ଗ ୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ମାଧୁରୀ

ମହାମହହାତ୍ସବହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ !
ସମହେ ହଗୌେ-ହେମେ ପିପାସୁ ଅଟନ୍ତି...ହହବା ବି ଦେକାେ ! ଏହାଠୁ ହେଷ୍ଠ ଆଉ କଣ ହହାଇ ପାହେ? କିଛ ି ବି ନୁ ହହ ! "ହସହି
ଜାନି ତହେେ େସ ସାେ" | ହଗୌେ ହେମହେ ଆଉ ହଗୌେ େୂପ ହେ ହକଉ େକାେେ ଆକର୍ଷଣ ଅହଟ ଏହା ଆମକୁ ବୁ ଝବ
ି ାେ ଅଛି
| ତାଙ୍କହେ ହେମିତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ହସମିତି ହଗୌେେୂପେ ପାନ କେନ୍ତି | େୀମାନ ହଗାବିନ୍ଦ, ହେ ମହାେଭୁଙ୍କେ ସଚିବ ଥିହେ, ହସ
ହସବକ ହକମିତି ବନିହେ? ହସ ହକାଣସି କାେଣେୁ ନିଜ ଗୃହ-ସମ୍ପତ୍ତି ତୟାଗିକି ଆସିଗହେ...ସବୁ କିଛ ି ଛାଡି ! ଆଉ ହେହବ ହସ
ଜାଣିହେ ହେ ନଦିୟାହେ ହକାଉ ଅବତାେେ ଆବିଭଷାବ ହହାଇଛି, ହସ କାହାକୁ ପଚାେିହେ ହେ : ଭାଇ! ଏହି ନଦିଆହେ ଅବତାେୀେ
ଗୃହ ହକଉଠି? ହକଉଠି ତାଙ୍କୁ ହଭଟି ପାେିବା? ହକଉଠି ହଦଖା ହହହବ?" ହସ ଗ୍ରାମୟବାସୀ କହିହେ : "ହସ ତ ଏହିଠି ଗଂଗାତଟହେ
ସ୍ନାନ କେୁଛନ୍ତି !" ହସହି କାଳହେ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁ ସ୍ନାନ କେୁଥିହେ | ହଗାବିନ୍ଦ ହେହବ ତାଙ୍କେ ଦର୍ଷନ କେିହେ ହସହି ପେମ
ମହନାହେ େୁବକଙ୍କୁ ...କାହା ସାଙ୍ଗହେ ହସ ଅଛନ୍ତି? ହସ ମହାହତଜସ୍ଵୀ ସାଧୁମଣ୍ଡଳହେ ଅବସ୍ଥିତ...ମହାହତଜସ୍ଵୀ ଏମିତ,ି ହେମିତି
ମାନି ନିୟନ୍ତୁ ହେ ସାଧୁମାହନ ତାୋଗଣ ଭଳିଆ ଦିର୍ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାେଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ ! ଅନୟ ସାଧୁମାହନ ବି ମହାହତଜସ୍ଵୀ ଅଟନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମହାେଭୁ ପେମ ସୁନ୍ଦେ! ପେମ ସୁନ୍ଦେ! ପେମସୁନ୍ଦେ ର୍ବ୍ଦ ବି ତୁ ଛ ଦିହର୍! ଏହତ ସୁନ୍ଦେ! େୀମତୀ ୋଧାୋଣୀଂକୁ 'ପେମ
ସୁନ୍ଦେୀ' କୁ ହା ୋଏ | ପେମ ସୁନ୍ଦେ େୁବକ! ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ହେ ହତଜସ୍ଵି ଆଉ ଭକ୍ତିପୂଣଷ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଚାେି ଦିର୍ାହେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି
| ଏହି ସ୍ନାନେ ହବଳା ! ହେଉ ହଗାବିନ୍ଦ େଥମ ଥହେ ଦର୍ଷନ କେିହେ ତାଙ୍କ େୀେୁପେ, ତାଙ୍କେ ମର୍ିିଷ୍କ ଆଶ୍ଚେଷୟହେ ପଡିଗୋ !
େୂପହେ ବି ଏମିତି ର୍କ୍ତି ହହାଇ ଥାଏ - ଏହା ଭଗବଦ ଦର୍ଷନେୁ ହି ଜଣା ୋଏ | ନହହେ େୂପେ ଏହି େତାପ ମନୁ ର୍ୟର୍େୀେହେ ହୁ ଏ
ନାହିଁ! ହଗାବିନ୍ଦ ମହାେଭୁଙ୍କୁ ହଦଖିହେ ଆଉ ଚମତ୍କୃତ ହହାଇ ପଡିହେ! ଏମିତକ
ି ା ଦର୍ଷନ ହହଉଛି ୋହା ହନତ୍ରହେ ସମାହିତ ହହବାହେ
ଅସମଥଷ | ତାଙ୍କ େୂପହେ ଏହତ ମାଧୁେଷୟ, ଆଉ ହକବଳ ଏହତ ନୁ ୟନତମ େକାେେ ଆଖି - ଏହାହେ େୂପହସୌେଭ ହକଇମିତି ବସିବ?
ଦର୍ଷନ କେୁଛନ୍ତି....େଦି ଚାମଚ ଦ୍ୱାୋ ବାେିିେ ପାଣି ପିୟା ୋଏ ତ ହକହବ କଣ ଆସ୍ଵାଦନ ପୁଣଷଭାବହେ ହହାଇ ପାେିବ? ଚାମଚେୁପି
ନୟନେୁ ସମୁଦ୍ରେୂପି ହର୍ୌଷ୍ଟବେ ପାନ ହହଉଛି ! ଦର୍ଷନ କେୁଛନ୍ତି… ଆଖିହେ ଏହତ େୂପେକାର୍ େକାର୍ିତ ହହଉଛି ହେ ହନତ୍ରମୁନ୍ଦନ
କେି ପୁଣି ହଦଖିବାେ ହଚଷ୍ଟା କେୁଛନ୍ତି..େୂପହସୌନ୍ଦୟଷେ ହ ାହକ-ହ ାହକ ପାନ କେୁଛନ୍ତି ! ଏମିତକ
ି ା ବିଚତ୍ର
ି େୂପସମୁଦ୍ର ୋହା େତିକ୍ଷଣ
ବର୍ଦ୍ଷମାନ ହହଉଛି...ହ ାହକ ପୁଣି ହ ାହକ, ତାେ ପାନ କେୁଛନ୍ତି, ହନତ୍ର ହଖାେୁ ଛନ୍ତି , ପୁଣି ବନ୍ଦ କେନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି....କିନ୍ତୁ
େୁପଚନ୍ଦ୍ରିକାେୁ ମନ ଭେୁନାହିଁ ଆଉ ଏହତ ବିେକ୍ଷଣ ୋହା ନୟନହେ ବସୁ ନାହିଁ! ହେମିତି ହକଉ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବେୁ କୁ ହଦଖି ମୁହେୁ ନାଳ
ଆହସ, ହସହି ଭାବହେ ଆଖିେୁ ଅର୍ୁଧାୋ ବହୁ ଛ!ି ତାଙ୍କେ େୂପହର୍ାଭା ହଦଖି ମୁଖ ଅର୍ୃଜଳହେ ଭିଝି ୋଇଛି...କିନ୍ତୁ େୂପେ ଅନ୍ତ ଦିର୍ୁ
ନାହିଁ! ତାଙ୍କେ େୂପ ଏମିତି ୋହାେ ବୟାଖୟା ଦର୍ଷନ ଉପୋନ୍ତ ବି ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ବୁ ର୍ଦ୍ି ପାଇ ଦୁ ଗମ
ଷ ! ଅପୂବଷ! ଏକ ର୍ବ୍ଦ ମାତ୍ର - ଅପୂବଷ!
ଏମିତି େୂପ ପୂବଷେୁ ହକହବ ଦୃ ଷ୍ଟିହଗାଚେ ହହାଇ ନ ଥିୋ! ଆଉ ଏହି େୁପମହିମା କାହାକୁ ବି ୋପ୍ତ ନୁ ହହ ! ଏହି ଚମତ୍କାେିତ୍ଵ େ
େୂପଗାେିମା ଇଶ୍ଵେଙ୍କେ ବିହର୍ର୍ ଗୁଣ ଅହଟ! ଏହା େୀମନନାୋୟଣଙ୍କେ ବି ଅଛି! ହେହବ ନାୋୟଣଙ୍କେ େୂପହେ ଚମତ୍କାେିତ୍ଵ ଅଛି,
ତାହାହେ ଭାବନ୍ତୁ େୀୋମଙ୍କେ େୂପହେ ହକହତ ହହାଇ ଥିବ! ଆଉ ହେହବ ୋମଙ୍କେ ଏହତ ମଧୁେିମା ତାହାହେ େୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ହକହତ
ହହାଇ ଥିବ, ୋହାଙ୍କୁ ର୍ାସ୍ତ୍ର କୁ ହନ୍ତି –
ଈଶ୍ବର ପରମ କୃ ଷ୍ଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ |
ଅନାଦିର ଆଦି ଗ ାବିନ୍ଦ ସର୍ଵ କାରଣ କାରଣମ || (ବ୍ରହସଂହିତା ५ .१)

