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ଡା. ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗହାତା 
ପୂର୍ବତନ ଜଲି୍ଲାସଭାପତ,ି କେନୁ୍ଦଝର

ଚଉଠଆି ସମିତେୁି ଯିର୍ାେୁ କେକେ 'ଅରକେଇ’ ନଦୀ ପାରକିେର୍ାେୁ ପେରି୍।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ । ପ୍ରର୍ଳ ର୍ର୍ବା କେତୁ ସରୁ ନଦୀ ଅରକେଇ ଦୁଇ େୂଳ ଖାଉଛ।ି ମ ୁ
ର୍ସଛିି ଏେୁଟଆି, କଛାଟ କଗାଟେିଆି େଙ୍ଗାକର, େଙ୍ଗା ର ଦୁଇ ପାଖେୁ ଦୁଇ
ୋତକର ଜାରୁ୍ଡ଼ି ଧରଛି।ି ନାଉରଆି େଙ୍ଗା ର୍ାେୁଚି । କମାକତ ପଚାରୁଛି "ସାର !
ଆପଣଙୁ୍କ େର ୋଗୁନି ?" ମ ୁ େେେିି “େର ୋେିଁେି ? ମ ୁ ପରା ଭଗର୍ାନଙ୍କ ଦୁଇ
ପାଦେୁ ଦୁଇ ୋତକର ଧରଛିି !“ “କେର୍ଳ ପାଦେୁ ଧରି ନଥିେି, ଗାଉଥିେି“ ମାନସ
ଭଜକର ଗୁରୁ ଚରଣମ"।

ଆଜି ଗୁରୁର୍ାର।ଚଉଠଆି ସମିତରି ଆର୍ାେେ କଜଠୁରାମ ଭାଇଙୁ୍କ େେଥିିେି
ସନ୍ଧ୍ୟାକର ପେଞ୍ଚରି୍ି କର୍ାେି। ୧୯୮୦ ମସେିାର େଥା। କସକତକର୍ଳେୁ ଯିର୍ା
ଆସରି୍ାର ସୁର୍ଧିା ନଥିୋ । େେଛିି କଯକତକର୍କଳ, ପ୍ରର୍ଳ ର୍ର୍ବା ସକେ ଦନି
ତନିଟିାକର କଯାଡ଼ା ସାଇ ନୀଳୟମ ଠାକର କଗାକଟ କୋୋେ ର୍ସକର ଉଠେିି ।
ଘରୁ ର୍ସ ପାଖେୁ ଆସରି୍ା ଭିତକର ଭିଜି ସାରଥିିେି ।ତୁୋେୁ ତୁୋ ମୂର୍ଳ ଧାରାକର
ର୍ର୍ବା । ଛତା ର୍ା କେକତ ସୁରକ୍ଷା କଦର୍? କଯାଡ଼ାରୁ ରମୂିଳି ପେଞ୍ଚେିା କର୍ଳେୁ
ଚାରଟିା ର୍ାଜଥିିୋ । ର୍ର୍ବା େମିଥିୋ । ରମୂିଳି ଗ ାର ଆମବ ର୍ଗିଚାକର ଆଣୁ୍ଠଏ
କେଖାଏ ପାଣି । ପୟାଣ୍ଟେୁ କମାଡ଼ି ଉପରେୁ େେି, େନୁି୍ତ ସଏି ତ ଭିଜି ସାରଥିିୋ ।
ଗ ା ମୁଣ୍ଡକର ଅରକେଇ ନଦୀ । ର୍ଚିରା ନାଉରଆି ଅକପକ୍ଷା େରଛିି ଗ୍ରାେେଙୁ୍କ,

ର୍ର୍ବାକର େଏି ର୍ା ଆସକନ୍ତ ? ଭଗର୍ାନ କସଦନି କମା ଭଳି ଯାତ୍ରୀ ପାଇ କଯମିତି
ନାଉରଆିେୁ ଅଟୋଇ ରଖିଥିକେ । ନଈ କସପାରକିର ନାଉରଆିର ଘର ।
କଗାଟେିଆି େଙ୍ଗା, ଅଥଳ କରାତକର ଟଳମଳ କେଉଥିକେ ର୍ି ଭଗର୍ାନଙ୍କ ପାଦ
କଯାଡ଼େି ଉପକର ଭରସା ଥିୋ । ଯୁର୍ ସୁେଭ ଉତ୍ସାେ ଉଦ୍ଦୀପନା କନଇ ଆକଗଇ
ଚାେିଥାଏ, ଭଗର୍ାନଙ୍କ ନକିଦ୍ଦବଶକର, ଗ୍ରାମ କସର୍ା ପାଇ । କମାକତ କଯକତକର୍କଳ
ତରିଶିି ର୍ର୍ବ,କସ ର୍ୟସକର ପ୍ରଭୁ କମାକତ ଜଲି୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ କଦକେ, ମ ୁ ଥିେି
ରାଜୟର ସର୍ବେନଷି୍ଠ ଜଲି୍ଲା ସଭାପତି ।
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ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅକନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭେପାଇର୍ା କମାକତ
ଉତ୍ସାେତି େରୁଥିୋ । ଜଲି୍ଲାର ଅକନେ ଗ ାେୁ ଯାଇଛ,ି ପ୍ରକତୟେ ର୍ୟକି୍ତ କେକତ
ସରଳ, ନଷି୍କପଟ ଏର୍ଂ ଭଗର୍ାନଙ୍କ ନେିଟକର ସମପିତ । କସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମ ୁ
ପାଉଥିେି େମବ କପ୍ରରଣା। କସମାକନ ଥିକେ କମା ନଜିେୁ ଗଢ଼ରି୍ା ପାଇ ଜକଣ ଜକଣ
ଆଦଶବ ର୍ୟକି୍ତତ୍ୱ। ଗ୍ରାମ ର୍େୁଳ କେନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲା କମା ପାଇ ଥିୋ ଶ୍ରୀକକ୍ଷତ୍ର, କଯଉ ଠି
ଆର୍ାଳ ରୃ୍ଦ୍ଧ ର୍ନତିାଙ୍କ ଠାକର ଥିର୍ା କଦୈର୍ତ୍ୱର ସ୍ପଶବ କମାକତ ସାଇଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅଧିେରୁ ଅଧିେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ େରୁଥିୋ ।

େଙ୍ଗାରୁ ଓକେଇ ର୍େି ରାସ୍ତା ଧରି ଆକଗଇେି 'ଚଉଠଆି' ଅଭିମୁକଖ । ଝପିି ଝପିି
ର୍ର୍ବା ୋଗି ରେଥିାଏ । ସଞ୍ଜ କେର୍ାେୁ ର୍ସେିାଣି ।ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନ ଶୂନୟ ।
ଏେୁଟଆି ଚାେିଚି । ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରକର ଭଜନ ଗାଉଛ।ିକେର୍ଳ ଭଗର୍ାନଙ୍କ ର୍ୟତୀତ
କେେି ନାେ ାନ୍ତି ଶୁଣିର୍ାେୁ । ଏ ରାସ୍ତାକର ଯଦି ର୍ା ଆଗରୁ ଦୁଇତନିି ଥର ଆସଛି,ି
ତଥାପି କର୍କଳକର୍କଳ ର୍ାମେୁ ଯିର୍ି େି ୋୋଣେୁ ଯିର୍ି ସକନ୍ଦେ ଆସରି୍ା କର୍ଳେୁ
କେେନିା କେେି ଜକଣ ର୍ାକଟାଇ ମିଳଯିାଉଥାନ୍ତ,ି ଠେିଣା ରାସ୍ତା ର୍ତାଇର୍ା ପାଇ ।
ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ୋମ ଠେି େରଚିାେିଥାନ୍ତି ଆଉ ର୍ାଟ ର୍ଣା େୁଅନ୍ତି େପିରି ? ଠେି ସଞ୍ଜ
କେୋ କର୍ଳେୁ ପେଞ୍ଚେିି ଚଉଠଆି ଗ ା ମୁଣ୍ଡ କପାଖରୀ େୁଡ଼ାକର ,ର୍ର୍ବା କୋଇ
ରାସ୍ତା ୋଦୁଅକର ପରପୂିର୍ଣ୍ବ । ଚପେ ପିନ୍ଧ୍ି ଚାେିର୍ା ମୁସି୍କେ । ଛତା କର୍ଣ୍ଟକର
ଚପେେୁ ଓେଳାଇ ଚାେିେି ଆଗେୁ । କସ ସମୟକର କଜଠୁରାମ ଭାଇ (ସ୍ୱଗବତ
କଜଠୁରାମ ମୋନ୍ତ,ି ରାଜୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷେ ଓ ସମିତି ଆର୍ାେେ)ଙ୍କ
ଘକର ସଞ୍ଜ ଦଆିଯାଉଥାଏ କମାକତ କଦଖି କସ ଆଶ୍ଚଯବୟ ଚେତି କୋଇ ପ୍ରଶନ
େକେ,"ଆପଣ ଏ ର୍ର୍ବାକର ଆସକିେ?" "ଭଗର୍ାନଙ୍କ ଠାକର ସଂେଳ୍ପ େରି ଆସରି୍ି
େେଛି,ି ନ ଆସନ୍ତି କେମିତ?ି "ମ ୁ େେେିି । କମା ଓଦା େୁଗା କଦଖି କସ ର୍ୟସ୍ତ କୋଇ
ପଡ଼କିେ, କଧାତି ଆଉ ଚଦର କଦକେ, ମ ୁ ପାଣ୍ଟ ସାଟବ କଖାେି ସୁଖାଇକଦେି ।
ଗ ାକର ଖର୍ର ପ୍ରସାରତି କେୋ- ଜଲି୍ଲା ସଭାପତି ଆସଛିନ୍ତ।ି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତକର
ସଭିଏ ପ୍ରାଥବନା ଗେୃକର ଏେତ୍ରତି କେକେ, କସକତକର୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଥବନା ଗେୃ ନ
ଥିର୍ାରୁ କଜଠୁରାମ ଭାଇଙ୍କ ଘରର କଗାଟଏି କୋଠରୀ ପ୍ରାଥବନା େକ୍ଷ ଭାକର୍
ର୍ୟର୍େୃତ କେଉଥାଏ। ସଭିଏ ଏୋଠି କେର୍ା ଭିତକର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଜନ ଉପକର
ଆକୋଚନା ଆରମ୍ଭ କେୋ ।
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ଆକୋଚୟ ର୍ରି୍ୟ ଥିୋ,"ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ଓ ଯୁର୍େମବୀ
ମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାମକସର୍ା ପାଇ ନକିୟାଜନ।" ଆକୋଚନା ମାଧ୍ୟମ କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାଇ
ଆଶି୍ରତଙ୍କ ଠାକର ଥିର୍ା ଉତ୍ସଗବୀେୃତ ମକନାଭାର୍ କମାକତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ େରୁଥିୋ।
ଭଗର୍ାନଙୁ୍କ ଆରତୀ ପ୍ରଦାନ େରି ୋଯବୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗ େରଥିିେୁ। ସାଇ ଆଶି୍ରତଙ୍କ
ନସି୍ୱାଥବ କପ୍ରମର ର୍ଳୟ ଭିତକର ଥାଇ ଦରି୍ୟ େୃପାେୁ ମକମବ ମକମବ ଅନୁଭର୍
େରୁଥିେି।
ଭଗର୍ତ ଚନି୍ତନ ଭିତକର ନଦି କୋଇ ଯାଇଥିୋ। ସୋଳ ଚାରଟିା କର୍ଳେୁ
କଜଠୁରାମ ଭାଇଙ୍କ 'ସାଇରାମ'ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠପିଡ଼େିି। ତତକ୍ଷଣାତ ନତିୟେମବ ସାରି
ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରାଥବନା ଗେୃକର ଓ ୋର, ସୁପ୍ରଭାତମ େେି । ସରେିା ପକର ପଛେୁ
କଦଖିୋ କର୍ଳେୁ ଆମ ସେ ଆଉ ଦଶ ର୍ାର ଜଣ ଭାଇଭଉଣୀ କଯାଗ କଦଇଛନ୍ତ।ି
କସମାନଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠାେୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରି 'ଜପ-ଧ୍ୟାନ' ସମବନ୍ଧ୍କର ଭଗର୍ାନଙ୍କ
ନକିଦ୍ଦବଶାର୍ଳୀ େଛିଟିା ଆକୋଚନା େରି କଯାଡ଼ା କେରଯିିର୍ାର ଅନୁମତି ପ୍ରାଥବନା
େେି ।
େଛି ି ପ୍ରସୁ୍ତତି ଭିତକର କଦଖିେି ଗ ାରୁ ଆେୁରି େଛି ି ଭାଇଭଉଣୀ ର୍ଦିାୟ କନର୍ାେୁ
ଏୋଠି କୋଇଛନ୍ତ।ିକେର୍ଳ କସତେିି ନୁକେ କମାକତ ସାଇକେେ କର ଆଣି
ଅରକେଇ ନଦୀ ଯାଏ ପେଞ୍ଚାଇ କଦର୍ାେୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋଇଛନ୍ତ।ି
ସାଇକେେକର ତନିି େକିୋମିଟର ଆସି ନଦୀ ପାରି କେେି ଓ ର୍ସକର ରମୂିଳି ରୁ
କଯାଡ଼ା କେରେିି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକର ଯୁର୍େମବୀଙୁ୍କ ପ୍ରାଧାନୟ କଦଇଥିର୍ାରୁ ୧୯୯୦
କର୍ଳେୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ପାଞ୍ଚଶେ ଟପିଥିୋ । ଆକମ ପାକଦ ଆଗେୁ ଗକେ
ଭଗର୍ାନ ଆମେୁ ଆଉ ଶକେ ପାଦ ଆଗେୁ କନଇଥାନ୍ତି ।
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ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରର୍ 
ପୂର୍ବତନ ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ,ିସନୁ୍ଦରଗଡ଼

ଏ ମଣିର୍ ଜୀର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ େରରି୍ା ପାଇ େୁଏତ ଆକମ ଅନନ୍ତ ୋଳରୁ ଯାତ୍ରା େରୁକଛ
। ପୁନଶ୍ଚ କଯ ଏ ମଣିର୍ ଜୀର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କେର୍ ,ଆକମ ଜାକଣନା । େୁଏତ କେକତେ
ଭାର୍ନ୍ତ,ିଜନମ କେର୍ା ପର ଠାରୁ ତାଙ୍କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କୋଇଛି । ର୍ାସ୍ତର୍କର ମାତୃ
ଗଭବକର ଥିର୍ା ଅର୍ସ୍ଥାକର ଆମେୁ ଜନମ ଜନମାନ୍ତରର ପୂର୍ବ େମବ ଦକିଶ ।ଶ୍ରୀମଦ
ଭାଗର୍ତ ମୋପୁରାଣକର େୁୋଯାଇଛି ,

କସ ଗକଭବ ପୂର୍ବ େମବ ର୍କଶ,ର୍େୁତ ଜନମ ତାେୁ ଦକିଶ ।।
ଶକତ ଜନମର େମବ କଯକତ,ସୁମରୁ ଥାଏ ଗଭବ ଗକତ ।।
କସ ପାପ ପୁଣୟ ମକନ ଧ୍ୟାୟୀ, ର୍େୁତ ନିିଃଶ୍ୱାସ ଛାେଇ ।।

ମାତ୍ର ଜନମ କେର୍ା ପର ଠାରୁ ସଂଘର୍ବ ଆରମ୍ଭ େୁଏ । ଏୋ ଭିତକର କସ କେକତ
ସମ୍ପେବ ସ୍ଥାପନ ର୍ା ଛନି୍ନ େରଛିି ,କେକତ ଧନ ର୍ଭିିନ୍ନ ଉପାୟକର ଉପାଜବନ େରଛିି
ତାରି ଶରୀରେୁ ସୁରକ୍ଷା କଦର୍ାପାଇ କସ େ କତାତ୍ସାେ କୋଇ କେକତକଯ ପ୍ରୟାସ
େରଛି,ି େେରି୍ା ର୍ାେୁେୟ ମାତ୍ର । ପାଥରି୍ ଦୃଷି୍ଟରୁ ତାର ଜନମ, ରୃ୍ଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ, ମତୁୃୟ
େୁଏ । ମାତ୍ର ତାୋରି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସମକୟ ସମକୟ ତାେୁ ର୍ବି୍ରତ େକର
ଏର୍ଂ େକେ ତୁ ଏୋ ଆଗରୁ ଥିେୁ ଏର୍ଂ ଏ ଶରୀର ପତନ ପକର ପୁଣି ଆସରୁି୍ ।
ମାନସେି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଚନି୍ତା େକେ କଦଖିର୍ା, ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ,ଅସ୍ଥିର ଏର୍ଂ
ତାୋେୁ ତାଠାରୁ ଅେଗା େରରି୍ା ପାଇ ଅକନେ ଅଭିନୟ େକର । କସ ରୁ୍ଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ
ନୁକେ । ୋରଣ ରୁ୍ଦ୍ଧି ତାେୁ ଅକନେ ସମୟକର ଭ୍ରମିତ େକର । କଯକତକର୍କଳ
ଆକମ ଶାରୀରେି, ମାନସେି ର୍ା କର୍ୌଦ୍ଧିେ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କୋଇପେୁ, ଆମରି
ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୁ କେେି ଆମେୁ ସୁକଚଇ ଦଏି, ର୍ୟସ୍ତ େୁଅନ୍ତା । କମାରି ଉପକର ଆଉଜି
ଯା, ମ ୁ କତାକତ ଏସରୁ୍ ଅର୍ସ୍ଥାରୁ ଉପରେୁ କନଇଯିର୍ି । କସକତକର୍କଳ ଆକମ
ଅନୁଭର୍ େରୁ ,ଆକମ ଯଦି ଆମରି ସମବନ୍ଧ୍କର ଆର୍ଷି୍କାର େରରି୍ା ପାଇ କଗାଟଏି
ପାଦ ଆଗେୁ ର୍ଢ଼ାଇର୍ାର ପ୍ରୟାସ େରରି୍ା, କସ ନଭିବର ପ୍ରତଶିତୃି କଦଇ େେନ୍ତ,ି ମ ୁ

ଜୀବନ ଏକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା
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କତା ଆେେୁ ଶେ ଶେ ପାଦ ଆକଗଇଯିର୍ି । କତକର୍ ଏ ପ୍ରୟାସ େଣ ?ଯଦି ଏେି
ଶବ୍ଦ େୁ ର୍କିେର୍ଣ େରରି୍ା ଏ ପ୍ରୟାସ କେଉଛି ପରରି୍ର୍ତ୍ବନ । କତକର୍ ପରରି୍ର୍ତ୍ବନ
େଣ? ଅସତ ରୁ ସତ ମାଗବେୁ,ତ ମସ ରୁ କଜୟାତେୁି ମତୁୃୟରୁ ଅମତୃତ୍ୱେୁ । େୁଏତ
ଉପକରାକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁେେି େଠନି ୋଗିପାକର ର୍ା ଶୁଣା ଯାଇପାକର ମାତ୍ର ସରଳ
ଭାର୍କର େେକିେ, େୁମ୍ଭାର ଦ୍ୱାରା ମାଟେୁି ର୍ଭିିନ୍ନ ରୂପକର, ସମବାଳୁଆ ପ୍ରଜାପତି
ରୂପକର, ଦସୁୟ ରତ୍ନାେର ର୍ାେମୀେି ରୂପକର ଇତୟାଦି । କତକର୍ ଆେୁରି ସରଳ
ଭାର୍କର େେରି୍ାେୁ ଗକେ ରୂପାନ୍ତରଣ । ମାତ୍ର ଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆକପ ଆକପ
କୋଇଯାଏନାେିଁ । ଏଥିପାଇ କୋଡ଼ା ନରିଵଛନି୍ନ ସାଧନା, େକଠାର ତପସୟା ଓ
ପୂଣବ ସମପବଣ । ଏେି ପରକିପ୍ରକ୍ଷୀକର ଇଶାର୍ାସୟ ଉପନରି୍ଦର ଏେ ମନ୍ତ୍ର ମକନ
ପକେ ।
ଅସୁୟବ। ନାମ କତ କୋୋ ଅକନ୍ଧ୍ନ ତମସାରୃ୍ତା
ତାନକସ୍ତ କପ୍ରତୟ।ଭି ଗଚ୍ଛନ୍ତି କୟକେ ଚାତ୍ମେକନା ଜନା ।।
ଅନୟ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅକପକ୍ଷା ମାନର୍ ଶରୀର କଶ୍ରଷ୍ଠ ଏର୍ଂ ପରମ ଦୁେବଭ।
ଭଗର୍ାନଙ୍କ ର୍କିଶର୍ େୃପାରୁ ଜନମ ମତୁୃୟ ରୂପେ ସଂସାରରୁ ପାରି କେର୍ା ପାଇ ଏୋ
ଜୀର୍େୁ ମିଳଥିାଏ ।

ଏଭଳି ଶରୀର ପାଇ କଯଉ ମନୁର୍ୟ ନଜିର େମବ ସମୁେେୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରତୟକଥବ
ସମପବଣ ନେରି କଭାଗ ର୍ଳିାସେୁ ଜୀର୍ନର ପରମ େକ୍ଷୟ କଘନି ର୍ରି୍ୟ ପ୍ରାପି୍ତ
ଏର୍ଂ ତତଜନତି କଭାଗ ପାଇ ୋଗି ରେଥିାଏ, କସ ଆତ୍ମାେୁ େତୟା େରରି୍ା ସକଙ୍ଗ
ସମାନ । ଏେି ପ୍ରୋର କୋେ କେର୍ଳ କଯ ନଜିର ପତନ ର୍ୟଥବକର େରି ନଥାନ୍ତ,ି

