<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="home.css"?>
<Doc id="ori-w-mediaOR00070
"
lang="Oriya">
<Header type="text">
<encodingDesc>
<projectDesc>
CIIL-Oriya Corpora, Monolingual Written Text
</projectDesc>
<samplingDesc> Simple written text only has been transcribed. Diagrams, </samplingDesc>
pictures, tables and verses have been omitted. Samples
taken from page 2-3, 64-65, 90-91, 120-121, 154-155, 188189, 214-215, 246-247, 274-275, 308-309
</encodingDesc>
<sourceDesc>
<biblStruct>
<source>
<category>
Aesthetics
</category>
<subcategory> Literature – Novels
</subcategory>
<text>
Book
</text>
<title>
sUryYabaMshI
</title>
<vol>
</vol>
<issue>
</issue>
</source>
<textDes>
<type>
</type>
<headline>
</headline>
<author>
DakTara hemanta kumAra mahApAtra </author>
<words>
3932
</words>
</textDes>
<imprint>
<pubPlace>
India-Cuttack
</pubPlace>
<publisher>
bidYA prakAshana
</publisher>
<pubDate>
1999
</pubDate>
</imprint>
<idno type="CIIL code">
CIIL 65884
</idno>
<index>
OR00070
</index>
</biblStruct>
</sourceDesc>
<profileDesc>
<creation>
<date>
11-May-2009
</date>
<inputter>
Sunil Kumar Pattanayak
</inputter>
<proof>
Pramod Kumar Rout, Kshirod kumar
</proof>
Das
</creation>
<langUsage>
Oriya
</langUsage>
<wsdUsage>
<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS).
</writingSystem>
</wsdUsage>
<textClass>
<channel mode="w">
Print
</channel>
<domain type="public">
</domain>
</textClass>
</profileDesc>

</Header>
<text><body>
<p>

କିଛ ି ଗ ୋଟୋଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗେ କରିଗନଗେ, ଆଜି ଏହି ପେିତ୍ର େୋ ର ଗେଳୋଗର I ଏ େୟଥୋ, ଏ

</p>

ଗେଦନୋ, ଏ ଆତ୍ମେନ୍ତୋପର ଇତି କରିଗଦଗେ ଗେ I ଯଦି ଆଦିପୁରୁଷଙ୍କ େୃଷ୍ଟି ପଛଗର ନିହତ
ି ଥୋଏ
ଏହିପରି ହୀନ ଅଭିଳୋଷ, ଗ ୋଟୋଏ ଜୋତି େୃଷ୍ଟିକରି ତୋକୁ ପୁ ୁ, ହୀନେୀଯ,ୟ, ହତରୀ ୀ କରିେୋର ଯଦି ଥୋଏ
କୋମନୋ, ଗେ କୋହିଁକି ଗହଗେ ଏହି ଜଘନୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କୋରଣ ? ଗକଉଁ ମଁୋ, ନଚୋଗହଁ ପୁତ୍ର ତୋର
େଳଶୋଳୀ ଗହଉ, େୀଯ,ୟେନ୍ତ ଗହଉ I ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରତିଭୋଗର ଦଶଦିଶ ଉଦ୍ଭୋେିତ କରୁ ! ତୋର
.

ଜ୍ଞୋନ ୋରିମୋ, େଳେୀଯ,ୟ, ଶକ୍ତିେୋମଥ,ୟଗର ଆଗ ୋକିତ ଗହଉ ପୂେ,, ପଶ୍ଚି ମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଐଶୋନୟ,
ଅଗ୍ନୋୟ, ଗନୈରୂତ, େୋୟେୟ, ଅର୍ଦ୍, ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍, I
<p>

ଅଥଚ ଆଜି ପଯ,ୟନ୍ତ ଗେ ଗକେଳ ପ୍ରତୋରିତୋ ହିଁ ଗହୋଇଛନ୍ତି I ଗକହି ଜଗଣ ଗହଗ
ଉତ୍କଳର େମ୍ରୋଟ ଗହୋଇ ତୋଙ୍କୁ

ଭୂପତି,

</p>

ରିମୋମୟ କରିନୋହୋନ୍ତି I କୋହୋକୁ ଗନଇ ଆତ୍ମ େ,ଗର ଉଦ୍ଗେଳିତ
.

ଗହେୋର ଅେକୋଶ ଗେ ପୋଇନୋହୋନ୍ତି I ଏହି କଳିୁ େୋେୀଙ୍କ ଉପଗର ଆଧିପତୟ େିସ୍ତୋର କରିେୋ ପୋଇଁ
ମ ଧ େମ୍ରୋଟ ଅଗଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି I ଗେଗତଗେଳର ଗେହି େିଗୟୋ ୋତ୍ମକ ହୃ ଦୟ
େିଦୋରକ ଦୃ ଶୟ, ନରହତୟୋ, ରକ୍ତପୋତ, ହୋହୋକୋର କଥୋ ମଗନପଡ଼ିଗ ଗଦହ ଥରିଉଗେ ଗଜୟୋତିମ,ୟୀଙ୍କର
I ଭୟଗର ଶିହରି ଉେନ୍ତି ଗେ I ମ ଧ େମ୍ରୋଟଙ୍କ ଅଟ୍ଟହୋେୟ, ମ ଧ ଗେୈନୟମୋନଙ୍କର ତୂ ଯ,ୟନୋଦ େୋଙ୍ଗକୁ
କଳିଙ୍ଗଗେନୋଙ୍କ ଆତ୍ତ,ଚତ୍କ
ି ୋର େେୁ ମଗନପଗଡ଼ ଗଜୟୋତିମୟ
, ୀଙ୍କର I ମଗନପଗଡ଼ ମୃତୋହତ କଳିଙ୍ଗଗେୈନୟଙ୍କ
ପୁତ୍ରକନୟୋ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନୀମୋନଙ୍କର େୁ କୁଫଟୋ କ୍ରନ୍ଦନ I ତଥୋପି.. ତଥୋପି.. ଗେଦିନ ଗଜୟୋତିମ,ୟୀ ଥିଗ
ଅେହୋୟୋ I କ୍ଷ କ୍ଷ କଳିଙ୍ଗପୁତ୍ରମୋନଙ୍କର େୀରତ୍ୱ, ଆତ୍ମତୟୋ , ଗଦଶୋତ୍ମଗେୋଧ େଗେ ଗେ ଗହୋଇଥିଗ
ନିଯ,ୟୋତିତୋ, ଭୂ ୁ ଣ୍ଠିତୋ ଏେୁ ଅପମୋନିତୋ I କୋରଣ େିଶୋଳ କଳିଙ୍ଗେୋହିନୀ ଥି ୋ ଅଗନକ ଗଛୋଟ େଡ଼
ଗେୈନୟଦଳର େମୋହୋର I ଏହି ଗେୈନୟଦଳମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଗଯୋ େୂତ୍ର ନଥି ୋ କି ଗକୌଣେି ପ୍ରକୋର
ଏକନିଷ୍ଠୋ ଗଯୋଜନୋ ନଥି ୋ I ଗେମୋଗନ େମଗସ୍ତ ଜୀେନକୁ େୋଜି
ଗକହି ଜୋଣି ନଥିଗ

ଏ ଯୁର୍ଦ୍ର

ଗ ଇ ଯୁର୍ଦ୍ କରିଚୋ ିଥିଗ

ତି ଗକଉଁଆଗଡ଼ ! ତୁ ଚ୍ଛୋ ନିଗରୋଳୋ ଗଦଶଗପ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମତୟୋ

I କିନ୍ତୁ
ଯଦି

େିଜୟର ମୋନଦଣ୍ଡ ଗହୋଇଥୋନ୍ତୋ, ଗତଗେ ଗେେେୁ ର ଅଭୋେ ନଥି ୋ ଗଜୟୋତିମ,ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରମୋନଙ୍କ ପୋଖଗର
I କିନ୍ତୁ ଗେହି େୀରପୁତ୍ରମୋନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୋକୁ େେିକ ଦିଗ୍ଦଶ,ନ ଗଦେୋପୋଇଁ ଥି ୋ ଗନତୃ ତ୍ୱର ଅଭୋେ I
.

ଅଭୋେ ଥି ୋ େୁଚନ୍ତ
ି ତ
ି ଯୁର୍ଦ୍ ଗଯୋଜନୋ ଓ ଫଳପ୍ରଦ େମରଗକୌଶଳର I
<p>

ଗେଥିପୋଇଁ ଧଉଳିପୋହୋଡ଼ର ପୋଦଗଦଶଗର ଥିେୋ ଯୁର୍ଦ୍ପ୍ରୋନ୍ତରଗର କଳିଙ୍ଗଗେନୋ ହୋରିଥି ୋ I କିନ୍ତୁ

</p>

ଏଗତ ଆତ୍ମତୟୋ , ଏଗତ ଗଦଶଗପ୍ରମ, ଏଗତ େୀରତ୍ୱ ଗଦଖିେୋପଗର ମ ଧର େିଜୟୀ େମ୍ରୋଟ
ଚଣ୍ଡୋଗଶୋକ େଢିଯୋଇଥିଗ

ଆତ୍ମଗ୍ଳୋନିଗର I କୋହୋ ଉପଗର ଗେ ଜୋହିର କରିଗେ େିଜୟର ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋ ?

ଧୀେର ରୋଜକନୟୋ କୋରୁେୋକିକୁ ଗେ ହୁ ଏତ ଗନଇଯିଗେ ପୋଟଳିପୁତ୍ର I ଗହଗ

କଳିଙ୍ଗରୀ ୀ ... ରୀ ୀହୀନ

ଗହୋଇଯିେ େିନୋ ! େିଏତ ଆଉ ଚୋ ିଯିେନି ପୋଟଳିପୁତ୍ର େିଜୟୀେୀରଙ୍କ ଅଙ୍କମଣ୍ଡନ କରିେୋକୁ I
<p>

ଗେଦିନ ଗଜୟୋତିମୟ
, ୀ ଗଦଖିଥିଗ

ଗପ୍ରମିକ କଳିଙ୍ଗ ରୋଜକୁ ମୋରଙ୍କ ଆତ୍ମତୟୋ

ଗପ୍ରମର ଚରମ

ପରୀକ୍ଷୋ I କୋରୁେୋକିର େୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ତୋଙ୍କର ପ୍ରଗଚଷ୍ଟୋ, େୁଗ୍ରୋମ I ଜୀେନକୁ େୋଜି ଗ ଇ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରକୁ
ଝୋେ ଗଦଇଥିଗ

ଗେ I େେୁ ମଗନଅଛି ତୋଙ୍କର I ମ ଧ ଗେନୋଙ୍କର ଗେ ଉର୍ଦ୍ତ ତରେୋରି, କଳିଙ୍ଗ

ରୋଜକୁ ମୋରଙ୍କ ଛି୍ନ  ମସ୍ତି୍ I ଏହି ଯୁର୍ଦ୍ର େମୋପ୍ତି ପଗର ଚଣ୍ଡୋଗଶୋକ ପରିଣତ ଗହୋଇଥିଗ
ଧମ,ୋଗଶୋକଗର I ଗଦେୋନୋୁ ପ୍ରି ୟ ପ୍ରି ୟଦଶ,ୀ ଅଗଶୋକ I େନ୍ଦିନୀ କୋରୁେୋକୀଙ୍କ େହିତ ଆଗଶୋକ କରିଥିଗ

