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<text><body> 
<p>           ଆଶ୍ୱନି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ କ୍ଷକ୍ଷକ୍ଷେଶ୍ୱରୀ ବମିଳାଙ୍କ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭବରଣ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟା ଓଷା ପକ୍ଷର 

କ୍ଷଷାଳପୂଜା ଲାଗିରହଲିା ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିକ୍ଷର ଓ କ୍ଷେବୀପୀଠମାନଙ୍କକ୍ଷର I କ୍ଷ ାଗକୁ ଆଶ୍ୱନି ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀକ ି
ପଡଲିା କାଶ ି ପୁଅର ଏକ୍ଷକାଇଶଆି I ପୂଜା ଘର ଆଗରୁ I ଏଇ ଏକ୍ଷକାଇଶଆି କ୍ଷ ାଜଟିା କାଶ ିଘରର 
ନୂଆ ଛାତ ଉପକ୍ଷର କ୍ଷହବ କ୍ଷବାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଷପକ୍ଷା ଥିଲା I କ୍ଷସଇଥିପାଇଁ ନାତ ି କ୍ଷହଲାେନୁି କୁନ ି
ମହାସୁଆକ୍ଷର ଅହନଶି ିରହଥିାଆନ୍ତ ି ାଇ ଝଅି ଘକ୍ଷର I କ୍ଷସ ଆସ ିତୋରଖ କକ୍ଷଲ କ୍ଷବାଲି ଘର କାମଟା 
ଏକ୍ଷକାଇଶଆି କ୍ଷବଳକୁ ସରଗିଲା I ନରୁି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଆସବିାେନିଠୁ ସବୁ କାମୋମ ଛାଡକି୍ଷେଇ 
ଚବଶି ିଘଣ୍ଟା କ୍ଷସ ଝଅି ଘକ୍ଷର ଆସ ିରହକି୍ଷଲ କ୍ଷ  ରହକି୍ଷଲ I ଖାଇଲାକ୍ଷବଳକୁ କ୍ଷକବଳ ଘରକୁ  ାଆନ୍ତ ି I 
ନରୁି, ଅନୁ ତାଙ୍କର େ’ି ଝଅି I କ୍ଷସ ଅଂଶକ୍ଷର ପୁଅ ନଥିଲା I କ୍ଷ  କ୍ଷକହ ିଘରକୁ ଆସକି୍ଷଲ କ୍ଷବାଉ ହସକ୍ଷର 
କ୍ଷପଟ ଫକ୍ଷଟଇ ସମୁେଙିି୍କ କ୍ଷେକ୍ଷଖଇ କ୍ଷେକ୍ଷଖଇ ଖାଲି କହୁଥାଏ – ‘ଝଅିର ପୁଅ ନାତ,ି ସରକ୍ଷଗ ଜାଳବି 
ବତୀ’ ‘ପୁଅର ପୁଅ ନାତ,ି ମାରବି ଝିଁଙ୍କର କାତ’ି I କଥା ମଝକି୍ଷର କ୍ଷବାଉ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଢଗଢମାଳ ିଏମିତ ି
ହାଙି୍କ କ୍ଷେଇ ସମୁେଙୁି୍କ କକ୍ଷହ – ନାତ ିତ କ୍ଷହଲାଣ,ି ଶାଶୁ, ଶଶୁର ଝଅି ଘକ୍ଷର ଠାଆ କକ୍ଷଲ କ୍ଷତଣିକ ିଆଉ 
କ୍ଷୋଷାବହ ନୁକ୍ଷହଁ I ଆଗକାଳ  ଳ ିକ୍ଷସ ଧରାଟ ଏକ୍ଷବ ଆଉ ନାହିଁ I 

</p> 

<p>           ଏକ୍ଷକାଇଶଆି କ୍ଷ ାଜକି ିସହରର କାହାକୁ କ୍ଷ  ଡକରା ନଥିଲା, ଏମିତ ିକ୍ଷକହ ିକ୍ଷଲାକ ନଥିକ୍ଷଲ I 
ସୁଷମା ଶାଶଘୁରର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ିତା’ ବାପା ଶୟାମ ସୁଆକ୍ଷର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଲିକ୍ଷକ, ମାଲିକାଣୀ 
ପୂରି୍ଣ୍ଣମା କ୍ଷେବୀ,  ାଗି େଇତାପତ,ି କାଳନି୍ଦୀବାବୁ ଓ ମକି୍ଷଶ୍ର ଆେ ିସମକ୍ଷସ୍ତ I ମାନ ସୁଆରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
କୁଶ ି ଖଣୁ୍ଟଆି, କ୍ଷଗାପୀ କ୍ଷଗାଚ୍ଛକିାର ଓ ବଳ ଦ୍ର ଖଣୁ୍ଟଆିଙ୍କ ଘରର ବ ି ସମକ୍ଷସ୍ତ I ସୁଆର, ମହାସୁଆର 
କ୍ଷଗାଷ୍ଠୀର କ୍ଷ କ୍ଷତ  ୁଆକ୍ଷଡ ଚହି୍ନାପରଚିୟ ଥିକ୍ଷଲ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କାଶରି ଡକରା ଥିଲା I କାଶ ିଜାଣିଥିଲା କ୍ଷ  
କ୍ଷ ଉମଁାକ୍ଷନ ସୁରଙ୍କ ମାହାେଦ ପସରାକ୍ଷର କ୍ଷବାଲକରା କ୍ଷହାଇ ବାପା ମଲାପକ୍ଷର ପ୍ରଥକ୍ଷମ କ୍ଷସ ତା’ ଜୀବନ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା, ତାଙୁ୍କ ପୁଅ ଏକ୍ଷକାଇଶଆିକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ନ କରବିା ଅଥଦ ନଜି ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ବୁଲି ିବା I 
ମହାପ୍ରସାେ ଖଟଣିକ୍ଷର ବରାେ ଥିଲା – କାନକିା, ଘି ଅନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ତକଦାରୀ, ଜରିା କ୍ଷଗାଲ୍ ମରଚିେଆି 
କ୍ଷଗାଟା କ୍ଷପାଟଳ, କ୍ଷସ ତ ଅପୂବଦ I େହ ିବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଜରା ଖଟା I ମୁଣ୍ଡା ମଣୁ୍ଡା ଚପୁିଡା କ୍ଷଛନାକ୍ଷର 
କ୍ଷୀରା ରାବଡିରି କ୍ଷସ କ୍ଷ ଉ ଁ ସମି୍ମଶ୍ରଣ, ତା’ର ତ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ I କୁନ ି ମହାସୁଆକ୍ଷର ଜଣ ଜଣ କର ି
ସମସ୍ତଙ୍କ ପତର ପାଖକୁ  ାଇ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥାଆନ୍ତ ି I କ୍ଷୀରା କ୍ଷଛନା ଥକ୍ଷର େ’ିଥର କ ିତନିଥିର 
ଲାଗିକ୍ଷଲ ବ ି କ୍ଷସ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ ି I  ାହାର  ାହା େରକାର, କ୍ଷପଟ ପୂରଲିା ାଏ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ 
କ୍ଷେବାକୁ ତାଙ୍କର ନକି୍ଷଦଦଶ ଥାଏ I ନରୁି ଘରର କ୍ଷସ କ୍ଷ ଉ ଁଚାକର କ୍ଷଟାକା ଜଗା, ତା’  ଳ ିପିଲାକ୍ଷଟ କ୍ଷଖାଜ ି
ବାହାର କରବିା କଷ୍ଟକର I ବଜୁିଳ ି ଳ ିତା’ର ଗତ ି I ଏକ୍ଷକାଇଶଆି କ୍ଷ ାଜରି ଅକ୍ଷଧ କାମ କ୍ଷସ ନକି୍ଷଜ 
ଉକ୍ଷଠଇ କ୍ଷେଲା I କ୍ଷଲାକଙୁ୍କ ଡକାହକା କରବିାଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ିଏ  ାହା ବକ୍ଷତଇଲା, ସବୁ କାମକୁ କ୍ଷସ 
ଧୂରନ୍ଧର I କହୁଥାଏ – ନାନୀଙ୍କର ପୁଅ କ୍ଷହାଇଛ,ି ଆଜେିନିଟା କାଲିକ ିଆଉ କଣ ରହବି ? କ୍ଷଗାଡ ତା’ର 
ତକ୍ଷଳ ପଡୁନଥାଏ I 

</p> 

<p>           ଫିରଙିି୍ଗମାକ୍ଷନ ସାରା  ାରତ ୂଇଁକ ି େଖଲ କରଗିକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ  ଞ୍ଜ ୂମି ଘମୁୁଷରର କନ୍ଧକ୍ଷଲାକ୍ଷକ 
ତାଙ୍କର ବଶୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନିଥାନ୍ତ ିI ପଁାଶ  ାଏ କନ୍ଧ କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଉତ୍ .କି୍ଷପ୍ତ କ୍ଷହାଇ ଘୁମଷୁରରୁ ଆସ ି
ବାଣପୁରବାକ୍ଷଟ କ୍ଷଖାର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷବଶ କରନ୍ତ ିI ଏ କ୍ଷହଲା ଅଠରଶହ ସତର ସନର ଘଟଣା କ୍ଷବାଲି 
କ୍ଷସ ଶୁଣଛି ି I ବାଣପୁରର ପୁଲିସ୍ ଥାନା ଓ କକ୍ଷଚରୀ ଚଢାଉ କଲାପକ୍ଷର କ୍ଷଖାର୍ଦ୍ଦା ଖଞ୍ଜଣା ଖାନା ବ ି

