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“ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଆଧାର - ପବିତ୍ରତା”

ଆଜି ବାପଦାଦା ନିଜର ଚାରିଆଡର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଖୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସୁଖୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏେତ ବଡ ସଂଗଠନ ବା ସଭା ସାରା ଡ୍ରାମା ଭିତେର ଆଉ େକେବ ବି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ଯଦିଓ କାହାକୁ
କାହାକୁ େହାଲୀେନସ୍ ବା ହାଇେନସ୍ର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ େଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ରୂପେର େଦଖିେଲ େସହିଭଳି ପବିତ୍ରତା
ଏବଂ ମହାନତା େସମାନଙ୍କ ଭିତେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ବାପଦାଦା େଦଖୁଥିେଲ ଏେତ ସବୁ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଆଉ େକଉଁଠି ମିଳିବ! େତେବ ପ୍ରତ୍େୟକ ସନ୍ତାନ ଭିତେର ଏହି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି େଯ େକବଳ କର୍ମେର
ନୁେହଁ କିନ୍ତୁ ମନ-ବାଣୀ-କର୍ମ ତିେନାଟି ଯାକେର ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ େହବୁ । େତଣୁ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର େହବାର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କାହା
ଭିତେର ବି ନଥିବ ଏବଂ ଏେତ ସହଜେର ଏଭଳି ଅବିନାଶୀ ପବିତ୍ରତା ଆଉ େକଉଁଠି ବି ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇପାରିବ ନାହି,ଁ କିନ୍ତୁ ତୁେମମାେନ
ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା େକେତ ସହଜ ମେନ କରୁଛ କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି
ଦ୍ ◌ାରା ଜାଣିପାରିଲ େଯ ମଁୁ ଏକ ଆତ୍ମା ଏବଂ େମାର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସ୍ ରୂପ େହଲା ପବିତ୍ରତା । େଯେତେବେଳ ଏହିଭଳି
ଆଦି-ଅନାଦି ସ୍ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଆସିଗଲା େତେବ ଏହି ସ୍ମୃତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ସହିତ ସହଜେର ପବିତ୍ରତାର ଅନୁଭବ କରାଇ
େଦଲ । ଏେବ ଜାଣିଗଲ େଯ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ ରୂପ ପବିତ୍ର ଅେଟ । ଅପବିତ୍ରତା ସଂଗେଦାଷର ସ୍ ରୂପ ଅେଟ । େତଣୁ
ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଆପଣାଇବା ସହଜ େହାଇଗଲା ।
ସ୍ ଧର୍ମ, ସ୍ େଦଶ, ସ୍ ର ପିତା ଏବଂ ସ୍ ସ୍ ରୂପ ସହିତ ସ୍ ର କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା । େତଣୁ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଆଧାରେର
କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ େହାଇଗଲା । େଯଉଁ କଥାକୁ ଆଜିକାଲିର ମହାନ ଆତ୍ମା େବାଲାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ମଧ୍ୟ
ଅସମ୍ଭବ ମେନ କରୁଛନ୍ତ,ି ଅପ୍ରାକୃତିକ ମେନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାେନ େସହି ଅସମ୍ଭବକୁ େକେତ ସହଜ ଅନୁଭବ
କରିେନଲ । େତେବ ଏହି ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ? ସାରା ବିଶ୍ କୁ ଚାେଲଞ୍ଜ େଦଇ
କହିପାରିବ େଯ ପବିତ୍ରତା ତ ଆମର ସ୍ -ସ୍ ରୂପ ଅେଟ । ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି କାରଣରୁ େଯଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ରହିଛି େସଠାେର ସ୍ ତଃ
ଭାବେର ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ଅେଟ । ପବିତ୍ରତାକୁ ମାତା କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର ସନ୍ତାନ େହେଲ
ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି । େତଣୁ େଯଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଅଛି େସଠାେର ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ସ୍ ତଃ ହିଁ ରହିଛି, େସଥିପାଇଁ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ । େକେବ ବି
ଉଦାସ େହାଇପାରିବ ନାହି,ଁ ସର୍ବଦା ଖୁସିେର ହିଁ ରହୁଛ । େଯଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଅଛି େସଠାେର ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି । ପବିତ୍ର
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ େହଲା ସର୍ବଦା ଖୁସିେର ରହିବା । େତଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ େଦଖୁଛନ୍ତି େଯ େକେତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର
ଆତ୍ମାମାେନ ଏଠାେର ବସିଛନ୍ତି । ଦୁନିଆର େଲାକମାେନ ତ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଧଁା-େଦୖାଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର
ମୂଳଦୁଆ େହଲା ପବିତ୍ରତା, େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କର ଏହି ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ମଜବୁତ ନାହିଁ େତଣୁ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ
କରୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ନ କରିବା ସହିତ ସମାନ କାରଣ ପବିତ୍ରତା ବିନା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି-ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ତୁେମମାେନ
