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ଭୂମିକା 
 
 “ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର ବଭିିନ୍ନ ସମୟରର ବଭିିନ୍ନ 
ରଦବରଦବୀଙ୍କ ସମ୍ପକକରର ଅରନକ ଆରୋଚନା ର ାଇଛ ି | ଆରୋଚନା ମାଧ୍ୟମରର ରଦବତାମାନଙ୍କର 
ନାମକରଣ ତଥା ରସମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥୟ ସମବନ୍ଧରର ର ାରଟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରସ ଆଣ ି
ରଦଇଛନ୍ତ ି| ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତରଳ ବସ ିରସସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ରଦବତା ଓ ରଦବରୋକାଦ ିସମବନ୍ଧରର 
ର ାରଟ ସ ଜ ଅଥଚ ଘରୁଆ ରକମର ରବାଧ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରର ପ୍ରତି୍ ତି ର ାଇଛ ି | ରଦବତାଙୁ୍କ 
ମାଟ ିବା ପଥରର ପ୍ରତମିା ରବାେି ମରନ   ୁଏନା | ମରନ ୁଏ ରସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘରର ରୋକ | 
 
 ରସ  ି ଦବିୟ ଭାବର ଅନୁରଣନ ପ୍ରାକୃତ ଜନର ରେଖନୀ ରନଇ ଯଥାଯଥ ରେଖିପାରବିା 
ଅସମ୍ଭବ | ରତରବବ ି ଭେ ୋର  ରସ ୁଡ଼କୁି ଭାବବିାକୁ, ଭେୋର  ରସ  ି ଦଶକନରର ସବୁକଛି ି
ରଦଖିବାକୁ, ଯା’ ମଧ୍ୟରର ୁୁେିଠଠ ି ରଦାଳରିଖଳୁଛ ି୍ାନ, କମକ ଓ ଭକି୍ତ | େୀଳାମୟଙ୍କ ରସ  ିଅମିୟ 
କଥନରାଜ ିପଯକୟାରୋଚନା କର ିତା’ର ମାଧୁଯକୟ  ୃଦୟଙ୍ଗମ କରବିାର ପ୍ରରଚଷ୍ଟାରର ିଁ ଏ  ିଦୁୁଃସା ସକି 
ରେଖନୀ-ଚାଳନା | 
 

 ଆଯକୟ- ନୁି୍ଦ ମାରେ ରଦବତାଙ୍କ ସଂଖୟା ଅରନକ-- କଥିତ ଅଛ ିରତେଶି ରକାଟ ି | ପ୍ରରତୟକଙ୍କର 
ଆକାର, ଚରେି, ବା ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର | ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠାରର ଆରୋଚତି ର ାଇନ ି | ରକଇଜଣ ପ୍ରଧାନ 
ରଦବତାଙୁ୍କ ରନଇ ିଁ ଏ  ି ପୁସ୍ତକର ଅବତାରଣା | ରେଖା ୁଡ଼କି ଯଦ ିପାଠକକୂଳକୁ ଠତ୍ସସନ୍ଧାନୀ କର ି
ବଶି୍ୱବଧିାତୃତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ-ଠପେବ୍ ି  ପଥରର ରପ୍ରରଣା ରଯା ାଏ, ରତରବ ିଁ ଆସବି ଏ ରଚନାର 
ସାଥକକତା | 
 
 ସତ୍ ସଙ୍ଗ, ରଦଓଘର 
 ଶ୍ରାବଣ, ଶୁକ୍ରବାର, ୧୩୯୪ (ବଂ) 
 ଇଂ. ୨୪|୭|୧୯୮୭ 

ନରିବଦକ 
ଗ୍ରନ୍ଥକାର  
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ଅନୁବାଦକର ଭୂମିକା 
 
 ଶ୍ରୀ ରଦବୀପ୍ରସାଦ ମରୁଖାପାଧ୍ୟାୟ ରଚତି “ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରର ରଦବରଦବୀ” ଗ୍ରନ୍ଥଟ ିଅତ ି
ଠଚ୍ଚରକାଟରି ର ାଇଛ ି| ଏ ା ଅଧ୍ୟୟନ କର ିମ  ୁଅପାର ଆନନ୍ଦ ୋଭ କେି | ଏଣୁ ଇଚ୍ଛା ର ୋ ଏ ାକୁ 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷାନ୍ତର କର ିରମାର ପି୍ରୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାଭାଷୀ ପାଠକ/ପାଠକିାମାନଙ୍କ ରସବାରର ନଜିକୁ ବ୍ରତୀ 
କର ିଧନୟ ର ବ ି| 
 
 ରମାର ଇଷ୍ଟରଦବ ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏ  ି
ମ ନୀୟ କାଯକୟରର ମ  ୁ ରକୌଣସମିରତ ଆର ଇ ପାରଛି ି | ଅନୁବାଦ ଏକ ବରିାଟ ବୟାପାର | ରମାର 
ସୀମିତ ୍ାନ ବଳରର ମ  ୁ ପାରୁପଯକୟନ୍ତ ରଚଷ୍ଟା କରଛି ି ଭା ବତ ଶୁଦ୍ଧତିା ସ ତି ଯଥାଥକ ଅନୁବାଦ 
କରବିାକୁ | ରକରତଦୂର ସୁଳ ର ାଇଛ ି ତା ା ଆପଣମାରନ ମେୂୟାଙ୍କନ କରରିବ | ଅନୁବାଦ ତ 
ତୁଟଥିିରେ ସୁଧୀ ପାଠକ / ପାଠକିାବ କ ସ ୃଦୟତାରର କ୍ଷମା କରବିା ସ ତି ସଧୁାର ିରନବା କାମନାରର 
ମା କ ଦଶକନ କରାଇରବ | 
 
 ଏ ାର ପୁଫ   ସଂରଶାଧନ ଓ ନଭିକୁ େ ପ୍ରକାଶନା ପାଇ  ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତା ମିଶ୍ରଙୁ୍କ କୃତ୍ତା ୍ାପନ 
କରୁଛ ି| 
 

|| ଇତ ି|| 
ଅନୁବାଦକ 
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ସଚୁୀପତ୍ର 
 

କ୍ର.ନଂ  ବଷିୟବସୁ୍ତ    ପୃ୍ ା 
------------------------------------------------ 
୧|  ନାରାୟଣ .......................... .... ୦୦୪ 
୨|  ମ ାରଦବ .......................... .... ୦୨୫ 
୩|  ଦୁ କା ................................. .... ୦୪୨ 
୪|  େକ୍ଷ୍ମୀ ................................. .... ୦୬୫ 
୫|  ସରସ୍ୱତୀ ........................... .... ୦୮୧ 
୬|   ରଣଶ ............................. .... ୦୮୮ 
୭|  କାଳୀ ................................ .... ୦୯୮ 
୮|  ରଦବାୟନ ......................... .... ୧୧୦ 

 
~ ~ ~ ~ 
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ନାରାୟଣ 
 
 ପଥୃିବୀରର ଅସଂଖୟ ମଣିଷ ମତୁୃୟ ରକାଳରର ଢଳ ି ପଡ଼ନ୍ତ ି | ରଯଠ ମାରନ 
ବଞ୍ଚରି ନ୍ତ ି ରସମାରନ ପ୍ରରତୟରକ ିଁ ଜାଣନ୍ତ ି ରଯ ଦରିନ ନା ଦରିନ ତା’କୁବ ିମରବିାକୁ 
ର ବ | ରତରବ ବ ି ମଣିଷ ମରଣକୁ ଏଡାଇ ଯିବା ପାଇ  ଚାର   | ଏ ା ରଯ ରସ 
ଚାର  , ତା’ର ପ୍ରମାଣ ର ୋ, ପାଦରର ସାମାନୟ ର ାଟଏି କଣ୍ଟା ରୁାଡ଼ ିର ାଇ ରେ 
ବା ଦାନ୍ତ ମଳୂରର ସାମାନୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ର ରେ ମଣିଷ ଅସି୍ଥର ର ାଇଠରଠ ଏବଂ 
ରଯପଯକୟନ୍ତ କଣ୍ଟାଟ ି ବା ାର କର ି ନପାରର ବା ରସ  ି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଠପଶମ 
ନକରପିାରର, ରସପଯକୟନ୍ତ ରସ ସ୍ୱସି୍ତ ପାଏନା | ଏ ା  ୁଏ ରସ  ିବଞ୍ଚବିା ତଥା ସସୁ୍ଥ 
ର ବିାର କାମନାରୁ ିଁ | 
 
 ବଞ୍ଚରି ବିା ପାଇ  ମଣିଷ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ଅମତୃର ସନ୍ଧାନ କରୁଛ,ି ‘ଅମତୃ 
ଅମତୃ’ ରବାେି ଚତି୍କାର କରୁଛ ି | ଆଯକୟଋଷି ମଣିଷକୁ ସରମବାଧନ କରଛିନ୍ତ ି ‘ଅମତୃର 
ପୁେ’ ରବାେି |  
 
 ଏଇ ଅମତୃର ପଥ ଅଥକାତ୍   ମତୁୃୟ ୀନତାର ପଥ ତଥା ବଞ୍ଚବିାର ପଥ ଯା ାଙ୍କ 
ଠାରୁ ମିରଳ, ରସ ିଁ ନାରାୟଣ-- ମଣିଷର ଜୀବନପଥ |  
 
 ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦଟକୁି ଭାଙି୍ଗରେ ଦୁଇଟ ିପଦ ମିରଳ, ନର ଏବଂ ଅୟନ | ନର-
ଶବ୍ଦର ଠତ୍ତରରର ଅଣ   ପ୍ରତୟୟ କର ି  ୁଏ ‘ନାର’, ମାରନ ନରସମ ୂ | ଆଠ, ଅୟନ 
ମାରନ ପଥ | ରତଣୁ ନାରାୟଣ ମାରନ ମଣିଷର (ଜୀବନ)-ପଥ, ରଯଠ  ପଥ 
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ଅନୁସରଣ କର ିଚାେିରେ ମଣିଷ ଭେ ର ବି, ସସୁ୍ଥ, ସ୍ୱସ୍ଥ, ସଦୁୀଘକ ଜୀବନର ଅିକାରୀ 
ର ବ | 
 
 ମନୁସଂ ତିାରର ଅଛ,ି ‘ନାରା’ ମାରନ ଜଳ (୧/୧୦) | ଏଇ ଜଳ ଯା’ର ଆଶ୍ରୟ 
ରସ ିଁ ନାରାୟଣ | ସୃ୍ମତ୍ତରି ଏଇ ଠକି୍ତର ଏକ ରବୈ୍ ାନକି ଭିତ୍ତ ିଅଛ ି| 
 
 କି୍ଷତ ି(ମାଟ)ି, ଅପ   (ଜଳ), ରତଜ (ଅଗି୍ନ), ମରୁତ (ବତାସ) ଓ ରବୟାମ (ଶୂନୟ), 
ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ-ଚରାଚର ସଷୃ୍ଟି ର ାଇଛ ି| ତା’ ମଧ୍ୟରୁ ରବୟାମ ର ୋ 
ମ ାଶୂନୟ, ରସଠାରର ରକବଳ ଶବ୍ଦ ୁଣ ଅଛ ି | ତତ୍ ପରବତ୍ତକୀ ପଦାଥକ ମରୁତ- 
ରୂପରସ ନ୍ଧବ ିୀନ; ତା’କୁ ଅନୁଭବ କରବିାକୁ  ୁଏ ସ୍ପଶକ ଭିତର ରଦଇ | ତା’ପରର 
ଆସଛୁ ି ରତଜ (ଅଗି୍ନ), ଯା’ ମଧ୍ୟରର ଅଛ ି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପଶକ ଓ ରୂପ- ୁଣ | ରତରବ ରସ 
ପଯକୟନ୍ତ ବ ି ସଷିୃ୍ଟଧାରା ଘନୀଭୂତ ରକୌଣସ ି ଅବସ୍ଥାରର ପଯକୟବସତି ର ାଇନଥାଏ | 
ରତଜ ବା ଅଗି୍ନରର ର ାଟାଏ  ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ବକିାଶ ପଯକୟନ୍ତ ମିଳଛି ି | ଘନୀଭୂତ 
ପ୍ରଥମ ପଦାଥକ ିଁ ର ୋ ଜଳ- ଯା’ ମଧ୍ୟରର ଶବ୍ଦ ୁଣ, ସ୍ପଶକ ୁଣ, ରୂପ ୁଣ ଓ 
ରସ ୁଣର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଅଛ ି | ଏଇ ଜଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କର ିିଁ ପ୍ରଥରମ ର ାଇଛ ି ପ୍ରାଣର 
ଠଦ୍ ଭବ | ପ୍ରାଣର ଠତ୍ପତ୍ତ ି ପାଇ  ପ୍ରରୟାଜନ ରସ | ରତଣୁ, ମନୁସଂ ତିାରର 
କୁ ାଯାଇଛ,ି ଜଳ ିଁ ପ୍ରଥମ ସଷୃ୍ଟି (୧/୮) | ଜଳରର ିଁ ସଚୂତି ର ୋ ପ୍ରଥରମ ପ୍ରାଣର 
ସ୍ପନ୍ଦନ | ଏକରକାଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଥରମ ିଁ ଜଳରର ରଦଖା ୋ | ରତଣୁ, ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦର 
ବୁୟତ୍ପତ୍ତ ିଏଇ ଭାବରର ିଁ | 
 

 ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରର ଅଛ,ି ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ (୧୩|୬|୨|୧) | ରସ 
ସଷୃ୍ଟିକତ୍ତକାଙ୍କରବ ିସ୍ରଷ୍ଟା | ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଭି ପଦମରୁ ିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନମ | ବ୍ରହ୍ମା ିଁ ଜ ତ 
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ସଷୃ୍ଟି କରଛିନ୍ତ ି | ରତଣୁ, ମ ାମତ ି ବୟାସରଦବ ରସଇ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙୁ୍କ 
ପ୍ରଣାମ କର ିଶ୍ରୀମଦ୍ ଭା ବତ ରଚନା କାଯକୟରର ବ୍ରତୀ ର ାଇଛନ୍ତ ି(୧|୨|୪) | 
 
 ବ୍ରହ୍ମରବୈବତ୍ତକପୁରାଣରର ଅଛ,ି ରବୈକୁଣ୍ଠରର ନାରାୟଣଙ୍କର ଚତୁଭକୁ ଜ ମତୂ୍ତ ି | 
ଚତୁଭକୁ ଜ ମାରନ ଚାର ି ାତ | ଚତୁଭକୁ ଜ ଚାର ିାତ ଥିବା ବଷୁି୍ଣମତୂ୍ତ ିପୂଜା ର ବାର ଆରମ 
ଅରନକ ଜା ାରର ରଦଖିଥାଠ | ନାରାୟଣଙ୍କର ଏଇ ଚାର ିାତର ତାତ୍ପଯକୟ କ’ଣ ? 
ଚାର ିାତ ମାରନ ଚାରଦି ି ରଦଖି ଚାେିବା, ଚାରଦି ି ଅଥକାତ୍   ସବୁଦ ିକୁ ନଜର 
ରଖିବା | ବଶି୍ୱ ଦୁନଆିର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟର ବା ାରର ତ କଛି ି ିଁ ନା ିଁ-- ରସ 
ସବକଦଶକୀ | 
 

 ନାରାୟଣଙ୍କର ଚାର ି ାତରର ଅଛ ିଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର,  ଦା ଏବଂ ପଦମ | ରତଣୁ, ରସ 
ଶଙ୍ଖ-ଚକ୍ର- ଦା-ପଦମଧାରୀ ନାମରର ଅଭି ତି ର ାଇଥା’ନ୍ତ ି | ଶଙ୍ଖ-ଚକ୍ର- ଦା-
ପଦମଧାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମ ମିା ବୟାଖୟା କରବିାକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତ ଣ କ ଛିନ୍ତ,ି 
ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନୀ ଦ୍ୱାରା ରସ ସମଗ୍ର ମାନବସମାଜକୁ ଆ ବାନ କରନ୍ତ,ି ଯୁଦ୍ଧାରଥକ ବା କମକାରଥକ 
ନରିୟାଜତି ର ବାକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରରିତାଳନ୍ତ ି | ଚକ୍ର ଓ  ଦା ର ୋ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ, 
ଯା’ ରଦଇ ରସ ଅନୟାୟକାରୀକୁ ଶାସି୍ତ-ପ୍ରଦାନ ଓ ନଧିନ କରନ୍ତ ି | ଆଠ, ପଦମ ର ୋ 
େକ୍ଷ୍ମୀ ବା ରସୌନ୍ଦଯକୟର ପ୍ରତୀକ | ନାରାୟଣଙ୍କ କରକମଳରର ପଦମ ମାରନ ରସଠାରର 
େକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ | 
 
 କନୁି୍ତ, ଏଇ ଶଙ୍ଖ-ଚକ୍ର- ଦା-ପଦମର ଏକ ଅପୂବକ ଯୁକି୍ତପୂର୍ଣ୍କ ସସୁମଞ୍ଜସ 
ବୟାଖୟାଦାନ କରଛିନ୍ତ ି ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ତାଙ୍କ କଥାରୁ 
ବୁଝାଯାଏ, ଏ ୁଡ଼କି ନାରାୟଣଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ଶକି୍ତ | ଆଠ ଠପେବ୍ଧ ି କରାଯାଏ ରଯ, 
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ରଯଠ ମାରନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଠପାସନା କରନ୍ତ,ି ନାରାୟଣଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ ଓ ପ୍ରୀତ କର ି
ଚାେିବା ିଁ ରଯଠ ମାନଙ୍କର ପରମ-ପୁରୁଷାଥକ, ରସମାରନ ପ୍ରରତୟରକ ିଁ କମ   ରବଶୀ 
ଏଇସବୁ ଶକି୍ତର ଅିକାରୀ ର ାଇଠଠନ୍ତ ି | ଏ ସମ୍ପକକରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ରସଇ 
ଚରିସ୍ମରଣୀୟ ବାଣୀଟ ି ମଦିୁ୍ରତ ର ାଇଛ ି ତାଙ୍କର ସମି୍ବତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱତିୀୟ 
ଖଣ୍ଡରର | 
 
 ଧାତୁ ତ ଅଥକ ରନଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ପ୍ରତଟି ି ଶବ୍ଦକୁ ବୟାଖୟା କରଛିନ୍ତ ି | ଏ ା 
ଆ ରୁ ସା ତିୟରର ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ ରଦଖାଯାଏନା | ରତଣୁ, ତାଙ୍କ କୃତ 
ବୟାଖୟା ୁଡ଼କି ଚନି୍ତାର ଏକ ନବଦ ିନ୍ତ ଠରନମାଚନ କରଛି,ି ଭାଷା ଜ ତରର ବ ିଆଣ ି
ରଦଇଛ ିନୂତନ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ | 
 
 ଶଙ୍ଖ-ଶବ୍ଦଟରି ଠତ୍ପତ୍ତ ିଶମ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ଶାନ୍ତ କରବିା ବା ପ୍ରଶମିତ କରବିା | 
ପୁଣି, ‘ଶମ’ ଶବ୍ଦର ମାରନ କେୟାଣ | ଏଇ ଅଥକକୁ ଭିତ୍ତକିର ିକମବୁନନିାଦରର ଠଚ୍ଚାରଣ 
କରଛିନ୍ତ ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର- 
  “ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ତୁମ ଭିତରର  ର୍ଜ୍ଜଠିଠୁ, 
   ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧକୁି ଦମନ କରୁ, 
    ମରଣକୁ ନରିସନ କରୁ, 
     ସବୁ ଯାତନାର ଠପଶମ କରୁ, 
  ପାପକୁ ନବୃିତ କର ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶାନ୍ତ କର ିରତାଳୁ |” 
 
 ଏଇ ର ୋ ନାରାୟଣଙ୍କ  ସ୍ତସ୍ଥିତ ଶଙ୍ଖର କ୍ରିୟା | 
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 ଚକ୍ର ଆସଛି ି କୃ-ଧାତୁରୁ, ମାରନ କମକ କରବିା- ରଯଠ -କମକ ମଙ୍ଗଳ ଆରଣ | 
ପୁଣି, ଚକ -ଧାତୁରୁ ବ ିଚକ୍ର ଶବ୍ଦ ନଷି୍ପନ୍ନ  ୁଏ, ଅଥକ ତୃପି୍ତ | ରତଣୁ, ଚକ୍ର ମାରନ ରଯଠ  
କମକଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାତ୍ୱତ ତୃପି୍ତ  ୁଏ | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ-- 
  “ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ତୁମକୁ ସଦୁଶକନ-ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କର ି 
    କୃତୀ କର ିରତାଳୁ, 
   ଅନୟାୟକୁ ଅପସାରତି କରୁ, 
  ଶାନ୍ତ ିପ୍ରତି୍ ାରର ତୁମକୁ ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ କର ିରତାଳୁ |” 
ନାରାୟଣଙ୍କର ସଦୁଶକନ-ଚକ୍ରର କ୍ରିୟା ିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର | 
 

 ଏଇ ଚକ୍ର ‘ସଦୁଶକନ’ ନାମରର ପ୍ରସଦି୍ଧ | ଚକ୍ରର ନାମ ସଦୁଶକନ କା ିଁକ ିର ୋ ? 
ଚମତ୍ କାର ବୟାଖୟା କର ିଯୁ ୋତା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କ ରିେ-- 
  “ସଦୁଶକନ ମାରନ ସମୟକ   ଦଶକନ-- 
    ଭେ କର ିରଦଖିବା-- 
  ପୁଙ୍ଖାନୁପୂଙ୍ଖ ରୂରପ ରଦଖିବା; 
    ତୁମର ସଦୁଶକନ 
  ଯା’କଛି ିପ୍ରରତୟକକୁ ଏପର ିକର ିରଦଖ-ୁ- 
    ଯା’ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତନ ିତି ମଙ୍ଗଳକୁ 
     ଠଦ୍ ଘାଟତି କର ିପାରର, 
  ଆଠ, ତାର ିଁ ଏପ୍ରକାର ଚକ୍ର ସଷୃ୍ଟି କର 
    ଯା’ ୁଳରର, ଜନ ଓ ଜାତ ି
  ଠତ୍ କଷକରର ଅବାଧ ର ାଇ ଚାେିପାରର 
     -- ନୟିତ ନବିରିରାଧରର |”  (ଶାଶ୍ୱତୀ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ) 
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 ତା’ପରର ଆସଛୁ ି ଦା |  ଦା ଶବ୍ଦଟ ିଶୁଣିରେ ିଁ ସ୍ୱଭାବତୁଃ ଆମ ମନରର ଜା ି 
ଠରଠ ଭୀମର  ଦା କଥା | ଆଠ, ତା’ ର ୋ େରେଇ କରବିାର ଏକ ରଶ୍ରଣୀର 
ରେୌ  ମଦୁ୍  ର | କନୁି୍ତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରର ରଯରତରବରଳ  ଦାର ତାତ୍ପଯକୟ 
ଜି୍ ାସା କରା ୋ, ରସ ଶବ୍ଦଟରି ଧାତୁ ତ ଅଥକ ରଦଖିବାକୁ କ ରିେ | ରଦଖା ୋ, 
 ଦ୍ -ଧାତୁ ମାରନ କଥନ (କଥା କ ବିା) ଏବଂ ରମଘଧ୍ୱନ ି | ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୟାେ 
ଠାକୁର ବଷୁି୍ଣଙ୍କ  ସ୍ତସି୍ଥତ  ଦାର ତାତ୍ପଯକୟ ବୟାଖୟା-ପ୍ରସରଙ୍ଗ କ ରିେ-- 
   “ ଦା ତୁମକୁ 
   ୁରୁ ମ୍ଭୀର ରମଘବାଣୀରର ବା ମୀ କର ିରତାଳୁ, 
   ତୁମଠାରର ମଗୁ୍ଧ  ୁଅନୁ୍ତ ସମରସ୍ତ, 
  ପରରିପାଷଣୀ ବଚୁି୍ଛରଣରର ଦୀପ୍ତ ର ଠ 
   ତୁମର ପରପିୂରଣୀ ପ୍ରକୀତ୍ତ,ି 
  ରକୌରମାଦକୀ ସାଥକକ କର ିରତାଳୁ ତୁମକୁ |” 
 
 ତା’ର ରେ  ଦା ମାରନ ରଦଖାଯାଠଛ ିବାକୟ ଓ କମକର ଅରମାଘ ସସୁଙ୍ଗତପିୂର୍ଣ୍କ 
ବନିୟାସ | 
 
 ପଦମ-ଶବ୍ଦସ୍ଥିତ ପଦ୍ -ଧାତୁର ମାରନ ର ଠଛ ି ତ,ି ରସ୍ଥୈଯକୟ, ପ୍ରାପି୍ତ | ଧାତୁ ତ ଅଥକ 
ଭିତ୍ତରିର ପଦମର କ’ଣ କାମ ତା’ ବୁଝାଇ କ ରିେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର-- 
  “ଆଠ ପଦମ ଆଣୁ  ତ,ି ଆଣୁ ରସ୍ଥୈଯକୟ, 
  ପ୍ରାପି୍ତରର ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି କର ିରତାଳୁ ଜନ ଓ ଜାତକୁି |” 
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 ସମସ୍ତ କଥା ୁଡ଼କି ଟକିଏି ଧୀର ମସି୍ତଷ୍କରର  ଭୀରଭାରବ ଅନୁଧାବନ 
କରରିେ ିଁ ପରଷି୍କାର ବୁଝାଯାଏ ରଯ, ଶଙ୍ଖ-ଚକ୍ର- ଦା-ପଦମ ରଯ ଏକମାେ ନାରାୟଣଙ୍କ 
 ାତ ବୟତୀତ ଆଠ ରକଠ ଠାରର ବ ିର ପିାରରନା ତା’ନୁର   | ରଯଠ  ବୟକି୍ତ ନି୍ ାର 
ସ ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଚ୍ଚକନା କରର, ପ୍ରକୃତ ବଷୁି୍ଣ ଭକ୍ତ ବା ରବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ, ତା ାର 
ଚରେିରର ବ ି ରସ  ି ଚତୁୁଃଶକି୍ତ ସତାତ୍ ପଯକୟରର ଠଦ୍ ଭାସତି ର ାଇଠରଠ-- ରଯଝା 
ରଯଝା ରବୈଶଷି୍ଟୟମାୁିକ   | 
 

 ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଦରିନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରର କ ଥିିରେ, “ପ୍ରତଟି ିମଣିଷ ିଁ ଏକ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ଇଶ୍ୱର” | ରତଣୁ, ନାରାୟଣଙୁ୍କ ରଯଠ ମାରନ ଭେପାଆନ୍ତ,ି ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର ି
ରଯଠ ମାରନ ଚାେନ୍ତ,ି ତ ତ୍ ପ୍ରୀତୟରଥକ ିଁ ରଯଠ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କମକ ନୟିନ୍ତ୍ରତି  ୁଏ, 
ରସମାନଙ୍କର ଚୋ-ବୁୋ-କରବିାରର ଶଙ୍ଖ-ଚକ୍ର- ଦା-ପଦମର ଠପରରାକ୍ତ କ୍ରିୟା 
ବକିଶତି ର ାଇଠରଠ | ରସମାରନ ବ ି ର ାଇଠଠନ୍ତ ି ର ାଟଏି ର ାଟଏି କ୍ଷଦୁ୍ର ଶଙ୍ଖ-
ଚକ୍ର- ଦା-ପଦମଧାରୀ | ଚାରଦି ି ରଦଖି ଚାେିବା ର ତୁ ରସମାରନ  ୁଅନ୍ତ ି
ଚତୁରଚଳନସମ୍ପନ୍ନ | ଏଇ ଭାବରର ରସମାନଙ୍କ ଜୀବନରର ବଷୁି୍ଣପୂଜା ବା 
ନାରାୟଣପୂଜା ସାଥକକ ର ାଇଠରଠ | କାରଣ, ପୂଜା ମାରନ ିଁ ର ୋ ସମବଦ୍ଧକନ-- 
ଯା ାକୁ ପୂଜା କରୁଛ,ି ତାଙ୍କଠାରର ଅନୁରା  ରଖି, ତାଙ୍କର  ୁଣାବଳୀକୁ ବ ିତି 
ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ରଦଇ ନଜି ଚରେିରର ମତୂ୍ତକ କର ିରତାଳବିା | 
 

 ତାତ୍ପଯକୟ ଜାଣି ରଦବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କର ି ପାରରିେ ିଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତୁଃପୁରକୁ 
 ତା ତର ର ାଟାଏ ସରୁଯା   ୁଏ, ରଦବତାଙ୍କ ସ ତି ପ୍ରାଣର ର ାଟାଏ ନବିଡ଼ 
ସମବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ  ୁଏ | ନତୁବା, ରଦବମତୂ୍ତ ି ସାମ ନାରର ରକବଳ ରକରତ ୁଡ଼ଏି 
ରପାଥି ତ ଶୁଷ୍କ ସଂସ୍କତୃ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କର ି ୁୁେ-ଜଳ ରଦରେ ତା’  ୁଏ ଦରଜାର 
ବା ାରର ଛଡ଼ିା ର ାଇ ଘରଟକୁି ରଦଖି ଚାେିଆସବିା ଭଳ ି | ୁଳସ୍ୱରୂପ, ବାସ  ୃରର 
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ରକରତାଟ ି ଘର, ଘର ୁଡ଼କି ରକରତ ବଡ଼, ଆସବାବପେ ବା କପିରି, ଇତୟାଦ ି
ଜଣାପରଡ଼ନା | ଏ ାକୁ ିଁ କୁ ାଯାଏ ବା ୟପୂଜା | ତା’ଦ୍ୱାରା ରଦବତାଙ୍କ ସ ତି 
ଅନ୍ତରର ରଯା  ସ୍ଥାପିତ  ୁଏନା | ୁଳରର ଠଦ୍ ବଦ୍ଧକନାବ ି ବୟା ତ  ୁଏ | ଏ ଭିଳ ି
ପୂଜାକୁ ମନୁ ିଣ ଅଧମର ଅଧମ ରବାେି କ ଥିା’ନ୍ତ ି| 
 

 ପୁରାଣରର ଠଲି୍ଲଖିତ ଅଛ,ି ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତଶଯୟାରର ଶାୟିତ | ତାଙ୍କର 
ନାଭିପଦମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ର ରେ | ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଷୃ୍ଟିକତ୍ତକା | ଏଇ ତଥୟଟକୁି ଏଥର 
ଆରମ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାନୁସରଣରର ବୁଝବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରବିା | 
 
 ‘ନର’ ଶବ୍ଦ ଆସଛି ି ନୃ-ଧାତୁରୁ, ମାରନ ବଦ୍ଧକନ | ଆଠ ଅୟନ ମାରନ ପଥ | 
ରତଣୁ, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ ିନାରାୟଣ ମାରନ ‘ବଦ୍ଧକନାର ପଥ’ | ବଶି୍ୱଦୁନଆିରର ସଷୃ୍ଟ 
ପ୍ରତଟି ିପଦାଥକ ମଧ୍ୟରର ିଁ ଅଛ ିଅସି୍ତ ଓ ବୃଦ୍ଧରି ଆକୂତ-ି- ବଞ୍ଚରି ବିା ଓ ବେ ିଚାେିବାର 
ପ୍ରବଣତା | ବରିାଟ ନୀ ାରକିା ଜ ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଧୁଳକିଣାର ଅତ ିକ୍ଷଦୁ୍ର ଅଣୁ 
ପଯକୟନ୍ତ ବଶି୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାବତୀୟ ସବୁ କଛିରିର ଏଇ ସରମବ  ଅନୁସୟୂତ ର ଠଅଛ ି | 
ଏଭଳ ି କଛି ି ନା ିଁ ରଯଠ ଠାରରକ ି ଏଇ ସରମବ  ନା ିଁ | ରତଣୁ, ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ, 
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ମିରଳନା | ଆଠ, ସବକେ ଅଛନ୍ତ ିରବାେି ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତଶଯୟା 
| ରସ ଅନୀୟସାମନୀୟାଂ ସଂ ସ୍ଥବଷି୍ଟଞ୍ଚ ସ୍ଥବୀୟସାମ’ ( ରୁଡ଼ପୁରାଣ, ପୂବକଖଣ୍ଡ)-- ରସ 
କ୍ଷଦୁ୍ର ଠାରୁ ବ ିକ୍ଷଦୁ୍ର ଏବଂ ବୃ ତ୍ ଠାରୁ ବ ିବୃ ତ୍   | 
 

 ଆକାଶରର ରଯଠ  ବରିାଟ ବସୃି୍ତତ ଛାୟାପଥ ଓ ତତ୍ ସ  ଅ ଣିତ ଗ୍ର  ନକ୍ଷେ 
 ୁଚ୍ଛ ରଦଖାଯାଏ, ତା’ ରଦଖି ରକ  ି  ୁଏତ ଭାବପିାରନ୍ତ ି ‘ଏ ା ିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର 
ମ ମିା’ |   , ମ ମିା ତ ନଶି୍ଚୟ, ରତରବ ରସଟା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର | ଆଠ, ତା’ର 
ସଷୃ୍ଟିକତ୍ତକା ଜରଣ ବ୍ରହ୍ମା | ଏଇଭଳ ିଅନନ୍ତ ରକାଟ ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛ ି| ରସ ୁଡ଼କିର ସଷିୃ୍ଟକତ୍ତକା 
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ର ଠଛନ୍ତ ିଅନନ୍ତରକାଟ ିବ୍ରହ୍ମା, ରଯଠ ମାରନକ ିପ୍ରରତୟକ ଜାତ ର ାଇଛନ୍ତ ିନାରାୟଣଙ୍କ 
ନାଭିପଦମରୁ | ପଥୃିବୀର ରବୈ୍ ାନକି ଣ ଏଇଭଳ ିଅସଂଖୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା କରଛିନ୍ତ ି| 
କନୁି୍ତ ତା’ର ଅତ ି ସାମାନୟ ଅଂଶ ିଁ ଅଛ ି ରସମାନଙ୍କ ଅବ ତରିର | ଆରମ ଏଇ 
ର ାଟଏି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବସୃି୍ତତ ି ରଦଖି ିଁ  ତଚକତି ର ାଇଥାଠ | ପଥୃିବୀ ରକରତ ବଡ଼ | 
ଏ ାଠାରୁ ରକରତ େକ୍ଷ ୁଣ ବଡ଼ ସଯୂକୟ | ପୁଣି, ଏଭଳ ି ବୃ ତ୍   ତାରକା ବ ି ଅଛନ୍ତ ି
ରଯଠ ଥିରର ନା କ’ଣ େକ୍ଷ ସଯୂକୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରର | ଏଇଭଳ ିସଂଖୟାତୀତ ତାରକା-
ଗ୍ର -ନୀ ାରକିା ରନଇ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ | ଏଇ ବରିାଟ ବୟାପାରର ଖବର ଆରମ 
ରକରତ ବା ରଖ ୁ! 
 

 ରତଣୁ ତ  ଳ୍ପ ଅଛ,ି ଏକଦା ଚତୁମକଖୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅ ଙ୍କାର ର ାଇଥିୋ ‘ରମା 
ଅରପକ୍ଷା ବଡ଼ ଆଠ କଏି ଅଛ ି! ମ  ୁର େି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଷିୃ୍ଟକତ୍ତକା |’ ରସଦନି ରସ ବଷୁି୍ଣଙ୍କ 
ଦରବାରରର ବସଥିିରେ | ତା’ପରର କ୍ରରମ କ୍ରରମ ଦଶମଖୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶତମଖୁ ବ୍ରହ୍ମା, 
ସ ସ୍ରମଖୁ ତଥା େକ୍ଷ, ରକାଟମିଖୁଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦଳ ରସ  ି ଦରବାରରର ଠପସ୍ଥିତ 
ର ବାକୁ ୋ ିରେ | ଏ ା ରଦଖି ଚତୁମକଖୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଖି ରଖାସ ି ର ାଇ ୋ | 
ତାଙ୍କର ବଡ଼ତ୍ୱର ଅ ଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍କ ର ାଇ ୋ | ରସ ବୁଝପିାରରିେ, ‘ମ  ୁ  ିଁ ଏକମାେ 
ବ୍ରହ୍ମା ନୁର  , ଆ ୁର ି ବ୍ରହ୍ମାବ ି ଅଛନ୍ତ ି ଏବଂ ରସମାରନ ରମା ଠାରୁ ଯରଥଷ୍ଟ ଶକି୍ତର 
ଅିକାରୀ’ | ରତଣୁ ତ ରବୈଷ୍ଣବ କବ ିବଦିୟାପତ ିଭାବାରବ ରର ରଚନା କରରିେ-- 
  “କତ ଚତୁରାନନ  ମର ିମର ିଯାଓତ 
   ନ ତୁୟା ଆଦ ିଅବସାନା 
  ରତ ାର  ଜନମି ପୁନ ରତ ାର  ସମାଓତ 
   ସା ର େ ରୀ ସମାନା ||” 
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 -- ରକରତ ରକରତ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମଠାରର େୀନ ର ାଇଯାଆନ୍ତ ି | ତୁମର ଆଦ ି ବ ି
ନା ିଁ, ଅନ୍ତ ବ ିନା ିଁ | ସମଗ୍ର ଜୀବକୁଳ ସା ର-ତରଙ୍ଗ ପର ିତୁମଠାରର ଜନମ ର ାଇ 
ତୁମଠାରର ିଁ େୟପ୍ରାପ୍ତ  ୁଅନ୍ତ ି| 
 

 ଠପରରାକ୍ତ କା ାଣୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ  ୁଏ-- ବ୍ରହ୍ମା ବ ୁତ କନୁି୍ତ ବଷୁି୍ଣ ବା ନାରାୟଣ 
ଜରଣ | ର ାଟଏି ବଷୁି୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରକାଟ ିରକାଟ ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାତ | ର ାଟଏି ବ୍ରହ୍ମା ର ାଟଏି 
ଛାୟାପଥ (Milky Way)-ସ  ର ାଟଏି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା | ଏଇପର ିରକାଟ ିରକାଟ ି
ଛାୟାପଥ-ସ  ଅନନ୍ତ-ରକାଟ ି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ ି ରଯଠ ଠ ି େୀନ ର ାଇଯାଏ, ତା’ ିଁ 
ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତଶଯୟା | ରସଇ ବଶିାଳ ବୟାପି୍ତ, ଯା ାକ ି ମଣିଷର କଳ୍ପନାରର 
ରକରବ ବ ିଆସ ିପାରରନା, ରସଇ ବୟକ୍ତ ଅବୟକ୍ତ ସବୁ କଛିକୁି ବୟାପ୍ତ କର ିନାରାୟଣ 
ବା ବଷୁି୍ଣଙ୍କର ଅବସି୍ଥତ ି | ସବକେ ବୟାପ୍ତ ର ାଇଛନ୍ତ ି ରବାେି ତାଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ 
‘ବଷୁି୍ଣ’ (ବଷି -ଧାତୁ=ବୟାପି୍ତ) | “ସବକଂ ବଷୁି୍ଣମୟଂ ଜ ତ୍  ”-- ସମଗ୍ର ଜ ତ ବଷୁି୍ଣମୟ | 
 

 ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଛାୟାପଥ-ସ  ଦୃଶୟମାନ ଏଇ ଗ୍ର ନକ୍ଷେ ପରପିୂର୍ଣ୍କ 
ଜ ତ ରସଇ ପରମ ଐଶୀ ସତ୍ତାର ିଁ ର ାଟଏି କ୍ଷଦୁ୍ର ଅଂଶ ମାେ | ରତଣୁ, 
ନାରାୟଣଙ୍କର ବୟକ୍ତ ମାନୁଷୀ ତନୁ ପୁରୁରଷାତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ ଛିନ୍ତ-ି- “ବଷି୍ଟଭୟା ମିଦଂ 
କୃତ୍ସ୍ନରମକାଂରଶନ ସ୍ଥିରତା ଜ ତ୍   | ( ୀତା, ୧୦/୪୨) 
 -- ଏଇ ସମସ୍ତ ଜ ତ ମ ୁରମାର ମାେ ର ାଟଏି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରଅିଛ ି| 
 
 ନାରାୟଣଙ୍କର ବଭୂିତ ି ବର୍ଣ୍କନା ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ିଁ 
ଏଇସବୁ ଠଦୃ୍ଧତରି ଠରଲ୍ଲଖ କରନ୍ତ ି | ମ ାଭାବବାଣୀରର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମଖୁରୁ ଠଚ୍ଚାରତି 
ର ାଇଛ-ି- “ଆମି ପରମକାରଣ | ଅନନ୍ତରକାଟ ିରଦବତା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ବରୁଣ, 
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ବ୍ରହ୍ମରଜୟାତୁିଃ, ଶ୍ରୀକୃରଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଜୟାତ,ି ରସଇ ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃରଷ୍ଣର 
ସତ୍ତା, ସତ୍ତ୍ୱ, ଆମିଇ ସବ | ଆମି ରସଇ ଦୟାେରଦଶ, ବ୍ରହ୍ମରଦଶ, ପିଣ୍ଡରଦଶ | ଆମ ି
ରସଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆମି କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ର ାପ, ର ାପୀ; ଆମାର ଆରତ ିକରର ଚନ୍ଦ୍ର, 
ସଯୂକୟ, ତାରକା, ରକାଟ ି ରକାଟ ି   ନ ସବ ଆମାରଇ େୀଳା, ଆମାରଇ ପ୍ରକଟ, 
ଆମାରଇ ଜନୟ ଆମାରଇ ୁ ାଦ ଆର କଛୁି ନୟ” (ଷଟ୍ ପଞ୍ଚାଶତମ ଦବିସ) | 
ଭାବସମାି ଅବସ୍ଥାରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ କ’ଣ  ୀତାର ବଭୂିତରିଯା କୁ ିଁ 
ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଏିନା ? 
 

 ଏଇ ର ୋ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ-- ଯା ାର ଆଦ ିନା ିଁ, ଅନ୍ତ ନା ିଁ, ରକୌଣସ ି
ପରମିାପରର ଯା ାକୁ ପରମିାପିତ କରାଯାଏନା | ଯା’ ଇନ୍ଦ୍ରୟିଗ୍ରା ୟ ତା’ ମଧ୍ୟରର ରସ 
ଅଛନ୍ତ,ି ପୁଣି ଏ ାର ଅପର ତୀରରର ମଧ୍ୟ ରସ ଅଛନ୍ତ ି | “ସ ଭୂମିଂ ସବକରତା 
ବୃତ୍ୱା ତୟତି୍ ଦ୍   ଦଶାଙୁ୍ଗଳମ  ”-- ସମସ୍ତ ଭୂତ ପଦାଥକ ମଧ୍ୟରର ଅନୁସୟୂତ ର ାଇ 
ତା ାକୁବ ିକନୁି୍ତ ଅତକି୍ରମ କର ିରସ ଅଛନ୍ତ ି| ରସଥିପାଇ  ବ୍ରହ୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବନିାଶ ଅଛ,ି 
ପରବିତ୍ତକନ ଅଛ ି | କନୁି୍ତ ନାରାୟଣ ଅବନିାଶୀ, ଅପରବିତ୍ତକନୀୟ | ରତଣୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଏଇ ସତ୍ତାକୁ କ ଛିନ୍ତ ି ‘ପରାବତ୍ତକନୀ ସତ୍  ’ ଅଥକାତ୍   ଯା’ ଠକି   ରସପର ିର  ିଚାେିଛ,ି ଯା’ 
ପ୍ରତଟି ି ପଦାଥକ ଓ ବଷିୟ ମଧ୍ୟରର ଜୀବନସରମବ  ରୂପରର ଅନ୍ତୁଃସୟୂତ | ଆଠ ଯା’ 
ପରବିତ୍ତକନଶୀଳ, ଅଥକାତ୍   ଯା ାର ଠତ୍ ପତ୍ତ ି ଅଛ,ି ତା ାର ନାମ ରଦଇଛନ୍ତ ି
‘ଅପରାବତ୍ତକନୀ ସତ୍  ’ | 
 

 ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭିପଦମରୁ ିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଠତ୍ ପତ୍ତ ି | ଏଇ ନାଭି କ’ଣ ? 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରର ଏଇ ସବୁ ବଷିୟ ରନଇ ବ ୁଥର ଆରୋଚନା ର ାଇଛ ି | 
ବୟାଖୟା କର ି ରସ କ ଛିନ୍ତ,ି ନାଭି ରଯପର ି ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭା ରର ଥାଏ, ଠକି   



 

 
15 

ରସପର ି ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଭିରଦଶ କ ରିେ ବୁଝବିାକୁ ର ବ ରସଇ ବଶିାଳ ବସୃି୍ମତରି 
ମଧ୍ୟବନୁି୍ଦ ବା ରକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ଦ-- ବି୍ ାନ ଭାଷାରର ‘ନଠିଟ୍ରାେ ରଜାନ  ’, ଯା ାକୁ ରକନ୍ଦ୍ରକର ି
‘ପଜଟିଭି  ’ ଓ ‘ରନର ଟଭି  ’ ପରସ୍ପର ମିଳତି ର ବାର ଆରବ ରର ବାର ବାର ଆବତ୍ତତି 
ର ାଇ ଚାେିଛ ି | ଆଠ, ଦୁଇ ସମବପିରୀତ ସତ୍ତାର ମିଳନ-ଆରବ  ରଯଠ ଠାରର 
ଘନଭୂିତ ର ାଇଠରଠ, ସଷିୃ୍ଟର ସଚୂନା ରସଇଠାରର  ିଁ  ୁଏ | 
 
 ତା’ଛଡ଼ା, ମନୁଷୟରଦ ର ନାଭିକୁଣ୍ଡଳୀ ଖବୁ୍   ଶକ୍ତ | ଶବଦା  ସମୟରର ରଦ ର 
ସବକାଙ୍ଗ ଦଗ୍ଧ ର ାଇ ରେବ ି ନାଭିକୁଣ୍ଡଳୀ ସ ଜରର ରପାରଡ଼ ନା ିଁ | ରସଥିପାଇ  
ରବାଧ ୁଏ, ଘନୀଭୂତ ପଦାଥକନଚିୟର ସଷିୃ୍ଟ ବରିାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଭିରଦଶରୁ ିଁ କଳ୍ପନା 
କରାଯାଇଛ ି| 
 

 ରେୌକକି ଜ ତରର ବ ିଆରମ ରଦଖ,ୁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଦୁଇଟ ିସମବପିରୀତ 
ସତ୍ତା | ଏମାରନ ‘ପଜଟିଭି  ’ ଓ ‘ରନର ଟଭି  ’ ଶକି୍ତ-- ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ନାମ ରଦରେ ସ୍ଥାସ୍ନ ୁ
ଓ ଚରଷୁି୍ଣ | ଏମାନଙ୍କର ମିଳନ-ସରମବ ର ଭିତର ରଦଇ ିଁ ନବ ପ୍ରଜନମର ଠଦ୍ ଭବ 
ର ାଇଠରଠ, ସଷୃ୍ଟିଧାରା ଅବୟା ତ ରର  |  ଛ, େତା, ପା ାଡ଼, ମାଟ,ି ପଶ,ୁ ପକ୍ଷୀ 
ପ୍ରଭୃତ ି ରଯଠ ଠାରର ିଁ ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରସାର ର ାଇଛ,ି ରସଇଠାରର ିଁ ଏଇ ସମବପିରୀତ 
ସତ୍ତା ବା ଶକି୍ତଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପରର ମିଳନ-ଆକୂତ ିଅଛ ି | ସଷୃ୍ଟିର ଏଇ ର ସୟଟ ି ଏଇ 
ଜା ତକି ବଷିୟରର ରଯପର,ି ମ ାବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୁକୁରର ବ ିଠକି   ରସଇପର ି| କ୍ଷଦୁ୍ରାତକି୍ଷଦୁ୍ର 
ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରର ବ ି ଏଇ ଏକ କି୍ରୟା ବବିତ୍ତତି ର ାଇଚାେିଛ ି | ପାସକୀ ଭାଷାରର 
କ୍ଷଦୁ୍ରବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୁ ାଯାଏ ‘ଆେମକବୀର’, ଇଂରାଜୀରର ମୟାରକ୍ରାକଜ୍ ମ   | 
‘ମାଇରକ୍ରାକଜମ  ’ ର ଠ ବା ‘ମୟାରକ୍ରାକଜ୍ ମ’ ର ଠ ସଷୃ୍ଟିର କ୍ରିୟା ରଯଠ ଠାରର ିଁ ଅଛ,ି 
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ରସଇଠାରର ିଁ-- ‘ପଜଟିଭି  ’ ଓ ‘ରନର ଟଭି  ’ର ଆବତ୍ତକନ କ୍ରିୟା ସତତ-ସଞ୍ଚରମାଣ | 
ସବକେ ିଁ ‘ଏକ ତରୀ କରର ପାରାପାର’ | 
 

 କନୁି୍ତ ନାଭିରଦଶରୁ ପଦମ ସଷିୃ୍ଟ ର ୋ କା ିଁକ ି? ପୁଣି, ଛବରିର ରଦଖିବାକୁ ମିରଳ 
ପଦମ ଠପରର ସଷୃ୍ଟିକତ୍ତକା ଠପବଷି୍ଟ | ଏଇ ପଦମ କ’ଣ ? ପଦମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଅଛ ିପଦ୍ -
ଧାତୁ, ଅଥକ  ତ ିଓ ସ୍ଥିତ ି| ସ୍ଥିତ ିମାରନ ଅସି୍ତତ୍ୱ | ଏ ାର ଆଠ ଏକ ନାମ ସତୟ | ଏଇ 
ସତୟ ବା ସି୍ଥତକୁି ଆଶ୍ରୟ କର ିିଁ  ତ ିଆର ଇ ଚାରେ | ର ାଟଏି ପାଦ ପକାଇସାରବିା 
ପରର ଆର ପାଦଟକୁି ବରେଇବାକୁ ପରଡ଼ | ରତଣୁ,  ତସିରମବ  ରଯଠ ଠାରର ଅଛ,ି 
ରସଠାରର ସ୍ଥିତସିରମବ  ଅବଶୟ ିଁ ଅଛ ି | ବଦ୍ଧକନ-ଆକୂତ ି ରଯଠ ଠାରର ଅଛ,ି ତା’ର 
ପଛରର ର ଛି ିବଞ୍ଚବିାର ଆକୂତ ି | ଯା’ଥାଏ, ତା ା ିଁ ତ ବେପିାରର | ଯା’ର ଅସି୍ତତ୍ୱ 
ନା ିଁ, ତା’ର ବଦ୍ଧକନାର ପ୍ରଶନ ଠରଠନା | ସ୍ଥିତ ି ଓ  ତ ି ଠପରର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ର ାଇ 
ସଷିୃ୍ଟଧାରାର ଏଇ ରଯ ପ୍ରଥମ ବକିାଶର ସଚୂନା, ତା’ର ପ୍ରତୀକ ିଁ ର ୋ ପଦମ | 
 

 ନାରାୟଣ ଯିଏ, ବଶି୍ୱାତ୍ମା ଯିଏ, ସଏି ଏକକ ଥିରେ | ରଯରତରବରଳ ତାଙ୍କର 
ବ ୁରର ବସୃି୍ତତ ର ବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ର ୋ, ରସରତରବରଳ ତାଙୁ୍କ ରସଇ 
ବରିଶଷ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରର ଆବଦ୍ଧ ର ବାକୁ ପଡ଼େିା | ଏ ଇଚ୍ଛା କନୁି୍ତ ଏକଜାତୀୟ ବନ୍ଧନ | 
କାରଣ, ନରିାକାର ଈଶ୍ୱର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ରୂପ ମଧ୍ୟରର ସୀମାୟିତ ର ାଇ ବନ୍ଧା ପଡ଼ବିାକୁ 
ଚା ିଁରେ | ଅସୀମର ଇଚ୍ଛା ଜା ିୋ ସସୀମ ର ବାକୁ | ଏ ରକମ ଇଚ୍ଛା କନୁି୍ତ ଏକ 
ବରିଶଷ  ଣ୍ଡୀ ବା ବୃତ୍ତ, ଯା’ ମଧ୍ୟରର ଧରା ପଡ଼ବିାକୁ ଚା ିଁରେ ସ୍ୱୟଂ ବରିଶ୍ୱଶ୍ୱର | 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରର  ଣ୍ଡୀବଦ୍ଧ ର ବାର ଏ  ିଇଚ୍ଛାର ନାମ “ବୃତ୍ତ-ିଅଭିଧ୍ୟାନ” | 
ପରମପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦ ିବୃତ୍ତ ିଠପରର ଅଭିଧ୍ୟାନ ର ାଇନଥା’ନ୍ତା, ଅଥବା ଅନୟ କଥାରର 
ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରର ଧରା ପଡ଼ବିାର ଇଚ୍ଛା ର ାଇନଥା’ନ୍ତା, ତା’ର ରେ ବାକୟ ଓ ମନର 
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ଅର ାଚର ଈଶ୍ୱର ରକରବବ ିବଭିିନ୍ନ ରୂପରର ରୂପାୟିତ ର ାଇ ସାରା ବଶି୍ୱରର ପ୍ରକଟତି 
ର ାଇ ନଥା’ରନ | ରସ ବୃତ୍ତ-ିଅଭିଧ୍ୟାନରର ରତ ର ୋରୁ ସଷିୃ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ର ୋ, ରୂପ 
ରନୋ ସ୍ଥିତ ି ଓ  ତ ି | ଭାବ ମ୍ଭୀର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନରିର ଠଚ୍ଚାରଣ କରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର-- 
  “ସ୍ୱ ଅୟନସୟୂତ 
     ତ ିଓ ଅସି୍ତ 
  ବୃତ୍ତୟଭିଧ୍ୟାନ-ତପସୟାରର 
    ଅିଜାତ ର ୋ |” (ପ୍ରାଥକନା) 
 

 ନାଭିପଦମ ଠପରର ଜନମଗ୍ର ଣ କରେ ବ୍ରହ୍ମା | ରସ କଏି ? ବ୍ରହ୍ମା-ଶବ୍ଦଟ ିଆସଛି ି
ସଂସ୍କତୃ ବୃଂ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ବୃଦ୍ଧ,ି ଦୀପି୍ତ | ତା’ର ରେ ରଯଠ ଠାରର ପ୍ରକାଶ ଅଛ ିଏବଂ 
ବଦ୍ଧକନାର ଆକୂତ ିଅଛ,ି ତା’ ିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମା | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ-- 
  “ଯିଏ 
   ସବୁ ଯା’ କଛିରିର 
  ବୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ ର ାଇ ରଦଦୀପୟମାନ,-- 
  ରସଇ ବ୍ରହ୍ମଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କରର |” (ପ୍ରାଥକନା) 
 

 ଦ୍ୱଜି ଣ ସନ୍ଧୟା-ଆହ୍ନକି ସମୟରର “ନରମା ବ୍ରହ୍ମରଣ” କ  ି ବ୍ରହ୍ମଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ 
କରନ୍ତ ି| କନୁି୍ତ ରସତକି ିମାେ | ରସଇ ବ୍ରହ୍ମ କଏି ? ତାଙ୍କର ନାମ ଏପର ିକା ିଁକ,ି ତାଙ୍କ 
ନକିଟରର ନତ ି ସ୍ୱୀକାର କରବିାକୁ ର ବ କା ିଁକ,ି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଓ ବୁଝବିା 
 ୁଏନା | ବୁଝାଇପାରନ୍ତ,ି ଜଣାଇପାରନ୍ତ ିଏକମାେ ସଦ୍  ୁରୁ | ରତଣୁ, ସଦ୍  ୁରୁ ୋଭ ନ 
ର ରେ ମଣିଷର ରବାଧର ଦ୍ୱାର ଠନମକୁ୍ତ  ୁଏନା | 
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 ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠଦ୍ ଭବ | ରତଣୁ, ନାରାୟଣ ସଷୃ୍ଟିକତ୍ତକାଙ୍କରବ ି ଠତ୍ସ | 
ନାରାୟଣ ପୂଜା ମାରନ ସମଗ୍ର ସଷିୃ୍ଟର ଠତ୍ସର ଠତ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନ କରବିା ଓ ସଂବଦ୍ଧତି 
କରରିତାଳବିା | 
 
