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ଜଣେ ବୁଦି୍ଧମାନ ସାଧକର ପ୍ରଣୟେକ କାର୍ଯେ୍କଳାପ ଣକବଳ ୟାର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ନିମିତ୍ତ ହୁଏ, ବିଷେ୍ ୁୟତ୍ତ୍ଵ ପାଇ ଁବି 

ନୁଣହ...କାହାରି ପାଇ ଁବି ନୁଣହ।ଁ ସାଧକ ଣକବଳ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ୭ ଦିନ ଣକବଳ ନିଜର ପଜିୂୟ ଣଦବୟାର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ ଁ

କାର୍ଯେ୍ କରି ଥାଏ। ୟାହାଣେ ଣର୍ଯଣବ ବି ଆଣମମାଣନ ଶ୍ରବେ କରୁଛନି୍ତ ଆମକ ୁଏହା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଣର୍ଯ ଣମାର ଇଷ୍ଟ 

ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଷିୟ ଣହଉ ଛନି୍ତ କ ିନାହି ଁ? କେ ଏହ ିମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଣମାର ଇଷ୍ଟ ଣଦବଙ୍କର ଣସବା ଣହଉଛି? ଆମର ନିଷ୍ ଠା ଏମିୟି 



 

 

ନ ଣହବା ଦରକାର ଣର୍ଯ ଣକଣବ ମ ଁ ୁରାମଙୁ୍କ ଇଷ୍ଟ ମାନ ିଣନଉଛି ଆଉ ଣକଣବ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ଆଉ ଣକଣବ ନରସିିଂହଙୁ୍କ! ନା! ଏଇଟା 

ଣକଣବ ବି ହୁଏ ନାହି ଁ! 

 

ର୍ଯଦେପି ଣକହ ିମାନ ିନିଏ ଣର୍ଯ କଷୃ୍ଣ ୟାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଣଦବ ଣୟଣବ ବି ରସ..ଣର୍ଯଉ ଁଭାବନା ଣର ଆପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଣର ଣର୍ଯାଡ ି

ଣହାଇ ଛନି୍ତ ଣସଇ କଥା ଆପେଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଠ ଜୋ ଥବିା ଦରକାର, ୟାହାଣେ ହି ଁକୃଷ୍ଣ ର୍ଯଥାଥ ୍ଣର ଆପଙ୍କର ଇଷ୍ଟଣଦବ ଣହଣବ ଆଉ 

ଆପେ ୟାଙ୍କର ଣସବା କରି ପାରିଣବ। ଣଦଖନ୍ତୁ ଆର୍ଯେ୍! ଣସ ଆପେଙ୍କର ଧମପ୍ତ୍ନୀ। ର୍ଯଦି ଣସ ଜାଣେ ଣର୍ଯ ଆପେ ଜଣେ ବେକି୍ତ 

କିନ୍ତୁ ଆପଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାେ ିନାହାନି୍ତ...ଣକଣବ ଭାବହୁଛନି୍ତ ଣର୍ଯ ମ ଁ ୁୟାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ..ଣକଣବ ଣବାଉ...ଣକଣବ ଝିଅ ... ଣୟଣବ 

କେ ଣସ ଆପେଙ୍କର ଣସବା ଠିକ ଭାବ ଣର କରି ପାରିଣବ? କିଛି ଉଲ୍ଲାସପବୂକ୍ କାର୍ଯେ୍ ଣସ ଆପେଙ୍କର ପ୍ରୟି କରି ପାରିଣବ? 

ନା! ଣସମିୟି ହ।ି ର୍ଯଦି ଆପେଙୁ୍କ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜୋ ନାହି ଁୟାହାଣେ ଆନନ୍ଦବଦ୍ଧକ୍ ଣସବା କରି ପାରିଣବ ନାହି।ଁ 

ଉଦାହରେ ସ୍ଵରୂପ ର୍ଯଦି ମାୟା ର୍ଯଣ ାଦା ସବୁ କିଛି ଭୁେି ର୍ଯାଆନି୍ତ ଆଉ ଏହା ଭାବିବାକ ୁୋଗନି୍ତ ଣର୍ଯ ମ ଁ ୁୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖ ି

ଅଣଟ...ଆଉ ଣକଣବ ଣକଣବ ମ ୁୟାଙ୍କର ଣବାଉ...ଣୟଣବ କେ ଣସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଣସବା ଠିକ ଭାବ ଣର କରି ପାରିଣବ? ନା! 

ଆରମ୍ଭ ରୁ ହି ଁଆପଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଣହାଇବା ଦରକାର ଣର୍ଯ ଣମାର ଇଷ୍ଟଣଦବ କିଏ ଆଉ ଣମାର ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କେ । 

ୟାହାଣେ ହି ଁୟାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଣସବା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଣୟେକ କାର୍ଯେ୍ ଆମର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇ ଁକରିବା ଦରକାର।  

 

ନିଜ ଭାବ ଣର ଏକନଷିଠ୍୍ ଣହାଇ ଣସବା ନି ୟୃ କରିବା ଏହାକ ୁହି ଁଭାବ ର ଭାବନଷି୍ ଠା କୁହା ର୍ଯାଇଛି। ଣର୍ଯଣବ ଆଣମ କୀତ୍ତନ୍ 

କରୁଛନି୍ତ...କୀତ୍ତନ୍ କିଛି ବିଧାନ ନୁଣହ ଁର୍ଯାହା ସବୁ ପ୍ରବଚନ ପବୂରୁ୍ ଣହବା ଦରକାର। କୀତ୍ତନ୍ ଣକବଳ ପ୍ରାେପି୍ରୟ ଇଷ୍ଟଣଦବ ର 

ଉଲ୍ଲାସ ପାଇ ଁକରା ର୍ଯାଏ। ଆଣମ କୃଷ୍ଣକୀତ୍ତନ୍ କାହିକଁ ିକରୁଛନି୍ତ? ର୍ଯଦି ଆଣମ ଣକଉ ଁସାଧକ କୁ ପଚାରିବା ଣୟଣବ ଣସ ନିରୁତ୍ତର 

ରହବି, ଣମୌନ ଣହାଇ ରି୍ଯବ କାରେ ଣସ ଭାଣବ ଣର୍ଯ କଥା ପବୁରୁ୍ କୀତ୍ତନ୍ ପ୍ରାୟ ଣହାଇଥାଏ ଣୟଣବ ଏଟା ବିଧ ିଣହାଇଥବି ଆଉ 

ଆମକ ୁକରିବାକ ୁପଡବି। ନା! ବସ୍ତାବିକୟା ଏଇଟା ନୁଣହ..ଆମକ ୁଇଷ୍ଟ ର ପ୍ରସନ୍ନୟା ନିମିତ୍ତ କୀତ୍ତନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ 

ଣସଇଥ ିପାଇ ଁଆମକ ୁଜୋ ଣହାଇଥବିା ଦରକାର ଣର୍ଯ ଇଷ୍ଟଣଦବ ଣକବଳ ଏକ ଣହାଇ ଥାଏ, ୟାହାଣେ ଣମାର ଇଷ୍ଟଣଦବ କିଏ 

ଆଉ ଣମାର ସମ୍ବନ୍ଧ କେ? ୟାଙ୍କର ଣସବାର ବିଧବିିଧାନ କେ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଇ ଁକୃଷ୍ଣକୀୟନ୍ ଅନିବର୍୍ଯେ୍ ନୁଣହ କାହିକଁ ିନା 

ୟାଙ୍କର ପରମ ଅଭିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମ ଅଟନି୍ତ। ଆଉ, ଣକଣୟ ଘଣ୍ଟା ପାଇ ଁନିଷ୍ ଠା ଣହବା ଦରକାର? ସଦା ସବଦ୍ା ପାଇ!ଁ ଶ୍ରୀରାମଭକ୍ତ 

ପାଇ ଁଶ୍ରୀବିଷେ୍ ୁଆଉ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ୋଗି ଣଗାଟିଏ ନିମିଷ ମାତ୍ରର ବି ସମୟ ନାହି।ଁ ଶ୍ରୀରାମ ୟାଙ୍କ ପାଇ ଁସବସ୍୍ଵ । ୟାଙ୍କ ଜୀବନର 

ସମସ୍ତ ମହୂୁତ୍ତ ୍ଣକବଳ ଶ୍ରୀରାମଙୁ୍କ ସମପିୟ ଆଉ ସଦାସବଦ୍ା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇ ଁହି ଁରହବି। ଇଷ୍ଟଣଦବଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୟା ପରମ 

ଅନିବା୍ର୍ଯେ୍।  

 

ଣର୍ଯଣବ ବି ଆଣମ କୀତ୍ତନ୍ କରୁଛନି୍ତ, ଆମର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ହି ଁଆମର ଉଣେ େ ଣହବା ଦରକାର। ଏଣବ ଆଣମମାଣନ 

କୃଷ୍ଣନାମ ର କୀତ୍ତନ୍ ଣକଉ ଁଭାବ ଣର କରିବା? ଆଣମ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ, ଣଗାବିନ୍ଦ, ଣଗାବିନ୍ଦ ଗାଆନି୍ତ ..କିନ୍ତୁ ଣକଣୟ ବିଚାର ନୁେ 

