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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହି ସଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରୁହ । େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିଥାଆନ୍ତି େସମାେନ
ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ମଧୁର ସ୍ ଭାବର େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଖୁସିେର ରହି େସବା କରିଥାଆନ୍ତି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ଜ୍ଞାନର ନିଶାେର ରହିବା ସହିତ େକଉଁ େଚକିଙ୍ଗ୍ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ?
ଉତ୍ତର:ଜ୍ଞାନର ନିଶା ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ େଚକ୍ କର େଯ ମଁୁ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େକେତ େହାଇଛି । ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ
େଯାଗେର ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ । ଗୃହସ୍ଥେର ରହି ମଧ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ େହାଇ ରହିବାକୁ େହବ । ଏପରି ନ େହଉ
େଯ ମାୟା ରୂପୀ ମୂଷା ଭିତେର ଭିତେର କାଟୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନ ପଡୁ । ନିଜର ନାଡିକୁ ନିେଜ ହିଁ େଦଖୁଥାଅ େଯ
ବାବାଙ୍କ ସହିତ େମାର ଆନ୍ତରିକ ସ୍େନହ ରହିଛି ? େକେତ ସମୟ ମଁୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛି ?
ଗୀତ:ଜେଲ କ୍ୟୁ ନ ପରବାନା....
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାେନ ଗୀତର େଗାଟିଏ ଧାଡି ଶୁଣିଲ । େଯେବକି ବାବା ଏେତ ଚମତ୍କାରୀ େଦଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା
ତୁେମ ଏେତ ସୁନ୍ଦର େହାଇଯାଉଛ େତେବ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର କାହିଁକି ନ େହବ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଶ୍ୟାମରୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର
କରୁଛନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ ଏେବ ଆେମ ଶ୍ୟାମଳରୁ େଗାରା େହଉଛୁ । ଏହା େକବଳ ଜଣକ କଥା ନୁେହଁ । ଦୁନିଆର ସମସ୍େତ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର େବାଲି କହିେଦଉଛନ୍ତି । ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । େକଉଁ ଚିତ୍ର େଗାରା ତ
େକଉଁ ଚିତ୍ର ଶ୍ୟାମଳ ରୂପର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ । ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର
େକେବ ବି ଶ୍ୟାମଳ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦୃଶ ସନ୍ତାନ ମିଳୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦୃଶ ସ୍ ◌ାମୀ
ମିଳୁ । େତେବ ସିଏ ଶ୍ୟାମଳ କିପରି େହେବ । କିଛି େହେଲ ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମଳ ରୂପେର
େଦଖାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଥିବା ଦରକାର । ଏଭଳି ମଧ୍ୟ େଦଖାଇଛନ୍ତି େଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଉପେର ନୃତ୍ୟ କରିଥିେଲ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି
କଥା ତ େକେବ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି କହିେଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର ଏଭଳି କଥା େହାଇନଥିଲା ।
େଯପରି ଚିତ୍ରେର େଦଖାଇଛନ୍ତି ନାଗ ସାପର ଶଯ୍ୟା ଉପେର ନାରାୟଣ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାପ ଇତ୍ୟାଦିର ଶଯ୍ୟା ବାସ୍ତବେର
କିଛି ନାହିଁ । ଶେହ ମୁଖଥିବା ସାପ କ’ଣ ଅଛନ୍ତି ? କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରି େଦଇଛନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚିତ୍ରର
େକୗଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ । ଏସବୁ େହଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଚିତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି । ଆରମ୍ଭରୁ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ ନାଟକ ସୁଟିଙ୍ଗ୍ େହାଇଛି ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି େହବ । ବାବା େକବଳ ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି । େକେତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିଭଳି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ େଯେତେବେଳ
ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର େଦଖୁଥିେଲ େସେତେବେଳ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା । ଏେବ ବାବା ଆମକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ େଦଇଛନ୍ତି େତଣୁ
ବୁଦ୍ଧିେର ଆସୁଛି େଯ ଏସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଯାହା କିଛି ବି େହାଇଛି ତାହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । ଏହି ସବୁ
କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ବି ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ େଯ ଡ୍ରାମାେର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ
ରହିଛି ତାହା ହିଁ େହଉଛି । ଅେନକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ଏକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା େହଉଛି । ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ।
ଏେବ ତୁେମମାେନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବି କରୁନାହଁ । ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ
କରିଥା’ନ୍ତି । ଫଳ େହଉଛି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତି । େତଣୁ ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏଠାେର େହଉଛି ପ୍ରଜାଙ୍କର
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜ୍ୟ । ଗୀତାେର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି େଯ ଭାରତବାସୀ େକୗରବ ପାଣ୍ଡବ କ’ଣ କରୁଥିେଲ । ବାସ୍ତବେର
ଯାଦବମାେନ ନିଜ ଭିତରୁ ମୁଶଳ ବାହାର କରି ନିଜର କୁଳର ବିନାଶ କରିଥିେଲ । ଏମାେନ ସମସ୍େତ ନିଜ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି । ତୁେମ ତ
େଟଲିଭିଜନେର ସମାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣନାହଁ, େଯଉଁମାେନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି େସମାେନ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିପାରୁଥିେବ । ଦିନକୁ ଦିନ ଭିତେର
ଭିତେର ବହୁତ ଗଣ୍ଡେଗାଳ ଚାଲୁଛି । ଏମାେନ ସମସ୍େତ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ ବହୁତ ରହିଛି । ଘେର
ବସିଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ େବାମାେର ଉଡାଇ େଦେବ । ତୁେମମାେନ ରାଜେଯାଗ ଶିଖୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ରାଜତ୍ କରିବା ପାଇଁ
। େତଣୁ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସ୍ ଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର । ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆେର ସବୁ କିଛି ନୂଆ େହବ । େସଠାେର ୫
ତତ୍ତ୍ ମଧ୍ୟ ସତ୍ େ◌ାପ୍ରଧାନ ରହିବ । ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତାକତ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଯିଏକି ଉଚ୍ଛୁଳି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ କିଛି ବି
କ୍ଷତି କରିେଦବ । ଏେବ ତ ୫ ତତ୍ ମଧ୍ୟ େକେତ କ୍ଷତି କରିେଦଉଛି । େସଠାେର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦାସୀ େହାଇ ରହିବ େସଥିପାଇଁ
େସଠାେର େକୗଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ । େତେବ ଏହା ହିଁ େହଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାର େଖଳ । ସ୍ ର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାେନ ମଧ୍ୟ କହିଥା’ନ୍ତି େଯ ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଏହି ଦୁନିଆ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା । ଭାରତ େହଉଛି ଅବିନାଶୀ ଭୂମି । େସମାେନ
େକବଳ ଏତିକି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି େଯ ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଭାରତେର ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଶିବରାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ

କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ବୁଝିପାରୁଛ େଯ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଶିବବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତେର
ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଥିେଲ େସଥିପାଇଁ ଭାରତେର ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏେବ ବାବା ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ ର୍ଗ ସ୍ଥାପନ
କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ େଯଉଁମାେନ େସଠାେର ପ୍ରଜା େହେବ େସମାେନ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ ଏହି ରାଜବଂଶର
େହାଇଥିେବ େସମାେନ ବୁଝିଯିେବ େଯ ବାସ୍ତବେର ଆେମ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ସ୍ ୟଂ ଆସିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।
ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଉଦ୍ଧାର େହଉଛନ୍ତି । େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା େକବଳ ବାବା ଜେଣ, କାରଣ ଏଠାେର
ସମସ୍େତ ତେମାପ୍ରଧାନ । ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଦରକାର । ମଁୁ ଏଭଳି ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇବି େଯପରି
ସମସ୍େତ ବୁଝିପାରିେବ କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ କ୍ରମଅନୁସାେର ବୁଝାଉଛ । ଏହା େହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର
। କିନ୍ତୁ ଭୟବଶତଃ ପାଠ ନ ପଢିବା ଏହା ତ ଠିକ୍ ନୁେହଁ । ପୁଣି କହୁଛ େମାର କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିଛି । େଦଖ ଆରମ୍ଭେର ଅେନକ
ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ େହାଇ ଆସିଥିେଲ େସଥି ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଚାଲିଗେଲ । ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରେଦଶେର େକେତ କନ୍ୟା ଆସିଥିେଲ କିନ୍ତୁ
ଗଣ୍ଡେଗାଳ କାରଣରୁ େକେତ ସବୁ ଶତ୍ରୁ େହାଇଗେଲ । ପ୍ରଥେମ େସମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ଭାବୁଥିେଲ ଏହାଙ୍କୁ
(ବ୍ରହ୍ମା) ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମିଳିଛି । ଏେବ ମଧ୍ୟ େକହି େକହି ଭାବୁଛନ୍ତି େଯ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତେର େକୗଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ
ଏକଥା ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ତାଙ୍କ ଭିତେର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେବଶତା େହାଇଛି । ଆଜିକାଲି ତ ତନ୍ତ୍ର-ମନ୍ତ୍ରର ତାକତ ଅେନକଙ୍କ
ଭିତେର ଅଛି । ଏେବ ସମସ୍େତ ଗୀତ ଶୁଣାଇବାେର ଲାଗିଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ େହଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକ । ଜ୍ଞାନର
