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

ଆଶ୍ୱିନ କୃ ଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ କ୍ଷକ୍ଷକ୍ଷେଶ୍ୱରୀ ବିମଳାଙ୍କ ସହସ୍ର କୁ ମ୍ଭବରଣ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ପକ୍ଷର

</p>

କ୍ଷଷାଳପୂଜା ଲାଗିରହିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକ୍ଷର ଓ କ୍ଷେବୀପୀଠମାନଙ୍କକ୍ଷର I କ୍ଷ ାଗକୁ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀକି
ପଡିଲା କାଶି ପୁଅର ଏକ୍ଷକାଇଶିଆ I ପୂଜା ଘର ଆଗରୁ I ଏଇ ଏକ୍ଷକାଇଶିଆ କ୍ଷ ାଜିଟା କାଶି ଘରର
ନୂ ଆ ଛାତ ଉପକ୍ଷର କ୍ଷହବ କ୍ଷବାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଷପକ୍ଷା ଥିଲା I କ୍ଷସଇଥିପାଇଁ ନାତି କ୍ଷହଲାେିନୁ କୁ ନ ି
ମହାସୁଆକ୍ଷର ଅହନିଶି ରହିଥାଆନ୍ତି ାଇ ଝିଅ ଘକ୍ଷର I କ୍ଷସ ଆସି ତୋରଖ କକ୍ଷଲ କ୍ଷବାଲି ଘର କାମଟା
ଏକ୍ଷକାଇଶିଆ କ୍ଷବଳକୁ ସରିଗଲା I ନିରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଆସିବାେିନଠୁ ସବୁ କାମୋମ ଛାଡିକ୍ଷେଇ
ଚବିଶି ଘଣ୍ଟା କ୍ଷସ ଝିଅ ଘକ୍ଷର ଆସି ରହିକ୍ଷଲ କ୍ଷ

ରହିକ୍ଷଲ I ଖାଇଲାକ୍ଷବଳକୁ କ୍ଷକବଳ ଘରକୁ

ନିରୁ, ଅନୁ ତାଙ୍କର େି’ ଝିଅ I କ୍ଷସ ଅଂଶକ୍ଷର ପୁଅ ନଥିଲା I କ୍ଷ

ାଆନ୍ତି I

କ୍ଷକହି ଘରକୁ ଆସିକ୍ଷଲ କ୍ଷବାଉ ହସକ୍ଷର

କ୍ଷପଟ ଫକ୍ଷଟଇ ସମୁେଙ୍କ
ି ି କ୍ଷେକ୍ଷଖଇ କ୍ଷେକ୍ଷଖଇ ଖାଲି କହୁ ଥାଏ – ‘ଝିଅର ପୁଅ ନାତି, ସରକ୍ଷଗ ଜାଳିବ
ବତୀ’ ‘ପୁଅର ପୁଅ ନାତି, ମାରିବ ଝିଁଙ୍କର କାତି’ I କଥା ମଝିକ୍ଷର କ୍ଷବାଉ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଢଗଢମାଳି ଏମିତ ି
ହାଙ୍କି କ୍ଷେଇ ସମୁେଙ୍କ
ି ୁ କକ୍ଷହ – ନାତି ତ କ୍ଷହଲାଣି, ଶାଶୁ, ଶଶୁର ଝିଅ ଘକ୍ଷର ଠାଆ କକ୍ଷଲ କ୍ଷତଣିକି ଆଉ
କ୍ଷୋଷାବହ ନୁ କ୍ଷହଁ I ଆଗକାଳ ଳି କ୍ଷସ ଧରାଟ ଏକ୍ଷବ ଆଉ ନାହିଁ I
<p>

ଏକ୍ଷକାଇଶିଆ କ୍ଷ ାଜିକି ସହରର କାହାକୁ କ୍ଷ

ଡକରା ନଥିଲା, ଏମିତ ି କ୍ଷକହି କ୍ଷଲାକ ନଥିକ୍ଷଲ I

</p>

ସୁଷମା ଶାଶୁଘରର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା’ ବାପା ଶୟାମ ସୁଆକ୍ଷର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଲିକ୍ଷକ, ମାଲିକାଣୀ
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ଷେବୀ, ାଗି େଇତାପତି, କାଳିନ୍ଦୀବାବୁ ଓ ମିକ୍ଷଶ୍ର ଆେି ସମକ୍ଷସ୍ତ I ମାନ ସୁଆରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
କୁ ଶି ଖୁଣ୍ଟଆ
ି , କ୍ଷଗାପୀ କ୍ଷଗାଚ୍ଛିକାର ଓ ବଳ ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟଆ
ି ଙ୍କ ଘରର ବି ସମକ୍ଷସ୍ତ I ସୁଆର, ମହାସୁଆର
କ୍ଷଗାଷ୍ଠୀର କ୍ଷ କ୍ଷତ ୁଆକ୍ଷଡ ଚିହ୍ନାପରିଚୟ ଥିକ୍ଷଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଶିର ଡକରା ଥିଲା I କାଶି ଜାଣିଥିଲା କ୍ଷ
କ୍ଷ ଉଁମାକ୍ଷନ ସୁରଙ୍କ ମାହାେଦ ପସରାକ୍ଷର କ୍ଷବାଲକରା କ୍ଷହାଇ ବାପା ମଲାପକ୍ଷର ପ୍ରଥକ୍ଷମ କ୍ଷସ ତା’ ଜୀବନ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଏକ୍ଷକାଇଶିଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବା ଅଥଦ ନିଜ ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ବୁ ଲି ିବା I
ମହାପ୍ରସାେ ଖଟଣିକ୍ଷର ବରାେ ଥିଲା – କାନିକା, ଘି ଅନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ତକଦାରୀ, ଜିରା କ୍ଷଗାଲ୍ ମରିଚେିଆ
କ୍ଷଗାଟା କ୍ଷପାଟଳ, କ୍ଷସ ତ ଅପୂବଦ I େହି ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଜରା ଖଟା I ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଚିପଡ
ୁ ା କ୍ଷଛନାକ୍ଷର
କ୍ଷୀରା ରାବିଡର
ି କ୍ଷସ କ୍ଷ ଉଁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ତା’ର ତ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ I କୁ ନ ି ମହାସୁଆକ୍ଷର ଜଣ ଜଣ କରି
ସମସ୍ତଙ୍କ ପତର ପାଖକୁ

ାଇ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥାଆନ୍ତି I କ୍ଷୀରା କ୍ଷଛନା ଥକ୍ଷର େି’ଥର କି ତିନଥ
ି ର

ଲାଗିକ୍ଷଲ ବି କ୍ଷସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି I

ାହାର

ାହା େରକାର, କ୍ଷପଟ ପୂରଲ
ି ା ାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ

କ୍ଷେବାକୁ ତାଙ୍କର ନିକ୍ଷଦଦଶ ଥାଏ I ନିରୁ ଘରର କ୍ଷସ କ୍ଷ ଉଁ ଚାକର କ୍ଷଟାକା ଜଗା, ତା’ ଳି ପିଲାକ୍ଷଟ କ୍ଷଖାଜି
ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର I ବିଜୁଳ ି

ଳି ତା’ର ଗତି I ଏକ୍ଷକାଇଶିଆ କ୍ଷ ାଜିର ଅକ୍ଷଧ କାମ କ୍ଷସ ନିକ୍ଷଜ

ଉକ୍ଷଠଇ କ୍ଷେଲା I କ୍ଷଲାକଙ୍କୁ ଡକାହକା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ିଏ

ାହା ବକ୍ଷତଇଲା, ସବୁ କାମକୁ କ୍ଷସ

ଧୂରନ୍ଧର I କହୁ ଥାଏ – ନାନୀଙ୍କର ପୁଅ କ୍ଷହାଇଛି, ଆଜିେନ
ି ଟା କାଲିକି ଆଉ କଣ ରହିବ ? କ୍ଷଗାଡ ତା’ର
ତକ୍ଷଳ ପଡୁନଥାଏ I
<p>

ଫି ରଙ୍ଗ
ି ି ମାକ୍ଷନ ସାରା

ାରତ ୂ ଇଁକି େଖଲ କରିଗକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ

ଞ୍ଜ ୂ ମି ଘୁମଷ
ୁ ରର କନ୍ଧକ୍ଷଲାକ୍ଷକ

ତାଙ୍କର ବଶୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି I ପଁାଶ ାଏ କନ୍ଧ କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷହାଇ ଘୁମଷ
ୁ ରରୁ ଆସି
.

ବାଣପୁରବାକ୍ଷଟ କ୍ଷଖାର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷବଶ କରନ୍ତି I ଏ କ୍ଷହଲା ଅଠରଶହ ସତର ସନର ଘଟଣା କ୍ଷବାଲି
କ୍ଷସ ଶୁଣଛ
ି ି I ବାଣପୁରର ପୁଲିସ୍ ଥାନା ଓ କକ୍ଷଚରୀ ଚଢାଉ କଲାପକ୍ଷର କ୍ଷଖାର୍ଦ୍ଦା ଖଞ୍ଜଣା ଖାନା ବି

</p>

କ୍ଷସମାନଙ୍କ େଖଲକୁ ଆସି ାଏ I କକ୍ଷଚରୀ କ୍ଷକାଠାବାଡି

ାଙ୍ଗି ରୁଜି ଅତୟାଚାରୀ ତହସିଲ୍ ୋର ଚରଣ
..

ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ପ୍ରାଣକ୍ଷର ମାରିେଅ
ି ନ୍ତି I କାହିଁକି ନା – କ୍ଷସଇ ନିମକ୍ ହାରାମ୍, କ୍ଷଖାର୍ଦ୍ଦାର କ୍ଷସୈନୟ
ସଜ୍ଜା ଓ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରଣକ୍ଷକୌଶଳ ବିଷୟକ୍ଷର ଫି ରଙ୍ଗ
ି ି ମାନଙ୍କୁ ଖବର କ୍ଷେଇଥାଏ I ଫି ରଙ୍ଗ
ି ି
ସିପାହୀମାକ୍ଷନ ରଙ୍ଗପଡାଠାକ୍ଷର ବିକ୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସାମନା କରିନପାରି ଆତ୍ମସମପଦଣ କରନ୍ତି I ପିପିଲି

ିବା

ବାଟକ୍ଷର ବାଳକାଟିଠାକ୍ଷର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କଟକ ଚାଲି ାଆନ୍ତି I ପୁରସ୍ତମକ୍ଷର
ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷବଳକୁ ବିକ୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କ ସଂଖୟା କ୍ଷହଲାଣି ପାଞ୍ଚହଜାର I କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବଳକୁ ପୁରସ୍ତମକ୍ଷର ଶାସନକର୍ତ୍ଦା
ଥିକ୍ଷଲ ଓୟାଲିଙ୍ଗ୍ଟନ୍ ସାକ୍ଷହବ I ତାଙ୍କ ପାଖକ୍ଷର ଥାଆନ୍ତି ସବଦକ୍ଷମାଟ େି’ଶ ପାଇକ I ବିକ୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସାମନା
.

କରିନପାରି ଖଞ୍ଜଣାଖାନାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ସିଧା କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କଟକ ପଳାୟନ କରନ୍ତି I ଅଠରନଳା
ାେୀ ଟିକସ ଖଞ୍ଜଣାଖାନାକ୍ଷର ଥାଏ କ୍ଷତରହଜାର ଛ’ଶହ ଉଣିଶି ଟଙ୍କା ଆଠଅଣାରୁ ରୂପା ଟଙ୍କା ଓ ତମବା
ପଇସା I କ୍ଷସତକ କ୍ଷନଇ ିବାକୁ କ୍ଷସମାନଙ୍କ ତର ସହିଲାନି I କ୍ଷସ ସବୁ ପଡିଲା ବିକ୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କ ହାତକ୍ଷର I
ତା’ପକ୍ଷର ପୁରସ୍ତମଧାମର ପଣ୍ଡାକ୍ଷସବକମାକ୍ଷନ କ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସମଥଦନ କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା
କ୍ଷହାଇ ାଏ କ୍ଷ

ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ପୁଣି କ୍ଷଫରିଆସିଲା I କ୍ଷସ ବଷଦ ଅକ୍ଷପ୍ରଲ ମାସ ବାର

ତାରିଖରୁ ପୂରା ହକ୍ଷପ୍ତ

ାଏ ପାଇକମାନଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକ୍ଷର ରକ୍ଷହ ଏଇ ପୁରସ୍ତମଧାମ I ବିକ୍ଷଦ୍ରାହୀଙ୍କ

କ୍ଷନତୃ ତ୍ୱ କ୍ଷନଇଥାଆନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷସନାପତି କ୍ଷରାଡଙ୍ଗ ବକ୍ ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିେୟାଧର
.

ମହାପାେ ଭ୍ରମରବର ରାୟ I
ଆଉ କ୍ଷକକ୍ଷତ କ୍ଷକକ୍ଷତ କଥା, ଏମିତ ି କ୍ଷସ କହି ଚାଲିଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋକାନଠୁ ଖକ୍ଷଣ୍ଡ

<p>

</p>

େୂ ରକ୍ଷର କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଗଣ୍ଡକ୍ଷଗାଳ ଲାଗି ିବାରୁ କାଶି କ୍ଷସ ଆଡିକି କ୍ଷ କ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଲକ୍ଷୟ କକ୍ଷର, ନରି କ୍ଷସଇ
ଅବସରକ୍ଷର ତା’ ଅଖାମୁଣଟ
ି କ
ି ି ଧରି ଚାଲି ିବାକୁ ବସିଥିଲା I କାଶି କହିଲା – ଆଉ କିଛ ି ସମୟ
ବସି ିବାକୁ I
ନରି କହିଲା – କାମ ଅଛି, ଆଜି

<p>

ାଉଛି I ପକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷବ ଆସିବ ି I ଏଇ ପେିକ କହି

</p>

କ୍ଷେଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ ତା’ର ୋଢି ସାଲୁ ବାଲୁ ମୁହକ୍ଷଁ ର ହସର ଟୁକୁ ରାଟିଏ ମୁକ୍ତା ଳି କ୍ଷକ୍ଷଣ ଝଲସି ଉଠିଲା I
କାଲି କ୍ଷସ ସ୍ୱଗଦଦ୍ୱାର କ୍ଷଷ୍ଟସନରୁ କ୍ଷଫରିବା ବାଟକ୍ଷର କ୍ଷଶ୍ୱତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକ୍ଷର ଗାକ୍ଷଧାଇ

<p>

</p>

କ୍ଷଶ୍ୱତମାଧବଙ୍କୁ େଶଦନ କରି ଆସିଥିଲା ଘକ୍ଷର ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷଧାଇ ଗାକ୍ଷଧାଇବା ଆଗରୁ ଶୁକୁଟା କଥା
କହୁ କହୁ କ୍ଷବାଉ ଓ ନିରୁଙ୍କ ଆଗକ୍ଷର କ୍ଷସ କାନ୍ଦି ପକ୍ଷକଇଲା I ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସିଧା କ୍ଷୋକାନକୁ
ଗଲା I କ୍ଷୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ କ୍ଷଫରିଲା କ୍ଷବଳକୁ ଶୁକୁଟା କଥା ଅଧାଅଧି କ୍ଷସ ୁ ଲି ସାରିଲାଣି I କିନ୍ତୁ
ତା’ର ଅଧାଜଳା କ୍ଷେହଟା ନିଆଁକ୍ଷର କ୍ଷ ପରି ଫୁ ରୁଫୁ ରୁ କ୍ଷହାଇ ଜଳୁ ଥିଲା I କ୍ଷସ େୃ ଶୟଟା ପୁଣି ତା’ ଆଖି
ଆଗକ୍ଷର ପୂରା ନାଚି ଉଠିଲା I
କ୍ଷସେିନ କିନ୍ତୁ ଘକ୍ଷର ପହଞ୍ଚିଲାକ୍ଷବଳକୁ ଶୁକୁଟା କଥା କ୍ଷସ ୁ ଲି ସାରିଲାଣି I ତକ୍ଷଳ ହାତକ୍ଷଗାଡ

<p>

କ୍ଷଧାଇକ୍ଷହାଇ, କ୍ଷବଗି େି’ଟା ପାହାଚ ଉଠି କ୍ଷକାଠା ଉପର କ୍ଷଶାଇଲା ଘକ୍ଷର ାଇ କ୍ଷେକ୍ଷଖତ – କ୍ଷବାଉ ାଇ
ତଳ ଗମ୍ଭିରୀ ଘକ୍ଷର I ନିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷକାଳକ୍ଷର ଜାକି ବସି ରହିଛ ି I କୁ କ୍ଷେଇ କୁ କ୍ଷେଇ କ୍ଷସ କାନ୍ଦୁ ଥିବାରୁ
ନିରୁ କ୍ଷସଇଠି ଘରର ସିକ୍ଷମଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପକ୍ଷର କ୍ଷଗାଡ ଲକ୍ଷମବଇ ବସି ାଇ ପୁଅ ମୁହଁଟାକୁ ଛାତି ଲୁ ଗା
ିତକ୍ଷର

ର୍ତ୍ିକରି କ୍ଷେବାରୁ ତା’ର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କ୍ଷହାଇଗଲା I ମା’ ପୁଅ େିହଙ୍କ
ିଁ ି କ୍ଷସ ଚାହିଁ ରହିଛ,ି କ୍ଷକଜାଣି

କାହିଁକି ତତ୍କ୍ଷକ୍ଷଣ ତା’ ମନକ୍ଷର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
.

ାବନାଟା ଆସି ପଶିଗଲା I

ାବିଲା – କ୍ଷଗାଟିଏ ସ୍ଥଳୀକ୍ଷର

ପ୍ର ୁ ଙ୍କର ସବୁ ସଜଦନା ାକ କ’ଣ ଏକାଠି କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀ ୂ ତ କ୍ଷହାଇ ରହି ାଇଛି ? ମା’ ପୁଅ େିହଙ୍କ
ିଁ ୁ ଆଖି

</p>

ପୁକ୍ଷରଇ ଚାହିଁଥିଲା କ୍ଷବକ୍ଷଳ ତା’ ନିଜର ଆଉ କ୍ଷଗାଟିଏ ସର୍ତ୍ା ଶିଶକ୍ଷୁ ର ପରିଣତ କ୍ଷହାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର

ଳି

ନିରୁର ଶାଢୀ ିତକ୍ଷର ମୁହଁ ର୍ତ୍ି କରିକ୍ଷେଲା ଳି ତା’ର ମକ୍ଷନକ୍ଷହଲା I
ପାଖଘକ୍ଷର ଲୁ ଗା ବେଳିଲା କ୍ଷବଳକୁ ମୁହକ୍ଷଁ ର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ଷଲପ କ୍ଷବାଳିକ୍ଷହାଇ ମାତୃ ତ୍ୱର

<p>

</p>

କ୍ଷଗୌରବକ୍ଷର ଫୁ ଲି ଫୁ ଲି ପୁଅମୁଣ୍ଡର କହରା ବାଳକୁ ନିରୁ ସଜାଡିବାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ I ଲୁ ଗା ବେଳି ସାରି
ପୁଅକୁ ଧରିବ କ୍ଷବାଲି କାଶି କ୍ଷ କ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ହାତ ବକ୍ଷଢଇେିଏ, ନିରୁ ପ୍ରଥକ୍ଷମ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଖଇକ୍ଷେଲା –
ଛୁ ଆକୁ କ୍ଷକମିତ ି ଧରିବାକୁ ହୁ ଏ I କାଶି କିନ୍ତୁ ମକ୍ଷନ ମକ୍ଷନ ହସୁଥାଏ – ଏଇ ସହଜ କଥାଟିକି ପ୍ରକୃ ତକ୍ଷର
କ୍ଷସ କ’ଣ ଜାଣିନ ି ? ଏଇଆ କ୍ଷ