ଏହି ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆପଣାଇ େନଇଥିବା କାରଣରୁ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧଁା-େଦୗଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁ
ନାହିଁ । କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଆେପ ଆେପ ଆସିଥାଏ, େଯପରି େଛାଟ ପିଲାଟି ତା’ର ମା’ ପାଖକୁ ଆେପ
ଆେପ ଯାଇଥାଏ ନା । େଯେତ ବି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିେଲ ମଧ୍ୟ େସ ତା’ର ମା’ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ । େତଣୁ
ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ମାତା େହଉଛି ପବିତ୍ରତା । େଯଉଁଠାେର ପବିତ୍ରତା ରହିଛି େସଠାେର ସୁଖ-ଶାନ୍ତି-ଖୁସି ଆେପ ଆେପ ଆସିବ । େତଣୁ
ତୁେମମାେନ କ’ଣ େହାଇ ଯାଇଛ ? େବଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆର ରାଜା । ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ରାଜା ନୁେହଁ
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆର ରାଜା । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର େବଗମପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖର ସଂସାର ଅେଟ । େତଣୁ ଏହିଭଳି ସୁଖୀ
ସଂସାରର ରାଜା େହାଇଗଲ । ହିଜ୍ େହାଲୀେନସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟ ନା । ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛ, ସିଂହାସନ ଉପେର ମଧ୍ୟ ବସିଛ । ବାକି ଆଉ
କ’ଣ କମୀ ରହିଲା! େତେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ େକେତ ବଢିଆ ମୁକୁଟ ମିଳିଛି! ଆେଲାକର ଏହି ମୁକୁଟ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅେଟ ଏବଂ ତା’
ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ । େତଣୁ େବଗମପୁରର ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ
ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା । ତୁମର ରାଜତ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ତୁେମ ରାଜାମାେନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟ ।
ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏେତ ଧଁା-େଦୗଡ କରୁଥିବାର େଦଖି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା ଆସୁଛି ।
େଦଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାେନ େକେତ ପ୍ରକାରେର େଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏେତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ? ଯଦି ବି ଟିକିଏ ସୁଖ ମିଳୁଥିବ, ତା’ ସହିତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ । ଆଉ କିଛି ନଥିେଲ

ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ସହିତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି । େତଣୁ େଯଉଁଠାେର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ରହିଛି େସଠାେର ଶାନ୍ତି
ରହିପାରିବ ନାହିଁ । େତଣୁ ସୁଖ ସହିତ ଏହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏବଂ ତା’ର
ନିବାରଣର ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇଛି । ଏେବ ତୁେମମାେନ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ ରୂପ େହାଇଯାଇଛ । ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ
ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ େଖଳିବା ପାଇଁ େଖଳଣା େହାଇ ଆସୁଛି । େଖଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁେହଁ । େତଣୁ
ତୁେମମାେନ ବିଚଳିତ ତ େହଉ ନାହଁ ନା! େଯଉଁଠି ସର୍ବଶକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପେର ମିଳିଯାଇଛି େସଠାେର ଆଉ
ଅଭାବ କ’ଣ ରହିଲା! ଭରପୁର ଅଟ ନା! ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଯଦି
ହାତୀ ପାଦ ତେଳ େଗାଟିଏ ପିମ୍ପୁଡି ରହିଯିବ େତେବ ଜଣାପଡିବ କି ? େତଣୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତୁମଭଳି ମହାରଥୀମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡି ସହିତ ସମାନ । ଏହାକୁ େଖଳ ମେନ କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ଖୁସି ଲାଗିବ, େଯେତ ବି ବଡ କଥା େହାଇଥାଉ େଛାଟ େହାଇଯିବ ।
େଯପରି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ େକଉଁ େଖଳ କରାଉଛନ୍ତି ? ବୁଦ୍ଧିର େଖଳ । ଏମିତି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ େଦଇେଦବ
େତେବ େବାର୍ େହାଇଯିେବ କିନ୍ତୁ େଖଳିବା ବାହାନାେର େଦେଲ ଖୁସି ଖୁସିେର ହିସାବ କରିେଦେବ । େତଣୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ପିମ୍ପୁଡି ସଦୃଶ ଅେଟ । େଯଉଁଠି ପବିତ୍ରତା-ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ରହିଛି େସଠାେର ସ୍ ପ୍ନେର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ-ଅଶାନ୍ତିର
ଅନୁଭବ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ସାହସ କରିବ ନାହିଁ । େତଣୁ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାେନ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାେର ରହିଥା’ନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିେର ରଖ । ଏେବ ତ ଅେନକ ପ୍ରକାରର
ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତେର ଛନ୍ଦି େହାଇ ଦୁଃଖ-ଅଶାନ୍ତି େଭାଗ କରିବାର ଜାଲରୁ ବାହାରି ଆସିଛ କାରଣ ଦୁଃଖ େକେତେବେଳ ବି ଏକା ଏକା
ଆସିନଥାଏ, ତା’ର ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ େତଣୁ େସହି ଜାଲରୁ ଏେବ ବାହାରିଆସିଛ । ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ମେନ କରୁଛ ନା!
ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍େରଲିଆର ପିଲାମାେନ ସମ୍ମୁଖେର ବସିଛନ୍ତି । େସମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ମହାଦାନୀ ପଣିଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାପଦାଦା
ସଦାସର୍ବଦା କରୁଛନ୍ତି । ସର୍ବଦା େସବା କରିବାର ଲଗନ ରୂପୀ ତପସ୍ୟା ତୁମ ଭଳି ତପସ୍ ◌ୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଅେନକ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଧରଣୀ ଅନୁସାେର ବିଧି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଉଭୟକୁ େଦଖି ବାପଦାଦା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି େହଉଛନ୍ତି ।
ଅଷ୍ଟ୍େରଲିଆ ହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାଧାରଣ ଅେଟ । େସବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ
ଭିତେର ଆସିଯାଏ, େସଥିପାଇଁ ତ ଏେତଗୁଡିଏ େସଣ୍ଟର େଖଲିଯାଇଛି । ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ େଯପରି ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି େସହିପରି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ େହବ । ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଅେଟ ନା । େତଣୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ
ତପସ୍ୟାର ବିଧି ଦ୍ ◌ାରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । େସବାର ମେନାବୃତ୍ତି ଅେନକ ପ୍ରକାରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମେନାବୃତ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ
କରିେଦଉଛି । ଏହି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ସଫଳତାର ଆଧାର େହାଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲ । ସଂଗଠନେର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଜେଣ କିଛି
କହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜେଣ କରିେଦଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନି େନଲା । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ଜେଣ ଯଦି େଗାଟିଏ କଥା କହିଲା େତେବ ଅନ୍ୟ ଜେଣ
କହିବ ଏପରି ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ ◌ାରା ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ଜେଣ ଯଦି େଗାଟିଏ କଥା କହିଲା େତେବ ଅନ୍ୟ ଜେଣ
ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସହେଯାଗୀ େହାଇ ତା’କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, େତେବ କୁହାଯିବ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି । ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ରହିଛି, େକେତେବେଳ ବି ତୁ, ତୁ - ମଁୁ, ମଁୁ ନାହିଁ । ବାସ୍, େକବଳ ବାବା ବାବା କହିେଲ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ େହାଇଯିବ ।
ତୁ-ମଁ,ୁ େତାର-େମାରରୁ ହିଁ ଖିଟ୍ପିଟ୍ େହାଇଥାଏ । ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିବ େତେବ େକୗଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ
ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମାମାେନ ହିଁ ସର୍ବଦା ଉଡିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିଥା’ନ୍ତି । ବହୁତ କାଳର ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ ।
ବାରମ୍ବାର େଯଉଁମାେନ ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ େହଉଥା’ନ୍ତି େସମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ କାଳର ନିର୍ବିଘ୍ନ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ପକ୍କା େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିେର ରହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅନ୍ତି । େକୗଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ େଯାଡା-େଯାଡି କରିବା ଦ୍ ◌ାରା ତାହା ଦୁର୍ବଳ େହାଇଯାଏ । ବହୁତ
କାଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତିମ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ େହାଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ େହାଇଯାଏ ବା
ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍େରଣୀେର ଆସିଯାଏ । େତଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ େଯ ବହୁତ କାଳର ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିର
ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ େହବ । ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ େଯ ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ତ େହାଇଯାଉଛି ନା, େତଣୁ େକୗଣସି ଚିନ୍ତା
ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଘ୍ନ ଆସିବା ଏବଂ ତା’କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାେର ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ େହଉଛି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହଉଛି ।
ଯଦି େସତିକି ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ େସବାେର ବିନିେଯାଗ କରିବ େତେବ େଗାଟିଏର ପଦ୍ମଗୁଣା ଜମା େହାଇଯିବ । େସଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଳର
ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମମାେନ ବିଘ୍ନବିନାଶକ ରୂପେର ପୂଜା ପାଇଥା’ନ୍ତି । ବିଘ୍ନବିନାଶକ ଉପାଧି ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅେଟ । ମଁୁ ଏକ
ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା - ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ ◌ାରା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ େହାଇ ଉଡିବାର ସ୍ଥିତି ଆଧାରେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଡିଚାଲ
ଏବଂ ଉଡାଇଚାଲ । ବୁଝିଲ! ନିଜର ବିଘ୍ନ ଗୁଡିକୁ ତ ବିନାଶ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ େହବାକୁ ପଡିବ ।
େଦଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ େସହିଭଳି ମିଳିଛନ୍ତି (ଡାକ୍ତର ନିର୍ମଳା) ଯିଏକି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େକୗଣସି
ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ନାହଁାନ୍ତି । ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ େହାଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ।
ପରିଚାଳନା କ୍େଷତ୍ରେର ଟିକିଏ କଡା କଡି ରହୁଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅେଟ । ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଡା ଟୀଚର ନ
ମିଳିଥା’ନ୍େତ େତେବ ଏତିକି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ େହାଇନଥା’ନ୍ତା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । େଯପରି େରାଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କଡା ଔଷଧ

ଜରୁରୀ ଅେଟ ନା । େତଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାେର ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗର ରଂଗ ଲାଗିଥାଏ । େସ ନିେଜ େଯପରି ଆସିବା
ମାତ୍ରେକ େସବାେର ନିମିତ୍ତ େହାଇଗେଲ, େସହିପରି ଅଷ୍ଟ୍େରଲିୟାେର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାେନ ଜନ୍ମ େହବା ମାତ୍ରେକ େସଣ୍ଟର
େଖାଲିବାର େସବାେର ଲାଗିପଡୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗର ଭାବନାର ତରଙ୍ଗ ସାରା ଅଷ୍ଟ୍େରଲିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କେର
ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି େସଠାେର ମଧ୍ୟ େସହି ଅନୁସାେର ବୃଦ୍ଧି େହାଇଚାଲିଛି । େତେବ ଯାହାଙ୍କ ଭିତେର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା
ଉଭୟ ଅଛି, େସ ହିଁ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମା । ଏମିତି ତ ସମସ୍େତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ େହେଲ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର
ବିେଶଷତା ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏେବ ତ ସମସ୍େତ ସମ୍ପନ୍ନ େହବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି
ନା! ସମ୍ପନ୍ନ େହବାର ସାର୍ଟିଫିେକଟ୍ ତ କାହାକୁ ବି ମିଳି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପନ୍ନତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ େହାଇଗେଲଣି, ଏଥିେର
କ୍ରମାନ୍ ୟେର ଅଛନ୍ତି । େକହି ତ ବହୁତ ନିକଟେର ପହଞ୍ଚି ଗେଲଣି, ଆଉ େକହି କ୍ରମାନ୍ ୟେର ଆଗ-ପଛ େହାଇ ଅଛନ୍ତି ।
ଅଷ୍ଟ୍େରଲିୟାର ପିଲାମାେନ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ । େସମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ବୀଜ ହିଁ େସମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛି ।
େସଠିକାର ଶକ୍ତି େସନା ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅତିପ୍ରିୟ କାହିଁକି ନା ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି । େଯଉଁଠାେର ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରହିଛି େସଠାେର
ବାପଦାଦାଙ୍କର ସହେଯାଗ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାଥୀେର ଅଛି । େତେବ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛ ନା! କାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହିଁ ସଫଳତାର
ଆଧାର । ତୁେମମାେନ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟ େସଥିପାଇଁ ସଫଳତା ତୁମର ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର । ବୁଝିଲ! େତଣୁ
ଅଷ୍ଟ୍େରଲିୟାବାଲା ନିୟେରଷ୍ଟ ଏବଂ ଡିୟେରଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଘନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତିପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ
ଯିଦିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା!
ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ମହାବାକ୍ୟ (ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର)
ପ୍ରଶ୍ନ:- ସାରା ବିଶ୍ େର ଶକ୍ତି େସନାଙ୍କର ନାମ େକେବ ବିଖ୍ୟାତ େହବ ?
ଉତ୍ତର:- େଯେତେବେଳ ସଂଗଠିତ ରୂପେର ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବା େଗାଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପେର ସ୍ଥିତ େହବାର
ଅଭ୍ୟାସ େହବ । ସାରା ସଂଗଠନ ଭିତେର େକୗଣସି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ନଥିବ । ସମସ୍େତ େଗାଟିଏ ହିଁ
ଲଗନେର, େଗାଟିଏ ହିଁ ଅଶରୀରୀ େହବାର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପେର ସ୍ଥିତ େହବାର ଅଭ୍ୟାସୀ େହେବ େତେବ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ େର ଶକ୍ତି
େସନାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ େହବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:- ସ୍ଥୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ େଲୗକିକ େସନାମାେନ େକଉଁ ଆଧାରେର ଯୁଦ୍ଧକ୍େଷତ୍ରେର ବିଜୟୀ େହାଇଥା’ନ୍ତି ? ତୁମମାନଙ୍କର ବିଜୟର
ନାଗରା େକେତେବେଳ ବାଜିବ ?
ଉତ୍ତର:- ସ୍ଥୁଳ େସୖନିକମାେନ େଯେତେବେଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍େଷତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି େସମାେନ େଗାଟିଏ ଆେଦଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେକ ଚାରିଆଡୁ ଗୁଳି
ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏକ ସମୟେର, େଗାଟିଏ ଆେଦଶେର ଚାରିଆଡୁ େଘରାଉ କରିଦିଅନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ବିଜୟୀ
େହାଇଯାଆନ୍ତି । େସହିପରି ଆତ୍ମିକ େସନାମାେନ େଯେତେବେଳ ସଂଗଠିତ ରୂପେର, େଗାଟିଏ ମାତ୍ର ଇଙ୍ଗିତେର ଏବଂ େଗାଟିଏ
େସେକଣ୍ଡେର ସମସ୍େତ ଏକରସ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ େହାଇଯିେବ େସେତେବେଳ ଯାଇ ବିଜୟର ନାଗରା ବାଜିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:- ବାବାଙ୍କର େକଉଁ ଆେଦଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ େହବ, ଯାହା ଦ୍ ◌ାରା ଏହି କଳିଯୁଗୀ
ପର୍ବତ ଉଠିଯିବ ?
