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ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ! 

ଆଜ ିଉତ୍ସବ ଅଟେ … ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଅଟେ.. 

ର୍ଗବତୀ… 

ପରାଶକି୍ତ… 



 

କୃଷ୍ଣସ୍ବରୂପା…. 

କୀତିଦା କୁମାରୀ…. 

ବୃଷର୍ାନୁଦୁଲାରୀ…. 

ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର..! 

 

ଆପଣଙୁ୍କ ହାଦିକ ଅରି୍ନନ୍ଦନ ଟେ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ ିମଙ୍ଗଳମୟ ଦିବସଟର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଟହାଇଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟଟର କିଛି 

ଶଣୁବିା କ.ୁ..ଟେ ପରାତତ୍ତ୍ଵ, ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ଵ...ୋହାଙ୍କ ବିଷୟଟର ଶଣୁବିା ପାଇ ଁସ୍ବୟଂ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଲାଳାୟିତ ରୁହନି୍ତ! 

 

ଟତଟବ ଆମକ ୁ ଏହା ଜଣା ଟହବା ଦରକାର, ଆମକ ୁ ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ ଠିକ ର୍ାବଟର ରୁ୍ଝିବାକ ୁ ଟହବ..ତାହାଟଲ ହ ିଆଟମ 

ରାଧାଷ୍ଟମୀର ଉତ୍ସବ ଠିକ ଦିଶାଟର ପାଳନ କରି ପାରିବା...ଆମକ ୁଜାଣବିା କୁ ଟହବ ଟେ ବାସ୍ତବଟର ରାଧାରାଣୀ କିଏ ଆଉ ମ ଁ ୁ

କାହିକଁ ିଏହ ିଉତ୍ସବଟର ସମି୍ମଳିତ? େଦି ଆଟମ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବା କୁ ଚାହାନି୍ତ, ତାହାଟଲ ଆମକ ୁସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବଟର ଜଣା 

ଟହାଇବା ଦରକାର ଟେ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ କିଏ, ରାଧାରାଣୀ କିଏ ଆଉ ବ୍ରଜସନୁ୍ଦରୀ- ଟଗାପୀମାଟନ କିଏ। ଏହ ିତତ୍ତ୍ଵ ଆମକ ୁସ୍ପଷ୍ଟ ଟହବା 

ଦରକାର। 

 

ଏହ ିପ୍ରବଚନ ନବର୍କ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଅଧକି ଲାର୍ଦାୟକ ନୁଟହ।ଁ 

 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ନିତୟ ଆନନ୍ଦ ରସ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ଵ, ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିମରିୂ୍ତ୍ତ, ରସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅେନି୍ତ। ଶ୍ରୀ କଷୃ୍ଣ ସ୍ବୟଂ ନିଜାନନ୍ଦରସର ଅସ୍ୱାଦନ 

କରନି୍ତ, ନିଜ ଆନଂଦର ମଧେୁଭୟର ପାନ କରନି୍ତ...ନିଜକୁ ଟପ୍ରମରୁପ ଟର ପ୍ରକେ କରି। ସତ୍-ଚିତ-ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ନିଜାନନ୍ଦକ ୁ

ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ରାଧାଙ୍କ ରୂପଟର। ରାଧାରାଣୀ ଟପ୍ରମ-ବିଗ୍ରହ-ରୂପ ଅେନି୍ତ...ଟପ୍ରମର ସାକ୍ଷାତ ମରିୂ୍ତ୍ତ । ଏହ ି ଟପ୍ରମ 

ବାସ୍ତବଟର ଆନନ୍ଦର ସଘନ ରୂପ ଅଟେ। 

 

ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅରି୍ନ୍ନ, ଅଟର୍ଦୟ ଅେନି୍ତ। ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଟର କିଛି ଅନ୍ତର ନୁଟହ। େଦି ଆଟମ ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 

ଟକବଳ ଟର୍ୌତିକ-ଦୃଷି୍ଟଟର ଟଦଖବିା ତାହାଟଲ ଟକଟବ ବି ତାଙୁ୍କ ବୁଝି ପାରିବାଟର ଅସକ୍ଷମ ରହବିା। ସ୍କନ୍ଦ ପରୁାଣ କଟହ: 

 

ଆତ୍ମରାମସ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଧରୁ୍ବମ ଆତ୍ମାସି୍ତ ରାଧକିା | 

 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଆତ୍ମରାମ ଅେନି୍ତ...ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ! ଏହ ିକଥା ଧରୁ୍ବସତୟ, ଚିରକାଳୀକ ସତୟ ଅଟେ! 

ଟେମିତି ମତୁୃୟ ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ସତୟ, ଟସମିତି ଶ୍ରୀରାଧକିା ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା-ଏହା ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରମସତୟ! 

 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମାରାମ କାହିକଁ ିକହୁା ୋଇଛି? କାହିକଁନିା ଟସ ସଦା ନିଜ ଆତ୍ମାଟର, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧକିାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ରମଣ କରନି୍ତ। 

 

ଏଟବ ମ ଁ ୁକହଲିି ଟେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା କିଏ? ଶ୍ରୀରାଧା! ଆଉ ଟବଦ ଏହ ିବିଷୟଟର କଣ କୁହନି୍ତ? 

 

ଅହଂ ଆରାଧ୍ୟା ହୃଦୟା ଆତ୍ମରୂପେଣ ସ୍ଂସି୍ତଥା | 

 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ କୁହନି୍ତ: ମ ଁ ୁସ୍ବୟଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟଟର ଆତ୍ମରୂପଟର ନିବାସ କଟର। 

 

ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପରୁାଣ କଟହ ଟେ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅେନି୍ତ! 

 



 

ଟତଟବ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅରି୍ନ୍ନ ଅେନି୍ତ। ଅରି୍ନ୍ନ ଟହାଇ ବି ଟସ ଦୁଇ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଟହତୁ ରି୍ନ୍ନ ନିତୟବିଗ୍ରହ ଧାରଣ 

କରନି୍ତ। ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରନି୍ତ ପରାଶକି୍ତ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ। ଟସ ଦୁଇ ଅରି୍ନ୍ନ ଅେନି୍ତ। ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଆନଂଦ ଅଜଭନ ପାଇ ଁ

ବାହୟମଖୁୀ ହୁଅନି୍ତ ନାହି…ଁ ଟେମିତି ଜୀବ ହୁଏ। େିବ ଆନଂଦ ପାଇ ଁନିଜବାହାଟର ଟଖାଜି ଥାଏ..ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କରନି୍ତ ନାହି।ଁ 

 

ଆଉ ଏହ ିଟଗାପୀମାନ କିଏ? ବ୍ରଜସନୁ୍ଦରୀ? 

