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ସ୍ୱଗନଗାକଗି

ଏଡଗମ ଡ଼କ୍ତିଶଜଳ- ଏରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତି- ସମମଦ- ଯୂପଂକଜଠ- ପଂକୀ- ୋଈ-ରଜଡଗକ୍ତି-୍ଜହମ-ନରଜନୱେୋଟକ୍ତିନ- ମମର ଖେଜ- ପଂକ୍ତିକଜନଶଜ- ଜମଆର- ୋଜରସକ୍ତିସସ- ଦନରଜଟକ୍ତି- ଆକଜଶ-
ଇଗ୍ ଲ-  ଜରଜୟମ- ଜକ୍ତିନୋଜସଜଇଡ- ନୋରମ ଦଜ- ନମଜଜଜଗପର୍ବ- ରକ୍ତିନରଲ- ରମଢୀଅସମରମ ଣୀ- ମକ୍ତିଅସପର୍ବଲଟ- ଜହ୍ନ- ଆହେଁ- ଘଜ- ତକ- ହଜଇ- ନ୍ମ- ଗତ- ଓଏସକ୍ତିସ-
ଅମଗୂପର୍ବ- ଅକର- ଗକ୍ତିଗର- ରନସଲ- ଓକଜଳ ଆଧିକୟୁ- ସକ୍ତିସକ୍ତିଫସ- ନରଜଦହେଁଜ- ସରକ୍ତିସୃପଂ- ଉଲକ୍ତିସକ୍ତିସ- ପଂହ୍ନଜ- ଗମଡଫଜ- ରକ୍ତିରଡସଜ- ନୟଜନୟଜ- ପଂରକ୍ତିଗଳ- ସକ୍ତିଗକ୍ତି-
କୃଗଜଡଗ-  ଗୃଗୀୟ ଗରଡଗ-  ଶୀଳଜଭୂଗ-  ପଂଜଳଭୂଗ-କୋକ୍ତିଷ୍କ-  ଶକ୍ତିର ଖେର-  ହଜଡ଼ରଗକ୍ତିଚଜ-  ଶ୍ମଶଜୋ-  ଶବ୍ଦରମ  ଅଥାପର୍ବ ପଂର ଖେଜଳକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ନଦର ଖେୋଜ,  ଶବ୍ଦ
ପଂଜର ଖେନର ରସ, ଗଜକମ ଛମଅହେଁ,  ଆଉହେଁସ, ଚଜର ଖେ, ଓଲଟପଂଜଲଟ କର, ଘଷକ୍ତିମଜଜକ୍ତି ଚକ୍ତିକଣକ୍ତିଆ କର, ରରର ପଂରକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି- ସଡକମଚକ୍ତିଗ କରକ୍ତି ନର ଖେଳ, ନରଲମ ନ ପଂରକ୍ତି
ଫମଲଜଅ,  ଗମଡ଼କ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଉଡ଼ଜଅ,  ନପଂଜଷ୍ଟର ପଂରକ୍ତି କଜଡଥାନର ଲଗଜଅ,  ଶବ୍ଦକମ ରଜଡପଂମଡ଼କ୍ତି-  ରକ୍ତିଦଜରକ୍ତି-  ଉର ଖେଜରକ୍ତି-  ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଅ,  ଗଜ ମଡଜ ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ଅଥାପର୍ବକମ
ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଜକ୍ତିଭ ଅଗନର ଧାରକ୍ତିଥାଜଅ, ନଗଜନଟ ରଗକ୍ତିଚଜ କର- ରଣପର୍ବରଗକ୍ତିଚଜ ଆ- ଆ କଜର, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ- ଦୀଘପର୍ବ ଈ କଜର, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ- ଦୀଘପର୍ବ ଊ କଜର, ଏ କଜର-
ଐ କଜର, ଓ- ଔ କଜର ଅୋମସ୍ୱଜର,  ଚଡବ୍ରରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିସଗପର୍ବ ଉପଂସଗପର୍ବ ମଜୋଡକମ ନୋଇ ରଣପର୍ବ ରଗକ୍ତିଚଜ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ରଜଡ଼ ନଘରଜଅ, ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଶକ୍ତିଆର କଜଟକ୍ତି
ଅକର-  ରୀଜ ରପଂୋ କର,  ୋକ୍ତିରକ୍ତିଡ଼ ଆନ୍ଳେଷନର ନ୍ମ ଆସକକ୍ତିର ର ଖେରଜନଦଇ,  ଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସର ପଂରୋ ନଦଇ ଅକର-  ଅଡକମରକମ ଅନପଂକଜ କର,
ଦକ୍ତିୋଗମଜମ ରଜଗକ୍ତି ଗଜମଜମ ଚରକ୍ତିଶ ୍ହର ଛଗକ୍ତିଷ ଘଡ଼କ୍ତି ଶବ୍ଦ ହମ ଡକଜ ଭକ୍ତିଗନର ଉଇ ପଂରକ୍ତି ରଣପର୍ବରଗକ୍ତିଚଜକମ ଜଗକ୍ତି ରମ ହ, କ ସହକ୍ତିଗ ଢ କମ ନଯଜଡ଼କ୍ତି, ର ଖେ ସହକ୍ତିଗ ଗ କମ
ନଯଜଡ଼କ୍ତି, ଗ ସଡନଗ ଛ, ଘ ସଡନଗ ର, ଯ ସଜଥାୀନର ମ, ଶ ସଜଥାୀନର ର କମ ନଯଜଡ଼କ୍ତି କଲମୀ କର ଏରଡ ଶବ୍ଦ ରୃକ ଉପଂମଜଜଅ, ଗହିଁନର ଶବ୍ଦ ପଂମଷ, ଶବ୍ଦ
ପଂତ, ଶବ୍ଦ ଡା��x��8������ଡକ, ଶବ୍ଦ ଶସୟୁ ଅମଳକର, ଦମଦପର୍ବଷପର୍ବ ରଜତକ୍ତିଚର ଚନଡ଼ଇଡକ ମମୋକ୍ତିଆହେଁ ଦଜଉରମ  ଓ କୀଟମଜଡୋକ ରକ୍ତିଷଜକ ଦଜଉରମ  ଶବ୍ଦ ଶସୟୁକମ ରଡଚଜଇ ରଖିରଜ
ପଂଜଇହେଁ ଅୋଜରୋଜ ଅକରନର ଗଢଜ ପଂଜଳଭୂଗକମ ଶବ୍ଦ ହମ ଡକଜ ଉପଂନର ନ୍ଜଥିଗ କର । ଏପଂରକ୍ତି ଭଜନର ଏକ ରଣପର୍ବଜଢୟୁ ରଣପର୍ବରଗକ୍ତିଚଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କର, ଶବ୍ଦପଂମଷ
ମଜୋଡକମ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର କରୋଜ, ଶବ୍ଦ ପଂତନର ଘଜ’ ନହଜଇଛକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଗଜକମ ନସକଦକ୍ତିଅ, ର ଖେଟକ୍ତି ରସକ୍ତିଛକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଗଜକମ ଉର ଖେଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅ, ପଂରୋ ଦକ୍ତିଅ, ଉତ୍ତଜପଂ ଦକ୍ତିଅ, ର ଖେରଜ
ଜଳଜଇ, ନଲପଂ ନଦଇ, ଆଉହେଁସକ୍ତି ନଦଇ ୍ଫମଲ୍ଲ କରଜଅ, ଶବ୍ଦଡା��x��8������ଡକ ଉପଂନର ମଜଛକ୍ତି ରସଜଅୋଜ, ମଜଛକ୍ତି- ମଶଜ- ଉଇ- ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି- ମଷୂଜ- ଅସରପଂଜ- କୀଟ-
ପଂଗଡଗ ମଜୋଡକ ଦଜଉରମ  ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ ରକଜକର, ନଭଜକ- ନଶଜଷ- ଦମ  ଦୁଃର ଖେ- ନଶଜକ- ୋକ୍ତିଦଜଘ- ୍ଭଜଡୋ- ମଜରକ୍ତି- ମରମ ଡ଼କ୍ତିରମ  ଶବ୍ଦ ଶସୟୁକମ ରଡଚଜଇ ରର ଖେ,
ଅଗୟୁଜଚଜରୀ ଶଜସକ, ଆତ୍ମନଦଜହୀ ମଜୋୟୁଗଣୟୁ, ଘଜ’ର ଲସକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ରମ ୟୁନରଜକଜଟମଜୋଡକ ହଜଗନର ଅମଳ ନହଜଇଥିରଜ ଶବ୍ଦ ମଜୋଡକମ ୋଷ୍ଟ ନହରଜକମ
ଦକ୍ତିଅୋଜ,  ଶବ୍ଦ ମଜୋଡକମ ହଜଟ ରଜଜରନର ୋକ୍ତିଲଜମ କରମ ଥିରଜ ଦମଷ୍ଟମଜୋଡକ ଇହକଜଳକମ ପଂରକଜଳକମ ଶ୍ୱଜୋଶୃଗଜଳ ୋକ୍ତିଅଡଗମ ,  ୋନଚତ ନଜୟୁଜଗକ୍ତିଷ-  ଯମ-
ଈଶ୍ୱର ୋକ୍ତିଡଅଗମ , ଶବ୍ଦ ଏକ ଆଡା��x��8������ଡରର ୋମନହହେଁ, ଶନବ୍ଦଜତ୍ସର କରୋଜ, ଶବ୍ଦ ଏକ କନଥାଜପଂକଥାୋ ୋମନହହେଁ, ଶବ୍ଦ ନର ଖେଳ ନର ଖେଳୋଜ, ଶବ୍ଦ ନରଜମଜ ରଜ ରଜ୍ର ୋମନହହେଁ
ଏମଜୋଡକମ ରକ୍ତିଷଜକ କରୋଜ,  ଶବ୍ଦମଜନୋ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ରଜ ରକ୍ତିଳଜପଂ ୋମନହହେଁ,  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦୟୋୀୟ କରୋଜ,  ଶବ୍ଦ ଏକ ଜୀରଡଗ ଶୀଳଜଭୂଗ,  ଶବ୍ଦ ଏକ ଅୋଡଗ
ୋକ୍ତିରରଗଜ, (ଆ ଦୁଃ, ୋକ୍ତିରରଗଜର କକ୍ତି ଶକକ୍ତି!!) ରଣପର୍ବର ମଜଳଜଠମ  ଶବ୍ଦ ନକଜଷ ଯଜଏ, ଓହେଁ କଜରଠମ  ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଯଜଏ ଏକ ଆରହମଜୋ ୋକ୍ତିରରଗଜ ହିଁ ଶବ୍ଦ, ଶଜଗମଆ
ଘଜସ ନକରଜଏ ନଦର ଖେଜଇ ଗଜଈକମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ସହରଠମ  ସହର ପଂରକ୍ତିକମଜ କରଜଯଜଇପଂଜନର ଶଜଗମଆ ଅକରନର ସଜଜ ଅୋଜରୋଜ ଶବ୍ଦ ନଦର ଖେଜଇନଲ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି
ସଜଗଗଜଳ ଗଳଠମ  ସଜଗଶୃଡଗର ଶକ୍ତିର ଖେର ଯଜଏ ଯଜଇ ହମଏ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧ ୨



ହଜଇ ଆର ଥୀ ରଜଇ ୱାଜନ ୋଡରର ଘର ଅଗଣଜନର ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଗଛ । ପଂକୀ ସରମ  ଅଇହେଁଠଜ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି ଅନୋକ ଶୀଗର ଅଗଣଜନର, ଜୀରୋ
ଦଜସ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି ଶୀଗଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି,  ଆକଜଶକ୍ତିଆ ଗୀଗଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି,  ଏରଡ ଜୀରୋ ଦଜସ ରକ୍ତିଛଣଜ ଛଜନଡ଼,  ହଜଇମଜନର,
ଚଟଜପଂଟ୍ ଟଜଡଜକ୍ତିସଜିସ୍ଟର ଅନ କରକ୍ତି ପଂଜଇର ଖେଜୋଜ ଯଜଏ,  ବ୍ରସ କନର, ଖିଅର ହମଏୋଜ,  ଗଜଧାମଏ,  ଅଲଗମଣକ୍ତିନର ଓଦଜଲମ ଡଗକ୍ତି ଟଜନଣ ସଜଗଟଜ ପଂଡଦରର ର ଖେରର
ଶମନଣ,  ୍ଧାଜୋମଡତୀ-  ମହଡଗଜଭତ୍ତଜ-  ଇରଜକ-  ଆଗଗଜୟୀ-  ନପଂନଟଜଲଦର-  କକ୍ତିନକଟ-  ପଂଜଣକ୍ତିପଂଜଗ-  ୱାଧା୍ଧିପଂକ୍ତିଡଧି ଦଜଢକ୍ତିକମ ସଜଜଇ,  ନପଂନଡ଼ଇ ଘମରଜଇ
ରଜହଜରକ୍ତିଯଜଏ, ଘନର ଗଜଲଜ ପଂନଡ଼ ପଂରକ୍ତିରଜରଜଲଜ ଆନସ, ଡା��x��8������ଜନକ, ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ, ନଫରକ୍ତିରଜଲଜ ଆନସ, ଡା��x��8������ଜନକ, ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ, ଶଜଗରଜଲୀ ଆନସ,
ଡା��x��8������ଜନକ, ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ, ଭମ ଜଜରଜଲୀ ଆନସ, ଡା��x��8������ଜନକ, ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ, ଆର ଥୀ ରଜଇ ୱାଜନ ୋଡରର ଘନର ଗଜଲଜ ଝମ ଲମ ଥାଜଏ ଜୀରୋ ଦଜସ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଚଜ
ର ଖେଜଏ, ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଭଜଗ ର ଖେଜଏ, ନକଉହେଁଠକ୍ତି ସଲଜମ ଠମ ନକ, ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଅଭଦ ଭଜଷଜ କନହ, ଓ ରଜଗକ୍ତି ଦଶଟଜନର ଘରକମ ନଫନର, ରଜତକ୍ତିର ପଂଡଚମ ୍ହନର ଏକ
ପଂଜଇହେଁ ଉନଠ, ସରମ  ଉଆହେଁସର ଅଡଧାଜରକମ ନଦନର ଖେ, ସରମ  ପଂମନୋଇହେଁର ଆଲମ ଅକମ ନଦନର ଖେ, ଗଜରଜ ନଦନର ଖେ, ଜହ୍ନ ନଦନର ଖେ, ରଉଦ ନଦନର ଖେ, ପଂମଣକ୍ତି କରଜଟ କକ୍ତିଳକ୍ତି
ନଶଜଇଯଜଏ, ସଜମୱପ୍ନଜ ୱେଜଟରନର ରହମଥିରଜ କମମଜରୀ ପଂୀୋପଂନୟଜଧାର ନକଜମଳକନଳରର ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀକମ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର ନଦନର ଖେ, ପଂମଣକ୍ତି ସକଜଳମ ଉନଠ, ଦକ୍ତିଥାର
ହଜଇମଜନର,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦମଇଟକ୍ତି ପଂକୀ ଅଇହେଁଠଜ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଗଳମ ନଗଜଟଜଇ ପଂକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ,  ୋମ ୟୁଜ ଶମନଣ,  ଗଜଲଜ ପଂକଜଏ,  ନକନରନକନର ସଜଇନକଲନର
ଗଜଲଜଦକ୍ତିଏ, ଘନର ଗଜଲଜଦକ୍ତିଏ ଓ ଡା��x��8������ଜହଜଣ କଜଡଧାନର ଏୟଜରରୟୁଜଗ୍ ଝମ ଲଜଇ ରଜମହଜଗନର ନଟଜପଂକ୍ତି ଧାରକ୍ତି ଟମ ରନର ଯଜଏ, ଆର ଥୀ ରଜଇ ୱାଜନ ଘନର ଗଜଲଜ
ଝମ ଲମ ଥାଜଏ ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ, ଛଅଦକ୍ତିୋ, ସଜଗଦକ୍ତିୋ, ଦହୋଜର ମଜକମ ପଂଜଣକ୍ତି ନଦରଜନର ଚଜରକ୍ତିପଂଜଡଚ ଦକ୍ତିୋ ଫମସପର୍ବଗ ମକ୍ତିନଳ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ଜୀରୋ ଦଜସ
ଗକକ୍ତିଆ ଗଳମ କମମଜରୀ ଦଶମନ ଶ୍ରେଣୀର ଚକ୍ତିଠକ୍ତିପଂତ ଆଠଦଶର ଖେଡଡ଼ ଓ ନ୍ମର କରକ୍ତିଗଜର ଥାଜକଟକ୍ତିଏ ରଜହଜର କରକ୍ତି ମଜଚକ୍ତିସ ମଜନର ଓ ଉଭଜନ ହମଏ, ଘନର
ଗଜଲଜ ଝମ ଲମ ଥାଜଏ,  ଫକ୍ତିଲକ୍ତିଫଜଇନ୍ରେ ଶଜସକଦଳ ରଦଳକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି,  ରମ ଷକ୍ତିଆର ମହଜସଚକ୍ତିରଡକ ନଦହଜଡଗ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥାଜଏ,  ନଲରଜୋନ୍ରେ ଯମଦ୍ଧ ରକ୍ତିରଗକ୍ତି
ନଘଜଷଣଜ ନହଜଇଥାଜଏ,  କକ୍ତିନକଟ ଦଳ ନଫରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ଇଡଲଡଡା��x��8������ରମ ,  ପଂଜନୟଜୋକ୍ତିୟର ପ୍ଂ ଲନଟଜଗହ ଅଗକ୍ତିକମ କରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥାଜଏ,  ଆନମରକ୍ତିକଜର ନରଦନଦଶକ୍ତିକ
ମଡତୀଡକ ଗସ ନଶଷ ନହଜଇଥାଜଏ, ଏରଡ ଜୀରୋ ଦଜସ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଫନର ଜକ୍ତିନ୍, ସଜଡଗନର ଓହଜଏ ଢଳଢଳ ଏକ ନଶ୍ୱଗପଂଦ୍ମଜ,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଉଦ୍ମଲଦଜ ଚଜହଜଣକ୍ତି, ଟଲକ୍ତିରମ  ନସଜଫଜନସଟ୍ ପଂଲଡକ ହଡରର ସଜଇନକଲ ଓ ନସ ସରମ , ଚଜଳକ ସଗମ ରକ୍ତି ଟଡକଜୋକ୍ତିଏ ଓ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ନଫରକ୍ତିଯଜଏ, ଗଜପଂନର ରଜହଜନର
ପଂରଦଜର ଚକ ଚକ ଝମ ନଲ, ୋଜରୀଟକ୍ତିଏ ହଜଗନଯଜଡ଼କ୍ତି ୋମସଜର କରମ ଥାଜଏ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ

ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩ ୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଅହରହ, ରଜଟଘନର ନସଜଫଜପଂନଡ଼ ଓ ଗଜକମ ‘ଡ୍ରଇଡ ରମ ମ’ କମହଜଯଜଏ । ଭକ୍ତିଗର ଘନର ପଂଲଡକ ପଂନଡ଼ ନଡ୍ରସକ୍ତିଡ ନଟରମଲ ରନହ ଓ ଗଜକମ ୋହେଁଜ ଦକ୍ତିଆଯଜଏ
‘ନରଡା��x��8������ରମ ମ’ ରଡଧାଜଘନର ଗୟୁଜସ ଚମ ଲକ୍ତି ରନହ ହକ୍ତିଟର ରନହ ନଷ୍ଟଜଭ ରନହ ଗଜକମ କମହଜଯଜଏ ‘କକ୍ତିନଚନ’ ଅଫକ୍ତିସ ନଟରଲ ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର ର ଖେଜଇରଜ ନଟରମଲ
ହମଏ, ଅଲଗମଣକ୍ତିନର ୋୂଆ ଶଜଢକ୍ତି ର୍ଜଉଜ୍ ବ୍ରଜସକ୍ତିୟର ଓଦଜ ହମଏ ଶମନର ଖେ, ୋୂଆ ଲମ ଡଗକ୍ତି ନଗଡଜକ୍ତି ଅଡଡା��x��8������ରୱାଜୟଜର ଝମ ନଲ, ଓଦଜହମଏ, ଶମନର ଖେ, ଦହୋଜର ମଜ ଆଉ
ଦଶଟଡକଜ ଅଧିକଜ ୋକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତିରଜରଜଲଜ ଆନସ,  ଅଟନକ,  ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ,  ନଫରକ୍ତିରଜଲଜ ଆନସ,  ଅଟନକ,  ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ,  ଶଜଗରଜଲୀ ଭମ ଜଜରଜଲୀ
ମଜନୋରକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି, ଅଟକକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି, କମମଜରୀ ୋରମ ଦଶମ ଏକଜଦଶ ନ ଶ୍ରେଣୀର ନକଜମଳ କନଳରରମଜନୋ ଭଜଉଜ ଭଜଉଜ କହକ୍ତି ରମ ଡଡା��x��8������ ହମଅଡଗକ୍ତି,
ଚଜଲକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି, ପଂଜର ଖେ ପଂନଡ଼ଜଶୀର ରଧାୂ ୋକ୍ତିରୂପଂମଜ ମଜନୋ ଆସଡଗକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି, ସଭକ୍ତିଡକମ ଆଲ୍ବମ ନଦର ଖେଜହମଏ, ନଟପଂ ୍ଗୀଗ ଶମଣଜହମଏ, ସପଂମରକ୍ତିପଂଣସ
ସରପର୍ବତ ଦକ୍ତିଆହମଏ, ଚଜ ହମଏ, ଆଚଜର ଦକ୍ତିଆହମଏ, ସଭିଁଏ ହସଡଗକ୍ତି,  ଜୀରୋଦଜସର ଫମରସତ ୋ ଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ ନସ ଅପଂରଜହ୍ନନର ର ଖେଜଇରଜକମ ଆନସ, ପଂମଣକ୍ତି
ରଜଗକ୍ତି ୋ’ଟଜନର ନଫନର,  ଭକ୍ତିଗରମ  ଫମସମର ଫଜସମର ଶମନଭ,  ହସ ଶମନଭ,  ରଜଗକ୍ତିନର ଜହ୍ନହନସ ଗଜରଜ ହନସ,  କଜଡଥାସଜରଜ ଜକ୍ତିୋତଅମନ ପଂମୋମକ୍ତିମ୍ଧିଲନ
ହସମଥାଜଡଗକ୍ତି,  ସରସ୍ୱଗୀ ଓ ସଜଇରଜରଜ ହସମଥାଜଡଗକ୍ତି,  ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ଓ ମକରଜ ମଜନୋ ରକ୍ତି ହସମଥାଜଡଗକ୍ତି ୋୂପଂମରର ୋକ୍ତିୱେଣ ଶମଭମ ଥାଜଏ,  ରଡଦ ନହଉଥାଜଏ,  ପଂମଣକ୍ତି
ଶମଭମ ଥାଜଏ, କଡକଣର ରଣଝଣ ରକ୍ତି ଶମଭମ ଥାଜଏ, ରଡଦ ନହଉଥାଜଏ ପଂମଣକ୍ତି ଶମଭମ ଥାଜଏ, ରଜତକ୍ତିର ଚଜରକ୍ତି ୍ହର ନରଳକମ ଜୀରୋ ଦଜସ ଦ୍ୱଜର ନର ଖେଜନଲ, ଏକ କନର,
ଅଡଧାଜରକମ ନଦନର ଖେୋଜ,  ଆଲମ ଅକମ ନଦନର ଖେୋଜ,  ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ କର ନଲଉଟଜଇ ନଶଜଇପଂନଡ଼,  ଚଜଡଦମଜରକ୍ତି ପଂହପଂହ ସକଜଳକମ ସୀରଜଚକଟକ୍ତି
ଗଜନଧାଜଇପଂଜନଧାଜଇ ସକ୍ତିଡଦମର ମଜଖି ୟଜଡକମ ଉଠଜଏ ‘ଏଇ,  ଉଠ ସଜଗଟଜ ରଜଜକ୍ତିଲଜ’,  ଗରରରନର ଜୀରୋ ଦଜସ ହଜଇ ମଜନର,  ଖିଅର ହମଏ,  ଚଜ ର ଖେଜଏ,
ୋମୟୁଜ୍ ଶମନଣ, ଅଫକ୍ତିସ ଯଜଏ, ସଲଜମ ଠମ ନକ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଟମ ନରପର୍ବ ଯଜଏ, ସୀଡକମ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରକ୍ତିଯଜଏ, ‘ନଦର ଖେ, ମଜମକ୍ତିକମ କହକ୍ତିର ଏଠକ୍ତି ନଶଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ
ସକ୍ତିଏ ହହେଁ କନହ ଏରଡ ନଚଗଜଇ ଦକ୍ତିଏ ‘ନଦର ଖେ, ନଦହପଂଜ ଜଗକ୍ତି ଚଳମଥିର’ ଘନର ସୀରଜଚକଟକ୍ତି ଗଜ ରଜହଜନରନଳ ଆଣକ୍ତିଥିରଜ ଛମଟକ୍ତି ରଢଜଇ ଦରର ଖେଜସ ନଲନର ଖେ,
ମଜନସ, ପଂମଣକ୍ତି ମଜନସ, ପଂମଣକ୍ତି ମଜନସ ନଟପ୍ ନର ଖେଜନଲ, କଜନସଟ୍ ଭନର, ନପ୍ଂ, ଷ୍ଟପ୍ ଇନଜକଜିସ୍ଟ, ନପ୍ଂ ଷ୍ଟପ୍ ଇନଜକଜିସ୍ଟ ନପ୍ଂ ଷ୍ଟପ୍ ଇନଜକଜିସ୍ଟ- ନପ୍ଂ କରମ ଥାଜଏ, ହଜଇ
ମଜରମ ଥାଜଏ, ଦକ୍ତିୋ ଗଣମଥାଜଏ, ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟଜ ଜହ୍ନ ଚଗମ ଦପର୍ବଶୀନର ପଂହଡଚମ ଥାଜଏ ଶମକ୍ଳପଂକ ଗଜଢଗର ନହଉଥାଜଏ, ଏ ଭକ୍ତିଗନର ଠଜକମରଡକ ୋରକନଳରର ସରକ୍ତିଯଜଏ,
ଦଶଜରଗଜର ରକ୍ତି ସରକ୍ତିଯଜଏ,  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ହଠଜତ ମଡଦଜରଫମଲକ୍ତିଆ ସଡଜନରଳକମ ସୀରଜଚକର ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଏ ରଜଡଗକ୍ତି ରଜଡଗକ୍ତି ଲଜନଗ,  ଜୀରୋ ଦଜସ
ଡା��x��8������ରକ୍ତିଯଜଏ, ସୀ କନହ ‘ସକ୍ତିଏ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋମନହହେଁ’ ନସ ଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତିନର ଉନଠୋଜ ଜୀରୋ ଦଜସ- ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ କର ନଲଉଟଜଇ ନଶଜଇପଂନଡ଼, ସକଜଳକମ ସକ୍ତି.ଏଲ. ପଂଜଇହେଁ
ଦରର ଖେଜସ ନଲନର ଖେ, ସୀଟକ୍ତି ମୋଜ କରମ ଥାଜଏ କକ୍ତିଡଗମ  ସକ୍ତିଏ ରମନଝୋଜ, ୋକ୍ତିଜ ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତିନର ନଯଜଗନଦଇ ପଂମଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଆନସ ସୀରଜଚକ, କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ରଜହମଳର
ଜୋମ ହମଏ, ଜୀରୋ ଦଜସ ଗମଡ଼ଜଏ ନପଂଜଷ୍ଟକଜଡା��x��8������ପର୍ବ କକ୍ତିନଣ, ମକ୍ତିଠଜ ରଜଡନଟ, କମମଜରୀ ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ  ଶ୍ରେୀମଗୀ ରଧାୂ ୋକ୍ତିରୂପଂମଜ ମଜନୋ ଧାଜଇହେଁ ଆସଡଗକ୍ତି, ଗଜ
ରଜପଂଜର ମମହହେଁ ଓ ମଜ’ର ରଡଗ ଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୫ ୬



