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ହରେ କୃଷ୍ଣ ! 

 

ଏହ ିପ୍ରକାେେ ମରହାତ୍ସବରେ ଭଗବାନଙ୍କେ ବ ିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବଷିୟରେ କୁହନ୍ତ ି| ହଁ, ରେରବ ଆରମ କଛି ିପେମିାଣରେ ପ୍ରଶଂସା କେବିାେ 

ରେଷ୍ଟା କେନ୍ତ ିଆଉ ପୁଣ ିଭୁଲି ଯାଆନ୍ତ ି| ରେଣୁ ଆଜ ିମଁ ୁଏହା ଭାବୁଛ ିକ ିରସଇ ଜନିସ କହବି ିଯାହା ଅେଚନ ସାଙ୍ଗରେ ସମବନ୍ଧେି ଅରେ |  ଆଉ 

ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅେ ିଅେ ିଅେ ିଆବଶୟକ ଅରେ, ଅେ ିଆବଶୟକ | ଏହା ବନିା ଭକି୍ତ ଆେମ୍ଭ କେବିା ଅସମ୍ଭବ ଅରେ | ଏୋ ଅେଚନ 

ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟେଃ ସମବନ୍ଧେି | ରେରବ ଆଜ ିଆରମ ଏହକିଥା ଜାଣିବା ଆଉ ନଜିକୁ ସଦା-ସଦା ପାଇଁ କୃୋଥଚ କେ ିରଦବା | ହେଭିକି୍ତବଳିାସ 

କହୁଛ ି: 

 

ତତଃ କୃତାଞ୍ଜଳୀ ବାମେ ଶ୍ରୀଗରୁୁେ ପରେଂ ଗରୁୁ | 

ପରମେଷ୍ଠିଗରୁୁରମେତ ିନମେଦ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା || (ଶ୍ରୀହରିଭକି୍ତବଳିାସ ୧.୫.୬୦) 

 

ହେଭିକି୍ତବଳିାସ କହୁଛ ିରଯ ଅେଚନା ପୁବଚୁ େୁ ଆମକୁ ଆମେ ଗୁେୁବଗଚକୁ ପ୍ରଣାମ କେବିା ଦେକାେ, ଅେଚନା ଆେମ୍ଭ କେବିା ପବୁଚୁ େୁ | ଗେୁୁବଗଚ 
କଏି? 

1. ଗୁେୁ  

2. ପେମ ଗେୁୁ  

3. ପୋତ୍ପେଃ ଗେୁୁ  

4. ପେରମଷ୍ଠ ିଗେୁୁ  

 

ୋେ ିଗେୁୁ ହୁଅନ୍ତ ି| 

 

ପ୍ରଥମେଃ େ ଆମକୁ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ ରଯ ଆରମ ରକଉ ଁପେମ୍ପୋେୁ ଆସଛିନ୍ତ ି| ଆଉ ପୁଣ ିଆମେ ଗେୁୁ, ପଣୁ ିୋଙ୍କେ ଗେୁୁ, ପୁଣ ି

ୋଙ୍କେ ଗେୁୁ ଏବଂ ୋଙ୍କେ ଗେୁୁ | ଆେମ୍ଭରେ ୋେ ିଗେୁୁମାନଙୁ୍କ ସ୍ମେଣ କେଲିା ପରେ ଅେଚନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କୋ ଯାଏ |  ଆମ ମାନଙ୍କ ବ ିେରେ 

ରକରେ ଜଣ କେନ୍ତ?ି ଆରମ େ କେ ିପାେବିା! ରକରେ ଜାଗାରେ ଏହକିେବିା ଅସମ୍ଭବ ରହାଇ ଥାଏ | କାହିଁକ?ି କାହିଁକ ିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ି

ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କେ ଗେୁୁେ,ଗୁେୁେ,ଗେୁୁ ରକଇ! କାହିଁକ ି ନା ଏହୟିା ପାଇଁ  ଆପଣଙୁ୍କ ଗେୁୁ ପେମ୍ପୋରେ ଆସବିାକୁ ପଡବି | ଏହେି 

ହେଭିକି୍ତବଳିାସ, ସନାେନ ରଗାସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତ ି |  ଆରମମାରନ ଷଡ଼ରଗାରସଇଁଙ୍କେ ଅନୁଯାୟୀ ରହାଇବା ଉେେି | ଏୋ ଅେଚନାେ ପ୍ରଥମ 

ରସ୍ୱପାନ ଅରେ | ଆଗାମୀ ରସ୍ୱପାନ, ଆଗାମୀ କଥା ଏହା କୁହା ଯାଇଛ ିରଯ: 

 

ଶରୀରାକାରଭୁତାନାଂ ଭୂତାନାଂ ଯଦବମିଶାଧାନଂ | 
ଅବୟୟବ୍ରହ୍ମସମ୍ପକକାଦ ଭୁତଶୁଦ୍ଧରିିୟେ େତା || 
ଭୁତଶୁଦ୍ଧ ିବନିା କାର୍କୁ େଜପମହାୋଦକି କ୍ରୟିା | 
ଭବନ୍ତ ିନଷି୍ଫଲା ସବକା ଯଥାବଦି୍ଧ ିଅପି ଅନୁଷ୍ଠିତାଃ || (ହରିଭକି୍ତବଳିାସ ୨.୫.୬୩,୬୪) 

 

ଏହାେ ୋତ୍ପୟଚ ରହଉଛ ିକ ିଆରମ ସାଧନା କେବିା ପବୁଚୁ େୁ କଣ କେବିା ଦେକାେ | ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେବିା ଦେକାେ | ଭୂୋନାଂ ଯଦ ବରିଶାଧନଂ | 
କୃପା କେ ିରଗାରେଇ-ରଗାରେଇ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦୟିନୁ୍ତ | ସମୂ୍ପଣଚ ଧ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ , ଭୁଲି ଯାଆନୁ୍ତ ଅେଚନକୁ | ଅେଚନା କେବିା ପବୁଚୁ େୁ ଜାଣନୁ୍ତ 



 

ରଯ ରକଇମିେ ିକେନ୍ତ ି| ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି, କାହାେ ଶୁଦ୍ଧ?ି ରକଉଁ ଭୁେ? ଆରମ ଭୁେ ଆଉ କଏି? ଆରମ ଏହପିଞ୍ଚମହାଭୂେେୁ ରେୈୟାେ ରହାଇଛନ୍ତ ି| 

ଭୁୋଶୁଦ୍ଧ ି ରକଇମିେ ି ହୁଏ? ରକଇମିେ?ି ଆତ୍ମସବେୁପେ େନି୍ତନ କେୀକନି ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି ହୁଏ | ଆରମ କାହାେ ଅେଚନା କେୁଛନ୍ତ?ି କାହାେ? 

ଅପ୍ରାକୃେକି କାମରଦବଙ୍କେ, ଅପ୍ରାକୃେକି ମଦନରମାହନଙ୍କେ...ରସ ଅପ୍ରାକୃେକି ଅେନ୍ତ,ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଅେନ୍ତ,ି େନିମୟ ଅେନ୍ତ ି ! ଆଉ ଆରମ 

ଅେଚନା ରକଉଁଥିରେ କେୁଛନ୍ତ?ି ରକଉଁଥିରେ? ଏହ ରଦହେୁ | ଏହ ିକଣ? ରଭୌେକି, ଅପେଷି୍କାେ! ଏୋ ଶୁଦ୍ଧ କମିବା ଅଶୁଦ୍ଧ, ଏହା ରଦହ ? 

ଅମିେ! ଏହା ରଦହ ଶୁଦ୍ଧ କମିବା ଅଶୁଦ୍ଧ? କାହିଁକ ିଅଶୁଦ୍ଧ ଏୋ? 

 

ଏହ ିେ ସୂକ୍ଷ୍ମମନରେ ଅରେ...ଭୁେଶୁଦ୍ଧରିେ େ ସୁ୍ଥଳ-ଶେୀେରେ ବ ି ଆରସ...Gross Body ରେ କଣ ଅଛ?ି ରଗାରେଇ ମଳିମିିେେ ରଖ୍ାଲି 

ଦୟିରଲ ରକବଳ ଜନ୍ଦା ରଦଖ୍ା ରଦରବ | ଆଉ କଣ ରଦଖ୍ା ଯିବ? େକ୍ତ-ମୂତ୍ର-ଝାଡା-ଭିକ-ପାେ? ଏହା ସବୁ...ଏହ ି ସବୁ ଜୀନସେୁ େ 

ଭଗବାନଙ୍କେ ଅେଚନା ହୁଏ ନାହିଁ | ପେମାତ୍ମା େ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାୋ ହ ିପୂଜନୀୟ | ୋହା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁେେ, ଏହଶିେୀେେ ଯାହା ପାଞ୍ଚମହାଭୂେେୁ 

ନମିିେ, ପ୍ରଥରମ ଏହାେ ଶୁଦ୍ଧକିେଣ ଆବଶୟକ | ରକଇମିେ ିକେବିା ଶୁଦ୍ଧକିେଣ?  ଆତ୍ମସ୍ୱେୂପେ େନି୍ତନ କେୀକନି ି| ଏହା ପରେ ହ ିେ ରସବା 
ରହାଇବ...ନହରଲ ରସବା ରକଇମେି ିରହାଇବ? ରସ େ ପଣୁଚପେୁୁରଷାତ୍ତମ ଅେନ୍ତ.ି..ଆଉ ଆରମ କଏି? ମଁୁ ସମୁିେ, ମଁ ୁଅମିେ...ୋହାରଲ 

ଆପଣ ରସବା ରକଇମିେ ିକେ ିପାେରିବ? ଅମିେ,ସୁମିେ? ରସମାରନ େ କେ ିପେବିାରେ ଅସମଥଚ | ୋଙ୍କେ ରଯ ନଜିଦାସ ରସ ହ ିୋଙ୍କେ 

ରସବା କେ ିପାେବି ନା? 

 

ୋହାରଲ ଆରମ ରକଇମିେ ିରସବା କେ ିପାେବିା? ଆତ୍ମସ୍ୱେୂପେ େନି୍ତନ ଦ୍ୱାୋ! ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ୱେୂପ କଣ ଅରେ? 

 

ନବଦବୀପଧାମରେ ମଁ ୁରଗୌୋଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ | ୋହାରଲ ରଯ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଅେଚନା କେୁଛନ୍ତ ି କୁହନୁ୍ତ ରଯ ମଁୁ ବାେ ବଷଚୀୟ 

ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଅରେ..ପଇୋ ଧାେଣ କେଛି.ି..ସୁନ୍ଦେ ବାଳକ ଅରେ | ଏହପି୍ରକାେରେ ନଜିେ େନି୍ତନ କେୀକନି ିଅେଚନାେ ଆେମ୍ଭ କୋ ଯାଏ 

| ଏହା ପରେ, ମଁ ୁମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ଆଉ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଦାସୀ ଅରେ, ମଞ୍ଜେୀ ଅରେ, ପି୍ରୟାନମଚସଖି ଅରେ  | ଏହାେ େନି୍ତନ 

କେବିାେ ଅଛ ି | େତ୍ପସୋେ, ଉପାସନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କୋ ଯାଏ |  ଏହା ପୁବଚୁ େୁ ଉପାସନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କେବିା ଅସମ୍ଭବ, ଯଦ ି ଆରମ 

ଷଡ଼ରଗାରସଇଁଙ୍କେ ଆନୁଗେୟ କେୁଛନ୍ତ ିେ | ଅନୟଥା କଛି ିବ ି ରହାଇ ପାରେ | ଅନୟଥା ବହୁେ ବହୁେ କଛି ିଏରବ ବ ି ରହଉଛ ି| ପେନୁ୍ତ ଯଦ ି

ନୟିମିେ ମାଗଚରେ କୋ ଯାଏ ରେରବ ହ ି..|  

 

ଆପଣ ଭାବନୁ୍ତ, ପେମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାୋ ପୂଜନୀୟ, ଆରମମାରନ େ ରସବା ଅଧିକାେୀ ନୁହନ୍ତ ି|  ଆଉ ଯଦ ିଅନୟଜନ କୁହନ୍ତ ିରଯ ଆଶୀବଚାଦ 

ଦଅିନୁ୍ତ କ ିରଯ ଆରମ..ରଯ..ରଯଇମିେ ିମାନ ିନଅିନୁ୍ତ..ସେପେମ୍ପୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଯ ରଯାଡ ିରହାଇ ନାହାନ୍ତ ିରସ କୁହନ୍ତ ିରଯ ଆଶୀବଚାଦ ପ୍ରଦାନ 

କେନୁ୍ତ ୋକ ିଆରମ ଭଗବାନଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କେ ିପାେବିା...ୋଙୁ୍କ ଆପଣ କୁହନୁ୍ତ - ରକଉଁ ଭଗବାନଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କେବିାକୁ ୋହଁ? ରସ କହରିବ 

ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ | ୋହାରଲ ରକଉ ଁ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ୋହ?ଁ ବ୍ରଜଧାମରେ େ ଅରନକ ପ୍ରକାେେ କୃଷ୍ଣ େୁହନ୍ତ ି | ଯରଶାଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ବ ିନ୍ନ ରଦଖ୍ା 
ପଡନ୍ତ ିଆଉ ଲଳେିା ସଖି ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ବ ିନ୍ନ ରଦଖ୍ା ଯାଆନ୍ତ ି | ରଯଉଁ କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ମଞ୍ଜେୀମାରନ ରଦଖ୍ଛୁନ୍ତ ିରସ େ ବଲିକୁଲ ଅଲଗା! ରଯଉ ଁ

ସଖ୍ାମାରନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତ.ି..ରସ କୃଷ୍ଣ ରଯ ସଖ୍ାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲନ୍ତ,ି ରସ କୃଷ୍ଣ େ ବଲିକୁଲ ଅଲଗା ରଦଖ୍ା ଯାଆନ୍ତ,ି ବଲିକୁଲ ବ ି

ନ୍ନ | 

 

େ ସବଚପ୍ରଥରମ ଆମକୁ ଜାଣିବାେ ଅଛ ିରଯ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରକଉ ଁସମବନ୍ଧ ଅଛ ି | ଆପଣ ହେନିାମ କେୁଛନ୍ତ,ି କେୁଛନ୍ତ ିକ ିନାହିଁ? 

ରସବା ମାଗୁଛ...ସମବନ୍ଧ ଅଭାବରେ କାହାେ କଛି ିରସବା ରହାଇ ପାରେ? ସମବନ୍ଧ ବନିା ଆଜ ିପଯଚନ୍ତ କାହାେ ରସବା ରକହ ିକେ ିପାେଛି?ି 



 

ସମବନ୍ଧ ବନିା କାହାେ ବ ି ରସବା ରହାଇ ପାେଛି?ି ୋହାରଲ ଆପଣ ହେନିାମେୁ ରସବାେ ପ୍ରାଥଚନା କେୁଛନ୍ତ,ି ହେନିାମ ସାଙ୍ଗରେ କ ିସମବନ୍ଧ? 

ହେନିାମ କଏି? ହେନିାମ କେୁଛନ୍ତ ିକନୁି୍ତ କଏି ହେନିାମ?  

 

ରଯରବ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ହେନିାମେ ଦୀକ୍ଷା ମଳିଥିିଲା, ରେରବ ରଗାେଏି କାଗଜ ବ ି  ମିଳଥିିଲା | ରସଇଥିରେ କଣ ରଲଖ୍ା ରହାଇ ଥିଲା? 

ହେନିାମ କଏି?  

 

ନାେ େନି୍ତାେଣରୂିପଂ ନାେମେବ ପରୋଗତ ି| 

ନାେନଃ  ପରତରଂ ନାସି୍ତ ତସେନ୍ନାେ ଉପାସେମହ || 

ଟ୍ରଭିଙ୍ଗଭାଙି୍ଗେରୂପଂ ମବଣୁରଂଧରଂ କରାନେତିଂ | 
ମଗାପୀେଣ୍ଡଳେଧ୍ୟସ୍ଥ ମଶାବତିଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ || 
ମଗାପୀେଣ୍ଡଳେଧ୍ୟସ୍ଥ ମଶାବତିଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ || 
 

'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ ରଶାବେିଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ' | ଏହା ହିଁ ଆମେ ନଁା ଅରେ, କଏି? ରଗାପୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ, ରଗାପୀମଣ୍ଡଳରେ..ରଗାପୀମାନଙ୍କ 

ମଣ୍ଡଳ ଅଛ ିନା, ୋେ ମଧ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥମ, ରସ ୋହାରଲ କଣ ହୁଅନ୍ତ?ି ରଶାଭିେ ହୁଅନ୍ତ ି | କଏି? ନନ୍ଦୋଜାଙ୍କେ ପୁତ୍ର- ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ | ଏହା 
ପରେ ଏହନିଁା କଣ? 

