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୩୨୬ତମ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଋତ୍ୱିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ
ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କୀଦାଙ୍କ ବକ୍ତବୟ (ସମ୍ପାଦିତ)
ଡିରସମବେ ୩୧, ୨୦୨୧

ଜୟଗୁେୁ ! ଏଇ ଋତ୍ୱିକ ସମ୍ମିଳନୀେ ଆରୟାଜନ ଲାଗି ଆରମ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଥିଲୁ । ହାତରେ ସମୟ ନ ଥିଲା।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପଟ୍ଟ-ପେିବର୍ତ୍ଚନେ ଲୀଳା ସଂଘଟିତ ରହାଇଯାଇଛି। ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଏଇ
ଋତ୍ୱିକ ସମ୍ମିଳନୀେ ରବଳ ର୍ାଲି ଆସିଲା। ଏରବ ବି ସଂକ୍ରମଣେ ପ୍ରଭାବ େହିଛ,ି ରତଣୁ ପୂବଚ କିଛଥ
ି େ ଭଳି ଏଥେ ମଧ୍ୟ
ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଋତ୍ୱିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହଉଛି। ପେମପୂଜୟପାଦ ରମଜଦା, ରମାେ ପୂଜନୀୟ ମଝିୟା କାକା,
ସତସଙ୍ଗେ ସଭାପତି—ରସ ତାଙ୍କେ ଆଶୀବଚାଦୀ କିଛ ି କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଉରେଶୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସତସଙ୍ଗେ ଶ୍ରରେୟ
ରସରକ୍ରଟାେୀ ମରହାଦୟ କାର୍ତ୍ିକଦା ନିଜ ବକ୍ତବୟ ସହ ବାର୍ଷିକ େିରପାଟଚ ପାଠ କେିଛନ୍ତି। ଏହା ବୟତୀତ ମୁ କହୁ ଛ।ି ଏଇ
ତିନଜ
ି ଣଙ୍କେ ବକ୍ତବୟକୁ ରନଇ ହିଁ ଏଥେେ ଋତ୍ୱିକ ସମ୍ମିଳନୀ।
ବିରଶର୍ଷ କିଛ ି ଜେୁେୀ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ --- ପ୍ରରତୟକ କମଚୀଙ୍କୁ ଜରଣଇବା ଦେକାେ। ଠାକୁ େଙ୍କେ ପାଞ୍ଜାଧାେୀ
କମଚୀ-ରସବକଗଣ ତାଙ୍କେି ବାର୍ତ୍ଚାବାହୀ, ତାଙ୍କେ ଆଦଶଚବାହୀ—ତାଙ୍କେ ଆଦଶଚକୁ ମଣିର୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇରଦବା ହିଁ
କମଚୀମାନଙ୍କେ କାଯଚୟ। ରତଣୁ କିଛ ି କଥା ରସମାରନ ଅବଗତ ରହବା ପ୍ରରୟାଜନ। ରସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଜାଣି, ରସଇ ଅନୁ ଯାୟୀ ନିରଜ
ଆର୍େଣଶୀଳ ରହାଇଉଠିବା ଏବଂ ପ୍ରରତୟକଙ୍କୁ ରସହି ପଥରେ ର୍ାଲି ବାକୁ ଅଭୟସ୍ତ କୋଇବା—ଏହା ରହଉଛି କମଚୀମାନଙ୍କେ
କାଯଚୟ। ଆମସମସ୍ତଙ୍କେ ଜୀବନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ରଯ ପଟ୍ଟ-ପେିବର୍ତ୍ଚନ ରହଲା। ଏହି ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ କିଛ ି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଜଣାଇବା ଦେକାେ। ଭଲଭାରବ ଶୁଣିରନରବ, ଜାଣିରନରବ, ବୁ ଝରି ନରବ—ରସହି ଅନୁ ଯାୟୀ ତାହା ବାସ୍ତବାୟିତ କେିରତାଳିରବ
ନିଜ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସତସଙ୍ଗେ ରଯଉସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ େହିଛ ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ—ସତସଙ୍ଗ ରକନ୍ଦ୍ର, ମନ୍ଦିେ,
ବିହାେ ବା ଯାହାକିଛ ି େହିଛ,ି ରସ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କେିରତାଳିରବ।
ଆରମ ଆମ ଜୀବନରେ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କେିରଛ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁ ସେଣ କେି ର୍ାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ରନଇରଛ। କାହିଁକି ରନଇରଛ?
ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା-ବଢ଼ିବାେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ହିଁ। ଆରମ ବଞ୍ଚି େହିବାକୁ ର୍ାହୁ , ବଢ଼ିଉଠିବାକୁ ର୍ାହୁ , ଆଉ ରସହିରଯାଗୁହ ିଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ
ରନଇରଛ । ଏବଂ ରସ ରଯ-ଭାବରେ ଆମକୁ ର୍ଳିବାରେ ଅଭୟସ୍ତ ରହବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ରସହି ର୍ଳନରେ ଅଭୟସ୍ତ ରହବାେ ସଂକଳ୍ପ
ଆରମ ରନଇରଛ । ଯିଏ ରଯ-ଭଳି ଭାବରେ ରହଉ ର୍ଲି ବାକୁ ରର୍ଷ୍ଟା କେୁ, ଯାହାେ ରଯପେି ସାଧ୍ୟ ରସହି ଅନୁ ସାରେ
ହିଁ ର୍ଲି ବାେ ରର୍ଷ୍ଟା କେୁ ।
ବିଗତ ଡିରସମବେ ୧୬ ତାେିଖରେ ପେମାୋଧ୍ୟ ପିତୃରଦବ ପାଥିବ-ଲୀଳା ସମବେଣ କେି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ରହାଇଛନ୍ତି। ରସ ତାଙ୍କେ
ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରଦଇ, ସମଗ୍ର ସର୍ତ୍ା ରଦଇ ଦୟାଲ ଠାକୁ େଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦୟାଲ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କେିଯାଇଛନ୍ତି—ନିଜ
ପିତୃରଦବଙ୍କ ଭଳି। ତାଙ୍କେ ଜୀବନଟାହିଁ ଦୟାଲ ଠାକୁ େଙ୍କ ଭାବେ ଦିବୟ ପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜୀବନବୟାପୀ ରସ ରସଇ
ପ୍ରକାଶକୁ ବିଚ୍ଛୁେଣ କେି ପ୍ରକୃ ତେ
ି ଅରମାଘ ନିୟମରେ, ପେିଣତ ବୟସରେ ଲୀଳା-ସମବେଣ କେି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ରହାଇଛନ୍ତି—
ନିଜଧାମକୁ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଚନ କେିଛନ୍ତି। ପୁେୁରର୍ଷାର୍ତ୍ମ କିନ୍ତୁ ର୍ିେ-ଅତନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କେ େଥ ରକରବ ଥମିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ର୍ାଲି ବାେ ଗତି
ମଧ୍ୟୟ ଥମିବ ନାହିଁ। ଦୁ ବାଚ େଗତିରେ ରସଇ େଥ ଗଡ଼ିର୍ାଲି ବ। ରକହି ତାହା ବୟାହତ କେିପାେିରବ ନାହିଁ, ରକୌଣସି କାେଣରେ
ବି ତାହା ବୟାହତ ରହବ ନାହିଁ। ରସ ରଯଉ କାେଣ ରହତୁ ଏହି ଧୋଧାମରେ ଆବିଭୂ ତ
ଚ ରହାଇଛନ୍ତି, ରସହି କାେଣ ସିେ ରହବା
ପଯଚୟନ୍ତ ଅବିୋମ ରସହି ର୍ଳନ ର୍ାଲି ଥିବ । ତାଙ୍କେ ଦିବୟ-ଲୀଳା ନାନା-େୂରପ, ନାନା-େରସ, ନାନା-ଶରେ, ନାନା-ଗରେ,
ନାନା-ବରଣଚ ଆମମାନଙ୍କେ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କେି ରତାଳିବ, ପୁଷ୍ଟ କେିରତାଳିବ ହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ କିଭଳି ର୍ଳିବାକୁ ରହବ,
କିଭଳି ଭାବିବାକୁ ରହବ, କିଭଳି କହିବାକୁ ରହବ, କିଭଳି ପ୍ରତିଟି ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ ରହବ—ତାହାେ ପ୍ରରତୟକଟାେ ବରନ୍ଦାବସ୍ତ
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ସ୍ୱୟଂ ରସ, ଆମମାନଙ୍କେ ପ୍ରିୟପେମ, ପେମଦୟାଲ, ପେମରପ୍ରମୀ—ପେମରପ୍ରମମୟ ପୁେୁରର୍ଷାର୍ତ୍ମ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁ େ
ଅନୁ କୂଳର୍ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ କେିଛନ୍ତି। ଏଇ ‘ସତସଙ୍ଗ’-ରେ ଯାହାସବୁ ର୍ାରଲ, ଯାହା ସବୁ ହୁ ଏ, ଯାହାକିଛ ି ନିୟମ, ଯାହାକିଛ ି ବିଧି,
ରସହି ସବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେି ପ୍ରଦର୍ତ୍, ତାଙ୍କେି ଆଶୀବଚାଦ, ତାଙ୍କେି ଅନୁ ଶାସନ। ରସଇ ଅନୁ ଶାସନ, ନିୟମ, ବିଧିକୁ ମାନୟ କେି ହିଁ
ସବୁ କଛ
ି ି ସଂଘଟିତ ରହାଇ ର୍ାରଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ। ରକୌଣସି କିଛ ି ଅଟକି ଯାଏନାହିଁ। ସବୁ ବୟବସ୍ଥା ରସ ହିଁ କେନ୍ତି।
ପେମାୋଧ୍ୟ ପିତୃରଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କେ ପେମପ୍ରିୟ ପେମପୂଜୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ଚମାନରେ ତାଙ୍କେ ସୁରଯାଗୟ
ରଜୟାଷ୍ଠାତ୍ମଜ ପେମପୂଜୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଅକଚଦୁୟତି ର୍କ୍ରବର୍ତ୍ଚୀ, ରମାେ ବଡ଼ଭାଇ, ରସ ତତତ୍ସ୍ଥଳାଭିର୍ଷିକ୍ତ ରହାଇ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଇଷ୍ଟଙ୍କେ
ରର୍ତନ-ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କେ ଜୀବନ୍ତ ତଥା ସର୍ଳ ଅଭିବୟକ୍ତି ଆର୍ାଯଚୟରଦବ-େୂରପ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ େହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରନଇ
ହିଁ ଆମକୁ ର୍ାଲିବାକୁ ରହବ। ରସ ଏକାଧାେରେ ପ୍ରିୟପେମ ଦୟାଲ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ନିଜ ଆର୍େଣରେ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି କେି ଏବଂ ନିଜେ
