ଭୁତ-ଶଦ୍ଧ
ୁ ି

ହରେ କୃ ଷ୍ଣ !
ଏହି ପ୍ରକାେେ ମରହାତ୍ସବରେ ଭଗବାନଙ୍କେ ବି ନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବିଷୟରେ କୁ ହନ୍ତି | ହଁ, ରେରବ ଆରମ କିଛ ି ପେିମାଣରେ ପ୍ରଶଂସା କେିବାେ
ରେଷ୍ଟା କେନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି | ରେଣୁ ଆଜି ମଁୁ ଏହା ଭାବୁ ଛ ି କି ରସଇ ଜିନସ କହିବ ି ଯାହା ଅେଚନ ସାଙ୍ଗରେ ସମବନ୍ଧେ
ି ଅରେ | ଆଉ
ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅେି ଅେି ଅେି ଆବଶୟକ ଅରେ, ଅେି ଆବଶୟକ | ଏହା ବିନା ଭକ୍ତି ଆେମ୍ଭ କେିବା ଅସମ୍ଭବ ଅରେ | ଏୋ ଅେଚନ
ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟେଃ ସମବନ୍ଧେ
ି | ରେରବ ଆଜି ଆରମ ଏହିକଥା ଜାଣିବା ଆଉ ନିଜକୁ ସଦା-ସଦା ପାଇଁ କୃ ୋଥଚ କେି ରଦବା | ହେିଭକ୍ତିବଳ
ି ାସ
କହୁ ଛ ି :
ତତଃ କୃ ତାଞ୍ଜଳୀ ବାମେ ଶ୍ରୀଗୁରୁେ ପରେଂ ଗୁରୁ |
ପରମେଷ୍ଠିଗର
ି ାସ ୧.୫.୬୦)
ୁ ୁ ରମେତି ନମେଦ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା || (ଶ୍ରୀହରିଭକ୍ତିବଳ
ହେିଭକ୍ତିବଳ
ି ାସ କହୁ ଛ ି ରଯ ଅେଚନା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ ଆମକୁ ଆମେ ଗୁେୁବଗଚକୁ ପ୍ରଣାମ କେିବା ଦେକାେ, ଅେଚନା ଆେମ୍ଭ କେିବା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ | ଗୁେୁବଗଚ
କିଏ?
1. ଗୁେୁ
2. ପେମ ଗୁେୁ
3. ପୋତ୍ପେଃ ଗୁେୁ
4. ପେରମଷ୍ଠି ଗୁେୁ
ୋେି ଗୁେୁ ହୁ ଅନ୍ତି |
ପ୍ରଥମେଃ େ ଆମକୁ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ ରଯ ଆରମ ରକଉଁ ପେମ୍ପୋେୁ ଆସିଛନ୍ତି | ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଗୁେୁ, ପୁଣି ୋଙ୍କେ ଗୁେୁ, ପୁଣି
ୋଙ୍କେ ଗୁେୁ ଏବଂ ୋଙ୍କେ ଗୁେୁ | ଆେମ୍ଭରେ ୋେି ଗୁେୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମେଣ କେିଲା ପରେ ଅେଚନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କୋ ଯାଏ | ଆମ ମାନଙ୍କ ବି େରେ
ରକରେ ଜଣ କେନ୍ତି? ଆରମ େ କେି ପାେିବା! ରକରେ ଜାଗାରେ ଏହିକେିବା ଅସମ୍ଭବ ରହାଇ ଥାଏ | କାହିଁକ?
ି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି
ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କେ ଗୁେୁେ,ଗୁେୁେ,ଗୁେୁ ରକଇ! କାହିଁକି ନା ଏହିୟା ପାଇଁ

ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁେୁ ପେମ୍ପୋରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ | ଏହିେ

ହେିଭକ୍ତିବଳ
ି ାସ, ସନାେନ ରଗାସ୍ୱାମୀ କୁ ହନ୍ତି | ଆରମମାରନ ଷଡ଼ରଗାରସଇଁଙ୍କେ ଅନୁ ଯାୟୀ ରହାଇବା ଉେିେ | ଏୋ ଅେଚନାେ ପ୍ରଥମ
ରସ୍ୱପାନ ଅରେ | ଆଗାମୀ ରସ୍ୱପାନ, ଆଗାମୀ କଥା ଏହା କୁ ହା ଯାଇଛି ରଯ:
ଶରୀରାକାରଭୁତାନାଂ ଭୂତାନାଂ ଯଦବିମଶାଧାନଂ |
ଅବୟୟବ୍ରହ୍ମସମ୍ପକକାଦ ଭୁତଶୁଦ୍ଧର
ି ିୟେ େତା ||
ଭୁତଶୁଦ୍ଧି ବିନା କାର୍କୁେଜପମହାୋଦିକ କ୍ରିୟା |
ଭବନ୍ତି ନିଷ୍ଫଲା ସବକା ଯଥାବିଦ୍ଧି ଅପି ଅନୁ ଷ୍ଠିତାଃ || (ହରିଭକ୍ତି ବଳ
ି ାସ ୨.୫.୬୩,୬୪)
ଏହାେ ୋତ୍ପୟଚ ରହଉଛି କି ଆରମ ସାଧନା କେିବା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ କଣ କେିବା ଦେକାେ | ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେିବା ଦେକାେ | ଭୂୋନାଂ ଯଦ ବିରଶାଧନଂ |
କୃ ପା କେି ରଗାରେଇ-ରଗାରେଇ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିୟନ୍ତୁ | ସମ୍ପୂଣଚ ଧ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ , ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଅେଚନକୁ | ଅେଚନା କେିବା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ ଜାଣନ୍ତୁ

ରଯ ରକଇମିେ ି କେନ୍ତି | ଭୁେଶୁଦ୍ଧି , କାହାେ ଶୁଦ୍ଧ?
ି ରକଉଁ ଭୁେ? ଆରମ ଭୁେ ଆଉ କିଏ? ଆରମ ଏହିପଞ୍ଚମହାଭୂେେୁ ରେୈୟାେ ରହାଇଛନ୍ତି |
ଭୁୋଶୁଦ୍ଧି ରକଇମିେ ି ହୁ ଏ? ରକଇମିେ?
ି ଆତ୍ମସବେୁପେ େିନ୍ତନ କେୀକିନ ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ହୁ ଏ | ଆରମ କାହାେ ଅେଚନା କେୁଛନ୍ତି? କାହାେ?
ଅପ୍ରାକୃ େକ
ି କାମରଦବଙ୍କେ, ଅପ୍ରାକୃ େକ
ି ମଦନରମାହନଙ୍କେ...ରସ ଅପ୍ରାକୃ େକ
ି ଅେନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅେନ୍ତି, େିନୟ
ମ ଅେନ୍ତି ! ଆଉ ଆରମ
ଅେଚନା ରକଉଁଥିରେ କେୁଛନ୍ତି? ରକଉଁଥିରେ? ଏହ ରଦହେୁ | ଏହି କଣ? ରଭୌେିକ, ଅପେିଷ୍କାେ! ଏୋ ଶୁଦ୍ଧ କିମବା ଅଶୁଦ୍ଧ, ଏହା ରଦହ ?
ଅମିେ! ଏହା ରଦହ ଶୁଦ୍ଧ କିମବା ଅଶୁଦ୍ଧ? କାହିଁକି ଅଶୁଦ୍ଧ ଏୋ?
ଏହି େ ସୂକ୍ଷ୍ମମନରେ ଅରେ...ଭୁେଶୁଦ୍ଧରି େ େ ସ୍ଥୁଳ-ଶେୀେରେ ବି ଆରସ...Gross Body ରେ କଣ ଅଛି? ରଗାରେଇ ମିଳମ
ି ିେେ ରଖ୍ାଲି
ଦିୟରଲ ରକବଳ ଜନ୍ଦା ରଦଖ୍ା ରଦରବ | ଆଉ କଣ ରଦଖ୍ା ଯିବ? େକ୍ତ-ମୂତ୍ର-ଝାଡା-ଭିକ-ପାେ? ଏହା ସବୁ ...ଏହି ସବୁ ଜୀନସେୁ େ
ଭଗବାନଙ୍କେ ଅେଚନା ହୁ ଏ ନାହିଁ | ପେମାତ୍ମା େ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାୋ ହି ପୂଜନୀୟ | ୋହା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁେେ, ଏହିଶେୀେେ ଯାହା ପାଞ୍ଚମହାଭୂେେୁ
ନିମିେ, ପ୍ରଥରମ ଏହାେ ଶୁଦ୍ଧକ
ି େଣ ଆବଶୟକ | ରକଇମିେ ି କେିବା ଶୁଦ୍ଧକ
ି େଣ? ଆତ୍ମସ୍ୱେୂପେ େିନ୍ତନ କେୀକିନ ି | ଏହା ପରେ ହି େ ରସବା
ରହାଇବ...ନହରଲ ରସବା ରକଇମିେ ି ରହାଇବ? ରସ େ ପୁଣଚପେ
ୁ ୁ ରଷାତ୍ତମ ଅେନ୍ତି...ଆଉ ଆରମ କିଏ? ମଁୁ ସୁମିେ, ମଁୁ ଅମିେ...ୋହାରଲ
ଆପଣ ରସବା ରକଇମିେ ି କେି ପାେିରବ? ଅମିେ,ସୁମିେ? ରସମାରନ େ କେି ପେିବାରେ ଅସମଥଚ | ୋଙ୍କେ ରଯ ନିଜଦାସ ରସ ହି ୋଙ୍କେ
ରସବା କେି ପାେିବ ନା?
ୋହାରଲ ଆରମ ରକଇମିେ ି ରସବା କେି ପାେିବା? ଆତ୍ମସ୍ୱେୂପେ େିନ୍ତନ ଦ୍ୱାୋ! ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ୱେୂପ କଣ ଅରେ?
ନବଦବୀପଧାମରେ ମଁୁ ରଗୌୋଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ | ୋହାରଲ ରଯ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଅେଚନା କେୁଛନ୍ତି କୁ ହନ୍ତୁ ରଯ ମଁୁ ବାେ ବଷଚୀୟ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଅରେ..ପଇୋ ଧାେଣ କେିଛ.ି ..ସୁନ୍ଦେ ବାଳକ ଅରେ | ଏହିପ୍ରକାେରେ ନିଜେ େିନ୍ତନ କେୀକିନ ି ଅେଚନାେ ଆେମ୍ଭ କୋ ଯାଏ
| ଏହା ପରେ, ମଁୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ଆଉ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଦାସୀ ଅରେ, ମଞ୍ଜେୀ ଅରେ, ପ୍ରିୟାନମଚସଖି ଅରେ | ଏହାେ େିନ୍ତନ
କେିବାେ ଅଛି | େତ୍ପସୋେ, ଉପାସନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କୋ ଯାଏ |

ଏହା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ ଉପାସନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କେିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯଦି ଆରମ

ଷଡ଼ରଗାରସଇଁଙ୍କେ ଆନୁ ଗେୟ କେୁଛନ୍ତି େ | ଅନୟଥା କିଛ ି ବି ରହାଇ ପାରେ | ଅନୟଥା ବହୁ େ ବହୁ େ କିଛ ି ଏରବ ବି ରହଉଛି | ପେନ୍ତୁ ଯଦି
ନିୟମିେ ମାଗଚରେ କୋ ଯାଏ ରେରବ ହି ..|
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ପେମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାୋ ପୂଜନୀୟ, ଆରମମାରନ େ ରସବା ଅଧିକାେୀ ନୁ ହନ୍ତି | ଆଉ ଯଦି ଅନୟଜନ କୁ ହନ୍ତି ରଯ ଆଶୀବଚାଦ
ଦିଅନ୍ତୁ କି ରଯ ଆରମ..ରଯ..ରଯଇମିେ ି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ..ସେପେମ୍ପୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଯ ରଯାଡି ରହାଇ ନାହାନ୍ତି ରସ କୁ ହନ୍ତି ରଯ ଆଶୀବଚାଦ ପ୍ରଦାନ
କେନ୍ତୁ ୋକି ଆରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ପାେିବା...ୋଙ୍କୁ ଆପଣ କୁ ହନ୍ତୁ - ରକଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେିବାକୁ ୋହଁ? ରସ କହିରବ
ଭଗବାନ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ | ୋହାରଲ ରକଉଁ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ୋହଁ? ବ୍ରଜଧାମରେ େ ଅରନକ ପ୍ରକାେେ କୃ ଷ୍ଣ େୁହନ୍ତି | ଯରଶାଦାନନ୍ଦନ କୃ ଷ୍ଣ ବି ନ୍ନ ରଦଖ୍ା
ପଡନ୍ତି ଆଉ ଲଳିୋ ସଖି ସାଙ୍ଗରେ କୃ ଷ୍ଣ ବି ନ୍ନ ରଦଖ୍ା ଯାଆନ୍ତି | ରଯଉଁ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜେୀମାରନ ରଦଖ୍ୁଛନ୍ତି ରସ େ ବିଲକୁ ଲ ଅଲଗା! ରଯଉଁ
ସଖ୍ାମାରନ କୃ ଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି...ରସ କୃ ଷ୍ଣ ରଯ ସଖ୍ାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁ ଲନ୍ତି, ରସ କୃ ଷ୍ଣ େ ବିଲକୁ ଲ ଅଲଗା ରଦଖ୍ା ଯାଆନ୍ତି, ବିଲକୁ ଲ ବି
ନ୍ନ |
େ ସବଚପ୍ରଥରମ ଆମକୁ ଜାଣିବାେ ଅଛି ରଯ ଆମେ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରକଉଁ ସମବନ୍ଧ ଅଛି | ଆପଣ ହେିନାମ କେୁଛନ୍ତି, କେୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ?
ରସବା ମାଗୁଛ...ସମବନ୍ଧ ଅଭାବରେ କାହାେ କିଛ ି ରସବା ରହାଇ ପାରେ? ସମବନ୍ଧ ବିନା ଆଜି ପଯଚନ୍ତ କାହାେ ରସବା ରକହି କେି ପାେିଛ?ି