'ନରମା ନଳନିରନତ୍ରାୟ', ପଦମରଲାେନ, ପଦମ ସମାନ ରନତ୍ର, ପୁଣ୍ଡେୀକାକ୍ଷ! 'ନରମା ନଳନିରନତ୍ରାୟ ରବଣୁ-ବାଦୟ ବରିନାଦରିନ', ରସ କୃଷ୍ଣ 

ଯାହାଙ୍କେ ଆଖି, କମଳରଲାେନ, କମଳନୟନ ଅେନ୍ତ.ି..'ରବଣୁ-ବାଦୟ ବରିନାଦରିନ' ରଯ ନେିନ୍ତେ ରବଣୁ ବାଦନ କେନ୍ତ ି | ଆରଗ କୁହା 
ଯାଇଛ,ି 'ୋଧା-ଅଧେ-ସୁଦ୍ଧା-ପାନଂ-ଶାଳରିନ-ବନମାଳରିନ' | ରସ କୃଷ୍ଣ କଏି? ପ୍ରଥରମ ରସ େ 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ' ଅେନ୍ତ ି | କୃପା କେ ି

ଧ୍ୟାନ ରକନ୍ଦ୍ରେି େଖ୍ନୁ୍ତ | ପଣୁ ି 'ରଶାବେିଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନମ' | ରବଣୁ..ବଂଶୀ ବାଦନ କେନ୍ତ ି | େଦୁପୋନ୍ତ, 'ୋଧା-ଅଧେ-ସୁଦ୍ଧା-ପାନଂ-ଶାଳରିନ-

ବନମାଳରିନ' | ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ରଯ..ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଅଧେେୁ ଅମେୃ ପାନ କେବିାରେ ନପିଣୁ! ଏହଆିମେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କେ ପୂଜା ଆରମ 

କେନ୍ତ ି | ରସ କୃଷ୍ଣ ରଯ ୋଧାଙ୍କେ  ଅମୃେ-ସଦୁ୍ଧା-ପାନ କେବିାରେ...ଅଧେେୁ ଓଧଭୁେ ଅମୃେ...କମଳପେ ି ଅଧେ 

ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ...ପିଇବାରେ ରଯ ନପିଣୁ...ରସଇ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ଆରମ ଉପାସନା କେନ୍ତ ି| 

 

ୋହାରଲ ଆମେ ଏହନିାଁ ସାଙ୍ଗରେ ରକଉଁ ସମବନ୍ଧ? ହେନିାମ କାହିଁକ ିରନଉଛନ୍ତ?ି ଆପଣ ରସବା ମାଗୁଛନ୍ତ?ି କାହାେ ରସବା? ପ୍ରଥରମ ଏହା 
ଜାଣବିାେ ରେଷ୍ଟା କେନୁ୍ତ! ନାଁ, ପଣୁ ିରକଇମିେ ିରନବ ନାଁ? ରସଇ ନାଁ ରନଇ କନି ିକଣ ଲାଭ? ରସଇଥି ପାଇଁ ନାଁ ରନବା ସାଙ୍ଗରେ ସମବନ୍ଧ 

ରହାଇବା ଅେ ିଆବଶୟକ | ସମବନ୍ଧେ ଅଭାବରେ କଏି ବ ି ନଁା ଠକି ଭାବରେ ରନଇ ପାରେ ନା | ନା କଛି ିରସବା ପ୍ରାପ୍ତ କେ ିପାରେ | ସମବନ୍ଧ 

ବନିା ଆପଣ ଆଜ ିପଯଚନ୍ତ କାହାେଭି ରସବା କେଛିନ୍ତ?ି କୁହନୁ୍ତ? ଆଜ ିପଯଚନ୍ତ କାହାେ ବ ି ରସବା କେଛିନ୍ତ?ି ରକରବ ବ ି? ତ୍ରକିାଳ ରେ? 

 

ନଜି ପୁତ୍ରେି ରସବା କେୁଛନ୍ତ,ି କାହିଁକ?ି ଆପଣ ଭାବନ୍ତ ିରଯ ସମବନ୍ଧ ଅଛ ି | ସ୍ୱାମୀେ? କାହିଁକ?ି ସମବନ୍ଧ ଅଛ ିଏହା ମଣୁଛନ୍ତ ି | ସାଙ୍ଗରେ ରଯ 

ବସଛିନ୍ତ ିୋଙ୍କେ େ ରସବା କେୁ ନାହାନ୍ତ?ି ଯଦ ିସମବନ୍ଧ ମାନରିବ ନାହିଁ ୋହାରଲ ରସବା କେରିବ ନାହିଁ | ଏଇଥି ପାଇଁ ସମବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରହାଇବା 
ସବୁଠୁଁ ଆବଶୟକ ଅରେ | ରଯରବ ଆରମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଳିନ୍ତ ିରେରବ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ସବଚପ୍ରଥରମ ରକଉ ଁବସୁ୍ତେ ପ୍ରାପି୍ତ ହୁଏ? କଣ 

ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ଥାଏ?  

 



 

ସମବନ୍ଧ ବଷିୟରେ ଜ୍ଞାନ! ଆପଣ କଏି ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଏି | ରକଉ ଁକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତ ି| ଏହାକୁ ହ ିଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକୁହା ଯାଏ...ରଯ ମଁ ୁପୂଜା 
କେୁ ନାହିଁ, ମଁ ୁ ଭଗବାନଙ୍କେ ଦାସୀେୂପରେ ପୂଜା କେୁଛ ି | ରଯଉ ଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଆରମ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତ.ି..ରଯ ସଖ୍ାଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କେ 

ଉପାସନା କେନ୍ତ ିରସମାରନ ଆମେ କୃଷ୍ଣେ ଆୋଧନା କେନ୍ତ ିନାହିଁ - 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ ରଶାବେିଂ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଂ' - ୋଙୁ୍କ ଏହକୃିଷ୍ଣଙ୍କେ 

ଉପାସନା କେବିା ଦେକାେ ନାହିଁ | ୋଙୁ୍କ ରକବଳ ସଖ୍ା-ଭାବେ କୃଷନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରୋକାେ ଅଛ ି|  

 

େ ଆମକୁ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ...ଏକଦମ ଆେମ୍ଭେୁ, ରଯ ଆରମ କଣ କେୁଛନ୍ତ ି | ଏହକିଥା ମଁୁ ଆପଣଙୁ୍କ କାହିଁକ ିକହୁଛ ିଏହା ମଁ ୁ
ଆପଣଙୁ୍କ ଏରବ କହବି ି| କୁହା ଯାଇଛ ିରଯ: 

 

ଭୁତଶୁଦ୍ଧ ିବନିା କାର୍କୁ େଜପମହାୋଦକି କ୍ରୟିା | 
ଭବନ୍ତ ିନଷି୍ଫଲା ସବକା ଯଥାବଦି୍ଧ ିଅପି ଅନୁଷ୍ଠିତାଃ || (ହରିଭକି୍ତବଳିାସ ୨.୫.୬୪) 

 

ଯଦ ିଆରମ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେ ିବନିା ହ ିକଛି ିଭକି୍ତ-କ୍ରୟିା ଆେମ୍ଭ କେନ୍ତ,ି କଛି ିବ ି, କଣ କୁହା ଯାଇଛ?ି ଜପ-ରହାମ-ଆଦ,ି ଆରମ କଛି ିବ ି ଭକି୍ତ-

ସାଧନା କେନ୍ତ,ି ଅେଚନା କେନ୍ତ,ି ୋେ କଣ ପେଣିାମ? 'ନଷି୍ଫଳ ମେଃ', ଭୁେଶୁଦ୍ଧେି ଅଭାବରେ ସବୁ ନଷି୍ଫଳ ରହାଇ ଯାଏ | ରସ ଉପାସନାେ 

କଛି ିଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ | ରଯଉ ଁବ ି କାଯଚୟ କେୁଛନ୍ତ-ି ଅେଚନା ଇେୟାଦ-ି ରସ ନଷି୍ଫଳ! ରକରେ ଗେୁୁତ୍ତ୍ଵପଣୁଚ ଏହକିଥା, ନରିଜ ବେିାେ କେନୁ୍ତ | 

ଆରମ ରକରବ ବ ି ଏହବିଷିୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତ?ି  

 

ଭଗବାନ ନେସଂିହଙ୍କେ ରଯ ଉପାସକମାରନ ରସ ଏଇମିେ ିଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେନ୍ତ ିନାହିଁ- 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ' | ୋଙ୍କେ ଉପାସକଙୁ୍କ ରକଇମେି ି

ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେବିାେ ଅଛ,ି ରଯ ନେସଂିହ ଭଗବାନଙ୍କେ ଉପାସକ? 'ମଁ ୁନେସଂିହ ଭଗବାନଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ' - ଏହେିାଙ୍କେ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି | 

ରଗୌୋଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ରସବା କେଲିା ରବରଳ ମଁ ୁରଗୌୋଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ- ଏହା ଭାବବିାେ ଅଛ ି | 'ରଗାପୀମଣ୍ଡଳମଧ୍ୟସ୍ଥ' ଭାବବିା 
ରଥାଡୀ? େ ଯାହାଙ୍କେ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତ ିଏହକିଥା ପବୁଚୁ େୁ ହ ିଜାଣବିା ଦେକାେ, ଅନୟଥା ସବୁ ନଷି୍ଫଳ | ରକଇମିେ ିନଷି୍ଫଳ? ଯଦ ିଆପଣଙୁ୍କ 

କୁହା ଯାଇଛ ିନୟିମିେ େୂପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେନୁ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ରେ କୁହା ମାଗଚରେ, ସଠକି ମନ୍ତ୍ରେ ଉୋେଣ ବ ି କେନୁ୍ତ, ରେରବ ବ ି - 'ନଷି୍ଫଳ ସବଚା 
ଯଥା ବଧିି ଅପି ଅନୁଷ୍ଠିୋଃ'! 'ଯଥାବଧିି'- ଯଦ ିବଧିିପୂବଚକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ ି  କେୁଛନ୍ତ ିୋହାରଲ ବ ି  କଣ ରହାଇବ? 'ନଷି୍ଫଳ ମେଃ'- ରସ ସବୁ 

ନଷି୍ଫଳ ରହାଇ ଯିବ ଯଦ ିଆରମ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେବିନିା ହ ିକାଯଚୟ କେବିା, ଭକି୍ତ କେବିା | ରକରେ ମହତ୍ତ୍ଵପଣୁଚ ଏହକିଥା | 
 

ଯଦ ିଆରମ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କେୁଛନ୍ତ ିରେରବ ଆମକୁ ଜଣ ଯିବ ରଯ ହେନିାମ କଏି | ଯଦ ିଆରମ ବାସ୍ତବକି ସାଧୁସଙ୍ଗ କେବିା, ରଯ 

ସେପେମ୍ପୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଯାଡ ିରହାଇଛନ୍ତ,ି ରେରବ ଆମକୁ ଭକି୍ତମାଗଚେ ସବୁ େହସୟ ପ୍ରକାଶ ରହାଇବ | ଅନୟଥା ଭକି୍ତ େ ଅପୂବଚ େହସୟମୟ 

ଅରେ | ସବୁ େହସୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁଁ ବଡ଼ େହସୟ କଣ? ଭକି୍ତ! ଆମକୁ ଏହା ଲାରଗ ରଯ ଆରମ ଭକି୍ତ କେୁଛନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଆରମ 

କେୁନାହାନ୍ତ ି| ଏହାପାଇଁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିଅେ ିମହତ୍ତ୍ଵପଣୁଚ ଅରେ | 

 

ପୁଣ,ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେବିନିା ସବୁ କାଯଚୟ ନଷି୍ଫଳ ରହାଇ ଯାଏ | ଆପଣମାରନ ବୁଝ ିପାେୁଛନ୍ତ ିନା? ଆଛା, ଏହଭୁିେଶୁଦ୍ଧ ିକଣ? 

 

େନି୍ତନୋମେଣିତ ିପରୂକକୁମ୍ଭକାଦକିଂ ବନିା, 
ମକବଲଂ ଭାବନମୟବ ମଦହମଶାଧନାଦଙି୍କ କୃତୟମବତୟାଥକ | 
 



 

ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହେ େନି୍ତନକୁ ହ ିଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକୁହା ଯାଏ | 

  

ଗୁେୁ ରଯାଉ ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ରଦଇଛନ୍ତ ିରସଇଥିରେ ରଯାଉ ସ୍ୱେୂପ କୁହା ଯାଇଛ,ି ରଯ ଆପଣ ଅମକ ନଁାରେ ଜଣା ଯାଉ | ରଯଇମିେ ିଆପଣ 

ମାନ ିନୟିନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣ ଅମିୟା ମଞ୍ଜେୀ ଅେନ୍ତ.ି.ହଁ, ଆପଣଙ୍କେ ସ୍ୱଭାଵ ସମାଧୀୋ କମିବା ଧୀୋମଧ୍ୟା, େ ଏଇୋ ଆପଣଙ୍କେ ସନାେନ 

ସ୍ୱଭାଵ | ଆପଣଙ୍କେ ଏହନିାଁ, ଆପଣ ଏଇଠ ିେୁହନ୍ତ,ି ଆପଣଙ୍କେ ଏହରିସବା, ରେରବ ଆପଣଙୁ୍କ ନଜି ଗେୁୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ 

େନି୍ତନ କେବିାକୁ ରହାଇବ | ଏହ ିଯଥାବଧିି େନି୍ତନକୁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି କୁହା ଯାଏ | ଏହ ିେ ଆେମ୍ଭେ କଥା | ଅେଚନା ରକରବ କେବିାେ ଅଛ?ି 

ପ୍ରେଦିନି, ପ୍ରେଦିନି କେବିାେ ଅଛ ି | ଆଉ ପ୍ରେଦିନି ଅେଚନା କେବିା ପବୁଚୁ େୁ କଣ? ଭୁେଶୁଦ୍ଧ!ି ଆଉ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିବାସ୍ତବରେ ରକଇମିେ ି ହୁଏ? 

ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହେ େନି୍ତନ କେକିନି ି| 

 

ଯାହାଙୁ୍କ ଗେୁୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁରହ, ଯାହାଙୁ୍କ ରକବଳ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଛ,ି େ ଏକଦୃଷି୍ଟରକାଣେୁ େ ରସଇ ମାରନ ବ ି...ୋଙ୍କେ ବ ି 

ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି ରହାଇଛ ି | ରକଇମିେ?ି ରକଇମିେ ି ରହଇେ?ି 'ବଦିମରହ' | 'ବଦିମରହ' ମାରନ- ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି 'ବଶି୍ଵମ୍ଭୋୟ ଧୀମହୀ', ପ୍ରଥରମ 

ଵଦିମରହ ମାରନ ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି ରସଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କେୁଛ ିଆପଣଙ୍କେ ସନୁ୍ଦେେୂପେ | 'ବଶି୍ଵମ୍ଭୋୟ ଧୀମହୀ'- ଆପଣଙ୍କେ ଏହେୂିପେ ଧ୍ୟାନ 

କେୁଛ ି | ଯଦ ିମଁୁ ଧ୍ୟାନ ଧେଛି ିରେରବ ଆପଣ କଣ କୃପା କେନୁ୍ତ? କୃପା କେୀକନି ିଆପଣ ନଜି ରପ୍ରମମୟଭକି୍ତ ରମାରେ ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ | 

ୋହାରଲ କଣ ରହାଇଲା? 'ବଦିମରହ' ମାରନ ସମବନ୍ଧ, ଆଉ ରସ 'ଧୀମହୀ' ମାରନ ଅଭିଦୟ, 'ପ୍ରରୋଦୟାେ' ମାରନ ପ୍ରରୟାଜନ | ସମବନ୍ଧ, 

ଅଭିଦୟ ଆଉ ପ୍ରରୟାଜନ | ଏହେିନି ିଗାୟତ୍ରୀରେ ଆସ ିଯାନ୍ତ ି| ରଯରବ ଆମମାନଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ୋହାରଲ ମଁ ୁ 'ଜାଣିଛ'ି , ଏହା 
ନୁରହ ରଯ ମଁୁ ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରେ ପାଠ କେୁଛ ି| ନାଇଁ, ନାଇଁ! ପାଠ କେରିଲ କଛି ିବ ି ରହାଇବ ନାହିଁ!  
 

ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲଭାବରେ ଭୁଝକିନି ିୋେ ମାନସକିେୂପରେ ଉଚ୍ଚାେଣ କେବିା ଦେକାେ | ବାେଚା ବୁଝବିାରେ ଆସୁଛ ିେ? ମଁ ୁଜାରଣ, ମଁ ୁ
ଜାରଣ ରଯ ଆପଣ କଏି! 'ତ୍ରଭିଗଂଭାଙ୍ଗୀମେୂପଂ' - ଭାଳଭାବରେ ଜାଣିଛ ିଆପଣଙୁ୍କ | ଆପଣ େ 'କୃଷ୍ଣାୟ, ରଗାବନି୍ଦାୟ, ରଗାପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ' 

ଅେନ୍ତ ି | ଭଲଭାବରେ ଏହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାହା କେଛି ି | ଏହାଙ୍କେ ରସବାରେ ନୟୁିକ୍ତ ରହାଇଛ ି | ପ୍ରଥରମ ସମବନ୍ଧ ରହାଇବ ନା? ଏଇୟା ପରେ ହ ିେ 

ରସବାରେ ନୟୁିକ୍ତ ରହାଇବ! ଅନୟଥା ରସବାରେ ରକଇମିେ ିନୟୁିକ୍ତ ରହାଇବ? ଏରବ ବଲି ରଗେସ ପାଖ୍କୁ ୋଲି ଯାଆନୁ୍ତ ଆଉ କୁହନୁ୍ତ- ମଁ ୁ
ଆପଣଙ୍କେ ରସବାରେ ନୟୁିକ୍ତ ରହାଇ ଯାଇଛ ି| ଆପଣ କଏି? ଜଣା ନାହିଁ | ଆଛା, ରସବାରେ ରକଇମିେ ିନୟୁିକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତ?ି ଏହେି ରକବଳ 

ଶବ୍ଦମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାେଣ କେୁଛନ୍ତ ିନା? They are just words...ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ | ରସ େ ଠକି ଅଛ,ି ପେନୁ୍ତ ରକାଉ ପ୍ରକାେେ 

ରସବା ଯାେୁଛ? ରସ େ ରମାରେ ବ ି ଜଣା ନାହିଁ- ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ! ନା, ଏହହିରେ କୃଷ୍ଣ ଠକିଭାବରେ ସହାୟୋ କେ ିପାେବି ନାହିଁ - 
ନଷି୍ଫଳ | ଏଇଥି ପାଇଁ ଗେୁୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହେ େନି୍ତନ ଅନବିାଯଚୟ! 
 

େୂପ ରଗାରସଇଁ ନଜି ଗ୍ରଂଥ 'ସୂତ୍ର-ଉପାସନା-ରବୈଷ୍ଣବ-ପୂଜାବଧିି' ରେ ରଲଖ୍ଛୁନ୍ତ ି: 

 

 

ପ୍ରଥେତଃ ରାଧାକୃଷ୍ଣସ୍ମରଣାଂ |  
ଆସମନାପରି ଉପବଷି୍ୟ ସଦି୍ଧମଦହ ଭାବୟତ || (  ସୂେ-ଉପାସନା-ମବୈଷ୍ଣବ-ପୂଜାବଧିି ଗ୍ରଂଥ ୧ ) 

 

  

 



 

ସବଚପ୍ରଥରମ କଣ କେବିାେ ଅଛ?ି ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ସ୍ମେଣ | ପୁଣ?ି 'ଆସରନାପେ ିଉପବଷିୟ ସଦି୍ଧରଦହ ଭାବୟେ'- ଆସନ ଉପରେ ବସକିନି ି

କଣ କେନୁ୍ତ? ସଦି୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେନୁ୍ତ! ଗୁେୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେନୁ୍ତ | ଏହା କୁହା ଯାଇନ ି ରଯ କେ ି ନଅିନୁ୍ତ 

ନା...ପିିଜ଼..ଆରଦଶ ଦୟିା ଯାଇଛ ି- କେନୁ୍ତ | ୋହାରଲ ହ ିଉପାସନା ଠକି ଭାବରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ପାେବି - ଯଥାବଧିି | ରକରେ ମହତ୍ଵପଣୁଚ 
ଏହକିଥା!  
 

ଏହ ିକାେଣେୁ ଅରନକଜନ ଭାବନ୍ତ ିରଯ ଏହେି ବହୁେ ଉଚ୍ଚ ରକାେେି ଭକି୍ତ ଅରେ - ଏହା େ ନ ଜଣା ରକରବ ରହାଇ ପାେବି | ଆରେ! ଏହେି 

ଆେମ୍ଭ- ସଦି୍ଧରଦହ ! ରସ କୁହନ୍ତ ିରକାରଡଇବଷଚ ଉପୋନ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହ ବଷିୟରେ େେଚା କେବିା | ରକାରଡଇବଷଚ ପରେ ନୁରହ ଁଆମକୁ େ 

ରକାରଡଇ ଦନି ପବୁଚୁ େୁ ଦେକାେ! କଏି ରଦଖିଛ ିରକାରଡ଼ଇବଷଚେ କଣ କ୍ରମ? କାହିଁକ?ି ଅେଚନା କେବିା ପାଇଁ? ଦୀକ୍ଷା ଉପୋନ୍ତ କଣ ଅେଚନା 
ଅଭାବରେ କଛି ିରହାଇବ ନାହିଁ? ଅେଚନା ସଦି୍ଧରଦହେ େନି୍ତନ ବନିା ସଠକି ଭାବରେ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ | ୋହାରଲ ସଦି୍ଧରଦହ ରକରବ 

ଦେକାେ? ଏରବ ହିଁ, େୁେନ୍ତ! ଆମମାନଙୁ୍କ କାନ୍ଦବିା, ଯାଛବିା ଦେକାେ - ରମାରେ ରମାେ ନଜି ସନାେନ ସଦି୍ଧରଦହ ଦେକାେ! ଏହେି ରକବଳ 

ମଞ୍ଜେଭିାବେ ପେମ୍ପୋରେ ଅରେ | ସଦି୍ଧ ିପବୂଚେୁ, ସଦି୍ଧ ିପାଇରବ ପବୂଚେୁ ହ ିନଜି ସଦି୍ଧସ୍ୱେୂପ ବଷିୟରେ ସବୁ କଛି ିଜଣା ପଡ ିଯାଏ | ମାତ୍ର 

ମଞ୍ଜେୀସ୍ୱେୂପ ସାଧନାରେ | 

 

ଏରବ ପ୍ରଶନ ଏଇୟା ରଯ ଆମମାନଙ୍କ ସଦି୍ଧ ିସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାୋ ମିଳବି...ରେରବ ରଯାଉ ମାରନ ଅନୟ େସେ ଉପାସନା କେୁଛନ୍ତ ିୋଙୁ୍କ ସଦି୍ଧ ି

ମିଳବି ନାହିଁ? ପଣୁ ି ୋଙ୍କେ ସଦି୍ଧ ି ରକଇମିେ ି ରହାଇବ? ରଯମିେ,ି ରଯ ସାଖ୍ୟଭାବରେ ଅଛନ୍ତ ି ଅଥବା ରଗାପୀଭାବ...କମିବା ନମିବାକଚ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅେନ୍ତ.ି..ନମିବାକଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରଗାପୀଭାବ ଅରେ ...େ ରସମାନଙୁ୍କ ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ମରିଳ ନାହିଁ, େ ୋଙ୍କେ ସଦି୍ଧ ି ରକମିେ ି

ସମ୍ଭବ? କଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କେରିଦରବ? 

 

ରକବଳ ମଞ୍ଜେୀଭାବରେ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିା ପେମ୍ପୋ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାପିେ ରହାଇଛ-ି ରଯ ଏଇଠ ିସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀେ ଆବଶୟକୋ ପରଡ ଆଉ ସଦି୍ଧରଦହେ 

େନି୍ତନ କୋ ଯାଏ | ଏରବ ଆମମାନଙୁ୍କ ମଞ୍ଜେୀଭାବେ ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ, ନବଦ୍ୱୀପେ ନୁରହ | ନବଦ୍ୱୀପରେ କଣ ରହାଇବ? ମନ୍ତ୍ର 

ପ୍ରକାଶ କେରିବ! ରସଇ ପ୍ରକାରେ ଅନୟେସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କଛି ିପ୍ରକେ କେନ୍ତ ି | ପେନୁ୍ତ ନବଦ୍ୱୀପରେ ବ ି  ଆମକୁ କଣ େନି୍ତନ 

କେବିାେ ଅଛ?ି ରଯ ମୁ ରଗାେଏି ବାେବଷଚୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଳକ ଅରେ, ରସବକ ଅରେ, କରିଶାେ ଅରେ- କରିଶାେ ରକବଳ ରଦଖ୍ା ରଦରଲ କନୁି୍ତ 

ବାେବଷଚୀୟ ଅରେ | ଏହସିବୁ ମଳୂେ କଥା | େନକି ଭାବନୁ୍ତ, ଏହସିବୁ Basics ଅରେ, Bare Basics, ହ ଁକ ିନା? ଆଉ ଯାହାେ 

ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ରହାଇ ନାହିଁ, ରସ େ କଛି ିଅପଚଣ କେବିା ପାଇଁ ବ ି ରଯାଗୟ ନୁରହ! ଯାହାଙ୍କେ ପେବିାେରେ ରଗାେଏି ଜନେ ବ ି ଦୀକ୍ଷା ରହାଇଛ ି

ନାହିଁ, ରସ ଗୃହରେ ଭଗବାନଙୁ୍କ କଛି ିଅପଚଣ କେବିା ଉେେି ନୁରହ ଁ| େ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସଦି୍ଧରଦହେ ଅେ ିଆବଶୟକୋ ଅରେ! 

ରେରବ ଯାଇକନି ିଭକି୍ତ ସେୁାେୁେୂପ ରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ପାେବି! ନରୋତ୍ତମଦାସ ଠାକୁେ କୁହନ୍ତ:ି 

 

ହର ିହରି କ ିମୋର କେକଗତ ିେନ୍ଦ | 

ବ୍ରମଜ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଦ ନ ଭଜନୁି ତଳି ଆଧ, ନା ବୁଝନୁି ରାମଗର ସେବନ୍ଧ || (ପ୍ରାଥକନା ୨) 

 

ରମାେ କମଚେ ଗେ ିରକରେ ମନ୍ଦ, ରକରେ ଶଃରନଇ ଅରେ! ରମାରେ ରମାେ ୋରଗେସମବନ୍ଧ ବଷିୟରେ କଛି ିଜଣା ନୁରହ | ମଁ ୁନାଁ ରନଉଛ,ି 

କନୁି୍ତ ରମାରେ ରମାେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମବନ୍ଧ ବଷିୟରେ କଛି ିଜଣା ନାହିଁ | ଭାବନୁ୍ତ! ମଁୁ କାହାକୁ େ ଡାକୁଛ ିକନୁି୍ତ ଜାଣ ିନାହିଁ କାହାକୁ! 

ୋତ୍ରଦିନି ୋକୁ ଡାକୁଛ,ି ରକରେ ବଷଚେୁ morning programme କେୁଛନ୍ତ-ି ସାେବଷଚ ରହାଇ ଗଲାଣି ! କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତ ିଜଣା ନାହିଁ! 



 

"ମଁ ୁଏରବ morning programme ଦୃଢ଼ କେୁଛ!ି" ଆରେ କାହାକୁ ଡାକୁଛ? "ରସ ସବୁ ଠକି ସମୟ ଆସରିଲ ଗୁେୁ କହରିବ କାହାକୁ 

ଡାକୁଛ!" କଣ କହୁଛ ଭ୍ରାୋ?  ଆପଣଙ୍କେ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିରହାଇଛ ିନାହିଁ ରସଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁେଭଳ ିକଥା କହୁଛନ୍ତ!ି ରଯରବ ଭୁେ େଡ ିଯାଏ 

ରେରବ ବୟକି୍ତ ସାମାନୟ ଭାବରେ କଥା କହ ିପାରେ ନାହିଁ! ଏହକିଥା ରସଇ ପେ ି | "ସ୍ୱୟଂ ଜଣା ୋଲି ଯିବ!" କଣ ଜଣା ୋଲି ଯିବ? ସ୍ୱୟଂ 
କଣ ଜଣା ୋଲି ଯିବ? 

 

ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ସାଧନାରେ ବ ିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ରହାଇ ଥାଏ | ଯଦ ିଆରମ ସଖ୍ା ଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ ଆେୁେ େ ରସଇ ସାଧନାରେ ବ ିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ରହାଇ 

ଥାଏ | ରସଇମିେ ିଯଦ ିଆରମ ରଗାପୀ ରହାଇବାେ କାମନା େଖ୍ଛୁନ୍ତ ିେ ୋରଧରେ ବ ିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଅେନ୍ତ ି| ମଞ୍ଜେଭିାବରେ ବ ିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର | ଯାହା 
ବନବିାେ ଇଛା, ରଯଉଁ ସମବନ୍ଧ ଗଢବିାେ ଇଛା, ରସଇମିେ ିଗୁେୁଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କେନୁ୍ତ | ରସଇ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କେନୁ୍ତ ଆଉ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି

କେୀକନି ିଅେଚନା ପ୍ରାେମ୍ଭ କେନୁ୍ତ | ଆଉ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିପରେ ହ ିଜପ ଆେମ୍ଭ କେନୁ୍ତ ନହରଲ ସଠକିେୂପରେ ଜପ ରକଇମିେ ିକେ ିପାେରିବ? 

ଆପଣ ଜପ କେୁଛନ୍ତ-ି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ..ରହ ପ୍ରଭୁ! ରମାରେ ନଜି ରସବାରେ ନଗାଆନୁ୍ତ...ଭଗବାନ ପ୍ରଶନ କେନ୍ତ ି - େରମ କଏି, ମଁ ୁ
କଏି? କଛି ିବ ି ଜଣା ନାହିଁ ବାସ ରମାରେ ରସବାରେ ନାଗାଓ! ରସବା ରକଇମିେ ିକେ ିପାେରିବ? ଏରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଏହଜିନିସ!  
 

ଏଇଥି ପାଇଁ କୁହା ଯାଇଛ ି - "ଆଦକିଃ" - ଯାହା କଛି ି ବ ି  ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ି ବନିା କେରିବ ରସ ସବୁ ନଷି୍ଫଳ ରହାଇ ଯିବ | ଯାହା କଛି ି ବ ି 

କେରିବ...ଆପଣ ଯାହା କଛି ିବ ି କେନୁ୍ତ - ଜପ, ଅେଚନ, ଗାୟତ୍ରୀ - ସବୁ କଛି ିଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେୀକନି ିକେନୁ୍ତ | ଏଇମିେ ିଭାବନୁ୍ତ ନାହିଁ ରଯ 'ମଁ'ୁ 
ଗାୟତ୍ରୀ କେୁଛ-ି େେୁଣ ଗପୁ୍ତା କମିବା େେୁଣ ଆନନ୍ଦ | 'ମଁ'ୁ ଗାୟତ୍ରୀ କେୁଛ!ି ଆରେ! େେୁଣ ଆନନ୍ଦକୁ କଛି ିବ ି ଗାୟତ୍ରୀ କେବିାେ ଆବଶୟକୋ 
ନାହିଁ | ରସ େ ରଭୌେକି ବୟକି୍ତ | ଏହଜିନିସ େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି! ଭଗବାନଙ୍କେ ରସବା କଏି କେରିବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ବୟକି୍ତ କେରିବ! ରକଇମିେ?ି ମନ୍ତ୍ର 

ମାଧ୍ୟମରେ! ରସରେରବରଳ ରସବା ହୁଏ ରଯରେରବରଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ବୟକି୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଭଗବାନଙ୍କେ ଉପାସନା କରେ | ଭୁେେ ଶୁଦ୍ଧକିେଣ 

ରହାଇ ଗଲା େ ମଁ ୁବ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ବୟକି୍ତ ରହାଇ ଗଲି | ଆଉ ଯଦ ିମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ରହାଇ ସାେଛି ିୋହାରଲ ଆପଣଙ୍କେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆେମ୍ଭ 

ରହାଇ ସାେଛି ି| େ ଆପଣ ରଯରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହାଇରବ ରସରେ ପେମିାଣରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ରହାଇ ପାେରିବ | ଯାହାଙୁ୍କ ବ ି ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ 

ରହାଇ ସାେଛି,ି ୋଙ୍କେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିେଣ କଛି ି ପେମିାଣରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ସାେଛି ି | ଆଉ ରଯରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହାଇରବ ରସରେ ମାତ୍ରାରେ 