</p>

ମ ଧ ଯୋତ୍ରୋ I େେୁ ମଗନଅଛି ଗଜୟୋତିମ,ୟୀଙ୍କର I ରୋଜରୋଣୀ ଗହୋଇ କୋରୁେୋକି ହୁ ଏତ ଭୁ ିଥିେ ତୋ’ର
ନିରଥ,କ ଗପ୍ରମର େିଡ଼ମ୍ବିତ ଇତିହୋେ I ପୋଟଳିପୁତ୍ର ରୋଜପ୍ରୋେୋଦର ଚୋକଚକୟଗର ଗେ ହୁ ଏତ ଭୁ ିଥିେ
ମୋତୃ ଭୂମିର ମମତୋ I କିନ୍ତୁ ଗଜୟୋତିମ,ୟୀ ଭୁ ିନୋହୋନ୍ତି କିଛ ି ଗହଗ

I ଅପମୋନ, ଗକ୍ଷୋଭ, ଯନ୍ତ୍ରଣୋଗର

ଗକଗତ େଢିଛନ୍ତି ଗେ I କୋନ୍ଦି ଗେ ଅଗପକ୍ଷୋ କରିଛନ୍ତି ଜଗଣ କଳିଙ୍ଗ ନରପତିଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗନଇପୋରିେ ମ ଧ
ଉପଗର ଏହି ଅପମୋନର ପ୍ରତିଗଶୋଧ I ଗଫରୋଇ ଆଣିପୋରିେ କଳିଙ୍ଗର
ଅଗପକ୍ଷୋ ... I େଷ, େଷ,ର, ଯୁ

େ, ଗ ୌରେ I ପୁଣି ଗେହି

ଯୁ ର, ଶତୋବ୍ଦୀ ଶତୋବ୍ଦୀର I ପରୋଧୀନ କଳିଙ୍ଗ ଗକଗେ ସ୍ୱୋଧୀନ

ଗହେ ?
“ଆପଣ ଅଯଥୋ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଗହଉଛନ୍ତି ଛୋମୁ ! ଆପଣ ଗମୋର ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣଙ୍କ େିରୁର୍ଦ୍ଗର ଏପରି

<p>

</p>

.

ଅଭିଗଯୋ

ମଁୁ କଣ ଗକଗେ କରିପୋଗର ? କିନ୍ତୁ ଜଗଣ ପ୍ରଜୋ ଭୋେଗର ଆପଣଙ୍କର ଗହଉ େୋ ମହୋରୋଜ

କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କର ଗହଉ କୁ ଶଳ କୋମନୋ କରିେୋ ଗମୋର କତ୍ତ,େୟ I

ତରୋତିଗର କିଛ ି େମୟ ପୋଇଁ ମଁୁ

ମହୋରୋଜୋଙ୍କ ପୋଗଖ ପୋଗଖ ଥି ି I େୋଧୋରଣ ଭୋେଗର ଗଚଷ୍ଟୋ କରିଥି ି ଜୋଣିେୋକୁ ତୋଙ୍କ ଗରୋ ର
କୋରଣ I ମଁୁ ଗେୈଦୟ ନୁ ଗହଁ, କେିରୋଜ ନୁ ଗହଁ I କିନ୍ତୁ ମଁୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଭୋେଗର କହିପୋଗର ମହୋରୋଜୋଙ୍କର ଏ
େୟୋଧି ଅଧିକତର ମୋନେିକ I ପ୍ରଥଗମ ଗେ ଶୋରୀରିକ ପୀଡ଼ୋର େମ୍ମୁଖୀନ ଗହୋଇଥିଗ
ଆରମ୍ଭ ଗହ ୋ ମହୋରୋଜୋଙ୍କ ମନଗର ଆଶଙ୍କୋ ଓ ଭୟ I ଏ େୟୋଧି ତୋଙ୍କୁ

I ଗେଇେୋରୁ

କ୍ଷପଥରୁ େିଚୁୟତ କରିେ ନୋହିଁ

ତ ! ଗେତିକଗି େଗଳ ଥି ୋ ମହୋରୋଜୋଙ୍କ ମନଗର ରୋଜୟଜୟ ଏେୁ ଶତୁନଧ
ି ନର ଦୁ େ,ୋର ୋଳେୋ I ଏଗତ
ଟିଗକ େିଳମବ ଥି ୋ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଅେହୟ I କିନ୍ତୁ େୟୋଧି େୋମୋନୟ ଗହଗ ମଧ୍ୟ, ଅନୋେଶୟକୀୟ ରୋଜକୀୟ
ନିଦୋନ ତୋ ଉପଗର େୃଷ୍ଟି କ ୋ ଏକ ଅଗହତୁ କ ପ୍ରଗହଳିକୋ I ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ ପୋଇଁ େୁଗଯୋ ମିଳ ି ୋ ନୋହିଁ ତୋଙ୍କୁ
I ରୋଜ ଅନୁ ଗ୍ରହପ୍ରୋପ୍ତି ନିମତ୍ତ
ି ଗେୈଦୟ, କେିରୋଜଙ୍କ ଧୋଡ଼ି

ୋ ି ୋ I ଏପରି ଅେସ୍ଥୋଗର ଗରୋ

ପ୍ରଶମିତ

ଗହେୋ ତ ଦୂ ରର କଥୋ, ଦିନକୁ ଦନ
ି
ଜପତିଙ୍କୁ କେଳିତ କରିେୋଗର ୋ ି ୋ I େତ୍ତ,ମୋନଗର ଏହି ଅେସ୍ଥୋ
ରୋଜୋଙ୍କର ଅତିଶୟ ଆଶଙ୍କୋ ଓ ଭୟର ପରିଣୋମ I ଏେି ଅଭିଜ୍ଞ ରୋଜଗେୈଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ... ଗେ ହିଁ
କୁ ହନ୍ତୁ ଗମୋର ଏ ଅନୁ ଧ୍ୟୋନ କଣ ଅଗଯୌକ୍ତିକ ?” ଏତକ କହି ପୋେ,ତୀ ଚୋହିଁ ୋ ଗେୈଦୟରୋଜଙ୍କ ମୁହକ
ଁ ୁI
<p>

ଅନୟମୋନଙ୍କର େି ଉତ୍କଣ୍ଠୋ I ଗେମୋଗନ ଚୋହିଁଗ

ରୋଜଗେୈଦୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ I ରୋଜଗେୈଦୟ ନୀରେ I

ଏପରି ଅେସ୍ଥୋଗର ମହୋରୋଜୋଙ୍କୁ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ ପୋଇଁ ଅନୁ ଗରୋଧ କରୁଛି ପୋେ,ତୀ I
ପରିଚୋରିକୋ ଗହେୋ ପୋଇଁ ତୋହୋହିଁ ତୋ’ର େତ୍ତ, I ତୋ ଗହଗ

</p>

ଜପତିଙ୍କ ସ୍ଥୋୟୀ

ଏ ପଯ,ୟନ୍ତ ଚୋ ିଥିେୋ ଚିକା 
ି ୋ କଣ

ଭ୍ରମୋତ୍ମକ ? େତଗର କଣ ରୋଜୋଙ୍କ େୟୋଧି ଏଗତ ମୋତ୍ରୋଗର ମୋନେିକ ?

ଭୀର ଭୋେଗର ଚିନ୍ତୋ

କରୁଥିଗ ରୋଜଗେୈଦୟ I ହେୋତ୍ ଗେ କିଛ ି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗର ପହଞ୍ଚି ପୋରୁ ନଥିଗ I କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚଯ,ୟ, ଅଗନକେୋର
ମହୋରୋଜୋଙ୍କର ଶୋରୀରିକ ପରୀକ୍ଷୋଗର କଫ-ପିତ-େୋତର ଏଗତ ଟିଗକ ଅେୁ ତି

କ୍ଷୟ କରୋଯୋଉ

ନଥି ୋ I ତୋଗହଗ ରୋଜୋଙ୍କର େୟୋଧି ମୋନେିକ ନୁ ଗହଁ ତ ଆଉ କଣ ?
<p>

େମଗସ୍ତ ଚୋହିଁଛନ୍ତି ରୋଜଗେୈଦୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ I କି ଅେମ୍ଭେ େତ୍ତ, ଏହି ନ ଣୟ ପରିଚୋରିକୋର !

</p>

ଅଥଚ ତୋକୁ ପୂରୋପୂରି ଅେଜ୍ଞୋ କରି ଗହଉନୋହିଁ I ଏଥିଗର ହୁ ଏତ କିଛ ି େତୟତୋ ଥୋଇପୋଗର I ତୋ’ର େତ୍ତ,
ହୁ ଏତ ଓଡ଼ିଶୋର ଜପତିଙ୍କ ଭେିଷୟତ ପ୍ରତି ଶୁଭପ୍ରଦ ଗହୋଇପୋଗର I
<p>

ଜପତି ମହୋରୋଜୋ ପ୍ରଶନ କଗ

ରୋଜଗେୈଦୟଙ୍କୁ – “କି ଦ୍ୱିଧୋ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗେୈଦୟ ?

</p>

ପୋେ,ତୀର େତ୍ତ, କଣ ଏକୋଗେଳଗକ ଅମୂଳକ ? କୁ ହନ୍ତୁ ରୋଜଗେୈଦୟ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପଗର I”
<p>

“େତ୍ତ,ମୋନର ଅେସ୍ଥୋଗର ଏହୋହିଁ ଏକମୋତ୍ର େିକପ ମ ମଣିମୋ I ... ମଁୁ କିନ୍ତୁ ଜୋଣିପୋରୁନି ପରିଚୋରିକୋ

</p>

ଗେଶଗର କିଏ ଏହି ପୋେ,ତୀ ? ହୁ ଏତ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ ପୋଇଁ ଗେ ଏକ ଗନୈେ ିକ େରଦୋନ I
ଗେଥିପୋଇଁ ଏ ଦୁ ୁଃେମୟଗର ଆେିଭ,ୋେ ତୋଙ୍କର I” ଏତକ କହିେୋପଗର ରୋଜଗେୈଦୟ ନମ୍ରତୋ ଓ
କୃ ତଜ୍ଞତୋଗର ଅଭିଭୂତ ଗହୋଇପଡ଼ିଗ

I ପୋେ,ତୀଙ୍କୁ ଚୋହିଁ ତୋଙ୍କ ଭିତଗର କିଛ ି ଗଦୈେୀଶକ୍ତିର େତ୍ତୋର

ଅଗନବଷଣଗର ଥିଗ ଗେ I
ପୋେ,ତୀ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରୁଥିଗ

<p>

ଭେିଷୟତର ଆହବୋନର େମ୍ମୁଖୀନ ଗହେୋପୋଇଁ I

ଜପତି ଏ

</p>

ପଯ,ୟନ୍ତ ଗରୋ ମୁକ୍ତ ଗହୋଇନୋହୋନ୍ତି I ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ େହଜେୋଧ୍ୟ ନୁ ଗହଁ I ଏଥିପୋଇଁ ଗକେଳ ମୋନେିକ ନୁ ଗହଁ,
ଗଦୈହକ
ି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକୋର I େନ୍ଧୁ ର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିେୋର େୋହୋେ ମଧ୍ୟ ଦରକୋର I ଏ ଅେସ୍ଥୋଗର
ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋର କଷ୍ଟେୋଧ୍ୟ ଆହବୋନକୁ େହୟ କରିପୋରିଗେ ତ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ? ତୋଙ୍କର ଆକଳନ ମିଥୟୋ
ପ୍ରମୋଣିତ ଗହେନି ତ ! ତଥୋପି ନିଜ ଉପରୁ େିଶ୍ୱୋେ ହରୋଇ ନଥିଗ
ଗହଉଥି ୋ ତୋଙ୍କର ଗେେୋ ଓ ଗପ୍ରରଣୋ େଳଗର

ପୋେ,ତୀ I ତୋଙ୍କର ହୃ ଦ୍ଗେୋଧ
.