ସମବନ୍ଧ ବିନା କାହାେ ବି ରସବା ରହାଇ ପାେିଛ?ି ୋହାରଲ ଆପଣ ହେିନାମେୁ ରସବାେ ପ୍ରାଥଚନା କେୁଛନ୍ତି, ହେିନାମ ସାଙ୍ଗରେ କି ସମବନ୍ଧ?
ହେିନାମ କିଏ? ହେିନାମ କେୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ହେିନାମ?
ରଯରବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେିନାମେ ଦୀକ୍ଷା ମିଳଥି
ି ଲା, ରେରବ ରଗାେିଏ କାଗଜ ବି ମିଳଥି
ି ଲା | ରସଇଥିରେ କଣ ରଲଖ୍ା ରହାଇ ଥିଲା?
ହେିନାମ କିଏ?
ନାେ େିନ୍ତାେଣିରୂପଂ ନାେମେବ ପରୋଗତି |
ନାେନଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ତସେନ୍ନାେ ଉପାସେମହ ||
ଟ୍ରିଭଙ୍ଗଭାଙ୍ଗି େରୂପଂ ମବଣୁରଂଧରଂ କରାନେିତଂ |
ମଗାପୀେଣ୍ଡଳେଧ୍ୟସ୍ଥ ମଶାବିତଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ ||
ମଗାପୀେଣ୍ଡଳେଧ୍ୟସ୍ଥ ମଶାବିତଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ ||
'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ ରଶାବିେଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ' | ଏହା ହିଁ ଆମେ ନଁା ଅରେ, କିଏ? ରଗାପୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ, ରଗାପୀମଣ୍ଡଳରେ..ରଗାପୀମାନଙ୍କ
ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ନା, ୋେ ମଧ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥମ, ରସ ୋହାରଲ କଣ ହୁ ଅନ୍ତି? ରଶାଭିେ ହୁ ଅନ୍ତି | କିଏ? ନନ୍ଦୋଜାଙ୍କେ ପୁତ୍ର- ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ | ଏହା
ପରେ ଏହିନଁା କଣ?
'ନରମା ନଳିନରନତ୍ରାୟ', ପଦମରଲାେନ, ପଦମ ସମାନ ରନତ୍ର, ପୁଣ୍ଡେୀକାକ୍ଷ! 'ନରମା ନଳିନରନତ୍ରାୟ ରବଣୁ-ବାଦୟ ବିରନାଦିରନ', ରସ କୃ ଷ୍ଣ
ଯାହାଙ୍କେ ଆଖି, କମଳରଲାେନ, କମଳନୟନ ଅେନ୍ତି...'ରବଣୁ-ବାଦୟ ବିରନାଦିରନ' ରଯ ନିେନ୍ତେ ରବଣୁ ବାଦନ କେନ୍ତି | ଆରଗ କୁ ହା
ଯାଇଛି, 'ୋଧା-ଅଧେ-ସୁଦ୍ଧା-ପାନଂ-ଶାଳିରନ-ବନମାଳିରନ' | ରସ କୃ ଷ୍ଣ କିଏ? ପ୍ରଥରମ ରସ େ 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ' ଅେନ୍ତି | କୃ ପା କେି
ଧ୍ୟାନ ରକନ୍ଦ୍ରିେ େଖ୍ନ୍ତୁ | ପୁଣି 'ରଶାବିେଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନମ' | ରବଣୁ..ବଂଶୀ ବାଦନ କେନ୍ତି | େଦୁ ପୋନ୍ତ, 'ୋଧା-ଅଧେ-ସୁଦ୍ଧା-ପାନଂ-ଶାଳିରନବନମାଳିରନ' | ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ରଯ..ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଅଧେେୁ ଅମୃେ ପାନ କେିବାରେ ନିପଣ
ୁ ! ଏହିଆମେ କୃ ଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କେ ପୂଜା ଆରମ
କେନ୍ତି

|

ରସ

କୃ ଷ୍ଣ

ରଯ

ୋଧାଙ୍କେ

ଅମୃେ-ସୁଦ୍ଧା-ପାନ

କେିବାରେ...ଅଧେେୁ

ଓଧଭୁେ

ଅମୃେ...କମଳପେି

ଅଧେ

ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ...ପିଇବାରେ ରଯ ନିପଣ
ୁ ...ରସଇ କୃ ଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ଆରମ ଉପାସନା କେନ୍ତି |
ୋହାରଲ ଆମେ ଏହିନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ରକଉଁ ସମବନ୍ଧ? ହେିନାମ କାହିଁକି ରନଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ରସବା ମାଗୁଛନ୍ତି? କାହାେ ରସବା? ପ୍ରଥରମ ଏହା
ଜାଣିବାେ ରେଷ୍ଟା କେନ୍ତୁ! ନଁା, ପୁଣି ରକଇମିେ ି ରନବ ନଁା? ରସଇ ନଁା ରନଇ କିନ ି କଣ ଲାଭ? ରସଇଥି ପାଇଁ ନଁା ରନବା ସାଙ୍ଗରେ ସମବନ୍ଧ
ରହାଇବା ଅେି ଆବଶୟକ | ସମବନ୍ଧେ ଅଭାବରେ କିଏ ବି ନଁା ଠିକ ଭାବରେ ରନଇ ପାରେ ନା | ନା କିଛ ି ରସବା ପ୍ରାପ୍ତ କେି ପାରେ | ସମବନ୍ଧ
ବିନା ଆପଣ ଆଜି ପଯଚନ୍ତ କାହାେଭି ରସବା କେିଛନ୍ତି? କୁ ହନ୍ତୁ? ଆଜି ପଯଚନ୍ତ କାହାେ ବି ରସବା କେିଛନ୍ତି? ରକରବ ବି ? ତ୍ରିକାଳ ରେ?
ନିଜ ପୁତ୍ରେ
ି ରସବା କେୁଛନ୍ତି, କାହିଁକ?
ି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ରଯ ସମବନ୍ଧ ଅଛି | ସ୍ୱାମୀେ? କାହିଁକ?
ି ସମବନ୍ଧ ଅଛି ଏହା ମଣୁଛନ୍ତି | ସାଙ୍ଗରେ ରଯ
ବସିଛନ୍ତି ୋଙ୍କେ େ ରସବା କେୁ ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସମବନ୍ଧ ମାନିରବ ନାହିଁ ୋହାରଲ ରସବା କେିରବ ନାହିଁ | ଏଇଥି ପାଇଁ ସମବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରହାଇବା
ସବୁ ଠଁୁ ଆବଶୟକ ଅରେ | ରଯରବ ଆରମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ୍ତି ରେରବ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ସବଚପ୍ରଥରମ ରକଉଁ ବସ୍ତୁ େ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁ ଏ? କଣ
ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ଥାଏ?

ସମବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ! ଆପଣ କିଏ ଆଉ କୃ ଷ୍ଣ କିଏ | ରକଉଁ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତି | ଏହାକୁ ହି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କୁ ହା ଯାଏ...ରଯ ମଁୁ ପୂଜା
କେୁ ନାହିଁ, ମଁୁ ଭଗବାନଙ୍କେ ଦାସୀେୂପରେ ପୂଜା କେୁଛି | ରଯଉଁ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ଆରମ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତି...ରଯ ସଖ୍ାଭାବରେ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ
ଉପାସନା କେନ୍ତି ରସମାରନ ଆମେ କୃ ଷ୍ଣେ ଆୋଧନା କେନ୍ତି ନାହିଁ - 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ ରଶାବିେଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ' - ୋଙ୍କୁ ଏହିକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
ଉପାସନା କେିବା ଦେକାେ ନାହିଁ | ୋଙ୍କୁ ରକବଳ ସଖ୍ା-ଭାବେ କୃ ଷନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରୋକାେ ଅଛି |
େ ଆମକୁ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ...ଏକଦମ ଆେମ୍ଭେୁ, ରଯ ଆରମ କଣ କେୁଛନ୍ତି | ଏହିକଥା ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁ ଛ ି ଏହା ମଁୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଏରବ କହିବ ି | କୁ ହା ଯାଇଛି ରଯ:
ଭୁତଶୁଦ୍ଧି ବିନା କାର୍କୁେଜପମହାୋଦିକ କ୍ରିୟା |
ଭବନ୍ତି ନିଷ୍ଫଲା ସବକା ଯଥାବିଦ୍ଧି ଅପି ଅନୁ ଷ୍ଠିତାଃ || (ହରିଭକ୍ତି ବଳ
ି ାସ ୨.୫.୬୪)
ଯଦି ଆରମ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେି ବିନା ହି କିଛ ି ଭକ୍ତି-କ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ କେନ୍ତି, କିଛ ି ବି , କଣ କୁ ହା ଯାଇଛି? ଜପ-ରହାମ-ଆଦି, ଆରମ କିଛ ି ବି ଭକ୍ତିସାଧନା କେନ୍ତି, ଅେଚନା କେନ୍ତି, ୋେ କଣ ପେିଣାମ? 'ନିଷ୍ଫଳ ମେଃ', ଭୁେଶୁଦ୍ଧେ
ି ଅଭାବରେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ରହାଇ ଯାଏ | ରସ ଉପାସନାେ
କିଛ ି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ | ରଯଉଁ ବି କାଯଚୟ କେୁଛନ୍ତି- ଅେଚନା ଇେୟାଦି- ରସ ନିଷ୍ଫଳ! ରକରେ ଗୁେୁତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଏହିକଥା, ନିରଜ ବିୋେ କେନ୍ତୁ |
ଆରମ ରକରବ ବି ଏହିବଷ
ି ୟରେ ଭାବୁ ଛନ୍ତି?
ଭଗବାନ ନେସିଂହଙ୍କେ ରଯ ଉପାସକମାରନ ରସ ଏଇମିେ ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେନ୍ତି ନାହିଁ- 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ' | ୋଙ୍କେ ଉପାସକଙ୍କୁ ରକଇମିେ ି
ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେିବାେ ଅଛି, ରଯ ନେସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କେ ଉପାସକ? 'ମଁୁ ନେସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ' - ଏହିୋଙ୍କେ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି |
ରଗୌୋଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ରସବା କେିଲା ରବରଳ ମଁୁ ରଗୌୋଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ- ଏହା ଭାବିବାେ ଅଛି | 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ' ଭାବିବା
ରଥାଡୀ? େ ଯାହାଙ୍କେ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତି ଏହିକଥା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ ହି ଜାଣିବା ଦେକାେ, ଅନୟଥା ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ | ରକଇମିେ ି ନିଷ୍ଫଳ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ
କୁ ହା ଯାଇଛି ନିୟମିେ େୂପରେ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କେନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରେ କୁ ହା ମାଗଚରେ, ସଠିକ ମନ୍ତ୍ରେ ଉୋେଣ ବି କେନ୍ତୁ, ରେରବ ବି - 'ନିଷ୍ଫଳ ସବଚା
ଯଥା ବିଧି ଅପି ଅନୁ ଷ୍ଠିୋଃ'! 'ଯଥାବିଧି'- ଯଦି ବିଧିପୂବକ
ଚ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ବି କେୁଛନ୍ତି ୋହାରଲ ବି କଣ ରହାଇବ? 'ନିଷ୍ଫଳ ମେଃ'- ରସ ସବୁ
ନିଷ୍ଫଳ ରହାଇ ଯିବ ଯଦି ଆରମ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେିବନ
ି ା ହି କାଯଚୟ କେିବା, ଭକ୍ତି କେିବା | ରକରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଏହିକଥା |
ଯଦି ଆରମ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କେୁଛନ୍ତି ରେରବ ଆମକୁ ଜଣ ଯିବ ରଯ ହେିନାମ କିଏ | ଯଦି ଆରମ ବାସ୍ତବିକ ସାଧୁସଙ୍ଗ କେିବା, ରଯ
ସେପେମ୍ପୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଯାଡି ରହାଇଛନ୍ତି, ରେରବ ଆମକୁ ଭକ୍ତିମାଗଚେ ସବୁ େହସୟ ପ୍ରକାଶ ରହାଇବ | ଅନୟଥା ଭକ୍ତି େ ଅପୂବଚ େହସୟମୟ
ଅରେ | ସବୁ େହସୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠଁୁ ବଡ଼ େହସୟ କଣ? ଭକ୍ତି! ଆମକୁ ଏହା ଲାରଗ ରଯ ଆରମ ଭକ୍ତି କେୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆରମ
କେୁନାହାନ୍ତି | ଏହାପାଇଁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ଅେି ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଅରେ |
ପୁଣ,ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେିବନ
ି ା ସବୁ କାଯଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ରହାଇ ଯାଏ | ଆପଣମାରନ ବୁ ଝି ପାେୁଛନ୍ତି ନା? ଆଛା, ଏହିଭୁେଶୁଦ୍ଧି କଣ?
େିନ୍ତନୋମେଣିତ ି ପୂରକକୁ ମ୍ଭକାଦିକଂ ବିନା,
ମକବଲଂ ଭାବନମୟବ ମଦହମଶାଧନାଦିଙ୍କ କୃ ତୟମବତୟାଥକ |

ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହେ େିନ୍ତନକୁ ହି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କୁ ହା ଯାଏ |
ଗୁେୁ ରଯାଉ ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ରଦଇଛନ୍ତି ରସଇଥିରେ ରଯାଉ ସ୍ୱେୂପ କୁ ହା ଯାଇଛି, ରଯ ଆପଣ ଅମକ ନଁାରେ ଜଣା ଯାଉ | ରଯଇମିେ ି ଆପଣ
ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ରଯ ଆପଣ ଅମିୟା ମଞ୍ଜେୀ ଅେନ୍ତି..ହଁ, ଆପଣଙ୍କେ ସ୍ୱଭାଵ ସମାଧୀୋ କିମାବ ଧୀୋମଧ୍ୟା, େ ଏଇୋ ଆପଣଙ୍କେ ସନାେନ
ସ୍ୱଭାଵ | ଆପଣଙ୍କେ ଏହିନାଁ , ଆପଣ ଏଇଠି େୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କେ ଏହିରସବା, ରେରବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁ ସାରେ
େିନ୍ତନ କେିବାକୁ ରହାଇବ | ଏହି ଯଥାବିଧି େିନ୍ତନକୁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କୁ ହା ଯାଏ | ଏହି େ ଆେମ୍ଭେ କଥା | ଅେଚନା ରକରବ କେିବାେ ଅଛି?
ପ୍ରେିଦନ
ି , ପ୍ରେିଦନ
ି କେିବାେ ଅଛି | ଆଉ ପ୍ରେିଦନ
ି ଅେଚନା କେିବା ପୁବୁ େ
ଚ ୁ କଣ? ଭୁେଶୁଦ୍ଧ!ି ଆଉ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ବାସ୍ତବରେ ରକଇମିେ ି ହୁ ଏ?
ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହେ େିନ୍ତନ କେିକନ
ି ି|
ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁ ରହ, ଯାହାଙ୍କୁ ରକବଳ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଛି, େ ଏକଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣେୁ େ ରସଇ ମାରନ ବି ...ୋଙ୍କେ ବି
ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ରହାଇଛି | ରକଇମିେ?
ି ରକଇମିେ ି ରହଇେି? 'ବିଦମରହ' | 'ବିଦମରହ' ମାରନ- ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି 'ବିଶ୍ଵମ୍ଭୋୟ ଧୀମହୀ', ପ୍ରଥରମ
ଵିଦମରହ ମାରନ ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି ରସଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କେୁଛି ଆପଣଙ୍କେ ସୁନ୍ଦେେୂପେ | 'ବିଶ୍ଵମ୍ଭୋୟ ଧୀମହୀ'- ଆପଣଙ୍କେ ଏହିେୂପେ ଧ୍ୟାନ
କେୁଛି | ଯଦି ମଁୁ ଧ୍ୟାନ ଧେିଛ ି ରେରବ ଆପଣ କଣ କୃ ପା କେନ୍ତୁ? କୃ ପା କେୀକିନ ି ଆପଣ ନିଜ ରପ୍ରମମୟଭକ୍ତି ରମାରେ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ |
ୋହାରଲ କଣ ରହାଇଲା? 'ବିଦମରହ' ମାରନ ସମବନ୍ଧ, ଆଉ ରସ 'ଧୀମହୀ' ମାରନ ଅଭିଦୟ, 'ପ୍ରରୋଦୟାେ' ମାରନ ପ୍ରରୟାଜନ | ସମବନ୍ଧ,
ଅଭିଦୟ ଆଉ ପ୍ରରୟାଜନ | ଏହିେନ
ି ି ଗାୟତ୍ରୀରେ ଆସି ଯାନ୍ତି | ରଯରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, ୋହାରଲ ମଁୁ 'ଜାଣିଛ'ି , ଏହା
ନୁ ରହ ରଯ ମଁୁ ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରେ ପାଠ କେୁଛି | ନାଇଁ, ନାଇଁ! ପାଠ କେିରଲ କିଛ ି ବି ରହାଇବ ନାହିଁ!
ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲଭାବରେ ଭୁଝିକନ
ି ି ୋେ ମାନସିକେୂପରେ ଉଚ୍ଚାେଣ କେିବା ଦେକାେ | ବାେଚା ବୁ ଝବ
ି ାରେ ଆସୁଛ ି େ? ମଁୁ ଜାରଣ, ମଁୁ
ଜାରଣ ରଯ ଆପଣ କିଏ! 'ତ୍ରିଭଗଂଭାଙ୍ଗୀମେୂପଂ' - ଭାଳଭାବରେ ଜାଣିଛ ି ଆପଣଙ୍କୁ | ଆପଣ େ 'କୃ ଷ୍ଣାୟ, ରଗାବିନ୍ଦାୟ, ରଗାପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ'
ଅେନ୍ତି | ଭଲଭାବରେ ଏହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା କେିଛ ି | ଏହାଙ୍କେ ରସବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ରହାଇଛି | ପ୍ରଥରମ ସମବନ୍ଧ ରହାଇବ ନା? ଏଇୟା ପରେ ହି େ
ରସବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ରହାଇବ! ଅନୟଥା ରସବାରେ ରକଇମିେ ି ନିୟୁକ୍ତ ରହାଇବ? ଏରବ ବିଲ ରଗେସ ପାଖ୍କୁ ୋଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁ ହନ୍ତୁ- ମଁୁ
ଆପଣଙ୍କେ ରସବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ରହାଇ ଯାଇଛି | ଆପଣ କିଏ? ଜଣା ନାହିଁ | ଆଛା, ରସବାରେ ରକଇମିେ ି ନିୟୁକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି? ଏହିେ ରକବଳ
ଶବ୍ଦମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାେଣ କେୁଛନ୍ତି ନା? They are just words...ହରେ କୃ ଷ୍ଣ, ହରେ କୃ ଷ୍ଣ | ରସ େ ଠିକ ଅଛି, ପେନ୍ତୁ ରକାଉ ପ୍ରକାେେ
ରସବା ଯାେୁଛ? ରସ େ ରମାରେ ବି ଜଣା ନାହିଁ- ହରେ କୃ ଷ୍ଣ, ହରେ କୃ ଷ୍ଣ! ନା, ଏହିହରେ କୃ ଷ୍ଣ ଠିକଭାବରେ ସହାୟୋ କେି ପାେିବ ନାହିଁ ନିଷ୍ଫଳ | ଏଇଥି ପାଇଁ ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହେ େିନ୍ତନ ଅନିବାଯଚୟ!
େୂପ ରଗାରସଇଁ ନିଜ ଗ୍ରଂଥ 'ସୂତ୍ର-ଉପାସନା-ରବୈଷ୍ଣବ-ପୂଜାବିଧି' ରେ ରଲଖ୍ୁଛନ୍ତି :

