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<text><body> 
<p>           କଛି ି ଗ ୋଟୋଏ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗେ କରଗିନଗେ, ଆଜ ିଏହ ିପେତି୍ର େୋ ର ଗେଳୋଗର I ଏ େୟଥୋ, ଏ 

ଗେଦନୋ, ଏ ଆତ୍ମେନ୍ତୋପର ଇତ ି କରଗିଦଗେ ଗେ I ଯଦ ି ଆଦପୁିରୁଷଙ୍କ େଷିୃ୍ଟ ପଛଗର ନହିତି ଥୋଏ 
ଏହପିର ିହୀନ ଅଭିଳୋଷ, ଗ ୋଟୋଏ ଜୋତ ିେଷିୃ୍ଟକର ିତୋକୁ ପୁ ୁ, ହୀନେୀଯ,ୟ, ହତରୀ ୀ କରେିୋର ଯଦ ିଥୋଏ 
କୋମନୋ, ଗେ କୋହିଁକ ି ଗହଗେ ଏହ ି ଜଘନୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କୋରଣ ? ଗକଉଁ ମୋଁ, ନଚୋଗହଁ ପୁତ୍ର ତୋର 
େଳଶୋଳୀ ଗହଉ, େୀଯ,ୟେନ୍ତ ଗହଉ I ନଜିର ପରଚିୟ ଓ ପ୍ରତଭିୋଗର ଦଶଦଶି ଉଦ୍ .ଭୋେତି କରୁ ! ତୋର 
ଜ୍ଞୋନ ୋରମିୋ, େଳେୀଯ,ୟ, ଶକି୍ତେୋମଥ,ୟଗର ଆଗ ୋକତି ଗହଉ ପୂେ,, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର, ଦକି୍ଷଣ, ଐଶୋନୟ, 
ଅଗ୍ନୋୟ, ଗନୈରୂତ, େୋୟେୟ, ଅର୍ଦ୍, ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍, I 

</p> 

<p>           ଅଥଚ ଆଜ ି ପଯ,ୟନ୍ତ ଗେ ଗକେଳ ପ୍ରତୋରତିୋ ହିଁ ଗହୋଇଛନ୍ତ ି I ଗକହ ି ଜଗଣ ଗହଗ  ଭୂପତ,ି 
ଉତ୍କଳର େମ୍ରୋଟ ଗହୋଇ ତୋଙୁ୍କ  ରମିୋମୟ କରନିୋହୋନ୍ତ ି I କୋହୋକୁ ଗନଇ ଆତ୍ମ େ,ଗର ଉଦ୍.ଗେଳତି 
ଗହେୋର ଅେକୋଶ ଗେ ପୋଇନୋହୋନ୍ତ ି I ଏହ ିକଳିୁ  େୋେୀଙ୍କ ଉପଗର ଆଧିପତୟ େସି୍ତୋର କରେିୋ ପୋଇ ଁ
ମ ଧ େମ୍ରୋଟ ଅଗଶୋକ କଳଙି୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରଛିନ୍ତ ି I ଗେଗତଗେଳର ଗେହ ି େଗିୟୋ ୋତ୍ମକ ହୃଦୟ 
େଦିୋରକ ଦୃଶୟ, ନରହତୟୋ, ରକ୍ତପୋତ, ହୋହୋକୋର କଥୋ ମଗନପଡ଼ଗି  ଗଦହ ଥରଉିଗେ ଗଜୟୋତମି,ୟୀଙ୍କର 
I ଭୟଗର ଶହିର ିଉେନ୍ତ ିଗେ I ମ ଧ େମ୍ରୋଟଙ୍କ ଅଟ୍ଟହୋେୟ, ମ ଧ ଗେୈନୟମୋନଙ୍କର ତୂଯ,ୟନୋଦ େୋଙ୍ଗକୁ 
କଳଙି୍ଗଗେନୋଙ୍କ ଆତ୍ତ,ଚତି୍କୋର େେୁ ମଗନପଗଡ଼ ଗଜୟୋତମି,ୟୀଙ୍କର I ମଗନପଗଡ଼ ମତୃୋହତ କଳଙି୍ଗଗେୈନୟଙ୍କ 
ପୁତ୍ରକନୟୋ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନୀମୋନଙ୍କର େୁକୁଫଟୋ କ୍ରନ୍ଦନ I ତଥୋପି.. ତଥୋପି.. ଗେଦନି ଗଜୟୋତମି,ୟୀ ଥିଗ  
ଅେହୋୟୋ I  କ୍ଷ  କ୍ଷ କଳଙି୍ଗପୁତ୍ରମୋନଙ୍କର େୀରତ୍ୱ, ଆତ୍ମତୟୋ , ଗଦଶୋତ୍ମଗେୋଧ େଗେ ଗେ ଗହୋଇଥିଗ  
ନଯି,ୟୋତତିୋ, ଭୂ ୁଣ୍ଠତିୋ ଏେୁ ଅପମୋନତିୋ I କୋରଣ େଶିୋଳ କଳଙି୍ଗେୋହନିୀ ଥି ୋ ଅଗନକ ଗଛୋଟ େଡ଼ 
ଗେୈନୟଦଳର େମୋହୋର I ଏହ ି ଗେୈନୟଦଳମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଗଯୋ େୂତ୍ର ନଥି ୋ କ ି ଗକୌଣେ ି ପ୍ରକୋର 
ଏକନଷି୍ଠୋ ଗଯୋଜନୋ ନଥି ୋ I ଗେମୋଗନ େମଗସ୍ତ ଜୀେନକୁ େୋଜ ି ଗ ଇ ଯୁର୍ଦ୍ କରଚିୋ ିଥିଗ  I କନୁି୍ତ 
ଗକହ ି ଜୋଣ ି ନଥିଗ  ଏ ଯୁର୍ଦ୍ର  ତ ି ଗକଉଁଆଗଡ଼ ! ତୁଚ୍ଛୋ ନଗିରୋଳୋ ଗଦଶଗପ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମତୟୋ  ଯଦ ି
େଜିୟର ମୋନଦଣ୍ଡ ଗହୋଇଥୋନ୍ତୋ, ଗତଗେ ଗେେେୁର ଅଭୋେ ନଥି ୋ ଗଜୟୋତମି,ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରମୋନଙ୍କ ପୋଖଗର 
I କନୁି୍ତ ଗେହ ି େୀରପୁତ୍ରମୋନଙ୍କର ପ୍ରତଭିୋକୁ େେକି ଦଗି୍.ଦଶ,ନ ଗଦେୋପୋଇଁ ଥି ୋ ଗନତୃତ୍ୱର ଅଭୋେ I  
ଅଭୋେ ଥି ୋ େୁଚନି୍ତତି ଯୁର୍ଦ୍ ଗଯୋଜନୋ ଓ ଫଳପ୍ରଦ େମରଗକୌଶଳର I 

</p> 

<p>           ଗେଥିପୋଇ ଁଧଉଳପିୋହୋଡ଼ର ପୋଦଗଦଶଗର ଥିେୋ ଯୁର୍ଦ୍ପ୍ରୋନ୍ତରଗର କଳଙି୍ଗଗେନୋ ହୋରଥିି ୋ I କନୁି୍ତ 
ଏଗତ ଆତ୍ମତୟୋ , ଏଗତ ଗଦଶଗପ୍ରମ, ଏଗତ େୀରତ୍ୱ ଗଦଖିେୋପଗର ମ ଧର େଜିୟୀ େମ୍ରୋଟ 
ଚଣ୍ଡୋଗଶୋକ େଢଯିୋଇଥିଗ  ଆତ୍ମଗ୍ଳୋନଗିର I କୋହୋ ଉପଗର ଗେ ଜୋହରି କରଗିେ େଜିୟର ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋ ? 
ଧୀେର ରୋଜକନୟୋ କୋରୁେୋକକୁି ଗେ ହୁଏତ ଗନଇଯିଗେ ପୋଟଳପୁିତ୍ର I ଗହଗ  କଳଙି୍ଗରୀ ୀ ... ରୀ ୀହୀନ 
ଗହୋଇଯିେ େନିୋ ! େଏିତ ଆଉ ଚୋ ିଯିେନ ିପୋଟଳପୁିତ୍ର େଜିୟୀେୀରଙ୍କ ଅଙ୍କମଣ୍ଡନ କରେିୋକୁ I 

</p> 

<p>           ଗେଦନି ଗଜୟୋତମି,ୟୀ ଗଦଖିଥିଗ  ଗପ୍ରମକି କଳଙି୍ଗ ରୋଜକୁମୋରଙ୍କ ଆତ୍ମତୟୋ  ଗପ୍ରମର ଚରମ 
ପରୀକ୍ଷୋ I କୋରୁେୋକରି େୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ତୋଙ୍କର ପ୍ରଗଚଷ୍ଟୋ, େୁଗ୍ରୋମ I ଜୀେନକୁ େୋଜ ିଗ ଇ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରକୁ 
ଝୋେ ଗଦଇଥିଗ  ଗେ I େେୁ ମଗନଅଛ ି ତୋଙ୍କର I ମ ଧ ଗେନୋଙ୍କର ଗେ ଉର୍ଦ୍ତ ତରେୋର,ି କଳଙି୍ଗ 
ରୋଜକୁମୋରଙ୍କ ଛ୍ିନ  ମସି୍ତ୍ I ଏହ ି ଯୁର୍ଦ୍ର େମୋପି୍ତ ପଗର ଚଣ୍ଡୋଗଶୋକ ପରଣିତ ଗହୋଇଥିଗ  
ଧମ,ୋଗଶୋକଗର I ଗଦେୋନୋୁ ପି୍ରୟ ପି୍ରୟଦଶ,ୀ ଅଗଶୋକ I େନ୍ଦନିୀ କୋରୁେୋକୀଙ୍କ େହତି ଆଗଶୋକ କରଥିିଗ  

</p> 



ମ ଧ ଯୋତ୍ରୋ I େେୁ ମଗନଅଛ ିଗଜୟୋତମି,ୟୀଙ୍କର I ରୋଜରୋଣୀ ଗହୋଇ କୋରୁେୋକ ିହୁଏତ ଭୁ ିଥିେ ତୋ’ର 
ନରିଥ,କ ଗପ୍ରମର େଡି଼ମି୍ବତ ଇତହିୋେ I ପୋଟଳପୁିତ୍ର ରୋଜପ୍ରୋେୋଦର ଚୋକଚକୟଗର ଗେ ହୁଏତ ଭୁ ିଥିେ 
ମୋତୃଭୂମିର ମମତୋ I କନୁି୍ତ ଗଜୟୋତମି,ୟୀ ଭୁ ିନୋହୋନ୍ତ ି କଛି ି ଗହଗ  I ଅପମୋନ, ଗକ୍ଷୋଭ, ଯନ୍ତ୍ରଣୋଗର 
ଗକଗତ େଢଛିନ୍ତ ିଗେ I କୋନ୍ଦ ିଗେ ଅଗପକ୍ଷୋ କରଛିନ୍ତ ିଜଗଣ କଳଙି୍ଗ ନରପତଙୁି୍କ, ଯିଏ ଗନଇପୋରେି ମ ଧ 
ଉପଗର ଏହ ି ଅପମୋନର ପ୍ରତଗିଶୋଧ I ଗଫରୋଇ ଆଣିପୋରେି କଳଙି୍ଗର  େ, ଗ ୌରେ I ପୁଣି ଗେହ ି
ଅଗପକ୍ଷୋ ... I େଷ, େଷ,ର, ଯୁ  ଯୁ ର, ଶତୋବ୍ଦୀ ଶତୋବ୍ଦୀର I ପରୋଧୀନ କଳଙି୍ଗ ଗକଗେ ସ୍ୱୋଧୀନ 
ଗହେ ? 

