
ହୃଦୟ  ଦର୍ପଣ  

-: 1 :- Sri Sathya Sai Seva Organisations, Odisha 



ହୃଦୟ  ଦର୍ପଣ  

-: 2 :- Sri Sathya Sai Seva Organisations, Odisha 

“Health is necessary for gaining this world and the next, for 
earning worldly progress, to realise the very purpose for 

which the self has embodied itself in this human form, 
namely to become aware of its source, Paramatma. In order 

to attain this goal the ideals of righteousness, prosperity, 
moral desire and release from grief have to be practised 

with the help of a sound mind in a sound body.”  

 

 

 

 

Bahagwan Sri Sathya Sai Baba,  
Divine Discourse, Sept 30, 1981 
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FOREWORD 

 

O nly a human being is gifted with a heart. A 

heart that nourishes compassion, love,  

humility, and care is dearest to our Lord. Swami 

explains "Hrudaya" as Hrud+Daya meaning filled 

with compassion. Such are the Hearts of our 

hundreds of Sevadal Volunteers who dedicate their 

lives in the service of the ailing and suffering. Sri 

Sathya Sai Rehabilitation Programme (SRP) and 

health care seva are the means through which many patients suffering with cardiac and 

other ailments get succour through our volunteers.  

Hrudaya Darpan is one such master piece embodying such experiences of server and the 

served.  I hope this  edition of the E-magazine will be inspirational for all. Praying at His 

Divine Lotus Feet to bless our Sevaks.  

 

Ever in His Service  

Narayan P Sar 

State President, SSSSO, Odisha 
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A MESSAGE OF LOVE 

It fills me with great joy to know that the Sri Sathya Sai Seva 

Organisation of Odisha is bringing out a yearly magazine 

showcasing the various activities of the Sai Rehabilition 

Programme(SRP) in the state.  

 In this unique programme of SRP, it goes without 

saying that it is Swami's love that guides the patients to both 

the hospitals and it is Swami's love that cures them of their 

disease. And it is also Swami's love that takes care of them in 

the form of Sevadals, who visit them as part of the SRP to 

make sure that they are following all the protocols 

associated with their care. It is because of the SRP that so many patients have been able to 

receive the complete benefit of the treatment they receive in Swami's hospitals. This is 

especially important as a majority of the patients visiting the hospitals are uneducated and 

come from a poor background. 

 The programme of SRP stands on the firm shoulders of the Sri Sathya Sai Seva 

Oraganisations of various states and the grit and unflinching resolve of the sevadal to reach 

the patients residing the  farthest of the corners and present to them Swami's message of 

love and care. SRP programme of each state exists in unique context and milieu given the 

multitude of cultures that exist. Hence every activity accomplished as a part of SRP is 

unique.  As such there are many stories waiting to be told, the stories of joy, perseverance, 

unflinching faith in Swami and of course of Swami’s limitless Grace. This magazine will 

provide a platform for highlighting these stories and activities.   

 There is  so much to learn from one another's experiences and this magazine will be 

means of achieving that. The published articles and stories will also help inspire Sai 

Devotees and the people at large to take up similar activities.  

I extend my best wishes to this endeavour wish it all the success. 

Dr. Gurumurthy, 
Director, SSSIHMS, Prasanthigram 
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English Session 
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Sai Rehabilitation Program  

Sai Rehabilitation Program was started in 2004 by Shri Umesh Rao & Smt 
Gita Umesh  from Counselling Department  under the guidance of 
Dr.Safaya, the Director , Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical 
Sciences , Bangalore .  Dr.Dash and Dr.Anil Mulpur were involved in 
conducting training programs for the District doctors and two Seva Dals 
attached to the hospital, Mr.Subramanyagaru in the earlier phase and 
Mr.Mahabaleshwar later, who did a great job in meticulously 
administering the program and directing the discharged patients to the 
appropriate District doctors of SSSSO.  
 
PROGRAM VISION 
“Patients discharged after successful cardiac interventions & / cardiac 
surgery at SSSIHMS, when they return home, must be able to reap the 

benefits of the free medical treatment provided at SSSIHMS, by not only regaining & maintaining their 
health, but also be able to resume their roles & responsibilities to their families” 
PROGRAM MISSION 
To help these patients regain & maintain their health by  

• Helping & facilitating access to a competent local medical support system – a doctor, a pharmacy & a 
laboratory. 

• Providing socio-economic support as required ensuring compliance with the SSSIHMS discharge advise 
& guidelines 

SCOPE 

• This facilitates patients undergone cardiac interventions (Stents, Device closures, Pacemakers) & for all 
types of CTVS Surgeries .  

• SRP form are not issued for patients who have undergone diagnostics (angiogram, EPS / cath study)  
TIME LINE 

• In 2004 Shri. Umesh Rao & Smt.Gita Umesh from Counseling Department  were pioneers for SRP. 

• In February 2013 handed over to Shri .Shravan Kumar , Senior Manager. 

• Smr Priyamvada , Counsellor from SSSIHMS , Prasanthi Gram coordinated SRP. 

• Program started in Karnataka , introduced in Andhra Pradesh, Telangana  & Kerala.  

• In Tamil Nadu already Reach Out With Love  program implemented.  

• We have initiated in West Bengal.  

• From 3rd March 2021 Smt. Priyamvada , Counselor was relieved from SSSIHMS , Prashanthi Gram and 
handed over to Shri. Harsha , Senior Manager , Public Relations, SSSIHMS Whitefield. 

• September 2021 – Maharastra, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand. 
PROCESS  At SSSIHMS 

• Based on the List of Discharge Summary patients undergone interventions & / surgeries are identified  

• Identify the local Doctor & District Coordinator Name & contact Number  

• Brief the patients about the feedback form with check up pattern dates  

• After 3 visits the patients to dispatch the report by ordinary post Rs.5/- stamp. Cover not required  

• Patient address & contact no will be informed to District Coordinators by phone /sms/ whatsapp 
message 

• Monthly consolidated list of patients will be sent to sssrptn@gmail.com ,Dist Presidents & Dist 
Coordinators  for follow up  

• Letter through post  will be sent to those who have limited / no access to internet / email facility. Please 

inform to your respective coordinator so that I can arrange to send details by post . 

mailto:sssrptn@gmail.com
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• Non-aderence to basic hygiene so essential 
for proper wound healing & infection 
prevention. 

• Poor knowledge of local availability of the 
prescribed medicine. 

• In abibilty to identify in time the onset of 
serious infections/complications &/or 
precautions to be taken prior to medical 
treatment for other ailments. 

• Patients especially those living in scattered 
small villages, may have difficulty in location 
a doctor &/or a proper lab for their monthly 
blood tests. 

• Reluctance to consult to a local doctor after 
monthly INR lab test for dosage adjustment of 
medicine if necessary because of cost 
involved, unless the situation becomes 
serious. 

• Medical support by local dotor. 
 
 

• Guidance by local doctor 
 

• Medical support by local doctor 
 
 
 

• SSSSO District Coordinator & local doctor 
support 

 
 

• Guidance by SSSSO Dist. Coordinator & 
local doctor 

Post discharge problems & possible solutions 

SUGGESTED PLAN FOR SSSSO 

• To identify District Coordinator for SRP 

• Locate & enroll doctors both male & lady doctors who can volunteer their services for this program as a 
seva acticity  

• Interact with discharged patient as soon as possible after receiving contact details 

• Connect the patient to an appropriate doctor 

• Maintain periodic contact with patient & doctor  

• Assess the patient socio economic status & affordability for medical expenses 

• Set up an appropriate management information system so that State President, District President , Dis-
trict Coordinator, local Doctor & SSSIHMS coordinators are kept informed periodically of the patient 
status.  

 
Shravan Kumar M 
Senior Manager  
SSSIHMS Whitefield Bengaluru 
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WORDS OF LOVE 

On behalf of the Seva Heart Foundation, we would like to 

congratulate Sri Sathya Sai Seva Organization, Odisha for 

spearheading the Sai Rehabilitation Project (SRP) and 

rendering postoperative cardiac care and rehabilitation 

services for patients, following their open heart valve 

surgeries performed at the Sri Sathya Sai Institute of Higher 

Medical Sciences (SSSIHMS). Through the SRP project, 450 Sai 

Sevadal volunteers are trained to render high-quality 

postoperative follow-up care on cardiac medications, 

nutrition, and rehabilitation services to patients from the 

remotest areas. SRP clinics are conducted periodically to 

provide PT/INR lab work and guide optimal valve therapy 

with blood thinners.The PT/INR testing is critical for 

monitoring the doses of blood thinners in order to prevent 

clotting of the artificial heart valves and severe bleeding 

complications. These services are extremely valuable and 

directly translate into saving lives. The SRP Sevadals are 

going one step further to extend these vital services at the 

doorstep of patients who would not otherwise be able to receive these tests and counseling. 

 As Swami beautifully narrated, “Which is the best service? Giving a thirsty man a cup of water. And 

what is the best time to render it? When he comes far and lonely, looking for some place where he can get 

it.” The noble service SRP clinic doctors and Sevadals are providing to patients is equivalent to "the 

offering of a cup of water in the depth of a jungle to the thirsty man.” We pray to Swami for His abundant 

blessings to all the Sevadal volunteers, physicians, nurses, medical staff, and administrators. 

 The success of SRP project could be attributed to faith, hard work, dedication and above all 

Swami’s Sankalpa. “When you take one step towards Swami, Swami will take a hundred steps towards 

you.” The SRP rehab project is blossoming to be a model for reaching out the unreachable, rendering high 

quality medical care. This could be inspirational and emulated by other states with similar prevailing 

circumstances. 

 

Dr. J Krishna Rao, MD, DM,  

FACC Associate Professor of Cardiology 

University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA 

Visiting Cardiologist at SSSIHMS 

SEVA Heart Foundation 
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SRI SATHYASAI REHABILITATION PROGRAM- GUIDELINES 

Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences at Puttaparthi & 

Whitefield are providing treatment to patients irrespective of caste, 

creed and religion. The patients are blessed who have undergone 

surgery & treatment in these temples of healing. If the patients do 

not practice favorable life style, food habits, exercise and take 

prescribed medicines regularly, then the treatment given goes 

waste. . 

Through SRI SATHYA SAI REHABILITATION PROGRAM (SRP), we 

are reaching out to the patients and ensuring that they lead their 

life in right way & secure their lives even after surgery. Patients 

from our state beneficiaries of free treatment at Bhagawan’s 

hospitals. SRP is an expression of our gratitude to Bhagawan for His 

benevolence on us. 

 Patients who have undergone cardiac surgery, interventional cardiology procedures like PTCA, 

PTMC, device closure, Electro physiology study with RFA, at SSSIHMS PSN & WFD are currently 

included in SRP . 

 Need to contact patients either by telephone or at their communication address given by SSSIHMS 

for periodic checkups. 

 Ensure that the operated patients must take their medicines in correct time with correct dosages. 

 Ensure they follow the lifestyle as they are advised by the hospital. 

 Recommended lab test should be performed in time especially for valve replacement patients 

undergone Mitral valve replacement, Aortic valve replacement, Double valve replacement. 

Salient Features 

 Each State to have one nodal person for SRP- State SRP Incharge or Medical Coordinator or Service 

coordinator as decided by the State President. 

 District SRP in-charge or District Youth coordinator or Service Coordinator (in absence of a SRP in-

charge) to be the nodal point for SRP in each district 

 At samithi level, one sevadal to take up the responsibility of SRP. 

 List of cardiac patients treated in SSSIHMS PG and WFD every month is sent by the hospitals to the 

state which in turn sends it to the respective districts for follow up. 

 Each district to identify 1 doctor to be in-charge of SRP. The doctor may be a cardiologist, medicine 

specialist or senior general practitioner. (DP or SRP I/C can approach the doctors in the area and 

explain about the program). 

 Also labs, which offer PT/ INR tests for valve patients at reasonable rates, are to be identified and 

informed to the patients. 

 Home visit of patients to be done and data collection in the given format and patient counseling to be 

done.  

 List of patients who cannot afford medications and or tests after valve surgery to be prepared and 

patient adoption done at Samithi level. 
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 Monthly report to be submitted to State president, State SRP Incharge and DP by the district SRP I/C. 

 Details of patient visit can be updated in online portal/ google form for monitoring by State and to 

give feedback to the hospitals. 

 Zonal level Workshop for SRP incharges, samithi level volunteers and doctors to be held. 

 Patients meet (Antaranga Sai/ Hruday Sangam) to be planned at district level at-least once in two 

years. 

 

Responsibility of  SSSSO District Presidents:- 

• Monitor the program at each samithi level. 

• Organize health awareness camps for review, discussion, counseling, lab checkup for patients and 

also  satsang, bhajan &  Narayan seva. 

• Organise a patient meet (Antaranga Sai) annually or once in two years at the district level. 

• Approach doctors of the district and tell them about the benefit our patients have got through free 

surgery and enlist their support for follow up of the patients through SRP. Doctors of any speciality 

can be enrolled, but ideally 1 medicine specialist /cardiologist should be enlisted for consultation/

referrals. 

• Ensure that patient is not exploited at any stage (by SRP doctors/ volunteers/ labs etc). 

 

 Responsibility of  SRP Incharge (District Level) 

• Ensure that patients are linked to the local SRP doctor for check up. 

• After surgery the checkup to be done in one month, Second visit should be followed after 2 months & 

3rdvisit again after 2 months. Subsequently 3 or 6 monthly follow up visit can be planned. Valve 

replacement patients must be contacted every month to ensure compliance to medications and lab 

tests. 

• The Feedback form to be filled by the doctor, their comments & findings about the patient health 

status & signed by the SRP Doctor. These forms should be posted by SRP incharge to respective 

SSSIHMS PSN / WHITEFIELD and a copy retained for records. 

• Home visit to check patient’s well being and motivation of patients and relatives to participate in 

spiritual and service activities by the organisation.  

• Register of patients to be maintained. 

• Monthly report to State President, State SRP I/C and DP 

 

Responsibility of Samithi Conveners/ Samithi SRP Volunteers. 

Home visit- 

Home visits is the main activity of SRP Patients home will be visited by SRP volunteers and to provide 

life style teachings at their doorstep and ensure the following:- 

• Are they taking medicines regularly? 

• Are they practicing exercise as taught? 

• Taking adequate rest? 

• Following lab test if any every month? 
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• Doing medical checkups in time? 

• Are they following instructions given from Hospital? 

Should follow dietary pattern as recommended:- 

• Increase the intake of fibers food. Most preferable is vegetarian food. Avoid Non veg. 

• Avoid excess salt & spice, pickle, papad etc. Avoid cool drinks instead take fresh fruit juices. 

• Avoid junk & fast food made from Maida-tinned food, biscuits, and bread.  

• If the patients are interested in Bhajans, it can be conducted in their homes. 

• To Enlighten them about Bhagawan’s  Mission & Vision. 

• Encourage the patient relatives / attendants to attend Samithi activities and Prashanthi  Nilayam 
Seva. 

• Aim and activites of SSSS organisations can be informed to patients and relatives. 

• During home visit, the patients may be given Sanatana Sarathi and Bal Vikas magazines to read and 
subscribe if interested. 

• The above mentioned activities to be done after discussion with district president and district SRP In
-charge 

ANTARANGA SAI- 

• When the patients finish 3 medical checkups, they should be included in “ANTARANGA SAI”. 

• It can be conducted in district level. 

• ANTARANGA SAI is a 3-4 hours program. 

• It aims at “Heart to heart connection with the heart patient” not just medical checkups. 

• We can invite social activists/medical persons/or any other professionals to the program. 

The following sessions can be included- 

• Bhajan 

• Introduction/ Preface- What is SRP 

• Inaugural speech 

• Counseling 

• Spiritual life Methodology-Teachings 

• Narration of life experience by patients 

• Video on Bhagawan’s life 

• General Medical Check up 

• Prasad distribution 

• Mangal arati. 

• We can publish the news, report and pictures of program in local media/ social media. 

PATIENT ADOPTION UNDER SRP- 

• To ensure follow up and regular medications by the patients undergone valve replacement surgery. 

• Patients undergoing valve replacement surgery, require daily medications lifelong and PT/INR test 

every month to adjust medicine dose. 

• Cost per patient is approximately Rs 1000 per month. 

• Pharmacies and labs which may be willing to subsidize the cost of the test and medicines or adopt 

patients can be approached and enlisted. 
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• If we find low income class patients in SRP who cannot afford the medicines, they may be adopted by 

the samithi (especially valve patients requiring lifelong medications) 

• If the samithi is adopting the patients, they should document detailed information about them and 

follow up regarding compliance with medications. 

• Devotees willing to contribute for this specific purpose can do so to Sri SathyaSai Trust of the state. 

 

Maintaining Privacy  of SRP Patients-  

List of operated patients is sent to the District President’s mail every month.  Please do note that patient 

details in the hospital are confidential in nature and take necessary care to ensure that: 

• The patient information is issued only for the purpose intended i.e., counseling and follow up as 

intended in this project. 

• It does not reach any third party/person, be it even a Sevadal or a Doctor who is not part of this 

project. 

• This information is not in any way used for commercial purpose or personal business purposes of 

any person. 

• Ensure that this patient information remains strictly within Sri Sathya Sai Seva Organisation and 

institution bearers only. 

 

SRP Home Visit Feedback- SRP Portal:   

A web portal/ Google form can be maintained, which can be filled up by the SRP volunteer/ Dist SRP 

incharge after a home visit. It can have columns to capture the following-  

• Volunteers name and samithi 

• Patients name and place 

• Operated at SSSSIHMS Parthi or Bangalore on date----- 

• Operation done? (as written in discharge summary) 

• Is patient taking medicines and doing tests regularly? (as per advise in discharge summary) 

• Is patient visiting Telemdicine Centre regularly? When was last visit? 

• Any other problem? 

• Updated phone number and address if any. 

 

SRP Volunteers Orientation program: 

Monthly orientation program for the SRP volunteers can be held which includes a technical session by a 

professional and interaction with the volunteers followed by an online quiz  on that day’s topic. 

  

SRP Clinics-  

For valve replacement patients needing monthly PT INR test, we can plan to start  Anticoagulation 

clinics (once a month in Sai samithi premises/ devotee doctor’s hospital/lab)  where the patients can 

come and get the test done and get the advice of a volunteer cardiologist over teleconference free of cost.  

Such clinics can be planned in districts which don’t have labs offering PT INR tests. 

Point of care machines (similar to a Glucometer) can be used for the purpose. 
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SRP  Offering for the centenary celebration year 2025 

• Regular SRP Meet – Antaranga Sai- in each district annually/once in 2 years 

• Have a standard training for all SRP volunteers every year and develop a cadre of trained SRP 

Volunteers. 

• CME/Seminar and training for SRP doctors by Cardiologists on patient follow up 

• Reach out to all cardiac patients operated in the last 10 years and update address, phone no and 

current status. 

• Ensure all valve replacement patients are followed up monthly for PT/INR tests. By 2025, aim for zero 

casualty of valve patients due to non compliance with medications 

• Adopting needy valve replacement patients. 

• Taking SRP patients to Prashanti Nilayam as part of Parthi Yatra. 

• Setting up SRP Anticoagulation clinics to facilitate free PT INR test and tele consultation with 

Cardiologist. 

• Compiling experiences of SRP patients in the form of an e-book. 

• Starting spiritual centers in the home or village of the willing SRP patient by starting either regular 

Bhajan/ BV class. 

• Creating a portal for online entry of SRP follow up by SRP volunteers. 

Dr. Sathya Swaroop Patnaik, 

State Vice President,  

SSSSO, Odisha 

Doctors should serve the poor with a spirit of sacrifice. There is 

no greater service than this. As man is the embodiment of God, it 

is his primary duty to help the destitute and the forlorn. Medicine 

should not be commercialised. It is meant to promote a heart-to-

heart and love-to-love relationship between doctor and patient. A 

true doctor is one who realises this truth and conducts himself 

accordingly. 

 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, 2003 
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SRP CLINICS  - TAKING FOLLOW UP CARE TO THE DOORSTEP OF THE PEOPLE 

Sri Sathya Sai Rehabilitation Programme is a unique programme 

under which volunteers of our organisation help in follow up of cardiac 

patients who have been operated in Sathya Sai Hospitals. It is indeed a 

unique programme as no other hospital, corporate or charitable, goes to 

this extent for follow up of its patients. In Odisha, the SRP programme 

was started 4 years back as a mark of gratitude to Bhagawan for the 

thousands of patients from our state who have benefitted from these 

Temples of Healing. During the follow ups, we realised that many 

patients, especially those with valve replacement surgery, who require 

monthly blood test to adjust the dose of their medicine, are not on 

regular follow up. The biggest challenge was the distance they had to 

travel to get the tests done. While some had to travel 4 to 6 hours, others 

had to go beyond the borders to cities in neighbouring states. For patients who were daily wage labourers it 

meant forgoing their daily income. 

To help such patients and to increase the compliance to blood tests and medicines, Sri Sathya Sai Seva 

Organisation came up with the unique concept of monthly anticoagulation clinics in districts where such 

tests are not available. With the support of Seva Heart Foundation and guidance of cardiologists from 

SSSIHMS, alumni of Bhagawan’s institutions and some Sai devotee doctors, the first such SRP Clinic was 

started in Bhadrak on 10th March 2019. One week prior to each camp, a team of volunteers call up all the 

patients in the nearby districts and inform them about the timing and procedure to be followed. On the 2nd 

Sunday of every month, the clinic runs exclusively for valve patients operated in SSSIHMS. Patients from 

nearby districts of North Odisha come to Sai Mandir in Bhadrak. They are examined by the local doctor, who 

is an alumnus of SSSIHMS. Their blood test is done with the help of a point of care machine which has been 

sent all the way from USA by Dr Krishna Rao, a visiting cardiologist of Swami’s hospital (through Seva Heart 

Foundation).  The doctor then connects with a volunteer cardiologist over teleconference and as per the 

advice adjusts the medicine dose based on the test report. All the details of the patient are digitised and the 

patients are given a printed summary of the consultation. The clinic ends with a session of counselling for 

all the patients. All patients and their relatives are served Swami’s prasadam before departure to return the 

following month. This seva has helped the patients save time and money. Now the patients take their 

medicines and get their tests done regularly without fear and anxiety. 

Pushpa, a middle aged lady, broke down into tears on the opening day and said, “For me, the problem was 

not about money, but to get the test report, see a doctor and return to my village all alone by train. On days 

when I missed the passenger train, I had to take a Express train which doesn’t stop at my station. As the 

train crossed my station, I had to jump off the train and walk in the late night alone to my house. I always 

prayed to Swami to make some arrangements nearby...” How can the compassionate lord bear such pain of 

His children?  

In the next one year, 4 more such SRP Clinics have come up. The second clinic at Rayagada functions on last 

Sunday of every month and caters to patients of southern Odisha who had to earlier travel to Andhra 

Pradesh earlier to get the test done. The third clinic at Balangir serves the patients of Western Odisha on the 



ହୃଦୟ  ଦର୍ପଣ  

-: 15 :- Sri Sathya Sai Seva Organisations, Odisha 

third Sunday of every month. The fourth clinic is the one at Jaraka in Jajpur district which serves patients 

from 3 districts of coastal Odisha. The most recently opened clinic at Berhampur serves the patients of 

Ganjam and Gajapathi  districts which have a high density of valve replacement patients. Each of these 

clinics is manned by a dedicated team of doctor and volunteers. Seva Heart Foundation provides generous 

support in terms of providing the test strips and point of care machines. The State SRP team at 

Bhubaneswar monitors the running of these clinics, training of the team and any other help.  A dedicated 

SRP Helpline has been started to guide the patients and volunteers. Over the last 10 months, hundreds of 

patients like Pushpa have benefitted from these SRP Clinics. They now live their lives with more confidence 

and less fear and with a promise to take care of the gift of life given by Bhagawan. Every month, the 5 SRP 

clinics cater to over one hundred valve replacement patients and the number is increasing with each 

passing month. 

 

The SRP Clinics have given a unique opportunity to the devotees of Odisha to serve Bhagawan through His 

patients and continue to offer their gratitude to Him. 

Sl 

No 

Location of SRP Clinic Day of  

Functioning 

Beneficiary Dists Start Date 

1. Sai Mandir,Bhadrak 2nd Sunday 
Mayurbhanj, Balasore, Bhadrak, 

Keonjhar 
10/03/2019 

2. Sai Mandir, Balangir 3rd Sunday 
Balangir, Nurapada, Sonepur,  

Bargarh, Kalahandi 
28/07/2019 

3. Sai Mandir, Rayagada Last Sunday 
Koraput, Malkangiri, Nabarangpur, 

Rayagada, Kapahandi 
15/09/2019 

4. Sai Aarogyam, Jaraka 4th  Sunday 
Jajpur, Kendrapada, Dhenkanal, 

Cuttack (partly) 
17/11/2019 

5. Sai Mandir, Berhampur 1st Sunday Ganjam, Gajapathi, Khurda (partly) 01/03/2020 

Dr Suryasnata, an alumnus of SSSHIMS 

manages the Bhadrak SRP Clinic 

Volunteers at one of the Clinics 
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Map showing location of SRP Clinics, SSS Holistic Health Centres and  

no of patients operated in SSSIHMS (10yr) 

 

Sri Bipin Bihari Panigrahi, 

State SRP In-Charge,  

SSSSO, Odisha 
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Youth in SRP Seva 

Through SRP Seva, the Sai youth of Odisha aim to reach out to 

the patients operated at Sri Sathya Sai Institute of Higher 

Medical Sciences at Puttaparthi & Whitefield. We make our 

efforts to ensure that they lead a healthy life-style post their 

surgery. Patients from Odisha are one of the largest 

beneficiaries of free treatment at Swami’s hospitals. 

Participation in SRP Seva is an expression of our gratitude to 

Bhagawan for His benevolence on the state of Odisha. 

With Swami’s immense grace, We have been able to develop a 

dedicated cadre of Sai Youth in each Sai District of Odisha for 

SRP Seva. This Seva initiative is a beautiful approach for the 

expansion plan of the Organisation. This noble Seva initiative gives us an opportunity to touch the 

Patients with our unconditional Love. The Love and care of Bhagwan, they had experienced during 

their hospitalization days was just a beginning and they continue to receive Bhagwan’s Love 

through our SRP Volunteers. SRP Seva gives us an opportunity to broaden our heart and 

transforming our purest form of Love into Service. This is indeed a vertical expansion for all Sai 

Youth who participate in this Seva. 

We have annual programs like “Antaranga Sai” for the SRP patients where they join us and we 

celebrate the Love and brotherhood together. We invite them to our organizational functions and 

they participate with great enthusiasm. This Seva initiative is a wonderful opportunity for the 

horizontal expansion of the Organisation too. We provide them with Bhagwan’s literature and they 

get to know more about Swami and our Organisation. We have witnessed so many instances where 

the SRP Patients and their family members have started actively participating in the Organisational 

activities. Our sister volunteers play a pivotal role in involving the female members of the family in 

Organisatioanl activities. 

We look forward to be in constant touch with every patient in Odisha who have been operated in 
SSSIHMS. May this Seva initiative give us more and more opportunity to experience Swami’s Love 
and spread it to more and more people.  
 
Chinmayananda Pati 
State Youth & Communication Coordinator (Gents) 
SSSSO, Odisha 
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FROM CORE OF MY HEART 
My son was born on 23.08.2017 at  Jaleswarpur 

hospital. At birth, his weight was only 1.7 Kg and he 

suffered from severe breathing problem. It 

continued for many days and I was very worried. 

Then one and half month later he was seriously 

affected in fever, cough and breathing difficulty. He 

was even unable to suck his mother’s milk. So I 

consulted a reputed pediatrician in Cuttack .In spite 

of the medicines and oxygen, the child’s condition 

deteriorated further.He was then referred to Sishu 

Bhavan, the topmost pediatric institute of our state. . 

He stayed there in the ICU for 20 days. The doctors 

there suspected a heart problem and a ECHO test 

was advised. Echo showed a hole inside his heart. I 

was shocked and asked the doctor what to do. The 

doctor advised me that without heart surgery the 

problem would not be cured permanently. 

Thereafter I went to many reputed private hospitals 

and consulted many doctors for his heart surgery. 

They told that it would cost nearly Rs. 6 to 7 Lakhs. 