ଆପଣଙ୍କେ ଶେୀେ ବ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ରହାଇ ଯିରବ | ରଯାଉମାରନ 'ଭାବେ' ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତ ି, ୋଙ୍କେ େତି୍ତ, ମନ - ସବୁ କଛି ିେନିମୟ ରହାଉ 

ଯିବ | ଦୃଷ୍ଟିରେ େ ସବୁ କଛି ିରକବଳ ଶେୀେ ଭଳଆି ରଦଖ୍ା ଯାଏ, କନୁି୍ତ ସବୁ କଛି ିଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ରହାଇ ଯାଏ | ଆମେ ଗେୁୁ ମହାୋଜ ରକଉ ଁ

ଦୃଷି୍ଟେୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଲାଗୁଛନ୍ତ?ି ରଫାରୋରେ ରଦଖ୍ନୁ୍ତ! କନୁି୍ତ ପଣୂଚେୂରପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି! ରସଇ ପ୍ରକାେରେ ଭଗବାନଙ୍କେ ରଯ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ ରହାଇ 

ଥାଆନ୍ତ,ି ରଯ ଭାବେ ସ୍ଥେରେ ଅଛନ୍ତ,ି ରସଇ ମାରନ ପଣୁଚେନିମୟ ହୁଅନ୍ତ ି | ପେନୁ୍ତ େତି୍ତ,ମନ, ରଦହ ରଦଖ୍ା ଯାଏନା | ଆଉ ରଯାଉ ମାରନ 

ରପ୍ରମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତ,ି ୋଙ୍କେ ଏହରିଦହ ବ ି ପେୂା େନିମୟ ରହାଇ ଯାଏ |  

 

ୋହାରଲ 'ୋରଗେସମବନ୍ଧ'- ଏହା ଦିବପ୍ରକାରେ ବୁଝା ଯାଏ | ପ୍ରଥରମ େ ୋଧାୋଣୀ, ଲଲିୋଦ ିସଖି, େୂପମଞ୍ଜେୀ..ଏହାଙ୍କେ କଣ ସମବନ୍ଧ 

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ରକଇମିେଆି ସମ୍ପକଚ ଅରେ? େୂପ-େେଙି୍କେ, ଲଳେିା-ବଶିାଖ୍ାଙ୍କେ, ଆଂକେ ସମବନ୍ଧ ରକଇମିେଆି? 'ୋରଗେସମବନ୍ଧ' | 

ଆଉ େତ୍ପଶ୍ଚାେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ୋଧାୋଣୀ, େୂପ-ୋେ-ିଆଦ ିମଞ୍ଜେୀଙ୍କେ ସାଙ୍ଗରେ ରକଉଁ ପ୍ରକାେେ ସମବନ୍ଧ? ଏଇୋ ଜାଣିବା ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ହିଁ 
ଅେ ିଆବଶୟକ | ନହରଲ େୂପମଞ୍ଜେୀଙୁ୍କ ରକଇମିେ ିଡାକବିା? ରଯଇମିେ ି ରସ ଭଜନ ଅଛ ିନା- 'ଶ୍ରୀେୂପମଞ୍ଜେୀପଦ' ? ଏହଭିଜନ େ 

ହୃଦୟେୁ ଗାଈ ପାେବିା ନାହିଁ, କହ ିପାେବିା ନାହିଁ ରଯରବ ପଯଚନ୍ତ ଆରମ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେନ୍ତ ିନାହିଁ ! ଯଦ ିମଁୁ ମଞ୍ଜେୀ ନୁରହଁ ୋହାରଲ ମଁ ୁ
େୂପମଞ୍ଜେୀଙ୍କେ କଣ କେବି?ି କୁହନୁ୍ତ? ପ୍ରଥରମ ରମାରେ ହିଁ ମଞ୍ଜେୀ ରହାଇବକୁ ପଡବି | ୋହାରଲ ହ ିେ ୋଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଚନା କେବି-ି େୁଦନ... !  

 



 

ଆମେ ଜପ ରକଇମିେ ିେୁଦନରବଲାରେ ପେବିେେି ରହାଇବ?  କାହାପାଇଁ କାନ୍ଦବିା ଆରମ? ମାନ ିନୟିନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ନକୁିଞ୍ଜକୁ 

ଆରଲାକେି କେବିାେ ଅରେ | କୁଞ୍ଜ ବ ିେରେ ଆରଲାକେ ସଜ୍ଜାନମିଚାଣ ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ଅରେ | େ ଆପଣ ରଯରବ ପ୍ରାଥଚନା କେରିବ ରଯ 

ରମାରେ ନଜି ରସବାରେ ନଗାଆନୁ୍ତ..ଆପଣ କୁଞ୍ଜରେ ଲୀଳା କେରିବ, େ ୋକୁ ଆରଲାକେି କଏି କେବି? ମଁୁ କେବି!ି ରମାରେ ରସବାରେ 

ନଗାଆନୁ୍ତ! ରମାରେ ରସବାରେ ନଗାଆନୁ୍ତ! ଯଦ ିକାହାେ େନ୍ଦନ-ରସବା ଅରେ, ରସ କହବି - 'ଆପଣ ଏରବ ୋସବଳିାସ କେରିବ, େ 

ଆପଣଙୁ୍କ େନ୍ଦନ ଦେକାେ ରହାଇବ..ରସ କଏି କେବି? ମଁ ୁକେବି!ି େକିଏି େଲିବ,କନୁି୍ତ ରସବା େ ଦୟିନୁ୍ତ!' େ ଜପ କଲା ରବରଳ ଏହଆି 

ଭାବନୁ୍ତ | ରେରବ ହିଁ ହୃଦୟେୁ ଜପ ରହାଇ ପାେବି | ରମାେ ଗେୁୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହରେ ରମାେ ପ୍ରକୃେ ିକଣ? ଏଇୟା ଆମକୁ ଜଣା ରହାଇବ 

ଦେକାେ | ରଯଇମିେ ିଆପଣ ଗ୍ରଂଥରେ ପଢୁଥିରବ ରଯ ବହୁେଠାରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ମଞ୍ଜେୀମାରନ କୁଞ୍ଜେୁ ରବାହୂକୁ ଫଂପାଡ ି ଦୟିନ୍ତ ି| ସମସ୍ତ 

ମଞ୍ଜେୀମାରନ ବାହାେ କେନ୍ତ ିନାହିଁ | କଏି କଏି େ ସ୍ୱଭାବେୁ ହ ିପ୍ରଖ୍ୋ ହୁଅନ୍ତ-ି ରକ୍ରାଧୀ, ଉଗ୍ରା ମଞ୍ଜେୀମାରନ | କଏି େ ଅେ ିରକାମଳ 

ସ୍ୱଭାବେ ହୁଅନ୍ତ-ି ଅେ ିମୃଦୁ | ଆଉ କଏି କଏି ମଧ୍ୟା- ନ ଅେ ିମଧୁେ, ନ ଅେ ିରକ୍ରାଧୀ, କନୁି୍ତ ରକରବ ରକରବ ଅେୟାଧିକ ରକ୍ରାଧୀ | େ ଆମକୁ 

ନଜିସ୍ୱଭାଵ ବଷିୟରେ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ | ଏହଜିନିସ ଗେୁୁ ଦୟିନ୍ତ ି- ନଜି େନି୍ତନେୁ ଆପଣ ଏକାଦଶଭାବ ଦୟିନ୍ତ ି | ଏହକିଥା େ ଜପ 

ପୂବଚେୁ ହ ିଅେ ିଆବଶୟକ! ଅେଚନା ଆଉେ ଗାୟତ୍ରୀ ପବୂଚେୁ ବ ି ! ଯଦ ିଆରମ ଏହା କେୁ ନାହାନ୍ତ ିଏବଂ ବଷଚ-ବଷଚ ଧେ ିମାଳା ଧେୁଛନ୍ତ,ି େ 

ଆରମ ସଂଶୟ େହେି ରହାଈକନି ିନଜିକୁ ଭୁେ ମାନ ିପାେବିା! ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେନ୍ତ ିନାହିଁ େ ଭୁେ ହିଁ ଅେନ୍ତ!ି ପାଗଳପନ୍ତେି ଭୁେ େଡଛି ି| 

 

'ୋରଗେସମବନ୍ଧ' ଜାଣବିାେ ଇଛା ନାହିଁ, ବାସ ଏହହିାଡ଼-ମାଂସେ ପୁେଳାେ..ଏଇ େନି-ିୋେ-ିପାଞ୍ଚ-ସାେୋ ରଲାକଙ୍କେ ନକିେରେ େୁହନ୍ତ.ି.େ 

ଆଂକରେ ହିଁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ! େ ଆରମ ବକିାଶ ରକଇମିେ ି କେ ି ପାେବିା ? ଭୁେଶୁଦ୍ଧ!ି ଏହରିଯାଉ ଭୁେ େଡଛି ି ନା- ଏହାେ ଶୁଦ୍ଧକିେଣ | 

ଏହପିଞ୍ଚମହାଭୁେଙ୍କେ ଶୁଦ୍ଧ ି ଅେ ିଆବଶୟକ | ଯାହା ରସ୍ୱପାନ କୁହା ଯାଏ - ଆରଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପଣୁି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ପୁଣ ି ଭଜନକ୍ରୟିା, ଏହା 
ପରେ..ପ୍ରଥରମ ଭଜନକ୍ରିୟା ପରେ ଅନଥଚ-ନବୃିତ୍ତ ି , ପଣୁି େୁେ,ି ଆସକି୍ତ, ଭାବ, ରପ୍ରମ! ଠକି ଅଛ?ି ଯଦ ିକଏି କରହ ରଯ ଭାବେ ସ୍ଥରେ 

ଯାଇକନି ିହ ିମଞ୍ଜେୀଙ୍କେ ନାଁ ରନଇବ...ଆରେ! ଭାବେ ସ୍ଥେ ପହଁୁେରିବ ରକଇମିେ?ି େ ପବୁଚୁ େୁ ହ ିେୁେ ିରହାଇବା ଦେକାେ | ରକାଉ ଜନିସେ 

ରହାଇବ? ଭଗବାନରେ ଆଉ ନଜିରେ...ନଜି ସ୍ୱେୂପ ଆଡୁକୁ େୁେ ିଜାଗୃେ ରହଊଛ ିେ ଆସକି୍ତ କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 

ନଜିସ୍ୱେୂପରେ ଆସକି୍ତ, ଏରବ ୋକୁ ଛାଡ ିପାେବିା ନାହିଁ! େୁେ,ି ଆସକି୍ତ, ସ୍ଥାୟୀଭାବ ଆଉ ପଣୁ-ି ରପ୍ରମ! ଅନୟଥା େୁେେି ପ୍ରାେମ୍ଭ ରହାଇବ 

ନାହିଁ | ଭଜନକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧେି ଆବଶୟକୋ ଅଛ ି| ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେ ିରଯରବ ଭଜନ କେରିବ, ଭକି୍ତ କେରିବ, ସାଧନା କେରିବ, ରେରବ ହିଁ 
କାମ-ବାସ୍ନାେ ନାଶ ରହାଇବ | ଏହା ନୁରହଁ ରଯ କାମନା-ବାସ୍ନା ଯିବା ପରେ ୋଧାଙ୍କେ ନାଁ ରନଇରବ! ନାଇଁ,ନାଇଁ! 

 

ରଯରବ ପଯଚନ୍ତ ଆମେ କଛି ିମାନୟୋ ହୁଏ ନାହିଁ, ରସପଯଚନ୍ତ କଣ ଆରମ ରଭୌେକି ଜୀବନରେ ବ ି କଛି ିକେବିାରେ ସମଥଚ ଅେନ୍ତ?ି ଆପଣ 

ପୁଣଚେୂପରେ ମାନନ୍ତ ିରଯ ଆପଣ ବକିାସ ଅେନ୍ତ,ି ରସଇ ଲାଗି େ ପ୍ରେଦିନି କୋଳ-ବାଗ ଯାଆନ୍ତ ି| ଆଉ ପଣୁଚେୂପରେ ମାନୁଛ ରଯ କାହାେ ମଁ ୁ
ପେ,ି କାହାେ ପୁତ୍ର..ପୁଣଚମାନୟୋ ଅରେ | ରେରବ ହ ିେ ରଭୌେକି ଜଗେରେ କଛି ିକାଯଚୟ କେୁଛନ୍ତ ି| ମାନନ୍ତ ିନା? ନହରଲ କ୍ରିୟା ରକଇମେ ି

ସାଧିରବ? ମାନ ିନୟିନୁ୍ତ ମଁ ୁପାଗଳ ଅରେ, ମଁ ୁନଜିକୁ କଛି ିମାରନ ନାହିଁ, ରେରବ କାଯଚୟ ରକଇମେ ିକେବି?ି େ କଛି ିକାଯଚୟ କେବିା ପାଇଁ 

ରଗାେଏି ବଶି୍ଵାସ ରହାଇବ ଜେୂେୀ | େ ଏହମିାୟେ ଏହରିଲାକ ଗଢ଼ଛିନ୍ତ-ି ମଁୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମଁୁ ମା, ମଁ ୁଝଅି | ଏହ ିଲାଗି େ କାଯଚୟ ରହଉଛ ି| ମାନୟୋ 
ବନିା ରଭୌେକି ଜଗେରେ କଛି ିକାଯଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ, େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜଗେରେ ରକଇମେି ିରହାଇବ? ମଁୁ କଏି, ଭଗବାନ କଏି | ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ଦୃଢ଼ 

ଧାେଣା ରହାଇବା ଦେକାେ ରଯ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କେ ମଁ ୁପୂଜା କେୁଛ,ି ରସ କଏି | ଏହା ରକବଳ ମହଳିାମାନଙ୍କ ଭାବବିା ବଷିୟ ନୁରହ 

ଅପିେୁ ପେୁୁଷମାରନ ବ ି  ଏହା ଉପରେ ବେିାେ କେନୁ୍ତ ରଯ ମଁ ୁ କାହାେ ଉପାସନା କେୁଛ ି | ସ୍ତ୍ରୀଭାବରେ ହ ି େନି୍ତନ କେବିାେ ଅଛ ି | 

ରଗାପୀଭାବରେ! 

 



 

ଅମତଵ ମଗାପୀଭାବ କରି ଅଂଗୀକାର | 

ସଦି୍ଧ ମଦମହ େନି୍ତ ିକର ିତାହାଇ ମସବନ | 

ରାେଦିମିନ େନି୍ତ ିକରି ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ବହିାର ||  

ସଖି ଭାମବ ପାଏ ରାଧା-କୃମଷ୍ଣର େରଣ || ( ମେୈତନୟ-େରତିାେୃତ େଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮,୨୨୯) 

 

ଏଇଥି ପାଇଁ ରଗାପୀ ଭାବକୁ ଅଙି୍ଗକାେ କେନୁ୍ତ | ରକରବ? ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ! 'ୋତ୍ରଦିରିନ େନି୍ତ ିକେ ିୋଧା-କୃଷ୍ଣେ ବହିାେ ', ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କେ େନି୍ତନ 

କେନୁ୍ତ...ରକଇମିେ?ି 

 

େମନ ନଜି ସଦି୍ଧମଦହ କରିଆ ଭାଵନ | 

ରାେଦିମିନ କମର ବ୍ରମଜ କୃମଷ୍ଣର ମସବନ || ( ମେୈତନୟ-େରିତାେୃତ େଧ୍ୟଲୀଳା ୨୨.୧୫୭) 

 

ମନେୁ େନି୍ତନ କେନୁ୍ତ | ରକଇମିେ?ି 'ମରନ ନଜି ସଦି୍ଧରଦହ ‘ | ଏହା କୁହ ଯାଇନ ିରଯ ନଜିକୁ ମଞ୍ଜେୀ ମାନ ିନୟିନୁ୍ତ ରକବଳ, ନା! ନଜି ମାରନ 

ନଜିେ ସଦି୍ଧରଦହ | ନଜିେ ରକଉ ଁ? ଯାହା ଗେୁୁ ପ୍ରଦତ୍ତ | ଏଇୟା ଏକାଦଶଭାବ, ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ | 'ମରନ ନଜି ସଦି୍ଧରଦହ କେଆି ଭାଵନ', ଏହ ି

ଭାବନାରେ ୋତ୍ର-ିଦନି େନି୍ତନ କେବିାେ ଅଛ ି | ଅଷ୍ଟକାଳୀୟଲୀଳାେ େନି୍ତନ କେବିା ଦେକାେ | ଆପଣ କୁହନ୍ତ ିଯଦ ିଆରମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ 

involved ରହାଇ ନାହାନ୍ତ,ି କଣ ଆରମ ୋଙ୍କେ କାହାଣୀେ ସ୍ମେଣ କେ ିପାେବିା? କାହାଣୀେନି୍ତନ ଛାଡ଼ନୁ୍ତ, କାହାେ କଥା ବ ି ଭାବ ିପାେବିା 
ଯଦ ିଆପଣ ୋସାଙ୍ଗରେ involved ନୁହନ୍ତ?ି େ ଆମକୁ ଆମେ ସଦି୍ଧରଦହ ରକରବଠୁଁ ଦେକାେ? ସଦି୍ଧସ୍ୱେୂପ, କୁହନୁ୍ତ? ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ | 

'ୋତ୍ରଦିରିନ େନି୍ତ ିକେ ିୋଧା-କୃଷ୍ଣେ ବହିାେ'..ରକଇମିେ ିକେବିା ଭାଇ ଆଉ କାହିଁକ ିକେବିା? କାହିଁକ ିଭାଇ, ରମାରେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ? 

