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ଡଃ ସବୁଳ ଚନଦ୍ର୍ ସାହ ୁ
 
ଉପକ୍ରମ- ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ େଣୟ, େୀତି, କାନି୍ତ, ପ୍ରେହ, ପରିତୃପି୍ତ, ସ୍ପୃହା, ଅନୁରାଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲପାଇବା, 
ସପ୍ରେଦନଶୀଳତା, ସହାନୁଭୂତି, େୀଣନ, ନିମଜ୍ଜନ, ସଖୁ, ଏକାତ୍ମତା, ତନ୍ ମୟତା, ଉଲ୍ଲାସ, ରସ, ଆନନ୍ଦ | 
ସଂସ୍କତୃପ୍ରର “େୀ” ଧାତୁରୁ ଇମନିଚ୍ େତୟୟ (suffix) ପ୍ର ାଗପ୍ରର ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ | ପ୍ରେମର ଦୁଇଟି 
ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଗାଟିଏ ପ୍ରଭୌତିକ (Material) ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ିବ, ପ୍ରଦୈହିକ, ସଗଣୁ, ସାକାର, ପ୍ରଦୈତ, ଆଉ ପ୍ରଗାଟିଏ 
ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ (Spiritual) ଅର୍ଥାତ୍ ନିଗଥଣୁ, ନିରାକାର, ପ୍ରଦହାତୀତ, ଅପ୍ରଦୈତ |ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ 
କରିର୍ବିାରୁ ଏହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମପ୍ରକୈନ୍ଦକ | ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ପ୍ରେତ୍ରପ୍ରର ଭକି୍ତ ହି ିଁ ପ୍ରେମ ରୂପ୍ରପ ପରିଗଣିତ | 
ଅନୁରକି୍ତ ବା ଆସକି୍ତ ହି ିଁ କାମ ପଦବାଚୟା | ସ୍ଵIମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସପ୍ରଦବ କହନି୍ତ [1] – ଭକି୍ତ  ଦି 
ଗଣୁ ଆବରଣପ୍ରର ଆବୃତ୍ତ ର୍ାଏ, ପ୍ରତପ୍ରବ ପ୍ରସପ୍ରତପ୍ରବପ୍ରଳ ତାର ସ୍ଵରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରହାଇପାପ୍ରର ନାହି ିଁ | 
କିନ୍ତୁ ଆବରଣ ଉନ୍ମକୁ୍ତ ପ୍ରହପ୍ରଲ ପ୍ରମଘାନ୍ତରିତ ସ ୂଥୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରସ ସ୍ଵ ସ୍ଵରୂପପ୍ରର େକାଶତି ପ୍ରହାଇ ପ୍ରେମ 
ଆଖୟା ୋପ୍ତ ପ୍ରହାଇର୍ାଏ | ଏହି ପ୍ରେମ ସଚି୍ଚଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ର ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକି୍ତର ବିକାଶ ମାତ୍ର | 
 
ପ୍ରେମ ର ସ୍ଵରୂପ - ପ୍ରେମ ସକି୍ରୟ, ଗତିଶୀଳ, ସ୍ଵIଭାବିକ, ପ୍ରସ୍ଵଚ୍ଛାେପ୍ରଣାଦିତ | ଏହା ବଳ – ବୀ ଥୟ – 
ସାମର୍ଥୟ – ଦେତାର ପ୍ରେରଣା, ପରୂ୍ଣ୍ଥତାର ଦିବୟସ୍ପନ୍ଦନ | ଏହି ପ୍ରେମ ଅନୁକୂଳ ପରିପ୍ରବଶ ପରିସି୍ଥତିର ସ୍ରଷ୍ଟା, 
େତିକୂଳ ପରିସି୍ଥତିର ରୋ କବଚ | ପ୍ରେମ ହି ିଁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ପ୍ରନୈପ୍ରବଦୟ, ସମପଥଣର ନତୟ ନିରାଜନା, 
ପ୍ରେମ ବା ଭଲପାଇବା ସ୍ଵIର୍ଥହୀନ, ସତ୍ତଥହୀନ ଓ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରହପ୍ରଲ ଏହା ଚିରନ୍ତନ ଉଜଥସ୍ଵଳ ପ୍ରହାଇର୍ାଏ| 
ଏହା ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଥ ଓ ଅନ୍ତଃ କରଣପ୍ରର ପରିପରୂ୍ଣ୍ଥ | ବାହୟ ମଳିନତାପ୍ରର ଦପଥଣ ଆବୃତ୍ତ ପ୍ରହଲାପରି ଏବଂ 
ପ୍ରମଘମାଳIଦ୍ଵIରା ସ ୂଥୟ ଢIକି ପ୍ରହଲା ପରି େକୃତ ପ୍ରେମପ୍ରର ବାଧା-ବିଘ୍ନର ୋଚୀରଗଡିୁକ ବାଲିବନ୍ଧ ଓ 
ପାଣ ି ପ୍ର ାଟକା ପରି ସାମୟିକ, େଣସ୍ଥାୟୀ | ସ୍ଵIମୀ ଚିନ୍ ମୟାନନ୍ଦ କହନି୍ତ [2] – ଭଲପାଇବାର ପ୍ରମୌଳିକ 
ଅଂଗ ଚାରି େକାରର – 
୧. େିୟ ର ହିତ ପାଇ ିଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ବୟାକୁଳ ଭାବ | 
୨. େିୟ େତି ଗଭୀର ସପ୍ରେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ମପ୍ରନାଭାବ େଦଶଥନ | 
୩. ଭଲପାଉର୍ବିା ବୟକି୍ତ କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମIନ େଦାନ କରିବାର ଏକ େବଳ େୟାସ | 
୪. େିୟର ମପ୍ରନାଭାବକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଥଭାବପ୍ରର ହୃଦୟଂଗମ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥୟ | 
 