ନଜିେୁ ଅଧିେ େମବ ର୍ନ୍ଧ୍ନକର ପୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଭଗର୍ାନ ଶ୍ରୀେୃଷ୍ଣ ଗୀତା କର
େେନ୍ତ,ି ମନୁର୍ୟ ନଜିେୁ ପତନମୁଖୀ ନ େରି ନଜି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ନଜିେୁ ଉଦ୍ଧାର
େରରି୍ା ଉଚତି।

କସଭଳି ଶଙ୍କରାଚାଯବୟ ର୍କିର୍େ ଚୁୋମଣିକର େେନ୍ତ,ିତକିନାଟି ଜନିରି୍ ଦୁେବଭ ।
କସଗୁେେି କେୋ ମାନର୍ ଜନମ ପ୍ରାପି୍ତ ,ସଦ ଗୁରୁ ୋଭ ଏର୍ଂ କମାକ୍ଷ ପ୍ରାପି୍ତ ପାଇ 
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ । ଏ ଦୃଷି୍ଟକର ଆକମ ର୍କିଶର୍ ଭାର୍କର ଭାଗୟର୍ାନ । ୋରଣ ଏ
ସମୟକର ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରକମଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ରୂପକର ଅର୍ତରଣ
େରଥିିକେ । ଆକମ ମଧ୍ୟ ଏେି ସମୟକର ଜନମ ଗ୍ରେଣ େରି ତାଙ୍କର ଦଶବନ ସ୍ପଶବନ
ଏର୍ଂ ସମ୍ଭାର୍ଣ ଶୁଣିର୍ାର କସୌଭାଗୟ ୋଭ େରଛୁି । କତକର୍ ଏୋ ଉପକର ମ ୁ
କମାର ଅନୁଭୂତଟିଏି ନ େେି ରେି ପାରୁନି ।
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୧୯୭୮ ମସେିା େଥା ।ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜନମଦନି ଅର୍ସକର କସର୍ାଦଳକର କଯାଗ କଦର୍ା
ପାଇ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ି ଯାଇଥାଏ ।କସର୍ାକର କଯାଗ କଦର୍ା ପୂର୍ବରୁ ଦଶବନ ପାଇ ଧାେକିର
ର୍ସେିି । ଦଶବନ ସ୍ଥାନ ଟି ର୍ାେିମୟ ଥିୋ କସକତକର୍କଳ । ମ ୁ ଦ୍ୱତିୀୟ ଧାେକିର
ର୍ସଥିାଏ ଏର୍ଂ କମା ଆଗକର ପ୍ରଥମ ଧାେକିର ଜକଣ ର୍କିଦଶୀ ଭକ୍ତ ର୍ସି
ଥାଆନ୍ତ।ି ଭଗର୍ାନ ର୍ାର୍ା ଦଶବନ କଦଇ କଦଇ ଆସି କସେି ଭକ୍ତ ସାମନାକର ଛେିା
କେକେ । ସ୍ୱାମୀ ତାଙୁ୍କ ପଚାରକିେ, "କେଉ ଠୁ ଆସଛି?“। କସ ଆନନ୍ଦ ର୍େିବଳତି
କୋଇ େେକିେ,ସ୍ୱାମୀ,ମ ୁ ପି୍ରକେ।ରଆିରୁ ଆସଛିି । ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ପଚାରକିେ ,ତୁମ
ସାଙ୍ଗକର ଆଉ େଏି େଏି ଆସଛିନ୍ତି ? ଭକ୍ତ ଜଣେ େେକିେ,ସ୍ୱାମୀ କମା ସାଙ୍ଗକର
କମା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସଛିନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗମ୍ଭୀର କଦଖାଗୋ ଏର୍ଂ କସ େେକିେ
"Selfish fellow, wife, wife is knife " ଏୋ େେି କସ ଚାେିଗକେ ।
ର୍କିଦଶୀ ଭକ୍ତ ରୁ୍ଝପିାରକିେନି ଏର୍ଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖ ଗମ୍ଭୀର ଥିର୍ା କଦଖି ର୍ଚିଳତି
କେକେ । ପାଖକର ର୍ସିଥିର୍ା ଭକ୍ତ ମାକନ ତାଙୁ୍କ କଘରଗିକେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ର୍ାର୍ତ୍ବା ମ ୁ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାର୍କର ଶୁଣି ପାରଥିିେି,ଏଣୁ ସ୍ୱାମୀ େେରି୍ା େଥା ତାଙୁ୍କ େେେିି । କସଥିକର
କସ କଭା କଭା ୋନ୍ଦି ପକେଇକେ ଏର୍ଂ େେକିେ ,କମା ସାଙ୍ଗକର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେୁ
ଆସରି୍ା ପାଇ ଅକନେ ଭକ୍ତ ଚାେ ୁଥିକେ, ମାତ୍ର କସମାନଙ୍କ ସରୁ୍ ପ୍ରୋର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା
କମାକତ େରରି୍ାେୁ ପେରି୍ କର୍ାେି ଭା ର୍ି କମା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚାେି ଆସେିି । ର୍ାସ୍ତର୍କର
ଏ ର୍ାର୍ତ୍ବା କମା ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜୟ ଥିୋ । ମ ୁ ମଧ୍ୟ ଆସରି୍ା ସମୟକର ୋୋେୁ
ଖର୍ର ପଯବୟନ୍ତ ନକଦଇ ଚାେିଆସୁଥିେି । ୋରଣ କସମାନଙ୍କ ପାଇ ticket

reservation ଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳୟମ ପେଂଚରି୍ା ତଥା ରେରି୍ା ,ଖାଇର୍ା ଇତୟାଦରି
ଦାୟିତ୍ୱ କନର୍ାେୁ ପେରି୍ । ମାତ୍ର ଏୋପକର ଆଉ ପଛେୁ ଚାେିଁନି । ଏକର୍ bus

reservation, bogie reservation ଏଭଳି ସମସ୍ତ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା କଯକତ ଭାଇ
ଭଉଣୀ ର୍ାୋରନୁ୍ତ ଭଗର୍ାନଙ୍କ େୃପା ଭାର୍ି ନଜିର ସମସ୍ତ ସୁଖ ,ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦୟେୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି
କଦଇ କେରରି୍ା ପଯବୟନ୍ତ େରଥିାଏ । ଏଣୁ ଭଗର୍ାନ କଦଖାଇଥିର୍ା ମାଗବରୁ ର୍ଚୁିୟତ
ନ କୋଇ ନରିନ୍ତର ଵୟଷି୍ଟରୁ ପରକମଷି୍ଟେୁ େରି ଚାେିକେ ଆକମ ଅନାୟାସକର
େକ୍ଷୟ ସ୍ଥଳକର ପେଞ୍ଚି ପାରରି୍ା ।

ଚକରୈକର୍ତ…ି..ଚକରୈକର୍ତି ।
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ଡ଼.ପୁଷ୍ପମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି
ରାଜୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମେି ସଂକଯାଜେିା 

ଉର୍ତ୍ଷି୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ,ପ୍ରାପୟ ର୍ରାନକିର୍ାଧତ। େକଠାପନରି୍ଦ ୧.୩.୪.କର ର୍ର୍ଣ୍ିତ
ର୍ାଣୀର ଅଥବ ଉଠ, ଜାଗ,େକ୍ଷୟ ପ୍ରାପି୍ତ ନ କେର୍ା ପଯବୟନ୍ତ କ୍ଷାନ୍ତ େୁଅ ନାେିଁ । ଆତ୍ମ
ଜାଗରଣ ପାଇ ଏୋ ଏେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ର୍କିର୍ୋନନ୍ଦଙ୍କ ର୍ଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର େଣ୍ଠରୁ
କଘାର୍ିତ େକଠାପନରି୍ଦର ଏେି ମନ୍ତ୍ର ଏକର୍ ର୍ି ଝଙୃ୍କତ କେଉଛି ପଥୃିର୍ୀର କୋଣ
ଅନୁକୋଣକର।କସେି କତଜସ୍ୱୀ ଶାଶ୍ୱତ ଯୁର୍େଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୁର୍ ସମାଜ ପାଇ 
ଆେବାନ ଥିୋ "ଚକରୈକର୍ତ,ିଚକରୈକର୍ତ.ି...." ଚର... ଏର୍... ଇତ.ି.. ଆକଗଇ ଚାେ,

ଆକଗଇ ଚାେ। ଅଜ୍ଞାନତାର ଗେନ ଅନ୍ଧ୍ୋରକର ନମିଜ୍ଜତି ନ ରେି , ଅନ୍ଧ୍ାରେୁ
ଅପସରତି େରି େୃଦୟ େନ୍ଦର!େୁ ଆକୋେତି େରରି୍ାେୁ ଆମେୁ ଆକଗଇର୍ାେୁ
କେର୍। ଆକମ ସରୁ୍ ଦୁର୍ବଳତାର କମାେ ନଦି୍ରାକର ସୁପ୍ତ। ଆମର ଆତ୍ମା େନୁି୍ତ ଅନନ୍ତ,

ସର୍ବ ଶକି୍ତ ମାନ, ସର୍ବ ର୍ୟାପୀ ।

କସେି ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଉପେବ୍ଧି େର,ି ଦୁର୍ବଳତା ଓ କମାେ ଜାେେୁ ଛଣି୍ଡାଇ ଆମେୁ ନଦି୍ରାରୁ
ମୁକ୍ତ କୋଇ ଆଗେୁ ଯିର୍ାେୁ ପେରି୍। ନଜିର ର୍ାସ୍ତର୍ ସର୍ତ୍ାେୁ ଉପେବ୍ଧି େରି ସୁପ୍ତ
ଆତ୍ମାେୁ ଜାଗ୍ରତ େରରି୍ାେୁ ପେରି୍। ନଜିର କଚତନା ଶକି୍ତ ଜାଗ୍ରତ କେକେ ସରୁ୍
ପ୍ରୋର ଦକ୍ଷତା , ର୍ଚିକ୍ଷଣତା ତଥା ଧିଶକି୍ତର ରୃ୍ଦ୍ଧି ଘଟରି୍। ଜୀର୍ନ ରୁଦ୍ଧମିନ୍ତ କୋଇ
କଗୌରର୍ମୟ ଓ ର୍ଭିର୍ଶାଳୀ କୋଇ ଉଠରି୍ । କେଖା ର୍େିୀନ ସାଧା ୋଗଜଟଏି
ମୂେୟ େୀନ ମକନ େୁଏ। େନୁି୍ତ କସଥିକର େଛିି ଛପା ଯାଇ ରଜିଭବ ର୍ୟାଙ୍କର କମାେର
େଗା କେକେ ତାର ମୂେୟ ରୃ୍ଦ୍ଧି ପାଏ । କସେପିରି କଶାଇ ରେରି୍ା ମଣିର୍େୁ କେେି
ସମ୍ମାନ ଦଏି ନାେିଁ। ସମାଜ ପାଇ କସ ଅନାର୍ଶୟେ ମକନ େୁଏ। େନୁି୍ତ
କଯକତକର୍କଳ ତାର ଆତ୍ମ ଜାଗତୃି ଘକଟ ଓ କସଥିକର ମାନର୍େିତାର କମାେର
ର୍ାଜି ଯାଏ, ତାର ଜୀର୍ନ ମଣି ମାଣିେୟ ତୁେୟ ମୂେୟର୍ାନ କୋଇଥାଏ।

ଆତ୍ମ ଜାଗତୃି ପଥକର ଆକଗଇର୍ାେୁ କେକେ ନଜିର େସ୍ତ, ମସ୍ତେ ଓ େୃଦୟକର
ସମନବୟ ରଖି ନଜିର ତ୍ରି େରଣ ଶୁଦ୍ଧ େରରି୍ାେୁ ପେରି୍ ଏର୍ଂ ର୍େୁ ଜନ େତିାୟ ଓ
ର୍େୁ ଜନ ସୁଖାୟର ଭାର୍ନା କନଇ ନଜିେୁ ଉତ୍ସଗବ େରରି୍ାେୁ କେର୍।

ଆତ୍ମ ଜାେୃତ ି     
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ଜୀର୍ନକର ସେଳତାର ମଞି୍ଜ ରୁ୍ଣିର୍ାେୁ କେକେ ଉଚ୍ଚ ର୍ଚିାର ଓ ଉଚ୍ଚ ଆଦଶବର
ଅଧିୋରୀ କେର୍ାେୁ ପଡ଼ରି୍। ଉର୍ତ୍ମ େମବ, ଉର୍ତ୍ମ ଚନି୍ତା,ଉର୍ତ୍ମ ର୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମର
ପ୍ରତଟିି ଜୀର୍କୋର୍େୁ ଉଦ୍ ଜୀର୍ତି େକେ ଆମର ଅନ୍ତିଃେରଣ ର୍ଶୁିଦ୍ଧ େୁଏ। ଓଠରୁ
ଉର୍ତ୍ମ ଭାର୍ା ଉଚ୍ଚାରତି େୁଏ । ଦୃଷି୍ଟ କପ୍ରମମୟ େୁଏ ଏର୍ଂ ଆମର ସମସ୍ତ େମବ
ଶଙୃ୍ଖଳତି କୋଇ ଥାଏ। କସଇଥି ପାଇ ସବାମୀ ର୍କିର୍ୋ ନନ୍ଦ େେଥିିକେ, କଗାଟଏି
ର୍ଚିାରେୁ ଗ୍ରେଣ େରି ନଅି,କସେି ର୍ଚିାରେୁ ନଜିର ଜୀର୍ନ କର୍ାେି ମକନ େର। ଏ
ର୍ରି୍ୟକର ଚନି୍ତା େର, ଏ ର୍ରି୍ୟକର ସବପନ କଦଖ, ଏ ର୍ଚିାରେୁ କନଇ ର୍ଞ୍ଚି ରୁେ।
ତୁମର ମସି୍ତସ୍କ, ମାଂସକପଶୀ, ସ୍ନାୟୁ, ଓ ତୁମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଏେି ର୍ଚିାର
କର ପରପୁିଷ୍ଟ କୋଇ ଉଠୁ ଓ ଅନୟ ସମସ୍ତ ର୍ଚିାରେୁ ତୟାଗ େର।

ସତୟାନୁକମାଦତି େମବ, ସେୃଦୟତା, ସମାନୁଭର୍ତା, ସେଭାଗିତା େିଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀର୍ନର
ଆଧାର। କଛାଟ ର୍ୀଜ ଭିତକର େୁଚି ରେଥିିର୍ା ର୍ରିାଟ ଦୁମ ଭଳି ଆମ ଭିତକର
େୁକ୍ ୋୟିତ ଅନନ୍ତ ଶକି୍ତ । ନଜି ଭିତକର ଥିର୍ା କସେି ଅନନ୍ତ ଦରି୍ୟ ଶକି୍ତର ଉନିମଳନ
ପାଇ ଭଗର୍ାନ ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ କଦୈନନ୍ଦନ ଜୀର୍ନକର ପାଳନ େରରି୍ା େୁ ଆମେୁ
କଦଇଛନ୍ତି ନର୍ ର୍ଧି ଆଚରଣ ର୍ଧିି ଓ ଦଶ ଵଧି ମାଗବ ।

ଯାୋ େଳକର ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମେି ରୂପାନ୍ତରଣ କୋଇ ଆକମ ସ୍ୱାଥବ କପ୍ରମେୁ
ପରାଥବ କପ୍ରମ ଓ ପରାଥବ କପ୍ରମେୁ ପରମାଥବ କପ୍ରମକର ପରଣିତ େରି ମାନର୍ରୁ
ମାଧର୍ ପାେଟି ପାରରି୍ା । େଥାକର ଅଛ,ି ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆକରାେଣ ସମୟକର
ଯଦି ର୍ର୍ବା େୁଏ ଏର୍ଂ କସେି ର୍ର୍ବା ର୍ନୁି୍ଦେୁ ଯଦି ଶାମୁୋ ନଜି ଗଭବକର ସାଇତି
ରକଖ, େଛିି ଦନି ପକର କସେି ଜଳ ର୍ନୁି୍ଦ ମୁକ୍ତା ପାେଟି ଯାଏ। କସେପିରି ଭଗର୍ାନ
ଶ୍ରୀ ସତୟ ସାଇ ଙ୍କ ମୁଖ ନସିତୃ ର୍ାଣୀେୁ ତଥା ନକିଦ୍ଦବଶେୁ େର,ି ମନନ େରି ତାେୁ
େୃଦୟ େନ୍ଦରକର ଝଙୃ୍କତ େରାଇ ସତୟ, ଧମବ, ଶାନ୍ତ,ି ଅେଂିସା ମାଗବକର ଆକଗଇ
ଯିର୍ା । ପ୍ରଭୁ ନକିଜ ଆମର ସେଚର କେକର୍,ଆମର ଜୀର୍ନ ମଧ୍ୟ ନଷି୍କଣ୍ଟେ କେର୍
େୁସୁମିତ କେର୍ ।

ଜକଣ ସେଳ ର୍ୟକି୍ତ ପଛର ଅସାଧାରଣ କନୈତେି ଉତ୍କର୍ବ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନଷି୍ଠା ଥାଏ ।
ନଜି ଭିତକର ଥିର୍ା ମ ୁ ରୂପେ ପିଶାଚେୁ ନାଶ େକେ ସଦି୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ େୁଏ । ଜୀର୍ନ
ପଥକର ଆକଗଇର୍ାକର୍କଳ ଅକନେ ଭୟଙ୍କର ପରସି୍ଥିତରି ସମ୍ମଖୁୀନ କେର୍ାେୁ
ପେଥିାଏ ।
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ର୍ାର୍ା େେନ୍ତ,ି face the devil, fight to the end and finish the game

.ଦୁଷ୍ଟ ର୍ା କସୈତାନଙ୍କର ସମ୍ମଖୁୀନ େୁଅ ,କଖଳ ସମାପ୍ତ କେର୍ା ପଯବୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେ
େଢ, ର୍ୀରତ୍ୱର ସେ େଢ । ଦୁଷ୍ଟ ଶକି୍ତଙ୍କ ସେ େଢ଼ରି୍ାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେ
ନଷି୍ଠା ତୀବ୍ରତର କୋଇଥାଏ । ଜୀର୍ନକର ଆସୁଥିର୍ା ର୍ପିଦ ,ଅସେଳତା କଗାଟଏି
କଗାଟଏି ସତେବ ଘଣ୍ଟି । କସମାନଙ୍କ ସେ ସଂଘର୍ବ େରରି୍ାେୁ ପେରି୍ । ସଂଘର୍ବ
ର୍େିୀନ ଜୀର୍ନ ଜୀର୍ନ ନୁେ । ପ୍ରତି ମୁେୂର୍ତ୍ବକର ଆସୁଥିର୍ା ଦୁିଃଖ ଓ ସୁଖେୁ
ଧନୟର୍ାଦ ପ୍ରଦାନ େରିର୍ା ଦରୋର, ୋରଣ ର୍ାର୍ା େେନ୍ତି “pain is an

interval between two pleasure”। ଆକମ ଯଦି େଛି ି ମନ୍ଦ ୋଯବୟ
େରଥିାଉ େମିବା ମନ୍ଦ ଚନି୍ତା େରଥିାଉ ,କସ ମାୟାର୍ନିୀ ଅସୁରୁଣୀ ଭଳି ଆମ ପଛକର
କଗାଡ଼ାଇଥାଏ । କସେଭିଳି ଆକମ ଯଦି ଉର୍ତ୍ମ ୋଯବୟ, ଉର୍ତ୍ମ ଚନି୍ତା େରଥିାଉ,

ଉର୍ତ୍ମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୟାଗ େରଥିାଉ,ଅନୟର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ େରଥିାଉ, ୋୋର କ୍ଷତି
େରି ନଥାଉ, କତକର୍ କୋଟି କୋଟି କଦର୍ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ଆମେୁ ସରୁ୍ ପ୍ରୋର
ର୍ପିର୍ତ୍ରୁି ଉଦ୍ଧାର େରରି୍ା ପାଇ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥାଆନ୍ତି ।

କଶର୍କର ସମସ୍ତ ଯୁର୍ଶକି୍ତଙ୍କ ପାଇ ପ୍ରାଥବନା, କସେି କସାେମ ମନ୍ତ୍ର "ସଏି କେଉଛନ୍ତି
ମ ୁ "ଏେି ମନ୍ତ୍ରକର ଦୀକି୍ଷତ କୋଇ କମାେନଦି୍ରାେୁ ତୟାଗ େରନୁ୍ତ, ଉଠନୁ୍ତ, ଜାଗ୍ରତ
େୁଅନୁ୍ତ । ନଜିର ର୍ାସ୍ତର୍ ସର୍ତ୍ାେୁ ଉପେବ୍ଧି େରି ନଜିେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରନୁ୍ତ େକ୍ଷୟ ପ୍ରାପି୍ତ
ପଯବୟନ୍ତ େଢ଼ରି୍ାେୁ । ସୁର୍ର୍ଣ୍ବ ଯୁଗର ପ୍ରସୁ୍ଫଟନ ପାଇ ସାଇ ସାମ୍ରାଜୟର କସୈନେି
କୋଇ ଦୃଢ଼, ନଭିବୀେ କୋଇ ଆକଗଇ ଚାେନୁ୍ତ ।