ଣହାଇ, କିଛି ବି ନ ଜାେ।ି ଏହା ଉଚିୟ ମାଗ ୍ନୁଣହ। ଣଗାଟିଏ ବିଚାରବାନ ଏମିୟି ଣକଣବ ବି କଣର ନାହି।ଁ ପେୁ ିଣସଇ ମାଣନ 

ଣକମିୟି କରନି୍ତ ? ଣସଇ ମାଣନ ଣକଉ ଁପ୍ରକରଣର କୃଷ୍ଣନାମ ନିଅନି୍ତ? ଣସଇ ପ୍ରକାର ଣର ଣର୍ଯଉ ଁଥଣିର ଶ୍ରୀର୍ଯଗୁଳଙ୍କର, ୟାଙ୍କର 

ଇଷ୍ଟର, ପ୍ରୀୟ ିବଦ୍ଧମ୍ାନ ଣହାଇ ଥାଏ।  

 

ଆଣମମାଣନ କୃଷ୍ଣନାମର ଗାନ ଣକମିୟି କରନି୍ତ? ଣର୍ଯଣବ ଆଣମ ସଖମିଞ୍ଜରୀ ମାନଙୁ୍କ ଣଦଖନି୍ତ କଷୃ୍ଣନାମ ଗାଇବା ର.. ଣସ 

ମାଣନ ଣକମିୟି ଆଉ କାହିକଁ ିକରନି୍ତ? ଆଣମମାନଙୁ୍କ ବି ଣସଇ ଭବନଣର କୀତ୍ତନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଣମ ମାଣନ ଣଗୌଡୀୟ 

ଣବୈଷ୍ଣବ ଅଟନି୍ତ ନା? ଆମକ ୁଜୋ ଣହବା ଦରକାର ଣର୍ଯ ଆଣମ ଶ୍ରୀର୍ଯଗୁଳନାମ ଉଚ୍ଚାରେ ଣକଉ ଁଭାବନା ସହୟି କରୁଛନି୍ତ। 

ହଣରକୃଷ୍ଣ ନାମକୀତ୍ତନ୍ର ଭାବ ଆମକ ୁଅଙି୍ଗକାର କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଣକମିୟୀକା ଭାବନା? ଣର୍ଯଣବ କିଣ ାରୀଜ,ୁ 

ସ୍ଵାମିନୀଜ ୁଶ୍ରୀମୟୀ ରାଧକିା ବିଣୟାଗଜ୍ୱାୋଣର ଦଗ୍ଧ ଣହାଇ ଅଣଚୟ… ଣୟଣବ ସଖ ିଏବିଂ ମଞ୍ଜରୀମାଣନ କଷୃ୍ଣକୀତ୍ତନ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ 

ୟାଙ୍କର ହୃଦୟଣର ପ୍ରାେ ସିଂଚାରିୟ କରନି୍ତ। ଆଉ ୟାଙୁ୍କ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ନ ଁା ଅୟି ମଧରୁ ବି ୋଣଗ। ଣୟଣବ ୟାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଁ

ବି ଆଣମ କୀତ୍ତନ୍ କରିଥାଆନି୍ତ। 



 

 

 

ଭକି୍ତଅଙ୍ଗଙୁ୍କ କ୍ରିୟାନ୍ିୟି କରିବାର େକ୍ଷ୍େ ଣକବଳ ଇଷ୍ଟଣସବା ଣହବା ଦରକାର। ଆଉ ୟାହା ସମ୍ପେୂ ୍ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଣଚୟନା ସହୟି 

ଣହବା ଦରକାର। ନଣରାତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କୁହନି୍ତ: 

 

ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମମମ, ନବବଧି ିଭକି୍ତ ଧମମ, 

ସଦାଇ କରିବ ସସୁସବନ। 

ଅନୟ ସଦବାଶ୍ରୟ ନାହି ିଁ, ସତାମାସର କହଲି ଭାଇ, 

ଏହ ିଭକି୍ତ ପରମ ଭଜନ।।  (ସେମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରକିା ୧୧) 

                  

ପବୂକ୍ାଳଣର, ଣଗାଟିଏ ସଜ୍ଜନ ଣଗାଟିଏ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା କୁ ପଚାରିଣେ: “ମ ୁ ଦୁ୍ଧ ଭକି୍ତ କରିବା କୁ ଆୟୁର, ଣମାର କେ କରିବା 

ଉଚିୟ ଣହବ? ଣମାଣୟ କେ ମେୁେ ଣଦବା କ ୁପଡିବ?” ଣସଇ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଉତ୍ତର ଦିଅନି୍ତ, “ ଦୁ୍ଧ ଭକି୍ତ ଣକବଳ ଦୁଇ କଉଡ ିଣର 

ଆଣସ!” ହୟପ୍ରଭ ଣହାଇ ଗଣେ ନା? ଏମିୟି କାହିକଁ?ି କାହିକଁି ନା ଣସ ସମୟ ଣର ନଣରାତ୍ତମ ମହା ୟଙ୍କର ଗ୍ରିଂଥ 

ଣପ୍ରମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ପ୍ରାଥନ୍ା ମାତ୍ର ଦୁଇ କଉଡ ିଣର ଆସ ୁଥେିା। ଏହ ିଦୁଇ ଗ୍ରିଂଥର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଅନୁସରେରୁ ଜିବାତ୍ମା 

ସବଣ୍ଶ୍ରଷ୍ଠ ଣସବା ର ଅଧକିାରୀ ବନି ର୍ଯାଏ। ୟାହାଣେ ଏଇ ଣପ୍ରମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରକିା କଣହ ଣର୍ଯ: ଭାଗବୟ  ାସ୍ତ୍ର ମମ.୍.ଭାଗବୟର ୟତ୍ତ୍ଵ 

କେ? ନବବିଧ ିଭକି୍ତ। ଆଉ ୟାହା ଣକମିୟି କରା ର୍ଯାଏ? ସଦାଇ କରିବ ସଣୁସବନ। ଣସବନ ମାତ୍ର ନୁଣହ, ସଣୁସବନ। ଣର୍ଯଣବ 

ଆଣମ ଶ୍ରବେ କରନି୍ତ… ବୁଦି୍ଧମାନ ସାଧକ ଣକଣବ କିଛି ବି  ଣୁେ ନାହି.ଁ..ଭାଗବଟକଥା ବି ନୁଣହ! ଣର୍ଯଉମଁାଣନ ମଞ୍ଜରୀ 

ଅଟନି୍ତ...ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବୟରେର କାରେ ସବୁ ଜୀବଙୁ୍କ, ସବୁ ପୟିୟ ଜୀବଙୁ୍କ ମଞ୍ଜରୀଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବା...ଣୟଣବ ଆମ 

ମାନଙୁ୍କ ଶ୍ରବେ କାହିକଁ ିକରିବାର ଅଛି? କାହାର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ?ଁ ଶ୍ରୀରାଧାରାେୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ।ଁଏହ ିପ୍ରକାର ନିଷ୍ ଠାର 

ଆବ େକୟା ଅଣଟ...ଏହି ମାଗ ୍ଦ୍ୱାରା ହି ଁସିଦି୍ଧ େଭେ। 

 

ପ୍ରାୟ ଆଣମ ସିଦ୍ଧ ମହାଜନଙ୍କ ସମାଧସି୍ଥଳକ ୁର୍ଯାଇ ଶ୍ରୋ ଅପେ୍ କରନି୍ତ। କିିଂୟୁ ଟିକିଏ ଗହନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ..ଣକଉ ଁ କାରେ ୋଗି 

ଣସଇ ମାଣନ ସିଦ୍ଧ ଣହାଇଛନି୍ତ? ଣସ ମାଣନ ଣଗାଟିଏ ଭାବଣର ରହ ିଣସଇ ଭାବଣର ନିଷ୍ ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କଣେ ଆଉ ୟତ୍ପଶ୍ଚାୟ୍ 

ଭାବସିଦି୍ଧର ଉପେବ୍ଧ ିକଣେ। କାହାର ସିଦି୍ଧ? ନିଜ ଜୀବନଣର ଣର୍ଯଉ ଁଭାବଣର ଣସ ମାଣନ ନିଷ୍ ଠ ଥଣିେ। 

 

ଜେଙୁ୍କ ଣଗାଟିଏ ବିଣ ଷ ଭାବଣର ସି୍ଥର ଣହାଇ ଣସଥଣିର ସମ୍ପେୁୟ୍ଃ ଆତ୍ମସାୟ ଣହାଇ ରି୍ଯବାର ଅଛି। ୟତ୍ପଶ୍ଚାୟ ହି ଁଣସହ ି

ଭଗବାନଙ୍କର ଣସବା କରି ପାରିବ। ଣଗାଟିଏ ବେକି୍ତ ସଖଭିାଵଣର ସିଦ୍ଧ ଣହାଇ ପାରିବ...କିନ୍ତୁ ଣଗୌଡିୟ ଣବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଣର, 

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୋଳୀଣର, ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାମାଣନ ଣକବଳ ମଞ୍ଜରିଭାବର ହୁଅନି୍ତ। ଣଗୌଡୟି ଣବୈଷ୍ଣବ ଣକଣବ ବି ଭଗବାନ 

