କୃଷ୍ଣ-ତତ୍ତ୍ୱ ୧
ଆଜି ...ସର୍ଵଲ ୋକ ମଲେଶ୍ବର , ସଲବଵଶ୍ୱର, ସବଵୋତୀତ , ସର୍ଵମୟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ୍, ବିରୁଦ୍ଧ ଗୁଣ ଧମଵୋଶ୍ରୟ, ଅଖ ିଳରସୋମୃତ ସି ନ୍ଧୁ
, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ରୋଧୋନୋଥ , ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋକଟ୍ୟ ଦିବସ ଅଲଟ୍ |
ଏେି ଭୂତଳକୁ ....ଏେି ଭୂଲ ୋକକୁ ବିଲେଷ ରୂପଲର ଧନୟ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଆଭି ଭୋଵ ର୍ ଲେୋଇ ଥ ି ୋ |
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂଳତଃ ଲକମି ତି ଆମକୁ ଧନୟ କରି ବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି? ନିଜର ନିରୁପମ
ପ୍ରୋଣୀମୋତ୍ରକୁ ଆକଷି ତ କରି ବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି|

ୀଳୋ ଆଉ ନିରୁପମ ମୋଧୁରୀରୁ ସମସ୍ତ

ଏଲବ ମୁ ଯୋେୋ କେିବି ତୋକୁ ଧ୍ୟୋନପୂବକ
ଵ େୁଣନ୍ତୁ | ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଲପ୍ରମମୟୀ, ଲସୌନ୍ଦୟଵ ମୟୀ ଆଉ ମଧୁରମୟୀ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି |
ଠିକ ଅଛି ? ଏେି ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଲପ୍ରମମୟୀ, ଲସୌନ୍ଦୟଵ ମୟୀ ଆଉ ମଧୁରମୟୀ ଭଗବୋନଙ୍କର ଲଯଉ ଁ ଉପୋସନୋ ଅଲଟ୍, ଏେି
ଉପୋସନୋର ଲଯଉ ଁ ଭୋବ ଅଲଟ୍ , ଯଦି ଏେୋ େୃ ଦୟଲର ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ଲେୋଇ ଯୋଏ , ତ ପ୍ରୋଣୀର ଆନନ୍ଦର ଧୋରୋ ଅଖଣ୍ଡିତ ଲେୋଇ
ଯୋଏ ଆଉ ଲସ ଧନୟ ଲେୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ | ଲମୋଲତ ଜଣୋ ଅଛି ଲଯ ଏଲବ ଆପଣ ବୁ ଝି ପୋରି ଲ

ନୋେି ଁ| ଲକେି ବି ନୁ ଲେ |

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ?
ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଲପ୍ରମମୟୀ, ଲସୌନ୍ଦୟଵ ମୟୀ ଆଉ ମଧୁରମୟୀ...| ଏେି, ଏେି ଭଗବୋନ...ଆନନ୍ଦମୟୀ ଭଗବୋନ, ଲପ୍ରମମୟୀ
ଭଗବୋନ, ଲସୌନ୍ଦୟଵ ମୟୀ ଭଗବୋନ ଆଉ ମଧୁରମୟ ଭଗବୋନଙ୍କର ଉପୋସନୋର ଲଯଉ ଁ ଭୋବ ଅଲଟ୍ , ଯଦି ଏେୋ େୃ ଦୟଲର
ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ଲେୋଇ ଯୋଏ , ତ ପ୍ରୋଣୀର ଆନନ୍ଦର ଧୋରୋ ଅଖଣ୍ଡିତ ଲେୋଇ ଯୋଏ!
ଆଲମ ଜୀବ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି ..ଆଲମ କଣ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି? କଣ? ପ୍ରତିକ୍ଷଣ? ଲେୋଇ ୋ ଲବଲଳ କିମ୍ବୋ ଛିଡୋ ଲେ ୋ ଲବଲଳ? ଆଲମ କଣ
ଚୋେୋନ୍ତ୍ି? ଭଗବୋନ କଣ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି? ସଚ୍ଚିଦୋନନ୍ଦ ! ଯୋେୋ ବିକୁେୋ ଯୋଉଛି ତୋକୁ ଧ୍ୟୋନପୂବକ
ଵ େୁଣନ୍ତୁ ! ଏେୋ ନୁ ଲେ ଲଯ ଲଗୋଟ୍ିଏ
କୋନରୁ େୁଣଲ
ି

ଆଉ ବେୁ ତ ଥର େୁଣଲ
ି

ଲଯ ଲକେି ଲମୋଲତ ଭ

! ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ର ଅଲପକ୍ଷୋ କରନ୍ତ୍ି..."ଲସ" ଆନନ୍ଦ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି ! ଆପଣ କଣ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି?

ପୋଏ, ଲମୋଲତ ଲପ୍ରମ କଲର....ଆଲମ କଣ କେି ୁ ? ଲସ ଆନନ୍ଦମୟ, ଲପ୍ରମମୟ | "ଲସ" ଆନନ୍ଦମୟୀ

ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି , ଯୋେୋ ଆପଣ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି "ଲସ" ଲସଇୟୋ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ଯଦି ଏେି କଥୋ ବୁ ଝିପୋରୁଛନ୍ତ୍ି then the living entity will stop
running from pillar to post in search of happiness...ଲତଲବ ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ପୋଇ ଁ ଲଗୋଲଟ୍ଇ କକ୍ଷରୁ ଆଉ
ଲଗୋଲଟ୍ଇ କକ୍ଷ ଯି ବୋ ଛୋଡି ଲଦବ | କୋେିକିଁ ନୋ ଯୋେୋ ମୁ ଲଖୋଜୁଛି ଲସ ତ ଏେୋ େି ଁ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି !
ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଜୀବ ଏେି କଥୋ ନ ଜୋଣିବ ଲଯ ଭଗବୋନ କିଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କଣ , ତୋର ଜୀବନ ଲକବଳ ଲଗୋଲଟ୍ଇ ଗୁଞ୍ଜଳ
ଭଳିଆ େି ରେିବ | ସ୍ଵରଚିତ ଗୁଞ୍ଜଳ ! ଆପଣ କଣ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି? କଣ? "ଲସ" ଲସେି ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି! ଆପଣ କଣ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି? ଲସଇଟ୍ୋ
ବି"ଲସ" ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି! କଣ ସବୁ ସମସୟୋର ସମୋଧୋନ ଲେୋଇ ଗ ୋ? େ ଁ !
ଏଲବ ଏେୋ ଆନ୍ଦମୟ ଆଉ ଲପ୍ରମମୟ ଭଗବୋନଙ୍କର ପ୍ରୋପ୍ତି ଲକମି ତି ଲେୋଇ ଥୋଏ? ଯଦି ଏେି ଲପ୍ରମୋନନ୍ଦ ଭଗବୋନଙ୍କର
ଉପୋସନୋଭୋବ େୃ ଦୟଲର ସ୍ଥୋପି ତ ଲେୋଇ ଯୋଏ ତୋେୋଲ ..

ତାନି ଶର୍ବାଣୀ ସଂୟମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆସି ତ ମ୍ତପର |
ର୍ଶଶ ହି ୟସୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ତସୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ିତ || (ଗୀତା ୨.୬୧)
ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି .. ପ୍ରଜ୍ଞୋ...ପ୍ରଜ୍ଞୋ କଣ ? ବୁ ଦ୍ଧି! ବୁ ଦ୍ଧିଲର , ଚିତ୍ତଲର ଏେୋ ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ଲେୋଇ ଯୋଏ ଲଯ ଲସ ଲମୋଲତ ଦରକୋର ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି ,
ତୋେୋଲ

ପ୍ରୋଣୀର ଅନନ୍ତ୍ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ଵୋଦନର ଆକୋାଂକ୍ଷୋ ତତ୍ କ୍ଷଣ ପୁଣଵ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଆଉ ଏେୋ ପଲର ଲକଲବବି ଆଛୋଦିତ

େୁ ଏ ନୋେି ଁ | ଆପଣ କୁେନ୍ତ୍ି ନୋ ଲଯ ଏଲବ ମୁ ଦୁ ଖ ି ଅଛି ଆଉ ଏଲବ ସୁଖ ି ...ଆପଣଙ୍କର ତଥୋକଥ ିତ ଆନନ୍ଦ ଭଙ୍ଗ ଲେୋଇ ଯୋଏ |
କେିଙ୍କିଁ ନୋ ଲସ ତଥୋକଥ ିତ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଆନନ୍ଦ ଏକ ଏମି ତିଆ ବସ୍ତୁ ଅଲଟ୍ ଯୋେୋ ଥଲର ମିଳିବୋ ପଲର ଖଣ୍ଡିତ େୁ ଏ ନୋେି ଁ |
ଆଲମମୋଲନ ମନଲର ଏେି ସୁଖର ଜୋ

ବୁ ଣଛ
ି ନ୍ତ୍ି | ବଦ୍ଧ ଜୀବ ..., ମ ଁୁ ପ୍ରୋରମ୍ଭଲର କଣ କେିଥ ି ି ? ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର ଉପକୋର

କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋକଟ୍ୟ ଲେୋଇ ଥୋଏ!
ଏେି ବଦ୍ଧ ଜୀବ କଣ ଲେୋଇ ଥୋଏ? ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୋଲନ conditioned living entity..ଏଲବ ଏେୋ କଣ? ଲଯଉ ଁ ମୋଲନ ନିଜ
ସୁଖ ପୋଇ ଁ ସତ୍ତଵ

ଲଗଇ ଥୋଆନ୍ତ୍ି | ଏମି ତି ଲେୋଇ ଗଲ

ମ ଁୁ ଖୁସି ଲେୋଇ ଯି ବି ...ଲସଇମି ତି ଲେୋଇ ଗଲ

ମ ଁୁ ଖୁସି ଲେୋଇ ଯି ବି

...ଆଉ ଏମି ତି ଯଦି ନ େୁ ଏ ତ ଲମୋର ଖୁସି ଲ ୋପ ଲେୋଇ ଯି ବ | ଏେୋକୁ େି କୁେନ୍ତ୍ି conditioned living entity ବୋ ବଦ୍ଧ
ଜୀବ |
ଆଉ ମୁକ୍ତ ଜୀବ କିଏ? ଲଯୋଉମୋଲନ ଏେି ସବୁ ମି ଥୟୋ ଧୋରଣୋରୁ ମୁକ୍ତ ଥୋଆନ୍ତ୍ି | ଯୋେୋ ସତୟର ଧୋରଣୋ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଲସ ମୋଲନ
ତୋକୁ ଧୋରଣ କରି ଥୋଆନ୍ତ୍ି | ବୋସ୍ତବିକ ଧୋରଣୋ କଣ? ଭଗବୋନ ଆନନ୍ଦମୟ, ଲପ୍ରମମୟ ଆଉ ଲସୌନ୍ଦଯ୍ୟ
ଵ ମୟ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି |
ଆପଣଙ୍କର ଆଖ ି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କଣ ଲଦଲଖ? ଦୂ ରଦେଵନଲର, ରୋସ୍ତୋଲର, ମ ଲର ...ଆପଣଙ୍କର ଆଖ ି କଣ ଲଦଖ ିବୋ ପୋଇ ଁ
ଆତୁ ର? ସୁନ୍ଦରତୋକୁ | ଆଉ "ଲସ" ଲସୌନ୍ଦଯଵୟମୟ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ଆପଣ ଜୀବନଲର ଏମି ତି କିଛି ଚୋେୋନ୍ତ୍ି ଯୋେୋ ଆପଣାଂକର ମନକୁ
େରି ଲନବ | "ଲସ" ସର୍ଵମଲନୋେର ମଧୁରମୟ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି, ଆମରି ମନକୁ ପୁଣଭ
ଵ ୋବଲର ଆକଷି ତ କରି ଦିଅନ୍ତ୍ି | ଯୋେୋ ଆପଣ
ଚୋେୋନ୍ତ୍ି ଲସ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ଏେି କଥୋ ବୁ ଝିବୋର ଅଛି |
ଏଲବ କିଛି ଭକ୍ତମୋଲନ ଭୋବୁ ଥ ିଲବ ଲଯ ଆମକୁ ଟ୍ିକିଏ-ଟ୍ିକିଏ ବୁ ଝିବୋଲର ଆସୁଛି | ଆପଣମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର କିଛି ଭକ୍ତ ର୍ୃନ୍ଦୋର୍ନ
ଯୋଇ ଥ ିଲବ...ଲକଲବ ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ ଯି ବୋର ଅବସର ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇଛି ? ସଭି ଙ୍କୁ ଲେ ୋ ନୋେି ଁ ? ଆଛୋ, ମଙ୍ଗଳୋଲର କିଏ
ଉପସ୍ଥି ତ ଥ ିଲ ? ଟ୍ଣ୍ଡନଜି, କଣ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋ ଲଦଖ ି ଥ ିଲ ? ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ? ଅସମ୍ଭବ! ତ୍ରୀକୋଳଲର ଏେୋ
ଲେୋଇ ପୋରି ବ ନୋେି ଁ | ବସି ଯୋଆନ୍ତୁ |
ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳୋ ତ ନନ୍ଦ-ଯଲେୋଦୋ ବି ଲଦଖ ି ପୋରି ଲବ ନୋେି,ଁ ଲତଲବ ଏଇ ଟ୍ଣ୍ଡନ ସୋେୋବ କିମ୍ବୋ ଲକଉ ଁ ଦିଲ୍ଲିର୍ୋ ୋ ବୋ
ଆଲମରି କୋର୍ୋ ୋ ଲକମି ତି ସୋକ୍ଷୋତ୍କୋର କରି ପୋରି ଲବ? ଆପଣ ଜୋଣନ୍ତ୍ି ଲଯ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରତୀ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଇ ଥୋଏ?
ଆଲମ ଜୋଣିଛନ୍ତ୍ି ଲଯ ୪:୩0ଲର େୁ ଏ ...େୁଣଛ
ି ନ୍ତ୍ି ନୋ? ଲକଲବ ୪:00 ଲବଲଳ ..ଲକଉ ଁ ଲକଉ ଁ ର୍ୃନ୍ଦୋର୍ନ ମନ୍ଦିରଲର ୫:00
ଲବଲଳ ବି ଲେୋଇ ଥୋଏ..|
ଏେି ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଜୋଣିଛନ୍ତ୍ି? ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀଲର ଯୋଆନ୍ତ୍ି ତ ଜୋଣିଛନ୍ତ୍ି ଆପଣ କୁଆଲଡ
ଯୋଉଛନ୍ତ୍ି? ମାଂଗ ୋ ଆରତୀ ଯମୁନୋତଟ୍ବତ୍ତଵୀ ନିକୁଞ୍ଜଲର େୁ ଏ | ଲତଲବ କଣ ନିକୁଞ୍ଜଲର ନନ୍ଦବୋବୋ ଆଉ ଯଲେୋଦୋମୋ କୁ
ପ୍ରଲବେ ମି ଳିପୋରି ବ? ନିକୁଞ୍ଜଲର? ସଖୋଲଳ ୪:୩0ଲର? ଲସ ବିଳୋସ ଉପରୋନ୍ତ୍? ଅଧ ିକୋର ବି ଅଛି? ଲକଲବ ବି ନୁ େ ଁ !
ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ନିତୟ ମୋତୋ-ପି ତୋଙ୍କୁ ପ୍ରଲବେ ନିଲେଧ ଅଲଟ୍! ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତୟ ସଖୋ- ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ସୁବଳ,
ଲସ୍ତୋକକୃଷ୍ଣ, ଉଜ୍ଜ ୋଦି ସଖୋ ବି ଯୋଇ ପୋରି ଲବ ନୋେି!ଁ ଲତଲବ ମ ଁୁ ଆଉ ଆପଣ...ଆପଣ ଲକମି ତି ଚୋ ି ଗଲ ? ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳୋ କିଏ ଲଦଖ ି ପୋରି ବ? ଲକବଳ ସଖ ି-ମଞ୍ଜରୀ ମୋଲନ!
ସଖି ର୍ିନା ଏଇ ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି ନାହି ିଁହୟ |
ସଖି ଲୀଳା ର୍ିସ୍ତାରୀୟା, ସଖି ଅସ୍ଵାଦିୟା || (ଶ ୈତନୟ ରି ତାମ୍ୃତ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୦୩)
ସଖ ି-ମଞ୍ଜରି ମୋଲନ େି ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀଲର ଯୋଇ ପୋରି ଲବ | ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆମର ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଗୂଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେୋଇବ
ନୋେି ଁ ଲତଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆଲମ ତୋଙ୍କର ନିଜଜୋଗୋକୁ ଲକମି ତି ଯୋଇ ପୋରି ବୋ ? ସବୁ ଠୁ ଲଗୋପନୀୟ ଜୋଗୋ ଲକଉଠିଁ ? ନିକଞ୍ଜ
ୁ ! କଣ
ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭୋବଲର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲବେ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇ ପୋରି ବ ?
ଗୁରୁ ଲଯଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର-ଦୋନ କରନ୍ତ୍ି ଲତଲବ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ-ଜ୍ଞୋନ ବି ଦିଅନ୍ତ୍ି - ଲଯ ଆପଣ କିଏ ? ଭଗବୋନ କିଏ ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ତ ଭଗବୋନ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଏଇଠି କଣ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଆସି ଛନ୍ତ୍ି? ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମୋ-ରୁଦ୍ର ନିଜ କଳ୍ପନୋମୋତ୍ରଲର
ଆସି ପୋରି ଲବ ନୋେି ଁ , ଆପଣ ଏଇଠି କଣ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଆସି ଛନ୍ତ୍ି? ଯଦି ଲକେି କଲେ -'ମ ଁୁ ମଙ୍ଗଳୋ ଲଦଖ ିବୋକୁ ଆସି ଛି' ଆଉ
ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣ ତୋର ସମ୍ମଖ
ୁ ଛିଡୋ ଲେୋଇଛନ୍ତ୍ି ..ଆଉ ପଚୋରି ନିୟନ୍ତ୍ି - 'ତୁ ଲମ କିଏ? ଏ ସଖ ି, ଲତୋର ୟୁଲଥଶ୍ବରୀ କିଏ?' କଣ
ଉତ୍ତର ଲଦଲବ ଆପଣ?