<p>           “ଆପଣ ଅଯଥୋ ଉତ୍.କି୍ଷପ୍ତ ଗହଉଛନ୍ତ ିଛୋମୁ ! ଆପଣ ଗମୋର ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣଙ୍କ େରୁିର୍ଦ୍ଗର ଏପର ି
ଅଭିଗଯୋ  ମଁୁ କଣ ଗକଗେ କରପିୋଗର ? କନୁି୍ତ ଜଗଣ ପ୍ରଜୋ ଭୋେଗର ଆପଣଙ୍କର ଗହଉ େୋ ମହୋରୋଜ 
କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କର ଗହଉ କୁଶଳ କୋମନୋ କରେିୋ ଗମୋର କତ୍ତ,େୟ I  ତରୋତଗିର କଛି ିେମୟ ପୋଇଁ ମଁ ୁ
ମହୋରୋଜୋଙ୍କ ପୋଗଖ ପୋଗଖ ଥି ି I େୋଧୋରଣ ଭୋେଗର ଗଚଷ୍ଟୋ କରଥିି ି ଜୋଣେିୋକୁ ତୋଙ୍କ ଗରୋ ର 
କୋରଣ I ମଁୁ ଗେୈଦୟ ନୁଗହଁ, କେରିୋଜ ନୁଗହଁ I କନୁି୍ତ ମଁ ୁ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଭୋେଗର କହପିୋଗର ମହୋରୋଜୋଙ୍କର ଏ 
େୟୋଧି ଅଧିକତର ମୋନେକି I ପ୍ରଥଗମ ଗେ ଶୋରୀରକି ପୀଡ଼ୋର େମ୍ମଖୁୀନ ଗହୋଇଥିଗ  I ଗେଇେୋରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଗହ ୋ ମହୋରୋଜୋଙ୍କ ମନଗର ଆଶଙ୍କୋ ଓ ଭୟ I ଏ େୟୋଧି ତୋଙୁ୍କ  କ୍ଷପଥରୁ େଚୁିୟତ କରେି ନୋହିଁ 
ତ ! ଗେତକିଗିେଗଳ ଥି ୋ ମହୋରୋଜୋଙ୍କ ମନଗର ରୋଜୟଜୟ ଏେୁ ଶତୁନଧିନର ଦୁେ,ୋର  ୋଳେୋ I ଏଗତ 
ଟଗିକ େଳିମବ ଥି ୋ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଅେହୟ I କନୁି୍ତ େୟୋଧି େୋମୋନୟ ଗହଗ  ମଧ୍ୟ, ଅନୋେଶୟକୀୟ ରୋଜକୀୟ 
ନଦିୋନ ତୋ ଉପଗର େଷିୃ୍ଟ କ ୋ ଏକ ଅଗହତୁକ ପ୍ରଗହଳକିୋ I ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ ପୋଇଁ େୁଗଯୋ  ମିଳ ିୋ ନୋହିଁ ତୋଙୁ୍କ 
I ରୋଜ ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରୋପି୍ତ ନମିତି୍ତ ଗେୈଦୟ, କେରିୋଜଙ୍କ ଧୋଡ଼ ି ୋ ି ୋ I ଏପର ିଅେସ୍ଥୋଗର ଗରୋ  ପ୍ରଶମତି 
ଗହେୋ ତ ଦୂରର କଥୋ, ଦନିକୁଦନି  ଜପତଙୁି୍କ କେଳତି କରେିୋଗର  ୋ ି ୋ I େତ୍ତ,ମୋନଗର ଏହ ିଅେସ୍ଥୋ 
ରୋଜୋଙ୍କର ଅତଶିୟ ଆଶଙ୍କୋ ଓ ଭୟର ପରଣିୋମ I ଏେ ିଅଭିଜ୍ଞ ରୋଜଗେୈଦୟ ଉପସ୍ଥତି ଅଛନ୍ତ ି... ଗେ ହିଁ 
କୁହନୁ୍ତ ଗମୋର ଏ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କଣ ଅଗଯୌକି୍ତକ ?” ଏତକ କହ ିପୋେ,ତୀ ଚୋହିଁ ୋ ଗେୈଦୟରୋଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ I 

</p> 

<p>           ଅନୟମୋନଙ୍କର େ ିଉତ୍କଣ୍ଠୋ I ଗେମୋଗନ ଚୋହିଁଗ  ରୋଜଗେୈଦୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ I ରୋଜଗେୈଦୟ ନୀରେ I 
ଏପର ି ଅେସ୍ଥୋଗର ମହୋରୋଜୋଙୁ୍କ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ ପୋଇଁ ଅନୁଗରୋଧ କରୁଛ ି ପୋେ,ତୀ I  ଜପତଙି୍କ ସ୍ଥୋୟୀ 
ପରଚିୋରକିୋ ଗହେୋ ପୋଇଁ ତୋହୋହିଁ ତୋ’ର େତ୍ତ, I ତୋ ଗହଗ  ଏ ପଯ,ୟନ୍ତ ଚୋ ିଥିେୋ ଚକିାି ୋ କଣ 
ଭ୍ରମୋତ୍ମକ ? େତଗର କଣ ରୋଜୋଙ୍କ େୟୋଧି ଏଗତ ମୋତ୍ରୋଗର ମୋନେକି ?  ଭୀର ଭୋେଗର ଚନି୍ତୋ 
କରୁଥିଗ  ରୋଜଗେୈଦୟ I ହେୋତ୍ ଗେ କଛି ିନଷି୍ପତ୍ତଗିର ପହଞ୍ଚ ିପୋରୁ ନଥିଗ  I କନୁି୍ତ ଆଶ୍ଚଯ,ୟ, ଅଗନକେୋର 
ମହୋରୋଜୋଙ୍କର ଶୋରୀରକି ପରୀକ୍ଷୋଗର କଫ-ପିତ-େୋତର ଏଗତ ଟଗିକ ଅେୁ ତ ି  କ୍ଷୟ କରୋଯୋଉ 
ନଥି ୋ I ତୋଗହଗ  ରୋଜୋଙ୍କର େୟୋଧି ମୋନେକି ନୁଗହଁ ତ ଆଉ କଣ ? 

</p> 

<p>           େମଗସ୍ତ ଚୋହିଁଛନ୍ତ ିରୋଜଗେୈଦୟଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତକୁି I କ ି ଅେମ୍ଭେ େତ୍ତ, ଏହ ିନ ଣୟ ପରଚିୋରକିୋର ! 
ଅଥଚ ତୋକୁ ପୂରୋପୂର ିଅେଜ୍ଞୋ କର ିଗହଉନୋହିଁ I ଏଥିଗର ହୁଏତ କଛି ିେତୟତୋ ଥୋଇପୋଗର I ତୋ’ର େତ୍ତ, 
ହୁଏତ ଓଡ଼ଶିୋର  ଜପତଙି୍କ ଭେଷିୟତ ପ୍ରତ ିଶଭୁପ୍ରଦ ଗହୋଇପୋଗର I 

</p> 

<p>            ଜପତ ି ମହୋରୋଜୋ ପ୍ରଶନ କଗ  ରୋଜଗେୈଦୟଙୁ୍କ – “କ ି ଦ୍ୱଧିୋ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗେୈଦୟ ? 
ପୋେ,ତୀର େତ୍ତ, କଣ ଏକୋଗେଳଗକ ଅମୂଳକ ? କୁହନୁ୍ତ ରୋଜଗେୈଦୟ, ନଷି୍ପତ୍ତ ିଆପଣଙ୍କ ଉପଗର I” 

</p> 

<p>           “େତ୍ତ,ମୋନର ଅେସ୍ଥୋଗର ଏହୋହିଁ ଏକମୋତ୍ର େକିପ ମ ମଣିମୋ I ... ମଁ ୁକନୁି୍ତ ଜୋଣିପୋରୁନ ିପରଚିୋରକିୋ </p> 



ଗେଶଗର କଏି ଏହ ି ପୋେ,ତୀ ? ହୁଏତ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ ପୋଇଁ ଗେ ଏକ ଗନୈେ ିକ େରଦୋନ I 
ଗେଥିପୋଇଁ ଏ ଦୁୁଃେମୟଗର ଆେଭି,ୋେ ତୋଙ୍କର I” ଏତକ କହେିୋପଗର ରୋଜଗେୈଦୟ ନମ୍ରତୋ ଓ 
କୃତଜ୍ଞତୋଗର ଅଭିଭୂତ ଗହୋଇପଡ଼ଗି  I ପୋେ,ତୀଙୁ୍କ ଚୋହିଁ ତୋଙ୍କ ଭିତଗର କଛି ି ଗଦୈେୀଶକି୍ତର େତ୍ତୋର 
ଅଗନବଷଣଗର ଥିଗ  ଗେ I 

<p>           ପୋେ,ତୀ ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥିଗ  ଭେଷିୟତର ଆହବୋନର େମ୍ମଖୁୀନ ଗହେୋପୋଇଁ I  ଜପତ ିଏ 
ପଯ,ୟନ୍ତ ଗରୋ ମୁକ୍ତ ଗହୋଇନୋହୋନ୍ତ ିI ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ େହଜେୋଧ୍ୟ ନୁଗହଁ I ଏଥିପୋଇ ଁଗକେଳ ମୋନେକି ନୁଗହଁ, 
ଗଦୈହକି ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରକୋର I େନୁ୍ଧର ପଥ ଅତକି୍ରମ କରେିୋର େୋହୋେ ମଧ୍ୟ ଦରକୋର I ଏ ଅେସ୍ଥୋଗର 
ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋର କଷ୍ଟେୋଧ୍ୟ ଆହବୋନକୁ େହୟ କରପିୋରଗିେ ତ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ? ତୋଙ୍କର ଆକଳନ ମଥିୟୋ 
ପ୍ରମୋଣିତ ଗହେନ ି ତ ! ତଥୋପି ନଜି ଉପରୁ େଶି୍ୱୋେ ହରୋଇ ନଥିଗ  ପୋେ,ତୀ I ତୋଙ୍କର ହୃଦ୍ .ଗେୋଧ 
ଗହଉଥି ୋ ତୋଙ୍କର ଗେେୋ ଓ ଗପ୍ରରଣୋ େଳଗର  ଜପତ ି ପୂର୍ଣ୍, େୁସ୍ଥ ଗହୋଇଯିଗେ I ତୋଙ୍କ ମନରୁ 
ଉଗଭଇଯିେ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ସ୍ଥ ିତ ଜନତି ଆଶଙ୍କୋ ଏେୁ ଅେେୋଦ I ଗେ ଗଫରପିୋଇଗେ ଆତ୍ମଶକି୍ତ I 

</p> 

<p>           “କନୁି୍ତ କୁମୋର, ଉତ୍ତର େୀମୋନ୍ତଗର ଯଦ ିଯୁର୍ଦ୍ େହୁଦନି ଧର ିଚୋଗ  ? ଦୁଇ ଦୁଇଟୋ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର 
ପ୍ରେଳ ପରୋକ୍ରମୀ ଶତୁର େମ୍ମଖୁୀନ ଗହେୋ କଣ େହଜେୋଧ୍ୟ ? ଏହୋ ଯୁର୍ଦ୍ନୀତରି ପରପିନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ I େରୁ 
ମଁୁ ଭୋେୁଛ,ି ଆପୋତତୁଃ ଦୋକି୍ଷଣୋତୟରୁ ଗେୈନୟ ପ୍ରତୟୋହୋର କର ିଉତ୍ତର େୀମୋନ୍ତକୁ ଯୋତ୍ରୋ କରେିୋ ଆମର 
କତ୍ତ,େୟ I ଉତ୍ତର େୀମୋ େୁରକି୍ଷତ ଗହେୋପଗର ପୁନଶ୍ଚ ଦକି୍ଷଣୋଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇପୋଗର I” 
ପ୍ରସ୍ତୋେଗଦଗ  ନଗିଜ  ଜପତ ିକପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I 