ରାମଙ୍କର ବା ନରସିିଂହଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଏ ନାହି।ଁ ଣସ ଣକଣବ ବି ୟାଙ୍କର ନିୟେଣସବା କରି ନ ଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମାେ କେ? ପନୁଃ, 

ଣପ୍ରମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରିକା: 

 

ଆପନ ଆପନ ପଥ, ତାସତ ହବ ଅନୁରତ, 

ଇଷ୍ଟସଦବ ସ୍ଥାସନ ଲୀଳା ଗାନ। 

ସନୈଷ୍ଠୀକ ଭଜନ ଏଇ, ସତାମାସର କହଲି ଭାଇ, 

ହନୁମାନ୍ ତାହାସତ େମାଣ।। (ସେମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରକିା ୨୮) 

   

ଣନୈଷ୍ ଠୀକ ଭଜନ ମାଣନ ନିଷ୍ ଠା ପରିୁୟ ଭଜନ। ବାସ୍ତବଣର, ଭକି୍ତ ମାଣନ ନିଜ ଇଷ୍ଟଣଦବଙ୍କର ଏକାନି୍ତକ ଉପାସନା। 

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାଧାକଷୃ୍ଣ ଆଉ ପିଂଚୟତ୍ତ୍ଵ ଏକାସାଙ୍ଗଣର ଣଗୌଡୟି ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଇଷ୍ଟଣଦବ ଅଟନି୍ତ। ପେୂ ୍ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ଵାସ ସହୟି 

ସାଧନାଭକି୍ତ କରିବା ଦରକାର, କାହିକଁିନା କୁହା ର୍ଯାଇଛି: ହନୁମାନ ୟାହାଣୟ ପ୍ରମାେ । ଣଗୌଡୟି ଣବୈଷ୍ଣବଙୁ୍କ ଣର୍ଯଉ ଁବି କାର୍ଯେ୍ 

କରିବାର ଅଛି ଣସହ ିମାତ୍ର ରାଧାରାେୀଙ୍କର ଣପ୍ରମପ୍ରାପି୍ତ ପାଇ।ଁ ଆଉ ଣକବଳ ଣସହ ିଶ୍ରବେ କୀତ୍ତନ୍ ଆପେଙ୍କର ସାଧନାର 



 

 

ଅଙ୍ଗ। ଭାଗବଦ କଥା ଆଉ ଭାଗବଦ ୟତ୍ତ୍ଵବିଣବଚନ ଆମର ଶ୍ରବେକୀତ୍ତନ୍  ନୁଣହ।ଁ ଆପେଙ୍କର ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର 

ସାଧନାଭକି୍ତ ଭିନ୍ନ ଅଣଟ। ଶ୍ରୀହନୁମନ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନିୟେ ପାଷଦ୍ ଅଟନି୍ତ! ର୍ଯଦି ଆପେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକ ୁ

ଚାହନିଁ୍ତ ୟାହାଣେ ୟାହାର ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧୟି। ଏଇ ସବୁ ସାଧନାଭକି୍ତ ଣଗାଟିଏ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଣକଣବ ବି ଣହାଇ ପାରିଣବ ନାହି।ଁ 

 

ଏକବାର ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଗରୁଡଙୁ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ସମମ୍ଖୁ ପଠାନି୍ତ କହବିା କୁ ଣର୍ଯ ୟାଙୁ୍କ ଦ୍ୱାରିକାଧ ି ଡାକୁଛନି୍ତ। ଗରୁଡଙ୍କର 

ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାଥନ୍ା କରିବା ପଣର ବି ହନୁମାନ ୟାଙ୍କର କଥା  େୁଣିେ ନାହି।ଁ ଣର୍ଯଣବ ଗରୁଡ ଦ୍ୱାରିକାଧ ିଙୁ୍କ ସଚିୁୟ କଣେ ୟ ଣସ 

ପନୁଃ ଆଜ୍ଞା କଣେ: ଏଣବ ୟାଙୁ୍କ ର୍ଯାଇ କୁହନ୍ତ ଣର୍ଯ ରଘନୁାଥଶ୍ରୀ ଆପେଙୁ୍କ ସ୍ମରେ କରୁଛନି୍ତ। ଣର୍ଯଣବ ହନୁମାନ ଏହ ିସଚୂନା 

 େୁଣିେ, ୟତ୍କାଳ, ଫଟାକ ୍କୁଦି ଦ୍ୱାରିକା ଆଗମନ କଣେ। ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ବଳରାମ ଆଉ ସୟେଭାମା ୟୁରନ୍ତ ହି ଁସୀୟା ରାମ 

େକ୍ଷ୍ମେର ରୁପ ଧାରେ କରିଣନଣେ। ଣନୈଷ୍ ଠୀକ ଭଜନ ଏହି, ହନୁମାନ ୟାହାଣୟ ପ୍ରମାେ। ଏହା ଭେଭାବଣର ଜାେନିିଅନ୍ତୁ ଣର୍ଯ 

 ଦୁ୍ଧଭକ୍ତ ଣସବାଥ ୍ସ୍ଵୟିଂଭଗବାନଙ୍କର ଡାକଣର ବି ଆସନି୍ତ ନାହି।ଁ କାହିକଁିନା ଣଗାଟିଏ  ଦୁ୍ଧଭକ୍ତ ରାତି୍ରଦିଣନ ନିଜ ଭାବଣର ହି ଁ

ସମ୍ପେୁୟ୍ଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଣହାଇ ଥାଏ। ଣସ ଣକଣବ ବି ଅନେ ବିଷେ୍ୟୁତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଣସବା କରିବାର ଭାଣବ ବି ନାହି।ଁ ଏହି ଏକାନି୍ତକ ମାଗ ୍

ଗରୁୁଣଗୌରାଙ୍ଗଙୁ୍କ ମଦିୁୟ କରି ଥାଏ। ଣକବଳ ଏହ ିଜିନିଷ ଆବ େକ ଅଣଟ। 

 

ଆଣମ ଣଦଖନି୍ତ ବଡ-ବଡ ସିଂସ୍ଥା ଏବିଂ ମନ୍ଦିର ଣର୍ଯ ନିଜକ ୁଣଗୌଡୟି ଣବୈଷ୍ଣବ ସଣମ୍ବାଧୟି କରନି୍ତ। ଣସ ମାଣନ ସିୟାରାମ-େକ୍ଷ୍ମେ-

ହନୁମାନ, େକ୍ଷ୍ମୀ-ନରସିିଂହ, ବାମନ, ବରାହ, କୃଷ୍ଣ-ବଳରାମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଣଗୌରନିୟାଇଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିୟ କରନି୍ତ। କିନ୍ତୁ 

ଏହା ଣନୈଷ୍ ଠୀକ ଭଜନ  ନୁଣହ।ଁ ପି୍ରୟ ଭକ୍ତଗେ! ଏହ ିଏକାନି୍ତକ ଭଜନ, ଏକ ନିଷ୍ଟୟା ଆଉ ଏକ ରସନିମଜ୍ଜନ ର ମାଗ ୍ ନୁଣହ!ଁ ଏହ ି

ପ୍ରକ୍ରୟିା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ ଠା ଦୁେଭ୍, କାରେ ଣର୍ଯ ନିଷ୍ ଠା ଣକବଳ ଣଗାଟିଏ ବିଣ ଷ ଭାବଣର ପ୍ରାପ୍ତ ଣହାଇ ଥାଏ। 

 

ଣଗାସ୍ଵାମୀଗେଙ୍କର ମଳୂ କି୍ଷ୍ା କେ? ରାତ୍ର ିଦସିନ କରି ରାଧାକଷୃ୍ଣର ସସବନ। ଏହା ହି ଁସଡଣଗାଣସଇଙଁ୍କର ପରମ 

 କି୍ଷ୍ା...ରାଧାକଷୃ୍ଣଙ୍କର ରାୟି ଆଉ ଦିନ ନିରନ୍ତର ଣସବା କରିବା। ଣୟଣବ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କେ କହୁଛନି୍ତ? ରାତି୍ର ଣହଉ 

ଅଥବା ଦିନ ଣକବଳ ରାଧାକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଣସବା କରନ୍ତୁ...ଣସ କହୁ ନାହାନି୍ତ ସିୟାରାଣମର, କୃଷ୍ଣବେରାଣମର ଅଥବା 

ନରସିିଂହଣଦଣବର! ର୍ଯଦି ଣକହ ିନରସିିଂହଣଦବଙ୍କର ନିୟେଣସବା ଣର ସିଂେଗ୍ନ ଅଛି, ୟାହାଣେ ଣସହ ିସଡଣଗାଣସଇଙଁ୍କର 

ମଳୂ କି୍ଷ୍ାର ଅଵଣହେନା କରୁଛି। ରାତି୍ରଦିଣନ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣର ଣସବନ...ୟାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ାୟକାରକ ୁଅପମାନିୟ କରି  

ଣକହ ିବି ଭାବସିଦି୍ଧ କରି ପାରିବ ନାହି।ଁ 

 