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ - ' ଲକଉ ଁ ୟୁଥରୁ ତୁ ଲମ?' ଆମର ଯୁଲଥଶ୍ବରୀ କିଏ? ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ! ଲସ ପୁନଃ ପଚୋରନ୍ତ୍ି - 'ଲତୋର ଗୁରୁମଞ୍ଜରୀ
କିଏ ଲ ୋ ସଖ ି?' କିଛି ଜବୋବ ନୋେି ଁ | ଲତଲବ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନୋ ଲକେି ବି ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକୁଞ୍ଜଲର ଲେଉ ଥ ିବୋ ମଙ୍ଗଳୋଲର
ଉପସ୍ଥି ତ ଲେୋଇ ପୋରି ବ ନୋେି ଁ ...ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଲବେ କରୁଛନ୍ତ୍ି? କଣ ଲଦଖୁଛନ୍ତ୍ି ଆପଣ? ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ...ଆପଣ କଣ
ଭୋବୁ ଛନ୍ତ୍ି? କଣ ଲଦଖୁଛନ୍ତ୍ି? ବମଵୋ, େମଵୋ, ଟ୍ଣ୍ଡନ, ଅଗ୍ରୱୋ ..ଏଇ ମୋଲନ ଲକଲବ ବି ଲଦଖ ି ପୋରି ଲବ ନୋେି!ଁ ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ
କଣ ଭୋବିବୋର ଅଛି? ମୁ କିଏ? ମ ଁୁ ସଖ ି ଅଲଟ୍, ମଞ୍ଜରୀ ଅଲଟ୍ | ଲତଲବ େି ମ ଁୁ ମଙ୍ଗଳୋର ଦେଵନ କରି ପୋରୁଛି! ଆଉ ମଙ୍ଗଳୋ
ଲକଉଠିଁ ଲେଉଛି? ଯମୁନୋର ତଟ୍ଲର ସ୍ଥି ତ ନିକୁଞ୍ଜଲର ମଙ୍ଗଳୋ ଅରୋତୀକ ଲେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସଖ ି ସ୍ଵରୂପଲର
ରେିବୋର ଅଛି |
ଆଉ ଅପଣଙ୍କର ଦୃ ଷ୍ଟି ଲକମି ତିକୋ ଲେବୋ ଦରକୋର? ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲଯଲବ ଲଦଖନ୍ତ୍ି, ତ କିଛି ଭୋବନୋର ସୋଙ୍ଗଲର ଲଦଖନ୍ତ୍ି
ନୋ? ନିଜ ଝିଅକୁ ବି କିଛି ଭୋବଲର ଲଦଖନ୍ତ୍ି ? ନିଜ ମୋକୁ ଭି ନ୍ନ ଭୋବଲର ଲଦଖନ୍ତ୍ି? ଲତଲବ ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୋବ
ଲେବ ନୋେି ଁ ତ ଆପଣ କଣ ଲଦଖ ିଲବ ଆଉ ଲକଉ ଁ ଲସବୋ କରି ପୋରି ଲବ? ଆଉ ଭକ୍ତି ର ତୋତ୍ପଯଵୟ କଣ? ଲପ୍ରମମୟୀ ଲସବୋ!
ଲପ୍ରମ କରି ବୋ ପୂବର
ଵ ୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେବୋ ଦରକୋର | ଆଉ ଏେି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଆମର ଗୁରୁବର ସ୍ଥୋପି ତ
କରି ଥୋଆନ୍ତ୍ି | ଏେି ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ କିଛି ଲଛୋଟ୍ କଥୋ ନୁ ଲେ...ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳୋ ଲଦଖ ିବୋର ଅଛି!
ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚୋରି ପ୍ରକୋରର ମି ତ୍ର ଅଛନ୍ତ୍ି:
* ଲଗୋଟ୍ିଏ ସମୂେ ‘ସଖୋ’ ମୋନଙ୍କ ଅଲଟ୍
* ଏେୋ ପଲର ସୁେୃଦ ସଖୋମୋଲନ
* ପୁଣି ପ୍ରି ୟ ସଖୋ
* ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରି ୟ-ନମଵ-ସଖୋ
ଏଲବ ଲଯ ସୁେୃଦ ସଖୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି…., ଲସ ଚୋରି ପ୍ରକୋରର େୁ ଅନ୍ତ୍ି...ଲଗୋଟ୍ିଏ ପ୍ରକୋରର ସଖୋ ନିଜକୁ ଭଗବୋନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୋରୁ ବଡ
ମୋନନ୍ତ୍ି, ଭଗବୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କର ଟ୍ିଲକ ବୋତ୍ସ ୟ ଭୋବ ରେି ଥୋଏ | ଭଗବୋନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଲେୋଇ ଥୋଆନ୍ତ୍ି ନୋ? ଲଯମି ତି
ବଳଭଦ୍ର ! ଏେୋ ଲଯ “ତୁ ଲମୋଠୋରୁ ଲଛୋଟ୍!" | ଏମି ତି ଭୋବ ଯୋେୋଙ୍କର ଲେୋଇ ଥୋଏ ଲସ ସୁେୃଦ ସଖୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି |
ପୁଣି ଏମି ତି ସଖୋ ବି େୁ ଅନ୍ତ୍ି ଲଯ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୋରୁ ଲଛୋଟ୍ ମୋନିଥୋଆନ୍ତ୍ି, ଲତଲବ ତୋଙ୍କର ଭୋବଲର ଦୋସୟର ଗନ୍ଧ ଆସି ଥୋଏ |
ଆଉ ଲଗୋଟ୍ିଏ ସଖୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି - ପ୍ରି ୟ ସଖୋ! ଲସ କିଏ େୁ ଅନ୍ତ୍ି? ଏେି ମୋଲନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମୋନ ଲଦଖ ି ଥୋଆନ୍ତ୍ି | "ଏ ବସ, ଚୋ !
ଲ ୋଡୋ ବନ!" କୋେୋକୁ କେୁ ଛନ୍ତ୍ି ଲ ୋଡୋ ବନିବୋକୁ? ଯୋେୋର ଚରଣକମଳର ଧୂଳି ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ ବ୍ରହ୍ମୋ-ରୁଦ୍ର ଲକୋଟ୍ି ବଷଵର
ତପସୟୋ ପଲର ବି ପ୍ରୋପ୍ତ କରି ପୋରନ୍ତ୍ି ନୋେି!ଁ ଏମି ତି ଭଗବୋନଙ୍କୁ ଲସ କଣ କେୁ ଛନ୍ତ୍ି? "ଚୋ

ଲ ୋଡୋ େୁ ଅ!" ଆଉ ତୋଙ୍କୁ

ଲପ୍ରମପ୍ରଭୋର୍ରୁ ଲ ୋଡୋ ବନିବୋକୁ ପଡିଥୋଏ | କୋେିକିଁ ? କୋେିକିଁ ନୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ-ବେୟତୋ ସବୁ ଠୁ ଁ ଅଧ ିକ| ଭଗବୋନ ଭକ୍ତି ର
ବେୀଭୂତ ଲେୋଇ ଥୋଆନ୍ତ୍ି, ବୁ ଝିଲ ? ଲକଲବ ଆପଣ ଭଗବୋନ ନରସି ାଂେଙ୍କୁ କେି ପୋରି ଲବ ଲଯ 'ଚୋ

ଲ ୋଡୋ ବନ'? ଆପଣଙ୍କ

ମୁେଲର
ଁ ଲ ୋଡୋ ବନି ଯି ଲବ! ଭଗବୋନ ରୋମକୁ ଲବୋ ି ପୋରି ଲବ - 'ଲ ୋଡୋ ବନ'?
ଏଥ ି ୋଗି ମ ଁୁ ପୁବୁ ର
ଵ ୁ େି କେିଥ ି ି - ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଖ ିଳରସମୃତସି ନ୍ଧୁ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ଆପଣ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲଯଉ ଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରି ବୋକୁ
ଚୋେୋନ୍ତ୍ି, ଆପଣ କରି ପୋରନ୍ତ୍ି! କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତୁ ଟ୍ ଲେବୋ ଦରକୋର | ଅତୁ ଟ୍ ...ନକ ି ନୁ ଲେ | େୃ ଦୟରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ ଲେବୋ
ଦରକୋର | ଲସ ଆପଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରକୋରର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରି ବୋକୁ ଚୋେନ୍ତ୍ି, ଆପଣ 'େ ଁ '! ଲତଲବ କୁେନ୍ତୁ ...ଆପଣ
ଲକଉ ଁ ଭୋବଲର ପ୍ରତିଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତ୍ି? ଲକଉ ଁ ଭୋବଲର ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ଲେୋଇ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଵନ କରି ବୋକୁ ଚୋେନ୍ତ୍ି? ଯଦି ସଖୋ ବି
ଲେବୋକୁ ଚୋେନ୍ତ୍ି ତ ଠିକ ଭୋବଲର ଜୋଣନ୍ତୁ ଲଯ ଲକଉ ଁ ସଖୋ ଲେବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି |

ଆଉ ଲଗୋଟ୍ିଏ ପ୍ରକୋରର ସଖୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି - ପ୍ରି ୟନମଵ ସଖୋ | ଏେି ମୋଲନ କିଏ? ଏେି ମୋଲନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲଗୋପୀମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର
ଅତୟନ୍ତ୍ ଲଗୋପନୀୟ କଥୋ-ବୋତ୍ତଵୋ, ସମୋଗମ ଆଉ ଚିି଼ଠି ଆଦି ର ଆଦୋନ-ପ୍ରଦୋନ କରନ୍ତ୍ି | ପ୍ରି ୟନମଵ ସଖୋମୋନଙ୍କ କୋଯଵୟକଳୋପ
ସଖୋ, ସୁେୃଦ ସଖୋ କିମ୍ବୋ ପ୍ରି ୟ ସଖୋମୋନଙ୍କୁ ଜଣୋ ଲେୋଇ ନ ଥୋଏ, ଆଉ ଲସ ମୋଲନ ନିଜ ଭୋବଲର ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ଲେୋଇ ଥୋଆନ୍ତ୍ି |
ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲକବଳ ଲଗୋଟ୍ିଏ ପ୍ରକୋରର ଭୋବ ସ୍ଥୋପି ତ କରୋ ଯୋଇ ପୋଲର | ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ | ବେୁ ତ ଥର ଲ ୋକ
ପଚୋରନ୍ତ୍ି - "ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଲକମି ତି ଚୋ ି ଛି?" ଆପଣ ଜୋଣନ୍ତ୍ି କି ଭଜନ କଣ? କଣ ଆପଣ ଜୋଣନ୍ତ୍ି ଭଜନ କଣ? ଯଦି କିଏ
ଲକୋଡିଏ ବଷଵରୁ ମଙ୍ଗଳୋ-ଆରତୀ କରୁଛି, ଲତଲବ କଣ ଲସ ଭଜନ କରୁଛି? ଭଜନ ମୋଲନ ଲମୋର ଭଜନୀୟ ସୋଙ୍ଗଲର, ଯୋେୋର
ମ ଁୁ ଭଜନ କରୁଛି, ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲମୋର ଲଯଉ ଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ମୁ କରି ଥୋଏ | ଏେି କଥୋ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲର ଲଯ ଆପଣ
ଲକଉ ଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରି ବୋକୁ ଚୋେନ୍ତ୍ି, କିନ୍ତୁ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରି ବୋ ପଲର ଆପଣ ଲଯଉ-ଲଯଉ
ଁ
ଁ କୋଯଵୟ କରନ୍ତ୍ି- ମୋଳୋ,
ଅଧ୍ୟୟନ, ସୋଧୁସଙ୍ଗ, ଲସବୋ ଆଦି- ତୋକୁ ଭଜନ କୁେୋ ଯୋଇ ଥୋଏ |
ଲକବଳ ମଙ୍ଗଳୋଲର ଟ୍ଣ୍ଡନ, ଅଗ୍ରୱୋ , େମଵୋ,ରବି, ବମଵୋ, ଗୁପ୍ତ ଆଦିର ଛିଡୋ ଲେୋଇ ଯି ବୋ ଭଜନ ଲେୋଇ ନ ଥୋଏ! ବୁ ଝି ପୋରୁ
ଛନ୍ତ୍ି? ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡୋ ଲେବୋ ଦରକୋର ନୋେି..ଆପଣ
ଁ
ନିଜ ଭୋବ ସୋଙ୍ଗଲର ଛିଡୋ େୁ ଅନ୍ତୁ |ଏଥ ି

ୋଗି ଲଚୈତନୟ-ଚରି ତୋମୃତଲର

ମେୋପ୍ରଭୁ କେୁ ଛନ୍ତ୍ି -" ଅଲତର୍ ଲଗୋପୀ ଭୋବ କରି ଅାଂଗୀକୋର"! ଭୋବ ଅାଂଗୀକୋର କରି ବିନୋ ଆମର ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର
ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରି ପୋରି ଲବ ନୋେି ଁ ...ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁେୟତମ ନିକୁଞ୍ଜ- ୀଳୋ, ନିଭୃତ ନିକୁଞ୍ଜଲର ସ୍ଥୋନ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି
ଲତଲବ
ଅଶତଵ ମ୍ଞ୍ଜରି ଭାର୍ କରି ଅଂଗୀକାର |
ରାତ୍ରିଦଶ
ି ନ ନ୍ତ
ି ି କରି ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ର୍ିହାର ||
ସି ଦ୍ଧ ଶଦଶହ ନ୍ତ
ି ି କରି ତାହାଇ ଶସର୍ନ |
ସଖି ଭାଶର୍ ପାଏ ରାଧା-କୃଶଷ୍ଣର ରଣ || ( ଶ ତ
ୈ ନୟ- ରି ତାମ୍ୃତ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮,୨୨୯)
ନିକୁଞ୍ଜଲର ସ୍ଥୋନ ପୋଇବୋକୁ
ଁ
ଚୋେ?ଁ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁେୟତମରୁ ଗୁେୟତମ

ୀଳୋ ଲଦଖ ିବୋକୁ ଚୋେ?ଁ ଲତଲବ ଲକଉ ଁ ବୋସ୍ତବିକ

ମେୋପୁରୁଷଙ୍କ ଠୋରୁ ଦୀକ୍ଷୋ ଗ୍ରେଣ କରି ତୋଙ୍କସୋଙ୍ଗଲର ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରନ୍ତୁ | ଲଯଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ
ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଧନୋ-ଅଧ ିକୋର ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ | କଣ? ସୋଧନୋର ଅଧ ିକୋର? ଲଯ ଆପଣ ନିଜକୁ ମଞ୍ଜରୀ ମୋନିକରି ରୋଧୋକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲସବୋ କରି ପୋରନ୍ତ୍ି |
ଲତଲବ ସଖୋ ଚୋରି ପ୍ରକୋରର େୁ ଅନ୍ତ୍ି ... ଯଦି ଆପଣ ସଖୋ ବନିବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ , ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋଣିବୋକୁ ଲେବ ଲଯ ଲକଉ ଁ
ସଖୋ | ଆଉ ଯଦି ସଖ ି ବନିବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ ...କୁେନ୍ତୁ ଲଯମି ତି ମଞ୍ଜରୀ | ଲଯଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଵନ େୁ ଏ ଲତଲବ କଣ ସବୁ
ସଖୀମୋଲନ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଦୃ ଷ୍ଟିଲର ତୋଙ୍କୁ ଲଦଖନ୍ତ୍ି? ଯଦି ତୋଙ୍କର ଲଯୋଗପୀଠଲର ଦେଵନ ଲେଉଛି କିମ୍ବୋ ଲକଉ ଁ ଅନୟ ସ୍ଥଳଲର,
ଲତଲବ କଣ ସମସ୍ତ ସଖ ିବୃ ନ୍ଦ ଲକବଳ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଭୋବଲର ତୋଙ୍କର ଦେଵନ ପୋଆନ୍ତ୍ି?
ଲଯମି ତି ସଖୋ ବେୁ ତ ପ୍ରକୋରର େୁ ଅନ୍ତ୍ି, ଲସମି ତି ସଖ ିଗଣ ବି ବେୁ ତ ପ୍ରକୋରର େୁ ଅନ୍ତ୍ି :
* କିଛି ସଖ ି ମୋଲନ କୃଷ୍ଣଲେେୋଧ ିକୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି, ଯୋେୋଙ୍କର ରୋଧୋଙ୍କଠୋରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଲବେି ଲପ୍ରମ ଲେୋଇ ଥୋଏ |
* କିଛି ସଖ ି ସମ-ଲେେୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି , ଯୋେୋଙ୍କ ମନଲର ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସମୋନ ଲେେ ଲେୋଇ ଥୋଏ |
* କିଛି ସଖ ି ମୋଲନ ରୋଧୋଲେେୋଧ ିକୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି - ଏେୋ ସବୁ ମଞ୍ଜରୀ େୁ ଅନ୍ତ୍ି | ଏମୋନଙ୍କର ସବଵସ୍ଵ ରୋଧୋରୋଣୀ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି, ଏମୋନଙ୍କର
ପ୍ରୋଣ ରୋଧ ିକୋ! ବୁ ଝି ପୋରୁଛନ୍ତ୍ି ତ?

ଯଦି ଆପଣ ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରି ବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ , ସଖୋ ରୂପଲର ବି, ଲତଲବ ଲଯଉ ଁ ସଖୋ-ଭୋବର ସମ୍ବନ୍ଧ
ସ୍ଥୋପି ତ କରି ବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି ତୋର ଚିନ୍ତ୍ନ ରୋତି-ଦିନ କରି ବୋକୁ ପଡିବ...ମ ଁୁ ଭଗବୋନଙ୍କର ଏେି ରୂପଲର ସଖୋ ଅଲଟ୍ | ଆଉ ଯଦି ମ ଁୁ
ସଖ ି ଅଲଟ୍ ଲତଲବ ଲକଉ ଁ ରୂପ ଲର? କୃଷ୍ଣଲେେୋଧ ିକୋ, ସମଲେେୋ କିମ୍ବୋ ରୋଧୋଲେେୋଧ ିକୋ? ଲସଇ ରୂପଲର ଲମୋଲତ ଚିନ୍ତ୍ନ
କରି ବୋର ଅଛି ଆଉ ଲସଇ ଭୋବଲର ମୁ ମଙ୍ଗଳୋର ଦେଵନ କରି ବି |
ଲଯଉମୋଲନ
ଁ
ସମଲେେୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି, ଲସ ଦୁ ଇଙ୍କୁ ଲପ୍ରମଚକ୍ଷୁଲର ଲଦଖନ୍ତ୍ି | ଆଉ ଆମ ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କ ସବୁ ଧ୍ୟୋନ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଇ
ଥୋଏ? ଲକବଳ କିଲେୋରୀଜୁଙ୍କ ଆଡକୁ |
ଆଉ ସଖୋ?
ରାଧା-କୃଶଷ୍ଣର ଲୀଳା ଏହା ଅତି ଗୁଢତର |
ଦାସୟ-ର୍ାତ୍ସଳୟାଦି ଭାଶର୍ ନ ଶହାଏ ଶଗା ର || (ଶ ତ
ୈ ନୟ- ରି ତାମ୍ୃତ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୦୧)
ସଖୋମୋନଙ୍କୁ ଏେି

ୀଳୋର ଦେଵନ ଦୁ ଭ
ଵ ! ଲତଲବ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଦୃ ଷ୍ଟିଲକୋଣରୁ ଏେୋ ବଦ୍ଧଜୀବଙ୍କର ଭୋଗୟ ନନ୍ଦ-ଯଲେୋଦୋଙ୍କଠୋରୁ

ଅଧ ିକ, କୋେିକିଁ ନୋ ତୋଙ୍କୁ ନିକୁଞ୍ଜଲର ପ୍ରଲବେ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇଛି | ନୋଳିଲର ଭୋସୁଥ ିବୋ କଳିଯଗ
ୁ ର ଜୀବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକୁଞ୍ଜୀଳୋଲର ପ୍ରଲବେମୋନ ଲେୋଇ ଛନ୍ତ୍ି ! ଏଥ ି

ୋଗି ଏେି ଯୁଗକୁ ମେୋପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲପ୍ରମଦୋନଯୁଗ କୁେୋ ଯୋଇଛି | ସବୁ ଠୋରୁ ପତିତକୁ

ସଲବଵୋଚ୍ଚ ବସ୍ତୁ ନିଃସଲଙ୍କୋଚ ଲେୋଇ ପ୍ରଦୋନ କରି ଛନ୍ତ୍ି!
କିଛି ଦିନି ପୁବୁ ର
ଵ ୁ ଆଲମ ବ୍ରଜଲର ଥ ିଲ

| ଲସଲତଲବଲଳ ଏେି ମେୋେୟଙ୍କୁ ଲଗୋଟ୍ିଏ ସଙ୍ଘର ସନୟୋସୀ ମି ଳିଥ ିଲ ..ଆଉ ଲସ

ଲକୋଡିଏ-ତିରିେ ି ବଷଵରୁ ସନୟୋସୀ ଲେୋଇ ସୋରି ଲ ଣି | ଏେି ମେୋେୟ କେିଲ
ଲନଇ ସୋରି ଛି | ଆଉ ଲସ ସନୟୋସୀ ଆଙ୍କୁ କେିଲ

ଲଯ ମ ଁୁ ପୂଣର
ଵ ୂ ପଲର ରୋଧୋ-କୁଣ୍ଡର ଆଶ୍ରୟ

- "ମ ଁୁ ତ ଜୋଲଣ ନୋ ମ ଁୁ କଣ କରି ବି ..ଲକଲବ ମ ଁୁ ନିଜକୁ ସଖୋ ମୋନି ନିଏ,

ଲକଲବ ସଖ ି ମୋନି ନିଏ ଆଉ ଲକଲବ-ଲକଲବ ମଞ୍ଜରୀ ମୋନି ନିଏ | ଲତଲବ ଲମୋଲତ ଠିକ ଭୋବଲର ଜଣୋ ନୋେି ଁ ଲଯ ମ ଁୁ କିଏ |
କୋେିକିଁ ନୋ ଲମୋର ଗୁରୁ ନୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ |" ଲସ ସନୟୋସୀ ଏେୋ କୁେୁଥ ିଲ ...କିନ୍ତୁ ତୋଙ୍କର ଗୁରୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତ୍ି | ଆଉ ଏେି କଥୋ େୁଣି
ଲମୋର େୃ ଦୟ ଫୋଟ୍ି ଗ ୋ! ତିରିେ ି ବଷଵ ପଲର ବି ଲସ ଜୋଣିନୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ ଲଯ ଆରମ୍ଭ ଲକଉଠୋର
ଁ ୁ କରି ବୋର ଅଛି! ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ
ଜଣୋ ନୋେି ଁଲଯ ଆପଣଙ୍କର ଭୋବ କଣ, ଲତଲବ ଆପଣ ଭଜନଲର ଅଗ୍ରସର ଲକମି ତି ଲେୋଇ ପୋରି ଲବ?
ଆଲଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ, ପୁଣି ସୋଧୁସଙ୍ଗ, ପୁଣି ଭଜନକ୍ରିୟୋ, ପୁଣି ଅନଥଵନିବୃତ୍ତି, ପୁଣି ନିଷ୍ୋି ...ନିଷ୍ୋି କଣ? ନିଷ୍ୋି କଣ ଅଲଟ୍? ଭଜନଲର ନିଷ୍ୋି !
ପ୍ରଥଲମ ଭଜନ ଜୋଣିବୋ ଦରକୋର ନୋ, ତୋେୋଲ

େି ତ ନିଷ୍ୋି ଉଦ୍ଭତ ଲେୋଇ ପୋରି ବ! ଏଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆପଣ ନିଜ ଭୋବକୁ େି ଜୋଣି