ଚକରୈକର୍ତ…ି..ଚକରୈକର୍ତି ।
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ଶ୍ରୀମତୀ ବଜିୟଲଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
ସମ୍ପାଦେିା, ସନାତନୀ

କ୍ଷୀଣ କେକେ କେକର୍ ଧାମିେ ଶେତ,ି
ଓେହାଇ ଆସନ୍ତ ିପ୍ରଭୁ ର୍ଶି୍ୱପତି
ନତିୟ ଧାମୁ ଛାେ ିରତ୍ନ ସଂିୋସନ
େରରି୍ାେୁ ଧମବ ପକ୍ଷ ସମଥବନ ।।

ଭାର୍ର ନାଵକର ର୍ସୁଥିର୍ା ସେଳ ଜୀର୍ନ ତୀଥବର ଯାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ର୍ାର୍ା
କଯକତକର୍କଳ ତାଙ୍କ ଧରାର୍ତରଣର ଉକଦ୍ଦଶୟ ସମବନ୍ଧ୍କର େେକିେ ସ୍ତବ୍ଧ ମାନର୍
ର୍ଶି୍ୱାସେୁ ଆଣିର୍ାେୁ େଷ୍ଟ ନଶି୍ଚୟ କେୋ । ର୍ାର୍ା ତାଙ୍କ ମିଶନ ର୍ରି୍ୟକର େେକିେ-
I have a "task", to foster all mankind and ensure for all of
them lives full of Ananda. I have a "Vow": To lead all who
stray away from the straight path, again into goodness and
save them. I am attached to a "work“ that I love: To remove
the sufferings of the poor and grant them what they lack.
-BABA

ଅଥବାତ-"କମାର କଗାଟଏି ୋଯବୟ ଅଛ,ି ମନୁର୍ୟ ସମାଜେୁ ଉତ୍ଥାନ େରାଇ ପୂର୍ଣ୍ବ
'ଆନନ୍ଦ’ ପ୍ରଦାନ େରରି୍ାର ପ୍ରତଶିତୃି କଦର୍ି ଓ ପୂର୍ଣ୍ବ େରରି୍ି । କମାର କଗାଟଏି
ସଂେଳ୍ପ ଅଛ,ି କଯଉ ମାକନ ପଥଚୁୟତ କୋଇଛନ୍ତି କସମାନଙୁ୍କ ଭେ ର୍ାଟେୁ ଆଣି
ରକ୍ଷା େରରି୍ା । ମ ୁ କଗାଟଏି ୋଯବୟ ସେତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଯାୋେୁ ମ ୁ ଭେପାଏ, ଦୁିଃଖୀ
ରଙି୍କଙ୍କର େଷ୍ଟ ୋଘର୍ େରି କସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଆର୍ଶୟେତା ପୂରଣ େରରି୍ା
ଦଗିକର ସୋୟେ କେର୍ା ।” “ଅର୍ତାରଙ୍କର ର୍ଡ଼ ଭାଇ କଶର୍ମା ରାଜୁଙୁ୍କ
କେଖିଥିର୍ା ଚଠିରି ଏେ ଅଂଶ ଯାୋ ଅର୍ତାରଙ୍କର ଉଦକଘାର୍ଣା ଉକଦ୍ଦଶୟ ରୁ୍ଝରି୍ା
ଦଗିକର ପଥୃିର୍ୀେୁ ସମଥବ େରାଇଥିୋ ୧୯୪୭ ମସେିାକର । ଦରି୍ୟ ଯାତ୍ରାର
ଆରମ୍ଭ କୋଇ ସାରଥିିୋ ଏର୍ଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ତାରତ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ି ନମିକନ୍ତ କସ ନକିଜ
କକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ େରି ଚାେିଥିକେ। ଦରି୍ୟ ମାତା ଈଶ୍ୱରାମ୍ମାଙ୍କର ମାଗିଥିର୍ା ଏର୍ଂ ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରତଶିତୃି କଦଇଥିର୍ା ତକିନାଟି ର୍ର ଜୀର୍ନର କଶର୍ ପଯବୟନ୍ତ କୋେେତି େର
ୋଯବୟ େରି ପୂରଣ େରି ଚାେିଥିକେ ।

ସାଇ ଅବତାରର ଉଗେଶ୍ୟ
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ମାତା ଈଶ୍ୱରାମ୍ମାଙ୍କ େୃଦୟ ,ଦୁିଃଖୀ ଦରଦି୍ର ଏର୍ଂ ଅସୋୟ ମାନଙ୍କର ଦୁିଃଖକର
ର୍ଗିଳତି କୋଇ ଯାଉଥିୋ। ଜଳେଷ୍ଟ କଭାଗୁଥିର୍ା ଗାମର୍ାସୀ ତଥା ନକିଜ ଦରି୍ୟ
ଅର୍ତାର ସତୟନାରାୟଣରାଜୁଙ୍କ ୋନ୍ଧ୍କର ପାଣିଭାର କର୍ାେି କର୍ାେି ର୍ଣିି୍ଡ
ପଡ଼ଯିାଇଥିର୍ାର କଦଖି ମାତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝର ଝର େୁେଧାର କର୍ାେି ଯାଉଥିୋ।
ପୁରୁଣା ମନ୍ଦରି ପରସିର କର ପ୍ରଥକମ କଗାଟଏି େୂପ ଖନନ ୋଯବୟ ଆରମ୍ଭ କେୋ।
କସଥିରୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ ଅକନେ ଗ୍ରାମର କୋକେ ଉପେୃତ କେକେ।
ଏେି ଭିର୍ତ୍ି ପ୍ରସ୍ତରଠାରୁ ଅନନ୍ତପୁରର ର୍ଶିାଳ ଜଳପ୍ରେଳ୍ପ େରରି୍ାର ସଂେଳ୍ପ
େରଥିିକେ ଦୀନର୍ନୁ୍ଧ୍ ସତୟସାଇ। ଆଣୁ୍ଠ ରୁ୍େଯିାଉଥିର୍ା ପାଣିକର ରୁ୍କ୍କାପଟଣମ
ସ୍କେୁେୁ ଯାଉଥିର୍ା େୁନି େୁନି କୋମଳମତି ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ କଦଖି ମାତା ଈଶ୍ୱରାମ୍ମା
ଭଗର୍ାନଙ୍କ ପାଖକର ଅଳି େରଥିିକେ କଗାଟଏି ସ୍କେୁ ନମିକନ୍ତ । ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥକମ
କଗାଟଏି ପ୍ରାଇକମରୀ ସ୍କେୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ େକେ ଗ୍ରାମକର । ଠେି କସେପିରି
କରାଗକର ପଡ଼ି ଗ୍ରାମର କୋକେ ରୁ୍କ୍କାପଟଣମ ଯାଉଥିକେ ୋକ୍ତରୀ ସୁର୍ଧିା
ପାଇର୍ା ନମିକନ୍ତ। କତଣୁ ତୃତୀୟ ର୍ର ମାତା ମାଗିଥିକେ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କଗାଟଏି
ୋକ୍ତରଖାନା ନମିକନ୍ତ। କଜକନରାେ େସି୍ପଟାେଟଏି ନମିବାଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ
େରକିଦକେ ପ୍ରଭୁ ସତୟସାଇ। ତକିନାଟି ର୍ର ମାଗିଥିର୍ା ଦରି୍ୟମାତାଙ୍କର ଆଶା
ପୂରଣ କୋଇଥିୋ ଏର୍ଂ ଜନମଙ୍ଗଳ ୋଯବୟ ର ପରସିୀମା ଧୀକର ଧୀକର ପକ୍ଷ
ର୍ସି୍ତାର େରି ଆକଗଇ ଚାେିୋ ଦୁତ କର୍ଗକର ।

ଅର୍ତାରଙ୍କର ଆସରି୍ାର ଦରି୍ସ, ମାସ, ର୍ାର, ମୁେୁର୍ତ୍ବ ସରୁ୍ଗୁଡ଼େି ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି କୋଇ
ସେର, େକ୍ଷ, କୋଟି େୃଦୟେୁ ଜୟ େରି ଚାେିୋ । କସ ଜୟଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମ, ରାଜୟ,
କଦଶ, ମୋକଦଶ, ସାଗର, ମୋସାଗର ପାରି କୋଇ ପଥୃିର୍ୀର କୋଣ
ଅନୁକୋଣେୁ ର୍ୟାପ୍ତ କେୋ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଜି ଭାର୍ାକର- Every step in the
career of an avatar is calculated. ତାଙ୍କର ଦରି୍ୟ ସଂେଳ୍ପ ପୂରଣ ଦଗିକର
କସ କଯକତ କଯକତ ଆଗେୁ ର୍ଢ଼ି ଚାେିଥିକେ ତାଙ୍କ ଚାରପିାଖକର ଜମି ଉଠଥିିର୍ା
ପ୍ରତୟକ୍ଷଦଶବୀମାକନ ତାଙ୍କର କେର୍ଳ ମିରାେେ କଦଖିର୍ାକର ର୍ୟସ୍ତ ରେି ଅସେ
ଦଗିଟେୁି େକ୍ଷୟ େରି ନ ଥିକେ । କସେି ଦରି୍ୟ ଡ୍ରାମାର େକିରାଙ୍କର ଉକଦ୍ଦଶୟ ସାଧିତ
କେର୍ାକର ୋଗିଥିୋ । Every word of His is Veda; every utterance
of His is upanishad; every directive of his is Gita. ତାଙ୍କର ମିଶନ
େକ୍ଷୟକଭଦ େରି ଚାେିଥିୋ । ଧମବ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିକନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାଧନ ଗୁଡ଼େୁି କସ
କଯାଗାଡ଼େରି ସାରଥିିକେ ।
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କତଣୁ ତାଙ୍କ ମିଶନେୁ କସ ତକିନାଟି ର୍କିଶର୍ ଭାଗକର ଆକୟାଜତି େକେ-
"ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେ","ଶକି୍ଷାଭିର୍ତ୍ିେ",ଏର୍ଂ"କସର୍ାଭିର୍ତ୍େି" ।ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେ ଭିର୍ତ୍ି ଉପକର ଅନୟ
ଦୁଇଟି ପ୍ରତଷି୍ଠା କେୋ ଶକି୍ଷା ଏର୍ଂ କସର୍ା । ଦରି୍ୟ ଅର୍ତାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
େରାଯାଇଥିର୍ା କଯାଜନାଗୁଡ଼େି ତାଙ୍କ ସଂେଳ୍ପର ଅଂଶ ର୍କିଶର୍ ଥିୋ ।କତଣୁ ତାୋ
ପୂରଣ ନ କେର୍ ର୍ା କେମିତି ।କସଗୁଡ଼େି ସଂେଳ୍ପତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟକର କଗାଟେି
ପକର କଗାଟଏି ଗଢ଼ି ଉଠେିା ।ଈଶ୍ୱରାମ୍ମାଙ୍କ ନାମ କର ସ୍କେୁ, ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
(institute of higher learning),ର୍ଶିାଳ ରାୟେସୀମା ଜଳ ପ୍ରେଳ୍ପ,
ମୟାକନଜକମଣ୍ଟ େକେଜ, ଅନନ୍ତପୁର ମେଳିା େକେଜ, ଜଳପ୍ରେଳ୍ପ କଚନ୍ନାଇ,ସୁପର
େସି୍ପଟାେ ଦୁଇଟି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ି ଓ ର୍ାଙ୍ଗାକୋର ଠାକର, ଈଶ୍ୱରାମ୍ମା େଷ୍ଟ, ର୍ାସଗେୃ
ପ୍ରେଳ୍ପ ଆଦି ଅଗଣିତ କୋେେେୟାଣୋରୀ ପ୍ରେଳ୍ପ େୁଶଳୀ କର୍ୈଜ୍ଞାନେି, ୋକ୍ତର,
ପ୍ରକେସର, ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟକର ଗଢ଼ି ଉଠେିା ।

କଯଉ ଚାରଟିି ମୁଖୟ ସ୍ତମ୍ଭେୁ ଆଧାର େରି ଅର୍ତାରଙ୍କର ଅର୍ତରଣ ଘକଟ
ତାୋକେୋ-"କର୍କଦାଦ୍ଧାରଣ","ର୍ଦି୍ୱତକପାର୍ଣ","ଧମବ ସଂସ୍ଥାପନ"ଏର୍ଂ"କୋେ
େେୟାଣ" ।ଏ ପ୍ରକତୟେଟି ତନ୍ନ ତନ୍ନ େରି କଦଖିକେ ଆକମ ପ୍ରତୟକ୍ଷ େରୁଛନ୍ତି କଯ
ସରୁ୍ ଉକଦ୍ଦଶୟ ଗୁଡ଼େି ନଖିୁଣ ଭାକର୍, ନଦି୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାକର, ଅତି ଦକ୍ଷ
କେୌଶଳକର କସଗୁଡ଼େି ପୂରଣ କୋଇ ସାରଛି।ିକର୍କଦାଦ୍ଧାରଣର ଏପରି
ଉଦାେରଣ ପଥୃିର୍ୀ ଇତେିାସକର ଆଉ କଦଖିର୍ାେୁ ମିକଳ ନାେିଁ । ଦୁଷ୍ଟ ନରି୍ାରଣ
ନୁକେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଥିୋ ତାଙ୍କ ଅର୍ତାରର ମୁଖୟ ଉକଦ୍ଦଶୟ ।ତାୋ କସ େରଛିନ୍ତି
ମଧ୍ୟ । କେୌଣସି ଠାକର ର୍ି ତକିଳ ମାତ୍ର ର୍ଚୁିୟତି ଘଟି ନାେିଁ ।ରାସ୍ତା ଘାଟ,
କୋଠାର୍ାଡ଼,ି ଏପରେିି ଜାତୀୟ ଏୟାରକପାଟବ ମଧ୍ୟ ନମିବାଣ କୋଇ ଯାଇଥିୋ
ଦରି୍ୟ ସଂେଳ୍ପରୁ ।ମାନର୍ ସମାଜକର କନୈତେିତାର ଉତ୍ଥାନ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିୋ ଏର୍ଂ
ର୍ୟକି୍ତର ରୂପାନ୍ତରଣ କେକେ ସମାଜ ସୁଧୁରରି୍ କର୍ାେି କସ ରୁ୍ଝଥିିକେ ।ର୍ୟକି୍ତର
ପୂର୍ଣ୍ବାଙ୍ଗ ର୍େିାଶ ଯଥା କଦୈେେି,ମାନସେି,କର୍ୌଦ୍ଧିେ ,ଭାର୍ାତ୍ମେ ଏର୍ଂ ଆତ୍ମେି ର୍ା
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେ ର୍େିାଶ ଉପକର କସ କଜାର କଦଉଥିକେ ଯାୋେି ଏ ସମୟର
ଗୁରୁେପୂର୍ଣ୍ବ ଆର୍ଶୟେତା କର୍ାେି ପ୍ରଭୁ େେଥିିକେ ।ର୍ଶି୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କସର୍ା
ଗରୀର୍ ମାନଙ୍କପାଇ ସୁନଶିି୍ଚତ େରରି୍ା ତାଙ୍କ ଅର୍ତାରର ଆଉ ଏେ ମେତ
ଉକଦ୍ଦଶୟ ଥିୋ ।ନିିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଶକି୍ଷା ର୍ୟର୍ସ୍ଥା କସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ େରକିଦକେ
। କେୌଣସଠିାକର Bill section ର୍ି ନାେିଁ । କପ୍ରମର ପରଭିାର୍ା ର୍ଦଳଗିୋ ।
ଶକି୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏସରୁ୍ ପାଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁକେ ର୍ନିମିୟ ମୂେୟ କେର୍ଳ କପ୍ରମ
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ଆଉ କପ୍ରମ । ଜାତ,ି ଧମବ, ର୍ର୍ଣ୍ବ, ଉଚ୍ଚ, ନଚି ନରି୍କିଶର୍କର ଭାରତର କୋଣ
ଅନୁକୋଣରୁ ଏର୍ଂ ପଥୃିର୍ୀର ପ୍ରାୟ ୧୪୫ଟି କଦଶରୁ ପ୍ରତନିଧିି ମାକନ ଆସି
କଯାଗ କଦକେ ପୁଟ୍ଟ ପର୍ତ୍ି କର । କଗାଟଏି କଛାଟ ପଥୃିର୍ୀର ଭ୍ରମ ସଷିୃ୍ଟ କେୋ ।
େକ୍ଷ େକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆଶି୍ରତଙ୍କ ପଦ ଧୂଳକିର ଉଈେୁଙ୍କା ପୂଣବ ଗ୍ରାମ ପୁଟ୍ଟ ପର୍ତ୍ି ଏେ
ର୍ଶିାଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟେ ଆଶ୍ରମକର ଉଦ୍ ଭାର୍ିତ କୋଇଉଠେିା "ପ୍ରଶାନ୍ତି
ନେିୟମ"। କଯଉ ଠି ପାଦ କଦକେ ଗେୃ, ସ୍ୱାମୀ, ପୁତ୍ର, ଦରି୍ସ ରଜନୀ, ତଥିି ର୍ାର,
ସମୟ ସରୁ୍ ଭୁେି କୋଇଯାଏ ,କେର୍ଳ ଦରି୍ୟ କପ୍ରମର ଶୁଦ୍ଧତାକର ଅର୍ଗାେନ
େରରି୍ାର ଦୁର୍ବାର ଇଚ୍ଛାକର ଟାଣି କୋଇଯାଏ ମନୁର୍ୟ । କେଉ ମୋ ଚୁମବେୀୟ
ଆେର୍ବଣକର ଜୀର୍ନର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ସମୟ ର୍କିତଇ କଦର୍ାେୁ ଇଚ୍ଛା େୁଏ ଜାଣିେୁଏନା ।
ଆଉ କେକତ ଆଗେୁ ଆଗେୁ କଗାଟଏି େିଁ ଜୀର୍ନ ୋଳ ଭିତକର ଜୀର୍ନ ମୁକ୍ତ
କେର୍ାେୁ ଯାଇକେର୍ ।

ଚକରୈକର୍ତ…ି..ଚକରୈକର୍ତି
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ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ 
ରାଜୟ ଯୁର୍ ପରରି୍ଦ ସଦସୟ

"ଜନୁ୍ତନାଂ ନର ଜନମ ଦୁେବଭମ"। ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣର ପ୍ରକି୍ରୟା
କଦଇ ଆଜରି ଏେି ମଣିର୍ ଜନମ । ଶାସ୍ତ୍ର େକେ କୋଟି ଜନମର ପୁଣୟ େଳକର
ମାନର୍ ଜନମ ପ୍ରାପ୍ତ କୋଇଥାଏ । କଯକତକର୍କଳ ଏେି ସଚରାଚର ର୍ଶି୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ନଥିୋ, ନଥିୋ ଏେି ଜୀର୍ ଜଗତ, କସକତକର୍କଳ ଜଗତେର୍ତ୍ବା ଏେି ର୍ଚିତି୍ର ସଷିୃ୍ଟର
ପରେିଳ୍ପନା େକେ । କସ ନଜିଠାରୁ ନଜିେୁ ପଥୃକ୍ େକେ କେର୍ଳ ନଜିେୁ ଭେ
ପାଇର୍ା ପାଇ । ଦରି୍ୟ ଜ୍ଞାନକର ର୍ଭୂିର୍ିତ ଏେି ମଣିର୍ େିଁ ଏେମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ େି
ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏେି ର୍ଚିତି୍ର ସଷିୃ୍ଟେୁ ରୁ୍ଝପିାରରି୍ । ମାନର୍ର ଏେି ଶରୀର ଭିତକର
ସମସ୍ତ ଦରି୍ୟ ଶକି୍ତ ଓ ପ୍ରକତୟେ ଐଶ୍ୱରୀୟ ତେ ର୍ଦିୟମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର େକେ -

"ଆୋର ନଦି୍ରା ଭୟ କମୈଥୁନଂ ଚ ସାମାନୟ କମତତ୍ ପଶୁଭିନବରାଣlମ। ଧକମବାେି
କତସାମଧିକୋ ର୍କିଶର୍ିଃ ଧକମବଣ େୀନାିଃ ପଶୁଭିିଃସମାନାିଃ "।।

