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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ େହବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ
ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ େହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ତୁେମ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ େକଉଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ?
ଉତ୍ତର:ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ଏବଂ େଦୖବୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁେମମାେନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ
ଗୁପ୍ତ ରୂପେର କରୁଛ । ବଗିଚାର ମାଲିକ ବାବା ଆସି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି । େସହି ବଗିଚାେର
େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟାନକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଗୀତ:ଆଖିର ହ ଦିନ ଆୟା ଆଜ...
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ବୁଝାଇେବ ନା । ଆତ୍ମା
ଶରୀର ବିନା େକୗଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥେର ମାତ୍ର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗେର ଶରୀରର
ଆଧାର େନବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ସଂଗମଯୁଗକୁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂଗମଯୁଗ ପେର ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ
ଆସିବ । ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯିବ । ବାବା ଆସି ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ସଂଗମଯୁଗେର ବାବା
ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଯୁଗ େହଲା ନା । ଏହିଠାେର ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁେଷାତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁେମ
ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ରହିବ । ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ରାଧା-କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖେର ଅଛି । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାେନ ମଧ୍ୟ ମାନିେବ େଯ ବାସ୍ତବେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ
ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ ଥିେଲ । ଭାରତର େକେତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ମହିମା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ନିେଜ ହିଁ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ
ଅମୁକ ସ୍ ର୍ଗବାସୀ େହଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ ର୍ଗ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଏକଥା େକହି ବୁଝି ନାହଁାନ୍ତି । ନିେଜ ହିଁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି େଯ ସ୍ ର୍ଗକୁ
ଗଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନର୍କେର ଥିଲା । ସ୍ ର୍ଗ ତ େଯେବ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରିେବ େତେବ େହବ । ସ୍ ର୍ଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି
। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅେଟ ନା — ସ୍ ର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ । ମନୁଷ୍ୟ ତ ସ୍ ର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିେଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ପିଲାମାେନ
ଜାଣିଛ ଏ ଦୁନିଆ କାଲି ସ୍ ର୍ଗ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ ଥିଲା ପୁଣି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଉଛ ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି — ମଧୁର େଗହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାେନ, ତୁମ ଆତ୍ମା ପତିତ େହାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ନର୍କେର ହିଁ ଅଛି । କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏେବ
କଳିଯୁଗ େଶଷ େହବା ପାଇଁ ୪୦ ହଜାର ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି । େତେବ ନିଶ୍ଚୟ କଳିଯୁଗବାସୀ କୁହାଯିବ ନା । ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଅେଟ ନା ।
ମନୁଷ୍ୟ ବିଚରା େଘାର ଅନ୍ଧକାରେର ଅଛନ୍ତି । େଶଷ ସମୟେର େଯେବ ନିଆଁ ଲାଗିବ େତେବ ଏମାେନ ସବୁ ବିନାଶ େହାଇଯିେବ ।
ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାେର ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି । େଯେତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ େସେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ । ସକାଳୁ
ଉଠି ବହୁତ ସ୍େନହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ । ପ୍େରମର ଅଶ୍ରୁ ପେଛ ଆସୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟ ପେର ବାବା ଆସି