</p> 

<p>            ଣଗଦେ ଚୁପ୍.ଚୋପ୍ େେଥିିଗ  I  ଜ୍ଜୋ ଏେୁ ଅପମୋନର ଚହି୍ନ ତୋଙ୍କ ମୁହଁଗର େୁସ୍ପଷ୍ଟ I ଅଗନକ 
ଗେନୋମୁଖୟର ଗନତୃତ୍ୱ ଗନଇଥିଗ  ଗକଗତ ଯୁର୍ଦ୍ଗର  ଢଛିନ୍ତ ିଗେ I  ତୋଙ୍କର ଦକ୍ଷତୋ ଓ କମ,ନଷି୍ଠୋ ଗଯୋ ୁ 
ଗେ ଆଜ ି ଉତ୍କଳର ଅଶ୍ୱେୋହନିୀର ମୁଖୟ ଗେନୋପତ ି I କନୁ୍ତ ଆଜରି ଏ ପରୋଜୟ ଓ ପଳୋୟନ ପଗର 
ତୋଙ୍କର ମଗନୋେଳ ଭୋଙି୍ଗପଡ଼ଛି ି I ଅଶ୍ୱେୋହନିୀର ଗନତୃତ୍ୱ ଗନଇଥିଗ  ଗେ ଆଜରି ଯୁର୍ଦ୍ଗର I େମସ୍ତଙ୍କ 
ଦୃଷି୍ଟ ନେିର୍ଦ୍ ଗହୋଇଥି ୋ ତୋଙ୍କର େଫଳତୋ ଉପଗର I କୋରଣ ତୋଙ୍କର େଫଳତୋ ଉପଗର ନଭି,ର କରୁଥି ୋ 
ଉତ୍କଳର ଗେୈନୟେୋହନିୀର େଫଳତୋ I କନୁି୍ତ ଏ କଣ ଗହ ୋ ? େଜିୟନ ରର ଅଶ୍ୱେୋହନିୀ େୋସ୍ତେକି 
ଶକିି୍ଷତ, େୁଶଙୃ୍ଖଳତି, କି୍ଷପ୍ର ଓ େମରନପୁିଣ I ଓଡ଼ଶିୋର ଅଶ୍ୱେୋହନିୀ ନକୃିଷ୍ଟତର ଗେୋ ି ପ୍ରମୋଣିତ 
ଗହୋଇ  ୋ ଏହ ିଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର I ଏହୋେୋରୁ େଳ ିଅପମୋନ ଆଉ କଣ ଥୋଇପୋଗର ?  ଣଗଦେ ନୀରେ I 
ଜଗଣ ପରୋଜତି, ଅପମୋନତି ଗେନୋପତ ିକ ିମନ୍ତ୍ରଣୋଗଦେ  ଜପତ ିକପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙୁ୍କ ? 

</p> 

<p>           ହମବୀର  କ୍ଷୟକରୁଥିଗ   ଣଗଦେଙ୍କ ମୋନେକି େନୁ୍ତଳନକୁ I ଦୃପ୍ତ  ଣଗଦେଙୁ୍କ ଗ୍ରୋେ କରଥିିେୋ 
ହୀନମନୟତୋକୁ I ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଉେ ିଗ  ହମବୀର I ତୋଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତସି୍ଥ କରେିୋକୁ ଗଚଷ୍ଟୋକଗ  I 

</p> 

<p>           “ଯୁର୍ଦ୍ଗର ଜୟ ପରୋଜୟ େଧିି ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ I ଗ ୋଟୋଏ ପରୋଜୟଗର ଭୋୁ ିପଡ଼ଗି  ... ମଗନୋେଳ 
ହରୋଇ େେଗି  ଭେଷିୟତ େମ୍ଭୋେନୋର େମସ୍ତଦ୍ୱୋର େନ୍ଦ ଗହୋଇଯୋଏ I ତୋପଗର ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀର ଏ ଯୁର୍ଦ୍ 
ଦୁଇଟ ିେମୋନ ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟଗର I ଏକ େହଜେୋଧ୍ୟ େଜିୟ ଆଶୋକରେିୋ ଏେ ିନରିଥ,କ I ତୋପଗର ଏ ଯୁର୍ଦ୍ ତ 
ଗଶଷ ଗହୋଇଯୋଇନ ି I ଆହୁର ିଅଗନକ େୁଗ୍ରୋମ କରେିୋକୁ ଅଛ ି I ଗ ୋଟୋଏ ପରୋଜୟରୁ ଶକି୍ଷୋ ୋଭକର ି
ଦ୍ୱତିୀୟେୋର ଆକ୍ରମଣ କରେିୋର ଅଛ ି I ଗଦଖିେ  ଣଗଦେ, ଏ କ୍ଷଣସ୍ଥୋୟୀ ପରୋଜୟ ଆମପୋଇ ଁ ଗହେ 
ଆ ୋମୀ େଜିୟର ପଥପ୍ରଦଶ,କ I ହେୋତ୍ ଏମିତ ିଭୋଙି୍ଗ ପଡ଼ଗି  ଚଳେି ?” 

</p> 

<p>           “େକି୍ କହଛିନ୍ତ ି କୁମୋର ହମବୀର I େୋମ୍ରୋଜୟର ଭୋ ୟର ଅଗନକ ଉତ୍ .ଥୋନ ପତନ ଆଗେ I </p> 



ଅଗନକ ମୋନ ଅପମୋନ ଆଗେ I ଅଗନକ ଯଶେମ୍ମୋନ େ ିଆଗେ I କନୁି୍ତ ଗେଥିଗର ଅତମିୋତ୍ରୋଗର େବି୍ରତ 
େୋ ଉତ୍.ଫୁଲି୍ଲତ ଗହେୋର ଗକୌଣେ ିକୋରଣ ନୋହିଁ I ଉଭୟ ଅେସ୍ଥୋ ରୋଷ୍ଟ୍ରପୋଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁଗହଁ I ଗତଗେ 
ଗେେେୁ ପରସି୍ଥିତରୁି ଶକି୍ଷୋ ୋଭ କର ିଭେଷିୟତପୋଇଁ େତକ,ଗହେୋ େୁର୍ଦ୍ମିୋନ େୟକି୍ତର କତ୍ତ,େୟ I ଅତୀତକୁ 
ଭୁ ିଯୋଅ  ଣଗଦେ I େତ୍ତ,ମୋନ ଆମ ଆ ଗର ଅଗନକ େମେୟୋ ... ତୋକୁ ଗକମିତ ିେମ୍ମଖୁୀନ ଗହେୋ ଗେ 
େଷିୟଗର ଚନି୍ତୋକର I” 

<p>           ଏତକ କହେିୋପଗର କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ େମସ୍ତଙୁ୍କ  କ୍ଷୟକଗ  I ଗେ ନଗିଜ େୋମୋନୟ େଚିଳତି 
ନଥିଗ  I ଅଗନକ େୁଗ୍ରୋମର ନୋୟକ ଗେ I ଏଇ ଟକିକ ଛନ୍ଦପତନଗର ଗେ କୋହିଁକ ିଆତଙି୍କତ ଗହଗେ ? 
ତଥୋପି ଗେ ଏକ ପ୍ରକୋର ଧ୍ୟୋନସ୍ଥ ଥିଗ  I ଭେଷିୟତ କମ,ପନ୍ଥୋ ଗେ ନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ କରୁଥିଗ  ମଗନମଗନ I ଅନୟ 
େମଗସ୍ତ ପରୋମଶ, ଗଦଗେ I କନୁି୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ତ ତୋଙୁ୍କ ହିଁ ଗନେୋକୁ ପଡ଼େି I ହମବୀରଙ୍କ ଇଚ୍ଛୋ ଉଭୟ 
େୀମୋନ୍ତଗର ଯୁର୍ଦ୍ ଅେୟୋହତ ରହୁ I ଅନୟ ଗକଗତଜଣ ଗେନୋପତ ିଓ େମର େଶିୋରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗେହ ି
ମତୋମତ I େକି୍ କଥୋ ... ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ ପଗର ପୁନଶ୍ଚ ପଛକୁ ଗଫରଯିିେୋ େମ୍ଭେ ନୁଗହଁ I 
ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଓଡ଼ଶିୋର ପୋରମ୍ପରକି େୀମୋଗରଖୋ I ଏ ଯୁର୍ଦ୍ର ଜୟପରୋଜୟ ଉପଗର ନଭି,ର କରୁଛ ି
ଓଡ଼ଶିୋ େୋମ୍ରୋଜୟର ଭେଷିୟତ I ଏ ଯୁର୍ଦ୍ରୁ ଛତ୍ରଭୁ  ଗଦଇ ପଳୋୟନକଗ  ... ଦକି୍ଷଣ େୀମୋନ୍ତ ଦୁେ,ଳ 
ଗହୋଇଯିେ I ଉଭୟ େଜିୟନ ରର ନରପତ ିଓ େୋହମନୀର ହୟପତ ିଓଡ଼ଶିୋ ଦଖ  କରେିୋକୁ ଉା ୋହତି 
ଗହଗେ I 

</p> 

<p>           କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ପ୍ରକୃତସି୍ଥ ଗହଗ  I େଗତତ, ଗେ ଆେଥିିଗ  ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥ ଧୋମକୁ ଗ ୌଡ଼େଜିୟ 
ପଗର ରୀ ୀଗକ୍ଷତ୍ରୋଧିପତଙୁି୍କ ତୋଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତୋ ଜଣୋଇେୋକୁ I ଆଜ ି ଗେ ଗ ୌଗଡ଼ଶ୍ୱର I କର୍ଣ୍,ୋଟ କଳେ , 
ଏଗେେ ି ଅେଜିତି I ଗେମୋନଙ୍କ ଉପଗର ଆଧିପତୟ େସି୍ତୋର ନ କରେିୋ ଯୋଏ  ଙ୍ଗୋେୋରୁ ଗ ୋଦୋେରୀ 
ପଯ,ୟନ୍ତ ଓଡ଼ଶିୋର ପୋରମ୍ପରକି େୀମୋ ମଧ୍ୟ େୁରକି୍ଷତ ନୁଗହଁ I ତଥୋପି ଗେ କୋ ି ଦନିଟ ି ରୀ ୀମନ୍ଦରିଗର 
କଟୋଇଗେ I ମନ୍ଦରିର େୟେସ୍ଥୋ, ଗେେୋୟତମୋନଙ୍କ କୋଯ,ୟରତ ତଦୋରଖ କରଗିେ I ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ 
ଗେେୋଗର ନଜିକୁ ନଗିୟୋଜତି କରଗିେ I 