 ମତୂ୍ତ ି ଭିନ୍ନ ଶାଳଗ୍ରମଶଳିାରର ବ ିନାରାୟଣ ପୂଜା କରାଯାଏ | ଶାଳଗ୍ରାମ ଶଳିା 
ମଧ୍ୟରର ନାରାୟଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ରକଠ  ଭାବରର ର ାଇପାରର ? ଶୁଣାଯାଏ, ରସଇ 
ଆକାରର ପଥର ଦକି୍ଷଣ ଭାରତରର ନମକଦା ନଦୀ ତୀରରର ଅରନକ ମିରଳ | ତା’ଛଡ଼ା 
ବ ି  ମିାଳୟର ସି୍ପଟ ି ଏବଂ  ୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରର ମିଳଥିାଏ | କନୁି୍ତ ନାରାୟଣ 
ଶଳିାର ଆକାର ଡମିବାକୃତ ି ିଁ ବା ର ବ କା ିଁକ ି ? ଏସବୁ ରନଇ ପ୍ରଶନ କରାଯାଇଥିୋ 
ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ | ରଯଠ  ବୟାଖୟା ରସ ରଦଇଛନ୍ତ ି ତା’ 
ନରିମାକ୍ତ ରୂପ :-- 
 ଶାଳଗ୍ରାମଶଳିା ର ୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ | ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକୃତ ି ଡମିବସଦୃଶ 
(ଡମିବପର)ି-- ମାରନ, ଠକି   ନଖିଣୁ ଜୟାମିତକି ବୃତ୍ତ ନୁର  , ବରଂ କୁ ାଯାଏ କଛିଟିା 
ବୃତ୍ତପର ି | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ତା’ର ନାମ ରଦରେ “ବୃତ୍ତାଭାସ” | ଏଇ ବୃତ୍ତାଭାସ- ତ ି
ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରତଟି ିଧାପରର ବତ୍ତକମାନ | ନୀ ାରକିାମଣ୍ଡଳକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କର ିରଯଠ  ଅସଂଖୟ 
ରସୌରଜ ତ ଆବତ୍ତତି ର ାଇ ଚାେିଛ ିରସ ୁଡ଼କି ଏଇ  ତରିର ପରକି୍ରମା କରୁଛନ୍ତ ି | 
ପୁଣି, ସଯୂକୟଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ରକର ି ଗ୍ର  ଣ ରଯଠ  କକ୍ଷପଥରର ଆବତ୍ତତି ର ାଇଚାେିଛନ୍ତ,ି 
ରସଇ କକ୍ଷର  ତବି ିଡମିବାକୃତ ି| ଏପରକି,ି ର ାଟଏି କ୍ଷଦୁ୍ରକଣା ମଧ୍ୟରରବ ିରପ୍ରାଟନ କୁ 
ରକନ୍ଦ୍ରକର ି ଇରେକ ଟ୍ରନର ରଯଠ -ଆବତ୍ତକନ ତା’ବ ି ତଦୁପ ିଁ | ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବକସ୍ତରରର 
ଏଇ ରଯ ଡମିବାକୃତ ି ତ ିବଦିୟମାନ, ରସଇ  ତରି ିଁ ପ୍ରତୀକ ରସ  ିଶାଳଗ୍ରାମଶଳିା | 
ରସଥିପାଇ  ଶାଳଗ୍ରାମଶଳିା ଡମିବାକୃତ ିର ବା ିଁ ବରିଧୟ | 
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 ନାରାୟଣପୂଜା ମାରନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରୀତକିର କମକର ଅନୁ୍ାନ କରବିା ଏବଂ 
ତାଙ୍କର ଅନଭିରପ୍ରତ କଛି ି ନକରବିା | ଅନୟ କଥାରର କ ବିାକୁ  ରେ, ମଣିଷର 
ଜୀବନବୃଦ୍ଧ ିରଯପର ିଅକ୍ଷରୁ୍ଣ୍କ ରର  ତା ା ିଁ କରଚିାେିବା ଏବଂ ରଯଠ  ଚନି୍ତା ବା କମକ 
ସସୁ୍ଥ ରଦ -ମନ ରନଇ ବଞ୍ଚରି ବିାରର ବୟାଘାତ ଘଟାଏ ତା ା ବର୍ଜ୍ଜକନ କରବିା | 
କ୍ରିୟାରଯା ସାରରର (୧୮ଶ ଅଧ୍ୟାୟ) ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରୀତକିର କମକ ରନଇ କୁ ାଅଛ-ି
- ସବକଭୂରତ ଦୟା, ନରି ଂକାର, ତାଙ୍କ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ଭକି୍ତପୂବକକ ଧମକକାଯକୟାନୁ୍ାନ, 
ଯଥାଥକ ବାକୟ-କଥନ, ମିଷ୍ଟ ବସୁ୍ତ ତାଙ୍କ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ନରିବଦନ, ପର ଂିସାବ ିୀନତା, 
ମାନ-ଅପମାନ ତୁେୟ୍ାନ, ର ା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ- ରିତୈଷିତା, ଶାସ୍ତ୍ରନୟିମ-ପରପିାଳନ, 
ଠପକାର ପ୍ରତୟାଶା ନକର ିଦାନ, ଇତୟାଦ ି| ଆଠ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଅପ୍ରୀତକିର କମକ-- 
 ଂିସା, ରକ୍ରାଧ, ଅସତୟ, ଅ ଂକାର, କୁରତା, ପରନନି୍ଦା, ପିତା-ମାତା-ଭ୍ରାତା-ପତ୍ନୀ-
ଭ ିନୀ ତୟା ,  ୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଟୁବାକୟ ପ୍ରରୟା , ରଶ୍ରୟଜନଙୁ୍କ ଅବ୍ା, ପରଦ୍ରବୟ 
 ରଣ, ଜଳାଶୟ ନଷ୍ଟକରଣ, ପରସ୍ତ୍ରୀଦଶକରନ ଆକୁଳତା, ପାପଚଯକୟାଶ୍ରବଣ, ଅନାଥ 
ବୟକି୍ତକୁ ରଦ୍ୱଷକରଣ, ବଶି୍ୱାସଘାତକତା, ରବଦନନି୍ଦା, ପରଦାରାସକି୍ତ, ମିେରଦ୍ରା , 
ରବୈଷ୍ଣବନନି୍ଦା ଇତୟାଦ ି | ଏଇ ଅପ୍ରୀତକିର କମକ ୁଡ଼କି ଅପରର କ୍ଷତ ିକରର, ସମାଜର 
ଅମଙ୍ଗଳ କରର, ନଜିର ମନକୁ ସଙୁ୍କଚତି କରର, ଶରୀରରର ଅବସାଦ ଆରଣ, ମନରର 
ସବୁ ସମୟରର ର ାଟଏି ଭୟ-ଭୟ ଭାବ ର ୁଥିବାରୁ ମନର ପ୍ରସାରତା ନଷ୍ଟ କରଦିଏି 
| ୁଳରର, ବସି୍ତାରର ପଥ ବ ି ବନ୍ଦ ର ାଇଯାଏ | ଆଠ, ବସି୍ତାର ବା ବୃଦ୍ଧରି ପଥ 
ରଯଠ ଠାରର ନା ିଁ, ରସଠାରର ନାରାୟଣ ବ ିନା ାନ୍ତ ି| 
 

 ନାରାୟଣ ଜୀବନର ପଥ ଓ ବୃଦ୍ଧପିାଇବାର ପଥ | ଏଇ ପଥର ପରରିପାଷଣ 
ରଯଠ ଭଳ ି ୁଏ ତା’ ିଁ ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣ ପୂଜା | ଆଠ, ରସ  ିପଥ ବାଦ ରଦଇ  ଜାର 
‘ନାରାୟଣାୟ ନମୁଃ’ କ  ିୁୁେ ଚୋଇରେ ବା ‘ନରମା ବ୍ରହ୍ମଣୟରଦବାୟ’ କ  ିଆଭୂମି 
ପ୍ରଣାମ କରେ ରକୌଣସ ି ୋଭ  ୁଏନା | ରକୌଣସ ି ବରିଶଷ ସମୟରର ବା ବରିଶଷ 
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ଅନୁ୍ାନର ମଧ୍ୟ ରଦଇ ରଯ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା  ୁଏ, ତା’କନୁି୍ତ ନୁର   | ଜୀବନର ପ୍ରତ ି
ପଦରକ୍ଷପରର  ିଁ ଅଛ ି ନାରାୟଣଙ୍କର ରସବା | ଏଇ ବୟାପାରରର ଦୟାେ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅସଜ୍ର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜା  କର ି
ରଦଇଛନ୍ତ ି| ର ାରଟ ଠଦା ରଣ ଦଆିଯାଠ | 
 
 ସତ୍   ସଙ୍ଗୀ ଣ ନୟିମିତ ଆ ାଯକୟଗ୍ର ଣ ପବୂକରୁ ିଁ ଇଷ୍ଟାରଥକ ଇଷ୍ଟଭୃତ ିନରିବଦନ 
କରନ୍ତ ି | ଇଷ୍ଟଭୃତ ିପ୍ରତ ିତରିଶି ଦନିରର ଇଷ୍ଟସନ୍ନଧିାରନ ପଠାଇବାକୁ  ୁଏ | ଇଷ୍ଟଭୃତ ି
ରଯଠ ଦନି ପଠାଯାଏ, ରସ ନି ଦୁଇଜଣ  ୁରୁଭ୍ରାତାଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ି ଭାତୃରଭାଜୟ ରଦବାର 
ବଧିାନ ଅଛ ି| ରକ  ିଯଦ ିରକୌଣସ ିକାରଣରୁ ଅବ୍ା କର ିରସ  ିଭାତୃରଭାଜୟ ଗ୍ର ଣ 
ନକରର, ତା’ର ରେ ରସ ନାରାୟଣଙୁ୍କ  ିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରର | ରସ ରଯରତ  ିଁ ଆଖି 
ବୁଜ ି“ରଧ୍ୟୟୁଃ ସଦା ସବତୃିମଣ୍ଡଳ-ମଧ୍ୟବତ୍ତକୀ......” କ ୁ ଅଥବା ମ ୁ ରର ଠାକୁର-ଠାକୁର 
କରୁ, ନାରାୟଣ ରସଥିରର ପ୍ରୀତ  ୁଅନ୍ତ ି ନା ିଁ | ଏଇ ସମବନ୍ଧରର ଯୁ ପୁରୁଷତ୍ତମ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ର ାଟଏି ଛଡ଼ା ରଦଇଛନ୍ତ-ି- 
  “ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତରି ଭାତୃରଭାଜୟ 
    ଅବ୍ା କର ିନଏି ନା, 
  ପାଦରର େକ୍ଷୀ ରସଇ ତ ରଠରେ 
    ନାରାୟଣଙୁ୍କ ଚାର  ନା |”   (ଅନୁଶତୁ ି- ୧ମ) 
 
 ଏ ପିର ିଅରନକ ବାଣୀ ଓ ଛଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରଦଖାଇ ରଦଇଛନ୍ତ ି
ରଦୈନନ୍ଦନି ପ୍ରତଟି ିବୟାପାର ଓ ବଷିୟ ମଧ୍ୟରର କଭିାବରର ନାରାୟଣରସବା ଓତରପ୍ରାତ 
ର ାଇଅଛ ି| 
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 କଥିତ ଅଛ,ି ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ େକ୍ଷ୍ମୀ ରଦବୀ | େକ୍ଷ୍ମୀ ର ଠଛନ୍ତ ିଧନସମ୍ପଦର 
ଅି୍ାେୀ ରଦବତା | ତାଙ୍କର କୃପା ର ରେ ଅଥକସମ୍ପଦ ୋଭ  ୁଏ | ଏଇ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର 
  ୃସ୍ଥର ଘରର ମ ାସମାରରା ରର େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା  ୁଏ, ରସର-ମାଣ ଆଦ ିପୂଜା  ୁଏ, 
ରଝାଟ ି ଇତୟାଦ ି ମଧ୍ୟ ପରଡ଼ | କନୁି୍ତ ବ ୁ ଆଡ଼ମବରରର େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରବିା ପରରବ ି
ରଦଖାଯାଏ,   ୃସ୍ଥର ଦାରଦି୍ରୟଦଶା ଘଞୁ୍ଚନୁା ିଁ ବରଂ ଘରଟ ି  ତଶ୍ରୀ ର ାଇଯାଠଛ ି | 
ତା ା ତ ର ବା ଠଚତି୍   ନୁର   | ରଯଠ  କାମର ଯା ା-ୁଳ ତା ା ତ ମିଳବିା ଠଚତି୍   | 
ଅଥକାତ୍   େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରର େକ୍ଷ୍ମୀୋଭ ର ବା ଠଚତି୍   | ତା’ ରଯରତରବରଳ ର ଠନା ିଁ, 
ବୁଝବିାକୁ ର ବ ରଯ କି୍ରୟାରର ରକୌଣସ ି ର ାଳମାଳ ର ାଇଛ ି | ରମାଟ ଠପରର 
େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ବିି ମତ ର ଠନା ିଁ | 
 

 ତା’ର ରେ ରକଠ  ପ୍ରକ୍ରୟିାରର େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା ଠକି   ଭାବରର କରାଯାଏ ? 
ଏ ସମବନ୍ଧରର ଅପୂବକ ସମାଧାନବାଣୀ ରଦଇଛନ୍ତ ିଯୁ ୋତା ପୁରୁରଷାତ୍ତମ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ରସ ଦରିନ ଆରୋଚନା-ପ୍ରସଙ୍ଗରର କ ଥିିରେ-- “ନାରାୟଣଙୁ୍କ ଖସୁ ି
କର ିପାରରିେ େକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣାଛାଏ  ଆସ ିଧରା ଦଅିନ୍ତ,ି ଆଠ ନାରାୟଣଙୁ୍କ ଯିଏ ସୁ୍ତତ ି
କରରନା, ସତୀ-ସ୍ତ୍ରୀ େକ୍ଷ୍ମୀ କ’ଣ ତା’ ନକିଟକୁ ଯାଆନ୍ତ ି? ରସ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୁ୍ତତ ିରଯରତ 
କରୁ ନା କା ିଁକ ିେକ୍ଷ୍ମୀ ତା’କୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାେନ୍ତ ି | ନାରାୟଣ ମାରନ ବୃଦ୍ଧରି ପଥ, ମତୂ୍ତକ 
ନାରାୟଣଙ୍କଠାରର ଯୁକ୍ତ ର ାଇ ତାଙୁ୍କ ମଖୂୟ କର ି ବାସ୍ତବଭାବରର ବୃଦ୍ଧରି ପଥରର, 
ବସି୍ତାରର ପଥରର ଚାେିବାକୁ ର ବ | ରତରବ ିଁ ନାରାୟଣ ପୂଜା ସାଥକକ ର ବ, 
େକ୍ଷ୍ମୀବ ିବରଣଡାୋ ସଜାଇ ଆସ ିଧରାରଦରବ | ଏ ା ବାଦରଦଇ ଠନ୍ନତ ିରଯ  ୁଏନା, 
ତା’ର କାରଣ, ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତପିନ୍ଥୀ ର ାଇପଡ଼ରିେ ତା’ ନକିଟରର ଟଙ୍କା ବଡ଼  ୁଏ, 
ମନୁଷୟ ରଛାଟ ର ାଇଯାଏ, ରସ ମଣିଷର ସଂସ୍ରବ  ରାଏ | 
 ପୁଣି ରଛାଟ ଛଡ଼ାରର କ ରିେ -- 
  “ମଣିଷ ନଜିର ଟଙ୍କା ପର / ରଯରତ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର |” 
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 ଅନୟେ ବ ିକ ଛିନ୍ତ,ି “ମଣିଷ ର ୋ େକ୍ଷ୍ମୀର ବରଯାେୀ” | 
 ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ, ନାରାୟଣଙୁ୍କ ପ୍ରୀତ କର ି ନପାରରିେ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁଗ୍ର  
ୋଭ  ୁଏନା | ଆଠ ନାରାୟଣଙ୍କ ରସବା ମାରନ ମଣିଷର ରସବା-- ମଣିଷ ଯଦ୍ୱାରା 
ସସୁ୍ଥ, ନୀରରା  ସୁଦୀଘକଜୀବୀ ର ାଇପାରର ତା’ ିଁ କରଚିାେିବା | କନୁି୍ତ ଆରମ 
ପ୍ରରତୟରକ ିଁ କମରବଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତରି ଅିନ | 
 

 ପ୍ରବୃତ୍ତପିଥ ର ୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବପିରୀତ ପଥ ବା ଶଇତାନର ପଥ | ପ୍ରବୃତ୍ତରି 
ଅଧୀନ ର ାଇ ଯଦ ି ଆରମ ରୋକରସବା କରବିାକୁ ଯାଠ, ତା’ର ରେ ମଣିଷର 
ସବକାଙ୍ଗୀନ ସାତ୍ୱତ କେୟାଣ କରବିା ରକୌଣସମିରତ ସମ୍ଭବ ନୁର   | କାରଣ, 
ପ୍ରବୃତ୍ତପିାଶ ଭିତରର ଅଛ ି ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ରୋଭ ସ୍ୱାଥକପରତା, ଈଷକା, ଆତ୍ମମ୍ଭରତିା, 
ପ୍ରଭୃତ ି| ରଯଠ  ମଣିଷ ମଧ୍ୟରର ଏସବୁ ବତ୍ତକମାନ, ରସ ତା’ର କଥା ଓ କମକ ମଧ୍ୟ ରଦଇ 
ତା’ର ିଁ ଅଭିବୟକି୍ତ ରଦଇପାରର ମାେ | ରସ ମଣିଷ ପାଇ  କଛି ିକରବିାକୁ  ରେ ିଁ ତା’ 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ରାଧାନୟ ପାଇବ ରସଇ ଅବ ୁଣ ୁଡ଼କି | ଇଶ୍ୱର ଚା ାନ୍ତ ି ମିଳନ, ଆନନ୍ଦ, 
ସ୍ୱସି୍ତ, ମନର ପ୍ରସାରତା, ସ ୟ, ରଧୈଯକୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ | ପ୍ରବୃତ୍ତ ିଅଧୀନ ମଣିଷ ପାଖରର 
ଏସବୁ  ୁଣ ମିରଳନା | ତା’ର ନଜିର ବୟାପାରଟ ି  ିଁ ତା’ ନକିଟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
ରବାେି ପ୍ରତୀୟମାନ  ୁଏ | ପ୍ରବୃତ୍ତରି ବୃତ୍ତରର  ିଁ ରସ ଠବୁଟୁବୁ ର ଠଥାଏ | ତା ାର 
ବା ାରର କଛି ିରଦଖିବାର ଶକି୍ତ ତା’ର ନଥାଏ | ରସ  ୁଏ ଆତ୍ମରକନ୍ଦ୍ରକି | ରତଣୁ, ରସ 
ଅପରକୁ ବୁଝାଇପାରରନା, ବୁଝବିାକୁ ବ ି ଚାର  ନା | ମଣିଷର ସତ୍ତା ତ ସ୍ଥାୟୀ 
କେୟାଣସାଧନ କରବିା ତା’ ପକ୍ଷରର ଅସମ୍ଭବ ିଁ ର ାଇଠରଠ | ରକ  ିଯଦ ିସ୍ୱାଥକପର 
ମରନାବୃତ୍ତସିମ୍ପନ୍ନ  ୁଏ, ରସସବୁ କାମରର ିଁ କପିର ି ନଜିର ଦୁଇପଇସା ର ବ, 
ରକରତଟରିକ ୋଭ ର ବ, ରସ  ିଧନ୍ଦା ରନଇ ିଁ ଚାେିରବ | ରକ  ିଯଦ ିଅ ଂକାରରର 
ମଦମତ୍ତ ବା ଆତ୍ମପ୍ରତି୍ ା-ପରାୟଣ  ୁଏ, ରସସବୁ ବୟାପାରରର  ିଁ ନଜିର ପ୍ରାଧାନୟତା 
ରଯପର ିଅତୁଟ ରର  ତା ା ିଁ କରଚିାେିବ | ତା’ର ସମକକ୍ଷ ବା ତା’ ଅରପକ୍ଷା ବଡ଼ 
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ଏଭଳ ିକା ାକୁ ରସ ସ ୟ କର ିପାରବି ନା ିଁ | ତା’ର ନଜିର ନାମ-ଯଶ ଓ ପ୍ରତି୍ ା 
ରନଇ ରଯଠ ଠାରର ପ୍ରଶଂସା କରା ନଯାଏ, ତା’ ରଯରତ ମଙ୍ଗଳକର ବଷିୟ ିଁ ର ଠ, 
ରସ ବଷିୟରର ତା’ର ରକୌଣସ ିଆଗ୍ର  ନଥାଏ | ମଣିଷକୁ ବଡ଼କି୍ର ରତାଳବିା ବା ଅନୟର 
ନୟାଯୟ ପ୍ରଶଂସା କରବିା ତା’ ପକ୍ଷରର ରକୌଣସମିରତ ସମ୍ଭବ ନୁର   | ବଡ଼ ବା ଠଚ୍ଚକୁ 
ରସ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରପିାରରନା | ଏଇଭାବରର ପ୍ରତ ି ପରଦ ପରଦ ତା’ର ମଣିଷ ସ ତି 
ଅସ ରଯା  ର ବାକୁ ୋ ିବ; ମଣିଷର ସତ୍ତା ତ ପ୍ରରୟାଜନ ବୁଝ,ି ଚାେିବା ତା’ 
ପକ୍ଷରର ଅସମ୍ଭବ ର ବ | ରସଥିପାଇ  ପ୍ରବୃତ୍ତରି ଆକଷକଣର ଠପରର ଠଠ ିନପାରରିେ 
ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ରସବା କରବିା ସମ୍ଭବ ନୁର   | 
 

 କନୁି୍ତ ନଜି ରଚଷ୍ଟାରର ପ୍ରବୃତ୍ତରି ଠପରକୁ ଠଠବିା ରସରତ ସ ଜ ନୁର   | 
ଏଥିପାଇ  ଦରକାର ର ାଟାଏ ଅବେମବନ, ଯା ାକୁ ଧର ି ଠଠ ି ର ବ | ରସଇ 
ଅବେମବନ-ଦଣ୍ଡ ିଁ ର ଠଛନ୍ତ ି ମଣିଷର ଇଷ୍ଟ, ସଦ୍  ୁରୁ-- ମତୂ୍ତକ ନାରାୟଣ | ତାଙ୍କ 
ଠପରର ଟାଣ ର ରେ ିଁ ଅନୟ ସବୁ ଟାଣର ଶକି୍ତ କମିଯାଏ | ପ୍ରବୃତ୍ତରି ବନ୍ଧନ ିଁ 
ଏଇଭାବରର କଟଯିାଏ | ରତଣୁ ରସ  ିଁ ଏକମାେ ଠପାସୟ, ଆରାଧ୍ୟ, ଶରଣୀୟ | 
 

 ଇଶ୍ୱର ଅବୟକ୍ତ, ଅଚନି୍ତନୀୟ | ତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନାଇ ଦଅିନ୍ତ,ି ଜଣାଇ ଦଅିନ୍ତ ି ରସ  ି
ଇଷ୍ଟ ୁରୁ | ରତଣୁ, “ତତ୍ ପଦଂ ଦଶତିଂ ରଯନ ତରସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ୁରରବୁଃ ନମୁଃ |” ରସଇ 
ନାରାୟଣଙ୍କର ପରମ ପଦ (‘ତଦ୍ ବରିଷ୍ଣାୁଃ ପରମଂ ପଦମ  ’) ଯିଏ ରଦଖାଇ ଦଅିନ୍ତ ିରସ 
 ିଁ ମଣିଷର ଇଷ୍ଟ, ଆଚାଯକୟ | ରସ ସ୍ୱୟଂ ରଘାଷଣା କରନ୍ତ ି| ‘ରମାରତ ଆଚାଯକୟ ରବାେି 
ଜାଣିବ’ (ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭା ବତ) | ଆଠ, ରସଇ ପରମ ପଦ କ’ଣ ? ପରମ ମାରନ ରଶ୍ର୍, 
ଆଠ ପଦ୍   ଧାତୁର ଅଥକ  ତ,ି ଚାେିବା | ରତଣୁ, ପରମପଦ ମାରନ ସବକରଶ୍ର୍ 
ଚାେିବାର ରୀତ ି| ରସ-ରୀତ ିର ୋ ବଞ୍ଚବିା-ବେବିାର ପଥ, ସ୍ୱସି୍ତର ପଥ, ଶାନ୍ତରି ପଥ 
-- ଯା’ ମଣିଷର ପରମ କାମୟ | 
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 ବଷୁି୍ଣ ରସଇ ପରମ ପଦରର ନତିୟ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ,ି ମାରନ ବଶି୍ୱଜ ତରର 
ସାତ୍ୱତ ବିି   ସିାବରର ରସ ନତିୟ ବତ୍ତକମାନ | ଜୀବନ ଓ ବଦ୍ଧକନକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କର ିିଁ 
ଆବତ୍ତତି ରବୈଷ୍ଣବୀ ନୀତ ି | ବଷୁି୍ଣ ରକରବବ ିତାଙ୍କ ପଥରୁ ଚୁୟତ  ୁଅନ୍ତ ିନା ିଁ | ରତଣୁ, 
ତାଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ ‘ଅଚୁୟତ’ | ଆଠ, ମତ୍ତକୟଧାମରର ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସଚଳ 
ରୂପ ର ରେ  ୁରୁ-ପୁରୁରଷାତ୍ତମ | 
 

 ବରିଶ୍ୱଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ରଯରତରବରଳ ିଁ  ୁରୁରୂପରର ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରୟକର ି
ପଥୃିବୀରର ଆବଭିକୂ ତ ର ାଇଛନ୍ତ,ି ରସ ଶଖିାଇଛନ୍ତ ି ନାରାୟଣ-ଠପାସନା | ନାନା 
ଇଙି୍ଗତରର, ରକରବ ବ ିସ୍ପଷ୍ଟଭାଷାରର ରସ ଜଣାଇ ରଦଇଛନ୍ତ ିରଯ ରସ ିଁ ରସ | ତାଙ୍କର 
ଆରଦଶ ପାଳନ କରଚିାେିରେ, ତାଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ ଓ ପ୍ରୀତ କରପିାରରିେ ିଁ ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣ-
ପୂଜା କରା ୁଏ | 
 

 ଯୁର  ଯୁର  ଏଇ ବାତ୍ତକା ରନଇ ଆସଛିନ୍ତ ି ରପ୍ରରତିପୁରୁଷ ଣ | କଳରି ଏଇ 
ରଶଷ ଯାମରର ଜ ତ ପାଇ  ରସଇ ଶକି୍ଷା ରନଇ ପୁଣି ଆବଭିକୂ ତ ର ରେ ପରମଦୟାେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ମଣିଷକୁ ରସ ନାରାୟଣମଖୁୀ କର ି ରତାଳରିେ | 
ରଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନ ଆଚରଣର ଭିତର ରଦଇ ରସ ରଦଖାଇରେ ନାରାୟଣପୂଜା କ’ଣ ! 
ପୁଣି, କଥା-ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମଝରିର-ମଝରିର ପ୍ରାଣରଦାଳନୀ ସ୍ୱରରର ଓ ଛନ୍ଦରର ରସ  ାଇ 
ଠଠଛିନ୍ତ-ି- 
  “ନାରାୟଣୁଃ ପରା ରଦବାୁଃ ନାରାୟଣୁଃ ପରାକ୍ଷରାୁଃ | 
  ନାରାୟଣୁଃ ପରା ମକିୁ୍ତନକାରାୟଣୁଃ ପରା  ତୁିଃ ||” 

 

****
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ମହାଦଦବ 

 
 ମ ାରଦବ ବା ଶବି କ ରିେ ିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତି୍ତଜ ତରର ର ାଟଏି ମତୂ୍ତରି 
ଠଦୟ  ୁଏ ଯିଏକ ି ରଯା ାସନରର ଠପବଷି୍ଟ, ବାଘ ଛାେ ପର ିତି, େଶିୂଳ ଓ 
ଡମବରୁୁଧାରୀ,  ଳା ସପକାବୃତ୍ତ ଇତୟାଦ ି | କନୁି୍ତ ଏପର ି ଏକ ମଣିଷ ଆରମ ରକବଳ 
ପୁସ୍ତକର ପୃ୍ ାସ୍ଥ ଛବ ି ଏବଂ ପଥର ବା ମାଟରି ପ୍ରତମିା ମଧ୍ୟରର ରଦଖିବା ବୟତୀତ 
ବାସ୍ତବରର ରସପର ିରଦଖିବାକୁ ପାଠନା | ଅଥଚ ବ ୁକାଳରୁ ିଁ ଶବିପୂଜା ସାଡ଼ମବରରର 
ପାଳତି ର ାଇ ଆସଅୁଛ ି | ଶବି-ଠପାଖୟାନ ନାନାଭାବରର ପୁରାଣ,  ାଥା, କାବୟ, 
ଶଳି୍ପକଳାରର ବର୍ଣ୍ିତ | ଭାରତର ଏକ ସବୁପିୁଳ ଜନସମାଜ ରଶୈବକୃଷି୍ଟର ଅନୁଶୀଳନ 
କରଚିାେିଛ ି| 
 
 ରପୌରାଣିକ ସକଳ ବୟକି୍ତତ୍ୱର ିଁ ବାସ୍ତବ ଅସି୍ତତ୍ୱ ଥିୋ | ରସମାରନ ବା 
ରସମାନଙ୍କ ପର ି ରୋକ ଏଇ ଦୁନଆି ରର ବସବାସ କରୁଥିରେ | ପରବତ୍ତକୀକାଳରର 
ରସମାରନ ରଦବତାରର ରୂପାନ୍ତରତି ର ାଇଛନ୍ତ ି | ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ତା ା ିଁ କ ନ୍ତ ି | ରସ ଆ ୁର ିକ ଛିନ୍ତ,ି ବଦି୍   ଧାତୁରୁ (ଦୀପି୍ତ) ରଦବତା--
ଶବ୍ଦର ଠଦ୍ଭବ | ଇଷ୍ଟାନୁ  ସାଧନା, କମକ ଓ ରୋକରସବାର ଭିତର ରଦଇ ରଯଠ ମାରନ 
ଦୀପି୍ତମାନ   ଚରେିର ଅିକାରୀ ର ାଇଠଠଛିନ୍ତ ି ରସଇମାରନ ିଁ ରଦବତା ରବାେି 
ପର ିଣିତ ର ାଇଛନ୍ତ ି| 
 

 ଶବି ନାମରର ବ ି ପୂବକକାଳରର ଜରଣ ରକ  ି ଥିରେ | ସ୍ୱୀୟ ଚରେି, ବୟକି୍ତତ୍ୱ 
ଦ୍ୱାରା ରସ ତତ୍ କାଳୀନ ଜନସମାଜରର ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର କରଥିିରେ | ତାଙ୍କର ଆଦଶକ ଓ 
ଭାବଧାରା ରଦଶର ସୁପ୍ରଚାରତିବ ିର ାଇଥିୋ | 
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 କଏି ଏଇ ଶବି ? ‘ଶବି’ ଶବ୍ଦଟରି ମାରନ ିଁ ମଙ୍ଗଳ | ରତଣୁ, ଯିଏ ପରମ-
ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯିଏ ନଖିିଳରକ୍ଷମବଧିାତା, ରସ ିଁ ଶବି | ପୁଣି, ଶବି-ଶବ୍ଦର ଠତ୍ ପତ୍ତ ିଶ୍ରୀ-
ଧାତୁ (ଶୟନ)ରୁ | ତା’ର ମାରନ, ସବୁ ବା ସବୁ-କଛି ି ଯା ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଶାୟିତ ବା 
ଅି୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ିଁ ଆଶ୍ରୟ | ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ନକର ିକଏି ବଞ୍ଚପିାରର ? 
ରତଣୁ, ଶବି ସମସ୍ତଙ୍କର ିଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ | 
 
 ତାଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ ଶମୁ୍ଭ | ଶମ   ମାରନ କେୟାଣ ଏବଂ ଭୂ-ଧାତୁ ମାରନ 
ର ବା | ଯିଏ କେୟାଣରୂପୀ ର ାଇ ଅଛନ୍ତ ିବା ମତୂ୍ତକ କେୟାଣ, ରସ ିଁ ଶମୁ୍ଭ | କପିର ି
ଭାବରର ପ୍ରାଣୀ ଣଙ୍କର କେୟାଣ କରବିାକୁ  ୁଏ ତା ା ତାଙ୍କର ଆଚରଣରର ନୟିତ 
ପ୍ରକାଶତି | ଆଠ, ଏଇ କେୟାଣ କରବିା ପଥରର ବ ିଅରନକ ରକମର ବାଧାବଘି୍ନ ଆସ ି
ଠପସି୍ଥତ  ୁଏ | ବ ୁ ଘାତ-ପ୍ରତଘିାତ ଆରସ | କାରଣ, “ରଶ୍ରୟାଂସ ିବ ୁବଘି୍ନାନ’ି-- ଶଭୁ 
କମକରର ଶରତକ ବାଧା | ରସଇ ସବୁ ବରୁିଦ୍ଧଶକି୍ତ ଜୟକର ିଶବି-ବୟକି୍ତତ୍ୱ ଯିଏ, ସଏି 
ତାଙ୍କ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ ସାଧନ କରନ୍ତ ି | ସଂସାରର ବଭିିନ୍ନ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାର ମଧ୍ୟ ରଦଇ ରଯଠ  
 ଳା ଳ ଠରଠ ତା ା ରସ ନରିଜ ଗ୍ର ଣ କରନ୍ତ ି | ଜ ତକୁ ବଷିମକୁ୍ତ କର ିରଖନ୍ତ ି | 
ରତଣୁ ରସ ‘ନୀଳକଣ୍ଠ’ | ରସ ଜୀବର କେୟାଣ ଚା  ାନ୍ତ ି | ଅମଙ୍ଗଳ ବଷିରର ରଯପର ି
ରକ  ିଜର୍ଜ୍ଜକରତି ନ ୁଅନ୍ତ,ି ଏ ା ିଁ ତାଙ୍କର େକ୍ଷୟ | ଏଇ ପଥୃିବୀରର ଶବିମୟ ବୟକି୍ତତ୍ୱ 
ରନଇ ରଯଠ -ପୁରୁଷ ରଯରତରବରଳ ିଁ ଆବଭିକୂ ତ  ୁଅନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ଚରେି ରସଇଭଳ ି
ର ାଇଥାଏ | 
 
 ରତଣୁ ତ ରସ ଭୂତନାଥ, ଭୂରତଶ, ଭୂତଭାବନ | ଭୂତ କ ରିେ ଆରମ 
ରକରତ ୁଡ଼ଏି ଠଦ୍ ଭଟ ରଚର ରାର ମଣିଷ ତୁେୟ ପ୍ରାଣୀ କଥା ବୁଝୁ | ତା’ କନୁି୍ତ ନୁର   



 

 
27 

| ଭୂତ ମାରନ “ଯା ା କଛି ିର ାଇଅଛ’ି’ ଅଥକାତ୍   ସ୍ଥାବର-ଜଙ୍ଗମ ଯା’-କଛି ି | ପ୍ରାଣୀକୁଳ 
କପିର ିଭାବରର ସସୁ୍ଥ ରର , ଭେ ରର  ତା ା ିଁ କର ିଚାେନ୍ତ ିମ ାରଦବ | ରତଣୁ ରସ 
ଭୂତନାଥ-- ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣର ରଦବତା | ଭୂତ ରନଇ ିଁ ତାଙ୍କର ଚୋବୁୋ | 
 
 ମ ାରଦବଙ୍କ ପାଖରର ସବୁରବରଳ ଦୁଇଜଣ ଅନୁଚର ଥାଆନ୍ତ-ି- ନନ୍ଦୀ, ଭୃଙ୍ଗୀ | 
ରସମାରନ କଏି ? ରସମାରନ ଦୁଇଟ ି ଶକି୍ତ | ନନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଠତ୍ ପତ୍ତ ି ନନ୍ଦଦ  -ଧାତୁରୁ, 
ମାରନ ଆନନ୍ଦ, ଆଠ ଭୃଙ୍ଗୀ ଆସଛି ି ଭୃ-ଧାତୁରୁ, ମାରନ ଭରଣ, ରପାଷଣ ଓ ଧାରଣ 
କରବିା | ମ ାଶକି୍ତଶାଳୀ ମ ାରଦବ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଏଇ ଦୁଇଟ ିଶକି୍ତ ସ୍ୱତୁଃସୂ୍ଫତ୍ତକ | 
ତାଙ୍କ ସାନ୍ନଧି୍ୟକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ନରିାବଳି ଆନନ୍ଦ ୋଭ କରର, ଦୁୁଃଖକଷ୍ଟ ଜୟ କରବିାର 
ଶକି୍ତ ୋଭ କରର | ଏଇ ର ୋ ନନ୍ଦୀ-ଶକି୍ତ | ସାରଥ-ସାରଥ ପାଏ ରପ୍ରରଣା, ତା’ର 
ରବୈଶଷି୍ଟୟାନୁପାତକି ପରରିପାଷଣ, ବଚି୍ଛନି୍ନତାବାଦ ଓ ତରମାଭାବକୁ ଜୟ କରବିାର ଶକି୍ତ 
ୋଭ କରର | ୁଳସ୍ୱରୂପ ମଣିଷର ସ ୟ, ରଧୈଯକୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆଦ ି  ୁଣରାଜ ି
ବକିଶତି ଏବଂ ବଦ୍ଧତି  ୁଏ | ଏଇ ର ୋ ଭୃଙ୍ଗୀ-ଶକି୍ତର କ୍ରୟିା | ସଂସାର-ସମାଜରର 
ଚାେିବାକୁ ର ରେ ିଁ ମଣିଷର ଏଇ ସବୁ  ୁଣ ର ବିା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରରୟାଜନ | ନ’ର ରେ 
ଜୀବନରର ସାୁେୟ ମିରଳନା | ଆଠ, ଇଷ୍ଟାନୁ  କମକ, ୍ାନ ଓ ଭକି୍ତର ଅନୁଶୀଳନର 
ଭିତର-ରଦଇ ରଯ ରଯରତ ଦୁୟତମିାନ ଚରେିର ଅିକାରୀ ର ାଇ ଠଠଛିନ୍ତ ି ରସ 
ରସରତ ଏଇସବୁ ବରିଶଷ  ୁଣରର ସ ଜଭାରବ ଅଭିଷିକ୍ତ | 
 
 ଆରମ ବ ରିର ପେୁ ବା ନାଟକାଦରିର ରଦଖ ୁରଯ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କର କାମ ର ୋ 
ଶବିଙ୍କ ନକିଟରର ବସ ିସଦି୍ଧ ି (ଭାଙ୍ଗ) ବାଟବିା | ଭ ବାନ ଶବିଙୁ୍କ ଖଆୁଇବା  ସ ତି 
ରସମାରନ ନରିଜବ ିପରମାନନ୍ଦର ସଦି୍ଧ ି ପାନ କରନ୍ତ ି | ଘଟଣାଟା ରଯପର ି ରକୌଣସ ି
ମାଦକ ଦ୍ରବୟ ଖାଇବା ଭଳ ି | ଭାଙ୍ଗକୁବ ିସଦି୍ଧ ିକୁ ାଯାଏ | ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଦୁଇ ଅନୁଚର 
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ମିଶ ିଯା’ ତଆିର ିକରଛିନ୍ତ ିତା’ ରଯପର ିଏଇ  ରଞ୍ଜଇ ଭାଙ୍ଗ ଭଳ ିକଛି ିନଶିାଦ୍ରବୟ | 
କନୁି୍ତ ଯିଏ ମ ାରଦବ ମ ାମାୟା ପାବକତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, କାତ୍ତକି,  ରଣଶ ଯା ାଙ୍କର 
ବରପୁେ, େକ୍ଷ୍ମୀ-ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପର ି ସବକସୁେକ୍ଷଣା କନୟା ଯା ାଙ୍କର, ରସ କ’ଣ ଏଇ 
ସାଧାରଣ ନଶିାରଖାରମାନଙ୍କ ପର ିଭାଙ୍ଗଖାଇ ଦନି କାଟନ୍ତ ି? ପ୍ରକୃତରର ଅସେ କଥା 
ରତରବ କ’ଣ ? 

 
 ଯୁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କ ରିେ ରଯ, ଏ ସଦି୍ଧ ି(ଭାଙ୍ଗ) ରକୌଣସ ି
ମାଦକଦ୍ରବୟର ନଶିା ନୁର   | ଏ ର ୋ କମକରର କୃତାଥକ ର ବାର ପରମାନନ୍ଦ ତଥା 
ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ | ନନ୍ଦୀ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶକି୍ତ ଏବଂ ଭୃଙ୍ଗୀ ଭରଣ-ରପାଷଣକାରୀ ଶକି୍ତ, ଏଇ 
ଦୁ ିଁଙ୍କ ବ ିତି ବୟବ ାର ଓ ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ରଦଇ ିଁ ଜା ି ଠରଠ ସଦି୍ଧରି 
ରସୌନ୍ଦଯକୟ | ଆଠ ପ୍ରକୃତ ଶବି-ବୟକି୍ତତ୍ୱ ିଁ  ୁଅନ୍ତ ିସଦି୍ଧରି ଠତ୍ସ | ଶବି-ଚରେି ିଁ ସଦି୍ଧରି 
ଆନନ୍ଦ ଠପରଭା  କରର | ରତଣୁ, କବ ି ଭାରତଚନ୍ଦ୍ର ମ ାରଦବଙ୍କ  ୁଣକୀତ୍ତକନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମ ାମାୟାଙ୍କ ମଖୁ ରଦଇ କୁ ାଇଛନ୍ତ,ି “ଅତ ି ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ପତ ି ସରି୍ଦ୍ଦରିର 
ନପିୁଣ” | 
 

 ସବକରଯା ର, ସବକସଦି୍ଧରି ଅିପତ ିମ ାରଦବ | ରତଣୁ ତାଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ 
ରଯା ୀଶ୍ୱର ବା ରଯାର ଶ୍ୱର | ସକଳ ରବାଧ, ଦଶକନ ଓ ୍ାନ ତାଙ୍କର ଅି ତ | 
ରସଥିପାଇ  ତାଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ ‘ପଶୁପତ’ି ଅଥକାତ୍   ୍ାନ ଓ ଦଶକନର ଅିପତ ି
| ପଶୁ କ ରିେ ଆରମ ସାଧାରଣତୁଃ ବୁଝୁ ଜନୁ୍ତ ବା ଇତର ପ୍ରାଣୀ | କନୁି୍ତ ପଶୁ-ଶବ୍ଦର 
ଆଠ ର ାଟଏି ବୁୟତ୍ ପତ୍ତ ିଅଛ ିଦଶକନାଥକକ ପଶ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକାତ୍   ସବରିଶଷ ଭାବରର 
ଯିଏ ସବୁକଛି ି ଦଶକନ ଓ ରବାଧ କରପିାରନ୍ତ ି ରସ  ିଁ ପଶୁ (ଦ୍ରଷ୍ଟବୟୁଃ କୁଳାଣକବ ଓ 
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ମ ାନବିକାଣତନ୍ତ୍ର) | ରସଥିପାଇ , ଶବିଙ୍କର ପଶୁପତ ି ନାମ ମଧ୍ୟରର ଥିବା ପଶୁଶବ୍ଦଟ ି
ସାଧାରଣ ଚଲ୍ ତ ିଅଥକରର ନୁର  , ବରଂ ପ୍ର୍ାବାନ ବୟକି୍ତତ୍ୱର ବଶିଷି୍ଟ ଅଥକରର ପ୍ରଯୁକ୍ତ | 
 
 ଶବିପୂଜାରର ରବେପେ ଅପର ିାଯକୟ | ବେିବପେ ଶବିଙ୍କର ଏରତ ପି୍ରୟ କା ିଁକ ି
? କାରଣ, ରବେ, ରବେପେ, ରବେର ରଚର, ଛାେ ବା ବକଳ ତଥା ୁୁେ 
ପ୍ରରତୟକଟରି ିଁ ରଭଷଜ ୁଣ ଅସୀମ | ବଭିିନ୍ନ ରରା ରର ଏ ୁଡ଼କିର ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ପ୍ରରୟା  କରାଯାଏ | ଚରକ, ସଣୃୁ୍ରତ ଓ ଅନୟାନୟ କବରିାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥରର ଏ 
ବଷିୟରର ବଷିଦ ଭାବରର ରେଖାଯାଇଛ ି | ବ ିତି ମାୋରର ଏ ୁଡ଼କିର ବୟବ ାର 
କରେ ଜ୍ୱର, ବାତ, ଠଦରଘଟତି ପୀଡ଼ା ପ୍ରଭୃତ ିବ ୁ ରରା ର ଠପଶମ  ୁଏ | ଏଇସବୁ 
କାରଣରୁ ବେିବପେରର ଶବି ଅତ ିତୁଷ୍ଟ | 
 
 ସସୁ୍ଥ ରଦ  ଓ ମନ ରନଇ ସପରରିବଶ ବଞ୍ଚ ି ର ବିାର ରକୌଶଳ ଶବିଙ୍କର 
ଅବ ତ | ରତଣୁ, ତାଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ ‘ରବୈଦୟନାଥ’ | ରବୈଦୟନାଥ- ଶବ୍ଦର 
ଠତ୍ ପତ୍ତ ି ବଦି୍ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ଅସି୍ତତ୍ୱ, ବତ୍ତକମାନ ର ବିା | ରବୈଦୟ ରସ ିଁ ଯିଏ 
ବଦିୟମାନତାର ମରରକାଚ ଜାଣନ୍ତ,ି ସତ୍ତାଘାତୀ ଯା’, ଯା’ ଜୀବନକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଓ େସ୍ତ 
କରରିତାରଳ, ତା’ର କାରଣ ଅପସାରଣ କର ିଜୀବନକୁ ସସୁ୍ଥ ଓ ସ୍ୱସ୍ଥ କରବିାର ର ସୟ 
ଜାଣନ୍ତ ି | ରବୈଦୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ରସ ିଁ ରବୈଦୟନାଥ | ମଙ୍ଗଳମୟ ଶବିଙ୍କଠାରର 
ରବୈଦୟନାଥତ୍ୱ ସ୍ୱତୁଃ-ଠତ୍ ସାରତି ର ାଇଥାଏ | 
 

 ମ ାରଦବଙ୍କର ବୃଷଭବା ନ | ବୃଷ ର ୋ ଧମକର ପ୍ରତୀକ (‘ବୃରଷା   ି
ଭ ବାନ ଧମକୁଃ’ - ଆ ମ) | ରସ ଚତୁସ୍ପଦ | କଥିତ ଅଛ,ି ଧମକ ରଯରତରବରଳ 
ଚତୁଷ୍ପଦ, ରସରତରବରଳ ିଁ ରସ ପୂର୍ଣ୍କ ମ ମିାରର ବକିଶତି (ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: ମନୁସଂ ତିା, 
୧/୮୧) | ତା’ର ମାରନ, ଜୀବନର ପ୍ରତଟି ିରକ୍ଷେରର ିଁ ତା’ ଅଭିବୟକ୍ତ | ଏଠାରର ବୃଷ 
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ରସଇ ପରପିୂର୍ଣ୍କ ଧମକର ପ୍ରତୀକ | ଆଠ, ମୂତ୍ତକ ମଙ୍ଗଳ (ଶବି) ଯିଏ ରସ ରସଇ ପରପିରୂ୍ଣ୍କ 
ଧମକ ଠପରର ିଁ ପ୍ରତି୍ ତି | ତାଙ୍କର ଚୋ-ବୁୋ, କାମ-ଭାବ ସବୁ ିଁ ଧମକାଶ୍ରୟୀ | 
 
 ମ ାରଦବଙ୍କର  ାେବର୍ଣ୍କ ‘ରଜତ ିରନିଭି’, ଅଥକାତ୍   ରୂପାେୀ ପବକତ ଭଳ ି
ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍କ | ଧଳା କା ିଁକ ି? ଧଳା ରଙ୍ଗ ର ୋ ସବୁ ରଙ୍ଗର ସମା ାର | ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍କ, 
ସକଳ ବଭିିନ୍ନତା ତାଙ୍କଠାରର ଆସ ିସମନବୟ ୋଭ କରଛି ି | ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥୟର 
ସାଥକକ ସମା ାର ରସ | ତା’ର ପ୍ରତୀକ ିଁ ରସଇ ରଶ୍ୱତବର୍ଣ୍କ | 
 
 ମ ାରଦବଙ୍କ କଣ୍ଠରର ସାପ ଥାଏ | ରତଣୁ, ତାଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ 
‘ୁଣୀଭୂଷଣ’ | କଣ୍ଠରଦଶରର ଏଇ ସାପର ଅସି୍ତତ୍ୱକୁ ନାନା ରୋକ ନାନା ଦ ି ରଦଇ 
ବୟାଖୟା କରଛିନ୍ତ ି| କନୁି୍ତ ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆରମ ଜାଣିଛୁ, ରସ  ି
ସାପ ର ୋ ସପକ ପର ି ଖଳ,  ଂିସ୍ର ବୟକି୍ତର ପ୍ରତୀକ | ସମାଜରର ସାପ ଚରେିର 
ରୋକ ଅରନକ ଅଛନ୍ତ ି | ମ ାରଦବ ରସମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରମରର ବଶୀଭୂତ କର ିନକିଟରର 
ରଖି ଦଅିନ୍ତ,ି ଯଦ୍ୱାରା ରସମାରନ ବା ାରକୁ ଯାଇ ବୃ ତ୍ତର ସମାଜର କ୍ଷତ ି କର ି
ନପାରନ୍ତ ି | ଆଠ, ରସମାନଙ୍କ ଭିତରରବ ି ରଯଠ  ସତ୍ତାପ୍ରୀତ ି ଅଛ ି ତା ାକୁ ଠସ୍ କାଇ 
ରଦଇ ରସଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋକମଙ୍ଗଳ ରଯତକି ି କରବିା ସମ୍ଭବ ତା’ ବ ି କରାଇ 
ନଅିନ୍ତ ି| ଏଇ ର ୋ ଶବିଭାବର ରବୈଶଷି୍ଟୟ | ରସ ରଯ ଭୂତପତ,ି ଭୂରତଶ୍ୱର | କା ାକୁ 
ବାଦ୍   ରଦରବ କପିର ି ? ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ବା ାରର ରକ  ିନା ିଁ, କଛି ିବ ିନା ିଁ | ବଶି୍ୱ 
ଦୁନଆିରର ରଯଠ ମାରନ କପଟ-କୁଟଳି, ରସମାନଙୁ୍କ ବ ି ରସ ଦୂରରଇ ରଦଇପାରନ୍ତ ି
ନା ିଁ | କୁଶଳ-ରକୌଶଳୀ ସନୁୟିନ୍ତ୍ରଣର ଭିତର ରଦଇ ରସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରର ନି୍ ା 
ଆନୁ ତୟ-କୃତସିରମବ ରର ରଚତନା ଜାଗ୍ରତ କର ି ରସମାନଙୁ୍କ ରଶ୍ରୟ-ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କର ି
ରତାଳନ୍ତ ି| ସମସ୍ତ ଅସତ୍ କୁ ରସ ସତ୍ ରର ଏବଂ ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭରର ନୟିନ୍ତ୍ରତି କରନ୍ତ ି| 
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 ମ ାରଦବ ବୟାଘ୍ର ଚମକ ପରଧିାନ କରନ୍ତ ି| ତା’ର କାରଣ ର ୋ ବୟାଘ୍ର ସା ସୀ, 
ବୀଯକୟବାନ ଅଥଚ ରକୌଶଳୀ ପ୍ରାଣୀ | ବୟଘ୍ର ଚମକ ରସ ସିବୁ  ଣୁ ୁଡ଼କିର ରଦୟାତକ | 
ରୋକପାଳନ-କ୍ରିୟାରର ସା ସ, ରଶୌଯକୟ ଓ କୁଶଳତାର ପ୍ରରୟାଜନ  ୁଏ ପ୍ରତପିଦରର 
| ରତଣୁ, ରସ  ି ୁଣ ଡ଼ୁକି ଶବି-ଚରେିର ସ ଜ ସମ୍ପଦ | 
 
 ମ ାରଦବଙ୍କ ମସ୍ତକରର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର (ଆଂଶକି) ଅି୍ାନ | ରତଣୁ, ତାଙ୍କର 
ର ାଟଏି ନାମ ‘ଚରନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱର’ | ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମ ାରଦବଙ୍କ ମସ୍ତକରର, କାରଣ ପଥୃିବୀରର 
ଜୀବନପ୍ରବା  ସଚଳ ରଖିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କି୍ରୟା ଅପରସିୀମ | ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରତଜରର 
ପଥୃିବୀର ଔଷିସମୂ  ପରପିୁଷ୍ଟ  ୁଏ | ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକଷକଣରର ସମଦୁ୍ରରର ଜୁଆର-ଭଟ୍ଟା 
ସଷିୃ୍ଟ  ୁଏ | ୁଳରର ମାଟ ି ଠବକର  ୁଏ, ଶସୟାଦ ି ଠତ୍ ପନ୍ନ  ୁଏ | ଜୀବନ ପାଇ  
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରରୟାଜନ ଏରତ ରଯ ମ ାରଦବ ତାଙୁ୍କ ଶରିରାଭୂଷଣ କର ି ରଖିଛନ୍ତ ି | 
ମଙ୍ଗଳ ମାରନ ିଁ ତ ଜୀବନ-ବୃଦ୍ଧ ି ରଯଠ ଥିରର ଠଚ୍ଛଳ ର ାଇଚାରେ | ଜୀବନ-ବୃଦ୍ଧରି 
ଅନୁପୂରକ ବା ସ ାୟକ ଯା ା ସବୁ କଛି ି ିଁ ଶବିଙ୍କ ବଭୂିତରି ଅଙ୍ଗ |  
 

 େଶିୂଳ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ନୟିତ ରଶାଭାପାଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ସ୍ତରର | ରତଣୁ ରସ 
‘ଶୂଳପାଣି’ | ଏଇ େଶିଳୂ ଦୁଷ୍ଟ-ଦାନବ ବଧ କରବିା ସମୟରର ରସ ବୟବ ାର କରନ୍ତ ି| 
ଅଥକାତ୍   ରଯ ଶକି୍ତ ଜୀବଜ ତର ବଞ୍ଚବିା ବେବିାର ଅନ୍ତରାୟ ତା ାକୁ ରସ େଶିଳୂ ଦ୍ୱାରା 
ବନିାଶ କରନ୍ତ ି | ରସ  ିଅସ୍ତ୍ର, ପରମମଙ୍ଗଳମୟ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାସଂରକ୍ଷଣୀ ଅସତ୍ -
ନରିରାଧୀ ମ ାଶକି୍ତର ପ୍ରତୀକ | 
 
 େଶିୂଳର ତରିନାଟ ିମନୁ | ଏଇ ତନି ି ମନୁର ବୟାଖୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରକ  ି ରକ  ି
କୁ ନ୍ତ,ି ଏ ା ସତ୍ତ-ରଜ-ତମ ତନି ି  ଣୁର ପ୍ରତୀକ | ଏଇ ତରିନାଟ ି  ୁଣ ିଁ 
ମ ାରଦବଙ୍କର କରାୟତ୍ତ | ରସ ରକୌଣସ ି ର ାଟକିରର ଅଭିଭୂତ ନୁ  ନ୍ତ ି | 
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ରୋକପାଳନ ପାଇ  ରଯରତରବରଳ ରଯଠ   ୁଣଟରି ପ୍ରରୟାଜନ, ରସ ତା ାର 
ବୟବ ାର କରଥିା’ନ୍ତ ି | ଆଠ ଅରନକଙ୍କ ମତରର, େଶିୂଳର ରସଇ ତନିଟି ିମଳୂ ସଷିୃ୍ଟ-
ସ୍ଥିତ-ିପ୍ରଳୟର ରଦୟାତକ | ରତଣୁ ରସ ଏକାଧାରରର ଭୂତଭାବନ, ଭୂତପତ ି ଏବଂ 
ସଂ ାରକାରୀ ରୁଦ୍ରବ ିଅଟନ୍ତ ି| 
 