Hearing this, I was devastated., I could not manage 

this huge expenditure as I was a daily labourer with 

hand to mouth survival. I returned home, hopeless, 

as I thought I cannot save the life of my child.  

 One day, by the mercy of God, I met the 

Convenor of Sri Sathya Sai Bhajan Mandali, 

Kanthibhaunri and had a discussion regarding my 

child’s health. He reassured me and asked me not to 

worry. “If you have strong belief upon God, 

everything will be ok,” he said. He informed that 

such critical surgeries are done without any cost at 

Sri Sathya Sai Hospital, Bangalore. Within a week he 

consulted with another Sai Devotee who readily 

agreed to accompany us to Bangalore as soon as 

possible. 

 After amonth, we went to Bangalore with my 

family by train. I was awestruck seeing the majestic 

building of Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical 

Sciences, Bangalore. My child was admitted in the 

hospital, which foe me is heaven on earth. On 

09.06.2018, I met the Cardiologist Dr P.K. Dash and 

showed all the medical reports of my child. He saw 

my child and told me very lovingly not to be 

worried and to have faith in Sri Sathya Sai Baba and 

offer everything at His Lotus Feet. “HE will save 

your child,” he said. Further he told me that the 

child’s operation would be done after five days,. At 

that moment, my despair turned into hope. 

Subsequently, my child’s operation was done and 

he was kept in ICU for next 24 hours. After 22 days, 

my child was discharged and we returned home 

with smiling faces. The doctor told me if any 

problem arises later, we could  contact them 

through Telemedicine Centre at Sai Janani, 

Bhubaneswar. 

 Now my child is 4years old. He is in good 

health and enjoying the gift of a new life given by 

Baba. am very grateful to Sri Sathya Sai Seva 

Organisations who have been following up with us 

even after the surgery.  

 

Tapas Kumar Jena 

Balasore-2 
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ଓଡଆି  ବଭିାଗ  
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ଦବିୟାନୁଭବ 
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସଂଗଠନର ମଳୂ ମନ୍ତ୍ର ସେଉଛ ି" Love All Serve All" । 
ଭଗବାନ ବାବା କୁେନ୍ତ ି " ନଜିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତ୍ସର ଏବଂ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଜି ଭିତ୍ସର 
ଦର୍ଶନ କରିବା େିଁ ସାଇ ସସବା । " ସକବଳ ସସବା ମାଧ୍ୟମସର ଆସମ ଅନୟ ଜଣଙ୍କ 
େୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରୁ । େୃଦୟରୁ େୃଦୟକୁ ଜାଣିବାର ସେଉଁ ଅନନୟ କାେଶୟକ୍ରମ " ଶ୍ରୀ 
ସତ୍ୟସାଇ ପୂନବଶସତ୍ ି ( SRP ) ସସେ ି କାେଶୟକ୍ରମ ସର ଗୁଣୁ୍ଡଚ ି ମଷୂା ଭଳ ି କାେଶୟ 
କରବିାର ସୁସୋଗ ପ୍ରଭୁ ମସତ୍ ସଦଇଛନ୍ତ ି। ମଁ ୁପ୍ରସତ୍ୟକ ଦନି ୨ ରୁ ୩ ଜଣ SRP 
ସପସସଣ୍ଟ ଘରକୁ visit କରବିାକୁ ୋଏ । ତ୍ାଙ୍କର ସେେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ମଁ ୁ ଅନୁଭବ 
କସର ସସତ୍ କ ିମଁ ୁତ୍ାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସୟ । ସସେଭିଳ ିସପ୍ରମ ତ୍ାଙ୍କ ମଁ ୁଭିତ୍ସର 
ସଦଖିଛ ି । ଏମିତ୍ ି ପ୍ରସତ୍ୟକଙୁ୍କ ସଦଖା କରିବା ଭିତ୍ସର ଜସଣ ସପସସଣ୍ଟ ଙ୍କ ସେ ସମାର ସାକ୍ଷାତ୍ ସେଲା। ତ୍ାଙ୍କ ନାମ 
ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସଂେୁକ୍ତା ସାେୁ । ସସ ସଖାରଧା ସର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ ି। ତ୍ାଙ୍କ ସେ ସମାର ସେଉଁ ଦବିୟ ଅନୁଭୂତ୍ ିତ୍ାୋ ଅବର୍ଣ୍ଶନୀୟ 
। ମଁୁ ସଖାଦ୍ଧଶା ଟାଉନ ସର ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସଂେୁକ୍ତା ସାେୁଙ୍କ ଘର ସଖାଜୁଥାଏ । ତ୍ାଙ୍କ ଘର ସଖାଜ ିସଖାଜ ିପାଉ ନଥାଏ । ୋୋକୁ 
ପଚାରସିଲ ସକେ ିକେପିାରୁ ନଥାନ୍ତ ି। ବେୁତ୍ ସଖାଜଲିା ପସର ମନ ଖରାପ ସର ବାଧ୍ୟ ସୋଇ ଆମ ଘରକୁ ସେର ିଆସଥିାଏ 
। ମନ ବୁଝୁ ନଥାଏ । ଆର୍ା ଛାଡ ିନଥାଏ । ସାତ୍ ଦନି ପସର ପୁଣି ସସେ ିଜାଗାକୁ ଘର ସଖାଜବିା ପାଇଁ ଗଲି । ସସେ ି
ଜାଗାର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପଚାରବିା ମଧ୍ୟସର ଜସଣ କରିାନା ସଦାକାନସର ପଚାରୁଛ ି' ସସେ ିମେଳିାଙ୍କ ଠକିଣା  ' ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସଂେୁକ୍ତା 
ସାେୁ ଏଠ ିପାଖସର ସକଉଁଠ ିରେୁଛନ୍ତ ିକ ି? ' ମଁୁ ଭୁଲସର ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସାେୁ ବଦଳସର ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ଦାସ କେସିଦଲି । େଠାତ୍ 
ସସେ ିସଦାକାନ ପାଖସର  ଜସଣ କେୁଛନ୍ତ ିଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସଂେୁକ୍ତା ସାେୁ ନା ସଂେୁକ୍ତା ଦାସ । ମଁ ୁତ୍ା ପସର ଲିଷ୍ଟ ସଦଖି କେଲିି 'ନା, 
ନା ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସାେୁ । ତ୍ାପସର ସସ ବୟକି୍ତ ଜଣକ କେଛିନ୍ତ ି'ମଁ ୁପରା ତ୍ାଙ୍କ ସବାମୀ'  । ମଁ ୁବେୁତ୍ ଖସୁ ିସୋଇଗଲି, ୋୋସେଉ 
ସସ ମେଳିାଙ୍କ ଠକିଣା ମିଳଗିଲା । ମଁ ୁଆସବିା ବଷିୟସର ତ୍ାଙୁ୍କ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଶନା କରଥିିଲି । ସସେ ିବୟକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ସସେ ସସେ 
ମସତ୍ ତ୍ାଙ୍କ ଘରକୁ ସନଇ ୋଇଥିସଲ । ମଁୁ ତ୍ାଙୁ୍କ ତ୍ାଙ୍କ ସଦେ ବଷିୟସର ୋୋ ସବୁ ପଚାରବିା କଥା ତ୍ାଙୁ୍କ  ପଚାରଥିିଲି । 
ପଚାରବିା ସମୟସର ତ୍ାଙ୍କ ସଦେ ଭଲ ନଥିଲା ତ୍ାୋ ମଁ ୁ ଲକ୍ଷୟ କରୁଥିଲି । ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସଂେୁକ୍ତା ସାେୁ ଏବଂ ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ 
କେୁଛନ୍ତ ି'ଆଜ ିସକାସଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖସର ସକାସଳ ପ୍ରାଥଶନା କରଥିିସଲ ' ପ୍ରଭୁ ସମା କଷ୍ଟ ଟସିକ ବୁଝୁନୁ କାେିଁକ ି?' ସମା 
ପାଖସର ସମଡସିନି କଣିିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାେିଁ, ସଦେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେୁନ ି ' । ଏେ ି ଭଳ ି କାନ୍ଦ ି କାନ୍ଦ ି ସସ ମାଙୁ୍କ ଦୁୁଃଖ 
ଜସଣଇଛନ୍ତ ି। ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ସସଠ ିକେୁଛନ୍ତ ିଭଗବାନ ତ୍ାର ଡାକ ରୁ୍ଣି ସବାସଧ ଆପଣଙୁ୍କ ପସଠଇଛନ୍ତ ି। ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଠୁ 
ଏକଥା ରୁ୍ଣି ସମା ସଦେ ଭିତ୍ସର ଏକ ର୍େିରଣ ସଖଳଗିଲା । ବୁଝ ିପାରଲିି , ଏେ ିଘର ସାତ୍ ଦନି ପୂବଶରୁ ମଁୁ ପାଉ ନଥିଲି, 
କନୁି୍ତ ଆଜ ିସକମିତ୍ ିପାଇଲି । ଭଗବାନ ସସେ ିସଂେୁକ୍ତା ସାେୁଙ୍କ ପ୍ରାଥଶନା ରୁ୍ଣି ମସତ୍ ପୁଣି ସାତ୍ ଦନି ପସର ପସଠଇ ଥିସଲ। 
ଭଗବାନ ସକସତ୍ସବସଳ କାୋ ଦ୍ଵାରା  କ'ଣ କରାଇସବ ତ୍ାଙୁ୍କ େିଁ ଜଣା । ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ସକାଟ ିପ୍ରଣାମ ଜସଣଇ ଘରକୁ ସେର ି
ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରଥିିଲି। 
 

ସଶୁାନ୍ତ ର୍ଟ୍ଟନାୟକ, 
ZONAL SRP IN-CHARGE ( EAST ZONE ) 
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ହୃଦୟମ୍ ସମର୍ପୟାମି 
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସେଠନ ମୂଳତ୍ୁଃ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ସେଠନ ସେସଲ ମଧ୍ୟ ସେସେତୁ୍ ଏେ ିଦବିୟ 
ସେଠନଟ ିସସବା ନାମସର ନାମିତ୍ , ଏେ ିସସବା ସଂଗଠନସର ଅସନକ  ପ୍ରକାର  ସସଵା  କାେଶୟର 
ସୁସୋଗ ରେଛି ିl ଏେ ିବେୁବଧି କାେଶୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ  ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ପୁନବଶସତ୍ ିକାେଶୟକ୍ରମ (SRP) ଏକ 
ନଆିରା ଏବଂ ଅଭିନବ କାେଶୟକ୍ରମ l ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ  ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱବାସୀଙ୍କ ନମିସନ୍ତ 
ତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠିତ୍ ଦବିୟ ଆସରାଗୟ ମନ୍ଦରି ଗୁଡକିରୁ ଅସ୍ତ୍ରାପଚାର ସୋଇ ସେରିଥିବା େୃଦସରାଗୀ 
ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତ ି ତ୍ର୍ତ୍ତବାବଧାନ ନମିସନ୍ତ ସେଠନ ତ୍ରେରୁ କରାୋଉଥିବା ଏେ ି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସଟ ି
ସୋଉଛ ିSRP l  

ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଭାରତ୍ ଭୂଖଣ୍ଡର ପୂବଶପ୍ରାନ୍ତ ଆମର ଏେ ି ଗ୍ରାମବେୁଳ ସୁନ୍ଦର ରାଜୟଟ ି
ସେଉଛ ିଓଡରି୍ା l ଆମ ରାଜୟର ପୁର ପଲ୍ଲୀସର ବାସ କରୁଥିବା ଅସନକ ସାଧାରଣ ପରିବାର ସେଉଁମାନଙ୍କର ଆଥକି ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ ନୁସେଁ 
l ସେଉଁମାସନ ଦନି ରାତ୍ ିକସଠାର ପରିଶ୍ରମ କରି ତ୍ାଙ୍କର ସଦୈନକି ଗୁଜୁରାଣ ସମଣ୍ଟାନ୍ତ ିl ସସମାଙ୍କ ପକ୍ଷସର ଏେ ିଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିବା 
ଖର୍ଚ୍ଶ ବେୁଳ େୃଦସରାଗର ଅସ୍ତ୍ରାପଚାର ସକମିତ୍ ିବା ସମ୍ଭବ ସୋଇପାରିଥାନ୍ତା l କରୁଣାମୟ େୃଦୟ ନବିାସୀ ଏେ ି ସକାଟ ି େୃଦୟର ଆକୁଳ 
ପ୍ରାଥଶନାକୁ ସାକାର ରୂପ ସଦଇଛନ୍ତ ିତ୍ାଙ୍କର ଏେ ିଦବିୟ ଚକିତି୍ସାଳୟ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟମସର l 
Cash Counter ନଥିବା ସମୂ୍ପଣଶ ସଦୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ତ୍ତ୍ସେତି୍ ଜାତ୍,ି ଧମଶ , ବର୍ଣ୍ଶ , ଲିେ ନବିସିର୍ଷସର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱବାସୀଙ୍କ ନମିିର୍ତ୍ତ ଉନମକୁ୍ତ  
ଏେ ିଚକିତି୍ସାଳୟ ଗୁଡକି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଅପୁରନ୍ତ ଦବିୟ ସପ୍ରମର ସଂସକତ୍ ବେନ କସର l                                                       
        ଭଗବାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମ ରାଜୟରୁ ଅସନକ ଭାଇ - ଭଉଣୀ ଏେ ି ଦବିୟ ସସବାର ମୋନ ସୁସୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି l 

ଅସ୍ତ୍ରାପଚାର ପସର େୃଦସରାଗୀ ମାନଙ୍କର ଚକିତି୍ସା ସରିୋଇନଥାଏ l ଆମ ପି୍ରୟ ସ୍ଵାମୀ ଏବଂ କରୁଣାମୟ ସସ ତ୍ାଙ୍କର ପି୍ରୟ ବାୋରୁ  ମାନଙୁ୍କ  
ସକସବବ ିପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତନିାେିଁ  ଅସ୍ତ୍ରାପଚାର ପସର ସରାଗୀଟ ିଚକିତି୍ସାଳୟର ପରାମର୍ଶ ମୁତ୍ାବକ ଔଷଧ ସସବନ କରୁଛନ୍ତ ିକ ିନାେିଁ ? ଠକି 
ସମୟ ମାନଙ୍କସର ସଚକ ଅପ କରୁଛ ିକ ିନାେିଁ ? PTINR TEST ଆବର୍ୟକ କରୁଥିବା ସରାଗୀମାସନ େଥା ସମୟସର TEST  କକରୁଛନ୍ତ ିକ ି
ନାେିଁ ? ଏେ ିସମସ୍ତ କଥା ବୁଝବିା ପାଇଁ ଆମ ସସବାଦଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାସନ ନୟିମିତ୍ ବୟବଧାନସର ସସମାଙ୍କର ଘସର ପେଞ୍ଚନ୍ତ ିl ୋୋକୁ 
ଆସମ SRP  Home visit  ସବାଲି କେଥିାଉ l Home visit ସର ସେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାସନ ୋନ୍ତ ି ସସମାସନ ଅତ୍ ି ଆନ୍ତରିକତ୍ା ଓ 
ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେତି୍ ସସେ ିସରାଗୀ ଏବଂ ତ୍ାଙ୍କର ପରିବାର ସଲାକମାନଙ୍କ ସେ ମିର୍ନ୍ତ ିଓ ତ୍ାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତ ିl କଥାବାର୍ତ୍ତଶା ଭିତ୍ସର 
ସରାଗୀଟ ି ସସ ସସବାଦଳ ଭାଇ କମିବା ଭଉଣୀଙୁ୍କ ଏସତ୍ ଆପଣାର ମଣିଷ ଭାସବ ଭାବନିଏି ସେ ସସ ତ୍ା'ର େୃଦୟସର ଚାପି ରଖିଥିବା 
ସମସ୍ତ ସୁଖ-ଦୁୁଃଖ ଭରା ଅନ୍ତର କଥାକୁ ବାଢ ିବସସ ତ୍ାଙ୍କ ଆଗସର l  
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସଷିୃ୍ଟ େୁଏ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପକଶ | ସରାଗୀଟ ିକିମବା ତ୍ାର ପରିବାର କେବିସନ୍ତ ିସମସ୍ତ ମୂଳ କାୋଣୀ l ଛାତ୍ସିର େନ୍ତ୍ରଣା 
ଆରମ୍ଭ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସସ କପିରି ତ୍ାଙ୍କର େନ୍ତ୍ରଣାମୟ ୋତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିସଲ l ସେସତ୍ସବସଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡକଟରମାସନ ତ୍ାଙୁ୍କ 
ତ୍ନିଲିକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଶର ଲମବା ତ୍ାଲିକା ବଢା ା଼ଉଥିସଲ l  ଆଉ ଠକି ସସେ ିସମୟସର ଭଗବାନଙୁ୍କ ଡାକବିା ଛଡା ତ୍ାଙ୍କର ଅନୟ କଛି ିଉପାୟ 
େିଁ ନାଥିଲା l ସକେ ିଜସଣ ସଦବଦୂତ୍ ଭଳ ିଆସିସଲ ଆଉ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଏେ ିଅପୂବଶ ଏବଂ ବଶି୍ୱର  ଅଦ୍ଵତି୍ୀୟ ଚକିତି୍ସାଳୟର ସନ୍ଧାନ 
ସଦସଲ l ସସ ବଖାଣି ବସନ୍ତ ି  ସସେ ି ମର୍ତ୍ତଶୟ ସବୈକୁଣ୍ଠସର ପେଞ୍ଚବିାର ସରାମାଞ୍ଚ ଭରା କାୋଣୀ l  ସସଠାସର ରେଣିକାଳର ସମସ୍ତ କଥା 
ସାେକୁ ଅସ୍ତ୍ରାପଚାର ସରିବାୋଏ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ସକସତ୍ ସେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟନ କରିଥିସଲ ସବୁକଥାର ସପଡ ିସଖାଲିଦଏି ସସେ ିସସବାଦଳଙ୍କ 
ଆଗସର l ସସବାଦଳ ଜଣଙ୍କ ଅପଲକ ନୟନସର ଚାେିଁଥାଏ ତ୍ାର ମଁୁେକୁ l ସସତ୍ସେପରି ଲାଗୁଥାଏ ତ୍ାଙ୍କର ପାଟ ିକଥା କେୁନ,ି କଥା 
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ଗୁଡକି ତ୍ାଙ୍କ େୃଦୟରୁ ଝରି ପଡୁଛ ିl ସକାେଭରା ସସ କଥା ଗୁଡକୁି ବଖାଣୁଥିବା ସବସଳ ଏପରି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଶ ପରିସବର୍ ସଷିୃ୍ଟେୁଏ ସେ ଉଭୟଙ୍କ 
ଆଖିସର ଥାଏ ଆନନ୍ଦାର୍ୁ । ଜୀବନସର ଦସିନ ବ ିଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ଯସାଇଙୁ୍କ ପୂଜା କରିନଥିବା , ଦସିନ ବ ିତ୍ାଙ୍କ ମନ୍ଦରିକୁ ୋଇନଥିବା , 
ଏପରି ତ୍ାଙ୍କ ନାମ ର୍ୁଣିନଥିବା ସସେ ିମଣିଷଟକୁି ପ୍ରଭୁ ଏପରି ସପ୍ରମର ସ୍ପର୍ଶ ସଦଇଥିସଲ ସେ ତ୍ା'ର େୃଦୟ ଦପଶଣସର ପ୍ରତ୍େିଳତି୍ ସେଉଥିଲା 
ସକବଳ ତ୍ାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ଛିବ ି। ସସବାଦଳ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ବଗି୍ରେ ବଭୁିତ୍ ିଏବଂ ସନାତ୍ନ ସାରଥିର ବେଟିଏି ପାଇବା ମାସତ୍ର,  ତ୍ାଙ୍କ 
ମୁେଁସର େୁଟ ିଉଠୁଥିଲା ଏକ ଅପୂବଶ ଆନନ୍ଦ । ତ୍ାଙ୍କର ମସନପଡେିାଉଥିଲା ଏ େିଁ ସସେ ିଦବିୟ ପୁରୁଷ େିଏ କଛିଦିନି ତ୍ସଳ ସମା ସ୍ଵପନସର 
ଆସିଥିସଲ ଆଉ ସମା ମଥାସର ୋତ୍ ରଖି ସବୁକଛି ିଠକି ସୋଇେିବାର ନଭିଶର ପ୍ରତ୍ରି୍ତୃ୍ ିସଦଇ ପୁଣି ଅନ୍ତଧଶୟାନ ସୋଇୋଇଥିସଲ l ସସେ ି
ମୁେୁର୍ତ୍ତଶସର ସରାଗୀଟ ିସେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ତ୍ାର ସକସତ୍ଗୁଣ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ସସେ ିସସବାଦଳ ଜଣଙ୍କ । ପ୍ରଭୁ କପିର ିଅତ୍ ି
ସୁନ୍ଦର ଭାସବ ସକାଟ ିେୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତ ିସସେ ିଭାବନା ଭିତ୍ସର େଜେିାଇଥାଏ ସସ ସସବାଦଳ କମଶୀଟଏି l ପୁଣି ପଚାରିବସସ ତ୍ାଙ୍କ 
ଔଷଧ ପତ୍ରର ଖର୍ଚ୍ଶ କଥା l ତ୍ାଙ୍କ PTINR Test ର କଥା l ଅଥଶାଭାବ ସୋଗୁ ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନଥିବା ଏବଂ ଠକି ସମୟସର Test 
କରିପାରୁନଥିବା ସରାଗୀମାସନ କପିରି ସସଥିରୁ ବଞ୍ଚତି୍ ନ ସେସବ, ତ୍ା' ପାଇଁ ପ୍ରସଚଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ େୁଏ l  ସସବାଦଳ କମଶୀ ଜଣଙ୍କ ସରାଗୀ 
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସେଠନ ତ୍ରେରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବଧିା ସୁସୋଗର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କସର ତ୍ାଙ୍କ ଆଗସର l ସସ Tele 
Medicine Centre ର କଥା ସେଉ କ ି ଜଲି୍ଲାର SRP ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସେଉ, ପାଖାପାଖି ଥିବା ଆମ SRP କିିନକିର କମିବା 
ମାଗଣାସର PTINR Test ର କଥା ସେଉ, ଏେପିରି ସମସ୍ତ କଥା ଆସଲାଚନା େୁଏ ତ୍ାଙ୍କ ସେ l କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ତ୍ାଙୁ୍କ ଖାଲି 
ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର କରି ତ୍ାଙ୍କ ୋତ୍ ଛାଡସିଦଇ ନଁାୋନ୍ତ ି l ତ୍ାଙ୍କର ଜସଣ ଅନ୍ତରେ ବନୁ୍ଧଟଏି ଭଳ,ି ସକେ ିଜସଣ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ ଭଳ ିତ୍ାଙ୍କର 
ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝବିାକୁ   ତ୍ାଙ୍କ ଘରକୁ ସଲାକ ପଠାଉଛନ୍ତ ି! କି ଅପୂବଶ ଏ କାେଶୟକ୍ରମ l ମଝସିର ମଝସିର ସେସତ୍ସବସଳ ସୋନ ଆସସ " 
ସେସଲା, ସାଇରାମ l ଆପଣ ସକମିତ୍ ି ଅଛନ୍ତ"ି ? ସସେ ି ମଧୁର ସାଇରାମ ର୍ବ୍ଦସର କ ି ଆନ୍ତରକିତ୍ା ଥାଏ ସକଜାଣି ? ସସବାଦଳଟଏି 
ଆପସଣଇନଏି SRP କାେଶୟକ୍ରମକୁ l ଆଉ ସରାଗୀ ଜଣଙ୍କ ସେଠନର ସସ ଅଜଣା ଭାଇଙ୍କ ଭିତ୍ସର ତ୍ା'ର ପ୍ରାଣପି୍ରୟ ଠାକୁରଙୁ୍କ ସଦସଖ l 
ସେସତ୍ସବସଳ ସସ ସରାଗୀ ଜଣକ ର୍ୁସଣ, " ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ -ମନ୍ଦ ବୁଝବିାକୁ  ବାବା ଆମକୁ ପସଠଇଛନ୍ତ ିଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ " l 
ଏତ୍କି ିର୍ୁଣିବାପସର ତ୍ାର ଅଲକ୍ଷସର ତ୍ା' ୋତ୍ ଦୁଇଟ ିସୋଡ ି ସୋଇୋଏ ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉସେର୍ୟସର l ସକସତ୍ ଛକ, ସକସତ୍ ସଦାକାନ, 
ସକସତ୍ ଜାଗାସର ପଚାରି ପଚାରି, ସକସତ୍ ଗଳl ରାସ୍ତା ସକସତ୍ ବଲି ଖମାଣ କର୍ଚ୍ା ରାସ୍ତା ସଦଇ ସଖାଜ ିସଖାଜ ିସକସତ୍ କଷ୍ଟସର ପେଞ୍ଚଥିିବା 
ସସବାଦଳ ଭାଇ ଜଣକର ସମସ୍ତ ପଥକଷ୍ଟ ସବୁ ସକଉଁଆସଡ ଉସଭଇ ୋଏ ସସ େୃଦସରାଗୀଙ୍କର ସକଇପଦ କଥାସର l ଏେ ି SRP 
କାେଶୟକ୍ରମସର କ ି ଆକଷଶଣ ଥାଏ ସକଜାଣି େିଏ ଥସର SRP Home Visit ସର ୋଇଛ ି ସସେ ି ଅଳ୍ପ ସମୟର ଦବିୟାନୁଭବ ତ୍ା' 
ଜୀବନସର ଅଲିଭା ସୋଇ ରେଥିିବ ନଶି୍ଚୟ l 
ସକାଟ ିେୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ େିବାର ଏକ ଅନନୟ କାେଶୟକ୍ରମ ସେଉଛ ିSRP. ଆସମ  ସେଉଁ ଗଁାକୁ ସକସବ ୋଇନଥିବା, ପ୍ରଭୁ ସସ ଗଁାସର ସକସତ୍ 
ଆଗରୁ ପେଞ୍ଚ ିୋଇଛନ୍ତ ିଆଉ ଆମକୁ ଅସପକ୍ଷା କରିଛନ୍ତ ିl ସସେ ିSRP Patient ଙ୍କ ଘରୁ ବୀଜ ବପନ େୁଏ ସେଠନର l ସସେ ିଗଁାସର 
ଆରମ୍ଭେୁଏ ବାଳବକିାର୍ ସକନ୍ଦ୍ର l ସସେ ିଘରୁ ଆରମ୍ଭ େୁଏ SRP Family ଭଜନ ଆଉ ସସେ ିଗଁାସର ଆରମ୍ଭ େୁଏ ଗ୍ରାମ ଦର୍ଶନ ଓ ଗ୍ରାମ 
ସସବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସକସତ୍ ସେ ପ୍ରକି୍ରୟା l 
ସକାଟ ିେୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ େିବାର ମସୋଦଧିସର ବୁଡ ପକାଇବାସର ଆମ େୁବ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏେ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଆର୍ୀବଶାଦ 
କରନୁ୍ତ ଏତ୍କି ି କାମନା ମାତ୍ର l ଆସନୁ୍ତ ଆସମ ଥସର େଜେିିବା ସସେ ି SRP କାେଶୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟସର l ଆଉ ସାଉଁଟ ି ରଖିବା ସସେ ି ଦବିୟ 
ଅନୁଭବ ଗୁଡକୁି ଏବଂ ସଭିଏଁ ଗାଇ ଉଠବିା " େୃଦୟମ୍ ସମପଶୟାମି.... 
 