ହଁ ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ଅଛ,ି ରସବା କେନୁ୍ତ, ମାନସକି ରସବା କେନୁ୍ତ | 

 

ଆଠ ପ୍ରକାେେ ମୂେ ିହୁଅନ୍ତ,ିୋଧରେ ରଗାରେଇ ପ୍ରକାେ ବଗି୍ରହ ଅରେ | ଆଠପ୍ରକାେ ମୂେରିେ ମନମୟୀ ମେୂ ିବ ି ଆରସ | ଶି୍ରମେଭାଗବେେ 

ଏଗାେହ ସ୍କଂଦରେ ଜୁହା ଯାଇଛ ି ରଯ ଆଠ ପ୍ରକାେେ ମୂେ ି ହୁଅନ୍ତ,ି ଆଉ ୋରଧରେ ମନମୟୀ ମୂେ ି ବ ି  ଅରେ, ଆଉ ଆମକୁ 

ଶୟାମସୁନ୍ଦେଙ୍କେ ଏଇମିେୟିା ମୂେେି ନମିଚାଣ କେବିାେ ଅଛ ିରଯ ୋଧାୋଣୀ ପାଇଁ କାନୁ୍ଦଛନ୍ତ ି- 'ୋଧିରକ! େୁମ ିକାହିଁକ ିଆସ ନାରହା? କାହିଁକ ି

ରସ ଆସନୁାହାନ୍ତ?ି ରମାଠାେୁ େୁଷ୍ଟ ରହାଇ ଯାଇଛନ୍ତ ିକ?ି' ଆଉ ମଁ ୁୋଙ୍କସାଙ୍ଗରେ ଛଡିା ରହାଇଛ ିଆଉ କହୁଛ-ି 'ରହ ଶୟାମସୁନ୍ଦେ! ଆପଣ 

େନି୍ତା କେନୁ୍ତ ନାହିଁ! ମଁ ୁଆପଣଙୁ୍କ ୋଧାୋଣୀଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ରନଇକନି ି ଯିବ!ି' ଏହ ିପ୍ରକାେରେ ଆରମ ମରନାମୟ ମୂେେି, ବାସ୍ନାମୟ ମୂେେି 

େନି୍ତନ କେନ୍ତ ି | ଆଉ ୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କେୁଛନ୍ତ?ି ରସବା! େନି୍ତନ କେୀକନି ିକଣ ଲାଭ? ଭକି୍ତ ରକଉଁ ଧାେୁେୁ ଉଦ୍ଭେ? ଭଜ ଧାେୁ | ଭଜ 

ମାରନ 'ରସବା' | େ ଆମକୁ େନି୍ତନ କେବିାେ ଅଛ.ି.ରସବାେ ଅଭିଳାଷକୁ େଖିକନି ି| ଆମକୁ ସେେ େନି୍ତନରେ ରସବା କେବିା ଦେକାେ | 

 

ଏରବ ପ୍ରଶନ ଏଇୟା ରଯ ୋଧା-କୃଷ୍ଣ ରକାଉଠ ିଅଛନ୍ତ ିଆଉ ମଁ ୁୋଙ୍କେ କଣ ରସବା କେ ିପାେବି ି | ରକବଳ ଏହପି୍ରଶନ ମହତ୍ତ୍ଵପଣୁଚ ଅରେ | 

ନଜିକୁ ସବଚଦା ଏହପି୍ରଶନ ପୋେନୁ୍ତ | ରକଉ ଁରବଳା ଏରବ? ୋତ୍ର ିଦଇିୋ | ରସ ରସାଇ ନାହାନ୍ତ.ି..େ ରକାଉଠ ିଥିରବ? ରଗାବନି୍ଦସ୍ଥଳୀରେ! ରସ 

ମଧୁପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ତ ି | ଠକି ଅଛ,ି ରମାେ ରସବା କଣ? ୋଲ, ମଁୁ ସୁଆଶେି ଶବଚେେ ରସବା କେବି ି | ଯଦ ିଏରବ ବଳିାସ ରହାଇ 

ସାେଛି ିେ ମଁ ୁ ରଗାରେଇ ନୂଆ ମାଳା ଗୁନ୍ଥ ିଦଏି! ରଯାଉ ରସବା ଦୟିା ଯାଇଛ ି ରସଥିରେ ମନନ କେନୁ୍ତ | ଲୀଳାେ େନି୍ତନ ଗୁେକିା ଆଉ 

ଭାବନାସାେସଂଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ େ ରହଉଁଛ ିହିଁ, ସାଥିରେ ନଜିରସବା େନି୍ତନ ବ ି କେନୁ୍ତ | 'ରସବା ସଦା କେଆି ଅଭିଳାଷ', ରସବାେ ଅଭିଲାଷା  
ସରଦବ େଖିବା ଦେକାେ | ଅକ୍ଷେମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାେଣେ ଅଭୟସ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ ନାହିଁ - ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ | ଏହଲିାଗି େ  ଥକ ିଯାଆନ୍ତ ିଜପ 



 

କେୀକନି ି | କନୁି୍ତ ରଯରବ ଲୀଳା-େନି୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ଜପ କେରିବ େ ଅରଢଇ-େନି ିମିଂେରିେ େସମୟ ଜପ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଏ | ରଗାେଏି 

ହୁଏ ଶୁଷ୍କଜପ, ବଲିକୁଲ ଆମେ ହୃଦୟ ପେ ି| ଆଉ ରଗାେଏି ରହାଏ େସମୟଜପ! 

 

କୃଷ୍ଣ େସସ୍ୱେୂପ ଭବନ୍ତ,ି ଏଇଥି ଲାଗି ୋଙ୍କେ ସବୁ ଜନିସ େସମୟ ରହାଇ ଥାଏ | ବାସ୍ତବରେ ଭକି୍ତେ ଆେମ୍ଭେୁ ହିଁ େସମୟ ଅରେ, 

ଆନନ୍ଦପେପିଣୂଚ ଅରେ, ଆେମ୍ଭେୁ ହ.ି..ଆମକୁ ଏହକିଥା ବେିତି୍ର ଦଶୁି ଥିବ | କନୁି୍ତ ଯଦ ିସହ ିଭାବରେ କେରିବ େ ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ ହିଁ ଭକି୍ତ 

େସମୟ ଲାଗିବ...ଯଦ ିବଧିିପୂବଚକ କେନ୍ତ ିେ | କଣ ଆଖ୍ ୁରକବଳ ଅନ୍ତରେ ମିଠା ଲାରଗ? ରସ ଆେମ୍ଭେୁ ମିଠା ଲାଗି ଥାଏ | ମିଶି୍ର ଅଛ,ି 

ରକାୖୈଠାେୁ ବ ି ଖ୍ାଆନୁ୍ତ, ମିଠା ହ ିଲାଗିବ | ଯଦ ିଆରମ ଠକି ଉପାୟରେ ଖ୍ାଇବା େ...ଯଦ ିକାଗଜରେ ବାନ୍ଧ ିରଦବା େ ପେୁା-ପେୁା ଶୁଷ୍କ ହିଁ 
ଲାଗିବ ନା? 

 

ଆରମ ଜପ ରକଇମିେ ି କେ ି ପାେବିା ଯଦ ି ଆମକୁ ଆମେ ସ୍ୱେୂପେ ଭାନ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ସ୍ୱେୂପେ ଭାନ ନାହିଁ? ଭାନ ମାରନ 

ଜାଗୃକ୍ତା,awareness. ଜାଗୃକ୍ତା ବ ି ନୁରହ,ଁ ସ୍ପଷ୍ଟୋ.. clarity! 'ରହ କୃଷ୍ଣ,ରମା ବନିା ଆପଣଙ୍କେ ରସବା ଅପୁଣଚ େହବି, େ ଦୟା କେୀକନି ି

ରମାରେ ନଜି ରସବାରେ ନଗାଆନୁ୍ତ | ମଁ ୁଆପଣଙ୍କେ ଲୀଳାେ ଅବରିେଦୟ ଅଙ୍ଗ ଅରେ! କାହିଁକ ିନା ଆପଣଙ୍କେ ରଗାେଏି ଶ୍ରୀମଞ୍ଜେୀ ରମାରେ 

ବ ି  ରଗାେଏି ମଞ୍ଜେୀ ବରନଇ ରଦଇଛ,ି ରମାେ ଗେୁୁମଞ୍ଜେୀ ରମାରେ ଏହସି୍ୱେୂପ ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍ତ ି | େ କୃପାକେୀକନି ିଆପଣ ବ ି  ରମା 
ଉପରେ ଦୟା କେନୁ୍ତ |' ରହ ୋଧିରକ ! ମଁୁ ଜାରଣ ରଯ ମଁୁ ଅଧମ, ଅରଯାଗୟ, ଅପେପିକ୍ଵ ଅରେ, କନୁି୍ତ ରମା ଉପରେ ଦୟା କେନୁ୍ତ! 

 

ମଁୁ ରମାେ ଗେୁୁରଦବଙୁ୍କ ଜରଣଇଲି ରଯ, "ଗୁେୁରଦବ! କଛି ିରଲାକ କୁହନ୍ତ ିରଯ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସବୁେସ ପ୍ରଦାନ ରହାଇ ଥାଏ |" ବାବାଜୀ 
କୁହନ୍ତ,ି ଗୁେୁମହାୋଜ କୁହାନନ୍ତ ି ରଯ, "ବଣକିେ ରଦାକାନରେ ସବୁ କଛି ି ମଳି ି ଥାଏ |" ପେମ୍ପୋରେ ରକବଳ ରଗାରେଇ ଜନିସ ମିଳ ି

ଥାଏ...ରକାଉ ଜନିସେ ପେମ୍ପୋ? ଭାବେ ପେମ୍ପୋ, ରଗାରେଇ ଭାବେ! ଆରମ ଏଇଠ ିକାହାକୁ ରଗାରଡଇକନି ିଆସଛୁନ୍ତ?ି ମଞ୍ଜେୀଭାବକୁ! 

ଏହପି୍ରକାେରେ ସଖ୍ାଭାବେ ପେମ୍ପୋ ରହାଇ ଥାଏ, ରଗାପୀଭାବେ ପେମ୍ପୋ ରହାଇ ଥାଏ ଆଉ ମଞ୍ଜେଭିାବେ ପେମ୍ପୋ ରହାଇ ଥାଏ | େ 

ପେମ୍ପୋ ରଗାରେଇ ଭାବେ ରହାଇ ଥାଏ | ଖିେୁଡ଼ ିହୁଏ ନାହିଁ ପେମ୍ପୋ, ମିଶି୍ରେ ଶବଚେ ହୁଏ ନାହିଁ ପେମ୍ପୋ! ପେମ୍ପୋ ମାରନ ପେ-ପେ-

ପେ, ଯାହା ରମା ଗେୁୁରଦବଙ୍କେ ଭାବ ଅରେ ରସଇୟା ୋଙ୍କ ଗୁେୁରଦବଙ୍କେ ବ ି ହୁଏ ଆଉ ରସଇୟା ୋଙ୍କ ଗୁେୁବେଙ୍କେ ରହାଇ ଥାଏ, ଆଉ 

ଏଇୟା ସଧିା ଭଗବାନଙ୍କ ପଯଚନ୍ତ ଯାଇଛ!ି େ ରଯାଉଠ ିସଭିଙ୍କେ ରଗାରେଇ ଭାବ ହୁଏ ୋକୁ ପେମ୍ପୋ କୁହା ଯାଇ ଥାଏ | 

 

ଆମକୁ ଆମେ ସବୁ ରେେନା ଯାହା ଭୁେ, ଏହପିଞ୍ଚମହାଭୂେରେ ନରଗଇଛନ୍ତ,ି ୋକୁ କାଢ଼କିନି ିନଜି ଗେୁୁପ୍ରଦତ୍ତ ସଦି୍ଧରଦହରେ ଡ଼ାଲିବାେ ଅଛ,ି 

ଏଇୟା ସବୁ ରଖ୍ଳ ଅରେ | ଏୟା େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିକ୍ରୀଡା, ଏଇଠାେୁ କଢ଼କିନି ିରସଇଠ ିଡ଼ାଲନୁ୍ତ | ଆମେ ଆତ୍ମଭାବ ଦ୍ୱେିା ନା | ରଯଇମିେ ିମାନ ି

ନୟିନୁ୍ତ ଏହେିେୁଣ, ଏରବ େେୁଣେୁ ସବୁ ରେେନା କାଢକିନି ି େୁଳସୀ ଦାସରେ ଡ଼ାଲିବାେ ଅଛ ି | ସମୂ୍ପଣଚ! ଏଇଠାେୁ ରନଇକନି ିରସଇଠାରେ 

େଖ୍ନୁ୍ତ, ଏଇୟା ହ ିସବୁ କ୍ରୀଡା ଅରେ! ଏହମିାନୟୋ ଭାଙି୍ଗବାେ ଅଛ ିରଯ ମଁ ୁେେୁଣ ଅରେ ଅଥବା ଅନୟ କଛି.ି.କଣ ଏଇୋ କଷ୍ଟଦାୟୀ? 

ମନରେ ଭାବୁ ଥିରବ- ଏରେ ସହଜ କାଯଚୟ ନୁରହଁ! ଏଇମିେ ିଭାବରିବ େ କଣ ରହାଇବ? କାଯଚୟ ରକବଳ କଠନି ରହାଇ ଯିବ | ଏହଭିାବନା 
ରକାଉଠ ିଆସଥିିଲା? ଏଇଠାେୁ- ଏହମିନେୁ! େ କଣ ରହାଇ ଗଲା? ଏଇୋ ଅେ ିସହଜ, ବହୁେ ସହଜ...ଅନ୍ତରୋଗେବା ସବୁ କଛି ିଏହମିନ 

ଉପରେ ହ ିଆଶି୍ରେ ଅରେ...କଠନି ରକାଉଠ?ି ଏଇଠ ି (ମନରେ) | ସହଜ ରକାଉଠ?ି ପଣୁ ିଏଇଠ!ି ରଯାଉ କଥା କହରିବ ରସଇ କଥା 
ବାେମବାେ ମନକୁ ଆସବି | ବହୁେ କଠନି, ଅେ ିକଠନି, ସୁଦୁଲଚଭ ! କନୁି୍ତ ରଯରବ ସାଧୁସାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ, ଆଉ ଆପଣ ୋଙୁ୍କ କେବିାେ 

ରଦଖିରବ, େ ସହଜ ରହାଇ ଯିବ | ସହ ିସାଧୁସଙ୍ଗ,  correct ସାଧୁସଙ୍ଗ | ହଁ ବହୁେ ସହଜ...କଛି ିବ ି େ କେବିାେ ନାହିଁ | 
 



 

ଆଉ ମାନସରସବା େ ପଛରେ ରହାଇବ, ପ୍ରଥରମ େ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିରହାଇବ- ଭୁେ, ପଞ୍ଚମହାଭୁେେ ଶୁଦ୍ଧ ିକେବିାେ ଅଛ ି| ପ୍ରଥରମ ସୁ୍ଥଳଶେୀେେୁ 

ଠକିଭାବରେ ରସବା ରହାଇବ, ଆଉ ପଣୁ ିରହାଇବ ମାନସ ରସବା | ସୁ୍ଥଳଶେୀେକୁ ପ୍ରଥରମ ସଦି୍ଧରଦହେ ଭାବନା କରେଇବାେ ଅଛ,ି ପଣୁ ି

ଅେଚନ, ପଣୁି ଜପ..ସୁଅନୁ୍ତ ବ ି  ଏଇମିେ,ି ଉଠାନୁ୍ତ ବ ି  ଏଇମିେ.ି.ରଯରେ ରହାଇ ପରେ ନଜି ସଦି୍ଧସ୍ୱେୂପରେ ହ ିସ୍ଥେି େୁହନୁ୍ତ, ଏହଭୂିେରେ 

ଆସନୁ୍ତ ନାହିଁ! 
 

