आप

ा आठवणींची

िडओ —टे प

िडओ कॅमे या ा सहा ाने आता आपण आप ा अवतीभोवती जी
े पाहतो, ती
िचि त करणे आिण जे िन ऐकतो, ते जसे ा तसे मुि त करणे श झाले आहे . नं तर ही
िडओ-टे प जे ा पड ावर दाखवली जाते, ते ा घडलेली घटना अगदी तंतोतंत जशी ा
तशी िदसते.
पिव शा
णते, असा एक िदवस ये त आहे की, ा िदवशी आपण आपला िहशे ब
परमे राला दे णार आहोत. पण मानवी इितहासात गे ा अनेक शतकां त जे अ ावधी लोक
पृ ीवर रािहजे, ा
ेकाने ां ा जीवनात केले ा आचार, िवचार, उ ारां ची नोंद करणे
दे वाला कसे श झाले? याचा आपण िवचार करतो, ते ा आपणां स आ य वाटते. पण दे वाने
ही नोंद
े क माणसा ा आठवणीत, रणात ठे वली आहे .
रणश ी ही एखा ा
िडओ टे पसारखी आहे . आपण ा गो ी करतो, बोलतो अथवा
ा गो ींचा आपण िवचार करतो, ां ची ती अगदी ामािणकपणे नोंद करीत असते .
रणश ी आप ा अंतयामातील वृ ी आिण हे तूंचीही नोंद ठे वीत असते . एखादा मनु
मरतो, ते ा तो ाचे शरीर पृ ीवर मागे ठे वून जातो. पण ाची
रणश ी ा ा
आ ाचा एक भाग असते, णून ित ासहीत तो मृ त आ ासाठी जे िठकाण ने मले आहे
ते थे जातो. शे वटी ाया ा िदवशी ाचा आ ा पुनः ा ा पृ ीवरील पूव ा माती ा
शरीरात ये ईल. ाने पृ ीवर घालवले ा जीवनाचा िहशे ब दे वासमोर दे ासाठी ाला पुनः
ा ा शरीरासह उठिव ात ये ईल. ा िदवशी
ेकाचा ाय होईल, ते ा दे व सव जगाला
िदसावे णू न
े का ा आठवणींची
िडओ-टे प पड ावर दाखिवणार आहे . ा वेळी
कोणीही पड ावरील
ा ा खरे पणाब ल
िवचारणार नाही. कारण माणसा ा
जीवनातील आठवणींचाच तो चलत् िच पट असेल.
लोक आज जो स ते चा आिण धमाचा बुरखा घालून िमरिवतात, तो बु रखा ा िदवशी फाडला
जाईल आिण आतील खरा माणूस उघडकीस ये ईल. ा िदवशी धम कोणालाही वाचवू
शकणार नाही. कारण सवानीच पाप केले आहे , हे ा िदवशी सवाना कळू न येईल- मग तो
कोण ा का धमात ज लेला असो अथवा कोणताही धम आचरीत असो ! पु कम,
गोरग रबां ना दानधम िकंवा चच, मंिदर अथवा मिशदीला दे ण ा िद ामुळे कोणाचा बचाव
होणार नाही, कारण यापैकी कुठ ाही धमकृ ाने आप ा पापां ची नोंद पुसली जाणार नाही.
आपण केलेले दु आचार, िवचार आिण उ ार यांची
िडओ-टे प ाया ा िदवशी दे वाने
दाखवू नये, णून दे वा ा ि समो न ती कायमची पुसून टाक ाचा एकच एक माग आहे
! आपली पु कम आपले दु आचार पुसून टाकू शकत नाहीत. नाही-कदािप नाही! आपली
दु कम पुसून टाक ासाठी आपण केले ा पापां ब ल यो आिण ा अशी िश ा
भोगावी लागते . पिव शा ात सां िगतले आहे की, दै वी िनयमानु सार पापासाठी एकच एक
िश ा आहे आिण ती णजे मृ ुदंड ! आपण
े कजण आप ा पापामु ळे मृ ु दंडास पा
झालो आहोत.