</p> 



କ୍ଷସମାନଙ୍କ େଖଲକୁ ଆସ ିାଏ I କକ୍ଷଚରୀ କ୍ଷକାଠାବାଡ ି  ାଙି୍ଗରୁଜ ି ଅତୟାଚାରୀ ତହସଲି୍..ୋର ଚରଣ 
ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ପ୍ରାଣକ୍ଷର ମାରେିଅିନ୍ତ ିI କାହିଁକ ିନା – କ୍ଷସଇ ନମିକ୍ ହାରାମ୍, କ୍ଷଖାର୍ଦ୍ଦାର କ୍ଷସୈନୟ 
ସଜ୍ଜା ଓ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରଣକ୍ଷକୌଶଳ ବଷିୟକ୍ଷର ଫିରଙିି୍ଗମାନଙୁ୍କ ଖବର କ୍ଷେଇଥାଏ I ଫିରଙିି୍ଗ 
ସପିାହୀମାକ୍ଷନ ରଙ୍ଗପଡାଠାକ୍ଷର ବକି୍ଷଦ୍ରାହୀଙୁ୍କ ସାମନା କରନିପାର ି ଆତ୍ମସମପଦଣ କରନ୍ତ ି I ପିପିଲି  ିବା 
ବାଟକ୍ଷର ବାଳକାଟଠିାକ୍ଷର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କର ି କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କଟକ ଚାଲି ାଆନ୍ତ ି I ପୁରସ୍ତମକ୍ଷର 
ପହଞ୍ଚଲିା କ୍ଷବଳକୁ ବକି୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କ ସଂଖୟା କ୍ଷହଲାଣ ିପାଞ୍ଚହଜାର I କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବଳକୁ ପୁରସ୍ତମକ୍ଷର ଶାସନକର୍ତ୍ଦା 
ଥିକ୍ଷଲ ଓୟାଲିଙ୍୍ଗ .ଟନ୍ ସାକ୍ଷହବ I ତାଙ୍କ ପାଖକ୍ଷର ଥାଆନ୍ତ ିସବଦକ୍ଷମାଟ େ’ିଶ ପାଇକ I ବକି୍ଷଦ୍ରାହୀଙୁ୍କ ସାମନା 
କରନିପାର ିଖଞ୍ଜଣାଖାନାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଧର ିସଧିା କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କଟକ ପଳାୟନ କରନ୍ତ ି I ଅଠରନଳା 
 ାେୀ ଟକିସ ଖଞ୍ଜଣାଖାନାକ୍ଷର ଥାଏ କ୍ଷତରହଜାର ଛ’ଶହ ଉଣଶି ିଟଙ୍କା ଆଠଅଣାରୁ ରୂପା ଟଙ୍କା ଓ ତମବା 
ପଇସା I କ୍ଷସତକ କ୍ଷନଇ ିବାକୁ କ୍ଷସମାନଙ୍କ ତର ସହଲିାନ ି I କ୍ଷସ ସବୁ ପଡଲିା ବକି୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କ ହାତକ୍ଷର I 
ତା’ପକ୍ଷର ପୁରସ୍ତମଧାମର ପଣ୍ଡାକ୍ଷସବକମାକ୍ଷନ କ୍ଷସମାନଙୁ୍କ ସମଥଦନ କରନ୍ତ ି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା 
କ୍ଷହାଇ ାଏ କ୍ଷ  ଗଜପତ ି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ପୁଣି କ୍ଷଫରଆିସଲିା I କ୍ଷସ ବଷଦ ଅକ୍ଷପ୍ରଲ ମାସ ବାର 
ତାରଖିରୁ ପୂରା ହକ୍ଷପ୍ତ  ାଏ ପାଇକମାନଙ୍କ ଅକି୍ତଆରକ୍ଷର ରକ୍ଷହ ଏଇ ପୁରସ୍ତମଧାମ I ବକି୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କ 
କ୍ଷନତୃତ୍ୱ କ୍ଷନଇଥାଆନ୍ତ ିଗଜପତ ିମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷସନାପତ ିକ୍ଷରାଡଙ୍ଗ ବକ୍ .ସ ିଜଗବନୁ୍ଧ ବେିୟାଧର 
ମହାପାେ ଭ୍ରମରବର ରାୟ I 

<p>           ଆଉ କ୍ଷକକ୍ଷତ କ୍ଷକକ୍ଷତ କଥା, ଏମିତ ି କ୍ଷସ କହ ି ଚାଲିଥାଆନ୍ତା, କନୁି୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋକାନଠୁ ଖକ୍ଷଣ୍ଡ 
େୂରକ୍ଷର କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଗଣ୍ଡକ୍ଷଗାଳ ଲାଗି ିବାରୁ କାଶ ିକ୍ଷସ ଆଡକି ିକ୍ଷ କ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଲକ୍ଷୟ କକ୍ଷର, ନର ିକ୍ଷସଇ 
ଅବସରକ୍ଷର ତା’ ଅଖାମଣୁଟିକି ି ଧର ି ଚାଲି ିବାକୁ ବସଥିିଲା I କାଶ ି କହଲିା – ଆଉ କଛି ି ସମୟ 
ବସ ିିବାକୁ I 

</p> 

<p>           ନର ି କହଲିା – କାମ ଅଛ,ି ଆଜ ି  ାଉଛ ି I ପକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷବ ଆସବି ି I ଏଇ ପେକି କହ ି
କ୍ଷେଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ ତା’ର ୋଢ ିସାଲୁବାଲୁ ମୁହଁକ୍ଷର ହସର ଟୁକୁରାଟଏି ମୁକ୍ତା  ଳ ିକ୍ଷକ୍ଷଣ ଝଲସ ିଉଠଲିା I 

</p> 

<p>           କାଲି କ୍ଷସ ସ୍ୱଗଦଦ୍ୱାର କ୍ଷଷ୍ଟସନରୁ କ୍ଷଫରବିା ବାଟକ୍ଷର କ୍ଷଶ୍ୱତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣିୀକ୍ଷର ଗାକ୍ଷଧାଇ 
କ୍ଷଶ୍ୱତମାଧବଙୁ୍କ େଶଦନ କର ିଆସଥିିଲା ଘକ୍ଷର ପହଞ୍ଚ ିପୁଣ ିମୁଣ୍ଡ କ୍ଷଧାଇ ଗାକ୍ଷଧାଇବା ଆଗରୁ ଶୁକୁଟା କଥା 
କହୁ କହୁ କ୍ଷବାଉ ଓ ନରୁିଙ୍କ ଆଗକ୍ଷର କ୍ଷସ କାନ୍ଦ ିପକ୍ଷକଇଲା I ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାର ିସଧିା କ୍ଷୋକାନକୁ 
ଗଲା I କ୍ଷୋକାନ ବନ୍ଦ କର ିଘରକୁ କ୍ଷଫରଲିା କ୍ଷବଳକୁ ଶକୁୁଟା କଥା ଅଧାଅଧି କ୍ଷସ  ୁଲି ସାରଲିାଣ ିI କନୁି୍ତ 
ତା’ର ଅଧାଜଳା କ୍ଷେହଟା ନଆଁିକ୍ଷର କ୍ଷ ପର ିଫୁରୁଫୁରୁ କ୍ଷହାଇ ଜଳୁଥିଲା I କ୍ଷସ େୃଶୟଟା ପୁଣି ତା’ ଆଖି 
ଆଗକ୍ଷର ପୂରା ନାଚ ିଉଠଲିା I 

</p> 

<p>           କ୍ଷସେନି କନୁି୍ତ ଘକ୍ଷର ପହଞ୍ଚଲିାକ୍ଷବଳକୁ ଶୁକୁଟା କଥା କ୍ଷସ  ୁଲି ସାରଲିାଣ ି I ତକ୍ଷଳ ହାତକ୍ଷଗାଡ 
କ୍ଷଧାଇକ୍ଷହାଇ, କ୍ଷବଗି େ’ିଟା ପାହାଚ ଉଠ ିକ୍ଷକାଠା ଉପର କ୍ଷଶାଇଲା ଘକ୍ଷର  ାଇ କ୍ଷେକ୍ଷଖତ – କ୍ଷବାଉ  ାଇ 
ତଳ ଗମି୍ଭରୀ ଘକ୍ଷର I ନରୁି ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷକାଳକ୍ଷର ଜାକ ିବସ ିରହଛି ିI କୁକ୍ଷେଇ କୁକ୍ଷେଇ କ୍ଷସ କାନୁ୍ଦଥିବାରୁ 
ନରୁି କ୍ଷସଇଠ ି ଘରର ସକି୍ଷମଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପକ୍ଷର କ୍ଷଗାଡ ଲକ୍ଷମବଇ ବସ ିାଇ ପୁଅ ମୁହଁଟାକୁ ଛାତ ି ଲୁଗା 
 ିତକ୍ଷର  ର୍ତ୍କିର ିକ୍ଷେବାରୁ ତା’ର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କ୍ଷହାଇଗଲା I ମା’ ପୁଅ େହି ିଁଙି୍କ କ୍ଷସ ଚାହିଁ ରହଛି,ି କ୍ଷକଜାଣ ି
କାହିଁକ ି ତତ୍.କ୍ଷକ୍ଷଣ ତା’ ମନକ୍ଷର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ  ାବନାଟା ଆସ ିପଶଗିଲା I  ାବଲିା – କ୍ଷଗାଟଏି ସ୍ଥଳୀକ୍ଷର 
ପ୍ର ୁଙ୍କର ସବୁ ସଜଦନା ାକ କ’ଣ ଏକାଠ ି କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀ ୂତ କ୍ଷହାଇ ରହ ିାଇଛ ି ? ମା’ ପୁଅ େହି ିଁଙୁ୍କ ଆଖି 

</p> 



ପୁକ୍ଷରଇ ଚାହିଁଥିଲା କ୍ଷବକ୍ଷଳ ତା’ ନଜିର ଆଉ କ୍ଷଗାଟଏି ସର୍ତ୍ା ଶଶିକୁ୍ଷର ପରଣିତ କ୍ଷହାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର  ଳ ି
ନରୁିର ଶାଢୀ  ିତକ୍ଷର ମୁହଁ  ର୍ତ୍ ିକରକି୍ଷେଲା  ଳ ିତା’ର ମକ୍ଷନକ୍ଷହଲା I  