ଜପତି ପୂର୍ଣ୍, େୁସ୍ଥ ଗହୋଇଯିଗେ I ତୋଙ୍କ ମନରୁ

ଉଗଭଇଯିେ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ସ୍ଥ ିତ ଜନିତ ଆଶଙ୍କୋ ଏେୁ ଅେେୋଦ I ଗେ ଗଫରିପୋଇଗେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି I
“କିନ୍ତୁ କୁ ମୋର, ଉତ୍ତର େୀମୋନ୍ତଗର ଯଦି ଯୁର୍ଦ୍ େହୁ ଦନ
ି ଧରି ଚୋଗ ? ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟୋ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର

<p>

</p>

ପ୍ରେଳ ପରୋକ୍ରମୀ ଶତୁର େମ୍ମୁଖୀନ ଗହେୋ କଣ େହଜେୋଧ୍ୟ ? ଏହୋ ଯୁର୍ଦ୍ନୀତିର ପରିପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ I େରୁ
ମଁୁ ଭୋେୁ ଛ,ି ଆପୋତତୁଃ ଦୋକ୍ଷିଣୋତୟରୁ ଗେୈନୟ ପ୍ରତୟୋହୋର କରି ଉତ୍ତର େୀମୋନ୍ତକୁ ଯୋତ୍ରୋ କରିେୋ ଆମର
କତ୍ତ,େୟ I ଉତ୍ତର େୀମୋ େୁରକ୍ଷିତ ଗହେୋପଗର ପୁନଶ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣୋଭିଯୋନ ଆରମ୍ଭ କରୋଯୋଇପୋଗର I”
ପ୍ରସ୍ତୋେଗଦଗ ନିଗଜ ଜପତି କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I
ଣଗଦେ ଚୁପ୍ଚୋପ୍ େେିଥିଗ

<p>

.

I

ଜ୍ଜୋ ଏେୁ ଅପମୋନର ଚିହ୍ନ ତୋଙ୍କ ମୁହଗଁ ର େୁସ୍ପଷ୍ଟ I ଅଗନକ

</p>

ଗେନୋମୁଖୟର ଗନତୃ ତ୍ୱ ଗନଇଥିଗ ଗକଗତ ଯୁର୍ଦ୍ଗର ଢିଛନ୍ତି ଗେ I ତୋଙ୍କର ଦକ୍ଷତୋ ଓ କମ,ନଷ୍ଠ
ି ୋ ଗଯୋ ୁ
ଗେ ଆଜି ଉତ୍କଳର ଅଶ୍ୱେୋହିନୀର ମୁଖୟ ଗେନୋପତି I କନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ପରୋଜୟ ଓ ପଳୋୟନ ପଗର
ତୋଙ୍କର ମଗନୋେଳ ଭୋଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ ି I ଅଶ୍ୱେୋହିନୀର ଗନତୃ ତ୍ୱ ଗନଇଥିଗ

ଗେ ଆଜିର ଯୁର୍ଦ୍ଗର I େମସ୍ତଙ୍କ

ଦୃ ଷ୍ଟି ନିେର୍ଦ୍ ଗହୋଇଥି ୋ ତୋଙ୍କର େଫଳତୋ ଉପଗର I କୋରଣ ତୋଙ୍କର େଫଳତୋ ଉପଗର ନିଭ,ର କରୁଥି ୋ
ଉତ୍କଳର ଗେୈନୟେୋହିନୀର େଫଳତୋ I କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ଗହ ୋ ? େିଜୟନ ରର ଅଶ୍ୱେୋହିନୀ େୋସ୍ତେିକ
ଶିକ୍ଷିତ, େୁଶଙ୍ଖ
ୃ ଳିତ, କ୍ଷିପ୍ର ଓ େମରନିପୁଣ I ଓଡ଼ିଶୋର ଅଶ୍ୱେୋହିନୀ ନିକୃଷ୍ଟତର ଗେୋ ି ପ୍ରମୋଣିତ
ଗହୋଇ

ୋ ଏହି ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର I ଏହୋେୋରୁ େଳି ଅପମୋନ ଆଉ କଣ ଥୋଇପୋଗର ? ଣଗଦେ ନୀରେ I

ଜଗଣ ପରୋଜିତ, ଅପମୋନିତ ଗେନୋପତି କି ମନ୍ତ୍ରଣୋଗଦେ ଜପତି କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କୁ ?
<p>

ହମବୀର

କ୍ଷୟକରୁଥିଗ

ଣଗଦେଙ୍କ ମୋନେିକ େନ୍ତୁଳନକୁ I ଦୃ ପ୍ତ

ଣଗଦେଙ୍କୁ ଗ୍ରୋେ କରିଥିେୋ

</p>

ହୀନମନୟତୋକୁ I ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଉେି ଗ ହମବୀର I ତୋଙ୍କୁ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି କରିେୋକୁ ଗଚଷ୍ଟୋକଗ I
<p>

“ଯୁର୍ଦ୍ଗର ଜୟ ପରୋଜୟ େିଧି ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି I ଗ ୋଟୋଏ ପରୋଜୟଗର ଭୋୁ ିପଡ଼ିଗ

... ମଗନୋେଳ

</p>

ହରୋଇ େେିଗ ଭେିଷୟତ େମ୍ଭୋେନୋର େମସ୍ତଦ୍ୱୋର େନ୍ଦ ଗହୋଇଯୋଏ I ତୋପଗର ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀର ଏ ଯୁର୍ଦ୍
ଦୁ ଇଟି େମୋନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟଗର I ଏକ େହଜେୋଧ୍ୟ େିଜୟ ଆଶୋକରିେୋ ଏେି ନିରଥ,କ I ତୋପଗର ଏ ଯୁର୍ଦ୍ ତ
ଗଶଷ ଗହୋଇଯୋଇନି I ଆହୁ ରି ଅଗନକ େୁଗ୍ରୋମ କରିେୋକୁ ଅଛି I ଗ ୋଟୋଏ ପରୋଜୟରୁ ଶିକ୍ଷୋ ୋଭକରି
ଦ୍ୱିତୀୟେୋର ଆକ୍ରମଣ କରିେୋର ଅଛି I ଗଦଖିେ

ଣଗଦେ, ଏ କ୍ଷଣସ୍ଥୋୟୀ ପରୋଜୟ ଆମପୋଇଁ ଗହେ

ଆ ୋମୀ େିଜୟର ପଥପ୍ରଦଶ,କ I ହେୋତ୍ ଏମିତ ି ଭୋଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗ ଚଳିେ ?”
<p>

“େିକ୍ କହିଛନ୍ତି କୁ ମୋର ହମବୀର I େୋମ୍ରୋଜୟର ଭୋ ୟର ଅଗନକ ଉତ୍ଥୋନ ପତନ ଆଗେ I
.

</p>

ଅଗନକ ମୋନ ଅପମୋନ ଆଗେ I ଅଗନକ ଯଶେମ୍ମୋନ େି ଆଗେ I କିନ୍ତୁ ଗେଥିଗର ଅତିମୋତ୍ରୋଗର େିବ୍ରତ
େୋ ଉତ୍ଫୁ ଲ୍ଲିତ ଗହେୋର ଗକୌଣେି କୋରଣ ନୋହିଁ I ଉଭୟ ଅେସ୍ଥୋ ରୋଷ୍ଟ୍ରପୋଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁ ଗହଁ I ଗତଗେ
.

ଗେେେୁ ପରିସ୍ଥିତର
ି ୁ ଶିକ୍ଷୋ ୋଭ କରି ଭେିଷୟତପୋଇଁ େତକ,ଗହେୋ େୁ ର୍ଦ୍ମ
ି ୋନ େୟକ୍ତିର କତ୍ତ,େୟ I ଅତୀତକୁ
ଭୁ ିଯୋଅ ଣଗଦେ I େତ୍ତ,ମୋନ ଆମ ଆ ଗର ଅଗନକ େମେୟୋ ... ତୋକୁ ଗକମିତ ି େମ୍ମୁଖୀନ ଗହେୋ ଗେ
େିଷୟଗର ଚିନ୍ତୋକର I”
ଏତକ କହିେୋପଗର କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ େମସ୍ତଙ୍କୁ

<p>

କ୍ଷୟକଗ

I ଗେ ନିଗଜ େୋମୋନୟ େିଚଳିତ

</p>

ନଥିଗ I ଅଗନକ େୁଗ୍ରୋମର ନୋୟକ ଗେ I ଏଇ ଟିକକ ଛନ୍ଦପତନଗର ଗେ କୋହିଁକି ଆତଙ୍କି ତ ଗହଗେ ?
ତଥୋପି ଗେ ଏକ ପ୍ରକୋର ଧ୍ୟୋନସ୍ଥ ଥିଗ I ଭେିଷୟତ କମ,ପନ୍ଥୋ ଗେ ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି କରୁଥିଗ ମଗନମଗନ I ଅନୟ
େମଗସ୍ତ ପରୋମଶ, ଗଦଗେ I କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ତୋଙ୍କୁ ହିଁ ଗନେୋକୁ ପଡ଼ିେ I ହମବୀରଙ୍କ ଇଚ୍ଛୋ ଉଭୟ
େୀମୋନ୍ତଗର ଯୁର୍ଦ୍ ଅେୟୋହତ ରହୁ I ଅନୟ ଗକଗତଜଣ ଗେନୋପତି ଓ େମର େିଶୋରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗେହି
ମତୋମତ I େିକ୍ କଥୋ ... ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ ପଗର ପୁନଶ୍ଚ ପଛକୁ ଗଫରିଯିେୋ େମ୍ଭେ ନୁ ଗହଁ I
ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶୋର ପୋରମ୍ପରିକ େୀମୋଗରଖୋ I ଏ ଯୁର୍ଦ୍ର ଜୟପରୋଜୟ ଉପଗର ନିଭ,ର କରୁଛି
ଓଡ଼ିଶୋ େୋମ୍ରୋଜୟର ଭେିଷୟତ I ଏ ଯୁର୍ଦ୍ରୁ ଛତ୍ରଭୁ

ଗଦଇ ପଳୋୟନକଗ

... ଦକ୍ଷିଣ େୀମୋନ୍ତ ଦୁ େଳ
,

ଗହୋଇଯିେ I ଉଭୟ େିଜୟନ ରର ନରପତି ଓ େୋହମନୀର ହୟପତି ଓଡ଼ିଶୋ ଦଖ କରିେୋକୁ ଉା ୋହିତ
ଗହଗେ I
<p>

କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି ଗହଗ

I େଗତତ, ଗେ ଆେିଥିଗ

ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥ ଧୋମକୁ ଗ ୌଡ଼େିଜୟ

</p>

ପଗର ରୀ ୀଗକ୍ଷତ୍ରୋଧିପତିଙ୍କୁ ତୋଙ୍କର କୃ ତଜ୍ଞତୋ ଜଣୋଇେୋକୁ I ଆଜି ଗେ ଗ ୌଗଡ଼ଶ୍ୱର I କର୍ଣ୍,ୋଟ କଳେ ,
ଏଗେେି ଅେିଜତ
ି I ଗେମୋନଙ୍କ ଉପଗର ଆଧିପତୟ େିସ୍ତୋର ନ କରିେୋ ଯୋଏ