ଣର୍ଯଣବ ମ ଁ ୁରାଧକୁଣ୍ଡର ଆରୟୀ କଣର, ଣୟଣବ ମ ଁ ୁନିଜ ସ୍ଵରୁପର ଚିନ୍ତନ କଣର..ଣମାର ବାସ୍ତବିକ ମଞ୍ଜରୀ ସ୍ଵରୂପର। 

ଠାକୁରଙ୍କର ଣସବା ଣକବଳ ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଵରୂପଣର ହି ଁସମ୍ଭବ। ସ୍କନ୍ଦପରୁାେ କଣହ: 

 

ସଦବମ ୍ଭୁତ୍ବା ସଦବମ ୍ୟସଜତ ନ ଅସଦସବା ସଦବମ ୍ଆଚରସୟତ୍ । 

 

ଣଦବଙ୍କର ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଣଚୟନାର ଅଚ୍ଚନ୍ା କରିବା ପାଇ ଁଆପେଙୁ୍କ ବି ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଣହବା କୁ ପଡିବ। ଣର୍ଯଣବ କାହାର ଦୀକ୍ଷ୍ା 

ଣହାଇ ଥାଏ, ଣସ ଣୟାଗୟ୍ ଣହାଇ ର୍ଯାଏ ଆଉ ଣସବାଧକିାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଥାଏ। 

 

ଏଇ ନସିବଦନ ଧର, ସଖରି ଅନୁଗତ କର, 

ସସବାଧକିାର ଦୟି କର ନଜି ଦାସୀ । 

 

ର୍ଯଦି କିଏ ଭାବି ନିଏ ଣର୍ଯ ଣସ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଣସବା ଣକମିୟି ବି କରି ପାରିବ, ୟାହାଣେ ଣସ ଣକବଳ ଭ୍ରମ ପାଳ ିରଖଛିି। ଣକଉ ଁ

ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଣସବା କରୁଛନି୍ତ? କୁହନ୍ତୁ! କେ ରାଧାରାେୀଙ୍କର ଆରୟୀ କରିବା କିଛି ଉପହାସର ବିଷୟ? ହନୁମାନ ବି 



 

 

ୟାଙ୍କର ଣସବଧକିାରି  ନୁଣହ.ଁ.ଆପେ ଣକମିୟି କରୁଛନି୍ତ? ହନୁମାନଙୁ୍କ ଛାଡନ୍ତୁ...ସ୍ଵୟିଂ ନନ୍ଦମହାରାଜ ବି ରାଧାରାେୀଙ୍କର 

ନିକୁଞ୍ଜଣସବା କରି ପାରିବା ପାଇ ଁଆଣୟାଗେ। ଆଉ ଆପେ ଭାବୁଛନି୍ତ ଣର୍ଯ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭାବ ଣର ଆପେ ଣସବା କରି ପାରିଣବ? 

 

ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାଣନ ମଙ୍ଗଳା ଆରୟୀକ ୁରି୍ଯବାର ଣଦଖା ର୍ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଣସ ମଙ୍ଗଳା ଆରୟୀ ଗମନର ରହସେ ଜାେନି୍ତ ନାହି।ଁ ମଙ୍ଗଳା 

ଆରୟୀ କେ? ମଙ୍ଗଳା ଣକଉଠିଁ ଣହାଇ ଥାଏ? ୟମନୁାୟଟବତ୍ତୀ୍ ନିକୁଞ୍ଜଣର। ଆପେ ମଙ୍ଗଳା କୁ ର୍ଯାଉଛନି୍ତ କିନ୍ତୁ କିଏ 

ବସ୍ତାବିକୟାଣର ର୍ଯାଇ ପାରିବ? େଣ୍ଡନ, ଆଣମରିକା ଆଉ ଭାରୟର ବେକି୍ତମାଣନ ମଙ୍ଗଳାକ ୁର୍ଯାଇ ପାରିଣବ ନାହି.ଁ.ଣକବେ 

ସଖମିଞ୍ଜରୀମାଣନ ହି ଁର୍ଯାଇ ପାରିଣବ। ର୍ଯଦି ଆପେ ମଙ୍ଗଳାଣର ପ୍ରଣବ  କରୁଛନି୍ତ ୟାହାଣେ ସ୍ମରେ ରଖନ୍ତୁ ଣର୍ଯ ଆପେ ଣଗାଟିଏ 

ମଞ୍ଜରୀ ଅଟନି୍ତ। ଣର୍ଯଉମଁାଣନ କୀତ୍ତନ୍ କରୁଛନି୍ତ- ହଣରକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ରାଣଧରାଣଧ- ୟାଙୁ୍କ ଜୋ ଣହବା ଦରକାର ଣର୍ଯ 

ମଞ୍ଜରୀମାଣନ କୀତ୍ତନ୍ସମୟଣର ନୃୟେ କରନି୍ତ...କିନ୍ତୁ ଣଗାପବାଳକ ମାଣନ ନା ମଙ୍ଗଳାକ ୁଆସନି୍ତ ନା କୀତ୍ତନ୍-ନୃୟେ କରନି୍ତ। 

ଣସଇଥ ିପାଇ ଁର୍ଯଦି ଆପେ ମଙ୍ଗଳାକାଳଣର ନୃୟେ କରିବା କୁ ଉୟ୍ସକୁ ଣୟଣବ ସ୍ମରେ ରଖନ୍ତୁ ଣର୍ଯ ଆପେ ସଖ ିବା ମଞ୍ଜରୀ 

ଅଟନି୍ତ। ଅନେଥା ଆପଙ୍କର ନୃୟେ ଣକବଳ ନିଜ ୟୁଷି୍ଟ ପାଇ,ଁ ଇଷ୍ଟୟୁଷି୍ଟ ପାଇ ଁନୁଣହ।ଁ କେ ସବୁଭକ୍ତ ର୍ଯଗୁଳଙ୍କର ଆରୟୀ କରି 

ଥାଆନି୍ତ? ନାହ!ି ଣକବଳ େଳିୟାସଖୀ କରି ଥାଆନି୍ତ ଆଉ ଏହା ୟାଙ୍କର ନିୟେଣସବା। ଆମକ ୁଏଇ କଥା ଜୋ ଣହବା ଦରକାର, 

ଏହା ହି ଁଭଜନ ନିଷ୍ ଠା। 

 

ର୍ଯଦି କିଏ କୀତ୍ତନ୍ କରିଥାଏ ବା ଅଚ୍ଚନ୍ା କରୁଛି, ୟାହାଣେ ନି ୟୃ ସ୍ପନ୍ଦନ ମାତ୍ର ହି ଁଆପେଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସି୍ଥୟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ର୍ଯଦି 

ଣସ ଣସହ ିଭାବନା ଆଉ ଣଚୟନାଣର କୀତ୍ତନ୍ ନ କଣର … ଣର୍ଯ ଣସ ଣଗାଟିଏ ସଖମିଞ୍ଜରୀ ଅଣଟ...ୟାହାଣେ ଣସ ବୁଦି୍ଧହୀନ 

ଣଚୟନାର ଅବସ୍ଥା ଆପେଙୁ୍କ ବି ଆଘାୟ କରିବ। ଣସ ନିଣଜ ଜାଣେ ନାହି,ଁ ଆଉ ଅନେମାଣନ ବି ଜାେନି୍ତ ନାହି.ଁ.ଆଉ ଆଣମ 

ଭାବୁଛନି୍ତ ଣର୍ଯ ଆଣମ ମଙ୍ଗଳାର ‘ଣମାରନିିଂ ଣପ୍ରାଗ୍ରାମ’ ପାଳନ କରୁଛନି୍ତ; ଏହା ‘ଣମାରନିିଂ ଣପ୍ରାଗ୍ରାମ’  ନୁଣହ!ଁ ଏହା ୟ ମଙ୍ଗଳା 

ଆରୟୀ ! ପି୍ରୟ ର୍ଯଗୁଳଙ୍କର ଆରୟୀ କରିବା ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କର ନିୟେ ଣସବା,ନିୟେ! ୟତ୍ପଶ୍ଚାୟ ଆପେ ଭାବନି୍ତ ଣର୍ଯ ଏଣବ ଆଣମ 

ର୍ଯାଉଛନି୍ତ...ନାଇ,ଁ ନାଇ,ଁ ନାଇ!ଁ ୟତ୍ପଶ୍ଚାୟ ଆପଙ୍କର ଆଗାମୀ ଣସବାର ଣବଳା! ରାତି୍ରଦିଣନ କରି ରାଧାକଷୃ୍ଣର ଣସବା...ମଙ୍ଗଳା 

ପଣର ଆମର ଣସବା କେ? ଆପେ କିଣ ାରୀଜଙୁୁ୍କ ପନୁଃ ୟାଙ୍କର ଗହୃକୁ ଣନଇ ର୍ଯାଆନି୍ତ… ଆଉ ପେୁ ିୟାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦଙ୍କର 

ଣସବା କରନି୍ତ..ୟାଙୁ୍କ  ୟନ କରାନି୍ତ...ପେୁ ିକିଛି ସମୟ ପଣର ୟାଙୁ୍କ ଉଣଠଇ ୟାଙ୍କର ମଖୁମାଜ୍ଜନ୍ କରନି୍ତ...ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାକ ୁ

ଭଜନନିଷ୍ ଠା କୁହା ର୍ଯାଇଛି..ର୍ଯାହାକୁ ଆପେ ରାତି୍ରଦିନ କରି ଥାଆନି୍ତ। କେ ଆପେ ରାଧାକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଣସବା ପାଇ ଁୋଳାୟିୟ? 