ଧରୁ ଧରୁ ହାତରୁ କାକ୍ଷଳ ଖସିପଡିବ କ୍ଷବାଲି ତାକୁ ଡର ମାକ୍ଷଡ I ନିରୁ

ଏତିକକ୍ଷି ବକ୍ଷଳ ଠିଆ କ୍ଷହାଇପଡି କହିଲା – କ୍ଷହଇଟି, ଛୁ ଆକୁ ଏମିତ ି ନିବଡ
ି

ାବକ୍ଷର କ୍ଷକାଳକ୍ଷର ଜାକି

ଧରିବାକୁ ହୁ ଏ I କାନ୍ଧକ୍ଷର ପକ୍ଷକଇକ୍ଷେକ୍ଷଲ କି ଧରି ବୁ କ୍ଷଲଇ ଆଣିକ୍ଷଲ କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ଆରାମକ୍ଷର କ୍ଷଶାଇ
ାଆନ୍ତି I କଥାକୁ ଲକ୍ଷମବଇ ଲକ୍ଷମବଇ ପୁଣି କହିଲା – କ୍ଷହଇ ଏମିତ ି ଧରିକ୍ଷଲ ଛୁ ଆ କନ୍ଦାକଟାର ପ୍ରଶନ ଆଉ
ନଥାଏ I ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷବକ୍ଷଳ କିନ୍ତୁ ଜାକି ଧରିବାଟା ଲ ନୁ କ୍ଷହଁ I କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ଧରା ସୁଆଗି କ୍ଷହାଇ ାଆନ୍ତି
I ଏକା କ୍ଷଶାଇ ରହିବାକୁ କ୍ଷମାକ୍ଷଟ ଆଉ କ୍ଷସମାନଙ୍କୁ

ଲ ଲାକ୍ଷଗନି I

ନିରୁର ଏଇ ଉପକ୍ଷେଶଗୁଡକ
ି ୁ କାଶି ଢକଢକ କରି ପିଇ ଲାଗିଥିକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଖାଲି

<p>

</p>

ତାଆରି ମୁହଁର ଗଢଣକୁ I ଆଖି କ୍ଷଫକ୍ଷରଇ ଚାହଁୁଥାଏ ପୁଣି ପୁଅ ମୁହଁକୁ I ପୁଅର କୁ ନ ି କୁ ନ ି ବିଜୁଲା ଓଠ,
ନାକର ଗଢଣ ଠିକ୍ ମାଆ ଳି I ବଡ କ୍ଷହକ୍ଷଲ କ୍ଷସଇ ନାକ ପୁଣି ମାଆ ନାକ ଳି ଛୁ ଞ୍ଚମ
ି ନ
ି କ୍ଷହାଇ ିବ
ୁ ଆ
I କ୍ଷ ଉଁଥିପାଇଁ ନିରୁ ମୁହଁଟା ଏକ୍ଷତ ସୁନ୍ଦର େିକ୍ଷଶ I ପୁଅ ମୁହଁର କ୍ଷସଇ ଜାଗାଟାକୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷୟ କରୁଥାଏ I
କ୍ଷସ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ କ୍ଷକଉଁଠଟ
ି ି ? କାନମୂଳ ନା କ୍ଷବକ ପାଖ ? ୁ ଲତାକୁ ମିକ୍ଷଶଇ ତଳ ଆଖିପତା ାଏ ତ
କ୍ଷସ ଏକ ସକ୍ଷମ୍ମାହନ ବୃ ର୍ତ୍ I ତାଆରି ତଳକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁ ଲର କଢି ଳି ତା’ର େି’ ଫାଳ ବୁ ଜଲ
ି ା ଓଠ ଓ ଶୁଆ
ଥଣ୍ଟିଆ ନାକର ଅଗ୍ର ାଗ I ମା’ ପୁଅ େିହଙ୍କ
ିଁ ର ଓଠ, ନାକ ଓ ଆଖି ଏକା ସମାନ I କପାଳଟା କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ
ଳି I
<p>

କାର୍ତ୍ିକ ମାସ କ୍ଷଗାଟାକ ାକ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ମନ୍ଦିରକ୍ଷର କ୍ଷଲାକ
କ୍ଷସଥର କାର୍ତ୍ିକ ମାସ ବଡ ଏକାେଶୀଠୁ ଲାଗିରହିଲା ପ୍ରବଳ କ୍ଷଲାକ

ର୍ତ୍ି I ସବୁ ବଷଦ ପରି

ିଡ I କାର୍ତ୍ିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାେଶୀର

ଅନୟ ନାମ ହରିଉତ୍ଥାନ ଏକାେଶୀ I ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଏକାେଶୀରୁ କାର୍ତ୍ିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାେଶୀ
.

</p>

ାଏ ସବୁ

କ୍ଷେବାକ୍ଷେବୀ ଏଠି ଶୟନ କରନ୍ତି, ଚତୁ ମଦାସୟା ଚାରି ମାସ I କାର୍ତ୍ିକ ଏକାେଶୀ ତିଥିକ୍ଷର ପ୍ର ୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର,
ରାବଣ ନିଧନ ପାଇଁ ମା’ େୁ ଗଦାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିକ୍ଷଲ କ୍ଷବାଲି କ୍ଷସହି ବିଧିବିଧାନ ାକ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛ ି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକ୍ଷର I ିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କ୍ଷସହି ତ ରାବଣ ନିଧନକାରୀ ପ୍ର ୁ ରାଘକ୍ଷବନ୍ଦ୍ର I ଦ୍ୱାେଶୀ,
କ୍ଷୋକ୍ଷୟାେଶୀ ତିଥିକ୍ଷର ମେନକ୍ଷମାହନଙ୍କୁ ଜଗକ୍ଷମାହନକ୍ଷର ଉପକ୍ଷବସନ କଲାପକ୍ଷର ଚତୁ ଦଦଶୀ େିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଠାକୁ ରାଣୀ ଆସି ମେନକ୍ଷମାହନଙ୍କ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ମିଳତ
ି ହୁ ଅନ୍ତି ରାସଲୀଳା ପାଇଁ I କାର୍ତ୍ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଦମୀକ୍ଷର
ମେନକ୍ଷମାହନଙ୍କ ଅ ିକ୍ଷଷକ ଉତ୍ସବ I ତାଙ୍କୁ କ୍ଷସେିନ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳକ୍ଷର ସ୍ନାନ କକ୍ଷରଇବାର ବିଧି
ଜଗକ୍ଷମାହନକ୍ଷର I
<p>

ପୂର୍ଣ୍ଣମ
ଦ ୀକି ଚତୁ ଦିଗରୁ କ୍ଷଲାକ ଆସି ରି ିବାରୁ ପୁରୀ ସହର ଘୁ-ଘୁ କମ୍ପି ଉଠିଲା I କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର
ବିକ୍ରିବଟା ବଢିଗଲା I ପ୍ର ୁ ଙ୍କର ଏହି ରାସକ୍ରିଡା େିନକ୍ଷର କୀର୍ତ୍ଦନଆ
ି
ାଇମାକ୍ଷନ ନିଜ ନିଜର ଧ୍ୱଜାେଣ୍ଡ ଓ
କ୍ଷଖାଳ କରତାଳ ଧରି େଳକୁ େଳ ମନ୍ଦିର ଚତୁ ୁଃପାଶ୍ୱଦକ୍ଷର କ୍ଷଘର ଖାଇକ୍ଷଲ I ସନ୍ଧୟାକ୍ଷବଳୁ ସକାଳ ପାହିଲା
ାଏ ଲାଗିରହିଲା ଜନ ସମାକ୍ଷରାହ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁହଁକ୍ଷର I ସାରା ରାତି କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ଧାଡି ଲାଗିକ୍ଷଲ ସମୁଦ୍ର

</p>

ମୁହଁା ଓ ପବିେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆକ୍ଷଡ I କ୍ଷସେିନ ନାହା ସା I ନାନାକଥା ଏମିତ ି ାବିଚନ୍ତ
ି ି କାଶି ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଆସି କ୍ଷେକ୍ଷଖତ – କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର କ୍ଷଜାର୍କ୍ଷସାର୍କ୍ଷର ବିକ୍ରିବଟା ଚାଲିଛ ି I ସାରାରାତି କ୍ଷୋକାନ କ୍ଷଖାଲା I ଗତ
.

ରାତିରୁ କ୍ଷୋକାନ ଚାବି ଥିଲା ସତୟ ପାକ୍ଷଖ I କାଶି କ୍ଷସେିନ କ୍ଷୋକାନକୁ ଆସି ପହିକ୍ଷଲ ଅକ୍ଷନଇ କ୍ଷେଲା
କ୍ଷସାକ୍ଷକଶ୍ ଆକ୍ଷଡ I ାୋ େିନକ୍ଷର ଆଉ କ’ଣ ସବୁ େକଦାର, ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ I ଚତୁ ଦିଗକ୍ଷର
ପାଣି ଛିଞ୍ଚ,ି କାେ କ୍ଷଖାପକ୍ଷର ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳ ଦ୍ର, ସୁ ଦ୍ରା େିମୂର୍ତ୍ଙ୍କ
ି ୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ତାଙ୍କ ସାମନାକ୍ଷର
େୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି, େିଅଙ୍କ
ଁ ସାମନାକ୍ଷର ଧୂପକାଠି କ୍ଷେକ୍ଷଖଇ ଓ କ୍ଷସଇ ଅଧାଜଳା ଧୂପକାଠିକି କୟାସ୍ ର
କ୍ଷଖାଲି ତା’

ିତକ୍ଷର ବୁ କ୍ଷଲଇ ଆଣିଲାରୁ ତା’

ିତରଟା କ୍ଷ ମିତ ି ଧୂପ ଧୂଆଁକ୍ଷର

ରି ାଇଛି, କାଶି

କାଉଣ୍ଟର ପାଖ ଚଉକିକ୍ଷର ବସି ପୁଣି ଥକ୍ଷର ଗୁଣୁଗୁଣୁ କ୍ଷହାଇ କି କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କ୍ଷଳାକ କ୍ଷବାଲି କ୍ଷେଲା I
କ୍ଷୋକାନ ଘଣ୍ଟିକ୍ଷର ଠନ୍ଠନ୍ କ୍ଷହାଇ କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଆଠ୍ ବାଜିଲା I
<p>