ପ୍ରଦବର୍ଥ ନାରଦ କହନି୍ତ [3] - “ସା ତ୍ଵସି୍ମନ୍ ପରମ ପ୍ରେମରୂପା” ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା କ ଠାପ୍ରର ଆତ୍ମା ର 
ପରାନୁରକି୍ତ ବା େଗାଢ଼ପ୍ରେମ ହି ଭକି୍ତ ପଦବାଚୟ,  ାହା ସ୍ପୃହାଶନୁୟପ୍ରଚତନା ଓ ଅମତୃମୟ | ପ୍ର ଉ ିଁ 
ପ୍ରେମକୁ ୋପ୍ତ ପ୍ରହଲାପପ୍ରର [4] ମନୁର୍ୟ ସିଦ୍ଧ – ଅମତୃ –ତୃପ୍ତ ପ୍ରହାଇର୍ାଏ | ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ଭାବପ୍ରର 
ବୁଝିଲାପପ୍ରର [5] ମନୁର୍ୟ େିୟତମ େତି ଉନ୍ ମତ୍ତ ପ୍ରହାଇଉପ୍ରଠ | ସ୍ଵୟଂ ସ୍ତବ୍ଧ ବା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମାରାମ 
ପ୍ରହାଇର୍ାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚିତ୍ତବୃତି୍ତ ଆତ୍ମଭାବପ୍ରର ରମଣ କପ୍ରର | ଭାଗବତ ଅନୁସାପ୍ରର – ପ୍ରେମ ପ୍ରହଉଛି 
େୀତିପରୂ୍ଣ୍ଥ ପ୍ରସବା ଓ ସପ୍ରବଥାଚ୍ଚ ମାଧ ୁଥୟ ସେନ୍ଧ ପ୍ରର ସ୍ଵରୂପIନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମପ୍ରନ୍ତ ପ୍ରେମ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ | 
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ଏହା କାମ ଗନ୍ଧ ଶନୁୟ ଚିନ୍ ମୟ, ଭାଗବତ କପ୍ରହ – [6] “ସଖୁଂ 
ଐନ୍ଦ୍ରୟିକଂ ପ୍ରଦୈତୟା 8 ପ୍ରଦହ ପ୍ର ାପ୍ରଗନ ପ୍ରଦହିନାମ ୍ 
 

ସବଥତ୍ର ଲଭୟପ୍ରତପ୍ରଦୈବାତ୍  ର୍ା ଦୁଃଖମ ୍ଅ ତ୍ନତଃ“ || 
 
ସଂସାରପ୍ରର ବିନା  ତ୍ନପ୍ରର ଦୁଃଖଗଡିୁକ ପ୍ର ପରି ମିପ୍ରଲ ଠିକ୍ 
ପ୍ରସହିପରି ଇନି୍ଦ୍ରୟେୀତି ବା ଇନି୍ଦ୍ରୟପ୍ରଭାଗୟ ବସୁ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିନା 
ପ୍ରଚଷ୍ଟାପ୍ରର ମିଳିର୍ାଏ | ପ୍ରତଣ ୁୋରବ୍ଧ କମଥାନୁ ାୟୀ େପ୍ରତୟକ ୋଣୀ 
ନିମପ୍ରନ୍ତ ଏହା ବିଧ ିନିଦିଷ୍ଟ ପ୍ରହାଇଅଛି |  
ଏର୍ପିାଇ ିଁ େ ତ୍ନ କରିବା ପାଇ ିଁ ମାନବ ପ୍ର ାନି ମିଳିନାହି ିଁ | ଏକମାତ୍ର 
ପରମାର୍ଥ ଲାଭପାଇ ିଁ ଏ ମାନବ ଜନ୍ ମ ମିଳିଛି | ପ୍ରତଣ ୁପ୍ର  ବୁଦି୍ଧମାନ 
ପ୍ରଲାକ ପ୍ରସ ଏ ଦିଗପ୍ରର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ େୟାସ 
କପ୍ରର | 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଚୈତନୟଙ୍କ ମତପ୍ରର ପ୍ରେମର ଅଧରୂିଢ଼ ବା ପରିପକ୍ଵ ଅବସ୍ଥା ହି ିଁ 
ମହାଭାବ – ଏହା ଅୋକୃତ ତତ୍ତ୍ଵ,  ାହା ଗରୁୁକୃପା ଓ ଇଶ୍ବରକୃପା 
ସାପ୍ରପେ | ପ୍ରଚୈତନୟ ଚାରିତାମତୃ କପ୍ରହ –“  
 

ସାଧନ ଭକି୍ତ ପ୍ରହୈପ୍ରତ ହୟ େୀତିର ଉଦୟ, ରତି ଗାଢ ପ୍ରହୈପ୍ରଲ 
ହୟ ପ୍ରେପ୍ରମର ଉଦୟ “ || 
ଭକି୍ତ ରସାମତୃ ସିନୁ୍ଧ କପ୍ରହ – [7] “ପ୍ରେମ୍ ଣସୁ୍ତ େର୍ାମାବସ୍ଥା ଭାବ 
ଇତୟଭିଧୀୟପ୍ରତ  
ସାତି୍ତବକାଃ ସ୍ଵଳ୍ପମାତ୍ରା8 ସୟୁରତ୍ରାଶରୁ୍ପଲୁକାଦୟଃ “ || 