ଆଉ ହେହବ ହସହି େୀକୃ ଷ୍ଣ ରାଇ କନୁ , ଆନନ୍ଦ ତନୁ ହଗୌୋଙ୍ଗ ହହାଇହେ....ହେହବ ଏହି ହସୌନ୍ଦୟଷହେ ଚମତ୍କାେିତ୍ଵ ହହାଇବ ତ କଣ
ହହାଇବ, ଆପଣ ନିହଜ ଭାବନ୍ତୁ! ଏହାକୁ ହି ୋତ୍ରିଦନ
ି ପାନ କେୁଛନ୍ତି! େଥମ ଥହେ ଦର୍ଷନ କେୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହତ ଆସ୍ଵାଦନ ହହଉଛି
ହେ ବିଚାେ କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହହାଇଗହେ ହେ ମୁ ବଞ୍ଚିବି ଅଥବା ମେିବ!ି କଣ ମେିବା ଠିକ ହହାଇବ ଅଥବା ଜୀବନ ଧାେଣ ଉଚିତ
େହିବ! କିଛ ି େହଭଦ ପହଡ ନାହିଁ ! ହେଉ ବେୁ କୁ ମୁ ହଖାଜୁ ଥିେି ତାହାେ ଦର୍ଷନ ହମାହତ ୋପ୍ତ ହହାଇ ସାେିଛ!ି କିଛ ି ୋଭ ହହାଏ
ଅଥବା ହାନି - କିଛ ି ଜାହୟସ ନାହିଁ! ଏହାକୁ ହିଁ ଇଶ୍ଵେଙ୍କେ େୂପ ଆକର୍ଷଣ ଜାଣିବା ଦେକାେ! ହେ ....କିଛ ି ମୀମାଂସା ଆଉ ହର୍ର୍ େହି
ନ ୋଏ! ବାସ! ହହଇ ଗୋ!
ପାଗ ା ପରମ ବିଶ୍ରାମ! (ସୁନ୍ଦର ସୁଜାନ କୃ ପା ନିଧାନ)
ପେମ ବିୋମ! ହେହତ ବି ପାର୍ଷଦ ହସହିଠି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କେ ମନ ହମାହେୂପ ହେ ଭେିଗୋ! ହେମିତି ଖମବ ହକାଉ ଜିନର୍
ି ହେ ଭେି ୋଏ
ହସହିମିତି ହିଁ ତାଙ୍କେ ମନ ହମାହହେ ଭେି ଉଠିୋ! ହୃ ଦୟହେ ହଗୌେେୂପେ ହେୌଳୁ ପ େଗାଡ଼ିତ ହହାଇ ହଖଳୁ ଛ ି ! ହୃ ଦୟହେ
ହଗୌୋନୁ ୋଗେ େଗାଢ଼ ତେଙ୍ଗ ତେଙ୍ଗାୟିତ ହହଉଛି! ଚିତ୍ତ ଆଉ କିଛ ି ବିଚାେ ଧାେଣ କେିବାେ ହୟାଗୟତା ଭୁେି ୋଏ! ତ ଏମିତି
େୂପେ ଦର୍ଷନ କେି ହଗାବିନ୍ଦ ଆତ୍ମହୋ ହହାଇ ଗହେ! ପୁୋ ବିଘଟିତ! ହସ ନିହଜ ବି ଜାଣି ପାେିହେ ନାହିଁ ହେ ଆଗକୁ କଣ କେିହବ!
ପୁୋ ଅହଚତ ଅବସ୍ଥାହେ ଛିଡା ହହାଇ ଗହେ! ଆଉ ମହାେଭୁଙ୍କେ େୂପ-ଐଶ୍ଵେଷୟ ସଦା ନବଦ୍ୱୀପ, ମାହନ ନୂ ଆ ଦବୀପ ଭାନ୍ତି
ନବାୟମାନ େହହ! େତୀକ୍ଷଣ ତାଙ୍କେ େୂପ ପେିବତିତ ହୁ ଏ! ମହାେଭୁଙ୍କେ ହଗାଟିଏ ଛବି ବି ହନତ୍ରଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାଣି ନିଏ ହେମିତି
ପଙ୍କହେ ପାଦ ଧସି ୋଏ...ହଚଷ୍ଟା କେି ବି ବାହାେକୁ ଆହସ ନାହିଁ! ହଗାହଟଇ ମୁହୂତ୍ତଷ ହେ ଜୀବ ଆବିଷ୍ଟ ହହାଇ ୋଏ...ଆଉ ହସ
ଛବିହେ ହର୍ାଡ଼ଏମାନ ଆଉ ୋହା େତିକ୍ଷଣ ବିବଧ
ି ଦୃ ର୍ୟମାନ ହହାଏ! ତାଙ୍କେ ଚମତ୍କାେିତ୍ଵ େୁପମାଧୁେୀେୁ ଚମତ୍କାେୀ ତାଙ୍କେ ଭକ୍ତପାର୍ଷଦଙ୍କେ ଚିତ୍ତ, ଆମେ ଚିତ୍ତ, ତାଙ୍କ େୂପହସୌନ୍ଦୟଷହେ ନିଜକୁ ସମପିତ କେିବାେ ଇଛା ହୁ ଏ! ଏକ ଛବିେୁ ଆଉେି ଏକ, ନୁ ତନ ଆଉ
ନୁ ତନ, ଆଉ ହସହି ଛବିହେ ମନ ଆବିଶ୍ଵ! ଛବି ବଧଷଃମାନ ଅହଟ, ଆଉ ମନ ଆବିଶ୍ଵ, ଆଉେି ଆବିଶ୍ଵ ! ପୁଣଷ ଆତ୍ମହୋ ଦର୍ାକୁ ୋପ୍ତ
ହହାଇ ୋଏ! ତ ହଗାବିନ୍ଦ ବି ହସହି େୂପେ ଦର୍ଷନ ମାହତ୍ର ଆତ୍ମହୋ ହହାଇ ପଡିହେ | ଆଉ ତଟକୁ ଆସି ମହାେଭୁଙ୍କେ ପାର୍ଷଦ
ସାଙ୍ଗହେ ତାଙ୍କେ ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ େସ୍ଥାନ କେିହେ | ତ ମହାେଭୁଙ୍କେ ନିବାସ ଆସି ସଭି ଭକ୍ତମାହନ ନିଜ-ନିଜ ଗୃହକୁ େସ୍ଥାନ
କହେ...ଆଉ ହଗାବିନ୍ଦ ବୁ ଝି ପାେୁ ନାହାନ୍ତି ହେ ତାଙ୍କୁ କଣ କେିବାେ ଅଛି...େୂପଛବିେ େଭାବ ଏହତ ଗମ୍ଭୀେ ହେ ହସ ଆବର୍ ସ୍ଥିତହି େ
ଅଛନ୍ତି | ତାଙ୍କେ ହହାସ ଆଉ େହିୋ ନାହିଁ | ହକବଳ ଅବିଛନ
ି ପାନ! ପୁଣି ମହାେଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ସ୍ମିତହାସୟ ସହିତ ହଦଖିହେ ଆଉ
ଇର୍ାୋ କେି ଡାକିହେ | ତ ହକବଳ ଥହେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିହେ...ପୁଣି ଘହେ ଆସି ସ୍ନାନ ଇତୟାଦି କେିହେ, େସାଦ ଗ୍ରହଣ କେିହେ,
ଆଉ ବାସ..ହଗାବିନ୍ଦ ଏମିତି ମହାେଭୁଙ୍କେ ସଚିବ ହହାଇ ଥିହେ | ଏହି ଭାବହେ ଆମେ ଭିତହେ ବି େଗାଢ଼ ଭାବନା ହହବା ଦେକାେ
େଦି ଆହମ ହଗୌେଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଇଛୁ କ | ହସହି ହଗୌେସୁନ୍ଦେ େ ଛବି ଏମିତି ଆମେ ଚିତ୍ତହେ େକାର୍ିତ ହହାଇ ୋଉ
ହେ ଆମେ ମନ ଆଉ ହକାଉଠିବି ଖସି ନ ପଡୁ | ହକହବ ବି ନ ଖହସ | ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ହସମିତି ବି ନ ହହାଉ | େଦି ଛବି ଏହି
ଭାବହେ େତିଷ୍ଠିତ ହହାଇବ ତାହାହେ ହି ହଗୌେ ୋପ୍ତି ସମ୍ଭବ! ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କେ ସବୁ କିଛ ି - େୂପ, ଗୁଣ, େୀଳା - ସବୁ ମଧୁେ
ଅହଟ | ଆପଣ ହଦଖନ୍ତୁ ହେ ତାଙ୍କେ ପାର୍ଷଦଙ୍କେ ହୃ ଦୟ ହକଉ ଭାବହେ ତାଙ୍କହେ ଆବିଶ୍ଵ ଥିୋ..ହସହି େକାେ ଆମେ ଚିତ୍ତ ବି
ତାଙ୍କଠାହେ ଆବିଶ୍ଵ ହହବା ଦେକାେ |

ଉଠିଗତ ବଶ୍ୀଗତ ଦିକ ନିରଖୀଗତ
ଗହରି ଗହ ଗ ୌରାଙ୍ଗ ରା |
ଉଠିବାହେ ଆଉ ବସିବାହେ, ଆଉ ସଭି ଦିଗେୁ ହଦଖିହେ, ଦର୍ ଦିଗେୁ ହଦଖିହେ...କିଏ ହଦଖା ୋଏ? ହଗୌୋଙ୍ଗ ୋହୟ! ଆମେ
ଦୃ ଷ୍ଟି ଏମିତି ହହବାେ ଅଛି ହେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୟହନହେ ବି ଆମକୁ ହଗୌୋଙ୍ଗ ୋୟ ହି ଦିର୍ନ୍ତୁ | ଛୁ ଆମାନଙ୍କୁ ହଦଖିହେ ବି ହଗୌେଚାନ୍ଦ
ଦୃ ଷ୍ଟିହଗାଚେ ହୁ ଅନ୍ତୁ | େଦି ଦପଷଣହେ ବି ହଦଖନ୍ତି ତ ହକବଳ ହଗୌେୋୟ ହଦଖା ୋଆନ୍ତି !
ଗହରି ଗହ ଗ ୌରାଙ୍ଗ ରା
ହୃ ଦି ସଗରାବଗର ଗ ୌରାଙ୍ଗ ପଶ୍ିଗ ା, ସକ ି ଗ ୌରାଙ୍ଗମ ||
ଆମେ ହୃ ଦୟେୁପି ସହୋବେହେ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁ ବିୋଜିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସକଳ ହୃ ଦୟ ହଗୌେମୟୀ ହହାଇ ୋଏ |
ତଗନ ଗ ୌରା, ମଗନ ଗ ୌରା
ତଗନ ଗ ୌରା, ମଗନ ଗ ୌରା |
ହା ହା ଗ ୌରା, ପ୍ରାଣ ଗ ୌରା
ହା ହା ଗ ୌରା, ପ୍ରାଣ ଗ ୌରା ||
ଆଗ ଗ ୌରା ପାଗେ ଗ ୌରା
ଆଗ ଗ ୌରା ପାଗେ ଗ ୌରା |
ହା ହା ଗ ୌରା, ପ୍ରାଣ ଗ ୌରା
ହା ହା ଗ ୌରା, ପ୍ରାଣ ଗ ୌରା ||
ଏ ଦୁ ଇଟି ନ ଗନ କଗତ ବଗହରିବ,
ାଖ ଆଖି ଯଦି ହ ||
କଣ କୁ ହା ୋଇଛି? ଏହି ଦୁ ଇଟି ନୟହନ- ଏହି ଚାମଚେୁପି ନୟନ ହସ ସମୁଦ୍ର େ ହକମିତି ପାନ କେିହବ? ହହ ହଗୌେ େଭୁ, ମୁ ଏ
ନୟହନ ଆପଣଂକେ ମାଧୁେୀ ହକମତି ହଦଖିବି? ଏହି ହଛାଟ ନୟନେୁ? ୋଖ ଆଖି େଦି ହହାଏ- କାର୍ େଭୁ, ହମାେ େକ୍ଷ େକ୍ଷ ଆଖି
ଥାଆନ୍ତା..ତାହାହେ ତ ମୁ ଆପଣଂକେ େୂପସମୁଦ୍ରେ କିଂଚିତ ପାନ କେି ପାେିବାହେ ସମଥଷ ହୁ ଅନ୍ତି | କିଂଚିତ! ାଖ ଯଦି ଆଖ ଗହାଏ!
ଏ ଦୁ ଇଟି ନ ଗନ କଗତ ବଗହରିବ! ଏହି ଦୁ ଇ ନୟହନ କଣ ଭୋ ହହବ? ଅନନ୍ତ ହର୍ର୍ ନିଜ ସହସ୍ର ହନତ୍ରେୁ ଦର୍ଷନ କେି ବି
େୂପଐଶ୍ଵେଷୟେ ବଣଷନା କେି ପାେନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆହମ କଣ ଦୁ ଇ ହନତ୍ରହେ ପାନ କେି ପାେିବା..ହସ ବି ପୁଣି ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କେ
େୂପେ! ଅନନ୍ତ ତ ନାୋୟଣଙ୍କେ ବଣଷନା କେି ପାେନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ତ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁ! ଏହି ଦୁ ଇ ନୟନେୁ ହକମିତି ପାନ
ହହବ?
ଜା ିଗତ ଗ ୌରାଙ୍ଗ , ଘୁମିଗତ ଗ ୌରାଙ୍ଗ
ସକଳି ଗ ୌରାଙ୍ଗ ଗଦଖି |

ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାହେ ହଗୌୋଙ୍ଗ, ଭ୍ରମଣହେ ହଗୌୋଙ୍ଗ, ନିଦ୍ରାହେ ବି ହଗୌୋଙ୍ଗ! ଏହି େକାେେ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କେ {ପାର୍ଷଦଙ୍କେ} ବି, ଆଉ
ଆମେ ବି ହହବା ଆବର୍ୟକ! ତାହାହେ ୋଇକି ଆହମ ହସହି େୂପଭଙ୍ଗି ମାେ ପାନ କେିବାେ ହୟାଗୟତା ୋପ୍ତ କେିବା!
ଗ ାଜଗନ ଗ ୌରାଙ୍ଗ, ମଗନ ଗ ୌରାଙ୍ଗ
ଇ ଗହାଇ ଆମର ସଖି!
ହଭାଜହନ ହଗୌୋଙ୍ଗ, ଗମହନ ହଗୌୋଙ୍ଗ! େତିକ୍ଷଣ! ଆପଣ କିଛ ି ବି କେନ୍ତୁ, ହକବଳ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିର୍ବ
ି ା ଦେକାେ
| ଆମକୁ ଏହା ଜାଣିବାେ ଅଛି ହେ ଚିତ୍ତ ९ ९ % ବି ହଗୌେମୟୀ ହହବା ଅହର୍ାଭନୀୟ...ଆମକୁ ପୁୋ १00% େ କାମନା ଅହଟ!
ଏହା ଠାେୁ କମ ହହହେ ଉତ୍ତମଗତି ୋପ୍ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ! ସକଳି ଗଉୋଙ୍ଗମୟ! ସକଳି ହଗୌୋଙ୍ଗ ଦର୍ଷନ!
ନବଦ୍ୱୀଗପ ପଗେ ପଗେ ଗ ୌରାଙ୍ଗ ଗହ!
ଆମାର ଚିତ୍ତ ପଗେ ପଗେ ଗ ୌରାଙ୍ଗ ଗହ!
ନରହରି ଚିତ୍ତ ପଗେ ଗ ୌରାଙ୍ଗ ଗହ!
ଆମାର ଚିତ୍ତ ପଗେ ପଗେ ଗ ୌରାଙ୍ଗ ଗହ!
ଆଉ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କେ ଦର୍ଷନ ଏହତ ସୁନ୍ଦେ ଅହଟ!
ଗ ୌର କଗଳବର କଗର ଝ ମ , ଶ୍ରଦ ଚାଗନ୍ଦର ଆଗ ାକ |
ମଧୁର ମଧୁର ଗ ୌର କିଗଶ୍ାର, ମଧୁର ମଧୁର ନାଟ |
ଏହତ ମଧୁେ ଏହତ ମଧୁେ, ଏହତ ମହନାହେ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନୃ ତୟ ଏହତ ଭକ୍ତିମୟ ହେ ହସ ମୂଛତ
ି ହହାଇ ପଡନ୍ତି | ମୂଛତ
ି କାହିଁକି
ହୁ ଅନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ହୃ ଦୟହେ ହୋଉ ଆନନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜାଏମାନ ହହଉଛି ତାକୁ ହସ ସହି ପାେନ୍ତି ନାହିଁ! ତ ମୁର୍ଚ୍ଷାବୋ ତାଙ୍କ ଗତି
ହହାଇ ୋଏ | ଏହତ ଆନନ୍ଦ, ଏହତ ଆନନ୍ଦ ୋହା ହୃ ଦୟପଟେହେ େହି ପାହେ ନାହିଁ | ଏଇଥିୋଗି ଅକସ୍ମାତ ଭୂମିହେ ପଡି ୋଆନ୍ତି
| ଏହି ଭାବହେ ତାଙ୍କେ ଦିବୟ ନୃ ତୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୁ ଏ |
ମଧୁର ମଧୁର ସବ ସହଚର, ମଧୁର ମଧୁର ହାଟ
ମଧୁର ମଧୁର ମୃ ଦଙ୍ଗ ବାଜତ, ମଧୁର ମଧୁର ତାନ |
ମଧୁର ଗହ ନ, ମଧୁର ଗଦାଳନ,
ମଧୁର ମଧୁର ତି ||
ତାଙ୍କେ ହିେିବା, ତାଙ୍କେ ହଡାେିବା- ହସ ଏହତ ମାଦକ ହହାଇ ଥାଏ ହେ...ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କେ ମୁଖାେବିନ୍ଦ ଏମିତକ
ି ା ହେ ତାକୁ
ହଦଖି ଆଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦେ ବେୁ ତୁ ଛ ଦିହର୍! ସବୁ ଆସକ୍ତି େୁ ପ୍ତ ହହାଇ ୋଏ! ଆମକୁ ହକବଳ ହଗୌେ ମୁଖହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ
ହଗୌେମୁଖମଣ୍ଡଳହେ ଆସକ୍ତି...ହେମିତି ଆକାର୍ମଣ୍ଡଳହେ ହକହତ େମୟ ଜିନର୍
ି ହଦଖିବାକୁ ମିହଳ...ହସମିତି ହଗୌେମୁଖମଣ୍ଡଳ! ତ

