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ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ

ଓମ୍ ଶାନ୍ତି

“ବାପଦାଦା”

ମଧୁବନ

“ମିେଠ ବଚ୍େଚ:— ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମେନ ପକାଅ, ରୁହାନୀ ଡାକ୍ତର ବାବା ତୁମକୁ ନିେରାଗ େହବା ପାଇଁ
େଗାଟିଏ ମାତ୍ର ଔଷଧ େଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତ—
ି ପିଲାମାେନ, େମାେତ ମେନ ପକାଅ ।”
ପ୍ରଶ୍ନ:ନିେଜ ନିଜ ସହିତ େକଉଁ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିେଲ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ?
ଉତ୍ତର:ନିେଜ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ—ମଁୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା ଯାହା କିଛି େଦଖୁଛି ଏସବୁ ତ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । ବାସ୍, େକବଳ
ବାବା ଏବଂ ଆେମ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ରହିବୁ । ମିଠା ବାବା େମାେତ ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରିେଦଉଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭାବେର
ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ । ଏକାନ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଅ େତେବ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । ପରମପିତା ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ । ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପାଦେର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ ସଂଗମଯୁଗ ମେନ ରହିବା
ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁେମମାେନ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାେର ଜାଣିଛ । େତେବ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିେର ମେନ ରହୁ େଯ—ଆେମ
ଏେବ ଏହି ସଂଗମଯୁଗେର ପୁରୁେଷାତ୍ତମ େହଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ରାବଣର ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାବା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । େଯମିତି
େକୗଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ େତେବ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିେର ଉଡି-ଉଡି ସୁଖ ପାଇଥାଏ । ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ
ଏହା େହଉଛି ରାବଣର ପଞ୍ଜୁରୀ । ଏଠାେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି । ଏେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ତୁମକୁ
ବାହାର କରିବା ପାଇଁ । ଏଠାେର ସମସ୍େତ ତ ମନୁଷ । ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଯାଇଛି—େଦବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତେର ଲେଢଇ
େହଲା ପୁଣି େଦବତାମାେନ ଜିତିେଲ । ବାସ୍ତବେର ଲେଢଇର ତ େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ତୁେମ ଏେବ ଅସୁରରୁ େଦବତା େହଉଛ । ଆସୁରୀ
ରାବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ବିକାର ଉପେର ତୁେମ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ରାବଣ ସମ୍ପଦ୍ରାୟ ଉପେର ନୁେହଁ । ୫ ବିକାରକୁ ହିଁ ରାବଣ କୁହାଯାଏ
। ବାକି କାହାକୁ ଜଳାଇବାର େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ଏେବ ତୁେମ ବହୁତ ଖୁସି େହଉଛ େଯ ଆେମ ଏମିତି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ େଯଉଁଠାେର ନା
ଗରମ ଥିବ ନା ଶୀତ । େସଠାେର ସବୁେବେଳ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହିଁ ରହିଥାଏ । ଏେବ େସହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ ର୍ଗର ବସନ୍ତଋତୁ ଆସୁଛି ।
ଆଜିକାଲି ବସନ୍ତଋତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ େସଠାେର ଆମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଅନୁଭବ େହବ,
େସଠାେର ଗରମ ଲାଗିନଥାଏ । ଗରମ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ େହାଇଥାଏ । ଅେନକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । େତଣୁ
ଏଭଳି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ସହଜ ଔଷଧ େଦଉଛନ୍ତି । ଦୁନିଆର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗେଲ
ବହୁତ ଔଷଧ ଆଦି ମେନ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାେର ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖେର ତ େକୗଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ । େକବଳ ତାଙ୍କୁ ମେନ
ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ସବୁ େରାଗ ଭଲ େହାଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ ।
ପିଲାମାେନ କହୁଥିେଲ ଆଜି ପାଠ୍ୟଚକ୍ରେର ଆେଲାଚନା କରିବା େଯ ଚାର୍ଟ କିଭଳି େଲଖିବା ଉଚିତ୍ ? ବାବାଙ୍କୁ କିଭଳି ମେନ ପକାଇବା
ଉଚିତ୍ ? ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରିବା । ବାବା ତ େକୗଣସି କଷ୍ଟ େଦଉନାହଁାନ୍ତି େଯ ତୁେମ ବସି କରି େଲଖି, କାଗଜ ଖରାପ
କର । ଏଭଳି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ । ବାବା ତ େକବଳ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିେର ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । ଅଜ୍ଞାନ କାଳେର
ପିତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା କି! େସହିଭଳି ଏଠାେର ମଧ୍ୟ େକୗଣସି ପଢା େଲଖାର ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ । ବାବାଙ୍କୁ ତୁେମମାେନ କହୁଛ—ବାବା ଆେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ । େତେବ ଏକଥା ଅନ୍ୟମାେନ ଶୁଣିେଲ କ’ଣ କହିେବ ?
