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ଆର୍ୀବ୍ଶଚନ

ଗୁରୁପୂରି୍ଣ୍ଣମା ଅବସରରର ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମାଙୁ୍କ ଆଧାର କରି ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ
ପତ୍ରକିାଟି ପ୍ରକାର୍ତି ରେଉଛି । ଏୋ ଏକ ରୁ୍ଭ ସମବାଦ । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ
ପ୍ରାପ୍ତ ରେରେ ସୁଫଳ ରେବ । ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଦବିୟ ବାଣୀ "ଦର୍ଶନମ୍,
ପାପନାର୍ନମ୍, ସ୍ପର୍ଶନମ୍, କମଶନାର୍ନମ୍, ସମ୍ଭାଷ୍ଣ ସଙ୍କଟ ରମାଚନମ୍" ଆରୋଚୟ ।
ରତ୍ରତୟା ଯୁଗରର ଋଷ୍ି, ପ୍ରଜାକୂଳ ଓ ବାନର ମାରନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦବିୟ
ଦର୍ଶନର ସୁରଯାଗ ପାଇଥିରେ । ରସମାରନ ଏକ ଯୁଗ ଅରପକ୍ଷା କୋ ପରର ଦ୍ୱାପର
ଯୁଗରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ରୋଇ ରଗାପୀ, ରଗାପିକା ମାରନ ଦବିୟଦର୍ଶନ ଓ
ସ୍ପର୍ଶନର ସୁରଯାଗ ପାଇଥିରେ । କଳି ଯୁଗରର ମଣିଷ୍ ଏକା ଧାରରର ସାଇ ବାବାଙ୍କ
ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ ଓ ସମ୍ଭାଷ୍ଣର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି । ଏୋ ଭକ୍ତ ଓ ଆଶି୍ରତ ମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ
ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇଁ ସାୋଯୟ କରବି । ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ କରବିାର ଏକ
ସୁରଯାଗ ମାତ୍ର । ରତ୍ରତୟାରର ପଥର ପାେଟି ଯାଇଥିବା ଅେେୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ
ପଦସ୍ପର୍ଶରର ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ରୋଇ ସ୍ୱଗଶ ଗମନ କରେ ।

୧୯୭୦ ମସେିାରର ଏ ଜୀବ ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମାଙ୍କ ପଦ ଯୁଗଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି
ବରିମାେତି ଓ ଆନନ୍ଦତି ରୋଇଥିୋ । ଏ ଅଭୁୋ ସୃ୍ମତି ମାନସ ପଟରର ରେଯିାଇଛି ।
ନଦୀ ସାଗରରର େୀନ ରୋଇଗୋ ପରି ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମା ଅନନ୍ତ ସାଗର ସାଇଙ୍କ
ମଧ୍ୟରର ମିର୍ଯିାଇଛନ୍ତି । ୧୯୭୨ ମସେିା ରମ ମାସ ୬ ତାରଖି ପ୍ରାତଃ କାଳରର
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନାନାଗାରରର ଥାଆନ୍ତି । ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମା େଠାତ୍ ଚତି୍କାର କରେ "ସ୍ୱାମୀ,
ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ" । ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପି୍ରୟ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ରଦରେ "ଆସୁଛ,ି ଆସୁଛ,ି ଆସୁଛ"ି ।
ଅନ୍ତମି ମୁେୂତ୍ତଶରର ଭକ୍ତ - ଭଗବାନ, ଜୀବ-ବ୍ରହ୍ମ, ମାତା-ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୋ ମିଳନ ଘଟେିା ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କରେ "ପ୍ରାଣୀର ଭେମନ୍ଦ ବାଣୀ - ମରଣ କାରଳ ତାୋ ଜାଣି" ।
ରସେପିରି ଗୀତା କରେ ଅନ୍ତକାଳରର ରଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରର ରସ ଭବସାଗରରୁ
ତରଯିାଏ ।
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ବଦିୟାଥଶୀଗଣ, ତୁରମ୍ଭମାରନ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରଦେ
ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ରୋଇ ପବତି୍ର ଭାରତ ଭୂମିରର ଜନମ ଗ୍ରେଣ
କରଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନା ମାଗଶ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନକୁ ସାଥଶକ
କରଚିାେ । ମୋପ୍ରଭୁ ସାଇ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ରତାଳନୁ୍ତ ।

ମାନବ ସମାଜକୁ ମୋମାରୀ କରରାନା ପ୍ରାଦୁଭଶାବରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱଗଶୀୟ
ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପି୍ତ ପାଇଁ ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମା ଓ ରପ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ସାଇଙୁ୍କ େୃଦୟ ଭରା
ପ୍ରାଥଶନା କରୁଛି - "ସରବଶ ଭବନୁ୍ତ ସୁଖିନଃ, ସରବଶ ସନୁ୍ତ ନରିାମୟା" ।

ପ୍ରରେସେ ଶ୍ରୀ ହେିକୃଷ୍ଣ ଦାର୍
ପ୍ରାକ୍ତନ ୋଜ୍ୟ ସଭାପତି

ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ରସବ୍ା ସଂଗଠନ, ଓଡରି୍ା
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ଆର୍ୀବ୍ଶଚନ

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଜଗତର ସଷିୃ୍ଟ
ସୂଯଶୟଙ୍କ ରର୍ମୀରର ପଦମ ଯାଏ ଫୁଟି

ମଁାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରର ସନ୍ତାନର ପଷିୃ୍ଟ
ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ର୍ଷି୍ଯର ଜ୍ଞାନଦୃଷି୍ଟ

ଭକ୍ତ ଝୁରେୁିଏ ପାଇବାକୁ ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ
ତା ଡାକରର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣ ବଗିଳତି

ଜୀବ ମାତ୍ରରକ ରୋଡନ୍ତ ିଦ ିଦବିୟସ୍ପର୍ଶ
ଦଅି ଆମ ଯୁବପିଢକୁି କୃପାର ପରର୍

ଯାୋର ପଦସ୍ପରର୍ଶ ରବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପି୍ତ
ରସ ଦବିଯ ପାଦକୁ ରମାର ପ୍ରଣତି

ଦବିୟସ୍ପର୍ଶରୁ ରବୈକୁଣ୍ଠଗତି
ରସ ସ୍ପର୍ଶୁ ସବଶାର୍ୀଷ୍ ପ୍ରାପି୍ତ ।

ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ରକିା "ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ" ପ୍ରକାର୍ନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ
ଆନନ୍ଦର ବଷି୍ୟ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। "ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ" ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ରେଉ ଏବଂ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରତରଜା ମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଗଢି ରତାଳୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନକିଟରର
ପ୍ରାଥଶନା ସେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରୁ୍ଭକାମନା ଜଣାଉଛି ।

ସାଇ ଚେଣାଶି୍ରତ
ଶ୍ରୀ ପି. ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ୋଓ

ଜ୍ାତୀୟ ପେିଷଦ ସଦସୟ
ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ରସବ୍ା ସଂଗଠନ, ଭାେତ
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Let thousands buds bloom.

ଏେି ଉରେର୍ୟକୁ ପାରଥୟ କରି ବାଳବକିାର୍ କାଯଶୟକ୍ରମ l ଭଗବାନଙ୍କ
ଆର୍ବିଶାଦ, ପରବିାରର ଅନୁକୂଳ ପରରିବର୍ ଓ ଗୁରୁ / ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କର ରସ୍ନେ ଓ
ରପ୍ରମରର ଅରନକ କଳକିା ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି ରୋଇ ସମାଜକୁ ନଜି ରସୌନ୍ଦଯଶୟ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା
ମେକାଉଛନ୍ତି l ଏେି ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି କଳକିାମାନଙ୍କ େୃଦୟରର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂଗଠନ
ଏକ ବରିର୍ଷ୍ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରେଣ କରଛିି l ସବୁରବରଳ ସବୁସ୍ଥାନରର ରସମାନଙ୍କର
ସରୋଯାଗର ୋତ ବଢଆିସଛିି ସଂଗଠନର ବଭିିନ୍ନ କାଯଶୟପାଇଁ l ଏେି e-
magazine “ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ” ରାଜୟ ସଂଗଠନର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ରସେି ପ୍ରାକ୍ତନ
ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭାବ ବୟକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ l

ଏୋ ସ୍ୱାଗତରଯାଗୟ l ଏୋର ଉରେର୍ୟ ରକବଳ ଭାବବୟକ୍ତ କରବିା ନୁରେଁ
ଏୋ ରସମାନଙୁ୍କ ସଂଗଠନ ସେତି ସଂଯୁକ୍ତ କରରିଖିବ l ଏୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର୍ନ
ଗୁରୁପୂରି୍ଣ୍ଣମାରର ଭାଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦମରର ସମପିତ ରେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏୋ ବେୁ
ରେଖକ ରେଖିକାଙ୍କ ସଜୃନ କଳାରର ସମଦୃ୍ଧ ରୋଇ ପାଠକ, ପାଠକିା ମାନଙୁ୍କ
ଚମତୃ୍କତ କରବି ରବାେି ଆର୍ା l

ଏୋ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସରେଉ l ଆଗାମୀ
ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡକିରର ରସମାନଙ୍କ ରଯାଗଦାନ ସ୍ୱାଗତରଯାଗୟ l ଏୋର ସଫଳତା
ପାଇଁ ଭାଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦମରର ବନିମ୍ର ପ୍ରାଥଶନା l

ସମପଶଣ

କୁମାେୀ ନହିାେିକା କାନୁନରଗା
ୋଜ୍ୟ ର୍କି୍ଷା ସଂର ାଜ୍କିା
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ଜଗତ ଜନନୀ ସାଇମଁାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର "ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ" ପତ୍ରକିାଟି ଭଗବାନଙ୍କ
ପାଦ ପଦମରର ଅପିତ ରେବାକୁ ଯାଉଛ।ି "ମାତୃରଦରବାଭବ" ବଷି୍ୟବସୁ୍ତକୁ ଆଧାର କରି
ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ସଂଗଠନର ପୂବଶତନ ବାଳବକିାର୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ (Alumni)
ଦ୍ୱାରା େିଖିତ ଏେି ପତ୍ରକିାଟି ଅତୟନ୍ତ େୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ରେବ
ରବାେି ଆର୍ା କରୁଅଛି ।

ମଁା ନଜି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସଗଶ କରଥିାଏ । ନଜି ସନ୍ତାନର
ରକ୍ଷକବଚ ରୂରପ ସବଶଦା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥାଏ । ରସେି ପରି ରଦବସ୍ୱରୂପିଣୀ ସାଇମାତା
ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପରର ସବଶଦା ଆମ ନକିଟରର ଥାଆନ୍ତି ଓ ଆମର ସମସ୍ତ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବେିୀନ କରଦିଅିନ୍ତି । ମାଆ ରଯପରି ପଡଯିାଇଥିବା ସନ୍ତାନକୁ
ରକାରଳଇନଏି, ଠକି୍ ରସପରି ସାଇମାତା ଆମ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବପିଦକୁ
ଦୁରରଇରଦଇ ଆମକୁ କୃପାବଷ୍ଶଣ କରନ୍ତି । ଏେପିରି କଛି ି ବଷି୍ବସୁ୍ତକୁ
ରନଇ "ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ" ପତ୍ରକିାଟି ଆଧାରତି ରୋଇଛି । ଆର୍ା କରୁଛି ପୂବଶତନ ବାଳବକିାର୍
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େିଖିତ ଏେି ପତ୍ରକିାଟି ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠକିାଙ୍କ େୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ
କରପିାରବି।

ଆର୍ୀବ୍ଶଚନ

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ଦାର୍
ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକିା, ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ
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ର୍ାସ୍ତ୍ରରର ଅଛ,ି ସେସ୍ରମ ତୁ ପିତୁମଶାତା ରଗୌରରବରଣତି ଉଚୟରତ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ
ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେସ୍ର ଗୁଣ ଉଦ୍ଧଶବରର । ଭଗବାନ ବାବା କେନ୍ତ,ି ମାଆଙ୍କ ରପ୍ରମ େବଣି ସମ
ରକାମଳ, ଚନ୍ଦ୍ରା ରୋକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖକର, ମଲ୍ଲୀଭଳି ସୁଗନ୍ଧତି ପୁଷ୍ପ ଠାରୁ ଅଧିକ
ସୁଗନ୍ଧତର ।

ମାଆଙ୍କ ରପ୍ରମଭରା ସ୍ପର୍ଶରର ର୍ରୁି୍ର ଜୀବନ କଳକିା ମୁକୁଳତି, ସୁରର୍ାଭିତ, ସୁରଭିତ
େୁଏ । ଥରର ଭାବି ରଦଖିବା, ସେସ୍ର ଜନନୀଙ୍କ ଦବିୟ ରପ୍ରମର ସ୍ପର୍ଶ େଭି ଥିବା ଆମ ଜୀବନ
ପୁଷ୍ପ ରକରତ କୃପାଧନୟ । ବାଳବକିାର୍ର ଟକିି କଳକିାଟି ରସେି ଦବିୟ ଜନନୀଙ୍କ ଦବିୟ
ରପ୍ରମର ସଞି୍ଚନରର ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି ରୋଇଥାଏ । ଦବିୟସ୍ପର୍ଶରର ମୁକୁଳତି ରୋଇ ନଜି ମେକରର
ସାରା ପରରିବର୍କୁ ସୁଗନ୍ଧରର ଭରଦିଏି । ଜୀବନ ସାରା ରସେି ଦବିୟସ୍ପର୍ଶର ର୍େିରଣକୁ
ପୁଷ୍ପଟି ଅନୁଭବ କରଚିାରେ । ଅନନ୍ତ ରପ୍ରମ ସାଗରରର ନତିୟ ଅବଗାେନରର ସକି୍ତ, ରୁଦ୍ଧମିନ୍ତ
ଜୀବନ ପୁଷ୍ପ ରସେି ଅପୂବଶ ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶରର ସଦା ସରତଜ ରେଥିାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦମ
ପାଦରର ନଜିକୁ ସମପିତ କରବିାର ସତତ ପ୍ରୟାସରର ବ୍ରତୀ ରରେ । ଆଜି ରସେି ସୁଗନ୍ଧତି
ପୁଷ୍ପଙ୍କ ଦବିୟ ରପ୍ରମାନୁଭୂତରିର ସୁଗନ୍ଧତି ପୁଷ୍ପମାେୟ "ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ" ଷ୍ଡମାସିକ ପତ୍ରକିା ରୂରପ
ସାଇ ଜନନୀଙ୍କ ଦବିୟ ପଦମ ପାଦରର ଅପିତ ରେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ରସବା
ସଂଗଠନ, ଓଡରି୍ାର ଏେି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶରର ସୁରର୍ାଭିତ ଓଡରି୍ାର
ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଓ ସଜୃନର୍ୀଳତାର ସଂକଳନ "ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ"
ପତ୍ରକିା ରୂପରର ଗୁରୁପୂଣିମାର ମୋଘଶ ଅବସରର ବଶି୍ଵଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାରବନି୍ଦରର ଅପିତ
ରେବ ।

ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶର ସୃ୍ମତି ମନ୍ଥନ ତଥା ସତତ ଅନୁଭବ ଜୀବନରର ଅପୂବଶ ର୍େିରଣ ଓ
ପୁେକ ଆଣିରଦଉ । ସମଗ୍ର ଓଡରି୍ାର ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଳବକିାର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ରପ୍ରମର ସୂତ୍ରରର
ବାନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ସୁବାସତି ପୁଷ୍ପ ମାେୟ ରୂରପ ଅପଶଣର ଏେି ଭାବାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ
ରେଉ । ଦବିୟମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମାଙ୍କ ପୂଣୟତଥିିର ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରର ଅପିତ
ରେବାକୁ ଯାଉଥିବା "ଦବିୟସ୍ପର୍ଶ" ର ପ୍ରଥମ ଅଘଶୟ ପାଇଁ ବଷି୍ୟ ବସୁ୍ତ ରେଛିି "ଦବିୟ ମାତା" ।
ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଆମ ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧମିନ୍ତ କରଚିାେୁ । ସମସ୍ତ ମାତୃ
ସ୍ୱରୂପିଣୀଙୁ୍କ ଏେି ଅବସରର କୃତଜ୍ଞତାର ଅଞ୍ଜଳି ।

ନୟନାଭିରାମଙ୍କ ନୟନର ରପ୍ରମଧାର, ଅଧରର ରପ୍ରମାମତୃ ପାରାବାର, ବୀଣାଜଣିା 
ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ, ଭୃକୁଂଚନ, ଅଙୁ୍ଗଳ ିଚାଳନ, ଦବିୟ ଚାୋଣୀ, ଦବିୟବାଣୀ, ଧୀର ମନ୍ଥର ପଦ 
ପାତ, ମଧୁରୀମା ଭରା ଇଙି୍ଗତ, ଦବିୟ ମଧୁର ୋସୟ ରସ, ରପ୍ରମ ପୁରତି ସି୍ମତ େସ, 
ପଦମ ମୁଖ, ପଦମ ପାଦ, ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ସମ୍ଭାଷ୍ଣର ସୁମଧୁର ସୃ୍ମତ ିରରାମନ୍ଥନ ଆମ ଜୀବନକୁ 
ପୁେକତି କରଚିାେିଛ ି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରର ରଦବୀ ଅେେୟା ପାଷ୍ାଣରୁ ଦବିୟ ଜୀବନ 
ପ୍ରାପ୍ତ କରଥିିରେ ।

ସମ୍ପାଦକୀୟ
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ପ୍ରଭୁ ସାଇରାମଙ୍କ ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆମ େୃଦୟରର ଭକି୍ତ ଓ ରପ୍ରମର ନଝିଶର ସଦା
ସଷିୃ୍ଟ କରଚିାେୁ, ଦବିୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁ । ଗୁଣୁ୍ଡଚରି ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନକୁ
କୃପାଧନୟ କରନୁ୍ତ, ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦବିୟସ୍ପର୍ଶର ଚନିହରର ସଦା ଦୀପି୍ତମନ୍ତ ରେଉ ।
ଇ-ପତ୍ରକିା "ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ" ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦବିୟ ସ୍ପର୍ଶ ୋଭ କରବି ନଶି୍ଚୟ । ବାଳବକିାର୍ ରୂପୀ
ଏେି ବରି୍ାଳ ଆନନ୍ଦ ସାଗରର ପ୍ରତଟିି ବନୁି୍ଦ ଆନନ୍ଦର ମୋସନୁି୍ଧରର ବୁଡ ପକାଇ
ଆନନ୍ଦମୟଙୁ୍କ କାୟ, ମନ ଓ ବାକୟରର ଆନନ୍ଦ ରଦବାକୁ ବ୍ରତୀ ରେବିା । ପେକ ଚକ୍ଷୁ
ରଗାେକକୁ ରକ୍ଷା କରବିା ଭଳ,ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭୟ ବରଦ େସ୍ତର ଛତ୍ର ଛାୟା ତରଳ
ସମରସ୍ତ ସଦା ସୁରକି୍ଷତ ରେଥିାନୁ୍ତ । ଏତକିି ପ୍ରାଥଶନା ।

ସବ୍ଶଦା ସାଇ ରସବ୍ାରେ 
ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ, ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ
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ରହ ସ୍ଵାମୀ,

ଅନନ୍ତ ରପ୍ରମର ସାଗର ତୁରମ । ନା ଭୁେ ରୋଇଗୋ ! ତୁରମ େିଁ ତ କେଥିିେ
ସାଗର ଅସୀମ ରଦଖାଗରେ ବି ତାୋ ଦୁଇ ସୀମାରର ସୀମାବଦ୍ଧ । ରେରେ ତୁମର ରପ୍ରମ
ଅନନ୍ତ ଦଗିବୟାପୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ପର୍ଶକରି ଭରଦିଏି ର୍ାଶ୍ଵତ ଆନନ୍ଦ । ଜୀଇଁବାର ସାେସ
ଭରରିଦଇ ତୁରମ କୁେ “ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଭୟ କାେିଁକି ?” ଏବଂ ଆରମ ମା’ର ୋତଧରି
ଅଭୟ, ଅମନସ୍କ, ଅଚନି୍ତୟ ଭାବରର ଜୀବନ ପଥରର ଆରଗଇଚାେୁ, ଦମ୍ଭରର, ବଶି୍ଵାସରର,
ର୍କି୍ତରର । ବପିତ୍ତକୁି ଖାତରି ନ କରି କେୁ, “ରଦଖ ରମା ମା’ ର ପଣତକାନକୁି । ତୁ ରମାର
କଛିି ବି କରପିାରବୁିନି !”

ଜୀବନର ପ୍ରତଟିି ପାଦରର, ପ୍ରର୍ାନ୍ତରିର ରସବା ବା ଗ୍ରାମରସବାରର, ବାଳବକିାର୍
ରଶ୍ରଣୀରର ବା ପବଶପବଶାଣି ପାଳନରର, ଭଜନର ତାଳରର ବା ଜୀବନ ଜୀବକିାର
ସଂଗ୍ରାମରର, ସବୁଠି ଆରମ ଅନୁଭବ କରୁ ତୁମ ମାତୃତ୍ଵର ରପ୍ରମକୁ । ତୁରମ ଅରପକ୍ଷାରର
ଠଆି ରୋଇଥାଅ ରକରତରବରଳ ଆରମ ଆସବୁି, ତୁମ ରକାଳରର ମଥା ରଖିବୁ ଆଉ ତୁରମ
ପଣତ କାନରିର ରପାଛରିଦବ ଆମର ରସେି ଚନି୍ତାର ରସ୍ୱଦ ବନୁି୍ଦଗୁଡକୁି । ଗଭୀର
ଆତ୍ମବଶି୍ଵାସ ରଦଇ ତୁରମ କୁେ “ଆରର ମଁୁ ପରା ଆସଛିି ତୁମର ରବାଝ ଦୂର କରବିାକୁ !
ତୁରମ ରସ ଗୁଡକୁି ମୁଣ୍ଡାଇ କାେିଁକି ଚାେୁଛ ? ରମା ରକାଳରର ରଖିଦଅି । ମୁଁ ରସଗୁଡକୁି
ଠକି୍ ସ୍ଥାନରର ପେଞ୍ଚାଇ ରଦବି ।”

ତୁରମ କସୁ୍ତରୀଙୁ୍କ ପରଚିୟ କରାଇ କେୁଥିେ, “ମାନା କସୁ୍ତରୀ” ଅଥଶାତ “ରମା
କସୁ୍ତରୀ” । ତାୋ ରୁ୍ଣି ଆମ େୃଦୟ ପ୍ରାଣରର ଝଙୃ୍କତ େୁଏ ରସେି ର୍ବ୍ଦ, ସରତ ରଯପରି
ତୁରମ କେୁଛ, “ମାନା ବଙ୍ଗାରୁ”, “ରେ ରମାର ସୁନା ପିୋମାରନ” । ଆରମ ବୟକି୍ତଗତ ଭାରବ
କେଉିଠୁ “ସାଇ ମା, ମୁଁ ତୁମର”, ଆଉ ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ତୁରମ କେଦିଅି, “ତୁରମ ରମାର” ।
ରସଦନି ରମା ଓଡରି୍ା ବାଳବକିାର୍ର କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଦାସଆି ବାଉରୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସୁନା
ରଚନ୍ ସଷିୃ୍ଟକରି ରଦବାରବରଳ ପିୋଟି ସରଳ ଭାବରର ଆପଣଙୁ୍କ ପଚାରେିା, “ସ୍ୱାମୀ
ରମାରତ ୋର କାେିଁକି ରଦଉଛନ୍ତ?ି” ରସଦନି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ଓଡରି୍ାର
ବାଳବକିାର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ରରାମାଞ୍ଚତି କରର । ଆପଣ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରର େୁଏତ ସମଗ୍ର
ଓଡରି୍ା ପାଇଁ ଉଦ୍ ରଘାଷ୍ଣା କରି ମା’ର ରପ୍ରମଭରା ରୋତକଯୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରର କେଥିିରେ, “ମୁଁ
ରମା ନଜିକୁ ରତାରତ ଅପଶଣ କରୁଛି ।” ଅରୋ କୃପା ! ଆଉ କ’ଣ ପାଇଥାନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ପବତି୍ର
ଜୀବନରର !

