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ଆଜ ି...ସର୍ଵଲ ୋକ ମଲେଶ୍ବର , ସଲବଵଶ୍ୱର, ସବଵୋତୀତ , ସର୍ଵମୟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ୍, ବିରୁଦ୍ଧ ଗଣୁ ଧମଵୋଶ୍ରୟ, ଅଖଳିରସୋମତୃ ସିନୁ୍ଧ 

, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ରୋଧୋନୋଥ , ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋକଟ୍ୟ ଦିବସ ଅଲଟ୍ |  

 

ଏେ ି ଭୂତଳକ ୁ ....ଏେ ି ଭୂଲ ୋକକୁ ବିଲେଷ ରୂପଲର ଧନୟ କରିବୋ ପୋଇ ଁଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣନଙ୍କର ଆଭିଭଵୋର୍ ଲେୋଇ ଥ ିୋ | 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ମଳୂତଃ ଲକମିତି ଆମକୁ ଧନୟ କରିବୋକ ୁ ଚୋେୋନି୍ତ୍? ନିଜର ନିରୁପମ  ୀଳୋ ଆଉ ନିରୁପମ ମୋଧରୁୀରୁ ସମସ୍ତ 

ପ୍ରୋଣୀମୋତ୍ରକ ୁଆକଷିତ କରିବୋକ ୁଚୋେୋନି୍ତ୍| 

 



 

 

ଏଲବ ମ ୁଯୋେୋ କେବିି ତୋକ ୁଧ୍ୟୋନପବୂଵକ େଣୁନ୍ତୁ | ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଲପ୍ରମମୟୀ, ଲସୌନ୍ଦୟଵମୟୀ ଆଉ ମଧରୁମୟୀ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | 

ଠିକ ଅଛି ? ଏେ ିଆନନ୍ଦମୟୀ, ଲପ୍ରମମୟୀ, ଲସୌନ୍ଦୟଵମୟୀ ଆଉ ମଧରୁମୟୀ ଭଗବୋନଙ୍କର ଲଯଉ ଁଉପୋସନୋ ଅଲଟ୍, ଏେ ି

ଉପୋସନୋର  ଲଯଉ ଁ ଭୋବ ଅଲଟ୍ , ଯଦି ଏେୋ େୃଦୟଲର ପ୍ରତିଷି୍ତି ଲେୋଇ ଯୋଏ , ତ ପ୍ରୋଣୀର ଆନନ୍ଦର ଧୋରୋ ଅଖଣି୍ଡତ ଲେୋଇ 

ଯୋଏ ଆଉ ଲସ ଧନୟ ଲେୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ | ଲମୋଲତ ଜଣୋ ଅଛି ଲଯ ଏଲବ ଆପଣ ବୁଝି ପୋରିଲ  ନୋେି ଁ| ଲକେ ିବି ନୁଲେ | 

 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ କଏି? 

 

ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଲପ୍ରମମୟୀ, ଲସୌନ୍ଦୟଵମୟୀ ଆଉ ମଧରୁମୟୀ...| ଏେ,ି ଏେ ି ଭଗବୋନ...ଆନନ୍ଦମୟୀ ଭଗବୋନ, ଲପ୍ରମମୟୀ 

ଭଗବୋନ, ଲସୌନ୍ଦୟଵମୟୀ ଭଗବୋନ ଆଉ ମଧରୁମୟ ଭଗବୋନଙ୍କର  ଉପୋସନୋର  ଲଯଉ ଁ ଭୋବ ଅଲଟ୍ , ଯଦି ଏେୋ େୃଦୟଲର 

ପ୍ରତିଷି୍ତି ଲେୋଇ ଯୋଏ , ତ ପ୍ରୋଣୀର ଆନନ୍ଦର ଧୋରୋ ଅଖଣି୍ଡତ ଲେୋଇ ଯୋଏ! 

 

ଆଲମ ଜୀବ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ ..ଆଲମ କଣ ଚୋେୋନି୍ତ୍? କଣ? ପ୍ରତିକ୍ଷଣ? ଲେୋଇ ୋ ଲବଲଳ କିମ୍ବୋ ଛିଡୋ ଲେ ୋ ଲବଲଳ? ଆଲମ କଣ 

ଚୋେୋନି୍ତ୍? ଭଗବୋନ କଣ ଚୋେୋନି୍ତ୍? ସଚ୍ଚିଦୋନନ୍ଦ ! ଯୋେୋ ବିକୁେୋ ଯୋଉଛି ତୋକ ୁଧ୍ୟୋନପବୂଵକ େଣୁନ୍ତୁ ! ଏେୋ ନୁଲେ ଲଯ ଲଗୋଟି୍ଏ 

କୋନରୁ େଣୁଲି  ଆଉ ବେୁତ ଥର େଣୁଲି  ! ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ର ଅଲପକ୍ଷୋ କରନି୍ତ୍..."ଲସ" ଆନନ୍ଦ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ ! ଆପଣ କଣ ଚୋେୋନି୍ତ୍? 

ଲଯ ଲକେ ି ଲମୋଲତ ଭ  ପୋଏ, ଲମୋଲତ ଲପ୍ରମ କଲର....ଆଲମ କଣ କେ ୁି? ଲସ ଆନନ୍ଦମୟ, ଲପ୍ରମମୟ | "ଲସ" ଆନନ୍ଦମୟୀ 

ଅଟ୍ନି୍ତ୍ , ଯୋେୋ ଆପଣ ଚୋେୋନି୍ତ୍ "ଲସ" ଲସଇୟୋ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ଯଦି ଏେ ିକଥୋ ବୁଝିପୋରୁଛନି୍ତ୍ then the living entity will stop 

running from pillar to post in search of happiness...ଲତଲବ ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ପୋଇ ଁ ଲଗୋଲଟ୍ଇ କକ୍ଷରୁ ଆଉ 

ଲଗୋଲଟ୍ଇ କକ୍ଷ ଯିବୋ ଛୋଡ ିଲଦବ |  କୋେିକଁିନୋ ଯୋେୋ ମ ୁଲଖୋଜଛିୁ ଲସ ତ ଏେୋ େି ଁଅଟ୍ନି୍ତ୍ ! 

 

ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଜୀବ ଏେ ିକଥୋ ନ ଜୋଣବି ଲଯ ଭଗବୋନ କିଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କଣ , ତୋର ଜୀବନ ଲକବଳ ଲଗୋଲଟ୍ଇ ଗଞୁ୍ଜଳ 

ଭଳିଆ େ ିରେବି | ସ୍ଵରଚିତ ଗଞୁ୍ଜଳ ! ଆପଣ କଣ ଚୋେୋନି୍ତ୍? କଣ? "ଲସ" ଲସେ ିଅଟ୍ନି୍ତ୍! ଆପଣ କଣ ଚୋେୋନି୍ତ୍? ଲସଇଟ୍ୋ 

ବି"ଲସ" ଅଟ୍ନି୍ତ୍! କଣ ସବୁ ସମସୟୋର ସମୋଧୋନ ଲେୋଇ ଗ ୋ? େ ଁ! 

 

ଏଲବ ଏେୋ ଆନ୍ଦମୟ ଆଉ ଲପ୍ରମମୟ ଭଗବୋନଙ୍କର ପ୍ରୋପି୍ତ ଲକମିତି ଲେୋଇ ଥୋଏ? ଯଦି ଏେ ି ଲପ୍ରମୋନନ୍ଦ ଭଗବୋନଙ୍କର 

ଉପୋସନୋଭୋବ େୃଦୟଲର ସ୍ଥୋପିତ ଲେୋଇ ଯୋଏ ତୋେୋଲ .. 

 

 

ତାନ ିଶର୍ବାଣୀ ସଂୟମ୍ୟ ଯକୁ୍ତ ଆସିତ ମ୍ତପର | 

ର୍ଶଶ ହ ିୟସୟ ଇନ୍ଦ୍ରୟିାଣୀ ତସୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତଷିି୍ତି || (ଗୀତା ୨.୬୧) 

 

ପ୍ରତିଷି୍ତି .. ପ୍ରଜ୍ଞୋ...ପ୍ରଜ୍ଞୋ କଣ ? ବୁଦି୍ଧ! ବୁଦି୍ଧଲର , ଚିତ୍ତଲର ଏେୋ ପ୍ରତିଷି୍ତି ଲେୋଇ ଯୋଏ ଲଯ ଲସ ଲମୋଲତ ଦରକୋର ଅଟ୍ନି୍ତ୍ , 

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

େୁଏ ନୋେି ଁ| ଆପଣ କୁେନି୍ତ୍ ନୋ ଲଯ ଏଲବ ମ ୁଦୁଖ ିଅଛି ଆଉ ଏଲବ ସଖୁ ି...ଆପଣଙ୍କର ତଥୋକଥତି ଆନନ୍ଦ ଭଙ୍ଗ ଲେୋଇ ଯୋଏ | 

କେିଙିଁ୍କନୋ ଲସ ତଥୋକଥତି ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଆନନ୍ଦ ଏକ ଏମିତିଆ ବସୁ୍ତ ଅଲଟ୍ ଯୋେୋ ଥଲର ମିଳିବୋ ପଲର ଖଣି୍ଡତ େୁଏ ନୋେି ଁ | 

ଆଲମମୋଲନ  ମନଲର ଏେି ସଖୁର ଜୋ    ବୁଣଛିନି୍ତ୍ | ବଦ୍ଧ ଜୀବ ..., ମ ଁ ୁପ୍ରୋରମ୍ଭଲର କଣ କେଥି ିି? ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର ଉପକୋର 

କରିବୋ ପୋଇ ଁଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋକଟ୍ୟ ଲେୋଇ ଥୋଏ! 

 

ଏେ ିବଦ୍ଧ ଜୀବ କଣ ଲେୋଇ ଥୋଏ? ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୋଲନ conditioned living entity..ଏଲବ ଏେୋ କଣ? ଲଯଉ ଁମୋଲନ ନିଜ 

ସଖୁ ପୋଇ ଁସତ୍ତଵ  ଲଗଇ ଥୋଆନି୍ତ୍ | ଏମିତି ଲେୋଇ ଗଲ  ମ ଁ ୁଖସିୁ ଲେୋଇ ଯିବି ...ଲସଇମିତି ଲେୋଇ ଗଲ  ମ ଁ ୁଖସିୁ ଲେୋଇ ଯିବି 



 

 

...ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ନ େୁଏ ତ ଲମୋର ଖସିୁ ଲ ୋପ ଲେୋଇ ଯିବ | ଏେୋକ ୁେ ିକୁେନି୍ତ୍ conditioned living entity ବୋ ବଦ୍ଧ 

ଜୀବ | 

 

ଆଉ ମକୁ୍ତ ଜୀବ କିଏ? ଲଯୋଉମୋଲନ ଏେ ିସବୁ ମିଥୟୋ ଧୋରଣୋରୁ ମକୁ୍ତ ଥୋଆନି୍ତ୍ | ଯୋେୋ ସତୟର ଧୋରଣୋ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଲସ ମୋଲନ 

ତୋକ ୁ ଧୋରଣ କରି ଥୋଆନି୍ତ୍ | ବୋସ୍ତବିକ ଧୋରଣୋ କଣ? ଭଗବୋନ ଆନନ୍ଦମୟ, ଲପ୍ରମମୟ ଆଉ ଲସୌନ୍ଦଯ୍ଵୟମୟ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | 

ଆପଣଙ୍କର ଆଖ ି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କଣ ଲଦଲଖ? ଦୂରଦେଵନଲର, ରୋସ୍ତୋଲର, ମ ଲର ...ଆପଣଙ୍କର ଆଖ ି କଣ ଲଦଖବିୋ ପୋଇ ଁ

ଆତୁର? ସନୁ୍ଦରତୋକ ୁ | ଆଉ "ଲସ" ଲସୌନ୍ଦଯଵୟମୟ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ଆପଣ ଜୀବନଲର ଏମିତି କିଛି ଚୋେୋନି୍ତ୍ ଯୋେୋ ଆପଣାଂକର ମନକ ୁ

େରି ଲନବ | "ଲସ" ସର୍ଵମଲନୋେର ମଧରୁମୟ ଅଟ୍ନି୍ତ୍, ଆମରି ମନକ ୁପଣୁଵଭୋବଲର ଆକଷିତ କରି ଦିଅନି୍ତ୍ | ଯୋେୋ ଆପଣ 

ଚୋେୋନି୍ତ୍ ଲସ ସବୁ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ଏେ ିକଥୋ ବୁଝିବୋର ଅଛି | 

 

ଏଲବ କିଛି ଭକ୍ତମୋଲନ ଭୋବୁ ଥଲିବ ଲଯ ଆମକ ୁଟି୍କିଏ-ଟି୍କିଏ ବୁଝିବୋଲର ଆସଛିୁ | ଆପଣମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର କିଛି ଭକ୍ତ ରୃ୍ନ୍ଦୋର୍ନ 

ଯୋଇ ଥଲିବ...ଲକଲବ ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ ଯିବୋର ଅବସର ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇଛି ? ସଭିଙୁ୍କ ଲେ ୋ ନୋେି ଁ ? ଆଛୋ, ମଙ୍ଗଳୋଲର କିଏ 

ଉପସି୍ଥତ ଥଲି ? ଟ୍ଣ୍ଡନଜି, କଣ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋ ଲଦଖ ିଥଲି ? ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ? ଅସମ୍ଭବ! ତ୍ରୀକୋଳଲର ଏେୋ 

ଲେୋଇ ପୋରିବ ନୋେି ଁ| ବସି ଯୋଆନ୍ତୁ | 

 

ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳୋ ତ ନନ୍ଦ-ଯଲେୋଦୋ ବି ଲଦଖ ିପୋରିଲବ ନୋେି,ଁ ଲତଲବ ଏଇ ଟ୍ଣ୍ଡନ ସୋେୋବ କିମ୍ବୋ ଲକଉ ଁଦିଲି୍ଲର୍ୋ ୋ  ବୋ 

ଆଲମରିକୋର୍ୋ ୋ ଲକମିତି ସୋକ୍ଷୋତ୍କୋର କରି ପୋରିଲବ? ଆପଣ ଜୋଣନି୍ତ୍ ଲଯ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରତୀ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଇ ଥୋଏ? 

