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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠବଚ୍େଚ:— ତୁମ ଭିତେର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ୍ େଯ ଆମର ପାରେଲୗକିକ ପିତା ବିଶ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ର୍ଗ
ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତ,ି ଯାହାର ଆେମ ମାଲିକ େହବାକୁ ଯାଉଛୁ ।’’
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦ୍ ◌ାରା କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି େହଉଛି ?
ଉତ୍ତର:ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିବା ଦ୍ ◌ାରା ଆେମ ମୁକ୍ତି-ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ େହାଇଯାଉଛୁ । ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆମକୁ
ପାରି କରିେଦଉଛି । ବାବା ଆମକୁ ନିଜର କରି ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ଆେମ ରଚୟିତା ଏବଂ
ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଉଛୁ ।
ଗୀତ:ଧୀରଜ ଧର ମନୁଆ....
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି । ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କାରଣ ସମସ୍େତ
ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅେଧୖର୍ଯ୍ୟ େହାଇଗେଲଣି । ସମସ୍େତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତି େଯ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ଲିବେରଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ
କରି ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଅ । ଏେବ ତ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବିେଶଷ କରି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଏକଥା ମେନ ନାହିଁ େଯ ଆେମ ଭାରତବାସୀ
ବହୁତ ସୁଖି ଥିେଲ । ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନରୁ ପ୍ରାଚୀନ ◌ାଣ୍ଡରଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ◌ାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ◌ାର୍ଲଡ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ େବାଲି କୁହନ୍ତି ନା । ଏଠାେର ତ ମାୟାର ରାଜ୍ୟେର ୭ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଗାୟନ ଅଛି । ତାହା େହଲା ସ୍ଥୂଳ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ମାୟାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େଯଉଁଥିେର ଦୁଃଖ ଅଛି । ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ େହଲା
ସ୍ ର୍ଗ । ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ । ଭାରତ ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା । ହୀରା ଭଳି ଥିଲା । େସଠାେର େଦବୀ-େଦବତାମାନଙ୍କର
ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଏକଥା ଭାରତବାସୀ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ େଦବତାମାନଙ୍କ ଆଗେର ମଥା ନୁଆଁଉଛନ୍ତ,ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା । ଏକଥା େବହଦର ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ
ତୁେମ ପାରେଲୗକିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ । େତେବ ପାରେଲୗକିକ ବାବା ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ େକହି
ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବବାବା କୁହନ୍ତି — େହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ତେମାପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ତୁେମ
ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ନାହଁ । େଯେତେବେଳ ତୁେମ କୃଷ୍ଣ ଥିଲ େସେତେବେଳ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ ପୁଣି ୮୪ଜନ୍ମ େନଇ ଏେବ ତୁେମ
ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଯାଇଛ । ତୁେମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛ । ଏେବ ତୁମର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଯାଇଛି । ଯିଏ
ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହବ । କଥା ତ େଗାଟିଏ - ବ୍ରହ୍ମା େସା ବିଷ୍ଣ,ୁ ବିଷ୍ଣୁ େସା ବ୍ରହ୍ମା । ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାେନ ହିଁ ପୁଣି େଦବତା ହୁଅନ୍ତି । ପୁଣି େସହି େଦବୀ- େଦବତାମାେନ ପୁନର୍ବାର ଶୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ବ୍ରାହ୍ମଣ
େହାଇଛ । ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏହା େହଲା ଭଗବାନୁବାଚ । ତୁେମମାେନ େହଉଛ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
େକେତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଏେତ ଖୁସି ରହୁନାହିଁ । ଧନବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନର ନିଶାେର ବହୁତ ଖୁସିେର ରହିଥା’ନ୍ତି ନା ।
ଏଠାେର ତୁେମମାେନ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଛ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏେତ ଖୁସୀେର ରହୁନାହଁ । କିଛି ବି ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । କାରଣ ପଥର
ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା । ଭାଗ୍ୟେର ନଥିେଲ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିେବ ନାହିଁ । ଏେବ ତୁମକୁ ବାବା ମନ୍ଦିର େଯାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପରନ୍ତୁ ମାୟାର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁେହଁ । ଗାୟନ ଅଛି େଯ ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କେର କୁସଙ୍ଗ ବୁେଡଇ ମାେର । ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ
ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି-ଜୀବନମୁକ୍ତିକୁ େନଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାବଣର କୁସଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଗତି ଆଡକୁ େନଇଯାଉଛି । ୫ ବିକାରର ସଙ୍ଗ