ପୋରି ନୋେୋନ୍ତ୍ି, ତ ନିଷ୍ୋି ଅତି ଦୂ ରର କଥୋ! ଲପ୍ରମ କଥୋ ତ ଛୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ |
ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଆଲମ କିଛି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରି ପୋରି ବୋ,
ଶୟ ଯଥା ମ୍ାଂ ପ୍ରପଦୟଶନ୍ତ ତାଂ ତଶଥୈଵ ଭଜାମ୍ୀ ଅହଂ |
ମ୍ମ୍ ର୍ର୍ତ୍ବମ୍ାନୁ ର୍ର୍ତ୍ବଶନ୍ତ ମ୍ନୁ ଷ୍ୟ ପାଥବ ସଵବଶଃ || (ଗୀତା ୮.୧୧)
'ଲୟ ଯଥୋ ମୋାଂ ପ୍ରପଦୟଲନ୍ତ୍', ଲଯଉ ଁ ଭକ୍ତ ଲଯଉ ଁ ଭୋବନୋ ସେିତ ଲମୋର େରଣୋଗତ େୁ ଏ, ମ ଁୁ ଲସଇ ଭୋବଲର ତୋର ଲପୋଷଣ
କରି ଥୋଏ | ସଖୋ ଭୋବଲର ବି, ପ୍ରି ୟସଖୋ ଭୋବଲର ବି! ବେୁ ତ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଭଗବୋନ ରୋମଙ୍କର ପି ଉସୀ ମୋନି ଥୋଆନ୍ତ୍ି, ଆଉ
ଲସଇ ଭୋବନୋର ଧ୍ୟୋନ-ଭଜନ କରି ତୋଙ୍କୁ ସି ଦ୍ଧି ବି ମି ଳି ଥୋଏ | ଲତଲବ ଆମକୁ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଭୋବନୋଲର ସି ଦ୍ଧ ଲେବୋର ଅଛି |

ସି ଦ୍ଧି କଣ? ସି ଦ୍ଧି ମୋଲନ ଭୋବର ସି ଦ୍ଧି | ପ୍ରଥଲମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଭୋବକୁ ଧରି ବୋର ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଲସଇ ଭୋବର
ମେୋପୁରୁଷଙ୍କଠୋରୁ ଦୀକ୍ଷୋ ଗ୍ରେଣ କରି ଭଜନ କରି ବୋର ଅଛି |
ଏଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୋଖଲର ସବୁ ସଖୀମୋଲନ ଛିଡୋ ଲେୋଇ ଛନ୍ତ୍ି, ଲତଲବ କଣ ସବୁ ସଖ ି ଲଗୋଟ୍ିଏ ଭୋବଲର ଯୁଗଳଙ୍କୁ
ଲଦଖୁଛନ୍ତ୍ି? ଆଲମ ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ତ ବି କୁ

ଭି ନ୍ନ ଭୋବଲର ଦେଵନ କରନ୍ତ୍ି | କୋେିକିଁ ? କୋେିକିଁ ନୋ ଆମର ପ୍ରୋଲଣଶ୍ୱରୀ କିଏ

ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି? ରୋଧୋରୋଣୀ! ପରନ୍ତୁ ସବୁ ସଖୀଙ୍କର ନୁ େି ଁ | କିଛି େଖ ିଗଣ ସମଲେେୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି | ଯଦି ଆପଣ ସଖ ି ବି ଲେବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ
ଲତଲବ ଠିକ ଭୋବଲର ଜୋଣି ନିଅନ୍ତୁ ଲଯ ଲକଉ ଁ ସଖ ି ଲେବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି
ଁ |
ଆଉ ଆପଣକାଂର ଏେି ଅୋଂକୋର ନିତୟ ଅୋଂକୋର ଲେବ, ନିତୟ ଅୋଂକୋର | ଏେୋକୁ 'େୋଶ୍ୱତ ଅୋଂଭୋବ' କୁେୋ
ଯୋଏ...ଆପଣାଂକର ନିତୟ ଅୋଂକୋର କଣ? ମ ଁୁ ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ କିାଂକରି ଅଲଟ୍, ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ସଖ ି ଅଲଟ୍ | ଏେି ଭୋବ, ଏେି
ଅୋଂକୋରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରି ବୋକୁ ପଡିବ | ଆଉ ଏଲବର ଅୋଂକୋର ଲଯ ମ ଁୁ ଟ୍ଣ୍ଡନ, ମ ଁୁ ରବି, ମ ଁୁ ସୁମନ, ମ ଁୁ କବିତୋ..ଏେୋ ସବୁ ମି ଥୟୋ
ଅୋଂକୋର | ମି ଥୟୋ ଅୋଂକୋରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବୋସ୍ତବିକ ଅୋଂକୋରର ପ୍ରତିସ୍ଥୋପନୋ କରନ୍ତୁ | ଏେୋ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକୁ ଭକ୍ତି କୁେୋ ଯୋଏ
| କିଏ ପଚୋଲର ଲଯ ଭକ୍ତି କଣ? ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲଯଉ ଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଟ୍ ତୋକୁ େୃ ଦୟଲର ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି କରି ବୋ |
ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମେୋପ୍ରଭୂଙ୍କ

ୀଳୋଲର ମୁରୋରୀ ଗୁପ୍ତ ଭଗବୋନ ରୋମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ େନୁ ମୋନ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ମୁରୋରୀ ଗୁପ୍ତ ରୂପଲର

ୀଳଲର ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ମେୋପ୍ରଭୁ ତୋଙ୍କୁ କୁେନ୍ତ୍ି ଲଯ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କର | ଲସ କଣ କେିଲ ? ମ ଁୁ ଶ୍ରୀରୋମଙ୍କୁ

ଛୋଡି ଆଉ କୋେୋର ବି ଲସବୋ କରି ବୋଲର ଅସମଥଵ | ମ ଁୁ ରୋମଙ୍କ ଦୋସୟଲର..ତସୟ ପ୍ରଜ୍ଞୋ ପ୍ରତିଷ୍ଟିତୋ... ତୋଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞୋ, ତୋଙ୍କର ବୁ ଦ୍ଧି
ଦୋସୟ ଭୋବଲର ଅଚଳ ଆଉ ଅଟ୍ଳ ଅଲଟ୍, ଲକେି ବି େଲ ଇ ପୋରି ବ ନୋେି ଁ | ଲତଲବ ଆମର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଭୋବକୁ ଆଲମ େି
ନିଧୋଵ ରି ତ କରି ବୋ | ଆପଣ ଭକ୍ତି କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଆସି ଛନ୍ତ୍ି...ଏଲତ ଜନ୍ୋମ ଷ୍ଟମୀ ମନଉଛନ୍ତ୍ି ...ଲକଲବ ଭୋବିଛନ୍ତ୍ି ଲଯ କୋେିକିଁ
ମନଉଛନ୍ତ୍ି ? ଆପଣ ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପି ତ କରନ୍ତୁ ନେଲ

ତୋଙ୍କ ନିକଟ୍ ଯି ବୋଲର ସୋଥଵକତୋ ନୋେି,ଁ

ର୍ହୁ ଜନ୍ମ ଯଦି କଶର ଶ୍ରର୍ଣ-କୀର୍ତ୍ବନ |
ତର୍ୁ ତ ନ ପାଏ କୃଷ୍ଣପଶଦ ଶପ୍ରମ୍ଧନ || (ଶ ତ
ୈ ନୟ- ରି ତାମ୍ୃତ ଆଦିଲୀଳା ୮.୧୬)
କିମ୍ବୋ ବେୁ ଜଲନ୍ ମ କଲର ମଙ୍ଗଳୋ-ଆରତୀ, ଅଥବୋ ବେୁ ଜନ୍ ମ ଧରି କଲର ଜନ୍ୋମ ଷ୍ଟମୀ - ତବୁ ତ ନ ପୋଏ କୃଷ୍ଣପଲଦ ଲପ୍ରମଧନ କୋେିକିଁ ଭୋବ େି ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ନୁ ଲେ ଁ!
ଏେି ମଞ୍ଜରୀଭୋବ ସବଵଷ୍ରଷ୍ି ଅଲଟ୍ | ଏେି ଭୋବରୁ ନିକୁଞ୍ଜ-ପ୍ରଲବେ ମି ଳି ଥୋଏ | ଏେୋ ମଞ୍ଜରି ଭୋବର ଆଚୋଯଵୟ କିଏ? ରୂପ-ରତି
ଆଦି ମଞ୍ଜରୀର୍ଗଵ | ଏେି ମଞ୍ଜରୀ ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଆମକୁ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲସବୋ େିଖ ିବୋର ଅଛି |
ଲସବୋ କଣ େୁ ଏ? 'ଲସବୋ' କଣ ଲେୋଇ ଥୋଏ? ଲସଇ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକୁ ଲସବୋ କୁେୋ ଯୋଇ ଥୋଏ ଯୋେୋଲର ନିଜ ସୁଖଦୁ ଃଖ ସୋଙ୍ଗଲର କିଛି
ବିସମ୍ପକଵ ଲେୋଇ ନ ଥୋଏ | ଲକବଳ ଲମୋର ଲସବୟ ସୁଖୀ ରୁେନ୍ତୁ - ଏେି କଥୋଲର ଲମୋର େତ-ପ୍ରତିେତ ଧ୍ୟୋନ ଲକନ୍ଦ୍ରିତ ରେିବୋ
ଦରକୋର | ଲସଇ କଥୋକୁ ଲସବୋ କୁେୋ ଯୋଏ | ଯଦି ଆପଣ ଲସବୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭି ତଲର ଟ୍ିକିଏ ବି ସ୍ଵ-ଲକନ୍ଦ୍ରିତ
କୋମନୋ ଲେଷ ରେିଛି - ଲଯ ଲମୋର ପରି ବୋର ଭୋଳଭୋବଲର ରେୁ , ଲଯ ଲମୋର ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଭ

ଲେୋଇ ଯୋଏ,ଲଯ ଲମୋଲତ ଲଶ୍ରଷ୍ି

ସି ଦ୍ଧିର ପ୍ରୋପ୍ତି େୁ ଏ - ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କ ଲସବୋ 'ସକୋମ ଲସବୋ' ଅଲଟ୍ | ଲସବୋର ତୋତ୍ପୟଵ ଲକବଳ ସ୍ଵୋମୀର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁ କୋଯଵୟ
କରି ବୋ!
କୁେନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳୋଲର ଭକ୍ତଗଣ କୋେିକିଁ ଯୋଆନ୍ତ୍ି? ଆଲମ ପଚୋରି ଲ
ଥୋଏ | ଏେୋଥ ି ପୋଇ ଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋକୁ ଯୋଆନ୍ତ୍ି?

ଲଯ କୋେିକିଁ ଯୋଆନ୍ତ୍ି ଆଉ ଲସ କେିଲ

ଲଯ ତୋଙ୍କୁ ଭ

ୋଗି

ଜ୍ଜୋ ଆସୁନୋେି ଁ ଆପଣଙ୍କୁ ? ଲସବୋ ଲେୋଇଥୋଏ ସ୍ଵୋମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ନିମିତ୍ତ! ମ ଁୁ

ତ ଯୁଗଳ-ସରକୋରଙ୍କ ଲସବୋ ପୋଇ ଁ ନିକୁଞ୍ଜକୁ ଗମନ କରୁଛି | ଆପଣ ତ ପୁବୁ ର
ଵ ୁ େି ଭୋବି ସୋରି ଲ ଣି ଲଯ ଲମୋର ପରି ବୋରର
କ ୟୋଣୋଥଵ ଯୋଉଛି...ଲସବୋ ଲକମି ତି କରି ଲବ? ଲସବୋ ତ ଧଳୋ ଚଦର ଭଳିଆ ଲେୋଇ ଥୋଏ - ନିଷ୍ପୋପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପରମେୁଦ୍ଧ !
କଣ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଗବୋନନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର କିଛି ଲଭଦ ଅଛି? କୁେନ୍ତୁ? ନୋ, କିଛି ଲଭଦ ନୋେି!ଁ କୋେିକିଁ ନୋେି?ଁ କୋେିକିଁ ନୋ ଭଗବୋନ
ପରମ େୁଦ୍ଧ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ବି ପରମ େୁଦ୍ଧ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଲଯଲବ ବି ଆପଣ ଲସବୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି ଲତଲବ ନିଜକୁ
ସଲଚତ କରନ୍ତୁ- କଣ ମ ଁୁ ବୋସ୍ତବଲର ଲସବୋ କରୁଛି? କଣ ଲକଲବ ମ ଁୁ ମଙ୍ଗଳୋଲର ଲସବୋ କରି ଛି? କଣ ଲକଲବ ମ ଁୁ
ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀଲର ଏମି ତି ଲସବୋ କରି ଛି ଯୋେୋ ପୁଣତ
ଵ ଃ କୋମନୋ-ରେିତ ଥ ି ୋ? ଯଦି କୋମନୋର ଗନ୍ଦ ବି ଆସି ଯୋଏ ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କ
ଲସବୋଲର କଳଙ୍କ ପଡି ଗ ୋ! ତୋକୁ ଲସବୋ ଲକମି ତି କୁେୋ ଯୋଇ ପୋଲର?
ରୋଧୋକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଲସବୋ ତ ଅତି ଗୂଢ଼ତର ଅଲଟ୍..ଏଲବ ତ ମ ଁୁ ମୋତ୍ର ନିଷ୍କୋମ ଲସବୋର କଥୋ କେୁ ଥ ି ି ! ଆପଣ ମୋଲନ ଲମୋର
େବ୍ଦ-ପ୍ରଲୟୋଗକୁ ଗ୍ରେଣ କରି ପୋରୁଛନ୍ତ୍ି? ଏଲବ ଲଯଉ ଁ ଲସବୋର ଚଚ୍ଚଵୋ ଲେୋଇ ଥ ି ୋ ଲସ ନିକୁଞ୍ଜଲସବୋର କଥୋ ନୁ େ...ମୋତ୍ର
ିଁ
ନିଷ୍କୋମ
ଲସବୋର କଥୋ ଥ ି ୋ | କଥୋକୁ ବୁ ଝନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଲସବୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି ଆଉ ସୋଙ୍ଗଲର ନିଜ ସୁଖଦୁ ଃଖର ଚିନ୍ତ୍ୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି ଲତଲବ
ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ମ ଁୁ େରି ନୋମ କରୁଛି, କୋେିକିଁ ? ଲମୋଲତ ଭ
ତୋେୋଲ

ୋଗୁଛି ! ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ

ନ

ୋଗି ଥୋଆନ୍ତ୍ୋ ତ?