 
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମର େର୍ମ ଅବସ୍ଥା କୁ ଭାବ କୁହା ାଏ | ଏର୍ପି୍ରର 
ଅଶରୁ୍, ପଲୁକ େଭୃତି ସାକ ଭାବଗଡିୁକ ସ୍ଵଳ୍ପମାତ୍ରାପ୍ରର େକଟିତ 
ପ୍ରହାଇର୍ାଏ | ଜପ୍ରନୈକ ସଦ୍ ଗରୁୁ Inner Engineering ପସୁ୍ତକପ୍ରର 
େକାଶ କରିଛନି୍ତ ପ୍ର  [8] – ପ୍ରେମର ସମ୍ପକଥ ପ୍ରକୌଣସି ବୟକି୍ତ ସହ 
ନୁପ୍ରହ, ଏହା ପ୍ରକବଳ ତୁମର ନିଜସ୍ଵ ବା ନିଜ ସେନ୍ଧୀୟ | ଏହା ନିଜ 
ଅସି୍ତତ୍ ବ ର ପନ୍ଥା ଏଣ ୁ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ନିଜର ଭାବନାକୁ ମାଧ ୁଥୟ 
ମଣି୍ଡତ କରିବା |  ଦି ଜପ୍ରନୈକ ପ୍ରେମୀ ବିପ୍ରଦଶ  ାତ୍ରା କରନି୍ତ ତର୍ାପି 
ତୁପ୍ରମ ତାଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇ ିଁ ସମର୍ଥ |  ଦି ଏହି ପ୍ରେମୀ 
ମତୁୃୟବରଣ କରନି୍ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁପ୍ରମ ଭଲପାଉର୍ବି |  ଦି ପ୍ରସହ ି
େିୟତମଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପସି୍ଥତି ତୁମ ସହିତ ଅଧକି କାଳ ନର୍ାଏ 
ତର୍ାପି ତୁପ୍ରମ ତାଙ୍କ ଭଲପାଇ ଚାଲିବ | ଏଣ ୁପ୍ରେମ କହିପ୍ରଲ ଏହା 
ଏକ ନିଜସ୍ଵ ଗଣୁ ବିପ୍ରଶର୍ | ତୁମ ନିଜ ଭିତପ୍ରର ର୍ବିା ପ୍ରେମକୁ 
ଉନ୍ମକୁ୍ତ କରିବା ନିମପ୍ରନ୍ତ ଅନୟକୁ ପ୍ରକବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପ୍ରପ 
ବୟବହାର କରୁଛ | ପ୍ରେମ ବା ଭଲପାଇବା ସଦାସବଥଦା ଆତ୍ମା ର 
ସହଜାତ ସ୍ଵଭାବ |  
 

ପ୍ରେମଭକ୍ତ  ଓ ଆତ୍ମରତ - ବୃହଦାରଣୟକ ଉପନିର୍ଦପ୍ରର ଏହା 
ଅତୟନ୍ତ ସସୁ୍ପଷ୍ଟ  ର୍ା [9] – “ସ ପ୍ରହାବାଚ, ‘ନ ବା ଅପ୍ରର ପତୁୟଃ 
କାମାୟ ପତିଃ େିପ୍ରୟା ଭବତି, ଆତ୍ମନସୁ୍ତ କାମାୟ ପତିଃ େିପ୍ରୟା 
ଭବତି | ନ ବା ଅପ୍ରର ଜାୟାୟାଃ କାମାୟ ଜାୟା େିୟା ଭବତି, 
ଆତ୍ମନସୁ୍ତ କାମାୟ ଜାୟା େିୟା ଭବତି | ନ ବା ଅପ୍ରର ପତୁ୍ରା କାମାୟ 
ପତୁ୍ରାଃ େିୟାଃ ଭବନି୍ତ, ଆତ୍ମନସୁ୍ତ କାମାୟ ପତୁ୍ରାଃ େିୟାଃ ଭବନି୍ତ“ | 
ଅର୍ଥାତ୍  ାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହୁଛନି୍ତ- ପ୍ରହ ପ୍ରମୈପ୍ରତ୍ରୟୀ ! ସ୍ଵIମୀ େତି ର୍ବିା 

ଭଲପାଇବା ପ୍ର ାଗ ୁସ୍ଵIମୀ ସ୍ତ୍ରୀର େିୟ ହୁଏ ନାହି ିଁ I ନିଜର େୀତ ି
ପାଇ ସ୍ଵIମୀ ସ୍ତ୍ରୀର େିୟ ହୁଏ I ଠିକ୍ ପ୍ରସହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ େତି ର୍ବିା 
ଭଲପାଇବା ପ୍ର ାଗ ୁସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵIମୀ ର େିୟ ହୁଏ ନାହି ିଁ I ନିଜ ଆତ୍ମା ର 

େୀତି ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵIମୀ ର େିୟ ପ୍ରହାଇଉପ୍ରଠ I ଠିକ୍ ପ୍ରସହିପରି ପତୁ୍ର 
କନୟା ମାନକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇ 
ପତୁ୍ର କନୟାମାପ୍ରନ ବାପା ମାଆ କର େିୟ ହୁଅନି୍ତ ନାହି ିଁ, ନିଜ 
ଅନ୍ତରାତ୍ମାର େୀତିସମ୍ପାଦନ ପାଇ ପତୁ୍ର କନୟାମାପ୍ରନ େିୟ 
ପ୍ରହାଇଉଠନି୍ତ I ଶବିମନିୁ କହନି୍ତ [10] - ଆତ୍ମା ପ୍ରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରହୈ I ଆତ୍ମା 
ଆନନ୍ଦକା ୟା ସପ୍ରଚ୍ଚ ସଖୁ କା ପ୍ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହୈ I ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦସ୍ଵରୂପ 
ପ୍ରହୈ, ପର୍ ୟହ ବିର୍ୟାନନ୍ଦ କୀ ତରହ ମିର୍ୟା ଔର୍ ଜଡ ନହୀ ପ୍ରହୈ 
I ବିର୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରତା ଇନି୍ଦ୍ରୟ ଦ୍ଵIରI ୋପ୍ତ ପ୍ରହାତା ପ୍ରହ I ପ୍ରଜୈପ୍ରସ 
ମିଠାଇ କା ଆନନ୍ଦ ବିର୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରହୈ, ପ୍ର ା ଜିହାପ୍ରସ ୋପ୍ତ ପ୍ରହାତା 
ପ୍ରହୈ I ମିଠାଇ ଆଦି ତମାମ ସାସାରିକ ବିର୍ୟ ଜଡ ପ୍ରହାପ୍ରନପ୍ରସ 
ମିର୍ୟା ପ୍ରହୈ I ପ୍ର ାଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ େଣୀତ “ସାବିତ୍ରୀ” ପ୍ରର ବଣିତ 

