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“ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହବାର ଉପାୟ — ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି”

ଆଜି ବାପଦାଦା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ସ୍ ରୂପର ଶକ୍ତିକୁ େଦଖୁଥିେଲ । ପ୍ରତ୍େୟକ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ନିଜର
ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନ ହିସାବେର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନେର
ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ ରୂପ େକେତ ପରିମାଣେର େହାଇପାରିଛନ୍ତ,ି ତାହା ହିଁ େଦଖୁଥିେଲ । ପ୍ରତ୍େୟକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍େୟକ ଦିନ ନିଜକୁ
ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ କହି, ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଖେର ବା ମନେର ନମସ୍େତ କହି ୟାଦପ୍ୟାରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର େଦଉଛନ୍ତି । ଏହିଭିଳ
ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସମସ୍େତ େଦଉଛ ନା! େତେବ ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା େଯ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମିକ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ
କହି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ େଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ ରୂପେର ରହିବା ହିଁ ଏହି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିେଶଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ ରୂପର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ନିଜକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ । େତଣୁ ଏହାର
ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବା ମୂଳଦୂଆ େହଲା ଆତ୍ମିକ ସ୍ ରୂପେର ସ୍ଥିତ େହବାର ଶକ୍ତି । ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ହିଁ ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ
ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ବାପଦାଦା େଦଖୁଥିେଲ େଯ ଏେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର
ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ତୁେମମାେନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ େଯ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ
ମୁକ୍ତ େହବାର ଉପାୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁ ନାହଁ । କାରଣ ? ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍େୟକ କାର୍ଯ୍ୟେର
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣା ନାହିଁ । େସଥିପାଇଁ ଏକା ସମୟେର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ େହବ । କିନ୍ତୁ
ତୁେମମାେନ େକଉଁଥିେର ଢିଲା େହାଇଯାଉଛ ? େଗାଟିଏ ପେଟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛ େତେବ ବାଣୀେର କିଛିଟା ଢିଲା
େହାଇଯାଉଛ । େକେତେବେଳ ବାଣୀକୁ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛ େତେବ କର୍ମେର ଢିଲା େହାଇଯାଉଛ । େତଣୁ ଏକା ସମୟେର ତିେନାଟିକୁ
ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ହିଁ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୁକ୍ତି ବା ଉପାୟ । େଯପରି ସୃଷ୍ଟିକୁ
ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନା, ପାଳନା ଏବଂ ବିନାଶ — ଏହି ତିେନାଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ େସହିଭଳି ସର୍ବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହବା
ପାଇଁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମେର ଆତ୍ମିକ ସ୍ ରୂପେର ସ୍ଥିତ େହବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । େକେତେବେଳ ଯଦି ମାନସିକ ଶକ୍ତି
ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପକୁ ଠିକ୍ ରଖୁଛ େତେବ ବାଣୀେର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ େହାଇଯାଉଛି, ପୁଣି େସେତେବେଳ କହୁଛ ମଁୁ ତ ଏଭଳି
ଭାବିନଥିଲି, ଜାଣିପାରୁନି ଏଭଳି କାହିଁକି େହାଇଗଲା । େସଥିପାଇଁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିେନାଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ଉପେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ
ରହିବା ଦରକାର । କାରଣ ? ଏହି ତିନିଟିଯାକ ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ହିଁ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ ।
