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“ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି”

ଆଜି ପ୍େରମ ସ୍ ରୂପ, ସ୍ମୃତି ସ୍ ରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍େରମ ଏବଂ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରତିଦାନ େଦବା ପାଇଁ ପ୍େରମର ସାଗର ବାବା ଏହି ସ୍େନହ
ମିଳନ ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହର ସଭା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ମିଳନ େମଳା ଅେଟ, ଯାହାକି ସାରା କଳ୍ପେର େକବଳ
ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ । େକବଳ ଏହି େଗାଟିଏ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଜନ୍ମେର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ
ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଆତ୍ମିକ ସ୍େନହ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ବତାଇଥାଏ ଏବଂ
ବାସ୍ତବିକ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ । ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କ’ଣ େକେବ ଆସିଥିଲା େଯ ଏହି ସାକାର ସୃଷ୍ଟିେର, ଏହି ଜନ୍ମେର ଏବଂ
ଏହିଭଳି ସହଜ ଉପାୟେର , ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମିଳନ ସମ୍ମୁଖେର େହବ େବାଲି ? େଯପରି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ
ଶୁଣିଥିଲ େଯ େସ େହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବହୁତ େତେଜାମୟ ଏବଂ ବଡରୁ ବଡ ଆକାରର ଅଟନ୍ତ,ି େସହିଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ
କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅତି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ ପେର ଯାଇ େହାଇପାରିବ—ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ନିରାଶ
େହାଇଯାଇ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ଆଶାହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶାବାଦୀ କରିେଦଇଛନ୍ତ,ି ଉତ୍ସାହହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
କରିେଦଇଛନ୍ତି । େକେବ ମିଳେବ— ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏେବ ହିଁ ମିଳନ କରିବାର ଅନୁଭବ କରାଇ େଦଇଛନ୍ତି । ସର୍ବ
ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିେଦଇଛନ୍ତି । େତେବ, େହ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାେନ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିଛ ନା! ଭଲ ଭାବେର
ଜାଣିେନଇଛ, ନା ଏେବ ଜାଣିବାର ଅଛି ?
ଆଜି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା େହଉଥିେଲ େଯ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତେର ସବୁେବଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,
ସ୍େନହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, େଯାଗ କରିବାର ଲଗନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, େସବାର ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍େରଷ୍ଠ ରହିଛି ।
ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚାରିବ— ତୁମକୁ କ’ଣ େହବାର ଅଛି ? େତେବ ସମସ୍େତ କହିେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ େହବାର ଅଛି । ରାମ-ସୀତା
େହବା ପାଇଁ େକହି ବି କହିେବ ନାହିଁ । ୧୬ ହଜାରର ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରୀକତା ସହିତ ପସନ୍ଦ କରୁନାହଁାନ୍ତି । କହିେବ ୧୦୮ ମାଳାର
ଦାନା େହବୁ । ଏହି ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତେର ରହୁଛି । େସବାେର, ପାଠପଢାେର ପ୍ରତ୍େୟକ ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ ବି କମେଯାଗ୍ୟ
ଭାବୁନାହଁାନ୍ତି । ପୁଣି ବି ସଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତ,ି ସଦା ସର୍ବଦା ଉଡିବାର କଳାର ଅନୁଭୂତି, ସଦାସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ସମାହିତ, େଦହ
ଏବଂ େଦହର ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନାସକ୍ତ, ବିନାଶୀ େଚତନାଠାରୁ ସର୍ବଦା ବିସ୍ମୃତି ଅବସ୍ଥା— ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି
ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରିବାେର ହିଁ କ୍ରମାନ୍ ୟ େହାଇଯାଉଛ । େତେବ ଏପରି କାହିଁକି େହଉଛି ? ବାପଦାଦା ଏହାର ବିେଶଷ କିରଣକୁ