ଆଲମ ଜୋଣଛିନି୍ତ୍ ଲଯ ୪:୩0ଲର େୁଏ ...େଣୁଛିନି୍ତ୍ ନୋ? ଲକଲବ ୪:00 ଲବଲଳ ..ଲକଉ ଁ ଲକଉ ଁ ରୃ୍ନ୍ଦୋର୍ନ ମନ୍ଦିରଲର ୫:00 

ଲବଲଳ ବି ଲେୋଇ ଥୋଏ..| 

 

ଏେ ିମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଜୋଣଛିନି୍ତ୍? ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀଲର ଯୋଆନି୍ତ୍ ତ ଜୋଣଛିନି୍ତ୍ ଆପଣ କୁଆଲଡ 

ଯୋଉଛନି୍ତ୍? ମାଂଗ ୋ ଆରତୀ ଯମନୁୋତଟ୍ବତ୍ତଵୀ ନିକୁଞ୍ଜଲର େୁଏ | ଲତଲବ କଣ ନିକୁଞ୍ଜଲର ନନ୍ଦବୋବୋ ଆଉ ଯଲେୋଦୋମୋ କ ୁ

ପ୍ରଲବେ ମିଳିପୋରିବ? ନିକୁଞ୍ଜଲର? ସଖୋଲଳ ୪:୩0ଲର? ଲସ ବିଳୋସ ଉପରୋନ୍ତ୍? ଅଧକିୋର ବି ଅଛି? ଲକଲବ ବି ନୁେ ଁ ! 

ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣନଙ୍କର ନିତୟ ମୋତୋ-ପିତୋଙୁ୍କ ପ୍ରଲବେ ନିଲେଧ ଅଲଟ୍! ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ନିତୟ ସଖୋ- ମଧମୁଙ୍ଗଳ, ସବୁଳ, 

ଲସ୍ତୋକକୃଷ୍ଣ, ଉଜ୍ଜ ୋଦ ିସଖୋ ବି ଯୋଇ ପୋରିଲବ ନୋେି!ଁ ଲତଲବ ମ ଁ ୁଆଉ ଆପଣ...ଆପଣ ଲକମିତି ଚୋ ି ଗଲ ? ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର 

ମଙ୍ଗଳୋ କିଏ ଲଦଖ ିପୋରିବ? ଲକବଳ ସଖ-ିମଞ୍ଜରୀ ମୋଲନ! 

 

ସଖ ିର୍ନିା ଏଇ ଲୀଳା ପଷିୁ୍ଟ ନାହି ିଁ ହୟ | 

ସଖ ିଲୀଳା ର୍ସି୍ତାରୀୟା, ସଖ ିଅସ୍ଵାଦୟିା || (ଶ ୈତନୟ  ରିତାମ୍ତୃ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୦୩) 

 

ସଖ-ିମଞ୍ଜରିମୋଲନ େ ିମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀଲର ଯୋଇ ପୋରିଲବ | ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆମର ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଗଢୂ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେୋଇବ 

ନୋେି ଁଲତଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆଲମ ତୋଙ୍କର ନିଜଜୋଗୋକ ୁଲକମିତି ଯୋଇ ପୋରିବୋ ? ସବୁଠୁ ଲଗୋପନୀୟ ଜୋଗୋ ଲକଉଠିଁ? ନିକଞୁ୍ଜ! କଣ 

ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭୋବଲର ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଲବେ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇ ପୋରିବ ? 

    

ଗରୁୁ ଲଯଲବ ଆପଣଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ର-ଦୋନ କରନି୍ତ୍ ଲତଲବ ଆମକ ୁସମ୍ବନ୍ଧ-ଜ୍ଞୋନ ବି ଦିଅନି୍ତ୍ - ଲଯ ଆପଣ କଏି ? ଭଗବୋନ କିଏ ? ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ 

ତ ଭଗବୋନ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଏଇଠ ିକଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁଆସିଛନି୍ତ୍? ଏଇଠ ିବ୍ରହ୍ମୋ-ରୁଦ୍ର ନିଜ କଳ୍ପନୋମୋତ୍ରଲର 

ଆସି ପୋରିଲବ ନୋେି ଁ , ଆପଣ ଏଇଠ ିକଣ କରିବୋ ପୋଇ ଁଆସିଛନି୍ତ୍? ଯଦି ଲକେ ିକଲେ -'ମ ଁ ୁମଙ୍ଗଳୋ ଲଦଖବିୋକ ୁଆସିଛି' ଆଉ 

ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣ ତୋର ସମମ୍ଖୁ ଛିଡୋ ଲେୋଇଛନି୍ତ୍ ..ଆଉ ପଚୋରି ନିୟନି୍ତ୍ - 'ତୁଲମ କିଏ? ଏ ସଖ,ି ଲତୋର ୟୁଲଥଶ୍ବରୀ କିଏ?' କଣ 

ଉତ୍ତର ଲଦଲବ ଆପଣ? 



 

 

 

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ - ' ଲକଉ ଁୟୁଥରୁ ତୁଲମ?' ଆମର ଯଲୁଥଶ୍ବରୀ କିଏ? ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ! ଲସ ପନୁଃ ପଚୋରନି୍ତ୍ - 'ଲତୋର ଗରୁୁମଞ୍ଜରୀ 

କିଏ ଲ ୋ ସଖ?ି' କିଛି ଜବୋବ ନୋେି ଁ | ଲତଲବ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନୋ ଲକେ ି ବି ରୋଧୋ-କଷୃ୍ଣଙ୍କର ନିକୁଞ୍ଜଲର ଲେଉ ଥବିୋ ମଙ୍ଗଳୋଲର 

ଉପସି୍ଥତ ଲେୋଇ ପୋରିବ ନୋେି ଁ ...ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଲବେ କରୁଛନି୍ତ୍? କଣ ଲଦଖଛୁନି୍ତ୍ ଆପଣ? ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ...ଆପଣ କଣ 

ଭୋବୁଛନି୍ତ୍? କଣ ଲଦଖଛୁନି୍ତ୍?  ବମଵୋ, େମଵୋ, ଟ୍ଣ୍ଡନ, ଅଗ୍ରୱୋ ..ଏଇ ମୋଲନ ଲକଲବ ବି ଲଦଖ ିପୋରିଲବ ନୋେି!ଁ ଲତଲବ ଆପଣଙୁ୍କ 

କଣ ଭୋବିବୋର ଅଛି? ମ ୁକିଏ? ମ ଁ ୁସଖ ିଅଲଟ୍, ମଞ୍ଜରୀ ଅଲଟ୍ | ଲତଲବ େ ିମ ଁ ୁ  ମଙ୍ଗଳୋର ଦେଵନ କରି ପୋରୁଛି! ଆଉ ମଙ୍ଗଳୋ 

ଲକଉଠିଁ ଲେଉଛି? ଯମନୁୋର ତଟ୍ଲର ସି୍ଥତ ନିକୁଞ୍ଜଲର ମଙ୍ଗଳୋ ଅରୋତୀକ ଲେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙୁ୍କ ନିଜ ସଖ ି ସ୍ଵରୂପଲର 

ରେବିୋର ଅଛି | 

 

ଆଉ ଅପଣଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ଲକମିତିକୋ ଲେବୋ ଦରକୋର? ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକ ୁଲଯଲବ ଲଦଖନି୍ତ୍, ତ କିଛି ଭୋବନୋର ସୋଙ୍ଗଲର ଲଦଖନି୍ତ୍ 

ନୋ? ନିଜ ଝିଅକୁ ବି କିଛି ଭୋବଲର ଲଦଖନି୍ତ୍ ? ନିଜ ମୋକ ୁଭିନ୍ନ ଭୋବଲର ଲଦଖନି୍ତ୍? ଲତଲବ ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୋବ 

ଲେବ ନୋେି ଁତ ଆପଣ କଣ ଲଦଖଲିବ ଆଉ ଲକଉ ଁଲସବୋ କରି ପୋରିଲବ? ଆଉ ଭକି୍ତର ତୋତ୍ପଯଵୟ କଣ? ଲପ୍ରମମୟୀ ଲସବୋ! 

ଲପ୍ରମ କରିବୋ ପବୂଵରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେବୋ ଦରକୋର | ଆଉ ଏେ ିସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଆମର ଗରୁୁବର ସ୍ଥୋପିତ 

କରି ଥୋଆନି୍ତ୍ | ଏେ ିମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ କିଛି ଲଛୋଟ୍ କଥୋ ନୁଲେ...ଆପଣଙୁ୍କ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳୋ ଲଦଖବିୋର ଅଛି! 

 

ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଚୋରି ପ୍ରକୋରର ମିତ୍ର ଅଛନି୍ତ୍: 

* ଲଗୋଟି୍ଏ ସମେୂ ‘ସଖୋ’ ମୋନଙ୍କ  ଅଲଟ୍  

* ଏେୋ ପଲର ସେୃୁଦ ସଖୋମୋଲନ 

* ପଣୁ ି ପି୍ରୟ ସଖୋ  

* ଆଉ ପଣୁ ିପି୍ରୟ-ନମଵ-ସଖୋ  

ଏଲବ ଲଯ ସେୃୁଦ  ସଖୋ େୁଅନି୍ତ୍…., ଲସ ଚୋରି ପ୍ରକୋରର େୁଅନି୍ତ୍...ଲଗୋଟି୍ଏ ପ୍ରକୋରର ସଖୋ ନିଜକ ୁଭଗବୋନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୋରୁ ବଡ 

ମୋନନି୍ତ୍, ଭଗବୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କର ଟି୍ଲକ ବୋତ୍ସ ୟ ଭୋବ ରେ ିଥୋଏ | ଭଗବୋନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଲେୋଇ ଥୋଆନି୍ତ୍ ନୋ? ଲଯମିତି 

ବଳଭଦ୍ର ! ଏେୋ ଲଯ “ତୁ ଲମୋଠୋରୁ ଲଛୋଟ୍!" | ଏମିତି ଭୋବ ଯୋେୋଙ୍କର ଲେୋଇ ଥୋଏ ଲସ ସେୃୁଦ ସଖୋ େୁଅନି୍ତ୍ | 

 

ପଣୁ ିଏମିତି ସଖୋ ବି େୁଅନି୍ତ୍ ଲଯ ନିଜକ ୁଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କଠୋରୁ ଲଛୋଟ୍ ମୋନିଥୋଆନି୍ତ୍, ଲତଲବ ତୋଙ୍କର ଭୋବଲର ଦୋସୟର ଗନ୍ଧ ଆସିଥୋଏ | 

 

ଆଉ ଲଗୋଟି୍ଏ ସଖୋ େୁଅନି୍ତ୍ - ପି୍ରୟ ସଖୋ! ଲସ କିଏ େୁଅନି୍ତ୍? ଏେ ିମୋଲନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ନିଜ ସମୋନ ଲଦଖ ିଥୋଆନି୍ତ୍ | "ଏ ବସ, ଚୋ ! 

ଲ ୋଡୋ ବନ!" କୋେୋକ ୁ କେୁଛନି୍ତ୍ ଲ ୋଡୋ ବନିବୋକ?ୁ ଯୋେୋର ଚରଣକମଳର ଧଳୂ ିପୋଇବୋ ପୋଇ ଁବ୍ରହ୍ମୋ-ରୁଦ୍ର ଲକୋଟି୍ ବଷଵର 

ତପସୟୋ ପଲର ବି ପ୍ରୋପ୍ତ କରି ପୋରନି୍ତ୍ ନୋେି!ଁ ଏମିତି ଭଗବୋନଙୁ୍କ ଲସ କଣ କେୁଛନି୍ତ୍? "ଚୋ  ଲ ୋଡୋ େୁଅ!" ଆଉ ତୋଙୁ୍କ 

ଲପ୍ରମପ୍ରଭୋର୍ରୁ ଲ ୋଡୋ ବନିବୋକୁ ପଡିଥୋଏ | କୋେିକଁ?ି କୋେିକଁନିୋ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ-ବେୟତୋ ସବୁଠ ଁୁ  ଅଧକି| ଭଗବୋନ ଭକି୍ତର 

ବେୀଭୂତ ଲେୋଇ ଥୋଆନି୍ତ୍, ବୁଝିଲ ? ଲକଲବ ଆପଣ ଭଗବୋନ ନରସିାଂେଙୁ୍କ କେ ିପୋରିଲବ ଲଯ 'ଚୋ  ଲ ୋଡୋ ବନ'? ଆପଣଙ୍କ 

ମେୁଲଁର ଲ ୋଡୋ ବନି ଯିଲବ! ଭଗବୋନ ରୋମକ ୁଲବୋ ି ପୋରିଲବ - 'ଲ ୋଡୋ ବନ'? 

 

ଏଥ ିୋଗି ମ ଁ ୁ ପବୁଵୁରୁ େ ିକେଥି ିି - ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ଅଖଳିରସମତୃସିନୁ୍ଧ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ଆପଣ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲଯଉ ଁସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରିବୋକ ୁ

ଚୋେୋନି୍ତ୍, ଆପଣ କରି ପୋରନି୍ତ୍! କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତୁଟ୍ ଲେବୋ ଦରକୋର | ଅତୁଟ୍ ...ନକ ି ନୁଲେ | େୃଦୟରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ ଲେବୋ 

ଦରକୋର | ଲସ ଆପଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରକୋରର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରିବୋକ ୁଚୋେନି୍ତ୍, ଆପଣ 'େ ଁ '! ଲତଲବ କୁେନ୍ତୁ ...ଆପଣ 

ଲକଉ ଁଭୋବଲର ପ୍ରତିଷି୍ଟତ ଅଛନି୍ତ୍? ଲକଉ ଁଭୋବଲର ପ୍ରତିଷି୍ତି ଲେୋଇ ଆପଣ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କ ଦେଵନ କରିବୋକ ୁଚୋେନି୍ତ୍? ଯଦି ସଖୋ ବି 

ଲେବୋକ ୁଚୋେନି୍ତ୍ ତ ଠିକ ଭୋବଲର ଜୋଣନ୍ତୁ ଲଯ ଲକଉ ଁ ସଖୋ ଲେବୋକୁ ଚୋେୋନି୍ତ୍ | 

 



 

 

ଆଉ ଲଗୋଟି୍ଏ ପ୍ରକୋରର ସଖୋ େୁଅନି୍ତ୍ - ପି୍ରୟନମଵ ସଖୋ | ଏେ ିମୋଲନ କିଏ? ଏେ ିମୋଲନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଲଗୋପୀମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର 

ଅତୟନ୍ତ୍ ଲଗୋପନୀୟ କଥୋ-ବୋତ୍ତଵୋ, ସମୋଗମ  ଆଉ ଚିି଼ଠ ିଆଦ ିର ଆଦୋନ-ପ୍ରଦୋନ କରନି୍ତ୍ | ପି୍ରୟନମଵ ସଖୋମୋନଙ୍କ କୋଯଵୟକଳୋପ 

ସଖୋ, ସେୃୁଦ ସଖୋ କିମ୍ବୋ ପି୍ରୟ ସଖୋମୋନଙୁ୍କ ଜଣୋ ଲେୋଇ ନ ଥୋଏ, ଆଉ ଲସ ମୋଲନ ନିଜ ଭୋବଲର ପ୍ରତିଷି୍ତି ଲେୋଇ ଥୋଆନି୍ତ୍ | 