େତଣୁ ସର୍ବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ ଏହି ତିେନାଟିେର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ େହବା ଦରକାର । େଯଉଁମାେନ ଏହି ତିେନାଟି
ଯାକେର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି େସହିମାେନ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବେର ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର
ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନ ଗୁଡିକୁ େଦଖୁଥିେଲ କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ସହିତ ଏହି ତିେନାଟିର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । େତେବ ବନ୍ଧନ
ଗୁଡିକର ଲକ୍ଷଣ େହଲା — ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ପରବଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାେର ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ସମୟେର
ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବା ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଏ । େଯପରି େଲୗକିକ ଦୁନିଆେର ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖର ସାଧନ ଗୁଡିକ ଅଳ୍ପକାଳର ଖୁସି
ବା ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରାଇଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ବା ଅବିନାଶୀ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି େହାଇନଥାଏ । େସହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି
େହାଇଥିବା ଆତ୍ମା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନେର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ େସବା ରୂପକ ସାଧନ, ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ରୂପୀ ସାଧନ, େକୗଣସି
ନା େକୗଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ସାଧନ, ଶ୍େରଷ୍ଠ ସଂଗରୂପୀ ସାଧନ, ଏହି ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡିକ ଆଧାରେର ଚାଲିଥାଏ, େଯଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସାଧନ ଅଛି େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବା ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ େହବା ମାତ୍ରେକ େସମାନଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ
ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଏ । ସବୁେବଳ ପାଇଁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାେର ରହିନଥାଏ । େକେବ େକେବ ଖୁସିେର ଏଭଳି ନାଚୁଥିେବ
େସହି ସମୟେର ଲାଗିବ େଯପରି ଏହାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ େକହି ବି ଏେତ ଖୁସିେର ନଥିେବ େହେଲ କିନ୍ତୁ େଛାଟିଆ ପଥରଟି ଭଳି ବିଘ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ
ପାହାଡ ଅନୁଭବ କରି ଅଟକି ଯିେବ କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ନଥିବା କାରଣରୁ ସାଧନ ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଖୁସି ଆଧାରେର ନାଚୁଥିେଲ ।
େତଣୁ ସାଧନଠାରୁ ଦୂେରଇଗେଲ ନାଚିେବ କିପରି ? େସଥିପାଇଁ ତିେନାଟିଯାକ ରୂପେର ଆନ୍ତରୀକ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏକା ସାଥୀେର ରହିବା
ଆବଶ୍ୟକ । େତେବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧନ େହଲା — ମନର ସଂକଳ୍ପ ଉପେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ନିଜର
ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ହିଁ ଅଧୀନ େହବା କାରଣରୁ ପରାଧୀନତାର ଅନୁଭବ କରୁଛ । େଯଉଁମାେନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ଭିତେର
ରହିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ବହୁତ ସମୟ େସହିଥିେର ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥା’ନ୍ତି । େଯପରି ତୁେମମାେନ କହୁଛ ନା େକହି େକହି ପବନେର ଦୁର୍ଗ
ନିର୍ମାଣ କରିଥା’ନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପେର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ଭାଂଗି ଦିଅନ୍ତି । ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାେଚରୀ ତିଆରି
କରିଦିଅନ୍ତି, େସଥିପାଇଁ ପବନର ଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି । େଯମିତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ସଜବାଜ କରି ପୁଣି ବୁେଡଇ ଦିଅନ୍ତି,