ସାଗର ତ ମଁୁ ହିଁ ଅେଟ । େମାେତ ହିଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ସମସ୍େତ ମେନ ପକାଇଥାଆନ୍ତି । ଡ୍ରାମାର େଯାଜନା ଅନୁସାେର ଏହା ମଧ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ େହାଇ ରହିଛି । ଭକ୍ତିେର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ େହାଇଥାଏ । ବାବା ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
କରିଥାଆନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ତ ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଭଲ । ଭକ୍ତିେର ମଧ୍ୟ ଅେନକ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଧୁରିଯାଆନ୍ତି । େଚାରୀ
ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ ଭକ୍ତିେର ଭଜନ କରନ୍ତି େସମାେନ େକେବେହେଲ ଓଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିେବ ନାହିଁ ।
େସମାେନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା । ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତମାେନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ େଦବାଳିଆ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ଶିବବାବାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ େକେବ ବି େଦବାଳିଆ େହେବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଏଭଳି କିଛି କର୍ମ ରହିଛି ଯାହାକୁ େଭାଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ଜ୍ଞାନ
ମାର୍ଗେର ଥାଇ ମଧ୍ୟ େଦବାଳିଆ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିେର ଜ୍ଞାନର େକୗଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।
ତୁେମମାେନ ଏେବ େସବା କରୁଛ । ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାେର େସବା କେଲ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ । ଆମକୁ ସବୁକିଛି େସଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍
ଆଗାମୀ କଳ୍ପ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (ସ୍ଥାନାନ୍ତର) କରିବାକୁ େହବ । ଯାହାକିଛି ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି େସସବୁ ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର
ଲଗାଇ ଆଗାମୀ କଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭେର ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା । ବାବା େଯେତେବେଳ େସଠାରୁ
(କଲିକତା) ବାହାରିେଲ େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଗୀତ େଲଖିଥିେଲ ଅଲଫ େକା ମିଲା ଆଲ୍ଲା, େବ େକା ମିଲି ବାଦଶାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ େମାେତ
ଭଗବାନ ମିଳିଗେଲ େମାର ଭାଗୀଦାରକୁ ବିନାଶୀ ଧନର ବ୍ୟବସାୟ ମିଳିଗଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର
େଯେତେବେଳ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଲା େସେତେବେଳ ବୁଝିଗେଲ େଯ ମଁୁ େସଠାେର ଯାଇ ଦ୍ ◌ାରିକାେର ରାଜା େହବି । ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ
ଏଭଳି ନିଶା ରହୁଥିଲା । ଏେବ ଏହି ବିନାଶୀ ଧନ କ’ଣ କରିବି । େତେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର । ବାବା ଆମକୁ
ସ୍ ର୍ଗର ରାଜତ୍ େଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାେନ ଏେତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ମାର୍ଗେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅେଧାପତିତ
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯିଏକି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େଦଇଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ
ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି େଲଖିବା ଦରକାେର େଯ ବାବା ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସିେର ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ
ସ୍ମୃତିେର ମସ୍ତିେର ଅଛି । ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ େକେବ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉ ନାହଁାନ୍ତି । େଯାଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ ◌ାରା
ହିଁ ଖୁସି ବଢିବ । ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନର ମସ୍ତିେର ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଦହ-ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି । େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନ ତ
ବହୁତ ସହଜ । େଯାଗେର ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ । ଘର ଗୃହସ୍ତେର ରହି ମଧ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ ରହିବାକୁ େହବ । ଏପରି ନେହଉ ଯାହାକି
ମାୟା ପଞ୍ଛା ମାରିେଦବ । ମାୟା ମୂଷା ଏଭଳି କାମୁଡି ଦିଏ ଯାହାକି ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡିବ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ପଡିନଥାଏ େଯ େଦହ-ଅଭିମାନ ଦ୍ ◌ାରା େକେତ କ୍ଷତି େହାଇଥାଏ । େସମାେନ େକେବ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ବର୍ସା େନବା ଦରକାର । ମମ୍ମା ବାବା ସଦୃଶ ଆେମ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ େହବା ଦରକାର । ବାବା
େହଉଛନ୍ତି ଦାତା । ଏସବୁର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଦିଲ ◌ାଡା ମନ୍ଦିରେର ରହିଛି । ଭିତେର ମହାରଥୀମାେନ ହାତୀ ଉପେର ବସିଛନ୍ତି ।
ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ମହାରଥୀ, େଘାଡାସବାରୀ ଏବଂ ପଦାତିକ େସୖନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ନାଡିକୁ େଦଖିବାକୁ