 

ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲକବଳ ଲଗୋଟି୍ଏ ପ୍ରକୋରର ଭୋବ ସ୍ଥୋପିତ କରୋ ଯୋଇ ପୋଲର | ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ | ବେୁତ ଥର ଲ ୋକ 

ପଚୋରନି୍ତ୍ - "ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଲକମିତି ଚୋ ିଛି?" ଆପଣ ଜୋଣନି୍ତ୍ କ ିଭଜନ କଣ? କଣ ଆପଣ ଜୋଣନି୍ତ୍ ଭଜନ କଣ? ଯଦି କିଏ 

ଲକୋଡଏି 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 ମ ୁକରିଥୋଏ | ଏେ ିକଥୋ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲର ଲଯ ଆପଣ 

ଲକଉ ଁସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରିବୋକ ୁଚୋେନି୍ତ୍, କିନ୍ତୁ ଲଗୋଟି୍ଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରିବୋ ପଲର ଆପଣ ଲଯଉ-ଁଲଯଉ ଁକୋଯଵୟ କରନି୍ତ୍- ମୋଳୋ, 

ଅଧ୍ୟୟନ, ସୋଧସୁଙ୍ଗ, ଲସବୋ ଆଦ-ି ତୋକ ୁଭଜନ କୁେୋ ଯୋଇ ଥୋଏ | 

 

ଲକବଳ ମଙ୍ଗଳୋଲର ଟ୍ଣ୍ଡନ, ଅଗ୍ରୱୋ , େମଵୋ,ରବି, ବମଵୋ, ଗପୁ୍ତ ଆଦିର ଛିଡୋ ଲେୋଇ ଯିବୋ ଭଜନ ଲେୋଇ ନ ଥୋଏ! ବୁଝି ପୋରୁ 

ଛନି୍ତ୍? ଆପଣଙୁ୍କ ଛିଡୋ ଲେବୋ ଦରକୋର ନୋେି.ଁ.ଆପଣ ନିଜ ଭୋବ  ସୋଙ୍ଗଲର ଛିଡୋ େୁଅନ୍ତୁ |ଏଥ ି ୋଗି ଲଚୈତନୟ-ଚରିତୋମତୃଲର 

ମେୋପ୍ରଭୁ କେୁଛନି୍ତ୍ -" ଅଲତର୍ ଲଗୋପୀ ଭୋବ କରି ଅାଂଗୀକୋର"! ଭୋବ ଅାଂଗୀକୋର କରି ବିନୋ ଆମର ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର 

ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରି ପୋରିଲବ ନୋେି ଁ...ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗେୁୟତମ ନିକୁଞ୍ଜ- ୀଳୋ, ନିଭୃତ ନିକୁଞ୍ଜଲର ସ୍ଥୋନ ଚୋେୋନି୍ତ୍ 

ଲତଲବ  

 

ଅଶତଵ ମ୍ଞ୍ଜରିଭାର୍ କରି ଅଂଗୀକାର | 

ରାତ୍ରଦିଶିନ  ନି୍ତ ିକରି ରାଧା-କଷୃ୍ଣର ର୍ହିାର || 

ସିଦ୍ଧ ଶଦଶହ  ନି୍ତ ିକରି ତାହାଇ ଶସର୍ନ | 

ସଖ ିଭାଶର୍ ପାଏ ରାଧା-କୃଶଷ୍ଣର  ରଣ || ( ଶ ୈତନୟ- ରିତାମ୍ତୃ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮,୨୨୯) 

 

ନିକୁଞ୍ଜଲର ସ୍ଥୋନ ପୋଇବଁୋକ ୁଚୋେ?ଁ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗେୁୟତମରୁ ଗେୁୟତମ  ୀଳୋ ଲଦଖବିୋକ ୁଚୋେ?ଁ ଲତଲବ ଲକଉ ଁବୋସ୍ତବିକ 

ମେୋପରୁୁଷଙ୍କ ଠୋରୁ ଦୀକ୍ଷୋ ଗ୍ରେଣ କରି ତୋଙ୍କସୋଙ୍ଗଲର ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରନ୍ତୁ | ଲଯଲବ ଆପଣଙୁ୍କ ଦୀକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ 

ଲତଲବ ଆପଣଙୁ୍କ ସୋଧନୋ-ଅଧକିୋର ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ | କଣ? ସୋଧନୋର ଅଧକିୋର? ଲଯ ଆପଣ ନଜିକୁ ମଞ୍ଜରୀ ମୋନିକରି ରୋଧୋ-

କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲସବୋ କରି ପୋରନି୍ତ୍ |  

 

ଲତଲବ ସଖୋ ଚୋରି ପ୍ରକୋରର େୁଅନି୍ତ୍ ... ଯଦି ଆପଣ ସଖୋ ବନିବୋକ ୁଚୋେ ଁୋନି୍ତ୍, ଲତଲବ ଆପଣଙୁ୍କ ଜୋଣବିୋକ ୁଲେବ ଲଯ ଲକଉ ଁ

ସଖୋ | ଆଉ ଯଦି ସଖ ିବନିବୋକୁ ଚୋେ ଁୋନି୍ତ୍ ...କୁେନ୍ତୁ ଲଯମିତି ମଞ୍ଜରୀ | ଲଯଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଵନ େୁଏ ଲତଲବ କଣ ସବୁ 

ସଖୀମୋଲନ ଲଗୋଟି୍ଏ ଦୃଷି୍ଟଲର ତୋଙୁ୍କ ଲଦଖନି୍ତ୍? ଯଦି ତୋଙ୍କର ଲଯୋଗପୀଠଲର ଦେଵନ ଲେଉଛି କିମ୍ବୋ ଲକଉ ଁଅନୟ ସ୍ଥଳଲର, 

ଲତଲବ କଣ ସମସ୍ତ ସଖବୃିନ୍ଦ ଲକବଳ ଲଗୋଟି୍ଏ ଭୋବଲର ତୋଙ୍କର ଦେଵନ ପୋଆନି୍ତ୍? 

 

ଲଯମିତି ସଖୋ ବେୁତ ପ୍ରକୋରର େୁଅନି୍ତ୍, ଲସମିତି  ସଖଗିଣ ବି ବେୁତ ପ୍ରକୋରର େୁଅନି୍ତ୍ : 

* କିଛି ସଖ ିମୋଲନ କୃଷ୍ଣଲେେୋଧକିୋ େୁଅନି୍ତ୍, ଯୋେୋଙ୍କର ରୋଧୋଙ୍କଠୋରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଇ ଁଲବେ ିଲପ୍ରମ ଲେୋଇ ଥୋଏ | 

* କିଛି ସଖ ିସମ-ଲେେୋ େୁଅନି୍ତ୍ , ଯୋେୋଙ୍କ ମନଲର ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଇ ଁସମୋନ ଲେେ ଲେୋଇ ଥୋଏ | 

* କିଛି ସଖ ିମୋଲନ ରୋଧୋଲେେୋଧକିୋ େୁଅନି୍ତ୍ - ଏେୋ ସବୁ ମଞ୍ଜରୀ େୁଅନି୍ତ୍ | ଏମୋନଙ୍କର ସବଵସ୍ଵ ରୋଧୋରୋଣୀ ଅଟ୍ନି୍ତ୍, ଏମୋନଙ୍କର 

ପ୍ରୋଣ ରୋଧକିୋ! ବୁଝି ପୋରୁଛନି୍ତ୍ ତ? 

 



 

 

ଯଦି ଆପଣ ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରିବୋକ ୁଚୋେ ଁୋନି୍ତ୍, ସଖୋ ରୂପଲର ବି, ଲତଲବ ଲଯଉ ଁସଖୋ-ଭୋବର ସମ୍ବନ୍ଧ 

ସ୍ଥୋପିତ କରିବୋକ ୁଚୋେୋନି୍ତ୍ ତୋର ଚିନ୍ତ୍ନ ରୋତି-ଦିନ କରିବୋକ ୁପଡବି...ମ ଁ ୁଭଗବୋନଙ୍କର ଏେ ିରୂପଲର ସଖୋ ଅଲଟ୍ | ଆଉ ଯଦି ମ ଁ ୁ

ସଖ ିଅଲଟ୍ ଲତଲବ ଲକଉ ଁ ରୂପ ଲର? କୃଷ୍ଣଲେେୋଧକିୋ, ସମଲେେୋ କିମ୍ବୋ ରୋଧୋଲେେୋଧକିୋ? ଲସଇ ରୂପଲର ଲମୋଲତ ଚିନ୍ତ୍ନ 

କରିବୋର ଅଛି ଆଉ ଲସଇ ଭୋବଲର ମ ୁମଙ୍ଗଳୋର ଦେଵନ କରିବି | 

 

ଲଯଉମଁୋଲନ ସମଲେେୋ େୁଅନି୍ତ୍, ଲସ ଦୁଇଙୁ୍କ ଲପ୍ରମଚକ୍ଷଲୁର ଲଦଖନି୍ତ୍ | ଆଉ ଆମ ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କ ସବୁ ଧ୍ୟୋନ ଲକଉଠିଁ ଲେୋଇ 

ଥୋଏ? ଲକବଳ କିଲେୋରୀଜଙୁ୍କ ଆଡକ ୁ|   

 

ଆଉ ସଖୋ?  

 

ରାଧା-କୃଶଷ୍ଣର ଲୀଳା ଏହା ଅତ ିଗଢୁତର | 

ଦାସୟ-ର୍ାତ୍ସଳୟାଦ ିଭାଶର୍ ନ ଶହାଏ ଶଗା ର || (ଶ ୈତନୟ- ରିତାମ୍ତୃ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୦୧) 

 

ସଖୋମୋନଙୁ୍କ ଏେ ି ୀଳୋର ଦେଵନ ଦୁ ଵଭ! ଲତଲବ ଲଗୋଟି୍ଏ ଦୃଷି୍ଟଲକୋଣରୁ ଏେୋ ବଦ୍ଧଜୀବଙ୍କର ଭୋଗୟ ନନ୍ଦ-ଯଲେୋଦୋଙ୍କଠୋରୁ 

ଅଧକି, କୋେିକଁିନୋ ତୋଙୁ୍କ ନିକୁଞ୍ଜଲର ପ୍ରଲବେ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇଛି | ନୋଳଲିର ଭୋସଥୁବିୋ କଳିଯଗୁର ଜୀବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକୁଞ୍ଜ-

 ୀଳୋଲର ପ୍ରଲବେମୋନ ଲେୋଇ ଛନି୍ତ୍ ! ଏଥ ି ୋଗି ଏେ ିଯଗୁକୁ ମେୋପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲପ୍ରମଦୋନଯଗୁ କୁେୋ ଯୋଇଛି | ସବୁଠୋରୁ ପତିତକ ୁ

ସଲବଵୋଚ୍ଚ ବସୁ୍ତ ନିଃସଲଙ୍କୋଚ ଲେୋଇ ପ୍ରଦୋନ କରିଛନି୍ତ୍! 

 

କିଛି ଦିନି ପବୁଵୁରୁ ଆଲମ ବ୍ରଜଲର ଥଲି  | ଲସଲତଲବଲଳ ଏେ ିମେୋେୟଙୁ୍କ ଲଗୋଟି୍ଏ ସଙ୍ଘର ସନୟୋସୀ ମିଳିଥଲି ..ଆଉ ଲସ 

ଲକୋଡଏି-ତିରିେ ିବଷଵରୁ ସନୟୋସୀ ଲେୋଇ ସୋରିଲ ଣ ି | ଏେ ିମେୋେୟ କେଲି  ଲଯ ମ ଁ ୁ  ପଣୂଵରୂପଲର ରୋଧୋ-କୁଣ୍ଡର ଆଶ୍ରୟ 

ଲନଇ ସୋରିଛି | ଆଉ ଲସ ସନୟୋସୀ ଆଙୁ୍କ କେଲି  - "ମ ଁ ୁତ ଜୋଲଣ ନୋ ମ ଁ ୁକଣ କରିବି ..ଲକଲବ ମ ଁ ୁନିଜକ ୁସଖୋ ମୋନ ିନିଏ, 

ଲକଲବ ସଖ ିମୋନ ିନିଏ ଆଉ ଲକଲବ-ଲକଲବ ମଞ୍ଜରୀ ମୋନ ିନିଏ | ଲତଲବ ଲମୋଲତ ଠିକ ଭୋବଲର ଜଣୋ ନୋେି ଁଲଯ ମ ଁ ୁକିଏ |  

କୋେିକଁିନୋ ଲମୋର ଗରୁୁ ନୋେ ଁୋନି୍ତ୍ |" ଲସ ସନୟୋସୀ ଏେୋ କୁେୁଥଲି ...କିନ୍ତୁ ତୋଙ୍କର ଗରୁୁ ଜୀବିତ ଅଛନି୍ତ୍ | ଆଉ ଏେ ିକଥୋ େଣୁ ି

ଲମୋର େୃଦୟ ଫୋଟି୍ ଗ ୋ!  ତିରିେ ିବଷଵ ପଲର ବି ଲସ ଜୋଣନିୋେ ଁୋନି୍ତ୍ ଲଯ ଆରମ୍ଭ ଲକଉଠଁୋରୁ କରିବୋର ଅଛି! ଯଦି ଆପଣଙୁ୍କ 

ଜଣୋ ନୋେି ଁଲଯ ଆପଣଙ୍କର ଭୋବ କଣ, ଲତଲବ ଆପଣ ଭଜନଲର ଅଗ୍ରସର ଲକମିତି ଲେୋଇ ପୋରିଲବ? 

 

ଆଲଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ, ପଣୁ ିସୋଧସୁଙ୍ଗ, ପଣୁ ିଭଜନକ୍ରୟିୋ, ପଣୁ ିଅନଥଵନିବୃତି୍ତ, ପଣୁ ିନିଷ୍ୋି...ନିଷ୍ୋି କଣ? ନିଷ୍ୋି କଣ ଅଲଟ୍? ଭଜନଲର ନିଷ୍ୋି! 