ଛୋଡି ଲଦଇ ଥୋଆନ୍ତ୍? ଏେୋ େରି ନୋମର ବିଧ ି ନୁ ଲେ ଁ | ଆମକୁ େରି ନୋମ କରି ବୋ ଦରକୋର କୋେିଙ୍କି ନୋ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ

ନିଜ ନୋ ଁ େୁଣବ
ି ୋ ଆନନ୍ଦବଧଵକ

ୋଗି ଥୋଏ! ଏେି କଥୋଲର ଆମର ଧ୍ୟୋନ ଲକନ୍ଦ୍ରିତ ଲେବୋ ଦରକୋର..ଲମୋର ଗୁରୁଲଦବ ଦୋସ

ଲଗୋଲସଇଙ୍କର
ଁ
ଟ୍ୀକୋଲର ଆମକୁ ଏେି କଥୋ କୁେନ୍ତ୍ି | ଏେି କଥୋ ଆଡୁ କୁ ଧ୍ୟୋନ ଲଯ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୋଲମ ତୋଙ୍କୁ େଷି ତ କରି ଥୋଏ |
ଆଉ ଆମର ଧ୍ୟୋନ? ଲମୋର ଏମି ତି ଲେୋଇ ଯୋଏ, ଲସମି ତି ଲେୋଇ ଯୋଏ...ମ,ଁୁ ଲମୋର ଆଉ ଲକବଳ ଲମୋ ପୋଇ!ଁ ଏେୋ େି ଁ ତ
ଅୋଂକୋର! ଲସବୋ ମୋଲନ ଆପଣ,ଆପଣ,ଆପଣ ଆଉ ଲକବଳ ଆପଣ! 'ମ' ଁୁ ଆସି ଲ
ଆପଣ! ଯଦି ଆପଣ 'ମ' ଁୁ ଲଗୋଟ୍ିଏ ମୁେୂତ୍ତଵ ପୋଇ ଁ ବି ଆଣିଲ

ଲକବଳ ପୋପ ରେି ଯୋଏ! କୃଷ୍ଣ ଲକବଳ

ତ ଲସ ଲସବୋ ରେି ୋ ନୋେି!ଁ ଲସ ତ ବୟୋପୋର ଲେୋଇ ଗ ୋ ନୋ?

ଲଦଖ ଭୋଇ! ତୁ ମ ମଙ୍ଗଳୋ-ଆରତୀ ଲଗୋଟ୍ିଏ ବଷଵରୁ କରୁଛି...ଏଲବ ଟ୍ିଲକ ଲମୋର ଏେି କୋଯଵୟ କରି ଦିୟନ୍ତୁ ନୋ? ବୟୋପୋର
କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଆସି ଛନ୍ତ୍ି! ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର!
ଆଜି ଅଭି ଲଷକ ଲବଲଳ କିଏ ଉପସ୍ଥି ତ ଥ ି ୋ? ଲସଇ ବମଵୋ,େମଵୋ,ଅଗ୍ରୱୋ ,ଗୁପ୍ତୋ | ପୁଣି ଲସଇ ମୋଲନ ଅଭି ଲଷକର ଦେଵନ
କରି ଲ

କିନ୍ତୁ ବୋସ୍ତବଲର ଅଭି ଲଷକ କୋେୋର ଥ ି ୋ? େୟୋମସୁନ୍ଦରଙ୍କର | େୟୋମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅଭି ଲଷକ କିଏ ଲଦଖ ି ପୋରି ବ?

ବ୍ରଜବୋସୀ | ଲତଲବ କଣ ଆଲମ ବ୍ରଜଭୋବଲର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭି ଲଷକ କରି ଲ ? ଲଯ ନ ଲଦଖ ିଲ

ଲସ କିଛି ବି ଲଦଖ ିଲ

ନୋେି!ଁ

ପୁଣି ଲସଇ ଟ୍ଣ୍ଡନ-ମଣ୍ଡନଲର ି ପ୍ତ ଲେୋଇ ଗଲ ? ନୋ!
ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀଲର ଲଗୋଲ ୋକଲର

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭି ଲଷକ ସଖୋଲଳ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଲଯଲବ ଅଭି ଲଷକ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଲତଲବ

କିଲେୋରୀଜୁ ବି ଲସଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥୋଆନ୍ତ୍ି | ଏେି ଅଭି ଲଷକଲର ଆମକୁ କଣ ଭୋବିବୋର ଅଛି? ଆଲମ ଲକଉଠିଁ ? ମଙ୍ଗଳୋ
ଆରତୀଲର ମ ଁୁ ଯମୁନୋତଟ୍ବତ୍ତଵୀ ନିକଞ୍ଜ
ୁ ଲର େୁ ଏ | ଆଉ ଅଭି ଲଷକଲର? ଅଗ୍ରଲସନ ଭବନଲର? ନୋ ବନ୍ଧୁ ମୋଲନ! ଅଗ୍ରଲସନ
ଭବନଲର ଅଭି ଲଷକ ଲକମି ତି ଲେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁେନ୍ତ୍ି..
ଵୃନ୍ଦାଵନ ପରି ତୟଜୟ ପାଦ ଏକଂ ନ ଗଛାମ୍ି |
ପଶୟାମ୍ି ୟଦା ୟଦା ବ୍ରଜଭାର୍ମ୍୍ ନ ର୍ିସ୍ମରାମ୍ି || (ପ୍ରଭାତ ସଂଗୀତ)
ଯଦି ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ର୍ୃନ୍ଦୋର୍ନ ଛୋଡି ଲକଲବ ଯୋଆନ୍ତ୍ି ନୋେି ଁ ତ ଅଭି ଲଷକ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଉଛି? ନନ୍ଦଭବନଲର | ଆପଣ
ନନ୍ଦଭବନଲର ଥ ିଲ ..ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟୋନ କରି ବୋକୁ ପଡିବ...କଲ୍ପନୋ ନୁ ଲେ,ଁ ଧ୍ୟୋନ | ଆପଣ ନନ୍ଦଭବନଲର ଥ ିଲ , କୋେିକିଁ ? ଆପଣ
ଲସଇଠି ଥ ିଲ

େି କୋେିକିଁ ? ଲମୋଲତ ଭ

ୋଗୁ ଥ ିଲ , ଏେୋ

ୋଗି ମ ଁୁ ନନ୍ଦଭବନ ଚୋ ି ଗ ି , ଠିକ ନୋ? ଆପଣଙ୍କୁ ମଜୋ

ଆସୁଥ ି ୋ ଏେୋଥ ିପୋଇ ଁ ଯୋଇଥ ିଲ ...ଏେୋମି ତି େୁ ଏ ନୋ ମି ସ୍ର
ଟ , ଆପଣ ଲସଇଥ ି ପୋଇ ଁ ଥ ିଲ

କୋେିକିଁ ନୋ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵୋମି ନୀଜୁ ,

କିଲେୋରୀଜୁ ଲସଇଠି ଥ ିଲ ..ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଣ ଅଲଟ୍! 'ମ ଁୁ

ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଛିଡୋ ଲେୋଇ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭି ଲଷକ ଲଦଖୁଛି' - ଏେି ଭୋବନୋ ସେିତ ଆମକୁ ଅଭି ଲଷକ ଲଦଖ ିବୋ ଆଉ କରି ବୋର ଅଛି |
ଆପଣ ଲଦଖ ିଲ

ଲଯ ମ ଁୁ ଅଭି ଲଷକ ପୁବୁ ର
ଵ ୁ କିଛି ସୋଲଙ୍କତିକ କ ି , କଣ ଥ ି ୋ ଲସ? ଲଗୋଲ ୋକଲର ସବଵପ୍ରଥମ ମେୋ-ଔଷଧ ିରୁ

ଅଭି ଲଷକ େୁ ଏ | ମ ଁୁ ତୋର ସୋାଂଲକତିକ କ୍ରିୟୋ କରି ି | ଲଦଖ ିବୋଲର ସବୁ କିଛି ଲସମି ତି ପ୍ରତୀତ େୁ ଏ, ଲସଇ େଙ୍ଖ, ଲସଇ ଜିନିଷ
ସବୁ , କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକଉଠିଁ ? You are where your…? You are where your heart is! ଆପଣ ଲସଇଠି ଲଯଉଠିଁ
ଆପଣଙ୍କର େୃ ଦୟ ରେି ଥୋଏ | ଲତଲବ ଆପଣ ଅଗ୍ରଲସନ ଭବନଲର ନୁ େନ୍ତ୍ି...ସି ଧୋ ଲଗୋଲ ୋକଲର ଅଛନ୍ତ୍ି |
ଆଛୋ! ଏଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଵନ କଣ ସବୁ ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ଲଗୋଟ୍ିଏ ଭୋବଲର କରନ୍ତ୍ି? ଲଯମି ତି ସଖୋମୋନଙ୍କ ଭି ତଲର ଲଭଦ
ଥୋଏ, ସଖୀମୋନଙ୍କ ମଲଧ୍ୟଲର ବି ଭି ନ୍ନତୋ ଥୋଏ, ଲସମି ତି ମଞ୍ଜରୀଗଣଲର ବି ସଭି ଅନନୟ େୁ ଅନ୍ତ୍ି | ଏଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଙ୍କର
ଲଭଦ କେିବି | କିଛି ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ମୃଦୁ େୁ ଅନ୍ତ୍ି - ଅତି ମଧୁର ସ୍ଵଭୋର୍ - ଧୀର ମଧୁରୋ, ଅତି ମଧୁର େୁ ଅନ୍ତ୍ି, କୋେୋରି ଉପଲର ବି
ଲକ୍ରୋଧ କରନ୍ତ୍ି ନୋେି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ମଧୁର ରୁେନ୍ତ୍ି, ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲପ୍ରମଲର ବୋତ୍ତଵୋଳୋପ କରନ୍ତ୍ି | କିନ୍ତୁ ସବୁ
ମଞ୍ଜରୀ ଏମି ତିକୋ େୁ ଅନ୍ତ୍ି ନୋେି ଁ | କିଛି େୁ ଅନ୍ତ୍ି ପ୍ରଗଳ୍ଭୋ , କିଛି େୁ ଅନ୍ତ୍ି ବୋମୋ, କିଛି େୁ ଅନ୍ତ୍ି ଧୀରୋ-ଅଧ ିରୋ..ଲକଲବ ଗରମ, ଲକଲବ
ନରମ | କିଛି େୁ ଅନ୍ତ୍ି ଲକବଳ ବୋମୋ, କିଛି ଏକଦମ ପ୍ରଗଳ୍ଭୋ ... ଏକଦମ ଲକ୍ରୋଧ କରି ବୋ ବୋ ି !
ଲତଲବ ଗୁରୁଲଦବ ଲଯଲବ ଆମକୁ ସି ଦ୍ଧ-ପ୍ରଣୋଳୀ ଦିଅନ୍ତ୍ି, ଦୀକ୍ଷୋ-ଉପରୋନ୍ତ୍, ଲସଥ ିଲର ଆମର ନିତୟ ଭୋବ ବି କୁେନ୍ତ୍ି ଲଯ
ଆପଣଙ୍କର ଏେି ଭୋବ ଆଉ ସ୍ଵଭୋର୍ ଯୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଆପଣଙ୍କର ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଟ୍ | ଲଯଲବ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋଲର
ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଵନ କରି ଲବ ଲତଲବ ଆପଣ ଲସଇ ଭୋବର ଆଉ ଗୁରୁ-ମଞ୍ଜରୀର ଆଶ୍ରୟ ଲନଇ ଦେଵନ କରି ଲବ |
କିଲେୋରୀଜୁଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଆପଣଙ୍କ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଟ୍? େୟୋମୋ-େୟୋମଙ୍କର ଆପଣ କୋେିକିଁ ଦେଵନ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ଲସେି ଲବଳୋଲର
ଆପଣଙ୍କର ଲକଉ ଁ ଲସବୋ ରେିଛି? ଦେଵନ ପୁବୁ ର
ଵ ୁ ଆପଣଙ୍କର ଲସବୋ କଣ ଥ ି ୋ ଆଉ ଏେୋ ପଲର ଆଗୋମି ଲକଉ ଁ ଲସବୋ
କରି ଲବ?
ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀ ଲକଉ ଁ ଲମଳୋ ନୁ ଲେ ଁଲଯ କିଛି ୋଂଗୋମୋ-ନୋଚ-ଗୋନୋ ଲେୋଇ ଗ ୋ ଆଉ ସମୋପ୍ତ | ଲଯ ବିଧ ିପୂବକ
ଵ ଜନ୍ୋମ ଷ୍ଟମୀର ପୋଳନ
କଲର ତୋଙ୍କର ଭୋବନିଷ୍ୋି ଆଉରି ପ୍ରଗୋଢ଼ ଲେବ, କୋେିକିଁ ନୋ ଲସ ନିକୁଞ୍ଜଲର ସୋକ୍ଷୋତ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲେବ | ଏେୋ
ଅଭି ଲଷକଲର ଲସ ସ୍ଵୟାଂ ନନ୍ଦଭବନଲର ଥୋଏ |
ଆଲମ ଆପଣଙ୍କୁ କେି ୁ ଲଯ ଲସବୋ କଣ.. ଲଯଉଥଁ ିଲର କୋମନୋର ଗନ୍ଧ ନ ଥୋଏ | ମ ଁୁ ଲସବୋ କୋେିଙ୍କି କରୁଛି? କୋେିକିଁ ନୋ
ଲମୋଲତ ଭ