ରଯରବ ରପ୍ରେ େଡ ିଥାଏ େ ରକଇମିେଆି କାଯଚୟ କେନ୍ତ?ି ଅସବଭାବକି କାଯଚୟ! ଏରବ ଏଇମିେୟିା ରକାଉ କାଯଚୟ ଆପଣ କେୁଛନ୍ତ ିଯାହା 
ଆପଣଙ୍କେ ମଞ୍ଜେୀସ୍ୱେୂପେ ଅନୁଭୂେ ଆଉ ଅନୁସାେ? ରଗାରେଇ ବ ି ନୁରହଁ! େ ସବୁ କାଯଚୟ ରକଇମିେଆି ଅେନ୍ତ?ି ଅସ୍ୱଭାବକି...ସ୍ୱଭାଵେୁ 

ବପିେୀେ | ଭୁେ େଡଛି ିନା! ଏଇଥି ପାଇଁ ଭୁେେ ଶୁଦ୍ଧ ିକେବିାେ ଅଛ ି| ଭୁେ ଶୁଦ୍ଧ,ି ଭୁେ ଶୁଦ୍ଧ,ି ଭୁେ ଶୁଦ୍ଧ!ି ଏହବିାସ୍ତବକି ଅହଂକାେକୁ ଗଢବିାେ 

ଅଛ ି| ରକଉଁ ବାସ୍ତବକି ଅହଂକାେ? ରଯ ମଁ ୁମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ମଁ ୁଗେୁୁବଗଚଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ମଁ ୁନଜି ଗୁେୁରଦବଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ, ମଁ ୁ
ରବୈଷ୍ଣବଙ୍କେ ଦାସ ଅରେ! ଯଦ ିଅହଂକାେକୁ ପୁଷ୍ଟ କେବିାକୁ ୋହାନ୍ତ,ି େ ମନଭେକିନି ିକେନୁ୍ତ! ରସ କୁହନ୍ତ ିନା ରଯ ଅହଂକାେକୁ କମ କେନୁ୍ତ? 

ନା, ଅପିେୁ ଏହାେ ବଦ୍ଧଚନ କେନୁ୍ତ | କଏି କରହ ରଯ ଅହଂକାେକୁ ସମାପ୍ତ କେବିାେ ଅଛ?ି ରଯରେ ବରଢ଼ଇ ପାେୁଛନ୍ତ ିବଢ଼ାନୁ୍ତ, କନୁି୍ତ ଠକି 

ଦଶିାରେ | 

 

େ ୁ େହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅମର୍! 

େ ୁ ଜାହ୍ନବା ୋତାର ପରମ୍ପରାମର ଅମର୍! 

େ ୁ ନତିୟାନନ୍ଦ ପରିବାରମର ଆମସ! 

େ ୁ ମବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଦାସ ଅମର୍! 

 

ଅହଂକାେେ ବଦ୍ଧଚନ କେ ିୋଲନୁ୍ତ, କଏି ନରିଷଧ କେୁଛନ୍ତ?ି ବାସ୍ତବକି ଅହଂକାେକୁ ଗଢବିାେ ଅଛ ି| ଏଇୟାକୁ ବାସ୍ତବକି ଅହଂକାେ କୁହା ଯାଏ 

| ଶୁଣିଥିରବ ଅରନକ ଥେ, କନୁି୍ତ ଆଜ ିଜଣା ପଡଲିା! ଏଇୟା ୟଥାଥଚରେ ଆପଣଙ୍କେ ଅହଂକାେ- ମଁୁ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଦାସୀ ଅରେ, ଅେ ି

ମଧୁେ ପ୍ରକୃେେି, ଅେ ିସୁନ୍ଦେ ଅରେ! ଏହଭିାବେ େନି୍ତନ କେବିାେ ଅଛ ି| 

 

ଅମତଵ ମଗାପୀଭାବ କରି ଅଂଗୀକାର | 

ରାେଦିମିନ େନି୍ତ ିକରି ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ବହିାର || 

ସଦି୍ଧ ମଦମହ େନି୍ତ ିକର ିତାହାଇ ମସବନ | 

ସଖି ଭାମବ ପାଏ ରାଧା-କୃମଷ୍ଣର େରଣ || ( ମେୈତନୟ-େରତିାେୃତ େଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୨୮,୨୨୯) 

 

ସଦି୍ଧରଦହରେ େନି୍ତନ କେନୁ୍ତ, ରସବନ କେନୁ୍ତ , ପୁଣ ିକଣ ରହାଇବ? ' ସଖି ଭାରବ ପାଏ ୋଧା-କୃରଷ୍ଣେ େେଣ ‘..ରଯ ସଖିମାନଙ୍କେ ଭାବ 

ସାରଙ୍ଗ େନି୍ତନ କେନ୍ତ ିୋଙୁ୍କ କଣ ମଳି ିଥାଏ? 'ୋଧାକୃରଷ୍ଣେ େେଣ!' ରକବଳ ୋକୁ ହ ିମଳିବି | ରଯ ସଖିଭାବରେ େନି୍ତନ କେନ୍ତ ିନାହିଁ, ଜପ 

କେନ୍ତ ି ନାହିଁ, ୋଙୁ୍କ କଣ ମିଳ ି ଥାଏ? ଯାହା କେ ି ଥିରଲ ରସଇୟା ମିଳବି | ଆଜୀବନ ବଭି୍ରାନ୍ତ ି ପାଳଛିନ୍ତ ି େ ଅନ୍ତରେ କଣ ମଳିବି? 

ଅୋଜକୋ...simple! 

 

ଆରମ କୁହନ୍ତ ିରଯ "ଭାଇ! ଆରମ େୂପାନୁଗ ଅେନ୍ତ ି |" ଆଛା? ରଗାରେଇ ବୟକି୍ତ ରହାଇରଲ େୂପରଗାରସଇଁ ଆଉ ରସ କହୁଛନ୍ତ,ି "ଭ୍ରାୋ! 
ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିବନିା ନଷି୍ଫଳା ସଵଚକାଯଚୟ" େ କଣ ଆପଣ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେନ୍ତ?ି "ନାହିଁ.." ରସ କୁହନ୍ତ ି- "ୋେ ିଗେୁୁମାରନ ଜଣା?" କାହଁନ୍ତ ି- "ଆମକୁ 



 

ଜଣା ନୁରହ ଁ|" ଆଛା, "ଆଉ ସଦି୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେନ୍ତ?ି" "ନାହିଁ, ଆରମ କେନ୍ତ ିନାହିଁ", "ରକଇ ସଦି୍ଧରଦହ ପ୍ରଦାନ କେ ିପାେରିବ?" "ନା, 
ଆମେ ଏଇଠ ିକଏି ବ ି ରଦଇ ପାେବି ନାହିଁ |" େ ଆପଣ େୁପାନୁଗ ରକଇମିେ ିରହାଇ ଗରଲ? ମାତ୍ର କଥାେୁ? କାଲି ଯଦ ିଆପଣ କହରିବ 

ରଯ ମଁ ୁବଲି ରଗେସ ଅରେ, େ କଣ ଆରମ ମାନ ିରନବା? ରବାଲି ରଦଇରଲ କଛି ିରହାଇ ଯାଏ? Actions speak louder than 

words...କାଯଚୟକଳାପ କଥାଠାେୁ ଉଚ୍ଚ କୁହନ୍ତ.ି..ଏଇ େୂପରଗାରସଇଁଙ୍କେ ଅନୁସାରେ ଭକି୍ତ କେବିା? କହକିନି ି ଯଦ ି କାଯଚୟସଦି୍ଧ ି ରହାଇ 

ଯାଇଥାଆନ୍ତା େ କଣ ହ ିକଥା ରହାଇଥାନ୍ତା! ରେରବ େ କଏି ବ ି  ରଦାକାନ ଯାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା...ଆଜ୍ଞା, ମଁ ୁବଲି ରଗେସ ଅରେ, ଅେବପେ ି

ଅରେ...ଠକି ଅଛ,ି ଘରେ ବସକିନି ିେୁହନୁ୍ତ, ପଣୁ ିପେଣିାମ ରଦଖ୍ନୁ୍ତ! ଖ୍ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବ ି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ ନାହିଁ | ରଲାକମାରନ ଭକି୍ତ କାହିଁକ ି

ଛାଡ ିଦଅିନ୍ତ?ି କାହିଁକନିା ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ ରହାଇ ଯାୟୀ ଥାଏ ଆଉ କଛି ିବ ି  ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ନ ଥାଏ..ଭକି୍ତ ବ ି  କ୍ରୀଯାନବୟନ ରଯଇମିେଆି 

ଲାଗିଥାଏ | ଏରେ ଶୁଷ୍କ ରହାଇ ଯାଇ ଥାଏ, ଆପଣ ରେହୋ ରଦଖ୍ନୁ୍ତ... 

 

ଆମେ ରଯଉ ଁମାଗଚ ଅରେ - ମଞ୍ଜେୀଭାବେ ସାଧନା ଅଥବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଆନୁଗେୟ - ରସ େୟାଗେ ମାଗଚ ବା ରବୈୋଗୟେ? ଆରମ ନଜିକୁ 

ଭଗବାନଙ୍କେ ଦାସ ମାନନୁ୍ତ ନାହିଁ, ବନାନୁ୍ତ ! ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ମିଳବିା ଶ୍ଵାସ ରନଇବା ଠାେୁ ବ ି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ ଅରେ! କାହିଁକ?ି ଆରେ, 

କଛି ି ସମବନ୍ଧ ହ ି ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଅଭାବରେ | ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ହ ି େ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିେ କେ ଯାଏ | ସ୍ୱେୂପଶକି୍ତେ ବୃତ୍ତ ି

ଭଗବାନଙ୍କଠାେୁ ଗେୁୁପେମ୍ପୋରେ  ପ୍ରବାହେି ରହାଇକନି ିଶ୍ରୀଗେୁୁରଦବେୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଆସଥିାଏ | ରଯରବ 

ଆମକୁ ସଦପେମ୍ପୋ ଦ୍ୱାୋ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସଦି୍ଧରଦହ ମିଳବି, େ ଆମକୁ ରବୈୋଗୟ ରକଇମିେ ିରହାଇବ? କୁହନ୍ତ ିରଯ - " ରମାରେ ରବୈୋଗୟ 
ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଉ ନାହିଁ.." ଆରେ, ଠକି ଜାଗାରେ ନରଗଇ ନାହାନ୍ତ,ି େ ରବୈୋଗୟ ରକାୖୈଠାେୁ ଆଉେ କାହିଁକ ିଆସବି? କୁହନ୍ତ ି ରଯ- "ମଁ ୁ
ଏଇଠାେୁ ରଗାରେଇ କଦମ ଉରଠଇ ପାେୁ ନାହିଁ!" ଆପଣ ଆଗକୁୁ ୋଳୁଛନ୍ତ?ି "ନା, ରସଇୟା ବ ି  ନୁରହ"ଁ ହ,ଁ େ ରକଇମିେ ିପାଦ ଆଗକୁ 

ଉରଠଇରବ? ରମାେ ଦୃଷି୍ଟରକାଣକୁ ରଦଖି ପାେୁଛନ୍ତ?ି " You know I’m struck up here...ମଁୁ ଏହଠି ିଫସ ିଯାଇଛ ି" ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି 

ଠକି ଅଛ,ି ୋହାରଲ ଆପଣ ରସଇଠ ିକାହିଁକ ିୋଲୁ ନାହାନ୍ତ?ି "ରକାଉଠ?ି ରମାରେ ଜଣା ନାହିଁ..!" ସଦି୍ଧରଦହ, ସଦି୍ଧରଦହରେ ଯାଆନୁ୍ତ! 

 

ରଯରବ ଆରମ ନଜିେ ସବୁ ରେେନା ସୁ୍ଥଳରଦହେୁ ସଦି୍ଧରଦହରେ ସ୍ଥାନାଂେେଣ କେବିା, ରେରବ ସ୍ୱେଃ ହ ିସ୍ତ୍ରୀ-ଛୁଆ-ସ୍ୱାମୀ, ଏହରିଭୌେକି 

ଜଗେେୁ ରବୈୋଗୟ ମଳି ିଯିବ | କନୁି୍ତ ଯଦ ିସଦି୍ଧରଦହରେ ରେେନା ନରଗଇରବ େ, ଅନୟଥା ରବୈୋଗୟ ରହାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଅରେ | ଅସମ୍ଭବ! 

କହ ିରଦରଲ ଆସବି ନାହିଁ | ଆଉ ଯଦ ିଆରମ ଅଜ୍ଞାନରେ େୁହନ୍ତ ିେ ଆରମ ଭାବ ିଥାଆନ୍ତ ିରଯ ରବୈୋଗୟ ମାରନ େୂଖ୍ା-ସୁଖ୍ା ଜୀବନ | 

ନଃିସାେ ଜୀବନକୁ ରବୈୋଗୟ କୁହନ୍ତ ିନାହିଁ | ରବୈୋଗୟେ ଅଥଚ- େସମୟ ଜୀବନ, େସମୟ! ରବୈୋଗୟ କାହାଠାେୁ? ଦୁଃଖ୍େୁ! ଦୁଃଖ୍େ ସଂଦୂକ 

କଣ? ପଞ୍ଚମହାଭୁେେ ରଦହ! ଏଇୟା ହ ି େ ଦୁଃଖ୍େ ସଂଦୂକ ଅରେ! ଏହାଠାେୁ ରବୈୋଗୟ... ଆଉ େୁେ,ି ଆସକି୍ତ ରକାଉଥିରେ? ନଜି 

ସଦି୍ଧରଦହରେ | େ ଜୀବନ ରକଇମିେଆି ରହାଇବ? ରକଇମିେଆି? େସମୟ ଜୀବନ | ରଲାକ ମାନନ୍ତ ି ରଯ ରବୈୋଗୟ ମାରନ ଶୁଷ୍କ 

ଜୀବନ.."ଆରେ, ଆକୁ ବ ି ଛାଡ ିଦଅି.." | ଆପଣ ଏଇୋ କାହିଁକ ିରଦଖ୍ନ୍ତ ିନାହିଁ ରଯ ରକରେ ସୁନ୍ଦେ-ସୁନ୍ଦେ ଜୀନସକୁ ଧାେଣ କେୁଛନ୍ତ?ି ରସ 

କୁହନ୍ତ-ି "ଦାଦା! ଆପଣ ରସଇ ଭବନକୁ ୋଲି ଯାଆନୁ୍ତ |" ଆଉ ଉତ୍ତେ କଣ ମଳିଥିାଏ? "ମଁୁ ନଜି ଝୁଗିକୁ କାହିଁକ ିଛାଡ଼ବି?ି ମଁ ୁରମାେ ଗନ୍ଧ 

ଜାଗାକୁ କାହିଁକ ି ଛାଡ ି ରଦବୀ?" ଆରେ ଏହକିଥା ରସ ପେ ି ହ ି | ଅକାେଣରେ ହ ି ଫାଲେୁ ଜନିସ ପାଇଁ ଅନାବଶୟକ 

ମମୋ...Unnecessary! ଏଇଥିରେ କଛି ିବ ି େକଚସମ୍ମେ ିନାହିଁ! 
 

ଆମେ ଏହବିେିାେ ସବୁ, ନ ଏହାଙ୍କେ କଏି ମା ନା ବାପ | ଏ ସବୁ ମନରେ ପ୍ରକେେି ରହାଈକନି ିଆମକୁ ସମୂ୍ପଣଚଭାବରେ ଵଧି୍ଵଂଶ କେ ିଦୟିନ୍ତ ି

| ବେିାେ ହ ି େ ଆରଦଶ କେନ୍ତ ି ରଯ ମଁୁ କାହାେ ପେ,ି କାହାେ ଭାଇ, କାହାେ ସଖ୍ା..ଆଉ ଏହରିକବଳ ବେିାେ ଅରେ ରଯ ମଁ ୁ
ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଦାସୀ ଅରେ | କୁହନୁ୍ତ, ଆପଣ କଣ ହ ିକେରିଲ! କଛି ିବ ି କେରିଲ ନାହିଁ! ଆଉ ଆପଣ ଅେବପେ ିରହାଇ ଗରଲ | କଛି ିବ ି 



 

କେବିାେ ନାହିଁ - ମାନସ ରସବା! ମାନସ ରସବା ପାଇଁ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ,ି ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ସଦି୍ଧପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା | ଦୀକ୍ଷା ମଳିବି 

ନାହିଁ େ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜୀବନ େହବି ସଦା େକି୍ଷା..! 
 