ଟସ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଵୃତି୍ତ ଅେନି୍ତ। ଟସ ଆହ୍ଲାଦିନ ିଶକି୍ତର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଫୁ୍ଲିଙ୍ଗ ଅେନି୍ତ ୋହା ଆନଂଦ ଶକି୍ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବାହାଟର 

ଉତ୍ରୁ୍ତ ହୁଅନି୍ତ...ଟସଇ ମାଟନ ହ ିବ୍ରଜସନୁ୍ଦରୀ ଟଗାପିଗଣ, ଟେ ସଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାମଧବଙ୍କର ଟପ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଭନ କରନି୍ତ। 

 

ଆହ୍ଲାଦିନ ିଶକି୍ତର ଲଟକ୍ଷ ଆଉ ଟକାେିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଵୃରି୍ତ୍ତ  ଅଟନକ ରୂପ ଧରି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଶ୍ରୀକଷୃଙ୍କର ଟସବାଟର 

ନିବୃର୍ତ୍ତ ଟହାଇ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦବଧଭନଟର ଲିପ୍ତ ରୁହନି୍ତ। ଟଗାପୀମାଟନ ଶ୍ରୀରାଧକିାଙ୍କର କାୟା-ବୁୟହ-ରୂପ - ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ବରି୍ଦ୍ତ 

ବୁୟହର ପ୍ରତିମରିୂ୍ତ୍ତ ଅେନି୍ତ। ବାସ୍ତବଟର ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ରାଧା ଅେନି୍ତ, ଶ୍ରୀରାଧକିା ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଅେନି୍ତ ଆଉ ଏହ ିସବୁ ବ୍ରଜଟଗାପୀ ଆହ୍ଲାଦିନ ି

ଶକି୍ତର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୃରି୍ତ୍ତ ଅେନି୍ତ। 

 

ଏହ ିଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଵୃରି୍ତ୍ତ ଟସହ ିକିରଣ ପରି ୋହା ରି୍ନ୍ନ-ରି୍ନ୍ନ -ସଖ,ି ମଞ୍ଜରୀ,ଦୂତି, ସହଚରି- ସ୍ବରୁପଟର ଉତ୍ରୁ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ଆଉ ସଦା 

ଶ୍ରୀରାଧାମଧବଙ୍କ ଅନନ୍ଦବଧଭନଟର ସତତ ନିମଜ୍ଜ ରୁହନି୍ତ। ଏହ ିସବୁ ବ୍ରଜସନୁ୍ଦରୀ ଟଗାପୀମାଟନ। ଟସଇ ଟକବଳ ଉପକରଣ 

ର୍ାଂତି। 

 

ବ୍ରଜସନୁ୍ଦରୀ ଟଗାପୀଗଣଙ୍କ ବିଷୟଟର ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ। ଟସଇ ମାଟନ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ବଚିତ୍ିର-ବକିାସ୍-ବଳିାସ୍ ଅେନି୍ତ। ବିଚିତ୍ର 

ମାଟନ ବହୁରଙ୍ଗ। ସମ୍ପଣୂଭ ରାଧାରାଣୀ ନୁଟହ, ଟକବଳ ତାଙ୍କର ଟଗାଟେଇ ଵୃରି୍ତ୍ତ... ଟେମିତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଟଗାଟେଇ ର୍ାବ ହ ି

ଏକ ସଖ,ି ମଞ୍ଜରୀ ଅଥବା ଟଗାପୀର ରୂପ ଟନଇ ଥାଏ। ଏହ ିପ୍ରକାରଟର ଅଟନକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଵୃରି୍ତ୍ତ ବ୍ରଜସନୁ୍ଦରୀ ଟଗାପିଙ୍କର ରୂପ 

ଟନଇ ଥାଏ। 

 

ଟେଟବ ପେଭନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦନି ିଶକି୍ତର ପ୍ରତିମରିୂ୍ତ୍ତ ଶ୍ରୀରାଧକିାଙ୍କ ଠାରୁ ଟପ୍ରମର ଟଗାେିଏ କଣକିା ମିଳ ିନ ଥାଏ, ଟକୌଣସି ବି ଜୀବ ପାଇ ଁ

ର୍ଗବାନଙ୍କ ଟସବା ଅପ୍ରାପୟ। 

 

ଆଟମ ଜୟଟଘାଷ କରନି୍ତ: ଜୟ ରାଟଧ, ଜୟ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଟଧ...କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ବାସ୍ତବଟର କଣ କରନି୍ତ? ଏହ ିକଥା ଆମକ ୁ

ର୍ଲ ର୍ାବଟର ଜଣା ଟହବା ଦରକାର; ଅନୟଥା ତାଙ୍କର ଟସବାନନ୍ଦଟର ଆଟମ ଟକମିତି ବୁଝିବା? 

 

ଆପଣ କିଏ? ରାଧାରାଣୀ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଆମକ ୁଏହ ିକଥା ଜାଣବିାର ଅଛି। 

 

ସଖମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଟର ବି ଶ୍ରୀରାଧକିାଙ୍କର ପ୍ରତି ରି୍ନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟହାଇ ଥାଏ- 

୦ କୃଷ୍ଣ ଟେହାଧକିା 

୦ ରାଧା ଟେହାଧକିା 

୦ ସମ ଟେହା 

ଟେଉ ଁମାଟନ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ଟବଶୀ ଟେହ କରନି୍ତ ଟସଇ ମାଟନ କୃଷ୍ଣ ଟେହାଧକିା। ଟେଉ ଁମାଟନ ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇ ଁ

ସମ ଟେହ ରଖନି୍ତ ଟସ ସମ ଟେହା ହୁଅନି୍ତ। ଆଉ ମଞ୍ଜରୀମାଟନ...ମଞ୍ଜରୀମାଟନ ରାଧା-ଟେହଧକିା ହୁଅନି୍ତ, ତାଙ୍କର ଟପ୍ରମ 

ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧକି ଟହାଇ ଥାଏ। ଆଉ ଏହ ି ମଞ୍ଜରୀ ର୍ାବର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ହ ି

ମହାପ୍ରରୁ୍ଙ୍କର ଅବତରଣ ଟହାଇ ଥଲିା। 

 



 

ମଞ୍ଜରୀମାଟନ ସଦା ନିଜ ଟେହ ରାଧାଙ୍କ ପାଇ ଁଅଧକି ରଖନି୍ତ। ଆମ ଟଗୌଡୟି ଟବୈଷ୍ଣବ ମାନଙୁ୍କ ସକାଟଳ ନିତୟ ସ୍ମରଣ କରିବା 

ଦରକାର ଟେ - ମ ଁ ୁକିଏ? କଣ ମ ଁ ୁଆତ୍ମା? ନା! ମ ଁ ୁରାଧା-ଟେହଧକିା..ଟମାର ଟପ୍ରମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାଧାଙ୍କ ପାଇ ଁଅଧକି ଅଟେ। ମ ଁ ୁ

୧୨ ବଷଭୀୟ ବାଳିକା! 

ସକାlଟଳ ଉଠିବା ଟବଟଳ ଆମକ,ୁ ଟଗୌଡୟି ଟବୈଷ୍ଣବ ମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ଟେ ହଟର- କୃଷ୍ଣର ଜପ କରୁଛନି୍ତ। 

ଆଉ ଟଶାଇବା ଟବଟଳ ଆମକ ୁକଣ ଧ୍ୟାନଟର ରଖବିା ଦରକାର? ମ ଁ ୁରାଧା-ଟେହାଧକିା! 

ଆଉ ଜାଗତୃ ଅବସ୍ଥାଟର କଣ ସ୍ମରଣ ଟହାଇବା ଦରକାର? ମ ଁ ୁରାଧା-ଟେହାଧକିା, ମ ଁ ୁରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସୀ! 

ଟତଟବ େଦି ଆଟମ ଏହ ିର୍ାବଟର ସଦା ରହବିା, ତାହାଟଲ ହ ିଆଟମ ସ୍ବପ୍ ନଟର ବି ଏହାର ଅନୁରୂ୍ତି କରି ପାରିବା। 

 

କଣ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଟସବା କରିବାକ ୁଇଛୁକ? କଣ ଆପଣ ଟସବା କରିବାକ ୁଚାହନିଁ୍ତ? ଏହ ିକାରଣ ପାଇ ଁଏଠାକ ୁ

ଆସିଛନି୍ତ? ହ ଁନା? ଟତଟବ ଆପଣଙୁ୍କ କିଏ ଟରାକଛିୁ? କିଏ ଆପରି୍ତ୍ତ କରୁଛି? କଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଥଟର ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି? 