ୋଲଗ | କୋେିକିଁ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ଲମୋଲତ ଭୋରି ଭ

ୋଗି ୋ | ମ ଁୁ ବେୁ ତ ଥର ଭକ୍ତମୋନଙ୍କୁ କେିବୋର

ଲଦଲଖ..ଲମୋଲତ ବେୁ ତ ଆନାଂଦ ଆସି ୋ...ମୋନି ନିଅନ୍ତୁ ଲଯ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ନ ଆସି ୋ ଲତଲବ ଆପଣ ଲସବୋ କରି ବୋ ଭୁ ି
ଯି ଲବ? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁେୋ ଯି ବ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସାଂଗ୍ରେୋ ୟଲର ବଲସଇବୋ ର ଅଛି!
ଆପଣ ନିକୁଞ୍ଜଲସବୋ ପୋଇବୋକୁ ଚୋେନ୍ତ୍ିଁ ...ଆଉ ନିଜ ସୁଖଦୁ ଃଖଲର ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତ୍ି | ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ତ ଲକବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖଲର ବି
ନିମଜ୍ଜ େୁ ଅନ୍ତ୍ି ନୋେି,ଁ ଲତଲବ ନିଜର ସୁଖଦୁ ଃଖର କଥୋ-ବୋତ୍ତଵୋ ଭୁ ି ଯୋନ୍ତୁ! ରୋଧୋରୋଣୀ ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କ ସବଵସ୍ଵ | ସବଵସ୍ଵ!! ଆଉ କିଛି
ବି ଦରକୋର ନୋେି!ଁ ପି ପୋସୁ ବୟକ୍ତି କୁ କଣ ଦରକୋର? ପୋଣି! ଲସମିତି ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କୁ କଣ ଦରକୋର? ଶ୍ରୀମତୀରୋଧୋରୋଣୀ! ଆଉ
ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ବିନୋ ପ୍ରୋଣ-େୀତଳ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଆଉ କିଛି ଉପୋୟ ତୋଙ୍କୁ ଲଗୋଟ୍ିଏ ନିମିଷ ମୋତ୍ର ପୋଇ ଁ ବି ତୋଙ୍କୁ ସୁଲଝ ନୋ!
ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଲସବୋ ବିନୋ ତୋଙ୍କର ପ୍ରୋଣ ବିହ୍ଳ
ବ ଲେୋଇ ଯୋଏ | 'ଅଲତର୍ ଲଗୋପୀଭୋବ' ଏେି ଲଗୋପୀଭୋବ, ଏେି
ମଞ୍ଜରି ଭୋବ...ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କର ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ଅଭୋବଲର ପୀଡୋ ଲେୋଇଥୋଏ..ଏେୋ ନୁ ଲେ ଁ ଲଯ ମ ଁୁ ଲର ଲବେିକରି ଖୁସି
କିମ୍ବୋ ଭଜନ କରି ଖୁସି | ଯଦି ଲମୋର ଭଜନ ସୋଥଵକ, ତୋେୋଲ

ପ୍ରତିମେ
ୁ ୂ ତ୍ତଵ ରୋଧ ିକୋଙ୍କ ବିନୋ ଲମୋର ବୟୋକୁଳତୋ ବଦ୍ଧଵମୋନ ଲେବ |

ଏଲବ ଆପଣଙ୍କୁ କେିବୋ ଲଯ ନିକୁଞ୍ଜର ଲସବୋ ଭୋବ ଲକମି ତି ଲେୋଇ ଥୋଏ...ଲସ ତ ମ ଁୁ ଲକବଳ ଲସବୋ ଭୋବ ବଲତଇ ଥ ି ି |
ଭଗବୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଲକଉ ଁ ବି କୋମନୋ ବୋ ଅଲପକ୍ଷୋ ରଖ ିବୋ ଉଚିତ ନୁ ଲେ...
ଁ ଲକଲବ ବି ନୁ ଲେ....କି
ଁ ଛି କୋମନୋ ନୁ ଲେ...ଏଟ୍ୋ
ଁ
କେିବୋ
ଠିକ?
୍ ଏେି କଥୋ ବି ଠିକ୍ ନୁ ଲେ ଁ | ଲକଲବ ବି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଠୋରୁ କିଛି ବି ଅଲପକ୍ଷୋ ରଖ ିବୋର ଭୋବନୋ ବି ପୋଳିବୋ ଦରକୋର ନୁ ଲେ!ଁ
ଆଲମ ବୟୋପୋର କରି ବୋକୁ ଆସିଛନ୍ତ୍ି କି? ପୁଣି ଧନ୍ଧୋ କରି ବୋର ଭୋବୁ ଛ? ରସି ଲକନ୍ଦ୍ରଲମୌଳିଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର? ଆମର ଭୋବନୋ ଲେବୋ
ଦରକୋର ଲଯ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଲମୋର ସବୁ କିଛି - ମ ଁୁ ସୁଖୀ, ଯୋଏଆଲସ ନୋେି,ଁ ମ ଁୁ ଦୁ ଃଖୀ, ଯୋଏଆଲସ ନୋେି!ଁ ଆପଣଙ୍କର
ଲସବୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେଉ ଆଉ ମ ଁୁ ଲସବୋ କଲର | ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଲମୋ ପୋଇ ଁ ସବୁ କିଛି | ଆପଣ, ଆପଣ, ଆପଣ, ଆଉ ଲକବଳ
ଆପଣ....ଭକ୍ତି ଲକଉ ଁ େୋସୟର ବିଷୟ ନୁ ଲେ ଁଯୋେୋ ଆଲମ ଭୋବିକରି ବସି ଛନ୍ତ୍ି |
ଲଯୋଉମୋଲନ ଭୋଗବନ୍ନୋମ ନିୟନ୍ତ୍ି, ତ କୋେିକିଁ ? କୋେିକିଁ ନୋ ଲନବୋର ଅଛି? କୋେିକିଁ ନୋ ନୋମୀକୁ ନିଜ ନୋ ଁ େୁଣବ
ି ୋଭ

ୋଲଗ |

ର ନ
ୁ ୋଥଦୋସ ଲଗୋଲସଇ ଁ ରଧୋକୁଣ୍ଡଲର େରି ନୋମ କରୁଥ ିଲ , ସେସୋ ଯୁଗଳ-ସରକୋର ତୋଙ୍କ ସୋମ୍ମଖ
ୁ ପ୍ରକଟ୍ ଲେୋଇକି କୁେନ୍ତ୍ି
- "ତୁ ଲମ କଣ ଭୋବୁ ଛ, ଲଯଉ ଁ େରି ନୋମ ତୁ ଲମ କରୁଛ, ଲମୋଲତ େୁଣୋ ଯୋଉନି? ମ ଁୁ ସବୁ େୁଣଥ
ୁ ି ି , କିନ୍ତୁ ଲକବଳ ତୁ ମରି
ବୟୋକୁଳତୋକୁ ଉଜ୍ୱଳିତ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ତତ୍କୋଳ ଦେଵନ ଲଦଉ ନ ଥ ି ି | କିନ୍ତୁ ତୁ ମରି ଡୋକ ନିଶ୍ଚୟ େୁଣଥ
ୁ ି ି |" ଲଯଉ ଁ େରି ନୋମ
ଆପଣ ନିଅନ୍ତ୍ି ତୋର ସ୍ଵର ଲସ େୁଣି ଥୋଆନ୍ତ୍ି | ଏେୋ
ନୁ ଲେ ଁ ଲଯ ଲମୋଲତ ଭ

ୋଗି ଆମକୁ ନୋ ଁ ଲନବୋ ଦରକୋର କୋେିକିଁ ନୋ ତୋଙ୍କୁ ଏେୋ ଭ

ୋଲଗ | ଏେୋ

ୋଗୁଛି ତ ମୁ ଭଜନ କରୁଛି | ପୁଣି ଆପଣ ଦୃ େୟଲର ଆସି ଗଲ , ନିଜକୁ େଲଟ୍ଇ ପୋରୁ ନୋେୋନ୍ତ୍ି କଣ?

Just get out....,ଦୃ େୟରୁ ନିଜକୁ ଲଫୋପୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ | ଲକବଳ ଲସ ରେି ଯୋଆନ୍ତୁ ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋସୁଖ ରେି ଯୋଏ! ଏେି
ବୋସ୍ତବିକ ସୁଖ ଲେୋଇଥୋଏ, ଭଗବୋନଙ୍କ ଭକ୍ତାଂକୁ ସୁଖ କୋେିକିଁ ମି ଳି ଥୋଏ?
ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜରୀର ସୁଖ ବିଷୟଲର କେିବି, ଏେି ସବୁ ଧୀଲର-ଧୀଲର ଭୁଝି ପୋରି ଲବ | ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣ ନିକୁଞ୍ଜଲର ପୁଷ୍ପ-ଲକଳି-ସଜ୍ଜୋ
ଉପଲର ବିରୋଜମୋନ ଅଛନ୍ତ୍ି | ଆଉ ଆଜିର

ୀ ୋ କଣ? େୟୋମ ସ୍ଵୋମି ନୀଙ୍କର ଲକେ-େୃଙ୍ଗୋର କରୁଛନ୍ତ୍ି | ରସମୟ

ରୋସମୟୀଙ୍କର େୃଙ୍ଗୋର କରୁଛନ୍ତ୍ି | ତ ଲସ ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର କରି ଲ

ଆଉ ସଖ ିବୃ ନ୍ଦ ଅଦ୍ଧଵ ବିକେିତ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଭି ନ୍ନ-ଭି ନ୍ନ

ପ୍ରକୋରର ସଲଜଇବୋର ବସ୍ତୁ ଲନଇକି ଆସି ଗଲ , ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ | ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େୃଙ୍ଗୋର କରୁଛନ୍ତ୍ି...କିଏ? ସ୍ଵୟାଂ େୃଙ୍ଗୋରରସ
ମେୋଭୋବ ସ୍ଵରୂପି ଣୀ ରଖ ିକୋଙ୍କର େୃଙ୍ଗୋର କରୁଛନ୍ତ୍ି | ଏେୋ ଲଦଖ ି ରୋଧୋରୋଣୀ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ...ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ..କୋେିକିଁ ନୋ ତୋଙ୍କର
ଅଦ୍ଭୁତ କଳୋ ଅଛି | ଲଯମି ତି ଆଲମମୋଲନ କରନ୍ତ୍ି ତୋଠୋରୁ ଏକଦମ ଭି ନ୍ନ! କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର ବିଧ ିରୁ ରୋଧୋରୋଣୀ ଖୁସି
ଆଉ ମ ଁୁ ମଞ୍ଜରୀ ଏେି ଦୃ େୟ ଲଦଖ ି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ | ମ ଁୁ ମଞ୍ଜରୀ ଲସବୋର ସବୁ ସୋମଗ୍ରୀ ଲନଇକି ଆସି ି | ରସମୟ େୃଙ୍ଗୋର
କରି ଲ , ରୋସମୟୀର େୃଙ୍ଗୋର ଲେୋଇ ୋ | ଲସ ଦୁ ଇଜଣ ତୃ ପ୍ତ ଲେୋଇଲ , ପରି ତୃପ୍ତ ଲେୋଇଲ

ଆଉ ମ ଁୁ ଏେୋ ଦେଵନ କରି ମ ଁୁ

ପୁଣଭ
ଵ ୋବଲର ତୃ ପ୍ତ ଲେୋଇ ଗ ି | ଏେୋକୁ ଲସବୋ କୁେୋ ଯୋଏ | ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଷ୍ପୋପ,କୋମନୋ ରେିତ, ଧଳୋ ଚଦର!
ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର ଲବଲଳ ରୋଧୋରୋଣୀ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ େୁ ଅନ୍ତ୍ି - ତୋଙ୍କର ଲକଲତ ସୁନ୍ଦର ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର ଲେୋଇଛି! ଏେୋ ସବୁ ନିକୁଞ୍ଜର
ଟ୍ଣୋ ଆପଣଙ୍କୁ କେୁ ଛି | ଲସ ଭୋବନ୍ତ୍ି ଲଯ କୃଷ୍ଣ ଲମୋ ପୋଇ ଁ ଏଲତ ସୁନ୍ଦର ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର କରି ଛନ୍ତ୍ି, କୋେିକିଁ ନୋ ତୋଙ୍କୁ କିଛି
ଉପେୋର ଦିଆ ଯୋଏ? ଲତଲବ କିଲେୋରୀଜୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପେୋର ସ୍ଵରୂପ ଆ ି ଙ୍ଗନ-ଚୁ ମ୍ବନ ଇତୟୋଦି କରି ଲ ...ଆଉ ଏେୋ ପଲର
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ ଲେୋଇ ଗ ୋ? ଲସ ଅପ୍ରୋକୃତ ଲେୋଇ ଗଲ

| ମୋଲନ ତୋଙ୍କ ଭି ତଲର ଅଷ୍ଟସୋତ୍ତ୍ଵିକଭୋବର ପଦୋପଵଣ ଲେୋଇ ୋ |

ଲଯମି ତି େି ବିକୋର ଆସି ୋ, େୋଥ-ଲଗୋଡଲର କମ୍ପନ ଲେ ୋ...ଆଉ ଏେୋ
ମ ଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏେୋ ସବୁ

ୋଗି ସୋରୋ େୃଙ୍ଗୋର ଅସ୍ତ-ବୟସ୍ତ ଲେୋଇ ଗ ୋ |

ୀଳୋ କୋେିକିଁ ସୁଣୋଉଛି? କୋେିକିଁ ନୋ ଆପଣଙ୍କର ଏେୋ

ୀଳୋଲର ଅତି ମେତ୍ଵପୁଣଵ ଭୂମି କୋ ନିଲଭଇବୋର

ଅଛି | ଆପଣଙ୍କୁ ଲସବୋ ଲକମି ତି କରି ବୋର ଅଛି, ଏେୋ ଜୋଣନ୍ତୁ|

ଅଶତଵ ଶଗାପୀଭାର୍ କରି ଅଂଗୀକାର |
ରାତ୍ରିଦଶ
ି ନ ନ୍ତ
ି ି କରି ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ର୍ିହାର || (ଶ ୈତନୟ- ରି ତାମ୍ୃତ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮)

ଯଦି ବୁ ଝିଲବ ନୋେି ଁ ତ ଲସବୋ ଲକମି ତି କରି ପୋରି ଲବ? ଏଲବ େୃଙ୍ଗୋର ଲେ ୋ ଆଉ ଉପେୋର ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋ ୋ ଆଉ ସବୁ ଖରୋବ
ଲେୋଇ ଗ ୋ, ଆଉ ଲକେ ପୁଣି ଲସମି ତିକୋ ଲେୋଇ ଗ ୋ | ଏଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ନୀଳପୁଷ୍ପ ଲନଇ ଭତ୍ସଵନୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି,
ଲପ୍ରମମୟୀ ଭତ୍ସଵନୋ | ଲଯଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭତ୍ସଵନୋ କରନ୍ତ୍ି ତ ଲସ ତୋଙ୍କୁ ଭତ୍ସଵନୋ ଭଳିଆ

ୋଲଗନୋ ଅପି ତୁ...