ମାତୃରଦରବ୍ା ଭବ୍ଃ
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ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମାଙୁ୍କ ତୁରମ ‘ଗେୃମ୍ ଆମ୍ମାଇ’ ‘ଘରର ଝଅି’ ବା ପୁଟ୍ଟପତ୍ତରି ଝଅି,
ପିତାଙୁ୍କ ତୁରମ ‘ଗେୃମ୍ ଆବାଇ’ ‘ଘରର ପୁଅ’ ରବାେି କେୁଥିେ । “କରେଜର
ପିୋମାନଙୁ୍କ ତୁରମ “ମାନା ପିଲ୍ଲଲୁ୍ଲ” ଅଥଶାତ “ରମା ଛୁଆମାରନ” ରବାେି କେୁଥିେ । ଆଜି
ବାଳବକିାର୍ରୁ ଯାତ୍ରାକରି ପ୍ରାକ୍ ରସବାଦଳ, ଯୁବକ ବା ରପ୍ରୌଢ ଅବସ୍ଥାରର, ରଦର୍
ବରିଦର୍ରର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର ଅବସ୍ଥାପନ ସମୟରର, ର୍କି୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଭିନ୍ନତା ଭିତରର
ଆରମ ରସେି ଏକତ୍ଵକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ରଯ, “ଆରମ ଆମ ସାଇ ମା’ର ଛୁଆ” ।

ରହ ସ୍ଵାମୀ,

ରସେି ଦବିୟମାତାଙ୍କର ର୍ତ ସାେସ୍ର ରପ୍ରମର ଧାରାରର ଅବଗାେନ କରୁଥିବା
କୁନକୁିନି ପିୋମାନଙ୍କର ଦୃଦୟର ଏେି ଅଘଶୟ “ଦବି୍ୟସ୍ପର୍ଶ” । ଆପଣଙ୍କର ରପ୍ରମର ସ୍ପର୍ଶ
ଆମର ପ୍ରତଟିି ରକାଷ୍ରର ସଞ୍ଚାରତି କରୁ ଦବିୟ ଭାବନା, ର୍ାଶ୍ଵତ ରଚତନା ଓ ଆତ୍ମ
ଉପେବ୍ଧରି କ୍ଷୁଧା । ତୁମ ପାଖରର ଅଛି ଆମର ରଡଣା, ପଥ, ଦୃର୍ୟ, ସ୍ୱପନ, ସ୍ୱଗଶ । ତୁରମ
ପରା କେଥିିେ, “ଏେପିରି ଆରମ ବନ୍ଧା, ଏେପିରି ଆରମ ମୁକ୍ତ ।”

ରହ ସ୍ଵାମୀ,

ଆପଣ ଆମ ମଧ୍ୟରର, ଆରମ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରର, ଆରମ ଦୁରେଁ ଏକ, ରକେି
ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ନ କରପିାରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି । ଏେି ଦୃଦୟ ଭରା ପ୍ରାଥଶନା ସେତି ।

ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଓଡରି୍ା
ଜ୍ୟ ସାଇୋମ
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ତୁରମ ସାଇ, ତୁମ ପେ ିରକହ ିନାହିଁ

ଶ୍ରୀ ସବୁ୍ରତ କୁମାେ ଦାର୍, 

ଭୁବ୍ରନଶ୍ୱେ 

ପର୍ତ୍ଶୀପୁେିଶ୍ୱେୀ ଉମା ମରହଶ୍ୱେୀ ଭକ୍ତ ସଂେକ୍ଷଣି ମା |
ସଦି୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ବୁ୍ଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ତୁରମ ସତୟସାଇ ମା ||
ତୁରମ ଅଟ ଆଦୟ, ତୁରମ ଅଟ ମଧ୍ୟ, ତୁରମ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଅେ |
ତୁମ୍ଭ ଆର୍ୀବ୍ଶାରଦ ଜ୍ୀବ୍ନ ଜ୍ଉି ଛି ଚାଲୁଅଛି ରମାେ ପାଦ ||
ଏ କି ଆର୍ଷି ତୁମ ବୁ୍ଝପିାରେନି ମାଆ ବୁ୍ଝବି୍ାକୁ ରକରବ୍ ଚାହିଁନି |
ନସି୍ଵାଥଶପରପ୍ରମେ ଉଦାହେଣ ତୁରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆର୍ଷିେ ଜ୍ନନୀ ||
ଦବି୍ୟ ମାତା ତୁରମ ଦବି୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହ ! ତୁମେି ସୋନ ଆରମ |
ପାରଦ ପାରଦ ଆମ ସାରଥ ସାରଥ େହି ମାଗଶ ରଦଖ୍ାଉଛ ତୁରମ ||
ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପକୁ ସମପଶଣ କେି ମାଆ ର୍େଣ ଆସଛିି ରତାେ |
ଖ୍ୋପ କାମେୁ ନବୃି୍ର୍ତ୍ େଖିବୁ୍ ଏତକିି ବ୍ନିତି ରମାେ ||
ତୁରମ ଅଟ ରେହ ମମତାେ ର୍ଘେ ତୁମ ବ୍ନିା ଜ୍ୀବ୍ନ ଅସାେ |
କେୁଣା ସାଗେ ତୁମ ଆର୍ଷିରେ ସକଳ ଦୁଃଖ୍ ହୁଏ ଦୂେ ||
ରର୍ରଷ ଏତକିି ସ୍ଥାନ ରଦବ୍ ମା ତୁରମ,
ସକଳ ଜ୍ୀବ୍ଙୁ୍କ କେିଲ ର ସୃଷି୍ଟ
ସକଳ ଜ୍ୀବ୍ଠି ତୁମେି ର ଦୃଷି୍ଟ
ସକଳ ଜ୍ୀରବ୍ କେ ଦୟାେ ବୃ୍ଷି୍ଟ
ସକଳ ଜ୍ୀବ୍ନ ଥାଉରେ ତଷିି୍ଠ ||
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ଦବି୍ୟ ମାତୃତ୍ଵ

ଶ୍ରୀମତୀ ସାଇ ପ୍ରର୍ାେି ମହାେି
ସାଇ ନନ୍ଦନ ସମିତ,ି ଭୁବ୍ରନଶ୍ୱେ

କହ ମା’ ରକଉ ଠ ିଲୁଚଛି
ରକଉ ଠ ିରଖ୍ାଜ୍ବି୍ ିତୁମକୁ
କଲାେ ରମା ରଦହ ଅସ୍ଥିେ ଅରଟ ରମା ମନ
ଭାୋକ୍ରାେ ଲାରଗ ମା’ ତୁମକୁ ନ ରଦଖି
ର୍ଖି୍ାଅ ରମାରତ ରସ କଳା ତୁମେ ଅନୁପସ୍ଥିତରିେ ବ୍ି
ଉପସି୍ଥତେି ଅନୁଭବ୍
ଲର୍ଘ ୁପକ୍ଷ ରତାଳ ିଉଡ ିିବ୍ ିତୁମ ପାରଖ୍
ରହାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ।। 
ରକରବ୍ ଦଉଡ ିାଇ ଅଳ ିକେି ବ୍ରସ
ବ୍ାଧ୍ୟ କୋଇ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛାପୂେଣେ
ରକରତରବ୍ରଳ କାନ୍ଦ ିବ୍ରସ ନରିବ୍ଶାଧ ର୍ରୁି୍ ପେି
ପାଇବ୍ାକୁ ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ତୁମେି ରକାଳେ 
କେୁି ଏତକି ିଜ୍ାଣିଚ ିମା’
ଦୂେ ରହରବ୍ ପରଛ ରକରତ ଆପଣାେ
କେୁି ତୁରମ ଥିବ୍ ରମାେ ନତିୟ ସାଥି ରହାଇ
ମରହୌଷଧି ସାଜ୍ ିବ୍ଳିାପି ଆତ୍ମାେ ।।
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ସାଇ ରପ୍ରମ ଧାୋ

ଶ୍ରୀମତୀ ସସି୍ମତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଭୁବ୍ରନଶ୍ୱେ

ରପ୍ରମମୟ ସାଇ…
ଜ୍ନମ ଜ୍ନମାେେେୁ ତୁମ ସହ
ନବି୍ଡିତା ଏ ଆତ୍ମାେ...
ତୁମ ହାରତ ଗଢା ବ୍ଗିଚାରେ
ନାନା େଙ୍ଗେ େୁଲ ଆରମ...
ରପ୍ରମ ରଡାରେ ବ୍ାନ୍ଧଛି ସଭିଙୁ୍କ,
ଏକତ୍ରତି ତୁମ ଚେଣ କମରଳ ।

"ସାହା ୟ କେ ନେିେେ,
ଅନଷି୍ଟ ନ କେ କାହାେ" ତୁମେ
ଏ ଦବି୍ୟ ସରନ୍ଦର୍ରେ...
ଆକଷିତ ହୁଏ ସାଇ ରସବ୍କଟି
ମାନବ୍ ରସବ୍ାରେ ବ୍ରତୀ ରହାଇ
ଲଭିବ୍ାକୁ ଆତ୍ମ ର୍ାେି ।

ରହ ସାଇ ମାତା...
ଚପଳମତି ର୍ରୁି୍େ ତୁରମ
"ବ୍ାଳବ୍କିାର୍" ଗୁେୁ,
ଝେିପରଡ ଗୀତା ରଳାକ
ତା'େ ରକାମଳ କଣ୍ଠେୁ ।

ମାତାପିତା ଆଦୟ ଗୁେୁ
ତାଙ୍କ ପାରଦ େଖି ଲୟ,
ଆେମି୍ଭରଲ ଦବି୍ସଟି
କାର ଶୟ ଲଭିବ୍ ବ୍ଜି୍ୟ ।

ବ୍ାଳକ ହୃଦରୟ ଭେିଛ
"ଜ୍ୀରବ୍ଦୟା" ଭାବ୍,
ଗୁେୁଜ୍ନ ହୃଦୟ ଜ୍ରିଣ
ର୍ରି୍ୁେ ଉର୍ତ୍ମ ସ୍ଵଭାବ୍ ।
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ରହ ସାଇଶ୍ୱେ...
ପ୍ରଣବ୍ ଧବନେି ତୁରମ
ଆଦୟ ଝଙ୍କାେ ।
ସତୟେ ତୁରମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ,
ବ୍ନୁ୍ଧେ ପଥରେ ତୁରମ ଧମଶେ ମାଗଶ,
କମଶ ସାଧନାରେ ତୁରମ ର୍ାେେି ଦୂତ
ମାନବ୍ ରସବ୍ାରେ ତୁରମ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ...

ପବ୍ତି୍ର ହୃଦରୟ ତୁରମ ରପ୍ରମେ ପ୍ଳାବ୍ନ
ତବ୍ ସମ୍ଭାଷରଣ ଭୋ ଦବି୍ୟଜ୍ଞାନ,
ଶ୍ରବ୍ଣ ମାତ୍ରରକ ହୁଏ ମାନସ ମନ୍ଥନ
ସି୍ମତମୁଖ୍ ମଣ୍ଡଳ ସରତ ଅମୃତ ବ୍ାେିଧି,
ଦର୍ଶନ ମାରତ୍ରରକ ଆତ୍ମା ଲରଭ ପେିତୃପି୍ତ ।
ନେ ରଦରହ ନାୋୟଣ, ତୁମେି ସାନ୍ନଧି୍ୟ,
ରକାଟି ତପ ପୂଣୟ େଳ ପାଇଛି ଆଶି୍ରତ ।
ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ଭଣ୍ଡାେ ତୁରମ ରବ୍ାଧିଦୃମ,
ପାଇଛି ରସ ଧନ  ିଏ କରେ ସତ୍ କମଶ ।
ଭକି୍ତ ପୁଷ୍ପ ଶ୍ରୀ ଚେରଣ ସମପିତ କେି ,
ତୁମ ବ୍ଗିଚାରେ ସଦା େଖିଥାଅ ହେି ।
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ମାତୃ ରଦରବ୍ା ଭବ୍

ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ଵାଗତକିା ସାହୁ
ଉମେରକାଟ, ନବ୍େଙ୍ଗପୁେ
ସଦସୟା, ୋଜ୍ୟ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ସମନୱୟ କମିଟି

ରହ ନେୁିତା ରେହେ ଅମଳ ମନ୍ଦାକନିୀ
ସ୍ତବ୍ଧ ମ ୁ, େଚନାେ ଏ ରକଉ ନହିାଣ ?
କଳ୍ପନାେ ଏ ରକଉ ରଦବ୍ତାେ
ସଂର୍ଘଷଶେ ସୂଚୀପତ୍ର ଚେିି ଆବ୍ଭିଶାବ୍ ତୁରମ
ବ୍ଚିତି୍ର ର୍ଳି୍ପୀେ ଅମୀୟ ଦାନ ମା’
ପୂୋଣ ଇତହିାସ ରଡଇ 
ଆଜ୍ବି୍ି ବ୍ଦଳନିି ମାତୃତ୍ଵେ ପେିଭାଷା
ମାତୃ ରଦର ା ଭବ୍...
ନାସି୍ତ ମାତୃ ସମ ଛାୟା, ଗତ,ି ତ୍ରଣା, ପି୍ରୟା
ଅଟକି  ାଇଛି  ା ପାରଖ୍ ବ୍ୟସ
ସମୟ ବ୍ି ମାେୁଛି ନଶି୍ୱାସ
କାଳବ୍ରକ୍ଷ କାଳଜ୍ୟୀ  ାହାେ ଗେିମା
ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅସି୍ତତ୍ଵ...
ପ୍ରତଧି୍ୱନୀ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ଦଏି
ରସ ରମା ମା’ ରକବ୍ଳ ରମା ସାଇ ମା’
ନଃିର୍ବ୍ଦ ର୍ବ୍ଦେ ଓ କାେ ତାରନ
ତୁମେି ସୃଷି୍ଟେ ସର୍ତ୍ାଟଏି ମ ୁ
ପୀୟୁଷ ରବ୍ାଳା ତୁମ ପଣତ କାନଟିା
ବ୍ାନ୍ଧଛି ି ଅମୂଲୟ ଦାନେ ମିଠା ସରମ୍ମାହରନ
ରତାଳଦିଏି ଜ୍ନମ ଜ୍ନମାେେ ତୃପି୍ତ ଅମୃତ ବ୍ନୁି୍ଦ
ଆଙି୍କ ଆଗାମୀ କାଲିେ ଭବ୍ୟ ଭବ୍ଷିୟ
ଅଦ୍ଵତିୀୟ ସୃଷି୍ଟକର୍ତ୍ଶା ଅମୃତେ ଚେିରରୋାତା
ଓରଠ ହସେ ଉତ୍ସାହି ବ୍ନୟା
ରସଥିପାଇ ରବ୍ାରଧ ମରର୍ତ୍ଶୟ ଜ୍ନିମ
ଲଭିଛି ପୁଣୟ, ପାଇଛି ରକାମଳ ସ୍ପର୍ଶେ ଉରନମଷ
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ଭାଗୟେ ଏ ଭୂରଗାଳ ଭିତରେ
ରପଟ ପେିଭାଷା ପଢି ଅମୃତ ଦଅି ବ୍ାଢି ରପ୍ରରମ
ରପାଛି ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ ଆପଣା ପଣତରେ
ଅହନରି୍ି ସହରୋ ଅପୋଧ କେ କ୍ଷମା
ଜ୍ଡ ହରସ୍ତ ସୃଜ୍ଛି ଅସେେି ମଧୁ କଳ୍ପନା
ଅବ୍ତାେ ଆଗମନୀ ନମିରେ
ନରିଜ୍ ୋଟି ବ୍ାଟ େିଟାଇଛ
ଚମଶ ରଦରହ ଚକମକ ରଚତନାେ ପ୍ରତମିାରଟ
ତୁମ ବ୍ାତ୍ସଲୟ ମଧୁବ୍ରତେ ଆକାଂକ୍ଷା ଧନ
ମମତାେ ନଭିଶୟ ଆଶ୍ରୟ ରକାଳ
ଭେିଛି ରକାଟି ରକୈବ୍ଲୟେ କୃପାରେ
ସଦା ପବ୍ତି୍ର ତୁମ ମମତାେ ମଧୁ ଧାୋ
ହସରେ ତୁମ ବ୍ଶି୍ୱମୟ ବ୍ାର୍ତ୍ଶା
ତୁରମ ପୋ ସତୟ, ର୍ବି୍, ସୁନ୍ଦେ
ତୁମ େସାଣିତ କୃତେି ସାେସତ୍ଵ େୁଲଟଏି
ସଦା ହୃଦୟ ମୁକୁଳା ତୁମ ରପ୍ରମ କୁସୁମ ପେରର୍
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ଦବି୍ୟ ମାତା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା

ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ରଜ୍ନା, 
ଜ୍ଲି୍ଲା ର୍କି୍ଷା ସଂର ାଜ୍କିା (ମହଳିା),  ାଜ୍ପୁେ

ରତ୍ନାକର ବଂର୍ କୁଳବଧୁ ମାତା ଈଶ୍ଵରାମ୍ମା
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମାତା ତୁରମ ଧନୟ ପୂଣୟ ଆତ୍ମା।
ରକଉଁ ପୂଣୟ ବରଳ ମାତ ସ୍ୱୟଂ ସତୟନାରାୟଣ
ଇଚ୍ଛା କରେ ଜନମିରବ ରୋଇ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ିର୍ରିରାମଣି ତୁରମ ମାଆ କେୟାଣୀ
ପଲ୍ଲୀବାଳା ନରିକ୍ଷରା ସରଳା ନାରୀ ସୁେକ୍ଷଣୀ ।
ବାତ୍ସେୟ ରସ୍ନେରର ବାନ୍ଧେି ଭଗବାନ ସାଇରାମ
ବଚରନ ବାନ୍ଧେି ଛାଡବିନ ିମାତୃଭାଷ୍ା ନଜିଗ୍ରାମ।
ପୁତ୍ର ପାରର୍ କରେି ମାଆ ତରିନାଟ ିମାଗୁଣି 
ଗ୍ରାରମ ଜଳକୂପ, ବଦିୟାଳୟ ଓ ରବୈଦାଳୟ କରାଇେ ଜାଣି।
ଜଳକଷ୍ଟ ରରାଗ ଦୁଃଖ ଯାଉ ଏ ପତ୍ତରୁି
ଘରର ଘରର ଜଳଉିଠୁ ଜ୍ଞାନର ଦୀପକ ।
ନଜି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ନରିଜ େିଁ ରବାେେି ।
ଭକତଙ୍କ ରସବାପାଇଁ ନସି୍ୱାଥଶ ରସବା ରଯାଗାଇେ ।
ମାତା ଅଭିଳାଷ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଶ କରେ ପ୍ରଭୁ ସତୟସାଇ ରାମ
କ୍ଷୁଦ୍ର ବଶି୍ଵ ପାେଟେିା ଅଖୟାତ ପୂଟ୍ଟପତ୍ତ ିଗ୍ରାମ ।
ଭଗବାନଙ୍କ ସାନଧି୍ୟ ପାଇଁ କରଗିେ କାମ
ଅନ୍ତକାରଳ ରକାଦଣ୍ଡଧାରୀ ରୂରପ ରଦଇ ଦରର୍ନ
ଗେୃମ୍ ଆମ୍ମାୟୀ ମରନାରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣଶ କରେ ସାଇରାମ ।
ଦବିୟ ମାତା ଅନ୍ତକାରଳ ଧର ିଦବିୟ ନାମ 
ଦବିୟ ଚରଣରର ର୍ରଣ ଗରେ ଦବିୟଧାମ ।
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ମା େ ଋଣ ସୁଝଛି ିକଏି କହବି୍ କଏି ନ ା?
ମ ୁ କହପିାେିବ୍ ିନା ପ୍ରଭୁ କହପିାେିରବ୍ ରକହ ିକହପିାେିରବ୍ନ ି
ସଏି ପୋ ଆମ ମା’…
ଆକାର୍ େ ତାୋ କୁ କଏି ଗଣିପାରେନା 
ମା େ ମମତା କୁ କଏି ଗଣି ପାରେନା, କଳ ିପାରେନା
ସାଗେ େ ଗଭୀେତା ମାପି ହୁଏନା
ମା’ େ ହୃଦୟ ରକରବ୍ ଜ୍ାଣି ହୁଏନା
ରସ ପୋ ଆମ ମା’ ରସ ଈଶ୍ୱୋମା
ମା’ େ ଧେମ ମା’ େ କେଣ ରସ ସୃଷି୍ଟ ଆଇନା
ରସ ଧମଶ ବ୍ରଳ ପଣତ ତରଳ ଆଣିରଲ ସାଇ ମା’
ସାୋ ଜ୍ଗତ ପୁଜୁ୍ଛ ିତାଙୁ୍କ ରସ ଆମ ଦବି୍ୟ ମା’
ଏ ଧୋ ବ୍କ୍ଷରେ ରଗୌେବ୍ ଆଣି ଆମେ କେେ ିନ ା
ଇତହିାସ ଝୁରେ କମିୱଦେୀ କୁରହ ୋମାୟଣ, ମହାଭାେତ ତା ନ ା
େକତ ତାହାେ ଅମୃତ କେି ଆହାେ ରଦଇଛ ିମା’
ରସ ଅମୃତ ଖ୍ାଇ ସାଇ ପୋ ଆମ କେିଛେ ିଏରତ ନ ା…
ମା ବ୍କ୍ଷ ଅମୃତ ଅମୂଲ ମୂଲ ମା’
ରଦବ୍ତା ରହରଲ ବ୍ ିସୁଝ ିପାରେନା
ନେିକ୍ଷେ ରହାଇ ରକରତର  ବ୍ଦିୟାଳୟ କରଲ ସ୍ଥାପନା
ସବାସ୍ଥୟ ପାଇ  ତୁରମ ଚେି ସ୍ମେଣୀୟ କଲ ରସବ୍ା ସାଧନା 
ରସବ୍ାେ ପ୍ରତୀକ ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ ରଦଲ, କଲ ଡାକ୍ତେଖ୍ାନା
ପାଣିେ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କଲ, ଗଲା ଅସୁବ୍ଧିା କଲ ତା ର ାଜ୍ନା
ର୍କି୍ତ ରବ୍ରଳ ତୁରମ ସାଇଙୁ୍କ ଆଣିଲ କଲ ସୃଷି୍ଟ ପାଳନା
ରସଇ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ସାଇ ଈଶ୍ୱେଙୁ୍କ କେୁଛ ିମା ବ୍ନ୍ଦନା ।।

ମା’ େ ଋଣ କଏି ସଝୁଛି ିକହବି୍ କଏି ନ ା ?