ୟାହାଣେ ପ୍ରଥଣମ ବୁଝନ୍ତୁ ରାଧାରାେୀଙ୍କର ଣସବା କେ? ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଣସବା ଣକମିୟି କରା ର୍ଯାଏ? ସଦାଇ କରିବ 

ସଣୁସବନ..ସଦା ୟାଙ୍କର ଣସବାଣର ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଣକବଳ ଣସବା  ନୁଣହ.ଁ.ସଣୁସବା...ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଦ୍ୱାରା ଣସବନ କରନ୍ତୁ। 

 

ପନୁଃ ପନୁଃ ଭକ୍ତମାଣନ କୁହନି୍ତ...ଆମର ଗରୁୁଣଦବ ଏହା କହଛିନି୍ତ... ୟାହା କହଛିନି୍ତ। ର୍ଯଦି ସ୍ଵୟିଂ ଦ୍ୱାରିକାଧ ି ବି ଆସି କିଛି 

କୁହନି୍ତ ୟାହାଣେ ବି ଆମକ ୁଅନୁସରେ କରିବାର ଆବ େକୟା ନାହି,ଁ ପେୁ ିଣକଉ ଁଗରୁୁ ବା ସିଂସ୍ଥା କେ? ର୍ଯଦି ଦ୍ୱାରିକାଧ ି ବି 

ଆସି କୁହନି୍ତ “ଆସ! ଣମାର ଣସବା କର!” ଣୟଣବ ବି ଆମକ ୁକିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହି।ଁ ଶ୍ରୀହନୁମାନଙ୍କର ଭାବନିଷ୍ ଠା 

ଣଦଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାରିକାଧ ିଙ୍କର ଏହ ିେୀଳା ଆମ ଅଜ୍ଞ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଣଗାଣଟ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ ଠାର ସତୂ୍ର ଅଣଟ, ୟାହାଣେ ଆଣମ 

ଣକଣବ ବି ଣସବାରୁ ବିମଖୁ ଣହବା ନାହି,ଁ ଣକଣବ ବି  ନୁଣହ!ଁ ଣକହ ିକିଛି ବି କଣହ, ଆମକ ୁଆମର ଭାବଣର ନିଷ୍ ଠା ରଖବିାକ ୁ

ପଡିବ। ଣସବାନିଷ୍ ଠ ରହ ିସଦା ପେୁସ୍ନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବିଂ ଅନନ୍ଦଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। 

ମଞ୍ଜରୀମାଣନ ଣକଣବ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭେନ୍ତରସଙ୍ଗ କରନି୍ତ ନାହି।ଁ ସଖ ିମାଣନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଣର  ାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନି୍ତ। କୃଷ୍ଣ 

ଣକବଳ ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କ ଉପଣର ଦୟାବଷେ୍ କରିବା ପାଇ ଁକୁହନି୍ତ “ଣହ ମଞ୍ଜରୀ ଆସ! ମ ୁଏକୁଟିଆ ଅଛି! ଣକହ ିବି ଣଦଖଣିବ 

ନାହି!ଁ ଆସ! ଣମାର ଆେିଙ୍ଗନ କର! ଣମା ସାଙ୍ଗଣର ମାଧରୁ୍ଯେ୍ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିୟ କର!” କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜରୀ ମାଣନ କେ ଉୟ୍ୟର ଦିଅନି୍ତ? 

“ମ ଁ ୁନିଜର ପ୍ରାେ ଆପେଙୁ୍କ ସମପିୟ କରି ଣଦବି କିନ୍ତୁ ଣମାର ଣଦହ ଣକବଳ କିଣ ାରୀଙ୍କର ଣସବାଥ ୍ମାତ୍ର।” ଣସଥ ିପାଇ ଁମ ଁ ୁ

ଆପେଙୁ୍କ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ ଠା ପାଇ ଁକହୁ ଥେିି। ହନୁମାନ ୟ ଦ୍ୱାରିକନାଥଙ୍କର କଥା  େୁ ୁନ ଥଣିେ...ମଞ୍ଜରୀମାଣନ ୟ ଆଉ ଣଗାଟିଏ ପଦ 

ଆଣଗ! ଣସହ ିମାଣନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବି  େୁନି୍ତ ନାହି.ଁ.ରି୍ଯଏ ସ୍ଵୟିଂ ଭଗବାନ, ପରିଂବ୍ରହ୍ମ, ପେୁ ୍ପରୁୁଣଷାତ୍ତମ ଅଟନି୍ତ! 

ଭଗବାନ ୟାଙ୍କର ଆେିଙ୍ଗନ କରିବାକ ୁୟତ୍ପର କିନ୍ତୁ ଣସଇମାଣନ ୟାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବି ଅବଣହଳନା କରୁଛନି୍ତ। ଆଉ ଆଣମମାଣନ 



 

 

କାହାର ବି କଥା  େୁ ିନିଅନି୍ତ..କେ ସିଦି୍ଧ ପାଇବାର ଆମର କିଛି ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ସ୍ତବମାଳାଣର ରଘନୁାଥଦାସ ଣଗାଣସଇ ଁ

କୁହନି୍ତ: ‘ର୍ଯଦି ଣମାଣୟ ଦ୍ୱାରିକାଣର ହରିକଥା  ଦୁ୍ଧଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି  େୁବିା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଣୟଣବ ବି ମ ଁ ୁୟାଙୁ୍କ  େୁବିି ନାହି।ଁ’ 

କାହିକଁ?ି କାରେ ଣର୍ଯ ଣସହ ିଶ୍ରବେ ଦ୍ୱାରା ୟାଙ୍କର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ ଠାଣର ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ଣହବ, ର୍ଯାହା ୟାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କ ୁପ୍ରସନ୍ନ କରିବ 

ନାହି।ଁ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକନାଥଙ୍କ କଥା ଣକବଳ ଐଶ୍ଵର୍ଯେ୍ଭାବଣର ନିମଜ୍ଜୟି ଣହାଇ ଥବି...ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁପ୍ରଦତ୍ତ ଆମର ଭଜନ 

ଣକବଳ ମାଧରୁ୍ଯେ୍ରସଣର ଓୟ-ଣପ୍ରାୟ ଭାବଣର ଜଡିୟ । ପେୁମ୍ାଧରୁ୍ଯେ୍ ; ଐଶ୍ଵର୍ଯେ୍ର ଣଗାଟିଏ କେ ବି ଣସଥଣିର ବିଦେମାନ  

ନୁଣହ।ଁ ରାତି୍ରଦିଣନ କରି ରାଧାକଷୃ୍ଣର ଣସବନ, ପରମମଧରୁଭାବର ଣସବନ, ଐଶ୍ଵର୍ଯେ୍ର ନୁଣହ!ଁ 

 

ଜପ କୋ ଣବଣଳ, ପ୍ରଣୟେକ ମନକାଣର ଆମକ ୁପ୍ରାଥନ୍ା କରିବା ଦରକାର: ‘ହା କିଣ ାରୀ! ହା ରାଧଣିକ! ଆପେ ଣକଉ ଁଠି? 

ନିଜ ଦ ନ୍ ଣଦଇ ଣମାଣୟ କୃୟାଥ ୍କରନ୍ତୁ! ଣମାଣୟ ନିଜ ଣସବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।’ ଏଇ ଭାବନା ସହୟି ଜପକୁ 

ସଣୁସବନ କୁହା ର୍ଯାଏ,  ଆୁ ଭଳଆି ମଖୁସ୍ତ ହଣରକୃଷ୍ଣ ଜପକ ୁ ନୁଣହ!ଁ ଶ୍ରବେ, କୀତ୍ତନ୍, ଅଚ୍ଚନ୍। କୀତ୍ତନ୍ ଣକମିୟି ଣହବା 

ଦରକାର? ମ ଁ ୁକିଏ? ଣମାର ଇଷ୍ଟ କିଏ? ଣକବଳ ଆଉ ଣକବଳ ୟାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ ଁହି ଁମ ଁ ୁକିଛି କହବିି...ଣକବଳ ୟାଙ୍କର 

ସଖୁ ପାଇ ଁଚିନ୍ତନ କରିବି। ସ୍ଵାମିନୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ବିନା ମଞ୍ଜରୀମାଣନ ସି୍ମୟମଖୁ ିବି ହୁଅନି୍ତ ନାହି,ଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇ ଁବି ନୁଣହ!ଁ ଣସଇ 

ମାଣନ ଣକବଳ ରାଧକିା ପାଇ ଁହସନି୍ତ ବା କାନ୍ଦନି୍ତ। ଏହା ଣକଉ ଁପ୍ରକାରର ନିଷ୍ ଠା? ଏହା ମଞ୍ଜରୀର ଭାବନିଷ୍ ଠା! ଣକବଳ 

କିଣ ାରୀଜଙୁ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଁଆଣମ କିଛି କରନି୍ତ...ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଣହଉ ଁକିମ୍ବା ସାଧକ ଅବସ୍ଥା। 