କାଶି କ୍ଷେଖିଲା – କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ତିନ ି ଚାରିଜଣ ଗ୍ରାହକ ସିଙ୍ଗଡା, କ୍ଷଛନାକ୍ଷପାଡ ସାଙ୍ଗକୁ କକ୍ଷପ

</p>

କକ୍ଷପ ଚା’ ଧରି ଗପକ୍ଷର ମାତିଛନ୍ତି I କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ପୁରୀ ବାହାରର କ୍ଷଲାକ I ମନ୍ଦିର ସମବନ୍ଧକ୍ଷର
କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କଥା କ୍ଷହଉଥାଆନ୍ତି I ତାଙ୍କ ିତରୁ ଜକ୍ଷଣ, ିଏ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ସମବନ୍ଧକ୍ଷର ଅକ୍ଷେ ବହୁ କ୍ଷତ
ଜାଣନ୍ତି, କ୍ଷସ କହି ଚାଲିଥିକ୍ଷଲ <p>

କ୍ଷସେିନ କ୍ଷକ୍ଷେ ପରିକ୍ରମା ସାଙ୍ଗକୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନକ୍ଷ ାଗ ଥାଏ ମକ୍ଷହାେଧିକ୍ଷର I ପଞ୍ଚକ୍ଷକାଶୀ
କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ପିଲା କବିଲାକୁ ସାଙ୍ଗକ୍ଷର ଧରି ରାସ୍ତାଘାଟକ୍ଷର ଗହଳି ଲକ୍ଷଗଇ ଥାଆନ୍ତି I କ୍ଷକ୍ଷେ ପରିକ୍ରମାର
ନିୟମ କ୍ଷହଲା – ପ୍ରଥକ୍ଷମ ମାକଦଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ

ାଇ ତା’ର ପବିେ ଜଳ ସିଞ୍ଚ ି କ୍ଷହଲାପକ୍ଷର କ୍ଷସଠୁ ସିଧା

ଚାଲି ିବାକୁ ପକ୍ଷଡ ବାଲିସାହି ରାସ୍ତାକ୍ଷର ଉଗ୍ରକ୍ଷସନ ଆଶ୍ରମକୁ I ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନକ୍ଷ ାଗର ଆରାଧ୍ୟ କ୍ଷେବତା
କ୍ଷହକ୍ଷଲ ପ୍ର ୁ ଉଗ୍ରକ୍ଷସନ I ଉଗ୍ରକ୍ଷସନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, କ୍ଷଶ୍ୱତଗଙ୍ଗାର ଜଳ ସିଞ୍ଚ ି କ୍ଷହଲାପକ୍ଷର କ୍ଷସଠି
କ୍ଷଶ୍ୱତମାଧବଙ୍କୁ େଶଦନ କରିବା ବିଧି I ତା’ପକ୍ଷର ମକ୍ଷହାେଧି େଶଦନ I ମକ୍ଷହାେଧିର ପବିେ ଜଳ ସିଞ୍ଚ ି
କ୍ଷହାଇ, ସ୍ୱଗଦଦ୍ୱାର ଶମଶାନକ୍ଷର କ୍ଷକ୍ଷଣ ଆଖି ପକ୍ଷକଇ କ୍ଷସଇଠୁ ସିଧା ଚାଲି ିବାକୁ ପକ୍ଷଡ ବଳିଆପଣ୍ଡା I
ବହୁ ପକ୍ଷୂ ବଦ ବଳିଆପଣ୍ଡା ନାମକ୍ଷଧ୍ୟୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷସବକ ଜକ୍ଷଣ, କ୍ଷକ୍ଷେ ପରିକ୍ରମାକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷଲାକଙ୍କୁ
କ୍ଷତାରାଣୀଛେ ୋନ କରୁଥିକ୍ଷଲ I ତୃ ଷାର୍ତ୍ଦଙ୍କୁ କ୍ଷତାରାଣିଛେ ୋନ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ଅତି ଆେରକ୍ଷର କ୍ଷସ
ସ୍ଥାନଟିର ନାମକରି କରିଥିକ୍ଷଲ ବଳିଆପଣ୍ଡା I ବଳିଆପଣ୍ଡା ପକ୍ଷର ପ୍ର ୁ

କ୍ଷମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଠାଣି I ତାଆରି

କଡବାଟକ୍ଷର ଚାଲିଗକ୍ଷଲ ବାବା କ୍ଷଲାକନାଥଙ୍କୁ େଶଦନ କରିବାକୁ ପକ୍ଷଡ I ତା’ ପକ୍ଷର କ୍ଷସଠି ସିଧା
ଚାଲି ିବାକୁ ହୁ ଏ କ୍ଷମାଟିକ୍ଷତାଟା ପାଖକ୍ଷର ମାଟିଆପଡା ଓ ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ I ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ପାଖକୁ ମିଟଆ
ି ଣି I
କ୍ଷଲାକ୍ଷକ କୁ ହନ୍ତି – ନକ୍ଷରନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କିରଣୀ କ୍ଷଖାଳାକ୍ଷହବା ଆଗରୁ ଏହି ମିଟଆ
ି ଣିକ୍ଷର ପ୍ର ୁ ଙ୍କ ଚାପଖଳ
କ୍ଷହଇଥିଲା I ବଷଦାେିକ୍ଷନ ାଗଦବୀ ଶାଖା ମଙ୍ଗ ନଈ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ମିଟଆ
ି ମି ମିଶଗ
ି କ୍ଷଲ ବନ୍ଧର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣଦ ରକ୍ଷହନି I
ପାଣି ଶୁଖିଗକ୍ଷଲ କ୍ଷସ ହୁ ଏ ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ (ପୁଷ୍କରିଣୀ) I ରଥଡାହୁ କମାନଙ୍କର ଏ କ୍ଷହଲା କୁ ଆକ୍ଷଡ ଆେି
ଜନମ ୂ ମି ଓ ଏହି ରଥଡାହୁ କମାକ୍ଷନ ଅସବର୍ଣ୍ଣଦ, କ୍ଷ ାଇ ବାଉରୀ ଜାତିର କ୍ଷହକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ କ୍ଷସମାକ୍ଷନ କ୍ଷସୌଗତ
ସମ୍ପ୍ରୋୟର I କ୍ଷସ କାଳର ଶୂନୟବାେୀ, ସୂ ଦୟ ଓ ଅଗ୍ନି ଉପାସକ, ଅଙ୍ଗି ରସୀ ଅଥବା ଅଙ୍ଗାରୁଆ, ମାଟିଆ,
କଳାକ୍ଷବଠିଆ (ରଥଟଣା ପାଇଁ ଅ ିକ୍ଷପ୍ରତ ଶବର ଜାତିର କୃ ଷ୍ଣକାୟ କ୍ଷଲାକ୍ଷକ) ଅଜାତିଆ ଶୂଦ୍ର

ାବକ୍ଷର

ପରିଚତ
ି ବିପୁଳ ଜନଗଣ ଓ କ୍ଷକକ୍ଷତକ ମତ େିଅନ୍ତି ନିମନ କ୍ଷଶ୍ରଣୀର ମାଟିଆ ଏପରିକି ମସ୍ତାନୀ
ବ୍ରାହ୍ମଣମାକ୍ଷନ, କ୍ଷ ଉଁମାକ୍ଷନ ଏ ମାଟିର କ୍ଷଚରରୁ ଜନମ, ସମକ୍ଷସ୍ତ ତ କ୍ଷସଇ ପତିତ କ୍ଷବୌର୍ଦ୍ I କ୍ଷକଉଁ ଅତୀତ
କାଳରୁ ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ଏକ ତୀଥଦର କ୍ଷଗୌରବ ଅଜଦନ କରିଛ ି I ଇନ୍ଦ୍ରେୁ ୟମନରୁ ଆକ୍ଷଗଇଗକ୍ଷଲ ଚକ୍ରତୀଥଦ, ପ୍ର ୁ

</p>

ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ବାପଘର ବରୁଣ ମନ୍ଦିର କ୍ଷରାହିଣୀ କୁ ଣ୍ଡର ପାଣି ଛିଞ୍ଚକ୍ଷି ହାଇ
କେବଟ େଶଦନ କକ୍ଷଲ ପୂନଜଦନମ ହୁ ଏନାହିଁ I
ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷକ୍ଷେର କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ପକ୍ଷଟ

<p>

କ୍ଷମଶ୍ୱରକ୍ଷର, ଆରପଟକୁ କ୍ଷକାଣାକଦ ରାସ୍ତାକ୍ଷର ବାକ୍ଷଲଶ୍ୱର,

</p>

କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ପକ୍ଷଟ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଆରପଟକୁ ଘାଟମଙ୍ଗଳା, କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ପକ୍ଷଟ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆରପକ୍ଷଟ କ୍ଷଲାକନାଥ,
ଏପକ୍ଷଟ େକ୍ଷିଣୀ କାଳୀ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ଆରପକ୍ଷଟ ଅଲମବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀକ୍ଷର ମରୀଚିକା ଓ ଅର୍ଦ୍ଦାସନୀ I ସଙ୍ଖାକୃ ତ ି
ଶ୍ରୀକ୍ଷକ୍ଷେର କ୍ଷେବକ୍ଷେବୀମାନ ସକ୍ଷତକି ପୁରୁକ୍ଷଷାର୍ତ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚତୁ ଦିଗରୁ କ୍ଷ ାଡହସ୍ତକ୍ଷର ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି
I
<p>

