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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ଜ୍ଞାନର ବିଭାଗ ଅଲଗା େଯାଗର ବିଭାଗ ଅଲଗା । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଆତ୍ମା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହଉଛି ଏବଂ େଯାଗ
କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର େଯାଗେର ରହିବାର ଆଧାର କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:ତୁମ ପାଖେର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, େସସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ । ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମେନ ନ ପଡୁ । ସବୁକିଛି ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର
ଲଗାଇଦିଅ ଏହା ହିଁ େହଉଛି େମହନତର କାମ । ଏହି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର ରହିପାରିବ
। ତୁେମ ଯଦି ସ୍େନହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମେନ ପକାଇେବ ଏବଂ କେରଣ୍ଟ
େଦେବ । କେରଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ ରୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଆୟୁଷ ବଢିଥାଏ । ଆତ୍ମା ସଦା ନିେରାଗ ମଧ୍ୟ େହାଇଯାଏ
।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । େତେବ େଯାଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ—ଦୁଇଟି ଜିନିଷ । ବାବାଙ୍କ ନିକଟେର ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେର ଅଛି ଯାହାକି
ତୁମମାନଙ୍କୁ େଦଉଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କୁ େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେରଣ୍ଟ ମିଳୁଛି କାହିଁକି ନା
ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି—ଏହା ହିଁ କାଇଦା ଅେଟ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ େହଉଛି
େଯାଗ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । ନା । ଜ୍ଞାନର ବିଭାଗ ଅଲଗା । େଯାଗ
ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅେଟ, ଜ୍ଞାନ ତା’ଠାରୁ କମ୍ । େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଆତ୍ମା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ
ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । େଯାଗ ବିନା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ େହବା ଅସମ୍ଭବ । ପିଲାମାେନ ଯଦି ସାରା ଦିନ ଭିତେର ଥେର େହେଲ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେବ ନାହିଁ େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇେବ ନାହିଁ । ଯଦି ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ମେନ ପକାଇେବ
େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଇେବ କାରଣ ପିଲାମାେନ େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥା’ନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ
ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଖଳ ଅେଟ ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିବାକୁ େହବ । େଯାଗେର ବସିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
େଯଉଁମାେନ ପଛେର ଆସୁଛନ୍ତି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିେବ କିନ୍ତୁ ତା’ର ଆଧାର ମଧ୍ୟ େଯାଗ ଅେଟ । େସମାେନ
ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି । େଯେତେବେଳ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ
ମେନ ପକାନ୍ତି େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେନ ପକାନ୍ତି । େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥା’ନ୍ତି ।
କହୁଛନ୍ତ—
ି ବାବା, ଦୟା କର, କ୍ଷମା କର । ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େଯାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ମେନ ପକାଇବ
େତେବ ଆେପ ଆେପ େସହି ଆକର୍ଷଣ େହବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କିରଣ ମିଳିବ । ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରୁଛି େଯ ମଁୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛି
େତଣୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆତ୍ମାକୁ ଏକଦମ୍ ଭରପୂର କରିେଦଉଛି । ଜ୍ଞାନ େହଉଛି ଧନ । ତୁେମ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ େତେବ
ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମେନ ପକାଇେବ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟବାନ େହାଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । େଯାଗେର
ଏେତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ କୁ ପବିତ୍ର କରିେଦଉଛି େସଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି— ବାବା ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର
କର ।
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ କିଛି ନଜାଣି େକବଳ ରଡି ମାରୁଛନ୍ତି, େକବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁାନ୍ତି । ଯଦିଓ ନବଧା
ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ ◌ାରା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ । ପୁଣି