ପ୍ରଥଲମ ଭଜନ ଜୋଣବିୋ ଦରକୋର ନୋ, ତୋେୋଲ  େ ିତ ନିଷ୍ୋି ଉଦ୍ଭତ ଲେୋଇ ପୋରିବ! ଏଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆପଣ ନିଜ ଭୋବକ ୁେ ିଜୋଣ ି

ପୋରି ନୋେୋନି୍ତ୍, ତ ନିଷ୍ୋି ଅତି ଦୂରର କଥୋ! ଲପ୍ରମ କଥୋ ତ ଛୋଡ ିଦିଅନ୍ତୁ | 

 

ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଆଲମ କିଛି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରି ପୋରିବୋ, 

 

ଶୟ ଯଥା ମ୍ାଂ ପ୍ରପଦୟଶନ୍ତ ତାଂ ତଶଥୈଵ ଭଜାମ୍ୀ ଅହଂ | 

ମ୍ମ୍ ର୍ର୍ତ୍ବମ୍ାନୁର୍ର୍ତ୍ବଶନ୍ତ ମ୍ନୁଷ୍ୟ ପାଥବ ସଵବଶଃ || (ଗୀତା ୮.୧୧) 

 

'ଲୟ ଯଥୋ ମୋାଂ ପ୍ରପଦୟଲନ୍ତ୍', ଲଯଉ ଁଭକ୍ତ ଲଯଉ ଁଭୋବନୋ ସେତି ଲମୋର େରଣୋଗତ େୁଏ, ମ ଁ ୁଲସଇ ଭୋବଲର ତୋର ଲପୋଷଣ 

କରି ଥୋଏ | ସଖୋ ଭୋବଲର ବି, ପି୍ରୟସଖୋ ଭୋବଲର ବି! ବେୁତ ଭକ୍ତ ନିଜକ ୁଭଗବୋନ ରୋମଙ୍କର ପିଉସୀ ମୋନ ିଥୋଆନି୍ତ୍, ଆଉ 

ଲସଇ ଭୋବନୋର ଧ୍ୟୋନ-ଭଜନ କରିତୋଙୁ୍କ ସିଦି୍ଧ ବି ମିଳ ିଥୋଏ | ଲତଲବ ଆମକ ୁଲଗୋଟି୍ଏ ଭୋବନୋଲର ସିଦ୍ଧ ଲେବୋର ଅଛି | 

 



 

 

ସିଦି୍ଧ କଣ? ସିଦି୍ଧ ମୋଲନ ଭୋବର ସିଦି୍ଧ | ପ୍ରଥଲମ ଆପଣଙୁ୍କ ଲଗୋଟି୍ଏ ଭୋବକ ୁ ଧରିବୋର ଅଛି ଆଉ ପଣୁ ି ଲସଇ ଭୋବର 

ମେୋପରୁୁଷଙ୍କଠୋରୁ ଦୀକ୍ଷୋ ଗ୍ରେଣ କରି ଭଜନ କରିବୋର ଅଛି | 

 

ଏଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୋଖଲର ସବୁ ସଖୀମୋଲନ ଛିଡୋ ଲେୋଇ ଛନି୍ତ୍, ଲତଲବ କଣ ସବୁ ସଖ ି ଲଗୋଟି୍ଏ ଭୋବଲର ଯଗୁଳଙୁ୍କ 

ଲଦଖଛୁନି୍ତ୍? ଆଲମ ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ତ ବି କୁ  ଭିନ୍ନ ଭୋବଲର ଦେଵନ କରନି୍ତ୍ | କୋେିକଁ?ି କୋେିକଁ ିନୋ ଆମର ପ୍ରୋଲଣଶ୍ୱରୀ କିଏ 

ଅଟ୍ନି୍ତ୍? ରୋଧୋରୋଣୀ! ପରନ୍ତୁ ସବୁ ସଖୀଙ୍କର ନୁେି ଁ | କିଛି େଖଗିଣ ସମଲେେୋ େୁଅନି୍ତ୍ | ଯଦି ଆପଣ ସଖ ିବି ଲେବୋକ ୁଚୋେ ଁୋନି୍ତ୍ 

ଲତଲବ ଠିକ ଭୋବଲର ଜୋଣ ିନିଅନ୍ତୁ ଲଯ ଲକଉ ଁସଖ ିଲେବୋକ ୁଚୋେ ଁୋନି୍ତ୍ | 

 

ଆଉ ଆପଣକାଂର ଏେ ି ଅୋଂକୋର ନିତୟ ଅୋଂକୋର ଲେବ, ନିତୟ ଅୋଂକୋର | ଏେୋକ ୁ 'େୋଶ୍ୱତ ଅୋଂଭୋବ' କୁେୋ 

ଯୋଏ...ଆପଣାଂକର ନିତୟ ଅୋଂକୋର କଣ? ମ ଁ ୁରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ କିାଂକରି ଅଲଟ୍, ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ସଖ ିଅଲଟ୍ | ଏେ ିଭୋବ, ଏେ ି

ଅୋଂକୋରକ ୁପଷୁ୍ଟ କରିବୋକ ୁପଡବି | ଆଉ ଏଲବର ଅୋଂକୋର ଲଯ ମ ଁ ୁଟ୍ଣ୍ଡନ, ମ ଁ ୁରବି, ମ ଁ ୁସମୁନ, ମ ଁ ୁକବିତୋ..ଏେୋ ସବୁ ମିଥୟୋ 

ଅୋଂକୋର | ମିଥୟୋ ଅୋଂକୋରକ ୁନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବୋସ୍ତବିକ ଅୋଂକୋରର ପ୍ରତିସ୍ଥୋପନୋ କରନ୍ତୁ | ଏେୋ ପ୍ରକ୍ରୟିୋକ ୁଭକି୍ତ କୁେୋ ଯୋଏ 

| କିଏ ପଚୋଲର ଲଯ ଭକି୍ତ କଣ? ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲଯଉ ଁସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଟ୍ ତୋକ ୁେୃଦୟଲର ପ୍ରତିଷି୍ତି କରିବୋ | 

 

ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁଙ୍କ  ୀଳୋଲର ମରୁୋରୀ ଗପୁ୍ତ ଭଗବୋନ ରୋମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ େନୁମୋନ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ମରୁୋରୀ ଗପୁ୍ତ ରୂପଲର 

ମେୋପ୍ରଭୂଙ୍କ  ୀଳଲର ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ମେୋପ୍ରଭୁ ତୋଙୁ୍କ କୁେନି୍ତ୍ ଲଯ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କର | ଲସ କଣ କେଲି ? ମ ଁ ୁଶ୍ରୀରୋମଙୁ୍କ 

ଛୋଡ ିଆଉ କୋେୋର ବି ଲସବୋ କରିବୋଲର ଅସମଥଵ | ମ ଁ ୁରୋମଙ୍କ ଦୋସୟଲର..ତସୟ ପ୍ରଜ୍ଞୋ ପ୍ରତିଷି୍ଟତୋ... ତୋଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞୋ, ତୋଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ 

ଦୋସୟ ଭୋବଲର ଅଚଳ ଆଉ ଅଟ୍ଳ ଅଲଟ୍, ଲକେ ି ବି େଲ ଇ ପୋରିବ ନୋେି ଁ | ଲତଲବ ଆମର ଅଦି୍ଵତୀୟ ଭୋବକ ୁଆଲମ େି 

ନିଧଵୋରିତ କରିବୋ | ଆପଣ ଭକି୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ଁଆସିଛନି୍ତ୍...ଏଲତ ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀ ମନଉଛନି୍ତ୍ ...ଲକଲବ ଭୋବିଛନି୍ତ୍ ଲଯ କୋେିକଁ ି

ମନଉଛନି୍ତ୍ ? ଆପଣ ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥୋପିତ କରନ୍ତୁ ନେଲ  ତୋଙ୍କ ନିକଟ୍ ଯିବୋଲର ସୋଥଵକତୋ ନୋେି,ଁ 

 

ର୍ହୁ ଜନ୍ମ ଯଦ ିକଶର ଶ୍ରର୍ଣ-କୀର୍ତ୍ବନ | 

ତରୁ୍ ତ ନ ପାଏ କୃଷ୍ଣପଶଦ ଶପ୍ରମ୍ଧନ || (ଶ ୈତନୟ- ରିତାମ୍ତୃ ଆଦଲିୀଳା ୮.୧୬) 

 

କିମ୍ବୋ ବେୁ ଜଲନ୍ ମ କଲର ମଙ୍ଗଳୋ-ଆରତୀ, ଅଥବୋ ବେୁ ଜନ୍ମ ଧରି କଲର ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀ - ତବୁ ତ ନ ପୋଏ କୃଷ୍ଣପଲଦ ଲପ୍ରମଧନ - 

କୋେିକଁ ିଭୋବ େ ିପ୍ରତିଷି୍ତି ନୁଲେ ଁ! 

 

ଏେ ିମଞ୍ଜରୀଭୋବ ସବଵଷ୍ରଷ୍ ିଅଲଟ୍ | ଏେ ିଭୋବରୁ ନିକୁଞ୍ଜ-ପ୍ରଲବେ ମିଳ ିଥୋଏ | ଏେୋ ମଞ୍ଜରିଭୋବର ଆଚୋଯଵୟ କିଏ? ରୂପ-ରତି 

ଆଦ ିମଞ୍ଜରୀର୍ଗଵ | ଏେ ିମଞ୍ଜରୀ ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଆମକ ୁରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲସବୋ େଖିବିୋର ଅଛି |    

 

ଲସବୋ କଣ େୁଏ? 'ଲସବୋ' କଣ ଲେୋଇ ଥୋଏ? ଲସଇ ପ୍ରକ୍ରୟିୋକ ୁଲସବୋ କୁେୋ ଯୋଇ ଥୋଏ ଯୋେୋଲର ନିଜ ସଖୁଦୁଃଖ ସୋଙ୍ଗଲର କିଛି 

ବିସମ୍ପକଵ ଲେୋଇ ନ ଥୋଏ | ଲକବଳ ଲମୋର ଲସବୟ ସଖୁୀ ରୁେନ୍ତୁ - ଏେ ିକଥୋଲର ଲମୋର େତ-ପ୍ରତିେତ ଧ୍ୟୋନ ଲକନ୍ଦ୍ରିତ ରେବିୋ 

ଦରକୋର | ଲସଇ କଥୋକ ୁଲସବୋ କୁେୋ ଯୋଏ | ଯଦି ଆପଣ ଲସବୋ କରୁଛନି୍ତ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତଲର ଟି୍କିଏ ବି ସ୍ଵ-ଲକନ୍ଦ୍ରିତ 

କୋମନୋ ଲେଷ ରେଛିି - ଲଯ ଲମୋର ପରିବୋର ଭୋଳଭୋବଲର ରେୁ , ଲଯ ଲମୋର ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ଭ  ଲେୋଇ ଯୋଏ,ଲଯ ଲମୋଲତ ଲଶ୍ରଷ୍ ି

ସିଦି୍ଧର ପ୍ରୋପି୍ତ େୁଏ - ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କ ଲସବୋ 'ସକୋମ ଲସବୋ' ଅଲଟ୍ | ଲସବୋର ତୋତ୍ପୟଵ ଲକବଳ ସ୍ଵୋମୀର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁକୋଯଵୟ 

କରିବୋ! 

 

କୁେନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳୋଲର ଭକ୍ତଗଣ କୋେିକଁି ଯୋଆନି୍ତ୍? ଆଲମ ପଚୋରିଲ  ଲଯ କୋେିକଁ ିଯୋଆନି୍ତ୍ ଆଉ ଲସ କେଲି  ଲଯ ତୋଙୁ୍କ ଭ   ୋଗି 

ଥୋଏ | ଏେୋଥ ିପୋଇ ଁଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋକ ୁଯୋଆନି୍ତ୍?  ଜ୍ଜୋ ଆସନୁୋେି ଁଆପଣଙୁ୍କ? ଲସବୋ ଲେୋଇଥୋଏ ସ୍ଵୋମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ନିମିତ୍ତ! ମ ଁ ୁ



 

 

ତ ଯଗୁଳ-ସରକୋରଙ୍କ ଲସବୋ ପୋଇ ଁନିକୁଞ୍ଜକ ୁଗମନ କରୁଛି | ଆପଣ ତ ପବୁଵୁରୁ େ ିଭୋବି ସୋରିଲ ଣ ିଲଯ ଲମୋର ପରିବୋରର 

କ ୟୋଣୋଥଵ ଯୋଉଛି...ଲସବୋ ଲକମିତି କରିଲବ? ଲସବୋ ତ ଧଳୋ ଚଦର ଭଳଆି ଲେୋଇ ଥୋଏ - ନିଷ୍ପୋପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପରମେଦୁ୍ଧ ! 

 

କଣ ଭକି୍ତ ଆଉ ଭଗବୋନନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର କିଛି ଲଭଦ ଅଛି? କୁେନ୍ତୁ? ନୋ, କିଛି ଲଭଦ ନୋେି!ଁ କୋେିକଁି ନୋେି?ଁ କୋେିକଁ ିନୋ ଭଗବୋନ 

ପରମ େଦୁ୍ଧ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ବି ପରମ େଦୁ୍ଧ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଲଯଲବ ବି ଆପଣ ଲସବୋ  କରୁଛନି୍ତ୍ ଲତଲବ ନିଜକ ୁ

ସଲଚତ କରନ୍ତୁ- କଣ ମ ଁ ୁ ବୋସ୍ତବଲର ଲସବୋ କରୁଛି? କଣ ଲକଲବ ମ ଁ ୁ ମଙ୍ଗଳୋଲର ଲସବୋ କରିଛି? କଣ ଲକଲବ ମ ଁ ୁ 

ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀଲର ଏମିତି ଲସବୋ କରିଛି ଯୋେୋ ପଣୁଵତଃ କୋମନୋ-ରେତି ଥ ିୋ? ଯଦି କୋମନୋର ଗନ୍ଦ ବି ଆସି ଯୋଏ ଲତଲବ ଆପଣଙ୍କ 

ଲସବୋଲର କଳଙ୍କ ପଡ ିଗ ୋ! ତୋକୁ ଲସବୋ ଲକମିତି କୁେୋ ଯୋଇ ପୋଲର? 

 

ରୋଧୋକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଯଗୁଳ ଲସବୋ ତ ଅତି ଗଢୂ଼ତର ଅଲଟ୍..ଏଲବ ତ ମ ଁ ୁମୋତ୍ର ନିଷ୍କୋମ ଲସବୋର କଥୋ କେୁଥ ିି! ଆପଣ ମୋଲନ ଲମୋର 

େବ୍ଦ-ପ୍ରଲୟୋଗକ ୁଗ୍ରେଣ କରି ପୋରୁଛନି୍ତ୍? ଏଲବ ଲଯଉ ଁଲସବୋର ଚଚ୍ଚଵୋ ଲେୋଇ ଥ ିୋ ଲସ ନିକୁଞ୍ଜଲସବୋର କଥୋ ନୁେି.ଁ..ମୋତ୍ର ନିଷ୍କୋମ 

ଲସବୋର କଥୋ ଥ ିୋ | କଥୋକ ୁବୁଝନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଲସବୋ କରୁଛନି୍ତ୍ ଆଉ ସୋଙ୍ଗଲର ନିଜ ସଖୁଦୁଃଖର ଚିନ୍ତ୍ୋ କରୁଛନି୍ତ୍ ଲତଲବ 

ଆପଣ କଣ କରୁଛନି୍ତ୍? ମ ଁ ୁ  େରିନୋମ କରୁଛି, କୋେିକଁ?ି ଲମୋଲତ ଭ   ୋଗଛିୁ ! ଯଦି ଆପଣଙୁ୍କ ଭ  ନ  ୋଗି ଥୋଆନ୍ତ୍ୋ ତ? 