େସହିଭଳି ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େହାଇଥିବା ଆତ୍ମା ବହୁତ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ େସଗୁଡିକୁ ପୁଣି ଭାଂଗି ଦିଅନ୍ତି ।

େଶଷେର ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ନିେଜ ହିଁ ଥକିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିରୁତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ େହାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ େକେବ େକେବ
ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ନିଜର ଭୂଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉପେର ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି । ପୁଣି ବି ସମୟ ଗଡିଯିବା ପେର ଭିତେର ଭିତେର
ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ମଁୁ ଠିକ୍ କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନର ଅଧୀନ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର େଦାଷକୁ
ଚିନ୍ତା କରିଚାଲିଥାଆନ୍ତି । େତଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧନ େହଲା ଏହିଭଳି ମାନସିକ ବନ୍ଧନ ବା ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା
ବୁଦ୍ଧିେର ତାଲା ପଡିଯାଏ ଏବଂ େଯେତ ବି ବୁଝାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । େତେବ ମାନସିକ ବନ୍ଧନର
ବିେଶଷ ଲକ୍ଷଣ େହଲା ନିଜର ଭୁଲ୍କୁ ହୃଦ୍େବାଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଏ େସଥିପାଇଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ ନ
କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକେବେହେଲ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବା ସଦାକାଳର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
େତେବ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାେର ଝୁଲିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଖୁସିେର ନାଚିବା ହିଁ ସଂଗମଯୁଗର ବିେଶଷତା େତଣୁ ସଂଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ
େହବା ସତ୍ତ୍ େ◌ ଯଦି ଏହି ବିେଶଷତାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହଁ େତେବ କ’ଣ କୁହାଯିବ ? େତଣୁ ନିଜକୁ େଚକ୍ କର ମଁୁ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର
ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ଭିତେର ନାହିଁ ତ ? ଚାେହଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ େହଉ ବା ଈର୍ଷା-ଦ୍ େ◌ଷର ସଂକଳ୍ପ େହଉ ବା ଅବେହଳା
ପଣିଆର ସଂକଳ୍ପ େହଉ ବା ଆଳସ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ େହଉ, ଏହିଭଳି େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ବନ୍ଧନର ଲକ୍ଷଣ ଅେଟ । େତେବ
ବାପଦାଦା ଆଜି ବନ୍ଧନଗୁଡିକୁ େଦଖୁଥିେଲ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା େକେତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ େଦଖୁଥିେଲ ।
େମାଟାେମାଟା ରସୀ ଗୁଡିକ ତ ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଇଛି, ଏେବ େକବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାର ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଯଦିଓ ଏହି ସୂତା ଗୁଡିକ ବହୁତ
ପତଳା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧିବାେର ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର । ଟିକିଏ ବି ଜଣାପଡିନଥାଏ େଯ ମଁୁ ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େହାଇଯାଉଛି କାରଣ ଏହି
ବନ୍ଧନ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଚଢାଇ େଦଇଥାଏ । େଯପରି ବିନାଶୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି େକେବେହେଲ ନିଜକୁ ନୀଚା ଅନୁଭବ
କେର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଳ ଭିତେର ପଡିଥିେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମହଲ ଭିତେର ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଅଥବା ଶୁନ୍ୟହସ୍ତ େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ
ନିଜକୁ ରାଜା େବାଲି ଭାବୁଥାଏ େସହିଭଳି ଏହି ନିଶାେର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା େକେବେହେଲ ନିଜର ଭୁଲ୍କୁ ହୃଦ୍େବାଧ କରିନଥାଏ । ସବୁେବେଳ
ନିଜକୁ ହୁଏତ ଠିକ୍ େବାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ନେଚତ୍ ଅବେହଳା ପଣିଆର ଆଶ୍ରୟ େନବ — ଏମିତି ତ େହାଇ ଆସୁଛି, ଏମିତି ତ ଚାଲି
ଆସୁଛି... େସଥିପାଇଁ ଆଜି େକବଳ ମାନସିକ ବନ୍ଧନ ବିଷୟେର ଶୁଣାଇଲୁ, ପୁଣି େକେବ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ବିଷୟେର ଶୁଣାଇବୁ ।
ବୁଝିଲ!