ଆମକୁ ହକବଳ ଉପେେୁ ହି ହଦଖିବା ନ ଦେକାେ...ଚମତ୍କାେିତ୍ଵ ସହିତ ତାଙ୍କେ ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ହର୍ାଭା ଆମେ ହାଡଷବେୁ ଅହଟ!
ମୁଖମଣ୍ଡଳ! ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ଦର୍ଷନ କେିବା ପାଇ େଦି ଇଛୁ କ ତ ମନହେ ସଦା ଏହି ଅଭିଳାର୍ ହହବାେ ଅଛି ହେ ମୁ ତାଙ୍କୁ ହକହବ
ହେମ୍ପୂଣଷ ଦୃ ଷ୍ଟିହେ ନିେଖିବି, ହକହବ, ହକହବ! ହମାହତ ହକବଳ ଆପଣଂକେ ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ଦର୍ଷନ ଅଭିଳାର୍ ନୁ ହହ ଅପିତୁ ସମ୍ପୂଣଷ
ହେମାମୃତ ସ୍ଖଳିତ େୂପମୂତଷୀ ଦର୍ଷନେ ବାଞ୍ଛା! ସାଧନାହେ ସାଧକ କହି ଥାଏ- ମୁ ଆପଣଂକେ ହକବଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ନୁ ହହ, ଅଙ୍ଗେତୟଙ୍ଗ ସହିତ େୂପେ ଦର୍ଷନ କେିବ!ି ଆଉ ହସହି ଦର୍ଷନ ବି : ମଧୁେ ହହେନ ମଧୁେ ହଦାଳନ, ମଧୁେ ମଧୁେ ଗତି | ଦର୍ଷନ ତ କେିବି
ହି, ସାଙ୍ଗହେ ମଧୁେ ହହେନ ଆଉ ମଧୁେ ହଦାଳନେ ବି ଦର୍ଷନ କେିବ.ି .େତିକ୍ଷଣ ମହାେଭୁଙ୍କେ ଭାବ ବିବଧ
ି ଅହଟ! ଭାବ ପେିବତଷନ
ସାଙ୍ଗହେ ତାଙ୍କ ମୁଖାେବିନ୍ଦେ ହସୌନ୍ଦୟଷ ବଧଷଃମାନ ହହଉଛି | ସାଙ୍ଗହେ ତାଙ୍କ େୀମୁଖ ଆଉ େୀଅଙ୍ଗେ କାନ୍ତି ବିୋେିତ ହହଉଛି |
ଆପଣଙ୍କେ ର୍େୀେ କାନ୍ତି ଆେମ୍ଭେୁ ହି ବିଗଳିତ ଅହଟ, କିନ୍ତୁ ହହେନ-ହଦାଳନହେ ହସ ଆଉେି ବ ି ୋଏ..ମନେ ଭାବ-ଭଙ୍ଗି ମାେୁ
ଆପଣଂକେ ମୁଖାଭିବୟକ୍ତି ପେିବତିତ ହହାଇ ୋଏ | ହସଥିହେ େୀଅଙ୍ଗେ କାନ୍ତି ପେିବତିତ ହହାଇ ୋଏ | ଆଉ ହେହବ ନୃ ତୟେୁ
ଭାବ ଆଉେି ଘନୀଭୂତ ହହାଇ ୋଏ ତ...ତାଙ୍କେ େୀଅଙ୍ଗେୁ ହେମକାନ୍ତି ଆଉେି େବାହମାନ ହହାଇ ୋଏ! ଆଗୁେୁ ବି ହହାଉ ଥିୋ,
କିନ୍ତୁ ଭାବ ବର୍ଦ୍ଷନ ସହିତ େୀଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ତୀବ୍ରତହେ ବହ ! ତ,
ମଧୁର ମଧୁର ଗ ୌର କିଗଶ୍ାର, ମଧୁର ମଧୁର ନାଟ |
ମଧୁର ଗହ ନ ମଧୁର ଗଦାଳନ,
ମଧୁର ମଧୁର ତି ||
ମଧୁର ମଧୁର ବଚନ ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର ମଧୁର ାତି,
ମଧୁର ନ ନ ଅତୁ ଳ, ମଧୁର ଇଙ୍ଗି ତ ଯାଏ ||
େୀମାନ ହଗୌୋଙ୍ଗହେ ଆମେ ଚିତ୍ତ ଆବିଶ୍ଵ ହହବା ଦେକାେ | େତୀପେ ହମାହତ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ୋଳସା ହହବା
ଦେକାେ...ସମ୍ପୂଣଷ ମଣ୍ଡଳେ! ପୁଣି, ଅନୟ କଥା? ନାହିଁ ନାହିଁ - ପୁଣି ତାଙ୍କେ ଦିବୟହଦହେ େୂପ ସମୁଦ୍ରେ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତୁ ! ପୁଣି ହହେନହଦାଳନ ସାଥିହେ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତୁ | ପୁଣି? ଗତିଃଭଙ୍ଗି ମାେ ପିପାସା ଅର୍ଚ୍ି | ବାସ! ଅଷ୍ଟୟାମହେ ଚିତ୍ତଭ୍ରମେ ଏହି ମଧୁେ ପାନ କେିବା
ଦେକାେ | ଚିତ୍ତେ ଏକ ତେଙ୍ଗ ମୁଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହହେନ, ଟ୍ରିଟୟ ହଦାଳନ, ଚତୁ ଥଷ ଗତି...ବାସ! ଚିତ୍ତେ ଗତି ଏହି ଦିର୍ାହେ ଚାେିବା
ଦେକାେ | ଏହି ମଧୁେ ହାଟ, ଏହି ମଧୁେ ନାଟ! ଏହି ଆମ ଚିତ୍ତହେ ୋତ୍ରିଦନ
ି ଚାେିବା ଦେକାେ, ହତହବ ୋଇକି ହଗୌେଦର୍ଷନ
ଆମକୁ ସୁେଭ ହହାଇବ...ସ୍ଵାଭାବିକ ହହାଇବ | ସାଧକର ଜପ ଆଗବଶ୍ ନିହତ
ି ହୁ ଏ - ମାହନ ଗମ୍ଭୀେ ହୁ ଏ, ଆହବର୍! ତ ମହାେଭୁଙ୍କୁ
ହଦଖିବାେ ହଚଷ୍ଟା ଭିନ୍ନେୂପହେ କେିବାେ ଦେକାେ ପହଡ ନାହିଁ...ସାଙ୍ଗହେ ଦର୍ଷନ ବି ହୁ ଏ | ହେହବ ଆମେ ହୃ ଦୟହେ ଇଛା ହହାଇବ
ଆଉ ଦର୍ଷନ...ଇଛା ଆଉ ଦର୍ଷନ ବିପେୀତ ନୁ ହହ! ଇଛା ସହିତ ଦର୍ଷନ ହୁ ଏ | ଭାବଦର୍ାହେ ହି ହଦହାହବର୍ ନଷ୍ଟ ହହାଇ ୋଏ,
ହଦହହବର୍େୁ ଉପେ ହହାଇ ୋଆନ୍ତି..ୋୟ ହଦହକୁ ଛାଡିକି ଭାବ ଦର୍ାହେ େୁହନ୍ତି..େତି | ଆଉ ହେମଭକ୍ତିହେ ସବେୂପାହବର୍ ସଘନ
ହୁ ଏ | ୋୟ ର୍େୀେକୁ ଛାଡିକି ହି େୁହନ୍ତି | ଆଉ ଏମିତି ନୁ ହହ ହେ ହଗୌେଂକୁ ମୁ ଏମିତି ହେମ କେିବି କି ହସମିତ.ି ..ହେମ କାହାେ
ନିହଦଷର୍ହେ ହୁ ଏ ନାହିଁ ! ହକମିତି କେିବ?ି ହକହବ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇ ପଚାେିଛନ୍ତି ହେ ତାକୁ ହେମ ହକମିତି କେିବ?ି ଅଥବା ନିଜ ବଉ
ଅଥବା ସ୍ଵାମୀ ପାଇ? ହକହବ ପଚାେି ନାହାନ୍ତି! Anybody ever asked how should I love my wife or my kids? Or
how should I love my parents? No! It’s like natural! ଏହି ତ ସ୍ଵାଭାବିକ! Same way you have to love
Lord Gauranga! My kids, my wife – Similarly my Gaur! Same way! You don’t have to do anything