[11]-  
 

O Death ! not for my heart’s sweet poignancy 
Nor for my happy body’s bliss alone 
I have claimed from thee the living Satyavan, 
But for his work and mine, our sacred charge. 
Our lives are God’s messengers beneath the 
stars, 
To dwell under death’ shadow they have 
come 
Tempting God’s light to earth for the ignorant 
race 
His love to fill the hollow in man’s hearts, 
His bliss to heal the unhappiness of the 
world. 
For I, the woman, am the force of God, 
He the eternal’s delegate soul in man. 
My will is greater than thy law, O Death; 
My love is stronger than the bonds of Fat: 
Our love is the heavenely seal of the 
supreme. 
I guard that seal against thy rending hands. 
Love must not cease to live upon the earth; 
For Love is the bright link twixt earth and 
heaven. 

 

ଅର୍ଥାତ୍ – ସାବିତ୍ରୀ ମତୁୃୟପ୍ରଦବ କୁ ସପ୍ରୋଧନ କରି କହିଛନି୍ତ ପ୍ର  ପ୍ରହ 
ମତୁୃୟପ୍ରଦବ ! ପ୍ରମା ହୃଦୟର ମାଧୟୁଥ ତୀବ୍ରତା ପାଇ କିୋ ସଖୁମୟ 
ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ ନିମପ୍ରନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ସତୟବାନକୁ ମ ିଁ ୁଆପଣକ ଠାରୁ 
ଦାବି କରିନାହି ିଁ I ତାକର ଏବଂ ପ୍ରମାର କମଥ ନିମପ୍ରନ୍ତ ଏହା ଆମର 
ପବିତ୍ର ଅଧକିାର I ନେତ୍ର ମାନକ ଅନ୍ତରାଳପ୍ରର ଆମ୍ଭ ମାନକ ଜୀବନ 
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ଭଗବତ୍ ଦୂତ ଅପ୍ରଟ I ପ୍ରସମାପ୍ରନ (ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତୟବାନ) ଭଗବତ୍ 
ପ୍ରଜୟାତିକୁ ପରୃ୍ବିୀର ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି େତି ଆକରି୍ତ କରିବା ପାଇ 
ମତୁୃୟର ଛାୟା ମଧ୍ୟପ୍ରର ବସବାସ 
କରିବା ନିମପ୍ରନ୍ତ ଆଗମନ କରିଛନି୍ତ I କାରଣ ଈଶ୍ଵରକ ପ୍ରେମ ହି ିଁ 
ମନୁର୍ୟର ହୃଦୟ ଗହର କୁ ପୂଣଥ କରିବା ନିମପ୍ରନ୍ତ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ I 
ଈଶ୍ଵରୀୟ ଆନନ୍ଦ ହି ିଁ ପରୃ୍ବିୀ ର ଅଶାନି୍ତ କୁ ଅପ୍ରରାଗୟ ବା ଦୂର 
କପ୍ରର I ମ ିଁ ୁ(ସାବିତ୍ରୀ) ନାରୀ ଭାବପ୍ରର ଭଗବାନକର  
ଶକି୍ତ ଅପ୍ରଟ I ପ୍ରସହି ହି ିଁ ଶାଶ୍ଵତ କ େତିନିଧ ିଆତ୍ମା ଅପ୍ରଟ Iଏଣ ୁପ୍ରହ 
ମତୁୃୟପ୍ରଦବ ! ପ୍ରମା ଇଛାଶକି୍ତ ତୁମ ନିୟମ ଅପ୍ରପୋ ମହାନ ଅପ୍ରଟ 
Iପ୍ରମା ପ୍ରେମ ଭାଗୟର ବନ୍ଧନ ବା ସଂପ୍ର ାଗ ଅପ୍ରପୋ ଶକି୍ତଶାଳୀ 
ଅପ୍ରଟ I ଆମ୍ଭ ମାନକ ପ୍ରେମ ପରପ୍ରମଶ୍ଵରକ ପ୍ରମାହର ବା ଛାପ 
ଅପ୍ରଟ I ମ ିଁ ୁଆପଣକ ଛିନ୍ନକାରୀ ହସ୍ତରୁ ପ୍ରସହି ପ୍ରମାହରକୁ ରୋ 
କପ୍ରର I ପ୍ରେମ ପରୃ୍ବିୀପ୍ରର ବଂଚିବାରୁ ବଂଚିତ କପ୍ରରନାହି ିଁ, ପ୍ର ପ୍ରହତୁ 
ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସଂପ୍ର ାଗକାରୀ ଭାବପ୍ରର ପରୃ୍ବିୀ ଓ ସ୍ଵଗଥ କୁ 
ପ୍ର ାଡିର୍ାଏ I  
 