ପିତୃ-ପେମ୍ପୋକୁ ଜୀବନ୍ତ େଖି ଆମମାନଙ୍କେ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ଚୀ ରହାଇ, ଅଗ୍ନି-େୂରପ—ଅଗ୍ନି ମାରନ ଯାହା ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରେ,
ଆର୍ାଯଚୟ-େୂରପ ଆମେ ପଥପ୍ରଦଶଚନ କେିରବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେିର୍ାଳିତ ରହାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପେମଦୟାଲଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ପଥରେ
ନିଷ୍ଠା, ଆନୁ ଗତୟ ଏବଂ କୃ ତ-ି ସରମବଗ ସହ ର୍ାଲି ବାକୁ ରହବ। ଏହା ହିଁ ରହଲା ଆମମାନଙ୍କେ ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ରହଲା
ଜୀବନବେଚନେ ଉପାୟ, ଏହା ହିଁ ରହଲା ଜୀବନକୁ ପଣ
ୂ ଚ କେିବାେ ଉପାୟ, ସାଥଚକ କେିବାେ ଉପାୟ—ଏହା ହିଁ ରହଲା
ମାନବତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ େଖିବାେ ଉପାୟ । ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ -ବହୁ େ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭି ନ୍ନ ରହାଇଉଠିବାକୁ ରହବ, ଏହି ଭାବକୁ ବିଛାଡ଼ି
ରଦବାକୁ ରହବ। ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ େଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ଭାବରେ ପେମଦୟାଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ
କେିରତାଳିବାକୁ ରହବ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଶପଥ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆମମାନଙ୍କେ କିଛ ି
ହୋଇବାେ ନାହିଁ; ଆମେ ଯାହା ପାଇବାେ ନିୟତି ଇତିମଧ୍ୟରେ, ବହୁ ପୂବଚରେହିଁ ତାହା ନିେଚାେିତ କେିରଦଇଛନ୍ତି—ଆରମ ଏଇ
ଜୀବନରେ ଦୟାଲଙ୍କୁ ପାଇରଛ! ରସ ପୂଣ!ଚ ସବୁ କଛ
ି ି ତାଙ୍କେି ଭିତରେ ହିଁ େହିଛ,ି ତାଙ୍କ ବାହାରେ କିଛ ି ବି ନାହିଁ। ଏଣୁ
ଆମମାନଙ୍କୁ ହୋଇବାେ ଭୟ, ଅଭିଭୂତି, ଦୁ ୁଃଖ ବା ଗଲାନି ରକରବ ବି ଗ୍ରାସ କେି ପାରେନାହିଁ।
ଏରବ ମୁ କିଛ ି କାମେ କଥା କହୁ ଛ,ି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏଗୁଡ଼କ
ି ଜାଣିବା ପ୍ରରୟାଜନ। ସମରସ୍ତ ଏହି କଥାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଭଲଭାରବ
ବୁ ଝରି ନରବ, ଜାଣିରନରବ ଏବଂ ଏସବୁ ରଯପେି ଉର୍ିତ ଭାରବ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ ପେିବାେରେ, ପେିରବଶରେ,
ପାେିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ, ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଭାରବ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପେିପାଳିତ ହୁ ଏ—ତାହା ଆପଣସମରସ୍ତ ମର୍ତ୍
ୂ ଚ
କେିରତାଳନ୍ତୁ ।
ଦୀକ୍ଷାଦାତା କମଚୀମାନଙ୍କ ଉରେଶୟରେ କହୁ ଛ;ି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରର୍ତନ ପ୍ରତୀକ ରହଉଛନ୍ତି ଆର୍ାଯଚୟରଦବ । ରତଣୁ, ବର୍ତ୍ଚମାନ ଯିଏ
ଆର୍ାଯଚୟରଦବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସମ୍ମୁଖରେ ନ େଖି ରକରବବି ଦୀକ୍ଷାଦାନ କେିରବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ଚମାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ
ବିଗତ ଯିଏ ରସ ବିଦୟମାନ େୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କେ ଇଷ୍ଟ, ଆୋଧ୍ୟ, ରଧ୍ୟୟ, ପଜ
ୂ ୟ, ସବୁ ହ ିଁ କିନ୍ତୁ ଦୟାଲ ଠାକୁ େ। ଦୟାଲ
ଠାକୁ େଙ୍କ ଶେଣାଗତି ଲାଗି, ଦୟାଲ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କେିବା ଲାଗି, ଦୟାଲ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ
ରହବାପାଇ ଦୀକ୍ଷାଦାତା କମଚୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଯ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କୋଯାଏ, ରସଇ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରର୍ତନ
ପ୍ରତୀକ—ଏଇ ଦୁ ଇ ପ୍ରତିକୃତି ଯଥାରଯାଗୟ ମଯଚୟାଦାେ ସହିତ େଖିବାକୁ ରହବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରର୍ତନ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କିନ୍ତୁ
ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆରମ ଯୁକ୍ତ ରହବା। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରର୍ତନ ପ୍ରତୀକ ରହଉଛନ୍ତି ଆର୍ାଯଚୟରଦବ। ରତଣୁ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ
ପ୍ରତିକୃତ,ି ଅଥଚାତ୍ ଫରଟା ଦୀକ୍ଷାେ ଆସନରେ ରଯଉ ଫରଟା େଖା ହୁ ଏ—ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ କମଚୀମାରନ ରଯ ଠାକୁ େଙ୍କ ଫରଟା
େଖନ୍ତି, ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଫରଟା େଖନ୍ତି, ର୍କ୍ରଫରଟା େଖନ୍ତି, ଏରବଠାେୁ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଫରଟା ଅଥଚାତ୍ ବର୍ତ୍ଚମାନ
ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଫରଟା ଆପଣମାରନ େଖିରବ। ଏରବଠାେୁ ପେମାୋଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କେ ଫରଟା ଦୀକ୍ଷା ସମରୟ େଖିବାେ
ରକୌଣସି ପ୍ରରୟାଜନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଫରଟା େଖିବାକୁ ରହବ, ଏହା ହିଁ ବିଧି, ଏହା ହିଁ ନିୟମ।
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ଏତଦ୍ବୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁ େଙ୍କ ଆସନ ବା ଠାକୁ େଙ୍କ ପଟ୍ ଆରମ େଖିଥାଉ। ଠାକୁ େଙ୍କ ଆସନରେ ଯାହା ଥାଏ
ତାହା ସଂପୂଣଚ ଠାକୁ େଙ୍କେ ଭାବବାହୀ ରଗାଟିଏ ଏକକ ପ୍ରତିକୃତି । ଏହାେ ରଗାଟିଏ ଅଥଚ ଅଛି, ଉରେଶୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ
ଖାମଖିଆଲି ଭାରବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କେିରଲ, ରଯମିତ-ି ରସମିତ ି ଭାବରେ କେିରଲ, ବିରଶର୍ଷତୁଃ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାରବ ଆରମ
ରଯଉଠି ତାଙ୍କୁ ରନଇ ର୍ାଲୁ , ରସଠାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ-ନିଜ ଖିଆଲଖୁସୀ ଅନୁ ସାରେ କେିରଲ ତାହା ବୟତୟୟକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିବ।
ଖିଆଲଖୁସି ଅନୁ ସାରେ କିଛ ି କେିବାେ ରକୌଣସି ଅଧିକାେ ଆମମାନଙ୍କେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନମାଫି କ ସାଧନଭଜନ କେିବା, ଯାହା
ଇଚ୍ଛା ତାହା କେିବା, ଆଉ ରସଇ କେିବାରେ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କେିବା, ଅନୟକୁ ଉେବୁ େ କେିବାେ ରକୌଣସି ଅଧିକାେ
ଆମେ ନାହିଁ। ରଯଉମାରନ ଏପେି କେନ୍ତି, ରଯଉମାରନ ନିଜ ମନମାଫି କ ର୍ଳନରେ ର୍ାଲିବା ପାଇ ମଣିର୍ଷକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ତି,
ରସମାନଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିେ ମାୟାଜାଲରେ ରକହି ପଡ଼ିରବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି କାଯଚୟେ ପଛରେ ରଗାଟିଏ ତାତ୍ପଯଚୟ େହିଥାଏ। ରସହି
ତାତ୍ପଯଚୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ର୍ାଲି ବାକୁ ରହାଇଥାଏ, ରସହି ଭାବ ଅନୁ ଯାୟୀ ର୍ାଲି ବାକୁ ରହାଇଥାଏ। ଭାବେ ସ୍ଖଳନ ରହରଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିେ
ଭଣ୍ଡାେ ଶନ
ୂ ୟ ରହାଇ େହିଯିବ। କିଛ ି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ରହବନାହିଁ। କାେଣ, ଭାବଟା ହିଁ ତ ନାହିଁ, ଭାବ-ହୋ ରହାଇ ର୍ାଲିରଲ କିଛ ି ବି
ହୁ ଏନାହିଁ। ଏରବଠାେୁ ଠାକୁ େଙ୍କେ ରଯଉ ଆସନ ରସଠାରେ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ରହବ।
ଠାକୁ େ, ବଡ଼ମା, ବଡ଼ଦା—ଏଇ ତିନି ପ୍ରତିକୃତି ରଯପେି ସ୍ଥିେ େହିଛ ି ରସପେି େହିବ, ଏବଂ ପେମଆୋଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କେ ପ୍ରତିକୃତ,ି
ମାରନ ପେମପଜ
ି ପେିବରର୍ତ୍ଚ ରସ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ
ୂ ୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତେ
କେିବାଟା ହିଁ ବିରଧୟ। ଆପଣମାରନ ରକନ୍ଦ୍ର-ମନ୍ଦିେଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନରେ, ଗୃ ହରେ ମଧ୍ୟ ରଯ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ
କେନ୍ତି, ଏହି ଭାରବହିଁ େଖିରବ। ଆଉ ପୋମାୋଧ୍ୟ ପିତୃରଦବଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି େଖିବାକୁ ର୍ାହିଁରଲ ଅଲଗାଭାବରେ ଯଥାରଯାଗୟ
ସ୍ଥାନ ନିବାଚ ର୍ନ କେି, ସୁନ୍ଦେ କେି କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗାଇ ମଯଚୟାଦା ସହକାରେ େଖିପାେନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମେଣ କେିପାେନ୍ତି, ଶ୍ରୋ-ପ୍ରଣାମ
ଜ୍ଞାପନ କେିପାେନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁ େଙ୍କ ରଯ ପ୍ରତିକୃତି ବା ଆସନ େହିଛ ି ରସଠାରେ ଠାକୁ େ, ବଡ଼ମା, ବଡ଼ଦା ଓ ବର୍ତ୍ଚମାନ