</p> 

<p>           େୂଗଯ,ୟୋଦୟ ପୂେ,ରୁ ସ୍ନୋନ େମୋପନ କର ିଜଳୋରୀ ୟ ମଧ୍ୟଗର ପ୍ରୋଚୀ ଆକୋଶକୁ ଚୋହିଁ େୋଳୋରୁଣର 
ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ କରୁଥିଗ   ଜପତ ି କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I େୂଯ,ୟମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚୋରଣ ଓ ଉଦୟରେଙୁି୍କ ପ୍ରଣିପୋତ ପଗର 
କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ନେେସ୍ତ୍ର ପରଧିୋନ କର ିରୀ ୀମନ୍ଦରି ଦ୍ୱୋରଗର ଉପସ୍ଥିତ ଗହୋଇ େୋରଥିିଗ  କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I 
େୋଜ ିଉେଗି  ଦୁନୁ୍ଦଭି I ଭିତରକୁ ମହୋପୋତ୍ର ଜୟ େଜିୟ ଦ୍ୱୋରର ମୁଦ ଗହୋଇଥିେୋ ଦ୍ୱୋର ପରୀକ୍ଷୋ କଗ  I 
େୋଙ୍ଗଗର ତୋଙ୍କର ପୋଳଆି ଗମକୋପ, ପ୍ରତହିୋରୀ, ଅଖଗଣ୍ଡ ଗମକୋପ ଓ ମୁଦୁ ି I େମସ୍ତଙ୍କ େହଗଯୋ ଗର 
ରୀ ୀମନ୍ଦରିର ଏହ ି ଜୟେଜିୟ ଦ୍ୱୋର ଗଖୋ ୋଗହ ୋ I ହୋତଗର ଗ ୋଟଏି ପ୍ରଜ୍ୱଳତି ଦୀପଧର ି ଭିତରକୁ 
ମହୋପୋତ୍ର ରୀ ୀମନ୍ଦରିର ଅଭୟନ୍ତର ପରଦିଶ,ନ କଗ  I ତୋପଗର ଗେ  ଭ, ହୃ ଦ୍ୱୋରର ମୁଦଭୋଙି୍ଗ ଦ୍ୱୋର 
ଗଖୋ ିଗ  I ଆରମ୍ଭ ଗହ ୋ ‘ମଣିମୋ ମଣମିୋ ’ ଡୋକ I ଶୋସ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚୋରଣ ମଧ୍ୟଗର  ତରୋତରି ପ୍ରଦତ୍ତ 
ରୀ ୀଫଳ, ତୋମବୁଳ ଓ େୁେୋେତି ଜଳକୁ ଭଣ୍ଡୋର ଘରକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରତି କରୋ  ୋ I 

</p> 

<p>           ରତ୍ନେିୁ ହୋେନ ଉପଗର ତନିେିୋକୁରଙ୍କ େଦୃଶୟ ପ୍ରତମିୋ I ହୁଏତ ଦଅଁିମୋନଙ୍କର ନଦି୍ରୋଭଙ୍ଗ 
ଗହୋଇନୋହିଁ I ଗେଥିପୋଇଁ ଗେୋ ୋଚୋ ିଛ ି େୁପ୍ରଭୋତମ୍ ଗସ୍ତ୍ରୋତ I ଗେୈଷ୍ଣେମୋଗନ ମଙ୍ଗଳେୋଦୟ ପରଗିେଶ 
କରୁଛନ୍ତ ିI ଏଗତ  ଆରୋଧନୋ, ଏଗତ ଅଳଅିର୍ଦ୍ଦ,ଳ ିପଗର େୋକୁରମୋନଙ୍କ ନଦି ଭୋଙି୍ଗଛ ିI େତ୍ତ,ମୋନ େୋେ ୁି ୋ  
େଦଗଳଇେୋର େମୟ, େୋକୁରମୋନଙୁ୍କ ତଗପୋ େସ୍ତ୍ର ପିଗନ୍ଧଇ ଦଆିଯୋଇଛ ିI ତୋପଗର େକୋଳର ନତିୟକମ, I 

</p> 



ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ଓ ଜହିବୋଗ ଖନ I ତଗିନୋଟ ି ଦପ,ଣର ପ୍ରତେିମିବକୁ ସ୍ନୋନ କରୋଇ େୋକୁରମୋନଙ୍କ ସ୍ନୋନକୋଯ,ୟ 
େମୋହତି ଗହୋଇଛ ିI ଅଭିଗଷକ ପଗର ଦଅଁିମୋନଙୁ୍କ ପିନ୍ଧୋଇ ଦଆି  ୋ ନୂତନେସ୍ତ୍ର I ଗେମୋନଙ୍କର ରୀ ୀଅଙ୍ଗ 
େଗଜଇ ଦଆି  ୋ ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କୋରଗର, ଫୁ ମୋଳଗର I ଏ ଅେକୋଶ ପଗର େେ,େୋଧୋରଣ ଭକ୍ତମୋନଙ୍କ 
ଦଶ,ନ ପୋଇଁ ଓ ସ୍ପଶ,ନ ପୋଇଁ େୋହୋଣଗମ ୋ କର ିଦଆିଯୋଇଛ ିI 

<p>           କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ଭୋେେହିବଳ I େୋହୁ ଉଗତ୍ତୋଳନ କର ିକୃପୋଭିକ୍ଷୋ କରୁଛନ୍ତ ିମହୋେୋହୁଙ୍କର I </p> 

<p>           ଆପଣଙୁ୍କ ଗେ ମୋଗକୋଣ୍ଡୋର ଏ ଅକଞି୍ଚନ ରୋଜପ୍ରତନିଧିିର େନିମ୍ର ପ୍ରଣୋମ I ଗେ ମୋଗକୋଣ୍ଡୋର 
ରୋଜୋ ଆତ୍ମରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଓଡ଼ଶିୋର େୋହୋଯୟ ଭିକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଗମୋଗତ ଏେୋକୁ ଗପ୍ରରଣ କରଛିନ୍ତ ିI ଆଶୋ ଗମୋର 
େକ୍ତେୟ ପଗର ଗେ ମୋଗକୋଣ୍ଡୋର ଏ ଭିକ୍ଷୋ ମହୋନୁଭେ  ଜପତଙି୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ୱୀକୃତ ଗହେ I 

</p> 

<p>           ଯେନରୋଜ ହୁମୋୟୁନ ଶୋହୋ ଖବୋଜୋ ଜୋହୋନ୍, ନଜିୋମ ଉଲ୍–ମ ୁକଙ୍କ ଗେନୋପତତି୍ୱଗର ଏକ 
େରିୋଟ ଗେୈନୟେୋହନିୀ ଗପ୍ରରଣ କରଛି ିଗଦେରଗକୋଣ୍ଡୋ I ଗେମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଗଦେରଗକୋଣ୍ଡୋ ଆଜ ିଅେରୁର୍ଦ୍ 
I ଗେ ମୋରୋଜ ମଦୟ ିଙ୍ଗ େ ିଦୁ , ଭିତଗର ଅେରୁର୍ଦ୍ ଅେସ୍ଥୋଗର I ଉତ୍କଳର େନୁ୍ଧତ୍ୱ େୂତ୍ରକୁ ଭରେୋ କର ି
ମଦୟ ିଙ୍ଗ ଆଜ ିକପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ େୋହୋଯୟପ୍ରୋଥ,ୀ I ଏହ ିେୋହୋଯୟର ପ୍ରତେିଦଳଗର କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ 
ଗଯ ଗକୌଣେ ିେତ୍ତ, ଗ୍ରହଣ କରେିୋକୁ ରୋଜୋ ମଦୟ ିଙ୍ଗ ପ୍ରସୁ୍ତତ I େଜିୋତୀୟ ଯେନମୋନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ 
ରକ୍ଷୋ ପୋଇେୋ ପୋଇଁ  ଜପତ ିମହୋରୋଜୋଙ୍କ େମ୍ମତରି ଆଶୋୟୀ ଉତ୍ପୀଡ଼ତି ଗେ ମୋମୋଗନ...  

</p> 

<p>           ଏତକ କହ ି ଦଣ୍ଡୋୟମୋନ ଗହୋଇ ରହଗି  ଗେ ମୋରୋଜ ମଦୟ ିଙ୍ଗଙ୍କ ଦୂତ I େଭୋକକ୍ଷଗର 
ଗଖଳ ି ୋ ଏକ ଚୋପୋ  ୁଞ୍ଜରଣ I ହୁଗେନ ଶୋହୋର ଏତୋଦୃଶ ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋଗର େମସ୍ତଙ୍କ ମଖୁମଣ୍ଡଳଗର ଗେୋଳ ି
ଗହୋଇ  ୋ ଗକ୍ରୋଧ ଓ ଗକ୍ଷୋଭର ଏକ ଶକ୍ତ ଆସ୍ତରଣ I କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ  କ୍ଷୟ କରୁଥିଗ  େଭୋେଦ୍.ମୋନଙ୍କର 
ପରେିତ୍ତତି ମୋନେକି ଅେସ୍ଥୋକୁ I ଏହୋହିଁ ଉଚତି େମୟ I େୋହମନୀର ହୟପତରି ଦୁୁଃେୋହେ ଓ 
ଅଭିଳୋଷକୁ ଧୂଳେିୋତ୍ କରେିୋପୋଇଁ ଏହୋହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ େୁଗଯୋ  I 

</p> 

<p>           ମଦୟ ିଙ୍ଗଙୁ୍କ େୋହୋଯୟ କରେିୋପୋଇଁ, ତୋଙୁ୍କ େପିଦମୁକ୍ତ କରେିୋପୋଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଗେୈନୟଗପ୍ରରଣ 
ପୋଇଁ ନଗିର୍ଦ୍ଦ,ଶଗଦଗ   ଜପତ ିକପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I ଏଥର କନୁି୍ତ େୋହମନୀ ଅଭିଯୋନର ଗନତୃତୟ ଗନଗେ 
ଗେ ନଗିଜ I 

</p> 

<p>           େୃର୍ଦ୍ କପିଗଳନ୍ଦ୍ର ଗଦେଙ୍କ ଏ ନଷି୍ପତ୍ତ ିକନୁି୍ତ ହମବୀରଙୁ୍କ େନୁ୍ତଷ୍ଟ କ ୋନୋହିଁ I ଗେ ଥୋଉ ଥୋଉ େୋପୋ 
େୋଆନ୍ତଙ୍କର ଏ େୟେଗର ଯୁର୍ଦ୍ୋଭିଯୋନ କରେିୋର ଆେଶୟକତୋ କଣ ? କନୁି୍ତ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କର ଯୁକି୍ତ 
ଅଗନକ ଯୁର୍ଦ୍ ପରଚିୋଳନୋ କର ିହମବୀର ଉତ୍କଳର ଯଶ େୃର୍ଦ୍ ିକରଛିନ୍ତ ି I ତୋଙ୍କର ପୋଇଁ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ 
ଆଜ ି ଏଗତ େଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡର ନୃପତ ି I ନଜିର ପରେିୋର, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ େହତି ଗକଗତଦନି କୋଳୋତପିୋତ 
କରଛିନ୍ତ ିଏହ ିରଣରଙ୍କ େୀର ହମବୀର ? ଆଜ ିଗେ କ୍ଳୋନ୍ତ I ତୋଙ୍କର େରିୀ ୋମ ଦରକୋର I କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ 
ଗକେଳ ଉତ୍କଳର  ଜପତ ି ନୁହନ୍ତ,ି ଉତ୍କଳର େମ୍ରୋଟ ନୁହନ୍ତ,ି ଗେ ହମବୀରଙ୍କ ପିତୋ – ଉତ୍ତରୋ ତୋଙ୍କର 
କୁଳେଧୂ I କନୁି୍ତ ହମବୀରଙ୍କ ଯୁକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଅକୋଟୟ I 