କାଶିର ଖା’ପିଅ ସରିଲା ପକ୍ଷର ନିରୁର ପାଳି I ନାତି କ୍ଷହଲାପକ୍ଷର ଶାଶୁ, ଘର କଥାକ୍ଷର କ୍ଷବଶି

</p>

ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷଖଳାନ୍ତିନ ି I ଅହନିଶ ନାତିକି ଧରି ବସି ରହିଥାଆନ୍ତି I ତାଙ୍କ ଖିଆପିଆ ଆେି ସଞ୍ଜକ୍ଷବଳୁ ଏକ୍ଷବ
ସରି ାଏ I କ୍ଷବାହୂ ପିକ୍ଷଲଇତି କ୍ଷହଲାପକ୍ଷର ଆଗ ଆଗ କ୍ଷବଳର ଧରାଟ ଆଉ ନାହିଁ I ଘର ଏଣିକି ଆଉ
ଶାଶୁଙ୍କର ନୁ କ୍ଷହଁ, ନିରୁର I କାଶି ଖଟ ଉପକ୍ଷର ଗଡି ାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ
ଦ ନ୍ଦ୍ର ଏତିକି କ୍ଷବଳ କ’ଣ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ସ୍ୱପନ
କ୍ଷେଖିଲା କ୍ଷବାକ୍ଷଧ I ପ୍ରଥକ୍ଷମ କ୍ଷସ ମୁରୁକି ହସିକ୍ଷେଲା ତା’ପକ୍ଷର ନିେକ୍ଷର ବିଳବ
ି କ୍ଷି ଳଇ ଉଠି କାନ୍ଦିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କଲାକ୍ଷବଳକୁ ନିରୁ ତା’ ପାଖକୁ ଲାଗି କ୍ଷଶାଇ ାଇ, ଆଉରି ପାଖକୁ ତାକୁ ଟାଣିଆଣି, କ୍ଷ ମିତ ି ତା’
ମୁହଁଟାକୁ ଛାତି ଲୁ ଗା ିତକ୍ଷର

ର୍ତ୍ି କରିକ୍ଷେଇଛି, େି’ ଚାରି କଳ ଚୁଚୁମି କ୍ଷେଇ କ୍ଷସ ମହାଆରାମକ୍ଷର

କ୍ଷଶାଇଗଲା I ନିରୁ ଥାପୁକ୍ଷଡଇ ଥାପୁକ୍ଷଡଇ ତାକୁ ଶୁଆଇକ୍ଷେଲା I
<p>

କାଶି ବି କ୍ଷସଇଆ ଚାହଁୁଥିଲା I ପୁଅ କ୍ଷ ମିତ ି କ୍ଷଶାଇ ାଇଛି, କ୍ଷସ ଆରମ୍ଭ କଲା – ଶଶୁକ୍ଷର

</p>

କ୍ଷକମିତ ି ତାକୁ କ୍ଷୋକାନକୁ ପକ୍ଷଠଇ କ୍ଷେକ୍ଷଲ I ପ୍ରଥକ୍ଷମ କହିକ୍ଷଲ – େି’ଚାରି େିନ ପାଇଁ କ୍ଷଗାଡି ସିକ୍ଷମଣ୍ଟ
କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ବସିବାକୁ , ପୁଣି କହିକ୍ଷଲ – ନାଇଁ ଥାଉ I କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର କ୍ଷସେିନ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୀ
କ୍ଷବାଲି କ୍ଷସ କଥା ବି ନିରୁକୁ କହିବାକୁ କ୍ଷସ ଛାଟିଲାନି I ଆଉରି କ୍ଷସ ତାକୁ କହିକ୍ଷେଲା – ତା’

ିତର
ି ି

ଇଚ୍ଛାଟାକୁ I େରକାର ତା’ର କ୍ଷଗାଟିଏ ଲୁ ନା I ଚାଲି ଚାଲି ବା ରିକ୍ସା କରି ା’ ଆସ କରିବା ଅକ୍ଷପକ୍ଷା,
.

ଲୁ ନାଟିଏ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ଲ I ତାକୁ ସାଇକ୍ଷକଲ ଜଣାଥିକ୍ଷଲ ବି ସାଇକ୍ଷକଲ ପାଇଁ କ୍ଷସ ରାଜି ନୁ କ୍ଷହଁ I ଏକ୍ଷବ ତ
ଚତୁ ଦିଗକ୍ଷର ସ୍କୁଟର ମଟର ସାଇକ୍ଷକଲ ମାଳ ମାଳ I ଲୁ ନାଟିଏ ରଖିକ୍ଷଲ ଚାରିଆଡିକି ସୁବଧ
ି ା I କ୍ଷକବଳ
ସାହିକ୍ଷର ନୁ କ୍ଷହଁ, ସହରକ୍ଷର ତା’ ର ପତିଆରା ବଢି ିବ I ଆର କ୍ଷୋକାନର ପେିଆ କହିଛ ି – ତାକୁ ଲୁ ନା
ଚଢା କ୍ଷସ ଶିକ୍ଷଖଇ କ୍ଷେବ I ଅନ୍ତରର ସବୁ କଥା ାକ ନିରୁ ଆଗକ୍ଷର କ୍ଷଗାଟି କ୍ଷଗାଟି କରି କ୍ଷସ କହିଗଲା I
<p>

ୟାଙ୍କର ଏ ଲୁ ନାଚଢା କଥାଟା ଶୁଣି ନିରୁ କ୍ଷପକ୍ଷଟ କ୍ଷହବ ହସିକ୍ଷେଲା I ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲ
କ୍ଷେଲା ସିନା, ଛାତି ତାର କୁ କ୍ଷେକ୍ଷମାଟ କ୍ଷହାଇଗଲା I

ାବିଲା –

ଗୁଣକ୍ଷର ହସି

</p>

ାହା କ୍ଷହଉ ୟାଙ୍କର କ୍ଷକକ୍ଷଡ କ୍ଷକକ୍ଷଡ

ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ରହିଛ ି I େିକ୍ଷନ ନା େିକ୍ଷନ କ୍ଷସ କାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠି ିକ୍ଷବ I
<p>

ଏମିତ ି ହସାହସି କ୍ଷହାଇ ତକିଆ ପାଖକୁ ଲମ୍ବିଥିବା କାଶିର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ଉପକ୍ଷର କଥା ନ ହସକ୍ଷର
କ୍ଷସ ଗଡିଗଲା କ୍ଷବଳକୁ କାଶି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷଗାଟା ସୁର୍ଦ୍ା ତାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣିଆଣି, ତା’ ମୁଖପେମକୁ େି
.

ହାତକ୍ଷର କ୍ଷତାଳି ଧରି ବୁ କ୍ଷହ ାଏ ଖାଲି ଚାହିଁରହିଲା I ପୂର୍ଣ୍ଣଦଚନ୍ଦ୍ର ଜନମକ୍ଷହଲା ପକ୍ଷର କ୍ଷସଇ କ୍ଷହଲା ପ୍ରଥମ –
କ୍ଷ ପରି ଅବା କ୍ଷସ ତାକୁ ବହୁ େନ
ି କ୍ଷହଲା କ୍ଷେଖିନି I ନିରୁ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ କହି ଆସୁଥିଲା, କିଛ ି ତାକୁ କ୍ଷସ
କୁ ହାଇ କ୍ଷେଲାନି I କିଛ ି କହି ନ ପାରି ଅର୍ଦ୍ଦନମ
ି ିଳତ
ି ନୟନକ୍ଷର ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲା I କାଶିର
ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ କାଢିକ୍ଷନବାକୁ ତା’ର ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥାଏ I ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ େି’ଟି ଶରୀର କ୍ଷସଇ
ରାତିକ୍ଷର ମିଶି ଏକାକାର କ୍ଷହାଇଗଲା I

</p>

ଆଗତ

<p>

ବିଷୟତ କଥା ଜାଣିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷକ୍ଷର ଅଗମୟ କ୍ଷହାଇରହିଥିକ୍ଷଲ କ୍ଷହଁ, ବହୁ ବହୁ

ଘଟଣା ଆଗୁଆ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡି ାଏ ବଡ ଅପ୍ରତୟାଶିତ

</p>

ାବକ୍ଷର I ତାକୁ କହନ୍ତି ପୂବଦା ାସ I କ୍ଷସ ସବୁ

ସୂକ୍ଷଚଇ େିଏ – କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ାଉଛି I
କାଶି ସବୁ େକ୍ଷି ନ ତାଙ୍କ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଘରୁ ବାହାରି, କ୍ଷୋକାନକୁ ପେବ୍ରଜକ୍ଷର

<p>

ାଏ ନିଦଷ୍ଟ
ି

</p>

କ୍ଷଗାଟି ରାସ୍ତାକ୍ଷର – ମନ୍ଦିରର େକ୍ଷିଣଦ୍ୱାର ବାକ୍ଷଟ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମନା କ୍ଷେଇ ରାଜନଅର ଛକକୁ I କ୍ଷସେିନ
ତା’ର ମକ୍ଷନ କ୍ଷହଲା – େକ୍ଷିଣଦ୍ୱାର ବାକ୍ଷଟ ନ

ାଇ ଘୂରି ିବ କ୍ଷସ ମନ୍ଦିରର ଉର୍ତ୍ରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାକ୍ଷର –

କ୍ଷଚମିଣି ଦ୍ୱାର ବାକ୍ଷଟ I ୋମ କ୍ଷସନାପତି କ୍ଷୋକାନଟା କ୍ଷସଇ ବାଟକ୍ଷର ପକ୍ଷଡ I ତାଙ୍କ “ମହାସୁଆର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ
ଣ୍ଡାର”ର କ୍ଷସ ଜକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ I ଏକ୍ଷବ କ୍ଷସ ପ୍ରାୟ ହକ୍ଷପ୍ତ କ୍ଷହଲା ତାଙ୍କ କ୍ଷୋକାନକୁ ଆସିନ ି I କ୍ଷସ
ବି ତା’ର ଜକ୍ଷଣ ଶୁ ାକାଂକ୍ଷୀ I ତାଆରି କ୍ଷ ାଗୁ କ୍ଷକାଲ୍ରିଂକ ବୟବସାୟଟା ଏକ୍ଷତ କ୍ଷଟକିପାରିଛ ି I ତା’
.