ଏେି ଧମବାଚରଣ େିଁ ତାେୁ ଅନୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଥୃକ୍ େରଥିାଏ "ଧକମବା ରକ୍ଷତି
ରକି୍ଷତିଃ" ଅଥବାତ ଯିଏ ଧମବ ରକ୍ଷା େକର ଧମବ ତାେୁ ରକ୍ଷା େରଥିାଏ l କତକର୍
ଏଠାକର ପ୍ରଶନ ଉକଠ ଜକଣ ମାନର୍ର ଧମବ େଣ ? କସ େଣ େରରି୍ା ଉଚତି ?
ର୍ାର୍ା େେନ୍ତି - "ତୁକମ ଏଥିପାଇ ମଣିର୍ ଜନମ ପାଇଛ ଆଉ ଜନମ ନ କେର୍ା ପାଇ "l
ଅତଏର୍ ଏଇ ଦୁେବଭ ଜନମର ଅଭିପ୍ରାୟେୁ ଆକମ ନଶି୍ଚୟ େୃଦୟଙ୍ଗମ େରରି୍ା
ଉଚତି୍। ଶାସ୍ତ୍ର ମାକନ ପ୍ରୋଶ େରନ୍ତି କଯ "ପକରାପୋରାଥବମ୍ ଇଦମ୍ ଶରୀରମ୍"
ଏଇ ଦୁେବଭ ଶରୀର କେର୍ଳ କେର୍ଳ ଅନୟର ଉପୋର ପାଇ । ଭଗର୍ାନ େୁେନ୍ତି
"ଧମବ କଗାଟଏି, ତାୋ କପ୍ରମ ର ଧମବ" l ଆଉ ଧମବ କଯକତକର୍କଳ େମବକର
ପରପି୍ରୋଶ େୁଏ କସକତକର୍କଳ ତାୋ େୁଏ କସର୍ା । ଏେି ନିିଃସ୍ୱାଥବ କସର୍ା େିଁ ଆମ
ଜୀର୍ନ ର କଧୟ l ଜନମ ଜନମର ସଞ୍ଚତି ସତ୍କମବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏେି ମାନର୍ ଶରୀରେୁ
ଅନୟର ଉପୋରକର େଗାଇ ପାରକିେ ଏ ଜନମ େୁଏ ସାଥବେ l

ସଂସାରର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକର ଅଭିନୟ େରୁ େରୁ ଏେି ଚରତି୍ର ଭିତକର ନଜିେୁ ଏକତ
େକଜଇ ଦଅିନ୍ତି କଯ ଆକମ ଏେି ଚରତି୍ରେୁ ଆମର ପ୍ରେୃତ ସ୍ୱରୂପ କର୍ାେି ର୍ଚିାରି

ଚାଲିବ ିଚାଲିବ ିନ ପଡବି ିର୍କି
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ର୍ସୁ l ଆଉ ଭାର୍କିନଉ ଏୋ େିଁ କମାର ସ୍ଥାୟୀ ଠେିଣା । ନା, ତାୋ କେକର୍ ର୍ି
ନୁକେ l ଆଉ ଅଳ୍ପ କେକତାଟି ଦୃଶୟ ପକର ସନୁି୍ଦରା ୋଟୁ ୋଟୁ ନାଟେର କଶର୍
ଦୃଶୟର ପରସିମାପି୍ତ ଘଟରି୍ l କସକତକର୍କଳ ମୁେ ରୁ ରଙ୍ଗ କପାଛୁ କପାଛୁ ଏେି
ନଷୁି୍ଠର ର୍ାସ୍ତର୍ତାେୁ ସ୍ୱୀୋର େରରି୍ାେୁ ର୍ାଧ୍ୟ କେର୍ ମଣିର୍ l ୋେିଁେି ନା କେର୍ା
କର୍ଳୁ ସାର୍ଧାନ ? ଆମେୁ ମକନ ରଖିର୍ାେୁ କେର୍ କଯ ନାଟେ ତାଙ୍କର, ଭୂମିୋ
ତାଙ୍କର, ରଚନା ତାଙ୍କର, ନକିଦ୍ଦବଶନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର l ରୂପ ସଜ୍ଜା, କର୍ଶ ପରପିାଟୀ
ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା, ଅଙ୍ଗଭଙି୍ଗ, େଣ୍ଠସବର, ପ୍ରକର୍ଶ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ସରୁ୍େଛିି ତାଙ୍କ ପରେିଳ୍ପନା l
ଆମେୁ କେର୍ଳ ଅଭିନୟ େରରି୍ାେୁ କେର୍ l ଆଉ ଅତି ଭେ ଭାର୍କର ମକନ
ରଖିର୍ାେୁ କେର୍ କଯ ଏୋ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୟାଜତି ଏେ ନାଟେ ଏର୍ଂ ମ ୁ ଏେ
ଅଭିକନତା ମାତ୍ର l ପଦ୍ଦବା ପଡ଼ରି୍ା କର୍ଳେୁ ତାଙ୍କର ଅନୁକମାଦନ ୋଭ େରରି୍ା
କମାର ଏେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ କେର୍ା ଉଚତି୍ । ଏେି ଜୀର୍ନ ନାଟେକର ଜକଣ ସେଳ
ଅଭିକନତାଟଏି କେର୍ାେୁ କେକେ ପରଦା ପଛ କର ଥିର୍ା ନକିଦବଶେଙ୍କର ପ୍ରତଟିି
ଇଙି୍ଗତ ପ୍ରତି ସଜାଗ ଦୃଷି୍ଟ ରଖିର୍ାେୁ କେର୍ । ପ୍ରତଟିି ମୁେୂର୍ତ୍ବକର ଆମେୁ ସ୍ମରଣ
ରଖିର୍ାେୁ କେର୍ କଯ କୋେେତିମ୍ ମମ େରଣୀୟମ୍, କୋେେତିମ୍ ମମ
େରଣୀୟମ୍ ।

ଭଗର୍ତ୍ େୃପା ୋଭ େରିର୍ାପାଇ ଅନ୍ତରକର ସଷିୃ୍ଟ କେଉ ଥିର୍ା ର୍ୟାେୁଳତାରୁ ଉଦ୍ଭର୍
େମବ େିଁ କସର୍ା l ସବାମୀ େେନ୍ତି - "କସର୍ା ମାଧ୍ୟମକର େିଁ କେର୍ଳ ପ୍ରରୃ୍ର୍ତ୍ି,
ମକନାରୃ୍ର୍ତ୍ି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରୟି ମାନଙ୍କ ଉପକର ପ୍ରଭୂତ୍ୱ ୋସେ େରେୁିଏ ଏର୍ଂ ତାୋରି
ମାଧ୍ୟମକର କଦୈର୍ତବ ୋସେ େରି େୁଏ " l ଯାୋେି ଏେି ଦୁେବଭ ଜନମର ଏେ ମାତ୍ର
ଉକଦ୍ଦଶୟ। ସ୍ୱାମୀ େେନ୍ତି - ଏେି ଶକି୍ଷା କଦର୍ାେୁ େିଁ ମ ୁ ଆସଛି।ି

ଆକମ ଥକର କଯକତକର୍କଳ ଏେି ମୋନ ସତୟେୁ େୃଦୟଙ୍ଗମ େରରି୍ା
କସକତକର୍କଳ ଜୀର୍ନ ନାଟେର ଏେି ସୁଦୀଘବ ଯାତ୍ରା କୋଇଯିର୍ ଆମ ପାଇ 
ଅତୀର୍ ସେଜ, ସରଳ ଓ ସୁଗମ । ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରାକର ଅକନେ ର୍ାଧା ର୍ଘି୍ନ ଆସି
ପାକର l େୁଏତ କେକତ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମଖୁୀନ କେର୍ାେୁ ପେପିାକର । ତଥାପି ଆମ
କସର୍ା ସାଧନା କସମିତି ଚାେିଥାଉ, ଚାେିଥାଉ କଶର୍ ନିିଃଶ୍ୱାସ ପଯବୟନ୍ତ । ଚାେୁଥିର୍ା
ଗାଡ଼ଟିି ରେଗିକେ ପଛକର ଥିର୍ା ଧୂଳି ଗୁେେି ଗାଡ଼ି ଉପକର ମାେି ଯାଆନ୍ତି ।କତଣୁ
ଆମର ଏେି କସର୍ା ସାଧନାର ଅଭୟାସ ପ୍ରକି୍ରୟାେୁ ଆକମ ର୍ୟାଘାତ େରରି୍ା ନାେିଁ ।
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ମକନପକେ ଚାଚା କନକେରୁଙ୍କର କସେି ପି୍ରୟ ପଂକି୍ତଟି - "ଆଗକର ପଡ଼ଛିି ପଥ
ର୍େୁ ଦୂର ଆେୁରି କେକତକଯ ର୍ାେ,ି ଚାେିର୍ି ଚାେିର୍ି ନପଡ଼ରି୍ି ଥେି ମୁଦରି୍ା
ଆଗରୁ ଆଖି । "

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକର ଏତେିି ଅଳି - କେ ମୋପ୍ରଭୁ, କେ େରୁଣା ସାଗର ଦୀନର୍ନୁ୍ଧ୍
ଏ ପିଣ୍ଡକର ପ୍ରାଣ ଥିର୍ାଯାଏ ତୁକମ କମାର ଅନୁେୂଳ ସମୀର କୋଇ ଏେି
ସାଧନାର କନୌୋେୁ ଏମିତି ଆଗେୁ ଆଗେୁ କନଉଥିର୍ ପ୍ରଭୁ, ଆଗେୁ ଆଗେୁ
କନଉଥିର୍ l

ଚକରୈକର୍ତି ଚକରୈକର୍ତି ଏେି କତା ମନ୍ତ୍ର କେ ଆପ୍ପନା l କନେିଁ ରୁେନା, କନେିଁ
କନେିଁ ଥେନା, ସତତ ଚେନା କମରା କସର୍ା ସାଧନା ।
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ଶ୍ରୀ ଶ୍ୀତଳ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରପିାଠୀ 
ଜଲି୍ଲା ଯୁର୍ ସଂକଯାଜେ, ଭୁର୍କନଶ୍ୱର

ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଓ ଦବିୟତ୍ଵ 
ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଜୀବନ!

ଜୀର୍ନ ଏେ ଯାତ୍ରା ଜନମ ଠାରୁ ମତୁୃୟ ଯାଏ । ଏେ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ଧ୍ୋରରୁ ଆକୋେ
ଯାଏ ,ଏେ ଯାତ୍ରା କୋେମ ରୁ କସାେମ ଯାଏ ।ଏେ ଯାତ୍ରା ନଜି ଠାରୁ ଭଗର୍ାନଙ୍କ
ଯାଏ । ମାନର୍ ରୂପକର ଜନିମ ମତୁୃୟ ଭଜରି୍ା ଓ ପୁଣି ମାନର୍ ଶରୀର ଧରି ଜନମୋଭ
େରରି୍ାକର କେୌଣସି କର୍ୈଚତି୍ର ନାେିଁ େନୁି୍ତ କସ ଜନୁ୍ତ ଭାର୍କର ଯଦି ପୁଣି ଜନମ କନକେ
କସଥିକର ମଧ୍ୟ ମେତ୍ୱ େଛିି ନାେିଁ । କସ କଦୈଵ ଭାର୍କର ଅଥବାତ କଦର୍ତ୍ୱ ପରି ଜନମ
କନର୍ାକର େି ତାର ଚରମ ସାଥବେତା । ଅତଏର୍ େୃଦୟକର ଦୁଗବୁଣ ମାନ ଭତି
ନେରି ସଦଗୁଣାର୍ଳି ସେୋକର ସକର୍ବଶ୍ୱର ଙୁ୍କ ତାର େୃଦୟ ପୂଜା ପୀଠ ଭାର୍କର
ଅପବଣ େରି ୋମନା ରେତି କେକେ ତାର ମାନସ ସକରାର୍ର କ୍ଷୀର ସାଗରକର
ରୂପାନ୍ତରତି କେର୍ । ଜୀର୍-େଂସ କସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଳ ରାଶି କର ର୍େିରଣ େରରି୍
ଦରି୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭର୍ େରରି୍ । ପରକମଶ୍ୱର କେଉଛନ୍ତି ପରମକଭାକ୍ତା ଏର୍ଂ ଆମ
ଜୀର୍ଗଣ ତାଙ୍କର କସର୍େ ଅଟୁ । ଆକମ୍ଭ ମାକନ ତାଙ୍କର ଉପକଭାଗ ନମିିର୍ତ୍ ସଷିୃ୍ଟ
କୋଇ ଅଛୁ ଏର୍ଂ ଯଦି ଆକମ୍ଭ ମାକନ ପରମପୁରୁର୍ ଭଗର୍ାନଙ୍କ ସେ କସ
ସନାତନ କଭାଗକର ଅଂଶଗ୍ରେଣ େରୁ, ତା’କେକେ ଆକମ୍ଭମାକନ ସୁଖୀ କେର୍ା ।
ଅନୟଥା ଆକମ୍ଭମାକନ ସୁଖୀ କୋଇପାରରି୍ା ନାେିଁ । କଯପରି କେୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଉଦର
ସେ ସେକଯାଗ ନ େକେ ସୁଖୟ କୋଇପାରରି୍ ନାେିଁ । କସେପିରି ଆକମ୍ଭମାକନ
ଭଗର୍ାନଙ୍କ ସେକଯାଗ ନ େରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାର୍କର ସୁଖୟ କୋଇପାରରି୍ା ନାେିଁ ର୍ା
ଏୋ ସମ୍ଭର୍ପର ନୁକେ । କସଥିପାଇ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରେରି୍ା ଦରୋର, ଦୃଢର୍ଶି୍ୱାସ
ଏର୍ଂ ଭଗର୍ାନଙ୍କ ପି୍ରତୟାକଥବ ସମସ୍ତ ୋଯବୟ ଏର୍ଂ ତତ୍ ସେତି ନଜି ଭିତକର
ଦରି୍ୟତ୍ୱର ଅନୁଭର୍ । ଏଥିପାଇ ଆକମ କଯଉ ମୂେୟର୍ାନ ମାନର୍ ଜୀର୍ନ ପାଇକଛ
ଆମର ଯାତ୍ରା ଏେି ପରମ ଦରି୍ୟ େକ୍ଷୟ ଦଗିକର ଅଗ୍ରସର କେର୍ା ଦରୋର ଏର୍ଂ
ସଦ୍ ଗୁଣ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେତା ଅଭିରୃ୍ଦ୍ଧି କେର୍ା ଦରୋର । ତାକେକେ ଆକମ କସେି
ପରମ େକ୍ଷୟ ଆଡ଼େୁ ସେଳର ସେ ଅଗ୍ରସର କୋଇପାରରି୍ା ଏର୍ଂ ୋସେ
େରପିାରରି୍ା।
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ଭଗର୍ାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇ କଯତେିି ର୍ୟର୍ସ୍ଥା େରଛିନ୍ତି ,କସତେିି ପଦାଥବେୁ ଆକମ
େପିରି ର୍ୟର୍ୋର େରରି୍ା । ଏୋର ଅକନେ ଉଦାେରଣ ଅଛି । ଏୋ ମଧ୍ୟ ଭଗର୍ତ
ଗୀତକର ର୍ର୍ଣ୍ବନା େରାଯାଇଛି ।

ନ କତ୍ୱର୍ାେଂ ଜାତୁ ନାସଂ ନ ତ୍ୱଂ କନକମ ଜନାଧୀପାିଃ।
ନ କଚୈର୍ ନ ଭର୍ରି୍ୟାମିଃ ସକର୍ବ ର୍ୟମତିଃ ପରମ୍।।୧୨।।
କଦେକିନାଽସି୍ମନ୍ ଯଥା କଦକେ କେୌମାରଂ କଯୌର୍ନଂ ଜରା।
ତଥା କଦୋନ୍ତରପ୍ରାପି୍ତଧବୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁେୟତ।ି।୧୩।।
ମାତ୍ରାସ୍ପଶବାସୁ୍ତ କେୌକନ୍ତୟ ଶୀକତାଷ୍ଣସୁଖଦୁିଃଖଦାିଃ।

ଆଗମାପାୟିକନା ନତିୟାମ ସ୍ତାନସି୍ତ ତକି୍ଷୟସ୍ୱ ଭାରତ।।୧୪।।
ଯଂ େ ିନ ର୍ୟଥୟକନ୍ତୟକତ ପୁରୁର୍ଂ ପୁରୁର୍ର୍ବଭ।