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ  

Zonal SRP In-charge, North Zone 
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ମଁ ୁପୂରି୍ଣ୍ମା ସବାଷ, ଶ୍ରୀୟା ସବାଷ ର ମା। ମଁ ୁବାବାଙ୍କ ପାଖସର ଚରିକୃତ୍। ମଁ ୁବାବାଙୁ୍କ ବେୁତ୍ 
ବଶି୍ୱାସ କସର ବାବା ସବୁସବସଳ ସମା ସାଥିସର ଅଛନ୍ତ ି। ମଁୁ ବାବାଙୁ୍କ ସେସତ୍ସବସଳ ସେଉଁ 
ମେୂୁର୍ତ୍ତଶସର ସ୍ମରଣ କରଛି,ି ସସ ସମୟସର ପାଖସର ପାଇଛ।ି 
 ସେସତ୍ସବସଳ ସମା ଝଅି ଜନମରୁ ସବମାର ଥିଲା, ମଁ ୁବେୁତ୍ ଦୁୁଃଖିତ୍ ଥିଲି।ସକସତ୍ 
ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ୋଇଛ ି ସକସତ୍ ସେ ସମଡକିାଲସର ରାତ୍ ି ରାତ୍ ି ଅନଦି୍ରା ସେଇଛ,ି 
ତ୍ା'ର ସୀମା ନାେିଁ।ସେସଲ ସବୁ ଜାଗାସର େତ୍ାର୍ ସେଲି। ସମାର ଉପର ଘସର ଜସଣ ଭଡା 

ଥିସଲ । ସସ ବାବାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପାଳ ିବ୍ରତ୍ କରଥିିସଲ। ସସ ଆସ ିସମାସତ୍ କେସିଲ ଭାଉଜ ତୁ୍ସମ ନନ୍ଦନିୀ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର 
ବ୍ରତ୍ କର, ସଦଖିବ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ଝଅି ଭଲ ସୋଇେିବ। ମଁ ୁ ମନସ୍ଥ କର ି ବାବାଙ୍କ ପାଖସର ସମା ଝଅି ନାମସର ବ୍ରତ୍ କଲି। ତ୍ା 
ଆଗରୁ ସତ୍ୟସାଇ ସମଡକିାଲସର ସରଜସିେସନ କରଆିସଥିିଲି। ଅପସରସନ ପାଇଁ ସସମାସନ  କେସିଲ ଆସମ ଡକାଇବୁ 
ଆପଣଙ୍କ ଝଅି ନମବର ପଡସିଲ। ତ୍ାପସର ମଁ ୁବାବାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ୍ କଲି ଓ ସମାର ପାଞ୍ଚ ପାଳ ିସରବିା ଦନି ସୋନ 
ଆସଲିା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତରୁି ସେ ଶ୍ରୀୟା ସବାଷଙୁ୍କ ସନଇକ ିଆସନୁ୍ତ ତ୍ାଙ୍କର ଅପସରସନ ପାଇ,ଁ ମଁ ୁ ସସଠାକୁ ଗଲି ଓ ସସ ଜାଗାସର 
ପେଞ୍ଚକି ିସମାସତ୍ ଏସତ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେ କଳ୍ପନା ବ ିକରେିବନ।ି ସମା ଝଅିକୁ ବାବାଙ୍କ େସି୍ପଟାଲସର ଅପସରସନ କରକି ି
ଆଣିଲି।ସମା ପାଖସର ସବର୍ ିଟଙ୍କା ବ ିନଥିଲା ସେ ଅନୟ ସକୌଣସ ିଜାଗାସର ଅପସରସନ କରିବା ପାଇଁ ସେସଲ ବାବାଙ୍କ 
କୃପାରୁ  ସମାର ସସଠାସର କଛି ିବ ିଖର୍ଚ୍ଶ ସେଲାନ ିଅପସରସନ ପାଇ,ଁବାବାଙ୍କ ଆର୍ୀବଶାଦ ରୁ ସବୁ ଠକିସର ସେଇଗଲା। ସମା 
ଝଅି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ସୁସ୍ଥ ସେଇଗଲା । ଆଜ ିବ ିସକସବ ସକୌଣସ ିଅସୁବଧିା ସେସଲ ମଁ ୁସବୁସବସଳ ବାବାଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର ିକୁସେ ବାବା 
ମଁ ୁଓ ସମା ପରବିାରର ସମସସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତ୍ସଳ ସଦା ସବଶଦା ଅପିତ୍,ଓ କ୍ଷଣିକ ସର ବାବା ସମାର ସବୁ ଦୁୁଃଖ ଓ ବପିର୍ତ୍ତି 
କୁ ଦୂର କରଦିଅିନ୍ତ ି । ସତ୍ଣୁ ମଁ ୁ ଓ ସମା ପରବିାରର ସମସସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦମସର ଆମ ଜୀବନ ଅପଶଣ କରୁଛୁ ସଦା 
ସବଶଦା ଆମ ସେ ଏେ ିଭଳ ିଭାବସର ରେଥିାନୁ୍ତ।  
 
ର୍ୂରି୍ଣ୍ଣମା ବବାଷ, 
ଭୁବବନଶ୍ଵର  
 

କରୁଣା ସାଗର 
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ମଁ ୁ ଶ୍ରୀ ସସନ୍ତାଷ କୁମାର ପତ୍ ି
ସମା ଅନୁଭୁତ୍ରୁି ପସଦ 
ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତ୍ ିନମିସନ୍ତ 
ପ୍ରକାର୍ କରୁଅଛ ି । ମଁ ୁ ଜସଣ 
େୃଦ ସରାଗୀ । େଠାତ୍ ସମାର 
ସଦେ ଖରାପ ସେଲା । ମଁ ୁସମା 
ସରାଗ ନରିାକରଣ ନମିସନ୍ତ 

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ୋଇ ନାନାପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କଲା 
ପସର ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲି ସେ ସମାର ବେୁତ୍ ବଡ ଅପସରସନ 
ସେବ । ଡାକ୍ତର କେସିଲ ସମାର ସଗାଟଏି ଭାଲବ ବଦଳାେିବ । 
ସସଥି ନମିସନ୍ତ ବେୁତ୍ ଅଥଶର ଆବର୍ୟକତ୍ା ପଡବି । ମଁ ୁ ଜସଣ 
ଅତ୍ରି୍ୟ ଗରବି ସଲାକ । ଏସତ୍ ଗୁଡାଏ ସମାଟ ଅଙ୍କର ଅଥଶ 
ସମା ପାଖସର ନ ଥିଲା । ସସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଜାଣଥିିଲି ସେ ଏସତ୍ 
ବଡ ଅପସରସନ ସୋଇପାରବି ନାେ ିଁ । ସମାର ସଗାଟଏି ସଛାଟ 
ସଦାକାନ ଥିଲା । ସଦାକାନରୁ ପ୍ରତ୍ଦିନି ସେତ୍କି ି ଅଥଶ ଉପାଜଶନ 
କରୁଥିଲି, ସସେ ିଅଥଶକୁ ନକିଟସ୍ଥ ର୍ବି ମନ୍ଦରିକୁ ୋଇ ଠାକୁରଙୁ୍କ 
ଦର୍ଶନ କଲାପସର ସସଠାସର ଥିବା ଦରଦି୍ର ନାରାୟଣମାନଙୁ୍କ 
ସମାର ସଞ୍ଚତି୍ ଅଥଶ ଦାନ କର ିସଦଉଥିଲି । କାରଣ ମଁ ୁସବର୍ଦିନି 
ସଂସାରସର ବଞ୍ଚ ି ରେପିରବି ି ନାେ ିଁ । ଏେପିର ି ଭାସବ କଛିଦିନି 
ବତି୍ଗିଲା । ମନ ଦୁୁଃଖସର ଥାଏ । ମସନ ମସନ ମଁ ୁସମା ସରାଗ 
ନରିକରଣସନ୍ତ ଜଣାଉଥାଏ । ଦସିନ ମଁୁ ମନ୍ଦରିରୁ ସେରବିା 
ସବସଳ େଠାତ୍ ଜସଣ ଭଦ୍ରସଲାକଙ୍କ ସେତି୍ ସମାର ସାକ୍ଷାତ୍ 
ସେଲା । ମଁ ୁ ସମାର ସରାଗ ବଷିୟସର ତ୍ାଙୁ୍କ ଜଣାଇଲି । ସସ 
ମୋର୍ୟ ସମାସତ୍ ଆଶ୍ୱସନା ସଦଇ କେସିଲ, ତୁ୍ସମ ବୟସ୍ତ 
େୁଅନାେିଁ । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସର ଦୃଢ ବଶି୍ୱାସ ରଖ । ସସ 
କେସିଲ ଏପର ି ଏକ ଜାଗା ଅଛ,ି ସସଠାସର ଏେ ି ସରାଗ 
ନରିାକରଣ ନମିସନ୍ତ ସବୁକଛି ି ମାଗଣାସର େୁଏ । ଏଣୁ ତୁ୍ସମ 
ତୁ୍ମର କାଗଜପତ୍ର ସମାସତ୍ ଦଅି, ମଁ ୁ ସସଠାକୁ ଏସବୁ ପସଠଇ 
ସଦବ ି । ସସ ସମାର ପରୀକ୍ଷା କରାୋଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରଗୁଡକି 
ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ି ପଠାଇସଲ । ସସଠାରୁ ୨୦୦୦ ମସେିା ନସଭମବର  

୨୪ତ୍ାରଖିସର ବାବାଙ୍କ େସି୍ପଟାଲ ଚଠି ି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ ଥର 
ପାଇଁ ସମାସତ୍ ଡକା ସେଲା । ମଁ ୁ ସସଠାକୁ ଗଲା ପସର, 
ସସଠାକାର ଡାକ୍ତରମାସନ ସମାର ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କରବିା 
ପସର ସମାସତ୍ ଜଣାଇସଲ ସେ ସମାର ଅପରସସନ ସେବ 
ଏବଂ ସସମାସନ ସମାସତ୍ ପୁଣ ି ଡକାଇସବ । ତ୍ା ପସର 
ସସଠାରୁ ସେରଆିସବିା ପସର ସମାସତ୍ ସକୌଣସ ି ଡାକରା 
ଆସଲିା ନାେ ିଁ ।  ଦନିକୁ ଦନି ସମା ସଦେ ଅତ୍ରି୍ୟ ଖରାପ 
ସେବାକୁ ଲାଗିଲା । ତ୍ା ପସର ପୁଣ ିଠାସର ବାବାଙ୍କ େସି୍ପଟାଲକୁ 
ଗଲି । କନୁି୍ତ ଡାକ୍ତରମାସନ ଏସବ ସମାର ନମବର ଆସନିାେ ିଁ 
ଏବଂ ସମାର ଏସବ ଅପସରସନ ସୋଇପାରବି ନାେ ିଁ ସବାଲି 
କେସିଲ । ତୁ୍ସମ ବାୋସର ଅପସରସନ କରାଇନଅି । ଏକଥା 
ର୍ୁଣ ିସମାର ମାନସକି ଅବସ୍ଥା ବେୁତ୍ ଖରାପ ସୋଇଗଲା । ମଁ ୁ
କାନ୍ଦ ିକାନ୍ଦ ିଭଗବାନଙୁ୍କ ସାଇ କୁଳବନ୍ତ େଲସର ଦର୍ଶନ କରବିା 
ପାଇଁ ୋଇ ବସଲିି । ବାବାଙୁ୍କ ଦର୍ଶନ କର ିସମାର ଆଖିରୁ ଧାର 
ଧାର ଲୁେ ବେେିାଉଥିଲା । ବାବା ସମା ପାଖକୁ ଆସ ିେସ େସ 
ବଦନସର ତ୍ାଙ୍କର ଶ୍ରୀେସ୍ତ ସମା ମଣୁ୍ଡସର ରଖିସଲ ଏବଂ 
ତ୍ାପସର ଦର୍ଶନ ସଦଇ ଚାଲିଗସଲ । ସସେ ି ସମୟସର ଏକ 
ଅଦୃର୍ୟ ର୍କି୍ତ ସମା ର୍ରୀରର ସମସ୍ତ ଅେପ୍ରସତ୍ୟେସର ସଖଳ ି
ଗଲା । ମସନ ସେଲା ସେପର ି ଏକ ପବଶତ୍ ସମାର ମଣୁ୍ଡରୁ 
ଖସଗିଲା । ମଁ ୁସସୁ୍ଥ ସୋଇଗଲି । ୧୫ ଦନି ପସର ବାବାଙ୍କ 
େସି୍ପଟାଲରୁ ସମା ନକିଟକୁ ଏକ ଚଠି ିଆସଲିା ସମାର ସସଠାସର 
ଅପସରସନ ସେବ ସବାଲି । ସସଠାସର ପେଞ୍ଚବିା ପସର 
ସମାର େୃଦସରାଗର ଅପସରସନ ସେଲା । ମଁ ୁ ଖବୁ ର୍ୀଘ୍ର 
ଆସରାଗୟ ଲାଭ କଲି । ଏସବ ମଁ ୁସମ୍ପୂଣଶ ସସୁ୍ଥ ଅଛ ି। ବାବାଙ୍କ 
ସେଠନସର ଜସଣ ସକି୍ରୟ କମଶୀ ଭାସବ କମଶ ସମ୍ପାଦନ 
କରୁଥିବା ସେତି୍ ସାଇ ଜଲି୍ଲା ଭଦ୍ରକ-୨ର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ 
ପୂଣଶାେ ବସତ୍ ିକାେଶକ୍ରମର ଦାୟୀତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛ ି। 
 

ଶ୍ରୀ ସବନ୍ତାଷ  କୁମାର  ର୍ତ,ି 
ଜଲି୍ଲା SRP ନବିପାହକ, ଭଦ୍ରକ-୨  

ବମା ଅନୁଭୁତରୁି ର୍ବଦ 
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ଆନନ୍ଦମୟ ସାଇ 
ଅନୁଭୁତ୍ ିସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ଆଜ ିବଶି୍ୱର ସବଶସଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ । ସମା ନଜିସ୍ଵ ଅନୁଭୁତ୍ରୁି କଛି ି
ଏଠାସର ପରସି ସଦବାର ସୁସୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଆଜ ିମଁ ୁଧନୟ । 
  

“କ ିସୁନ୍ଦର ଆହା କ ିଆନନ୍ଦମୟ ଏହ ିବଶିାଳ ସଂସାର 
ଧନୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହମିା ତୁମର ଅବେ ଅନନ୍ତ ଅର୍ାର” 

 
ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଭକ୍ତକବ ି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସଗାଟଏି ଉକି୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ େୃଦୟସର ଏକ ଅପୂବଶ 
ର୍େିରଣ ସଷିୃ୍ଟ କସର, ସବଶ ଘସଟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସି୍ଥତ୍ ି ସୁଚାଇ ଦଏି । ଅଥଶାତ୍ “େତ୍ର 
ଜୀବ ତ୍ତ୍ର ର୍ବି”, ଅଥଶାତ୍ ଏେ ିବରି୍ାଳ ସଷିୃ୍ଟ ଭିତ୍ସର ଆସମ ଏକ କୁ୍ଷଦ୍ରାତ୍ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ମାତ୍ର, 

ୋୋର ନାମ ମଣିଷ, ରୁ୍ଦ୍ଧାତ୍ମା ସଚୈତ୍ନୟ ସତ୍ଵାଧିକାରୀ “ଅମତୃ୍ସୟ ପୁତ୍ରୁଃ”।  
 ଅବତ୍ାରୀ ପୁରୁଷ ସୋଗଜନମା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଅନନୟ ଭକି୍ତସର େିଏ ନଜିକୁ ନେୁିକ୍ତ କରଛି ି ସସ ମଧ୍ୟ 
ମୋପୁରୁଷ ପଦବାଚୟ, କାରଣ େିଏ ବାବାଙ୍କ ଭକି୍ତସର ଜଡତି୍ େୁଏ, ସସ ସସବା ଧମଶକୁ ଆପସଣଇ ନଏି । ତ୍ାୋର େୃଦୟ 
ସବଶଦା ସତ୍ୟ, ର୍ାନ୍ତ,ି ଦୟା, କ୍ଷମା ଆଦ ି ମେନୀୟ ଗୁଣସର ସୁରଭିତ୍ େୁଏ । ଏୋ ସମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୁତ୍ରି ପରମ ସାକ୍ଷୀ 
ତ୍ନମଧ୍ୟରୁ ବଲାେୀରସି୍ଥତ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସମିତ୍ ିଅନୟତ୍ମ, ସେଉଁଠାସର ପାଦ ସଦସଲ େିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ିଭକି୍ତ, ସେେ, 
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ  ସସବା ମସନାଭାବ ଆସପ ଆସପ େୃଦୟସର ସଂଚାର ସୋଇଥାଏ ।  
 ସ୍ଵାସ୍ଥୟ େିଁ ସମ୍ପଦ, ର୍ରୀର ସୁସ୍ଥ ରେସିଲ ମନ ସୁସ୍ଥ ରସେ । ଏଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ଟି ି ସସାପାନସର ର୍ରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ 
ରଖିବାକୁ ପଡବି । ଏୋକୁ ଆଖି ଆଗସର ରଖି ଆଜରି ଦୁନଆିସର େୃଦସରାଗସର କବଳତି୍ ସେଉଥିବା, ଖର୍ଚ୍ଶାନ୍ତ ସେଉଥିବା 
ସରାଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସମିତ୍ ିପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାସର େୃଦସରାଗ ର ପରୀକ୍ଷା ସେତି୍ ଔଷଧ ବତି୍ରଣ ସସବା 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ଏକ ଅନନୟ ଉଦାେରଣ ଅସଟ ।  
 ଏେ ିସାଇ ସମିତ୍ରି ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସଦଖିସଲ ସତ୍ସର ମନସର ଅଜସ୍ର ସମ୍ମାନ ଜାଗିଉସଠ, ସସବଶାପରି ରସରାଜ ଠାକୁର 
ଭାଇଙ୍କ ସ୍ଵାଗତ୍ ସର୍ୈଳୀ, ରଘୁ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ର ନମସ୍କାର, େର ିଭାଇଙ୍କ ମିଠା ସମ୍ଭାଷଣ, ଅମସରନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଦୁରଭାଷ ମାଧ୍ୟମସର 
ସୂଚନା ତ୍ଥା ଅନୟାନୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ମିଠା େସସର ଆପାୟିତ୍ କରବିା ତ୍ଥା ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ସେେସ୍ପର୍ଶ ମନସର ସସବା ତ୍ଥା 
ର୍ାନ୍ତରି ସୁନ୍ଦର ବାତ୍ାବରଣ ବଶି୍ୱ ଭାତୃ୍ତ୍ଵର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସଷିୃ୍ଟ କସର । ସତ୍ସର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ଏେପିର ିସସବା ମନ୍ତ୍ରସର ଉଦ୍ଭାସତି୍ 
ସେଉ । ବାସ୍ତବକି ସାଇ ସମିତ୍ରୁି ଏେ ିର୍କି୍ଷା ମିସଳ ସେ – 
 

“ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ସିନା ଲ୍ଭିଛ ିଏହ ିଜୀବନ  
ଜଗତ ବଲି୍ୟ ବହାଇଗବଲ୍ ଭାଇ ଜୀବନ ବମା ଅକାରଣ”  

ଅନୁପି୍ରୟା ମିଶ୍ର,  
ବଲ୍ାଙ୍ଗୀର  



ହୃଦୟ  ଦର୍ପଣ  

-: 26 :- Sri Sathya Sai Seva Organisations, Odisha 

ମାନବ ବସବା ହିଁ ମାଧବ ବସବା 
ବାବା କେନ୍ତ ି “ମାନବ ସସବା େିଁ ମାଧବ ସସବା”, ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଅସୀମ କରୁଣାରୁ 
ସମିତ୍ସର SRP ସର ଦାୟିତ୍ଵ ସନବାର ସୁସୋଗ ପାଇଲି । ଏେ ିଦାୟିତ୍ଵ ସମାର 
ଜୀବନର ଚଳଣିସର ଏକ ବୃେତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତଶନ ଆଣିଥିଲା । ସରାଗୀମାନଙ୍କ ସେତି୍ 
ସୋଗାସୋଗସର ପ୍ରାଥମିକ ପେଶୟାୟସର ଅନୁଭବ କଲି ସସମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ି
ଭକି୍ତ ।  ସମାର ସାଇରାମ ଉର୍ଚ୍ାରଣସର ମଁ ୁ ରୁଗଣ ସଦବ ସ୍ଵରୂପ ନାରାୟଣଙୁ୍କ 
ସଭଟବିା ପାଇଁ ପ୍ରସତ୍ୟକ ଦନି ତ୍ତ୍ପର ଥିଲି । ଠକିଣା ପଚାର ିସସମାନଙ୍କ ଘସର 
ପେଞ୍ଚଲିା ପସର ମଁୁ ବ ି ସସମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଛି ି ର୍ଖିିଲି । ସସମାସନ ଆମକୁ 
ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନିଧିି ରୂସପ ଭକି୍ତ ପୂବଶକ ସଦଖଥୁିସଲ । ଭଗବାନଙୁ୍କ କୃତ୍ଜ୍ଞତ୍ା 
ଜଣାଉଥିସଲ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତ ି କେ ି ନଜିକୁ ଧନୟ ମାସନ 
କରୁଥିସଲ । ସମିତ୍ସିର ଆଜକୁ ସଦଢ ବଷଶ SRP ଦାୟିତ୍ଵସର କାମ କରବିା 
ଭିତ୍ସର ଅସନକ ଅବସି୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୁତ୍ ି ପାଇଛ ି । ତ୍ନମଧ୍ୟରୁ ସଗାଟଏି 
ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟସର ରଖୁଛ ି।  
 ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସମିତ୍ ିଖାଇରର ଗରସେ ଗ୍ରାମର SRP ସରାଗୀ ଗସଣର୍ ସସଠୀଙ୍କ ଘସର ପେଞ୍ଚଥିିଲୁ । ଆମ 
ପରଚିୟ ଆସମ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନରୁ ଆସଥିିଲୁ ସବାଲି କେଲୁି । ସସ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ସଦସଲ ଏବଂ ସସ ଭାଇ ଘସର 
ନ ଥିସଲ । ତ୍ାଙ୍କ ଘରୁ ସମାବାଇଲ ନମବର ସନଇ ଆସମ ସସ ଭାଇଙୁ୍କ ସୋନ କରଥିିଲୁ । ସସ ଭାଇ ସସେ ସସେ ପେଞ୍ଚଥିିସଲ  
ଏବଂ ଆସମ ସତ୍ୟସାଇ ସମିତ୍ ିଖାଇରରୁ ଆସଥିିଲୁ ସବାଲି କେଲୁି । ସସ େଠାତ୍ ଆମକୁ ସାଇରାମ କେସିଲ ଏବଂ ସସ ସସେ 
ସସେ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଆଣୁ୍ଠ ମାଡ ିଜୁୋର ସେସଲ । ଭଗବାନ ତ୍ାଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତ ିସବାଲି କେସିଲ । ଠାକୁର ଘସର ଭଗବାନଙ୍କ 
ବଗି୍ରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତ,ି ସଦଖାଇସଲ ଏବଂ ପ୍ରସତ୍ୟକ ଦନି ସସ ମଣୁ୍ଡସର ବଭୁିତ୍ ି ଲଗାଉଛନ୍ତ ି ଓ ତ୍ାୋକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂସପ 
ଖାଉଛନ୍ତ ିସବାଲି କେସିଲ । ସସ White Fieldସର ଅପସରସନ ସୋଇଥିସଲ ଏବଂ ଡ. ପି. ସକ. ଦାର୍ ସାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ 
ପାଆନ୍ତ ିକେସିଲ ।  ତ୍ାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସସ ଦ୍ଵତି୍ୀୟ ଭଗବାନ ସବାଲି କେସିଲ । ସସ ଦୁଇ ବଷଶ ସେଲା ସଚକ-ଅପ୍ ସେବା ପାଇଁ ୋଇ 
ପାରୁନାୋନ୍ତ ିସବାଲି କେସିଲ । ଆସମ ତ୍ାଙୁ୍କ ଭୁବସନଶ୍ୱରସର ଡ. ପି. ସକ. ଦାର୍ ସାର ରେୁଛନ୍ତ ିସବାଲି କେଲୁି । ସସଠ ିମଧ୍ୟ 
ତୁ୍ସମ ନଜିର ସଦେ ସଦଖାଇପାରବି ସବାଲି କେଲୁି ଏବଂ ସସ ଭାଇ କେସିଲ, ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଲ, 
ସସମାନଙୁ୍କ ଆସମ ବେୁତ୍ ଭଲ ପାଉ ।  
SRP କାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ଆମକୁ ତ୍ାଙ୍କ ସେତି୍ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତ,ି ୋୋକ ିଏେ ିସରାଗୀମାସନ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ 
ଦୂତ୍ ଭାବ ିନତ୍ମସ୍ତକ ସେଉଛନ୍ତ ି। ସତ୍ଣୁ ସମାର ସମସ୍ତ SRP ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରାଧ ଭଗବାନ ସଦଇଥିବା ଦାୟିତ୍ଵ ଆସମ 
ସପ୍ରମର ସେତି୍ କରି ବଭୁି କୃପା ଲାଭ କରିବା । 
ରବମଶ ସୁତାର, 
SRP Volunteer, Balasore-1 
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ବସବା ହିଁ ଧମପ ବସବା ହିଁ କମପ 
ସସବାର ପ୍ରତ୍ମିରୂ୍ତ୍ତ ିଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ସ୍ମରଣମ । ସସବା ସେଉଛ ିମଣଷିର ଜୀବନ ବ୍ରତ୍ କାରଣ 
ସସବା କସଲ ଅନୟକୁ ନଜିକୁ େ ିଁ ର୍ାନ୍ତ ିମଳିଥିାଏ । ସତ୍ଣୁ ପ୍ରସତ୍ୟକ ବୟକି୍ତ ସସବା କରବିା କଥା । 
ଏେ ିସସବା ଧମଶର ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଉଦାେରଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସମତି୍ ି।  
ସସମାସନ ନସିଜ ସସୁ୍ଥ ରେ ିଅନୟକୁ ସସୁ୍ଥ ରଖି ଜୀବନ ବସିତ୍ଇଥାନ୍ତ ି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ 
ବାବାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରବିା ବନ୍ଦନୀୟ ଅସଟ । ବଲାେୀର ଜଲି୍ଲାର ରୁଗୁଡପିଡା ଠାସର ରେଛି ିଶ୍ରୀ  
ସତ୍ୟସାଇ ସସବା ସମିତ୍ ି। ମଁ ୁଜସଣ େୃଦ ସରାଗୀ ।  ସମତି୍ ିତ୍ରେରୁ ଏଠାସର ବେୁତ୍ ପ୍ରକାର 
ସବୁଧିା ମଳୁିଛ ି । ଆସମ ସମସସ୍ତ ଏଠାକୁ ଖସୁସିର ୋଉଛୁ ଓ ଆନନ୍ଦସର ଆସଛୁୁ । ଆମର 
ସସବାଦଳ ଭାଇମାସନ ଆମକୁ ବେୁତ୍ ଧ୍ୟାନ ସଦଇଥାନ୍ତ ିଓ ସମଡସିନି, ଇସେକ୍ସନ ସବୁ ୋୋର 
ଅସବୁଧିା ଥାଏ ସସମାନଙୁ୍କ ସୋଗାଇ ସଦଇଥାନ୍ତ ି। ଆଜ ିମଁ ୁସୁସ୍ଥ ଅଛତି୍ ସାଇ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ । 
ଏେ ିସମିତ୍କୁି ବେୁତ୍ ଦୂରରୁ େୃଦସରାଗୀମାସନ ଆସଛୁନ୍ତ ି। ଏଠାସର ସସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, 

