




"ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ " 
ଭଗବ୍ାନଙ୍କ ପାଦ ପଦମରେ ବ୍ନିମ୍ର ଭକି୍ତଅର୍ଘଶୟ



I have come to light the lamp of love in your hearts, to see that it
shines day by day with added lustre. I have not come to speak on behalf
of any particular Dharma (religion), like the Hindu Dharma. I have not
come on any mission of publicity for any sect or creed or cause; nor have
I come to collect followers for any doctrine. I have no plan to attract
disciples or devotees into My fold or any fold. I have come to tell you of
this Universal unitary faith, this Atmic principle, this path of love, this
Dharma of Prema, this duty of love, this obligation to love.

I have not come to set afoot a new cult, I do not want people to be
misled on this point. I affirm that this Sai form is the form of all the
various names that man uses for the adoration of the Divine. So, I am
teaching that no distinction should be made between the names Rama,
Krishna, Ishwara, Sai – for they are all My names. You can observe Me
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and My activities; note how I adhere to righteousness, moral order, truth
and universal compassion. That is what I desire you to learn from Me.
Many of you plead for a ‘Message’ from Me, to take to the Samiti of
which you are members. Well. My life is My message. You elaborate in
your lectures the unique powers of Sai, the incidents that are described as
miracles in books written on Me by some persons. But I request you not
to attach importance to these. Do not exaggerate their significance; the
most significant and important power is, let Me tell you, My Prema
(love). I may turn the sky into earth, or earth into sky; but that is not the
sign of Divine might. It is the Prema, the Sahana, effective universal,
ever-present, that is the unique sign.

I do not expect anything from you. Only, develop Love within you.
Regard all mankind with fraternal feelings. Recognise all as the children
of God. Bear no ill-will or hatred towards anyone. Do not hurt anyone’s
feelings. Only such a large-hearted attitude will confer on you limitless
bliss. If you are celebrating Swami’s birthday, this is all that I desire from
you. Have unity among yourselves. Strive to revive and promote the
glory of Bharat.

- “Bhagawan Sri Sathya Sai Baba"

Start the day with love.
Spend the day with love.

Fill the day with love.
End the day with love.
This is the way to God.

With Love Baba
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Offering my humble reverential Pranams at the Divine
Lotus Feet of our beloved Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. I
also take this pious opportunity to offer the second release
of our bi-annual edition of DIVYA SPARSHA, a souvenir
compiled by and dedicated to the hundreds of alumni of Sri
Sathya Sai Bal Vikas of SSSSO Odisha.

Now, when it comes to what we can offer to God, God
who is omnipresent, omnipotent and omniscient, He who
owns the whole Cosmos, do we have anything of our own?
God has given us this body, this mind, the intellect and the
power of discrimination. We owe our everything to God.
Therefore, offering our body, mind and soul in the pursuit
of what is dear to Him is the true offering. When we utilise
this body, mind and intellect for humanitarian seva, for
wiping the tears of the agonised, then that is what is called a
true offering to God. Else, God does not need our body.
One student of Swami when asked what he can offer to
God, said ' I can die for you Swami'. Swami said, ‘what shall
I do with your dead body. I want you to live and to live for
me, for the society’. That is called Sharanagati. When each
thought, speech and act of ours becomes Godly and our life
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becomes a testimony of His message, then we can be said to
have truly offered ourself to Swami.

However, till we reach that stage, we should continue praying
to Swami because other than Him refuge there isnone in this
world. It is our great fortune that we are under the caring
protection of our beloved master Bhagawan Sri Sathya Sai
Baba. We should always remind ourselves of this great good
fortune of ours and recite 'Saisha Sharanam Gachhami'

Offering at His Divine Lotus Feet
Narayan Prasad Sar
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ପୂର୍ଣାବତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟ ସାଇବାବାଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା ଫଳହର ତାଙ୍କର
ବାର୍ତ୍ଣାବେ, ବାଳବକିାଶ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂକଳତି ପତ୍ରକିା
'ଦବି୍ୟସ୍ପର୍ଶ'ର ୨ୟ ସଂସ୍କରର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ୟ ଜନମତଥିିହର ତାଙ୍କରି ପାଦପଦମ
ହର ସମପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏେି ସଂସ୍କରର୍ର ପ୍ରହତୟକଟି ଅର୍ଘଣୟ ସମପିତ
ଭାବ "ସାଈଶ ଶରର୍ମ ଗଚ୍ଛ।ମି" ଉପହର ଆଧାରତି। ପ୍ରହତୟକଟି ହେଖା,
ହେଖକ ହେଖିକା ମାନଙ୍କର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବଶି୍ୱାସ, ଅତୁଟ ହପ୍ରମ ଓ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ
ଶରର୍ାଗତରି ନଚି୍ଛକ ଅଭିବୟକି୍ତ। ଜୀବନର ପ୍ରହତୟକ ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ଭଗବାନଙ୍କ ଦବିୟ
ଉପସ୍ଥିତରି ଅନୁଭବ ହସମାନଙୁ୍କ ହପ୍ରରର୍ା ପ୍ରଦାନ କରଛିି ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ସଂଗଠନ
ମାଧ୍ୟମହର ବଶି୍ୱର ହକାର୍ ଅନୁହକାର୍ହର ରେି ସମାଜର ହସବା କରବିା ସେତି
ଇଶ୍ୱରୀୟ ହପ୍ରମର ବତିରର୍ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ଣାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର
ପାଇଁ।ସମପଣର୍ ଓ ଉତ୍ସଗଣ ନମିହେ ଭଗବାନଙ୍କ ହସବା ଦବିୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କହର,
ଏୋ ଏକ ଶଙ୍କାେୀନ ଉପସଂୋର।ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରାହର ଜୀବନର ପଥ ସଗୁମ ଓ
ସାବେୀଳ େୁଏ । ପତ୍ରକିାଟରି ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ଦବିୟ ଆଶୀବଣାଦ ପାଇଁ
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦମହର ବନିୀତ ପ୍ରାଥଣନା।

ଜୟ ସାଇରାମ।

କୁମାେୀ ନହିାେୀକା କାନୁନରଗା
ୋଜ୍ୟ ର୍କି୍ଷା ସଂର ାଜ୍କିା

ସମପଶଣ
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ଓଁ ସାଇରାମ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମାରାଧ୍ୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନହିଦଣଶ ପାଳନ

ପୂବଣକ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭେ ପାଇବାକୁ ପଡବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସବା କରବିାକୁ
ହେବ । ହସଥିପାଇଁ କଛିି ବହିଶଷ ପ୍ରଯତ୍ନ ବଳହର ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁଯାକ ଭେ
ପାଇବା ବାଳବକିାଶ କାଯଣୟକ୍ରମ ଆଡକୁ ଚାେିଯାଉଛି । କେବିା ବାେୁେୟ ହଯ
ବାଳବକିାଶ କାଯଣୟକ୍ରମକୁ ଭେ ପାଇବା ସେ, ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ
ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢଯିାଉଛି ହସମାନଙ୍କର ଉତ୍ସଗଣୀକୃତ ହସବା ପାଇଁ । ବାଳ ବକିାଶ
ପିୋମାହନ ହଯହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପି୍ରୟ ଆହମ ତାଙୁ୍କ ଭେ ପାଉ ଆମ
ସ୍ଵାଥଣହର । ଭଗବାନଙ୍କ ପି୍ରୟ ଏେି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ହେେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହେ ଆହମ ମଧ୍ୟ
ଭଗବାନଙ୍କ ହେେଶ୍ରଦ୍ଧା ୋଭ କରପିାରବିା । ଏେି େକ୍ଷ୍ୟହର ବାଳବକିାଶ ପାଠୟକ୍ରମ
ଅେଗଣତ ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ହଗାଳବିାଟି ପିଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛାେୁଏ, କାରର୍ ତାୋ ସବୁ
ଅମତୃତୁେୟ ଦବିୟ ପାନୀୟ । ହକଉଁ ଜନମର ହକଉଁ ପୁର୍ୟ ବଳହର ଏ ଜନମହର
ଭଗବାନ ଆମକୁ ବାଳ ବକିାଶ କାମର ଆନନ୍ଦ ହଦଉଛେି ତାୋ ତାଙୁ୍କ େିଁ ଜର୍ା ।
ଆହମ ନଜିକୁ ହସୌଭାଗୟବେ ମହନ କରୁଛୁ ଭଗବତ କୃପା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।

ସାମାନୟ ଦୁୁଃଖ ଆହସ ଆହମ ଆମ ବାେୟ କାଳହର ଯଦି ବାଳ ବକିାଶ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇପାରଥିାଆେୁ ହତହବ ଆଜରି ବାଳବକିାଶ ପିୋଙ୍କ ଭଳି ଅତି
ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭାଗୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥା’େୁ । ଏ ଜନମହର ହସଇ ଅଭାବ ରେଗିୋ ।
ଭଗବାନଙ୍କ ହଗାଟଏି ବାର୍ୀ ମନହର ଆଶ୍ୱାସନା ଦଏି, ପିୋମାନଙୁ୍କ ହଯଉଁ ଶକି୍ଷ୍ା
ଦଆିଯାଉଛ,ି ହସେି ଶକି୍ଷ୍ା ଅବେମବନହର ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଗଢି ନଆିଯାଏ
ତାହେହେ ଆହମ ବି ଭଗବତ କୃପା ୋଭ କରି ଏକ ସାଥଣକ ଜୀବନଯାପନ
କରପିାରବିା । ଆମ ଜୀବନର ହସୌରଭ ଯଦି ହକହତ ଜର୍କୁ ପ୍ରଭାବତି
କରପିାରେିା, ତାୋ ତ ଏକ ସମାଜ ହସବା ହୋଇଯିବ । ହବହଳହବହଳ
ବାଳବକିାଶ ପିୋଙ୍କ ପିତାମାତାମାହନ କେେ,ି ଆମ ପିୋମାହନ ହଯଉଁ ଉପକାର
ପାଇହେ ଆହମ ହସଥିରୁ ବଞ୍ଚତି ହୋଇଗେୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସହତ କ’ର୍ ଦୟା
କରହିବ ?
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ଭଗବାନ ହସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୟା କହେ, ପରରି୍ତ ବୟସହର ମଧ୍ୟ ହସମାହନ
ତାଙ୍କ ପିୋଙ୍କ ସେତି ସଂଗଠନକୁ ଆସି ବଭିିନ୍ନ କାଯଣୟକ୍ରମହର ଭାଗ ହନଇ
ପରହେୌକକି ଆନନ୍ଦ ଉପେବଧି କରପିାରୁଛେି ।

ଏେି ଆନନ୍ଦ ଟକିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକାଂକି୍ଷ୍ତ ବସୁ୍ତ । ଯଦି
ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଜୀବନ ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନାେିଁ ଜୀବନ ମୋଶୂନୟ ।
ପିୋମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷ୍ା ହଦୋହବହଳ academic excellence,
environmental excellence, spiritual excellence, human
excellence, intellectual excellence କଥା କୁୋଯାଇଥିୋ ।
ପିୋମାହନ ହସସବୁକୁ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଭଳି ମହନକରି ଜୀବନହର କରି
ହଦଖାଇବା ହଯମିତି ଭୁେି ନ ଯାଆେି । ହବହଳହବହଳ ଭୁଲ୍ ହୋଇଯାଇପାହର,
ଖିୋପ ହୋଇଯାଇପାହର । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖହର ହସଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ
ଭବଷିୟତହର ହଯପରି ଏୋ ପୁନବଣାର ନ ର୍ଘହଟ ହସଥପ୍ରତି ସତକଣ ଓ ସହଚତନ
ହୋଇ ସାଧନା ଚୋଇ ରଖିବାକୁ ପଡବି । ଆହମ ହକହତ ଜାର୍ିହେ ତାୋ
ଯଦଓି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ତାୋଠାରୁ ହବଶୀ ଗୁରୁତ୍ଵ ବେନ କହର ଜାର୍ିବା କଥାକୁ
ହକହତ କାଯଣୟହର ପରରି୍ତ କରପିାରହିେ ।

ପୁରାତନ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାହନ ସମାଜହର ହଯଉଁ ହଯଉଁ
ସ୍ଥାନହର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛେି ହସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସମହସ୍ତ ହନୈତକି
ଜୀବନଯାପନ କରି ନଜି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେ ଚଳୁଛେି । ସାଧୁତା, ସମୟାନୁବାର୍ତ୍ତିା
ଆଜ୍ଞାନୁବେତା ଓ ସରଳତାକୁ ଅବେମବନ କରି ଭଗବାନ ବାବାଙୁ୍କ ପ୍ରୀତ
କରବିାହର ୋଗିରେଛିେି । ହଯଉଁ ର୍ଘହର ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରୀଟଏି ହବାେୂ
ହୋଇଛ,ି ହସ ର୍ଘରର ଅନୟ ହବାେୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାଟର ହବାେି ବାରି
ହୋଇପଡୁଛି । ହସମାନଙ୍କ ସଣ୍ଠର୍ା ଜର୍ାଇଦଏି ହଯ ହସମାହନ କଭିଳି ସଂସ୍କାର
ପାଇଛେି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଶି୍ରତମାନଙ୍କ ହଦେହର ତାଙ୍କ ନଜି କଳା ହବାଳି
ହଦଇଛେି ଭଳି ଜର୍ାଯାଏ । ଏେଭିଳି ତ ଯୁଗ ପରବିର୍ତ୍ଣନ ଆସଥିାଏ । ସବୁର୍ଣ୍ଣ
ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ଏେି ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାହନ େିଁ କରହିବ,
ଏଥିହର ସହନ୍ଦେ ନାେିଁ ।

ଆମର ଭବଷିୟତ, ଆମ ପରବିାରର ଭବଷିୟତ ତଥା ଆମ ସମାଜ ଓ
ହଦଶର ଭବଷିୟତ ନଭିଣର କହର ଅତୀତର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଉପହର । ଆହମ
ହଯହତହବହଳ ଆମ ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ବେୁଳ ଭାହବ ଉପକୃତ ହୋଇହଛ, ହସଇ
ସମାଜର ହସବା କରି ଋର୍ ମକୁ୍ତ ହେବା ଉଚତି । ଏୋଦ୍ଵାରା ଆହମ ଆମ
ଭଗବାନଙ୍କର ପି୍ରୟ ହେବା ସେତି ତାଙ୍କ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରବିା ।
ଭଗବତ କୃପା ଯଦି ମିଳଯିାଏ ହତହବ ଆଉ କ’ର୍ ପାଇବାକୁ ବାକି ରେଯିାଏ,
କଛିି ନୁହେଁ । ସବୁକଛିି ଆମର ହୋଇଯାଏ । ଜୀବନହର ଆଉ କଛିି ପାଇବାକୁ
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ଇଚ୍ଛା, କାମନା ବାସନା ରହେନାେିଁ । ଏୋେିଁ ହେଉଛି ସହବଣାଚ୍ଚ ସ୍ତର,
ହଯଉଁଠି ପେଞ୍ଚବିା ୋଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଅବେମବନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଆହମ ହଯଉଁ କୃପା ସମଦୁ୍ରଙୁ୍କ ଆମର ପ୍ରଭୁ େସିାବହର ପାଇପାରଛୁି, ତାୋ ଆଉ
ଶତ ଶତ ହକାଟି ହୋକ ପାଇପାରି ନାୋେି ଭାବହିେ ନଜି ହସୌଭାଗୟକୁ କଳନା
କରହିେବନାେିଁ । ଏ ହସୌଭାଗୟକୁ ୋତଛଡା କରବିା ହବାକାମୀ ହୋଇଯିବ ।
ହତରୁ୍ ସାମାନୟ କ୍ଷ୍ର୍ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରୟି ସଖୁ ପାଇଁ ଭଗବତ୍ କୃପାକୁ େରାଇବା
ଆହଦୌ ଉଚତି୍ ହେବନାେିଁ ।

ଭଗବାନଙ୍କ ଆେବାନକୁ ସହବଣାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହଦଇ ତାୋର ପାଳନହର ନଜିର
ସହବଣାଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରବିା ବଜି୍ଞତାର ପରଚିୟ ହେବ । ହେଳା କହେ
ହଭଳା ବୁଡଯିିବାର ଭୟ ରେଛିି । ପରହିଶଷହର ସଦାସବଣଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭୟ
େସ୍ତର ଆଶଷି ୋଭ କରବିା ପାଇଁ ନଜିକୁ ହଯାଗୟ କରି ଗଢି ହତାଳବିା କଥା
ହଯପରି ଆମର ବସୃି୍ମତ ହୋଇ ନଯାଏ | ସାଇ, ହକବଳ ସାଇ, ହକବଳ ମାତ୍ର
ସାଇ, ଏକମାତ୍ର ସାଇ ।
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"Bliss it was to live in that age, to be young was very heaven".

ଆମର ବେୁ ଜନମର ସଞ୍ଚତି ପୂର୍ୟ ଫଳହର ଆହମ ଏଇ ଯୁଗହର ଜନମ
ହୋଇଛୁ, ହଯହତହବହଳ ଭଗବାନ ସତୟସାଇ ବାବା ଧରାପଷୃ୍ଠହର ଅବତାର
ଗ୍ରେର୍ କରଛିେି । ଆମର ଆେୁରି ହସାଭାଗୟ ଆହମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ
ବାବାଙ୍କର ଆଶି୍ରତ ହୋଇଛୁ । ତାଙ୍କର ଦଶଣନ ସ୍ପଶଣନ ଓ ଦବିୟ ସମ୍ଭାଷର୍ ଶୁରି୍ବାର
ସହୁଯାଗ ପାଇଛୁ । ହଯଉଁ ପିୋମାହନ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତଷି୍ଠିତ
ବାଳବକିାଶ ହଶ୍ରର୍ୀହର ହଯାଗ ହଦବାର ସହୁଯାଗ ପାଇଛେି ଓ ହଯଉଁମାହନ
ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ ହେବାର ହସୌଭାଗୟ ଅଜଣନ କରଛିେି ହସମାହନ ସମହସ୍ତ
କୃପାଧନୟ ।

ପ୍ରାୟ ୫୦ ବଷଣ ତହଳ ୧୯୬୯ହର ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ
ହୋଇଥିବା “ବାଳ ବେିାର” କାଯଣୟକ୍ରମ ୧୯୭୧ହର ବାଳବକିାଶ ଭାବହର ନାମିତ
ହେୋ । ପହର ପୁରି୍ ମାନବକି ମେୂୟହବାଧ ଶକି୍ଷ୍ା ଓ ୨୦୦୦ହର ଏଜୁହକୟାର
ବା ସନାତନ ଶକି୍ଷ୍ା ପ୍ରଚଳନ କରାଗୋ । ଏୋକୁ ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ହବଦ
ହବାେି କୁୋଯାଏ । ଏୋ ବର୍ତ୍ଣମାନ ଏକ ବଶି୍ୱବୟାପି ଆହନ୍ଦାଳନହର ପରରି୍ତ
ହୋଇଛି । ବାବା କେେି ଶକି୍ଷ୍ା ହକବଳ ଜୀବକିା ଅଜଣନ କରବିାପାଇଁ ନୁହେଁ । ଏୋ
ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ । ଏୋ ମର୍ିଷ ଭିତହର ଥିବା ଦବିୟତ୍ଵକୁ ଓ ସଦ୍ ଗୁର୍ ଗୁର୍କୁ
ପରସୁି୍ଫଟନ କରପିାରୁଥିବା ଦରକାର । ହସଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚାୋେି ବାଳବକିାଶ
ମାଧ୍ୟମହର ଶଶିୁ ଭିତହର ଥିବା ବେୁମଖୁୀ ପ୍ରତଭିାର ଉହନମଷ ସେତି ତା ଭିତହର
କପିରି ରୂପାେରର୍ ହୋଇପାରବି । ଏେି ଶକି୍ଷ୍ା ମାଧ୍ୟମହର ହସ ଏକ ସାଥଣକ
ଆନନ୍ଦମୟ, ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚପିାରବି । ବର୍ତ୍ଣମାନ ଅଗରି୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସମଗ୍ର
ଭାରତହର ଓ ବଶି୍ୱର ଅହନକ ହଦଶହର ଏେି ଶକି୍ଷ୍ା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ
ହେଉଛେି ।
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ହସମାନଙ୍କ ମାତା ପିତା, ଅଭିଭାବକ ପରବିାର ସଦସୟ ଏେି କାଯଣୟକ୍ରମରୁ ଆନନ୍ଦ
ଆେରର୍ କରପିାରୁଛେି । ଏୋ ଦ୍ଵାରା ବୟକି୍ତଗତ ସାଧନା ସେତି ପାରବିାରକି
ସାଧନା ଓ ସାମାଜକି ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ।

ବର୍ତ୍ଣମାନ ବଶି୍ୱ ଏକ ସଂକଟମୟ ସମୟହର ଗତି କରୁଛି । ବଜି୍ଞାନ ଓ
ପ୍ରଯୁକି୍ତ ବଦିୟାର ଏହତ ଅଗ୍ରଗତି ସହେ ସାମାନୟ ଏକ ଭୂତାରୁ୍ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱବାସୀଙୁ୍କ
କାବୁ କରପିକାଇଛି । ପରସି୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ହଯ, ଏୋ ପ୍ରଭାବହର ପୁଅ, ବାପା
ମେୁଁ ହଦଖିପାରୁନାେିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଵାମୀ ମେୁଁ ହଦଖପୁାରୁନାେିଁ, ଭାଇ ଭଉର୍ୀ ପାଖହର
ଠଆି ହୋଇପାରୁନାେିଁ । ଅସଂଖୟ ହୋକ ହସମାନଙ୍କର ହରାଜଗାର େରାଇଛେି ।
ସବୁଆହଡ ଖାେି ଭୟ ଓ ଉଦ୍ ହବଗର ବାତାବରର୍ । ଏପରି ପରସି୍ଥିତହିର ସାଇ
ଆଶି୍ରତ ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର, ଗୁରୁ-ଅଭିଭାବକ ଓ ସକି୍ରୟ କମଣୀ
ସମହସ୍ତ ହକାଭିଡ ନୟିମ ମାନି ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯାୋ ସମ୍ଭବ ତାୋ କରବିାକୁ ହଚଷ୍ଟା
କରଚିାେିଛୁ ଓ କରଚିାେିବା । ହସବା ହକବଳ ଏକ କମଣ ନୁହେଁ । ଏୋ ହଗାଟଏି
ମହନାବୃର୍ତ୍ି । କଛିି ନ ହେହେ ଆହମ ଅେତୁଃ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖହର ପ୍ରାଥଣନା
କରପିାରବିା, ବଶି୍ୱକୁ କହରାନା ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ପାଇଁ।

ଭଗବାନ ବାବା ବହମବଠାହର ଅନୁଷ୍ଠତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଳବକିାଶ
ଗୁରୁ ସମି୍ମଳନୀହର ପ୍ରହତୟକ ପ୍ରାହଦଶକି ଭାଷାହର ଏକ ପତ୍ରକିା ପ୍ରକାଶ କରବିାକୁ
ନହିଦଣଶ ହଦଇଥିହେ । ଏେି ନହିଦଣଶ ଅନୁସାହର ଓଡଶିାହର ପ୍ରଥମ କରି
୧୯୭୩ହର ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବାଳବକିାଶ ପତ୍ରକିା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିୋ । ଏହବ
ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଈ-ହମଗାଜନି “ଦବିୟ ସ୍ପଶଣ” ପ୍ରକାଶତି
ହେଉଛ।ି ବର୍ତ୍ଣମାନ ଏେି ହକାଭିଡ ସମୟହର ଏେି ହଟହକନାହୋଜି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ
ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହଯାଡି ରଖିବା ପାଇଁ । ଥହର ଭଗବାନ ବାବା M. Tech
ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷ୍ାତକାର ସମୟହର ହଟହକନାହୋଜରି ଅଥଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ
କେଥିିହେ ହଟକ ହୟାର ନହେଜ ଅଥଣାତ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ହକୌଶଳକୁ ସମାଜର
ହସବାହର େଗାଇବା କଥା ।

ଈ-ହମଗାଜନିହର କଛିି ହେଖିବା ସହୁଯାଗ ପାଇଥିବାରୁ ମଁୁ ନଜିକୁ ଧନୟ
ମହନ କରୁଛି । ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଚରର୍ ହକାମଳହର ଶତହକାଟି ପ୍ରର୍ତି ଜର୍ାଉଛି
। କେୁି ମନହର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରେୁଛି । ଭଗବାନ ବାବା ଗୁରୁମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ର୍
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ଶବିରିହର କେଥିିହେ ତୁହମ ପିୋମାନଙୁ୍କ ଯାୋ ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛ ି ନହିଜ ପ୍ରଥହମ
ହସୟା େୁଅ । ଏରୁ୍ ମନହର ପ୍ରଶନ ଉଠୁଛି । ମଁୁ କର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନହିଦଣଶକୁ ନଜି
ହଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନହର ଠକି ଠକି୍ ପାଳନ କରୁଛି କି ? କେୁି ଆହମ ପିୋମାନଙୁ୍କ
ଶଖିାଉ ଶଖିାଉ ଶଖିିବା ଓ ଶଖିୁ ଶଖିୁ ଶହିଖଇବା । ଭଗବାନ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଆଶୀବଣାଦ କରେୁ, ଶକି୍ତ ଦଅିେୁ । ତାଙ୍କ ନହିଦଣଶତି ପଥହର ଆହମ ସମହସ୍ତ
ହଯପରି ସାେସ ଓ ହଧୈଯଣୟ ସେତି ଆହଗଇ ପାରବିା ।କରୁର୍ାମୟଙ୍କ କୃପା ବାରି
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପହର ଝରପିଡୁ ।
ସାଇରାମ ।
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ରହ ସ୍ଵାମୀ,
ତୁରମ ଅଖିଳେ, ତୁରମ ନଖିିଳେ,

ତୁରମ ଅମୃତ ଆତ୍ମା ସକଳେ ।

ତୁମଠାରୁ େିଁ ଜୀବନର ସଷୃ୍ଟ,ି ତୁମ ଦ୍ଵାରା େିଁ ଜୀବନ ପ୍ରତପିାଳତି ଓ ତୁମଠାହର
େିଁ ଜୀବନର େୟ । ତୁହମ େିଁ ଆଦ,ି ମଧ୍ୟ ଓ ଅେ । ଏ ଅହବାଧ ସୋନଙୁ୍କ
ତାୋ ଜାରି୍ବାକୁ, ବୁଝବିାକୁ, ଜୀଇଁବାକୁ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶକି୍ତ ଦଅି ପ୍ରଭୁ ।

ରହ ଜ୍ୀବ୍ନେ ଆଧାେ,

ବାଳୁତ କାଳୁ ୋତଧରି ତୁହମ ଆର୍ିଥିେ ବାଳ ବକିାଶକୁ । ତୁହମ େିଁ
ଶଖିାଇଥିେ ତୁମ ସେ କଥା ହେବା ପାଇ,ଁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ପରମ ବନୁ୍ଧ
କେବିା ପାଇଁ, ତୁମ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇ,ଁ ତୁମ ସେ ନୃତୟ କରବିା ପାଇଁ ।
ଆଉ ପ୍ରତଥିର ଆହମ ପଚାରୁଥିେୁ, “ସ୍ଵାମୀ, ଭେ ୋଗିୋ ତ ! ତୁହମ ଖସୁି
ତ!” ତୁମ ଓଠର ହସ ଦୁଇଧାର ସି୍ମତ ୋସୟହରଖା ଆମ େୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦହର
କରୁଥିୋ ଝଙୃ୍କତ । ଆହମ ବୁେି ବୁେି କେୁଥିେୁ ହଦଖ, ହମା ସାଇ ହମାହତ
ବଙ୍ଗାରୁ କେହିେ, ହମାହତ ଆଶୀବଣାଦ କହେ। ହମାହତ ପାଦସ୍ପଶଣର ଅପୂବଣ
ସହୁଯାଗ ହଦହେ ।

ସ୍ଵାମୀ,
ହସ ଆନନ୍ଦର ଉନମାଦନାହର ଆହମ େୁଏତ ଭୁେି ଯାଇଥିେୁ ତାୋ

ମାଗିବାକୁ ଯାୋ ତୁହମ ହଦବାପାଇଁ ଆସଥିିେ । ହମା ପରବିାରର ସ୍ଵାସ୍ଥୟହର,

ସୁରକ୍ଷ୍ାହର, ପରବିାରର ପ୍ରତହିପାଷର୍ ପାଇଁ ଅଥଣ, ବୟବସାୟର ସଫଳତାହର,
ପିୋମାନଙ୍କର ଉର୍ତ୍ମ ଶକି୍ଷ୍ା ପ୍ରଗତହିର ଆହମ େୁଏତ ସୀମିତ ରଖିଥିେୁ ତୁମକୁ
। ତୁହମ କେୁି ଚାେିଁ ବସଥିିେ ହକଉଁଦନି ଆହମ ହଦୌଡଆିସି ତାୋ େିଁ ମାଗିବୁ

ସମ୍ପାଦକୀୟ
ସାଇର୍ ର୍େଣଂ ଗଚ୍ଛାମି
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ଯାୋ ଅଯାଚତି ଭାବହର ସମପି ହଦବାପାଇଁ ତୁହମ ଏ ଧରାବତରର୍ କରଥିିେ ।
ହକଉଁଦନି ଆହମ କେବୁି ସ୍ଵାମୀ, ଭଜହଗାବନି୍ଦମର ହସ ହଳାକ “ମା କୁରୁ ଧନ
ହଯୌବନ ଗବଣଂ, େରତି ନହିମଷାତ୍ କାଳୁଃ ସବଣଂ....” କୁ ଆହମ ବୁଝଗିେୁ ।
ହକଉଁଦନି ଆହମ ଗାଇ ଉଠବୁି, “ଗୁରୁଚରର୍ାମବଜୁ ନଭିଣର ଭକ୍ତୁଃ,
ସଂସାରାଦ୍ ଚରିାଦ୍ ଭବ ମକୁ୍ତ”

ପ୍ରଭୁ,
ଆଜି ହସେି ହସେି କୁନକୁିନି ବାଳବକିାଶ ପିୋମାହନ ତୁମର କୃପାହର

ଜୀବନ ସାଧନାହର ପାହଦ ପାହଦ ଆହଗଇବା ଭିତହର ସାଉଁଟଛିେି ତୁମ
ଦବିୟହପ୍ରମର ହଛାଟ ହଛାଟ ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ । ତାୋକୁ ସଂକଳତି କରି ‘ଦବିୟ
ସ୍ପଶଣ’ର ହକାଳ ମଣି୍ଡତ କରବିାହର ଏେି କ୍ଷ୍ଦୁ୍ର ପ୍ରୟାସ “ସାଇର୍ ର୍େଣଂ
ଗଚ୍ଛାମ”ି ।
ସ୍ଵାମୀ,

ତୁହମତ କେଛି, “କାହେ ବାଂହଧ ସାଇହକା ଜନମ ମରର୍ କି
ବନ୍ଧନହମଁ.....।” ତୁହମ ଆମ ସେ ଥିେ, ଅଛ ଓ ରେଥିିବ । ମାତ୍ର ହପ୍ରମମୟ
ସତୟସାଇ ରୂପ ଧାରର୍କର,ି ‘ସାଇରାମ’ ନାମର ଝଙ୍କାର ହତାଳବିା ପାଇ,ଁ

ଆମରି ଜୀବନ କାଳହର ହବୈକୁଣ୍ଠ ତୟାଗକରି ଏେି ଧରାଧାମକୁ ଆସେି;

ତାୋଠାରୁ ବଡ କୃପା ଆଉ କ’ର୍ ହୋଇପାହର ପ୍ରଭୁ ? ହସେି ଅହେତୁକ
କୃପାପାଇଁ ସାରା ବଶି୍ୱ ଆଜି କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟହର ସମପଣର୍ କରୁଛି ତାୋର
େୃଦୟର ଭାବାହବଗକୁ, କୃତଜ୍ଞତାକୁ, ହପ୍ରମର ଉଚ୍ଛଵାସକୁ । ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ
ବାଳବକିାଶ, ଓଡଶିାର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏେି କ୍ଷ୍ଦୁ୍ର ସମପଣର୍କୁ ପବତି୍ର
ଜନମତଥିିହର ଗ୍ରେର୍ କରବିା େୁଅେୁ ।

ସ୍ଵାମୀ,
ତୁହମ ନ ଚାେିଁଥିହେ ଓଡଶିାର ଭାଇଭଉର୍ୀମାନଙ୍କ େୃଦୟହର ଆସି

ନ’ଥାୋ ଏେି ଭାବ, ଏେି ହପ୍ରମ, ଏେି ସମପଣର୍ । କଏି କହେ ତୁହମ ପରା ‘କଥା
କୁୋ ଠାକୁର’, କଏି କହେ ‘ତୁହମ ପରା ଚଳେି ହପ୍ରମ’, କଏି ଗାଏ ‘ସାଇ ହେ
ଜୀବନ ଜୀବନ ସତୟସାଇ’,
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କାୋର ଭାବନାହର ତୁହମ ‘ତୁହମ ହମାର ମଁୁ ତୁମର’, କାୋର ନୃତୟହର ତୁହମ
‘ହମହର ହତା ସାଇନାଥ ସନୁ୍ଦର’, କାୋର ଧ୍ୟାନହର ତୁହମ ‘ଅେହଜଣୟାତି ଜୋଓ
ସାଇ’, କାୋର ଛାନ୍ଦହର ତୁହମ ‘ସାଇ ଶ୍ୱରାୟ ବଦିମହେ, କାୋର ଅନୁଭୂତହିର
ତୁହମ, “ସାଇ ମାତା, ପିତା, ଦୀନବନୁ୍ଧ, ସଖା, ‘ହତହର ଚରହର୍ାହମଁ ସାଇ
ହମରା ହକାଟି ପ୍ରର୍ାମ ।”

ହେ କୃପାମୟ, ଏକ ସ୍ଵର, ଏକ ଭାବ, ଏକ ସମପଣର୍, ଏକ ଉଚ୍ଛଵାସ ହନଇ
ଆହମ କେଉିଠୁ “ଧମଣମ ଶରର୍ଂ ଗଚ୍ଛାମ,ି ସଂଙ୍ଘ ଶରର୍ଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସାଇଶ
ଶରର୍ଂ ଗଚ୍ଛାମି ।”

ହୃଦୟଭୋ ସମପଶଣ, ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଶନା  
ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ 

ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ
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Bhagawan Sri Sathya Sai Baba spent every moment of His
earthly sojourn of 85 years in giving the message of Love and
Service to mankind. The Avatar ceaselessly strived to nudge
each of us to embark on the path of self- transformation. He
showed us the way through His words, His actions and His life.
In the earlier ages, men searched for solutions to life’s
questions in the Vedas and shastras. But Bhagawan has
simplified the Vedas and Puranas for us. His Message is,
indeed, the Veda of the 21st century. Every word He uttered,
every action He performed was an example to us of the Vedic
way of life. We are blessed that we didn’t have to climb the
mountains, dive into the oceans or do years of penance to gain
this Divine knowledge. He has curated it to the simplest form
for us through small examples in His writings and discourses.
He has simplified it for us by living it in His life and giving us a
model to copy and paste in our lives. Truly we have been
inspired seeing His every action- the way He walks, the way He
talks, the way He looks and also His every word- be it a casual
interaction on the verandah or a Discourse to thousands of
devotees. He has invested so much of His physical life and time
in moulding each one of us. Even while giving ice cream to us,
He would look for an opportunity to drill the spiritual message
gently into us. “God is soft like ice cream, pure white like ice
cream, cool like ice cream and melts easily like ice cream,” He
would say. Every moment of His Life is His Message. For our

Following in his Footsteps...
Dr Sathya Swaroop Patnaik,
State Vice President, SSSSO, Odisha
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spiritual journey, Bhagawan did not give any prescription of
rigorous practices. Just as a mother directs the innocent child,
He too, knowing our limitations, gave us the simple message-
Follow me.
The 4- point formula given by Bhagawan further elaborated-

Follow the Master, Face the Devil, 
Fight to the end, and Finish the game.

To emerge a winner in this game of life, the first step for us
is to follow our Master. Not for a day, a week or a month; but
keep following His directions till we finish the game. He
would never want us to give up midway, because He never
did. Against seemingly insurmountable challenges, He set up a
world class university in a rural hinterland of India. Going
against numerous naysayers, He set up a one of its kind Super
SpecialIty Hospital in one of the most backward regions of the
nation. When governments failed for decades, He provided
clean drinking water to villages in one of the most arid
regions of our country. When Humanity gave up hope and
the world lay in darkness, strife and turmoil, He raised an
army of spiritually motivated human beings spreading joy,
love and light to the world. He never gave up. And He expects
us to fight the devil to the end and not leave midway. He
expects us to follow the path He has shown us with patience
and perseverance and not be cowed down by the challenges
on the way. It’s His responsibility then, to take us past the
finish line. Life will always give us two options- one a bed of
roses which we have to traverse alone. Another strewn with
thorns, where our Lord will be with us; one a rosy path
leading to the world, another an arduous path leading us to
our Lord.
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Let’s not be carried away by the bed of roses. For, when we
take the path He has chosen for us, the onus will be on Him to
carry us through safely. Duryodhana had the option to choose
to follow the Lord or have the world. He chose the world and
the result is an example for us to see. In our life’s Kurukshetra,
let’s not get carried away by the jingles of the world. We have
to be ready to Follow our Master, however tough the terrain
may be. As the Lord declared in the Gita: Where there is Lord
Krishna with Partha, there victory and prosperity is bound to
happen.