ସମଦୁିଃଖସୁଖଂ ଧୀରଂ କସାଽମତୃତ୍ୱାୟ େଳ୍ପକତ।।୧୫।।

ଅର୍ଥ: ଏ ପରି ସମୟ କେକର୍ ନଥିୋ କଯକତକର୍କଳ ମ ୁ ନଥିେି େମିବା ତକମ ନଥିେ
େମିବା ଏ ରାଜା ମାକନ ନଥିକେ l ପୁନଶ୍ଚ ଭର୍ରି୍ୟତ କର ଏପରି କେକର୍ କେର୍ ନାେିଁ
କଯକତକର୍କଳ ଆକମ୍ଭମାକନ କେେି ନଥିର୍ା । କଯପରି କେର୍ (ଅଥବାତ ଜୀର୍ତ୍ମା) ଏ
କଦେକର ର୍ରାର୍ର ର୍ାେୟର୍ସ୍ତାରୁ କଯୌର୍ନର୍ସ୍ତା ଓ କଯୌର୍ନର୍ସ୍ତାରୁ ରୃ୍ଦ୍ଧାର୍ସ୍ଥା
ପ୍ରାପ୍ତ େୁଏ l କସେପିରି ମତୁୃୟକର କସ ଅନୟ ଏେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ େୁଏ (ଅଥବାତ
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ) ଏ ପ୍ରୋର ପରରି୍ର୍ତ୍ବନ କର ଆକଦୌ ମୁେୟମନ େୁଏ ନାେିଁ l କେ େୃଷ୍ଣ
ପୁତ୍ର !ସୁଖ ଦୁିଃଖର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଭିବାର୍ ଏର୍ଂ ୋଳକ୍ରକମ କସମାନଙ୍କ ଚରିଭାର୍
ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀର୍ମ ଋତୁ ଭଳି ଆକସ ଓ ଯାଏ । ଇଦ ଭରତ ର୍ଂଶଜ । କସମାକନ
ଇନ୍ଦ୍ରୟି କଭାଗରୁ ଜାତ େୁଅନ୍ତି ଏର୍ଂ ର୍ୟକି୍ତ କସଥିକର ର୍ଚିଳତି ନକୋଇ କସଗୁେେି
ସେଯିିର୍ାେୁ ଅଭୟାସ େରରି୍ା ଉଚତି l କେ ପୁରୁର୍ କଶ୍ରଷ୍ଠ (ଅଜବୁନ) କଯଉ ର୍ୟକି୍ତ
ର୍ୟଥିତ େୁଏ ନାେିଁ ଏର୍ଂ ଉଭୟ ପ୍ରୋର ଅର୍ସ୍ଥା କର ସମ୍ଭର୍ାପର୍ଣ୍ବ କୋଇରକେ କସ
ନଶିି୍ଚତ ଭାର୍କର ମୁକି୍ତ ପାଇର୍ା ନମିିର୍ତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଅକଟ ।କଯକତକର୍କଳ ମୋଭାରତ
ଯୁଦ୍ଧକର ଅଜବୁନ ପ୍ରଥକମ ଠେି େକେ କଯ କସ େୁରୁକକ୍ଷତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କର ଅଂଶଗ୍ରେଣ
େରକିର୍ ନାେିଁ ଏୋ ତାଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ନଷି୍ପତି ଥିୋ l ଅଜବୁନ ଭଗର୍ାନଙୁ୍କ େେଥିିକେ
କଯ ଭାଇ ,ର୍ନୁ୍ଧ୍ ,େୁଟୁମବ ର୍ା ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧକର ମାରି ରାଜ କଭାଗ େରରି୍ା
ସମ୍ଭର୍ପର ନୁକେ l ଅଜବୁନଙ୍କ ଏ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଶରୀର ଉପକର ଆଧାରତି ଥିୋ ୋରଣ
କସ ନଜିେୁ ଏ ଶରୀର କର୍ାେି ଭାରୁ୍ଥିକେ ।
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ଏର୍ଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରେି ସମବନ୍ଧ୍ଯୁକ୍ତ ର୍ୟକି୍ତଗଣ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଭଣଜା, ଶାଳେ,
ପିତାମେ ଓ ପ୍ରପିତାମେ ଆଦି ଅଟନ୍ତି କସ ଏେି ପ୍ରୋର ତାଙ୍କର ଶାରୀରେି ଦାର୍େୁି
ପୁରଣ େରରି୍ାେୁ ଭାରୁ୍ଥିକେ l ଏେି ଧାରଣା କର ପରରି୍ର୍ତ୍ବନ ନମିିର୍ତ୍ ଭଗର୍ାନ ଭାଗର୍ତ
ଗୀତା ର୍ାଣୀ େେକିେ l ଏର୍ଂ କଶର୍କର ଅଜବୁନ େେକିେ "େରସିକୟ ର୍ଚନଂ ତର୍"
ଅଥବାତ କସ ସ୍ଥିର େକେ କଯ ଭଗର୍ାନଙ୍କ ନକିଦବଶକର ସୁଖ େିଁ େରକିର୍ ଓ ତାଙ୍କର
ଧମବପାଳନ ସେ ମଧ୍ୟ େମବ େରକିର୍ l ମ ୁ ଆପଣଙ୍କ େଥା ଅନୁଯାୟୀ େମବ େରରି୍ି ।
କତଣୁ ଆମେୁ ଏଠି ଭାଗର୍ତ ଗୀତା ଶକି୍ଷା କଦଇଛି କଯ ଆମେୁ ଆମ ଆଖୟ ପଥକର
ଗତି େରରି୍ାେୁ କେର୍ l କେୌଣସି ପରସି୍ଥିତକିର ଆକମ ୋର ମାନରି୍ା ନାେିଁ େି ରେଯିିର୍ା
ନାେିଁ l ଜୀର୍ନର ପ୍ରକତୟେ ମୁେୂର୍ତ୍ବ ଓ କକ୍ଷତ୍ର କର ଆମେୁ ଶକି୍ଷା ୋଭ େରି ଆମର
ମାନର୍ୀୟ ମୂେୟକର୍ାଧ ସେତି ସଦ୍ଗଣୁ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେତା ଅଭିରୃ୍ଦ୍ଧି େରରି୍ାେୁ କେର୍ ଏର୍ଂ
ଏଥିପ୍ରତି ମ ୁ ନଜିେୁ ନକିଜ ଆକଗଇ କନର୍ି ର୍ା ଗତଶିୀଳ େରାଇର୍ି କସେି ଦଗିକର ଯାୋ
ସଂସ୍କତୃ ଭାର୍ାକର େୁୋ ଯାଇଛି ଚକରୈକର୍ତି ଚକରୈକର୍ତ,ି ଯାୋର ଅଥବ କେଉଛି
ଆକଗଇ ଚାେିର୍ା ର୍ା ଚାେୁଥିର୍ା l ଏେି ଜୀର୍ନକର ସୁଖ ଓ ଦୁିଃଖ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱବ
ଭଳି l କସଥିପାଇ ଦୁିଃଖକର ନ ଭାଙି୍ଗପେି େି ସୁଖକର ଅଧିେ ପ୍ରେୁଲି୍ଲତ ନ କୋଇ
ଆକମ ଆମର େକ୍ଷେୁ ଅଗ୍ରସର କେର୍ା ଏର୍ଂ ଆକମ ନଜିେୁ ଏେି ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରାର
ପଥକର ନଜିେୁ ଆକଗଇର୍ା ଓ ଅଭିରୃ୍ଦ୍ଧି େରରି୍ା ।ଆମ ପି୍ରୟ ଭଗର୍ାନଙ୍କ ସେ ଓ
ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଅମୂେୟ ଶକି୍ଷାେୁ ଆପକଣଇ ଜୀର୍ନକର ୋଯବୟୋରୀ େରରି୍ା ।
ତାକେକେ ଆମର ଏେି ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ କେର୍ା ସେ ଆମର ପରମ େକ୍ଷୟ ୋସେ
େରରି୍ାକର ମଧ୍ୟ ସେଳ କେର୍ । ଏଥିକର ର୍ଳିମବ ୋେିଁେ?ି ଆମ ପି୍ରୟ ଭଗର୍ାନ
ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସେତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏେି ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ବ ଯାତ୍ରାକର ଯାୋେୁ ଆମେୁ
ମାନରି୍ାେୁକେର୍,ଗ୍ରେଣ େରରି୍ାେୁ କେର୍ ଓ ଅର୍େମବନ େରରି୍ାେୁ କେର୍ । ଆମ ପିୟ
ଭଗର୍ାନ େଭିଳି ଆମଠାରୁ ଅେଗା କୋଇପାରକିର୍? ଆମର ସଷିୃ୍ଟ େିଁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ
ଏର୍ଂ କସେି ଦରି୍ୟ ଅଂଶରୁ । ତତ୍ ସେତି ଭଗର୍ାନ ଆମମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରକତୟେ କ୍ଷଣ
ରେି ଆମେୁ ପରଚିାଳନା େରୁଛନ୍ତି । ଯାୋ ଆମେୁ ଅନୁଭର୍ େରରି୍ାେୁ କେର୍। େନୁି୍ତ
ଆକମ୍ଭମାକନ ଏେି କମାେମାୟା ସଂସାରକର ଏକତ ଵୟସ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧ୍ କୋଇଯାଇକଛ,
କଯଉ ଠି ଆକମ ଗର୍ବ ଅେଂୋରକର ରୁ୍େି ଆମ ଭିତକର ଦରି୍ୟତ୍ୱଠାରୁ ଦୂରଉକଛ ଓ
ଖରାପ ଶକି୍ତ ଆଡ଼େୁ ଆେର୍ିତ କେଉକଛ । ଭଗର୍ାନ ର୍ି ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ର୍ଜ୍ର
ପ୍ରତଶୁିତି କଦକେ, କଯ ଆକମ ଯଦି ଏେ ପାଦ ଆକଗଇର୍ା ତାଙ୍କ ଆଡ଼େୁ, କସ ଆମ
ଆେେୁ ଶକେ ପାଦ ଆକଗଇକର୍, ଆମର କସେି ଏେ ପାଦ କେଉଛି ଭଗର୍ତ୍ ର୍ଶି୍ୱାସ,
ସତସଙ୍ଗକର ଜୀର୍ନ ଅର୍ୟାେତ, ସତ୍ ପଥକର ନଜିେୁ ଗତଶିୀଳ ଓ କି୍ରୟାଶୀଳ ରଖିର୍ା
ଓ ପୂର୍ଣ୍ବ ଶରଣାଗତ।ି ପୁଣି ଭଗର୍ାନ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ େକେ "ମ ୁ ଥାଉ ଥାଉ
ଭୟ ୋେିଁେ?ି" ।
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କତକର୍ ଆକମ ଆମ ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରାକର ଓ ଆମ େକ୍ଷୟ ପଥକର ଅଟେରି୍ା ୋେିଁେ?ି
ଆକଗଇ ଯିର୍ା ତାଙ୍କ ମାଗବ ପ୍ରଦଶବନକର ଯାୋ ଆମେୁ ଆମର ଜୀର୍ନର ପରମ
େକ୍ଷୟ ୋସେ େରରି୍ାକର ସୋୟ କେର୍ ଓ ଆକମ ପରକିଶର୍କର ତାଙ୍କରି ପାଖକର
ପେଞ୍ଚି ପାରରି୍ା।
ପରକିଶର୍କର ଭଗର୍ତ୍ ଗୀତକର ଭଗର୍ାନ େେଥିିର୍ା ତାଙ୍କର ର୍ାର୍ତ୍ବାେୁ ଆମେୁ
ମାନରି୍ାେୁ ପଡ଼ରି୍ ଏର୍ଂ ଜୀର୍ନକର ଆପକଣଇେି ଆକଗଇର୍ାେୁ କେର୍।

“ଜାତସୟ େିଁ ଧକୃର୍ା ମତୁୃୟଧୂର୍ବଂ ଜନମ ମତୃସୟ ଚ
ତସ୍ମାଦପରେିାକଯୟକଥ ନ ତ୍ୱଂ  କଶାଚତୁିମେବସ”ି।।

ଅଥବ :- କଯ ଜନମ କୋଇଛି ତାର ମତୁୃୟ ସୁନଶିି୍ଚତ ଏର୍ଂ କଯ ମତୁୃୟ ୋଭ େରଛିି
ତାର ଜନମ ନଶିି୍ଚନ୍ତ। କତଣୁ ଏୋ କଯକତକର୍କଳ ଅପରେିାଯବୟ,େର୍ତ୍ବର୍ୟ ସମ୍ପାଦନା
କର ପକଛଇର୍ା ଉଚତି୍ ନୁେ େି ଦୁିଃଖ ପ୍ରୋଶ େରରି୍ା ଉଚତି୍ ନୁେ ।

କତଣୁ ମ ୁ ନଜିେୁ ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରା ପଥକର “ଚକରୈକର୍ତ…ି..ଚକରୈକର୍ତ”ି
(chareiebeti.....chareiebeti) ଏେି ଦରି୍ୟପଥକର ନଜିେୁ ଅଭିଭୂତ େରରି୍ା
ସେ ପାଳନ େରରି୍ା ପାଇ ସଂେଳ୍ପ େରୁଛ।ି ଆସନୁ୍ତ ଆକମ ସମକସ୍ତ ଏେି ଦରି୍ୟ
ଯାତ୍ରାକର ନଜିେୁ ଆକଗଇ କନର୍ା, ଆମ ଭିତକର ଦରି୍ୟତ୍ୱ ଅନୁଭର୍ େରରି୍ା
ପାଇ ,ଯାୋେି କେଉଛି ପ୍ରେୃତ ଜୀର୍ନ।
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ଶ୍ରୀ ପୀତାମବର ମଶି୍ର
ସଦସୟ, ଶ୍ରୀ ସତୟସାଇ ପୁସ୍ତେ ଓ ପ୍ରୋଶନୀ ନୟାସ, 

ଓେଶିା, ଭୁର୍କନଶ୍ୱର

ତୁକମ ଅଛ କର୍ାେି ଅଛ ିମ  ୁଖସୁକିର
କେକେ ଭାଗଯର୍ାନ ମେୁ ିଁ,

ସରଗର ଶାନ୍ତ ିମରକତ ମିଳୁଛି
ସରୁ୍ ତ ତୁମର ିପାଇ  ।୦।

କଯମିତ ିରଖିଛ କସମିତ ିଅଛ ିମ ୁ
ନାେିଁ କମାର ଅଭିକଯାଗ,

ପାଇର୍ାର ଯାୋ କଦଇଅଛ ସରୁ୍
ମାଗୁ ନାେିଁ ରାଜ କଭାଗ ।

ଆଖିର େୁେେୁ କପାଛ ିକଦଉଅଛ
ଓକଠ େସ ଭରକିଦଇ ।୧।

କଯକତକଦାର୍େକେ ସରୁ୍କଦାର୍କମାର
େରଦିଅି ତୁକମ କ୍ଷମା,

ଜୀଇ ଥିର୍ାଯାଏ  ତୁମ ଅର୍ଦାନ
ଭୁେି ପାରରି୍ନି ିଜମା ।

ଚୋପଥ କେକର୍ େୁେଗିକେ ମେୁ ିଁ
କଦଉଅଛ ପଥ େେ ି।୨।

ସବୁ ତ ତୁମରି ପାଇଁ
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କଦଖିପାରୁ ନାେିଁ ତୁମେୁ ସନିା ମ ୁ
ତୁକମ ତ କଦଖଛୁ କମାକତ,

ର୍ପିକଦ ଆପକଦ େରୁଅଛ ରକ୍ଷା
ରେ ିସଦା କମାର ସାକଥ ।

ତୁମର କମାେର ଦୂରତାେୁ ସାଇ
ଦୂର େର ଦୟା ର୍େ ି।୩।

ତୁମ ଅପରୂପ େମନୀୟ ୋନ୍ତି
କମା ନୟନ କଦଖଥୁାଉ,

ପାର୍ନ ପ୍ରୀତକିର ର୍ତୁି କମାର ଦନି
ଅର୍କଶାର୍ ଦୂର କେଉ ।

ମନସାଦ କମାର କମଣ୍ଟଯିାଉ ସବାମୀ
ର୍ଭୁିତ ିପ୍ରସାଦ ପାଇ ।୪।



ଶ୍ରୀମତୀ ଚାରୁଲତା ମଶି୍ର 
ପୂର୍ବତନ ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷା ସଂକଯାଜେିା, 
ଭଦ୍ରେ -୨

ଦୀପଶଖିାଟଏି େରଦିଅି ପ୍ରଭୁ
ଆନ ପାଇ  ଜଳୁଥିର୍,ି

ଦୂର୍ ଘାସଟଏି କୋଇକେ ପ୍ରଭୁ କେ
ପାଦ ସ୍ପଶବ ପାଉଥିର୍ ି।

ରୃ୍କ୍ଷଟଏି କମାକତ େରଦିଅି ପ୍ରଭୁ
େରୁଛ ିଏତେି ିଅଳ,ି

ଜଗତ ଯାେର କସର୍ା େରୁଥିର୍ି
କଦଇ ନଜି ସବାଥବ ର୍ଳ ି।

ନଦୀ ପର ିକମାକତ େରଦିଅି ପ୍ରଭୁ
ସମତା ରଖିର୍ା ପାଇ ,

ଜୀର୍ନ ପଥକର ଚାେୁଥିର୍ା କର୍କଳ
ତୁମେୁ ଭୁେିର୍ ିନାେିଁ ।

ସବାମୀ, ଗମାଗତ ସାହା ହୁଅ
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େୁେଟଏି କମାକତ େର ମୋପ୍ରଭୁ
କସର୍ାର ସୁର୍ାସ ଭର,ି

ପୂଜା ଅଘବଯ କୋଇ ଜଗତ େତିକର
ଦନି କମାର ଯାଉ ସର ି।

ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଆକମ
ସଭିଏ  ଭଉଣୀ ଭାଇ,

ଏେ ିଭାର୍ ସଦା ଥାଉ କମା େୃଦକର
େରୁଣା େରକେ ସାଇ ।

ୋମ କକ୍ରାଧ ଆଉ ଗର୍ବ ଅେଂୋର
ମନରୁ େଜାଇ ଦଅି, 

ଜାତୀୟ କପ୍ରମକର ମଜ୍ଜ ିେଜରି୍ାେୁ
ସବାମୀ, କମାକତ ସାୋ େୁଅ ।



ଡା. ନଶି୍ୀର୍ କୁମାର ମହାପାତ୍ର 
ପୂର୍ବତନ ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ,ି ର୍ରଗେ 

ସତଯ, ଧମବ, କପ୍ରମ, ଶାନ୍ତ,ି  

ଅେଂିସା ପ୍ରତୀେ 
ନସିବାଥବ କସର୍ାକର ଥାଏ 
ତୁମ କଜୟାତ ିରୂପ
ସତଯ ଶରି୍ସୁନ୍ଦର କେ
ଆନନ୍ଦ ରୂପେ 

ପ୍ରତ ିପ୍ରାଣର  ତୁକମ 
କେ ମାଗବ  ଦଶବେ ।

କେ ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ  
ଭରଦିଅି  କମା ଭିତକର 
କସର୍ା ଆଉ କପ୍ରମ 
ତୁମର ିପଥକର  ଚାେି

ଉଠଯିାଉ ମାୟା ଆଉ ଭ୍ରମ ।

ଗସବା ଗମାର ଧମଥ ଗହଉ 
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ଜୀର୍ନେୁ ଆକୋେତି େର
ମତୁୃୟ େୁ ଅମତୃ େର
ନରିାଶା ଅନ୍ତରାଳକର
ଆଶାେୁ ଉଜ୍ଜୀର୍ତି େର  
େୁେିଉଠୁ େମବ କମାର 

ଜୀର୍ନର ପ୍ରତଟି ିପାଦକର 
ନଷି୍କଣ୍ଟେ କୋଇଉଠୁ

ଚାେୁ ଚାେୁ କେତେୀ ର୍ଣକର  ।

ଆନନ୍ଦର ସ୍ପଶବ ମିଳୁ
କପ୍ରମ କେଉ ତୁମର ିସାଥୀକର
କସର୍ା କମାର ଧମବ କେଉ
କଯକତଦନି  ର୍ଂଚରି୍ ିମେକିର 
ଆୋଶେୁ େରରି୍ନି ିସାଥୀ 
କୋୋନାେିଁ ଉଚ୍ଚ ସନମାନ
ତୁମ କପ୍ରକମ ର୍ଂଚଥିିର୍ି

ଏ ମେକିର 
ଥିର୍ ିକଯକତଦନି  ।



ଶ୍ରୀ ବାଇଧର ମହାନ୍ତ ି
ଘକଣ୍ଟଶ୍ୱର ସମିତ,ି ଭଦ୍ରେ-୨

ୋୟ କର ମଣିର୍ ଆଶା କତା ଅକଶର୍
ୋମନାର ର୍ାଣ କତାକତ େରୁଛ ିକମାେତି
ର୍ସି୍ତାରତି େର ିକନତ୍ର ଚାେ  ଏ ନଦୀେୁ
େୁଳୁେୁଳୁ ନାଦ େର ିର୍େୁଛ ିଆଗେୁ 

ସୁେୁସୁେୁ ପର୍ନ ତା ଦଏି କେକତ ଆରାମ
କେକତ କେକତ ଜଳଜୀର୍ କଦଇଛ ିଜନମ
ଆନନ୍ଦକର ସନ୍ତରଣ େରୁଛନ୍ତ ିସକର୍ବ
େୁେିଉକଠ ଛାତ ିତାର ଆନନ୍ଦ ଗରକର୍
ଶୀତଳତା ଜଳତାର େର ିର୍ତିରଣ
ରଖଅୁଛ ିକେକତ ଜୀର୍ଜନୁ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ
କେକତ େଷ୍ଟ େର ିଏେ ିର୍ନୁ୍ଧ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେୁ
ସଷିୃ୍ଟ େୋ ଚରିକରାତା ସେିେ ଧାରାେୁ

ନଦୀ ର୍କସ ର୍ାେୟେୀନ ଜେ 
କେକେ େନୁି୍ତ କସର୍ା ତାର ଅକଟ କେକତ ର୍ଡ଼
ର୍ଦିୟା ଜ୍ଞାନ ରୁ୍ଦ୍ଧ ିର୍କିର୍େ ର କୋଇ ଅଧିୋରୀ
ଆଜ ିଏ ମାନର୍ ସକତ କେକେ ଦୁରାଚାରୀ

ଗଚତାବନୀ 
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25

େଂିସା,କକ୍ରାଧ, କୋଭ କମାଦ କର କୋଇଣ ଆଛନ୍ନ
ସଷିୃ୍ଟ େରଚିାେିଛ ିଅଶାନ୍ତ ର୍ାତାର୍ରଣ
ଭାଇ ରୁ୍କେ ଛୁରା ଘାତ େରୁଅଛ ିଭାଇ
ସକତ ଅର୍ା ଅମରତ୍ୱ େଭିର୍ାର ପାଇ 
ନୀତେିୀନ ଭିର୍ତ୍େିୀନ ସ୍ଥିତେିୀନ ମଣିର୍
ସମାଜ କର ସଷିୃ୍ଟ େକର କେର୍ଳ େଳମର୍
ରଷ୍ଠାଙ୍କର ସଷିୃ୍ଟ ପ୍ରତ ିେର ିପଦାଘାତ
କଦଖିର୍ାେୁ ଚାକେ  ସବପନ ନୂତନତବ
କେକେ େନୁି୍ତ ୋରଯିିର୍ ପାରରି୍ନି
ର୍େଯିିର୍ କନଡ଼ଗୁିଡ଼ େେୁଣୀ । 



ଶ୍ରୀ ଗବଦପ୍ରକାଶ୍ ନାୟକ
ର୍ାଳର୍େିାଶ ଗୁରୁ, ଭୁର୍କନଶ୍ୱର

ଅନ୍ଧ୍ୋର ଭରା ଅନ୍ଧ୍ାର ପଥୃିର୍ୀ
କମା ପାଇ  ତ ଗଢଥିିେ

ଅଦୃଶୟକର ମକତ ଭୟ ୋଗୁଥିକେ
ତୁକମ ୋତ ଧରଥିିେ।

କଦଖାଇେ ମକତ ଆକୋେର ରାସ୍ତା
ପରଚିୟଟଏି କଦେ

କମା ସରୁ୍ େୁେେୁ କପାଛକିଦଇ ତୁକମ
କପ୍ରମର ପରଶ କଦେ ।

ର୍ାଳୁତ କମା ଗୋ କଯୌର୍ନ ଆସେିା
ମନ କେୋ କମା ଚାତୁର

ମାନର୍ କସର୍ାକର ବ୍ରତୀ େର ିମକତ
ତୁକମ  େରଥିିେ ଉଦ୍ଧାର ।

ଗମା ସହଚାରି

26

ସଂସାରର ମିଛ ରଙ୍ଗୀନ ଆକୋେ
ମାୟା  କଯକର୍ େର୍ଳେିା

କଭାେେିାର କଭାେ,ଗରରି୍ର ୋେ
ପ୍ରେୃତସି୍ଥ ମକତ େୋ  ।

ଭର୍ରି୍ୟତ କମାର ଅନ୍ଧ୍ୋର କେର୍
ଜଞ୍ଜାକଳ ପୁରରି୍ ସଂସାର

ତୁକମ େସୁଥିେ ଖାେି େେୁଥିେ
ନାମସ୍ମରକଣ ପାଇରୁ୍ ଉଦ୍ଧାର  ।

ର୍ାଳର୍େିାଶ କସକନେ ପରଶ
ଜୀର୍ନ ସଜାେ ିଦଏି

େୁନ ିେଳେିାଙ୍କ ଦକରାଟି େଥାକର
ନୂଆ ଭରର୍ାକଟ ଦଏି।

ସରୁ୍ତ କଦଖଛୁ ସରୁ୍ତ ଜାଣୁଛ
ତୁକମ େିଁ ତ ସେଚର

ତୁମ ୋତ ଧର ିଆଗେୁ ଆଗେୁ
ଚାେୁଥିର୍ ିର୍ାରମବାର ମ ୁ
ଚାେୁଥିର୍ ି ର୍ାରମବାର।



ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଗବଗହରା 
ପ୍ରାକ୍ତନ ର୍ାଳର୍େିାଶ ଛାତ୍ର, ଭଦ୍ରେ-୨ 

ସରେ ତାର ନାଆଁ
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କପାଥି ପୁରାଣ ଗାଉଛ ିଯଶ 
କଦର୍ତା ଯେିଁ େରନ୍ତ ିର୍ାସ 
ସରଗ ତାର ନାଆ 

ଏେ ିମରକତ ପୁଣୟ ଭାରକତ 
କସେ ିଆମର ଗାଆ  ll୦ll

ଶରଧାଭର ିସୁମନ େଳ ି
େୁଟଇ ପ୍ରାକଣ ପୁେେ ଢାଳି
କଖକଳ ମଧୁର ର୍ାଆ,  

ଘରର ସାଜ କେକେ ସୁନ୍ଦର 
କଦଖିକେ ଦୂରୁ ଦକିଶ ମନ୍ଦରି 
କଦର୍ୀ ଆମର ମାଆ ll୧ll

ସରଗ ତାର ନାଆ  
ପିତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ର୍ାଣୀ 
ମମତାମୟୀ  ପଣତୋନ ି
ୋକେ କୋଳେୁ ଆ 

ଜନନୀ ଆମ ଜନନୀ ମାଟ ି
ତା  ଧୂଳ ି େକେ ଚନ୍ଦନ ପାଟି

କଦଖାଇ ଦଏି ରାୋ 
ସରଗ ତାର ନାଆ  l



ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସ 
ର୍ାଳର୍େିାଶ ଗୁରୁ, େଟେ 

େୁଆ  େୁଆ  ୋେ ଛାେେିି କଯକର୍ଠୁ
ଅନୁସନ୍ଧ୍ାନକର କମାର

ପ୍ରତମୂିେୁର୍ତ୍ବକର  ନଜିେୁ କଖାଜୁଛି
ପାଉନ ିଠେିଣା ତାର    ।।

ମାତୃ ପିତୃ  କସ୍ନକେ ପରରି୍ାର ମକଧ୍ୟ
କଖାକଜ ଘର ଚତୁପବାକଶ

କଖାଜକିଖାଜ ିକଶକର୍ େତାସ କୋଇକେ
ତୁମ ମୁେ  ଖାେି ଦକିଶ   ।।

ଚୋଭଉ ରୀର କଖଳ ମ ୁ କଖଳଇ 
ସମୟ ସାଥିକର ରେି

ଚକ୍ରରୁ୍ୟେ ମକଧ୍ୟ େକଶ ର୍ାରମବାର
ପଥ କମାର ଭୂେି ଯାଇ   ।।

ଜୀର୍ନ ନାଟେ ଏର୍େ ର୍ଚିତି୍ର
ଅଭିନୟ ଖାେି କମାର

ସୂଚପିତ୍ର ଠାରୁ କଶର୍ ପଷୃ୍ଠା ଯାଏ
ଗଣନା ତୁମ ୋତର    ।।

ମଁୁ କଏି?