ଆର୍ାଯଚୟରଦବ—ଏହିଭାବରେହିଁ େଖିରବ। ବାବାଙ୍କେ ରଯଉ ପ୍ରତିକୃତି ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଆସନରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ମଯଚୟାଦାେସହ ସୁନ୍ଦେ ଭାରବ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗାଇ େଖିପାେନ୍ତି। ଏହା ବୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର-ମନ୍ଦିେରେ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କେ ନିେଷ୍ଟ
ି କକ୍ଷ
ବା ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ରଯ ବିଛଣା କିମବା ପ୍ରତିକୃତି େହିଛ,ି ତାହାକୁ ଯତ୍ନ-ସହକାରେ ସାଇତି େଖିରଦଇ ରସ
ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କେ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ କେି, ପେମାୋଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କେ ପ୍ରତିକୃତକ
ି ୁ ରସଠାରେ ସୁନ୍ଦେଭାରବ
କାନ୍ଥରେ ଯଥାରଯାଗୟ ମଯଚୟାଦାରେ ସ୍ଥାପନ କେିପାେନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କେ ଉପାସନା-ସ୍ଥଳରେ, ପ୍ରାଥଚନା-ସ୍ଥଳରେ, ପୂଜାେ
ସ୍ଥଳରେ—ରସଥିରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠକୁ େ, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ମା, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ଦା ଏବଂ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବ—ଏହିଭାବରେ ସମରସ୍ତ
େଖିରବ ଏବଂ ର୍ଳିରବ। ଏଇ ରଯ ଆରମ ବିଭିନ୍ନ ରକନ୍ଦ୍ର-ମନ୍ଦିେରେ ପ୍ରାଥଚନା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ରନଇ ପ୍ରଣାମ କେୁ, ପ୍ରଥରମ
ଠାକୁ େ-ପ୍ରଣାମ କେୁ, ତା’ପରେ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେୁ, ତା’ପରେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେୁ ଓ ତା’ପରେ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କୁ
ପ୍ରଣାମ କେୁ। ଏଇ ର୍ାେିଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କେିରବ। ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେିରଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରଦଇ
ପୂବଚବର୍ତ୍ଚୀ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କୁ ବି ଶ୍ରୋ-ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କୋହୁ ଏ। ବର୍ତ୍ଚମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପୂବଚବର୍ତ୍ଚୀ େହନ୍ତି। ଠାକୁ େ କହିଛନ୍ତି—
‘‘ପବ
ୂ ଚବର୍ତ୍ଚୀଙ୍କୁ ଅଧିକାେ କେି ହିଁ ପେବର୍ତ୍ଚୀଙ୍କେ ଆବିଭାଚ ବ।’’ ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନରେ, ସତସଙ୍ଗରେ, ଉତ୍ସ୍ବରେ
ଜୟଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଏ; ଠାକୁ େଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି, ବଡ଼ମାଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି, ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି, ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି ଓ ସତସଙ୍ଗେ
ଜୟଧ୍ୱନି। ଆରମ ଏରତଦିନ ଧେି ‘‘ପେମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁ େ ଅନୁ କୂଳର୍ନ୍ଦ୍ର ଜୀ କି ଜୟ, ପେମାୋଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ମା କି ଜୟ, ପେମପୂଜୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ଦା କି ଜୟ, ପେମପଜ
ୂ ୟପାଦ ଆର୍ାଯଚୟରଦବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦା କି ଜୟ, ସତସଙ୍ଗ
କି ଜୟ’’ ଧ୍ୱନି ରଦଇଆସୁଥିରଲ। ଏରବଠାେୁ ଆରମମାରନ ‘‘ପେମ ପୂଜୟପାଦ ଆର୍ାଯଚୟରଦବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦା କି ଜୟ’’
ପେିବରର୍ତ୍ଚ ସ୍ଥାୟୀଭାରବ ‘‘ପେମପଜ
ୂ ୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଆର୍ାଯଚୟରଦବ କି ଜୟ’’ କହିବା। ‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦା’ କହିବାେ ରକୌଣସି
ପ୍ରରୟାଜନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଆର୍ାଯଚୟରଦବ କି ଜୟ କହିରଲ ହିଁ ପବ
ୂ ଚବର୍ତ୍ଚୀ ଆର୍ାଯଚୟରଦବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ଚମାନେ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ସହ