ଙ୍ଗୋେୋରୁ ଗ ୋଦୋେରୀ

ପଯ,ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶୋର ପୋରମ୍ପରିକ େୀମୋ ମଧ୍ୟ େୁରକ୍ଷିତ ନୁ ଗହଁ I ତଥୋପି ଗେ କୋ ି ଦିନଟି ରୀ ୀମନ୍ଦିରଗର
କଟୋଇଗେ I ମନ୍ଦିରର େୟେସ୍ଥୋ, ଗେେୋୟତମୋନଙ୍କ କୋଯ,ୟରତ ତଦୋରଖ କରିଗେ I ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ
ଗେେୋଗର ନିଜକୁ ନିଗୟୋଜିତ କରିଗେ I
<p>

େୂଗଯ,ୟୋଦୟ ପୂେ,ରୁ ସ୍ନୋନ େମୋପନ କରି ଜଳୋରୀ ୟ ମଧ୍ୟଗର ପ୍ରୋଚୀ ଆକୋଶକୁ ଚୋହିଁ େୋଳୋରୁଣର
ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ କରୁଥିଗ

</p>

ଜପତି କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I େୂଯ,ୟମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚୋରଣ ଓ ଉଦୟରେିଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପୋତ ପଗର

କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ନେେସ୍ତ୍ର ପରିଧୋନ କରି ରୀ ୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱୋରଗର ଉପସ୍ଥିତ ଗହୋଇ େୋରିଥିଗ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I
େୋଜି ଉେିଗ ଦୁ ନ୍ଦୁଭି I ଭିତରକୁ ମହୋପୋତ୍ର ଜୟ େିଜୟ ଦ୍ୱୋରର ମୁଦ ଗହୋଇଥିେୋ ଦ୍ୱୋର ପରୀକ୍ଷୋ କଗ I
େୋଙ୍ଗଗର ତୋଙ୍କର ପୋଳିଆ ଗମକୋପ, ପ୍ରତିହୋରୀ, ଅଖଗଣ୍ଡ ଗମକୋପ ଓ ମୁଦୁ ି I େମସ୍ତଙ୍କ େହଗଯୋ ଗର
ରୀ ୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଜୟେିଜୟ ଦ୍ୱୋର ଗଖୋ ୋଗହ ୋ I ହୋତଗର ଗ ୋଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପଧରି ଭିତରକୁ
ମହୋପୋତ୍ର ରୀ ୀମନ୍ଦିରର ଅଭୟନ୍ତର ପରିଦଶ,ନ କଗ

I ତୋପଗର ଗେ

ଭ, ହ
ୃ ଦ୍ୱୋରର ମୁଦଭୋଙ୍ଗି ଦ୍ୱୋର

ଗଖୋ ିଗ I ଆରମ୍ଭ ଗହ ୋ ‘ମଣିମୋ ମଣିମୋ ’ ଡୋକ I ଶୋସ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚୋରଣ ମଧ୍ୟଗର ତରୋତିର ପ୍ରଦତ୍ତ
<p>

ରୀ ୀଫଳ, ତୋମବଳ
ୁ ଓ େୁେୋେିତ ଜଳକୁ ଭଣ୍ଡୋର ଘରକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରିତ କରୋ

ୋI

ରତ୍ନେିୁହୋେନ ଉପଗର ତିନେ
ି ୋକୁ ରଙ୍କ େଦୃ ଶୟ ପ୍ରତିମୋ I ହୁ ଏତ ଦିଅଁମୋନଙ୍କର ନିଦ୍ରୋଭଙ୍ଗ

ଗହୋଇନୋହିଁ I ଗେଥିପୋଇଁ ଗେୋ ୋଚୋ ିଛ ି େୁପ୍ରଭୋତମ୍ ଗସ୍ତ୍ରୋତ I ଗେୈଷ୍ଣେମୋଗନ ମଙ୍ଗଳେୋଦୟ ପରିଗେଶ
କରୁଛନ୍ତି I ଏଗତ ଆରୋଧନୋ, ଏଗତ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦ,ଳ ି ପଗର େୋକୁ ରମୋନଙ୍କ ନିଦ ଭୋଙ୍ଗି ଛ ି I େତ୍ତ,ମୋନ େୋେି ୁ ୋ
େଦଗଳଇେୋର େମୟ, େୋକୁ ରମୋନଙ୍କୁ ତଗପୋ େସ୍ତ୍ର ପିଗନ୍ଧଇ ଦିଆଯୋଇଛି I ତୋପଗର େକୋଳର ନିତୟକମ, I

</p>

ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ଓ ଜିହବୋଗ ଖନ I ତିଗନୋଟି ଦପ,ଣର ପ୍ରତିେମ
ି ବକୁ ସ୍ନୋନ କରୋଇ େୋକୁ ରମୋନଙ୍କ ସ୍ନୋନକୋଯ,ୟ
େମୋହିତ ଗହୋଇଛି I ଅଭିଗଷକ ପଗର ଦିଅଁମୋନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧୋଇ ଦିଆ
େଗଜଇ ଦିଆ

ୋ ନୂ ତନେସ୍ତ୍ର I ଗେମୋନଙ୍କର ରୀ ୀଅଙ୍ଗ

ୋ ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କୋରଗର, ଫୁ ମୋଳଗର I ଏ ଅେକୋଶ ପଗର େେ,େୋଧୋରଣ ଭକ୍ତମୋନଙ୍କ

ଦଶ,ନ ପୋଇଁ ଓ ସ୍ପଶ,ନ ପୋଇଁ େୋହୋଣଗମ ୋ କରି ଦିଆଯୋଇଛି I
<p>

କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ ଭୋେେିହବଳ I େୋହୁ ଉଗତ୍ତୋଳନ କରି କୃ ପୋଭିକ୍ଷୋ କରୁଛନ୍ତି ମହୋେୋହୁ ଙ୍କର I

</p>

<p>

ଆପଣଙ୍କୁ ଗେ ମୋଗକୋଣ୍ଡୋର ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ରୋଜପ୍ରତିନଧି
ି ର େିନମ୍ର ପ୍ରଣୋମ I ଗେ ମୋଗକୋଣ୍ଡୋର

</p>

ରୋଜୋ ଆତ୍ମରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଓଡ଼ିଶୋର େୋହୋଯୟ ଭିକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଗମୋଗତ ଏେୋକୁ ଗପ୍ରରଣ କରିଛନ୍ତି I ଆଶୋ ଗମୋର
େକ୍ତେୟ ପଗର ଗେ ମୋଗକୋଣ୍ଡୋର ଏ ଭିକ୍ଷୋ ମହୋନୁ ଭେ ଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଗହେ I
ଯେନରୋଜ ହୁ ମୋୟୁ ନ ଶୋହୋ ଖବୋଜୋ ଜୋହୋନ୍, ନିଜୋମ ଉଲ୍–ମୁ କଙ୍କ ଗେନୋପତିତ୍ୱଗର ଏକ

<p>

</p>

େିରୋଟ ଗେୈନୟେୋହିନୀ ଗପ୍ରରଣ କରିଛ ି ଗଦେରଗକୋଣ୍ଡୋ I ଗେମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଗଦେରଗକୋଣ୍ଡୋ ଆଜି ଅେରୁର୍ଦ୍
I ଗେ ମୋରୋଜ ମଦୟ ିଙ୍ଗ େି ଦୁ , ଭିତଗର ଅେରୁର୍ଦ୍ ଅେସ୍ଥୋଗର I ଉତ୍କଳର େନ୍ଧୁ ତ୍ୱ େୂତ୍ରକୁ ଭରେୋ କରି
ମଦୟ ିଙ୍ଗ ଆଜି କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ େୋହୋଯୟପ୍ରୋଥ,ୀ I ଏହି େୋହୋଯୟର ପ୍ରତିେଦଳଗର କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ
ଗଯ ଗକୌଣେି େତ୍ତ, ଗ୍ରହଣ କରିେୋକୁ ରୋଜୋ ମଦୟ ିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ I େିଜୋତୀୟ ଯେନମୋନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ
ରକ୍ଷୋ ପୋଇେୋ ପୋଇଁ ଜପତି ମହୋରୋଜୋଙ୍କ େମ୍ମତିର ଆଶୋୟୀ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଗେ ମୋମୋଗନ...
ଏତକ କହି ଦଣ୍ଡୋୟମୋନ ଗହୋଇ ରହିଗ

<p>

ଗେ ମୋରୋଜ ମଦୟ ିଙ୍ଗଙ୍କ ଦୂ ତ I େଭୋକକ୍ଷଗର

ଗଖଳି

ୋ ଏକ ଚୋପୋ ୁଞ୍ଜରଣ I ହୁ ଗେନ ଶୋହୋର ଏତୋଦୃ ଶ ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋଗର େମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଗର ଗେୋଳି

ଗହୋଇ

ୋ ଗକ୍ରୋଧ ଓ ଗକ୍ଷୋଭର ଏକ ଶକ୍ତ ଆସ୍ତରଣ I କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ କ୍ଷୟ କରୁଥିଗ େଭୋେଦ୍ମୋନଙ୍କର

</p>

.

ପରିେତ୍ତିତ ମୋନେିକ ଅେସ୍ଥୋକୁ I ଏହୋହିଁ ଉଚିତ େମୟ I େୋହମନୀର ହୟପତିର ଦୁ ୁଃେୋହେ ଓ
ଅଭିଳୋଷକୁ ଧୂଳେ
ି ୋତ୍ କରିେୋପୋଇଁ ଏହୋହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ େୁଗଯୋ I
<p>

ମଦୟ ିଙ୍ଗଙ୍କୁ େୋହୋଯୟ କରିେୋପୋଇଁ, ତୋଙ୍କୁ େିପଦମୁକ୍ତ କରିେୋପୋଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଗେୈନୟଗପ୍ରରଣ
ପୋଇଁ ନିଗର୍ଦ୍ଦ,ଶଗଦଗ

</p>

ଜପତି କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ I ଏଥର କିନ୍ତୁ େୋହମନୀ ଅଭିଯୋନର ଗନତୃ ତୟ ଗନଗେ

ଗେ ନିଗଜ I
<p>

େୃ ର୍ଦ୍ କପିଗଳନ୍ଦ୍ର ଗଦେଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ହମବୀରଙ୍କୁ େନ୍ତୁଷ୍ଟ କ ୋନୋହିଁ I ଗେ ଥୋଉ ଥୋଉ େୋପୋ

</p>

େୋଆନ୍ତଙ୍କର ଏ େୟେଗର ଯୁର୍ଦ୍ୋଭିଯୋନ କରିେୋର ଆେଶୟକତୋ କଣ ? କିନ୍ତୁ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କର ଯୁକ୍ତି
ଅଗନକ ଯୁର୍ଦ୍ ପରିଚୋଳନୋ କରି ହମବୀର ଉତ୍କଳର ଯଶ େୃ ର୍ଦ୍ି କରିଛନ୍ତି I ତୋଙ୍କର ପୋଇଁ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ
ଆଜି ଏଗତ େଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡର ନୃ ପତି I ନିଜର ପରିେୋର, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ େହିତ ଗକଗତଦିନ କୋଳୋତିପୋତ
କରିଛନ୍ତି ଏହି ରଣରଙ୍କ େୀର ହମବୀର ? ଆଜି ଗେ କ୍ଳୋନ୍ତ I ତୋଙ୍କର େିରୀ ୋମ ଦରକୋର I କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ
ଗକେଳ ଉତ୍କଳର

