ଚଲାପାଣି, ଚାଲୁ ବାବା
ଏେବ ଏେବ ଚ�ର୍ାକ ୁ ଆସିଛ�ି ଜେଣ ବାବା

।େକବଳ ‘ବାବା’କହେି ଲସ�ବତଃ ଠକ
ି ୍ େହବ ନାହ , କାରଣ େସ

ମହାଶୟ ନିଜକୁ ଇ�ର� ଅବତାରେବାଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛ�ି

।ସା�ାତ୍ ଇ�ର ତ!ବାବା ବସୁଥୁେଲ

ରୀତମ
ି ତସିଂହାସନେର ।େବକେର ଗଜରା ହାର , ଶୁ� ବ� , ଆଗେର �ବଚନ ଶୁଣିବାପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭ�
।ମହାଶୟ� �ବଚନ େଲାେକ ନିତଦ
ି ିନ ଟଭ
ି ିେର ବଶ
ି ୁଣୁଥିେଲ ଏବଂ ଗଦ୍ ଗଦ୍ େହାଇଯାଉଥ
ସହତ
ି େମାରଅେନକଥର ଯୁ�ିତକର୍ ମ� େହାଇଛ

।ଏଠି ପେଡ଼ାଶୀ�

, କାରଣ ଟଭ
ି ିେର ବାବା� �ବଚନଶୁଣିବାେବେଳ େସ

ଭଲୁ୍ୟମ୍ଖୁବ୍ େଜାର୍ େର େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ତା� ଘରରକବାଟ ଝକର୍ା ସବୁ େଖାଲି େ

।ପଚାରଲ
ି ି , ଏେତ ଶ�

ସହତ
ି �ବଚନରକ 'ଣ ସ�କର୍ ? ଗଦ୍ ଗଦ୍ େହାଇ େସ ଉ�ର େଦ , “ ଆ�ା ବାବା�ଦବ
ି ୍ୟବାଣୀେର ଏ ସମୁଦାୟ
କେଲାନୀ ପବ�
ି େହାଇଯାଉ’’ - ଏହାହିଁ େମାରଉେ�ଶ୍ ।ବାବା ସା�ାତ୍ ଇ�ର ।ଅଥର୍ାତ, େକବଳ ଶ� ନୁହ�ି , ଶ���
।ଅପୂବ୍ ତା�ର 
ର
ସ�ୀତ ।ପାଠେକ, ୨ ଦିନ େହବ ପେଡ଼ାଶୀ ତା�ର ପରବ
ି ାରସେମତ ଅଦୃ ଶ୍ୟ େହାଇଯାଇଛ�ି
।ଶୁଣିଲି , େସ ଭୀଷଣ ମମର୍ାହତ।
ଏେବ ବାବା�ୁ େନଇ ସାରା ରାଜ୍ୟେର ଉେ�ଜନା

।ଆଇନ ଶୃ�ଳା ପରି�ତ
ି ି । େଲାେକ ତା� ଫେଟା /

େପା�ର ନ� କରେି ଦଉଛ�ି ; କୁଶ ପୁ�ଳିକା ଦାହ କରୁଛ�ି ।ଟଭ
ି ିେର ବାବା�ୁ େନଇ ଆେଲାଚନାର ଅ� ନାହ ି ।କିଛି
ତା�ୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁଥିବା େବେଳ ଆଉ କିଛି ଦା� ଚିପି କହୁଛ�

- ଅେପ�ା କରାଯାଉ ।ଆଗ

ଅନୁସ�ାନ ସରୁ ।ଆଇନ ତା’ବାଟେର ଯାଉ (ଆପଣ ଜାଣ�ି େଯ ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଆଉ େକହି ବାଟେର ଯାଉ ନ ଯା ,
ଆଇନ ଅବଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟେର ’ ବାଟେର ଚାଲୁ ଥାଏ) । ଅନ୍ୟପ�େର େଢ଼ର୍ ��ା , େଯଉଁମାନ� ଭିତେର ବଡବଡ
େନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ �ସି�ମାେନ ଅ�ଭର , ଏସବୁ ଚ�ା� େବାଲି ଯୁ�ି ଉପ�ାପନ କରୁଛ�ି । �ୟଂ ବାବା ବିବୃତ ି
େଦଇଛ�ି େଯ େସ ଆେଦୗ ଭୁଲ୍ କରିନାହା�ି। ଆପଣା ଧାମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାେର ଥିବାେବେଳ ମଝିେର ମଝିେର ଜିନ
ପି�ବ
ି ା ଅଭ୍ୟାସ ତା�ର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛ । ଏବଂ େସଥିେର େକୗଣସି ଅସଂଗତି ନାହି । ବରଂ ସନାତନ ହି�ୁଧମର୍କୁ
ବଦ୍ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଷଡଯ� ରଚାଯାଉଛି । େସ ଚଲାପାଣି ପରି ନିମର୍ , ଶତ �ତିଶତ ଏବଂ ଆଗକୁ ସବୁ ��
େହବ । ତା�ର ଭ�ମାେନ କୁହ�ି , ବାବା ଯାହା କରିଛ�ି- ମ�ିର , ସଭା�ଳ, ସଂପ�ି- ଏ ସମ� ଦାତବ୍ୟ ��ର ।
ଅଥର୍ାତ୍ େସ ଜେଣ ସମପ , ମୁ� ପୁରୁଷ ।�ବ� େଲଖିବାେବଳକ ୁ ବାବା ରହୁଥିବା ଅ�ଳେର ଉେ�ଜନା ଲାଗ
ରହୁଥିଲ।ଅଧିକାଂଶ େଦୖନିକ ଖବରକାଗଜର ଶିେରାନାମା ବନିଥିଲା ବାବା� କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଟିଭି ଚ୍ୟାେନ
ଆେଲାଚନା ଚାଲିଥଲା । େକୗଣସି ବାବା�ୁ େନଇ ଏମିତ ି କା� (ଏମିତ ି ମା�ାେର) ଆମ ରାଜ୍ୟେର ଦୃ�ିକ ୁ ଆସିନଥିଲ
। େତେବ ଭାରତ ପରିେ��ୀେର ଏହା �ମଶଃ ସାଧାରଣ େହାଇଆସୁଛି । େଲାେକ ସବୁ ତ ଜାଣ�ି , କି�ୁ ରହସ୍ୟମୟ
କାରଣରୁ ଜେଣ ବାବା ଖୁବ୍ ବିବାଦୀୟ େହାଇ ନ ପଡିେଲ ବା େଜଲ୍ ନଗେଲ ତା� ପତିଆରା �ାସ ପାଏନାହ । ଯଦିବ ି
େସମତ
ି ି ଘେଟ , େସଯାଗା ମାଡିବସ�ି ଆଉ େକଉଁ ନୂ ଆ ବାବା

।ବାସ୍ େତଣିକି ସମାନ ସମାଗ , ସମାନ �ବଚନ ,

ସମାନ ହରେି ବାଲ, ସମାନ ଉନ�ାଦପଣ ।
ଏ ସଂପକର୍େର ଆେଲାଚନା କରିଥିଲି ଜେଣ ପରିଚିତ ମନ��ବିତ୍ � ସ

, ଯିଏ କେଲଜେର େମାର

�େଫସର ଥେଲ । େସ କହେି ଲ , ଆଉ େକାଉଠି କିଛି ଅଲଗା େହାଇପାେର କି�ୁ ତୁମ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତେ‘ବାବା
ବ୍ୟବ�’ ସୁଦୃ ଢ଼ । ‘ବାବା ବ୍ୟବ�’ େମାେତ ସାମାନ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ । �େଫସର କହିେଲ , ଗତ ୧୦/୧୫ ବଷର୍
ଭିତେର ଏମିତ ି କିଛି ନା କିଛି �ତିବଷର୍ ଗଣମା�ମେର ଚ�ର୍ାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଆସି

। ସାର୍ ପୁଣି କହିେଲ

ଏହା ଏକ ଶ�
ି ବି (େକହି ତଥାକଥତ ସାଧୁ/ ବାବା ବ୍ୟବ�ାେର ପରିଣତ େହବା ଏବଂ ବ୍ୟବ�ାର �ମବିକାଶ େହବ ।
ଅଥର୍ାତ, �ାନୀୟରୁ ଜି�ା�ରୀୟ , ରାଜ୍ୟ�ରୀ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆ�ଜର୍ାତିକ ସଂଗଠ/େନଟ୍ ୱାକ/ଖ୍ୟାତ) ।ଆର�ରୁ
ଯାହା େକେତ ବଷର୍ କଠିନ ପରି�ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ । ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପେଡ । େଲାକ ସ�କର୍ ରଖିବ
ପାଇଁ ପେଡ । ବହିପ� ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପେଡ (�ବଚନ ପାଇଁ) ଏବଂ �ଚାର�ସାର ପାଇଁ ଗଣମା�ମ ସେମତ
ବଡବଡେନତା�ୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପେଡ

। େଯେତ �ଭାବଶାଳୀ େହବ �ଚାର , େସେତ �ଭାବଶାଳୀ େହବ ବାବା

ବ୍ୟବ�ା । �ାଥମିକ �ସି�ି ପେର ପାରିବାର ପରିଚାଳକ/ମ୍ୟାେନଜର ଦରକାର ହୁଅ�ି
ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାତବ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ�ମ ମଝିେର ମଝିେର ଚା

। ବ୍ୟବ�ାର କାଯର୍୍ୟ�ମ

। ବି�ାସ ଜନ�ାଇବା ପାଇଁ �ବଚନ ଆର�

ହୁଏ, ଯ�ାନୁ�ାନ ହୁ ଏ ଓ ପରି�ମା ହୁ ଏ ।ଆେ� ଆେ� ଚା�ା ବେଢ଼ ।ଭ� ବଢ଼�ି । ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ବଡବଡିଆ ଭ
ଆସ�ି ଏବଂ ତ�ାଳ ପାସ୍ େପାଟର/ଟିେକଟ୍ ମିଳିବା ପରି ବାବା�ୁ ତତ୍ �ଣାତ୍ ଦଶର୍ନ କରିବା ପ‘��ାମୀ’ ବଦଳେର
େସମାନ�ୁ ସୁେଯାଗ ମେି ଳ । ଏଇ ��ଳମାେନ େଯେକୗଣସି ବାବା ବ୍ୟବ�ାର ର�ାକବଚ । ମଁୁ କହିଲି , କି�ୁ ଆପଣ
କହୁ ଥିବା ବାପା ବ୍ୟବ�ାେର େକବଳ �/ ସ�ା� ନାହା�ି

, ମ�ବି�ମାେନ ଅଛ�ି- ଅତି ଗରିବ ବି ଅଛ�ି

।

ଅନୁଗାମୀ ସବୁ ବଗର୍ରୁ। ଝା� ସମେ� ପିଟୁଛ�ି । �େଫସର ହସିେଲ । କହିେଲ, ହଁ ସମେ� ଅଛ�ି ।ଉପରକୁ ସଭି�
ଉେ�ଶ୍ୟ ଏକା ଲାଗିପାେ, କି�ୁ ସମ�� ଏେଜ�ା ଅଲଗା । ଉେ�ଶ୍ୟ ଭି�।
�େଫସର କହେି ଲ

, ଅନୁଗାମୀ� ତାଲିକାେର ସବୁ ଠୁ ଅଧକ ମ�ବଗର୍ । �ାଧୀେନା�ର ଭାରତର ଏଇମାେନ

ହିଁ ଆଧାର । �ପ�ଭୁକ୍। �ପ�ଦଶର୍ୀ । ଏମାନ�ର େଗାଟାଏ ପାଦ ଭୁଇଁେର

। ଆରପାଦ ବ�
ି ୃ ତ ଆକାଶକୁ । ଅଥଚ

ଏମାନ� �ତ
ି ି ଅଧା�ଗର୍େର । ଏମାନ� ପାଖେର ସାଧନ ଅଛି, ସମ�ଳଅଛି, ମା� ତାହା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟା
ନୁେହଁ । ବାବା ବ୍ୟବ�ା େହଉଛି ଏମାନ�ୁ ଆଉ ଟିେକ ଫ�ର୍ା ଜୀବନ େଦେଖଇବା ପାଇଁ େଗାଟାଏ ସି

, ଯାହାର

ଆ�ା�ିକତା ବା ଇ�ର� ସହିତ ସ�କର୍ ନିେରାଳା େଲାକେଦଖାଣିଆ । ବାବା� �ସାଦରୁ ଏମାେନ �ୁଳ ଜୀବନେର
େକମତ
ି ି କୃ ତାଥର୍ େହେ- ଉପାଜର୍ନ ବଢ଼ି , ପତିଆରା ବଢ଼ିବ, େସଥିପାଇଁ ଭିଡ କର�ି ।ସଂକୀ�ର୍ନେର ସାମିଲ ହୁଅ�ି ।
ବାକି ୧୫ ଜଣ�ଠାରୁ ଏମାେନ ଅଲଗା େଦଖାଯିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ତାହାହିଁ େସମାନ� େମା/ନିବର୍ାଣ

। କିଛି

େ��େର ବାବା� ଏକା� ଅନୁଗତ �ରକୁ ଗେଲ ଏ ସୁେଯାଗ ମିଳିଯାଏ , କାରଣ ଅବିକଳ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ�ଂ ପର