ପ୍ରଥେତଃ ରାଧାକୃ ଷ୍ଣସ୍ମରଣାଂ |
ଆସମନାପରି ଉପବିଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧମଦହ ଭାବୟତ || ( ସୂେ-ଉପାସନା-ମବୈଷ୍ଣବ-ପୂଜାବିଧି ଗ୍ରଂଥ ୧ )

ସବଚପ୍ରଥରମ କଣ କେିବାେ ଅଛି? ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ସ୍ମେଣ | ପୁଣି? 'ଆସରନାପେି ଉପବିଷୟ ସିଦ୍ଧରଦହ ଭାବୟେ'- ଆସନ ଉପରେ ବସିକନ
ି ି
କଣ କେନ୍ତୁ? ସିଦ୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେନ୍ତୁ! ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେନ୍ତୁ | ଏହା କୁ ହା ଯାଇନି ରଯ କେି ନିଅନ୍ତୁ
ନା...ପିିଜ.଼ .ଆରଦଶ ଦିୟା ଯାଇଛି - କେନ୍ତୁ | ୋହାରଲ ହି ଉପାସନା ଠିକ ଭାବରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ପାେିବ - ଯଥାବିଧି | ରକରେ ମହତ୍ଵପୁଣଚ
ଏହିକଥା!
ଏହି କାେଣେୁ ଅରନକଜନ ଭାବନ୍ତି ରଯ ଏହିେ ବହୁ େ ଉଚ୍ଚ ରକାେିେ ଭକ୍ତି ଅରେ - ଏହା େ ନ ଜଣା ରକରବ ରହାଇ ପାେିବ | ଆରେ! ଏହିେ
ଆେମ୍ଭ- ସିଦ୍ଧରଦହ ! ରସ କୁ ହନ୍ତି ରକାରଡଇବଷଚ ଉପୋନ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହ ବିଷୟରେ େେଚା କେିବା | ରକାରଡଇବଷଚ ପରେ ନୁ ରହଁ ଆମକୁ େ
ରକାରଡଇ ଦିନ ପୁବୁ େ
ଚ ୁ ଦେକାେ! କିଏ ରଦଖିଛି ରକାରଡ଼ଇବଷଚେ କଣ କ୍ରମ? କାହିଁକ?
ି ଅେଚନା କେିବା ପାଇଁ? ଦୀକ୍ଷା ଉପୋନ୍ତ କଣ ଅେଚନା
ଅଭାବରେ କିଛ ି ରହାଇବ ନାହିଁ? ଅେଚନା ସିଦ୍ଧରଦହେ େିନ୍ତନ ବିନା ସଠିକ ଭାବରେ ରହାଇ ପାେିବ ନାହିଁ | ୋହାରଲ ସିଦ୍ଧରଦହ ରକରବ
ଦେକାେ? ଏରବ ହିଁ, େୁ େନ୍ତ! ଆମମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା, ଯାଛିବା ଦେକାେ - ରମାରେ ରମାେ ନିଜ ସନାେନ ସିଦ୍ଧରଦହ ଦେକାେ! ଏହିେ ରକବଳ
ମଞ୍ଜେିଭାବେ ପେମ୍ପୋରେ ଅରେ | ସିଦ୍ଧି ପୂବଚେୁ, ସିଦ୍ଧି ପାଇରବ ପୂବଚେୁ ହି ନିଜ ସିଦ୍ଧସ୍ୱେୂପ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛ ି ଜଣା ପଡି ଯାଏ | ମାତ୍ର
ମଞ୍ଜେୀସ୍ୱେୂପ ସାଧନାରେ |
ଏରବ ପ୍ରଶନ ଏଇୟା ରଯ ଆମମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାୋ ମିଳବ
ି ...ରେରବ ରଯାଉ ମାରନ ଅନୟ େସେ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତି ୋଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି
ମିଳବ
ି ନାହିଁ? ପୁଣି ୋଙ୍କେ ସିଦ୍ଧି ରକଇମିେ ି ରହାଇବ? ରଯମିେ,ି ରଯ ସାଖ୍ୟଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ରଗାପୀଭାବ...କିମାବ ନିମବାକଚ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅେନ୍ତି...ନିମବାକଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରଗାପୀଭାବ ଅରେ ...େ ରସମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ମିରଳ ନାହିଁ, େ ୋଙ୍କେ ସିଦ୍ଧି ରକମିେ ି
ସମ୍ଭବ? କଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କେିରଦରବ?
ରକବଳ ମଞ୍ଜେୀଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପେମ୍ପୋ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାପିେ ରହାଇଛି- ରଯ ଏଇଠି ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀେ ଆବଶୟକୋ ପରଡ ଆଉ ସିଦ୍ଧରଦହେ
େିନ୍ତନ କୋ ଯାଏ | ଏରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜେୀଭାବେ ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ, ନବଦ୍ୱୀପେ ନୁ ରହ | ନବଦ୍ୱୀପରେ କଣ ରହାଇବ? ମନ୍ତ୍ର
ପ୍ରକାଶ କେିରବ! ରସଇ ପ୍ରକାରେ ଅନୟେସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛ ି ପ୍ରକେ କେନ୍ତି | ପେନ୍ତୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ବି ଆମକୁ କଣ େିନ୍ତନ
କେିବାେ ଅଛି? ରଯ ମୁ ରଗାେିଏ ବାେବଷଚୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଳକ ଅରେ, ରସବକ ଅରେ, କିରଶାେ ଅରେ- କିରଶାେ ରକବଳ ରଦଖ୍ା ରଦରଲ କିନ୍ତୁ
ବାେବଷଚୀୟ ଅରେ | ଏହିସବୁ ମୂଳେ କଥା | େନିକ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ Basics ଅରେ, Bare Basics, ହଁ କି ନା? ଆଉ ଯାହାେ
ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ରହାଇ ନାହିଁ, ରସ େ କିଛ ି ଅପଚଣ କେିବା ପାଇଁ ବି ରଯାଗୟ ନୁ ରହ! ଯାହାଙ୍କେ ପେିବାେରେ ରଗାେିଏ ଜନେ ବି ଦୀକ୍ଷା ରହାଇଛି
ନାହିଁ, ରସ ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛ ି ଅପଚଣ କେିବା ଉେିେ ନୁ ରହଁ | େ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସିଦ୍ଧରଦହେ ଅେି ଆବଶୟକୋ ଅରେ!
ରେରବ ଯାଇକିନ ି ଭକ୍ତି ସୁୋେୁେୂପ ରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ପାେିବ! ନରୋତ୍ତମଦାସ ଠାକୁ େ କୁ ହନ୍ତି:
ହରି ହରି କି ମୋର କେକଗତି େନ୍ଦ |
ବ୍ରମଜ ରାଧାକୃ ଷ୍ଣ ପଦ ନ ଭଜିନୁ ତିଳ ଆଧ, ନା ବୁ ଝନ
ି ୁ ରାମଗର ସେବନ୍ଧ || (ପ୍ରାଥକନା ୨)
ରମାେ କମଚେ ଗେି ରକରେ ମନ୍ଦ, ରକରେ ଶଃରନଇ ଅରେ! ରମାରେ ରମାେ ୋରଗେସମବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜଣା ନୁ ରହ | ମଁୁ ନଁା ରନଉଛି,
କିନ୍ତୁ ରମାରେ ରମାେ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜଣା ନାହିଁ | ଭାବନ୍ତୁ! ମଁୁ କାହାକୁ େ ଡାକୁ ଛ ି କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହାକୁ !
ୋତ୍ରିଦନ
ି ୋକୁ ଡାକୁ ଛ,ି ରକରେ ବଷଚେୁ morning programme କେୁଛନ୍ତି- ସାେବଷଚ ରହାଇ ଗଲାଣି ! କାହାକୁ ଡାକୁ ଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ!

"ମଁୁ ଏରବ morning programme ଦୃ ଢ଼ କେୁଛି!" ଆରେ କାହାକୁ ଡାକୁ ଛ? "ରସ ସବୁ ଠିକ ସମୟ ଆସିରଲ ଗୁେୁ କହିରବ କାହାକୁ
ଡାକୁ ଛ!" କଣ କହୁ ଛ ଭ୍ରାୋ? ଆପଣଙ୍କେ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ରହାଇଛି ନାହିଁ ରସଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁେଭଳି କଥା କହୁ ଛନ୍ତି! ରଯରବ ଭୁେ େଡି ଯାଏ
ରେରବ ବୟକ୍ତି ସାମାନୟ ଭାବରେ କଥା କହି ପାରେ ନାହିଁ! ଏହିକଥା ରସଇ ପେି | "ସ୍ୱୟଂ ଜଣା ୋଲି ଯିବ!" କଣ ଜଣା ୋଲି ଯିବ? ସ୍ୱୟଂ
କଣ ଜଣା ୋଲି ଯିବ?
ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ସାଧନାରେ ବି ନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ରହାଇ ଥାଏ | ଯଦି ଆରମ ସଖ୍ା ଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ ଆେୁ େ େ ରସଇ ସାଧନାରେ ବି ନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ରହାଇ
ଥାଏ | ରସଇମିେ ି ଯଦି ଆରମ ରଗାପୀ ରହାଇବାେ କାମନା େଖ୍ୁଛନ୍ତି େ ୋରଧରେ ବି ନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଅେନ୍ତି | ମଞ୍ଜେିଭାବରେ ବି ନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର | ଯାହା
ବନିବାେ ଇଛା, ରଯଉଁ ସମବନ୍ଧ ଗଢିବାେ ଇଛା, ରସଇମିେ ି ଗୁେୁଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ | ରସଇ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି
କେୀକିନ ି ଅେଚନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କେନ୍ତୁ | ଆଉ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ପରେ ହି ଜପ ଆେମ୍ଭ କେନ୍ତୁ ନହରଲ ସଠିକେୂପରେ ଜପ ରକଇମିେ ି କେି ପାେିରବ?
ଆପଣ ଜପ କେୁଛନ୍ତି- ହରେ କୃ ଷ୍ଣ ହରେ କୃ ଷ୍ଣ..ରହ ପ୍ରଭୁ! ରମାରେ ନିଜ ରସବାରେ ନଗାଆନ୍ତୁ...ଭଗବାନ ପ୍ରଶନ କେନ୍ତି - େରମ କିଏ, ମଁୁ
କିଏ? କିଛ ି ବି ଜଣା ନାହିଁ ବାସ ରମାରେ ରସବାରେ ନାଗାଓ! ରସବା ରକଇମିେ ି କେି ପାେିରବ? ଏରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଏହିଜନ
ି ସ!
ଏଇଥି ପାଇଁ କୁ ହା ଯାଇଛି - "ଆଦିକଃ" - ଯାହା କିଛ ି ବି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ବିନା କେିରବ ରସ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ରହାଇ ଯିବ | ଯାହା କିଛ ି ବି
କେିରବ...ଆପଣ ଯାହା କିଛ ି ବି କେନ୍ତୁ - ଜପ, ଅେଚନ, ଗାୟତ୍ରୀ - ସବୁ କିଛ ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେୀକିନ ି କେନ୍ତୁ | ଏଇମିେ ି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ରଯ 'ମଁ'ୁ
ଗାୟତ୍ରୀ କେୁଛି- େେୁଣ ଗୁପ୍ତା କିମାବ େେୁଣ ଆନନ୍ଦ | 'ମଁ'ୁ ଗାୟତ୍ରୀ କେୁଛି! ଆରେ! େେୁଣ ଆନନ୍ଦକୁ କିଛ ି ବି ଗାୟତ୍ରୀ କେିବାେ ଆବଶୟକୋ
ନାହିଁ | ରସ େ ରଭୌେିକ ବୟକ୍ତି | ଏହିଜନ
ି ସ େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ! ଭଗବାନଙ୍କେ ରସବା କିଏ କେିରବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୟକ୍ତି କେିରବ! ରକଇମିେ?
ି ମନ୍ତ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ! ରସରେରବରଳ ରସବା ହୁ ଏ ରଯରେରବରଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଭଗବାନଙ୍କେ ଉପାସନା କରେ | ଭୁେେ ଶୁଦ୍ଧକ
ି େଣ
ରହାଇ ଗଲା େ ମଁୁ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୟକ୍ତି ରହାଇ ଗଲି | ଆଉ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ରହାଇ ସାେିଛ ି ୋହାରଲ ଆପଣଙ୍କେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ
ରହାଇ ସାେିଛ ି | େ ଆପଣ ରଯରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହାଇରବ ରସରେ ପେିମାଣରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହାଇ ପାେିରବ | ଯାହାଙ୍କୁ ବି ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ
ରହାଇ ସାେିଛ,ି ୋଙ୍କେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକେଣ କିଛ ି ପେିମାଣରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ସାେିଛ ି | ଆଉ ରଯରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହାଇରବ ରସରେ ମାତ୍ରାରେ
ଆପଣଙ୍କେ ଶେୀେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହାଇ ଯିରବ | ରଯାଉମାରନ 'ଭାବେ' ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି , ୋଙ୍କେ େିତ୍ତ, ମନ - ସବୁ କିଛ ି େିନମୟ ରହାଉ
ଯିବ | ଦୃ ଷ୍ଟିରେ େ ସବୁ କିଛ ି ରକବଳ ଶେୀେ ଭଳିଆ ରଦଖ୍ା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହାଇ ଯାଏ | ଆମେ ଗୁେୁ ମହାୋଜ ରକଉଁ
ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ରଫାରୋରେ ରଦଖ୍ନ୍ତୁ! କିନ୍ତୁ ପୂଣଚେୂରପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ! ରସଇ ପ୍ରକାେରେ ଭଗବାନଙ୍କେ ରଯ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ ରହାଇ
ଥାଆନ୍ତି, ରଯ ଭାବେ ସ୍ଥେରେ ଅଛନ୍ତି, ରସଇ ମାରନ ପୁଣଚେନ
ି ୟ
ମ ହୁ ଅନ୍ତି | ପେନ୍ତୁ େିତ୍ତ,ମନ, ରଦହ ରଦଖ୍ା ଯାଏନା | ଆଉ ରଯାଉ ମାରନ
ରପ୍ରମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ୋଙ୍କେ ଏହିରଦହ ବି ପୂୋ େିନୟ
ମ ରହାଇ ଯାଏ |
ୋହାରଲ 'ୋରଗେସମବନ୍ଧ'- ଏହା ଦିବପ୍ରକାରେ ବୁ ଝା ଯାଏ | ପ୍ରଥରମ େ ୋଧାୋଣୀ, ଲଲିୋଦି ସଖି, େୂପମଞ୍ଜେୀ..ଏହାଙ୍କେ କଣ ସମବନ୍ଧ
ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ରକଇମିେଆ
ି ସମ୍ପକଚ ଅରେ? େୂପ-େେିଙ୍କେ, ଲଳିୋ-ବିଶାଖ୍ାଙ୍କେ, ଆଂକେ ସମବନ୍ଧ ରକଇମିେଆ
ି ? 'ୋରଗେସମବନ୍ଧ' |
ଆଉ େତ୍ପଶ୍ଚାେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ, ୋଧାୋଣୀ, େୂପ-ୋେି-ଆଦି ମଞ୍ଜେୀଙ୍କେ ସାଙ୍ଗରେ ରକଉଁ ପ୍ରକାେେ ସମବନ୍ଧ? ଏଇୋ ଜାଣିବା ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ହିଁ
ଅେି ଆବଶୟକ | ନହରଲ େୂପମଞ୍ଜେୀଙ୍କୁ ରକଇମିେ ି ଡାକିବା? ରଯଇମିେ ି ରସ ଭଜନ ଅଛି ନା- 'ଶ୍ରୀେୂପମଞ୍ଜେୀପଦ' ? ଏହିଭଜନ େ
ହୃ ଦୟେୁ ଗାଈ ପାେିବା ନାହିଁ, କହି ପାେିବା ନାହିଁ ରଯରବ ପଯଚନ୍ତ ଆରମ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେନ୍ତି ନାହିଁ ! ଯଦି ମଁୁ ମଞ୍ଜେୀ ନୁ ରହଁ ୋହାରଲ ମଁୁ
େୂପମଞ୍ଜେୀଙ୍କେ କଣ କେିବ?
ି କୁ ହନ୍ତୁ? ପ୍ରଥରମ ରମାରେ ହିଁ ମଞ୍ଜେୀ ରହାଇବକୁ ପଡିବ | ୋହାରଲ ହି େ ୋଙ୍କୁ ପ୍ରାଥଚନା କେିବ-ି େୁଦନ... !