ନପଂଜଲକ୍ତିଓ ନଦରଜ ପଂନର ରଜହମଳ କଜଡନଦ,  ହନସ, ପଂମଣକ୍ତି କଜଡନଦ,  ଦଜଡଗ ଉନଠ,  ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତିନର ହଜଗ ନଦଇ ସୀ ରଜଚକଟକ୍ତି କମଗମ କମଗମ  ଅୋମଭର କନର ଓ
ୟଜଡକମ ଭଜଷଣ ଶମଣଜଏ, ନଦଶନର ଏକଶହ ଏକଜରୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଶକ୍ତିଶମ ହଗୟୁଜ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥାଜଏ ଜୀରୋ ଦଜସର ସକ୍ତି.ଏଲ. ସରକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ, ଟମ ର ରକ୍ତିଲ ଏ ଯଜଏ
ନହରଜ ରଜକକ୍ତିଥାଜଏ, ପଂନଦଜନ୍ନଗକ୍ତି ନହର ନହର ନହଜଇ ନହଜଇ ୋ ଥାଜଏ, ରଜହମଳ ପଂଜଇହେଁ ସକ୍ତିଲଟ କକ୍ତିଣଜ ନହଜଇଥାଜଏ, ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଚକକ୍ତିଆ ସଜଇନକଲଟଜ ୋୂଆ ନହଜଇ
କକ୍ତିଣଜ ନହଜଇଥାଜଏ, କଡନଢଇ ମଜଡକଡ଼ଟକ୍ତିର ଲଜଡଜ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ, ନସଜଫଜନସଟ କଭର ମଗୂ ମଗୂ ଗଡଧାମଥାଜଏ, ଚଜରକ୍ତିଟଜ ଅଲଗମଣକ୍ତିନର ଭକ୍ତିଜଜ କଡଥାଜକୋଜ
ଶମର ଖେମଥାଜଏ,  ରଷପର୍ବଜ ଦକ୍ତିୋନର ସୀଟକ୍ତି ରଷପର୍ବଜକମ ଗଜଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ,  ଧାହେଁଜ ଦଉଡ଼ କରକ୍ତି ଲଜଡଚ ନଦଇ ସମଦ୍ଧଜ ଏଇ ଯଜଗଜକମ ରଦଳକ୍ତିଟଜ ନହଜଇ ପଂଜରମ  ୋଥାଜଏ,
ସୀରଜଚକର ଶଜଢକ୍ତିନର କଳଜଦଜଗ ଦଗ୍ ଦଗ୍ କରମ ଥାଜଏ,  ଆଲ୍ବମ ୍ଧାୂଳକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି ରଜହମଳର ଫନଟଜ ଲଗଜ ସରକ୍ତିଥାଜଏ,  ଘରପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଶଜଢକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇହେଁ ଏ ଯଜଏହେଁ
ଦରମଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତି ୋ ଥାଜଏ, କମମଜରୀ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ଏନର ରକ୍ତି.ଏ.ନର ସଡମଜୋର ସହ ପଂଜସ, ପଂଜଲପର୍ବଜନମତ୍ତନର ରନଜଟ୍ ଉପଂନର ରକ୍ତିଗକପର୍ବ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ, ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀର
ରଜଜପଂଥାନର ଦଶନଗଜଟକ୍ତି ହଗୟୁଜ ନହଜଇଥାଜଏ, ଦମଇଟକ୍ତି ରୋୟୁଜନର ପଂଜଡଚ ହଜଜର ମୃଗ ଓ ପଂଚଜଶ ହଜଜର ଗୃହଶୋୂୟୁ, ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଗୟୁଜନର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ନକଜଟକ୍ତି
ଟଡକଜ କଗକ୍ତି,  ଇରଜନ୍ରେ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଶହ ଅନୋଶଗ ଜଣଡକମ ଗମଳକ୍ତିକରକ୍ତି ହଗୟୁଜ,  ଦକକ୍ତିଣ ଆଫକ୍ତିକଜନର ପଂମରଜ ଦନା ଦମ୍ରେ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ ଆଡନଦଜଳୋ,  ନ୍ମକ୍ତିକ ନ୍ମକ୍ତିକଜ
ଚଜରକ୍ତିହଳ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି, ନଗଜଟଜଏ ୋମନହହେଁ ସଜଗ ସଜଗଟକ୍ତି ଫଣଜଥିରଜ ୋଜଗସଜପଂକମ ମଜରକ୍ତିରଜନର ଭଗରଜୋଡକ ଝଜଳୋଜଳ ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼ମଥାଜଏ,
ଆର ଥୀ ରଜଇ ୱାଜନ ୋଡରର ଘର ରଜଡ଼ରଜହଜନର ଅଳକ୍ତିଆଗଦଜ ନରଶ୍ ରକ୍ତିରଜଟ ଆକଜର ଧାଜରଣ କରମ ଥାଜଏ,  ଅଳକ୍ତିଆଗଦଜମଜନୋ ଇଡନଜକସନ ଶକ୍ତିଶକ୍ତି,
ଔଷଧା ନର ଖେଜଳ, ପଂଜଉହେଁରମ ଟକ୍ତି କଜଗଜ, ଅଡଡା��x��8������ଜର ନର ଖେଜଳପଂଜ, ୋକ୍ତିନରଜଧା ନରଲମ ୋ, ଭଡଗଜ କଡନଢଇ, ଅଇହେଁଠଜ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି, ଶମର ଖେଜପଂତ ଫମଲ, କମକମଡ଼ଜର ପଂର, ଫମ ୟୁଜ୍
ରଲ୍ବ, ରଜହମଳର କନ୍ଜଷ୍ଟ, ନରଡନଡା��x��8������ଜ୍ କୋଜ, ଟମ କମରଜ କଜଚ, ଭଡଗଜ ଚମ ଡ଼କ୍ତି,  ମମଡଡା��x��8������ର ଜଟଜ ଅଳକ୍ତିଆଗଦଜମଜନୋ ପୃଂଥିରୀର ଘଜ’ ପଂକୀ ସରମ  ଅଇହେଁଠଜ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି
ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି ଅନୋକ ଶୀଗର ଅଗଣଜନର, ଜୀରୋ ଦଜସ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି ଶୀଗଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି ଆକଜଶୀଆ ଗୀଗଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି,
ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଜୀରୋ ଦଜସ ୋହେଁଜନର ନଟଲକ୍ତିଗଜମ ଆନସ ଚଟଜପଂଟ୍ ଘନର ଗଜଲଜ ନଦଇ, ରକ୍ତିକଜ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଉଭଜନ ହମଅଡଗକ୍ତି ଗକ୍ତିୋକ୍ତିନହହେଁ, ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋ ପଂନର
ନଫରଡଗକ୍ତି ରକ୍ତିକଜନର,  ଜୀରୋ ଦଜସ ୋଡଡା��x��8������ଜ ନହଜଇଥାଜଏ,  ଛଜଗରମ  ଅଳଡଧାମ ଓ କଜଡଥାରମ  ମକରଜଜଜଲ ସଫଜ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି,  ଫମଲ ଗମଲଜନର ପଂଜଣକ୍ତିଦକ୍ତିଆ
ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ ଅଗଣଜକମ ଝଜଡ଼ମ କରଜଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ ସୀଟକ୍ତି ରଜଡଗକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ ପଂମଡରଜଚକର ଇନକଜନଫଲକ୍ତିଆ ରଢମଥାଜଏ, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୭ ୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ପଂମଣକ୍ତି ସଡଘମକ୍ତିତଜ ଜୋମ ହମଏ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଚକକ୍ତିଆ ସଜଇନକଲର ଚକଜ ନର ଖେଜଲମ ଥାଜଏ,  ସଜଡ଼ଜ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ,  ନଧାଜରଜଘରମ  ଆସକ୍ତିଥିରଜ ସଜଟପର୍ବର ନରଜଗଜମ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ,
ଟକ୍ତିପଂଜ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ, ଶୀଗ ଆନସ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଏ ରଜହଜଘର ନରନଳ ଆଣକ୍ତିଥିରଜ ଉଲ୍ର ସଜଫପର୍ବ ଏନର ଚଜରକ୍ତି ଜଜଗଜନର କଣଜ ନହଜଇଥାଜଏ, ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ନସ୍ୱଟର ସରମ
ନଛଜଟ ନଛଜଟ ନହଉଥାଜଏ,  ସୀରଜଚକଟକ୍ତି ଗମଣମଗମଣମ ଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ନହଉଥାଜଏ,  ପଂମଡରଜଚକ କହମଥାଜଏ ‘ଏଥାରଟଜ ଯଜଉ ଆର ଶୀଗନର’  ର ଖେରଜ ଆନସ,
ପଂଟ୍ଟୋଜୟକ ରଜରମ  ଘନର କମଲର କକ୍ତିଣକ୍ତିଥିରଜ ର ଖେରର ସୀଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ, ସକ୍ତିଏ କନହ ‘ଗଲଜଥାର ପଂରକ୍ତି ଏଥାର ଗରମ କରମ  ୋଜହିଁ ଗ’ ର ଖେଜଇରଜ ନଟରମଲ ପଂମଣକ୍ତି ପଂଢଜ
ନଟରମଲ ହମଏ, ପଂମରମ ଣଜ ପଂରଦଜକମ ଗଜ ଉପଂନର ରକ୍ତିଛଜ ହମଏ, ଫକ୍ତିନଲ୍ମ୍ଫେଆର ମଲଜଟ ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ଭଜରଗ ଇଗକ୍ତିହଜସ, ଅଭକ୍ତିୋର ରୀଜ ଗଣକ୍ତିଗ, ସଡସୃଗ ୍ନରଶ,
ମଜଇହେଁ ଇଡଲକ୍ତିଶ ରକ୍ତିଡା��x��8������ର ରମକ ୱାଜନ ଥାଜଏ,  ଦମଆଗ ଥାଜଏ,  କଡପଂଜସ ଥାଜଏ,  ଡ୍ରଇହେଁ ର ଖେଜଗଜନର ଶଜଢକ୍ତିର ଧାଡ଼କ୍ତି,  ଝରଣଜ,  ଉଇହେଁ ଆସମଥିରଜ ସୂଯପର୍ବୟୁ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ଜହ୍ନ
ଜଗନ୍ନଜଥା ଓ ଗଜଜମହଲ ଅଡକଜ ନହଉଥାଜଏ, କମମଜରୀ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ରକ୍ତି.ଏ. ପଂନର ଏନର  ଶ୍ରେୀମଗୀ ରଧା,ୂ ଗଜର କଣ ପଂକ୍ତିଲଜପଂକ୍ତିଲକ୍ତି ନହର ନରଜଲକ୍ତି ଗଗକଜଲକ୍ତି
ଶଜଶମଘରମ  ଆସକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିଥାଜଏ ସଡଘମକ୍ତିତଜ ସମଲ ଫକ ଲଗଜଇ ମଜ ସଜଥାୀନର ଯଜଏ ଓ ନଫନର, ରଜହମଳ ମଜଟକ୍ତିନକ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ନ ଶ୍ରେଣୀନର ପଂଜସ କଲଜ
ନରଜଲକ୍ତି ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ ଓ ଘଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇହେଁ ଜକ୍ତିଦ୍ ଧାରକ୍ତିଥାଜଏ, ଦହୋଜର ମଜ ରମଢୀ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥାଜଏ ଓ କହମଥାଜଏ ନଯ, ରମଇର ରକ୍ତିହଜ ନରଳକମ ନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି
ନହଉ ଯକ୍ତିର, ଜୀରୋ ଦଜସ ଏନର ରଡ଼ରଜରମ  । ଅପଂରଜହ୍ନର ର ଖେରଜ ଏନର ରଗ୍ ରଗ୍ ଜଳମଥାଜଏ ର ଖେଜଇଲଜନରନଳ ସୀ କନହ, ‘ରମ ହରମ ହ ଗମ ମ ମମଡଡା��x��8������ର ଭଉହେଁରୀ
ଯଜଗଜନର ପଂଜଚକ୍ତିଲଜ ରଜଳଟକ୍ତିଏ ଟଜଣକ୍ତିଦକ୍ତିଏହେଁ, ରଜହମ  କଣ ପଂକ୍ତିକକ୍ତିୱପ୍ନକ ଯକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି କହମଥିଲଜ, ମକ୍ତିଗଜର କଣ ନଡ୍ରସ କରକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ଗଲଜ ମଜସନର କହକ୍ତିଥିଲଜ ପଂରଜ?
ଆଜକ୍ତି ନସ ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଥିଲଜ, ଗନମ ନସ ନଲଜକଟଜ ସଜଡଗନର ନରଶୀ ଲଗଜଲଗକ୍ତି କରକ୍ତିରୋକ୍ତି, ନସ ଦମଇ ଦମଇଟଜ ନଲଜକ ମଜରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଟ୍ଟୋଜୟକ
ରଜରମ ଡକ ସୀ କହମଥିନଲ,’ ନସଜଫଜନସଟ ସଡଜ ସରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ଗଟ୍ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ, ପଂମରମ ଣଜ ଶଜଢକ୍ତିକମ କଜଟକ୍ତି ସଡଘମକ୍ତିତଜ ନମକକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡନଧା, ଝରକଜର ପଂରଦଜ
କନର,  ନଯତଗମ କ ୍ଥାଜ ରକ୍ତିରମ ଦ୍ଧନର ଭଜଷଣ ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗକ୍ତିଗଜନର ୍ଥାମ ନହଜଇ ସଜଧାଜରଣଗଡତ ଦକ୍ତିରସନର ନକତଣସକ୍ତି ମହଜମଜୋରଡକ ଠଜରମ  ସକ୍ତିଲର
ପଂଜଉଥିରଜର ଫନଟଜ କଜଡଥାନର ଝମ ଲଜଇଥାଜଏ,  ପଂମରମ ଣଜ ପଂଡଡା��x��8������୍ସ ଡା��x��8������ରଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଜଡଚଦଶ ପଂଇସକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଣକ୍ତି ଆଠଣକ୍ତି ଗଳଜଉଥାଜଏ ନଟପ୍ ସଜଜଇ ସଜଜଇ
ର ଖେରଜପଂ ନହଲଜପଂନର ପଂଲଡକ ଗନଳ ଗଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ,  ରଜହମଳ ନକନରନକନର ରଜପଂଜଡକ ପଂନକଟରମ ,  ପଂଡଡା��x��8������ସ ଡା��x��8������ରଜରମ  ନଚଜରକ୍ତି କନର ପଂଇସଜ,  ଲମ ଚକ୍ତି ଲମ ଚକ୍ତି
ସକ୍ତିନୋମଜ ଯଜଏ, ସକ୍ତିଗଜନରଟ ର ଖେଜଏ, ଏଥାର ନସ ରକ୍ତି.ଏ.ର ସପଂକ୍ତି୍ନମଡଟଜରୀ ପଂରୀକଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ ନହଜଇଥାଜଏ, ସଡଘମକ୍ତିତଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ ଆରଡଭ କନର,
ଏକଜଦଶ ନ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣକ୍ତିଗ ଅପ୍ସୋଜଲ ର ଖେଜଗଜ ଗନଳ ନ୍ମପଂତ ନଲର ଖେମଥାଜଏ ଲମ ଚକ୍ତି ଲମ ଚକ୍ତି, ରଜହମଳ ଭଉଣୀର ନ୍ମକଥାଜ ଗଜ ସଜଡଗଠଜରମ  ଶମନଣ ସଡଘମକ୍ତିତଜ
ରକ୍ତି ଗଜକମ ମମନହହେଁ ମମନହହେଁ କନହ, ‘ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜ କଥାଜ ମହେଁମ ଜଜଣକ୍ତିୋକ୍ତି,  ଭଜରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଇ ନହଉଛକ୍ତି’ ସୀରଜଚକର ଏନର ଅଧାକପଂଜଳକ୍ତି ଧାନର ପଂରୋପଂରୋ କଣ
ନପଂଟ ଭକ୍ତିଗନର ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ନରଜଧାହମଏ, ଡା��x��8������ଜକରଡକ ପଂଜର ଖେରମ  ଯକ୍ତିର ଯକ୍ତିର ନହଜଇ ଯଜଇପଂଜନର ୋଜ,  ପଂମଡରଜଚକକମ ପଂଜଡଚପଂଚକ୍ତିଶ ଗହେଁଜର ନଲଜନକ
ଭୟଭକକ୍ତି କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୯ ୧୦



ଗଜର ରକ୍ତି ଇନକଜନଫଲକ୍ତିଆ ଆନଦତ କନମୋଜ ଡା��x��8������ମ ୁୟଟକ୍ତିରମ  ନଫରକ୍ତି ଅଦଜ ପଂନକଇ ଚଜ ର ଖେଜଏ- ସହେଁମ ସହେଁମ ନହଜଇ ର ଖେରରକଜଗଜ ପଂନଢ । ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ର ଖେରରକଜଗଜ
ରମଝକ୍ତି ହମଏୋଜ, ପଂକଜଘଜଗ ସମଜଜର ନ୍ଳେଷ୍ମଜ, ପଂଚଜସଢଜ ମଜଡସ, ନପଂଜକ ନଯଜକ ଲଗଜ ହଜଡ଼, ମରମ ଥିରଜ ନଲଜକଡକ ରକ, ପୃଂଥିରୀର ଘଜ’ ଫଜଟକ୍ତି ଗଜର ପଂମଯ
ରକ ଦମଗପର୍ବଡଧା ୋଦପର୍ବମଜ,  ମଜଛକ୍ତି,  ର ଖେଜଲକ୍ତି ମଜଛକ୍ତି,  ର ଖେରରକଜଗଜ ସଜରଜ ର ଖେଜଲକ୍ତି ମଜଛକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଜଣ ରଜଳକ ଗଜନଧାଜଇରଜକମ ଯଜଇ ପଂରମଜତ୍ମଜ,  ଭରଜୋଈନର
ଗୀଥାପର୍ବଯଜତୀ ରସ,  ଶନହରଜରଟକ୍ତି ଆତ୍ମଜନର ପଂରମଜତ୍ମଜ,  ମଜଟକ୍ତିଧାସକ୍ତି,  ଟକଚଜପଂଜ,  ନରଜମଜ,  ଗମଳକ୍ତି,  ଛମରୀ,  ଗଡଟକ୍ତିଚକ୍ତିପଂକ୍ତି,  ଚଜରକ୍ତିଶହ ଆତ୍ମଜ ଆଠଜଣ ଯମରକ
ନଗଜଟଜଏ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜକମ,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ମହଜନ ଆତ୍ମଜକମ,  ପଂରମଜତ୍ମଜନର,  ଜନଣ ଡା��x��8������ଜକର ଜନଣ ମହକ୍ତିଳଜ ନରଜଗୀର ଆତ୍ମଜକମ ପଂରମଜତ୍ମଜନର,  ଜନଣ ଶକ୍ତିକକ
ଜନଣ ଷଷ୍ଠ ନ ଶ୍ରେଣୀର ଛଜତୀର ଆତ୍ମଜକମ ପଂରମଜତ୍ମଜନର, ହଜଜଗ ଭକ୍ତିଗନର ଜନଣ ମହକ୍ତିଳଜ ଅପଂରଜଧାୀର ଆତ୍ମଜକମ ପଂଜଡଚଜଣ ପଂରମଜତ୍ମଜନର, ଜନଣ ପଂଜୂଜରୀ
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିଧାରଜର ଆତ୍ମଜକମ ମଡଦକ୍ତିର ଅଗଣଜନର,  ପଂରମଜତ୍ମଜନର,  ଆନସମକ୍ତିଳିହଲ ନର ଜନଣ ଅଡଧାମଣୀର ଆତ୍ମଜକମ,  ଦକ୍ତି’ଜଣ,  ପଂରମଜତ୍ମଜନର,  ସକ୍ତିନମଡଟ
ଚଜଲଜଣ,  କଜଠ ଚଜଲଜଣ,  ଚଜଉଳ ଚଜଲଜଣ,  ମଗୂପର୍ବୀ ଚଜଲଜଣ,   ଶ୍ରେମକ୍ତିକ ଚଜଲଜଣ,  ନରକଜର ଯମରକ ଚଜଲଜଣ,  ନରଶୟୁଜ ଚଜଲଜଣ,  ଧାଜମ୍ଧିକ ନଲଜକ ଚଜଲଜଣ,
ଅହରହ ଈଶ୍ୱର ଚଜଲଜଣ, ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ର ଖେରରକଜଗଜ ରମଝକ୍ତି ହମଏୋଜ । ଜୀରୋ ଦଜସ ଝଜଳ ନପଂଜନଛ ହଜଜନର ଥାର ହଜଇମଜନର ଚଜରକ୍ତି ହଜଜର ଥାର ଛକ୍ତିଡନକ
ଆଠ ହଜଜର ଥାର ‘ଓ ଦୁଃ’ କନହ ଦଶହଜଜର ଥାର ସୀଟକ୍ତି ‘ଇ...ମଜ, ଛକ୍ତି...ମଜ’ କନହ ଶହସ୍ର ହଜଜର ଥାର ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ସକ୍ତିକଜକଜଇ ସଜରମନ୍ରେ ମମଡଡା��x��8������
ଛଡ଼ଜଏ, ଭଜଗଗଜନଳ, ଗମଲଜନର ପଂଜଣକ୍ତିଦକ୍ତିଏ, ଅଳଡଧାମ ସଫଜ କନର, ପଂମଅଟକ୍ତି ସଜଇନକଲ ସଫଜ କନର ଓ ଏ ଅଫକ୍ତିସରମ  ନସ ଅଫକ୍ତିସ, ପଂମଣକ୍ତି ନସ ଅଫକ୍ତିସରମ
ଏ ଅଫକ୍ତିସ ନହଉଥାଜଏ, ସୀଟକ୍ତି କମଡଥାଉଥାଜଏ ଓ ମହଜଲକ୍ଷୀ ର ଖେଟମ ଳକ୍ତି ସଜଜଡ଼ମଥାଜଏ, ପଂମରମ ଷଟକ୍ତି ଶସଜ ପଂଜଏୋକ୍ତିନ୍ପିଆ କପଂଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି ନକନର କଜହଜର ଦଶଜଘଜଟକମ
ଯଜଏ, ‘ଟକ୍ତିନକ ଅଫକ୍ତିସ କଜମ ଅଛକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି’ କହକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନଫରକ୍ତିଆନସ, ରଡଗକ୍ତିନ ନର ଖେଜଳପଂଜ ଭକ୍ତିଗନର ଉପଂହଜର ନୋଇ କଜହଜର ୋକ୍ତିରପର୍ବଡଧାକମ ଯଜଏ, ‘ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି
ହଜମ ନହଉ ୋଜହିଁ’  କହକ୍ତି ଗରଗରନର ନଲଉଟକ୍ତି ଆନସ,  ଫକ୍ତିମଜସନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତି ଝକ୍ତିଅ ପଂଜଇହେଁ ନଯତଗମ କ ସଜଡ଼ଜ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ,  ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ସଜଡଗଠଜରମ
ମଜୟଜପଂମରୀ ମନୋଜରମଜ ମଜଗକ୍ତିଆଣକ୍ତି ପଂଢମଥାଜଏ, କଣ ନଗଜନଟ ରଜରଜଡକମ ମଜଡକମ କହକ୍ତିର କହକ୍ତିର ନହଜଇ କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ, ରଜଗକ୍ତିନର ମମଡଡା��x��8������ ରକ୍ତିଡନଧା, ନଟନର୍ଟ୍
ର ଖେଜଏ,  ପଂଜଣକ୍ତିପଂକ୍ତିଏ,  ସକଜଳକମ ମମଡଡା��x��8������ ଛଡ଼ଜଏ,  ରଜରଜଡକ ଲଜଗକ୍ତି ଅଦଜର ଚଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ,  ଶଜଢକ୍ତି ରଫମ  କରମ ଥାଜଏ,  ମଜଡକ ସମଲର ଖେଜଗଜ ନଦର ଖେମଥାଜଏ,
ନଧାଜରଜଘର ର ଖେଜଗଜ ହକ୍ତିସଜର କରମ ଥାଜଏ,  ମମହହେଁନର ହଳଦୀ ଲଗଜଉଥାଜଏ,  ଦପଂପର୍ବଣ ନଦର ଖେମଥାଜଏ ଉକମଣକ୍ତି ନଦର ଖେମଥାଜଏ,  ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ୋଡରର କ୍୍ତିୋ୍ସ ଚଜମ୍ଧିଡ ଜଣକ ହହେଁ
କରକ୍ତିଥାଜଏ ଝକ୍ତିଅର ଭଜଗୟୁକମ,  ଜୀରୋ ଦଜସ ଟଡକଜ ନଯଜଗଜଡ଼ନର ରୟୁସ ଥାଜଏ,  ଝକ୍ତିଅର କଡଚଜସମଆଦକ୍ତି ରୟସ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ ନକନରଠମ ,  ନସଜଲ ଜଳଜ
ନରଳକମ ନରଜଷଣୀ ଜନଳ ନଭଜଜକ୍ତି ନରଳକମ ଝଗଡ଼ଜ ହମଏ, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୧ ୧୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଭକ୍ତିଗର ଘନର କଉଡ଼କ୍ତି ନର ଖେଳ ହମଏ,  ପଂମଅଟକ୍ତି ହଜରକ୍ତିଯଜଏ,  ଲନକଟ ସହ ସମୋଜ ନଚନ ଟକ୍ତିଏ ନଦର ନରଜଲକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଏ,  ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି
ନଦଇଥାଜଏ ନକନରଠମ , ଘରଟଜ ମହଲଣ ପଂନଡ଼, ଗଡ଼କ୍ତିଆନଣ, ନଶଥାଜ ଦକ୍ତିନଶ, ୍ଭକ୍ତିନଡା��x��8������ଡଟ ଫଡଡା��x��8������ ପଂମରଜପଂମରକ୍ତି ସରକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ, ନଜନୋରଜଲ ନଷ୍ଟଜରର ଛ’ଶହ
ଟଡକଜ ରଜକକ୍ତିଥାଜଏ, ହଜଗ ଉଧାଜରୀ ଚରକ୍ତିଶ ଶହ ଟଡକଜ ରଜକକ୍ତିଥାଜଏ, ଫମଲ ଗମଲଜ ଗମଡା��x��8������ଜକ ଇଗସଗ ଦୁଃ ଗଡ଼ମଥାଜଏ, ପଂମରସଜର ପଂଜଇଥିରଜ ସକ୍ତିଲରଟକ୍ତି କଜଠ ଗଦଜ
ଉପଂନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥାଜଏ, ରଜଡ଼ ରଜହଜନର ଅଳକ୍ତିଆଗଦଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଉଡକକ୍ତି ମଜରମ ଥାଜଏ, ଦହୋଜର ମଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଶଜଢକ୍ତି ପଂଜଇଥାଜଏ, ଓ କଜମକମ ପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଏ, ସୀଟକ୍ତି
ନଦର ଖେମଥାଜଏ ନଯ ମକ୍ତିଗଜ ଗମଲଜପଂଜର ଖେନର ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇୋଜଇହେଁ, ରଡଧାଜଘରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ଆସମୋଜଇହେଁ, ଭଜଗ ଗଜଳମୋଜଇହେଁ, କକ୍ତି ଭକ୍ତିଗର ଘନର ନଶଜଇ ହଜଇମଜରମ  ୋଜହିଁ,
ଗଜ ଆଖି ଜନକଇ ଆନସ,  ରଡଚକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ହଜଇ ମଜରକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଳଡଧାମ ଝଜଡ଼କ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେରର
କଜଗଜ ପଂଢକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର ମରକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ, ପଂକୀ ଅଇହେଁଠଜ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ନଗଜଟଜଇ ଅଳକ୍ତିଆଗଦଜ ରଢଜଇରଜ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ
ଅଭୟୁଜସ,  ରଡଚକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ,  ରଜହମଳ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ରଜହଜନହଜଇ ଭଡ଼ଜଘନର ରନହ ରଜପଂଜକମ ରମଢଜ କନହ ମଜକମ ରମଢୀ କନହ ସୀ ଓ ପଂକ୍ତିଲଜପଂକ୍ତିଲକ୍ତି ନୋଇ
ୋୂଆଘନର ଅଳଡଧାମ ରଢଜଏ ଜଡଜଜଳ ରଢଜଏ ନଗଲ ଲମ ଣ ଫଜଇଲ ନରଭକ୍ତିୋମ ୟୁ ଷ୍ଟଜଡପଂ ନୋଇ ରୟୁସ ରନହ,  ସୀରଜଚକଟକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର
ରନହ, ପଂମଡରଜଚକଟକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ ପଂନଟ ରସକ୍ତି ଗଜମମହହେଁ ନପଂଜଛମଥାଜଏ ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ ଦକ୍ତିୋସଜରଜ ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ ଦକ୍ତିୋସଜରଜ ଥାପ୍ ଥାପ୍ ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିଡଦମ  ଥାପ୍ ଥାପ୍ ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିଡଦମ
ଲଜଳରକ ଲଜଲ ନରଡନଡା��x��8������ଜ ଲଜଲ ନକପ୍ସମଲ ଲଜଲ ନକପଂସମଲ ଲଜଲ ନରଡନଡା��x��8������ଜ ଲଜଲ ରକ ନଦର ଖେମଥାଜଏ ଏରଡ ନଦର ଖେମଥାଜଏ, ଅଭୟୁଜସ ରଶଗ ଦୁଃ ଦୀଘପର୍ବଶ୍ୱଜସ
ଟଜଣମଥାଜଏ ଏରଡ ଟଜଣମଥାଜଏ ଅକସକ୍ତିନଜନ ଅକସକ୍ତିନଜନ ଡା��x��8������ଜକର ଡା��x��8������ଜକର ୋସପର୍ବ ୋସପର୍ବ ନହଜଇ ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ,  ୋସପର୍ବ ଆସକ୍ତି ଧାଳଜ ଚଜଦରଟକ୍ତିଏ ମମହହେଁଯଜଏ
ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଦନଲ ଜୀରୋ ଦଜସ ଶ୍ମଶଜୋ ରଜନଟ ୋଡଡା��x��8������ଜ ନହଜଇ ଦଶଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଫନର,  ଏକଜ ଏକଜ,  ଦପଂପର୍ବଣର ଶକ୍ତିଥିଳଚମପର୍ବକମ ର ଖେନଗଇ ରକ୍ତି ନହଜଇ
ପଂଜନରୋଜ,  ସରକଜରୀ କଡରଳନର ଘମଣଖିଆ ଅରୟରକମ ଢଜଡକକ୍ତି ରକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ,  ଘର ଛଜଗନର ସୂଯପର୍ବୟୁ ଚଡଦକମ ନଘଜଡ଼ଜଇ ପଂଜନରୋଜ,  ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ
ସଲଜମ କରକ୍ତିରଜ ଲଜଗକ୍ତି ପଂଜଡଚଆଡଗମଠକ୍ତି ସଜଜଡ଼କ୍ତି ପଂଜନରୋଜ,  ର ଖେରଜଦକ୍ତିନୋ ପଂଜଦ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ମଜଟକ୍ତି ଉପଂନର ଥାଜପଂକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ,  ହଜଗନଗଜଡ଼ ଶକ୍ତିରଜ୍ଶକ୍ତିରଜ
କଜଉହେଁରୀକଜଠକ୍ତି ପଂଡଜରଜହଜଡ଼ ସରମକମ ସଜଡ଼ଜସଜଡ଼କ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ,  ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ,  ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ହୃଗପଂକ୍ତିଡଡ଼,  ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ଦଜଡଗ,  ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ
ଜୀରୋକମ ସଡଭଜଳକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ, ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଗଛନର ପଂତ ସରମ  ଝଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ, ୋୂଆପଂତ କଅହେଁଳମଥାଜଏ, ଅଇହେଁଠଜ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଝଡ଼ମଥାଜଏ, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୩ ୧୪