ଜପତି ନୁ ହନ୍ତି, ଉତ୍କଳର େମ୍ରୋଟ ନୁ ହନ୍ତି, ଗେ ହମବୀରଙ୍କ ପିତୋ – ଉତ୍ତରୋ ତୋଙ୍କର

କୁ ଳେଧୂ I କିନ୍ତୁ ହମବୀରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅକୋଟୟ I
<p>

“େୀରର ଜୀେନଗର କ୍ଳୋନ୍ତି ନ ଥୋଏ ପିତୋ ! ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୋର ଜପତି, େିଚକ୍ଷଣ ଗେନୋନୋୟକ I
ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞୋ ଅମୋନୟ କରିେୋର ଅସ୍ୱର୍ଦ୍,ୋ ଗମୋର ନୋହିଁ I ଗତଗେ ଗତ ିଙ୍ଗୋନୋ ଅଞ୍ଚଳଗର ଗମୋର
ଅଭିଜ୍ଞତୋ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏ ଅଭିଯୋନର ଗନତୃ ତ୍ୱ ଗନେୋର େୁଗଯୋ ଗମୋଗତ ଦିଆଯୋଉ I ଆପଣ ଗକୋଣ୍ଡୋଭିଡୁଗର
ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମମୋନଙ୍କୁ ଉା ୋହିତ କରନ୍ତୁ I ତୋ’ ପଗର ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୋଇଁ ନିଜ ଜୀେନ
େିନମ
ି ୟଗର େିଜୟରୀ ୀ ଆଣିଗଦେ I”

</p>

ହମବୀରଙ୍କ ଏ ପ୍ରସ୍ତୋେଗର େଭୋେଦମୋଗନ ଏକମତ ଗହଗ I

<p>

</p>

ଜପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ େିଗଶଷ କିଛ ି କହିେୋର ନଥି ୋ I ହମବୀରଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଯୋନର ଗନତୃ ତ୍ୱ ଗଦେୋଗର

<p>

</p>

ତୋଙ୍କର ଏଗତଟିଗକ ଦ୍ୱିଧୋ ନଥି ୋ... ଗେହିଁ ତ ଓଡ଼ିଶୋର ଭେିଷୟତ I ଓଡ଼ିଆର େ, ଓ ଗ ୌରେର ପ୍ରତୀକ
I
“ହମବୀର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋମେୋେୀମୋନଙ୍କର ଏପରି ଅଭିଗଯୋ ଗର ହଗତୋା ୋହ ଗହୋଇପଡ଼ିଗ

<p>

ଜୋଣିଥିଗ

I ଗେ

</p>

ଗେମୋନଙ୍କ ମନଗର ପ୍ରତୟୟ ଓ ଭରେୋ େୃଷ୍ଟି କରିେୋ ଗକଗତ କେିନ କୋଯ,ୟ I େେୁ େୋରୁ ଗେ

ଅଧିକ େୟଥିତ ଗହୋଇଥିଗ ... ଉତ୍କଳେୋେୀମୋନଙ୍କର ଏତୋଦୃ ଶ ଆଚରଣଗର I ଉତ୍କଳୀୟମୋଗନ ତ ଆଉ
ୁ ଣ୍ଠନକୋରୀ ନୁ ହନ୍ତି ! ହମବୀରଙ୍କ ଦୋକ୍ଷିଣୋତୟ ଅଭିଯୋନ ଗକେଳ ଏକ େୋମରିକ କୋଯ,ୟୋନୁ ଷ୍ଠୋନ ନୁ ଗହଁ I
ଧନରତ୍ନ

ୁ ଣ୍ଠନ କରିେୋ ଏକ ଅଭିଯୋନର ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ନୁ ଗହଁ I େୋମ୍ରୋଜୟ େିସ୍ତୋର ଏ ଦିଗ୍େିଜୟରର
.

ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ I ଏପରି ଏକ ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ଗକଗେଗହଗ ଚରିତୋଥ, ଗହେନୋହିଁ ଯଦି େିଜତ
ି ଜନେୋଧୋରଣମୋଗନ
େିପ୍ଳେ କରନ୍ତି I ଗେମୋନଙ୍କ େହୋନୁ ଭୂତି ହୋେ

କରିେୋକୁ ଗହଗ

... ଗେମୋନଙ୍କୁ େିଜୟୀ ଶକ୍ତିର ମହତ୍

ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ଗଦଗଖଇେୋକୁ ପଡ଼ିେ I େିଜତ
ି ରୋଜୟଗର ଯଦି େିହତ
ି ଶୋେନତୋନ୍ତ୍ରିକ େୟେସ୍ଥୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗହୋଇ
ନପୋରି ୋ, ତୋ ଗହଗ

ଅରୋଜକତୋ େୃଷ୍ଟି ଗହେୋ ସ୍ୱୋଭୋେିକ I େିଜତ
ି ରୋଜୟମୋନଙ୍କର େୁରକ୍ଷୋ ଓ

ଗେେୋକୋର ଅଧିେୋେୀମୋନଙ୍କର ନିରୋପତ୍ତୋ ଆମର ପ୍ରଥମ କତ୍ତ,େୟ I ନଗହଗ

ଗେମୋଗନ ଆମକୁ

ସ୍ୱୋଥ,ପର ୁ ଣ୍ଠନକୋରୀ ନ କହି ଆଉ କଣ କହିଗେ I େିଜତ
ି ଅଧିେୋେୀମୋନଙ୍କର ଧୋରଣୋ ଗହେୋ ଦରକୋର
ଗଯ ପୂେଶ
, ୋେନ ଅଗପକ୍ଷୋ େତ୍ତ,ମୋନର ଶୋେନ ଅଧିକ ଜନପ୍ରି ୟ, ଅଧିକ ଗ ୋକହିତକର I ଏପରି ନ
ଗହଗ ଜନେୋଧୋରଣଙ୍କ ମନଗର େିଜୟୀ ଆକ୍ରମଣକୋରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅେୂୟୋ, ଘୃଣୋଭୋେ େଢିେ I ଗେମୋଗନ
ଅପମୋନିତ ଗେୋଧ କରିଗେ, ପ୍ରତିଗଶୋଧ ପରୋୟଣ ଗହୋଇଉେିଗେ I ଗ ୋଟୋଏ ଗେୈନୟେୋହିନୀକୁ
ଧରୋଶୋୟୀ କରିଗଦେୋ େହଜ I ଗ ୋଟୋଏ ଦୁ କ
, ୁ ଅେରୁର୍ଦ୍ କରି ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିେୋ େହଜ ନୁ ଗହଁ I
ଜନ ଅେଗନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିକୋର ଅେଶୟ ଦରକୋର I ନଗହଗ ତୋହୋ ଶୋେନ ଗକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦୁ େ,ଳ କରିଦଏ
ି I”
<p>

ଗେଥିପୋଇଁ େିଜତ
ି ଅଞ୍ଚଳମୋନଙ୍କଗର ଉତ୍କଳୀୟମୋନଙ୍କର ଦିଗ୍ େଳୟ ମହତ୍ ଉଗର୍ଦ୍ଦଶୟ ପ୍ରଚୋର

</p>

.

କରିେୋ ପୋଇଁ ଆେଶୟକୀୟ ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କଗ ହମବୀର I େୋେେ ଭୂପୋଳ ଓ କପିଗଳଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଖେର ପେୋ

ୋ ଏହି ମମ,ଗର I ଦୋକ୍ଷିଣୋତୟ ଅଭିଯୋନର ଯୋତ୍ରୋପଥଗର ପଡ଼ୁଥିେୋ ମନ୍ଦିରମୋନଙ୍କଗର
ନିଗଜ ହମବୀର ପୂଜୋଚ୍ଚ,ନୋ ଓ ଦୋନଧମ, କଗ I ପତଗନୋନମଖ
ୁ ୀ ମନ୍ଦିରମୋନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୋଗେକ୍ଷଣର ଓ
ପୂନୁଃନିମ,ୋଣର େୟେସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ କରୋ
<p>

ଏ େମସ୍ତ ଅେସ୍ଥୋପଗର ତୋମି
ମଧ୍ୟ ଜୋଗ୍ରତ ଗହେୋକୁ

<p>

ୋI

ଭୂଖଣ୍ଡଗର ଓଡ଼ିଆ ଗେୈନୟେୋହିନୀ ପ୍ରତି େହୋନୁ ଭୂତି ଓ େମ୍ମୋନ

</p>

ଗଯ ଗେମୋଗନ ଦୁ େ,ଳ େୋ ବ ରୋମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନଗର େୁରକ୍ଷିତ

</p>

ୋ ି ୋI

ତୋମି ମୋଗନ ଅନୁ ଭେ କଗ

ନୁ ହନ୍ତି I େରୁ ଜପତି କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ େଳିଷ୍ଠ ଶୋେନୋଧୀନଗର ଗେମୋଗନ ଅଧିକ େୁରକ୍ଷିତ ଓ ଅଧିକ
ନିରୋପଦ I ଗେମୋନଙ୍କର ଶିେମନ୍ଦିର େୋ

ଣପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଏଗତଟିଗକ ଅେହିଷ୍ଣୁଭୋେ ନୋହିଁ

ଉତ୍କଳୀୟ ଗେୈଷ୍ଣେମୋନଙ୍କର I େରୁ ଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଗଦଶର ଘଟିଛ ି େେୁ ଧମ,ର େମନବୟ I ରୀ ୀ ଜ ୍ନ ୋଥ
ଗକୌଣେି େୁକୀର୍ଣ୍, ଧମ, େୁପ୍ରଦୋୟର ଗଦେତୋ ନୁ ହନ୍ତି I ଗେ େୋରୋ ଜ ତର ନୋଥ ... େୋରୋ ବ୍ରହ୍ମୋଣ୍ଡର
ଗଦେତୋ I ଓଡ଼ିଶୋର ଗେୈନୟେୋହିନୀ ତୋଙ୍କରି ଆଶିେ,ୋଦଗର େଳୀୟୋନ I ଗେମୋନଙ୍କର ଏ ଦିଗ୍େିଜୟଗର
.