ଆମେ ଜପ ରକଇମିେ ି େୁଦନରବଲାରେ ପେିବେିେ ରହାଇବ? କାହାପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ? ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ରଯ ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ନିକୁଞ୍ଜକୁ
ଆରଲାକିେ କେିବାେ ଅରେ | କୁ ଞ୍ଜ ବି େରେ ଆରଲାକେ ସଜ୍ଜାନିମଚାଣ ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ଅରେ | େ ଆପଣ ରଯରବ ପ୍ରାଥଚନା କେିରବ ରଯ
ରମାରେ ନିଜ ରସବାରେ ନଗାଆନ୍ତୁ..ଆପଣ କୁ ଞ୍ଜରେ ଲୀଳା କେିରବ, େ ୋକୁ ଆରଲାକିେ କିଏ କେିବ? ମଁୁ କେିବ!ି ରମାରେ ରସବାରେ
ନଗାଆନ୍ତୁ! ରମାରେ ରସବାରେ ନଗାଆନ୍ତୁ! ଯଦି କାହାେ େନ୍ଦନ-ରସବା ଅରେ, ରସ କହିବ - 'ଆପଣ ଏରବ ୋସବିଳାସ କେିରବ, େ
ଆପଣଙ୍କୁ େନ୍ଦନ ଦେକାେ ରହାଇବ..ରସ କିଏ କେିବ? ମଁୁ କେିବ!ି େିକଏ
ି େଲିବ,କିନ୍ତୁ ରସବା େ ଦିୟନ୍ତୁ!' େ ଜପ କଲା ରବରଳ ଏହିଆ
ଭାବନ୍ତୁ | ରେରବ ହିଁ ହୃ ଦୟେୁ ଜପ ରହାଇ ପାେିବ | ରମାେ ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହରେ ରମାେ ପ୍ରକୃ େ ି କଣ? ଏଇୟା ଆମକୁ ଜଣା ରହାଇବ
ଦେକାେ | ରଯଇମିେ ି ଆପଣ ଗ୍ରଂଥରେ ପଢୁ ଥିରବ ରଯ ବହୁ େଠାରେ, ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜେୀମାରନ କୁ ଞ୍ଜେୁ ରବାହୂ କୁ ଫଂପାଡି ଦିୟନ୍ତି | ସମସ୍ତ
ମଞ୍ଜେୀମାରନ ବାହାେ କେନ୍ତି ନାହିଁ | କିଏ କିଏ େ ସ୍ୱଭାବେୁ ହି ପ୍ରଖ୍ୋ ହୁ ଅନ୍ତି- ରକ୍ରାଧୀ, ଉଗ୍ରା ମଞ୍ଜେୀମାରନ | କିଏ େ ଅେି ରକାମଳ
ସ୍ୱଭାବେ ହୁ ଅନ୍ତି- ଅେି ମୃଦୁ | ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟା- ନ ଅେି ମଧୁେ, ନ ଅେି ରକ୍ରାଧୀ, କିନ୍ତୁ ରକରବ ରକରବ ଅେୟାଧିକ ରକ୍ରାଧୀ | େ ଆମକୁ
ନିଜସ୍ୱଭାଵ ବିଷୟରେ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ | ଏହିଜନ
ି ସ ଗୁେୁ ଦିୟନ୍ତି - ନିଜ େିନ୍ତନେୁ ଆପଣ ଏକାଦଶଭାବ ଦିୟନ୍ତି | ଏହିକଥା େ ଜପ
ପୂବେ
ଚ ୁ ହି ଅେି ଆବଶୟକ! ଅେଚନା ଆଉେ ଗାୟତ୍ରୀ ପୂବେ
ଚ ୁ ବି ! ଯଦି ଆରମ ଏହା କେୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବଷଚ-ବଷଚ ଧେି ମାଳା ଧେୁଛନ୍ତି, େ
ଆରମ ସଂଶୟ େହିେ ରହାଈକିନ ି ନିଜକୁ ଭୁେ ମାନି ପାେିବା! ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେନ୍ତି ନାହିଁ େ ଭୁେ ହିଁ ଅେନ୍ତି! ପାଗଳପନ୍ତିେ ଭୁେ େଡିଛ ି |
'ୋରଗେସମବନ୍ଧ' ଜାଣିବାେ ଇଛା ନାହିଁ, ବାସ ଏହିହାଡ଼-ମାଂସେ ପୁେଳାେ..ଏଇ େିନ-ି ୋେି-ପାଞ୍ଚ-ସାେୋ ରଲାକଙ୍କେ ନିକେରେ େୁହନ୍ତି..େ
ଆଂକରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ! େ ଆରମ ବିକାଶ ରକଇମିେ ି କେି ପାେିବା ? ଭୁେଶୁଦ୍ଧ!ି ଏହିରଯାଉ ଭୁେ େଡିଛ ି ନା- ଏହାେ ଶୁଦ୍ଧକ
ି େଣ |
ଏହିପଞ୍ଚମହାଭୁେଙ୍କେ ଶୁଦ୍ଧି ଅେି ଆବଶୟକ | ଯାହା ରସ୍ୱପାନ କୁ ହା ଯାଏ - ଆରଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୁଣି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ପୁଣି ଭଜନକ୍ରିୟା, ଏହା
ପରେ..ପ୍ରଥରମ ଭଜନକ୍ରିୟା ପରେ ଅନଥଚ-ନିବୃତ୍ତି , ପୁଣି େୁେି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ରପ୍ରମ! ଠିକ ଅଛି? ଯଦି କିଏ କରହ ରଯ ଭାବେ ସ୍ଥରେ
ଯାଇକିନ ି ହି ମଞ୍ଜେୀଙ୍କେ ନଁା ରନଇବ...ଆରେ! ଭାବେ ସ୍ଥେ ପହଁୁେରି ବ ରକଇମିେ?
ି େ ପୁବୁ େ
ଚ ୁ ହି େୁେି ରହାଇବା ଦେକାେ | ରକାଉ ଜିନସେ
ରହାଇବ? ଭଗବାନରେ ଆଉ ନିଜରେ...ନିଜ ସ୍ୱେୂପ ଆଡୁ କୁ େୁେି ଜାଗୃେ ରହଊଛି େ ଆସକ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ
ନିଜସ୍ୱେୂପରେ ଆସକ୍ତି, ଏରବ ୋକୁ ଛାଡି ପାେିବା ନାହିଁ! େୁେି, ଆସକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀଭାବ ଆଉ ପୁଣି- ରପ୍ରମ! ଅନୟଥା େୁେିେ ପ୍ରାେମ୍ଭ ରହାଇବ
ନାହିଁ | ଭଜନକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧେ
ି ଆବଶୟକୋ ଅଛି | ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେି ରଯରବ ଭଜନ କେିରବ, ଭକ୍ତି କେିରବ, ସାଧନା କେିରବ, ରେରବ ହିଁ
କାମ-ବାସ୍ନାେ ନାଶ ରହାଇବ | ଏହା ନୁ ରହଁ ରଯ କାମନା-ବାସ୍ନା ଯିବା ପରେ ୋଧାଙ୍କେ ନଁା ରନଇରବ! ନାଇଁ,ନାଇଁ!
ରଯରବ ପଯଚନ୍ତ ଆମେ କିଛ ି ମାନୟୋ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ରସପଯଚନ୍ତ କଣ ଆରମ ରଭୌେିକ ଜୀବନରେ ବି କିଛ ି କେିବାରେ ସମଥଚ ଅେନ୍ତି? ଆପଣ
ପୁଣେ
ଚ ୂ ପରେ ମାନନ୍ତି ରଯ ଆପଣ ବିକାସ ଅେନ୍ତି, ରସଇ ଲାଗି େ ପ୍ରେିଦନ
ି କୋଳ-ବାଗ ଯାଆନ୍ତି | ଆଉ ପୁଣଚେୂପରେ ମାନୁ ଛ ରଯ କାହାେ ମଁୁ
ପେି, କାହାେ ପୁତ୍ର..ପୁଣମ
ଚ ାନୟୋ ଅରେ | ରେରବ ହି େ ରଭୌେିକ ଜଗେରେ କିଛ ି କାଯଚୟ କେୁଛନ୍ତି | ମାନନ୍ତି ନା? ନହରଲ କ୍ରିୟା ରକଇମେି
ସାଧିରବ? ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ମଁୁ ପାଗଳ ଅରେ, ମଁୁ ନିଜକୁ କିଛ ି ମାରନ ନାହିଁ, ରେରବ କାଯଚୟ ରକଇମେି କେିବ?
ି େ କିଛ ି କାଯଚୟ କେିବା ପାଇଁ
ରଗାେିଏ ବିଶ୍ଵାସ ରହାଇବ ଜେୂେୀ | େ ଏହିମାୟେ ଏହିରଲାକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି- ମଁୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମଁୁ ମା, ମଁୁ ଝିଅ | ଏହି ଲାଗି େ କାଯଚୟ ରହଉଛି | ମାନୟୋ
ବିନା ରଭୌେିକ ଜଗେରେ କିଛ ି କାଯଚୟ ହୁ ଏ ନାହିଁ, େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗେରେ ରକଇମିେ ି ରହାଇବ? ମଁୁ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ | ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ଦୃ ଢ଼
ଧାେଣା ରହାଇବା ଦେକାେ ରଯ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କେ ମଁୁ ପୂଜା କେୁଛି, ରସ କିଏ | ଏହା ରକବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାବିବା ବିଷୟ ନୁ ରହ
ଅପିେୁ ପୁେୁଷମାରନ ବି ଏହା ଉପରେ ବିୋେ କେନ୍ତୁ ରଯ ମଁୁ କାହାେ ଉପାସନା କେୁଛି | ସ୍ତ୍ରୀଭାବରେ ହି େିନ୍ତନ କେିବାେ ଅଛି |
ରଗାପୀଭାବରେ!

ଅମତଵ ମଗାପୀଭାବ କରି ଅଂଗୀକାର |
ସିଦ୍ଧ ମଦମହ େିନ୍ତି କରି ତାହାଇ ମସବନ |
ରାେିଦମି ନ େିନ୍ତି କରି ରାଧା-କୃ ଷ୍ଣର ବିହାର ||
ସଖି ଭାମବ ପାଏ ରାଧା-କୃ ମଷ୍ଣର େରଣ || ( ମେୈତନୟ-େରିତାେୃ ତ େଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮,୨୨୯)
ଏଇଥି ପାଇଁ ରଗାପୀ ଭାବକୁ ଅଙ୍ଗି କାେ କେନ୍ତୁ | ରକରବ? ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ! 'ୋତ୍ରିଦରି ନ େିନ୍ତି କେି ୋଧା-କୃ ଷ୍ଣେ ବିହାେ ', ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ େିନ୍ତନ
କେନ୍ତୁ...ରକଇମିେ?
ି
େମନ ନିଜ ସିଦ୍ଧମଦହ କରିଆ ଭାଵନ |
ରାେିଦମି ନ କମର ବ୍ରମଜ କୃ ମଷ୍ଣର ମସବନ || ( ମେୈତନୟ-େରିତାେୃ ତ େଧ୍ୟଲୀଳା ୨୨.୧୫୭)
ମନେୁ େିନ୍ତନ କେନ୍ତୁ | ରକଇମିେ?
ି 'ମରନ ନିଜ ସିଦ୍ଧରଦହ ‘ | ଏହା କୁ ହ ଯାଇନି ରଯ ନିଜକୁ ମଞ୍ଜେୀ ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ରକବଳ, ନା! ନିଜ ମାରନ
ନିଜେ ସିଦ୍ଧରଦହ | ନିଜେ ରକଉଁ ? ଯାହା ଗୁେୁ ପ୍ରଦତ୍ତ | ଏଇୟା ଏକାଦଶଭାବ, ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ | 'ମରନ ନିଜ ସିଦ୍ଧରଦହ କେିଆ ଭାଵନ', ଏହି
ଭାବନାରେ ୋତ୍ରି-ଦିନ େିନ୍ତନ କେିବାେ ଅଛି | ଅଷ୍ଟକାଳୀୟଲୀଳାେ େିନ୍ତନ କେିବା ଦେକାେ | ଆପଣ କୁ ହନ୍ତି ଯଦି ଆରମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ
involved ରହାଇ ନାହାନ୍ତି, କଣ ଆରମ ୋଙ୍କେ କାହାଣୀେ ସ୍ମେଣ କେି ପାେିବା? କାହାଣୀେିନ୍ତନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାହାେ କଥା ବି ଭାବି ପାେିବା
ଯଦି ଆପଣ ୋସାଙ୍ଗରେ involved ନୁ ହନ୍ତି? େ ଆମକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧରଦହ ରକରବଠଁୁ ଦେକାେ? ସିଦ୍ଧସ୍ୱେୂପ, କୁ ହନ୍ତୁ? ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ |
'ୋତ୍ରିଦରି ନ େିନ୍ତି କେି ୋଧା-କୃ ଷ୍ଣେ ବିହାେ'..ରକଇମିେ ି କେିବା ଭାଇ ଆଉ କାହିଁକି କେିବା? କାହିଁକି ଭାଇ, ରମାରେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ?
ହଁ ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ଅଛି, ରସବା କେନ୍ତୁ, ମାନସିକ ରସବା କେନ୍ତୁ |
ଆଠ ପ୍ରକାେେ ମୂେ ି ହୁ ଅନ୍ତି,ୋଧରେ ରଗାରେଇ ପ୍ରକାେ ବିଗ୍ରହ ଅରେ | ଆଠପ୍ରକାେ ମୂେରି େ ମନମୟୀ ମୂେ ି ବି ଆରସ | ଶ୍ରିମେଭାଗବେେ
ଏଗାେହ ସ୍କଂଦରେ ଜୁ ହା ଯାଇଛି ରଯ ଆଠ ପ୍ରକାେେ ମୂେ ି ହୁ ଅନ୍ତି, ଆଉ ୋରଧରେ ମନମୟୀ ମୂେ ି ବି