ତୁେମମାେନ କହୁଛ େଯ—ଆେମ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କର େହାଇଛୁ ? େତେବ କ’ଣ ପାଇଁ େହାଇଛ ? ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ ରାଜତ୍ ର
ସମ୍ପତ୍ତି େନବା ପାଇଁ । େତେବ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ତୁେମ କାହିଁକି ଭୁଲିଯାଉଛ ? ଏଭଳି ବାବା, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏେତ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି
ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ତୁେମ ମେନ ପକାଇପାରୁ ନାହଁ! େକେତ ଥର ତୁେମ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନଇଛ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉଛ । ଯଦି
ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବାର ଅଛି େତେବ ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ ଏବଂ େଦୖବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ । ପୁଣି
େଲଖିବା କ’ଣ ଦରକାର ? ଏକଥା ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାର, ନାରଦର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ନା । ସିଏ ନିେଜ କହୁଥିେଲ ମଁୁ
ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ । ତୁେମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆେମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଅଟୁ । ଆେମ ମିଠା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହି େକେତ
ଖୁସି େହଉଛୁ । ଯିଏ େଯେତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ରହିେବ ସିଏ େସେତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର େଯାଗ୍ୟ େହେବ । େଯମିତି
େକୗଣସି ଗରୀବ ଘରର ପିଲା ଯଦି ସାହୁକାର ଘରର େପାଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୁଏ େତେବ େସ େକେତ ଖୁସି େହାଇଥାଏ । ସିଏ େକବଳ ତା’ର ପିତା
ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମେନ ପକାଇଥାଏ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅେନକ ଅଛନ୍ତି େଯଉଁମାେନ େବହଦର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇ ମଧ୍ୟ
ରାଜ୍ୟପଦ େନବାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା । େଯଉଁ ବାବା ସ୍ ର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ
ପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ େପାଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବ ନାହିଁ େତେବ ଏହା
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା େହଲା ନା । େତଣୁ ତୁମର ଘଡି-ଘଡି ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମେନ ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମିଠା ମିଠା ସିକିଲଧା ପିଲାମାେନ, ତୁେମମାେନ େମାେତ େପାଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛ । ବାବାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ ନା ।
ବାବା ହିଁ ସ୍ ର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତ,ି ତୁମକୁ ସ୍ ର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି । ତୁେମ ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ—ବାବା, ଆେମ ପତିତ, ଆମକୁ
ଆସି େକାଳକୁ ନିଅ । ନିେଜ ନିଜକୁ କହୁଛ—ଆେମ ଛି-ଛି ପତିତ, କାଙ୍ଗାଳ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟୁ.... । ତୁେମ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର େବହଦର
ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ଡାକି ଆସୁଥିଲ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏେତ ଦୁଃଖ ନଥିଲା । ଏେବ ମନୁଷ୍ୟକୁ େକେତ ଦୁଃଖ
େଭାଗିବାକୁ ପଡୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି େତେବ ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶର ସମୟ େହାଇଥିବ । ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏହି ଲେଢଇ ପେର ପୁଣି
େକେତ ଜନ୍ମ, େକେତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଢଇର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ କି ଲେଢଇ ଲାଗିବ ନାହି,ଁ ନା େକୗଣସି ଦୁଃଖ ଏବଂ େରାଗର ନାମ
ରହିବ । ଏେବ ତ େକେତ ପ୍ରକାରର େରାଗ େହଉଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାେନ, ମଁୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିେଦବି
। ତୁେମ େମାେତ େହ ଭଗବାନ କହି ମେନ ପକାଉଛ, କହୁଛ ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି, ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଦିଅ । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସମସ୍େତ
ମାଗିଥା’ନ୍ତି । ଏଠାେର ସବୁ ଆେଡ େକବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି । ଶାନ୍ତି ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ମତ େଦଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ
ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ େଯ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ । ଶାନ୍ତି ତ ମିଠା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା
ଦ୍ ◌ାରା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁେମ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ େକେତ େମହନତ କରୁଛ ତଥାପି ମଧ୍ୟ େସମାେନ
ବୁଝୁନାହଁାନ୍ତି । ତୁେମ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖିପାରିବ—ଆପଣ ଅଯଥାେର କାହିଁକି ପଇସା ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି ? ଶାନ୍ତିର
ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତ,ି ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ବଡ-ବଡ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ
କାଗଜେର ରାଜକୀୟ ଭାବେର ଚିଠି େଲଖିବା ଦରକାର । େକହି େକହି ବହୁତ ଭଲ କାଗଜ େଦଖି ଭାବନ୍ତି ଏହା େବାଧ ହୁଏ େକୗଣସି ବଡ
େଲାକଙ୍କର ଚିଠି । େତେବ େସମାନଙ୍କୁ କୁହ, ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତି େବାଲି ଯାହା ତୁେମ କହୁଛ ଆଗରୁ ଏମିତି େକେବ େହାଇଛି ଯାହା ପୁଣି ବି
େହବ । େତେବ ନିଶ୍ଚିତ େକେବ ମିଳିଥିବ । ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାେନ ଜାଣିଛ, ତୁେମ ତା’ର ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ େଲଖିପାରିବ । ବାବା ହିଁ ଆସି
ବିଶ୍ େର ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିେଲ । େସ ସମୟେର ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହଉଛନ୍ତି େସହି ରାଜଧାନୀର
ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ । ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ବିଷୟେର କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ । େତେବ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର
ନା । ସିଏ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ରଥ େହଉଛନ୍ତ,ି େଯଉଁ ରଥ ଦ୍ ◌ାରା ବାବା ଏେତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ େହଉଛି
ପଦ୍ମାପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ । େତଣୁ ବିଚାର କର—କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ େକେତ ନିଶା ରହୁଛି ଏେବ
ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ େଦବାକୁ େହବ । ଜ୍ଞାନ ତ େକବଳ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ପାଖେର ଅଛି । ସିଏ େଯେତେବେଳ ଆସିେବ
େସେତେବେଳ ହିଁ ଜ୍ଞାନ େଦେବ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ େକହି େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଭକ୍ତି ତ ସବୁ ଭକ୍ତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ
ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ େଦଉଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନର େକୗଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି େହାଇନାହିଁ । ଜ୍ଞାନ ତ କାନ ଦ୍ ◌ାରା ଶୁଣାଯାଏ । ଏେତ
ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଯାହା ତୁେମ ରଖୁଛ ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ । ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ । ତୁେମ େଯଉଁ େନାଟ େଲଖୁଛ ତାହା
ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ । ଏସବୁ ତ େକବଳ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ େଲଖୁଛ । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କର େତେବ ମେନ ରହିବ, ତୁେମ ତ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ । ତୁମ ବୁଦ୍ଧିେର େକବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିବ ।
ଆତ୍ମା ଅବିକଳ ବାବାଙ୍କ ପରି ଭରପୂର େହାଇଯିବ ନା । ବାକି ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଏହି ଆଖି ଦ୍ ◌ାରା େଦଖୁଛ େସସବୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ
େହାଇଯିବ । େଶଷ ସମୟେର କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ ।
ବାବା େହଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର । ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, େଗାଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି । ଦିନକୁ ଦିନ
େଯଉଁ ଶରୀର ମିଳୁଛି ତାହା ଛି-ଛି ପତିତ ହିଁ ମିଳୁଛି । ଏେବ ତୁେମ ପିଲାମାେନ ଜାଣିଛ ଆେମ ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ େହଉଛୁ । ଆମକୁ ବାବା ହିଁ
ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି । େକୗଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ କରୁନାହଁାନ୍ତି । ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍େରଷ୍ଠାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ବାବା
କହୁଛନ୍ତ—
ି ସ୍େନହୀ ସନ୍ତାନମାେନ, ମଁୁ ତୁମକୁ ନୟନେର ବସାଇ େନଇଯିବି । ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ନୟନର ମଧ୍ୟ ଭାଗେର
ବିରାଜମାନ କରୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତ—
ି େହ ଆତ୍ମାମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିେର େନଇଯିବି ।
ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, େସଥିପାଇଁ ଏେବ ପରିଶ୍ରମ କର । ନିେଜ ନିଜକୁ ପଚାର—ମଁୁ ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ େକେତ ମେନ ପକାଉଛି ?