ସକ୍ତିଏ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନଟକ୍ତିଏ ଥାଜଏ,  ଶୀଗଟକ୍ତିଏ ଥାଜଏ ଆକଜଶୀଆ ଗୀଗଟକ୍ତିଏ ଥାଜଏ,  ଅଳକ୍ତିଆଗଦଜ ରଢମଥାଜଏ ଅଡଧାଜର ରଢମଥାଜଏ ଅଳଡଧାମ
ରଢମଥାଜଏ ମହଜଲକ୍ଷୀ ର ଖେଟମ ଳକ୍ତି ଧାୂଳକ୍ତି ଧାୂସର ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥାଜଏ ଡା��x��8������ଜଇନରଟକ୍ତିସ ନଯଜଗମ ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ଜୀରୋ ଦଜସ ରକ୍ତିୋଜ ଚକ୍ତିୋକ୍ତିର ଚଜ ର ଖେଜଉଥାଜଏ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଗଛନର
ଫମଲ ଫମଟମ ଥାଜଏ, ପୃଂଥିରୀନର ନରଜମଜ ଫମଟମ ଥାଜଏ ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ହଜଡ଼ ଫମଟମ ଥାଜଏ ଅଗଣଜନର ନ୍ଳେଷ୍ମଜ ଫମଟମ ଥାଜଏ ଜୀରୋ ଦଜସ ହଜଇ ମଜରମ ଥାଜଏ ହଜଇ ହଜଇ
। ଜୀରୋ ଦଜସ ହଜଇ ମଜରମ ଥାଜଏ । ଶବ୍ଦ ପଂରପର୍ବ ପୃଂଥିରୀର ରଜହଜର ଦରଜଜ ନର ଖେଜଲ ଆକଜଶ । ରଜରକ୍ତିପଂଟ ଅଗଣଜକମ ଯଜଅ ଆକଜଶ । ଝରକଜ ନର ଖେଜଲ ଆକଜଶ
। ପୃଂଥିରୀର ଛଜଗରମ  ଅୋଜଥା ଆକଜଶ । ଆକଜଶକମ ନୋଇ ଅରକଜଶ ନକନଗ ଘଜଟକ୍ତିସଜଉହେଁଟକ୍ତି ହମଏ, ହଜଉହେଁଳକ୍ତି ହମଏ,  ହଡଗସଡଗ ହମଏ । ଯମଆନଡ଼ ନଦଖିନଲ
ସଦୟୁଗଜମରଜ କଅହେଁଳକ୍ତିଆ ଆକଜଶ । ନୋଳକ୍ତି ୋଜଲକ୍ତି ଜରକ୍ତିଲଗଜ ଆକଜଶ । ୋକ୍ତିରୀହ ପଂକୀଡକ ଆଦକ୍ତିମ ଦନରଜଟକ୍ତିନର ଚକ୍ତିଚ୍ଧିନରଇ ଯଜଉଥିରଜ ପଂରକ୍ତିରୟୁଜପ୍ତ ଆକଜଶ ।
କଳଜରଡଗ ଆକଜଶ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନଯନର ପଂଜଣକ୍ତିନଚଇ ଟକ୍ତିନକ ଟକ୍ତିନକ ହମଗମଳକ୍ତି ହମଗମଳକ୍ତି ଆନସ,  ନଯନର ମଜଡଜସ-ହଜୱାଡ଼ଜ ଏନକ ସ୍ନସ୍ର ଆନସ ସୂଯପର୍ବୟୁ ଏରଡ
ନଷ୍ଟସନ୍ରେ ଓହଜଇପଂନଡ଼ ପଂଜଡଚଟଜ ପଂଡଚଜରୋନର ଅରକଜଶ ନସନଗନରନଳ ଆଖି ନର ଖେଜଲମ ଥାଜଏ । ଛମକ ଛମକ କରକ୍ତି ସକ୍ତିଏ ଏ ସହରକମ ଦକ୍ତି ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଚମ ଡରୋ
ଦକ୍ତିଏ ଓ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଏ । ପଂମଣକ୍ତି ଅରକଜଶ ଆଖି ରଡଦ କରମ ଥାଜଏ । ପଂମଣକ୍ତି ନର ଖେଜନଲ, ରଡଦକନର ନର ଖେଜନଲ ଏରଡ ନର ଖେଜଲଜ ରନର ଖେ । ଛଜଗକ୍ତି ଧାକ ଧାକ କନର ହଠଜତ
। ହଜଗ ନଦଇ ମଜନପଂ । ରଡଦ ନହଜଇଯକ୍ତିରକ୍ତିକକ୍ତି? ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଗଜକମ ନରଜହକ୍ତି ନୋଇ ଯକ୍ତିନର- ସ୍ୱଗପର୍ବକମ ୋନଚତ ପଂଜଗଜଳକମ- ୋଥିରଜ ଅରସଜନର ଥିରଜ ନକତଣସକ୍ତି
ଶୋୂୟୁସଜୋକମ । ୋକ୍ତିନଜ ଶୋୂନହଜଇ ଶୋୂନର ନଯଜଗ ନହଜଇ ପଂରକ୍ତିଧି ରଦଳମ ୋଥିରଜ ଶୋୂ ଭକ୍ତିଗନର ହିଁ ରହକ୍ତିଯକ୍ତିର । ଜୀରୋର ଏ ସଜମମଦକ୍ତିକ ଯଡତଣଜରମ
ରଡଚକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କଣ ଦରକଜର ନଯ? କକ୍ତିଛକ୍ତି ଧାକ ଧାକ ର ମଧାମରଗଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସହେଁ ସହେଁ ର ଟଜଇମଇମ୍ବମ । ହମଏଗ ଧାକ ଧାକ ନହଜଇଥାଜଡଗଜ ଏନର ନହଉୋଜଇହେଁ ।
ନସନଗନରନଳ ଜୀରୋନର ରଡଚକ୍ତିଥିଲ ଏନର ଜୀରୋରମ  ରଡଚକ୍ତିଯଜଇଛ । କ’ଣ ଫରକ ନଯ?  ଏନର ନଶଜଇରଜ ଘନର ଅଛ ଆଉଟକ୍ତିନକ ପଂନର
ଗଜଧାମଆଘରକମ ଯକ୍ତିର । ଏନର ଏ ନପଂଜଷଜକ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୫ ୧୬
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ରଦଳଜଇ ପଂମଣକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଳପଂନର ଅୋୟୁ ନପଂଜଷଜକ ଲଗଜଇର । ଏନର ଚମପର୍ବହଜଡ଼ ମଜଡସ ପଂକ୍ତିଡଧିଛ ଆଉ ପଂନର ଗଜକମ ଓହଜଇନଦର । କ’ଣ ଫରକ ନଯ?
ଆଖିପଂମଣକ୍ତି ରଡଦ କନର ଅରକଜଶ । ମସକ୍ତିଷ୍କକମ ରକ୍ତି ରଡଦ କନର ନଟରମଲର ଡ୍ର ରଡଦ କଲଜପଂରକ୍ତି । ଏନର ସକ୍ତିଏ ଅରଶ ଅୋମଭର କରମ ଥିଲଜ । ନଗଜଡ଼ ହଜଗକମ
ସଜଡକମନଡ଼ଇ ନଦଇ ସମମଦଜୟ ଅରୟରକମ ଚକ୍ତିପଂମଡ଼କ୍ତି ନଦଲଜ । ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ୍ଜୟ ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ ହକ୍ତିନପଂଜପଂଟଜମସ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର । ହକ୍ତିନପଂଜପଂଟଜମସ ମଜନୋ ଗଜ
ରକ୍ତିଛଣଜର ୋହେଁଜ । କୟୁଜକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁର ଫଜନଳ ଦରଜଜ ଦରଆଉଜଜ କରକ୍ତି ଥାଡଡା��x��8������ଜ ପଂରୋର ସ୍ୱଜଦ ୋକ୍ତିଜ ନଦହ ଭକ୍ତିଗନର ଚରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ଯଜଏ ଅନପଂକଜ କଲଜ ।
୍ଥାନମ ମମହହେଁଟଜ ଭକ୍ତିଜକ୍ତିଗଲଜ ପଂରୋନର ଏରଡ ସଡନଗ ସଡନଗ କଜୋୋଜକ ପଂଜଟକ୍ତି ନଲଜମକୂପଂରଜନଟ ହଜଡ଼ ମଜଡସ ଶକ୍ତିରଜ୍ଶକ୍ତିରଜ ଥାରଜଇ ରକ କଣକ୍ତିକଜକମ
ଛମଇହେଁଲଜ ଏରଡ ସରଜନଶଷନର ଅରକଜଶ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ଆକଜଶର କଜମ କ’ଣ? ନସ ସରପର୍ବ୍ଥାନମ ଅରକଜଶକମ କମରମ ଳଜଇ ନଦର କମଗମ କମଗମ  କରକ୍ତିର
ଥାରଜଇ ଭକ୍ତିଜଜଇ ନଦର । ଦଶଦକ୍ତିଗକମ ଚହଲଜଇ ନଦର ଓ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ନକହନର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିର । ଦକ୍ତିୋସଜରଜ ଗଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମ ୋଜଇହେଁ ନସ ର ଖେଜଲକ୍ତି ର ଖେରଜଜଜଳକ୍ତି ଜଜଳକ୍ତି
ଶମର ଖେଜଇର ରଜଗକ୍ତିନର ଶକ୍ତିଶମ ମଗୂକ୍ତି ଭକ୍ତିଜଜଇଥିରଜ କଡଥାଜକୋଜକମ । ପୃଂଥିରୀର ଅଗଣଜନର ଗକ୍ତିଡଗକ୍ତିଥିରଜ ସଜବ୍ଜ କଡଥାଜକୋଜର କଜକରକମ । ଆକଜଶର କଜମ କ’ଣ?
ଅରକଜଶ ପଂଜଇହେଁ ନସ ୋକ୍ତିଜର ରଡଗ ରଦଳଜଇର ଥାରକମ ଥାର । ନରନଳନରନଳ ଉଲଗ୍ନ ନହର ୋକ୍ତିଲପର୍ବଜୀ ଆକଜଶ । ଅରକଜଶ ରକ୍ତି ଏନଗ ନରହକ୍ତିଆ ନଯ ନସ
ଚଜହିଁ ରହକ୍ତିର ଆକଜଶକମ ମମୟୁଜକ୍ତିଅମ ଭକ୍ତିଗନର ଇୋ ସୀସଡକର ନଗଦଳଚକ୍ତିତକମ ଅୋଜଇଲଜ ପଂନର । ଆକଜଶ ଅଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଅରକଜଶ ଅଛକ୍ତି । ଆକଜଶ ନହଉଛକ୍ତି
ଅରକଜଶର ଜୀଇହେଁରଜର ରକ୍ତିଜନ, ଗଜ ରଡଚକ୍ତିରଜର ଦଜରକ୍ତି ଓ ନହଗମ  । ଗଜର କଜମୟୁ । ଗଜର ନଲଜଭ । ଆକଜଶର ଉତ୍ତଜପଂନର ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେନର ଲଜଳକ୍ତିସତ୍ୱେନର ଛଟଜନର
ସରପର୍ବଦଜ ଅରକଜଶ । ଆଖି ଭକ୍ତିଗନର ସଦଜସରପର୍ବଦଜ ଆଖିଏ ଆକଜଶ ନୋଇ ଅରକଜଶ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିପଂଦଶଡକମଳ ଜୀରୋ ଜୀଏହେଁ । ନଗଜଟଜଏ ୋୂଆହେଁ ଅଭକ୍ତିଜ୍ଞଗଜର
ସ୍ୱଜଦ ରଜନର ନଯନର ନସ ନରଜଦହେଁଜଡକର ଚକ୍ତିଡଗଜଶୀଳ ମଗୂ୍ଧି ରତ ରସକ୍ତିରନହ ଲଡଗଳଜ ନହଜଇ ଲଡଗଳଜ ଆକଜଶକମ ଚଜହିଁ ରନହ । ଟପ୍ ଟପ୍ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ
ପଂରକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ମହୂୂଗପର୍ବନର ଅୋରରଗ ରଷପର୍ବମଥିରଜ ଶୋୂୟୁଗଜକମ ଚଜନହହେଁ ଓ ଧାୀନର ଧାୀନର ନସ ଅୋମଭର କନର ନଯ ନଦହ ଭକ୍ତିଗନର ଶକ୍ତିହରଣଟକ୍ତିଏ ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି
। କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠମ ଛକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ । ଅରକଜଶ ପଂଜଇହେଁ ଆକଜଶ ଏକ ଅଭକ୍ତିରୟୁକକ୍ତି । ଏକଜଡଗ ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ ଗଜ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ଓ ଦମ  ଦୁଃର ଖେର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଆକଜଶ । ଗଜ ସମର ଖେ ଓ ସମର ଖେର
ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଆକଜଶ, ଏକଜକୀସତ୍ୱେ ଓ ଏକଜକୀସତ୍ୱେର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଆକଜଶ । ଗଜର ଅସହଜୟଗଜର ଗୀବ୍ର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଆକଜଶ ଏକ ଆଶ୍ୱସୋଜ, ଏକ
ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର । ଆକଜଶ ଗଡ଼କ୍ତି ଆନଣ ପଂକୀ ଓ ପଂଗଡଗ,  ନରଲମ ନ ଓ ରଲ ସୂଯପର୍ବୟୁ,  ଗମଡ଼କ୍ତି ରଜଦମଡ଼କ୍ତି ରଜ୍ରରକ୍ତିଦମ ୟୁତ ଗଡ଼କ୍ତିତ ଗରଡଗ ଆଉ କଣ କଣ ଠକ୍ତିକ
ଅରକଜଶର ଆଖିଦୃଶକ୍ତିଆ ଥାଜୋକମ । ନସ ୋକ୍ତିଜ ସକ୍ତିଗକ୍ତିର ୍ମଜଣ ପଂଜଇଯଜଏ, ଉଲସକ୍ତି ଉନଠ, ରଡଚକ୍ତିଉନଠ, ଜକ୍ତିଇହେଁଯଜଏ । ଏନର ନସ ଉଠକ୍ତି ରସକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ
କରମ ଛକ୍ତି । ଆଖିନମଲଜ କରକ୍ତି ଛଜଗକ୍ତିକମ ଅୋଜଉଛକ୍ତି । ହକ୍ତିନପଂଜପଂଟଜମସ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ୋଜଲକ୍ତି, ଧାଳଜ, କଳଜ ରଡଗର ଚଜଦରକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ଗମଡ଼ଜଏ ଗଡରଗ
ନଲଜଚଜନକଜଚଜ ନହଜଇ ସକ୍ତିର ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜକମ ସରମ  ହଜଗନର ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ଆଣମଛକ୍ତି । ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ କରଜଟକମ ପଂମରଜ ନର ଖେଜଲମ ଛକ୍ତି । ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଆକଜଶ ।
ଝରକଜର ଶୀଗଳ ହମନକ ଆଡଗମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂ ନଦଇ ଛମଉହେଁଛକ୍ତି,  ନର ଖେଜଲମ ଛକ୍ତି । ପଂମଣକ୍ତି ଆକଜଶକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ଲଜଇଟ ସମଇଚ୍ ଦକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିଲଜ କକ୍ତିଡଗମ  ଲଜଇଟ୍ ଜଳମ
ୋଥିଲଜ । ଗଜକମ ଅଫ୍ କରକ୍ତି ୋକ୍ତିଦ ମଳମଳ ଆଖିନର ନକକଟସ୍ର ଅରଣୟୁରମ  ରଜଥାରମ ମ ଲ ଯଜଇ ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ପଂନର ଟଜଉଜରପର୍ବ ନରଜଗଜମ ଲଗଜଇ ଲଗଜଇ
ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ । ଟକ୍ତିପଂଜଇ ଉପଂନର ନପଂନ ଆଉ ନଫଜନୋଟକ୍ତିକ ରହକ୍ତିର ରଜସକ୍ତି ପୃଂଷ୍ଠଜନର କଜଗଜରଡଗର ର ଖେରଜ ଝରକଜ ରଜନଟ ଆସକ୍ତି ନଲପଂକ୍ତି ନହଜଇ
ଯଜଇଥାଜଏ । ରହକ୍ତିକମ ରଡଦକରକ୍ତି ନଟରମଲ ଉପଂରକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଉଛକ୍ତି । ପଂମରମ ଣଜ କଜଚଗ୍ଳଜସର ନଷ୍ଟଡଡା��x��8������ନର ନପଂୋଜିସ୍ଟଜ ନଥାଜଇ ନଦଇ ନସଇଠମ  ଏକଜ ଟମ ଥାବ୍ରସଜିସ୍ଟଜ
ଉଠଜଇ ନୋଉଛକ୍ତି । ଆକଜଶରଡଗର ରକ୍ତିୋଜକଜ ନଫ୍ଜରଜଇଡା��x��8������ ନପଂଷ୍ଟ କରକ୍ତିରଜନରନଳ ଅୋମ  ଚଜ ନୋଇଆସମଛକ୍ତି । ଅଳସପଂଜଦନର ଆନଗଇ ନଚତକକ୍ତିନର ୋକ୍ତିଜ
ନଦହକମ ଲଦକ୍ତି ଚଜ ର ଖେଜଉଛକ୍ତି । ନଗଜଟଜଏ ସକ୍ତିପ୍ ଚଜ ନୋଇ ସଜରକ୍ତିରଜ ପଂନର ଗଜର ମନୋ ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇରଜ କଥାଜ । ‘ଅୋମ  ପଂଜଣକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ଗ୍ଜସ
ଆଣ ।’ ଏନର ନସ ମନୋପଂକଜଇରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଛକ୍ତି ଆଜକ୍ତି କକ୍ତି ରଜର । ହଠଜତ ଗଜର ମନୋ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ଶୋକ୍ତିରଜର କକ୍ତି? ୋଜ ରରକ୍ତିରଜର? ଏକଜକଥାଜ ।
ଭଜରକ୍ତିନଲ ଶୋକ୍ତିରଜର ଭଜରକ୍ତିନଲ ରରକ୍ତିରଜର । ନକନଲଡଡା��x��8������ର ନଦଖିରଜର ଗ ଅଭୟୁଜସ ୋଜଇହେଁ । କଜଡଥାନର ନୟହମଦକ୍ତି ନମୋମହକ୍ତିୋଡକ ନକ୍ଜଜଅଫ୍ ଗନଳ ଦକ୍ତିୋରଜର
ଗଜରକ୍ତିର ଖେ ରଷପର୍ବମଜସ ସରମଥିଲଜ । ନସ ଗଜକମ ଚକ୍ତିରକ୍ତିନଦଇ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ । କଜହଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ପଂଜଣକ୍ତିଗ୍ଜସଟଜ ନୋଇ ପଂକ୍ତିଇସଜରକ୍ତି ଚଜ କପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ
ଉଠଜଇଲଜ ଅରକଜଶ । ପଂକ୍ତିଉପଂକ୍ତିଉ ଆମପର୍ବନଚୟଜରନର ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଆଖିଟଜ ରଡଦକରକ୍ତି ମସକ୍ତିଷ୍କକମ ହଜଲମ କଜ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୭ ୧୮



କଲଜ । ଅରକଜଶ ନରନଳ ନରନଳ ନରଲମ ୋ୍ବଜଲଜ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜନର ୋକ୍ତିଜକମ । ମମଡଡା��x��8������ଟଜ ନଗଜଟଜଏ ନରଲମ ନ । ନକହକ୍ତି ନଗସ ଭନର ନକହକ୍ତି ଚଜ ର ଖେଜଏ । ନସଦକ୍ତିୋ
ପଂରୀକଜ ନଦରଜନରନଳ ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ କଥାଜକମ ମନୋପଂକଜଇଲଜ । ସକଜଳ ଦଶଟଜନର ପଂରୀକଜ ଆରଡଭ । ଅଥାଚ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ନଜନକଜରକ୍ତିଆନ ଡ୍ରଜମଜ
ନପଂପଂର ଥିଲଜ ନସଦକ୍ତିୋ ସକଜଳ ୋ’ଟଜ ପଂଚଜଶନର ଅରକଜଶ ମନୋକଲଜ ପଂରୀକଜ ସରକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି । ଇଡରଜଜକ୍ତି ନସକନ ଟମ ନର ଯଜଇ ୋକ୍ତିଜ ୍ନରଶ ପଂତଟକ୍ତି
ପଂଛ ପଂନକଟ ୍କଜଢକ୍ତି ୋଡରରଟଜ ମକ୍ତିଳଜଇ ଭକ୍ତିଗରକମ ଗଲଜ । ଠକ୍ତିକ ଦଶଟଜ ନରନଳ ର ଖେଜଗଜ ଓ ୍ଶୱପ୍ନପଂତ ନୋଇ ନଲଖିଲଜ । ଡା��x��8������କଜିସ୍ଟର ନଫଜଷ୍ଟସ । ଏଗଜରଟଜ
ପଂଡଦର । ଚଜ ଦରକଜର କକ୍ତି? “ସଜର ନମଜର ସରକ୍ତିଗଲଜ ।’’ “ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓଭର?’’ “ନୟସ ସଜର ।’’ ୍ଗକ୍ତି ପୃଂଷ୍ଠଜନର ନଗଜଟଜଏ ନଲର ଖେଜ ଲଡର ଗଜର ଟଜଣକ୍ତି,
ସମମଦଜୟ ଛ’ଟକ୍ତି ସକ୍ତିଧାଜ ରଜମମ ନଦଜକଜୋନର ଠକ୍ତିଆ । “ରଜମମ ଚଜ ନଗଜଟଜଏ କପ୍, ଫମଲ ।’’ ଓ ଦୁଃ ମଣକ୍ତିଷଟକ୍ତିନକ ରଡଚକ୍ତିଗଲଜ । ନସ ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋ ଗଳର କଥାଜ ।
କକ୍ତିଡଗମ  ଆଜକ୍ତିର ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ ଓ ନସଦକ୍ତିୋର ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜଥାପର୍ବକୟୁ ଥିରଜ ଭଳକ୍ତି ମନୋ ହମଏୋଜ ଗଜର । ଦଜଡଗଟଜ ସଫଜ କରକ୍ତିନୋର କକ୍ତି ୍ଥାନମ?
ୋଜ ଥାଜଉ । ୍ଥାନମ ନଗଜନଟ ସୋ୍ବଜଥା ୋକ୍ତିଆଯଜଉ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଝରକଜକମ ସଜମଜୋୟୁ ଦର ଆଉଜଜ କରକ୍ତି ଟଜଉଜରଟଜ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଲଜ ନରକ
ଉପଂରକମ । ନପଂଡଟ ଟଜଣକ୍ତିଆଣକ୍ତି ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟକ୍ତି ଗଳଜଇ ନଦରଜପଂନର ଗଜର ମନୋ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଅଡଡା��x��8������ରୱାଜୟଜଟପର୍ବଜ ଲଗଜଇ ୋଜଇହେଁ । ନସଇ ୍ଜୟ ଉଲଗ୍ନ
ଅରସଜନର ଅଧା ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଯଜଏ ଭଜରକ୍ତିଲଜ । ନପଂଡଟ ପଂମଣକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିର ୋଜ ୋଜଇହେଁ । ନଦଖିଲଜ ନପଂଡଟଟକ୍ତି ଏ ଯଜଏହେଁ ଲଗଜଇ ୋଜଇହେଁ । ଅଗଗୟୁଜ ନର ଖେଜଲକ୍ତିଲଜ ।
ଅଡଡା��x��8������ରଗଜରନମଡଟ ଲଗଜଇ ଗଜ ଉପଂନର ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ ଗଳଜଇ ପଂଜଦ ଦମଇଟକ୍ତି ଚଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଗଳକ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଯକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନୋଲ୍କଟଟପର୍ବଜ
ନୋରଜକମ ଅରଶୟୁ ଭମ ଲକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଅରକଜଶ ରଜସଜନର ରମଲକ୍ତିରଜନରନଳ ହିଁ ୋର ଖେ କଜନଟ । ନକଉହେଁ ନପଂଜଲ ଉପଂନର ରସକ୍ତି ନଗଜଡ଼ର ୋର ଖେ କଜନଟ । ନଯପଂରକ୍ତି
ଏନର ରକ୍ତି ନସ ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ ଉଦୟୁଜୋ ପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ ନପଂଜଲ ଉପଂନର । ନସ ନକନର ରକ୍ତି ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ରମ ନହୋଜ । ଗଜ ଦଜଢକ୍ତି ରଢକ୍ତିଥିରଜ ର ଖେମବ୍ କମ
ନଲଜନକ ଲକୟୁ କରକ୍ତିଥିନର । ଗଜ ପଂଜଦନର ନକନରରକ୍ତି ଝଜଳରମ ଡଦଜ ରଜ ପଂଜଣକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଶମଖି ଯଜଏୋକ୍ତି । ନପଂଡଟର ଗଳ ଅଡଶଟଜନର ନରନଳନରନଳ ନଯଜଗଜ ଘସକ୍ତି
ନହଜଇ ଧାୂଳକ୍ତି ନହଜଇଥାଜଏ ଏରଡ ସଜଇନକଲ ନଚ୍ରେ କଳଜଦଜଗ ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଏ । ଗଜ ସଜଟପର୍ବର କନଫ ଥାରଟକ୍ତିଏ ମଜତ ଜନଣ ରଡଧାମଡକ ଚଜ କପଂ ୍ନକଇରମଡଦଜ ଗଡ଼କ୍ତି
ଯଜଇଥିଲଜ ଯଜହଜ ଏନର ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଏଇ ସରମ  କଜରଣ ପଂଜଇହେଁ ଗଜର ଜନଣ କମମୟୁୋକ୍ତିଷ୍ଟ ରଡଧାମ ଗଜକମ ‘ପଂମୟୁରକ୍ତିଟଜନ’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଥିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ସଡନଗ
ସଡନଗ ଜରଜର ମଧ୍ୟ ପଂଜଇଥିନଲ । ନଲଜକଡକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ କଥାଜନର ମଜକପର୍ବଜମରଜ- ମଣକ୍ତିଷ କରକ୍ତିରଜ ସହଜ ୋମନହହେଁ । ଗନମ ୋକ୍ତିଜକମ କମମୟୁୋକ୍ତିଷ୍ଟ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଜଟକ୍ତି
କରମ ଛ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗନମ ଜଜଣ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ କଜଲପର୍ବମଜକପର୍ବସ ରକ୍ତି ଥାନର କହକ୍ତିଥିନଲ ‘ନଥାଡକୁ ଗଡ ଆଇ ଆମ ନୋଜ ମଜକପର୍ବସକ୍ତିଷ୍ଟ’ । ଅରକଜଶ ରକ୍ତି ଏ ୋକ୍ତିଧା୍ଧିଷ୍ଟ ନପଂଜଲ
ଉପଂନର ରସକ୍ତି ୋର ଖେ କଜଟକ୍ତିଛକ୍ତି ଅନୋକ ଥାର । ଦକ୍ତିନୋ ଗଜ ରଡ଼ ଭଉଣୀର ରଜହଜଘରନରନଳ ନଯନଗନରନଳ ସଜକ୍ତିଗ ନରଦୀ ,  ସଡସୃଗ ମଡତ,  ରଗ୍ ରଗ୍
ନହଜମ,  ଚକ ଚକ ଗହଣଜ,  ଧାଜରକରଜ ନଯତଗମ କ,  ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏଫ.ଓ .  ଅଫକ୍ତିସର ଗଜଳପଂତୀ,  ମମୟୁୋକ୍ତିସକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତିଟକ୍ତିର ନମଜରଜଇଲ ପଂଜଣକ୍ତିଟଜଡକକ୍ତି,  ମନୋଜମଜଳକ୍ତିୋୟୁ,
ସକ୍ତିନୋମଜ ଗୀଗ ଗଥାଜ ରଳକଜ ୍ଭକ୍ତିନଡା��x��8������ଡଟ ଫଡଡା��x��8������କମ ନୋଇ ଇଗକ୍ତିହଜସ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରଜଯଜଉଥିଲଜ ନସ ଘର ଆଗନର ସଜଜ ନହଜଇଥିରଜ ନଗଜଟଜଏ ଦମଇଟକ୍ତି
ରଡଗକ୍ତିନ କଜଗଜ ଚକ୍ତିରକ୍ତି,  ନଗତର ନଦଜକଜୋରମ  କଫକ୍ତି କନପଂ ପଂକ୍ତିଇ ଏଇ ନପଂଜଲ ଉପଂନର ରସକ୍ତି ୋର ଖେ କଜଟକ୍ତିଛକ୍ତି । ଅରକଜଶ ନସଇଠମ  ଧାଜଇହେଁ ପଂଳଜଇଥିଲଜ
ଗଛମଜୋଡକର ଲଡର ଛଜଇ ସମହୂକମ ଦଳକ୍ତି ଦଳକ୍ତି । ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଦୂରନର ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ରଜସଜଟକ୍ତି ନପଂନଟଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ଯଜଇ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ । ଗଛ ଉହଜଡ଼ରମ
ର ଖେରଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମନୋଲକ୍ତି ରକ୍ତିରନ ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଅଡଟଜନର ପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ହଠଜତ ଗଜକମ ର ଖେମସକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ହସକ୍ତିଲଜ ନଯପଂରକ୍ତି ଏକମଜସ ରୟସ ନରନଳ ୍ଥାନମ ହସକ୍ତି
ଥିଲଜ । ଗମଣମଗମଣମ ନହଲଜ ନଯପଂରକ୍ତି ୍ଥାନମ କଥାଜ କହକ୍ତି ଶକ୍ତିଖିଥିଲଜ । ସକଜଳର ନଦହଟଜ ଟକ୍ତିନକ ଉଷମନମଇ ଗଲଜ । ମମଡଡା��x��8������ନର ହଜଗ ମଜରକ୍ତି ରଜଳସମହୂକମ
ରଜଡପଂମଡ଼କ୍ତି ନଦଲଜ । ପଂଡ଼କ୍ତିଆ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯଜଇ ଚଟକ୍ତିନର ଖେଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ ନଦତଡ଼ଜନଦତଡ଼କ୍ତି କରକ୍ତିର କକ୍ତି ସଜମଜୋୟୁ । ନଦତଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନଶଦଳ ଶ୍ରେୀ ମହଜ ୍ଜସଜଦର ରଜଡ଼କମ
ଛମଇହେଁନଦଇ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିଲଜ ଶନହମକ୍ତିଟର ନଦତଡ଼ନର ସରଜପଂଛନର ଥିରଜ ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗୀ ପଂରକ୍ତି । ଦୂରରମ  ନଦଖିଲଜ କମକମରଟକ୍ତିଏ ଗଜ ଚଟକ୍ତିରମ  ନଗଜଟଜଏ ନୋଇ
ପଂଳଜଉଛକ୍ତି । ନସଇ ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜ ଅରସଜନର ହିଁ ପଂଥାରଟକ୍ତିଏ ଉଠଜଇ ନଫଜପଂଜଡ଼କ୍ତି ନଦଲଜ । ପଂଥାରଟକ୍ତି ଗଜ ୋଜକ ମଳୂନର ରଜଜକ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଆଗପର୍ବ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର
ସହ ଚଟକ୍ତିକମ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦଇ ନଦତଡ଼କ୍ତି ପଂଳଜଇଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୯ ୨ଠ
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ଦମଇ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ୍ଶ୍ୱଜସ ପଂନର ପଂଥାର ନଦହନର ରସକ୍ତି ରସକ୍ତି ଅରକଜଶ ଭଜରକ୍ତିଲଜ କମକମରକମ ମଜରକ୍ତି କ’ଣ ଠକ୍ତିକ କରକ୍ତିଛକ୍ତି? ଗଜର ରରଡ କମକମରର ପଂନଛ ପଂନଛ
ନଗଜଡ଼ଜଇ ଚଟକ୍ତିକମ ନସ କମଆନଡ଼ ନୋଉଛକ୍ତି କ’ଣ କରମ ଛକ୍ତି ନଦଖିରଜ ଉଚକ୍ତିଗ ଥିଲଜ । କମକମରକମ ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିର କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ନକତଣସକ୍ତି କମକମର
ଆର ଖେପଂଜର ଖେନର ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋ ଥିନଲ । ସଜମୋଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ନଛଜଟ ପଂଥାରଟକ୍ତିଏ ଉଠଜଇ ଚଟକ୍ତି ଗଳଜଇ ସଜମଜୋୟୁ କଷ୍ଟନର ଉଠକ୍ତିଲଜ । ମମହହେଁଜଇଲଜ ଘର
ଆଡ଼କମ । ଅନୋକ ଦୂରନର ନକହକ୍ତି ଜନଣ ରଜସଜକଡ଼ନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ପଂରକ୍ତିସ୍ରଜ କରମ ଥିଲଜ ନରଜଧାହମଏ । ଯଜଉ ଯଜଉ ନଲଜକର ମମଡଡା��x��8������କମ ଲକୟୁକରକ୍ତି ପଂଥାରଟକ୍ତି
ମଜରକ୍ତିନଦଇ ନଦତଡ଼କ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ଘରକମ ପଂଳଜଇ ଆସକ୍ତିଲଜ । ନଲଜକଟକ୍ତି ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତିଥିର ରକ୍ତି ଗଜକମ? ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତିନଲ ଚକ୍ତିହ୍ନମ ନଦର ଖେଜଯକ୍ତିର । ନସ ଗ ଗଜ ହଜଗର ଅଳସ ଭଜଡଗମଥିଲଜ ।
ହଜଗନର ନକନଗନରଳମ ପଂଥାରଟକ୍ତିଏ ଥିଲଜନରଜଲକ୍ତି ନସ ଜଜନଣୋକ୍ତି । ନଲଜକଟକ୍ତି ପଂଥାରର ସଜମୱପ୍ନଜକମ ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିର । ନଟରମଲ ଉପଂନର ଆଜକ୍ତିର ସନଗଜ
ସନଫଦ୍ ର ଖେରରକଜଗଜ ନଡା��x��8������ଣଜ ନମଲଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜର ନଦଖି ଅୋୟୁପଂଟ ଝରକଜ ନଦଇ ଘର ଭକ୍ତିଗରକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଲଜ । ନରଜଧାହମଏ ରଜପଂଜଡକ ନକଜଠରକ୍ତି
ଭକ୍ତିଗନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିର । ଗଜ ନଡା��x��8������ଣଜରମ  ଧାୂଳକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି ଅୋୟୁମଜନୋ ସଜଇଗକ୍ତି ରଖିଥିନର ଗଜକମ ନକନଗ ଆଦରନର । ର ଖେରରକଜଗଜ ନଡା��x��8������ଣଜନର ଆଖି ନଫରଜଇ
ପଂର ଗଣକ୍ତିରଜନର ନସ ନକନର ସମୟ ୋଷ୍ଟ କନର ୋଜଇହେଁ । ମହକ୍ତିଳଜ କନଲଜନର ଥିରଜ ନସଇ ପଂଗଳଜ ରଗକ୍ତିଷ- ରଜଇଶ-ରଗକ୍ତିଷ- ପଂଜଡଚଫମଟ-ଆଠଇଡଚର
ଏନ ଥ୍ଜନପଂଜ ଅଧ୍ୟଜପଂକ୍ତିକଜ ଗଜକମ ଥାନର ଗଜଗକ୍ତିଦ କରକ୍ତିଥିନଲ, “ର ଖେରରକଜଗଜ ପଂଢମୋ,  ଗମଡ଼ଜଏ କନରଡଟ ଆଫଜୟଜର ମକ୍ତିସ କରମ ଛ ।’’ ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଥିଲଜ,
“ଏକଦଜ ଗମର ଅଡଗରଡଗ ରଡଧାମ ସକ୍ତିଦ୍ଧଜଥାପର୍ବ, ଛଅଫମଟ ଦମଇ, ନଦଟ୍ ର୍ସକ୍ତି୍-କକ୍ତିଡ ଗଗ ୋନଭଡରର ଦଶନର ପଂକ୍ତିଜକ୍ତିନ ୋଜମୱପ୍ନୀ ଏକ ୋଜଗଜ ହଟ୍-ନର୍ଜ-ଅଫ ଲ ରଜହଜ
ନହଜଇଛକ୍ତି ସକ୍ତିମଲଜନର ।’’ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଅଧ୍ୟଜପଂକ୍ତିକଜ ଜଣକ, “ଗନମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିଲ?’’ “ଯଦକ୍ତିଓ ଏଇଟଜ ରକ୍ତି କନରଡଟ ଆଫଜୟଜର ନଗନର ଅଡଗଗ ଦୁଃ
ଏଇ ର ଖେରରକଜଗଜରମ  ୋମନହହେଁ ।’’ ହସକ୍ତିଲଜ ଅରକଜଶ ସଜମଜୋୟୁ । ବ୍ରସ କରକ୍ତିର କକ୍ତି ଏନର? ଚଟକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ନଦଲଜ ର ଖେଟ ଗଳକମ । ଟଜୱାଜଲ ଟଜଣକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି
ଗଜଧାମଆଘର ଯଜଏ ଯଜଇ ନଦଖିଲଜ ଭକ୍ତିଗରମ  କରଜଟ ରଡଦ । ପଂମଣକ୍ତି ଅନପଂକଜ । ମଜଡକର ଗଜନଧାଜଇରଜ ନଡା��x��8������ରକ୍ତି ହମଏ । ନରଶକ୍ତି ନଡା��x��8������ରକ୍ତି ହମଏ ଯଦକ୍ତି ଆଜକ୍ତି ରରକ୍ତିରଜର
। ନପଂଡଟ ରଦଳଜଇ ଦଜଡଗ ଘସକ୍ତିଲଜ ଓ ର ଖେଟନର ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ନଦହନର ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଟକ୍ତିଏ କନକଜଚକମ ଛକକ୍ତି ରସକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଜଧା ହମଏ । କଜଡଥାର ରହକ୍ତି
ନରନକ ଆଠଟକ୍ତି ଥାଜକ । ଗଜକମ ଅରକଜଶ ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ନରଜଲକ୍ତି କନହ । ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଟକ୍ତି ଆଗକମ ଯଜଉୋକ୍ତି କକ୍ତି ପଂଛକମ ନଫରମ ୋଜଇହେଁ । ସକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ।
ଅରକଜଶ ଆଡଗମଠକ୍ତି ଫମଟଜଇଲଜ । ପୃଂଥିରୀ ଘମରମ ଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜଇହେଁ ସଡନଦହନର ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ଅରକଜଶ । ଦକ୍ତିୋର ରୟସ ରଢମଛକ୍ତି ଗ? ର ଖେରଜର ରଡଗ ରଦଳମଛକ୍ତି ଗ?
ଗଜଧାମଆଘରର କରଜଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜ ଶବ୍ଦ ଶମଣକ୍ତି ହଠଜତ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଗଜଧାମଆଘରର ୋହେଁଜ ନଦଇଛକ୍ତି ଏରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତିଘଜଟ, ଗଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ନସ ଗଜନଧାଜଇ
ପଂଜନଧାଜଇ ୋୂଆ ଜୋ୍ମ ୋକ୍ତିଏ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ । ଏରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତିଘଜଟ ଭକ୍ତିଗରମ  କରଜଟ ରଡଦ କରକ୍ତି ସଜୱାଜରର ନଟପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଦଲଜ । ଗଳଟଜ ଓଦଜ ନହଜଇ ସଜମଜୋୟୁ ର ଖେସଡ଼ଜ
ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଛଜଗରମ   ଶ୍ରେଜରଣୀ ଝରମ ଛକ୍ତି ।  ଶ୍ରେଜରଣୀର ୍ଥାମ ଆଲକ୍ତିଡଗୋନର ୋକ୍ତିଯମକକ୍ତିପଂତ ପଂଜଇରଜ ପଂରକ୍ତି ଏକ ଅଜଣଜ ଶକ୍ତିହରଣ ପଂହହେଁରକ୍ତି ଗଲଜ । ସଡନଗ
ସଡନଗ ରଡଦ ପଂଜଟକ୍ତି ଓ ରଡଦ ଆଖିରଜନଟ ଶୀତ୍କାଜର, ନଗଜଟଜଏ ଏକଜିସ୍ଟଜସକ୍ତି ଛକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଏଇ ଗଜନଧାଜଇରଜ ସମୟଟଜ ଅରକଜଶକମ ର ଖେମବ୍ ଭଲ ଲଜନଗ ।
ଏରମ ଡଡ଼କ୍ତିଘଜଟ ଭକ୍ତିଗନର ନସ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଏ ନଯ ପୃଂଥିରୀ ଘମରମ ଛକ୍ତି ରଜ ଆକଜଶର ରଡଗ ରଦଳମଛକ୍ତି । ନସ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଏ ନଯ ଗଜର ପଂରୀକଜ ନଦରଜର ଅଛକ୍ତି ରଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ
ସହ ନଭଟ ନହରଜର ଅଛକ୍ତି ରଜ ୋକ୍ତିଜ ନଯଜଗଜ ପଂଜଲକ୍ତିସ କରକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି ରଜ ନଟପ୍ ଲଗଜଇ ନଫଜନୋଟକ୍ତିକ ଶମଣକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି । ସମସ ଋଗମ କମ ରଜହଜରକମ
ନପଂଲକ୍ତିନଦଇ ଏରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତିଘଜଟ ଭକ୍ତିଗନର ନକରଳ ରଷପର୍ବଜର ଜମଇ ଜଜନଳ । ୋକ୍ତିରକ୍ତିଡ଼ ଅନ୍ଳେଷନର ଗଜଧାମଏ ଏରଡ ଗଜଧାମଏ ଏରଡ ଗଜଧାମଏ । ୋୂଆ ମଣକ୍ତିଷନଟ ନହଜଇ
ରଜହଜନର । ଏନର ଗଜ ନକକଟସ୍ର ଅରଣୟୁକମ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତି ନପଂଜଷଜକ ରଦଳଜଇଲଜ ଓ ଅଗଣଜକମ ଯଜଇ ସଜୋଜଗଛ ଡା��x��8������ଜଳନର ଓଦଜ ଟଜନୱାଲକମ ଟଜଣକ୍ତିନଦଲଜ
। ନଦଖିଲଜ ପଂଜର ଖେନର ନଗଜନଟ ଓଦଜ ଶଜଢକ୍ତି ଶମର ଖେମଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ଅରଣୟୁକମ ନଫରକ୍ତିରଜ ରଜଟନର ଚକ୍ତିଲଜକଜର ଓଦଜ ଶଜଢକ୍ତି ଶମର ଖେଜଉଥିରଜର ଦୃଶୟୁ ମନୋପଂକଜଇଲଜ ।
ସଜଟପର୍ବର ନରଜଗଜମ ଲଗଜଉ ଲଗଜଉ ଦପଂପର୍ବଣ ସଜମୋଜନର ୋକ୍ତିଜ ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡର ନଦଖି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଜଇଗଲଜ । ରଜଜରର ନକତଣସକ୍ତି ନଟଜପଂକ୍ତି ର ଖେଜପଂର ଖେଜଉ ୋ ଥିରଜ
ପଂରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ଟକ୍ତିଏ ଏରଡ ଓଦଜ ଆଖିପଂଗଜ । ୋକ୍ତିଜ ମମହହେଁକମ ମନୋ ପଂକଜଇଲଜ । କନଲଜ ନରଳର ଚକ୍ତିହ୍ନଟ କଜଡା��x��8������ପର୍ବଟକ୍ତି ଡ୍ର ଭକ୍ତିଗରମ  କଜଢକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ପଂରର ଖେ କଲଜ । ୋକ୍ତିନଜ,
ଗଜ ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡର ଓ ଗଜ ଫନଟଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିନହହେଁ ସମଜୋ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି ୋଜ ୋଜଇହେଁ । କଜଡଥାକମ ଅୋଜଇ ୋକ୍ତିଜ ମମହହେଁକମ ମନୋପଂକଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କଲଜ ।
ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ଟକ୍ତିନକ ଦୂରନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ଦପଂପର୍ବଣ ଭକ୍ତିଗନର ୋକ୍ତିଜ ୋଜକକମ ନଦଖିଲଜ । ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ, ୋଜକଟକ୍ତି ଗରଳକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି, ଲଡରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ଅସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ
ଭଜନର । ୋକ୍ତିଜ ମମହହେଁଟକ୍ତି ରଡନକଇ ନରଜହକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ପଂରକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ମମହହେଁନର ହଜଗ ମଜରକ୍ତିଲଜ । ଫନଟଜକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଲଜ । ଦପଂପର୍ବଣକମ ଓଲଟଜଇ ନଦଲଜ ଏରଡ