out of the way! ଆପଣଙ୍କୁ କିଛ ି ବିଚତ୍ର
ି ବା ଅଦ୍ଭୁତ କେିବାେ ନାହିଁ ! Just the same way! You’ve to simply
channelise it in the right direction. ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ ନିଜ ଭାବକୁ ଠିକ ଦିଗହେ େହଗଇବାେ ଅଛି | ଏହାେ ୋପ୍ତି ପାଇ
ଭଜନୀୟ ପୁବୁ େ
ଷ ୁ ଭଜନହେ ଆସକ୍ତି ହହବା ଅନିବାେଷୟ | ଭଜନୀୟ ମାହନ ଭଗବାନ...ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗହେ ହେମ ପୁବୁ େ
ଷ ୁ ଭଜନହେ
ଆସକ୍ତି | ଭଜନ କଣ? ହେ ଆମେ ହୃ ଦୟେ େହତୟକ ଅଙ୍ଗହେ ହକବଳ ତାଙ୍କେ ହସୌେଭ ହହଉ | ଆଉ କିଛ ି ବି ନୁ ହହ, ହକହି ବି
ନୁ ହହ ! କିଛ ି େକାେେ ବି ସୁଖବୁ ର୍ଦ୍ି ହୃ ଦୟହେ ନ ହହଉ, କାହିଁକି େଦି ହକଉ ବେୁ -ମନୁ ର୍ୟହେ ଆପଣଂକେ ର୍ୁଖବୁ ର୍ଦ୍ି ଅଛି, ତ
ଆପଣଂକେ ଚିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କେ ଅନାବୃ ତ ଚିନ୍ତନ କେି ପାେିବ ନାହିଁ | ଆପଣଙ୍କେ ଚିତ୍ତ ସୁଖବିର୍ୟହେ ଭ୍ରମଣ କେି ଚାେି ଥିବ | If
you want to remember and relish Lord Gauranga, then we must not have any kind of sense of
happiness…that I can get happiness from a person, or through anything! If that thing remains
then heart will go there. Where one seeks happiness, where one finds happiness, where one
relishes happiness in the material world; If you have any such concept, even one concept, that in
a kid or woman or car, then your heart will go ther, and not to Lord Gauranga. If you want to
become Gaurmaya, you need to know that you have to leave the illusion that anything [else] can
give me happiness. Till we remove this illusion, our heart can never become Gaurmaya. The fact
is we cannot relish anything of this material world. Only that is Premras – Love of God. This is the
only thing that jiva can relish. େଦି ଆପଣ ହଗୌେମୟ ହହବା ପାଇ ଇଛୁ କ, ତାହାହେ ଜାଣି ନିୟନ୍ତୁ ହେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ
କିଛ ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ େଦାନ କେି ପାେିବ ନାହିଁ | ଏହି ମାୟାେ ନାର୍ ହହାଇହେ ହି ଚିତ୍ତ ହଗୌେମୟ ହହାଇ ପାେିବ | େିବ ସାଂସାେିକ
ବେୁ େ ଆସ୍ଵାଦନ ହକହବ କେି ପାେିବ ନାହିଁ; ହସ ହକବଳ ହେମେସ - ଭଗବଦଭକ୍ତିେ ଆସ୍ଵାଦନ ପାଇ ବେଣୀୟ | So we must
know these are material things; They can never touch me. ତ ହଭୌତିକ ବେୁ ଙ୍କେ ବୟଥଷତା ଜାଣି ଆମକୁ
ବୁ ର୍ଦ୍େ
ି ହୟାଗ ଦ୍ୱାୋ ସର୍ଷ-ଆର୍ାକୁ ତୟାଗ କେିବା ଉଚିତ | ହତହବ ଆମେ ହୃ ଦୟ ସତୟ-ପେିମାଣହେ ହଗୌେମୟ ହହବ | ଅନୟଥା :
ବହୁ ଜଗନେ ଯଦି କଗର ଶ୍ରବଣ କୀତଵନ |
ତବୁ ତ ନା ପାଏ କୃ ଷ୍ଣପଗଦ ଗପ୍ରମଧନ || (ଗଚୈତନୟ ଚରିତାମୃ ତ ଆଦି ୀଳା ८. १६)
ଅନୟଥା େଦି ଆହମ ଏହି ଭାବହେ ଜପ, କୀତଷନ କେୁ ଥିବା ତ ଆମକୁ ସିର୍ଦ୍ି ପାଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ୋଗିବ...କିନ୍ତୁ ତତପଶ୍ଚାତ ବି ହୃ ଦୟ
ହଗୌେମୟ ହହାଇବ ନାହିଁ | ଆମକୁ ଆେମ୍ଭ ଠିକ ଭାବହେ କେିବାେ ଅଛି..ଆେମ୍ଭ କଣ? ଆେମ୍ଭ ଏହା ହେ ଆମକୁ ହକଉ ବେୁ ବା
ମନୁ ର୍ୟେୁ ସୁଖେ ଆର୍ା କେିବାେ ନାହିଁ! ହେମିତି ଆହମ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାେଭୁଙ୍କେ ଗତିଭଙ୍ଗି ମା ବିର୍ୟହେ କହିହେ...ତାଙ୍କେ ଭାବ
ପେିବତଷନ ସାଙ୍ଗହେ େୂପପେିବତଷନ ବି ହୁ ଏ | ଆଉ ହେଉ ଭକ୍ତ ଆବିଷ୍ଠ ଚିତ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି ହସମାହନ େହତୟକ ଛଟାେ ପାନ କେନ୍ତି | ଏକ
ଛଟାେ େଭାବ ଏହତ ହେ େିବ ବୁ ଡି େିବ, ଏହିଠି ତ େହତୟକ କ୍ଷଣ େୂପଛଟା ପେିବତିତ ହହଉଛି | ଆମକୁ ନିଜ ମନ ହକନ୍ଦ୍ରିତ କେି
ତାଙ୍କେ ହକବଳ ହଗାଟିଏ ଛବିହେ ଧାେଣା କେି େୁପାମୃତେ ପାନ କେିବାେ ଅଛି | ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ କୁ ଂଜୀ | ମନକୁ ସବୁ ଦିଗେୁ
ନିବୃତ କେି ହକବଳ ଏକ ସ୍ଥାନହେ େତିସ୍ଥାପନ କେିବାକୁ ପଡିବ | େଦି ଏହା ହହାଇ ଗୋ ତ ସବୁ କାେଷୟ ସଧି ଗୋ | ହେମିତି
ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କେ ନୃ ତୟ...ହେହବ ମହାେଭୁ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି େୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହେ ତ ହସ ନିଜ ପଦମହୋଚନହେ ଭଗବାନଙ୍କେ
ମୁଖାେବିନ୍ଦେ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି |
ମଧୁର ମଧୁର ଗ ୌରକିଗଶ୍ାର, ମଧୁର ମଧୁର ନାଟ,

ମଧୁର ମଧୁର ସବୁ ସହଚର, ମଧୁର ମଧୁର ହାଟ |
ମଧୁର ମଧୁର ମୃ ଦଙ୍ଗ ବାଜାତ, ମଧୁର ମଧୁର ତାନ |
ମଧୁର ଗହ ନ ମଧୁର ଗଦାଳନ,
ମଧୁର ମଧୁର ତି ||
ମଧୁର ମଧୁର ମଧୁର ମଧୁର ଗ ୌରା... ଆହା ଗ ୌରା ପ୍ରାଣ ଗ ୌରା!
ମହାେଭୁ ହେହବ ୋଧାଭାବହେ ଉନମତ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି...ଆହମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ େକାେହେ କହୁ ଛନ୍ତି ହେ ମନ ହଗୌେମୟ ହକମିତି
ହହାଇବ ...ମଧୁେ ହହେନ-ମଧୁେ ହଦାଳନ...ହେହବ ହସ େୀବିଗ୍ରହେ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି ତ ନିଜ ପଦମହନତ୍ରହେ ତାଙ୍କ ମୁଖକମଳେ ପାନ
କେନ୍ତି | ଆଉ ହେଉ ମୁହୂତ୍ତଷ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି...ତ ତାଙ୍କେ ପେକ ବି ପହଡ ନାହିଁ | ନିେନ୍ତେ ଅପେକ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି | ଆଉ ଦର୍ଷନ
ସାଙ୍ଗହେ ମହାେଭୁ େବ କେନ୍ତି | ତାଙ୍କେ ବିେୃତ ହନତ୍ର ନିଜ ଭାବ-ଅର୍ୁକୁ ଆଉ ହୋକି ପାେନ୍ତି ନାହିଁ...ଝେି ୋଉଛି ହେମାର୍ୁ! ଧାୋ
ବହି ୋଏ! ଏହି େକାେ ଆମେ ଦର୍ଷନ ହୁ ଏ | ଆମକୁ ଜଣା ହହବା ଦେକାେ ହେ ଆହମ ତାଙ୍କେ ହକଉ ଛବିେ ଧ୍ୟାନ କେିବା ଠିକ |
ଏହି ଛବିହେ ଧ୍ୟାନ କେିବାେ ଅଛି | ପଦମହନତ୍ରେୁ ମୁଖକମଳେ ପାନ! ହେହବ ମହାେଭୁ ୋଧାଭାବହେ ହୁ ଅନ୍ତି ତ ବହୁ ତ ଥେ ତାଙ୍କୁ
ଏମିତି ୋହଗ ହେ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ଐଶ୍ଵେଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୃ ନ୍ଦାବନ ଆଡୁ ଟାଣୁଛ.ି ..ହେମିତି େଥୋତ୍ରାହେ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ବୃ ନ୍ଦାବନ ନିଆ ୋଏ...ହସ
କୁ ହନ୍ତି ହେ "ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗହେ କାହିଁକି ଅଛ? ଐଶ୍ଵେଷୟ ସାଙ୍ଗହେ? କୃ ପୟା ବୃ ନ୍ଦାବନ ଚାେନ୍ତୁ..ହସହିଠି ଆନନ୍ଦ ହହାଇବ!"
ନିେୁପାୟଭାବହେ ହସ ଭାବନ୍ତି - "ହା! ମୁ ହକାଉଠି ଫସିଗେି !" ହସ ହଗୌେ କିହର୍ାେୀଙ୍କେ ଆହବର୍ହେ ଆସିୋଆନ୍ତି |ହଗୌେ
କିହର୍ାେ େୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ହସ କିହର୍ାେୀ ହହାଇ ୋଆନ୍ତି | ତାଙ୍କେ ମୁଖାକୃ ତ ି ବି କିହର୍ାେୀ ଭଳିଆ ହହାଇ ୋଏ | ଆମକୁ ତତଉପୋନ୍ତ
କିହର୍ାେୀ ଛବିେ ପାନ ହୁ ଏ | ହସ ଭାବନ୍ତି - "ମୁ ୋୋବିହୀନ, କଣ କେିବି ମୁ? ହକଉ ଦୁ ଭଷାଗୟେୁ ମୁ ସମେଙ୍କ ମଧ୍ୟହେ ଫସି ୋଇଛି!"
ମହାେଭୁ ପୀଡାଗ୍ରେ ହହାଇ ନିେୁପାୟ ଭାବହେ ତହଳ ବସି ପଡନ୍ତି | ପୁଣି ପୁନଃ-ପୁନଃ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଆଙ୍ଗୁ ଠେ
ି ୁ ହସ େୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ
ତ୍ରିଭଙ୍ଗେଳିତ େୂପେ ଆକୃ ତି ଗ ନ୍ତି | ଆଙ୍କୁ ଛନ୍ତି ଆଉ ହନତ୍ରେୁ ଅର୍ୁ ବହୁ ଛ.ି ..ହସ ଜଳ ଆକୃ ତହି େ ପଡି ତାକୁ ଆଦୃ ର୍ୟତା େଦାନ
କେୁଛି | ପୁନଃ-ପୁନଃ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ େୂପେ ଆକୃ ତି ଗ ୁ ଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ମହନାଦର୍ାକୁ ବି ହେଖନ୍ତି...ସତତ ହେଖୁଛନ୍ତି...ଆଉ ହେଖି-ହେଖି
ଆଙ୍ଗୁ ଳହି େ ଘା ହହାଇ ୋଏ...ତ ସ୍ଵେୂପ ଦାହମାଦେ ତାଙ୍କୁ ହଚତାନ୍ତି | ମହାେଭୁ ଏ ସବୁ ବି କେନ୍ତି..ଏହାେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କେିବା
ଦେକାେ | ଆମକୁ ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଅଛି ହେ ମହାେଭୁ ଆଙ୍ଗୁ ଳହି େ କିଛ ି ହେଖୁଛନ୍ତି ଆଉେ ନୟନାର୍ୁ ଆକୃ ତକ
ି ୁ ହଧାଇ ଦିଏ..ଆଉ
ମନଭାବକୁ ହେଖି ଅଭିବୟକ୍ତ କେିବାେ ହଚଷ୍ଠା କେୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହସହି ସବୁ ତ ହଧାଇ ୋଉଛି! ତାଙ୍କ ନଖତହଳ ସ୍ଵେୂପ ଦାହମାଦେ ନିଜ
ହେ େଖି ଦିୟନ୍ତି | ହସ କୁ ହନ୍ତି- "ଆପଣଙ୍କୁ ୋହା ହେଖିବାେ ଇଛା ହମା ହାଥହେ ହେଖନ୍ତୁ.." ହକହତ ହେମ! ଆମକୁ ଏହି ଭାବହେ
ଧ୍ୟାନ କେିବାକୁ ପଡିବ | ହସ ହଗାଟିଏ ଜାଗା ଛାଡି ଅନୟତ୍ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଛନ୍ତି...ହସହତହବହଳ ହସ ହଗୌେ କିହର୍ାେୀ ଅବସ୍ଥାହେ ଅଛନ୍ତି
| ଆଉ ମହାେଭୁ ହେହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଷନ କେନ୍ତି ହସ ସଜଳ ଆଉ େଜ୍ଜାସହିତ କେନ୍ତି | ସଜଳ ଆଉେ ସୋଜ! ସଜଳ ମାହନ
ହନତ୍ରେୁ ଅର୍ୁଧାୋ ବର୍ଷା ହହଉଛି...ଆଉ ୋଜ ମାହନ େଜ୍ଜାପୁଣଷ! ଆହେ! ହେହବ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକୁ ହଦଖି ଥାଏ ତ ହସ େଜ୍ଜାେୁ ଭେି
ୋଏ...ମହାେଭୁ ତ େହଜ୍ଜଶ୍ଵେୀଙ୍କେ ଭାବହେ ଅଛନ୍ତି! ସାକ୍ଷାତ କୃ ଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତ କଣ ତାଙ୍କୁ େଜ୍ଜା ଆସିବ ନାହିଁ? ଏମିତକ
ି ା
ଦର୍ଷନ ହହାଏ | ଆଉ ହଗୌୋଚାନ୍ଦ କୁ ହନ୍ତି - "ହହ େଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ!..." | ଏହା ହକବଳ ସାମାନୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାନ୍ତି ହଦବଦର୍ଷନ ନୁ ହହ,
ଏହା ବହୁ ତ ଭିନ୍ନ, ଉତ୍ତମସ୍ଥେେ ଦର୍ଷନ! We have to medidate on Lord Gauranga this way when He is having
darshan. It’s Sajal which means tears in His eyes. And Salaaj means full of shyness…As a young
girl sees her beloved…her natural shyness is there…how can she ever see him straight on the