ନା ତ! ଟତଟବ ଟସବା କରନ୍ତୁ ନା! ବାସ!୍ 

 

ଆପଣ ନିଜବିଚାରଧାରାଟର ଏଟତ ଟର୍ୌତିକ କାହିକଁ?ି ଆପଣ ଟକବଳ ଟର୍ୌତିକ ରୂପ ଟର କାହିକଁ ିର୍ାବନି୍ତ? ଆପଣ ଟସବା ପାଇ ଁ

ତତ୍ପର...ତାହାଟଲ ସଦା ଟର୍ୌତିକ ଟସବା କାହିକଁ?ି ଟେ ମ ଁ ୁଏଟବ ଖାଦୟ କିମ୍ବା ପଇସା-ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହ ି ଟସବା କରିବି! 

ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଟସବା ଏଟବ, ଏହ ିକ୍ଷଣଟର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ଁସମ୍ଭବ ଅଟେ। 

 

ଟତଟବ ଟର୍ୌତିକ ବିଚାରଧାରାରୁ ବାହାରକ ୁଆସନ୍ତୁ। 

ଆେଣ ପ ୌତକି ନୁହନ୍ତ…ି ଆେଣ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଆତ୍ମା ଆଟନ୍ତ!ି 

ଆେଣ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ! 

ଆେଙ୍କର ସ୍ମ୍ବନ୍ଧ ପ ୌତକି ପହାଇ ୋରିବ ନାହି ିଁ। 

ଆେଣ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ, ଆଉ ଅେଣଙ୍କର ସ୍ମ୍ବନ୍ଧ ବ ିଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଅପଟ। 

 

ଟେଟବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଗରୁୁ ଆପଣଙୁ୍କ ୫୦୦ ବଷଭୀୟ ଅଟଛଦୟ ମହାପ୍ରରୁ୍ଙ୍କ ପରମ୍ପରାଟର ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନି୍ତ, ଟସଟତ 

ଟବଟଳ ଟସ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ମଞ୍ଜରୀ ର୍ାବଟର ନିତୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରନି୍ତ। ଟସ ଆପଣଙୁ୍କ ସବୁ 

ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ମହାପ୍ରରୁ୍ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନି୍ତ। ଟେଟବ ଏହ ିଦୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଟସଟତ ଟବଟଳ ଟସଇ ସମ୍ବନ୍ଧର 

ସ୍ଥାପନା ହୁଏ ୋହା ପବୂଭରୁ ନ ଥଲିା...ଆଉ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆଟମ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଟସବାଟର ନିଵୃର୍ତ୍ତ ହୁଅନି୍ତ। ଟର୍ୌତିକ ି ବୁରି୍ଦ୍ 

ଛାଡ଼ନ୍ତୁ...ରାଧାରାଣୀ ଟର୍ୌତିକ ିତତ୍ତ୍ଵ ନୁହନି୍ତ! 

 

େଦି ଆଟମ ଟସବା କରିବାକ ୁଚାହତିଁ ତାହାଟଲ ଆମର ବିଚାର ଧାରା ଟର୍ୌତିକ ିକାହିକଁ?ି େଦୟପି ବିଗ୍ରହ-ଟସବା ଏହ ିପ୍ରକାରଟର 

ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଟମ ମାନସିକରୂପଟର ବି ଟସବା କରି ପାରିବା। 

 

ର୍କି୍ତରସାମତୃସିନୁ୍ଧଟର ବରି୍ଣ୍ଣତ ଟେ ଟଗାେିଏ ର୍କ୍ତ ନିଜ ଧ୍ୟାନଟର ଗରମ ଖୀରୀ ଅପଭଣ କେିବା ପବୁଭରୁ ତାର ତାପମାନ ଟଦଖବିା 

ପାଇ ଁଟସଥଟିର ଆଙୁ୍ଗଳ ିବୁଟଡଇ ଟଦଖଲିା...ଆଉ ତାର ଶରୀରର ଆଙୁ୍ଗଳ ିଟପାଡ ିଗଲା..କାହିକଁ?ି କାହିକଁ ିନା ମାନସିକ ଟସବା 

ହ ିବାସ୍ତବଟର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଟସବା। 

 

ନଜି ବଚିାରକ ୁପ ୌତକି କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ...ତାକ ୁପରାକ ିଦଅିନ୍ତୁ। 

ନଜି ସ୍ମ୍ବନ୍ଧକ ୁପ ୌତକି କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ… 

ପସ୍ ପମା ମା...ପ ୌତକି ମା...ପସ୍ ପମା ସ୍ତ୍ରୀ...ପ ୌତକି ସ୍ତ୍ରୀ...ପସ୍ ପମା ମିତ୍ର...ପ ୌତକି ମିତ୍ର.... 

ଆପମ କାହି ିଁକି ପ ୌତକି ସ୍ତରପର ଅଟକ ିଯାଇଛନ୍ତ?ି 



 

 

ରାଧାରାଣୀ ପରମ ସତୟ! ଟେମିତି ଆଟମ କୁହନି୍ତ ଟେ ଟସ ଟମାର ସାଙ୍ଗ...ଟସମିତି ହ,ି ରାଧାରାଣୀ ଟମାର ସ୍ବାମିନ.ି..ଟସ ଟମାର 

ଗରୁୁ ମଞ୍ଜରୀ, ଟସ ଲଳିତା ସଖ.ି..ଟସମାଟନ ସବୁ ଟମାର… ଟସମାଟନ ସତୟ...ଟସମାଟନ ଟର୍ୌତିକ ନୁହନି୍ତ...ଟସମାଟନ 

ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ! ଟତଟବ ଆପଣ ମାଟନ ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଟରାକୁଛି? 

 

ଆଉ ଟେମିତି ହ ିଆପଣ ସତ୍ପରମ୍ପରାଟର ଦୀକ୍ଷା ଟନଟବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିର୍ଦ୍ ମଞ୍ଜରୀ ସ୍ୱରୁପ, ଆପଙ୍କର ସିର୍ଦ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, 

ଆପଣଙ୍କର ନିତୟ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପ ଆପଣଙୁ୍କ ଗରୁୁଟଦବ ପ୍ରଦାନ କରିଟବ, ୋହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟସବାସକ୍ଷମ ଟହାଇ ପାରିଟବ। 

 

ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଟସବା କିଏ କରନି୍ତ? ଟସ ଜୀବଗଣ ଟେ ଏହ ିସଂସାର କୁ ଛାଡ ିଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଜଗତଟର ପ୍ରଟବଶ ନିଅନି୍ତ। ଟସବା କିଏ 

କରନି୍ତ?  ଟେଉ ଁମାଟନ ସଂସାରର ସବୁ ବିଷୟକ ୁତୟାଗ କରି ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଜଗତକୁ ଗମନ କରନି୍ତ! ଟକବଳ ଟସଇ ମାଟନ। 

 

ପତପବ ଆମକ ୁଏହ ିମଞ୍ଜରୀ  ାବ, ଏହ ି‘ଉନ୍ନତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସ୍’ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ୋଇ ିଁ କଣ କରିବାକ ୁେଡିବ? ଯାହା କିଛ ିବ ି

ଆଜ ିେଯଯନ୍ତ ଶଖିଛିନ୍ତ,ି ସ୍ବୁ କିଛ ି ୁଲିଯାନ୍ତୁ ! େଣୁ ିକଣ ଶଖିବିାର ଅଛ?ି ପସ୍ବାପର ପନୈେଣୁୟ! ଏହା ସ୍ଵୟଂ ମହାପ୍ର ୁଙ୍କର 

ଉପଘାଷ : 

 

ଅପତବ ପ ାେୀ ାବ କରି ଅଙ୍ଗୀକାର, 

ରାତ୍ରଦିପିନ ଚନି୍ତ ିକରି ରାଧା-କଷୃ୍ଣର ବହିାର।  (ପଚୈତନୟ ଚାରିତାମତୃ ମଧ୍ୟଳିଲା ୮. ୨୨୮) 

 

 

ପ ାେୀ ାବ ପ ୌତକି ିନୁପହ, ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଅପଟ! 