ମିଶୁଛନ୍ତି । ବାବା ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଆେମ ବିଷୟ ସାଗରେର ବୁଡି େକେତ ଦୁଃଖୀ େହାଇ ଆସିଛୁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା େରୗରବ ନର୍କ ଅେଟ । ଏେବ ବାବା ସାରା ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ମୂଳବତନ କ’ଣ — ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସି
ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ତୁେମ ଜାଣିନଥିଲ, ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି । ସ୍ ର୍ଗକୁ ଈଶ୍ ରଙ୍କର ବଗିଚା ଅଥବା ଫୁଲର ବଗିଚା
କୁହାଯାଉଛି । ବାବାଙ୍କୁ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ନା । ତୁମକୁ ଫୁଲରୁ ପୁଣି କଣ୍ଟା କିଏ କରୁଛି ? ରାବଣ । ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ
ଭାରତ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା, ଏେବ ଜଙ୍ଗଲ େହାଇଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲେର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବିଛା ଆଦିଥା’ନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗେର େକୗଣସି
ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ରହିେବ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରେର ତ ବହୁତ କଥା େଲଖି େଦଇଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ଇତ୍ୟାଦି
ଇତ୍ୟାଦି । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ ◌ାପରକୁ େନଇଯାଇଛନ୍ତି । ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପୂରା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅେଟ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକ
ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଏପରି ନୁେହଁ େଯ ବ୍ରହ୍ମା-ବିଷ୍ଣୁ-ଶଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତ,ି ନା । ପତିତ-ପାବନ େକବଳ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର
ଶିବବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଦ୍ଗତି େହାଇଥାଏ । ସଦ୍ଗତିର ସ୍ଥାନ େହଲା ଦୁଇଟି — ମୁକ୍ତିଧାମ ଏବଂ
ଜୀବନମୁକ୍ତିଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ର୍ଗ । ଏେବ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ େହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେର । ବାବା ହିଁ ଆସି
ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତ,ି ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେର ଆସୁଛନ୍ତି । ବାବାଙ୍କର
ନିଜର ତ ଶରୀର ନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ନିରାକାର ଈଶ୍ ର ପିତା େବାଲି କୁହାଯାଉଛି, ବାକି ସବୁ ସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି । ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି
ଇନ୍କାରେପାରିୟଲ୍ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରକାର ଈଶ୍ ର ପିତା । ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା । ତୁେମ ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ
େସଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟ । ବାବା ମଧ୍ୟ େସଠାେର ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ବାବା ହିଁ ଆସି ଆଦି ସନାତନ େଦବୀ-େଦବତା
ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । ମୂଳବତନେର େକୗଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର େଗାଟିଏ କଥାେର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି —

ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ମନ୍ମନାଭବ । ବାସ୍, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ େହଲ ଏହା ତ ବୁଝାପଡୁଛି । ଅଲଫ
ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାକୁ ମେନ ପକାଇେଲ — ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ । ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ େହବ
। ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ େହବ । ଅମରନାଥ ତୁେମ ପାର୍ବତୀମାନଙ୍କୁ ଅମରକଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଅମରନାଥକୁ
ମଧ୍ୟ େକେତ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଯାଉଛନ୍ତି । େସଠାେର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ । ସବୁ େହଲା ଠକାମି । ଟିକିଏ େହେଲ ସତ୍ୟ ନାହିଁ । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ
ଅଛି ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା... ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏଠାେର ସବୁ ମିଛ ଅେଟ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା । ଏପରି
ନୁେହଁ େଯ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଗ୍ଲାସ୍ କହିବା ମିଛ । ବାକି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟେର ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି । ଏକା ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ
କହୁଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁେମ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି । କୃତ୍ରିମ ହୀରା-େମାତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନା ।
ଆଜିକାଲି କୃତ୍ରିମର ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ରହିଛି । େସଗୁଡିକର ଚମକ ସତ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ େଦଖାଯାଏ । ଏହି କୃତ୍ରିମ ପଥର ସବୁ
ଭାରତେର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା । ପେର ବିେଦଶରୁ ଆସିଛି । ଅସଲି ଓ ନକଲିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ େଦଉଛନ୍ତି । ଜଣାପେଡ ନାହିଁ । ପୁଣି ଏଭଳି
ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟେର ପରଖିଥା’ନ୍ତି । େମାତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନକଲି ବାହାରିଛି ଟିେକ ବି ନକଲି େବାଲି ଜଣାପଡିବ ନାହିଁ
। ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େକୗଣସି ବି ସନ୍େଦହ ନାହିଁ । ସଂଶୟବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାର୍ହି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ
େକେତ େଢର ଆସୁଛନ୍ତି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏେବ ବଡ-ବଡ େଦାକାନ ଅର୍ଥାତ୍ େସଣ୍ଟର େଖାଲ, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ
େରାଜଗାରର େଦାକାନ ଅେଟ । ତୁେମ ସତ୍ୟ େଦାକାନ େଖାଲୁଛ । ବଡ-ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବଡ େଦାକାନ ରହିଥାଏ । େଯଉଁଠାକୁ
ବଡ-ବଡ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଯାଇଥାନ୍ତି । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ବଡ-ବଡ େସଣ୍ଟର େଖାଲ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ବିଲ୍କୁଲ୍ ଅଲଗା ଏପରି
କୁହାଯିବ ନାହିଁ େଯ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି ଚାଲି ଆସୁଛି । ନା । ଜ୍ଞାନ ଦ୍ ◌ାରା ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ େହଉଛି । େସଠାେର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ନିର୍ବିକାରୀ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିଲ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ େଯ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ବିଶ୍ ର ମାଲିକ ଥିେଲ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ଆଉ େକୗଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ । ପିଲାମାେନ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ତୁେମ ବୁଝୁଛ େଯ େଶଷେର
ସଂଗମର େସହି ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ôଚଛି ଯାହାକି ଆେମ ଆସି େବହଦର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ । େବହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ତ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ — େଶଷେର େସହି ଦିନ ଆସିଛି । େସମାେନ ଭାବୁଛନ୍ତି — ବହୁତ ଶସ୍ୟ
େହବ, ଏପରି େହବ । ଭାବୁଛନ୍ତି ଆେମ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ । ଭାବୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୂଆ ରକ୍ତ ଏମାେନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ େସଥିପାଇଁ ସରକାର େସମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ େମହନତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଝଗଡା କରି ପଥର ଆଦି ମଧ୍ୟ େସହିମାେନ ହିଁ
ମାରୁଛନ୍ତି । ହଙ୍ଗାମା କରିବାେର ପ୍ରଥେମ ଛାତ୍ରମାେନ ହିଁ ଆଗେର ଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନୂଆ ରକ୍ତ
େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରକ୍ତର ତ େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ତାହା େହଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହା ଆତ୍ମିକ
ସମ୍ପର୍କ ଅେଟ । କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବା ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ମାସର ସନ୍ତାନ ଅେଟ । େକେତକ ସନ୍ତାନ ଅେଲୗକିକ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ
କରିଥାନ୍ତି । ଈଶ୍ ରୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ଦିନ ବାତିଲ୍ କରିେଦବା ଉଚିତ୍ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ େଯ ମଁୁ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁଆଇବି । ଅେଲୗକିକ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନା । ତାହା େହଲା ଆସୁରୀ ଜନ୍ମ, ଏହା େହଲା ଈଶ୍ ରୀୟ
ଜନ୍ମ । ରାତି-ଦିନର ଫରକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ େଯେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ େତେବ ହିଁ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବ । ଏପରି ନୁେହଁ, ଈଶ୍ ରୀୟ ଜନ୍ମ
ପାଳନ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଆସୁରୀ ଜନ୍ମେର ପଡିବା । ଏମିତି ବି େହଉଛି । ଈଶ୍ ରୀୟ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଯାଉଛନ୍ତି