େଦଖୁଥିେଲ । କ’ଣ କାରଣ େଦଖିେଲ ? େଗାଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦର କାରଣ ଥିଲା ।
ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ େହାଇଛି, ବିଧିର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସିଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । କର୍ମ
ଏବଂ ଫଳ ଉଭୟର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାଲାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣା ନାହିଁ । ଈଶ୍ ରୀୟ ନୀତି
ନିୟମ ଅନୁସାେର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜଣାନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ ସଂକଳ୍ପେର, ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମେର ବାପଦାଦା ତଥା
ସର୍ବଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍େଲସିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ସହଜେର ସଫଳତାର ଅନୁଭବ େହଉ ନାହିଁ । େତେବ େକଉଁ କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଭୁଲି େହାଇଯାଉଛି ? େଗାଟିଏ େହଲା ୟାଦ
ଅର୍ଥାତ୍ େଯାଗ ଏବଂ େସବାର ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦେର ରହି େସବା କରିବା । କିନ୍ତୁ େସବାେର ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସମୟ ଅନୁସାେର ୟାଦ
କରିବା, ସମୟ ମିଳିେଲ ୟାଦ କରିବା ନେଚତ୍ େସବାକୁ ହିଁ େଯାଗ େବାଲି ଭାବିେନବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନବାଲାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ।
େକବଳ େସବା ହିଁ େଯାଗ ଏବଂ େଯାଗେର ହିଁ େସବା ରହିଛି । ଏହି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବିଧିେର ଅନ୍ତର ହିଁ ସିଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିେଦଉଛି ।
ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ଫଳାଫଳ ପଚରାଯାଉଛି େଯ େଯାଗ େକେତ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ? େତେବ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ? େସବାେର ଏେତ ବ୍ୟସ୍ତ
ଥିଲି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି କଥା ମେନ ନଥିଲା, ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା, ନେଚତ୍ କହିେବ େସବା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ରହିତ ଥିଲା ନା! ବାବା ତ
ସ୍ମୃତିେର ହିଁ ଥିେଲ ନା! କିନ୍ତୁ େସବାେର େଯତିକି ସମୟ ଏବଂ ଲଗନ ଥିଲା େସତିକି କ’ଣ େଯାଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ? େସବାେର
େଯତିକି ସ୍ ମାନର ସ୍ମୃତି ଥିଲା େସହି ଅନୁସାେର ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଥିଲା ? ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ଥିଲା ? ବହୁତ ବଡ େସବା ବା ବହୁତ ଭଲ
େସବା କରିଲ—
ି ଏହି ସ୍ ମାନ ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ େଯତିକି ସ୍ ମାନ େସତିକି ନିର୍ମାଣ ଭାବ ରହିଥିଲା ? କରିକରାଇବାବାଲା ବାବା ନିମିତ୍ତ କରି
େସବା କରାଇେଲ— ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ େହଉଛି ନିମିତ୍ତ ଭାବ । ନିମିତ୍ତ େହଲ, େସବା ବହୁତ ଭଲ େହଲା, ସଫଳତା ସ୍ ରୂପ େହଲ, ଏହି
ସ୍ ମାନ ତ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ େକବଳ ଏହି ସ୍ ମାନ ନୁେହଁ, ନିର୍ମାଣ ଭାବର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସନ୍ତୁଳନ
ସର୍ବଦା ସହଜେର ସଫଳତା ସ୍ ରୂପ କରିଦିଏ । େତଣୁ ସ୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅେଟ, େଦହ-ଅଭିମାନ ନୁେହଁ, ସ୍ ମାନ । କିନ୍ତୁ ସ୍ ମାନ

ଏବଂ ନିର୍ମାଣ—ଏହି ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ସ୍ ମାନ, େଦହ-ଅଭିମାନେର ପରିବର୍ତ୍ତନ େହାଇଯାଉଛି । େସବା େହଲା,
ସଫଳତା ମିଳିଲା, ଏଥିେର ଖୁସି ତ େହବା ଦରକାର । ବାଃ ବାବା ଆପଣ େମାେତ ନିମିତ୍ତ କରି େସବା କରାଇେଲ! ମଁୁ କରିନାହିଁ, ଏହି ମଁୁ
ପଣିଆ ହିଁ ସ୍ ମାନକୁ େଦହ-ଅଭିମାନେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିେଦଉଛି । େତଣୁ େଯଉଁମାେନ େଯାଗ ଏବଂ େସବାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା
କରିପାରନ୍ତି େସମାେନ ସ୍ ମାନ ଏବିଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି । ଏେବ ବୁଝିଲ— େକଉଁ କଥାେର ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ତଳ
ଉପର େହଉଛି!