ଶ୍ରୀମତୀ େିନା ପଟ୍ଟନାୟକ
ଛତ୍ରପୁେ ସମିତି
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କର୍ଣ୍ଶୁଲମଣ୍ଡଳେ ଗ୍ରାମ, ରକାଲିମିକୁଣ୍ଟଲା ତା ନାମ ।
ଅଠେର୍ହ ନରବ୍ରେ ତ, ଜ୍ନମ ରନରଲ ରସଇଠ ିମାତ ।
ତାଙ୍କ ପିଲାଦନିେ ନାଆ , ଥିଲା ର  ନାମଗିେିଆମ୍ମା ।
ସୁବ୍ ବ୍ା ୋଜୁ୍ ବ୍ାପାଙ୍କ ନାଆ , ରଭଙ୍କଟାମ୍ମା ତାଙ୍କେି ମାଆ ।
ସତୟ ସାଇ ଙ୍କ ପିତା ମହ, ଗରଲ ବ୍ଡ଼ ପୁଅ ଙ୍କ ସହ ।
େତ୍ନାକେ ରକାଣ୍ଡମା ୋଜୁ୍, ପୁଅ ରପଦ୍ଦାର ଙ୍କମା ୋଜୁ୍।
ନନ୍ଦୟିାଲ ଓ ମହାନନ୍ଦ,ି ଗ୍ରାମ ରଦଇକି ପହଞ୍ଚେ ି।
ପହଞ୍ଚ ିସୁବ୍ ବ୍ା ୋଜୁ୍ ର୍ଘେ, ଝଅିଠ ିପଡ଼ଲିା ନଜ୍େ ।
ରବ୍ାହୂ କେିବ୍ା ପାଇ  ଚାହିଁ, ବ୍ବି୍ାହ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଦଅିଇ ।
ସମରସ୍ତ ଖ୍ସୁ ିରହାଇଗରଲ, ପ୍ରସ୍ତାବ୍କୁ ସ୍ଵୀକାେ କରଲ।
ଝଅିଠୁ ଦୂେରେ ନ େହ,ି ପାଖ୍ରେ େହବି୍ାକୁ ଚାହିଁ ।
ଜ୍ମିବ୍ାଡ଼ ିଓ ର୍ଘେଦ୍ଵାେ, ବ୍କିି୍ର କେି ରଦରଲ ନଜି୍େ ।
ଚାହିଁରଲ ଉଠ ିଆସବି୍ାକୁ, କଣଶାଟନାରଗପଲ୍ଲୀଠାକୁ ।
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ରସତକିରିବ୍ରଳ, ଚଉଦ ବ୍େଷ େ ଥିରଲ ।
ରକାଣ୍ଡମା ୋଜୁ୍ ଆଦେରେ, 'ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା' ଡାକରିଲ ର୍ଘରେ।
ତା'ଅଥଶ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ମାତା, ପ୍ରମାଣ ରହଲା ସତକଥା ।
େତ୍ନାକେ ବ୍ଂର୍େ ରବ୍ାହୂ, ବ୍ଡ଼ ରବ୍ାହୂ ରହାଇରଲ ରସହୁ।
ପେିବ୍ାେ େ ର  ଦାୟିତ୍ଵ, ସମ୍ଭାଳବି୍ାକୁ ପଡ଼ଲିାତ ।
ର୍ାରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍େ ରେହ ପାଇ, ନଜି୍କୁ ସଏି ଭୁଲି  ାଇ ।
ଆଦର୍ଶ ରବ୍ାହୂଟଏି ରହରଲ, ଆତ୍ମ ସଞ୍ଜମ େକ୍ଷା କରଲ ।
େତ୍ନାକେ ବ୍ଂର୍େ ପ୍ରଥା, ପେମ୍ପୋ ଗୁଡ଼କୁି ତଥା ।
ପୂର୍ଣ୍ଶ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ, କେେ ିଗୃହରେ ପାଳନ ।

ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଦବି୍ସ

ଶ୍ରୀମତୀ କବ୍ତିାଞ୍ଜଳ ିପଣ୍ଡା (ମିନା)
ଧମଶଗଡ଼ ସମିତ,ି କଳାହାଣି୍ଡ
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ସତୟ ନାୋୟଣ ବ୍ରତକୁ, ଆନନ୍ଦ ହୱେ ିକେିବ୍ାକୁ। 
ଆଦର୍ଶ ହନୁି୍ଦ ପତ୍ନୀ ଟଏି, ରହାଇ ପାେିଥିରଲ  ତ ସଏି।
ପ୍ରଥରମ ପୁଅଟଏି ରହଲା, ରର୍ଷମା ନାମ େଖ୍ାଗଲା ।
ତାପରେ ରହରଲ ଦୁଇ କନୟା, ନାମ ରେଙ୍କମ୍ମା,ପାବ୍ଶତାମ୍ମା ।
ୟାପରେ ଲାଗି ଲାଗି ଚାେି, ଥେ ନଷ୍ଟ ରହଲା ତାଙ୍କେି ।
ତାଙ୍କ ର୍ାରୁ୍ ଲକ୍ଷାମ୍ମା ରକରତ ପ୍ରଭୁ ଙୁ୍କ ଡାକରିଲ ଆେରତ। 
ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଡାକ ରୁ୍ଣି ବ୍ାରେ, ପ୍ରରବ୍ର୍ ରହରଲ ରସ ଗଭଶ ରେ।
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କେ ଅଷ୍ଟମ, ଗଭଶରେ ପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଜ୍ନମ ।
ଉରଣଇର୍ ିର୍ହ ଛବ୍ରି୍,ି ନରଭମୱେ ମାସ ରତଇର୍ ି।
ପାଞ୍ଚ ର୍ଘଣ୍ଟା ଛଅ ମିନଟି, ସମରୟ ଜ୍ନମ ରହଲା ସୁତ ।
ଉପାସତି ରଦବ୍ତାଙ୍କେ, ନାମରେ ନାମିତ ତାହାେ ।
ନ ା ରଦରଲ ସତୟ ନାୋୟଣ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ର  ଖ୍ସୁ ିଜ୍ାଣ ।
ସତୟକୁ ସାତ ବ୍ଷଶ ରବ୍ରଳ, ଦୂେକୁ ପଢ ି ାଉଥିରଲ ।
ସତୟ ଦୂରେଇ  ିବ୍ା ରଦଖି, ଲୁହ ଝୋଏ ମା େ ଆଖି ।
ବ୍ଦିୟାଳୟ େୁ ର ରବ୍ ରେରେ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ପୁଛ୍େ ିତାରେ ।
'ବ୍ଦିୟାଳୟ ରେ କ'ଣ ସବୁ୍ ରହଲା?' ରସ ସମସ୍ତ କହବୁି୍ ।
ନାନା ଉପରଦର୍ ରଦଇଣ କହେ,ି 'କେିବ୍ ଗ୍ରହଣ' ।
 ାହା ର୍କି୍ଷା କେୁଛ ତା’ େ ସଦା ସଦୁପର ାଗ କେ ।
ରତରବ୍ ହିଁ କ ହରିବ୍ ରଲାରକ ତ, ତୁରମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ର୍କିି୍ଷତ ।
ସବୁ୍ ସମରୟ ସବୁ୍ ସ୍ଥାରନ, ସମସ୍ତ ଙୁ୍କ ରଦଖି ସମାରନ। 
ଭଲ ପାଅ ର  ସମସ୍ତ ଙୁ୍କ, ରୃ୍ଘଣା ନ କେିବ୍ କାହାକୁ ।
ରତରବ୍ ଭଲ ପାଇରବ୍ ରତାରତ, ସମସ୍ତ ରଲାକ ଏ ଜ୍ଗରତ।
ଗୁେୁ ଙୁ୍କ କେିବ୍ନ ିନନି୍ଦା, ଆସୁ ପରଛ ବ୍ଘି୍ନ ଓ ବ୍ାଧା ।
ଏପେି ର୍କି୍ଷା ରଦଉଥିରଲ, ରେହ ରେ କଥା ରହଉଥିରଲ ।
ତୟାଗ େ ମୂରି୍ତ୍ମେ ନାେୀ, ପି୍ରୟ ରହାଇଥିରଲ ସବୁ୍େି ।
ରଭଦଭାବ୍ ନ ଥିଲା ରକରବ୍, ଦେବ୍ ବ୍ାଣ୍ଟେି ସେରବ୍। 
ଗ ା ରଲାରକ ସତୟ କୁ ର  ଗୁେୁ, ରବ୍ାଲିଣ ଡାକେ ିଆଗେୁ ।
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଙୁ୍କ ରସଥିପାଇ , ଗୁେୁମା ରବ୍ାଲିଣ ଡାକଇ ।
ର ଉ  ଠାରେ ର  ରଦଖ୍ଥୁିରଲ, ପାଦ ଛୁଇ ପ୍ରଣାମ କରଲ ।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ର  ସାଇବ୍ାବ୍ା, ଜ୍ାଣିଲା ପରେ ରହରଲ କାବ୍ା ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ରସ ରହରଲ ଭକ୍ତ, ନଜି୍କୁ କେିରଲ ପ୍ରସୁ୍ତତ ।
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ଉରଣଇର୍ ିର୍ହ ରତଷଠ,ି ନରଭମୱେ ଚାେି ଦନିଟ ି। 
ବ୍ଧିବ୍ା ରହାଇଗରଲ ରସହ,ି ର୍ଘରେ େହ ିପାେିରଲ ନାହିଁ ।
ସବୁ୍ଦନି ପାଇ  ପ୍ରର୍ାେ,ି ଆସକି ିପାଇରଲ ରସ ର୍ାେ ି।
ପ୍ରତଦିନି ସନ୍ଧୟା ସକାରଳ, ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇରଲ ।
ଭଗବ୍ାନ ର୍ବି୍ େୂପରେ, ଦର୍ଶନ ରଦରଲ ସାଇ ଥରେ।
ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇରଲ ସଦା, ଭୁଲି ଗରଲ ରସ ବ୍ଘି୍ନ ବ୍ାଧା ।
ସହରୋ ଭକତ ଆସରିଲ, ପୁଟ୍ଟପରି୍ତ୍ ରେ ଜ୍ମାରହରଲ।
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ରଦଖି ଭକ୍ତଙୁ୍କ, ଉପାୟ ଜୁ୍ଟଲିା ମୁଣ୍ଡକୁ ।
ତରିନାଟ ିବ୍ଡ଼ କା ଶୟ ରଦଇ, କହରିଲ,'କେିବ୍ ରହ ସାଇ ।'
ପ୍ରଥମ ଟ ିଚକିତି୍ସାଳୟ, ଦ୍ଵତିୀରୟ ରଛାଟ ବ୍ଦିୟାଳୟ।
ତୃତୀୟ ରେ ଜ୍ଳ ପାନୀୟ, ର ାଗାଣ କେିବ୍ଟ ିକହ ।
ମାଆ ଙୁ୍କ କଥା ରଦରଲ ସାଇ, ନରିେ ପୂେଣ କେିବ୍ଇ ।
ଚକିତି୍ସା, ର୍କି୍ଷା ଆଉ ଜ୍ଳ, ପାଇ  ରହରବ୍ନ ିକଲବ୍ଲ ।
ନେିୟ ଏ ତନି ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା, କେିବ୍,ି 'ରଦଉଛ ିମ ୁ କଥା' ।
ଏତକି ିକହ ିବ୍ାବ୍ା ସାଇ, ଆେମ୍ଭ କରଲ ନରିଜ୍  ାଇ।
ସାଇଙ୍କ ସଦି୍ଧାେ ରେ ମାଆ, ସବୁ୍ଠୁ ଖ୍ସୁ ିରହରଲ ଆହା ।
ଚକିତି୍ସାଳୟ ତଆିେି ରେ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ନଜି୍ ହାତରେ ।
ବ୍ାଲି,ଇଟା, ରଗାଡ଼,ି ପଥେ, ରନଉଥିରଲ ରସ ବ୍ାେମୱାେ।
ଉରଣଇର୍ ିର୍ହ ଛପନ, ଅରକଟାବ୍େ ଚାେି ରେ ଜ୍ାଣ ।
ନବ୍ୋତ୍ରୀ ଉତ୍ସବ୍ ଦନି, ରହଲା ଏହାେ ଉଦ୍ଘାଟନ ।
ଗଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରଲାକ ଓ ଛୁଆ, ମାନଙ୍କ  ତ୍ନ ନୟେ ିମାଆ ।
ରସ ଥିରଲ ପ୍ରଥମ ରସବ୍କିା, ନଭିଶୟରେ କେେ ିଏକା ।
ବ୍ଳପି୍ରଥା କୁସଂସ୍କାେକୁ, ବୁ୍ଝାଉଥିରଲ ଛାଡ଼ବି୍ାକୁ ।
ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାରଖ୍ ବ୍ସ,ି ରେହ ରେ ଦଅିେ ିଆଉ ସ ି ।
ସମସ୍ତଙ୍କେ ମାଆ ରହାଇ, ନଃିସ୍ଵାଥଶ ରସବ୍ା କେୁଥାଇ ।
ବ୍ଦିୟାଳୟ ତଆିେି ପାଇ , ର୍ଘେପଛେ ଜ୍ାଗା ରଦଇ ।
କହରିଲ, 'ଏଠାରେ ନମିଶାଣ, କେ ବ୍ଦିୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ।
ପେବ୍ର୍ତ୍ଶୀ କାଳରେ ତାହା, ବ୍ଶି୍ୱବ୍ଦିୟାଳୟ ଟ ିଆହା ।
ପାଠ ପଢରିବ୍ ସବୁ୍ ନାତ,ି ତାସହ ସଭିଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି।
ଚାହ ୁଥିରଲ ମ ା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା, ସଭିଙ୍କ ରହଉଥିରଲ ସାହା ।
ର ଉ  ମାରନ ବ୍ାହାରେ େହ,ି ପଢୁଥିରଲ ତାଙ୍କେି ପାଇ  ।
ବ୍ହପିତ୍ର ଓ ଲୁଗାପଟା, ଖ୍ାଇବ୍ା ପିଇବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ।
ସମସ୍ତ ବୁ୍ଝୁଥିରଲ ମାଆ, ଟଙ୍କା ପଠାଇରଲ କ ିତାହା ।
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କସୁ୍ତେୀ ଙୁ୍କ ପଚାେି ରସହ,ି କହେ ିପଠାଇବ୍ା ପାଇ  ।
ର ଉ  ର୍କି୍ଷାଥଶୀ ଛାରଡ଼ ପାଠ, ତା ଲାଗି ଚେିଇ ମାଆ ତ ।
ଆଉଥରେ ପଢବି୍ା ପାଇ , ବ୍ାପା ମ ା ଙୁ୍କ ଚଠି ିରଲଖ୍ଇ ।
ଗାଉ ଲି ସ୍ତ୍ରୀ ରଲାକ ଙ୍କ ପେି, ନାେୀ ର୍କି୍ଷା ବ୍ରିୋଧ କେି ।
ମନ ମରଧ୍ୟ ବ୍ଚିାେ କେି, ର୍ଘେେ କାରମ ର ାଗୟ ନାେୀ।
ରସ ଭ୍ରମ ଧାେଣା ର  ଦୂେ,ରହାଇଗଲା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା େ ।
ରଦଖିରଲ ରସ ଉଚ୍ଚ ର୍କିି୍ଷତା, ତାଙ୍କ ଠାରେ ର  ବ୍ନିମ୍ରତା ।
ସଦାଚାେ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଦଖି, ରଖ୍ାଲିଲା ମାଆଙ୍କେ ଆଖି।
ରତଣୁ ର ରବ୍ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ, ମହଳିା ମାନଙ୍କ େ ପାଇ  ।
ରଖ୍ାଲିରଲ ମହାବ୍ଦିୟାଳୟ, ମାଆ ଆନନ୍ଦ ଅତରି୍ୟ ।
ପାନୀୟ ଜ୍ଳେ ର ାଗାଣ, ରଦଖି ଆନନ୍ଦ ମାଆ ପ୍ରାଣ ।
ଥରେ ବୃ୍ଦ୍ଧା ଙ୍କ ଦୁଃଖ୍ ରଦଖି, ମାଆ ଙ୍କ ମୁହ  ଗଲା ରୁ୍ଖି ।
ଦୁଃଖ୍ୀ େ ଦୁଃଖ୍ ଦୂେ ପାଇ , ସାଇଙୁ୍କ କହରିଲ ରସ  ାଇ ।
ଦେିଦ୍ର ଗ୍ରାମ ବ୍ାସୀଙ୍କେ, ପାନୀୟ ଜ୍ଳ ର ାଗାଣ େ।
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ରହଲା,କୂଅଟଏି ର  ରଖ୍ାଳାଗଲା। 
ପୁେୁଣା ମନ୍ଦେି ଭିତରେ, ସାତ େୁଟ େୁ ଜ୍ଳ ଝରେ।
ପେବ୍ର୍ତ୍ଶୀ କାଳରେ ସାଇ, ତନି ିର୍ହ ରକାଟଏି ରଦଇ ।
ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା େୁ ଜ୍ଳ ଆଣି, ର ାଗାଇରଲ ପିଇବ୍ା ପାଣି।
ଏହପିେି ଭାବ୍ରେ ତନି,ି କାମକୁ ପୂେଣ କରଲଣି ।
ଧନୟ ରସ ମାତା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା, ରହାଇଣ ସାଇଙ୍କେ ମାଆ ।
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇବ୍ା, ସମାରଲାଚନା ନ କେିବ୍ା ।
ଏ ଥିଲା ମୂଖ୍ୟ ମ ଉପରଦର୍, ପାଳନ କେିବ୍ା ରହ ଆସ ।
ରଧୈ ଶୟ ଓ ସହଷୁି୍ଣତା ଗୁଣ, େହଥିିଲା ତାଙ୍କେି ରୁ୍ଣ ।
ବ୍ଧିବ୍ା ରହରଲ ଦୁଇ ଝଅି,ସମ୍ଭାଳ ିପାେିରଲନ ିରକାହ ।
ଝଅି ନାତ ିଜ୍ଡ଼ା ଓ କାଲ, ରଦଖିକ ିଜ୍ୀବ୍ନ ବ୍କିଳ ।
ଏହ ିଦୁଃଖ୍ ଦ ସମୟରେ, ରବ୍ନ ିନୟନୁ ଲୁହ ଝରେ ।
ଏ ଲୁହଝୋ ଦରିନ ମ ା େ, ସାହା ସାଇ ଏକ ମାତେ ।
ଭକତଙ୍କେ ଆଗମନ, ସାଇଙ୍କ ପ୍ରର୍ାେ ିଭବ୍ନ।
ଅସଂଖ୍ୟ ରଲାକଙ୍କ େ ଦୁଃଖ୍, ରଦଖ୍ଥୁିରଲ ତ ରସ ପ୍ରତୟକ୍ଷ।
ର୍ାେୀେିକ ଓ ମାନସକି, ଅବ୍ସ୍ଥା ଏ ତ ସ୍ଵାଭାବ୍କି ।
ବୁ୍ଝପିାେିରଲ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା, ରପଦ୍ଦା େ୍ଏଙ୍କମ୍ମା ଙ୍କ େ ବ୍ାମା ।
ମଣିଷ ଜ୍ୀବ୍ନ େହସୟ, ବୁ୍ଝରିଲ ମାଆ ତ ଅବ୍ର୍ୟ ।
ଦୁଃଖ୍ େୁ ଦୁଃଖ୍ କୁ ଏ  ାତ୍ରା, ଭଗବ୍ାନ ହିଁ ତ ସାହାୋ ।
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ବ୍ହୁତ ଦୁଃଖ୍ କଷ୍ଟ ପାଇ, ପ୍ରଭୁ ପାରର୍ ମିଳରିଲ  ାଇ ।
ପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ, ଜ୍ୀବ୍ନ ଗଲା ଧନୟ ରହାଇ ।
ସାଇଙ୍କ ସାନ୍ନଧି୍ୟରେ େହ,ି ତୀଥଶ ଭ୍ରମଣ କେି ାଇ ।
ରର୍ଷ ମୂହୁର୍ତ୍ଶ ରେ ପୁଅକୁ, ଭଗବ୍ାନ ଜ୍ାଣିଣ ତାକୁ ।
ଦର୍ଶନ ପାଇ  ଇଚ୍ଛା କରଲ, ଅପୂବ୍ଶ ସ୍ଉଭାଗୟ ପାଇରଲ।
ରକାଦଣ୍ଡ ଧାେୀ ୋମଚନ୍ଦ୍ର, ଦର୍ଶନ ରଦରଲ ମ ା ଆଗେ ।
ଉରଣଇର୍ ିର୍ହ ବ୍ାରସ୍ତାେୀ, ଜ୍ୱରେ ପଡ଼ରିଲ ଦନି ଚାେି ।
ପାଞ୍ଚ ତାେିଖ୍ ମଇ ମାରସ, ସାଇଙ୍କ ଦେର୍ନ ଆରର୍ ।
ସାଇ ପଚାେିରଲ ମାଆଙୁ୍କ, 'କ'ଣ ଚାହ’ ? କହ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ।
'କଛି ିକାମନା ନାହିଁ ରମାେ, 'ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କ ଏ ଉର୍ତ୍େ। 
ପେଦନି ଛଅ ତାେିରଖ୍,ତନି ିଥେ ସାଇଙୁ୍କ ଡାରକ ।
ବ୍ାବ୍ା ଆସବି୍ା ମାରତ୍ର ହାତ, ଧେି ପକାଇରଲ ତୁେିତ ।
ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକ ିଗରଲ,ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ରହରଲ।
ଛଅ ତାେିଖ୍ ମଇ ମାସ, ତାହାଙ୍କେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବି୍ସ।
ଏହ ିଦବି୍ସ ଆରମ ପାଳୁ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଦବି୍ସ ରବ୍ାଲୁ ।
ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ସଂଗଠରନ, ମାତୃଦବି୍ସ େୂରପ ଜ୍ାରଣ ।
ଭକି୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରେ ଭକତ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଙୁ୍କ ପୂଜ୍ ଇ ତ ।
ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ପିଲାମାରନ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଙ୍କ ସନ୍ନଧିାରନ।
କେିଥାେ ିପ୍ରତରି ାଗୀତା, ପୁେସ୍କତୃ ହୱେ ିବ୍ରିଜ୍ତା।
ଧନୟ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ତୁମକୁ, ଜ୍ନମ ରଦଲ ଆମ ସାଇଙୁ୍କ।
ସାଇ ଆମେ ପିତା ମାତା, ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଭଗିନୀ ଭ୍ରାତା।
ଆଜ୍ ିଆରମ ତୁମେି ପାଇ , ପାଇଅଛୁ ଆମେି ସାଇ ।
ପ୍ରଣାମ କେ ରହ ଗ୍ରହଣ, ଧେିଛ ିତୁମେି ଚେଣ ।
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ଅମୃତମୟୀ ମା’, ରହ ଦବି୍ୟ ଜ୍ନନୀ 
ଜ୍ୀବ୍ନ ସୁମନ ପଦ ତରଳ
ଜ୍ୀବ୍ନ ସୁମନ ପଦ ତରଳ ।