</p> 

<p>           “େୀରର ଜୀେନଗର କ୍ଳୋନ୍ତ ିନ ଥୋଏ ପିତୋ ! ଆପଣ ଓଡ଼ଶିୋର  ଜପତ,ି େଚିକ୍ଷଣ ଗେନୋନୋୟକ I 
ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞୋ ଅମୋନୟ କରେିୋର ଅସ୍ୱର୍ଦ୍,ୋ ଗମୋର ନୋହିଁ I ଗତଗେ ଗତ ିଙ୍ଗୋନୋ ଅଞ୍ଚଳଗର ଗମୋର 
ଅଭିଜ୍ଞତୋ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏ ଅଭିଯୋନର ଗନତୃତ୍ୱ ଗନେୋର େୁଗଯୋ  ଗମୋଗତ ଦଆିଯୋଉ I ଆପଣ ଗକୋଣ୍ଡୋଭିଡୁଗର 
ଉପସ୍ଥିତ ରହ ି ଆମମୋନଙୁ୍କ ଉା ୋହତି କରନୁ୍ତ I ତୋ’ ପଗର ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ ନଜି ଜୀେନ 
େନିମିୟଗର େଜିୟରୀ ୀ ଆଣଗିଦେ I” 

</p> 



<p>           ହମବୀରଙ୍କ ଏ ପ୍ରସ୍ତୋେଗର େଭୋେଦମୋଗନ ଏକମତ ଗହଗ  I </p> 

<p>            ଜପତଙି୍କ ମଧ୍ୟ େଗିଶଷ କଛି ିକହେିୋର ନଥି ୋ I ହମବୀରଙୁ୍କ ଏ ଅଭିଯୋନର ଗନତୃତ୍ୱ ଗଦେୋଗର 
ତୋଙ୍କର ଏଗତଟଗିକ ଦ୍ୱଧିୋ ନଥି ୋ... ଗେହିଁ ତ ଓଡ଼ଶିୋର ଭେଷିୟତ I ଓଡ଼ଆିର  େ, ଓ ଗ ୌରେର ପ୍ରତୀକ 
I 

</p> 

<p>           “ହମବୀର କନୁି୍ତ ଗ୍ରୋମେୋେୀମୋନଙ୍କର ଏପର ି ଅଭିଗଯୋ ଗର ହଗତୋା ୋହ ଗହୋଇପଡ଼ଗି  I ଗେ 
ଜୋଣିଥିଗ  ଗେମୋନଙ୍କ ମନଗର ପ୍ରତୟୟ ଓ ଭରେୋ େଷିୃ୍ଟ କରେିୋ ଗକଗତ କେନି କୋଯ,ୟ I େେୁେୋରୁ ଗେ 
ଅଧିକ େୟଥିତ ଗହୋଇଥିଗ  ... ଉତ୍କଳେୋେୀମୋନଙ୍କର ଏତୋଦୃଶ ଆଚରଣଗର I ଉତ୍କଳୀୟମୋଗନ ତ ଆଉ 
 ୁଣ୍ଠନକୋରୀ ନୁହନ୍ତ ି ! ହମବୀରଙ୍କ ଦୋକି୍ଷଣୋତୟ ଅଭିଯୋନ ଗକେଳ ଏକ େୋମରକି କୋଯ,ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ନୁଗହଁ I 
ଧନରତ୍ନ  ୁଣ୍ଠନ କରେିୋ ଏକ ଅଭିଯୋନର ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ନୁଗହଁ I େୋମ୍ରୋଜୟ େସି୍ତୋର ଏ ଦଗି୍.େଜିୟରର 
ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ I ଏପର ିଏକ ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ଗକଗେଗହଗ  ଚରତିୋଥ, ଗହେନୋହିଁ ଯଦ ିେଜିତି ଜନେୋଧୋରଣମୋଗନ 
େପି୍ଳେ କରନ୍ତ ିI ଗେମୋନଙ୍କ େହୋନୁଭୂତ ିହୋେ  କରେିୋକୁ ଗହଗ  ... ଗେମୋନଙୁ୍କ େଜିୟୀ ଶକି୍ତର ମହତ୍ 
ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ଗଦଗଖଇେୋକୁ ପଡ଼େି I େଜିତି ରୋଜୟଗର ଯଦ ିେହିତି ଶୋେନତୋନ୍ତ୍ରକି େୟେସ୍ଥୋ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଗହୋଇ 
ନପୋର ିୋ, ତୋ ଗହଗ  ଅରୋଜକତୋ େଷିୃ୍ଟ ଗହେୋ ସ୍ୱୋଭୋେକି I େଜିତି ରୋଜୟମୋନଙ୍କର େୁରକ୍ଷୋ ଓ 
ଗେେୋକୋର ଅଧିେୋେୀମୋନଙ୍କର ନରିୋପତ୍ତୋ ଆମର ପ୍ରଥମ କତ୍ତ,େୟ I ନଗହଗ  ଗେମୋଗନ ଆମକୁ 
ସ୍ୱୋଥ,ପର  ୁଣ୍ଠନକୋରୀ ନ କହ ିଆଉ କଣ କହଗିେ I େଜିତି ଅଧିେୋେୀମୋନଙ୍କର ଧୋରଣୋ ଗହେୋ ଦରକୋର 
ଗଯ ପୂେ,ଶୋେନ ଅଗପକ୍ଷୋ େତ୍ତ,ମୋନର ଶୋେନ ଅଧିକ ଜନପି୍ରୟ, ଅଧିକ ଗ ୋକହତିକର I ଏପର ି ନ 
ଗହଗ  ଜନେୋଧୋରଣଙ୍କ ମନଗର େଜିୟୀ ଆକ୍ରମଣକୋରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅେୂୟୋ, ଘଣୃୋଭୋେ େଢେି I ଗେମୋଗନ 
ଅପମୋନତି ଗେୋଧ କରଗିେ, ପ୍ରତଗିଶୋଧ ପରୋୟଣ ଗହୋଇଉେଗିେ I ଗ ୋଟୋଏ ଗେୈନୟେୋହନିୀକୁ 
ଧରୋଶୋୟୀ କରଗିଦେୋ େହଜ I ଗ ୋଟୋଏ ଦୁ ,କୁ ଅେରୁର୍ଦ୍ କର ିନଜି ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିେୋ େହଜ ନୁଗହଁ I 
ଜନ ଅେଗନ୍ତୋଷର ପ୍ରତକିୋର ଅେଶୟ ଦରକୋର I ନଗହଗ  ତୋହୋ ଶୋେନ ଗକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦୁେ,ଳ କରଦିଏି I ” 

</p> 

<p>           ଗେଥିପୋଇଁ େଜିତି ଅଞ୍ଚଳମୋନଙ୍କଗର ଉତ୍କଳୀୟମୋନଙ୍କର ଦଗି୍ .େଳୟ ମହତ୍ ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ପ୍ରଚୋର 
କରେିୋ ପୋଇଁ ଆେଶୟକୀୟ ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କଗ  ହମବୀର I େୋେେ ଭୂପୋଳ ଓ କପିଗଳଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ଖେର ପେୋ  ୋ ଏହ ି ମମ,ଗର I ଦୋକି୍ଷଣୋତୟ ଅଭିଯୋନର ଯୋତ୍ରୋପଥଗର ପଡୁ଼ଥିେୋ ମନ୍ଦରିମୋନଙ୍କଗର 
ନଗିଜ ହମବୀର ପୂଜୋଚ୍ଚ,ନୋ ଓ ଦୋନଧମ, କଗ  I ପତଗନୋନମୁଖୀ ମନ୍ଦରିମୋନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୋଗେକ୍ଷଣର ଓ 
ପୂନୁଃନମି,ୋଣର େୟେସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ କରୋ  ୋ I 

</p> 

<p>           ଏ େମସ୍ତ ଅେସ୍ଥୋପଗର ତୋମ ି ଭୂଖଣ୍ଡଗର ଓଡ଼ଆି ଗେୈନୟେୋହନିୀ ପ୍ରତ ିେହୋନୁଭୂତ ିଓ େମ୍ମୋନ 
ମଧ୍ୟ ଜୋଗ୍ରତ ଗହେୋକୁ  ୋ ି ୋ I 

</p> 

<p>           ତୋମ ିମୋଗନ ଅନୁଭେ କଗ  ଗଯ ଗେମୋଗନ ଦୁେ,ଳ େୋ ବ ରୋମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନଗର େୁରକି୍ଷତ 
ନୁହନ୍ତ ିI େରୁ  ଜପତ ିକପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ େଳଷି୍ଠ ଶୋେନୋଧୀନଗର ଗେମୋଗନ ଅଧିକ େୁରକି୍ଷତ ଓ ଅଧିକ 
ନରିୋପଦ I ଗେମୋନଙ୍କର ଶେିମନ୍ଦରି େୋ  ଣପତଙି୍କ ମନ୍ଦରି ପ୍ରତ ି ଏଗତଟଗିକ ଅେହଷୁି୍ଣଭୋେ ନୋହିଁ 
ଉତ୍କଳୀୟ ଗେୈଷ୍ଣେମୋନଙ୍କର I େରୁ ଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଗଦଶର ଘଟଛି ି େେୁଧମ,ର େମନବୟ I ରୀ ୀ ଜ ୍ନ ୋଥ 
ଗକୌଣେ ିେୁକୀର୍ଣ୍, ଧମ, େୁପ୍ରଦୋୟର ଗଦେତୋ ନୁହନ୍ତ ି I ଗେ େୋରୋ ଜ ତର ନୋଥ ... େୋରୋ ବ୍ରହ୍ମୋଣ୍ଡର 
ଗଦେତୋ I ଓଡ଼ଶିୋର ଗେୈନୟେୋହନିୀ ତୋଙ୍କର ିଆଶେି,ୋଦଗର େଳୀୟୋନ I ଗେମୋନଙ୍କର ଏ ଦଗି୍.େଜିୟଗର 
ଧନ ୁଣ୍ଠନର ଗ ୋଭ ନୋହିଁ I ଗେମୋନଙ୍କର ଏ ଦ ିେଜିୟ, ଏ େୁଗ୍ରୋମ ରୀ ୀ ଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଯଶେମ୍ମୋନ ଓ 

</p> 



 ଜପତଙି୍କର  େ, ଗ ୌରେର େୃର୍ଦ୍ପିୋଇଁ I େୀରଗଭୋ ୟୋ େେୁନ୍ଧରୋ I ଗେଥିପୋଇଁ ଗ୍ରହଣ କରଗିନେୋକୁ 
ଗହେ ଶକି୍ତଶୋଳୀ  ଜପତଙି୍କ ଶୋେନ I 

<p>           “କନୁି୍ତ ଏ ପରେିତ୍ତତି ପରସି୍ଥିତଗିର ଏ େମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଗ୍ରହଣୀୟ କ ି ? ହଁ ... କପିଗଳଶ୍ୱରର 
ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ପ୍ରସ୍ଥୋନ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଗ୍ରହଣୀୟ I ରଘୁଗଦେକୁ ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଗପ୍ରରଣ ଏକୋନ୍ତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ I କନୁି୍ତ 
ଶଶିୁପୁତ୍ର ଓ ପତ୍ନୀ େହ ଗମୋର ଉତ୍ତର ଦ ିକୁ ଯୋତ୍ରୋ ... ଯଦ ିପରଣିତ ିହୋନକିୋରକ ହୁଏ ?” 