The formula of 4 Fs given by Bhagawan starts with another
F- Faith. We should have total commitment and implicit faith
in our Master, in His name, in His form, in His abode and in
His Organisation. So, with faith in our hearts, let us resolve to
follow our Divine Master on the path He has ordained for us.
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Ms S Sai Sivanee
Bhawanipatna

My humble pranams at the Lotus Feet of our beloved Guru and
Master Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.

Swami’s message “Follow the Master” means to observe
righteousness. I being a devotee of Swami practice this message
and implement all his teachings in my day- to- day life. My
journey with Swami is so special. I was born and brought up in
a Sai Family. Everyone used to worship Swami and would do
Seva in all possible ways. It was during the fourth month after
my birth that I suffered from a most dangerous disease. My
middle ear was infected and the cause was found to be a tumor.
That was a critical situation. Each and every doctor was of the
opinion that I wouldn’t survive; even if I survived, then also I
would not be able to hear or speak. But my parents, especially
Grandma and Mother did not panic. They always had faith in
Swami. Anyway, after my major operation, doctors said that a
miracle had happened and that the little girl was perfect now.
That moment, Grandma left everything and went for Prashanti
Seva. That’s the hope that my family has towards Swami.

My Guru, or spiritual teacher, is Swami. The first time I saw
Him at Bangalore, I was very small and I spontaneously shouted
“SWAMI meeru chala andam ga unnaru”. That was the only
thing I uttered there and Swami gave a beautiful smile. Thus
started my journey with Swami. Each and every year I used to
go to Puttaparthi as my maternal Grandpa stayed there.

Saisha Sharanam Gachhami
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All my cousins used to come and we had a very good get-
together. During those times we used to take Swami’s
Darshan and used to listen to Swami’s speeches live and were
able to have darshan of His Lotus Feet.

During Swami’s Mahasamadhi we all went to his last
physical darshan. We had travelled by train, buses, four-
wheelers and finally reached there. We had our Darshan
there. That moment was very emotional and heart- rending. I
felt that it was not Parthi that I was visiting, but some other
place. It was really a sad moment for us.

But those live Darshans ended there. After that I hardly
visited Puttaparthi. It was in 2017 that my mother took charge
of taking the Blind School students to Parthi. They practiced
Vedas and were supposed to perform there. She and her tears
were ready for their journey. I had just reached home for
Raksha Bandhan. I was thinking in my mind of going to
Parthi along with those blind school students but I didn’t have
a ticket. Still, I went to drop my mother near Blind School so
that she could start her journey. On the way my father just
asked me whether I wanted to go and I instantly said ‘Yes’. I
decided and went along with the troupe. Anyhow I managed
to have a great time in the train. I reached Parthi on the
second day of Parthi Yatra. That evening we had a great
darshan of Mahasamadhi. Then we went to the Primary
School for dinner. There I saw the little kids who were very
organized and disciplined. For a moment I felt, “Why didn’t I
wish to study here”. I regretted it a lot. On the third day our
Blind School students performed in the Double Decker
building and it was an amazing performance. All eyes present
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there were filled with tear. That evening our students were
supposed to give an offer of thanks to Swami. There I was
selected to go along with them. I would never forget that
evening as for the first time I could take the Samadhi Darshan
very closely. I was very emotional that moment. Then I felt
that with Swami’s call I was able to get such an opportunity of
travelling along with those blind school students and having a
wonderful time. I still cherish that memory. I also learned
more about those blind students, I am ever so grateful and
thankful to Swami for His bountiful Grace.



Loving Mother Sai
Ms Sradhanjali Padhi
Youth alumna, Bhadrak-1
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We all are blessed children of Lord Sairam. We all are
under His custody which is full of love and bliss. His every
thought, every word and every action are a valuable
teaching for our life. Once Swami said “we both are God,
but the only difference is I know that and you don’t”.
According to Swami, if we throw out our anger, greed and
rudeness and get totally immersed in God then we can feel
God within us. Like a sunflower that follows every
movement of the Sun, the same way we need to follow our
Master; He is none other than our beloved Lord. We need
to follow Him with true devotion and love. To get peace we
have to purify our mind and heart; purifying the inner self is
the highest form of worship. The Lord never seeks what we
are offering, how much we are offering but the devotion we
have while offering. Only then can we feel the Almighty.



Oh, my dearest Lord! without you, my life has no existence.
I can say that my life with you is no less than a miracle. Only
from the choicest blessings and immense mercy of my beloved
Bhagawan Sri Sathya Sai, I came into His divine fold, which has
brought a spiritual revolution inside me. This inward journey
of mine has been made by You is a transition from a material
mundane flower (Puspa) to a blossoming divine flower
(Saipuspa) and the process through which it has occurred in me
is Sri Sathya Sai Bal Vikas.

I am extremely grateful to you Swami for the given golden
opportunity to me as a Bal Vikas student (now BV Guru) in
your Organisation which is ‘a man making factory’ and under
which Sri Sathya Sai Bal Vikas is the ‘workshop of worship and
wisdom’ established by your divine directions. As His beloved
Bal Vikas beti, I could say that not only for me but for all Bal
Vikas children who are studying now, it is the true temple to
worship Him and the centre of learning the pearls of wisdom
through His treasure trove of teachings. The pilgrimage of my
personal life has begun in the following manner:When I was
only seven years old, I came in contact with Bal Vikas. The class
was taught by a Sai brother called a Bal Vikas guru in our
Rahanja Bhajan Mandali, under Bhadrak Sai Zilla-I. After
joining Bal Vikas, I had left my unhealthy habits. As a mother
teaches us how to walk, sit, speak etc., the divine Sai Maa has
gradually installed Her celestial wisdom within me leading from
the darkness of ignorance to the light of highest knowledge.

From Balvikash to Antarvikash

Ms Puspalata Behera
Bal Vikas Guru, Bhadrak-1
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As we all students of Bal Vikas maintain a daily record (ଦନି
େିପି) to build up good conduct, I was also following the same

regularly and righteously. While filling it, we use the symbols,
namely (✓) standing for right work and (×) for wrong work
to evaluate our everyday activities. In such practice, we always
had a feeling of nervousness in our consciousness that our
Guru would be unhappy if there were many wrongs (×) and
most importantly if I was dishonest with my daily routine, my
beloved Swami would be absolutely displeased and as its
consequence, I would lose His grace. Indeed, this system had
brought a sense of awareness in me and I had realised during
those days and it is still alive now in reminding me that “God
is omnipresent, omniscient, and omnipotent.”
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Through His teachings, Gurunam Guru
Sadguru Sri Sathya Sai has been developing
good character inside me by putting a
ceiling on my desires and as a result, I am
doing well in the domains of education,
bhajan-singing, painting, dancing and in
other co-curricular activities. With His
showered infinite grace, I have also become
a Bal Vikas guru in our Sai centre and in
academics pursuing my post-graduation in
English literature. He will help us glow and
grow in terms of morals and academics if
we implement His instructions in our
everyday life. In such context, He rightly
explicates “If your character is fine, then you
will shine'' and, “if there is righteousness in



heart, there is beauty in character.” In the Sathya Sai Era,
Namasmaranam and Seva are the two most important features
of spiritual sadhana. Becoming a bhajan singer through Bal
Vikas, when I sing Swami’s bhajan it gives inner peace and
content to the focal point of my heart. If due to any
circumstance, I am not able to attend His bhajan on our
bhajan day, it makes me utterly disappointed as Swami says
“Your Bhajan is My Bhojan.” Narayan Seva and Gram Seva
also have turned into a habit of my practice and I have
experienced in my life that through seva only can we offer our
true love towards society. As Lord Sai states, “Seva is the gross
form of Love and Love is the subtle form of Seva.”

As there are ups and downs in everyone’s life, the same has
happened with me. I am recalling an incident of the year 2013
during Diwali. Our family was totally heartbroken due to a
terrible happening which made me a fatherless child.

That gloomy incident made a big dark hole in my heart
forever. But Swami filled the painful hole by creating a lot of
strength and sympathy in me. Whenever I crave for my
father, I have been feeling his physical presence in Swami.
Though he is missing from us, I feel his ever-present presence
in the form of Swami, the Eternal Father. To me, it seems that
Swami always creates a kind of comfort of consolation by
proclaiming “Why fear, when I am here”. When I
contemplate on Him with sadness due to my father’s physical
absence, He lifts me up by elevating my soul through His
Formless Form as He mentions, “Your Ananda is My Ahara.”
For me, He is always with us as a friend, parental guide, and
philosopher. Let her Puspa become Sai Maa’s Saipuspa in
bowing down to Her Lotus Feet Forever. Sairam!
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Loving Sairam to all,

Here I am sharing some of my feelings and experiences of my
life. I began to define my faith in God and humanity when I
joined my Bal Vikas class. I observed my friend attending these
classes on Sundays. My parents asked her mother what it was
all about and she replied that it was something about
spirituality and moral education. My parents were very much
interested in sending me too. I asked her what happened there
and she replied that they chant slokas, tell some moral stories
and at the end distribute chocolates. Frankly speaking, the last
reason pulled me to join the class. I was fond of chocolates even
then and had them once every 2-3 days. The Guruma was so
polite and kind in nature that whatever she said got stuck in my
mind. She used to teach moral values with the help of some
games. It's easier for children to learn such valuable things
using these tools or methods. I really appreciate the innovative
ideas of Bal Vikas. I am very sure we can’t learn these things
even if we pay a lot of money to someone.

An Awesome Journey

Ms Sarmistha Chhualsingh
Rasulgarh, Bhubaneswar 
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I used to participate in many competitions and functions
organized there. By looking at my inclination towards these
activities, many of my relatives and neighbours promised to
help me. This made me happy and inspired me to do
something good. Whenever I’m in any trouble, I pray to
Swami and I get ways to come out of it. He radiates energy to
face troubles and hurdles in life. All thanks to the whole
organization and especially the Bal Vikas family.

I feel blessed to be a part of this family. This is how my
journey is awesome with our beloved Sri Sathya Sai Baba.
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FAITH opens the doors when 
despair closes them.

FAITH lights a candle instead of 
cursing the darkness.

FAITH regards problems small 
or big as opportunities.

FAITH looks for the goodness 
in men; overlooking the small vices.

FAITH does the job without 
grumbling about the 'impossible'.

FAITH pushes ahead when it 
would be easy to quit.

FAITH spurs temporary 
difficulties into lasting triumphs.

FAITH converts stumbling
blocks into stepping stones.

FAITH transforms a defeat into 
a victory by sheer doggedness.
FAITH finds a beam of joy in a 

room of darkness.
FAITH looks for flowers in thorns 

not thorns in flowers.
FAITH must always win for 

faithlessness in defeat.

Miracles Of Faith

Sri Aditya Behera
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"Je kare amar aash , aami kari taar sarvanash

Tarpare bi je kare aash , aami taar dasher daash.."

A well- known saying by Sri Chaitanya Mahaprabhu that
establishes that the journey to Swami is full of hurdles but
what we need to pass those tests, is complete FAITH in
Swami. If we consider ourselves as Swami's students then we
must be aware that Sai maa is very strict with His students.
So, we have to be very careful in our day to day lives and,
once we completely surrender ourselves to Swami, He takes
care of us at every single step.

When I was in hostel, starting from drinking water
properly to taking an extra pen to the examination hall
everything was taken care of by Swami. Even if I had to get
up early in the morning and I prayed to Swami before going
to bed asking him to wake me up, then without any alarm I
used to wake up at that exact time. I ask Swami before each
and everything whether to do this or not, whether I should
say this or not, whether to submit the form now or not, for
everything. And if we have truly surrendered ourselves then
we would definitely get those answers. But the most
important thing is Faith.

Once a student asked Swami "Swami, if you can do
everything then you can also give us good grades in
academics, why do we need to study hard? We all are your
children; you won't let us score bad na Swami?". Then Swami
asked " When you wash clothes, what do you do?"

Je Kare Amar Aash
Ms Sai Shraddha Panda
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That student replied " Swami we wash it properly so that all
the dirt is removed then keep it under the sun to dry". And
then Swami said " The efforts you put to clean the clothes is
your hard work and the sun rays are my grace. So, without
hard work you cannot get Swami's grace".

I heard this experience but was not satisfied because there
was a question in my mind that ". If the Sun rays were
Swami's grace, then why doesn't Swami increase its intensity
so that if a cloth takes half -n - hour to dry it would dry in 10
minutes. So that we can also get the result of our hard work a
bit earlier". This question was there in my mind for a few days
and I was thinking about it continuously. But then what
happened was beyond belief. I had a dream where Swami was
whispering in my ears that "The clothes would burn ''. AND I
GOT ALL MY ANSWERS.

Sometimes I felt that Swami was not answering my
questions or Swami was not listening to me but then I realised
that " It's not that Swami would listen to us when we think we
want him to rather when He thinks we really need Him to".
And now as we have started the journey To Sai with Sai let us
believe that "God's delay is not His denial but a test of our
faith". Through all these tests Swami is melting us, moulding
us and shaping us into a beautiful ornament that glorifies His
presence. So let us believe in Swami and face all the problems
with a smile.
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It was during the mid-2007. I came to Parthi to have
Swami’s darshan. But luck was not in my favor, because every
day I sat somewhere in the middle of the public in the Sai
Kulwant Hall and was unable to have a close glance of Swami. I
thought I would get the chance of sitting in the first line
someday and was eagerly waiting for it, but as I have said
earlier luck was not in my favor and for three days I had been
sitting somewhere in the middle of the public. So, one day, I
was angry at Swami and told myself that Swami is not any God;
He is just showing off. But still, that yearning to sit in the first
line remained with me. So, that night, before going to bed,
during my night prayer I made a deal with Swami. I said “if you
are really God, then tomorrow I shall sit in the first line and
have the darshan as close as possible, and if this doesn’t happen,
I will take for granted that you are not any God but a fraud”.

The following day as usual I got up and after completing my
morning ablutions, proceeded towards Mandir. I was already
late, so I skipped my breakfast and entered the mandir. But I
placed myself at the fifth line. In my mind I was sure that
Swami is just showing off as God. Those days darshan used to
start at 8:30am in the morning. The clock struck 8:30am but
Swami’s car did not enter the hall. The clock struck 8:45am but
still Swami did not come. Slowly some devotees sitting in front
of me kept handkerchiefs in their places and went to the
washroom.

A Memorable Miracle with Swami
Sri Sai Utpal Sahoo
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Some returned after 2 minutes but some strolled around and
came after 10 minutes. The seva dal brothers there said, “The
devotees at the back can come front if the person who has
reserved the place doesn’t come before 5 minutes”. So, I got an
opportunity to move forward. Slowly I was in the 4th line,
then in the 3rd and finally found myself in the 2nd line. The
clock had already struck 9:00am. All devotees were waiting
desperately for Swami's arrival. Swami’s car soon became
visible and we could also see Swami sitting in the car along
with the driver but the car was not entering the hall. Another
devotee from the 1st line got up and went to the restroom and
after 5 minutes I grabbed that opportunity and came front. As
I was going to sit in the front line, the music started playing.
In those days the playing of music indicated the arrival of
Swami. I was sitting in the first line and was very happy. I
waited till Swami's car came near me. When Swami’s car came
near me something unexpected happened with me. I was
looking at Swami and suddenly He looked at me and made
some gestures. I felt as if Swami was asking me, “Are you
happy now?”. I felt like some energy was entering into my
body and tears started rolling down my cheeks. I was getting
goosebumps. It was like a mixed feeling for me. I was excited
because of such a darshan and also was regretting the deal that
I made with Swami the previous night.

I would also like to share something that happened
recently with me. It was my birthday, 1st September, 2017.
And my father had visited me just four days before that on
27th August, 2017. So, on the day of my birthday, I was
happy,
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but when our brothers asked me for the birthday treat, I felt
bad because I was not having enough money with me. In class
I looked at Swami’s photo and was thinking that, if today my
father had come then it would have been better and I would
have given everyone my birthday treat. That evening I found
boiled corn was being given as snacks, and after bhajans
samosa chaat, wow. Exemption from jogging for everyone
and above all study hours were not compulsory. When these
things got added up to the day, I felt the day more special, and
that day Swami has proved to me that He is my father, mother
and everything for me.

So never have the doubt that, “Is Swami God?” Even if he
is not God, he is omniscient and omnipotent. Swami listens to
everyone and he cannot allow anyone to be unhappy. You just
need to call on to Him and He will be present right within
you. Just experience it.

At the end I would like to pay my heartfelt gratitude to
that omniscient Swami who has granted me many such
memorable experiences and also my parents who have shown
me the way to reach Swami since my childhood. Love you
father, mother and my dear Swami.
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It is said - to fall in love with God is the greatest romance.
And to seek Him, the greatest adventure. What you are
about to see is one such fascinating account.

The backdrop is that of a little boy attending Bal Vikas
classes. Bhagavan Baba began the Bal Vikas Movement in
1960's to light the lamp of love in young and pure minds.
This story takes us to the home of Ms Gita in Bengaluru. The
students of her class had a very special blessing. Swami would
visit her home sometimes and, on such occasions, He would
lovingly interact with the children. This is a story of
innocent pining, unexpected disappointment and divine love
that made it all sweetly indelible. One day the neighbor’s
maid asked if she could bring her son, Srinivasa, for the class.
Gita and her mother welcomed the boy with love. Initially, it
was the prasadam that attracted Srinivasa but soon he
became an ideal student, learning everything – bhajans,
stories, and slokas, faster than others. In every class he would
point at Baba's portrait and ask," Amdia, when do we see the
god in the photo?” And Geeta would tell him that within the
next few days He would come and he should not miss the
class that day. At last, one Saturday, the God on the photo
was going to come for dinner. Geeta told her students to be
present on that day. She specifically told Srinivasa's mother,
"You must bring Srinivasa for the class this week, Swami is
coming." The beautiful day that Srinivasa had been dreaming
of; finally arrived.

God in the Photo
Sri Mohit Kumar Das
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But his joy turned to sorrow because his mother told him
"Srinivasa, you cannot step out of this but today. I have to go
for a movie" She had planned to go to the theatre without
telling the lady at whose home she worked. Srinivasa tried
hard to convince his mother to let him go but she wouldn't
listen. She even moved saying, "… what God in the photo
dear? There is no God coming".

She decided to play safe by locking Srinivasa in the hut.
"The sad Srinivasa kept looking out of the window. As-time
passed, he only grew increasingly restless. Desperate-to see
Baba, finally he broke the window and sneaked out. Geeta was
very happy to see the boy at last, but that day Baba's arrival
was getting delayed. Now, Srinivasa was nervous as his
mother was expected to get back at any time. He kept looking
at the clock. When Baba's visit got further delayed, Srinivasa
got up and quietly left. Geeta was so busy she didn't even
notice the boy leaving. And just after Srinivasa Left BABA
arrived, and he was pleased to see the children but there
seemed to be something that Baba noticed.

He now turned to Geeta and asked "Geethamma, where is
Srinivasa?" Baba was seeing the group of children for the first
time, yet, seemed to know each one of them and could
immediately spot the absence of Srinivasa. Geeta started
looking for Srinivasa among all the children and realised that
the boy indeed was missing. Baba now gave her a stern look
and told her that she should be aware of the whereabouts and
welfare of all her children every moment. Then Baba narrated
the sequence of events that occurred before he reached Geeta’s
house. When Swami was on his way, it so happened that he
saw the parents of Srinivasa returning from the movie and
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stopped the car to have a word with the mother. She was
taken aback, her immediate reaction being “Oh My God,
really? Isn’t he the same god in the photo?” Baba told her ''
You locked Srinivasa in the hut and came here for a movie.
Did you know the hut caught fire?” The mother gasped in
shock and horror and began to weep. Baba then calmed her
down and said “Don’t worry. I gave him the thought to break
the window and go for the class before this happened. But he
was so scared of you that he left the class without telling
anyone and returned home. Swami then directed the mother
to go home and bring the boy to the class. As Baba finished
narrating this entire episode the door opened. Srinivasa for
the first time was seeing God in the photo. He could not
believe it. He was right there standing in front of Baba. Swami
looked at him with a loving gaze and said, "Srinivasa, how are
you?" It was a revelation not only to the son but to the mother
as well. She returned with great reverence for Baba. She
repented for her actions and realised how fortunate her son
was to be associated with the Bal Vikas classes and more
importantly to be connected with Baba. The bond that Swami
established with Srinivasa became his lifeline as he grew up by
His grace to become a successful banker and an active Sai
worker. The magic of His love had recreated so many lives so
beautifully, yet another time.
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Whose battle is it?

Whilst the armies stand on either side

For they are here to die

At the King’s behest

Neither is it for the Kings

One defending the other’s attack

Is it of the crown

To decide whose head shall it better fit

But whoever it is

It shall find a head different

And relentless is its quest

Trapped are all in its futility

Yet amidst this chaos a lone voice

That rose above ambiguity

Asked not to question the fight

Not to worry the consequence

For it shall follow the action

It asked to be in the present

To do what needed to be done

Whose Battle is it?

Sri P. Ramakrishna
Mumbai
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Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (whom I and many other
devotees lovingly call “Swami '') has been extremely kind and
loving in giving me the chance of knowing Him in this lifetime.
I always believe, everything that I have today is only due to His
unconditional love and grace. Swami has always given me more
in life than I deserved. I also believe that when I leave this
world, He will break my shackles and open the door for me.

Here I am going to narrate one of my personal
experiences that happened to me after moving from India to
Portugal (where I am currently living).

It was in the year 2018 I left India for Portugal to start a
new beginning as a doctoral researcher. This decision was not
easy for me as I was already in a well-paying job and had an
easy life. I did try my best to find a permanent position in India
so as to not travel abroad, but Swami’s plan was different. In a
quick turn of events, I got a position in Portugal and decided to
move here. I was offered a grant in a project. However, the
project was ending in four months. The professor who selected
me had promised me to give me a position in his company as an
employee once the grant finished. The plan was, I could do my
PhD in collaboration with his company (PLUX wireless
biosignals), a biotechnology company that produced all kinds of
biological sensors. However, after coming here, I realised that I
was a perfect mismatch! What the professor wanted from the
candidate whom he was hiring and my skill set were very

My Experience with Swami 

The Power of Vibhuti
Sri Narayan Sahoo
FCT fellow, University of Minho Portugal
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different (This may be due to the non-involvement of the
professor during my interview process, since the interview was
conducted by one of his research scholars). Soon I realised that
I was in deep trouble as I sensed the fuzziness in the company’s
behaviour towards me, and naturally I was engulfed in
overthinking. I was forced to question my decision, for I left a
well-paying job and thought if I went back now to India it
would be seen as a failure by people (This is what we usually
think above all when we are facing a challenging situation in
life!). Meanwhile, I tried really hard to come up with the new
skills that I required to survive and do justice to my position
and to some extent I was successful too. However, it was as if
too little too late, in the eyes of my professor who desperately
wanted me to produce quick results which was not usual in
research & academics. This was really giving me sleepless
nights. My family as always stood firmly behind me and urged
me to come back and rejoin my previous job (I was on a leave
and I didn't resign from my previous job while coming to
Portugal), that was an option I could always pick up. Honestly,
I was feeling sick thinking about it, because I was constantly
thinking as to how my colleagues would react to my abrupt
return, they would judge me in life, all this was going through
my mind.

I will now just go back a little in the timeline. After I
reached Portugal, just after a week, I had a vivid dream of
Swami (The devotees of Swami know that “Swapna Darshan is
Sai Darshan”) meaning you can’t have a dream of Swami unless
He wills to enter into your dream, so seeing Swami in dream is
same as having physical Darshan of Swami. Swami has always
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said that before anything bad happens to you He is already
present there to help you. The first thing that crossed my
mind after I had ‘Swapna Darshan’ is that something is going
to happen (good or bad). So finally, my fear came true, and
one day my professor called me into his office and asked me to
look for a new position in one month's time. This was my
first experience living abroad (I travelled once to Dubai in
2017 for a conference, that itself is an exciting story involving
Swami!). The place (Portugal), the people and more
importantly the language (Portuguese) were all new for me.
While I was in the process of overcoming the cultural shock, I
got a shock from my professor! So, now there is no ambiguity.
I had two choices, finding a new position in one month or
going back home. I tried to remain positive. It was really
challenging. I was calling to Swami loud and clear with a lot of
tears rolling down my cheek. Days were passing by thick and
fast and with that my desperation to find a new position was
rising exponentially. The situation continued to be hostile for
me with each passing day, and so was my misery. I was
keeping myself busy writing to different professors and
sending emails to different universities across the globe
seeking a new position. Although my professor categorically
told me about the termination of my contract after one
month, notwithstanding that I never stopped going to work,
not even for a single day. I went to work every day as if
nothing had happened. One night after finishing my dinner I
was listening to a discourse by Prof. Anil Kumar, I don’t
remember exactly the location from where he was speaking
but it was abroad, that I could remember to this day. In that
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discourse he was speaking on the power of vibhuti and some
miracles that followed after taking vibhuti by many devotees
across the globe. Swami has always said, once you apply
vibhuti, you transmit a distress signal and that immediately
reaches Him and then He takes care of the situation. During
his (Prof. Anil Kumar) discourse he was particularly narrating
a situation where a foreign national travelling on an
international flight asked about the white powder (vibhuti) to
a Swami devotee who was sitting nearby. The foreign national
was annoyed with a passenger seating next to him and
desperately looking to change his seat, after listening to the
power of vibhuti from this devotee he takes a little and applies
to his forehead, and, lo and behold, the flight announced that
he (the foreign national) has been upgraded to a business class
from economy class for free! While I was listening to this
narration, instantly one thought crossed my mind, as if
someone is prompting me that, I am also in trouble and I
should also apply vibhuti and wait for any miracle to happen if
it has to.

Now again, I would go back a little bit in timeline.
After I received my offer letter from Portugal, I searched
vehemently on the internet to find any Swami devotee or a Sai
samiti here in Portugal. I ended up finding one devotee from
Punjab who lived and worked here. The first thing he asked
me upon our telephonic conversation was, “Brother, my tonsil
is bad, it needs operation, but at this moment I can’t do that.
Could you please bring some Vibhuti for me!”. That was a real
surprise for me. Some months before I left India, one sister
from New Zealand had sent me a packet of vibhuti that had
materialised
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from a Swami’s gown that she had at her home in Auckland,
New Zealand. (why and how the vibhuti reached me is a story
in itself). Well, moving fast forward, I did bring vibhuti with
me and gave some of it to the brother to apply on his throat
and he was in relief for the time being.

Coming back, now I applied vibhuti on my forehead
and ate a morsel of it, and it was 1.30 A.M at night. Lo and
behold, a professor to whom I wrote a week ago and with
whom I am currently working replied to me at 1.34 AM,
saying,” Dear Narayan, I have a position that opens next
week”! This is the power of vibhuti! Fast forward to 2021, I
am on a vacation, before I went for the vacation to home, I
applied for a European fellowship, and anxiously waiting for
the result, there was no pre-announcement about the
declaration of result date. The night before the results were
declared, I was not feeling sleepy and was lazily walking
around inside my home and I spotted a packet of vibhuti lying
on a slab, without thinking anything I just ate a morsel of it
and applied it on my forehead without any reason. To this day
I don’t know why I did that! The next day while having my
dinner I was casually checking my emails and I saw that I have
received a notification related to the fellowship competition. I
opened the email slowly, holding my breath and to my
amusement I was accepted for the fellowship!!!

There is no limit to the Power of vibhuti, it is only
when we take vibhuti with complete faith and with a sense of
surrender to Swami that we are always rescued, helped and
pushed to comfort by Swami.
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Humble offerings at The Lotus Feet of Bhagawan Baba........

Some write- ups need purity with Divinity. It is rightly said
that by taking the Holy Name, you become holy. By thinking of
the Lord constantly, you become an Image of His.
Namasmarana is the best sadhana. One can control the negative
vibes through continuous chanting of God's name. Doing
Namasmarana, we achieve to secure unalloyed tranquility and
bliss... to secure everything worthwhile here and hereafter to
win the Grace of God. Words have tremendous power. They
can arouse emotions and they can also calm them. Bhagawan
Sri Sathya Sai Baba has always emphasized on the importance
of this namasmarana. Indeed! NAMASMARANA has a great
impact in my life. Let me narrate my real- life story. It's the
transformation which made me realise from an early stage of
my life. Have you ever thought to be so blessed with divine
messengers around your family? Believe me, my birth was a
blessing, being born in a divine family. My whole family is
dedicated to His service. I have always seen my parents and my
grandparents dedicate their lives to take to the Divine path.
Here is a short incident where I was made to realise a beautiful
and well- known quote! I.e, "WHY FEAR WHEN SWAMI IS
HERE"! Oh Lord, without your direction it's too difficult to put
my soft emotions into words. How fortunate to be under your
shed of protection! It's not a strange thing, but to believe it
took some time. It's a real- life story that occurred during

Namasmarana
The Way To His Divine Teachings

Ms Sai Subhalaxmi Acharya, 
Jagatsinghpur
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this current pandemic. I can't forget your every test that made
me realise the essence of dedication and devotion. How can
one be so blessed to be under his love and nourishment? And
yes, it is you my Swami, who knows everything. Each step
moving towards you reminds me of the most loving moments
you guided us as mother and cared for us as father. That was
the evening of 4th October, when I was in a desperate and
hopeless state and stretched my hand to Swami for help as a
helpless being. I had just started to chant Sai Gayatri and
Maha Mruntunhjya Mantra without getting anywhere. It was
really a day when Swami started to draw our whole family
towards His feet out of His mercy. I felt as if a black cloud was
revolving on the top of my head and just a few drops of tears
rolled down from my eyes. This pandemic situation affected
my father who is a man of dedication and true devotee of our
sweetest Lord. Suddenly everything turned to silence. My
father’s condition worsened and he was referred to a hospital
which was like a bolt from the blue. My family and I were
shell-shocked for the whole day and were at a loss to find a
solution for his recovery. And by His Divine miracle, Swami
took my father under His wings and started to monitor his
condition through a few messengers of the Sai Family. It was
really surprising for me to hear that each person who was
involved in my father's treatment and consultation was one of
the Lord's beautiful angels. Can it be true? Can we think
anything else after viewing this situation? There I decided to
dedicate myself at His Lotus Feet. I didn't even think of such a
beautiful combination of Sai and His angels. There I offered a
thought- "Yes! He is our Antaranga Sai" .
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Here it's not the end, it's the beginning of the 4F’s of
Bhagawan. We followed His path of various tests of patience
which had never been imagined. Our family was just in the
hands of Natansutradhari. That was the strong will power which
made us manage everything in times of need. And yes, as
whispered through Swami's silent words, believe me I have felt
it, "Keep doing, keep Praying.......". Days were passing like the
cascading of a river flowing from one direction to another.
Whenever I looked at His photo, I simply asked, ‘God, why do
you make us face such difficulties? Where are you? Why are you
not listening to us?’ Sometimes, with emotions and attachment,
I forget that He is one who is doing everything. Not a single leaf
can be moved without His directions. Then these are His plans.
We have to face the challenges, but still have to continue on our
path to follow His Divine Directions. Oh Lord! Your plans were
not only simply testing our patience but made us realise that,
whenever your devotee prays to you sincerely without any
desires, that's the moment you bless with your love and grace.

As time passed, Bhagawan gave us the
inner strength and will power by which our
father and the family were blessed. His
Divine miracles can't be described with these
words. It can be only felt and make us realise
later. And fortunately, He blessed His loving
child with good health. This life- story not
only does describe His Divine actions but
that His plans are to be faced and yes, keep
doing His work and leave everything to
Him.
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Ending with a DIVINE bhajan, "Hari Naam Gaate Chalo Sai
Naam Gaate Chalo"

Keep singing His Divine Glory, that is the way to reach the
ultimate destination.

Let us choose any name and form of our choice. And let
us begin our lifetime of preparation. Just contemplation on
the Name and chanting it brings so much peace and joy. It
safeguards and protects. It relieves anxieties and worries.
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I really love Bal Vikas and it has a big impact on my life… I
can't describe what Bal Vikas is in only a few words... but just
to pen down a few... It's the best part of my childhood, it has
taught me how to be a good human being, which I think is the
biggest need of todays' society.

Bal Vikas purifies our soul, makes us loving, kind and
peaceful humans. Loads of love and respect to all the loving
gurus and gurumaas and all the volunteers who are
contributing to this beautiful programme. I would especially
like to mention Mira guruma, Jyoti guruma and Padhy guruma
of my Charigharia Bal Vikas centre, who are like mother to
me. I can't express how much I love them and their motherly
affection and unconditional love which is but pure devotion...
what I feel is…Baba wants to see and care for His children and
pour love with His own hands to every child on this planet
...therefore, He gives us darshan in the form of our gurus

Bal Vikas and I
Dr. Satyajeet Sahoo 
Bhadrak - l 
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We are your creations,

The Divine’s children;

Then why some of us

Are slowly becoming wild ?

Your presence can be felt only in the silence;

But everywhere in the world people are doing violence.

You are nowhere else, but inside one’s soul;

I can’t understand,

What is mandir and masjid’s role?

All around the world, hands of people are red;

Living ones are not treated well,

better not to speak about the dead.

People are running after materialistic things,

Bungalows, land and money,

They need to understand that only you are as sweet as honey.

Ever since my childhood, I have heard people say:

In the darkness of problems, You are the guiding ray.

We need to understand the value of your messages,

To help easily pass through life’s passages.

Please show us that you are here, so that nobody should fear.

Oh God! Where are You? Where are you God?