ବିଡସପ୍ରସର ଓ ଓଜନ ସଚକ କରାୋଇଥାଏ । ତ୍ାପସର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେତି୍ ଭିଡଓି conference ଦ୍ଵାରା ରସିପାର୍ଟଶ ପ୍ରଦାନ 
କରାୋଇଥାଏ । ସାଇ ସମତି୍ ି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବେୁତ୍ ସାୋଜୟ ମଳୁିଛ ି। ମଁୁ ପ୍ରତ୍ ିମାସର ୨୧ ଦନି ପସର PT INR ସଟଷ୍ଟ ପାଇଁ 
ବଲାେୀର ୋଉଥିଲି । ୨୦୦୫ ରୁ ସସସତ୍ସବସଳ ସାଇ ସମତି୍ସିର ବିଡ ପରୀକ୍ଷା ସେଉ ନଥିଲା । Aditya Care େସି୍ପଟାଲ 
ସାମନାସର ସଟଷ୍ଟ କରୁଥିଲି । କନୁି୍ତ ରସିପାର୍ଟଶ ସର କଛି ି ଜଣାପଡୁ ନଥିଲା । ସମଡସିନି ସକମତି୍ ି ଖାଇବ ି ଜାଣୁ ନ ଥିଲି । ସସମିତ୍ ି
ସମଡସିନି ଆଣିକ ିଖାଉଥିଲି । ୨୦୧୯ ରୁ ଆମର ବଲାେୀରସର ସାଇ ସମିତ୍ ି ସଂଗଠନସର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସେବ ଦ୍ଵାରା ଆସମ 
ସସଠାକୁ ଗଲାପସର ସମାର ଖର୍ଚ୍ଶ ବ ିକମ ଓ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସସମାସନ ସଦଉଛନ୍ତ ିଏବଂ ଡାକ୍ତରର ଭିଡଓି conference ସର 
ରସିପାର୍ଟଶ ସଚକ କରୁଛନ୍ତ ିଆଉ ସମଡସିନି ମଧ୍ୟ ସକଉଁଟା ଖାଇବ ିସକଉଁଟା ନାେ ିଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦଅିନ୍ତ ି। ସମାର INR ବେୁତ୍ 
କମଥିଲା । ୧୯.୧୨.୨୦୨୧ ରବବିାର ଦନି ମଁ ୁସାଇ ସମତି୍ ିସଂଗଠନକୁ ୋଇଥିଲି । ଡାକ୍ତର ସମାର ରସିପାର୍ଟଶ ସଚକ କର ିକେସିଲ 
କ ିେଠାତ୍ ବନ୍ଦନା ତୁ୍ମକୁ ସଗାଟଏି ଇସେକ୍ସନ ସନବାକୁ ପଡବି, ମଁ ୁନୀରବ ସୋଇପଡଲିି ଆଉ ର୍ାନ୍ତ ସୋଇଗଲି । ସସବାଦଳ ଭାଇ 
ଆମର କେସିଲ ଇସେକ୍ସନ ତୁ୍ସମ ଆଣପିାରବି, ମଁ ୁକେଲିି ନାେ ିଁ, ସମା ପାଖସର ପଇସା ନାେଁ । ଇସେକ୍ସନର ମଲୂୟ ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ମଁ ୁ
ସକଉଁଠୁ ପାଇବ ି। ତ୍ାପସର ଆମର ସସବାଦଳ ଭାଇମାସନ କଥାବାର୍ତ୍ତଶା ସେଇ ସମା ପାଇଁ ଇସେକ୍ସନର ବୟବସ୍ତା କସଲ । ଡାକ୍ତର 
ଇସେକ୍ସନ ସଦଲାପସର ଆଉ ସଗାଟଏି ଇସେକ୍ସନ ୨୦ ତ୍ାରଖି ସର ସନବ, ଏୋ ସମା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସବାଲି କେସିଲ । ଆେୁର ି
ସମାସତ୍ ଚନି୍ତା ଲାଗିଲା ସମା ପାଖସର ତ୍ା ଏସତ୍ ପଇସା ନାେ ିଆଉ ସକମିତ୍ ିକରବି ିକଣ କରବି ିସବାଲି ଭାବୁଥାଏ । ସସବାଦଳ ଭାଇ 
ଜସଣ ଆସ ିକେସିଲ ବନ୍ଦନା ମଁୁ କେସିଦଉଛ ିତୁ୍ସମ ମଡିମଲ ସମଡସିନି ସଷ୍ଟାରରୁ ଇସେକ୍ସନ ଆଣିକ ିକାଲି ତୁ୍ମକୁ ସଦଇସଦବ ସବାଲି 
ସମାସତ୍ କେସିଲ । ସମା ସାମନାସର େିଁ ସସେ ିସମଡସିନି ସଷ୍ଟାରକୁ ସୋନ କର ିକେସିଲ ସେ ଆଉ ସଗାଟଏି  ଇସେକ୍ସନ ଦରକାର ଅଛ ି
। କାଲି ବନ୍ଦନା ତୁ୍ମ ପାଖକୁ ଗସଲ ତ୍ାଙୁ୍କ ଇସେକ୍ସନ ସଦବ, ତ୍ାଙ୍କ ପାଖରୁ କଛି ିପଇସା ମାଗିବ ନାେଁ । ତ୍ାପସର ମଁୁ ଘରକୁ ପସଳଈ 
ଆସଲିି । ୨୦ ତ୍ାରଖି ଦନି ମଁ ୁ ୯.୩୦ମନିଟି ସର ମଡିମଲ ସମଡସିନି ସଷ୍ଟାରକୁ ପେଞ୍ଚ ି କେଲିି କ ି କାଲି ସାଇ ମନ୍ଦରିରୁ ସୋନ 
କରଥିିସଲ ଇସେକ୍ସନ ପାଇଁ ।  ସମଡସିନି ସଷ୍ଟାର ସସେ ସସେ ଫି୍ରଜରୁ ଇସେକ୍ସନ ବାୋର କର ିସମାସତ୍ େସ୍ତାନ୍ତର କସଲ । ତ୍ାପସର 
୧୦ଟାସର ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିଇସେକ୍ସନ ସନଲି । ଏମିତ୍ ିସକଉଁ ଜାଗାସର ସାୋଜୟ ମିସଳ କ ି? ପ୍ରସତ୍ୟକ ସସବାଦଳ ଭାଇଙ୍କ 
େୃଦୟସର ସାଇ ବାବା େ ିଁ ଅଛନ୍ତ ି। ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମଁ ୁଆଜ ିଭଲସର ଅଛ ି।  
ବନ୍ଦନା ବସଠ, 
ବଲ୍ାଙ୍ଗୀର 
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କୃର୍ାମୟ ସାଇ 
ମଁ ୁ କୁମାରୀ ସରୁ୍ୀଳା ପ୍ରଧାନ । ସମାର ବୟସ ୩୩ । ପିପିଲିମାଳ ଗାଁ ସର ରସେ । ମଁ ୁ
୩ବଷଶ ପୂବଶରୁ ରାଜସକାଟସି୍ଥତ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ୋଟଶ େସି୍ପଟାଲସର ର୍ଲୟ ଚକିତି୍ସା ସୋଇ 
ସେରଛି ି। ଚକିତି୍ସା ପୂବଶରୁ ମଁୁ ଘରର କାମ କରବିା ସମୟସର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଚଲାବୁଲା କସଲ 
ମଧ୍ୟ ମଁୁ ଧଇଁସଇଁ ସୋଇୋଏ । କାେିଁକ ିଏମତି୍ ିସେଉଛ ିସବାଲି ମଁୁ ନକିଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା 
କୁ  ୋଇଥିଲି । ସସଠାସର ପରୀକ୍ଷା କଲାପସର ଜାଣଲିି ସମାର େୃଦସରାଗ ଅଛ ି । ମଁ ୁ
ସେସେତୁ୍ ଗରୀବ ପରବିାର ର , ଚକିତି୍ସା କରବିା ପାଇଁ ସମାର ଆଥକି ସମବଳ ନଥିଲା । 
ଆଉ ମଁ ୁ ନଜିକୁ ସନଇ ଚନି୍ତତି୍ ଥିଲି । ପସର ସବଲପାୋଡ  ସ୍ଥିତ୍ ସତ୍ୟସାଇ ସମତି୍ ି ର 
ଅଚୁୟତ୍ାନନ୍ଦ ଭାଇ ଏବଂ ସଦେୁରୀ ମଉସା ଏେ ିଖବର ପାଇ ସମାସତ୍ ସଦଖା କରବିା ପାଇଁ 
ଆସଥିିସଲ । ତ୍ାଙ୍କ ସେସୋଗ କ୍ରସମ ତ୍ା ୦୩/୦୧/୨୦୧୮ ସର  େୃଦକକ୍ଷ ସର ର୍ଲୟ 
ଚକିତି୍ସା ସୋଇ  ସେରଛି ି। ନୟିମତି୍ ଭାବସର ଔଷଧ ଖାଉଅଛ ି । ଏସବ ନଜିକୁ ସସୁ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛ ି। ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ସକୌଣସ ି
ସବୁଧିା ସୁସୋଗ ନ ଥିବା ସବସଳ ସେଉଁ ସେସୋଗ ର ୋତ୍ ସତ୍ୟସାଇ ସମିତ୍ ିର ଭାଇ ମାସନ ୋତ୍ ବସେଇସଲ ଏୋ ନଶିି୍ଚତ୍ 
ଭାବସର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରୁ କଛି ିକମ ନୁସେଁ । ମଁ ୁଏେ ିକୃପା ପାଇଁ ଭଗବାନ 
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦପଦମସର  ଅସର୍ଷ ଅସର୍ଷ କୁତ୍ଜ୍ଞତ୍ା ଜଣାଉଛ ିଏବଂ ସକାଟ ିସକାଟ ିପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛ ି।  
ସଶୁୀଳା ପ୍ରଧାନ, ଝାରସଗୁୁଡା 
 

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶଷି 
ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ୀବଶାଦରୁ ମଁୁ ଆଜ ି କଥାମସତ୍ କେ ି ପାରୁଛ ି । ୧୯୯୮ସର ଅପସରସନ 
ପାଇଁ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି । ୋୋର କୃପା ସ୍ଵରୂପ ୨୦୦୪ 
ମସିୋସର ଚଠିି ଆସିଲା । ୨୦୦୫ ମସିୋସର ଅପସରସନ ଅପସରସନ ସୋଇ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ 
କରୁଣାରୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛ ି । ସମା ଜୀବନର ସଗାଟଏି ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତ୍କୁି ମଁୁ ବର୍ଣ୍ଶନା କରୁଛ ି । 
ଥସର ଗସଣର୍ ମନ୍ଦରି ଭିତ୍ସର ରୂ୍ନୟ ସଚୌକସିର ଅଦୁ୍ଭତ୍ ପ୍ରକାରର ବଭୂିତ୍ ି ସଷିୃ୍ଟ ସେବା 
ସଦଖିଥିଲି । ସସତ୍ ସେପରି ଭଗବାନ ସସଠାସର ଉପସି୍ଥତ୍ ଅଛନ୍ତ ି । ଅନୟ ଏକ ଅନୁଭୂତ୍ ି
ସେନସର ଆସିଲାସବସଳ ଜସଣ ସଲାକ ସଲାକ ସମା ପାଖସର ଠଆି ସୋଇ ପୁଣି କୁଆସଡ 
ଉଭା ସୋଇଗସଲ । ତ୍ାୋ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି । ପ୍ରଭୁ ସବାଧ େୁଏ ଆସଥିିସଲ । ଭଗବାନ 
ବାବା ଥସର ସବୋଲୁରରୁ କାରସର ଆସୁଥିସଲ ।ସମସସ୍ତ ଗାଡକୁି ଛୁଇଁବାକୁ ସଚଷ୍ଟା 

କରୁଥିସଲ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସଦୌଡୁଥିଲି । ଜସଣ ସସବାଦଳ ଭାଇ ସମାସତ୍ ଭିଡ ିଧରସିଲ । ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରବିାର 
ଆର୍ୀବଶାଦ ସ୍ଵରୂପ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚକିତି୍ସାରୁ ଜଣାଗଲା ମଁୁ ପରୁା ସୁସ୍ଥ । ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ସେସୋଗ ରେଥିିଲା, ବସିର୍ଷ କର ି
ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ବେୁତ୍ ଭଲସର ଏବଂ ଆନନ୍ଦସର ଅଛ ି। 
ଶଶଭୂିଷଣ ସାହୁ, ବକନୁ୍ଦଝର - ୨ 



ହୃଦୟ  ଦର୍ପଣ  
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ଅନୁଭବ ଅନୁଭୁତରି 
କଛି ି ଦନି ତ୍ସଳ ଆମ NORTH ZONE SRP INCHARGE ସେୟ ଭାଇ ସମାସତ୍ 
SRP ବଷିୟସର କଛି ି ଅନୁଭୂତ୍ ି ସଲଖିବାକୁ କେସିଲ । ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ର୍ୁଣବିା ପସର 
କଛି ିସମୟ ଚନି୍ତାସର ପଡଗିଲି ଭାବଲିି କଣ ସଲଖିବ?ି ସକଉଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରବି?ି   
ଏୋ ର୍ବ୍ଦସର ବୟାଖୟା କର ିସେବାପର ିଅନୁଭୂତ୍ ିନୁସେଁ l ତ୍ଥାପି  ସଚଷ୍ଟା କରବି ିଏେ ି
ଦବିୟ ଅନୁଭୂତ୍କୁି ର୍ବ୍ଦର ରୂପ ସଦବା ପାଇଁ । 
 କଛି ି ବଷଶ ତ୍ସଳ WhatsApp ସର େସଟା ଟଏି ସଦଖିଥିଲି , କଛି ି ଭାଇ 
ଭଉଣୀଙୁ୍କ ସୋନ ଧର ିଥିବାର , ଜଜି୍ଞାସା ବଢଲିା ସସ କାେଶୟକ୍ରମଟ ିବଷିୟସର ଜାଣବିା 
ପାଇଁ । ମଁ ୁ ଆମ ଜଲି୍ଲା େୁବ ସଂସୋଜକଙୁ୍କ ପଚାରଲିି " ଭାଇ ଏଇଟା ସକଉଁ 
କାେଶୟକ୍ରମ" , ଭାଇ କେସିଲ "ପୁଟପର୍ତ୍ତ,ି ବୟେସଲାର କମିବା ରାଜସକାଟ ଆଦ ିସ୍ଵାମୀଙ୍କ 
ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସୋଇ ଆସଥିିବା େୃଦସରାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ସସମାନଙ୍କ 
ସବାସ୍ଥୟାବସ୍ଥା ବଷିୟ ସର ପଚାର ିବୁଝବିା ଓ ସସମାସନ ନଜିର ସବାସ୍ଥୟର େତ୍ନ ସନଉଛନ୍ତ ି
କ ିନାେ ିଁ ତ୍ାୋର ସଦଖା ସରଖା କରବିା ପାଇଁ ରାଜୟ ସଂଗଠନ ଏକ ଅଭିନବ କାେଶୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଛି ିSRP ନାମ ସର"। କାେଶୟକ୍ରମ 
ବଷିୟସର ର୍ୁଣବିା ପସର କାେଶୟକ୍ରମଟ ିେୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା  ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏେ ିଦବିୟ ସପ୍ରମ ପିାବନସର ସଛାଟଆି ଗୁଣୁ୍ଡଚ ିଟଏି ସେବା ପାଇଁ 
ଇଚ୍ଛା ବଳଲିା। ସମୟ ଅତ୍କି୍ରାସନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ସତ୍ସେ ,ରାଜୟ ସମି୍ମଳନୀ ,ତ୍ଥା ମିଟେି ଇତ୍ୟାଦସିର ସସେ ି ବଷିୟସର ଆସଲାଚନା 
ସେବାକୁ ଲାଗିଲା । ରାଜୟ ସମି୍ମଳନୀସର ସଘାଷଣା କରାଗଲା ସେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ େସି୍ପଟାଲରୁ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚର ସୋଇ ଥିବା  ସରାଗୀ 
ମାନଙ୍କ ର ୧୦ ବଷଶର ତ୍ାଲିକା ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ୍ ିମାନଙୁ୍କ ସପ୍ରରଣ କରାେିବ  ଏବଂ ଆମକୁ େଥା ର୍ୀଘ୍ର ୋଇ ସସମାନଙ୍କ ପାଖସର 
ପେଞ୍ଚ ିତ୍ାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝବିାକୁ ସେବ l ସମା ଜାଣତ୍ସର ବା ଅଜାଣତ୍ସର ସବାମୀ ସମାର ୋତ୍ ଧର ିଏେ ିକାେଶୟକ୍ରମ ଭିତ୍ରକୁ 
ଟାଣ ିସନସଲ । 'ୋୋ ତ୍ କରସିବ ସାଇ ତ୍ାୋ କାୋର ିମନ ସର ନାେିଁ' ବାସ୍ତବସର ଏୋ ସମା ଜୀବନସର ଏକ ନୂତ୍ନ ସପ୍ରରଣା ସଘନ ି
ଆସଲିା। ସେସତ୍ସବସଳ ରାଜୟ ସଂଗଠନରୁ ତ୍ାଲିକା ଆସଲିା ଭଦ୍ରକ - ୧ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ -୨ ର ସମସ୍ତ ସରାଗୀ ଙ୍କ ନାମ ଏକାଠ ି
ଥିଲା , ସକୌଣସ ିସଠକି୍ ଠକିଣା ନଥିଲା ଅସନକ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସକବଳ ସରାଗୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲିଖିତ୍ ସୋଇଥିଲା । ଆସମ 
ସମସସ୍ତ ବୟତ୍ବିୟସ୍ତ ସୋଇ ପଡଥିିଲୁ , ପରସିର୍ଷସର ସବାମୀ ଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଶନା କର ିପ୍ରଥମ ସରାଗୀଙୁ୍କ ସଭଟବିାକୁ ବାୋରଲୁି , ସମାର ଆଜ ିବ ି
ମାସନପସଡ ବାସସୁଦବପୁରର ନରସଂିେପୁର ଗ୍ରାମ ସରାଗୀଙ୍କ ନାମ ସଗାପାଳ ପଣ୍ଡା । ଆସମ କଛି ିଚନି୍ତା ନକର ିସରାଗୀଙୁ୍କ ସଦଖା 
କରବିାକୁ ତ୍ାଙ୍କ ଗଁା ଆଡକୁ ବାୋରଲୁି , ଗଁାକୁ ପର୍ୁ ପର୍ୁ ସେଉଁ ପ୍ରଥମ ସଦାକାନଟ ିସଦଖିଲୁ ସସଇଠ ିଅଟକ ିୋଇ ପଚାରଲୁି,  "ଭାଇ 
ସଗାପାଳ ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ଘରଟା ସକାଉଠ ିଜାଣଛିନ୍ତ ିକ ି" ? ସସ ସାସେ ସାସେ ତ୍ାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା କେସିଦସଲ ଆଉ ଆସମ ତ୍ାଙ୍କ କେବିା 
ଅନୁୋୟୀ ସକନାଲ ପାଖ ରାସ୍ତାସର ଆସଗଇ ଚାଲିଲୁ , କଛି ିବାଟ ପସର ଖାଲି ରାସ୍ତା ପଡ ିଥାଏ ଆଖ ପାଖ ସର କଛି ିନଥାଏ, ସକଇ 
ଦୂରସର ଜସଣ ମାଉସୀ ସଦଖା ସେସଲ ତ୍ାଙୁ୍କ ପଚାରଲୁି " ମାଉସୀ ସଗାପାଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରଟା ସକାଉଠ ିଜାଣଛିନ୍ତ ିକ?ି " ମାଉସୀ 
ଜଣକ ବଡ ବସି୍ମୟକର ସି୍ମତ୍ୋସୟ ସଦଉଥାନ୍ତ ି ଆମକୁ ସଦଖି l ତ୍ାଙ୍କ ମଖୁ ମଣ୍ଡଳର ଭାବ ଏପ୍ରକାରର ଥିଲା, ସସତ୍ ସେପର ି ସସ 
ଆମକୁ ଅସନକ ଆଗରୁ ଜାଣଛିନ୍ତ ି, ତ୍ାଙ୍କ ଆଖି ସର ଆନନ୍ଦ ଝଳକୁଥିଲା। ମାଉସୀ ଜଣକ ଉର୍ତ୍ତର ସର କେସିଲ "ସଗାପାଳ ପଣ୍ଡା ପା 
ସମା ନାତ୍ ି , ମଁ ୁତ୍ା ସଜସଜମା" , ମାସନ ସେଉଥିଲା ସସତ୍ ସେପର ିସବାମୀ େ ିଁ ଆମକୁ ବାଟ କସଡଇ ସନଉଥିସଲ । ସବାମୀ କେନ୍ତ ି
"ତୁ୍ସମ ସମା ଆଡକୁ ସଗାଟଏି ପାଦ ଆସଗଇସଲ ମଁ ୁ ତୁ୍ମ ଆଡକୁ ୧୦୦ ପାଦ ଆସଗଇବ"ି ଆଉ ସସଦନି ସମାସତ୍ ତ୍ାର ଜ୍ଵଳନ୍ତ 
ଉଦାେରଣ ପୁଣ ିଥସର ମିଳଥିିଲା । ପସର ଆସମ ଅନୁଭବ କଲୁ ସେ ସସ ମାଉସୀ ଜଣକ ଆମକୁ ଏସତ୍ ଆପଣାର ପର ିକାେିଁକ ିଚାେଁୁ  
ଥିସଲ , ଆମର ସବର୍ ସପାଷାକ ଧଳା ସେସ ସେ ସବକସର ସ୍କାେଶ ବୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ଠକି୍ ସସେ ିପର ି ସବର୍ ସର ସସବା ଦଳ ଭାଇ 
ମାନଙୁ୍କ ସସ ତ୍ାଙ୍କ ନାତ୍ ିଅପସରସନ ସମୟସର  ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ିସଦଖିଥିସଲ । ଆସମ ତ୍ାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ ସଦଖି ତ୍ାଙ୍କର ସମସ୍ତ 
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ପରବିାର ଅତ୍ ିଆନନ୍ଦର ସେ ଆମକୁ ସଘରଗିସଲ , ସସେ ିସଛାଟ ଛୁଆ ସଗାପାଳ ବଡ ସୋଇ ୋଇଥାଏ l ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର କୁ ୪-୫ 
ବଷଶ ବତି୍ ିୋଇଥାଏ । ଆସମ ତ୍ା ସେ ଅସନକ କଥାସେଲୁ। ତ୍ାର ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିୋତ୍ରା ତ୍ଥା  ଡାକ୍ତର ଖାନାସର ରେଣ ିସମୟର ଅନୁଭୂତ୍ ି
ବଷିୟସର ପଚାରଲୁି । ସସ କେସିଲ ସବସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାସର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଶ କର ିେୃଦସରାଗ ଭଲ କରବିାର ଆଥକି 
ସ୍ଵଚ୍ଛଳତ୍ା ତ୍ାଙ୍କ ପରବିାର ପାଖ ସର ନଥିବାରୁ ଜସଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରସମ ସସମାସନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ hospital କୁ ସଚକ୍ଅପ୍ 
ପାଇଁ ୋଇଥିସଲ। ସସଠକିାର ପରସିବର୍ ଓ ସସବାଦଳ ତ୍ଥା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ବୟବୋର ନଜି ପରବିାର ପର ିଥିଲା ସବାଲି ସସ 
କେସିଲ। ଏେପିର ିସବୁ ଖବର ବୁଝ ିଆସମ ତ୍ାଙ୍କ ଠାରୁ ସେର ିଥିଲୁ ଆଉ ସସେ ିଦନି ପର ଠାରୁ ଏେ ିକାେଶୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ ିସମାର 
ଅନୁରକି୍ତ ଆେୁର ିବଢଗିଲା , ମାସନସେଲା ବାସ୍ତବସର ସରାଗୀ ଟଏି ପାଖସର ବସ ିତ୍ା ପରବିାରର ଅତ୍ ିନଜିର ସଦସୟ ଟଏି ପର ି
ତ୍ାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝବିାସର ସେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛ ି, ତ୍ାଙ୍କ ଓଠସର ସସେ ିପ୍ରାଥଶନା ମରି୍ା େସସର ସେଉଁ ଆତ୍ମ ତୃ୍ପି୍ତ ଅଛ ିତ୍ାୋ 
ଆଉ ସକଉଁଠ ିବା ମଳିବି । ଏେ ିପର ିଜସଣ ପସର ଜସଣ SRP ସରାଗୀଙୁ୍କ ସଭଟବିା ଆରମ୍ଭ କଲୁ  ଆସଗଇ ଚାଲିଥାଏ। ସମାର 
ସେସେତୁ୍ ସବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସର ଚାକରି ି ସତ୍ଣୁ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳ ିସେଉଥାଏ , କନୁି୍ତ ମଁ ୁ ସେଉଁଠ ି କୁ ବ ିୋଏ ନା କାେ ିଁକ ି
ମନସର ସବୁସବସଳ ଏେ ିକଥାଟ ିଥାଏ , ସକସବ ସଗାସଟ ଛୁଟଦିନି ମଳିସିଲ େୁବ ସଂସୋଜକ ସେୟ ଭାଇଙ୍କ ସେ ମରି୍ ିSRP 

ସରାଗୀଙ୍କ ଘର ବୁଲିବାକୁ ବାୋର ିପଡୁ। ଏେପିର ିଦସିନ ଅେିସ କାେଶୟସର ସଗାଟଏି ଗଁାସର ୋଇ ପେଞ୍ଚଲିି, ଜସଣ ମସୁଲମାନ 
ଭାଇଙ୍କ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତଶା ସେଉ ସେଉ ସସ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀସର ତ୍ାଙ୍କ େୃଦସରାଗର ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ବଷିୟସର କେସିଲ, ମୁ ଏେ ି ଅଦୁ୍ଭଦ 
ସଂସୋଗ ପାଇଁ ସବାମୀଙୁ୍କ ସକାଟ ିକୃତ୍ଜ୍ଞତ୍ା ସଦଉଥାଏ। ମଁ ୁକଛି ିସମୟ ତ୍ାଙ୍କ ଗେଣସର ବତି୍ାଇବାକୁ ଭାର ିଇଚ୍ଛାସେଲା l ମଁ ୁକଥା 
ଛଳସର ତ୍ାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗଠନ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସସବା ବଷିୟସର ଜାଣବିାକୁ ସଚଷ୍ଟାକଲି l ତ୍ାଙୁ୍କ ମଁୁ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର 
ଜସଣ ସଦସୟ ବା ସବାମୀଙ୍କ ଆଶି୍ରତ୍ ସବାଲି ନ ଜଣାଇ ତ୍ାଙ୍କ ସେ କସଥାପକଥନ ଆଗକୁ ବୋଇଲି। ତ୍ାଙୁ୍କ ପଚାରଲିି " ସଭୟା ଓ 
ସତ୍ୟସାଇ ବାବା କଉନ ସେୈ? ଔର କାଂୋ ସପ ସେୈ ୱ େସି୍ପଟାଲ? ଆପ ଉେଁା ସକୈସସ ପେଁୁସଛ?" ଏେପିର ିଅସନକ ପ୍ରର୍ନ ମଁୁ ତ୍ାଙୁ୍କ 
ପଚାର ିଚାଲିଲି ଆଉ ସସ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ ିଆଗ୍ରେ ଆଉ ସପ୍ରମର ସେ ସମାର ସବୁ ପ୍ରର୍ନର ଉର୍ତ୍ତର ସଦଉଥିସଲ l କେସିଲ "ୱ ଜଗୋ ସବ 
ସସ ଅଲଗ ସେୈ l ଇତ୍ନା ସାେ ସତୁ୍ରା ଥା ଔର ସଭି ସଲାଗ ଇତ୍ସନ ଅସଚ୍ଛ ସସ କାମ କସତ୍ଶ ସେୈ , ଔର ସୋ ସୁକୁନ ମଲିା ଊଂୋ 
ସପ ୱ କେିଁ ଔର ସପ ସନେିଁ ସେୈ " ତ୍ାଙ୍କ କଥା ର୍ୁଣି ସମା ଆଖିସର ଆନନ୍ଦାର୍ୁ ଭର ି ସୋଇ ୋଉଥାଏ l ମସନ ମସନ ସବାମୀଙୁ୍କ 
କେୁଥାଏ ସତ୍ସର ସକସତ୍ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ତ୍ସମ l ବାସ୍ତବସର ତୁ୍ମ ସପ୍ରମ ଓ କରୁଣାର ରର୍ିମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବାଧା ବଘି୍ନ ସଭଦ 
କର ିପେଞ୍ଚ ିଥାଏ । 
         ସସଦନି ସସମାନଙ୍କ କଥା ର୍ୁଣଲିା ପସର ତ୍ାଙ୍କ ସେ ମରି୍ଲିା ପସର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପ୍ରମର ବୟାପକତ୍ା ଓ ଏେ ିକାେଶୟକ୍ରମର 
ଗଭୀରତ୍ାକୁ ଆେୁର ିଦୃେ ଭାବସର େୃଦୟେମ କାଲି l ଏେ ିକାେଶୟକ୍ରମକୁ ଜୀବନସର ଏକ ବ୍ରତ୍ ରୂସପ ପାଳନ କରବି ିସବାଲି ନଷି୍ପତ୍ ି
ସନଲି । ସସଦନି ସସଠାରୁ ସେରଲିା ପସର ମଁୁ ଏେ ିବଷିୟସର ନକିଟସ୍ଥ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣାଇଲି ଓ ତ୍ାଙୁ୍କ SRP ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ କରବିା 
ପାଇଁ ତ୍ାଙ୍କ ନାମ ଠକିଣା ଜଣାଇଲି। ସମୟ ସମୟସର ସେସବ ବ ିସକୌଣସ ିସସେପିର ିସରାଗୀଙ୍କ ସେ ସଭଟ େୁଏ ମଁ ୁେଥା ସମ୍ଭବ 
ନକିଟସ୍ଥ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତ୍ଥା ସମତି୍କୁି ତ୍ାଙ୍କ ନାମ ଠକିଣା ଆଦ ିସୋସଗଇ ସଦବାକୁ ପ୍ରସଚଷ୍ଟା କରଥିାଏ l  ବଗିତ୍ ଦୁଇ ବଷଶ ସେବ 
ଆସମ ମାସନ ସବାମୀଙ୍କ ଜସନମାତ୍ସବସର େଥା ସମ୍ଭବ ସରାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ସଭଟ ିସସମାନଙ୍କ ନକିଟସର ସବାମୀଙ୍କ ଜନମଦନି ବାର୍ତ୍ତଶା ତ୍ଥା 
େସଟା ବଭୂିତ୍ ି ସେ ପେଞ୍ଚବିାକୁ ସଚଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମା ଜୀବନର ସର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥିବା ୋଏ ସବାମୀ ସମାସତ୍ ଏେ ି ଦବିୟ 
କାେଶୟକ୍ରମସର ଗୁଣୁ୍ଡଚ ିମଷୂାଟଏି ସେବାର ସୁସୋଗ ଦଅିନୁ୍ତ ଏତ୍କି ିମୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟସର  ପ୍ରାଥଶନା l  
 