ତୋେୋଲ  ଛୋଡ ିଲଦଇ ଥୋଆନ୍ତ୍? ଏେୋ େରିନୋମର ବିଧ ିନୁଲେ ଁ | ଆମକ ୁେରିନୋମ କରିବୋ ଦରକୋର କୋେଙିି୍କ ନୋ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 

ନିଜ ନ ଁୋ େଣୁବିୋ ଆନନ୍ଦବଧଵକ  ୋଗି ଥୋଏ! ଏେ ିକଥୋଲର ଆମର ଧ୍ୟୋନ ଲକନ୍ଦ୍ରିତ ଲେବୋ ଦରକୋର..ଲମୋର ଗରୁୁଲଦବ ଦୋସ 

ଲଗୋଲସଇଙଁ୍କର ଟ୍ୀକୋଲର ଆମକ ୁଏେି କଥୋ କୁେନି୍ତ୍ | ଏେ ିକଥୋ ଆଡୁକ ୁଧ୍ୟୋନ ଲଯ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୋଲମ ତୋଙୁ୍କ େଷିତ କରି ଥୋଏ | 

ଆଉ ଆମର ଧ୍ୟୋନ? ଲମୋର ଏମିତି ଲେୋଇ ଯୋଏ, ଲସମିତି ଲେୋଇ ଯୋଏ...ମ ଁ,ୁ ଲମୋର ଆଉ ଲକବଳ ଲମୋ ପୋଇ!ଁ ଏେୋ େି ଁତ 

ଅୋଂକୋର! ଲସବୋ ମୋଲନ  ଆପଣ,ଆପଣ,ଆପଣ ଆଉ ଲକବଳ ଆପଣ! 'ମ ଁ'ୁ ଆସିଲ  ଲକବଳ ପୋପ ରେ ିଯୋଏ! କୃଷ୍ଣ ଲକବଳ 

ଆପଣ! ଯଦି ଆପଣ 'ମ ଁ'ୁ ଲଗୋଟି୍ଏ ମେୂୁତ୍ତଵ ପୋଇ ଁବି ଆଣଲି  ତ ଲସ ଲସବୋ ରେ ିୋ ନୋେି!ଁ ଲସ ତ ବୟୋପୋର ଲେୋଇ ଗ ୋ ନୋ? 

ଲଦଖ ଭୋଇ! ତୁମ ମଙ୍ଗଳୋ-ଆରତୀ ଲଗୋଟି୍ଏ ବଷଵରୁ କରୁଛି...ଏଲବ ଟି୍ଲକ ଲମୋର ଏେ ିକୋଯଵୟ କରି ଦିୟନ୍ତୁ ନୋ? ବୟୋପୋର 

କରିବୋ ପୋଇ ଁଆସିଛନି୍ତ୍! ଭଗବୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର! 

 

ଆଜ ିଅଭିଲଷକ ଲବଲଳ କିଏ ଉପସି୍ଥତ ଥ ିୋ? ଲସଇ ବମଵୋ,େମଵୋ,ଅଗ୍ରୱୋ ,ଗପୁ୍ତୋ | ପଣୁ ି ଲସଇ ମୋଲନ ଅଭିଲଷକର ଦେଵନ 

କରିଲ  କିନ୍ତୁ ବୋସ୍ତବଲର ଅଭିଲଷକ କୋେୋର ଥ ିୋ? େୟୋମସନୁ୍ଦରଙ୍କର | େୟୋମସନୁ୍ଦରଙ୍କ ଅଭିଲଷକ କିଏ ଲଦଖ ି ପୋରିବ? 

ବ୍ରଜବୋସୀ | ଲତଲବ କଣ ଆଲମ ବ୍ରଜଭୋବଲର ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଲଷକ କରିଲ ? ଲଯ ନ ଲଦଖଲି  ଲସ କିଛି ବି ଲଦଖଲି  ନୋେି!ଁ 

ପଣୁ ିଲସଇ ଟ୍ଣ୍ଡନ-ମଣ୍ଡନଲର  ିପ୍ତ ଲେୋଇ ଗଲ ? ନୋ! 

 

ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀଲର ଲଗୋଲ ୋକଲର  ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଅଭିଲଷକ ସଖୋଲଳ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଲଯଲବ ଅଭିଲଷକ ଲେୋଇ ଥୋଏ ଲତଲବ 

କିଲେୋରୀଜ ୁ ବି ଲସଇଠ ିଉପସି୍ଥତ ଥୋଆନି୍ତ୍ | ଏେ ି ଅଭିଲଷକଲର ଆମକ ୁ କଣ ଭୋବିବୋର ଅଛି? ଆଲମ ଲକଉଠିଁ? ମଙ୍ଗଳୋ 

ଆରତୀଲର ମ ଁ ୁଯମନୁୋତଟ୍ବତ୍ତଵୀ ନିକଞୁ୍ଜଲର େୁଏ | ଆଉ ଅଭିଲଷକଲର? ଅଗ୍ରଲସନ ଭବନଲର? ନୋ ବନୁ୍ଧମୋଲନ! ଅଗ୍ରଲସନ 

ଭବନଲର ଅଭିଲଷକ  ଲକମିତି ଲେବ? ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ କୁେନି୍ତ୍.. 

 

ଵୃନ୍ଦାଵନ ପରିତୟଜୟ ପାଦ ଏକଂ ନ  ଗଛାମି୍  | 

ପଶୟାମି୍ ୟଦା ୟଦା ବ୍ରଜଭାର୍ମ୍ ୍ନ ର୍ସି୍ମରାମି୍ || (ପ୍ରଭାତ ସଂଗୀତ)  

 

ଯଦି ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୃ୍ନ୍ଦୋର୍ନ ଛୋଡ ି ଲକଲବ ଯୋଆନି୍ତ୍ ନୋେି ଁ ତ ଅଭିଲଷକ ଲକଉଠଁ ି ଲେୋଉଛି? ନନ୍ଦଭବନଲର | ଆପଣ 

ନନ୍ଦଭବନଲର ଥଲି ..ଆପଣଙୁ୍କ ଧ୍ୟୋନ କରିବୋକ ୁପଡିବ...କଲ୍ପନୋ ନୁଲେ,ଁ ଧ୍ୟୋନ | ଆପଣ ନନ୍ଦଭବନଲର ଥଲି , କୋେିକଁ?ି ଆପଣ 

ଲସଇଠ ିଥଲି  େ ିକୋେିକଁି?  ଲମୋଲତ ଭ   ୋଗ ୁଥଲି , ଏେୋ  ୋଗି ମ ଁ ୁନନ୍ଦଭବନ ଚୋ ିଗ ି, ଠିକ ନୋ? ଆପଣଙୁ୍କ ମଜୋ 

ଆସଥୁ ିୋ ଏେୋଥପିୋଇ ଁଯୋଇଥଲି ...ଏେୋମିତି େୁଏ ନୋ ମିସ୍ ଟର, ଆପଣ ଲସଇଥ ିପୋଇ ଁଥଲି  କୋେିକଁି ନୋ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵୋମିନୀଜ ୁ, 



 

 

କିଲେୋରୀଜ ୁ ଲସଇଠ ି ଥଲି ..ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଣ ଅଲଟ୍! 'ମ ଁ ୁ  ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଛିଡୋ ଲେୋଇ 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଲଷକ ଲଦଖଛିୁ' - ଏେ ିଭୋବନୋ ସେତି ଆମକ ୁଅଭିଲଷକ ଲଦଖବିୋ ଆଉ କରିବୋର ଅଛି | 

 

ଆପଣ ଲଦଖଲି  ଲଯ ମ ଁ ୁଅଭିଲଷକ ପବୁଵୁରୁ କିଛି ସୋଲଙ୍କତିକ କ ି, କଣ ଥ ିୋ ଲସ? ଲଗୋଲ ୋକଲର ସବଵପ୍ରଥମ ମେୋ-ଔଷଧରୁି 

ଅଭିଲଷକ େୁଏ | ମ ଁ ୁତୋର ସୋାଂଲକତିକ କ୍ରିୟୋ କରି ି | ଲଦଖବିୋଲର ସବୁ କିଛି ଲସମିତି ପ୍ରତୀତ େୁଏ, ଲସଇ େଙ୍ଖ, ଲସଇ ଜିନିଷ 

ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକଉଠିଁ? You are where your…? You are where your heart is! ଆପଣ ଲସଇଠ ିଲଯଉଠିଁ 

ଆପଣଙ୍କର େୃଦୟ ରେ ିଥୋଏ | ଲତଲବ ଆପଣ ଅଗ୍ରଲସନ ଭବନଲର ନୁେନି୍ତ୍...ସିଧୋ ଲଗୋଲ ୋକଲର ଅଛନି୍ତ୍ | 

 

ଆଛୋ! ଏଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଵନ କଣ ସବୁ ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ଲଗୋଟି୍ଏ ଭୋବଲର କରନି୍ତ୍? ଲଯମିତି ସଖୋମୋନଙ୍କ ଭିତଲର ଲଭଦ 

ଥୋଏ, ସଖୀମୋନଙ୍କ ମଲଧ୍ୟଲର ବି ଭିନ୍ନତୋ ଥୋଏ, ଲସମିତି ମଞ୍ଜରୀଗଣଲର ବି ସଭି ଅନନୟ େୁଅନି୍ତ୍ | ଏଲବ ଆପଣଙୁ୍କ  ତୋଙ୍କର 

ଲଭଦ କେବିି | କିଛି ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ମଦୁୃ େୁଅନି୍ତ୍ - ଅତି ମଧରୁ ସ୍ଵଭୋର୍ - ଧୀର ମଧରୁୋ, ଅତି ମଧରୁ େୁଅନି୍ତ୍,  କୋେୋରି ଉପଲର ବି 

ଲକ୍ରୋଧ କରନି୍ତ୍ ନୋେ,ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ମଧରୁ ରୁେନି୍ତ୍, ରୋଧୋ-କଷୃ୍ଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲପ୍ରମଲର ବୋତ୍ତଵୋଳୋପ କରନି୍ତ୍ | କିନ୍ତୁ ସବୁ 

ମଞ୍ଜରୀ ଏମିତିକୋ େୁଅନି୍ତ୍ ନୋେି ଁ | କିଛି େୁଅନି୍ତ୍ ପ୍ରଗଳ୍ଭୋ , କିଛି େୁଅନି୍ତ୍ ବୋମୋ, କିଛି େୁଅନି୍ତ୍ ଧୀରୋ-ଅଧରିୋ..ଲକଲବ ଗରମ, ଲକଲବ 

ନରମ | କିଛି େୁଅନି୍ତ୍ ଲକବଳ ବୋମୋ, କିଛି ଏକଦମ ପ୍ରଗଳ୍ଭୋ ... ଏକଦମ ଲକ୍ରୋଧ କରିବୋ ବୋ ି! 

 

ଲତଲବ ଗରୁୁଲଦବ ଲଯଲବ ଆମକ ୁ ସିଦ୍ଧ-ପ୍ରଣୋଳୀ ଦିଅନି୍ତ୍, ଦୀକ୍ଷୋ-ଉପରୋନ୍ତ୍,  ଲସଥଲିର ଆମର ନିତୟ ଭୋବ ବି କୁେନି୍ତ୍ ଲଯ 

ଆପଣଙ୍କର ଏେ ିଭୋବ ଆଉ ସ୍ଵଭୋର୍ ଯୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଆପଣଙ୍କର ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଟ୍ | ଲଯଲବ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳୋଲର 

ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଵନ କରିଲବ ଲତଲବ ଆପଣ ଲସଇ ଭୋବର ଆଉ ଗରୁୁ-ମଞ୍ଜରୀର ଆଶ୍ରୟ ଲନଇ ଦେଵନ କରିଲବ | 

କିଲେୋରୀଜଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଆପଣଙ୍କ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଟ୍? େୟୋମୋ-େୟୋମଙ୍କର ଆପଣ କୋେିକଁ ିଦେଵନ କରୁଛନି୍ତ୍? ଲସେ ିଲବଳୋଲର 

ଆପଣଙ୍କର ଲକଉ ଁ ଲସବୋ ରେଛିି? ଦେଵନ ପବୁଵୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲସବୋ କଣ ଥ ିୋ ଆଉ ଏେୋ ପଲର ଆଗୋମି ଲକଉ ଁ ଲସବୋ 

କରିଲବ? 

 

ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀ ଲକଉ ଁଲମଳୋ ନୁଲେ ଁଲଯ କିଛି ୋଂଗୋମୋ-ନୋଚ-ଗୋନୋ ଲେୋଇ ଗ ୋ ଆଉ ସମୋପ୍ତ | ଲଯ ବିଧପିବୂଵକ ଜନ୍ମୋଷ୍ଟମୀର ପୋଳନ 

କଲର ତୋଙ୍କର ଭୋବନିଷ୍ୋି ଆଉରି ପ୍ରଗୋଢ଼ ଲେବ, କୋେିକଁ ିନୋ ଲସ ନିକୁଞ୍ଜଲର ସୋକ୍ଷୋତ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲେବ | ଏେୋ 

ଅଭିଲଷକଲର ଲସ ସ୍ଵୟାଂ ନନ୍ଦଭବନଲର ଥୋଏ | 

 

ଆଲମ ଆପଣଙୁ୍କ କେ ୁି ଲଯ ଲସବୋ କଣ.. ଲଯଉଥଁଲିର କୋମନୋର ଗନ୍ଧ ନ ଥୋଏ | ମ ଁ ୁଲସବୋ କୋେଙିି୍କ କରୁଛି? କୋେିକଁ ିନୋ 

ଲମୋଲତ ଭ     ୋଲଗ | କୋେିକଁ ି କରୁଛନି୍ତ୍? ଲମୋଲତ ଭୋରି ଭ   ୋଗି ୋ | ମ ଁ ୁ ବେୁତ ଥର ଭକ୍ତମୋନଙୁ୍କ କେବିୋର 

ଲଦଲଖ..ଲମୋଲତ ବେୁତ ଆନାଂଦ ଆସି ୋ...ମୋନ ିନିଅନ୍ତୁ ଲଯ ଆପଣଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ନ ଆସି ୋ ଲତଲବ ଆପଣ ଲସବୋ କରିବୋ ଭୁ ି 

ଯିଲବ? ଆପଣଙୁ୍କ କଣ କୁେୋ ଯିବ? ଆପଣଙୁ୍କ ତ ସାଂଗ୍ରେୋ ୟଲର ବଲସଇବୋ ର ଅଛି! 

