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“ଶାନ୍
ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ମହତ୍ ”

ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପିତା ନିଜର ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଜିର ସଂସାରେର ସବୁଠାରୁ
ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ େହଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତୁେମ ପିଲାମାେନ େହଉଛ େସହି ଶାନ୍ତିର ଦାତା । େତେବ େକେତ ବି େକହି ବିନାଶୀ ଧନ, ବିନାଶୀ
ସାଧନ ଦ୍ ◌ାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅବିନାଶୀ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଜିର ସଂସାର
ଧନବାନ େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖର ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ସଦାକାଳର ଶାନ୍ତିର ଭିକାରୀ ଅେଟ ।
ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିର ଭିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୁେମ ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିଦାତା, ଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, ଶାନ୍ତି ସ୍ ରୂପ ଆତ୍ମାମାେନ ଶାନ୍ତିର
ଆଞ୍ଜୁଳୀ େଦଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ତୃଷ୍ଣା, ଶାନ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । କାରଣ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି
ଦୟା ଲାଗୁଛି । ଏେତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା େକଉଁଠାରୁ ଯାଇ େକଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତ,ି କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ତିଆରି
କରୁଛନ୍ତ,ି ଦିନକୁ ରାତି, ରାତିକୁ ଦିନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସ୍ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । େଯେତ
େଯେତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି େସେତ େସେତ ଅଳ୍ପକାଳର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସାରିବା ପେର ପୁଣି ଅଶାନ୍ତିକୁ
ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । େତେବ ଅବିନାଶୀ ଶାନ୍ତି େହଉଛି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଈଶ୍ ରୀୟ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର । କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ
ଅଧିକାରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ େକେତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହା ମାତ୍ର େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି କିନ୍ତୁ େସହି
େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପରିଚୟ ନଥିବା କାରଣରୁ େକେତ ଏେଣ-େତେଣ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତ,ି ଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି,
ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ େହଉଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏେଣ େତେଣ ବୁଲୁଥିବା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ରୂପେର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ
ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ । କାରଣ ତୁମର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନରୂପୀ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯିବ ।
େତେବ ତୁେମ ସବୁ ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ଆତ୍ମାମାେନ ସଦା ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ସ୍ ରୂପ ସ୍ଥିତିେର ରହୁଛ ନା ? ଅଶାନ୍ତିକୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ
ବିଦାୟ େଦଇ େଦଇଛ ନା! ଅଶାନ୍ତିର ବିଦାୟ ସମାେରାହ ପାଳନ କରି ସାରିଛ ନା ଏେବ କରିବ ? େଯଉଁମାେନ ଏେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅଶାନ୍ତିର ବିଦାୟ ସମାେରାହ ପାଳନ କରିନାହଁାନ୍ତି ଏେବ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି, େସମାେନ ଏଠାେର ଅଛନ୍ତି ? େତେବ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିେଦବା ? େତେବ େଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଏେବ ବିଦାୟ ସମାେରାହ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, େସମାେନ ହାତ ଉଠାଅ । େକେବ
ସ୍ ପ୍ନେର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମର ସ୍ ପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିମୟ େହାଇଯାଇଛି ନା । ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି
ସ୍ ରୂପ ତୁେମ ନିେଜ । ଧର୍ମ ବି ଶାନ୍ତ,ି କର୍ମ ବି ଶାନ୍ତି େତେବ ଅଶାନ୍ତି େକଉଁଠୁ ଆସିବ । ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ କ’ଣ ? ଶାନ୍ତିେଦବା
। ଏେବ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାେନ େଯେତେବେଳ ଆରତୀ କରୁଛନ୍ତି େସେତେବେଳ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ? େହ ଶାନ୍ତିେଦବ ବା େଦବୀ ।
େତେବ େସମାେନ କାହାର ଆରତୀ କରୁଛନ୍ତି ? ତୁମମାନଙ୍କର ନା େକବଳ ବାବାଙ୍କର ? େତଣୁ ଶାନ୍ତିର େଦବୀ ବା େଦବତା ପିଲାମାେନ
ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ମହାଦାନୀ, ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟ । ଶାନ୍ତିର କିରଣକୁ ସାରା ବିଶ୍ େର ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ େହାଇ ବିଚ୍ଛୁରିତ
କରୁଛ । େତେବ ତୁମ ଭିତେର ଏହି ନିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି େଯ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆେମମାେନ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତିର
କିରଣକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟୁ ।
େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡେର କାହାକୁ ବି ପରିଚୟ େଦଇ ସ୍ ସ୍ ରୂପେର ସ୍ଥିତ କରାଇ ପାରିବ ନା ? େତେବ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା, େକଉଁ
ବୃତ୍ତି ? ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ େମାର ଏହି ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉ । ଏହି ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ବା ଶୁଭଭାବନା
ଦ୍ ◌ାରା ଅେନକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ ସ୍ ରୂପର ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ । କାହିଁକି ନା ଭାବନାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ । େଯେହତୁ
ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାବନା ରହିଛି, ନିସ୍ ◌ାର୍ଥ ଭାବନା, ଦୟାର ଭାବନା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିଛି େତଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବନାର
ଫଳ ନ ମିଳିବ, ଏକଥା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । େଯେହତୁ ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ବୀଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅେଟ େତଣୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ । େକବଳ ଏହି
ଶ୍େରଷ୍ଠ ବୀଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିର ପାଣି େଦଇଚାଲ େତେବ ସମର୍ଥ ଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପେର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ।