</p> 

<p>           “ଏଗତେେୁ ଆଶଙ୍କୋ କରେିୋ ସ୍ପହୃଣୀୟ ନୁଗହଁ ସ୍ୱୋମୀ I ଆମର ତ ଗକୌଣେ ିମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରୋୟ ନୋହିଁ I 
ଆଗମ ଆମର କତ୍ତ,େୟ କରଯିିେୋ I େୋକ ିେେୁ ଗେହ ିରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ହୋତଗର I ଅେଗଶଷଗର ତୋଙ୍କର ି
ଇଚ୍ଛୋ ତ ପୂରଣ ଗହେ I ଆଗମ କେିୋ ଛୋର I ଗତଣୁ ଏଗତ ଚନି୍ତୋ, ଏଗତ ଦ୍ୱଧିୋ ଭିତଗର ହନ୍ତେନ୍ତ ଗହେୋ 
କଣ ଦରକୋର ? .... ତୁଗମ  ଜପତଙି୍କ ପୁତ୍ର I ଗଦଖିେ ତୋଙୁ୍କ େୋକ୍ଷୋତ କଗ  – ପିତୋ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ 
ଗହଗ  ମନଗର ଜୋ ରୁକ ଗହୋଇଥିେୋ ଅଗନକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଗନକ େଗନ୍ଦହର ପରେିମୋପି୍ତ ଗହେ I ପରସ୍ପରର 
େମେୟୋ େୁଝେିୋକୁ ଦୁଗହଁ େମଥ, ଗହେ I ତୁଗମ ଗଫରପିୋଇେ ତୁମର ମୋନେକି ଶୋନ୍ତ ି I ଆଉ  ଜପତ ି
କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ େ ିଆଶ୍ୱସ୍ତ ଗହଗେ I ଏେୁ ଏହ ିେୋକ୍ଷୋତ ଅେେରଗର ଯଦ ିପୋର, ତୋଙୁ୍କ ତୋଙ୍କର ନଷି୍ପତ୍ତରି 
କୋରଣ ମଧ୍ୟ ପଚୋରପିୋର I ଗେ ଓଡ଼ଶିୋର  ଜପତ ି– ଓଡ଼ଶିୋ େୋମ୍ରୋଜୟର େମ୍ରୋଟ I େେକି୍ ଉତ୍ତର ଗେ 
ଗକେଳ ଗଦଇପୋରଗିେ ତୁମର େମସ୍ତ ଅେମୋହତି ପ୍ରଶନର I” 

</p> 

<p>           ହମବୀର ଚୋହିଁଗ  ପୁଣିଥଗର ଉତ୍ତରୋଙ୍କ ମୁଖରୀ ୀକୁ I ଆଜ ିପଯ,ୟନ୍ତ ଗେ ତୋଙ୍କ ମୁଖଗର ଗକେଳ 
ଗଦଖିଥିଗ  ଏକ ପତ୍ନୀର େରଳ ଆତ୍ମନଗିେଦନ େୋ ଆତ୍ମେମପ,ଣ I କନୁି୍ତ ଆଜ ି ... ତୋଙ୍କର ଏ 
େପିଦେମୟଗର ଉତ୍ତରୋଙ୍କର ଏ ଦୃଢତୋ, ଏ ସ୍ୱୋଥ,ହୀନ ମହୋନୁଭେତୋ ... ତୋଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯ,ୟ ଚକତି 
କରଗିଦ ୋ I ଗେ ଉତ୍ତରୋଙ୍କ ଜ୍ଞୋନଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପଯ,ୟଗେକ୍ଷଣ କରୁଥିଗ  I ରୋଜନୀତରି ଏ ଜଟଳି 
ଅଭିେୟକି୍ତ ପଗର େ ିତୋଙ୍କ ମଖୁରୀ ୀଗର ଗେହ ିଅପରୂପ େରଳ ଗକୋମଳତୋ I ଗେହ ିେଦୋେୁ ଭ ପ୍ରେ୍ନ ତୋ I 
ଉତ୍ତରୋଙ୍କ େରିୋଟତ୍ୱଗର ମୁଗ୍.ଧ ହମବୀର ଆତ୍ମେତ୍ତୋ ଗହଇ େେଗି  I ଉତ୍ତରୋଙ୍କ େୟକି୍ତତ୍ୱ ଭିତଗର ନଜିକୁ 
କଛି ିେମୟ ହଗଜଇ ଗଦେୋର ଇଚ୍ଛୋ ପ୍ରେଳ ଗହ ୋ ହମବୀରଙ୍କର I ଉତ୍ତରୋ େ ିଚୋହିଁଗ  ହମବୀରଙୁ୍କ I ଗେ 
ଚୋହୋଣିଗର ଖୋ ି ଗପ୍ରମ େୋ ଆତ୍ମନଗିେଦନ ନଥି ୋ ... ଗେ ଚୋହୋଣଗିର ଥି ୋ ଭେଷିୟତର ଅଗନକ 
ପ୍ରତଶିୁତ ି I ହମବୀର ଓ ଉତ୍ତରୋ ନକିଟରୁ ନକିଟତର ଗହଗ  ... ପରସ୍ପର ଭିତଗର ନଜି ନଜିର େୟକି୍ତ ତ 
େତ୍ତୋ ଗ ୋପ କରେିୋ ପଯ,ୟନ୍ତ I 

</p> 

<p>           ରଘଗୁଦେ ନଗରନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ନଗିର୍ଦ୍ଦ,ଶ ଦଆି  ୋ ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋତ୍ରୋ କରେିୋକୁ I କପିଗଳଶ୍ୱର, ତମ୍ମୋ 
ଭୂପୋଳ, େୋେେ ଭୂପୋଳଙୁ୍କ ଆଗଦଶ ଦଆି  ୋ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ିଯୋତ୍ରୋକର ି େୋ ବ ନରେିୁ ହର େମର ପ୍ରସୁ୍ତତକୁି 
ଧ୍ୱସ୍ତେଧି୍ୱସ୍ତ କରଗିଦେୋକୁ I ତୋର େମ୍ଭୋେୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତହିତ କରେିୋକୁ I 

</p> 

<p>           ଗକଗତଜଣ ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀଙ୍କ େହତି ହମ୍ଭୀର ନଗିଜ ପ୍ରସୁ୍ତତଗହଗ  ଉତ୍ତର ଦ ିକୁ ଯୋତ୍ରୋକରେିୋ 
ପୋଇଁ ...  ଜପତ ିକପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ େୋକ୍ଷୋତପୋଇଁ I ତୋଙ୍କ େୋୁ ଗର ଉତ୍ତରୋ ଓ ନରହରଙି୍କ ଯିେୋ ପ୍ରସ୍ତୋେ 
ଆପୋତତୁଃ ସ୍ଥ ିତ ରହ ିୋ I ଗେମୋଗନ ଗତଣୁ ରହଗି  ଉଦୟ ିର ିଦୁ ,ଗର I 

</p> 

<p>           ଶଣୁିଥିଗ  ହମବୀର – ପିତୋ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୋରୀରକି ଅେସ୍ଥୋ ଭ ନୁଗହଁ I ଗେ ଅେୁସ୍ଥ I ତୋ 
େୋୁ କୁ ଏ ପରଣିତ େୟେଗର ଦୋକି୍ଷଣୋତୟ ଅଭିଯୋନ ! ନୋ ... ଗଯଗତଶୀଘ୍ର େମ୍ଭେ ତୋଙୁ୍କ େୋକ୍ଷୋତ 
କରେିୋକୁ ଗହେ I ତୋଙ୍କ ମନରୁ େେୁ ଗକ୍ଷୋଭ, େେୁ ଗ୍ଳୋନ ି ଦୂରକରେିୋକୁ ଗହେ I ତୋଙ୍କ ପୋଖଗର ସ୍ପଷ୍ଟ 
କରଗିଦେୋକୁ ଗହେ ଗଯ ହମବୀର େଗିଦ୍ରୋହୀ ନୁହଁ ... ଗେ େଗିଦ୍ରୋହୀ ଗହୋଇପୋଗରନୋ I େେୁ ଅନୟୋୟ, େେୁ 

</p> 



ଅେଚିୋର େହଯିିେୋର ଶକି୍ତ ତୋ’ର ଅଛ ିI ଆଜ ିେ ିଗେ ପିତୋ  ଜପତଙି୍କର ଆଜ୍ଞୋେହ ପୁତ୍ର ହମ୍ଭୀର I 
<p>           େଜିୟନ ରର ରୋଜେିୁ ହୋେନଗର େରୂିପୋକ୍ଷଙୁ୍କ ଅଧିଷି୍ଠତ କ ୋପଗର େୋ ବ ନରେିୁ ହ ଖବୁ୍ 

ପ୍ରଭୋେଶୋଳୀ ଓ ଶକି୍ତଶୋଳୀ ଗହୋଇ ଉେଛିନ୍ତ ି I େରୁିପୋକ୍ଷ ଦୁେ,ଳ ; ରୋଜନୀତ,ି ରଣନୀତ ି ଓ ଶୋେନ 
କୋଯ,ୟଗର ଅନଭିଜ୍ଞ ଏେୁ ଅପୋର  I ଗତଣୁ ଗେ ନୋମମୋତ୍ର ନରପତ ିI ଶକି୍ତ ଓ ଆଧିପତୟ ଦୃଷି୍ଟରୁ େୋ ବ 
ନରେିୁ ହ େଜିୟନ ରର େୋସ୍ତେ ଶୋେକ I 

</p> 

<p>           ଗତଗେ େରୂିପୋକ୍ଷଙୁ୍କ େଜିୟନ ର େିୁ ହୋେନଗର ଅଧିଷି୍ଠତ କ ୋପଗର େୋ ବ ନରେିୁ ହ ପ୍ରସ୍ଥୋନ 
କରଥିିଗ  ଚନ୍ଦ୍ର ିର ିଅଭିମଗୂଖ I ଏଥର କନୁି୍ତ ଗେ ହୀନେଳ ନୁହନ୍ତ ି I େମଗ୍ର େଜିୟନ ର ରୋଜଶକି୍ତ ଓ 
େୋମରକି ଶକି୍ତ ତୋଙ୍କ ହୋତମୁେୋଗର I ଗତଗଣ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ଉପଗର ଓଡ଼ଶିୋର େୋମରକି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମଶୁଃ 
ଦୁେ,ଳ ଗହୋଇଆେୁଥି ୋ I 

</p> 

<p>           ଏହୋର େୁଗଯୋ  ଗନଇ େୋ ବ ନରେିୁ ହ ତରୁିଚନିୋପଲ୍ଲୀ, କୋଞ୍ଚ ି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ଅଧିକୋର କର ି
ଗନଇଥିଗ  I କୋଗେରୀେୋରୁ ଗପନୋର ନଦୀ ପଯ,ୟନ୍ତ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳର ଏକ େସୃି୍ତତ ଅଞ୍ଚଳ ଗେ ନଜି 
ଅଧିକୋରକୁ ଗନଇ ଆେଥିିଗ  I ଓଡ଼ଶିୋର ରୋଜଗନୈତକି ପଟ୍ଟପରେିତ୍ତ,ନ ଓ ଅସ୍ଥିରତୋ ଗଯୋ ୁଁ ... 
ନରେିୁ ହଙ୍କର ପରେୃିର୍ଦ୍ େୋମରକି କୋଯ,ୟକଳୋପକୁ ପ୍ରତହିତ କରେିୋ ପୋଇଁ େମଥ, ନଥିଗ  ଉଦୟ ିରରି 
ପ୍ରୋଗଦଶକି ଶୋେକ I 

</p> 

<p>           ଚନ୍ଦ୍ର ିରଗିର ପୁନୁଃ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ଗହ ୋ େୋ ବ ନରେିୁ ହଙ୍କ ରୋଜଧୋନୀ ନଜିର ପରେିୋରେ , େହତି 
େୋ ବ ନରେିୁ ହ ପୁଣିଥଗର ଚନ୍ଦ୍ର ିରଗିର େେେୋେ କରେିୋକୁ  ୋ ିଗ  I େୋ ବ ନରେିୁ ହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତପୋମି୍ବକୋ 
ଓ କନୟୋ ରୂପୋମି୍ବକୋ ପୁଣିଥଗର ଗଫରଆିେଗି  ଚନ୍ଦ୍ର ିର ିI 