ଧନ ୁ ଣ୍ଠନର ଗ ୋଭ ନୋହିଁ I ଗେମୋନଙ୍କର ଏ ଦି େିଜୟ, ଏ େୁଗ୍ରୋମ ରୀ ୀ ଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଯଶେମ୍ମୋନ ଓ

ଜପତିଙ୍କର

େ, ଗ ୌରେର େୃ ର୍ଦ୍ପ
ି ୋଇଁ I େୀରଗଭୋ ୟୋ େେୁନ୍ଧରୋ I ଗେଥିପୋଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଗନେୋକୁ

ଗହେ ଶକ୍ତିଶୋଳୀ ଜପତିଙ୍କ ଶୋେନ I
“କିନ୍ତୁ ଏ ପରିେତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତଗି ର ଏ େମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି ? ହଁ ... କପିଗଳଶ୍ୱରର

<p>

</p>

ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ପ୍ରସ୍ଥୋନ ପ୍ରସ୍ତୋେ ଗ୍ରହଣୀୟ I ରଘୁଗଦେକୁ ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଗପ୍ରରଣ ଏକୋନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ I କିନ୍ତୁ
ଶିଶୁପୁତ୍ର ଓ ପତ୍ନୀ େହ ଗମୋର ଉତ୍ତର ଦି କୁ ଯୋତ୍ରୋ ... ଯଦି ପରିଣତି ହୋନିକୋରକ ହୁ ଏ ?”
“ଏଗତେେୁ ଆଶଙ୍କୋ କରିେୋ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁ ଗହଁ ସ୍ୱୋମୀ I ଆମର ତ ଗକୌଣେି ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରୋୟ ନୋହିଁ I

<p>

</p>

ଆଗମ ଆମର କତ୍ତ,େୟ କରିଯିେୋ I େୋକି େେୁ ଗେହି ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ହୋତଗର I ଅେଗଶଷଗର ତୋଙ୍କରି
ଇଚ୍ଛୋ ତ ପୂରଣ ଗହେ I ଆଗମ କିେୋ ଛୋର I ଗତଣୁ ଏଗତ ଚିନ୍ତୋ, ଏଗତ ଦ୍ୱିଧୋ ଭିତଗର ହନ୍ତେନ୍ତ ଗହେୋ
କଣ ଦରକୋର ? .... ତୁ ଗମ
ଗହଗ

ଜପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର I ଗଦଖିେ ତୋଙ୍କୁ େୋକ୍ଷୋତ କଗ

– ପିତୋ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ

ମନଗର ଜୋ ରୁକ ଗହୋଇଥିେୋ ଅଗନକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଗନକ େଗନ୍ଦହର ପରିେମୋପ୍ତି ଗହେ I ପରସ୍ପରର

େମେୟୋ େୁ ଝେ
ି ୋକୁ ଦୁ ଗହଁ େମଥ, ଗହେ I ତୁ ଗମ ଗଫରିପୋଇେ ତୁ ମର ମୋନେିକ ଶୋନ୍ତି I ଆଉ

ଜପତି

କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେ େି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଗହଗେ I ଏେୁ ଏହି େୋକ୍ଷୋତ ଅେେରଗର ଯଦି ପୋର, ତୋଙ୍କୁ ତୋଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର
କୋରଣ ମଧ୍ୟ ପଚୋରିପୋର I ଗେ ଓଡ଼ିଶୋର

ଜପତି – ଓଡ଼ିଶୋ େୋମ୍ରୋଜୟର େମ୍ରୋଟ I େେିକ୍ ଉତ୍ତର ଗେ

ଗକେଳ ଗଦଇପୋରିଗେ ତୁ ମର େମସ୍ତ ଅେମୋହିତ ପ୍ରଶନର I”
<p>

ହମବୀର ଚୋହିଁଗ
ଗଦଖିଥିଗ

ପୁଣିଥଗର ଉତ୍ତରୋଙ୍କ ମୁଖରୀ ୀକୁ I ଆଜି ପଯ,ୟନ୍ତ ଗେ ତୋଙ୍କ ମୁଖଗର ଗକେଳ

</p>

ଏକ ପତ୍ନୀର େରଳ ଆତ୍ମନିଗେଦନ େୋ ଆତ୍ମେମପ,ଣ I କିନ୍ତୁ ଆଜି ... ତୋଙ୍କର ଏ

େିପଦେମୟଗର ଉତ୍ତରୋଙ୍କର ଏ ଦୃ ଢତୋ, ଏ ସ୍ୱୋଥ,ହୀନ ମହୋନୁ ଭେତୋ ... ତୋଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚଯ,ୟ ଚକିତ
କରିଗଦ ୋ I ଗେ ଉତ୍ତରୋଙ୍କ ଜ୍ଞୋନଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପଯ,ୟଗେକ୍ଷଣ କରୁଥିଗ

I ରୋଜନୀତିର ଏ ଜଟିଳ

ଅଭିେୟକ୍ତି ପଗର େି ତୋଙ୍କ ମୁଖରୀ ୀଗର ଗେହି ଅପରୂପ େରଳ ଗକୋମଳତୋ I ଗେହି େଦୋେୁ ଭ ପ୍ରେ୍ନ ତୋ I
ଉତ୍ତରୋଙ୍କ େିରୋଟତ୍ୱଗର ମୁଗ୍ଧ ହମବୀର ଆତ୍ମେତ୍ତୋ ଗହଇ େେିଗ
.

I ଉତ୍ତରୋଙ୍କ େୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତଗର ନିଜକୁ

କିଛ ି େମୟ ହଗଜଇ ଗଦେୋର ଇଚ୍ଛୋ ପ୍ରେଳ ଗହ ୋ ହମବୀରଙ୍କର I ଉତ୍ତରୋ େି ଚୋହିଁଗ

ହମବୀରଙ୍କୁ I ଗେ

ଚୋହୋଣିଗର ଖୋ ି ଗପ୍ରମ େୋ ଆତ୍ମନିଗେଦନ ନଥି ୋ ... ଗେ ଚୋହୋଣିଗର ଥି ୋ ଭେିଷୟତର ଅଗନକ
ପ୍ରତିଶୁତ ି I ହମବୀର ଓ ଉତ୍ତରୋ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ଗହଗ

... ପରସ୍ପର ଭିତଗର ନିଜ ନିଜର େୟକ୍ତି ତ

େତ୍ତୋ ଗ ୋପ କରିେୋ ପଯ,ୟନ୍ତ I
<p>

ରଘୁଗଦେ ନଗରନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଗର୍ଦ୍ଦ,ଶ ଦିଆ
ଭୂପୋଳ, େୋେେ ଭୂପୋଳଙ୍କୁ ଆଗଦଶ ଦିଆ

ୋ ରୋଜମଗହନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋତ୍ରୋ କରିେୋକୁ I କପିଗଳଶ୍ୱର, ତମ୍ମୋ

</p>

ୋ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଯୋତ୍ରୋକରି େୋ ବ ନରେିୁହର େମର ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ୁ

ଧ୍ୱସ୍ତେିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଗଦେୋକୁ I ତୋର େମ୍ଭୋେୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିେୋକୁ I
<p>

ଗକଗତଜଣ ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀଙ୍କ େହିତ ହମ୍ଭୀର ନିଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତଗହଗ

ଉତ୍ତର ଦି କୁ ଯୋତ୍ରୋକରିେୋ

</p>

ପୋଇଁ ... ଜପତି କପିଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ େୋକ୍ଷୋତପୋଇଁ I ତୋଙ୍କ େୋୁ ଗର ଉତ୍ତରୋ ଓ ନରହରିଙ୍କ ଯିେୋ ପ୍ରସ୍ତୋେ
ଆପୋତତୁଃ ସ୍ଥ ିତ ରହି ୋ I ଗେମୋଗନ ଗତଣୁ ରହିଗ ଉଦୟ ିରି ଦୁ ,ଗର I
<p>

ଶୁଣିଥିଗ

ହମବୀର – ପିତୋ କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୋରୀରିକ ଅେସ୍ଥୋ ଭ ନୁ ଗହଁ I ଗେ ଅେୁସ୍ଥ I ତୋ

େୋୁ କୁ ଏ ପରିଣତ େୟେଗର ଦୋକ୍ଷିଣୋତୟ ଅଭିଯୋନ ! ନୋ ... ଗଯଗତଶୀଘ୍ର େମ୍ଭେ ତୋଙ୍କୁ େୋକ୍ଷୋତ
କରିେୋକୁ ଗହେ I ତୋଙ୍କ ମନରୁ େେୁ ଗକ୍ଷୋଭ, େେୁ ଗ୍ଳୋନି ଦୂ ରକରିେୋକୁ ଗହେ I ତୋଙ୍କ ପୋଖଗର ସ୍ପଷ୍ଟ
କରିଗଦେୋକୁ ଗହେ ଗଯ ହମବୀର େିଗଦ୍ରୋହୀ ନୁ ହଁ ... ଗେ େିଗଦ୍ରୋହୀ ଗହୋଇପୋଗରନୋ I େେୁ ଅନୟୋୟ, େେୁ

</p>

ଅେିଚୋର େହିଯିେୋର ଶକ୍ତି ତୋ’ର ଅଛି I ଆଜି େି ଗେ ପିତୋ ଜପତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞୋେହ ପୁତ୍ର ହମ୍ଭୀର I
େିଜୟନ ରର ରୋଜେିୁହୋେନଗର େିରୂପୋକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କ ୋପଗର େୋ ବ ନରେିୁହ ଖୁବ୍

<p>

</p>

ପ୍ରଭୋେଶୋଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶୋଳୀ ଗହୋଇ ଉେିଛନ୍ତି I େିରୁପୋକ୍ଷ ଦୁ େ,ଳ ; ରୋଜନୀତି, ରଣନୀତି ଓ ଶୋେନ
କୋଯ,ୟଗର ଅନଭିଜ୍ଞ ଏେୁ ଅପୋର I ଗତଣୁ ଗେ ନୋମମୋତ୍ର ନରପତି I ଶକ୍ତି ଓ ଆଧିପତୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ େୋ ବ
ନରେିୁହ େିଜୟନ ରର େୋସ୍ତେ ଶୋେକ I
ଗତଗେ େିରୂପୋକ୍ଷଙ୍କୁ େିଜୟନ ର େିୁହୋେନଗର ଅଧିଷ୍ଠିତ କ ୋପଗର େୋ ବ ନରେିୁହ ପ୍ରସ୍ଥୋନ

<p>

କରିଥିଗ

</p>

ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଅଭିମଗୂ ଖ I ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗେ ହୀନେଳ ନୁ ହନ୍ତି I େମଗ୍ର େିଜୟନ ର ରୋଜଶକ୍ତି ଓ

େୋମରିକ ଶକ୍ତି ତୋଙ୍କ ହୋତମୁେୋଗର I ଗତଗଣ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଉପଗର ଓଡ଼ିଶୋର େୋମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମଶୁଃ
ଦୁ େ,ଳ ଗହୋଇଆେୁଥି ୋ I
ଏହୋର େୁଗଯୋ

<p>

ଗନଇ େୋ ବ ନରେିୁହ ତିରୁଚିନୋପଲ୍ଲୀ, କୋଞ୍ଚି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଅଧିକୋର କରି

</p>

ଗନଇଥିଗ I କୋଗେରୀେୋରୁ ଗପନୋର ନଦୀ ପଯ,ୟନ୍ତ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂ ଳର ଏକ େିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଗେ ନିଜ
ଅଧିକୋରକୁ ଗନଇ ଆେିଥିଗ

I ଓଡ଼ିଶୋର ରୋଜଗନୈତକ
ି ପଟ୍ଟପରିେତ୍ତ,ନ ଓ ଅସ୍ଥିରତୋ ଗଯୋ ୁଁ ...

