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“ଭାବୁକ ଆତ୍ମା ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ”

ଆଜି ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତି େଯ େକଉଁ େକଉଁ ପିଲାମାେନ ଭାବନା ଆଧାରେର ବାବାଙ୍କ ନିକଟେର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି,
େକଉଁ େକଉଁ ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେର ଜାଣି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଉଦ୍େଦଶ୍ୟେର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ରୂପ େହବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି
। ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାେନ ବାବାଙ୍କ ଘେର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଭାବନା ଆଧାରେର ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାେନ ଭାବନାର ଫଳ ସ୍ ରୂପ ଯଥା
ଶକ୍ତି, ଖୁସ,ି ଶାନ୍ତ,ି ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍େରମ ରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି େସହିଥିେର ହିଁ ଖୁସି େହାଇଯାଆନ୍ତି । ପୁଣି ବି ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଏବଂ
ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଧାରେର ବାବା ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଭାବନାେର ଅନ୍ତର ରହିଛି । ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଅେଟ ଯାହାକି
ପେରାକ୍ଷ ରୂପେର ମିଶିବାର ଭାବନା ଏବଂ ଅଳ୍ପକାଳର ସ୍ ◌ାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଭାବନା ଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେର ଜ୍ଞାନ
ଆଧାରେର ପିଲାମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ତାହା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଠାରୁ ଅତି ଶ୍େରଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ପେରାକ୍ଷ ରୂପେର
େଦବାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ନୁେହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପରିଚୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାବନା ପୂର୍ବକ
ପରିଚୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରେର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ତର ରହିଛି । ଜ୍ଞାନ ଆଧାରେର ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତ,ି େଯପରି
ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅେଟ ବା େଯପରି ଅେଟ େସହି ଅନୁସାେର ବିଧିପୂର୍ବକ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ େହବା ।
ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍େତ କିନ୍ତୁ ଭାବନା ପୂର୍ବକ ବା ଜ୍ଞାନର ବିଧିପୂର୍ବକ... ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ । େତଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା
େକେତକ ପିଲାଙ୍କର ଭାବନାକୁ େଦଖୁଛନ୍ତି । ଭାବନା ଆଧାରେର ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଯିବା ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ତ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିେନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ େହବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ ର୍ଗ
ଦୁନିଆେର ଜନ୍ମ େନବାର ଅଧିକାର ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାେର ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି । ସ୍ ର୍ଗ ଦୁନିଆେର ଜନ୍ମ େନବାର
ଭାଗ୍ୟ ବା ଜୀବନମୁକ୍ତିର ଅଧିକାର ଭାବନାବାଲା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାେର
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି । ବାବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ସହିତ କହିଥାନ୍ତ, େସଥିପାଇଁ ବାବା କହିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର
ଫଳ ସ୍ ରୂପ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବା ଜୀବନମୁକ୍ତିର ଅଧିକାର ପାଇବାର ହକଦାର ତ େହାଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ୧୦୮ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ, ୧୬ ହଜାର ମାଳାର ଦାନା, ତା’ପେର ୯ ଲକ୍ଷ ମାଳାର ଦାନା େହବାେର େକେତ ପାର୍ଥକ୍ୟ
େହାଇଯାଉଛି । ମାଳା ତ ୧୬ ହଜାରର ମଧ୍ୟ େହବ ଏବଂ ୧୦୮ର ମଧ୍ୟ େହବ । ୧୦୮ ମାଳାେର ୮ ଜଣ ବିେଶଷ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ରହିେବ ।