ତୁକମ ରଚୟିତା  ତୁମ ୋକତ ର୍ନ୍ଧ୍ା
ତୁକମ ପ୍ରଦୀପର କତୈଳ

କଯତେି ିଢାଳରି୍ କସତେି ିଜଳରି୍ ି
ନାେିଁ କମାର ଶକି୍ତ ର୍ଳ   ।।

ଅସାର ସଂସାକର ର୍ରି୍ୟା ର୍ର୍କର
ପ୍ରତ ିପାୋଚକର ୋକେ

କର୍ାଝେୁ ମୁକଣ୍ଡଇ ପାଦ ପୋଇକେ
ଚାେି ଚାେି ପ୍ରଭୁ  ଥକେ ।।

ଜାଣିଛ ିଏ କଦେ ଭୋଘର କମାର
ଦକିନ ଛାେରି୍ାେୁ କେର୍

ଅତ ିଯତନକର ଅଳନୁ୍ଧ୍ ଝାେୁଛି
ନୂଆ ଘରେୁ ନଯିର୍   ।।

କସଥିୋଗି ତୁମ ପାଖକର ଶରଣ
ଠେିଣା  ର୍କତଇ ଦଅି

କେଉ ଠୁ ଆସଛି ିକେଉ ଠେିି ଯିର୍ି
"ମ ୁ େଏି େେ ିଦଅି “ ।।
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ଶ୍ରୀମତୀ ସଚୁତି୍ରା ମହାନ୍ତି
ଜଲି୍ଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମେି ସଂକଯାଜେିା, ଜଗତସଂିେପୁର

ର୍ର୍ବ ପକର ର୍ର୍ବ ଗେ ିଗେ ିଯାଏ 
ସର ିସର ିଆକସ ଆୟୁ 

ସାୟଂୋଳ ଆକସ ମତୁୃୟ ର ଝଟୋ 
ଭୟଂେର ଦୁିଃଖ ଦାଉ l 

ମୂେୟର୍ାନ୍ ଥିୋ ସମୟ ଅତୀକତ 
େଜଗିେି ର୍ାସନାକର 

ସଂସାର ଜଞ୍ଜାକଳ ଭିଜଯିାଇଥିେି 
ତୁମଠାରୁ ରେ ିଦୂକର  I 

କମାେ ମନ କମାର ର୍ରି୍ୟlଗ୍ରସ୍ତକର 
ସଂସାର ସୁଖେୁ କଖାଜ ି

ଅଳେି ଆନକନ୍ଦ ଉରୁ୍ଟୁରୁ୍ କେୋ 
କ୍ଷଣିେ ସୁଖକର ମଜ୍ଜ ି I 

ତୁକମେିଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ପାକଖପାକଖଥାଇ 
ମୁରୁେ ିମୁରୁେ ିେସ ି

ଚାେିଁ ରେଥିିେ ପରମ ଆନକନ୍ଦ
କେକର୍ କପ୍ରକମ ଯିର୍ ିଭାସ ି I

କୃପାଧନଯ କରି ଗଦବ 

େରୁଣା ନଦିାନ ଭୁର୍ନ କମାେନ 
େୃପାର ର୍ାରଧିି ତକଟ

େୃପା ର୍ରର୍ାଅ କପ୍ରମକର ଭିଜାଅ 
ଚାେିର୍ ିତୁମର ିର୍ାକଟ I

େକରାନା କଦଇଛ େରୁଣା େରକିେ 
େରୁଣା ସାଗର େର ି

େକରାନା ସମକୟ ଆନନ୍ଦ କଦଉଛ 
ଦୁିଃଖେୁ ଯାଉଛ ିଭୁେି  I 

ନିିଃସର୍ତ୍ବ କପ୍ରମର ପୂଜାରୀ ସଜାଅ 
ସ୍ୱାଥବଟା ନ ପଶୁ ମକନ 

ଚରତି୍ର ୋଳମିା ଅପସର ିଯାଉ 
ନମିବଳ େୃଦୟ ର୍କନ l 

ଆକଗ ନାେିଁ ତୁମ ପଛକର ଯିର୍ନି ି
େସ୍ତ ଧର ିସକଙ୍ଗ କନର୍ 

ତୁମ ଚୋପକଥ   ତୁମ ସାଥୀ େର ି
େୃପାଧନୟ  େର ିକଦର୍  I
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ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାେତକିା ସାହୁ
ଉମରକୋଟ, ନର୍ରଙ୍ଗପୁର

କେ ସ୍ଥତିପ୍ରଜ୍ଞ ମୋମାନର୍
ପ୍ରଜ୍ଞାଶ୍ରୀ ମଣି୍ଡତ ନଜି ଅସି୍ତତବ

ନେୁଅ ଉଦଭ୍ରାନ୍ତ,ଦଗିଭ୍ରାନ୍ତ,ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ
ଅଂଶୁମାନ କତଜ ଆୟୁର୍ ଜ୍ଞାନର ଅଜର ଖଣି

ତୁକମ େିଁ ତ କପ୍ରମର ପରଭିାର୍ା !!!
ଆକଗଇ ଚାେ ଦରି୍ୟକଚତନାର େଲୁ୍ଗ ଭରି
ସମାଜର େଟୁପୂର୍ଣ୍ବ ଅକଭଦୟ ର୍ାେୟର୍ାଣର

ଚକ୍ରରୁ୍ୟେଠୁ ଦୁକର ଚାେିର୍ା 
ଆଙି୍କକଦଇ ମୋମାନର୍ର  ର୍ରି୍ଧିର୍ର୍ଣ୍ବ

ଚକରୈକର୍ତ…ି..ଚକରୈକର୍ତି େିଁ  ଆମ ମୋମନ୍ତ୍ର ।।

ଜୀର୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର େୁେୁେ ମଣୁିକର
ଝୁଣ୍ଟ ିଉଠ ିଚାେିର୍ା କନଇ ଅପୂର୍ବ ଭାର୍ ତରଙ୍ଗ
ମନ୍ଦତ୍ୱଠୁ ଦୂକର ରେ ିେର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସୟ
ଆୋଂକ୍ଷାର ମେତ ସାଧନା ଅଙ୍ଗରାକଗ

ପରପିଷୃ୍ଠ େର ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ
ଧମବ ଉଦରୃ୍ଦ୍ଧକିର ଆକୋେର୍ର୍ତ୍େିା 
ନଷି୍କାମ କଯାଗର ତାତ୍ପଯବୟ ମଳୂକର
ରେୁ ପରମିାଜତି ଜୀର୍ନ ସାରଣୀ
ମାନର୍ କସର୍ା,ନରିାଶ୍ରୟେୁ ଆଶ୍ରୟ
େ  ନଗୂିଢ କସ ତେ ଇଶ୍ୱରୀୟ େୃତ

ଚଗରୈଗବତ ିଚଗରୈଗବତି
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ଝୁଙି୍କର୍ାନ,ିରେରି୍ାନ ିଆକଗଇର୍ା ଅନତିୟ ଜୀର୍କନ
ଅକଧୈଯବୟ ତୟାଗ କଚତନାେୁ େର ିଦଗିନ୍ତ ର୍ସି୍ତାର

ଅମୀୟଝରା ଉଛୁଳା େସେୁ ସାଉ ଟି
ସତୟ,ଧମବ, ଶାନ୍ତ,ିକପ୍ରମର ର୍ୀଜ ର୍ପନ େର
ର୍ଚିତି୍ର ର୍ନି୍ଧ୍ାଣୀ,ର୍ସି୍ମୟ ତୁମ ୋରୁୋଯବୟ କେଉ

ରଚ ିପ୍ରଣୟର ମଧୁର ର୍ଚନ
େର୍ତ୍ବର୍ୟର ସାଥବେତା େର ସମୟ କରାତକର

େୁେ ନୁକେ  ୋମୟ କମାେର
କୋଇଟ ିସଶକି୍ତ କଧୈଯବୟ ଧାରି
ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି େର ଦରି୍ୟ ପଦମ ର୍ନ
ସଜ କଶୋଳରି ମାଧୁଯବୟ ଆକମ
କେଖିକଦର୍ା ର୍ଶି୍ୱାସ ର୍ସୁନ୍ଧ୍ରାର

ଅେିଖିତ ଇତେିାସ ।
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ଶ୍ରୀମତୀ ସାଇ ପ୍ରଶ୍ାନ୍ତ ିମହାନ୍ତି
ପ୍ରାକ୍ତନ ର୍ାଳର୍େିାଶ ଛାତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଜୀର୍ନ ଅଟଇ ଚାେିର୍ାର ନାମ
ଜନମଠାରୁ ଚରିନ୍ତନ ସତୟ ମତୁୃୟ ପଯବୟନ୍ତ 
ଆତ୍ମା ନଏି ଜନମ ଶକି୍ଷା େରରି୍ାେୁ 

କଯଉ  କେୌଶଳ ପୁନଜବନମର େରପିାକର ଅନ୍ତ ।

ଅତୀତ ଜବାଳାେୁ ପକଦ ଦଳ ିକଦଇ 
ଚଳମାନ େୁଏ କଶର୍ ଶୂନୟ ରକଣ
ଆତ୍ମର୍କିେର୍ଣେୁ େର ିନଜି ଅସ୍ତ୍ର

ପେଞ୍ଚରି୍ାେୁ ଚାକେ  କସ ସାଇଙ୍କ ଶରକଣ

ସ୍ଥିରତା ତ ଅକଟ ଜଡ଼ ଜୀର୍ େକ୍ଷଣ 
ଜୀର୍ନ୍ତ ଶରୀରର ଧମବ ସଦା ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମେିତାର ତରଙ୍ଗେୁ େୃକଦ ଭର ିକଦଇ 
ଜତିରି୍ାେୁ ଚାକେ  ସାଇଙ୍କ େୃଦୟ ଅଞ୍ଚଳ ।

ଜୀବନ
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ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପନା ମହାନ୍ତି
ର୍ାଳର୍େିାଶ ଗୁରୁ, ନର୍ରଙ୍ଗପୁର 

ମିଛ ଶତ 
କୋଭ କମାେ 

ଆଶା ନରିାଶାର ରୁ୍ଢଆିଣୀ ଜାେକର 
ଛନ୍ଦା ଆମ ଜୀର୍ନ !

ଅକନେ ପ୍ରଶନକର ସମାେତି 
ଜୀର୍ନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 

କେକତ କଯ ପାଉେର ମାର ି
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କର୍ାଳ ି
େରଯିାଏ ଅଭିନୟ !
ପ୍ରତଧି୍ୱନ ିଗୁଂଜରତି େୁଏ 
କଖାଜରୁି୍କେ ପଚାରରି୍କସ 
ଜାକଣନା କସ େଏି 
ପାଏନା ତା ଚତି୍ର 

ଆଙି୍କ କୋଇଯାଏ େଳ୍ପନାର ଏେ କରଖା 
ଭାସଆିକସ ମ ୁ ସଏି 

ସଏି ମ ୁ 
ର୍କିର୍େ,  ଅନ୍ତରାତ୍ମା 

ମ ୁ ଅଦୃଶୟ 
ଚନି୍ତନକର ମ ୁ 

େମବକର ଧରମକର ମ ୁ !
କସାେମ୍ କସାେମ୍!
ମ ୁ କସେ ିତଥାଗତ 

ମ ୁ କସେ ିଦରି୍ୟ ସନ୍ତାନ ସତୟ ଆକୋେର 
ସନ୍ଧ୍ାନକର ଅର୍ରିତ ଜୀର୍ନ 
ଦରି୍ୟ ଚକ୍ଷୁକର େକର ଦଶବନ 

ଗସାହମ୍ ଗସାହମ୍ 
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କପ୍ରମର ର୍ତକିର ଜକଳ 
ର୍କିର୍େର େମବକର 

ଉଦ୍ଭାସତି ଜୀର୍ନ ପ୍ରଦୀପ 
ଜାକଣନା ୋମନା 

ଜାକଣ ପ୍ରତଧି୍ୱନରି ସ୍ୱର 
କସାେମ୍ କସାେମ୍!
ଶାନ୍ତରି ର୍ାର୍ତ୍ବା କର 
ଜୀର୍ନର ୋଳମିା 
େୁଏ ନେିିପ୍ତ 

କ୍ଷମାର କସ ର୍ତଖିଣୁ୍ଟ 
ଧଯବୟର ଆଶାର୍ାେକିର ଚାକେ
େଣ୍ଟେତି ପଥ େୁଏ ସୁଗମ !
ଆକୋେର ଶଖିାକର କସ 

କସାେମ କସାେମ ଏନୁ୍ତଡ଼ ିରୁ ମସାଣି 
କଖାଜଛି ିେଜଛି ି

ମ ୁ ମ ୁ  ର ର୍ଳୟକର 
ପାଇନ ିତା ର ସ୍ୱର !
ନଗିବୁଣ ନରିାୋର 
ର୍ୟକ୍ତରୁ ଅର୍ୟକ୍ତ 
ମ ୁ  ରୁ ଆକମ 

ଝେେଟଏି ଆକସ 
ନୀରର୍ତାକର   ଗୁମୁର ିଉକଠ 

ଦରି୍ୟ ଆଭାସକର ଆକୋେତି ସିଏ 
ସାରା ର୍ଶି୍ୱ  ପ୍ରଜ୍ୱଳତି େୁଏ 
କସାେମ୍ କସାେମ୍!



ସାଇଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର 
ପ୍ରାକ୍ତନ ର୍ାଳର୍େିାଶ ଛାତ୍ରୀ, ଭୁର୍କନଶ୍ୱର

ତୁକମ ଅଛ କମା ସାଥିକର
କମା ଜୀର୍ ପ୍ରୀତକିର
ନିିଃସ୍ୱ ଜୀର୍ନକର
ଗେଳ ତାତକିର

ତୁକମ ଅଛ କମା ସାଥିକର 
ର୍ାର୍ା ! ଅଛ କମା ସାଥିକର ।

ର୍ଶି୍ୱାସ ଅଛ ିତୁକମ େିଁ ଆଦି
ର୍ଶି୍ୱାସ ଅଛ ିତୁକମ କମାର ଦୁିଃଖର ସାଥି,
ର୍ଶି୍ୱାସ ଅଛ ିତୁକମ େିଁ ତାରରି୍ କମାକତ,
ଅନ୍ତ ସମୟକର ତୁକମ କମା ସି୍ଥତି
ର୍ଶି୍ୱାସ ଅଛ ିତୁକମ େିଁ ଆଦ ି।

ଶଖିିଛ ିତୁମ ଠାରୁ, ମ ୁ ର୍ାଟ ଚାେିର୍ା
ଦୁିଃଖ ଭରା ଗଛୁ, ଖସୁ ିେୁେ କଯ କତାଳରି୍ା ।
ଗୁନ୍ଥିଛ ିଆଜ ିଯାଏ ତୁମର ିକପ୍ରମର ନୀତକିର

ଯିର୍ା କର୍କଳ ଏ ସଂସାରୁ କନର୍ ିକସ ସରୁ୍ କମାେର ି
ସାଥିକର ।

ଜୀକର୍ ଜୀର୍ନ୍ତ କଯ ତୁମର ିଆଧାର
େର ନାେିଁ ଆଉ ଆସୁ କଯକତ କଯ ପ୍ରୋର ।
ତୁକମ ଅଛ କର୍ାେି ସ୍ୱାମୀ କମାେର ିସାଥିକର

ୋଟ ିକଦର୍ ିମ ୁ ନଜି ଜୀର୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କସର୍ାକର ।

ପ୍ରଭୁ! ଆସ ଗେରି
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କୋୋ କଯ ତୁମର ରେରି୍ ସଦା
ତୁମ ର୍ନିା ୋକଗ କମାକତ ଏ ସଂସାର ଅଧା ।

ପ୍ରତ ିପ୍ରାକଣ, ପ୍ରାକଣ ତୁକମ କଯ ଶାସ୍ୱତ
ଚାେିଛ,ି ଚାେିର୍ ମନକୋଭା ର୍ାଣୀ ଯାୋ ତୁମ ମୁଖରୁ ନଗିବତ ।

ତୁକମ ଅଛ କମା ସାଥିକର,
କମା ଜୀର୍ ପ୍ରୀତକିର ।

େୀଳାମୟ ସାଇ ମାତା କେର ିଆସ ପୁଣି,
ତୁମେୁ ମ ୁ କଖାଜୁଛ ିଏ ସାରା ର୍ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକର ।

କଯପର ିପିୋଟ ିକଖାଜ ିରୁ୍କେ, 
ନିିଃସ୍ୱ କୋଇ ତା ମାଆେୁ େରାଇର୍ା ପକର ।
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କୁମାରୀ ଗବଦମତ ିନାୟକ 
ର୍ାଳର୍େିାଶ ଗୁରୁ, କେଉ ଝର 

ଜୀବନର ଶ୍ଵାସ ତୁଗମ ଗହ ସାଇଶ୍ 

ପ୍ରଶ୍ୱାସ କମାର େକେ  
କସ ଜଣେ େଏି  
ନିିଃଶ୍ୱାସ କଚକତଇ ଦଏି  
କସ ଯିଏ, ମ ୁ ର୍ ିସଏି...  
ପ୍ରତଟି ିଶ୍ୱାସ କମାର  
ଏ ଦଗିକର ସକଚତନ  
ତୁମ େୃପା କଯାଗ ୁ ପ୍ରଭୁ  
କମାର ଏ ଜୀର୍ନ...  

କଯଉ  ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ ତୁକମ  
ପ୍ରଶ୍ୱାକସ ମ ୁ ନଏି  
କସେ ିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ଖାଦୟ  
ପ୍ରାଣେୁ କମା ଉଦଜୀର୍ତି େକର...  
ତୁମ ଅନୁଗ୍ରେ ର୍ନିା  
ଆଜ ିସକତେ ିଥାଆନ୍ତ ି 
ତୁମ ସେ କଯାଗସୂତ୍ର  
କେକର୍ ର୍ାନ୍ଧ୍ ିପାରଥିାନ୍ତି ?