ପ୍ରି ୟା ଯଦି ମ୍ାନକରି କରଶଯ ଭତ୍ସବନ |
ଶର୍ଦସ୍ତୁ ତି ଶହାଇଶତ ହଶର ଶସଇ ଶମ୍ାର ମ୍ନ || ( ଶ ୈତନୟ- ରି ତାମ୍ୃତ ଆଦିଲୀଳା ୪.୨୬)
ଲଯଲବ ପ୍ରି ୟୋଜୁ, ଲମୋର ରୋଧ ିକୋରୋଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୋଡନ-ଭତ୍ସଵନ କରି ଥୋଆନ୍ତ୍ି, ଲସଲତ ଲବଲଳ ତୋଙ୍କୁ ଲବଦସ୍ତୁ ତିଶ୍ରବଣ ଠୋରୁ
ବି ଲକୋଟ୍ିଏ ଗୁଣୋ ଅଧ ିକ ଆନନ୍ଦ ମି ଳି ଥୋଏ | ଆନାଂଦ ଲକମି ତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଏ? ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଭତ୍ସଵନୋ ଦ୍ଵୋରୋ!
ଏଲବ ରୋଧ ିକୋ ବି କୋେିକିଁ ଭତ୍ସଵନୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ନିଜ ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ?ଁ ଲଯ ଲଦଖ ତୁ ଲମ ଭୁ

କରି ଛ ଆଉ ଏଲବ ତମକୁ ଲମୋର

ଲରୋଷ ସେିବୋକୁ ପଡିବ? ନୋ! ଲସ ତୋଡନ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁ କରୁଛନ୍ତ୍ି | ଲଦଖନ୍ତୁ, ଲକଲତ ବିେଦ୍ଧ
ୁ ଲସବୋଭୋବ!
ସ୍ଵୋଥଵର ଗନ୍ଧ ଦୂ ର ପଯଵନ୍ତ୍ ନୋେି!ଁ ଯୋେୋଙ୍କର ପଦ୍ମପୋଦର ଧୂଳି ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ ବ୍ରହ୍ମୋ-େିବ ତପସୟୋ କରୁଛନ୍ତ୍ି, ଲସ ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କର
ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର କୋେିକିଁ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ତୋକି ରୋଧ ିକୋ ପ୍ରସନ୍ନ ଲେୋଇଲବ! ଆଉ ରୋଧୋରୋଣୀ କୋେିକିଁ ତୋଡନ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର
ଉଲ୍ଲୋସ ପୋଇ!ଁ ଏଲବ ଲଦଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କ ଗୂଢ଼-ଲସବୋ! ମଞ୍ଜରୀଗଣ ଛିଡୋ ଲେୋଈ କଣ କରୁଛନ୍ତ୍ି? ମୁେଲର
ଁ େୋଥ ରଖ ି ମନ୍ଦମନ୍ଦ େସୁଛନ୍ତ୍ି - ଗୂଢ଼ େସି , ତୋତ୍ପଯଵୟମୟ େସି ! ଲଯମି ତି େସି କରି କିଛି କେିବୋକୁ ଚୋେୋନ୍ତ୍ି | େସି କରି ଇେୋରୋଲର ଲସ କେିବୋକୁ
ଚୋେୋନ୍ତ୍ି ଲଯ 'ଆପଣ କଣ ଖରୋବ କରି ଲଦଲ ?!' ନିଜ ପୋଇ ଁ ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ େସନ୍ତ୍ି ବି ନୋେି ଁ | ଏଲବ ଲଦଖନ୍ତୁ, ଲକଲତ ବିେଦ୍ଧ
ୁ
ଜଗତ ଏେି, ଲପ୍ରମ ଜଗତ! ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁ କୋଯଵୟରତ, ରୋଧ ିକୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୋଇ ଁ ବୟୋକୁଳ ଆଉ
ମଞ୍ଜରୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ଉଲ୍ଲୋସକୁ ନିଜ ଜୀବନ

କ୍ଷୟ ମୋନି ସୋରି ଲ ଣି! ଆଚୋଯଵୟଗଣଙ୍କଠୋରୁ ଆମକୁ ଏେି କଥୋ େିଖ ିବୋର ଅଛି |

ଗ୍ରାଂଥଲର ଏେୋ ସବୁ ବଣିତ | ଜୀବନ୍ତ୍ ଆଚୋଯଵୟଗଣ ଆଉ ଗ୍ରାଂଥ ମୋଧ୍ୟମରୁ ଆମକୁ ଏେି କଥୋ େିଖ ିବୋର ଅଛି | ଏେି ପ୍ରକୋରଲର
ଲସବୋ କରି ଆମକୁ ନିଜ ଭୋବଲର ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ଲେୋଇ ଭଗବୋନଙ୍କର ଲସବୋ କରି ବୋର ଅଛି | ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ଵୋରୋ ଆମକୁ ଲପ୍ରମର ଧୋରୋ,
ଆନନ୍ଦର ଧୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ | ଲପ୍ରମ ବିନୋ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୋପ୍ତ କରି ବୋ ଅସମ୍ଭବ | ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଭଗବୋନନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲପ୍ରମ
ସମ୍ବନ୍ଧ ଲଯୋଡି ନୋେି ଁ ଲତଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇ ପୋରି ବ ନୋେି ଁ | ସବଵଦୋ ଦୁ ଖୀ େି ଁ ରେିଲବ, ଲଯଲତ ବି ତପସୟୋ-ପୂଜୋବ୍ରତ-ଦୋନ-ଯଜ୍ଞ କରି ନିଅନ୍ତୁ |
ମଞ୍ଜରି ଭୋବ ମୋଲନ ପୂଣର
ଵ ୂ ପଲର ନିଜକୁ ଦୃ େୟରୁ ବୋେୋର କରି ଲଦବୋ!
ଲଯଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ ମୋ ୟ-ଗୁମ୍ଫନ କରନ୍ତ୍ି, ଲତଲବ ଏଥ ିଲର କଣ-କଣ ମି ଶ୍ରତ
ି ଅଛି? ଆପଣ କେିଲବ
ଲଯ ମ ଁୁ ମୋଳୋ ବଲନଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ପି ଲନ୍ଧଇ ଲଦ ି | ବୋସ୍ ଲେୋଇ ଗ ୋ! କିଏ ବଲନଇ ଥ ି ୋ? ଲସଇ ବମଵୋ, େମଵୋ? ପୁଣି
ଆସି ଗଲ ? ଭଗବୋନ କଣ କରି ଲବ ଲସ ମୋଳୋର? ବମଵୋର େସ୍ତଗନ୍ଧ ଦରକୋର ତୋଙ୍କୁ , ନୋ ଅଗ୍ରୱୋ

ର? କୁେନ୍ତୁ? ଲଦଖନ୍ତୁ,

ସଖୋଲଳ ଲଯଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ ନିଜ େୋଥଲର ମୋ ୟ-ଗୁମ୍ଫନ କରନ୍ତ୍ି, ତୋଙ୍କର େୋଥର ବୋେୋ ଲସଇ ମୋଳୋଲର ଆସି ଯୋଏ | ଆମକୁ
ୀଳୋଲର ଭୋବିବୋର ଅଛି ଲଯ ରୋଧୋରୋଣୀ ଆମକୁ ମୋଳୋ ଲଦଇ କୁେନ୍ତ୍ି- "ଯୋ! େୟୋମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବନଲର ଏ ମୋଳୋ ଲଦଇ ଆ |"
ଲଯମି ତି େି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋଳୋ ଧୋରଣ କରନ୍ତ୍ି, କଣ େୁ ଏ? ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁ କିତ ଲେୋଇ ପଡନ୍ତ୍ି, ତୋଙ୍କର ଲରୋମ-ଲରୋମ ଉଠି
ଯୋଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦରୁ ଆତ୍ ମ୍-େୋରୋ, ବିହ୍ଳ
ବ ଲେୋଇ ପଡନ୍ତ୍ି! କୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ? ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ େସ୍ତକମଳରୁ ସ୍ପେିତ ଗନ୍ଧ ଦ୍ଵୋରୋ |
ଲଯଲବ ବି ଆଲମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋଳୋ ପି ଲନ୍ଧଇବୋ, ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ େୋଥକୁ ସ୍ପେଵ କରି ପି ଲନ୍ଧଇବୋ | ଏଲବ ଲଦଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ
ଅବସ୍ଥୋ ଲେଉଛି! ଏେୋ େି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋସ୍ତବିକ ଲସବୋ ଅଲଟ୍ |

ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଆଉ ଲଗୋଟ୍ିଏ ନୋ ଁ – ‘ଗାଂଲଧୋନମୋଦିତମୋଧ ିତୋ’ | ମୋଲନ - ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଗନ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଏକଦମ ଭୁ ି
ଯୋଆନ୍ତ୍ି, ମୋଦିତ ଲେୋଇ ପଡନ୍ତ୍ି! ପୋଗଳପନ ଆସି ଯୋଏ | କୋେିକିଁ ? ଲକଉ-ଲକଉ
ଁ
ଁ ଭୋବଲର ଲସବୋ ଲେୋଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର?
ମୋଦନଭୋବ ଦ୍ଵୋରୋ | ମୋଦନ ମୋଲନ - ପୋଗଳ ଲେୋଇ ଯି ବୋ - ଯୋେୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବଵଥୋ ପୋଗଳ କରି ଦିଏ...which completely
maddens Krsna...ବୁ ଝି ପୋରୁଛନ୍ତ୍ି ତ? ମୋଦନଭୋର୍ କଣ? Which bewitches Krsna entirely...ଯୋେୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ପୂଣର
ଵ ୂ ଲପଣ ବେୀଭୂତ କରି ନିଏ! ଏେି ମୋଦନଭୋବ ଅଲଟ୍ |
ଲଦଖନ୍ତୁ! ବେୁ ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଵନ ପୋଇବୋକୁ ଉତ୍ ସୁକ | ଭକ୍ତି ର ଲସୋପୋନ ଏେି ପ୍ରକୋରର େୁ ଏ - ଲପ୍ରମ ଭକ୍ତି , ପୁଣି ଲେେ
ଭକ୍ତି , ପୁଣି ମୋନ ଭକ୍ତି , ପୁଣି ପ୍ରଣୟ ଭକ୍ତି , ପୁଣି ରୋଗ ଭକ୍ତି , ପୁଣି ଅନୁ ରୋଗ ଭକ୍ତି . ପୁଣି ଭୋବଭକ୍ତି , ପୁଣି ମେୋଭୋବ ଭକ୍ତି ଆଉ ତୋ
ପଲର ମୋଦନ ଭକ୍ତି ! ଭଗବୋନଙ୍କର ଦୋସ ଲପ୍ରମଭକ୍ତି ପଯଵନ୍ତ୍ ଯୋଇ ପୋରି ଲବ | ରୋଗଭକ୍ତି ପଯଵନ୍ତ୍ ସଖୋମୋଲନ ଯୋଇ ପୋରି ଲବ |
ଅନୁ ରୋଗ ପଯଵନ୍ତ୍ ବୋତ୍ସ ୟଭୋବର ଭକ୍ତ ଯୋଇ ପୋରି ଲବ | ଆେୋର ଉପର ଭୋବ ଏବାଂ ମେୋଭୋବ ଭକ୍ତି ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଯଦି
ସୋଧୋରଣ ଜୀବ ସଠିକରୂପଲର ସୋଧନୋ କଲର, ଲତଲବ ଲସ ମେୋଭୋବକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରି ପୋରି ବ, ଯୋେୋ ନନ୍ଦ-ଯଲେୋଦୋଙ୍କୁ ବି ଦୁ ରୁେ!
ଆଉଏେୋର ଉପର ସବଵଲଶ୍ରଷ୍ଟ ମୋଦନଭୋବ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଲଯମି ତି ଲେେଭକ୍ତି ର ଉପଲର ମୋନଭକ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଣୟଭକ୍ତି ,
ଲସଇ ପରି , ଦୋସୟଭୋବର ଉପଲର ସଖୟଭୋବ, ଆଉ ତୋ ଉପଲର? ମୋଧୁଯୟଵ ଭୋବ | ମୋଧୁଯୟଵ ଭୋବଲର ବି ଭି ନ୍ନ-ଭି ନ୍ନ ଖଣ୍ଡ
ଲେୋଇ ଥୋଏ - ସଖ ିଭୋବ ଏବାଂ ମଞ୍ଜରି ଭୋବ |
ସବଵଲଶ୍ରଷ୍ଟଭୋବ କଣ? ମଞ୍ଜରି ଭୋବ! ଏେି ଭୋବ ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲଦବୋ ପୋଇ ଁ ଆସିଥ ିଲ
କଲରଇବୋ ପୋଇ ଁ ଆସି ଥ ିଲ

| ମୋଦନରସର ପୋନ

| ଲଯଉ ଁ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ଵୋଦନ ଲକବଳ ରୋଧୋରୋଣୀ କରି ଥୋଆନ୍ତ୍ି, ଲସଇ ଆସ୍ଵୋଦନ ଲଗୋଟ୍ିଏ