</p> 

<p>           ପ୍ରଥଗମ ଚନ୍ଦ୍ର ିରକୁି ଶକ୍ତ ଓ େମରୃ୍ଦ୍ କରେିୋଗର ମଗନୋନଗିେଶ କଗ  େୋ ବ ନରେିୁ ହ I ଗେ 
ଜୋଣିଥିଗ  ରୋଜୟ ଶୋେନ ପୋଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ିଏକ େୁରକି୍ଷତ ସ୍ଥୋନ I ଓଡ଼ଆିମୋନଙ୍କର ଘନଘନ ଆକ୍ରମଣରୁ 
କୋଗେରୀ ଓ କୃଷ୍ଣୋ ମଧ୍ୟଗର ଅେସ୍ଥିତ ତୋମି  ଅଞ୍ଚଳ ୁଡ଼କିର େୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ଦୁ ,ର ପ୍ରୋଧୋନୟ 
ଯଗଥଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥି ୋ I ତୋପଗର ଚନ୍ଦ୍ର ିରରି ଅନତଦୂିରଗର ଥି ୋ କୋଞ୍ଚନିଗ୍ର I ତୋମ ି େୋହତିୟ, କଳୋ ଓ 
େୁସ୍କତୃରି ପ୍ରୋଣଗକନ୍ଦ୍ର ଥି ୋ ଏହ ିକୋଞ୍ଚ ି I ଏହ ିଐତହିୋେକି େହରର ପ୍ରଧୋନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଗଦେତୋ ଥିଗ  
 ଣପତ ି I ନଗିଜ େୋ ବ ନରେିୁ ହ  ଣପତଙି୍କର ଜଗଣ ପରମ ଉପୋେକ I େୋସ୍ତେଗର ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ
 ଣପତ ି ଥିଗ  ଶକି୍ତ େୋମଥ,ୟର ଗଦେତୋ,  େ, ଗ ୌରେର ଗଦେତୋ I  ଣପତଙି୍କ େୟତୀତ କୋଞ୍ଚରି 
ଅନୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଗଦେତୋ ଥିଗ  େରଦୋରୋଜ I େରଦୋରୋଜଙ୍କ ମନ୍ଦରି ଥି ୋ ଗେୈଷ୍ଣେମୋନଙ୍କର ପ୍ରଧୋନ 
ଉପଗେନୋସ୍ଥଳ ି I ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ରୋଜୟ ଓଡ଼ଆିମୋନଙ୍କର ଅଧିକୋରଗର ଥିେୋଗେଗଳ େରଦୋରୋଜଙ୍କ ମନ୍ଦରି 
ଦ ିେଜୟୀ ଓଡ଼ଆିମୋନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧୋନ ଉପେନୋସ୍ଥଳୀଗର ପରଣିତ ଗହୋଇଥି ୋ I କୋରଣ ଓଡ଼ଆିମୋଗନ 
େସୁ୍ତତୁଃ ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଉପୋେକ ଥିଗ  I ଅତଏେ ଗେମୋଗନ ଥିଗ  େଷୁି୍ଣ ଉପୋେକ - ଗେୈଷ୍ଣେ I ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି
ମହୋମଣ୍ଡଳର ଏହ ିଆକଷ,ଣୀୟ ଓ ରମଣୀୟ ନ ରଗର ଅଗନକ ଧମ,, ଅଗନକ େମ୍ପ୍ରଦୋୟର ଗ ୋଗକ 
େମଗେତ ଗହଉଥିଗ  I 

</p> 

<p>           କପିଗଳଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ପେୋଇେୋ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ହୁଏତ େକି ଗହୋଇନୋହିଁ I ଗେ ନଗିଜ 
ଗନଇପୋରଥିୋଗନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ିଅଭିଯୋନର ଗନତୃତ୍ୱ ! ତୋହୋହିଁ ଗହୋଇଥୋନ୍ତୋ ଅଧିକ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ I ଏମିତ ିଏକ 
ଧୋରଣୋର େଶେତ୍ତ,ୀ ଗହୋଇଥିଗ  ହମବୀର I କପିଗଳଶ୍ୱର ଯୁେକ I ଯୁେକ ଗହଗ  େ ି ଗେୈନୟଦଳକୁ 
ଗନତୃତ୍ୱ ଗଦେୋର ଅଭିଜ୍ଞତୋ ତୋଙ୍କର ଅଛ ିI କନୁି୍ତ େତ୍ତ,ମୋନର ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ଥିତଗିର ... ନଜିର େୋମଥ,ୟର କ ି

</p> 



ପରଚିୟ ଗଦଇପୋରଗିେ କପିଗଳଶ୍ୱର I ଶତୁ ପ୍ରେଳ ପରୋକ୍ରମଶୋଳୀ I ଓଡ଼ଶିୋରୁ ଅଧିକ େୋହୋଯୟ ମିଳେିୋର 
େମ୍ଭୋେନୋ ନୋହିଁ I କହେିୋକୁ  ଗ  ଏ ଯୁର୍ଦ୍ୋଭିଯୋନ ଏକ ଦୁୁଃେୋହେ I 

<p>           ଗକୌଣେ ି ଉପୋୟଗର ନଜିକୁ େୁଗଝଇ ପୋରୁନଥିଗ  ହମବୀର I ଏହ ି ଗକଗତଦନି ଗହେ େେୁ 
ଗକମିତ ିଓ ଟପୋ ଟ ଗହୋଇଯୋଉଛ ିI ତୋଙ୍କର ଜୀେର୍ଦ୍ଦଶୋଗର ଏପର ିମୋନେକି ଦୁଭ,ୋେନୋର ଶକିୋର ଗେ 
ଗକଗେ ଗହୋଇନଥି ୋ I ଗକଗେ ଗେ ଗହୋଇନଥିଗ  େେ,ଗ୍ରୋେୀ ହତୋଶୋର ଶରେୟ I ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର 
ଅନ୍ତତୁଃ ତୋଙ୍କପୋଇ ଁଅେମ୍ଭେ ଗେୋ ି କଛି ିନଥି ୋ I କନୁି୍ତ ଏ ପରଣିତ େୟେଗର େେୁ ଗକମିତ ିେପିରୀତ 
ଘଟୁଛ ିI ତୋଙ୍କର ଆଉ ଆତ୍ମେଶି୍ୱୋେ ରହୁନୋହିଁ I ଗେ ମଗନୋେଳ ହରୋଇ େେୁଛନ୍ତ ିI କୋହୋ ଉପଗର ଭରେୋ 
କରପିୋରୁ ନୋହୋନ୍ତ ିI ଗେଗଳଗେଗଳ ଅଯଥୋ ଆଶଙ୍କୋଗ୍ରସ୍ତ ଗହୋଇପଡୁଛନ୍ତ ିI 

</p> 

<p>           ଗେ ଜୋଣନ୍ତ,ି ଜଗଣ କ୍ଷତ୍ରୀୟର ଜୀେନଗର ଏେେୁ ଦୁେ,ଳତୋ ଗଶୋଭନୀୟ ନୁଗହଁ I ଏପର ିକପ ମନୋ 
ଅେୋଞ୍ଛନୀୟ I ତଥୋପି – ତଥୋପି, ଗଚଷ୍ଟୋକର ିମଧ୍ୟ ଏେେୁ ଦୁଶି୍ଚନ୍ତୋରୁ ନଜିକୁ ମୁକ୍ତକର ିପୋରୁନୋହୋନ୍ତ ିI ତୋଙ୍କ 
ପୋଖଗର େେଛିନ୍ତ ି ଉତ୍ତରୋ I ହମବୀର କନୁି୍ତ ଆନମନୋ I ଉତ୍ତରୋ ନୀରେ I ଗେ ତ େେୁଗେଗଳ ଏମିତ ି
ଅେହୋୟ ! ନୀରେ ରହେିୋ, ଆଖିରୁ  ୁହ ଗଡ଼ଇ ଅଗପକ୍ଷୋ କରେିୋ ତୋଙ୍କର ଅଭୟୋେ I ପଚୋଶ େଷ,ର 
ଗେୈେୋହକି ଜୀେନ ତୋଙ୍କର ପ୍ରୋୟ ଏମିତ ି କଟଛି ି I ସ୍ୱୋମୀ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର I ଗକୈଗଶୋର ଅେସ୍ଥୋରୁ ପୁତ୍ର 
କପିଗଳଶ୍ୱର େ ିଯୁର୍ଦ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରଗର I ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ର ତ ଏମୋନଙ୍କର କମ,ଭୂମି I ସ୍ତ୍ରୀ, ପରେିୋର, ମୋନ, ଅଭିମୋନ, 
ଭୋେପ୍ରେଣତୋ ଏମୋନଙ୍କ ପୋଖଗର ତୁଚ୍ଛ I ତଥୋପି ଗେଗଳ ଗେଗଳ  େ,  ୋଗ  ଏମୋନଙୁ୍କ ଗନଇ I 
ହମବୀରଙ୍କ େମକକ୍ଷ ଗେନୋନୋୟକ କଏି ଅଛ ିେୋରୋ ଭୋରତ େଷ,ଗର ? 

</p> 

<p>           କନୁି୍ତ ଆଜ ି– ଉତ୍ତରୋ େେୁଗେଳୋ ଆଶଙ୍କୋଗ୍ରସ୍ତ I ଅନଶିି୍ଚତ ଭେଷିୟତକୁ ଗନଇ େେୁଗେଗଳ ଚନି୍ତତି 
ଗେ I  ଜପତ ିକପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ ପଗର େେୁ ଗକମିତ ିଅନଶିି୍ଚତ ଗହୋଇଯୋଇଛ ି I ଘଟଚିୋ ିଛ ିଗ ୋଟୋଏ 
ପଗର ଗ ୋଟୋଏ ଅଘଟଣ I ଅଘଟଣର େୀମୋ ନୋହିଁ ଗଯମିତ ି! େେୁଗେଗଳ ଖୋ ି ଦୁୁଃେମବୋଦ I ଗ ୋଟୋଏ 
ଗହଗ  େୁେମବୋଦ ନୋହିଁ I େୁେମବୋଦର ଅକୋଳ ପଡ଼ଛି ିଏହ ିଗକୋଣ୍ଡୋଭିଡୁଗର I 

</p> 

<p>           ଉତ୍ତରୋ କନୁି୍ତ େେୁେୋଗର ଗେଶ ିହତୋଶୋ ଗହୋଇପଡ଼ଛିନ୍ତ ିହମବୀରଙ୍କ ଏ ଭୋରୋକ୍ରୋନ୍ତ ଅେସ୍ଥୋ ଗଦଖି I 
ରଣରଙ୍କ ହମବୀର ଯୁର୍ଦ୍କର ିଜୋଣନ୍ତ ି I ପ୍ରକୋଶୟ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ଶତୁମୋନଙୁ୍କ ନପିୋତ କର ିଜୋଣନ୍ତ ି I ଶତୁର 
େମସ୍ତ େୁୟହ ରଚନୋ େୟଥ, କରପିୋରନ୍ତ ି I େେୁ ଦୋଓଗପଞ୍ଚ ପଣ୍ଡ କରପିୋରନ୍ତ ି I କନୁି୍ତ ଗେ େରଳ I 
ସ୍ୱୋଥ,ଗନବଷୀ, ଜଟଳି ରୋଜନୀତଗିର ଗେ ପ୍ରଗେଶ କରପିୋରନ୍ତ ିନୋହିଁ I ଆଜ ିକନୁି୍ତ ଯୁର୍ଦ୍ ଅଗପକ୍ଷୋ କୂଟନୀତରି 
ଆେଶୟକତୋ ଅଧିକ I େମୟ େଦଳଛି ି I ନଗିରୋଳୋ ଯୁର୍ଦ୍ଗର େୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦଶ,ନ କର ିେଜିୟରୀ ୀ େମିଣି୍ଡତ 
ଗହେୋ ଅେମ୍ଭେ I ଆଜରି େମର ଏକ ଦୁୟତକ୍ରୀଡ଼ୋ I ଏେ ିଶକୁନରି ପଶୋକୋେ ିଦରକୋର I 