ଜ୍ୀବ୍ନ କଳକିା ମୁକୁଳତି ହୁଏ
ରପ୍ରମ ଅମୃତ ସନ୍ଧାରନ 
କୁସୁମିତ ରହଉ ରହଉ ସୁବ୍ାସତି
ତୁମ ରପ୍ରମେ ସଞି୍ଚରନ 
ଅମୃତ ସୋନ, ଲଭୁ ରପ୍ରମାମୃତ
ଆଶ୍ରା ଦଅି ମା’ ରଗା  ରକାରଳ 
ଜ୍ୀବ୍ନ ସୁମନ ପଦ ତରଳ  ।

ମୁଖ୍ାେବ୍ନି୍ଦେୁ ଝେ ଝେ ଝରେ
ପୀୟୂଷେ  ବ୍ଷଶା ଧାୋ 
ସି୍ମତ ହସ ପୁଣି  ଚକ୍ଷୁ  ୁଗଳେୁ 
ବୁ୍ହାଅ  ଅମୃତ ଧାୋ 
ଅମୃତମୟୀ ମା’ ତୁମେି ପେରସ
ଅମୃତେ ସ୍ଵାଦ ମିରଳ 
ଜ୍ୀବ୍ନ ସୁମନ ପଦ ତରଳ ।

ଅମୃତମୟୀ ସାଇ ଜ୍ନନୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ବ୍ଜି୍ୟଲଷମୀ ର୍ତପଥୀ
ସଦସୟା, ୋଜ୍ୟ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ସମନୱୟ କମିଟି

14

ତୁମେି ବ୍ଚନ  ଅମୃତରେ ଭେୁ   
ଜ୍ୀବ୍ନ  ମୁନା ରମାେ
ତୁମେି ବ୍ାେତା ରମା ଭାଗୟ ନମିଶାତା
ଅମୃତ ବ୍େଷା କେ  
ଅମୃତ ସାଗରେ, ମିର୍ାଇ ଦଅିରହ
ରପ୍ରମାରୁ୍ ଆଜ୍ ିମ ୁ ଢାରଳ
ଜ୍ୀବ୍ନ ସୁମନ ପଦ ତରଳ ।

ଅମୃତମୟୀ ମା’,
ଅମୃତ ବ୍େଷା କେ
ମା’ ରଗା, ଅମୃତ ବ୍େଷା କେ ।



ଦବି୍ୟମାତା ‘ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା’
(ପବ୍ତି୍ର ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଦବି୍ସ ଉପଲରକ୍ଷ)

ଡକଟେ ଅରର୍ାକ କୁମାେ ରହାତା
ସଦସୟ, ୋଜ୍ୟ ର୍କି୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି

 ୁରଗ  ୁରଗ ଭଗବ୍ାନ ର ରତରବ୍ରଳ ଧୋପୃଷ୍ଠରେ ଅବ୍ତାେ ଗ୍ରହଣ କେେି
ରସରତରବ୍ରଳ ଅରନକ ଦବି୍ୟଆତ୍ମା ନଜି୍େ ସାଧନାେ େଳସ୍ଵେୂପ ତାଙ୍କେ ଲୀଳାରେ
ଏକ ଆୟୁଧ ରହବ୍ାପାଇ ଜ୍ନମଗ୍ରହଣ କେିଥାେି । ଏହି କ୍ରମରେ ଅରନକ ଆତ୍ମା ୋମ
ଅବ୍ତାେରେ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଅର ାଧ୍ୟାବ୍ାସୀ ଭାବ୍ରେ, କୃଷ୍ଣ ଅବ୍ତାେରେ ରଗାପବ୍ାଳକ,
ରଗାପାଙ୍ଗନା ଭାବ୍ରେ, ସତୟସାଇ ଅବ୍ତାେରେ ଆଶି୍ରତ ତଥା ରସବ୍ାଦଳ ଭାବ୍ରେ
ତାଙ୍କେ କୃପାକଟାକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଅଛେ।ି ମାତ୍ର ଏରତ ସହରୋ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରକବ୍ଳ
ରଗାଟଏି ଆତ୍ମା ରସହି ଦବି୍ୟ ଅବ୍ତାେଙୁ୍କ ଗଭଶରେ ଧାେଣ କେିବ୍ାେ ଅପୂବ୍ଶ ସୁର ାଗ
ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥାଏ,  ାହାକୁ ଭଗବ୍ାନ ନରିଜ୍ ଚୟନ କେିଥାେି । ‘ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା’ ରସହି
ପେି ଏକ ପବ୍ତି୍ର ଆତ୍ମା ଥିରଲ  ାହାଙୁ୍କ ଭଗବ୍ାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ନଜି୍େ ମାତା
ରହବ୍ାେ ରସୌଭାଗୟ ପ୍ରଦାନ କେିଥିରଲ । ଦରିନ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା କୂଅେୁ ପାଣି
କାଢୁଥିବ୍ାରବ୍ରଳ ମହାକାର୍େୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନୀଳେଙ୍ଗେ ଆରଲାକ ପିଣ୍ଡ ତଳକୁ ଖ୍ସି
ତାଙ୍କେ ଗଭଶରେ ପ୍ରରବ୍ର୍ କଲା ଓ ରସ ପରେ ଦବି୍ୟ ଅବ୍ତାେଙ୍କେ ମାତା ଭାବ୍ରେ
 ୁଗ ୁଗ ପାଇ ପୂଜ୍ୟ ରହାଇଗରଲ ।

ପିଲାଦନିେ ସତୟନାୋୟଣ ୋଜୁ୍, ୧୯୪୦ ଅରକଟାବ୍େ ୨୦ ତାେିଖ୍ରେ
ଗୃହତୟାଗପରେ ‘ସତୟସାଇ’ ଭାବ୍ରେ ପେିଚତି ରହରଲ । ଆରଞ୍ଜରନୟୁଲୁଙ୍କେ
ବ୍ଗିଚାରେ ବ୍ସଥିିବ୍ା ରବ୍ରଳ ମାତା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବ୍ାେ ରଦଖି ରସ
କହଉିଠରିଲ, “ମାୟା ଆସଗିଲା” । ପରେ ମା’ଙ୍କ ହାତେୁ ତନିଗୁିଣ୍ଡା ଖ୍ାଦୟ ଗ୍ରହଣ
କେି ରସ କହରିଲ “ମାୟା ଚାଲିଗଲା” । ରସହଦିନିଠାେୁ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କେ ଭୂମିକା ଭକ୍ତ
ବ୍ା ରସବ୍ାଦଳେ ଭୂମିକାରେ ପେିବ୍ର୍ତ୍ଶନ ରହାଇଗଲା ଓ ରସ ‘ସତୟ’ କୁ ‘ସ୍ଵାମୀ’
ରବ୍ାଲି ସରମୱାଧନ କେିବ୍ାକୁ ଲାଗିରଲ । ମା’ ବୁ୍ଝଗିରଲ ର ଏରବ୍ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ
ନୁରହ ବ୍େଂ ପୁଅ ର ଉ ଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ତାଙୁ୍କ ରସହି କାମ କେି ଅବ୍ତାେଙ୍କେ
କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ ।
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ବ୍ାବ୍ା ର ରତରବ୍ରଳ କହରିଲ, “ରଗାଟଏି ଜ୍ାତ,ି ମାନବ୍ ଜ୍ାତ"ି, ରସରତରବ୍ରଳ
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ବ୍ଷଶବ୍ଷଶ ଧେି ସମାଜ୍ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜ୍ାତପି୍ରଥାକୁ ଦୂେ କେିବ୍ାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ରିଲ ।
ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବୁ୍ଝାଇରଲ ‘ହେିଜ୍ନ’ ଅଥଶ ହେି ବ୍ା ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ସୋନ । ଆରମ ସମରସ୍ତ
ପ୍ରଭୁଙ୍କେ ସୋନ ଅଥଶରେ ‘ହେିଜ୍ନ’ । ପ୍ରର୍ାେକୁି  ିଏ ବ୍ି ଆସୁଥିରଲ କଏି ରକଉ ଜ୍ାତେି,
ରକଉ ଧମଶେ ରକହି ପଚାେୁ ନଥିରଲ । ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କେ େହବି୍ା, ଖ୍ାଇବ୍ା, ବ୍ଶି୍ରାମେ ସୁବ୍ଧିା
ରଦଖିବ୍ାକୁ ଲାଗିରଲ । ବ୍ାବ୍ା ର ରତରବ୍ରଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଡ଼ାକ୍ତେଖ୍ାନା ତଆିେି
କରଲ ମା’ ପ୍ରଥମ ରସବ୍ାଦଳ ଭାବ୍ରେ ର ାଗରଦଇ ବ୍ାଲି, ରଗାଡ଼ି ରବ୍ାହବି୍ାକୁଲାଗିରଲ ।
ରସରତରବ୍ରଳ ରଦହ ଖ୍ୋପରହରଲ ରଲାକମାରନ ଝଡ଼ାେୁଙ୍କା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼,ି ଠାକୁୋଣୀ
ପୂଜ୍ା ଆଦରିେ ବ୍ଶି୍ୱାସ େଖ୍ଥୁିରଲ । ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ର୍ଘେର୍ଘେ ବୁ୍ଲି ସ୍ତ୍ରୀ ରଲାକମାନଙୁ୍କ ବୁ୍ଝାଇ ଏହି
କୁସଂସ୍କାେ ଦୂେ କେିବ୍ାକୁ ଲାଗିରଲ । ନରିଜ୍ ଗଭଶବ୍ତୀ ମା’ ମାନଙ୍କ ପାଖ୍ରେ ବ୍ସି େହୁଥିରଲ
। ଡ଼ାକ୍ତେ ଇରଞ୍ଜକ୍ସନ ରଦବ୍ାରବ୍ରଳ ରୋଗୀେ ହାତକୁ ରପ୍ରମରେ ଧେି େଖ୍ଥୁିରଲ । ସମରସ୍ତ
ଅନୁଭବ୍ କେୁଥିରଲ ର ଏ ଦୁନଆିରେ ଜ୍ରଣ ମାଆ ଅଛେି  ିଏ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଦୁଃଖ୍କୁ ବୁ୍ଝି
ପାେୁଛେି ଓ ଅମାପ ରପ୍ରମ ଅଜ୍ାଡ଼ି ଚାଲିଛେି |

ବ୍ାବ୍ା ର ରତରବ୍ରଳ କହରିଲ, “ରଗାଟଏି ଧମଶ, ରପ୍ରମେ ଧମଶ”, ଓ ପ୍ରଥମ ମସଜ୍ଦି
ନମିଶାଣ କରଲ, ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କେ ହୃଦୟ ଆହୁେି ପ୍ରସାେିତ ରହାଇଗଲା । ପ୍ରର୍ାେି ନଳିୟମକୁ
ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ, ର୍ଖି୍, ରବ୍ୌଦ୍ଧ ଧମଶାବ୍ଲମୱୀମାରନ ଆସବି୍ାେ ରଦଖି ରସ ବ୍ହୁତ ଖ୍ସୁି
ରହଉଥିରଲ ।

ରସ ସମୟରେ ଝଅିମାନଙୁ୍କ ପଢବି୍ାକୁ ଦଆି ାଉନଥିଲା । ରସଥିପାଇ ମାତା
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ନେିକ୍ଷୋ ଥିରଲ । ମାତ୍ର ରସ ଲକ୍ଷୟକରଲ ପ୍ରର୍ାେକୁି ଆସୁଥିବ୍ା ର୍କିି୍ଷତା ଝଅିମାରନ
ରକରତ େୁଚପୂିର୍ଣ୍ଶ ସଂଭ୍ରମ ବ୍ୟବ୍ହାେ କେୁଛେି । ରସମାନଙୁ୍କ ରଦଖି ନାେୀ ର୍କି୍ଷା ପ୍ରତି
ସରଚତନତା ସୃଷି୍ଟ ପାଇ ମା’ ର୍ଘେର୍ଘେ ବୁ୍ଲି ଝଅିମାନଙୁ୍କ ବ୍ଦିୟାଳୟକୁ ପଠାଇବ୍ା ପାଇ 
ବୁ୍ଝାଇବ୍ାକୁ ଲାଗିରଲ । ପିଲାମାରନ କଛିଦିନି ଧେି ବ୍ଦିୟାଳୟ ନଗରଲ ମା’ ରସମାନଙ୍କେ
ସୁବ୍ଧିା ଅସୁବ୍ଧିା ବୁ୍ଝବି୍ା ପାଇ ର୍ଘରେ ପହଞ୍ଚି  ାଉଥିରଲ । ବ୍ାବ୍ା ପୂବ୍ଶ ଅଫି୍ରକାେୁ ରେେି
ବ୍ମିାନର୍ଘାଟୀରେ ଓହ୍ଲାଇବ୍ା ପରେ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ତାଙୁ୍କ ଆଦେ କଲାରବ୍ରଳ ରଗାଟଏି ମହଳିା
ମହାବ୍ଦିୟାଳୟ ରଖ୍ାଲିବ୍ା ପାଇ ଅନୁରୋଧ କରଲ, କାେଣ ରସ ଚାହ ୁଥିରଲ ଝଅିମାରନ
ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ର୍କି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କେେୁ ।

 ାହାେ େଳସ୍ଵେୂପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦର୍େ ଅନେପୁେଠାରେ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ମହଳିା
ମହାବ୍ଦିୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା ରହାଇଥିଲା । ମହଳିାମାରନ ର ରତରବ୍ରଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଵେରେ ଓ କାେମ୍
ଓ ରବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାେଣ କେୁଥିରଲ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କେ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଶ ରହାଇ ାଉଥିଲା ।
ବ୍ାବ୍ା ବ୍ଧିବ୍ାମାନଙୁ୍କ ବ୍ଭିିନ୍ନ ପବ୍ଶପବ୍ଶାଣୀରେ ପୂଜ୍ା ଆୋଧନାେ ଅଧିକାେ ପ୍ରଦାନ
କେିଥିରଲ ।
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୧୯୬୦ ମସହିା ରବ୍ଳକୁ ବ୍ାବ୍ା ଏକ ବ୍ଡ଼ ଚକ୍ଷୁଚକିତି୍ସା ର୍ବି୍େିେ ଆରୟାଜ୍ନ
କରଲ, ର ଉ ଥିରେ ଗ ା ଗହଳେୁି ର୍ହର୍ହ ଚକ୍ଷୁରୋଗୀ ଚକ୍ଷୁଚକିତି୍ସା ଓ ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାେ ପାଇ 
ଆସି ର ାଗ ରଦରଲ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରନକ ମହଳିା ଥିରଲ । ଚକୁ୍ଷ ଅପରେସନ
ପରେ ବ୍ାବ୍ା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙୁ୍କ ର୍ାଢୀ ବ୍ାଣ୍ଟବି୍ାେ ଦାୟିତ୍ଵ ରଦରଲ । ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାେ ଆନନ୍ଦ ରଦରଖ୍
କଏି ! ଅନୟକୁ ରଦବ୍ାରେ ର ଉ ଆନନ୍ଦ ରସହି ଦବି୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରସ ଜ୍ୀବ୍ନ ସାୋ
ଅବ୍ଗାହନ କେୁଥିରଲ । ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ବ୍ାବ୍ାଙୁ୍କ ର ରତରବ୍ରଳ ଏକ ଡ଼ାକ୍ତେଖ୍ାନା କେିବ୍ାକୁ
ଅନୁରୋଧକରଲ ବ୍ାବ୍ା କହରିଲ, “ ପଇସା ରକଉ ଠୁ ଆସବି୍ ? " ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ମା’ ତାଙ୍କ
ଗଳାେ ହାେକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବ୍ାବ୍ାଙ୍କ ହାତରେ ରଦଇରଦରଲ । ଅବ୍ତାେଙ୍କେ ମା’, ସହରୋ
ଭକ୍ତଙ୍କେ ମାତା ରହାଇ ମଧ୍ୟ ରସ ରକୌଣସି ଅଳଙ୍କାେ ବ୍ୟବ୍ହାେ କେୁ ନଥିରଲ । ରକବ୍ଳ
ଜ୍ରଣ ହନୁି୍ଦ ସଧବ୍ା ଭାବ୍ରେ  ାହା ପିନ୍ଧବି୍ା ଦେକାେ ତାହା ରସ ପେିଧାନ କେୁଥିରଲ ।

ଭକ୍ତମାରନ େହବି୍ା ପାଇ ପ୍ରର୍ାେନିଳିୟମ ଚାେିପରଟ କଛିି ରଛାଟ ରଛାଟ
କୁଡ଼ଆି ଗଢି ଉଠଲିା । ଅବ୍ସେପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟସ୍କ ରସବ୍କ ରସବ୍କିା ମାରନ ସବୁ୍ଦନି ପାଇ 
ପ୍ରର୍ାେରିେ େହି ରସବ୍ା କେିବ୍ାକୁ ଲାଗିରଲ । ଥରେ ଜ୍ରଣ ବୃ୍ଦ୍ଧା ରୋରଷଇ କେିବ୍ା
ରବ୍ରଳ ଧୂଆ ରେ ଅଣନଶି୍ୱାସୀ ରହାଇ ଅରଚତ ରହାଇଗରଲ । ଦୀର୍ଘଶ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କେ
କବ୍ାଟ ବ୍ନ୍ଦ ଥିବ୍ା ରଦଖି ରକହି ଜ୍ରଣ ତାଙ୍କ ର୍ଘେକୁ  ିବ୍ାେୁ ତାଙୁ୍କ ଅରଚତ ଅବ୍ସ୍ଥାରେ
ରଦଖି ଡ଼ାକ୍ତେଖ୍ାନା ରନରଲ । ବ୍ାବ୍ା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଡାକି କହରିଲ, “ଆପଣମାରନ ସମରସ୍ତ
ବ୍ୟସ୍କ । କାହାେ ରଦହ ରକରତରବ୍ରଳ ଖ୍ୋପ ରହାଇପାରେ । ସକାରଳ ସଂଧ୍ୟାରେ
ପେସ୍ପେ ର୍ଘେକୁ  ାଇ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାେି ବୁ୍ଝବି୍ା ଦେକାେ ।”

ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଏହି କଥାକୁ ତାଙ୍କେ ବ୍ରତ କେିରନରଲ । ରସ ରଦୈନକି ସମସ୍ତଙ୍କ
ର୍ଘେକୁ  ାଇ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାେି ବୁ୍ଝବି୍ାକୁ ଲାଗିରଲ, କାେଣ ରସ ଜ୍ାଣିଥିରଲ ବ୍ାବ୍ାଙ୍କ
ପାଟେୁି  ାହା ବ୍ାହାରେ, ତାହାହିଁ ସାଧନାେ ମନ୍ତ୍ର ।

୧୯୭୨ ମସହିା ରମ ମାସ ୧ ତାେିଖ୍ ଦନି ବ୍ାବ୍ା ବ୍ାଙ୍ଗାରଲାେେ
ହୱାଇଟ େିଲ ଡଠାରେ ଅବ୍ସ୍ଥିତ ବୃ୍ନ୍ଦାବ୍ନଠାରେ  ୁବ୍କମାନଙ୍କ ପାଇ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ
ଗ୍ରୀଷମର୍କି୍ଷା ର୍ବି୍େିେ ଉଦ ର୍ଘାଟନ କରଲ । ପ୍ରାୟ ୩୦୦  ୁବ୍କ ଭାେତେ ରକାଣ
ଅନୁରକାଣେୁ ଆସି ଏହି ଭାେତୀୟ ସଂସ୍କତୃି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା ଉପରେ ଆଧାେିତ ର୍କି୍ଷା
ର୍ବି୍େିରେ ର ାଗ ରଦଇଥାେି । ଅବ୍ସେ ସମୟରେ ରସମାରନ ମାତା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କ ଠାେୁ
ବ୍ାବ୍ାଙ୍କ ବ୍ଷିୟରେ ବ୍ଭିିନ୍ନ କଥା ରୁ୍ଣୁଥାେି । ରମ ମାସ ୫ ତାେିଖ୍ ଦନି ବ୍ାବ୍ା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙୁ୍କ
ପଗେିରଲ, “ରତାେ ଆଉ କ’ଣ କାମନା ଅଛି କ’ହ ? ” ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା କହରିଲ, “ରମାେ ଆଉ
କଛିି କାମନା ନାହିଁ । ର୍କି୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ପାନୀୟଜ୍ଳେ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ରହାଇଗଲା ।

ଏହି  ୁବ୍କମାରନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା ପଛରେ ଧାଉ ଥିବ୍ାେ ରଦଖି ରମାେ ପୂର୍ଣ୍ଶ ବ୍ଶି୍ୱାସ ର ଧମଶ
ପ୍ରତଷି୍ଠା ନେିୟ ସଂଗଠତି ରହବ୍ । ରସଦନି ୋତରିେ ମା’ଙୁ୍କ ସାମାନୟ ଜ୍ୱେ ରହଲା । ବ୍ାବ୍ା
ମା’ଙୁ୍କ ରଦଖିବ୍ାକୁ ଆସରିଲ । ମାତା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ବ୍ାବ୍ାଙୁ୍କ ସ୍ଵୟଂ ରକାଦଣ୍ଡଧାେୀ ଶ୍ରୀୋମ
େୂପରେ ଦର୍ଶନ କେିଥିରଲ ।
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ରବ୍ାଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଅବ୍ରଚତନ ମନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଜ୍ାଗ୍ରତ ରହାଇଥିଲା,  ାହାକୁ ଭଗବ୍ାନ
ପୂଣଶ କରଲ । ତା ପେଦନି ରମ ମାସ ଛଅ ତାେିଖ୍, ସକାଳ ନଗେସଂକୀର୍ତ୍ଶନ ପରେ କେି
ପିଉ ପିଉ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ପାଟକିେି ଉଠରିଲ, “ସ୍ଵାମୀ, ସ୍ଵାମୀ, ସ୍ଵାମୀ..."; ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ
ସତୟସାଇ ବ୍ାବ୍ା ପ୍ରଥମ ମହଲାେୁ ଉର୍ତ୍େ ରଦରଲ, “ଆସୁଛ,ି ଆସୁଛ,ି ଆସୁଛ.ି..” ।
ସରତର ପେି ବ୍ଦୁିୟତ୍ ତାେେ ଦୁଇ ପାଶ୍ୱଶେ ସଂର ାଗ ରହାଇଗଲା ଓ ଆତ୍ମା
ପେମାତ୍ମାଙ୍କେ ସହ ଲୀନ ରହାଇଗଲା ।

ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କେ ଏହି ମହାପ୍ରୟାଣ ତଥିିକୁ ସମଗ୍ର ବ୍ଶି୍ୱ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ଦବି୍ସ
ଭାବ୍ରେ ପାଳନ କରେ । କାେଣ ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଥିରଲ ପ୍ରଥମ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ‘ଗୁେୁ’ । ପ୍ରର୍ାେକୁି
ଆସୁଥିବ୍ା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଧେି ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ବ୍ସି  ାଉଥିରଲ ଓ ବ୍ଭିିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଗଳ୍ପ,
ଗୀତ, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ୋମାୟଣ, ମହାଭାେତ ଆଦି ଧମଶଗ୍ରନ୍ଥେ କଥାମାନ ପିଲାଙୁ୍କ
କହୁଥିରଲ । ରସହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରରଚଷ୍ଟା ଆଜ୍ି ‘ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍’ କା ଶୟକ୍ରମ ଭାବ୍ରେ
ପ୍ରାୟ ୧୨୦ େୁ ଉଦ୍ଧଶବ ରଦର୍ରେ ପେିଚାଳିତ ରହାଇ "ମାନବ୍ୀୟ ମୂଲୟରବ୍ାଧ ର୍କି୍ଷା’ ପ୍ରଦାନ
କେୁଅଛି ।

ଭଗବ୍ାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ବ୍ାବ୍ାଙୁ୍କ  ଦି କଛି ି ଭାବ୍ ୋଇଜ୍କୁ ରନଇପାେୁଥିଲା,
ବ୍ାବ୍ାଙ୍କ ଆଖିକୁ  ଦି କଛି ି ଓଦା କେିପାେୁଥିଲା, ତାହା ରହଉଛି ରଗାଟଏି ର୍ବ୍ଦ ‘ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା’ ।
ଚାଲେୁ, ରସହି ପବ୍ତି୍ର ଦବି୍ୟ ମାତାଙ୍କେ ଜ୍ୀବ୍ନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କେି ଅନୁସେଣ କେିବ୍ା ଓ
କୃପାଧନୟ ରହାଇ ସାଇ ପାଦପଦମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ୍ା ।
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ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ online-ପତ୍ରକିା ରମା ପେି ସବୁ୍ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ
ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କେ ହୃଦୟେ ଭାବ୍କୁ ପ୍ରକାର୍ କେିବ୍ାେ ମାଧ୍ୟମ ରହଉ । ଆଦେେ ସାନ
ଭଉଣୀ ବ୍ଜି୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହରିଲ, ଅପା ଆପଣଙ୍କେ କଛିି ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହ share କେେୁ ।
କହଲିି, ତୁରମ ସନିା ରଲଖ୍ା ରଲଖି କେ । ରମାେ ଭାଷା ଠକି ରହବ୍ନି । ରସ କହରିଲ, ଅପା
ଆରମ ଆମ ପତ୍ରକିାରେ ଭାବ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନୟ ରଦବ୍ା ।

ଜ୍ଗତ ଜ୍ନନୀ ସାଇ ମା’ଙ୍କେ ଦବି୍ୟ କୃପାେୁ ୧୯୮୩ ମସହିା ଡ଼ରିସମୱେ ୭ େୁ
୩୧ ତାେିଖ୍, ୫ ଦନି ବ୍ୟାପୀ ରହଇଥିବ୍ା ବ୍ାଳବ୍କିାର୍େ ବ୍ଶି୍ୱ ସମି୍ମଳନୀରେ ର ାଗ ରଦବ୍ାେ
ସୁବ୍ଣଶ ସୁର ାଗ ରମାରତ ମିଳିଥିଲା । ରଲଖ୍ାଟି ପଢୁଥିବ୍ା ରମାେ ସମସାମୟୀକ ସବୁ୍ ଭାଇ
ଭଉଣୀମାନଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମରନ ପଡ଼ ିାଉଥିବ୍ ରସଇ ଅଭୂଲା, ଅପାରର୍ାୋ ସୁନ୍ଦେ ଦନିଗୁଡକି ।
ଡ଼ରିସମୱେ ୨୫ ସକାରଳ ଭୁବ୍ରନଶ୍ୱେେୁ ରେଳଗାଡ଼ରିେ ବ୍ସଲୁି । ରମା ମା’ ରସରତରବ୍ରଳ
ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ଗୁେୁ ଥାଆେି । ୋଜ୍ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁେୁମା, ରମାେ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍େ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଊ
ତାଙ୍କ ବ୍ାପା ମା’ ସମରସ୍ତ ମିର୍ି ଆମ ସମିତେୁି ପାଖ୍ାପାଖି ୨୨-୨୩ ଜ୍ଣ  ାଉଥିଲୁ ।
ରେଳଗାଡ଼ରିେ ୋଜ୍ୟେ ଅନୟ ସବୁ୍ ସ୍ଥାନେୁ ଗୁେୁଜ୍ୀ ଗୁେୁମା ମାରନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ରନଇ
 ାଉଥାେି । ଭଜ୍ନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଆରଲାଚନା ଭିତରେ ସମୟ ସବୁ୍ ରକମିତି
କଟୁଥାଏ ଜ୍ଣାପଡୁନଥାଏ । ପୂଟ୍ଟପରି୍ତ୍କୁ ସଧିା ରେଳଗାଡ଼ି ନଥ।ଏ, ବ୍ାଟରେ ଗୁଂଟୁେ,
ଗୁଂଟାକଲ, ଧମଶାଭେମ ରଷ୍ଟସନ ରେ ରେଳଗାଡ଼ି ବ୍ଦରଳଇବ୍ାକୁ ପଡୁ଼ଥାଏ । ସବୁ୍
ରଷ୍ଟସନରେ ଆମ ସାଇ ପେିବ୍ାେେ ମଉସା ମାଉସୀମାରନ ଜ୍ଳଖିଆ ଧେି ଆମ ପାଇ 
ଅରପକ୍ଷ। କେି େହଥିାେି । ଲାଗୁଥାଏ ସାୋ ପୃଥିବ୍ୀ ର ମିତି ସାଇମୟ ରହଇ  ାଇଛି ଆଉ
ସବୁ୍ ସ୍ଥାନରେ ରମାେ ପେିବ୍ାେ ରମାରତ ଅରପକ୍ଷ। କେିଛେି ରେହେ ପୁଟୁଳି ଧେି, ରମାରତ
ରମାେ ସାଇ ମା’ ଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ରନଇ  ିବ୍ା ପାଇ । ୨୬ ତାେିଖ୍ରେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ
ସମୟ ଦ୍ଵପିହେ । ରଦର୍ ବ୍ରିଦର୍େୁ ବ୍ହୁତ ପିଲାମାରନ ଆସଥିାେି ।

କୁମାେୀ ମନୀଷା ରଦବ୍ତା
ୋଜ୍ୟ ନବି୍ଶାହୀକା- ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ଆଲୁମିନ ି
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ରସରତରବ୍ରଳ ପୂଟ୍ଟପରି୍ତ୍ରେ ଏରତ ର୍ଘେ କି ରହାରଟଲ ନଥାଏ । ରେଜ୍ରିେସନ
ସାେି ଆମପାଇ ତଆିେି ରହଇଥିବ୍ା ତମୱୁରେ ବ୍ଶି୍ରାମ ରନଲୁ, କଛିି ଭାଇ ଭଉଣୀଙୁ୍କ ମାତା
ଈଶ୍ୱୋମ୍ମା ଉଚ୍ଚ ବ୍ଦିୟାଳୟରେ େହବି୍ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଆିଗଲା । ଭାବୁ୍ଥାଉ ରକମିତି ୋତି ପାହବି୍
ଭଗବ୍ାନଙ୍କେ ଦର୍ଶନ ରହବ୍ । ଭାବ୍ବ୍ହିୱଳ ଭାବ୍ରେ ଭଗବ୍ାନ େହୁଥିବ୍ା ର୍ଘେକୁ ଅରନଇ କଥା
ରହଉଥାଉ, ଭଗବ୍ାନ କଣ ଆମପେି ଚାହିଁଥିରବ୍ ଆମକୁ ରଦଖିବ୍ା ପାଇ ? ଆଜ୍ପିେି
Mobile ଆଉ TV େ ସୁବ୍ଧିା ନଥାଏ । ରତଣୁ ପାଣିପାଗ ବ୍ଷିୟରେ କାହାେ ଧାେଣା
ନଥ।ଏ । ୋତରିେ ରର୍ାଇବ୍ାକୁ  ାଉଛୁ ହଠାତ ପବ୍ନ ରଜ୍ାେରେ ରବ୍ାହବି୍ାକୁ ଆେମ୍ଭ କଲା ।
ରବ୍ଳକୁ ରବ୍ଳ ବ୍ଢବି୍ାକୁ ଲାଗିଲା । ବ୍ଜୁି୍ଳି ଆଲୁଅ କଟି ଚାେିଆରଡ ଅନ୍ଧକାେ ରହାଇଗଲା ।
ପବ୍ନ ଏରତ ଭୀଷଣ ଥିଲା ର ପବ୍ନେ ସୁ ସୁ ର୍ବ୍ଦ ଛଡା ଆଊ କଛିି ର୍ୁଭୁନଥାଏ । ଧୀରେ
ଧୀରେ ପବ୍ନ ବ୍ାତୟାେ େୂପ ରନଲା ।

ତା ପେଦନି ସକାରଳ ୯.୩୦ରେ ଭଗବ୍ାନ ୫ ଦନିଆି ସମି୍ମଳନୀକୁ
ଉଦର୍ଘାଟନ କରଲ । ଆରମ ପାଖ୍ା ପାଖି ୧୦,୦୦୦ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ନଜି୍ ନଜି୍
ଗୁେୁଙ୍କ ସହ ପୂଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଡଟିେିୟମ ରେ, ଆଊ ସାମନାରେ ସ୍ଵୟଂ ପେଂବ୍ରହ୍ମ ।

ଭଗବ୍ାନ ଖ୍ବୁ୍ ଖ୍ସୁି ଥାେି । ମା ର ମିତି ଦୂେରେ ଥିବ୍ା ପିଲାମାରନ ଛୁଟି
ରେ ର୍ଘେକୁ ଆସରିଲ ଖ୍ସୁି ରହଇ ାଏ, ଠକି ରସହପିେି । ତାମିଲନାଡୁେ ୋଜ୍ୟ ସଭାପତି
ତାଙ୍କ ଉଦର୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ପୂବ୍ଶୋତେି ର୍ଘଟଣା ବ୍ର୍ଣ୍ଶନା କରଲ । ଗତ ୋତେି ମହାବ୍ାତୟା
ତାେ ଗତପିଥ  ଦଓି ବ୍ଦରଳଇ ରଦଇଥିଲା କେୁି ତା ପ୍ରଭାବ୍ରେ ତମୱୁ ସବୁ୍ ଭାଙି୍ଗ ପିଲା
ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ ିାଇଥିଲା । ପିଲାମାରନ କେୁି ତମୱୁ ଭିତରେ େହି ରକହି ରକହି
‘ସାଇୋମ’ ଉଚ୍ଚାେଣ କେୁଥାେି ତ ରକହି ରକହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵେରେ ‘ଭଜ୍ନ’ ରବ୍ାଲୁଥାେି । ରକୌଣସି
ପିଲାଙ୍କ ପାଖ୍ରେ ଭୟେ ରକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥ।ଏ ପବ୍ନ ର ରତ ରଜ୍ାେରେ ରବ୍ାହୁଥାଏ ତମୱୁ
ଭିତେୁ ଭଜ୍ନ ରସତକିି ରଜ୍ାେରେ ରୁ୍ଭୁଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ ବ୍ଶି୍ୱାସ ଥାଏ ର ସାଇ ମା
ଅଛେି େକ୍ଷ। କେିବ୍ା ପାଇ । ତମୱୁ ଗୁଡକି ସାଇ ମା’ଙ୍କେ ପଣତ କାନି ପାଲଟି  ାଇଥାଏ ।
ଆଊ ମା’େ ପଣତକାନି ତରଳ ସୁେକି୍ଷତ ତାେ ସବୁ୍ ଛୁଆମାରନ । ସମସ୍ତଙ୍କେ ସାଇ ମା’ ଙ୍କ
ଊପରେ ଅଖ୍ଣ୍ଡ ବ୍ଶି୍ୱାସ । ସକାରଳ ଭାଗବ୍ାନଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଶର୍ରେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜ୍ଳଖିଆ ସହ କାଢା
ଦଆିଗଲା । ମା ର ମିତି ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ସାଇ ମା ମଧ୍ୟ ରସଇପେି ବ୍ୟସ୍ତ
ଥାେି କାରଳ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧେି  ିବ୍ ରବ୍ାଲି ।

ସବୁ୍ ୋଜ୍ୟେୁ ୫୦୦ ଜ୍ଣ ପିଲା ଏକା ସରଙ୍ଗ ମିର୍ି ନବ୍ ଗ୍ରହ ଆଉ ସୂ ଶୟ ସହ
ତାଙ୍କ ସମ୍ପକଶକୁ ରନଇ ଏକ ବୃ୍ହତ ନୃତୟ ନାଟକିା ଭଗବ୍ାନଙୁ୍କ ଅପଶଣ କରଲ । ବ୍ରି୍ାଳ
ରର୍ାଭା ାତ୍ରାରେ ଭାଗ ରନବ୍ାେ ରମାରତ ରସୌଭଗୟ ମିଳଲିା ।
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ଦରିନ ସକାରଳ ଖ୍ବ୍େ ଆସଲିା ସମରସ୍ତ ମନ୍ଦେି ବ୍ାହାରେ ଧାଡ଼ରିେ ବ୍ସବି୍ାକୁ, ର ରହତୁ
ଭଗବ୍ାନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରଭଟରିବ୍ ।

ଦ୍ଵାପେରେ ରଷାଳସହଶ୍ର ରଗାପନାେୀ, ସମରସ୍ତ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ନଜି୍ ପାରଖ୍ ଅନୁଭବ୍
କଲାପେି, ରସଦନି ସବୁ୍ ପିଲା ଅନୁଭବ୍ କେୁଥିରଲ ସାଇ ମା’ ଙ୍କେ ବ୍ାତ୍ସଲୟ ରପ୍ରମକୁ ।
ସାଇଙୁ୍କ ପାଇ ସମରସ୍ତ ଖ୍ସୁି । ରକହି ପାଦକୁ ଜ୍ାବୁ୍ଡି ଧେୁଥାେି ତ, ରକହି ରକହି ପାଦ ଚପିି
ରଦଖ୍ୁଥାେି ପାଦ ନେମ ନା ଟାଣ । ଆଜ୍ି ଲାଗୁଛି ସମୟ ରସଇଠି େହି  ାଇଥାେ। କି ।
ରସରତରବ୍ରଳ ହୁଏତ ଆରମ ବୁ୍ଝି ପାେୁ ନଥିଲୁ ରକରତ ଭାଗୟବ୍ାନ ଆରମ ସବୁ୍। ରହ ମା’
ଜ୍ନମ ଜ୍ନମେ ପାପ ସବୁ୍ ରଧାଇ ରହାଇ ାଇଥିଲା ତୁମେ ରସ ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ।

ରସଦନି ଦବି୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣରେ ଭଗବ୍ାନ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହଥିିରଲ “ଭଗବ୍ାନ
ହିଁ ତୁମେ ମା ଆଊ ପ୍ରର୍ାେି ନଳିୟମ ହିଁ ତୁମେ ର୍ଘେ” ।
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ଜ୍ୀବ୍ନରେ ଅରନକଙ୍କେ ରଛାଟରବ୍ଳେୁ ରସବ୍ା କାମରେ ପୁଟ୍ଟପରି୍ତ୍  ିବ୍ାେ
ରସୌଭାଗୟ ସ୍ଵାମୀ ରଦଇଛେି । ରସହି ସମୟେୁ ଆଜ୍ି  ାଏ ଅରନକ ଗୁଡ଼ଏି ସୁନ୍ଦେ ସୁନ୍ଦେ
ଅନୁଭୂତି ଜ୍ୀବ୍ନରେ େହଛିି । ରସଥି ମଧ୍ୟେୁ ଏଠି ରଗାରଟ ମ ୁ ଉପସ୍ଥାପନା କେିବ୍ାକୁ ଚାହବି୍ି
ର ଉ ଟାକୁ କି ମ ୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ କେି େଖିଛ।ି

ପେିବ୍ାେରେ ମା' ବ୍ାବ୍ା ନଜି୍ ସୋନକୁ ବ୍ହୁତ ଭଲ ପାଇଥାେି । ରେହେ ସହ
ତାେ ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କେିଥାେି କେୁି ରସ ସୋନ ରକରବ୍ ତାେ ମା' ଙୁ୍କ ପଚାରେକି
ର ମା' କାଲି ତୁରମ ମରତ ଖ୍ାଇବ୍ାକୁ ରଦବ୍ ତ ? ରସ ରକରବ୍ବ୍ି ପଚାେିନଥାଏ କାେଣ
ତାେ ଦୃଢ ବ୍ରି୍ବାସ ତା ମା’ଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ରସ ଅନ୍ଧ ଭାରବ୍ ବ୍ଶି୍ୱାସ କେିଥାଏ ର ତା
ମା’ ତା କଥା ବୁ୍ଝରିବ୍ ରତଣୁ ତାେ ଚେିା କେିବ୍ାେ କଛିି ଆବ୍ର୍ୟକତା ନାହିଁ ।  ଦି ରଗାରଟ
ସାଧାେଣ ପେିବ୍ାେ ପାଇ ଏଇ କଥାଟି ପ୍ର ୁଜ୍ୟ ରତରବ୍  ିଏ ବ୍ଶି୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ େଚୟିତା
ଏବ୍ଂ ସମସ୍ତଙ୍କେ ପେମ ପିତା, ପେମ ମାତା ରସ କ’ଣ ସୋନ ବ୍ତ୍ସଳ ନୁହେି କି ? ରସ
ନେିିତ ସୋନ ବ୍ତ୍ସଳ ଓ ସଂସାେୀ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାେୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ  ତ୍ନର୍ୀଳ ।

ରମାେ ଠକି୍ ମରନ ଅଛି ୧୯୯୭ ମସହିା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରସବ୍ା ପାଇ ଆରମ
ପ୍ରର୍ାେି  ାଇଥାଉ । ମନରେ ଅରନକ ସ୍ଵପନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ । ରସରତରବ୍ରଳ
Direct Train ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦେଗଡେୁ ଝାେସୁଗୁଡା ରସଇଠୁ Vizag, ତେୁିପତ,ି
Guntakal, Guntur ପରେ ଅନେପୂର୍ ଏବ୍ଂ ଅନେପୁର୍ େୁ ପୁଟ୍ଟପରି୍ତ୍ | ରସବ୍ା କାମ
୧୫ ଦନି,  ିବ୍ା ଆସବି୍ା ୫ ଦନି, ଏମିତି ସମୁଦାୟ ୨୦ ଦନିେ  ାତ୍ରା । ରସରତରବ୍ରଳ
ଏରତ ଲମୱା  ାତ୍ରା ବ୍ାରଧନି । ମନରେ ଅପୁେେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସରତ ର ମିତି ବ୍ଷଶକ
ପରେ ନଜି୍ ମା' ଅଛେି ରସହି ଆନନ୍ଦ ରସହି ଉଛ୍ବାସ ରନଇ ର ରତରବ୍ରଳ ପୁଟ୍ଟପରି୍ତ୍
ମାଟରିେ ରଗାଡ଼ େଖ୍ୁ ରସରତରବ୍ଳଠାେୁ ରକବ୍ଳ ରସଇ ରପ୍ରମମୟୀ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଆର୍ାରେ ଅରପକ୍ଷା କେିଥାଉ । ରସରତରବ୍ରଳ ରସବ୍ାଦଳ ଆବ୍ାସ ନଥାଏ, ଏରବ୍
ର ଉ ଠି registration office ରହାଇଛି ରସହି ଆବ୍ାସରେ ଆରମ େହବି୍ାେ ବ୍ରନ୍ଦାବ୍ସ୍ତ
ରହାଇଥାଏ । ଆରମ ସାଥିରେ ବ୍ଭିିନ୍ନ ଖ୍ାଦୟ ସାମଗ୍ରୀ ରନଇଥାଉ କାେଣ ୧୫ ଦନି ରସବ୍ା
କାମ ଅଧା ୋତେୁି ଉଠି ନଜି୍ ନତିୟକମଶ ସାେି କାମରେ  ିବ୍ାକୁ ପରଡ ।

ରମାରତ କ ିତୁ ଭଲ ପାଉ ସବୁ୍ଠାେୁ ରବ୍ର୍ୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପି୍ତ ମହାେ,ି
ୋଉେରକଲା,
ସଦସୟା, ୋଜ୍ୟ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍ ସମନୱୟ କମିଟି

22



ରସଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ରର୍ୌଚାଳୟ ରହାଇ ନଥାଏ ରତଣୁ ଆରମ ୋତି
୨:୩୦ େୁ ଉଠି ଗାରଧଇବ୍ା ପାଇ ଧାଡ଼ରିେ ଠଆି ରହଉ । ପିଲା ଦନିେୁ ରମା ମା
ରମାରତ ରଗାରଟ ଅଭୟାସ କରେଇଥିରଲ, ସକାଳୁ ଉଠି ଦାେ ର୍ଘରସ, ଗିଲାରସ
ମିଶି୍ରପାଣି ପିଏ । ତା ଛଡା ଗାରଧଇ ସାେିବ୍ା ପରେ ଖ୍ାଲି ରପଟରେ ଜ୍ମା େରହନି
କାେଣ ରମା ରପଟ ଗେମ ରହାଇ ାଏ । ମା’ ରମାେ ଅନୟାନୟ ଖ୍ାଦୟ ସାମଗ୍ରୀ
ସହ ରଗାରଟ ଡବ୍ାରେ ମିଶି୍ର ରଦଇଥାେି ଓ କହଥିାେି ରତାେ ପିଇବ୍ା ପାଣି
ରବ୍ାତଲରେ ଏଥିେୁ କଛିି ମିଶି୍ର ପରକଇ ୋତରିେ ରର୍ାଇବ୍ା ପୂବ୍ଶେୁ େଖିବୁ୍ ।
ସକାରଳ ନତିୟ କମଶ ସାେି ତାକୁ ପିଇରଦବୁ୍, ରତଣିକି ର ରତରବ୍ଳ ହଉ ଜ୍ଳଖିଆ
ଖ୍ାଇବ୍ା ପାଇ ।

ମ ୁ ପ୍ରରତୟକ ଦନି ସନ୍ଧୟା ରବ୍ରଳ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ କେି କେି ରବ୍ାତଲ
ପାଣିରେ ମିଶି୍ର ପକାଏ ଓ ସକାଳୁ ଗାରଧଇ ଆସି ପୁଣି ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଶନା କରେ
ରମାରତ ଏ ରସବ୍ା କାମ କେିବ୍ାପାଇ ର୍କି୍ତ ଦଅି ଓ ସୁସ୍ଥ େଖିଥାଅ । ଏମିତି ପ୍ରାଥଶନା
କେି ମିଶି୍ର ପାଣି ପିଇ ରମାେ କାମ କେିବ୍ା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ାଏ । ରସହି ସମୟରେ
କଛିି ଊଣା ରହରଲ କି ଅସୁବ୍ଧିା ରହରଲ ମା କଥା ବ୍ହୁତ୍ ମରନ ପରଡ ପୁଣି ନଜି୍
ମନକୁ ବୁ୍ରଝଇ ଦଏି ଆରେ ମ ୁ ତ ରମା ସାଇ ମା ଙ୍କ ପାଖ୍ରେ ଅଛି କାହିଁକି ଚେିା
କେିବ୍ି ?