। ଆଜିକାଲି ତ ବିବାହର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ବିବାହକୁ େଯପରି ଭଲ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ େବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ନର୍କକୁ ଯିବାର
ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅେଟ ନା । ବାବା ବସି ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଏେବ ତୁମକୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ
ସହିତ ଈଶ୍ ରୀୟ ଜନ୍ମ ଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି । ମଁୁ ଶିବବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହି ସ୍ମୃତିେର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କେଲ ଶିବବାବା ହିଁ
ମେନ ରହିେବ । ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନମାେନ ହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆସୁରୀ ଜନ୍ମ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର । ଏହି ରାୟ ମଧ୍ୟ
ବାବା େଦଉଛନ୍ତି । ଯଦି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି େହାଇଥିବ େତେବ ହିଁ େହବ । ବାସ୍, ମଁୁ ବାବାଙ୍କର େହାଇଗଲି, େମାର ଆଉ େକହି
ନାହଁାନ୍ତ,ି େତେବ ଅନ୍ତ ମତି ଅନୁସାେର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ େହାଇଯିବ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର େଦହତ୍ୟାଗ କେଲ ପରଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ
େସହିପରି ମିଳିବ । ନେଚତ୍ ଅନ୍ତକାେଳ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କେର... ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାେହବେର ରହିଛି । ଏଠାେର ପୁଣି
କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ସମୟେର ଗଙ୍ଗା କୂଳେର ଥିବ । ଏସବୁ େହଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା । ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଛାଡିବା ସମୟେର
ମଧ୍ୟ ସ୍ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସ୍ଥିତିେର ଥାଅ । ବୁଦ୍ଧିେର ବାବା ଏବଂ ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିେର ରହୁ । ତାହା େସେତେବେଳ େହବ େଯେତେବେଳ
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଥିବ େତେବ ଅନ୍ତକାଳେର ସ୍ମୃତି ଆସିବ । ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏେବ
ଅଶରୀରୀ େହାଇ ଘରକୁ େଫରିଯିବାକୁ େହବ । ଏଠାେର ଅଭିନୟ କରି କରି ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନରୁ ତେମାପ୍ରଧାନ େହାଇଛ । ଏେବ ପୁଣି
ସତ୍ତ୍ ପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅପବିତ୍ର ଅେଟ େତେବ ଶରୀର ପୁଣି ପବିତ୍ର କିପରି ମିଳିବ ? ବାବା ବହୁତ
ଉଦାହରଣ େଦଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯେହତୁ ବାବା ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା । ଖାଦ ଅଳଙ୍କାରେର ନୁେହଁ ସୁନାେର ମିଶିଥାଏ । ୨୪
କ୍ୟାେରଟ୍ରୁ ୨୨ କ୍ୟାେରଟ୍ କରିବାକୁ େହେଲ ରୂପା ମିଶାଇେବ । ଏେବ ତ ସୁନା ହିଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ େନଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି
େଦଖ େନାଟ୍ ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । କାଗଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପ-କଳ୍ପ ଏପରି େହାଇ ଆସୁଛି । ପୂରା
ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଲକର୍ସ ଆଦି ସବୁ େଖାଲି େଚକିଂ କରୁଛନ୍ତି । େଯପରି କାହାର ତଲାସୀ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ ନା । ଗାୟନ ମଧ୍ୟ
ରହିଛି — କାହାର ମାଟିେର ଦବିଯିବ... ବିଶମ ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ େହବ । ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ଏସବୁ େହବ । େସଥିପାଇଁ ତୁେମ

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାେଗଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ । ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି କି । ତୁମକୁ ହିଁ ୨୧ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି । ତୁମ
ପଇସାେର ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, େଯଉଁଠି ପୁଣି ତୁେମ ହିଁ ନିବାସ କରିବ ।
ତୁେମ ପିଲାମାେନ ନିଜର ପୁରଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ନିେଜ ରାଜତିଳକ େନଉଛ । ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବା ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ େହବ ତ ନିଜର ପାଠପଢା ଦ୍ ◌ାରା ନା । କୃପା ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ ◌ାରା ନୁେହଁ । ପଢାଇବା ତ େହଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧର୍ମ ।
କୃପାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସରକାର ଠାରୁ ଦରମା ମିଳିଥାଏ । େସମାେନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢାଇେବ । ଏେତ ବଡ ପୁରସ୍କାର