</p> 

<p>           ଉତ୍ତରୋ ଚୋହିଁଥିଗ  ହମବୀର ପ୍ରକୃତସି୍ଥ ହୁଅନୁ୍ତ I ତୋଙ୍କ ମନଗର ଆଶୋର େଞ୍ଚୋର ଗହଉ I କନୁି୍ତ 
ଗକମିତ ିଗେ ପ୍ରକୃତସି୍ଥ କରଗିେ ହମବୀରଙୁ୍କ ? ଗକମିତ ିକହଗିେ, ପୁଣିଥଗର େୁେମୟ ଗଫର ିଆେେି ସ୍ୱୋମୀ I 
ନଜିର ତ ଭରେୋ ନୋହିଁ I ଗଜୟଷ୍ଠପୁତ୍ର କପିଗଳଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ଥୋନ କରଛି ି ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ଅଭିଯୋନଗର I େମସ୍ତ 
ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ଥିତଗିର ଆରମ୍ଭ ଗହୋଇଛ ି ଏ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ଗେ ଯିେୋପଗର ଗକୋଣ୍ଡୋଭିତଗର ଥିେୋ େମସ୍ତ 
ଗଦେଗଦେୀଙୁ୍କ ଦଶ,ନ କର ିପୁତ୍ରର ଶୁଭମନୋେ ିମୋନେକି କରେିୋରଗି ଣି ଗେ I  

</p> 

<p>           ଜନପଦ ପଗର ଜନପଦ ଅତକି୍ରମ କର ି ଓଡ଼ଶିୋର ପୋଇକେୋହନିୀ ଆଗ ଇ ଚୋ ିଛ ି ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି
ଅଭିମୁଗଖ I  ଜପତ ି ପୁରୁଗଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ିର ି ଯୋତ୍ରୋ I େୋ ବ ନରେିୁ ହର  େ,ଚୂର୍ଣ୍, ପୋଇଁ I କପଟ 
ଯୁର୍ଦ୍ଗର ଓଡ଼ଶିୋର ପରୋଭେର ପ୍ରତଗିଶୋଧ ଗନେୋପୋଇଁ I ଓଡ଼ଶିୋର  େ,ଗ ୌରେ ସ୍ୱୋଭିମୋନର ପୁନୁଃପ୍ରତଷି୍ଠୋ 

</p> 



ପୋଇଁ I ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଦଶ,ନ ଓ ପୂଜୋଚ୍ଚ,ନୋପଗର ଆରମ୍ଭ ଗହୋଇଛ ିଏ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ଏହୋ ମଧ୍ୟଗର ଗ ୋଟଏି 
ଦନି ଅତେିୋହତି ଗହ ୋଣ ି ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋର ଦ୍ୱତିୀୟ ଦେିେ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ଆ ତପ୍ରୋୟ I ହେୋତ୍ ଆ ଗର 
ଗକୋଳୋହଳ ଶୁଭି ୋ ଗକହ ିଜଗଣ ରମଣି  ଜପତଙୁି୍କ େୋକ୍ଷୋତ କରେିୋକୁ ଚୋହୁଁଛ ି I ପୁଗରୋଭୋ ଗର ଥିେୋ 
ଗେୈନୟ ଗ ୋପୋ ୁଣୀ I ତୋହୋର ଯୋହୋ କହେିୋ କଥୋ ଗେ ଗକେଳ  ଜପତଙୁି୍କ କହେି I 

<p>           କଛି ି େମୟ ପୋଇଁ ସ୍ଥ ିତ ରହ ିୋ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ଗ ୋପୋ ୁଣୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ପୋଖଗର ଉପସ୍ଥିତ 
କରୋଇେୋକୁ ଆଗଦଶ କଗ   ଜପତ ିପୁରୁଗଷୋତ୍ତମଗଦେ I କଣ ଅଭିଗଯୋ  ଏହ ି ଳନୋଟରି ? କୋହିଁକ ି
ଗେ େୋଟ ଓ ୋଳ ି େେଛି ି  ଜପତଙି୍କର େୋକ୍ଷୋତ ପୋଇଁ ? କଣ ପୋଇଁ ତୋ’ର ଏ ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋ ? ତଥୋପି 
ଗ ୋପୋଳୁଣୀର ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋର କୋରଣ ତ ଜୋଣିେୋକୁ ଗହେ I ... ଯଥୋେମୟଗର  ଣନୋଟକୁି ଉପସ୍ଥିତ 
କରୋ  ୋ ରୀ ୀଛୋମୁଗର I 

</p> 

<p>           େୋଟ ଓ ୋଳେିୋର କୋରଣ ପୁଚ୍ଛୋକଗ   ଜପତ ିପୁରୁଗଷୋତ୍ତମଗଦେ I ତୋଙ୍କ ମନଗର ଗକୌତୂହଳ I 
ଗକୌତୂହଳ ଅନୟ େମସ୍ତଙ୍କ ମନଗର I ହତେୋକ୍ ଗହୋଇଯୋଇଥି ୋ ଗ ୋପୋଳୁଣୀଟ ି I ଖୋ ି ପେରୋ ତଗଳ 
ଗଥୋଇଗଦଇ ଗେ ଆେୋକୋେୋ ଗହୋଇ ଏଗଣ ଗତଗଣ ଚୋହୁଁଥି ୋ I ଏଗତ ଗେୈନୟେୋମନ୍ତ, ପଦୋତକି, 
ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ,  ଜୋଗରୋହୀ ଓ ରଥୋହୁଡ଼ ଗେୈନୟେୋମନ୍ତ ଓ ଥୋଟେୋଟ ଗଦଖି ଗେ ତୋଟକୋ ଗହୋଇଯୋଇଥି ୋ I 
ଏମିତ ି ଥୋଟେୋଟ, ଏଗଡ଼େଡ଼ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ ଗେ ଗକଗେ ଗଦଖି ନଥି ୋ I ଗକମିତ ି େୋ ଗଦଖିେ ? ଗକଉ ଁ
ଅଖୟୋତ ପଲ୍ଲୀର ଦରଦି୍ର ଗ ୋପୋଳୁଣୀଟଏି ଗେ I ଦୁଧ, ଦହ,ି  ହୁଣି, ଗଛନୋ େକିେିୋ ତୋର ଗେଉେୋ I 
େକୋଳୁ େକୋଳୁ ପେରୋ େଜୋଡ଼ ିଗେ ପୋଖ ଁୋକୁ େୋହୋରଯିୋଏ ଗେପୋର କରେିୋକୁ I  ୋଧୁଆଗେଳକୁ ତୋର 
ଗେପୋର େରଯିୋଇଥୋଏ I ଅଣ୍ଟଗିର ଅଣ୍ଟଏି କଉଡ଼ଧିର ିଗେ ଗଫଗର I 

</p> 

<p>           ଆଜ ିକନୁି୍ତ ଦୁଭ,ୋ ୟ ତୋର I େକୋଳୁ େକୋଳୁ େୋହୋର ିଆେଥିି ୋ ପେରୋ େଗଜଇ I ରୋସ୍ତୋ ଉପରକୁ 
ଉେଛି ିକ ିନୋହିଁ ... ଅଶ୍ୱ ଝପଟୋଇ ପହଁଚ ିଗ  ଦୁଇଜଣ ଗଘୋଡ଼େେୋର I ଅପୂେ, ଗତଜ ଗେ ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ 
ଦୁଇଜଣଙ୍କର I ମୁହଁକୁ ଚୋହିଁଗ  ଆଖି ଗଖୋେ ି ଗହୋଇଯିେ I ଜଗଣ ଗଦଖିେୋକୁ କଳୋଗମଘ େର୍ଣ୍,ତ 
ଆଉଜଗଣ ଗ ୋରୋ ତକତକ I କଳୋଗଘୋଡ଼ୋଗର ଧଳୋ ଗଘୋଡ଼େେୋର ତ ଧଳୋଗଘୋଡ଼ୋଗର କଳୋ 
ଗଘୋଡ଼େେୋର I ଗେମୋନଙୁ୍କ ଗଦଖି େତଗର ଆଖିର ପ କ ପଡ଼ ିୋନ ିଏହ ିଅକଞି୍ଚନ ଗ ୋପୋଳୁଣୀଟରି I 
ଗେମୋଗନ ମଧ୍ୟ ଓଗେଇ ପଡ଼ଗି  ଗଘୋଡ଼ୋ ଉପରୁ I କୋହିଁ ଗକଗତ ଦୂରରୁ ଗଘୋଡ଼ୋଚଢ ିଆେଛିନ୍ତ ି I କ୍ଳୋନ୍ତ 
ଗହୋଇପଡ଼ଥିିଗ  ଗେମୋଗନ I ଗଦହରୁ ଗେମୋନଙ୍କର  ମ ମ ଝୋଳ େୋହୋରୁଥି ୋ I ଗେମୋଗନ 
ଗ ୋପୋଳୁଣୀକୁ ପୋଖକୁ ଡ଼ୋକଗି  I କହଗି , “ଆମକୁ ଭୋର ିଗଶୋଷ I ତୁମ ପେରୋରୁ ଦହଗିଦେ ପିଇେୋକୁ 
I” କେିୋ କଥୋ ... ଗେ ତ ଦହ ିଆଣିଛ ିେକିେିୋକୁ I ଦେନୋହିଁ କୋହିଁକ ି? ପିଉ ପିଉ େେୁତକ ଦହ ିପିଇଗଦଗ  
ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ ଦ ି ଜଣ I ତୋ’ େୋଙ୍ଗକୁ  ହୁଣିତକ େ ି ଚୋଟଗିଦଗ  କଳୋଗଘୋଡ଼େେୋର ଜଣକ I ମୁହଁଯୋକ 
 ହୁଣି େୋ ୁେୋ ୁ I ତୋଙୁ୍କ ଚୋହିଁ ଅନୟଜଣକ ମୁରୁକ ିହେୁଥିଗ  I ଗ ୋପୋଳୁଣୀର ପଣତ କୋନ ିଧର ିମୁହଁ 
ଗପୋଛଗି   ହୁଣିଖିଆ ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ ଜଣକ I ଅଥଚ ଗ ୋପୋଳୁଣୀ ପ୍ରତେିୋଦ କରପିୋର ିୋ ନୋହିଁ I ତୋକୁ 
 ୋ ୁଥି ୋ ଗଯମିତ ି ଅଝଟଆି ପୁଅଟୋଏ ତୋଙ୍କ ପଣତକୋନଗିର ମୁହଁ ଗପୋଛୁଚ ି I ମଗନମଗନ ଭୋର ି ଖେୁ ି
ଗ ୋପୋଳୁଣୀ I ପୁଳୋଏ କଉଡ଼ ିତ ନଶି୍ଚୟ ମିଳେି ! 

</p> 

<p>           ଗହଗ  ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚୋହିଁଗ  I ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁଗର ଛନ୍ଦମୟ ହେ I 
ଉଭୟ ଚୁପ୍ଚୋପ୍ େଆି ଗହୋଇଛନ୍ତ ିI କଉଡ଼ ିଗଦେୋ ନୋଁ େ ିଧରୁନୋହୋନ୍ତ ିI କନୁି୍ତ କଉଡ଼ ିନ ପୋଇ ଗେ କଣ 
ଛୋଡ଼େିୋ ଗ ୋକ ? ଗଯମିତ ିଗହଗ  କଉଡ଼ ିଆଦୋୟ କରେି I 

</p> 
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