 େଶିୂଳ ସ ତି ଥାଏ ଶବିଙ୍କର ନତିୟସାଥୀ “ଡମବରୁ” | ଡମବରୁ ଧାରଣ କରନ୍ତ ି
ରବାେି ତାଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ “ଡମବରୁଧର” | ଡମବରୁର ତାତ୍ପଯକୟ କ’ଣ ? ଡମବରୁ 
ର ୋ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତୀକ | ଡମବରୁ ବାଜରିେ  ୁରୁ- ୁରୁ ବା  ୁମ - ୁମ   ଶବ୍ଦ  ୁଏ | ରସଇ 
ଶବ୍ଦଟ ି ର ୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର | ତ ିଁରୁ ବର୍ଣ୍କମାଳାର ଠଦ୍ ଭବ | କଥିତ ଅଛ,ି ସଂସ୍କତୃ 
ବୟାକରଣ ପ୍ରରଣତା ମ ାମନୁ ି ପାଣିନ ି ଥିରେ ଶବି-ଭକ୍ତ | ରସ ଶବିଙ୍କର ଆରାଧନା 
କରୁଥିରେ | ଏକଦା ମ ାରଦବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରର ଆବଭିକୂ ତ ର ାଇ ‘ନବପଞ୍ଚବାର’ 
ଅଥକାତ୍   ପଇ ଚାଳଶି ଥର ଡମବରୁ ଧ୍ୱନ ିକରେ | ପ୍ରରତୟକ ଥରରର ଏକ-ଏକ ରକମର 
ଶବ୍ଦ ଠତ୍ ଥିତ ର ୋ | ରସଇ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦରାଜ ି ିଁ ର ଠଛ ିସବୁ ସ୍ୱର ଓ ବୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍କ | 
ରସ  ିୁଡ଼କି ଆବଭିକୂ ତ  ୁଏ ସେୂାକାରରର | ସେୂ ୁଡ଼କିର ରକମ -- ‘ଅଇଠନ   | ଝେକ   
| କପୟ |  ଲ୍   |’ ଇତୟାଦ ି | ଶବିକୃପାରର ଏ ୁଡ଼କୁି ୋଭ କରେ ରବାେି ପାଣିନ ି
ସେୂ ୁଡ଼କିର ନାମ ରଖିରେ ‘ଶବିସେୂ’ | ପ୍ରକୃତ ତଥୟ ମରନ ୁଏ, ଶବିଚନି୍ତାରର 
ଏକଧ୍ୟାନପରାୟଣ ର ାଇ ର ବିା ଓ ଚାେିବା ଭିତରରଦଇ ପାଣିନଙି୍କ ଚତି୍ତରର ରସ  ି
ଶବ୍ଦ ୁଡ଼କି ରସଇ ଆକାରରର ପ୍ରତଭିାତ ର ୋ | (ରଯପର ି ସଦୁୀଘକକାଳ ଯାବତ୍   
ଅଚୁୟତ ସରୁକନ୍ଦ୍ରକି ଅନୁଶୀଳନ ଓ  ରବଷଣାର ଭିତର ରଦଇ ରକୌଣସ ି ନୂତନ 
ରବୈ୍ ାନକି ତଥୟ ଆବଷି୍କାର କରନ୍ତ)ି | ତା’ପରର ରସ ୁଡ଼କୁି ସଙ୍ଗତ-ିସ କାରର ବନିୟସ୍ତ 
କର ିରସ ରଚନା କରେ ତାଙ୍କର ରମୌଳକି ଗ୍ରନ୍ଥ “ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ” | 
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 ଶବି ‘ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ର’ ଅଥକାତ୍   ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟ ି ମଖୁ | କଥିତ ଅଛ,ି ବଷୁି୍ଣଙ୍କର 
ମ ମିା ାନ କରବିା ପାଇ  ଶବିଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟ ି ମଖୁ ର ାଇଥିୋ | ଆରମ୍ଭମାରନ 
ସାଧାରଣତୁଃ କ ଥିାଠ ରଯ ରସ ଅମକୁର ପ୍ରଶଂସା ପାଞ୍ଚମଖୁରର କରୁଛ ି | ତା’ର 
ମାରନ, ପ୍ରଶଂସା କର ିରଶଷ କର ିପାରୁନା ିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କର ିରସ ନରିଜ ିଁ ଖବୁ୍   
ଖସୁୀ | ଏପର ିରକ୍ଷେରର ରସଇରକମ ପାଞ୍ଚମଖୁରର କଥା କ ବିାର ବଶିଷି୍ଟ ବାଗ୍ ଧାରା 
ପ୍ରଚଳତି ଅଛ ି | ଶବିଙ୍କର ପଞ୍ଚମଖୁ | ପଞ୍ଚମଖୁରର ଅଥକାତ୍   ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ବୟାକୁଳତା 
ରନଇ ରସ ପରମପିତାଙ୍କର କଥା କ ଥିା’ନ୍ତ ି| 
 
 ରସ ‘େରିନେ’ ଅଥକାତ୍   ତାଙ୍କର ତରିନାଟ ିଚକ୍ଷ ୁ| ଦୁଇଟ ିଚକ୍ଷ ୁଯଥାସ୍ଥାନରର, ଆଠ 
ର ାଟଏି ଚକ୍ଷ ୁ ଦୁଇ ଭୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରର | କନୁି୍ତ ବାସ୍ତବ ରକ୍ଷେରର କପାଳରର ଚକ୍ଷୁ 
ନଥାଏ | ଏ ା ର ୋ ଆ୍ାଚକ୍ର ବା ପ୍ର୍ାରନେ, ସନ୍ତସାଧକ ଣ ଯା ାକୁ କ ିକ ନ୍ତ ି
ଦ୍ୱଦିଳ ବା ତୃତୀୟ ନୟନ | ଏଇଠାରର ଇଷ୍ଟମତୂ୍ତ ି ଧ୍ୟାନ କରବିାକୁ  ୁଏ | ନରିନ୍ତର 
ସରୁକନ୍ଦ୍ରକି ଧ୍ୟାନ ଓ ତ ତ୍ ପରରିପାଷଣୀ ଚଳନ ୁଳରର ଆ୍ାଚକ୍ରରର ଇଷ୍ଟଭାବ ସ୍ଥାୟୀ 
ଆସନ ୋଭ କରର | ୍ାନଚକ୍ଷରୁ ଠନମୀଳନ  ୁଏ | ଯା ାର ଏପ୍ରକାର  ୁଏ, ଭୂତ-
ଭବଷିୟତ-ବତ୍ତକମାନ ତା’ର ନଖ-ଦପକଣରର ଥାଏ, ବଷିୟ ଓ ବୟାପାରର କାଯକୟକାରଣ 
ତା’ର ଅି ତ, ରଚୈତନୟ ତା’ର ଠତ୍ସ-ଅଭିରସ୍ରାତା ର ାଇଠରଠ | ଭୁଲ୍   ପଦରକ୍ଷପ 
ତା’ର  ୁଏନା | ପ୍ରବୃତ୍ତ ି ତା’କୁ ଅଭିଭୂତ କରପିାରରନା | ଅସତ୍ କୁ ବନିାୟିତ କର ି
ଜୀବଜ ତର ମଙ୍ଗଳସାଧନବ ି ତା’ର ସ ଜସାଧ୍ୟ ର ାଇଠରଠ | ଯିଏ ନରିନ୍ତର 
ଇଷ୍ଟସ୍ୱାଥକ ପ୍ରତି୍ ାରର ତତ୍ ପର, ଅତନ୍ଦ୍ରଚତି୍ତରର ଇଷ୍ଟ-ଧ୍ୟାନ ଓ କମକରର ନରିବଚ୍ଛନି୍ନଭାରବ 
ଆର ଇ ଚାେନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ିଁ ଠନମୀଳୀତ  ୁଏ ଏଇ ତୃତୀୟ ନୟନ | 
 

 କଥିତ ଅଛ,ି ଶବିଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନରୁ ରକ୍ରାଧବହ୍ନ ି ନ ିକତ ର ାଇ ମଦନଙୁ୍କ 
(କାମରଦବଙୁ୍କ) ଭସ୍ମୀଭୂତ କରଥିିୋ | କନୁି୍ତ ପ୍ରକୃତରର ଶବିଙ୍କ କପାଳରର ରକୌଣସ ି
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ଚକ୍ଷ ୁନା ିଁ, ଆଠ ରସଇ ଚକ୍ଷରୁୁ ବ ିଅଗି୍ନ ନ ିକତ  ୁଏନା | ଅସେ କଥା ର ୋ, ମଦନ 
ମାରନ କାମଜ ରମା ର ଆକଷକଣ | ପାବକତୀ ଅପରୂପ ରସୌନ୍ଦଯକୟ ଧାରଣ କର ିନଜିର 
ରୂପଜ ରମା  ଦ୍ୱାରା ମ ାରଯା ୀ ମ ାରଦବଙ୍କର ମନ ଭୁୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରଥିିରେ | 
କନୁି୍ତ ଯିଏ ବୃତ୍ତ-ିଅଧୀଶ, ଆ୍ାଚକ୍ରରର ଯା ାଙ୍କ ଚତି୍ତ ଦୃେନବିଦ୍ଧ, ତାଙୁ୍କ କ’ଣ କାମନା 
ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ କରାଯାଏ ? ମ ାରଦବଙ୍କର ରବାି ଓ ପ୍ର୍ା ଚରିଜାଗ୍ରତ | ରସ 
ରଦଖି ିଁ ବୁଝପିାରଥିିରେ, ପାବକତୀ କାମନାର ଡାୋ ସଜାଇ ଆସଛିନ୍ତ ି ତାଙୁ୍କ ବରଣ 
କରବିାକୁ | ରତଣୁ, ରସ ପାବକତୀଙ୍କର ରସ  ି ଭାବକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ରଦଇନଥିରେ | ଏ ା 
ଭିତର-ରଦଇ ଆଠ ଏକ ମ ାସତୟ ଠଦ୍ ଘାଟତି ର ୋ | ବବିା ର ପ୍ରଧାନ ଘଟକ 
ର ବ ଶ୍ରଦ୍ଧା | ରଶ୍ର୍ଙୁ୍କ ବରଣ କରବିାକୁ  ୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୂମିରର | ତା’ ପରବିରତ୍ତକ ଯଦ ିରସ 
ବରଣର ଭୂମି  ୁଏ ଆତ୍ମସଖୁ-ଠପରଭା , ତା’ୁଳରର ଦାମ୍ପତୟ ରପ୍ରମ କଳୁଷତି 
ର ାଇଯାଏ | ରସଠାରର ସସୁନ୍ତାନର ଆ ମନ ସମ୍ଭବ  ୁଏନା | ଏଇ କାରଣରୁ ିଁ 
ମ ାରଦବ ପାବକତୀଙୁ୍କ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରଥିିରେ | ଏଇ ର ୋ ତୃତୀୟ ନୟନରୁ ଅଗି୍ନ 
ବନି ିକତ ର ାଇ ମଦନକୁ ଭାସ୍ମୀଭୂତ କରବିା | ପରର ପାବକତୀ କପିର ି ମ ାରଦବଙ୍କ 
ମନ-ମତ ଅନୁଯାୟୀ ନଜିକୁ  େ ି ରତାଳଥିିରେ ଏବଂ ମ ାରଦବଙୁ୍କ ପତରୂିରପ ୋଭ 
କରଥିିରେ ରସ କା ାଣୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ିଁ ଜଣା | 
 

 ଏଥିରୁ ଆରମ ଏଇ ଶକି୍ଷା ପାଠ ରଯ, ତୃତୀୟ ନୟନ ଯା’ର ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ମନ 
ଯା ାର ଆ୍ାଚକ୍ରରର ସଦାନବିଦ୍ଧ, ପ୍ରବୃତ୍ତରି ରକୌଣସ ିରମା  ତା’କୁ ରକରବବ ିଆଚ୍ଛନ୍ନ 
କରପିାରରନା | ରସ ପ୍ରବୃତ୍ତକୁି ପ୍ରବୃତ୍ତ ି ରବାେି ଚହି୍ନପିାରର | ରତଣୁ, ତାଙୁ୍କ ରକରବ ବ ି
ଦୁୁଃଖର କରାଳ କବଳରର ପଡ଼ବିାକୁ  ୁଏନା | ରସ ନରିଜବ ିଆନନ୍ଦରର ର ନ୍ତ ିଏବଂ 
ଆନନ୍ଦ ଦାନ କର ିପାରନ୍ତ ିଅପରକୁ | 
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ଶବି-ସମ୍ପକକରର ଧ୍ୱନ ି ଦଆି ୁଏ ‘ ର  ର ରବୟାମ ରବୟାମ’ ବା ‘ରବୟାମ 
ବଶି୍ୱନାଥ’ | ପୁଣି, ଶବିପୂଜାରର  ାେବାଦୟ (ମଖୁଦ୍ୱାରା ବମ   ବମ   ଶବ୍ଦ କରବିାର ନାମ 
 ାେବାଦୟ) କରାଯାଏ |  ାେବାଦୟ ସମୟରର ରଯଠ  ଧ୍ୱନ ି ମଖୁ ରଦଇ ଠତ୍ ଥିତ 
 ୁଏ, ତା’ର ଶବ୍ଦବ ିଅରନକଟା ବମ ବମ -ବମ ବମ   ପର ି| ପୁଣି ଶବିପ୍ରଣାମରର ଅଛ ି‘ଓ  
ନମୁଃ ଶବିାୟ’ | ରଦଖାଯାଏ, ଏଇ ଓ  ବା ରବୟାମ -ଧ୍ୱନ ି ସ ତି ଶବିଙ୍କର ିଁ ବ ୁତ 
ସମ୍ପକକ | ସାଧନସ୍ତରରର ଏଇ ଦୁଇ ବୀଜ ିଁ ଖବୁ୍   ପାଖାପାଖି | ଏଇସବୁ କଥା 
ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ବଭିିନ୍ନ ସମୟରର ବଭିିନ୍ନ ଭାବରର 
ଆରୋଚନା କରଛିନ୍ତ ି| 
 

 ଥରର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଏକ ରାତରିର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଠାକୁର-ବଙ୍ଗଳାର ରଖାୋ 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ବସଥିାଆନ୍ତ ି | ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଙୁ୍ଗଳ ିନରିର୍ଦ୍ଦକଶ କର ିବଭିିନ୍ନ ଗ୍ର -ନକ୍ଷେ 
ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର କି୍ରୟା ଓ ଅବସି୍ଥତ ିସମବନ୍ଧରର ବୁଝାଇ ରଦଠଥା’ନ୍ତ ି | ଚାରଦି ିରର 
ଏକ  ମ୍ଭୀର ଅଥଚ ଶାନ୍ତ ପରରିବଶ | ନକିଟରର ରକରତଜଣ ମାେ ଠତ୍ସକୁ ଭକ୍ତ 
ବୟତୀତ ଆଠ ରକ  ିନଥା’ନ୍ତ ି | ରସଇ ନସି୍ତବ୍ଧ ନଶିଥିରର ବଶି୍ୱପିତା ସ୍ୱୟଂ ମ ାକାଶ 
ସ ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର ପରଚିୟ କରାଇ ରଦଠଥା’ନ୍ତ ି | ତାଙ୍କ ବାଣୀର ପ୍ରତଟି ିରଦୟାତନା 
ରାେରି ପରଦାରର ଆଘାତ କର ି ମ ାରବୟାମରର ସରତ ରଯପର ି ବଛିାଡ଼ ି ର ାଇ 
ପଡ଼ୁଛ ି| ରସ ଏକ ଅଦ୍ ଭୂତ ଅନାସ୍ୱାଦତିପୂବକ ରରାମାଞ୍ଚକର ଅଭି୍ତା | 
 
 କଥାପ୍ରସଙ୍ଗରର, ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅପରପ୍ରାନ୍ତ ପଯକୟନ୍ତ ବସୃି୍ତତ 
ରଶ୍ୱତବର୍ଣ୍କ ଛାୟାପଥଟ ି ରଦଖାଇ କ ରିେ, “ରସ  ି ର ୋ ନୀ ାରକିା ଜ ତ, 
ରସଠାରର ରକାଟ ି ରକାଟ ିଗ୍ର -ନକ୍ଷେ ସବୁ ସମୟରର ସଷିୃ୍ଟ ର ଠଛ,ି ତୀବ୍ର  ତରିର 
ଛୁଟ ି ଯାଠଛ,ି ର ାଟଏି ସ ତି ଅନୟଟରି ଧକ୍କା ୋ ୁଛ,ି ଭାଙୁ୍ଗଛ ି | ଏଇରକମ କ୍ରିୟା 
ୁଳରର ରସଠାରର ଅବରିାଂ ଓ -ଓ  ଶବ୍ଦ ର ଠଛ ି | ରସଥିପାଇ  ିଁ କୁ ାଯାଏ ରବୟାମ 
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ବଶି୍ୱନାଥ” | ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଷୃ୍ଟିର ଏକ ବରିଶଷ ପଯକୟାୟରର ଓ -ଧ୍ୱନ ିଜା ି ଠଠୁଛ ି | ରତଣୁ, 
ବଶି୍ୱନାଥଙ୍କ ସ ତି ଓ  ବା ରବୟାମ-ଧ୍ୱନରି ସମବନ୍ଧ ଅତ ିନକିଟ | 
 
 ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ସଏି ିଁ ବଶି୍ୱନାଥ | ସଏି ପୁଣି ‘ବାରଣଶ୍ୱର’ ବ ିଅଟନ୍ତ ି| 
ବାନ ମାନ ବସି୍ତାର | ଏଇ ବଶିାଳ ବସୃି୍ତତରି ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ, ସଏି ିଁ ବାରଣଶ୍ୱର | 
 

 ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରର ଅଛ,ି ଏପର ି ୁଣାନିବତ ରଯଠ  ପରମ ଶବି, ରସ ମଝରିର, ମଝରିର 
ପଥୃିବୀରର ରଦଖା ଦଅିନ୍ତ ିଇଷ୍ଟ ୁରୁ ରୂପରର | ଶବିତ୍ୱ ଘନୀଭୂତ ର ାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 
ରଯଠ  ବୟକି୍ତତ୍ୱରର, ରସ  ିଁ ତତ୍ କାଳୀନ ରୋକ-ଠଦ୍ଧାତା | ରଯରତରବରଳ ରସ ଆସନ୍ତ,ି 
ମଣିଷର ଠଚତି୍   କାଳବଳିମବ ନକର ି ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କର ି ଗ୍ର ଣ କରବିା (“ନାେ 
କାଳବଚିାରଣା”-- ମ ାନବିକାଣତନ୍ତ୍ର) |  ୁରୁ ିଁ ସାକ୍ଷାତ ଶବି | ରଯଠ  ଶବିଙ୍କ ମ ମିା 
ଠପରର ଆରୋଚନା କରା ୋ, ରସ ଅବୟକ୍ତ | ରସ  ି ସବୁ  ୁଣ ିଁ ଯଦ ି ରକୌଣସି 
ପୁରୁଷଠାରର ଅଭିବୟକ୍ତ  ୁଏ ରସରତରବରଳ ଆରମ ଶବିଙୁ୍କ ରବାଧରର ଧାରଣା 
କରପିାରୁ | ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ରୂପ ରଦଖିପାରୁ | ଏଇଭଳ ି ବୟକି୍ତତ୍ୱ ିଁ ପ୍ରକୃତ  ୁରୁ, 
ମଙ୍ଗଳବଧିାତା | ରତଣୁ, ତାଙୁ୍କ ତୁଷ୍ଟ କରବିା ମାରନ ିଁ-- ଶବିଙୁ୍କ ତୁଷ୍ଟ କରବିା | ତାଙୁ୍କ 
ବାଦ୍   ରଦଇ ଶବିପୂଜା ସାଥକକ  ୁଏନା | ଏ ସମବନ୍ଧରର ଚରମ କଥା ରେଖିଛନ୍ତ ିତନ୍ତ୍ର-- 
   “ଶରିବ ରୁରଷ୍ଟ  ୁରୁସ୍ତ୍ରାତା 
    ୁରରୌ ରୁରଷ୍ଟୈ ନ କଶ୍ଚନ” | 
 ଅଥକାତ୍  ,  ଶବି ରୁଷ୍ଟ ର ରେ  ରୁୁ ରଖିପାରର, 
    ୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ର ରେ ଶବି ରଖିଣ ନପାରର | 
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 ରସଥିପାଇ  ସାରକଥା ର ୋ, ଯା’ର ଜୀବନରର ରବୈଶଷି୍ଟୟପାଳୀ ଆପୂରୟମାଣ 
ସଦ୍  ରୁୁ ୋଭ ର ାଇଛ ିଏବଂ ଯିଏ ଅଚୁୟତ ନି୍ ାସ  ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ିଚାେିଛ,ି 
ତା ାର ଶବିରବାଧ ଜାଗ୍ରତ  ୁଏ, ଶବିପୂଜା ସାଥକକ  ୁଏ ତା ାର ିଁ | 
 
 ଶବିପୂଜା କରେ, ଶବିଙ୍କ ଅଭିରପ୍ରତ ଚଳନରର ଚାେିରେ, ମଣିଷ ମତୁୃୟଭୟରୁ 
ୋଣ ପାଏ | ‘ମତୁୃୟଞ୍ଜୟ’ ଶବିଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ | ଶବି-ଠପାସନା ଯିଏ 
ଠକି ଭାବରର କରର, ତା’ର ଅନ୍ତର ର ାଇଠରଠ ଅଭୀ-ଭାବନାରର ଠର୍ଜ୍ଜୀବତି | ପ୍ରକୃତ 
ଧମକାଚରଣ ିଁ ମଣିଷକୁ ‘ଅଭୀ’ ବା ଭୟଶୂନୟ କରରିତାରଳ | ତଥାକଥିତ  ଜାର 
ରକମର କ୍ଷଦୁ୍ର କ୍ଷଦୁ୍ର ଭୟ ବା ଆତଙ୍କ ତା’କୁ ସଙୁ୍କଚତି ଓ େସ୍ତ କରପିାରରନା | ରସ 
ଜାରଣ, ଶରୀରର ବନିାଶ ର ରେବ ିଆତ୍ମାର ବନିାଶ  ୁଏନା | ଆତ୍ମା ଚରି-ଅବନିଶ୍ୱର 
ଏବଂ ପ୍ରତଟି ିମଣିଷ ିଁ ରସଇ ବଶି୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବରିଶଷ | ସଦ୍  ରୁୁଙ୍କ ଠପରର  ଭୀର 
ଟାଣ ମଣିଷକୁ ମତୁୃୟଭୟ-ଅତକି୍ରମୀ ସା ସୀ ଅଥଚ କେୟାଣପଥିକ କରରିତାରଳ | 
 

 କଥିତ ଅଛ,ି ଶବି ଅତଶିୀଘ୍ର (ଆଶୁ) ପରତୁିଷ୍ଟ  ୁଅନ୍ତ ିରବାେି ତାଙ୍କର ଆଠ ଏକ 
ନାମ “ଆଶୁରତାଷ” | ଭକ୍ତର ଡାକରର ରସ ଶୀଘ୍ର ସାଡ଼ା ଦଅିନ୍ତ ି | ତା ା କ’ଣ ଠକି   ? 
ନା, ଏ ା ଭିତରରବ ିର ସୟ ଅଛ ି| ରକବଳ ମ ୁ ରର ଡାକରିେ ତାଙ୍କର ସାଡ଼ା ମିରଳନା 
| ରସ ବୟକ୍ତ  ୁଅନ୍ତ ି ୁରୁ ରୂପରର |  ୁରୁଙୁ୍କ ଖସୁ ିକରବିାର ଆନ୍ତରକି ଇଚ୍ଛା ଯା’ଠାରର 
ଥାଏ, ତା’ ଠପରର  ିଁ ରସ ତୁଷ୍ଟ  ୁଅନ୍ତ ି | ଏଇ ଚଳନ ଯା’ର ରଯରତ ରବ ବାନ, ରସ 
ରସରତ ଶୀଘ୍ର ଶବି-ପ୍ରସାଦ ୋଭ କରଥିାଏ | 
 
 ଭାରତ ଏବଂ ବ ଭିକାରତର ବ ୁସ୍ଥାନରର ଶବି-ଠପାସନା ପ୍ରଚଳତି ଅଛ ି| ଶବିଙ୍କ 
ଠପାସକ ଣ ‘ରଶୈବ’ ନାମରର ପରଚିତି | ସ୍ଥାରନ ସ୍ଥାରନ ଶବି ନା ଭୂଷଣ, ବାଘଛାେ 
ପର ିତି, ଜଟାେଶିୂଳଧାରୀ ରୂପରର ପୂଜତି  ୁଅନ୍ତ ିତ ରକଠ ଠ ିବ ିତାଙ୍କର େିଙ୍ଗପୂଜା 
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 ୁଏ | େିଙ୍ଗମତୂ୍ତ ି ପଣିୁ ରଯାନପିୀଠ ଠପରର ପ୍ରତି୍ ତି | ଏପର ି ରୂପର ପରକିଳ୍ପନା 
କା ିଁକ ି? ଆରୋଚନା କର ିରଦଖାଯାଠ ଏ ାର ର ସୟ କ’ଣ ! 
 
 େିଙ୍ଗାବୟବ ସଷିୃ୍ଟତତ୍ତ୍ୱକୁ ିଁ ସଚୂତି କରର | ସଷୃ୍ଟି ପାଇ  ପ୍ରରୟାଜନ  ୁଏ ପଜଟିଭି   
ଓ ରନର ଟଭି ର ସଂରଯା  | ପୁରୁଷ ‘ପଜଟିଭି  ’, ନାରୀ ବା ପ୍ରକୃତ ି ‘ରନର ଟଭି  ’ | 
ଶବିେିଙ୍ଗର ସଂ ଠନ, ମରନ ୁଏ, ପଜଟିଭି   ରନର ଟଭି ର ସମି୍ମଳନର ଭିତର ରଦଇ 
ସଜୃନ-ପ୍ର ତରି ିଁ ରଦୟାତକ | 
 

 ଶବିରାେରିର ବା ବରିଶଷ ବରିଶଷ ଅନୁ୍ାନରର ଶବିେିଙ୍ଗ ମସ୍ତକରର ଜଳ 
ଢାଳବିାର ପ୍ରଥା ଅଛ ି| ପାଠକ ! େକ୍ଷୟ କରନୁ୍ତ | ଏଇ ପାଣି ଢାଳବିା ବୟାପାରଟା କନୁି୍ତ 
ଶବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍କାବୟବ-ମତୂ୍ତରିର ବା ଅନୟ ରକୌଣସ ି ପଟ-ପ୍ରତକୃିତରିର ର ଠ ନା ିଁ, 
ରସ  ିେିଙ୍ଗମତୂ୍ତକୁି ିଁ ଜଳଧାରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରାଯାଏ | କା ିଁକ ି? କାରଣ, େିଙ୍ଗମତୂ୍ତ ି
ର ୋ Sex (ରସକ୍ସ) ବା ରଯୌନଜୀବନର ପ୍ରତୀକ | େିଙ୍ଗମତୂ୍ତ ି ଠପରର ଶୀତଳ 
ଜଳଧାରା ବଷକଣ କରବିାର ଅଥକ ରଯୌନଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା | ରଯୌନଜୀବନ 
ଯା ାର ଅଶାନ୍ତ ଓ ଠଗ୍ର, ରସ ନରିଜ ଦୁୁଃଖରଭା  କରର, ପରରିବଶକୁବ ି ବବି୍ରତ ଓ 
ବଷିାକ୍ତ କର ିରତାରଳ | ତା’ ବୟତୀତ, ରଯୌନଜୀବନ ଶାନ୍ତ ଓ ସଂଯତ ର ରିେ ମଣିଷର 
ଜୀବନୀଶକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିପାଏ, ସନ୍ତାନବ ିଭେ  ୁଏ | ଆଠ ଠଚୃ୍ଛଙ୍ଖଳ ବକି୍ଷବୁ୍ଧ ରଯୌନଜୀବନ 
ଜୀବନୀଶକି୍ତକୁ କ୍ଷୀଣ ଓ ମି୍ରୟମାଣ କର ିରତାରଳ, ୁଳରର ସନ୍ତାନବ ି ୁଏ ଠଚୃ୍ଛଙ୍ଖଳ | 
ରତଣୁ, ଶବିେିଙ୍ଗରର ଜଳ ଢାଳବିାର ତାତ୍ପଯକୟ ମରନ ୁଏ, ବୟକି୍ତ ତ ତଥା ଜାତ ିତ 
ରଯୌନଜୀବନକୁ ସସୁ୍ଥ, ଶାନ୍ତ ଓ ସନୁୟିନ୍ତ୍ରତି ରଖିବା | 
 

 ଶବିେିଙ୍ଗ ଠପରର ମାଠଆି-ମାଠଆି ପାଣି ଢାଳ ି ମ  ୁ ଯଦ ି ଅରବୈଧ 
ରଯୌନାଚାରରର େିପ୍ତ ରର  ତା’ର ରେ ରସ  ିଜଳ ୋଳବିାର ରକୌଣସ ିସାଥକକତା ିଁ 
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ଜୀବନରର ୁୁଟ ିଠରଠନା | ସାମୟିକ ର ାଟାଏ ଠନମାଦନା-ବଶରର ରସ  ିପୂଜା କରୁ 
ବା ଜଳ ଢାଳୁ, ତା’ପରର ଯା’କୁ ରସଇଆ | ଏଥିପାଇ  େକ୍ଷ େକ୍ଷ ରୋକ ଆଜ ିଶବିପୂଜା 
କରୁଛନ୍ତ ି ସତ, କନୁି୍ତ ରସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶବିଭାବଦୀପ୍ତ ବା କେୟାଣ-କରୋଚ୍ଛଳ 
ର ାଇ ପାରୁନା ିଁ | 
 
 ଆମ ରଦଶର କୁମାରୀ କନୟାମାରନ ଶବିରାେବି୍ରତ କରନ୍ତ ି | ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ କ’ଣ ? 
କେୟାଣୋଭ ଏବଂ ଶବିସମସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପି୍ତ | ରତଣୁ ଶବିରାେରିର ରସମାରନ ସାରଦନି 
ନଖାଇ ନପିଇ ସନ୍ଧୟାପରର ପୂଜା ଠପକରଣ ରନଇ ଶବିଙ୍କ ମଥାରର ଜଳ ଢାଳ ି
ଆସଥିା’ନ୍ତ ି | ରସଥିରର କ’ଣ ବ୍ରତର ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ ସଦି୍ଧ  ୁଏ ? ସଦି୍ଧ ର ରେ ତ ଶବିଙ୍କ 
ବରରର ଶବିତୁେୟ ସ୍ୱାମୀ ିଁ ପାଇବା ଠଚତି୍   | କନୁି୍ତ ବାସ୍ତବରର-- ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷେରର 
ନର ରେବ ିକା’ କା’ ରକ୍ଷେରର-- ଅନୟ ପ୍ରକାର ର ାଇଠରଠ | ରକୌଣସ ିଝଅି  ୁଏତ 
ଏପର ି ସ୍ୱାମୀ ପାଇୋ ରଯ ତା’ର ଜୀବନ ତକି୍ତ ର ାଇଠଠେିା | ରସରତରବରଳ 
ମଧୁଝରା ବବିା  ରାତରି ମଧୁର ସ୍ୱପନ ଅଚରିର ିଁ ମିରଳଇଯାଏ | ଅଶାନ୍ତରି ଅଗି୍ନରର 
ଦୁଇଜଣ ିଁ ଜଳରିପାଡ଼ ିଭସ୍ମ ର ବାକୁ ୋ ନ୍ତ ି| 
 

 ଏପର ି ୁଏ କା ିଁକ ି? କାରଣ, ରକରତ ଡ଼ୁଏି ମନ୍ତ୍ରପାଠ  ୁଏତ କରାର ାଇଛ,ି 
ପୂଜାର ଠପଚାରବ ିସାଧ୍ୟମରତ ଦଆିଯାଇଛ,ି ଅନୁ୍ାନର ଆଡ଼ମବରରର ବ ିତୁଟ ିନା ିଁ, 
କନୁି୍ତ ବ୍ରତ କ ରିେ ଯା’ ବୁଝାଏ ତା ା କରାର ାଇନା ିଁ | 
 
 ବ୍ରତ-ଶବ୍ଦଟ ିଆସଛି ି ବୃ-ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ବରଣ କରବିା | ଶବିବ୍ରତ କରବିା ମାରନ 
ଶବିତ୍ୱକୁ ବରଣ କରରିନବା, ଶବିଙୁ୍କ ଆପଣାର କରରିନବା | ଆଠ, ତା ା ବଷକର ରସଇ 
ର ାଟଏି ଦନି (ଶବିରାେ)ି ପାଇ  ନୁର  , ସାରା ଜୀବନର ପ୍ରତଟି ି ମ ୂୁତ୍ତକରର | ପୁଣି, 
ବ୍ରତ-ଶବ୍ଦର ଆଠ ଏକ ଠତ୍ ପତ୍ତ ି ର ୋ ବ୍ରଜ୍ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ଚାେିବା | ଶବିରୂପୀ 
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ସଦ୍  ରୁୁ ରଯପର ି ଚା ାନ୍ତ ି ରସପର ି ଚାେିବା, କ ବିା ଏବଂ କରବିା ଥିରେ ିଁ ବ୍ରତ 
ସାଥକକ  ୁଏ | ସଂକଳ୍ପ କରବିାକୁ  ୁଏ, ରସ ଯା’ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ି ତା’ ିଁ କରବି ି ଏବଂ 
ତାଙ୍କର ଯା ା ଅନଭିରପ୍ରତ ତା’ ରକୌଣସମିରତ ିଁ କରବି ିନା ିଁ | ଏ ା ନକର ିନଖାଇ-
ନପିଇ ଶବିଙ୍କ ମଥାରର  ଜାର ମାଠଆି ଜଳ ଢାଳରିେବ ିଶବି ଅଥକାତ୍   ମଙ୍ଗଳ-ୋଭ 
ରକୌଣସମିରତ ିଁ ର ବ ନା ିଁ | ଆଜକିାେି ଠକି ଭାବରର ତାତ୍ପଯକୟ ବୁଝ ି ପୂଜାବିି  
ଅନୁସରଣ କରାଯାଠନା ିଁ ରବାେି ଏଇସବୁ ପୂଜା-ଅନୁ୍ାନ ରକବଳ ସାମୟିକ 
ର ାଟାଏ ଠନମାଦନା ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛ ି ମାେ, ଜନଜୀବନରର ସ୍ଥାୟୀ କେୟାଣ କଛି ି ଆଣି 
ପାରୁନା ିଁ | 
 

 ଏ ାତ  ୋ ବ୍ରତ ସମବନ୍ଧରର କଥା | ତା’ପରର ରଦଖାଯାଠ ଠପବାସ ିଁ ବା 
ରକରତଦୂର ଠକି ଭାବରର  ୁଏ | ସାରାଦନି କଛି ି ନଖାଇ ର ବିାଟାକୁ ିଁ ଅରନରକ 
ଠପବାସ ରବାେି ମରନ କରନ୍ତ ି | କନୁି୍ତ ଠପବାସ ମାରନ ତା’ ନୁର   | ଆ ାର-ସଂଯମ 
ଦ୍ୱାରା ଶରୀର  ାଲ୍ କା ରର , କାମ ରବଶୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରବିାରର 
ସା ାଯୟ କରର | ଏ ସିବୁ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ ସଦି୍ଧ ର ାଇପାରର | ରସଥିରର ଠପବାସ କରବିା 
ନ ବ ି ର ାଇପାରର | ‘ଠପ’ ମାରନ ନକିଟରର, ଠପବାସ ମାରନ ନକିଟରର ବାସ 
କରବିା | ଏରବ ମ  ୁ ଯା ାଙ୍କ ପାଖରର ର ବିାକୁ ଚାର  , ରମାରତ ଅବଶୟ ିଁ ତାଙ୍କର 
ମନମତ ର ାଇ ର ବିାକୁ ର ବ | ତା’ ନର ରେ ମ  ୁତାଙ୍କର ଅସ୍ୱସି୍ତ ଠତ୍ ପାଦନ କରବି,ି 
ପ୍ରୀତ ର ରବ ନା ିଁ ରସ | ଠକି   ରସପର ିଶବିସାନ୍ନଧି୍ୟରର ର ବିାକୁ ର ରେବ ିମନଟାକୁ 
ଶବିମଖୁୀ କର ି ଏକାଗ୍ର କର ି ରଖିବାକୁ  ୁଏ | ସବୁ ସମୟରର ଭାବବିାକୁ  ୁଏ, ମ  ୁ
ଶବିଙ୍କ ଚରଣତରଳ ବସଅିଛ ି | ରତଣୁ, ରସ ରଯପର ିପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ିରସପର ିରମାରତ 
ଚାେିବାକୁ ର ବ, କ ବିାକୁ ର ବ, କରବିାକୁ ର ବ | ରତଣୁ, ରମାଟକଥା ର ୋ, 
ଶବିଭାବର ପରରିପାଷଣ ଯଦ୍ୱାରା  ୁଏ ରସପର ିଆ ାର, ବ ିାର, ଆଳାପ, ବୟବ ାର 
କର ିଚାେି ପାରରିେ ିଁ ଶବିଙ୍କ ଠପବାସ କରାର ବ | 
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 ନାରୀ ର ଠ ବା ପୁରୁଷ ର ଠ, ରଯଠ ମାରନ ିଁ ଏଇ ବ୍ରତ ‘ଠକି ଭାବରର କରନ୍ତ’ି 
ଅନ୍ତର ରସମାନଙ୍କର ର ାଇଠରଠ ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ମଙ୍ଗଳ-ବକିରିଣୀ | ରସମାନଙ୍କ 
ଜୀବନରର ୋଳସାର ଠଗ୍ରତା ସି୍ତମିତ ର ାଇ ଆରସ | ପ୍ରରତୟକ ିଁ ତା’ର 
ରବୈଶଷି୍ଟୟାନୁଯାୟୀ ର ାଇଠଠନ୍ତ ିମ ାରଯା ୀ, ମ ାରଦବଙ୍କର ର ାଟଏି ର ାଟଏି କ୍ଷଦୁ୍ର 
ସଂସ୍କରଣ | ଆଠ, ଏଇ ର ବା-- ଅନୁପାତକି ପ୍ରପି୍ତବ ି ଘରଟ ପ୍ରତପି୍ରରତୟକଙ୍କ 
ଜୀବନରର | କଥାରର ଅଛ-ି- 
   ରଯପର ିକର ରସପର ି ୁଏ, 
   ବିି  କା ାର ବାମ ନୁର   | 
 
 

**** 
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ଦୁର୍ଗା 
 
 ରଦବରଦବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଦୁ କାରଦବୀଙ୍କ ସମବନ୍ଧରର ଆରୋଚନା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ-
-ସନ୍ନଧି୍ୟାନରର ତୁଳନାମଳୂକ ଭାବରର ବ ୁବାର ର ାଇଛ ି | ତା’ର ପ୍ରଧାନ କାରଣ--
ବଙ୍ଗଳା ୧୩୫୫ ସାେଠାରୁ ପ୍ରତବିଷକ ବଜିୟା-ଠପେରକ୍ଷ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଆଶୀବକାଣୀ 
ରଦଠଥିରେ | ରସ  ିଆଶୀବକାଣୀ ୁଡ଼କିର ଭିତର-ରଦଇ ରସ ନାନାରକମରର ବୟକ୍ତ 
କରଛିନ୍ତ ିଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ର ସୟ, ଜ ତ୍ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ | 
 
 ବଜିୟା-ଦଶମୀ ପରର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତଥିିଠାରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠକୁରଙ୍କ ପାଦପୀଠ ତରଳ 
ଅନୁ୍ତି  ୁଏ ତାଙ୍କ ଜନମ-ମର ାତ୍ସବ | ରସ  ି ଠତ୍ସବରର ବଜିୟା-ଠପେରକ୍ଷ ପ୍ରଦତ୍ତ 
ଆଶୀବକାଣୀ ନୟିମିତ ପାଠ ର ାଇଆସଛୁ ି| ଦୁ କାପୂଜାର ପ୍ରାକ କାଳରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ 
ନକିଟରର ଆଶୀବକାଣୀ ପାଇ  ପ୍ରାଥକନା  ୁଏ | ପ୍ରବୀଣ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆସ ିବସନ୍ତ ି ରେଖା 
ଆରମ୍ଭ ର ବା ପୂବକରୁ | ଦୁଇ-ତରିନାଟ ିସଂସ୍କତୃ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିଧାନ ପାଖରର ଥାଏ 
| ରବାଧନ, ଦୁ କା, ଭ ବତୀ, ବଜିୟା ପ୍ରଭୃତ ି ଶବ୍ଦର ଅଥକ ପଚାରନ୍ତ ି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର | 
୍ାନତାପସ ଭକ୍ତ ଣ ରସସବୁ ଶବ୍ଦର ଆଭିଧାନକି ଅଥକ କ ନ୍ତ,ି ଆଠ  ଳ୍ପ ଆକାରରର 
ରସ  ି ସବୁ ଶବ୍ଦର ଠତ୍ ପତ୍ତ ି ସ ତି ଜଡ଼ତି ବବିଧି କା ାଣୀର ଅବତାରଣା କରନ୍ତ ି | 
ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବରିଶ୍ୱଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରର ଘନୀଭୂତ ର ାଇଠରଠ ମ ାଭାବ | ତା’ପରର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଆଶୀବକାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତ ି| 
 
 ଭକ୍ତ ଣ ଧାତୁ ତ ଅଥକ ଧର ିଶବ୍ଦର ଅଥକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତ ି | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ସବୁ 
ସମୟରର ରସ ପିର ିଅଥକ ିଁ ଚା  ାନ୍ତ ି| କାରଣ, ଧାତୁ ତ ଅଥକ ମଧ୍ୟରର ିଁ ନ ିତି ଥାଏ 
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ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଥମିକ ତାତ୍ ପଯକୟ | ଅଭିଧାନ ୁଡ଼କି ପ୍ରଧାନତୁଃ ଏଇ କାମରର ିଁ ବୟବ ାର 
ର ାଠଥିୋ | 
 
 ଥରର ଥରର ଆରୋଚନା ଆରମ୍ଭ ର ବାର କଛିକି୍ଷଣ ପରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙୁ୍କ 
ନୀରବ ଧ୍ୟାନ- ମ୍ଭୀର-ଭାବରର ବସ ି ର ୁଥିବାର ରଦଖାଯାଏ | ଅଥକାତ୍  , 
ରସରତରବରଳ ିଁ ମ ାମାୟା-ସଂପକୃ୍ତ ଭାବରାଶ ି ତାଙ୍କ ଚଦି୍ ଜ ତରର ତରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର 
କରବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କରଛି ି | ତା’ପରର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମଖୁରୁ ଅନ କଳ ରସ୍ରାତ ପର ି ନ ିକତ 
ର ବାକୁ ୋର  ଆଶୀବକାଣୀ-ତା’ର ମ ନୀୟ ଭାଷା, ଭାବ, ଛନ୍ଦ ଓ ଅନୁରଣନ ରନଇ | 
ରକରବ ରକରବବ ି ୁଏତ ଦୁଇ-ତନିଦିନି ଧର ିଦୁ କାପୂଜା-ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆରୋଚନା ଚାେିଛ ି| 
ତା’ପରର ଏକ ବରିଶଷ କ୍ଷଣରର  ଠାତ୍   ଝର ିଆରସ ଛରନ୍ଦାମୟ ବାଣୀର ପ୍ରବା  | 
ପ୍ରତଟି ିଆଶୀବକାଣୀ ିଁ ରଯପର ିପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ; ମ ାମାୟାଙ୍କର ମ ମିା ରସଥିରର 
ଠଚ୍ଛଳ ନନ୍ଦନାରର ପରବିୟକ୍ତ | 
 

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମା’-ଦୁ କାଙୁ୍କ ରକରବବ ିମାଟରି ପ୍ରତମିା  ସିାବରର ରଦଖିନା ାନ୍ତ ି| 
ରସ କ ନ୍ତ,ି ପ୍ରତମିାରର ଯା ାଙ୍କର ପୂଜା କରା ୁଏ, ରସ ପ୍ରତ ିଘରର ରଦ ଧାରୀ ମା’ | 
ତା’ ମାରନ, ନଜି ମା’ ଠପରର ଯା’ର ଭେପାଇବା ରଯରତ ଜୀବନ୍ତ, ତା’ ନକିଟରର 
ଦୁ କାପୂଜାର ସାଥକକତା ରସରତ ରବଶ ି | ନଜିର ମା’କୁ ଖସୁ ି ଓ ତୃପ୍ତ ନକର ି  ଜାର 
ଢାଳ-ରଢାେ ବଜାଇ ଦୁ କାପୂଜା କରରିେ ବ ିରକୌଣସ ିୁଳ  ୁଏନା | ଦୟାେ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ରତଣୁ କ ଛିନ୍ତ-ି- 
 “ଭ ବତୀପୂଜା କରର, ତା’ର ମାରନ-- 
    ନଜିର ମା’କୁ  ିଁ ଠପାସନା କରର |” 
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 ରସ ରକବଳ ପୂଜାରବଦୀରର ଦଶଭୂଜା ନୁ  ନ୍ତ,ି ଘରର ଘରର ଜୀବନ୍ତ ଦ୍ୱଭୁିଜା 
ଜନନୀ | ପ୍ରତଟି ିଘରର ମା’ ଜ ତର ମା’ଙ୍କର ିଁ ଏକ ରୂପ | 
 
 ମା-ଦୁ କା ‘ଦଶଭୁଜା’, ମାରନ ତାଙ୍କର ଦଶ  ାତ | ଅଥଚ ଘରର ମା’ ଯିଏ 
ତାଙ୍କର ତ ଦୁଇଟ ି ାତ | ତା’ର ରେ ଏଇ ଦଶ ାତର ତାତ୍ପଯକୟ କ’ଣ? ତା’ମାରନ, ରସ 
ଦୁଇ ାତରର ଦଶ ାତର କାମ କରନ୍ତ ି | ଯିଏ ଘରର ମା’, ରସ ଏକାଧାରରର ଘରର 
ବଧୂ ଓ   ୃଣିୀ | ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱସି୍ତ-ଶାନ୍ତ ି ଓ ଖାଦୟପାନୀୟ ଆଦରି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ 
 ାତରର ିଁ | ଯା’ର ରଯପର ି ଦରକାର, ରସ ତା’ର ରସପର ି ଆ ାର ବୟବସ୍ଥା 
କରଦିଅିନ୍ତ ି |  ୁରୁଜନମାନଙ୍କର ରସବାଯତ୍ନ କରନ୍ତ ି | େଘଜୁନ ଅଥକାତ୍   ପିୋଛୁଆଙ୍କର 
ଶକି୍ଷା, ୋଳନ-ପାଳନ ଓ ଭେମନ୍ଦ ଦ ିରର ନଜର ରଖନ୍ତ ି | ତା’ବୟତୀତ, ବା ାରର 
ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସରିେ ରସମାନଙ୍କର ସୁଖସବୁଧିା ରଦଖିବା ଓ 
ଯଥାବ ିତି ପରଚିଯକୟା କରବିା ବ ିତାଙୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ପରଡ଼ | ଏଇ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଜାୟ 
ରଖି ସଂସାରକୁ ଟକିଏି ସାଶ୍ରୟ କ ିଭାବରର କରାଯାଏ ତା’ର ବ ିରଚଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଥାଏ | 
ଏଇଭାରବ   ୃସ୍ଥଳୀର ସବୁ ଦ ିକୁ ସମାନଭାରବ େକ୍ଷୟ ରଖି ସବୁ କାମ ସୁନ୍ଦର ଓ 
ସୁ୍ ୁ  ଭାବରର କରଚିାେନ୍ତ ି ରଯଠ  ମା’, ଚଲ୍ ତ ିକଥାରର କୁ ାଯାଏ ତାଙ୍କ ସମବନ୍ଧରର, 
ସରତ ରଯପର ି ଦୁଇ  ାତରର ଦଶ ାତର କାମ କରରିଦଠଛନ୍ତ ି | ଏଇ ର ୋ 
ଦଶ ାତର ତାତ୍ ପଯକୟ | ରସଥିପାଇ  ପୂର୍ଣ୍କ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ମା’ଦୁ କାଙୁ୍କ ଆରମ 
ଦଶଭୁଜାରୂରପ ରଦଖିଥାଠ, ଯା’ ନା କ’ଣ ପ୍ରତଟି ିଘରର ପ୍ରତଟି ିମା’ଙ୍କର ିଁ ସ୍ୱରୂପ ବା 
ପ୍ରକୃତ ି| 
 

 ମା’ଙ୍କର ଦଶ  ାତରର େଶିୂଳ, ପାଶ, ପରଶୁ, ଧନୁବକାଣ ପ୍ରଭୃତ ିଦଶ ରକମର 
ଅସ୍ତ୍ର | ରତଣୁ ରସ ‘ଦଶପ୍ର ରଣ ଧାରଣିୀ’ | ଏ ଅସ୍ତ୍ର ୁଡ଼କି କ’ଣ ? ଏ ୁଡ଼କି ମାତୃ 
ଐଶ୍ୱଯକୟର ବଭିିନ୍ନ ଶକି୍ତ, ଯା’ଦ୍ୱାରା ମା’ ଅସତ୍   ବା ଅସରୁଶକି୍ତକୁ ପରାଭୂତ ଓ ପ୍ରତ ିତ 
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କରନ୍ତ;ି କର ି ସ୍ୱୀୟ ସନ୍ତାନ ଣଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତ ି | ତାଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ସମବନ୍ଧରର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ-ି- 
 “ଦୁ କତନିାଶନିୀ ର ାଇ 
 ଦଶପ୍ର ରଣ ଧାରଣ କର ି
 ସନ୍ତାନ-ସଂରକ୍ଷଣାରର ନରିୟାଜତିା ||” 
 
 ରକ୍ଷପଣାଥକକ ଅସ୍ -ଧାତୁରୁ ଅସ୍ତ୍ର-ଶବ୍ଦଟ ି ଠତ୍ପନ୍ନ | ରସଥିପାଇ  ଅସ୍ତ୍ର ମା’ଙ୍କର 
ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ ମାେ ନୁର   | ଏ ୁଡ଼କି ରସ ଅସରୁ-ଦଳନାରଥକ ରକ୍ଷପଣ ଅଥକାତ୍   ପ୍ରରୟା  
କରନ୍ତ ି | ତା’ର ମାରନ, ଅସରୁ ପ୍ରକୃତସିମ୍ପନ୍ନ ରୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶକି୍ତ ପ୍ରରୟା  କର ି
ମା’ ରସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଅକେୟାଣକାରୀ ଝ ୁ କ କୁ ରୁଦ୍ଧ ତଥା ବନିାୟିତ କରନ୍ତ ି| ରତଣୁ 
ରସ ‘ଅସରୁଦଳନୀ’ | 
 
 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସରୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରର ପ୍ରରୟା   ୁଏ | ଚଣ୍ଡ, ମଣୁ୍ଡ, ଶୁମ୍ଭ, 
ନଶିୁମ୍ଭ, ମ ଷିାସରୁ ପ୍ରଭୃତ ିଅସରୁ ଦଳଙୁ୍କ ଦମନ କରଛିନ୍ତ ିମା-ଦୁ କା | ଏଇ ଅସରୁ କଏି 
ବା ରକଠ ମାରନ ?  ୀତାର ରଷାଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରର ଭ ବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅସରୁ-
ପ୍ରକୃତସିମ୍ପନ୍ନ ଚରେିକୁ ଅତ ିସନୁ୍ଦରଭାରବ ବବୃିତ କରଛିନ୍ତ ି | ରସଠାରର ରସ କ ଛିନ୍ତ,ି 
ଅସରୁ-ପ୍ରକୃତସିମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ଥାଏ ଦମ୍ଭ, ଦପକ, ଅଭିମାନ, ରକ୍ରାଧ, ନି୍ ୁରତା ଏବଂ 
ଅ୍ାନତା | ରସମାନଙ୍କର ଶୁଚତିା, ଆଚାର ଏବଂ ସତୟନି୍ ା ନା ିଁ | ରସମାରନ 
ବତ୍ତକମାନର ସଖୁରଭା  ରନଇ ିଁ ବୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତ ି | ରସମାରନ ଅଥକସଞ୍ଚୟ କରଥିା’ନ୍ତ ି
ରକବଳ କାମନାର ଠପରଭା  ପାଇ  | ଅସରୁମାରନ ନଜିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବା 
ସଦି୍ଧପୁରୁଷ ରବାେି ମରନକରନ୍ତ ି| ରସମାରନ ନଜିକୁ ସବୁରବରଳ ବଳବାନ   ଏବଂ ସଖୁୀ 
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ଭାବନ୍ତ ି | ରସମାରନ ମରନକରନ୍ତ ିରସମାନଙ୍କ ସମାନ ଆଠ ରକ  ିନା ିଁ | ରସମାରନ 
ବଭି୍ରାନ୍ତଚତି୍ତ, ରମା ାଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଐଶୀପୁରୁଷ ବରିଦ୍ୱଷୀପରାୟଣ | 
 

 ଏଇପ୍ରକାର ଅସରୁ ସ୍ୱଭାବସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷମାନଙୁ୍କ ମା’ ନୟିନ୍ତ୍ରତି କରନ୍ତ,ି 
ରସମାନଙ୍କର ସତ୍ତାବରିରାଧୀ ଚଳନ ତକୁି ନରୁିଦ୍ଧ କରନ୍ତ ି| ରତଣୁ ରସ ‘ଅସତ୍ ଦଳନୀ’, 
‘ଅସରୁନାଶନିୀ’ | ରଯଠ ସବୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଶରଣା ତ  ୁଅନ୍ତ,ି ତାଙୁ୍କ ଭକି୍ତ କରନ୍ତ,ି 
ତାଙୁ୍କ ଭେପାଇ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ବ ି ଭେପାଇ ଶଖିନ୍ତ,ି ରସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଭରର 
ନୟିନ୍ତ୍ରତି  ୁଏ, ଅକେୟାଣ ସ୍ପଶକ କରପିାରରନା ରସମାନଙୁ୍କ | ଆଠ ରଯଠ ମାରନ 
ଅ ଙ୍କାରବଶତୁଃ ତାଙୁ୍କ ଅବ୍ା କରନ୍ତ,ି ଆତ୍ମସ୍ୱାଥକ-ପରପିୂରଣରର ମଗ୍ନ ର  ିପରରିବଶ 
ସମବନ୍ଧରର ରକୌଣସ ି ଚନି୍ତା କରନ୍ତ ି ନା ିଁ, ସବକଦା ନଜି ସଖୁରଭା  ରନଇ ବୟସ୍ତ, 
ରସମାରନ ବୃତ୍ତ ି ପାଶରର ଶଙୃ୍ଖଳତି ର ାଇପଡ଼ନ୍ତ ି | ଅବରଶଷରର ମ ାକାଳର 
ଅରମାଘ ବଧିାନରର ରସମାରନ ବଧି୍ୱସ୍ତ ଓ ନ ିତ  ୁଅନ୍ତ ି| 
 

 ମ ଷିାସରୁ ବଧ କରଥିିରେ ରବାେି ମା’ଙ୍କର ର ାଟଏି ନାମ “ମ ଷିମର୍ଦ୍ଦନିୀ” | 
ମ ଷିମର୍ଦ୍ଦନିୀମାରନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ନ୍ତ,ି ରସ “ଆତ୍ମମ୍ଭରଦିମ୍ଭ-ବଜିୟିନୀ” | ଅପରକୁ 
ବଞ୍ଚତି କର ି ନଜିର ସଖୁରଭା ର ଧନ୍ଦା ିଁ ଅସରୁର କାମ | ରସଥିପାଇ  ରସ 
ପାରପିାଶ୍ୱକିକୁ ତା’ର ରୋଭ ଓ  ଂିସାର ଶକିାର କର ି ଜର୍ଜ୍ଜକରତି କରରିତାରଳ | ମା’ 
ରସମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବକୁ ସଂଯତ ଓ ନରିସ୍ତ କରନ୍ତ ି | କର,ି ରସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅସରୁର 
ଠତ୍ ପୀଡ଼ନ ଓ ଅତୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତ ି | ଅଭୟ ଦାନ କରନ୍ତ ିଜୀବକୁଳକୁ | ରତଣୁ 
ରସ ‘ଅଭୟା’ | ରସ କ ନ୍ତ,ି ‘ଭୟ ନା ିଁ, ତୁରମସବୁ ବଞ୍ଚବିା ବେବିାର ନୀତ ିୁଡ଼କି ଧର ି
ଚାେ | ତା’ର ରେ ିଁ ତୁରମ୍ଭମାରନ ନଭିକୟ ର ାଇପାରବି |’ 
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 ମା’ଙ୍କର ଶରଣ ରନରେ ିଁ ମଣିଷ ଅଭୟ ର ାଇପାରର | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଦବିୟ ଘଟଣା  ପ କର ିଶୁଣାନ୍ତ ି | ଦରିନ ରାତରିର 
ରସ ସ୍ୱପନ ରଦଖିରେ ରଯ ର ାଟଏି ଝଅି ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଛି ି ଏବଂ ନାନାରକମ 
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କର ି ଓ କଥା କ  ି ତାଙୁ୍କ ଅସତ୍ ପଥରର ପ୍ରେୁବ୍ଧ କରବିାକୁ ଚା  ୁଛ ି | 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରସଇ ଝଅିଟକୁି ଚାେିଯିବାପାଇ  କ ରିେ, ମାେ ରସ ନରଛାଡ଼ବନ୍ଧା ର ାଇ 
ଆର ଇ ଆସବିାକୁ ଚା  ୁଛ ି | ରସରତରବରଳ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ସ୍ୱୀୟ ଜନନୀ ରଦବୀଙୁ୍କ 
ସ୍ମରଣ କର ିମା’, ମା’ ରବାେି ଆକୁଳ ସ୍ୱରରର ଡାକ ିଠଠରିେ | ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ମାତା 
ମରନାରମା ନିୀ ରଦବୀ ରସଠାରର ଆବଭୁିତା ର ରେ | ତାଙୁ୍କ ରଦଖି ରସଇ ଝଅିଟ ି
ପଳାଇ ୋ | 
 