ଆପଣ ବେିାେ କେନୁ୍ତ- ରଯରବ ରଗାରେଇ ବଡ଼ ଭବନେ ନମିଚାଣ କୋ ଯାଏ..ମାନ ି ନୟିନୁ୍ତ ଭବନ 102 ମାଳାେ ଆଉ ରପେସିରେ 

ବନୁଛ.ି.େ ବାସୁ୍ତକାେ ସବଚପ୍ରଥରମ କଣ କରେ? ଵାସୁ୍ତବଦି ପ୍ରଥରମ ରବୈୋେକି କଳ୍ପନା କରେ ରକ ରମାେ ଭବନ ଏଇମିେୟିା ରହାଇବ | 

ପ୍ରଥରମ ୋକୁ ଆକାେ ରକାଉଠ ିଦଏି? ମନରେ! େଦୁପୋନ୍ତ ରସ ବାହୟେୂପ ଧାେଣ କାେ ିଥାଏ | ଠକି ରସଇ ପ୍ରକାେରେ ଆମକୁ ଆକାେ 

ରଦଈବାେ ଅଛ,ି ରଯ ମଁୁ ମଞ୍ଜେୀ ଅରେ | କଳ୍ପନା କେବିାେ ନାହିଁ | ରଯଉଁ ସଦି୍ଧରଦହ ଗେୁୁ ରଦଇ ଥାଆନ୍ତ ିରସ କଳ୍ପେି ନୁହ ିଁ! ରସ ରଗାେଏି 

ନଷି୍କ୍ରିୟ ମୂେ ିେୂପରେ ରଗାଲକଧାମରେ ବେିାଜମାନ ଅଛ,ି େ ୋେ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କେବିାେ ଅଛ,ି ରବୈୋେକି କଳ୍ପନା କେବିାେ ଅଛ ି| 

େ ରସଇ ପ୍ରଗାଢ଼ ରହଇକନି ିରଗାେଏି ଦନି ରଭୌେକିେୂପ  ଧାେଣ କେ ିରନବ | ରଯରବ ଆମେ ଉତ୍ସକୁୋ ଏରେ ବଢ ିଯିବ ରଯ ଆରମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ 

ବନିା ଏକକ୍ଷଣ ବ ି  େହ ି ପାେବିା ନାହିଁ, େ େୁେନ୍ତ ଆମେ ରଦହଭଙ୍ଗ ରହାଇବ ଆଉ ରଯାଗମାୟା ଆମକୁ ସଧିା ରଭୌମ ଵୃନ୍ଦାଵନକୁ 

ସ୍ଥାନାଂେେଣ କେବି ଆଉ ରଗାପୀ-ଗଭଚେୁ ଆମେ ଜନମ ରହାଇବ! ଆଉ ରଯଉଁ ଭକ୍ତ ସାଥିରେ େହବିାକୁ ୋହାନ୍ତ ିୋଙ୍କେ ଜନମ ରଗାେଏି 

ସାଙ୍ଗରେ ରହାଇବ..ଅରନକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇୟା ରହାଇଛ!ି େ ଅରନକ ପ୍ରକାେେ ଉପଲବ୍ଧ ିଭଗବାନ ରଦଇ ଥାଆନ୍ତ ିଯଦ ିଆରମ 

ପାଇବାକୁ ଆେୁେ!  

 

ଜୀବ ଜାଗ, ଜୀବ ଜାଗ, ମଗୌରାୋନ୍ଦ ମବାମଲ | 

ମକାର୍ ିନଦି୍ରା ୟାଓ ୋୟା ପିଶାେରି ମକାମଳ || 

 

ଭୁେ, ଭୁେ େଡଛି ିନା! ଏହା ହ ିକୁହା ଯାଇଛ ି| ଭୁେ ଲାଗିଛ ିକାହିଁକ ିଆପଣ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିକେ ିନାହାନ୍ତ!ି 

 

ମକାର୍ ିନଦି୍ରା ୟାଓ ୋୟା ପିଶାେରି ମକାମଳ | 

ଜୀବ ଜାଗ, ଜୀବ ଜାଗ, ମଗୌରାୋନ୍ଦ ମବାମଲ | 

ମକାର୍ ିନଦି୍ରା ୟାଓ ୋୟା ପିଶାେରି ମକାମଳ ||  

 

ଆରମ େତ୍କାଲ ପାଇ ନ ପାେନ୍ତ.ି.ରମାେ କହବିାେ ଅଥଚ ରଯ ଆମକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ ଭଲଭାବରେ କେବିା ଦେକାେ, ଆମକୁ ଆମେ ପ୍ରରୟାଜନରେ 

ନଷି୍କପେ ରହାଇବାକୁ ପଡବି | 

 

ଆଛା, େନି୍ତନ ରକଇମିେ ିକେବିାେ ଅଛ?ି ହେନିାମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ସମବନ୍ଧ? କୃଷ୍ଣ- କୃଷ୍ଣ କଣ ଅେନ୍ତ?ି ମାଧୁଯଚୟେସସନୁି୍ଧ | ଠକି ଅଛ?ି 

ଆନନ୍ଦେ ସନୁି୍ଧ | ସନୁି୍ଧ ବୁଝ ିପାେୁଛନ୍ତ?ି ସମଦୁ୍ର! ଆନନ୍ଦେ ସମୁଦ୍ର! ଆଉ ରଯଇମିେ ିରସ ସମୁଦ୍ର ୋଧାୋଣୀଙୁ୍କ ରଦଖି ନଏି େ ଲହେୀ ଆସବିା 
ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଏ | ବାଡ଼ ଆସ ିଯାଏ ରସ ସମୁଦ୍ରରେ | ରସ ଆଉେ ିମନରମାହକ, ଆଉେ ିଆକଷଚକ ଲାଗନ୍ତ.ି.କାମରଦବ! ରସ େ ପୁବଚେୁ 

କାମରଦବ ଅେନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ୋଧାୋଣୀଙ୍କ ଦଶଚନମାତ୍ରରେ ରସ  ଅନନ୍ତରକାେ ିମରନାମୟ ରହାଇ ଯାଆନ୍ତ ି| ଆଉ ରଯରବ ୋଧାୋଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 

ପ୍ରସନ୍ନେତି୍ତ ରଦଖ୍ନ୍ତ,ି େ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ େୂପମାଧୁେୀ ଆଉେ ିଉେବାସେି ରହାଇ ଯାଏ | ରଯରବ ରସ ରଦଖ୍ନ୍ତ ିେ କୃଷ୍ଣଙ୍କେ ମାଧୁଯଚୟସନୁି୍ଧ 

ଆଉ ଅଧିକ ଲହେୀ ଉରଠଇବାକୁ ଲାରଗ | ଏହପି୍ରକାେରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉେ ିମନରମାହକ ଲାଗନ୍ତ ିଆଉ ୋଧାୋଣୀ ନଜି ଆକଷଚଣେ ବଦ୍ଧଚନ 

କେନ୍ତ ିଆଉ ଏହେିକ୍ର ଅସୀମ ଅନୁକ୍ରମରେ ୋଲି ଥାଏ, ଏଇଠ ିବ ି ରକବଳ ଅଳ୍ପବେିାମ ଆସଛି!ି ପଣୁି ଆମେ ଭୂମକିା ଆରସ ୋଙ୍କେ ମଧ୍ୟରେ 

| ଆମେ ଭୂମିକା କଣ? ୋେଦିଶିାେୁ ଆରମ ଶଙୃ୍ଗାେେସରେ ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହାସ-ପେହିାସ କେ ିଥାଆନ୍ତ ି | "କୃଷ୍ଣ, କୁଆରଡ ଥିଲ 



 

ଏହପିଯଚନ୍ତ?" ଆଉ ବ ିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃେ ିଅନୁସାେରେ, ମରହାତ୍ସବ..It’s always a party time in Golok...ରଗାରଲାକରେ ସବଚଦା 
ଉତ୍ସବ ହ ିରହାଇ ଥାଏ..ଏଇୟା ନୁରହଁ ରଯ ରଗାପ-ରଗାପାଙ୍ଗନାମାରନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ତ.ି.ନା! ସବଚଦା ସଖିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରହାତ୍ସବ! ଆମେ 

େନି୍ତନ ସଦା ସଖିଗଣମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିେ ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରହାଇବା ଦେକାେ | "କୃଷ୍ଣାୟା ରଗାବନି୍ଦାୟ ରଗାପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା", ଏଇମିେୟିା 
କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ମଁ ୁନଜିକୁ ସ୍ୱାହା କେୁଛ,ି ଆଙ୍କେ ରସବାରେ ନାଗୁଛ ି| ହଁ, େ ଆପଣ କଣ କେୁଛନ୍ତ?ି ହାସ-ପେହିାସ | "ରମାରେ ବ ି େରିକ ରସବାରେ 

ନଗାଆନୁ୍ତ, ଏରେ ରଲାକଙୁ୍କ ନରଗଇଛ..ଆଉେ ମରହାତ୍ସବ? କଣ ମରହାତ୍ସବରେ ରଗାରେଇକୁ ରସବାରେ ନରଗଇରଦରଲ ରହାଇବ? ଆଉ 

ରଗାେଏିକୁ େଖି ନଅିନୁ୍ତ ନା, ମଁ ୁନଶି୍ଚୟ ହିଁ କଛି ିରେଜସ୍ତ୍ରୀକ ରସବା କେବି ି| ନାେବି,ି ଗାଇବ,ି ବରଜଇବ.ି.କଛି ିେ ରସବା ଦଅିନୁ୍ତ |" େ ଆମେ 

ରସବାେସେ ରୋଫାନ ଦ୍ୱାୋ ଯୁଗଳ ମାଧୁେୀେ ସନୁି୍ଧକୁ ଆଉେ ିଉତ୍ତାଳେି କେ ିଦୟିନ୍ତ ି| 

 

ଆମକୁ ଆମେ ରସବା ନଶି୍ଚୟପୂବଚକ ଜଣା ରହାଇବା ଦେକାେ, ରମାେ ରସବା କଣ ଅରେ? ଏଇୋ ଅେ ିମହତ୍ତ୍ଵପଣୁଚ ଅନୟଥା ଆରମ ଜପଭି 

କେ ିପାେବିା ନାହିଁ | ଗାୟତ୍ରୀ କେ ିପାେବିା ନାହିଁ | ରଯାଗପୀଠେ ରସବା କେ ିପାେବିା ନାହିଁ, ମାରନ ବାସ୍ତବରେ କଛି ିବ ି କେ ିପାେବିା ନାହିଁ 
| ଏଇୋ ଏରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୁଣଚ! 
 

ସଖି ବନିା ଏହଲିୀଳା ପୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ମହାୟ | 

ସଖି ବସି୍ତାରୟିା ସଖି ଆସ୍ଵାଦୟିା ||  (ମେୈତନୟ-େରିତାେୃତ-େଧ୍ୟଲୀଳା ୮.୨୦୩) 

 

ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଲୀଳା ସଖିଗଣଙ୍କ ବନିା ପୁଷି୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସଖ୍ୀମାରନ ହିଁ ଳୀଳାଙ୍କେ ବସି୍ତାେ କେନ୍ତ ି | ମାନ ିନୟିନୁ୍ତ ରଯ ୋଧାକୃଷ୍ଣ ରଲ 

ରମେଡି଼ଏିନ ରହାରେଲରେ ବସଛିନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଏରକଲା, େ କଣ କେରିବ ରସ ରବସକିନି?ି କଛି ିବ ି  େ କେ ିପାେରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକ ିରକହ ିବ ି 

ରସଇଠ ିଉପସ୍ଥିେ ନୁରହଁ | ଯଦ ିଆପଣ ବ ି ରସଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିରବ େ କଣ କେଥିାଆରନ୍ତ? ଆଉ ଯଦ ିଆପଣଙ୍କେ ମିତ୍ର ଆସ ିଯାଆନ୍ତ ିେ? 

ଇଷଚାଲୁ ମିତ୍ର ନୁରହ,ଁ ବଶୁିଦ୍ଧ ମିତ୍ରମାରନ ରଯ ଆପଣଙୁ୍କ ହୃଦୟେୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତ,ି ରଯ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ରଦଇ ପାେରିବ! 

 

ବାସ୍ତବରେ ମଞ୍ଜେୀମାରନ ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଅବନି୍ନ ରଦହ, ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ରକଇମିେ ି ହୁଅନ୍ତ?ି ମଞ୍ଜେୀମାରନ ସ୍ୱପନରେ ବ ି  ୋଧାପଦମପାଦଙୁ୍କ 

ଛାଡକିନି ିଆଉ କଛି ି କାମନା େଖ୍ନ୍ତ ିନାହିଁ | ଏହ ିଭାବନଷି୍ଠା ପାଇଁ ୋଧାୋଣୀ ମଞ୍ଜେୀମାନଙୁ୍କ ନଜିଠାେୁ ଅଭିନ୍ନ ମାନନ୍ତ,ି ଆଉ ଏହ ିକାେଣେୁ 

ରସ ଅଭିନ୍ନ ରଦହ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତ ି| ୋଧାୋଣୀ ଭାବନ୍ତ ିରଯ ଏହସିବୁ ରମା ଠାେୁ ଅଭିନ୍ନ, କାହିଁକ?ି ୋଙ୍କେ ଭାବନଷି୍ଠା ପାଇଁ - ରଯ 

ରସ ୋଧିକାେେଣେ ଏକାନ୍ତକି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତ ିଆଉ ସ୍ୱପନରେ ବ ି  କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଳିାସ ୋହଁନ୍ତ ିନାହିଁ! ଏହକିାେଣେୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳେିା-
ବଶିାଖ୍ାଙ୍କଠାେୁ ମଞ୍ଜେୀମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ରପ୍ରମ କେନ୍ତ ି- ଭାବନଷି୍ଠା ପାଇଁ | ସବୁ କଛି ିଭାବରେ ନହିେି ଅରେ | ଏଇଥିପାଇଁ 'ରଗାପୀଭାବ କେ ି

ଅଙ୍ଗୀକାେ', ପ୍ରାେମ୍ଭେୁ! 

 

ସଦି୍ଧରଦହରେ ରଯରେ ନଜିେ ଅହଂ େଖିବା ରସରେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ସଦି୍ଧ ିପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ | ସବୁ କଛି ିଅହଂେ ପୁଷି୍ଟ ଉପରେ ନଧିଚାେେି - ମିଥୟା 
ଅହଂକାେେୁ ବାସ୍ତବକି ଅହଂକାେକୁ ଆସବିାେ ଅଛ ି | ଏହେି ସବୁ କାହାଣୀ | ରଯରେ ଥେ ବ ି  ଆରମ କଥା ଶ୍ରବଣ କେବିା ଆରମକୁ 

ଅନ୍ତରୋଗେବା ଏହ ିନଷି୍କଷଚକୁ ଆସବିାକୁ ପଡବି | ଆମକୁ ଆମେ ମଥିୟା ଅହଂକାେେୁ ମକୁ୍ତ ରହାଇବାେ ଅଛ,ି ବାସ! ଭକି୍ତ ଏରେ ସେଳ ଅରେ! 