 

ଆମର ଆମ ମା ପାଇ ଁଟେଉ ଁମଟନାର୍ାବ ଅଛି, ଟସ କଣ? ଟସ ସବୁ ଟର୍ୌତିକ-ଟଦହ ସାଙ୍ଗଟର ଟୋଡ ିଟହାଇଛି। ଟେଟବ 

ଆପଣ ନିଜ ଟବାଉ କ ୁଟଦଖନି୍ତ, ତାଙ୍କର ଟଦହକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିନମ୍ର ର୍ାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ ଏହ ିସବୁ ଟକମିତିକା? ଟସଇ 

ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ତିୃଟର ସତଃସ୍ଥଳଟର ରୁହନି୍ତ। ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର ସ୍ମ୍ତୃ ିବନିଷ୍ଟ ପହାଇ ଯାଏ, ତାହାପଲ ସ୍ବୁ  ାବନା 

ପଲାେ ପହାଇ ଯିବ! େଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ତିୃ ଟଲାପ ଟହାଇ ୋଏ, ତାହାଟଲ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଟଶଷ! ପତପବ କଣ 

ଏହା ଆେଣଙ୍କର ଜୀବନ? ପକବଳ ସ୍ମ୍ତୃଖିଣ୍ଡ ମାତ୍ର? ଏହା ଆେଣଙ୍କର ଜୀବନ? ପକପତ ଶସ୍ତା ଆେଣଙ୍କର ଜୀବନ! 

ଏପତ ସ୍ାଧାରଣ? ଏହ ିସମ୍ତିୃଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖଟର ଥାଏ..ଆଉ ଆଟମ ଏଥଟିର ନିଜ-ଇଛାନୁସାଟର କିଛିବି ର୍ରି ପାରିବା। 

 

ନଜି ସ୍ମ୍ବନ୍ଧଙୁ୍କ ପ ୌତକି କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ...ଆେଣ ପ ୌତକି ନୁହ ିଁନ୍ତ!ି 

 

ଆଟମ ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଶଭନ ଅଟନକ ମନ୍ଦିରଟର କରନି୍ତ....ଲଳିତା-ବିଶାଖା ବି ଟସଇଠାଟର ଥାଆନି୍ତ। ଆଟମ ଲଳିତା-ବିଶାଖାଙୁ୍କ 

ଜାଣନି୍ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ-ର୍ାବ ରଖନି୍ତ ନାହି.ଁ..କିଛି ଅନୁର୍ବ କରନି୍ତ ନାହି.ଁ..କାହିକଁି? ଆମକ ୁ ଜଣା ଟହବା 

ଦରକାର ଟେ ରାଧାରାଣୀ କିଏ, ଲଳିତା କିଏ ଆଉ ବିଶାଖା କିଏ। ଲଳିତା ଆଉ ବିଶାଖା ତାଙ୍କର ପରମ-ଟପ୍ରଷ୍ଠ ସଖ ିମାଟନ େିଏ 

ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପରମପି୍ରୟ ଆଉ ଟଗାପନୀୟ ସଖ ିଅେନି୍ତ। 

 

ଆଜ ିମ ୁକିଛି ଏମିତିକା କହବିି ୋହା ଏହ ିରାଧାଷ୍ଟମୀପବଭ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଟତୟକ ଦିନକ ୁଆଜ ିପରି ସବିୁମଳ କରି 

ଟଦବ...ୋହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଟତୟକ ଦିନ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ମଟନଇ ପାରିଟବ। ଏହ ିଟମାର ଲକ୍ଷୟ । 

 

ଥଟର ରାଧାରାଣୀ ସଂଟକତକୁଞ୍ଜଟର ବିରାଜମାନ ଥଟିଲ...ସଂଟକତକୁଞ୍ଜ ମାଟନ ଟସଇ ଜାଗା ୋହା ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଟକଳିଲୀଳା 

ଟହବା ପାଇ ଁନିଦିଷ୍ଟ ଟହଇଛି। ଟତଟବ ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ଅରି୍ସାର-ଟବଶଟର, ପଣୁଭ ତତ୍ପରତା ସହତି ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଅଟପକ୍ଷା 



 

କରୁଛନି୍ତ...କରୁଛନି୍ତ...କରୁଛନି୍ତ...ଆଉ କରୁ କରୁ ଥକିଗଟଲ… କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଖବର ନାହି।ଁ ପଣୁ ି ଦୀଘଭସମୟ ପଟର 

ନାଗରରାଜ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ କୁଞର ପ୍ରଟବଶଦ୍ୱାରକ ୁ ଆସନି୍ତ।  ତାଙୁ୍କ ଟଦଖ ି ରାଧାରାଣୀ ମାନ କରି ବସିୋନି୍ତ...କାହିକଁନିା ଟସ 

ଲଳିତାସଖୀ ଦ୍ୱାରା ନିଦିଷ୍ଟ! ଲଳିତା ତାଙୁ୍କ ପବୂଭରୁ ହ ିକହ ିଟଦଇ ଥଟିଲ ଟେ “ଟେଟବ ଟସ ଆସିଟବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ସହଜଟର 

ଟପ୍ରମବାର୍ତ୍ତଭା କରିବ ନାହି।ଁ” ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଟକଟବବି ଲଳିତସଖଙି୍କର କଥା ୋଳନି୍ତ ନାହି।ଁ 

 

ଟତଟବ ରାଧାରାଣୀ ମାନ କରି ବସିଛନି୍ତ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ଟରାଷଟର କୁହନି୍ତ, “ଟହ ଶୟାମ! ଆପଣ ଏଠି କାହିକଁ ିପଧାରିଛନି୍ତ? 

ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣ ନୟନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନି୍ତ ଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟକଉ ଁସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ଁଅନୁରାଗ ବର୍ଦ୍ଭମାନ ଟହାଇଛି। କଣ ଏହା ଉଚିତ 

ଟହବ ନାହି ଁଟେ ଆପଣ ନିଜ ଟପ୍ରମିକା ପାଖକ ୁପନୁଃ ଚାଲି ୋଆନ୍ତୁ, ଟେଉଠଁ ିଆପଣଙୁ୍କ ଏଟତ ଆନନ୍ଦ ଆସଥୁଲିା? ଆପଣ 

ଟସଠିକ ିଚାଲି ୋଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହି।ଁ ଠିକ ଅଛି? ଏଟବ ୋଆନ୍ତୁ, ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହି!ଁ” ଏହ ି

ପ୍ରକାରଟର ରାଧଟିକ ମାନ କରି ବସିଛନି୍ତ… 

 

ଆପଣଙୁ୍କ ଟଗାେିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଟଦଉଛି ଟେ ଏହ ିମାନ ଟରାଧ ପରି ନୁଟହ କିମ୍ବା ଚିଡିଚଡିାପନ ବି ନୁଟହ ଟେମିତି ଆପଣ 