 କା ାଣୀଟ ି କ  ି ରସ କ’ଣ ଶଖିାଇରେ ? ମା’ ଠପରର ଟାଣ ର ରିେ 
ତଥାକଥିତ କାମନା ବାସନାର ପ୍ରରୋଭନରର ପଡ଼ ିଅଣନୁିଃଶ୍ୱାସୀ ର ବାକୁ ପରଡ଼ନା | 
ଚରମ ପରୀକ୍ଷାରର ପଡ଼ରିେ ବ ି ସନ୍ତାନ ଯଦ ି ରସରତରବରଳ ମା’ଙ୍କର ରସ୍ନ ମଧୁର 
ବରାଭୟ ମଖୁଟକୁି ସ୍ମରଣରର ରଖିପାରର ତା’ର ରେ  ୁଏତ ରସ ଚରମ ପରୀକ୍ଷାର 
ଆରଶାଭନୀୟ ଆକଷକଣକୁ ମ ୂୁତ୍ତକକ ମଧ୍ୟରର ଦୂରରଇ ରଦଇପାରର | ମା’ 
ରସରତରବରଳ ସନ୍ତାନ ନକିଟରର ର ାଇଠଠନ୍ତ ି ଅସତ୍ ର ବରୁିଦ୍ଧରର ଦୁ କସ୍ୱରୂପ | 
ରସଥିପାଇ  ରସ ‘ଦୁ କା’ ନାମରର ଅଭି ତି | ଥରର ବଜିୟା-ଠପେରକ୍ଷ ପ୍ରଦତ୍ତ 
ବାଣୀରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ,ି-- 
  “ଏଇ ମା’ ରମାର 
 ଏପର ିଐଶ୍ୱଯକୟଶାଳନିୀ 
   ଦଶପ୍ର ରଣୀ 
 ଯା ାଙ୍କଠାରର ଅଚୁୟତ ଆନତ ିିଁ ରମାର ଦୁ କ-- 
   ରସଇ ଆନତରି ମଧ୍ୟ ରଦଇ  
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  ରଯରତରବରଳ ମା’ର ଚରଣରର ଆନତ  ୁଏ  
    ସ୍ୱତୁଃସମିବତରର 
    ସକି୍ରୟତାରର-- 
ରସରତରବରଳ ିଁ ମା’ ରମାର ଦୁ କତନିାଶନିୀ ଦୁ କା” 
 
 ସଷୃ୍ଟିର ରଶ୍ର୍ ଜୀବ ମଣିଷ | ଏଇ ମଣିଷ ମନରର ପଶଭୁାବ ବ ି ଅଛ,ି 
ରଦବଭାବ ବ ି ଅଛ ି | ଇଶ୍ୱରପ୍ରଦତ୍ତ ଶକି୍ତ ଓ ରଯା ୟତା ମଣିଷ ରଯରତରବରଳ 
ରୋକକେୟାଣାଥକରର ବୟବ ାର କରର, ରସରତରବରଳ ରସ ର ାଇଠରଠ ଦବିୟ 
ଚରେିର ଅିକାରୀ, ରଦବତା | ଆଠ ରସ ୁଡ଼କୁି ରଯରତରବରଳ ଅସତ୍   ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର 
ବୟବ ାର କରର, ରସରତରବରଳ ରସ ର ାଇଠରଠ ପଶ ୁ | ସମାଜରର-ସଂସାରରର 
ଯାଦ ି ପଶୁଭାବ ପ୍ରାଧାନୟ ପାଏ, ରତରବ ସମାଜ ଅଚଳ ର ାଇଯିବ, ମନୁଷୟତ୍ୱ 
ସବଂରଶ ନାଶ ଯିବ | ଅତଏବ କରଣୀୟ କ’ଣ ? ରସଇ ଆଦଶକ ମତୂ୍ତକ ର ାଇଠଠଛି ି
ଦୁ କା-ପ୍ରତମିାରର | ମା’ ସଂି ବା ନିୀ | ମ ାପରାକ୍ରମୀ ପଶୁରାଜର ପୃ୍  ଠପରର 
ତାଙ୍କର ଚରଣ ନୟସ୍ତ | ତା’ ଅଥକ ପଶୁଭାବ ଠପରର ମାତୃଭାବର ପ୍ରତି୍ ା | ନାରୀ-
ଜୀବନର ବ ିଆଦଶକ ଏ ା | ମଣିଷର ଯଦ ିତା’ର ମା’ ଠପରର ଅ ାଧ ଟାଣ ରର , 
ରତରବ ରସ ସବୁ ଅଶଷି୍ଟତା, ସବୁ ଅନାଚାର, ସବୁ ଅକେୟାଣକୁ ପରାଭୂତ କର ି
ଚାେିପାରର | ତଥାକଥିତ  ୀନ ପାଶବକି ପ୍ରବୃତ୍ତରି ଶକିାର ତା’କୁ ରକରବବ ିର ବାକୁ 
 ୁଏନା | ପୁଣି, ମା’କୁ ଖଶୁୀ କରବିାର ପ୍ରବଣତାରର ଜୀବନର ରକୌଣସ ି ବାଧା ିଁ 
ତା’ନକିଟରର ବଡ଼ ର ାଇ ଠରଠନା | ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭକି୍ତ କ’ଣ; ରସ ସମବନ୍ଧରର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କ ଛିନ୍ତ-ି- 
  “ଅଶଷି୍ଟ ଯା’ 
  ତା’କୁ ଦୂର କର ିରଦରବ, 
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  ଶଷି୍ଟ ଯା’ 
  ତା’କୁ ସଂ ତ ଓ ସୁ୍ ୁ  କର ି
   ଅସତ୍ କୁ ରମାଚନ କର ିରତାଳରିବ |” 
 
 ଦୁ କାପୂଜା ଶରତକାଳରର  ୁଏ ରବାେି ମା-ଦୁ କାଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ “ଶରଦା” 
| ଥରର ବାଣୀପ୍ରଦାନ ପୂବକରୁ ଶାରଦା କଥାର ଅଥକ ଜାଣିବାକୁ ଚା ିଁରେ | କୁ ା ୋ, 
ଶରତ କାଳରର ପୂଜା  ୁଏ ରବାେି ରସ ଶାରଦା | କନୁି୍ତ କାରଣପୁରୁଷ ଯିଏ, ସଏି 
ରକବଳ ଶବ୍ଦାଥକ ଶୁଣି ତୃପ୍ତ ନୁ  ନ୍ତ ି| ସଏି ବଷିୟର ମଳୂ କାରଣକୁ ଧର ିଶଖିାନ୍ତ ି| ରତଣୁ 
ପୁଣି ପଚାରରିେ, ‘ରକଠ  ଧାତୁରୁ ର ାଇଛ’ି ? ଅଭିଧାନ ରଦଖି କୁ ା ୋ; ଶାରଦା ବା 
ଶରତ୍   ଆସଛି ିଶ-ୃଧାତୁରୁ, ଅଥକ ବଧ ଓ  ଂିସା | ଶୁଣି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ର ରେ | 
କ୍ଷୀଣ  ସ ି କ ରିେ, ‘ରସଇ ତ ଠକି   ର ାଇଛ ି | ରସ ଅସତ୍ ନରିରାଧୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡା | 
 ଂିସାତ୍ମକ ଯା’କଛିକୁି ନ ିତ କର ି ରସ ରକ୍ଷାକୁ ସମଦୃ୍ଧ କରରିତାଳନ୍ତ ି |” ଦୁ କାଙ୍କର 
ଧ୍ୟାନମନ୍ତ୍ରରର ବ ି ଆରମ ଅଷ୍ଟଶକି୍ତ କଥା ପାଠ-- ଠଗ୍ରଚଣ୍ଡା, ପ୍ରଚଣ୍ଡା, ଚରଣ୍ଡାଗ୍ରା, 
ଚଣ୍ଡନାୟିକା, ଚଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡବତୀ, ଚଣ୍ଡରୂପା, ଅତଚିଣି୍ଡକା | ଏଇସବୁ ୁଡ଼କି ିଁ ର ୋ 
ଅସତ୍   ବରୁିଦ୍ଧରର ମ ାପରାକ୍ରମୀ ଶକି୍ତ | ମା’ଙ୍କର ‘ଶାରଦା’ ନାମର ସାଥକକତା 
ଏଇଠାରର ିଁ | 
 
 ଅସତ୍ ର ବରୁିଦ୍ଧରର ମା’ ରଯପର ି ପ୍ରଚଣ୍ଡା, ନଜି ସନ୍ତାନ ନକିଟରର ରସ ବ ି
ରସପର ି‘ଆନନ୍ଦମୟୀ’ | ମା’କୁ ରଦଖିରେ ଶଶିୁ ଆନନ୍ଦରର ଡ ମ  ର ାଇଠରଠ | ମା’ 
ଯଦ ିମାରନ୍ତ ିତା’ର ରେ ଶଶିୁ କାନ୍ଦ ିପୁଣି ରସଇ ମା’ ପାଖକୁ ଯାଏ | ରସ ଜାରଣ ରଯ 
ତା’ର ସବୁ ଜ୍ୱାଳାର ଠପଶମ ରସଇଠାରର ିଁ ର ବ | ମାତୃଭାବ, ମାତୃରସ୍ନ  ପ୍ରତଟି ି
ଜୀବକୁ ିଁ ନନ୍ଦତି କରରିତାରଳ | 
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 ରସ ଶବିଙ୍କର ଘରଣୀ, ‘ଶବିାନୀ’ ଅଥକାତ୍   ମଙ୍ଗଳବଧିାୟିନୀ | ମା’ ସନ୍ତାନର 
ମଙ୍ଗଳ ସବକଦା ିଁ କାମନା କରନ୍ତ ି | ରଯଠ  ସନ୍ତାନଟ ି ଅବାଧ୍ୟ, ମା’ କଥା ଶୁରଣନା, 
ତା’ପାଇ  ବ ିମା’ର ଚନି୍ତା ଥାଏ | ରସ କା ାକୁ ଦୂରରଇ ରଦଇପାରନ୍ତ ିନା ିଁ | ସମସ୍ତଙ୍କର 
ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତ ି| ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରକାଳରର ଧର ିରଖିବାକୁ ଚା ାନ୍ତ ି| ରତଣୁ, ତାଙୁ୍କ କୁ ାଯାଏ 
‘ଜ ଦ୍ଧାେୀ’ | 
 

 ଜ ଦ୍ଧାେୀ-ଅଭିଧାର କାରଣ ବୟାଖୟା କରବିାକୁ ଯାଇ ପରମଦୟାେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ “ରସ ବକି୍ଷବୁ୍ଧତା ଓ ବଚି୍ଛନି୍ନତାକୁ ସସୁଂଶି୍ଳଷ୍ଟ କର ିରତାଳନ୍ତ”ି | ପୁଣି 
କ ଛିନ୍ତ-ି-  
  “ମା ସମସ୍ତଙ୍କର  ିଁ ମା, 
  କା ାକୁ ଛାଡ଼ ିନୁର  , 
  କା ାକୁ ବାଦ୍   ରଦଇ ନୁର  , 
  କା ାକୁ ପରତିୟା  କର ିନୁର   |” 
 
 ଏଇ ର ୋ ମା’ଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ-ପ୍ରକୃତ ି| ରତଣୁ ରସ ଜୀବଜ ତର ଏକତ୍ୱବଧିାନର 
ଏକ ବରିଶଷ ପ୍ରରୟାଜନ | ସବୁ ସନ୍ତାନ ମା’ଙ୍କର ପ୍ରାଣଧନ | ଯଦ ିରସଇ ସନ୍ତାନ ଣ 
ମା’ଙ୍କର ତୃପି୍ତ ଓ ସ୍ୱସି୍ତ ବଧିାନ କରବିାକୁ ଆଗ୍ର ାନିବତ  ୁଅନ୍ତ,ି ତାଙୁ୍କ ରସବା କର,ି ରତରବ 
ରସଇ ସନ୍ତାନ ଣ ବ ି ପୁଣି ପାରସ୍ପାରକି ସମ୍ପ୍ରୀତ ି ରନଇ ମିଳମିିଶ ି ର ପିାରନ୍ତ ି | 
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବରିକ୍ଷାଭ ବା ବରିଚ୍ଛଦ ମଣୁ୍ଡ ରଟକ ିପାରରନା | 
 
 ମା’ଙୁ୍କ ଭେପାଇରେ ତାଙ୍କର ରସ୍ନ ଭାଜନ ରଯଠ ମାରନ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଆପଣାଛାଏ  ବ ିଭେପାଇବା ସଷିୃ୍ଟ  ୁଏ | ମା’ଙ୍କ ପି୍ରୟପାେଙୁ୍କ ଭେପାଇରେ ମା’ ଖସୁୀ 
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ର ରବ, ଏଇ ରଚତନା ିଁ ମଣିଷକୁ ତା’ର ପରରିବଶ ସମବନ୍ଧରର ସଜା  ଓ ସାଡ଼ାପ୍ରବଣ 
କରରିତାରଳ | 
 

 ରତଣୁ, ଦୁ କାପୂଜା ରକବଳମାେ ପୁଷ୍ପବେିବପେ ଏବଂ ଢାକରୋେର ପୂଜା ନୁର   | 
ବରଂ ଏ ପୂଜା ମାନବତାର ଏକ ବରିାଟ ମିଳନ-ଠତ୍ସବ | ମାତୃ-ଆରାଧନାରର ରତ 
ରଯଠ ମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ କର ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ-ି- 
  “ସବୁ ଜାଣ ତୁରମ,  
  ଆଠ ସବୁ ତୁମର ିଁ ତୁମଠାରର |” 
 
 ଏପର ି ଭାବ ର ରିେ ିଁ ପୂଜାର ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ ସଦି୍ଧ  ୁଏ | ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରନଇ 
ଠଦ୍ ବଦ୍ଧକନାର ପଥରର ଆର ଇ ଚାେିବା | ପ୍ରତମିାକୁ ପୁତୁ୍ତଳା ମରନକର ିପୂଜା କରେ 
ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ ସଦି୍ଧ  ୁଏନା | ପୂଜାର ଅନୁ୍ାତମାନଙୁ୍କ ସରଚତନ କର ିରଦଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
କ ରିେ-- 
  “ମା ଆସରିେ, 
  ପିତୁ୍ତଳା ପର ିତାଙୁ୍କ ପଜୂା କରେ  
  ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି୍ ା ର ୋ ନା ିଁ,  
  ରସ ପୂଜା କ’ଣ ସମବଦ୍ଧକନା ରନଇ ଆସ ି 
    ପାରର ?” 
 
 ରଦବତାଙୁ୍କ ମାଟ ିବା ପଥରର ପିତୁ୍ତଳା ଭାବରିେ ଅନ୍ତରଟା ବ ିରସଇରକମ ମାଟ ି
ବା ପଥର ର ାଇଠରଠ | ରଦବତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ-ଅପସନ୍ଦ, ସୁଖ-ଦୁୁଃଖ ସମବନ୍ଧରର 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକୌଣସ ି ରବାଧ ଜାର ନା | ରତଣୁ, ତାଙ୍କର ରଦବଭାବ ଅନୁଧାବନ 
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କରବିାର ରକୌଣସ ିଝ ୁ କ ବ ିଆରସନା, ସମବଦ୍ଧକନାବ ିସ୍ତବ୍ଧ ର ାଇଯାଏ | ରସ ପୂଜା  ୁଏ 
ଖିଆେର ପୂଜା-ରକରତ ୁଡ଼ଏି ପ୍ରାଣ ୀନ ଅନୁ୍ାନ ଓ ଆଙି୍ଗକର ସମଷି୍ଟମାେ | 
 
 ପୂଜା ସମୟରର ପ୍ରତ ିମା’ଙୁ୍କ ଚକ୍ଷଦୁାନ ଓ ପ୍ରାଣପ୍ରତି୍ ା କରାଯାଏ | ତା’ର ମନ୍ତ୍ରବ ି
ଅଛ ି | ରସଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠକର ିକରଣୀୟ ଅନୁ୍ାନ କରରିେ ିଁ ରଦବତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ 
 ୁଏ ଓ ପ୍ରତମିା ପ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତ ି| କନୁି୍ତ, ପ୍ରକୃତରର ଆରମ କ’ଣ ଏଇ ବୟାପାରଟକୁି ସତୟ 
ରବାଧ କରୁ ? ଯଦ ିକରୁ ତା’ର ରେ ରସଇ ପ୍ରତମିା ସାମ ନାରର ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ 
କପିର ି କରୁ, ପୟାଶନ -ଠରଦ୍ରକୀ ରରକଡ଼କ ବଜାଠ କପିର ି ବା ଅବାନ୍ତର କଥା କ ୁ 
କପିର ି? ରକୌଣସ ିଜୀବତି  ୁରୁଜନ ବା ମା-ମାଠସୀଙ୍କ ସାମ ନାରର ଅଶ୍ଳୀଳ ବୟବ ାର 
ବା ଯା’ ତା’ କଥା ଅବାନ୍ତର କ ଥିାଠ କ ି ? ତା ାତ କରୁନା | କା ିଁକ ି ? କାରଣ, 
ଆରମ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ରସ ସାମ ନାରର ଅଛନ୍ତ ି | ରମା ଆଡ଼କୁ ଚା ିଁଛନ୍ତ ି | ଠକି   ରସପର ି
ରଦବତାଙୁ୍କବ ିଯଦ ିଆରମ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ମରନ କରନୁ୍ତ ତା’ର ରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରର କଥା,-
କମକ ଏବଂ ବୟବ ାରରର ଅବଶୟ ିଁ ସଂଯତ  ୁଅନୁ୍ତ | ରସଥିପାଇ  ରସ  ିଚକ୍ଷଦୁାନ ବା 
ପ୍ରାଣପ୍ରତି୍ ାର କାମ ର ାଟଏି ଅନୁ୍ାନମାେରର ପଯକୟବସତି ର ାଇଛ ି | ପ୍ରକୃତ 
ଚକ୍ଷଦୁାନ ବା ପ୍ରାଣପ୍ରତି୍ ା ିଁ ର ାଇନା ିଁ | 
 

 ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷଦୁାନ ର ଠଛ ିନଜିର ଚକ୍ଷକୁୁ ତାଙୁ୍କ ଚକ୍ଷକୁୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରବିା | ରମା 
ଚକ୍ଷ ୁରଯପର ିତାଙ୍କର ିଚକ୍ଷ ୁର ାଇଠରଠ ରସଇଭାବରର ଚାେିବା | ରସ ବୟକି୍ତ, ବଷିୟ 
ଓ ବୟାପାରକୁ ରଯପର ିଭାବରର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ,ି ମ  ୁରଯପର ିରସଇଭାରବ ରଦଖିବାରର 
ଅଭୟସ୍ତ  ୁଏ | ଆଠ ପ୍ରାଣପ୍ରତି୍ ା ର ୋ ରଦବତାଙୁ୍କ ପୂଜାକର ପ୍ରାଣରର ପ୍ରତି୍ ତି 
କରବିା | ରଦବତାଙ୍କର ଦବିୟ  ୁଣରାଜ ି ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର-ରଦଇ ନଜି ନଜି 
ଚରେିରର ୁୁଟାଇବା | ଏଇପର ିର ରେ ଚକ୍ଷଦୁାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣପ୍ରତି୍ ା ସାଥକକ  ୁଏ | 
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 ୁରୁପୁରୁରଷାତ୍ତମ ରଯରତରବରଳ ିଁ ଆବଭିକୂ ତ  ୁଅନ୍ତ,ି ରସ ରଦବତାଙୁ୍କ ଏଇଭାରବ 
ଜୀବନରର ଜୀବନ୍ତ କର ିରତାଳବିାକୁ ଶଖିାନ୍ତ ି| 
 
 ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣରଦବଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅପୂବକ ଘଟଣା, ନମିନରର 
ଅବତାରଣା କରା ୋ | ରାଣୀ ରାସମଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି୍ ତି ବଗି୍ର ର ର ାଡ଼ ରଯରତରବରଳ 
ଭାଙି୍ଗ ୋ, ଶାସ୍ତ୍ର୍ ବଧିାନଦାତା ଣ କ ରିେ, ଭଗ୍ନମତୂ୍ତରି ପୂଜା  ୁଏନା, ଏ ମତୂ୍ତକୁି 
ବସିର୍ଜ୍ଜକନ ରଦଇ ନୂତନ ମତୂ୍ତ ି ପ୍ରତି୍ ା କର ି ପୂଜା କରବିାକୁ ର ବ | କନୁି୍ତ ଏ ବଧିାନ 
ରାଣୀ ରାସମଣୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ର ଠନଥାଏ | ବ ୁଦନିରୁ ପ୍ରତି୍ ତି ବଗି୍ର କୁ 
 ଙ୍ଗାଜଳରର ପକାଇରଦବାକୁ ତାଙୁ୍କ କଷ୍ଟ ର ଠଥାଏ | ରାସମଣୀ ରଶଷରର ମନ୍ଦରିର 
ପୁରରା ତି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣରଦବଙ୍କ ନକିଟରର ପ ଞ୍ଚରିେ | ରାସମଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣର 
ବୟାକୁଳତା ରଦଖି ଠାକୁର ଏକ ଅଚନି୍ତୟନୀୟ ବଧିାନ ରଦରେ | ପ୍ରତି୍ ତି ବଗି୍ର କୁ 
ପିତୁ୍ତଳା ଭାବବିା ବରୁିଦ୍ଧରର ଧମକଯୁଦ୍ଧ ରଘାଷଣା କର ି ରସ ରାଣୀମା’ଙୁ୍କ କ ରିେ, 
“ରତାର ଜ୍ୱାଇ ର ଯଦ ିର ାଡ଼ ଭାଙି୍ଗଯାଏ ତା’ର ରେ ତୁ କ’ଣ ତାଙୁ୍କ  ଙ୍ଗାରର ପକାଇ 
ରଦଇ ର ାଟଏି ନୂତନ ଜ୍ୱାଇ  ଘରକୁ ଆଣିବୁ ?” କ ି ଚମତ୍ କାର ବଧିାନ ! ରଦବତା 
ରଯପର ିଘରର ପୁଅ | ତା’ପରର ପୁଣି କ ରିେ, “ମତୂ୍ତଟିକୁି ରମାରତ ରଦ | ମ  ୁରସଇ 
ଭଙ୍ଗା ର ାଡ଼କୁ ଏପରଭିାବରର ରଯାଡ଼ରିଦବ ିରଯ ତା’ର ରଟର   ରକ  ିପାଇରବ ନା ିଁ | 
ରଦବତା ସମ୍ପକକରର ଏପ୍ରକାର ଭାବନା ଯା ାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନକିଟରର ିଁ ତ ମଣୃମୟ ମତୂ୍ତ ି
ଚନିମୟ ର ାଇ ଠଠନ୍ତ ି| ପୂଜା ବ ିଅଥକ ସମନିବତ ି ୁଏ ରସଠାରର | 
 
 ଅରନକ କ ନ୍ତ,ି ବୃ ତ୍ତର କାମ କରବିାକୁ ର ରେ କ୍ଷଦୁ୍ର ଘର-ସଂସାର ଦ ିରର 
ଅିକ ନଜର ରଦରେ ଚଳବି ନା ିଁ | ଏଇ କଥା କ  ିରସମାରନ ସ୍ୱୀୟ  ଭକଧାରଣିୀ 
ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଯା ା କତ୍ତକବୟ ତା’ କରନ୍ତ ି ନା ିଁ | ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକ  ି ରକ  ି
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କ ନ୍ତ-ି- ରଦଶମାତୃକାର ରସବା କରବିାକୁ ର ରେ ନଜି ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଟକିଏି କମ   
ନଜର ରଦବାକୁ  ୁଏ | କନୁି୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଭା ବତ ବଧିାନ ଏଇ ରଯ, ନଜିର ମା’କୁ ଯିଏ 
ଭେ ପାଇପାରରନା, ନଜିର ମା’ର ଦୁୁଃଖରମାଚନରର ଯିଏ ଠର୍ଦ୍ଦୀପିତ ନର ାଇ 
ରଦଶରସବା କରବିାକୁ  ରେ ରସଠାରର ସ୍ୱଭାବତୁଃ ିଁ ଜା ିଠରଠ ରୋଭ, ସ୍ୱାଥକପରତା, 
 ଂିସାଶ୍ରୟୀ ମରନାଭାବ, ଅପରକୁ ବଞ୍ଚତି କର ିନରିଜ ବଡ଼ ର ବାର ପ୍ରବଣତା, ଇତୟାଦ ି
| କାରଣ, ମା’ଙ୍କ ରସ୍ନ , ଆଦର, ମମତା, କଷ୍ଟସ ଷୁି୍ଣତା, ନୁିଃସ୍ୱାଥକ ରପ୍ରମ, ସ ୟଶକି୍ତ, 
ଏଇସବୁ ସଦ୍  ଣୁର ପରଚିୟ ତ ରସ ରକରବବ ି ପାଇନା ିଁ | ତା’ ନଜି ଜୀବନରର 
ଏସବୁର ଅନୁଶୀଳନବ ିନା ିଁ | ରସଇସବୁ  ୁଣ ୁଡ଼କି ିଁ ତ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରରିତାରଳ 
| ଆଠ, ସଦ୍  ୁଣର ରଯଠ ଠାରର ଅଭାବ, ଅସଦ୍  ୁଣର ପ୍ରାଦୁଭକାବ ରସଠାରର 
ଅବଶୟ ିଁ ର ବ | 
 

 ଦୁନଆିର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ ସବୁକଛିକୁି ରନଇ ିଁ ମା’ ଅମର ମ ାମାୟା | 
ବଶି୍ୱପ୍ରସବନିୀ ରବାେି ରସ ଜନ ଣମନରର ପୂଜତିା | ଦୁନଆିର ସବୁକଛି ି ମଧ୍ୟରର ିଁ 
ରସ ପରବିୟାପ୍ତା | ରତଣୁ ତାଙ୍କ ସୁ୍ତତ ି ମଧ୍ୟରର ତାଙୁ୍କ ରଦଖାଯାଏ କ୍ଷମାରୂରପ, 
ନଦି୍ରାରୂରପ, ତୃଷ୍ଣାରୂରପ, ଶକି୍ତରୂରପ, କ୍ଷଧୁାରୂରପ, େର୍ଜ୍ଜାରୂରପ, ଶାନ୍ତରୂିରପ, 
ଶ୍ରଦ୍ଧାରୂପରର ଇତୟାଦ ି | ଆଠ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ “ନମସ୍ତରସୈ ସମସ୍ତରସୈ 
ନମସ୍ତରସୈ ନରମା ନରମାୁଃ” କ  ି| 
 
 ପରମା ପ୍ରକୃତ ିରସ | ରତଣୁ, ରସ ସବୁ କଛି ିର ାଇ ଅଛନ୍ତ ି| ପ୍ରକୃଷ୍ଟଭାବରର ଯା’ 
କରାଯାଇଛ ିତା’ ିଁ ପ୍ରକୃତ ି | ଯା’ କଛି ିସଷୃ୍ଟ ବଷିୟ ବା ପଦାଥକ ସବୁ ିଁ ରସ | ତାଙ୍କର 
ପ୍ରକାଶ ବଭିିନ୍ନ  ୁଣରୂପରର, ଜାତରୂିପରର, ରଚତନ-ଅରଚତନ ସବୁକଛିରିର | ଏପର ି
କଛି ିନା ିଁ ରଯଠ ଥିରର କ ିରସ ନା ାନ୍ତ ି| ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ମାରନ ଦୁନଆିର ସବୁକଛି ିସ ତି 
ର ାଟାଏ ସାଥକକ ସଙ୍ଗତ ିସଷୃ୍ଟି କରବିା | ଠକି   ରଯପର,ି ମା’ଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇ  ରଯଠ  ଜଳ 
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ବୟବ ାର କରାଯାଏ ରସଥିରର ସବୁସ୍ଥାନର ଜଳ ଅଛ-ି- ଯଥା, ଠରଷ୍ଣାଦକ,  ଙ୍ଗାଜଳ, 
ରରତ୍ନାଦଳ, ସ ୁନ୍ଧଜିଳ, ପୁଷ୍କରଣିୀ ଜଳ, ଶଶିରିରାଦକ, ସରବୌଷି ଜଳ, ସମଦୁ୍ରଜଳ, 
ଶଙ୍ଖଜଳ ଇତୟାଦ ି| ତା’ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚ ବୟ ଓ ପଞ୍ଚାମତୃବ ିୋର  | ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ରଯ 
ମା’ଙ୍କ ରସବାରର ରକୌଣସ ି କଛି ି ବାଦ୍   ପରଡ଼ନା | ପ୍ରକୃତରିର ଯା’କଛି ି ଅଛ ି ସବୁର ିଁ 
ପ୍ରରୟାଜନ ଅଛ ିଏଇ ମ ାପୂଜାରର | ଦୁ କାପୂଜାର ବରିଶଷତ୍ୱ ିଁ ଏଇଠାରର | 
 
 ଏଇ ପୂଜା  ୁଏ ଶରତ ଋତୁରର | ଶରତ ପରର ର ମନ୍ତର ସମୟ, ଶସୟର 
ଠଦ୍ ଭବ ରବଳ | ତା’ର ଆ ମନୀ ରଘାଷତି  ୁଏ ଏଇ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରର | ରତଣୁ, 
ନବପେକିା ମଧ୍ୟରର ନ’ଟ ି ଶସୟର ସନ୍ଧାନ ମିରଳ-- କଦଳୀ, କଚୁ (କନ୍ଦ),  େଦୀ, 
ଜୟନ୍ତୀ (ଏକରକମର  ଛ), ରବେ, ଡାଳମିବ, ଅରଶାକ, ମାଣସାରୁ ଓ ଧାନ | 
େକ୍ଷଣୀୟ ରଯ ସବୁ ୁଡ଼କି ିଁ ଜୀବନୀୟ ଶସୟ | ଶରୀରରର ସସୁ୍ଥତା ବଧିାନରର 
ଏ ୁଡ଼କିର ପ୍ରରୟାଜନୀୟତା ଅସୀମ | ରତଣୁ, ମା’ଙ୍କ ମତୂ୍ତ ିପାଖରର ିଁ ନବପେକିାର 
ସ୍ଥାନ | 

 
 ମା-ଦୁ କା ଅରନକ ନାମରର ପରଚିତିା | ତାଙ୍କର ର ାଟଏି ର ାଟଏି 
 ୁଣରବୈଶଷି୍ଟୟରର ର ାଟଏି, ର ାଟଏି ନାମ ଯଥା-- ନାରାୟଣୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, 
ର ୈମବତୀ, ଇଶ୍ୱରୀ, ରବୈଷ୍ଣବୀ, ମାର ଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୃତ ି | ତାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହ୍ୀଂ | ହ୍ୀଂ 
ମାରନ େର୍ଜ୍ଜା | ଚଳତ ି କଥାରର କୁ ାଯାଏ, େର୍ଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ | ରସଥିପାଇ , 
ବୀଜମନ୍ତ୍ର ର ାଇଛ ିହ୍ୀଂ | ରଦବୀମାନଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରରର ହ୍ୀଂ, ଶ୍ରୀଂ ଜାତୀୟ ବୀଜମନ୍ତ୍ର 
ରଦଖିବାକୁ ମିରଳ | କାରଣ ହ୍ୀଂ (େର୍ଜ୍ଜା), ଶ୍ରୀଂ (ରସୌନ୍ଦଯକୟ) ଇତୟାଦ ି  ୁଣ ୁଡ଼କି 
ନାରୀ-ଚରେିରର ଅଳଙ୍କାରସ୍ୱରୂପ | 
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 ରସ ଭ ବତୀ ଦୁ କା | ଭ  ମାରନ ଐଶ୍ୱଯକୟ | ରତଣୁ ଭ ବତୀ ମାରନ 
ଐଶ୍ୱଯକୟଶାଳଣିୀ | ଐଶ୍ୱଯକୟ, ବୀଯକୟ, ଯଶ, ଶ୍ରୀ, ୍ାନ, ରବୈରା ୟ, ଏଇ ଛ’ଟ ିଐଶ୍ୱଯକୟର 
ନାମ ‘ଭ ’ | ଏଇ ଛ’ଟ ି ିଁ ମା-ଦୁ କାଙ୍କ ଭିତରର ପୂର୍ଣ୍କ ମ ମିାରର ବରିାଜତି | ଏଇଭଳ ି
ଶକି୍ତର ଅିକାରଣିୀ ଯିଏ ସଏି  ିଁ ମ ାରଯା ୀ ମ ାରଦବଙୁ୍କ ସ୍ୱାମୀରୂରପ ବରଣ 
କରପିାରନ୍ତ ି| ମ ାରଦବଙ୍କ-ଘରଣୀ ସଏି | ରତଣୁ ମା-ଦୁ କାଙ୍କ ପ୍ରତମିା ଠପରର ଆରମ 
ମ ାରଦବଙୁ୍କ ରଦଖିବାକୁ ପାଠ |  ସ୍ୱାମୀ-ର ୌରବରର ରସ ର ୌରବାନିବତା | ସ୍ୱାମୀ-
ବୟତରିରରକ ରସ ରକୌଣସ ିକାମ କରୁନଥିରେ | 
 
 ରସ ପୁଣି ‘ମ ାମାୟା’ | ମାୟା କଥାଟା ଆସଛି ି ମା-ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ପରମିାପ 
କରବିା | ମ ାମାୟା ମାରନ ମ ାପରମିାପନକର୍ତ୍ତ୍କୀ | ବଶି୍ୱର ପ୍ରତଟି ି ବସୁ୍ତକୁ ରସ 
ପରମିାପିତ କର ି ସଷୃ୍ଟି କରଛିନ୍ତ ି | ପା ାଡ଼, ନଦୀ, ପକ୍ଷୀ, ୁୁେ, ମଣିଷ ଇତୟାଦ ି
ଯାବତୀୟ ଯା’କଛି ି ସବୁ ିଁ ବ ିତିଭାବରର ପରମିାପିତ ର ାଇ ବଶି୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇ  
ରଯପର ିର ବିା ଦରକାର ଠକି   ରସଇପର ିିଁ ଅଛ ି| 
 
 ଏଇ ମାୟାଶକି୍ତ କନୁି୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକୌଣସ ିଶକି୍ତ ନୁର   | ଏ ା ରସଇ 
ପରମପିତାଙ୍କର ିଁ ଶକି୍ତ | ପ୍ରଭୁ ବା ମଳୂକାରଣ ଏକମାେ ଈଶ୍ୱର | ରସ ସବକସ୍ରଷ୍ଟା | 
ରତଣୁ ପୁରୁରଷାତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ ରିେ, ଏଇ ରଯଠ  ମାୟା ରଦଖଛୁ, ମାୟାର ଯା ା ସବୁ 
ରଖଳା, ଏ ମାୟା କନୁି୍ତ ରମାର ିଁ ( ୀତା-୭/୧୪) | ଅଥକାତ୍   ମାୟାବ ିତାଙ୍କର ିଁ ସଷୃ୍ଟି | 
ଈଶ୍ୱର ିଁ ସ୍ୱୀୟ ମାୟାଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜ ତ ପରମିାପିତ କରନ୍ତ ି | ମାୟା ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ି
ରୂପରର ବ ିଆଖୟାୟିତ  ୁଅନ୍ତ ି | ପ୍ରକୃତ ିମଧ୍ୟରର ଅଛ ିପ୍ରକୃଷ୍ଟରୂରପ କରବିା | କମକର 
ଏଇ ଶକି୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କର ିଜ ତ ସଷିୃ୍ଟ କରନ୍ତ ିବଶି୍ୱପିତା ସ୍ୱୟଂ | ରସ ିଁ ମାେିକ | ତାଙ୍କର 
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ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଚରାଚର ବଶି୍ୱ ପ୍ର-କୃତ (ସମୟକ   ପ୍ରକାରର କୃତ ବା ସଷୃ୍ଟ) ର ାଇଅଛ ି | 
( ୀତା ୯/୮, ୧୦) 
 
 ରଦବୀପୂଜାର ପ୍ରାକ କାଳରର ବେିବବୃକ୍ଷରର ରବାଧନ  ୁଏ | ଏଇ ରବାଧନ 
ବୟାପାରଟ ି କ’ଣ ? ରବାଧନ ମାରନ ଜା ରଣ, ରଚତନ କର ି ରତାଳବିା | 
ବଶି୍ୱଜନନୀଙୁ୍କ ପୂଜା କରବିାକୁ ର ରେ ଇନ୍ଦ୍ରୟିଗ୍ରାମକୁ ସଦାଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ  ୁଏ-- 
ରଯପର ି ରକୌଣସ ି କାରଣରୁ ରକୌଣସ ି ତୃଟ ି ନଘରଟ, ରକୌଣସ ି ଅସତ୍ -ପ୍ରରୋଭନ 
ନକିଟରର ରଯପର ିଆରମ ନତସି୍ୱୀକାର ନକରୁ, ବୃତ୍ତରି ରମା ମୟ ଆକଷକଣଟକୁି ଠକି   
ରୂରପ ଧରବିାରର ରଯପର ିରଡର ିନ ୁଏ | ତା’ଛଡ଼ା, ରକଠ ଠ ିକା ା ସାଥିରର କପିର ି
ବୟବ ାର କରବିାକୁ ର ବ ରସ ସମବନ୍ଧରର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରବାଧ ରଯପର ିଚରିରଚତନ 
ରର  | ରବାଧର ଏଇ ଜା ରଣ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ିଁ  ୁଏ ରବାଧନକି୍ରୟାର ଅନୁ୍ାନ | ଏଇ 
ବରିବକ ଜାଗ୍ରତ ନର ରେ ବଶି୍ୱମାତାର ସନ୍ତାନ ର ାଇ ଠଠବିାର ରଯା ୟତା ୋଭ 
 ୁଏନା | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ରବାଧନ ମାରନ ରବାଧସେୂ, ଯା ାକୁ ଆଶ୍ରୟକର ି
ଅନ୍ତର ବା ାରର ଯା’ କଛିକୁି ବୁଝସିଝୁ ିଚାଳନା କରାଯାଏ” | ପୁଣି କ ରିେ-- 
  “ମ ାଶକି୍ତର ସନ୍ତାନ-- 
   ଆରମ ରଯପର ିପ୍ରରତୟରକ ିଁ 
  ରବାଧ ବନିାୟିତ ମ ାଶକି୍ତର ଅିକାରୀ 
      ର ାଇଠଠୁ, 
   ଜୀବନ ତୃପି୍ତରର ଭର ିଠଠୁ, 
    ଦୀପି୍ତରର ଭର ିଠଠୁ, ........ 
   ରବଦ, ୍ାନ, ବି୍ ାନ 
   ଜ୍ୱଳନ୍ତ ର ାଇଠଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରର |” 
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 ରସଥିପାଇ  ପୂଜା ପବୂକର  ୁଏ ରବାଧନର ଅନୁ୍ାନ | ରବାଧନ ରଦଇ ସଚୂତି 
 ୁଏ ମା’ଙ୍କର ଆ ମନ | ଏକ ଭାବ ମ୍ଭୀର ଦବିୟ ଝଙ୍କାରରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ-- 
  “ମା ଆସରିବ-- 
    ଏଇ ଚନି୍ତା, 
    ଏଇ ମନନ-ତତ୍ ପରତା 
    ମଣିଷକୁ ଦୀପ୍ତ କର ି
  ଅନ କଳ କୃତଦିୀପନାରର 
    ସନ୍ଦୀପ୍ତ କର ିରତାଳଛି,ି 
  ରବାଧନର  
    ରବାଧପ୍ରବଣ-- ତତ୍ ପରତାରର 
    ପ୍ରରତୟରକ ିଁ ଅରପକ୍ଷା କରଛିନ୍ତ-ି- 
     ମା ! ଆସ |” 
 
 ରବାଧନ ରବେ ଛରର  ୁଏ | ରବେ ଛର ତାତ୍ ପଯକୟ ବୟାଖୟା-ପ୍ରସଙ୍ଗରର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ,ି ଶଷି୍ଟ ରବାଧ ରଯପର ି ଠରଦ୍ ବଳ (ଠଚ୍ଛଳ) ର ାଇପାରର 
ରସଥିପାଇ  ରବେ ଛରର ରବାଧନର ଅନୁ୍ାନ ର ାଇଥାଏ | ର ାଟଏି 
ଆଶୀବକାଣୀରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ-ି- 
  “ମା’ଙ୍କର ଆବା ନର ପ୍ରଥମ ଆସନ ର ଠଛ-ି- 
     ରବାଧନରଦବୀ, 
    ଯା’ଦ୍ୱାରା ବଶି୍ୱବଭିା 
   ରବଳାୟିତ ଠଚ୍ଛୱାସରର ଠଚ୍ଛଳ ର ାଇ 
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   ମା’ଙ୍କର ରବାଧନରର 
    ରବାଧନର ରବାଧନଦୀପାଳୀ ରନଇ 
  ନୁିଃଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରର ଅରପକ୍ଷା କରଥିାଏ |” 
 
 ପୂଜା ମାରନ ିଁ ତ ସମବଦ୍ଧକନା, ଅଥକାତ୍   ଯା ାଙ୍କର ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କର ମ ନୀୟ 
 ୁଣାବଳୀକୁ ସନୁି୍  ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ନଜିର ଚରେି ତ କର ିରତାଳବିା ଏବଂ ଧୀରର 
ଧୀରର ତା ାକୁ ବୋଇବା | ଏଥିପାଇ  କ’ଣ ଗ୍ର ଣ କରବିାକୁ ର ବ, କ’ଣ ବର୍ଜ୍ଜକନ 
କରବିାକୁ ର ବ, ରକଠ  କାମଟକୁି ରକରତରବରଳ କପିର ି କରବିାକୁ ର ବ, ଏଇସବୁ 
ବଷିୟରର ତୀକ୍ଷ୍ମ ରବାଧ ର ବିା ଦରକାର | ରସଥିପାଇ  ତ ମ ାମାୟାଙ୍କ ପୂଜା 
ଆ ରୁ ିଁ ରବାଧନକି୍ରୟାର ଅନୁ୍ାନ | 
 
 ଅରନକ ଜା ାରର ଦୁ କାପୂଜାରର ବଳଦିାନ କରାଯାଏ | ମା’ଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରର 
ଛା ଳ ବା ମଇ ଷିର  ଳା କଟାଯାଏ | ଏ ା କ ି ପୂଜା ? ଯା ାଙୁ୍କ କେୟାଣୀ, ବଶି୍ୱ 
ଜନନୀ ରବାେି ଅଭି ତି କରୁଛୁ, ରସ କ’ଣ ରସଇ ମଇଷି, ଛା ଳର ଜନନୀ ନୁ  ନ୍ତ ି? 
ରସ ତ ର ାଟଏି ପିମୁ୍ପଡ଼ରି ବ ି ଜନନୀ | ସମସ୍ତଙ୍କର ିଁ ମା’ | ମା’ଙ୍କ ସାମନାରର 
ସନ୍ତାନକୁ  ତୟା କରେ ରସ କ’ଣ ପ୍ରୀତ  ୁଅନ୍ତ ି? ବରିବକ କ’ଣ କର  ? 
 

 ଆରମ ଆମ ନଜିର  ଂିସ୍ରତା ଓ ୋଳସାକୁ ରପାଷଣ କରବିାକୁ ଯାଇ ନି୍ ୁର 
ଭାବରର ପଶୁ ତୟା କ୍ରମା ତଭାରବ କର ି ଚାେିଛୁ, ତା’ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ 
ରକରତଟା ସଦି୍ଧ ର ଠଛ ି? ମନଟା ରକରତ ଭ ବତ୍ ମଖୁୀ ର ାଇଠଠଛି ି? ପରରିବଶ 
ଓ ପାରପିାଶ୍ୱକି ଠପରର ଦରଦୀ ର ାଇ ଠଠବିାରର ଏଇ କ୍ରିୟା ରକରତଟା ସ ାୟତା 
କରୁଛ ି ? ଇନ୍ଦ୍ରୟି ୁଡ଼କି ରକରତ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଓ ତରତର ର ାଇଠଠଛି ି | ରକୌଣସଟି ି ିଁ 
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ର ଠନା ିଁ | କାରଣ, ଆରମ ବଳ-ିଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅଥକ ଜାଣୁନା | ରତଣୁ, ବଳଦିାନବ ି
 ୁଏନା | 
 

 ବଳ ିର ୋ ଠତ୍ସ କ | ମା’ଙ୍କ ଚରଣରର କାମନା-ବାସନା, ରକ୍ରାଧ-ୋଳସା ପ୍ରଭୃତ ି
ବୃତ୍ତ ିୁଡ଼କୁି ଠତ୍ସ କ କରବିାକୁ  ୁଏ | ରସ ୁଡ଼କି ରଦଇ ରଯପର ିମା’ଙ୍କର ରସବା  ୁଏ, 
ରସଇପର ିିଁ ଚାେିବାକୁ  ୁଏ, କରବିାକୁ  ୁଏ | ତା’ ନକର ିଆରମ ରବାଦା କାଟ ିବି୍  
ଭଳ ି କ ୁ, ରବାଦା ର ୋ କାମକୁ ଜୀବ; ରତଣୁ ରବାଦାବଳ ି ରଦବାର ଅଥକ 
କାମରପିୁକୁ ିଁ  ତୟା କରବିା | ତା’ ବୟତୀତ, ଏ ା ପଛରର ମାଂସାସୀମାନଙ୍କର 
ରବାଦାମାଂସ ଖାଇବାର ର ାଟାଏ ରୋଭ ବ ିଥାଏ | ପୁଣି କୁ ାଯାଏ, ମଇ ଷୀ ଖବୁ୍   
ରକ୍ରାଧୀ, ଯମଙ୍କ ବା ାନ; ରତଣୁ ମଇ ଷୀ ବଳ ିରଦବା ମାରନ ରକ୍ରାଧକୁ ବଳ ିରଦବା | 
ଚମତ୍ କାର ଯୁକି୍ତ ! ରମାର କାମ-ରକ୍ରାଧ ରଯପର ିଥିୋ ରସପର ିିଁ ର  ିୋ | ମଝରିର 
ର ାଟଏି ବା ରକରତାଟ ିନରିପରାଧ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ଅ୍ତାର ଶୀକାର ର ାଇ ନ ିତ 
ର ରେ | ବଳରି ଏକବାରର ପରାକା୍ା ! ଏଇ ଭାବରର ଜୀବ  ତୟା କର ିରକରବବ ି
କାମରକ୍ରାଧ ସଂଯତ ବା ନୟିନ୍ତ୍ରତି  ୁଏନା | ବରଂ ତା’ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରର  ଂିସା, ନି୍ ୁରତା 
ଓ ରୋଭରପିୁ ିଁ ବୃଦ୍ଧ ିପାଏ | 
 

ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଧାନ ରଖାେି ଆମକୁ 
ରଦଖାଇରଦରେ, ବଳ-ିଶବ୍ଦ ଆସଛି ିବଳ -ଧାତୁରୁ, ମାରନ ବଦ୍ଧକନ | ରତଣୁ ରସ କ ରିେ, 
ମା’ଙ୍କ ପୂଜାରର ରଯଠ  ବଳ ି ୁଏ ତା’ର ମାରନ ପରରମାତ୍ କୃଷ୍ଟ ର ବା, ବଳୀୟାନ କର ି
ରତାଳବିା | ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କର ିମଣିଷ ସଂବଦ୍ଧତି  ୁଏ | ତା’ଛଡ଼ା, ବଶି୍ୱମାତା ରଯପର ି
ଚା ାନ୍ତ ି ରସଇଭାବରର ରପିୁ ୁଡ଼କୁି ଯଦ ି ତାଙ୍କ ରସବାରର ନରିୟାଜତି  ୁଏ ରତରବ 
ଆଠ ଅସତ୍ -ପ୍ରରଣାଦନା ମଣୁ୍ଡ ରଟକବିାର ସରୁଯା  ପାଏନା | ମନ ସ୍ୱାଭାବକିଭାବରର 
ରଶ୍ରୟପଥରର ଆର ଇ ଚାରେ | ରସରତରବରଳ ରସଇ ପୂଜକ ବା ରସବକ ଯା’ଭାରବ, 
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ଯା’କରର, ସବୁ ିଁ ର ାଇଠରଠ ମଙ୍ଗଳ ପଥାନୁବତ୍ତକୀ | ୁଳରର ଆଠ ଅମଙ୍ଗଳ 
ର ାଇପାରରନା | ଏଇଭଳ ିର ାଇଠଠବିାକୁ ିଁ ପ୍ରକୃତ ବଳଦିାନ କୁ ାଯାଏ | 
 
 ଦୁ କାପୂଜାର ଚତୁଥକ ଦବିସରର ଅଥକାତ୍   ଦଶମୀରର ଦୁ କାପ୍ରତମିାଙ୍କର ବସିର୍ଜ୍ଜକନ 
ଦଆିଯାଏ | ବଜିୟା-ଠତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ |  ୁରୁଜନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରବିା, 
େଘଜୁନଙ୍କ ପାଇ  କେୟାଣ କାମନା କରବିା, ସମବୟସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଆେିଙ୍ଗନ ଓ 
ପ୍ରୀତ ିସମ୍ଭାଷଣ ୍ାପନ କରବିା ଆଦ ି ୁଏ | ଏଇ ବସିର୍ଜ୍ଜକନର ତାତ୍ପଯକୟ କ’ଣ ? ମା’ଙୁ୍କ 
ଜଳରର ବୁଡ଼ାଇ ରଦବାଟା କ’ଣ ବସିର୍ଜ୍ଜକନ ? 
 