ପ୍ରେମ ପ୍ରେହାତୀତ ଓ ଶାଶ୍ଵତ- ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ ମୟାନନ୍ଦ କହନି୍ତ [12] - ପରୂ୍ଣ୍ଥ 
ୋଣପ୍ରର ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁ୍ତ ପ୍ରହାଇ  ାହା ପାଇ କାମ କରୁ, ତାକୁ ହି ଆପ୍ରମ 
େକୃତପ୍ରର ଭଲ ପାଉ I ଏହି କାରଣରୁ ଆପ୍ରମ  ାହାକୁ ଭଲପାଉ, 
ତାର ପ୍ରସବା  ତ୍ନ କରିବା ପାଇ େସୁ୍ତତ ରହିବା ଦରକାର I ମହୁ ିଁ 
ପ୍ରର ପ୍ରକବଳ ‘ମ ିଁ ୁ ଭଲ ପାଏ ‘କହିପ୍ରଲ  ପ୍ରର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରହବନାହି ିଁ I 
େକୃତପ୍ରର ମହୁ ିଁ ପ୍ରର କହିବା ପ୍ରଶାଭନୀୟ ନୁପ୍ରହ ିଁ I ଆମର ଭଲ 
ପାଇବା ଆମର କି୍ରୟା ମାଧ୍ୟମପ୍ରର େକଟ ପ୍ରହବା ଉଚିତ I  ାହାକୁ 
ଆପ୍ରମ ଭଲପାଉ, ତା େତି ଆମର ସବଥଦା ଏକ ଗଭୀର 
ସପ୍ରେଦନଶୀଳ ହୃଦୟ ରହିବା ବିପ୍ରଧୟ I  
 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧପ୍ରର ସ୍ଵIମୀ ନ ଗମାନନ୍ଦ 
ପରମହଂସପ୍ରେବଂକ ନ ମ୍ ନେେତ୍ତ ପ୍ରକପ୍ରତକ ବାଣୀ େଣ ଧାନ 
ପ୍ର ାଗୟ [13] 
କ-ଭଜନ କି୍ରୟା ଦ୍ଵIରା ଭକ୍ତ ଅଚିପ୍ରର ଅନର୍ଥ କବଳରୁ ନିଷ୍କତି 
ଲାଭକରି କ୍ରପ୍ରମ ପ୍ରେମ ଭକି୍ତ ର ଅଧକିାରୀ ପ୍ରହାଇର୍ାନି୍ତ I 
ଖ-ପ୍ରେମଭକି୍ତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ସ ୂଥ ସଦୃଶ ସ୍ଵ-େକାଶ I  
ଗ-ମମତାସମ୍ପନ୍ନ ଭାବ ଗାଢତା ୋପ୍ତ ପ୍ରହପ୍ରଲ ପଣି୍ଡତ ମାପ୍ରନ ତାକୁ 
ପ୍ରେମ ପ୍ରବାଲି କହିର୍ାଆନି୍ତ I  
ଘ-ସମସ୍ତେକାର ଭାବ ସହିତ, ସବୁେକାର ବୃତି୍ତ ସହିତ, ସବୁେକାର 
ବାସନା ସହିତ, ସବୁେକାର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଈଶ୍ଵରକ ଠାପ୍ରର ଅନୁରକି୍ତ 
ହି ିଁ ପ୍ରେମଭକି୍ତ I  
ଡ-ଶାନ୍ତ, ଦାସୟ, ସଖୟ, ବାତ୍ସଲୟ, ମଧରୁ ଏହି ପଂଚ ଭାବ ମଧ୍ୟରୁ 
ମଧରୁ ଭାବ ପ୍ରଶ୍ରଷ୍ଠ I ଏହା କାନ୍ତ କାନ୍ତା ଭାବ I ଏହି ମଧରୁଭାବପ୍ରର 
ପ୍ରେମିକପ୍ରେମିକା ମାନଂକର ଏକାତ୍ମତା ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରହାଇର୍ାଏ I 
ସତୁରାମ ୍ସ୍ଵତଃ ଉଭୟଂକର ସମାଧ ିଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୁଏ I  
ଚ-ପ୍ରେମ ସଂଚାର ପ୍ରହପ୍ରଲ ମନୁର୍ୟର ସମସ୍ତ େକୃତି ପରିବତି୍ତତ 
ପ୍ରହାଇ ାଏ I ଏହି ମଧରୁଭାବପ୍ରର ସତୀନାରୀ ଆତ୍ମହରା ହୁଏ I 
ସ୍ଵIମୀ ପ୍ର ଉ ିଁ ସଖୁୀ,ସ୍ତ୍ରୀ ସବଥାନ୍ତଃକରଣପ୍ରର ତାହା ହି ିଁ କରିର୍ାଏ I 
ଆପ୍ରତ୍ମନ୍ଦ୍ରୟ ତୃପି୍ତ ନିମିତ୍ତ ପ୍ର ଉ ିଁ କା ଥ କରା ାଏ, ତାହା କାମ 

କୁହା ାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ଵର େୀତି ନିମପ୍ରନ୍ତ  ାହା କରା ାଏ, ତାହା 
ପ୍ରେମ କୁହା ାଏ I  
ଛ- ପ୍ରଗାପିକାନିଷ୍ ଠ ମଧରୁଭାବ କ୍ରପ୍ରମ ପ୍ରେମବିଳାସ-ବିବତ୍ତଥ ପ୍ରର ପଷୁ୍ଟ 
ପ୍ରହାଇ, ମହାଭାବପ୍ରର ପ ଥାବସିତ ପ୍ରହାଇ “ପ୍ରେମ ଭକି୍ତ”  
ଆଖୟା ୋପ୍ତ ହୁଏ I  
ପ୍ରେମ ଏକ ନିଃସଗଥ ବା ସ୍ଵIଭାବିକ ବିର୍ୟ I େକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରର ଏକ 
ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ବା ସ୍ଵIକୃତି ଏହାର ମାପକାଠି ନୁପ୍ରହ ିଁ I ପିତା, ମାତା, 
ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପତୁ୍ର ଇତୟାଦି େତିଟି ସେନ୍ଧପ୍ରର ପ୍ରେମ ବା 
ଭଲପାଇବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମପ୍ରର ପ୍ରକୌଣସି ସେନ୍ଧ ନାହି ିଁ I ଏହ ି
ପରିପ୍ରେେ ପ୍ରର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଂକର କହନି୍ତ [14] ପ୍ର  - Let love 
be. Don’t give love a name. When you give love 
a name, it becomes relationship and relationship 
restricts love. ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସ୍ଵତଃସ ୁ୍ତଥ ବା ସ୍ଵIଭାବିକ ପ୍ରହଉ, 
ମାତ୍ରା ଏହାର ନାମକରଣ କରନା I ନାମକରଣ କପ୍ରଲ ଏହା 
ସେନ୍ଧପ୍ରର ପରିଣତ ପ୍ରହବ ଏବଂ ଏହି ସେନ୍ଧ କଟକଣା ବା ସୀମିତ 
ଗଂଡୀ ମଧ୍ୟପ୍ରର ଆବଦ୍ଧ କରିର୍ାଏ I ପ୍ରେମ (Love)ଓ କାମ (Lust) 
ବିର୍ୟପ୍ରର ପ୍ରସ କହନି୍ତ –ପ୍ରେମପ୍ରର ପ୍ରଗାଟିଏ ବସୁ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ୋପ୍ତ 
ପ୍ରହାଇର୍ାଏ I ସ ୂଥ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃେ, ପର୍ର ଏପରିକି ସମଗ୍ର ସଷିୃ୍ଟ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରେମପ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ଓ ଦିବୟ ପ୍ରହାଇଉପ୍ରଠ I ତାଂକ ଭାବନାପ୍ରର- 
 