ଆପଣଙ୍କର ସ୍ବାମୀ-ପତୁ୍ରଙ୍କ ପାଇ ଁରଖନି୍ତ...ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଜଗତଟର, ଟଗାଟଲାକ ଟର, ସବୁ କିଛି ଟକବଳ ରସ ମାତ୍ର। ଆଟବଶ ପରି 

ଜିନିଷ ଟସଠାଟର ଟହାଇ ପାରିବ ନାହି.ଁ..ଆଉ ଏଠି ଟଲାକମାଟନ ଟରାଧରୁ ନିଜ ସ୍ବାମୀ-ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର କଥା କହବିା 

ଛାଡିଦଆିନି୍ତ। 

 

କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ କାହିକଁ ିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଟର ଟରାଶତି? ଟକବଳ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ମାନ-ରସର ଅସ୍ୱାଦନ କଟରଇବା ପାଇ.ଁ..ନିଜର ତୃପି୍ତ 

ପାଇ ଁନୁଟହ!ଁ 

 

ଆଉ ଟଗାପୀମାଟନ କିଏ? ଟସ ମାଟନ ଟପ୍ରମର ପ୍ରତିମରିୂ୍ତ୍ତ ! ଟତଟବ ଟପ୍ରମସ୍ୱରୂପା ଟଗାପିଗଣଙ୍କର ସବୁ କାମନା ଆଉ 

କମଭ...ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ପିଇବା, ତାଙ୍କର ଶଙୃ୍ଗାର… କାହାର ପ୍ରୀତ ିପାଇ?ଁ ଟକବଳ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଟଚାର ପାଇ!ଁ 

ଆଉ ଆଟମ କାହା ପାଇ ଁବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନି୍ତ? ଆମରି ପାଇ!ଁ ଆଟମ କାହିକଁ ିଗାଧାନି୍ତ? ଆମରୀ ପାଇ!ଁ ଆଟମ କାହିକଁ ିଖାଆନି୍ତ? 

କାହିକଁିନା ଆମକ ୁ ର୍ଲ ଲାଟଗ! କିନ୍ତୁ ଟଗାପୀମାଟନ ଟସମିତି ନୁହନି୍ତ...କାହା ପାଇ ଁ ଟସମାଟନ ସନୁ୍ଦରଶଙୃ୍ଗାର କରନି୍ତ? 

ଟସଇମାଟନ ଆରୂ୍ଷଣ, ହୀରାର ମାଳା, ରତ୍ନଜେିତ ନୁପରୁ, ପାେଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଛି ଧାରଣ କରନି୍ତ...କିନ୍ତୁ କାହିକଁ?ି ନିଜ ପାଇ ଁ

ନୁଟହ,ଁ ଟକବଳ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କ ପାଇ!ଁ ଟସମାଟନ େଦି ସ୍ୱାଶ ବି ନିୟନି୍ତ, ଟସୋ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇ!ଁ ଆପଣଙୁ୍କ କିଛି ଭ୍ରମ ନ ଟହଇ 

ୋଏ ଟସଇଲାଗି ଏହ ିଜିନିଷ ମ ଁ ୁକଥାର ମଧ୍ୟଟର କହୁଛି… 

 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ମାନରସର ଆସ୍ୱାଦନ ଟଦବା ପାଇ ଁରାଧାରାଣୀ ମାନ କରୁଛନି୍ତ। ରାଧାରାଣୀ ଟେଟବ ମାନର ସି୍ଥତିଟର ଅଛନି୍ତ ତ ଟପ୍ରମ 

ଟଗାଟେଇ ମଧରୁରୂପ ଟନଇ ଥାଏ...ଏହାର ଆସ୍ୱାଦନ ଆଉରି ବଢି ୋଏ। ର୍ଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇ ଁକିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା 

ଅସରଳ ନୁଟହ, କିନ୍ତୁ ଏହ ିଲୀଳା ମଧ୍ୟଟର, ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ଆହ୍ଲାଦିନିଶକି୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଅଗମୟ ଟହାଇ ୋଏ...ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ 

ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଦିଶ ୁ ଥାଏ। ଏଟବ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ମାନ କରୁଛନି୍ତ...ଆଉ ଆମର ଶୟାମ ପରୂା ପାଗଳ 

ଟହାଇୋଇଛନି୍ତ କିଟଶାରୀଜଙୁ୍କ ମାଧରୁୀ ଉପଟର! ଶୟାମ ପାଗଳପରି ଅନୁଟରାଧ କରୁଛନି୍ତ ରି୍ନ୍ନ-ରି୍ନ୍ନ ପ୍ରୟାସଟର...ତାଙ୍କ 

ସାମ୍ନାଟର ପ୍ରଣାମ କରିକ ିକହୁଛନି୍ତ, “ଟହ କିଟଶାରୀ! ମଟତ କ୍ଷମା କରି ଦିଅ! ମ ଁ ୁପ୍ରଣ ଟନଉଛି, ମ ଁ ୁଟକଟବ ବି ର୍ବିଷୟତଟର ଏହ ି

ରୁ୍ଲ କରିବି ନାହି.ଁ..େଦି ସତୟ କଟହ ତ ମ ଁ ୁଟକଟବ ବି ଟସଠାକ ୁୋଇ ନ ଥଲିି!” 

 

ଏହ ିପ୍ରକରଟର କୃଷ୍ଣ ଚାେୁକାରିତା କରନି୍ତ...ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇ ଁଅଟନକ ପ୍ରୟାସ କରନି୍ତ। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ନିଜ 

ମାନର୍ଙ୍ଗ କରନି୍ତ ନାହି।ଁ କାହିକଁନିା ଲଳିତାଜ ୁକହଛିନି୍ତ: ସାବଧାନ! ଟକୌଣସି ସି୍ଥତିଟର ରି୍ ମାନର୍ଙ୍ଗ କରିବୁନ!ି 

 



 

ଏଟବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦୟାର ଝାପ୍ସା ପାଇବା ପାଇ.ଁ..ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ଵ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ, ଟେ ସ୍ବୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ, ୋହାଙ୍କର ଦଶଭନ କଣ, 

ପଦଟରଣ ୁପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁବ୍ରହ୍ମା-ଶଙ୍କର ଟକାେି-ଟକାେି ବଷଭ ଧରି ତପସୟା କରନି୍ତ...କିନ୍ତୁ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ବି ଉପଲବ୍ଧ ିକରନି୍ତ 

ନାହି.ଁ..ଟସହ ିପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ଵ କଣ କରୁଛନି୍ତ? ଟସଇ ପରମ ୍ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛିଡା ଟହାଇ ୟାଞ୍ଚନା କରୁଛନି୍ତ...ଆଉ ଆଟମ ମଞ୍ଜରୀମାଟନ 

ତାଙ୍କ ନିକେ ଛିଡା ଟହଇଛନି୍ତ...ଆଉ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଆମକ ୁଇସାରା କରନି୍ତ କୁଞ୍ଜବାହାରକ ୁଆସିବା ପାଇ.ଁ..ଆଉ ତାଙୁ୍କ ବାହାର 

ଆସିବା ପାଇ ଁକୁହନି୍ତ। ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ପଣୂଭ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ଟେ ମଞ୍ଜରୀମାଟନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅତିପି୍ରୟ ସଖ ିଅେନି୍ତ...ଆଉ ତାଙ୍କର 

ପ୍ରାଥଭନା େଦି ମଞ୍ଜରିଗଣ ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ କହଟିବ, ତାହାଟଲ ଟସ ଟକଟବବି ଅସ୍ବୀକାର କରିଟବ ନାହି ଁ .. ଟେମିତି ଆଟମ କୁହନି୍ତ 

ଟେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିକାେଭୟ କରାନ୍ତୁ, ଏୋ ସଫଳ ଟହବ! 

