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ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସୁଖ - ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା

ଆଜି ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡୁ ଆସିଥିବା ନିଜର ଅତି େଗହ୍ଳା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପେର ମିଳିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ବିେଶଷ ଭାବେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିେଶଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତି । ଆଜି
ଅମୃତେବଳାେର ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସହି ବିେଶଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ବାଛୁଥିେଲ େଯଉଁମାେନ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ବିେଶଷତା ଦ୍ ◌ାରା ନିେଜ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି
ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟ-ି ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରାଇ
ଆସିଛନ୍ତି । େତେବ ଆଜି ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ଗୁନ୍ଥୁ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ କି
ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂକଳ୍ପେର, ବାଣୀେର, ସଂଗଠନେର, ସମ୍ବନ୍ଧ-ସମ୍ପର୍କେର, କର୍ମେର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପକ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ନିଜ ଉପେର ବର୍ଷା େହଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିଚାଲିଛନ୍ତି । େତେବ ଚାରିଆଡୁ ଆସିଥିବା
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତେର ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାେନ ଖୁବ୍ କମ ସଂଖ୍ୟାେର ଥିବାର େଦଖାଯାଉଥିେଲ । େସଥିପାଇଁ
ମାଳାଟି ବଡ େହାଇପାରିଲା ନାହି,ଁ େଛାଟିଆ ହିଁ େହଲା । ବାପଦାଦା ବାରମ୍ବାର ଏହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
ମାଳାକୁ େଦଖି ହର୍ଷିତ େହଉଥିେଲ କାହିଁକି ନା ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣୀ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଗଳାର ମାଳା
େହାଇଥା’ନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ େହାଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ସ୍ମରଣୀୟ େହବାର ମାଳା
ମଧ୍ୟ େହାଇଥା’ନ୍ତି ।
ଏଥିସହିତ ବାପଦାଦା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଦଖୁଥିେଲ େଯଉଁମାେନ କି େକେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, େକେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ରହିବାର ଛାୟା ମଧ୍ୟକୁ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରାେର ପ୍ରେବଶ କରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ବାହାରି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସଥିେର
ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତୃତୀୟ ନମ୍ବରର ପିଲାମାେନ େକେତେବେଳ ସଂକଳ୍ପର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, େକେତେବେଳ ନିଜର
ନିଜ ଉପେର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, େକେତେବେଳ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଦ୍ ◌ାରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, େକେତ େବେଳ ନିଜର
ଅବସ୍ଥାର ହଲଚଲ୍ ଦ୍ ◌ାରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆଉ େକେତେବେଳ େଛାଟ ବା ବଡ ଘଟଣାକୁ େନଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା
ରୂପକ ଚକ୍ରେର ଘୂରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବାନ୍ଧି େହାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ମାଳା
ମଧ୍ୟ େଦଖିେଲ । େତେବ ଏହିଭଳି ତିେନାଟି ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲା । ଏମିତି ତ ସମସ୍େତ ମଣୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଚମକକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମଣୀମାନଙ୍କର ଚମକ କିପରି େହାଇଥିବ,
ଏକଥା ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ । େତଣୁ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ବାରମ୍ବାର ତିେନାଟିଯାକ ମାଳାକୁ େଦଖି ହର୍ଷିତ
େହଉଥିେଲ । ତା’ ସହିତ ଦ୍ ◌ିତୀୟ ନମ୍ବର ମାଳାର ମଣୀଗୁଡିକୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମାଳାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
ମଧ୍ୟ କରୁଥିେଲ । ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା । କାହିଁକି ନା ଦ୍ ◌ିତୀୟ ମାଳାର େକହି େକହି ମଣୀ ବହୁତ କମ୍
ପରିମାଣେର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଛାୟାର ପ୍ରଭାବେର ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ମାଳାରୁ ବଞ୍ଚିତ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି,
େତଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିପରି ବି େହଉ, ପ୍ରଥମ ମାଳାକୁ ଅଣାଯିବ, େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକଙ୍କର ଗୁଣକୁ,
ବିେଶଷତା ଗୁଡିକୁ ଏବଂ େସବାକୁ ମେନ ପକାଇ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହୁଥିେଲ େଯ ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ବି େହଉ
ପ୍ରଥମ ମାଳାକୁ ଆଣିବା । ଏହିଭଳି ମଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ୨୫-୩୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, େଯଉଁମାନଙ୍କ