<p>           ପାଖଘକ୍ଷର ଲୁଗା ବେଳଲିା କ୍ଷବଳକୁ ମୁହଁକ୍ଷର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ଷଲପ କ୍ଷବାଳକି୍ଷହାଇ ମାତୃତ୍ୱର 
କ୍ଷଗୌରବକ୍ଷର ଫୁଲି ଫୁଲି ପୁଅମୁଣ୍ଡର କହରା ବାଳକୁ ନରୁି ସଜାଡବିାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ I ଲୁଗା ବେଳ ିସାର ି
ପୁଅକୁ ଧରବି କ୍ଷବାଲି କାଶ ି କ୍ଷ କ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ହାତ ବକ୍ଷଢଇେଏି, ନରୁି ପ୍ରଥକ୍ଷମ ତାକୁ ଶକି୍ଷଖଇକ୍ଷେଲା – 
ଛୁଆକୁ କ୍ଷକମିତ ିଧରବିାକୁ ହୁଏ I କାଶ ିକନୁି୍ତ ମକ୍ଷନ ମକ୍ଷନ ହସୁଥାଏ – ଏଇ ସହଜ କଥାଟକି ିପ୍ରକୃତକ୍ଷର 
କ୍ଷସ କ’ଣ ଜାଣିନ ି? ଏଇଆ କ୍ଷ  ଧରୁ ଧରୁ ହାତରୁ କାକ୍ଷଳ ଖସପିଡବି କ୍ଷବାଲି ତାକୁ ଡର ମାକ୍ଷଡ I ନରୁି 
ଏତକିକି୍ଷବକ୍ଷଳ ଠଆି କ୍ଷହାଇପଡ ି କହଲିା – କ୍ଷହଇଟ,ି ଛୁଆକୁ ଏମିତ ି ନବିଡି  ାବକ୍ଷର କ୍ଷକାଳକ୍ଷର ଜାକ ି
ଧରବିାକୁ ହୁଏ I କାନ୍ଧକ୍ଷର ପକ୍ଷକଇକ୍ଷେକ୍ଷଲ କ ି ଧର ି ବୁକ୍ଷଲଇ ଆଣକି୍ଷଲ କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ଆରାମକ୍ଷର କ୍ଷଶାଇ 
 ାଆନ୍ତ ିI କଥାକୁ ଲକ୍ଷମବଇ ଲକ୍ଷମବଇ ପୁଣି କହଲିା – କ୍ଷହଇ ଏମିତ ିଧରକି୍ଷଲ ଛୁଆ କନ୍ଦାକଟାର ପ୍ରଶନ ଆଉ 
ନଥାଏ I ପିଲାଙୁ୍କ ସବୁକ୍ଷବକ୍ଷଳ କନୁି୍ତ ଜାକ ିଧରବିାଟା  ଲ ନୁକ୍ଷହଁ I କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ଧରା ସୁଆଗି କ୍ଷହାଇ ାଆନ୍ତ ି
I ଏକା କ୍ଷଶାଇ ରହବିାକୁ କ୍ଷମାକ୍ଷଟ ଆଉ କ୍ଷସମାନଙୁ୍କ  ଲ ଲାକ୍ଷଗନ ିI 

</p> 

<p>           ନରୁିର ଏଇ ଉପକ୍ଷେଶଗୁଡକୁି କାଶ ିଢକଢକ କର ି ପିଇ ଲାଗିଥିକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ ଚାହିଁ ରହଥିାଏ ଖାଲି 
ତାଆର ିମୁହଁର ଗଢଣକୁ I ଆଖି କ୍ଷଫକ୍ଷରଇ ଚାହୁଁଥାଏ ପୁଣି ପୁଅ ମୁହଁକୁ I ପୁଅର କୁନ ିକୁନ ିବଜୁିଲା ଓଠ, 
ନାକର ଗଢଣ ଠକି୍ ମାଆ  ଳ ିI ବଡ କ୍ଷହକ୍ଷଲ କ୍ଷସଇ ନାକ ପୁଣ ିମାଆ ନାକ  ଳ ିଛୁଞ୍ଚମିନୁଆି କ୍ଷହାଇ ିବ 
I କ୍ଷ ଉଁଥିପାଇଁ ନରୁି ମୁହଁଟା ଏକ୍ଷତ ସୁନ୍ଦର େକି୍ଷଶ I ପୁଅ ମୁହଁର କ୍ଷସଇ ଜାଗାଟାକୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷୟ କରୁଥାଏ I 
କ୍ଷସ ଜାଗାଟା ଠକି୍ କ୍ଷକଉଁଠଟି ି? କାନମୂଳ ନା କ୍ଷବକ ପାଖ ?  ୁଲତାକୁ ମକି୍ଷଶଇ ତଳ ଆଖିପତା  ାଏ ତ 
କ୍ଷସ ଏକ ସକ୍ଷମ୍ମାହନ ବୃର୍ତ୍ I ତାଆର ିତଳକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର କଢ ି ଳ ିତା’ର େ’ି ଫାଳ ବୁଜଲିା ଓଠ ଓ ଶଆୁ 
ଥଣ୍ଟଆି ନାକର ଅଗ୍ର ାଗ I ମା’ ପୁଅ େହି ିଁଙ୍କର ଓଠ, ନାକ ଓ ଆଖି ଏକା ସମାନ I କପାଳଟା କନୁି୍ତ ତା ନଜି 
 ଳ ିI 

</p> 

<p>           କାର୍ତ୍କି ମାସ କ୍ଷଗାଟାକ ାକ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ମନ୍ଦରିକ୍ଷର କ୍ଷଲାକ  ର୍ତ୍ି I ସବୁ ବଷଦ ପର ି
କ୍ଷସଥର କାର୍ତ୍କି ମାସ ବଡ ଏକାେଶୀଠୁ ଲାଗିରହଲିା ପ୍ରବଳ କ୍ଷଲାକ  ିଡ I କାର୍ତ୍କି ଶୁକ୍ଳ ଏକାେଶୀର 
ଅନୟ ନାମ ହରଉିତ୍.ଥାନ ଏକାେଶୀ I  ଆଷାଢ ଶକୁ୍ଳ ଏକାେଶୀରୁ କାର୍ତ୍କି ଶକୁ୍ଳ ଏକାେଶୀ  ାଏ ସବୁ 
କ୍ଷେବାକ୍ଷେବୀ ଏଠ ିଶୟନ କରନ୍ତ,ି ଚତୁମଦାସୟା ଚାର ିମାସ I କାର୍ତ୍କି ଏକାେଶୀ ତଥିିକ୍ଷର ପ୍ର ୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, 
ରାବଣ ନଧିନ ପାଇଁ ମା’ େୁଗଦାଙୁ୍କ ଉପାସନା କରଥିିକ୍ଷଲ କ୍ଷବାଲି କ୍ଷସହ ିବଧିିବଧିାନ ାକ ପ୍ରଚଳତି ରହଛି ି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିକ୍ଷର I  ିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କ୍ଷସହ ିତ ରାବଣ ନଧିନକାରୀ ପ୍ର ୁ ରାଘକ୍ଷବନ୍ଦ୍ର I ଦ୍ୱାେଶୀ, 
କ୍ଷୋକ୍ଷୟାେଶୀ ତଥିିକ୍ଷର ମେନକ୍ଷମାହନଙୁ୍କ ଜଗକ୍ଷମାହନକ୍ଷର ଉପକ୍ଷବସନ କଲାପକ୍ଷର ଚତୁଦଦଶୀ େନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 
ଠାକୁରାଣୀ ଆସ ି ମେନକ୍ଷମାହନଙ୍କ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ମିଳତି ହୁଅନ୍ତ ି ରାସଲୀଳା ପାଇଁ I କାର୍ତ୍କି ପୂର୍ଣ୍ଣଦମୀକ୍ଷର 
ମେନକ୍ଷମାହନଙ୍କ ଅ ିକ୍ଷଷକ ଉତ୍ସବ I ତାଙୁ୍କ କ୍ଷସେନି ପଞ୍ଚାମତୃ ଜଳକ୍ଷର ସ୍ନାନ କକ୍ଷରଇବାର ବଧିି 
ଜଗକ୍ଷମାହନକ୍ଷର I 

</p> 

<p>           ପୂର୍ଣ୍ଣଦମୀକ ିଚତୁଦଗିରୁ କ୍ଷଲାକ ଆସ ି ର ିିବାରୁ ପୁରୀ ସହର ଘ-ୁଘୁ କମ୍ପ ିଉଠଲିା I କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର 
ବକିି୍ରବଟା ବଢଗିଲା I ପ୍ର ୁଙ୍କର ଏହ ିରାସକି୍ରଡା େନିକ୍ଷର କୀର୍ତ୍ଦନଆି  ାଇମାକ୍ଷନ ନଜି ନଜିର ଧ୍ୱଜାେଣ୍ଡ ଓ 
କ୍ଷଖାଳ କରତାଳ ଧର ିେଳକୁ େଳ ମନ୍ଦରି ଚତୁୁଃପାଶ୍ୱଦକ୍ଷର କ୍ଷଘର ଖାଇକ୍ଷଲ I ସନ୍ଧୟାକ୍ଷବଳୁ ସକାଳ ପାହଲିା 
 ାଏ ଲାଗିରହଲିା  ଜନ ସମାକ୍ଷରାହ ସଂିହଦ୍ୱାର ମୁହଁକ୍ଷର I ସାରା ରାତ ିକ୍ଷଲାକ୍ଷକ ଧାଡ ିଲାଗିକ୍ଷଲ ସମୁଦ୍ର 

</p> 



ମୁହଁା ଓ ପବେି ପୁଷ୍କରଣିୀ ଆକ୍ଷଡ I କ୍ଷସେନି ନାହା ସା I ନାନାକଥା ଏମିତ ି ାବଚିନି୍ତ ିକାଶ ିସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ଆସ ିକ୍ଷେକ୍ଷଖତ – କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର କ୍ଷଜାର୍କ୍ଷସାର୍.କ୍ଷର ବକିି୍ରବଟା ଚାଲିଛ ିI ସାରାରାତ ିକ୍ଷୋକାନ କ୍ଷଖାଲା I ଗତ 
ରାତରୁି କ୍ଷୋକାନ ଚାବ ିଥିଲା ସତୟ ପାକ୍ଷଖ I କାଶ ିକ୍ଷସେନି କ୍ଷୋକାନକୁ ଆସ ିପହକି୍ଷଲ ଅକ୍ଷନଇ କ୍ଷେଲା 
କ୍ଷସାକ୍ଷକଶ୍ ଆକ୍ଷଡ I  ାୋ େନିକ୍ଷର ଆଉ କ’ଣ ସବୁ େକଦାର, ତାକୁ ତଆିର ିକରବିାକୁ ପଡବି I ଚତୁଦଗିକ୍ଷର 
ପାଣି ଛଞି୍ଚ,ି କାେ କ୍ଷଖାପକ୍ଷର ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳ ଦ୍ର, ସୁ ଦ୍ରା େମିୂର୍ତ୍ଙୁି୍କ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ତାଙ୍କ ସାମନାକ୍ଷର 
େୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳତି କର,ି େଅଁିଙ୍କ ସାମନାକ୍ଷର ଧୂପକାଠ ିକ୍ଷେକ୍ଷଖଇ ଓ କ୍ଷସଇ ଅଧାଜଳା ଧୂପକାଠକି ିକୟାସ୍ ର 
କ୍ଷଖାଲି ତା’  ିତକ୍ଷର ବୁକ୍ଷଲଇ ଆଣଲିାରୁ ତା’  ିତରଟା କ୍ଷ ମିତ ି ଧୂପ ଧୂଆଁକ୍ଷର  ର ିାଇଛ,ି କାଶ ି
କାଉଣ୍ଟର ପାଖ ଚଉକକି୍ଷର ବସ ି ପୁଣ ି ଥକ୍ଷର ଗୁଣୁଗୁଣୁ କ୍ଷହାଇ କ ି କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କ୍ଷଳାକ କ୍ଷବାଲି କ୍ଷେଲା I 
କ୍ଷୋକାନ ଘଣ୍ଟକି୍ଷର ଠନ୍ଠନ୍ କ୍ଷହାଇ କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଆଠ୍ ବାଜଲିା I  