ବି ବିକର୍ମ ଜମା େହବା ଆରମ୍ଭ େହାଇଯାଉଛି । ମାୟା ତୁରନ୍ତ ନିଜ ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େଦଉଛି । ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ବି େହଉ ନାହିଁ । ଏେବ
ତୁେମ ଜାଣିଛ—ବାବା େହଉଛନ୍ତି ପତିତ-ପାବନ । େତଣୁ ତାଙ୍କ ଉପେର ହିଁ ସମର୍ପଣ େହାଇଯିବା ଦରକାର । ଦୁନିଆେର
ଭାବୁଛନ୍ତି—ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଜେଣ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନା । ଏଠାେର ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତ—
ି ମନମନାଭବ
ଅର୍ଥାତ୍ େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । ତୁେମ କାଳ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ତୁେମ େଯାଗ
କରିବାକୁ େଯେତ େଚଷ୍ଟା କରିବ ମାୟା ମଧ୍ୟ େସେତ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ କାରଣ ମାୟା ଭାବୁଛି—ଏମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ମେନ ପକାଇେବ
େତେବ େମାେତ ଛାଡି େଦେବ, କାହିଁକି ନା ତୁେମ େଯେତେବେଳ େମାର େହଉଛ େସେତେବେଳ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ମିତ୍ର-ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଧନ ଆଦି କିଛି ବି ମେନ ନ ପଡିନଥାଏ । େଗାଟିଏ କାହାଣୀେର ଅଛି—ଲାଠିକୁ ବି ଛାଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କର,
କିନ୍ତୁ ଏଭଳି େକେବ କହୁନାହଁାନ୍ତି େଯ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ ପକାଅ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ଅେଟ, ଏହାକୁ
ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦିଅ । ଏକଦମ୍ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଅ ଅଥବା ଯାହାକିଛି ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର
ଲଗାଇଦିଅ େତେବ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ େହାଇ ରହିବ । ଯଦି ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି େତେବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ

କରିବା ଦରକାର । ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମେନ ନପଡୁ । କାହିଁକି ନା ତୁେମ ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଯିବାକୁ େହବ ।
ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ,ି ବାକି ତାଙ୍କର େକୗଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ସିଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର େସବା କରୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କ
ପାଖେର ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା । ଏେବ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର େଖଳ ଏକତ୍ର ଚାଲିଛି । ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ବାବା େସମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର କିରଣ େଦଉଛନ୍ତି । େକହି େକହି ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ
ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ ବାବା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର କିରଣ େଦଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଯଦି େକହି ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ପାରୁ
ନାହଁାନ୍ତି େତେବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ବସି ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାନ୍ତି । ଯଦି େକୗଣସି ସମୟେର କାହାକୁ କିରଣ େଦବାର ଥିବ େତେବ
ବାବାଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରେହ େଯ ଅମୁକକୁ କିରଣ େଦବାର ଅଛି । ପାଠପଢିବା ଦ୍ ◌ାରା ଆୟୁଷ ବେଢ
ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ ◌ାରା ଆୟୁଷ ବଢିଥାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସମସ୍େତ ସଦା ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟବାନ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଦୁନିଆେର ଯଦି
କାହାର ଆୟୁଷ ୧୨୫-୧୫୦ ବର୍ଷ େହାଇଥାଏ େତେବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ ◌ାସ୍ଥ୍ୟବାନ େହାଇଥିେବ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଥିେବ ।
ଭକ୍ତିେର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାେର ଫାଇଦା େହାଇଥାଏ, କ୍ଷତି େହାଇନଥାଏ । େଯଉଁମାେନ ଭକ୍ତି କରୁ ନାହଁାନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣ
ମଧ୍ୟ ଭଲ େହାଇନଥାଏ । ଭକ୍ତିେର ମଧ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପେର ବିଶ୍ ◌ାସ ଥାଏ । େସମାେନ ବ୍ୟବସାୟେର େକେବ
ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହି,ଁ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର କ୍େରାଧ ମଧ୍ୟ ଆେସ ନାହିଁ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି ।
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ଭକ୍ତି େକେବ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛି । ଜ୍ଞାନ ବିଷୟେର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ । ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହାଇଥାଏ ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ପେଡ େସେତେବେଳ ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ୍ ଛାଡିଯାଏ । ଏହା ଦୁଃଖ-ସୁଖ, ଭକ୍ତି