 ନା | ବସିର୍ଜ୍ଜକନ ଶବ୍ଦଟ ି ଭାଙି୍ଗରଦଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, ଶବ୍ଦଟ ି ବ-ିସତୃ 
ଧାତୁରୁ ିଁ ଠତ୍ପନ୍ନ, ବରିଶଷ ପ୍ରକାରରର ସଷୃ୍ଟି କରବିା | ରଯଠ  ମାତୃପୂଜା ଆରମ କେୁ, 
ରସଇ ମା’ଙ୍କର ସବକମଙ୍ଗଳକାରଣିୀ ରସ୍ନ ସନୁ୍ଦର ଭାବ ଓ ଚରେିକୁ ନଜି ଅନ୍ତରରର 
ବରିଶଷ ଭାରବ ସଷୃ୍ଟ ଅଥକାତ୍   ଦୃେନବିଦ୍ଧ କର ିରତାଳବିା ଦରକାର | ଆରମ ରଯଭଳ ି
ରସଇ ଦବିୟଭାବରର ଭାବତି ର ାଇଠଠୁ, ମା’ଙ୍କ ରସବାରର ଆମର ବୃତ୍ତ ିୁଡ଼କୁି 
ନରିୟାଜତି କରୁ, ରସରତରବରଳ ିଁ  ୁଏ ବସିର୍ଜ୍ଜକନର ସାଥକକତା | ଏ ା ନକର ିପୂଜତି 
ପ୍ରତମିାକୁ  ଇ-ଚଇ କର ିଜଳରର ଭସାଇ ରଦରେ ିଁ ବସିର୍ଜ୍ଜକନ  ୁଏନା | ଆଠ, ପୂଜତି 
ପ୍ରତମିାକୁ ଘରର ସାବଧାନରର ବାସ୍ତବ ଭାବରର ରଖିବାରର ଅରନକ ଅସବୁଧିା ଅଛ ି| 
ପୁଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକି୍ତ ସ କାରର ରଯଠ  ପ୍ରତମିା ପୂଜା ର ାଇଛ,ି ପୂଜା ଦନି ୁଡ଼କି ପାର 
ର ାଇଯିବା ପରର ରସଇ ପ୍ରତମିାକୁ ଯଦ ି ରସତକି ି ସମ୍ମାନା କ ଆଦରରର ରଖାଯାଇ 
ନପାରର, ରତରବ ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ଷନୁ୍ନ  ୁଏ ଏବଂ ତା ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରର ଭେ 
 ୁଏନା | ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ପ୍ରତମିାଙୁ୍କ ନଦୀରର ବା ବଡ଼ ଜଳାଶୟରର ନରିଞ୍ଜନ 
ରଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରା ୁଏ | 
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 ରଦବତାଙ୍କ ଦବିୟଭାବ ଅନ୍ତରରର ବସିଷୃ୍ଟ (ପ୍ରତି୍ ତି) କରବିା ଭିତର ରଦଇ 
ମଣିଷ ଦବିୟରଚତନାସମ୍ପନ୍ନ ର ାଇଠରଠ | ଅସତ୍ କୁ ପରାଭୂତ ଓ ନରିସ୍ତ୍ର କରବିାର 
ଶକି୍ତ ତା’ର ଜାଗ୍ରତ  ୁଏ | ପଶୁଶକି୍ତ, ଅକେୟାଣ ଓ ଅନୟାୟ ବରୁିଦ୍ଧରର ତା’ର ବଜିୟ 
ସନୁଶିି୍ଚତ  ୁଏ | ଏଇ ର ୋ ଆନନ୍ଦମଖୁର ବଜିୟା-ଠତ୍ସବ | ରସରତରବରଳ ରସ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଦରଦୀ ଏବଂ ଏକ ରପ୍ରମକି ମଣିଷ ର ାଇଠରଠ | ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରସ 
ଭେପାଇପାରର | ବଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରଛାଟ ପ୍ରତ ି ରସ୍ନ  ତା’ଜୀବନରର ସ ଜ ଓ 
ସ୍ୱାଭାବକି ର ାଇଠରଠ | ସମରସ୍ତ ଏଇଭାବରର ଚାେିବା ୁଳରର ପାରସ୍ପାରକିତା-
ରବାଧ ବ ିବୃଦ୍ଧ ିପାଏ | ଏ ାର ବା ୟିକ ପ୍ରକାଶ ର ୋ ପରସ୍ପର ଆେିଙ୍ଗନ ଓ ପ୍ରୀତ-ି
ସମ୍ଭାଷଣାଦ ି| 
 

 ଏଇ ଭାବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରକରତ ସନୁ୍ଦରଭାବରର ବୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ ି ବଭିିନ୍ନ 
ସମୟରର ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରର | ତା’ର କଛି ିଅଂଶ ଠଦୃ୍ଧତ କର ିବତ୍ତକମାନ ନବିନ୍ଧର 
ଠପସଂ ାର କରବି ି| 
  “ମରନ କରନା 
 ମା’ଙୁ୍କ ବଜିୟା-ଦଶମୀରର ବସିର୍ଜ୍ଜକନ ରଦଇଛ, 
 ବରଂ ଭାବ, ରସ  ିଦଶଭୂଜା, ଦଶପ୍ର ରଣ-ଧାରଣିୀ 
   ଅସରୁଦଳନୀ ରସଇ ମା’ ତୁମର 
  ତୁମଠାରର ିଁ ଠତ୍ ସଜୃତି ର ାଇ 
    ଜୀବନ୍ତ ଦୀପି୍ତରର 
   ତୁମ ଜୀବନରର ଜୀବନ୍ତ ର ାଇ ଠଠଛିନ୍ତ ି; 
  ରତଣୁ ରସଇ ଶୁକ୍ଳା ଦଶମୀ 
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  ବଜିୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ିଁ ଅସି୍ତତ୍ୱର ନକିଟରର |” (ସନ ୧୩୫୮) 
 
  “ବଜିୟା ମା’ଙ୍କର ବେିୟ ନୁର  , ବସିର୍ଜ୍ଜକନ, 
  ବସିର୍ଜ୍ଜକନ ମାରନ ର ଠଛ ି
    ବରିଶଷ ବସିଷୃ୍ଟି |” (୧୩୬୫ ସନ) 
 
  “ମା’ 
   ପ୍ରତପି୍ରରତୟକର ଭିତରର 
    ସତ୍ ସନ୍ଦୀପନା ରନଇ 
     ଅସତ୍ ନରିରାଧୀ ତାତ୍ ପଯକୟରର 
      ମତୂ୍ତକ ର ାଇ ରୁ ନୁ୍ତ, 
  ତାଙ୍କ ଆଶୀବକାଦରର 
   ଆମର ପ୍ରତଟି ିମ ୂୁତ୍ତକ 
    ବଜିୟା-ଠତ୍ସବରର 
   ରବୈଜୟନ୍ତୀ ବକିାଶ-ବଭିବରର 
    ବଭିବାନିବତ ର ାଇ ଠଠୁ ; 
  ନି୍ ା-- 
   ମାତୃନି୍ ା, ଆନୁ ତୟ  
   କୃତସିରମବ ର ସ ତି 
    ଶ୍ରମପି୍ରୟ ତତ୍ ପରତାରର 
   ମା’ଙ୍କର ପ୍ରତଟି ିରବୈଶଷି୍ଟୟକୁ  
   ବଧିାୟିତ କର ି
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    ବଶିାସତି ସଙ୍ଗତରିର 
    ସମବଦୁ୍ଧ ର ାଇଠରଠ ; 
  ପ୍ରତ ିପ୍ରରତୟକର ମଖୁରର 
     ସ ୁୁଟୁ, 
    ସନ୍ଦୀପି୍ତ ୁୁଟୁ, 
    ଠର୍ଜ୍ଜକନା ୁୁଟୁ, 
    ଆଠ ସବୁ ରନଇ 
  ସଙ୍ଗତରିର ସସୁଂବଦ୍ଧ ର ାଇଠଠୁ; 
  ଏପର ିକର ିିଁ ମା’ଙ୍କର ଆରାଧନା କର, 
  ତା’ ନତିୟ-ନତିୟ ିଁ କର, 
  କର ିନରିଜ ସାଥକକ  ୁଅ, 
   ପ୍ରତ ିପ୍ରରତୟକଙୁ୍କ ସାଥକକ କର ିରତାଳ ; ” (ସନ ୧୩୬୭) 
 
 
 

**** 
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ଲକ୍ଷ୍ମୀ 
 
 ମ ାମାୟା ଦୁ କାରଦବୀଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱକରର େକ୍ଷ୍ମୀରଦବୀଙ୍କର ଅି୍ାନ | ମା’-
ଦୁ କାଙ୍କର ଦୁଇଟ ିଖୟାତନାମା କନୟା େକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ | କଥାରର କ ନ୍ତ,ି ରୂପରର 
େକ୍ଷ୍ମୀ,  ୁଣରର ସରସ୍ୱତୀ | ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ସ ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ କନୟାଙ୍କରବ ି ପୂଜା 
କରାଯାଏ | ତା’ବୟତୀତ ପଥୃକଭାବରର ବରିଶଷ ତଥିିରର େକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 
ର ାଇଥାଏ | େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଡ଼ମବରରର ଅନୁ୍ତି  ୁଏ ରଦବୀପକ୍ଷର ରଶଷ ପୂର୍ଣ୍ିମାରର 
| 
 
 ମା’ େକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଧାନୟ ଓ ସମ୍ପଦର ଅି୍ାେୀ ରଦବୀ | ଭାରତର ବ ୁସ୍ଥାନରର 
ଏଇ ପୂଜା କରାଯାଏ | ପୂଜା ରଶଷରର   ୃସ୍ଥ ତାଙ୍କ ନକିଟରର ଅଭୁୟଦୟ, ସମ୍ପଦ ଓ 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଥକନା କରର | ଅବଶୟ, େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା ରଯଠ ଠ ି ଠକି ଭାବରର  ୁଏ 
ରସଠାରର ଏ ୁଡ଼କି ସ୍ୱତୁଃସୂ୍ଫତ୍ତକଭାରବ ିଁ ଜା ି ଠରଠ | ମା’ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାୋଭ 
କରବିା ପାଇ  ଠଡ଼ଶିାର ବଧୂ ଣ ପ୍ରତ ି ୁରୁବାରରର ନି୍ ାର ସ ତି େକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ ପାଳନ 
କରନ୍ତ ି | କଳସରର ସନୁି୍ଦର ରଟାପା ଓ କଳସ ଠପରର ଆମ୍ରପଲ୍ଲବ ଦଆି ୁଏ, ପାନ-
 ୁଆ ସଜାଇ ଦଆିଯାଏ, ସଧବା ମ ଳିା ଏକେ ବସ ି େକ୍ଷ୍ମୀପରୁାଣ ପାଠ କରନ୍ତ ି ଓ 
ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତ,ି ତା’ପରର ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ସଂିଥିରର ସନୁି୍ଦର ପିନ୍ଧାନ୍ତ ି| 
 
 ବୟକି୍ତ ତ ବା ପାରବିାରକି ଜୀବନରର ବଭିବ, ଠନ୍ନତ ି ଓ ରସୌନ୍ଦଯକୟ କଏି 
କାମନା ନ କରର ? ଆଠ, େକ୍ଷ୍ମୀରଦବୀ ଏସବୁର ଅି୍ାେୀ ରଦବୀ | ରତଣୁ, 
େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନରର ଏକ ବରିଶଷ ସ୍ଥାନ ଅିକାର କରଅିଛ ି | ଅତ ି
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 ରୀବ ଯିଏ, ସଏି ବ ିତା’ର ସାଧ୍ୟମରତ ଯା’କଛି ିଠପକରଣ ସଂଗ୍ର  କର ିେକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା 
ସମ୍ପାଦନ କରର | 
 
 କନୁି୍ତ ଯଦ ିକା ା ଘରର ରଦଖାଯାଏ େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ଆରୟାଜନ କରାଯାଇ ବାଣ-
ବାଜଣା, ପ୍ରସାଦ ବତିରଣ ଆଦ ି ପ୍ରବଳ ଅଥଚ ରସଠାକାର ମଣିଷ ୁଡ଼କିଙ୍କର ମନ 
ଅପରଚି୍ଛନ୍ନ, ଅସଦାଚାରୀ, ଅଖାଦୟ-କୁଖାଦୟ ରଭାଜନ-ବଳିାସୀ, ନାରୀ ରସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ 
କଳ ପରାୟଣା, ପୁରୁଷର ଚରେିର ଅଧୁଃପତନ ବା  ୀନ ସ୍ୱାଥକପରତା, ରସଠାରର 
କ’ଣ େକ୍ଷ୍ମୀ ର ନ୍ତ ି? ରସଇଠାରର ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ର ାଇ ଠଠନ୍ତ ି| ଚଞ୍ଚଳା ମାରନ ସଏି 
ର ାଟଏି ଜା ାରର ସ୍ଥିର ର ନ୍ତ ି ନା ିଁ | ପ୍ରକୃତରର ରଯଠ ମାରନ ତାଙୁ୍କ ରଖିପାରନ୍ତ ି
ନା ିଁ, ରସଠାରର ରସ ର ନ୍ତ ିନା ିଁ | କାରଣ, େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ମାରନ ରକବଳ ରକରତ ୁଡ଼ଏି 
ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବା ପୁରାଣ ପାଠ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନ ି କରବିା, ପାନ- ୁଆ ଓ ଘଟ-ପଲ୍ଲବ-ସନୁି୍ଦର 
ସଜାଇବା ନୁର   | ଏ ୁଡ଼କି ପୂଜାର ଅନୁ୍ାନ ବା ଆଙି୍ଗକ | କନୁି୍ତ ଏ ୁଡ଼କି ିଁ ପୂଜା 
ନୁର   | େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ମାରନ ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀରଦବୀ ରଯଭଳଭିାବରର ଚାେିବାକୁ ଆରଦଶ 
ରଦଇଛନ୍ତ ି ରସଇଭଳ ି ଚାେିବା, ରସ ଯା ା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ି ତା ା ିଁ କରବିା, ତାଙ୍କର 
ରଦୈବୀଭାବକୁ ବ ିତି ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅଭୟାସର ଭିତର-ରଦଇ ଚରେିରର ୁୁଟାଇ 
ରତାଳବିା, ର ାରଟ କଥାରର, ତାଙ୍କ ଭଳ ିର ାଇଠଠବିା | 
 
 ରଯଠ  ସବୁ ରଦବରଦବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆମ ରଦଶରର ପ୍ରଚଳତି ଅଛ,ି ରସ 
ପୂଜା ୁଡ଼କିର ଅନୁ୍ାନ  ୁଏ ବଷକର ବରିଶଷ ବରିଶଷ ସମୟରର | ପୂଜା ସମୟରର 
ପଥର ବା ମାଟରି ମୂତ୍ତକୁି ିଁ ରଦବତା ଭାବ,ି ତାଙ୍କ ସାମ ନାରର ଧୂପ-ଦୀପ-ରନୈରବଦୟ 
ରଦଇ ରପାଥିରର େିଖିତ ମନ୍ତ୍ରାଦ ି ପାଠ କରାଯାଏ | ପୂଜା ସାଙ୍ଗ  ୁଏ | ତା’ପରର 
ରଦବତାଙ୍କ ସ ତି ସମବନ୍ଧ ତୁଟଯିାଏ | ନଜିର ସଂସାର ବା କମକସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯିଏ 
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ଯା ାର ମରତ ଚରଳ | ଅବଶୟ ନତିୟ ପୂଜାର ବୟବସ୍ଥା ରଯଠ ଠ,ି ରସଠାକାର କଥା 
ଅେ ା | କନୁି୍ତ ରସଠାରର ବ ିରସଇ ପୂଜା ସମୟ ଟକିକରର ିଁ ଯା’କଛି ିତତ୍ ପରତା | 
ପୁଣି ଅରନକ ଘରର ରଦଖାଯାଏ, ତା ା ଏକ ରଦାଷଛଡ଼ା କତ୍ତକବୟ ଭଳ ି | ରଦବତାଙ୍କ 
ସ ତି ପ୍ରାଣର ରଯା  ରକରତଟରିକବା ସ୍ଥାପିତ  ୁଏ ? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅନଚି୍ଛାକୁ ବୁଝ ି
ଆରମ ରକରତ ଚାେୁ ? ଚାେୁନା ରବାେି ପଜୂାର ରଯଠ  ୁଳ ର ବା ଠଚତି ତା’ ଆଠ 
ଆମ ଜୀବନରର ମିରଳନା | ରସଥିପାଇ  ଆଜକିାେି ପୂଜା ଅନୁ୍ାନ ଏକ ସାମୟିକ 
ମାଦକତାରର ଆସ ିପଯକୟବସତି ର ାଇଛ ି| 
 
 ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ରକୌଣସ ି ରଦବତାଙୁ୍କ ିଁ 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରର ରକବଳ ମାେ ମନ୍ଦରିର ପ୍ରତମିା କର ିରଖିନା ାନ୍ତ ି| ରଦବତାଙ୍କ 
ଭାବମତୂ୍ତକୁି ରସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରର ଜୀବନ୍ତ କର ିରତାଳବିା କଥା କ ଛିନ୍ତ ି| ତାଙ୍କ 
ନକିଟରର ରଦବତା ଅପରଚିତି ଦୂରର ରକୌଣସ ିସତ୍ତା ନୁ  ନ୍ତ ି | ରସ ଘରର ମଣିଷ | 
ରଦବତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛ,ି ଅନଚି୍ଛା ଅଛ,ି ପସନ୍ଦ-ଅପସନ୍ଦ ର ଛି ି | ତାଙୁ୍କ ପୂଜା କରବିା 
ମାରନ ିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝ ି ଓ ଜାଣି ରସଇପର ିଚାେିବା, ଯା’ୁଳରର ରସ ତୃପ୍ତ ଓ 
ପ୍ରୀତ  ୁଅନ୍ତ ି | େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ମାରନବ ି େକ୍ଷ୍ମୀ ରଯପର ି ପ୍ରୀତ  ୁଅନ୍ତ ି ରସଇଭାବରର 
ଚାେିବା | 
 
 ମା-େକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଧାନୟର ଅି୍ାେୀ ରଦବୀ ଏବଂ ରସୌନ୍ଦଯକୟର ବ ି ରଦବୀ | 
ଜ ତରର ଯା’କଛି ି ସନୁ୍ଦର, ରଶାଭାର ଆଧାର, ପବେିତାର ପ୍ରତୀକ, ରସଇଠାରର ିଁ 
େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସବାସ | ଇଶ୍ୱର ସତୟ, ଶବି ଓ ସନୁ୍ଦର | ଅତଏବ, ରସୌନ୍ଦଯକୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 
ର ାଟଏି  ୁଣ, ଆଠ େକ୍ଷ୍ମୀ ରସଇ ରସୌନ୍ଦଯକୟର ରଦବୀ | ରଯଠ ମାନଙ୍କର ବାକୟ 
ସନୁ୍ଦର, ବୟବ ାର ସୁନ୍ଦର, ପରଚି୍ଛଦ ସୁନ୍ଦର, ଚରେି ସନୁ୍ଦର, ଖାଦୟରପୟ, ଘରସଂସାର, 



 

 
68 

କାମଦାମ, ରଖଳାଧୁଳା, ରେଖାପୋ ସବୁ ିଁ ସନୁ୍ଦର ଓ ନୟନାନନ୍ଦକର, ରସଠାରର ିଁ 
େକ୍ଷ୍ମୀ ଅଚଳା ର ାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ ି| ସନୁ୍ଦର ତା ାକୁ ିଁ କୁ ାଯାଏ ଯା ା ଆମ ଚକ୍ଷ,ୁ 
କର୍ଣ୍କ ବା ମନକୁ ପୀଡ଼ା ଦଏିନା, ବରଂ ସି୍ନଗ୍ଧ କରର,  ୃଦୟକୁ ବରିମା ତି କରଦିଏି | 
ସନୁ୍ଦର ତା ା ିଁ, ଯା ା ରଦଖି-ଶୁଣି ମନଟା ଆନନ୍ଦରର ଭର ି ଠରଠ ଏବଂ ନୀଚତା, 
ସଂକୀର୍ଣ୍କତା ଓ ଅପରଚି୍ଛନ୍ନତାରୁ ମକିୁ୍ତୋଭ କରର | ରତଣୁ, େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି 
ନାମ ଶ୍ରୀ ଅଥକାତ୍   ରସୌନ୍ଦଯକୟ | େକ୍ଷ୍ମୀ ରଯଠ ଠାରର ନଥା’ନ୍ତ ିତା ା  ତଶ୍ରୀ ବା େକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା 
ନାମରର ଅଭି ତି  ୁଏ | 
 
 ଏଇ  ତଶ୍ରୀ ବା େକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ମଣିଷର କପିର ି ଆରସ ତା’ର ସନୁ୍ଦର 
ବର୍ଣ୍କନା ଅଛ ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀେକ୍ଷ୍ମୀରଦବୀଙ୍କ ବ୍ରତକଥା ମଧ୍ୟରର | ରସଠାରର ଅଛ-ି- 
  ଦବିାନଦି୍ରା ଅନାଚାର ରକ୍ରାଧ ଅ ଂକାର | 
  ଆଳସୟ କଳ  ମିଥୟା ରଘରଛି ିସଂସାର || 
  ଠଚ୍ଚ  ସ ଠଚ୍ଚ ଭାଷା କର  ନାରୀ ରଣ | 
  ସନ୍ଧୟାକାରଳ ନଦି୍ରା ଯାଏ କଳ ିଜରନ ଜରନ || 
  ଦୟାମାୟା େର୍ଜ୍ଜା ଆଦ ିରଦଇ ବସିର୍ଜ୍ଜକନ | 
  ଯୁଆରଡ଼ ସଆିରଡ଼ କରର ସ୍ୱଚ୍ଛାରର  ମନ || 
  ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତ ିନୁର   ଭକି୍ତମତୀ | 
  ବାକୟବାଣ ବରଷକ ସଦା ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି|| 
  ପତଙୁି୍କ କରଛି ିର ଳା ନ ଶୁଣି ବଚନ | 
   ଛାଡ଼ଅିଛ ି  ୃସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ଛି ିରନ୍ଧନ || 
  ପୁରୁଷ ପର ିାସରର ସମୟ କଟାଏ | 
  ମିଥୟା ଛଡ଼ା କଥା ରକରବ ିଁ ନ କର  || 
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 ଏଇପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରଯଠ ଠାରର ରସଇଠାରର ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀ ଚପଳା ବା ଚଞ୍ଚଳା | 
ଏଇପର ି ମଣିଷ ଯଦ ି େକ୍ଷ୍ମୀରଦବୀଙ୍କର ପୂଜା କରର, ରସ-ପୂଜା ବା ୟାଡ଼ମବରପୂର୍ଣ୍କ 
ପ୍ରାଣ ୀନ ଅନୁ୍ାନ ମାେ ବୟତୀତ ଆଠ କଛି ି ିଁ ନୁର   | େକ୍ଷ୍ମୀ ରସଠାରର 
ରକୌଣସଭିାରବ ର ପିାରନ୍ତ ି ନା ିଁ | ତାଙ୍କ ର ବିା ଭଳ ି ରଯଠ  ଅନୁକୂଳ ପରରିବଶ 
ଦରକାର, ରସଠାରର ତା ାର ଅଭାବ | 
 
 ଯଦଓି ପୁରୁଷ-ନାରୀ ସମରସ୍ତ ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀପଜୂା କରନ୍ତ,ି ରତରବବ ିେକ୍ଷ୍ମୀ ରଯର ତୁ 
ରଦବୀ, ରସ  ିକାରଣରୁ େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରର ମା’ମାନଙ୍କର ତତ୍ ପରତା ଅିକ ରଦଖାଯାଏ | 
େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରସମାରନ ସଜାନ୍ତ ି |  ୁରୁବାରରର ଯଦ ି ପୂର୍ଣ୍ିମା ପରଡ଼ ରସଦନି 
ରସମାରନ ଠପବାସ କର ିେକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରସମାରନ ସଜାନ୍ତ ି |  ୁରୁବାରରର ଯଦ ି
ପୂର୍ଣ୍ିମା ପରଡ଼ ରସଦନି ରସମାରନ ଠପବାସ କର ି େକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତ,ି ପୂଜା 
ରଶଷରର ରସମାରନ ଅ ୟ (ସଧବା)ଙ୍କର ଚହି୍ନସ୍ୱରୂପ ସନୁି୍ଦର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତ ି | ପୁଣି, 
ରଦଖାଯାଏ ମା’େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାରୀଜାତ ିପ୍ରତ ିଚନି୍ତା | ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରର େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠକି୍ତ-- 
“ରଯଠ  ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ  ୁଣଭକି୍ତଯୁକ୍ତା, ପତରି ଆ୍ାନୁବତ୍ତନିୀ, ସଦା ସନୁ୍ତଷ୍ଟା, ଧୀରା, 
ପି୍ରୟବାଦନିୀ, ରସୌଭା ୟଯୁକ୍ତା, ରସଇମାନଙ୍କ ନକିଟରର ମ  ୁସବକଦା ଅବସ୍ଥାନ କରର |” 
ଆ କାଳରର ଗ୍ରାମ- ଞ୍ଜରର ‘ପୀର  ାନ’ ଶୁଣାଯାଠଥିୋ | ରସ  ୀତରର ଥିୋ 
ଚୋପଥର ରଛାଟ-ବଡ଼ ଅରନକ ରକମର ସରଙ୍କତ | ରସଇ  ୀତର କୀୟଦଂଶ-- 
  “ସକାଳରବଳାରର ଓଳା ଓଳ ିସନ୍ଧୟାରବଳରର ବ୍ରତ ି
  େକ୍ଷ୍ମୀ କ ନ୍ତ ିରସଇଠାରର ିଁ ରମା ର ବସତ ି|” 
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 ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମରନପରଡ଼ ଦନିକର କଥା | ଜରଣ ମା’ ସଂସାରର କାମ-ଦାମ 
ସାର ି ଆସ ି ଛଡ଼ିାର ାଇଥା’ନ୍ତ ି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାନନାରର | ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ 
ତାଙ୍କର, ଟକିଏି ଠାକୁରଦଶକନ କର ି ପୁଣି ନଜି କାମରର ଚାେିଯିରବ | କନୁି୍ତ ତାଙ୍କର 
ପିନ୍ଧଥିିବା ଶାେୀଟ ିମଇଳା ଥାଏ, ମଣୁ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଠକି   ର ାଇ ନଥାଏ | ସମସ୍ତ 
ରବଶଭୂଷାଟା ିଁ ଟକିଏି ଅବନିୟସ୍ତ ରକମର | ମଦୁୃ ଭତ୍ସକନାରର ରସ  ିମା’ଟକୁି ସରଚତନ 
କର ି ରଦଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ-- “ସବୁ ସମୟରର ପରଷି୍କାର-ପରଚି୍ଛନ୍ନ ର ବୁି, 
ସଦାଚାରରର ଚଳବୁି, ରତରବ ସନିା ସଂସାରରର େକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ରୀ ଆସବି | ତୁମକୁ ଅରନକଙୁ୍କ 
ରଦରଖ ଚୁଳ ଭେକର ି କୁଣ୍ଡାଅନା, ସନି୍ଥରିର ସନୁି୍ଦର ରୀତମିତ ଦଅିନା, କପାଳରର 
ସନୁି୍ଦର ଟପିାଟକୁି ଭେଭାବରର ପିନ୍ଧନା, ବଶିଙୃ୍ଖଳ ଚଳନୀରର ଚାେ | ତୁମକୁ ରଦଖି 
ପିୋଛୁଆଙ୍କର ଅଭୟାସ ରସପର ି ୁଏ | ଏ ା ଭେ ନୁର   | ସବୁ କାମରର ରସୌନ୍ଦଯକୟ ଓ 
ଶଙୃ୍ଖଳାରବାଧ ର ବିା ଦରକାର |” 
 
 ତା’ର ରେ ରଦଖାଯାଏ, ଶରୀରରର, ମନରର, ବାକୟରର, ଆଚାରରର, 
ବୟବ ାରରର,   ୃସ୍ଥଳୀରର, ସାଜସର୍ଜ୍ଜାରର ରଯଠ ଠାରର ପବେିତା ଓ ପରଚି୍ଛନ୍ନତା, 
ରସଇଠାରର ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀ ଅଚଳା | 
 
 େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଂ, ଅଥକାତ୍   ରସ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ | ରତଣୁ, ରଯ-ମଣିଷ ବା 
ସଂସାରରର ଅନାଚାର, କଦାଚାର, ବୟଭିଚାର ଦାପଟରର ରାଜତ୍ୱ କରର, ରସଠାରୁ 
ଅଚରିର ିଁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତ ତି  ୁଏ | ରଯଠ ଠ ି ୀନ ସ୍ୱାଥକପରତା, ଅଥକରୋଭ, ଝ ଡ଼ାଝାଟ,ି 
ଖିଟ୍ ଖିଟା ମିଜାଜ୍  , ଅପରକୁ ସ ୟ ନକର ି ପାରବିା,  ଂିସା, ରସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଚଳନ, 
 ୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅ ଂମତ୍ତତା, ଅପରକୁ ଦରବଇ ରଖିବାର ବୁଦ୍ଧ,ି ଅଭିମାନ ବା 
ଭଙୁ୍ଗର ମାନର ଆିପତୟ, ରସଠାରର ଶ୍ରୀ ନଥାଏ | ରସଇ ୁଡ଼କି ରଯଠ ମାନଙ୍କ 
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ଅନ୍ତର-ସମ୍ପଦ, ରସମାନଙ୍କର ମନ କୁତ୍ସତି ର ାଇଯାଏ | ମନର ରସଇ ଛବ ିରସମାନଙ୍କ 
ବା ାର ରଚର ରା ଓ ଆଚରଣରର ୁୁଟ ି ଠରଠ | ଶାନ୍ତ ସତ୍   ସ୍ୱଭାବର ରୋକ 
ଏମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ  ରେ ିଁ ବରିକି୍ତ ଓ ଅସ୍ୱସ୍ତ ରବାଧ କରର | ରସ ଭିଳ ିରଯଠ ମାରନ, 
ରସମାରନ ମଣିଷର ସ ାନୁଭୂତ ିଓ ଭେପାଇବାବ ି ରାଇ ବସନ୍ତ ି | କଥାରର କ ନ୍ତ,ି 
‘ମଣିଷ ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବରଯାେୀ’ | ମଣିଷ-ସମବଳ ଯା ାର ରଯରତ ଅିକ, ରସ 
ରସରତବଡ଼ ଐଶ୍ୱଯକୟଶାଳୀ | ମଣିଷର ଜୀବନପଥ ଯିଏ ରସ  ିଁ ନାରାୟଣ | ରତଣୁ, 
ମଣିଷର ରସବାରର ିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ରସବା  ୁଏ | ରସଇ ନାରାୟଣଙୁ୍କ ରଯଠ ଠ ି
ଅଗ୍ରା ୟ କରା ୁଏ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ େକ୍ଷ୍ମୀ କ’ଣ ରସଠାରର ର ପିାରନ୍ତ ି ? ଆଠ, େକ୍ଷ୍ମୀ 
ରଯଠ ଠାରର ନା  ାନ୍ତ,ି ରସଠାରର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀବ ିନଥାଏ | 
 
 ରସଥିପାଇ  ଦୟାେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କ ନ୍ତ,ି ମା’ମାନଙ୍କର େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା 
କରବିା ମାରନ ବୟକି୍ତ ତଭାରବ ରସମାରନ ର ାଟଏି ର ାଟଏି େକ୍ଷ୍ମୀ ର ାଇଠଠନୁ୍ତ | 
ରକବଳ ମରୁ  -ମରୁ   “େକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତବଂ ସବକଭୂତାନାଂ” କ  ିମନ୍ତ୍ରପାଠ କରରିେ ିଁ ର ବ ନା ିଁ | 
ମନ୍ତ୍ରର ଅଥକକୁ ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ରଦଇ ଚରେିରର ମତୂ୍ତକ କରରିତାଳବିା ଦରକାର | 
ରତଣୁ, େକ୍ଷ୍ମୀ-ଶବ୍ଦର ଅଥକ ବୟାଖୟା କରବିା ସମୟରର ରସ ଶବ୍ଦଟରି ଧାତୁ ତ ଅଥକ 
ଠପରର ିଁ କରଛିନ୍ତ ି | େକ୍ଷ୍ମୀ ଆସଛି ିେକ୍ଷଦ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକ -- ଅଙ୍କନ, ଚହି୍ନକିରଣ, ୍ାନ, 
ଦଶକନ, ଆରୋଚନା | ଧାତ୍ୱଥକ ଅଙ୍କନ ଶବ୍ଦର ଅଥକ କ’ଣ ରବାେି ପଚାରବିାରୁ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ନ୍ତ,ି ‘ମନରର ଆଙି୍କ ରଖିବା’; ଆଠ ଚହି୍ନକିରଣର ମାରନ କ ଛିନ୍ତ ି‘ଚହି୍ନ ି
(ଜାଣି) ରଖିବା” | ଏଇ ମରନ ରଖିବା ବା ବଷିୟ ଓ ବୟାପାର ୁଡ଼କି ଜାଣି-ବୁଝ ିଠକି   
ରଖିବାର ପ୍ରକୃତ ିେକ୍ଷ୍ମୀ  ୁଣ ମଧ୍ୟରର ିଁ ଅଛ ି| ତା’ର ରେ ଧାତୁ ତ ସମସ୍ତ ଅଥକ ରନଇ 
ଭାବରିେ େକ୍ଷ୍ମୀ ମାରନ-ଯିଏ ରଦଖନ୍ତ,ି ଆରୋଚନା କରନ୍ତ,ି  ୁଣା ୁଣ ବଚିାର କର ି
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ରଯଠ ଠ ି ରଯଠ ଠ ି ରଯପରଭିାରବ ପ୍ରରଯାଜୟ ତା ାକୁ ସମୟକ   ଭାବରର ଚହି୍ନତି କର ି
ରଖନ୍ତ ି| 
 
  ୁଣବତୀ ରସବାତତ୍ ପର ଝଅିକୁ ଅରନକ େକ୍ଷ୍ମୀ ମା’ ରବାେି ଆଦର କରନ୍ତ,ି 
ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତ ି | ଏମିତ ିଝଅିମାନଙ୍କ  ୁଣ କଥା ଅରନକ ଜଣାଥିରେ ବ ିପ୍ରକୃତ େକ୍ଷ୍ମୀ 
ଝଅି କ ରିେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ରସ ସମ୍ପକକରର ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ପରଷି୍କାର ନୁର   | 
ଅେ ା ଅେ ା ରୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତରପାଷଣ କରନ୍ତ ି | ଦରିନ ଏଇ ବଷିୟ ରନଇ 
କଥା ଚାେିଥିୋ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରର | େକ୍ଷ୍ମୀଶବ୍ଦର ଧାତୁ ତ ଅଥକକୁ 
ଭିତ୍ତ ି କର ି ରସ ଛରନ୍ଦାବଦ୍ଧ ଭାଷାରର ବୟକ୍ତ କର ି ରଦରେ ପ୍ରକୃତ େକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳ ିଝଅିର 
ସ୍ୱରୂପ | ରସ କ ରିେ-- 
  “ସବୁ ଯା”-କଛି ିମରନ ଅଙ୍କା 
    ଚହି୍ନ ରଦଖି ଚରିହ୍ନ, 
  ୍ାନ-ରବାଧନାର ବୟବସି୍ଥତ ି
     ୁନ୍ଥ ିରରଖ ପ୍ରାରଣ ; 
  ରଶ୍ରୟନି୍  ଏପର ିଝଅି ିଁ 
    େକ୍ଷ୍ମୀ ଝଅି  ୁଏ, 
  ଏପର ିଝଅି ଥିରେ ଘରର 
    ନା ିଁ ରକୌଣସ ିଭୟ |”  (ଅନୁଶୁତ,ି ୩ୟ ଖଣ୍ଡ) 
 ଏଇଭଳ ିର ାଇ ଠଠବିା ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀତ୍ୱ ୋଭ | ଏ ା ଯା ାର  ୁଏ, େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ତା’ର 
 ିଁ ଠକି   ଠକି    ୁଏ | ପ୍ରକୃତ   ୃେକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରଯ ରକରତବଡ଼ କର ିରଦଖିଛନ୍ତ ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ତା ାର ପ୍ରମାଣ ଆଠ ର ାଟଏି ଛଡ଼ା-- 
  “ଘରର ଯିଏ   ୃେକ୍ଷ୍ମୀ 
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    ତାଙ୍କର ିକନୁି୍ତ ସବୁ, 
  ରସବାତୀଥକ ରଯ  ୃଦୟ ତାଙ୍କ 
    ନାରାୟଣ ିଁ ବଭୁି |” 
 
 େକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟରର ଅଛ ି ୍ାନ, ରତଣୁ ରଯଠ ଠ ି େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାସ ରସଠାରର 
ଅ୍ାନତା ନଥାଏ ; ଅଛ ିଦଶକନ, ରତଣୁ େକ୍ଷ୍ମୀ ରଯଠ ଠାରର ଥାଆନ୍ତ,ି ରସଠାରର ଅଦୃଷ୍ଟ 
ତା’ର ପର ିାସ ସଷୃ୍ଟି କରପିାରରନା, କାରଣ ସବୁଟା ିଁ ଥାଏ ରଦଖିବା ଓ ଜାଣିବା 
ଭିତରର ; େକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟରର ଅଛ ି ରସୌନ୍ଦଯକୟ, ରତଣୁ କୁତ୍ସତି କଛି ି ିଁ ରସଠାରର ଠାଇ  
ପାଏନା | ର ାଟଏି କଥାରର, େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରର ଆରୋକ ଅଛ,ି ରତଣୁ ସବୁରକମର 
ଅନ୍ଧକାର ରସଠାରୁ ବଦୂିରତି | ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଦରିନ ବଡ଼ 
ସନୁ୍ଦର ଭାବରର କ ଥିିରେ-- “No light, no sight, no knowledge 
(ଆରୋକ ନଥିରେ ଦଶକନବ ି ନଥାଏ, ୍ାନବ ି ନଥାଏ |) ଆରମ୍ଭମାରନତ ଆରୋକ 
ଚା  ୁ , ୍ାନ ଚା  ୁ  | ଔ ୍ାରନାଚ୍ଛଳ, ଭକି୍ତ-ଠଚ୍ଛଳ ଚଳନ ରଯଠ ଠାରର, େକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥକାତ୍   
ସମଦୃ୍ଧରି ଆବାସ ରସଇଠାରର ିଁ |” 
 
 େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍କନାରର ଅଛ-ି- ରସ ଅତଶିୟ ସନୁ୍ଦରୀ, ନାରାୟଣଙ୍କ ବାମ 
ଭା ରୁ ଠତ୍ପର୍ଣ୍କା, ର ୌରବର୍ଣ୍କା, ଦ୍ୱଭୂିଜା, ସ୍ଥିରରଯୌବନା | ରସ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ ତି 
ରବୈକୁଣ୍ଠରର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ ି| ଏଇ ରବୈକୁଣ୍ଠ କ’ଣ ? -- ବ ିତ କୁଣ୍ଠା ରଯଠ ଠ ିଅଥକାତ୍   
କୁଣ୍ଠା ରଯଠ ଠାରର ନା ିଁ ଏଇଭଳ ି ରଯଠ  ମାନସକି ଅବସ୍ଥା ତା ା ିଁ ରବୈକୁଣ୍ଠ | କୁଣ୍ଠା 
ଅଥକରର ସମସ୍ତରକମ ସରଙ୍କାଚ, ସଂକୀର୍ଣ୍କତା,  ୀନତା ଇତୟାଦ ି | ଏ ୁଡ଼କି 
ରଯଠ ଠାରର ନା ିଁ ରସଇଠାରର ିଁ ରବୈକୁଣ୍ଠ | ଏ ୁଡ଼କିର ଜାେରୁ ଯିଏ ନଜିକୁ ମକୁ୍ତ 
ରରଖ, ଈଶ୍ୱରମଖୁୀ ତଥା ଇଷ୍ଟମଖୁୀ ରଚତନାରର ରଚତନ ର  ି ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଠାର 
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ଅପରନାଦନ ଘଟାଇ ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତୟରଥକ ଜୀବନ ପରଚିାଳତି କରର, ରସ- ିଁ ରବୈକୁଣ୍ଠ 
ଧାମରର ସ୍ଥିତେିାଭ କରର | 
 
 ନାରାୟଣଙ୍କ ସ ତି େକ୍ଷ୍ମୀ ଅବରିଚ୍ଛଦୟଭାରବ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ ି | ଆମ 
ପୁରାଣରର େକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙୁ୍କ ରନଇ ରକରତ କା ାଣୀ ଅଛ ି| େକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 
ଭାରବ କଥିତା | ରତଣୁ, େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସମୟରର ନାରାୟଣପୂଜା ଅବଶୟ କତ୍ତକବୟ | 
ନାରାୟଣଙୁ୍କ ଯିଏ ଅଗ୍ରା ୟ କରର, େକ୍ଷ୍ମୀ ତା’ ନକିଟରର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତ ିନା ିଁ, ତା’ 
ପୂଜା ଗ୍ର ଣ କରନ୍ତ ିନା ିଁ | ରକ  ିଯଦ ିନାରାୟଣଙୁ୍କ ବାଦ୍   ରଦଇ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା 
କରବିାକୁ ଚାର  , ତା’ ନକିଟରୁ େକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ର ାଇ ଦୂରରଇ ଯାଆନ୍ତ ି| 
 
 ନାରାୟଣଙୁ୍କ ବାଦ୍   ରଦବା ମାରନ ମଣିଷ ସ ତି ଅସତ୍   ବୟବ ାର କରବିା, 
ମଣିଷକୁ ସବ-ିବ  ିଚାେି ନପାରବିା, କଦାଚାରୀ ଚଳନରର ଚାେିବା, ଶରୀରରର ବା 
ମନରର ଅଥବା ଠଭୟତୁଃ ିଁ ଅପରଚି୍ଛନ୍ନ ର ବିା, କାମ-ରକ୍ରାଧ-ରୋଭ ଇତୟାଦରି 
ବଶୀଭୂତ ର ାଇ ଚାେିବା ଏବଂ ତା’ ପାଇ  ଯା ା ଖସୁୀ ତା ା କରବିା, ଇତୟାଦ ି | 
ଏଇଭଳ ି ଚଳନରର ଚାେିରେ ନାରାୟଣ ରସଠାରୁ ଅନ୍ତଦ୍ଧକାନ ର ାଇଯାଆନ୍ତ ି | ଆଠ 
ନାରାୟଣ ରଯଠ ଠାରର ନଥା’ନ୍ତ ି ରସଠାରର ସତୀ-ସ୍ତ୍ରୀ େକ୍ଷ୍ମୀ ର ନ୍ତ ି ନା ିଁ | 
ଏଇଠାରର ିଁ େକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ର ାଇଠଠନ୍ତ ି| 
 
 ରେୌକକି ଜ ତରର ବ ିଆରମ ରଦଖିବାକୁ ପାଠ ରଯ ଯଦ ିରକ  ିବୟକି୍ତ ଅନୟ 
କା ାର ଘରକୁ ଯାଇ ରସଇ ଘରର କତ୍ତକାର ରଖାଜଖବର ନ ରନଇ   ୃବଧୂଟ ିସ ତି 
ଘନଷି୍ଟ ର ବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରର-- ପ୍ରକୃତ ସତୀ ନାରୀ ରକରବବ ି ରସଇଭଳ ିମଣିଷକୁ 
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ପତ୍ତା ଦଏିନା | ‘ଏରବ ଘରର ନା  ାନ୍ତ,ି ଘରକୁ ଆସରିେ ଆସରିବ’ କ  ି ୁଏତ କବାଟ 
ବନ୍ଦ କରଦିଏି | 
 
 ପୁଣି, ସତୀ ନାରୀ ଯଦ ିରଦରଖ, ରକୌଣସ ିରୋକ ତା’ର ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା 
କରୁଛ,ି ତାଙୁ୍କ କାମରର ସା ାଯୟ କରୁଛ,ି ତାଙ୍କର ରକୌଣସ ିପ୍ରରୟାଜନରର ନଡ଼ାକୁଣୁ 
ଆସ ି ଠଆି ର ାଇ ଯାଠଛ,ି ରସରତରବରଳ ରସ ରସ  ି ରୋକଟକୁି ଘରର ଆସ ି
ବସବିାକୁ କର , ଅତ ିପରଶି୍ରମ କର ିକାତର ର ାଇଯାଇଥିରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଏି-- 
ଏଇ ରକମ ବୟବ ାର କରର | ଠକି   ରସପର ି ନାରାୟଣଙୁ୍କ ଯିଏ ଭେପାଏ, ତା’କୁ 
ମା’େକ୍ଷ୍ମୀ ବ ିଦୟା କରନ୍ତ ି| 
 
 ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଜ ତ ସମ୍ମଖୁରର େକ୍ଷ୍ମୀ ଚରେିର ଏଇ ଆଦଶକ ିଁ 
ରତାଳ ି ଧରଛିନ୍ତ ି | ରକୌଣସ ି ଏକ ସମୟରର ଜରନୈକା ମା’ଙୁ୍କ ରଦଇଥିବା ର ାଟଏି 
ଚଠିରିର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରେଖିଥିରେ-- 
 

 “ରଯଠ ଠାରର ନାରାୟଣ ନା ାନ୍ତ ିରସଠାରର କ’ଣ େକ୍ଷ୍ମୀ ର ପିାରନ୍ତ ି? ଆଠ, 
େକ୍ଷ୍ମୀଙୁ୍କ ଅପମାନ କର,ି ରଜାର   କର,ି ଅଟକ କର ିଯଦ ିରକ  ିରରଖ, ରତରବ ରାବଣ 
ଭଳ ିଦଶା  ୁଏ ରବାଧ ୁଏ | କନୁି୍ତ େକ୍ଷ୍ମୀଙୁ୍କ ରକ  ିତୁଷ୍ଟ କରପିାରରିେ ନାରାୟଣଙୁ୍କ ରସ 
ପାଇବ -- ପାଇବ ିଁ ନଶି୍ଚୟ | ---------- ରଯଠ  କମକ ନାରାୟଣଙୁ୍କ (ସତ୍   ର ବିା, 
ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବା) ବରଣ କରରନା, ରସଥିରର ଶ୍ରୀ ବା େକ୍ଷ୍ମୀ (ରସବା କରବିା) ଅତୁଷ୍ଟ ବା 
ଅବମାନତି, ତା ା ସବକନାଶ ଆଣିଦଏି” | 
 
 ଟଙ୍କା-ପଇସା ରଯଠ ମାରନ ଠପାର୍ଜ୍ଜକନ କରବିାକୁ ଚା ାନ୍ତ,ି ରସମାନଙୁ୍କ 
ନାରାୟଣଙ୍କ ରସବା କରବିାକୁ ିଁ  ୁଏ | ଆଠ, ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟରର ଅଛ ିନରର ଅୟନ-
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ମଣିଷର ଜୀବନପଥ | ରତଣୁ, ନାରାୟଣପୂଜା ମାରନ ମଣିଷର ରସବା କରବିା, ମଣିଷ 
ଯା’ଦ୍ୱାରା ସସୁ୍ଥ, ସକ୍ଷମ ଓ ତାଜା ରର  ତା ା ିଁ କର ିଚାେିବା | କନୁି୍ତ ଟଙ୍କା-ଠପାର୍ଜ୍ଜକନରର 
ୁନ୍ଦୀ ରନଇ ରଯଠ ମାରନ ମଣିଷର ରସବା କରନ୍ତ,ି ରସମାରନ ରଶଷ ପଯକୟନ୍ତ ବୟଥକ 
 ୁଅନ୍ତ ି| ର ାଟଏି ଛଡ଼ାରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ-ି- 
  “ଟଙ୍କାର ଟାଣରର ପିରତ ି ୁଏ, 
  ରସ-ରପ୍ରମ କନୁି୍ତ କଛି ି ିଁ ନୁର   |”  (ଅନୁଶତୁ,ି ୭ମ) 
 
 ବଶି୍ୱସତ୍ତାର ଦୁଇ ବପିରୀତ ସତ୍ତା-- େକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ | ନାରାୟଣ 
‘ପଜଟିଭି  ’ ଶକି୍ତ, ଆଠ େକ୍ଷ୍ମୀ ‘ରନର ଟଭି  ’ | ରତଣୁ କଥିତ ଅଛ,ି ଅନନ୍ତଶଯୟାରର 
ଶାୟିତ ନାରାୟଣ, େକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପଦରସବା କରୁଛନ୍ତ ି | ପାଦ ର ଠଛ ି ଚରଣ | 
ରନର ଟଭି   ପ୍ରକୃତ ି ‘ଚର’, ଆଠ ପଜଟିଭି   ପୁରୁଷ ‘ସ୍ଥିର’ | ଦୁଇଟ ି ମିଳନରର ସଷିୃ୍ଟର 
ଠଦ୍  ଭବ | ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଭିପଦମରୁ ଜାତ ର ରେ ବ୍ରହ୍ମା | ରସ ସଷୃ୍ଟିକତ୍ତକା | ବ୍ରହ୍ମା ମାରନ 
ଯା’ର ବୃଦ୍ଧ ିଅଛ ିଓ ଦୀପି୍ତ ଅଛ ି| ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ରସଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର | ବ୍ରହ୍ମା 
ଅଥକାତ୍   ବରିାଟ ବସିତୃରି ମଧ୍ୟରର ଧୀରର ଧୀରର ଠଦ୍ ଭୂତ ର ାଇ ଠଠେିା ନ ିାରକିା, 
ଗ୍ର , ନକ୍ଷେ, ପଥୃିବୀ, ପା ାଡ଼,  ଛ, ମଣିଷ,  ାଇ, ଇତୟାଦ ିଯା’କଛି ିସବୁ | ଏଇ ଦ ି 
ରଦଇ ରଦଖିରେ ନାରାୟଣ ଓ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ସମଗ୍ର ସଷୃ୍ଟିଧାରାର ଆଦତିମ ଠତ୍ସର ିଁ 
କଥା | 
 
 ପୁରାଣରର ଅଛ,ି ରଦବାସରୁଙ୍କ ସମଦୁ୍ରମନ୍ଥନର ଭିତର-ରଦଇ ଅନୟାନୟ ଅରନକ 
କଛି ି ସ ତି େକ୍ଷ୍ମୀବ ି ବା ାରଥିିରେ | ରତଣୁ, ତାଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ 
“କି୍ଷରାବ୍ଧତିନୟା” ବା ‘ଜଳିଜା’ | ଏଇ ବୟାପାରଟ ି କ’ଣ ? ଏଇସବୁର ତାତ୍ ପଯକୟ 
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ଠକି ଭାବରର ନବୁଝବିା କାରଣରୁ ଅରନକ ଜନିଷି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରର ଦୁରବକାଧ୍ୟ ବା 
ର ସୟାବୃତ ର ଯିାଏ | 
 
 ସମଦୁ୍ର ମନ୍ଥନ କର ି େକ୍ଷ୍ମୀୋଭ କରବିାକୁ  ୁଏ, ତା ା ର ୋ ଏଇ ସଂସାର-
ସମଦୁ୍ର | ଏ ସଂସାରରର ବ ିତି ରଚଷ୍ଟା ଓ ଅନଳସ ପରଶି୍ରମର ଭିତର ରଦଇ ିଁ 
ରସୌଭା ୟୋଭ ର ାଇଥାଏ | ଏଇ ରଚଷ୍ଟା ଓ ପରଶି୍ରମ ିଁ ର ଠଛ ି ମନ୍ଥନ 
(ଆରୋଡ଼ନ) | ଆଠ, ମନ୍ଥନଦଣ୍ଡ ର ଠଛ ିନଜିର ଧାରା (Principle) | ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟ-
ସଦି୍ଧ ି ପାଇ  ନଜିର ଧାରା ଠକି   ରଖିବାକୁ ର ବ | ରକୌଣସ ି ସଂଶୟ, ସଂରକାଚ ବା 
ଜଡ଼ତାରର ଟଳ-ମଳ ର ରେ ର ବ ନା ିଁ | ନଜି ଧାରାରର ର  ିଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ସ୍ଥିର 
େକ୍ଷୟ ରଖି, ପୁରାଣରର ଠକ୍ତ ରଦବତାମାନଙ୍କ ପର ି ସଂଗ୍ରାମୀ, ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, 
କମକକୁଶଳ-ତତ୍ ପରତାରର ଆର ଇ ଚାେି ପାରରିେ ମଣିଷ ରସୌଭା ୟେକ୍ଷ୍ମୀଙୁ୍କ 
ରଦଖିପାରର | ଏଇ ର ୋ ସମଦୁ୍ରମନ୍ଥନର ଭିତରରଦଇ େକ୍ଷ୍ମୀୋଭର ତାତ୍ ପଯକୟ | 
ଆଠ, ରଯଠ ମାରନ ଶ୍ରମବମିଖୁ, ରସମାନଙ୍କର ଭା ୟ ବ ିପଛରର ପଡ଼ଥିାଏ ; ଜୀବନ 
ରଦୌଡ଼ରର ପରାଜତି  ୁଅନ୍ତ ିରସମାରନ, େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାୋଭରୁ ବ ିବଞ୍ଚତି  ୁଅନ୍ତ ି| 
 
 ରସଥିପାଇ  େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ “ଇନ୍ଦରିା” | ଇନ୍ଦରିା ଆସଛି ିଇନ୍ଦଦ -
ଧାତୁରୁ, ଅଥକ ପରମଐଶ୍ୱଯକୟ | ରସ ପରମ ଐଶ୍ୱଯକୟବତୀ, ରତଣୁ ରସ ଇନ୍ଦରିା | 
େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ନାମ ‘କମଳା’, କାରଣ ରସ କମ ଭାବ ବା କାନ୍ତରି ପ୍ରତୀକ | 
ରସ ପୁଣି ‘ପଦମା’ | ପଦମାବ ିରସୌନ୍ଦଯକୟ ଓ କମନୀୟତା ପ୍ରକଟ କରର | ଏସବୁ ୁଡ଼କି ିଁ 
େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପରର ବଭିିନ୍ନ ଦ ି | ତାଙ୍କର ‘ରମା’ ନାମର ତାତ୍ପଯକୟ ର ୋ-- ଅନୁ ତ 
ସନ୍ତାନ ଣ ପ୍ରତ ିରସ ରସ୍ନ ପରାୟଣା, ରସମାନଙ୍କ କେୟାଣବଧିାନରର ନୟିତରତ ବା 
ତତ୍ ପର | 
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 େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବା ନ ର ୋ ରପଚା | କା ିଁକ ି? କାରଣ, ରପଚା ର ୋ ଅନ୍ଧକାରର 
ଜୀବ | ରସ ରାତରିର ିଁ ଠଡ଼ ି ବୁରେ | ରସ ମାଂସାଶୀ ଏବଂ  ଂିସ୍ର | ଏଇ ଚରେିର 
ମଣିଷ ସଂସାରରର ଅଛନ୍ତ ି| ମା’-େକ୍ଷ୍ମୀ ରସମାନଙୁ୍କ ବା ନ କର ିରଖନ୍ତ ି| ତା’ ଅଥକ ନଜି 
କତ୍ତକୃ ତ୍ୱାଧୀନରର ରଖି ରସମାନଙୁ୍କ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର କାମ କରାଇବାକୁ 
ଶଖିାନ୍ତ,ି ତତ୍  ସ ତି ରସମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂରଶାଧନରବ ିରଚଷ୍ଟା କରନ୍ତ ି| 
 
 ଅନ୍ଧକାରରର ରକଠ ମାରନ ବଚିରଣ କରନ୍ତ ି ?-- ରଯଠ ମାରନ ଆରୋକ 
ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଭୟ କରନ୍ତ ି | ଦୁନଆିରର ରଯରତ ପାପ ଅନୁ୍ତି  ୁଏ 
ଅନ୍ଧକାରରର, ରୋକଚକ୍ଷରୁ ଅର ାଚରରର | କଳାଧନର ରନଣ-ରଦଣ ରଯଠ ଠାରର 
 ୁଏ, ନାରୀର ଶ୍ଳୀଳତା ରନଇ ରଯଠ ଠାରର ରଖଳ  ୁଏ, ପରକୁ ୁାଙି୍କରଦଇ ନଜିର 
ରପଟ ପୁରାଇବାର ବୟବସ୍ଥା ରଯଠ ଠାରର ପ୍ରଧାନ କମକ ର ାଇଠରଠ, ଏ ସବୁ ିଁ 
ଅନ୍ଧକାରର କମକ | ଆରୋକରର ଅଥକାତ୍   ପ୍ରକାଶୟରର ଏସବୁ କାମ  ୁଏନା | ପୁଣି, 
ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ନି୍ ୁରତା, କପଟତା, ଆତ୍ମସଖୁପ୍ରବଣତା ଇତୟାଦ ି ଅବ ୁଣ 
ରଯଠ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ, ରସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରର ବ ିରଘାର ଅନ୍ଧକାର ବସା ବାନ୍ଧଥିାଏ | 
 
 କନୁି୍ତ ଅନ୍ଧକାରରର ର ଠ ବା ଆରୋକରର ର ଠ, ସମସ୍ତ ଜୀବର ସ୍ରଷ୍ଟା ରସଇ 
ଏକ ପରମପିତା | ରସ ଚା  ାନ୍ତ ିନା ିଁ-- ରଯଠ ମାରନ ଅନ୍ଧକାରରର ଅଛନ୍ତ ିରସମାରନ 
ଚରିକାଳ ଅନ୍ଧକାରରର ର  ିିଁ ରଶଷ ର ାଇଯା’ନୁ୍ତ, ରସମାନଙ୍କର ମନର ମଇଳା 
ରଯପର ିରକୌଣସ ିଦନି ଦୂର ନ ୁଏ | ବରଂ ରସମାରନ ଆରୋକର ସଂସ୍ପଶକରର ଆସନୁ୍ତ, 
ରସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ର ଠ, ପଦାଥକପରତାରର ତତ୍ ପର ର ବାର 
ଭିତର ରଦଇ ରସମାନଙ୍କର  ୃଦୟ ପ୍ରସାରତି ର ଠ, ଏଇ ିଁ ତାଙ୍କର ଚା ଦିା | କନୁି୍ତ 
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ମରନ ମରନ ଚା ଦିା ରଖିରେ ିଁ ତ ପ୍ରାପି୍ତ ଘରଟନା, ଚା ଦିା-ଅନୁପାତକି କମକ ବା 
ପ୍ରରୟା -ପଦ୍ଧତ ି ଦରକାର | ଆଠ, ନକୃିଷ୍ଟ ଚରେିର ରୋକମାନଙୁ୍କ ଠତ୍ କୃଷ୍ଟ କର ି
ରତାଳବିାର ର ାଟଏି ବରିଶଷ ପଦ୍ଧତ ି ର ୋ ରସମାନଙୁ୍କ ରଶ୍ର୍ ସନୁି୍  ସଦାଚାରୀ 
ମଣିଷ ସଂସ କରର ରଖିବା, ରସମାନଙ୍କର ରସବା-ଅନୁଚଯକୟାରନଇ ରଯପର ି ଚାେି 
ପାରନ୍ତ ି ତା’ର ବୟବସ୍ଥା କରବିା | ଏ ା ଭିତର ରଦଇ ଆସବି ରସଇ ରଶ୍ର୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଆସକି୍ତ ବା ଟାଣ | ରସରତରବରଳ ରସ ରଯପର ିପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ି ରସପର ି ଚାେିବାକୁ 
ଇଚ୍ଛା  ୁଏ | ଏ ଭିାରବ ରଯପର ିଆରୋକ ଜଳରିେ ଅନ୍ଧକାରର ବନିାଶ  ୁଏ, ରସପର ି
ରଶ୍ରୟ-ଅନୁରକି୍ତ ରଯରତ ବେବି, ଅରଶ୍ରୟ-ଅନୁରକି୍ତ ରସରତ କମିଯିବ ସ୍ୱତୁଃ | ଏଇ 
ଚମତ୍ କାରୀ ପଦ୍ଧତରି କଥା ଭ ବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ ଛିନ୍ତ ି| 
  “ଦୁରାଚାରୀ ଯରତ୍ନ କର ିଆମାର ଭଜନ 
  ଧମକାତ୍ମା  ଇୟା ଶୀଘ୍ର, ପାୟ ଶାନ୍ତ ିଧନ ; 
  ଜାନରିବ ର  ଧନଞ୍ଜୟ ଏକଥା ନଶି୍ଚୟ,-- 
  କଖରନା ଆମାର ଭକ୍ତ ବନିଷ୍ଟ ନା  ୟ |” ( ୀତା ; କୁମାରନାଥ ସୁଧାକର) 
 
 ମା’ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରପଚକ ବା ନର ତାତ୍ ପଯକୟ ିଁ ଏଇଠାରର | 
 
 େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ଅପର ିାଯକୟ ଅଙ୍ଗ ଧାନ-ଦୂବ | କା ିଁକ ି ? କାରଣ ଧାନ 
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦୟଶସୟ | ପୂଜାର ଠପକରଣ- ସିାବରର ଧାନ ରଖିବା 
ମାରନ ପ୍ରଧାନ ଖାଦୟଶସୟକୁ ଅବର ଳା ନ କରବିା, ୁସେର ଯତ୍ନ କରବିା | ଯା ାକୁ 
ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ରସ- ିଁ ରରଖ | ପୂବକରୁ ବ ିତି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରନଇ, ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯକୟୟକୁ 
ଏଡ଼ାଇ, କୃଷିକମକର ଯଥାରଯା ୟ ସବୁୟବସ୍ଥା କର ି ଧାନୟାଦ ି ଭେ ଠତ୍ପାଦନର ଓ 
ସରୁକ୍ଷାର ବୟବସ୍ଥା ଯଦ ିକରା ୁଏ, ରତରବ ପ୍ରରୟାଜନ ସମୟରର ଧାନବ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 
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ମଖୁରର ଖାଦୟ ରଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରବି-- ଏକଥା ଅତ ି ନଶି୍ଚୟ | 
େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାରର ଧାନର ଏଇ ବଶିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ନରିର୍ଦ୍ଦକଶ ଦ୍ୱାରା ୁସେ ପ୍ରତ ିଯତ୍ନ ରନବାର 
ଇଙି୍ଗତ ିଁ ବୁଝବିାକୁ ର ବ | 
 
 ଆଠ ଦୂବ ର ୋ ସଜୀବତା ଓ ମତୁୃୟ ୀନତାର ପ୍ରତୀକ | ସାଧାରଣତୁଃ 
ଦୂବଘାସ ସ ଜରର ମରରନା | ଏ ାର ରଚର ଯଦ ି ରକୌଣସଭିାରବ ମାଟରିର 
ର ଯିାଏ, ରସଠାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୂବଘାସ ସଷିୃ୍ଟ  ୁଏ | ଦୂବ  ାତରର ରନବା ମାରନ 
ଅମରତ୍ୱର ଶରଣ ରନଇ ଚାେିବା | ତା’ବୟତୀତ ଦୂବ ଚରିଶୟାମଳ | ଏଇ ଶୟାମଳତା 
ର ୋ ସଜୀବତା ତଥା ଜୀବନପ୍ରାଣତାର ପ୍ରତୀକ | ଦୂବ ବୟବ ାର କରବିା ଭିତର 
ରଦଇ ପ୍ରାଣବତ୍ତା ଓ ଚରିନବୀନତାକୁ ିଁ ବରଣ କରାଯାଏ | 
 

 ଏଇଭାବରର ତାତ୍ ପଯକୟ ୁଡ଼କୁି ବୁଝ ି ଓ ଜାଣି ଯଦ ି େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଠପାସନା 
କରାଯାଏ, ରତରବ େକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଥକକ  ୁଏ | ରକବଳ, ଜାଣିରେ ବା ବୁଝରିେ ର ବ 
ନା ିଁ, ରସ ୁଡ଼କୁି ଜୀବନରର ବ ିତିଭାରବ ପ୍ରରୟା  ଓ ବୟବ ାର କରବିା ଦରକାର | 
ରସଥିପାଇ  ଆବଶୟକ ତଦନୁପାତକି ଚଳନ | ଆଠ, ଏଇ ଚାେିବା ଠକି   ର ରିେ ିଁ 
ମଣିଷ େକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀବକାଦରର ଭରପୂର ର ାଇ ଠଠପିାରର | 
 

**** 
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ସରସ୍ୱତୀ 
 
  ସରସ୍ୱତୀ ବଦିୟାର ରଦବତା | ସକଳ ବଦିୟାର ଅି୍ାେୀ ରଦବୀ ରସ | 
 ାୟେୀ-ର ରସୟାପନଷିଦରର ଅଛ ି “ସରସ୍ୱତୟାୁଃ ସରବକ ରବଦା ଅଭବନ  ”-- 
ସରସ୍ୱତୀଙ୍କଠାରୁ ସଷିୃ୍ଟ ର ାଇଛ ି ସମସ୍ତ ରବଦ | ଆ ୁର ି ବଭିିନ୍ନ ଜା ାରର ସରସ୍ୱତୀ 
ସମବନ୍ଧରର ନାନା ଠକି୍ତ ର ଛି ି | ତାଙ୍କର ଅରନକ ନାମ-- ବାକ  , ବାରକୟଶ୍ୱରୀ,  ିର  , 
ଭାଷା, ଭାରତୀ, ବାଣୀ ପ୍ରଭୃତ ି | ରସ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍କା, ରଶ୍ୱତବସନା, କମଳବାସନିୀ, 
 ଂସବ ିାରଣିୀ |  ସ୍ତରର ତାଙ୍କର ବୀଣା,  ଳାରର ମକୁ୍ତାର ମାଳ, ରକାଳରର ପୁସ୍ତକ | 
ଏଇ ରୂପରର ଆରମ ମା’ସରସ୍ୱତୀଙୁ୍କ ରଦଖିବାରର ଅଭୟସ୍ତ | କନୁି୍ତ ଏଇ ରୂପର 
ତାତ୍ ପଯକୟ କ’ଣ ? 
 
 ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭପଯକୟନ୍ତ 
ସବୁ ବଷିୟରର ିଁ ଆରୋଚନା ର ାଇଛ ି | ଥରର ସରସ୍ୱତୀ-ପୂଜାର ପ୍ରାକ କାଳରର 
ଠଠେିା ସରସ୍ୱତୀ-ପ୍ରସଙ୍ଗ | ରଦବୀଙ୍କ ସମବନ୍ଧରର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ର ୋ | ପ୍ରଥରମ 
ରସ ପଚାରରିେ, ‘ସରସ୍ୱତୀ’ ମାରନ କ’ଣ ? ଅଭିଧାନ ରଦଖା ୋ | ଅଭିଧାନରର ଅଛ ି
‘ସରସ୍   + ବତୀ’, ସରସ ବା ସରୁଃ ମାରନ ଜଳ | ତା’ର ରେ ଯିଏ ଜଳବତୀ, ସଏି 
ସରସ୍ୱତୀ | ରସ ଏତକିରିର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ର ରେ ନା ିଁ | ପ୍ରତଟି ିଅଥକର ଧାତ୍ୱଥକ ଜାଣିବାକୁ 
ରସ କ ରିେ | ତଦନୁଯାୟୀ ସରସ ଶବ୍ଦର ଧାତୁ ରଦଖା ୋ | ‘ସ’ୃ, ମାରନ  ତ,ି 
ଚାେିବା | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ତା’ ର ରେ ସରସ୍ୱତୀ ମାରନ  ତମିତୀ, ଯିଏ 
 ତରି ପ୍ରତୀକ” |  ତ ିଛଡ଼ାବ ିସ ୃଧାତୁର ଅପର ଏକ ଅଥକ “ବକିଶତି ର ବା” | ରତଣୁ 
‘ସରସ୍ୱତୀ’ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ବକିାଶର ଆକୁଳତା ବ ିଅଛ ି| 
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 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ ବାଗ୍ ରଦବୀ | ବାକ   ମାରନ ବାକୟ ବା ଶବ୍ଦ | 
ତା ା ଶୁଣି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଥିିରେ, “ତା’ର ରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶବ୍ଦରବ ିରଦବତା |” 
 
 ସରସ୍ୱତୀ-ପ୍ରତମିା ମଧ୍ୟରର ସଜୃନ-ପ୍ର ତକୁି େକ୍ଷୟ କରାଯାଏ | ସରସ୍ୱତୀ  ତରି 
ପ୍ରତୀକ | ସଷିୃ୍ଟର ଆଦରିର ବ ିଅଛ ିଋତ (ୠଧାତୁ-- ତ)ି | ଅନନ୍ତର ବୁକୁରର ଆକଷକଣ-
ବକିଷକଣର  ତ ି ମଧ୍ୟ ରଦଇ ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାର | ରସରତରବଳଠାରୁ ିଁ ସଷିୃ୍ଟ 
ବକିଶତି ର ାଇଠଠେିା | ପୁଣି, ଏଇ  ତ ି ମଧ୍ୟରର ଅଛ ି ସ୍ପନ୍ଦନ | ସ୍ପନ୍ଦନ ିଁ ବୟକ୍ତ 
ର ାଇଠଠଛି ି ଶବ୍ଦରର | ଅନନ୍ତ ରବୟାମରର ଏଇ ଶବ୍ଦ ବଚୁି୍ଛରତି ର ାଇପଡ଼ଛି ି ନାନା 
ରୂପରର | ରତଣୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭା ବତରର ଅଛ,ି ଆଦରିର ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦରୂପୀ | ତାଙୁ୍କ 
ଠପେବ୍ଧ ିକରବିାକୁ ର ରେ ଶବ୍ଦର ଠପାସନା କରବିାକୁ  ୁଏ | ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ରସଇ 
ଶବ୍ଦ ଠପାସନାର ିଁ ବୟାପାର | 
 
 ଏରବ ଆରମ ପ୍ରତମିାର ଆଙି୍ଗକ ୁଡ଼କି ବରିଶ୍ଳଷଣ କର ି ସମସ୍ତ ଚେିଟାକୁ 
ବୁଝବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରବିା | ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର 
ର ାଟଏି ର ାଟଏି ବଷିୟ ରନଇ ପ୍ରଶନ କରାଯାଇଛ ି| ପ୍ରରତୟକଟରି ସମାଧାନୀ ଠତ୍ତର 
ରଦଇ ମଣିଷର ୍ାନକ୍ଷଧୁାକୁ ରମାଚନ କରଛିନ୍ତ ିରସ | ରସ ରଯପର ିଯା ା କ ଛିନ୍ତ,ି 
ଆରମ ରସ ଦୃଷି୍ଟଭାଙ୍ଗୀକୁ ଅନୁସରଣ କର ିିଁ ମା’-ସରସ୍ୱତୀଙୁ୍କ  ୃଦୟଙ୍ଗମ କରବିାକୁ 
ରଚଷ୍ଟା କରୁ | 
 

 ମା’ଙ୍କର ଚରଣ ରଯଠ  ପଦମ ଠପରର ନୟସ୍ତ, ରସଇ ପଦମଟ ି ଜଳରର ୁୁଟଛି ି | 
ଏଇ ଜଳ କ’ଣ ? ମନୁସଂ ତିାରର ଅଛ,ି ଅବୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ରଯରତରବରଳ ଜୀବଜ ତ୍   
ସଷିୃ୍ଟ କରବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ରସରତରବରଳ ରସ ପ୍ରଥରମ ଜଳ ସଷୃ୍ଟି କରେ | (୧/୮) | 
ଜଳ ପ୍ରଥରମ ସଷୃ୍ଟି ର ୋ କା ିଁକ ି ? କାରଣ, ଜଳ ନର ରେ ରକୌଣସ ି ପ୍ରାଣୀ 
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ବଞ୍ଚପିାରରନା | ପୁଣି ପଞ୍ଚ ମ ାଭୂତରର (କି୍ଷତ,ି ଅପ  , ରତଜ, ମରୁତ୍  , ରବୟାମ) ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଥମ ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ରସ  ି ଜଳ (ଅପ  ) | ଏ ା ଆ ରୁ ଅଛ ି ରବୟାମ ଅଥକାତ୍   
ଶୂନୟ, ମରୁତ୍   ଅଥକାତ୍   ବାୟୁ, ଏବଂ ରତଜ ଅଥକ ଅଗି୍ନ | ସବୁ ିଁ ବାୟବୀୟ ବା ବାଷ୍ପୀୟ 
ଅବସ୍ଥା | ଘନୀଭୂତ ପ୍ରଥମ ଭୁତ ିଁ ର ୋ ଜଳ | ରତଣୁ, ଜଳ ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପଯକୟାୟର 
ପ୍ରତୀକ | 
 

ଜଳରର ପଦମ ୁୁରଟ | ପଦମ ଶବ୍ଦର ଠତ୍ ପତ୍ତ ିପଦ୍   ଧାତୁରୁ, ଅଥକ  ତ,ି ସ୍ଥିତ,ି ପ୍ରାପି୍ତ 
| ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଧାପରର ିଁ ଅଛ ି ତ ିଓ ସ୍ଥିତ-ି- ଋତ ଓ ସତୟ (ଋଗ୍ ରବଦ) | ଏ ାକୁ 
ଆଶ୍ରୟ କର ିିଁ ରକୌଣସ ି କଛି ି ବକିଶତି ବା ବବିଦ୍ଧତି ର ାଇଠରଠ | ମଣିଷ ଚାେିବା 
ସମୟରର ର ାଟଏି ପାଦକୁ ସି୍ଥର କର ି ଅନୟ ପାଦଟକୁି ଆ କୁ ବୋଏ | ର ାଟଏି 
ବଟ ଛର ଚାରା ରଯରତରବରଳ ବରିାଟ  ୁଏ, ରସରତରବରଳ ତା ା ରସଇ ବଟବୃକ୍ଷ 
(ବର ଛ) ର ାଇ ିଁ ରର , ର  ିବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କ୍ରରମ  ୁଏ | ଏଇ  ତ ିଓ ସ୍ଥତି ିସଷୃ୍ଟିର 
ସବୁକଛି ିମଧ୍ୟରର ିଁ ଅନ୍ତୁଃସୟୂତ | ବଶି୍ୱସଷିୃ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଧାପରର ବ ିର ାଟାଏ ଅବସି୍ଥତକୁି 
ଅବେମବନ କର ି ସଷୃ୍ଟି ବକିଶତି ର ାଇ ଠଠଥିିୋ | ର ାଇ ଅଟକ ି ନା ିଁ, ଆର ଇ 
ଚାେିଛ ି ତା ା ର ାଟାଏ ପରଣିତରି ଦ ିରର-- ଯା ାର ଆଠ ଏକ ନାମ ଦଆିଯାଏ 
ପ୍ରାପି୍ତର ଦ ିରର |  ତ ିରଯପର,ି ପରଣିତ ିବା ପ୍ରାପି୍ତବ ି ୁଏ ରସପର ି| 
 
 ମା-ସରସ୍ୱତୀ  ଂସାସୀନା | ‘ ଂସ’ କ ବିାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ ି‘ଅ ଂ 
ସୁଃ’, ଅଥକାତ୍   ମ  ୁ ିଁ ରସଇ, ତା’ର ମାରନ ପ୍ରତଟି ିବୟକି୍ତ | ଯିଏ ସବକ ୍ାନର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, 
ପ୍ରତଟି ିମଣିଷ ତାଙୁ୍କ ବ ନ କର ିଚାେୁ, ଏଇ ର ୋ  ଂସରୂୋ ରଦବୀଙ୍କର ତାତ୍ ପଯକୟ 
| ବଦିୟା ବା ୍ାନର ଚଚ୍ଚକା ରଯଠ  ପାରବିାରରର, ରଯଠ -ସମାଜରର ରଯରତ ରବଶ,ି 
ରସମାନଙ୍କର ମନର ତାର ରସରତ ଠଚ୍ଚ ଗ୍ରାମରର ବନ୍ଧା ର ାଇଥାଏ |  ୀନତା, 
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ସଂକୀର୍ଣ୍କତା, ସ୍ୱାଥକପରତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା ରସଠାରର ିଁ ଠାଇ  ପାଏନା | ମଣିଷର ମନ 
ଠଦାର  ୁଏ, ପରାଥକପର  ୁଏ ; ରସମାନଙ୍କର ସ ନ, ଧାରଣ ଓ ବ ନଶକି୍ତ ବରେ | 
ଏଇଥିପାଇ   ିଁ ରଦବୀ  ଂସବ ିାରଣିୀ | ତା’ବୟତୀତ ଆ ୁର ିବ ିଅଛ ି |  ଂସ ର ୋ 
କଳନାଦୀ ବା କଳକଣ୍ଠ | କଳ ଶବ୍ଦର ଠତ୍ ପତ୍ତ ିକଳ -ଧାତୁରୁ, ମାରନ  ତ ିବା ଶବ୍ଦ | 
 ଂସରୂପୀ ପ୍ରତଟି ି ବୟକି୍ତସତ୍ତା ିଁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମରୁ ଠଦ୍ ଭୂତ, ଆଠ ସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରତଟି ି ପଦାଥକ 
ମଧ୍ୟରର ିଁ ଅଛ ି ତ ିବା ଚଳମାନତା | ସବୁ ିଁ ନରିନ୍ତର  ତଶିୀଳ | ରତଣୁ , ବଶି୍ୱର 
ଅପର ନାମ ଜ ତ୍   ( ମ -ଧାତୁରୁ, ଅଥକ  ତ)ି | ରତଣୁ,  ତ ିଓ ଶବ୍ଦ  ଂସ ମଧ୍ୟରର 
ନତିୟ ଅବସି୍ଥତ | 
 
 ମା’ଙ୍କ ରକାଳରର ଥାଏ ପୁସ୍ତକ | ରସ ରଯ ବଦିୟାର ରଦବୀ | ପୁସ୍ତକ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ 
ରସଇ ବଦିୟାର ପ୍ରତୀକ | ୍ାନଚଚ୍ଚକା ତାଙ୍କର ି ରକାଳରର ିଁ ୋଳତି  ୁଏ | ଆ ରୁ 
କୁ ାଯାଇଛ,ି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସଜୃନ-ପ୍ର ତ ି ବକିଶତି ର ାଇଠଠଛି ି | ତାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ନ ିତି ଅଛ ି ସଷିୃ୍ଟର ମଳୂ କଥା ୁଡ଼କି | ରସଇ ମଳୂ କାରଣ ସ ତି ଯିଏ 
ଅବ ତ ର ାଇପାରର, ତା’ର ିଁ ପ୍ରକୃତ ବଦିୟାୋଭ  ୁଏ | ବଦିୟା ଶବ୍ଦର ଠତ୍ସ 
ସଂସ୍କତୃର ବଦି୍ -ଧାତୁ | ତା’ର ଅଥକ-୍ାନ, ବଚିାରଣା, ଅସି୍ତତ୍ୱ, ପ୍ରାପି୍ତ | ତା’ର ରେ 
ଯା ାର ବଦିୟାୋଭ  ୁଏ, ତା ାର ଅସି୍ତତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରବିାର ୍ାନ ଥାଏ | ବଚିାରଶକି୍ତ 
ଥାଏ, ମନ୍ଦରୁ ଭେଟାକୁ ରସ ବାଛ ିବା ାର କର ିରନଇପାରର ଏବଂ ଏଇଭାବରର ରସ 
ଆର ଇ ଚାରେ ତା’ର ମଳୂ ପ୍ରାପି୍ତ  ନ୍ତବୟର ଦ ିରର | ରସ  ନ୍ତବୟ ର ୋ ଧାରଣ-
ପାଳନୀ-ସରମବ ସଦି୍ଧ ବୟକି୍ତତ୍ୱୋଭ, ଅନୟ କଥାରର ଈଶ୍ୱରପ୍ରାପି୍ତ | ଏଇ ସବୁ 
ଅବସ୍ଥାଟା ିଁ ମା’ର ରକାଳରର ସଯତ୍ନରର ପାଳତି, ରପାଷିତ ଓ ବଦ୍ଧତି  ୁଏ | ପୁସ୍ତକର 
ଅପର ତାତ୍ପଯକୟ ର ୋ, ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ପାଠର ର ାଟାଏ ଶବ୍ଦ ଅଛ ି | 
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ପୁସ୍ତକସ୍ଥ ପଦ ଓ ବାକୟ ୁଡ଼କି ଶବ୍ଦ-ସ ରଯା ରର ିଁ  ଠତି | ଆଠ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ତଥା 
ଜ ତର ସବୁ ଶବ୍ଦ ିଁ ରସଇ ପରମ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମରୁ ିଁ ଠଦ୍  ଭୂତ | 
 

 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ  ସ୍ତରର ବୀଣା ଥାଏ | ବୀଣାରୁବ ିଧ୍ୱନ ିବା ନାଦ ଠତ୍ ଥିତ  ୁଏ | 
ତା ା ବ ି ରସଇ ଶବ୍ଦ-ଠପାସନାର ିଁ ପ୍ରତୀକ | ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଐଂ | ଏଇ 
ଐଂ-ଧ୍ୱନ ି ଝଙ୍କାର-ସ  ଠଚ୍ଚାରଣ କରେ ବୀଣାଧ୍ୱନ ି ଭଳ ି ଅରନକଟା ପ୍ରତୀତ  ୁଏ | 
ସାଧନସ୍ତରରର ସାଧକ ର ାଟଏି ଜା ାରର ଏଇ ବୀଣାଧ୍ୱନ ିଶୁଣିବାକୁ ପାଏ | ରସଇ 
ସ୍ତରର ନାମ ସତୟରୋକ, ଅଥକାତ୍   ରଯଠ ଠାରୁ ଅସି୍ତତ୍ୱର ବାତ୍ତକା ପ୍ରଚାରତି  ୁଏ (ଅସ୍ -
ଧାତୁ-- ଅସି୍ତତ୍ୱ, ବଦିୟମାନତା ; ଅସ୍ +ଶତୃ--ସତ୍  ) | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର 
ସାଧନାର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତର ସମ୍ପକକରର କ ବିାକୁ ଯାଇ ଏଠାକାର ସମ୍ପକକରର କ ଛିନ୍ତ-ି- 
“ରସଠାରର ରସଇ ରକମ ଶବ୍ଦ  ୁଏ” | ଠପେବ୍ଧବିାନ ସାଧକ ରସଇ ଧ୍ୱନ ି ଅନ୍ତର-
କର୍ଣ୍କରର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତ ି| 
 
 ଓ , ଐଂ, ହ୍ୀଂ, କି୍ଳଂ ପ୍ରଭୃତ ିରଯଠ ସବୁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଅଛ,ି ରସ ୁଡ଼କି ବ ିନାଦର ବା 
ଶବ୍ଦର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରର କମ୍ପନ | ଶବ୍ଦକୁ ଯଦ ିଅି ତ କରାଯାଏ, ରତରବ ସଷୃ୍ଟିଧାରାର 
ମଳୂ ମରରକାଚ  ସ୍ତ ତ  ୁଏ | ରସରତରବରଳ ବଷିୟ ଓ ବୟାପାର ସମ ୂର 
କାଯକୟକାରଣ ସମବନ୍ଧବ ି ଚତି୍ତରର ଧରାପରଡ଼ | ରତଣୁ, ସଦ୍  ୁରୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୀକ୍ଷା 
ରନଇ ବିି ମତ ନାମଜପ କରବିାର ନରିର୍ଦ୍ଦକଶ ଅଛ ି | ଆଠ, ରଯ ରକୌଣସ ି ପୂଜାର 
ଆର  ିଁ  ୁରୁପୂଜା ଅପର ିାଯକୟ | 
 
 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଅଥକାତ୍   ରସ କେୟାଣ ତସିମ୍ପନ୍ନା | 
(ଭଦ୍ର=କେୟାଣ, କାଳୀ-- କଳ-ଧାତୁ= ତ)ି | ତାଙୁ୍କ ଭେପାଇ, ତାଙ୍କର ରସବା କର ି
ମଣିଷ ଶବ୍ଦସ୍ତରକୁ ଆୟତ୍ତ କରପିାରର | ଶବ୍ଦର କ୍ରମାି ମନ ଏବଂ ବଷିୟ ଓ ବସୁ୍ତରର 
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ତା ା କପିର ିମତୂ୍ତକ ର ାଇଠଠଛି,ି ରସଇ ବନିୟାସକ୍ରମ ଯା ାର କରାୟତ୍ତ, ରସ ଶବ୍ଦକୁ 
ଇଷ୍ଟାଥକରର ପ୍ରରୟା  ଓ ବୟବ ାର କର ିକେୟାଣର ଅିକାରୀ ର ାଇ ଠଠପିାରର | 
 
 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଠଟ ିଶକି୍ତ-- େକ୍ଷ୍ମୀ, ରମଧା, ଧରା, ତୁଷି୍ଟ, ର ୌରୀ, ପୁଷି୍ଟ, ପ୍ରଭା, 
ଧତୃ ି | ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକନି୍  ରସବକ ଯିଏ, ତା’ ଭିତରର ସ୍ୱତୁଃ ିଁ ରସଇସବୁ ଶକି୍ତର 
ଜା ରଣ ଘରଟ | 
 
 ସରସ୍ୱତୀ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍କା, ଶୁଭ୍ରବସ୍ତ୍ରାବୃତା | ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ତାତ୍ ପଯକୟ କ’ଣ ? 
ଧଳା ରଙ୍ଗ ପବେିତାର ପ୍ରତୀକ | ପୁଣି, ସତ୍ତ୍ୱ ୁଣର ରଙ୍ଗ ବ ିଧଳା | ସତ୍ତ୍ୱ ୁଣ ମାରନ 
ଅସି୍ତତ୍ୱ ଯା’ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରର , ତା’ର ଚଚ୍ଚକା (ସତ୍ +ତ୍ୱ=ସତ୍ତ୍ୱ) | ସତ୍ତ୍ୱ ୁଣର ଚରେି 
ର ଠଛ ି ାେୁକା | ତା’ ସ ଜରର ଠପରକୁ ଠଠପିାରର | ଠପରକୁ କଏି ଠଠପିାରର ? 
ଯା ାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭା  ଓଜନରର ଭାର ି ନୁର  , ଅନୟ କଥାରର ପ୍ରବୃତ୍ତରି ପାଷାଣ-
ଭାରରୁ ଯିଏ ମକୁ୍ତ | ପ୍ରବୃତ୍ତମିକୁ୍ତ ଯିଏ ରସଇ ତ ପ୍ରକୃତ ମକୁ୍ତ | ପୁଣି ରଦଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ 
ବର୍ଣ୍କ ଏକେ ମିଶି୍ରତ ର ରେ ଧଳା ରଦଖାଯାଏ | ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏଇ 
ମିଳନ ବା ସମା ାରର ଇଙି୍ଗତ ବତ୍ତକମାନ | 
 
 ଏଇଭାବରର ସବୁଟାକୁ ରଦଖିରେ ବୁଝାଯାଏ ରଯ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଠପାସନା 
ମାରନ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ିଁ ଠପାସନା, ସଷୃ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ଠପାସନା | ଏଇ ତାତ୍ ପଯକୟ ଜାଣି 
ରଯଠ ମାରନ ପୂଜା କରନ୍ତ,ି ରସଇମାନଙ୍କର  ିଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସାଥକକ  ୁଏ | ମା’ 
ସରସ୍ୱତୀ ସତାତ୍ ପରଯକୟ ରସମାନଙ୍କ ନକିଟରର ପ୍ରତଭିାତ  ୁଅନ୍ତ ି| 
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 ଏଇ କାରଣରୁ ସତ୍ ସଙ୍ଗ-ଆଶ୍ରମରର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସାଡ଼ମବରର ପାଳତି 
ର ାଇଥାଏ | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ି ବସ ି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳ ି ଦଅିନ୍ତ ି ଏବଂ ପରର 
ପ୍ରଣାମୀ-ସ  ପ୍ରଣାମ ନରିବଦନ ବ ି କରନ୍ତ ି | ଅସସୁ୍ଥତା ର ତୁ ରଯରତରବରଳ 
ପୂଜାମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତନି ି ରସରତରବରଳ ରସ ନଜି ଘରର ଶଯୟାରର ବସ ିିଁ 
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜାଳ ିଦଅିନ୍ତ ି | ପୁରରା ତି ରସଠାକୁ ଆସ ିମନ୍ତ୍ର-ଠଚ୍ଚାରଣବ ିକରନ୍ତ ି | ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜାଳ ି
ରଦଇ ଭକି୍ତଭରର ମା’-ସରସ୍ୱତୀଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ ନକରବିା ପଯକୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଆ ାର 
ଗ୍ର ଣ କରୁ ନଥିରେ | ରସ ରଯ ରୋକ ୁରୁ ! ଆଚରଣ କର ିଶଖିାଇ ରଦଇ ଯାଇଛନ୍ତ ି
କଭିଳ ିଚାେିବାକୁ  ୁଏ, ମା’ଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରର କଭିଳ ିବନିୀତ ଭଙି୍ଗମାରର ବସବିାକୁ  ୁଏ, 
ଅଞ୍ଜଳ ି ରଦବାକୁ  ୁଏ ଇତୟାଦ ି | ପୁଣି, ତାତ୍ ପଯକୟ ଭାଙି୍ଗ ବୁଝାଇ ରଦଇଛନ୍ତ ି ମା’-
ସରସ୍ୱତୀ କ’ଣ ; ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରତମିାର ସର୍ଜ୍ଜା ଏପର ିକା ିଁକ ି! ସମସ୍ତ ତାତ୍ ପଯକୟ ସଂ ତ 
କର,ି ରସଇ ଭାବ ର ାଟଏି ରଛାଟ ବାଣୀରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ବୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ ି | ରସ  ି
ବାଣୀଟ ିଠଦୃ୍ଧତ କର ିଏ ନବିନ୍ଧର ଠପସଂ ାର କରବି-ି- 
  “ବକିାଶ-ବୟାକୁଳ  ତ ିିଁ ଯା ାଙ୍କର ସଂସି୍ଥତ-ି- 
      ରସ ିଁ ସରସ୍ୱତୀ, 
  ଆଠ, ବାକ   ବା ଶବ୍ଦ ିଁ ଯା ାଙ୍କର ସତ୍ତା-- 
      ରସ  ିଁ ବାଗ୍ ରଦବୀ ; 
  ଆଠ, ଯିଏ ିଁ ବାଗ୍ ରଦବୀ 
      ରସ ିଁ ସରସ୍ୱତୀ |” 
 

 

**** 
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ର୍ଦଣଶ 
 

  ରଣଶ ଅଥକାତ୍  ଣ-ଈଶ | “ ଣ” ସଂଖୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦ | ଅରନରକ କ ନ୍ତ,ି  ଣ 
ମାରନ ଜନ ଣ, ଅଥକାତ୍ ମଣିଷର ସମଷ୍ଟି | କନୁି୍ତ ରକବଳ ମଣିଷ କା ିଁକ,ି  ଣ କ ରିେ 
ଯା ା କଛି ିସବୁ-- ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷେତା, ସକଳ ପଦାଥକ | ଏଇ ସବୁକଛିରି 
ଯିଏ ଈଶ (ଅିପତ)ି, ସଏି  ିଁ  ରଣଷ | 
 
 ‘ଈଶ’ ଶବ୍ଦର ଠତ୍ପତ୍ତ ିସଂସ୍କତୃ “ଇଶ-ଧାତୁରୁ”, ମାରନ ଆିପତୟ | ଆିପତୟ 
ମଧ୍ୟରର ଅଛ ିଅିପତ ି| ଅିପତ ିପୁଣି ଦୁଇଟ ିଶବ୍ଦରର ତଆିର-ି- ଅି ଓ ପତ ି| ଅି-
ର ଠତ୍ପତ୍ତ ିସଂସ୍କତୃ ଧା-ଧାତୁରୁ, ଅଥକାତ୍ ଧାରଣ ଏବଂ ପତ-ିର ଠତ୍ପତ୍ତ ିପା-ଧାତୁରୁ, ଅଥକ 
ପାଳନ | ତା’ର ରେ ଅିପତ ିମାରନ ଯିଏ ଧାରଣ-ପାଳନ କରନ୍ତ ି| 
 
 ରତରବ ‘ ରଣଶ’ ଶବ୍ଦର ସମ ୂାଥକ ର ୋ-- ସଷୃ୍ଟିର ଯାବତୀୟ ଯା’-ସବୁ କଛିକୁି 
ଯିଏ ଧାରଣ, ପାଳନ ଓ ରପାଷଣ କରନ୍ତ ି| 
 
 ଏଇ କାରଣରୁ, ରଯ ରକୌଣସ ିରଦବପୂଜାରର ପ୍ରଥରମ  ରଣଶଙ୍କର ପୂଜା  ୁଏ | 
ରସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରୟିତା ଓ ପାଳୟିତା | ତାଙୁ୍କ ଅଘକୟ ରଦଇ ପ୍ରଣାମ କରସିାରରିେ 
ଅନୟ ରଦବତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ  ୁଏ | ତାଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ  ଣପତ-ି-  ଣର 
ପାଳନ ଓ ରକ୍ଷଣକତ୍ତକା | ରସ ସଷୃ୍ଟିର ବା ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ନୁ  ନ୍ତ,ି ବରଂ ରକ୍ଷାର କାରକ 
| ରତଣୁ, ସବକାରଗ୍ର ତାଙ୍କର ଆବା ନ | 
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 ରଣଶଙ୍କର ପିତା ଶବି ଏବଂ ମାତା ଦୁ କା | ଶବି ଅଥକାତ୍   ଯିଏ ମଙ୍ଗଳସ୍ୱରୂପ | 
ତାଙ୍କଠାରୁ ଆବଭିକୂ ତ  ରଣଶ ବା  ଣପତ ି |  ଣକୁ ଯିଏ ପାଳନ ଓ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ 
କରରିବ, ରସ ଅବଶୟ ିଁ ମଙ୍ଗଳ ନ’ର ରେ ଅମଙ୍ଗଳ ିଁ ର ବ | ଆଠ, ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିବ 
ଜୀର୍ଣ୍କତା, ଜରା, ବଚି୍ଛନି୍ନତା ଓ ବନିାଶ | କନୁି୍ତ  ରଣଶ ତ ସ୍ଥତି ିଓ ରକ୍ଷାର ିଁ କତ୍ତକା | ରସ 
ଶବିସମ୍ଭବ, ମଙ୍ଗଳରୁ ଜାତ | ଜନନୀ ତାଙ୍କର ଦୁ କା | ଦୁ କା ମାରନ ଜୀବନର 
ଦୁ କସ୍ୱରୂପା ଯିଏ, ଯା ାଙ୍କ ନକିଟରର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭଶକି୍ତ ପ୍ରତ ିତ, ବପିଯକୟସ୍ତ ଓ ବନିଷ୍ଟ 
 ୁଏ | ସମସ୍ତ ଅକେୟାଣର ବରୁିଦ୍ଧରର ଦୁ କ ର ାଇ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତ,ି ରସ  ିଁ ତ ମା’ ଦୁ କା 
|  ରଣଶଙ୍କ ଜନନୀ ସଏି | ଏଇଭଳ ି ମା’ ନ’ର ରେ କ’ଣ ଏପର ି ପୁଅ ଜନମ 
ର ାଇପାରର ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁରମୟ ରଯ,  ଣର ଧାରକ ଓ ପାଳକ ଯିଏ ର ରବ 
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର କେୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଅସତ୍ -ନରିରାଧୀ ଶକି୍ତ ଠଭରୟ ିଁ ବଦିୟମାନ | 
 ରଣଷଙ୍କର ପିତାମାତା ଶବି ଓ ଦୁ କା ର ବାର ତାତ୍ପଯକୟ ଏ ା ିଁ | 

 

  ରଣଶଙୁ୍କ ସରି୍ଦ୍ଦଦିାତା କୁ ାଯାଏ | ତାଙୁ୍କ ପୂଜା କରେ ସଦି୍ଧ ିୋଭ  ୁଏ | ଏଇ 
ସଦି୍ଧ ିକ’ଣ ? ରବାଧ ୁଏ, ମନସ୍କାମନା-ସଦି୍ଧ ିସମ୍ପକକରର ିଁ କଥାଟାର ବୟବ ାର  ୁଏ | 
ଏଇ ସଦି୍ଧ ିମଧ୍ୟରର ସଦି୍ଧ ର ବାର ଭାବ ଅଛ ି| ସଦି୍ଧ ର ବା ମାରନ କାମରର, କଥାରର, 
ଚାେିବାରର ଦକ୍ଷକୁଶଳ ର ବା | ରଯଠ  ବୟକି୍ତ କୁଶଳରକୌଶଳୀ ର ାଇ ଚାେିପାରର, 
କ ପିାରର, କାମ କରପିାରର, ରସ ଜୀବନରର  ଟଯିାଏନା, ପ୍ରତାରତି ବ ି  ୁଏନା | 
ଏଭଳ ି ର ବାକୁ କଏି ବା ନଚାର   ? ଏଇଭଳ ି ଚଳନକୁ ଅି ତ କରବିା ିଁ ର ୋ 
ସଦି୍ଧେିାଭ କରବିା |  ଣପତ ି ଯିଏ, ସବୁର ସି୍ଥତ,ି ଧାରକ ଓ ପାଳକ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ି
ପୂଜାର ଭିତର-ରଦଇ ତାଙ୍କର ରସ  ିଧାରଣପାଳନୀ ଶକି୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ ିୋଭ  ୁଏ 
| 
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  ରଣଶ-ଓେଟବିା ରନଇ ର ାଟଏି କଥା ଆମ ସମାଜରର ଅଛ ି | 
ବୟବସାୟୀମାରନ  ରଣଶ ପୂଜା କରନ୍ତ ି | ରସମାନଙ୍କର  ରଣଶ-ଓେଟବିା ମାରନ 
ବୟବସାୟ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ର ବା |  ଣପାତା ଯିଏ, ଯିଏ ରୋକବନିାୟକ, ତାଙ୍କର ବଧିାନକୁ 
ଅବର ଳା କର ି ରଯରତରବରଳ ଆରମ୍ଭମାରନ ତା’ର ବପିରୀତ ଚଳନରର ଚାେୁ 
ରସରତରବରଳ ିଁ ଆମଜୀବନରର  ରଣଶ ଓେଟପିଡ଼ନ୍ତ,ି ଆଠ ଜୀବନରର ନାନା 
ପ୍ରକାରର ବପିତ୍ତ ିଆରସ | ରତଣୁ,  ରଣଶ-ଓେଟବିା ମାରନ ମଣିଷର କେୟାଣବଧିାତା 
ଯିଏ ତାଙୁ୍କ ଅବ୍ା କରବିା, ତାଙ୍କର ବଧିାନକୁ ତାଚ୍ଛେିୟ କରବିା | 
 

 ଏଠାରର ର ାରଟ କଥା ଠରଠ |  ଣପତଙି୍କ ପୂଜା କପିର ି? ରରାଜ ସନ୍ଧୟାରର 
ତାଙ୍କ ସାମନାରର ଟରିକ ଧୂଆ  ଧୂପ ରଦବା ବା ପ୍ରଦୀପ ନଚାଇବା ? ନା ବଷକକୁ 
ର ାରଟ ଦନି ଧ୍ୱମଧାମ ସ କାରର ବାଦୟ-ଅଘକୟ ସ କାରର  ରଣଶ ପୂଜା କରବିା | 
 
 ଚନି୍ତାଜ ତରର ଆଜ ିଏକ ମ ାବପି୍ଳବ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ିଯୁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ଆରମ୍ଭମାରନ ଅରନକ କଥା କ ୁ, ଅରନକ ଶବ୍ଦ ବୟବ ାର କରୁ, କନୁି୍ତ 
ରସ ୁଡ଼କିର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପଯକୟ ବଷିୟରର ଅବ ତ ନଥାଠ | ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଭାବରର 
ରଯଠ  ଅଥକ  ୁଏ, ତା ା ଆରମ ଜାଣୁ ଓ ବୟବ ାର କରୁ | କନୁି୍ତ ପରମଦୟାେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ,ି ଶବ୍ଦର ଠକି   ଅଥକଟ ିପାଇବାକୁ ର ରେ ତା’ର ଧାତୁ ତ ଅଥକ 
ବୁଝବିାକୁ ର ବ | ରସଥିପାଇ  ରଯ ରକୌଣସ ି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପକକରର କଥା ଠଠରିେ ିଁ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ତା’ର ଧାତୁ ତ ଅଥକ ରଦଖିବାକୁ କ ନ୍ତ ି | ଧାତୁ ତ ଅଥକକୁ ଆଶ୍ରୟ 
କର ିିଁ ରସ ବା ାର କରନ୍ତ ି ଶବ୍ଦଟରି ପ୍ରକୃତ ଅଥକଟକୁି | ପୂରବକ ‘ ରଣଶ’ ସମ୍ପକକରର 
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ଧାତ୍ୱଥକ ତ ରନଇ ରଯଠ  ଆରୋଚନା କରାଯାଇଛ ିତା ାବ ିତାଙ୍କର ିପ୍ରସାଦରୁ ିଁ ପ୍ରାପ୍ତ 
| 
 
 ରତଣୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର, “ପୂଜା” କ ରିେ ରକବଳ ମାେ ଧୂପଦୀପ, 
ୁୁେ, ଚନ୍ଦନ ସ ରଯା ରର ସାମୟିକ ର ାଟଏି ଅନୁ୍ାନ ରବାେି ବୁଝନ୍ତ ି ନା ିଁ | 
ପୂଜାଶବ୍ଦସି୍ଥତ ପୂଜ ଧାତୁର ମାରନ ସମବଦ୍ଧକନା | ଏଇ କଥା ରଯଠ ଦନି ସଏି ଶୁଣିରେ, 
ରସାତ୍ସାର  କ  ିଠଠରିେ, ଏଇ ଠକି   | ଯା ାଙୁ୍କ ପୂଜା କରୁଛ,ି ତାଙ୍କର ି ୁଣାବଳୀ ନଜି 
ଜୀବନରର ଓ ଚରେିରର ମତୂ୍ତକ କର ି ରତାଳବିା ଦରକାର | ସଏି ରଯଭଳ ି ଚା ାନ୍ତ ି
ରସଇଭାରବ ଚାେି ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ତରରର ପ୍ରତି୍ ା କରବିାରର ିଁ ପୂଜାର ସାଥକକତା |” ଏ ା 
ନକର ି ଜାରର ରନୈରବଦୟ ସଜାଇରେ ବା ଆରୋକ ସର୍ଜ୍ଜା କରାଇରେ ରସଥିରର ପୂଜା 
ର ବ ନା ିଁ |  ରଣଶ ପୂଜାର ମାରନ ବ ିର ୋ,  ଣପତଙି୍କର ଚଳନ-ଚରେି, ତାଙ୍କର 
ଧାରଣ-ପାଳନୀ ସରମବ  ନତିୟ ଅନୁଶୀଳନର ମଧ୍ୟ ରଦଇ ନଜି ଜୀବନରର ମତୂ୍ତକ କର ି
ରତାଳବିା | ରଯଠ  ଚଳନ ଦ୍ୱାରା  ରଣଶ  ଣ-ଈଶ ର ାଇ ଠଠଛିନ୍ତ,ି ରମାରତ ବ ି
ରସଇ ଚଳନରର ଚାେିବାକୁ ର ବ | ଏଇ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇ  ପ୍ରରୟାଜନ ଏକାନୁରକି୍ତ, 
ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମା ତ ି | ଏଇ ତରିନାଟରି ସମନବୟୀ ଚଳନ ିଁ ମଣିଷକୁ ସଦି୍ଧରି ସଂି  
ଦ୍ୱାରରର ପ ଞ୍ଚାଇ ରଦଇପାରର | 
 
  ରଣଶଙ୍କର  ଜମୁଣ୍ଡ ର ବାର ଯଥାଥକତା ରନଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙୁ୍କ ପ୍ରଶନ 
କରାଯାଇଛ ି | ମଣୁ୍ଡର ଏରକମ ବକୃିତ ିତ ଆଠ ରକୌଣସ ିରଦବତାଙ୍କର ରଦଖାଯାଏନା 
? କଥିତ ଅଛ,ି ଶନଙି୍କ ଦୃଷି୍ଟରର ଶଶିୁ ବୟସରର  ରଣଶଙ୍କର ମସ୍ତକ ବଚି୍ଛନି୍ନ 
ର ାଇଯାଇଥିବାରୁ ର ାଟଏି  ାତୀମଣୁ୍ଡ ଆଣି ରସ  ିସ୍ଥାନରର ରଜାଡ଼ ିଦଆିଯାଇଥିୋ | 
ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଥିିରେ, “ର ାଟଏି ମଣିଷର ବରିଶଷତୁଃ ର ାଟଏି 
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ଶଶିୁର ମଣୁ୍ଡରର ର ାଟଏି  ାତୀର ମଣୁ୍ଡ ଆଣି ବସାଇବା ସମ୍ଭବ କ ିନା ତୁରମ୍ଭମାରନ 
ଭାବ ିରଦଖିପାର |” ସାଧାରଣ ଭାବରର ଚନି୍ତା କରେ ଏ ା ଏକ ଅବାନ୍ତର କଥା ରବାେି 
ମରନ ୁଏ |  ରଣଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଣାମ ଇତୟାଦରିର ‘ ଜାନନ’, ‘ ରଜନ୍ଦ୍ରବଦନ’ 
ପ୍ରଭୃତ ି ଶବ୍ଦର ବୟବ ାର କରାଯାଇଛ ି | ତା’ର ରେ ତା’ର ମାରନ କ’ଣ ? ପ୍ରଶନ 
କରାଯିବାରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ରଶ୍ର୍ ମସି୍ତଷ୍କ ଯା ାଙ୍କର, ରସ  ିଁ  ଜାନନ | 
ଆଠ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧର ିରଖନ୍ତ,ି ପାଳନ କରନ୍ତ,ି ପରଚିାଳନା କରନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ମସି୍ତଷ୍କ 
ତ ନଶି୍ଚୟ ିଁ ରଶ୍ର୍ |” ପରମରପ୍ରମମୟ ଦୟାେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଠକି୍ତର ମଧ୍ୟ ରଦଇ 
ଆରମ  ରଣଶଙ୍କର  ଜବଦନର ତାତ୍ପଯକୟ ପାଠ |  
 
 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂରାଣର ଅରନକ କା ାଣୀ ିଁ ରୂପକ ଓ ଠପକଥାର ସଙ୍କଳନରର 
ଆବୃତ, କଳ୍ପନାର ଶାଖାପୁଷ୍କରର ପଲ୍ଲବତି ! ରସ  ି ସବୁ ର ସୟ ଠରନମାଚନ କର ି
ଯଥାଥକ ବୟାଖୟାଟକୁି ନବୁଝବିା ପଯକୟନ୍ତ ଆଯକୟକୃଷି୍ଟ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ପ୍ରକୃତ ରୂପଟ ିଧରବିା 
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ | ଯୁକି୍ତବାଦୀ ମନ ନକିଟରର ଏଇ ସବୁ ଅଜବ, ଅବାନ୍ତର କା ାଣୀ ୁଡ଼କି 
ବର୍ଜ୍ଜକନୀୟ ରବାେି ମରନ ର ବ | ସମୟ  ଡ଼ ି ଚାେିଛ ି | ପଚାଶ ବଷକ ପୂରବକ ଯା ା 
ଅସମ୍ଭବ ଥିୋ, ଏରବ ଆଠ ତା ା ଅସମ୍ଭବ ର ାଇନା ିଁ | ରଯ-ରକୌଣସ ିକଥା, ରଯ-
ରକୌଣସ ି ବଷିୟ ରବୈ୍ ାନକି ତାତ୍ପଯକୟ-ସ କାରର ଠପସ୍ଥାପିତ କର ି ନପାରରିେ 
ବତ୍ତକମାନର ଶଶିୁ ମାନସ ବ,ି ତା ା ଗ୍ର ଣ କରବିାକୁ ଚାର  ନା | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ବକିଶତି ର ାଇଛନ୍ତ ିବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀରର | ଏଇ ବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଠାକୁର 
ସଏି | ରତଣୁ, ସବୁ କଥା ିଁ ସଏି ରତାଳ ି ଧରଛିନ୍ତ ି ଯୁକି୍ତସ କାରର, ଯା’ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ 
ଅନୁସନ୍ଧତି୍ସ ୁମନ ସତୟର ସନ୍ଧାନ ୋଭ କରପିାରର | ଧମକଜ ତର ବା କୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି୍ ା 
ପଥରର ରଯଠ ଠ ିଯା ା କଛି ିଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସଷୃ୍ଟି ର ାଇଛ,ି ରଯଠ ଠ ିଯା ା କଛି ିଦୁରବକାଧ୍ୟ, 
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ସବୁ ଅପସାରତି କର ି ରସ ଆଜ ି ଦୃଷି୍ଟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର ି ରଦଇଛନ୍ତ ି | ରଦବରଦବୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକକରର ବ ି ରଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକରତ ବକୃିତ ଧାରଣା ଓ ଚନି୍ତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛ ି
ତା’ର ଇୟତ୍ତା ନା ିଁ | ରସସବୁକୁ ଆଜ ିପରସି୍କାର କର ିଚକ୍ଷ ୁସମ୍ମଖୁରର ଆଣି ରଖିଛନ୍ତ ି
ପରମପୁରୁଷ ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ତାଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ସମୟରର 
କଥିତ,  ରଣଶଙ୍କ ସମ୍ପକକରର ଠକି୍ତ ୁଡ଼କି ରନଇ ଆଜ ି ଆରମ ଏଠାରର  ରଣଶ 
ରଦବତାଙ୍କର ର ାଟଏି ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପରଚିୟ ପାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରଛୁି | 

 ରଣଶଙ୍କର  ଜମଣୁ୍ଡ ର ବାର ତାତ୍ପଯକୟ ତ ବୁଝା ୋ |  ରଣଶଙ୍କର ଚେିରର 
ବା ପ୍ରତମିାରର ରଦଖାଯାଏ,  ସି୍ତମଣୁ୍ଡର ଦୁଇ ପାଖରର ଦୁଇଟ ି ଦାନ୍ତ-- ରଯଭଳ ି
 ାତୀର ଥାଏ ଆଠ କ’ଣ ! ଅଥଚ  ରଣଶଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରରର ଅଛ ି ‘ଏକଦନ୍ତଂ 
ମ ାକାୟଂ’ | ତା’ର ରେ ଏକଦନ୍ତ କା ିଁକ ି ? ଦୁଇ ଦାନ୍ତର ଠରଲ୍ଲଖ ନା ିଁ କା ିଁକ ି ? 
ଏ ାର ତାତ୍ପଯକୟ ବା କ’ଣ ?” ଆରମ ସବୁ ଜାଣୁ ଦନ୍ତ ମାରନ ଦାନ୍ତ ! କନୁି୍ତ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରର ରସଭଳ ିଅଥକ କ ରିେ  ୁଏନା | ଠରଲ୍ଲଖ କରବିାକୁ ପରଡ଼ 
ରସ  ି ଶବ୍ଦଟରି ଧାତୁଟ ି ଏବଂ ରସଇ ଧାତୁର ଅଥକ | ଧାତୁ ର ଠଛ ି ଶବ୍ଦର ଠତ୍ସ ବା 
କାରଣ | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ କାରଣପୁରୁଷ | ରତଣୁ, ତାଙ୍କ କଥା, କମକ, ଚନି୍ତା ସବୁ ିଁ 
ଠତ୍ସମଖୂୀ | ଠତ୍ସ ଦ ିରର, କାରଣ ଦ ିରର ରସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ବୁୋଇ ରଦଇଛନ୍ତ ି
| 

 ରସ ଯା’ର ଠ ଅଭିଧାନ ରଦଖି କୁ ା ୋ, ଦନ୍ତ ଆସଛି ି ଦମ   ଧାତୁରୁ, ଅଥକ 
ଦମନ, ନୟିନ୍ତ୍ରଣ | ଶୁଣି ିଁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଠତ୍ ୁ ୁଲ୍ଲ ର ାଇ ଠଠବିସରିେ | କ ରିେ, 
“ଏଇ ରଦଖ | ତା’ର ରେ ଦନ୍ତ ମାରନ ଦମନକାରୀ | ‘ଏକଦନ୍ତ’ ମାରନ ଏକମାେ 
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ଦମନକାରୀ ବା ନୟିନ୍ତ୍ରଣକାରୀ |”  ଣପତ ି ଯିଏ, ସଦୁକ୍ଷ ରୋକପାଳକ ସଏି | 
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସି୍ତତ୍ୱକୁ ସଏି ରବୈଶଷି୍ଟୟ-ଅନୁପାତକି ପାଳନ-ରପାଷଣ କରନ୍ତ,ି ଯା’ 
ରସଠାରର ଥିବା ସତ୍ତାବରିରାଧୀ ଚଳନକୁ ସଏି ସନୁୟିନ୍ତ୍ରତି କରନ୍ତ,ି ଅସତ୍   ବା 
ଅକେୟାଣ ଯା ା ତା ାକୁ ରସ ଦମିତ ଓ ସଂଯତ କରନ୍ତ ି | ଏଇ ର ୋ ତାଙ୍କର 
‘ଏକଦନ୍ତ’ ନାମର ସାଥକକତା | 
 

  ରଣଶମତୂ୍ତରିର ରଦଖାଯାଏ,  ରଣଶଙ୍କର ଚାରଟି ି  ାତ | କା ିଁକ ି ? 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ବୟାଖୟା ରଦରେ-- ଚାର ି ାତ ମାରନ ତାଙ୍କର ଚାର ିଦ ିକୁ 
େକ୍ଷ | ତାଙ୍କର ଚାରପିାଖକୁ ରସ ସମାନ ନଜର ରଖି ଚାେନ୍ତ ି | ରକୌଣସ ିଦ ି ରଦଇ 
ରକୌଣସ ି ଅସୁବଧିା ଯା’ଦ୍ୱାରା ନ ୁଏ, ରକୌଣସ ି ତୁଟ ି ବା ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍କତାର ଆକ୍ରମଣରର 
ବବି୍ରତ ର ବାକୁ ନ ୁଏ, ରସଥିପାଇ  ରସ ସବୁଦ ିକୁ େକ୍ଷୟ ରଖନ୍ତ ି| 
 
 ଚାରଦି ିକୁ ରଦଖି ଚାେିବାର ଏଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ ିଚତୁରତା | 
ସଂସ୍କତୃ ‘ଚତୁର’ ମାରନ ଚାର ି | ତା’ସ ତି ସମବନ୍ଧାନିବତ କର ିିଁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା 
ଚତୁର ଶବ୍ଦ ବୟବ ାର କରଛିନ୍ତ ି| ରସ କ ରିେ, ଚତୁର ରସ- ିଁ ଯିଏ ଚାର ିଦ ି ରଦଖି 
ଚାରେ, ଚାର ିଦ ିକୁ ଯା ାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଥାଏ | ରଦବତାଙ୍କର ଚାର ିାତର ବୟାଖୟା 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଏଇଭାବରର ିଁ ରଦଇଛନ୍ତ ି| 
 
  ରଣଶଙ୍କର ବା ନ ମଷୂିକ ବା ଇନୁ୍ଦର | ତା’ର ଅଥକ, ଇନୁ୍ଦର ଭଳ ି ଖଳ 
କ୍ଷତକିାରକ ସ୍ୱଭାବର ରଯଠ ମାରନ,  ଣପତ ି ରସମାନଙୁ୍କ ଅିନରର ରଖନ୍ତ ି | ଦୁଷ୍ଟ 
ପ୍ରକୃତରି ମଣିଷ ରଯଠ ମାରନ, ରସମାନଙୁ୍କ ଆରମ ଏଡ଼ାଇ ଚାେୁ, ରସମାରନ ଅନୟାୟ 
କରେ ଶସି୍ତବଧିାନ କରୁ | ରସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ରକୌଣସ ିଠପକାର ରଯ ପାଇବା ସମ୍ଭବ 
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ତା ା ଆଠ ବୁଝପିାରୁନା | କନୁି୍ତ, ମଷୂିକ ବା ନ କରବିା ଭିତର-ରଦଇ  ଣପତଙି୍କ 
ଚରେିର ଏଇ ବରିଶଷ ଦ ିଟ ିପ୍ରକଟତି ର ାଇ ଠଠଛି ିରଯ, ରସ କା ାରକୁି ବାଦ୍   ରଦଇ 
ନା  ାନ୍ତ ି | ପ୍ରକୃତ ରୋକରନତା ଯିଏ, ରସ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବ ିବାଦ୍   ଦଅିନ୍ତ ିନା ିଁ | ବରଂ ତା’କୁ 
ତା’ର ରସ  ିବୟାିରୁ ମକୁ୍ତ କର ିରୋକରସବାରର ତା’କୁ ନଯୁିକ୍ତ କର ିରତାଳନ୍ତ ି |  ଣ 
ରନଇ ିଁ ତାଙ୍କର କାରବାର |  ଣ ଅିପତ ିସଏି | ରତଣୁ, ରସ ସବୁ ରକମର ରୋକଙୁ୍କ 
ବ ନ, ରପାଷଣ ଓ ଧାରଣ କରନ୍ତ ି | ଯା’ଦ୍ୱାରା ରକୌଣସ ି କାମ ର ବନା ିଁ ରବାେି 
ଆରମ୍ଭମାରନ ମରନକରୁ, ରସ ତା’କୁ ବ ିସତ୍   ଓ ଶୁଭ ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ବୟବ ାର କରନ୍ତ ି| 

 ଏ ା ମଧ୍ୟରର ଆଠ ର ାଟଏି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରୁଛ ି | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କ ଛିନ୍ତ,ି ଯିଏ ିଁ  ୁଅନୁ୍ତ ରଚାର, ବଦମାସ,  ୁଣ୍ଡା, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଯଦ ିରକ  ିରବଶୟା, ଦୁଷ୍ଟା, କଳଙି୍କନୀ ଥା’ଆନ୍ତ,ି ରସମାନଙ୍କର ମନର ତାର ଯଦ ିଠଚ୍ଚ 
ଗ୍ରାମରର ବାନ୍ଧ ି ଦଆିଯାଏ, ରକୌଣସ ି ଭାରବ ଯଦ ି ରସମାରନ ରଶ୍ରୟ-ଅନୁରା ମମ୍ପନ୍ନ 
ର ାଇଠଠପିାରନ୍ତ,ି ତା ା ିଁ ର ବ ରସମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚବିାର ପଥ | ରଶ୍ରୟ ବା ରଶ୍ର୍ଙ୍କ 
ପ୍ରତ ିଭେପାଇବା ିଁ ଆଣିପାରର ରସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରବିତ୍ତକନ | ରସମାରନ ଯଦ ି
ରଶ୍ର୍ ରସବାରର ନରିୟାଜତି  ୁଅନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ଆରଦଶ ପାଳନରର ତତ୍ପର  ୁଅନ୍ତ,ି 
ରତରବ ରସମାରନ ବ ିସତ୍   ଓ ପବେି ଜୀବନର ଅିକାରୀ ର ାଇ ଠଠପିାରନ୍ତ ି| 
 

ଭ ବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ  ୀତାରର କ ଛିନ୍ତ-ି- ଅତ ି ଦୁରାଚାରୀ ବୟକି୍ତ ବ ି ଯଦ ି
ଅନନୟଚତି୍ତ ର ାଇ ରମାର ଭଜନା କରର, ତା’ର ରେ ରସ ଧୀରର ଧୀରର ସାଧୁ 
ର ାଇଠରଠ ( ୀତା, ୯/୩୦) | ଏଇ ର ୋ ମଷୂିକକୁ ବା ନ କରବିାର ତାତ୍ପଯକୟ | 
  ରଣଶ ମାତୃଭକ୍ତ | ଥରର ମା-ଦୁ କାଙ୍କ  ଳାରର ଥିବା ମୁକ୍ତାମାଳଟକୁି ରଦଖି 
ମା’ଙ୍କର ଦୁଇପୁଅ କାତ୍ତକି ଓ  ରଣଶ ମାଳଟକୁି ରନବା ପାଇ  ଅଳ ିକରେ | ମା’ କା ାକୁ 
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ମାଳଟକୁି ରଦରବ ? ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ କ ରିେ, ‘ଯିଏ ଆର  ପଥୃିବୀ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କର ିଆସ ି
ପାରବି, ମ  ୁ ତା’କୁ ିଁ ମାଳଟକୁି ରଦବ ି |’ ମା’ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି କାତ୍ତକି ତତ୍  କ୍ଷଣାତ୍   
ମୟୁରରର ଚେ ିବଶି୍ୱ-ପ୍ରଦକ୍ଷଣରର ବା ାରରିେ |  ରଣଶ ମା’ଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରର ବସଥିିରେ 
| ରସ ଠଠ ିମା’ଙ୍କ ଚାରପିାଖରର ଥରର ଘରୁ ିଆସ ି ଚୁପ   କର ିବସ ିର ରିେ | ତାଙ୍କ 
ନକିଟରର ମା’ ିଁ ସବୁ | ମା’ ିଁ ପଥୃିବୀ | କଛି ିସମୟ ପରର କାତ୍ତକି ଆସ ି ରଣଶଙୁ୍କ 
ବସଥିିବାର ରଦଖି କ ରିେ, ‘ମା’ !  ରଣଶ ତ କା ିଁ ଯାଇନ ି ?’ ମା’ କ ରିେ, “   
ବାବା,  ରଣଶ ଅରନକ ଆ ରୁ ବୁେି ଆସଛି ି|” ମକୁ୍ତାର ମାଳଟ ି ରଣଶ  ିଁ ପାଇରେ 
|  ଣପାଳକର ଏଇ ମାତୃଭକି୍ତ ସ ଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବକି | 