 

ଟତଟବ କୃଷ୍ଣ ଆମ ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କ ଆଟଗ କରବଧ ଟହାଇ ବିନମ୍ର ପ୍ରାଥଭନା କରନି୍ତ କିଟଶାରୀଜଙୁ୍କ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇ।ଁ ନିଜ 

ତରଫରୁ ଆମକ ୁ ପ୍ରାଥଭନା କରିବାର ରି୍କ୍ଷା ମାଗନି୍ତ! ଏହି ରାଧା-ଦାସୟମର୍ ଜୟ ଟହଉ! ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରରୁ୍ଙ୍କ ଜୟ ଟହଉ! 

ମଞ୍ଜରୀ-ର୍ାବର ପରମପ୍ରଟଦୟର ଜୟ ଟହଉ!ଟସ ଅନୟ ଟଲାକଙ୍କ ଆଟଗ ୋଚନା କରନି୍ତ ନାହି.ଁ..ଟକବଳ ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କ 

ସମମ୍ଖୁଟର! ଟସଇ ର୍ଗବାନ ଟେ ଅଟନକ-ଟକାେି-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ନାୟକ, ୋହାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଟରାଧରୁ ସ୍ୱୟଂ କାଳ ଆଉ ସମୟର ଗତି 

କମ୍ପିତ ଟହଇ ୋଏ...ୋହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ପବନ ବହୁଛି, ଟମଘ ବରସଛିୁ, ନିଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଜଗତର ନିମଭାଣ 

ଟହଉଛି..ଟସଇ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ, କରବଧ ମଞ୍ଜରୀମାନଙ୍କ ଆଟଗ ପ୍ରାଥଭନା କରୁଛନି୍ତ...କାହିକଁ?ି କାହିକଁିନା ଟସ ଜାଣନି୍ତ ଟେ 

ନିଜ ଟପ୍ରମପାଶ ଦ୍ୱାରା ଟସ ଟକଟବ ବି ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ ପନୁଃ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ପାରିଟବ ନାହି…ଁ 

 

ଆଟମମାଟନ ଆମର କାେଭୟ ଟହବା ପାଇ ଁ କାହା ନିକେକ ୁ ୋଆନି୍ତ? ର୍ଗବାନଙ୍କ ନିକେକ!ୁ ଆଉ ଏହଠିି, ର୍ଗବାନ ନିଜ 

କାେଭୟସିରି୍ଦ୍ ପାଇ ଁ କାହୁକ ୁ ଜାଛୁଛନି୍ତ? ଆମକ.ୁ..ମଞ୍ଜରୀମାନଙୁ୍କ! ମହାପ୍ରରୁ୍ଙ୍କ ଅବତରଣ ଏହ ି କାରଣରୁ ଟହାଇଥଲିା। ସ୍ୱୟଂ 

ର୍ଗବାନ ଆମ ଆଟଗ ପ୍ରାଥଭନା କରୁଛନି୍ତ, ରି୍କ୍ଷା ମାଙୁ୍ଗଛନି୍ତ, ୋଚନା କରୁଛନି୍ତ...ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁଛନି୍ତ? ଏହତି ପରମ 

ଉପହାର...ଅନାପିତ-ଚରୀମ-ଚୀରାତ… ପବୂଭଟର ଟକଟବ ବି ଦିଆ ୋଇ ନ ଥଲିା! 

 

ମଞ୍ଜରୀ ମାଟନ ରାଧାଙ୍କର ‘ଅରି୍ନ୍ନ ଟଦହ, ଅରି୍ନ୍ନ ପ୍ରାଣ’ ଅେନି୍ତ। ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଜାଣନି୍ତ ଟେ େଦି ମଞ୍ଜରୀମାଟନ ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ 

‘ଠିକ ଅଛି ସ୍ବାମିନିଜ,ୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରି ଦ ିୟନ୍ତୁ’, ଟତଟବ ରାଧକା ଟକଟବ ବି ମନା କରିଟବ ନାହି…ଁ 

 

ଏହ ିପ୍ରାଥଭନାଞ୍ଜଳ ିଶଣୁ ିଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଟଦଖ ିମଞ୍ଜରୀମାଟନ ଆଉ ସହ ିପାରିଟଲ ନାହି।ଁ ଆପଣ ର୍ାବି ପାରୁଛନି୍ତ 

ଟେ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗଟର ୋଚନା କରୁଛନି୍ତ? ମଞ୍ଜରୀ ଆଉ ସହ ିପାରିଲା ନାହି.ଁ..ମାଟନ ମ ଁ ୁସହ ିପାରିଲି ନାହି.ଁ..ତ ଆଟମ 

କୁହନି୍ତ, “ଟହଉ କୃଷ୍ଣ! ଠିକ ଅଛି! ବାସ!୍ ଟମାଟତ ଟଦଖବିାକୁ ଦିଅ..ଆପଣ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ ..ଟେଟବ ପେଭୟନ୍ତ ମ ଁ ୁକହବିି ନାହି,ଁ କୁଞ୍ଜଟର 

ପ୍ରଟବଶ କରନ୍ତୁ ନାହି।ଁ” 

 

ପଣୁ ି ଆଟମ ମଞ୍ଜରୀମାଟନ କୁଞ୍ଜକ ୁ ୋଇ ରାଧାରାଣୀଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ, “ଟହ ରାଧଟିକ! ଆପଣ ମାନ ଧରିକି କାହିକଁ ି ବସିଛନି୍ତ? 

ଅନୟକାଟଳ ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଟୟାଗ ସହ ିପାରନି୍ତ ନାହି.ଁ..ନଷିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଲୁହ ଗଡାନି୍ତ...ଆଉ ଏଟବ ଟସ ଆସି 

ୋଇଛନି୍ତ ତ ଆପଣ ମାନ ଧରି ବସିଛନି୍ତ...ତାଙୁ୍କ ବାହାଟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଟରଇଛନି୍ତ...କାହିକଁି?” 

 

ରାଧାରାଣୀ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ଟର୍େ କରିବା ପାଇ ଁଉତ୍ସକୁ...କିନ୍ତୁ ମିଳୁନହାନି୍ତ...କାହିକଁ?ି କାରଣ ଟେ ତାଙ୍କର ଟଗାଟେଇ ନ ଁା 

‘ଲଳିତା-ରି୍ତି-ମାନିନୀ’ ଅଟେ...ମାଟନ ଲଳିତାଙ୍କ ର୍ୟରୁ ଟସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଟର ଟରାଷିତ। ତାଙ୍କର ସଂଟକାଚ ଲଳିତାଜଙୁ୍କ ପାଇ।ଁ 

େଦୟପି ଲଳିତା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଅେନି୍ତ, ତାଙ୍କର କାୟା-ବୁୟହ-ସ୍ବରୁପ, ବିଶାଖାଙ୍କ ପରି...କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 

ରସାସ୍ୱାଦନ ପାଇ ଁରି୍ନ୍ନ ଅଟେ। 

 



 

ବାସ୍ତବଟର ଏକ ରସ ବିଦୟମାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିସ୍ୁ ତି ତିନି ରୂପଟର ଟହାଇଛି...ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏକ ରସ ରୂପ, 

ରସର ପ୍ରତିମରିୂ୍ତ୍ତ। ରସ ସ୍ବରୁପ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ତିନି ରୂପଟର ବିସୃ୍ତତ କରିଛନ୍ତୁ: 

 