କ୍ଷୋକାନର ଚାରି ାକ୍ଷଗ ଆୟ ଏଇ କ୍ଷକାଲ୍ରିଙ୍କରୁ I କାଶି ଖବର ପାଇଥିଲା କ୍ଷ ୋମ କ୍ଷସନାପତି ଗଁାକ୍ଷର
.

ାଇ

ାଇଙ୍କ

ିତକ୍ଷର କ’ଣ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଘମାକ୍ଷଘାଟ ଗଣ୍ଡକ୍ଷଗାଳ ଲାଗିଥିବାରୁ ହକ୍ଷପ୍ତ କ୍ଷହଲା କ୍ଷସ ତାଙ୍କ

କ୍ଷୋକନକୁ ଆସିପାରିନ ି I ଖବରଟାର ସତୟାସତୟ କାହାକୁ କ୍ଷସଠି କ୍ଷହକ୍ଷଲ ପଚାରିକ୍ଷେକ୍ଷଲ କ୍ଷସ ବୁ ଝି କ୍ଷେଇ
ପାରିବ I କ୍ଷେଖିଲା – ୋମ କ୍ଷସନାପତି କ୍ଷୋକାନବନ୍ଦ I ପାଖ କ୍ଷୋକାନୀଠୁ ବୁ ଝକ୍ଷି ନଲା – ସାତ େିନ କ୍ଷହଲା
ବନ୍ଦ କ୍ଷହଲାଣି I ଉର୍ତ୍ରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାକ୍ଷର ଆସିବାରୁ ସତଘଟଣାଟା କ୍ଷସ ଜାଣିକ୍ଷନଲା I
କ୍ଷସଇବାଟ କ୍ଷେଇ ଗକ୍ଷଲ ସ୍ୱପନକ୍ଷର ବି କ୍ଷସ ାବି ନଥିଲା କ୍ଷ ହରିହର ସୁଆରଙ୍କ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ମୁହଁାମୁହ ିଁ

<p>

</p>

ତା’ର କ୍ଷେଖା କ୍ଷହାଇ ିବ I ମନ୍ଦିର ଉର୍ତ୍ରଦ୍ୱାର ସାମନା – କ୍ଷ ଉଁଠି ମନ୍ଦିରର ଅଳିଆ ଅସକରା ଓ ଅ ଡା
କୁ ଡୁଆର କ୍ଷଛାଟ ବଡ ଖପରା ାକ ଜମି ପାକ୍ଷଚରୀ ପାଖକ୍ଷର କ୍ଷଛାଟ କାଟର ପାହାଡଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ି ଓ

କ୍ଷସଇଠି କ୍ଷକମିତ ି କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଗମରା ଗନ୍ଧ ବାହାରି ଜାଗାଟାକୁ େୂ ଷିତ କକ୍ଷର I ଟ୍ରକକ୍ଷର କ୍ଷସେିନ କ୍ଷସଠୁ
ମଇଳା ଖଲାସ କ୍ଷହଉଥାଏ I କାଶି କ୍ଷେଖିଲା – ହରିହର ସୁଆର ବସିଥାଆନ୍ତି ମଟର ସାଇକ୍ଷକଲ ପଛ
ସିଟ୍କ୍ଷର I ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେଖି କ୍ଷେଇ କାଶି ପାେ ଚଞ୍ଚଳ କରିକ୍ଷେଲା I କ୍ଷସଇଠି କ୍ଷସ ଠିକ୍ କଲା, ସିଧା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷସ
.

ପଚାରିକ୍ଷେବ – ସୁଷମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କ୍ଷସ କ’ଣ ତାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ? ସବୁ
ତାଙ୍କୁ କ୍ଷସ ପଚାରିବ ? କାଶି ମନକୁ ମନ କ୍ଷସଇଠି ପ୍ରଶନ କରିବାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ I
<p>

ମଟର ସାଇକ୍ଷକଲ ଚାଳକ ଆଗକ୍ଷର ବସି ଏତିକ କ୍ଷବକ୍ଷଳ ଷ୍ଟାଟଦ ମାରିକ୍ଷେକ୍ଷଲ I ଅେ ଧାଇଁ ାଇ

</p>

ବୀର େପଦକ୍ଷର ଉଡିଚାଲିଲା ଗାଢ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର କ୍ଷସଇ େୁ ଦଦାନ୍ତ ଉକ୍ଷଚୈଶ୍ରବ I କାଶି କ୍ଷେଖିଛି – ଚାଳକ
ମହାଶୟ କ୍ଷହଉଛନ୍ତି ାଗି େଇତାପତି I

ାହାଙ୍କୁ କ୍ଷସ ବହୁ ବାର କ୍ଷେଖିଛି ତାଆରି କ୍ଷୋକାନ ସାମନାକ୍ଷର I

କ୍ଷସଇ କ୍ଷ ଉଁ ବାକ୍ଷଙ୍ଗରା କ୍ଷଲାକଟି ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ଠିଆଠିଆକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷତ କ’ଣ କ୍ଷସ କଥା କ୍ଷହଉଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷସ
କ୍ଷେଖିଛି ଥକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ଙ୍କ ଘର ସାମନାକ୍ଷର I ତାଙ୍କର କ୍ଷସ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ସମବନ୍ଧ I ଏକ୍ଷବ କ୍ଷସ
ଧରିକ୍ଷନକ୍ଷଲଣି ପୁଣି ହରିହର ସୁଆରଙ୍କୁ I ହରିହର ସୁଆକ୍ଷର ତ କ୍ଷସମିତ ି କିଛ ି କ୍ଷଛାଟକାଟିଆ କ୍ଷଲାକ
ନୁ ହନ୍ତି ? ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷସ ପକ୍ଷଟଇ କ୍ଷେକ୍ଷଲ କ୍ଷକମିତ ି ? କ୍ଷସଇ କ୍ଷବାକ୍ଷଧ ସୁଷମା ବିଷୟକ୍ଷର କ’ଣ ତାଙ୍କୁ
ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଥିକ୍ଷବ ? କାଶି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷହଲା କ୍ଷ

ସୁଷମା ତାଙ୍କ ଘରୁ ନ ଆସିବାର କ୍ଷସଇ

କ୍ଷବାକ୍ଷଧ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ? ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କରି କାଣ୍ଡ I କାଶି କିଛ ି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରି ପାରିଲାନି I
ଆଖିପିଛୁଳାକ୍ଷକ େିକ୍ଷହଁ କ୍ଷୋଳକ୍ଷବେୀ କ୍ଷକାଣବାକ୍ଷଟ ଘୂରଗ
ି କ୍ଷଲ I
<p>

ସହରକ୍ଷର କ୍ଷଲାକସଂଖୟା ଏକ୍ଷବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛ ି I କ୍ଷଲାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ କମି କମି
ଆସିଲାଣି I ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମି ିବାରୁ ଏମାକ୍ଷନ କ୍ଷଟ୍ରନ୍ ବସ୍ ଚଢି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଷବ କ୍ଷେବତାଙ୍କୁ ପରିେଶଦନ

</p>

କରି I ପୂକ୍ଷବଦ କ୍ଷ ମିତ ି ହଜାର ହଜାର, ଲକ୍ଷ ସଂଖୟାକ୍ଷର କ୍ଷଲାକ୍ଷକ ବି ୁ ନାମ ସୁମରଣା କରି, ଧୂଳ ି ଧୂସରିତ
କ୍ଷହାଇ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିକ୍ଷଲ, କ୍ଷସ ଅବସ୍ଥା ଏକ୍ଷବ ଆଉ ନାହିଁ I ଗାଡିମଟର ସଂଖୟା
ବଢି ିବାରୁ କ୍ଷଲାକଙ୍କ

କ୍ତି ାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମି କମି ଆସିଲାଣି I କ୍ଷେବସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ

କ୍ଷସଣ୍ଟରକ୍ଷର ପରିଣତ କ୍ଷହଲାଣି I କ୍ଷଲାକ୍ଷକ େିଅଁ େଶଦନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଥିଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ କାଶି
କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ବସିରହି ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ର କ୍ଷଖାଲି ଗଣି ଲାଗିଥାଏ I ଏକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଥାଏ
ବଡୋଣ୍ଡର ାେୀେଳଙ୍କ ଉପକ୍ଷର I
କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର କ୍ଷବଶି କ୍ଷବଳ ାଏ ବସି ରହିବାକୁ କ୍ଷସେିନ ତା’ର ଆଉ ଇଛା କ୍ଷହଲାନି I ଘରକୁ

<p>

ାଉଛି କ୍ଷବାଲି ସତୟକୁ କହିବା ଆଗରୁ କ୍ଷସ
କ୍ଷସମାନଙ୍କ

ାବି କ୍ଷନଇଥିଲା କ୍ଷ

ଏ କ୍ଷ ଉଁ

ିତରୁ କ୍ଷଥାକ୍ଷକ କ୍ଷ ମିତ ି କ୍ଷହକ୍ଷଲ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋକାନକୁ ଆସିକ୍ଷବ I

</p>

ାେୀେଳ ଆସିଛନ୍ତି,

ାହା କ୍ଷସ

ାବୁ ଥିଲା, ସତୟ

ଠିକ୍ କ୍ଷସଇ କଥା ତାକୁ କହିକ୍ଷେଲା I ଏଇ ଅବସରକ୍ଷର ହିସାବପେ ମିକ୍ଷଳଇ, କୟାସ୍ ଗଣାଗଣି କରି
କ୍ଷୋକାନ ଛାଡିଲାକ୍ଷବଳକୁ ଲାଗିଲା ପୂରା ଅଧଘକ୍ଷଣ୍ଟ I ସତୟକୁ ଚାବିକ୍ଷେଇ ରାସ୍ତାକ୍ଷର କ୍ଷହଲାକ୍ଷବଳକୁ
ରିକ୍ସା ଖକ୍ଷଣ୍ଡ ଧରି ପାଞ୍ଚମିନଟ୍
ି
ିତକ୍ଷର କ୍ଷସ
.