Lust brings tension; Love brings relaxation. 
Lust focuses on the part; Love focuses on the 
whole. 
Lust brings violence: Love brings sacrifice. 
Lust demands; Love commands.******* 
Love is strength. Love is greatest power on 
earth.*** 
True love is non-possessive and brings 
freedom, 
And renunciation is nothing but freedom. 
Only in freedom can love fully blossom. 

 

କାମ ବା ଇନି୍ଦ୍ରୟବିଳାସ ଉପ୍ରତ୍ତଜନା ଆଣରି୍ାଏ, ପ୍ରେମ ବିଶ୍ରାନି୍ତ ବା 
ଆରାମ ପ୍ରଦଇର୍ାଏ 
କାମ ହିସା ଆପ୍ରଣ, ପ୍ରେମ ତୟାଗ ଆଣରି୍ାଏ I କାମବାସନା ଦାବି 
କପ୍ରର, ପ୍ରେମ ହୁକୁମ କପ୍ରର I 
ପ୍ରେମ ହି ିଁ ବଳ, ପ୍ରେମ ହି ିଁ ପରୃ୍ବିୀପ୍ରର ମହାନ ଶକି୍ତଶାଳୀ I େକୃତ 
ପ୍ରେମ ଅଧକିାର ଜାହିର କପ୍ରରନା, 
ବରଂ ସ୍ଵIଧୀନତା ଆଣରି୍ାଏ Iଏହି ସ୍ଵIଧୀନତା ହି ିଁ ପ୍ରମାେ େଦାନ 
କପ୍ରର,ଏହି ସ୍ଵIଧୀନତାପ୍ରର ହି ିଁ ପ୍ରେମ ବିକଶତି ପ୍ରହାଇର୍ାଏ I  
ଉଇଲିୟମ ୍ପ୍ରସକସି୍ପଅର୍ କହନି୍ତ [15]-  
 

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and 
cheeks 
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Within his bending sickle’s compass come; 
Love alters not with his brief hours and 
weeks, 
But bears it out even to the edge of doom. 

 
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସମୟର କ୍ରୀଡନକ ନୁପ୍ରହ ିଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟIତି୍ମକ I  ଦିଓ 

ବିନାଶଶୀଳ ସମୟର େଭାବପ୍ରର ପାର୍ିବ ପ୍ରଗାଲାପି ଅଧର ଓ 
ଗଣ୍ଡପ୍ରଦଶ ଅବେୟ ହୁଏ, ତର୍ାପି କାଳଚକ୍ର ବଳୟ ମଧ୍ୟପ୍ରର ପ୍ରେମ 
ସଦା ସବଥଦା ଅପରିବତ୍ତଥନୀୟ I େକୃତ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ଵତ ଓ ଚିରନ୍ତନ | 
ମିର୍ୟାପରୂ୍ଣ୍ଥ ପ୍ରେମ େଣସ୍ଥାୟୀ | ପରୃ୍ବିୀ ର ଅନ୍ତକାଳ ପ ଥନ୍ତ େକୃତ 
ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରହତୁ ଜୀବିତ ରପ୍ରହ |  
ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ପ୍ରେମ ପରମ ବୟାକୁଳତା ର ପରିଚାୟକ,  ାହା ଭକି୍ତ ର 
ଆଧାର ଅପ୍ରଟ |ପ୍ରଦବର୍ଥୀ ନାରଦ କହନି୍ତ [16] – “ଅନିବଥଚନୀୟଂ ପ୍ରେମ 
ସ୍ଵରୂପମ’୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ର ସ୍ଵରୂପ ଅବଣଥନୀୟ (Inexpressible), 
ଏହା ଭାର୍ାମାଧ୍ୟମପ୍ରର େକାଶ ପ୍ର ାଗୟ ନୁପ୍ରହ ିଁ | “ମକୂାସ୍ଵIଦାନବତ୍” 
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରକବଳ ମକୂପରି ଆସ୍ଵIଦନ କରା ାଏ | 
“େକାଶପ୍ରତ କ୍ଵ|ପି ପାପ୍ରତ୍ର” - ପ୍ରକବଳ ସମଧମଥୀ ସହୃଦୟ ବୟକି୍ତ 

ନିକଟପ୍ରର ଏହା କ୍ଵଚିତ୍ େକାଶିତ ପ୍ରହାଇର୍ାଏ |“ ଗଣୁରହିତଂ 
କାମନାରହିତଂ େତିେଣବଧଥମାନମବିଚ୍ଛିନ୍ନଂ ସକୂ୍ଷ୍ମତରମନୁଭବରୂପମ  ୍ | 
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରେମ ସବଥଦା ସତ୍ତ୍ଵ,ରଜ,ତମଃ-ଏହି ୩ଗଣୁ ବଜିତ, 
କାମନା-ବାସନା ରହିତ (Free from desires), େତିମହୁୁତ୍ତଥପ୍ରର 