େସହିପରି ଦାୟିତ୍ ର ମୁକୁଟଧାରୀ ପିନ୍ଧିଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍େୟକ କାର୍ଯ୍ୟେର ଦାୟିତ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେର ତୁଲାଇବାକୁ େହବ ।
ଚାେହଁ େଲୗକିକ ତଥା ଅେଲୗକିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି େହାଇଥାଉ ବା ଈଶ୍ ରୀୟ େସବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି େହାଇଥାଉ, ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟେର ଭିନ୍ନ
ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ ତୁଲାଇବାେର— େଯତିକି ନିଆରା େସତିକି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ େହବାକୁ ପଡିବ । ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ େହବ ।
ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ ତୁଲାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ େଯେତ ବଡ ଦାୟିତ୍ େସତିକି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ସ୍ଥିତି ।
ଦାୟିତ୍ ତୁଲାଉଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ ର େବାଝରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ େହବା । ବିଚଳିତ େହବାର ନାହିଁ େଯ
କ’ଣ କରିବ,ି ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ ରହିଛି । ଏହାକୁ କରିବି କି ନାହି,ଁ କ’ଣ କରିବ,ି ୟାକୁ ବି କରିବ,ି ତାକୁ ବି କରିବ,ି ବଡ ମୁଶକିଲ କଥା!
ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ େହବା ଅର୍ଥାତ୍ େବାଝ ରହିଛି । େତେବ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ତ ନୁେହଁ ନା । ଡବଲ ଲଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା । େକୗଣସି
ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ ର ବା କର୍ମର ହଲଚଲର େବାଝ ନଥିବ । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିଆରା େହବା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ େହବାର
ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ।
ଦ୍ ◌ିତୀୟ କଥା— ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାର୍ଗେର ଚାଲୁଚାଲୁ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି େହାଇଥାଏ ତାହାର ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ
ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶା ଏବଂ ଖୁସିେର ଆସି ଭାବନ୍ତି ବାସ୍, ମଁୁ ତ ପାଇଗଲି, ଅନୁଭବ କରିେନଲି । ମହାବୀର, ମହାରଥୀ, େହାଇଗଲି, ଜ୍ଞାନୀ
େହାଇଗଲି, େଯାଗୀ ଏବଂ େସବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ େହାଇଗଲି । ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶାେର ଅବେହଳା
ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ । ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ? ଜ୍ଞାନୀ ତ େହଲ, େସବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ େହଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପାଦେର ଉଡତୀକଳାର
ଅନୁଭବ କରୁଛ ? କାରଣ େଯପର୍ପ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ େସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡିବାର କଳାର ଅନୁଭବେର ଉଡିବାକୁ େହବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାେର
ଯାହା କିଛି ଆଜି କରୁଛ େସଥିେର ଆହୁରି ଅଧିକ ନବୀନତା ଆସିଲା ନା େଯଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛ େସହି ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୀମା
ଭାବିେନଇଛ ? େତେବ ପୁରୁଷାର୍ଥେର ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶା ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପାଦେର ଉନ୍ନତି ବା ଉଡିବା କଳାର
ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ରହୁ ନାହିଁ େତେବ ଅବେହଳା ପଣିଆ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ
େସଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଜୀବନେର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତାହାର ନିଶା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିପାଦେର ଉନ୍ନତିର
ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ େହଉଥିବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା । େତଣୁ ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ । ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ େଯ
ମଁୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲିଣ,ି ଅନୁଭବୀ େହାଇଗଲିଣ,ି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ଚାଲିପାରୁଛି । େତେବ ଭଲ େହାଇଗଲଣି— ଏହା ତ’ ବହୁତ ଭଲ
କଥା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େହବ । ଏହିଭଳି ବିେଶଷ କର୍ମ କରି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନିମିତ୍ତ
ଉଦାହରଣ ମୂରତ ମଧ୍ୟ େହବାକୁ ପଡିବ, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ । ଏେବ ବୁଝିଲ— େକଉଁ େକଉଁ କଥାେର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ େହବ ? ଏହି
ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଦ୍ ◌ାରା ହିଁ ଆେପ ଆେପ ବ୍େଲସିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲିବ । େତେବ ବୁଝିପାରିଲ ନମ୍ବରେର କମ େବଶି କାହିଁକି େହଉଛି!