ବାବା� ସା�ାଜ୍ୟ । ମଁୁ ପଚାରଲ
ି ି , ଆଉ ଗରବ
ି େଲାେକ ? �େଫସର କହିେଲ , ‘େସମାନ�ର ଯା�ା େଦଖିବାେର
ଆନ� । ବାବା ବ୍ୟବ�ା ସହିତ ଦୂର� ସ�ୃ�ି ଆ�ା�ିକତା ଛଦ�େବଶେର ଏମାନ�ୁ ସାମୟିକ ଭାବେର କ ୁତୁକୁତୁ ଯାହା
କେର । ବାସ୍ େସତିକି । ବାବା ବ୍ୟବ�ାର ଅସଲ ଲାଭ ଏମାେନ କଦାପି ପାଆ�ି ନାହି । ଯଦି େକେବ କିଛି ଉ�ଳତା
ଏମାନ� ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଛୁଏଁ , ଅଂଧବି�ାସ େଯାଗଁୁ ଏମାେନ ଧରିନିଅ� େଯ େସ ବିରଳ େସୗଭାଗ୍ୟ ସ�ବ
େହାଇଛି ବାବା� େସୗଜନ୍ୟରୁ । ଧନୀ ଭ� ଓ �ଭାବଶାଳୀ� ବାବଦେର �େଫସର କହିେଲ

, ଜୀବନେର ସବୁତ

ଏମାନ�ୁ ମିଳିସାରିଛି । ଧନ ସ��ି , ବୃ �ି, ସାମାଜିକ �ତ�
ି ା ଯାବତୀୟ େଭୗତିକ ଉପେଭାଗ

। େକବଳ େଗାଟିଏ

ଅ�ୁତ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା େହଉଛି ‘ଭୟ’ ।ଅ�ାତର ଭୟ ।ଆଗକୁ ଏ ଶିରୀ ତୁଟି ଯିବନିତ ? କିଛି ବଡ ବିପଦ
ଆଉ ପଡବ
ି ନି ତ ! ସିଂହାସନ ଚାଲିଯିବନି ତ

? ମଁୁ କହିଲି , ଆଉ ଇ�ର/ ଆ�ା�ିକତା ? ସାର୍ ହସିେଲ ।କହେି ଲ,

ତଥାକଥିତ ବାବା ବ୍ୟବ�ାେର ଆ�ାମ଼ିକତାର ତଲାସ ଅବିକଳ ମାୟାମିରିଗ ପର

। ଇ�ର�ୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ କ’ଣ

ସତେର େକହ ି ଶ� , ଚାକଚକ୍ୟ ଏବଂ ଚାତୁରୀକ ୁ େଖାେଜ ? ଯଦି ଇ�ର ଅଛ�ି , େସ ମହାଶୟ ତ ଆମ ସହିତ
ସଦାେବେଳ ଅଛ�ି । ଏଥିପାଇଁ ହାଇେଭାଲେଟଜ୍ �ାମାର କି େଲାଡ ? ବଡବଡିଆମାେନ ବାବା ବ୍ୟବ�ାକ ୁ ଏଇଥ
ପାଇଁ ଜାବୁଡି ଧରିଥା�ି େଯ ଅତୀତର ଭୟ , ସ�ବତଃ ଆପଣା ପାପର ଭୟ ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ଅବସାଦରୁ ସୁର�ା
ମିଳ ବ
ି । ଏଇ ଉେ�ଶ୍ୟେର ଆ�ା�ିକତା ନଁାେର େସମାେନ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନେର ବାହାରି ପଡ�ି ଏବଂ ବାବା
ବ୍ୟବ�ାର �ଧାନ ପୃ�େପାଷକ ହୁଅ�ି । ମନ��ର ପରଭ
ି ାଷାେର ଏହା ନୂ ଆ �ଜାତର
ି ଘେରାଇ ଆ�ା�ିକତା
ଯାହାର ଅ�ରୀଣ ଉପାଦାନ େହଉଛି ଏକ ନୂ ଆ କିସମର ମେନାର�ନର ଅେନ�ଷଣ ତଥା ଅନୁଭବ । ଆସିବା ଆଗରୁ
�େଫସର�ୁ ପଚାରଲ
ି ି , ଏେବ ଚ�ର୍ାକ ୁ ଆସିଥିବା ବାବା କ ହୁଛ , େସ ଚଲାବାବା- ଅଥର୍ାତ୍ ଚଲା ପାଣି ପରି ନିମର ।
େଲାେକ ଯାହା ଅପ�ଚାର ଚଳାଇଛ�ି େସସବୁ ମ� ଉେ�ଶ୍ୟେ- ସବୁ ବକ୍ ୱାସ । �େଫସର ପୁଣି ଥେର ହସିେଲ ।
କହେି ଲ ଆଉ ଚଲା ବାବା କାହା�ି ? ସବୁ ଚାଲୁ !
(�େମୟ, ତା: ୧୪/୮/୨୦୧୫)