େହବ କି ନ େହବ, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଯଦି ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିର ପାଣି େଦଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଶୁଭଭାବନା ରଖିଥିବ େତେବ ବିଶ୍ ଶାନ୍ତି ରୂପୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ । ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆଶାକୁ
ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁେମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ େହବ । େଯପରି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆେଡ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଶରୀର-ମନ-ଧନ-ଜନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତ,ି ସମସ୍ତ
ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭୟ କାରଣରୁ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍େତ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜିର ଆତ୍ମା େକୗଣସି ନା
େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟର ବଶୀଭୂତ ଅେଟ । ଖାଉଛନ୍ତ,ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, େରାଜଗାର କରୁଛନ୍ତ,ି ଅଳ୍ପକାଳର ଖୁସି ମଉଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି

କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭୟର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣାନାହିଁ କାଲି କ’ଣ େହବ । େତେବ େଯଉଁଠି ଭୟର ସିଂହାସନ ରହିଛି, େଯେବକି େନତାମାେନ
ମଧ୍ୟ ଭୟର ଆସନ ଉପେର ବସିଛନ୍ତି େତେବ ପ୍ରଜାର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ େହବ ? ଶାନ୍ତିମୟ ନା ଅଶାନ୍ତିମୟ ? ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି
ଭୟଭୀତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳର ସୁଖମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର
ଅବତାର ରୂପେର ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚେର େକଉଁଠାରୁ ଯାଇ େକଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଏହି
ଦୁନିଆଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର, ନିଜର ମିଠା ଘେର, େକେତ ସହଜେର ପହଞ୍ଚିପାରିବ! ଏଥିପାଇଁ େକୗଣସି ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ? ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି
ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରକୃତଜିତ,୍ ମାୟାଜୀତ୍ େକେତ ସହଜେର େହାଇଯାଉଛ ? କାହାଦ୍ ◌ାରା ? ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଦ୍ ◌ାରା । େଯେତେବେଳ ଆଟମିକ୍
ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ମିଳନ େହାଇଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ଆଟମିକ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ େ◌ାପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ ◌ାରା
ସୁଖ େଦବାର କାର୍ଯ୍ୟେର ଲାଗିବ େସେତେବେଳ ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଦ୍ ◌ାରା ଶାନ୍ତିମୟ ଦୁନିଆ ଏହି ଭୂମି ଉପେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହବ
କାହିଁକି ନା ସୁଖ-ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ ର୍ଗ ରାଜ୍ୟେର ଦୁଇଟିଯାକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । େତେବ ସତ୍ େ◌ାପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍
ସର୍ବଦା ଶ୍େରଷ୍ଠ ଏବଂ ସତ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି । ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ ଅବିନାଶୀ ପିତା,
ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ େହବ େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍କର୍ମ । େତେବ ଏହିଭଳି
ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦାନକାରୀ, ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ଅଟ । ବୁଝିଲ । ଆଚ୍ଛା ।
ଏହିଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ ◌ାରା, ସତ୍ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନା
ଦ୍ ◌ାରା ଅେନକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ଦାତା େହାଇ, ଶାନ୍ତିର େଦବୀ ବା େଦବତା େହାଇ
ସାରା ବିଶ୍ େର ଶାନ୍ତିର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ, ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟେର ସହେଯାଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍େତ ।
ଲଣ୍ଡନର େନାେବଲ ପୁରସ୍କାର ବିେଜତା େବୖଜ୍ଞାନିକ େଜାସିଫସନ୍ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି:ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ ? କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ କୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରିପାରିବ । ତୁେମ ମଧ୍ୟ
ଜେଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା! ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେର କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଇବା ଦ୍ ◌ାରା
ବିଶ୍ ର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ନିମିତ୍ତ େହାଇପାରିବ । େତେବ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ େକବଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍େତାପ୍ରଧାନ
କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେୟାଗ କରିପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର େକବଳ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି େଯ ଯଥାର୍ଥ
ରୂପେର ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଈଶ୍ ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରେର ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର
ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ େହବ । କିନ୍ତୁ ଆଜି େସହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିନାଶ ଆଡକୁ ବଢିଚାଳିଛି । େତଣୁ ଏେବ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର
ଶକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଇବାେର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ । ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େନାେବଲ ପୁରସ୍କାର େନବ
ନା! କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । େତଣୁ େଯେତେବେଳ େଯଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ େସହି
କାର୍ଯ୍ୟେର ନିମିତ୍ତ େହଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍େତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖିଥାଆନ୍ତି । େତେବ ବୁଝିପାରିଲ କ’ଣ କରିବାକୁ
େହବ । ଏେବ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ ◌ାରା େକେତ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ, ଏହାର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କର । ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା! ଏେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର । େତେବ ଏେତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର
ଅଛି, ଏହିଭଳି ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବ ନା । ଆଚ୍ଛା!