କନୁି୍ତ ଯଦ ିେଖିକନି ି ଅସେଳ କେବିାେ ଅଛ ି ରଯ " ଜଣା ନାହିଁ ରକରବ ସମ୍ଭବ ରହାଇବ" େ କଣ ରହାଇବ? କଛି ି ବ ି  ଅସମ୍ଭବ ବା 
ଅପ୍ରାରୟାଗିକ ହୁଏ ନାହିଁ | 
 



 

ଯଦ ିରକହ ିରମାରେ ଆସକିନି ିକରହ ରଯ ଭକି୍ତ ଅସହଜ ଅରେ ଆଉ ରସ ବୟକି୍ତ ସାଂସାେକି ଅରେ, େ ମଁୁ ରକରବ ବ ି ମାନ ିପାେବି ିନାହିଁ | 
ଆରେ! ଆପଣ ସଂସାେରେ େୁହନ୍ତ,ି ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ େୁହନ୍ତ,ି ନଜି ଛୁଆ-ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ େୁହନ୍ତ,ି ନଜି ବାପ-ମା ସାଙ୍ଗରେ େୁହନ୍ତ ିଆଉ 

ଆପଣ ଭକି୍ତ କେ ିପାେୁ ନାହାନ୍ତ?ି ଏଇୋ ରକଇମିେ ିସମ୍ଭବ? ଏରେ ଦୁଷ୍କେ କାଯଚୟ ସବୁ କେ ିପାେୁଛନ୍ତ ିଆଉ ଭକି୍ତ କେ ିପାେୁନାହାନ୍ତ?ି 

ଏଠାେୁ ସେଳ କାଯଚୟ ଆଉ କଛି ିରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠାେୁ ଦୁଷ୍କେ ବ ି କଛି ିରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ | ଏକ େ ନଜି ମନ ଭୁେ ନୟିନ୍ତ୍ରେି 

ରହାଉଛ ିନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ସାଥି ଆଉେ ିେଖିଛନ୍ତ ିେ ଦ୍ୱେିା ଭୁେ | ୋ ଉପରେ ଦ୍ୱେିା ରଛାେ-ରଛାେ ଭୁେ | ୋେେିା ଭୁେ ଏକତ୍ର 

େୁହନ୍ତ!ି ଆଉ ପ୍ରେଦିନି ଯଦ ିଆପଣ ଦନି ନଠାେୁ ୋେ ିନୋ କାଯଚୟ କେୁଛନ୍ତ ିୋଙୁ୍କ ସାଥିରେ େଖିକନି ିେ ଆପଣ ରକଉ ଁେପସ୍ୱୀ ଠାେୁ କାମ 

କ?ି ସବୁ େପସୟା କେୁଛନ୍ତ,ି  େ ସଦି୍ଧରଦହେ ଭାବନା କେବିା ରକଉ ଁବଡ଼ େପସୟା? ଏହାଠାେୁ ସହଜ କାଯଚୟ ଆଉ େ କଛି ିବ ି ନୁରହ |  

  

ରଯାଉ ସଂସାେୀ ବୟକି୍ତ କରହ ରଯ, "ମଁୁ ଭକି୍ତ କେ ିପାେବି ିନାହିଁ"...େ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୁେ େଢ଼ୀେ,ି ଆପଣଙ୍କେ ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିରହାଇଛ ିନାହିଁ | 
ରକରବ ବ ି କାହାକୁ କହନୁ୍ତ ନାହିଁ ରଯ ଭକି୍ତ ଦୁଷ୍କେ ଅରେ, କାହିଁକ ିନା ଆପଣ ଯାହା କେୁଛନ୍ତ ିରସଇୋ ଏହାଠାେୁ ଅେ ିଦୁଷ୍କେ ଅରେ | ଭକି୍ତେ 

ଓଜନ ରକବଳ 200 କରିଲା | ଆପଣ େ ଅନୟଥା 1700 କରିଲା ଉରଠଇ ଥାଆନ୍ତ,ି ଆଉ ଜ୍ୱେରେ 103 କରିଲା ଆଉେ,ି ଆଉ ଭକି୍ତ େ 

ମାତ୍ର 200 କରିଲା, ରକରେ ନଗଣୟ! ଭାବଲିା ମାତ୍ରରେ ଉଠ ିଯାଏ | ସବୁ କଛି ିଏହମିନରେ...ଦୁଷ୍କେ ଏଇଠ ି , ସହଜ ଏଇଠ,ି ସବୁ କଛି ି

ଏଇଠ!ି ରଯରବ ଉତ୍ସାହେି ଭକ୍ତଙ୍କେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇବ େ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ସାହେି ରହାଇ ଜୀରବ | ରଯଇମିେଆି ଆପଣଙ୍କେ ମନ 

ଆଉେ ରେହୋ େହବି, ରସଇମିେଆି ଭକ୍ତ ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇରବ | ରକଇମିେ?ି  Birds of the same feather flock 

together...ସମାନ ପେେ ପଂଛ ିସାଥିରେ ଉଡନ୍ତ ି | ଆଉ ମୂଖ୍ଚ ମାରନ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡନ୍ତ ିଆଉ ଯଦ ିଆପଣ ଉତ୍ସାହେି େହରିବ େ 

ଆପଣଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚେ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହେି ଭକ୍ତଙ୍କେ ସାହେୟଚ ମିଳବି | ରସ ମାରନ ଆପଣଙୁ୍କ ରସଇଠ ି ରନଇ ଯିରବ ରଯାଉଠ ି ରସ ନରିଜ 

ରଯାଉଛନ୍ତ ି | ଏହ ିଜୀବନରେ! ଏହ ିଜୀବନରେ! ଆଗାମୀ ଜନମ ଉପରେ ରଲୌକକି ବେିାେ କେବିାେ ନାହିଁ - "ରଯ ଆଗାମୀ ଜନମରେ କଣ 

ରହାଇବ?" କଣ ଆପଣ ପାଗଳ ଅେନ୍ତ?ି ଭୁେ ଏରବ ବ ି େଡଛି!ି ଆଗାମୀ ଜନମ ପାଇଁ େନି୍ତନ କାହିଁକ?ି ଏରବ କଣ କମ ମୁଣ୍ଡବନି୍ଧା? ଏରେ 

ରଘାେ େପସୟା ଆଉ ଆଗାମୀ ଜନମ ବ ି ଏଇମିେୟିା ସଖୁ୍ଦାୟୀ...ଆପଣଙ୍କେ ବୁଦ୍ଧମିୋେ ରଜୈ ରହଉ! ଆମେ ଜପ ରକଇମିେ ିଠକି ରହାଇବ 

ରଯରବ ଏରେ କଷ୍ଟ ଲଦକିନି ିବ ି  ଆରମ ହୃଦୟେୁ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଡାକ ିପାେୁ ନାହାନ୍ତ ି | କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ିପାେୁ ନାହାନ୍ତ.ି.."ରଦଖ୍ନୁ୍ତ କୃଷ୍ଣ! ମଁ ୁ
ରକରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ"ି... 

 

ଏରବ ପୁଣ-ି ମଁୁ ଦୁଃଖ୍ୀ, ମଁୁ ପ୍ରେଦିନି ରଦାକାନକୁ ଯାଏ..., ଏଠାେୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ୍ ଆଉ କଣ ରହାଇ ପାେବି କୁହନୁ୍ତ! ଛ ଘଣ୍ଟା ରଶାଇରଲ, 

ରଭାଜନ କେରିଲ, ପୁଣ ିରସଇଠ ିଉପସ୍ଥିେ ରହାଇ ଗରଲ | ୋେରିେ ଆସ ିଥିବା ୋୱଲ-େୁେ ିଖ୍ାଇରଲ, ରସାଇ ଗରଲ, ପଣୁ ିରସଇଠ!ି ଆରେ 

ଭ୍ରାୋ! ଏହା ଠାେୁ ବଡ଼ େପସୟା କୁହନୁ୍ତ! 'ଭୁେଶୁଦ୍ଧ ିବରିଶାଧନଂ', ଏହାେ ଶୁଦ୍ଧକିେଣ ବହୁେ ଆବଶୟକ ଅରେ | 

 

ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ନକୁିଞ୍ଜ ଦଶଚନ ଆଗରେ ସବୁ ଭଗବଦ ସୁଖ୍- ସବୁ ରବୈକୁଣ୍ଠ, ରଗାରଲାକ, ରଯରେ ବ ି ଭଗବଦ ସୁଖ୍ ଅେନ୍ତ ିରସ ଫିଖ୍ା ଜଣା 
ହୁଅନ୍ତ ି| ଯଦ ିସବୁ ପ୍ରକାେେ ଭଗବଦସୁଖ୍ ରଗାରେଇ ଆଡୁକୁ ନୟିନ୍ତ ିଆଉ ୋଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ନକୁିଞ୍ଜଦଶଚନ ରଗାରେଇ ଆଡୁକୁ ନୟିନ୍ତ,ି େ ସବୁ 

ଭଗବଦସୁଖ୍  ୋଙ୍କ ଆରଗ ରଲଶମାତ୍ର ବ ି  ସୁଖ୍ଦାୟୀ ଲାଗନ୍ତ ିନାହିଁ! ଉଦ୍ଦ୍ବ ମଖୂ୍ଚ ନୁହନ୍ତ ିରଯରବ ରସ କୁହନ୍ତ,ି " ରମାରେ ବ୍ରଜରେ ଘାସେ 

େନିକା ବରନଇ ଦଅିନୁ୍ତ, କଛି ିବ ି  ବରନଇ ଦଅିନୁ୍ତ |" ଉଦ୍ଦ୍ବ ରଦଖିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମାନ ଲାଗନ୍ତ,ି ଏରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମବନ୍ଧ ୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 

ଅରେ, କନୁି୍ତ ରେରବ ବ ି ..ୋଙୁ୍କ ଜଣା ପଡଛି ିୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ରପ୍ରମ ରକଉ ଁସ୍ଥେେ ଅରେ, ବଭୁି ଆସ୍ୱାଦନ ଅରେ! ଆମେ ନଁା ଅନୁ ରହାଇ 

ପାରେ କନୁି୍ତ ଆମେ ଲକ୍ଷୟ ବଭୁି ରହାଇବା ଦେକାେ | ଆମେ ଲକ୍ଷୟ ବଭୁି-ଆସ୍ୱାଦନ ଅରେ!   

 



 

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରକରେ, ରକରେ କୃପାମୟୀ ଅେନ୍ତ ି- 

 

କୃଷ୍ଣ ଗରୁୁରୂମପ ଦୀକ୍ଷା ମଦନ ଘମର-ଘମର, ମବୈଷ୍ଣବରୂମପ ମଦୟ ଶକି୍ଷା | 
ଶାସ୍ତ୍ରରୂମପ କମହ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମରୂମପ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ମଦଖ ମତୌର କାମର ବା ଉମପକ୍ଷା || 
 

କୃଷ୍ଣ ହ ିଗେୁୁେୁପରେ ଘରେ-ଘରେ ଦୀକ୍ଷା ଦୟିନ୍ତ ିଆଉ ରବୈଷ୍ଣବେୂପରେ ଘରେ-ଘରେ ଶକି୍ଷା ଦୟିନ୍ତ ି| ଭଗବାନଙ୍କେ କୃପା ଦଦିବ ଧାୋେୁ ଆସ ି

ଥାଏ | ରକଉଁ ଦିବ ଧାୋ? ଶ୍ରୀଗେୁୁ ଆଉ ଶ୍ରୀରବୈଷ୍ଣବ - ଏ ଦ୍ୱେିା ହ ିଅେ ିମହତ୍ଵପଣୁଚ ଅେନ୍ତ ି| ଗେୁୁରଦବ ମନ୍ତ୍ର ରଦଉଛନ୍ତ ିଆଉ ରବୈଷ୍ଣବଗଣ ଶକି୍ଷା 
ରଦଉଛନ୍ତ,ି ଆଉ ଏହେୂିପରେ ଆମକୁ  କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଉଛ ି | କୃଷ୍ଣ କୃପଣ ନୁହନ୍ତ ି ; ଏଇୋ ଆମ ଉପରେ ରଯ ବଷଚାେୁ ଆରମ ରକରେ 

ରନଇବାକୁ ୋହଁନ୍ତ ି| 

 

ରବୈୋଗୟ ଅେ ିେସମୟ ଜୀବନ ଅରେ, ରବୈୋଗୟ ରକରବ ବ ି ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ନାହିଁ | ଯଦ ିବାସ୍ତବକି ରବୈୋଗୟ ରହାଇଯାଏ େ ରସ େସମୟ ହୁଏ 

| େୟାଗ ସୁଖ୍ା ରହାଇ ପାରେ କନୁି୍ତ ରବୈୋଗୟ େ ସାରଦଇବ, ଆହା! ମାରନ ଆପଣ କଛି ିପରଛ ଛାଡୁ଼ଛନ୍ତ ିଆଉ କଛି ିରଶ୍ରଷ୍ଟେେ ପାଉଛନ୍ତ,ି 

ଅନୟଥା ରବୈୋଗୟ ରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ | ରେରବ ହ ିେ େସମୟ ରହାଇ ପାେବି, ଅନୟଥା ମାୟାବାଦୀଙ୍କେ ରକରେ ପେନ ରହାଇ ଯାଇ 

ଥାଏ | କାହିଁକନିା କଛି ି ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଲା ନାହିଁ | କଛି ି ଦନି ି ଛାଡ ି ରଦରଲ ଆଉ ପଣୁ ି କାମନାେ ଜନମ ରହାଇ ଗଲା - ହାୟ, ହାୟ! 

ରେୌୋସଲିଖ୍ୟରଯାନକୁି ପନୁୋଗମନ | ଏଇଠ ିରସଇମିେଆି ହୁଏ ନାହିଁ - ରବୈୋଗୟ ସାରଙ୍ଗ-ସାରଙ୍ଗ ଜୀବନ େସମୟ ରହାଇ ଯାଏ! 

 

କୃଷ୍ଣଙ୍କେ ସୁନ୍ଦେୋ ଏହ ିେ - ରସ ଶକି୍ଷା ଗେୁୁ ଆଉ ରସ ହ ିଦୀକ୍ଷା ଗେୁୁ | 

 

' କୃଷ୍ଣ ଗରୁୁରୂମପ ଦୀକ୍ଷା ମଦନ ଘମର-ଘମର' ,ଦୀକ୍ଷାଗେୁୁେୂପରେ, ଆଉ ପଣୁ ିରସ ଶକି୍ଷା ବ ି ଦଅିନ୍ତ ି| ରକଇମିେ?ି ସବଚପ୍ରଥରମ କୃଷ୍ଣ ଆମେ 

ହୃଦୟରେ କଣ କେନ୍ତ?ି ଆରମ େ ଶୁଷ୍କ ଅେନ୍ତ,ି ଆମଠାେୁ ଶୁଷ୍କ ଆଉ କଛି ିରହାଇ ପାେବି ନାହିଁ | ଶୁଷ୍କଶବ୍ଦ ବ ି ଆମ ହୃଦୟଠାେୁ େସମୟ 

ଅେନ୍ତ ି|  ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବଚପ୍ରଥରମ ଆମ ହୃଦୟରେ ରସବାବାସନା ଡାଲାନ୍ତ ି| ରକଇମିେ?ି ଗେୁୁରଦବ ଆଉ ରବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାୋ ରଯ "ରସବାେ 

ବାସନା େଖ୍ନୁ୍ତ ନ େକିଏି, େକିଏି ରସବା କେନୁ୍ତ ନା.." ରସବାବାସନା! ପୁଣ ିରଯରବ ଆମେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅେୟଧିକ ବଢ ିଯାଏ େ ଆମକୁ ରସବା 
ପ୍ରଦାନ କେୀକନି ିକୃୋଥଚ କେଦିୟିନ୍ତ ି | କଣ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ରସୌଷ୍ଠବ ରଦଖି ପାେୁଛନ୍ତ?ି ପ୍ରଥରମ ରସବାବାସନା ପ୍ରକେ କୋନ୍ତ.ି.ଆମ 

ହୃଦୟରେ େ ସ୍ୱେଃ ଆସବି ନାହିଁ | ସ୍ୱେଃ କଛି ିବ ି ଆସ ିପାରେ ନାହିଁ | ସ୍ୱେଃ ରକାୖୈଡ ିବ ି  ଆସଛି ିରକରବ କାହା ଘେେୁ? େ ସଦି୍ଧସ୍ୱେୂପ, 

ନଜିେ ସଦି୍ଧସ୍ୱେୂପ ଆଉ ସବୁ କଛି ିଉଇକନି ିଆସ ିଯିବ? କଛି ିବ ି ଆସ ିପାେବି ନାହିଁ | େ ପ୍ରଥରମ କୃଷ୍ଣ ରସବାବାସନା ଜଗାଆନ୍ତ ିଆଉ ପୁଣ ି

ରସବା ରଦଇକନି ିକୃୋଥଚ କେଦିୟିନ୍ତ ିଜୀବକୁ ସଦା-ସଦା ପାଇଁ | ଏଇଥି ଲାଗି କୁହା ଯାଇଛ ି- 

 

ରସଂ ହ ିଏବ ଅୟଂ ଲବ୍ଧବା ଆନନ୍ଦ ିଭବନ୍ତ ି|  (ମତୈତରିୀୟ ଉପନଷି୍ଦ ୨.୭.୧) 

 

ନଜିକୁ ଜୀବକୁ ପ୍ରଦାନ କେକିନି,ି ଆନନ୍ଦ ିଭବେ,ି ସଦା-ସଦା ପାଇଁ କୃୋଥଚ କେ ିଦୟିନ୍ତ ି| 

 

ଆଜ ିପାଇଁ ଏରେ ହ ି| 

ହମର କୃଷ୍ଣ! 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