ମମଡଡା��x��8������ କମଡଡା��x��8������ଜଇଲଜ କଜଡଥାକମ ନଦଖି ୋ ନଦଖି । ‘ଆ ଦୁଃ’......ଅରକଜଶ ସରମ  ଚକ୍ତିତ୍କାଜରଟକ୍ତିଏ କଜହିଁକକ୍ତି କଲଜ? ସଡନଗ ସଡନଗ ନପଂଡଟର ହମକ ଓ ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୧ ୨୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଜକ୍ତିପ୍ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଓ ପଂନର ପଂନର ଅଡଡା��x��8������ରୱାଜୟଜର ନର ଖେଜଲକ୍ତି ନଦଖିଲଜ ଗଜ ନଟ୍ଲ ଗନଳ ନଛଜଟ ଜଡଦଜଟକ୍ତିଏ କଜମମଡ଼କ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଓଟଜରକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ନଟରମଲ
ଉପଂନର ନଥାଜଇଲଜ । ନପଂଡଟ ସଜଜଇ ନଦଖିଲଜ ଜଡଦଜଟଜ ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି । ମଜରକ୍ତି ନଦର କକ୍ତି ଗଜକମ? ନପଂନ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଗଜର ଶମଡଡା��x��8������ ପଂଜର ଖେକମ ୋକ୍ତିରକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନୋଇ ଗଜ
ସହକ୍ତିଗ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ନର ଖେଳକ୍ତିଲଜ । ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ନରଜଧାହମଏ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ସଡଭଜଳକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ ଜଡଦଜଟକ୍ତି । ଶମଡଡା��x��8������ ଦମଇଟକ୍ତିନର ଶୋୂୟୁକମ ସଜଉହେଁଳକ୍ତି
ଆଣମଥାଜଏ । କଲମର ମୋୂକମ ଛମଇହେଁ ନଦଉଥାଜଏ । ଜଡଦଜଟକ୍ତି କମଆନଡ଼ ପଂନଳଇର ନରଜଲକ୍ତି ଗରରର ନହଜଇ ଯଜଉଥାଜଏ କକ୍ତିଡଗମ  ୋଜଚଜର । ଗମରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ ।
ଘରୂକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ । ଗଜ ଶମଡଡା��x��8������ ପଂଜର ଖେକମ କଲମ ମୋୂଟକ୍ତି ଗନଲ ଆ ଶ୍ରେୟ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଗଲଜ ଭଜରକ୍ତି ସକ୍ତିର ନହଜଇ ଚଢକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କନର । ପଂମଣକ୍ତି କଲମ ମମୋଟକ୍ତି ଉନଭଇ
ଗନଲ ଗମରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଏ, ଘରୂକ୍ତି ଯଜଏ ଚକଜକଜରନର । ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟଜ ନଯଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଆଡଗଜ କକ୍ତି? ଥାଳକୂଳ ପଂଜଉ ୋ ଥିରଜ ରକ୍ତିରଜଟ ମହଜଶୋୂୟୁ ଭକ୍ତିଗନର
ଧାୂଳକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଅସହଜୟ ଜଡଦଜଟକ୍ତିଏ । ପଂଜର ଖେନର ମହଜକଜଳ ରସକ୍ତିଛକ୍ତି କଲମଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି । ନଗଜଟଜଏ ଯଜଡଗର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ନୋଇ । ପଂଜଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଝଡ଼ ଧାରକ୍ତି । ଆଡଗମଠକ୍ତି
ଟକ୍ତିପଂନର ମକ୍ତିଳକ୍ତିଟଜରକ୍ତି ନଯଜଗଜର ଚଜପଂଧାରକ୍ତି । ସଜମଜୋୟୁ ଉଗୟୁକ ନହଜଇ ଜଡଦଜଟକ୍ତିକମ ଗଜଳକ୍ତି ନଦଲଜ ଅରକଜଶ ‘ସଟ୍ ଅପ୍ ର୍ଡ଼କ୍ତି ନଗଜ ଟମ  ନହଲ’ ଏରଡ ପଂଜଟକ୍ତିରମ
ଝଡ଼ ନମଡଚଜଏ ରଜହଜର କରକ୍ତି ଗଜକମ ଉଡ଼ଜଇ ନଦଲଜ । ନସ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିର ନକଉହେଁ ଗଳରକ୍ତିଗଳ ସଜଗଗଜଳ ପଂଜଗଜଳନର ନସ ରକ୍ତିଷୟ ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଆଉ ଚଜହିଁଲଜ ୋଜହିଁ
ଅରକଜଶ । ଅୋମ  ଭକ୍ତିଗରକମ ପଂଶକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜଉହେଁରମ ଟକ୍ତି ଆଉ କୀର ନଗଜନଟ କପ୍ ଆଣକ୍ତି । ଗଜକମ ପଂଜଣକ୍ତି ଗ୍ଜନସ ଆଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତି ଅରକଜଶ
ର ଖେଜଇରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । କୀରନର ଚକ୍ତିୋକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ୋଜ ୋଜଇହେଁ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ୍କୃଗନର ଗଜର ନଟଷ୍ଟ ଅଛକ୍ତି । ନସ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରଡଗଜ , ଜଜଣକ୍ତିପଂଜନର ରକ୍ତି,
ମକ୍ତିଠଜ ର ଖେଟଜ ଲମ ଣକ୍ତିଆ ଅଲଣଜ ସରମ  । କକ୍ତିଡଗମ  ଏ ରକ୍ତିଷୟନର ଗମରମ ସତ୍ୱେ ଦକ୍ତିଏୋଜ । ନଗଣମ ଗଜର ମନୋ ରକ୍ତି ପଂନଡ଼ୋଜ । ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ର ଖେଜଇୋକ୍ତିଏ । ଦମଇଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଥାର
ପଂଜଟକ୍ତିନର ପଂଜଉହେଁରମ ଟକ୍ତି ନୋଇ ପଂଜକମଳକ୍ତିରଜ ନରନଳ ନକଜଣଜକପର୍ବ ପଂରଦଜ ଆନଡ଼ଇ ମଜ ପଂଶକ୍ତିଆସକ୍ତିନଲ ଭକ୍ତିଗରକମ । ଗଜଡକର ସକ୍ତିଡଦମର ଚଡଦୋ ନରଜଳଜ ମମହହେଁକମ
ଅୋଜଇରଜର ସମୟ ପଂଜଇଲଜ ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଅୋମଭର କଲଜ ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ନକଇରମଡଦଜ ପଂଜଣକ୍ତି ଆସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ମଜଡକ ଗଥାଜକଥିଗ କଳସ ଓ ନରଲପଂତର
ସରମଜକଣଜରମ  । ନଦହଟଜ ରକ୍ତିରକକ୍ତି ଆଉ ଅସହଜୟଗଜନର ଶକ୍ତିହକ୍ତିରକ୍ତିଗଲଜ । ଏପଂରକ୍ତି ଧାମପର୍ବ ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ରଜ ଭଜଗୟୁ ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ନକତଣସକ୍ତି ଛକ୍ତିଟଜ ଗଜ ନଦହନର
ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଅସହଜୟନର ରମଡ଼କ୍ତି ଯଜଏ ଅରକଜଶ । ପଂଜଟକ୍ତିକରକ୍ତି ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜ ହମଏ,  ପଂଜନରୋଜ । କମଆନଡ଼ ଅଗଛପର୍ବଜ ପଂଳଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଇଚ୍ଜ ହମଏ,
ପଂଜନରୋଜ । କଜରଣ ଛକ୍ତିଟଜ ଗ ସରମଠକ୍ତି ଆସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଲଜଉଡା��x��8������-ଷକ୍ତିକରରମ  ଶବ୍ଦର ଛକ୍ତିଟଜ । ଗୀଥାପର୍ବସଜୋରମ  ରଜଗଜରରଣର ଛକ୍ତିଟଜ । ଘନର ରଜହଜନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
‘ଭଗରଜନ କରଡଗମ  ଗମ  ଭଲନର ଥାଜ’ର ଛକ୍ତିଟଜ । ଗଜ ଦ୍ୱଜରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନରୋକ୍ତି ଏରଡ ଏ ୋପଂମଡସକଗଜର ଅସହଜୟଗଜନର ଗଭୀର ଭଜନର ରଶୀଭୂଗ
ନହଜଇପଂନଡ଼ ଅରକଜଶ । ୋକ୍ତିଜ ନଦହନର ନପଂନଟଜଲ ଢଜଳକ୍ତି ଜଜଳକ୍ତି ନଦରକକ୍ତି ନଦହଟଜକମ? ନକଜଉ ଈଶ୍ୱରର ଏନଗ ଦଡଭ ନଯ ଗଜକମ ରକଜ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନର ।
ନଯତଗମ କ ଆଣକ୍ତି ୋ ଥିରଜ ୋୂଗୋ ରଜଳକ୍ତିକଜଗଣ ନଯଉହେଁମଜନୋ ରଜଗରକ୍ତିରକକ୍ତି ଆଉ ଅସହଜୟଗଜନର ଲଜଲପଂଜଟ ଓ ନସଜରକ୍ତିଷ ଫମଲର ନଦହନର କକ୍ତିରଜସକ୍ତିୋକ୍ତି ଢଜଳକ୍ତି
ୋକ୍ତିଆହେଁ ଲଗଜଉଛଡଗକ୍ତି ନସମଜନୋ ରକ୍ତି କ’ଣ ଏପଂରକ୍ତି ଶକ୍ତିହକ୍ତିରକ୍ତି ଉଠମ ଥିନର? ନଯନଗନରନଳ ନସମଜୋଡକ ନଦହନର ୋକ୍ତିଆହେଁ ସଡଚରକ୍ତି ଯଜଉଥିର? ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଗନମ
ନଯତଗମ କ କ’ଣ ଜଜଣ? ନଯତଗମ କର ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁ ୋକ୍ତିଆହେଁନର ଜଳମଥିରଜ ଝକ୍ତିଅପଂରକ୍ତି । ନଦଖିର ଆସ ମହେଁମ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଜଳମଛକ୍ତି ଗଜଳମରମ  ଗଳକ୍ତିପଂଜ । ନକନଗ ଅସହଜୟ ।
ୋନରରଷପର୍ବର ନଲଜଳକ୍ତିଗଚମପର୍ବ ରୃଦ୍ଧର ମୃଗ ରଜୟଜଚନଢଇ ପଂରକ୍ତି ଝମ ଲମ ଥିରଜ ପଂମଡଜୋୋ ପଂରକ୍ତି । ଓ ଦୁଃ,  କକ୍ତି ଭୟଡକର ଅସହଜୟଗଜ । ଗନମ ଆସକ୍ତିରଜନରନଳ
ନଗଜଟଜଏ ଡା��x��8������ରଲ ନରନରଲ୍ର ଜୀରୋର ସହଗଟକ୍ତିଏ ଆଣକ୍ତିର ରଜପଂଜଡକମ କହକ୍ତି । କହକ୍ତିର ଗମର ନଯତଗମ କ । ଜୀରୋରମ  ରଡଚକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଚନଲଡଜ ଗ
କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ନକନରନକନର । ଅଧାଜ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇ ଉଠକ୍ତିଲଜ ଅରକଜଶ । ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ନରଜଡା��x��8������ସ ଟମ  ଫକ୍ତିଡା��x��8������ମ ସକ୍ତିରକ୍ତିଜରମ  ରହକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଉଠଜଇ
ଆଣକ୍ତି ଶବ୍ଦ ମୋସ ଭଜନର ଗଜ ପୃଂଷ୍ଠଜ ମଜୋଡକ ସହ ନର ଖେଳକ୍ତିଲଜ । ‘ଶବ୍ଦ ସରମ  ହଡସଛମଆ ପଂରକ୍ତି ନଡା��x��8������ଇହେଁ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ନଲଉଟକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ଏନଗ ସରମ  ହଡସ
ଶକ୍ତିଶମଡକମ ନୋଇ ଏଠକ୍ତି କ’ଣ ରଡଚକ୍ତି ନହର? ନରଲପଂତରମ  ପଂଜଣକ୍ତି ଝରକ୍ତି ରହକ୍ତିର ମଲୂୟୁକମ ଯଦକ୍ତି ନଚନଲଡଜ କରଜଯଜଉଥିର? ରୟୁରସଜର ସମମଦନର ନକରଳ
ହକ୍ତିନପଂଜକଜସକ୍ତିର ଜମଆର ଉପଂନର ଜମଆର । ସହରଟଜ ଥାମସଅପ୍ ଆଉ ଲକ୍ତିମ ଜର ସହର, ଅମମଲ ନସଥ ଓ ନଲନକଜିସ୍ଟଜନଡା��x��8������କସ  ସହର । ରକ୍ତିକଳକ୍ତିଆ ଆଫଜିସ୍ଟର ନସଭ
ନଲଜସନ, ନଧାଜରଧାଜଉଳକ୍ତିଆ ରଡନର ଡା��x��8������ଜଇଡଗ୍, ୋସରପଂସର ରମ ରକ୍ତିଆଭଏଲ୍ର ସହର । ଏଠକ୍ତି ଇନଲକନ ନପଂଜଷ୍ଟର ଆଉ ସକ୍ତିନୋମଜର ନର୍ଜ ଅଫ୍ ମରଜଯଜଏ ।
ଲଜଲ ନରଜମଜର ଓଠମଜୋଡକନର ରଜରମ ଦର ହସ ଫମଟଜଇ ସଡଜର ଆସର ଜନମ । ଜକ୍ତିନୋନ୍ପିଡଟ ଗମଡ଼ଜକନର ‘କକ୍ତିସକ୍ତି’ ‘ଲଭମକ୍ତି’ ‘ଆଇ ଲଭ ୟମ’ ‘ଲକ୍ତି’ ‘ର୍ସକ୍ତି୍’
‘ଏଭକ୍ତିସ’ର ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗକ୍ତିଗଜ ଚଜନଲ । ଏରଡ ମଧ୍ୟ ରଜତୀର ୋକ୍ତିରର ଉପଂଗୟୁକଜଟକ୍ତି ଗମଲଜମ ନରଗମ ରଜଦଶଜହୀର ୋଗରୀନର ରୂପଂଜଡଗନର । ଏ ନରଜଡା��x��8������ସ ଟମ