Where are you God ?
Ms Palak Sahu
Sri Sathya Sai School, Cuttack
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ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାହର ଭଗବାନଙ୍କର େକ୍ଷ୍ର୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି
ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ହଳାକହର ପ୍ରଥମ େକ୍ଷ୍ର୍ କେଛିେି ‘ଗତ’ି, ଅଥଣାତ େକ୍ଷ୍ୟ,
ଗମୟ । ନଦୀ ଗତକିହର ସମଦୁ୍ର େକ୍ଷ୍ୟହର । ସବୁ ବାଧାବଘି୍ନ ଅତକି୍ରମ କରି
ନଦୀ ହଯହତହବହଳ ସମଦୁ୍ର ସେ ଏକାକାର େୁଏ ହସହତହବହଳ ତାର ଗତି
ପୂର୍ଣ୍ଣତା ୋଭକହର । ଅଥଣାତ ହଯଉଁ େକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳହର ନ ପେଞ୍ଚବିା ପଯଣୟେ ଯାତ୍ରା
ହଶଷ େୁଏ ନାେିଁ ତାୋେିଁ ‘ଗତ’ି ।

ୱାେଟର୍ କାୱନ ଦମ୍ପର୍ତ୍ି ଆହମରକିାରୁ ମାଡ୍ରାସ (ବର୍ତ୍ଣମାନ ହଚନ୍ନାଇ)
ଆସଥିାେି ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆେୂତ ସମି୍ମଳନୀହର ହଯାଗହଦବା ପାଇଁ ।
ମାତ୍ର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାହର ଚକିତି୍ସା ଅବସ୍ଥାହର କାୱନଙ୍କର
ମତୁୃୟ ହୋଇଗୋ । ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମତୁୃୟର ସମବାଦ ଆରି୍ ବାବାଙୁ୍କ ହଦଖାକହେ ।
ବାବା ଅଫୁରେ କରୁର୍ାର ନଦିଶଣନ ସ୍ଵରୂପ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଏ ଯୁଗର ୋଜାରସ୍
ଙୁ୍କ ଉଠାଇ ବସାଇହେ । ତା ପହର କାୱନ ଆହମରକିା ହଫରଯିାଇ ଉହର୍ଇସ
ମାସ ଆନନ୍ଦହର ଜୀବନ ବତିାଇୋ ପହର ମତୁୃୟ ବରର୍ କହେ । ସମହସ୍ତ
କେୁଥାେି “ୱାେଟର୍ ଚାେିଗହେ”। ମାତ୍ର ବାବା ହସେି ସମୟହର ଆହମରକିାକୁ
ଏକ ହଟେିଗ୍ରାମ ପଠାଇଥାେି । ହସଥିହର ସ୍ଵାମୀ ହେଖିଥାେ,ି “ୱାେଟର୍ ଠକି
ରୂହପ ହମା’ଠାହର ପେଞ୍ଚଛିି ।“ ଅଥଣାତ୍ ସ୍ଵାମୀ େିଁ ଗତି ଓ ହସ େିଁ ଗମୟ, ହସ େିଁ
ପଥ ଓ ହସ େିଁ େକ୍ଷ୍ୟ । ହସ ଆମ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଠକି୍ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ
ସେ ମିଶାଇ ହନବାକୁ ସଦା ପ୍ରହଚଷ୍ଟା କରଥିାେି । ଆହମ ତାଙ୍କ େସ୍ତହର ନଜିକୁ
ହକହତଦୂର ସମପଣର୍ କରଥିାଉ ତାୋେିଁ ସଫଳ ଗତରି କାରର୍ ହୋଇଥାଏ ।
ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ଵତିୀୟ େକ୍ଷ୍ର୍ – ‘ଭତଣା’ ଅଥଣାତ ‘ପ୍ରଦାତା’ । ଏ ସମଗ୍ର ସଷୃ୍ଟିହର

କଳ ୁିଗ ଅବ୍ତାେ – ଭଗବ୍ାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ
ଡା. ଅରର୍ାକ କୁମାେ ରହାତା
ଭୁବ୍ରନେେ

“ଗତଭିଣତଣା ପ୍ରଭୁୁଃ ସାକ୍ଷ୍ୀ, ନବିାସୁଃ ଶରର୍ଂ ସେୃୁତ୍ ।
ପ୍ରଭବୁଃ ପ୍ରଳୟୁଃ ସ୍ଥାନଂ, ନଧିାନଂ ବୀଜମବୟୟମ୍ ॥”

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା – ୯/ ୧୮

01



ଚର ଅଚର, ଜଡ ହଚତନ, ପଶୁ ପକ୍ଷ୍ୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଯାଗ ଓ ହକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଦାତା
ହେଉଛେି ଭଗବାନ । ଜୀବନ ଯାତ୍ରାହର ପିତାମାତା, ଭାଇବନୁ୍ଧ େୁଏତ ଆମର
ଶରୀର ରକ୍ଷ୍ର୍ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥାେ,ି ମାତ୍ର ଜୀବନ ଗତହିର ପରମ ପଦ
ପ୍ରାପି୍ତ ପାଇଁ ଯାୋ ଆବଶୟକ ତାୋ ପ୍ରଦାନ କରଥିାେି ଭଗବାନ ।

ଖରାହବଳର ସମୟ । ବଗିଚାହର େରରି୍ଟଏି ବକିଳ ହୋଇ
ଚାେିଁଥାଏ ସତୟସାଇଙ୍କର ତ୍ରୟୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ଵାରକୁ । ଅସମୟହର ଭଗବାନଙ୍କ
ଦ୍ଵାର ଉନମକୁ୍ତ େୁଏ । ସ୍ଵାମୀ ୋତହର ହସଓ ଧରି ପଦାକୁ ବାୋରେି । େରରି୍
ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଉଁସି ତାକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦଅିେି । ତାୋର କଛିି ସମୟ
ପହର େରରି୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦମହର େୀନ ହୋଇଯାଏ । ‘କୁତାନ’ ନାମକ
କୁକୁରକୁ ମକିୁ୍ତ ପ୍ରଦାନ, ଆସାମର ‘ମିଙି୍କ’ ନାମକ ବରିାଡି ପାଇଁ ବଭୁିତି
ପଠାଇବା, ସାପର ଜୀବନ ରକ୍ଷ୍ା ପାଇଁ ଗାଡରି ଭାର ନଜିର ପିଠକୁି ହନଇହନବା
ଆଦି ଅହନକ ର୍ଘଟର୍ା ଏୋ ସଚୂନା ଦଏି ହଯ ସତୟସାଇ ହକବଳ ମାନବ
ସମାଜର ନୁେଁେି ବରଂ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର ଭତଣା ଭାବହର ଅବତରତି ହୋଇଥିହେ ।

ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ େକ୍ଷ୍ର୍ ‘ପ୍ରଭୁ’ ଅଥଣାତ ମାେିକ, ହଦବାଧିହଦବ ।
ସ୍ଵାମୀ କୁେେ,ି ”ହଯଉଁ ଗୀଜଣାର୍ଘର, ମନ୍ଦରି, ମସ୍ ଜଦି୍, ଗୁରୁଦ୍ଵାରକୁ ଯାଉଛ ଯାଅ,

ହଯଉଁ ନାମହର, ହଯଉଁ ରୂପହର ଭଗବାନଙୁ୍କ ଡାକୁଛ ଡାକ, ହସଠାହର ମଁୁ େ ିଁ
ଥିବ,ି ତାୋ ମଁୁ େ ିଁ ଗ୍ରେର୍ କରବିି ।” ବଡ ଭାଇ ହଶଷମାରାଜୁ ଓ ବଂଧୁମାନଙ୍କ
ଗେର୍ହର ୋମ୍ପରି ବରୁିପାକ୍ଷ୍ ମନ୍ଦରି ଦଶଣନ ହବହଳ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶବିେିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟହର
ସତୟସାଇ ଭାବହର ଦଶଣନ ହଦଇଥିହେ । ଅହନକ ସାଧକ ସତୟସାଇଙ୍କ ଠାହର
ନଜିର ଆରାଧ୍ୟ, ନଜିର ଈଷ୍ଟଙୁ୍କ େିଁ ଦଶଣନ କରି ସମପିତ ହୋଇଥିହେ । ହସ
ଥିହେ ସବଣହଦବତାତୀତ ସ୍ଵରୂପ ।

ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁଥଣ େକ୍ଷ୍ର୍ ‘ସାକ୍ଷ୍ୀ’ । ସତୟସାଇ କୁେେ,ି “ସବଣଦା
ମହନରଖ ହଯ ହମାର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ସମୟହର, ସବୁ ସ୍ଥାନହର ତୁମ ଉପହର ରେଛିି
।” ମୋବଦିୟାଳୟର ଛାତ୍ରଟକୁି ମନାକରବିା ସହେ ଛୁଟହିର ର୍ଘରକୁ ଯାଇଥିବା
ହବହଳ ସଗିାହରଟ୍ ଟାରି୍ବାରୁ ବାବା ତାଙ୍କର ନଜିର ୋତ ପାପୁେିହର ତାର
ସଗିାହରଟ୍ ଟାରୁ୍ଥିବା ହବଳର ଦୃଶୟ ହଦଖାଇଥିହେ । ହସ ଆମ ମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟହର ହସେି ବଶି୍ୱାସ ଦୃଢୀଭୂତ କରଥିିହେ ହଯ, “ଯାୋ ମଁୁ କେଇ, ଯାୋ ମଁୁ
କରଇ, ଯାୋ ମଁୁ ଚେିଇ ମହନ, ଜଗତର କର୍ତ୍ଣା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାର୍ୁଛେି
ପ୍ରତକି୍ଷ୍ହର୍ ।”
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ପଞ୍ଚମ େକ୍ଷ୍ର୍ ହେୋ – ‘ନବିାସ’ । ହସ େିଁ ଆମର ନବିାସ । ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ବାସ କହର । ଆମର େୁଏତ ଭାରତହର, ଆହମରକିାହର ବା
ଅହେେିଆହର ର୍ଘର ଥାଇପାହର । ମାତ୍ର ହସ ସମସ୍ତ ର୍ଘର ପଥୃିବୀହର େିଁ ଅବସି୍ଥତ ।
ଠକି ହସେପିରି ସଯୂଣୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରେ, ନକ୍ଷ୍ତ୍ର, ଯାୋ କଛି ି ଦୃଶୟ, ଅଦୃଶୟ ଜଗତ ସବୁର
ନବିାସ ହେଉଛେି ଭଗବାନ ।

ନରହୱ ହଦଶର ଟାଇଡ୍ ମୟାନ୍ ହଜାନସନ୍ ଥିହେ ଜହର୍ ସାମଦିୁ୍ରକ
ଇଞି୍ଜନୟିର । ବାଙ୍ଗୋହଦଶର ଚଟିାଗଙ୍ଗ ବନ୍ଦରହର କମଣରତ ଥିବାହବଳ ଭଗବାନ
ବାବା ହଦଇଥିବା ମୁଦଟିି ତାଙ୍କ ୋତରୁ ସମଦୁ୍ରହର ପଡଗିୋ । ପହର ହଯହବ ହସ
ପ୍ରଶାେନିଳିୟମ ଆସହିେ ବାବା ତାଙୁ୍କ ଶୂନୟରୁ ହସେି ମଦୁଟିି ଆର୍ି ହଫରାଇହଦହେ ।
ହସ ହସେି ପୂବଣ ମୁଦ,ି ଯାୋ ବନ୍ଦରହର େଜାଇଥିହେ, ପାଇ ଆଶ୍ଚଯଣୟ ହେହେ ।
ବାବା ବୁଝାଇ କେହିେ, “ସବଣତୁଃ ପାର୍ି ପାଦମ୍ ।” େୁଏତ ଆହମ ଗୀତାହର ପଢୁ,

ଆବୃର୍ତ୍ି କରୁ, ମାତ୍ର ବଶି୍ୱାସ କରୁନା । ଭଗବାନ ମର୍ିଷ ରୂପ ଧରି ଅବତାର ହୋଇ
ଆସେି ଆମ ମଧ୍ୟହର ହସେି ବଶି୍ୱାସକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରବିାପାଇଁ ।

ହସ େିଁ ଆମର ଶରର୍, ସେୃୁଦ୍, ସଷୃ୍ଟ,ି ସ୍ଥିତ,ି େୟର କାରର୍, ହସ େିଁ ଏେି
ସମଗ୍ର ସଷୃ୍ଟିର ବୀଜ ଏବଂ ଏସବୁ ସହେ ହସ ଅବୟୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ପରଂବ୍ରହ୍ମ । ହସେି
ଯୁଗାବତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇଙ୍କର ପଦାରବନି୍ଦହର େୃଦୟର ଶତହକାଟି
ପ୍ରର୍ାମ ।
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ବଘି୍ନେର୍ତ୍ଣା ସବୁ ବପିଦ ଟାଳଛି
ରଖିଅଛ ର୍ଘଣ୍ଟ ହର୍ଘାଡାଇ

ତୁମର ିସାନ୍ନଧି୍ୟ ହପ୍ରମର ପୀୟୂଷ
ଭରଛି ିେୃଦ ହମାେର ି।।୧

ହଯହବଠୁ ଜାରି୍େି ନଜିକୁ ସଂସାହର
ହସହବଠୁ ତୁମର ହୋଇଛି

ତୁହମ ହମାର ଗୁରୁ ପଥ ପ୍ରଦଶଣକ
େୃଦହୟ ବଶି୍ୱାସ ରଖିଛ ି।।୨

ଜୀବନ ପଥହର ହକହତ ଝଡଝଞ୍ଜା
କରନି ିହକହବ େସିାବ

ଦୟାର ବାରଧିି ତୁମ କୃପା େଭି
ଗହୃେ ହଖହଳ ନବ ପଲ୍ଲବ ।।୩

ଶରର୍ାଗତର ରକ୍ଷ୍ାକର୍ତ୍ଣା ସାଇ
ଭକ୍ତ ସଖା ଭଗବାନ

ହକାଟ ିପ୍ରର୍ିପାତ ମାତା ଈଶ୍ୱରାମ୍ମା
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହଦଇଛ ଜନମ ।।୪

ସାଇରାମ ସାଇରାମ ନାମ ସଦା
ରଟୁଥାଇ ମନ ମହଧ୍ୟ

ଝୁଣ୍ଟବିା ଆଗରୁ ଧର ିହନଇ ୋତ
ଚାେି ଶଖିାଇଛ ମହତ ।।୫

ର୍େଣାଗତେ ସାଇ
ସାଇ ଚେଣାଶି୍ରତା
ସସି୍ମତା ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭୁବହନଶ୍ୱର
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ଆସନ୍ନ ବପିଦ ଟାଳ ିହଦଇଅଛ
ହଛାଟ ପଥର ଆଶ୍ରା ହଦଇ
ନଜିଣନ ପଥହର ଆଶି୍ରତ ଜୀବନ
ରଖିଅଛ ବପିଦ ଟାଳ ି।। ୬

ହପ୍ରମର ରଜୁ୍ଜହର ଭକତ େୃଦୟ
ନବିଡି ଏ ସମ୍ପକଣ ହଡାର,ି

ମନ ପୁଷ୍ପ ସଦା କର ିସମପିତ
ସାଇ ଅମତୃ ପଡଇ ଝର ି।। ୭

ଚରହର୍ ଶରର୍ ପାଇ ମହର୍ ଧନୟ
ପ୍ରଭୁ ପର୍ତ୍ଶି୍ୱର ସାଇନାଥ

ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ରେଥିାଅ ସାହଥ
କହର ହକାଟ ିପ୍ରର୍ିପାତ ।। ୮

ତୁହମ ସାଇ ଦବିୟ ପଥ ପ୍ରଦଶଣକ
ସସୁଂସ୍କାର ହଦଇଛ ହଯହତ,

ଯାତ୍ରାପଥ ହମାର ସେଜ ହୋଇଛି
ତୁମ ନାମ ଧ୍ୟାୟୀ ଚହିର୍ତ୍ ।। ୯
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ଦବି୍ୟ ଦର୍ଶନ
କବ୍ତିାଞ୍ଜଳ ିପଣ୍ଡା
କଳାହାଣି୍ଡ

ଶ୍ରୀ ସତୟ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦଶଣନ ପାଇଁ ଚାତକ
ପର ିମଁ ୁଅନାଇଁ ରେଥିିେି ହକହବଠୁ,

ଉହର୍ଇଶଶିେ ନହବ ଜୁୋଇ ମାହସ ଏଭାହବ
ହଜୟାତ ିରୂପହର ଦଶଣନ ପାଏ ତାଙ୍କଠୁ,
ଜମା ଜାର୍ି ପାରେିି ନାେିଁ,

ହଜୟାତ ିରୂପହର ଦଶଣନ ଦଅିେ ିସାଇ।(୧)

ହଯହବ ଜାରି୍େି ଏ କଥା ଦୁୁଃହଖ ହେୋ ମନବୟଥା
ହକହଡ ମଢୂ ଥିେି ମେୁ ିଁ ମହନ ଭାବେିି,

ସନୁି୍ଦର, କୁଙୁ୍କମ, ମେୁ, େଳଦୀ, ବଭୁିତ ିବେୁ
ପଡୁଥିୋ ବାବାଙ୍କର ଫହଟାରୁ ନତି,ି
କରୁଥିେୁ ଆହମ ଭଜନ,

ପାଠଚକ୍ର, ହସବାକାମ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ଣନ। (୨)

ବାଳବକିାଶକୁ ଯାଉ ରବବିାହର ଭଜନ ଗାଉ
ହକହତ ଗୀତ ହଳାକ ଶଖି ୁବାଳବକିାହଶ,

ର୍ଘରକୁ ହଫରବିା ପହର ଭଜନ ଗାଇ ଅଧହର
କଥାମାନ ିଚଳଥିାଉ ଆହମ େରହଷ,
ବାପା, ମାଆ, ଗୁରୁ ଆମର,

ଅଟେ ିବ୍ରହ୍ମା, ବଷୁି୍ଣ ମହେଶ୍ୱର। (୩)
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ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ା ହମା ହଶଷ ହେୋ ଦବିୟ ଦଶଣନ ମିଳେିା
ନଜିକୁ ମଁ ୁଭୁେିଗେି ହସେ ିକ୍ଷ୍ର୍ହର,

ପ୍ରଥମ ଓ ହଶଷ ହମାର ଦଶଣନ ପାଇ ଏଥର
ମିଳେିା ଶାେ ିେୃଦହୟ ଆଉ ମନହର,

ହକାଟ ିସଯୂଣୟ ସମ କରିର୍
ବଚୁି୍ଛରତି ହେଉଥିୋ କେି ଦଶଣନ। (୮)

ବାବାଙ୍କ ସୁ୍ଥଳଶରୀର ଦଶଣନକର ିହମାେର
ପୁନଜଣନମ ହେୋ ପର ିୋଗିୋ ହମାହତ,

ମହନ ହଯହତ ପ୍ରଶନ ଥିୋ ସବୁ ଉର୍ତ୍ର ମିଳେିା
କଛି ିପ୍ରଶନ ପଚାରନି ିବାବାଙୁ୍କ ସହତ,
ଆଖିହର ଆଖିହର ତାଙ୍କର

ସହନ୍ଦେ ହମାଚନ କହେ ହମା ସାଈଶ୍ୱର। (୯)
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ସତୟ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦଶଣନ ପାଇଁ ହମାେର
ମନ ହେଉଥିୋ ସହତ ହକହତ ବୟାକୁଳ,

ଚଉଦ ବରଷ ପହର ଦଶଣନ ହଦହେ ସ୍ଵପନହର
ପାଦଦଶଣନ ପାଇକ ିହେେି ବେିବଳ,

ନଦି ଭାଙି୍ଗୋ ହଯହତହବହଳ,
ମନଦୁୁଃଖ ହେୋ ହମାର ହସତକିହିବହଳ। (୪)

ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ ିଯିବାପାଇଁ ବାପାଙୁ୍କ କେେିି ଯାଇ
ଏକବଷଣ ପହର ବାପା ହମା ରାଜ ିହେହେ,

ଦୁଇେଜାର ଚାରହିର ମଇ ମାସର ହଶଷହର
ବାପା, ମାଆ, ହଜହଜବାପା ସାଙ୍ଗହର ହନହେ।

ଦଶଣନ ମଁ ୁପାଇେି ନାେିଁ,
ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ ିହର ନ ଥିହେ ହମା ବାବା ସାଇ। (୫)

ଆଖିରୁ ଗଡେିା େୁେ େୃଦୟୁ ଆସେିା ହକାେ
ମନକଥା କାୋକୁ ବା କେବି ିମେୁ ିଁ!

ସାଇଙ୍କ ବନିା ଇଚ୍ଛାହର ତାଙ୍କର ଜନମ ମାଟହିର
ହକେ ିହେହେ ପାଦ ହଦଇ ପାରେ ିନାେିଁ,

ଶୁରି୍ଥିେି ଏକଥା ମେୁ ିଁ,
ଏୋ ଭାବ ିହଧୈଯଣୟ ଧର ିରେେିି ଯାଇ। (୬)

ପ୍ରଶାେ ିହସବା ସରେିା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ହେୋ
ରାତସିାରା ହଶାଇପାର ିନାେିଁ ହସଦନି,

ହସବାଦଳ ସବୁମିଶ ି ଭାଇ ଭଉର୍ୀ ମାଉସୀ
ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମହୁଖ କେୁ ଗମନ,

ବୟାକୁଳ ଥାଏ ହମା ମନ କରବିାକୁ ଦରଶନ
ଦଶଣନ ହଦହବ କ ିନାେିଁ ହେୋ ଆଶଙ୍କା,

ମଇ ମାସ ଏକତ୍ରଶି ହେୋ ବାବାଙ୍କ ଆଶଷି
ଓଡଶିା ହସବାଦଳଙୁ୍କ ପଡେିା ଡକା,
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପେଞ୍ଚ ିଗେୁ,

ପାୋେଆି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ା କେୁ। (୭)
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ତୁମର ିଆଶି୍ରତ ଶରହର୍ ତୁମରି
ନତିୟ ମନନ କର ିେଜଯିାଏ

ଆୋ କ ିଆନନ୍ଦ ଦବିୟ ଶ୍ରୀଚରହର୍
ଚନିମୟାନହନ୍ଦ ଚରି୍ତ୍ ମଜ୍ଜ ିଯାଏ l

ଶରହର୍ ତୁମର ିଆନୁଗତୟ ପ୍ରଭୁ
ଗଢଦିଅି ହମାହତ ତୁମର ିୋତହର
ସତୟ, ଧମଣ, ଶାେ,ି ହପ୍ରମ, ଅେଂିସାର
ମେୂୟ ଶଖିାଇଦଅି ଜୀବନ ପଥହର ll

ନରେୁ ବୃଥା ଅେଂକାର ଭାବ
ହପ୍ରମକୁ ହଦଖାଅ ସଭିଙ୍କ େୃଦହୟ
ତୁମ ହମା ମହଧ୍ୟ ନରେୁ ଅେର

ହକାହଳଇ ନଅି ସ୍ଵାମୀ ଦୁୁଃଖଦ ସମହୟ ll

ସାଇଙ୍କ ଶରହର୍ ଯିବାକୁ ଏ ମନ
ରେୁ ତତ୍ପର ହସବାର ପୂଜାହର
ପରକୁ ଆପର୍lର କରବିାର ତୃପି୍ତ
ଅନୁଭୂତ ହେଉ ସଦା ଏ ଅେହର ll

ଆଶ୍ରୟ ରମାେ ତୁମ ଶ୍ରୀପୟେ
ଶ୍ରୀମତୀ ସାଇ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିମହାନ୍ତି
ଭୁବ୍ରନେେ
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ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଅହଶଷ କରୁର୍ାରୁ ୧୯୭୧ ମସେିା
ଏପି୍ରେ ମାସହର ଆମ ମଣ୍ଡଳ ର୍ଘହର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିୋ । ହସହତହବଳକୁ
ହମାର ବୟସ ଆଠ ବଷଣ । ୧୯୭୪ ମସେିାହର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା ବାଳବକିାଶ କାଯଣୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ େୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହମାହତ ବାଳବକିାଶ
ଛାତ୍ର ହେବାର ସହୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରେି । ଆମ ର୍ଘହର ପ୍ରତୟେ ଭଜନ ଓ ନଗର
ସଂକୀର୍ତ୍ଣନ ହେଉଥିୋ । ଗଁାହର ଆହୟାଜତି ହେଉଥିବା ସଂଗଠନର ଅନୟ
କାଯଣୟକ୍ରମ ସବୁହର ମଧ୍ୟ ମଁୁ ହଯାଗ ହଦଉଥିେି । କହିଶାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି
ଜୀବନ ଯାପନ କରବିାର ଏବଂ ହସବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସଗଣ କରବିାର ଅପୂବଣ
ହପ୍ରରର୍ା ପାଇଆସଥିିେି । ମାନବ ହସବା େିଁ ମାଧବ ହସବା ଏେି ବାର୍ୀଟି ହଯପରି
ପ୍ରହତୟକ ହୋମ କୂପହର ବସା ବାନ୍ଧଥିିୋ ।

ୋଇସ୍କେୁ ପାଠ ହଶଷ କରି ମଁୁ ଭାବନୀପାଟର୍ା କହେଜହର ନାମ
ହେଖାଇେି । ଭଗବାନ ବାବା ଆମ ର୍ଘରର ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଛାଡି ରେବିା ବେୁତ
କଷ୍ଟ ଏୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାୋରକୁ ଯିବାପହର ଅନୁଭବ କେି ।
ଭାବନୀପାଟର୍ାହର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରହତୟକ କାଯଣୟକ୍ରମହର ସକ୍ରିୟ ଭାବହର
ଅଂଶ ଗ୍ରେର୍ କରବିା ଆରମ୍ଭ କେି ।୧୯୮୩ ମସେିାହର ମଁୁ Sickle cell
anemia ହରାଗହର ଗୁରୁତର ଭାବହର ପୀଡତି ହେେି । ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରର୍ା ଓ
ପରସି୍ଥିତି । କେୁି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା େିଁ ହମାହତ ହସଥିରୁ ଧୀହର ଧୀହର ସସୁ୍ଥ କରଥିିୋ ।

୧୯୮୪ ମସେିାହର ହପାଷୟ ଗ୍ରାମ ଗର୍ନାଥପୁରହର ସମିତି ତରଫରୁ
ସାଧନା ଶବିରିର ଆହୟାଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଁୁ ହସଥିହର ହଯାଗ ହଦଇଥାଏ ।
ହସଦନି ହସଠାହର ଭାବନୀ ପାଟର୍ା ସମିତି ଆବାେକ ,ପ୍ରଶାେି ନେିୟହେ
ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଆେଜଣାତୀୟ ହସବାଦଳ ସମି୍ମଳନୀହର ହଯାଗ ହଦବାପାଇଁ
ପାଞ୍ଚ ଜର୍ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ହମାହତ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରଥିିହେ । ଭଗବାନଙୁ୍କ ଦଶଣନ
କରବିାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରେ, କେୁି ଅଥଣ ସାଜୁଥାଏ ବାଧକ । ମହନ ମହନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥଣନା କରୁଥାଏ । ଦହିନ ମନହର ଏମିତି ଅହନକ ଭାବନା ହନଇ ରାସ୍ତାହର ଚାେି
ଚାେି ଯାଉଥାଏ, ଠକି ଏତକିହିବହଳ ପଛ ପଟୁ ହକେି ଜହର୍ ହମା ନଁା ହନଇ ଡାକି
ଡାକି ହଦୌଡି ହଦୌଡି ଆସଥୁିବା ଜାର୍ିପାରେିି ।

ପେମ ବ୍ାନ୍ଧବ୍ ସାଇ
ଶ୍ରୀ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ କୁମାେ ପାଢୀ
ୋଜ୍ୟ ସାଧନା ର୍ବି୍େି ନବି୍ଶାହକ
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ପଛକୁ ଅହନଇ ହଦଖିେି ଜହର୍ ଶଖି ଭଦ୍ରବୟକି୍ତ ପାଖକୁ ଆସି ହସ
ହମାହତ କେହିେ, ଆପର୍ ହମା ପିୋମାନଙୁ୍କ ପାଠ ପହଢଇଥିହେ, ଏହତ ଦନି ମଁୁ
ଆପର୍ଙୁ୍କ ଦୁଇ ମାସର ବହକୟା ଅଥଣ ହଦଇପାରନିଥିେି । ଏଇ ନଅିେୁ ଆପର୍ଙ୍କ
ଟଙ୍କା କେି ହସ ହମାହତ ବହଢଇହଦହେ । େଠାତ ହଯମିତି ସବୁ ଚେିା ଉହଭଇ
ଯାଇ ଆଶାର ଆହୋକ ହଦଖାଗୋ । ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମଁୁ ପ୍ରଶାେି ମାଟହିର
ପାଦ ହଦଇପାରେିି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆେଜଣାତୀୟ ହସବାଦଳ ସମି୍ମଳନୀହର
ହଯାଗହଦେି । ଏେି ସମି୍ମଳନୀହର ଭଗବାନଙ୍କ ସହନ୍ଦଶ ଥିୋ, ହସବା ମାଧ୍ୟମହର
ଦବିୟତ୍ଵ ଉପେବ୍ଧି ।

ଭଗବାନଙ୍କ ୫୯ତମ ଜନମ ଦନି ପାଳନ ଅବସହର ଝୁୋ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ
ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡହିଟାରୟିମହର ହମାହତ ହସବାର ସହୁଯାଗ ମିଳଥିାଏ । ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର
ହପ୍ରକ୍ଷ୍ାଳୟହର ସମସ୍ତ ଦ୍ଵାର ଏକା ସାଙ୍ଗହର ହଖାୋ େୁଏ କେୁି ହସଦନି େଠାତ
ହଗାଟଏି ଦ୍ଵାର ହଖାେିଯିବାରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠତି ଭକ୍ତଗର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗହର ହପ୍ରକ୍ଷ୍ାଳୟ
ଭିତହର ପ୍ରହବଶ କରଗିହେ । ଫଳତୁଃ ହସବାଦଳ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପହର
ହସମାହନ ମାଡଗିହେ । ଆମ ହସବାଦଳ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପହର ପାଖା ପାଖି
୧୦୦ ଜର୍ ଭକ୍ତ ପଡଯିାଇଥାେି । ତହଳ ଆହମ ସବୁ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥାଉ ।
ସାଇରାମ ସାଇରାମ ଉଚ୍ଚାରର୍ କରୁଥାଉ । ଧୀହର ଧୀହର ଆହମ ଅର୍ ନଶି୍ୱାସୀ
ହୋଇ ହଚତା ଶନୂୟ ପ୍ରାୟ, ହକବଳ େୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ େିଁ ଚାେିଥାଏ । ଏେି ସମୟହର
ହମାର ୋତ ର୍ଘଣ୍ଟାଟି କୁଆହଡ ଖସି ପଡଥିାଏ । ଭଗବାନ ବାବା ହପଣ୍ଡାେ
ଉପରକୁ ଆସି ଅଭୟ େସ୍ତ ପ୍ରସାରତି କରି ଆଶୀବଣାଦ କହେ । ତାପହର
ଆହମମାହନ ହଚତା ପାଇ ଉଠି ବସେୁି । ପର ଦନି ଭଗବାନ କୃପା ପରବଶ
ହୋଇ ପାଦ ଦଶଣନ ହଦବାକୁ ପ୍ରାଥଣନା ମନ୍ଦରିକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଡାକହିେ ।
ଭଗବାନ କେହିେ, "ହମା ପିୋମାହନ ଓଡଶିାରୁ ଆସଛି, ତୁମକୁ ହଦବାକୁ ହମା
ପାଖହର େୁଗା ନାେିଁ ।ମଁୁ ତୁମ ମାନଙୁ୍କ ହମାର ହପ୍ରମ ବତିରର୍ କରବିି " ।
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ହେଖାଏଁ ହଦହବ ପୟାଣ୍ଟ ସାଟଣ ତଆିରି କରବିା ପାଇଁ
ହବାେି ବାବା ପୂଜୟ ଅଜା ସବଗଣତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙୁ୍କ କେୁଥାେି ।ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିହର
ଆନନ୍ଦାଶୁ । ଭଗବାନ ହମାହତ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଫାହଟା ହଦବା
ହବଳକୁ ମଁୁ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵାମୀ ହବାେି ଡାକେିି । ପରମ କରୁର୍ାମୟୀ ହମା ମେୁଁ ପାଖକୁ
ଆସି ନଜି ମାତୃ ସେୁଭ ଭଙ୍ଗୀହର କେହିେ "କୟା େୁଆ " ।
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ମଁୁ କେେିି, "Swami, I am suffering from Sickle cell
anemia."ସ୍ଵାମୀ ଆେୁରି ପାଖକୁ ଆସି କେହିେ "You have to bear".
ହସହତହବହଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମଖୁର ଗାଢ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ୋେ ରଙ୍ଗ ଓଠ ଏବଂ ର୍ଘନ
କୁେଳ ପଛ ପହଟ ଦବିୟ ଆଭାର ସଂଦଶଣହନ ବହିମାେତି ଥିବା ମଁୁ ତାକୁ ଭାଷାର
ରୂପ ହଦବାହର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷ୍ମ । ମଁୁ ପୁରି୍ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵାମୀ ଡାକେିି । ଭଗବାନ ଦୁଇ
ଅଭୟ େସ୍ତହର ଆଶୀବଣାଦ କରି ହମା ପିଠି ଥାପୁହଡଇ କେହିେ," I am
always with You". ହମା େଜି ଯାଇଥିବା ର୍ଘଣ୍ଟାକୁ ମହନ ପହକଇ ମଁୁ ପୁରି୍
କେେିି, "ସ୍ଵାମୀ, ହମା ର୍ଘଣ୍ଟା" । ସ୍ଵାମୀ କେହିେ,"ଜରୁର ହଦହଙ୍ଗ"। ହସଦନି
ରାତହିର ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵପନହର ଦଶଣନ ହଦହେ ଏବଂ ଖବୁ ସୁନ୍ଦର
ଭାବହର WATCHର ଅଥଣ ବୁହଝଇ ହମାହତ କେହିେ, Watch your

Word, Watch your Action, Watch your Thought, Watch
Your Character, Watch your Heart." ହସେି ଦନିଠୁ ହମା େଜଥିିବା
ର୍ଘଣ୍ଟା ବଷିୟହର ନ ଭାବି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ WATCH ଉପହର ମହନା ନହିବଶ କରଛିି
ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ହଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ର୍ ହମାହତ WATCH କରୁଛେି ଏେି ଅନୁଭବ ସେ
ତାଙ୍କ ନହିଦଣଶତି ପଥହର ଆହଗଇ ଚାେିଛି ।
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ଭଗବାନଙ୍କ ହପ୍ରମର ବଳୟ ମଧ୍ୟହର ଜୀବନ ହକହତ ମଧୁମୟ, ଅନୁଭବୀ
େିଁ ବୁଝପିାହର । ସବୁ ଅନୁଭବକୁ ଶବ୍ଦର ରୂପ ହଦଇ େୁଏନି । ହତହବ ଜୀବନର
ଶ୍ୱାସ ସାଇ, ବଶି୍ୱାସ ସାଇ, ସାଇ େିଁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନ େିଁ ସତୟସାଇ ଏୋ ଆମ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦତି େୃଦୟର ଅନୁଭବ ଏବଂ ପ୍ରତଟିି ଶ୍ୱାସ ତାୋ ପ୍ରତପିାଦତି କରଥିାଏ
। ହବାଧଶକି୍ତ ପାଇବା ଦନିଠୁ ସାଇ ଜନନୀଙ୍କ ମାତୃ ହପ୍ରମର ଅତଳ ଅମତୃ
ସାଗରହର ଅବଗାେନର କୃପାକୁ ପ୍ରତକି୍ଷ୍ର୍ ଅନୁଭବ କରି ଆସଛିି ।

୨୦୦୫ ମସେିାହର ପ୍ରଶାେି ନେିୟମଠାହର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନନ୍ଦ
ମହୋତ୍ସବହର ରାଜୟ ତରଫରୁ କଛିି ଜଲି୍ଲାର ବାଳବକିାଶ ପିୋଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ହମା
ଉପହର ନୟସ୍ତ ଥାଏ । ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କ ଅଜସ୍ର ହପ୍ରମ ଓ କୃପା ବଷଣାହର ବାଳବକିାଶ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ପ୍ରତକି୍ଷ୍ର୍ ସକି୍ତ ହେଉଥାଉ । ହସ ଅନୁଭବକୁ
ଭାଷାହର ବର୍ଣ୍ିବା ସମ୍ଭବ ନୁେଁ । ଅତି ନକିଟରୁ ଦଶଣନ, ସ୍ପଶଣନ ଓ ସମ୍ଭାଷର୍ ପୁରି୍
ଅହନକ ହପ୍ରମଭରା ଉପୋର ପ୍ରଦାନ କରୁର୍ାମୟୀଙ୍କ ଅପାର ହପ୍ରମର ନଦିଶଣନ
ଥିୋ । ଉପୋର, ଚହକାହେଟ, ପ୍ରସାଦମହର ପୁରା ଆମ bag ସବୁ ଭର୍ତ୍ି
ହଯମିତି । ମଁୁ ର୍ଘରକୁ ହଫରି ଯାଇପାରି ନଥିବା ବାଳବକିାଶ ପିୋଙ୍କ ସେ ମିଶି
ପ୍ରସାଦର ଆନନ୍ଦ ହନବି ହବାେି କଛି ି ବି ସ୍ପଶଣ କରନିଥାଏ । ହସଦନି ଦଶଣନ ପହର
ପିୋଙୁ୍କ ହନଇ ହଫରବିାହବହଳ ହଗାଟଏି ପୁସ୍ତକ କରି୍େିି । ବାଟହର େିଁ ତାକୁ
ହେଉଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କେି । ପୁସ୍ତକଟି ହଖାେୁ ହଖାେୁ ହସଥିହର ସ୍ଵାମୀ,
ପ୍ରହଫସର ଅନୀେ କୁମାରଙୁ୍କ ଚହକାହେଟ ପ୍ରଦାନ, ନହିଜ ନ ଖାଇ ଅନୀେ କୁମାର
ସାର ପିୋଙ୍କ ପାଇଁ ଚହକାହେଟ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ନଖାଇହେ ତାଙୁ୍କ
ହକମିତି ୋଗିବ ହବାେି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହମା ଆଖିହର େୁେ ଆର୍ିହଦୋ ।
ସହଙ୍ଗ ସହଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ କାଢି ଖାଇେି । ସେସ୍ର ମାତାଙ୍କ ହପ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା
ଦବିୟ ଜନନୀ, ତୁମ ହପ୍ରମର ପଟାେର ନାେିଁ । ତୁମ ହପ୍ରମହର ସକି୍ତ େୃଦୟ ହମାର
ଗାଇଉହଠ ଭସାଅ ପରାର୍ ହମାର ତବ ହପ୍ରମ ହସ୍ରାହତ ।

ଭସାଅ ପୋଣ ରମାେ 
ତବ୍ ରପ୍ରମ ରରାରତ…
ଶ୍ରୀମତୀ ବ୍ଜି୍ୟଲଷମୀ ର୍ତପର୍ୀ
ୋଜ୍ୟ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ସମନୱୟ କମିଟ ିସଦସୟା
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ଥହର office କାମହର ଭୁବହନଶ୍ୱର ଯାଇଥାଏ । ହକୌର୍ସି ଏକ
ଅପ୍ରୀତକିର ପରସି୍ଥିତି ହମା ଚାକରିୀ ଛାଡବିାକୁ ହମାହତ ଭାବବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ
। ହମା ସ୍ଵାମୀ ମଧ୍ୟ ହମା ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଉପହର ଛାଡହିଦଇ କେହିେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା । ଦ୍ଵନ୍ଦ
ମଧ୍ୟହର ଭାରାକ୍ରାେ ମନହର ହେନ ଉପରକୁ ଉଠେିି । ୋତହର ଥାଏ
ସହତୟାପନଷିଦ ପୁସ୍ତକ । ହେନହର ବସି ବେି ପଢବିାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଥମ
line ଆଖିହର ପଡେିା you should not change your Job ଯାୋ
ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ମାନଙୁ୍କ କେୁଥାେି । ଏୋ ହମାର ଏଭଳି ପରସି୍ଥିତହିର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ
ମାଗଣଦଶଣନ ଓ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ମହନ କେି । ତା ପରଠୁ ଆଜି ପଯଣୟେ କାଯଣୟହକ୍ଷ୍ତ୍ରହର
ହସଭଳି ହକୌର୍ସି ଅପ୍ରୀତକିର ପରସି୍ଥିତରି ସମ୍ମଖୁୀନ ହୋଇନି । ପ୍ରହତୟକ
ହକ୍ଷ୍ତ୍ରହର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ମାଗଣହର ପରଚିାଳତି ଜୀବନ ,ହସେି ସ୍ଵାଭିମାନର ସେ
ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀେସ୍ତହର ପରଚିାଳତି ହୋଇ ଆସଛିି ଯାୋ ମଁୁ ପ୍ରତକି୍ଷ୍ର୍ ଅନୁଭବ କରି
ପାରୁଛି । ସ୍ଵାମୀ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନୂଆପଡା ଭାଇ ଭଉର୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହତ ସଂଖୟାହର
ନମିଣଳ ଝର ମାଧ୍ୟମହର ତାଙ୍କ ହପ୍ରମର ପବତି୍ର ଫେଗୁ ଧାରା ପ୍ରବାେ ହବହଳ
ଗୁଣୁ୍ଡଚରି ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରହିବ ହବାେି ହବାହଧ ହସଇ ଦନି ହମା ଉପହର
କୃପା ଢାଳଥିିହେ ସାଇ ସାେତିୟର ଏେି ବାର୍ତ୍ଣା ମାଧ୍ୟମହର । ହସଥିପାଇଁ ଭାବ
ପୂର୍ଣ େୃଦୟ ହମା ଗାଇ ଉଠୁଛ,ି ଭସାଅ ପରାର୍ ହମାର ତବ ହପ୍ରମ ହସ୍ରାହତ ।