 

ଆପଣ ନକିୁଞ୍ଜଲସବୋ ପୋଇବୋକ ୁଚୋେନିଁ୍ତ୍...ଆଉ ନିଜ ସଖୁଦୁଃଖଲର ମଗ୍ନ ଅଛନି୍ତ୍ | ମଞ୍ଜରୀମୋଲନ ତ ଲକବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖୁଲର ବି 

ନିମଜ୍ଜ େୁଅନି୍ତ୍ ନୋେି,ଁ ଲତଲବ ନିଜର ସଖୁଦୁଃଖର କଥୋ-ବୋତ୍ତଵୋ ଭୁ ିଯୋନ୍ତୁ! ରୋଧୋରୋଣୀ ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କ ସବଵସ୍ଵ | ସବଵସ୍ଵ!! ଆଉ କିଛି 

ବି ଦରକୋର ନୋେି!ଁ ପିପୋସ ୁବୟକି୍ତକୁ କଣ ଦରକୋର? ପୋଣ!ି ଲସମିତି ମଞ୍ଜରୀମୋନଙୁ୍କ କଣ ଦରକୋର? ଶ୍ରୀମତୀରୋଧୋରୋଣୀ! ଆଉ 

ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ବିନୋ ପ୍ରୋଣ-େୀତଳ କରିବୋ ପୋଇ ଁଆଉ କିଛି ଉପୋୟ ତୋଙୁ୍କ ଲଗୋଟି୍ଏ ନିମିଷ ମୋତ୍ର ପୋଇ ଁ ବି ତୋଙୁ୍କ ସଲୁଝ ନୋ! 

ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଲସବୋ ବିନୋ ତୋଙ୍କର ପ୍ରୋଣ ବିହ୍ ବଳ ଲେୋଇ ଯୋଏ | 'ଅଲତର୍ ଲଗୋପୀଭୋବ' ଏେି ଲଗୋପୀଭୋବ, ଏେ ି

ମଞ୍ଜରିଭୋବ...ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କର ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋ ଅଭୋବଲର ପୀଡୋ ଲେୋଇଥୋଏ..ଏେୋ ନୁଲେ ଁଲଯ ମ ଁ ୁ ଲର ଲବେକିରି ଖସିୁ 

କିମ୍ବୋ ଭଜନ କରି ଖସିୁ | ଯଦି ଲମୋର ଭଜନ ସୋଥଵକ, ତୋେୋଲ  ପ୍ରତିମେୂୁତ୍ତଵ ରୋଧକିୋଙ୍କ ବିନୋ ଲମୋର ବୟୋକୁଳତୋ ବଦ୍ଧଵମୋନ ଲେବ | 

 



 

 

ଏଲବ ଆପଣଙୁ୍କ କେବିୋ ଲଯ ନିକୁଞ୍ଜର ଲସବୋ ଭୋବ ଲକମିତି ଲେୋଇ ଥୋଏ...ଲସ ତ ମ ଁ ୁଲକବଳ ଲସବୋ ଭୋବ ବଲତଇ ଥ ିି | 

ଭଗବୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଲକଉ ଁବି କୋମନୋ ବୋ ଅଲପକ୍ଷୋ ରଖବିୋ ଉଚିତ ନୁଲେ.ଁ.. ଲକଲବ ବି ନୁଲେ ଁ....କିଛି କୋମନୋ ନୁଲେ.ଁ..ଏଟ୍ୋ କେବିୋ 

ଠିକ?୍ ଏେ ିକଥୋ ବି ଠିକ ୍ନୁଲେ ଁ | ଲକଲବ ବି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଠୋରୁ କିଛି ବି ଅଲପକ୍ଷୋ ରଖବିୋର ଭୋବନୋ ବି ପୋଳିବୋ ଦରକୋର ନୁଲେ!ଁ 

ଆଲମ ବୟୋପୋର କରିବୋକ ୁଆସିଛନି୍ତ୍ କି? ପଣୁ ିଧନ୍ଧୋ କରିବୋର ଭୋବୁଛ? ରସିଲକନ୍ଦ୍ରଲମୌଳିଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର? ଆମର ଭୋବନୋ ଲେବୋ 

ଦରକୋର ଲଯ ଆପଣଙ୍କର ସଖୁ ଲମୋର ସବୁ କିଛି - ମ ଁ ୁସଖୁୀ, ଯୋଏଆଲସ ନୋେି,ଁ ମ ଁ ୁ ଦୁଃଖୀ, ଯୋଏଆଲସ ନୋେି!ଁ ଆପଣଙ୍କର 

ଲସବୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେଉ ଆଉ ମ ଁ ୁଲସବୋ କଲର | ଆପଣଙ୍କର ସଖୁ ଲମୋ ପୋଇ ଁସବୁ କିଛି | ଆପଣ, ଆପଣ, ଆପଣ, ଆଉ ଲକବଳ 

ଆପଣ....ଭକି୍ତ ଲକଉ ଁେୋସୟର ବିଷୟ ନୁଲେ ଁଯୋେୋ ଆଲମ ଭୋବିକରି ବସିଛନି୍ତ୍ | 

 

ଲଯୋଉମୋଲନ ଭୋଗବନ୍ନୋମ ନିୟନି୍ତ୍, ତ କୋେିକଁ?ି କୋେିକଁିନୋ ଲନବୋର ଅଛି? କୋେିକଁ ିନୋ ନୋମୀକ ୁନିଜ ନ ଁୋ େଣୁବିୋ ଭ   ୋଲଗ | 

ର ନୁୋଥଦୋସ ଲଗୋଲସଇ ଁରଧୋକଣୁ୍ଡଲର େରିନୋମ କରୁଥଲି , ସେସୋ  ଯଗୁଳ-ସରକୋର ତୋଙ୍କ ସୋମମ୍ଖୁ ପ୍ରକଟ୍ ଲେୋଇକ ିକୁେନି୍ତ୍ 

- "ତୁଲମ କଣ ଭୋବୁଛ, ଲଯଉ ଁ େରିନୋମ ତୁଲମ କରୁଛ, ଲମୋଲତ େଣୁୋ ଯୋଉନ?ି ମ ଁ ୁ ସବୁ େଣୁଥୁ ିି, କିନ୍ତୁ ଲକବଳ ତୁମରି 

ବୟୋକୁଳତୋକ ୁଉଜ୍ୱଳିତ କରିବୋ ପୋଇ ଁତତ୍କୋଳ ଦେଵନ ଲଦଉ ନ ଥ ିି | କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଡୋକ ନିଶ୍ଚୟ େଣୁଥୁ ିି |" ଲଯଉ ଁେରିନୋମ 

ଆପଣ ନିଅନି୍ତ୍ ତୋର ସ୍ଵର ଲସ େଣୁ ିଥୋଆନି୍ତ୍ | ଏେୋ  ୋଗି ଆମକ ୁନ ଁୋ ଲନବୋ ଦରକୋର କୋେିକଁ ିନୋ ତୋଙୁ୍କ ଏେୋ ଭ   ୋଲଗ | ଏେୋ 

ନୁଲେ ଁଲଯ ଲମୋଲତ ଭ   ୋଗଛିୁ ତ ମ ୁଭଜନ କରୁଛି | ପଣୁ ିଆପଣ ଦୃେୟଲର ଆସିଗଲ , ନିଜକ ୁେଲଟ୍ଇ ପୋରୁ ନୋେୋନି୍ତ୍ କଣ? 

Just get out....,ଦୃେୟରୁ ନିଜକ ୁଲଫୋପୋଡ ି ଦିଅନ୍ତୁ | ଲକବଳ ଲସ ରେ ିଯୋଆନ୍ତୁ ଆଉ ତୋଙ୍କର ଲସବୋସଖୁ ରେ ିଯୋଏ! ଏେ ି

ବୋସ୍ତବିକ ସଖୁ ଲେୋଇଥୋଏ, ଭଗବୋନଙ୍କ ଭକ୍ତାଂକ ୁସଖୁ କୋେିକଁ ିମିଳ ିଥୋଏ?  

 

ଆପଣଙୁ୍କ ମଞ୍ଜରୀର ସଖୁ ବିଷୟଲର କେବିି, ଏେ ିସବୁ ଧୀଲର-ଧୀଲର ଭୁଝି ପୋରିଲବ | ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣ ନିକୁଞ୍ଜଲର ପଷୁ୍ପ-ଲକଳ-ିସଜ୍ଜୋ 

ଉପଲର ବିରୋଜମୋନ ଅଛନି୍ତ୍ | ଆଉ ଆଜିର  ୀ ୋ କଣ? େୟୋମ ସ୍ଵୋମିନୀଙ୍କର ଲକେ-େଙୃ୍ଗୋର କରୁଛନି୍ତ୍ | ରସମୟ 

ରୋସମୟୀଙ୍କର େଙୃ୍ଗୋର କରୁଛନି୍ତ୍ | ତ ଲସ ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର କରିଲ  ଆଉ ସଖବୃିନ୍ଦ ଅଦ୍ଧଵ ବିକେତି ପଷୁ୍ପ ଆଉ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ 

ପ୍ରକୋରର ସଲଜଇବୋର  ବସୁ୍ତ ଲନଇକ ିଆସି ଗଲ , ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ| ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େଙୃ୍ଗୋର କରୁଛନି୍ତ୍...କିଏ? ସ୍ଵୟାଂ େଙୃ୍ଗୋରରସ 

ମେୋଭୋବ ସ୍ଵରୂପିଣୀ ରଖକିୋଙ୍କର େଙୃ୍ଗୋର କରୁଛନି୍ତ୍ | ଏେୋ ଲଦଖ ିରୋଧୋରୋଣୀ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ...ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ..କୋେିକଁ ିନୋ ତୋଙ୍କର 

ଅଦୁ୍ଭତ କଳୋ ଅଛି | ଲଯମିତି ଆଲମମୋଲନ କରନି୍ତ୍ ତୋଠୋରୁ ଏକଦମ ଭିନ୍ନ! କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର ବିଧରୁି ରୋଧୋରୋଣୀ ଖସିୁ 

ଆଉ ମ ଁ ୁମଞ୍ଜରୀ ଏେ ି ଦୃେୟ ଲଦଖ ିଅତି ପ୍ରସନ୍ନ | ମ ଁ ୁମଞ୍ଜରୀ ଲସବୋର ସବୁ ସୋମଗ୍ରୀ ଲନଇକ ିଆସି ି | ରସମୟ େଙୃ୍ଗୋର 

କରିଲ , ରୋସମୟୀର େଙୃ୍ଗୋର ଲେୋଇ ୋ | ଲସ ଦୁଇଜଣ ତୃପ୍ତ ଲେୋଇଲ , ପରିତୃପ୍ତ ଲେୋଇଲ  ଆଉ ମ ଁ ୁଏେୋ ଦେଵନ କରି ମ ଁ ୁ

ପଣୁଵଭୋବଲର ତୃପ୍ତ ଲେୋଇ ଗ ି | ଏେୋକ ୁଲସବୋ କୁେୋ ଯୋଏ | ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଷ୍ପୋପ,କୋମନୋ ରେତି, ଧଳୋ ଚଦର! 

 

ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର ଲବଲଳ ରୋଧୋରୋଣୀ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ େୁଅନି୍ତ୍ - ତୋଙ୍କର ଲକଲତ ସନୁ୍ଦର ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର ଲେୋଇଛି! ଏେୋ ସବୁ ନିକୁଞ୍ଜର 

 ଟ୍ଣୋ ଆପଣଙୁ୍କ କେୁଛି | ଲସ ଭୋବନି୍ତ୍ ଲଯ କୃଷ୍ଣ ଲମୋ ପୋଇ ଁଏଲତ ସନୁ୍ଦର ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର କରିଛନି୍ତ୍, କୋେିକଁ ିନୋ ତୋଙୁ୍କ କିଛି 

ଉପେୋର ଦିଆ ଯୋଏ? ଲତଲବ କିଲେୋରୀଜ ୁଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ଉପେୋର ସ୍ଵରୂପ ଆ ିଙ୍ଗନ-ଚୁମ୍ବନ ଇତୟୋଦି କରିଲ ...ଆଉ ଏେୋ ପଲର 

ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ କଣ ଲେୋଇ ଗ ୋ? ଲସ ଅପ୍ରୋକୃତ ଲେୋଇ ଗଲ  | ମୋଲନ ତୋଙ୍କ ଭିତଲର ଅଷ୍ଟସୋତି୍ତ୍ଵକଭୋବର ପଦୋପଵଣ ଲେୋଇ ୋ | 

ଲଯମିତି େ ିବିକୋର ଆସି ୋ, େୋଥ-ଲଗୋଡଲର କମ୍ପନ ଲେ ୋ...ଆଉ ଏେୋ  ୋଗି ସୋରୋ େଙୃ୍ଗୋର ଅସ୍ତ-ବୟସ୍ତ ଲେୋଇ ଗ ୋ | 

 

ମ ଁ ୁଆପଣଙୁ୍କ ଏେୋ ସବୁ  ୀଳୋ କୋେିକଁି ସଣୁୋଉଛି? କୋେିକଁ ିନୋ ଆପଣଙ୍କର ଏେୋ  ୀଳୋଲର ଅତି ମେତ୍ଵପଣୁଵ ଭୂମିକୋ ନିଲଭଇବୋର 

ଅଛି | ଆପଣଙୁ୍କ ଲସବୋ ଲକମିତି କରିବୋର ଅଛି, ଏେୋ ଜୋଣନ୍ତୁ| 

 

   

ଅଶତଵ ଶଗାପୀଭାର୍ କରି ଅଂଗୀକାର | 

ରାତ୍ରଦିଶିନ  ନି୍ତ ିକରି ରାଧା-କଷୃ୍ଣର ର୍ହିାର || (ଶ ୈତନୟ- ରିତାମ୍ତୃ ମ୍ଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮) 



 

 

 

ଯଦି ବୁଝିଲବ ନୋେି ଁତ ଲସବୋ ଲକମିତି କରି ପୋରିଲବ? ଏଲବ େଙୃ୍ଗୋର ଲେ ୋ ଆଉ ଉପେୋର ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋ ୋ ଆଉ ସବୁ ଖରୋବ 

ଲେୋଇ ଗ ୋ, ଆଉ ଲକେ ପଣୁ ିଲସମିତିକୋ ଲେୋଇ ଗ ୋ | ଏଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ କଣ କରୁଛନି୍ତ୍? ନୀଳପଷୁ୍ପ ଲନଇ ଭତ୍ସଵନୋ କରୁଛନି୍ତ୍, 

ଲପ୍ରମମୟୀ ଭତ୍ସଵନୋ | ଲଯଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭତ୍ସଵନୋ କରନି୍ତ୍ ତ ଲସ ତୋଙୁ୍କ ଭତ୍ସଵନୋ ଭଳଆି  ୋଲଗନୋ ଅପିତୁ... 