ଅରେ, ଆଉ ଆମକୁ

ଶୟାମସୁନ୍ଦେଙ୍କେ ଏଇମିେୟ
ି ା ମୂେେ
ି ନିମଚାଣ କେିବାେ ଅଛି ରଯ ୋଧାୋଣୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ଛନ୍ତି - 'ୋଧିରକ! େୁ ମି କାହିଁକି ଆସ ନାରହା? କାହିଁକି
ରସ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ରମାଠାେୁ େୁଷ୍ଟ ରହାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି?' ଆଉ ମଁୁ ୋଙ୍କସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ରହାଇଛି ଆଉ କହୁ ଛ-ି 'ରହ ଶୟାମସୁନ୍ଦେ! ଆପଣ
େିନ୍ତା କେନ୍ତୁ ନାହିଁ! ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୋଧାୋଣୀଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ରନଇକିନ ି ଯିବ!ି ' ଏହି ପ୍ରକାେରେ ଆରମ ମରନାମୟ ମୂେେ
ି , ବାସ୍ନାମୟ ମୂେେ
ି
େିନ୍ତନ କେନ୍ତି | ଆଉ ୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କେୁଛନ୍ତି? ରସବା! େିନ୍ତନ କେୀକିନ ି କଣ ଲାଭ? ଭକ୍ତି ରକଉଁ ଧାେୁ େୁ ଉଦ୍ଭେ? ଭଜ ଧାେୁ | ଭଜ
ମାରନ 'ରସବା' | େ ଆମକୁ େିନ୍ତନ କେିବାେ ଅଛି..ରସବାେ ଅଭିଳାଷକୁ େଖିକିନ ି | ଆମକୁ ସେେ େିନ୍ତନରେ ରସବା କେିବା ଦେକାେ |
ଏରବ ପ୍ରଶନ ଏଇୟା ରଯ ୋଧା-କୃ ଷ୍ଣ ରକାଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଁୁ ୋଙ୍କେ କଣ ରସବା କେି ପାେିବ ି | ରକବଳ ଏହିପ୍ରଶନ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଅରେ |
ନିଜକୁ ସବଚଦା ଏହିପ୍ରଶନ ପୋେନ୍ତୁ | ରକଉଁ ରବଳା ଏରବ? ୋତ୍ରି ଦିଇୋ | ରସ ରସାଇ ନାହାନ୍ତି...େ ରକାଉଠି ଥିରବ? ରଗାବିନ୍ଦସ୍ଥଳୀରେ! ରସ
ମଧୁପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ତି | ଠିକ ଅଛି, ରମାେ ରସବା କଣ? ୋଲ, ମଁୁ ସୁଆଶିେ ଶବଚେେ ରସବା କେିବ ି | ଯଦି ଏରବ ବିଳାସ ରହାଇ
ସାେିଛ ି େ ମଁୁ ରଗାରେଇ ନୂ ଆ ମାଳା ଗୁନ୍ଥି ଦିଏ! ରଯାଉ ରସବା ଦିୟା ଯାଇଛି ରସଥିରେ ମନନ କେନ୍ତୁ | ଲୀଳାେ େିନ୍ତନ ଗୁେକ
ି ା ଆଉ
ଭାବନାସାେସଂଗ୍ରହ ଅନୁ ସାରେ େ ରହଉଁଛ ି ହିଁ, ସାଥିରେ ନିଜରସବା େିନ୍ତନ ବି କେନ୍ତୁ | 'ରସବା ସଦା କେିଆ ଅଭିଳାଷ', ରସବାେ ଅଭିଲାଷା
ସରଦବ େଖିବା ଦେକାେ | ଅକ୍ଷେମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାେଣେ ଅଭୟସ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତୁ ନାହିଁ - ହରେ କୃ ଷ୍ଣ, ହରେ କୃ ଷ୍ଣ | ଏହିଲାଗି େ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ଜପ

କେୀକିନ ି | କିନ୍ତୁ ରଯରବ ଲୀଳା-େିନ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ଜପ କେିରବ େ ଅରଢଇ-େିନ ି ମିଂେିରେ େସମୟ ଜପ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଏ | ରଗାେିଏ
ହୁ ଏ ଶୁଷ୍କଜପ, ବିଲକୁ ଲ ଆମେ ହୃ ଦୟ ପେି | ଆଉ ରଗାେିଏ ରହାଏ େସମୟଜପ!
କୃ ଷ୍ଣ େସସ୍ୱେୂପ ଭବନ୍ତି, ଏଇଥି ଲାଗି ୋଙ୍କେ ସବୁ ଜିନସ େସମୟ ରହାଇ ଥାଏ | ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିେ ଆେମ୍ଭେୁ ହିଁ େସମୟ ଅରେ,
ଆନନ୍ଦପେିପଣ
ି ଦିଶୁ ଥିବ | କିନ୍ତୁ ଯଦି ସହି ଭାବରେ କେିରବ େ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ହିଁ ଭକ୍ତି
ୂ ଚ ଅରେ, ଆେମ୍ଭେୁ ହି...ଆମକୁ ଏହିକଥା ବିେତ୍ର
େସମୟ ଲାଗିବ...ଯଦି ବିଧିପୂବକ
ଚ କେନ୍ତି େ | କଣ ଆଖ୍ୁ ରକବଳ ଅନ୍ତରେ ମିଠା ଲାରଗ? ରସ ଆେମ୍ଭେୁ ମିଠା ଲାଗି ଥାଏ | ମିଶ୍ରି ଅଛି,
ରକାୖୈଠାେୁ ବି ଖ୍ାଆନ୍ତୁ, ମିଠା ହି ଲାଗିବ | ଯଦି ଆରମ ଠିକ ଉପାୟରେ ଖ୍ାଇବା େ...ଯଦି କାଗଜରେ ବାନ୍ଧି ରଦବା େ ପୁୋ-ପୁୋ ଶୁଷ୍କ ହିଁ
ଲାଗିବ ନା?
ଆରମ ଜପ ରକଇମିେ ି କେି ପାେିବା ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ସ୍ୱେୂପେ ଭାନ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ସ୍ୱେୂପେ ଭାନ ନାହିଁ? ଭାନ ମାରନ
ଜାଗୃକ୍ତା,awareness. ଜାଗୃକ୍ତା ବି ନୁ ରହଁ, ସ୍ପଷ୍ଟୋ.. clarity! 'ରହ କୃ ଷ୍ଣ,ରମା ବିନା ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ଅପୁଣଚ େହିବ, େ ଦୟା କେୀକିନ ି
ରମାରେ ନିଜ ରସବାରେ ନଗାଆନ୍ତୁ | ମଁୁ ଆପଣଙ୍କେ ଲୀଳାେ ଅବିରେଦୟ ଅଙ୍ଗ ଅରେ! କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କେ ରଗାେିଏ ଶ୍ରୀମଞ୍ଜେୀ ରମାରେ
ବି ରଗାେିଏ ମଞ୍ଜେୀ ବରନଇ ରଦଇଛି, ରମାେ ଗୁେୁମଞ୍ଜେୀ ରମାରେ ଏହିସ୍ୱେୂପ ପ୍ରଦାନ କେିଛନ୍ତି | େ କୃ ପାକେୀକିନ ି ଆପଣ ବି ରମା
ଉପରେ ଦୟା କେନ୍ତୁ |' ରହ ୋଧିରକ ! ମଁୁ ଜାରଣ ରଯ ମଁୁ ଅଧମ, ଅରଯାଗୟ, ଅପେିପକ୍ଵ ଅରେ, କିନ୍ତୁ ରମା ଉପରେ ଦୟା କେନ୍ତୁ!
ମଁୁ ରମାେ ଗୁେୁରଦବଙ୍କୁ ଜରଣଇଲି ରଯ, "ଗୁେୁରଦବ! କିଛ ି ରଲାକ କୁ ହନ୍ତି ରଯ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସବୁ େସ ପ୍ରଦାନ ରହାଇ ଥାଏ |" ବାବାଜୀ
କୁ ହନ୍ତି, ଗୁେୁମହାୋଜ କୁ ହାନନ୍ତି ରଯ, "ବଣିକେ ରଦାକାନରେ ସବୁ କିଛ ି ମିଳ ି ଥାଏ |" ପେମ୍ପୋରେ ରକବଳ ରଗାରେଇ ଜିନସ ମିଳ ି
ଥାଏ...ରକାଉ ଜିନସେ ପେମ୍ପୋ? ଭାବେ ପେମ୍ପୋ, ରଗାରେଇ ଭାବେ! ଆରମ ଏଇଠି କାହାକୁ ରଗାରଡଇକିନ ି ଆସୁଛନ୍ତି? ମଞ୍ଜେୀଭାବକୁ !
ଏହିପ୍ରକାେରେ ସଖ୍ାଭାବେ ପେମ୍ପୋ ରହାଇ ଥାଏ, ରଗାପୀଭାବେ ପେମ୍ପୋ ରହାଇ ଥାଏ ଆଉ ମଞ୍ଜେିଭାବେ ପେମ୍ପୋ ରହାଇ ଥାଏ | େ
ପେମ୍ପୋ ରଗାରେଇ ଭାବେ ରହାଇ ଥାଏ | ଖିେୁଡ଼ି ହୁ ଏ ନାହିଁ ପେମ୍ପୋ, ମିଶ୍ରିେ ଶବଚେ ହୁ ଏ ନାହିଁ ପେମ୍ପୋ! ପେମ୍ପୋ ମାରନ ପେ-ପେପେ, ଯାହା ରମା ଗୁେୁରଦବଙ୍କେ ଭାବ ଅରେ ରସଇୟା ୋଙ୍କ ଗୁେୁରଦବଙ୍କେ ବି ହୁ ଏ ଆଉ ରସଇୟା ୋଙ୍କ ଗୁେୁବେଙ୍କେ ରହାଇ ଥାଏ, ଆଉ
ଏଇୟା ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପଯଚନ୍ତ ଯାଇଛି! େ ରଯାଉଠି ସଭିଙ୍କେ ରଗାରେଇ ଭାବ ହୁ ଏ ୋକୁ ପେମ୍ପୋ କୁ ହା ଯାଇ ଥାଏ |
ଆମକୁ ଆମେ ସବୁ ରେେନା ଯାହା ଭୁେ, ଏହିପଞ୍ଚମହାଭୂେରେ ନରଗଇଛନ୍ତି, ୋକୁ କାଢ଼ିକନ
ି ି ନିଜ ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧରଦହରେ ଡ଼ାଲିବାେ ଅଛି,
ଏଇୟା ସବୁ ରଖ୍ଳ ଅରେ | ଏୟା େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକ୍ରୀଡା, ଏଇଠାେୁ କଢ଼ିକନ
ି ି ରସଇଠି ଡ଼ାଲନ୍ତୁ | ଆମେ ଆତ୍ମଭାବ ଦ୍ୱିୋ ନା | ରଯଇମିେ ି ମାନି
ନିୟନ୍ତୁ ଏହିେେୁଣ, ଏରବ େେୁଣେୁ ସବୁ ରେେନା କାଢିକନ
ି ି େୁ ଳସୀ ଦାସରେ ଡ଼ାଲିବାେ ଅଛି | ସମ୍ପୂଣଚ! ଏଇଠାେୁ ରନଇକିନ ି ରସଇଠାରେ
େଖ୍ନ୍ତୁ, ଏଇୟା ହି ସବୁ କ୍ରୀଡା ଅରେ! ଏହିମାନୟୋ ଭାଙ୍ଗି ବାେ ଅଛି ରଯ ମଁୁ େେୁଣ ଅରେ ଅଥବା ଅନୟ କିଛ.ି .କଣ ଏଇୋ କଷ୍ଟଦାୟୀ?
ମନରେ ଭାବୁ ଥିରବ- ଏରେ ସହଜ କାଯଚୟ ନୁ ରହଁ! ଏଇମିେ ି ଭାବିରବ େ କଣ ରହାଇବ? କାଯଚୟ ରକବଳ କଠିନ ରହାଇ ଯିବ | ଏହିଭାବନା
ରକାଉଠି ଆସିଥିଲା? ଏଇଠାେୁ- ଏହିମନେୁ! େ କଣ ରହାଇ ଗଲା? ଏଇୋ ଅେି ସହଜ, ବହୁ େ ସହଜ...ଅନ୍ତରୋଗେବା ସବୁ କିଛ ି ଏହିମନ
ଉପରେ ହି ଆଶ୍ରିେ ଅରେ...କଠିନ ରକାଉଠି? ଏଇଠି (ମନରେ) | ସହଜ ରକାଉଠି? ପୁଣି ଏଇଠି! ରଯାଉ କଥା କହିରବ ରସଇ କଥା
ବାେମବାେ ମନକୁ ଆସିବ | ବହୁ େ କଠିନ, ଅେି କଠିନ, ସୁଦୁଲଭ
ଚ ! କିନ୍ତୁ ରଯରବ ସାଧୁସାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ, ଆଉ ଆପଣ ୋଙ୍କୁ କେିବାେ
ରଦଖିରବ, େ ସହଜ ରହାଇ ଯିବ | ସହି ସାଧୁସଙ୍ଗ, correct ସାଧୁସଙ୍ଗ | ହଁ ବହୁ େ ସହଜ...କିଛ ି ବି େ କେିବାେ ନାହିଁ |