ଆମ ବବିାେ ଉତ୍ସବହର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତାର ମେକ ହଖଳଗିୋ ହଯହତହବହଳ
ସକାହଳ ସାଇ ମନ୍ଦରିରୁ ହବଦ ମନ୍ତ୍ରର ନନିାଦ ସେ ଶଙ୍ଖ, ର୍ଘଣ୍ଟ, େୁଳେୁଳି ହଶାଭା
ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟହର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଆଗମନ େୁଏ । ଫହଟା ଚତି୍ର ମଧ୍ୟହର ଖବୁ ଜୀବେ ଓ
ଊତ୍ ଫୁଲି୍ଲତ ମହନ ହେଉଥାେି କରୁର୍ାମୟୀ ପରମ ହପ୍ରମରୂପା ପି୍ରୟ ସାଇ
ଜନନୀ । ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପରବିାର ବଗଣ ଏବଂ ପି୍ରୟ ପରଜିନ ସ୍ଵାଗତ କେୁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପବତି୍ର
ଜଳହର ପଦ ହଧାଇ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରି । ନୟନରୁ ଝରୁଥିବା ଆନନ୍ଦାଶୁ
ହସଦନି ସହତ ହଯମିତି ହବାେ ନ ମାନି ବେି ଚାେିଥାଏ । ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ହଫାହଟା
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ମଣ୍ଡପହର ସ୍ଥାପିତ ହେୋ ଖବୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟହର ।
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସଂିୋସନ ପାଖହର ଛାତ୍ର ମାହନ ବସବିା ଭଳି ହମା ପି୍ରୟ ବାଳ ବକିାଶ
ପିୋମାହନ ବଡ ଉତ୍ସାେହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖହର ବସଥିାେି । ସମହସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦବିୟ
ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରି ବବିାେର ବଭିିନ୍ନ କାଯଣୟକ୍ରମ କରି ଚାେିଥାଉ ତାଙ୍କରି
ସମ୍ମଖୁହର । େଠାତ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଫହଟା ପଡଗିୋ ଓ କାଚ ଭାଙି୍ଗଗୋ । ଶୁଭ
କାଯଣୟହର ଏଭଳି ଅର୍ଘଟର୍ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବୟଥିତ କରୁଥାଏ ।ହମା ଆଖିହର ତ ସହତ
ହଯମିତି ଅଶୁର ବନୟା । କେୁି ବାପା ହମାହତ ବୁହଝଇ କେୁଥାେ,ିତାଙ୍କ େୀଳା
ତାଙୁ୍କ ଜର୍ା ।
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ଏହତ ବୟସ୍ତ କାେିଁକି ? ଏପହଟ ବବିାେର ଦନିହବଳା କାଯଣୟକ୍ରମ ଯଥା
ରୀତି ଚାେିଥାଏ, ହସପହଟ ର୍ଘନ ର୍ଘନ phone ବାଜି ଉଠେିା ।phone ରୁ
ଜର୍ା ପଡେିା ବଡ ମାମଁୁ ର୍ଘହର ଆସୁଥିବା ଗାଡଟିି ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ
ଆସବିାକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷ୍ମ କେୁି ଏହତ ବଡ ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା ପହର ମଧ୍ୟ କାୋକୁ
ସାମାନୟତମ ଆର୍ଘାତ ବି ୋଗିନି । ଜାରି୍ବାକୁ ପାଇେୁ, ହଯଉଁ ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର
ତାଙ୍କର ଗାଡି ଓେଟି ପଡଛି,ି ଠକି ହସେି ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ହଫାହଟା ଏଠି
ମଣ୍ଡପରୁ ପଡି ଯାଇଛି ।ହକହତବଡ ଅର୍ଘଟର୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ ନାଥ
ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦର କାରର୍ ହୋଇ ପ୍ରତି ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ସାଥିହର ରେବିାର ଆଉ ଏକ
ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କହେ । ଆନନ୍ଦାଶୁ, ଯାୋ ଦୁୁଃଖ ଓ ଅଭିମାନର ଅଶୁ ହୋଇ
ବେୁଥିୋ ତାୋ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶୁ ରୂହପ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷ୍ୟାଳନ କରୁଥାଏ ।
ହକାେ ଭରା କଣ୍ଠହର ହମା େୃଦୟ କେି ଉଠୁଥାଏ, ସ୍ଵାମୀ, ଭସାଅ ପରାର୍ ହମାର
ତବ ହପ୍ରମ ହସ୍ରାହତ ।

ହକାହରାନା ସମୟର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅନନୟ । ହସ ସମୟ ସବୁ ହସମିତି
ଥାଏ, ୋହଗ ଅନ୍ଧକାର ଭିତହର େଠାତ ନହିକ୍ଷ୍ପିତ ହୋଇଗେୁ କ.ି..ଆଶାର
ଆହୋକ ତ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦବିୟ କରୁର୍ା ରଶିମ ରୂହପ ସବୁହବହଳ ରେଥିିୋ । ବୟସ୍ତ
ନଥିେୁ ହଯ କ’ର୍ ହେବ । ହସ ଯାୋ କରହିବ ଭେ େିଁ କରହିବ, ଏେି ବଶି୍ୱାସହର
ଦୁହେଁ ବଞ୍ଚଥୁିେୁ । ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାହର ସବୁ ଛାଡହିଦଇଥିେୁ । ଜୀବନର ଅନନୟ
ଅନୁଭୁତରି ସମୟ, ଜୀବନକୁ ଆେୁରି ଗଭୀରତାର ସେ ବୁଝବିାର ସମୟ,
ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ଅତି ନକିଟରୁ ଜାବୁଡି ଧରବିାର ସମୟ ଥିୋ ତାୋ । ରାତହିର ନଦି
ହେଉନଥିୋ । ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ହକାଠରୀହର ୋଗୁଥିୋ ସ୍ଵାମୀ ନଜିସ୍ଵ ଦବିୟ
କଣ୍ଠହର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ସହତ ହଯମତିି ଆମକୁ ଶୁଆଇ ହଦଉଥିହେ । ସତ
କେବିାକୁ ଗହେ କଛିି ଭୟ ବା ଚେିା ନଥିୋ । ହମାର କାଶ ହମାହତ ଅତଷି୍ଠ
କରୁଥାଏ । କେୁି ଉଭୟଙ୍କ ଚେିା ହଚତନାହର ହକବଳ ଓ ହକବଳ ହସ େିଁ
ବସଥିାେି ଓ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆହୋକର ପହଥ ଯାତ୍ରା କରାଉଛେି ଏ ଅନୁଭବ
କରଚିାେିଥାଉ ।

ଏହବ ୋଗୁଛି ହକାହରାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତଶିୟ ନବିଡିତାର ଏକ
ବରଦାନ । ରାତି ହଯହତହବହଳ ର୍ଘହନଇ ଆସଥୁିୋ, କାଶ ବଢି ଅତଷି୍ଠ
କରୁଥିୋ, Oxygen level କମି ଆସୁଥିୋ ଆଉ ପ୍ରାଥଣନାର ତୀବ୍ରତା ବଢି
ଚାେୁଥିୋ । ସାରା ରାତି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ହଫାହଟାକୁ ଅହନଇ ରେି ବତିି ଯାଉଥିୋ ପୁରି୍
ନୂତନ ସକାଳ ନୂତନ ଆଶାର ସଂଚାର କରୁଥିୋ । ଆଜି ବୁଝି େୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରୟି
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ସବୁର ହକହତ ଅପ ବୟବୋର କରି ଚାେିଥିେୁ, କେୁି ସବୁ ଥାଇ ବି କଛି ି ଭେ
ଭାବହର ଉପହଯାଗ କରହିେଉନଥିୋ ହସହତହବହଳ । ଆଜି ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ
ଅନୁଭବ କରାଉଛି େୃଦୟ ହକହତ କୃତଜ୍ଞତାହର ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ ରେବିା ଆବଶୟକ ।
ରାତ୍ରି ସମୟ ଆେୁରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ୋହଗ । ହକବଳ ହସଇ ମନ ହମାେକ ରୂପ,
ମନକୁ ସ୍ଥିର କରଚିାହେ । ମନ କହେ, ଏଥିହର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବଜିୟୀ ହେବା ହବହଳ
ନଶି୍ଚୟ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ହମାଡ ହନଇ ସାରଥିିବ । ଜୀବନକୁ ଆେୁରି ଭେ
ଭାବହର ବୁଝି ସାରଥିିବ, ପ୍ରତଟିି ଶ୍ୱାସହର ତାଙୁ୍କ ଅନୁଭବ କରବିା ଶଖିି ଯାଇଥିବ
। ହସସବୁ ହମା ଜୀବନହର ର୍ଘଟହିେ ହକାହରାନା ହମା ପାଇଁ ଆଶୀବଣାଦ ହେବ ।

େଠାତ୍ ଦହିନ ରାତି ୨ଟାହର ଅକ୍ସି ମିଟର reading କମି କମି ୮୫,
୮୪ ଏମିତି ଖସବିା ହଦଖାଗୋ । ଆଉ ହଦଖିବାର ସାେସ ନଥିୋ ।
Oximeter କାଢି ହଦେି । ହସହତହବଳ ପଯଣୟେ ହଶାଇ ହେଉ ନ ଥାଏ ।
କାଶ ହଯ ପ୍ରବଳ । Ambulance ବୟବସ୍ଥା ଥିହେ ମଧ୍ୟ କାୋକୁ କଛି ି କେନିି ।
ହକେି ବୟସ୍ତ ବବି୍ରତ ନେୁଅେୁ, ପୁରି୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ହକେି ଭେ ହୋଇ
ହଫରବିାର ସଚୂନା ହସହତହବହଳ ମିଳୁନଥାଏ । ସ୍ଵାମୀ ହମା ଭରସା ତ ତୁହମ
। ତୁହମ ଯାୋ କରୁଛ କର, ଏ ଜୀବନର ହଶଷ କଛିି ଶ୍ୱାସ ଯଦି ତୁମ ପାଦ ତହଳ
କଟଯିାଏ ତାୋ ହମାର ହସୌଭାଗୟ ହେବ । େଠାତ ୋଗିୋ, ୋରି ଯାଉଛି କି ?
ଏହତ ଭାଙି୍ଗ ଯାଇପାହର ହକମିତି ? ହସ ଥାଉ ଥାଉ ଏହତ ଭୟ, ହମାହତ
ହଶାଭା ପାଉନି । ହସଦନି ସନ୍ଧୟାହର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଟହିକ video callହର
ହଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେି, ହଦଖି ହଦଇଥିହେ ହୋଇଥାୋ, ରାତି କହଟଇ
ପାରବିି ତ ? ଏଭଳି ଅହନକ ଭାବନାକୁ ପଛହର ପହକଇ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦବିୟ କଣ୍ଠର
ଗାୟତ୍ରୀ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ପୁରି୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କେି । ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମାନ
ତୁହମ ରଖ, ହମାର ଇଚ୍ଛା ହବାେି କଛି ି ନାେିଁ । ଯାୋ ତୁମ ଇଚ୍ଛା । ଧୀହର ଧୀହର
ଉଠି ବଭୁିତି ମନ୍ତ୍ର ସେ ପାର୍ିହର ବଭୁିତି ହଗାଳି ପିଇେି । ଜପ କରୁ କରୁ ପ୍ରାତୁଃ
୪ଟା ହେୋ ଆଉ ଅକ୍ସି ମିଟର ସହୁଚଇୋ ପୁରି୍ ୯୪ ।

ହକାହରାନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଅଥଣ ସବୁହବହଳ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ
ବହଢଇବା । ସକାରାତ୍ମକ ମହନାଭାବ େିଁ ଏଥିହର ବଜିୟୀ ହେବାର ସତୂ୍ର ।
ନଜିର େହଢଇ ନଜି ସେ ଆଉ େୃଦୟ ରଥର ସାରଥୀ ହଯ ନହିଜ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ।
େ,ଁ ଔଷଧ ହନବା, ଡାକ୍ତରୀ ପରାମଶଣ ଓ ଚକିତି୍ସା ବହିଧୟ । କେୁି ହକୌର୍ସି ଔଷଧ
ନୁେଁ ହକବଳ ଦବିୟ କୃପା େିଁ ନବ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରପିାହର । କି ଅନାବଳି
ହପ୍ରମ କୃପାମୟୀ ।
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ପେକ ଚକ୍ଷ୍ୁ ହଗାେକକୁ ରକ୍ଷ୍ା କରବିା ଭଳି ଆମର ପ୍ରହତୟକ ଚେିନ,
ସମ୍ମାନ ଓ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତୁମ ଅଭୟ ବରଦ ଛତ୍ରଛାୟା ତହଳ ସଦା ସୁରକି୍ଷ୍ତ ।
ଏେି ଅନୁଭବ, ପ୍ରତକି୍ଷ୍ର୍ ଭରଦିଏି ପ୍ରତଟିି ଶ୍ୱାସହର କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ । ତାଙ୍କରି
ହପ୍ରମହର ଉଦ୍ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ହସେି ଦବିୟ ହପ୍ରମର ସୁ୍ଫେିଙ୍ଗ ରୂହପ ହସେି
ହପ୍ରମାମତୃ ଧାରା ପ୍ରବାେ ପାଇଁ ନମିିର୍ତ୍ କରବିାକୁ େୃଦୟ ଆକୁଳ ପ୍ରାଥଣନା କହର ।
ପ୍ରତି େୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗାଇ ଉହଠ,

ସ୍ଵାମୀ, ଭସାଅ ପରାର୍ ହମାର ତବ ହପ୍ରମ ହସ୍ରାହତ ।
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ଭଗବାନ କେେ,ି ଭକ୍ତର ଅତୁଟ ବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ହପ୍ରମ
ଉଭହୟ ମିଳତି ହେହେ ଭକ୍ତକୁ ଇପ୍ସତି ଫଳ ପ୍ରାପି୍ତ ହୋଇଥାଏ । କାମନା ଯଦି
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାୋ ନଶିି୍ଚତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ । ହଯଉଁ େୃଦୟ
ହପ୍ରମର ଉଷମତାହର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟାକୁଳତାହର ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ, ହସେି ନମିଣଳ
ପବତି୍ର େୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପି୍ରୟ ନବିାସ ରୂହପ ପରଗିର୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଆମର
ପ୍ରତଟିି ସମସୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଅହଗାଚର ନୁେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାର ବେଭିଣୂ କ୍ତ ମଧ୍ୟ
ନୁେଁ । ଆମକୁ ବଶି୍ୱାସର କସଟହିର ପରଖିବା ପାଇଁ ହସ େିଁ ସମସୟା ରୂପକ
ପରୀକ୍ଷ୍ାର ସମ୍ମଖୁୀନ କରେି ଏବଂ ନହିଜ ହସେି ପରୀକ୍ଷ୍ାହର ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ
ସୋୟ େୁଅେି ।

ଆମର ସମସ୍ତ ହଚଷ୍ଟା ହଯହତହବହଳ ବଫିଳ େୁଏ ଏବଂ ଆମ ମନର
ଅେଙ୍କାର ତାଙ୍କ ନକିଟହର ଆତ୍ମସମପଣର୍ କହର, ପରମ କୃପାମୟ ଆମ ଉପହର
କୃପାର ବଷଣା କରଚିାେେି । କଛିି କାରର୍ ବଶତୁଃ ଆହମ ରାଉରହକୋ ଛାଡି
ଭୁବହନଶ୍ୱର ଆସବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ହନେୁ । ଭୁବହନଶ୍ୱରହର ଥିବା ଭାଇ ଭଉର୍ୀଙ୍କ
ସେହଯାଗହର ଆହମ ପ୍ରାୟ ୧୪,୧୫ଟି ର୍ଘର ହଦଖିସାରଥିିେୁ କେୁି ପରବିାରର
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଭଳି ହେଉ ନଥାଏ କାରର୍ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ୋଖି
ଆସ୍ଥାନ ଟଏି ହକୌର୍ସି ର୍ଘହର ପାଉ ନଥିେୁ ।

ପ୍ରହତୟକ ଦନି ମଁୁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଖହର ବସି କାହନ୍ଦ । କହେ, ସ୍ଵାମୀ ତୁହମ
କର୍ ହମାହତ ଭେ ପାଉନ? କର୍ ହଦାଷ ଆମର ହଯ ଆମକୁ ରାଉରହକୋରୁ
ଭୁବହନଶ୍ୱର ପଠାଉଛ? ପୁର୍ି ଯଦି ପଠାଇେ ନଜି ପାଇଁ ହଗାଟଏି ସନୁ୍ଦର ବୟବସ୍ଥା
କରୁନ କାେିଁକି ? ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ମନ ୋଖି ଆସ୍ଥାନ ନହେହେ ମଁୁ ରାଉରହକୋ
ଛାଡି ଯିବି ନାେିଁ । ଏଭଳି ହକହତ ଅଭିମାନ ଭରା େୃଦୟର ବୟଥା ତାଙ୍କ ନକିଟହର
ବାଢଚିାହେ । ଆମ ରାଉରହକୋ ର୍ଘହର ବାଳବକିାଶ ହକନ୍ଦ୍ର ଥିୋ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ
ସେ ଆମ ଜୀବନ ଖବୁ ଆନନ୍ଦହର ଅତବିାେତି ହେଉଥିୋ । ବାଳବକିାଶର ଟକିି
କଳକିାଙ୍କ ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜରର୍ହର, ତାଙ୍କ ସରୁଭିହର ର୍ଘର ପୁରି ଉଠୁଥିୋ ।
ଅଭିଭାବକ ଆସି ଖବୁ ଆନନ୍ଦତି ହେଉଥିହେ । ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦବିୟ ଉପସି୍ଥତକୁି ମହମଣ
ମହମଣ ଅନୁଭବ କରପିାରୁଥିେୁ ।

ଅଭୟାଶି୍ରତ ସାଇସୃଷ୍ଟି
ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପି୍ତ ମହାନ୍ତି
ୋଜ୍ୟ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ସମନୱୟ କମିଟ ିସଦସୟା
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ମଁୁ ଜହର୍ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରୀ, ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ ଏବଂ ବାଳବକିାଶ ହମାର
ଜୀବନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁବହନଶ୍ୱରହର ର୍ଘର ହଖାଜବିା ହବଳକୁ ତାୋକୁ
ଅଗ୍ରାଧିକାର ହଦଇ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଥିବା ର୍ଘର ହଖାଜୁଥିେୁ ଏବଂ ନ ପାଇହେ
ମନ ବୟସ୍ତ ବବି୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଥିୋ । ରାତହିର ନଦି େୁଏନି । େୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉହଠ,
ସ୍ଵାମୀ ଏ କି ପରୀକ୍ଷ୍ା ହନଉଛ ? ର୍ଘରର ଜହର୍ ସଦସୟ ଭଳି ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ଆହମ
ମାନଥିାଉ । ସକାଳୁ ରାତି ପଯଣୟେ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତଟିି କଥା ଜହର୍ଇଥାଉ । ର୍ଘରର
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭୟାସ ଥାଏ ଯିଏ ଯାୋବି ଗ୍ରେର୍ କରବିା ପୂବଣରୁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂହପ
ଅପଣର୍ କରବିା । ସାମାନୟ ଚହକାହେଟଟଏି ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ନହଦଇ ହକେି ଗ୍ରେର୍
କରନିଥାଉ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ହସସବୁ ଆନନ୍ଦହର ସ୍ଵୀକାର କରୁଥିବାର ଅହନକ
ଦୃଷ୍ଟାେ ରେଛିି ଯାୋ ସଂଗଠନର ଅହନକ ଭାଇ ଭଉର୍ୀ ହଦଖିଛେ।ି

ହଶଷହର ଅତି ଦୁୁଃଖର ସେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ହନେୁ, ଏହତ ଦନି ଧରି ଆମର
ନୟନମର୍ି ରୂହପ, ଆମର ସବଣସ୍ଵ ରୂହପ ଆମ ସେ ରେଆିସୁଥିବା ଭଗବାନ
ସତୟସାଇ ଓ ଶରିଡିି ସାଇଙ୍କ ୬ଫୁଟର ଜୀବେ ଫହଟାଚତି୍ରକୁ ଭୁବହନଶ୍ୱରର
ହକଉଁ ଏକ ସମିତକୁି ହଦଇହଦବୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ହଛାଟ ବଗି୍ରେ ଆର୍ି ପୂଜା କରବୁି
। ତାଙୁ୍କ େୃଦୟହର ରଖିଥିହେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନଟଏି ତ ଦରକାର । ଏେି
ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ପହର ଆମକୁ ଅଭିଭୂତ କରି ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟହର ସ୍ଵାମୀ ଆମ ପାଇଁ
ଏଭଳି ଏକ ର୍ଘରର ସନ୍ଧାନ ହଦହେ ହଯଉଁଠି ପୂବଣ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନୁ୍ଦର
ଆସ୍ଥାନର ବୟବସ୍ଥା ରେଛିି । େୃଦୟ ଆନନ୍ଦହର ନାଚି ଉଠେିା, ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶୁ
ବେି ଚାେିଥାଏ । ସ୍ଵାମୀ, ହକହତ କରୁର୍ାମୟ, କୃପାମୟ ତୁହମ । ଭକ୍ତ େୃଦୟର
ବୟାକୁଳ ପ୍ରାଥଣନା ହକହବ ଅଗ୍ରାେୟ କରନିଥାଅ । ହେ ଭାବ ହଗାଚର ଭକ୍ତର
ଭାବହର େିଁ ତୁହମ ବନ୍ଧା । ତୁମ ଆଶି୍ରତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ଅନୁପମ ହଭଟି ଏେି "ସାଇ
ସଷୃ୍ଟ"ି ତୁମ ଅପୂବଣ ଅନୁକମ୍ପାର ନଦିଶଣନ ।

ପୂଜୟ ଡ. ଅହଶାକ ହୋତା ଭାଇ, ନେିାରକିା ଅପାଙ୍କ ନକିଟହର
ବାଳବକିାଶ ହକନ୍ଦ୍ର ହଖାେିବାର ସଦଚି୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରଥିିେି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି
ହମାହତ ଆେୁରି ଉତ୍ସାେତି କରଛିି । ବର୍ତ୍ଣମାନ ମଁୁ ବାଳ ସାଇଙୁ୍କ ସାଇଙ୍କ ହପ୍ରମର
ସ୍ପଶଣ ହଦବାପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ । ହକହବ ସ୍ଥିତି ସଧୁୁରବି ଏବଂ ଏେି "ସାଇ
ସଷୃ୍ଟ"ିହର ବାଳ ସାଇଙ୍କ ଗଳ୍ପ, ଭଜନ, ହଳାକ ଓ େୃଦୟର ଭାବ ବୟକି୍ତର ମଧୁର
ଗୁଞ୍ଜରର୍ ସଷୃ୍ଟି ହେବ, ଟକିି କଳକିାଙ୍କ ସୁରଭିହର ଏେି ର୍ଘର ଅଗର୍ା ପୁରି ଉଠବି
ହସଥିପାଇଁ ବୟଗ୍ରତାର ସେ ଅହପକ୍ଷ୍ା ରତ ଏବଂ ପ୍ରାଥଣନରତ ହସେି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି
କୃତଜ୍ଞତାହର ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ େୃଦୟ ସେ ।
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ପାଉଁସଆି ରଙ୍ଗର ଗାଡଟିି ଊପହର େଳଦଆି ହଗଣୁ୍ଡ ଫୁେ ପାଖଡୁା ସବୁ
ବହିଛଇ ହେଇ ପଡଥିାଏ । ବାୋର୍ଘରର ବର ଗାଡଠୁି ବି ସୁନ୍ଦର ୋଗୁଥାଏ ଗାଡଟିି
। ଭାବେିି, ଏହତ ସନୁ୍ଦର ଭାବହର ରହଙ୍ଗାେୀ ପରି ପାଖଡୁାକୁ ହକମିତ,ି ଆଉ କଏି
ପହକଇୋ । ବୁଦ୍ଧମିାନ ପରି ନଜିକୁ ନହିଜ ଉର୍ତ୍ର ହଦେି ପିୋମାହନ ହଖଳୁ ହଖଳୁ
ପହକଇ ହଦଇଥିହବ ।

ର୍ଘଟର୍ାଟି ର୍ଘଟଥିିୋ ଆଜକୁି ଠକି୍ ଦୁଇ ବଷଣ ତହଳ । ଭୁବହନଶ୍ୱରହର
ହଜୟାତି ଯାତ୍ରାର ସମାପନ ଉତ୍ସବ ଚାେିଥାଏ । ମଁୁ କେୁି ସାଇ ଜନନୀଙ୍କ ଉପହର
ଅଭିମାନହର ସାଇ ଜନନୀକୁ ଯାଇ ନଥାଏ । ସାଧାରର୍ତୁଃ ଜୀବନହର ଚାେଁୁ
ନଥିବା ର୍ଘଟର୍ା କଛିି ର୍ଘଟହିେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଊପହର ଅଭିମାନ ଆହସ । ଭାବୁଥାଏ
ପ୍ରଭୁ ତୁହମ ପରା କୁେ “ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବନିା ପତ୍ରଟଏି ମଧ୍ୟ େହେନାେଁ ଆଉ ଆଖି
ପତା ଆଖିକୁ ରକ୍ଷ୍ା କୋ ପରି ତୁହମ ତୁମ ଶରର୍ାଗତଙୁ୍କ ରକ୍ଷ୍ା କରଥିାଅ”’ ।
ତାହେହେ ଜୀବନହର ସବୁକଛିି ଠକି୍ ଠାକ ହେଉନି କାେଁକି ? ତୁହମ ଯଦି ହମାହତ
ଆଉ ନଜିର ଭାବୁନ, ତୁମ ହଜୟାତି ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ କୁ ମଁୁ ବା ଯିବି କାେଁକି । ସଜା
ହେଇଥିବା ଗାଡକୁି ଧରି ପୁଅକୁ AIIMS ପାଖହର ଥିବା ତାର ହେନଂି ହକନ୍ଦ୍ରହର
ଛାଡବିାକୁ ଗେି । ହସଠି ପେଞ୍ଚବିା ପହର ପୁଅ କେେିା “ମା money purse
ର୍ଘହର ଛାଡି ଆସଛିି । ମଁୁ ହମା ପାଖହର ଥିବା ଟଙ୍କାତକ ତାକୁ ହଦଇ ହଦେି ।
ଭାବେିି ର୍ଘରକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା କର୍ ଦରକାର, ପାଖହର ତ ATM Card ଅଛି ।
ର୍ଘରକୁ ହଫରୁଥାଏ ଭଉର୍ୀ ହଫାନ୍ କୋ । ତାକୁ କେେିି ଖଣ୍ଡଗିରି ୋଫିକ ପାଖହର
ଅଟକଛି,ି ସନ୍ଧୟା ସମୟ, ଡାୋର୍କୁ ହମାଡଗିହେ ଆଉ ଭିଡ ନାେଁ କି ଡର ନାେଁ।
ହମାର ହଯଉଁ ଭାଇ ଭଉର୍ୀ ମାହନ ଭୁବହନଶ୍ୱରହର ରେୁଛେ,ି ହସମାହନ
ଜାର୍ିଥିହବ ସନ୍ଧୟା ସମୟହର ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକହର ହକହତ ଗାଡି ଚାହେ ଆଉ
ହକହତ ଭିଡ ଥାଏ ।

ୋଫିକ ଛାଡେିା, ମଁୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଣ କେି, କେୁି ଗାଡି ଆଗକୁ ଯିବାର ନା ହନଉ
ନଥାଏ । ମଁୁ ଜାରି୍ଥିବା ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରହୟାଗ କେି । କେୁି କଛିି ୋଭ ହେୋନି ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପହର ପଛହର, କଡହର ବଡ ବଡ େକ ସବୁ ଯାଉଥାଏ ।
ହମା ଗାଡରି mirrorହର େକ ଗୁଡକି ଅସୁର ପରି ୋଗୁଥାଏ । ଆଖି ବୁଜି ହେଇ
ଯାଉଥାଏ ।

ରତା ବ୍ନୁି ଅନୟ ଗତି ନାହିଁ
କୁମାରୀ ମନସିା ହଦବତା
ରାଜୟ ସଂହଯାଜକିା, ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ
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ୋଗୁଥାଏ େକ ସବୁ ହମା କୁନି ଗାଡକୁି ବାହଡଇ ହଦହବ ନଶି୍ଚୟ । ଯିଏ ବି
ଯାଉଥାେି ହମାହତ ଗାଳି ହଦଇ ଯାଉଥାେି । ବାୋରକୁ ବାୋରବିାକୁ ଡର
ମାଡୁଥାଏ, ମଁୁ ଗ୍ଳାସ ହଖାେି ସାୋଯୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର କେି । ଅନ୍ଧାରହର ମଁୁ
ଅସବୁଧିାହର ପଡଛିି ହବାେି ହକେି ଜାରି୍ପାରୁନଥାେ।ି ଗାଡି ଗୁଡକିର ଶବ୍ଦହର
ହମା ସ୍ଵର େଜଯିାଉଥାଏ । ଶୀତ ଦନିହର ମଧ୍ୟ ମଁୁ ଝାଳହର ଓଦା
ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଆଖିହର େୁେ, ସମୟ ଗଡବିାହର ୋଗିଥାଏ । େୁେ କାନ୍ଦହର
ବଦଳେିା। ଅସୋୟ ଭାବହର ପ୍ରାଥଣନା କେି "ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷ୍ା କର"।

େଠାତ୍ ଧଳା ଗାଡଟିଏି ହମା ଗାଡକୁି ଅତକି୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଗୋ ।
ଗାଡଟିହିର ଜହର୍ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବସଥିାେି । ହସ ୋତ େହେଇ ହମାହତ ବୟସ୍ତ
ନହେବା ପାଇଁ କେହିେ । ତାଙ୍କ ୋତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟ େସ୍ତଠୁ କଛିି କମ
ନଥିୋ । ନଜି ଗାଡକୁି ସାଇଡ୍ କରି ଏହତ ଗାଡି ଭିତହର ବି ହସ ହମା ପାଖକୁ
ଆସି ହମା ଚାବି ହନଇ କେହିେ ଆପର୍ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ଆଗହର ଯାଇ ଠଆି
େୁଅେୁ । ମଁୁ ହଦଖଛୁ,ି ଭୟ କରେୁନି । ହସ େକ ସବୁକୁ ଅଟକାଇ, ହୋକମାନଙୁ୍କ
ଡାକି ଗାଡଟିକୁି ରାସ୍ତା କଡକୁ ଆର୍ିହେ । କେହିେ ଗାଡହିର ହତେ ନାେଁ । ଟଙ୍କା
ହଦହେ ୨ / ୩ େିଟର ହତେ ଆର୍ି ପହକଇହଦହେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଣ ହେବ । ରାସ୍ତା
କାମ କରୁଥିବା ଜହର୍ ଭଦ୍ରହୋକ କେହିେ ହମାହତ ଟଙ୍କା ଦଅିେୁ ମଁୁ ହତେ
ଆର୍ିହଦବି । ହମା ଅବସ୍ଥା ଆେୁରି ଖରାପ । ଟଙ୍କା ସବୁ କାଢି ତ ପୁଅକୁ ହଦଇ
ହଦଇଛି । ହଦଖିେି ପାଖହର ATM Card ମଧ୍ୟ ନାେଁ । ସ୍ତ୍ରୀ ହୋକମାନଙ୍କର
ଅଭୟାସ ଥାଏ, ହସମାହନ ମରିୁ୍ର ବଭିିନ୍ନ ଭାଗହର ପଇସା ଗହଳଇହଦଇଥାେି ।
ମରିୁ୍ର ସବୁ ଭାଗ ହଖାଜି ମାତ୍ର ୧୨୦ ଟଙ୍କା ପାଇେି । ଭଦ୍ରହୋକ କେହିେ
ହସତକିି ଦଅିେୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଣ ହେଇଯିବ । ପହର ଆଗ ଟାଙି୍କହର କାଡଣହର ହତେ
ପହକଇହଦହବ ।

ହସେି ସମୟ ଭିତହର ହସଇ ସୁନ୍ଦର ଦପିି୍ତମେ ଯୁବକ ଜର୍କ ହମା ସେ
କଥା ହେଉଥାେି । କେୁଥାେି “ର୍ଘହର ଊତ୍ସବ ଚାେିଛ,ି ର୍ଘରର ସବୁ ସଦସୟ ଆଗରୁ
ଚାେି ଗହେର୍ି । ହମାହତ ଅହପକ୍ଷ୍ା କରଛିେି । ମଁୁ ହସଠାକୁ ଯାଉଥିେି ।
ଆପର୍ଙୁ୍କ ହଦଖି କଛିି ଅସବୁଧିା ହେଉଥିବ ଭାବି ରେଗିେି” । ମଁୁ କେେିି
“ଆପର୍ଙ୍କ ଋର୍ ମଁୁ ହକହବ ସୁଝି ପାରବିନି”ି । ଖବୁ ଆେରକିତା ସେ ଅତି ନଜିର
ପରି ହସ କେହିେ “ଭଗବାନ ସବୁହବହଳ ତାଙ୍କ ଶରର୍ାଗତଙୁ୍କ ରକ୍ଷ୍ା କରୁଥାେ”ି ।
ହସତକିି ଭିତହର ହତେ ଆସଯିାଇଥାଏ । ହସ ଗାଡହିର ହତେ ପକାଇ ଗାଡି
ଷ୍ଟାଟଣ କରି କେହିେ "ଗାଡହିର ଅଳ୍ପ ହତେ ।
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ହବଶି ବାଟ ଯିବନି । ଆପର୍ ଶରିପିୁର ହଦଇ ଯାଆେୁନି । ହପହୋେ ଟାଙି୍କ
ବନ୍ଦ ଥିବ । ଆଗହର ବରମଣୁ୍ଡାହର ହତେ ପହକଇହଦହବ" ।

ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ହଦଇ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଣ କରି ଚାେି ଆସେିି । ଆସବିା
ବାଟହର ଭାବୁଥାଏ “ଯୁବକ ଜର୍କ କେହିେ, ର୍ଘର ହୋକ ଆଗରୁ ଗହେର୍,ି
ତାଙୁ୍କ ଅହପକ୍ଷ୍ା କରଥିିହବ । ୟା ଭିତହର ପାଖା ପାଖି ର୍ଘଣ୍ଟାଏ ହେଇଗୋରି୍ ।
ର୍ଘର ହୋହକ ତାଙୁ୍କ ହଫାନ୍ ବି ତ କହେନି । ମଁୁ ଶରିପିୁର ହଦଇ ଆସବିି ହବାେି
ତାଙୁ୍କ ତ କେନି,ି ହସ ଜାର୍ିହେ ହକମିତି ? ର୍ଘରୁ ବାୋରବିା ହବହଳ ଗାଡି
ଫୁେହର ସଜା ହେଇଥିୋ ହକମିତି ? ଆଗରୁ ତ ହକହବ ହସମିତି ହେଇନି ।
ଯୁବକଙ୍କ ଆଖିର ଭାବ, କଥାର ଆେରକିତା ହମାହତ ସହମ୍ମାେତି କରି
ରଖିଥାଏ । ଭାବୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁହମ କର୍ ଏଇ ରୂପହର ହମା ପାଖକୁ ଆସଥିିେ
କି ? ବାରମବାର ଉତ୍ସବ କଥା କେି ହମାହତ ହଜୟାତି ଉତ୍ସବ କଥା କେୁଥିେ
ନଶି୍ଚୟ । ଆଉ ର୍ଘରକୁ ହଫରବିି କର୍, ସଧିା ‘ସାଇ ଜନନୀ’ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପାଦ ଦୁଇଟି ଉପହର ୋତ ରଖି କେେିି, "ଭୁେ ହେଇ ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ହେ
କରୁର୍ାମୟ, ହେ ଶରର୍ାଗତତ୍ରାର୍ାୟ ସାଇ, ତୁମର ଶରର୍ ପଶୁଛି "।
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ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଅପାର କରୁର୍ାରୁ ନୂଆପଡା ଜଲି୍ଲାକୁ ହମା ବାପାଙ୍କ ବଦଳି େୁଏ
ଏବଂ ବାଳବକିାଶର ଛାତ୍ର ରୂପହର ମଁୁ ପରଚିୟ ପାଏ । ମଁୁ ବୁଦ୍ଧି ହକାମନାର ଏଭଳି
ପରହିବଶହର ଥିେି ୋଗୁଥିୋ ତାୋର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପରହିବଶ େିଁ ଏକ ଶକି୍ଷ୍ାୟତନ ।
ଏେି ପରହିବଶହର ଭରି ରେଥିିୋ ଭଗବତ ପ୍ରୀତ,ି ସ୍ଵହଦଶ ପ୍ରୀତି । ହମାର
ଗୁରୁମାହନ ଥିହେ ହଦହ ାପମ ବୟକି୍ତତ୍ଵର ଅଧିକାରୀ ହଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵୟଂ
ଅବତାରଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ ଭରି ଭେ ପାଇବାର ସହୁଯାଗ ମଁୁ ପାଇ ପାରେିି । ସୁଦୂର
ଗଞ୍ଜାମ ହମାର ଜନମସ୍ଥଳୀ ହେହେ ମଧ୍ୟ କଳାୋଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା, ଅମବାଦଳାର ପବତି୍ର
ବାତାବରର୍ ଓ ହମା ପି୍ରୟ ବାଳବକିାଶ ହମା େୃଦୟହର ଭଗବତ ପ୍ରୀତରି ବୀଜ
ବୁରି୍ୋ । ହମାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଆମ ର୍ଘହର ଅଖର୍ତ ଭଜନର
ସହୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କୋ । ହମାର ସ୍ଵଗଣୀୟ ମାଆ, ନାରାୟର୍ ହସବାକୁ ଜୀବନର
ବ୍ରତ ମର୍ିଥିହେ । ଏଭଳି ଭାବହର ସ୍ଵାମୀ ହୋଇଗହେ ହମାର ପରମ ବାନ୍ଧବ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦବିୟ ଉପସ୍ଥିତି ସଦା ମଁୁ ଅନୁଭବ କରି ଚାେିଛି । ପ୍ରଶାେହିର ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦବିୟ ଉପସ୍ଥିତହିର ଡ୍ରାମା ପରହିବଷର୍, ଦଶଣନ, ସ୍ପଶଣନ ଓ ସମ୍ଭାଷର୍ର ସହୁଯାଗ
ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ହମା ଜୀବନକୁ ଧନୟ କରଛିେି ଏବଂ ଏେି ଅନୁଭବ ହମା
ଜୀବନର ସବଣହଶ୍ରଷ୍ଠ ପୁଞି୍ଜ । ଆଜି ମଁୁ ସଦୂୁର ସାଉଦୀ ଆରବହର । ମାଛ ବନିା
ପାର୍ି ଭଳି ସଂଗଠନଠୁ, ନଜି ଜନମ ମାଟଠୁି ପ୍ରଥମ ଥର ହଯହତହବହଳ ଦୂହରଇ
ଆସେିି, ଖବୁ ଛଟପଟ ହେେି । େୃଦୟ ବୟାକୁଳ ହୋଇ ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ଡାକୁଥାଏ, ସ୍ଵାମୀ
ଏେି AL-Jubail ସେରହର ହକଉଁଠି ତୁମର ଭଜନ ହକନ୍ଦ୍ର ପାଇବ,ି ହମାହତ
ରାସ୍ତା ହଦଖାଅ । ୨୦୧୪ ମସେିା ଜୁନ ମାସରୁ ପାଗଳ ଭଳି ସେରର ଗଳି କନ୍ଦି
ହଖାଜବୁିେୁଥିେି ହକଉଁଠୁ ଟହିକ ଭଜନର ସମୁଧୁର ସ୍ଵର ଭାସି ଆସୋ କି ?
ଶବରୀ ଭଳି ପ୍ରାଥଣନା ରତ ଥାଏ େୃଦୟ । ହଦଢ ବଷଣ ବତିଗିୋ ହମାର ଏେି
ଅହନବଷର୍କୁ । ସାଉଦୀର କହଠାର ନୟିମ ଭିତହର ତାୋ ଏହତ ସେଜ ନଥିୋ ।
େଠାତ ଦହିନ ରାସ୍ତାହର ଯାଉଥିବା ହବହଳ ଜହର୍ ଭଦ୍ର ବୟକି୍ତ ଆସି ହମାହତ
କୁହେଇ ପହକଇହେ । ପଚାରହିେ, ଆପର୍ ଜହର୍ ସାଇ ଆଶି୍ରତ କି ? ହକଉଁଠୁ
ଆସଛିେ,ି ହକଉଁଠି ରେୁଛେ?ି େତବାକ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ମଁୁ । ଉର୍ତ୍ର ହଦେି,
ସାଇରାମ । ମଁୁ ଭାରତରୁ, ଓଡଶିା ପ୍ରହଦଶରୁ ଆସଛିି । ହସ ଆେୁରି ଖସୁି ହୋଇ
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଓଡଶିା ପ୍ରୀତି କଥା କେହିେ ଏବଂ ହମାହତ କେହିେ, ଚାେେୁ ଆଜି ଭଜନ
ଯିବା । ସଂହଯାଗ କ୍ରହମ ହସଦନି ଗୁରୁବାର ଥାଏ ।

ତୁରମ ଅନୁଭବ୍େ ଠାକୁେ
ଆେ ଲଷମୀକାନ୍ତ ରେଡି
ସାଉଦ ିଆେବ୍
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ହମା ଭାବନାକୁ ବୟକ୍ତ କରବିାକୁ ମଁୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅସମଥଣ । ୋଗୁଥାଏ, ହଯମିତି ନୂଆ
ଜୀବନ ପାଇଛ,ି ଅମତୃର ସନ୍ଧାନ ପାଇଗେି, ଜୀବନର ରାୋ ପାଇଗେି,
ଆନନ୍ଦର ପୁଟୁଳି ମିଳଗିୋ ହମାହତ । ହସେି ବୟକି୍ତଙ୍କ ରୂପହର ସ୍ଵାମୀ େିଁ ହମାହତ
ହମାର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରର୍ହର ସାୋଯୟ କରଥିିହେ । ହସ୍ଵହଦଶରୁ ଏହତ ଦୂରହର
ହମାର ପ୍ରଭୁ େିଁ ହମାର ଏକମାତ୍ର ସାୋ, ହମାର ସବଣସ୍ଵ । ଦୀର୍ଘଣ ୨୦୦
କହିୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ମଧ୍ୟ ଆହମ ସବୁ କଟକର୍ା ମଧ୍ୟହର ଏକତ୍ରତି ହୋଇ
ଭଜନର ଆନନ୍ଦ ହନଇଥାଉ । ହମା ପ୍ରାର୍ ସଖା େିଁ ଆଜି ହମା ଶକି୍ତ,ହପ୍ରରର୍ା ଓ
ଦୃଢ ମହନାବଳ । ପେକ ଚକ୍ଷ୍ୁ ହଗାେକକୁ ରକ୍ଷ୍ା କୋ ଭଳି ହସ ସବୁହବହଳ
ସାଥିହର ରେି ହମାର ସୋୟ ହୋଇଆସଛିେି ।

ହତହବ ଅନୁଭବ େୁଏ ଧନୟ ହମା ହଦଶ ଭାରତ ବଷଣ, ଯାୋର ପାର୍ି
ପବନହର ଭଗବତ ନାମର ପବତି୍ରତା ରେଛିି ,ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନମ ଭୂମି ରୂହପ
ଗରୟିାନ । କେୁି ବଶି୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ର ଅଧୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହପ୍ରମ ପାଇଁ ୋଳାୟିତ
ପ୍ରତଟିି ଟକିି େୃଦୟର ଆକୁଳ ପ୍ରାଥଣନାର ପ୍ରତି ଉର୍ତ୍ରହର ଅଜସ୍ର ହପ୍ରମ ଢାଳି
ଦଅିେି । ବାଳବକିାଶ ହମାହତ ହସଭଳି ଏକ ପରମ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବାରୁ
ବାଳବକିାଶ ତଥା ହମାର ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ ଓ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଁୁ ସଦା
କୃତଜ୍ଞ । ହସେି ପରମ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ନକିଟହର ଏ ଜୀବନ ବନ୍ଧା ଯାୋଙ୍କ ବନିା
ଜୀବନର ମେୂୟ େିଁ ନାେିଁ । ହଯହତହବହଳ ସ୍ଵାମୀ କେେି ,ଆଖି ପତା ଆଖିକୁ
ଜଗି ରଖିବା ଭଳି ମଁୁ ତୁମ ମାନଙୁ୍କ ଜଗି ରେଛି,ି ହସହତହବହଳ ଶରୀରହର
ଶେିରର୍ ହଖହଳଇଯାଏ । ସତହର ସ୍ଵାମୀ, ଏୋ ମଁୁ ପ୍ରତି ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ଅନୁଭବ
କରି ପାରୁଛି । ତୁହମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ବଦିୟମାନ ଏେି ଅନୁଭବ ସେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଭେ ପାଅ,ସମସ୍ତଙ୍କ ହସବା କରକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର କରି ପାରଛି ି ? ପ୍ରଭୁ ଏତକିି
ପ୍ରାଥଣନା, ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ ଭରି ଭେ ପାଇବା ସେ ତୁମ ପ୍ରତଟିି ଦବିୟ ନହିଦଣଶକୁ ହମା
ଜୀବନହର ପ୍ରତଫିଳତି କରବିା ପାଇଁ ହମାହତ ହଯାଗୟ କରି ଗଢି ହତାଳ । ତୁମ
ୋତ ଧରି ଚାେିଥିବ,ି ସବୁରି ଭିତହର ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି ଏେି ସାଧନାରତ
ଜୀବନ ପାଇଁ କୃପା କର ହେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ।
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ଜୀବନର ଚୋପଥହର ଚାେିୋ ହବଳକୁ ହବହଳହବହଳ ଅନୁଭବ େୁଏ,
ସହତ ଏ ଜୀବନଟି ହକହଡ ସନୁ୍ଦର । େୃଦୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି। ପଞ୍ଚ ମେୂୟହବାଧର
ପାଖଡୁା ହମେି ତାର ସଗୁନ୍ଧହର ଏ ଜଗତକୁ କହର ହକାଳାଗ୍ରତ। ନା ହକୌର୍ସି
ସହନ୍ଦେର ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ନା କଛି ି କାମନାର ଯନ୍ତ୍ରର୍ା ନା ଅବହଶାଷର ଚହି୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା
େତାଶାର ହବଦନା । ହକବଳ ପରମାନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାେ ବଦନହର ସି୍ମତୋସୟ । କି
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହସେି କ୍ଷ୍ର୍ ସହତ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦବିୟ ହପ୍ରମର ଉପେବ୍ଧି ହର େିଁ
ପରମ ଶାେି ।

ଏେି ଆନନ୍ଦ ଜୀବନର ପ୍ରତଟିି କ୍ଷ୍ର୍ ହର ମିଳୋକି ସହତ? ମନହର ଉଙି୍କ
ମାହର ଅହନକ ପ୍ରଶନ । ବାସ୍ତବହର ଏେି ଆନନ୍ଦ କର୍ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ? ଯଦବିା
ଚରିସ୍ଥାୟୀ ହତହବ ଏୋର ଅନୁଭବ କାେିଁକି କଛି ି କାଳ ପାଇଁ? ଏ ଜୀବନର
ଚୋପଥ କର୍ ସତହର ଏହତ କୁସମିୁତ? ହସତକିହିବହଳ ଅେରାତ୍ମାର ଉର୍ତ୍ର
ଆହସ, େଁ ଏ ଜୀବନଟି େିଁ ଆମ ପାଇଁ ପରହମଶ୍ୱରଙ୍କର ସବଣହଶ୍ରଷ୍ଠ ଉପୋର ଏବଂ
ଏେି ପରମଶାେି ଓ ଆନନ୍ଦର କାରର୍ ହକବଳ ଶରର୍ାଗତ।ି

ହଯହତହବହଳ ମନହର ଗଭୀର ବଶି୍ୱାସ ଜହନମ ଆଉ ହସେି ବଶି୍ୱାସ ନୁିଃସର୍ତ୍ଣ
ଥାଏ ହସହତହବହଳ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସେତି ବନ୍ଧା ଏ ହପ୍ରମର ହଡାର ଆେୁରି ମଜଭୁତ
ହୋଇଯାଏ । ଏେି ନୁିଃସର୍ତ୍ଣ ଦୃଢ ବଶି୍ୱାସ ଆମ ମନହର ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାେି ଭରଦିଏି ।

ଏେି ଶରର୍ାଗତି େିଁ ଆମ ପ୍ରହତୟକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପିପାଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପି୍ତ ନମିହେ
ଏକମାତ୍ର ମହେୌଷଧି ।

ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଶରର୍କୁ ଯିବା ମାହନ ମନରୁ ସବୁ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷ୍ା , ବଷିାଦ
ଓ ର୍ଘରୃ୍ାକୁ ତୟାଗ କରି ହକବଳ ତାଙ୍କ ଦବିୟ ହପ୍ରମ ପାଇଁ ୋଳାୟିତ ହେବା ଏବଂ
ତାଙ୍କରି ନହିଦଣଶତି ଜୀବନ ଅତବିାେତି କରବିା ।ଆହମ ଜହର୍ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆମ
ଜୀବନହର ପାଇଛୁ ଯିଏ ନଜିର ସବଣସ୍ଵ ହଦଇ ଆମକୁ ଭେ ପାଆେି । ଆମକୁ ହସ
ତାଙ୍କରି ଦବିୟ ନାମ, ରୂପ ଓ ଜୀବନ ହଦଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଶାମକୁାରୁ ମକୁ୍ତା
କରଛିେି ।

ସାଇର୍ ର୍େଣମ
ସଶୁ୍ରୀ ସାଇ ନୂତନ ନଆିଲ
ୋଜ୍ୟ  ୁବ୍ ସଂର ାଜ୍କିା
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ଭଗ ାନ ଶ୍ରୀ ସତୟ ସାଇଙ୍କ ନାମ କାନହର ବାଜବିା େିଁ ପରମ
ହସୌଭାଗୟ । ଏମତିି ପରହମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆହମ ଆମ ଜୀବନର ଏକାେ
ସାଥୀ ରୂହପ ପାଇଛୁ ଯାୋଙ୍କ ହପ୍ରମ ପାଇଁ ଏ ବଶି୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୟାକୁଳ, ହସେି
ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦବିୟ ସ୍ଵରୂପକୁ େୃଦୟହର ରଖି ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତହଳ
ଅପଣର୍ କରହିଦବା େିଁ ଆମର ସବଣହଶ୍ରଷ୍ଠ ଧମଣ ।

ହେ ପି୍ରୟତମ ବନୁ୍ଧ, ଦୁନଆିର ସବୁ କଛିି ବଦଳି ଗହେ ବି ତୁମ ପାଇଁ
ହପ୍ରମ ହକହବ ନ କମଯିାଉ, ଜୀବନର ପ୍ରତଟିି ମେୂୁର୍ତ୍ଣ ତୁମ ହପ୍ରମହର ଆହ୍ଲାଦତି
ହେଉ । ଆମରି ପ୍ରହତୟକ ଚେିା, ବଚନ ଓ କମଣହର ତୁମ ହପ୍ରମ ପ୍ରତଫିଳତି
ହେଉ। ତୁମ ଚରର୍ହର ଆମକୁ ଶରର୍ ଦଅି ହେ ସ୍ଵାମୀ । ତୁମ ବନିା ଏ ସମଗ୍ର
ସଂସାର ମେୂୟେୀନ, ତୁଚ୍ଛ । ସ୍ଵାମୀ ସବୁ କଛିି ବନ୍ଧନରୁ ମକୁ୍ତ କରି ହକବଳ ତୁମରି
ଶରର୍ ପ୍ରଦାନ କର।

ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜହର େିଁ ଆମର େକ୍ଷ୍ୟ ରେଛିି ।ତୁମରି ହଦଇଥିବା
ମୋମନ୍ତ୍ର ନୁିଃସ୍ଵାଥଣ ହସବା ଏବଂ ନୁିଃସର୍ତ୍ଣ ହପ୍ରମକୁ ପାହଥୟ କରି ଆହମ ଏେି
ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପଥହର ଆହଗଇ ଯିବୁ । ସାଈଶ ଶରର୍ମ୍ ଗଚ୍ଛାମି ।
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ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ମିରପୁରୀ ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ବଦିୟାଳୟର
ଛାତ୍ର ଭାବହର ତାଙ୍କରି ଛାତ୍ର ହେବାର ଦୁେଣଭ ସହୁଯାଗ ସେ ଦଶଣନ, ସ୍ପଶଣନ ଓ
ସମ୍ଭାଷର୍ର ଅହେତୁକ କୃପା ବଷଣାହର ଭିଜି ଚାେିଥାଏ । ହଯହତହବହଳ ଜୀବନର
ପରମ େକ୍ଷ୍ୟ, ସ୍ଵୟଂ ହବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ସାଇ ନାରାୟର୍ଙ୍କ ସାନ୍ନଧି୍ୟ ପାଉଛୁ,ଜୀବନହର
ଆଉ କର୍ ହୋଡା, ଆଉ କର୍ େକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାହର ? ବାପାଙୁ୍କ ଚଠିି ହେହଖ ।
ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍ର ଆହସ, ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କୃପାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ନରିେର ସାଧନା
ମାଧ୍ୟମହର ପାତ୍ରତା ବହଢଇବା । ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କାୟ, ମନ ଓ  ାକୟହର ପ୍ରୀତ
କରବିା ହମା ଜୀବନର ଏକ ମାତ୍ର ହଧୟ ହୋଇଯାଏ । ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଜୀବନ
ଧାରାହର ନରିେର ସାଧନା ରତ ଜୀବନ ସବୁହବହଳ ୋଳାୟିତ ଥାଏ ତାଙ୍କ
ସମ୍ମଖୁହର ଏକ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ । ଥହର ତୟାଗରାଜ ଆରାଧନା
କାଯଣୟକ୍ରମହର ତାଙ୍କ ସମ୍ମଖୁହର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଭକି୍ତ ହନୈହବଦୟହର ହମାହତ
ୋରହମାନୟିମ ବହଜଇବାକୁ ଥାଏ । ହସଦନି ସ୍ଵାମୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାଙ୍କରି ଅତି
ପାଖହର ବସି କାଯଣୟକ୍ରମ କରବିାକୁ ଡାକହିେ । ସମହସ୍ତ ସମ୍ମଖୁରୁ ଉଠି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ
ପାଖକୁ ଗେୁ । ହସହତହବହଳ ହମା ୋତହର ଗିନି ଥାଏ ଏବଂ କାଯଣୟକ୍ରମହର
ହମାହତ ଗିନି ବହଜଇବାକୁ ହେୋ । କାଯଣୟକ୍ରମ ହଶଷହର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅତି
ସନୁ୍ଦର ସାେ ସବୁ ନହିଜ ପିହନ୍ଧଇହଦଉଥାେ,ି ପାଦ ନମସ୍କାର ହଦଉଥାେି । ହମାହତ
ପଚାରହିେ, ତୁ କର୍ ବଜାଉ ଥିେୁ ? ମଁୁ କେେିି ମଞି୍ଜରା ସ୍ଵାମୀ । ସ୍ଵାମୀ ସହୋଷ
ପ୍ରକାଶ କହେ । ହସଦନି ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହମା େୃଦୟର ପ୍ରାଥଣନା ଜହର୍ଇେି ସ୍ଵାମୀ,
ଆପର୍ଙ୍କ ସମ୍ମଖୁହର ଭଜନ ଗାଇବାର କୃପା କରେୁ । ସ୍ଵାମୀ ଆଶୀବଣାଦ ପ୍ରଦାନ
କହେ । ହସଦନି ମଁୁ ଅନୁଭବ କେି ସାଧନାହର ହକୌର୍ସି ଜନିଷି ହଛାଟ ନୁେଁ ।
ଯାୋକୁ ମଁୁ ସାମାନୟ ମଞି୍ଜରା ଭାବୁଥିେି, ତାୋ େିଁ ହମାହତ ଗାନ ପି୍ରୟଙ୍କ ଆେୁରି
କୃପାର ଅଧିକାରୀ କରାଇପାରଥିିୋ ।କଏି ଜାର୍ିଥିୋ ଏହତ ଶୀଘ୍ର ହସେି ଅନନି୍ଦୟ
ସନୁ୍ଦର ରୂପ ଆମ ସମ୍ମଖୁରୁ ଅେେତି ହୋଇଯିବ ହବାେି । ଜହର୍ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ତା
ଠୁ ବଳି ଦାରୁର୍ କଷ୍ଟ କର୍ ହୋଇପାହର, ଯିଏ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନଧି୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଟହିର ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କରି ପାଖହର ରେବିାର ଇଚ୍ଛା ହପାଷର୍ କରି ର୍ଘରକୁ ଆସି ନଥାଏ । କେୁି ତାୋ
ଥିୋ ବଧିି ନଦି୍ଧଷି୍ଟ । ସଚରାଚର ଜଗତହର ପରବିୟାପ୍ତ ସାଈଶ୍ୱର, ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତି
ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ଅନୁଭବ କରବିାର ମହେୌଷଧି ଦବିୟ ନାମସ୍ମରର୍ ରୂହପ ପ୍ରଦାନ

ତ୍ୱରମବ୍ ର୍େଣମ ମମ
ଶ୍ରୀ ରର୍ୈରଳନ୍ଦ୍ର କୁମାେ ର୍ତପର୍ୀ
ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ଛାତ୍ର ତର୍ା ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ 
ମିେପୁେୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବ୍ଦିୟାଳୟ, ପ୍ରର୍ାନ୍ତି ନଲିୟମ
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କରଗିହେ ଏବଂ ପ୍ରତଟିି ଭଜନ ହୋଇଗୋ ହମାର ଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ସେ
କହଥାପକଥନର ମାଧ୍ୟମ, ତାଙୁ୍କ ସଦା ପାଖହର ପାଖହର ଅନୁଭବ
କରବିାର ମାଧ୍ୟମ । ସ୍ମରର୍ ମାତ୍ରହକ ତାଙ୍କ ଦବିୟ ଉପସ୍ଥିତରି ଅନୁଭବ ସଦି୍ଧ
ଗାଥାହର ଜୀବନର ପ୍ରତକି୍ଷ୍ର୍, ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ ପରପିୂର୍ଣ ହୋଇ ଚାେିଛି ।

ନାମସ୍ମରର୍ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପାଇବାର ସରଳ ମାଗଣ ନାେିଁ । କଳଯିୁଗର
ସବଣହଶ୍ରଷ୍ଠ ସାଧନା ଏୋ । ଥହର ଦଶେରା କାଯଣୟକ୍ରମର ବନିଦି୍ର ରଜନୀ ପହର
ସକାଳୁ ର୍ଘରକୁ ହଫରୁଥାଏ । ବନୁ୍ଧ ମାନଙ୍କ େରଶିଙ୍କର ଦଶଣନର ଅଭିଳାଷ
ହଯାଗଁୁ ହସମାନଙ୍କ ଅନୁହରାଧ ରଖି ଭେହର ହଶାଇ ପାରନିଥାଏ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ
ହସମାନଙ୍କ ସେତି ବାୋରଗିେି । େରଶିଙ୍କରହର କଛିି ଆନନ୍ଦମୟ ମେୂୁର୍ତ୍ଣ
କହଟଇ ହଫରୁଥାଉ l ରାସ୍ତାହର ଅହନକ ଥର ଗାଡି ରଖି ମେୁଁ ହଧାଉଥାଏ
କାହଳ ଆଖି ୋଗିଯିବ l ଉଦୟାନବନ୍ଦ ଠାହର ସମସ୍ତ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଅନୟ ଏକ ଗାଡହିର
ଖରଆିର ପହଠଇ ମଁୁ ଏକୁଟଆି ହଫରୁଥାଏ ନୂଆପଡା l ଗାଡହିର ପୂଜୟ ଶ୍ରୀ
ପି.ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ମଉସାଙ୍କ ଦଶେରା ବାର୍ତ୍ଣା audio ସତସଙ୍ଗ ଶୁରି୍
ଶୁରି୍ ଆସଥୁାଏ । ଭଗବାନ ହକମିତି ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କହେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷ୍ା
କହେ ହଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ େଜୟା ନବିାରର୍ କହେ, ହକଉଁଠି ହୋଧା ଅରର୍ୟହର ନଜିକୁ
ପ୍ରକଟତି କହେ ଏମିତି ଅହନକ । ମନହର ଅହନକ କଥା ଭାବୁଥାଏ… କ’ର୍
ହମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସହିବ ହଯହତହବହଳ ହମା ଜୀବନହର ବପିର୍ତ୍ି
ଆସବି ? ନୂଆପଡା ପାହଖଇ ଆସେିାର୍ି ଭାବି ଖସୁି ହେଉଥାଏ । ପେଞ୍ଚେିା
ପହର ଆରାମହର ଖାଇକି ହଶାଇ ପଡବିି । ଦୀର୍ଘଣ ଦନିର ପରଶି୍ରମହର ଅତି କଲାେ
ହୋଇପଡଥିାଏ l କେୁି ଏ କର୍ ହେୋ ? େଠାତ ଗାଡହିର େିଁ ତା ଆଖି ୋଗି
ଗୋ । କଛିି କ୍ଷ୍ର୍ ମଧ୍ୟହର ସବୁ ଓେଟ ପାେଟ ହେଇଗୋ । ଗାଡି ଆଉ
କାବୁହର ନ ଥିୋ । ହବ୍ରକ େହଗଇବା ପାଇଁ ହଚଷ୍ଟା କହେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ନଜି
ଅକି୍ତଆରହର ନଥିୋ l କରବିି କର୍ ? ଈଶ୍ୱର େିଁ ଭରସା ଜାରି୍ ଭଗବାନ ଙ୍କ
ନାମକୁ ତନିି ଥର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵର ହର ହନେି l ଗାଡଟିି ଏକ ବୃକ୍ଷ୍ହର ବାହଡଇ ହୋଇ
ରେଗିୋ । ତାର ଶବ୍ଦ ଏହତ ହଜାର ଥିୋ ହଯ ପାଖହର ରେୁଥିବା ହୋକ
ମାହନ ହଦୌଡି ଆସହିେ l ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟହର କଥା ହେଉଥାେି ଆଉ ନ ଥିବ
ହୋକଟା, ମଦ ପିଇ କି ଗାଡି ଚଳାଉଥିୋ ହବାହଧ,ଏମିତି ହକହତ କଥା l
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯଣୟହର ପକାଇ ଗାଡରୁି ଆରାମହର ବାୋରି ଆସେିି, କେେିି ହମା
ପ୍ରଭୁ ହମାହତ ରକ୍ଷ୍ା କରହିଦହେ । ସମହସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯଣୟ । ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା
ପହର ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବତି ହକମିତି ? ହେହେ ମଁୁ ମହମଣ ମହମଣ ଅନୁଭବ
କରୁଥାଏ େୀଳାଧାରୀଙ୍କ େୀଳା । ନାମସ୍ମରର୍ର ଚମତ୍କାର ଏମିତି ହଯ
ହମା ଶରୀରହର ସାମାନୟତମ କ୍ଷ୍ତ ବି ନ ଥିୋ ।
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ଗାଡରି କଛିି କ୍ଷ୍ତି ହୋଇଥିୋ ଯାୋ ପହର ଠକି ହୋଇପାରେିା l ଅର୍ଘଟର୍  ଧିି
ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଥିୋ କେୁି ନାମସ୍ମରର୍ର ପ୍ରଭାବହର ପୁନଜଣୀବନ ପାଇେି ହଯମିତି l

ଆଉ ଥହର ଏମିତି ଅନଦି୍ରା ହର ଗାଡି ଚହେଇବନି ହବାେି ପର୍ କେି,
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହକହତ େଇରାର୍ କରବିି ହଯ ? ଥହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମସ୍ମରର୍
କରବିାର ସମୟ ପାଇୋ ନି କେୁି ଭଗବାନ ହମାହତ ରକ୍ଷ୍ା କହେ । ହବାହଧ
ବୟାଙ୍କ ବାୋନସ୍ ଅଧିକ ଥିୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ହର l ବାଇକହର ଯାଉଥାଏ
ଏକ ଭଜନ କାଯଣୟକ୍ରମ ପାଇଁ । ହର୍ଘାର ଜଙ୍ଗେହର ଯାଇ ଗାଡଟିା ରେଗିୋ l ଏ
ନଛିାଟଆି ସ୍ଥାନହର ଗାଡି ହକମିତି ବନ୍ଦ ହେୋ ? ହପହୋେ ସରି ଯାଇନି ତ ?
ଅହନକ ପ୍ରଶନ । ଗାଡି ଆଉ ଥହର ଷ୍ଟାଟଣ କରବିାକୁ ହଚଷ୍ଟା କେି । ଏ କର୍ ?
ଆରାମ ହର ଷ୍ଟାଟଣ ହୋଇଗୋ । ହେହେ ସାମନାହର ଯାୋ ହଦଖିେି ଆଖିକୁ
ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରୁନଥାଏ । ସାମନାହର ହପାେ ଭାଙି୍ଗ ପଡଥିାଏ । ମହନ ମହନ
ଭାବୁଥାଏ ଏଥର ତ ଡାକବିାର ସମୟ ପାଇେିନି ହେହେ ତୁହମ ଆସନ୍ନ ବପିର୍ତ୍ିରୁ
ରକ୍ଷ୍ା କରବିାକୁ ଆସଗିେ ସ୍ଵାମୀ । ନାମସ୍ମରର୍ ସାଧନାହର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର
ହୋଇଯାଆେି । ଆଖିପତା ଆଖିକୁ ରକ୍ଷ୍ା କୋ ଭଳି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷ୍ା
କରେି l ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁହମ ସ୍ମରର୍ହର ମିତ୍ର େୁଅ, ହସବାହର ବଶୀଭୂତ େୁଅ ଏବଂ
ଆତ୍ମ ସମପଣର୍ହର ସାକ୍ଷ୍ାତ ପ୍ରକଟତି େୁଅ ।ଏ ଜୀବନ ତୁମର ଦାନ । ଜୀବନର
ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ ତୁମପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାହର ସଦା ଭରପୁର ରେଥିାଉ । ତୁମରି ନହିଦଣଶତି
ପଥହର ସଦା ହମାର ୋତ ଧରି ଜୀବନହର ଆହଗଇ ନଅି ।

ତ୍ଵହମବ ଶରର୍ମ ମମ ।
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ମଁୁ ହଯଉଁଠାହର ଜନମ ଗ୍ରେର୍ କେି, ହଯଉଁ ପରହିବଶହର ବଢେିି, ଶକି୍ଷ୍ା
ୋଭ କେି ତାୋ ସବୁ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଅହଶଷ କୃପା ଫଳହର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।
ହସଥିୋଗି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖହର ମଁୁ ଚରି ଋର୍ୀ ଓ କୃତଜ୍ଞ । ଭଗବାନ ହମା ପାଇଁ
ହଯଉଁ ପିତାମାତା ହଯାଗାଇ ହଦଇଥିହେ,ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଫଳହର ହସ ର୍ଘହର
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ଆଗରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରସିାରଥିିହେ। ଜନମ ହବଳଠାରୁ ତାଙ୍କରି
ଆଶି୍ରତ ହୋଇ,ତାଙ୍କରି ଆଦଶଣହର ଅନୁପ୍ରାରି୍ତ ହୋଇ, ତାଙ୍କରି ସଂଗଠନହର
ହଯାଗଦାନ କର,ି ସଂସାରହର ଅନୟ ବୟକି୍ତ ବହିଶଷଙ୍କ ଠାରୁ କଞି୍ଚତି ଅେଗା
ପ୍ରକାରର ହେବା ଏୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କୃପା ତଥା ପିତାମାତାଙ୍କ ହପ୍ରରର୍ା ଛଡା ଅନୟ କଛିି
ନୁେଁ । ସ୍କେୁ ଶକି୍ଷ୍ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର,ି କହେଜ ପାଠପଢା ସେତି, ୋତହକାର୍ତ୍ର
ୋସେ କରବିା ପଯଣୟେ ହସମାହନ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେତି ଭଗ ାଙ୍କର ଶକି୍ଷ୍ାକୁ ମଧ୍ୟ
ହମା ମନହର ସଂଚାରତି କରଥିିହେ। ଯାୋ ଫଳହର ପ୍ରହତୟକ ପଦହକ୍ଷ୍ପହର
ହସମାହନ ହମାହତ ଜଗିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଭିଳି ସଠକି ମାଗଣହର, ଜଗିରଖି
କାଯଣୟ କରବିାକୁ ପହଡ ତାୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକି୍ଷ୍ା ଅନୁସାହର ସବୁହବହଳ ମାଗଣ
ଦଶଣନ କରି ଆସୁଥିହେ। ବାଳୁତ କାଳରୁ ସ୍କେୁ ଶକି୍ଷ୍ା ସେତି, ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ହସବା
ସଂଗଠନର "ବାଳ ବକିାଶ" କାଯଣକ୍ରମହର, "Pre-Sevadal" କାଯୟକ୍ରମହର
ତଥା ସଂଗଠନର ପ୍ରହତୟକ କାଯଣୟହର ହଯାଗଦାନ କରବିାର ଅବସର ଓ ସହୁଯାଗ
ହଦଇଥିହେ । ଏଥି ସେତି ଭଗବାଙ୍କର ଜନମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସେତି ହସଠାହର
ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତହିର ହସବା କରବିାର ସହୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିହେ । ଯାୋ
ଫଳହର ଭଗବାନଙ୍କ ସେତି ଜଡତି ହେବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତକୁି ପ୍ରହତୟକ
ପଦହକ୍ଷ୍ପହର ଉପେବ୍ଧି କରବିା ସେତି, ତାଙ୍କରି ମାଗଣକୁ ଅବେମବନ କରି ଜୀବନ
ଯାପନ କରବିା,ହମା ମନହର ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିୋ। ତାୋ ସେତି ସଂଗଠନର
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଯଣୟକ୍ରମ ଗୁଡକୁି ଆମ ନଜି ର୍ଘହର କରବିା ଓ ହସଥିହର
ହଯାଗଦାନ କରବିାର ସହୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମହର ହମାହତ ପ୍ରଦାନ
କରଥିିହେ ।

ସମୟ ଗଡଚିାେିବା ସେତି ଚାକରିି ହକ୍ଷ୍ତ୍ରହର ହଯାଗ ହଦବାହର ମଧ୍ୟ
ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ସାୋଯୟ ବାରମବାର ଉପେବ୍ଧି କରଛିି । ଓଡଶିାର ହଯଉଁ
ସବୁ ଜାଗାକୁ ଚାକରିୀ ହକ୍ଷ୍ତ୍ରହର ଭ୍ରମର୍ କରଛି,ିହସଠାହର ଭଗବାନ ହମା ସେତି
ଅଛେ।ି ତାୋ ଅନୁଭୂତ େୁଏ । ମଝହିର ମଝହିର ଏଭଳି ପରସି୍ଥତିି ଆହସ,

ସାଈର୍ ର୍େଣଂ ଗଚ୍ଛ।ମି"
ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ୍ ନନ୍ଦ
କଟକ
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ହଯଉଁଠାହର ଭଗବାନଙ୍କ ସାୋଯୟ ହୋଡା େୁଏ । ହସଭଳି ପରସି୍ଥିତହିର ମଧ୍ୟ
ହମାହତ ବେୁବାର ସାୋଯୟ କରଛିେି । ହଯହତହବହଳ ଅଜଣୁନ ତାଙ୍କର
ମହନାବଳ େରାଇଥିହେ ଓ ନଜିର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ସେତି ଯୁଦ୍ଧ କରପିାରହିବ ନାେିଁ
ହବାେି କେଥିିହେ, ହସହତହବହଳ ଭଗବାନ ତାଙୁ୍କ ସାୋସ ପ୍ରଦାନ କରଥିିହେ
ଓ ତାଙ୍କ ସେତି ସବୁହବହଳ, ସବୁ ପରସି୍ଥିତହିର ରେଥିିହବ ହବାେି ପ୍ରତଶିତୃି
ହଦଇଥିହେ । ଅଜଣୁନଙୁ୍କ ପ୍ରତୀକ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ହସ ଏେି ଅଭୟ
ହଦଇଛେି । ହତରୁ୍ ଏେି ବଚିତି୍ର ସଂସାରହର ଭଗବାନ ହେଉଛେି ଏକମାତ୍ର
ସାଧୁ, ଯିଏ ଆମ୍ଭ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହତୟକ ପରସି୍ଥିତହିର ଜଗି ରେଥିାେି । ସବୁହବହଳ
ସବୁ ପରହିବଶହର ସବୁ ପରସି୍ଥିତହିର ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତକୁି ଉପେବ୍ଧ କରବିା
ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ଣବୟ। ଏେି ମନୁଷୟ ସମାଜହର ସମହସ୍ତ ସ୍ଵାଥଣବାଦୀ
କେୁି ଭଗବାନ ହେଉଛେି ଜହର୍, ଯାୋଙ୍କର ହକୌର୍ସି ସ୍ଵାଥଣ ନଥାଏ,
ସଦାହବହଳ ସବୁଠାହର ଅନୟମାନଙୁ୍କ ସାୋଯୟ କରବିାହର ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ।

ପିୋଦନିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂଗଠନହର ହଯାଗହଦଇ, ବାଳ
ବକିାଶର ପ୍ରଥମ ପଯଣୟାୟହର ଥିବା ସମୟହର ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ଠିାହର ୧୯୮୩
ମସେିାହର ଏକ ବାଳ ବକିାଶ ସମାହବଶହର ହଯାଗ ହଦବାର ସହୁଯାଗ
ମିଳଥିିୋ । ହସ ସମୟହର ଗୁପ-୧ ର ଛାତ୍ର େସିାବହର ହମା ପରବିାରର
ସମସ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ସେତି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍କୁି ଯାତ୍ରା କରଥିିେୁ। ହସଠାହର ପେଞ୍ଚେିା
ପହର ନଜିର ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ପାଖହର ମଁୁ ଅେଗା ହୋଇ ରେଥିିେି। ଏପରକିି ନଜି
ନନା,ହବାଉ ଓ ଭଉର୍ୀମାନକଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଅେଗା ହୋଇ ଯାଇଥିେି।
ହସଠାହର ରେର୍ୀ ସମୟହର ଥହର ସନ୍ଧୟା ସମୟହର ପ୍ରବଳ ଝଡ ହତାଫାନ
ସେତି ବଷଣା ପବନ ଖବୁ୍ ହଜାରହର ହୋଇଥିୋ । ଆହମ୍ଭମାହନ ହଯଉଁଠାହର
ରେଥିିେୁ ତାୋ ଏକ ବଡ ତମବୁ ସଦୃଶ ଥିୋ । ଏେି ବଷଣା ହତାଫାନ ସମୟହର
ତାୋ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ରୂହପ ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଥିୋ । ୋଇନ କଟି ଯାଇ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର
ହୋଇଯାଇଥିୋ । ହସେି ସମୟହର ହମା ଗୁରୁଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭଗବାନଙୁ୍କ
ସ୍ମରର୍ କରବିାକୁ କେଥିିହେ । ଆହମ୍ଭମାହନ ହସଠାହର ସାଇରାମ- ସାଇରାମ
କେି ତାଙୁ୍କ ସ୍ମରର୍ କରୁଥାଉ । କଛିି ସମୟ ପହର ବଷଣାର ତାଣ୍ଡବ ଥମିୋ ।
ହସବାଦଳ ଭାଇମାହନ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହସଠାରୁ ଏକ ସରୁକି୍ଷ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ
ହନଇଗହେ। ହସଠାହର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସାଦ ହସବନ କରାଯାଇଥିୋ। ହସେି
ସମୟହର ଏକ ଖବର ପେଞ୍ଚେିା ହଯ, ଭଗବାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଶଣନ
ହଦବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ।ି ଆହମ୍ଭମାହନ ସମହସ୍ତ ସଫା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରଧିାନ କରି
ଅନୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଗେୁ । ହସଠାହର ଭଗବାନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପାଦ
ନମସ୍କାର ଗ୍ରେର୍ କରବିାକୁ କେଥିିହେ । ହସହତହବହଳ ହଛାଟ ପିୋ
େସିାବହର ମଁୁ ତାୋ ବୁଝପିାରନିଥିେି ।
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କେୁି ପହର ତାୋ ହମା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅନନୟ ଆଶୀବଣାଦ ଥିୋ
ହବାେି ଜାର୍ିପାରେିି।

ଯୁବକ ବୟସହର ପାଦ ହଦୋ ପହର, ହସଭଳି ପ୍ରଶାେଠିାହର
୧୯୯୭ ମସେିାହର "ସବଣ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ସମି୍ମଳନୀ"ହର ହଯାଗ ହଦବାର
ଭଗବାନ ଏକ ସହୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରଥିିହେ। ପଥୃିବୀର ବଭିିନ୍ନ ହଦଶରୁ ବେୁ ଯୁବ
ଭାଇ, ଭଉର୍ୀମାହନ ହସଥିହର ହଯାଗଦାନ କରଥିାେ।ି ହସେି ସମୟହର ପ୍ରଶାେି
ସଭାମଣ୍ଡପ" ମଣ୍ଡପହର ହସେି ସମାହବଶ ଚାେିଥାଏ । ଓଡଶିାର ହଯଉଁ ଦନି
ସାଂସ୍କତୃକି କାଯଣୟକ୍ରମର ହଯାଜନା ଥାଏ, ହସେଦିନି ଓଡଶିାର ଯୁବ ବଭିାଗର
ଦୁଇଗୁର୍ ଭାଇଙୁ୍କ, ହସେି ଦନିର କାଯଣୟକ୍ରମର ଏକ ସନୁ୍ଦର ନମିନ୍ତ୍ରର୍ ପତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପ
ଭଗବାନଙୁ୍କ ଅପଣର୍ କରବିାର ସହୁଯାଗ ହମାହତ େଠାତ୍ ମିଳଗିୋ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ
I.S.Rao ମଉସା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୋତା ମଉସାଙ୍କ ତୋବଧାନହର
ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମଖୁକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ହମାହତ ମିଳଥିାଏ ।
ପିୋହବଳୁ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଦୂରରୁ ଦଶଣନ କରବିା ଓ ପହର ପହର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ
ଯିବାର ହଯଉଁ ଅନୁମତ,ିତାୋ ହକବଳ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ େିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ହସେି ସମୟହର ହସ ତାଙ୍କର ସକୂ୍ଷ୍ମ ସ୍ଵରହର ହତେୁଗୁହର ହମାହତ ପଚାରଥିିହେ-
"ଆସଗିେୁ", "ହକଉଁ ଦନି ଆସେୁି“ ? ତାଙ୍କରି ଶରର୍ହର ରେି ହସେି
କାଯଣୟକ୍ରମହର ଓଡଶିା ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସେତି ମିଶି ତାଙ୍କରି ସମ୍ମଖୁହର ଏକ
ଭକି୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ପରହିବଶର୍ କରବିାର ସହୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ମିଳଥିିୋ ।

ପିୋଦନିରୁ କୁନି ତବୋ ବାଜାଇବାହର ହମାର ବେୁତ ଆଗ୍ରେ ଥିୋ ।
କ୍ରହମ କ୍ରହମ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସାଥିହର ତାୋ ମଧ୍ୟ ବଢବିାହର ୋଗିୋ ।
ହମାର ବାଦୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜାଇବାର ହକୌଶଳକୁ ହଦଖି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଅଜା
ହମାହତ ବାଦୟଯନ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷ୍ା କରବିା ୋଗି ହପ୍ରରର୍ା ହଦଇଥିହେ । ହତରୁ୍ ସ୍ଵଳ୍ପ
କଛିଦିନି ପାଇଁ ମଁୁ ଶକି୍ଷ୍ା କରବିା ପାଇଁ ଜହର୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିେି। ବାଦୟ
କଳା ଶକି୍ଷ୍ା ସେତି ମଝହିର ମଝହିର ପରୀକ୍ଷ୍ାର ସମ୍ମଖୁୀନ ହେବାକୁ ପହଡ। କେୁି
ମଁୁ ହସେି ପରୀକ୍ଷ୍ାହର ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାହର ନାେିଁ । ଅଭଳି କଛି ି ଦନି ବତିେିା
ପହର ମଁୁ ହସେି ଶକି୍ଷ୍ା ହକନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କେି ନାେିଁ । ତା ପୂବଣରୁ ଆମ
ସଂଗଠନର ବଭିିନ୍ନ ଭଜନ କାଯଣୟକ୍ରମହର ମଁୁ ତବୋ ବଜାଉଥାଏ । ହତରୁ୍ ମଁୁ
ଭାବୁଥାଏ ହଯ, ଭଜନହର ମଁୁ ବାଦୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ପାରୁଛ,ି ବାଦୟଯନ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷ୍ା
ହକନ୍ଦ୍ରହର କାେିଁକି ବଜାଇ ପାରୁନାେିଁ । ହତରୁ୍ ଆମ ର୍ଘହର ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ
ର୍ଘହର, ତାଙ୍କରି ସମ୍ମଖୁହର ମଁୁ ଯାୋ ଶକି୍ଷ୍ା କରଛି,ି ତାକୁ ଆଗକୁ ଚୋଇ ରଖିବ।ି
ଏୋ ହବାହଧ ଥିୋ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଯାୋ ଫଳହର ବର୍ତ୍ଣମାନ ପଯଣୟେ ତାୋ
ବଢି ଚାେିଛି ପହଛ କମିନାେିଁ । ଏବଂ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଅହନକ ଯାଗାହର
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ଅହନକ କଳାକାରଙ୍କ ସେତି ବଜାଇବାର ସହୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ମିଳଛି।ି
ହଯହତହବହଳ ମଁୁ MBA ପାଠୟକ୍ରମହର ନାମ ହେଖାଇଥିେି,

ହସହତହବହଳ ଭୁବହନଶ୍ୱରର ଏକ ର୍ଘହରାଇ କହେଜହର ହମାର ପାଠପଢା
ଚାେିଥାଏ। ହସେି ସମୟହର ହସଠାହର ପ୍ରହତୟକ ଗୁରୁବାର ଦନି ଆମର ଏକ
prayer class ଥାଏ । ହସଥିହର ପ୍ରଥମ ହଯଉଁଦନି ଅଂଶ ଗ୍ରେର୍ କେି
ହଦଖିେି, ହସଠାହର ସତୟସାଇ ଓ ଶରିଡିି ସାଇଙ୍କର ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ଣୀ ସ୍ଥାପନ
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିୋହବଳୁ ଶକି୍ଷ୍ା କରଥିିବା ସାଇ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ହସଠାହର ଗାନ
କରାଯାଉଛି । ହସଥିହର ମଧ୍ୟ ହମାହତ ହଯାଗଦାନ କରବିାର ସହୁଯାଗ ମିଳଥିିୋ
। ପହର ପହର ହସଠାହର ହମାର finance class ର ଜହର୍ ଶକି୍ଷ୍କଙ୍କ ଠାରୁ
ଶକି୍ଷ୍ା କରବିାର ହସୌଭାଗୟ ହମାହତ ମିଳଥିିୋ, ଯିଏ କି ଜହର୍ ପ୍ରଶାେରି ଛାତ୍ର
ଥିହେ। ହସେି ସମୟହର ଆମର ହଗାଟଏି study tourର କାଯଣୟକ୍ରମ ଥିୋ
ବାଙ୍ଗାହୋର ଠାହର। ବାଙ୍ଗାହୋର ପେଞ୍ଚବିା ପହର ଖବର ପାଇେୁ ହଯ
ଭଗବାନ White Field ଠାହର ଅଛେି । ହତରୁ୍ ହସଠାରୁ ଆହମ ସମହସ୍ତ
white field କୁ ଯାତ୍ରା କରଥିିେୁ । ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶଣନ କରବିା ପାଇ,ଁ
ହସଠାହର ହମା କହେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେତି, ଆମ ଗରୁୁଜନ ମାନଙୁ୍କ
ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶଣନ ଓ ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇବାର ସହୁଯାଗ ମିଳଥିିୋ । ଏୋ
ମଧ୍ୟ ଥିୋ ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ ଓ କୃପା । କହେଜ ସମୟହର ହମାର ବେୁବାର
ହଛାଟ, ବଡ ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା ହେଉଥାଏ । ଏପରକିି ହସେି ଦୁର୍ଘଣଟର୍ାହର ହମାର ଜୀବନ
ବଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ । ପହର ପହର ଜାରି୍ବାକୁ ପାଇେି ହଯ, ପିୋଦନିରୁ ତାଙ୍କରି
ଆଶି୍ରତ ଥିବାରୁ ହବାହଧ, ହସ ହମାହତ ପ୍ରତହିକ୍ଷ୍ତ୍ରହର ଜଗି ରେଥିିବା ସହଙ୍ଗ
ସହଙ୍ଗ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବପିଦ ଥିବା ସମୟହର ମଧ୍ୟ ହସ ତାଙ୍କର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ
କରଥିାେ।ି

ଆଜକିାେିର ସମାଜହର ବଭିିନ୍ନ ପରସି୍ଥତହିର, ହସେି ଜହର୍, ଯିଏ
ହକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କର,ି ତାଙ୍କ ନକିଟବତଣୀ
କରାଇଥାଆେ।ି ହକହବହେହେ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛାଡେି ନାେିଁ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପାଖରୁ ଦୁହରଇ ଯାଆେି ନାେିଁ । ତାୋ େିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ । ହସ କେେ,ି
"ତୁହମ ହମାହତ ଛାଡହିଦହେ ବା ହମା ଠାରୁ ଦୁହରଇ ଗହେ ବି ମଁୁ ତୁମକୁ ଛାଡବିି
ନାେିଁ,ତୁମଠାରୁ ଦୁହରଇ ଯିବି ନାେିଁ। ସଦା ସବଣଦା ତୁମକୁ ଜଗି ରେଥିିବ,ି ବପିଦ
ଆପଦରୁ ରକ୍ଷ୍ା କରୁଥିବ,ି ସଠକି୍ ମାଗଣ ପ୍ରଦଶଣନ କରୁଥିବ।ି ତାଙ୍କ କୃପା
ଅତୁଳନୀୟ, ଅହପ୍ରମ ଏବଂ ଅନବିଣଚନୀୟ" ।
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"ହସଦନି ଥାଏ ନହଭମବର ୧୪ ତାରଖି ୨୦୦୬ ମସେିା ଶୁକ୍ରବାର ।
ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହଦବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପରସିରହର ପ୍ରତବିଷଣ
ଭଳି ହମଳାର ଆସର ଜମିଥାଏ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛଡା ଅହନକ ଦୂର ଦୂରାୋରୁ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଧାଇଁ ଆସଥିାେି ମା'ଙ୍କ ଦଶଣନ ପାଇଁ ତଥା ହମଳାହର ଭ୍ରମର୍
କରି କଛି ି ସମୟ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରର୍କୁ ଉପହଭାଗ କରବିା ପାଇଁ । ଦଗିେ ବସି୍ତାରି
େମି୍ବ ଯାଇଥିବା ସଡକ ପଥଟି ସରଳ ଶଶିୁ ଭଳି ନଜିକୁ ପୁେକତି ମହନ କେୁଥାଏ,
ନଜି ବକ୍ଷ୍ ଉପହର େଜାର େଜାର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହବରଙ୍ଗ ହପାଷାକ ଭଳକିି
ଭଳି ପୂଜା ଡାୋ, ଦୂରରୁ ହଦଖିହେ ୋହଗ ସହତ ହଯମିତି ନୀଳ ଆକାଶ ତହଳ
ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତାର ରଙ୍ଗର ପସରା ହମୋଇ ହଦଇଛି ।

ହସହତହବହଳ ମଁୁ ସପ୍ତମ ହଶ୍ରର୍ୀହର ପଢୁଥାଏ । ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ
ଶୁରି୍ଥିେି ମା'ଙ୍କ ଧାମହର ହେଉଥିବା ଏେି ହମଳାହର ଯାୋ ହଖାଜହିେ ମିହଳ।
ମହନ ମହନ ମଁୁ ମନସ୍ଥ କରଥିିେି,ହଯମିତି ହେଉ ପରବିାର ହୋକଙ୍କ ସେତି ହମଳା
ବୁେିଗହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ହଗାଟଏି ଫହଟା ଚତି୍ର ଆର୍ିବ।ି
କାେିଁକନିା ହସହତହବହଳ ମଁୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇଙ୍କ ବାଳବକିାଶ ଗୁପ-୨ର
ଛାତ୍ରୀ । ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପଶଣହର ୨ ବଷଣ ଧରି ଆସି ସାରଛି,ିହେହେ ଆମ ର୍ଘହର
ବାବାଙ୍କ ହକୌର୍ସି ଫହଟାଚତି୍ର ନାେିଁ । ବାବାଙ୍କ କଥା ମହନ ପଡହିେ ମଁୁ ହକବଳ
ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙୁ୍କ ହମା ଭାବନାହର ହଦହଖ । ହମା ମା' ବେୁତ ଈଶ୍ୱରବଶି୍ୱାସୀ
ଅଟେି । ପ୍ରତଦିନି ତାଙ୍କ ସେତି ଠାକୁର ର୍ଘହର ପୂଜା ଓ ସନ୍ଧୟା ଆଳତି ସମୟହର
ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ଅହନକ ଅହେୌକକି କଥା, ଗୀତ ଓ ଭାଗବତ ଶୁହର୍। ଏେି
ସମୟହର ଭଗବାନ ବାବା ହମା ଭାବନାହର ଆସି ଯାଆେି । ଚପଳମତି ମନହର
ମଁୁ ବାବାଙୁ୍କ ପାଏ ଆଉ କ୍ଷ୍ର୍ହକ ପୁରି୍ େୁଚଯିାେି ।

ଏେି େୁଚକାଳି ହଖଳହର ସବୁହବହଳ ବାବା େିଁ ଜତିି ଯାଆେ।ି
ହଯହତହବହଳ ହମା କଥା ତାଙ୍କର ମହନପହଡ ଆସି ହମାହତ ହଦଖା ଦଅିେ,ି ପୁର୍ି
ହକହତହବହଳ େୁଚଯିାେ।ି ମଁୁ ବି ନଜିକୁ ବୁଝାଇ ଦଏି, ହମା ଭଳି ବାବାଙ୍କର ହକହତ
ଝଅି,ପୁଅ ଥିହବ । ସଏି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ
ଦୁୁଃଖ େରର୍ କରହିବ । ହମା ସେତି ସବୁହବହଳ ହକମିତି ରେି ପାରହିବ? ଯଦି ମଁୁ
ତାଙ୍କର ହଗାଟଏି ଫହଟା ହକଉଁଠୁ ଆର୍ି ପାରବିି ତାହେହେ ହମାହତ ୋଗିବ ବାବା
ହମା ସେତି ସବୁହବହଳ ଅଛେ।ି ଏେି ପ୍ରହଚଷ୍ଟାହର ମଁୁ ହମାର ପରବିାର ସଦସୟଙ୍କ

ସାଇଙ୍କ ସହ  ାତ୍ରା
େଞି୍ଜତା ରଜ୍ନା, 
ର୍କି୍ଷୟତ୍ରୀ, ବ୍ଡ଼ଧନଦ ିୟୁ.ଜ୍.ିୟୁ.ପି ବ୍ଦିୟାଳୟ
ବ୍ାରଲେେ
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ସେତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା'ଙ୍କ ହମଳାକୁ ବୁେିବାକୁ ଗେି । ହମଳାହର ପେଞ୍ଚବିା କ୍ଷ୍ରି୍
ମା-ବାପା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହଦବି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଧାଡହିର ଅହପକ୍ଷ୍ା କରି
ରେହିେ । ମଁୁ ଏବଂ ହମା ସାନ ଭଉର୍ୀମାହନ ମିଶି କରି ମା'ଙ୍କ ଦଶଣନ ସାରି
ହମଳା ବୁଳବିାହର ୋଗିେୁ। ହମଳାହର ବୁେୁ ବୁେୁ େଠାତ୍ ହମା ଆଖି ହଗାଟଏି
ଫହଟା ହଦାକାନ ଉପହର ପଡେିା। ହମା ମନ ପୁେକତି ହୋଇଗୋ। ଭାବନାର
େେରୀ କୂଳ େର୍ଘିଂଗୋ । କାଳ ବଳିମବ ନକରି ମଁୁ ହଦୌଡଗିେି ହସେି ଫହଟା
ହଦାକାନୀ ନକିଟକୁ। ହଦାକାନକୁ ଯାଇ ପଚାରେିି ମଉସା, ହମାହତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ
ସତୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଫହଟା ମଳିବି କ?ି ସି୍ମତୋସୟ ମଖୁହର ହଦାକାନୀ ମଉସା
କେହିେ, ମଁୁ ହଦଖଛୁି ମା। ମଁୁ ଅପେକ ନୟନହର ହଦାକାନହର ଥିବା
ଫହଟାଗୁଡକୁି ଅନାଇ ମଁୁ ହସେି ଦବିୟ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ହଖାଜୁଥାଏ । ଏେି ସମୟହର
ହଦାକାନୀ ମଉସା ନରୁିତ୍ସାେତି ସ୍ଵରହର କେହିେ,"ନାଇଁ ହର ମା ଭଗବାନ
ସତୟସାଇଙ୍କ ଫହଟା ନାେିଁ,ଅଳ୍ପ ହକହତାଟି ଥିୋ, ସରଯିାଇଛ।ି" ହଦାକାନୀ
ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ନାେିଁ ଶବ୍ଦ ଶୁରି୍ ହମା ମନ ଦୁୁଃଖହର ଭାରଗିେ। ମନର ଖସୁି
ଝରା ହଶଫାଳି ଭଳି କ୍ଷ୍ର୍କହର ଝରପିଡେିା । ଆଖି ହୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗୋ।
ସ୍ଥିର ଭାହବ ଛଡିା ହୋଇ ହସେି ଦବିୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପ କଳ୍ପନା କେୁଥାଏ। େଠାତ୍
ମହନ ପଡେିା ବାଳବକିାଶହର ଗୁରୁମା କେୁଥିହେ ଭଗବାନ ବାବା ଆମ ଭକି୍ତକୁ
ପରୀକ୍ଷ୍ା କରେି । ଆଉ ଆହମ ଯଦି ଭକି୍ତହର ତାଙୁ୍କ ହଦଖିବାକୁ ଚାେିଁବା
ତାୋହେହେ ହଯ ହକୌର୍ସି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପହର ତାଙୁ୍କ ପାଇ ପାରବିା। ଏେି
ଭାବନା ପୁରି୍ ଥହର ହମା ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ, ଉଦପି୍ତ ଓ ପୁେକତି କରଥିିୋ । ମଁୁ
ଆଖି ହଖାେି ହଯଉଁ ଫହଟାକୁ ହଦଖିେି ହସଇଠି ହମାହତ ଭଗବାନ ବାବା
ଦୃଶୟମାନ ହେହେ, ମଁୁ ହଗାଟି ହଗାଟି କରି ସବୁ ଫହଟା ହଦଖଥୁାଏ। ସବୁ
ଫହଟାହର ହମାହତ ହସେି େୀଳାମୟ ଦବିୟପୁରୁଷ ହଦଖାଯାଉଥାେି । ମଁୁ ଭାବ
ବେିବଳ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ହମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋତକ ବେି ଯାଉଥାଏ।
ହଦାକାନୀ ମଉସା ହମାହତ ଏେି ଅବସ୍ଥାହର ହଦଖି କେହିେ "ରେ ମା ମଁୁ ଆଉ
ଥହର ହଦଖଛୁି ତୁ ମନ ଦୁୁଃଖ କରନା।" ହସମିତି ଛଡିା ହୋଇ ମଁୁ ହସେି
େୀଳାମୟଙ୍କ ଅମତୃ ରୂପକ ଦଶଣନକୁ ପାନ କରୁଥାଏ । େଠାତ୍ ହଦାକାନୀ ମଉସା
କେହିେ "ମା ହନ ହତାର ଫହଟା ହନ"। କି ସନୁ୍ଦର ଫହଟା? ହମା ହବନି ନୟନ
ଅଟକି ଗୋ,ହସେଦିନି ହସେି ଫହଟାହର ଦବିୟ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ହଦଖି ହମା ଚତୁୁଃପାଶ୍ୱଣ
ସାଇମୟ ହୋଇଗୋ। ହସେଦିନି ଠାରୁ ଆଜି ପଯଣୟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ
ହମା େୃଦୟ ମନ୍ଦରିହର ଅଧିଷ୍ଠତି ହଦବତା।"
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ଅତୀତକୁ ମହନପକାଇହେ ମହନେୁଏ ଭଗବାନ ସାଇବାବା
ହମା ବାେୟକାଳରୁ ଧୂପ ପାଉଁଶ ବଭୂିତି ରୂପହର ହମା ମନହର ରେଯିାଇଥିହେ ।
ସାଇବାବା କଏି କର୍ କଛିି ଜର୍ାନଥିୋ, ହେହେ ସନ୍ଧୟା ପ୍ରାଥଣନା ପହର ବଭୂିତି
ମଥାହର େଗାଇ ପାଠ ପଢବିା ଆରମ୍ଭ କରହିଦଉଥିେୁ । ଜୀବନହର ସଖୁହବହଳ
ଭଗବାନଙୁ୍କ ସ୍ମରର୍ ନକହେ ବି ଦୁୁଃଖ ସମୟହର ସ୍ମରର୍ କରଥିାଏ । ଏମିତି ସମୟ
କ୍ରହମ ବାବାଙ୍କ ଚରର୍ହର ସପରବିାହର ଶରର୍ ପଶେୁି । ପ୍ରଭୁ ଶରର୍ହର ରେବିା
ପହର ଆମ ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଥିୋ । ଆମ ଜୀବନ ସଗୁମ, ସରୁକି୍ଷ୍ତ ଓ
ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିୋ । ପ୍ରତି ହକ୍ଷ୍ତ୍ରହର କରୁର୍ାମୟ ଜୀବନକୁ କରୁର୍ାସକି୍ତ
କରି ଚାେିଛେି । ତାଙ୍କର ଉକି୍ତ ଅନୁସାହର, "ଆହମ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ପାହଦ ଅଗ୍ରସର
ହେହେ, ହସ ଆମ ଆଡକୁ ଶହେ ପାଦ ଆସେି । "ଆହମ ଡାକବିା ଆଗରୁ
ଭଗବାନ ଆମର ଆବଶୟକତାକୁ ପୂରର୍ କରବିା ପାଇଁ ପେଞ୍ଚି ଥାଆେି । ବପିଦରୁ
ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାଆେି । ଜୀବନହର ପ୍ରତକି୍ଷ୍ହର୍ ତାଙ୍କର କୃପା ଅନୁଭୂତ େୁଏ ।

ଜୀବନହର ଅହନକ ମିରାକଲି୍ ର୍ଘଟଛି,ି ତନମଧ୍ୟରୁ ହଗାଟଏି ଏଠାହର
ଉହଲ୍ଲଖ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ହସେି ଶରର୍ରକ୍ଷ୍ର୍ ସାଇଙ୍କ ଚରର୍ହର ହକାଟି ପ୍ରର୍ତି
ଜର୍ାଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରେ ଭିକ୍ଷ୍ା କରୁଛି ତାଙ୍କର େୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରବିାକୁ । ୨୦୧୩
ମସେିା ଜୁୋଇ ମାସ ୨୨ତାରଖି ହସାମବାର, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ିମା ଥାଏ । ସକାଳ ପ୍ରାୟ
୭ଟା ୩୦ ମିନଟିହିର ହମାର ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କର କମଣହକ୍ଷ୍ତ୍ର ବଡବେି ଅଭିମହୁଖ
ଯାଜପୁର ହରାଡରୁ କାରହର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରଥିିହେ। ସବୁଥର ଡ୍ରାଇଭର୍ କାର
ଚଳାଇଥାଏ, ହେହେ ହସ ଦନି ହସ ନହିଜ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯାଇଥିହେ । ଆଗରୁ ବି
ହସ ହକହତଥର କାର ଚଳାଇ ଯା ଆସ କରଛିେି ।

ହସ ଦନି ପ୍ରାୟ ସାହଢ ୧୦ଟା ୧୦ହର ହସ ହମାହତ ହଫାନ୍ କରି କେହିେ,
ଆମ କାରଟି ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଗାଡଟିକୁି ଦଶଚକଆି େକ୍ ପଛରୁ ଧକ୍କା
ହଦଇଛି । ମଁୁ େଠାତ୍ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରେିି ନାେିଁ, ହସ ପୁରା ନମଣାେ ହୋକ ପରି
କଥା ହେଉଛେି । ଏହତ ବଡ ଗାଡି ଧକ୍କା ହଦଇଛି ଅଥଚ ତୁମର କଛିି ହୋଇନାେିଁ
? ମଁୁ ସବୁହବହଳ କାର ଚଳାଇ ଯିବାକୁ ମନାକହର ହବାେି ହସ ହବାହଧ ହମାହତ
ଚହିଡଇବାକୁ କେୁଛେି । ହସ କେହିେ ସତହର ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା ର୍ଘଟଛି,ି ଦଶଚକଆି େକ୍
ପଛରୁ ଧକ୍କା ହଦବାରୁ କାର୍ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ୱଣହର ଥିବା ବଦୁିୟତ୍ ଖଣୁ୍ଟହର ମାଡହୋଇ
ତନିପିେିି ଖାଇ ଓେଟି ପଡଥିିୋ ।

"ର୍େଣ େକ୍ଷଣ ସାଇ"
ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ରଜ୍ନା
ଜ୍ଲି୍ଲା ର୍କି୍ଷା ସଂର ାଜ୍କିା,  ାଜ୍ପୁେ
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ବଦୁିୟତ ଖଣୁ୍ଟଟି ତନିି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛ।ି ଦୁର୍ଘଣଟର୍ାହର କାରର ଅବସ୍ଥା
ହଦଖି ହକେି ବଞ୍ଚି ନ ଥିହବ ଭାବି ପାଖକୁ ହକେି ଯାଇନଥିହେ।

କଛିି ସମୟ ପହର ପଛ କାଚ ଝରକା ପହଟ ହସ ବାୋରକୁ ବାୋରବିା
ହଦଖି ହୋକ ପାଖକୁ ଆସଥିିହେ। ମଁୁ ତାଙୁ୍କ କେେିି କାରର ଫହଟା ଉଠାଇ
ପଠାଇବାକୁ, ହସ ଫହଟା ପଠାଇହେ। ଫହଟାଚତି୍ର ହଦଖି ହଚତନା େଜଗିୋ
ପରି ମହନ ହେୋ। ସତହର, ଚକ୍ଷ୍ହୁଗାେକକୁ ପେକ ରକ୍ଷ୍ାକୋ ପରି ଭଗବାନ
ସାଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷ୍ା କରଥିାଆେ।ି ଏହତ ବଡ ଦୁର୍ଘଣଟର୍ା ଗ୍ରସ୍ତ ହେବା
ସହେ ହମା ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଶରୀରହର ଆଞ୍ଚଡୁା ଦାଗଟଏି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନଥିୋ।
ବାବାଙ୍କ ଚରର୍ହର ଶତ ପ୍ରର୍ାମ ଓ େୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜର୍ାଉଛ।ି ଜୟ
ସାଇରାମ।
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ଈଶ୍ୱର ସବଣବୟାପୀ, ସବଣଜ୍ଞ, ସବଣଶକି୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ଶରର୍ହର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ
ପରଚିାଳତି। ସାଧାରର୍ ମନୁଷୟ ଏୋ ବୁଝପିାହର ନାେିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରର୍ହର
ରେବିା ହଯ ହକହତ ବଡ ସାଧନା, ଏୋକୁ କଥାହର କେହିେବ ନାେିଁ ବା ଭାଷାହର
ବୁଝହିେବ ନାେିଁ।ହକବଳ ଉପେବ୍ଧି କରହିେବ ସନିା ଆଉ କଛିି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସଖୁ
ତାଙ୍କର ଶରର୍ରୁ ଆହମ ପାଇଥାଉ। ହତରୁ୍ ଆହମ ପ୍ରହତୟହକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରର୍ହର
ନଜିକୁ ତଥା ନଜିର ସବଣସ୍ଵ ତାଙୁ୍କ ହଦଇହଦବା ଆବଶୟକ। ଯାୋଦବାରା ମନୁଷୟ
ଏେି ଭବ ସାଗରରୁ ସେଜହର ସହୁବାଧ୍ୟହର ପାର ହୋଇ ପାରବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଶରର୍ହର ରେି ନଜିର ଜୀବନକୁ ପବତି୍ର କର,ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ମନୁଷୟ ଯାୋ ପାଇଥାଏ, ତାୋ େିଁ ଆନନ୍ଦ,ଚରମ ସଖୁ ଏବଂ ଅନନୟ ଉପେବ୍ଧ।ି
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନହର ଏପରି ଅହନକ କଥା, ଉପେବ୍ଧ,ି ଅନୁଭୂତମିାନ
େୃଦୟହର, ମାନସ ପଟହର େୁଚି ରେଛି,ି ଯାୋକୁ କେହିେବ ନାେିଁ। ହସଥିମଧ୍ୟରୁ
ନଜିର ହକଇପଦ କଥା ଏଠାହର ଉହଲ୍ଲଖ କରୁଛି । "ସାଈଶ ଶରର୍ଂ ଗଚ୍ଛାମି“
ଉକି୍ତଟରି ଅଥଣ ଅତୟେ େୃଦୟସ୍ପଶଣୀ ଏବଂ ମମଣସ୍ପଶଣୀ । ହଦଖିବାକୁ ଗହେ ସାଇଙ୍କ
ଶରର୍ହର ରେି ନଜି ଜୀବନର ଗତପିଥ କପିରି ରେଛିି ତାୋର ହଛାଟଆି
ଉଦାେରର୍ ନଜିର ଏେି ହେଖା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନହର ସାଇଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ହେବା
ପହର ଜୀବନର କଣ୍ଟକତି ପଥ ପୁଷ୍ପତି ପଥହର ପରରି୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । କେୁି
ହମା ଜୀବନହର ତାୋ ଟହିକ ଅେଗା । ପିୋଦନିରୁ ମଁୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟହର ଆଶି୍ରତ
। ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ହକହବଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଶି୍ରତ; ଏୋର ଉର୍ତ୍ର ମାତୃଗଭଣରୁ
କେହିେ ଭୂେ ହେବ ନାେିଁ । ମାଆ ଗଭଣରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁର୍ବିାର ହସୌଭାଗୟ
ପାଇେି । ହେତୁ ହେବା ପହର ଏ ଚମଣ ହନତ୍ରକୁ ପବତି୍ର କେି, ତାଙୁ୍କ ହଦଖିବା
ପହର।ବେୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ, ହକବଳ ଏତକିି ମହନ ଅଛି ହସ ରୂପର ପ୍ରଥମ
ଦଶଣନ ହମାର ସମଗ୍ର ଶରୀରହର ପ୍ରାର୍ ପେୁକ ସଂଚାର କରଥିିୋ । ଯାୋକୁ ମଁୁ
ବୁଝି ପାରନିଥିେି । ଏହବ ଏ କଥାର ମମଣ ସାମାନୟ ଭାବହର ବୁଝପିାରୁଛ।ିତାଙ୍କ
ଶରର୍ହର ଆସବିାର ପ୍ରଥମ ହସୌଭାଗୟ ତାଙ୍କ ଦଶଣନହର ୋଭ କରଥିିେି । ପୂଜୟ
ନନା ହବାଉଙୁ୍କ ହମାର ହଯହତ କୃତଜ୍ଞତା ହଦହେ ତାୋ କମ ହୋଇବ।
ମାତୃଗଭଣରୁ ହସମାହନ ହମାହତ ତାଙ୍କ ଚରର୍ହର ସ୍ଥାନ ହଦଇଥିହେ। ଅହନକ
ପ୍ରକାରର ର୍ଘଟର୍ା ଜନମ ହେବା ପହର ହମାର ଜୀବନହର ର୍ଘଟଯିାଇଛ।ି ତାୋ ମଁୁ
ଜାର୍ିନାେିଁ । ନନା ହବାଉଙ୍କ ମଖୁରୁ ଯାୋ ଟହିକ ଶୁରି୍ଛ।ି ଜନମ ହେବା ମେୁୁର୍ତ୍ଣରୁ
ହବାହଧ ତନିି ବଷଣ ପଯଣୟେ ଏ ହଛାଟଆି ଶରୀରହର ପ୍ରାର୍ ରେୁଥାଏ

ସାଈର୍ ର୍େଣଂ ଗଚ୍ଛାମି
ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁୋଧା ଦାର୍
ଭୁବ୍ରନେେ 
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ପୁରି୍ ତାୋ ଚାେିଯାଉଥାଏ । ହକବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଶରର୍ ହମା
ହଦେହର ବାରମବାର ପ୍ରାର୍ ସଂଚାର କରୁଥାଏ । ଏୋ ନନା ହବାଉଙ୍କ
ଉପହର,ସାଇଙ୍କର ଅପୂବଣ କରୁର୍ା ବଷଣା କେହିେ ଭୂେ ହେବ ନାେିଁ। ଜୀବନର
ଚୋପଥହର ସାଇ ତାଙ୍କ ଶରର୍କୁ ଧିହରଧିହର ହଗାଟଏି ହଗାଟଏି ପାୋଚ
ହମାହତ ହନଇ ଚାେିହେ । ପିୋଟଦିନିରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରର୍ ବହିଶଷ କରି
ଭଜନ ହମା ଜୀବନକୁ ପବତି୍ରଭୂିତ କରଥିିୋ । କଛିି ବୁହଝ ବା ନବୁହଝ ହସେି
ନାମ ହମାର ସମଗ୍ର ଶରୀରହର ଅତୟେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପୁେକ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥିୋ।କର୍
ହମା ଅେରହର ସଷୃ୍ଟି ହେଉଥିୋ ବୁଝି ପାରୁନଥିେି ମଁୁ । କେୁି ଅେରେ ହସ
କାଯଣୟହର ୋଗିରେଥିିେି । ତାଙୁ୍କ ହଦଖିବା, ତାଙ୍କ ନାମହର ନଜିକୁ
େଜାଇହଦବାହର ହଯଉଁ ଅପୂବଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିେି,ତାୋ ହମା ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧମିେ
କରି ଗଢି ହତାଳଛି ି ।