େହାଇଯାଇଥାଏ ନା । ଭକ୍ତିେର କହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ୮୪ ଜନ୍ମର ସିଢିେର ତ ତଳକୁ ତ ଖସିଥା’ନ୍ତି । ସିଢିେର େକହି ଧକ୍କା
ଖାଇେଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ହିଁ ଖସିେବ ନା ! େତେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । େକହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା
କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପେର ଅଛନ୍ତି େବାଲି ଈଶାରା କରିେବ ନା । େତେବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଏ
େଦବ ? େତଣୁ ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ େଦଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ େଦଉଛନ୍ତି
। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆସି ତୁମକୁ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଡ୍ରାମା ଅେଟ । ଏକଥା ସାଧୁ,
ସନ୍ଥ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । େସସବୁ େହଲା ସିମୀତ ସମୟର ଡ୍ରାମା । ଏହା େହଲା େବହଦର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା । ଏହି େବହଦର
ଡ୍ରାମାେର ଆେମ ସୁଖ ବି ବହୁତ େଦଖୁଛନ୍ତି ତ ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ େଦଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ଡ୍ରାମାେର କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
କିପରି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି । େସମାେନ ଭାରତକୁ ନିଜ ଭିତେର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ରାଜ୍ୟ େନେଲ । ଏେବ ତୁେମ କାହା ସହିତ ଲେଢଇ
କରୁ ନାହଁ । େସମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଲେଢଇ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାେର ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ।
କିନ୍ତୁ ଏକଥା େକହି ବି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର େକବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତି
। ଭାରତେର େଯେତେବେଳ େଦବୀ-େଦବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା େସେତେବେଳ ସଦ୍ଗତି ଥିଲା । ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାେନ
ମୁକ୍ତିଧାମେର ଥିେଲ । ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା । େସଠାେର େକବଳ ତୁେମ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ।

ଏେବ ତୁେମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଛ । ଏହି କଥା (ଜ୍ଞାନ) ନରରୁ ନାରାୟଣ େହବାର କଥା ଅେଟ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରେର
େଲଖିଦିଅ - ସତ୍ୟଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ, ର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ । ବାବା ଆସି ଏେବ ସତ୍ୟଗୀତା
ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ସହଜ ରାଜେଯାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଭାରତ ମୂଲ୍ୟବାନ େହାଇଯାଉଛି । ବାବା ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ତ ବହୁତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ପିଲାମାେନ େଦହ- ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି । େତେବ େଯେତ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ େସେତ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା
ମଧ୍ୟ େହବ । େଦହ-ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଧାରଣା େହଉ ନାହିଁ ।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଁୁ କ’ଣ କହୁଛି େଯ ମଁୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅେଟ! େମାେତ ତ କହୁଛ େଯ ତୁେମ ମାତା..ପିତା...େତେବ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
ତୁମରି କୃପାରୁ ସୁଖ ଅପାର । ଏେବ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି । େତେବ ଏହି ଗାୟନ େକଉଁ ସମୟର - ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । େଯମିତି ପକ୍ଷୀ ଚଁୁ
ଚଁୁ କରୁଥା’ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା’ର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ । େସମିତି ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଚଁୁ ଚଁୁ କରୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ବସି
ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ େହଲା ଅସତ୍ୟ କଥା । ଏଭଳି ଅସତ୍ୟ କିଏ କରାଇଲା ? ରାବଣ । ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ସବୁ ସତ୍ୟ
କଥା କହୁଥିେଲ । େଚାରି, ଠକାମି ଆଦି କିଛି ବି ନଥିଲା । ଏଠାେର େକେତ େଚାରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି । ଦୁନିଆେର ତ ଠକାମି ହିଁ ଠକାମି ।
ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ — ପାପର ଦୁନିଆ , ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ । ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖର ଦୁନିଆ । ଏହା େହଲା ବିକାରୀ େବଶ୍ୟାଳୟ,
ସତ୍ୟଯୁଗ େହଲା ଶିବାଳୟ । ବାବା େକେତ ଭଲଭାେବ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ନାମ ମଧ୍ୟ େକେତ ଭଲ - ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ ରୀୟ
ବିଶ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏେବ ବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିବାନ କରୁଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ଉପେର ବିଜୟୀ ହୁଅ େତେବ ତୁେମ ଜଗତ୍ଜିତ୍ େହବ ।
ଏହି ‘କାମ’ ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅେଟ । ପିଲାମାେନ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସି ଆମକୁ େଦବୀ-େଦବତା କର ।
ବାବାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ମହିମାକୁ ତୁେମମାେନ ହିଁ ଜାଣିଛ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ଜାଣିଛ େଯ େସ େହେଲ ପ୍େରମର ସାଗର । ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏେତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର
ସ୍େନହ । ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି େତଣୁ ଛାତ୍ରମାେନ କ’ଣରୁ କ’ଣ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍େନହର ସାଗର େହବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ େହବ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମ ମଧ୍ୟ
ପରସ୍ପରକୁ ସ୍େନହ କର । ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ସ୍େନହ େହଲା - ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ େଦବା । ତୁେମମାେନ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛ ।
ପରସ୍ପରକୁ େକେବ ବି ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ନେଚତ୍ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି କାହାର ତିରସ୍କାର କରିବ
େତେବ ଧର୍ମରାଜର ଦଣ୍ଡାମାଡ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ । େତଣୁ େକେବ ବି କାହାକୁ ଘୃଣା କରନାହିଁ କିମ୍ବା ତିରସ୍କାର କରନାହିଁ । ତୁେମମାେନ
େଦହ-ଅଭିମାନେର ଆସିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ପତିତ େହାଇଗଲ । ଏେବ ବାବା େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ ତୁେମ ପବିତ୍ର େହାଇଯାଉଛ
। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିକଥା ବୁଝାଅ େଯ ଏେବ ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୁରା େହଲା । ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା-ମହାରାଣୀ ଥିେଲ େସମାେନ
ପୁଣି ୮୪ଜନ୍ମ େନଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅେଧାପତନ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏେବ ବାବା ପୁର୍ନବାର ଆସି େସମାନଙ୍କୁ
ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ େକବଳ େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ପବିତ୍ର େହାଇଯିବ । ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଦୟାର ସାଗର େହାଇ ସାରା ଦିନ େସବାର ହିଁ ଖିଆଲ କରିବା ଦରକାର । ବାବା ନିର୍ଦ୍େଦଶ େଦଉଛନ୍ତି — ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାେନ,
ତୁେମମାେନ ଦୟାର ସାଗର େହାଇ ବିଚରା େଯଉଁମାେନ ଦୁଃଖି େହାଇଯାଇଛନ୍ତି, େସହି ଦୁଃଖି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର । େସମାନଙ୍କୁ
ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତେର ପତ୍ର େଲଖିବା ଦରକାର । ବାବା କହୁଛନ୍ତି େମାେତ ମେନପକାଅ ଏବଂ ବର୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମେନପକାଅ ।
େତେବ ସମସ୍ତ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ । ତୁେମମାେନ
ହିନ୍ଦୀେର ମଧ୍ୟ ଚିଠି େଲଖିପାରିବ । େସବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ଦରକାର । ବହୁତ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ
ଆତ୍ମଘାତ କରୁଛନ୍ତ,ି େସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁେମ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଜୀବଘାତ କରିବା ମହାପାପ ଅେଟ । ଏେବ ଶିବବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଶ୍ରୀମତ େଦଉଛନ୍ତି । େସ େହେଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବବାବା ! ତୁମକୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତ ଏକମାତ୍ର
ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । େସ େକେବ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରେର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ବାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ । ଆଜିକାଲି ତ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ର ଉପାଧି େଦଇେଦଉଛନ୍ତି । କାହିଁ େସ ନିର୍ବିକାରୀ େଦବତା ଏବଂ କାହିଁ ଇଏ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ — ରାତି ଦିନର
ଫରକ ରହିଛି । ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି — ପ୍ରଥେମ େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟେର ବାବାଙ୍କର ସନ୍େଦଶ
ପହଞ୍ଚାଅ । ତୁେମାମେନ ମଧ୍ୟ ସନ୍େଦଶବାହାକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ । ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା େକବଳ ଜେଣ ଅଟନ୍ତି । ବାକି
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ । ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା —
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ । ଦୟାଶୀଳ େହାଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖି କରିବାର େସବା କରିବାକୁ େହବ । ବାବାଙ୍କ ସମାନ

ମାଷ୍ଟର ପ୍େରମର ସାଗର େହବାକୁ ପଡିବ ।
(୨) “ଭଗବାନଙ୍କର ଆେମ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ” ଏହି ନିଶା ବା ଖୁସୀେର ରହିବାକୁ େହବ । େକେବ ବି ମାୟାର ଓଲଟା ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ ।
େଦହୀ-ଅଭିମାନୀ େହାଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସ୍ମୃତି ରୂପକ ସ୍ ◌ିଚ୍ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ସିଦ୍ଧି ସ୍ ରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ସ୍ଥିତିର ଆଧାର ସ୍ମୃତି ଅେଟ, େତଣୁ ସର୍ବଦା ମନ ଭିତେର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ େଯ “ମଁୁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା
େମାର” । େତେବ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
କରିପାରିବ । େଯପରି ସ୍ ◌ିଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଚାରିଆେଡ ଆେଲାକିତ େହାଇଯାଏ େସହିପରି ଏହି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ
ସ୍ ◌ିଚ୍ ଅେଟ । ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରୂପକ ସ୍ ◌ିଚ୍ ଉପେର ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ େତେବ ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର
କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବ । େଯେହତୁ ତୁମର ଜନ୍ମ ନୂଆ େତଣୁ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ େହବା ଦରକାର, ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି
ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବା ଦରକାର — ଏହି ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ସିଦ୍ଧି ସ୍ ରୂପର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ ରୂପ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରୁହ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

ମାେତଶ୍ ରୀଙ୍କର ଅନେମାଲ ମହାବାକ୍ୟ :
(୧) “ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଭୂଲ େହେଲ ୧୦୦ ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ” : ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି, ସାକ୍ଷାତ
ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯଦି େକୗଣସି କାରଣରୁ ବିକର୍ମ େହାଇଯିବ େତେବ ବହୁତ କଡା ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । େଯପରି
ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେର ଚାଲିେଲ ୧୦୦ ଗୁଣା ଫାଇଦା ରହିଛି େସହିପରି େକୗଣସି ଭୂଲ୍ େହାଇଗେଲ ପୁଣି ୧୦୦ ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
େସଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ୍ େହାଇ ଚାଲିବ େତେବ ଶକ୍ତିହୀନ େହାଇଯିବ, େସଥିପାଇଁ େଛାଟ
େଛାଟ ଭୂଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ େହବ ଏବଂ ଆଗକୁ େଯପରି େସହି ଭୂଲ୍ ନହୁଏ । େଦଖ, େଯପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିେଶଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭୂଲ
କରନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡା ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଅେଧାପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କେର େତେବ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏେତ କଡା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନଥାଏ । ତୁେମମାେନ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େବାଲି କହୁଛ େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
େସତିକି େଦୖବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଛ େତଣୁ େସତିକି ସଚ୍ଚା େହାଇ ରହିବାକୁ େହବ ।
(୨) ପରମାତ୍ମା ଅର୍ନ୍ତଯ୍ୟାମୀ କିପରି ?
େଲାକମାେନ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ । େତେବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଅର୍ଥ ନୁେହଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ
ଜାଣନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଅର୍ଥ ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ବାକି ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା
ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି େତେବ ଏହାର ଅର୍ଥ େହଲା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଖୁଆଇଥା’ନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ
ମାରିଥା’ନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେର ଏଭଳି କିଛି ନୁେହଁ । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ଅନୁସାେର ଜନ୍ମ େନଇଥା’ନ୍ତି । ଏହାର
ଅର୍ଥ ନୁେହଁ କି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ବା ଭଲ ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିେବ । ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତେର କ’ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ । ତାଙ୍କ ଭିତେର ସାରା ଦିନ ଭିତେର େକବଳ ମାୟାବୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ
ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତେର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ, ବାକି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଏ କ’ଣ ଜାଣୁଥିେବ । ପରମାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି
ଏେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ,ି େସମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କିପରି େହବ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ
ଜଣାଅଛି । ଏେବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଛି, େସମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କରିବା, ଶ୍େରଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା େଦବା ଏବଂ
େସମାନଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏକଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି । ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମଁୁ ରଚୟିତା ଏବଂ େମାର ରଚନାର
ଆଦି-ମଧ୍ୟ-ଅନ୍ତର ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି େସହି ପରିଚୟ ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ େଦଉଛି । ଏେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କ
ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ େତେବ ଯାଇ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇପାରିବ ଏବଂ ଅମରେଲାକକୁ ଯାଇପାରିବ । େତେବ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ
ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ େବାଲି କୁହାଯାଏ ।

