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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବାର ପାଠ ପଢିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପଢାଇବାକୁ େହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ
ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା େଦଖାଇବାକୁ େହବ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଯିଏ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କଣ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ େହାଇଥିବ ?
ଉତ୍ତର:େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିେବ । େସମାେନ ଅେନକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିେବ । ଜ୍ଞାନ
ଧନେର ବୁଦ୍ଧିରୁପୀ େଝାଲିକୁ ଭରପୁର କରି ଦାନ କରିେବ । ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ସା (ସମ୍ପତ୍ତ)ି େନେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ
ମଧ୍ୟ ଦିଆଇେବ ।
ଗୀତ:ଓମ୍ ନେମା ଶିବାୟ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଭକ୍ତମାେନ ଯାହାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତ,ି ତୁେମମାେନ ଏେବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛ, େତଣୁ େକେତ ଖୁସୀ େହବା
ଦରକାର । ତାଙ୍କ ମହିମାେର କହିଥା’ନ୍ତି ଶିବାୟ ନମଃ । ତୁମକୁ ତ’ ନମସ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇଥା’ନ୍ତି, େକେବ ନମସ୍କାର କରି ନଥା’ନ୍ତି । ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର ବାବା ଅଟନ୍ତ,ି ୟାଙ୍କଠାର ତୁମକୁ ବର୍ସା ମିଳୁଛି । ତୁେମମାେନ
ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନାହଁ, େକବଳ ମେନ ପକାଉଛ । େତେବ ଶରୀର ଭିତେର ଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମେନପକାଇଥାଏ । ବାବା ଏହି
ରଥକୁ ଉଧାର େନଇଛନ୍ତି । େସ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି — ବାବାଙ୍କଠାରୁ େବହଦର ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନିଆଯାଏ । ତୁେମମାେନ
ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛ । ସତ୍ୟଯୁଗ େହଉଛି ସୁଖଧାମ ଏବଂ େଯଉଁଠାେର ଆତ୍ମାମାେନ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଏ ।
ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣୁଛ େଯ ଆେମ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ । ଏହି କଳିଯୁଗକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ
ଆେମମାେନ ଏେବ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢୁଛୁ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
େଦବତା ଅଟନ୍ତି ନା ନୁଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ । ତୁେମମାେନ ଏେବ ମନୁଷ୍ୟରୁ େଦବତା େହଉଛ । ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଏେବ ତୁେମ ପାଠ
ପଢୁଛ । େତଣୁ ଯିଏ େଯେତ ପଢିପାରିେବ । ପାଠପଢାେର କାହାର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ େହାଇଥାଏ, କାହାର ଢିଲା େହାଇଥାଏ । େଯଉଁମାେନ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ େସମାେନ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥା’ନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ
କରିଥା’ନ୍ତି । େଯେତ ଜ୍ଞାନ ଧନେର ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୁପି ଝୁଲା ଭରପୁର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିେବ େସେତ ଫାଇଦା େହବ ।
ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଯଉଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥା’ନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମେର ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ । େସଥିେର ଅଳ୍ପ ସୁଖ
ବାକୀ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଥାଏ । ତୁମକୁ ଏେବ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ ର୍ଗର ସୁଖ ମିଳୁଛି । କାହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ସୁଖ, କାହିଁ ଏଠିକାର ଦୁଃଖ!