େକହି େକଉଁ କଥାର ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ରଖିବାେର ଆଉ େକହି ଆଉ େକଉଁ କଥାର ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ରଖିବାେର ଅବେହଳା କରିେଦଉଛନ୍ତି ।
ବମ୍େବ ନିବାସୀ ତ େବପରୁଆ ନୁହଁନ୍ତି ନା ? ସବୁ କଥାେର ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟ ନା ? ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ରଖିବାର କଳାେର ଚତୁର
ଅଟ ନା । େତେବ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା । ଏହି କଳାେର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ନା! ବମ୍େବକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ େଦଶ
କୁହାଯାଏ । େତେବ ବ୍ୟାଲାନ୍ସର ସମ୍ପତ୍ତ,ି ବ୍େଲସିଙ୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତିେର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ନା! ନରେଦସାବର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି
କରାଇବାର ସ୍ଥାନ ଏହି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ? ଏେବ ବମ୍େବ ନିବାସୀ କ’ଣ ବିେଶଷତା େଦଖାଇେବ ? ବମ୍େବେର େକାଟିପତି ବହୁତ
ଅଛନ୍ତି ନା । େତେବ ବମ୍େବ ନିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ େଯ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବିନାଶୀ ପଦ୍ମାପଦ୍ମପତି, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହି କଥା େସମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଅ ।
େସମାେନ ତ େକବଳ ବିନାଶୀ ଧନର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତ,ି ଏହିଭଳି େଲାକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମହତ୍ ଶୁଣାଇ ଅବିନାଶୀ
ସମ୍ପତ୍ତିେର ସମ୍ପନ୍ନ କର । େସମାେନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ େଯ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅେଟ । େତେବ ଏହିଭଳି େସବା
କରୁଛ ନା! ସମ୍ପତ୍ତିବାନ େଲାକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିେର ଏହିମାେନ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତ—
ି ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ
େହଉ । ବୁଝିଲ! ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଏମାନଙ୍କର ତ ଡ୍ରାମାେର ସ୍ ର୍ଗକୁ ଯିବାର ପାର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ । େଶଷ ସମୟେର ଏମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ େହବାର ପାର୍ଟ ଅଛି । ସମ୍ବନ୍ଧେର ଆସିେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କେର ଆସିେବ େସଥିପାଇଁ ଏେବ ଏହିଭଳି
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି । େତଣୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କର କାହିଁକି ନା ଏମାେନ
ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶାର ନିଦ୍ରାେର େଶାଇ ପଡିଛନ୍ତି । ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

େସମାେନ ଥରକେର ଜାଗି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ । େତଣୁ ଏେବ ଏହିଭଳି ନିଶାେର େଶାଇ ପଡିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର
ଅନୁଭବ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଅ । ବୁଝିଲ । ବମ୍େବ ନିବାସୀ ତ ମାୟାଜିତ୍ ଅଟ ନା! ମାୟାକୁ ସମୁଦ୍ରେର ପକାଇ େଦଇଛ ନା । ଅଟଳ
ଗର୍ଭକୁ େଠଲି େଦଇଛ ନା ଉପେର ଉପେର ଭସାଇ େଦଇଛ ? ଯଦି େକୗଣସି ଜିନିଷ ଉପେର ପଡିଥାଏ େତେବ ଲହଡିେର ଭାସୀ ଭାସୀ ପୁଣି
କୂଳକ ଆସିଯାଏ, େତଣୁ ଯଦି ଅତଳ ଗର୍ଭେର ପକାଇ େଦବ େତେବ ସ୍ ◌ାହା େହାଇଯିବ । େତଣୁ ମାୟା ପୁଣି କୂଳକୁ ଆସି ଯାଉନାହିଁ ତ ?
ବମ୍େବ ନିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂରତ େହବାର ଅଛି । ପ୍ରତ୍େୟକ ବିେଶଷତାେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂରତ େହବାର ଅଛି ।
େଯପରି ବମ୍େବର ସୁନ୍ଦରତାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା! େସହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର
ଦୂରାନ୍ତରୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସିେବ, େତଣୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ଗୁଣର ବାସ୍ତବ ସ୍ ରୂପ େହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅ । କହିେବ
ଜୀବନେର ଯଦି ସରଳତା େଦଖିବାର ଅଛି େତେବ ଅମୁକ େସଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଅମୁକ ପରିବାରକୁ େଦଖ । ସହନଶୀଳତା େଦଖିବାର ଅଛି ତ