ହୀର୍-ରାଞ୍ଝାଙ୍କର ବିକାର ପାଇଁ ପ୍େରମ ନଥିଲା । ଶାରୀରିକ ପ୍େରମ ଥିଲା । ପରସ୍ପରକୁ ମେନ ପକାଇବା ମାତ୍େର ସାମନାକୁ
ଆସିଯିବାର ଅନୁଭବ େହଉଥିେଲ ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଭିତେର ମିଶିଯାଉଥିେଲ । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଅ ।
େସମାେନ େହଉଛନ୍ତି େଗାଟିଏ ଜନ୍ମର ପ୍େରମିକ ପ୍େରମକା ଏବଂ ତୁେମମାେନ େହଉଛ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍େରମିକ ପ୍େରମିକା ।
ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ହିଁ େହାଇଥାଏ । ପ୍େରମିକ-ପ୍େରମିକା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗେର ରହିବ ନାହିଁ । େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ପବିତ୍ର ରହିଥା’ନ୍ତି । େକବଳ ମନେର ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ, ସମ୍ମୁଖେର େଦଖିେଲ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ େଦଖିବାର
କିଛି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ତୁେମ େକବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କର ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ । େତେବ
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମେନ କରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିେର ମେନ ପକାଇବାକୁ େହବ । ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି—ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତୁେମ ଏପରି
ପ୍େରମିକା ଥିଲ ଯାହାକି ଏକମାତ୍ର ପ୍େରମିକ ଉପେର ବଳି ଚଢୁଥିଲ, କହୁଥିଲ--େହ ପ୍ରିୟତମ, ଆପଣ ଆସିେଲ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପେର
ସମର୍ପଣ େହାଇଯିବି । ଏେବ େସହି ପ୍ରିୟତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ େଗାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଯିଏ େଯମିତି ଅଟନ୍ତି
ସିଏ େସମିତି କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଥା’ନ୍ତି । ତୁେମ ଏେବ େଗାରା (ପବିତ୍ର) େହଉଛ େତେବ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ େଗାରା

େହବ । ଆତ୍ମାେର ହିଁ ଖାଦ ପେଡ । ଏେବ ତୁେମ େମାେତ ମେନ ପକାଅ େତେବ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ । ଏଠାକୁ ତୁେମ ପିଲାମାେନ
ଆସୁଛ, ଏକାନ୍ତେର ରହିବା ବହୁତ ଭଲ । ପାଦ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ପାଦେର ଚାଲି-ଚାଲି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତ,ି େସମାେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବେର
ରହିଥା’ନ୍ତି, ହାତେର ମାଳା ଗଡାଇଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ କାହାକୁ େହେଲ େଦଖନ୍ତି ନାହି,ଁ ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲିଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ େକବଳ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି । େସମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହଁାନ୍ତି । େମାେତ ତ କହୁଛନ୍ତ,ି ମଁୁ ନାମ ରୂପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭିନ୍ନ ଅେଟ । େତେବ ମଁୁ ତ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ ରୂପ, େମାେତ କିପରି େଦଖିେବ! କିପରି ମେନ ପକାଇେବ! େକହି ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତି । ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ
ଏେବ ଜଣାପଡୁଛି େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ । ମଧୁବନର ତ ଗାୟନ ବହୁତ ରହିଛି । ଏହା େହଉଛି ସତ୍ୟ-ସତ୍ୟ ମଧୁବନ, େଯଉଁଠାକୁ
ତୁେମମାେନ ଆସୁଛ । େତଣୁ େଯେତ ପାରୁଛ ତୁେମ ଏକାନ୍ତେର ବସି େମାେତ ମେନ ପକାଅ । କାହାକୁ େହେଲ ମଧ୍ୟ େଦଖ ନାହିଁ । ଛାତ
ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଅ । ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ । ରାତିେର ୧/୨ଟା େବେଳ ଉଠିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କର । ତୁେମ ନିଦ୍ରାଜିତ୍ ଆତ୍ମା ଅଟ । େତଣୁ ରାତିେର ଜଲଦି େଶାଇଯାଅ । ପୁଣି ୧୨ଟା େବେଳ ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ
ଏକାନ୍ତେର ବସି େଯାଗର ଯାତ୍ରା କରିଚାଲ । କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ଜମା କରିବାକୁ େହବ େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନପକାଇ ତାଙ୍କର ମହିମା
କରିବାେର ଲାଗିଯାଅ । ପରସ୍ପର ଭିତେର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିେଯାଗିତା କରୁଥାଅ । ବାବା େକେତ ମିଠା, ତାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇେଲ ହିଁ ପାପରୁ
ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବ । ଏଠାେର (ମଧୁବନ) ତୁେମ ବହୁତ ଜମା କରିପାରିବ । ଏହି ସୁେଯାଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଭଲ ମିଳୁଛି । ଘେର ରହି ତ ତୁେମ
ଏଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ । ଦୁନିଆର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଖରାପ । େସଠାେର େଯାଗର ଯାତ୍ରା
ଏେତ ମାତ୍ରାେର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େତେବ ଏଥିେର େଲଖିବାର ମଧ୍ୟ େକୗଣସି କଥା ନାହିଁ । ପ୍େରମିକ-ପ୍େରମିକା କ’ଣ କିଛି
େଲଖୁଥିେଲ କି! େତଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର—ମଁୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହିଁ ତ ? ମଁୁ େକେତ ଜଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି େଦଇଛି ? ଏଠାକୁ
ତୁେମ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ େତଣୁ ଏଠାେର ବହୁତ େଚଷ୍ଟା କର, ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତେର ବସିଯାଅ । ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କର,
ଏହା ହିଁ େହଉଛି ଜମା କରିବାର ସମୟ । ତୁେମ ଏଠାକୁ ୫-୭ ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛ, ମୁରଲୀ ଶୁଣି ଯାଇ ଏକାନ୍ତେର ବସ । ଏଠାର ତ ତୁେମ
ବାବାଙ୍କ ଘେର ବସିଛ, େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଅ ତାହା େହେଲ ତୁମର କିଛି ଜମା େହାଇଯିବ । ବହୁତ ମାତା କନ୍ୟା ବନ୍ଧନେର
ଅଛନ୍ତି । େସମାେନ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଉଛନ୍ତ,ି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର । ବିକାର ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର େଦଉଛି । ଶାସ୍ତ୍ରେର ଦ୍େରୗପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ େଦଖାଇଛନ୍ତି । େତେବ ତୁେମ ସମସ୍େତ ଦ୍େରୗପଦୀ ଅଟ ନା ।
େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମେନ ପକାଉଥାଅ । ବାବା େଯାଗ କରିବାର ଉପାୟ ତ ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି । ଏଥିେର ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବାର
େକୗଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ । ହଁ ପାଇଖାନା ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ େତଣୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସ୍ନାନ
କରିବାେବେଳ ମଧ୍ୟ େକୗଣସି େଦବତା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇବା
। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ମିଳିଛି । ଏହା େହଉଛି ୮୪ ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ । େତଣୁ ନିଜ ଭିତେର େକେତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କର ।
ନିେଜ ନିଜକୁ ପଚାର ଏପରି ମିଠା ମିଠା ବାବା ଯିଏକି େମାେତ ସ୍ ର୍ଗେର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଭିତେର େକେତ ମେନ
ପକାଇଲି ? ମନ େକଉଁ ଆଡକୁ େଦୗଡୁ ନାହିଁ ତ ? େକଉଁ ଆେଡ େଦୗଡିବି, ଦୁନିଆ ତ ଆଉ ନାହିଁ । ଏସବୁ ବିନାଶ େହବାର ଅଛି । ମଁୁ ଆଉ
ବାବା ହିଁ ରହିବୁ । ମନ ଭିତେର ଏହିଭଳି କଥା ହୁଅ େତେବ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ । ଏଠାକୁ େଯଉଁମାେନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି େସମାେନ େହଉଛନ୍ତି
ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ । ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଆସୁନାହଁାନ୍ତି ବୁଝିଯାଅ େଯ ଏମାେନ ଆଜି-କାଲିର ଭକ୍ତ । ଏମାେନ ବିଳମ୍ବେର ହିଁ ଆସିେବ ।
ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି େନବା ପାଇଁ ଆସିେବ । ଏହା େହଉଛି ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ।
େଯଉଁମାେନ ଧାରଣା କରୁନାହଁାନ୍ତି େସମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ େହଉନାହିଁ । ଏଠାକୁ (ମଧୁବନ) ତୁେମ ସେତଜ େହବା ପାଇଁ
ଆସୁଛ େତଣୁ ନିେଜ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର । ତୁେମ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ସପ୍ତାହେର ଏେତ େରାଜଗାର କରୁଛ ଯାହାକି ଘେର ୧୨ ମାସ
ଭିତେର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏଠାେର ସାତ ଦିନ ଭିତେର ନିଜର ଯାହା େଦାଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି େସସବୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ।
େସଥିପାଇଁ ବାବା ରାୟ େଦଉଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ମିଠା ମିଠା ସିକିଲେଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍େନହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ୍ । ଆତ୍ମିକ
ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍େତ ।
ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର :—

(୧) ଏକାନ୍ତେର ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମେନ ପକାଇ େରାଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ େହବ । ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ ବାବାଙ୍କ ସୃତିେର
ରହିବାେବେଳ ମନ ଏେଣେତେଣ େଦୗଡୁ ନାହିଁ ତ ? ମଁୁ ମିଠାବାବାଙ୍କୁ େକେତ ସମୟ ମେନ ପକାଉଛି ?
(୨) ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିେର ରହିବାକୁ େହବ େଯ ବାବା ଆମକୁ ରାବଣର ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ । ଏେବ ଆେମ ଏଭଳି ଦୁନିଆକୁ
ଯାଉଛୁ େଯଉଁଠାେର ନା ଗରମ ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଅଛି େସଠାେର ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ଋତୁ ରହିବ ।
ବରଦାନ:ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଦ୍ ◌ାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ।

ସ୍େଲାଗାନ:-

ସଂଗମଯୁଗେର େଯଉଁମାେନ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ସ୍ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ ରାଜ୍ୟର
ଅଧିକାରୀ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଆଜି ସ୍ ରାଜ୍ୟେର ଅଛ, କାଲି ବିଶ୍ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କରିବ । ଏହା େହଉଛି ଆଜି ଏବଂ
କାଲିର କଥା । ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାେନ ଆତ୍ମିକ ନିଶାେର ରହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଶା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସହଜେର ଭୁଲାଇ
େଦଇଥାଏ । ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା େକେବେହେଲ େକୗଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍କାରର ଅଧିକ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।
େସମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆର ହଦର କଥାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆେପ ଆେପ ଛାଡି େହାଇଯାଏ ।
େଯଉଁମାେନ ପ୍ରତ୍େୟକ େସେକଣ୍ଡେର, ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଶ୍ ◌ାସେର ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିଥା’ନ୍ତି
େସହିମାେନ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି େହାଇଯାଆନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