face? So shyness comes. So whenever He is having darshan of Jagannath – Sajal and Salaj! With
tons of shyness and torrents of tears! This is the way Gaurang has darshan of Jagannath. ସଜଳ
ଆଉ ସୋଜ ! ତ ଆମକୁ ଭାବନା କେିବାେ ଅଛି ହେ ମହାେଭୁ ଏହି ଭାବହେ େୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କେ ଦର୍ଷନ କେୁଛନ୍ତି ! ଆଉ ମୁ ତାଙ୍କ
ସାଙ୍ଗହେ ଛିଡା ହହ|ଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କେୁଛି ବା ଅନୟ ଉପେୁକ୍ତ ହସବା େଦାନ କେୁଛି | ତାଙ୍କେ ହସବଦକଣିକାକୁ ପେିଷ୍କାେ କେୁଛି
| ହସ ସଜଳ ଆଉ ର୍ୋଜ ଅଟନ୍ତି..ପୁଣି ଆଭାସ ହହଉଛି ହେ ହସ କିଛ ି କହୁ ଛନ୍ତି...କୃ ଷ୍ଣ ସମକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତ ବାତ୍ତଷା ହହାଇବ...ସାମାନୟ
ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗହେ ଭଗବାନ ବାତ୍ତଷା କେି ଥାନ୍ତି, କଣ ମହାେଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗହେ କଥା କେିହବ ନାହିଁ? ହଗୌେକିହର୍ାେୀ ସହିତ ବାତ୍ତଷା କେିହବ
| ସାମାନୟ ହୋକ େଭୁଙ୍କେ ବାତ୍ତଷା ର୍ୁଣି ପାେନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେ ହସ ବାତଷା କେୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଵାମୀ ସାଙ୍ଗହେ! ଏମିତି
ଦର୍ଷନ ଚାେୁ ଚି - ସଜଳ ଆଉ ର୍ୋଜ | ଘଟଣା ସଭି ବୁ ଝି ପାେୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ତଷା ନୁ ହହ | ବାତ୍ତଷା ବିୋେ କେିବାହେ ସବି ଅସମଥଷ |
ଆଉ, ମହାେଭୁଙ୍କେ ମନ ଜଗନ୍ନାଥହେ ଆବିଶ୍ଵ ଅଛି ଆଉ ସଭିଙ୍କ ମନ େଭୁହେ ଆବିଶ୍ଵତଃ | Lord Gauranga is absorbed
in Jagannath’s darshan and everyone is absorbing Gaurang’s darshan. When Gaurang is doing
darshan everyone is absorbed in Him. ହେହବ ଦର୍ଷନ କେୁଛନ୍ତି ହତହବ େହତୟକ ଅଙ୍ଗହେ ପୁଳାକବଳି ହହାଇ ୋଏ!
ସଜଳ, ର୍ୋଜ | ବାତ୍ତଷା ମହଧ୍ୟ ର୍େୀେ ପୁେକିତ ହହାଇ ୋଏ | ଏହି େକାେହେ ଦର୍ଷନ ହୁ ଏ, ଆଉ ଆହମ ସମହେ ଏହାକୁ ପାନ
କେନ୍ତି | ଏହବ ଭାବନ୍ତୁ ହେ େଜ୍ଜା ଆସିଗୋ...ହକହବ ହକହବ ତାଙ୍କ ଆଖି େୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିଧା ହଦଖନ୍ତି, ତ ହସ େଜ୍ଜାେୁ ଭେି ଉଠି
ପଡନ୍ତି | େଜ୍ଜା ଆସିବ ନାହିଁ? ୋଧାୋଣୀଙ୍କ ସମହକ୍ଷ ଏହିମିତି ଆସି େିହବ, କଣ ହସ ହଦଖି ପାେିହବ? େଜ୍ଜା ଆସିୋଏ |
ହଗୌେକିହର୍ାେ ଏହି ୋଗି ମୁଖ ଚୂହପୟୀ ଦିୟନ୍ତି ଆଉ େଜ୍ଜାବର୍ ପଛକୁ ଚାେି ୋନ୍ତି | ମଧ୍ୟାନେୀଳାହେ ବି..ଘୂଂଘଟ କେି ୋଧାୋଣୀ
ନିଜ ର୍ାର୍ୁଘେ ୋନ୍ତି, େୀକୃ ଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗହେ ହଭଟ ହହବା ପାଇ...େଧାକୁ ଣ୍ଡ..ହସହି େକାେ ଏହିଠି ବି େଜ୍ଜା ଆସୁଛ ି | ହେହବ ନୟନ
ସାଙ୍ଗହେ ନୟନ ମିଳନ୍ତି ତ ହନତ୍ର ବନ୍ଦ କେି ପଛକୁ ଘୁଂଚି ୋନ୍ତି | ଆଉ ହେହବ ସାଙ୍ଗହେ ସ୍ଵେୂପ ଦାହମାଦେ ଆଉ େମାନନ୍ଦୋୟକୁ
ହଦଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ୋହଗ ହେ େଳିତା ଆଉ ବିର୍ାଖା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହସ ନିହଜ ୋଧା...ତାଙ୍କୁ ହକହବ ବି ୋହଗ ନା ହେ ହସ
ୋଧାଭାବହେ ହଗୌେ ଅଟନ୍ତି | ମୁ ୋଧା, ଆଉ ଏମାହନ େଳିତା- ବିର୍ାଖା | େଦି ଆହମ ମହାେଭୁଙ୍କେ ଏହି ଭାବେ ଦର୍ଷନ କେିବାକୁ
ଇଛୁ କ ତ ଆମକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ପଡିବ ହେ ମାନସୀ, ବ୍ରାୟାନ କିମବା ହୋଜି ମହାେଭୁଙ୍କ ଦର୍ଷନ ଇଛୁ କ...ନା! ମୁ, ମୁ...ମୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଷନେ
ଅଭିଳାର୍ି! In fact, if you really want to do darshan of Lord Gauranga, you’ve to be totally devoid of
any sort of your bodily identification. ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କେ ଦର୍ଷନ ପାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହଦହ-ଅଭିମାନକୁ ତୟାଗ କେିବାକୁ
ପଡିବ | ଭାବେ ସ୍ଥେହେ ଆପଣ ହଦହାଭିଜ୍ଞାନେୁ ପୁଣଷ ମୁକ୍ତ ହହାଇ ୋନ୍ତି | It’s not that Bryan wants to see Lord
Gauranga; What has Bryan to do with Lord Gauranga? Nothing! ବ୍ରାୟାନକୁ ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗହେ କିଛ ି
କାମ ନାହିଁ! କାହାକୁ ହଗୌେ ସାଙ୍ଗହେ କାମ? ହକବଳ ହଗୌେପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ! Only the Associates of Gaur! So when
you truly want to see Lord Gauranga, it’s actually me as an associate of Gaur. େଦି ମୁ ହଗୌେ ଦର୍ଷନ
ପାଇ ନିତୟ ପିପାସୁ ତ ହମାହତ ହଗୌେ ପାର୍ଷଦ ହହବାକୁ ପଡିବ | କିଏ ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କ ପାଇ ଉନମତ୍ତ ହହାଇ ଥାଏ? ହକଉ ବ୍ରାୟାନ,
ଅମିତ କିମବା ସୁମିତ ନୁ ହହ | ଏମାନଙ୍କମଧ୍ୟହେ ହକହି ବି ଉନମତ୍ତ ନୁ ହନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ହଗୌେପାର୍ଷଦ ଆନନ୍ଦହେ ପାଗଳ ହହାଇ ପାେିହବ |
ହସହିଥିୋଗି ଆମକୁ ନିଜ ହୃ ଦୟେ ହଚତନା ହଗୌେପାର୍ଷଦଙ୍କେ ହୃ ଦୟ ଭାଂତି ଗ ବ
ି ାକୁ ପଡିବ | ହତହବ ଆହମ ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କେ
ଦର୍ଷନ ହୟାଗୟ ହହବା..ଆଉ ଆହମ ଏହାେ ଇଛା କେିବା | ହଭୌତିକ ଜଗତହେ ଥିବା ମନୁ ର୍ୟ ହଗୌୋଙ୍ଗ େଭୁଙ୍କୁ ହଦଖିବା ପାଇ
ୋଳାୟିତ କାହିଁକି ହହାଇବ? କିଛ ି କାେଣ ନାହିଁ | େଦି ଆହମ ନିତୟସିର୍ଦ୍ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଜ ହୃ ଦୟକୁ ବହନଇହଦବା ତାହାହେ ହି
ଆହମ ହଗୌେେୂପେ ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଇଛା ପାଇ ହୋଗୟ ହହାଇହବ! ଉଦାହେଣତଃ - ହକାଡିଏ ବର୍ଷ ପୁବୁ େ
ଷ ୁ ଭାେତହେ, ଟିଭି ପାଇ

ଛାତ ଉପହେ ଏଂଟିନା ଥିୋ ୋହାକୁ ବିହର୍ର୍ ଆବୃ ତ୍ତି (frequency) େଖି ହି ଟିଭି ହଦଖା ହହାଉ ଥିୋ | େଦି ଆର୍ୃ ତ୍ତକ
ି ୁ ଠିକ
ଭାବହେ ନ ଗ୍ରହଣ କୋ ୋଏ, ଟିବହି େ କିଛ ି ହଦଖା ୋଏ ନା | ହସହି େକାେହେ େଦି ଆମେ ହୃ ଦୟହେ ଆବୃ ତ୍ତି ହଗୌେପାର୍ଷଦଙ୍କ
ହୃ ଦୟ ଆବୃ ତ୍ତି ସାହଙ୍ଗ ନ ମିହଳ, କିଛ ି ବି ଦୃ ର୍ୟମାନ ହହବ ନାହିଁ | େଦି ଆପଣ ଇଛା େଖନ୍ତି ବି, ହତହବ ବି ଆପଣ ଦର୍ଷନ କେି
ପାେିହବ ନାହିଁ | ହେହବ ଆହମ ହଗୌୋଙ୍ଗଙ୍କୁ ହଦଖିବା ଚାହାନ୍ତି, ଆହମ ହସହିଠି ଅନୁ ପସ୍ଥିତ...ତାହାହେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ?ହଗୌୋଙ୍ଗ
ମହାେଭୁଙ୍କେ ର୍ୁର୍ଦ୍ଭକ୍ତ ହେ ଜାହଣ ନା ହେ ହସ (ହଭୌତିକି େୂପହେ) କିଏ ! ହସ ହକବଳ ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କ ହେମବିବର୍ତାେ
ଉନମାଦିତ! ତାହାେ ହଦହାଭାସ ପୂଣଷେୂହପଣ ହୋପ ହହାଇ ୋଇଛି! No sort of identification he has. He is just
absorbed in the service of Lord Gaura. That’s all! He doesn’t know who he is. େଦି ଆହମ କୁ ହନ୍ତି ହେ
ବ୍ରାୟାନ ହଦଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାହେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ | Just like Chetan and Amit have nothing to do here.
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହେଣ ହଦଉଛି- ହୋକମାହନ ଚାହେ ର୍କଷୋେହିତ ଗୁଳି ଡାୋନ୍ତି | ହସମିତି ଆମକୁ ଆସ୍ଵାଦନ ପାଇ
ବ୍ରାୟାନ େହିତ ହହବାେ ଅଛି | You know? It has to be Brayan free, it has to be Vikas free. It has to be
devoid of the person whom we think we are! ଆତ୍ମହଚତନା େହିତ ହହାଇ ଭଜନେ ଆସ୍ଵାଦନ ହୁ ଏ | ଆହମ ନିଜକୁ
ୋହା ଭାବୁ ଛନ୍ତି ହସ ଆମେ ବାେବ ସ୍ଵେୂପ ନୁ ହହ | ଆହମ ହସ ନୁ ହହ ୋହାେ ମୁଖ ଆହମ ଆଇନାହେ ହଦଖନ୍ତି ବା ଜନମପତ୍ରହେ
ଉହେଖ କେନ୍ତି | କଦାପି ନୁ ହହ ! ହେମିତି ଆପଣ ହଚତନ କିମବା ଅମିତ ନୁ ହନ୍ତି, ହସମିତି ଆପଣ ବ୍ରାୟାନ ବି ନୁ ହନ୍ତି | ଆପଣ ନା
ହଚତନେ ଅଣୁଅଂର୍ ନା ଆପଣ ଅମିତେ | Not an iota! ଏହବ ଆପଣ ବ୍ରାୟାନେ ସମୁଦ୍ରହେ େହୁ ଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାେ ଏକ
ବୁ ହନ୍ଦ ବି ନୁ ହନ୍ତି | Not even a drop! And we think that I’m an oceanic Brayan or oceanic Vikas or
oceanic Chetan. We are not even a drop of the person we think we are. ଆଉ ହେହବ ଆହମ ହଗୌେେଭୁଙ୍କୁ
ହଦଖନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନ ଥାଏ ହେ ଆହମ କିଏ! ପୁଣଷ ପାଗଳତା ! ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କ ହେମେସହେ! ଆଉ ଏହି ସତୟହେ ହକନ୍ଦ୍ରିତ
ହୁ ଅନ୍ତୁ ହେ...ହକମିତି ଏକ ଜୀବ ହଗୌେେଭୁଙ୍କ ହସବା କେି ପାେିବ ବା ତାଙ୍କେ େୁପସୁଧାେ ପାନ କେି ପାେିବ? ହକମିତି ୋପ୍ତ
ହହାଇବ? ହକବଳ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି - ଏକ ବିହର୍ର୍ ଭାବହେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କେିବାକୁ ପଡିବ...ବାେହ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଭାବହେ
| ହମାହତ ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ହହବା ଦେକାେ ହେ ମୁ ଅହନକାହନକ ବୟକ୍ତିଙ୍କ େତିବମ
ି ବ ନୁ ହହ ପେନ୍ତୁ ମୁ ହକବଳ ଏକ ବାେହ ବର୍ଷୀୟ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେୁଣ ହେ େଭୁଙ୍କେ ଭାବହେ ତନମୟ | ହଗୌେମୟ! ସକଳି ହଗୌେମୟ! ଆମକୁ ହକବଳ ଏହି ଭାବିବା ଦେକାେ ହେ ମୁ
ବାେହ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଅହଟ | ଆଉ ହକବଳ ଏହି ଭାବେ ବୟକ୍ତି ହଗୌେେୁପମାଧୁେୀେ ଆସ୍ଵାଦନ କେି ପାେିବ | ଅମିତ,
ମାନସୀ, ହନହାକୁ କଣ ଦେକାେ? ଏହାଙ୍କୁ କିଛ ି ମତେବ ନୁ ହହ | ହଗୌେପାର୍ଷଦ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଳକଙ୍କ ହୃ ଦୟତଂତ୍ରୀ ସହିତ ଆମେ
ସାୟୁ େୟ ହହହେ ହି ଆହମ ହଗୌେଦର୍ଷନାଧିକାେୀ ହହାଇ ପାେିବା| ବାେହ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକେ ଭାବହେ ହି ଦର୍ଷନ ସମ୍ଭବ |
ହଗୌେେଭୁଙ୍କ ଅନୟ ପାର୍ଷଦ ବି ଅଟନ୍ତି - ସଚିମାତା, େକ୍ଷ୍ମୀେି ୟା - ତାଙ୍କ ଭାବହେ ଆମକୁ ଦର୍ଷନ ହହାଇବ ନାହିଁ | ଆମକୁ ଆମେ ଗୁେୁପେମ୍ପୋେୁ ହେଉ ଭାବ ୋପ୍ତ ହହାଇଛି, ହସହି ଭାବ ଦ୍ୱାୋ ଦର୍ଷନ ୋପ୍ତ ହହାଇବ | ଆହମ କୁ ହନ୍ତି ହେ ଆହମ ଗଉେଙ୍ଗକ ଦର୍ଷନ
କେିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି - ଏହି କଥା ପୁୋ ବୟଥଷ ଅହଟ | ଆମକୁ ଜଣା ହି ନାହିଁ ହେ ଆହମ ନିହଜ କିଏ | ୋହାକୁ ଆହମ ଆମେ ସ୍ଵେୂପ
କୁ ହନ୍ତି ହସ ତ ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଇଛୁ କ ନୁ ହହ | ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି ହେ ହନହାକୁ ଦର୍ଷନ ୋପ୍ତ ହହଉ? କାହିଁକ?ି ହନହାେ କଣ ସମବନ୍ଧ
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗହେ? େଦି ମହିନ୍ଦ୍ର କିମାବ ବ୍ରାୟାନକୁ ଦର୍ଷନ ହହୋ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କି କାମ? ବ୍ରାୟାନକୁ ଦର୍ଷନ ୋପ୍ତ ହହାଇ
ପହେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରାୟାନ ନୁ ହନ୍ତି | ଆପଣଙ୍କେ କଣ ୋଭ ହହୋ? ଆପଣଙ୍କୁ ହଗୌୋଙ୍ଗଦର୍ଷନ ମିଳେ
ି ା, ହସ ତ ଅୋସାଙ୍ଗି କ, କିନ୍ତୁ
େଦି ସଚିନକୁ ଦର୍ଷନ ହୁ ଏ ତ ହସ ଭିନ୍ନ କଥା | ଆପଣ ସଚିନ ନୁ ହନ୍ତି! Why do we want Brayan to get darshan? No!