ଫକ୍ତିଡା��x��8������ା ଦମ୍ରେ ଅଥାପର୍ବ ପଂର ଖେଜଳକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଇଚ୍ଜ କଲଜ ୋଜଇହେଁ ଏରଡ ଗଜ ର ଖେଟ ହକ୍ତିନପଂଜପଂଟଜମସ- ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୩
୨୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଅରକଜଶ ଏନର ଅରସଜଦ । ନଦହ ହଜଗନର କ୍ଜଡଗକ୍ତି ଅୋମଭର କରମ ଛକ୍ତି । ଆଖିରମଜକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗନର ଶୋୂୟୁଗଜ ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲଜ । ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହିଁଲଜ ।
ପଂମଣକ୍ତି ରଡଦ କଲଜ ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଚଜରକ୍ତିପଂଜଡଚମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଗଦଜରର ଖେ କଲଜ । ଛଜଗକ୍ତିଟଜ ଧାୀନର ଧାୀନର ପଂଡପଂଭରଜ ଗକକ୍ତିଆପଂରକ୍ତି ଫମଲମ ଥାଜଏ
ଏରଡ ହଜଲମ କଜ ନହଉଥାଜଏ । ନଶଜଇଥିରଜ ଅରସଜନର ନଟପ୍ ନର ଖେଜଲକ୍ତିଲଜ । ଓସଜଦ ରକ୍ତିଶକ୍ତି୍ମଲ୍ଲଜ ର ଖେହେଁଜଡକମ ଭଗ୍ଧି କଲଜ । ଦଶ ପଂଡଦର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି
କ୍ଜଡଗକ୍ତି ନମଡଟକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ନଟପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ର ଖେଟ୍ କରକ୍ତି ରଡଦ ନହରଜ ପଂନର ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ନକନଗଜଟକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ନଟପଂ ଲ ସଜମଜୋୟୁ
ନଠଲକ୍ତିନଦଇ ପଂମଣକ୍ତି ଛଜଗକମ ଚଜହିଁଲଜ । ଛଜଗ ନସଠକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଥିଲଜ ଶୋୂୟୁଗଜ । ଅରସଜଦ ଗ ଏ ଯଜଏହେଁ ଯଜଇୋଜଇହେଁ । ଓ ଦୁଃ... । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ରଡଗହୀୋ ଡା��x��8������ଜଳକମ
ଚଜହିଁଲଜ ଏରଡ ଆଖିରମଜକ୍ତି ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଏକଜଦଶ ଅରଗଜରର ମମଦଜନର । ୋଟଜ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ । ଦଶଟଜ ଦଶନର ରକ୍ତି ନସ ନଶଜଇଥିଲଜ ଶରମମଦଜ ପଂରକ୍ତି ।
ଏଗଜରଟଜ ଏଗଜରନର ମଧ୍ୟ ନସ ନଶଜଇଥିଲଜ ଏରଡ ଆଖି ନର ଖେଜଲମ ଥିଲଜ ଧାୀନର ଧାୀନର । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିଲଜ କକ୍ତି? ୋଜ, ଆଖିପଂଗଜନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ୋ ଥିଲଜ ।
ମୃଗ ଶହୋଜଇର ସ୍ୱରକମ ମନୋପଂକଜଇରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କଲଜ । କର ନଲଉଟଜଇଲଜ । ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ମଝକ୍ତିନର ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଟଜ ଆଉ ୋଜହିଁ । ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଉଠକ୍ତିଗଲଜ
। ଗଳଥାଜକ ନକନସଟ୍ ଆଲରନା ଦମ୍ରେ ହଜଗଟଜ ରମଲଜଇ ଆଣକ୍ତିଲଜ । ‘ଲଜ ରକ୍ତିଓଡଡା��x��8������ଜ’-  ଫରଜସୀ କୋସଜଟପର୍ବର କୟୁଜନସଟ ଆଣକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ଏରଡ
ନଥାଜଇନଦଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ନଫଜନୋଟକ୍ତିକ ନକନସଟ୍ କଜଢକ୍ତି ନଟନ୍ ଭଗ୍ଧିକଲଜ । ମଝକ୍ତିଥାଜକରମ  ଟରୋରଡକ ସଜିସ୍ଟଜଇଲକ୍ତିସକ୍ତିଜିସ୍ଟକୁ ରହକ୍ତିଟଜ ଆଣକ୍ତି ନଚତକକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ।
ପୃଂଷ୍ଠଜମଜୋଡକ ସହ ନର ଖେଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତି ନଟପ୍ ଶମଣକ୍ତିଲଜ ଏକ ଘଡଟଜ । ଚମ ପଂ ଚଜପ୍ । ନଟରମଲ ଘଡଟଜ ଉପଂନର ୋଜର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ କକ୍ତିଡଗମ  ସମୟ ଉପଂନର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି
ନଦଲଜୋଜଇହେଁ । ଆଖି ରକ୍ତି ନଫରଜଇ ଆଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ରଜହଜରମ  ଶମଭକ୍ତିଲଜ ‘ଅରକ୍ତି ଆ ର ଖେଜଇରମ ’ । କଜହଜର ଡା��x��8������ଜକ ଏ କକ୍ତି? କକ୍ତିଏ ଡା��x��8������ଜକମଛକ୍ତି ଗଜକମ? ନସ ଗ
ଗଭପର୍ବଜଶୟ ଭକ୍ତିଗନର ଅଛକ୍ତି । ଗଜ ଲଜଇନବ୍ରରୀର ୋହେଁଜ ନଦଇଛକ୍ତି ‘ଗଭପର୍ବଜଶୟ’ । ପୃଂଥିରୀରମ  ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଗଜର ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗମଛକ୍ତି କକ୍ତିଏ? କକ୍ତିଏ ଗଜକମ ଜଗଜଇ ମଜରକ୍ତି ନଦଉଛକ୍ତି?
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜର ଅଥାପର୍ବ କଣ? ସ୍ୱର ଓ ଉଚଜରଣନର ପଂଜଥାପର୍ବକୟୁନର ଏହଜର ଅଥାପର୍ବ ନକନଗ ଭକ୍ତିନ୍ନ । ଅରକ୍ତି ଆ ର ଖେଜଇରମ  ଅରକ୍ତି ଆ ର ଖେଜଇରମ  ଅରକ୍ତି ଆ ର ଖେଜଇରମ  ଅରକ୍ତି
ଆ ର ଖେଜଇରମ? ଅରକ୍ତି! ଆ ର ଖେଜଇରମ! ଅ-ରକ୍ତି-ଆ-ର ଖେଜ-ଇ-ରମ- ଅରକ୍ତି ଅରକ୍ତି ଅରକ୍ତି ଆ ଆ ଆ ର ଖେଜଇରମ  ର ଖେଜଇରମ  ର ଖେଜଇରମ  ନକନଗ ହଜଜର ଉଚଜରଣ । ନକନଗ ହଜଜର
ସ୍ୱର । ଆକଜଶ ମଜଟକ୍ତି ପଂରୋ ଦ୍ୱଜର ଝରକଜ କଜଡଥା ନକକଟସ ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ସମନସ ସହସ୍ର ସ୍ୱରନର ହଜଗମ ଡ଼କ୍ତି ପଂକ୍ତିଟମ ଛଡଗକ୍ତି ଆଆଆ ରଳିଡା��x��8������କ୍ତି ରଳିଡା��x��8������କ୍ତି ରଳିଡା��x��8������କ୍ତି ... । ଶୀଗ
ସକଜଳର ୋକ୍ତିନସଜ ନରଜଗୀଣଜ ର ଖେରଜପଂରକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ଉଠକ୍ତିଲଜ ଗଜ ନଚତକକ୍ତିରମ  । ନଚତକକ୍ତିଗ ୋମନହହେଁ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ନଟ୍ରେଚର । ହଠଜତ ଗଜର ରଗପର୍ବମଜୋ ହିଁ
ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିରଜର ଇଚ୍ଜ ନହଲଜ । ର ଖେଜଇ ନଦଇ ଯକ୍ତିର କକ୍ତି? ଭୀଷଣ ନଭଜକ ନହଲଜଣକ୍ତି । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ର ଖେଜଇର ୋଜଇହେଁ, କଫକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇର । କଫକ୍ତି କନପଂ ପଂଜଇହେଁ
ଅୋମକମ କହକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ଝରକଜ ପଂଜର ଖେକମ ଗଲଜ । ରଜହଜନର ନକଲଜ ୱେଜଟରସ ସରମ  ହଲକ୍ତିଯଜଇଥିରଜ ଷ୍ଟକ୍ତିଲ ଫନଟଜଗଜଫ୍ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି
। ଝରକଜର ନରଲକ୍ତିଡନର ଘରଚଟକ୍ତିଆଟକ୍ତିଏ ହଗକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି ନରଜଧାହମଏ । ନକନଗନରଳମ ନକଜଜଣକ୍ତି । ପଂରଦଜକମ ସଜମଜୋୟୁ ଟଜଣକ୍ତିନୋଇ ନପଂଜଛକ୍ତିନଦଲଜ ।
ପୃଂଥିରୀକମ ପଂଛ କରକ୍ତି ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁକମ ଅୋଜଇଲଜ । ନକକଜିସ୍ଟସ ଶଜର ଖେଜର ୍ନଗୟୁକ କଡଟଜନର ପଂୀଗରଣପର୍ବର ପଂଲକ୍ତିଥିନ କଜଗଜ ଟକ୍ତିକକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଲଗଜଇ
ନକଜଠରକ୍ତିର ଚଜରକ୍ତିନକଜଣନର ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଶଜର ଖେଜ ନଥାଜଇଛକ୍ତି । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଏ ନକଜଠରକ୍ତିରମ  ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ୋହେଁଜ ନଦଇଛକ୍ତି ‘ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁ’ । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ମକ୍ତିଛକ୍ତିମକ୍ତିଛକ୍ତିକଜ ଛଜଇ
ଜଡଡା��x��8������କ୍ତିସ ନରଜଗୀର ଆଖି ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଏ ନରନଳନରନଳ । ଅୋମ  କଫକ୍ତି ନୋଇ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଗଜକମ ନଦଖି ହସକ୍ତିନଦଲଜ ଅରକଜଶ । ଅୋମ  ରକ୍ତି ହସକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ
ର ଖେଜଇଥାଜଡଗ ୋଜଇହେଁ । ରଜରଟଜ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ନହଲଜଣକ୍ତି’ । ‘ପଂନର ର ଖେଜଇରକ୍ତି’ କହକ୍ତି କଫକ୍ତି କନ୍ ୍ଥାମ ଚମ ଡରକ ନଦଲଜ । ଓଦଜ ଓଠ ଗନଳ ଜକ୍ତିଭ ଗଜଳମ ର ଖେଜଦୟୁ ୋଳୀ
ଗରଳଜଇ କଫକ୍ତି ହଠଜତ ଗଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ନପଂଟ ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ଏରଡ ଗରମ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସର ଧାଜରଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ଗଡଭୀରକ୍ତି ଗମଡଫଜରମ  । ଗଜ
ସଡନଗ ସଡନଗ ଅରକଜଶ ନହଜଇଗଲଜ ହଜଲମ କଜ । ର୍ଡା��x��8������ର ପଂରକ୍ତି । ଏନର ନସ ୋକ୍ତିଜକମ ନର ଖେଳକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର । ଉଡ଼କ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର । ସଡନଗ ସଡନଗ ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ କଫକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଇ ନଶଷଜଡଶ ଟକ୍ତିନକ ଛଜଡ଼କ୍ତିଯଜଇ ଟକ୍ତିପଂଜଇ ଉପଂନର କପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟକମ ଏକ ରକମ କଚଜଡ଼କ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୫ ୨୬



ନଦଲଜ । ରହକ୍ତି ରଡଦ କରକ୍ତି ନଟପଂ ଲ ସଜମଜୋୟୁ ଘମଡଚଜଇ ନଯଜଗଜ କଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧିଲଜ । ଗଜ ନଯଜଗଜର ୋହେଁଜ ର୍ଜନକାଜଲ । ର୍ଜନକାଜଲ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଜଦ ଦମଇଟକ୍ତି ହଜକ୍ତିଯଜଏ ।
ପଂଜଣକ୍ତିଛକ୍ତିଟଜ, ଧାୂଳକ୍ତିଝଡ଼, ନଗଜଡ଼କ୍ତିରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜକମ ଆଘଜଗ ଦକ୍ତିଏୋଜ । ପଂଜଦ ଦମଇଟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ ଥାଜଏ ଏରଡ ଯମଆନଡ଼ ଇଚ୍ଜ ନସଇଆନଡ଼ ସଡନଗ ସଡନଗ ଯଜଇପଂଜନର
। ର୍ଜନକାଜଲ ଫକ୍ତିଗଜ ରଜଡଧିଲଜ । ରଜମ ପଂନର ଡା��x��8������ଜହଜଣଟକ୍ତି ରଜଡଧାମଥିରଜ ନରନଳ ଫକ୍ତିଗଜ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯକ୍ତିରଜରମ  ଉଭୟ ଫକ୍ତିଗଜ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇ ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ
ନକଜଠରକ୍ତିରମ  । ଅୋମ  ପଂଛରମ  କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଭଜଇ ଶୀଘ୍ର ଆସକ୍ତିର’ । ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ଅରକଜଶ । ସଜମଜୋୟୁ ଦୂରନର ପଂଜଡଚଫମଟ୍ ଦମଇ ଇଡଚର ନଛଜଟ
ଝକ୍ତିଅନଟ, ଗଜର କ୍ଜନସଟ୍, ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଗଜକମ ନଦଖି ହନସ । ସ୍ୱଚ୍ ହସ । କକ୍ତିଡଗମ  ରହମଗ ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଏମ.ଏ. ପଂନର ରକ୍ତି ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ଅଭଜରରମ  ଘନର ରସକ୍ତି ରସକ୍ତି
ଏରଡ ଘନର ଅଯଥାଜନର ଗମଡ଼ଜଏ କଜମ କରକ୍ତି ଗଜ ହସ ଏନର ମଳକ୍ତିୋ ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି । ନଦଜଷୀ ନଦଜଷୀ ଭଜରଟକ୍ତିଏ ସଷ୍ଟ ରଜରକ୍ତି ନହଜଇଗଲଜଣକ୍ତି । ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି
ଅରକଜଶକମ ଦୂରରମ  ନଦଖି ଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ଆସମୋଜଇହେଁ । ରରଡ ଲମ ଚକ୍ତି ରହମଛକ୍ତି । ହସ ଅଭଜରରମ  । ଯଡତଣଜର ଯଜଡତକ୍ତିକ ହସ ଆଉ ନକନଗଦକ୍ତିୋ ଓଠର
ଡା��x��8������ଜଳନର ଓହଳଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର? କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଡକଜ ରଡକଜ ରଜସଜନର ଗଲଜପଂନର ୍ଥାମ ଛକନର ରଜଓ ନସଲମ ନ ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ ଅରକଜଶ । ଏଠକ୍ତି ନସ
୍ଗକ୍ତି ଦମଇଗକ୍ତିୋକ୍ତି ମଜସନର ରଜଳ କଜନଟ । ୋକ୍ତିଜକମ ଶକ୍ତିଶମ କରକ୍ତି ଘରକମ ଯଜଏ । ନକନର ରକ୍ତି ରଜହଜନର ଦଜଢକ୍ତି କଜନଟୋଜ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ‘ରଜଓ’ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ‘ଆଜ୍ଞଜ
ଦଜଢକ୍ତି?’ ‘ୋହେଁଜ’  । ନଦଖିଲଜ ଟକଟକ୍ତିଏ ଦୂରରମ  ଡ୍ରଜଗୋ ପଂରକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏଇ ଡ୍ରଜଗନ ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସମଥିରଜନରନଳ ପୃଂଥିରୀ ସଡଭଜନଳ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି? ୍ଗକ୍ତିରଜଦ
କନର ୋଜଇହେଁ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ଗସକ୍ତିପ୍ କରମ ଥିରଜ ଦନଳ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ଗୃଗୀୟ ରଜଷ୍ଧିକ ଛଜତ ଏପଂଟ ନସପଂଟ ନହଜଇ ଛକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ।
ସଜମୋଜ ନହଜନଟଲରମ  ଆସମଥିରଜ ଗୀଗ ଡ୍ରଜଗ୍ରେ ଗଜପର୍ବୋ ଓ ଧାୂଳକ୍ତିଝଡ଼ନର ପଂରୂଜପଂରୂକ୍ତି ମକ୍ତିଳଜଇ ଯଜଇଥିଲଜ । ଚଜ ର ଖେଜଉଥିରଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଜଣ ଭଦରୟୁକକ୍ତି ହଜଗ
ପଂଜପଂମଲକ୍ତିନର ଚଜ ଗ୍ଜସମ ନଘଜଡ଼ଜଇ ରଖିନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ । ଆଚ୍ଜ ଏ ପଂକ୍ତିଲଜ ଗମଡ଼କ୍ତିକ ରଜସଗଜ ମଝକ୍ତିରମ  ଅଲଗକ୍ତି ଗନଲ କଜହିଁକକ୍ତି ନଯ?  ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର
ଆସମଥିରଜ ନଗଜନଟ ଟକ ନକ୍ଜଜ ଅ୍ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁ ୋକ୍ତିଜ ନକନମରଜନର ଧାରକ୍ତି ରଖିରଜର ଅରକଜଶର ଅନୋକ ଇଚ୍ଜ । ନସ ଯଦକ୍ତି ନକନମରଜଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଥିର ଆଉ ଟକ ଆସକ୍ତିରଜ ନରନଳ ନଲଜକଡକର ହହେଁଜ ହହେଁଜ ହହେଁଜ କମ ୋ ଶମଣକ୍ତି ମଝକ୍ତି ରଜସଜକମ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ପଂଡ଼କ୍ତିର ଏରଡ ସଡନଗ ସଡନଗ କକ୍ତି୍କ
କରକ୍ତିର । ଗଜପଂନର? ଗଜପଂନର ହମଏଗ ନଲଜକଭକ୍ତିଡ଼ ରକ ହସପଂକ୍ତିଟଜଲ, ହଇଚଇ ନହର । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଗଲଜ- ଟକ ମଜଡ଼କ୍ତିଗଲଜ- ୋଜଇହେଁ ୋଜଇହେଁ ନସ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ
କଲଜ- ୋଜଇହେଁ ୋଜଇହେଁ ଗନମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିୋ, ନସ ଡ୍ରଜଇଭରର ନଦଜଷ, ମଦପଂକ୍ତିଇ ଗଜଡ଼କ୍ତି ଚଳଜଉଥିଲଜ । ଅରକଜଶ କକ୍ତିଡଗମ  ମରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ନସ କଚ୍ ଧାରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ
ଚଲଜରମଲଜ କରକ୍ତିର । ପଂଜଡଚ ଦଶ ମଜସ ରଜ ପଂଡଦର-ଅଠର ମଜସ ଏରଡ ନଶଷନର ନସ ଡ୍ରଜଗୋର ଛରକ୍ତି ନଦଖିର । ନଦଖିର ହିଁ ନଦଖିର । ଅରକଜଶ
ସରମନରନଳ ନକ୍ଜଜ୍ ଅପ୍ ଛରକ୍ତି ନଦନର ଖେ । ନପଂଡଟରମ  କଟଜରଜଳ ନକନଗଜଟକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତିନଦଇ, ସଜଟପର୍ବର କଲରକମ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ନସଲମ ୋରମ  ଉଠକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ।
ରଜଓର ନସଥରମ  ପଂଜଣକ୍ତିରମ ଡଦଜ ଆସକ୍ତି ଗଜ ନରକମନୂଳ ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଏ ଗଜକମ ରମ ମଜଲନର ନପଂଜଛକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂରନର କନଚରକ୍ତି କଜଡଥାରଜଡ଼ ଗନଳ ଅର ଖେଜ ଦମଇଟକ୍ତି
ନର ଖେଳଜଇ ଗଜ ଉପଂନର ନଯଜଗଜ ପଂଜଲକ୍ତିସ କରଜ ସଜମଜୋ ଓ ପଂଜଦରର ଖେଜ ଜୟୁଜମକ୍ତିଗକ୍ତିକ ନଲତହପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ଟକ୍ତି ନଥାଜଇ କ୍ଳଜଡଗ ଅରସନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଚମଜର ରସକ୍ତି ଢମ ଳଜଉ
ଥାଜଏ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆଗନର ଗଜ ନପଂଜଷଜ କମକମର ଓ ଅୋଗକ୍ତି ଦୂରନର ରମଲଜ କମକମରଟକ୍ତିଏ । ମମହହେଁଟଜ ଶମଖି ସକ୍ତିଝକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ, ପଂଜର ଖେନର ଚକଡ଼ଜଏ ନଗଜରର ସକ୍ତିଝକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ପଂରକ୍ତି । ଅଗକ୍ତିରକ୍ତିକ ଲକ୍ଷଣ ଚମଜର । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେରଜ, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନପଂଜଷଜକମକମର, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜରର ୍ନଗୟୁକ ଛକର ସହରନର, ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ
ଚମଜର । “ଲକ୍ଷଣ ୟଜକମ ଅଠଜ ଲଗଜଇଲ । ଭକ୍ତିଗରକମ ଧାୂଳକ୍ତିରଜଲକ୍ତି ପଂଶମଛକ୍ତି । ଗମ ମ ପଂଜର ଖେନର ଫକ୍ତିଗଜ ଗ ୋ ଥିର? ଗମ ମ ନରଡକ ନଲଜୋଜିସ୍ଟଜ ଟକ୍ତିନକ ନଡା��x��8������ରକ୍ତି ନହର ।
ନସ ଫକ୍ତିଲର ଅଫକ୍ତିସଟପର୍ବଜ ରଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି ନଯ ଛମଟକ୍ତିନର ଯଜଇଛକ୍ତି । ସଜଗଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଫରକ୍ତିର । ଆଜକ୍ତି ସକଜଳମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଲଜଭ ନହଜଇଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜଇହେଁ?  ଗମ ମ
ନଦହଟଜ ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ରହମଛକ୍ତି? ନସ ଔଷଧା ର ଖେଜଉଛ ୋଜ ୋଜଇହେଁ?’’ “କଜଣଜ ଆଉ ଭଲ ଆଜ୍ଞଜ, ହଜରଜମ୍ଜଦଜ ଦମଇଟଜ ଆସକ୍ତି ଯମଗଜ ସଫଜ କନଲ, ପଂଇସଜ
ୋଜଇ ନଦଇ, ପଂଲଜନଲ । ସକଜଳମ ଦମଇଟଡକଜ ନହଇନଛ ।’’ ଏହଜ ହିଁ ଗଜର ଆପଂଜଗଗ ଦୁଃ ଚକ୍ତିରଜଚରକ୍ତିଗ ଉତ୍ତର । ପଂମଣକ୍ତି ଆଗକମ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ ଅରକଜଶ । ଲକ୍ଷଣକମ
ଦମଇ ଟଡକଜ ନଦଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏନର ଥିର ୋଜ ୋଜଇହେଁ?  ନକନଗଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ନକଜଜଣକ୍ତି?  ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଘରଟଜ ଆଜକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଘମଡଚକ୍ତି ଘମଡଚକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି
ନରଜଧାହମଏ । ରଜସଜ ଗମଡ଼ଜକ ରକ୍ତିନ ସଜରମ୍ରେ ରଜର ଭଳକ୍ତି ଲଡର ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ଜନଣ ସଜଡଗ ସଜଇନକଲ ନର ଆସମଥିନଲ । ଆଖିମକ୍ତିଟକ୍ତିକଜ ମଜରକ୍ତି ଭ୍ଲଗଜ
ୋଚଜଇ ସଜମଜୋୟୁ ହସକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । ଅରକଜଶ ନଯ କଜହିଁକକ୍ତି ହସକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ନସ ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ହିଁ ଆସମଥିଲଜ । ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ଏରଡ ଏକଜ ।
ଅଥାଚ ନରନଳନରନଳ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୭ ୨୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ହମଏ ନଯ ଗଜ ମସକ୍ତିଷ୍କ ଭକ୍ତିଗନର ଥାଜଏ ପଂଜହଜଡ଼ । ପଂଜହଜଡ଼ ଉପଂରମ  ଓହଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି ଦନଳ ଅଶ୍ୱଜନରଜହୀ ନସଦୋକ୍ତିକ । ଓକଜଳ ଆଧିକୟୁନର ରସମଡଧାରଜ
ମମହହେଁ ଫଜଟକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥାଜଏ । ଅସଡଭଜଳକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ ଆସମମଦଜକଜଶ । ୍କଡପଂକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ ୋୀଳୋକ୍ତିରରଧି । ନଘଜଡ଼ଜମମହହେଁଜ ପୃଂଥିରୀଟଜ ହକ୍ତିୋକ୍ତିାନୋଇ ନଦଉଥାଜଏ ।
ଅଶ୍ୱର ଖେମରଜ ଶବ୍ଦନର ଫଜଟକ୍ତି ପଂନଡ଼ ଅରକଜଶ । ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କନର ନଜଜର ନର । ନରନଳନରନଳ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ ନଯ ମସକ୍ତିଷ୍କ ନରଜନଝଇ ଥାଜଏ ସଜହଜରଜ । ମରମ ନର
ମଗପର୍ବୟୁନର ଚରକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ରଜଲକ୍ତି । ଦଶଦକ୍ତିଗ ର ଖେଜଇ ଯଜଇଥାଜଏ ରଜଲକ୍ତି । ଆଖିରମ  ଆକଜଶ ଯଜଏ ରଜଲକ୍ତି । ଦକ୍ତିଗରମ  ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟଯଜଏ ରଜଲକ୍ତି ରଜଲକ୍ତି ରଜଲକ୍ତି । ମଝକ୍ତିନର
ରଜଲକ୍ତିଝଡ଼ର ମଜଡ଼ ସହକ୍ତି ସହକ୍ତି ର ଖେରଜ ର ଖେଜଇ ର ଖେଜଇ ଝଜଡଜକ୍ତି ପଂରୋନର ପଂତ ଝରଜଇ ନଗଜଟଜଏ ମଜତ ଗଛ ୋକ୍ତିଜ ଛଜଇ ଗଢକ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଏ । ପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଏ ।
ସରମଠକ୍ତି ରଜଲକ୍ତି, ସରମଠକ୍ତି ର ଖେରଜ । ପଂନର ୋକ୍ତିନଜ ଝଜଳୋଜଳ ନହଜଇ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କନର ୋକ୍ତିଜକମ । ରଗପର୍ବମଜୋ କକ୍ତିଡଗମ  ସମମଦଜୟ ରକ୍ତିନ ସଜରମ୍ରେ ରଜନରପର୍ବ ନପଂରକ୍ତିସନକଜ୍
ନମଜଡ଼ ନଦଇ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଘରର ନରନଲଦେଲଜ ଅରକଜଶ । ଯକ୍ତିଏ କରଜଟ ଫକ୍ତିଟଜଇନଲ ଗଜଡକ ମମହହେଁଟଜ ଶଜଢକ୍ତିର କମଡଚ ଭଳକ୍ତି । ଅରକଜଶ ଗଜଡକମ ଜଜନଣୋଜ ।
‘ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ?’ ‘ଅଛକ୍ତି, ନଶଜଇଛକ୍ତି,’ ନ୍ତଢରୟୁକକ୍ତି ମମହହେଁ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ଓ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । ୍ଜୟ ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଯଜଏ ଅଡଟଜନର ନରକନର ପଂନକଟନର ହଜଗନଦଇ
ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜପଂନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଆସକ୍ତିଲଜ ମରମ ଭୂଇହେଁ ରଡଗର ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧି । ୋକ୍ତିଭ୍ଧିକ ଆଉ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ସହଜ ଓ ୍ଜକୃଗକ୍ତିକ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । “କଜଲକ୍ତି ଗମ ଘରକମ
ଯଜଇ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲକ୍ତି । ରହମଗ ରମଲଜରମଲକ୍ତି କରମ ଛ ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି,  ସକଜନଳ କଜହିଁକକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲ ୋଜଇହେଁ? ମହେଁମ ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଥିଲକ୍ତି । ଏନ ଏୋୱେଜୟଜରକ୍ତି ଇୋଜିସ୍ଟଲ ଟଥ୍
ଏଡଡା��x��8������ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଡଗ୍ ରହକ୍ତିଟଜ ଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି ଗମ ଥାଜକରମ  । ଅୋମ  କହକ୍ତିଥିର ନରଜଧାହମଏ?  ଆରଥାରକମ ମହେଁମ ନଫରକ୍ତିନଲ ନୋର ।’ ‘ଚଜଲଯକ୍ତିରଜ ।’ ‘କମଆନଡ଼?’ ‘ମହେଁମ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ର ଖେଜଇୋଜଇହେଁ ।’ ‘ଗଜ ମଜନୋ ଗମର ର ଖେଜଇରଜର ଅଛକ୍ତି? ମହେଁମ ନଦନର ଖେ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜଇହେଁ?’ ସଜମଜୋୟୁ ହସକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ରଡଧାଜଘର ପଂଟମ
ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂନର ହଜଗନର ପଂସପର୍ବ ଓ ରମ ମଜଲ ଧାରକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, ‘ସରକ୍ତି, ଘନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଚଜଲ ରଜହଜନର ର ଖେଜଇନୋରଜ । ମହେଁମ ଗ ର ଖେଜଇରକ୍ତିୋକ୍ତି
ଗନମ ର ଖେଜଇର ।’ ଅରକଜଶ ଉଠକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହରଜପଂନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନଚତକକ୍ତିଗଳମ ଚଟକ୍ତି ଦମଇଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ନଗଜଡ଼ ଗଳଜଇ ‘ମଜଉସୀ ମହେଁମ ଟକ୍ତିନକ ଆସମଛକ୍ତି’ କହକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ‘ରମଝକ୍ତିଲ କଜଲକ୍ତି ରଜଗକ୍ତି ସଜରଜ ରହକ୍ତିଟକ୍ତିର ନଗଟ୍ଅପ୍ ନଦଖି ନଦଖି ସମୟ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜଢକଳଜ ୍ଚ୍ଦ ଉପଂନର ଧାଳଜ ମଣକ୍ତିଷ ମମଡଡା��x��8������ର ନଗଜନଟ
ସକ୍ତିନଲଜଟକ୍ତି । ମମଡଡା��x��8������ଟକ୍ତିର ମସକ୍ତିଷ୍କନର ହଳଦକ୍ତିଆ ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତିର ଚକ୍ତିତ । ନଲଜକଟକ୍ତି ନକଟ୍ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ କଥାଜ,  ଅଥାଚ କହମଛକ୍ତି ‘ଡା��x��8������ଗ୍’ । ଅରକଜଶ ଝମ ଡଟକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ
ସଜମଜୋୟୁ । ଢକ୍ତିଲଜ ର୍ଜନକାଜଲ୍କମ  ସଜଜଡ଼କ୍ତି ନୋଲଜ । ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ ୍ଜୟ ନଗଜଟଜଏ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଯଜଏ । ସଜଇନକଲଟକ୍ତିଏ ପଂଛପଂଟମ
ଆସକ୍ତି ଅରକଜଶନର କହମଣକ୍ତିନର ରଜଜକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଭଦରୟୁକକ୍ତି ଅୋଜଇନଲ ୋଜଇହେଁ ମଧ୍ୟ । ନରଜଧାହମଏ ଟଡକଜ ନଯଜଗଜଡ଼ନର ରୟୁସଥିନର । ଜନଣ ରଡଧାମ
ହଜମମନଡ଼ଇ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ‘ନରଡକ ରକ୍ତିଜଲଜିସ୍ଟ ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଦଖିଲଣକ୍ତି? ଗମ ୋଡରର ନକନଗ?’ ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ମହେଁମ ଗ ପଂରୀକଜ ନଦଇ ୋ ଥିଲକ୍ତି ।’ ନସ
ଯକ୍ତିରଜ ପଂନର ଦମନହହେଁ ଗନଲ ନରସଜିସ୍ଟଲରହେଁଜକମ । ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆନଦଶ ନଦନଲ ଏରଡ ଗଣମଥିନଲ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ନଦର ଖେମଥିନଲ ଓମଜର ର ଖେୟଜମଡକ ସମରଜପଂଜତ,
ସଜକୀର ଅରୟରର ମମଦଜ, ପଂଜହଜଡ଼ୀ ଆଦକ୍ତିରଜସୀ ରମଣୀର ହସ ଓ ଅଳଡକଜର । କଜଡଥାସଜରଜ ହସର ମମଦଜ, ଅରୟରର ମମଦଜ ଏରଡ ନଗଜଟଜଏ ଘଡଟଜର
ନସନକଡଡା��x��8������ କଡଟଜ । ସଜମଜୋୟୁ ଦୂରନର ନଗଜଟଜଏ ପଂରକ୍ତିରଜରର ପଂଜଡଚଜଣ, ରଜପଂଜ ମଜ ଝକ୍ତିଅ ଏକ ଝକ୍ତିଅ ଦମଇ ଝକ୍ତିଅ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି, ର ଖେଜଉଥିନଲ । ଝକ୍ତିଅ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ନପଂଜଟଳ
ର ଖେଜଉଥିଲଜ । ଅରକଜଶକମ ନପଂଜଟଳ ଭଲ ଲଜନଗୋଜ । ସଜମଜୋୟୁ ରକ୍ତିରକକ୍ତିନର ମମହହେଁଟଜ ନଫରଜଇ ଆଣକ୍ତିଲଜ ନସଇ ଦଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ରରପର୍ବର ଜଜଗୀୟ ଆଦକ୍ତିମଜୋର
ପଂଜର ଖେକମ ନଲଜକଟଜ ହଜଡ଼ ର ଖେଡନଡ଼ ର ଖେଜଉଥିଲଜ । ଅରକଜଶ ନଗଜନଟ କ୍ର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ନଫରଜଇ ଆଣକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ନଥାଜଇଲଜ ୋଜକଗନଳ ହନଳ ସଡରଜଳମଆ ଥିରଜ
ମନହଡନଜଜଦଜନରଜର ନଲଜକ ଉପଂରକମ । ଚଡଦୋ ନଟଜପଂଜଟକ୍ତିଏ ଲଗଜଇଛକ୍ତି ଦମଭପର୍ବଜଗକ୍ତିଆ ମଣକ୍ତିଷ । ପଂଜର ଖେନର ଆଟଜଚକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୯ ୩ଠ