େହବ । ବାବା କ’ଣ େଦଖିେବ ତୁେମ ନିେଜ ନିଜକୁ େଦଖ ମଁୁ ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ମେନ ପକାଉଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ େକେତ େସବା
କରୁଛ!ି ମଁୁ ବାବାଙ୍କୁ େଯାଗ କରୁଛ!ି ରାତିେର ଜାଗ୍ରତ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛି ? ମଁୁ ଅେନକଙ୍କର େସବା କରୁଛି ? ନିଜର ଚାର୍ଟ
େଦଖିବା ଦରକାର— ମଁୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛି ? େକହି େକହି କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମେନ ପକାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େକହି େକହି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଁୁ ବାବାଙ୍କର େହାଇଗଲି, ବାସ୍ । କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ
କରି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା କିଛି ବି କାମ କରିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ମେନ ପକାଉନାହିଁ ।

ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହି ସବୁେବେଳ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିଥାଆନ୍ତି େସମାେନ ସବୁେବେଳ
ରମଣୀକ େହାଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରହିଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ ଯାହାକୁ ବି ବୁଝାଇେବ ବହୁତ ରମଣୀକ ହିସାବେର ଖୁସିର ସହିତ ବୁଝାଇେବ
। ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି େସବାର ସଉକ ରହୁଛି । ଚିତ୍ର ଉପେର ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ । ଇଏ େହଉଛି
ସର୍େବାଚ୍ଚ ଭଗବାନ ତା’ପେର ପୁଣି ତାଙ୍କର ରଚନା ଆେମ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ-ଭାଇ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତେର
ଭାତ୍ରୃଭାବ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପିତୃଭାବ େବାଲି କହିେଦଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥେମ ଶିବବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପେର ବୁଝାଇବାକୁ େହବ େଯ ଇଏ
େହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର । ମଁୁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଯିଏକି ଭ୍ରୃକୁଟୀେର ରହୁଛି ।
ଶିବବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକାର ପୂଜା କିପରି େହବ େସଥିପାଇଁ ବଡ ଆକାର କରିେଦଇଛନ୍ତି ।
େତେବ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ େକେବ ୮୪ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ େନଇ ନଥାଏ । ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥେମ ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଆେସ ପୁଣି
ଏଠାେର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କେର । ପ୍ରଥେମ ଆତ୍ମା ସେତାପ୍ରଧାନ େହାଇ ଆସିଥାଏ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ େନଇ େନଇ
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଏ । େତେବ ପେର େଯଉଁ ଆତ୍ମାମାେନ ଆସିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ୮୪ ଜନ୍ମ େନଇନଥା’ନ୍ତି । ସମସ୍େତ ତ ୮୪
ଜନ୍ମ େନଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ହିଁ େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଆତ୍ମାର ରୂପ, େଦଶ, କାଳ ସବୁର
ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯାଏ । ତୁେମମାେନ ଏହିଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର । କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି କର । କିନ୍ତୁ କରାଇବ କିଏ ।
ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା କହିବା--ଏହାକୁ କ’ଣ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି କୁହାଯିବ । ଏହା େହଉଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ । ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ।
ସିଏ ହିଁ ସ୍ ୟଂ ପତିତ-ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କର, ତା’ପେର
କୁହ ଏେବ ତ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଶୁଣିେଲ, ପୁଣି ପରମାତ୍ମଙ୍କର ପରିଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା େବାଲି
କୁହାଯାଏ । ସିଏ େକେବ େକୗଣସି େଛାଟ ବଡ େହାଇନଥାନ୍ତି । ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା । େସାଲ ଅର୍ଥାତ୍
ଆତ୍ମା । ପରମାତ୍ମା ତ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହିଥାଆନ୍ତି । ସିଏ େକେବ ବି ପୁର୍ନଜନ୍ମେର ଆସନ୍ତି ନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ
ପରମପିତା କୁହାଯାଏ । ଏେତ େଛାଟ ଆତ୍ମା ଭିତେର ୮୪ ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରପୁର େହାଇ ରହିଛି । େତେବ ପତିତ-ପାବନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ
କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ଶିବବାବା ହିଁ ରହିଥାଏ, ରୁଦ୍ର ବାବା ନୁେହଁ । କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତାଙ୍କର ନାମ
ଅେନକ ରଖିେଦଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍େତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି େହ ପତିତ-ପାବନ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର
। େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ସିଏ େସେତେବେଳ ଆସନ୍ତି େଯେତେବେଳ କି ଆଦି ସନାତନ
େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏେବ େହଉଛି କଳିଯୁଗ, ଏଠାେର େଢର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର ବହୁତ କମ୍
ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କର ଦ୍ ◌ାରା ବିନାଶ..... େତେବ ଗୀତା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ
ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା େହାଇଥିଲା । େକବଳ େସଥିେର ଭୁଲେର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରଖି େଦଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବା
କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପୁର୍ନଜନ୍ମ େନଇଥା’ନ୍ତି । ମଁୁ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ । େତେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା
ନିରାକାର ଶିବ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଗୀତାର ଭଗବାନ ବାସ୍ତବେର କିଏ ? ଭଗବାନ ତ ଜଣକୁ କୁହାଯାଏ । ଏହି କଥାକୁ ଯଦି େକହି ମାନୁନାହିଁ
େତେବ ବୁଝିଯାଅ େଯ ସିଏ ଆମ ଧର୍ମର ନୁେହଁ । ଯିଏ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା େହାଇଥିବ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ମାନିଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥେର ଲାଗିଯିବ
। ଏହା ହିଁ ମୂଳକଥା । ଏଥିେର ତୁେମ ହିଁ ବିଜୟୀ େହବ । କିନ୍ତୁ େସେତ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ? ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ
ରୂପେର ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ କହୁଥିେଲ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମେର ରହୁଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ବାକି ଡର କାହାକୁ
? ଏଥିେର ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର େଯଉଁମାେନ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି େସମାେନ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ମସ୍ତିର ସହିତ େଦବା ଦରକାର ।
ପୁଣି ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ— ଏହି କଥା ଉପେର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର । ବାବାଙ୍କର ମହିମା େହଉଛି— ସ୍େନହର ସାଗର,
ଜ୍ଞାନର ସାଗର... େସହିପରି ମହିମା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି େତଣୁ କାହା ଉପେର ରାଗିବା ଅର୍ଥ ନିୟମକୁ ନିଜ ହାତକୁ େନବା ।
ବାବା େକେତ ମିଠା । ଯଦି େକହି େକୗଣସି କାମ ପାଇଁ ମନା କରିେଦଉଛନ୍ତି େତେବ ସିଏ ନଟବର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ବହୁତ
ମିଠା େହବାକୁ ପଡିବ । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ନିଜର ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାେଗଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମସ୍ତିେର ରହିବାକୁ େହବ । ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି
ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ େହବାକୁ ପଡିବ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ମଜ୍ଜି ଯିବାକୁ େହବ ।
(୨) କାହାକୁ ଡରି ପାଠପଢାକୁ େକେବ ବି ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େଯାଗ ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ େହବ ।
େକେବ ବି କ୍େରାଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ େହାଇ ନିୟମକୁ ନିଜ ହାତକୁ େନବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େକୗଣସି େସବାେର ନାହିଁ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ।

ବରଦାନ:-

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ ର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ବିେଶଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ େଦଉଛନ୍ତି େଯ— ତୁେମମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହାଇଛ
େତଣୁ ତୁମର ଅେହା େସୗଭାଗ୍ୟ! କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ େହଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତା । ଏହି ଅନୁଭବରୁ େକେବେହେଲ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଅ ନାହିଁ । କାରଣ ତୁେମ ଏହାର
ଅଧିକାରୀ ଅଟ । େଯେବକି ଦାତା, ବରଦାତା ବାବା େଖାଲା ହୃଦୟେର ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି େତଣୁ
ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଅ େତେବ କୁହାଯିବ ବିେଶଷ ଆତ୍ମା ।
ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟେର ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍େତ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ବିଷୟେର ଚିନ୍ତା କର ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ପାଇଁ ବିେଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ:େସବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯପରି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା େସବା କରୁଥିେଲ େସହିପରି ତୁେମ
ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର । େତେବ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁହ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏେସନସ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ରୁହ କୁହାଯାଏ । େତଣୁ ରୁହାନୀ ସ୍ଥିତିେର ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ।
ଦିବ୍ୟଗୁଣର ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ ରୂପ ମଧ୍ୟ େଦଖାଯିବ ।