େବହଦର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗେର େବହଦର ସୁଖ ମିଳୁଛି । େତେବ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଈଶ୍ ରଙ୍କ ଉଦ୍େଦଶ୍ୟେର କରିଥା’ନ୍ତି ।
ତାହା େହଉଛି ଇନ୍ଡାଇେରକ୍ଟ (ପେରାକ୍ଷେର) । ଏେବ ତ ତୁେମ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ ନା । ଏେବ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି —
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଈଶ୍ ର ଅର୍ଥ ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କରିଥା’ନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମେର ମିଳିଥାଏ । େକହି ଭଲ କରିଥିେଲ
ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିଥାଏ, ଖରାପ କର୍ମ, ପାପ କର୍ମ ଆଦି କରିଥିେଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସପରି ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କଳିଯୁଗେର ତ’ ପାପ ହିଁ
େହାଇଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ ତ ହୁଏ ନାହିଁ । େତଣୁ କିଛି ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ । ଏେବ ତ ତୁେମ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗେର ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା
ସୁଖୀ େହଉଛ । ତାର ନାମ ହିଁ େହଉଛି ସୁଖଧାମ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ େଲଖି ପାରିବ େଯ, ଏହା େହଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ
ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାର ସହଜ ମାର୍ଗ । ଏେବ ତ’ କଳିଯୁଗ ନା । କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ, ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ସହଜ
ରାସ୍ତା-ବିନା କଉଡି ଖର୍ଚ୍ଚେର ମିଳୁଛି । େତେବ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝି ପାରିେବ କାରଣ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା । ବାବା ବିଲ୍କୁଲ୍ ସହଜ
କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହାର ନାମ ହିଁ େହଉଛି ସହଜ ରାଜେଯାଗ, ସହଜ ଜ୍ଞାନ ।
ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େକେତ େସନ୍ସିବୁଲ୍ (ବିଜ୍ଞ) କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ନା । ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ
ପାଇଁ କ’ଣ-କ’ଣ ସବୁ େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ େସସବୁ େହଲା ମିଛ କଳଙ୍କ । କୃଷ୍ଣ କହିଥା’ନ୍ତି ମା ମଁୁ ମାଖନ ଖାଇ ନାହି.ଁ .. ଏେବ
ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ମଁୁ ମାଖନ ଖାଇ ନାହି,ଁ େତେବ କିଏ ଖାଇଲା ? ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଯାଏ, ପିଲାମାେନ ମାଖନ
ଖାଇେବ ନା କ୍ଷୀର ପିଇେବ! ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରେର େଯଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି — ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି
—ଏପରି େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । େସ ତ ସ୍ ର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି । ମହିମା ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅେଟ ।
ଦୁନିଆେର ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ ! ଏେବ ତ ସମସ୍େତ ପତିତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି, ଭକ୍ତମାଳାର ବି ଗାୟନ
ରହିଛି । ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୀରାଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାରଦଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୁପେର ଗାୟନ ଅଛି । ତୁେମ
ଜାଣିଛ େଗାଟିଏ େହଉଛି ଭକ୍ତ ମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ଜ୍ଞାନର ମାଳା । ଆେମ ଏେବ ଭକ୍ତମାଳାରୁ ରୁଦ୍ରମାଳାର ଦାନା େହବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି
ରୁଦ୍ର ମାଳାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା େହଉଛି । ରୁଦ୍ର ମାଳା େହଉଛି ସଂଗମଯୁଗର, ଏହି ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ଅଛି । କାରଣ ଏହି

କଥା ତୁମକୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖେର ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଯେତେବେଳ ବସୁଛ େତେବ ଖୁସିେର ତୁମର େଲାମ
ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବା ଦରକାର । ଅେହା େସୗଭାଗ୍ୟ — ୧୦୦ ଶତକଡା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ ଆେମ େସୗଭାଗ୍ୟଶାଳୀ େହଉଛୁ । କୁମାରୀମାେନ
ତ କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହାଇ ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ତାହା େହଲା କାମ କଟୁରୀ । ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁରୀ କୁହାଯାଏ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା େହଲା ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, େତଣୁ େସମାେନ ପୁଣି େଦବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର େଦଇ େଦଇଛନ୍ତି ।
େସ ତ େହଉଛି ହିଂସକ ଜିନିଷ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ େଯ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ’ଣ ? ଶାସ୍ତ୍ରେର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର େଦଇ ହିଂସା ହିଁ ହିଂସା େଦଖାଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବେର ଏହା େହଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା । ତୁେମ ଏେବ ସ୍ ଦର୍ଶନ
ଚକ୍ରଧାରୀ େହଉଛ େସମାେନ ପୁଣି ହିଂସାର କଥା େଦଖାଇଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏେବ ସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି । ତୁମକୁ
ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ବ୍ରହ୍ମାମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଭୂଷଣ, ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ । ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏେବ ତୁେମମାେନ
ଜାଣୁଛ । ତୁମ ପାଖେର ସାରା ୮୪ ଜନ୍ମର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ପ୍ରଥେମ ସତ୍ୟଯୁଗେର ଏକମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଧର୍ମ
ଥିଲା ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ େହଲା । ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ସ୍ ର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାେର ଅଛି
। େଯପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି, ତୁେମ ପାଠପଢି ବୁଦ୍ଧିମାନ େହାଇଛ େସହିଭଳି ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ
କରିବାକୁ େହବ । ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । େଯପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ େହାଇ ନାହଁାନ୍ତି େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା କିପରି େନେବ । ଏେବ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛ । ବର୍ସା ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ େନଉଛ । ଏକଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍
ନୁେହଁ । ପଏଣ୍ଟସ୍ େନାଟ୍ କରିେନବା ଦରକାର । ଏହି ସିଢି ୮୪ଜନ୍ମର ଅେଟ । ସିଢି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତ ସହଜ େହାଇଥାଏ । େଯେତେବେଳ
ସିଢି ଚଢିଥା’ନ୍ତି େସେତେବେଳ ଅଣ୍ଟାେର ହାତ େଦଇ କିପରି ଚଢିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ (ଉପରକୁ ଉଠାଇ େନବା
ଯନ୍ତ୍ର) ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଲିଫ୍ଟ େଦବା ପାଇଁ । େତଣୁ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ତୁମର ଚଢତି କଳା
(ଜୀବନମୁକ୍ତ)ି େହଉଛି । ଏେବ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁସୀ େହବା ଦରକାର େଯ ଆମର ଏେବ ଚଢତି କଳା େହାଇଛି । ଅତି ପ୍ରିୟ
ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସାଧୁ-ସନ୍ଥ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍େତ େସହି
ଏକମାତ୍ର ପ୍େରମିକ (ବାବା)ଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତ,ି ସମସ୍େତ ତାଙ୍କର ପ୍େରମିକା ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େସ କିଏ, ଏକଥା ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି ।
େକବଳ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ େବାଲି କହିେଦଇଥା’ନ୍ତି ।
ତୁେମ ଏେବ ଜାଣୁଛ କି ଶିବବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଆମକୁ ରାଜେଯାଗର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଶିବବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ । େସ
େହଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା । ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା । ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶିବ । ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ
ଅଲଗା-ଅଲଗା େହାଇଥାଏ । ସିଏ େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତ,ି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶିବ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତାଙ୍କର
ଅେନକ ନାମ ରଖି େଦଇଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛ । ଏେବ ତୁମକୁ
କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ ରୂପ ବମ୍େବେର ବାବୁରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ସିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ।
େତଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି େଯ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା େକବଳ ଜେଣ ଅଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ
ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଭାରତର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା । ଚୀନର ତ ନୁହଁନ୍ତି ନା । ଚୀନର େହାଇଥିେଲ େଚେହରା
ଅଲଗା ପ୍ରକାରର େହାଇଥାନ୍ତା । ଇଏ ତ ଭାରତର ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ-ପ୍ରଥେମ େଗାରା (ପବିତ୍ର) ପେର ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ (ପତିତ)
େହାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ଆତ୍ମାେର ହିଁ ଖାଦ ପଡିଥାଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶ୍ୟାମଳ େହାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ
(ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ) ଉପେର ଆଧାରିତ । ଭ୍ରମରୀ ଭଁୁ ଭଁୁ କରି କୀଟକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଥାଏ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାେନ କ’ଣ
ବଦଳାଇଥାନ୍ତି! ଧଳା େପାଷାକଧାରୀଙ୍କୁ େଗରୁ କପଡା ପିନ୍ଧାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି (ଘର ଦ୍ ◌ାର ଛଡାଇ ଦିଅନ୍ତି) । ତୁେମ ତ
ଏହି ଜ୍ଞାନ େନଉଛ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଭଳି େଶାଭନିକ େହାଇଯିବ । ଏେବ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତେମାପ୍ରଧାନ
େହାଇଯାଇଛି, ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି େତଣୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅେଟ । ଆକାଶେର େତାଫାନ ଆସିଥାଏ
େକେତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଉପଦ୍ରବ ବଢିଚାଲିଛି । ଏେବ ଏହି ଦୁନିଆେର ପରମ ଦୁଃଖ ଅଛି । େସଠାେର ପୁଣି ପରମ
ସୁଖ େହବ । ବାବା ଏେବ ପରମଦୁଃଖରୁ ପରମ ସୁଖକୁ େନଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି ସବୁ
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହାଇଯିବ । ଏେବ ତୁେମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି େଯେତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ସା େନବାକୁ ଚାହୁଛଁ େସେତ େନଇଯାଅ । ନେଚତ୍
ପଛେର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବାବା ଆସିଥିେଲ କିନ୍ତୁ ମଁୁ କିଛି େନଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛି — କୁଟାଗଦା ସଦୃଶ
ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ େସେତେବେଳ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ େହେବ । ପୁଣି ହାୟ-ହାୟ କରି ମରିଯିେବ । ହାୟ-ହାୟ ପେର
ପୁଣି ଜୟ-ଜୟକାର େହବ । କଳିଯୁଗେର ହାୟ-ହାୟ ରହିଛି ନା । ଏଠାେର ଜେଣ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣକୁ ମାରି େଦଉଛନ୍ତି । ସମୟ ଆସିବ ବହୁତ
ସଂଖ୍ୟାେର ମରିେବ । କଳିଯୁଗ ପେର ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ମଝିେର ଏହା ସଂଗମଯୁଗ ଅେଟ । ଏହାକୁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗ
କୁହାଯାଇଥାଏ । ବାବା ତେମାପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବାର ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ
ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଥା ଆଦି ନୁଆଁଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କୁ େକହି ହାତ େଯାଡିଥା’ନ୍ତି େତେବ
ବାବା କହନ୍ତି ନା ତୁମ ଆତ୍ମାର ହାତ ଅଛି, ନା ବାବାଙ୍କର, ପୁଣି ହାତ କାହାକୁ େଯାଡୁଛ । କଳିଯୁଗୀ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର େଗାଟିଏ ବି ଚିହ୍ନ ନ
ରହିବା ଦରକାର । େହ ଆତ୍ମା, ତୁେମ ହାତ କାହିଁକି େଯାଡୁଛ ? େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ । େଯାଗର ଅର୍ଥ େକୗଣସି ହାତ େଯାଡିବା

ନୁେହଁ । ମନୁଷ୍ୟ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହାତ େଯାଡୁଛନ୍ତ,ି େକହି ମହାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ େଯାଡୁଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ହାତ େଯାଡିବା ଦରକାର ନାହି,ଁ
ଇଏ ତ େମାର େଲାନ୍ (ଉଧାର) େନଇଥିବା ଶରୀର ଅେଟ । ଯଦି େକହି ହାତ େଯାଡନ୍ତି େତେବ ତା’ ବଦଳେର େଯାଡିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ତୁମକୁ ତ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ େହବ େଯ ଆେମ ଆତ୍ମା ଅଟୁ । ଆମକୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଏେବ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େହବ ।
ଏସବୁଥିରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ େଯପରି ଘୃଣା ଆସୁଛି । ଏେବ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡିବାକୁ େହବ । େଯପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ।
ଭ୍ରମରୀଠାେର ମଧ୍ୟ େକେତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯିଏକି କୀଟକୁ ବି ଭ୍ରମରୀ କରିେଦଉଛି । ତୁେମ ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ, େଯଉଁମାେନ ବିଷୟ
ସାଗରେର ଟୁବୁଟୁବୁ େହଉଛ, େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସଠାରୁ ବାହାର କରି କ୍ଷୀରସାଗରକୁ େନଇଯାଉଛି । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି —
ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲ । ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ େକେତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ ର୍ଗର ଜୀବନମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ । ହଁ,
ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଶାନ୍ତିଧାମେର ବସିଯା’ନ୍ତି । ପୁଣି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ତ ଜୀବନମୁକ୍ତିେରଆସିଥାଏ ।
ପଛେର ପୁଣି ଜୀବନବନ୍ଧନେର ଆେସ । ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହାଇ ପୁଣି ସିଡିେର ତଳକୁ ଖେସ । ପ୍ରଥେମ ସୁଖ େଭାଗ କରି ପୁଣି
ତଳକୁ ଖସି-ଖସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛି । ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଫରାଇ େନବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି
େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ ।
ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି େଯଉଁ ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥା’ନ୍ତି େସହି ସମୟେର ବହୁତ କଷ୍ଟ େଭାଗିଥା’ନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦଣ୍ଡ
େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । େଯପରି କାଶୀ କଲବଟ ଖାଇଥା’ନ୍ତି । କାହିଁକି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଉପେର ବଳି ଚଢିେଲ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ ।
ତୁେମ ଏେବ ବଳି ଚଢୁଛ ନା, େତଣୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପୁଣି ଏହି କଥା ଚାଲୁଛି । େସଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଉପେର ବଳି ଚଢୁଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା
ବୁଝାଉଛନ୍ତି େକହି ତ େଫରି ଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । ହଁ, ବଳି ଚଢୁଛନ୍ତି େତଣୁ କିଛି ପାପ କଟିଯାଉଛି ପୁଣି ହିସାବ-କିତାବ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ
େହଉଛି । ତୁେମ ଏେବ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଯାଇଛ । ଏହି ସମୟେର ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା କମିବାେର ଲାଗିଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଁୁ
ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ େନଇଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ସାଥିେର େନବି ନାହିଁ େତଣୁ ଏେବ ପବିତ୍ର
େହବାକୁ ପଡିବ େତେବ ତୁମର ଜ୍େୟାତି ଜାଗ୍ରତ େହାଇଯିବ । ବିବାହ ସମୟେର ସ୍ତ୍ରୀ ମଥା ଉପେର ମାଠିଆ ରଖି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି । ଏହି
ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତେର ହିଁ ଅଛି । ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପେର କଳସ ରଖି ଜ୍େୟାତି ବା ଦୀପ ଜଳାଇଥା’ନ୍ତି, ପତିଙ୍କ ଉପେର ଦୀପ
ଜଳାନ୍ତି ନାହିଁ । କାହିଁକି ନା ପତିଙ୍କୁ ଈଶ୍ ର କହନ୍ତି । ଈଶ୍ ରଙ୍କ ଉପେର ପୁଣି ଜ୍େୟାତି କିପରି ଜଳାଇେବ । େତଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି
— େମାର ତ ଜ୍େୟାତି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି । ମଁୁ ଏେବ ତୁମର ଜ୍େୟାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି । ବାବାଙ୍କୁ ସମା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍େୟାତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀମାେନ ଜ୍େୟାତିକୁ ମାନିଥା’ନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଜ୍େୟାତି ଜଳାଇ ରଖିଥା’ନ୍ତ,ି ତାକୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ
େବାଲି ମାନିଥା’ନ୍ତି । େକହି େକହି ଭାବନ୍ତି େଛାଟ ଜ୍େୟାତି (ଆତ୍ମା) ବଡ ଜ୍େୟାତି (ପରମାତ୍ମା)େର ମିଶିଯିବ । ଅେନକ ପ୍ରକାର ମତ
ଅଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅେଟ ତୁେମ ସ୍ ର୍ଗେର ବହୁତ ସୁଖ େଦଖିଛ । ନୂଆ ଦୁନିଆେର ତୁେମ େଦବତା
େହଉଛ । ତୁମର ପାଠପଢା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଠପଢା ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ । ଏଠାେର ତୁମକୁ ପାଠପଢି
ଭବିଷ୍ୟତେର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ େହବ । ଗୀତାେର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଯାଇଛି । ପୁଣି େଶଷେର ଲେଢଇ ଲାଗିଛି,
କିଛି ରହି ନାହିଁ । ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସାଥିେର କୁକୁର େଦଖାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ-ଭଗବତୀ
(େଦବୀ-େଦବତା) କରୁଛି । ଏଠାେର ତ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖଦାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । କାମ କଟାରୀ ଦ୍ ◌ାରା େକେତ ଦୁଃଖୀ
କରୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ଏେବ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସୀ ରହିବା ଦରକାର େଯ େବହଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆମକୁ ପାଠ
ପଢାଉଛନ୍ତି । ସିଏ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍େରମିକ ଅଟନ୍ତି । ଆେମ ପ୍େରମିକାମାେନ ତାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ େହବ ମେନ ପକାଇ ଆସିଛୁ ।
ତୁେମମାେନ ମେନ ପକାଇ ଆସିଛ ନା, ଏେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସିଛି, ତୁେମ େମା ମତେର ଚାଲ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମାେତ ମେନ
ପକାଅ । ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁେହଁ । େକବଳ େମାେତ ମେନ ନ ପକାଇେଲ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ େହବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ସର୍ଜନଙ୍କ
ଠାରୁ ମତ ନିଅ । କାହା ସହିତ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ େହବ ତାହା ବାବା ମତ େଦଇଥା’ନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର ଚାଲିବ େତେବ
ପ୍ରତି ପାଦେର ପଦମର ପ୍ରାପ୍ତି େହବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତେର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ । ମତ େନଲ ତ’ ତୁେମ
ଦାୟିତ୍ ରୁ ମୁକ୍ତ । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) େବହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ େବହଦ ସୁଖର ବର୍ସା େନବାକୁ େହେଲ ଡାଇେରକ୍ଟ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର) ଈଶ୍ ରଙ୍କ ଅର୍େଥ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ
କରିବାକୁ େହବ । ଜ୍ଞାନ ଧନେର େଝାଲି ଭରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଦବାକୁ େହବ ।
(୨) ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗେର ନିଜକୁ ସର୍ବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନମୁକ୍ତ େହବାକୁ ପଡିବ । ଭ୍ରମରୀ ସଦୃଶ ଭଁୁ-ଭଁୁ କରି ନିଜ

ସମାନ କରିବାର େସବା କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ ।
ବାବା େଯପରି ସାଧାରଣ ଶରୀରର ଆଧାର େନଉଛନ୍ତ,ି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତ,ି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି
ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚେର ରହୁଛି, େସହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚା ରହୁ । ଡବଲ ଲାଇଟ୍ େହାଇ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରହି େକୗଣସି ବି
ସାଧାରଣ କର୍ମ କର । ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିେର ରହୁ େଯ ମଁୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ରୂପେର
ଅବତରିତ େହାଇଛି, େତେବ ସାଧାରଣ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅେଲୗକିକ କର୍ମେର ପରିବର୍ତ୍ତିତ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିେର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ରତାକୁ ସହଜେର ଧାରଣ କରିପାରିେବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