ଠାକୁ େ-ବାହୀ ଆର୍ାଯଚୟ-ପେମ୍ପୋେ ହିଁ ଜୟଧ୍ୱନି ଦିଆରହବ। ତା’ ଭିତରେ ପୂବଚବର୍ତ୍ଚୀ, ବର୍ତ୍ଚମାନ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ଚୀ—ସମଗ୍ରଟା ହିଁ
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ପେିବୟାପ୍ତ, ତା’ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଗଚତ। ଏହି କାେଣେୁ ଏରବଠାେୁ ଆରମ ସ୍ଥାୟୀ ଭାରବ—‘‘ପେମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁ େ
ଅନୁ କୂଳର୍ନ୍ଦ୍ରଜୀ କି ଜୟ, ପେମାୋଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ମା କି ଜୟ, ପେମପଜ
ୂ ୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ଦା କି ଜୟ,
ପେମପଜ
ୂ ୟପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଆର୍ାଯଚୟରଦବ କି ଜୟ ଏବଂ ସତସଙ୍ଗ କି ଜୟ’’, ଏହିଭଳି ଧ୍ୱନିରଦବାରେ ଅଭୟସ୍ତ ରହବା।
ଆଉ ରଗାଟିଏ କଥା; ବର୍ତ୍ଚମାନ ଯିଏ ଆମେ ଆର୍ାଯଚୟରଦବ, ଆରମ ଏରତଦିନ ପଯଚୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂପକଚରେ କଥା ରହବା
ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ନାମ ଉଚ୍ଚାେଣ କେୁଥିରଲ। ‘ବାବାଇଦା, ବାବାଇଦାଦା, ପଜ
ୂ ନୀୟ ବାବାଇଦା, ପୂଜୟପାଦ ବାବାଇଦା’—
ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାରବ ସରମବାଧନ କେୁଥିରଲ। ଏରବଠାେୁ ଏଭଳି ଡାକରେ ପେିବର୍ତ୍ଚନ କେିବା ହିଁ ଉର୍ିତ୍। ଆମେ ଆଯଚୟଭାେତୀୟ ସଂସ୍କାେ ରହଲା—ଯିଏ ଗୁେୁ, ଗୁେୁ-ସ୍ଥାନୀୟ, ଯିଏ ଆର୍ାଯଚୟ—ତାଙ୍କେ ନାମ ଧେି ଡାକିବା ରଶାଭନୀୟ ନୁ ରହ। ରତଣୁ
ତାଙ୍କୁ ରକବଳ ‘ଆର୍ାଯଚୟରଦବ’ ରବାଲି ସରମବାଧନ କେିରବ, ରଯଉମାରନ ରକବଳ ‘ଦାଦା’ ରବାଲି ଡାକୁ ଥିରଲ ରସମାରନ ରସଇ
‘ଦାଦା’ ରବାଲି ଡାକିରବ କିମାବ ରଯରତରବରଳ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ଚା ରହରବ ରସରତରବରଳ ‘ଦାଦା’ ରବାଲି
କହିରବ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଧେି ତା’ସହ ଦାଦା ରବାଲି ଡାକିବା ରଶାଭନୀୟ ନୁ ରହ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଯଚୟ-ଭାେତୀୟ ପେମ୍ପୋ,
ଆଯଚୟ-ଭାେତୀୟ ସଂସ୍କାେ। ଏଗୁଡ଼କ
ି ୁ େକ୍ଷା କେିବାକୁ ହୁ ଏ, ପାଳନ କେିବାକୁ ହୁ ଏ, ଅନୁ ସେଣ କେିବାକୁ ହୁ ଏ। ଆରମ
ରଯରତରବରଳ ତାଙ୍କ ସଂପକଚରେ କଥା-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରଲାର୍ନା କେିବା ରସରତରବରଳ ରକବଳ ‘‘ଆର୍ାଯଚୟରଦବ’’ ହିଁ କହିବା,
ଏଥିେୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆରମ ତାଙ୍କ ସଂପକଚରେହିଁ କଥା ରହଉରଛ। ଆଉ ଏଯାବତ୍ ପଯଚୟନ୍ତ ‘‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦା’’ କହିରଲ ହିଁ
ରଲାକମାରନ ପେମାୋଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିରଲ, ରତଣୁ ଏଭଳି ଡାକରେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରହାଇପାରେ। ଏହି କାେଣେୁ
ରକବଳ ‘‘ଆର୍ାଯଚୟରଦବ’’ ଡାକିବାହିଁ ଭଲ। ରଯଉମାରନ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ରସମାରନ ସହଜ ଭାରବ ‘ଦାଦା’ ରବାଲି ହିଁ
ସରମବାଧନ କେିଥାଆନ୍ତି। ରସମାରନ ରଯଉ ଭଳି ଭାରବ ‘ଦାଦା’ ରବାଲି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ରହବା ରବରଳ ‘ଦାଦା’
ସରମବାଧନ କେନ୍ତି, ତାହା କେିରଲମଧ୍ୟ ରଯରତରବରଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରଲାର୍ନା ରହବ ରସସମୟରେ ‘‘ଆର୍ାଯଚୟରଦବ’’
ଏଇଭାରବ ସରମବାଧନ କେିବା ହିଁ ଭଲ। ଏହାହିଁ ବିରଧୟ, ଏହାକୁ ଅନୁ ସେଣ କେିରବ।
ଆଉ ରଗାଟିଏ କଥା, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁ େ ଏବଂ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ମା କିନ୍ତୁ ଅରଭଦ। ଠାକୁ େ ନିରଜ କହିଛନ୍ତି—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ମା ରହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ
ନାେୀ-େୂପ, ତାଙ୍କେ ସମବିପେୀତ ସର୍ତ୍ା। ରତଣୁ, ବଡ଼ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଆରମ େଖୁ ବା ନେଖୁ, ରସ ସବଚଦା ଠାକୁ େଙ୍କ ସରଙ୍ଗ ହିଁ
ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ଠାକୁ େଙ୍କ ସହ ସମାନ ରଲବୁ ଲ ରହବା ଦେକାେ। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବଡ଼ଦାଙ୍କ ଆସନ କିମବା
ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଆସନ ତା’ଠାେୁ ଟିକଏ
