଘଂନ କରିବାର ନାହିଁ । କିମ୍ବା ଲେଢଇ-ଝଗଡା
କରିବାର ନାହିଁ ।
(୨) ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍େଦଶ େଦବାକୁ େହବ େଯ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହବ ଏବଂ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ ।
ବରଦାନ:ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ସଫଳତାର ତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ।
ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତେବଳାେର ନିଜର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ତିଳକ ଲଗାଇ
େଦଉଛନ୍ତି । ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାେନ େକେବେହେଲ େମହନତ ବା ମୁଶକିଲ୍ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଖେର ଉଚ୍ଚାରଣ
କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସଂକଳ୍ପେର ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିେବ ନାହିଁ । େତଣୁ େସମାେନ ସହଜେଯାଗୀ େହାଇଯାଆନ୍ତି ।
େସଥିପାଇଁ େକେବ ବି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ବରଂ ସର୍ବଦା ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ । ଅହଂକାର
ଏବଂ ସନ୍େଦହୀ ଭାବନାକୁ ସମାପ୍ତ କର ।
ସ୍େଲାଗାନ:ବିଶ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତିଥିକୁ ଅେପକ୍ଷା କର ନାହିଁ ବରଂ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