 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀର୍ କୁମାର ବବବହରା,  
SRP Volunteer, ଭଦ୍ରକ -୨ 
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ବଭୁିତ ିରୁ ବେକିା 
ବାସଲର୍ବର ଜଲିଳାର ସସାସରାସର ଉସପନ୍ଦ୍ରନଥ ମୋବଦିୟାଳୟସର ୧୯୯୩ ମସେିାସର 
ଅଥଶନୀତ୍ ିସମ୍ମାନସର ଅଧ୍ୟୟନ କରଥିିଲି। ଅଥଶନୀତ୍ ିବଭିାଗର ପ୍ରସେସର୍ ପି୍ରୟ ସସୁଲି ସାର 
ଥିସଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମକି ମାଗଶଦର୍ଶକ।ସସାସରା ସତ୍ୟ ସାଇ 
ମନ୍ଦରିସର ଅନସଶର ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ଅତ୍ ି ସପ୍ରମର ସେତି୍ ବନିା ମଲୂୟସର ପଢା ସେତି୍ 
ଭଜନ ଓ ସର୍ଷସର  ସଭାଜନର ବୟବସ୍ଥା କରାଉଥିସଲ। ତ୍ାଙ୍କର ପ୍ରସତ୍ୟକ କମଶ ଥିଲା େଜ୍ଞ 
ପର ିଓ ପ୍ରସତ୍ୟକ ବାକୟ ଥିଲା ପବତି୍ର ସବଦ ପର।ି ସାଇ  ବାବାଙ୍କର ପରଚିୟ,କମଶ,ଲୀଳା 
ଓ ସସବଶାପର ିସଲାକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସବା (ସପୁର ସୋସି୍ପଟାଲ୍ ଓ ସରାୟାଲ୍ ସୀମାସର ଜଳ 
ବୟବସ୍ଥା  ଇତ୍ୟାଦ)ି ସମସ୍ତ କଥା ଆମକୁ ଅବଗତ୍ କରାଉଥିସଲ।ଏେ ି ସମୟସର ସମାର 

ସାନଭାଇ ମସେଶ୍ୱର ଗତ୍ ୫ବଷଶ ଧର ି େୃଦସରାଗସର ପ୍ରପୀଡତି୍ ସୋଇଆସଥୁିଲା।ମାତ୍ର ସଘାର ଆଥକି ଅଭାବ ସୋଗଁୁ 
ଅସସ୍ତ୍ରାସପାଚାର କରାଇପାରୁନଥିଲୁ। ୋୋ େଳସର ବାପା ମାଆ ସମସସ୍ତ ଗଭୀର ଦୁଶି୍ଚନ୍ତାସର ସମୟ କତ୍ାଉଥିଲୁ ଓ ଏପରକି ି
ଅଧିକାଂର୍ ଦସିନ ରନ୍ଧା ବଢା ବନ୍ଦ ସୋଇୋଉଥିଲା।ପଢା ପଢସିର ମନ ଳାଗୁନଥିଲା।ଥସର ସାର ଙୁ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବଷିୟସର କେଲିି। 
ମାତ୍ର ସସେ ସସେ ସମାସତ୍ ଆସ୍ଵାର୍ନା ସଦଇ କେସିଲ ବୟସ୍ତ ସେବା ଦରକାର ନାେ ିଁ ଓ ବାବାଙ୍କ ଉପସର ଭରସା ରଖ। ଏୋର 
ବୟବସ୍ଥା ର୍ୀଘ୍ର କରାେିବ।ସସାର ସମିତ୍ରି ଭାଇ କାହୁ୍ନ ଭାଇଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଶ ସଦଇ ପ୍ରର୍ାନ୍ତକୁି ସେନସର ପଠାଇସଲ। ଭଗବାନ୍ 
ବାବାଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଆସମ ସେନସର ୋଇ ପ୍ରର୍ାନ୍ତସିର ପେଞ୍ଚଲୁି।ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମସର ୪ଦନି ରେ ି ସମଡକିାଲର ସମସ୍ତ 
ପରକି୍ଷା କଲୁ ଓ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ଅଭୟ ଆର୍ୀବଶାଦ,ପାଦ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ସୁସୋଗ ପାଇ ସମାର ସାନଭାଇ ବେୁମାତ୍ରାସର ସସୁ୍ଥ 
ସୋଇଗସଲ। ସମଡକିାଲର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ଓ ଅପସରସନ୍ ପାଇଁ ତ୍ାରଖି ପଠାଇସଲ,ଅପସରସନ୍ କରାେିବ। 
ତ୍ାପସର ଅସମ ବେୁ ଖସୁସିର ପ୍ରର୍ାନ୍ତରୁି ସେରଲୁି। ସକବଳ ଅସପକ୍ଷା କର ିରେଲୁି ଚଠିକୁି ଚାତ୍କ ପକ୍ଷୀ ପର।ିସମୟ ଗଡ ିଚାଲିଲା 
ମାତ୍ର ଚଠି ିଆସୁ ନଥାଏ ଅପରପକ୍ଷସର ସାନ ଭାଇର ସଦେ ବେୁତ୍ ଆସସୁ୍ଥ ସେବାସର ଲାଗିଲା। ବେୁତ୍ ସରିୟିସ୍ ସୋଇଗଲା । 
ବଞ୍ଚବିାର ଆର୍ା ମଧ୍ୟ େରାଇ ବସଲୁି।ଦୀଘଶ ୪ବଷଶ ପସର ଅଥଶାତ୍ ୧୯୯୭ ମସେିାସର ଚଠି ିଆସଲିା ।ମଁୁ କଲିକତ୍ାସର ପଢୁଥାଏ । 
ଚଠି ିଆସବିାର ଖବର ପାଇ ର୍ୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସଲିି ଓ ଏକଲା ସାନଭାଇକୁ ଧର ିବାବାଙ୍କ ଉପସର ଭରସା  ରଖି ସେନ୍ ଧରଲିି। 
ସସସତ୍ସବସଳ ଧମଶଭରମ ପେଶୟନ୍ତ ସେନ ୋଉଥାଏ ଏବଂ ସସଠାରୁ ବସ ସୋସଗ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ି ଆସବିାକୁ େୁଏ । ଧରମାଭରମ 
ପେଞ୍ଚବିାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥାଏ,ୋତ୍ରୀ ମାସନ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ସେସଲ ମାତ୍ର ସସସତ୍ସବସଳ ସାନ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ବେୁତ୍ 
ଗୁରୁତ୍ର ସୋଇଗଲା ,ପ୍ରବଳ ଜବରସର ସସ ଆଉ ଉଠ ିପାରଲିାନାେ ିଁ। ପରୂାପରୂ ିଥରୁଥାଏ । ମଁ ୁକଣ କରବି ିକଛି ିଭାବପିାରୁନଥାଏ। 
ଲସଗଜ ସେତି୍ ଭାଇକୁ ସଟକ ି ସଟକ ି ସେନରୁ ତ୍ଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ,ସସସତ୍ସବଳକୁ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୭ ଟା ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଶ ସେବ। ସେନ 
ଚାଲିଗଲା ,ୋତ୍ରୀ ମାସନ ବସ ଧରବିା ପାଇଁ ର୍ୀଘ୍ର ପଳାଇଗସଲ। ମଁ ୁବକିଳସର ଭାଇକୁ ଧର ିସଖାଲା ପାିଟେମଶ ସର ବସ ିରେଲିି। 
ଆଖିସର ଲୁେ ଛାତ୍ସିର ସକାେ ,ସକବଳ ବାବାଙୁ୍କ ଡାକୁଥାଏ । ପାଣି ସବାତ୍ାଳସର ପାଣ ି ପାଇଁ ପୂବଶ ସଷ୍ଟସନରୁ ପାଣ ି ମଧ୍ୟ 
ପାଇନଥିଲି। ଏେ ିସମୟସର ସନଇଥିବା ଏୟାର ବୟାଗ ବାୋର ସପାସକଟସର ୋତ୍ ପୁରାଇଲି,ସନଇଥିବା କାଗଜସର କଛି ିବଭୁିତ୍ ି
ଥାଏ ମାତ୍ର ବଭୁିତ୍ ିଉପସର ସମାର ସସସତ୍ସବସଳ ଭରସା ନଥାଏ। ସମଡସିନି କାେ ିଁକ ିନ ଆଣିଲି ସସଥିପାଇଁ ନଜିକୁ ଧିକ୍କାର କଲି । 
େଠାତ୍ ସଦଖିଲି ସସେ ିକାଗଜ ପୁଡଆିସର ଥିବା ବଭୁିତ୍ ିସଗାଟଏି ସନୁ୍ଦର କଭର ନଥିବା ବଡ ବଟକିା। ମଁୁ କଛି ିନଭାବ ିବାଟକିାକୁ 
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ଖାଇବାକୁ ସଦଲି ଓ ପାଣି ପାଇ ଁଚାରି ଆଡକୁ ଅନାଇଲି ମାତ୍ର ପାଣି ଟୟାପ ପ୍ରାୟ ସଦଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାେିଁ  କ ିକାୋରକୁି ସତ୍ଲୁଗ ୁ
ଭାଷା ସର କେ ିପାରୁନଥାଏ,ଏପରକି ିଭାଇକୁ ଛାଡ ିୋଇ ସେଉନଥାଏ। େଠାତ୍ ପାଣି ସବାତ୍ଲ ସଦଖିଲି ପ୍ରାୟ ଏକ ଗ୍ଳାସ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଶ ପାଣି 
ଅଛ।ି ମଁ ୁସସେ ସସେ ବଭୁିତ୍ ିରୂପି ବାଟକିାକୁ ସଖାଇ ପାଣି ବେୁ କଷ୍ଟସର ପିଆଇସଦଲି। ସଦଖିଲି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମିନଟି ମଧ୍ୟସର ସବୁ 
ଠକି ଠାକ ସେଲା। ସଦେରୁ ଉର୍ତ୍ତାପ ଅପସର ିଗଲା। ଭାଇ ଠଆି ସେଲା ନସିଜ କଛି ିଲସଗଜ ଧର ିଚାଲିଲା। ମଁ ୁମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁେ 
ସପାଛ ିକଛି ିଲସଗଜ ଧରି ବସ ପାଇଁ ଚାଲିଲି। ବସ ଚାଲିୋଇଥିବା ଭାବ ିବେୁତ୍ ବବି୍ରତ୍ ସେଉଥାଏ। ସେସତ୍ସବସଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲି 
ସଦଖିଲି କଣ୍ଡକଟର ସମାସତ୍ ଡାକୁଥାଏ  ଓ ବସ କଛି ିବାଟ ୋଇ ଛଡିା ସୋଇଥାଏ। ବସ ସର ଗଲୁ ସବୁ ଠକି ଠାକ ସେଲା । ବାବାଙ୍କର 
ଦର୍ଶନର େସ ଓ ଆର୍ୀବଶାଦ ପାଇ ଅପସରସନ ସେଲା। ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦନି ପସର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ସସୁ୍ଥ ସୋଇ ଘରକୁ ସେରଲୁି। ମାତ୍ର ସସେ ି
ଦବିୟ ଲୀଳା ମନ ମଧ୍ୟସର ରେଲିା ସାଇତ୍ା ସୋଇ। ମସନ ପଡସିଲ ଆଖିରୁ ସକବଳ କୃତ୍ଜ୍ଞତ୍ାର ଲୁେ ଆସସ। ଏୋ ରେବି ଜୀବନର 
ଅଭୂଲା ସୃ୍ମତ୍ସିୋଇ ଜୀବନର ସର୍ଷ ମେୁୂର୍ତ୍ତଶ ପେଶୟନ୍ତ। 

ଗୟାଧର ନାୟକ, ଭଦ୍ରକ-୨                                                                                                              

ବମା ଭାବନାବର ସତୟସାଇ 
ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣସର ଅସର୍ଷ କୃତ୍ଜ୍ଞତ୍ା । ସମା ଝଅିକୁ ଅସଢଇ ବଷଶ ବୟସରୁ ସବୁସବସଳ 
ଥଣ୍ଡା େୁଏ, ଆଖିରୁ ପାଣ ିବୁସେ । ତ୍ା' ପସର ଆସମ ତ୍ା'କୁ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ସଦଖାଇବାକୁ ସନବାରୁ, 
ସସ କେସିଲ ତ୍ା'ର ୋଟଶ ସର ଅସବୁଧିା ଅଛ ି। ତୁ୍ସମ କଟକ ସନଇ ସଦଖାଅ । କଟକସର 
ଡାକ୍ତର କେସିଲ ଝଅିର ୋଟଶ ସର ଏକ ବିସକଜ ଅଛ ି । ଏୋକୁ ଅପସରସନ କସଲ ବେୁତ୍ 
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଶ ସେବ । ସସସତ୍ସବସଳ ଏସତ୍ ଟଙ୍କା ସୋଗାଡ କରବିା ସମା ପକ୍ଷସର ସମ୍ଭବ 
ନଥିଲା । ମନ ଦୁୁଃଖସର ସେରବିା ସମୟସର ବସ ସର ଜସଣ ସଲାକ କେସିଲ, ତୁ୍ସମ ଝଅିକୁ 
ର୍ୀଘ୍ର ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିନୀଳୟମ ସନଇୋଅ । ସସଠାସର ସସ ନଶିି୍ଚତ୍ ଭାବସର ସସ ଆସରାଗୟ ଲାଭ 

କରବି । ସକମତି୍ ି େିବ ି ଚନି୍ତାସର ଥିବାସବସଳ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର କାତ୍ର ଡାକ ର୍ୁଣବିା ଭଳ ି ସମାର ପ୍ରାଥଶନା ର୍ୁଣ ି ପାରସିଲ । 
ସମାସତ୍ ସମା ଶ୍ୱର୍ୁର ଘର ଭୁବନରୁ ସୋନ୍ ଆସଲିା, ଆମ ସାେସର ଚାଲ । କଛି ି ଟଙ୍କାର ଆବର୍ୟକ ନାେିଁ । ସସଠାସର 
ବନିାମଲୂୟସର ଚକିତି୍ସା କରାୋଏ । ତୁ୍ସମ ସସ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲ । ସକବଳ ଗାଡ ି ଖର୍ଚ୍ଶ ଧରକି ି ଚାଲ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ 
ସସଠାସର ୋଇ ପେଞ୍ଚଲୁି, ସବୁ ବସନ୍ଦାବସ୍ତ ସୋଇଗଲା । ସମଡକିାଲସର କେସିଲ ଆେିଓଗ୍ରାମ ସେବ । ଅପସରସନ ସେବାକୁ 
ଦୁଇ ଦନି ଥାଏ, ଝଅି ସ୍ଵପନ ସଦଖିଲା, ତ୍ାକୁ କଏି ଜସଣ ଭାତ୍ ଖଆୁଇ ସଦଉଛନ୍ତ ି। ସସ ଦନି ଠାରୁ ଭାତ୍ ନ ଖାଉଥିବା ପିଲା ଭାତ୍ 
ପି୍ରୟ ସେଇଗଲା । ସସଠାସର ଭଲସର ଚକିତି୍ସା ସୋଇ ଘରକୁ ସେର ି ସମା ଝଅି ବେୁତ୍ ଭଲସର ଅଛ ି । ଏୋ ସକବଳ 
ଲୀଳାମୟଙ୍କର କୃପା । ସାଇ ପରବିାରରୁ ଭାଇମାସନ ସୋନ୍ କର ିଝଅିର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କଥା ବୁଝନ୍ତ ି। ପ୍ରକୃତ୍ସର ଏୋ ସକବଳ ଆମ 
ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା । 

କରିଣ ସାହୁଙ୍କ ବାର୍ା, 
ବକନୁ୍ଦଝର -୨  
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ର୍ର°ବ୍ରହ୍ମ ସତୟସାଇ 
ପର°ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ପଦମସର ସମାର 
ସସପ୍ରମ ସାଇରାମ । େୃଦସରାଗ ଜନତି୍ େନ୍ତ୍ରଣାର ଅସେ ନଭିା 
କଥା । ୨୦୦୧ ମସେିା ଏପି୍ରଲ ୨୪ ତ୍ାରଖିସର ସମାର େୃଦସର 
େନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରସମ କଟକସର 
ECO/ECG କର ି ଜାଣିଲି ସେ ସମାର ରସିମଟକି େୃଦ୍ ସରାଗ 
ସେଇଛ ି । ୋୋ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସାଙ୍ଘାତ୍କି ସରାଗ । 
ସବୁ ସମଡସିନି ଜାର ି ରଖିଥାଏ । ଆଠ ବଷଶ ପସର ଅପସରସନ 
କସଲ ଭଲ ସୋଇେିବ ସବାଲି ଡାକ୍ତର ଉପସଦର୍ ସଦଇଥିସଲ । 
ବୃର୍ତ୍ତ ି ସର ର୍କି୍ଷକ ସୋଇଥିବାରୁ ଘରଠାରୁ ବଦିୟାଳୟ ୧୨୦ 
କସିଲାମିଟର ସତ୍ଣୁ ର୍କି୍ଷକତ୍ା ଚାପସର ସଚକ୍ଅପ୍ କରବିାକୁ 
ୋଇପାର ି ନଥିଲି । େଳସର ୨୦୧୫ ମସେିା ସେବୃଆରୀ ୧୬  
ତ୍ାରଖିସର ମୋ ର୍ବିରାତ୍ରୀ ଦନି ସମାସତ୍ ପାରାଲିସସ୍ 
ସୋଇୋଇଥିଲା । େଦଓି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଥିଲି କଥା କେବିାର 
ସାମଥଶୟ ନଥିଲା । କଟକ ସମଣ୍ଟାଲ େସି୍ପଟାଲସର ସଚକ୍ଅପ୍ 
କରବିା ଦ୍ଵାରା ସମସସ୍ତ କେସିଲ ମଁୁ ପାଗଳ ସୋଇୋଇଛ ି। ଏେ ି
କଥା ସମାସତ୍ ବେୁତ୍ କଷ୍ଟ ସଦଇଥିଲା । କନୁି୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ 
ସମାର ବଶି୍ୱାସ ତୁ୍ଟ ିନଥିଲା । ମୁଁ ୋର ିୋଇନଥିଲି । ଭଗବାନଙ୍କ 
ଉପସର ସମାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ଆସ୍ଥା ଥିଲା । ସେସବଠାରୁ ସମାର େୃଦ୍ 
ସରାଗ ସେଲାଣି ସସସବଠାରୁ ମଁୁ ଖାଦୟ ଖାଇବା ପୂବଶରୁ ପାଣିସର 
ବଭୂିତ୍ ିମିର୍ାଇ ପିଏ । ସମାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସର ଅଟଳ ବଶି୍ୱାସ 
ଥାଏ । କନୁି୍ତ ସମା ବାପା କୁେନ୍ତ ି ତୁ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ୋଇ ବଭୂିତ୍ ି
ଖାଇସଲ କ'ଣ ଭଲ ସେଇେିବ । ମଁୁ ବାପାଙୁ୍କ ସସଦନି  ବୁଝାଇ 
ସଦଲି, ସସଦନି ସଦଖିବ ବଭୂିତ୍ରି ନଶିି୍ଚତ୍ ଚମତ୍କାରତି୍ା ଅଛ ି। ଏେ ି
ବଭୂିତ୍ ି ଦନି ସମାସତ୍ ଏେ ି ଦୁରାସରାଗୟରୁ ମୁକ୍ତ କରବି । ଦସିନ 
ରାତ୍ସିର ପାରାଲିସସ୍ ଧରିଲା, ଡାକ୍ତର ମସତ୍ ପାସଗଳ ି କେ ି ନଦି 
ଔଷଧ ସଦସଲ । କଛି ିଜାଣ ିପାରଲିିଁ ନାେିଁ । ନାନା ବେୁତ୍ ବୟସ୍ତ 
ସୋଇ କେସିଲ ତୁ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ୋଆ । ଠାକୁରଙ୍କ ଘସର 
ଅସଚତ୍ ସେଇ ପଡଗିଲି । ତ୍ଥାପି ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କେୁଥାଏ ତୁ୍ ରଖିସଲ 
ରଖିବୁ ମାରସିଲ ମାରବୁି । ପ୍ରଭୁ ସତ୍ା ଉପସର ଛାଡସିଦଲି । ମସତ୍ 
କଟକ ସନସଲ, ଡାକ୍ତର ସସଠ ିକେସିଲ ତୁ୍ମର ସବ୍ରନ୍ ପାରାଲିସସ୍ 
। ସକସତ୍ାଟ ି ନଭଶ ଦୁବଶଳ ସୋଇୋଇଛ ି । ସମାର କନୁି୍ତ ନରିନ୍ତର 
ପ୍ରାଥଶନା ଜାର ିରେଥିାଏ । ଡାକ୍ତର େିଁ ବାବାଙ୍କର ଦୁତ୍ ସାଜ ିସମାସତ୍ 

ଏସତ୍ ବଡ ସରାଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି 
ଉଦ୍ଧାର କସଲ । ଆଉ ସଗାସଟ 
ଅନୁଭୂତ୍ ି ମସନ ପସଡ । େଦ ି
ସକସବ ଅପସରସନ ସେବ ି । 
ସକବଳ ସତ୍ୟସାଇ 
େସି୍ପଟାଲସର ଏେ ି ନଷି୍ପତ୍ ି
ସନଇଥାଏ । ୨୦୧୨ 
ମସେିାସର ସସ େିଁ ମସତ୍। 
ବଞ୍ଚାଇସଲ । ସସଠାସର ଜୁନ ୯ ତ୍ାରଖିସର ସମାର ଅପସରସନ 
ସେବାର ଥିଲା । ସବୁ ସରାଗୀ ଗସଲ । ତ୍ମର ଅପସରସନ 
େବନ ି ସବାଲି ମନା କରସିଦସଲ । ସବୁକଥା ଭାବ ି କାନୁ୍ଦଥାଏ । 
ସମାର ସ୍ଵାମୀ ତ୍ଳ ମେଲାସର ପ୍ରାଥଶନା କରୁଥାନ୍ତ ି । ଆଉ ଜସଣ 
ଭାଇ ଡାକସିଲ ତ୍ସମ ଆସ । ମୁଁ ତ୍ାଙ୍କ ପସଛ ପସଛ ଦୃଢତ୍ାର ସେ 
ଗଲି । ECO କର ିଅତ୍ ିର୍ୀଘ୍ର ଅପସରସନ ସେଲା । ସବୁ ଠକି୍ 
ଠାକ୍ ସେଲା । ଏୋ ଥିଲା ସକବଳ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କୃପା । ସସବାଦଳ 
ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସସବା ସମା ମନସର ସୃ୍ମତ୍ ି ସେଇ ରେେିିବ । 
ପ୍ରକୃତ୍ସର ବନିା ସ୍ଵାଥଶସର ସକବଳ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ସାଇ 
ସସବକମାସନ େିଁ ସସବା ଦଅିନ୍ତ ି । ସେନସର ଆସବିାସବସଳ 
ସମାର ଉପର ବଥଶସର ଟସିକଟ ମିଳଲିା । ଜସଣ ମଉସା କେସିଲ 
ତ୍ଥା ସେସୋଗର ୋତ୍ ବୋଇ ସଦଇ କେସିଲ ଏେ ି ସିଟଟ ି
ଆପଣଙ୍କର କେ ି ବଜିୱାଡା ଓଲାେ ି ପଡସିଲ । ଆରମ୍ଭରୁ ସର୍ଷ 
ପେଶୟନ୍ତ ଏୋ ସକବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦବିୟଲୀଳା । ତ୍ାଙୁ୍କ ସକବଳ, 
ଭଗବାନ ସମା ପାଇଁ ପଠାଇଥିସଲ । ତ୍ାପସର ସବୁସବସଳ PT 
INR ସଟଷ୍ଟ ପାଇଁ କଟକ ୋଏ । ଜସଣ ଭଉଣୀ ସସି୍ମତ୍ା ସସଠ ି
ଅନ୍ତରେ ସାଇ କାେଶୟକ୍ରମ କଥା ଜଣାଇ ସମାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝା 
ବୁଝ ି କରନ୍ତ ି । ସସ ଖାଲି ସମାର ନୁସେଁ ସକନୁ୍ଦଝରର ସମସ୍ତ 
ସରାଗୀଙ୍କର ସୁବଧିା ଅସୁବଧିା ବୁଝା ବୁଝ ି କର ି ତ୍ାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ 
ନବିଶାେ କରନ୍ତ ି । ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ି ସମାର ଚରି କୃତ୍ଜ୍ଞ । ଭଗବାନ 
ତ୍ାଙୁ୍କ ଦବିୟ କୃପା କରନୁ୍ତ । ସମା ଜୀବନସର ୋୋ ସବୁ ଘଟଣା 
ବର୍ଣ୍ଶନା କରଛି,ି ସକବଳ କୃପାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ ି ମଁୁ ଆନନ୍ଦ 
ପାଇ ପାରଛି ି। 

ବନଜା ବାସିନୀ ର୍ରିଡା 
ବକନୁ୍ଦଝର - ୨ 
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ଅନନୟ ବସ ଅନୁଭୁତ ି
ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ଷି ରୁ କନୟା ସନ୍ତାନ ଟଏି ପ୍ରାପ୍ତ ସୋଇ ସବଶ୍ େସ ଖସୁ ି   ସର ଅଳ୍ପ  
ସକସତ୍ଦନି  କଟାଇସଦଲି ସନିା ସେସଲ ସମାର େସ ଖସୁସିର ସେମତି୍ ି କାୋର ନଜର 
ଲାଗିଗଲା । ସଛାଟ ସବଳୁ  ସସ କ୍ରମାଗତ୍ ଭାବସର ଜ୍ଵର,ଥଣ୍ଡା, କାର୍ ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ  ସେଲା । 
ତ୍ାକୁ ଧାମରା ସି୍ଥତ୍ ପ୍ରାଥମକି  ଚକିତି୍ସାଳୟ ସର ସଦଖାଇବାରୁ ସସଠାସର ଥିବା ଡାକ୍ତର 
ସମାସତ୍ କଟକସ୍ଥ ର୍ରି୍ୁଭବନସର ସଦଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସଦସଲ  । ମଁ ୁ ଝଅିକୁ କଟକସ୍ଥ 
ର୍ରି୍ୁଭବନକୁ ସନଇଗଲି । ସସଠାସର ଥିବା େୃଦସରାଗ ବସିର୍ଷଜ୍ଞ ଡାୁଃ ଭାରତ୍ୀ ସାେୁ  
ପ୍ରାଥମକି ପରୀକ୍ଷାରୁ ସଠକି ସରାଗ  ନରୂିପଣ କରସିଦସଲ । ସସ କେସିଲ ସେ ସମା ଝଅି  
ଶ୍ରାବଣୀ ର େୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସର ସଗାଟଏି  କଣା ଅଛ ି । ତ୍ାର ଚକିତି୍ସା ବୟୟବେୁଳ । ମଁ ୁ  ଆଥକି 
ଦୂବଶଳ ବୟକି୍ତଟଏି । ଏସତ୍ ପଇସା  ସକଉଁଠୁ ପାଇବ ି? ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ୍ ଭଳ ିସସ ସମାର 