ଆଉ ମାନସରସବା େ ପଛରେ ରହାଇବ, ପ୍ରଥରମ େ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ରହାଇବ- ଭୁେ, ପଞ୍ଚମହାଭୁେେ ଶୁଦ୍ଧି କେିବାେ ଅଛି | ପ୍ରଥରମ ସ୍ଥୁଳଶେୀେେୁ
ଠିକଭାବରେ ରସବା ରହାଇବ, ଆଉ ପୁଣି ରହାଇବ ମାନସ ରସବା | ସ୍ଥୁ ଳଶେୀେକୁ ପ୍ରଥରମ ସିଦ୍ଧରଦହେ ଭାବନା କରେଇବାେ ଅଛି, ପୁଣି
ଅେଚନ, ପୁଣି ଜପ..ସୁଅନ୍ତୁ ବି ଏଇମିେ,ି ଉଠାନ୍ତୁ ବି ଏଇମିେ.ି .ରଯରେ ରହାଇ ପରେ ନିଜ ସିଦ୍ଧସ୍ୱେୂପରେ ହି ସ୍ଥିେ େୁହନ୍ତୁ, ଏହିଭୂେରେ
ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ!
ରଯରବ ରପ୍ରେ େଡି ଥାଏ େ ରକଇମିେଆ
ି କାଯଚୟ କେନ୍ତି? ଅସବଭାବିକ କାଯଚୟ! ଏରବ ଏଇମିେୟ
ି ା ରକାଉ କାଯଚୟ ଆପଣ କେୁଛନ୍ତି ଯାହା
ଆପଣଙ୍କେ ମଞ୍ଜେୀସ୍ୱେୂପେ ଅନୁ ଭୂେ ଆଉ ଅନୁ ସାେ? ରଗାରେଇ ବି ନୁ ରହଁ! େ ସବୁ କାଯଚୟ ରକଇମିେଆ
ି ଅେନ୍ତି? ଅସ୍ୱଭାବିକ...ସ୍ୱଭାଵେୁ
ବିପେୀେ | ଭୁେ େଡିଛ ି ନା! ଏଇଥି ପାଇଁ ଭୁେେ ଶୁଦ୍ଧି କେିବାେ ଅଛି | ଭୁେ ଶୁଦ୍ଧ,ି ଭୁେ ଶୁଦ୍ଧ,ି ଭୁେ ଶୁଦ୍ଧ!ି ଏହିବାସ୍ତବିକ ଅହଂକାେକୁ ଗଢିବାେ
ଅଛି | ରକଉଁ ବାସ୍ତବିକ ଅହଂକାେ? ରଯ ମଁୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ମଁୁ ଗୁେୁବଗଚଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ମଁୁ ନିଜ ଗୁେୁରଦବଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ମଁୁ
ରବୈଷ୍ଣବଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ! ଯଦି ଅହଂକାେକୁ ପୁଷ୍ଟ କେିବାକୁ ୋହାନ୍ତି, େ ମନଭେିକନ
ି ି କେନ୍ତୁ! ରସ କୁ ହନ୍ତି ନା ରଯ ଅହଂକାେକୁ କମ କେନ୍ତୁ?
ନା, ଅପିେୁ ଏହାେ ବଦ୍ଧଚନ କେନ୍ତୁ | କିଏ କରହ ରଯ ଅହଂକାେକୁ ସମାପ୍ତ କେିବାେ ଅଛି? ରଯରେ ବରଢ଼ଇ ପାେୁଛନ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ
ଦିଶାରେ |
େୁ େହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅମର୍!
େୁ ଜାହ୍ନବା ୋତାର ପରମ୍ପରାମର ଅମର୍!
େୁ ନିତୟାନନ୍ଦ ପରିବାରମର ଆମସ!
େୁ ମବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଦାସ ଅମର୍!
ଅହଂକାେେ ବଦ୍ଧଚନ କେି ୋଲନ୍ତୁ, କିଏ ନିରଷଧ କେୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ଅହଂକାେକୁ ଗଢିବାେ ଅଛି | ଏଇୟାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଅହଂକାେ କୁ ହା ଯାଏ
| ଶୁଣିଥିରବ ଅରନକ ଥେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣା ପଡିଲା! ଏଇୟା ୟଥାଥଚରେ ଆପଣଙ୍କେ ଅହଂକାେ- ମଁୁ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଦାସୀ ଅରେ, ଅେି
ମଧୁେ ପ୍ରକୃ େେ
ି , ଅେି ସୁନ୍ଦେ ଅରେ! ଏହିଭାବେ େିନ୍ତନ କେିବାେ ଅଛି |
ଅମତଵ ମଗାପୀଭାବ କରି ଅଂଗୀକାର |
ରାେିଦମି ନ େିନ୍ତି କରି ରାଧା-କୃ ଷ୍ଣର ବିହାର ||
ସିଦ୍ଧ ମଦମହ େିନ୍ତି କରି ତାହାଇ ମସବନ |
ସଖି ଭାମବ ପାଏ ରାଧା-କୃ ମଷ୍ଣର େରଣ || ( ମେୈତନୟ-େରିତାେୃ ତ େଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮,୨୨୯)
ସିଦ୍ଧରଦହରେ େିନ୍ତନ କେନ୍ତୁ, ରସବନ କେନ୍ତୁ , ପୁଣି କଣ ରହାଇବ? ' ସଖି ଭାରବ ପାଏ ୋଧା-କୃ ରଷ୍ଣେ େେଣ ‘..ରଯ ସଖିମାନଙ୍କେ ଭାବ
ସାରଙ୍ଗ େିନ୍ତନ କେନ୍ତି ୋଙ୍କୁ କଣ ମିଳ ି ଥାଏ? 'ୋଧାକୃ ରଷ୍ଣେ େେଣ!' ରକବଳ ୋକୁ ହି ମିଳବ
ି | ରଯ ସଖିଭାବରେ େିନ୍ତନ କେନ୍ତି ନାହିଁ, ଜପ
କେନ୍ତି ନାହିଁ, ୋଙ୍କୁ କଣ ମିଳ ି ଥାଏ? ଯାହା କେି ଥିରଲ ରସଇୟା ମିଳବ
ି | ଆଜୀବନ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପାଳିଛନ୍ତି େ ଅନ୍ତରେ କଣ ମିଳବ
ି ?
ଅୋଜକୋ...simple!
ଆରମ କୁ ହନ୍ତି ରଯ "ଭାଇ! ଆରମ େୂପାନୁ ଗ ଅେନ୍ତି |" ଆଛା? ରଗାରେଇ ବୟକ୍ତି ରହାଇରଲ େୂପରଗାରସଇଁ ଆଉ ରସ କହୁ ଛନ୍ତି, "ଭ୍ରାୋ!
ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ବିନା ନିଷ୍ଫଳା ସଵଚକାଯଚୟ" େ କଣ ଆପଣ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେନ୍ତି? "ନାହିଁ.." ରସ କୁ ହନ୍ତି - "ୋେି ଗୁେୁମାରନ ଜଣା?" କାହଁନ୍ତି - "ଆମକୁ

ଜଣା ନୁ ରହଁ |" ଆଛା, "ଆଉ ସିଦ୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେନ୍ତି?" "ନାହିଁ, ଆରମ କେନ୍ତି ନାହିଁ", "ରକଇ ସିଦ୍ଧରଦହ ପ୍ରଦାନ କେି ପାେିରବ?" "ନା,
ଆମେ ଏଇଠି କିଏ ବି ରଦଇ ପାେିବ ନାହିଁ |" େ ଆପଣ େୁପାନୁ ଗ ରକଇମିେ ି ରହାଇ ଗରଲ? ମାତ୍ର କଥାେୁ? କାଲି ଯଦି ଆପଣ କହିରବ
ରଯ ମଁୁ ବିଲ ରଗେସ ଅରେ, େ କଣ ଆରମ ମାନି ରନବା? ରବାଲି ରଦଇରଲ କିଛ ି ରହାଇ ଯାଏ? Actions speak louder than
words...କାଯଚୟକଳାପ କଥାଠାେୁ ଉଚ୍ଚ କୁ ହନ୍ତି...ଏଇ େୂପରଗାରସଇଁଙ୍କେ ଅନୁ ସାରେ ଭକ୍ତି କେିବା? କହିକନ
ି ି ଯଦି କାଯଚୟସିଦ୍ଧି ରହାଇ
ଯାଇଥାଆନ୍ତା େ କଣ ହି କଥା ରହାଇଥାନ୍ତା! ରେରବ େ କିଏ ବି ରଦାକାନ ଯାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା...ଆଜ୍ଞା, ମଁୁ ବିଲ ରଗେସ ଅରେ, ଅେବପେି
ଅରେ...ଠିକ ଅଛି, ଘରେ ବସିକନ
ି ି େୁହନ୍ତୁ, ପୁଣି ପେିଣାମ ରଦଖ୍ନ୍ତୁ! ଖ୍ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ ନାହିଁ | ରଲାକମାରନ ଭକ୍ତି କାହିଁକି
ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି? କାହିଁକନ
ି ା ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ ରହାଇ ଯାୟୀ ଥାଏ ଆଉ କିଛ ି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ନ ଥାଏ..ଭକ୍ତି ବି କ୍ରୀଯାନବୟନ ରଯଇମିେଆ
ି
ଲାଗିଥାଏ | ଏରେ ଶୁଷ୍କ ରହାଇ ଯାଇ ଥାଏ, ଆପଣ ରେହୋ ରଦଖ୍ନ୍ତୁ...
ଆମେ ରଯଉଁ ମାଗଚ ଅରେ - ମଞ୍ଜେୀଭାବେ ସାଧନା ଅଥବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଆନୁ ଗେୟ - ରସ େୟାଗେ ମାଗଚ ବା ରବୈୋଗୟେ? ଆରମ ନିଜକୁ
ଭଗବାନଙ୍କେ ଦାସ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବନାନ୍ତୁ ! ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ମିଳବ
ି ା ଶ୍ଵାସ ରନଇବା ଠାେୁ ବି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଅରେ! କାହିଁକ?
ି ଆରେ,
କିଛ ି ସମବନ୍ଧ ହି ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଅଭାବରେ | ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ହି େ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିେ କେ ଯାଏ | ସ୍ୱେୂପଶକ୍ତିେ ବୃ ତ୍ତି
ଭଗବାନଙ୍କଠାେୁ ଗୁେୁପେମ୍ପୋରେ ପ୍ରବାହିେ ରହାଇକିନ ି ଶ୍ରୀଗୁେୁରଦବେୁ ଆମେ ହୃ ଦୟରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଆସିଥାଏ | ରଯରବ
ଆମକୁ ସଦପେମ୍ପୋ ଦ୍ୱାୋ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସିଦ୍ଧରଦହ ମିଳବ
ି , େ ଆମକୁ ରବୈୋଗୟ ରକଇମିେ ି ରହାଇବ? କୁ ହନ୍ତି ରଯ - " ରମାରେ ରବୈୋଗୟ
ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଉ ନାହିଁ.." ଆରେ, ଠିକ ଜାଗାରେ ନରଗଇ ନାହାନ୍ତି, େ ରବୈୋଗୟ ରକାୖୈଠାେୁ ଆଉେ କାହିଁକି ଆସିବ? କୁ ହନ୍ତି ରଯ- "ମଁୁ
ଏଇଠାେୁ ରଗାରେଇ କଦମ ଉରଠଇ ପାେୁ ନାହିଁ!" ଆପଣ ଆଗୁକୁ ୋଳୁ ଛନ୍ତି? "ନା, ରସଇୟା ବି ନୁ ରହଁ" ହଁ, େ ରକଇମିେ ି ପାଦ ଆଗକୁ
ଉରଠଇରବ? ରମାେ ଦୃ ଷ୍ଟରି କାଣକୁ ରଦଖି ପାେୁଛନ୍ତି? " You know I’m struck up here...ମଁୁ ଏହିଠି ଫସି ଯାଇଛି " ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି
ଠିକ ଅଛି, ୋହାରଲ ଆପଣ ରସଇଠି କାହିଁକି ୋଲୁ ନାହାନ୍ତି? "ରକାଉଠି? ରମାରେ ଜଣା ନାହିଁ..!" ସିଦ୍ଧରଦହ, ସିଦ୍ଧରଦହରେ ଯାଆନ୍ତୁ!
ରଯରବ ଆରମ ନିଜେ ସବୁ ରେେନା ସ୍ଥୁଳରଦହେୁ ସିଦ୍ଧରଦହରେ ସ୍ଥାନାଂେେଣ କେିବା, ରେରବ ସ୍ୱେଃ ହି ସ୍ତ୍ରୀ-ଛୁ ଆ-ସ୍ୱାମୀ, ଏହିରଭୌେିକ
ଜଗେେୁ ରବୈୋଗୟ ମିଳ ି ଯିବ | କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଦ୍ଧରଦହରେ ରେେନା ନରଗଇରବ େ, ଅନୟଥା ରବୈୋଗୟ ରହାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଅରେ | ଅସମ୍ଭବ!
କହି ରଦରଲ ଆସିବ ନାହିଁ | ଆଉ ଯଦି ଆରମ ଅଜ୍ଞାନରେ େୁହନ୍ତି େ ଆରମ ଭାବି ଥାଆନ୍ତି ରଯ ରବୈୋଗୟ ମାରନ େୂଖ୍ା-ସୁଖ୍ା ଜୀବନ |
ନିଃସାେ ଜୀବନକୁ ରବୈୋଗୟ କୁ ହନ୍ତି ନାହିଁ | ରବୈୋଗୟେ ଅଥଚ- େସମୟ ଜୀବନ, େସମୟ! ରବୈୋଗୟ କାହାଠାେୁ? ଦୁ ଃଖ୍େୁ! ଦୁ ଃଖ୍େ ସଂଦୂ କ
କଣ? ପଞ୍ଚମହାଭୁେେ ରଦହ! ଏଇୟା ହି େ ଦୁ ଃଖ୍େ ସଂଦୂ କ ଅରେ! ଏହାଠାେୁ ରବୈୋଗୟ... ଆଉ େୁେି, ଆସକ୍ତି ରକାଉଥିରେ? ନିଜ
ସିଦ୍ଧରଦହରେ | େ ଜୀବନ ରକଇମିେଆ
ି ରହାଇବ? ରକଇମିେଆ
ି ? େସମୟ ଜୀବନ | ରଲାକ ମାନନ୍ତି ରଯ ରବୈୋଗୟ ମାରନ ଶୁଷ୍କ
ଜୀବନ.."ଆରେ, ଆକୁ ବି ଛାଡି ଦିଅ.." | ଆପଣ ଏଇୋ କାହିଁକି ରଦଖ୍ନ୍ତି ନାହିଁ ରଯ ରକରେ ସୁନ୍ଦେ-ସୁନ୍ଦେ ଜୀନସକୁ ଧାେଣ କେୁଛନ୍ତି? ରସ
କୁ ହନ୍ତି- "ଦାଦା! ଆପଣ ରସଇ ଭବନକୁ ୋଲି ଯାଆନ୍ତୁ |" ଆଉ ଉତ୍ତେ କଣ ମିଳଥ
ି ାଏ? "ମଁୁ ନିଜ ଝୁ ଗିକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ?
ି ମଁୁ ରମାେ ଗନ୍ଧ
ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ରଦବୀ?" ଆରେ ଏହିକଥା ରସ ପେି ହି | ଅକାେଣରେ ହି ଫାଲେୁ

ଜିନସ ପାଇଁ ଅନାବଶୟକ

ମମୋ...Unnecessary! ଏଇଥିରେ କିଛ ି ବି େକଚସମ୍ମେି ନାହିଁ!
ଆମେ ଏହିବେ
ି ାେ ସବୁ , ନ ଏହାଙ୍କେ କିଏ ମା ନା ବାପ | ଏ ସବୁ ମନରେ ପ୍ରକେିେ ରହାଈକିନ ି ଆମକୁ ସମ୍ପୂଣଚଭାବରେ ଵିଧ୍ଵଂଶ କେି ଦିୟନ୍ତି
| ବିୋେ ହି େ ଆରଦଶ କେନ୍ତି ରଯ ମଁୁ କାହାେ ପେି, କାହାେ ଭାଇ, କାହାେ ସଖ୍ା..ଆଉ ଏହିରକବଳ ବିୋେ ଅରେ ରଯ ମଁୁ
ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଦାସୀ ଅରେ | କୁ ହନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ହି କେିରଲ! କିଛ ି ବି କେିରଲ ନାହିଁ! ଆଉ ଆପଣ ଅେବପେି ରହାଇ ଗରଲ | କିଛ ି ବି