<p>           କାଶ ି କ୍ଷେଖିଲା – କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ତନି ି ଚାରଜିଣ ଗ୍ରାହକ ସଙି୍ଗଡା, କ୍ଷଛନାକ୍ଷପାଡ ସାଙ୍ଗକୁ କକ୍ଷପ 
କକ୍ଷପ ଚା’ ଧର ିଗପକ୍ଷର ମାତଛିନ୍ତ ି I କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ପୁରୀ ବାହାରର କ୍ଷଲାକ I ମନ୍ଦରି ସମବନ୍ଧକ୍ଷର 
କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କଥା କ୍ଷହଉଥାଆନ୍ତ ିI ତାଙ୍କ  ିତରୁ ଜକ୍ଷଣ,  ିଏ ମନ୍ଦରିର ରୀତନିୀତ ିସମବନ୍ଧକ୍ଷର ଅକ୍ଷେ ବହୁକ୍ଷତ 
ଜାଣନ୍ତ,ି କ୍ଷସ କହ ିଚାଲିଥିକ୍ଷଲ - 

</p> 

<p>           କ୍ଷସେନି କ୍ଷକ୍ଷେ ପରକି୍ରମା ସାଙ୍ଗକୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନକ୍ଷ ାଗ ଥାଏ ମକ୍ଷହାେଧିକ୍ଷର I ପଞ୍ଚକ୍ଷକାଶୀ 
କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ପିଲା କବଲିାକୁ ସାଙ୍ଗକ୍ଷର ଧର ି ରାସ୍ତାଘାଟକ୍ଷର ଗହଳ ି ଲକ୍ଷଗଇ ଥାଆନ୍ତ ି I କ୍ଷକ୍ଷେ ପରକି୍ରମାର 
ନୟିମ କ୍ଷହଲା – ପ୍ରଥକ୍ଷମ ମାକଦଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣିୀକୁ  ାଇ ତା’ର ପବେି ଜଳ ସଞି୍ଚ ିକ୍ଷହଲାପକ୍ଷର କ୍ଷସଠୁ ସଧିା 
ଚାଲି ିବାକୁ ପକ୍ଷଡ ବାଲିସାହ ିରାସ୍ତାକ୍ଷର ଉଗ୍ରକ୍ଷସନ ଆଶ୍ରମକୁ I ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନକ୍ଷ ାଗର ଆରାଧ୍ୟ କ୍ଷେବତା 
କ୍ଷହକ୍ଷଲ ପ୍ର ୁ ଉଗ୍ରକ୍ଷସନ I ଉଗ୍ରକ୍ଷସନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର,ି କ୍ଷଶ୍ୱତଗଙ୍ଗାର ଜଳ ସଞି୍ଚ ି କ୍ଷହଲାପକ୍ଷର କ୍ଷସଠ ି
କ୍ଷଶ୍ୱତମାଧବଙୁ୍କ େଶଦନ କରବିା ବଧିି I ତା’ପକ୍ଷର ମକ୍ଷହାେଧି େଶଦନ I ମକ୍ଷହାେଧିର ପବେି ଜଳ ସଞି୍ଚ ି
କ୍ଷହାଇ, ସ୍ୱଗଦଦ୍ୱାର ଶମଶାନକ୍ଷର କ୍ଷକ୍ଷଣ ଆଖି ପକ୍ଷକଇ କ୍ଷସଇଠୁ ସଧିା ଚାଲି ିବାକୁ ପକ୍ଷଡ ବଳଆିପଣ୍ଡା I 
ବହୁପୂକ୍ଷବଦ ବଳଆିପଣ୍ଡା ନାମକ୍ଷଧ୍ୟୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷସବକ ଜକ୍ଷଣ, କ୍ଷକ୍ଷେ ପରକି୍ରମାକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷଲାକଙୁ୍କ 
କ୍ଷତାରାଣୀଛେ ୋନ କରୁଥିକ୍ଷଲ I ତୃଷାର୍ତ୍ଦଙୁ୍କ କ୍ଷତାରାଣିଛେ ୋନ କରଥିିବାରୁ କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ଅତ ିଆେରକ୍ଷର କ୍ଷସ 
ସ୍ଥାନଟରି ନାମକର ିକରଥିିକ୍ଷଲ ବଳଆିପଣ୍ଡା I ବଳଆିପଣ୍ଡା ପକ୍ଷର ପ୍ର ୁ  କ୍ଷମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଠାଣି I ତାଆର ି
କଡବାଟକ୍ଷର ଚାଲିଗକ୍ଷଲ ବାବା କ୍ଷଲାକନାଥଙୁ୍କ େଶଦନ କରବିାକୁ ପକ୍ଷଡ I ତା’ ପକ୍ଷର କ୍ଷସଠ ି ସଧିା 
ଚାଲି ିବାକୁ ହୁଏ କ୍ଷମାଟକି୍ଷତାଟା ପାଖକ୍ଷର ମାଟଆିପଡ ା ଓ ଖଣି୍ଡଆବନ୍ଧ I ଖଣି୍ଡଆବନ୍ଧ ପାଖକୁ ମିଟଆିଣ ିI 
କ୍ଷଲାକ୍ଷକ କୁହନ୍ତ ି – ନକ୍ଷରନ୍ଦ୍ର ପୁଷି୍କରଣୀ କ୍ଷଖାଳାକ୍ଷହବା ଆଗରୁ ଏହ ି ମିଟଆିଣକି୍ଷର ପ୍ର ୁଙ୍କ ଚାପଖଳ 
କ୍ଷହଇଥିଲା I ବଷଦାେକି୍ଷନ  ାଗଦବୀ ଶାଖା ମଙ୍ଗ ନଈ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ମିଟଆିମି ମିଶଗିକ୍ଷଲ ବନ୍ଧର ଚହି୍ନବର୍ଣ୍ଣଦ ରକ୍ଷହନ ିI 
ପାଣ ି ଶୁଖିଗକ୍ଷଲ କ୍ଷସ ହୁଏ ଖଣି୍ଡଆବନ୍ଧ (ପୁଷ୍କରଣିୀ) I ରଥଡାହୁକମାନଙ୍କର ଏ କ୍ଷହଲା କୁଆକ୍ଷଡ ଆେ ି
ଜନମ ୂମି ଓ ଏହ ିରଥଡାହୁକମାକ୍ଷନ ଅସବର୍ଣ୍ଣଦ, କ୍ଷ ାଇ ବାଉରୀ ଜାତରି କ୍ଷହକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କ୍ଷସୌଗତ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର I କ୍ଷସ କାଳର ଶୂନୟବାେୀ, ସୂ ଦୟ ଓ ଅଗି୍ନ ଉପାସକ, ଅଙି୍ଗରସୀ ଅଥବା ଅଙ୍ଗାରୁଆ, ମାଟଆି, 
କଳାକ୍ଷବଠଆି (ରଥଟଣା ପାଇଁ ଅ ିକ୍ଷପ୍ରତ ଶବର ଜାତରି କୃଷ୍ଣକାୟ କ୍ଷଲାକ୍ଷକ) ଅଜାତଆି ଶୂଦ୍ର  ାବକ୍ଷର 
ପରଚିତି ବପୁିଳ ଜନଗଣ ଓ କ୍ଷକକ୍ଷତକ ମତ େଅିନ୍ତ ି ନମିନ କ୍ଷଶ୍ରଣୀର ମାଟଆି ଏପରକି ି ମସ୍ତାନୀ 
ବ୍ରାହ୍ମଣମାକ୍ଷନ, କ୍ଷ ଉମଁାକ୍ଷନ ଏ ମାଟରି କ୍ଷଚରରୁ ଜନମ, ସମକ୍ଷସ୍ତ ତ କ୍ଷସଇ ପତତି କ୍ଷବୌର୍ଦ୍ I କ୍ଷକଉ ଁଅତୀତ 
କାଳରୁ ଖଣି୍ଡଆବନ୍ଧ ଏକ ତୀଥଦର କ୍ଷଗୌରବ ଅଜଦନ କରଛି ି I ଇନ୍ଦ୍ରେୁୟମନରୁ ଆକ୍ଷଗଇଗକ୍ଷଲ ଚକ୍ରତୀଥଦ, ପ୍ର ୁ 

</p> 



ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାପଘର ବରୁଣ ମନ୍ଦରି କ୍ଷରାହଣିୀ କୁଣ୍ଡର ପାଣ ିଛଞି୍ଚକି୍ଷହାଇ 
କେବଟ େଶଦନ କକ୍ଷଲ ପୂନଜଦନମ ହୁଏନାହିଁ I 

<p>           ଏହ ି ଶ୍ରୀକ୍ଷକ୍ଷେର କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ପକ୍ଷଟ  କ୍ଷମଶ୍ୱରକ୍ଷର, ଆରପଟକୁ କ୍ଷକାଣାକଦ ରାସ୍ତାକ୍ଷର ବାକ୍ଷଲଶ୍ୱର, 
କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ପକ୍ଷଟ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଆରପଟକୁ ଘାଟମଙ୍ଗଳା, କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ପକ୍ଷଟ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆରପକ୍ଷଟ କ୍ଷଲାକନାଥ, 
ଏପକ୍ଷଟ େକି୍ଷଣୀ କାଳୀ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ଆରପକ୍ଷଟ ଅଲମବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀକ୍ଷର ମରୀଚକିା ଓ ଅର୍ଦ୍ଦାସନୀ I ସଙ୍ଖାକୃତ ି
ଶ୍ରୀକ୍ଷକ୍ଷେର କ୍ଷେବକ୍ଷେବୀମାନ ସକ୍ଷତକ ିପୁରୁକ୍ଷଷାର୍ତ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙୁ୍କ ଚତୁଦଗିରୁ କ୍ଷ ାଡହସ୍ତକ୍ଷର ଚାହିଁ ରହଛିନ୍ତ ି
I 