ଅମୁକ େସଣ୍ଟରର ଅମୁକ ପରିବାରକୁ ଯାଇ େଦଖ । ସବୁଥିେର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା େଦଖିବାର ଅଛି ତ ଏହି ବିେଶଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ
ଜୀବନକୁ େଦଖ । ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାରୀ କରିବ ନା । ବମ୍େବ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା ପ୍ରତିଦାନ େଦବାର ଅଛି । େଗାଟିଏ େହଲା ଅମ୍ବା
ମାଆ (ମମ୍ମା)ଙ୍କର ପାଳନାର ପ୍ରତିଦାନ, ଦ୍ ◌ିତୀୟେର ବ୍ରହ୍ମାବବାଙ୍କର ବିେଶଷ ପାଳନାର ପ୍ରତିଦାନ େଦବାକୁ େହବ । ଜଗଦମ୍ବା
ମାଆର ପାଳନା ମଧ୍ୟ ବମ୍େବ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବିେଶଷ ଭାବେର ମିଳିଛି । େତଣୁ ବମ୍େବକୁ େସତିକି ପ୍ରତିଦାନ େଦବାକୁ ପଡିବ ନା! ବମ୍େବର
ପ୍ରତ୍େୟକ ସ୍ଥାନେର ଏବଂ ପ୍ରତ୍େୟକ ବିେଶଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ବହ୍ମା ବାବାଙ୍କର, ଅମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ବିେଶଷ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିେଶଷତା େଦଖାଯାଉ— ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଦାନ େଦବା । ଆଚ୍ଛା! ଆସିଛ ଭଲ କରିଛ । ନିଜ ବାପାର ଘରକୁ ବା
ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛ ଭଲ କରିଛ ।
ବାବା ତ ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସନ୍ତାନ ବିଶ୍ ପାଇଁ ଦୀପ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି । େକବଳ
କୁଳର ଦୀପ ନୁହଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ ର ଦୀପ ଅଟନ୍ତି । େଯେହତୁ ପ୍ରତ୍େୟକ ସନ୍ତାନ ବିଶ୍ ର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍େଥ ନିମିତ୍ତ େହାଇଛନ୍ତି େତଣୁ
ବିଶ୍ ପାଇଁ ଦୀପ େହାଇଗେଲ ନା । ଏମିତି ତ ସାରା ବିଶ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ କୁଳ ବା କୁଟୁମ୍ବ ଅେଟ । େସହି ହିସାବେର ସାରା ବିଶ୍ ର
କୁଳର ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ହଦର ଅର୍ଥାତ୍ େଲୗକିକ କୁଳର ନୁେହଁ । େବହଦର କୁଳ ପ୍ରଦୀପ କୁହ ବା ବିଶ୍ ର ପ୍ରଦୀପ
କୁହ । ଏହିଭଳି ଅଟ ନା । ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଅଟ ନା ? ଧପଧପ େହଉଥିବା ଦୀପ ତ ନୁେହଁ ନା!
େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଲାଇଟ୍ ଧପଧପ େହଉଥାଏ ତାକୁ ଚାହିଁେଲ ଆଖି ଖରାପ େହାଇଯାଏ । ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ନା । େତଣୁ ସର୍ବଦା
ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଅଟ ନା । ଏହିଭଳି ଦୀପମାନଙ୍କୁ େଦଖି ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । ବୁଝିଲ । ଆଚ୍ଛା!
ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମେର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରତିପାଦେର
ଉଡିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ସ୍େନହର ସାଗରେର ସମାହିତ େହାଇଯାଇଥିବା, ସମାନ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ପଦ୍ମାପଦ୍ମ
ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍େତ ।
ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ:- ସମସ୍ତ ମୁକୁଟଧାରୀ ରତ୍ନ ଅଟ ନା! େଯେତ ବଡ ମୁକୁଟ େସତିକି ହାଲୁକାରୁ ହାଲୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ
ରହୁଛ । ଏହିଭଳି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଛ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟଧାରୀ େହାଇ ରହିପାରିବ । ରତ୍ନ ଜଡିତ ମୁକୁଟକୁ ତ
ସମୟ ଅନୁସାେର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପେଡ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁକୁଟ ଏଭଳି ଯାହାକି ଓହ୍ଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ହିଁ ନାହିଁ । େଶାଇବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟଧାରୀ ଏବଂ ଉଠିବା ପେର ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟଧାରୀ େହାଇ ରହିପାରୁଛ । ଅନୁଭବ ଅଛି ନା! ମୁକୁଟ
ହାଲୁକା ଅେଟ ନା ? ଓଜନିଆ ତ ନୁେହଁ ନା! ନାମ ବଡ କିନ୍ତୁ ଓଜନେର ହାଲୁକା ସୁଖଦାୟୀ ବା ଖୁସି ପ୍ରଦାନକାରୀ ମୁକୁଟ । ବାବା ତୁମକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଟ ମିଳୁଥିବ । ଏହିଭଳି ମୁକୁଟଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
େଦଖି ବାପଦାଦା ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । ବାପଦାଦା ତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଦିବସ ବା ଅଭିେଶଷ ଦିବସ ଏେବଠାରୁ ହିଁ ପାଳନ କରି ସଦାକାଳ
ପାଇଁ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରି େଦେଲ ବା ନିୟମ ତିଆରି କରିେଦେଲ । ସତ୍ୟଯୁଗେର ମଧ୍ୟ ଅଭିେଶକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ।