ମୁ ଦର୍ଷନ ପାଇ ୋଳାୟିତ! I want darshan! And I’m not Brayan, not even an iota of him. So even Brayan
gets darshan, it has nothing to do with me. କିଛ ି ବି ନୁ ହହ ! Just like I’ve nothing to do with Brajnath,
or Madhusudan, similarly nothing to do with this person whom you think you are. Absolutely
nothing. We want to do darshan of the Lord and we don’t know who are, who wants to do
darshan! ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କେ ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଇଛା କିନ୍ତୁ ଆହମ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହେ ଆହମ ନିହଜ କିଏ! କିଏ ହଗୌେଦର୍ଷନ ପାଇ
ଇଛୁ କ? Who I truly am, who is thirsty for having darshan of Lord Gauranga. I think me; I want to!
ଆଛା, କଣ ଆପଣ ଏହି ଦୁ ଇ ଆଖି? କଣ ଆପଣ ଏହି ର୍େୀେ, କିମବା ହକଉ ମଣିର୍? ହା ! କଣ ଆପଣ ମନୁ ର୍ୟ? ମନୁ ର୍ୟ
ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କ ଦର୍ଷନ କେିବା କୁ ଚାହହ? ନା! ଆପଣ, ଆପଣ, ଅନାବୃ ତ ଆପଣ! ଅେତିଭୂତ ଆପଣ, ଅେତିଭୂତ ଆତ୍ମା! Naked
soul! The true, true you! The naked soul. That entity wants to have darshan of Lord Gauranga.
ହସହି ଜୀବତ୍ମା ହଗୌେଦର୍ଷନେ ବ|ଞ୍ଚା କେି ଥାଏ | ଆଉ ଆମେ ଗୁେୁ ମହାୋଜ, େୀେ ଅନନ୍ତଦାସ ବାବାଜୀ ନିଜ ଗ୍ରଂଥହେ କୁ ହନ୍ତି
ହେ -

ବଦ ାଳସା ଆତ୍ମାଗର ଉପଗଜ | ହମା ଭିତହେ ୋଳସା ଆସି ଥାଏ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କ ଦର୍ଷନ ପାଇ | ନା ମନହେ ନା

ବୁ ର୍ଦ୍ହି େ, ଗମା ିତଗର! ଆତ୍ମାହେ ଭଗବଦ-ଦର୍ଷନେ ହୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ହହାଇ ଥାଏ | Greed arises in the soul to attain
the darshan of Lord Gauranga, not in the body or mind. ର୍େୀେ ଆଉ ମନହେ ହକବଳ ତାେ େତିବମ
ି ବ ଆହସ |
କିନ୍ତୁ ହୋଭ ଆତ୍ମାେ ହବୈର୍ଷ୍ଠ
ି ୟ | Not in the body or mind; They are matter. ମନ ଆଉ ବୁ ର୍ଦ୍ି ଜଡ଼ବେୁ ଅଟନ୍ତି | ହୋଭ
ଆତ୍ମାହେ ଆହସ, ଜଡ଼ବେୁ ହେ ନୁ ହହ | ଦର୍ଷନ ୋଳସା ଆତ୍ମାହେ ଆହସ ଆଉ ତାେ େତିଛାୟା ମନ ଆଉ ବୁ ର୍ଦ୍ହି େ ଦିହର୍ | ଆଉ
ଦର୍ଷନେ କାମନା ହକଉ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରସୁଖ ପାଇ ହୁ ଏ ନାହିଁ..ହେ ହମାହତ ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଅଛି, ହସ କଉଠି? ବାସ, ଦର୍ଷନ କେିବାେ ଅଛି!
ଏହି ତ ହସହି କଥା ହେ ସଂସାେହେ ଗାଡି, ଘେ, ପଇସା ସବୁ ଅଛି...ଚାେ ଦର୍ଷନ ବି କେି ହନବା | ଏଥିହେ ପହଛ କାହିଁକି େହିବା?
ବୁ ଝୁଛନ୍ତି? ହକହତ ଅହଂକାେ ହଦଖୁଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ଦମ୍ଭ କୁ ହନ୍ତି, ଅହଂକାେ! ମୁ ାତ୍ମା!
ପ୍ରକୃ ଗତ8 କ୍ରି ମାନାନି ୁଗନୈ କରମାଣି ସବଵଶ୍ଃ |
ଅହଂକାର ବିମୁଢାତ୍ମା କତଵାହଂ ଇତି ମନୟଗତ || ( ୀତା ३ .२७ )
“ମୁ ଦର୍ଷନ କେିବାକୁ ଚାହହ !” କାହିଁକ?ି ସବୁ କିଛ ି ଧୋ-ଧାମହେ କେି ହନହେ, ଏହବ ଦର୍ଷନ କେି ନିଜ ଅହଂକାେକୁ ଆଉେି ପୁଷ୍ଟ
କେିହଦବା! ଦର୍ଷନ ହବହଳ 'ମୁ' େ ଅେି ତବ ହି େହହ ନାହିଁ! ଦର୍ଷନେ କାମନା ନିଜସୁଖ ପାଇ କୋ ୋଏ ନା, ହସ େକ୍ରିୟା ହସବା ଦ୍ୱାୋ
ତାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କେିବା ପାଇ ହୁ ଏ | "ମୁ ନିଜ ହସବା ଦ୍ୱାୋ ତାଙ୍କୁ ଉୋସିତ କେିବାେ ହଚଷ୍ଟା କେିବି |" When one is qualified
to have darshan of Lord Gauranga, he doesn’t want to have darshan for his own selfish ends. ହସ
ସ୍ଵାଥଷୀ ନୁ ହହ! ହସ ଦର୍ଷନହଦବା ଦ୍ୱାୋ ହଗୌେେଭୁଙ୍କୁ ସୁଖୀ କେିବା ଚାହହ | He wants to please Lord Gauranga, that’s
why he is having darshan. Only then will he be able to serve. ହସହି ସ୍ଥିତହି େ ହି ହସ ହସବା-ପାୋୟଣ ହହାଇ
ପାେିବ |ଅନୟଥା ନୁ ହହ ...ହେ “ତୁ ହମ ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ, ହମାହତ ଟିହକ ହଦଖିବାକୁ ଦିଅ”| Give me your audience, No! Not
this way! ମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ େଦାନ କେିବାକୁ ଚାହହ, ମୁ ଆପଣଙ୍କେ ହସବା ପାଇ ତତ୍ପେ! ଏହି ୋଗି ମୁ ଦର୍ଷନେ ଇଛା ପାହଳ
| କିଛ ି ଅନୟ ଅଭିୋର୍ା ପାଇ ନୁ ହହ ! ଆଉ ଆପଣ ହଦଖନ୍ତୁ : ର୍ୟହନ ସବପହନ ହଗୌୋ! ଆହଗ ହଗୌୋ ପହଛ ହଗୌୋ! ତହନ
ହଗୌୋ ମହନ ହଗୌୋ! ଆପଣ ସମହେ ବୁ ଝୁଛନ୍ତି; ଏହବ ଏହାକୁ ଜୀବନହେ ଧାେଣ କେିବାକୁ ହି ଭଜନ କୁ ହା ୋଏ | ଭଜନ! ଭଜନ