</p> 

<p>           କାଶରି ଖା’ପିଅ ସରଲିା ପକ୍ଷର ନରୁିର ପାଳ ି I ନାତ ି କ୍ଷହଲାପକ୍ଷର ଶାଶ,ୁ ଘର କଥାକ୍ଷର କ୍ଷବଶ ି
ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷଖଳାନ୍ତନି ିI ଅହନଶି ନାତକି ିଧର ିବସ ିରହଥିାଆନ୍ତ ିI ତାଙ୍କ ଖିଆପିଆ ଆେ ିସଞ୍ଜକ୍ଷବଳୁ ଏକ୍ଷବ 
ସର ିାଏ I କ୍ଷବାହୂ ପିକ୍ଷଲଇତ ିକ୍ଷହଲାପକ୍ଷର ଆଗ ଆଗ କ୍ଷବଳର ଧରାଟ ଆଉ ନାହିଁ I ଘର ଏଣିକ ିଆଉ 
ଶାଶଙୁ୍କର ନୁକ୍ଷହଁ, ନରୁିର I କାଶ ିଖଟ ଉପକ୍ଷର ଗଡ ିାଇଛ,ି ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର ଏତକି ିକ୍ଷବଳ କ’ଣ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ସ୍ୱପନ 
କ୍ଷେଖିଲା କ୍ଷବାକ୍ଷଧ I ପ୍ରଥକ୍ଷମ କ୍ଷସ ମୁରୁକ ି ହସକି୍ଷେଲା ତା’ପକ୍ଷର ନେିକ୍ଷର ବଳିବିକି୍ଷଳଇ ଉଠ ି କାନ୍ଦବିାକୁ 
ଆରମ୍ଭ କଲାକ୍ଷବଳକୁ ନରୁି ତା’ ପାଖକୁ ଲାଗି କ୍ଷଶାଇ ାଇ, ଆଉର ିପାଖକୁ ତାକୁ ଟାଣିଆଣି, କ୍ଷ ମିତ ିତା’ 
ମୁହଁଟାକୁ ଛାତ ି ଲୁଗା ିତକ୍ଷର  ର୍ତ୍ ି କରକି୍ଷେଇଛ,ି େ’ି ଚାର ି କଳ ଚୁଚୁମି କ୍ଷେଇ କ୍ଷସ ମହାଆରାମକ୍ଷର 
କ୍ଷଶାଇଗଲା I ନରୁି ଥାପୁକ୍ଷଡଇ ଥାପୁକ୍ଷଡଇ ତାକୁ ଶୁଆଇକ୍ଷେଲା I 

</p> 

<p>           କାଶ ି ବ ି କ୍ଷସଇଆ ଚାହୁଁଥିଲା I ପୁଅ କ୍ଷ ମିତ ି କ୍ଷଶାଇ ାଇଛ,ି କ୍ଷସ ଆରମ୍ଭ କଲା – ଶଶୁକ୍ଷର 
କ୍ଷକମିତ ିତାକୁ କ୍ଷୋକାନକୁ ପକ୍ଷଠଇ କ୍ଷେକ୍ଷଲ I ପ୍ରଥକ୍ଷମ କହକି୍ଷଲ – େ’ିଚାର ିେନି ପାଇ ଁ କ୍ଷଗାଡ ିସକି୍ଷମଣ୍ଟ 
କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ବସବିାକୁ, ପୁଣି କହକି୍ଷଲ – ନାଇଁ ଥାଉ I କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର କ୍ଷସେନି ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ବକି୍ରୀ 
କ୍ଷବାଲି କ୍ଷସ କଥା ବ ି ନରୁିକୁ କହବିାକୁ କ୍ଷସ ଛାଟଲିାନ ି I ଆଉର ି କ୍ଷସ ତାକୁ କହକି୍ଷେଲା – ତା’  ିତରି ି
ଇଚ୍ଛାଟାକୁ I େରକାର ତା’ର କ୍ଷଗାଟଏି ଲୁନା I ଚାଲି ଚାଲି ବା ରକି୍ .ସା କର ି ା’ ଆସ କରବିା ଅକ୍ଷପକ୍ଷା, 
ଲୁନାଟଏି କ୍ଷହକ୍ଷଲ  ଲ I ତାକୁ ସାଇକ୍ଷକଲ ଜଣାଥିକ୍ଷଲ ବ ିସାଇକ୍ଷକଲ ପାଇଁ କ୍ଷସ ରାଜ ିନୁକ୍ଷହଁ I ଏକ୍ଷବ ତ 
ଚତୁଦଗିକ୍ଷର ସ୍କଟୁର ମଟର ସାଇକ୍ଷକଲ ମାଳ ମାଳ I ଲୁନାଟଏି ରଖିକ୍ଷଲ ଚାରଆିଡକି ି ସୁବଧିା I କ୍ଷକବଳ 
ସାହକି୍ଷର ନୁକ୍ଷହଁ, ସହରକ୍ଷର ତା’ ର ପତଆିରା ବଢ ିିବ I ଆର କ୍ଷୋକାନର ପେଆି କହଛି ି– ତାକୁ ଲୁନା 
ଚଢା କ୍ଷସ ଶକି୍ଷଖଇ କ୍ଷେବ I ଅନ୍ତରର ସବୁ କଥା ାକ ନରୁି ଆଗକ୍ଷର କ୍ଷଗାଟ ିକ୍ଷଗାଟ ିକର ିକ୍ଷସ କହଗିଲା I 

</p> 

<p>           ୟାଙ୍କର ଏ ଲୁନାଚଢା କଥାଟା ଶୁଣ ିନରୁି କ୍ଷପକ୍ଷଟ କ୍ଷହବ ହସକି୍ଷେଲା I ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲ  ଗୁଣକ୍ଷର ହସ ି
କ୍ଷେଲା ସନିା, ଛାତ ିତାର କୁକ୍ଷେକ୍ଷମାଟ କ୍ଷହାଇଗଲା I  ାବଲିା –  ାହା କ୍ଷହଉ ୟାଙ୍କର କ୍ଷକକ୍ଷଡ କ୍ଷକକ୍ଷଡ 
ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ରହଛି ିI େକି୍ଷନ ନା େକି୍ଷନ କ୍ଷସ କାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠ ିିକ୍ଷବ I 

</p> 

<p>           ଏମିତ ିହସାହସ ିକ୍ଷହାଇ ତକଆି ପାଖକୁ ଲମି୍ବଥିବା କାଶରି ବଳଷି୍ଠ ବାହୁ ଉପକ୍ଷର କଥା ନ ହସକ୍ଷର 
କ୍ଷସ ଗଡଗିଲା କ୍ଷବଳକୁ କାଶ ି ତତ୍.କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷଗାଟା ସୁର୍ଦ୍ା ତାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣିଆଣ,ି ତା’ ମୁଖପେମକୁ େ ି
ହାତକ୍ଷର କ୍ଷତାଳ ିଧର ିବୁକ୍ଷହ ାଏ ଖାଲି ଚାହିଁରହଲିା I ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର ଜନମକ୍ଷହଲା ପକ୍ଷର କ୍ଷସଇ କ୍ଷହଲା ପ୍ରଥମ – 
କ୍ଷ ପର ିଅବା କ୍ଷସ ତାକୁ ବହୁେନି କ୍ଷହଲା କ୍ଷେଖିନ ିI ନରୁି କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ କହ ିଆସୁଥିଲା, କଛି ିତାକୁ କ୍ଷସ 
କୁହାଇ କ୍ଷେଲାନ ି I କଛି ି କହ ି ନ ପାର ି ଅର୍ଦ୍ଦନମିିଳତି ନୟନକ୍ଷର ତାଙୁ୍କ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହଲିା I କାଶରି 
ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ନଜିକୁ କାଢକି୍ଷନବାକୁ ତା’ର ଆଉ ଶକି୍ତ ନଥାଏ I ବହୁ ଆକାଂକି୍ଷତ େ’ିଟ ି ଶରୀର କ୍ଷସଇ 
ରାତକି୍ଷର ମିଶ ିଏକାକାର କ୍ଷହାଇଗଲା I 

</p> 



<p>           ଆଗତ  ବଷିୟତ କଥା ଜାଣବିା ମଣିଷ ପକ୍ଷକ୍ଷର ଅଗମୟ କ୍ଷହାଇରହଥିିକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ, ବହୁ ବହୁ 
ଘଟଣା ଆଗୁଆ କନୁି୍ତ ଜଣାପଡ ିାଏ ବଡ ଅପ୍ରତୟାଶତି  ାବକ୍ଷର I ତାକୁ କହନ୍ତ ି ପୂବଦା ାସ I କ୍ଷସ ସବୁ 
ସୂକ୍ଷଚଇ େଏି – କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ଘଟବିାକୁ  ାଉଛ ିI 

</p> 

<p>           କାଶ ି ସବୁେକି୍ଷନ ତାଙ୍କ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହ ି ଘରୁ ବାହାର,ି କ୍ଷୋକାନକୁ ପେବ୍ରଜକ୍ଷର  ାଏ ନଦିଷି୍ଟ 
କ୍ଷଗାଟ ିରାସ୍ତାକ୍ଷର – ମନ୍ଦରିର େକି୍ଷଣଦ୍ୱାର ବାକ୍ଷଟ ସଂିହଦ୍ୱାର ସାମନା କ୍ଷେଇ ରାଜନଅର ଛକକୁ I କ୍ଷସେନି 
ତା’ର ମକ୍ଷନ କ୍ଷହଲା – େକି୍ଷଣଦ୍ୱାର ବାକ୍ଷଟ ନ  ାଇ ଘୂର ିିବ କ୍ଷସ ମନ୍ଦରିର ଉର୍ତ୍ରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାକ୍ଷର – 
କ୍ଷଚମଣିି ଦ୍ୱାର ବାକ୍ଷଟ I ୋମ କ୍ଷସନାପତ ିକ୍ଷୋକାନଟା କ୍ଷସଇ ବାଟକ୍ଷର ପକ୍ଷଡ I ତାଙ୍କ “ମହାସୁଆର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ 
 ଣ୍ଡାର”ର କ୍ଷସ ଜକ୍ଷଣ ନୟିମିତ ଗ୍ରାହକ I ଏକ୍ଷବ କ୍ଷସ ପ୍ରାୟ ହକ୍ଷପ୍ତ କ୍ଷହଲା ତାଙ୍କ କ୍ଷୋକାନକୁ ଆସନି ିI କ୍ଷସ 
ବ ି ତା’ର ଜକ୍ଷଣ ଶୁ ାକାଂକ୍ଷୀ I ତାଆର ି କ୍ଷ ାଗୁ କ୍ଷକାଲ୍.ରିଂକ ବୟବସାୟଟା ଏକ୍ଷତ କ୍ଷଟକପିାରଛି ି I ତା’ 
କ୍ଷୋକାନର ଚାର ିାକ୍ଷଗ ଆୟ ଏଇ କ୍ଷକାଲ୍.ରଙି୍କରୁ I କାଶ ିଖବର ପାଇଥିଲା କ୍ଷ  ୋମ କ୍ଷସନାପତ ିଗଁାକ୍ଷର 
 ାଇ  ାଇଙ୍କ  ିତକ୍ଷର କ’ଣ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଘମାକ୍ଷଘାଟ ଗଣ୍ଡକ୍ଷଗାଳ ଲାଗିଥିବାରୁ ହକ୍ଷପ୍ତ କ୍ଷହଲା କ୍ଷସ ତାଙ୍କ 
କ୍ଷୋକନକୁ ଆସପିାରନି ିI ଖବରଟାର ସତୟାସତୟ କାହାକୁ କ୍ଷସଠ ିକ୍ଷହକ୍ଷଲ ପଚାରକି୍ଷେକ୍ଷଲ କ୍ଷସ ବୁଝ ିକ୍ଷେଇ 
ପାରବି I କ୍ଷେଖିଲା – ୋମ କ୍ଷସନାପତ ିକ୍ଷୋକାନବନ୍ଦ I ପାଖ କ୍ଷୋକାନୀଠୁ ବୁଝକି୍ଷନଲା – ସାତ େନି କ୍ଷହଲା 
ବନ୍ଦ କ୍ଷହଲାଣି I ଉର୍ତ୍ରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାକ୍ଷର ଆସବିାରୁ ସତଘଟଣାଟା କ୍ଷସ ଜାଣକି୍ଷନଲା I 