୦ ଆସ୍ବାଦୟ ରୂପ- ୋହାର ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ 

୦ ଆସ୍ୱାଦକ ରୂପ- ଟେ ଅସ୍ୱାଦନ କରି ଥାଏ 

୦ ଆସ୍ୱାଦ ରୂପ- ଟେଉ ଁଅସ୍ୱାଦନର ବିଷୟ 

 

ଟେ ଆସ୍ୱାଦୟ, ଟସ ହ ିଅସ୍ୱାଦକ...ଆଉ ଟସ ନିଜକ ୁହ ିଅସ୍ୱାଦନ କରି ଥାଏ...ଆଉ ମଞ୍ଜରୀମାନଟର, ଟସ ହ ିରାସର ଅସ୍ୱାଦଟନ 

ପରିୂ୍ତ୍ତ କରି ଥାଆନି୍ତ। ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ସ୍ବୟଂ ହ ିଆସ୍ୱାଦକ ଆଉ ଟସ ହ ିଆସ୍ୱାଦୟ ତତ୍ତ୍ଵ ..ଆଉ ଟେ ଆସ୍ୱାଦ, ଟସ ରି୍ ସ୍ବୟଂ କୃଷ୍ଣ! ତାଙୁ୍କ ଛାଡ ି

ଆଉ କିଛିର ଅସି୍ତତ୍ ବ ନାହି:ଁ 

 

ଏପକା ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ଵତିୀୟ ନାସି୍ତ  || (ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତୂ୍ର) 

ଟକବଳ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ତାଙୁ୍କ ଛାଡ ିଆଉ କିଛି ବିଦୟମାନ ନୁଟହ!ଁ 

 

ଟତଟବ ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କ ରୂପଟର ସ୍ବୟଂ ରାଧାରାଣୀ ହ ିଅଛନି୍ତ… କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ୱାଦନ ବର୍ଦ୍ଭନ ପାଇ ଁପ୍ରକୃତି ରି୍ନ୍ନ ଅଟେ। 

 

ଟତଟବ ଲଳିତଙ୍କ ର୍ୟରୁ ରାଧାରାଣୀ ମାନ ର୍ଙ୍ଗ କରୁନାହାନି୍ତ। ମଞ୍ଜରୀ ଜାଟଣ ଟେ ଠାକୁରଜ ୁ ମିଳନ ପାଇ ଁତତ୍ପର...ଆଉ 

ରାଧାରାଣୀ ବିରହ ଅଗି୍ନଟର ପୀଡ଼ିତ… କିନ୍ତୁ ଟେଟବ ପେଭନ୍ତ ଲଳିତାସଖ ିଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଟଦଟବ ନାହି,ଁ ତାଙ୍କର ମିଳନ ଅସମ୍ଭବ.. 

ଟତଟବ ଆଟମ ମଞ୍ଜରୀମାଟନ ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କର କୁଞ୍ଜକ ୁଗମନ କରନି୍ତ...ଆଉ ଲଳିତଜକୁୁ ଟଦଖକିି କୁହନି୍ତ, “ଟହ ଲଳିଟତ! 

ଆପଣ ଏଟବ ପେଭନ୍ତ ଏହ ିକୁଞ୍ଜଟର ବସିଛନି୍ତ?” ଲଳିତଜ ୁପଚାରନି୍ତ, “କାହିକଁ?ି କଣ ଟହଲା? କୁହ!” ତ ଆଟମ କୁହନି୍ତ, “ଆପଣ 

ସ୍ବାମିନିଜଙୁୁ୍କ ଆଟଦଶ ଟଦଇଛନି୍ତ ଟେ ଠାକୁରଜଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ନ ମିଳନ୍ତୁ। ଟସ ଦୁଇଜଣ ଟକଟତ ତତ୍ପର ଅଛନି୍ତ..ଆଉ ସ୍ବାମିନି 

ବିରହଜ୍ୱାଳାଟର ସଂଦଗ୍ଧ..ଆଉ ଆପଣ ଏହଠିି ଏଟକଲା ବସିଛନି୍ତ! ଆପଣଙ୍କର ଗାରିମାକ ୁସମ୍ମାନ ଟଦଇକିନ ିଟସ ଏଟବ ପେଭନ୍ତ 

ଠାକୁରଜଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ମିଳି ବି ନାହାନି୍ତ...ଆପଣ କୃପୟା ତାଙୁ୍କ ମାନ-ର୍ଙ୍ଗର ଆଟଦଶ କରନ୍ତୁ...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ତାକ ିତାଙ୍କର ମିଳନ 

ଟହାଇ ପାଟର।” ଟତଟବ ମଞ୍ଜରୀ ଏହି ପ୍ରକାରଟର ଶୟାମା-ଶୟାମଙ୍କର ମିଳନ ସମ୍ଭବ କରି ଥାଆନି୍ତ। 

 

ଆଟମ ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପଜୂା ଟବଦି ଉପଟର କରନି୍ତ...ଆମକ ୁଜଣା ଟହବା ଦରକାର ଟେ ଲଳିତସଖୀଙ୍କ 

ର୍ାବ କଣ, ତାଙ୍କର ରାଧାରାଣୀକ ସାଥଟିର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଟକମିତି ଟସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ବୟବହାର ରଖନି୍ତ..ତାହାଟଲ ହ ି

ଟକବଳ ଆଟମ ଠିକ ର୍ାବଟର ଲଳିତା ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଟସବା କରି ପାରିବା। ଟତଟବ ହ ିଆଟମ ର୍କି୍ତମାଗଭର ସହ ିଲାର୍ 

ଟନଇ ପାରିବା। ଆମକ ୁଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଜଗତର ରାଗଗତିବିଧରି ସମ୍ପଣୂଭ ଜ୍ଞାନ ଟହବା ଦରକାର। 

 

ଆଟମ ଟସବାକାଟଳ ଟକଟତ ଜିନିଷ ଅପିତ କରି ଥାଉ...ଏଟବ ଆଟମ ସ୍ବାମିନିଜଙୁୁ୍କ ପାନ ଅପଭଣ କରନି୍ତ...ତ ତାଙ୍କର ର୍ାବାଟବଶ 

କଣ? ଟେଟବ ଆଟମ ତାଙୁ୍କ ପାନ ଦିଅନି୍ତ ଟତଟବ କଣ ଆଟମ କିଛି ଅଟଳଇଚ-ୋଇଫଳ ନିମିତ ସାଧାରଣ ପାନ ଦିଅନି୍ତ? ନା! 

ଏହେିା ହୁଏ ନାହି!ଁ ଟସଇ ପାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଦକ ଅଧରାମତୃ ଟପାଷିତ! 

 

ଟକଟବ ଟକଟବ କଣ ହୁଏ, ଟେ...ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ମିଳନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ..ଆଉ ସ୍ବାମିନ ିସଖମିାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର 

କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚଚଭାଟର ନିମଜ୍ଜ ଟହାଇ ୋଆନି୍ତ। କୃଷ୍ଣକଥା କିଏ କଟର? ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ! କାହା ସାଙ୍ଗଟର? ସଖମିାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର... 