ଏବଂ ଜ୍ଞାନର େଖଳ ତିଆରି େହାଇଛି ।
ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି େଯ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଗବାନ ହିଁ େଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ େବାଲି ମଧ୍ୟ କହିେଦଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଏବଂ
ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ । େସମାେନ ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରି ନାହଁାନ୍ତି । ଏେତ ସବୁ ଆତ୍ମା େଗାଟିଏ
ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏକଥା େକବଳ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ଏମିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ େଯ ସତ୍ୟଯୁଗେର
ତୁେମମାେନ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିେର ରହୁଛ । ଏହା ତ ବାବା ଏେବ ଶିଖାଉଛନ୍ତି—ଏହିଭଳି େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ପବିତ୍ର େହବାକୁ ପଡିବ । ସତ୍ୟଯୁଗ ତ େହଉଛି ହିଁ ପବିତ୍ର ସୁଖଧାମ । ସୁଖେର
େକହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ ନଥା’ନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖେର ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି । େଦଖ, ଏହା େକେତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ
ଡ୍ରାମା ଯାହାକୁ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ହିଁ କ୍ରମାନୁସାେର ଜାଣୁଛ । ତୁେମ େଯଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ େଲଖୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରିବା ସମୟେର
ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ । ଡାକ୍ତର, ଓକିଲମାେନ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ େଲଖିଥା’ନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି େତଣୁ ତୁେମ ଭାଷଣ
କରିବା ସମୟେର େସସବୁକୁ ମେନ ପକାଇବା ଦରକାର । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେର ତ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେବଶତା େହାଇଛି । ବାବା
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େସସବୁ ଇଏ (ବ୍ରହ୍ମା) ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ବାବା ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ନ ଶୁଣାଇେବ େତେବ ମଁୁ କ’ଣ ଜାଣିଛି
େଯ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅେଟ । ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ତୁେମ ରାଜଧାନୀକୁ କ୍ରମାନୁସାେର ଯାଉଛ । ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କୁ େଯେତ ମେନ ପକାଉଛ େଯେତ ଧାରଣା କରୁଛ େସେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି । ତୁେମ ନୂଆ-ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ େଲଖି ରଖ । ପୁରୁଣା କଥା
ତ କାମେର ଆସିବ ନାହିଁ । ଭାଷଣ କରିବା ସାରିବା ପେର ମେନ ପଡିବ ଯଦି ଏହି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଇଥା’ନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିେର ଭଲ
ଭାବେର ଧାରଣ େହାଇଥା’ନ୍ତା । ତୁେମମାେନ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ବକ୍ତା ଅଟ କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାେର । ସବୁଠାରୁ ଭଲ େହଉଛନ୍ତି
ମହାରଥୀମାେନ । ବାବାଙ୍କର କଥା ତ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏଠାେର ବାପଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ମମ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଭଲ
ବୁଝାଉଥିେଲ । ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ମମ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରୁଥିେଲ । େଯଉଁ ସମୟେର ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିଲା
େସେତେବେଳ ବାବା ନିେଜ ପ୍ରେବଶ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ େନଉଥିେଲ । ଏସବୁ େହଉଛି ବୁଝିବାର କଥା । ଫୁରସତ୍ ସମୟେର
ହିଁ ପାଠ ପଢାଯାଏ । ସାରାଦିନ ତ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିଥା’ନ୍ତି । େତେବ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ଫୁରସତ୍ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି
ଦରକାର । ଧରିନିଅ କାହାକୁ କିରଣ େଦବାର ଅଛି, ଯଦି ସିଏ େସବାେଯାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, େତେବ ତାଙ୍କୁ ସହେଯାଗ କରିବାକୁ େହବ । ତାଙ୍କ
ଆତ୍ମାକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ପ୍ରଥେମ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମେନ ପକାଇ ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି
ରଚନା କରିବାକୁ େହବ । ଯଦି େସବାେଯାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି େତେବ ତାଙ୍କୁ ସହେଯାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥେମ
ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ତା’ପେର ପୁଣି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଏହା େଯପରି ସର୍ଚ୍ଚ