ମନକଥାକୁ ପଢ ିପାରସିଲ ସେପର ି । ସମାସତ୍ ପରାମର୍ଶ ସଦଇ କେସିଲ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠତି୍  ସପୁରସସ୍ପସାଲିଷ୍ଟ 
େସି୍ପଟାଲକୁ ସନଇେିବା  ପାଇଁ । ସସେ ିେସି୍ପଟାଲଟ ିଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରସଦର୍ ର ପଟୁ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀ ସର ଅବସି୍ଥତ୍ ସବାଲି କେସିଲ  । ମଁ ୁ ସସସତ୍ସବଳକୁ  
ଭଗବାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧସର କଛି ି ବ ିଜାଣ ିନଥାଏ । ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନସର  ଝଅି କୁ ସନଇ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତଶନ  କଲି । ମସନ ମସନ 
ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀ େିବା ପାଇଁ  ମାଧ୍ୟମ ସନ୍ଧାନ  ସର ଲାଗିଥାଏ  । ଏୋ ଭିତ୍ସର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଆସଲୌକକି ଘଟଣା ଘଟଲିା । ଏୋ ମଁ ୁ 
ସସସତ୍ସବସଳ ଉପଲବ୍ଧ ି  କରପିାର ି ନଥିଲି। କନୁି୍ତ ପରବର୍ତ୍ତଶୀ ସମୟସର ମଁୁ ଅନୁଭବ କରଥିିଲି ସେ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ସେଉଛନ୍ତ ି
କଳେୁିଗସର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତ୍ାର । ଆସଲୌକକି ଘଟଣାଟ ିଥିଲା ଏେପିର ି- ଦସିନ ସମା ଝଅି ସର୍ାଇଥିଲା । େଠାତ୍ ଚତି୍କାର କର ି
ଉଠଲିା । ଆସମସବୁ ତ୍ା ପାଖକୁ ସଦୌଡଗିଲୁ । ସସ ଉଠ ିବସ ିପଡଲିା । ଆମକୁ  ସଦଖି କେଲିା ଜସଣ ସଲାକ ସମା  ମଣୁ୍ଡକୁ ଆଉଁସ ି
ସଦଇ କେସିଲ ସତ୍ାର କଛି ିସେବନାେିଁ । ତୁ୍ ଭଲ ସୋଇେିବୁ । ସସ ସଲାକ ଜଣଙ୍କର ବେୁତ୍ ସକର୍ ଥିଲା ଓ ସସ ନାରେୀ ରେର 
ସପାଷାକ ପିନ୍ଧଥିିସଲ । ସସସତ୍ସବଳକୁ ଭଗବାନଙୁ୍କ ସବସଦେ ସର ସଦଖିବା ତ୍ ଦୂରର କଥା ଆମ ପବବିାରର ସକେବି ିତ୍ାଙ୍କ େସଟା 
ଟଏି ବ ି ସଦଖି ନ ଥିଲୁ। ଆସମ ସସସତ୍ସବସଳ ସସ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ସଦଇନଥିଲୁ ତ୍ଥାପି ଆମ ମନସର କ୍ଷୀଣ ଆର୍ାର ସଞ୍ଚାର 
ସେଲା। 
 ଆମ ପାଇଁ  ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀ େିବା ସର ଦୁଇଟ ିବାଧକ ଥିଲା :- ଅଥଶ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ । େିବା  ଆସବିା ର ଖର୍ଚ୍ଶ ବେୁତ୍ କଷ୍ଟ ସର 
ସୋଗାଡ କଲି  । ସୋଗକୁ  କଇଥିସକାଲା ର ଅପୂବଶ  ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କ ସେ ସୋଗାସୋଗ ସୋଇଗଲା େିଏକ ିସରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସନଇ 
େସି୍ପଟାଲ େିବା ସସବାସର  ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗଶ କରଥିିସଲ । ତ୍ାଙୁ୍କ ସାେସର  ସନଇ  ସମାର  ବାପା ମା ନାତୁ୍ଣୀ କୁ ସନଇ  ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀ 
ଗସଲ । ପ୍ରଥସମ ଭଗବାନ ଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରବିା ପାଇଁ ସସ ସମା ବାପା ମା ଙୁ୍କ ପରାମର୍ଶ ସଦସଲ  । ସମା ମା ନାତୁ୍ଣୀକୁ ଧର ିମେଳିା 
ମାନଙ୍କ ଧାଡସିର ବସଥିାନ୍ତ,ି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରବିା ମାତ୍ରସକ ସମା ଝଅି ପୁନବଶାର ଚତି୍କାର କର ି ଉଠଲିା । ସମା ମା ଙୁ୍କ କେଲିା 
"ସଜସଜ ମା ସଜସଜ ମା, ମଁୁ ସ୍ଵପନ ସର ସେଉଁ ସଲାକ ଙୁ୍କ ସଦଖିଥିଲି ଇଏ ତ୍ ସସଇ ସଲାକ ।" ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କଛି ିଅବୁଝା ନଥିଲା। 
ସପୁରସସ୍ପସାଲିଷ୍ଟ େସି୍ପଟାଲସର ଡାକ୍ତର ମାସନ ଝଅି କୁ ସଦଖିସଲ । ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କରବିା ପସର ସଗାଟଏି କାଡଶ ସଦଇ ଝଅି କୁ  
ସାତ୍ ବଷଶ  ସେସଲ  ଆସବିାକୁ କେସିଲ । ଝଅିକୁ ସବୁଦନି ବଭୂିତ୍ ି ଲଗାୋଏ ଏବଂ ବଭୂିତ୍ ି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଆିୋଏ । 
ଝଅିକୁ ସାତ୍ ବଷଶ ସେବା ପସର ପୁନଶ୍ଚ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀ ସନଇକର ିଗଲୁ । ତ୍ାର ବାଇପାସ ସଜଶରୀ  ସେଲା କନୁି୍ତ  କଛି ିସେୁଳ ମଳିଲିା ନାେ ିଁ 
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। ଡାକ୍ତର ମାସନ ସମାସତ୍ ଡକାଇସଲ । ମଁ ୁ  େିବାରୁ ସମାସତ୍ କେସିଲ ଝଅିର େୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସର ସୋଇଥିବା କଣା ଟସିକ ବଡ 
ସୋଇୋଇଛ ି । ସତ୍ଣୁ ତ୍ାକୁ ଓପନ୍ ୋଟଶ ସଜଶରୀ କରବିାକୁ ପଡବି । ମଁ ୁ  ଉପାୟ ର୍ନୂୟ  ସୋଇ ପଡଥିାଏ । ଭଗବାନ ବାବାଙୁ୍କ 
ସ୍ମରଣ  କର ି ସସମାନଙ୍କ କଥାସର େଁ ଭରସିଦଲି । ସସଠାସର ଥିବା  ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଭିତ୍ସର ଓଡଆି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିସଲ । 
ସସମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତଶା ଅମୃତ୍ତୂ୍ଲୟ  ଥିଲା । ସସମାସନ ଆମକୁ କେସିଲ ଭଗବାନ ବାବା ସକସବ କାୋରକୁି ନରିାର୍ କରନ୍ତ ିନାେ ିଁ । 
ସତ୍ଣୁ ତ୍ାଙ୍କର ିଉପସର ଭରସା ରଖ, ଝଅି ର କଛି ିବ ିଅସବୁଧିା ସେବନ ି। ସତ୍କୁ ସତ୍ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସେଳ ସେଲା । ମାତ୍ର ଦସିନ 
ଦୁଇ ଦନି ସର ଝଅି ସମାର ସ୍ଵାଭାବକି ଭାବସର ନତି୍ୟକମଶ କରବିା ସେତି୍  ଖାଦୟ ସପୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବକି ଭାବସର ଗ୍ରେଣ କଲା । 
ସମାସତ୍ ଜମାରୁ ଅନୁଭବ  ସେଲାନ ିସେ ସମା ଝଅି ର ସଗାସଟ ଏସତ୍ବଡ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସୋଇୋଇଛ ି। ଏୋ ତ୍ ସକବଳ ଭଗବତ୍ 
କୃପା । ସସେ ିଦନିଠାରୁ  ସମା ଝଅି ଶ୍ରାବଣୀ ଏ ୋବତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ସସୁ୍ଥ ଅଛ ି। ବାବା ସନିା ତ୍ାଙ୍କର ସୂ୍ଥଳ ର୍ରୀର ପରତି୍ୟାଗ କରଗିସଲ 
କନୁି୍ତ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଆସମ ତ୍ାଙ୍କ ସସବକ/ସସବକିା ମାନଙ୍କ ଭିତ୍ସର ସଦଖି ପାରୁଛୁ । ସସମାସନ ନୟିମତି୍ ବୟବଧାନସର ଆମ ଘରକୁ 
ଆସ ିଝଅି ର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସମ୍ପକଶସର ବଷିଦ ଭାବସର ବୁଝନ୍ତ ି।ବାଳବକିାର୍ ଓ ସନାତ୍ନ ସାରଥି ଭଳ ିଦୁଇଟ ି ମଲୂୟସବାଧ ଭିର୍ତ୍ତକି ପତ୍ରକିା 
ସଦବା ସେତି୍ ବଭୂିତ୍ ିପ୍ରଦାନ କରନ୍ତ ି। ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ସକୂ୍ଷ୍ମ ସର୍ତ୍ତାକୁ ଆମ ପରବିାରର ସମସସ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସସବକ ସସବକିା ମାନଙ୍କ 
ଭିତ୍ସର ସଦଖିପାରୁ । ଏେଭିଳ ିକୃପା ପାଇ ସମା ଭଳ ିଅକଞି୍ଚନ ସେ ସକସତ୍ କୃତ୍ଜ୍ଞ ତ୍ାୋ କ'ଣ ସକସବ ଭାଷାସର ବୟକ୍ତ କରସିେବ। 

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, 
ଭଦ୍ରକ-୨  

ଅନନ୍ତ ବପ୍ରମ 
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ କାମକସର ସମାର ପ୍ରଣାମ । ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ସେଉଛନ୍ତ ି ସସାୟଂ ଭଗବାନ । 
ୋୋଙ୍କର କୃପାରୁ ସମାର ଝଅି େୃଦ୍ ସରାଗ ରୁ ମକିୁ୍ତଲାଭ କରଅିଛ ି। ମାତ୍ର ସଦେ ବଷଶ ବୟସରୁ ସମା ଝଅି େୃଦସରାଗର େନ୍ତ୍ରଣା 

ଅନୁଭବ କରଥିିଲା । ଏସତ୍ କମ ବୟସର ପିଲା, ଏୋ ଭାବ ିସମା ମନସର ବେୁତ୍ କଷ୍ଟ ସେଇଥିଲା । ୋୋ ସେଉ ଭଗବାନଙ୍କର 

ଅସେତୁ୍କ କୃପାରୁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତସିର ଥିବା ଡାକ୍ତଖାନାକୁ ସନଇଥିଲି । ଝଅି ସସଠାସର ତ୍ାର ଅପସରସନ ସୋଇ ଏସବ ସସ ପରୁା ସସୁ୍ଥ 

ଅଛ ି । ତ୍ା'ର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ି ଭଲ ପାଇବା ଦନିକୁ ଦନି ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇବାସର ଲାଗିଛ ି । ଏୋ ସକବଳ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କରୁଣା । 
ପ୍ରର୍ାନ୍ତସିର ଥିବାସବସଳ ଅପାମାନଙ୍କ ସସବା ଏବଂ ମନ୍ଦରିର ପରଷି୍କାର ପରଚି୍ଛନ୍ନତ୍ା ସମା େୃଦୟକୁ ଗଭୀରଭାସବ ସ୍ପର୍ଶ କରଥିିଲା । 
ନମିପଳା ସାହୁ, 
ବକନୁ୍ଦଝର - ୨ 
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ଦବିୟ ସ୍ପଶପ 
ନାଥର ନାଥ ସାଇନାଥଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜସର ପ୍ରଣାମ । ସେସତ୍ସବସଳ SRP ସରାଗୀ 
ମାନଙ୍କର ଘର ପରଦିର୍ଶନ ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି କରାଗଲା, ମଁ ୁ ବେୁତ୍ ଖସୁ ି ସୋଇ ର୍ନବିାର ଓ 
ରବବିାର ଏେ ିକାେଶୟକ୍ରମସର ସାମଲି ସେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି । ଜଲି୍ଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ସଂସୋଜକିା 
ଭଉଣୀଙ୍କ ସେ ମରି୍ ିପରଦିର୍ଶନସର ୋଇଥାଏ । ସଲାକମାନଙ୍କ ଠକିଣା ଜଣା ନଥିସଲ ମଧ୍ୟ 
ଆଗରୁ ଜଣାଇ ତ୍ାଙ୍କ ନକିଟସର ପେଂଚ ିସୋନ୍ କରୁ । ସସମାସନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ସୋଗଁୁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରେସର ଆସ ିତ୍ାଙ୍କ ଘରକୁ ପାସଛାଟ ିସନଇଥାନ୍ତ ି। 
ଥସର ସସବା ସଂସୋଜକ ଭାଇ ଏବଂ ସମିତ୍ରି ଜସଣ ଭାଇଙ୍କ ସେ ଜସଣ ଭଉଣୀଙ୍କ 
ଘରକୁ ୋଇଥିଲୁ । ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତ୍ ି ଥିଲା ନଆିରା । ଆସମ ସେସତ୍ସବସଳ ତ୍ାଙ୍କ 
ଘସର ପେଞ୍ଚଲୁି, ସସ ପାଣ ିଆଣିକ ିସମା ପାଦ ସଧାଇ ସଦବାକୁ ବାୋରସିଲ, ମଁୁ ଭାବଲିି ଇଏ 
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ ସସ କେୁଛନ୍ତ ି କାଲି ରାତ୍ସିର ସ୍ଵପନ ସଦଖିଛନ୍ତ ି ଭଗବାନ ସସାୟଂ 

ସ୍ଵପନସର ଆମ ଘରକୁ ଆସଛିନ୍ତ ି। ସମାର ର୍ାର୍ୁଙୁ୍କ ଏେ ିକଥା କେବିା ସମୟସର ଆପଣ ଆସକି ିପେଞ୍ଚସିଲ । ତ୍ାଙ୍କର ଏ ଦୁଇପଦ 
କଥା ର୍ୁଣ ିସମା ଆଖିସର ଲୁେ ଭରଗିଲା । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସର କ ିବଶି୍ୱାସ । ପ୍ରକୃତ୍ସର ଥସର େିଏ ତ୍ାଙୁ୍କ ଦର୍ଶନ କରଛିନ୍ତ ିସସ 
ସପ୍ରମମୟଙ୍କର ସପ୍ରମ ରୁଜୁ୍ଜସର ବାନ୍ଧ ିସୋଇୋଇଛ ି। 
 ଆଉ ଦନିକର ଘଟଣା ପାଞ୍ଚଜଣ ଘରକୁ ୋଇ ସଗାଟଏି ୧୨ ବଷଶର ଝଅି ଆଲିର୍ା ପି୍ରୟଦର୍ନିୀ ଚୀନାରା ତ୍ାଙ୍କର ଘର 
ସେସତ୍ ସଖାଜଲୁି ମଳିଲିା ନାେ ିଁ । ସଗାଟଏି ବଦିୟାଳୟ ପାଖସର ଆଉ ସଗାଟଏି ଗଁା ଥାଏ, ଭାବଲୁି ସସେ ିଗାଁ କାସଳ ସୋଇଥିବ । 
ସସେ ିଗଁାକୁ ଗଲାସବଳକୁ ରାସ୍ତାସର ଧାଡ ିସୋଇ ମାଙ୍କଡମାସନ ବସ ିପଡସିଲ, ଆଶ୍ଚୟଶର କଥା । ଏୋ ସକବଳ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ସସ 
ଇେିତ୍ ସଦଉଛନ୍ତ,ି ଏ ରାସ୍ତା ନୁସେଁ । ବଦିୟାଳୟ ପାଖସର ସଗାଟଏି ଗଛ ମଳୂସର ମନ ଦୁୁଃଖସର ଛଡିା ସୋଇଛୁ । ଜସଣ ସଲାକ 
ପଚାରୁଛନ୍ତ,ି କାୋକୁ ସଖାଜୁଛନ୍ତ ି । ଆସମ କେଲୁି, ଆଲିର୍ା ପି୍ରୟଦର୍ନିୀ ଚୀନାରା । ତ୍ା'ପସର ସସ କେବିାକୁ ଲାଗିସଲ, ଝଅି 
ଆଲିର୍ା ପିତ୍ା ସୁରଥ ଚନିାରା । ସ୍ତମି୍ଭଭୂତ୍ ସୋଇଗଲୁ । ସସ ସକମିତ୍ ି ଜାଣିସଲ । ତ୍ା'ପସର ସେଉଁ ସ୍କଲୁ ସଦଖଛୁ ସସେ ି
ବଦିୟାଳୟସର ମା ର୍କି୍ଷକ ଅଛନ୍ତ ି। ଭିତ୍ରକୁ ୋଇ ପିଅନଠାରୁ ସୋନ୍ ନମବର ଆଣି ସଦଖା କଲୁ । ଅନ୍ତରେ ସାଇ କାେଶୟକ୍ରମ 
ନାମ ର୍ୁଣ ିବେୁତ୍ ଖସୁ ିସେସଲ ଏବଂ କେସିଲ ଆସମ ବେୁତ୍ ଦନି ସେଲା ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିୋଇ ପାରନିାେଁୁ  । ଏୋ ସେଉଛ ିଭଗବାନଙ୍କର 
ଅପୁବଶ ସସୁୋଗ । ସସ ସସେ ିଦନି ଠାରୁ ଅନ୍ତରେ ସାଇ କାେଶୟକ୍ରମସର ସୋଗ ସଦସଲ । ତ୍ାଙ୍କର ଝଅି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଲକାନଗିର ି
ଡାକ ିଆଣ ିଭକ୍ତ କାେଶୟକ୍ରମସର କରାଇସଲ । ଏୋ ସେଉଛ ିସସେ ିକୃପାମୟଙ୍କ ଲୀଳା । େଦ ିତ୍ାଙ୍କର କାମସର ଆସଗଇବା, ସସ 
ଆମ ଭିତ୍ସର ସାୋସ, ସଧୈେଶୟ, ଭକି୍ତ ଭରସିଦସବ ଏବଂ ଆମ ସାେସର ରେ ିପ୍ରତ୍ଟି ିକାେଶୟକୁ ସରଳ ଏବଂ ସେଜ କାରାଇ ଦଅିନ୍ତ ି। 
ସତ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅନୁସରାଧ କରୁଛ ିSRP କାେଶୟକ୍ରମସର ସୋଗଦାନ କର ିଦବିୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନୁ୍ତ । 
ସସି୍ମତା ବସଠୀ, 
ଜଲି୍ଲା SRP ନବିପାହକ, 
ବକନୁ୍ଦଝର - ୨ 
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ରବେ ହରି ମାବର କଏି 
େୃଦସରାଗସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସବାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣବିା ପସର ସମାର ପରବିାର 

ସଲାକ େତ୍ବାକ ସୋଇଗସଲ ।  କାରଣ ଆମପର ି ଆଥକି ଅନଗ୍ରସର ପରବିାର ପସକ୍ଷ 

େୃଦସରାଗର ବୟୟବେୁଳ ଚକିତି୍ସା କରବିା ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା । ୋୋସେଉ  
ରବେ ହରି ମାବର କଏି? 
ମାବର ହର ିରବେ କଏି ? 

ଏେ ିମମଶ ସର ଭଗବାନ ଵାବାଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ୧୯୯୮ ମସେିାସର ସପୁର ସସ୍ପସଆିଲିଟ ି
େସି୍ପଟାଲସର ସମାର ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସୋଇଥିଲା । ମଁୁ ତ୍ ସସୁ୍ଥ ସୋଇଗଲି  । ସେସଲ 
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ସେ ମଁ ୁସେସତ୍ଦନି ୋଏଁ  ଚନି୍ତାମକୁ୍ତ ରେବି ିସସସତ୍ଦନି ୋଏଁ ସସୁ୍ଥ 
ରେବି ି । ସକୌଣସ ି ପ୍ରକାର ଚନି୍ତା ନ କର ି ଖସୁସିର ରେବିାକୁ ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ପରାମର୍ଶ ସଦଇଥିସଲ । ବାଷକି Check up ସର  
ରେବିାକୁ ତ୍ାଗିଦ କସଲ । ମଁ ୁତ୍ାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରେଣ କର ିସସୁ୍ଥ ସର ଦନି କାଟବିାକୁ ଲାଗିଲି । ଏୋ ଭିତ୍ସର ସମାର ବବିାେ 
ମଧ୍ୟ ସୋଇଗଲା । ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଟଏି ଜନମସଦଇ ମାତୃ୍ତ୍ଵ ଲାଭ ର ଆନନ୍ଦ କୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଵାଦନ କଲି । ଜାୟା ,ଜନନୀ, ବଧୁ ଭାବସର 
କର୍ତ୍ତଶବୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁ କରୁ ନଜି କଥା ଭୁଲିଗଲି । ପରବିାରର ଜୋଳ ଭିତ୍ସର ସଛାଟ ସମାଟ ଚନି୍ତା ଭିତ୍ସର ବୁଡ ିରେ ିପଣୁ ିଅସସୁ୍ଥ 
ସୋଇପଡଲିି। ଅସୁସ୍ଥତ୍ା କ୍ରମର୍ୁଃ ବଢବିାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣିଥସର ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ିେିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କଲି ଭଗବାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତ୍ସର ସଦା 
ପ୍ରାଥଶନା କରୁଥାଏ। ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ିସର ପେଞ୍ଚ ିଭଗବାନଙୁ୍କ ଦର୍ଶନ କର ିଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କରବିା ପସର 
ପୁନଶ୍ଚ  ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର କରବିାକୁ ପଡବି ସବାଲି କେସିଲ। ମଁୁ ଅସନୟାନପାୟ  ସୋଇ ସମ୍ମତ୍ ିପ୍ରଦାନ କଲି। କନୁି୍ତ ସରାଗୀ ମାନଙ୍କ 
ଧାଡ ି ଲାଗିଥାଏ। ଡାକ୍ତର କେସିଲ ସେ େଦଓି ସମାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ର ଲାଗିଚ ି ତ୍ଥାପି ବାବାଙ୍କ େସି୍ପଟାଲ ସର ତ୍ତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 
ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର କରେିବନ।ି ପାରସିଲ ଅନୟ ସକଉଁଠ ିକରାଇ ସନବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସଦସଲ। ଆମର ସୀମତି୍ ସମବଳ ଭିତ୍ସର ଅନୟ 
ସକୌଣସ ିେସି୍ପଟାଲସର ଏଭଳ ି ବୟୟ ବେୁଳ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର କରବିା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।ସତ୍ଣୁ ଅସପକ୍ଷା କରବିା େ ିଁ 
ଆମପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ବାଟ ଥିଲା।ସମା ପଛସର ସଚକଅପ୍ କରାଇ ସରାଗୀ ମାନଙ୍କ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସୋଇୋଉଥାଏ। ସମା ସ୍ଵାମୀ 
େସତ୍ାତ୍ସାେତି୍ ସୋଇ ପଡୁଥିସଲ କନୁି୍ତ ମଁ ୁଭଗବାନ ବାବାଙୁ୍କ ସଦା ସବଶଦା ପ୍ରାଥଶନା କରୁଥାଏ। ବାବା ତ୍ କାୋକୁ ନରିାର୍ କରନ୍ତ ିନାେ ିଁ। 
୨ ମାସ ପସର ସମାସତ୍ ଡାକରା ଆସଲିା।ସମାର ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର କରାଗଲା । ସେଳ ବ ିସେଲା ମଁ ୁବର୍ତ୍ତଶମାନ ସସୁ୍ଥ ଅଛ ି। ଭଗବାନ 
ସନିା ସୂ୍ଥଳ ର୍ରୀରସର ନାୋନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ତ୍ାଙ୍କର ସକୂ୍ଷ୍ମ ଉପସି୍ଥତ୍ ି ମଁ ୁସାଇ ସସବକ,ସାଇ ସସବକିା ମାନଙ୍କ ପାଖସର ଦର୍ଶନ କରବିାର 
ସସୁୋଗ ପାଇଛ।ି ନୟିମିତ୍ ବୟବଧାନ ସର ସସମାସନ ସମା ସେତି୍ ପସରାକ୍ଷ କମିବା ପ୍ରସତ୍ଖୟ ଭାବସର ସୋଗାସୋଗ କର ିସମାର 
ସବାସ୍ଥୟ ସମ୍ପକଶ ସର ପଚାର ିବୁଝନ୍ତ।ି ପରମ କୃପାଳୁ ବାବାଙ୍କ ନକିଟସର ପ୍ରାଥଶନା କରୁଛ ିସମାର ସସବକ ସସଵକିା ଭାଇ ଭଉଣୀଙୁ୍କ ସସ 
ସବଶଦା ଘଣ୍ଟ ସଘାଡାଇ ରଖିଥାନୁ୍ତ । 
ସଚୁତି୍ରା ବବବହରା 
ଗଞ୍ଜାମ ୧ 
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କାନ୍ଦନା, ଭଗବାନଙୁ୍କ ଡାବକ 
ଚାରଆିସଡ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ସଦଖାସଦଖି କଲାପସର ସର୍ଷସର ନଷି୍ପର୍ତ୍ତ ିସନଲୁ ସାଇବାବା ସମଡକିାଲ୍ କୁ 
େିବାକୁ ଓ ଗଲୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ି ପ୍ରଥମ ୋତ୍ରା ଥିଲା ୨୩.୧୦.୨୦୧୯ସର, ବସଷଶ ପାଇଁ ଔଷଧ 
ସଦସଲ, ପୁଣ ି୧୩.୦୩.୨୦୨୦ସର Angio Gram ଅଥଶାତ୍ ଥସର ଅପସରସନ ସେଲା ।ପୁଣ ି
୨୦.୦୩.୨୦୨୦ ସର ଓସପନ୍ ୋଟଶ ସଜଶରୀ କରାେିବ । ଏୋ ର୍ୁଣ ିବେୁତ୍ ଡର ଲାଗିଲା । ବନୁ୍ଧ 
ବାନ୍ଧବ ସାେ ି ପଡି

ା଼
ର୍ା ସେସତ୍ସବସଳ ର୍ୁଣସିଲ ସେ ଛାତ୍ ି କଟାେିବ, ସମସସ୍ତ କେସିଲ ଦୁଇଥର 

ଅପସରସନ୍ ସେସଲ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ ିବପିଦ ଅଛ ି । ସସସତ୍ସବଳକୁ ମଁ ୁଗଁାସର ଥାଏ । ବାପା ପୁଅ 
ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ିୋଇଥାନ୍ତ ିଏୋ ର୍ୁଣ ିକାନ୍ଦ ିକାନ୍ଦ ିଘସର ସର୍ାଇଥାଏ । ଦସିନ ରାତ୍ସିର ସ୍ଵପନ ସେଲା ସେ 
ଜସଣ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଶର ତ୍ରୀର୍ୂଳ ଧର,ି ଜଟାଧାରୀ, ସବକସର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପିନ୍ଧ ିଆସ ିସମା ମଁଣୁ୍ଡ ପାଖସର 