 

ପି୍ରୟା ଯଦ ିମ୍ାନକରି କରଶଯ ଭତ୍ସବନ | 

ଶର୍ଦସୁ୍ତତ ିଶହାଇଶତ ହଶର ଶସଇ ଶମ୍ାର ମ୍ନ || ( ଶ ୈତନୟ- ରିତାମ୍ତୃ ଆଦଲିୀଳା ୪.୨୬) 

 

ଲଯଲବ ପି୍ରୟୋଜ,ୁ ଲମୋର ରୋଧକିୋରୋଣୀ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ତୋଡନ-ଭତ୍ସଵନ କରି ଥୋଆନି୍ତ୍, ଲସଲତ ଲବଲଳ ତୋଙୁ୍କ ଲବଦସୁ୍ତତିଶ୍ରବଣ ଠୋରୁ 

ବି ଲକୋଟି୍ଏ ଗଣୁୋ ଅଧକି ଆନନ୍ଦ ମିଳ ିଥୋଏ | ଆନାଂଦ ଲକମିତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଏ? ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଭତ୍ସଵନୋ ଦ୍ଵୋରୋ! 

 

ଏଲବ ରୋଧକିୋ ବି କୋେିକଁ ିଭତ୍ସଵନୋ କରୁଛନି୍ତ୍? ନିଜ ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ?ଁ ଲଯ ଲଦଖ ତୁଲମ ଭୁ  କରିଛ ଆଉ ଏଲବ ତମକ ୁଲମୋର 

ଲରୋଷ ସେବିୋକୁ ପଡିବ? ନୋ! ଲସ ତୋଡନ ବି ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁକରୁଛନି୍ତ୍ | ଲଦଖନ୍ତୁ, ଲକଲତ ବିେଦୁ୍ଧ ଲସବୋଭୋବ! 

ସ୍ଵୋଥଵର ଗନ୍ଧ ଦୂର ପଯଵନ୍ତ୍ ନୋେି!ଁ ଯୋେୋଙ୍କର ପଦ୍ମପୋଦର ଧଳୂି ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁବ୍ରହ୍ମୋ-େବି ତପସୟୋ କରୁଛନି୍ତ୍, ଲସ ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କର 

ଲକେ-ସାଂସ୍କୋର କୋେିକଁ ିକରୁଛନି୍ତ୍? ତୋକି ରୋଧକିୋ ପ୍ରସନ୍ନ ଲେୋଇଲବ! ଆଉ ରୋଧୋରୋଣୀ କୋେିକଁ ିତୋଡନ କରୁଛନି୍ତ୍? ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର 

ଉଲ୍ଲୋସ ପୋଇ!ଁ ଏଲବ ଲଦଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜରୀମୋନଙ୍କ ଗଢୂ଼-ଲସବୋ! ମଞ୍ଜରୀଗଣ ଛିଡୋ ଲେୋଈ କଣ କରୁଛନି୍ତ୍? ମେୁଲଁର େୋଥ ରଖ ିମନ୍ଦ-

ମନ୍ଦ େସଛୁନି୍ତ୍ - ଗଢୂ଼ େସି, ତୋତ୍ପଯଵୟମୟ େସି! ଲଯମିତି େସିକରି କିଛି କେବିୋକ ୁଚୋେୋନି୍ତ୍ | େସିକରି ଇେୋରୋଲର ଲସ କେବିୋକ ୁ

ଚୋେୋନି୍ତ୍ ଲଯ 'ଆପଣ କଣ ଖରୋବ କରି ଲଦଲ ?!' ନିଜ ପୋଇ ଁମଞ୍ଜରୀମୋଲନ େସନି୍ତ୍ ବି ନୋେି ଁ | ଏଲବ ଲଦଖନ୍ତୁ, ଲକଲତ ବିେଦୁ୍ଧ 

ଜଗତ ଏେ,ି ଲପ୍ରମ ଜଗତ! ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁକୋଯଵୟରତ, ରୋଧକିୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୋଇ ଁବୟୋକୁଳ ଆଉ 

ମଞ୍ଜରୀ ଯଗୁଳଙ୍କର ଉଲ୍ଲୋସକ ୁନିଜ ଜୀବନ  କ୍ଷୟ ମୋନ ିସୋରିଲ ଣ!ି ଆଚୋଯଵୟଗଣଙ୍କଠୋରୁ ଆମକୁ ଏେ ିକଥୋ େଖିବିୋର ଅଛି | 

ଗ୍ରାଂଥଲର ଏେୋ ସବୁ  ବଣତି | ଜୀବନ୍ତ୍ ଆଚୋଯଵୟଗଣ  ଆଉ ଗ୍ରାଂଥ ମୋଧ୍ୟମରୁ ଆମକ ୁଏେି କଥୋ େଖିବିୋର ଅଛି | ଏେ ିପ୍ରକୋରଲର 

ଲସବୋ କରି ଆମକ ୁନିଜ ଭୋବଲର ପ୍ରତିଷି୍ତି ଲେୋଇ ଭଗବୋନଙ୍କର ଲସବୋ କରିବୋର ଅଛି | ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ଵୋରୋ ଆମକ ୁଲପ୍ରମର ଧୋରୋ, 

ଆନନ୍ଦର ଧୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ | ଲପ୍ରମ ବିନୋ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବୋ ଅସମ୍ଭବ | ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଭଗବୋନନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗଲର ଲପ୍ରମ 

ସମ୍ବନ୍ଧ ଲଯୋଡ ିନୋେି ଁଲତଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇ ପୋରିବ ନୋେି ଁ | ସବଵଦୋ ଦୁଖୀ େି ଁରେଲିବ, ଲଯଲତ ବି ତପସୟୋ-ପଜୂୋ-

ବ୍ରତ-ଦୋନ-ଯଜ୍ଞ କରି ନିଅନ୍ତୁ |    

 

ମଞ୍ଜରିଭୋବ ମୋଲନ ପଣୂଵରୂପଲର ନିଜକ ୁଦୃେୟରୁ ବୋେୋର କରି ଲଦବୋ! 

 

ଲଯଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଇ ଁମୋ ୟ-ଗମୁ୍ଫନ କରନି୍ତ୍, ଲତଲବ ଏଥଲିର କଣ-କଣ ମିଶ୍ରତି ଅଛି? ଆପଣ କେଲିବ 

ଲଯ ମ ଁ ୁ ମୋଳୋ ବଲନଇ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣକୁ ପିଲନ୍ଧଇ ଲଦ ି | ବୋସ ୍ ଲେୋଇ ଗ ୋ! କିଏ ବଲନଇ ଥ ିୋ? ଲସଇ ବମଵୋ, େମଵୋ? ପଣୁ ି

ଆସିଗଲ ? ଭଗବୋନ କଣ କରିଲବ ଲସ ମୋଳୋର? ବମଵୋର େସ୍ତଗନ୍ଧ ଦରକୋର ତୋଙୁ୍କ, ନୋ ଅଗ୍ରୱୋ  ର? କୁେନ୍ତୁ? ଲଦଖନ୍ତୁ, 

ସଖୋଲଳ ଲଯଲବ ରୋଧୋରୋଣୀ ନିଜ େୋଥଲର ମୋ ୟ-ଗମୁ୍ଫନ କରନି୍ତ୍, ତୋଙ୍କର େୋଥର ବୋେୋ ଲସଇ ମୋଳୋଲର ଆସି ଯୋଏ | ଆମକ ୁ

 ୀଳୋଲର ଭୋବିବୋର ଅଛି ଲଯ ରୋଧୋରୋଣୀ ଆମକ ୁମୋଳୋ ଲଦଇ କୁେନି୍ତ୍- "ଯୋ! େୟୋମସନୁ୍ଦରଙୁ୍କ ବନଲର ଏ ମୋଳୋ ଲଦଇ ଆ |" 

ଲଯମିତି େ ିଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ମୋଳୋ ଧୋରଣ କରନି୍ତ୍, କଣ େୁଏ? ଭଗବୋନ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ପ ୁକିତ ଲେୋଇ ପଡନି୍ତ୍, ତୋଙ୍କର ଲରୋମ-ଲରୋମ ଉଠି 

ଯୋଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦରୁ ଆତ୍ମ-୍େୋରୋ, ବିହ୍ ବଳ ଲେୋଇ ପଡନି୍ତ୍! କୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ? ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ େସ୍ତକମଳରୁ ସ୍ପେତି ଗନ୍ଧ ଦ୍ଵୋରୋ |  

ଲଯଲବ ବି ଆଲମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ମୋଳୋ ପିଲନ୍ଧଇବୋ, ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ େୋଥକ ୁସ୍ପେଵ କରି ପିଲନ୍ଧଇବୋ | ଏଲବ ଲଦଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ 

ଅବସ୍ଥୋ ଲେଉଛି! ଏେୋ େ ିଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ବୋସ୍ତବିକ ଲସବୋ ଅଲଟ୍ | 

 



 

 

ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଆଉ ଲଗୋଟି୍ଏ ନ ଁୋ – ‘ଗାଂଲଧୋନମୋଦିତମୋଧତିୋ’ | ମୋଲନ - ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଗନ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣ ନିଜକ ୁଏକଦମ ଭୁ ି 

ଯୋଆନି୍ତ୍, ମୋଦିତ ଲେୋଇ ପଡନି୍ତ୍! ପୋଗଳପନ ଆସି ଯୋଏ | କୋେିକଁି? ଲକଉ-ଁଲକଉ ଁଭୋବଲର ଲସବୋ ଲେୋଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର? 

ମୋଦନଭୋବ ଦ୍ଵୋରୋ | ମୋଦନ ମୋଲନ - ପୋଗଳ ଲେୋଇ ଯିବୋ - ଯୋେୋ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ସବଵଥୋ ପୋଗଳ କରି ଦିଏ...which completely 

maddens Krsna...ବୁଝି ପୋରୁଛନି୍ତ୍ ତ? ମୋଦନଭୋର୍ କଣ? Which bewitches Krsna entirely...ଯୋେୋ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ 

ପଣୂଵରୂଲପଣ ବେୀଭୂତ କରି ନିଏ! ଏେି ମୋଦନଭୋବ ଅଲଟ୍ | 

 

ଲଦଖନ୍ତୁ! ବେୁତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ଦେଵନ ପୋଇବୋକ ୁଉତ୍ସକୁ | ଭକି୍ତର ଲସୋପୋନ ଏେି ପ୍ରକୋରର େୁଏ - ଲପ୍ରମ ଭକି୍ତ, ପଣୁ ିଲେେ 

ଭକି୍ତ, ପଣୁ ିମୋନ ଭକି୍ତ, ପଣୁ ିପ୍ରଣୟ ଭକି୍ତ, ପଣୁ ିରୋଗ ଭକି୍ତ, ପଣୁ ିଅନୁରୋଗ ଭକି୍ତ. ପଣୁ ିଭୋବଭକି୍ତ, ପଣୁ ିମେୋଭୋବ ଭକି୍ତ ଆଉ ତୋ 

ପଲର ମୋଦନ ଭକି୍ତ! ଭଗବୋନଙ୍କର ଦୋସ ଲପ୍ରମଭକି୍ତ ପଯଵନ୍ତ୍ ଯୋଇ ପୋରିଲବ | ରୋଗଭକି୍ତ ପଯଵନ୍ତ୍ ସଖୋମୋଲନ ଯୋଇ ପୋରିଲବ | 

ଅନୁରୋଗ ପଯଵନ୍ତ୍ ବୋତ୍ସ ୟଭୋବର ଭକ୍ତ ଯୋଇ ପୋରିଲବ | ଆେୋର ଉପର ଭୋବ ଏବାଂ ମେୋଭୋବ ଭକି୍ତ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଯଦି 

ସୋଧୋରଣ ଜୀବ ସଠିକରୂପଲର ସୋଧନୋ କଲର, ଲତଲବ ଲସ ମେୋଭୋବକ ୁପ୍ରୋପ୍ତ କରି ପୋରିବ, ଯୋେୋ ନନ୍ଦ-ଯଲେୋଦୋଙୁ୍କ ବି ଦୁରୁେ! 

ଆଉଏେୋର ଉପର ସବଵଲଶ୍ରଷ୍ଟ ମୋଦନଭୋବ ଲେୋଇ ଥୋଏ | ଲଯମିତି ଲେେଭକି୍ତର ଉପଲର ମୋନଭକି୍ତ ଆଉ ପଣୁ ିପ୍ରଣୟଭକି୍ତ, 

ଲସଇ ପରି, ଦୋସୟଭୋବର ଉପଲର  ସଖୟଭୋବ, ଆଉ ତୋ ଉପଲର? ମୋଧଯୁଵୟ ଭୋବ | ମୋଧଯୁଵୟଭୋବଲର ବି ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ 

ଲେୋଇ ଥୋଏ - ସଖଭିୋବ ଏବାଂ ମଞ୍ଜରିଭୋବ | 

 

ସବଵଲଶ୍ରଷ୍ଟଭୋବ କଣ? ମଞ୍ଜରିଭୋବ! ଏେ ିଭୋବ ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁ ଆମକ ୁ ଲଦବୋ ପୋଇ ଁଆସିଥଲି  | ମୋଦନରସର ପୋନ 

କଲରଇବୋ ପୋଇ ଁଆସିଥଲି  | ଲଯଉ ଁଆନନ୍ଦର ଆସ୍ଵୋଦନ ଲକବଳ ରୋଧୋରୋଣୀ କରି ଥୋଆନି୍ତ୍, ଲସଇ ଆସ୍ଵୋଦନ ଲଗୋଟି୍ଏ 

ବଦ୍ଧଜୀବକ ୁଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପୋ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେୋଇ ପୋରିବ! କଣ କରିବୋର ଅଛି? ସମ୍ପଣୂଵ ନିଷ୍କୋମ ଭୋବନୋ ଦ୍ଵୋରୋ ରୋଧୋ-

କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୋତି୍ରଦିନ ଲସବୋ, ସ୍ଵୟାଂକୁ ଭୁ ି ଯୋଇ! ଲସବୋର ଅଥଵ େ ିଏଇଆ ଲଯ ସ୍ଵୟାଂର ରି୍ସ୍ମରଣ ଲେୋଇ ଯୋଏ | 'ମ ଁ'ୁ ର ଅସି୍ତତ୍ଵ 

ମିଟି୍ ଯୋଉ...'ମ ଁ'ୁ େ ିତ ସବୁଠ ଁୁ  ବଡ ଝୋଲମ ୋ! କୋଢି଼ ନିୟନ୍ତୁ 'ମ ଁ'ୁ କୁ! 