 

ବାସ୍ତବିକ ଦୀକ୍ଷ୍ା ଏହ ିଣଗୌଡିୟ ପରମ୍ପରାଣର ଦିଆ ର୍ଯାଏ, ଏହ ିମଳୂପରମ୍ପରାଣର। ଣମୌଳକି ପରମ୍ପରାଣର ନିୟୋନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, 

ପଣି୍ଡୟ ଗଦାଧର, ବଣକ୍ରଶ୍ଵର ପଣି୍ଡୟ, ଠାକୁର ମାହା ୟ ଆଦିଙ୍କର ପରିବାର ଏହାର ଅନ୍ତଗୟ୍ ଆଣସ। ଦୀକ୍ଷ୍ାକାଣଳ ଗରୁୁ କେ 

ଭାବୁ ଥାଆନି୍ତ?  ଷିେର ଭାବନା ଣକମିୟି ଣହାଇ ଥାଏ? ଗରୁୁଣଦବ ଭାବନି୍ତ: ‘ଣହ କିଣ ାରୀଜ ୁ! ଣହ ରୂପମଞ୍ଜରୀ! ମ ଁ ୁଆପଙ୍କର 

ଣସବାଣର ଆଉ ଣଗାଟିଏ ମଞ୍ଜରୀକ ୁଆେଛିି।’ ଆଉ ସାଧକ ଭାଣବ: ‘ଣମାର ଅଣହା ଭାଗେ ଣର୍ଯ ଣମାଣୟ କିଣ ାରୀଜଙୁ୍କର 

ଣସବଧକିାର ପ୍ରାପ୍ତ ଣହାଇଛି!’ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାକ ୁଦୀକ୍ଷ୍ା କୁହା ର୍ଯାଏ। ଏହା  ନୁଣହ ଁଣର୍ଯ କିଛି ବି ରୀୟିଣର ଦୀକ୍ଷ୍ା ଣହାଇ 

ଗୋ...ହଣରକୃଷ୍ଣ ନ ଁା ଆଉ ମାଳା, ନା ଗରୁୁ ଜାେନି୍ତ ଣସ କେ କରୁଛନି୍ତ ଆଉ ନା’ ହି ଁ ଷିେ ଜାେ ିଥାଏ। ଗରୁୁ ଣଗାଟିଏ ନୂୟନ 

ମଞ୍ଜରୀକ ୁଣସବାଥ ୍ପ୍ରସୁ୍ତୟ କରିଛନି୍ତ ଆଉ ସାଧକ ଣସବଧକିାରୀ ଣହାଇ ଆନନ୍ଦିୟ ଣହଉଛି ଏହା ପରା ଣଗୌଡୟି ଣବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷ୍ା! 

ଣଗାଟିଏ ନିମିଷ ପାଇ ଁବି ଆମକ ୁଣକଉ ଁଅନେ ବିଷେ୍ୟୁତ୍ତ୍ଵର ମନନ ଏବିଂ ଣସବା କରିବାର ନାହି,ଁ ର୍ଯଦି ଆମକ ୁମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 

ମାଗଣ୍ର ଗୟିମାନ ରହ ିସିଦି୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କୁ ଚାହାନି୍ତ। 

 

ବାମନ ଦ୍ୱାଦ ୀଣର ଆପେ ବାମନଣଦବଙ୍କର ସ୍ମରେ କରି ପାରିଣବ ଆଉ କଥା କରି ପାରିଣବ, ଏହା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟିଦିନ 

ସକାଣଳ ୮-୯, ୪୦-୫୦ଦିନ ପାଇ ଁଆପେ ଭାଗବୟଣର ବାମନେିଳା  େୁଛୁନି୍ତ...ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଷ୍ଟନିଷ୍ ଠା  ନୁଣହ,ଁ ଏଇଟା 

ଣଗୌଡୟି ଣବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଏକାନି୍ତକ ଭଜନ  ନୁଣହ।ଁ ର୍ଯଦି ଭାଗବୟର ସପ୍ତମସ୍କନ୍ଦ ମାସ- ମାସ ଧରି କୁହା ର୍ଯାଏ, ଜଣେ ଣକବଳ 

ଭଗବାନ ନରସିିଂହଙ୍କର ଚଚ୍ଚା୍  େୁଥିାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ନରସିିଂହଙ୍କର ଜୟ ଣହା! କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ରାଧାକୃଧନଙ୍କର ପ୍ରୀୟ ି

ପାଇ ଁନୁଣହ। ଭକି୍ତ ଣକଉ ଁବଡବଜାରର ଭ୍ରମେ ନୁହ.ଁ..ଣକଣବ ଣସଟା  େୁ ଣକଣବ ଏଟା! ଆପେଙ୍କର ତ୍ଵଚାର ପ୍ରଣୟେକ 

ଣରାମଣର...ପ୍ରଣୟେକ ରକ୍ତବୁନ୍ଦଣର...ଣକବଳ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଣପ୍ରମ ପ୍ରବାହୟି ଣହବା ଦରକାର। ମଞ୍ଜରୀମାଣନ ବି ଦୁ୍ଧ 

ଣସବାରସର ପ୍ରୟିମତିୂ୍ତ । ଣସହମିାଣନ ର୍ଯଗୁଳଣସବାଭାବରୁ ନିମିୟ । ଣସହମିାଣନ ଆଉକିଛି ବି ଭାବନି୍ତ ନାହି.ଁ..କାହାରି ବି 

ବିଷୟଣର...ଶ୍ରୀବଳଣଦବଙ୍କର ବିଷୟଣର ବି  ନୁଣହ!ଁ 

 

ଆପେ ଜୟଣଘାଷ କରନି୍ତ: କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜଙ୍କର ଜୟ! ଶ୍ରୀ ରୂପଣଗାସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଜୟ! ଣସ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେ ଆପେ 

ସିଦି୍ଧ ପାଇବାକ ୁଚାହାନି୍ତ? ୟାହାଣେ ଆପେଙୁ୍କ ୟାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଣସବା କରିବାକ ୁପଡିବ। କେ ଆପେ ଭାବି ବି ପାରିଣବ ଣର୍ଯ 

ରୂପଣଗାଣସଇ ଁ୧୯୩ ମାଳାରୁ ୬୪ ନରସିିଂହଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ,ଁ ୬୪ କୃଷ୍ଣବେରାମଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ,ଁ ୬୪ ସିୟରାମଙ୍କର 

ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ ଁଆଉ ର୍ଯାହା ଣ ଷ ରହ ିଗୋ ରାଧାକଷୃ୍ଣ କିମ୍ବା ଣଗୌରନିୟାଇଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ ଁକରୁ ଥଣିେ? ନାହି,ଁ ନାହି,ଁ 



 

 

ନାହି!ଁ କେ ଆପେ ଏହା ଣକଣବ କରି ପାରିଣବ? ମାତ୍ର ଏୟିକି ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଣହବା ଦରକାର ଣର୍ଯ ଶ୍ରୀରୁପଣଗାଣସଇ ଁଣକବଳ ର୍ଯଗୁଳ 

ପ୍ରୀୟ ିପାଇ ଁସବୁ ମାଳା କରୁ ଥଣିବ। ସିଦି୍ଧ ଚାହ?ଁ ୟ ହଣରକୃଷ୍ଣ କୀତ୍ତନ୍ ଆଉ ଭଜନ କୁ ଉପହାସେ ବନାନ୍ତୁ ନାହି!ଁ 

 

ଦୀକ୍ଷ୍ା କେ? ଜାେନ୍ତୁ! ମଞ୍ଜରୀ ଭାବ କେ? ବୁଝନ୍ତୁ! ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କର ଣସବା କେ? ଜାେବିାର ଣଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ! 

 

ଆପେ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ଆରୟୀ କରୁଛନି୍ତ...ଣକବଳ ମଞ୍ଜରୀମାଣନ ଏହ ିଆରୟୀ କରନି୍ତ। ଣଗୌଡୟି ପରମ୍ପରାଣର ଗରୁୁଣଦବ 

ସିଦ୍ଧପ୍ରୋଳୀ ଆଉ ଏକାଦ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। ଣସଇ ଆପେଙୁ୍କ ଆପେଙ୍କର ନିୟେ ମଞ୍ଜରୀସ୍ଵରୂପ ଦିଅନି୍ତ - ଆପେଙ୍କର ନ ଁା, 

ରୂପ, ଣସବା ଆଉ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏହ ିସିଦ୍ଧସ୍ଵରୂପଣର ହି ଁଆପେ ରାଧାକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଅଥବା ରାଧକୁଣ୍ଡର ଆରୟୀ କରନି୍ତ। ଆମକ ୁ

ଆମର ଇଷ୍ଟକ ୁଛାଡ ିଆଉ କାହାକୁ ବି ଜାେବିାର ଦରକାର ନାହି ଁ। କିନ୍ତୁ ଏଣବ ଆମର ଅବସ୍ଥା କେ? ଆଣମ ରାମ, ବାମନ, 

ବରାହ, ନରସିିଂହ...ସଭିଙ୍କର ବିଷୟଣର ଜାେଛିନି୍ତ। ସବୁର ଜ୍ଞାନ ଣହବା ଆଉ ଖଚୁିଡି କରିବା….hotch-potch! ଏହ ିଭକି୍ତର 