ଆଉ ତନିି ଦନି ବ୍ାକି ଥାଏ ରସବ୍ା ସାେିବ୍ାକୁ । ମିଶି୍ର ରକବ୍ଳ ରଗାରଟ ୋତି
ପାଇ ଥାଏ । ସବୁ୍ଦନି ଭଳି ରସଇ ମିଶି୍ର ତକ ରମା ପିଇବ୍ା ପାଣି ରବ୍ାତଲରେ
ପକାଇ ମ ୁ ୋତ୍ରି ରଭାଜ୍ନ ପାଇ ଖ୍ାଇବ୍ା ର୍ଘେକୁ ଚାଲି ାଇ ଥାଏ । ରସଇ
ସମୟରେ ଆମ ସହ ଆମ ଜ୍ଲି୍ଲାେୁ  ାଇଥିବ୍ା ରକରତଜ୍ଣ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଣି
ରବ୍ାତଲ ରନଇ ପିଇବ୍ା ପାଣି ଆମ ପାଇ ରନଇ ଆସେି । ଦୁଭଶାଗୟବ୍ର୍ତଃ ରମା
ମିଶି୍ର ପାଣିକୁ ବ୍ି ଆମ ଜ୍ଲି୍ଲାେ ରଗାପ ଭାଇ (ରଗାପକୃଷ୍ଣ ନାୟକ) ଏବ୍ଂ ପି.
ସୁନୀଲ କୁମାେ ଭାଇ ( ିଏ ଏରବ୍ ପୁଟ୍ଟପରି୍ତ୍ରେ ଅବ୍ସ୍ଥାପିତ) ରନଇ ରବ୍ାତଲ
ରଧାଇ ନୁଆ ପାଣି ରନଇ ଆସଥିାେି । ମ ୁ ର ରବ୍ ରେେିକି ରଦଖିଲି ରମା ମନ
ଦୁଃଖ୍ ରହାଇଥିଲା ଓ ରମା ମନ ପୁୋ ଖ୍ୋପ ରହାଇ ାଏ ।

ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ ବ୍ି ଆସଲିା ରସମାରନ ରମାରତ ବୁ୍ରଝଇରଲ
କାଲି ଦନିକ ଚରଳଇରଦ ଆରମ ରତା ପାଇ କାଲି ମିଶି୍ର ରନଇ ଆସବୁି୍ । ୋତରିେ
ରର୍ାଇବ୍ି କ’ଣ ରମାେ ମା’ କଥା ଖ୍ାଲି ମରନ ପଡ଼ଲିା । ଆକୁଳ ରହାଇ ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ
କହୁଥାଏ "ତୁରମ ପୋ ଏଠି ଥିଲ ତୁରମ ମନା କେିଲନି ରସମାନଙୁ୍କ ରମା ପାଣି
ରୋପାଡି ରଦରଲ । ମ ୁ କଛି ି ଜ୍ାଣିନି ମ ୁ ରର୍ାଉଛ,ି ତୁରମ ବୁ୍ଝବି୍ ରମା କଥା, ତୁରମ
ଥାଉ ଥାଉ ମ ୁ କାହିଁକି ଚେିା କେିବ୍ି ? ଏମିତି ଭାବ୍ି ଭାବ୍ି ରର୍ାଇଗଲି ।
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ପେଦନି ସକାଳୁ ଉଠି ପୂବ୍ଶବ୍ତ୍ ନତିୟକମଶ ସାେି ଆସି ରସଇ ରବ୍ାତଲଟକୁି
ରଖ୍ାଲି ରଦଲି । ତହିଁେୁ ମହ ମହ ରହାଇ ତୁଳସୀ, ଚନ୍ଦନ ଓ ବ୍ଭୂିତେି ସୁଗନ୍ଧତି ବ୍ାୋ
ବ୍ାହାେି ପୁୋ ରସଡ୍ ରେ ରଖ୍ଳଗିଲା । ରସଇ ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ି ରସବ୍ା କାମକୁ  ିବ୍ା ପାଇ 
ଧଳା ରପାଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହାଇଥାେ,ି ତାଙୁ୍କ ଡାକଲିି ରସମାରନ ଦୁରହ ଆସି ରଦଖିରଲ,
ରସରତରବ୍ରଳ ରମା ଆଖିେୁ ପାଣି ରବ୍ାହବି୍ା ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ସାେିଥାଏ । ର ରତରବ୍ରଳ
ସମରସ୍ତ ରସଇ ପାଣିକୁ ପାଦୁକା ଭାରବ୍ ପାଇଲୁ ସମରସ୍ତ ଆେ ଶୟ ଚକତି ! ବ୍ାୋ ସହ
ପୁୋ ମଧୁେ ଓ ସ୍ଵାଦରେ ପୁଣି ସରତ ର ମିତି କେୁଣାମୟୀ ସାଇ ମା’ ୋତରିେ ରମାେ
ହୃଦୟେ ପ୍ରାଥଶନା ରୁ୍ଣି ତାଙ୍କେ ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ରମାେ ସାଦା ପାଣିକୁ ସୁବ୍ାସତି ତୁଳସୀ,
ଚନ୍ଦନ, ବ୍ଭୂିତି ଓ ମିଶି୍ର ମିଶି୍ରତ ମଧୁେ ଅମୃତ ପାଣିରେ ପେିଣତ କେି ରଦଇଛେି ।

ରସରତରବ୍ରଳ ଆଖ୍ ପାଖ୍ ତନିି ଚାରୋଟି ରସଡେ ରସବ୍ାଦଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ମାରନ ପାଦୁକା ଭାରବ୍ ରସ ପାଣିକୁ ପିଇ ସାେିଥାେି । ବ୍ଳକା ପାଣିରେ ଆହୁେି ପାଣି
ମିରର୍ଇ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଭଳି ତାକୁ  ତ୍ନରେ େଖି ବ୍ାକି ୩ ଦନି ରମାେ ସେି ିବ୍ା ପରେ ମଧ୍ୟ
ରସଇ ରବ୍ାତଲ ପାଣିକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରିଭାେ ରହାଇପଡଲିି । ଏରତ ଦନି ପ ଶୟେ ରସଇ
ପାଣିେ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ା ମଧୁେତା କମିନଥାଏ । ରସ ଦନିେ ର୍ଘଟଣାକୁ ୨୪ବ୍ଷଶ ପରେ ଆଜ୍ି
ର ରତରବ୍ରଳ ମ ୁ ମରନ ପକାଏ, ରଦହ ରମାେ ର୍ୀରତଇ ଉରଠ, ରଲାମ ଟାଙୁ୍କେି ଉରଠ ।
ସରତ ରକରତ ର କେୁଣାମୟୀ ରସଇ ମା'  ିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଥଶନାେ ଉର୍ତ୍େ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ
ରଦଇଥାଆେି । ତାଙ୍କ ଦୟା ଓ କେୁଣାେ ପଟାେେ ନାହିଁ । ର୍ତ ମାତାଙ୍କ କେୁଣା ଆରମ
ସାଇ ମା'ଙ୍କ ଠାେୁ ପାଇ ଥାଉ ।

ସାଇ ଜ୍ନନୀଙ୍କେ କେୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି େହଥିାଉ ଓ ଆମକୁ
ଏ ଭବ୍ ସାଗେ ପାେି ରହବ୍ାରେ ସାହା ୟ କେୁ, ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ ଚେଣରେ ରମାେ ପ୍ରାଥଶନା ।
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ଭଗବ୍ାନଙ୍କ କୃପା ବ୍ନିା ସାମାନୟ ମଣିଷ ର କଛିି ବ୍ି ନୁରହ , ଏକଥାେ ଅନୁଭବ୍
ପ୍ରାୟ ପ୍ରତଦିନି ରକୌଣସି ନା ରକୌଣସି ର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ସୂଚତି କେିଥାଏ। ଦ୍ଵତିୀୟ ଚାକେିୀରେ
ର ାଗରଦବ୍ା ପାଇ ପି୍ରୟ ଓଡ଼ରି୍ା ମାଟକୁି ଛାଡ଼ି ସୁଦୂେ ଗୁଜ୍ୋଟ ଅଭିମୁରଖ୍  ାଇ ପ୍ରଥମ
ଦନିରେ ହିଁ ଭଗବ୍ାନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆର୍ୀବ୍ଶାଦ ପାଇଥିଲି ର ରବ୍ ଜ୍ାଣିଲି କମ୍ପାନୀେ ମୂଖ୍ୟ
ଅଧିକାେୀଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ଵ ସହକାେୀ ଥିରଲ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତେି ଆବ୍ାହକ । ତାଙ୍କେ
ପୃଷ୍ଠରପାଷକତାରେ ସତୟସାଇ ସଂଗଠନରେ  ୁବ୍ କମଶୀ ଭାରବ୍ ରସବ୍ା କେିବ୍ାେ ସୁର ାଗ
ପାଇ କାଳକ୍ରରମ  ୁବ୍ ସଂର ାଜ୍କ ଏବ୍ଂ ପରେ ୋଜ୍ୟ ସଂର ାଜ୍କ ରହବ୍ାେ ରସୌଭାଗୟ
ପାଇଥିଲି।

୨୦୦୭ ମସହିାେ କଥା। ଭଗବ୍ାନଙ୍କ ସନ୍ନକିଟରେ ଅତେୁିଦ୍ର ମହା ଜ୍ଞେ
ଆରୟାଜ୍ନ ସେିଥାଏ। ବ୍ଭିିନ୍ନ ୋଜ୍ୟ ରସମିତି ଏକ ବ୍ରି୍ାଳ  ଜ୍ଞେ ଆରୟାଜ୍ନରେ ଲାଗି
ଥାଆେ।ି ମହାୋେ ସଂଗଠନେୁ କଛିି କମଶକର୍ତ୍ଶା ଆସି ଏକ ସମୟକ ସୂଚନା ରଦଇ  ାଇଥାେ।ି
ୋଜ୍ୟ ସଭାପତଙି୍କ ନରିଦ୍ଦଶର୍କ୍ରରମ ପବ୍ତି୍ର ନମଶଦା ନଦୀକୂଳ ଭେୁଚ ସହେରେ  ୁବ୍ ଏବ୍ଂ
ସଂଗଠନେ କମଶକର୍ତ୍ଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚେିନ ର୍ବି୍େିେ ଆରୟାଜ୍ନ ରହାଇଥିଲା । ଏହାେ
କଛିି ଦନି ପୂବ୍ଶେୁ ୋଜ୍ୟ  ୁବ୍ ସଂର ାଜ୍କଙ୍କ ନରିଦ୍ଦଶର୍ ମିଳଲିା ରସଇ ର୍ବି୍େିରେ ଭଗବ୍ାନଙ୍କ
ବ୍ଷିୟରେ କଛିି କହବି୍ା ପାଇ , ଆଉ ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତ ଥିଲା "ସ୍ଵାମୀ-ଦବି୍ୟ ମାତା" । ମନରେ
ଆର୍ଙ୍କା ଓ ଭୟ । ରକମିତି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବ୍ି କହବି୍ା ପାଇ ? ଭଗବ୍ାନଙ୍କ ବ୍ଶି୍ୱବ୍ଦିୟାଳୟେ
ଜ୍ରଣ ବ୍େିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ଇ ରମଲରେ ସହାୟତା ମାଗିଲି ଓ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େରେ ରସ ମା'ଙ୍କ
ବ୍ଷିୟରେ ଅତସୁିନ୍ଦେ କବ୍ତିାଟଏି ପଠାଇଥିରଲ। ପୂବ୍ଶତନ ୋଜ୍ୟ ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
ଅଜ୍ା ର ରବ୍ ପ୍ରଥମଥେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସମ୍ମଖୁ୍ରେ ସମ୍ଭାଷଣ ରଦବ୍ାପାଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥିରଲ
ରସରତରବ୍ରଳ ଶ୍ରୀ କସୁ୍ତେୀଙୁ୍କ ପଚାେିଥିରଲ ରସ କଣ କହରିବ୍ ? "ଚନିି ଖ୍ାଇଛ ପୋ !
ତା'େ ସ୍ଵାଦ ରକମିତି କହବି୍ାରେ ଭାବ୍ବି୍ା କଣ ଦେକାେ ?" ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକସୁ୍ତେୀଙ୍କ
ଉର୍ତ୍େ।

ମକୁଂ କରୋତ ିବ୍ାଚାଲମ୍...

ଶ୍ରୀ ସାଇ ପ୍ରକାର୍ ରଜ୍ନା
ପୂବ୍ଶତନ ୋଜ୍ୟ ସଂର ାଜ୍କ, ଗୁଜ୍ୋଟ
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ବ୍ହୁ ପ୍ରତୀକି୍ଷତ ଚେିନ ର୍ବି୍େି ଦନି ଚେିାରେ ନମିଗ୍ନ ମ ୁ ର ରବ୍ ୋଜ୍ୟ  ୁବ୍
ସଂର ାଜ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଠାେୁ ରୁ୍ଣିଲି ସମୁଦାୟ ବ୍କ୍ତବ୍ୟ ସମୟ ୭ ମିନଟି, ରସରତରବ୍ରଳ
ତାଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲି ରମା ବ୍କ୍ତବ୍ୟ ରର୍ଷରେ େଖିବ୍ାକୁ । କାେଣ ଗୁଜୁ୍ୋଟି ଭାଷା
ରମାରତ କହି ଆସୁ ନଥିଲା ଏବ୍ଂ ଇଂୋଜ୍ୀରେ କହରିଲ ଭାବ୍ ଆସି ନଥାଆୋ । "ୋଜ୍ୟ
ସଭାପତଙି୍କ ନରିଦ୍ଦଶର୍ ରହଲା ମ ୁ ହ ିଁ ପ୍ରଥରମ କହବି୍ି ଏବ୍ଂ ହନି୍ଦୀ ଇଂୋଜ୍ୀ ମିର୍ାଇ କହରିଲ
ଚଳବି୍" ଏତକିି କହି ରସ ସଭା ଆରୟାଜ୍ନରେ ବ୍ୟସ୍ତ େହଥିିରଲ।

ୋଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ  ୁବ୍ ସଂର ାଜ୍କଙ୍କ ପ୍ରାେମି୍ଭକ ସ୍ଵାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ପରେ
ର ରତରବ୍ରଳ ରମା ନାମେ ରର୍ଘାଷଣା ରହଲା, ହୃଦୟେ ସ୍ପନ୍ଦନ କି୍ଷପ୍ର ଗତରିେ
ରଦୌଡୁଥିବ୍ାେ ଅନୁଭବ୍ ରହଉଥିଲା । ଭୟ ଓ ଭକି୍ତରେ ନୟନ  ୁଗଳ ଭଗବ୍ାନଙ୍କ ଚେଣ
କମଳରେ ମୁଦି୍ରତ କେି, "ତ୍ଵରମବ୍ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵରମବ୍..." ରଳାକ ସହ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି
ଏତକିି କହଥିିବ୍ାେ ରକବ୍ଳ ମରନ ଅଛ-ି "ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍େିାଜ୍ମାନ କେୁଥିବ୍ା ରହ
ସ୍ଵାମୀ ଆଜ୍ି ରମା ଭିତେୁ  ାହା କହବି୍ା କଥା ତୁରମ ହିଁ କୁହ..." ରକରତ ସମୟ କହଥିିଲି
ଜ୍ାଣି ନପାେି ର ରବ୍ ଆଖି ରଖ୍ାଲିଲି,  ୁବ୍ ସଂର ାଜ୍କ ଇଙି୍ଗତରେ ନରିଦ୍ଦଶର୍ ରଦଉଥିରଲ
ଆଉ କଛିି ସମୟ କହବି୍ାକୁ । ପରେ ର ରତରବ୍ରଳ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧନୟବ୍ାଦ ଜ୍ଣାଇ ସମାପ୍ତ
କଲି, ସଭା ପେିଚାଳନା କେୁଥିବ୍ା  ୁବ୍ ବ୍ନୁ୍ଧଙ୍କ କଥାେୁ ଜ୍ାଣିଲି ୨୧ ମିନଟି ଧେି
ଅନବ୍େତ କହଥିିଲି ରବ୍ାଲି । ଏପ ଶୟେ ମଧ୍ୟ ମରନ ପକାଇ ପାେୁନି ରସଦନି ରମା ଭିତେୁ
ସ୍ଵାମୀ କ’ଣ କହଥିିରଲ, ପରେ ସାମାଜ୍କି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅରନକ  ୁବ୍ ବ୍ନୁ୍ଧ ଏବ୍ଂ ପ୍ରସାଦ
ରସବ୍ନ ସମୟରେ ବ୍େିଷ୍ଠ କମଶକର୍ତ୍ଶାମାନଙ୍କେ ରୁ୍ରଭଚ୍ଛା ବ୍ାର୍ତ୍ଶା ରୁ୍ଣି ହୃଦୟେୁ ଭଗବ୍ାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଣାଇ ମନ ଭେି କାନ୍ଦଥିିଲି ।
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ସଏି, ଅସୀମ ରପ୍ରମଧାୋେ ଅମୃତ ବ୍ନୁି୍ଦ, ବ୍ହୁ ଜ୍ଟଳି ଏହି କୁଟଳି
ସଂସାେରେ ରସ ମହାର୍ଘଶୟ-ମମତାେ ସନୁି୍ଧ, ରସ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ପୁଣି ରପ୍ରମପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଦଗିରେ ରସ ଦଗିେ, ତୟାଗରେ ରସ ଅନେ । ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସୁମନରେ ସୁବ୍ାସତିା, ରସ କସୁ୍ତେୀ-
ରକତନରେ ସୁରର୍ାଭିତା । ରସ ତୟାଗ-ସମୁଦ୍ରରେ ଦୃପ୍ତ-ବ୍ାଲୁକାେ ରେଣୁ, ରସ ତ
ଆନନ୍ଦ-ସୁେରେ ଧୀେ-ତମିିେିତ-ରବ୍ଣୁ । ତା’େ ପେିଚୟ ଦେକାେ ନାହିଁ, ରସ ରହଉଛି
ମଧୁେଭାସନିୀ, ମମତାସ୍ଵେୂପିଣୀ “ମା”-ଜ୍ନମଦାତ୍ରୀ-କେୁଣାମୟୀ । ଏଇ ର୍ବ୍ଦଟଏି ହିଁ
ଭାବ୍-ତେଙ୍ଗେ କାଦମି୍ବନୀ । ମା’େ ରେହ-ସଞ୍ଜୀବ୍ନୀ, ରବ୍ୈକୁଣ୍ଠ-ସମାନ ତା’େ
ପଣତକାନି । ର୍ାସ୍ତ୍ର କରହ :

“ଅଭିବ୍ାଦନ ର୍ଳିସୟ ନତିୟମ ବୃ୍ଦ୍ଧପରସବ୍ନିଃ
ଚତ୍ଵାେି ତସୟ ବ୍ଦ୍ଧଶରେ ଆୟୁବ୍ଦିୟା  ରର୍ାବ୍ଳମ୍।”

ଅଥଶାତ୍ ର ପିତାମାତା, ଗୁେୁଜ୍ନ ଓ ଅତଥିିଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରେ ଓ ତାଙ୍କେ
ରସବ୍ା କରେ, ତାହାେ ଆୟୁ-ବ୍ଦିୟା- ର୍ ଓ ବ୍ଳ ଚାରୋଟ ିାକ ବୃ୍ଦ୍ଧି ହୁଏ । ଭାେତ
ବ୍ଷଶରେ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ ରଦବ୍ କୁହା ାଏ । ମାତାପିତା ରହଉଛେି ଆମେ ଚଳେି
ଠାକୁେ । "ମାତୃ" ରକବ୍ଳ ସଂସ୍କତୃେ ଏକ ର୍ବ୍ଦେୂପ ନୁହ , ଏହେ ବ୍ସୃି୍ତତି ଏପେି ଅସୀମ
ର , ତମାମ ବ୍ଶି୍ୱେ ଭୁ-ଖ୍ଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭୂମି ନାମରେ ରସହି ମା’େ ଭାଷାରେ ଭୂଷିତ
ରହାଇ ନଜି୍େ ଅକୁହା-କଷ୍ଟେ-କୁରହଳକିାକୁ ଚାପିେଖି ଅଜ୍ରୋ କେୁଣା ଢାଳଚିାଲିଛି ।
ରସହି ମାଟି ମା’େ ଚେଣ ବ୍ନ୍ଦନ କୃରତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ନମାନସେ ଭାବ୍-ପ୍ରୀତ-ିସକି୍ତ-
ରେହସରନ୍ଦର୍, ରକରତ ରକରତ କବ୍ଙି୍କ ମନ୍ଦ୍ର-ମୂଚ୍ଛତି-ରଲଖ୍ନୀରେ ସମପିତ ରହାଇଛି ।
ମରନପଡ ିାଏ େମୟ-ୋମାୟଣେ ଭଗବ୍ାନ ଶ୍ରୀୋମଙ୍କ ରସହି ନଝିଶେିଣୀ ବ୍ାଣୀ:

“ଜ୍ନନୀ ଜ୍ନମଭୂମିେ ସ୍ଵଗଶାଦପୀ ଗେିୟସୀ ।”