େତେବ ମାଳାର ଦାନା ତ ସମସ୍େତ େହେବ । ମାଳାର ଦାନା ତ ଉଭୟଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନା! ୧୬ ହଜାର ମାଳାର ଦାନା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ
ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ େଯ େମାର ବାବା ଏବଂ େମାର ରାଜ୍ୟ । ରାଜ୍ୟପଦେର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର
ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କେର ଆସିବାର ଅଧିକାରୀ, ଏହିଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ େହାଇଯାଏ ।
େତେବ ଭାବୁକ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ ରୀୟ ନିଶା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତେର ରହିଥାଏ । ଉଭୟ ବହୁତ ଭଲ
ଭାବେର ପ୍ରଭୁ ପ୍େରମର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇଥା’ନ୍ତି । ପ୍େରମ ସ୍ ରୂପ ସ୍ଥିତିେର ଏଭଳି ରହିଥା’ନ୍ତି ଯାହାକି ଦୁନିଆର ଅସ୍ତିତ୍ କୁ ହିଁ
ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି । େମାର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା.... ଏହିଭଳି ଲଗନର ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଥା’ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସ୍ ରୂପ େହାଇ ନଥା’ନ୍ତି ।
ଖୁସିେର ରହିବାର େଚେହରା ମଧ୍ୟ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଆସିଗଲା େତେବ ଭାବୁକ ଆତ୍ମାମାେନ ଖୁବ୍
ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ େହାଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ । ଏେବ େଦଖିବ ବହୁତ ମଜାେର ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୀତ
ଗାଉଥିେବ ପୁଣି ଏେବ ଏେବ ମାୟାର େଛାଟିଆ ଆଘାତ ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଗୀତ ବଦଳେର କ’ଣ କରିବ,ି କିପରି କରିବ,ି କ’ଣ େହବ, କିପରି
େହବ! ଏହିଭଳି କ’ଣ-କ’ଣର ଗୀତ ଗାଇବାେର ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାମାେନ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ
ସାଥୀେର ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ମେନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ମାୟାର ପରୀକ୍ଷାେର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେନଇଥା’ନ୍ତି, କ’ଣ
କରିବ,ି କିପରି କରିବିର ଗୀତ ଗାଇ ନଥା’ନ୍ତି । ଭାବୁକ ଆତ୍ମାମାେନ େକବଳ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍େରମର ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ଆଗକୁ
ବଢିଚାଲିଥା’ନ୍ତି । େସମାନଙ୍କ ଭିତେର ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାମାେନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ
େହବାର ଲକ୍ଷ ରଖି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରନ୍ତି । ଏେବ ନିେଜ ନିଜକୁ ପଚାର ମଁୁ କିଏ! ଭାବୁକ ଆତ୍ମା
ନା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ? ବାବା ତ ଭାବନାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଦଖି ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି । େମରା ବାବା କହିବା କାରଣରୁ ଅଧିକାରୀ ତ
େହାଇଗଲ ନା, ତା ସହିତ ଅଧିକାର େନବାର ହକଦାର ମଧ୍ୟ େହାଇଗଲ । ଏେବ ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତି େନବ କି ଅଳ୍ପ କିଛି େନବ ତାହା ନିଜର
ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାେର େଯେତ ଅଣ୍ଟି ଭରିବାକୁ ଚାହିଁବ େସେତ ଭରିପାରିବ କାହିଁକି ନା େମରା ବାବା କହିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି େନବାର ଚାବି
ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ େଦଇଛ । ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଚାବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା । ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ
ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି । େତଣୁ େନବାବାଲା ଥକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ େଦଲାବାଲା ବାବା ଥକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ତ

େକୗଣସି େମହନତ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ । େକବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆଧାରେର ହିଁ ଅଧିକାର େଦଇ େଦଇଥା’ନ୍ତି । େତେବ େନବାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
େକୗଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅବେହଳା ପଣିଆ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ହରାଇ େଦଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ
ହରାଇ େଦବା ପେର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େମହନତ କରି ଥାଆନ୍ତି । ହରାଇବା-ପାଇବା, ପାଇବା-ହରାଇବା, ଏହିଭଳି
େମହନତ କରି କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତି । ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସାବଧାନ ଏବଂ ସଜାଗ େହାଇ ରହିବ େତେବ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ ରୂପ
ମଧ୍ୟ େହାଇଯିବ । େଯପରି ସତ୍ୟଯୁଗେର ଦାସୀମାେନ େସବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ଆଗେର ପଛେର ରହିଥା’ନ୍ତି— େସହିଭଳି
ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟେର ଏେବ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ େସବାଧାରୀ ରୂପେର
ସର୍ବଦା ସାଥୀେର ରହିଥା’ନ୍ତି । େଯଉଁ ଶକ୍ତି ବା େଯଉଁ ଗୁଣକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ତାହା ତୁରନ୍ତ ହାଜିର େହାଇଯାଏ । ଏହିଭଳି
ସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ବିଶ୍ ର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ େହାଇଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ େମହନତ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ । ପ୍ରତ୍େୟକ
ଶକ୍ତି, ପ୍ରତ୍େୟକ ଗୁଣର ସହେଯାଗ ଦ୍ ◌ାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଜୟୀ େହବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଆନ୍ତି । େଯପରି େଗାଟିଏ ନାଟକ କରି
େଦଖାଉଛ ନା— ରାବଣ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ ◌ାନ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା, ସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶକ୍ତି
ଏବଂ ଗୁଣକୁ ଆହ୍ ◌ାନ କରୁଛି । େତେବ ଏହିଭଳି ସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ େହାଇଗଲଣି ? ନା ଯଥା ସମୟେର ଶକ୍ତିଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟେର
ଲଗାଇ ପାରୁନାହଁ । କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ରାଜାର ଆେଦଶକୁ େକହି ମାନିନଥା’ନ୍ତି ବରଂ ରାଜାକୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ବାହାଦୁର ରାଜାମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ଚଳାଇଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥା’ନ୍ତି । େତେବ
ସହଜକୁ ମୁଶକିଲ କରିବା ଏବଂ ଥକିଯିବା ଏହା ଅବେହଳାପଣିଆର ଲକ୍ଷଣ । ନାମ େହଉଛି ରାଜା କିନ୍ତୁ ଆେଦଶକୁ େକହି ବି ମାନୁ
ନାହଁାନ୍ତ,ି ଏହାକୁ କ’ଣ କୁହାଯିବ । େକହି-େକହି କହିଥା’ନ୍ତି ନା ମଁୁ ବୁଝିପାରୁଛି େଯ ସହନଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପେର ମେନ
ପଡିଲା । ଯଦି େସହି ସମୟେର ବି ମେନ ପଡିଥା’ନ୍ତା, ସହନଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତ । ଏହାର ଅର୍ଥ େହଲା
ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଲି ଆଜି ଏବଂ ଆସିଲା କାଲି । େତେବ ଆେଦଶ ମୁତାବକ େହଲା କି ? ଯଦି ଭୁଲ୍ େହାଇଯାଉଛି େତେବ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ
ଆେଦଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହଁାନ୍ତି । ଯଦି େସବାଧାରୀ ସମୟ ଅନୁସାେର େସବା କରୁନଥିେବ େତେବ ଏଭଳି େସବାଧାରୀଙ୍କୁ କ’ଣ
କୁହାଯିବ । େତଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ େହାଇ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ, ସର୍ବଗୁଣକୁ, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି େସବାେର
ଲଗାଅ । ବୁଝିଲ! େକବଳ ଭାବୁକ ହୁଅ ନାହି,ଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ । ଆଚ୍ଛା— ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର େମଳା
େଦଖି ଖୁସି େହଉଛ ନା! ମଧୁବନ ବାଲା େକେତ େମଳା େଦଖୁଛନ୍ତ!ି େକେତ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଏଠାକୁ
ଆସୁଛି । ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ େଦଖି ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତ-ି ଆସ ଆସ ପିଲାମାେନ ।
େତେବ ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀର େଯଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ତାହା େଦଖୁଛ ନା! ବାବା-ବାବା କହି ସମସ୍େତ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା । ମଧୁବନେର ତ
ପହଞ୍ଚିଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ େହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟେର ପହଞ୍ଚିବାକୁ େହବ । ଆଚ୍ଛା!