ଏହା ବଦ୍ଧଥନଶୀଳ (Growing intense every moment), ଏହା 
କଦାପି ଛିନ୍ନ ପ୍ରହାଇପାପ୍ରରନା (Incessant), ଅତୟନ୍ତ ସକୂ୍ଷ୍ମ (Most 
subtle) ଏବଂ ଅନୁଭବର ବିର୍ୟ (Fathomable by 
intuition) ଅପ୍ରଟ | ଏେକାର ଶଦୁ୍ଧ ପ୍ରେମ ହି ିଁ ବିଶଦୁ୍ଧ ଭକି୍ତ ଅପ୍ରଟ I 
ଗଗଥମନିୁ କହନି୍ତ“ - ଭଗବତ୍ କର୍ା ଗାର୍ା ପ୍ରର ଅନୁରାଗ ସଷିୃ୍ଟ ପ୍ରହବା 
ହି ିଁ ଭକି୍ତ“ | ଶାଣି୍ଡଲୟ ମନିୁଂକ ମତପ୍ରର- - “ଆତ୍ମରତୟବିପ୍ରରାପ୍ରଧପ୍ରନତି 
ଶାଣି୍ଡଲୟଃ“ ଆତ୍ମ ସ୍ଵରୂପପ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ  ାହା ବାଧକ 
ନୁପ୍ରହ ିଁ,ତାହା ହି ିଁ ଭକି୍ତ | 
ଶ୍ରୀ ରଜନୀଶ କହନି୍ତ [17] - Love and lust are mingled in 
one, life and death are mingled in one. It 
depends upon you what you are going to choose 
of it. Choose love, bring love out of lust. Let your 
life be a life of alertness, so whatsoever you do 
is done in such awareness that only that which is 
valuable is choosen and valuless is left. ଅର୍ଥାତ୍- 
ଜୀବନ ଓ ମତୁୃୟ ପରି ପ୍ରେମ ଓ କାମ ଲାଳସା ଏକତ୍ର ମିଶ୍ରତି ପ୍ରହାଇ 
ରହିଛି I ତୁପ୍ରମ ଏର୍ ିମଧ୍ୟରୁ କଣ ବାଛିପ୍ରନବ,ତାହା ତୁମ ଉପପ୍ରର 
ନିଭଥର କପ୍ରର I ତୁପ୍ରମ ପ୍ରକବଳ ପ୍ରେମ କୁ ହି ିଁ ଚୟନ କର I କାମ 
େବୃତି୍ତ ରୁ ପ୍ରେମ କୁ ବାଛିନିଅ I ତୁମ ଜୀବନ ଏକ ଜାଗରଣ ର 
ଜୀବନ ପ୍ରହାଇଉଠୁ I ତୁପ୍ରମ  ାହା କିଛି କରୁଚ୍ଛ, ତାହା ସପ୍ରଚତନତା 
ପ୍ରର ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରହଉ,  ଳପ୍ରର  ାହା ମଲୂୟବାନ ପ୍ରକବଳ ତାହା ହି ିଁ 
ତୁପ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମଲୂୟହୀନ କୁ ତୟାଗ କରୁଚ୍ଛ I ଭାଗବତ 
କପ୍ରହ – [18] “ମୟି ତାଃ ପ୍ରେୟସାଂ ପ୍ରେପ୍ରଷ୍ଠ ଦୂରପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରଗାକୁଳସ୍ତ୍ରୀୟଃ | 

ସ୍ମରପ୍ରନ୍ତୟାsଗମହୁୟନି୍ତ ବିରପ୍ରହୌତ୍କଣ୍ଠବିହ୍ ବଳା8” || ଅର୍ଥାତ୍- ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 
କହୁଛନି୍ତ ପ୍ରହ ଉଦ୍ଧବ ! 
ପ୍ରଗାପୀମାପ୍ରନ ସବୁେିୟ ବସୁ୍ତ –ବୟକି୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରର ପ୍ରମାପ୍ରତ ହି ିଁ େିୟତମ 
ପ୍ରବାଲି ଚିନ୍ତାକରି ପ୍ରସମାନକ ମନକୁ ପ୍ରମାପ୍ରତ ସମପଥଣ କରିଛନି୍ତ | ମ ିଁ ୁ
ହି ିଁ ପ୍ରସମାନକ ୋଣ ଅପ୍ରଟ |  
 

ଉପସଂହାର- ଗୀତା କପ୍ରହ [19] - “ଭକ୍ତୟା ତ୍ଵନନୟୟା ଶକୟ 
ଅହପ୍ରମବଂବିପ୍ରଧାsଜଥୁନ | ଜ୍ଞIତୁଂ ଦ୍ରର୍ଟୁ୍ ଚ ତପ୍ରତ୍ତେନ େପ୍ରବର୍୍ଟୁ ଚ 
ପରଂତପ “ || ଭଗବତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଜାଣବିା, ଦଶଥନ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା 
ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବା ପ୍ରକବଳ ପ୍ରେମ ଭକି୍ତ ସାପ୍ରପେ I  
ପ୍ରତୈତି୍ତରୀପ୍ରୟାପନିର୍ଦ ପ୍ରର [20] -“ରପ୍ରସା ପ୍ରବୈ ସଃ” ଅର୍ଥାତ୍ଏହି ପ୍ରେମ 
କୁ ରସ ପ୍ରବାଲି କୁହା ାଇଛି I ଏହି ରସ ହି ିଁ ପରମାତ୍ମା I 
ବୃହଦାରଣୟପ୍ରକାପନିର୍ଦପ୍ରର ଏହି ପ୍ରେମ ହି ିଁ ଅନନ୍ଦରୂପ୍ରପ ବଣତି, 
 ର୍ା- [21] – “ବିଜ୍ଞାନମାନନ୍ଦମ ୍ ବ୍ରହ୍ମ”- ବ୍ରହ୍ମ ହି ିଁ ବିଜ୍ଞାନମୟ 