ଦ୍ୱାୋ ନୂ ଆ ଜନମେ ୋଦୁ ଭଷାବ ହୁ ଏ | By Bhajan, a new life comes into existence. If a completely new life is
absent, it is not Bhajan. It’s not devotional service. A total new life. ଆପଣଙ୍କ ଭାର୍ାହେ ଏହିଟା ଗୀତାେହିତ ଜୀବନ କିମବା ବ୍ରାୟାନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ | ଏହାକୁ ନୂ ତନ-ଜୀବନ କୁ ହା ୋଏ | ବ୍ରାୟାନ େହିତ, ଗୀତା େହିତ, ଅମିତ େହିତ, ହଚତନ
େହିତ | ନିଜକୁ ଆପଣ ପୂବଷହେ ୋହା ମାନୁ ଥିହେ ତାକୁ ଏକଦମ ଭୁେି ୋଆନ୍ତୁ | ବୁ ଝୁଛନ୍ତି ତ? Devoid of that personality!
The person will change. A new person comes into existence by Bhajan. ଭଜନ ଦ୍ୱାୋ ନୂ ଆ ବୟକ୍ତି, ନୂ ଆ
ଅେି ତବ! ଆଉ ଆହମ ନିଜେ ପେୀକ୍ଷା ସ୍ଵୟଂ କେନ୍ତୁ ହେ ଆହମ ଭଜନ ଉପୋନ୍ତ ହକହତ ନବୀନ ହହାଇହେ | ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱ ଂ
କରନ୍ତୁ - ଏହା ୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଜ୍ଞା | ଆଉ ଭଜନେ େଭାବ ଦ୍ୱାୋ ମହାେଭୁଙ୍କେ, ୋଧାୋଣୀଙ୍କେ ଆହଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ
କଣଷଚେ ହହାଇବ | ମୁ ସ୍ଵୟଂ କୁ ହଦହଖ- କଣ ମୁ ହକହବ କାଂଦୁ ୋ ବନି ୋଏ କି? ହମା ଖୁସିହେ କିଏ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କେୁଛି? ତାହାହେ
ହମାେ ନୂ ଆ ଜୀବନ ଆେମ୍ଭ ହହାଇ ନାହିଁ | ଆଉ େଦି ମୁ ନିଜ ଧନ ପଛହେ ମତ୍ତ ଅହଟ, ହତହବ ମୁ ହକବଳ ଏକ ମୂଖଷ ଅହଟ |
କାହିଁକି ନା :
ଗ ୌରାଙ୍ଗଗର ଦ୍ୱିଟି ପଦ, ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପଦ,
ଗସ ଜାଗଣ କ୍ତି ରସସାର ||
ହଗୌଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କେ ଦ୍ୱିଟି ପାଦ...ମହାେଭୁଙ୍କେ ଚେଣକମଳ ୋହାେ ସମ୍ପଦ...କାହିଁକି ମାନିବା ତାଙ୍କ ଚେଣଙ୍କୁ ଧନ? ଆପଣ କୁ ହନ୍ତୁ? େଦି
ଆହମ ହକଉ ବେୁ କୁ ଧନ-ସମ୍ପଦ ମାନୁ ଛନ୍ତି, ତ ଆଙ୍କ ଚେଣସହୋଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ପଦ ମାନିବା? Till the time you think that
you have some earthly treasures and give it importance, why would you think that Lord
Gauranga’s lotus feet are my wealth? େଦି ଆପଣ ହଭୌତିକ ଜଗତହେ କିଛ ି ମନୁ ର୍ୟ-ଜିନର୍
ି କୁ ମହେ ହଦହବ, ହଗୌୋଙ୍ଗ
ମହାେଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଚେଣକମଳ କାହିଁକି ହଦହବ? କୁ ହନ୍ତୁ? No reason. If there is importance for other things,
there’s no reason to have any affection for Lord Gauranga’s Holy feet. “ମୁ ନିଜ ପିଜ୍ଜା, ଧନ ଆଉ ବାହନେୁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ!” ଗ ୌରାଙ୍ଗଗର ଦ୍ୱିଟି ପଦ, ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପଦ, ଗସ ଜାଗଣ କ୍ତି ରସସାର | Only that person knows the truth
of devotion who has Lord Gauranga’s lotus feet as his only treasure - ହକବଳ ହସହି ବୟକ୍ତି ଭକ୍ତିେ ମାମିକ
ସତୟକୁ ଜାଣି ଥାଏ ୋହାେ ସମ୍ପଦ ଏକୋ ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁଙ୍କ ଚେଣାେବିନ୍ଦ | Only wealth, solely everything. ହତହବ
ତ ର୍ୟହନ ସ୍ଵପହନ ଜାଗୃହତ ଘୁମିହତ ହଗୌୋଙ୍ଗଙ୍କେ ଆଭାସ ହହାଇବ | ହଗୌୋଙ୍ଗ ମହାେଭୁ କାହିଁକି ଆସିହବ େଦି ଆମେ ସୁଖବୁ ର୍ଦ୍ି
ଅନୟବେୁ ହେ ହହାଇବ? େର୍ନ କେନ୍ତୁ ନିଜ ଠାେୁ - ଆଉ ଅନୟ ସବୁ ସୁଖବିର୍ୟକୁ ଭସ୍ମ କେି ଦିୟନ୍ତୁ | ପେିେମ କେି ହକାଣ-ହକାଣେୁ
ବାହାେ କେନ୍ତୁ | ଆମେ ବାବାଜୀ ମହାୋଜ ହକହତ ସୁନ୍ଦେ ଭାବହେ ବଣିତ କେନ୍ତି - ସ୍ୱାେଵର ଜନଗର ସୁନ୍ଦରତାର ଅ ାବ ଗହାଇ
ୋଏ | ସ୍ଵାଥଷ- ହମାହତ ଦର୍ଷନ ଦେକାେ | କାହିଁକ?ି ଆପଣ ସ୍ଵାଥଷୀ ଏହିଥିୋଗି ଦର୍ଷନ କେିବାେ କଥା କହୁ ଛ | ବାେବିକତାହେ ତାଙ୍କୁ
କଣ ଦେକାେ ଏହାେ ଚିନ୍ତନ କେିବାେ ଅଛି - ହତହବ ଦର୍ଷନେ ମହେ ଅଛି ବି | ବସ୍ତ୍ର ହସବା ପାଇ, ଚାମେହସବା ପାଇ - ଠିକ ଅଛି
| ସ୍ଵାଥଷେ ଭଜନହେ ସୁନ୍ଦେତାେ ଅଭାବ ହହାଇ ଥାଏ |There’s no beauty in Bhajan if it has selfish motives.
There’s no beauty there. Even if there is a little bit of selfishness, even if for sympathy, I want to
have darshan..this is selfish greed. ଏହାେ ତାଙ୍କ ହସବା ଅବା ସୁଖ ସହିତ ହକୌଣସି ସମବନ୍ଧ ନାହିଁ | "ତାଙ୍କୁ ହକଉ ଜିନର୍
ି େ
ଆବର୍ୟକତା ଅଛି?" େଦି ଏହି ଭାବନା ଆମେ ହୃ ଦୟହେ ଅଛି ତାହାହେ ଆମକୁ ଛା-ଛା ଦର୍ଷନ ହହାଇ େିବ | ହେହବ ହସ ଜଗନ୍ନାଥ

ଆଦି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହଦହଖ ହତହବ ତାେ ଚିତ୍ତ-ଆକାଂକ୍ଷା ହସଇ େକାେହେ ହହାଇବ | ହତହବ ଆମେ 'ମୁ' ବ୍ରାହ୍ମଣ-ବାଳକେ ହି ହହବ
ଆଉ ଆହମ ମହାେଭୁଙ୍କେ ପହଛ ନିଜକୁ ପାଇବା | ଆପଣଂକେ ଏହବେ 'ମ'ୁ ହସଇଠି ହହାଇବ ନାହିଁ | ମୁ ହସହତହବହଳ ଚିନ୍ତା
କେିବି ହେ େଦି ମହାେଭୁ ଭାବାବସ୍ଥାହେ ପଡି ୋନ୍ତି ତ ମୁ ତାଙ୍କୁ ଧେି ହନବି | କିନ୍ତୁ ହସ 'ମୁ' ଏହବେ 'ମୁ' ନୂ ହହ | ଆଉ ହସଇ 'ମୁ'
ହଗୌୋଙ୍ଗଙ୍କେ ଦର୍ଷନ ନିଜସୁଖ ପାଇ କହେ ନା | ଏହବ ଆହମ ହଗୌୋଙ୍ଗଙ୍କ ଦର୍ଷନ ହସବାଭାବହେ କେୁଛନ୍ତି | ନିଜ-ସୁଖ ପାଇ!
Just for my pleasure! My relishment! ଏକ ମହେପୁଣଷ କଥା ହେ - ବୟକ୍ତିକୁ ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କ ନା, େୂପ,େୀଳା ଆଉ ଗୁଣ
ହକବଳ ହସବା ଦ୍ୱାୋ ହି ଆସ୍ଵାଦନ ହୁ ଏ | ଭୃତୟଭାବହେ ନିମଜ୍ଜିତ! ଆମକୁ ନିଜେ ସ୍ଥିତେ
ି ଆଂକେନ କେିବାକୁ ପଡିବ ହେ ଆହମ
ହକହତ ହସବା-ପୋୟଣ ଅଟନ୍ତି | ଆସ୍ଵାଦନେ ଧାୋ ୋହା ଭକ୍ତମାହନ ଚାଖନ୍ତି ତାେ ଏକମାତ୍ର କାେଣ ହସବତବହେ ଗମ୍ଭୀେ
ଅବହର୍ାର୍ଣ | ଦାସୟଭାବ! ଆମେ ଜୀବନ ହେ ଆମକୁ ହଦଖିବାେ ଅଛି ହେ ଆମକୁ ହକହତ ହୋଭ ଏଇ ଦାସୟଭାବ ପାଇବା ପାଇ
| ପୁଣଷପୋୟଣକୁ ଭୁେି ୋନ୍ତୁ...କଣ ମୁ ବାେବହେ ତାଙ୍କ ଦାସୟ-ଉତ୍ସବେ ଅନୁ ର୍ୀଳନ କେିବାକୁ ଇଛୁ କ? ଦାସ! ଏଇଠି ହସବାେସେ
ଆସ୍ଵାଦନଧାୋ ଚାେିଚ ି | ହସବାେସେ ଆସ୍ଵାଦନଧାୋ ଅହଟ | ଧାୋ ଅହଟ...ହସବାେସେ! ହସବାେ େସ ଏଟା! ବୁ ଝୁଛନ୍ତି?
ହୃ ଦୟେୁ ହକବଳ ହସବକଭାବହେ ତେୀନ ହହବା ପାଇ ଇଛୁ କ | େଥହମ ନିର୍ଣ୍ଷୟ କେି ନିୟନ୍ତୁ ହେ ଏଇ ହସବାେସେ ଆସ୍ଵାଦନ
ଅହଟ | ଆଉ ହକମିତି ୋପ୍ତ ହହବ? ତାଙ୍କେ ହସବାେ ଅଭିଳାର୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କେନ୍ତୁ | ଏମିତି ନୁ ହହ ହେ ମୁ ହଗୌୋଙ୍ଗଙ୍କେ ଚିନ୍ତନ
କେିବାକୁ ଚାହହ, ନା! "ମୁ ହଗୌୋଙ୍ଗଙ୍କ ଦାସ" ଏହି ଅଭିମାନ ସଦା ଜାଗୃତ େହିବା ଦେକାେ | “I’m Lord Gauranga’s
servant!” –This [real] ego should totally be occupying our heart. “I’m Lord Gauranga’s servant!”
This ego – the true ego, should occupy every corner of our heart. ଏହି ତ ହଗାଟିଏ କଥା | ସାଙ୍ଗହେ...ମୁ
ହଦଖିଚି ବହୁ ତ ସିର୍ଦ୍-ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେ ନିେନ୍ତେ ଛଃ ଘଣ୍ଟା ବସି ହକବଳ - "ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!" େ ଭାବାଞ୍ଜଳି
ଦିୟନ୍ତି | ହସ ମାହନ ଘଣ୍ଟା, ଦିନ-ଦିନ ବସି ହକବଳ ଏହା କେନ୍ତି | ୋତ୍ରିହବହଳ ହେହବ ଆହମ ହର୍ାଇ ୋନ୍ତି ହସମାହନ ଏଗାେେୁ
ହଭାେ ପାଞ୍ଚଟା ପେଷନ୍ତ ହକହବେ ଏହା କେନ୍ତି | ହସ ର୍ୁଅନ୍ତି ନାହିଁ..କଣ କେନ୍ତି? "ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!"
ଜପ ସାଙ୍ଗହେ ଆମକୁ କୀତ୍ତଷନ କେିବା ଦେକାେ | ନିଶ୍ଚିତ ଭାବହେ! ଏହି କୀତଷନ - "ହା ହା ହଗୌେ! ୋଣ ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!
ୋଣ ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!" ବାେବିକତାହେ ହଗୌେମୟ ହହବା ୋଗି ଆମକୁ ନୟାୟଉଚିତ ସାଧନା କେିବାକୁ ପଡିବ, ହକବଳ
ବୁ ର୍ଦ୍ସ
ି ୀମାହେ ନୁ ହହ | ଏହି ବୁ ର୍ଦ୍େ
ି ବିର୍ୟ ନୁ ହହ ହେ ଆମକୁ ହଗୌେମୟ ହହବାେ ଅଛି | ଆମକୁ ଆତ୍ମସାତ କେିବାକୁ ପଡିବ |
ଆମକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ପଡିବ ହେ ଆହମ ହଭୌତିକ ସଂସାେେୁ କିଛ ି ବି ୋପ୍ତ କେି ପେିବା ନାହିଁ | ବାେବହେ ୋଭ ହକବଳ ଏକ କାେଷୟହେ
- େୀହଗୌୋଙ୍ଗ ପାଇ େୁଦନହେ | ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ୋଭ - କାନ୍ଦିବା! କାନ୍ଦନ୍ତୁ ! କାନ୍ଦନ୍ତୁ! େଦି କାନ୍ଦି ନ ପାେୁଛନ୍ତି ତାହାହେ ହଚଷ୍ଟା
କେନ୍ତୁ | କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ! ସେଳ ମନ୍ତ୍ର - "ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!" ନିେନ୍ତେ! ହତହବ ୋଇକି ଆମକୁ ତାଙ୍କେ
ହର୍ାର୍ ୋଗିବ ନା! ନିେନ୍ତେ ଜପନ୍ତୁ - ହଗାେ! ହଗାେ! ହଗାେ! ହକହତ ମହାତ୍ମାଜନ ଏଇ ପଥେ ଅନୁ ଗମନ କେନ୍ତି; ଘଣ୍ଟା ଧେି ଘଣ୍ଟା,
େତିଦନ
ି | ଏହି ତାଙ୍କେ ସାଧନା ଏବଂ ଆସ୍ଵାଦନ | ବହୁ ଘଣ୍ଟା ନିେନ୍ତେ - "ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!" ଆପଣ
ହଗାହଟଇ ଥେ କେି ଏହତ ଆନନ୍ଦିନ, ଭାବନ୍ତୁ େଦି ନିତୟ-େତିଦନ
ି କେିହବ ତ କଣ ହହାଇବ! ହଗୌେହେମ ୋପ୍ତି ପାଇ ସଭିଙ୍କୁ କିଛ ି
ଜିନର୍
ି କେିବା ଦେକାେ- ଏକ ତ େତିଦନ
ି ଏକ ଘଣ୍ଟା କିମବା ଅଧିକ ପାଇ : "ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ! ହା ହା ହଗୌେ!" ଆଉ
ୋହା କିଛ ି ବିବେଣ ଆପଣ ହଗୌେେଭୁଙ୍କ ବିର୍ୟହେ ର୍ୁଣିହେ ତାେ ଉପହେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ତୁ | ହକବଳ ଗ୍ରଂଥ ପଠନେୁ ହଗୌୋଚାନ୍ଦେ
ସୁନ୍ଦେତା ହୃ ଦୟହେ େହବର୍ କହେ ନାହିଁ | ଗୁେୁ ଆଉ ସାଧୁଜଣଙ୍କ କଥା ନିତୟ ର୍ୁଣିବାେ ହଚଷ୍ଟା କେିବା ଦେକାେ | ହଗୌୋୋୟଙ୍କେ
ହସୌନ୍ଦୟଷ ଆଉ େୀଳାେ ନିତୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ତୁ | ଗ୍ରଂଥ ଅବର୍ୟ ପ ନ୍ତୁ, ସାଧୁ ମୁଖ ନିସତ
ୃ ବାକୟ ର୍ୁଣନ୍ତୁ- କିନ୍ତୁ କିଛ ି ବିହର୍ର୍ ପର୍ଦ୍ତିଙ୍କୁ