ଏେବ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ସବୁଥିେର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ କାରଣ ସଂଗମଯୁଗେର ଜୀବନମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ
ଭବିଷ୍ୟତେର ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା । ଆଗାମୀ େଗାଲ୍େଡନ୍ ଜୁବଲୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ
କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ େହବାର ଅଛି ନା ବା େକବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି । େତେବ ଜୀବନମୁକ୍ତ
େହବା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା । ଦୁନିଆର େଲାକମାେନ ତ େକବଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ତୁେମମାେନ ନିଜକୁ
ତିଆରି କରୁଛ । େତଣୁ ଏେବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଅ ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଆଧାରେର ସମସ୍େତ
ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ େହାଇଯିେବ । େବୖଜ୍ଞାନିକମାେନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦ୍ ◌ାରା ନିର୍ମିତ ସାଧନଗୁଡିକର ବନ୍ଧନେର ବାନ୍ଧି େହାଇଗେଲଣି ।
େନତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଦଖିେଲ ଜାଣିପାରିବ େସମାେନ ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ େକେତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ଭିତେର ବାନ୍ଧି
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି । କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି େତଣୁ ଏହା ବନ୍ଧନ େହଲା ନା । େତେବ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ଏେବ ନିେଜ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର, କାରଣ
ସମସ୍େତ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । େକହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହଁୁଛନ୍ତି, େକହି ଘର ଗୃହସ୍ଥରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହଁୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍କାର େକବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଶୁଭୁଛି । େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ ମୁକ୍ତିଦାତା େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା
େଦଖାଅ ବା ମୁକ୍ତିରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ । େତେବ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟେର ଚିତ୍କାର ପହଞ୍ଚୁଛି ତ! ନା, ଭାବୁଛ ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର କାମ ।
ଆମର କ’ଣ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନା, ବାବାଙ୍କୁ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା । ପ୍ରଜା ବା ଭକ୍ତ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ଦରକାର ।
ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦରକାର ନାହିଁ । େଯଉଁମାେନ ତୁମର ଭକ୍ତ େହେବ େସମାେନ ଆେପ ଆେପ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ େହାଇଯିେବ କାହିଁକି ନା
ଦ୍ ◌ାପର ଯୁଗେର ତୁେମମାେନ ହିଁ ପ୍ରଥେମ ଭକ୍ତ େହବ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥେମ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । େତଣୁ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏେବ ହିଁ ସମସ୍େତ ଅନୁକରଣ କରିେବ େସଥିପାଇଁ ଏେବ କ’ଣ କରିବ ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣ, ମୁକ୍ତିଦାତା ହୁଅ ।
ଆଚ୍ଛା!
ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବନ୍ଧନ ଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୁକ୍ତିଦାତା
େହଉଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସ,ି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତିେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଚାଲିଥିବା, ସର୍ବଦା
ସର୍ବଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା କରିବାର ଶୁଭଭାବନା ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର ଏବଂ
ନମସ୍େତ ।

ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ:- ଶୁଣିବା ସହିତ ସ୍ ରୂପ େହବାେର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା । ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂକଳ୍ପେର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା
କିଛି ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହର ସଂକଳ୍ପ ରଖ । େଯପରି ଆଜିକାଲି ଖବର କାଗଜେର ବା େକୗଣସି
େକୗଣସି ସ୍ଥାନେର ବିେଶଷ ଭାବେର ଆଜିର ବିଚାର” େଲଖୁଛନ୍ତି ନା, େସହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ମନ ଭିତେର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି
ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଏବଂ େସହି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାେର ନିଜ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ସ୍ ରୂପ ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ େସବାେର ମଧ୍ୟ ଲଗାଅ, େତେବ କ’ଣ େହବ ? ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି େହବ ଆଜି ଏହିଭଳି କରିବ,ି
ଆଜି ଏହିଭଳି କରିବି । େଯପରି େକୗଣସି ବିେଶଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମୟେର ମନ ଭିତେର ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ?
କାରଣ ମନ ଭିତେର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ େଯାଜନା କରିଥାଅ ନା — ଏଭଳି କରିବା, େସଭଳି କରିବା ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ବିେଶଷ ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ
ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି େହାଇଥାଏ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତେବଳାେର ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ଭରା ସଂକଳ୍ପ କର ଏବଂ ତାହାକୁ ମଝିେର ମଝିେର େଚକ୍
କର େତେବ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଭରା ଜୀବନ େହାଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଂକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାବାଲା ମଧ୍ୟ େହାଇଯିବ
। ବୁଝିଲ — ଦୁନିଆେର େଯପରି ଅେନକ ପ୍ରକାରର ମେନାରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥା’ନ୍ତି େସହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ
ମନ ପାଇଁ ମେନାରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଭବ େହଉ । ଆଚ୍ଛା!