ସର୍ବଦା ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଅଧିକାର ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବଶକ୍ତି ଆଧାରେର
େସବା କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍େତ ।
ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍:ପଞ୍ଜାବ େଜାନ୍ ସହିତ:- ପଞ୍ଜାବ ନିବାସୀ ପିଲାମାେନ ସେମସ୍ତ ମହାବୀର ଅଟ ନା! ଭୟାଳୁ ତ ନୁେହଁ ନା ? େକୗଣସି ବି କଥାର ଭୟ ନାହିଁ
ତ! ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ କରିଥା’ନ୍ତି । ତୁେମମାେନ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୃତ ଅଟ । େତେବ ମରିସାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବା
ଭୟ କ’ଣ । େତେବ ମୃତ୍ୟୁକୁ େସେତେବେଳ ଭୟ କରିଥାଆନ୍ତି େଯେତେବେଳ ଭାବନ୍ତି େଯ ଏେବ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି, େସଇଆ
କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ତାହା ପୂରଣ ନେହଲା େତେବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ େଶଷ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରହିଛ । ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ନା, େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ େକୗଣସି ଭୟ ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା, ଦୁଃଖ ସମୟେର ସୁଖ େଦଉଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟ । ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ । େଯପରି ଅନ୍ଧାର
ସମୟେର ଦୀପଟିଏ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । େସହିପରି ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟେର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମା
ତୁେମମାେନ ହିଁ ଅଟ । େତେବ ସଦାସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସୁଖ େଦବାର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାବନା ରହୁଛି! ସର୍ବଦା ସୁଖ େଦବାର ଅଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି
େଦବାର ଅଛି । କାରଣ ଶାନ୍ତିଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁେମମାେନ ଶାନ୍ତିର େଦବତା ଅଟ । େତଣୁ ଶାନ୍ତିର େଦବତା କିଏ ? ଏକୁଟିଆ ବାବା
ନୁହଁନ୍ତି, ତୁେମ ସମସ୍େତ । ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶାନ୍ତିର େଦବତାମାେନ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ନା! େଲାକମାେନ
ପଚାରୁଛନ୍ତି— ତୁେମମାେନ କ’ଣ େସବା କରୁଛ ? ତୁେମମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ େଯ ଏହି ସମୟେର େଯଉଁ ବିେଶଷ କାର୍ଯ୍ୟର
ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି େସହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆେମମାେନ କରୁଛୁ । ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା, ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ
ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ େହଉଛି ଶାନ୍ତି । େତଣୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆେମ େଦଉଛୁ । ଏହାଠାରୁ ବଡ େସବା ଆଉ କ’ଣ
ଅଛି । ଯଦି ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି େତେବ ଧନ ମଧ୍ୟ କାମେର ଲାଗିବ । ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ େତେବ ଧନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁଃଖ େଦବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲହରୀ ଚାରିଆେଡ େଖଳାଇ ଦିଅ େଯପରି ସମସ୍େତ ଅନୁଭବ କରିେବ େଯ ସାରା େଦଶ ଭିତେର

ଏହା ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅେଟ । ଜେଣ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ । ଜାଣନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ
ଆସିେଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି । ଏହିଭଳି ଚାରିଆେଡ ପ୍ରଚାର େହାଇଯାଉ । ଏହି େସବାସ୍ଥାନ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର
ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ, ଏହିଭଳି ପ୍ରଚାର େହବା ଦରକାର । େକେତ ବି ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା େହାଇଥାନ୍ତୁ େଯପରି େରାଗୀଟିଏ େରାଗ ଭଲ କରିବା
ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥାଏ େସହିଭଳି େଲାକମାେନ ଜାଣନ୍ତୁ େଯ ଅଶାନ୍ତି ସମୟେର ଏହି ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର ।
ଏହିଭଳି ଲହରୀ ଚାରିଆେଡ େଖଳାଇ ଦିଅ । େତେବ ଏହା କିପରି େହବ ? େସଥିପାଇଁ ଜେଣ ଦୁଇଜଣ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେକ େସମାନଙ୍କୁ
ଏଠାକୁ ଡାକି ଅନୁଭବ କରାଅ । ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଜେଣ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଜେଣ ଏହିଭଳି ଚାରିଆେଡ ପ୍ରଚାର େହାଇଯିବ । େଯଉଁମାେନ
ଅଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି େସମାନଙ୍କୁ ବିେଶଷ ଭାବେର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଅ । େଯଉଁମାେନ ବି ସମ୍ପର୍କେର ଆସୁଛନ୍ତି
େସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍େଦଶ ଦିଅ େଯ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କର । ପଞ୍ଜାବ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବିେଶଷ ଭାବେର ଏହି େସବା କରିବା ଦରକାର ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ େହଉଛି ସନ୍େଦଶ େଦବାର ଯଥାର୍ଥ ସମୟ । ଏେବ ହିଁ ଅଶାନ୍ତିେର ଏେଣ େତେଣ ଘୁରିବୁଲୁଛନ୍ତ,ି ଚାହଁୁଛନ୍ତି େକୗଣସି
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ମିଳିଯାଉ । ତାହା େକଉଁ ସ୍ଥାନ........ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ କିନ୍ତୁ େଖାଜୁଛନ୍ତି । େଗାଟିଏ ଠିକଣାରୁ ତ ଭଟକିଯାଇଛନ୍ତ,ି
ବୁଝିଗେଲଣି େଯ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ ନୁେହଁ । ଏହିଭଳି ଭଟକୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷଭ୍ରଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏେବ ସହଜ ଲକ୍ଷର
ପରିଚୟ େଦଇପାରିବ ନାହିଁ ? େତେବ ଏହିଭଳି େସବା କର । କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଥାଉ, ଯାହାବି େହାଇଥାଉ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କେର ତ
ଆସୁଛ ନା । େତେବ ସମ୍ପର୍କବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଅ, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ଚାରିଆେଡ ପ୍ରଚାର କରିେବ । େସମାନଙ୍କୁ
େଗାଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଦୁଇଘଣ୍ଟା ପାଇଁ େହଉ ପେଛ େଯାଗ ଶିବିର କରାଅ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିେବ େତେବ ବହୁତ ଖୁସି
େହାଇଯିେବ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାନ େଦେବ । େଯେତେବେଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ େଯ େମାେତ କରିବାକୁ ହିଁ େହବ େତେବ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ
ମିଳିଯାଏ । େତଣୁ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରି େଦଖାଅ । ପଞ୍ଜାବର ଧରଣୀ େଯତିକି ଶକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ େସତିକି ନରମ କରି
ପାରିବ । ଆଚ୍ଛା!
(୨) ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛ ? ଏହି ସଂଗମଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସ୍ ରୂପ ଫରିସ୍ତା ସ୍ ରୂପ ଅେଟ ନା
। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ େହଉଛି ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ । ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର େକୗଣସି େଦହ ବା େଦହର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ
ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ େତେବ େଦହ ଏବଂ େଦହର ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଇଛି ନା ଟିକିଏ ଅଟକିଛି ? ଯଦି ଟିକିଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣ
ରୂପକ ରସୀ ଲାଗିଥିବ େତେବ ଉଡିପାରିବ ନାହି,ଁ ତଳକୁ ଆସିଯିବ େସଥିପାଇଁ ଫରିସ୍ତା େହବାକୁ େହେଲ େକୗଣସି ବି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ
ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । େଯେବକି ତୁମକୁ ଜୀବନ ହିଁ ନୂଆ ରୂପେର ମିଳିଛି େତଣୁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ନୂଆ େହବା ଉଚିତ୍ । ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ,
ସମ୍ବନ୍ଧ ନୂଆ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୂଆ, ସବୁକିଛି ନୂଆ । ଏେବ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ସ୍ ପ୍ନେର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଟିକିଏ
ବି େଦହ ଅଭିମାନେର ଆସିଯାଉଛ େତେବ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର େଯ ନିଶ୍ଚିତ େକଉଁଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି େସଥିପାଇଁ େଦହ ଅଭିମାନେର
ଆସୁଛ । ଯଦି େକୗଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ େତେବ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସାରା ବିଶ୍ େର ଏେତ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାନଙ୍କ
ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା କାରଣରୁ େସମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସୁନାହିଁ ନା । େତଣୁ େସହିମାେନ ହିଁ ମେନ ପଡୁଛନ୍ତି େଯଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ
ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି । େତେବ େଦୖହିକ ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଅର୍ଥ େଦହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି । ଯଦି େଦହ ସାଥୀେର ଟିକିଏ ବି େମାହର ଆକର୍ଷଣ
ରହିବ େତେବ ଉଡିବ କିପରି! ଓଜନଦାର ବସ୍ତୁକୁ େଯେତ ବି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିେଲ ତାହା ତଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ । େତଣୁ ଫରିସ୍ତା
ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା, େକୗଣସି େବାଝ ନଥିବ । ମରଜୀବା େହବା ଅର୍ଥ େବାଝରୁ ମୁକ୍ତ େହବା । ଯଦି ଟିକିଏ ବି କିଛି ରହିଯାଇଛି େତେବ
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କର ନେଚତ୍ େଯେତେବେଳ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସଙ୍େକତ ମିଳିବ, ସମସ୍େତ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିେବ ଏବଂ େବାଝବାଲା
ତେଳ ରହିଯିେବ । େବାଝବାଲା ପିଲାମାେନ ଉଡିବାବାଲାଙ୍କୁ େଦଖିବାବାଲା େହାଇଯିେବ । େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ େହବ େଯ
େକୗଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରସୀ ରହି ଯାଇ ନାହିଁ ତ । ବୁଝିଲ । େତଣୁ ଆଜିର ବିେଶଷ ବରଦାନକୁ ମେନ ରଖିବ େଯ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମା,
ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟୁ । ଫରିସ୍ତା ଶବ୍ଦକୁ େକେବ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ଫରିସ୍ତା ମେନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଉଡିପାରିବ, ଏହା
େହଉଛି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ଏହି କଥାକୁ ମେନ ରଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ମାଲାମାଲ୍ େହାଇଯିବ ।
(୩) ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍େଦଶ େଦଉଥିବା ସନ୍େଦଶୀ େବାଲି ମେନ କରୁଛ ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ େହଉଛି ସନ୍େଦଶ
େଦବା । େକେବ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଉ ନାହଁ ତ ? ପ୍ରତିଦିନ ଯାଞ୍ଚ କର େଯ େମା ଭଳି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାକୁ େଯଉଁ ଶ୍େରଷ୍ଠ
କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଛି ତାହା େକେତ ମାତ୍ରାେର ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ? େକେତ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍େଦଶ େଦଇଛି ? େକେତ ଜଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ
େଦଇଛି ? କାରଣ ତୁେମମାେନ ସନ୍େଦଶ େଦବାବାଲା ମହାଦାନୀ, ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟ । ତୁମକୁ େକେତ ଉପାଧି ମିଳିଛି ? ଆଜିର
ଦୁନିଆେର େଯେତ ବି ବଡରୁ ବଡ ଉପାଧି କାହାକୁ ମିଳିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିକଟେର ସମସ୍େତ େଛାଟ କାରଣ େସମାନଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ
କରିବାବାଲା େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତ,ି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ ୟଂ ଭଗବାନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । େତଣୁ
ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଧିଗୁଡିକୁ ସ୍ମୃତିେର ରଖି, େସହିଭଳି ଖୁସିେର ରହିବା ସହିତ େସବାେର ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ । ଉପାଧିର ସ୍ମୃତି
ରହିବା ଦ୍ ◌ାରା େସବାର ସ୍ମୃତି ଆେପ ଆେପ ଆସିଯିବ । ଆଚ୍ଛା!
ବରଦାନ:ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ ◌ାରା ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ।

ସ୍େଲାଗାନ:-

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା େକେବେହେଲ କାହା ଦ୍ ◌ାରା ପରବଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବଶୀଭୂତ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ
। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ ଭାବ-ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ େହେବ ନାହି,ଁ କାରଣ ସ୍ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ ପ୍ରତି ଏବଂ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଥିବ େତେବ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ ଭାବର ବଶୀଭୂତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର
ଅନାଦି-ଆଦି ସଂସ୍କାରକୁ ମେନ ପକାଇବା ଦ୍ ◌ାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସହଜେର ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯିବ ।
ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଆସନେର ବସାଇେଦଇଥାଏ ।
କ୍େରାଧ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅେଟ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