ରଖିଛକ୍ତି । ଅରକଜଶର ଶଜଗମଣଜ ଆଖି ଆହମରକ୍ତି ଗୋଖି ନଦଖିଥାଜଡଗଜ ଗଜକମ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂଜର ଖେନର ଦଜଡଡା��x��8������କ୍ତିଯଜତଜର ନପଂଜଷଜକନର ଆନଦଶ ନହଜଇଥିରଜ ର ଖେଜଦୟୁ ଧାରକ୍ତି
ରୟ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ରମ ଟକ୍ତି ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ଭଜଜ ଓ ଦହକ୍ତି । ଦହକ୍ତିନର ଚକ୍ତିୋକ୍ତି ପଂକଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତି ଅରକଜଶ ର ଖେଜଇରଜ ଆରଡଭ କଲଜ । ପଂଜଡଚ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂନର ଖିଆ
ସରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ରୟଟକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଜଣଜଇଲଜ ନଯ ଚକ୍ତିୋକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଧାୋୟୁରଜଦ’ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଇସଜ ନଦଲଜ ଏରଡ ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ଦମନହହେଁ ।
ପଂଜର ଖେନର ଚଏସ ରମକ ନସଡଟର । ସମସ ପଂତକ୍ତିକଜ ଉପଂନର ଆଖି ଘରୂଜଇ ଆଣକ୍ତିନଲ । ନକତଣସକ୍ତି ଯଜଗଜନର ରକ୍ତି ଆଖି ଦକ୍ତି ନଯଜଡ଼ଜ ନୋସକ୍ତି ନହଲଜ ୋଜଇହେଁ ।
ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିନଲ ଏରଡ ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ରଡ଼ ରଡ଼ ଅକରନର ରକ୍ତିଏଟକ୍ତିଏ ନଲର ଖେଜ ନହଜଇଥିଲଜ ଗଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯକ୍ତିରଜକଣକ୍ତି ଅରକଜଶ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ‘ର୍ଜନକାଜଲ ନଥଡ
ଅଛକ୍ତି?’’ ନଦଜକଜୋୀ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ‘କୟୁଜ ଜୀ?’ ‘ମଜନୋ, ନଯଜଗଜର ଫକ୍ତିଗଜ ଅଛକ୍ତି?’ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, କହକ୍ତିଲଜ ‘ନଗଜଡ଼ଟଜକମ ନଦର ଖେମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।’ ନଦଜକଜୋୀ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ
ନହଲଜ । ଅରକଜଶର ଚକ୍ତିଲଆଖି ଗଜନପଂଟ ଉପଂର ନଦଇ ଘରୂକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ନପଂଟଟଜ ପଂଣୂପର୍ବଚଡଦ ଭଜଷଜନକଜଷ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଅରକଜଶର ନଗଜଡ଼
ଉପଂନର ୋଜର ପଂକଜଇ ନଦଜକଜୋୀ ଆଣକ୍ତିଲଜ ଫକ୍ତିଗଜ । ନଚତକକ୍ତି ନଦହନର ୋକ୍ତିଜକମ ଲଦକ୍ତି ଡା��x��8������ଜହଜଣ ର୍ଜକନହଜଲ ନର ଫକ୍ତିଗଜ ରଜଡଧିଲଜ ଅରକଜଶ ଏରଡ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ
ଆଡଠମ  ମଜଡ଼କ୍ତି ରସକ୍ତି ରହେଁଜ ର୍ଜକନହଜଲ୍ର ଗଡଠକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ ଏରଡ ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂନର ନସମଜନୋ ଥିନଲ ରଜସଜନର । ଅରକଜଶ ନସଇ ନ୍ତଢ ରୟୁକକ୍ତିଡକ ପଂରକ୍ତିଚୟ
ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ‘ନମଜର ରଡ଼ରଜପଂଜ । ଗଗ କୀସନସ୍ର ରୋକ୍ତିଗଜ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ?  ଗଜର ରଜପଂଜ । ଗହେଁଜନର ସମନସ ଗଜଡକମ ଭୟଭକକ୍ତି କରଡଗକ୍ତି ।
ସଜଧାମମହଜପଂମରମ ଷ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଜୂଜ ୍ଜୟ କରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ ,  ଗନମ ଜଜଣ?  ରୋକ୍ତିଗଜ ଗଜ ନଶଷ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିନର ନଲଖିଥିଲଜ ‘ମଜଇହେଁ ଡା��x��8������କ୍ତିଅର ଫଜଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍
ଅୋଅନ୍ଫରଚମ ନୋଟ୍ ନଦଟ ୟମ ଆର ମଜଇହେଁ ଫଜଦର’ । ଗଜ ପଂଜଇହେଁ କକ୍ତିଣଜ ନହଜଇଥିରଜ ପଂଚଜଶ ହଜଜର ଟଡକଜର ନଯତଗମ କ ଘନର ସଢମଛକ୍ତି । ଗଜଡକ ମଗନର ରୋକ୍ତିଗଜ
ଯକ୍ତିରଜଦକ୍ତିୋମ  ନମଜ ଉପଂନର ଗଜଡକର ସମସ ନକହ ମମଗଜ ଅଜଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇଛଡଗକ୍ତି । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ମହେଁ ମ ଏଠଜକମ ଆସକ୍ତିନଲ ନସ ରକ୍ତି ନମଜନଗ ନଦଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଚଜଲକ୍ତି
ଆସଡଗକ୍ତି ।’ ସଜମଜୋୟୁ ହସକ୍ତିଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ନକନଗ ଗଜଡ଼ୋଜନର ରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ ରଡଚମ ଛକ୍ତି । ରଡଚକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଛକ୍ତି । ଆଦକ୍ତିମ ନଚଷ୍ଟଜ । ଏ ନଶଥାଜ ପୃଂଥିରୀନର
ହମଏଗ ଶୋୂୟୁ କଫକ୍ତିୋ ଥାଜଇପଂଜନର, କଫକ୍ତିୋ ଥାଜପଂକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ହମଏଗ ଯନଥାଷ୍ଟ ଧାୂଷର ଥାଜୋ ଥାଜଇପଂଜନର । ଗଜ ମଜନୋ ୋମନହହେଁ ଗମ ନମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ
ଜୀରୋକମ ସଜରକ୍ତିନଦର ଏରଡ ହଜମମନଡ଼ଇ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଏନଗ ହଡଗସଡଗ କଜହିଁକକ୍ତି? ଏଇ ଅଡକକଷଜ ଶବ୍ଦ ନଘଜଷଜ ଜୀରୋଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିଇହେଁର ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଏ ଶକ୍ତିର ଖେଜଇଛକ୍ତି?
ସଜୋଟକ୍ତି ଏକ ରଜଡ଼ଦକ୍ତିଆ ସରପର୍ବଡସହଜ ଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଆଘର ୋମନହହେଁ । ସକଜଳଟଜକମ ଚକ୍ତିଚ୍ଧିନରଇ ନଫଜଡ଼କ୍ତି ନଫଜପଂଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉଥିରଜ ପଂକୀ ସମହୂର ଫଜଲଗମୋୀ ଆକଜଶୀ
ଗୀଗ ଗମ ମକମ କନହ ୋଜ କକ୍ତି ରକ୍ତିମମଗ୍ଧ ରକ୍ତିଦଗ୍ଧ ନହରଜ ପଂଜଇହେଁ? ନସଦକ୍ତିୋ ଜନଣ ରଡଧାମ କହମଥିନଲ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ହଗୟୁଜ ଧାଷପର୍ବଣ ରୋୟୁଜରଜଗୟୁଜ ମଜରୀ ଓ ମରମ ଡ଼କ୍ତିର
ର ଖେରରଛପଂଜ ଦକ୍ତିୋକ୍ତିକକ୍ତିଆ କଜଗଜ ଟମ କମରଜକମ ନଯଜଡ଼କ୍ତି ଲଡଗଳଜ ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଗମଡ଼କ୍ତି ରୋଜଇ ଉଡ଼ଜଉଛକ୍ତି । ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି ଗଜ ମଜ’ର ଠକ୍ତିକଣଜନର ଏରଡ ଗମଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତି ହଲକ୍ତିହଲକ୍ତି
ନଦଜହଲକ୍ତି ନଦଜହଲକ୍ତି ପଂର ଖେଜଳକ୍ତି ପଂର ଖେଜଳକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ଉଦଥଜଡଗ ୋକ୍ତିଲପର୍ବଜୀ ଆକଜଶ ପଂନଡ଼ । ରଜଡପଂମଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତିଦଜରକ୍ତି ନଦଉଛକ୍ତି ଧାଳଜକଳଜ ରଉଦକମ । ଗନମ ଟକ୍ତିନକ ଗମ
ୋକ୍ତିଲ୍ଧିପ୍ତ ଆଡଗମଠକ୍ତିଟଜ ରଢଜଇ ନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିରୋକ୍ତି?  ଏଇ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ନଦର ଖେ । ଗଜ ୋକ୍ତିଜ ଫନଟଜ ଓ ର ଖେରର ଛପଂଜ କଜଗଜକମ ୋକ୍ତିନଜ ଡା��x��8������ଡଗଜ ରୋଜଇଛକ୍ତି,  ଗମଡ଼କ୍ତି
ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିଛକ୍ତି ଏରଡ ନଶଷନର ଠମ ଡଗଜ ରଜଲଜକମ ନକଜକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଟଡକଜନର ରକ୍ତିକୀ କରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଧାଷ୍ଧିଗଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଫନଟଜଟକ୍ତିଏ କଜଡଥାନର ଟଜଡଗକ୍ତି ଗଜ ଉପଂନର
ଫମଲମଜଳଟକ୍ତିଏ ଝମ ଲଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ଅଥାପର୍ବଜତ ନସଇ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ମୃଗ । ଫମଲମଜଳରମ  ଆଉ ରଜକଜ ଆସମୋଜଇହେଁ । ସଜମଜୋୟୁ ଛମଇହେଁ ନଦନଲ ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ ଝଡ଼କ୍ତି
ଯଜଉଛକ୍ତି । ଠକ୍ତିକ ଦକ୍ତିୋଟକ୍ତିଏ ଝଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ପଂରକ୍ତି । କଜଡଥାନର ମୃଗ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ, ଗଜ ଆଗନର ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ଜକ୍ତିଇହେଁରଜ ପଂଜଇହେଁ ନସଦକ୍ତିୋ ନକନଗ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତି ୋ
ଥିଲଜ ସନଗ । ୍ଜୟଗ ଦୁଃ ମଛୂପର୍ବଜ ନହରଜଯଜଏ ନସମଜନୋ ମଜଡ଼ ନଦଇଥିନଲ । ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇଥିନଲ । ଛମରୀ ନଦର ଖେଜଇ ଭୟଭୀଗ କରଜଇଥିନଲ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ
କଜଡଦମଥିଲଜ । କଜକମଗକ୍ତି ମକ୍ତିୋଗକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ । ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ । ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ । ର ଖେଜସ ରଡଚକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଅଥାଚ ଘଡଟଜଏ ୋକ୍ତିଯପର୍ବୟୁଜଗୋଜ ପଂନର
ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଗଜକମ ଧାଷପର୍ବଣ କରକ୍ତିଥିନଲ । ନସଇ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏନର ରକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ ଗଜର ପଂରକ୍ତିଚ୍ଦ ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ ଗଳଜରମ ଡଧି ଗଜକମ ପଂଜଣକ୍ତିଛକ୍ତିଟଜ ଯଜଇଥିଲଜ
ଅନୋକ ଥାର । ନସ ପଂଜଗଳପଂରକ୍ତି ରକ୍ତିଳକ୍ତିରକ୍ତିନଳଇ ଯଜଉଥିଲଜ । ର ଖେଜସ ଜୀରୋ ପଂଜଇହେଁ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କମନହ ନସ ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି,  ଗଥାଜପଂକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି । ଜୀରୋଭକ୍ତିକଜ କରକ୍ତି
ୋମନହହେଁ । ଲଢଜଇ କରକ୍ତି ନସ ଜକ୍ତିଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏରଡ ଗଜ ରଡଚକ୍ତିରଜ ଅୋମଭୂଗକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି ପୃଂଥିରୀ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ରସମଠଜରମ  ମଲୂୟୁରଜୋ । ଶନହଥାର ଗଜ କମମଜରୀସତ୍ୱେ
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୧ ୩୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ହରଜଇନଲ ରକ୍ତି ନସ ରଡଚକ୍ତିରଜର ଲଜଳସଜକମ ନକନର ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିରୋକ୍ତି । ଗଜ ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ ଜୀରୋ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି ଗଜ ଆଶ୍ୱଜସୋଜ, ଗଜ ନ୍ରଣଜ ଆଶଜ ଆଉ
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ । ‘ଅରକଜଶ’- ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଡା��x��8������ଜକ । ଅରକଜଶ ୍କୃଗକ୍ତିସ କରଜଇଲଜ ୋକ୍ତିଜକମ । ପଂଜହଜଡ଼ ଉପଂରମ  ନଘଜଡ଼ଜଟଜପଂମ ଶବ୍ଦ ସରମ  ଓହଜଇ ହଜଜଇ ନଦଲଜ । ‘ଚଜଲ
ନକଡପଂସ ପଂଟମ ଟକ୍ତିନକ ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜ । ପଂଅରକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ନମଜ ଭଜଇଭଜ ସରକ୍ତିନଲ ନଗଜନଟ ୋଜଚ ନ୍ଜଗଜମ ଅଛକ୍ତି । ଛ’ ଗଜରକ୍ତିର ଖେନର । ଗଜପଂନର ମହେଁ ମ ଘରକମ ଯକ୍ତିରକ୍ତି
ଗନମ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିର ।’ ଏ ଭକ୍ତିଗନର ଗଜର କଣ କଜମ ଅଛକ୍ତି କକ୍ତି? ମନୋ ପଂକଜଇଲଜ ଅରକଜଶ । ହହେଁ, ଗଜର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଟଡକଜର ଆଇ.ପଂକ୍ତି.ଓ.ନଟ ଆଣକ୍ତିରଜର
ଅଛକ୍ତି । ନୋନଗଟକ୍ତିଭଟଜ କ୍୍ତିଡଟ୍ କରକ୍ତିରଜକମ ନଦଇଛକ୍ତି ଆଣକ୍ତିର । ନସ କଜମ କରମ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତିଳିକ ସମଲର ଅଥାରକ୍ତିଟକ୍ତି ରକ୍ତିରମ ଦ୍ଧନର ଗଜର ଲଢଜଇ କରକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି ।
ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି କଣ କଜମ ଥାଜଇପଂଜନର । କହକ୍ତିଲଜ ‘ଏଥାର ୋମନହହେଁ ମହେଁମ ଛ ଗଜରକ୍ତିର ଖେନର ଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତିରକ୍ତି ।’ ଆଗରମ  ଅନୋକଥାର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କନଲଜନର
ଗଜ ୋଜଚନ୍ଜଗଜମ ନଦଇଛକ୍ତି ଅରକଜଶ ନଦଖି ପଂଜରକ୍ତିୋକ୍ତି ନଗଜନଟ ରକ୍ତି । ଧାଷପର୍ବଣ ପଂନର ନକଡପଂନସ୍ର ଏଇଟଜ ଗଜର ୍ଥାମ ୋଜଚ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଜଜନଣ ଏରଡ
ଅରକଜଶ ରକ୍ତି ଜଜନଣ ନଯ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଜଜନଣ ଓ ୋକ୍ତିଜକମ ରକ୍ତି ଜଜନଣ ନଯ ୋକ୍ତିନଜ ଜଜନଣ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଅରଜଧ୍ୟ ୋମନହହେଁ । ଅରକଜଶ ଆଘଜଗ ଦକ୍ତିଏୋଜ । ଦମନହହେଁ
ଟଜୋସପଂନରଡଟ୍,  ନର ଖେଜଲଜ,  ମମକମଳଜ । ସଡପଂକପର୍ବଟଜ ସହଜ ଓ ସଜରଲୀଳ । ଉପଂଲବକ୍ତିଟଜ ଏକଜ । ଜନଣ ଯଦକ୍ତି ନଦନର ଖେ ମୟୂର ଓ ମରମ ଭୂଇହେଁ,  ଅୋୟୁଜନଣ
ନଦନର ଖେ ଆକଜଶ ଓ ଶୋୂୟୁଗଜ । ରଡଗଟଜ ଏକ ସ୍ୱଜଦଟଜ ନଗଜଟଜଏ । ଦରରଜରୀ କଳହଡସ ନକଦଜର ଆଷଜଢଶମକ୍ଳ ରଜଗମଜୋଡକ ନଠଲଜନପଂଲଜନର
ପଂଜଗଳଟକ୍ତିଏ ଗୀଗ ଗଜଇ ଆସମଥିଲଜ । ଗଜକମ ନରଜଧାହମଏ ଗୀଗ ମଜଡ଼ମଥିଲଜ । ଉଦଜରକ୍ତିଗ ଗୀଗ, ଆରମଡ଼ଜ ର ଖେଜରମଡ଼ଜ ସ୍ୱର, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏଇ ପଂଡଚଛକକ୍ତି ରଜସଜର
ନଭତନଗଜଳକ୍ତିକ ମଜୋଚକ୍ତିତ । ଧାୂଷର ଧାୂଳକ୍ତିର ଚଲଜପଂଥା । ରଜସଜର ଉଭୟ ପଂଜର ଖେନର ଧାଜଡ଼କ୍ତି ଧାଜଡ଼କ୍ତି ନଦଜକଜୋ । ନଦଜକଜୋ ଭକ୍ତିଗନର ନଯଜଡ଼ଜନଯଜଡ଼ଜ ଆଖି ।
ଶରଗ ପଂଜୋନଦଜକଜୋ ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହନଲ ନଫଡଡା��x��8������୍ସୁ ରହକ୍ତି ନଦଜକଜୋର ଥାଜକଗମଡ଼ଜକ ଓପ୍ ଚକ୍ତିତ ପଂରକ୍ତି ରଜ ନଲଜଚଜନକଜଚଜ ନଚନସ୍ବଜଡ଼ପର୍ବ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଏ ।
ଫକ୍ତିଜକ୍ତିଡା��x��8������ ମଣକ୍ତିଷସରମ  କ୍ଳଜଡଗ ନହନଲ ଗଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯଜଇ ଉଷ୍ଣଗଜ ନର ଖେଜଜଡଗକ୍ତି । ଏଠକ୍ତି ଅୋୟୁଜୋୟୁ ପୃଂଥିରୀର କଥାଜ ଓ କଜହଜଣୀ ସହ ଥାଜଏ ଗୃଗୀୟ ପୃଂଥିରୀର
କଥାଜ ଓ କକ୍ତିଡରଦଡଗକ୍ତି । ଅୋୟୁଜୋୟୁ ଗଳ ରକ୍ତିଗଳ ସହ ଥାଜଏ ଚଗମ ଥାପର୍ବ ପଂରକ୍ତିଗଳର ଦୃଶୟୁ । ଅୋଜରୋଜ ଗରଡଗ ସଜଥିନର ଥାଜଏ ଗୃଗୀୟ ଗରଡଗର ରକ୍ତିରଜଟ ଝଡ଼ର
ଦୃଶୟୁ । ଅନୋକ ଝଡକୃଗ ରଜଗରଜଗକ୍ତିଣୀ ସଜଥିନର ଥାଜଏ ପଂଡଚମ ସଗପର୍ବର ଝଡକଜର । ଷଷ୍ଠ ନଚଗୋଜର ଶବ୍ଦ । ଅୋୟୁଋଗମ  ସଜଥିନର ସପ୍ତମ ଋଗମ  । ଅଷ୍ଟମ
ସ୍ୱଗପର୍ବ, ଦଶମ ଈଶ୍ୱର ଏରଡ ଏରଡ ଏରଡ ଏପଂରକ୍ତି ଅନୋକ ଅନୋକ କର ଖେଗଘକ ହଜଗଠଜରମ  ଡା��x��8������ଜକମଥାଜଡଗକ୍ତି । ଏଠକ୍ତି ନ୍ମ ନସଠକ୍ତି ରଡଧାମକ ନସଠକ୍ତି ସମଜଜରଜଦ
ନସଠକ୍ତି ଦଶପର୍ବୋ ମୋସସତ୍ୱେ ରକ୍ତିପ୍ଳର । ସଭକ୍ତିଡକ ୍ଜ୍ଞଜନର ୍ଜଜ୍ଞରୃକଟକ୍ତି ୋଗଶକ୍ତିର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଆସକ୍ତିନଲ ହିଁ ଅରକଜଶକମ ସମୟ ମକ୍ତିନଳ ଏଇ ନଚନସ୍ବଜଡା��x��8������ପର୍ବନର ହଜଗ
ନର ଖେଳଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ୋନହନଲ ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ଗଜକମ ଛଜନଡ଼ୋଜ । ଏଇ ନଚନସ୍ବଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯକ୍ତିରଜନରନଳ ହିଁ ଅରକଜଶର ନକହକ୍ତି ଜନଣ ସଜର ଆସମଥିନଲ
ଏରଡ ଗଜକମ ନଦଖି ୋ ନଦଖିଲଜ ପଂରକ୍ତି ନହଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । ହସକ୍ତିଲଜ ଅରକଜଶ । ମନୋ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଗଜ ସଜର ଥାନର ପଂଚଜରକ୍ତିଥିନଲ ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ
ନରଜଧାହମଏ । ପଂଚଜରକ୍ତିଥିନଲ ୋମନହହେଁ, ରରଡ କମହଜଯଜଉ ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ ନଦଜହରଜଇଥିନଲ, ‘କଣ ସରମ  ଭଲ ଗ? ୋକ୍ତିରମ  ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ନକଉହେଁଠକ୍ତି?’ ଇଡା��x��8������କ୍ତିଅଟ୍ ।
ନଯନର ନଦର ଖେଜନହନଲ ନଗଜନଟ ଯଜଡତକ୍ତିକ ହସ ଓ ଏଇ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୍ଶୱପ୍ନ । ନସ ହସକ୍ତିଥିଲଜ ଓ ଉତ୍ତରକ୍ତିଥିଲଜ, ‘ସଗ କହଡଗମ  ସଜର ଆପଂଣ ଏପଂରକ୍ତି ନମକଜୋକ୍ତିକଜଲ
୍ଶୱପ୍ନ ଦମଇଟକ୍ତିନର ନରଜର ନହଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି? ୋକ୍ତିରମ  ୋଜୋୀ ରଜହଜନହରଜ ପଂନର ଏଇ ୍ଶୱପ୍ନଟକ୍ତି ଆପଂଣ ଅଗକ୍ତି କନା ଦମ୍ରେ ଦମଇଶହଥାର ପଂଚଜରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିନଲଣକ୍ତି ଏରଡ
ଆପଂଣ ଭଲଭଜନର ଜଜଣଡଗକ୍ତି ନଯ ମହେଁମ ୋକ୍ତିରମ  ରକ୍ତିଷୟନର ଆନଦତ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜନଣୋକ୍ତି ରଜ ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କନର ୋଜଇହେଁ । ଆପଂଣ ନଯଗକ୍ତିକକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ମହେଁମ ରକ୍ତି
ଗଜଠଜରମ  ଅଧିକ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିୋକ୍ତି । ଏରଡ ‘କଣ ସରମ  ଭଲ ଗ’ ର ମଜନୋ କଣ? ଗଗକଜଲକ୍ତି ନମଜନଗ ୋକ୍ତିଦ ନହଜଇ ୋ ଥିଲଜ । ଆଜକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି କଜରଣ ୋ ଥାଜଇ
ଭକ୍ତିକ ଟଜନର୍ଟ ର ଖେଜଉଛକ୍ତି । ନକତଣସକ୍ତି କଜରଣ ୋ ଥାଜଇ ରଜସଜନର ଘମରମ ଛକ୍ତି ଏରଡ ଅନୋକଥାର ଚଜ ର ଖେଜଉଛକ୍ତି । ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦରକଜର?’ ନସ ଦକ୍ତିୋଠମ  ସଜର ଜଣକ
ମମହହେଁ ନମଜଡା��x��8������ଡଗକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ଘରକମ ଯଜଇ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ସଜରକ୍ତିନଡା��x��8������ଜନ ର ଖେଜଇଥିନର । ଓପ୍ ଚକ୍ତିତର ନଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ଅରକଜଶର ଆଡଗମଠକ୍ତି ଧାରକ୍ତି ରଜହଜରକମ ଟଜଣକ୍ତି
ଆଣମଥିଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ଏଇ ଓପ୍ ଚକ୍ତିତର ମଜଲକ୍ତିକ ଦଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଢକ୍ତିଲଜ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଓ ଝମ ଲଜମମଣଜ ଧାରକ୍ତିଥିରଜ,  ସମମଦଜୟ ନଗ୍ଜରର ର ଖେରର ରର ଖେମଥିରଜ ଜନଣ
ସମଜଜନସରୀ । ଗଜଡକର ଚଜରକ୍ତିନକଜଠରକ୍ତି ରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଟ ୍ଶସ ହୃଦୟନର ଅଛକ୍ତି । ସରମନରନଳ ହସ ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ଚକ ଚକ ଦଜଡଗ ଅଛକ୍ତି ଏରଡ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଆଉହେଁସକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିରଜ ଭଳକ୍ତି ନଯଜଡ଼ଜଏ ରକ୍ତିରଜଟ ପଂଜପଂମଲକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତି ଏକ ନଚନସ୍ବଜଡ଼ପର୍ବ ସଜଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ସରମନରନଳ ରୟୁସ ଓ ଚଡଚଳ । ଏମଜୋଡକ ପଂଜଇହେଁ କଫକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ।
ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଓ ଅରକଜଶ କଫକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜ ପଂନର ରଜସଜକମ ୍ନରଶକ୍ତିନଲ । ଅୋୟୁ ପଂଟମ  ନସଇ ପଂଜଡଚଫମଟ ଆଠ ଇଡଚର ୋୃଗତ୍ତ୍ୱ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୩ ୩୪