ବିଷୟେର ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର ବିେଶଷ ଭାବେର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମାବାବା କହିେଲ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର
ମାଳାେର ଏହି ମଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିେଜ ହିଁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ େହାଇ କହିେଲ େଯ ବାବା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମାଳାକୁ ଆଣି େଦଖାଇେବ । େତେବ ଏହିଭଳି ବିେଶଷ ମଣୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ଥିେଲ । େତଣୁ ଏହିଭଳି ବାର୍ତ୍ତଳାପ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା, ତାହା େହଲା
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବିେଶଷ କାରଣ କ’ଣ? େଯେବକି ସଂଗମଯୁଗର ବିେଶଷ ବରଦାନ େହଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ପୁଣି ବି

ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାମାେନ ଦ୍ ◌ିତୀୟ ନମ୍ବରର ମାଳାେର କାହିଁକି
ଆସିେଲ? କାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବୀଜ େହଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବୀଜ େହଲା ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଅପ୍ରାପ୍ତି । େଯେବକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ େହଉଛି େଯ - ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରେର େକୗଣସି ବି
ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁେହଁ । େତେବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରେର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନେର ପୁଣି ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା
କାହିଁକି? କ’ଣ ବରଦାତା ପିତା ବରଦାନ େଦବାେର ଅନ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି? ନା େନବାବାଲା ଅନ୍ତର କରିେଦଇଛନ୍ତ,ି କ’ଣ
େହାଇଛି? େଯେବକି ବରଦାତା ବା ଦାତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ଅଛି, ଏଭଳି ଭରପୁର ଅଛି ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର
ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍େରଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର େଯଉଁମାେନ କି ବହୁତ ସମୟରୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ
େହାଇଯାଇଛନ୍ତି, େସମାନଙ୍କର ୨୧ ଜନ୍ମର ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାେନ ତଥା
େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଧାରେର ପାଳିତ େହେବ । େତେବ ଏେତ ବଡ
ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ େହାଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କାହିଁକି ରହୁଛି? ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା, ଏକା ସମୟେର, ଏକା ଭଳି ଏବଂ େଗାଟିଏ ହିଁ ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ
େହଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟେର କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଉ ନାହଁାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତିେର ରଖୁ ନାହଁାନ୍ତି । ମୁଖେର
କହି ଖୁସି େହାଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେର ଖୁସି େହଉନାହଁାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ହିସାବେର ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ କ’ଣ? କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ ରୂପ େହାଇ
କାର୍ଯ୍ୟେର ଲଗାଉ ନାହଁାନ୍ତି । ସ୍ମୃତିେର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ ରୂପ େହାଇପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଏମିତି ତ
ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅେଟ କିନ୍ତୁ େସହି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ େକଉଁଠି େକଉଁଠି ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିେର
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିେଦଉଛ । ଏହି କାରଣରୁ ବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର
ଫଳସ୍ ରୂପ େଯଉଁ ଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପ୍ରାପ୍ତି େହବା କଥା େସଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିେଦଉଛି । େସହି ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି
ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୀମିତ କରିେଦଉଛି, େସଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି େହଉଛି ଏବଂ େସବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ
କରିେଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାର ଫଳ ସ୍ ରୂପ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉନାହିଁ । େତେବ ବିନାଶୀ
ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ । େସଥିପାଇଁ ଏେବ ଏେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ପୁଣି ଏେବ
ଏେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପ୍ରଭାବେର ଆସିଯାଉଛ । ହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମିତ ମେନାଭାବ େବହଦର ନିଶାକୁ ଅନୁଭବ
କରିବାକୁ େଦଉ ନାହି,ଁ େସଥିପାଇଁ ବିେଶଷ ଭାବେର େଚକ୍ କର େଯ ମନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା
ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି େହଉଛି ତ?
େତେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଚିହ୍ନ େହଲା େସମାେନ ମନ ଭିତେର ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟେର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏବଂ ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିେବ । େସମାନଙ୍କ ମନ ଭିତେର ଏବଂ ଶରୀରେର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ
ମଣ୍ଡଳେର ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତାର େରଖା େଦଖାଯାଉଥିବା । ଚାେହଁ କିପରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ, ଚାେହଁ େକୗଣସି
ବି ହିସାବ-କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଉ, ଚାେହଁ ଶରୀରର କର୍ମେଭାଗ
ମଧ୍ୟ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ବିନାଶୀ ବା ସୀମିତ କାମନାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତାର
ଚମକେର ଚମକୁଥିବା ତାରା ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିେବ । ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଆତ୍ମା େକେବ ବି େକୗଣସି କଥାେର
ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ େହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ େତେବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିେବ ନାହିଁ । େତଣୁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ
ଆତ୍ମାର ଚିହ୍ନ େହଲା - େସ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ ◌ାର୍ଥ େହବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍େଦାଷ ଅନୁଭବ କରିବ, କାହା
ଉପେର େଦାଷାେରାପ କରିବ ନାହିଁ । ନା, ଭାଗ୍ୟବିଧାତାଙ୍କ ଉପେର େଦାଷାେରାପ କରିବ େଯ - େମାର ଭାଗ୍ୟକୁ
ଏହିଭଳି କରିଛନ୍ତ,ି ନା, ଡ୍ରାମା ଉପେର େଦାଷାେରାପ କରିବ େଯ େମା’ର ତ ଡ୍ରାମାେର ପାର୍ଟ ହିଁ ଏହିଭଳି ଅଛି । ନା,
େକୗଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପେର େଦାଷାେରାପ କରିବ େଯ - ଏହି ଆତ୍ମାର ତ ସ୍ ଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିଭଳି । ନା, ପ୍ରକୃତି
ଉପେର ମଧ୍ୟ େଦାଷାେରାପ କରିବ େଯ - ପ୍ରକୃତିର ବାତାବରଣ ତ ଏହିଭଳି ଅଛି । ନା ଶାରୀରିକ ହିସାବ କିତାବ
ଉପେର ମଧ୍ୟ େଦାଷାେରାପ କରିବ େଯ େମାର ଶରୀର ହିଁ ଏହିଭଳି । େତେବ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା
ନିଃସ୍ ◌ାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍େଦାଷ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା । େତଣୁ ସଂଗମ ଯୁଗର ବିେଶଷତା େହଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା
ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଚିହ୍ନ େହଲା ପ୍ରସନ୍ନତା । ଏହା େହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିେଶଷ ପ୍ରାପ୍ତି । ଯଦି
ଜୀବନେର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ନାହିଁ େତେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ େହବାର ଲାଭ େନଇପାରିବ ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ

ଜୀବନର ସୁଖ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା । ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ତା’ର ସୁଖ େଭାଗ
କରିପାରିଲ ନାହିଁ େତେବ ତୁମକୁ ନାମଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ, ନା - ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ ରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ? େତଣୁ
ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ େଦଉଛନ୍ତି େଯ ତୁେମମାେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ
େହାଇଯାଇଛ - ଏହା ହିଁ ତୁମର ଅେହା େସୗଭାଗ୍ୟ! କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସମ୍ପତ୍ତି େହଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ େହଲା ପ୍ରସନ୍ନତା । େତଣୁ ଏହି ଅନୁଭବରୁ େକେବ ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିବ ନାହିଁ ।
େଯେବକି ଦାତା, ବରଦାତା େଖାଲା ହୃଦୟେର ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ େଦଇ ସାରିଛନ୍ତି
େତଣୁ ନିଜର ଏହି ପ୍ରପଟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ କୁ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କର
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ କରାଅ । ବୁଝିପାରିଲ । ଏେବ ପ୍ରତ୍େୟକ ସନ୍ତାନ ନିଜକୁ ପଚାର େଯ - ମଁୁ
େକେତ ନମ୍ବର ମାଳେର ଅଛି? େକୗଣସି େଗାଟିଏ ମାଳାେର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ େକଉଁ ମାଳାେର ଅଛି - ବିଚାର
କର? ଆଚ୍ଛା!
ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ୟୁ.ପି. ଗ୍ରୃପ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଭଳି ସଂସ୍କାର ଥିବା
ଆତ୍ମାମାେନ । ପ୍ରତ୍େୟକ ସଂକଳ୍ପେର, ସ୍ ରୂପେର ରାଜା ଭଳି ସଂସ୍କାରକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପେର ଅର୍ଥାତ୍
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେର େଦଖାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ରାଜସ୍ଥାନ ନିବାସୀ । େତେବ ଏହିଭଳି ଅଟ
ନା? େକେବ େକେବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭଳି ତ େହାଇଯାଉ ନାହଁ ନା? ଯଦି ବଶୀଭୂତ େହାଇଗଲ େତେବ ପ୍ରଜା କୁହାଯିବ
। ଯଦି ମାଲିକ ଅଟ େତେବ ରାଜା କୁହାଯିବ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ େକେବ ରାଜା ଭଳି, େକେବ ପ୍ରଜା ଭଳି େହଉଥିବ ।
େତେବ ସର୍ବଦା ରାଜା ଭଳି ସଂସ୍କାର ସ୍ ତଃ ଭାବେର ସ୍ମୃତିେର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏମିତି ତ ରାଜସ୍ଥାନ ନିବାସୀ
ପିଲାମାନଙ୍କର ମହତ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟେର ସମସ୍େତ ଉଚ୍ଚ ନଜରେର େଦଖିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ
ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମଧ୍ୟ େଦଇଥା’ନ୍ତି । ରାଜା ସର୍ବଦା ନିଜର ସିଂହାସନ ଉପେର ବିରାଜମାନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଜାମାେନ ସର୍ବଦା ତେଳ ଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ତୁେମମାେନ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜତ୍ ସଂସ୍କାର ଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ
ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ସିଂହାସନ ଉପେର ବସୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟ । େତେବ ଏହିଭଳି େହାଇସାରିଛ, ନା
ବର୍ତ୍ତମାନ େହବାକୁ ଯାଉଛ? େତଣୁ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ େହାଇସାରିଛ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେର ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ େହବ ।
ରାଜସ୍ଥାନର ମହିମା ମଧ୍ୟ କମ ନୁେହଁ । ସ୍ଥାପନାର େହଡ୍ କ୍ ◌ାଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହିଁ ରାଜସ୍ଥାନେର ରହିଛି,
େତଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ େହାଇଗଲ ନା! ନାମେର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କାମେର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ । ଏହିଭଳି ରାଜସ୍ଥାନର
ପିଲାମାେନ ଏଠାେର ନିଜ ଘେର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛ । ବୁଝିପାରିଲ?
ୟୁ.ପି.ର ଭୂମିକୁ ବିେଶଷ ଭାବେର ପବିତ୍ର ଭୂମି ରୂପେର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା
ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଗଙ୍ଗାନଦୀ ମଧ୍ୟ େସହିଠାେର ଅଛି । ଭକ୍ତି ହିସାବେର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ୟୁ.ପି.େର ହିଁ
ରହିଛି । େତଣୁ େସହି ଭୂମିର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି । କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବା କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ ଭୂମି େଦଖିବାକୁ ଚାହିଁେଲ ୟୁ.ପି.କୁ ହିଁ
ଯିବାକୁ ପଡିବ । େତଣୁ ୟୁ.ପି. ନିବାସୀଙ୍କର ବିେଶଷତା େହଲା ସର୍ବଦା ନିେଜ ପବିତ୍ର େହାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ପବିତ୍ର କରିବାର ବିେଶଷତାେର ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା । େଯପରି ବାବାଙ୍କର ପତିତ-ପାବନ ରୂପେର ମହିମା ରହିଛି
େସହିପରି ୟୁ.ପି. ନିବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ । େତଣୁ ପତିତ ପାବନୀ ଅଟ । ତୁମମାନଙ୍କର
ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଖୁବ୍ ଚମକୁଛି । ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ଥିତି - ଉଭୟର ମହିମା ରହିଛି ।
େତଣୁ ସଦା ପାବନ ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଗାୟନ ଅେଟ, େତେବ ନିଜକୁ ଏହି ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ
କରୁଛ? ସର୍ବଦା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ େଦଖି ନିେଜ ହର୍ଷିତ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତ କରିଚାଲ, କାହିଁକି ନା
ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଆତ୍ମାମାେନ ସ୍ ତଃ ଭାବେର ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି । େଯପରି ସ୍ଥୂଳ ନଦୀ ଗୁଡିକ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥା’ନ୍ତି, େଯଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାେନ ଆକର୍ଷିତ େହାଇ େସଠାକୁ ଯାଇଥା’ନ୍ତି
। ଚାେହଁ େକେତ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର େହବାର ଆକର୍ଷଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ।
େତେବ ଏହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ ୟୁ.ପି.େର ରହିଛି । େତଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ଏହିଭଳି ହର୍ଷିତ ମୂରତ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ମୂରତ େହବାକୁ ପଡିବ । ବୁଝିଲ?