ାଇ ଘକ୍ଷର I ଶିକୁଳ ି ଖଡଖଡ କଲାକ୍ଷବଳକୁ ରାତି ସାକ୍ଷଢ

େଶ୍ I
ଶିକୁଳ ି ଖଡଖଡ କଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷକମିତ ି କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଅଦ୍ଭୁତ ାବନା କାଶି ମନକ୍ଷର କ୍ଷସେିନ ପଶିଗଲା

<p>

I ବିରକ୍ତି

ାବ ପଶି ାଇ ପୁଣି ତା’ ମନଟାକୁ

ାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିକ୍ଷେଲା I

</p>

ାବୁ ଥାଏ – ସବୁ େନ
ି କ୍ଷସ ଖାଲି

ଅନୁ ନୟ ବିନୟ କ୍ଷହାଇ ିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଳି ନିରୁକୁ ଅନୁ କ୍ଷରାଧ କରୁଥିବ ଆଉ କ୍ଷସ ଶୁଣୁ ନଥିବ, ଅବାଗିଆ
କଥାସବୁ କହୁ ଥିବ, େରହସିଲା କ୍ଷହାଇ ମୁହଁ କ୍ଷମାଡୁଥିବ, ଆକ୍ଷଡଇ ଚାଲି ାଉଥିବ, ଶୁଣ୍ ଶୁଣ୍ କ୍ଷବାଲି
ଡାକିକ୍ଷଲ ନିରୁ ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ
ଦ ନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷକାଳକ୍ଷର ପୂକ୍ଷରଇ ନ ଜାଣିଲା

ଳି େୁ କ୍ଷରଇ ରହୁ ଥିବ I କ୍ଷକମିତ ି ତା’

ସ୍ୱ ାବ କ୍ଷକଜାଣି ? ବଡ ବିରକ୍ତି କର .................
<p>

କାଶିର ଏ ବିରକ୍ତି

ାବଟା କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍କ
ଦ କ୍ଷର କୁ ଆକ୍ଷଡ ଉକ୍ଷ ଇଗଲା, କ୍ଷ କ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷସ

</p>

ନିତୟକମଦ ପକ୍ଷର ଖିଆପିଆ ସାରି ଖଟ ଉପକ୍ଷର ଆସି ଗଡିଗଲା I କ୍ଷଶାଇଲା ଘର ଝରକା କ୍ଷେଇ ଜହ୍ନ
ଆଲୁ ଅ ବିଛଣାଟାକୁ ଅଧା ଆଲୁ ଅ, ଅଧା ଅନ୍ଧାର କରିଥାଏ I କାଶି ଖଟକ୍ଷର ଗଡି ିବା ଆଗରୁ ଘର ଲାଇଟ୍
ଟାକୁ ଆଗ ଲିକ୍ଷ ଇ କ୍ଷେଲା I
<p>

ପୂର୍ଣ୍ଣଚ
ଦ ନ୍ଦ୍ର ତୁ ନିତାନି କ୍ଷହାଇ କ୍ଷଶାଇ ାଇଥାଏ I କ୍ଷସେିନ କାନ୍ଦକଟା ନଥିଲା କି କ୍ଷଶାରଶବେ କିଛ ି

</p>

ନ ଥିଲା I ନିରୁ ଆସି ିତର ପଟୁ ଶିକୁଳ ି କ୍ଷେଲାକ୍ଷବଳକୁ କାଶିକି ନିେ ଲାଗିନ ି I କ୍ଷସ ପୂରା କ୍ଷଚକ୍ଷହଙ୍କା I
କ୍ଷ ମିତ ି କ୍ଷସ ଆସି ନିକ୍ଷଘାଡ କ୍ଷଶାଇ ରହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ
ଦ ନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷକାଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଉେୟମ କକ୍ଷର, କାଶି ତା’
ହାତଧରି ବାରଣ କଲା ଓ ପାଖକୁ

ିଡଆ
ି ଣି ତା’ ମୁହଁଟକ
ି ି େି ହାତକ୍ଷର ପ୍ରଥକ୍ଷମ କ୍ଷତାଳି ଧରିଲା I ଏଇ

ଅବସରକ୍ଷର ଖଟକ୍ଷର ପଡିଥିବା ଜହ୍ନ ଆଲୁ ଅ ତା’ ମୁହଁକୁ ଆଉରି କଅଁଳ କରିକ୍ଷେଲା I ଥକ୍ଷର ନିରୁ ମୁହଁକୁ ଓ
ଆଉ ଥକ୍ଷର ଝରକା ସନ୍ଧିରୁ ଜହ୍ନ ଆଡିକି ଚାହିଁ କ୍ଷସ ଖାଲି ତଉଲିବାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ - ପ୍ରକୃ ତକ୍ଷର କିଏ
ସୁନ୍ଦର ? ଜହ୍ନ ନା, ନିରୁ ?I
<p>

ଏମିତ ି ସବୁ

ାବିଚନ୍ତ
ି ,ି ଲୁ ନା କ୍ଷପାଛିସାରିଲା ପକ୍ଷର ତାଙ୍କ ୋଣ୍ଡ ପଟିଆ ଗୁଆଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି,

କ୍ଷତଲ ମଦଦନ କ୍ଷହାଇ, ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶିଗଲା କ୍ଷବଳକୁ କ୍ଷେଖିଲା – କ୍ଷକହି କୁ ଆକ୍ଷଡ ନାହାନ୍ତି I ତଳ
ଅଗଣା ନଳା ମୁଣ୍ଡକୁ ବସି ରହି ନିରୁ ବାନ୍ତି କରୁଛି I କ୍ଷବାଉ ତା’ ପାଖକୁ କରି ଠିଆ ରହି, ପିଠି ଆଉଁସବ
ି ାକ୍ଷର
ବୟସ୍ତ I ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନ ାଇ କ’ଣ କ୍ଷହଲା କ୍ଷବାଲି କାଶି କ୍ଷସଆଡିକି ଠିକ୍ ଚାଲିଗଲା କ୍ଷବଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ
ଦ ନ୍ଦ୍ର

</p>

କ୍ଷତକ୍ଷଣ କ୍ଷକାଠାଉପକ୍ଷର ରଡି ଛାଡିଲା I ଉଠି ାଇ କାକ୍ଷଳ ଖଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡିପଡିବ, ଏଇ

ୟକ୍ଷର

େି’ େି’ଟା ପାହାଚ ଚଢି, କ୍ଷତଲ ସରସର ହାତକ୍ଷର ତାକୁ କ୍ଷସ ଧରି କ୍ଷନଲା I ଏତିକି କ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷସ
କ୍ଷେଖିକ୍ଷନଲା – କ୍ଷଧାବ ଫରଫର ଚକ୍ଷଢଇ ହକ୍ଷଳ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖକ୍ଷର ଉଚ୍ଚ ଆକାଶକ୍ଷର ଆଗ ପଛ
କ୍ଷହାଇ ଉଡି ାଉଛନ୍ତି I ଆଗ ଚକ୍ଷଢଇ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ ପଛୁ ଆ ପଡିଥିବା ଚକ୍ଷଢଇଟି ଆସି ମିଶଗ
ି ଲା I ଘଟଣାଟା
ବୁ ଝବ
ି ାକୁ କାଶିର ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି – କ୍ଷଗାଟିଏ ପକ୍ଷର ଆଉ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ I
ନିରୁ ଚଟାପଟ୍ ନଳାପାଖରୁ ଉଠି ାଇ ପୁଅକୁ ଜାକି ଧରିଲାରୁ କ୍ଷସ ତୁ ଉନି କ୍ଷହାଇଗଲା I ମା’ ପୁଅ

<p>

</p>

ଥିର ଗମ୍ଭିରୀ ଘକ୍ଷର ପଶି ିବାରୁ କ୍ଷବାଉ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷଛ ପକ୍ଷଛ I ନିରୁ ଗମ୍ଭିରୀ ଘର ଖଟ ଉପକ୍ଷର
ବସି ାଇ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର କ୍ଷଖାଇବାକ୍ଷର ଲାଗିଗଲାଣି I କାଶିକି କିନ୍ତୁ କ୍ଷବଳ ନଥିଲା I ନିତୟକମଦ ସାରିକ୍ଷେକ୍ଷଲ
କ୍ଷସ କ୍ଷୋକାନ

ିବ I

ାବୁ ଥାଏ – ଶାଶୁ କ୍ଷବାହୂ େିକ୍ଷହଁ ତାକୁ ଅଜ୍ଞ କ୍ଷବାଲି ଧରିକ୍ଷନଇ ଥିକ୍ଷବ I ସିଏ କିନ୍ତୁ

ବୟାପାରଟାକୁ

ଲ ାବକ୍ଷର ଜାକ୍ଷଣ I ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ନକରି ମକ୍ଷନ ମକ୍ଷନ ଖାଲି କ୍ଷସ ହସୁଥାଏ I ମନ

ଖୁସକ୍ଷି ର ଅଧଘକ୍ଷଣ୍ଟ ିତକ୍ଷର େିଁ ପୂଜା ସାରି ଲୁ ନା ଷ୍ଟାଟଦ ମାରିଲାକ୍ଷବଳକୁ ନଅଟା I
ଲୁ ନାର ଆଗଚକ େି’ଥର ଘୁରଗ
ି କ୍ଷଲ ଶୟାମ ସୁଆରଙ୍କ ଘର I ବୀରେପଦକ୍ଷର ଗାଡି ଉପକ୍ଷର ବସି