ବାେୟକାଳ ମଧ୍ୟହର ଶକି୍ଷ୍ା ଗ୍ରେର୍ କରବିାର କାଯଣୟ ଆରମ୍ଭ
ହୋଇଗୋ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମଶଣ ଥିୋ, ହକୌର୍ସି କାଯଣୟହର ପିୋକୁ ଏହତ ଚାପ
ହଦହବ ନାେିଁ । ହସ ହଯତକିି ଗ୍ରେର୍ କରବି, ହସତକିହିର ରଖିହବ।ହମାର ପାଠ
ପଢା ଦାୟିତ୍ଵ ସାଇ ନହିଜ ବେନ କହେ। ତାଙ୍କ କରୁର୍ାରୁ ୧ମ ରୁ ୧୦ମ ହମାର
ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷ୍ା ସମାପନ ହେୋ । ହଗାଟଏି କଥା ମହନ ପଡୁଛ,ି ତାୋକୁ ନ
ହେଖି ରେପିାରୁନି ହବାହଧ ବୟସ ୬/୭ବଷଣ।ହସ ସମୟହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖହର
ପାଠ ପଢବିାର ସହୁଯାଗ ହମା ଜୀବନହର ଆସଥିିୋ।ଉଟହିର ଥିବା ଶ୍ରୀ
ସତୟସାଇ ବଦିୟାଳୟହର ହମାର ନାମ ନନା ହେଖାଇହେ କେୁି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନହିଦଣଶ, ଯାୋ ହେବ ଭେ ହେବ। ହମାର ହସଠାକୁ ଯିବାର ସବୁ ବୟବସ୍ଥା ହୋଇ
ମଧ୍ୟ, ହସ ପବତି୍ର ଭୂମିହର ପାଠ ପଢବିାର ଆଶା େିଭି ଯାଇଥିୋ। ଆଜି ପଯଣୟେ
ତାଙ୍କର େସ୍ତ େିଖିତ ପତ୍ର (Admission letter) ମଁୁ ସାଇତି ରଖିଛ।ିହସ
କଥାକୁ ଭାବହିେ,ଅଜର୍ାତହର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ ।" କାେିଁକି ତୁମ ପାଦହର
ହମାହତ ଜାଗା ହଦେ ନାେିଁ?, କ'ର୍ ହମାର ଭୂେ ରେଗିୋ?"ଏେି ପ୍ରଶନ ମଁୁ ତାଙୁ୍କ
ପଚାହର, ଆଜି ମଁୁ ବୟସର ମଧ୍ୟାହ୍ନହର ପେଞ୍ଚହିେ ମଧ୍ୟ ଏେି ଅଭିମାନ ଭରା
ପ୍ରଶନ ହମା ମଧ୍ୟହର ବାରମବାର ଉଙି୍କମାହର ଏୋର ଉର୍ତ୍ର ହକବଳ ସଏି ଜାର୍େ।ି
ଯାୋ ହେବ ନଶି୍ଚୟ ଭେ ହେବ, ଏୋ ଭାବି ମଁୁ ହମାର ଜୀବନହର ଆହଗଇ
ଚାେିେି। ପିୋ ଦନିରୁ ବାଳବକିାଶ ଶକି୍ଷ୍ା ହମାର ଜୀବନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ
କରି ଗଢବିାହର ସାୋଯୟ କୋ।ବାଳବକିାଶର ୯ବଷଣର ଶକି୍ଷ୍ାକୁ ତାଙ୍କ କରୁର୍ାରୁ
ମଁୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେେି । ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଦିୟାଳୟହର ପାଠ ପଢବିାର ସହୁଯାଗ
ପାଇଥିହେ ମଧ୍ୟ, ହମାର ଏ ହଛାଟଆି ଜୀବନ ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିୋ ହସ ଦନି,
ହଯଉଁ ଦନି ମଁୁ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ୋଇସ୍କେୁ, ଭୁବହନଶ୍ୱରହର ପାଠ ପଢବିାର
ସହୁଯାଗ ପାଇେି। ପ୍ରହତୟକ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀଷ ଏବଂ ଆଶୀବଣାଦରୁ ହମା
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ଜୀବନ ସାଇଙ୍କ ଆଡକୁ କି୍ଷ୍ପ୍ର ଗତହିର ଆଗଭର ହେୋ ।ସହବଣାପରି ହମାର
ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁମା "ବ.ିହେମାବତୀ"ତାଙ୍କର ଅହନକ ଅହନକ ଆଶୀଷ ହମାର ଛାତ୍ର
ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନର ଆହୋକହର ଆହୋକତି କରହିଦଇଥିୋ। ଆଜି ସଏି ଆଉ
ସଂସାରହର ନାୋେ,ି କେୁି ତାଙ୍କର କଥା, ସତ୍ ଉପହଦଶ ଏହବ ବି ହମା
କାନହର ବାଜଉିହଠ ଏବଂ ଏ ମଥା ତାଙ୍କ ଚରର୍ହର ନଇଁଯାଏ। ଏୋ ସେତି
ହମାର ମୋବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷ୍ା ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ମେଳିା ମୋବଦିୟାଳୟହର ଆରମ୍ଭ
ହୋଇ ହଶଷ ହୋଇଥିୋ । ହସଠାହର ମଧ୍ୟ ହମାର ପୂଜନୀୟା ମାତୃତୁେୟ।
ଶକି୍ଷ୍ୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦାଙ୍କର ଆଶୀଷ ପାଇବାର ହସୌଭାଗୟ ଅଜଣନ କରି ଜୀବନକୁ
ପରପିୂର୍ଣ୍ଣ କରପିାରଥିିେି।ପରମପୂଜୟ ଅଜା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା,ପରମପୂଜୟ I.S
RAO ମଉସାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାର ହସାଭାଗୟ ହମା ଜୀବନହର ବାରମବାର
ଆସଥିିୋ । ହସେି କହେଜ ପାଠ ପଢା ସମୟହର ଆହମ ପ୍ରାୟ ୪୦ଜର୍ ପିୋ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସହୁଯାଗ ପାଇଥିେୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କରୁର୍ା,ପାଦସ୍ପଶଣ
ପାଇବାର ହସାଭାଗୟ ଅଜଣନ କରଥିିେୁ।ହସ ପବତି୍ର ପାଦକୁ ଛୁଇଁବାର ସହୁଯାଗ ମଁୁ
ହବାହଧ ଦୁଇ ତନିି ଥର ପାଇଥିେି ।ହସ ପାଦକୁ ଛୁଇଁବାର ଅପୂବଣ ଅନୁଭବ
ଅନନୟ, ଯାୋକୁ ପ୍ରକାଶ କରହିେବ ନାେିଁ। ହକବଳ ମାତ୍ର ଉପେବ୍ଧି କରହିେବ ।
ପିୋଦନିରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମନ ପ୍ରାର୍ ଭରି ତାଙୁ୍କ ହଦଖିବା, ନଜିର ପ୍ରାର୍କୁ
ପବତି୍ର କରବିାର ଆନନ୍ଦ ଯାୋ ମଁୁ ପାଇଛ,ି ତା'ର ହଶ୍ରୟ ହକବଳ ମାତ୍ର ହମାର
ନନା ହବାଉ ।

ବାରମବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଏି ହମାହତ ହନଉଥିହେ।ହସ ପରମ
ହସାଭାଗୟକୁ ୋତଛଡା କରବିାକୁ ହଦଉ ନଥିହେ । ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟହର ହମାର
M.A.L.L.B. ପାଠପଢା କାଯଣୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିୋ । ଏୋ ପହର ହମାର
ଜୀବନର ଗତପିଥ ବଦଳି ଯାଇଥିୋ। ଝଅି ହୋଇ ଜନମ ହୋଇଛି
ହଯହତହବହଳ, ଶାଶୁ ର୍ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଥିୋ। ହସ
ସମୟହର ବାରମବାର ମନକୁ ଆସଥୁାଏ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଚାେିଯିବନିି ତ!
ଏୋର କଥା ସଏି ବୁଝହିେ।ଯାୋଙ୍କ ୋତହର ହଦହେ,ସଏି ତାଙ୍କ ଆଶି୍ରତ, ହଯଉଁ
ର୍ଘହର ହଦହେ ହସ ର୍ଘର ହମା ପାଇଁ ବେୁ ପରଚିତି ଥିୋ। ମଝହିର ଅହନକ ଝଡ
ଜୀବନ ଚୋପଥହର ଆସଥିିୋ। ହବୈବାେକି ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭହର, ନନାଙ୍କର
ହଗାଟଏି କଥା ନ ହେଖି ମଁୁ ରେପିାରୁନ,ି ସବୁହବହଳ ସଏି ହମାହତ
କେୁଥିହେ,"ବାଳବକିାଶ ଶକି୍ଷ୍ା ପିୋଦନିରୁ ପାଇଛୁ।ତାକୁ ଜୀବନହର କପିରି
ଭାବହର େଗାଇବୁ, ତା'ର ସଠକି ସମୟ ଏହବ ଆରମ୍ଭ ହେୋ, ନଜିର କଥା,
ଚେିା ଓ କମଣହର ସାଇଙୁ୍କ କପିରି ଧରଛି,ି କାୋକୁ କେବିାର ଆବଶୟକତା ନାେିଁ।
ନଜିର ଆଚରର୍ହର ତାୋ ପ୍ରକାଶତି ହେବ । ଏକଥାକୁ ହେତୁ କରି ଜୀବନ ପଥ
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ଆହଗଇବୁ। ନନା ସବୁହବହଳ ପାଖହର ନଥିବ, ହକବଳ ସଏି େିଁ ରେଥିିହବ।ହସ
ଫହଟାକୁ କାଗଜ ଫହଟା ଭାବ ୁି ନାେିଁ।

ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ପ୍ରାଥଣନା ଅେରହର ରେବିା ଆବଶୟକ। ହସ କଥା କୁୋ
ଠାକୁର। ସବୁ ବୁଝହିବ, ସବୁ ସମ୍ଭାଳହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୋତ ଛାଡବୁି ନାେିଁ। ଯାୋ
ଅସବୁଧିା ହେବ, ସବୁ କଥା ତାଙୁ୍କ କେବୁି। ସଏି ବୁଝହିବ। ହକବଳ ତାଙ୍କର ଶରର୍
ହମାର ବାଧା କାଟି କାଟି ଆଗକୁ ହନଇଯାଉଥିୋ। ଏୋକୁ ମଁୁ ହେଖିପାରୁନ,ି ଏେି
ପରି ଅହନକ ଅନୁଭୂତି ହମା ଅେରର ପବତି୍ର ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରେଯିାଇଛ,ି
ନନାଙ୍କର ଏେି କଥାର ମମଣ ମଁୁ ହସହତହବହଳ ବୁଝି ପାରନିଥିେି, ଆଜି
ବୁଝୁଛ,ିତାୋ ହବାହଧ ଥିୋ"ସାଈଶ ଶରର୍ଂ ଗଚ୍ଛାମ"ି। ଜୀବନର ଚୋପଥହର
ପ୍ରହତୟକ ପଦହକ୍ଷ୍ପହର ସଏି ହମାର ୋତ ଧରି ବାଟ କହଢଇ ଚାେିହେ।
ହବୈବାେକି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ମାଆ ହେବାର ହସାଭାଗୟ ପାଇେି।ପ୍ରଥମ
ଗଭଣ ଯନ୍ତ୍ରର୍ା ବେୁ କଷ୍ଟ େୁଏ ହବାେି ଶୁରି୍ଥିେି। ହସଥିୋଗି ମନହର ଅହନକ ଭୟ
ଜାତ ହେଉଥିୋ। ତାଙ୍କର ଶରର୍ ହମାହତ ମାତ୍ର ଦୁଇ ର୍ଘଣ୍ଟାର ଗଭଣ କଷ୍ଟ
ସେବିାକୁ ହଦଇଥିୋ, ହସ ସମୟହର ହକବଳ ପାଟରୁି "ସାଇରାମ"ଶବ୍ବ
ବାୋରୁଥିୋ ହବାେି, ହସ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ଓ ନସଣ ହମାହତ ପହର
କେହିେ, ଏବଂ ପଚାରହିେ, "ସଏି କଏି କାୋର ନାମ ତୁହମ ପାଟହିର
ଧରୁଥିେ?"ସାଇଙ୍କର ଶରର୍ର ଅନନୟ ଅନୁଭୂତି ଏୋ ଥିୋ ହସ ଦନି। ଏୋ
ପହର ଶାଶୁ ର୍ଘହର ଦନି କଟଥିିୋ, ଝଅି ଛଅ ମାସର ହୋଇଥାଏ। େଠାତ୍ ପ୍ରବଳ
ମାତ୍ରାହର ଜ୍ୱର ହେୋ, ଝଅିର ବାପା ହମା ପାଖହର ନଥାେ।ି ଶାଶୁର୍ଘର ନପିଟ
ମଫସେହର, ହତରୁ୍ ହକାୖୈର୍ସି ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତରୀ ସବୁଧିା ହସଠାହର ନଥିୋ।
ବାବାଙୁ୍କ ଡାକୁଥାଏ, ଝଅିର ମଣୁ୍ଡ ଠାରୁ ହଗାଡ ପଯଣୟେ ବଭୁିତି େଗାଇବାହର
ୋଗିଥାଏ। କାୋକୁ କେବିି କ'ର୍ କେବିି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ହଶଷହର ତାଙ୍କ
ଶରର୍ହର ନଜିକୁ ରଖି ଖାେି ଏତକିି କେେିି,"ତୁହମ ହଦଇଛ, ଯଦି ହନବା କଥା
ହନଇଯାଅ, ଯଦି ରଖିବ,ତୁମ ପାଦହର ରଖ, ମଁୁ ନରୁିପାୟ।" ମାଆର
େୃଦୟଭରା ପ୍ରାଥଣନା ସେ ତାଙ୍କ ଶରର୍ହର ଝଅିକୁ ସମପଣର୍ କରହିଦେି।ଆଖି
ୋଗି ଯାଇଛ,ି ପବତି୍ର ସକାଳ ।"ଝଅି େସୁଛ"ି, ତାୋ ହମାର"ସାଈଶ ଶରର୍ଂ
ଗଚ୍ଛାମ"ି, ନଜିର ହବଦନାକୁ ରଖିପାରେିି ନାେିଁ। ଅବରିତ ଆଖିରୁ େୁେ ହବାେି
ଚାେିଥାଏ। ହସ ଫହଟାକୁ ବାରମବାର ଚାେଁୁଥାଏ,ଭକି୍ତର ପ୍ରର୍ତି ଜର୍ାଉଥାଏ।
ପାଟରୁି କଛିି ବାୋରୁ ନଥାଏ, ସଏି ଥିୋ ହମାର ଅନନୟ ଅନୁଭୂତରୁି ପହଦ।
ଧୀହର ଧୀହର ହବୈବାେକି ଜୀବନର ଚୋପହଥ ଆଗକୁ ବଢଚିାେିେି ।ପରବର୍ତ୍ଣୀ
ସମୟହର ଝଅି ବାଳବକିାଶ ଶକି୍ଷ୍ାର ହସାଭାଗୟ ଅଜଣନ କୋ, ତତ୍
ସଂହଗସଂହଗ ରେଯିାଇଥିବା ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ କାଯଣୟ ତୁଳାଇବାର କାଯଣୟ ଈଶ୍ୱର
ହମାହତ ପ୍ରଦାନ କହେ ।
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ହକହତ ବାଟ ହସ କାଯଣୟକୁ ମଁୁ ସଠକି ଭାବହର ତୁୋଇ ପାରଛିି ଜାର୍ି ନାେିଁ, କେୁି
ତାଙ୍କ ଚରର୍ହର ସବୁ କଛିକୁି ହଦଇ ଜୀବନ ପଥହର ଆହଗଇ ଚାେିଛ।ି ମଝହିର
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହଦେ ଅତଶିୟ ଖରାପ ହୋଇଥିୋ । ସଏି ହମା ପାଖହର ରେି
ଚକିତି୍ସତି ହେଉଥାଆେ।ି ହସ ସମୟହର ମଁୁ ବାରମବାର ସାଇଙ୍କର ସବପନ ହଦଖଥୁାଏ
। ଅହନକ ସବପନ ହମାର ମାନସ ପଟହର ଜୀବେ ରେଛି।ି ହଗାଟଏି ର୍ଘଟର୍ା
ଏଠାହର ଉହଲ୍ଲଖ କରୁଛ,ି ଏେି ସବପନ କଥା ମଁୁ କାୋକୁ କହେନାେିଁ, ହକବଳ
ନନାଙୁ୍କ କହେ।ଏ ସବପନର ଅଥଣ କ'ର୍, ସଏି ସବପନ ମାଧ୍ୟମହର ହମାହତ କ'ର୍
ନହିଦଣଶ ହଦଉଛେ,ି ତାୋ ମଁୁ ସେହଜ ବୁଝପିାହର ନାେିଁ।

ନନା ଏେି ସ୍ଵପନର ଅଥଣ ହମାହତ ବୁଝାଇ ହଦଇଥାେ।ି ତାଙ୍କ ସବପନ ହଯ
ନରିାଟ ସତୟ ଏ କଥାହର ହକାୖୈର୍ସି ପ୍ରକାରର ସହନ୍ଦେ ରଖିବା ଠିକ
ନୁହେଁ।"ବେୁତ ଦନି ହୋଇଗୋରି୍, େଠାତ୍ ମଁୁ ସବପନହର ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ି ହଦଖଛୁି ।
ଦଶଣନ ସମୟ,ଆମ ଓଡଶିାର ଭାଇଭଉର୍ୀ ମାନଙ୍କର ସମାହବଶର ମେୂୂର୍ତ୍ଣ
ଚାେିଛ।ି ମଁୁ ହମାର ଝଅି ଏବଂ ସବାମୀ ହସଠାହର ଉପସ୍ଥତି ରେଛୁି।ଭଜନହର
ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପତି ହୋଇ ଉଠୁଛ।ି େଠାତ୍ ମଁୁ ହଚତାଶନୂୟ ହୋଇପଡେିି।
ହସେି ଅହଚତନ ଅବସ୍ଥାହର ହମା ସେତି କ'ର୍ ର୍ଘଟର୍ା ର୍ଘଟୁଛ,ି ତାୋ ମଧ୍ୟ ମଁୁ
ଜାରି୍ପାରୁଛ।ି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବରିାଜମାନ ଥାଆେି ।ହସ ସମୟହର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବହର ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ହଦଖି ପାରୁଛ।ି େଠାତ୍ ସଂିୋସନରୁ ଗାମ୍ଭୀଯଣୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଖୁହର
ଉଠଆିସଛୁେି ହମା ପାଖକୁ, ହଗାଟଏି ୋତ ହମା ମଣୁ୍ଡ ଉପହର,ଅନୟ ୋତଟି
ହମାର ୋତହର ରଖିଛେି ଏବଂ ଅତି ନବିଡିତାର ସେତି ଜାବୁଡି ଧରଛିେି । କ'ର୍
ହେୋ ମଁୁ ବୁଝି ପାରୁନ।ି ହଯପରି ଇହେକିିିକ କହରଣ୍ଟ ମଣୁ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପଯଣୟେ
ୋଗିହେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ହସପରି ହମାର ହଦେହର ଶେିରର୍ ସଷୃ୍ଟି
ହୋଇଗୋ । ହସେି ସ୍ଵପନ ଅବସ୍ଥାହର ମଁୁ ପ୍ରକୃତସି୍ଥ ହେେି। ଆଖି ହଖାେିେି ଏବଂ
ତାଙୁ୍କ ହଦଖିେି। ସବପନ ଅବସ୍ଥାହର ମଁୁ ତାଙୁ୍କ କେୁଥାଏ, "ହମାହତ ଛାଡି ଯାଅ ନାେିଁ,
ହମାର କଛିି ହୋଡା ନାେିଁ। ହକବଳ ତୁହମ େିଁ ହମାର ହୋଡା, ମଁୁ ଏକମାତ୍ର
ତୁମକୁ ଚାହେଁ। କାେିଁକି ହମାହତ ଏ ର୍ଘର, ଗାଡି ହଦେ? ହକବଳ ପବତି୍ର ନରିବତା
ହସ ସମୟହର ହମା ମଧ୍ୟହର ବରିାଜମାନ କରୁଥାଏ। ସଏି ହମାହତ ଚାେଁୁଥାେ,ି
ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ଚାେଁୁଥାଏ।ମନ ପ୍ରାର୍ ଭରି ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ହଦଖଥୁାଏ।ହସ ଦବିୟ ମଖୁରୁ ମୁକ୍ତା
ପରି େସ ଝରି ପଡୁଥାଏ । "ସ୍ଵପନ ସରଗିୋ। ଏୋର ଅଥଣ କ'ର୍ ମଁୁ ଆଜି ଯାଏଁ
ବୁଝପିାରି ନାେିଁ। ହକବଳ ଏତକିି ଜାର୍ିଛି ବା ବୁଝଛି ି ହଯ, ତାଙ୍କର
ଚରର୍ାଶି୍ରତମାନଙୁ୍କ ସଏି ଏ ସଂସାରହର ତହଳ ରଖେି ନାେିଁ।ର୍ଘର କଏି, ଗାଡି
କଏି ଏ ଭୁବହନଶ୍ୱର ପରି ଜାଗାହର ? ସାଧାରର୍ ସମାଜ,ସକଳ ବନୁ୍ଧ
ପରଜିନଙ୍କ ପାଖହର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚରର୍ାଶି୍ରତକୁ ସବୁହବହଳ ଉପହର ରଖିଥାେି
ଏ ଜାଗତକି ବସୁ୍ତ ହଦଇ,

•
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ଆଜି ପଯଣୟେ ଯାୋ ମଁୁ ପାଇଛି ହକବଳ ତାଙ୍କର କରୁର୍ା ଏବଂ ଶରର୍ରୁ, ଅହନକ
ର୍ଘଟର୍ା ଏପରି ରେଛି।ି ଯାୋକୁ ହେଖିହେ ସରବି ନାେିଁ, ହକବଳ ବାରମବାର
ଇଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଣନା କରୁଛ,ି ହଯହତହବହଳ ଏ ସଂସାରକୁ ହମାହତ ଆର୍ିଛ,କମଣ
ହଦଇଛ, ତୁହମ ନହିଜ ହମା ୋତ ଧରି ହସ କମଣ କରବିାକୁ ବାଟ ବତାଇଦଅି।
ଜୀବନହର ହକହବହେହେ ତୁମ ଛଡା ଆଉ କଏି ହମାର ଆପର୍ାର ନ
େୁଅେୁ।ହମା ପାହଖ ପାହଖ ରେ,ି ହମାର ୋତ ଧରି ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ହମାହତ
ପାରି କରଦିଅି। ହକାୖୈର୍ସି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ହମା ପାଖହର ନାେିଁ।ତୁମର କୃପା
ଗାଥାକୁ ହେଖିବାକୁ ମଁୁ ସାମାନୟ ପ୍ରୟାସ କରଛି।ିସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହଦାଷ ତୁଟକୁି
କ୍ଷ୍ମା କରବି। ହଦବା ୋଗି ହମା ପାଖହର କଛିି ନାେିଁ। ଆଜରି ଏେି
ପବତି୍ରଦବିସହର ତୁମ ପାଦହର ହମାର ଏ କ୍ଷ୍ଦୁ୍ର ରଚନାକୁ ଅପଣର୍ କେି। ହମାର
ଭକି୍ତପୂତ ପ୍ରର୍ାମ ହର୍ଘନା କର ।
ତୁମ ପାଦହର ନଜିକୁ ସମପଣର୍ କରି ହମାର ଏ ହେଖା ସମାପ୍ତ କେି ।
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ଅେଯଣୟାମୀଙ୍କ କରୁର୍ାକୁ ଭାଷାର ରୂପହଦବା ହମା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର । ତାଙ୍କରି
କୃପାକୁ ହଯହତ ପଢହିେ ହଯହତ ଭାବହିେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରୁନି ହକଉଁ ଭାଷାହର
ଉପସ୍ଥାପନା କହେ ହମାହତ ଭେ ୋଗିବ । ହସ ଅନେ, ହସ ଅସୀମ, ହସ
ଅଦୃଶୟ, ହସ ଅବୟକ୍ତ, ହସ ଅହେଖୟ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ । ହସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧାରର୍
କରଛିେି । ହସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରର୍ କରେି । ଏୋର ଏକ ଜ୍ୱଳେ
ଉଦାେରର୍କୁ ହସ ହମା ୋତହର ହଯତକିି ହେଖାଇହବ ହସତକିେି ିଁ ହେଖିବାକୁ
ସମଥଣ ହେବି ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସଯୂଣୟ ସନ୍ଧୟାହର ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥାେି । ସଯୂଣୟଙ୍କ ର୍ଘର ବାେୁଡା
ସମୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ାର ସମୟହର ମଁୁ ହସେି େଲ୍ ହର ଟହିକ
ବଶି୍ରାମ ହନଉଥାଏ । ହସତକିି ହବହଳ ର୍ଘହର ହକେି ନଥାେି । େଠାତ୍ ଆମର
ଶୟନ କକ୍ଷ୍ରୁ ସାଇବାବା େେକୁ ଆସହିେ ଓ ୋତଟା ହମାହତ ହଦଖାଇ
କେହିେ “ଏଇ ! ହମା ରାକ୍ଷ୍ୀ କାେିଁ ? ମଁୁ ସ୍ତବଧ ହୋଇଗେି । ହଶାଇବା ପାଖରୁ
ବସପିାରୁନଥାଏ । ସ୍ଵାମୀ ୋତରୁ ହପାଷାକକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇହଦଇଥାେି । ମଁୁ
ଆଶ୍ଚଯଣୟହର ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ଅନାଇଥାଏ । ହସଇ, ହସଇ ସନୁ୍ଦର ହକାମଳ ୋତ ।
ଅେରର ଦୁୁଃଖ ହସ ବୁଝି ସ୍ଵୟଂ ଭାଇ ହୋଇ ଆସଥିିହେ ।

ହସଦନି ଥିୋ ରାକ୍ଷ୍ୀ ପୂର୍ଣ୍ିମା । ହମାର ଭାଇଟଏି ନଥିବା ଦୁୁଃଖ ହମା
ମନହର ଗଭୀର ଆର୍ଘାତ ହଦଉଥାଏ । ହମା ଜୀବନକାଳହର ବେୁତ ଦୁୁଃଖ ପାଇଛି
ଓ ପାଉଛି । ହସଇ ଦୁୁଃଖ ଭିତହର ମଁୁ ସାଇଙ୍କ ହପ୍ରମକୁ ବେୁତ ଅନୁଭବ କରଛିି ଓ
କରୁଛି ମଧ୍ୟ । ଦୁୁଃଖେିଁ ହମାହତ ସାଇଙ୍କର ନକିଟ କରବିାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଓ ସଖୁର
କାରର୍ । ଭଗବାନ ଖାେି ପାଟହିର କୁେେନିି ହଯ ହସେିଁ ମାତା, ପିତା,ଭାଇ, ବନୁ୍ଧ
ହବାେି । ଯାୋର ହଯଉଁ ସମ୍ପକଣର ଅଭାବ ଥାଏ ସ୍ଵୟଂ ହସ ନହିଜ ହସେି ସମ୍ପକଣର
ଅଭାବକୁ ପୁରର୍ କରଥିାେି । ତାୋର ଜ୍ୱଳେ ଉଦାୋରର୍ ମଁୁ ନହିଜ 33 । ମଁୁ
ନହିଜେିଁ ତାର ପ୍ରତକି୍ଷ୍ଦଶଣୀ । ହସଇଅନୁଭୂତି ମକୁସାକ୍ଷ୍ୀ ।

ହସେି ଦନି ସନ୍ଧୟାହର ସମିତକିି ଗେି ଭଜନ କରବିା ପାଇଁ, ରବବିାର ଥିୋ ।
ଆମ ସମିତରି ବୟଷ୍କ ମଉସା ରାଜହଗାପାଳମଉସା ଥିହେ ଭଜନ ସଂହଯାଜକ ।
ହସ ହମାହତ କେହିେ ରାକ୍ଷ୍ୀ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ।

ରମା ଅନୁଭୂତରିେ- “ସାଇ ରମା ଭାଇ”
େୀନା ପଟ୍ଟନାୟକ
ଛତ୍ରପୁେ ସମିତ,ିଗଞ୍ଜାମ |
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ମଁୁ ରାକ୍ଷ୍ୀ ପୂର୍ଣ୍ିମାର ଆଗଦନି ଭଜନଟି ହେଖିଥିେି । ହସଇ ରାକ୍ଷ୍ୀ
ଗୀତଟି ଗାଇେି । ବାବାଙ୍କ ଫୁେ ମଧ୍ୟ ପଡଥିିୋ । େଠାତ୍ ହସ ଗୀତର ସୁର,
େୟ ଓ ତାଳ ମଧ୍ୟ ଠକିହର ହୋଇପାରଥିିୋ । ଏୋଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାର୍ ହମାର
କ’ର୍ ଆବଶୟକ । ହସେଦିନୁି ମଁୁ ହମାର ଭାଇଟଏି ନାଇଁ ହବାେି ଦୁୁଃଖ କରୁନି |
ତାଙ୍କରି ୋତହର ରାକ୍ଷ୍ୀ ବାନ୍ଧି ହମାର ଖସୁି ମଁୁ ପାଉଛି । ସବୁବଷଣ ରାକ୍ଷ୍ୀ
ପୂର୍ଣ୍ିମାହର ମନ୍ଦରିକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ୋତହର ରାକ୍ଷ୍ୀ ବାନୁ୍ଧଛି ହସ ହମାହତ ଓ
ହମା ସଂସାରକୁ ସୁରକ୍ଷ୍ାର ବଳୟହର ରଖିଥିହେ,ରଖଛୁେି ଓ ରଖଥୁିହବ ମଧ୍ୟ ।
ଏେି ବଶି୍ୱାସହର ହସ ଆମର ର୍ଘରର ଗେୃକର୍ତ୍ଣା ସାଇଙ୍କ ଶରର୍ହର ରେି
ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଅତବିାେତି କରୁଛୁ ।
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ହେ ସାଇ ମା ,
ଆପର୍ଙ୍କ ଚରର୍ହର ହମାର ଶତ ହକାଟି ପ୍ରର୍ାମ । ଆପର୍ ହମାହତ

ପୁନଜଣନମ ହଦଇଛେି । ହସଇ ର୍ଘଟର୍ା ଆଜି ମଁୁ ହେଖଛୁି ।
ମଁୁ ପଞ୍ଚମ ହଶ୍ରର୍ୀ ପରୀକ୍ଷ୍ା ହଦଇଥାଏ ,ବଦିୟାଳୟର ବାଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ

ଡ୍ରାମା, ନାଚ ଓ ଗୀତ ଶଖିା ହେଉଥାଏ । ମଁୁ ସବୁଥିହର ଭାଗ ହନଇଥାଏ ।
ବଦିୟାଳୟହର ଡ୍ରାମା ଶଖିଛୁ ି । େଠାତ ହମା ମଣୁ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ଭାବହର ବନି୍ଧେିା । ତହଳ
ପଡଗିେି । ସାର ଆର୍ି ହମାହତ ର୍ଘହର ଛାଡହିଦଇ ଗହେ । ମା ଗଲହୁକାଜ ପାର୍ି
ହଦହେ । ର୍ଘହର ହଶାଇ ରେବିାକୁ କେହିେ । ରାତକୁି ଜ୍ଜର ଆସେିା । ସକାଳୁ ହମା
ନାନୀ ହମାହତ ଉହଠଇହେ, କେହିେ ଦାେ ର୍ଘଷିହଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା । ମଁୁ
ଖଟରୁ ତଳକୁ ଓହେେଇେି, ହେହେ ପଡଗିେି । ହମା ଆଖିକୁ କଛିି ଦଶିୁନଥାଏ । ନାନୀ
କାଖ କରି ବାୋରକୁ ଆର୍ି ଆଖିକୁ ପାର୍ି ଛାଟି ଭେକି ମେୁଁ ହଧାଇହଦୋ । ତଥାପି
ଆଖିକୁ କଛିି ଦଶିେିା ନାେି କି ଚାେି ପାରେିି ନାେଁ । ନାନୀ ଏ କଥା ମାଆଙୁ୍କ
ଜହର୍ଇୋ । ମାଆ ଆସି କେହିେ ଶୀଘ୍ର ବାୋର କଟକ ଯିବା । ଶଶିୁ ଭବନ ଯିବା ।
ବାପା ର୍ଘହର ନଥାେି । ମାଆଙ୍କ ପାଖହର ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥାଏ । ହସେି ଟଙ୍କା
ଧରି ବାୋରେୁି । ମା ଓ ନାନୀ ହମା ଉପହର ୋତ ରଖି ସାଇରାମ ଜପ କରୁଥାେି ।
କଟକହର ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରକି୍ସାହର ବସି ଯାଇ ଶଶିୁଭବନହର ପେଞ୍ଚେୁି । ମା
ହମାହତ କାଖ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ହନଇଗହେ । ଡାକ୍ତର ସବୁୁଦ୍ଧି ସାର ଥିହେ ।
ହସ ହମାହତ ହଦଖି ପରୀକ୍ଷ୍ା କରି କେହିେ ହଶଷ ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ହର ଝଅିକୁ ଆର୍ିଛେି ।
ବଭିିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷ୍ା ପାଇଁ ହେଖିହଦହେ ଏବଂ କେହିେ, ପରୀକ୍ଷ୍ା ରହିପାଟ୍ଣ ଆର୍ିକରି
ଆସେୁ, ମଁୁ କ୍ୱାଟଣରହର ଥିବି ହମାହତ ହଦହଖଇହବ ।
ମା ହମାହତ ମଙ୍ଗଳାବାଗହର ଥିବା ପାହଥାେଜକୁି ହନହେ । ଡାକ୍ତର ପ୍ରତଭିା ହସନ୍
ହମାହତ ହଦଖିହେ ହସ ମଧ୍ୟ ମା ଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ ହୋଇ କେହିେ, ହଶଷ
ମେୂୁର୍ତ୍ଣହର ଝଅିକୁ ଆର୍ିଛେ,ି ଯାଆେୁ ୧ ଟା ହବହଳ ଆସି ରହିପାଟ୍ଣ ହନଇଯିହବ ।
ମଙ୍ଗଳାବାଗହର ମା ଙ୍କର ଜହର୍ ଚହି୍ନା ଭଉର୍ୀଙ୍କ ର୍ଘହର ନାନୀକୁ ଓ ହମାହତ
ଛାଡହିଦଇ ହସ ବାୋରକୁ ଚାେିଗହେ । କହେଜ ଛକହର ପେଞ୍ଚି ମା ହପାଷ୍ଟ
ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ହଟେିଗ୍ରାମ କହେ। ହେଖିହେ “ଦୟାକରି
ହମା ଝଅିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାେୁ’’ । ତାପହର ରହିପାଟ୍ଣ ଆର୍ି ଆମ ପାଖହର ପେଞ୍ଚହିେ

ସାଇ ରହ ଜ୍ୀବ୍ନ ଜ୍ୀବ୍ନ 
ସତୟ ସାଇ
ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୀତପିଦମା ମିଶ୍ର
ଭୁବ୍ନ, ରେଙ୍କାନାଳ
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ଏବଂ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗହର ହନଇ ଶଶିୁଭବନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୱାଟଣରକୁ ହନଇଗହେ ।
ଡାକ୍ତର ମୋଶୟ ରହିପାଟ୍ଣ ହଦଖି ବୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡହିେ । କେହିେ ମଁୁ ହେଖି
ହଦଉଛି ଔଷଧ ଆଉ ଶଶିୁଭବନ ୱାଡଣହର ରେବିାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଖି ହଦଉଛି ।
ଶୀଘ୍ର ତାର ଚକିତି୍ସା ଆରମ୍ଭ ନ କହେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବପିଦ । ମା ପଚାରହିେ
କର୍ ହରାଗ ହେଇଛି ହମା ଝଅିର ? ଡାକ୍ତର କେହିେ ହେପାଟାଇଟସି -ବ,ି ରକ୍ତ
ଶୂନୟତା, ଟାଇଫଏଡ୍ ସବୁ ଅଛି । ମା ଙ୍କ ପାଖହର ଆଉ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା
ଥାଏ । ଡାକ୍ତରଖାନାହର ରେବିା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ହୋଇ ମା ଆସନିଥାେି ।

ମା ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ କେହିେ ହମାହତ ହପ୍ରସକି୍ରପସନ ହଦଇ ଦଅିେୁ । ମଁୁ
ଝଅିକୁ ହନଇ ଗଁାକୁ ଚାେିଯିବି । ହସଠାହର ତାର ଚକିତି୍ସା କରବିି । ଡାକ୍ତର
କେହିେ ଝଅିକୁ ବସହର ହନଇକରି ଯିହବ, ପେଞ୍ଚବିା ହବଳକୁ ଝଅିର ଜୀବନ
ପ୍ରତି ବପିଦ । ମା କେହିେ ହମା ଝଅିର କଛିି ହେବନ,ି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ
ହଟେିଗ୍ରାମ କରଛି,ି ହସ ହମା ଝଅିକୁ ରକ୍ଷ୍ା କରହିବ । ଡାକ୍ତର ସୁବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସତୟ
ସାଇଙୁ୍କ ପୂଜା କରେି । ହସ କେହିେ ଠକି ଅଛି ଆପର୍ ଝଅିକୁ ହନଇ ର୍ଘରକୁ
ଯାଆେୁ । ଆହମ ର୍ଘରକୁ ଗେୁ । ର୍ଘହର ସାତ ଦନି ପଯଣୟେ ସାୋଇନ ୋଗିୋ ,
ହଭନହର ଦନିକୁ ୨ ଥର ଇହଞ୍ଜକସନ ଦଆିହେୋ । ମା କେୁି ୧ ର୍ଘଣ୍ଟାହର ଥହର
ପାର୍ିହର ବଭୂିତି ହଗାଳାଇ ପିଇବାକୁ ହଦଉଥିହେ । ମଣୁ୍ଡହର ୋତ ରଖି
ସାଇରାମ ଜପ କରୁଥିହେ । ଯାୋ ହେଉ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭେ ହେଇଗେି ।