(Consciousness) ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ (Bliss) ଅଟନି୍ତ I 
ପ୍ରତୈତି୍ତରୀପ୍ରୟାପନିର୍ଦ [22] ପ୍ରର ପରିଲେିତ ହୁଏ ପ୍ର - ପିତା ବରୁଣ 
ପତୁ୍ର ଭୃଗ ୁକୁ ଉପପ୍ରଦଶ ପ୍ରଦଉଛନି୍ତ- ଆନପ୍ରନ୍ଦା ବ୍ରପ୍ରହ୍ମତି ବୟଜାନତ୍---
---------ଅଭିସେିଶନି୍ତ ଇତ ି I ଅର୍ଥାତ୍ –ପ୍ରେମ ବା ଆନନ୍ଦ ହି ିଁ 
ବ୍ରହ୍ମ,ଏହି ଆନନ୍ଦରୁ ୋଣୀମାପ୍ରନ ସଷିୃ୍ଟ ପ୍ରହାଇଛନି୍ତ I ଆନନ୍ଦଦ୍ବାରା 
ବଂଚିରହିଛନି୍ତ I ପ୍ରଶର୍ପ୍ରର ଏହି ଆନନ୍ଦପ୍ରର ହି ିଁ ବିଲୀନ ପ୍ରହପ୍ରବ I  
ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମ ହଂସପ୍ରଦବ କହନି୍ତ [23] -ତୁପ୍ରମ୍ଭମାପ୍ରନ 
ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରହାଇ ପ୍ରେମର ସଂସାର ସ୍ଥାପନ କର I ପ୍ରମାପ୍ରତ ମଳୂପ୍ରର 

େତିଷ୍ ଠା କରି ପ୍ରମାହରି ସଂସାରପ୍ରର କା ଥୟକର I ପ୍ର ପରି ମପ୍ରନର୍ାଏ 
େପ୍ରତୟକ କା ଥୟ ଠାକୁରକ ପାଇ ଅନୁଷି୍ ଠତ ପ୍ରହଉଅଛି I େପ୍ରତୟକ 
ୋଣୀ ଜୀବପ୍ରଚୈତନୟ, ଗରୁୁପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଚୈତନୟ I ପ୍ରବଦାନ୍ତସାର 
କପ୍ରହ [24] -“ଜୀବବ୍ରପ୍ରହ୍ମକୟମ ୍ ଶଦୁ୍ଧ ପ୍ରଚୈତନୟଂ -----ପ୍ରବଦାନ୍ତାନାମ ୍

ତାତ୍ପ ଥୟମ”୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ- ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟପ୍ରର ଏକତ୍ତ୍ଵ େତିଷ୍ ଠା ହି ିଁ 
ଅପ୍ରଦ୍ୈ ବତବାଦ ର ପ୍ରମୌଳିକରହସୟ I  
ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପ ପ୍ରହତୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ର ସହଚର ଅପ୍ରଟ I 
ଏହା ଏକ ଅବିନାଶୀ, ଅେୟ, ଅମତୃମୟ I ଏଣ ୁ ରସରାପ୍ରସଶ୍ଵର 
ଗରୁୁବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର କୁ ୋପ୍ତ ପ୍ରହପ୍ରଲ ହି ିଁ ଏହି ରସାତ୍ମକ ପ୍ରେମପୀୟୁର୍ 
ଆସ୍ଵIଦନ ଓ ସ୍ଵରୂପେତିଷ୍ ଠା ଲାଭକରି ମନୁର୍ୟ ପ୍ରହାଇଉପ୍ରଠ ପୁଣଥତମ 
ଓ ଆପ୍ତକାମ I 
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8. Love has nothing to do with someone else. It 
is all about you. It is a way of being. It 
essentially means you have brought 
sweetness into your emotion. If a loved one 
travels to another country, would you still be 
able to love them? You would. If a loved one 
passed away, would you still be able to love 
them? You would. Even if a loved one is not 
physically with you any more, you are still 
capable of being loving. So, What is love 
then? It is just your own quality. You are only 
using the other person as a key to open up 
what is already within you. Inner Engineeing – 
By Sadhguru, page - 65 

9. ବୃହଦାରଣୟପ୍ରକାପନିର୍ଦ୍- ୪/୫ I  
10. ପ୍ର ାଗବିଜ୍ଞାନ-ଶବିମନିୁ I 
11. SAVITRI-Canto-III-Sri Aurobindo. 
12. ଭଲ ପାଅ-ସ୍ଵIମୀ ଚିନ୍ ମୟାନନ୍ଦ I 
13. ପ୍ରେମିକଗରୁୁ - ସ୍ଵIମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ  
14. Sincere Seeker-Sri Sri Ravishankar. 
15. Sonnet.116-William Shakespeare. 
16. ନାରଦଭକି୍ତସତୂ୍ର-୫୧, ୫୨, ୫୩, ୫୪- I  
17. The Beloved (Volume-II)-Sri Rajneesh, Page-

179. 
18. ଭାଗବତ-୧୦-୪୬-୫ I 
19. ଗୀତା-୧୧-୫୪ (ଗୀତା -୧୧-୫୪) 
20. ପ୍ରତୈତି୍ତରୀପ୍ରୟାପନିର୍ଦ –ବ୍ରହ୍ମ-ବଲ୍ଲୀ-୭  
21. ବୃହଦାରଣୟପ୍ରକାପନିର୍ଦ-୩/୯/୨୮ I 
22. ପ୍ରତୈତି୍ତରୀପ୍ରୟାପନିର୍ଦ-ଭୃଗ-ୁବଲ୍ଲୀ-୬ 
23. ଅଭୟବାଣୀ-େର୍ମଖଣ୍ଡ-୮ I 
24. ପ୍ରବଦାନ୍ତସାର-୨୭ 
 

http://www.allresearchjournal.com/