ଟତଟବ ୋହା କିଛି ବି ଟସ ଅସ୍ୱାଦନ କରିଟଲ ତାହାର ପନୁରାସ୍ ବଦନ ପାଇ ଁଟସ ପଣୁ ିସଖମିାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ହାସ-ପରିହାସ ଦ୍ୱାରା 

ଅସ୍ୱାଦନ କରନି୍ତ। ଟତଟବ ରାଧାରାଣୀ କୁଞ୍ଜବିଳାସର ଆନନ୍ଦ ସଖୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ଅସ୍ୱାଦନ କରନି୍ତ। ସହସା, ମଞ୍ଜରୀ ପାନ-ଟସବା 

କରନି୍ତ..ଆଉ ଏହି ମହୂୁର୍ତ୍ତଭଟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ପାନଟର କିଛି ଅନ୍ତର ରଟହ ନାହି।ଁ 



 

 

ଟେଉ ଁପରିମାଣଟର ଟକହ ିକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ର୍ଲ ପାଏ, ତାହାର ଅନୁର୍ବ...ଟସହ ିପରିମାଣଟର ଟସ କୃଷଙୁ୍କ ଅନୁର୍ବ କଟର। ଆଉ 

ୋହାର ଟେଟତ ଟପ୍ରମ, ଟସ ଟସଟତ ହ ିକୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ଆନଂଦ ନିଏ। 

 

ପାନ ହ ିଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ...କିଛି ଟର୍ଦ ନାହି.ଁ..େିଟକ ର୍ାବନ୍ତୁ, ଅଟଗାଚର, ଅପ୍ରାପୟ୍ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ... ଟେମିତି ର୍ାବନ୍ତୁ ଟେ ଏକ ତରୁଣ ନିଜ 

ଟପ୍ରମିକାକ ୁମିଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି...ଆଉ ବହୁତ ବାଧାଙୁ୍କ ପାର କରି ତାକ ୁମିଳିଛି... ଟତଟବ ତାକ ୁଟକମିତି ଲାଗିବ? ଆହା! 

ଟସଇ ପରି...ଟସ ଏଟବ ହ ିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର କୁଞ୍ଜବିଳାସ କରିଛନି୍ତ...କିନ୍ତୁ ଦୁଲଭର୍ତା ଲାଗି...ଟସ ରୁ୍ଲି ୋଆନି୍ତ ଟେ… 

 

ପାନକ ୁଟଦଖ ିଟସ ର୍ାବନି୍ତ ଟେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଗଟଲ...ଟସ ପରୂା ଅରି୍ରୂ୍ତ ଟହଇ ପଡନି୍ତ ପାନକ ୁନିଜ ପାଖକ ୁଆସିବାର 

ଟଦଖକିିନ.ି..ଟସ ପାନର ଗନ୍ଧରୁ ପଣୁଭରୂଟପଣ ମଗୁ୍ଧ ଟହଇ ପଡନି୍ତ ...ଆଉ ସଖ-ିମଞ୍ଜରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ଟସବା ପାଇ ଁଅଛନି୍ତ। 

ଆଉ ଟସ ମାଟନ କଣ ଟଦଖନି୍ତ? ଟସ ଟଦଖନ୍ତୁ ଟେ ସ୍ୱମିନ ିଏହମିିତି ଢଙ୍ଗଟର ବସି ୋଆନି୍ତ ଟେମିତି ଠାକୁରଜଙୁ୍କର ପିଠ ିତାଙ୍କ 

ପିଠିକ ୁଲାଗିଛି! ଆଉ ଏହ ିମଦୁ୍ରାଟର ବିରାଜମାନ ଟହାଇ କିଛି ମନ୍ଦ-ମନ୍ଦ କହୁଛନି୍ତ। 

 

ଆଉ ଏହ ିଲୀଳା ଟକବଳ ପାନ ଖାଇବା ପଶ୍ଚାତ ହୁଏ। ଆଉ ଆଟମ ମଞ୍ଜରୀମାଟନ ଏହାର ର୍ରପରୁ ଅସ୍ୱାଦନ ନିଅନି୍ତ। 

 

ଟସଇଥ ିଲାଗି କୁହା ୋଏ ଟେ ଟେମିତି ହ ିସାଧକ ରାଧାରାଣୀଙ୍କସାଙ୍ଗଟର ନଜି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁର୍ବ କରିବାକ ୁଲାଗି ଥାଏ, ତାକ ୁ

ଏହ ିଜଗତର ବାସ ଦୁଷ୍କର ଲାଗି ଥାଏ। ଟସ ଟକବଳ ପ୍ରାଥଭନା ଉପଟର ପ୍ରାଥଭନା କରିଥାଏ, “କୃପା କରି ଟମାଟତ ନିଜ ଟସବାଟର 

ଲଗାନ୍ତୁ! ଟମାଟତ ଏହ ିସଂସାରରୁ ଟନଇ ୋଆନ୍ତୁ। ଟମାଟତ ଆଉ ଏଠ ିରହବିାର ଇଛା ନାହି।ଁ କୃପା କରି ମଟତ ଟନଇ ୋଆନ୍ତୁ। 

ଟହ ରାଧଟିକ! ଟମାଟତ ନିଜ ଟସବାଟର ନିମଜ୍ଜତି କରନ୍ତୁ!” 

 

ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ମମତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଟସବାର୍ାଵ ପରି ନୁଟହ…ଁ ସ୍ବାମିନ ି ପାଇ ଁ ଟପ୍ରମ ଅତିଶୟ ଅନୁରାଗ ଆଉ ଟେହ 

ପରିୂତ...ଅତିଶୟ ମମତା… 

 

ମଞ୍ଜରୀ ଲାଡ଼ଲି ଟହାଇ ଥାଏ...ଟେଟବ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ମଛିୂତ ଟହାଇ ୋଆନି୍ତ… କିମ୍ବା ରାଧା ଆଉ କଷୃ୍ଣ..ଟସ ମଞ୍ଜରୀଙୁ୍କ ଟଖାଜନି୍ତ। 

ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଟଗାପନୀୟ ଲୀଳାଟର ଟସ କାହାକ ୁଡାକ ିପାରିଟବ? ଟସ ତାଙ୍କର ଲାଡ଼ଲି ମଞ୍ଜରୀଙୁ୍କ ହ ିସ୍ମରଣ କରିଟବ। 

 

ଟତଟବ ଆପଣ ସନ୍ତମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ପାଇ,ଁ ମ ଁ ୁକରବଧ ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଭନା କରୁଛି ଟେ ଆପଣ ବିଚାରକ ୁ ଟର୍ୌତିକ କରନ୍ତୁ 

ନାହି.ଁ..ସମ୍ବନ୍ଧଟର ଟର୍ୌତିକ ଟହବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ...ଠିକ ଅଛି? 

 

ଆଟମ ଦୀକ୍ଷା ସମୟଟର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢ଼ି ନିୟନି୍ତ..କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର, ଗରୁୁ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ 

ସାଙ୍ଗଟର...ଦୀକ୍ଷାକାଲଟର ହ!ି ଦୀକ୍ଷା ଟନବା ହଟର-କୃଷ୍ଣର ଜପ କରିବା ଟଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରାଥମିକ କାେଭୟ ଅଟେ...ଆଉ ଦୀକ୍ଷା 

ଟକବଳ ୫୦୦ ବଷଭୀୟ ପରୁାତନ୍ ଶ୍ରୀମନମହାପ୍ରରୁ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବା ପରିବାରଟର ହି ଟନବା ଦରକାର। ଅନୟଥା ଆପଣ କିଛି ବି 

ବୂଝି ପାରିଟବ ନାହି,ଁ କିଛି ବି ଅସ୍ୱାଦନ କରି ପାରିଟବ ନାହି।ଁ 

 

ଟମାର ଆଶା ଟେ ଆଜ ି ରାଧାଷ୍ଟମୀର ଉପଟଦଶ ପଟର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟର ଲାର୍ ଟହବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ 

ରାଧାରାଣୀ, ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ, ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଆଉ ଗରୁୁମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଆଡୁକୁ ସଘନ ଟହାଇ ୋଉ। 

 

ଜୟ ଶ୍ରୀରାଟଧ! 

 

 