ପରବଷଣ ପ୍ରଶାେହିର ନହଭମବର ମାସହର ବାଳବକିାଶ ସମାହବଶ
ହେବ ହବାେି ଚଠିି ଆସେିା । ହଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ଲାକୁ ରାେିହର ନାଚ କରବିା ପାଇଁ
ସହୁଯାଗ ଦଆିଗୋ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନାଚହର ମିଶବିାର ସୁହଯାଗ ପାଇେି
। ମହନ ମହନ ଆନନ୍ଦତି ଥିେି, କାରର୍ ହଯଉଁ ଭଗବାନ ହମାହତ ବହଞ୍ଚଇ
ହଦହେ, ତାଙ୍କ ଆଗହର ନାଚ କରବିି ଏବଂ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଦଶଣନ କରବିି ।ବେୁ
ପ୍ରତୀକି୍ଷ୍ତ ଦନି ଆସେିା । ଆହମ ରାେିହର ନାଚ କେୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀବଣାଦ
ପାଇେୁ । ୨୦୧୨ ମସେିାହର ପୁନବଣାର ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସମି୍ମଳନୀହର ହଯାଗହଦବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାେି ଗେି । ମୋସମାଧି ସ୍ପଶଣ କରବିାର
ସହୁଯାଗ ପାଇେି । ସାଇବାବା ହମା େୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ । ତାଙ୍କରି ନହିଦଣଶ ଓ
ଉପହଦଶ ହମା ପାଇଁ ସଫଳତାର ମାଗଣ ।ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଣନା ହମାର ଜୀବନର
ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ, କୃତଜ୍ଞତାହର ଭରି ତାଙ୍କରି ହସବାହର ନହିୟାଜତି ହେଉଛି ।
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ହମାର ପରମ ହସୌଭାଗୟ ହଯ ହମାର ବାପା ଜହର୍ ସାଇଭକ୍ତ ଏବଂ ଜହର୍
ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ । ହସଥିପାଇଁ ପିୋଦନୁି ମଁୁ ଓ ହମାର ଭାଇମାହନ
ବାଳବକିାଶହର ହଯାଗ ହଦବାର ସହୁଯାଗ ପାଇଥିେୁ ।

ବାଳବକିାଶ କଲାସହର ହଶଲାକ, ଭଜନ ହବାୋ ଯାଉଥିୋ ଏବଂ ଗଳ୍ପ,
ଏକାଙି୍କକା ମାଧ୍ୟମହର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ମେୂୟହବାଧ ଭିର୍ତ୍କି ଶକି୍ଷ୍ା ଦଆିଯାଉଥିୋ ।
ବତୃ୍କତା ହଦବା, ଚତି୍ରାଙ୍କନ କରବିା, ରହଙ୍ଗାେି କରବିା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ହଖଳ
ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମାନବୀୟ ମେୂୟହବାଧ (ଯଥା ସତୟ, ଧମଣ, ଶାେ,ି ହପ୍ରମ ଓ
ଅେଂିସା) ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େୃଦୟହର ବପନ କରାଯାଉଥିୋ । ହସହତହବହଳ ତାର
ପ୍ରଭାବ ଆହମ୍ଭମାହନ ଠକି୍ ଭାବହର ବୁଝପିାରନିଥିେୁ କେୁି କାଳକ୍ରହମ ହସ
ମେୂୟହବାଧ ଗୁଡକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନହର ଅହଶଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିୋ ।
ଯଦଓି ମଁୁ ହସଗୁଡକି ଶତକଡା ୧୦୦ ଭାଗ ପାଳନ କରି ପାରନିାେିଁ, ତଥାପି
ହମାର ଅହନକ ରୂପାେରର୍ ହୋଇଛି ହବାେି ହମାର େୃଦହବାଧ ହୋଇଛି ।

ବାବା ହମାହତ ଜହର୍ ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ ଭାବହର ଓ ହବଦ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍କ ଭାବହର
ହସବାର ସହୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରଛିେି । ନୁିଃସ୍ଵାଥଣ ଭାହବ ନଷି୍ଠାର ସେତି କମଣ କହେ
ସ୍ଵାମୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାହବ କୃପା କରହିବ, ଏଥିହର ସହନ୍ଦେ ନାେିଁ । ଏ ସମ୍ପକଣହର ହମାର
ନଜିର ଅନୁଭୂତି ନମିନହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।

୨୦୧୪ ମସେିାହର ଦାମନହଯାଡହିର ରାଜୟ ସମି୍ମଳନୀ ହେବାର ସ୍ଥିର ହେୋ
। ଏୋ ୧ବଷଣ ପୂବଣରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିୋ । ହମାହତ ହକାରାପୁଟ ଜଲି୍ଲାରୁ ୨୧ ଜର୍
ଝଅିଙୁ୍କ ରୁଦ୍ରମ୍ ଶଖିାଇବାର ଦାୟିତ୍ଵ ଦଆିଯାଇଥିୋ । ମଁୁ ରୁଦ୍ରମ୍ ଶଖିାଇବା ପାଇଁ
ଦାମନ ହଯାଡି ଠାରୁ ୨୦ କ.ିମି. ଦୂର କୁନୁ୍ଦେି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଶକି୍ଷ୍ା ହଦବା ପାଇଁ
ସ୍ଥିର କେି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରହତୟକ ରବବିାର ଦନି ମଁୁ ହମାର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସେତି ହସଠାକୁ
ଯାଏ ଓ ପ୍ରାୟ ୨ର୍ଘଣ୍ଟା ପଯଣୟେ ହସମାନଙୁ୍କ ରୁଦ୍ରମ୍ ଶଖିାଏ । ଆଦବିାସୀ
ଝଅିମାହନ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡଆି କେବିା ସେଜ ନୁହେଁ । ହସମାନଙୁ୍କ ସଂସ୍କତୃହର ହବଦ
ବହିଶଷ କରି ରୁଦ୍ରମ୍ ଶଖିାଇବା ହକହତ କଷ୍ଟ, ତାୋ ସେଜହର ଅନୁହମୟ । କେୁି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଉପହର ଭରସା କରି ମଁୁ ନୁିଃସ୍ଵାଥଣପର ଭାବହର ହମାର ଉଦୟମ
ଜାରୀ ରଖିେି । ପିୋମାହନ ବେୁତ ସରଳ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ଶଖିିବାହର ଆଗ୍ରେୀ
ଥିହେ ।

ତବ୍ ପର୍ ଅନୁସେିବ୍ତୁି ଜ୍ୀବ୍ନ 
ରମାହେି
ଶ୍ରୀମତୀ ପି୍ରୟଦର୍ନିୀ େର୍
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ରାଜୟ ସମି୍ମଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦନି ସନ୍ଧୟାହର ପିୋଙ୍କର ହଷ୍ଟଜହର ପୂବଣାଭୟାସ
ଥିୋ । କର୍ ହେୋ ହକଜାରି୍, ହସମାହନ ଭେ ଭାବହର ହବଦ ହବାେି ପାରହିେ
ନାେିଁ । ହମାର ଚେିା ବଢଗିୋ । ଆକୁଳହର, ବକିଳହର ପ୍ରାର୍ ଭରି ବାବାଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥଣନା କେି । ପରଦନି ସନ୍ଧୟାହର ହଯହତହବହଳ ୨େଜାର ହଡେିହଗଟ୍,
ତତ୍ କାଳୀନ ରାଜୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପି.ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ମଉସା,
ସବଣଭାରତୀୟ ଉପ ସଭାପତି ଯିଏ ଏହବ ସଭାପତି ଅଛେି ଶ୍ରୀ ନମିିଷ ପାଣ୍ଡୟା
ମହୋଦୟ, ରାଜୟ ଉପ ସଭାପତି ନାରାୟର୍ ସର ଓ ରାଜୟର ଅନୟାନୟ
କମଣକର୍ତ୍ଣା ମାନଙ୍କ ଗେର୍ହର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦବିୟ ଉପସ୍ଥିତହିର ପିୋମାହନ ରୁଦ୍ରମ୍
ଗାନ କହେ, ମଁୁ ହସହତହବହଳ ମହନ ମହନ ସାଇଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଣନା କରୁଥାଏ ।ଆଉ
ସାଇଙ୍କର ଚମତ୍କାର ହଦଖ । ପିୋମାହନ ଏହତ ସନୁ୍ଦର ଗାଇହେ ହଯ ସବଣ
ଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନମିିଷ ପାଣ୍ଡୟା ପିୋମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ହମାହତ
ଭୁୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କହେ ଏବଂ ସମହସ୍ତ ପିୋଙ୍କ ସେତି ଫହଟା ଉଠାଇହେ ।
ହସହତହବହଳ ମଁୁ ଶାେହିର ନୁିଃଶ୍ୱାସ ହନେି ଏବଂ ମହନ ମହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ
ପଦମହର ପ୍ରର୍ାମ କେି ।ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସବୁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରପିାହର ।
ହକବଳ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନହିଦଣଶତି ପଥହର ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାଦ ବହଢଇବାକୁ
ହେବ ।

ସାଇରାମ ।
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ବଚିତି୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଏ ବଶି୍ୱ, ବଶିାଳ କହଳବର, ଅପରକିଳ୍ପନୀୟ ଏୋର ମୋନୀୟ ବଚିତି୍ର
କମଣ, ବଶି୍ୱ େୀଳାମୟ ବଖିୟାତ ବନି୍ଧାର୍ୀଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତ େୀଳା ନହିକତନ ଏେି ବଶି୍ୱ ।
ସଂଖୟା ଦଶଣନହର ଏୋ ପ୍ରଥମ ମୋଭୂତ । ନାମ ଏୋର କି୍ଷ୍ତି । ମୋବନ୍ଦନୀୟ
କାରଗିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷଙ୍କର ମୋେୀଳା ସ୍ଵରୂପ ଅନେ ନୀଳାକାଶ ବଶିବମାତାର
ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଓ ଅନେ ସାଗରର ନୀଳ ଜଳରାଶି କହର ବସମୁାତାର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷ୍ାଳନ,
ହକହତ କାନନ କୁସମୁର ଗନ୍ଧ ବେନ କରି ଗନ୍ଧବେ ପାେଟଛିି ଏୋର ହସବା ଦାସ,
ସଯୂଣୟ ଜାଳୁଛି ଏଠି ଆହୋକର ହରାଷର୍ୀ, ବଷଣା ଢାଳୁଛି ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ବାରଧିାରା,
ହକହତ କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ୍େତା, କାନନ କାୋର, ନଦ-ନଦୀ, ପାୋଡ-ପବଣତ, ଏେି
େୀଳାନହିକତନର େୀଳା ପ୍ରକାଶନହର ମଖୁରତି ।
ଏେି େୀଳା ନହିକତନହର ଆହମ ଅନୁଭବ କରୁହଯ - ହପ୍ରମ ବା ଭକି୍ତହର ପରପିୂର୍ଣ
ହଗାଟଏି େୃଦୟର ଆଉ ହଗାଟଏି େୃଦୟ ସେତି ମଳିନ । ଏଥିହର ଦୁଇଜର୍
ଥାଆେି । ଜହର୍ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜହର୍ ଭଗବାନ । ଭଗବାନ ନଥିହେ ଭକ୍ତର ଅଥଣ
ନାେିଁ । ଠକି୍ ହସେପିରି ଭକ୍ତ ନଥିହେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ା ନାେିଁ । ଏମାନଙୁ୍କ
ସଂହଯାଗ କରଥିାଏ ଭକି୍ତ । ଭକି୍ତ, ଅହଦୈବତହର ପରରି୍ତ ନହେବା ପଯଣୟେ
ଶରର୍ାଗତି ନଥାଏ । ଥହର ଭଗବାନଙ୍କର ଶରର୍ାପନ୍ନ ହୋଇଗହେ ମନୁଷୟର
ସ୍ଥିତି ରହେନାେିଁ କେୁି ଶରର୍ାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହେହେ ସ୍ଵୟଂକୁ ଶୂନୟ କରବିାକୁ
ପଡଥିାଏ ଯାୋ କଦାପି ସେଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ହସଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତାର ପ୍ରବାେହର
ସ୍ପନ୍ଦତି ହେବା ସେ ଭଗବତ୍ ଚେିନହର ତଲ୍ଲୀନ ହେବାକୁ ପହଡ । ନଜିକୁ ସର୍ତ୍ାେୀନ
କରବିାକୁ େୁଏ ।କଥାହର ଅଛି -

‘‘ଏ ହଯହତ ନଦନଦୀ, ସକହଳ ମିଳେି ଜଳଧିଆପର୍ା ଗୁର୍
ପାହସାରେ,ି େବର୍ ଗୁର୍ ଆଚରେି । ’’
ନଦୀଟଏି ସମଦୁ୍ରହର ମିଶବିା ପାଇଁ ହକହତ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥ ହଦଇ ହକହତ
ପାୋଡ, ପବଣତ, କନ୍ଦର ମଧ୍ୟହଦଇ ବେି ଚାହେ, ପରହିଶଷହର ସମଦୁ୍ର ପାଖହର
ପେଞ୍ଚଗିହେବି ସମଦୁ୍ର କ’ର୍ ତାକୁ ସେଜହର ଗ୍ରେର୍ କରନିଏି ? ତାର େେଡି ସବୁ
ତାକୁ ସେଜହର ମିଶବିାକୁ ଦଅିେି ନାେିଁ । ହେହେ ଧିହର ଧିହର ହଚଷ୍ଟାକରି ହସ
ସମଦୁ୍ର ସେତି ମିଶଯିାଏ । ଗଙ୍ଗା, ଯମନୁା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ହଗାଦାବରୀ, ବ୍ରାହ୍ମର୍ୀ ସବୁ
ମିଶଯିାେି ସମଦୁ୍ର ଗଭଣହର । ଥହର ସମଦୂ୍ର ସେ ମିଶଗିୋ ପହର, ଆହମ ଗଙ୍ଗାକୁ

ସାଇଙ୍କ ର୍େଣରେ.....
ଶ୍ରୀ ସଦୁୀପ ସଦୁର୍ଶନ େଣା
ରେଙ୍କାନାଳ
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ହଖାଜହିେ ପାଇବାକି ? ଯମନୁାକୁ ହଖାଜହିେ ପାଇବାକି ? ନଁା ,କାରର୍
ହସମାହନ ହସମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ା େରାଇ ବସଥିାେି । ହସେପିରି ଜୀବାତ୍ମା ଥହର
ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେତି ମିଶଗିହେ ନଜିର ସର୍ତ୍ା େରାଇ ବହସ । ହସହତହବହଳ ହସ
ରାମ, ଦାମ,ଶାମ, ହଗାବନି୍ଦ, ହଗାପାଳ, େରି ହୋଇ ନଥାଏ , ହସହତହବହଳ
ହସ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏୋେିଁ ପ୍ରକୃତ ଶରର୍ାଗତି ।
ଭଗବାନ ବାବା କେଛିେି – “ଆନୁକୁେୟସୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତକୂିଳସୟ
ବଜଣନରକି୍ଷ୍ତସୟଚ ବଶି୍ୱାସ ହଗୌପତୟ ବହରର୍ୟସ୍ତଥାଆତ୍ମ ପ୍ରହକ୍ଷ୍ପ କାପଣର୍ୟ
ଷହଡତି ଶରର୍ାଗତି ”ଅଥଣାତ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପି୍ତର ମାଗଣ ହେଉଛି –
୧। ନଜିର ସଂକଳ୍ପହର ସ୍ଥିର ରୁେ ।
୨। ସଂକଳ୍ପ ପୂରର୍ ପଥହର ହଯହତ ପ୍ରତକୂିଳ ଅବସ୍ଥା ଆସହିେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ
ପରତିୟାଗ କର ଓ ନଜି ପଥହର ଦୃଢ ମହନାବଳ ହନଇ ଆହଗଇ ଚାେ ।
୩। ବଶି୍ୱାସ ଦୃଢ କର ।
୪। ବହରର୍ୟ ହଗୌପତୟ ଯାୋଙୁ୍କ ପାଇବାକୁ ଚାେଁୁଛ ତାକୁ ସବଣଦା େୃଦୟହର
ବରର୍ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ହଗାପନ ରଖିଥାଅ ।
୫। ଆତ୍ମ ପ୍ରହକ୍ଷ୍ପ - ନଜିକୁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପଦହର ସମପଣର୍ କରି ଦଅି ।
୬। ନଜିର ଦୀନତା ପ୍ରକାଶ ପୂବଣକ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ଣୀ େୁଅ ।
ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁସତୃ ଏେି ମାଗଣହର ଚାେିବା ଆମ ଜୀବନର ଏକାେ
କାମୟ ,ଏୋ ଭଗବତ ହଚତନାସକି୍ତ ଦବିୟପଥ – ଏୋ ସବଣାହଦୌ ଅନୁସରର୍ୀୟ
। ଏେି ଦବିୟପଥହର ଅନୁସରର୍ ପୂବଣକ ହମାର ପ୍ରଥମ ପଦହକ୍ଷ୍ପ ଥିୋ
ବାଳବକିାଶ କାଯଣୟକ୍ରମହର ହଯାଗ ହଦବା । ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ 2009 ମସେିାହର
ମଁୁ ବାଳବକିାଶହର ହଯାଗ ହଦବାର ଦବିୟ ସହୁଯାଗ ପାଇେି ଏବଂ
ସମୟାନୁକ୍ରହମ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଚମତ୍କାରତିାକୁ ଅନୁଭବ କେି । ନବମ
ହଶ୍ରର୍ୀହର ପଢୁଥିୋ ହବହଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶାେି ନଳିୟମ ଯିବା ପାଇଁ
ସହୁଯାଗ ପାଇଥିେି ଏବଂ ହସଠାହର National Level Bal Vikas
Meetହର ହଯାଗ ହଦଇଥିେି । ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ପାଥବି ଶରୀରର ଦବିୟ
ଦଶଣନ ୋଭ କରି ନ ପାରଥିିହେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାେରି ପାବନ ପରହିବଶ ; ହମା ପାଇଁ
ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଦବିୟ ସ୍ପଶଣ ସ୍ଵରୂପ ଥିୋ ହବାେି କେହିେ ଅତୁୟକି୍ତ ହେବ
ନାେିଁ ।
ଏୋ ହେଉଛି ବାସ୍ତବହର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂସ୍କାର ଆର୍ିବାର ବଡଦାଣ୍ଡ ;
ହସବା , ଶକି୍ଷ୍ା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତାର ଶରଧାବାେି ହେଉଛି ଆମର ସାଇ
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ସଂଗଠନ । ଗତାନୁଗତକିତା ମଧ୍ୟହର ହନୈତକିତା ଓ ମାନବକିତା ମଧ୍ୟ ହକଉଁଠି
େୁଚି ରେଥିାଏ ; ତାୋ ଆମ ସାଇ-ସମାଜରୁ ଶକି୍ଷ୍ା ମିହଳ । ଏେି ଜୀବନର
ଜୀବେ ସତୟ ହେଉଛି ପହରାପକାର , ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ସାମାଜକି
ସେବୟବସ୍ଥା - ଆଉ ଏ ସବୁର ଦଧିନଉତି ଅହଟ ବାଳବକିାଶ । ହତର୍ୁ ଏଭଳି
ବାତାବରର୍ହର ନଜିକୁ ସାମିେ କରି ଅନୟର ହସବା କରବିା ପାଇଁ ହଯଉଁ ସବୁ
ଅପୂବଣ ସହୁଯାଗ ମଁୁ ୋଭ କରଛିି ହସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଚରି କୃତଜ୍ଞ । ବାଳବକିାଶହର
ପଢୁଥିବା ହବହଳ ହଯଉଁ ସବୁ ଦବିୟ ନହିଦଣଶାବଳୀ ହମାହତ ଅଭିହପ୍ରରତି
କରଛି,ି ତନମଧ୍ୟରୁ ଅନୟତମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ତ୍୧୦ଟି ଦବିୟଉପହଦଶ :-
୧। ଭଗବାନ ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵତିୀୟ ଏବଂ ହସ ତୁମ ପାହଖ ପାହଖ ଅଛେି ।
୨। ଦୁଇଟି କଥା ମହନରଖ ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା ଭୁେିଯାଅ ହସଗୁଡକି ହେୋ -
ତୁହମ କାୋର ଭେ କରଥିିହେ ଓ ତମର ହକେି କ୍ଷ୍ତି କରଥିିହେ ତାକୁ ଭୁେିଯାଅ
ଏବଂ ତୁହମ କାୋର କ୍ଷ୍ତି କରଥିିହେ ଓ ତୁମର ହକେି ଭେ କରଥିିହେ ତାକୁ
ମହନରଖ ।
୩। ହଦୈବପ୍ରୀତି , ପାପଭୀତି ଓ ସଂର୍ଘନୀତି ଏ ହେଉଛି ତନିି ମୋମନ୍ତ୍ର । ଏୋକୁ
ସବଣଦା ସ୍ମରର୍ ରଖ ।
୪। 4F - Follow the master, Face the devil, Fight to the end,
Finish the game.

୫। 5D-ଭକି୍ତ (Devotion), ବଚିାରର୍ା (Discrimination), ଶଙୃ୍ଖଳା
(Discipline), ସ୍ଥିରତା (Determination) ଓ କର୍ତ୍ଣବୟପରାୟର୍ତା (Duty)
ବଜାୟ ରଖ ।
୬। ଛଅଟି ଦବିୟଗୁର୍ ଅଭୟାସ କର । ‘‘ ଅନହପକ୍ଷ୍ ଶୁଚଦିକ୍ଷ୍ ଉଦାସୀନ
ଗତବୟଥ, ସବଣାରମ୍ଭ ପରତିୟାଗୀ ହଯାମଦ ଭକ୍ତସହମପି୍ରୟ ’’ -ଏେି ଛଅଟି
ଗୁର୍ହର ବଭୂିଷିତ େୁଅ ।
୭। ସାଇ ହସବକର ସାହତାଟି ଗୁର୍ -ନରିେଂଭାବ , ହସବାଭାବ, ଭଗବଦ୍ ଭାବ,
ହପ୍ରମଭାବ, ପ୍ରଶାେଭିାବ, କ୍ଷ୍ମାଭାବ ଓ ତୟାଗଭାବ ଜୀବନ ଆଚରର୍ହର
ପ୍ରକଟତି କର ।
୮। ଅଷ୍ଟପୁଷ୍ପ - ସାଧାରର୍ ପୁଷ୍ପ ମଉଳି ଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ ।ହତରୁ୍ ଭଗବାନ ଶକି୍ଷ୍ା
ହଦଇଛେି ତୁମ ପାଖହର ଥିବା ଆଠଟି ଉର୍ତ୍ମ ଗୁର୍କୁ ପରସୁି୍ଫଟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ
ପାଦପଦମହର କୁସମୁାଞ୍ଜଳି ଅପଣର୍ କର । ହସଗୁଡକି ହେୋ - ଅେଂିସା,
ଇନ୍ଦ୍ରୟିନଗି୍ରେ, ସବଣଭୂତଦୟା , କ୍ଷ୍ମା, ଶାେ,ି ତପ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସତୟ ।
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୯। ନବବଧି ଆଚରର୍ବଧିି । ଏୋକୁ ପ୍ରତୟେ ପାଳନ କରବିା ଉଚତି ।
୧୦। ହଦୈବତ୍ଵର ପରପି୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦଶଟି ଦବିୟ ନହିଦଣଶ ।
ଏ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଆମମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶକି୍ଷ୍ା, ଏେି
ଶକି୍ଷ୍ାକୁ ଆଚରର୍ହର ପ୍ରକଟ କରପିାରହିେ ହସ କେଥିିବା କଥା ‘ମଁୁ ଭଗବାନ
ତୁହମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ’ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇ ହୋଇପାରବି, ଏୋ
ନୁିଃସହନ୍ଦେ ।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନେ ବଶି୍ୱହପ୍ରମ, ଇସୋମ ଧମଣହର ବଶିବ ଭାତୃତ୍ଵର
ଯୁଗାେକାରୀ ରୂପହରଖ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇନାଥଙ୍କର ଜୀବନ ଦଶଣନହର
ଅପୂବଣଭାହବ ସନ୍ନହିବଶତି । ଜହର୍ ଅବଧୂତ ସନୟାସୀର ସକଳ ଗୁର୍ ମେମିା,
ଜହର୍ ହମୌେବୀ, ଜହର୍ ପାଦ୍ରୀ, ଜହର୍ ହବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷ୍ୁ ଓ ଜହର୍ ତୀଥଣଙ୍କର ସମସ୍ତ
ହମୌଳକି ବହିଶଷତ୍ଵ ସତୟସାଇ ଜୀବନ ଦଶଣନହର ପ୍ରତଫିଳତି ହୋଇଅଛି ।
ଏଇ ସଂସାର ମରୁଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମରୁ ନଝିଣରୀର୍ୀ ସଦୃଶ । ହସେି
କରୁର୍ାର ଧାରାହର ହଯ ଥହର ମଜି ଯାଇଛ,ି େଜି ଯାଇଛି ,ତାର ଜନମ ସାଥଣକ
ହୋଇଛି । ହସ ଅନୁଭବ କରପିାରଛି ି ସାଇ ହପ୍ରମଧାରା କଅର୍ । ଆଖିକୁ ଆଖି
ପତା ଜଗିୋ ପରି ହସ ତାଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ମାନଙୁ୍କ ଜଗି ରେଥିାେି । ସଂସାରର ହକାଟି
ହକାଟି ଆଶି୍ରତ, ପ୍ରତି ମେୁୁର୍ତ୍ଣହର ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷ୍ା କବଚ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେି । ହସ
କେୁଥିହେ ତୁହମ ହମା କାମ କର ମଁୁ ତୁମ କାମ କରବିି । ଅଥଣାତ ମାନବ
ସମାଜର ହସବାହର ମହନାନହିବଶ କର । ମାନବ ହସବାେିଁ ମାଧବ ହସବା ।
ସତୁରାଂ, ପରହିଶଷହର ଏତକିି କୁୋଯାଇପାହରକ,ି ସାଇଙ୍କ ଶରର୍ାପନ୍ନ ହୋଇ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତହଳ ଆଶି୍ରତ ହୋଇ ମଁୁ େୃଦୟଙ୍ଗମ କେି ହଯ -
ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ, ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋପ୍ରସାଦ । ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ,
କଥା, କାମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହପ୍ରରର୍ାଦାୟୀ । ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜୀବନ ଝଡରୁ
ରକ୍ଷ୍ା ମିହଳ । ତାଙ୍କ ମାଗଣ ଅନୁସରର୍ କହେ ପବଣତ ସମାନ ବପିଦ ଧୂଳକିର୍ା
ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ହକବଳ ପହରାପକାର ୋଗି
ଉତ୍ସଗଣୀକୃତ । ପ୍ରହତୟକଙ୍କ ଭିତହର ହସବା ମହନାଭାବ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଓ ଆେରକିତା । ମାନବ କ୍ରହମ ମାଧବହର ପରରି୍ତ ହେବ, କାଷ୍ଠ ପାଷାର୍ର
ମରୂ୍ତ୍ଣୀ ପୂଜା ନକରି ହଯଉଁ ଦନି ପୀଡତି ଭଗବାନଙ୍କ ହସବା କରବିାହର ମର୍ିଷ
ସହଚଷ୍ଟ ହେବ ହସଇଦନି ଏ ମାନବ ହେବ ଅମର, ଧରା ହେବ ଅମରାବତୀ
ଏବଂ ‘‘ସାଇଶ ଶରର୍ ଗଛାମ’ି’ ହେବ ପ୍ରତଟିି ମାନବ େୃଦୟର ମୋମତୁୃୟଞ୍ଜୟ
ମନ୍ତ୍ର ।
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୧୯୯୭ ମସେିାହର ବ.ିଏ ପରୀକ୍ଷ୍ା ହଦଇ ସାରି ର୍ଘରକୁ ଆସେିା ପହର,
ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଓ ରବବିାର ମନ୍ଦରିହର ସନ୍ଧୟା ଭଜନହର ହଯାଗଦାନ କହର
ଏବଂ ରବବିାର ଦନି ସକାହଳ ସାଇ ମନ୍ଦରିହର ମାଙ୍କ ସେତି ଯାଇ ସେ
ବାଳବକିାଶ ଗୁରୁ ଭାବହର group -1 ହଶ୍ରର୍ୀହର ପିୋମାନଙ୍କର କ୍ଳାସ ନଏି
। ପିୋମାନଙୁ୍କ ହଖଳାଏ, ନାଚ ଗୀତ ଶଖିାଏ । ଏେପିରି ହକହତାଟି ହଶ୍ରର୍ୀ
ପଢାଇୋ ପହର ପିୋମାହନ ହମାର ଅତି ଆପର୍ାର ହେଇଗହେ ।

ହସ ବଷଣ ଜୁନ ୧୪ହର ରଜ, ରବବିାର ପଡୁଥାଏ । ମା କେହିେ ରଜହର
ତ ବାଳବକିାଶ ହେବନାେଁ । ହତରୁ୍ ଶନବିାର କ୍ଳାସ କରହିଦବା । ପିୋମାହନ
ମଧ୍ୟ ଖସୁହିର ରାଜି ହେହେ । ଶନବିାର ଦନି ସକାଳ ୭ ଟାହର ମା ସାଇ
ମନ୍ଦରିହର ବାଳବକିାଶ କ୍ଳାସ କରବିାପାଇଁ ବାୋରଗିହେ । ହମାହତ କେହିେ
େଟିର ଉପହର ହଡକଚହିର ପାର୍ି ବସଛିି । ପାର୍ି ହଡକଚି ତଳକୁ ଓେୋଇ
ବାପାଙୁ୍କ କ୍ଷ୍ୀର ଗରମ କରି ରୁଟ,ି କ୍ଷ୍ୀର ଖାଇବାକୁ ହଦବୁ ଏବଂ ହଡକଚହିର
ଚାଉଳ ପକାଇ ହଦଇ, ସାଇ ମନ୍ଦରି ଆସବୁି ।

ମା ଯିବାର ୫ ମିନଟି୍ ପହର ବାପା ଅଫିସ ଯିହବ ହବାେି ଖାଇବାକୁ
ମାଗିହେ । ମଁୁ େଟିର ଉପରୁ ପାର୍ି ହଡକଚି ହଟକେିା ହବଳକୁ ହମା ୋତରୁ
ହଡକଚି ଖସି ଗୋ । ଫୁଟୋ ପାର୍ି ହମା ଦୁଇ ପାଦହର ପଡଗିୋ । ହମା
ଚତି୍କାର ଶୁରି୍ ବାପା ହଦୌଡି ଆସି ହମାହତ ହନଇ ଖଟହର ଶୁଆଇ ହଦହେ ଓ
ପଡଶିା ର୍ଘର ହୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାଙୁ୍କ ଖବର ପହଠଇହେ । ମା ଆସେିାହବହଳ
ପାଖହର ଥିବା ଆଇସକ୍ରିମ ଫୟାକେରୁି ବରଫ ଆର୍ି ଆସହିେ । ଦୁଇ ପାଦ
ହର ବରଫ ରଖାଗୋ । ବାପା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଡାକି ଆର୍ିହେ ।
ହସ ଇହଞ୍ଜକ୍ସନ ଆଉ ମେମ ହେଖିହଦହେ । ତାପର ଦନିକୁ ଦୁଇ ପାଦହର
ବଡ ବଡ ହଫାଟକା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଚମଡା ଶଝିି ଯାଇଥାଏ ।
ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରର୍ାହର ଛଟପଟ ହୋଇ ମଁୁ ଖାେି ସାଇରାମ,ସାଇରାମ ଜପ
କରୁଥାଏ । ୧୯୯୭ ଜୁୋଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାେହର ପ୍ରଶାେି ନଳିୟମହର ପ୍ରଥମ
ଯୁବ ସମି୍ମଳନୀ ହେବାର ଥାଏ । ଆମ ଭୁବନ ସମିତରୁି ୮ ଜର୍ ଭାଇ, ଭଉର୍ୀ
ଯୁବ ସମି୍ମଳନୀହର ହଯାଗ ହଦବା ପାଇଁ ହମ ମାସରୁ ଟହିକଟ କରଥିାଉ ।
ଜୁୋଇ ୨ହର ର୍ଘରୁ ବାୋରବୁି । ବାପା, ଡାକ୍ତର ସମହସ୍ତ ମନାକହେ
ଯିବା ପାଇଁ ।

ସମପଶଣ
ଶ୍ରୀମତୀ ରେତପଦମା ମିଶ୍ର
ଭୁବ୍ନ, ରେଙ୍କାନାଳ
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ଯଦଓି ର୍ଘା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ଚମ କଅଁଳୁଥିବାରୁ ହେନହର ଯିବା ଓ
ଚାେିବା ବପିଦ ହବାେି ଡାକ୍ତର କେହିେ । କେୁି ମା କେହିେ ସଂକଳ୍ପହର
ଟହିକଟ ହେଇଛି ମାହନ, ସାଇବାବା ତା ପାଦ କଥା ବୁଝହିବ । ହସ ପ୍ରଶାେି
ଯିବ । ମଁୁ ହକବଳ ସାଇରାମଙୁ୍କ ଡାକୁଥାଏ । ଯା ହେଉ ୨ ତାରଖି ଦନି ମାଙ୍କ
ସେତି ଆହମ ୮ ଜର୍ ଭାଇ, ଭଉର୍ୀ ପ୍ରଶାେି ବାୋରେୁି ।

ଅନୟ ଜଲି୍ଲାର ଭାଇ, ଭଉର୍ୀ ସବୁ ହେନହର ହଦଖା ହେହେ । ଭଜନ
ହବାେି ହବାେି ସମହସ୍ତ ଯାଇ ପ୍ରଶାେି ହର ପେଞ୍ଚେୁି । ହସହତହବହଳ ଏହବ
ପରି ଏହତ ର୍ଘର ନଥିୋ । ହତରୁ୍ ସାଉଥ୍ ବେିିଡଂର ହଗାଟଏି ବାରଣ୍ଡାହର ମାଙ୍କ
ସେତି ଝଅି ପିୋ ମାହନ ରେେୁି । ଏେି ଯୁବ ସମି୍ମଳନୀ ୩ ଦନି ଧରି ଚାେିୋ ।
ଆମ ରାଜୟର ବହୟାହଜୟଷ୍ଠା ସ୍ଵଗଣତା ହଗୌରୀ ମାଉସି ଓ ସ୍ଵଗଣତା ଭବାନୀ
ମାଉସୀ ନାମ ପଞି୍ଜକରର୍ ହବହଳ ସଚୂନା ହଦହେ ହଯ ପ୍ରତଦିନି ସାଇବାବା
ଯାୋ ଭାଷର୍ହର ତୁମକୁ ଉପହଦଶ ହଦହବ, ଚତୁଥଣ ଦନି ହଗାଟଏି େିଖିତ କ୍ୱିଜ
ପରୀକ୍ଷ୍ା ହେବ, ହସେି ଉପହଦଶ ଉପହର ପ୍ରଶନ ପଡବି । ଯଥା ସମୟହର
ହଗାଟଏି ବଡ ହସଡ୍ ହର େିଖିତ କ୍ୱଜି ପରୀକ୍ଷ୍ା ହେୋ । ପରୀକ୍ଷ୍ା ସାରବିା
ପହର ପ୍ରଶାେି ନଳିୟମର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁେି ତା ପରଦନି ର୍ଘର ଅଭିମହୁଖ
ହେନ ଧରେୁି ।

ପ୍ରଶାେରୁି ହଫରବିାର ୭ ମାସ ପହର, ସାଇ ମନ୍ଦରିକୁ ଚଠିି ଆସେିା ।
ଭୁବନ ସମିତରି ୨ ଜର୍ କୁଇଜହର ୨୦ ଜର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଅଛେି । ଜୟପୁର
ହର ରାଜୟ ସମି୍ମଳନୀ ହେବ ଏବଂ ହସଠାହର ହସେି ପ୍ରାଇଜ ମିଳବି । ମଉସା,
ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ସେତି ଆହମ ଯାଇ ଜୟପୁର ରାଜୟ ସମି୍ମଳନୀହର ପେଞ୍ଚେୁି ।
ଉଦର୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷର୍ ପହର ପ୍ରାଇଜ ଦଆିହେବ ହବାେି ହର୍ଘାଷର୍ା
କରଦିଆିଗୋ । କ୍ୱିଜହର ଜତିଥିିବା ୨ ଜର୍ ଯାକ ଆଗ ଧାଡହିର ବସଥିାଉ ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନହର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ , କଏି ପ୍ରଥମ ହେଇଥିବ । ଏଇ ସମୟହର
ମାଇକ୍ ହର ନାମ ଡକା ହେୋ । ହଶ୍ୱତପଦମା ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ । ସ୍ଵଗଣତ ରଜନୀ
ଭୂଷର୍ ପାର୍ି ମଉସା ପୁରସ୍କାର ହଦହେ । ଏୋ ପୂବଣରୁ ପ୍ରାଇହମରୀ ଠାରୁ
କହେଜ ପଯଣୟେ ରଚନା, ବତୃ୍କତା ବଜି୍ଞାନ ହସମିନାରହର ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ
ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିେି, କେୁି ଜୟପୁରହର ସତୟସାଇ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ
ମିଳଥିିବା ଏ ପୁରସ୍କାର ହମାହତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହଦୋ ।
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ସବୁ ହସଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀବଣାଦ । ତାପହର ପ୍ରଶାେକୁି ଅହନକ ଥର
ହସବାହର ଯାଇଛି । ଆଉ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସେ ୨୦୦୭ ହର ଦଶେରା ଉତ୍ସବ
ହଦଖିବାର ହସୌଭାଗୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହଦଇଛେି ।

ଭଗବାନ ସତୟସାଇ ହମାର େୃଦୟ ନବିାସୀ, ହମା ଜୀବନର ଆରାଧ୍ୟ । ତାଙ୍କ
ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରହତୟକ ବାର୍ୀ, ଉପହଦଶ ଅନୁସାହର ବାଟ ଚାେୁଛ,ି ଚାେୁଥିବି ମଧ୍ୟ ।
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“The End of Education is Character.” 
-Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Sri Sathya Sai Seva Organisations, Odisha

www.sathyasaiodisha.org