 

ଏେ ିବଦ୍ଧ ଜୀବନଲର ସାଂସୋରୀ ଲ ୋକ କୋେିକଁ ିପଡଛିନି୍ତ୍? ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଇଛୋଲର? ଲତଲବ ମକୁ୍ତ ଲକମିତି ଲେଲବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 

ଇଛୋଲର! ଲକମିତି ଲେଲବ? ନିଷ୍କୋମଲସବୋମୋଗଵ ଦ୍ଵୋରୋ | ରୋଧୋରୋଣୀ-ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କ ଲସବୋ ଲଯଲବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲେବ ତ ଲଦଖୋ ଯିବ 

...ଏେୋଠି ଗରୁୁ-ଲବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିନ୍ଦୋ-ରେତି ଲପ୍ରମପବୂଵକ ଲସବୋ-ବୟବେୋର ରଖନ୍ତୁ ଯୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ ନିଷ୍କୋମ-ଲସବୋ ଆପଣକାଂର 

େୃଦୟକ ୁେଲନଇ-େଲନଇ ସାଂକ୍ରମଣ କରି ଲନବ | ଏଲବ ତ ଆଲମ ଏଲତ ସକୋମ ଅଛନି୍ତ୍ ଲଯ ସବୁ କଥୋଲର ନିଜ କଥୋ େ ି

ଭୋବନି୍ତ୍ - ଲମୋର ଛୁଆ, ଲମୋର ପରିବୋର | ଲମୋଲତ ପରିବୋରକ ୁଛୋଡ ିସଖୁର ଅଥଵ ଜଣୋ ନୋେି ଁ | ଜଣୋ ଅଛି କ?ି ପରିବୋରର 

ଚିନ୍ତ୍ନ ଆନନ୍ଦ େୁଏ ନୋ! 'ମ ଁ'ୁ କ ୁପଣୁଵଭୋବଲର ଭୁ ିବୋକ ୁପଡିବ! ଆପଣ େଣୁଥିଲିବ... 

 

ଅନନୟାଶ ନି୍ତୟଶନ୍ତା ମ୍ାଂ ଶୟ ଜନା ପରିଉପାସଶତ | 

ଶତଶାମ୍ ୍ନତିୟାଭିଯକୁ୍ତାନ ିଁା ଶଯାଗଶେମ୍ ର୍ହାମି୍ ଅହଂ || (ଗୀତା ୯.୨୨) 

 

ଲକଲତ ଥର େଣୁ ିସୋରି ଲ ଣ ିଏେ ିଲଳୋକ? ଅନନ୍ତ୍ ଥର! 'ଅନନୟୋେଚିନ୍ତ୍ୟଲନ୍ତ୍ୋ ମୋାଂ', ଲଯ ଲମୋର ଅନନୟ ଭୋବଲର ଚିନ୍ତ୍ନ 

କଲର, ଭକି୍ତ କଲର...ଅନନୟଭୋବଲର କୋେୋକ ୁକୁେନି୍ତ୍? ପ୍ରଥମତଃ ଅନନୟ ମୋଲନ - ଆଉ ଲକେ ିଅନୟ ନୁଲେ - ଲମୋର ଛୁଆ 

ନୁଲେ,ଁ ଲକେ ିବି ନୁଲେ,ଁ ଲକବଳ ଆପଣ! ଅନନୟଭୋବଲର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁଲସବୋ କରିବୋକୁ େ ିଅନନୟ ଭକି୍ତ | ଲକବଳ 

ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ େ ିଲମୋର ସବଵସ୍ଵ, ଲକବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ! 

 

ଏଲବ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ଚୋମରଲସବୋ କରୋ ଯୋଏ...ଆପଣ ବି ଲକଲବ-ଲକଲବ ରୋଧୋ-ରୋସବିେୋରୀଙୁ୍କ ଚୋମର ଲଡୋଳୋନି୍ତ୍ ନୋ? 

ଚୋମରଲସବୋ ଲକମିତି କରନି୍ତ୍ ଜୋଣନି୍ତ୍? ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ଲକମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଜୋଣନି୍ତ୍? ଚୋମରଲସବୋ ଏମିତି କରନି୍ତ୍ ଲଯ 

ରୋଧୋରୋଣୀଙ୍କ ଗନ୍ଧ ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙ୍କର ନୋସିକୋଲର ପ୍ରଲବେ କରି ଯୋଉ, ଆେୋ! ଶ୍ରୀକଷୃ୍ଣଙୁ୍କ ଗନ୍ଧ ପୋଇ ଆନନ୍ଦିତ େୁଅନି୍ତ୍, ଆଉ ଏେୋ 



 

 

ଦେଵନ କରି ମ ଁ ୁବେୁତ ସଖୁ ପୋଇ ଥୋଏ | ଏମିତି ଚୋମରଲସବୋ କରୋ ଯୋଏ | ଏମିତି ନୁଲେ ଁଲଯ ଲକମିତି ବି ଚୋମର ଲଡୋଳୋଇ 

ଲଦ ! ଟ୍ଣ୍ଡନ,ରବି,ଲଗ୍ରୋଲବର...ଆପଣ କିଏ? କପରୂ ଚୋମର କରିଲ , ଆଉ କୁେନ୍ତୁ! କପରୂଙ୍କ ଚୋମରଲସବୋ କୋେୋକ ୁଦରକୋର 

ନୋେି ଁ| ଏେୋ ଅଗ୍ରୱୋ  କୁ ଏଠୋରୁ ବିଦୋ କରନ୍ତୁ! ବୁଝିଲ ? 

 

ଲସବୟର ସଖୁଲର, ତୋଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋଲର ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ଲେବୋକୁ େ ି ଭକି୍ତର ସାଂଜ୍ଞୋ ଦିଆ ଯୋଏ | ଆପଣଙ୍କର ଲସବୟ 

ଗରୁୁଲଦବ ଅଟ୍ନି୍ତ୍, ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଲଗୌରୋଙ୍ଗ ମେୋପ୍ରଭୁ ଅଟ୍ନି୍ତ୍ | ତୋଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋଲର ଲମୋର େତ-ପ୍ରତିେତ ସଖୁ ନିଧଵୋରିତ 

ରେଛିି | ଏଠି ତ ଭକ୍ତ-ସୋଧକ ନଜି ସଖୁଦୁଃଖକୁ ଲନଇ ମରି ଯୋଆନି୍ତ୍ | େୋ ଲମୋର ସଖୁ...େୋ ଲମୋର ପୀଡୋ..େୋ ମ ଁ ୁଏେୋ କରି 

ପୋରି ିନ ି| ମ ଁ ୁ, ମ ଁ ୁ ଆଉ ବୋସ ୍ମ ଁ ୁ| 

 

ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୋପି୍ତ କରିବୋକ ୁଚୋେନିଁ୍ତ୍? ରୋଣ ଖୋଇଛନି୍ତ୍ କ ିଲଯ ଏେୋ ତ ଲମୋର ଦି୍ଵତୀୟ-ଅନି୍ତ୍ମ ଜନ୍ମ ଅଲଟ୍? ଲଯ ଏେୋ ଲମୋର 

ଅନି୍ତ୍ମ ଜନ୍ମ ଲେବୋକ ୁଲଦବି ନୋେି?ଁ ଆପଣାଂକର ପ୍ରସନ୍ନତୋ - ଏେ ିଭୋବର ଆବେୟକତୋ ମୋତ୍ର | 

 

ଲତଲବ ଆଲମ ଲକଉ ଁଲଳୋକଲର ଥଲି ? 'ଅନନୟୋେଚିନ୍ତ୍ୟଲନ୍ତ୍ୋ ମୋାଂ', ଲଯ ଅନନୟ ଭୋବ ସେତି ଭଗବୋନଙ୍କର ଲସବୋ କଲର | 

ଅନନୟତୋ ମୋଲନ ତୋଙୁ୍କ ଛୋଡ ିଆଉ କିଏ ବି ନୁଲେ ଁ | ମଙ୍ଗଳୋ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବୋ େରିନୋମ-ଜପ...ଯୋେୋବ ିକରନ୍ତୁ, ଲକବଳ 

ତୋଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ପୋଇ ଁକରନ୍ତୁ | ଏେୋକୁ ଅନନୟତୋ କୁେନି୍ତ୍ | ଲକଉଥଁଲିର ଅନନୟତୋ? ନିଷ୍କୋମଭୋବଲର ଲସବୋରତ ଲେବଲର 

ଅନନୟତୋ | 

 

ଅନନୟାଶ ଂିତୟଶନ୍ତା ମ୍ାଂ ଶୟ ଜନା ପରିଉପାସଶତ | 

ଶତଶାମ୍ ୍ନତିୟାଭିଯକୁ୍ତାନ ିଁା ଶଯାଗଶେମ୍ ର୍ହାମି୍ ଅହଂ ||  

 

ଏେୋ ଏେ ିଭୋବଲର ନତିୟ-ଅଭିଯକୁ୍ତ ରେ ିଥୋଏ | ଏେ ି ଲଶ୍ଲୋକର ବୋସ୍ତବିକ ଭୋବୋଥଵ ଜୋଣନି୍ତ୍? ଏେୋର ଅଥଵ- ନିତୟୋଭିୟୁକ୍ତତୋ, 

ଅଭିଯକୁ୍ତ, ମୋନସ | ମୋନସ ଲସବୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଅଭିଯକୁ୍ତ...ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲସବୋଲର ଲଯଉ ଁବୟକି୍ତ ଅଭିଯକୁ୍ତ ଲେୋଇ ଥୋଏ, ଲଯୋଡ ି

ଲେୋଇ ଥୋଏ, ତୋର ଲଯୋଗଲକ୍ଷମ ଭଗବୋନ ସ୍ଵୟାଂ ବେନ କରନି୍ତ୍ | ଲଯୋଗଲକ୍ଷମ କଣ? ଯୋେୋ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲଖର ଅଛି ତୋର 

ରକ୍ଷୋ ଆଉ ଯୋେୋ ନୋେି ଁତୋର ଦୋନ | କୋେୋ ସୋଙ୍ଗଲର କରନି୍ତ୍? ଲଯ ନିତୟ ରୋଧୋ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲସବୋ କଲର ଆଉ ତୋଙ୍କ ସଖୁଲର 

ନିଜ ସଖୁକୁ ଲଦଲଖ...ତୋର ଲଯୋଗଲକ୍ଷମ ଭଗବୋନ କରନି୍ତ୍ - ଯୋେୋ ଅଛି ତୋର ରକ୍ଷୋ ଆଉ ଯୋେୋ ନୋେି ଁତୋର ଭରଣ କରିବୋ | 

 

ଲସବୋଲର ନିଜ ସଖୁ ନ ରେବିୋ ଦରକୋର | କିଛି କୋଯଵୟ ନିଜ ବୋେୋ ପୋଇ ଁନ ଲେଉ, ଆଉ କିଛି କୋଯଵୟ ନ କରିବୋର ଅଛି ତୋକ ୁବି 

ନିଜ ସଖୁ ପୋଇ ଁକରନ୍ତୁ ନୋେି ଁ | ଏଲବ ଆପଣ ଅଜଵନୁଙୁ୍କ ଲଦଖନ୍ତୁ | ଭଗବୋନ କଣ କେଲି  ତୋଙୁ୍କ? ଲକୋଟି୍ଏ ଲ ୋକଙ୍କର େତୟୋ 

କରି ଦିଅ...ଏେୋ କେଥିଲି  ନୋ? ଲସ କରି ଲଦଲ  | ପବୁଵରୁ କଣ କେୁଥଲି  ? "ମ ଁ ୁ ଢି଼ବିନ!ି ମ ଁ ୁଯଦୁ୍ଧ କରିବି ନୋେି!ଁ ଲମୋଲତ 

ଦୁଃଖ ଲେବ! ଲମୋର ଏେୋ ଲେୋଇ ଯିବ, ତୋେୋ  ଲେୋଇ ଯିବ ..’ଲସ ବୋଳକଙ୍କ କଥୋ |’ ଭଗବୋନ କେଲି  - ନିଜ ସଖୁଦୁଃଖକୁ ଭୁ ି 

ଯୋ, ଆଉ କଣ ସ୍ମରଣ ରଖ? ତ ଲକୋଟି୍ଏ ଲ ୋକଙ୍କର େତୟୋ କରି ଲଦଲ , ଠିକ ଅଛି? ଲସଇ ପ୍ରକୋରଲର... ୀଳୋ ଭିତଲର...|  

 

ଏେୋ ଲେ ୋ ଜଗତଲର ରେକିି ଲସବୋ କରିବୋର ବିଦି୍ଧ, ଲକଉ ଁଭୋବଲର ସୋଧକକ ୁଭୋବିବୋ ଦରକୋର ? "ଆପଣ ସଖୁୀ ଅଛନି୍ତ୍ ନୋ 

ଗରୁୁଲଦବ? ଲେ ଗରୁୁଲଦବ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନି୍ତ୍ ନୋ? ବୋସ,୍ ମ ଁ ୁସବୁ ବୋଧୋ ପୋରି କରିବୋକ ୁପ୍ରସୁ୍ତତ!" ଲଯଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଏେୋ ନ 

ଲେବ ଲତଲବ ପଯଵନ୍ତ୍ ଗରୁୁ-ଲଗୌରୋଙ୍ଗଙ୍କର କୃପୋ ପୋତ୍ର ଆପଣ ଲେୋଇ ପୋରିଲବ ନୋେି ଁ | େସ୍ତୋ ଲସୌଦୋ ନୁଲେ,ଁ "ଗରୁୁ କୃପା ଏର୍ 

ଶକର୍ଲଂ ଶଷି୍ୟସୟ୍ ପରମ୍ ୍ମ୍ଙ୍ଗଳମ୍"୍, ଗରୁୁ କୃପୋ େ ିଏକମୋତ୍ର ଉପୋୟ ଯୋେୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଆମକ ୁଲପ୍ରମ-ଭକି୍ତ ମିଳ ିପୋରିବ | 

 



 

 

ଲଯଲବ ଅଭିଲଷକ େୁଏ ଲତଲବ ପ୍ରୋୟ ଆଲମ କଣ ଭୋବନି୍ତ୍? ଲଯ  ଡୁ-ଲଗୋପୋଳଙ୍କର ଅଭିଲଷକ ଲେଉଛି | କିନ୍ତୁ ଲଯଲବ ଆଲମ 

ଅଭିଲଷକ କରନି୍ତ୍ ଲତଲବ କୋେୋର କରନି୍ତ୍? ସୋକ୍ଷୋତ ଅପ୍ରୋକୃତ କୋମଲଦବ, ଲପ୍ରମମୟ, ରସମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, 

ଅଖଳିରସୋମତୃସିନୁ୍ଧ ଶ୍ରୀେୟୋମସନୁ୍ଦରଙ୍କର ଅଭିଲଷକ କରନି୍ତ୍ | ଠିକ ଅଛି?! 

 

ହଶର କୃଷ୍ଣ |   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