ଅଧ୍ୟଜପଂକ୍ତିକଜ ଗଜଡକର ଜନଣ କଲକ୍ତିଗ ସହ ଆସମଥିରଜର ନଦଖି ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଆନର ହହେଁ ମହେଁମ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଏନ ଥ୍ଜନପଂଜ ଏଠକ୍ତି ରସକ୍ତି ୟମ.ପଂକ୍ତି.ଏସ.ସକ୍ତି.
ପଂରୀକଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ ନହଉଛକ୍ତି ନସ ପଂନଟ ନସ ନଗଜନଟ ୋଜଗଜ ଝକ୍ତିଅକମ ରଜହଜ ନହଜଇଛକ୍ତି,  ୟଜକମ ର ଖେରର ରକ୍ତି ନଦଇୋକ୍ତି ।’ ‘କକ୍ତିଏ,  ସକ୍ତିଦ୍ଧଜଥାପର୍ବ?’ ‘ହହେଁ,  ଆଉ
ଏନ ଥ୍ଜନପଂଜ ନମଜନଗ ର ଖେରର କଜଗଜରମ  ଗଟକଜ ଘଟୋଜ ସରମ  ମନୋ ରଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହମଥିଲଜ ।’ ନସମଜନୋ ମମହହେଁ ନସପଂନଟ କରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ ।
ଅରକଜଶ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିର କକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ପଂଜଦ ଆଗକମ ଯଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ନସମଜନୋ ନଫୋକ୍ତି୍ସ ନଷ୍ଟଜକପର୍ବମ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥିନଲ । ହମଏଗ ଅମଲୂ ନସଥର
ଡା��x��8������ଜକ ଶମଭକ୍ତିଥିର । ହମଏଗ ନଫୋକ୍ତି୍ସନଷ୍ଟଜର ଚକ ଚକ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଥିର । ହମଏଗ ଏପଂରକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନର ନଯ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତି କଜମ ୋ ଥାଜଇପଂଜନର । କକ୍ତିଡରଜ
ହମଏଗ...  କକ୍ତିଡରଜ ହମଏଗ....  ଅରକଜଶ ନଦଖିଲଜ ପଂଜର ଖେନର ଲନଟରକ୍ତି ଟକ୍ତିନକଟର ଡା��x��8������ଜକ ଶମଭମ ଛକ୍ତି ଏରଡ ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିକଳକ୍ତିଆ ସ୍ୱରନର ଗଜ ଟକ୍ତିକଟ ନଦର ଖେଜଇ
ୋଡରର ମକ୍ତିଳଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନୋହମରଜ ନହଉଛକ୍ତି । ଅଥାଚ ଟକ୍ତିନକଟରଜଲଜ ୟଜକମ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ୋ ନଦଇ ଆହମରକ୍ତି ନଜଜର ନର କହମଛକ୍ତି, “ଆପଂଣ ଯଜହଜକମ ଭଜଗୟୁରଜନ ରଜ
ଭଜଗୟୁରଗୀ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଛଡଗକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜ ରମଢଜରଜପଂଜ,  ମଜ,  ଭଜଇ,  ରଡଧାମ କମଟମ ଡର ଗଜଡକ ୋହେଁଜନର ଟକ୍ତିକଟ କକ୍ତିଣଡଗମ  । ଥାନର ଲଜଗକ୍ତିନଲ ଷଜଠକ୍ତିଏ ଲକ ଟଡକଜ ।
ଟକ୍ତିକଟ ନୋଲଜନରନଳ ଆପଂଣଡକ ୋହେଁଜ ଗହେଁଜ ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜ ନପଂଜଷ୍ଟ ଠକ୍ତିକ ଦକ୍ତିଅଡଗମ , ଲନଟରକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିନଲ ର ଖେରର ଯକ୍ତିର, ମନୋ ରର ଖେଡଗମ  ଷଜଠକ୍ତିଏ ଲକ ଟଡକଜ ।’’ ନଯପଂରକ୍ତି
କହମଛକ୍ତି ନଲଜକଡକ ନଦହରମ  ପଂଜଏ ରକ ନଶଜଷକ୍ତି ନୋଇ ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ନସମଜୋଡକ ୋହେଁଜନର ଷଜଠକ୍ତିଏ ଲକ ଟଡକଜର ୋଡରରଟଜ ଲଜଗକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନକରଳ
ନସମଜନୋ ଟକ୍ତିକଟଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ ରଜକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଆଇସକ୍ତି ଥମ କକ୍ତିଣକ୍ତିଲଜ ଓ ଦମନହହେଁ ପଂମଣକ୍ତି ଆଗକମ ପଂଜଦ ରଢଜଇନଲ । ଥାଡଡା��x��8������ଜ ଆଇସକ୍ତି ଥା ଦମ୍ରେ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ଶଶ
ନଦହଜଭୟୁଡଗରକମ ଶକ୍ତିଶ୍ଧିନରଇ ଯଜଉଥିଲଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ଚରକ୍ତିଯଜଏ ନଦହସଜରଜ । ଏମଜନୋ ଲନଟରକ୍ତି ଟକ୍ତିନକଟର ଡା��x��8������ଜକ, ଅମଲୂ ନସଥର ନକଜଳଜହଳ ଓ
ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଆସମଥିନଲ । ନକଜଳଜହଳ ୋକ୍ତିରରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ନମଷ ଶଜରକ ଦମଇଟକ୍ତି ଆଗଉଥିନଲ ନଯଜଡ଼ଜ ନଯଜଡ଼ଜ ଆଖି ଅଗକ୍ତିକମକ୍ତି । ଏଇ
ହଜଜରନଯଜଡ଼ଜ ଆଖିସରମ ନଜଲର ନରଲକ୍ତିଡ ପଂରକ୍ତି । ସରମ  ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଗଜ ପଂଛନର । ଆଖିସରମ ଧାଷପର୍ବଣ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଗମ ମର ନଦହମୋକମ । ଗନମ ସରମ
ସଡକମଚକ୍ତିଗ ନହଜଇଯଜଅ । ୋକ୍ତିନରପର୍ବଜଧା ନହଜଇଯଜଅ । ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି ପଂରକ୍ତି ନପଂଜଷଜମଜୋ । ଏଇ ନଯଜଡ଼ଜ ନଯଜଡ଼ଜ ଅଜଣଜ ଆଖି ସଜମୱପ୍ନଜନର ଗନମ ଆଉ ଗନମ ନହଜଇ
ରମ ହୋଜ । ଆଖି ଗମଡ଼ଜକ ଗମ ମ ଅସକ୍ତିସତ୍ୱେ ନଶଜଷକ୍ତି ପଂକଜଡଗକ୍ତି ଏରଡ ଗନମ ଏକ ନ୍ଜକକ୍ତି ନହଜଇଯଜଅ । ଗନମ ଯଜହଜ ୋମହହେଁ,  ଗଜହଜ ଏରଡ ଯଜହଜ,  ଗଜହଜ ୋମହହେଁ
ନହଜଇଯଜଅ । ଏକଜ ଥିନଲ, ଅଡଧାଜରନର ଥିନଲ ଏରଡ ଏଇ ଆଖି ପଂଛନର ଥିନଲ ଗମ ନମ ନକନଗ ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିଜର, ନର ଖେଜଲଜ,  ମମକମଳଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ । ଅଥାଚ
ଏନର ନଦର ଖେ ଆଖିମଜୋଡକର ନରଲକ୍ତିଡ ସଜମୋଜନର ଗନମ ୋକ୍ତିଜର ୋମହହେଁ, ଅୋୟୁର, ଗଣୟୁମଜୋୟୁ, ଭଦ, ସଡକମଚକ୍ତିଗ ଆଉ ନକହକ୍ତି । ଗପଂ ଶମଣକ୍ତିର, ଗପଂ? ନସଇ
ୋଗରୀ, ନପ୍ଂନଗଜଗ କଥାଜ, ରଡଶୀରଜଦକର କଥାଜ, ମଷୂଜଡକ କଥାଜ ଶମଣକ୍ତିର? ଏକଦଜ ଚଜରକ୍ତିଶହ କକ୍ତିଡରଜ ଚଜରକ୍ତି ହଜଜର ରଷପର୍ବ ଗନଳ ନପ୍ଂଗ୍ ନରଜଗ ରୟୁଜପଂକ୍ତିଥିଲଜ
। ଜକ୍ତିଅଡଗଜ ନଲଜନକ ଶର ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ଜକ୍ତିଉହେଁଥିରଜ ଜୀରୋରମ  ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି ନହଜଇ ଓହରକ୍ତି ଓହରକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ନଯପଂରକ୍ତି ନ୍ଗଡକ ଲୀଳଜ
ଲଜଗକ୍ତିଥିଲଜ । ଏରଡ ହଠଜତ ଦକ୍ତିନୋ... ହଠଜତ ଦକ୍ତିନୋ ଜନଣ ରଡଶୀରଜଦକ ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନହଲଜ । ରଡଶୀ ରଜଜଇଲଜ ଠକ୍ତିକ ରଜଜର ମଝକ୍ତିନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ।
ଜକ୍ତିଅଡଗଜ ନଲଜନକ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ନପ୍ଂଗ ଲ ରକ୍ତି ଭୂଲକ୍ତିଗନଲ । ମଷୂଜ ମଜୋଡକମ ରକ୍ତି ମନୋ ପଂକଜଇରଜକମ ଚଜହିଁନଲ ୋଜହିଁ । ଅଥାଚ ସମନସ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହନଲ
ମଷୂଜମଜୋଡକମ ନଦଖି । ନସମଜୋଡକ ହଜରଭଜର ନଦଖି । ମଷୂଜମଜନୋ ସମନସ ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି ନହଜଇ ଗଜର ରଡଶୀ ଶମଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଘରକ୍ତିଗନଲ ।
ୋଗରୀର ସମସ ମଷୂଜ । ନସମଜନୋ ନଘରକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ ଓ ଦମଇଟକ୍ତି ପଂଛନଗଜଡ଼ନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ଗୋ୍ମୟକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ରଡଶୀରଜଦକ କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି
କହକ୍ତିଲଜୋକ୍ତି କଜହଜକମ ଚଜହିଁଲଜ ୋଜଇହେଁ ରକ୍ତି । ଅଥାଚ ପଂଜଦ ରଢଜଇ ଆଗକମ ଗଲଜ ଏରଡ ମଷୂଜମଜନୋ ଗଜ ପଂନଛ ପଂନଛ । ରଡଶୀରଜଦକ ଗଜ ସମର ସହକ୍ତିଗ ଆନଗ
ଆନଗ ଓ ପଂନଛ ପଂନଛ ମଷୂଜ । ଆନଗ ଆନଗ ଓ ପଂନଛ ପଂନଛ । ଆଗନର ୋଦୀ । ରଡଶୀରଜଦକ ୋଦୀ ପଂଜର ନହଲଜ । ଏରଡ ମଷୂଜମଜନୋ ରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତିକମ
ର ଖେଜଗକ୍ତିର କନଲ ୋଜଇହେଁ, ନସ୍ରଜଗକମ ର ଖେଜଗକ୍ତିର କନଲ ୋଜଇହେଁ ଓ ୋଦୀ ପଂଜର ନହନଲ । ୋଦୀ ନସପଂନଟ, ୋଗରୀ ନସ ପଂନଟ ସମସ ନପ୍ଂଗରଜହକ ଯକ୍ତିରଜ ପଂନର
ରଡଶୀରଜଦକର ସମର ରଡଦ ନହଲଜ । ରଡଶୀରଜଦକ ଉନଭଇଗଲଜ । ଗଜ ସମର ହଜକ୍ତିଗଲଜ । ମଷୂଜମଜନୋ ଛକ୍ତିନ୍ନଛତ । ୋଦୀ ଏପଂନଟ ଆସକ୍ତିରଜ ଆଉ ସଡଭର
ୋ ଥିଲଜ । ପଂନର ହମଏଗ ନସମଜନୋ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗନର କମହଜକମହକ୍ତି ନହଜଇ ଭକ୍ତିଡ଼ ଭଜନର ମୃଗମ ୟୁ ଲଭକ୍ତିଥିନର । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୫
୩୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ରଡଶୀରଜଦକ ନକନଡ଼ କଥାଜଟକ୍ତିଏ ୋ କଲଜ । ନପ୍ଂଗ ନୋଇ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଘୃଣଜ ରକ୍ତିଗୃଷ୍ଣଜ ରକ୍ତିକୃଗକ୍ତି ଶଗୃଗଜର ମହଜମଜରୀ, ଭଡଡା��x��8������ଜମୀର ମହଜମଜରୀ । କହକ୍ତିଗଲଜ
ରଡଶୀର ସମର ଗମଣ, ଉଠ, ରଡଚ, ଜକ୍ତିଇହେଁଯଜଅ ନହ ଶରଗଣ, ମହଜମଜୋୟୁ ମମଦପର୍ବଜରଗଣ । ନସଇ ରଡଶୀରଜଦକର ସ୍ୱର ଗନମ ଶମଣକ୍ତିଛ? ଗପଂ ଶମଣକ୍ତିରଜ ପଂନର
ରକ୍ତି ନଲଜନକ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କନଲ ୋଜଇହେଁ,  ଅରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କନଲ ୋଜଇହେଁ,  ସଡନଦହ ରକ୍ତି କନଲ ୋଜଇହେଁ । ନଦଖିନଲ ଚଜହିଁନଲ ଏପଂରକ୍ତି ନଯପଂରକ୍ତି ଅରକଜଶ ନଗଜନଟ
ଡା��x��8������ଜଇନୋଜସର ଓ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନଗଜନଟ ନଲଡଡା��x��8������ନସପ୍ । ‘ମଷୂଜମଜନୋ-ମଲଜନରନଳ- ନକନଗ-କଷ୍ଟ-ପଂଜଇ-ୋଥିନର-ଆହଜ!’ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ନଲଜକ ଗମଡ଼ଜକ ଗଥାଜପଂକ୍ତି
ନଦର ଖେମଥିନଲ । ନଲଜନକ ରକ୍ତି କଥାଜ କହଡଗକ୍ତି ଅଜର କଜଇଦଜନର । ର ଖେରର କଜଗଜନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଧାଷପର୍ବଣ ର ଖେରର ନଦଖି ନସମଜନୋ ଗଜକମ ‘ହଟୋମୟୁଜ୍’
ଭଜରକ୍ତିଥିନଲ । ର ଖେମବ୍ ଆଗହ ରଢକ୍ତିଥିଲଜ ନଲଜକଡକ ମୋନର । କହମଥିନଲ, ‘ଆନର ଭଜଇ ଆଜକ୍ତିର ର ଖେରରକଜଗଜ ନଦଖିଲଣକ୍ତି? ନଦର ଖେ, ନଦର ଖେ ।’ ‘ନଦଶଟଜକମ
ନଦର ଖେ ନକନଗ ରସଜଗଳକମ ଗଲଜଣକ୍ତି । ଆମ ନରଳକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ, ଛକ୍ତି ଛକ୍ତି ଛକ୍ତି ଛକ୍ତି ।’ ନଲଜନକ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହକ୍ତିୋକ୍ତିାନୋଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି କରଜଟ ଫଜଡକନର ୋନଚତ
କଜଚ ଝରକଜ ଭକ୍ତିଗର ପଂନଟ । ରଜହଜନର ଝଡ଼ ଆସକ୍ତିନଲ କଜଚ ଛମଇହେଁନଦଇ ନଫରକ୍ତିଯଜଏ । ରକ ଛକ୍ତିଟଜ ୋକ୍ତିଜ ନପଂଜଷଜକନର ଲଜନଗୋଜ । ରଜମ ହଜଗକମ ଡା��x��8������ଜହଜଣ
ହଜଗ ସଡଧିନର ଡା��x��8������ଜହଜଣ ହଜଗରମ  ରଜମ ହଜଗ ସଡଧିନର ଛଜଗକ୍ତିନର ଛଡଦକ୍ତି ନଦଇ ଗମଡ଼ଜଏ ଚଡଦରକ୍ତିଡଦମ  ହକ୍ତିୋକ୍ତିାନୋଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଲମ ଚକ୍ତିଯଜଏ ଆକଜଶ ।
ଘମଡଚକ୍ତିଯଜଏ ପୃଂଥିରୀ । ରଜହଜର ଦମୋକ୍ତିଆହେଁକମ ନଗଜନଟ ଦମଇଟକ୍ତି ନ୍ଜଭଜରପର୍ବ ଦ୍ୱଜରଜ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ସୂଯପର୍ବୟୁ ଚଡଦ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜ ନଲଜକ ଏମଜନୋ । ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ
ମମହୂଗପର୍ବ ମମହୂଗପର୍ବ କରକ୍ତି ରକ୍ତିକଜରଗସ ଭଜନର ରଡଚମ ଥିରଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଜଇହେଁ ଏମଜନୋ ଗମଣକ୍ତିଆ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଥିନଲ । ଗମଡ଼ଜଏ ନଲଜକଡକ ମଝକ୍ତିନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହନଲ
ନଯନଗନରନଳ ଗଜର ଝଜଳ ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ, ଭୟନର ନଯନର ନସ ଓଠ କଜମମଡ଼କ୍ତି ପଂକଜଉଥିଲଜ, ନଦତଡ଼କ୍ତି ପଂଳଜଇରଜକମ ଉଦୟୁଗ ନହରଜନରନଳ ନଦହଟଜ
ଥାରକ୍ତି ଥାରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ, ସଜମଜୋୟୁ ଅଡଧାଜରକମ ଛମଇହେଁନଦନଲ ନଯନର ଗଜ ଉପଂରକମ ନକହକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସମଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଥିଲଜ, ନଯନର ନସ ଥାକକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ, ଭଜଡଗକ୍ତି
ପଂଡ଼ମଥିଲଜ, ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ ନସନଗନରନଳ ଏଇ ସଡପଂକପର୍ବର ନଡା��x��8������ଜର ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ନଲଜନକ କମହଜକମହକ୍ତି ନହଉଥିନଲ, ‘ନଦର ଖେ ଝକ୍ତିଅଟଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେଡ଼କ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତି
ନହଲଜଣକ୍ତି । ଗଜ ଜଜଗକ ସମଦ୍ଧକ୍ତି କରଜଅ । ର ଖେଡ଼କ୍ତି ପଂଜଡଜକ୍ତି ନଦର ଖେଜଅ । ମଡଦକ୍ତିରନର ନରଲପଂତ ଚଢଜଅ, ଲନକ ଦୀପଂ ଜଜଳ ।’ ୟମନସ୍ସ ନଫଜକ । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି
ଆନମ ସରମ  ନଜୋକ୍ତିଟକ୍ତିଷକ୍ତିସଜିସ୍ଟୁ ମଜୋଡକ ଥିଓରକ୍ତିକମ ର ଖେଡଡା��x��8������ ର ଖେଡଡା��x��8������ କରକ୍ତି କଜଟକ୍ତି ଦୃଢ ନଘଜଷଣଜ କରକ୍ତିପଂଜରମ  ନଯ ଆମ ରଡ଼ରଜପଂଜ ମଜୋଡକ ଶରୀର ପଂରକ୍ତିତ
ଗଡଗଜଜଳନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି । ଅଥାଚ ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ଶରୀର ରଜଡ଼କ୍ତି ପଂଟ ଗଜଡ଼କ୍ତିଆଜଳନର ଭଗ୍ଧି । ଛକ୍ତି ଛକ୍ତି ଛକ୍ତି ଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ରଡଚକ୍ତିରଜର
୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ଗଜର ୋ ଥିଲଜ । ୋକ୍ତିଜ ୍ଗକ୍ତି ଭୟଡକର ଘୃଣଜ,  ଅସଡଭର ଭୟ, ରକ୍ତିକଜରଗସ ମୋ, ରଜଗ ଓ ଅସହଜୟଗଜ ଗଜ ଅଭୟୁଡଗରକମ ର ଖେଜଇ ଯଜଉଥିଲଜ
ଖିନ ଭକ୍ତିନ  କରକ୍ତି । ଚରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଏସକ୍ତିଡ଼୍ ପଂରକ୍ତି । କ’ଣ କରକ୍ତିର? କମଆନଡ଼ ଯକ୍ତିର? ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋ ଥିଲଜ । ଏଠକ୍ତି ନସ ଆଉ କଜହିଁକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି? କମଆନଡ଼ ଯକ୍ତିର
ଯଦକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଯକ୍ତିର?  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜ,  ଅୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗଗଜ,  ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜ ଏରଡ ମଲୂୟୁହୀୋଗଜ ଏ ସରମ  ସହକ୍ତିଗ ଯମଦ୍ଧ କରମ ଥିଲଜ ୍ଗକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର;  ୍ଗକ୍ତି
ନସନକଡଡା��x��8������ନର ୍ଗକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିନଟ । ଗଜ ସଜଡଗମଜନୋ ଘରକମ ଆସମ ୋ ଥିନଲ । ରଡଧାମରଜଡଧାର ନଦର ଖେଜଇ ଶମଣଜଇ ଅନୋକ କଥାଜ କହମଥିନଲ ‘ଗଜକମ କକ୍ତିଏ
କହମଥିଲଜ ଏକଜ ଯକ୍ତିରଜକମ?  ଗଜକମ କଜହିଁକକ୍ତି ପଂଜଠ ପଂଢଜଇରଜକମ ପଂଠଜଇନଲ?  ଏନଗ ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଗଜକମ କଜହିଁକକ୍ତି ରଜହଜ କରଜଇନଲ ୋଜଇହେଁ?’  ରଜପଂଜ ମଜ
ଭଜଇଭଉଣୀ ସମନସ ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ନହଉଥିନଲ । କଜହଜରକ୍ତି ସଜଡସତ୍ୱେୋଜ ଆଶ୍ୱଜସୋଜନର ନସ ଶକ୍ତିହକ୍ତିରକ୍ତି ଉଠମ ଥିଲଜ । କଜହଜରକ୍ତି ସଶପର୍ବନର ନଦହନର ଗଜର ଗଡ଼କ୍ତିଗ
୍ରଜହକ୍ତିଗ ନହଉଥିଲଜ । ଥାରକମ ଥାର ନପଂଜଲକ୍ତିସ କକ୍ତିଡରଜ ଡା��x��8������ଜକର କକ୍ତିଡରଜ ଓକକ୍ତିଲଡକ ନକନଗଜଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୍ଶୱପ୍ନ ରଜରଡରଜର ପଂଚଜରମ ଥିରଜରମ  ନସ ପଂଜଗଳ୍ଜୟ ରଡ଼କ୍ତି
ଛଜଡ଼ମଥିଲଜ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ନସ ଅସଡର ଖେୟୁ ନଲଜକଡକମ ଗଜଳକ୍ତିନଦଇଛକ୍ତି, ଅଭଦ ରୟୁରହଜର କରକ୍ତିଛକ୍ତି, ପଂଜଟକ୍ତି ଫଟଜଇ ଗଡ଼କ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି । ନଲଜକଡକ କନଣଇ ଚଜହିଁରଜ,
ଚମ ପ୍ ଚମ ପ୍ ହସ, ଚମ ପ୍ ଚମ ପ୍ କଥାଜ ଗଜ ନଦହକମ ନଫଜଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତିଦଜରକ୍ତି ନଦଉଥିଲଜ । କଲକ୍ତିଡନରଲର ଶବ୍ଦ ଶମଣକ୍ତିନଲ ନସ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ଡା��x��8������ରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ।
ଅଥାଚ ନଲଜନକ ସରମ  ଘଟୋଜକମ ଏକଜଠକ୍ତି କରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ନକନଗ ସହଜନର ଆନଡ଼ଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନଗଜନଟ ଦମଇଟକ୍ତି ମଡଗରୟୁ ନଦଇ ୋକ୍ତିଜ ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେକମ ନଘଜଡ଼ଜଇ
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ମଡଗରୟୁ ନଦରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ । ଧାଷପର୍ବଣ-ନରନଳ-ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ-ନକନଗ-କଷ୍ଟ-ପଂଜଇ-ୋଥିର-ଆହଜ!  ମଷୂଜ-ମଜନୋ-ମଲଜନରନଳ-ନକନଗ-କଷ୍ଟ-
ପଂଜଇ-ୋଥିର-ଆହଜ! ଜଗଗଟଜକମ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ନଦରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ । ଓଦଜ ହଜଗର ପଂଜଣକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଏ । ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ଓଟଜରକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି
ଦକ୍ତିଆଯଜଏ କଜଦମଅର ଛକ୍ତିଟଜ । ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଏ ଓଦଜଳକ୍ତିଆ ଘଟୋଜ ଅଘଟୋଜ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୭ ୩୮



ଏନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଓ ଅରକଜଶ ପଂଜଠଗଜର ଭକ୍ତିଗରକମ ଗନଲ । ଉପଂର ମହଲଜର ଝରକଜ ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ । ଆକଜଶକମ ନଦଖିନଲ । ଦମଇ
ସର ନମଘ- କମମମଲସ ଓ ଗଜ ଉପଂନର ସଜଇରସ । କମମମଲସ ନମଘ ନଗଜନଟ ମହଜରଳ ରଜଘ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏନର ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିର ।
ର ଖେଜଇଯକ୍ତିର ଯଜହଜକମ ପଂଜରକ୍ତିର । ଗଜ ଗନଳ ଦମଇଟକ୍ତି ପଂକୀ ରକ୍ତିଡଦମ  ଝମ ଲକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥାନଲ । ରଜଘର ଠକ୍ତିକ ଆହେଁ ପଂଜର ଖେନର । ଏ ପଂକୀ ପଂଳଜଅ ପଂଳଜଅ ୋ ନହନଲ ମରକ୍ତିର,
ଅକଜରନଣ । କମଆନଡ଼ ନହନଲ ଯକ୍ତିନର? ମହଜରଳ ରଜଘର ଆହେଁ ଭକ୍ତିଗରମ  ମମକମଳକ୍ତିରଜ କ’ଣ ଏନଗ ସହଜ? ଥାଜଅ ଥାଜଅ ଭଜଗୟୁକମ ଆଦରକ୍ତି । ଗଳକମ ଆସମୋ
କଜହିଁକକ୍ତି? ମର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଝଜଳ ରମ ଡଦଜନର ଝକ୍ତିଲକ୍ତିଝକ୍ତିଲକ୍ତି ମକ୍ତିଲକ୍ତିମକ୍ତିଲକ୍ତି କରମ ଥିରଜ ମମହହେଁଟଜ ନପଂଜଛମଥିଲଜ ରମ ମଜଲନର । ର୍ଜଉଜର ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିଟଜ କକ୍ତିଡରଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିର ର୍ଜଉଜଟଜ
ଓଦଜ ନହଜଇ ଗଜଢ ନହଜଇଯଜଏ । ଗଜ କଟଜ ୋର ଖେର ମଝକ୍ତି ଆଡଗମଳକ୍ତିନର ର୍ଜଉଜକମ ସଜମଜୋୟୁ ଟଜଣକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ ଫମ ଡକକ୍ତିନଦଲଜ ଦକ୍ତିଥାର । ଚଟକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ରକ୍ତିନଲକୁ
ମମନଡ୍ର ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନଚତକକ୍ତି ନଦହନର । ପଂରୋ ର ଖେଜଇଲଜ ନଫ୍ରେ । ଅରକଜଶ ଏଯଜଏହେଁ ଆଇସକକ୍ତିମର କଜଠକ୍ତିଟଜ ଧାରକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜକମ ଗଳକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଦଇ
ସହରକମ ନଦଖିଲଜ । ଶୋୂୟୁ ୋକ୍ତିସବ ଲଜଗମଥିଲଜ ସହରଟଜ । ଟକର ଧାୂଳକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ଅମଲୂନସଥର ନକଜଳଜହଳ ୋଜଇହେଁ ଲନଟରକ୍ତି ଟକ୍ତିନକଟର ଡା��x��8������ଜକ ୋଜଇହେଁ । ଅଥାଚ
ସହରଟଜ ୍କୃଗନର ନଗଜନଳଇ ଘଜଡଟକ୍ତି ନହଉଥିରଜ ଜୀରୋର କନକଜିସ୍ଟଲ । କମଦ ମଣକ୍ତିଷନଟ ନକନଗ ରଡଚକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର ଏଠକ୍ତି । ଅରକଜଶ ନଦଖିଲଜ ଗନଳ ପଂଜର ଖେ
ନହଜନଟଲ ଆଗନର ଚଜନରଜଟକ୍ତି ସଜଇନକଲ ଓ ଦମଇଟକ୍ତି ରମନଲଟ୍ ରର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି । ଅରକଜଶ ପଂମଣକ୍ତି ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ନଯ କମକମରଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିଭ ଲଡରଜଇ ଆସକ୍ତି ରମନଲଟର
ଚକନର ନଗଜଡ଼ ନଟକଜଇ ସଜମଜୋୟୁ ଚର ଚର ମମଗକ୍ତି ନଦଇ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର । ଗଜର ମନୋ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ସଜଇନକଲ ନର
ଆଉଜଜଇ ଜନଣ ରଡଧାମଡକ ସହ କଥାଜ ନହରଜନରନଳ ଗଜ ରହେଁଜ ନଗଜଡ଼ ନପଂଡଟନର କମକମର ମମଗକ୍ତି ନଦଇ ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ଗଜ ନଯଜଗଜ ଭକ୍ତିଗରଟଜ ଓଦଜ
ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ପଂନର ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ଏ ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ଘଟକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି । ରଗପର୍ବମଜୋ ହଠଜତ ଗଳ ନହଜନଟଲ ଭକ୍ତିଗରମ  ନଟରମଲ ରଜଡ଼କ୍ତିଆପଂକ୍ତିଟଜ ନହଜହଲ୍ଲଜ
ଶବ୍ଦ ଶମଣକ୍ତି ନସପଂନଟ ୋଜର ନଦଲଜ । ଘଟୋଜ କ’ଣ ରମଝକ୍ତିରଜକମ ନରଶୀ ସମୟ ନୋଲଜ ୋଜଇହେଁ । ରହମଗ ଦୂରରମ  ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତିଏ ନଦତଡ଼କ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ଝଜଳୋଜଳ ନହଜଇ
‘କ’ଣ ନହଲଜ,  ଆଉଟ? କ’ଣ ନହଲଜ,  ଆଉଟ?’  କହକ୍ତି କହକ୍ତି ନହଜନଟଲ ଭକ୍ତିଗରକମ ଧାସକ୍ତିମଜଡ଼କ୍ତି ଗଲଜ । ନସଠକ୍ତି କ’ଣ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ଅରକଜଶ ରସକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନଚତକକ୍ତିନର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ‘କ’ଣ ନହଲଜ?’ ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଆଉଟ’ । ଦମନହହେଁ ରମଝକ୍ତିନଲ ଏରଡ ଚମ ପ୍ । ସମୟ ନଦଖିଲଜ ଅରକଜଶ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଟଜ
ଗକ୍ତିୋକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ସମୟ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଟଜ ଏଗଜର’ । କଜହଜ ସମୟ ଠକ୍ତିକ? ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ନମଜର’ ଓ ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ ‘ନମଜର’ ।
ଦମନହହେଁ ପଂମଣକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ‘ସମୟ ନକନଗ?’ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ଘଡଟଜ କଡଟଜ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ କଡଟଜ ଘରୂଜଇ ଘରୂଜଇ ସମୟର ମଜପଂ ରଦଳଜଇନଲ । ପଂଜଡଚଟଜ
ପଂଡଦର, ଛ’ଟଜ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ, ସଜଗଟଜ ପଂଚକ୍ତିଶ, ଆଠଟଜ, ୋଅଟଜ, ଦଶ, ଏଗଜର, ରଜର ଏକ ଦମଇ ଗକ୍ତିୋ ନକନଗନରନଳ ରକ୍ତି ଶୋୂ ଆସକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଶୋୂ କଜହିଁକକ୍ତି
ରଜଜକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ନଯ? ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ‘ର ଖେରର କଜଗଜ ପଂଢକ୍ତିରଜ? କନରଡଟ ଆଫଜୟଜର?’  ନଚତକକ୍ତି ନଦହନର ୋକ୍ତିଜକମ ଲଦକ୍ତି ର ଖେରର କଜଗଜଟକ୍ତିଏ
ଟଜଣକ୍ତିଲଜ ଅରକଜଶ । ଗଜ ରଡଗ ନଦଖିଲଜ କଜଦମଅପଂରକ୍ତି । ୍ଥାମ ପୃଂଷ୍ଠଜର ନକତଣସକ୍ତି ଅକର ଉପଂନର ୋଜର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପୃଂଷ୍ଠଜଟକ୍ତି ଓଲଟଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର
ଗମଡ଼ଜଏ ଅୋଜରୋଜ ଶବ୍ଦ ଉପଂନର ଆଖି ଘମରକ୍ତିଗଲଜ । ହଗୟୁଜ-ପଂଜଲପର୍ବଜନମଡଟ-ସଜହକ୍ତିଗୟୁ-ମମୟୁୋସକ୍ତିପଂଜଲଟକ୍ତି-ନଲରଜୋନ-ମହଜକଜଶ-ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକନଗ । ଭକ୍ତିଗର ପୃଂଷ୍ଠଜ
। ମମଡଡ଼ରକ୍ତିଡଧାଜର ଯଡତଣଜ, କ୍ଳଜନରସକ୍ତିଲର ମମହହେଁ, ଭକ୍ତିନକଜରଜ୍ରଦଡଗକ୍ତିର ଦଜଡଗ, ଇୋ୍ସଲନରସ କଡପଂଜୋୀର ଶକ୍ତିଶମ, ଜକ୍ତିୋନପଂଜଷଜକର ଉଗ ୋଜରୀଟକ୍ତିଏ । ପଂମଣକ୍ତି ୍ଥାମ
ପୃଂଷ୍ଠଜ, ‘ରକ୍ତିରମ ଟନର ଇସ୍ରଜଏଲକ୍ତି ନରଜମଜରୃଷ୍ଟକ୍ତି ଅରୟୁଜହଗ, ଆମ ସ୍ୱଗଡତ ୍ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଧିଡକ ଠଜରମ ,  ରକ୍ତିରମ ଟ ୨୪/୭ ପଂକ୍ତି.ଟକ୍ତି.-  ଇସ୍ରଜଏଲ ପଂକରମ  ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ
ନଲରଜୋ୍ରେ ରକ୍ତିରମ ଟ୍ ଉପଂନର ୍ରଳ ନରଜମଜ ରଷପର୍ବଣ କରଜଯଜଇଛକ୍ତି । ରକ୍ତିରମ ଟର ୍ଧାଜୋ ଘଜଟକ୍ତି ଗମଡ଼କ୍ତିକ ଉପଂନର ହିଁ ମମର ଖେୟୁଗ ଦୁଃ ଆକମଣ ନହଜଇଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ
ଏଥିନର ନକନଗ କ’ଣ କୟକଗକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି ରଜ ନକନଗ ମୃଗଜହଗ ନହଜଇଛଡଗକ୍ତି ଗଜହଜ ଜଣଜଯଜଇ ୋଜହିଁ । (ନଦର ଖେଡଗମ  ସଡପଂଜଦକୀୟ)  ଅରକଜଶ
ଆହମରକ୍ତିଗଳକମ ପଂଢକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜକଲଜ ୋଜହିଁ ଏରଡ କଜଗଜଟଜକମ ସଜମଜୋୟୁ ଦୂରକମ ନଠଲକ୍ତି ନଦଲଜ । ୋକ୍ତିନଜ ରସକ୍ତିଥିରଜ ନଚତକକ୍ତିକମ ନଦଖିଲଜ । ନଚତକକ୍ତିର ହଜଗନର
ଗମଡ଼ଜଏ ଧାୂଳକ୍ତିଗମଡଡା��x��8������ ସରମ  ଲଜଗକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜକମ ଫମ ଡକକ୍ତି ନଦଇ କହମଣକ୍ତିକମ ନୋଇ ଗଜ ଉପଂନର ନଥାଜଇଲଜ । କହମଣକ୍ତିକମ ପଂମଣକ୍ତି ରଡକଜଇ ନଦଖିଲଜ ନସଠକ୍ତି ଆଗରମ  ହିଁ
ମଇଳଜ ଲଜଗକ୍ତି ନଛଜଟ ମଜୋଚକ୍ତିତଟକ୍ତିଏ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ନଦଖିଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଗଜ ପଂଟକମ ମମହହେଁକରକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଶମଣ ଗଟକଜ ର ଖେରର । ରଜଜଧାଜୋୀର
ସଚକ୍ତିରଜଳୟ ହଗଜ ମଧ୍ୟନର ଅଡଧାମଣୀ ରଜଳକ୍ତିକଜକମ ଧାଷପର୍ବଣ । ଅଭକ୍ତିଯମକ ଆସଜମୀ ନଫରଜର । ନପଂଜଲକ୍ତିସ ୋକ୍ତିଷ୍କକ୍ତିୟ ।’ ‘ଥାଜଉ ଆଉ ପଂଢକ୍ତିରଜ ଦରକଜର ୋଜହିଁ’
ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଗମ ମକମ ଏସରମ  ର ଖେରର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜନଗ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ?’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୯ ୪ଠ
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ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଆଗରମ  ଗ ଭଲ ଲଜଗମଥିଲଜ । ଦକ୍ତିୋ ଯଜକର ମୋଟୋକ୍ତିକମ ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ଆଳସୟୁ ମଜୋସକ୍ତିକଜରସଜକମ ଏ ସରମ  ର ଖେରର ଦୂର କରମ ଥିଲଜ । ହଗୟୁଜ
ଡା��x��8������କଜୟଗକ୍ତି ଧାଷପର୍ବଣ ନରଜମଜମଜଡ଼ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ ଏସରମ  ଶବ୍ଦ ହଠଜତ ୋକ୍ତିଜ ଶକ୍ତିରଜ ୍ଶକ୍ତିରଜକମ ଚଡଚଳ କରକ୍ତି ନଦଉଥିଲଜ । ରକ ୋଈର ସମଅ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ କକ୍ତି୍
ନହଉଥିଲଜ ଏରଡ ମହେଁମ ରୟୁସ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ନହଜଇ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲକ୍ତି । ହମଏଗ ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଶକ୍ତିଥିଳଗଜ ଆସମଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସଇ ଦକ୍ତିୋଟଜ ଯଜକ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ କୀ୍ ଓ
ନରଗରଜୋ ଥିଲକ୍ତି । ହଗୟୁଜକଜରୀ ରଜ ଧାଷପର୍ବଣକଜରୀ ୍ଗକ୍ତି ହମଏଗ ରଜଗ ଆସମ ୋ ଥିଲଜ । ହଗୟୁଜ ନହଜଇଥିରଜ ଦୂଭପର୍ବଜଗୟୁ ମଣକ୍ତିଷ ୍ଗକ୍ତି ରଜ ଧାଷ୍ଧିଗଜ ନହଜଇଥିରଜ
ଝକ୍ତିଅ୍ଗକ୍ତି ହମଏଗ ସହଜୋମଭୂଗକ୍ତି ଆସମ ୋଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂଢକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ ଭଜନର ଅୋମଭର କରମ ଥିଲକ୍ତି ନଯ ମହେଁମ ଶକ୍ତିହକ୍ତିରୀ ଯଜଉଛକ୍ତି, ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ନଗଜନଟ
ଭଉହେଁରକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି,  ମମଡଡା��x��8������ଟଜ ଓଜୋକ୍ତିଆ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ସରମଦକ୍ତିୋ ମହେଁମ ର ଖେରରକଜଗଜ ପଂନଢୋକ୍ତି କକ୍ତିଡଗମ  ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ନଯନଗନରନଳ ନରଜର ଲଜଗମଥିର,
ନଯନର ଶୋୂୟୁ ର ଖେହେଁଜ ର ଖେହେଁଜ ଲଜଗମଥିର ନସନଗନରନଳ ପଂଢମଥିଲକ୍ତି ଏରଡ ନମଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅସହଜୟଗଜ ଦୂର କରଜଉଥିଲକ୍ତି । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ଏସରମ  ର ଖେରର ଆଉ
ଚଜଡଚଲୟୁ ଆଣମୋଜଇହେଁ । ଏନର ମହେଁମ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ରହକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଛକ୍ତି । ମଜତ ମୋଟଜ ନରନଳନରନଳ ରକ୍ତିନଦଜହୀ ଉଠମ ଛକ୍ତି ଏରଡ ଏପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ ସନଗ
ନଯପଂରକ୍ତି ମହେଁମ ଅସହଜୟଗଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଠଲକ୍ତି ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି ।’  କହକ୍ତିସଜରକ୍ତି ଅସହଜୟ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ଅରକଜଶକମ ଚଜହିଁ ରହକ୍ତିଲଜ । ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ,  ‘ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଅସହଜୟ ଲଜନଗ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ଏହଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । ମହେଁମ ଏ ଘଟୋଜ ଗମଡ଼ଜକ ମନୋ ପଂକଜଇରଜକମ ଚଜନହହେଁୋଜ । ଗନମ ଅସହଜୟଗଜକମ ଦୂର କରକ୍ତିରଜକମ ଏ ସରମ
ପଂଢମଥିଲକ୍ତି । ମହେଁମ କକ୍ତିଡଗମ  ଏସରମ  ପଂଢକ୍ତିନଲ ଅସହଜୟଗଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଠଲକ୍ତି ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି, ନକନରଠମ  । ନମଜର ମନୋ ପଂନଡ଼ ହଠଜତ ନରଲକ୍ତି୍, ରଜନଗନ୍ପିଟ, ନୋଲକ୍ତି,
ଭଜଗଲପଂମର,  ମନୋପଂନଡ଼ ନକନଗ କୂଆର ଖେଜଇ ୋଈପଂଠଜନର ଛରକ୍ତିରଜଣୀ ମଜୋଡକର ଉଷମମ ନଦହର ନଶଯ ହୃଷ୍ଟପଂମଷ୍ଟ ଶଜଗମଣଜଡକ ପଂଜଇହେଁ ରକ୍ତିଛଜ ନହଜଇ
ରହମଥିରଜର ଦୃଶୟୁ । ନମଜର ଶୋୂୟୁ ପଂକ୍ତିଡଜରଜ ଭକ୍ତିଗନର ନଯନଗ ରଡଗନରରଡଗ ସଜଉହେଁଳଜ ସଜଉହେଁଳଜ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଜଷ ପଂକୀଡକ ନଡା��x��8������ଣଜ ଛଜଟକ୍ତି ଯଜଉଥିରଜର ଦୃଶୟୁଭରକ୍ତି
ନଦରଜକମ ଭଜରକ୍ତିନଲ ସରମନରନଳ ଶଜଗମଣଜଦଳ ହିଁ ଛମଟକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି ।’ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ସନଗକକ୍ତି ଗଜ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ସନର ଏ ପୃଂଥିରୀ ସନର ନସହକ୍ତିଠଜନର ।
କରକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ।’ ‘ହହେଁ । ଏନଗ ସରମ  କୃତକ୍ତିମ ଶବ୍ଦକମ ନକନଗ ଗମରମ ସତ୍ୱେ ଦକ୍ତିଆଯଜଉଛକ୍ତି ନଦର ଖେମଛ ଗ? ରକ ସରମ  ଶୀଗଳ ନହରଜ ଯଜଏ ଶବ୍ଦ ମଜୋଡକ ଅଥାପର୍ବ ସରମ
ଲଡରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ନଲଜନକ ନକନଗ ଅସହଜୟଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଜୀରୋକମ କନଷ୍ଟ ମନଷ୍ଟ ଗଡ଼ଜଇ ଉଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଜୀରୋଟଜ ଛଜପଂକ୍ତିନହଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି
ର ଖେରରକଜଗଜ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ଏରଡ ନସ ସରମ  ପଂଢକ୍ତି ଦକ୍ତିୋକମ ଦମଇଥାର ଝଜଡ଼ଜ ଯଜଉଥିରଜ ଭଦନଲଜନକ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛଡଗକ୍ତି । ଜଜଣ?  ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ
ଭଜଡଗକ୍ତିଯଜଏ ।’  ଚମ ପ୍ ନହଲଜ ଓ ଦମ ନୋଲଜ ଅରକଜଶ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ଚଜହିଁଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ହଜଗରମ  ର ଖେରରକଜଗଜକମ ଆଣକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଏ ର ଖେରରକମ ପଂଢକ୍ତି
ନକନଗନଲଜକ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନହଉଥିନର, ମନୋ ମନୋ ଗମଣମଗମଣମ ଗମରମ ଗମଣମ ନହଉଥିନର, ୋପଂମଡସକଗଜନର ଘଜରକ୍ତି ନହଉଥିନର । ନଲଜକଡକର ମନୋଜଭଜରକମ
ନକତଣସକ୍ତି ୍କଜନର ରଦଳକ୍ତିରଜକମ ୋ ନଦରଜର ଇଚ୍ଜକରକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ଚକ୍ତିରକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ ର ଖେରରକମ ଏରଡ ଝରକଜ ରଜହଜନର ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ରକ୍ତି
ରମଝକ୍ତିଲଜ ଗଜ ମଜନୋ । ଦମନହହେଁ ନଦଖିନଲ କଜଗଜ ଟମ କମରଜ ସରମ  ଉଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼କ୍ତି ଯଜଇ ନଡ୍ରନ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଦମନହହେଁ ପଂଜହଜଚ ଗଣକ୍ତିଗଣକ୍ତି ଓହଜଇ ରଜହଜରକ୍ତି
ଆସକ୍ତିନଲ ରଜସଜକମ । ନଗଣମ ନହ ଧାୂଷର ପୃଂଥିରୀରଜସୀ ଗନମ ଯଦକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜକମ ଇଚ୍ଜ କର ନଗନର ର ଖେରର କଜଗଜର ଶବ୍ଦ ରଦଳଜଅ ଏରଡ
ଆକଜଶନର ରଡଗକ୍ତିୋ ପଂକୀ ଉଡ଼ମଥିରଜର ଦୃଶୟୁ ଛଜପଂ । ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼ୋଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନକମ ଭଜଡଗୋଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ର ଖେରର ରକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କଜଗଜ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ଛଜପଂକ୍ତି
ନହଜଇଥିଲଜ । ନକନଗ ନଲଜକ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନହଜଇଥିନର । ୋପଂମଡସକ ନଉତ୍ତଜୋଜ । ଅଥାଚ ନସ ପଂନଟ ନସଇ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ରଜଗ, ଯଡତଣଜ, ଘୃଣଜ
ନଯପଂରକ୍ତି ଉପଂନଭଜଗ କରମ ଥିନଲ । ନସ ରଡ଼କ୍ତି ଛଜଡ଼ମଥିଲଜ । ନସମଜନୋ ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତି ଦରଜଇ ଛମରୀ ଦ୍ୱଜରଜ ମଜରକ୍ତିନଦରଜର ଧାମକ ନଦଉଥିନଲ । ଅସଭୟୁ
ଭଜଷଜନର ଗଜଳକ୍ତିଗମଲଜ କରମ ଥିନଲ । କହମଥିନଲ ନସ ନରଶୟୁଜଟକ୍ତିଏ, ଦଜରୀଟକ୍ତିଏ । ଶବ୍ଦ ସରମ  ଏପଂରକ୍ତି ଥିଲଜ ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ଧାଷପର୍ବଣ କରକ୍ତି ନସମଜନୋ ଗଜ ୍ଗକ୍ତି
ଦୟଜ କରମ ଛଡଗକ୍ତି । ନସମଜୋଡକ ଚରକ୍ତିତ ସଡହଜର ନହଉୋକ୍ତି,  ଆଇୋ ଅମଜୋୟୁ ନହଉୋକ୍ତି । ରରଡ ଗଜକମ ଉଚକ୍ତିଗ ଶକ୍ତିକଜ ନଦଉଛଡଗକ୍ତି । ନସ ଭରକ୍ତିଷୟୁଗନର
ନଯପଂରକ୍ତି ସମଧାମରକ୍ତି ଯଜଏ,  ଠକ୍ତିକ ରଜଟନର ପଂନଡ଼ । ଏନଗ କଥାଜ ଗ ଧାୂଷର କଜଗଜ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ଛଜପଂକ୍ତି ନହଜଇୋଜହିଁ । ଗଜ ନଦହର କଗ, ଅସଡର ଖେୟୁ ୋର ଖେଚକ୍ତିହ୍ନ
ଦଜଡଗଚକ୍ତିହ୍ନ ଗ ନଲଜକଡକ ମଉଜ ପଂଜଇହେଁ ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ ଗଜଲ ନରକ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଛଜଗକ୍ତି ସୋସରମ  ରକନର ଲଜଲ । ଛଜଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହରଜ ନରଳକମ ମମଡଡ଼ନର ନଗଜଡ଼ନର
ପଂଥାର ନଠସ ରଜଜକ୍ତି ରକନର ଭକ୍ତିଜକ୍ତିରଜର ଦୃଶୟୁ କଣ ନଲଜକଡକ ‘ହଟୋମୟୁଜ୍’ ପଂଜଇହେଁ ଉଦ୍ଧକ୍ତିଷ୍ଟ ଥିଲଜ । ନସମଜନୋ ଗଜ ରଜଳକମ ନର ଖେଡଚକ୍ତି ଟଣଜ ଓଟରଜ କରକ୍ତିଥିନଲ
। ନସ ଭୟଡକର ଭଜନର ରଡ଼କ୍ତି ଛଜଡ଼ମଥିଲଜ ନସମଜନୋ ଭଜଷଣ ନଦଇ ଚଜଲକ୍ତିଥିନଲ ଗଜ ଚରକ୍ତିତ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୪୧ ୪୨