କେିବାେ ନାହିଁ - ମାନସ ରସବା! ମାନସ ରସବା ପାଇଁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ,ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ସିଦ୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା | ଦୀକ୍ଷା ମିଳବ
ି
ନାହିଁ େ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ େହିବ ସଦା େିକ୍ଷା..!
ଆପଣ ବିୋେ କେନ୍ତୁ- ରଯରବ ରଗାରେଇ ବଡ଼ ଭବନେ ନିମଚାଣ କୋ ଯାଏ..ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ଭବନ 102 ମାଳାେ ଆଉ ରପେିସରେ
ବନୁ ଛ.ି .େ ବାସ୍ତୁ କାେ ସବଚପ୍ରଥରମ କଣ କରେ? ଵାସ୍ତୁବଦ
ି ପ୍ରଥରମ ରବୈୋେିକ କଳ୍ପନା କରେ ରକ ରମାେ ଭବନ ଏଇମିେୟ
ି ା ରହାଇବ |
ପ୍ରଥରମ ୋକୁ ଆକାେ ରକାଉଠି ଦିଏ? ମନରେ! େଦୁ ପୋନ୍ତ ରସ ବାହୟେୂପ ଧାେଣ କାେି ଥାଏ | ଠିକ ରସଇ ପ୍ରକାେରେ ଆମକୁ ଆକାେ
ରଦଈବାେ ଅଛି, ରଯ ମଁୁ ମଞ୍ଜେୀ ଅରେ | କଳ୍ପନା କେିବାେ ନାହିଁ | ରଯଉଁ ସିଦ୍ଧରଦହ ଗୁେୁ ରଦଇ ଥାଆନ୍ତି ରସ କଳ୍ପିେ ନୁ ହ!ିଁ ରସ ରଗାେିଏ
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୂେ ି େୂପରେ ରଗାଲକଧାମରେ ବିୋଜମାନ ଅଛି, େ ୋେ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କେିବାେ ଅଛି, ରବୈୋେିକ କଳ୍ପନା କେିବାେ ଅଛି |
େ ରସଇ ପ୍ରଗାଢ଼ ରହଇକିନ ି ରଗାେିଏ ଦିନ ରଭୌେିକେୂପ ଧାେଣ କେି ରନବ | ରଯରବ ଆମେ ଉତ୍ସୁକୋ ଏରେ ବଢି ଯିବ ରଯ ଆରମ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କ
ବିନା ଏକକ୍ଷଣ ବି େହି ପାେିବା ନାହିଁ, େ େୁ େନ୍ତ ଆମେ ରଦହଭଙ୍ଗ ରହାଇବ ଆଉ ରଯାଗମାୟା ଆମକୁ ସିଧା ରଭୌମ ଵୃ ନ୍ଦାଵନକୁ
ସ୍ଥାନାଂେେଣ କେିବ ଆଉ ରଗାପୀ-ଗଭଚେୁ ଆମେ ଜନମ ରହାଇବ! ଆଉ ରଯଉଁ ଭକ୍ତ ସାଥିରେ େହିବାକୁ ୋହାନ୍ତି ୋଙ୍କେ ଜନମ ରଗାେିଏ
ସାଙ୍ଗରେ ରହାଇବ..ଅରନକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇୟା ରହାଇଛି! େ ଅରନକ ପ୍ରକାେେ ଉପଲବ୍ଧି ଭଗବାନ ରଦଇ ଥାଆନ୍ତି ଯଦି ଆରମ
ପାଇବାକୁ ଆେୁ େ!
ଜୀବ ଜାଗ, ଜୀବ ଜାଗ, ମଗୌରାୋନ୍ଦ ମବାମଲ |
ମକାର୍ି ନିଦ୍ରା ୟାଓ ୋୟା ପିଶାେିର ମକାମଳ ||
ଭୁେ, ଭୁେ େଡିଛ ି ନା! ଏହା ହି କୁ ହା ଯାଇଛି | ଭୁେ ଲାଗିଛ ି କାହିଁକି ଆପଣ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି କେି ନାହାନ୍ତି!
ମକାର୍ି ନିଦ୍ରା ୟାଓ ୋୟା ପିଶାେିର ମକାମଳ |
ଜୀବ ଜାଗ, ଜୀବ ଜାଗ, ମଗୌରାୋନ୍ଦ ମବାମଲ |
ମକାର୍ି ନିଦ୍ରା ୟାଓ ୋୟା ପିଶାେିର ମକାମଳ ||
ଆରମ େତ୍କାଲ ପାଇ ନ ପାେନ୍ତି..ରମାେ କହିବାେ ଅଥଚ ରଯ ଆମକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ ଭଲଭାବରେ କେିବା ଦେକାେ, ଆମକୁ ଆମେ ପ୍ରରୟାଜନରେ
ନିଷ୍କପେ ରହାଇବାକୁ ପଡିବ |
ଆଛା, େିନ୍ତନ ରକଇମିେ ି କେିବାେ ଅଛି? ହେିନାମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ସମବନ୍ଧ? କୃ ଷ୍ଣ- କୃ ଷ୍ଣ କଣ ଅେନ୍ତି? ମାଧୁଯଚୟେସସିନ୍ଧୁ | ଠିକ ଅଛି?
ଆନନ୍ଦେ ସିନ୍ଧୁ | ସିନ୍ଧୁ ବୁ ଝି ପାେୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର! ଆନନ୍ଦେ ସମୁଦ୍ର! ଆଉ ରଯଇମିେ ି ରସ ସମୁଦ୍ର ୋଧାୋଣୀଙ୍କୁ ରଦଖି ନିଏ େ ଲହେୀ ଆସିବା
ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଏ | ବାଡ଼ ଆସି ଯାଏ ରସ ସମୁଦ୍ରରେ | ରସ ଆଉେି ମନରମାହକ, ଆଉେି ଆକଷଚକ ଲାଗନ୍ତି..କାମରଦବ! ରସ େ ପୁବେ
ଚୁ
କାମରଦବ ଅେନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୋଧାୋଣୀଙ୍କ ଦଶଚନମାତ୍ରରେ ରସ ଅନନ୍ତରକାେି ମରନାମୟ ରହାଇ ଯାଆନ୍ତି | ଆଉ ରଯରବ ୋଧାୋଣୀ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ
ପ୍ରସନ୍ନେିତ୍ତ ରଦଖ୍ନ୍ତି, େ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ େୂପମାଧୁେୀ ଆଉେି ଉେବାସିେ ରହାଇ ଯାଏ | ରଯରବ ରସ ରଦଖ୍ନ୍ତି େ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ମାଧୁଯଚୟସିନ୍ଧୁ
ଆଉ ଅଧିକ ଲହେୀ ଉରଠଇବାକୁ ଲାରଗ | ଏହିପ୍ରକାେରେ କୃ ଷ୍ଣ ଆଉେି ମନରମାହକ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ୋଧାୋଣୀ ନିଜ ଆକଷଚଣେ ବଦ୍ଧଚନ
କେନ୍ତି ଆଉ ଏହିେକ୍ର ଅସୀମ ଅନୁ କ୍ରମରେ ୋଲି ଥାଏ, ଏଇଠି ବି ରକବଳ ଅଳ୍ପବିୋମ ଆସିଛ!ି ପୁଣି ଆମେ ଭୂମିକା ଆରସ ୋଙ୍କେ ମଧ୍ୟରେ
| ଆମେ ଭୂମିକା କଣ? ୋେିଦଶ
ି ାେୁ ଆରମ ଶୃଙ୍ଗାେେସରେ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହାସ-ପେିହାସ କେି ଥାଆନ୍ତି | "କୃ ଷ୍ଣ, କୁ ଆରଡ ଥିଲ

ଏହିପଯଚନ୍ତ?" ଆଉ ବି ନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃ େ ି ଅନୁ ସାେରେ, ମରହାତ୍ସବ..It’s always a party time in Golok...ରଗାରଲାକରେ ସବଚଦା
ଉତ୍ସବ ହି ରହାଇ ଥାଏ..ଏଇୟା ନୁ ରହଁ ରଯ ରଗାପ-ରଗାପାଙ୍ଗନାମାରନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ତି..ନା! ସବଚଦା ସଖିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରହାତ୍ସବ! ଆମେ
େିନ୍ତନ ସଦା ସଖିଗଣମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିେ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ରହାଇବା ଦେକାେ | "କୃ ଷ୍ଣାୟା ରଗାବିନ୍ଦାୟ ରଗାପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା", ଏଇମିେୟ
ି ା
କୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଁୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କେୁଛି, ଆଙ୍କେ ରସବାରେ ନାଗୁଛ ି | ହଁ, େ ଆପଣ କଣ କେୁଛନ୍ତି? ହାସ-ପେିହାସ | "ରମାରେ ବି େିରକ ରସବାରେ
ନଗାଆନ୍ତୁ, ଏରେ ରଲାକଙ୍କୁ ନରଗଇଛ..ଆଉେ ମରହାତ୍ସବ? କଣ ମରହାତ୍ସବରେ ରଗାରେଇକୁ ରସବାରେ ନରଗଇରଦରଲ ରହାଇବ? ଆଉ
ରଗାେିଏକୁ େଖି ନିଅନ୍ତୁ ନା, ମଁୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କିଛ ି ରେଜସ୍ତ୍ରୀକ ରସବା କେିବ ି | ନାେିବ,ି ଗାଇବି, ବରଜଇବି..କିଛ ି େ ରସବା ଦିଅନ୍ତୁ |" େ ଆମେ
ରସବାେସେ ରୋଫାନ ଦ୍ୱାୋ ଯୁଗଳ ମାଧୁେୀେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆଉେି ଉତ୍ତାଳିେ କେି ଦିୟନ୍ତି |
ଆମକୁ ଆମେ ରସବା ନିଶ୍ଚୟପୂବକ
ଚ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ, ରମାେ ରସବା କଣ ଅରେ? ଏଇୋ ଅେି ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଅନୟଥା ଆରମ ଜପଭି
କେି ପାେିବା ନାହିଁ | ଗାୟତ୍ରୀ କେି ପାେିବା ନାହିଁ | ରଯାଗପୀଠେ ରସବା କେି ପାେିବା ନାହିଁ, ମାରନ ବାସ୍ତବରେ କିଛ ି ବି କେି ପାେିବା ନାହିଁ
| ଏଇୋ ଏରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣ!ଚ
ସଖି ବିନା ଏହିଲୀଳା ପୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ମହାୟ |
ସଖି ବିସ୍ତାରିୟା ସଖି ଆସ୍ଵାଦିୟା || (ମେୈତନୟ-େରିତାେୃ ତ-େଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୦୩)
ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ଲୀଳା ସଖିଗଣଙ୍କ ବିନା ପୁଷ୍ଟି ହୁ ଏ ନାହିଁ ଆଉ ସଖ୍ୀମାରନ ହିଁ ଳୀଳାଙ୍କେ ବିସ୍ତାେ କେନ୍ତି | ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ରଯ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ରଲ
ରମେିଡ଼ଏ
ି ନ ରହାରେଲରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏରକଲା, େ କଣ କେିରବ ରସ ରବସିକନ
ି ?
ି କିଛ ି ବି େ କେି ପାେିରବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରକହି ବି
ରସଇଠି ଉପସ୍ଥିେ ନୁ ରହଁ | ଯଦି ଆପଣ ବି ରସଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିରବ େ କଣ କେିଥାଆରନ୍ତ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କେ ମିତ୍ର ଆସି ଯାଆନ୍ତି େ?
ଇଷଚାଲୁ ମିତ୍ର ନୁ ରହଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ମିତ୍ରମାରନ ରଯ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃ ଦୟେୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ରଯ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ରଦଇ ପାେିରବ!
ବାସ୍ତବରେ ମଞ୍ଜେୀମାରନ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଅବିନ୍ନ ରଦହ, ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ରକଇମିେ ି ହୁ ଅନ୍ତି? ମଞ୍ଜେୀମାରନ ସ୍ୱପନରେ ବି ୋଧାପଦମପାଦଙ୍କୁ
ଛାଡିକନ
ି ି ଆଉ କିଛ ି କାମନା େଖ୍ନ୍ତି ନାହିଁ | ଏହି ଭାବନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୋଧାୋଣୀ ମଞ୍ଜେୀମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାେୁ ଅଭିନ୍ନ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାେଣେୁ
ରସ ଅଭିନ୍ନ ରଦହ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ହୁ ଅନ୍ତି | ୋଧାୋଣୀ ଭାବନ୍ତି ରଯ ଏହିସବୁ ରମା ଠାେୁ ଅଭିନ୍ନ, କାହିଁକ?
ି ୋଙ୍କେ ଭାବନିଷ୍ଠା ପାଇଁ - ରଯ
ରସ ୋଧିକାେେଣେ ଏକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱପନରେ ବି କୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଳାସ ୋହଁନ୍ତି ନାହିଁ! ଏହିକାେଣେୁ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଲଳିୋବିଶାଖ୍ାଙ୍କଠାେୁ ମଞ୍ଜେୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରପ୍ରମ କେନ୍ତି - ଭାବନିଷ୍ଠା ପାଇଁ | ସବୁ କିଛ ି ଭାବରେ ନିହେ
ି ଅରେ | ଏଇଥିପାଇଁ 'ରଗାପୀଭାବ କେି
ଅଙ୍ଗୀକାେ', ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ!
ସିଦ୍ଧରଦହରେ ରଯରେ ନିଜେ ଅହଂ େଖିବା ରସରେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ | ସବୁ କିଛ ି ଅହଂେ ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ନିଧଚାେିେ - ମିଥୟା
ଅହଂକାେେୁ ବାସ୍ତବିକ ଅହଂକାେକୁ ଆସିବାେ ଅଛି | ଏହିେ ସବୁ କାହାଣୀ | ରଯରେ ଥେ ବି ଆରମ କଥା ଶ୍ରବଣ କେିବା ଆରମକୁ
ଅନ୍ତରୋଗେବା ଏହି ନିଷ୍କଷଚକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ | ଆମକୁ ଆମେ ମିଥୟା ଅହଂକାେେୁ ମୁକ୍ତ ରହାଇବାେ ଅଛି, ବାସ! ଭକ୍ତି ଏରେ ସେଳ ଅରେ!
କିନ୍ତୁ ଯଦି େଖିକିନ ି ଅସେଳ କେିବାେ ଅଛି ରଯ " ଜଣା ନାହିଁ ରକରବ ସମ୍ଭବ ରହାଇବ" େ କଣ ରହାଇବ? କିଛ ି ବି ଅସମ୍ଭବ ବା
ଅପ୍ରାରୟାଗିକ ହୁ ଏ ନାହିଁ |