ତୃତୀୟ ଗ୍ରୃପ ଡବଲ ବିେଦଶୀମାନଙ୍କର ଅେଟ । ଡବଲ ବିେଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବିେଦଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ
କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ, କାହିଁକି ନା ସମାନ ଅଟ ନା! କାରଣ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିେଦଶୀ ଏବଂ ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ବିେଦଶୀ ।
ସମାସ୍କନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ମା-ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାସ୍କନ୍ଦ ସାଥୀମାେନ
ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି ନା । େତଣୁ ଡବଲ ବିେଦଶୀ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବଦା ଏହି େଦହ ଏବଂ େଦହର
ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ବିେଦହୀ, ଅଶରୀରୀ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିେର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା । େସଥିପାଇଁ ବାବା
ନିଜ ସମାନ ଅଶରୀରୀ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିେର ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । ଏମାେନ ବହୁତ ଭଲ
ପୁରୁଷାର୍ଥେର ପ୍ରତିେଯାଗିତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । େସବାେର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଧି
ଦ୍ ◌ାରା ଆଗକୁ ବଢିବାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିେଯାଗିତା କରୁଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ
ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତ,ି େସଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡର ବିେଦଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େସବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ
େଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥେର ଆଗକୁ ବଢିବାର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି । େତଣୁ ନିଜର
ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଡିବାର କଳା ଆଧାରେର ଉଡିଚାଲ । ସ୍ ଉନ୍ନତି ଏବଂ େସବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ ◌ାରା
ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରୃଫ େହେଲ ମଧୁବନ ନିବାସୀ । ଏମାେନ ତ ସଦା-ସର୍ବଦା ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କଥାେର ଅଛି ଯିଏ
ଅନ୍ତରେର ରହିଛି େସ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ବସିଛି ଏବଂ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ବସିଛି େସ ହୃଦୟେର ମଧ୍ୟ ବସିଛି । ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ବିଧିପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମା େଭାଜନ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନେର ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଛି । ସବୁଠାରୁ େଗହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ
ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନେର ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ େହଉଛି । ସବୁଠାରୁ
ଡାଇେରକ୍ଟ ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହିଁ ଅଧିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । େତଣୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି । େସବା ମଧ୍ୟ ଏମାେନ ଅନ୍ତରର ସହିତ କରିଥା’ନ୍ତି । େସଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ
ବାପଦାଦା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କଠାରୁ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଏ ।
ଚାରିଆଡୁ ଆସିଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିେଶଷ
ସ୍େନହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତ,ି ତା’ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା େକାଟିକ ଭିତେର
େକହି, େକହି-େକହିଙ୍କ ଭିତେର ମଧ୍ୟ ବିେଶଷ େଗହ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପନ୍ନ
କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଂଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପ୍ରପର୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଧାତା ଏବଂ ବରଦାତା ବାପଦାଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦପ୍ୟାର ସ୍ ◌ୀକାର େହଉ ।
ଦାଦୀ ଜାନକୀ ଏବଂ ଦାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣୀ େସବାେର ଯିବା ପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି େନଉଛନ୍ତି :ତୁେମମାେନ େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ନା ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟେର ସମାହିତ େହଉଛ? େତେବ ଯାଉଥାଅ ବା ଆସୁଥାଅ
କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ହୃଦୟେର ସର୍ବଦା ସମାହିତ ଅଟ । ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େକେବେହେଲ
ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରିନଥା’ନ୍ତି । ଚାେହଁ ଆକାରୀ ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା, ଚାେହଁ ସାକାର ଶରୀର ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବଦା
ସାଥୀେର ହିଁ ଅଛ । କାହିଁକି ନା େକବଳ ମହାବୀର ପିଲାମାେନ ହିଁ ସବୁ ମୂହୁର୍ତ୍ତେର ସାଥୀେର ରହିବାର ଏବଂ ସାଥୀ
େହାଇ ଚାଲିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲାମାେନ ହିଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛ,
େସଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ମହାବୀର ବା ଅନନ୍ୟ ପିଲାମାେନ େଯଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି - ବାବାଙ୍କୁ ସାଥୀେର େନଇ
ଯାଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନେର ସର୍ବଦା ସାଥୀେର ରଖିଥା’ନ୍ତି । େଯେହତୁ ପ୍ରତି
ପାଦେର ସାଥୀେର ଅଛ େତଣୁ ଯାଉଛ େବାଲି କହିବା ନା ଆସୁଛ େବାଲି କହିବା, କ’ଣ କହିବା? େସଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯାଉଛ, ନା ହୃଦୟେର ସମାହିତ େହଉଛ? ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ସାଥୀେର ରହି ରହି ବାବାଙ୍କ ସମାନ େହାଇ େଶଷେର
ସମାହିତ େହାଇଯିବ । ଶାନ୍ତିଧାମ ଘେର ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମୀ େହବ ବା ସାଥୀେର ରହିବ । ତା’ପେର
ତୁେମମାେନ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବାବା ଉପେର ରହି େଦଖିେବ କିନ୍ତୁ ସାଥୀେର ରହିବାର ଅନୁଭବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ

କରିବ । ଆଚ୍ଛା!
(ଆଜି ବାବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ମାଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତ)ି ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ ମାଳା ତିଆରି କରୁଛ ନା ।
ଏେବ ତ ମାଳା ବହୁତ େଛାଟ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ େହବ । ଏେବ େଯଉଁମାେନ େକେବ-େକେବ ଟିକିଏ େବେହାଶ୍
େହାଇଯାଉଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତେର ପ୍ରକୃତିର ବା ସମୟର େଚତାବନୀ େହାଶ୍କୁ େନଇ ଆସିବ, ତା’
ପେର ମାଳା ବଡ େହାଇଯିବ । ଆଚ୍ଛା । େଯଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ତ ଅଟ ନା, େତଣୁ
ତୁମର ପ୍ରତିପାଦେର ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ । ଯଦି ତୁେମ କାହାକୁ େଦଖିବ େତେବ ମଧ୍ୟ
ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ, ଯଦି କଥା କହିବ େତେବ ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ଦ୍ ◌ାରା ବରଦାନ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ, କର୍ମ ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ । େତଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସହିତ ବରଦାନର ବର୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛ । ଏେବ େଯଉଁ ଆତ୍ମାମାେନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ବରଦାନର ବା ମହାଦାନର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତୁମମାନଙ୍କର ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ େଖାଲା ହୃଦୟେର େସମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବା । ଆଚ୍ଛା!
ବରଦାନ:ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ପାଦ ଦ୍ ◌ାରା ପାଞ୍ଚ ତତ୍ ର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହୁଥିବା ଫରିସ୍ତା
ସ୍ ରୂପ ହୁଅ ।
ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶମୟ ଶରୀରଧାରୀ ରୂପେର େଦଖାଇଥା’ନ୍ତି । ପ୍ରକାଶମୟ
ଶରୀରଧାରୀ ଆତ୍ମାମାେନ ନିଜର େଦହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ରହିଥା’ନ୍ତି ।
େସମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ପାଦ ଏହି ୫ ତତ୍ ର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ େର ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ
ଦୂରେର ଥାଏ । ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାୟା ବା େକୗଣସି ବି ମାୟାବୀ ପୁରୁଷ ସ୍ପର୍ଶ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା େସେତେବେଳ ସମ୍ଭବ େହବ େଯେତେବେଳ ତୁେମ କାହାର
ଅଧୀନେର ନଥିବ, ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ େହାଇ ଚାଲୁଥିବ, ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିବ,
େଲୗକିକ ବା ଅେଲୗକିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଅଧୀନତାେର ଆସୁନଥିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ଯଦି ଶରୀରକୁ େଦଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି େତେବ ପ୍ରକାଶମୟ ଶରୀରକୁ ହିଁ େଦଖ ଏବଂ ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ ସ୍ ରୂପେର ସ୍ଥିତ ରୁହ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