ଉତ୍ତର:- ବାବା ଏହି ଆେଦଶ େଦେବ େଯ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡ ଭିତେର ସମସ୍େତ ଏକରସ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ େହାଇଯାଅ । େଯେତେବେଳ
ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ େଗାଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପେର ସମାହିତ େହାଇଯିବ େତେବ ଯାଇ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ପର୍ବତ ଉଠିବ । େସହି େଗାଟିଏ
େସେକଣ୍ଡ ହିଁ ସଦାକାଳର େସେକଣ୍ଡ ଅେଟ । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ େଗାଟିଏ େସେକଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଥିତ େହାଇଯିବ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଯିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:- ପ୍ରତ୍େୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର େକଉଁ ଦାୟିତ୍ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର:- ସାରା ସଂଗଠନକୁ ଏକରସ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ କରାଇବାେର ସହେଯାଗୀ େହବା -- ଏହି ଦାୟିତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅେଟ । େଯପରି
ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶୁଭଭାବନା ବା କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବା ସହିତ େଚଷ୍ଟା
ମଧ୍ୟ କରୁଛ, େସହିପରି ନିଜର ଏହି େଦୖବୀ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକରସ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇବା
ପାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେର େଚଷ୍ଟା କର । ଏଥିପାଇଁ େଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ ଖୁସି େହାଇଯାଅ େଯ

ମଁୁ ତ ନିଜ ହିସାବେର ଠିକ୍ ହିଁ ଅଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ:- ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ବିେଶଷତ୍ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର:- ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହି ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ବିେଶଷତ୍ ଅେଟ । ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନର ବିେଶଷତ୍
େଦବତା ରୂପେର ବାସ୍ତବିକ ଭାବେର ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକମତ ରୂପେର ପ୍ରଚଳିତ େହଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ:- େକଉଁ େଗାଟିଏ କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବ?
ଉତ୍ତର:- ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତେର େଦହ-ଅଭିମାନ ରୂପେର େଯଉଁ ମୂଳ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁେମମାେନ େନଚର ବା ସ୍ ଭାବ େବାଲି
କହୁଛ, େସହି ସଂସ୍କାର େଯେତେବେଳ ଅଂଶ ମାତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ନରହିବ । ନିଜର ଏହି ସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି
ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ େହଉଛି େଶଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ।
ପ୍ରଶ୍ନ:- ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା େକଉଁ ଆଧାରେର େହବ ?
ଉତ୍ତର:- େଯେତେବେଳ ପ୍ରତ୍େୟକ ସନ୍ତାନ ଭିତେର ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାର େଦଖାଯିବ । େସଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ
କପି କରି ତାଙ୍କ ସମାନ େହାଇଯାଅ େତେବ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ େହାଇଯିବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ େର ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସହଜେର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ । ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ତ େକବଳ ଗାୟନ ରହିଛି େଯ େଯଉଁଠି େଦଖୁଛି େସଠାେର ତୁେମ ହିଁ େଦଖାଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ
ଏଠାେର ବାସ୍ତବିକ ରୂପେର େଯଉଁଆେଡ ବି େଦଖିେବ, ଯାହାକୁ ବି େଦଖିେବ ତାଙ୍କ ଭିତେର ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହିଁ େଦଖାଯାଉ ।
ବରଦାନ:େରାବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପେର ମାଲିକ ପଣିଆ େଦଖାଇବାର ଅଂଶମାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ ମାନଧାରୀ ପୂଣ୍ୟ
ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
ସ୍ ମାନଧାରୀ ପିଲାମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ େଦଉଥିବା ଦାତା େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ ।
େସମାନଙ୍କ ଭିତେର େକେବ ବି େକୗଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ପଣିଆର ଭାବନା ନଥାଏ ।
ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି ? ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ଏମିତି େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ଜ୍ଞାନ କ’ଣ ଏହିଭଳି କହୁଛି....
ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେର ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଂଶ । କିନ୍ତୁ ସ୍ ମାନଧାରୀ ପୂଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାେନ ଖସି ପଡିଥିବା
ଆତ୍ମାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇେବ, ସହେଯାଗୀ କରିେବ, େସମାେନ େକେବେହେଲ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିେବ ନାହିଁ
େଯ ଇଏ ତ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ େଭାଗ କରୁଛ,ି େଯମିତି କରିବ-େସମିତି ପାଇବ.... ଏମାନଙ୍କୁ ତ ତଳକୁ ଖସିବା ହିଁ
ଦରକାର..... ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ସ୍େଲାଗାନ:ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିେଶଷତା ହିଁ ଉଡିବା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