  ଣପତ ିମଣିଷର ଅସି୍ତତ୍ୱକୁ ରପାଷଣ ଦାନ କରନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ କା ାର ରବୈଶଷି୍ଟୟକୁ 
ନଷ୍ଟ କରନ୍ତ ିନା ିଁ |  ଣପତ ିପୂଜାକରେ ମଣିଷ ସ ଜାତ ସଂସ୍କାର ତ ରବୈଶଷି୍ଟୟରର 
ଠଚ୍ଛଳ ର ାଇଠରଠ | କାରଣ,  ଣପତ ି ଯିଏ, ରସ ଜାଣନ୍ତ,ି ମଣିଷର ସତ୍ତା ତ 
ବରିଶଷତ୍ୱର ବକିାଶ ଯଦ ି ନ ୁଏ, ରତରବ ରସ ମଣିଷ କମୁି୍ଭତକମିାକାର ଜରଦ୍  ବ 
ର ାଇଠଠବି | ରତଣୁ, ରସ ରସ  ିଦ ି ଠପରର ଭିତ୍ତକିର ି ିଁ ମଣିଷକୁ ପାଳନ-ରପାଷଣ 
କରନ୍ତ ି| ତାଙ୍କର ରପାଷଣ ିଁ ସାତ୍ୱତ ରପାଷଣ | 

 ଏରତପଯକୟନ୍ତ ଆରମମାରନ  ଣପତଙି୍କ ସମବନ୍ଧରର ଜାଣିରେ,  ରଣଶପୂଜାର 
ତାତ୍ପଯକୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝରିେ | ଏରବ ଜାଣିବାକୁ ର ବ, ଏ  ି ଣପତ ିବା  ରଣଶ କଏି ? 
ରସ କ’ଣ ଏକ ମତୂ୍ତ ିମାେ ? ନା | ରସ ମଣିଷ, ନର ରଦ ଧାରୀ | ରସ ରବୈଶଷି୍ଟୟପାଳୀ 
ଆପୂରୟମାଣ ସଦ୍  ରୁୁ, ଯିଏ କ ିଜ ତ୍ କେୟାଣ ପାଇ  ଯୁର  ଯୁର  ଆବଭିକୂ ତ  ୁଅନ୍ତ ି
| ରସ  ିଁ ପରମପୁରୁଷ,  ଣପାତା, ରୋକ-ଠଦ୍ଧାତା | ତାଙ୍କ ଭିତରର  ଣପତତି୍ୱ ମତୂ୍ତକ 
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ଓ ଅଭିବୟକ୍ତ |  ଆଠ ତାଙୁ୍କ ଭେପାଇ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତ ି ରଯଠ ମାରନ, ରସମାନଙ୍କ 
ଭିତରରବ ି ଣପତଭିାବର କମ   ରବଶ ିବକିାଶ ରଦଖିବାକୁ ମିରଳ | 
 

 

**** 
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କାଳୀ 
 
ଆରମ ସାଧାରଣତୁଃ ମା’-କାଳୀଙ୍କର ରଯଠ  ରୂପ ରଦଖିଥାଠ ତା ା ଭୀଷଣାକୃତ ି

| ଜ ିବା ବା ାର କର ି ରସ ମ ାରଦବଙ୍କ ଛାତ ି ଠପରର ଛଡ଼ିା ର ାଇଛନ୍ତ ି |  ଳାରର 
ତାଙ୍କର ନରମଣୁ୍ଡ | ରସ ନର ସ୍ତ ନମିିତ ରମଖଳାପର ିତିା, ଭୀମଦଶନା, 
ଶବିାପରରିବଷ୍ଟିତା | ତାଙ୍କର ଚାର ିାତରର ଖଡ୍ଗ, ନରମଣୁ୍ଡ ଏବଂ ବରାଭୟ | 
 

 କାଳୀ ରଯପର ି ଚରିର ସୟାବୃତା | ରଘାର ଅମାବାସୟାର  ଭୀର ରାତରିର 
ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ  ୁଏ | ପ୍ର ର ପରର ପ୍ର ର ପୁରରା ତି ଭାବ ମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରର ମନ୍ତ୍ର 
ଠଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତ ି | ନସି୍ତବଧ ନଶିୀଥିନୀର ଜଡ଼ନଦି୍ରାର ଆବରଣ ଛନି୍ନ କର ି ଧ୍ୱନତି 
ର ାଇଠରଠ-- 
  ‘କାଳୀ କରାଳବଦନା ବନିଷି୍କ୍ରାନ୍ତାସପିାଶନିୀ’ | 
 
 ଏଇ କାଳୀ କଏି ? କଥିତ ଅଛ,ି ରସ ଦୁ କାରଦବୀଙ୍କ େୋଟରୁ ଆବଭିକୂ ତା 
ରଦବୀବରିଶଷ | ଚଣ୍ଡ ନାମକ ଅସୁରକୁ ବଧ କରବିା ସମୟରର ମା’ଙ୍କର ମ ୁ  
ରକ୍ରାଧରର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍କ ର ାଇ ଠଠବିାରୁ ତାଙ୍କର େୋଟ ରଦଶରୁ କରାଳବଦନା, 
ଅସପିାଶଯୁକ୍ତା ଏଇ କାଳୀ ଆବଭିକୂ ତା  ୁଅନ୍ତ ି| ରମାଟ ଠପରର ବୁଝାଯାଠଛ ିରଯ, ମା-
କାଳୀ ମା-ଦୁ କାଙ୍କର ିଁ ଅପର ଏକ ରୂପ | ରସ-ରୂପ ଅସତ୍ -ବନିାଶାରଥକ 
‘ଜ ିବାେଳନଭୀଷଣା’  ଭୟଙ୍କରୀ ଶୟାମା | 
 

 ଦୃପ୍ତ ଦାନବ ଣ ରଯରତରବରଳ ପଥୃିବୀରର ପ୍ରବଳ ର ାଇଠଠନ୍ତ,ି ସତ୍   ଓ ସାଧୁ 
ବୟକି୍ତ ଣ ରଯରତରବରଳ ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଯିକୟାତତି  ୁଅନ୍ତ,ି ଧରଣୀର ସ୍ୱସି୍ତ 
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ରଯରତରବରଳ ବଡ଼ିମି୍ବତ ଓ ବଧି୍ୱସ୍ତ ର ଠଥାଏ, ରସରତରବରଳ ଜୀବ-ଅସି୍ତତ୍ୱ ରକ୍ଷାରର 
ଆବଭିକୂ ତା  ୁଅନ୍ତ ିମ ାକାଳୀ | 
 
 ଜୀବର ଜୀବନ ତ ି ରଯରତରବରଳ ସ୍ତବ୍ଧ ର ାଇଆରସ, ପ୍ରବୃତ୍ତରି ପାଷାଣ 
ଚାପରର ମନମରା ର ାଇ ମଣିଷ ରଯରତରବରଳ ଦନି କାଟୁଥାଏ, ଆଳସୟ, ଅବଶି୍ୱାସ, 
ଅକୃତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମମ୍ଭରତିାରର ଡୁବ ି ର  ି ରସ ରଯରତରବରଳ ନଜିକୁ ସଙୁ୍କଚତି 
କରରିତାରଳ, ୁଳସ୍ୱରୂପ ଆଠ ପଥ ରଖାଜ ି ପାଏନା, ରସରତରବରଳ ିଁ ପ୍ରରୟାଜନ 
 ୁଏ କାଳୀ ଆରାଧନାର | କାରଣ, କାଳୀଙ୍କ ରବୈଶଷି୍ଟୟରର ଅଛ ି ସକଳ ପ୍ରକାର 
ନଥିରତା ଅପସାରତି କର ିଜୀବନରର ସାତ୍ୱତ  ତରିବ  ସଞ୍ଚାରତି କରବିା | 
 

 ୧୯୫୬ ସାେ ନରଭମବର ମାସରର କାଳୀପୂଜା ଦନି ସନ୍ଧୟା ସମୟରର 
ଦପିାବଳୀ ଓ ମା-କାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପକକରର କଥାବାତ୍ତକା ଚାେିଥାଏ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର | କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରସ କ ରିେ, “କାଳୀ ମଧ୍ୟରର କଳ   
(ଧାତୁ) ଅଛ,ି କଳ   ମାରନ କ’ଣରର ?” ଅଭିଧାନ ରଦଖି କୁ ା ୋ, କଳ   ଧାତୁ 
ମଧ୍ୟରର ଅଛ ି ତ,ି  ଣନା, ଶବ୍ଦ, ସଂଖୟାନ | ଶୁଣି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ରମାର 
ମରନ ୁଏ, କାଳୀ ମାରନ ସଂଖୟାୟନୀ  ତସିମ୍ପନ୍ନା ଯିଏ |” ଅଥକାତ୍    ୁଣିତ ର ାଇ 
ର ାଇ ବେ ିଚାେନ୍ତ ି ଯିଏ | କ’ଣ  ୁଣିତ  ୁଏ ? ମା’ଙ୍କର ଯା ା ସତ୍ତାସମ୍ପଦ ଅଥକାତ୍   
ମା’ଙ୍କର ରସ୍ନ -ମମତା, କେୟାଣମୟୀ ପ୍ରକୃତ,ି ସତ୍ତାସଂଘାତୀ ଶକି୍ତ ବରୁିଦ୍ଧରର 
ପରାକ୍ରମ, ତା ା ିଁ  ୁଣିତ  ୁଏ | ମା’ଙ୍କର ପୂଜା ରଯଠ ମାରନ କରନ୍ତ,ି ମା’ଙୁ୍କ 
ରଯଠ ମାରନ ଭେପାଆନ୍ତ,ି ରସମାନଙ୍କ ଭିତରର ଏଇ ସବୁ  ୁଣ ବୃଦ୍ଧ ିପାଏ, ଅନ୍ତରରର 
ରସମାନଙ୍କର ମ ାଶକି୍ତର ଜା ରଣ ଘରଟ | 
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 ମା’-କାଳୀଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ବ ି କୁ ାଯାଏ | ଶକି୍ତର ଠପାସନା ରଯଠ ମାରନ କରନ୍ତ ି
ରସମାରନ ଶାକ୍ତ ନାମରର ଅଭି ତି | ଏଇ ଶକି୍ତ ର ୋ ଜୀବନୀଶକି୍ତ | ମଣିଷ 
ରଯରତରବରଳ ନବିକୀଯକୟ, କ୍ଳୀବ ଓ ନଷି୍କମକା ର ାଇପରଡ଼, ରସରତରବରଳ ଶକି୍ତର 
ଠପାସନାରର ରସ ରୁରପିାଏ ଜୀବନର  ତରିବ , କମକଦକ୍ଷତା, ସା ସ, ଶକି୍ତ ଓ 
ରଶୌଯକୟ | ଜୀବନୀଶକି୍ତର ଅଭାବରର ମଣିଷର ଅନ୍ତର-ସମ୍ପଦ ନଷି୍ପ୍ରଭ ର ାଇପରଡ଼, 
ତା’ର ପ୍ରାରଣାଚ୍ଛଳତା ରର ନା | ଆଠ, ଶକି୍ତ-ଆରାଧନାରର ଶକି୍ତ ଜା ି ଠରଠ | 
 
 ଶକି୍ତପୂଜାକୁ ରକ  ିରକ  ିଅସତ୍   ଠରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ବୟବ ାର କରନ୍ତ ି | ଶୁଣାଯାଏ, 
ଆର  ଡକାୟତମାରନ କାଳୀପୂଜା କର ି ଡକାୟତ ି କରବିାକୁ ବା ାରୁଥିରେ | ପୁଣି, 
ବତ୍ତକମାନ ବ ିମା’-କାଳୀଙୁ୍କ ସାମନାରର ରଖି ରକରତକ ଠଚୃ୍ଛଙ୍ଖଳ ମଣିଷ ରଯ-ଭାବରର 
ଟୁଇଷ୍ଟ ନାଚ, ମଦୟପାନ ଓ ନାନାରକମ ଅଶାଳୀନ ର ୈ- ଲ୍ଲା କରନ୍ତ,ି ତା ାକୁ ବ ି
ଶକି୍ତପୂଜାର ମ ମିା-ପ୍ରଚାର କୁ ାଯାଏନା | ବରଂ ତା ା ଅନ୍ତୁଃସ୍ଥ ଅନୟିନ୍ତ୍ରତି ନୀଚ 
ପ୍ରବୃତ୍ତରିାଜରି ଅ କଳଭିଙ୍ଗା ବ ୁିଃପ୍ରକାଶ ମାେ | ରସଥିପାଇ  ରସଇ ପୂଜକମାନଙ୍କ 
ଅନ୍ତରରର ଦବିୟାଭାବର ଜା ରଣ କଛି ି ିଁ ରଦଖାଯାଏନା | ଠପରନୁ୍ତ,  ୁରୁଜନ ଏବଂ 
ମ ଳିାମାନଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରର ଏରକମ ଅରଶାଭନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୀନ ଆଚରଣ ଚରେିର 
ଅରଧା ତକୁି ିଁ ପ୍ରକଟ କରରିତାରଳ | ରସଥିପାଇ  ଏରବ ଶକି୍ତରୂପା ରଦବୀଙୁ୍କ 
ଆସନରର ବସାଇ ପୁଷ୍ପ-ବେିବପୋଦ ି ସ କାରର ସାଡ଼ମବରରର ପୂଜାର ଅନୁ୍ାନ 
କରାଯାଏ ମାେ, କନୁି୍ତ ୁଳ କ’ଣ ରଦଖିଛ ? -- ଶକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିବଦଳରର ଆରମ ଦନିକୁ 
ଦନି ଦୁବକଳ ଓ ଶକି୍ତ ୀନ ର ାଇପଡ଼ୁଛୁ | ଅସତ୍   ବରୁିଦ୍ଧରର ଛଡ଼ିା ର ବାର ସା ସ 
ଆମର ନା ିଁ, ବଂଶମଯକୟାଦା ଓ ଆଭିଜାତୟ ସମ୍ପକକରର ଆରମ୍ଭମାରନ ସରଚତନ ର ାଇ 
ପାରୁନା  ୁ , ମା’-ଭଠଣୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରନଇ ରଖଳ ରଖଳବିାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାରଧନା, 
କଥା-କଥାରର ଅପରକୁ ଆଘାତ କରବିାକୁ, ଏପରକି ି ଜୀବନ- ନନ କରବିାକୁ ବ ି
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ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦ ର ଠନା | ଏଇ କ’ଣ ଶକି୍ତପୂଜାର ୁଳ ? ଯିଏ ବଶି୍ୱପ୍ରସବନିୀ, କେୟାଣୀ 
କାଳୀ, ତାଙୁ୍କ ପୂଜା କର ି କ’ଣ ମନୁଷୟ  ୃଦୟ ୀନ  ୁଏ, ତା’ ଚରେିର ଅଧୁଃପତନ 
ଘରଟ ? ବରଂ ମଣିଷ ବେ ିଠରଠ ରତଜ-ବୀଯକୟ-ପରାକ୍ରମରର | ତା’ର ଅନ୍ତରରୁ ଦୂର 
ର ାଇଯାଏ ଅନୟାୟ ପ୍ରତ ି ରମା , ଅସତ୍   ଚଳନରର ଚାେିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି | ତା’ର 
ଅନ୍ତରର ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, କୁକି୍ରୟାଶକି୍ତ, ଆତ୍ମସଖୁପରାୟଣତା, ପ୍ରଭୃତ ିଅବ ୁଣ ୁଡ଼କିର 
ଅବରୋପ ଘରଟ | ଯଦ ି ତା’ ନ ୁଏ ରତରବ ବୁଝବିାକୁ ର ବ, କେୟାଣମୟୀ 
କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ରସଠାରର ର ାଇନା ିଁ | 
 

ପୁଣି, ପୂଜାସ୍ଥାନରର ଆଠ ର ାଟଏି ଘଟଣା ଘଟବିାର ରଦଖାଯାଏ | ତା’ ର ୋ 
କୁରୁଚପିରୂ୍ଣ୍କ ରଯୌନଭାରବାର୍ଦ୍ଦୀପକ ନାନାରକମ ଚଟୁଳ ସଙ୍ଗୀତ ମାଇକ   ରଯାର  
ବଜାଇବା | ଥରର ରଦଓଘରରର କାଳୀପୂଜା ସମୟରର ମାଇକ   ରଯାର  ରସ  ି
ଧରଣର  ୀତ ବାଜୁଥାଏ | ଜରଣ ଖସୁୀ ର ାଇ କ ରିେ, ‘ରସଠାରର ର ଠଥିବା 
ପୂଜାରର ଖବୁ୍   ମାଇକ   ବାଜୁଛ ି |’ ତା ା ଶଣିୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରକୌଣସ ିପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ 
ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ିଁ | ଟକିଏି  ମ୍ଭୀର ର ାଇ କ ରିେ, “ପୂଜାର ଆର  ବା ପରର 
ପୂଜାମଣ୍ଡପରର ଭାବଭକି୍ତର ସ ାୟକ  ୀତ-ବାଜଣା ଚାେିପାରର; କନୁି୍ତ ରସ  ିଭାବର 
ବରୁିଦ୍ଧରର ବା ରକୌଣସ ି ରକମ ଅସତ୍   ଠରତ୍ତଜନା ସଷୃ୍ଟିକାରୀ  ୀତ ରଦବତା-
ସାନ୍ନଧି୍ୟରର ରକରବବ ି ବଜାଇବା ଠଚତି୍   ନୁର   |” କରେ, ପୂଜାର ପବେି ଭାବ ନଷ୍ଟ 
ର ାଇଯାଏ | ରଦବତାଙ୍କ ଠପରର ଶ୍ରଦ୍ଧାବ ି ୁଏନା | ଆଠ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଠଦ୍ ଭବ ନର ରେ 
ପୂଜାରର ରକରବବ ିସମବଦ୍ଧକନା ଆରସନା | 
 

 ଆରମ୍ଭମାରନ ରଯଠ  କାଳୀମତୂ୍ତ ି ରଦଖିବାରର ଅଭୟସ୍ତ ତା ା ଭୟଠତ୍ ପାଦକ 
ସଂ ାରମତୂ୍ତ ି | ରସ ମଣୁ୍ଡମାଳବଭୂିଷିତା, ଚତୁଭକୂ ଜା, ମକୁ୍ତରକଶୀ, ଠଲ୍ଲଙି୍ଗନୀ, ଶୟାମା, 
ମ ାରବା | ରସ ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନା,  ାସୟମଖୁୀ | ତାଙ୍କର ଦୁଇ ାତରର ଖଡ୍ଗ ଓ ନରମଣୁ୍ଡ-
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ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତୀକ, ଅପର ଦୁଇ ାତରର ପୁଣି ବର ଓ ଅଭୟ-ତାଙ୍କ ପଦାଶି୍ରତ 
ସନ୍ତାନ ଣଙ୍କ ପାଇ  | ମା’ଙ୍କର ଅଛନ୍ତ ି ଆଠ ରଯା ିନୀ | ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଛ’ଜଣଙ୍କର ନାମ ର ୋ ଭୀଷଣା, ଚଣ୍ଡୀ, କରାଳା, ଶୂଳନିୀ,  ନ୍ତ୍ରୀ, େପିୁରା | ଏ ୁଡ଼କି 
ଯଦ ିଆରମ ପ୍ରତୀକ ଭାବରର ଗ୍ର ଣ କରୁ ତା ାର ରେ କୁ ାଯାଏ, ଏସବୁ ିଁ ର ୋ 
ଅକେୟାଣକୁ ନରିରାଧ କରବିା ପାଇ  ମା’ଙ୍କର ଶକି୍ତ | ଅସତ୍ ର ବରୁିଦ୍ଧରର, ଅସରୁ 
ପ୍ରବୃତ୍ତରି ଦମନରର ରସ ପ୍ରଚଣ୍ଡା | ଏ ା ବୟତୀତ ଆ ୁର ି ଦୁଇଟ ି ରଯା ିନୀ ଅଛନ୍ତ,ି 
ରସମାନଙ୍କର ନାମ କର୍ତ୍ତ୍କୀ ଏବଂ ବଧିାତୃକା, ମାରନ ରଯଠ  ଶକି୍ତ ସବୁକଛି ି େ ିରତାଳନ୍ତ,ି 
ସଜାଇ ଦଅିନ୍ତ ି | ବଶି୍ୱସଂସାର ରଯଠ  ଭାବରର ବନିୟସ୍ତ ର ରେ ସଶୁଙୃ୍ଖଳ ଏବଂ 
ସୁ୍ ୁଚଳତ୍ ଶୀଳ ରର , ମା-କାଳୀ ତା ା ିଁ କରନ୍ତ ି | ପୁଣି ସ୍ୱୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇ  
ରସ ବାତ୍ସେୟପରାୟଣା | ରତଣୁ, କାଳୀ ଏକାଧାରରର ରଯପର ି ଜୀବନ ସଂରକ୍ଷକ, 
ରସପର ିପୁଣି ଜୀବନକୁ ଯା ା ଦଳତି-ମଥିତ କରର ତା ାର ସଂ ାରକ | ରସ ‘ଭୟଦା’, 
ପୁଣି ‘ଭୟନାଶନିୀ’ | 
 
 ମା’ଙ୍କ ସ ତି ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ରର , ମା’ଙୁ୍କ ଯିଏ ବଶି୍ୱପ୍ରସବନିୀ ରବାେି ଭାରବ, 
ମା’ଙ୍କର କେୟାଣମୟୀ ମତୂ୍ତ ି ରସ ଠପେବ୍ଧ ି କରପିାରର | ସ୍ୱୀୟ ଆଚରଣର ଭିତର 
ରଦଇ ତା ା କର ିରଦଖାଇ ରଦଇ ଯାଇଛନ୍ତ ିରାମପ୍ରସାଦ, କମଳାକାନ୍ତ, ବାମାରକ୍ଷପା, 
ପ୍ରଭୃତ ିସାଧକ ଣ | ଏମାରନ ମା-କାଳୀଙୁ୍କ ଏରତ ଆପଣାର ଭାବୁଥିରେ ରଯ ତାଙ୍କ 
ସ ତି ଏମାନଙ୍କର ରା , ଅଭିମାନ, ରସା ା , ସବୁକଛିରି ପାୋ ଚାରେ | ରସମାନଙ୍କ 
ନକିଟରର ମା-କାଳୀ ରକବଳ ପଥର ବା ମାଟରି ମତୂ୍ତ ି ନୁ  ନ୍ତ ି | ରଦବଭାବରର 
ରସମାରନ ଆବଷି୍ଟ | ମା’ଙ୍କର ମ ମିା ଓ  ୁଣରବୈଶଷି୍ଟୟ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଆଚରଣର 
ଭିତର-ରଦଇ ରସମାରନ ସ୍ୱ-ସ୍ୱ ରବୈଶଷି୍ଟୟ-ଅନୁଯାୟୀ ନଜି ନଜି ପ୍ରାଣରର ପ୍ରତି୍ ତି 
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କରଛିନ୍ତ ି | ରତଣୁ, ରସମାନଙ୍କ ନକିଟରର ିଁ ପ୍ରକୃତ ର ାଇଠଠଛି ି ପ୍ରତମିାରର 
ପ୍ରାଣପ୍ରତି୍ ା | ରାମପ୍ରସାଦ ତ ପ୍ରାଣରଖାେି  ାଠଥିରେ-- 
 “ମା’ର ମତୂ୍ତ ି  େବିାକୁ ଚାର   ମନର ଭ୍ରମରର ମାଟ ି ରଦଇ, / ମା’ଟ ି କ’ଣ 
ରମାର ମାଟରି ଝଅି ? ମିଛରର ଖରଟ ମାଟ ିରନଇ |” 
 

 ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣରଦବଙ୍କ ନକିଟରର ବ ି ମଣୃମୟୀ କାଳୀ ଚନିମୟୀ 
ର ାଇ ଠଠଥିିରେ | ଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରର ରସ ରକବଳ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍କା କାଳୀ ନୁ  ନ୍ତ ି| ରସଇ 
“କଳା ମା’ର ପାଦ ତରଳ” ରସ “ଆରୋକର ନାଚନ” (ଛଟା) ରଦଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତ ି| 
 
 ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରବ ିକ ଛିନ୍ତ,ି “ମା” ରମାର ଦପିାନିବତା” | ମା’ କାଳୀଙ୍କ 
ଭିତରର ରସ ନଜି ମା’ଙୁ୍କ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କରଛିନ୍ତ ି| ଥରର ଛାୋବସ୍ଥାରର ରସ ଏକ ସଙ୍ଗୀ ସ  
ଦକ୍ଷୀରଣଶ୍ୱରର ଭବତାରଣିୀ ମନ୍ଦରିକୁ ଯାଇଥିରେ | ରସରତରବରଳ ଦ୍ୱପି୍ର ରର ପୂଜା 
ସାଙ୍ଗ ର ାଇଥାଏ | ଠପସି୍ଥତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରସାଦ ବତିରଣ କରାଯାଠଥାଏ | 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଆ ରୁ ମନ୍ଦରିର ଦରଜା ବନ୍ଦ ର ାଇ ୋ | ଆଠ 
ପ୍ରସାଦ ଦଆିଯିବ ନା ିଁ କନୁି୍ତ ଠାକୁର ରସରତରବରଳ କ୍ଷଧୁାତ୍ତକ | ପ୍ରସାଦ ନପାଇ ରସ 
ଅଭିମାନରର ମନ୍ଦରି ବାରଣ୍ଡା ପାଖରର ଥିବା ର ାଟଏି  ଛର ଛାଇତରଳ ଯାଇ 
ରଶାଇପଡ଼ଥିା’ନ୍ତ ି | ଧୀରର ଧୀରର ରଘାର ନଦି୍ରାରର ରଶାଇପଡ଼ରିେ ରସ | ତା’ପରର 
ସ୍ୱପନରର ରଦଖନ୍ତ-ି- ମା’ ଆସଛିନ୍ତ,ି ଶୟାମା, ଅବନିୟସ୍ତରକଶୀ, ସଂିଥିରର ସନୁି୍ଦର, ୋେ 
ପାେ ିଶାେୀ ପରବୃିତା | ର ାଟଏି  ାତରର ପାଣି ଏବଂ ଆଠ ର ାଟଏି  ାତରର ବରୁି 
ସରନ୍ଦଶଭରା ଥାଳ ି ଧର ି ଠପସ୍ଥିତ | ଏଇ ରୂପ ବର୍ଣ୍କନା କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ବ ୁବାର କ ଛିନ୍ତ,ି “ରଦଖିବାକୁ ଠକି ଏକବାରର ରମା ମା’ ପର ି|” ମା’ ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ 
ଆସ ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ମଣୁ୍ଡଟକୁି ରକାଳରର ରଖି ପାଟ ିପାଖରର ସରନ୍ଦଶ ଧର ିକ ରିେ, 
‘ଖା’ | ଠାକୁର ଅଭିମାନଭରା  ଳାରର କ ରିେ, “ନା’ ମ  ୁଖାଇବନି ି | ରସରତରବରଳ 
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ରମାରତ ରଭାକ ର ଠଥିୋ | କନୁି୍ତ ରସରତରବରଳ ରମାରତ ପ୍ରସାଦ ଦଆିନ ୋ 
କା ିଁକ ି ? ମ  ୁ ଆଠ ଖାଇବନି ି |” ମା’ ଶୁଣି ସରସ୍ନର   ସ ି  ସ ି କ ରିେ, “ଏରତ 
ରୋକଙ୍କ ଠପସି୍ଥତରିର ମ  ୁ କ’ଣ ଆସପିାରର ?” ଏ ାପରର ମା’ ବସ ି ବସ ି ପରମ 
ଆଦରରର ଠାକୁରଙୁ୍କ ରସଇ ସରନ୍ଦଶ ଓ ପାଣି ଖଆୁଇରେ | ନଦିରୁ ଠଠ ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 
ରବାଧ କରଛିନ୍ତ ିରଯ ତାଙ୍କର କ୍ଷଧୁା, ପିପାସା ରମଣ୍ଟଯିାଇଛ ି | କଛି ିସମୟ ରସଠାରର 
ଅତବିା ତି କର ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଦକି୍ଷରଣଶ୍ୱରରୁ କେିକତା ଚାେିଆସରିେ | କେିକତାରର 
ପ ଞ୍ଚବିା ପଯକୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷଧୁା, ପିପାସା କଛି ି ିଁ ନଥିୋ | 
 
 ଏ ମା’ କ’ଣ ର ସୟାବୃତା ଭୟଙ୍କରୀ ଶଳିାମତୂ୍ତ ିମାେ ? ଯା ାର ରସ ଠପେବ୍ଧ ି
ନା ିଁ, ତା’ ନକିଟରର ତା ା ିଁ | କନୁି୍ତ ଠପେବ୍ଧବିାନ   ବୟକି୍ତତ୍ୱ ନକିଟରର ରସ 
ଚରିରସ୍ନ ମୟୀ ସନ୍ତାନମଙ୍ଗଳବଧିାୟିନୀ ଜନନୀ | ଇଂ ୧୯୫୬ ସାେ ନରିଭମବର ଦୁଇ 
ତାରଖିରର ଅଥକାତ୍   ଦୀପାବଳୀ ଦନି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଅନବଦୟ ଛନ୍ଦରର 
ପ୍ରଦାନ କରେ ର ାଟଏି ମ ାବାଣୀ-- 
 “ଆଜ ିଦପିାଳ,ି 
 ମା’ ରମାର ଦପିାନିବତା, 
 ମା’ ରମାର ଜୀବନ-ଆରୋକ,  
 ମା’ଙ୍କର ର ାଟଏି  ାତରର ଅସତ୍ -ନରିରାଧୀ ଅସ,ି 
  ଅନୟ  ାତରର ବର ଓ ଅଭୟ-- 
   ବାତ୍ସେୟର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, 
 ରତଣୁ ମା’ ଶବିାନୀ, ଶଭୁାନୀ, 
  ରମାର ମା କେୟାଣୀ କାଳୀ, 
   ସତ୍ତାର ସାତ୍ୱତ ସରମବ -- 
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    ଅସି୍ତତ୍ୱର ଅମତୃ-ଠତ୍ସ-- 
     ଜୀବନର ରଯା -ନତ୍ତକନା, 
      ରସ ଏଇ ରଯ 
       ରମାର ମା |” 
       ୨.୧୧.୧୬୫୬, ସନ୍ଧୟା ୬-୪୩ମି.  
       (ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ସ୍ତ େିଖିତ) 
 

 ଇଷ୍ଟାନୁ  ମାତୃଭକି୍ତ ଯା ା ଜୀବନରର ଅତୁଟ, ପୂଜା ରବଦୀରର ପ୍ରତି୍ ତି ପ୍ରତମିା 
ତା ନକିଟରର ସ୍ୱୀୟ  ଭକଧାରଣିୀର ପ୍ରତରୂିପ ର ାଇ ଧରାପଡ଼ନ୍ତ ି | ମା’କାଳୀ ତା’ 
ନକିଟରର ଆଠ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍କା ନୁ  ନ୍ତ ି | ରସ ର ାଇଥା’ନ୍ତ ି “ଦୀପ ଅନିବତା” (ଦ୍ୱୀପାନିବତା), 
ଠଜ୍ଜ୍ୱଳବର୍ଣ୍କା | ଦାନବନଧିନାରଥକ ତାଙ୍କର ମ ାରଭୈରବୀ ରୁଦ୍ରମତୂ୍ତ ିରଦଖି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ 
ରକରବବ ିଭୟପାଏନା | ସନ୍ତାନ ତ ଜାରଣ, ଏ ରମାର ମା, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତ ି | 
ତାଙ୍କର ରସ  ିରୂପ ରଦଖି ଆତଙ୍କଗ୍ରସ୍ତ  ୁଅନ୍ତ ିପାପୀ ରଯଠ ମାରନ | ଅପରାଧରବାଧ 
ଯା ାର ଅଛ,ି ରସମାରନ ମା’ଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମଖୁ ରଦଖି ଭୟ ପାଆନ୍ତ ି| ସଂି ୀ  ର୍ଜ୍ଜକନ 
କରବିା ସମୟରର ଆଖପାଖରର ଥିବା ଜୀବ, ଜନୁ୍ତ ସରମତ ମଣିଷ ବ ି ଆତଙି୍କତ 
ର ାଇପରଡ଼ | କନୁି୍ତ ସଂି ୀର ଶଶିୁ ୁଡ଼କିବ ିତା’ ପରଛ ପରଛ ଚାେିଥା’ନ୍ତ ି| ରସମାନଙ୍କର 
ବୁକୁ କନୁି୍ତ କରମ୍ପନା | କାରଣ, ରସ ଜାରଣ ଏ ତ ରମାର ମା’ | 
 

 ମା’-କାଳୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରରର ‘ ୂଂ ଓ ‘ ଂ’ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣିବାକୁ ମିରଳ | ଏଇ ଧ୍ୱନ ିବା 
ନାଦ  ୁଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ | ଦାନବ ଦମନକାଳରର ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଓ ଓଜସି୍ୱନୀ ମ ାକାଳୀ ଘନ 
ଘନ  ୁଙ୍କାରରର ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରର ୋସ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ି | ରତଣୁ, ରସଭଳ ିଧ୍ୱନରି 
ସଷୃ୍ଟି | 
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 ରକ୍ତବୀଜ ନାମକ ଅସରୁର ରକ୍ତ ମାଟରିର ପଡ଼ ି ସ ସ୍ର ସ ସ୍ର ଅସରୁ ସଷିୃ୍ଟ 
କରବିା ଆ ରୁ ରସ ଜ ିବା ବସି୍ତାର କର ି ରସଇ ରକ୍ତପାନ କରଛିନ୍ତ ି | ଏଇ କାରଣରୁ 
ତାଙ୍କର ବସୃି୍ତତ ଜ ିବାର କଳ୍ପନା କରଛିନ୍ତ ି ସାଧକ ଣ | ତା’ ସ ତି ମ ାକାଳୀ ଗ୍ରାସ 
କରଛିନ୍ତ ି ଅନୟାନୟ ଅସରୁଙୁ୍କବ ି | ଏଇ କଳନ ବା ଗ୍ରାସ କରବିା ଅଥକରୁ ତାଙ୍କ ନାମ 
‘କାଳୀ’ ର ାଇଛ ି| 
 

 କାଳୀ ପ୍ରତମିାରର ଆରମ ରଦଖ,ୁ ମ ାକାଳୀ ରଣରଙି୍ଗନୀ ମତୂ୍ତରିର ମ ାରଦବଙ୍କ 
ବୁକୁ ଠପରର ଛଡ଼ିା ର ାଇଛନ୍ତ ି | ଏଇ ବଷିୟରର ରକରତ ସାଧକ  ୀତ  ାଇଛନ୍ତ,ି 
ରକରତ ଭାବୁକ ରକରତରକମର ବୟାଖୟା ରଦଇଛନ୍ତ ିତା ାର ଅନ୍ତ ନା ିଁ | ରକ  ିରକ  ି
କ ଛିନ୍ତ ି “କାଳୀ ଶବିଙ୍କ ସ ତି “ବପିରୀତରତାତୁରା” (ବପିରୀତ ରତରିର ଆସକ୍ତା) | 
ରକ  ିରକ  ିକ ଛିନ୍ତ ି“କାଳୀ ଶବିାରୂୋ ନୁ  ନ୍ତ,ି ଶବରୂୋ” | ତା’ର ମାରନ ରଣନରି୍ଜ୍ଜତି 
ରଦୈତୟ ଣଙ୍କ ରଦ  ଠପର ରଦଇ ମ ାକାଳୀ ଚାେିଥିରେ | ଆଠ ରଦୈତୟ-ଦାନବ-
ମଣିଷ-ପଶୁପକ୍ଷୀ-କୀଟପତଙ୍ଗ ରଯ ରକୌଣସ ି ପ୍ରାଣୀ ିଁ ତ ରସଇ ଏକ ବଶି୍ୱପିତା 
ମ ାରଦବଙ୍କର ଅଂଶବରିଶଷ | ଶବିଙ୍କ ବୁକୁରର କାଳୀ ରସଇ ଶବାସନା ଅବସ୍ଥାରର ିଁ 
ପ୍ରତୀକ ମାେ | ଏଇଭଳ ିବ ୁ ବୟାଖୟାନ ଅଛ ି | ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୟାଖୟା ଆରମ 
ପାଇେୁ ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନକିଟରର | ରସଇ କଥାଟ ି ିଁ ଏରବ କ ୁଛ-ି- | 
 
 ଶବିଙ୍କ ବୁକୁ ଠପରର ଦଣ୍ଡାୟମାନା କାଳୀ-- ଏ ା ସଷୃ୍ଟିତତ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ 
ପଯକୟାୟର ଏକ ଇଙି୍ଗତ | ସାଂଖୟମତାନୁସାରର, ପୁରୁଷ ଅକି୍ରୟ (ଶବ) | ପ୍ରକୃତରି 
ସଂସ୍ପଶକରର ରସ ସକି୍ରୟ ର ାଇ ଠଠନ୍ତ ି | ରସରତରବରଳ ସଷିୃ୍ଟ ଆରମ୍ଭ  ୁଏ | 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାସଣ ୁବା ସି୍ଥରଧମକୀ, ଇଂରାଜୀରର କୁଜାଯାଏ “ପଜଟିଭି  ”; 
ଆଠ ନାରୀ ଚରଷୁି୍ଣ ବା ଚରଧମକୀ-- ‘ରନର ଟଭି  ’ | ଏଇ ପଜଟିଭି   ଓ ରନର ଟଭି ର 
ପାରସ୍ପରକି ମିଳନରର ିଁ  ୁଏ ସଷିୃ୍ଟର ସଚୂନା | ରବୈଦୁୟତକି ଆରୋକ ଜଳାଇବାକୁ 
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ର ରେ ର ାଟଏି ପଜଟିଭି   ଓ ର ାଟଏି ରନର ଟଭି   ତାରର ମିଳନ ଦରକାର  ୁଏ | 
ରକବଳ ଦୁଇଟ ିପଜଟିଭି   ବା ଦୁଇଟ ିରନର ଟଭି   ତାରରର ଆରୋକ ଜଳା ଯାଏନା | 
ପୁଣି, ରେୌକକି ସଷୃ୍ଟି ରବଳରର ବ ିନାରୀ (ରନର ଟଭି ) ଓ ପୁରୁଷ (ପଜଟିଭି ) ଠଭୟର 
ମିଳନର ପ୍ରରୟାଜନ  ୁଏ | ବଶି୍ୱସଷୃ୍ଟିର ପ୍ରାକ କାଳରର ବ ି ରସପର ି ପଜଟିଭି   ଓ 
ରନର ଟଭି   ଶକି୍ତର ମିଳନ | ତାଙ୍କର ିଁ ପ୍ରତୀକ ରସ  ିପଜଟିଭି   ନଷି୍କ୍ରିୟ ଶବିଙ୍କ ଛାତ ି
ଠପରର ରନର ଟଭି   ଚଞ୍ଚଳା କାଳୀଙ୍କର ପାଦଚାରଣା | ଶବି ମାରନ ିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓ 
ସବୁକଛିରି ଶୟନସ୍ଥାନ (ଶୀ-ଧାତୁ), ଅଥକାତ୍   ଯା ାଙ୍କ ଭିତରର ବଶି୍ୱଦୁନଆି ର ସବୁ-କଛି ି
ଅବସ୍ଥିତ, ଅଖଣ୍ଡ ବଶି୍ୱସତ୍ତା | ତା ା ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱତିୀୟ, ତା ା ଚରିକାଳ ଥିୋ, ଅଛ ି
ଏବଂ ର ବି | କନୁି୍ତ ତା ା ରକରବ ିଁ ଏଇ ବଚିେି ରଶାଭା ରନଇ ଦୃଶୟମାନ 
ଜ ତ୍ ରୂପରର ୁୁଟ ିଠଠ ିପାରନିଥା’ନ୍ତା-- ଯଦ ିତା’ର ବକ୍ଷରର ପ୍ରକୃତରି ଚରମାନତା 
ସଂଯୁକ୍ତ ର ାଇନଥା’ନ୍ତା | ପ୍ରକୃତରି ସଂସ୍ପଶକରର ିଁ ପୁରୁଷ ସଚଳ ଓ ସକି୍ରୟ  ୁଏ | 
ଠଭୟଙ୍କର ସଂରଯା ରର ିଁ ସଷୃ୍ଟି ସମ୍ଭବ ର ାଇଠରଠ | ଶବି ଓ କାଳୀ ରସଇ ପୁରୁଷ ଓ 
ପ୍ରକୃତ-ି-  ପଜଟିଭି   ଓ ରନର ଟଭି   | ଏଇ ର ୋ ଶବିଙ୍କ ବୁକୁରର ଶୟାମାଙ୍କ ଅବସି୍ଥତରି 
ତାତ୍ପଯକୟ | 
 

 ଇଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ-- ବାକୟ ଓ ମନର ଅର ାଚର | ସଏି ଅରୂପ, ଅବୟୟ, ଅଦ୍ୱତିୀୟ 
| ମାୟାମଗୁ୍ଧ ଜୀବ ଧାରଣା ଭିତରର ଆଣୀବା ସକୁଠନି | କାରଣ, ରକୌଣସ ି ରୂପ 
ମଧ୍ୟରର ଯା ାଙୁ୍କ ସୀମାୟିତ କରାଯାଇପାରରନା, ତାଙୁ୍କ ଧାରଣା କରାଯିବ 
ରକଠ ଭାବରର | ରତଣୁ, ତାଙ୍କର ର ାଟଏି ର ାଟଏି ରଜୟାତମିକୟ  ୁଣ ରନଇ ଏକ ଏକ 
ରଦବତାଙ୍କର ଭାବ ତଆିର ିକରାଯାଇଛ ିଏବଂ ରସଇ ଭାବ-ଅନୁଯାୟୀ ର ାଇଛ ିରସଇ 
ରଦବତାଙ୍କର ରୂପକଳ୍ପନା; ରଯଭଳ ି୍ାନର ଅି୍ାେୀ ରଦବତା ସରସ୍ୱତୀ, ମ ାଶକି୍ତର 
ରଦବତା କାଳୀ, ଜଳରଦବତା ବରୁଣ, ମତୁୃୟର ରଦବତା ଯମ, ତାପର ରଦବତା ଅଗି୍ନ, 
ଧନାିପତ ି କୁରବର, ଇତୟାଦ ି | ଏଇଭାବରର ରସଇ ଅସୀମ ଅରୂପକୁ ସାଧକ 
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ସୀମାୟିତ ରୂପ ମଧ୍ୟରର ଠପେବ୍ଧ ି କରବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରନ୍ତ-ି- ଯା ା ନା କ’ଣ 
ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ିଁ ଏକ ଦୁୟତ ିବା ରଶିମ (“ସାଧକାନାଂ  ତିାଥକାୟ ବ୍ରହ୍ମରଣା ରୂପକଳ୍ପନା”) 
| ମରନ ରଖିବାକୁ ର ବ, ରଦବତାଙ୍କ ପୂଜା ଭିତର ରଦଇ ଈଶ୍ୱର ଠପେବ୍ଧରିର 
ପ ଞ୍ଚବିା ିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧନା | 
 

 କନୁି୍ତ ଜୀବନର ସେୂ ଶକ୍ତ ବନ୍ଧନରର ତଥା ଠଚ୍ଚ ଗ୍ରାମରର ବନ୍ଧା ନଥିରେ 
ରଦବପୂଜା ଖିଆେର ପୂଜା ର ାଇଯାଇପାରର | ଆଠ ଖିଆେର ପୂଜା ର ରେ, 
ରଦବତା ରଯଭଳ ିପସନ୍ଦ କରନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ଅଭିରପ୍ରତ ଯା ା, ତଦନୁଯାୟୀ ଆଠ ରସବା 
ର ାଇପାରରନା | ଆରମ ଇଚ୍ଛାନୁଯାଯୀ ତାଙୁ୍କ ସଜାଠ ବା ନଚାଠ, ଆମ ପସନ୍ଦ 
ମତୁାବକ ଖାଦୟ ତାଙୁ୍କ ଖଆୁଠ, ସମୟ ସବୁଧିା ରଦଖି ତାଙୁ୍କ ୁୁେ-ଚନ୍ଦନ ରଦଇ ପୂଜା 
କରୁ--ରତଣିକ ିରବଳ ଏ ାରଟା ର ଠ ବା ର ାଟାଏ ର ଠ | 
 
 କନୁି୍ତ ରଯଠ  ବୟକି୍ତ ଜୀବନରର ସଦ୍  ୁରୁ ଗ୍ର ଣ କରଛି ିଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଚିଳ 
ନି୍ ା ରନଇ ତାଙ୍କ ଆରଦଶପାଳନରର ଠନମଖୁ ର ାଇ ଚାେିବାକୁ ସରଚଷ୍ଟ, ରସ 
ରକରବବ ି ରଦବତାଙୁ୍କ ରନଇ ପିୋରଖଳ କରରନା | ରସ ଜାରଣ ‘ସବକରଦବମରୟା 
 ୁରୁୁଃ’--  ୁରୁଙ୍କ ଭିତରର ସବକରଦବତାଙ୍କର ଅି୍ାନ | ରସଥିପାଇ  ରକୌଣସ ି
ରଦବତାଙୁ୍କ  ିଁ ଅବର ଳା କରାଯାଏନା |  ୁରୁଭକି୍ତ ତା’ଙୁ୍କ ରଦବତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭକି୍ତମାନ   
କର ିରତାରଳ ଏବଂ ରଦବତାବ ିସତ୍ ତାତ୍ପଯକୟରର ତା’ର ରବାଧରର ଠଦ୍ ଭାସତି  ୁଅନ୍ତ ି| 
 

 ରଶ୍ୱତାଶ୍ୱତର-ଠପନଷିଦରର ଅଛ-ି- “ଯସୟ ରଦରବ ପରାଭକି୍ତଯକଥା ରଦରବ ତଥା 
 ୁରରୌ | ତରସୈୟରତ କଥିତା  ୟଥକା ପ୍ରକାଶରନ୍ତ ମ ାତ୍ମନୁଃ |’ (୬/୨୩)-- ରଦବତାଙ୍କ 
ଠପରର ରସ ରିକମ ଭକି୍ତ ରଖିବାକୁ ର ବ | ଏଇଭଳ ିଯା ାର ଥାଏ ରସଇ ମ ାତ୍ମାଙ୍କ 
ନକିଟରର ିଁ  ୂ ୟ ଅଥକସମ ୂ ଯଥାଯଥ ଭାବରର ପ୍ରକାଶତି ର ାଇଥାଏ | 
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 ଇଷ୍ଟ ବା ସଦ୍  ୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶି୍ରତ ଯିଏ, ରସ ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଯା ା ତା ା 
ଗ୍ର ଣ ଓ ପାଳନ କରର ଏବଂ ପ୍ରତକୂିଳ ଯା ା ରସ ତା ାକୁ ବର୍ଜ୍ଜକନ କରର | ଭକି୍ତର 
ମଳୂସେୂ  ିଁ ଏଇ (-‘ଆନୁକୂେୟସୟ ସଙ୍କଳ୍ପୁଃ ପ୍ରାତକୂିେୟବବିର୍ଜ୍ଜକନମ  ”) | ଏଇଭଳ ି
ର ାଇଠଠରିେ ପରରିବଶର ରକୌଣସ ିରସ୍ରାତ ଆଠ ମଣିଷକୁ ଭସାଇ ରନଇ ପାରରନା 
| ତା’ର ଜୀବନତରୀ ଶକ୍ତ ଅନୁରା ରରୁ୍ଜ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ର ାଇଛ ି ମ ାମ ୀରୂ  ରୂପ 
ଆଦଶକଙ୍କ ସ ତି | ଏଇ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜାର ଆର   ୁରୁପୂଜା କରାଯାଏ | 
 ୁରୁପୂଜା ନର ରେ ରକୌଣସ ିରଦବତାଙ୍କ ପୂଜା ିଁ ସଦି୍ଧ  ୁଏନା | 
 

  ୁରୁଙ୍କ ଠପରର ଅଚୁୟତ ନି୍ ା ନଥିରେ କଛିଦୂିର ଅଗ୍ରସର ର ବା ପରର ସାଧକ 
ମନରର ଅ ଙ୍କାର ଆସପିାରର ଏବଂ ରସଇ ଅ ଂକାରରୁ ତା ାର ପତନ ଆସବିା 
ସମ୍ଭବ |  ୁରୁ ିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତରବଦୀ | ତାଙୁ୍କ ଭେପାଇରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟର ସବୁ 
ଯା ାକଛି ିଠପରର ିଁ ପ୍ରୀତ ିସଷିୃ୍ଟ  ୁଏ | ରସରତରବରଳ କା ାକୁ ବଡ଼ ବା କା ାକୁ 
ରଛାଟ ଭାବବିାର ବୁଦ୍ଧ ିଆରସନା | ପୁଣି, ଏ  ି ୁରୁରକନ୍ଦ୍ରକିତା ନ ର ରିେ ଏକପାଖିଆ 
ବୁଦ୍ଧବି ିଆସବିାର ସମ୍ଭାବନା | ରସରତରବରଳ କର  ରମା ଶବି ବଡ଼, କଏି କର  ରମା 
କୃଷ୍ଣ ବଡ଼, କଏି କର  ରମା ଦୁ କା ବଡ଼ | ଆଠ, ଅଚୁୟତ ଇଷ୍ଟନି୍  ଯିଏ, ରସ ରଦରଖ 
ସମସ୍ତ ରଦବଶକି୍ତ ିଁ ରସଇ ପରମ ଏକର ିଁ ବଭିିନ୍ନ ରୂପ, ଏକ ଅରଦ୍ୱୈତ ପରବ୍ରହ୍ମର ିଁ 
ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ମାେ | ତା’ ନକିଟରର ରଦବତା ସମସ୍ତ ମରରକାଚ-ସ  ଠଦ୍ ଭାସତି 
ର ାଇଠଠନ୍ତ ି| 
 

**** 
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ଦଦବାୟନ 
 ହନୁି୍ଦ ପୁରାଣାଦରିର ଅଜସ୍ର ରଦବରଦବୀଙ୍କର ଠରଲ୍ଲଖ ଅଛ ି| ରସମାନଙ୍କର ଭକି୍ତ 
ଓ େୀଳା ସମବନ୍ଧରର ବ ି ରକରତ କଥା ଅଛ ି | କନୁି୍ତ ରସସବୁ ବୟାପାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 
ନକିଟରର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁର  , ବରଂ ଧୁଆ ଳଆି | ର ସୟରଘରା ବଷିୟରରବ ି ଠକି   ଠତ୍ତର 
ମିରଳନା | ୁଳରର, କଛି ି ରୋକଙ୍କର ରଦବରଦବୀ ସମବନ୍ଧରର ପ୍ର ାେ ବଶି୍ୱାସ ବା 
ଭୟମିଶି୍ରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିରେ ବ ିଅିକାଂଶଙ୍କର ଅଛ ିଅବଶି୍ୱାସ, ସରନ୍ଦ  ବା ଠଦାସୀନତା | 
 
 ରଦବତାମାନଙ୍କର ମା ାତ୍ମୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଦରିର ଅଯଥାରର ରେଖା ଯାଇନା ିଁ | ଏ ାର 
ବରିଶଷ କାରଣ ର ଛି ି| ରସଇ କାରଣକୁ ଠକି   ଭାବରର ନ ଜାଣିରେ ଯୁକି୍ତବାଦୀ ମନ 
ନକିଟରର ରସ ସିବୁ କଥା ଅଳୀକ ବା ଅବାସ୍ତବ ରବାେି ମରନ ର ାଇପାରର | 
 
 ପରମରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର ୍ାନୀ ଓ ଜି୍ ାସୁ 
ଭକ୍ତ ଣ ବଭିିନ୍ନ ସମୟରର ଜାଣିବାକୁ ଚା ିଁଛନ୍ତ ି ବଭିିନ୍ନ ରଦବତାଙ୍କ ସମବନ୍ଧରର | 
ଠତ୍ତରରର ଦୟାେଠାକୁର ସବୁକଛିରି ିଁ ‘କା ିଁକ’ି ଭାଙି୍ଗ ରଦଇଛନ୍ତ ି | ଯା ାକଛି ିଅସ୍ପଷ୍ଟ, 
ର ସୟାଚ୍ଛାଦତି, ତା ାକୁ ରସ କରରିଦଇଛନ୍ତ ିସରୁବାଧ୍ୟ ଓ ସ ଜଗ୍ରା ୟ | 
 
 ଦରିନ ମାକକରଣ୍ଡୟ ପରୁାଣ ରନଇ ଆରୋଚନା ଚାେିଥାଏ | କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରର 
ଧୂମ୍ରରୋଚନ ବଧର କଥା ଠଠେିା | ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ଧୂମ୍ରରୋଚନ 
ବଧ ମାରନ ରମାର ମରନ  ୁଏ, ଧୁଆ ଳଆି ଦୃଷି୍ଟର ଅପସାରଣ |” ଧୂମ୍ର ମାରନ ଧୂଆ  
ଆଠ ରୋଚନ ମାରନ ଦୃଷ୍ଟି | ଯା ା ଆରମ ଭେ ଭାବରର ରଦଖିପାରୁନା ବା 
ବୁଝପିାରୁନା, ତା ା ରଯରତରବରଳ ପରଷି୍କାରଭାରବ ରଦଖିପାରୁ, ରସରତରବରଳ ିଁ  ୁଏ 
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ଧୂମ୍ରରୋଚନ ବଧ | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ରକମ ବରିଶ୍ଳଷଣରୁ ବୁଝାଯାଏ, କଭିଳ ି
୍ାନବୃଦ୍ଧ ି ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ନତିୟ ିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭିତରର ଧୂମ୍ରରୋଚନ ବଧ 
ର ାଇଚାେିଛ ି| 
 
 ଦରିନ ଶୀତଳାପୂଜାର ତାତ୍ପଯକୟ ରନଇ କଥାବାତ୍ତକା ଚାେିଥାଏ | ଶୀତଳା ରଦବୀଙ୍କ 
ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରରର ଅଛ ି ‘ନମାମି ଶୀତଳାଂ ରଦବୀଂ ରଦବୀଂ ରାସଭସ୍ଥାଂ ଦ ିମବରୀମ   | 
ମାର୍ଜ୍ଜକନୀକଳରସାରପତାଂ ଶୂପକାଳଙୃ୍କତ-ମସ୍ତକାମ |” ଅଥକାତ୍   ଶୀତଳା ରଦବୀଙ୍କର ବା ନ 
 ଧ,  ାତରର ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ଓ କଳସ ଏବଂ ମଣୁ୍ଡରର କୁୋ ଥାଏ | ମା’ଙ୍କର ଏଇଭଳ ି
ରୂପ ର ବାର କାରଣ କ’ଣ ? ଏରତ ବା ନ ଥାଠ  ଥାଠ  ମା-ଶୀତଳା  ଧକୁ 
ବା ନଭାରବ ନବିକାଚନ କା ିଁକ ି କରେ ? ଏ ସମ୍ପକକରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର-ସନ୍ନଧିାନରର 
ରଯଠ  ଆରୋଚନା ର ାଇଥିୋ ତା ା ନମିନମରତ-- 
 
 ରରା ଶାନ୍ତ ି ପାଇ  ଶୀତଳାରଦବୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ | ରଯଠ ସବୁ ରରା  
ଶରୀରରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଜ୍ଜ୍ୱାଳା ସଷୃ୍ଟିକରର, ରଯପର ି ଘା’, ଚମକରରା , ବ୍ରଣ,  ଳ ଣ୍ଡ 
ପ୍ରଭୃତ,ି ରସଇସବୁର ଠପଶମ ପାଇ  ଶୀତଳାରଦବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ | 
ରସଇସବୁ ରରା ର ଶୁଶୁଷା ପାଇ  ଦରକାର ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ସଦାଚାର ଓ 
ପରଚି୍ଛନ୍ନତା |  ଧର ଦୁଧ (କ୍ଷୀର) ଶୀତଳତାକାରକ; ରତଣୁ ମା’ ଶୀତଳା  ଧ ଠପରର 
ଠପବଷି୍ଟ | ତାଙ୍କ  ାତରର ମାର୍ଜ୍ଜକନୀ ଅଥକାତ୍   ଝାଡ଼ୁ | 
 