ନରେିୁହଙ୍କର ପରିେୃର୍ଦ୍ େୋମରିକ କୋଯ,ୟକଳୋପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିେୋ ପୋଇଁ େମଥ, ନଥିଗ

ଉଦୟ ିରର
ି

ପ୍ରୋଗଦଶିକ ଶୋେକ I
ଚନ୍ଦ୍ର ିରଗି ର ପୁନୁଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗହ ୋ େୋ ବ ନରେିୁହଙ୍କ ରୋଜଧୋନୀ ନିଜର ପରିେୋରେ , େହିତ

<p>

େୋ ବ ନରେିୁହ ପୁଣିଥଗର ଚନ୍ଦ୍ର ିରଗି ର େେେୋେ କରିେୋକୁ

</p>

ୋ ିଗ I େୋ ବ ନରେିୁହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତପୋମ୍ବିକୋ

ଓ କନୟୋ ରୂପୋମ୍ବିକୋ ପୁଣିଥଗର ଗଫରିଆେିଗ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି I
ପ୍ରଥଗମ ଚନ୍ଦ୍ର ିରକ
ି ୁ ଶକ୍ତ ଓ େମୃର୍ଦ୍ କରିେୋଗର ମଗନୋନିଗେଶ କଗ

<p>

ଜୋଣିଥିଗ

େୋ ବ ନରେିୁହ I ଗେ

</p>

ରୋଜୟ ଶୋେନ ପୋଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଏକ େୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥୋନ I ଓଡ଼ିଆମୋନଙ୍କର ଘନଘନ ଆକ୍ରମଣରୁ

କୋଗେରୀ ଓ କୃ ଷ୍ଣୋ ମଧ୍ୟଗର ଅେସ୍ଥିତ ତୋମି

ଅଞ୍ଚଳ ୁଡ଼କ
ି ର େୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଦୁ ,ର ପ୍ରୋଧୋନୟ

ଯଗଥଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥି ୋ I ତୋପଗର ଚନ୍ଦ୍ର ିରର
ି ଅନତିଦୂରଗର ଥି ୋ କୋଞ୍ଚିନଗ୍ର I ତୋମି

େୋହିତୟ, କଳୋ ଓ

େୁସ୍କୃତର
ି ପ୍ରୋଣଗକନ୍ଦ୍ର ଥି ୋ ଏହି କୋଞ୍ଚି I ଏହି ଐତିହୋେିକ େହରର ପ୍ରଧୋନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଗଦେତୋ ଥିଗ
ଣପତି I ନିଗଜ େୋ ବ ନରେିୁହ
ଣପତି ଥିଗ

ଣପତିଙ୍କର ଜଗଣ ପରମ ଉପୋେକ I େୋସ୍ତେଗର ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ

ଶକ୍ତି େୋମଥ,ୟର ଗଦେତୋ,

ଅନୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଗଦେତୋ ଥିଗ

େ, ଗ ୌରେର ଗଦେତୋ I

ଣପତିଙ୍କ େୟତୀତ କୋଞ୍ଚିର

େରଦୋରୋଜ I େରଦୋରୋଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥି ୋ ଗେୈଷ୍ଣେମୋନଙ୍କର ପ୍ରଧୋନ

ଉପଗେନୋସ୍ଥଳି I ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ରୋଜୟ ଓଡ଼ିଆମୋନଙ୍କର ଅଧିକୋରଗର ଥିେୋଗେଗଳ େରଦୋରୋଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର
ଦି େଜୟୀ ଓଡ଼ିଆମୋନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧୋନ ଉପେନୋସ୍ଥଳୀଗର ପରିଣତ ଗହୋଇଥି ୋ I କୋରଣ ଓଡ଼ିଆମୋଗନ
େସ୍ତୁ ତୁଃ ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଉପୋେକ ଥିଗ I ଅତଏେ ଗେମୋଗନ ଥିଗ େିଷ୍ଣୁ ଉପୋେକ - ଗେୈଷ୍ଣେ I ଚନ୍ଦ୍ର ିରି
ମହୋମଣ୍ଡଳର ଏହି ଆକଷ,ଣୀୟ ଓ ରମଣୀୟ ନ ରଗର ଅଗନକ ଧମ,, ଅଗନକ େମ୍ପ୍ରଦୋୟର ଗ ୋଗକ
େମଗେତ ଗହଉଥିଗ I
<p>

କପିଗଳଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ପେୋଇେୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁ ଏତ େିକ ଗହୋଇନୋହିଁ I ଗେ ନିଗଜ
ଗନଇପୋରିଥୋଗନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଅଭିଯୋନର ଗନତୃ ତ୍ୱ ! ତୋହୋହିଁ ଗହୋଇଥୋନ୍ତୋ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ I ଏମିତ ି ଏକ
ଧୋରଣୋର େଶେତ୍ତ,ୀ ଗହୋଇଥିଗ

ହମବୀର I କପିଗଳଶ୍ୱର ଯୁେକ I ଯୁେକ ଗହଗ

େି ଗେୈନୟଦଳକୁ

ଗନତୃ ତ୍ୱ ଗଦେୋର ଅଭିଜ୍ଞତୋ ତୋଙ୍କର ଅଛି I କିନ୍ତୁ େତ୍ତ,ମୋନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତଗି ର ... ନିଜର େୋମଥ,ୟର କି

</p>

ପରିଚୟ ଗଦଇପୋରିଗେ କପିଗଳଶ୍ୱର I ଶତୁ ପ୍ରେଳ ପରୋକ୍ରମଶୋଳୀ I ଓଡ଼ିଶୋରୁ ଅଧିକ େୋହୋଯୟ ମିଳେ
ି ୋର
େମ୍ଭୋେନୋ ନୋହିଁ I କହିେୋକୁ ଗ ଏ ଯୁର୍ଦ୍ୋଭିଯୋନ ଏକ ଦୁ ୁଃେୋହେ I
ଗକୌଣେି ଉପୋୟଗର ନିଜକୁ େୁ ଗଝଇ ପୋରୁନଥିଗ

<p>

ହମବୀର I ଏହି ଗକଗତଦିନ ଗହେ େେୁ

</p>

ଗକମିତ ି ଓ ଟପୋ ଟ ଗହୋଇଯୋଉଛି I ତୋଙ୍କର ଜୀେର୍ଦ୍ଦଶୋଗର ଏପରି ମୋନେିକ ଦୁ ଭ,ୋେନୋର ଶିକୋର ଗେ
ଗକଗେ ଗହୋଇନଥି ୋ I ଗକଗେ ଗେ ଗହୋଇନଥିଗ

େେ,ଗ୍ରୋେୀ ହତୋଶୋର ଶରେୟ I ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର

ଅନ୍ତତୁଃ ତୋଙ୍କପୋଇଁ ଅେମ୍ଭେ ଗେୋ ି କିଛ ି ନଥି ୋ I କିନ୍ତୁ ଏ ପରିଣତ େୟେଗର େେୁ ଗକମିତ ି େିପରୀତ
ଘଟୁଛି I ତୋଙ୍କର ଆଉ ଆତ୍ମେିଶ୍ୱୋେ ରହୁ ନୋହିଁ I ଗେ ମଗନୋେଳ ହରୋଇ େେୁଛନ୍ତି I କୋହୋ ଉପଗର ଭରେୋ
କରିପୋରୁ ନୋହୋନ୍ତି I ଗେଗଳଗେଗଳ ଅଯଥୋ ଆଶଙ୍କୋଗ୍ରସ୍ତ ଗହୋଇପଡୁଛନ୍ତି I
ଗେ ଜୋଣନ୍ତି, ଜଗଣ କ୍ଷତ୍ରୀୟର ଜୀେନଗର ଏେେୁ ଦୁ େ,ଳତୋ ଗଶୋଭନୀୟ ନୁ ଗହଁ I ଏପରି କପ ମନୋ

<p>

</p>

ଅେୋଞ୍ଛନୀୟ I ତଥୋପି – ତଥୋପି, ଗଚଷ୍ଟୋକରି ମଧ୍ୟ ଏେେୁ ଦୁ ଶ୍ଚିନ୍ତୋରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତକରି ପୋରୁନୋହୋନ୍ତି I ତୋଙ୍କ
ପୋଖଗର େେିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରୋ I ହମବୀର କିନ୍ତୁ ଆନମନୋ I ଉତ୍ତରୋ ନୀରେ I ଗେ ତ େେୁ ଗେଗଳ ଏମିତ ି
ଅେହୋୟ ! ନୀରେ ରହିେୋ, ଆଖିରୁ ୁ ହ ଗଡ଼ଇ ଅଗପକ୍ଷୋ କରିେୋ ତୋଙ୍କର ଅଭୟୋେ I ପଚୋଶ େଷ,ର
ଗେୈେୋହିକ ଜୀେନ ତୋଙ୍କର ପ୍ରୋୟ ଏମିତ ି କଟିଛ ି I ସ୍ୱୋମୀ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର I ଗକୈଗଶୋର ଅେସ୍ଥୋରୁ ପୁତ୍ର
କପିଗଳଶ୍ୱର େି ଯୁର୍ଦ୍ ଗକ୍ଷତ୍ରଗର I ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ର ତ ଏମୋନଙ୍କର କମ,ଭୂମି I ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିେୋର, ମୋନ, ଅଭିମୋନ,
ଭୋେପ୍ରେଣତୋ ଏମୋନଙ୍କ ପୋଖଗର ତୁ ଚ୍ଛ I ତଥୋପି ଗେଗଳ ଗେଗଳ

େ,

ୋଗ

ଏମୋନଙ୍କୁ ଗନଇ I

ହମବୀରଙ୍କ େମକକ୍ଷ ଗେନୋନୋୟକ କିଏ ଅଛି େୋରୋ ଭୋରତ େଷ,ଗର ?
କିନ୍ତୁ ଆଜି – ଉତ୍ତରୋ େେୁ ଗେଳୋ ଆଶଙ୍କୋଗ୍ରସ୍ତ I ଅନିଶ୍ଚିତ ଭେିଷୟତକୁ ଗନଇ େେୁ ଗେଗଳ ଚିନ୍ତତ
ି

<p>

ଗେ I

</p>

ଜପତି କପିଗଳନ୍ଦ୍ରଗଦେଙ୍କ ପଗର େେୁ ଗକମିତ ି ଅନିଶ୍ଚିତ ଗହୋଇଯୋଇଛି I ଘଟିଚୋ ିଛ ି ଗ ୋଟୋଏ

ପଗର ଗ ୋଟୋଏ ଅଘଟଣ I ଅଘଟଣର େୀମୋ ନୋହିଁ ଗଯମିତ ି ! େେୁ ଗେଗଳ ଖୋ ି ଦୁ ୁଃେମବୋଦ I ଗ ୋଟୋଏ
ଗହଗ େୁେମବୋଦ ନୋହିଁ I େୁେମବୋଦର ଅକୋଳ ପଡ଼ିଛ ି ଏହି ଗକୋଣ୍ଡୋଭିଡୁଗର I
<p>

ଉତ୍ତରୋ କିନ୍ତୁ େେୁ େୋଗର ଗେଶି ହତୋଶୋ ଗହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହମବୀରଙ୍କ ଏ ଭୋରୋକ୍ରୋନ୍ତ ଅେସ୍ଥୋ ଗଦଖି I

</p>

ରଣରଙ୍କ ହମବୀର ଯୁର୍ଦ୍କରି ଜୋଣନ୍ତି I ପ୍ରକୋଶୟ ଯୁର୍ଦ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ଶତୁମୋନଙ୍କୁ ନିପୋତ କରି ଜୋଣନ୍ତି I ଶତୁର
େମସ୍ତ େୁ ୟହ ରଚନୋ େୟଥ, କରିପୋରନ୍ତି I େେୁ ଦୋଓଗପଞ୍ଚ ପଣ୍ଡ କରିପୋରନ୍ତି I କିନ୍ତୁ ଗେ େରଳ I
ସ୍ୱୋଥ,ଗନବଷୀ, ଜଟିଳ ରୋଜନୀତିଗର ଗେ ପ୍ରଗେଶ କରିପୋରନ୍ତି ନୋହିଁ I ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯୁର୍ଦ୍ ଅଗପକ୍ଷୋ କୂ ଟନୀତିର
ଆେଶୟକତୋ ଅଧିକ I େମୟ େଦଳିଛ ି I ନିଗରୋଳୋ ଯୁର୍ଦ୍ଗର େୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦଶ,ନ କରି େିଜୟରୀ ୀ େିମଣ୍ଡିତ
ଗହେୋ ଅେମ୍ଭେ I ଆଜିର େମର ଏକ ଦୁ ୟତକ୍ରୀଡ଼ୋ I ଏେି ଶକୁ ନର
ି ପଶୋକୋେି ଦରକୋର I
<p>