ମାତୃରଦରବ୍ା ଭବ୍

ଶ୍ରୀ ସଦୁୀପ ସଦୁର୍ଶନ େଣା
ଭୁବ୍ନ, ରଢଙ୍କାନାଳ
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ଅଥଶାତ୍ ଆମେ ପୁଣୟରତାୟା, ସୁଜ୍ଳା, ସୁେଳା,ର୍ସୟ-ର୍ୟାମଳା, ଅେଣୟକୁେଳା,
ତଟନିୀରମଖ୍ଳା, ମଦନମଞ୍ଜେୀ, େତ୍ନଗଭଶା ଭାେତ ବ୍ଷଶ ରହଉଛି ସ୍ଵଗଶଠାେୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଡ ।

ମାତ୍ର ଆଧୁନକିତାେ ଆଢୁଆଳରେ ଆଜ୍ି ମଣିଷ ନଜି୍ ବ୍ାସ୍ତବ୍କିତାକୁ ଭୁଲି
ରୋଷ୍ଟାେ ସୃଷି୍ଟରେ ଦଗିବ୍ଜି୍ୟୀ ରବ୍ାଲି ରଡଙୁ୍ଗୋ ପିଟୁଛି ଏବ୍ଂ ସଭୟତା, ରନୈତକିତା ତଥା
ରମୌଳକି-ଜ୍ଞାନ ନୁରହ ବ୍େଂ ପ୍ରତପିରି୍ତ୍, ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଓ ପ୍ରତଷି୍ଠାେ ନକିତିରିେ ତଉଲି, ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ-
ରଭଦଭାବ୍ ଭଳି କୁତ୍ସତି ସାମାଜ୍କି-ସଂସ୍କାେରେ ଜ୍ନସାଧେଣଙୁ୍କ କରେଇ ପେି ନଚାଉଛି ।
ସରତ ର ପେି,"ବ୍ରି୍ତ୍ର୍ାଳୀ ରଲାକମାରନ ହିଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଶମୟ ସୁରମେୁ ପବ୍ଶତ ପେି ପୃଥିବ୍ୀେ
ଭାୋକ୍ରାେ-ବ୍ରି୍ାଳ-ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୃଦୟରେ ନୂତନ ଆର୍ାେ ପ୍ରର୍ନ ଉଠାଇଛେି !" ରତରବ୍ ରସ
 ାହାବ୍ି ରହଉ, ପ୍ରର୍ନ ର ରବ୍ ମାତୃତ୍ଵେ ଉର୍ତ୍େ ରଖ୍ାରଜ୍, ରସରତରବ୍ରଳ ସବୁ୍ ସମ୍ଭ୍ରାେ, ସବୁ୍
ଆଡମୱେ, “ମା” ର୍ବ୍ଦେ ମଧୁେତା ପାଖ୍ରେ ହାେ ମାରନ । ରସଥିପାଇ ସବୁ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ
ବ୍ାଛ-ବ୍ଚିାେ କୋ ାଇପାରେ ମାତ୍ର ମାଆଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ନୁରହ । ଭାେତ ସରମତ ଏମିତି
ଆହୁେି ଅରନକ ରଦର୍ରେ, ଅରନକ ସଭୟତାରେ ମାତୃତ୍ଵେ ସମ୍ମାନ କେିବ୍ା ରହଉଛି ପ୍ରବୃ୍ରି୍ତ୍
ଏବ୍ଂ ଧମଶ । ମାତୃତ୍ଵେ ଆବ୍ହନ ସାବ୍ଶଜ୍ନୀନ ଏବ୍ଂ ସବ୍ଶକାଳୀନ । ଦୟା, କ୍ଷମା, ତୟାଗ,
ତତିକି୍ଷା ଓ ରସବ୍ା ମା'େ ବ୍ରିର୍ଷତ୍ତ୍ୱ । ମା’ଟଏି ସୋନ ପାଇ  ାହା କରେ ତାହା
ନଷି୍କାମ।ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୟ ପାୋତୟେ େେକ ନଥାଏ । ପୂୋତନ କାଳେୁ ଆମ ରଦର୍ରେ
ମାତୃପୂଜ୍ା ପ୍ରଚଳତି।ରକଉ ଅନାଦି କାଳେୁ ରବ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛି ‘ମାତୃରଦରବ୍ାଭବ୍’।

 ୁରଗ- ୁରଗ ନାେୀେ େୂପରେ ସ୍ଵୟଂନାୋୟଣୀ ଧୋପୃଷ୍ଠରେ ଅବ୍ତୀର୍ଣ୍ଶ ରହାଇ
ର୍ତୁ ସଂହାେ କେିଛେ;ି ଏବ୍ଂ ମାତାେୂପରେ କେୁଣାପୂଣଶ-କଳସୀକୁ ରପ୍ରମ-ଗଙ୍ଗାରେ
ଭସାଇଛେ।ି ାହାେ ସାକ୍ଷୀ-ରଗୌେବ୍ବ୍ାହ-ଇତହିାସ ।

• ମାତା ଗାନ୍ଧାେୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟ କ୍ଷତ ର ାଗ ୁ ଦୁର ଶାଧନ ତାଙ୍କ ବ୍ଂର୍ ଧ୍ୱଂସ େ କାେଣ
ରହାଇଗରଲ।

• ମାତା ଈଶ୍ୱୋମ୍ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ରହାଇ ବ୍ାଳକ ସତୟନାୋୟଣା ୋଜୁ୍,
ଭଗବ୍ାନ ଶ୍ରୀ ସତୟ ସାଇ ବ୍ାବ୍ାରେ ପେିଣତ ରହରଲ ।

• ମାତା ସୀତାଙୁ୍କ ଅପହେଣ କେି ନଜି୍ ରଦର୍ରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଥିବ୍ାେୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଓ
ମହାଭକ୍ତ ୋବ୍ଣେ ସମସ୍ତ ଧମଶ କମଶ ଧ୍ୱଂସ ରହାଇ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଶମୟ ଲଙ୍କାେ ପତନ ର୍ଘଟଲିା ।
ମାତା ରକୌର୍ଲୟାଙ୍କ ଦଗିଦର୍ଶନ ୋମଙୁ୍କ ମ ଶୟାଦା ପୁେୁରଷାର୍ତ୍ମ କେିପାେିଥିଲା ।

• ମାତା ସୀତାଙ୍କ ରେହ ରପ୍ରମ ଲବ୍କୁର୍ଙୁ୍କ ବ୍ଜି୍ୟୀ କେିପାେିଥିଲା।
• ମାତା ଜ୍ ିାବ୍ାଇଙ୍କ ସଂସ୍କାେ ର୍ବି୍ାଜ୍ୀଙୁ୍କ ଛତ୍ରପତରିେ ପେିଣତ କେିପାେିଥିଲା।
• ମାତା ପୁତୁଲି ବ୍ାଈଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ରମାହନ ଦାସଙୁ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀରେ ପେିଣତ
କେିଥିଲା ।
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• ଆ ଶୟମ୍ମାଙ୍କ ଗଭଶେୁ ଜ୍ଗତଗୁେୁ ର୍ଙ୍କୋଚା ଶୟ ଭୂମିଷ୍ଠ ରହାଇ ବ୍ଶି୍ୱକୁ ରୁ୍ଣାଇଥିରଲ:
“ଭଜ୍ ରଗାବ୍ନି୍ଦମ୍ ଭଜ୍ ରଗାବ୍ନି୍ଦମ୍
ରଗାବ୍ନି୍ଦମ୍ ଭଜ୍ମୂଢ ମରତ।
ସଂପ୍ରାରପ୍ତ ସନ୍ନହିରିତ କାରଳ ;
ନହି ନହି େକ୍ଷତି ଡୁକୃଙ୍ କେରଣ ।।”

• ମାତା ଭୁବ୍ରନଶ୍ୱେୀ ରଦବ୍ୀଙ୍କ ରକାଳରେ ଗପ ରୁ୍ଣୁରୁ୍ଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ବ୍ଶି୍ୱବ୍ଜି୍ୟୀ
ବ୍ରିବ୍କାନନ୍ଦରେ ପେିଣତ ରହାଇଥିରଲ ।

• ମାତାଙ୍କେ ମାଗଶଦର୍ଶନ ର ାଗ ୁ ଈଶ୍ୱେଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ଦିୟାସାଗେ ମହାନ ରହାଇପାେିଥିରଲ ।
• ସଚ୍ଚରିଦବ୍ୀଙ୍କ ରକାଳମଣ୍ଡନ କେି ଶ୍ରୀରଚୈତନୟ ବ୍ଶି୍ୱବ୍ାସୀଙୁ୍କ ଚମତୃ୍କତ କେିଥିରଲ ।
ଏହପିେି ବ୍ହୁ ଉଦାହେଣ ଉରଲ୍ଲଖ୍ର ାଗୟ, ସୁତୋଂ ହୃଦୟ କନ୍ଦେେୁ ସ୍ଵତଃ ଝଙୃ୍କତ ହୁଏ-

“କଆି  ିବ୍ି ମୁ ମନ୍ଦେି ,କଆି ପୂଜ୍ବି୍ି ପଥେ
ରମା ପାଇ ରମା ବ୍ାପା ରବ୍ାଉ ଚଳେି ଠାକୁେ ।।“

ଅଥଶାତ ସବ୍ଶରବ୍ଦମୟ ପିତା ଓ ସବ୍ଶତୀଥଶମୟୀ ମାତା । ମାତାପିତାଙ୍କ ଚେଣରେ ରସବ୍ା
କେି ଭକି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନେ ଅର୍ଘଶୟ ପ୍ରଦାନ କରଲ, ରକୌଣସି ତୀଥଶସ୍ଥାନକୁ  ିବ୍ାକୁ ପରଡନାହିଁ ।
ପେିରର୍ଷରେ, ମାତା ରହଉଛେି ଭଗବ୍ାନଙ୍କେ ଆମକୁ ଏକ ଅମୂଲୟ ଦାନ । ମା’ ଆମକୁ
ଜ୍ୀବ୍ନ  ୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଞ୍ଚବି୍ାେ ୋହା ରଦଖ୍ାଏ, ମା’ ରହଉଛି ରସହି ଦୀପର୍ଖି୍ା  ିଏ ନରିଜ୍
ଜ୍ଳି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ୍କଷ୍ଟକୁ ଆପରଣଇ ରନଇ ନଜି୍େ ସୋନେ ଜ୍ୀବ୍ନକୁ ଆରଲାକତି
କେିବ୍ାରେ ସମପିତା । ବ୍ାସ୍ତବ୍କି ମାଆେ ଆସନ ଭଗବ୍ାନଙ୍କ ଠାେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଶରେ ।
ର ରତରବ୍ରଳ ଭଗବ୍ାନ ସୂ୍ଥଳ େୂପରେ ଆମ ନକିଟରେ ବ୍ଦିୟମାନ ରହାଇ ନ ପାେିରଲ,
ରସରତରବ୍ରଳ ରସ ତାଙ୍କ ଦବି୍ୟ ରପ୍ରମ ପ୍ରଦାନ େୂପକ ମା’ଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରଲ। ସୁତୋଂ ମା’
ବ୍ାପାଙ୍କେ ରସବ୍ା ଓ ଭକି୍ତ ଆମେ ଚେମ କର୍ତ୍ଶବ୍ୟ ରହବ୍ା ଉଚତି ।
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 ତ୍ର ନା ଶୟସୁ୍ତ ପୂଜ୍ୟରେ...

ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାେ ଦାସ
ସଦସୟ, ୋଜ୍ୟ  ୁବ୍ ପେିଷଦ

ର ରତରବ୍ରଳ ଧମଶେ ଗଲାନି ର୍ଘରଟ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ସଂହାେ କେି ସାଧୁମାନଙୁ୍କ
ପେିତ୍ରାଣ କେିବ୍ା ପାଇ ବ୍ଶି୍ୱ ନୟିୋ କେୁଣାମୟ ଶ୍ରୀ ହେି ତାଙ୍କ ନଜି୍ ଦ୍ଵାୋ ଚୟନତି
ମାତାଙ୍କେ ରକାଳମଣ୍ଡନ କେି ଧୋବ୍ତେଣ କେେି ଧମଶ ସଂସ୍ଥାପନI କେିବ୍ା ପାଇ l ତାଙ୍କ
ଅବ୍ତେଣେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରସ ନରିଜ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଥାେି l ତାଙ୍କ ଜ୍ନମସ୍ଥାନ ଓ ଚୟନତି
ପିତାମାତା ସବୁ୍ ତାଙ୍କେି ପେିକଳ୍ପନା l ପେମ ରପ୍ରମମୟ ଏହି ପେମ ରସୌଭାଗୟ ରସହି
ଦବି୍ୟ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କୋଇଥାେି l ରସ ଅବ୍ତାେ ୋମଙ୍କେ ରହଉ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କେ
ବ୍ା ପି୍ରୟ ସ୍ଵାମୀଙ୍କେ l ଲକ୍ଷୟ କରଲ ଆରମ ନେିିତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେିବ୍ା ରତ୍ରତୟା  ୁଗରେ
ପ୍ରଭୁ ୋମଚନ୍ଦ୍ର ରକୌର୍ଲୟାନନ୍ଦନ, ଦ୍ଵାପେ ରେ ରଦବ୍କୀ ନନ୍ଦନ ଆଉ ସାଇ ଅବ୍ତାେରେ
ଇଶ୍ୱୋମ୍ମା ନନ୍ଦନ ଭାବ୍ରେ.. I ପ୍ରତି ଅବ୍ତାେରେ ଭଗବ୍ାନ୍ ନଜି୍କୁ ତାଙ୍କ ଦବି୍ୟମାତାଙ୍କ
ନାମ ସହତି ସଂ ୁକ୍ତ ରହାଇ ନାମ ବ୍ହନ କେିଥାେି l ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବ୍ଚିତି୍ର ଲୀଳା
କେୁଥିବ୍ା ଲୀଳାମୟ ଅନନୟ... ଅନେ ଓ ଅସୀମ l

ୋମବ୍ତlେରେ ଲଙ୍କା ବ୍ଜି୍ୟ ପରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଶମୟୀ ଲଙ୍କାପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କେ
ସାମାନୟତମ ଆସକି୍ତକୁ ଲକ୍ଷୟକେି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀୋମଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସରନ୍ଦର୍
ଥିଲା, "ରକହି ରକରବ୍ ନଜି୍ ଜ୍ନନୀ ଓ ଜ୍ନମଭୂମିକୁ ପେିବ୍ରି୍ତ୍ତ କେି ପାରେ କ?ି" ଜ୍ନନୀ
ଜ୍ନମଭୂମିେ ସବଗଶାଦପି ଗେୀୟସୀ l ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀୋମଙ୍କ ଗଭୀେ ରପ୍ରମ ଏଇଥିେୁ
ଅନୁଭୂତ ରହାଇଥାଏ l

ଆମ ଭାେତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଦା ସବ୍ଶଦା ମାତା ମାନଙୁ୍କ ସରବ୍ଶାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ
କେିଆସଛିି l ଅତୀତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉରନମାଚନ କରଲ ଆରମ ଅବ୍ରଲାକନ କେିବ୍ା ରକରତ
ମହୟିସୀ ମହଳିାଙ୍କ ଗଭଶେୁ ଜ୍ାତ ଅରନକ ମହାପୁେୁଷ ତାଙ୍କ ମହାନତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କେିଛେ.ି. ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶବ୍ତାକୁ ପ୍ରତପିାଦତି କେିଛେି l ରସମାନଙ୍କ ସେଳତା ପଛରେ
ରସମାନଙ୍କ ମାତାମାନଙ୍କେ ସେଳ ଭୂମିକା ହିଁ ରସମାନଙୁ୍କ ମହାପୁେୁଷ ଭାରବ୍ ପେିଗଣିତ
କେିଛି l ଆମ ଜ୍ାତେି ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କେ ମାତା ପୁତୁଲି ବ୍ାଇଙ୍କେ ରକାକଳି ବ୍ରତ
ସମୟରେ ଉପବ୍ାସ କଷ୍ଟକୁ ରମାହନ ସହୟ କେି ନ ପାେି ରକାଇଲି ସ୍ଵେ ଅନୁକେଣ କେି
ମାତାଙୁ୍କ ଉପବ୍ାସ ଭଙ୍ଗ କେିବ୍ାକୁ ଓ ଖ୍ାଦୟ ଗ୍ରହଣ କେିବ୍ାକୁ କହ.ି..

30



ମାତାଙ୍କେ ଲୁହଭିଜ୍ା ଦୁଇ ପଦ କଥାରେ ସତୟେ ପୂଜ୍ାେୀ ପାଲଟି  ାଇଥିରଲ l ମା
ଭୁବ୍ରନଶ୍ୱେୀ ରଦବ୍ୀଙ୍କ ପୁୋଣ କାହାଣୀ ଶ୍ରବ୍ଣ କେି ବ୍ରିଲ ( ବ୍ରିବ୍କାନନ୍ଦ ) ହନୁମାନଙୁ୍କ
କଦଳୀ ଖ୍ାଇବ୍ାକୁ ରଦବ୍ାପାଇ ୋତସିାୋ କଦଳୀ ବ୍ଣରେ ଉଜ୍ାଗେ େହବି୍ାେ ଦୃଷ୍ଟାେ....
ପେବ୍ର୍ତ୍ଶୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଲଙୁ୍କ ବ୍ଶି୍ୱବ୍ଜି୍ୟୀ ଗୁେୁ ଅନୁେକ୍ତ ବ୍ରିବ୍କାନନ୍ଦରେ ପେିଣତ
କେିପାେିଥିଲା l

ମାତା ଭଗବ୍ତୀ ରଦବ୍ୀଙ୍କେ ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରହାଇ ଈଶ୍ୱେଚନ୍ଦ୍ର
ବ୍ଦିୟାସାଗେ.. ଦୟାସାଗେ ବ୍ା କେୁଣାସାଗେ ଉପାଧିରେ ବ୍ଭୂିଷିତ ରହାଇଥିରଲ l
ମାତା ଜ୍ଜି୍ାବ୍ାଈଙ୍କ ଠାେୁ ବ୍ୀେ ମାନଙ୍କେ କାହାଣୀ ଶ୍ରବ୍ଣ କେି ଛତ୍ରପତି ର୍ବି୍ାଜ୍ୀ ତାଙ୍କ
ଜ୍ୀବ୍ନରେ ଜ୍ରଣ ନଭିଶୀକ ବ୍ୀେରେ ପେିଣତ ରହାଇଥିରଲ l
ଏହପିେି ଆରମ  ଦି ଲକ୍ଷୟ କେିବ୍ା ସମସ୍ତ ମହାନାୟକମାନଙ୍କେ ମହାନତାେ କାେଣେ
ପଛରେ ତାଙ୍କ ମାତା ମାନଙ୍କେ ସେଳ ଅବ୍ଦାନ ର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ କହରିଲ
ଅତୁୟକି୍ତ ରହବ୍ନାହିଁ l

ରସଥିପାଇ କୁହ ାଏ.. "Mother is the 1st teacher of the child.
"ମାତା ରହଉଛେି ସୋନେ ପ୍ରଥମ ଗୁେୁ I ଭୂଣ ସଞ୍ଚାେ ରହବ୍ା ଦନିଠାେୁ ହିଁ ମାତାଙ୍କେ
ଗଭୀେ ପ୍ରଭାବ୍ ସୋନ ଉପରେ ପଡଥିାଏ l

ମାତାଙ୍କେ ସ୍ଵଭାବ୍, ଆଚାେ, ଚାଲିଚଳଣେ ପ୍ରରତୟକ ପ୍ରଭାବ୍ ସୋନକୁ ରସହି ଗଭଶ
ଅବ୍ସ୍ଥାେୁ ର୍କି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କୋଇଥାଏ l  ାହାେ ଜ୍ୱଳେ ଉଦାହେଣ.. ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କେ
ଗଭଶରେ ଥାଇ ବ୍ୀେ ଅଭିମନୁୟ ଚକ୍ରବୁ୍ୟହ ପେିଚାଳନାରେ କଳା ରକୌର୍ଳ ର୍କି୍ଷା  ାହାକି
ମହାଭାେତ  ୁଦ୍ଧେ ଏକ ସ୍ଵରି୍ଣ୍ମ ଅଧ୍ୟାୟ l ମାତାମାନଙ୍କେ ର୍କି୍ଷା, ତୟାଗ ଓ ରପ୍ରମ
ସୋନକୁ ସମାଜ୍ରେ ସୁପ୍ରତଷିି୍ଠତ କେିବ୍ାେ ଦୃଷ୍ଟାେ ଅତୁଳନୀୟ l ଇତହିାସେ ପୃଷ୍ଠା
ରଲଉଟାଇରଲ ଆଖି ସାମନାରେ ପରଡ ଅରନକ ମହୟିସୀ ନାେୀମାନଙ୍କେ ପବ୍ତି୍ର ଗାଥା l
ର ଉଥିପାଇ ରସମାରନ ଚେି ବ୍ନ୍ଦନୀୟା... ଚେି ପୂଜ୍ନୀୟl... I ପତି ଅନୁେକ୍ତl ମାତା
ସୀତାଙ୍କ କଥା କୁହେୁ କି ସତୀ ର୍ରିୋମଣି ମା ସାବ୍ତି୍ରୀଙ୍କ କଥା.. ସମପିତା ମୀୋବ୍ାଈଙ୍କ
କଥା କୁହେୁ କି ୋଣୀ ମରନ୍ଦାଦେୀଙ୍କ କଥା କୁହେୁ.. I ର୍ତପୁତ୍ରଙୁ୍କ  ୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ପଠାଇ
ବ୍ଶି୍ୱଜ୍ନନୀ, କଲୟାଣମୟୀ ମାତା ଗାନ୍ଧାେୀଙ୍କ କଣ୍ଠେୁ ଭାସି ଆସଥିିଲା..
"ଅକ୍ଷୟ ରହଉ ପୂଣୟ ଜ୍ଗରତ... ଧମଶେ ରହଉ ଜ୍ୟ " l  ୁରଗ  ୁରଗ ଏହ ିପବ୍ତି୍ର ଭାେତ 
ଭୂମିରେ ସଦଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଅରନକ ମହୟିସୀ ମହଳିା ଜ୍ନମଗ୍ରହଣ କେି ଭାେତେ ମାଟକୁି 
ପୂତ ପବ୍ତି୍ର କେିଛେ ିl ନଜି୍େ ଆଦର୍ଶ କମଶକୁ ଆରଲାକବ୍ରି୍ତ୍କା ସଦୃର୍ ଏରବ୍ବ୍ ିସମାଜ୍କୁ 
ଅନୁପ୍ରାଣିତ କେୁଛେ.ି.. ଦଗି୍ ଦର୍ଶନ ରଦଇ ଆସୁଛେ ିl
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ମା ରହଉଛି ମାଆ l ନ ା ତା'େ ଅଛି ବ୍କିଳ୍ପ.. ନ ା ତା' େ ଅଛି ସଂକଳ୍ପ l
ରସଇଥିପାଇ ତ ରସ ପୂଜ୍ନୀୟl... ରସଇଥିପାଇ ତ ରସ ବ୍ଶି୍ୱବ୍ନ୍ଦନୀୟା l ରବ୍ଦରେ
କୁହା ାଇଛ.ି. 'ମାତୃରଦରବ୍ାଭବ୍' I ଆମ ପି୍ରୟ ସ୍ଵାମୀ ମା ମାନଙୁ୍କ /ନାେୀମାନଙୁ୍କ
ର୍କି୍ତ ସ୍ଵେୂପିଣୀ ରବ୍ାଲି ସରମୱାଧନ କେିଛେି l ଆମ ସଂଗଠନେ ମହଳିା ବ୍ଭିାଗ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କେିଛି l ରସଇଥିପାଇ ପ୍ରତମିାସ 19 ତାେିଖ୍କୁ ର୍କି୍ତ
ସ୍ଵେୂପିଣୀ ଦବି୍ସ ଭାବ୍ରେ ପାଳନ କୋ ାଉଛି l ଏ ଦୁନଆି ରେ ମାଆ / ନାେୀେ
ବ୍କିଳ୍ପ ରକହି ନାହିଁ l