ମିଳୁଛି ଯଦ୍ ◌ାରା ତୁେମ ପଦ୍ମାପଦମ୍ପତି େହଉଛ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦେର ପଦମର ଚିହ୍ନ େଦଇଥାନ୍ତି । ତୁେମ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଭବିଷ୍ୟେର
ପଦମ୍ପତି େହବା ପାଇଁ । ତୁେମ ବହୁତ ସୁଖୀ ସାହୁକାର, ଅମର େହଉଛ । କାଳ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ । ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ
ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ । ତୁମର ଆୟୁ ପୂରା େହାଇଯାଉଛି, ତୁେମ ଅମର େହାଇଯାଉଛ । େସମାେନ ପୁଣି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲମ୍ବା-ଚଉଡା ଚିତ୍ର
ତିଆରି କରିେଦଇଛନ୍ତି । ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏେତ େଡଙ୍ଗା ଥିେଲ । ତୁେମ ହିଁ ପାଣ୍ଡବ । େକେତ ରାତି-ଦିନର ଫରକ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ
େକହି ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା ତ େହାଇନଥାନ୍ତି । ୬ ଫୁଟର ହିଁ େହାଇଥାନ୍ତି । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପ୍ରଥେମ ପ୍ରଥେମ ଶିବବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି
େହଉଛି । ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ତ ବଡ କରି ତିଆରି କରିେବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥେମ ଶିବବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି େହଉଛି । ପୁଣି
େଦବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପୁଣି ବଡ-ବଡ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ପୁଣି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଡ-ବଡ ଚିତ୍ର
କରିେଦଉଛନ୍ତି । ପୂଜା ନିମନ୍େତ ହିଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ୧୨ ମାସେର ଥେର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଗତ୍ଅମ୍ବାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟହ କରୁଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି େଯ ତୁମର ଡବଲ ପୂଜା େହଉଛି । େମାର ତ େକବଳ
ଆତ୍ମା ଅଥବା ଲିଙ୍ଗର ହିଁ ପୂଜା େହଉଛି । ତୁମର ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପେର ଏବଂ େଦବତା ରୂପେର ମଧ୍ୟ ପୂଜା େହଉଛି । ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା
କେଲ େକେତ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି େତଣୁ କିଏ ବଡ େହେଲ ? େସଥିପାଇଁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ।
େକେତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ।
ବାବା େକେତ ଗହନ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତ,ି େତଣୁ ପିଲାମାେନ େକେତ ଖୁସି େହବା ଉଚିତ୍ । ଭଗବାନ-ଭଗବତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ
ଭଗବାନ ପଢାଉଛନ୍ତି । େକେତ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ଉଚିତ୍ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ ପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ ।
ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ େହବ । 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 ଈଶ୍ ରୀୟ ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ େହବ, ରକ୍ତ
ସମ୍ପର୍କ ନୁେହଁ । ଆସୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିେଦବା ଉଚିତ୍, ତାହା ପୁନର୍ବାର ମେନ ପଡିବା ଉଚିତ୍
ନୁେହଁ ।
(୨) ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାେଗଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ େହବ । ନିଜର ଟଙ୍କା-ପଇସା ଭାରତକୁ ସ୍ ର୍ଗ କରିବାେର ସଫଳ
କରିବାକୁ େହବ । ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ େଦବାକୁ େହବ ।
ବରଦାନ:ସ୍ମୃତିର ସ୍ ◌ିଚ୍ ଅନ୍ କରି େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ।
େଯଉଁଠାେର ପ୍ରଭୁପ୍ରୀତ ଅଛି େସଠାେର ଅଶରୀରୀ େହବା େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡର େଖଳ ସଦୃଶ ଅେଟ । େଯପରି
ସ୍ ◌ିଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍େର ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଏ େସହିପରି ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି େହାଇ ସ୍ମୃତିର ସ୍ ◌ିଚ୍ ଅନ୍ କର
େତେବ େଦହ ଏବଂ େଦହର ଦୁନିଆର ସ୍ ◌ିଚ୍ ଅଫ୍ େହାଇଯିବ । ଏହାମାତ୍ର େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡର େଖଳ । ମୁଖ
ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିେର ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ
। ଏହି ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲାଇବାର ଆତ୍ମିକ େବାମା ଅେଟ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଯଦି େଦୖହିକ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ମାଟିର େବାଝଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ େତେବ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ଥା େହାଇଯିବ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