(୨) ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ େଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟ ନା! କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ େଯାଗ ବିନା େକୗଣସି ବି ଅନୁଭବ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହାଇ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲ । ସର୍ବଦା ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାେର ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାେର
ଲାଗିଯାଅ ଏବଂ େସବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କର । େଯତିକି ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ େସବାେର ଲଗାଇଚାଲ । ଚାେହଁ ମନ ଦ୍ ◌ାରା, ଚାେହଁ ଧନ
ଦ୍ ◌ାରା, ଚାେହଁ ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା । କାରଣ େଗାଟିଏ ଜମାର ପଦ୍ମଗୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ । େତେବ ତୁେମମାେନ ତ ନିଜ ପାଇଁ
ହିଁ ଜମା କରୁଛ ଏବଂ ଅେନକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି େଗାଟିଏ ଜନ୍ମ ଜମା କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ୨୧ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ େହାଇଯାଉଛ । ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା ? େତଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
କରିଚାଲ । ଖୁସି ଖୁସିେର ନିଜକୁ େସବାେର ଆଗକୁ ବଢାଇଚାଲ । ସର୍ବଦା େଯାଗ ବଳ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍
ସ୍ଥିର ରଖି ଆଗକୁ ବଢିଚାଲ ।
(୩) ତୁେମମାେନ ନିଜର େଯାଗର ଖୁସି ଆଧାରେର ଅେନକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା େସବାଧାରୀ ଅଟ ନା । ସଚ୍ଚା େସବାଧାରୀ
ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଲଗନେର ମଗନ ରହୁଥିେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗନେର ମଗନ କରୁଥିେବ । କାରଣ ପ୍ରତ୍େୟକ
ସ୍ଥାନର େସବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅେଟ । ପୁଣି ବି ଯଦି ନିେଜ ନିେଜ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢୁଛ େତେବ ଏହିଭଳି ଆଗକୁ
ବଢିବା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା । ବାସ୍ତବେର ଏହି େଲୗକିକ ପାଠପଢା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିନାଶୀ ଅେଟ । ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର
େକବଳ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅେଟ । ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା । େଦଖ ତୁମ ଭଳି େସବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମାନୁସାେର େକେତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ସୁେଯାଗ ମିଳିଛି । ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁେଯାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ । େକାଟିକ ଭିତେର କାହାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । େତେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ
ମିଳିଗଲା ନା । େସହି ଅନୁସାେର ଖୁସିର ଅନୁଭବ େହଉଛି ? ଦୁନିଆେର ଯାହା କାହାରି ପାଖେର ନାହିଁ ତାହା ଆମ ପାଖେର ଅଛି । ନିେଜ
ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଖୁସିେର ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କର । େଯେତ େଯେତ ନିେଜ ଆଗକୁ ବଢିବ େସତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଆଗକୁ ବଢାଇ ପାରିବ । େତଣୁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମା, ଇଆେଡ ସିଆେଡ ଚାହିଁ ଅଟକି ଯିବାବାଲା ନୁେହଁ । ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ
େସବା ସମ୍ମୁଖେର ରହିଥାଉ, ବାସ୍ । ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିବ । େସଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ଅେନକ ଦିନ
ପେର ମିଳିଥିବା େଗହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅନୁଭବ କରିଚାଲ ।
ଚାକିରୀ କରୁଥିବା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ :
(୧) ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅେଟ ନା । ଏମିତି ତ ଭାବୁ ନାହଁ େଯ ଦୁଇଆେଡ କାମ ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରୀ ବି କରୁଥିବି ଏବଂ