 ରସ ସିବୁ ରରା  ରଦଖା ରେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସମୟରର ପରଚି୍ଛନ୍ନ ରଖିବା 
ଏକାନ୍ତ ଦରକାର | ଝାଡ଼ୁ ର ୋ ଚାରଦି ି ପରଷି୍କାର-ପରଚି୍ଛନ୍ନ ରଖିବାର ପ୍ରତୀକ | 
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 ପୁଣି, ମା’ଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି  ାତରର କଳସ | କଳସ ଭିତରର ପାଣି ଥାଏ | 
ଶରୀର ଶୀତଳ ରଖିବାକୁ ର ରେ ଶୀତଳ ଜଳର ଆବଶୟକତା ର ଛି ି | ତା’ ଛଡ଼ା, 
ବଛିଣା, େୁ ା-ପଟା, ବାସନ-କୁସନ ରଧାଇବା ଓ ସ୍ନାନ ଇତୟାଦ ି କରବିା ସମୟରର 
ପାଣି ନୟିତ ଦରକାର  ୁଏ | କଳସ ର ୋ ରସଇ ଜଳପରୂ୍ଣ୍କ ପାେର ପ୍ରତୀକ | ଆଠ, 
ଶୀତଳା ରଦବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠପରର ଥାଏ କୁୋ | କୁୋ ପବନ କରାଇବା ପାଇ  ବୟବ ୃତ 
 ୁଏ | ଶରୀରଯନ୍ତ୍ରଣା ର ରେ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଆବଶୟକତା ର ଛି ି | କୁୋଦ୍ୱାରା 
ର ଠଥିବା ପବନ ରବଶ   ଥଣ୍ଡା ଓ ଆରାମଦାୟକ | ରତଣୁ, ମା’ଶୀତଳାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡରର 
କୁୋଥାଏ | 
 
 ରବୈଦୟନାଥ କ ରିେ ଶବିଠାକୁରଙୁ୍କ ିଁ ବୁଝାଏ | ଶବିଙ୍କର ନାମ ରବୈଦୟନାଥ 
କା ିଁକ ିର ୋ ? ଧାତୁ ତ ଅଥକ ଧର ିଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, ରବୈଦୟ ଆସଛି ିରବଦରୁ, 
ଆଠ ରବଦର ଠତ୍ ପତ୍ତ ି ବଦି୍ -ଧାତୁରୁ, ମାରନ ବଦିୟମାନତା, ଜାଣିବା | ତା’ର ରେ 
ରବୈଦୟନାଥ ମାରନ ର ୋ ବଦିୟମାନତାକୁ ଅଥକାତ୍   ଅସି୍ତତ୍ୱ ବଜାୟ ର ବିାର ରକୌଶଳକୁ 
ଯିଏ ଜାଣନ୍ତ ି ରସ ିଁ ପ୍ରଭୁ | ପ୍ରତଟି ି ସତ୍ତାର ଅସି୍ତତ୍ୱ ରଯପର ି ଅକ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ରର , 
ପ୍ରତପି୍ରରତୟରକ ରଯପର ି ବଞ୍ଚବିା-ବେବିା ପଥରର ଠଚ୍ଛଳ ର ାଇଚାେିପାରନ୍ତ,ି ତା ା 
ଯିଏ ଜାଣନ୍ତ ି ରସ ିଁ ରବୈଦୟନାଥ | ରତଣୁ, ବାବା ରବୈଦୟନାଥଙ୍କର ପୂଜା ମାରନ 
ସରବୈଶଷି୍ଟୟ ପ୍ରତଟି ିସତ୍ତାର ରକ୍ଷଣ ଓ ବଦ୍ଧକନାର ରକୌଶଳ ସମୟକ ଅି ତ କରବିା | 
ଆଠ, ତା ା ସମ୍ଭବ  ୁଏ ଏକମାେ ରବୈଶଷି୍ଟୟପାଳୀ ଆପୂରୟମାଣ ସଦ୍  ୁରୁଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ 
କର ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନରିର୍ଦ୍ଦକଶ ପାଳନ କରବିାର ଭିତର ରଦଇ | ଜୀବନ୍ତ ରବୈଦୟନାଥ 
ସଏି ିଁ | ତାଙ୍କର ପୂଜା ମାରନ ରସ ରଯଠ ଥିରର ପ୍ରୀତ  ୁଅନ୍ତ ି ରସଇଭଳ ି ଚଳନରର 
ଚାେିବା, ତାଙୁ୍କ ସମବଦ୍ଧତି କର ିରତାଳବିା ନଜି ଜୀବନରର ଓ ଚରେିରର | ପ୍ରତଟି ିସତ୍ତାକୁ 
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ତା’ର ରବୈଶଷି୍ଟୟରର ଅକ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ରଖି ଜୀବନ ବଦ୍ଧକନ ପଥରର ଚାଳତି କରପିାରନ୍ତ ିଏକମାେ 
ସଏି ିଁ | 
 

ମଣିଷ ରବୈଦୟନାଥ-ମନ୍ଦରିରର ଯାଇ ଦଣ୍ଡୀ କାରଟ, ବାବା ରବୈଦୟନାଥଙ୍କ 
ମଥାରର ସାଡ଼ମବରର ୁୁେ-ଜଳ ୋରଳ ଅଥଚ ସପାରପିାଶ୍ୱକି ଜୀବନୀୟ ଠଦ୍ ବଦ୍ଧକନା ନ 
ଥାଏ | ମଣିଷକୁ ସ -ିବ  ି ଚାେିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ ବା  ଂିସା, ରୋଭ ଇତୟାଦ ି
ରପିୁରର ଜଜକରତି ଥାଏ, ରସଭଳ ି ରୋକର ରବୈଦୟନାଥ-ପୂଜା ରକରତ ସାଥକକ  ୁଏ 
ତା ା ନକ ବିା ଭେ | ସଦ୍  ୁରୁଙ୍କ ଆରଦଶ ପାଳନ କର ି ଚାେିବା ବୟତୀତ ମଣିଷ 
ସ୍ଥିତଧୀ ର ାଇପାରରନା, ତା’ର ରପିୁ ୁଡ଼କିବ ି ନୟିନ୍ତ୍ରତି ର ାଇପାରରନା | ୁଳରର, 
ମାଙ୍ଗେୟ-ଚଳନରର ଚାେିବାବ ି ତା’ ପକ୍ଷରର ଅସମ୍ଭବ ର ାଇଠରଠ | ଆଠ, 
ରବୈଦୟନାଥଙ୍କ ପୂଜା ବ ି ୁଏନା | 
 
 ସ୍ୱ କର ନନ୍ଦନକାନନରର ୁୁରଟ ପାରଜିାତ ୁୁେ | 
 ପୁରାଣରର  କଥିତ ଅଛ,ି ଏ ୁୁେ ଦୁେକଭ | ସମରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତ ି ନା ିଁ | 
ପାରଜିାତ ପାଇବାର ରୋଭ ଓ ରସଥିପାଇ  ରଛାଟବଡ଼ ସଂଗ୍ରମର କଥା ମ ାଭରତ 
ପୁରାଣାଦରିର ରେଖାଅଛ ି| 
 
 ସତରର କ’ଣ ରସପର ିରକୌଣସ ିନନ୍ଦନକାନନ ଅଛ ିରଯଠ ଠାରର ବ ିପାରଜିାତ 
ୁୁେ ଭଳ ିଦୁେକଭ ୁୁେ ୁୁରଟ ? ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଠଠବିାରୁ ରସ କ ଥିିରେ,-- ନନ୍ଦନକାନନ ମାରନ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ | ପୁଣି, ନନ୍ଦ-ଶବ୍ଦ 
ଭିତରର ଅଛ ି ବଦ୍ଧକନା | ରତଣୁ, ରଯଠ ଠାରର ମଣିଷ ସ୍ୱସି୍ତର ସ ତି ସପରରିବଶ 
ବୃଦ୍ଧମିଖୁର ର ାଇଚାରେ ତା’ ିଁ ନନ୍ଦନକାନନ | ଆଠ, ରସଇ ସ୍ୱସି୍ତ ଓ ବଦ୍ଧକନା 
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ରକରତରବରଳ ଆରସ ? ଆରସ ବ ିତି ସୁ୍ ୁ  ସବୁନିାୟିତ କମକସମ୍ପାଦନାର ଭିତର 
ରଦଇ | ଯିଏ ରଯଭଳ ିକମକ କରର, ରସ ରସଭଳ ିୁଳ ପାଏ | କମକସମ୍ପାଦନ ପାଇ  
ଦରକାର ପାର ତା ଅଥକାତ୍   ପାରବିାର ଶକି୍ତ | ପ୍ରତଟି ିକମକରର ିଁ ଅରନକ ବାଧା-ବପିତ୍ତ ି
ଥାଏ, ଅରନକ ଦ ିରୁ ବଚିାର କର ିଯଥାବ ିତି ସାବଧାନତା ଓ ରକୌଶଳ ସ  କାମରର 
ଆର ଇବାକୁ  ୁଏ | ରତରବ ଯାଇ ରସଥିରର ସାୁେୟ ୋଭ  ୁଏ | ତା’ର ରେ 
ରଦଖାଯାଠଛ,ି ସାୁେୟର ଜନମ  ୁଏ ପାର ତା ଶକି୍ତରୁ | ବ ିତି ସକୁ୍ରମ ପାର ତା ିଁ 
ମଣିଷକୁ ସାଥକକତାର ଶଖିରରର ପ ଞ୍ଚାଇଦଏି | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ପାର ତାରୁ 
ଜାତ ରବାେି ତା’ର ନାମ ପାରଜିାତ |” ତା’ର ରେ ପାରଜିାତ କୁସମୁ ଆଠ କଛି ି ିଁ 
ନୁର  , ପାର ତାରୁ ଜାତ ରଯଠ  ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଳତା, ର ାରଟ କଥାରର, 
ସଖୁସାୁେୟ | ରସଥିପାଇ  ପାରଜିାତ-ପଷୁ୍ପ ଠପରର ରଦବ ଣଙ୍କର ଏରତ ରୋଭ 
ରଦଖାଯାଏ | ଆଠ, ରସଇ କାରଣ ରଯା  ୁ ପାରଜିାତ ଆ ରଣ କରବିାଟା ବରିଶଷ 
ରକୌଶଳ ଓ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ବୟାପାର ରବାେି ପୁରାଣରର ବର୍ଣ୍ିତ ଅଛ ି| 
 
 ରଦବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ର ୋ ତାଙ୍କର ବଜ୍ର | ଏଇ ବଜ୍ରର 
ଆଘାତରର ଇନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସରୁଙୁ୍କ ନପିାତତି କରନ୍ତ ି | ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଦରିନ କଥା 
ର ଠ ର ଠ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ମାରନ ଇନ୍ଦ୍ରୟିଙ୍କର ବଜ୍ର |” ମଣିଷ 
ରଯଭଳ ିକମକ କରର, ତା’ର ଇନ୍ଦ୍ରୟିଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ନାୟୁରାଜବି ିରସଇ ଭାବରର ଠର୍ଦ୍ଦୀପିତ  ୁଏ 
| 
 

 ଇନ୍ଦ୍ରୟି ୁଡ଼କିର ବୟବ ାର ରଯରତରବରଳ କୁପଥରର  ୁଏ ରସରତରବରଳ ତା’ର 
କମକୁଳ ରୁର ିଆରସ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧର ି | ରସ  ି କମକୁଳ ିଁ ମଣିଷକୁ ରଶଷ 
କରଦିଏି | ଏଇ ର ୋ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରର ତାତ୍ପଯକୟ | ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ରଯଠ ମାରନ 
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ନ ିତ ର ାଇଛନ୍ତ ି ରସମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରୟିାସକ୍ତ କୁକି୍ରୟା ିଁ ରସମାନଙୁ୍କ ରସଇଭଳ ି
ପରଣିତରିର ରନଇ ପକାଇଛ ି| 
 
 ସ୍ୱ କରୋକରର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରର ଠବକଶୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ | 
ନତିୟରଯୌବନା ଠବକଶୀ ରସଠାରର ର ନ୍ତ ି | ରସ ରଦବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆ୍ାବ  | 
ଠବକଶୀଙ୍କ କମକ କ ରିେ ପ୍ରଧାନତୁଃ ଆରମ ବୁଝୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରର ନୃତୟ ୀତ ଦ୍ୱାରା 
ରଦବତାମାନଙ୍କର ମରନାରଞ୍ଜନ କରବିା ଏବଂ ମନୁ-ିଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ କର ି
ରସମାନଙୁ୍କ ମଳୂ େକ୍ଷୟରୁ ବଚୁିୟତ କରବିା | ଦରିନ ଠବକଶୀ ସମବନ୍ଧରର ଆରୋଚନା 
ଚାେିଥିବା ସମୟରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, “ରମାର ମରନ ୁଏ ଠବକଶୀ ମାରନ ଠରୁ-
ବଶୀ; ଊରୁ ମାରନ ମ ତ୍   ଆଠ ବଶୀ ମାରନ ବଶ କରନି୍ତ ି ଯିଏ | ତା’ର ରେ ଯିଏ 
ମ ତ୍   ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ବଶୀଭୂତ କରପିାରନ୍ତ,ି ସଏି ଠବକଶୀ” | ଏଇ ଅଥକ ନଦି୍ଧକାରଣ କର ି
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଠବକଶୀଙୁ୍କ ରଯପର ି ସାଥକକନାମା କର ି ରତାଳଛିନ୍ତ ି | ଆଠ, ଠବକଶୀଙ୍କ 
କଯକୟବ ି ତା ା ିଁ | ଛରଳ-ବରଳ-ରକୌଶରଳ ମ ାନ   ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଯିଏ ବଶ 
କରପିାରନ୍ତ,ି ସଏି ିଁ ଠବକଶୀ | 
 
 ସମଦୁ୍ର ମନ୍ଥନର କା ାଣୀ ରଦବାସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ର ାଇଥିବା କଥା ପୁରାଣରର 
ଠରଲ୍ଲଖ ଅଛ ି | ରଦବତା ଓ ଅସରୁ ଦୁଇ ଦ ିରର ର  ିମନ୍ଦରପବକତକୁ ମନ୍ଥନଦଣ୍ଡ ଓ 
ବାସକୁୀ ନା କୁ ମନ୍ଥନରଜୁ କର ି ସମଦୁ୍ର ମନ୍ଥ କରଥିିରେ | ରସଇ ମନ୍ଥନ ୁଳରର 
ସମଦୁ୍ରରୁ ବା ାରଥିିୋ ଅମତୃ,  ରଳ ଏବଂ ଆ ୁର ିଅରନକ | ଏଇ ବଷିୟ ସମବନ୍ଧରର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଥିିରେ, ଏ ା ସଷୃ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ିଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ | ରଦବତା ଓ ଅସରୁ ସରତ 
ରଯପର ିଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଦୁଇ ବପିରୀତ ଶକି୍ତ-- ପଜଟିଭି   ଓ ରନର ଟଭି   | ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ଥଳରର ଅବସ୍ଥିତ “ନଠିଟ୍ରାେ ରଜାନ  ”, ତା ା ସରତ ରଯପର ି ରସଇ ମନ୍ଦର ପବକତ | 
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ପଜଟିଭି   ଓ ରନର ଟଭି ର ଆକଷକଣ-ବକିଷକଣ ଓ ବରିମଣର ଭିତର ରଦଇ 
ସଷିୃ୍ଟଧାରାର ବବିତ୍ତକନ ଆରମ୍ଭ  ୁଏ | ମନ୍ଥନ ର ୋ ରସଇ ଆକଷକଣ-ବକିଷକଣ | ଆଠ, 
ଏଇ ଆକଷକଣ ଓ ବକିଷକଣର ଠଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରର ଅଛ ିବରିମଣ | ପୁରାଣରର ଠରଲ୍ଲଖ 
ଅଛ ି ରଯ ମନ୍ଥନ ରଯରତ ର ବାକୁ ୋ ିୋ ସମଦୁ୍ରରୁ ଠଦ୍  ତ ର ବାକୁ ୋ ିୋ 
ଐରାବତ, ଠରଚ୍ଚୈଶ୍ରବା, େକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୃତ ିସଷୃ୍ଟିର ର ାଟଏି ର ାଟଏି ବରିଶଷ ଏକକ | ଏଇ 
ସମଦୁ୍ର ର ୋ ଭାବସମଦୁ୍ର ଅଥକାତ୍   ର ବାର ସମଦୁ୍ର | ଏଇ ର ବାର ସମଦୁ୍ରରର ଯା’ 
କଛି ି ୁଏ ର ାଇଠରଠ ଅଥକାତ୍    ରଜଇ ଠରଠ-- ର ାଟାଏ ଆରୋଡ଼ନ ବା ସଂଘଟନର 
ମଧ୍ୟରଦଇ | ଏଇ ଆରୋଡନ ବା ସଂଘଟନ ିଁ ମନ୍ଥନ | ଟକିଏି େକ୍ଷ କରେ ରଦଖାଯିବ 
ରଯ, ରଯ ରକୌଣସ ି ସଷିୃ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭରର ିଁ ର ଯିାଇଛ ି ମାୋନୁସାରର ମନ୍ଥନ ବା 
ଆରୋଡନ-ବରିୋଡନ | ଏଇ ମନ୍ଥନ ଜାର  ପ୍ରଥରମ ଚନି୍ତାରର ଓ ଭାବ ଜ ତରର, 
ପରର ତା ା ବସ୍ତବ ରୂପ ନଏି | ରଦବାସରୁଙ୍କ ସମଦୁ୍ରମନ୍ଥନ ିଁ ସଷିୃ୍ଟର ଠଦ୍  ତରି 
ସଚୂନାର ପ୍ରତୀକ | 
 
 ଠକି   ଏ ପିର ି ଆଠ ଏକ ପ୍ରତୀକର ବୟାଖୟା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରଦଇଛନ୍ତ,ି ତା’ 
ର ୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସେୀଳା | ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭା ବତର ବର୍ଣ୍କନାରର ଅଛ ି ରଯ ଏକ 
ରଜୟାତ୍ସ୍ନାପଲାବତି ଶାରଦ ରଜନୀରର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ରକର ିର ାପୀ ଣ ଆନନ୍ଦରର 
ନୃତୟ କରୁଥିରେ | ଏଇ ନୃତୟେୀଳା ରଯ ରକବଳ ଆକ୍ଷରକି ଅଥକରର ବରିଶଷ ସ୍ଥାନରର, 
ବରିଶଷ ସମୟ ପାଇ , ତା’ କନୁି୍ତ ନୁର   | ଏ ନୃତୟ ଚରିନ୍ତନ | ଏ ାକୁ କୁ ାଯାଏ 
ଜୀବନର ଛନ୍ଦାୟିତ ଚଳଣୀ, ଯା ାର ତାଳ ରକରବବ ିଭଙ୍ଗ  ୁଏନା | ଅନୟ କଥାରର, 
ଏପର ିଚଳଣୀରର ଯିଏ ଚାରେ ତା’ର ପାଦ ରକରବବ ିରବତାଳରର ପରଡ଼ନା | ବାସ୍ତବ 
ରକ୍ଷେରର ବ ିତା ା ିଁ ଘରଟ | ଜୀବନ ରଯରତରବରଳ ଇଷ୍ଟ ୁରୁଙ୍କ (ଏଠାରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ) 
ପ୍ରତ ିଅନୁରା ବଦ୍ଧ ର ାଇ ତାଙ୍କର ିିଁ ଆଦଷି୍ଟ ଚଳନରର ଚାରେ, ରସରତରବରଳ ଆଠ 
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ଭ୍ରାନ୍ତ ି ଆରସନା ିଁ | ରାସେୀଳା ସରତ ରଯପର ି ତାଙ୍କର ିଁ ଇଙି୍ଗତ | ଏ ାଦ୍ୱାରା 
ବୁଝାଯାଠଛ ି ରଯ ଜୀବକୁଳ ଯଦ ି ଏଇ ଭାବରର ପରମପୁରୁଷଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ରକର ି ସତୁାଳ 
ଚଳନୀରର ଚାରେ ରତରବ ଆଠ ଦଗି୍ ଭ୍ରାନ୍ତ  ୁଏନା | 
 
 ଏଇ ରକନ୍ଦ୍ରାୟିତ ଆବତ୍ତକନ ଅଛ ି ସଷିୃ୍ଟର ସକୂ୍ଷ୍ମାତସିକୂ୍ଷ୍ମ ପଯକୟାୟରର ର ାରଟ 
ଆଟମ   ଭିତରରବ ି | ରସଠାରର ଏକ ରପ୍ରାଟନ କୁ ରକନ୍ଦ୍ରକର ି ଚାେିଛ ି ଇରେକ ଟ୍ରନ ର 
ଆବତ୍ତକନ | ଏଇ ଆଟମ   ରଦଇ ିଁ ଦୁନଆିର ପ୍ରତଟି ିପଦାଥକ  ଠତି | କଥାପ୍ରସଙ୍ଗରର 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଦରିନ କ ଥିିରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସେୀଳା ସରତ ରଯପର ି ଆଟମ   
ଭିତରର ନତିୟ  ତଶିୀଳତାର ିଁ ଅଭିବୟକି୍ତ | ର ାଟଏି ଆଟମ ର ରକନ୍ଦ୍ରାୟିତ ଆବତ୍ତକନ 
ରଯଭଳ ି ରସଇ ଆଟମ ଟକୁି ତା ା ିଁ କର ି ଧର ି ରରଖ, ବଶିି୍ଳଷ୍ଟ ର ବାକୁ ଦଏିନା, 
ରସଭଳ ି ଜୀବନକୁ ସସୁଂସ୍ଥ ଓ ସସୁଂବଦ୍ଧ କର ି ରଖିବାକୁ ର ରେବ ି ଦରକାର 
ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଅଚୁୟତ ନି୍ ାନନ୍ଦତି ସରୁକନ୍ଦ୍ରକି ଅନୁଚଳନ | ଏଇ ଚଳନ ିଁ 
ଜୀବନକୁ ସସୁଙ୍ଗଠତି କର ିଧର ିରରଖ | ଏଇ ଚେନରର ିଁ ଜାର  ବୟକି୍ତତ୍ୱ, ଜୀବନ 
ର ାଇଠରଠ ଆନନ୍ଦମୟ | ରସଇ ଦବିୟ ଚଳନର ରଦୟାତକ ିଁ ର ୋ ରାସେୀଳା | 
 
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର େୀଳା ସମୟର ଏକ ବରିଶଷ ଅଂଶ ଘଟଥିିୋ ବୃନ୍ଦାବନରର | 
ରସଠାରର ସଏି ବ ୁ ଅସରୁ ନଧିନ କରଥିିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରଣା ତମାନଙୁ୍କ 
ଅରନକ ଆପଦ-ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା କରଥିିରେ | ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ର ାଟଏି ସ୍ଥାନର ନାମ | 
ଭକ୍ତ ଣ କ ନ୍ତ,ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଏରତ ଭେପାଠଥିରେ ରଯ ରସ ବୃନ୍ଦାବନ 
ପରତିୟା  କର ି ରକଠ ଠାରୁ ବ ି ଯିବାକୁ ଚା  ୁ  ନଥିରେ (ତୁଳନୀୟୁଃ ‘ବୃନ୍ଦାବନଂ 
ପରତିୟାଜୟ ପାଦରମକଂ ନ  ଚ୍ଛାମି’) | କନୁି୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରର ବାେୟେୀଳା ପରର ବ ିତ 
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର େୀଳା ବସୃି୍ତତ ର ାଇଛ ି ମଥୁରାରର, ଦ୍ୱାରକିାରର,  ସି୍ତନାପୁରରର | 
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ତା’ର ରେ ତାଙ୍କ କଥା ଓ କାମରର ତ ସଙ୍ଗତ ିର େିା ନା ିଁ | ଏ ାର ସମାଧାନ କ’ଣ 
? 

 
 ଏ ପ୍ରଶନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନକିଟରର ଠପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାରୁ ରସ 
ତା ାର ଏକ ଅପୂବକ ବୟାଖୟା ରଦରେ | ଅଭିଧାନ ରଦଖି ଅଥକ ଜାଣିବାକୁ ଚା ିଁରେ 
ବୃନ୍ଦାବନ ଶବ୍ଦର | ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟରର ଦୁଇଟ ିଶବ୍ଦ ଅଛ-ି- ବୃନ୍ଦ ଓ ଅବନ, ରଯା  କରେ 
 ୁଏ ବୃନ୍ଦାବନ | ବୃନ୍ଦା ମାରନ ସମ ୂ; ସମ ୂ କ ରିେ ବଶି୍ୱଜ ତର ସବୁ ଯା’ କଛି ି | 
ଆଠ, ଅବନ ଆସଛି ି ଅବ୍ -ଧାତୁରୁ, ମାରନ ରକ୍ଷା କରବିା | ତା’ର ରେ ବୃନ୍ଦାବନ 
ମାରନ-- ବଶି୍ୱଦୁନଆିର ପ୍ରତପି୍ରରତୟକଟ ି ବୟକି୍ତ ବା ବସୁ୍ତ ରଯଠ ଠାରର ରକି୍ଷତ  ୁଏ | 
ପୁରୁରଷାତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀତବିିି  ର ୋ ଜୀବନପାଳନୀ | ରସଇ ୁଡ଼କୁି 
ରଯଠ ମାରନ ପାଳନ କରଚିାେନ୍ତ,ି ରସଇମାରନ ମତୁୃୟଭୀତକୁି ଏଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତ,ି ସ ସ୍ର 
ଆପଦ-ବପିଦରୁ ବ ିରସମାରନ ରକ୍ଷାପା’ନ୍ତ ି| ରତଣୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ିଁ ର ୋ ପ୍ରକୃତ 
ବୃନ୍ଦାବନ | ତା’ ମାନ ିଚାେିରେ ସମରସ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇରବ, ଜୀବନବୃଦ୍ଧରିର ଠଚ୍ଛଳ ର ାଇ 
ଚାେିପାରରିବ | 
 

 ତା’ବୟତୀତ, ବୃନ୍ଦାବନ-ଶବ୍ଦର ଆଠ ର ାଟଏି ଅଥକ ନଦି୍ଧକାରଣ କରଛିନ୍ତ ି
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର | ରସଇଟ ି ର ୋ ତା’ର ଧାତୁ ତ ଅଥକ | ବୃଣ -ଧାତୁ ମାରନ ପ୍ରୀତ 
କରବିା, ଆଠ ‘ଦା’ ମାରନ ଦାନ କରବିା | ତା’ର ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମାରନ ର ୋ 
ରଯଠ ଠାରର ପ୍ରୀତରି ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଚାରେ, ଅଥକାତ୍   ରଯଠ ଠାରର ମଣିଷ ଭେପାଏ 
ଓ ଭେପାଇବା ପାଇ ସ୍ୱସି୍ତ ଠତ୍ ୁ ୁଲ୍ଲ ରର  | ପ୍ରୀତପିୂର୍ଣ୍କ ପାରସ୍ପରକି ସକି୍ରୟ ରସବା, 
ଦରଦ ଓ ସ ାନୁଭୂତ ିରନଇ ରଯଠ ମାରନ ବସବାସ କରନ୍ତ ିରସଇମାରନ ର ରେ ବୃନ୍ଦା 
| ଆଠ, ବନ-ଶବ୍ଦସ୍ଥିତ ବନ -ଧାତୁର ମାରନ ବସି୍ତାର | ତା’ର ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମାରନ 
ର ୋ ‘ପ୍ରୀତକିାରୀ ବସି୍ତାର ୋଭ କରର ରଯଠ ଠାରର’ | ମରନ ରଖିବାକୁ ର ବ, ରପ୍ରମ 
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ଯା ାର ଅନ୍ତରରର ଥାଏ, ତା’ର ଚତି୍ତ ଠଦାର  ୁଏ, ସବକପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍କତାର ବନ୍ଧ 
ଭାଙି୍ଗ ତା’ର ପ୍ରାଣର ପ୍ରସାର ଘରଟ | ଆଠ, ପ୍ରୀତସିନ୍ଦୀପ୍ତ ଏଇ ପ୍ରସାରଣା ିଁ “ବୃନ୍ଦାବନ” 
| ତା’ର ରେ ଆରମ ବୃନ୍ଦାବନ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟ ି ଅଥକ ପାଠରଛ-- ର ାଟଏି ଜୀବନ-
ସଂରକ୍ଷଣୀ ନୀତବିିି , ଅନୟଟ ି ର ୋ ପ୍ରୀତରିପ୍ରମର ଆବାସଭୂମି | ଏଇ ଦୁଇଟ ିିଁ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିରପ୍ରତ | ପରମପୁରୁଷ, ଯିଏ ନରରଦ ରର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ରବଦୀ, 
ସଏି ମଣିଷକୁ ଏଇ ଦୁଇଟ ିବଷିୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କର ିଜୀବନ ପଥରର ଚାେିବାକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ 
କରନ୍ତ ି | ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା-- ମଣିଷ ରଯପର ି ପ୍ରୀତସିଂ ତ ି ରନଇ ସାତ୍ୱତ ଚଳନରର 
ଚଳତ୍ ଶୀଳ ର ାଇ ସପାରପିାଶ୍ୱକି ଠଦ୍ ବଦ୍ଧକନା ପଥରର ଆର ଇ ଯାଏ | ରତଣୁ, ଏଇ 
ଚଳନ ିଁ ପରମପୁରୁଷଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ | ସଏି ଅଚୁୟତ | ସତ୍ତାସଂରକ୍ଷୀ ରପ୍ରମସଞ୍ଚାରୀ 
ଏଇ ଚଳନରର ରସ ନତିୟ ଅିସ୍ଥିତ | ଏ ା ିଁ ତାଙ୍କର ନତିୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ 
ତୟା  କର ିସଏି ର ାଟଏି ପାଦବ ିକୁଆରଡ଼ ଯାଆନ୍ତ ିନା ିଁ |’ ‘ବୃନ୍ଦାବନଂ ପରତିୟାଜୟ 
ପାଦରମକଂ ନ  ଚ୍ଛାମି |” 
 
 ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଶି୍ୱଦୁନଆିର ପାଳକ ଏବଂ ରକ୍ଷାକତ୍ତକା | ତାଙୁ୍କ ଶରଣ 
କର ିଚାେିରେ ମଣିଷ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ, ଦୁରର୍ଦ୍ଦୈବର ପ୍ରବଳ କଷାଘାତବ ିତା’କୁ 
ବପିଯକୟସ୍ତ କରପିାରରନା |  ୀତାରର ଶ୍ରୀଭ ବାନ ସ୍ୱୟଂ ରସ ପ୍ରତଶିୁତ ି ବାର ବାର 
ରଦଇଛନ୍ତ ି | ଆମ ରଦଶରର ର ାଟଏି କଥା ଖବୁ୍   ପ୍ରଚଳତି ଅଛ-ି- “ଯିଏ ରମାରର 
କରର ଆଶ, ତା’ର କରର ସବକନାଶ’, ଅଥକାତ୍   ଯିଏ ଭ ବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣା ତ 
 ୁଏ, ରସ ତା ାର ସବକନାଶ କରନ୍ତ ି | ପରର କ’ଣ ର ବ ନ ର ବ ରସ ପର କଥା | 
କନୁି୍ତ ବଶି୍ୱର ରକ୍ଷକ ଯିଏ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ର ଣ କରେ ଯଦ ିସବକନାଶ  ୁଏ ରତରବ କଏି ଆଠ 
ତାଙୁ୍କ ଧରବି ? ଯା ାକୁ ଭେପାଇରେ ସବକନାଶ ର ବ, ତା’ଠାରୁ ଦୂରରର ିଁ ର ବିା 
ଠଚତି | ରସଥିପାଇ  ଦୟାେଠାକୁର ଶ୍ରୀଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ରସଇ ମତବାଦକୁ ସମଥକନ 
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କରନିା ାନ୍ତ ି | ସଏି ରସ  ି ଛଡ଼ାଟକୁି ଏ  ି ଭାବରର କ ଛିନ୍ତ,ି “ଯିଏ ରମାରର କରର 
ଆଶ, ତା’ର କାରଟ ବୃତ୍ତିୁ ାସ | ଅଥକାତ୍   ପରମପିତାଙ୍କ ଶରଣା ତ ର ାଇ ଚାେିରେ 
ମଣିଷ ବୃତ୍ତ ି ବନ୍ଧନକୁ କାଟପିାରର | ପ୍ରବୃତ୍ତ ି ରମା ରର ତା’କୁ ଆଠ ଆବଦ୍ଧ ର ାଇ 
ର ବିାକୁ  ୁଏନା | ଆଠ, ପ୍ରବୃତ୍ତ-ିବନ୍ଧନରୁ ଯିଏ ମକୁ୍ତ, ରସ ିଁ  ୁଏ ପ୍ରକୃତ ସଖୁୀ, ରସ- ିଁ 
 ୁଏ ଯଥାଥକରର ମକୁ୍ତପୁରୁଷ | 
 
 ଆଠ, ରସଥିପାଇ  ଦରକାର  ୁରୁ-ପୁରୁରଷାତ୍ତମଙ୍କଠାରର ଐକାନ୍ତକି ଅନୁ ତ ି | 
କ ବିା ବ ୁେୟ, ଏଇ ଚନି୍ତାଧାରା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ଭାବରର ନୂତନ | ଏରତ ଦନିର ପ୍ରଚଳତି 
ଭାବନାର ରସ୍ରାତକୁ ଏକବାରର ଏକ ବରିଶଷ ନୂତନ ଧାରାରର ବୁ ାଇ ପାରଥିିରେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର | 
 
 ବୃନ୍ଦାବନରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର େୀଳାସଙି୍ଗନୀ ଶ୍ରୀରାିକା, ଏ କଥା ସବୁଦିତି | ଏଇ 
ରାଧା ସମ୍ପକକରର ରକରତ କଥା ରବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରେଖାରୁ ମିଳଥିାଏ, ଯଥା 
ରାଧାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ କଥା, ରାଧାଙ୍କ ଅନୁରା , ଅଭିମାନ ବରି ାଦରି କଥା, ତାଙ୍କର 
ଅଚୁୟତ କୃଷ୍ଣଭକି୍ତ କଥା ଇତୟାଦ ି | ରାଧାଙୁ୍କ ରନଇ ଅରନକ ତତ୍ତ୍ୱରବ ି ଅବତାରଣା 
ର ାଇଛ,ି କୁ ାଯାଏ ରାଧା ର ଠଛନ୍ତ ି ହ୍ଲାଦନିୀ ଶକି୍ତ | ପୁଣି ମଜାର କଥା ଏ ା ରଯ 
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାମାଣୟ ଜୀବନକା ାଣୀ ରବାେି ରଯଠ  ଗ୍ରନ୍ଥ ୁଡ଼କି ସ୍ୱୀକୃତ- ମ ାଭାରତ, 
ଭା ବତ, ବଷୁି୍ଣପୁରାଣ ଓ  ରବିଂଶ-- ଏଇ ଚାରଟି ି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରର ରକଠ ଠାରରବ ି
ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଠରଲ୍ଲଖ ନା ିଁ | ତା’ ର ରେ ରାଧା କ’ଣ ରକବଳ କଳ୍ପନା ? 
 
 ନା | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ,ି ରାଧା କଳ୍ପନା  ୁର   | ରାଧାର ବାସ୍ତବ ଅସି୍ତତ୍ୱ 
ଆରମ ରବାଧ କରପିାରବୁି ଯଦ ି ତା’ର ଧାତୁ ତ ଅଥକକୁ ବୁଝପିାରୁ | ରାଧା-ଶବ୍ଦସ୍ଥିତ 
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ରାଧ -ଧାତୁର ଅଥକ ନଷି୍ପାଦନ କରବିା | ରତଣୁ, ରାଧା ର ୋ ନଷି୍ପାଦନୀ ସରମବ , 
କମକସମ୍ପାଦନୀ ଶକି୍ତ | ଏ ା ଏକ ‘ଏନଜ’ି ଯା ା ପ୍ରତଟି ିକମକର ପଶ୍ଚାତରର ବରିାଜମାନ 
| ଭ ବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନରେୀଳାରର ରଯଠ ସବୁ କମକ ସମ୍ପାଦନ କରଛିନ୍ତ ିତା ାର ପଛରର 
ରଯଠ  ଆକୂତ ି ବଦିୟମାନ, ତା’ ିଁ ର ଠଛ ି ରାଧା | ରତଣୁ, ରକବଳ ବୃନ୍ଦାବନରର ିଁ 
ନୁର  , ଦ୍ୱାରକିାେୀଳାରରବ ି ନାରଦାଦ ି ଭକ୍ତସରଙ୍ଗ ରାଧାନାମ ଠଚ୍ଚାରତି ର ବାର 
ରଦଖିବାକୁ ମିରଳ | ରାଧା ର ୋ ଦ୍ୱାପରର ବୀଜନାମ, ମ ାଶକି୍ତ | ଆଠ ନାମ ଏଵଂ 
ନାମୀ ଅରଭଦ | ରତଣୁ, ରାଧାଙ୍କ ସ ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନତିୟସମବନ୍ଧ | 
 

 ରାଧା ର ରେ ଶକି୍ତ | ଶକି୍ତକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛ ିନାରୀରୂପ ରବାେି | ଭକ୍ତ ଣ 
ଏଇ ଶକି୍ତକୁ ରକବଳ ଶକି୍ତ ରୂପରର ର ବିାକୁ ରଦଇନା ାନ୍ତ ି | ତା’ ଠପରର ବୟକି୍ତତ୍ୱ 
ଆରରାପ କର ିତା’କୁ ଏଇ ମ ୀୟସୀ ସ୍ତ୍ରୀରୋକ କର ିରତାଳଛିନ୍ତ ି | ଆଠ, ସ୍ତ୍ରୀରୋକ 
ର ରେ ତା’ର ରଯଠ  ରଯଠ   ୁଣରବୈଶଷି୍ଟୟ ଓ େକ୍ଷଣ ର ବିା ଦରକାର, ସବୁ ିଁ 
ଆରରାପିତ ର ାଇଛ ି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କଠାରର | ଏଇ ରୂପରର ିଁ ଆରମ ଶ୍ରୀରାିକାଙୁ୍କ 
ରଦଖିବାକୁ ପାଠ କବରି ରେଖନୀରର | 
 

 ଭ ବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରୁୀଧାମରର ଜ ନ୍ନାଥରଦବ ରୂରପ ପ୍ରକଟ | ସାଥିରର 
ଅଛନ୍ତ ି ବଳରାମ ଓ ସଭୁଦ୍ରା | ଏଇ ରୂପରର ଜ ନ୍ନାଥରଦବଙ୍କର  ାତ ନଥିବାର 
ରଦଖାଯାଏ | ଏ ା କଭିଳ ିକଥା ? ଜ ତର ନାଥ ଯିଏ ତାଙ୍କର ର ାଟଏି ବ ି  ାତ 
ନା ିଁ ? ଏ ାର ତାତ୍ପଯକୟ କ’ଣ ? ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଏ ାର ବୟାଖୟା ରଦଇ କ ଛିନ୍ତ-ି- 
‘ଜ ନ୍ନାଥଙ୍କର  ାତ ନା ିଁ ମାରନ ସଏି କା ାକୁ ଧରନ୍ତ ିନା ିଁ’ ତାଙୁ୍କ ଧରବିାକୁ  ୁଏ’ | 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, କୃପା ମାରନ କର ିପାଇବା | ଜ ନ୍ନାଥ ଯିଏ, ଈଶ୍ୱର ଯିଏ, ସଏି 
ବିି  | ତାଙୁ୍କ ଧରରିେ, ତାଙ୍କ ଆରଦଶ ପାଳନ କର ି ଚାେିରେ ମଣିଷ େତିାପଜ୍ଜ୍ୱାଳା 
ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ  ୁଏ | ସାଧାରଣତୁଃ ଆରମ ବୁଝୁ, ଭ ବାନ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତ,ି 
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ସଏି ଅନ୍ଧକାର ମଝରିର  ାତ ଧର ିରନଇଯା’ନ୍ତ ି| କନୁି୍ତ ଏଇ ଧାରଣାଟା ବିି ର ବଧିାନ-
ଅନୁଯାୟୀ ଠକି   ନୁର   | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଜଣାଇରଦରେ, ଜ ନ୍ନାଥଙ୍କର  ାତ ନଥିବାର 
ଅଥକ ଧରବିା ଓ କରବିାର ଦୟୀତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନୁର  , ମଣିଷର | ଜ ନ୍ନାଥ ପରରାକ୍ଷରର 
କ ଛିନ୍ତ,ି ତୁରମ ରମାରତ ଧର | ମଣିଷ ଯଦ ିତାଙୁ୍କ ଧରର, ଜୀବନରର ଗ୍ର ଣ କରର, 
ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ମାନ ି ଚାରେ, ରସରତରବରଳ ିଁ ରସ ତାଙ୍କ ଆଶୀବକାଦ ୋଭର 
ଅିକାରୀ  ୁଏ | 
 

 ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଆଠ ର ାଟଏି ବରିଶଷ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଆରୋଚନା 
କରବିା ଅପ୍ରାସଙି୍ଗକ ର ବ ନା ିଁ ରବାେି ମରନ  ୁଏ | ଅରନକ କ ନ୍ତ,ି ଭ ବାନ ଦୟା 
କରନ୍ତ,ି କାରଣ ରସ ଅର ତୁକ କୃପାସନୁି୍ଧ | ରସ ରଯରତରବରଳ କୃପା କରନ୍ତ ି
ରସରତରବରଳ ିଁ ମଣଷି ପଥ ପାଏ, ବପିଦରୁ ଠଦ୍ଧାର ପାଏ | ତାଙ୍କ କୃପା ବନିା କଛି ି
 ୁଏନା | ଏଇଠାରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଆଣିଛନ୍ତ ିଏକ ବପି୍ଳବାତ୍ମକ ସଦି୍ଧାନ୍ତ | ରସ କ ରିେ, 
ଜ ତରର ର ତୁ ଛଡ଼ା କଛି ି  ୁଏନା | ତୁରମ ରଯରତରବରଳ କୃପା ପାଠଛ 
ରସରତରବରଳ ରସଇ ପାଇବା ପଛରର ର ତୁ ଆବଶୟକ ଅଛ-ି- ତା ା ତୁରମ 
ବୁଝପିାର ବା ନ ପାର | ତା’ପରର ଆ ୁରବି ିକ ଛିନ୍ତ,ି ଯଦ ିଅର ତୁକୀ କୃପା ପାଇଛ 
ରବାେି କୁ , ତା’ର ରେ ଜାଣିରଖ ତା’ ପଛରର ଅର ତୁକୀ ଭକି୍ତ ଅଛ ି ିଁ | ଅର ତୁକୀ 
ଭକି୍ତଛଡ଼ା ଅର ତୁକୀ କୃପା ମିରଳନା | 
 

 ଜ ନ୍ନାଥରଦବ  ସ୍ତବ ିୀନ ର ାଇ ଏଇ ସତୟ ିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତ ି ରଯ ତୁରମ 
ତାଙୁ୍କ ଧର, ଭେପାଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ ି ପାଇ  କାମ କର | ପ୍ରତଟି ି ମଣିଷ ନକିଟରୁ 
ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ା ିଁ ପ୍ରତୟାଶା | 
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 ଜ ନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରର ଅଛନ୍ତ ି ବଳରାମ | ରସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଜୟ୍ଭ୍ରାତା, 
ମ ାପରାକ୍ରମୀ, ବଳଶାଳୀ, ଯୁଦ୍ଧ ବଦିୟାରର ପାରଦଶକୀ | କନୁି୍ତ ସାଧାରଣତୁଃ 
ବଳରାମଙ୍କ ଚେିରର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରର  ଳ (େଙ୍ଗଳ) ଥିବାର ରଦଖାଯାଏ | ବ ୁ 
ବର୍ଣ୍କନାରରବ ିଏଭଳ ିରେଖାଅଛ ି| ବଳରାମ ସଦାରବରଳ କାନ୍ଧରର େଙ୍ଗଳ ପକାଇବାର 
ତାତ୍ପଯକୟ କ’ଣ ? ତା’ର ରେ ରସ କ’ଣ େଙ୍ଗଳ ସା ାଯୟରର ଯୁଦ୍ଧ ବ ି କରନ୍ତ ି ? 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ରିେ, ବଳରାମ ଜରଣ ବଡ଼ କୃଷି ବି୍ ାନୀ ଥିରେ, କୃଷିକାଯକୟ 
ସମବନ୍ଧରର ରସ ରବଳର ଜରଣ ଅଭି୍ ବୟକି୍ତ | ତାଙ୍କର ଏଇ ବରିଶଷ  ୁଣର ପ୍ରତୀକ 
ଭାବରର ଆରମ ବଳରାମଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରର  ଳ (େଙ୍ଗଳ) ରଦଖିବାକୁ ପାଠ | 
 

 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ନାରଦ | ଭକି୍ତଗ୍ରନ୍ଥାଦରିର ନାରଦ ମୁନଙି୍କ ସମ୍ପକକରର 
ଅରନକ ଆଖୟାନ ଅଛ ି | ତାଙ୍କର ସ ଜଭକି୍ତଯୁକ୍ତ କୂଟରକୌଶଳୀ ତଥା ରତରଜାର୍ଦ୍ଦୀପ୍ତ 
ଚରେିର ବର୍ଣ୍କନାଦ ି ଅରନକ ମିରଳ | ଯୁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ନାରଦ 
ସମବନ୍ଧରର ଏକ ନୂତନ ଆରୋକପାତ କରଛିନ୍ତ ି| ରସ କ ନ୍ତ,ି “ରମାର ମରନ  ୁଏ ନା-
କୁ ରଦ (ନରୁିଦ୍ଧ) କରନ୍ତ ିଯିଏ, ରସ ନାରଦ |” 
 

 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ ୁ ରକମର ‘ନା’ ଅଛ ି| ଏ ା ରକରତରବରଳ ଅବଶି୍ୱାସର ରୂପ 
ଧର ି ଆରସ ତ ରକରତରବରଳ ସରନ୍ଦ ର ଛଦମରବଶରର ଆରସ | ପୁଣି 
ରକରତରବରଳବ ି ରଦଖାଯାଏ ଚତି୍ତର ରଦାଦୁେୟମାନ ଅବସ୍ଥାରର | ନା-ର ଏଇ 
ପ୍ରକୃତ ିୁଡ଼କି ିଁ କମକସମ୍ପାଦନ ପଥରର ଏବଂ ଜୀବନର ଅଗ୍ର ତ ିପଥରର ବାଧାସ୍ୱରୂପ | 
ଯିଏ ରଯରତ ନା-ର ବଶୀଭୂତ, ରସ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରର ରସରତ ପରାଜତି, ବୟକି୍ତତ୍ୱବ ି
ତା’ର ରସରତ ରଦୈନୟଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ନରି୍ଜ୍ଜବି | ଜୀବନକୁ ୍ାନରର, କମକରର, 
ରବାଧରର, ଠକି୍ତରର ଠଜ୍ଜ୍ୱଳ କର ିରତାଳବିାକୁ ର ରେ ନା-ରବାଧକ ଯା’-କଛି ିରସସବୁକୁ 
ରୁଦ୍ଧ କରବିାକୁ ର ବ | ଆଠ, ନାରଦ ନାମର ତାତ୍ପଯକୟ ତା ା ିଁ | 
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 ଏଇ ମ ାସତୟକୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥାରର ନାନାଭାବରର ରତାଳଧିରଛିନ୍ତ ି| 
ଛଡ଼ାରର କ ଛିନ୍ତ-ି-  
   “ନା’ ସନୁ୍ଦରୀ ବଧୁ ଯା’ର 
     ‘ ୁଏନା’ ଯା’ର ଶଳା, 
   ଅେକ୍ଷ୍ମୀ ତା’ର ଘରର ଯାଇ  
     ସବୁ କରଛି ିକଳା |” 
  

ପୁଣି, କଥାଛଳରର ଅରନକ ଥର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ,ି ରମାର କତ୍ତକାମା 
କ ନ୍ତ-ି-  
  ‘ ୁଏନା, ପାରରନା, ନା ିଁ ର ା ଘରର, 
    ଏ ତନି ିକଥାରର ରଦବତା ଡରର |’ 
 ଅଥକାତ୍    ୁଏନା, ପାରରନା, ଘରର ନା ିଁ, କଥା କଥାରକ ଏଇପର ିକ ବିାର ଯଦ ି
ଅଭୟାସ ଥାଏ, ରସଠାରର ରଦବତାବ ିବପିଯକୟସ୍ତ  ୁଅନ୍ତ ି | ରତଣୁ, ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ର ତ ି
ପଥରର ରନଇଯିବାକୁ ର ରେ ନା-ରବାଧକ ଚନି୍ତାକୁ   -ରବାଧକରର ରୂପାନ୍ତରତି 
କରବିାକୁ ର ବ | ନାରଦ ନାମର ତାତ୍ପଯକୟ ତା’ ିଁ | ରସଥିପାଇ  ଭକି୍ତ ଜ ତରର 
ନାରଦଙ୍କର ଏରତ ପ୍ରାଧାନୟ | 
 

 ର ାଟଏି ର ାଟଏି ରଦବତାଙ୍କର ର ାଟଏି ର ାଟଏି ବା ନ | କନୁି୍ତ ନାରଦଙ୍କ 
ବା ାନଟ ି ବଡ଼ ବଚିେି, ତା ା ର ାଟଏି େଙିି୍କ | େଙିି୍କରର ଚେ ି ରଦଶ-ବରିଦଶ ଯାୋ 
କରୁଥିରେ | ଏପରକି,ି େଙିି୍କବା ନ ଠପରର ବସ ିସଏି ଅନୟାନୟ ଗ୍ର ନକ୍ଷୋଦକୁି ବ ି
ଯିବାର ଠରଲ୍ଲଖ ଅଛ ି| ବାସ୍ତବରର ଏଇ େଙିି୍କଟ ିକ’ଣ ? 
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 ପରମଦୟାେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର କ ଛିନ୍ତ,ି ରସଟା ଏକ ରକମର ରରକଟ୍  , ଯା’ଦ୍ୱାରା 
ଆକାଶ ପଥରର ଦୁତ  ତରିର ଯାତାୟାତ କରାଯାଏ | ପ୍ରଶନ ଠଠପିାରର, ରସ 
ସମୟରର ବି୍ ାନ କ’ଣ ରରକଟ୍   ତଆିର ିକରବିା ଭଳ ିଠନ୍ନତ ଥିୋ ? ରସରତରବରଳ 
ବି୍ ାନର ଠନ୍ନତ ି ରକରତ ର ାଇଥିୋ ତା ା ରାମାୟଣ, ମ ାଭାରତର ବଭିିନ୍ନ 
ଘଟଣାରୁ ବୁଝାଯାଏ | ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ରଥ ନାମକ ଆକାଶଯାନ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
ସମଦୁ୍ର ଠପରର ରସତୁ ବନ୍ଧନ, କୁରୁରକ୍ଷେରର ନାନା ରକମର ମାରଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରରୟା  
ଇତୟାଦ ିବୟାପାର ତତ୍ କାଳୀନ ରଭୌତବି୍ ାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟାର ଠତ୍ କଷକ ିଁ ପ୍ରତପିାଦନ 
କରଥିାଏ | ନାରଦଙ୍କ ବା ନଟ ିମଧ୍ୟ ତା’ର ର ାଟଏି ଠଦା ରଣ | 
 

 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଠ ଏକ ନାମ ଶ୍ରୀ ରି | ତାଙୁ୍କ  ର ିକୁ ାଯାଏ କା ିଁକ ି? କଥିତ 
ଅଛ,ି ସଏି ପାପ-ତାପ  ରଣ କରନ୍ତ,ି ରତଣୁ  ର ି ନାମରର ଆଖୟାତ | ଏଠାରରବ ି
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଖବୁ୍   ସନୁ୍ଦର ବୟାଖୟା ର ଛି ି | ରସ କ ଛିନ୍ତ,ି “େତିାପଜ୍ଜ୍ୱାଳା  ରଣ 
କରନ୍ତ ିରବାେି ରସ  ର ି| ତା’ଛଡ଼ା, ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତମିଖୁୀ ଭାବ ରସ  ରଣ କରନ୍ତ,ି କର ି
ତା’କୁ ସତ୍ତାମଖୁୀ କର ି ରତାଳନ୍ତ ି | ଆଠ, ସବୁ ଅବତାରପୁରୁଷ ତା ା ିଁ କରନ୍ତ ି | 
ତାଙ୍କଠାରର ଅନୁରକ୍ତ ର ାଇ ତାଙ୍କର ଆରଦଶ ପାଳନ କର ିଚାେିରେ ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତ-ି
ଭାରରୁ ମକୁ୍ତ  ୁଏ | ରସଇ ଅଥକରର ସବୁ ଅବତାରପୁରୁଷ ିଁ  ର ି|” 
 

 ର ାେକଧାମରର ଶ୍ରୀ ର ିବଷୁି୍ଣ ନାମରର ଅଭି ତି | କା ାଣୀ ଅଛ,ି ନଦିି୍ରତ ବଷୁି୍ଣ-
ବକ୍ଷରର ଭୃ ୁମନୁ ି ପଦାଘାତ କରନ୍ତ ି | ବଷୁି୍ଣ ରକ୍ରାଧ ନକର ି ଭୃ ୁମନୁଙି୍କର ପଦରସବା 
କରଛିନ୍ତ ି | ରସ  ିଭୃ ୁପଦଚହି୍ନ ବଷୁି୍ଣବକ୍ଷରର ଅଙି୍କତ ର ାଇଅଛ ି | ସ୍ୱାଭାବକି ଭାବରର 
ଏଠାରର ପ୍ରଶନ ଆରସ ରଯ ଯିଏ ଜ ତପ୍ରାଣ ରସ ଜରଣ ମନୁଙି୍କ ପଦଚହି୍ନ ବକ୍ଷରର 
ଧାରଣ କରଛିନ୍ତ ିକା ିଁକ ି ? ପୁଣି, ଜରଣ ମନୁ,ି ରସ ରଯରତ ିଁ ରଶ୍ର୍  ୁଅନୁ୍ତ, ବଷୁି୍ଣଙ୍କ 
ବକ୍ଷରର ପଦାଘାତ କରବିାର ଯଥାଥକତା କ’ଣ ? ଏ କପିର ିକଥା ? ଏ ାର ସାମଞ୍ଜସୟ 
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ରକଠ ଠାରର ? ବ ୁ ପ୍ରଚଳତି ଏଇ କା ାଣୀଟରି ତାତ୍ପଯକୟ ବଡ଼ ଚମତ୍ କାର ଭାବରର 
ଠଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନ୍ତ ି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ରସ କ ଛିନ୍ତ,ି ବଷୁି୍ଣ ବଶି୍ୱର 
ପାଳନକତ୍ତକା, ନାରାୟଣ-- ମଣିଷର ବଦ୍ଧକନାର ପଥ | ତାଙ୍କର ବଧିାନ ିଁ ଏକମାେ 
ମଙ୍ଗଳପ୍ରସୂ | ମଣିଷ ଯଦ ି ରସଇ ବଧିାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରେ ତା’ର ରେ ତା’ର ସତ୍ତା 
ପରପିାଳତି ଓ ପରରିପାଷିତ  ୁଏ | ଆଠ ସତ୍ତାପଥରର ଚାେିବା ଅଥକ ବଞ୍ଚ ିର ବିା ଓ 
ବେ ି ଚାେିବା ିଁ ରଶ୍ର୍ ସମ୍ପଦ | କାରଣ, ଅସି୍ତତ୍ୱ ଯଦ ି ବଜାୟ ନରର  ଏବଂ ତା’ର 
ରକୌଣସ ି ଔଜେୟ ନଥାଏ, ରତରବ ସବୁକଛି ି ିଁ ନରିଥକକ ର ାଇଯାଏ | ପୁଣି ଭୃ  ୁ
କଥାର ମାରନ ରଶ୍ର୍; ଆଠ ପଦ ମାରନ  ତ,ି ଚଳନ | ଭୃ ୁପଦ ମାରନ ତା’ର ରେ 
ରଶ୍ର୍ଚଳନ | ରସଇ ରଶ୍ର୍ ଚଳନ ର ୋ ଜୀବନ ଓ ବଦ୍ଧକନର ସବକରତାମଖୁୀ ଠଚ୍ଛଳତା 
| ଆଠ, ତା ା ତ ବଷୁି୍ଣବକ୍ଷରର ନତିୟ ିଁ ବରିାଜମାନ | ବଷୁି୍ଣ ଯିଏ, ପରମପିତା ଯିଏ 
ରସ ିଁ ତ ସତ୍  , ରଶ୍ର୍ ଓ ଶୁଭ ଯା’କଛି ିତା’ର ଏକମାେ ଠତ୍ସ | ଆଠ, ତା ା ିଁ ର ୋ 
ବଷୁି୍ଣବକ୍ଷରର ଭୃ ୁପଦ | 
 

 ଏଇଭାବରର ରପୌରାଣିକ ପ୍ରର ଳକିାସମ ୂକୁ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ରଭଦ 
କର ି ସବୁକଛିକୁି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆ ରର ପରଷି୍କାର ଭାବରର ରତାଳ ି ଧରଛିନ୍ତ ି | ଏ ା 
ୁଳରର, ରଦବତା ବା ତତ୍ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଆଖୟାନ ରକ  ି ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବା ନକରୁ, 
ରସମାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧରର ର ାଟଏି ରବୈ୍ ାନକି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରୋକ ସମ୍ମଖୁରର ଠପସ୍ଥାପିତ 
ର ାଇଛ,ି ରସଥିରର ସରନ୍ଦ  ନା ିଁ | 
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