ବସ ିପଡସିଲ ଓ ସମାସତ୍ କେସିଲ କାନ୍ଦନ ିସତ୍ା ସ୍ଵାମୀ ଭଲ ସୋଇ େିବ, ଭଗବାନଙୁ୍କ ଡାସକ । ସମା ୋତ୍କୁ ନାର୍ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳ ିକଣ 
ସଦସଲ, ମଁ ୁଧରଲିି । ଏକ ଶହ େଙି୍କଆ ପୁରା ବଡିାସଟ ମଧ୍ୟ ସମାସତ୍ ୋଚସିଲ, କେସିଲ ସନ ଏ ଟଙ୍କା । ମଁ ୁମନା କଲି । ଏ ଟଙ୍କା 
ସନଇ କଣ କରବି ିକେଲିି । ସସ କେସିଲ ଆସଲା ବାୟାଣୀ ଉଲି ତୁ୍ ଜାଣୁନୁ ସନ ଏ ଟଙ୍କା ସତ୍ାର ବେୁତ୍ କାମସର ଆସବି । ମଁୁ ମନା 
କଲି ତ୍ଥାପି ସମାସତ୍ ବାରମବାର ୋଚୁଥାନ୍ତ,ି ତ୍ା ପସର ସସ ଚାଲିଗସଲ । ସମା ନଦି ଭାେିଗଲା । ଏ ସ୍ଵପନ କଥା ମଁୁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀସର ଥିବା 
ବାପା ପୁଅଙୁ୍କ ଜଣାଇଲି । ସସମାସନ ପଟୁ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀସର ବାବାଙୁ୍କ ପୂଜା କସଲ ଓ ଅପସରସନ୍ ଭଲସର ସେଲା । ବର୍ତ୍ତଶମାନ ସମା ସ୍ଵାମୀ 
ଭଲସର ଅଛନ୍ତ ି। 
ସଦୁଶପନ ମଳକି, ଗଞ୍ଜାମ-୨  

ବନ ର୍ଇଡ ର୍ାଣି ରି୍ ବଦ 
ମଁ ୁଅସଲଖ ସଜନା, ଗ୍ରାମ- ଜକର , ସପାଲସରା ସମିତ୍ ିଗୋମ- 2, ସମାର ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ୍ କୁମାର 

ସଜନାର ସଦେ ଖରାପ ସେଲା ପସର ମଁ ୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରସର ସଦଖାଇଲା ପସର ର୍ୁଣଲିି ସେ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତରି ସାଇ 
ବାବା ସମଡକିାଲ ସର ଭଲ ଚକି ିତ୍ସା ସେଉଛ ିତ୍ାୋ ପୁଣ ିମାଗଣା  l ମଁ ୁପରବିାର ଧର ିସରୁାଟସର ରୁସେ l  
ସସ ଠାରୁ େ ିଁ ପୁଅକୁ ଧର ିପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିଗଲି  ଓ 1 ବଷଶ ସମୟ ସେବାପସର ପୁଣ ିଆସବି କେସିଲ  କନୁି୍ତ ଏକ 
ବଷଶ ଭିତ୍ସର ପୁଅକୁ ଟାଇେଏଡ ଜ୍ଵର ସେଲା ଓ ନ କମବିାରୁ ସେନକର ି ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ି ଗଲି ଓ ଅପସରସନ୍ 
ସେଲା l ଅପସରସନର ପରଦନି ICU ସର ଥିଲାସବସଳ ପୁଅ ରାତ୍ ି ସର ସ୍ଵପନ ସଦଖିଲା ସେ , ବାବା 
ଆସସିଲ ସମାସତ୍ କେସିଲ ଏ ସନ ପଇଡ ପାଣ ି ପିସଦ  ଭଲ ସୋଇେିବୁ l ଛାତ୍କୁି ଆଉଁସ ି ସଦଇ 
ଚାଲିଗସଲ । ପରଦନି ପୁଅ ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ କେଲିା । ବର୍ତ୍ତଶମାନ ପୁ ୁ୍ଅ ନବମ ସଶ୍ରଣୀ  ସର ପଢୁଛ ି। 

ମଁ ୁସୁରଥସର ଥିବାସବସଳ ବାବା ସ୍ଵପନସର ସମା ପାଖକୁ ଆସ ିକେସିଲ ପୁଅ ଭଲ ସୋଇେିବ । ସମାର ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵପନସର 
ଆସ ି ବଭୂିତ୍ ି ସଦଇଥିସଲ । ସସେଦିନିଠାରୁ ଆମ ପରବିାରର ଆମ ଘର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖସର ବାବାଙ୍କ ସୋଟ ରଖି ପୂଜା କରୁଛୁ । 

ଗାସଧାଇବା, ଖାଇବା, େିବା ଆସବିାସର ମଧ୍ୟ ବାବାଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ । 
ସନ୍ଦୀର୍ କୁମାର ବଜନା, ଗଞ୍ଜାମ- ୨ 



ହୃଦୟ  ଦର୍ପଣ  
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ବଗରୁଆ ବସ୍ତ୍ର- ବଙୁ୍କଲି୍ ବାଡି
ି଼
 

ମଁ ୁଶ୍ରୀମତ୍ୀ ରୁନୀତ୍ା ପଣ୍ଡା ସ୍ଵା- ଅମଲୂୟ ପଣ୍ଡା- 2016 ମସେିାସର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସଦେ ଖରାପ ସେଲାପସର 
ଆସ୍କା , ବ୍ରହ୍ମପୁର ପସର ବରି୍ାଖାପାଟଣା ଆସପାସଲା େସପିଟାଲ୍ ଡକଟର କେସିଲ ସଦେ ବେୁତ୍ ଖରାପ 
ର୍ୀଘ୍ର ଅପସରସନ୍ କରବିାକୁ ପଡବି 2 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ ର୍ୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ସୋଗାଡ କର । ସମଡସିନି୍ ସନଇ 
ଘରକୁ ଆସଲୁି । ତ୍ଥାପି ସଦେ ଖରାପ ସେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ପଇସା ସୋଗାଡ ସେଉ ନଥାଏ । ଏେ ି
ପରସି୍ଥିତ୍ସିର ଆସ୍କା ସମିତ୍ରି ଭାଇମାସନ ପ୍ରର୍ାନ୍ତରି ଠକିଣା ସଦସଲ ଓ କେସିଲ ସାଇବାବଙ୍କ 
ସମଡକିାଲସର ମାଗଣା ଓ ଭଲ ଅପସରସନ୍ େୁଏ, ସସଠାକୁ ସନଇୋଅ । ମଁୁ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିସନଲି, ପ୍ରଥମ 
ରାତ୍ର େନ୍ତ୍ରଣା କମନୁଥାଏ, ସସ ଛଟପଟ ସେଉଥାନ୍ତ ି। ଆସମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସର୍ାଇପରୁନଥିଲୁ କାନୁ୍ଦଥିଲୁ, କଣ 

କରବୁି ସକସତ୍ସବସଳ ରାତ୍ ିପାେବି । ଠକି୍ ରାତ୍ ି2ଟା ସେବ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ େନ୍ତ୍ରଣା ଟକିଏି କମଲିା । ଅଥଶାତ୍ ଆସଲାକ ଆସସିଲ ଅନ୍ଧାର 
େୂସରଇ ଗଲାଭଳ ି।ସ୍ଵାମୀ କେସିଲ ସମାସତ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାଣ ି ମସୁମ ଟକିଏି ସର୍ାଇପଡ । ଠକି୍ 4ଟାସର ସମଡକିାଲ୍ େିବା । ମଁ ୁ
ସର୍ାଇଥାଏ ଜସଣ ସଗରୁଆ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ୋତ୍ସର ବଙୁ୍କଲି ବାଡ ିଧର ିବୃଦ୍ଧ ଆସସିଲ । ସମା ମଁୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସ ିକେସିଲ ଝଅି ତୁ୍ କାେ ିଁକ ି
କାନୁ୍ଦଛୁ, ସତ୍ାର କଛି ିଅସବୁଧିା ସେବନ ିକେ ିଅନ୍ତଦ୍ଧଶୟାନ୍ ସୋଇଗସଲ । େଠାତ୍ ସମାର ନଦି ଭାେିଗଲା ଓ ମଁ ୁଏ ସ୍ଵପନ କଥା ସ୍ଵାମୀ ଓ 
ସାେସର ୋଇଥିବା ପୁତୁ୍ରାଙୁ୍କ କେଲିି । ସମା ସ୍ଵାମୀ କେସିଲ େଁ ବାବାଙ୍କର ଆର୍ୀବଶାଦ ଅଛ ି। ବାବା ଆସଥିିସଲ । ମଁୁ ନଶି୍ଚୟ ଭଲ 
ସେବ ି। ସମାର ଅପସରସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲସର ସେଲା । ପ୍ରର୍ାନ୍ତସିର ଏମିତ୍ ିବାବା ଆସ ି କୁେନ୍ତ ି। ସତ୍ଣୁ ତ୍ ସାରା ପଥୃିବୀର ସଲାକ 
ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତ ିଓ ବାବାଙୁ୍କ ଭଗବାନ ସବାଲି ମାନନ୍ତ ି। ସସେଦିନିଠାରୁ ସମା ସ୍ଵାମୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତ ି। ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତ ି। ସରଗୁଲାର 
ସଚକ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତ ି। ସସ ବାବାଙ୍କ ଡାକ୍ତର, ସସବାଦଳଙ୍କ ଋଣ ସଝୁ ିସେବନ ି।  
ଅମଲୂ୍ୟ ର୍ଣ୍ଡା, 
ଗଞ୍ଜାମ-୨ 

ବୟସ୍ତ ହୁଅନା, କାନ୍ଦନା, ବତା ସ୍ତ୍ରୀର କଛି ିବହବ ନାହିଁ 
ସାଇଜଲି୍ଲା ଗୋମ- ୨, ସମିତ୍ ିସପାଲସାରା, ନକିଟସ୍ଥ ଆଠଗଡ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସୁରସର୍ନ୍ ସଗୌଡ ଭାଇ 
ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ସଗୌଡଙୁ୍କ ସନଇ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ି ୋଇଥାନ୍ତ ି। ୨୦୧୭ ମସିୋସର ଓ ତ୍ା ପୂବଶରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ 
ଭୂବସନଶ୍ୱରସର ଚକିତି୍ସାସର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ସେବାପସର ର୍ଣିୁଲି ପୂଟ୍ଟପର୍ତ୍ତ ିସତ୍ୟସାଇ ସମଡକିାଲସର ମାଗଣା ଓ 
ଭଲ ଅପସରସନ୍ ସେଉଛ ି। ସତ୍ଣୁ ୨୦୧୭ସର ପ୍ରଥସମ ଗଲି ଓ ସଚକେିୁ୍  ପସର ଏକ ବଷଶ ପାଇଁ ଔଷଧ 
ସଦସଲ ଓ କେସିଲ ଏକ ବଷଶ ପସର ଆସିସଲ ଅପସରସନ୍ ସେବ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତଶା ଓ ସସବାଦଳଙ୍କ 
ବୟବୋରସର ବେୁତ୍ ଖସୁି ସୋଇଗଲି । ମନସର ଦୃେ ଆର୍ା ସଞ୍ଚାର ସେଲା ସେ, ସମାର ସେଧମଶୀଣୀ 
ନଶି୍ଚୟ ଭଲ ସୋଇ େିବ ଓ ଏଠାସର େିଁ ଅପସରସନ୍ କରିବା । ପୁଣି ୨୦୧୯ସର ଗଲି ଓ େସପିଟାଲ୍ 
ଆଗସର ଘରଭଡା ସନଇ ରେୁଥିଲୁ । ଅପସରସନ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଅସପକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେସିଲ । ଦସିନ ଦନିସବସଳ ସର୍ାଇଥିଲି 
ସକେ ିଜସଣ ସ୍ଵପନସର ଆସି କେସିଲ, ସତ୍ା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ସୋଇ େିବ କାନ୍ଦନ,ି ବୟସ୍ତ େୁଅନ ି ସମା ପିଠକୁି ଆଉଁସି ସଦସଲ । ସମା ନଦି 
ଭାେିଗଲା ଓ ଏେ ିସ୍ଵପନ କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେଲିି । ସସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ଲାଭ କଲା ଓ ବାବାଙ୍କ ଉପସର ଭରସା କରି ୦୧.୧୦.୨୦୧୯ସର 
ଅପସରସନ୍ ସେଲା । ବର୍ତ୍ତଶମାନ ପେଶୟନ୍ତ ସସ ଭଲ ଅଛନ୍ତ ିଓ ବାବାଙୁ୍କ ସବୁସବସଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତ ି। 

ରୀନା ବଗୌଡ 
ଗଞ୍ଜାମ-୨  
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ମ ୁ ଥାଉ ଥାଉ ଭୟ କାହିଁକ ି
ଗୋମ-2 ଜଲି୍ଲା, କବସିେୂଶୟନଗର ନକିଟସ୍ଥ ପଥରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପାବଶତ୍ୀ ମୋନ୍ତ ିୋୋ କେନ୍ତ ି– 
ଦୁଇ ବଷଶ ସେଲା ସବୁ େସପିଟାଲ୍ ସର ସମାର ଚକିତି୍ସା ପସର ଆସରାଗୟ ନ ସେବା ସୋଗଁୁ ସର୍ଷସର 
ୋୋ ସେବ ପଛସକ ନଷି୍ପର୍ତ୍ତ ିସନଲି ସାଇବାବା ସମଡକିାଲସର ଅପସରସନ୍ ସେବ ି। ପୁଅ, ସ୍ଵାମୀ ଓ 
ମଁ ୁ ପୁଟପର୍ତ୍ତଶୀ ଗଲୁ ଓ First Visit ଥିଲା ୨୮.୦୧.୨୦୧୯ । ସମସସ୍ତ ସସଠାସର କୁେନ୍ତ ି
ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇବାବା ଅଛନ୍ତ ି । ତୁ୍ମ ମା’ର କଛି ି ଅସବୁଧିା ସେବନ ି । ଏକ ବଷଶ ପସର 
୦୫.୦୨.୨୦୨୦ସର ମଁୁ ଅପସରସନ୍ ପାଇଁ ପେଞ୍ଚଲିି । ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ । ପୁଅ କେଲିା ସବାଉ 
ଚାଲ ପସଳଇ େିବା । ମନସର ଭୟ ଥାଏ । ପରବିାରର ସମସ୍ତ କାନୁ୍ଦଥାନ୍ତ ି । ଛାତ୍ ି ଚରି ି
ଅପସରସନ୍ କରାେିବ । କଣ ସେବ ସକଜାଣି ? ମଁୁ ପୁଅକୁ କେଲିି କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ସଲଖା 

ସରଲିାଣ ି। ଗଁାକୁ ଗସଲ କଣ କରବି ି। ସତ୍ଣୁ ୋୋ ସେସଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାସର େିଁ ଅପସରସନ୍ ସେବ ି। ମଁ ୁସବଡ଼୍ ସର ସର୍ାଇଥାଏ । ପୁଅ 
ତ୍ସଳ ସର୍ାଇଥାଏ । ସାଇବାବା ରାତ୍ସିର ସଗରୁଆ ସପାଷାକ ପିନ୍ଧ ିସ୍ଵପନସର ଆସସିଲ । ଦୁଇ ୋତ୍ ସଟକ ିଖାଲି େସୁଥାନ୍ତ ି। ବାବା 
କେସିଲ ଡରନା ମଁ ୁଅଛ ି। ସ୍ଵପନ ଭାେିଗଲା । ମଁ ୁଡରଗିଲି । ପୁଅକୁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା କେଲିି । ପୁଅ କେଲିା କାେ ିଁ ମଁ ୁତ୍ ବାବାଙୁ୍କ ସଦଖି 
ପାରଲିି ନାେ ିଁ ! ତ୍ା ପସର ମନସର ଆର୍ା ଦୃେ ସେଲା ସେ ବାବା ସମାସତ୍ ନଶି୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରସିବ । ତ୍ା ପରଦନି ଅପସରସନ୍ ସବୁ 
ଭଲସର ସେଲା । ପରବିାର ସଲାସକ ସମସସ୍ତ ସ୍ଵପନ କଥା ର୍ୁଣସିଲ ଓ ଅପସରସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ର୍ୁଣସିଲ । ଆଶ୍ଚେଶୟ ସୋଇ ସମସସ୍ତ 
ବାବାଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କସଲ । ମଁୁ ଦନି ପସର ସମଡକିାଲରୁ ଡସିଚାଜଶ ସେଲି । ବର୍ତ୍ତଶମାନ ଔଷଧ ଖାଉଛ ିଓ ଭଲସର ଅଛ ି। ଓ ବାବାଙୁ୍କ ପୂଜା 
କରୁଛ ି। 
ର୍ାବପତୀ ମହାନ୍ତ,ି  
ଗଞ୍ଜାମ -୨ 

 କ ିଅରୂ୍ବପ ବସ ଅନୁଭୂତ ି

ସମାର ନାମ େମନୁା ସଜନା । ବୟସ-୨୨, ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବିକର କାଣତଗରଡ ି ଗ୍ରାମସର l 
ମଁ ୁସଛାଟସବଳୁ େୃଦସରାଗସର ପିଡୀତ୍ ଥିଲି। ବେୁତ୍ କଷ୍ଟ ପାଇବାପସର  ଦୂର ସମ୍ପକଶୀୟ ମାମଁ ୁଆମଘରକୁ 
ଆସଥିିସଲ । ମାଆ ତ୍ାଙ୍କ ପାଖସର କେବିାରୁ  ସସ କେସିଲ, “ସାଇବାବାଙ୍କର େସି୍ପଟାଲ ଅଛ ି। ସସଠାସର 
େୃଦସରାଗ ଚକିତି୍ସା କରାୋଏ ।” ମାଆ କେସିଲ, “ସକସତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଶ ସେବ।” ମାମଁ ୁ କେସିଲ, “ନା 
ମାଗଣାସର ଚକିତି୍ସା ସେଉଛ।ି” ମାମଁ ୁ  ସମାସତ୍  ସନଇ ସାଇବାବାଙ୍କ େସି୍ପଟାଲ କୁ ୋଇଥିସଲ । ବାବାଙ୍କ 
ଅପାର କୃପାରୁ ସମାର ଭଲ ସର ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସେଲା ତ୍ା’ପସର ମଁୁ ସୁସ୍ଥ ସୋଇ ଘରକୁ ସେରଆିସଲିି । 
କଛି ିଦନି ଗଲା ପସର ଚାନ୍ଦବାଲି ସମିତ୍ରି ଜସଣ ଭଉଣୀ ସୋନ କସଲ  । କେସିଲ, “ସାଇରାମ  ଆସମ ତୁ୍ମ ଘରକୁ ୋଉଛୁ ।” 
ସେସତ୍ସବସଳ ସମିତ୍ ିଭାଇ ଭଉଣୀ ମାସନ ଆମ ଘସର ପେଞ୍ଚସିଲ । ସମା ଆଖିସର ଲୁେ ବାୋର ିଆସଲିା। ସସମାସନ କେସିଲ, 
“ମାଆ କାନୁ୍ଦଛୁ କାେ ିଁକ।ି” ମଁ ୁ କେଲିି, “ଭଲ ସେବ ି ସବାଲି ଆର୍ା ନ ଥିଲା। ସାଇବାବା ସମାସତ୍ ବଞ୍ଚାଇ ସଦସଲ।” ସସସବଠାରୁ 
ଚାନ୍ଦବାଲି ସମତି୍ରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାସନ ପ୍ରତ୍ମିାସ ସମାସତ୍ ସଦଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତ ି। ସାଇବାବାଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ 
ମଁ ୁବର୍ତ୍ତଶମାନ ସୁସ୍ଥ ସୋଇ ଘସର ଅଛ ି। ବାବାଙ୍କର ଅସେତୁ୍କ କରୁଣା ମଁୁ ଜୀବନସର ସକସବ ଭୁଲିବ ିନାେ ିଁ । 
ଯମନୁା ବଜନା, ଭଦ୍ରକ -୨ 
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ଅନନୟ ଅନୁଭୂତ ି
ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ର୍ରଣାପନ୍ନ ସୋଇ ସମତି୍ ି ତ୍ଥା ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରସର ସକସତ୍ଥର  ଦାୟିତ୍ଵ 

ସନଇ ସାଇସସବାସର ନଜିକୁ ନସିୟାଜତି୍ କରଛି ି । ସେସଲ SRP Coordinator ଭାବସର 

ଦାୟିତ୍ଵ ସନବାର ଅନୁଭୂତ୍ ିସମା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ନଆିରା । ୨୦୧୯ ମସେିାସର ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ୍ ି

ସମାସତ୍ SRP ବଭିାଗ ଦାୟିତ୍ଵ ଅପଶଣ କସଲ । ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ନସିେଶର୍ ମସନକର ି ମଁ ୁ

ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରେଣ କର ିକାେଶୟସର ମସନାନସିବର୍ କଲି । ପ୍ରଥସମ ପ୍ରଥସମ ସମତି୍ ିତ୍ଥା ଜଲି୍ଲାର 
ଅନୟାନୟ ଦାୟିତ୍ଵ ,ପରବିାର ପ୍ରତ୍ ିଥିବା କର୍ତ୍ତଶବୟ ଓ ଜୋଳ ଭିତ୍ସର ମଁୁ ଅଣନରି୍ବାସୀ ସବାଧ 

କସଲ ମଧ୍ୟ SRP ମାନଙ୍କ ପାଖସର ପେଞ୍ଚବିାର ପ୍ରୟାସ ଜାର ି ରଖିଥାଏ । ସସସତ୍ସବସଳ 

SRP ସରାଗୀମାନଙ୍କ  ନା ଥାଏ ଠକିଣା ନା ଥାଏ ସୋନ ନମବର । ସତ୍ଣୁ ସସମାନଙୁ୍କ ସଭଟବିା ପାଇଁ ମଁ ୁଏବଂ ସମାର ସକସତ୍ଜଣ 

ସସବାଦଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଙୁ୍କ ସନଇ ଅଭିୋନ ଆରମ୍ଭ କଲି । ସସମାନଙୁ୍କ ସଭଟବିା ପାଇଁ  ଦ୍ଵାର ଦ୍ଵାର ବୁଲିଲୁ । ସସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 

ୋଇ ଆସମ ସେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲୁ ତ୍ାୋ ଅବର୍ଣ୍ଶନୀୟ । ତ୍ାୋ ମଁ ୁ ର୍ବ୍ଦସର ପ୍ରକାର୍ କରପିାରବି ି ନାେ ିଁ । ସସମାସନ ତ୍ଥା 

ସସମାନଙ୍କ ପରବିାରର ସଦସୟ ସଦସୟା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସପ୍ରମ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ସାଗରସର ଆସମ ନଜିକୁ େଜାଇସଦଲୁ । 
ସସମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବାବା ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ସମପଶଣର ଭାବ ସଦଖି  ମଁ ୁଅଭିଭୂତ୍ ସୋଇଛ ି। ଭଗବାନ ବାବା ସକସତ୍ କୃପାଳୁ  

ସତ୍ସର । ସସମାସନ ପୁନଜଶନମ ପାଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିସଲ । ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ତ୍ତ ଏଇ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ସନଲସବସଳ ମଁ ୁ

ସେସତ୍ ବୟସ୍ତ, ବବି୍ରତ୍ ସୋଇ ପଡୁଥିଲି ।  ଏେ ିଦବିୟ କମଶର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନସର ସେ ସ୍ଵାମୀ ସମା ପାଇଁ ଏସତ୍ ଦବିୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରବିାର 

ସସୁୋଗ ରଖିଛନ୍ତ ି  । ତ୍ାୋ କ୍ରସମ କ୍ରସମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ସେସତ୍ ସେସତ୍ SRP ମାନଙୁ୍କ  ସଭଟୁଥାଏ ସସତ୍କି ି ସସତ୍କି ି ମଁ ୁ

ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରବିା ସେତି୍ ଉତ୍ସାେତି୍ ମଧ୍ୟ ସେଉଥାଏ । ସମା ଉପସର ଉପସର ଭରସା ରଖିଥିବା ଆମର ପଜୂୟ ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ୍ ି
ତ୍ଥା ରାଜୟ ସଂସୋଜକ ଭାସ୍କର ଭାଇଙୁ୍କ କୃତ୍ଜ୍ଞତ୍ା ଜଣାଇବା ସେତି୍ ପରମ କୃପାଳୁ ଭଗବାନ ସାଇଙୁ୍କ ସମାର ର୍ତ୍ ନମନ    

ଜଣାଉଛ ି। 
 
ଛନି୍ନାରୀ ବଦି୍ର ନାରାୟଣ ର୍ତ୍ର,  
ଗଞ୍ଜାମ -୧ 
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ହୃଦୟ ମନ୍ଦବିର ତୁବମ 
ମଁ ୁଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ସବସେରା l ଘର ସମାର ବାରାପୁର ସମତି୍ରି ଆର୍ତ୍ତଶୁ େ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀସର l 

ସବଶପ୍ରଥସମ ୨୦୦୨ ମସେିାସର Heart problem ବାୋରବିାରୁ କଟକସର ସରକାରୀ 

ଚକିତି୍ସାଳୟସର ଚକିତି୍ସତି୍ ସେଲି। ସସମାସନ ଭଲ କର ି ନପାରବିାରୁ Delhi AIMS କୁ 

ପଠାଇସଲ । Aims ସର ଅପସରସନ ପାଇଁ ଉପସଦର୍ ସଦସଲ । ସସସତ୍ସବସଳ 

ଅପସରସନର ଆନୁମାନକି ମୂଲୟ ୬,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା । ମଁୁ ସସସତ୍ସବସଳ ମାତ୍ର ୨୦୦୦ 
ଟଙ୍କା ସବତ୍ନ ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତଶୁ ଂ  Co-operative society ସର ସମ୍ପାଦକ ରୂସପ କାେଶୟ 

କରୁଥିଲି । ଘରର ଆଥକି ସ୍ଥିତ୍ ିଜମା ଭଲ ନଥିଲା । ଦଲି୍ଲୀ ରୁ ସେରବିା ମଁ ୁପଣୁ ିକଟକ ଗଲି। 
କଟକ ସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିେିବାପାଇଁ ମତ୍ ସଦସଲ । ମଁୁ ଘର କୁ ସେର ିସମାର ଅନ୍ତରେ ବନୁ୍ଧ ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ରାଉତ୍ଙୁ୍କ ସବୁକଥା କେଲିି । 
ଇତ୍ ିମଧ୍ୟସର ଆର୍ତ୍ତଶୁ ଂସର ବାଳବକିର୍ ସଶ୍ରଣୀ ମସେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କରୁଥିସଲ l  ସମାର ସାେ ସୋସଗନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ  ଏବଂ ମସେନ୍ଦ୍ର ସାର,ଏେ ି

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସେତି୍ ବାରାପୁର ମନ୍ଦରିକୁ ଗଲି । ବର୍ତ୍ତଶମାନର ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ୍ ିବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ସବସେରା ସସସତ୍ସବଳ ସମତି୍ ିଆବାେକ 

ଥାଆନ୍ତ ି। ତ୍ାଙ୍କ ସେ ଆସଲାଚନା କର ିଅଜୟ ପଲାଇ ଭାଈ ଙୁ୍କ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିପଠାଇସଲ ।  ପ୍ରର୍ାନ୍ତସିର ପେଚଁଲିା ପସର ବାବାଙୁ୍କ ଦର୍ଶନ 

କରବିା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ େଲୁ୍କ ଟସିକ ସଦୌଡ ିେିବାରୁ , େଠାତ୍ ଛାତ୍ ିେନ୍ତ୍ରଣା ସେଲା । ସମାସତ୍ ସପୁରେସି୍ପଟାଲକୁ ସନଇଗସଲ । ସମାର 
ସମସ୍ତ ରସିପାଟଶ ଏବଂ ସଟଷ୍ଟ ପସର ଅପସରସନ ନେିାତ୍ ିଦରକାର l ସସଠାସର ସମାର ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାର ସେଲା l  ୋୋକ ିଏଠାସର 

ଏସତ୍ ଟଙ୍କାର ଅପସରସନ  ସସସତ୍ସବସଳ ସମା ପାଇଁ ସେଜ ନଥିଲା । ତ୍ାପସର ଘରକୁ ସେର ି ସକବଳ ବଭୁିତ୍ ି ଓ ଅଳ୍ପ କଛି ି

ସମଡସିନି୍ ଖାଇ ରେଲିି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମାର ଗଁା କୁ S.S.S.V.I.P େସିାବସର ନଆିଗଲା। ପସର ଆତ୍ଶୁ େ ଏକ ଭଜନ 