ଯଦି ରକହି ରମାରେ ଆସିକନ
ି ି କରହ ରଯ ଭକ୍ତି ଅସହଜ ଅରେ ଆଉ ରସ ବୟକ୍ତି ସାଂସାେିକ ଅରେ, େ ମଁୁ ରକରବ ବି ମାନି ପାେିବ ି ନାହିଁ |
ଆରେ! ଆପଣ ସଂସାେରେ େୁହନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ େୁହନ୍ତି, ନିଜ ଛୁ ଆ-ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ େୁହନ୍ତି, ନିଜ ବାପ-ମା ସାଙ୍ଗରେ େୁହନ୍ତି ଆଉ
ଆପଣ ଭକ୍ତି କେି ପାେୁ ନାହାନ୍ତି? ଏଇୋ ରକଇମିେ ି ସମ୍ଭବ? ଏରେ ଦୁ ଷ୍କେ କାଯଚୟ ସବୁ କେି ପାେୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି କେି ପାେୁନାହାନ୍ତି?
ଏଠାେୁ ସେଳ କାଯଚୟ ଆଉ କିଛ ି ରହାଇ ପାେିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠାେୁ ଦୁ ଷ୍କେ ବି କିଛ ି ରହାଇ ପାେିବ ନାହିଁ | ଏକ େ ନିଜ ମନ ଭୁେ ନିୟନ୍ତ୍ରିେ
ରହାଉଛି ନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ସାଥି ଆଉେି େଖିଛନ୍ତି େ ଦ୍ୱିୋ ଭୁେ | ୋ ଉପରେ ଦ୍ୱିୋ ରଛାେ-ରଛାେ ଭୁେ | ୋେିୋ ଭୁେ ଏକତ୍ର
େୁହନ୍ତି! ଆଉ ପ୍ରେିଦନ
ି ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ନଠାେୁ ୋେି ନୋ କାଯଚୟ କେୁଛନ୍ତି ୋଙ୍କୁ ସାଥିରେ େଖିକିନ ି େ ଆପଣ ରକଉଁ େପସ୍ୱୀ ଠାେୁ କାମ
କି? ସବୁ େପସୟା କେୁଛନ୍ତି, େ ସିଦ୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେିବା ରକଉଁ ବଡ଼ େପସୟା? ଏହାଠାେୁ ସହଜ କାଯଚୟ ଆଉ େ କିଛ ି ବି ନୁ ରହ |
ରଯାଉ ସଂସାେୀ ବୟକ୍ତି କରହ ରଯ, "ମଁୁ ଭକ୍ତି କେି ପାେିବ ି ନାହିଁ"...େ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୁେ େଢ଼ୀେି, ଆପଣଙ୍କେ ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ରହାଇଛି ନାହିଁ |
ରକରବ ବି କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ରଯ ଭକ୍ତି ଦୁ ଷ୍କେ ଅରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହା କେୁଛନ୍ତି ରସଇୋ ଏହାଠାେୁ ଅେି ଦୁ ଷ୍କେ ଅରେ | ଭକ୍ତିେ
ଓଜନ ରକବଳ 200 କିରଲା | ଆପଣ େ ଅନୟଥା 1700 କିରଲା ଉରଠଇ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ୱେରେ 103 କିରଲା ଆଉେି, ଆଉ ଭକ୍ତି େ
ମାତ୍ର 200 କିରଲା, ରକରେ ନଗଣୟ! ଭାବିଲା ମାତ୍ରରେ ଉଠି ଯାଏ | ସବୁ କିଛ ି ଏହିମନରେ...ଦୁ ଷ୍କେ ଏଇଠି , ସହଜ ଏଇଠି, ସବୁ କିଛ ି
ଏଇଠି! ରଯରବ ଉତ୍ସାହିେ ଭକ୍ତଙ୍କେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ େ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ସାହିେ ରହାଇ ଜୀରବ | ରଯଇମିେଆ
ି ଆପଣଙ୍କେ ମନ
ଆଉେ ରେହୋ େହିବ, ରସଇମିେଆ
ି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇରବ | ରକଇମିେ?
ି Birds of the same feather flock
together...ସମାନ ପେେ ପଂଛି ସାଥିରେ ଉଡନ୍ତି | ଆଉ ମୂଖ୍ଚ ମାରନ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିେ େହିରବ େ
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିେ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିେ ଭକ୍ତଙ୍କେ ସାହେୟଚ ମିଳବ
ି | ରସ ମାରନ ଆପଣଙ୍କୁ ରସଇଠି ରନଇ ଯିରବ ରଯାଉଠି ରସ ନିରଜ
ରଯାଉଛନ୍ତି | ଏହି ଜୀବନରେ! ଏହି ଜୀବନରେ! ଆଗାମୀ ଜନମ ଉପରେ ରଲୌକିକ ବିୋେ କେିବାେ ନାହିଁ - "ରଯ ଆଗାମୀ ଜନମରେ କଣ
ରହାଇବ?" କଣ ଆପଣ ପାଗଳ ଅେନ୍ତି? ଭୁେ ଏରବ ବି େଡିଛ!ି ଆଗାମୀ ଜନମ ପାଇଁ େିନ୍ତନ କାହିଁକ?
ି ଏରବ କଣ କମ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା? ଏରେ
ରଘାେ େପସୟା ଆଉ ଆଗାମୀ ଜନମ ବି ଏଇମିେୟ
ି ା ସୁଖ୍ଦାୟୀ...ଆପଣଙ୍କେ ବୁ ଦ୍ଧମ
ି ୋେ ରଜୈ ରହଉ! ଆମେ ଜପ ରକଇମିେ ି ଠିକ ରହାଇବ
ରଯରବ ଏରେ କଷ୍ଟ ଲଦିକନ
ି ି ବି ଆରମ ହୃ ଦୟେୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାେୁ ନାହାନ୍ତି | କୃ ଷ୍ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାେୁ ନାହାନ୍ତି..."ରଦଖ୍ନ୍ତୁ କୃ ଷ୍ଣ! ମଁୁ
ରକରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି"...
ଏରବ ପୁଣ-ି ମଁୁ ଦୁ ଃଖ୍ୀ, ମଁୁ ପ୍ରେିଦନ
ି ରଦାକାନକୁ ଯାଏ..., ଏଠାେୁ ବଡ଼ ଦୁ ଃଖ୍ ଆଉ କଣ ରହାଇ ପାେିବ କୁ ହନ୍ତୁ! ଛ ଘଣ୍ଟା ରଶାଇରଲ,
ରଭାଜନ କେିରଲ, ପୁଣି ରସଇଠି ଉପସ୍ଥିେ ରହାଇ ଗରଲ | ୋେିରେ ଆସି ଥିବା ୋୱଲ-େୁେି ଖ୍ାଇରଲ, ରସାଇ ଗରଲ, ପୁଣି ରସଇଠି! ଆରେ
ଭ୍ରାୋ! ଏହା ଠାେୁ ବଡ଼ େପସୟା କୁ ହନ୍ତୁ! 'ଭୁେଶୁଦ୍ଧି ବିରଶାଧନଂ', ଏହାେ ଶୁଦ୍ଧକ
ି େଣ ବହୁ େ ଆବଶୟକ ଅରେ |
ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଶଚନ ଆଗରେ ସବୁ ଭଗବଦ ସୁଖ୍- ସବୁ ରବୈକୁଣ୍ଠ, ରଗାରଲାକ, ରଯରେ ବି ଭଗବଦ ସୁଖ୍ ଅେନ୍ତି ରସ ଫି ଖ୍ା ଜଣା
ହୁ ଅନ୍ତି | ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାେେ ଭଗବଦସୁଖ୍ ରଗାରେଇ ଆଡୁ କୁ ନିୟନ୍ତି ଆଉ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ନିକୁଞ୍ଜଦଶଚନ ରଗାରେଇ ଆଡୁ କୁ ନିୟନ୍ତି, େ ସବୁ
ଭଗବଦସୁଖ୍ ୋଙ୍କ ଆରଗ ରଲଶମାତ୍ର ବି ସୁଖ୍ଦାୟୀ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ! ଉଦ୍ଦ୍ବ ମୂଖ୍ଚ ନୁ ହନ୍ତି ରଯରବ ରସ କୁ ହନ୍ତି, " ରମାରେ ବ୍ରଜରେ ଘାସେ
େିନକା ବରନଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛ ି ବି ବରନଇ ଦିଅନ୍ତୁ |" ଉଦ୍ଦ୍ବ ରଦଖିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମାନ ଲାଗନ୍ତି, ଏରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମବନ୍ଧ ୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଅରେ, କିନ୍ତୁ ରେରବ ବି ..ୋଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଛ ି ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ରପ୍ରମ ରକଉଁ ସ୍ଥେେ ଅରେ, ବିଭୁ ଆସ୍ୱାଦନ ଅରେ! ଆମେ ନଁା ଅନୁ ରହାଇ
ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷୟ ବିଭୁ ରହାଇବା ଦେକାେ | ଆମେ ଲକ୍ଷୟ ବିଭୁ-ଆସ୍ୱାଦନ ଅରେ!

ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ରକରେ, ରକରେ କୃ ପାମୟୀ ଅେନ୍ତି କୃ ଷ୍ଣ ଗୁରୁରୂମପ ଦୀକ୍ଷା ମଦନ ଘମର-ଘମର, ମବୈଷ୍ଣବରୂମପ ମଦୟ ଶିକ୍ଷା |
ଶାସ୍ତ୍ରରୂମପ କମହ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମରୂମପ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ମଦଖ ମତୌର କାମର ବା ଉମପକ୍ଷା ||
କୃ ଷ୍ଣ ହି ଗୁେୁେୁପରେ ଘରେ-ଘରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିୟନ୍ତି ଆଉ ରବୈଷ୍ଣବେୂପରେ ଘରେ-ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦିୟନ୍ତି | ଭଗବାନଙ୍କେ କୃ ପା ଦଦିବ ଧାୋେୁ ଆସି
ଥାଏ | ରକଉଁ ଦିବ ଧାୋ? ଶ୍ରୀଗୁେୁ ଆଉ ଶ୍ରୀରବୈଷ୍ଣବ - ଏ ଦ୍ୱିୋ ହି ଅେି ମହତ୍ଵପୁଣଚ ଅେନ୍ତି | ଗୁେୁରଦବ ମନ୍ତ୍ର ରଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ରବୈଷ୍ଣବଗଣ ଶିକ୍ଷା
ରଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହିେୂପରେ ଆମକୁ କୃ ପା ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଉଛି | କୃ ଷ୍ଣ କୃ ପଣ ନୁ ହନ୍ତି ; ଏଇୋ ଆମ ଉପରେ ରଯ ବଷଚାେୁ ଆରମ ରକରେ
ରନଇବାକୁ ୋହଁନ୍ତି |
ରବୈୋଗୟ ଅେି େସମୟ ଜୀବନ ଅରେ, ରବୈୋଗୟ ରକରବ ବି ଶୁଷ୍କ ହୁ ଏ ନାହିଁ | ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ରବୈୋଗୟ ରହାଇଯାଏ େ ରସ େସମୟ ହୁ ଏ
| େୟାଗ ସୁଖ୍ା ରହାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ରବୈୋଗୟ େ ସାରଦଇବ, ଆହା! ମାରନ ଆପଣ କିଛ ି ପରଛ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛ ି ରଶ୍ରଷ୍ଟେେ ପାଉଛନ୍ତି,
ଅନୟଥା ରବୈୋଗୟ ରହାଇ ପାେିବ ନାହିଁ | ରେରବ ହି େ େସମୟ ରହାଇ ପାେିବ, ଅନୟଥା ମାୟାବାଦୀଙ୍କେ ରକରେ ପେନ ରହାଇ ଯାଇ
ଥାଏ | କାହିଁକନ
ି ା କିଛ ି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଲା ନାହିଁ | କିଛ ି ଦିନ ି ଛାଡି ରଦରଲ ଆଉ ପୁଣି କାମନାେ ଜନମ ରହାଇ ଗଲା - ହାୟ, ହାୟ!
ରେୌୋସିଲଖ୍ୟରଯାନିକୁ ପୁନୋଗମନ | ଏଇଠି ରସଇମିେଆ
ି ହୁ ଏ ନାହିଁ - ରବୈୋଗୟ ସାରଙ୍ଗ-ସାରଙ୍ଗ ଜୀବନ େସମୟ ରହାଇ ଯାଏ!
କୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ସୁନ୍ଦେୋ ଏହି େ - ରସ ଶିକ୍ଷା ଗୁେୁ ଆଉ ରସ ହି ଦୀକ୍ଷା ଗୁେୁ |
' କୃ ଷ୍ଣ ଗୁରୁରୂମପ ଦୀକ୍ଷା ମଦନ ଘମର-ଘମର' ,ଦୀକ୍ଷାଗୁେୁେୂପରେ, ଆଉ ପୁଣି ରସ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି | ରକଇମିେ?
ି ସବଚପ୍ରଥରମ କୃ ଷ୍ଣ ଆମେ
ହୃ ଦୟରେ କଣ କେନ୍ତି? ଆରମ େ ଶୁଷ୍କ ଅେନ୍ତି, ଆମଠାେୁ ଶୁଷ୍କ ଆଉ କିଛ ି ରହାଇ ପାେିବ ନାହିଁ | ଶୁଷ୍କଶବ୍ଦ ବି ଆମ ହୃ ଦୟଠାେୁ େସମୟ
ଅେନ୍ତି | ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ସବଚପ୍ରଥରମ ଆମ ହୃ ଦୟରେ ରସବାବାସନା ଡାଲାନ୍ତି | ରକଇମିେ?
ି ଗୁେୁରଦବ ଆଉ ରବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃ ପା ଦ୍ୱାୋ ରଯ "ରସବାେ
ବାସନା େଖ୍ନ୍ତୁ ନ େିକଏ
ି , େିକଏ
ି ରସବା କେନ୍ତୁ ନା.." ରସବାବାସନା! ପୁଣି ରଯରବ ଆମେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅେୟଧିକ ବଢି ଯାଏ େ ଆମକୁ ରସବା
ପ୍ରଦାନ କେୀକିନ ି କୃ ୋଥଚ କେିଦୟ
ି ନ୍ତି | କଣ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ରସୌଷ୍ଠବ ରଦଖି ପାେୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥରମ ରସବାବାସନା ପ୍ରକେ କୋନ୍ତି..ଆମ
ହୃ ଦୟରେ େ ସ୍ୱେଃ ଆସିବ ନାହିଁ | ସ୍ୱେଃ କିଛ ି ବି ଆସି ପାରେ ନାହିଁ | ସ୍ୱେଃ ରକାୖୈଡ ି ବି ଆସିଛ ି ରକରବ କାହା ଘେେୁ? େ ସିଦ୍ଧସ୍ୱେୂପ,
ନିଜେ ସିଦ୍ଧସ୍ୱେୂପ ଆଉ ସବୁ କିଛ ି ଉଇକିନ ି ଆସି ଯିବ? କିଛ ି ବି ଆସି ପାେିବ ନାହିଁ | େ ପ୍ରଥରମ କୃ ଷ୍ଣ ରସବାବାସନା ଜଗାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି
ରସବା ରଦଇକିନ ି କୃ ୋଥଚ କେିଦୟ
ି ନ୍ତି ଜୀବକୁ ସଦା-ସଦା ପାଇଁ | ଏଇଥି ଲାଗି କୁ ହା ଯାଇଛି ରସଂ ହି ଏବ ଅୟଂ ଲବ୍ଧବା ଆନନ୍ଦି ଭବନ୍ତି | (ମତୈତର
ି ୀୟ ଉପନିଷ୍ଦ ୨.୭.୧)
ନିଜକୁ ଜୀବକୁ ପ୍ରଦାନ କେିକନ
ି ,ି ଆନନ୍ଦି ଭବେି, ସଦା-ସଦା ପାଇଁ କୃ ୋଥଚ କେି ଦିୟନ୍ତି |
ଆଜି ପାଇଁ ଏରେ ହି |
ହମର କୃ ଷ୍ଣ!