ତୁମ ଉର୍ମ ଶ୍ୱାସ  
କମା ଭିତକର ପ୍ରକର୍ଶ େରୁଛ ି 
କମା ଆତ୍ମାେୁ ତୁମ ସେ  
ସଂକଯାଗ େରୁଛ.ି..  
ଗଭୀରତା ସେ ଆଜ ି 
ଉପେବ୍ଧ ିମ ୁ େରୁଛି
ପ୍ରଶ୍ୱାସକର କଦୈର୍ତବର  
ଅନୁଭୂତ ିକମା କେଉଛି । 

ନିିଃଶ୍ୱାସ କମା ଏଥି ପାଇ   
ସକଚତନ ଅଛ ି 
ଆର୍ଶୟେ ନୁକେ  ଯାୋ
ୋଢ ିକସ କଦଉଛ.ି...  
ପ୍ରଶ୍ୱାସକର ତୁକମ ପ୍ରଭୁ  
ନିିଃଶ୍ୱାସକର ତୁକମ
ଆଜ ିେରରି୍ା େୃଦୟ ନମିବଳ  
ଏେ ିପ୍ରକି୍ରୟାକର ଆକମ । 
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ପ୍ରଶ୍ୱାସକର ଅନ୍ତରଟି
ଦରି୍ୟତାକର ଭରୁ  
ନିିଃଶ୍ୱାସ ର୍ ିଦରି୍ୟତାକର  
ର୍ାେୟ ଶୁଦ୍ଧ େରୁ  
ଏେ ିଭାର୍ କନଇ କଯକର୍
ଅଗ୍ରସର କେର୍ା  
କତକର୍ ଯାଇ ସତୟ ସେ  
ନତିୟ ଯୁକ୍ତ କେର୍ା ।

ପ୍ରଶ୍ୱାସକର ଆଜ ି 
ଦରି୍ୟ ଆକୋେେୁ କନର୍ା
ପ୍ରତ ିକୋର୍େୁ ଅନ୍ତକର
ଦପି୍ତୀମନ୍ତ ର୍ ିେରରି୍ା । 
ନିିଃଶ୍ୱାସକର କସ ଆକୋେ  
ର୍ାୋକର ଛାେରି୍ା  
ର୍ାେୟ ର୍ାତାର୍ରଣେୁ  
ଆକମ ପର୍ତି୍ର େରରି୍ା ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ େରୁଣାର ଶ୍ୱାସ  
ଆକମ ଭିତରେୁ କନଉ  
ଦୟା ଭାର୍ ରଖି େୃକଦ
ନିିଃଶ୍ୱାସେୁ ଛାେୁ
ନସି୍ୱାଥବ ପ୍ରଶ୍ୱାସ  
ପ୍ରକର୍ଶ କୋଇକେ ଅନ୍ତକର  
ର୍ଦାନୟତାର ନିିଃଶ୍ୱାସ  
ଅନ୍ତରୁ ର୍ାୋକର 

ଆଜ ିକସେପିର ିଆନନ୍ଦର  
ପ୍ରଶ୍ୱାସେୁ କନର୍ା
ଆତ୍ମାନନ୍ଦକର ରୁ୍େି
ନିିଃଶ୍ୱାସ ଛାେରି୍ା
ତାଙ୍କ ସନ୍ନଧି୍ୟକର ଅଛୁ  
ଏେ ିଅଭିଜ୍ଞାନ କେଉ  
କସ କଯ ସରୁ୍ର ନଯିବୟାସ 
ଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପେବ୍ଧି େରୁ ।

ପ୍ରଶ୍ୱାସକର ତାଙ୍କ ସେ ଏୋୋର କେର୍ା  
ନିିଃଶ୍ୱାସକର ଏେତବ ର  ମାୋତ୍ମୟ ରୁ୍ଝରି୍ା ।।



ଶ୍ରୀମତୀ ବଜିୟଲଷ୍ମୀ ଶ୍ତପର୍ୀ 
ରାଜୟ ର୍ାଳର୍େିାଶ କି୍ରୟାନବୟନ େମିଟ ିସଦସୟା, 
ନୂଆପୋ 

ଶ୍ୱାସ କମାର ପରଚିୟ ,ତୁମ ପ୍ରତ ି ର୍ଶି୍ୱାସର 
ଜୀର୍ନର େସ ଖସୁ,ି ତୁମ  କପ୍ରମ ଆକଶେର୍ର ।
ତୁମ ପକଦ ସମପିତ,ଭାର୍ ଆଉ ଭକି୍ତ କମାର 

କଧୈଯବୟ ଆଉ ଶକି୍ତ କମାର, ତୁକମ େରୁଣା ସାଗର ।।

ମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନ କମା,ଅଟ ଜୟ ପରାଜୟ 
ସରୁ୍ େଛି ିତୁକମ ପ୍ରଭୁ, ତୁକମ ଥିକେ ନାେିଁ ଭୟ 
ନଜି ମାନ ନକିଜ ରଖ,େୃପା ପକୟାନଧିି ସାଇ
ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣନାଥ ତୁକମ,େୃପା େର ଭାର୍ଗ୍ରାେୀ ।

ଆରାଧନାର ପର୍ତି୍ର ଏୋଦଶ ଦରି୍ସକର
ଏୋଦଶ ପକଦ ଦୁକେ  ମିଳତି କେର୍ା ଆଶାକର 
ର୍ଶି୍ୱାସର ଏେ ପାଦ ର୍କଢ଼ଇ କଦଇ ସଧିକର
ତୁମ ଦଶ ପାଦ ପାଇ  ଅଛ ିପଭୁ ଅକପକ୍ଷାକର ।।

ପତର ନୁେ   ର୍ଶି୍ୱାସ ରେୁ ପଥର ରୂପକର
ଜୀର୍ନର ଘରିୁ୍ଣ୍ ଝକେ ଅମା ଅନ୍ଧ୍ୋକର
ର୍ନାଗି୍ନ ସମ  ର୍ଶି୍ୱାସ ଶଖିା କେଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳତି

ସଂଶୟ ର୍ତାସ କେକର୍ ନ େରପିାରୁ ପ୍ରତେିତ ।।

କମା େୃଦୟକର ପ୍ରଜବଳତି ପ୍ରଦୀପ ର୍ଶି୍ୱାସର
ଦୁରୀଭୂତ େରଚିାେୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧ୍ୋର

ସଦା ରକେ ସକଚତନ କମା େୃକଦ  ର୍ାସ ତୁମର ି
ଦଶବନ ଅଭିଳାର୍ ପୂଣବ େର େୃଦକୟ ସରୁ୍ର ି।।

ବଶି୍ଵାସ 
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ଦରି୍ୟ  ସୁ୍ଫେିଙ୍ଗ ରୂକପ ନରି୍ାସ ସରୁ୍ର ିମଧ୍ୟକର 
ଏେ ଅଭିନ୍ନ ଉମି ତୁମ କପ୍ରମ ସାଗର କର

ସାକଥ ସଦା ତୁମେୁ ମ ୁ ଅନୁଭକର୍ କେ  ଠାେୁର 
ପ୍ରତ ିସ୍ପନ୍ଦକନ ଶୁଣାଅ ତୁମ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ।।

ଧୁର୍ ପ୍ରେଲ୍ଲାଦ ମୀରା  କଦ୍ରୌପଦୀ  ଶର୍ରୀର ଭାର୍ 
େୃଦୟକର ର୍ଶି୍ୱାସର ର୍ୀଜ ସଦା ର୍େିଶରି୍
ର୍ଶି୍ୱାସ କମା ରେୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ ିଦରି୍ୟ ର୍ାଣୀକର 

ପ୍ରତ ିଶ୍ୱାସ ଭରରିେୁ  ପଦମ ପାକଦ ପ୍ରତଶୁିତକିର ।।

ଅନୁେୂଳ ପରସିି୍ଥତ ିକଦଉ ଜୀର୍କନ ଆନନ୍ଦ
ପ୍ରତେୂିଳତାେୁ ମଧ୍ୟ ମଣିର୍ ିତୁମର ିପ୍ରସାଦ 
ତୁକମ େିଁ ଜାଣିଛ କମା ପାଇ  ଯାୋ ଶୁଭଙ୍କର 
ତୁମ ପାକଦ ସମପିତ ପ୍ରତ ିକ୍ଷଣ ଜୀର୍ନର ।।

ସ୍ଥିର ର୍ଶି୍ୱାସର ପକଥ ସାଥି କପ୍ରମ,ଶାନ୍ତ ି,ସତୟ
ଆନନ୍ଦର ମୋସନୁି୍ଧ୍ ନରିଞ୍ଜନ ନତିୟ

କୋେମରୁ କସାେମର ଯାତ୍ରା ତୁମ ସାକଥ େୃପାମୟ
ତୁକମ ଥାଉ ଥାଉ ଭୟ ୋେିଁ ,ଆଶ୍ରୟ ଅଭୟ ।।

ର୍ନୁି୍ଦ ମୁେିଁ ସନୁି୍ଧ୍ ତୁକମ ଅଂଶ ମ ୁ ଅକଟ ତୁମରି
ସଂସାର ସାଗକର କୋଇ ଏେ ଆନନ୍ଦ େେରୀ
ର୍ଶି୍ୱାସର ନାଵକର େଙି୍ଘର୍ ିଏ ଭଵ ସାଗର 

ରଷ୍ଟା କମାର ତୁମ ସେ କେର୍ ିମ ୁ ଏୋୋର ।।
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ଶ୍ରୀ ତୁଷ୍ାର କାନ୍ତ ନାର୍
ରାଜୟ ଯୁଗମ ଯୁର୍ ସଂକଯାଜେ

ପରରି୍ର୍ତ୍ବନଶୀଳ ଦୁନଆି କର ପ୍ରଗତରି୍ାଦୀ ମନୁର୍ୟ ନଜିର ଅସ୍ଥିତବର ପରପି୍ରୋଶ
ପାଇ ସତତ କଚଷି୍ଟତ । େୁଏତ ସେଳତା ଏେି କଚଷ୍ଟା ର ଅନ୍ତମି ପରଣିାମ ନ
କୋଇ ଥାଇ ପାକର । େନୁି୍ତ ଏଥୁରୁ ର୍ଚୁିୟତି ମନୁର୍ୟ େୁ ତାର େକ୍ଷୟ ସ୍ଥଳ ରୁ ଦୂର େୁ
କଘନି କନର୍ । ଏୋେୁ କର୍ାଧଗମୟ େରି ପ୍ରକତୟେ କକ୍ଷତ୍ର କର ମନୁର୍ୟ ସର୍ବଦା
ଆଗେୁ ର୍ଢି ଚାକେ । ପଥ ଦୀଘବ ଜାଣି ପଥିେ କେକର୍ କେକେ ନଜିର ଯାତ୍ରା
ପରେିାର େରି ନ ଥାଏ । ଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଉଭୟ ର ସମ ସମ୍ଭାର୍ନା େୁ ଉପେବ୍ଧି
େରି ରଣଭୂମି ରୁ ଓେରି ଯାଏନି କଯାଦ୍ଧା । ଜୀର୍ନ ର ପ୍ରତି ଟି କ୍ଷଣ କର ନୂତନ
ସବପନ କଦଖି ତାେୁ ସାୋର େରରି୍ା ର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖଥୁିର୍ା ଜଜି୍ଞାସୁ କର୍ୈଜ୍ଞାନେି ଜାଣି
ଥାଏ କଯ କସ କଦଖଥୁିର୍ା ସ୍ୱପନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକନେ ଟି କେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ
ତଥାପି ତା'ର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ କର ଥିର୍ା ମନ େଣ ସ୍ୱପନ କଦଖିର୍ା ର୍ନ୍ଦ
େରି ଦଏି?
େୁଏତ ପଥେ ର ଜୀର୍ନ କର କେକର୍ ନ ଆସି ପାକର େକ୍ଷୟସ୍ଥଳ, େୁଏତ
ରଣକକ୍ଷତ୍ର କର ର୍ଜିୟ ର ସବାଦ ଚାଖିର୍ା ପରରି୍କର୍ତ୍ବ ର୍ୀର ଗତି େୁ ର୍ରଣ େରି
ପାକର କଯାଦ୍ଧା, େୁଏତ ଚକ୍ଷୁ କଦଖିଥିର୍ା କଗାଟଏି କେକେ ସ୍ୱପନ କୋଇ ନ ପାକର
ସତୟ । ଜୀର୍ନ ର ଏେି ସରୁ୍ ଅନଶିି୍ଚତତା ରେଥିିୋ, ରେଛିି ଓ ରେରି୍ ।କେକେ ମଧ୍ୟ
ଦକିନ ନା ଦକିନ ଥକର ନା ଥକର ଏମାନଙୁ୍କ ଆସରି୍ାେୁ େିଁ ପେରି୍ ଓ ଗତଶିୀଳ
ପ୍ରର୍ାେମାନ ୋଳଚକ୍ର କର ମନୁର୍ୟ େୁ ଆଗେୁ ଆଗେୁ ର୍ଢରି୍ାେୁ କେର୍ ।
ମନୁର୍ୟ ସଷିୃ୍ଟ ର ସରୁ୍ଠୁ ରୁ୍ଦ୍ଧମିାନ ଜୀର୍ କେକେ ମଧ୍ୟ, ତାର ଧୀଶକି୍ତ ତାର ସୀମିତ
ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାକର ପରଚିାଳତି କୋଇଥାଏ ମନୁର୍ୟ ର ଚନି୍ତା େରରି୍ା ର ପ୍ରୟାସ
ସମବନ୍ଧ୍ କର ଅନୁସନ୍ଧ୍ାନ େରୁଥିର୍ା ର୍ଜି୍ଞାନ Neuro Linguistic Programme
(NEP) େେଥିାଏ କଯ , ମନୁର୍ୟ ନଜି ପରି ପାଶ୍ୱବ କର ଯାୋ େଛି ି କଦକଖ, ଯାୋ
େଛି ି ଜାକଣ ତାୋ େିଁ ସରୁ୍ େଛିି କର୍ାେି ମକନ େକର ଓ ତଦନୁସାକର ନଜିର ନରି୍ଣ୍ବୟ
ଗ୍ରେଣ େକର ।

ଏତକି ିେୁହାରି ଶୁ୍ଣ
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ପ୍ରତଟିି କ୍ଷଣ, ପ୍ରତଟିି ମୁେୂତବ କର ପଥୃିର୍ୀ ର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କର କେକତ କଯ
ଘଟଣା ଘଟି ଯାଏ, ତାର ଝେେ ମଧ୍ୟ ମଣିର୍ ପାଏ ନାେିଁ । ମାତ୍ର କସେି ଘଟଣା
ମାନ ଚରି ନରିନ୍ତର ଏର୍ଂ ସତୟ । ମନୁର୍ୟ ନଜିର ଚତୁପବାଶ୍ୱବ ର ଘଟଣାର୍ଳି େୁ
ଜାଣିର୍ା ପାଇ ପ୍ରୟାସ େରି ଥାଏ। େନୁି୍ତ ଏେି ଚତୁପବାଶବବ କେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେୃତ
ଜ୍ଞାନ ର ଅକନବର୍ଣ କେଉଛି ର୍ାତୟିେ ଦୃଷି୍ଟକୋଣ େର୍ଳ ରୁ ନଜିେୁ ମୁକ୍ତ େରି ଦୃଷି୍ଟ
େୁ ଅନ୍ତମବୁଖୀ େରରି୍ା ଓ ନଜି ଭିତକର ଭଗର୍ାନ ଙୁ୍କ କଖାଜରି୍ା ତଥା କସେି ବ୍ରହ୍ମ ଙୁ୍କ
େୃଦୟଙ୍ଗମ େରରି୍ା
ଏେି ପ୍ରୟାସ କର େୁଏତ ଆକମ ସେଜ କର ସେଳ କୋଇ ନ ପାରନ୍ତି | େୁଏତ
ଆମେୁ ର୍େୁ ର୍ାଧା ର୍ାଧା ର୍ଘି୍ନର ସମୁଖୀନ କେର୍ାେୁ ପେି ପାକର । କେକେ,
କସଥିକର ର୍ଚିଳତି ନ କୋଇ ଆଗେୁ ର୍ଢରି୍ା ପାଇ ପେରି୍ ଏର୍ଂ ନଜିର ଗନ୍ତର୍ୟ
ସ୍ଥଳ ଅଭିମୁକଖ ଯାତ୍ରା େୁ ଅର୍ୟାେତ ରଖିର୍ାେୁ ପେରି୍ ।
କମା ପି୍ରୟ ସ୍ୱାମୀ କମାକତ ଏେି ଯାତ୍ରା ପଥ କର ସର୍ବଦା ସୋୟେ କୋଇ ରେକିର୍
ଏେି ଦୃଢ ର୍ଶିବାସ େୁ ନଜି ରୁ୍େୁ କର ଜାରୁ୍େି ଧରି ଆଗେୁ ମ ୁ ର୍ଢି ଚାେିର୍ି ।
କଯକତକର୍କଳ ମ ୁ ରାସ୍ତା ଭୁେିଯିର୍,ି କସକତକର୍କଳ କେ ପି୍ରୟତମ! ତୁକମ କମାକତ
ୋତ ଧରି ଠେି ରାସ୍ତା େୁ ଟାଣି କନର୍ | ତଥାପି ଯଦି କମାର ଅଜ୍ଞାନତା ର ର୍ଶର୍ର୍ତ୍ବୀ
କୋଇ ମ ୁ ଭୁେ େରି ଚାକେ , କତକର୍ କମାର ପୂଣବ ର୍ଶିବାସ, ତୁକମ ମ ୁ ଠଆି
କୋଇଥିର୍ା ସ୍ଥାନ ରୁ େକ୍ଷୟ ସ୍ଥଳ ପଯବୟନ୍ତ ନୂତନ ରାସ୍ତା ର୍ଛିାଇ କଦର୍ । ତୁକମ
କମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେ ପ୍ରଗତି ପଥକର ସର୍ବଦା ସୋୟେ କୋଇ କଯ ରେରି୍, ଏୋ
କମାର ତୁମ ପ୍ରତି ଥିର୍ା ଅପରୂପ କପ୍ରମ ର ନଦିଶବନ କେଉ । ଏେି ଦୃଢ ର୍ଶିବାସ ର
ସେ ମ ୁ ଆଗେୁ ଆଗେୁ ର୍ଢି ଚାେିଥିର୍ି ତୁମ ୋତ ଧର,ି ଆଉ କମାକତ ଆଗେୁ
ଆଗେୁ କନଇ ଚାେୁଥୁର୍ ତୁକମ, ସାଇ ଏତେିି ଗୁୋରି ଶୁଣ ।
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କୁମାରୀ ସାଇ ନୂତନ ନଆିଲ
ରାଜୟ ଯୁର୍ ସଂକଯାଜେିା

କେ କମାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ର୍ନୁ୍ଧ୍, କମାର ପ୍ରାଣପି୍ରୟ ସଖା, କମାର େୃଦୟ ର ପ୍ରତଟିି ସ୍ପନ୍ଦନ
ତୁମ ପାଇ ସ୍ପନ୍ଦତି । ସବାମୀ, ଜାକଣନା କେକତ ଜନମ ର ର୍ନ୍ଧ୍ନ ଆମର, ଏୋ ର୍ି
ଜାକଣନା କଯ ତୁମେୁ ପାଇର୍ାର କଯାଗୟତା କମାର ଅଛି େି ନାେିଁ, ଜାକଣନା
କମାର େମବ, କମାର ପ୍ରାରବ୍ଧ, କମାର ଭାଗୟ େଣ । ଜାକଣନା ମ ୁ ତୁମେୁ ଖସୁି
େରରି୍ାର କମାର ପ୍ରକଚଷ୍ଟା କର କେକତ ପାଦ ଆଗେୁ ଯାଇଛ,ି କେକେ ଏତେିି
ଜାଣିଛି ସବାମୀ ତୁମ ର୍ନିା କମାର ଅସ୍ଥିତବ େ ିଁ ନାେିଁ, ତୁମ ର୍ନିା ମୁ କଯ ଅଚଳ ।
ସବାମୀ, ଜୀର୍ନ ର ପ୍ରତଟିି ମୁେୂର୍ତ୍ବ କର, ପ୍ରତଟିି ପରସି୍ଥିତକିର ତୁକମ କମାର ୋତ
ଧରଛି, ଏେି ର୍ଶିବାସ େିଁ କମାର ସର୍ବ କଶ୍ରଷ୍ଠ ସମ୍ପତି | କମା ୋତ ଛାେି ତୁକମ
କେକର୍ର୍ି ଯିର୍ନି ଏୋ େିଁ କମା ଜୀର୍ନର ପରମ ଶାନ୍ତି ।
କଯକର୍ଠୁ ଏ ଦୁନଆିେୁ କଦଖିେି, ଜାଣିେି, କସକର୍ଠୁ ତୁମ କପ୍ରମ କମାକତ ତୁମରି
ପାଖକର ର୍ାନ୍ଧ୍ି ରଖଛୁି । ତୁମେୁ ମ ୁ କେକତ ଭେ ପାଏ ତାୋ ତୁକମ େିଁ ଜାଣିଛ
ସବାମୀ । କଯକର୍ର୍ି ତୁମ କପ୍ରମ େୁ ଏ େୃଦୟ ଅନୁଭର୍ େକର, ନୟନ ରୁ କମାର
ଅସଂଖୟ ମୁକ୍ତା ଝରପିକେ ଆଉ କସେି ଅମୁେୟ ମୁକ୍ତା େୁ କମାର ଅନ୍ତରକର ସାଇତି
ରକଖ । ତୁମ କପ୍ରମ ର ଅଶୁ ରୁପି ମୁକ୍ତା ପାଇ ୋକଗ କଯମିତି ଏ ସଂସାର ର
ସରୁ୍ଠାରୁ ଭାଗୟଶାଳୀ ମଣିର୍ ମ ୁ । ସବାମୀ, ଯାୋର୍ି କଦଉଛ ତୁମ େୃପା କର୍ାେି
ସାଦକର ଗ୍ରେଣ େରୁଛି । ଏେି ମୁକ୍ତା ରୁ ଅଣୁ େଏି ପାଇର୍ାର କଯାଗୟତା ନଥାଇ ର୍ି
କମାକତ ତୁକମ ତୁମ ଅନନ୍ତ େରୁଣା ର୍ର୍ବା ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତା ର ୋର ପିନ୍ଧ୍ାଇ କଦଇଛି ।
ଆମ ସମ୍ପେବର କୋର େୁ ଆେୁରି ନରି୍େି େରି କଦଉଛ।
ସବାମୀ, ମ ୁ ଜାକଣନା କମାର େକ୍ଷ କେଉ ଠି । ମ ୁ ଜାକଣନା ତୁକମ କମା ୋତ ଧରି
କମାକତ କେଉ ଠାେୁ କନର୍ାେୁ ଚାେ ୁଛ, ଆଉ ମ ୁ ଜାଣିର୍ାେୁ ର୍ି ଚାେ ୁନାେିଁ ସବାମୀ ।
କେର୍ଳ ତୁମ ୋତ ଧରି ଚାେୁଥିର୍ି । ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରାର କେକର୍ ଅନ୍ତ ନକେଉ
ସବାମୀ । ଏେି ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରା କର ତୁମର କଯଉ କପ୍ରମ ମ ୁ ପାଉଛ,ି କଯକତ ସରୁ୍
ମୁେୂର୍ତ୍ବ କମାର ତୁମ ସଂକଗ ର୍ତୁିଛି ତାୋ େିଁ କମାର ସ୍ୱଗବ ସୁଖ । ତୁକମ ଯଦି କମାର
ୋତ ଧରି ଥିର୍ ନେବ କର ର୍ି ମ ୁ ସବଗବ ସୁଖ େୁ ପ୍ରାପ୍ତ େରରି୍ି ସବାମୀ। ଯଦି ଅନ୍ଧ୍ାର ର୍ି
କମା ଜୀର୍ନ େୁ କଘାକେଇ ରଖଛୁ,ି ତୁକମ ଯଦି କମା ୋତ ଧରଛି, ମ ୁ ଆକୋେ ର
ଆଶା କେକର୍ େରରି୍ନି,ି ୋେିଁେି ନା ତୁକମ େିଁ କମାର ଆକୋେ । ମ ୁ ଜାକଣ ତୁକମ
ଯାୋ ର୍ି େରୁଛ କେର୍ଳ ଆମ ସମ୍ପେବ େୁ ଆେୁରି ନରି୍େି େରରି୍ା ପାଇ । ସବାମୀ,