େତିଦନ
ି ଭକ୍ତିପୂଣଷ କେନ୍ତୁ | ସହସ୍ର ଭାର୍ଣ ର୍ୁଣିବାେ କିଛ ି ଆବର୍ୟକତା ନାହିଁ | କିଛ ି ବିହର୍ର୍ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ପାଳନ ପୁଣଷ ହୃ ଦୟନିହବର୍
କେି କେନ୍ତୁ | ହଗୌୋଙ୍ଗେଭୁଙ୍କ ହସୌନ୍ଦେଷୟେ ର୍ର୍ଣ୍ଷନ, ତାଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥଦର୍ଷନେ େୀଳା, ତାଙ୍କେ ନୃ ତୟେ ଚିନ୍ତନ ...ଆଉ ତାଙ୍କ ନା
ଭକ୍ତିପୂେିତ ହୃ ଦୟେୁ ନିଅନ୍ତୁ | ନିଜକୁ େତିଦନ
ି କୁ ହନ୍ତୁ ହେ ହମାହତ ହମାେ ହୃ ଦୟକୁ ହଗୌେମୟ ବହନଇବାେ ଇର୍ଚ୍ା! ବ୍ରାୟାନ େହିତ,
ହଗୌେମୟ! େଥହମ ଆମକୁ ଦୃ ଢ଼ସଂକେିିତ ହହବାକୁ ପଡିବ ହେ ଆମକୁ କଣ ଦେକାେ; ନିଜ ପାଇ ସତୟନିଷ୍ଠ େୁହନ୍ତୁ ହେ ହମାହତ
ବାେବହେ କଣ ଦେକାେ | We have to be true to ourselves, and not cheat ourselves. We should know
what does it mean to become Gaurmay! ହୃ ଦୟହେ ହଗୌୋନୁ ୋଗେ େଗାଢ଼ ତେଙ୍ଗ ହହବା ଦେକାେ | ହଗୌେ
ଅନୁ ୋଗ ହକମିତି ହହାଇବ? ହଗୌେ ନାେ ସତତ କୀତ୍ତଷନ ଦ୍ୱାୋ | So I told a few things: Cry out for Lord Gauranga,
meditate on the descriptions being heard [about Him] and have immense love and respect for
Nabadwip Dham. େୀପାଦ େହବାଧାନନ୍ଦ ସେସବତୀ କୁ ହନ୍ତି :
ନମାମି ତଦ ଗ ାଦୁ ମଂ ଏବ ମୂର୍ଦ୍ଵନା, ର୍ଦାମି ତଦ ଗ ାଦୁ ମଂ ଏବ ବାଚା |
ସ୍ମରାମି ତଦ ଗ ାଦୁ ମଂ ଏବ ବୁ ର୍ଦ୍ ା, ଶ୍ରୀଗ ାଦୁ ମାଦ ଅନୟମାହଂ ନ ଜାଗନ || (ନବଦବୀପ ଶ୍ତକଂ ६७)
“ମୁ ନିଜ ମେକ ଦ୍ୱାୋ ହଗାଦୁ ମଧାମକୁ ନମସ୍କାେ କେୁଛି, ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାୋ ତାେ େର୍-ବିଳାସ କହୁ ଛ,ି ନିଜ ମନ ଦ୍ୱାୋ ତାେ ସ୍ମେଣ
କେୁଛି ଆଉ ଏଇ ହଗାଦୁ ମକୁ ଛାଡି ମୁ ଆଉ କିଛ ି ବି ଜାହଣ ନାହିଁ!” ମୁ ଆଉ କିଛ ି ବି ଜାହଣ ନାହିଁ! କଣ ଆମେ ସ୍ଵପନହେ ବି ହଗାଦୁ ମେ
ଏହି ଆର୍ା ଆମକୁ ଟାହଣ? ହଗାଦୁ ମ ଆମକୁ ମାତ୍ର ହଗାଦୁ ମ ହି ୋହଗ | ହମା ସହିତ ୋସଙ୍ଗି କ ନୁ ହହ | କିନ୍ତୁ ସେସ୍ଵତୀପାଦ କୁ ହନ୍ତି
ହେ - ହମା ପାଇ ହଗାଦୁ ମ ହମାେ ସବଷସ୍ଵ! ଏହି ହକାଟିେ ଆସକ୍ତି! ଧାମହେ ବାସ କେିବା ପାଇ େଚଣ୍ଡ ଇଛା! େତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି,
ଧାମହେ େୁହନ୍ତି...ହଗାଦୁ ମହସବା ଛାଡି ଆଉ କିଛ ି ଇଛା ନାହିଁ | ଏହବ କହିହବ ହେ ମୁ ପେିବାେକୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛ ି ଜାହଣ ନା! କିନ୍ତୁ
ହସ କୁ ହନ୍ତି ହେ ହଗାଦୁ ମ ଛାଡି ମୁ ଅନୟ କିଛ ି ଜାହଣ ନା! ଆଉ ଏହି ହଳାକ ହକହତ େମୟ:
ନା ସତ୍ଵାଗକ୍ଷ ଗ ାଗକ ସ୍ପ୍ିହ
ି ତି ମଗନା ବ୍ରହ୍ମା ପଦବିମ, ନ ଗବୈକୁଗେ ବିଗଷ୍ଣାରପି ମୃ ଯଗତ ପାର୍ଵଦ ତନୁ ମ |
ନବଦ୍ୱୀଗପ ଶ୍ୁର୍ଦ୍ ମଧୁର-ରସ ାଗରାତସବବତାଂ, ନିବାଗସ ଧନୟାନାଂ ସୁବାହୁ କୃ ମି ଜନୋପି ମନୁ ଗତ || ( ନବଦବୀପ ଶ୍ତକଂ ७२ )
"ମୁ ସତୟହୋକହେ ବ୍ରହ୍ମାତନୁ େ ଇଛୁ କ ନୁ ହହ, ନା ମୁ ହବୈକୁଣ୍ଠହେ େୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କେ ପାର୍ଷଦ ହହବାେ ଅଭିଳାର୍ି | କିନ୍ତୁ ହମାହତ ଉଚ୍ଚତମ
ଜନମେ ଆର୍ା ହେହବ ମୁ ନବଦ୍ୱୀପହେ ହକଉ ଭାଗୟବାନ ଜୀବେ ଘହେ ଜନମ ନିଏ, େଦୟପି କୃ ମି େୂପହେ, ହେ ସଦା େଚୁେ
ମଧୁେେସେ ମହହାତ୍ସବହେ େିପ୍ତ େୁହନ୍ତି! " Not even as a Brahma we want to live, rather as a tiny insect in
Navadwip. ଆଉ ଆହମ ଏଇଠି କାହୋଡ଼ପତି ଆଉ ଆେବପତି ହହବାେ ସ୍ଵପନ ହଦଖନ୍ତି | ଆମେ ହକହତ ହଛାଟ ହଛାଟ ଇଛା!
We wish to become a tiny millionare, and he doesn’t even want to become Lord Brahma! ହକବଳ
ଏକ ନିଷ୍କପଟ ବୟକ୍ତି ଗୁେୁପଦାେୟ ହନଇ ନବଦ୍ୱୀପେ ମହିମା ଜାଣି ପାେିବ | ନବଦ୍ୱୀପ ପେମହଗାପନୀୟ ସ୍ଥାନ | ହେହବ ନାୋୟଣ
ଆସନ୍ତି ହତହବ ନବଦ୍ୱୀପ ବି ଆହସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହତ ଗୁହୟ, ହେ ଏହାେ ୋୋ ମିହଳ ନାହିଁ | ହକବଳ ଗୁେୁଙ୍କ ଦୟାେୁ ଏହା ସମ୍ଭବ|
"ସ୍ୱ ୁରୁ କୃ ପ ା କର୍ିତି ଇତି ଧାମ"- ସ୍ଵ ଗୁେୁ କୃ ପୟା | ଏହା ଜଟିଳ ବିର୍ୟ ହେ ମୁ ନବଦ୍ୱିପହେ କଣ କେୁଛି? େର୍ନଚହ୍ନ
ି ! ହକବଳ
ଏଇଠି-ହସଇଠି ଭ୍ରମଣ କେୁଛି | ହସହି ମନ୍ଦିେକୁ ୋଉଛି, ପୁଣି ହସହି! େହବାଧାନନ୍ଦ ସେସବତୀ କଣ କୁ ହନ୍ତି ଏହି ବିର୍ୟହେ?

ସକାଳ ଗବୈ ବ ସାରଂ ସର୍ଵ ଧଗମଵକ ସାରଂ, ସକଳ ଜନ ସାରଂ ସର୍ଵ ସିର୍ଦ୍ଗ କ ସାରଂ |
ସକଳ ମହିମ ସାରଂ ବସ୍ତୁ ଖଗେ ନବାଗକ୍ଷ, ସକଳ ମାଧୁରିମାମଗ ା ରଶ୍ି ସାରଂ ବିହାରଃ || ( ନବଦବୀପ ଶ୍ତକଂ ६0 )
ସବୁ ଐଶ୍ଵେଷୟ, ଭଜନ, ଧମଷ, ସର୍ଷସିର୍ଦ୍ି ,ସର୍ଷମହିମାେ ସାେ - ନବଦ୍ୱୀପେ ଭ୍ରମଣ! Just wandering in Navadwip is the
essence of all religions. ପେିକ୍ରମା, ଦର୍ଷନ, ଇତୟାଦି ଏହା ସଭିଙ୍କେ ସାେ! ଆଉ ଆହମ ଭାବୁ ଛନ୍ତି ହେ ଆହମ ନବଦ୍ୱୀପହେ
କଣ କେୁଛନ୍ତି! ଏହା ସର୍ଷଭଜନେ ସାେଂ - ସବୁ େକାେେ ଭଜନଙ୍କେ ମମଷ! େଦି ନବଦ୍ୱୀପହେ ମାତ୍ର ଭ୍ରମଣ ବି କେନ୍ତି ତ ସିର୍ଦ୍ି
ଆପଣଙ୍କୁ ର୍ୀଘ୍ରତାହେ ୋପ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି | ସର୍ଷ ଧହମଷକ ସାେଂ, ସକଳ ଭଜନ ସାେଂ! ପେମପୂଜୟ ସେସ୍ଵତୀପାଦ ହକହତ ସୁନ୍ଦେଭାବହେ
ହେଖୁଛନ୍ତି ହେ ହକହବ "ମୁ ସଂସାେର୍ୂନୟ ହହାଇ ନବଦ୍ୱୀପହେ ଭ୍ରମଣ କେିବ?
ି " ଏ ତାଙ୍କେ ମହନାବାଞ୍ଚା ! When will that
day come when I shall be oblivious to everyone and everything of the world and just wander in
Nabadwip! ତ େହବାଧାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଙ୍କେ ହୃ ଦୟ ଏହି ପଦବୀହେ ସ୍ଥିତ ଆଉ ଆମେ ହୃ ଦୟ ହକାଉଠି? ଆମକୁ ହସହି ଭାବନା ପୂେିତ
ହହବାକୁ ପଡିବ ଦର୍ଷନ କେିବା ପାଇ | ନବଦ୍ୱୀପହେ ଭ୍ରମଣ | େଦି ଆହମ ସଂସାେକୁ କୂ ଡା ସମାନ ବୁ ଝବ
ି ା ତାହାହେ ହି ବାେବହେ
ଆହମ ନବଦ୍ୱୀପହେ ଭ୍ରମଣ କେି ପ|େିବା | ହଭୌତିକି ସଂସାେହେ ୋଭ ର୍ବ୍ଦ ବିଦୟମାନ ହି ନୁ ହହ | ହକବଳ ହଗାଟିଏ ୋଭ - ସଂସାେ
ଭୁେି ନବଦ୍ୱୀପେ ଭ୍ରମଣ କେିବା | ଏକମାତ୍ର ୋଭ!
ନିତାଇ-ଗ ୌର ଗପ୍ରମାନଗନ୍ଦ ହରି ହରି ଗବା !