ପ୍ରକ୍ରୟିା ନୁଣହ।ଁ 

 

ଆପେ ଭକ୍ତ ଅଟନି୍ତ ଆଉ ୧୨ ବଷରୁ୍ ଆପେ ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଛନି୍ତ। କିନ୍ତୁ କେ ଆପେ  ାସ୍ତ୍ର-ସମ୍ମୟ ମାଗକ୍ୁ ଜାେଛିନି୍ତ? ନା? କିଛି 

କଥା ନାହି।ଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଣର୍ଯାଗପିଠସ୍ଥ ଅଣଟ। ଆପେଙୁ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ କରିବା ପାଇ ଁଣର୍ଯାଗପିଠଣର ଣହବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଜିନିଷ 

ଆପେଙୁ୍କ ବୁଝି ଣହବ ନାହି,ଁ କିନ୍ତୁ ଏହ ିକଥା ଜାେ ିନଅିନ୍ତୁ ଣର୍ଯ ଣଗାଟିଏ ସ୍ଥାନ ଏମିୟି ଅଛି ଣର୍ଯାଉଠିଁ ଶ୍ରୀର୍ଯଗୁେ ଆପେଙ୍କର ଣସବା 

ସ୍ଵୀକାର କରନି୍ତ, ଆଉ ଆପେଙୁ୍କ ଣସହ ିସ୍ଥାନଣର ସି୍ଥୟ ଣହାଇ  ଗାୟତ୍ରୀ କରିବାକ ୁପଡିବ। ଣଗୌରଙ୍ଗମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ 

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାଧାକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଣର୍ଯାଗପିଠ ଭିନ୍ନ ଅଣଟ। ଣଗୌର ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ର୍ଯଗୁଳ ଗାୟତ୍ରୀ କରିବାର ରୀୟି ବି ଭିନ୍ନ ଅଣଟ। ଭକି୍ତ 

ବିଜ୍ଞାନ ପରି ! 

 

ନଣରାତ୍ତମଦାସ ଠାକରୁ ଶ୍ରୀରୁପ ଆଉ ଶ୍ରୀସନାୟନ ପାଇ ଁଣପ୍ରମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରିକଣର ଣକମିୟିକା ସିଂଣଵାଧନ ଦିଅନି୍ତ? 

 

ଜୟ ସନାତନ ରୂପ,ସେମ ଭକି୍ତ ରସ କୂପ, 

ଯଗୁଳ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତନୁ । 

ଯାହାର େସାସଦ ସଲାକ,ପାସାରିଲ ସବୁ ସଶାକ, 

େକଟ କଳ୍ପ ତରୁ ଜନୁ ।। (ସେମଭକି୍ତଚନ୍ଦ୍ରକିା ୮) 

                            

ମାହା ୟ ରୂପ-ସନାୟନଙ୍କର ପ୍ର ିଂସା କରି କହୁଛନି୍ତ ଣର୍ଯ ଣସମାଣନ ଭକି୍ତରସଣର ନିପେୁ ଅଟନି୍ତ। ଣକଣବ ଆପେ 

ଆଚାର୍ଯେ୍ବର୍ଯେ୍ଙ୍କର ଏମିୟିକା ଉପାଧପି୍ରଦାନ  େୁଛିନି୍ତ? ୟାଙୁ୍କ କପୃାସିନୁ୍ଧ କୁହା ର୍ଯାଇ ଥାଏ, କୃପାକୂପ ନୁଣହ!ଁ କିନ୍ତୁ ସମଦୁ୍ରାଜଳ 

ବହୁଧା ଜାଗାରୁ ଆସି ଥାଏ ଆଉ ପିବାକ ୁଖାରା ୋଣଗ କିନ୍ତୁ କୂପ ଣକମିୟିଆ...ଣପ୍ରମଭକି୍ତରସ କୂପ? କୂପର ଜଳ ଅମିଶ୍ରୟି ଆଉ 

ମିଠା ଣହଇ ଥାଏ। ଏହାକୁ ହି ଁବି ଦୁ୍ଧ ମାଧରୁ୍ଯେ୍ କୁହା ର୍ଯାଏ। ଜୟ ସନାୟନ-ରୂପ! ଆପେଙ୍କର ଭକି୍ତଣର ମିଶ୍ରେ କିମ୍ବା ଐଶ୍ଵର୍ଯେ୍ର 

କେକିା ବି ବିଦେମାନ ନୁଣହ।ଁ ବୁଝିବାକୁ ଣଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ...ଆପେଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନିଜ ସ୍ଵରୁପକ ୁଜାେନ୍ତୁ। ଅଚ୍ଚନ୍-ଭଜନ ଦ୍ୱାରା 

ଆପେ ଣକମିୟି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନୟା ପାଇ ପରିଣବ? ର୍ଯଦି ଣଗାଟିଏ  ଦୁ୍ଧଭକ୍ତ ବି ଦ୍ୱାରିକାଣର କଥା କଣର ଣସ ବି 

ଆପେଙ୍କର ପାଇ ଁବୃଥା, ବୁଝିଣେ? ସଦା ସ୍ମରେ ରଖନ୍ତୁ: ଆପେଙ୍କର ପ୍ରଣୟେକ କାର୍ଯେ୍କଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆପେଙ୍କର ଭାବ ଣପାଷିୟ 

ଣହବା ଦରକାର। 

 

ଆପେ ଶ୍ରବେ କଣେ ନା? ଶ୍ରବେ କରନ୍ତୁ ନାହି!ଁ ଶ୍ରବେଭକି୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶ୍ରବେଭକି୍ତ କେ? ହରିକଥାର ଣସହ ିପ୍ରକାରଣର 

ଶ୍ରବେ ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପେଙ୍କର ଭାବ ପଷୁ୍ଟ ଣହାଏ, ଏହା  ନୁଣହ ଁଣର୍ଯ ଆପେ କିଛି ବି କଥା ଣକଉଠିଁ ବି  େୁବିାକ ୁବସିର୍ଯାନି୍ତ! 

 



 

 

ବରାହ...ବମାନ...କିଛିଭି….ଣକଉଠିଁ ବି...ଏକନିଷ୍ ଠ ସାଧକ ପାଇ ଁଏହ ିସବୁ ଶ୍ରବେଭକି୍ତ  ନୁଣହ।ଁ ଣକବଳ ଆରମ୍ଭଣର, କିଛି ମାସ 

ପାଇ ଁବା ଣଗାଟିଏ- ଦିଟା ବଷ ୍ପାଇ ଁଏହି ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ୟତ୍ପଶ୍ଚାୟ ଆପେଙୁ୍କ ଣକବଳ ଣଗାଟିଏ ସିଧାପଥଣର ଅଗ୍ରସର ଣହବାକୁ 

ପଡିବ...ଣକବଳ ଣଗାଟିଏ ବିଣ ଷ ଭାବଣର..ସଦାଇ କରିବ ସଣୁସବନ। ର୍ଯଦି ଆପେଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନି୍ତ ଣୟଣବ 

ଆପେଙ୍କର ଭାବ ସ୍ଵୟଃ ପଷୁ୍ଟ ଣହାଇ ରି୍ଯବ। ଆଉ ଆପେ ଏହି ଣସବା ଣକମିୟି କରିଣବ? କିଛି ବିଣ ଷ ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ରୂପମଞ୍ଜରୀ 

ଠାକୁରଙ୍କର ଣସବା ସବଦ୍ା ମଞ୍ଜରିଭାବଣର କରିଣବ, ଣକଣବ ବି ସଖୀଭାବଣର  ନୁଣହ।ଁ ଏହ ିଣନୈଷ୍ ଠୀକ ଭକି୍ତକ ୁବୁଝିପାରୁଛନି୍ତ କ?ି 

ଏହାକ ୁଛାଡ ିଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଣନୈଷ୍ ଠୀକ ଭକି୍ତ। ଆମର ଭକି୍ତ ଣନୈଷ୍ ଠୀକ ଣହବା ଦରକାର। 

 

ଆମର ଣଦହ ଶ୍ରୀର୍ଯଗୁେକିଣ ାରଙ୍କର ଣସବଭାବଣର ନିମିୟ। ୟାହାଣେ, ର୍ଯଦି ଆପେ ସିଦି୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକ ୁଚାହାନି୍ତ ଣୟଣବ 

ଆପେଙ୍କର ଣଦହ ବି ଣସହ ିଭାବରୁ ସମ୍ପଟିୁୟ ଣହବା ଦରକାର। ଆମକ ୁେଳିୟା, ବି ାଖା କିମ୍ବା ମାୟା ର୍ଯଣ ାଦା ଣହବାର ପ୍ରର୍ଯତ୍ନ 

କରିବାର ଦରକାର ନାହି,ଁ ଆମକୁ ୁଣକବଳ ୟାଙ୍କର ଭାବନିଷ୍ ଠା ଅବଣୋକନ କରିବାର ଅଛି। ଏହ ିଭକ୍ତମାଣନ - େଳିୟା, ବି ାଖା, 