ଚାଲୁଥିବ ିତୁମ ସାଗର୍ 
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ତୁମ ସେତି ଏେ ଯାତ୍ରା ର କଗାଟଏି କଗାଟଏି ମୁେୂର୍ତ୍ବ େୁ ଆନନ୍ଦର ସେତି ଜଇି ର୍ା
ପାଇ ଚାେ ୁଛ ି । ତୁକମ ତ ସରୁ୍କର୍କଳ କମା ୋତ ଧରଛି, କେକେ କମାକତ ଏତେିି
େୃପା େରରି୍ କଯ ମ ୁ କଯମିତି ଭୁେି ନଯାଏ, କମା ଜୀର୍ନ କୋର ତୁମ ୋତକର
ର୍ନ୍ଧ୍ା ଆଉ ତୁକମ ତାେୁ କେକର୍ର୍ି ଛଣିି୍ଡର୍ାେୁ କଦର୍ନାେିଁ । ଏେି ର୍ଶିବାସ େିଁ କମାର
ଜୀର୍ନ ର ମନ୍ତ୍ର କେଉ ସବାମୀ ।
ସବାମୀ, ତୁମ କପ୍ରମ କମାକତ କମା ଜୀର୍ନ ର କରୌଦ୍ର ତାପକର ର୍ଟ ରୃ୍କ୍ଷ ର ଛାୟା
କୋଇ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ େରୁଛି । ତୁମ କପ୍ରମ ର ଛତ୍ରଛାୟା କମାକତ ଜୀର୍ନ ର
ଝେି ର୍ର୍ବା ରୁ ରକ୍ଷା େରୁଛି । ତୁମ ଦରି୍ୟ କପ୍ରମ ର ଉର୍ମତା କମାକତ ଜୀର୍ନ ର
ଶୀତ ୋେର ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରୁଛି । ଆମର ଏେି ଯାତ୍ରା କର ତୁକମ କମାର
ଏୋନ୍ତ ସାଥୀ ସବାମୀ । ତୁମ କପ୍ରମ ର କମଘ ମୋ କର କମାର ମନ ମୟୁରୀ
ଅନାସକ୍ତ ର ଆନନ୍ଦକର ନାଚି ଉଠୁଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ର ସାତ ରଙ୍ଗକର କମା ଜୀର୍ନ
ରଙ୍ଗୀନ କେଇଯାଇଛି ।
ସବାମୀ, ଆମର ଏେି ଯାତ୍ରା ର ପରସିମାପି୍ତ ନ ଘଟୁ । ତୁମ ସି୍ମତ ୋସୟ େିଁ କମାର
ଜୀର୍ନର େକ୍ଷ । କଯକତକର୍କଳ ତୁକମ କମାକତ କଦଖି ଆନନ୍ଦକର ମୁରୁେି ମୁରୁେି
େସି BANGARU କର୍ାେି ୋେି ଦଉଛ, କସେି କ୍ଷଣ କର େିଁ ମ ୁ କମାର େକ୍ଷା ପ୍ରାପି୍ତ
େରୁଛି । ସବାମୀ, ରାସ୍ତା କଯକତ େମବା କେଉପକଛ ତୁକମ କମାର ପାକଖ ଥିକେ ମ ୁ
କେକର୍ ର୍ି ଥେି ପଡ଼ରି୍ନିି । ତୁକମ ଯାୋ ର୍ି ଏେି ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରା କର କମାକତ
ଶଖିାଇର୍ା ପାଇ ଚାେ ୁଛ,ି କଯଉ ସରୁ୍ ମୂେୟକର୍ାଧକର କମାର ଜୀର୍ନ ଗଢରି୍ା ପାଇ 
ଚାେ ୁଛ,ି କମାକତ କଯମିତି ପଥିେ କେର୍ ପାଇ ତୁକମ ଆଶା େରଛି କମାକତ
କସମିତି େ ଗଢି ଚାେି ସ୍ୱାମୀ । ତୁମ କପ୍ରମ ର୍ନିା କମା େୃଦୟ େଛିି ଚାକେ ନା ।
ଆମର ଏେି ଯାତ୍ରା କର ତୁମ ୋତ ଧରି ମଧ୍ୟ ତୁମେୁ ପାଇର୍ାର ର୍ୟାେୁଳନା ର ଭିକ୍ଷା
େରୁଛି | ମ ୁ ଶକି୍ତ େୀନ ସବାମୀ, ତୁମେୁ ଭେ ପାଇର୍ାର ଶକି୍ତ ର୍ି କମାର ନାେିଁ, ତୁମ
ଇଚ୍ଛା େୁ ମ ୁ ର୍ା କେମିତି ପୁରା େରପିାରରି୍ି । ତୁମ ମୁେ ର େସ େ କମାର ଏୋନ୍ତ
ୋମୟ । ନଜିେୁ ତୁମ ଦରି୍ୟ ପାଦ ପଦମ କର ସମପବଣ ପୂର୍ବେ ଶତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ
ଜଣଉଛି । କମା ୋତ ଧରି କମାକତ ଏ ଜୀର୍ନ ଯାତ୍ରା କର ଆଗେୁ ର୍କଢ଼ଇନଅି
ସବାମୀ ।
"ଚାେୁଥିର୍ି ଚାେୁଥିର୍ି କେର୍ଳ ତୁମରି ପାଇ , ତୁମ ଦରି୍ୟ େସ୍ତ ର ପରସ ପାଇ , ତୁମ
ର୍ଦନ ର େସ େୁ କଦଖି, କେର୍ଳ ଚାେିର୍ି ଚାେିର୍,ି ପୁଣି ତୁମେୁ ପାଇର୍ାପାଇ ।"
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Every year, when our Beloved Swami blesses us with Summer Course, it is
as though the very purpose of this life is spiritually elated. Summer course, which was
initiated in the year 1972 has settled down in the hearts of every Sai youth as an
imperative tradition. Counting days from the inception of registration for the day of
its commencement, Summer course is a life changing event for each one who is a part
of it.

For the year 2021, the Summer course on Indian Culture and Spirituality
was based on the Summer Showers of 1973. Swami, in His Divine discourses of this
shower elucidated on the holy verses of Bhaja Govindam penned by the great sage,
Jagat Guru Adi Shankaracharya and His disciples.
The Summer course was set into motion from 17th May, 2021 and kept up till 6th
June, 2021. The total number of registrations, collectively were 1,553 – sisters, 783
and brothers, 770 on count. The participants were distributed into 6 batches for
brothers and sisters respectively, for effective learning.
The participants in the age group of 18 to 35 years got registered through Google
form circulated prior to the programme. With Bhagawan’s immense grace the Divine
programme could successfully take place in virtual meeting room with enthusiastic
participation of chosen participants and able technical support of IT team. In due
course of time, every district took this initiative few steps ahead by conducting similar
session in district level so that the divine message of our beloved Swamy reaches to
the nook and corner of the sate of Odisha.

Sri Sathya Sai Summer Course 
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Sai Shradha is a youth led initiative of Sri Satya Sai Seva Organisations,
Odisha. This Program is aimed to offer gratitude to the senior devotees of the
Organisation who have rendered their selfless service and have contributed
immensely for the growth of SSSSO, Odisha. These senior devotees have led the
Organisation in different capacity during their era and have made the Organisation
reach to the nook and corner of Odisha. Today, they are unable to visit the Sai
Centers because of old-age or some age related ailments. But, their heart and mind
always roams around the activities of the Organisation and they dearly miss their
physical presence in all of them.

Our Sai Youth have taken up this Project to reach out to those elderly
devotees and conduct Bhajans, Satsangs and other Programs in their Homes. They
share the experiences of their divine journey with Swami and their long standing
association with the Organisation. Their strong sense of commitment and dedication
towards Swami inspires the young minds of this generation. During this pandemic
period, our youth brothers and sisters connected to the senior devotees over
telephonic calls and extended all possible support whenever they needed.

Sai Shradha
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Scarcity of blood becomes more acute in the months of summer i.e.
during April-June, when due to excessive heat, people even the educated mass feel
reluctant to donate blood in the scorching heat of summer resulting the Blood
banks running dry. In this hour of need the Sai devotees of Odisha set example by
coming forward to donate their liquid love to mitigate this problem and create
awareness and inspiration among people. SSSSO, Odisha goes on a massive drive
to collect blood in these lean months under the title of “Amruta Bindu”, meaning
“Drops of Nectar”. Ours is the only Organization which takes up this special drive
and the collection in these difficult months has become phenomenal across the
state of Odisha.

Amruta Bindu
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Around 1000 units of blood were collected under this
project. For this noble act, our Organisation is being
felicitated by Government of Odisha every Year. Not
only they are donating blood but also maintaining a
Samithi-wise data base of potential donors and donors
having rare blood groups. Whenever anyone in need
of blood approaches any Samithi, the youth brothers
in-charge of blood donation scans the data base and
finds out the nearest donor who had given blood
some 4 to 6 months back and contacts them over
phone. All our donors are committed to donate blood
immediately on getting the call. These camps are held
in a spiritually charged atmosphere inside the prayer
hall with Sai Gayatri chanting which constantly rings in
the ear of the donor that leads to a divine feeling
during the blood donation.

Apart from this, our volunteers donate as per the need in various emergency
situations. Special appreciation certificate in recognition to the selfless service of
spreading liquid love.



Motivated by the call of "Jeeve Daya”- Compassion for Living
Beings", the Bal Vikas students, Sai Youths, along with all Sai Devotees & their
families, have been regularly placing food items & drinking water for the stray
and abandoned animals & birds, be it on the roof tops or balconies orporches
especially in the hot summer months.
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Sai Karuna



Prevention is better than cure. Particularly, in
situations where the treatment of the disease is not
known, prevention act as the major weapon against
the spread. However, the govt. agencies were trying
hard to reach each and every individual to bring
awareness. SSSSO, Odisha joined hands to infuse
the dimension of spirituality into awareness.

A booklet was prepared stating do’s and don’ts
during the pandemic . The booklet included a touch
of spirituality to the awareness drive like
strengthening our faith in Bhagawan and getting
involved in organisational activities whole
heartedly.

Covid Awareness Seva

The State President of Odisha and Health care in charge also shared videos in
regional languages to boost the moral strength of every individual in the
organisation as well as general public.
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During this pandemic, providing health care information to covid
patients was a bigger challenge to address. To cater this, SSSSO, Odisha came
up with a Helpline to provide correct information to covid patients. The
Helpline volunteers were keeping a real time track of the available
information such as hospital beds, source of oxygen cylinders etc. and kept
providing the information through this helpline number. This helpline also
facilitated to provide general OPD consultation to Non-Covid patients who
required regular follow-up and medication as a part of their treatment. To
cater the need of such patients, weekly specialty clinics were set up. In
addition, another online clinic was set up to counsel the patients who got
recovered from Covid.

During this pandemic, hospitals became a major source of contamination and
to minimize the hospital visit by Non-Covid patients, more than 20 doctors
and 10 volunteers volunteered to run this tele medicine Helpline for 5 hours
(09 :00 -12 noon and 18:00 to 20:00 in 10 disciplines). The patients were
provided with doctors’ consultation followed by e-prescriptions. More than
4500 patients got benefited so far by this tele-medicine helpline. In a similar
manner, the veterinary doctors conducted online support for animal care
under the banner of Sai Karuna, which runs from 9:00 AM to 9: 00 PM on
daily basis.

Tele Helpline Seva
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In the time of Covid-19 Pandemic, due
to the nation wide lock-down, many people were in
bare need of food. With the Divine guidance of our
beloved Bhagawan, Sri Sathya Sai Seva Organisations,
Odisha had launched Community Kitchen in various
parts of the state in consultation with the local
administration. The food prepared in these
Community kitchens were handed over to the local
administrations who were taking care of the
distribution of food in community centers. During the
second wave, micro community kitchens were set up
at individual homes. In many cases, the whole family
was infected with Covid and they were unable to
cook food for their own self.

To cater the needs of such people, Sai Prasadam project was
introduced. Food was being prepared and served at their door step till their
complete recovery. A help line number was initiated in this regard.

The health of the sevadals involved was equally important as
compared to the seva rendered to the affected people. Hence, adequate
protective gears were provided to the sevadals, so that they are with sufficient
precautions.
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Sai Prasadam

Cooked Food Seva to Covid Affected Family



Total 21 out of 35 Sai Districts are participating in this project and
more than 18,000 cooked food packets are served till the end of June 2021.

In pandemic when, hospitals became one of the major sources of
contamination, to minimize the hospital visit by non-covid patients, over 20
doctors and 10 volunteers coordinated to run the tele medicine Helpline for 5
hours (09 :00 -12 noon and 18:00 to 20:00 in 10 disciplines). The patients were
provided with doctor’s consultation and as per doctor’s advice, e-prescriptions
were provided by back-end volunteers. More than 4500 patients benefited so
far by this tele-medicine center. In a sillar manner, the veterinary doctors
conducted online support for animal care under the banner of Sai Karuna,
which runs from 9:00 AM to 9: 00 PM on daily basis.
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SSSSO Odisha developed its oxygen concentrator
bank which can give up to 5 liter's per min oxygen
and require electricity for their use. They are useful
for Covid and Post-Covid patients with low oxygen
saturation (below 94) who are in home care. The
seva is being rendered in 21 districts where
volunteers in a systematic way run the project as
per the state guidelines. The team get request
from patients and chalk out the delivery plan as
per the availability of concentrators and also plan
for the collection of the concentrator after the
need goes off. Utmost care is taken for safety of
the sevadals and proper sanitization of the
concentrators is done at organizational level. The
Oxy- concentrator seva has helped many patients
to regain normalcy in their health.

Oxy Concentrator Seva

With the support of SSSSO, India we have made
available 40 Oxygen Concentrators across 21
districts in Odisha to serve the Covid and Post-
Covid patients.
Each of these Districts has a dedicated team to
handle the logistics and technical part of the
concentrators which is centrally monitored by our
Covid Helpline team.
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MEHAP
Mother Easwaramma Hunger Alleviation Project 

MEHAP (Mother Easwaramma Hunger Alleviation Programme) is an welfare
programme dedicated to Mother Easwaramma to commemorate the 50th year
of death anniversary of the divine mother. The project was flagged off in 24th
April ‘2021 on the eve of Aaradhana Mahotsav. Under this programme Amruta
Kalasam i.e food hampers are distributed to the needy families during the first
week of the month, preferably on the 6th day of every month. This seva will
continue for the entire golden jubilee year celebration of Mata Easwaramma.
Providing cooked food to Narayans in public places, is another dimension of
MEHAP project.

The staffs of Sathya Sai schools were also provided with the Amruta
kalasha under the banner of MEHAP. Total of 477 staff members were provided
with the Amruta Kalasam and Covid care kit.
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Each Samithi in Odisha have adopted some destitute families and
provide them with Amruta Kalasam every month as per the divine guidelines by
Bhagawan. During this period of unprecedented crisis which had thrown many
families into unknown misery, SSSSO Odisha came forward to identify such
families and support them with Amruta Kalasam. This programme aimed to
reach the poor and needy families, who were unable to earn their living due to
the lockdown restrictions. After an initial survey of the beneficiaries, our Sevadal
brothers and sisters collected materials, packed them neatly in bags and offered
to Swami before going for distribution. Mahila sevadals prepared masks and also
helped in packing of the grocery items.

The family kit contains the
following items:-
1) Rice - 10 Kg / Wheat Flour - 5 Kg
2) Dal - 2 Kg
3) Cooking Oil - 2 Ltr
4) Sai Protein - 2 Kg
5) Sugar - 1 Kg
6) Jaggery - 1 Kg
7) Salt - 1 Kg
8) Panch Phoran (Spices) - 200 gm
9) Turmeric - 200 gm
10) Potato - 5 Kg
11) Onion - 2 Kg
12) Flattened Rice - 2 Kg
13) Soap - 5 No’s
14) Face Mask - 4 Pcs
15) Match Stick - 1 Pkt
16) Packing Bag (Cloth made) - 1 No
17) Swamis Photo & Vibhuti

Our sevadal brothers & sisters distributed the Amruta Kalasam in slum areas,
leprosy colonies, adopted villages and remote tribal belts in a spiritual
ambience. The beneficiaries shared their heartfelt thanks and gratitude to our
beloved Swami in their tear filled eyes as God listened to their prayers.

Amruta Kalasam



12

SSSSO Odisha rose to the occasion to serve the people of
Odisha who were subject to endless sufferings. The State Organisation
embarked upon providing sustainable life support to the people who have
lost their work outside the state and are not in a position to go back to their
place of work outside. Sai Swabalambi is a self-reliance project of Sri Sathya
Sai Seva Organisations, Odisha to make the people self-reliant and bring
back smiles on their face.

Different activities like providing of sewing machine, mushroom cultivation
training, creation of employment opportunity in different sectors for youth,
extending support for making grocery shops, tea shop, carpentry, saloon,
diary firm, cowshed, vegetable and phenyl marketing, training on LED bulb
making. Experts from various fields were engaged in sharing their
knowledge for the employment of the beneficiaries like webinar based
training on Agriculture and other need based initiatives.

During the second wave, the focus was shifted towards the families where
the family had lost their bread winner. The self-employed brothers and
sisters are immensely happy for the support of our organisation. They
expressed their deepest sense of gratitude to our beloved Lord. A cost of
around 16.5 lakh was incurred in execution of this Project throughout the
state which helped the livelihood of more than 500 families.

Sai Swabalambi
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DISASTER SEVA
Immediate Relief Seva Post Cyclone (YAAS) 

The state of Odisha facing the Bay of Bengal on its East, often
experiences turbulences in the sea which results in severe cyclonic storm. The
Sai Soldiers always look for the scope to render selfless seva, even in such
adverse situations. As per the information from meteorological department,
each Samithi of these districts held their preparatory meeting to mitigate the
plan, which was even reviewed by the State Disaster Management Team. The
trained Sai Stalwarts of the disaster management team from these five districts
rendered post cyclone relief Seva in an effective manner.

The basic needs like candle, biscuits, flattened Rice, jaggery and other dry foods
were packed and kept in safe place. The district administration was taken into
confidence to get permission for carrying out the relief operation in this pandemic
situation. In many places, the local administration also requested the Sathya Sai
Seva Organisations to extend their helping hand to cope up with the post YAAS
situation, which was reciprocated suitably by the organisation.
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The sevadals not only took care of the human lives, but also
offered food to the cattle and animals who were stranded due to the cyclone
and post cyclone flood. More than 100 sevadals rendered seva day and night
spreading the message of Swami of selfless Service.

In this seva, total 1639 Food Packets & 90 Amruta Kalasam kits were
distributed in 84 villages of 5 districts where more than 5200 persons got
benefitted.



All the districts of Odisha distributed blankets from 14th November to 30th
November, during the celebration of 95th Birthday of our beloved
Bhagawan.

Thousands of blankets were distributed by the sevadals in every corner of
Odisha under the project "Sri Sathya Sai Winter Sun Seva"

Sri Sathya Sai Winter Sun SEVA
In every winter, Sevadals of Odisha go out to distribute blankets to the
persons sleeping on the streets who need protection from the deadly winter
cold between November to January. In the year 2020, this Seva was
rendered under the banner of "Sri Sathya Sai Winter Sun Seva" to have
uniformity across the state asper the guidelines of the All India
Organisation.
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