ନାେୀ ବ୍ନିା ଏ ସମାଜ୍ ଅଧୁୋ... ରସହ,ି ଅବ୍ର୍ଣ୍ଶନୀୟl.... ଅତୁଳନୀୟl...
ବ୍ଶି୍ୱବ୍ନ୍ଦନୀୟା .. ନାେୀ /ମାଆ ମାନଙୁ୍କ ଅଜ୍ରୋ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଣlଇ ପୁଣି ଗାଇ ଉଠୁଛ.ି. I

 ତ୍ର ନା ଶୟସୁ୍ତ ପୂଜ୍ୟରେ ..
େମୟରତ ତତ୍ର ରଦବ୍ତା ..
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ରପ୍ରମ ମୟୀ ସାଇ ମାତା 

କୁମାେୀ ସାଇ ନୂତନ ନଆିଲ 
ୋଜ୍ୟ  ୁବ୍ ସଂର ାଜ୍କିା
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ର ଉ ଅସେେ,ି ଅତୁଳନୀୟ, ଅବ୍ର୍ଣ୍ଶନୀୟ,ଅସୀମ,ଦବି୍ୟରପ୍ରମେ ଗଭୀେତାକୁ
କଳ୍ପନା କେିବ୍ାେ ର୍କି୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ଛାେ ମନୁଷୟେ ନାହିଁ ତାକୁ ର୍ବ୍ଦେ େୂପ ରଦଇ ସୀମିତ
କେିବ୍ାେ ଧୃଷ୍ଟତା କପିେି କେିବ୍ି ଜ୍ାଣିପାେୁ ନାହିଁ।

ଅନେ ରପ୍ରମ ପ୍ରଦାୟିନୀ ସାଇମାଙ୍କ ଦବି୍ୟ ରପ୍ରମ ହିଁ ରମାେ ଜ୍ୀବ୍ନେ ଅସି୍ତତ୍ଵ|
ଅଖ୍ଣ୍ଡ କେୁଣା ସଦୃର୍ ମ ୁ ମାତୃ ଗଭଶେୁ ହିଁ ରମାେ ସାଇ ମ ା େ ଦବି୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏ
ସଂସାେରେ ପାଦ ରଦଇଥିଲି। ସାଇମ ା େ ଅମୂଲୟ ଉପହାେ ସଦୃର୍ ରମାେ ମାତା ପିତା
ଙ୍କ ଔେସେୁ ଜ୍ନମ ରହବ୍ାେ ପେମ ରସୌଭାଗୟ ପ୍ରାପ୍ତ ରହଲା ଏବ୍ଂ ବ୍ାଳବ୍କିାର୍େ ରସହି
ସ୍ଵରି୍ଣ୍ମ ଦବି୍ସ ଗୁଡ଼କୁି ଜ୍ଇି ବ୍ାେ ଅଖ୍ଣ୍ଡ ରସୌଭାଗୟ ରମାରତ ଆଣିରଦଲା ।ରମା ରପ୍ରମମୟୀ
ମ ା ତାେ ମମତାଭୋ ପଣତରେ ପିଲାଟି ଦନିେୁ ଆଜ୍ ିାଏ ରମାରତ ଅହେହ ରର୍ଘାରଡଇ
େଖି ଏ ର୍ୀତ କାକେ ଭୋ ଜ୍ୀବ୍ନ ଜ୍ଞ୍ଜାଳରେ ତାେ ରପ୍ରମେ ଉଷମତା ପ୍ରଦାନ କେି
ସହରୋ ରସୌଭାଗୟେ ଅଧିକାେିଣୀ କେିରଦଇଛ।ିଇନ୍ଦ୍ରଧନୁେ ସାତେଙ୍ଗ ଆଣି ରମା ରବ୍େଙ୍ଗ
ଜ୍ୀବ୍ନରେ େଙ୍ଗ ରବ୍ାଳି ରମାରତ ଅସେେି େଗୁଣେ ପ୍ରୀତରିେ ଭିରଜ୍ଇ ରଦଇଛ।ିରମା
ପାଇ ତାେ ପ୍ରତଟିି ମୁହୂର୍ତ୍ଶ ରସ ଉତ୍ସଗଶ କେି ରଦଇଛି ,ରମା ମୁହ ରେ ଟରିକ ହସ ରଦଖିବ୍ା
ପାଇ ରକରତ ପ୍ରୟାସ ରସ ଜ୍ାେି େଖିଛ।ିମୁ ରକମିତି ରମା ଜ୍ୀବ୍ନେ ଉରଦ୍ଦର୍ୟକୁ ବୁ୍ଝି
ପାେିବ୍,ି ରକମିତି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦକୁ ଜ୍ାଣି ପାେିବ୍,ିରସଥିପାଇ ରସ ଜ୍ନମ ଜ୍ନମେୁ କଷ୍ଟ କେି
ଅଖ୍ଣ୍ଡ ବ୍ଶି୍ୱାସରେ ରମାରତ ଚାହିଁ ବ୍ସଛି।ିଆଉ ତାେ ରମା ପ୍ରତି ଥିବ୍ା ଅଖ୍ଣ୍ଡ ବ୍ଶି୍ୱାସ ଓ
ଅସୀମ ରପ୍ରମ ରମା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବ୍ଶି୍ୱାସେ ସଂଚାେ କେି ରମାରତ ହାେ ମାନବି୍ାକୁ
ନରଦଇ ଆଗକୁ ବ୍ଢାଇ ଚାଲିଛ।ି ର ରତରବ୍ରଳ ରମା କେୁଣାମୟୀ ମା େ ରପ୍ରମ ଏ
ହୃଦୟ ଅନୁଭବ୍ କରେ, ଲାରଗ ର ମିତି ସମଗ୍ର ବ୍ଶି୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ର୍ାେି ରମାରତ ମିଳଗିଲା।
ରସହି ପେମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ୍ କରଲ ଲାରଗ ସରତକି ପେୀ ୋଇଜ୍େ ପେୀଟଏି ମ ୁ ମୁକ୍ତ
ଆକାର୍ରେ ଉଡି ବୁ୍ଲୁଛି ,ନା ରକୌଣସି ରମାହ ବ୍ନ୍ଧନ, ନା ବ୍ଳିାପେ ଧ୍ୱନୀ, ନା ପୋତାପ
େ ବୁ୍କୁେଟା ରବ୍ଦନା କଛିି ରମାରତ ବ୍ାନ୍ଧି େଖି ପାେୁନ।ି ରମା ମ ା ତାେ ରପ୍ରମେସ୍ପର୍ଶ ରେ
ରମା ଦୁନଆିକୁ ରପ୍ରମମୟ କେିରଦଇଛ।ିରଛାଟ ଦନୁି ରମା ମ ା ରମାେ ପ୍ରତଟିି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଶ
କେିଛ।ି ରବ୍ରଳରବ୍ରଳ ମ ୁ ନରିଜ୍ ଭୁଲି  ାଏ, ରହରଲ ରମା ଇଚ୍ଛାକୁ ରସ ଠକି୍ ମରନ
େଖ୍ଥୁାଏ । ରମାେ ରକରତର କଳ୍ପନାକୁ ରସ ବ୍ାସ୍ତବ୍କିତାେ େୂପ ରଦଇଛ,ି ଭାବ୍ରିଲ ଏ
ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭେି ଉରଠ,ଆଖି ଭିଜ୍ ିାଏ,ମନରେ ପ୍ରର୍ନ ଉରଠ, କାହିଁକି ମ ା, କାହିଁକି
ତୁ ରମାରତ ଏରତ ଭଲ ପାଉ?



ପ୍ରର୍ାେି ନୀଳୟମ୍ ରେ ରତାେ ଝଲକ ଟକିଏି ରଦଖିବ୍ା ପାଇ ଏ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ
ରହଉଥାଏ, ତୁ ଆସୁ ,ଆଉ ରତାରତ ରଦଖି ମ ୁ ସବୁ୍ ଭୁଲି ାଏ। ଜ୍ାରଣନା ରକଉ ଠି ଥାଏ
ରସ ଅସୀମ ରପ୍ରମେ ଧାୋ ଏବ୍ଂ ନୟନରେ ରବ୍ାହି ଆମ ରପ୍ରମକୁ ଆହୁେି ପବ୍ତି୍ର
କେିଦଏି । ପିଲାଦରିନ ରମାରତ କାହିଁକି ସାକ୍ଷାତକାେ ରଦଲୁନି ମା, ରମା ସାରଙ୍ଗ ପରଦ
କଥା ତ ରହଇଥାଆେୁ ରବ୍ାଲି ରକରତ କାନ୍ଦଛି,ି ରକରତ ଅଳି କେିଛ,ି ରହରଲ ରମା
ରେହମୟୀ ମ ା ରମାେ ରସହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ି ପୂେଣ କେିବ୍ ରବ୍ାଲି ମୁ ସ୍ଵପନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବ୍ି
ନଥିଲି । ସାକ୍ଷାତକାେେ କାମନା କେିଥିଲି ରବ୍ାଲି ଆଜ୍ି ରମା ମ ା ରକରତ ସତସଙ୍ଗ
ମାଧ୍ୟମରେ ତାେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ରମାେ ସବୁ୍ ପ୍ରର୍ନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦଇଥାଏ ।ତା
ପ୍ରତି ରମାେ ଭଲ ପାଇବ୍ାକୁ ଆହୁେି ସୁଦୃଢ କେିରଦଇଥାଏ ।

ରମା ସାରଙ୍ଗ ପରଦ କଥା ରହଲୁନ,ି ରମାରତ ଥରେ ତ ରଦଖି ସି୍ମତ ହସ
ରଦଇଥାଆେୁ ରବ୍ାଲି ରକରତ ଅଭିମାନ କେିଥିଲି, ରହରଲ ଆଜ୍ି ରମା ମ ା ଦନି ୋତି ଖ୍ାଲି
ରମା ସାରଙ୍ଗ କଥା ରହଉଛ,ି ୋତରିେ ତା ରକାଳ ରେ ମୁଣ୍ଡ େଖି ମୁ ରର୍ାଉଛ,ି ରସ ରମା
ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ସି ରମାରତ ଗୀତ ଗାଇ ରୁ୍ଆଇ ରଦଉଛ।ି ସକାଳୁ ରମାରତ ପ୍ରୀତେି ଚୁମୱନ
ରଦଇ ରମାରତ ସୁପ୍ରଭାତମ କେିବ୍ା ପାଇ ଉଠାଉଛ।ି ପରଦ କଥା କଣ, ମୁ ତ ରମା ମା
ଆଗରେ ଗପ ରପଡି ରଖ୍ାଲି ବ୍ସୁଛ,ି ରକରତ କଥା,ରକରତ ସପନ ଦୁନଆିେ କଳ୍ପନା,
ରକରତ ଭଲ ମନ୍ଦ ରକରତ ସୁଖ୍ ଦୁଃଖ୍ ରକରତ ପାଗଳାମି ତା ଆଗରେ ମୁ କରେ, ଆଉ
ରସ ପୂର୍ଣ୍ଶ ଏକାଗ୍ରତାେ ସହ ରମା କଥା ରୁ୍ଣି ରୁ୍ଣି ଖ୍ସୁି ରହଉଥାଏ । ଆଉ ର ରବ୍ ମୁ
ଋଷି ାଏ ଆଉ କଛିି କରହନି ରମାରତ ର୍ୀଘ୍ର ମରନଇ ନଏି ଆଉ ରମା ଗପ ପୁଣି ରୁ୍ରଣ ।
ଏମିତି ଚମତ୍କାେ ରମା ଜ୍ୀବ୍ନରେ ରହବ୍ ର ାଲି ମ ୁ କଳ୍ପନା ବ୍ି କେି ନଥିଲି, ରମା ମ ା କୁ
ଏରତ ପାଖ୍ରେ ପାଇବ୍ି ରବ୍ାଲି ରକରବ୍ ଭାବ୍ି ନଥିଲି | ତାେ କେୁଣାେ ସୀମା ନାହିଁ |କଛିି
ର ାଗୟତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁବ୍ଶଳତା ରମା ମଧ୍ୟରେ ଥିରଲ ବ୍ି ରସ ରମାରତ ଏରତ
ଭଲ ପାଏ ର ତାେ ରପ୍ରମକୁ ଅନୁଭବ୍ କେିବ୍ାେ ର୍କି୍ତ ରଦଇ ରମାରତ ଚେି ଋଣୀ
କେିରଦଇଛି |ପିଲାଦରିନ ସ୍ଵାମୀ ରମାରତ ରପାଷାକ ରଦଲନି ରବ୍ାଲି କୂଳବ୍େ ସଭା
ମଣ୍ଡପରେ ରକରତ କାନ୍ଦଥିିଲି, ରହରଲ ଆଜ୍ି କଛି ି ବ୍ି ନୂଆ ଜ୍ନିଷି ପାଇରଲ ରମା ମ ା କୁ
ରଦଖି ହସି ଦଏି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଣାଏ | କାେଣ ସବୁ୍ କଛିି ରମା ମ ା ହ ିଁ ରମାରତ ଦଏି,
 ାହା ଦେକାେ ମାଗିବ୍ା ଆଗେୁ ରମାରତ ରସ ରଦଇଥାଏ, ରମାେ ପ୍ରତଟିି ଆବ୍ର୍ୟକତାେ
 ତ୍ନ ନଏି |

ର ରତରବ୍ରଳ ର୍ରୁି୍ଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ରସରତରବ୍ରଳ ତା ମ ା ଙ୍କେ ଅତୟଧିକ
ରପ୍ରମ ଓ  ତ୍ନେ ଉଷ୍ଣତା ତାକୁ ସୁେକି୍ଷତ ରହବ୍ାେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କେିଥାଏ | ଆଉ
 ଦି ରସହି ଅସୁସ୍ଥତା ସାୋ ଜ୍ୀବ୍ନ ପାଇ େହ ିାଏ, ର ଉ ରୋଗେ ପ୍ରତକିାେ ନଥାଏ
ରସହି ର୍ରୁି୍ ପାଇ ତା ମ ା ଆଙ୍କ ରପ୍ରମ ଚମତ୍କାେ ପାଲଟ ିାଏ ଏବ୍ଂ ଦବି୍ୟ କୃପାେ ବ୍ଳୟ
ସଦୃର୍ ନେିେେ ତାପାଖ୍ରେ େହି ତାକୁ େକ୍ଷା କେୁଥାଏ ।
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େକ୍ତ ର୍କୁିଳି ରୋଗ ରନଇ ରମାେ ଜ୍ନମ । ୨୦୧୬ Disability Act ରେ
ଏହି ରୋଗୀଙୁ୍କ Disable ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୋ ାଇଥିଲା | ସାୋ ଦୁନଆି ପାଇ ମ ୁ
ରଗାଟାଏ ରୋଗୀ, ସମରସ୍ତ ରମାରତ ରମାେ ସୀମା ବ୍ରତଇ ଥାଆେି | ମ ୁ ଏଇଟା କେିବ୍ା
କଥା ନୁହ , ରସଇଟା ମ ୁ କେିପାେିବ୍ନିି | କେୁି ରମା ସାଇ ମ ା ରମାରତ କରହ "ଧନ ତୁ
ସବୁ୍କଛିି କେିପାେିବୁ୍, ତୁ ପୋ ରମା ଛୁଆ | ରତାରତ ମ ୁ ସବୁ୍ଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ୍ାକୁ
ଆଉ ରତାେ ଅଧିକ  ତ୍ନ ରନବ୍ା ପାଇ ଏହି ରୋଗ ରତାରତ ରଦଇଛି | ଜ୍ମା ଡ଼େିବୁ୍ନି କି
ହାେ ମାନବୁି୍ନି ,ଟରିକ ସହ ିିବୁ୍ ।”ରମା ପାଇ ଏହି ରୋଗଠୁ ବ୍ଡ ଆର୍ୀବ୍ଶାଦ କଛିି ନାହିଁ |
ରମା ମ ାେ ଦବି୍ୟ ରପ୍ରମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କେିବ୍ା ପାଇ ମ ୁ ସବୁ୍ କଷ୍ଟକୁ ସାମନା କେିବ୍ା ପାଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ
ରହାଇ ାଏ ଏହାହିଁ ରମା ମ ାେ ରପ୍ରମେ ଚମତ୍କାେିତା |

କେୁି ଜ୍ୀବ୍ନରେ ର ରତରବ୍ରଳ ମୃତୁୟ ସହତି ବ୍ାେମୱାେ ସଂର୍ଘଷଶ କେିବ୍ାକୁ
ପଡଥିାଏ, ରବ୍ରଳରବ୍ରଳ ମ ୁ ଥକି ପରଡ | ର ଉ ବ୍ୟସରେ ମ ୁ ରମା ମାତାପିତାଙ୍କ ରସବ୍ା
କେିବ୍ା କଥା, ରଦର୍େ ଉର୍ତ୍ମ ନାଗେିକ ଭାବ୍ରେ ରଦର୍େ ଅଥଶନୀତରିେ ନଜି୍େ ଅବ୍ଦାନ
ରଦବ୍ା କଥା, ର ଉ ସମାଜ୍ଠାେୁ ରଛାଟ ଦନୁି ଏରତ କଛିି ପାଇଲି ରସ ସମାଜ୍କୁ ପ୍ରତି
ବ୍ଦଳରେ କଛିି ରଦବ୍ା କଥା ,ରସହି ସମୟରେ  ଦି ମ ୁ ରକବ୍ଳ ବ୍ଞ୍ଚବି୍ା ପାଇ ସଂଗ୍ରାମ
କେୁଥିବ୍,ି ମ ୁ ରକମିତି କାହାପାଇ କଛି ି କେିପାେିବ୍ି ? ରମା ଜ୍ୀବ୍ନ କଣ ଏମିତି ପରଳଇବ୍
? ମ ୁ ଜ୍ାଣିଛି ରମା ମ ାଙ୍କଠାେୁ ଅଧିକ ରମାରତ ରକହି ଭଲ ପାଇ ପାେିରବ୍ନି କି ରମା
ମ ାଙ୍କଠାେୁ ରକହି ଅଧିକ ଚେିା କେିରବ୍ନି ।ରସ  ାହା ବ୍ି ରମା ଜ୍ୀବ୍ନରେ କରଲ ରମା
ପାଇ ତାହା ସରବ୍ଶାର୍ତ୍ମ | ତା କଥା ଭାବ୍ି ପୁଣି ଉରଠ | ରହରଲ ରବ୍ାଧହୁଏ ରମାେ ପ୍ରାେବ୍ଧ
ରମାରତ ପୁଣି ପଛକୁ ରେୋଇ ଦଏି | ରମା ସ୍ଵାମୀ  ଦି ଚାହିଁରଲ ରକୌଣସି ପ୍ରାେବ୍ଧ
ରକୌଣସି କମଶେଳ ରମାରତ ସ୍ପର୍ଶ କେିପାେିବ୍ନି ଏହି ଅତୁଟ ବ୍ଶି୍ୱାସ ରମାେ ଅଛି । ତଥାପି
ରବ୍ରଳରବ୍ରଳ ଜ୍ୀବ୍ନଟା ରବ୍ାଝ ଭଳି ଲାରଗ, ମ ୁ ଥକି ପରଡ | ଆଉ ଉଠି ପଡି
ଚାଲିବ୍ାେ ର୍କି୍ତ ରମାେ ନଥାଏ ରସତକିରିବ୍ରଳ ରମା ମ ା ରମାରତ ଅତୟେ ରପ୍ରମେ ସହ
କରହ - “ବ୍ଙ୍ଗାେୁ ରତାରତ କାହାପାଇ କଛି ି କେିବ୍ାକୁ ରକାଣସି କା ଶୟପନ୍ଥା, ପଦବ୍ୀ କମିୱା
ର୍କି୍ତେ ଆବ୍ର୍ୟକତା ନାହିଁ ।ରତାରତ ମ ୁ ଆର୍ୀବ୍ଶାଦ କେୁଛ,ି ରତା ଜ୍ୀବ୍ନ ଆଉ ମୂଲୟହୀନ
ଲାଗିବ୍ନି | ରତାେ ପ୍ରତଟିି ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କେିବୁ୍ | ନଜି୍
ହୃଦୟକୁ ପବ୍ତି୍ର କେି, କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭେି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନସି୍ଵାଥଶପେ ରପ୍ରମ କେି ରତା ଜ୍ୀବ୍ନକୁ
ଦବି୍ୟ କେି ପାେିବୁ୍ | ତୁ ରକବ୍ଳ ରତାେ ନମିଶଳ ହୃଦୟରେ ନସି୍ଵାଥଶପେ ଭାବ୍ରେ କଛିି ଇଚ୍ଛା
କରଲ ମ ୁ ତାକୁ ପୂେଣ କେିବ୍ି | ରତାେ ପ୍ରତଟିି ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅତୟେ ଅମୂଲୟ | ଉଠ ମାମା ,
ରତା ମ ା ରତା ଓଠରେ ହସ ରଦଖିବ୍ାକୁ ଚାହିଁ ବ୍ସଛିି “

କୁହୁକ  ାଦୁ ପେି ରମା ମା’େ ରସହି ରପ୍ରମରବ୍ାଳା କଥା ମରତ ଉରଠଇ
ରଦଲା | ପୁଣି ମ ୁ ତା ରପ୍ରମେ ଦବି୍ୟସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ୍ କେି ବ୍ୟାକୁଳ ରହଇ ରଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲି ।
ରମା ମ ାଙ୍କ ରପ୍ରମ ପାଇ ମ ୁ ଜ୍ନମ ଜ୍ନମ ଋଣୀ େହବି୍ି ।
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