ଉତ୍ତରୋ ଚୋହିଁଥିଗ

ହମବୀର ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି ହୁ ଅନ୍ତୁ I ତୋଙ୍କ ମନଗର ଆଶୋର େଞ୍ଚୋର ଗହଉ I କିନ୍ତୁ

</p>

ଗକମିତ ି ଗେ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି କରିଗେ ହମବୀରଙ୍କୁ ? ଗକମିତ ି କହିଗେ, ପୁଣିଥଗର େୁେମୟ ଗଫରି ଆେିେ ସ୍ୱୋମୀ I
ନିଜର ତ ଭରେୋ ନୋହିଁ I ଗଜୟଷ୍ଠପୁତ୍ର କପିଗଳଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ଥୋନ କରିଛ ି ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଅଭିଯୋନଗର I େମସ୍ତ
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତଗି ର ଆରମ୍ଭ ଗହୋଇଛି ଏ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ଗେ ଯିେୋପଗର ଗକୋଣ୍ଡୋଭିତଗର ଥିେୋ େମସ୍ତ
ଗଦେଗଦେୀଙ୍କୁ ଦଶ,ନ କରି ପୁତ୍ରର ଶୁଭମନୋେି ମୋନେିକ କରିେୋରିଗ ଣି ଗେ I
<p>

ଜନପଦ ପଗର ଜନପଦ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶୋର ପୋଇକେୋହିନୀ ଆଗ ଇ ଚୋ ିଛ ି ଚନ୍ଦ୍ର ିରି
ଅଭିମଗୁ ଖ I

ଜପତି ପୁରୁଗଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ିରି ଯୋତ୍ରୋ I େୋ ବ ନରେିୁହର

େ,ଚୂର୍ଣ୍, ପୋଇଁ I କପଟ

ଯୁର୍ଦ୍ଗର ଓଡ଼ିଶୋର ପରୋଭେର ପ୍ରତିଗଶୋଧ ଗନେୋପୋଇଁ I ଓଡ଼ିଶୋର େ,ଗ ୌରେ ସ୍ୱୋଭିମୋନର ପୁନୁଃପ୍ରତିଷ୍ଠୋ

</p>

ପୋଇଁ I ରୀ ୀଜ ୍ନ ୋଥଙ୍କ ଦଶ,ନ ଓ ପୂଜୋଚ୍ଚ,ନୋପଗର ଆରମ୍ଭ ଗହୋଇଛି ଏ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ଏହୋ ମଧ୍ୟଗର ଗ ୋଟିଏ
ଦିନ ଅତିେୋହିତ ଗହ ୋଣି ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିେେ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ଆ ତପ୍ରୋୟ I ହେୋତ୍ ଆ ଗର
ଗକୋଳୋହଳ ଶୁଭି ୋ ଗକହି ଜଗଣ ରମଣି

ଜପତିଙ୍କୁ େୋକ୍ଷୋତ କରିେୋକୁ ଚୋହଁୁଛ ି I ପୁଗରୋଭୋ ଗର ଥିେୋ

ଗେୈନୟ ଗ ୋପୋ ୁ ଣୀ I ତୋହୋର ଯୋହୋ କହିେୋ କଥୋ ଗେ ଗକେଳ ଜପତିଙ୍କୁ କହିେ I
କିଛ ି େମୟ ପୋଇଁ ସ୍ଥ ିତ ରହି ୋ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ I ଗ ୋପୋ ୁ ଣୀଙ୍କୁ ତୋଙ୍କ ପୋଖଗର ଉପସ୍ଥିତ

<p>

କରୋଇେୋକୁ ଆଗଦଶ କଗ

ଜପତି ପୁରୁଗଷୋତ୍ତମଗଦେ I କଣ ଅଭିଗଯୋ ଏହି ଳନୋଟିର ? କୋହିଁକି

ଗେ େୋଟ ଓ ୋଳି େେିଛ ି

ଜପତିଙ୍କର େୋକ୍ଷୋତ ପୋଇଁ ? କଣ ପୋଇଁ ତୋ’ର ଏ ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋ ? ତଥୋପି

ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀର ଆସ୍ପର୍ଦ୍,ୋର କୋରଣ ତ ଜୋଣିେୋକୁ ଗହେ I ... ଯଥୋେମୟଗର
କରୋ

ଣନୋଟିକୁ ଉପସ୍ଥିତ

ୋ ରୀ ୀଛୋମୁଗର I
େୋଟ ଓ ୋଳିେୋର କୋରଣ ପୁଚ୍ଛୋକଗ

<p>

</p>

ଜପତି ପୁରୁଗଷୋତ୍ତମଗଦେ I ତୋଙ୍କ ମନଗର ଗକୌତୂ ହଳ I

</p>

ଗକୌତୂ ହଳ ଅନୟ େମସ୍ତଙ୍କ ମନଗର I ହତେୋକ୍ ଗହୋଇଯୋଇଥି ୋ ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀଟି I ଖୋ ି ପେରୋ ତଗଳ
ଗଥୋଇଗଦଇ ଗେ ଆେୋକୋେୋ ଗହୋଇ ଏଗଣ ଗତଗଣ ଚୋହଁୁଥି ୋ I ଏଗତ ଗେୈନୟେୋମନ୍ତ, ପଦୋତିକ,
ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ, ଜୋଗରୋହୀ ଓ ରଥୋହୁ ଡ଼ ଗେୈନୟେୋମନ୍ତ ଓ ଥୋଟେୋଟ ଗଦଖି ଗେ ତୋଟକୋ ଗହୋଇଯୋଇଥି ୋ I
ଏମିତ ି ଥୋଟେୋଟ, ଏଗଡ଼େଡ଼ ଯୁର୍ଦ୍ଯୋତ୍ରୋ ଗେ ଗକଗେ ଗଦଖି ନଥି ୋ I ଗକମିତ ି େୋ ଗଦଖିେ ? ଗକଉଁ
ଅଖୟୋତ ପଲ୍ଲୀର ଦରିଦ୍ର ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀଟିଏ ଗେ I ଦୁ ଧ, ଦହି,

ହୁ ଣି, ଗଛନୋ େିକେ
ି ୋ ତୋର ଗେଉେୋ I

େକୋଳୁ େକୋଳୁ ପେରୋ େଜୋଡ଼ି ଗେ ପୋଖ ୋଁ କୁ େୋହୋରିଯୋଏ ଗେପୋର କରିେୋକୁ I ୋଧୁଆଗେଳକୁ ତୋର
ଗେପୋର େରିଯୋଇଥୋଏ I ଅଣ୍ଟିଗର ଅଣ୍ଟିଏ କଉଡ଼ିଧରି ଗେ ଗଫଗର I
ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦୁ ଭ,ୋ ୟ ତୋର I େକୋଳୁ େକୋଳୁ େୋହୋରି ଆେିଥି ୋ ପେରୋ େଗଜଇ I ରୋସ୍ତୋ ଉପରକୁ

<p>

ଉେିଛ ି କି ନୋହିଁ ... ଅଶ୍ୱ ଝପଟୋଇ ପହଁଚ ି ଗ
ଦୁ ଇଜଣଙ୍କର I ମୁହଁକୁ ଚୋହିଁଗ

</p>

ଦୁ ଇଜଣ ଗଘୋଡ଼େେୋର I ଅପୂେ, ଗତଜ ଗେ ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ

ଆଖି ଗଖୋେି ଗହୋଇଯିେ I ଜଗଣ ଗଦଖିେୋକୁ କଳୋଗମଘ େର୍ଣ୍,ତ

ଆଉଜଗଣ ଗ ୋରୋ ତକତକ I କଳୋଗଘୋଡ଼ୋଗର ଧଳୋ ଗଘୋଡ଼େେୋର ତ ଧଳୋଗଘୋଡ଼ୋଗର କଳୋ
ଗଘୋଡ଼େେୋର I ଗେମୋନଙ୍କୁ ଗଦଖି େତଗର ଆଖିର ପ କ ପଡ଼ି ୋନି ଏହି ଅକିଞ୍ଚନ ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀଟିର I
ଗେମୋଗନ ମଧ୍ୟ ଓଗେଇ ପଡ଼ିଗ
ଗହୋଇପଡ଼ିଥିଗ

ଗଘୋଡ଼ୋ ଉପରୁ I କୋହିଁ ଗକଗତ ଦୂ ରରୁ ଗଘୋଡ଼ୋଚଢି ଆେିଛନ୍ତି I କ୍ଳୋନ୍ତ

ଗେମୋଗନ I ଗଦହରୁ ଗେମୋନଙ୍କର

ମ ମ ଝୋଳ େୋହୋରୁଥି ୋ I ଗେମୋଗନ

ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀକୁ ପୋଖକୁ ଡ଼ୋକିଗ I କହିଗ , “ଆମକୁ ଭୋରି ଗଶୋଷ I ତୁ ମ ପେରୋରୁ ଦହିଗଦେ ପିଇେୋକୁ
I” କିେୋ କଥୋ ... ଗେ ତ ଦହି ଆଣିଛ ି େିକେ
ି ୋକୁ I ଦେନୋହିଁ କୋହିଁକି ? ପିଉ ପିଉ େେୁ ତକ ଦହି ପିଇଗଦଗ
ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ ଦି ଜଣ I ତୋ’ େୋଙ୍ଗକୁ

ହୁ ଣିତକ େି ଚୋଟିଗଦଗ

ହୁ ଣି େୋ ୁ େୋ ୁ I ତୋଙ୍କୁ ଚୋହିଁ ଅନୟଜଣକ ମୁରୁକି ହେୁଥିଗ
ଗପୋଛିଗ

କଳୋଗଘୋଡ଼େେୋର ଜଣକ I ମୁହଁଯୋକ
I ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀର ପଣତ କୋନି ଧରି ମୁହଁ

ହୁ ଣିଖିଆ ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ ଜଣକ I ଅଥଚ ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀ ପ୍ରତିେୋଦ କରିପୋରି ୋ ନୋହିଁ I ତୋକୁ

ୋ ୁଥି ୋ ଗଯମିତ ି ଅଝଟିଆ ପୁଅଟୋଏ ତୋଙ୍କ ପଣତକୋନିଗର ମୁହଁ ଗପୋଛୁ ଚ ି I ମଗନମଗନ ଭୋରି ଖୁେି
ଗ ୋପୋଳୁ ଣୀ I ପୁଳୋଏ କଉଡ଼ି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ
ି !
<p>

ଗହଗ

ଅଶ୍ୱୋଗରୋହୀ ଦୁ ଇଜଣ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚୋହିଁଗ

I ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଗଁ ର ଛନ୍ଦମୟ ହେ I

ଉଭୟ ଚୁପ୍ଚୋପ୍ େିଆ ଗହୋଇଛନ୍ତି I କଉଡ଼ି ଗଦେୋ ନଁୋ େି ଧରୁନୋହୋନ୍ତି I କିନ୍ତୁ କଉଡ଼ି ନ ପୋଇ ଗେ କଣ
ଛୋଡ଼ିେୋ ଗ ୋକ ? ଗଯମିତ ି ଗହଗ କଉଡ଼ି ଆଦୋୟ କରିେ I

</p>
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