ରୂପମଞ୍ଜରୀ - ଏମାନଙୁ୍କ ଆଣମ ରାଗାତି୍ମକା ଭକ୍ତ କୁହନି୍ତ, ଭକ୍ତ ର୍ଯାହାଙ୍କର ଣକଉ ଁବିଣ ଷ ଭାବଣର ନିଷ୍ ଠା ଥାଏ। ଆଉ ଆମକ ୁ

ୟାଙ୍କର ରାଗର ଅନୁସରେ କରି, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଣସ ଅଚ୍ଚନ୍ କରନି୍ତ, ଆମକ ୁଭାବସିଦି୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଣହବ। ମଞ୍ଜରୀଭାବଣର ସିଦି୍ଧ ଆମର 

ପ୍ରଣୟାଜନ ଅଣଟ। 

 

ବିଲ୍ମିଙ୍ଗଳଠାକୁର ସଖାଭାବ ଣର ସିଦି୍ଧ ପାଇଥଣିେ, ଆମକ ୁମଞ୍ଜରୀଭାବଣର ସିଦ୍ଧ ଣହବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ କିଛି ଭୁେି 

ର୍ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୁେି ର୍ଯାଆନ୍ତୁ ଆପେଙୁ୍କ ଣକହ ିବି କିଛି କହଛିି । ଆଣମ ଅଣନକ ଥର କୁହନି୍ତ: ଏହ ିବିଷେ୍ପୁାଦ ଏମିୟି କହଣିେ...ଣସଇ 

ପ୍ରଭୁପାଦ ଣସମିୟି କହଣିେ...ନାହି!ଁ ଆମକ ୁଏହି ସବୁ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ନାହି।ଁ ର୍ଯଦି ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ବି କିଛି କୁହନି୍ତ ୟାକୁ ବି 

ଭୁେି ର୍ଯାଆନି୍ତ। ଆପେ ଣକବଳ ଏହ ିକଥାଣର ଧ୍ୟାନ ଣକନ୍ଦ୍ରୟି କରନ୍ତୁ ର୍ଯାହା ଶ୍ରୀରୁପମଞ୍ଜରୀ ଆପେଙୁ୍କ କହବିାକ ୁଚାହନିଁ୍ତ, 

ଆପେଙ୍କର ରାଧାରାେୀ ଆପେଙୁ୍କ କହବିାକ ୁଚାହୟିଁ ଆଉ ଆପଙ୍କର ଗରୁୁଣଦବ କହବିାର ଣଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ। ଣକବଳ ଏହାକୁହ ି

ମଣନ ରଖନ୍ତୁ; ଏହ ିକଥା ମଣନ ରଖବିା ହି ଁପର୍ଯେ୍ାପ୍ତ ଅଣଟ। 

ଣର୍ଯଉ ଁପଥ ଶ୍ରୀରୁପ-ସନାୟନ ପ୍ରଦତ୍ତ, ଣସହ ିମାଗଣ୍ର ଐଶ୍ଵର୍ଯେ୍ର ଝାପ୍ସା ବି ଦିଣସ ନାହି।ଁ ଣୟଣବ କେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ 

ଶ୍ରୀନରସିିଂହଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଉପସି୍ଥୟ ଣହଣବ? ନା! ଆଣମ ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ଶ୍ରୀବରାହଣଦବଙ୍କ ସମକ୍ଷ୍ ବଡବଡ ମନ୍ଦିରଣର ହଣରକୃଷ୍ଣ 

କୀତ୍ତନ୍ କରିବାର ଣଦଖନି୍ତ। ମ ଁ ୁନଜି ଚକ୍ଷ୍ଣୁର ଣଦଖଛିି ବରାହ-େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ! ଏହ ିମାଗ ୍ସଡ-ଣଗାଣସଇ ଁପ୍ରଦତ୍ତ  ନୁଣହ।ଁ 

ଣସଇମାନଙ୍କର ଏହା ଣକଣବ ନବ ିକହ ିନ ଥଣିେ..ଣକଣବ କରି ନ ଥଣିେ । 

 

ସତ୍ମାଗର୍ ସଠିକ ଅନୁସରେଣର ଏଣୟ ଆସ୍ଵାଦନ ଅଛି ର୍ଯାହା ବଚନାୟିୟ ଅଣଟ। ଣଗାଟିଏ ଭାବଣର ଏକାଗ୍ର ନିଷ୍ ଠା ଦ୍ୱାରା ହି ଁମ ଁ ୁ

ଠାକୁରଙ୍କର ଣସବା କରି ପାରିବି। ଆଉ ଗରୁୁ ଧାରେ କାରିବା ଭକି୍ତର ଅନି୍ତମ ଚରେ ନୁଣହ ଁବରିଂ ପ୍ରଥମ ଣସାପାନ ଅଣଟ। ସଠିକ 

ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଦୀକ୍ଷ୍ା ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମକ ୁବିଗ୍ରହ ଣସବାର ଅଧକିାର ମିଳ ିଥାଏ । ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷ୍ା ହି ଁଣଗାଣୋକ ଣସବାର 

ପ୍ରଣବ ଦ୍ୱାର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ପରମ୍ପରାର ଆନୁଗୟେ, ର୍ଯାହା ୫୦୦ ବଷୀ୍ୟ ପରୁାୟନ। ସବୁ ପରିବାର ଆଜ ିବି ବିଦେମାନ 

ଅଛନି୍ତ। ଆପେ ନଵଦି୍ୱପ ର୍ଯାଇ ଣଦଖନ୍ତୁ- ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଣମୌଳିକ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଣଗୌରକିଣ ାରଦାସ ବାବାଜିଙ୍କର ମଳୂ ସମାଧ,ି 

ର୍ଯାହା ଣବ  ିଣୋକଙୁ୍କ ଜୋ ନାହି।ଁ 

ଠାକୁରଙ୍କର ଣସବା ଣକବଳ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସିଦ୍ଧଣଦହ ଦ୍ୱାରା ହି ଁସମ୍ଭବ। ଆଉ ଣସହ ିଣଦହ ଣକମିୟି ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ହୁଏ? ଣର୍ଯଣବ 

ଗରୁୁଣଦବ ଆପେଙୁ୍କ ଦୀକ୍ଷ୍ା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ, ଣସ ଆପେଙ୍କର ଣଦହ କ ୁଚିନ୍ ମୟ କରି ଦିଅନି୍ତ। ର୍ଯଦେପି ଆପେ ଣସହ ିମଳ-ମତୂ୍ରର 

ଆବରେଣର ଥାଆନି୍ତ, ଆପେ ବିଜମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷ୍ା ପଣର ରାଧାରାେୀଙ୍କର ଣସବା କରି ପାରିଣବ। ଗରୁୁଣଦବ ଆପେଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ 

ଶ୍ରୀର୍ଯଗୁଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗଣର ଣଗାଟିଏ ବିଣ ଷଭାବଣର ସ୍ଥାପିୟ କରନି୍ତ ଆଉ ୟାକ ୁଣପାଷିୟ କରନି୍ତ। 

 

ଆପେଙ୍କର ମଧ୍ୟଣର ନବଦ୍ୱୀପ କଏି ର୍ଯାଇଛନି୍ତ? ହ!ଁ ଣୟଣବ ଆପେ ଣଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଣକମିୟି ସ୍ମରେ କରୁ ଥଣିେ...ଗହୃସ୍ଥ 

ଣବ ଣର କିମ୍ବା ସନୋସ ରୂପଣର? ସନୋସୀ ଣଗୌର ଆମର ଇଷ୍ଟ ନୁହନି୍ତ! ରୂପଣଗାଣସଇଙଁ୍କର ଇଷ୍ଟ ବିବାହୟି ଣଗୌର। 

ଣଗୌରଙ୍ଗମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନି୍ତ- େକ୍ଷ୍ମୀପି୍ରୟା ଆଉ ବିଷେ୍ପିୁ୍ରୟା। ଆମର ଇଷ୍ଟ ବିବାହୟି ଣଗୌର ଅଟନି୍ତ। ପ୍ରୟିରାତ୍ରୀ 



 

 

ଆଣମ କୀତ୍ତନ୍ ପଶ୍ଚାୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାିଂଗଣର ଶ୍ରୀବାସଅଙ୍ଗନଣର  ୟନ କରନି୍ତ ଆଉ ସକାଣଳ ୟାଙୁ୍କ ଉଣଠଇ ଣସବା କରନି୍ତ। 

ପ୍ରୟିଦିନ ୟାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥାନ ଣଫରି ପ୍ରସାଦଣସବା କରନି୍ତ ଆଉ ଭାଗବୟର ପାଠ କରନି୍ତ। ଣୟଣବ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବଣର ଜାେନ୍ତୁ: 

ଣଗୌରାଙ୍ଗମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଚ୍ଚନ୍ା ଆଣମ ଣକମିୟି କରନି୍ତ? ଆଉ ଆମର ଣଗୌର କିଏ? ଆମର ପ୍ରାେଣଗୌରାଙ୍ଗ ଗହୃସ୍ଥଣଗୌର 

ଅଟନି୍ତ, ସନୋସୀ ଣଗୌର  ନୁଣହ।ଁ 

 

ଆଜ ିପାଇ ଁଏୟିକି ହ।ି 

ହସର କୃଷ୍ଣ! 

 