</p> 

<p>           କ୍ଷସଇବାଟ କ୍ଷେଇ ଗକ୍ଷଲ ସ୍ୱପନକ୍ଷର ବ ିକ୍ଷସ  ାବ ିନଥିଲା କ୍ଷ  ହରହିର ସୁଆରଙ୍କ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ମୁହଁାମୁହ ିଁ 
ତା’ର କ୍ଷେଖା କ୍ଷହାଇ ିବ I ମନ୍ଦରି ଉର୍ତ୍ରଦ୍ୱାର ସାମନା – କ୍ଷ ଉଁଠ ିମନ୍ଦରିର ଅଳଆି ଅସକରା ଓ ଅ ଡା 
କୁଡୁଆର କ୍ଷଛାଟ ବଡ ଖପରା ାକ ଜମ ିପାକ୍ଷଚରୀ ପାଖକ୍ଷର କ୍ଷଛାଟ କାଟର ପାହା  ଡଟଏି ସଷିୃ୍ଟ କରଛି ିଓ 
କ୍ଷସଇଠ ି କ୍ଷକମିତ ି କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଗମରା ଗନ୍ଧ ବାହାର ି ଜାଗାଟାକୁ େୂଷିତ କକ୍ଷର I ଟ୍ରକକ୍ଷର କ୍ଷସେନି କ୍ଷସଠୁ 
ମଇଳା ଖଲାସ କ୍ଷହଉଥାଏ I କାଶ ି କ୍ଷେଖିଲା – ହରହିର ସୁଆର ବସଥିାଆନ୍ତ ିମଟର ସାଇକ୍ଷକଲ ପଛ 
ସଟି୍.କ୍ଷର I ତାଙୁ୍କ କ୍ଷେଖି କ୍ଷେଇ କାଶ ିପାେ ଚଞ୍ଚଳ କରକି୍ଷେଲା I କ୍ଷସଇଠ ିକ୍ଷସ ଠକି୍ କଲା, ସଧିା ତାଙୁ୍କ କ୍ଷସ 
ପଚାରକି୍ଷେବ – ସୁଷମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସବିାକୁ କ୍ଷସ କ’ଣ ତାକୁ ମନା କରଛିନ୍ତ ି? କନୁି୍ତ କାହିଁକ ି? ସବୁ 
ତାଙୁ୍କ କ୍ଷସ ପଚାରବି ? କାଶ ିମନକୁ ମନ କ୍ଷସଇଠ ିପ୍ରଶନ କରବିାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ I 

</p> 

<p>           ମଟର ସାଇକ୍ଷକଲ ଚାଳକ ଆଗକ୍ଷର ବସ ିଏତକି କ୍ଷବକ୍ଷଳ ଷ୍ଟାଟଦ ମାରକି୍ଷେକ୍ଷଲ I ଅେ ଧାଇଁ ାଇ 
ବୀର େପଦକ୍ଷର ଉଡଚିାଲିଲା ଗାଢ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର କ୍ଷସଇ େୁଦଦାନ୍ତ ଉକ୍ଷଚୈଶ୍ରବ I କାଶ ି କ୍ଷେଖିଛ ି – ଚାଳକ 
ମହାଶୟ କ୍ଷହଉଛନ୍ତ ି ାଗି େଇତାପତ ି I  ାହାଙୁ୍କ କ୍ଷସ ବହୁବାର କ୍ଷେଖିଛ ିତାଆର ିକ୍ଷୋକାନ ସାମନାକ୍ଷର I 
କ୍ଷସଇ କ୍ଷ ଉଁ ବାକ୍ଷଙ୍ଗରା କ୍ଷଲାକଟ ିସାକ୍ଷଙ୍ଗ ଠଆିଠଆିକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷତ କ’ଣ କ୍ଷସ କଥା କ୍ଷହଉଥାଆନ୍ତ,ି ତାଙୁ୍କ କ୍ଷସ 
କ୍ଷେଖିଛ ି ଥକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମନାକ୍ଷର I ତାଙ୍କର କ୍ଷସ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ସମବନ୍ଧ I ଏକ୍ଷବ କ୍ଷସ 
ଧରକି୍ଷନକ୍ଷଲଣି ପୁଣ ି ହରହିର ସୁଆରଙୁ୍କ I ହରହିର ସୁଆକ୍ଷର ତ କ୍ଷସମିତ ି କଛି ି କ୍ଷଛାଟକାଟଆି କ୍ଷଲାକ 
ନୁହନ୍ତ ି ? ତାଙୁ୍କ କନୁି୍ତ କ୍ଷସ ପକ୍ଷଟଇ କ୍ଷେକ୍ଷଲ କ୍ଷକମିତ ି ? କ୍ଷସଇ କ୍ଷବାକ୍ଷଧ ସୁଷମା ବଷିୟକ୍ଷର କ’ଣ ତାଙୁ୍କ 
ଇଆଡୁ ସଆିଡୁ କହଥିିକ୍ଷବ ? କାଶ ି ସ୍ଥିର ନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହଲା କ୍ଷ  ସୁଷମା ତାଙ୍କ ଘରୁ ନ ଆସବିାର କ୍ଷସଇ 
କ୍ଷବାକ୍ଷଧ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ? ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ି କାଣ୍ଡ I କାଶ ି କଛି ି ତାଙୁ୍କ ଆଉ ପଚାର ି ପାରଲିାନ ି I 
ଆଖିପିଛୁଳାକ୍ଷକ େକି୍ଷହଁ କ୍ଷୋଳକ୍ଷବେୀ କ୍ଷକାଣବାକ୍ଷଟ ଘୂରଗିକ୍ଷଲ I 

</p> 

<p>           ସହରକ୍ଷର କ୍ଷଲାକସଂଖୟା ଏକ୍ଷବ ବଢ ିବଢ ିଚାଲିଛ ି I କ୍ଷଲାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ କନୁି୍ତ କମି କମ ି
ଆସଲିାଣ ିI ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ କମି ିବାରୁ ଏମାକ୍ଷନ କ୍ଷଟ୍ରନ୍ ବସ୍ ଚଢ ିଆସୁଛନ୍ତ ିଏକ୍ଷବ କ୍ଷେବତାଙୁ୍କ ପରେିଶଦନ 

</p> 



କର ିI  ପୂକ୍ଷବଦ କ୍ଷ ମିତ ିହଜାର ହଜାର, ଲକ୍ଷ ସଂଖୟାକ୍ଷର କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ବ ୁିନାମ ସୁମରଣା କର,ି ଧୂଳ ିଧୂସରତି 
କ୍ଷହାଇ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିକ୍ଷଲ, କ୍ଷସ ଅବସ୍ଥା ଏକ୍ଷବ ଆଉ ନାହିଁ I ଗାଡମିଟର ସଂଖୟା 
ବଢ ିିବାରୁ କ୍ଷଲାକଙ୍କ  କି୍ତ ାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ କମି କମି ଆସଲିାଣି I କ୍ଷେବସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଟୁରଷି୍ଟ 
କ୍ଷସଣ୍ଟରକ୍ଷର ପରଣିତ କ୍ଷହଲାଣି I କ୍ଷଲାକ୍ଷକ େଅଁି େଶଦନ କରବିାକୁ ମନ୍ଦରି ଚାଲିଥିଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ କାଶ ି
କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ବସରିହ ି ବକିି୍ରଲବ୍ଧ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ର କ୍ଷଖାଲି ଗଣି ଲାଗିଥାଏ I ଏକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଥାଏ 
ବଡୋଣ୍ଡର  ାେୀେଳଙ୍କ ଉପକ୍ଷର I 

<p>           କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର କ୍ଷବଶ ି କ୍ଷବଳ ାଏ ବସ ି ରହବିାକୁ କ୍ଷସେନି ତା’ର ଆଉ ଇଛା କ୍ଷହଲାନ ି I ଘରକୁ 
 ାଉଛ ି କ୍ଷବାଲି ସତୟକୁ କହବିା ଆଗରୁ କ୍ଷସ  ାବ ି କ୍ଷନଇଥିଲା କ୍ଷ  ଏ କ୍ଷ ଉ ଁ  ାେୀେଳ ଆସଛିନ୍ତ,ି 
କ୍ଷସମାନଙ୍କ  ିତରୁ କ୍ଷଥାକ୍ଷକ କ୍ଷ ମିତ ିକ୍ଷହକ୍ଷଲ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋକାନକୁ ଆସକି୍ଷବ I  ାହା କ୍ଷସ  ାବୁଥିଲା, ସତୟ 
ଠକି୍ କ୍ଷସଇ କଥା ତାକୁ କହକି୍ଷେଲା I ଏଇ ଅବସରକ୍ଷର ହସିାବପେ ମକି୍ଷଳଇ, କୟାସ୍ ଗଣାଗଣି କର ି
କ୍ଷୋକାନ ଛାଡଲିାକ୍ଷବଳକୁ ଲାଗିଲା ପୂରା ଅଧଘକ୍ଷଣ୍ଟ I ସତୟକୁ ଚାବକି୍ଷେଇ ରାସ୍ତାକ୍ଷର କ୍ଷହଲାକ୍ଷବଳକୁ 
ରକି୍.ସା ଖକ୍ଷଣ୍ଡ ଧର ିପାଞ୍ଚମନିଟି୍  ିତକ୍ଷର କ୍ଷସ  ାଇ ଘକ୍ଷର I ଶକୁିଳ ିଖଡଖଡ କଲାକ୍ଷବଳକୁ ରାତ ିସାକ୍ଷଢ 
େଶ୍ I 