ଲାଇଟ୍ େଦବା େହଲା । ଏମିତି ନୁେହଁ େକବଳ େଗାଟିଏ ସ୍ଥାନେର ବସି ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ଚାଲିବା-ବୁଲିବା ସମୟେର େଭାଜନ
ଖାଉଥିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କିରଣ େଦବାର ଅଛି େତେବ ରାତିେର ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ।
ବାବାଙ୍କର ଧନ୍ଦା େହଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର କିରଣ େଦବା େଯେତେବେଳ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟର
ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ େସେତେବେଳ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ।

ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ବାବା (ବ୍ରହ୍ମାବାବା) ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ େଦଉଛନ୍ତ,ି େତେବ ଏହାକୁ
କୃପା କୁହ, ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହ ବା ଆଉ କିଛି ବି କୁହ । େସବାେଯାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯଦି େବମାରେର ପଡିବ େତେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିବ
। ରାତିେର ଜାଗ୍ରତ େହାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମେନ ପକାଇେବ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇଥା’ନ୍ତି େତଣୁ ତା’ର ପ୍ରତିଦାନେର ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅଧିକ ରହୁଛି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଭବ େହଉଛି ବାକି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, େସଥିେର ମାୟାର
ବିଘ୍ନ ପଡିନଥାଏ । ମୁଖ୍ୟ େହଉଛି େଯାଗ, ଏଥିେର ହିଁ ବିଘ୍ନ ପେଡ । ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ବୁଦ୍ଧି ସୁନାର ପାତ୍ର େହାଇଯାଏ ଏବଂ
େସଥିେର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥାଏ । କଥାେର ଅଛି—ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ସୁନାର ପାତ୍ରେର ହିଁ ରହିପାରିବ । େସହିପରି
ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ପାତ୍ର ଦରକାର ଏବଂ ତାହା େସେତେବେଳ େହବ େଯେତେବେଳ େଯାଗର
ଯାତ୍ରାେର ରହିବ । ଯଦି େଯାଗ କରିବ ନାହିଁ େତେବ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ େହବ ନାହିଁ । ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ େଯ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି ।
କିଛି କହିଲ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାହା ହିଁ େହଲା—ଏଭଳି ତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େହାଇଥାଏ । ଯଦି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ େହଲା େତେବ କହିେବ,
ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯଦି କିଛି ନ େହଲା େତେବ କହିେବ ଈଶ୍ ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା । େତେବ ରାତି ଦିନର ଫରକ େହଲା ନା । ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା
ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝାଇ େଦଇଛନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ । ଏହା େହଉଛି ତୁମର ମରଜୀବା
ଜନ୍ମ । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣିଛ ଆେମ େଦବତା େହଉଛୁ । ତୁେମ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରିବ େଯ ଏହି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳିଲା ? ପୁଣି ଏମାେନ ରାଜ୍ୟ ହରାଇେଲ କିପରି ? ଏହାର ସାରା ଇତିହାସ-ଭୂେଗାଳ ଆେମ
ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ । ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ-ି - ମଁୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଗୀତା ପଢୁଥିଲି । ପୁଣି ବାବା
େଯେତେବେଳ ପ୍ରେବଶ କରିେଲ ସବୁକିଛି ଛାଡିେଦଲି । େମାେତ ସାକ୍ଷାତ୍କାର େହଲା । ବାବା କହିେଲ—େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ
ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ଏଥିେର ଗୀତା ଆଦି ପଢିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ବାବା େମାର ଶରୀରେର ପ୍ରେବଶ କରିେଲ ସବୁକିଛି
ଛଡାଇ େଦେଲ । ଇଏ େକେବ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହଁାନ୍ତି । ଭକ୍ତିର କଥା ଏକଦମ୍ ଛାଡିଗଲା । ରଚୟିତା ଏବଂ
ରଚନାର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିେର ଆସିଗଲା । େତେବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯାଉଛ । ତୁେମ
ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ େଲଖ, ଯାହାକୁ ପଢି ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହାଇଯିେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ େଦୗଡି-େଦୗଡି ଆସିେବ । ମନ୍ଦିରକୁ
ଯାଇ ତୁେମ କାହାକୁ ବି ପଚାର—େଯେତେବେଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିେଲ େସେତେବେଳ ଆଉ େକୗଣସି ଧର୍ମ