ସଂଗମଯୁଗେର େଯଉଁ ଅଭିେଶକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛ ତାହାର ସ୍ମାରକୀ ଅବିନାଶୀ ଭାବେର ଚାଲୁ େହାଇଯିବ । ବାବା ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ
ବତନେର ମଧ୍ୟ େସବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାକାର ବତନ (ଦୁନିଆ)ରୁ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ େହାଇଗେଲ ନା । ନିେଜ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ସାକାର
ଦୁନିଆରୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ େହାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ େଦଇ ନିେଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବତନକୁ ଚାଲିଗେଲ । େତଣୁ ଏହା ଅଭିେଶକ
ଦିବସ େହାଇଗଲା ନା! ଡ୍ରାମା ବିଚିତ୍ର ଅେଟ ନା! ଯଦି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ େଦଇଥା’ନ୍େତ େତେବ ଡ୍ରାମାକୁ ବିଚିତ୍ର କୁହାଯାଇ
ନଥା’ନ୍ତା । ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଡ୍ରାମା ଯାହାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ପାର୍ଟ ଯାହାର ଚିତ୍ର
ବୁଦ୍ଧିେର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ ◌ାରା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ପାରିବ ନାହି,ଁ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଚିତ୍ର, େସଥିପାଇଁ ଏହା ବିଚିତ୍ର ଅଭିେଶକ ଦିବସ
େହାଇଗଲା । ବାପଦାଦା ସଦାସର୍ବଦା ମହାବୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟଧାରୀ ରୂପେର େଦଖୁଛନ୍ତି । ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହେଯାଗ
େଦବାେର ଲୁଚିଯାଇ ନାହଁାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାକାର ଦୁନିଆରୁ ଲୁଚିଯାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁନିଆେର ଉଦୟ େହାଇଗେଲ । ସାଥୀେର ରହିବି, ସାଥୀେର
ଯିବି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ । ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା େକେବେହେଲ ଟଳିପାରିବ ନାହିଁ େସଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାବାବା

ଅେପକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ନେଚତ୍ କର୍ମାତୀତ େହାଇଯିବା କାରଣରୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ େଫରିଯାଇ ପାରିେବ । େକୗଣସି ବନ୍ଧନ ତ ନାହିଁ ନା,
କିନ୍ତୁ ସ୍େନହର ବନ୍ଧନ ରହିଛି । ସ୍େନହର ବନ୍ଧନ ଥିବା କାରଣରୁ ସାଥୀେର ଯିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ
ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ସାଥୀେର ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସାଥୀେର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ । ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା! ଆଚ୍ଛା—
ପ୍ରତ୍େୟକ ସନ୍ତାନ ବିେଶଷ ଅେଟ । ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବିେଶଷତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିେଲ େକେତ େହାଇଯିବ! ବଡ ମାଳା େହାଇଯିବ,
େସଥିପାଇଁ ମନ ଭିତେର ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହଁାନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା—
ବରଦାନ:ବ୍ୟର୍ଥ ବା ହଲଚଲ୍ କରୁଥିବା ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ ।
ଯଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା େହବାର ଅଛି େତେବ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ଯାହାକି କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ େସଗୁଡିକୁ ସଦାକାଳ
ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ । କଥା େହାଇଥିବ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲମ୍ବା କରି କହି ଚାଲିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ
ଅେଟ । େଯଉଁ କାମ ୪ଟି ଶବ୍ଦେର େହାଇପାରିବ ତାକୁ ୧୨-୧୫ ଶବ୍ଦେର ଣୁଣାଅ ନାହିଁ । କମ କୁହ, ଧୀେର କୁହ, ମଧୁର
କଥା କୁହ... ଏହି ସ୍େଲାଗାନକୁ େବକେର ପକାଇଦିଅ । ବ୍ୟର୍ଥ ବା ହଲଚଲ୍ କରୁଥିବା ବାଣୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, େତେବ
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା େହବାେର ବହୁତ ସହେଯାଗ ମିଳିବ ।
ସ୍େଲାଗାନ:େଯଉଁମାେନ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମ ସ୍େନହର ପ୍ରତିଦାନେର ସ୍ ◌ାହା କରିଦିଅନ୍ତି, ସଫଳତା େସମାନଙ୍କର ଗଳାର ମାଳା
େହାଇଯାଏ ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