<p>

</p>

ତାଙ୍କ ଘର ଆଡିକି କ୍ଷମାକ୍ଷଟ କ୍ଷସ ଅକ୍ଷନଇଲାନି I ସୁଷମା କାକ୍ଷଳ ଘରକୁ ଆସିଥିବ, ତା’ ସାକ୍ଷଙ୍ଗ କ୍ଷେଖା
କ୍ଷହାଇ ିବ ଏଇ ୟକ୍ଷର I ଥକ୍ଷର ମାେ ତାକୁ ଚାହିଁକ୍ଷେବାକୁ ବି ତା’ର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ I ଘରୁକୁ କାଇଁ ଆସୁନୁ
କ୍ଷବାଲି କାରଣ ପଚାରିବା ତ େୂ ରର କଥା, ଜୀବନ ଥିଲା ାଏ କ୍ଷକକ୍ଷବ କ୍ଷସ ତାକୁ କଥା କହିବନି, ଏପରିକି
ଥରୁଟିଏ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ତାକୁ କ୍ଷସ ଚାହିଁ ବି କ୍ଷେବନି I ଏମିତ ି କ୍ଷକକ୍ଷତ କ’ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କ୍ଷସଇଠୁ ପବନ
କ୍ଷବଗକ୍ଷର କ୍ଷସ ଗାଡି ଚକ୍ଷଳଇକ୍ଷେଲା I ପକ୍ଷକଟ୍ ଅଣ୍ଡାଳି କ୍ଷେଇ ଜାଣିଲା – ଚାବିଟା ଛାଡି କ୍ଷେଇଆସିଛ ି I
ପୁଣି କ୍ଷଫରିଆସି ଖଟକ୍ଷର ବିଛା କ୍ଷଶ ତଳୁ ଚାବିଟାକୁ ତରତରକ୍ଷର କ୍ଷନଲାକ୍ଷବଳକୁ ନିରୁ କ’ଣ କହି
ଆସୁଥିଲା, କହି ପାରିଲାନି I କିନ୍ତୁ ୟା ଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ମନଟାକୁ କଳିକ୍ଷନଲା I କାଶିର କ୍ଷବଳ ନଥିଲା ଆଉ କିଛ ି
କଥା କ୍ଷହବାକୁ I
ଆହୁ ରି କ୍ଷବଗକ୍ଷର ଗାଡି ଚକ୍ଷଳଇ କ୍ଷେବାରୁ ଲୁ ନାଟା ଛକ ମୁଣ୍ଡରୁ କଡ ବୁ କ୍ଷଲଇଲା I ଛକଠୁ

<p>

</p>

କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କ୍ଷ ାକ୍ଷଡ କ୍ଷୋକାନ ଛାଡି, ସାମନାକ୍ଷର ପଡିଗଲା ବାବନ ସୁଆର I ଗାଡି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷସ ଇସାରା
କ୍ଷେଲା I କାଶି ଗାଡି ବନ୍ଦ କରିବାରୁ କ୍ଷସ କହିଲା – ତାଆରି ପାଖକୁ କ୍ଷସ ାଉଥିଲା I
ଦ୍ରକ୍ଷଲାକଙ୍କ ଘର ବଡୋଣ୍ଡ କରକୁ ବଁା ପକ୍ଷଟ I ମଁୁ କ୍ଷ ଉଁ ମାକ୍ଷକଦଟ୍ ପାଖ ତାଳତାଟି ଚା’

<p>

</p>

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 ବହି କ୍ଷୋକାନ – ‘କମଳା ବୁ କ୍ କ୍ଷଷ୍ଟାର୍’ I କ୍ଷସଇ
େି’ଟି ତାଙ୍କର ଜିବୀକା ନିବଦାହର ପୋ I ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରି କ୍ଷେଇଥିକ୍ଷଲ I ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି I ପୁଅ େି’ ଜଣ
I କ୍ଷସ େିକ୍ଷହଁ ନିହାତି ଛତରା I ସଙ୍ଗକ୍ଷମଳକ୍ଷର ଏକ୍ଷଣ କ୍ଷତକ୍ଷଣ ବୁ ଲାଚଲା କରି ସମୟ କାଟୁଥାଆନ୍ତି I କ୍ଷପ୍ରସ୍
କିମାବ ବହି କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ବସିବାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷଧୈ ଦୟ ନ ଥାଏ I ବୁ ଢାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ – କିଛ ି
କୁ ଆକ୍ଷଡ ନ କ୍ଷହକ୍ଷଲ କ୍ଷସଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧରି କ୍ଷସମାକ୍ଷନ ଚଳି ିକ୍ଷବ I
କ୍ଷସଇଠି ରହିଲି ପୂରା ପାଞ୍ଚ ବଷଦ I କ୍ଷପ୍ରସ୍କ୍ଷର କାମ କକ୍ଷର I ନିୟମିତ ଗଁାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ I

<p>

.

ମଣିଷର
ବଷଦକ

ାଗୟର ଗତି କିନ୍ତୁ ବଡ ବିଚେ
ି I ବୁ ଢା ହୃ ଦ୍କ୍ଷରାଗକ୍ଷର ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷହାଇ ମୃତୁୟବରଣ କକ୍ଷଲ I
ିତକ୍ଷର କ୍ଷସ କ୍ଷପ୍ରସ୍ ଓ ବହି କ୍ଷୋକାନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣଦ ରହିଲାନି I ଛତରା ପୁଅ େି’ଟା

ାକ

ାଙ୍ଗ,

ଗକ୍ଷଞ୍ଜଇ ଓ ହିକ୍ଷରାଇନ୍ ଖାଇ ସବୁ ଖଇରାତା କରିକ୍ଷେକ୍ଷଲ I କ୍ଷସଠି ଥିଲାକ୍ଷବକ୍ଷଳ ମଁୁ ଖକ୍ଷଣ୍ଡ ସାଇକ୍ଷକଲ

</p>

କିଣିଥିଲି I କିଛ ି େିନ ଅଗରବତୀ ବିକଲ
ି ି ସାଇକ୍ଷକଲକ୍ଷର ଘୂରି ଘୂରି I ଛ’ ମାସ

ାଏ କ୍ଷସ ବୟବସାୟ

ଚାଲିଲା I କ୍ଷସଥିକ୍ଷର ଗୁଜର
ି ାଣ କ୍ଷମଣ୍ଟିଲାନି I ପକ୍ଷର ପକ୍ଷର ପୁରୀ ସହରର କ୍ଷସାଲ ଶିେୀ କ୍ଷଗାଚ୍ଛିକାରଙ୍କ
ପାଖକ୍ଷର ଅକସ୍ମାତ େିକ୍ଷନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ କ୍ଷମାକ୍ଷତ କ୍ଷସ କ୍ଷୋକାନକ୍ଷର ରଖିକ୍ଷଲ I ପୂରା ବକ୍ଷଷଦ ଲାଗିଲା I
ହକ୍ଷରକ ରକମର କାରୁକା ୟଦ ଖଚିତ କ୍ଷସାଲ କାମ ଶିକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପକ୍ଷର କ୍ଷମା ନଁାକ୍ଷର ଚତୁ ଦିଗକ୍ଷର
ପରିପ୍ରଚାର କ୍ଷହାଇଗଲା I ତା’ ପକ୍ଷର ମଁୁ ନିକ୍ଷଜ ଖକ୍ଷଣ୍ଡ କ୍ଷଛାଟ କାବିନ୍ ପକ୍ଷକଇ କ୍ଷସାଲ କାମ ଓ
ଜରିଜାମରା କାମର ଅଡଦର କ୍ଷନଲି I ୟା ପକ୍ଷର ପକ୍ଷର ହୁ ମାପକ୍ଷଟ କ୍ଷବାଉ କ୍ଷମା ପାଇଁ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ କନୟା ଠିକ୍
କଲା I ଶାଶୁ କ୍ଷବାହୂ େିକ୍ଷହଁ ରିହକ୍ଷଲ ଏଠି ବକ୍ଷଷଦ I ମଁୁ କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଡାଘର କ୍ଷନଲି I ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମାର ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ
ନୁ କ୍ଷହଁ କି ଅସୁନ୍ଦରୀ ନୁ କ୍ଷହଁ I ଛାଟିକ୍ଷେଲା

ଳି େମ୍ଭିଲା ମାଇପିଟଏ
ି I କ୍ଷବାଉ କିଛେ
ି ନ
ି ପକ୍ଷର ହୁ ମା

କ୍ଷଫରିଗଲା I ଆମ ଡାଘର ପାଖକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘକ୍ଷର କ୍ଷଗାକ୍ଷଟ ଠିକାୋର କ୍ଷଟାକା ଡା ଥାଏ I ମଟର
ସାଇକ୍ଷକଲ୍ ଚଢା ସୋକ୍ଷବକ୍ଷଳ କ୍ଷସ ଫି ଟ୍ଫାଟ୍ I ତାଆରି ସାକ୍ଷଙ୍ଗ କ୍ଷମା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷଗାକ୍ଷଡ ଖକ୍ଷସଇକ୍ଷେଲା କ୍ଷବାଲି
.

ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି I ସତ କହୁ ଛ ି – କ୍ଷକକ୍ଷବ ତା’ର ମନ୍ଦବୁ ର୍ଦ୍ି ମଁୁ କ୍ଷେଖିନି I କ୍ଷସ

ାହାକ୍ଷହଉ, କ୍ଷସଇ

ଠିକାୋର କ୍ଷଟାକା ହାବୁ ଡକ୍ଷର ପଡି କ୍ଷସ ସତୟାନାଶ କ୍ଷହାଇଗଲା I କଥାଟା ଚତୁ ଦିଗକ୍ଷର ଫୁ ଟି ବାହାରିବାରୁ
ତା’ର ବାଚାଳତା କ୍ଷେଖାକ୍ଷେଲା I କ୍ଷକକ୍ଷତ ଗୁଣିଗାକ୍ଷରଡି କଲି I କିଛ ି କ୍ଷହଲାନି I କ୍ଷଗାସାଣୀ ଲାଗିଲା

ଳି

କ୍ଷସ ହୁ ଏ ଓ କ୍ଷସଇ ବାଚାଳତା କ୍ଷରାଗକ୍ଷର ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷହାଇ କ୍ଷସ ମୃତୁୟବରଣ କଲା I କ୍ଷଲାକ କହିକ୍ଷଲ –
କ୍ଷସଇ ଠିକାୋର କ୍ଷଟାକାଟା ତାକୁ ବିଷ ପିଲ୍ ଖାଇବାକୁ କ୍ଷେଇ ମାରିକ୍ଷେଲା I
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