</p> 

<p>           ଶକୁିଳ ିଖଡଖଡ କଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷକମିତ ିକ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଅଦୁ୍ଭତ  ାବନା କାଶ ିମନକ୍ଷର କ୍ଷସେନି ପଶଗିଲା 
I ବରିକି୍ତ  ାବ ପଶ ିାଇ ପୁଣି ତା’ ମନଟାକୁ  ାରାକ୍ରାନ୍ତ କରକି୍ଷେଲା I  ାବୁଥାଏ – ସବୁେନି କ୍ଷସ ଖାଲି 
ଅନୁନୟ ବନିୟ କ୍ଷହାଇ  ିକ୍ଷା ମାଗିଲା  ଳ ିନରୁିକୁ ଅନୁକ୍ଷରାଧ କରୁଥିବ ଆଉ କ୍ଷସ ଶଣୁୁ ନଥିବ, ଅବାଗିଆ 
କଥାସବୁ କହୁଥିବ, େରହସଲିା କ୍ଷହାଇ ମୁହଁ କ୍ଷମାଡୁଥିବ, ଆକ୍ଷଡଇ ଚାଲି ାଉଥିବ, ଶୁଣ୍ ଶୁଣ୍ କ୍ଷବାଲି 
ଡାକକି୍ଷଲ ନରୁି ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷକାଳକ୍ଷର ପୂକ୍ଷରଇ ନ ଜାଣଲିା  ଳ ି େୁକ୍ଷରଇ ରହୁଥିବ I କ୍ଷକମିତ ିତା’ 
ସ୍ୱ ାବ କ୍ଷକଜାଣ ି? ବଡ ବରିକି୍ତ କର ................. 

</p> 

<p>           କାଶରି ଏ ବରିକି୍ତ  ାବଟା କନୁି୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ଦକକ୍ଷର କୁଆକ୍ଷଡ ଉକ୍ଷ ଇଗଲା, କ୍ଷ କ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷସ 
ନତିୟକମଦ ପକ୍ଷର ଖିଆପିଆ ସାର ିଖଟ ଉପକ୍ଷର ଆସ ିଗଡଗିଲା I କ୍ଷଶାଇଲା ଘର ଝରକା କ୍ଷେଇ ଜହ୍ନ 
ଆଲୁଅ ବଛିଣାଟାକୁ ଅଧା ଆଲୁଅ, ଅଧା ଅନ୍ଧାର କରଥିାଏ I କାଶ ିଖଟକ୍ଷର ଗଡ ିିବା ଆଗରୁ ଘର ଲାଇଟ୍ 
ଟାକୁ ଆଗ ଲିକ୍ଷ ଇ କ୍ଷେଲା I 

</p> 

<p>           ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର ତୁନତିାନ ିକ୍ଷହାଇ କ୍ଷଶାଇ  ାଇଥାଏ I କ୍ଷସେନି କାନ୍ଦକଟା ନଥିଲା କ ିକ୍ଷଶାରଶବେ କଛି ି
ନ ଥିଲା I ନରୁି ଆସ ି ିତର ପଟୁ ଶକୁିଳ ିକ୍ଷେଲାକ୍ଷବଳକୁ କାଶକି ିନେି ଲାଗିନ ି I କ୍ଷସ ପୂରା କ୍ଷଚକ୍ଷହଙ୍କା I 
କ୍ଷ ମିତ ିକ୍ଷସ ଆସ ିନକି୍ଷଘାଡ କ୍ଷଶାଇ ରହଥିିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷକାଳକୁ ଆଣବିାକୁ ଉେୟମ କକ୍ଷର, କାଶ ିତା’ 
ହାତଧର ିବାରଣ କଲା ଓ ପାଖକୁ  ିଡଆିଣ ିତା’ ମୁହଁଟକି ିେ ିହାତକ୍ଷର ପ୍ରଥକ୍ଷମ କ୍ଷତାଳ ିଧରଲିା I ଏଇ 
ଅବସରକ୍ଷର ଖଟକ୍ଷର ପଡଥିିବା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ତା’ ମୁହଁକୁ ଆଉର ିକଅଁଳ କରକି୍ଷେଲା I ଥକ୍ଷର ନରୁି ମୁହଁକୁ ଓ 
ଆଉ ଥକ୍ଷର ଝରକା ସନ୍ଧରୁି ଜହ୍ନ ଆଡକି ି ଚାହିଁ କ୍ଷସ ଖାଲି ତଉଲିବାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ  - ପ୍ରକୃତକ୍ଷର କଏି 
ସୁନ୍ଦର ? ଜହ୍ନ ନା, ନରୁି ?I 

</p> 

<p>           ଏମିତ ିସବୁ  ାବଚିନି୍ତ,ି ଲୁନା କ୍ଷପାଛସିାରଲିା ପକ୍ଷର ତାଙ୍କ ୋଣ୍ଡ ପଟଆି ଗୁଆଁ ଘରୁ ବାହାର ିଆସ,ି 
କ୍ଷତଲ ମଦଦନ କ୍ଷହାଇ, ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶଗିଲା କ୍ଷବଳକୁ କ୍ଷେଖିଲା – କ୍ଷକହ ି କୁଆକ୍ଷଡ ନାହାନ୍ତ ି I ତଳ 
ଅଗଣା ନଳା ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ ିରହ ିନରୁି ବାନ୍ତ ିକରୁଛ ିI କ୍ଷବାଉ ତା’ ପାଖକୁ କର ିଠଆି ରହ,ି ପିଠ ିଆଉଁସବିାକ୍ଷର 
ବୟସ୍ତ I ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନ ାଇ କ’ଣ କ୍ଷହଲା କ୍ଷବାଲି କାଶ ିକ୍ଷସଆଡକି ିଠକି୍ ଚାଲିଗଲା କ୍ଷବଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର 

</p> 



କ୍ଷତକ୍ଷଣ କ୍ଷକାଠାଉପକ୍ଷର ରଡ ିଛାଡଲିା I ଉଠ ିାଇ କାକ୍ଷଳ ଖଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡପିଡବି, ଏଇ  ୟକ୍ଷର  
େ’ି େ’ିଟା ପାହାଚ ଚଢ,ି କ୍ଷତଲ ସରସର ହାତକ୍ଷର ତାକୁ କ୍ଷସ ଧର ି କ୍ଷନଲା I ଏତକି ି କ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷସ 
କ୍ଷେଖିକ୍ଷନଲା – କ୍ଷଧାବ ଫରଫର ଚକ୍ଷଢଇ ହକ୍ଷଳ, ଠକି୍ ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖକ୍ଷର ଉଚ୍ଚ ଆକାଶକ୍ଷର ଆଗ ପଛ 
କ୍ଷହାଇ ଉଡ ିାଉଛନ୍ତ ି I ଆଗ ଚକ୍ଷଢଇ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ପଛୁଆ ପଡଥିିବା ଚକ୍ଷଢଇଟ ିଆସ ିମିଶଗିଲା I ଘଟଣାଟା 
ବୁଝବିାକୁ କାଶରି ଆଉ ବାକ ିରହଲିାନ ି– କ୍ଷଗାଟଏି ପକ୍ଷର ଆଉ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ I 

<p>           ନରୁି ଚଟାପଟ୍ ନଳାପାଖରୁ ଉଠ ିାଇ ପୁଅକୁ ଜାକ ିଧରଲିାରୁ କ୍ଷସ ତୁଉନ ିକ୍ଷହାଇଗଲା I ମା’ ପୁଅ 
ଥିର ଗମି୍ଭରୀ ଘକ୍ଷର ପଶ ିିବାରୁ କ୍ଷବାଉ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷଛ ପକ୍ଷଛ I ନରୁି ଗମି୍ଭରୀ ଘର ଖଟ ଉପକ୍ଷର 
ବସ ିାଇ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର କ୍ଷଖାଇବାକ୍ଷର ଲାଗିଗଲାଣ ିI କାଶକି ିକନୁି୍ତ କ୍ଷବଳ ନଥିଲା I ନତିୟକମଦ ସାରକି୍ଷେକ୍ଷଲ 
କ୍ଷସ କ୍ଷୋକାନ  ିବ I  ାବୁଥାଏ – ଶାଶ ୁକ୍ଷବାହୂ େକି୍ଷହଁ ତାକୁ ଅଜ୍ଞ କ୍ଷବାଲି ଧରକି୍ଷନଇ ଥିକ୍ଷବ I ସଏି କନୁି୍ତ 
ବୟାପାରଟାକୁ  ଲ  ାବକ୍ଷର ଜାକ୍ଷଣ I ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ନକର ିମକ୍ଷନ ମକ୍ଷନ ଖାଲି କ୍ଷସ ହସୁଥାଏ I ମନ 
ଖସୁକି୍ଷର ଅଧଘକ୍ଷଣ୍ଟ  ିତକ୍ଷର େିଁ ପୂଜା ସାର ିଲୁନା ଷ୍ଟାଟଦ ମାରଲିାକ୍ଷବଳକୁ ନଅଟା I 