ନଥିଲା, େକବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା େତେବ ତୁେମ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ େବାଲି କିପରି କହିେଦଉଛ ? ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ୩ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା, େତେବ ପୁଣି ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କିପରି େହଲା ? ଯଦି ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ େହାଇଥା’ନ୍ତା ତାହାେହେଲ େଲାକସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଶା ମାଛି ସଦୃଶ େହାଇଯାଇଥା’ନ୍େତ । ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି କିଛି
ଶୁଣାଇବ, େତେବ େସମାେନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହାଇଯିେବ । କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି କୁଳର େହାଇଥିେବ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିେର ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ।
ନେଚତ୍ କହିେବ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏହା େହଉଛି ଅଦ୍ଭୂତ ଜ୍ଞାନ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର । ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି
େଯାଗ । େଯପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି ନା । େସହିପରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛି
। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ସମସ୍େତ େରାଗୀ, େସମାନଙ୍କୁ ଏେବ ନିେରାଗୀ େହବାର ଅଛି—ଏହି ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ଆେଲାଚନା କର ।
େଲାକମାନଙ୍କୁ କୁହ— ଆପଣ ବାରମ୍ବାର େରାଗେର ପଡୁଛନ୍ତି, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସଂଜୀବନୀ ବୁଟି େଦବି ଯଦି େମା ଔଷଧକୁ ଭଲ
ଭାବେର କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଇେବ େତେବ ଆପଣ େକେବ ବି େରାଗେର ପଡିେବ ନାହିଁ । ଏହା େକେତ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ? ଆପଣଙ୍କର ୨୧
ପିଢୀ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍େରତାଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େରାଗେର ପଡିେବ ନାହିଁ । ତାହା େହଉଛି ସ୍ ର୍ଗ । େତଣୁ ଏଭଳି ଏଭଳି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଖାତାେର
େନାଟ୍ କର । ତୁମକୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ବଡ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ଏଭଳି ଔଷଧ େଦେବ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ଭବିଷ୍ୟତ ୨୧ ଜନ୍ମ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକେବ େରାଗେର ପଡିବ ନାହିଁ । ଏେବ େହଉଛି ସଂଗମଯୁଗ । ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି େଲାକମାେନ ଖୁସି େହେବ । ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ
କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଁୁ ତ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ (ଡାକ୍ତର) ଅେଟ । ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତ-ି -େହ ପତିତ-ପାବନ, ଅବିନାଶୀ
ସର୍ଜନ ଆସ । େତଣୁ ଏେବ ମଁୁ ଆସିଛି । ତୁେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଚାଲ, ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ସମସ୍େତ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିେବ । େସଥିପାଇଁ
ବାବା ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର କିରଣ େନବାକୁ େହେଲ ଅମୃତେବଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ବସିବାକୁ େହବ
। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର େହାଇ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶକ୍ତିର କିରଣ େଦଇ ସହେଯାଗୀ େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) ନିଜର ସବୁକିଛି ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର ସଫଳ କରିବା ସହିତ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ େହବାକୁ ପଡିବ । େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ରହିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବରଦାନ:େତାର େମାର ର ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦୟାର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ ।
ସମୟ ସମୟେର େକେତ ଆତ୍ମାମାେନ ଦୁଃଖର ଲହଡି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ
େହଲା ବା େକୗଣସି ବିପଦ ଆସିଲା େତେବ ଅେନକ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖେର ଛଟପଟ େହାଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ବା ଦୟା ଭିକ୍ଷା
କରିଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକକୁ ଶୁଣି ଦୟାର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର । ଦୟାଶୀଳ ପୂଜ୍ୟ
ସ୍ ରୂପକୁ ଧାରଣ କର । ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିନିଅ େତେବ ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ । େତେବ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭଭାବନାର ଲହରୀକୁ ତୀବ୍ରଗତିେର ବିସ୍ତାର କର େତେବ େତାର େମାର ର ହଲଚଲ
ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ହାତୁଡି ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍େତ ହାଇଜମ୍ପ ଲଗାଇ ସମସ୍ୟା
ରୂପୀ ପାହାଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