आपणां स सावकािलक मरणा ा िश ेपासून सोडिव ासाठी 1900 वषापूव दे वाचा पु ये शू
ि
गातू न खाली पृ ीवर मनु बनू न आला आिण य शलेम शहराबाहे र कालवरी ा
टे कडीवरील वध ं भावर मरण पावला. सबं ध मानवजाती ा पातकासाठी णजे च सव
धमा ा लोकां ा पातकां साठी-असलेली दै वी िश ा ाने तेथे भोगली. ाला कबरे त
पुर ानंतर तीन िदवसां नी तो मे ले ा लोकांमधून उठून जीवंत होऊन बाहे र आला. ाव न
तो खरोखर दे वाचा पु होता आिण मानवाचा सवात मोठा श ू जो मृ ु ाला ाने िजंकले,
हे च ाने िस द केले. चाळीस िदवसां नंतर पु ळ लोकां देखत तो गात गे ला. जाताना ाने
अिभवचन िदले की, सव मनु ां चा ाय कर ासाठी ने मले ा वेळी मी पुनः येईन. ाने
वचन दे ऊन आता 1950 वष झाली आहे त आिण आता ाची पृ ीवर परत ये ाची वेळ
जवळ आली आहे . या काळात लवकरच एखादे िदवशी गातू न आकशात ाचे पुनरागमन
झा ाचे आपण पहाणार आहोत.
इितहासात मानव जाती ा पापां साठी मरणारी ये शू ि
ही एकच एक
ी आहे , तसे च
मेले ां मधून उठलेलाही तोच एक आहे . या दो ी बाबतीत तो एकमे व होता. ा ासारखा
दु सरा कोणी झाला नाही !
आज जर आपण ामािणकपणे आप ा पातकां ब ल प ाताप केला आिण ये शू ि
ाने जे
बिलदान केले, ावर िवसं बून दे वाला आप ा पापां ची मा कर ाची िवनं ती केली आिण
ये शू आप ा पातकां साठी मरण पावला व ितस या िदवशी मे ले ामधून पुनः उठला, असा
आपण िव ास धरला, तर आप ा पातकां ची मा होईल व आपली पातके आप ा
िडओ-टे पव न बु जवून टाकली जातील.
तु ी आता या णी ये शूला आप ा जीवनात बोलावून आप ा पूव ा पापी जीवनाची नोंद
पुसून टाक ाची िवनंती क शकता- मग तुमची पातके िकतीही मोठी अथवा सं ेने
िकतीही जा असोत ! त ं तर तु ी दे वाचे मू ल बनता आिण तु म ा पातकांची नोंद पुसून
के ामुळे, तु ी पुनः नवीन जीवन सु क शकता.
मानवजातीसाठी दे वाने नेमले ला तारणाचा हाच एक माग आहे. ाचा आताच फायदा क न
ा. दु स या कोण ाही पयायी मागाने तु ी जात असाल, तर ल ात ठे वा, ाया ा िदवशी
तु म ा आठवणींची
िडओ-टे प लावून तु म ा पातकां ची नोंद तु ां ला पहावी लागे ल. हे
स जाणून आिण सव पात ां साठी अि सरोवरात होणा या सावकािलक िश ेचे गां भीय
ल ात घेऊन,
े काला े माने ािवषयी जाणीव क न दे णे हे आमचे कत आहे .
तु ी आता जा उशीर न करता आजच यो िनणय ावा. दे व तु ां ला तु ी घेतले
िनणयामु ळे सावकािलक जीवन दे ऊन आशीवािदत करो.
आ ी अगदी मनापासू न, दे वापासू न आलेला हा संदेश तुम

ापयत पोहचिवत आहोत.
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