ଈଶ୍ ରୀୟ େସବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବି । ଯଦି େକୗଣସି େସହିଭଳି ବନ୍ଧନ ଅଛି େତେବ ଦୁଇପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ
ନିର୍ବନ୍ଧନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇପେଟ ପାଦ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଟିକିବା । କାହାର କାହାର େସହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି
ଯାହାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି େଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନର ବନ୍ଧନ ରହିଛି େତେବ ତା’କୁ ଲଟକିବା କୁହାଯିବ । ଯଦି େଗାଟିଏ ପାଦ
ଏପେଟ, େଗାଟିଏ ପାଦ େସପେଟ ରହିବ େତେବ କ’ଣ େହବ ? ଯଦି େଗାଟିଏ େନୗକାେର େଗାଟିଏ ପାଦ ଆଉ େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଆଉ
େଗାଟିଏ ପାଦ ରଖିବ େତେବ କ’ଣ େହବ ? ଦୁଃଖୀ େହବ ନା, େତଣୁ ଦୁଇଟିଯାକ ପାଦ େଗାଟିଏ େନୗକାେର ରଖ । ସବୁେବେଳ ନିେଜ ନିେଜ
ସାହସ କର, କାରଣ ସାହସ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ସହଜେର ପାରି େହାଇଯିବ, ସବୁେବେଳ ଏହି କଥା ମେନ ରଖ େଯ େମା ସାଥୀେର ବାବା
ଅଛନ୍ତି । ମଁୁ ଏକୁଟିଆ ନୁେହଁ, େତେବ େଯଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ ।
(୨) ସଂଗମଯୁଗେର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବିେଶଷ ପାର୍ଟ ରହିଛି, େତଣୁ ନିଜକୁ େସହିଭଳି ବିେଶଷ ପାର୍ଟଧାରୀ ତିଆରି କରିଲଣି ? ନା ଏେବ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଛ ? ତୁମମାନଙ୍କର ବିେଶଷତା କ’ଣ ? ବିେଶଷତା େହଲା େସବାଧାରୀ େହବା । େଯଉଁମାେନ େସବାଧାରୀ

େସମାେନ ବିେଶଷ ଅଟନ୍ତି । ଯଦି େସବାଧାରୀ ନୁେହଁ େତେବ ସାଧାରଣ ଅଟ । େତେବ ତୁେମମାେନ ନିଜ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ରଖିଛ ?
େକବଳ ସଂଗମଯୁଗେର ହିଁ ଏହି ସୁେଯାଗ ମିଳୁଛି । ଯଦି ଏହି ସୁେଯାଗ ଏେବ େନଇ ପାରିବ ନାହିଁ େତେବ ସାରା କଳ୍ପେର ମିଳିବ ନାହିଁ ।
େକବଳ ସଂଗମଯୁଗକୁ ହିଁ ବିେଶଷ ବରଦାନ ମିଳିଛି । େତଣୁ େଲୗକିକ ପାଠପଢା ପଢୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ମନର ଲଗନ ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ ପାଠପଢା
ପ୍ରତି ରହିଥାଉ ତାହାେହେଲ େସହି ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ରୂପ େହବ ନାହିଁ । େତଣୁ ସମସ୍େତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ
ବଢିଚାଲ । େଯେତ େଯେତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢିବାର ନିଶା ରହିଥିବ େସତିକି ସହଜେର ମାୟାଜିତ୍ େହାଇଯିବ । କାରଣ ଏହା େହଲା ଆତ୍ମିକ
ନିଶା, େତଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଗୀତ ଗାଉଥାଅ, େତେବ ଗୀତ ଗାଇ-ଗାଇ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗେର ପହଞ୍ଚିଯିବ ।
ବରଦାନ:ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦାନ କରିବାର ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ସମାପ୍ତ କରି ଦାତା ବିଧାତା ହୁଅ ।
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ େଦଖାଦିଏ େତେବ କହିଥା’ନ୍ତି େସହି ଜିନିଷକୁ
ଦାନ କର । ଦାନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା େଦବା େନବାେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ । େତଣୁ େଯେକୗଣସି େଦାଷ-ଦୁର୍ବଳତାକୁ
ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େହେଲ ଦାତା ଏବଂ ବିଧାତା ହୁଅ । ଯଦି ତୁେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ
ବାଣ୍ଟିବାେର ନିମିତ୍ତ ରୂପେର ସାହାରା େହବ େତେବ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆେପ-ଆେପ କିନାରା େହାଇଯିବ
ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂେରଇଯିବ । ଯଦି ନିଜର ଦାତା-ବିଧାତା ପଣିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍କାରକୁ ଇମର୍ଜ କରିବ େତେବ ଦୁର୍ବଳ
ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ଆେପ ଆେପ ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ନିଜର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଗୁଣଗାନ କରୁଥାଅ — ଦୁର୍ବଳତାର ନୁେହଁ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