ୟୁ.େକ. ଗ୍ରୃପ:- ସିକିଲେଧ ସ୍େନହୀ ପିଲାମାେନ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀେର ରହିଛନ୍ତି । େତେବ ବାବା ସର୍ବଦା ସାଥୀେର
ଅଛନ୍ତି, େତଣୁ ମାୟାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, େସ େଦଖିେନବ େଯ ଇଏ ଟିକିଏ ଦୂେରଇ ଯାଇଛି େତଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜର କରିେନବ,
େସଥିପାଇଁ େକେବେହେଲ ଦୂେରଇ ରୁହ ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ସାଥୀେର ରୁହ । େଯେବକି ବାପଦାଦା ନିେଜ ସର୍ବଦା ସାଥୀେର ରହିବାର
ପ୍ରସ୍ତାବ େଦଉଛନ୍ତି େତେବ ତାଙ୍କ ସଂଗେର ରହିବା ଦରକାର ନା । ଏଭଳି ସଂଗ ସାରା କଳ୍ପେର େକେବ ବି ମିଳିବ ନାହି,ଁ ଯାହାକି
ସ୍ ୟଂ ଭଗବାନ ଆସି କହିେବ େମା ସାଥୀେର ରୁହ । ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗେର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗେର ମଧ୍ୟ
େକବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସଂଗେର ହିଁ ରହିବ । େତେବ ସାରା କଳ୍ପେର ବାବାଙ୍କର ସଂଗ େକେତ ସମୟ ମିଳୁଛି ? ବହୁତ କମ ସମୟ ନା ।
ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତେର ଏେତ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି େତଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଥୀେର ରହିବା ଦରକାର ନା । ବାପଦାଦା ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପକ୍
ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତି । େକେତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାେନ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି । େଗାଟିଏ
େଗାଟିଏ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ସ୍େନହୀ ଅଟନ୍ତି । ବାପଦାଦା େକେତ ସ୍େନହେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ େକଉଁଠୁ େକଉଁଠୁ ବାଛି ବାଛି ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହିଭଳି ବଛାଯାଇଥିବା ପିଲାମାେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଶକ୍ତିଶାଳୀ େହାଇଥିେବ ଦୁର୍ବଳ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହାବାକ୍ୟ:- ବିେଶଷ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପାଦ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ସତର୍କ, ଅସାବଧାନ ନୁେହଁ:-

ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଚାଲିବା-ବୁଲିବା ସମୟେର ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟେର େବହଦ ବିଶ୍ ନାଟକର ମଞ୍ଚ ଉପେର ଉପସ୍ଥିତ ବିେଶଷ
ପାର୍ଟଧାରୀ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରୁଛ ? ଯିଏ ବିେଶଷ ପାର୍ଟଧାରୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟେର ନିଜର କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟ ଉପେର
ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ କାରଣ ସାରା ଡ୍ରାମାର ଆଧାର ହୀେରାପାର୍ଟଧାରୀ ଆତ୍ମା ହିଁ େହାଇଥାଏ । େତେବ ଏହି ସାରା ଡ୍ରାମାର ଆଧାର
ତୁେମମାେନ ଅଟ ନା । େସଥିପାଇଁ ତୁେମ ବିେଶଷ ପାର୍ଟଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା େସହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ? ବିେଶଷ
ପାର୍ଟଧାରୀ େକେବେହେଲ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିଥା’ନ୍ତି । େତେବ େକେତେବେଳ ଅବେହଳା ପଣିଆ
ଆସିଯାଉ ନାହିଁ ତ ? କରୁଛି ତ, ପହଞ୍ଚି ବି ତ.... ଏହିଭଳି ଭାବୁନାହଁ ତ ? କରୁଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ େକଉଁ ଗତିେର କରୁଛ ? ଚାଲୁଛ ତ
ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ େକଉଁ ଗତିେର ଚାଳୁଛ ? ଗତିେର ତ ଅନ୍ତର ଥାଏ ନା । କାହିଁ ପାଦେର ଚାଲିବା ଆଉ କାହିଁ ଉଡାଜାହାଜେର ଯିବା! କହିବାକୁ
ଗେଲ ପାଦେର ଚାଲିଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଉଡାଜାହାଜବାଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ େକେତ ? େତଣୁ େକବଳ ଚାଲିବା,
ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର େହାଇଗଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ େକଉଁ ଗତିେର ? େତେବ ତୀବ୍ର ଗତିବାଲା ହିଁ ଯଥା ସମୟେର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର
ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନେଚତ୍ ପଛେର ରହିଯିବ । ଏଠାେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତ େହଉଛି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳର ପ୍ରାପ୍ତି େହଉଛି ନା
ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର େହଉଛି େସଥିେର ଅନ୍ତର ତ ରହିଛି ନା । େତଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳେର ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ ସଂକଳ୍ପ