ି ନିର୍ା ରଲବୁ ଲରେ କେିବା ଉର୍ିତ—ଏହା ହିଁ ବିରଧୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଉଚ୍ଚତାରେ କିମାବ
ସମାନ ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ଆସନରେ, ଏକ ବିଛଣାରେ େଖି ଉପାସନା କେିବା ବି ଉର୍ିତ ନୁ ରହ। ରଗାଟିଏ ଆସନ ତିଆେି କଲି,
ରସଠାରେ ହିଁ ତିନ-ି ର୍ାେିଟି ଛବି େଖିରଦଲି—ଏଭଳି କୋଯାଏ ନାହିଁ। ଏପେି କରଲ ଭାବେ ସ୍ଖଳନ ହୁ ଏ। ଅରନକ ସମୟରେ
ୋସ୍ତାଘାଟରେ ବା ଅରନକଙ୍କ ଘରେ କିମବା ରଦାକାନରେ ଏଭଳି ଫରଟା ରଦଖାଯାଏ, ରଯଉଥିରେ ରଗାଟିଏ ରେମ୍-ରେ
ଠାକୁ େଙ୍କ ମୁହ, ତା’ପାଖକୁ ବଡ଼ମାଙ୍କ ମୁହ, ତା’କଡ଼କୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ମୁହ, ପୁଣି ଠାକୁ େଙ୍କ ରପଟ ଭିତେୁ ବାହାେି ଆସିଥିବ
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦାଦାଙ୍କ ମୁହ, ଆଉ ରଗାଟିଏ ରକାଣରେ ଥିବ ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ମୁହ। ରଲାକ ଭାବିରଲ, ରଗାଟିଏ ଯାଗାରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। ଏହା ଫଳରେ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ସ୍ଖଳନ ଘରଟ। ଏଭଳି କେିବା ଭଲ ନୁ ରହ। ଆମମାନଙ୍କେ ରଧ୍ୟୟ, ଇଷ୍ଟ,
ଆୋଧ୍ୟ—ସବୁ ହ ିଁ ରହଉଛନ୍ତି ଠାକୁ େ। ଆମମାନଙ୍କେ ଧ୍ୟାନ ଠାକୁ େଙ୍କଠାରେ ରକନ୍ଦ୍ରାୟିତ କେିବା ହିଁ ଆମେ ସାଧନା। ଠାକୁ େଙ୍କ
ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାେ କେିବାଟା କିନ୍ତୁ ବିରଧୟ ନୁ ରହ। ଏପେିକି ଠାକୁ େଙ୍କେ ଯିଏ ରର୍ତନ ପ୍ରତୀକ, ରସ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତୀକ;
ଏଇ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ସହିତ ରଯରତଟା ସୁକ୍ଷ୍ମ ପାଥଚକୟ େହିବା ଦେକାେ ତାହା େଖିବାକୁ ହୁ ଏ। ଏହା ହିଁ ବିରଧୟ। ଏଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନୁ ସେଣ
କେିବାକୁ ହୁ ଏ। ଏହି ଭାବକୁ ଯଦି ଆରମ ଧେି ନ େଖୁ , ତା’ରହରଲ ଆମମାନଙ୍କେ ଅନ୍ତେେ ଭାବ ପେିପଷ୍ଟ
ୁ ହୁ ଏନାହିଁ।
ତା’ରହରଲ ଆରମମାରନ ଯାହା ରହବା ଲାଗି ସାଧନା କେୁରଛ ତାହା ରହବାେୁ ବଞ୍ଚିତହିଁ େହିଯାଉ। ମନେ ଘଣା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି
ଘୁେିଘେ
ୁ ି ରଗାଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଯାଉ, ବୃ େି ହୁ ଏନାହିଁ। ଜୀବନବେଚନ ଲାଗି ହିଁ ତ ଆରମଯାହା କିଛ ି କେୁ! ରସଥିପାଇ ଏସବୁ
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ଅନୁ ସେଣ କେିବାକୁ ରହାଇଥାଏ, ଆଉ ଠାକୁ େଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସହ ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରତିକୃତି େଖିବା ଭଲ ନୁ ରହ। ଆମେ ଅରନକ
ପୂଜନୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆରମ ପୂଜୟ ମରନକେୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆରମ ଭଲପାଉ, ରସଇ ଭଲପାଇବା ରହତୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିକୃତି
ଯଦି ଆରମ େଖିବାକୁ ର୍ାହୁ , ରତରବ ପୃଥକ ଭାରବ େଖିପାେିବା। ଠାକୁ େଙ୍କ ଆସନରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁ େ, ବଡ଼ମା, ବଡ଼ଦା ଏବଂ
ବର୍ତ୍ଚମାନ ଆର୍ାଯଚୟରଦବ ହିଁ େହିରବ—ଏହିଭାରବ ହିଁ େଖିବାକୁ ରହବ। ଏହା ବୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛ ି ରହଉ, ତାହା କିନ୍ତୁ
ବିଧିସମ୍ମତ ନୁ ରହ। ଆରମ ରଯଉମାରନ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ରନଇ ର୍ାଲୁ , ଏକ ଆରଦରଶ, ଏକ ଆଦଶଚରେ, ଏକ ବିଧିରେ, ଏକ
ଅନୁ ଶାସନରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ରହାଇ ଯଦି ନ ର୍ାଲୁ , ତାହା ଯଦି ପେିପାଳନ ନ କେୁ, ତା’ରହରଲ ଠାକୁ େ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଯଭଳି
ରହାଇଉଠିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ରସଇ ‘ରହାଇ ଉଠିବା’େୁ କି ଆରମ ବଞ୍ଚିତ ରହବା ନାହିଁ? ରତଣୁ ସମରସ୍ତ ଯଥାଯଥ ଭାରବ ଏହିସବୁ େ
ଅନୁ ସେଣ କେିରବ।
ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ପେିବର୍ତ୍ଚନେ ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ରଗାଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହାଇଥାଏ, ରସଥିପାଇ
ସମସ୍ତଙ୍କେ ମନଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ େହିଥାଏ। ଏରବ ପ୍ରରତୟକଙ୍କେ ମନଟାକୁ ସଂହତ କେିରତାଳିବା ଜେୁେୀ। ଆର୍ାଯଚୟରଦବ ରଯପେି
କହନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କେ ଅଭିପ୍ସା, ତାଙ୍କେ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ବୁ ଝ,ି ରସଇ ଅନୁ ଯାୟୀ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ରସ ରସଦିନ, ଏଇ
କିଛଦ
ି ନ
ି ପୂବେ
ଚ ୁ ସତସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ େହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି—ଆପଣମାରନ ସମରସ୍ତ ହୁ ଏତ ଶୁଣିଥିରବ। ଏରବ ବି
ସଂକ୍ରମଣେ ଆଶଙ୍କା ରଶର୍ଷ ରହାଇନାହିଁ; ଆଉ ରଗାଟିଏ ଲହେ ଆସିପାରେ। ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପାେିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ପେିବାେ,
ପେିରବଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା—ଏଇଟା ଆମେ କର୍ତ୍ଚବୟ। ସାବଧାନ ରହାଇ ର୍ଳନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ରହାଇ ର୍ଳନ୍ତୁ, ତନମୟ ହୁ ଅନ୍ତୁ,
ନିତୟଯାଜୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବଚାରଗ୍ର ଦେକାେ ନିତୟ ଯଜନଶୀଳ ରହବା। ନାମଧ୍ୟାନ, ଇଷ୍ଟଭୃତି, ସ୍ୱସ୍ଥୟନୀେ ବିଧି ଯଥାଯଥ
ପେିପାଳନେ ପ୍ରରର୍ଷ୍ଟା, ପେମଦୟାଲଙ୍କ ଅମିୟ ବାଣୀ ପାଠକେି, ରସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅନୁ ଧାବନ କେି ପେିପାଳନେ ପ୍ରରର୍ଷ୍ଟା,
ଆତ୍ମବିରଶଲର୍ଷଣ—ଏଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରତିପ୍ରରତୟକଙ୍କେ ଅତୟନ୍ତ ପ୍ରରୟାଜନ। ତା’ରହରଲ ହିଁ ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ଯାହା କିଛ ି ତାହା
ଆରମ ନିରଜ ବି ପେିପାଳନ କେିପାେିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କେ ର୍ଳନକୁ ରଦଖି ଉେବୁ େ ରହାଇ ରସଇ ଉଦାହେଣରେ ଶହଶହ, ହଜାେ-ହଜାେ ମଣିର୍ଷ ଉେବୁ େ ରହାଇଉଠିରବ। ମଣିର୍ଷ ଜୀବନବେଚନ ପଥରେ ଆହୁ େି ଦୃ ଢ଼ ରହରବ। ପ୍ରରତୟକଙ୍କ
ଜୀବନରେ ଠାକୁ େ ଜୟଯୁକ୍ତ ରହାଇଉଠିରବ। ଏଇ ସାଧନାରେ ର୍ଳିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାେ କେିବାକୁ ହିଁ ରହବ।
ତା’ରହରଲ ହିଁ ଆରମ ବୁ କୁଫୁଲାଇ କହିପାେିବା—‘‘ହ, ମୁ ତୁ ମେ ହିଁ , ମୁ ତୁ ମେ ହିଁ, ମୁ ତୁ ମେ ହିଁ! ରମା ଜୀବନରେ ତୁ ରମହିଁ
ଜୟଯୁକ୍ତ, ମୁ ରମା ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ ତୁ ମକୁ ହିଁ ଜୟୀ କେିରତାରଳ, ରମାେ ରକୌଣସି ଦୁ ବଳ
ଚ ତା ନାହିଁ।’’ ରଯପେି ଭାରବ
ପେମାୋଧ୍ୟ ବାବା—ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରଦଇ, ସମଗ୍ର ସର୍ତ୍ା ରଦଇ, ସମଗ୍ର ରର୍ତନା ରଦଇ, ରକବଳ ‘ତାଙ୍କେି’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ହିଁ କେିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ‘ତାଙ୍କୁ ’ ହିଁ ପେିରବଶଣ କେିଯାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ରକରବ ବି ଦୁ ୁଃଖ ରଦଇ ନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ
ରଦଇନାହାନ୍ତି, ଅକାତେ ଭାବରେ ରକବଳ ରଦଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ସର୍ତ୍ା ରଦଇ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରଦଇ, ସମଗ୍ର ରର୍ତନା
ରଦଇ, ସମଗ୍ର କମଚ ରଦଇ ଖାଲି ‘ତାଙ୍କେି’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ କେିଯାଇଛନ୍ତି ରସ। ଆଉ କେିରଦଖାଇ, ବୁ ଝାଇ ରଦଇଯାଇଛନ୍ତି —ଏହା
କୋ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭଲ େହିବାେ ଉପାୟ, ର୍ିେଜୀବୀ ରହବାେ ଉପାୟ। ଏହି ରଦହ େୁରହନା—ରଦହ ନର୍ଶ୍ୱେ।
ରଦହବିହୀନ ରହାଇମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ବଞ୍ଚିେହିବା ସମ୍ଭବ, ରଯମିତ ି ଅନନ୍ତକାଳ ଧେି ବଞ୍ଚିେହିରବ ପେମାୋଧ୍ୟ ପିତୃରଦବ ।
ଆପଣ ସମରସ୍ତ ପେମଦୟାଲଙ୍କ ଅମିୟ ଆଶିର୍ଷ ଲାଭ କେନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କେ ଆଶୀବଚାଦରେ ସ୍ନାତ ହୁ ଅନ୍ତୁ।
ଆର୍ାଯଚୟରଦବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁ େୂପ ର୍ଳନରେ ଅଭୟସ୍ତ ରହାଇଉଠନ୍ତୁ। ତା’ରହରଲ ହିଁ ଜୀବନ ସାଥଚକ ରହବ। ଆମମାନଙ୍କେ ଏହି ରଯ
ଠାକୁ େ ଧେିକି ର୍ାଲି ବା, ତାହା ସଫଳ ରହବ, ଆମେ ଜୀବନ ପଣ
ୂ ଚତାେ ପଥରେ ଆରଗଇ ର୍ାଲି ବ, ସାଥଚକତାେ ପଥରେ
ଆରଗଇ ର୍ାଲି ବ। ଜୟଗୁେୁ!
ବରନ୍ଦ ପୁେୁରର୍ଷାର୍ତ୍ମମ୍! ବରନ୍ଦ ପୁେୁରର୍ଷାର୍ତ୍ମମ୍!! ବରନ୍ଦ ପୁେୁରର୍ଷାର୍ତ୍ମମ୍!!!
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