ବଦ୍ଧଜୀବକୁ ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପୋ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇ ପୋରି ବ! କଣ କରି ବୋର ଅଛି? ସମ୍ପୂଣଵ ନିଷ୍କୋମ ଭୋବନୋ ଦ୍ଵୋରୋ ରୋଧୋକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୋତ୍ରିଦିନ ଲସବୋ, ସ୍ଵୟାଂକୁ ଭୁ ି ଯୋଇ! ଲସବୋର ଅଥଵ େି ଏଇଆ ଲଯ ସ୍ଵୟାଂର ର୍ିସ୍ମରଣ ଲେୋଇ ଯୋଏ | 'ମ' ଁୁ ର ଅସ୍ତି ତ୍ଵ
ମି ଟ୍ି ଯୋଉ...'ମ' ଁୁ େି ତ ସବୁ ଠୁ ଁ ବଡ ଝୋଲମ ୋ! କୋଢ଼ି ନିୟନ୍ତୁ 'ମ' ଁୁ କୁ!
ଏେି ବଦ୍ଧ ଜୀବନଲର ସାଂସୋରୀ ଲ ୋକ କୋେିକିଁ ପଡିଛନ୍ତ୍ି? ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଇଛୋଲର? ଲତଲବ ମୁକ୍ତ ଲକମି ତି ଲେଲବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଛୋଲର! ଲକମି ତି ଲେଲବ? ନିଷ୍କୋମଲସବୋମୋଗଵ ଦ୍ଵୋରୋ | ରୋଧୋରୋଣୀ-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲସବୋ ଲଯଲବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ ତ ଲଦଖୋ ଯି ବ
...ଏେୋଠି ଗୁରୁ-ଲବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିନ୍ଦୋ-ରେିତ ଲପ୍ରମପୂବକ
ଵ ଲସବୋ-ବୟବେୋର ରଖନ୍ତୁ ଯୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ ନିଷ୍କୋମ-ଲସବୋ ଆପଣକାଂର
େୃ ଦୟକୁ େଲନଇ-େଲନଇ ସାଂକ୍ରମଣ କରି ଲନବ | ଏଲବ ତ ଆଲମ ଏଲତ ସକୋମ ଅଛନ୍ତ୍ି ଲଯ ସବୁ କଥୋଲର ନିଜ କଥୋ େି
ଭୋବନ୍ତ୍ି - ଲମୋର ଛୁଆ, ଲମୋର ପରି ବୋର | ଲମୋଲତ ପରି ବୋରକୁ ଛୋଡି ସୁଖର ଅଥଵ ଜଣୋ ନୋେି ଁ | ଜଣୋ ଅଛି କି? ପରି ବୋରର
ଚିନ୍ତ୍ନ ଆନନ୍ଦ େୁ ଏ ନୋ! 'ମ' ଁୁ କୁ ପୁଣଭ
ଵ ୋବଲର ଭୁ ି ବୋକୁ ପଡିବ! ଆପଣ େୁଣଥ
ି ିଲବ...
ଅନନୟାଶ ନ୍ତ
ି ୟଶନ୍ତା ମ୍ାଂ ଶୟ ଜନା ପରି ଉପାସଶତ |
ଶତଶାମ୍୍ ନିତୟାଭି ଯକ୍ତ
ୁ ାନାିଁ ଶଯାଗଶେମ୍ ର୍ହାମ୍ି ଅହଂ || (ଗୀତା ୯.୨୨)
ଲକଲତ ଥର େୁଣି ସୋରି ଲ ଣି ଏେି ଲଳୋକ? ଅନନ୍ତ୍ ଥର! 'ଅନନୟୋେଚିନ୍ତ୍ୟଲନ୍ତ୍ୋ ମୋାଂ', ଲଯ ଲମୋର ଅନନୟ ଭୋବଲର ଚିନ୍ତ୍ନ
କଲର, ଭକ୍ତି କଲର...ଅନନୟଭୋବଲର କୋେୋକୁ କୁେନ୍ତ୍ି? ପ୍ରଥମତଃ ଅନନୟ ମୋଲନ - ଆଉ ଲକେି ଅନୟ ନୁ ଲେ - ଲମୋର ଛୁଆ
ନୁ ଲେ,ଁ ଲକେି ବି ନୁ ଲେ,ଁ ଲକବଳ ଆପଣ! ଅନନୟଭୋବଲର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁ ଲସବୋ କରି ବୋକୁ େି ଅନନୟ ଭକ୍ତି | ଲକବଳ
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ େି ଲମୋର ସବଵସ୍ଵ, ଲକବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ!
ଏଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୋମରଲସବୋ କରୋ ଯୋଏ...ଆପଣ ବି ଲକଲବ-ଲକଲବ ରୋଧୋ-ରୋସବିେୋରୀଙ୍କୁ ଚୋମର ଲଡୋଳୋନ୍ତ୍ି ନୋ?
ଚୋମରଲସବୋ ଲକମି ତି କରନ୍ତ୍ି ଜୋଣନ୍ତ୍ି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲକମି ତି ଆନନ୍ଦ ମି ଳିବ ଜୋଣନ୍ତ୍ି? ଚୋମରଲସବୋ ଏମି ତି କରନ୍ତ୍ି ଲଯ
ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଗନ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୋସି କୋଲର ପ୍ରଲବେ କରି ଯୋଉ, ଆେୋ! ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ପୋଇ ଆନନ୍ଦିତ େୁ ଅନ୍ତ୍ି, ଆଉ ଏେୋ

ଦେଵନ କରି ମ ଁୁ ବେୁ ତ ସୁଖ ପୋଇ ଥୋଏ | ଏମି ତି ଚୋମରଲସବୋ କରୋ ଯୋଏ | ଏମି ତି ନୁ ଲେ ଁ ଲଯ ଲକମି ତି ବି ଚୋମର ଲଡୋଳୋଇ
ଲଦ ! ଟ୍ଣ୍ଡନ,ରବି,ଲଗ୍ରୋଲବର...ଆପଣ କିଏ? କପୂର ଚୋମର କରି ଲ , ଆଉ କୁେନ୍ତୁ! କପୂରଙ୍କ ଚୋମରଲସବୋ କୋେୋକୁ ଦରକୋର
ନୋେି ଁ| ଏେୋ ଅଗ୍ରୱୋ

କୁ ଏଠୋରୁ ବିଦୋ କରନ୍ତୁ! ବୁ ଝିଲ ?

ଲସବୟର ସୁଖଲର, ତୋଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋଲର ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ଲେବୋକୁ େି ଭକ୍ତି ର ସାଂଜ୍ଞୋ ଦିଆ ଯୋଏ | ଆପଣଙ୍କର ଲସବୟ
ଗୁରୁଲଦବ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି, ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁ ଅଟ୍ନ୍ତ୍ି | ତୋଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋଲର ଲମୋର େତ-ପ୍ରତିେତ ସୁଖ ନିଧୋଵ ରି ତ
ରେିଛି | ଏଠି ତ ଭକ୍ତ-ସୋଧକ ନିଜ ସୁଖଦୁ ଃଖକୁ ଲନଇ ମରି ଯୋଆନ୍ତ୍ି | େୋ ଲମୋର ସୁଖ...େୋ ଲମୋର ପୀଡୋ..େୋ ମ ଁୁ ଏେୋ କରି
ପୋରି ି ନି | ମ ଁୁ , ମ ଁୁ ଆଉ ବୋସ୍ ମ ଁୁ |
ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋପ୍ତି କରି ବୋକୁ ଚୋେନ୍ତ୍ିଁ ? ରୋଣ ଖୋଇଛନ୍ତ୍ି କି ଲଯ ଏେୋ ତ ଲମୋର ଦ୍ଵିତୀୟ-ଅନ୍ତ୍ିମ ଜନ୍ ମ ଅଲଟ୍? ଲଯ ଏେୋ ଲମୋର
ଅନ୍ତ୍ିମ ଜନ୍ମ ଲେବୋକୁ ଲଦବି ନୋେି?ଁ ଆପଣାଂକର ପ୍ରସନ୍ନତୋ - ଏେି ଭୋବର ଆବେୟକତୋ ମୋତ୍ର |
ଲତଲବ ଆଲମ ଲକଉ ଁ ଲଳୋକଲର ଥ ିଲ ? 'ଅନନୟୋେଚିନ୍ତ୍ୟଲନ୍ତ୍ୋ ମୋାଂ', ଲଯ ଅନନୟ ଭୋବ ସେିତ ଭଗବୋନଙ୍କର ଲସବୋ କଲର |
ଅନନୟତୋ ମୋଲନ ତୋଙ୍କୁ ଛୋଡି ଆଉ କିଏ ବି ନୁ ଲେ ଁ | ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବୋ େରି ନୋମ-ଜପ...ଯୋେୋବି କରନ୍ତୁ, ଲକବଳ
ତୋଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁ କରନ୍ତୁ | ଏେୋକୁ ଅନନୟତୋ କୁେନ୍ତ୍ି | ଲକଉଥଁ ିଲର ଅନନୟତୋ? ନିଷ୍କୋମଭୋବଲର ଲସବୋରତ ଲେବଲର
ଅନନୟତୋ |
ଅନନୟାଶ ଂି ତୟଶନ୍ତା ମ୍ାଂ ଶୟ ଜନା ପରି ଉପାସଶତ |
ଶତଶାମ୍୍ ନିତୟାଭି ଯକ୍ତ
ୁ ାନାିଁ ଶଯାଗଶେମ୍ ର୍ହାମ୍ି ଅହଂ ||
ଏେୋ ଏେି ଭୋବଲର ନିତୟ-ଅଭି ଯକ୍ତ
ୁ ରେି ଥୋଏ | ଏେି ଲଶ୍ଲୋକର ବୋସ୍ତବିକ ଭୋବୋଥଵ ଜୋଣନ୍ତ୍ି? ଏେୋର ଅଥଵ- ନିତୟୋଭି ୟୁକ୍ତତୋ,
ଅଭି ଯକ୍ତ
ୁ , ମୋନସ | ମୋନସ ଲସବୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଭି ଯକ୍ତ
ୁ ...ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲସବୋଲର ଲଯଉ ଁ ବୟକ୍ତି ଅଭି ଯକ୍ତ
ୁ ଲେୋଇ ଥୋଏ, ଲଯୋଡି
ଲେୋଇ ଥୋଏ, ତୋର ଲଯୋଗଲକ୍ଷମ ଭଗବୋନ ସ୍ଵୟାଂ ବେନ କରନ୍ତ୍ି | ଲଯୋଗଲକ୍ଷମ କଣ? ଯୋେୋ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲଖର ଅଛି ତୋର
ରକ୍ଷୋ ଆଉ ଯୋେୋ ନୋେି ଁ ତୋର ଦୋନ | କୋେୋ ସୋଙ୍ଗଲର କରନ୍ତ୍ି? ଲଯ ନିତୟ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲସବୋ କଲର ଆଉ ତୋଙ୍କ ସୁଖଲର
ନିଜ ସୁଖକୁ ଲଦଲଖ...ତୋର ଲଯୋଗଲକ୍ଷମ ଭଗବୋନ କରନ୍ତ୍ି - ଯୋେୋ ଅଛି ତୋର ରକ୍ଷୋ ଆଉ ଯୋେୋ ନୋେି ଁ ତୋର ଭରଣ କରି ବୋ |
ଲସବୋଲର ନିଜ ସୁଖ ନ ରେିବୋ ଦରକୋର | କିଛି କୋଯଵୟ ନିଜ ବୋେୋ ପୋଇ ଁ ନ ଲେଉ, ଆଉ କିଛି କୋଯଵୟ ନ କରି ବୋର ଅଛି ତୋକୁ ବି
ନିଜ ସୁଖ ପୋଇ ଁ କରନ୍ତୁ ନୋେି ଁ | ଏଲବ ଆପଣ ଅଜଵନ
ୁ ଙ୍କୁ ଲଦଖନ୍ତୁ | ଭଗବୋନ କଣ କେିଲ
କରି ଦିଅ...ଏେୋ କେିଥ ିଲ

ନୋ? ଲସ କରି ଲଦଲ

| ପୁବର
ଵ ୁ କଣ କେୁ ଥ ିଲ

? "ମ ଁୁ

ତୋଙ୍କୁ ? ଲକୋଟ୍ିଏ ଲ ୋକଙ୍କର େତୟୋ
ଢ଼ିବିନ!ି ମ ଁୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବି ନୋେି!ଁ ଲମୋଲତ

ଦୁ ଃଖ ଲେବ! ଲମୋର ଏେୋ ଲେୋଇ ଯି ବ, ତୋେୋ ଲେୋଇ ଯି ବ ..’ଲସ ବୋଳକଙ୍କ କଥୋ |’ ଭଗବୋନ କେିଲ

- ନିଜ ସୁଖଦୁ ଃଖକୁ ଭୁ ି

ଯୋ, ଆଉ କଣ ସ୍ମରଣ ରଖ? ତ ଲକୋଟ୍ିଏ ଲ ୋକଙ୍କର େତୟୋ କରି ଲଦଲ , ଠିକ ଅଛି? ଲସଇ ପ୍ରକୋରଲର... ୀଳୋ ଭି ତଲର...|
ଏେୋ ଲେ ୋ ଜଗତଲର ରେିକି ଲସବୋ କରି ବୋର ବିଦ୍ଧି, ଲକଉ ଁ ଭୋବଲର ସୋଧକକୁ ଭୋବିବୋ ଦରକୋର ? "ଆପଣ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତ୍ି ନୋ
ଗୁରୁଲଦବ? ଲେ ଗୁରୁଲଦବ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତ୍ି ନୋ? ବୋସ୍, ମ ଁୁ ସବୁ ବୋଧୋ ପୋରି କରି ବୋକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ!" ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଏେୋ ନ
ଲେବ ଲତଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଗୁରୁ-ଲଗୌରୋଙ୍ଗଙ୍କର କୃପୋ ପୋତ୍ର ଆପଣ ଲେୋଇ ପୋରି ଲବ ନୋେି ଁ | େସ୍ତୋ ଲସୌଦୋ ନୁ ଲେ,ଁ "ଗୁରୁ କୃପା ଏର୍
ଶକର୍ଲଂ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ପରମ୍୍ ମ୍ଙ୍ଗଳମ୍୍", ଗୁରୁ କୃପୋ େି ଏକମୋତ୍ର ଉପୋୟ ଯୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଆମକୁ ଲପ୍ରମ-ଭକ୍ତି ମି ଳି ପୋରି ବ |

ଲଯଲବ ଅଭି ଲଷକ େୁ ଏ ଲତଲବ ପ୍ରୋୟ ଆଲମ କଣ ଭୋବନ୍ତ୍ି? ଲଯ

ଡୁ-ଲଗୋପୋଳଙ୍କର ଅଭି ଲଷକ ଲେଉଛି | କିନ୍ତୁ ଲଯଲବ ଆଲମ
ଅଭି ଲଷକ କରନ୍ତ୍ି ଲତଲବ କୋେୋର କରନ୍ତ୍ି? ସୋକ୍ଷୋତ ଅପ୍ରୋକୃତ କୋମଲଦବ, ଲପ୍ରମମୟ, ରସମୟ, ଆନନ୍ ଦମୟ,
ଅଖ ିଳରସୋମୃତସି ନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀେୟୋମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅଭି ଲଷକ କରନ୍ତ୍ି | ଠିକ ଅଛି?!
ହଶର କୃଷ୍ଣ |