ବାଣୀେର ସାଧାରଣତା ସମାପ୍ତ େହାଇଯାଉ । ଯଦି େକୗଣସି ହୀେରା ପାର୍ଟଧାରୀ ସାଧାରଣ ଅଭିନୟ କରିବ େତେବ ସମସ୍େତ ହସିେବ ନା
। େତଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ େଯ ମଁୁ ବିେଶଷ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅେଟ େସଥିପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିେଶଷ େହବା
ଦରକାର, ପ୍ରତ୍େୟକ ପଦକ୍େଷପ ବିେଶଷ େହବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍େୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍େୟକ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବା ଦରକାର ।
ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ମାତ୍ର ୫ ମିନିଟ୍ ତ ସାଧାରଣ ଭାବେର କଟିଗଲା । େତେବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ େକବଳ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ନୁେହଁ, ସଂଗମଯୁଗର ୫
ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅେଟ । ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ େସଥିପାଇଁ େସତିକି ଧ୍ୟାନ ରହିବା
ଦରକାର । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ । େତେବ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍େଲାଗାନ କ’ଣ ? ”ଏେବ ନୁେହଁ ତ େକେବ
ନୁେହଁ” ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିେର ରହୁଛି ? କାହିଁକି ନା ଯଦି ସଦାକାଳର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ େତେବ ଏଥିପ୍ରତି
ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ବହୁତ କାଳ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ । େତଣୁ ସବୁ ସମୟେର ଏହି ସ୍ଥିତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥାଅ େଯ ଚାଲୁ ଚାଲୁ
େକେତେବେଳ ସାଧାରଣତା ଆସିଯାଉ ନାହିଁ ତ ? େଯପରି ବାବାଙ୍କୁ ପରମଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, େତଣୁ େସ ପରମ ଅଟନ୍ତି ନା । େତେବ
େଯପରି ପିତା େସହିପରି ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍େରଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ।
େତଣୁ ଏେବ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର େହବା ଦରକାର ଏବଂ େସବାେର ମଧ୍ୟ କମ ସମୟ, କମ ପରିଶ୍ରମେର ଅଧିକ ସଫଳତା
ମିଳିବା ଦରକାର । ଜେଣ ଅେନକ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି େଯାଜନା କର । ପଞ୍ଜାବ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, େସବାର ଆରମ୍ଭରୁ
ଅଛନ୍ତି େତଣୁ ଆଦି ସ୍ଥାନର ଆତ୍ମାମାେନ େକୗଣସି ଆଦିରତ୍ନଙ୍କୁ ବାହାର କର । ଏମିତି ବି ପଞ୍ଜାବକୁ ବାଘ କୁହନ୍ତି ନା! େତେବ ବାଘ
ତ ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ । ର୍ଗଜନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏେବ େଦଖିବା-କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କରୁଛନ୍ତି
?
ବରଦାନ:ବରଦାନ
ଅମୃତେବଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଯାଗର ବିଧିପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ ରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ଅମୃତେବଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କର୍ମ କର, େଯାଗର ବିଧି ଅନୁସାେର କର େତେବ
ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମେର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡରୁ ବଡ ସିଦ୍ଧି େହଲା— ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପେର ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ
ସୁଖର ଅନୁଭବ େହବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଲହରୀେର, ଖୁସିର ଲହରୀେର ଲହରାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ େଖଳିବା । େତଣୁ
ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି! ଏହି ସମୟେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ
ଭବିଷ୍ୟତର ଅେନକ ଜନ୍ମର ଫଳଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ କାରଣ ଏେବ ଏେବ କରିଲ ଏବଂ ଏେବ ଏେବ ମିଳିଲା— ଏହାକୁ ହିଁ
କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଲାଗାନ
ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମେନ କରି ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ କର େତେବ ନିଆରା ଏବଂ ସ୍େନହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବ, ମଁୁ ପଣିଆ
ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