</p> 

<p>           ଲୁନାର ଆଗଚକ େ’ିଥର ଘୁରଗିକ୍ଷଲ ଶୟାମ ସୁଆରଙ୍କ ଘର I ବୀରେପଦକ୍ଷର ଗାଡ ିଉପକ୍ଷର ବସ ି
ତାଙ୍କ ଘର ଆଡକି ି କ୍ଷମାକ୍ଷଟ କ୍ଷସ ଅକ୍ଷନଇଲାନ ି I ସୁଷମା କାକ୍ଷଳ ଘରକୁ ଆସଥିିବ, ତା’ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ କ୍ଷେଖା 
କ୍ଷହାଇ ିବ ଏଇ  ୟକ୍ଷର I ଥକ୍ଷର ମାେ ତାକୁ ଚାହିଁକ୍ଷେବାକୁ ବ ିତା’ର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ I ଘରୁକୁ କାଇଁ ଆସୁନୁ 
କ୍ଷବାଲି କାରଣ ପଚାରବିା ତ େୂରର କଥା, ଜୀବନ ଥିଲା ାଏ କ୍ଷକକ୍ଷବ କ୍ଷସ ତାକୁ କଥା କହବିନ,ି ଏପରକି ି
ଥରୁଟଏି କ୍ଷହକ୍ଷଲ ତାକୁ କ୍ଷସ ଚାହିଁ ବ ି କ୍ଷେବନ ି I ଏମିତ ି କ୍ଷକକ୍ଷତ କ’ଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ି କ୍ଷସଇଠୁ ପବନ 
କ୍ଷବଗକ୍ଷର କ୍ଷସ ଗାଡ ିଚକ୍ଷଳଇକ୍ଷେଲା I ପକ୍ଷକଟ୍ ଅଣ୍ଡାଳ ିକ୍ଷେଇ ଜାଣଲିା – ଚାବଟିା ଛାଡ ିକ୍ଷେଇଆସଛି ି I 
ପୁଣି କ୍ଷଫରଆିସ ି ଖଟକ୍ଷର ବଛିା କ୍ଷଶ ତଳୁ ଚାବଟିାକୁ ତରତରକ୍ଷର କ୍ଷନଲାକ୍ଷବଳକୁ ନରୁି କ’ଣ କହ ି
ଆସୁଥିଲା, କହ ିପାରଲିାନ ିI କନୁି୍ତ ୟା ଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ମନଟାକୁ କଳକି୍ଷନଲା I କାଶରି କ୍ଷବଳ ନଥିଲା ଆଉ କଛି ି
କଥା କ୍ଷହବାକୁ I 

</p> 

<p>           ଆହୁର ି କ୍ଷବଗକ୍ଷର ଗାଡ ି ଚକ୍ଷଳଇ କ୍ଷେବାରୁ ଲୁନାଟା ଛକ ମୁଣ୍ଡରୁ କଡ ବୁକ୍ଷଲଇଲା I ଛକଠୁ 
କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କ୍ଷ ାକ୍ଷଡ କ୍ଷୋକାନ ଛାଡ,ି ସାମନାକ୍ଷର ପଡଗିଲା ବାବନ ସୁଆର I ଗାଡ ିବନ୍ଦ କରବିାକୁ କ୍ଷସ ଇସାରା 
କ୍ଷେଲା I କାଶ ିଗାଡ ିବନ୍ଦ କରବିାରୁ କ୍ଷସ କହଲିା – ତାଆର ିପାଖକୁ କ୍ଷସ  ାଉଥିଲା I 

</p> 

<p>            ଦ୍ରକ୍ଷଲାକଙ୍କ ଘର ବଡୋଣ୍ଡ କରକୁ ବଁା ପକ୍ଷଟ I ମଁୁ କ୍ଷ ଉ ଁ ମାକ୍ଷକଦଟ୍ ପାଖ ତାଳତାଟ ି ଚା’ 
କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ପ୍ରଥକ୍ଷମ ଥିଲି, ତା’ଠୁ କ୍ଷସ ଅେ େୂର I ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖାପାଖି I କ୍ଷସଇ ଘକ୍ଷର ତାଙ୍କର 
କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କ୍ଷପ୍ରସ୍, ନା ତା’ର କମଳା କ୍ଷପ୍ରସ୍ I ପାଖକୁ ପାଖ ବହ ିକ୍ଷୋକାନ – ‘କମଳା ବୁକ୍ କ୍ଷଷ୍ଟାର୍’ I କ୍ଷସଇ 
େ’ିଟ ିତାଙ୍କର ଜବିୀକା ନବିଦାହର ପୋ I ଝଅିମାନଙୁ୍କ ବାହା କର ିକ୍ଷେଇଥିକ୍ଷଲ I ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତ ିI ପୁଅ େ’ି ଜଣ 
I କ୍ଷସ େକି୍ଷହ ଁନହିାତ ିଛତରା I ସଙ୍ଗକ୍ଷମଳକ୍ଷର ଏକ୍ଷଣ କ୍ଷତକ୍ଷଣ ବୁଲାଚଲା କର ିସମୟ କାଟୁଥାଆନ୍ତ ିI କ୍ଷପ୍ରସ୍ 
କମିବା ବହ ି କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ବସବିାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷଧୈ ଦୟ ନ ଥାଏ I ବୁଢାଙ୍କର କନୁି୍ତ ବଶି୍ୱାସ ଥାଏ – କଛି ି
କୁଆକ୍ଷଡ ନ କ୍ଷହକ୍ଷଲ କ୍ଷସଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧର ିକ୍ଷସମାକ୍ଷନ ଚଳ ିିକ୍ଷବ I 

</p> 

<p>           କ୍ଷସଇଠ ି ରହଲିି ପୂରା ପାଞ୍ଚ ବଷଦ I କ୍ଷପ୍ରସ୍.କ୍ଷର କାମ କକ୍ଷର I ନୟିମିତ ଗଁାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ I 
ମଣଷିର  ାଗୟର ଗତ ିକନୁି୍ତ ବଡ ବଚିେି I ବୁଢା ହୃଦ୍କ୍ଷରାଗକ୍ଷର ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷହାଇ ମତୁୃୟବରଣ କକ୍ଷଲ I 
ବଷଦକ  ିତକ୍ଷର କ୍ଷସ କ୍ଷପ୍ରସ୍ ଓ ବହ ି କ୍ଷୋକାନର ଚହି୍ନବର୍ଣ୍ଣଦ ରହଲିାନ ି I ଛତରା ପୁଅ େ’ିଟା  ାକ  ାଙ୍ଗ, 
ଗକ୍ଷଞ୍ଜଇ ଓ ହକି୍ଷରାଇନ୍ ଖାଇ ସବୁ ଖଇରାତା କରକି୍ଷେକ୍ଷଲ I କ୍ଷସଠ ିଥିଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ ମଁୁ ଖକ୍ଷଣ୍ଡ ସାଇକ୍ଷକଲ 

</p> 



କଣିିଥିଲି I କଛି ି େନି ଅଗରବତୀ ବକିଲିି ସାଇକ୍ଷକଲକ୍ଷର ଘୂର ି ଘୂର ି I ଛ’ ମାସ  ାଏ କ୍ଷସ ବୟବସାୟ 
ଚାଲିଲା I କ୍ଷସଥିକ୍ଷର ଗୁଜରିାଣ କ୍ଷମଣ୍ଟଲିାନ ି I ପକ୍ଷର ପକ୍ଷର ପୁରୀ ସହରର କ୍ଷସାଲ ଶେିୀ କ୍ଷଗାଚ୍ଛକିାରଙ୍କ 
ପାଖକ୍ଷର ଅକସ୍ମାତ େକି୍ଷନ ପହଞ୍ଚବିାରୁ କ୍ଷମାକ୍ଷତ କ୍ଷସ କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ରଖିକ୍ଷଲ I ପୂରା ବକ୍ଷଷଦ ଲାଗିଲା I 
ହକ୍ଷରକ ରକମର କାରୁକା ଦୟ ଖଚତି କ୍ଷସାଲ କାମ ଶକି୍ଷା କରସିାରଲିା ପକ୍ଷର କ୍ଷମା ନଁାକ୍ଷର ଚତୁଦଗିକ୍ଷର 
ପରପି୍ରଚାର କ୍ଷହାଇଗଲା I ତା’ ପକ୍ଷର ମଁୁ ନକି୍ଷଜ ଖକ୍ଷଣ୍ଡ କ୍ଷଛାଟ କାବନି୍ ପକ୍ଷକଇ କ୍ଷସାଲ କାମ ଓ 
ଜରଜିାମରା କାମର ଅଡଦର କ୍ଷନଲି I ୟା ପକ୍ଷର ପକ୍ଷର ହୁମାପକ୍ଷଟ କ୍ଷବାଉ କ୍ଷମା ପାଇଁ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କନୟା ଠକି୍ 
କଲା I ଶାଶୁ କ୍ଷବାହୂ େକି୍ଷହଁ ରହିକ୍ଷଲ ଏଠ ିବକ୍ଷଷଦ I ମଁ ୁକ୍ଷଗାକ୍ଷଟ  ଡାଘର କ୍ଷନଲି I ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମାର ଅତ ିସୁନ୍ଦରୀ 
ନୁକ୍ଷହଁ କ ି ଅସୁନ୍ଦରୀ ନୁକ୍ଷହଁ I ଛାଟକି୍ଷେଲା  ଳ ି େମି୍ଭଲା ମାଇପିଟଏି I କ୍ଷବାଉ କଛିେିନି ପକ୍ଷର ହୁମା 
କ୍ଷଫରଗିଲା I ଆମ  ଡାଘର ପାଖକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘକ୍ଷର କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଠକିାୋର କ୍ଷଟାକା  ଡା ଥାଏ I ମଟର 
ସାଇକ୍ଷକଲ୍ ଚଢା ସୋକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷସ ଫିଟ୍ .ଫାଟ୍ I ତାଆର ିସାକ୍ଷଙ୍ଗ କ୍ଷମା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷଗାକ୍ଷଡ ଖକ୍ଷସଇକ୍ଷେଲା କ୍ଷବାଲି 
ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି I ସତ କହୁଛ ି – କ୍ଷକକ୍ଷବ ତା’ର ମନ୍ଦବୁର୍ଦ୍ ି ମଁୁ କ୍ଷେଖିନ ି I କ୍ଷସ  ାହାକ୍ଷହଉ, କ୍ଷସଇ 
ଠକିାୋର କ୍ଷଟାକା ହାବୁଡକ୍ଷର ପଡ ିକ୍ଷସ ସତୟାନାଶ କ୍ଷହାଇଗଲା I କଥାଟା ଚତୁଦଗିକ୍ଷର ଫୁଟ ିବାହାରବିାରୁ 
ତା’ର ବାଚାଳତା କ୍ଷେଖାକ୍ଷେଲା I କ୍ଷକକ୍ଷତ ଗୁଣିଗାକ୍ଷରଡ ିକଲି I କଛି ିକ୍ଷହଲାନ ିI କ୍ଷଗାସାଣୀ ଲାଗିଲା  ଳ ି
କ୍ଷସ ହୁଏ ଓ କ୍ଷସଇ ବାଚାଳତା କ୍ଷରାଗକ୍ଷର ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷହାଇ କ୍ଷସ ମୃତୁୟବରଣ କଲା I କ୍ଷଲାକ କହକି୍ଷଲ – 
କ୍ଷସଇ ଠକିାୋର କ୍ଷଟାକାଟା ତାକୁ ବଷି ପିଲ୍ ଖାଇବାକୁ କ୍ଷେଇ ମାରକି୍ଷେଲା I 
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