ମଣ୍ଡଳୀ ସେଲା । ମଁ ୁଓ ସମା ପରବିାର ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ସେ ଲାଗିରେଲୁି । ମଁ ୁମଧ୍ୟ ସସେ ିଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀସର ୩ ବଷଶ ଆବାେକ 

ରେଲିି। ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ି ସସବାସର ମଁୁ ଓ ସମା ପରବିାର ପୁଅ,ଝଅି ସୋଗ ସଦଇଛୁ। ପୁଣ ି୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ସର  ଡ. ପି.ସକ ଦାସଙ୍କ 

ସୋୟତ୍ାସର ବାୋସଲାରସର ଅପସରସନ ସୋଇଛ।ି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମଁ ୁ ଓ ସମା ପରବିାରର ପୁଅ,ସବାେୂ,ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇ 

ସଂଗଠନସର କାେଶୟ କରୁଛୁ । 

ରମାକାନ୍ତ ବବବହରା,  
ଭଦ୍ରକ -୨ 
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ସାଇ ବହ ଜୀବନ ; ଜୀବନ ସତୟସାଇ 
ସସେ ି  ଦନି ଥାଏ ଡସିସମବର ମାସ ଏସକାଇର୍ ତ୍ାରଖି ବୁଧବାର ଦନି ପ୍ରାୟ  ୨ଟା ସମୟ । 
ସବୁଦନି ପର ି ନତି୍ୟକମଶ ସାର ି ସରାସଷଇ ବାସ କର ି ପୁଅ ଆଉ ସବାମୀ ଙୁ୍କ  ଖାଇବାକୁ  

ସଦଲି ,ନସିଜ ମଧ୍ୟ  ଖାଇଲି । େଠାତ୍  ଛାତ୍ ିସର େନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲି । କାୋରକୁି କଛି ିନ କେ ି 

ଖରାସର ଟସିକ ସର୍ାଇଲି । ସେସଲ େନ୍ତ୍ରଣା ଧିସର ଧିସର ସେଉଥାଏ । ସମା  ସବାମୀ  ଓ ପଅୁ 

ସମାସତ୍ ଚା କରବିା ପାଇଁ ଡାକସିଲ  । ଇତ୍ମିଧ୍ୟସର  ଘରର କାମବାଲି ବାସନ ମାଜବିା ପାଇଁ 
ଆସଲିା ଏବଂ ସମାର ମେୁଁ ର ବଷିର୍ଣ୍ଶତ୍ା ସଦଖି ପଚାରଲିା " ତୁ୍ମ ସଦେ ଭଲ ଲାଗୁନାେ ିଁ କ ି?" , ମଁ ୁ 

କେଲିି  େଁ ଏବଂ  ଚା ତ୍ଆିର ିକର ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଦବା ସେ ନସିଜ ମଧ୍ୟ ପିଇଲି । ସମା ସଦେ  ଭଲ ନ 

ଥିବା  କଥା ବଡପୁଅ  ର୍ୁଣଲିା ଏବଂ  ତୁ୍ରନ୍ତ  ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ େିବା ପାଇଁ କେଲିା । ମଁ କେଲିି  ସନ୍ଧୟା ଦୀପ ସଦବ ିକନୁି୍ତ  ପଅୁ 

କେଲିା ସସସବୁ କାମ ଆସବିା ପସର କରବୁି । ଏୋ କେ ିସସ ସମାସତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ  ସନଇଗଲା । ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ପରୀକ୍ଷା 

କରବିା ପସର ତୁ୍ରନ୍ତ ଇ.ସ.ିଜ ିକରବିା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ  ସଦସଲ ଏବଂ ଅନୟ ସକୌଣସ ିବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ସର ସଦଖାଇବାକୁ କେସିଲ । 
ସମା ପୁଅ ର ଜସଣ ସାେ ଆମ ସେତି୍ ଥିଲା, ତ୍ାର ନାନୀ ଙ୍କ ଘର କଟକସର , ସତ୍ଣୁ ସସ  ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଅନୁସରାଧ କଲା  ଆମକୁ 

କଟକ ସରେର କରବିା ପାଇଁ  ।X-massଓ New year ଥିବାରୁ ୋତ୍ାୟାତ୍ସର ଅସବୁଧିା ଥିବା ସସର୍ତ୍ତବ ସମା ପରବିାର ସଲାସକ 

ସମାସତ୍ କଟକ ସନଇେିବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍  ସେସଲ । ପରଦନି ସମା ପୁଅ ର ଜସଣ ବନୁ୍ଧ ଘରକୁ ଆସ ିସମାର ଇ.ସ.ିଜ ିକସଲ କନୁି୍ତ ସସ 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ତ୍ଥୟ ପରଷି୍କାର କର ି ପାରସିଲ ନାେ ିଁ । ଏସବୁ ଭିତ୍ସର ଆମର ଜସଣ ପସଡାର୍ୀ ସମା ପୁଅ ର ମଳନି ସଚସେରା ସଦଖି 

କେସିଲ " ବାବୁ ମା ଙୁ୍କ  ରାୟପୁର ସନଇ ୋଅ । ସମାର  ବଡ ମା ଙ୍କ ଛାତ୍ ି େୁଲି ୋଇଥିଲା , ତ୍ାଙୁ୍କ ରାୟପରୁ ର  ଜସଣ ଭଲ 

ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ସଦଖାଇଥିଲୁ, ତୁ୍ମ ମା ଙୁ୍କ ସସଠାକୁ ସନଇ ୋଅ । " , ଏୋ କେ ି   ସସ ସମା ପଅୁ କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠକିଣା  ସଦସଲ । 
ସସେ ିଦନି ରାତ୍ ିସର େିଁ  ସମା ପୁଅ ,ତ୍ାର ସାେ ଏବଂ  ମଁ ୁରାୟପୁର ଅଭିମସୁଖ ୋତ୍ରା  କଲୁ । ସସେ ିଦନି ଥିଲା ଡସିସମବର ମାସ 

୨୩ ତ୍ାରଖି । ପରଦନି ଆସମ ରାୟପୁର ସର  ପେଞ୍ଚ ିଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠକିଣା ସର ପେଞ୍ଚବିା ସବଳକୁ  ଦନି ପ୍ରାୟ ସଗାଟାଏ  ବାଜଲିାଣ ି। 
ସତ୍ଣୁ  ସସେ ସସେ ସମାର ନାମ ପେୀକରଣ କରାଗଲା, ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ସଦଖିସଲ ,ବଭିିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା ପସର  କଛି ି ଔଷଧ 

ଖାଇବା ପାଇଁ  ସଲଖିସଦସଲ ଏବଂ  ୭ ଦନି ପସର ପୁଣି ସଦଖା କରବିା ପାଇଁ କେସିଲ  । ଏୋ  ପସର ଆସମ ଘରକୁ  ସେର ି

ଆସଲୁି । ମଁ ୁନୟିମିତ୍ ଔଷଧ ସସବନ କରୁଥାଏ କନୁି୍ତ ଦସିନ ସନ୍ଧୟା  ସମୟସର ଘସର ସକେ ିନଥାନ୍ତ,ି ମଁ ୁସେ ସଦଇସାର ି ଲୁଗା 

ବଦଳୁଛ ିେଠାତ୍  ସମା ଛାତ୍ ି ସର େନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ସେଲା । ମଁ ୁଖଟସର ସର୍ାଇ  ଛଟପଟ ସେଉଥାଏ କନୁି୍ତ ସମା ପାଖସର ସକେ ି

ସେସଲ ନଥାନ୍ତ ି । ସଦୈବାତ୍ ସସେ ି ସମୟସର  ଆମ ପଡରି୍ା ଘର ର ଜସଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲାକ ସକୌଣସ ି ଏକ  କାମସର ଆମ ଘରକୁ  

ଆସସିଲ ଏବଂ ସମାର ଅବସ୍ଥା ସଦଖି ସସେ ସସେ ସମା ପୁଅ କୁ ସୋନ୍ କସଲ । ସୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ସମା ପଅୁ ଓ ତ୍ା ବାପା ସସେ 

ସସେ ଆସ ି ଘସର ପେଞ୍ଚସିଲ । ସସମାସନ ପେଞ୍ଚଲିା ସବଳକୁ ସମାର ଛାତ୍ ି େନ୍ତ୍ରଣା ଟକିଏି କମ ି ୋଇଥାଏ । ସସେ ି ଦନି ଠାରୁ 
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ସମାସତ୍ ସକେ ି ଏକା ଛାଡନ୍ତନି ି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନସିେଶର୍ ମତୁ୍ାବକ ପୁଣି ଆସମ ଡସିସମବର ୩୦ ତ୍ାରଖିସର  ରାୟପୁର ଗଲୁ । 
ସସଠାସର ପେଞ୍ଚ ିମଁ ୁଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ପଚାରଲିି ସେ ସମାର ଚକିତି୍ସା ବାବଦସର ସକସତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଶ ସେବ? ଡାକ୍ତର  କେସିଲ  ପ୍ରାୟ ୮ରୁ୯ 

େଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଶ ସେବ ସବାଲି । ସସସତ୍ସବଳକୁ ସନାଟବନ୍ଦୀ ଚାଲିଥାଏ  ଏବଂ  ବଯାଙ୍କ ରୁ ଦନିକୁ ସକବଳ ୪େଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ  

ସେଉଥାଏ । ଏସତ୍ସବୁ ଅସବୁଧିା ମଧ୍ୟସର ସମାର ଚକିତି୍ସା ଆରମ୍ଭ ସେଲା । ଦନି ପ୍ରାୟ ବାର ଟା ସବଳକୁ  ସମାସତ୍ ଏନିଓିଗ୍ରାେି ରୁମ 

କୁ ନଆିଗଲା । ତ୍ନି ିଜଣ ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ମାଡ ିବସ ିଧରସିଲ ଏବଂ  ଏକ ମନୁଆି ସଲିଭର ତ୍ାର ସର ସମା ଜଙ୍ଘ େୁଟାଇ ଏନିିଓଗ୍ରାେି 

କସଲ । ମଁୁ  େନ୍ତ୍ରଣା ସର ଚତି୍କାର କରୁଥାଏ । ସମାସତ୍ ICU କୁ ନଆିଗଲା । ପରଦନି  ୧ଟା ୋଏ ମଁ ୁ ସସଠାସର ରେଲିି । 
ଡାକ୍ତର ସମା ପୁଅ କୁ ଡକାଇ କେସିଲ ସେ ତୁ୍ମ  ମା'ଙ୍କ ସ୍ଥିତ୍ ି ଜମା ଭଲ ନାେ ିଁ ସତ୍ଣୁ ଅପସରସନ କରବିାକୁ ପଡବି । ର୍ଘି୍ର  

ଅପସରସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସୋଗାଡ କର । ଏସବୁ ର୍ୁଣ ି  ସମା ପୁଅ ମନସର ସସନ୍ଦେ ଆସଲିା ସତ୍ଣୁ ସସ ସମାସତ୍ ସସଠାରୁ ସନଇ 

ଆସଲିା । ସସେ ିଦନି ପୁଅ ତ୍ା ସାେ ମାନଙ୍କ ସେତି୍ କଥା ସେଉଥାଏ, ଏେ ିସମୟସର  ତୁ୍ଷୁରା ର ଦୁଇ ଜଣ େୃଦସରାଗୀ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ି

ନଲିୟମ େିବା ପାଇଁ ଟକିଟ କରବିା  କଥା ସେଉଥିବା ର୍ୁଣବିାକୁ ପାଇସଲ । ସମା ପୁଅ ସସମାନଙ୍କ ସେ କଥାସେଲା ଏବଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ି

େିବା ପାଇଁ ଟକିଟ କାଟଲିା। ଏୋ ଥିଲା  ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ  ଡାକରା। କନୁି୍ତ ଆସମ ବାବାଙ୍କ ଏ ମେମିା ବୁଝ ିପାର ିନ 

ଥିଲୁ । 

 ଜାନୁଆରୀ ୨ ତ୍ାରଖି ରାତ୍ ି୧୨ଟା ସମୟସର ଆସମ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ିଅଭିମୁସଖ ୋତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ୪ ତ୍ାରଖି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 

୭ /୮ଟା ସର ସସଠାସର ପେଞ୍ଚଲୁି। ସସସତ୍ସବସଳ ସସଠାସର ବସି୍ତୀର୍ଣ୍ଶ ପାୋଡ େଟା ୋଇ ଘର ସବୁ ତ୍ଆିର ି ଚାଲିଥାଏ  । ଆସମ 

ବାବାଙ୍କ ତ୍ଆିର ି ସପୁରସସ୍ପସାଲିଷ୍ଟି ଚକିତି୍ସାଳୟ ନକିଟସର ଘରଟଏି ଭଡା ସନଇ  ରେଲୁି । ନତି୍ୟକମଶ ସାର ି ଜଳଖିଆ କଲୁ ଏବଂ 

ଆଶ୍ରମ ଅଭିମସୁଖ ବାୋର ିପଡଲୁି । େସି୍ପଟାଲ ଠାରୁ  ଆଶ୍ରମର ଦୂରତ୍ା ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୮ କ.ି ମ ିସେବ । ଆସମ ଆଶ୍ରମସର ପେଞ୍ଚ ି

ପ୍ରଥସମ ୋଇ ବଘି୍ନ ରାଜ ଗଣପତ୍ଙୁି୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ସସଠାସର ନଡଆି ଭାେିଲୁ । ୧୧ଟା ସବସଳ ବାବାଙ୍କ କଯାନିଟନ୍ ସର ସଭାଜନ 

ସାର ିଆଶ୍ରମ ପରସିର ସର ବଶି୍ରାମ ସନଲୁ । ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବାଜଥିାଏ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରାଥଶନା ସମୟ ଉପସ୍ଥତି୍ ସେଲା । ବାବାଙ୍କ ସମାଧି 

ଦର୍ଶନ ନମିସନ୍ତ  ଆସମ ଗଲୁ । ମ ୁବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସଗାଲାପ େୁଲଟଏି କଣିଲିି ଏବଂ  ମେଳିା ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଧାଡ ିସର ଛଡିା ସେଲି । 
ସସବାଦଳ ଭଉଣୀ ମାସନ ଆମକୁ ୋଞ୍ଚ କର ି ଭିତ୍ରକୁ ଛାଡସିଲ । ମଁ ୁ ୋଇ କୂଳବନ୍ତ େଲ୍ ସର ଧାଡ ି ସର ବସଲିି । ଜସଣ 

ସସବାଦଳ ଭଉଣୀ ସମାସତ୍ ସବଦ ବେ ିଟଏି ସଦସଲ । ମଁ ୁ ସବଦ ପଢୁଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ବାବାଙୁ୍କ ସମାର  ଦୁୁଃଖ  ଜଣାଉଥାଏ । 
ସନ୍ଧୟା  ଷାସଢ ୬ଟା ସବସଳ ଆସମ ଧାଡସିର ୋଇ ସମାଧି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅପଶଣ କଲୁ । ସସଠାରୁ ରାତ୍ର ିସଭାଜନ ସାର ି

ରୁମ୍ କୁ  ସେର ିଆସଲୁି । ତ୍ା ପରଦନି ସଭାରରୁ ସମା  ପୁଅ େସି୍ପଟାଲସର ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ଧାଡ ି ଲଗାଇ ଟକିଟ କଲା । ଭଗବାନ 

ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ନମବର ଟକିଟ  ମିଳଲିା  । ଆସମ େସି୍ପଟାଲ ଭିତ୍ରକୁ ଗଲୁ । ସସଠାସର  ସସବକିା ମାସନ ସମା ନାମ 

ପେୀକରଣ କସଲ ଏବଂ ସଭାଜନ ସାର ି୯ଟା ସବସଳ ଆସବିାକୁ କେସିଲ । ତ୍ଦନୁୋୟୀ  ଆସମ ନଜି କାମ ସାର ିଆସଲୁି ଏବଂ  

େସି୍ପଟାଲ ପରସିରସର ବଶି୍ରାମ ସନଲୁ  । େଥା ସମୟସର ସମାର ନାମ ଡକାଗଲା , ସମାସତ୍ ଜସଣ ମେଳିା ଡାକ୍ତର ସଦଖିସଲ ଏବଂ 
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ପାଖସର ଥିବା ଅନୟ ଏକ ସକାଠରୀ କୁ ପଠାଇସଲ । ସସଠାସର ଜସଣ ଭଦ୍ରବଯକି୍ତ କମ୍ପୁୟଟର୍ ସର ସମାର ନାମ ପେୀକରଣ କସଲ । 
ଏୋପସର  ଜସଣ ଭାଇ ସମାର େସଟା ଉଠାଇ  ସମାସତ୍  ସଦସଲ ଏବଂ େୃଦସରାଗ ବଭିାଗ କୁ ସମାସତ୍ ପଠାଇସଲ । ସସଠାସର 

ଥିବା ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ସବୁ ପଚାର ିବୁଝସିଲ ଏବଂ  ସମାର ପୂବଶ ୋଇଲ ତ୍ଥା ସଡି ିକୟାସସଟ ସନଇ ୋଞ୍ଚ କସଲ । ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟସର ଆସଲାଚନା ଚାଲିଲା। ସର୍ଷସର  ସସମାସନ ଏେ ିସଦି୍ଧାନ୍ତସର ଉପନୀତ୍ ସେସଲ  ସେ ସମାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗି ପାରବି ନାେିଁ । 
େଦ ି ବ ି ଲାଗିବ ତ୍ାୋ ସେଳ  ସେବ ନାେ ିଁ । ପୁଣି  କେସିଲ ସେ ଜସଣ ପ୍ରସେସର ଆସୁଛନ୍ତ,ି  ତ୍ାଙ୍କ ସେ ଆସଲାଚନା କର ି

ଜସଣଇବୁ । ସସମାସନ ପ୍ରସେସର ଙ୍କ ସେ ଆସଲାଚନା କର ି୨ ଦନି ପସର ସମା ପୁଅ କୁ ଡକାଇ  କେସିଲ ସେ ସମାର ୋଟଶ ସର 

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗି ପାରବି ନାେ ିଁ । ଆମର ବା ଆଉ କଣ ଉପାୟ ଥାଏ । ପ୍ରତ୍ଦିନି ସକାଳ ୭ଟା ସର େସି୍ପଟାଲ ୋଉ , ସସଠାସର  ସମାର 

ବଭିିନ୍ନ  ପରୀକ୍ଷା କରାୋଏ ଏବଂ  ଆସମ ଦନି ୧ଟା  ସବସଳ ରୁମ୍ କୁ ସେରୁ । ଏେପିର ି ପ୍ରାୟ  ଏକ ମାସ ଚାଲିଲା । ଏପସଟ 

ସମା  ଘର ସଲାକ ବ ିବଯସ୍ତ ସୋଇପଡୁଥାନ୍ତ ି। 

 ଏେ ିସମୟସର ସସଠାସର ସମାର ସଭଟ ସୋଇଥିଲା ସସାନପୁର ର ଜସଣ ମେଳିା ଙ୍କ ସେତି୍, ସସ ସମାସତ୍ କେସିଲ ସେ 

ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ଦାନ୍ତ ଓପାଡବିା ପାଇଁ  କେସିବ । ସମାର ଦୁଇଟ ିଆଗ ଦାନ୍ତ  ଏବଂ ସଗାଟଏି କଳ ଦାନ୍ତ  ସପାକ ଖାଇ ୋଇଥାଏ 

ସତ୍ଣୁ ସମାସତ୍ ଭାର ିଡର ମାଡୁଥାଏ । ସତ୍କୁ ସତ୍ ୧ମାସ ଚକିତି୍ସାସର  ସମାର ଗଳା,ନାକ ଓ ଦାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରବିା  ପସର ଡାକ୍ତର 

ସମାସତ୍ ଦାନ୍ତ ଓପାଡବିା ପାଇଁ କେସିଲ । ସଜସନରାଲ େସି୍ପଟାଲସର ସମାର ୩ଟ ିଦାନ୍ତ ଓପଡା ଗଲା । ଡାକ୍ତର କେସିଲ ୪/୫ ଦନି 

ପସର ଆଡମିର୍ଟ ସେବାକଥା କେସିବ । ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା  କ'ଣ ମଁ ୁତ୍ାୋ ବୁଝ ିପାରୁ ନ ଥାଏ  । ସମାସତ୍ ସକେ ିଆଡମଟି 

ସେବା କଥା ପଚାରସିଲ ମଁ ୁ କସେ ଭଗବାନ  ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତ ି ସତ୍ଣୁ େଳ ବ ି ତ୍ାଙ୍କ ୋତ୍ସର  । ଏେପିର ି ୧ ମାସ ୮ ଦନି 

ବତି୍ଗିଲା । ଦସିନ ଡାକ୍ତର ସମାସତ୍ ପରୀକ୍ଷା କରବିା ପସର କେସିଲ ଆଜ ିଦନି ୨ ଟା ସର ଆଡିମର୍ଟ ସେବ  ।  କନୁି୍ତ ସସଦନି ସକବଳ 

୧୧୩ ନଂ ରୁ ସମାର ୋଇଲ ସଦଇ କେସିଲ ଆର ଦନି ସକାଳ ୯ଟା ସର ୧୧୦ ନଂ ସର ପେଞ୍ଚବିା ପାଇଁ । ସସେ ିଦନି ସମାର 

ଧେଶଯ ର ବନ୍ଧ ଭାେି ୋଇଥିଲା । ସମା ଆଖି ରୁ ଧାର ଧାର ଲୁେ ସବାେ ିଚାଲିଥାଏ । ମଁ ୁସମା ନଜିକୁ ସମ୍ଭାଳ ିପାରୁ ନ ଥାଏ ।  ମଁ ୁ 

ସସସତ୍ସବସଳ ଭଗବାନ  ବାବାଙୁ୍କ ଗାଳ ିକର ିକେଲିି ତୁ୍ସମ  ସତ୍ୟ ସାଇ  ନୁେଁ ତୁ୍ସମ ମଥିୟାସାଇ  । ସମାର ମସନାଭାବନା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଶ 

ରୂସପ ଭୂଲ୍ ଥିଲା । ଉକ୍ତ ସମୁୟ ସର ଦୁଇଟ ିର୍ରି୍ୁଙ୍କର ଜରୁରୀ ଚକିତି୍ସା ଚାଲିଥାଏ । ସମାର ଜବାଇଁ ଏବଂ ପଅୁ ସମାସତ୍  ଆଉ ଦନି 

ଟଏି ଅସପକ୍ଷା  କରବିା ପାଇଁ ବୁଝାଇସଲ । ସର୍ଷସର ବାବାଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟ ି ସମା  ଉପସର ପଡଲିା । ପରଦନି ଦନି ୨ଟା ସର ଖାଦୟ 

ଖାଇ ସାରବିା ପସର ସମାର ଆଟସିଜଣ୍ଟ େସଟା ଉଠାଇ  ସମାସତ୍ ୨୪୯ ନଂ କୁ ନଆିଗଲା । ସସଠାସର ପଣୁ ିଥସର ସମାର ଇସକା 

ସଟଷ୍ଟ  କରାଗଲା । ଉକ୍ତ ଦନି ରାତ୍ର ିସର ସମାସତ୍ ସଜସନରାଲ  ସବଡ ସର ସମାସତ୍ ରଖାଗଲା ଏବଂ  ପରଦନି ସକାଳୁ  ସମାସତ୍  

O.T କୁ ନଆିଗଲା  । ଏୋ ପସର କଣ ଘଟଲିା  ମଁ ୁକଛି ି ଜାଣ ିନାେ ିଁ । ୧୦ ଦନି ICU ସର ରେଲିା ପସର ସମାସତ୍ ସଜସନରାଲ 

ସବଡ୍ କୁ ଅଣାଗଲା । ବାବାଙ୍କ କୃପା ରୁ ମଁ ୁ ଆଜ ି  ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛ ି । ସେସଲ ପୁଣଥିସର ସଛାଟ ପିଲାଟ ି ପର ି ସମାସତ୍ 

ବଞ୍ଚବିାକୁ ପଡୁଛ ି । ବାଡ ି ଧର ି ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛ ି । ମଁୁ  ସକସବ ବ ି ଭାବ ି ନ ଥିଲି ସେ ମଁୁ ପୁଣି ଥସର ସସଠାରୁ ସେର ି ସମାର 
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ପିଲାଛୁଆ ଏବଂ  ସବାମୀ ଙୁ୍କ ସଦଖିବ ିସବାଲି  । ଟଟିଲିାଗଡ ରୁ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତଶୀ ୋଏ ସମାର ଏ ଦବିୟ  ଅନୁଭୂତ୍ ିଏବଂ  ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କ 

ଅପାର  କରୁଣା ଓ ଆର୍ୀବଶାଦ ରୁ ମଁ ୁଦୀଘଶ ୫ ବଷଶ ସେବ ବଞ୍ଚ ିରେଛି ି। ବାବାଙ୍କ ଅପାର  କରୁଣା ଲାଭ କରଥିିବାରୁ ମଁ ୁନଜିକୁ ଧନୟ 

ମସନ କରୁଛ ି। ସକସତ୍ସବସଳ କଛି ିକଷ୍ଟ ସେସଲ ମଁ ୁବାବାଙ୍କ  ନାମ ସ୍ମରଣ କସର ଏବଂ ତ୍ାଙ୍କ ନାମ ୨୪ଥର ଜପ କସର ଓ ସଲସଖ 

। ଏୋ  ସମାର ପ୍ରତ୍ଦିନିର ରୁଟନି । ଏ ପିଣ୍ଡ ସର ପ୍ରାଣ ଥିବା ୋଏ ମଁ ୁ ସକସବ  ଭଗବାନ ବାବାଙୁ୍କ ଭୂଲିବ ିନାେ ିଁ । କ୍ଷମା  ଚାେଁୁଛ ି 

ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ଅକଞି୍ଚନ କୁ କ୍ଷମା  କରବି ବାବା, ତୁ୍ସମ କ୍ଷମାର ସାଗର, ତୁ୍ସମ ଦୟାର ସାଗର, ତୁ୍ସମ ସପ୍ରମର ସାଗର । ବାବାଙ୍କ 

ର ମେମିା ଅବର୍ଣ୍ଶନୀୟ । ପ୍ରଥସମ ସମାର ଚକିତି୍ସା ଡାୁଃ.ରାମ ପ୍ରସାଦ ସାେୁ ଙ୍କ ପାଖସର ଆରମ୍ଭ  ସୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏୋକୁ  ସାଇରାମ 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ କସଲ , ଏୋ ସମାର ସସୌଭାଗୟ  । 

ସଷୁମା ରାଣୀ ର୍ଣ୍ଡା, 
ବଲ୍ାଙ୍ଗୀର 
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SRP Home Visit by Jajpur  

Glimpses of SRP Seva Initiatives Across the State by the Sai Districts 

SRP Home Visit by Subarnapur 

SRP Home Visit by Jagatsinghpur  SRP Home Visit by Bolangir 

SRP Home Visit by Dhenkanal 

SRP Home Visit by Bhubaneswar 
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SRP Home Visit by Balasore –1 

SRP Home Visit by Balasore –2 

SRP Home Visit by  Keonjhar –1 

SRP Home Visit by Keonjhar –2 
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SRP Home Visit by Bhadrak - 1 

SRP Home Visit by Bhadrak –2  

SRP Home Visit by  Angul 

SRP Home Visit by Mayurbhanj 
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SRP Home Visit by Bargarh 

SRP Home Visit by Nuapada 

SRP Home Visit by  Cuttack 

SRP Home Visit by Khorda 
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SRP Home Visit by Ganjam - 1 

SRP Home Visit by Ganjam - 2 
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SRP Home Visit  by State Office Bearers 

“If the doctor is full of love and compassion, God works 

through him. Doctors therefore have to endeavour to become the 

receptacles of Divine Power during their healing process.” 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, 1980 
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SRP Clinic at Bhadrak  

SRP Clinic at Bolangir 
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SRP Clinic at Rayagada 

SRP Clinic at Berhampur 
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Antaranga Sai Program at Rayagada 

Antaranga Sai Program at Ganjam -  1 
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Antaranga Sai Program at Keonjhar - 2 

SRP Family Bhajan 
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An Offering at the Divine Lotus Feet 