ରଜରଦନର । ଶକ୍ତିକଜ ନଦଉଥିନଲ ନମଜରଜଲକ୍ତିଟକ୍ତି ରଜରଦନର । ଗଜର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନୋଦଗକ୍ତିକଗଜ ରକ୍ତିଷୟନର ନସମଜୋଡକ ଠଜରମ  ହିଁ ଶକ୍ତିଖିରଜର ଥିଲଜ । ୍ଜୟ
ଦମଇମଜସ ଯଜଏ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ର୍ଜଉଜ ପଂକ୍ତିଡଧିପଂଜରକ୍ତି ୋଥିଲଜ । ନଗଜଲ ନରକର ନସ୍ୱଟର ଲଗଜଇ ପଂଜରମ  ୋ ଥିଲଜ । ନରକଯଜଏ ଚଜଦର ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଶଜଇ ପଂଜରମ
ୋଥିଲଜ । ନଚତକକ୍ତିନର ଆଉଜଜଇ ରସକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଥିଲଜ । ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହରଜରକ୍ତି ସଡଭର ୋଥିଲଜ । ନସ ଦକ୍ତିୋର ଦମଇଘଡଟଜର ଡା��x��8������ଜଏରୀ ନକନଗ ୋକ୍ତିଷ୍ଠମର
ଓ ଭୟଡକର,  ନକନଗ ରକ୍ତିଭତ୍ସ ଓ ୋଜରକୀୟ ଭଜରକ୍ତିନଲ ଭଜରକ୍ତି ହମଏୋକ୍ତି । ଧାଷପର୍ବଣ ପଂନର ୋଜରୀ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଏ?  ନଯପଂରକ୍ତି ନରଜମଜମଜଡ଼ ପଂନର
ନଲରଜୋୋକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ । ଏଇଟଜ ଏନର ରନସଲ ଟ୍ରେକ୍ତିଟ । ସୂଯପର୍ବୟୁ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଏଇ ରଜସଜନର ନଶଷଜଡଶନର ହହେଁ ଅସ ହମଏ । ଏମଜନୋ ଏନର ଅସଜୟମଜୋ ସୂଯପର୍ବୟୁ
ଆଡ଼କମ ଆଗଉଥିନଲ । ପଂଛନର ଲଡରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଛଜଇ କଜନଭଡଡା��x��8������ର କଡପଂଜୋୀର ନସଇ ନଡା��x��8������ଡଗଜ ନଲଜକପଂରକ୍ତି । ମଣକ୍ତିଷଠମ  ଗଜ ଛଜଇ ଗମଡା��x��8������ଜକ ନକନଗ
ଲଡର । ପୃଂଥିରୀନର ଯଦକ୍ତି ଛଜଇ ରକ୍ତିହୀୋ ମଣକ୍ତିଷ ହିଁ ଥାଜଡନଗ? ଗଛଡକ ଛଜଇ ଥାଜଡଗଜ, ପଂଶମପଂକୀ ନମଘର ଛଜଇ ଥାଜଡଗଜ କକ୍ତିଡଗମ  ମଣକ୍ତିଷର ୋ ଥାଜଡଗଜ ଯଦକ୍ତି!!
ମଣକ୍ତିଷ ଆଉ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଡଗଜ । ଅଡଗଗ ଦୁଃ ୋକ୍ତିଜ ସଜଡଗନର ନକନର ୋମନହହେଁ । ସଜମୋଜରମ  ଦନଳ ୍ଥାମ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ରଷପର୍ବ ଛଜତୀ କନଲଜ ସଜରକ୍ତି
ନଫରମ ଥିନଲ ସଡଜର ସ୍ୱର ନୋଇ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ରସଜକମ ରଜହମଡ଼ମଥିରଜ ପଂକୀର କକ୍ତିଚକ୍ତିରକ୍ତି ମକ୍ତିଚକ୍ତିରକ୍ତି । ଏମଜୋଡକମ ନଦଖିରଜ ପଂନର ସ୍ୱରସରମ ପଂଗଳଜ କରକ୍ତି ଆନପଂ
ଆନପଂ ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିରନରଇ ନଦନଲ । ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅ ଗମଡ଼ଜକ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏ ଫର ଏପ୍ଂ ରକ୍ତି ଫର ନରଗ୍ କହମ  କହମ  ଇ ଫର ଯଜଗଜନର ୋକ୍ତିଜକମ ଅଟନକଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି
‘ଇଡଜକ୍ତିୋ’ କହକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଜକ୍ତିଭ ପଂଲନଟଇ ୋ ପଂଜରକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଅଗକ୍ତିକମ କରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ପଂମଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ସ୍ୱର ନଫରଜଇ । ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଆଗନର ଟଜଫକ୍ତିକ
ନପଂଜଷ୍ଟ ଉପଂନର ନପଂଜଲକ୍ତିସକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ ଧାଳଜ ନର ଖେଜଳପଂଜ ଭକ୍ତିଗନର ସଢକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଏନର ନସପଂଟମ  ଡ୍ରଜଗୋ ଆସମଛକ୍ତି ଏରଡ ଟଜଫକ୍ତିକ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ପଂଜଲଟମ ଛକ୍ତି ଯୀଶମଖ୍ରୀୀଷ୍ଟ ।
ପଂମଣକ୍ତି ଯୀଶମ ପଂମଣକ୍ତି ଖ୍ରୀୀଷ୍ଟ ପଂମଣକ୍ତି ଡ୍ରକ୍ତିଲ କରମ ଛକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ସଢକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ପଂମଣକ୍ତି ପଂଚକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ଏରଡ ଶର ମମଦଜ ନହଉଛକ୍ତି । ହକ୍ତିଇମ୍ବସକ୍ତିଲ ମଜରମ ଛକ୍ତି, ହକ୍ତିଇମ୍ବସକ୍ତିଲ ମଜରମ ୋକ୍ତି । ଡ୍ରକ୍ତିଲ
କରମ ଛକ୍ତି । ସଜରଧାଜୋ ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ କରମ ଛକ୍ତି । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜନଟ ନର ଖେଳୋଜ ନପଂଜଲକ୍ତିସ । ଅରକଜଶକମ ଏସରମ  ନଦଖିରଜକମ ର ଖେମବ୍ ଭଲଲଜନଗ । ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ଗଜ
ହଜରଭଜର ନଦଖିନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ଅରକଜଶକମ ‘ନହନଲଜ’ କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଅରକଜଶ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ ନମଜନଟ ସଜଇନକଲର
ପଂଛପଂନଟ ରସକ୍ତିଥିରଜ ରୟୁକକ୍ତିଟକ୍ତି ଟକ୍ତିଏ । ପଂମଣକ୍ତି ଦମନହହେଁ ଆଗକମ ରଢକ୍ତିନଲ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ‘କଜଲକ୍ତି ସକଜନଳ ନକନଗନରନଳ ଯକ୍ତିରଜ ନଜଲରଡକ ଘରକମ?’
‘ଆଠଟଜନର । ମହେଁମ ଗଗକଜଲକ୍ତି କଥାଜ ନହଜଇଥିଲକ୍ତି ।’ ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ । ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଆଗନର ଶକ୍ତିଶମ ଉଦୟୁଜୋ । ସରମଜ ଉଦୟୁଜୋ । ଏଠକ୍ତି ସରମଦକ୍ତିନୋ ଫଗମଣ ।
ଗୀଷ୍ମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥାଜଏ ଏ ଯଜଏହେଁ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ଛମଇହେଁ ୋ ଥିରଜ ଶକ୍ତିଶମଫମଲର ଅକଗ ଅଡଧାକଜରର ଗଭପର୍ବନର । ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଚଢକ୍ତି ରଷପର୍ବଜ ଆନସ ହଜଡ଼ମଆ
ଫମଲର ନକଜଷ ପଂଡଜରଜ ଥାରଜଇ । ଆୱେଜରକ୍ତିୟମ ଲ ଭଗ୍ଧି କରକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ରଡଗକ୍ତିୋ ମଜଛନର । ମଜଛମଜନୋ ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି ନରଲମ ୋ ପଂରକ୍ତି । ପଂକୀ ଫମଲ
୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ମଜଛ ଓ ଶକ୍ତିଶମଡକ ଗହଣନର ଉଦୟୁଜୋଟକ୍ତି ହସମଥାଜଏ ଅହରହ । ଭକ୍ତିଗରକମ ଗନଲ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଓ ଅରକଜଶ । ଉଦୟୁଜୋ ଭକ୍ତିଗନର କଜହଜକମ ଯଦକ୍ତି
ପଂଚରଜଯଜଏ ଆଳମ ନକ.ଜକ୍ତି. ଦଜମ ନକନଗ ରଜ କକ୍ତିନରଜସକ୍ତିୋକ୍ତି ଲକ୍ତିଟର ୍ଗକ୍ତି ନକନଗ ନସ କ’ଣ କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର? ପଂଜରକ୍ତିର । କଜରଣ ଏନର ଦକ୍ତିଜଣ ଅଭକ୍ତିଭଜରକ-
ହମଏଗ ଦମଇଜଣଡକ ରଜପଂଜମଜ କକ୍ତିଡରଜ ଜଣଡକ ମଜରଜପଂଜ- ଫମସମର ଫଜସମର ନହଉଥିନଲ ଆଳମ ନରସୋ କକ୍ତିନରଜସକ୍ତିୋକ୍ତି ନରସୋ, ଚଜକରଡକ ରଢକ୍ତିଥିରଜ ଦରମଜ,
ଗଜଡ଼କ୍ତିର ନଗଲ ର ଖେଚପର୍ବ ଏରଡ ମନୋ ପଂକଜଇରଜକମ ରକ୍ତି ଚଜହହେଁମ  ୋ ଥିନଲ ପଂକୀ ଫମଲ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ଏରଡ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ଶକ୍ତିଶମଡକମ ରକ୍ତି । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି
ନଯଉହେଁମଜନୋ ଫମଲ ଓ ନରସନ କଜଡ଼ପର୍ବ, ପଂକୀ ଓ ଅମଲୂନସଥ, ଲମ ହ ଓ କକ୍ତିନରଜସକ୍ତିୋକ୍ତି ମଧ୍ୟନର ପଂଜଥାପର୍ବକୟୁ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଶକ୍ତିଶମ ଉଦୟୁଜୋ ରକ୍ତି ମଲଜମଷୂଜ
ପଂରକ୍ତି ଗଡଧାଜଏ ନସମଜୋଡକମ । ୋକ୍ତିଜ ନଦହନର ଗମଡ଼ଜଇ ନହଜଇଥିରଜ ମରମ ଭୂଇହେଁକମ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ମରମ ଭୂଇହେଁର ଗରଡଗକମ ରକ୍ତି । ‘ଚଜଲଯକ୍ତିରଜ ଏଠମ ’
କହକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଦମନହହେଁ ନଦଜଳକ୍ତିରମ  ଉଠକ୍ତି ନଗଟ୍ ନର ଖେଜଲଜଥିରଜ ରଜସଜନର ୋ ରଜହଜରକ୍ତି ଅୋୟୁପଂନଟ ରଡଦଥିରଜ ନଗଟ୍ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ରଜହଜରକମ ଆସକ୍ତିନଲ । ଟକ୍ତିନକ ପଂନର
ନସମଜନୋ ଥିନଲ ନକକଟସ୍ର ଅରଣୟୁନର । ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ କଫକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇନଲ ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକ୍ତିରର ୋକ୍ତିଶ୍ଚଳ ଥିଲଜ । ନଚତକକ୍ତି ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନଟରମଲ ଅରକଜଶ
ପଂଲଡକ ପଂଡର ଖେଜ ରମଢକ୍ତିଆଣୀ ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ କରଜଟ ଝରକଜ ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକ୍ତିରର । ରଜହଜରମ  ଆସମ ୋ ଥିଲଜ ସ୍ୱରରଣପର୍ବ ରୟୁଜଡୋରଣପର୍ବ ୋଜ ଆସମଥିଲଜ ଦଡଗ-ସ,
ଗଜଳରୟୁ-  ଶ,  ମଧୂାପର୍ବଣୟୁ-ଷ ର ସ୍ୱର ୋଜ କଜହଜର ଝରକଜ ନଡା��x��8������ଇହେଁ କରକ୍ତିଡା��x��8������ର ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଆସମଥିଲଜ ଅୋମସ୍ୱଜର ରଜ ଚଡଦରକ୍ତିଡଦମର ଧ୍ୱୋକ୍ତି । ସମମଦଜୟ ଜଗଗଟଜ
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରର । ନଗଜନଟ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ରଜଇ ନଷଜହଳ ରଜଇ ନଗରର ଆୟଗଘୋର ୋକ୍ତିରରଗଜନର ସଭକ୍ତିଏହେଁ ୋକ୍ତିରର ଆରଣୟୁକ । ନକକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁନର
ଏନର ସ୍ୱଜଦ ୋଜଇହେଁ ଗଡଧାୋଜଇହେଁ ଜମଆର ୋଜଇହେଁ କକ୍ତି ଗରଡଗ ୋଜଇହେଁ । ସୃଗକ୍ତି ନସ୍ରଜଗ ଶଜଡସତ୍ୱେୋଜ ସମ ସଡଧି ସଡଭଜରୋଜ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଶମନ । ନକକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁ ଏନର
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ଫକ୍ତିଜ୍ । ରକ୍ତିସଜରକ୍ତି ଯଜଉୋକ୍ତି କକ୍ତି ଚରକ୍ତି ଯଜଉୋକ୍ତି । ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିରରଗଜ ଏକ ସକ୍ତିର ଚକ୍ତିତ । ନଗଜନଟ ସମଚରକ୍ତିଗ ସଡଳଜପଂହୀୋ ଷ୍ଟକ୍ତିଲ ଫନଟଜଗଜଫ୍ । ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୪୩ ୪୪



ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନର ଖେଳମଥିଲଜ ଗୀୋନହଜଲ ସଜଥାୀନର । ଗୀୋନହଜଲ ମଜନୋ ଅରକଜଶର ନଟଜପଂକ୍ତି । ଗଜକମ ୋକ୍ତିଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ନଥାଜଉଥିଲଜ । କଜଢମଥିଲଜ ପଂମଣକ୍ତି ନଥାଜଉଥିଲଜ
। ପଂମଣକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂନର ନଥାଜଉଥିଲଜ, ଘମରଜଉଥିଲଜ । ୋକ୍ତିଜ ମମଡଡା��x��8������ର ମଜପଂ ନଦର ଖେମଥିଲଜ । ନରଣୀକମ ରଜମପଂନଟ ଆଣକ୍ତି ଡା��x��8������ଜହଜଣ କଜଡଧା ପଂଛକମ ଫକ୍ତିଡଗମଥିଲଜ ।
ଡା��x��8������ଜହଜଣ ପଂନଟ ଆଣକ୍ତି ରଜମ ପଂନଟ ଫକ୍ତିଡଗମଥିଲଜ । ଅରକଜଶ ନର ଖେଳମଥିଲଜ ନଗଜନଟ ମଜଛକ୍ତି ସଜଥିନର ନଗଜନଟ ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ରଜତୀଚର ମଜଛକ୍ତି ଗଜକମ ଅସରୟୁସ
କରମ ଥିଲଜ ୍ଥାନମ ୍ଥାନମ । ମଜତ ପଂନର ପଂନର ନସ ଅଭୟୁସ ନହଜଇଗଲଜ । ମଜଛକ୍ତିଟଜ ଆସକ୍ତି ଗଜ ୋଜକ ଉପଂରକମ ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇ ରହେଁଜ ଗଜଲପଂଟମ  ନଥାଜଡ଼କ୍ତି
ଏରଡ ଡା��x��8������ଜହଜଣ ଗଜଲରମ  କପଂଜଳକମ ଯଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ୋଜକ ଉପଂନର । ରକ୍ତିଡଦମଟକ୍ତିଏରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ରୟୁଜସଜଧାପର୍ବ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତି ରୃତ୍ତ ଏରଡ ପଂମଣକ୍ତି ନସଇ ରକ୍ତିଡଦମ  ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତିଗଲଜ ।
ଅରକଜଶ କମଗମ କମଗମ  ଅୋମଭର କରମ ଥିଲଜ । ର ଖେମବ୍ ର ଖେମସୀନର ଗଜ ମମହହେଁର କଳଜପଂଟଜନର ରୃତ୍ତଟକ୍ତିଏ ଟଣଜ ନହଉଥିରଜର ଅୋମଭର କରକ୍ତି ନସ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠମ ଥିଲଜ ।
ଏନର ମଜଛକ୍ତିଟଜ ଚଜଲମ ୋଜଇହେଁ କକ୍ତି ଉଡା��x��8������ମ ୋଜଇହେଁ । ରସକ୍ତିରହକ୍ତି ନଲଜମ କୂପଂକମ ର ଖେମଡପଂମଛକ୍ତି । ର ଖେମଡପଂମଥାଜଉ, ରକ୍ତିଚରଜ ମଜଛକ୍ତି । ରହମଦକ୍ତିୋରମ  ନଭଜକନର ଥିର କଜନଳ । ଅରକଜଶ
ନଦଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କଲଜ । ଗଜକମ କ’ଣ କହମଛକ୍ତି କକ୍ତି? କଜୋପଂଜର ଖେକମ ନହନଲ ଯଜଆଡଗଜ । ଏନର ନସ ଉଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ଏରଡ ଅରକଜଶର ହଜଗଟଜ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି
ଆଣକ୍ତିଲଜ ୋକ୍ତିଜ ମମହହେଁର କମଗମ କମଗମ  ଭଜରକମ । ନସ ରହକ୍ତିଗଲଜ ଏକଜ । ସଜମୋଜନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ରକ୍ତି ଏକଜ । ଦମନହହେଁ ଅଛଡଗକ୍ତି ପଂରସର ଆଗନର କକ୍ତିଡଗମ  ଭକ୍ତିନ୍ନ ଭଜରନର
। ୋକ୍ତିଜଠଜରମ  ଅୋୟୁର ଦୂରଗଜ ନକନଗ ନରଶୀ! ୋକ୍ତିଜଠଜରମ  ୋକ୍ତିଜର ଦୂରଗଜ ରକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ । ଅୋୟୁଠଜରମ  ଦୂରଗଜ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି, ଦୂରଗଜ ଠଜରମ  ଦୂରଗଜ ରକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ।
ସରମଠକ୍ତି ଦୂରସତ୍ୱେ,  ସରମଠକ୍ତି ଡା��x��8������କ୍ତିନଷ୍ଟୋ୍ସୁ ଓ ଡା��x��8������କ୍ତିନଷ୍ଟୋସ । ମମହୂଗପର୍ବ ମମହୂଗପର୍ବ ନହଜଇ ଅୋଡଗ ମମହୂଗପର୍ବ ସରମ  କଚଜଡ଼କ୍ତି କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ରଷ୍ଧି ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରମ ଛକ୍ତି
ଅସରଡଗକ୍ତି ସମୟର ଦୀଘପର୍ବଗମ ମଜପଂ-ନସନକଡଡା��x��8������ । ନସନକଡଡା��x��8������ ନସନକଡଡା��x��8������ ନହଜଇ ଦୀନଘପର୍ବଇ ଯଜଉଛକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଓ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ନହଜଇ ଘଡଟଜ ଏରଡ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ
ଘଡଟଜ ଦକ୍ତିୋ ମଜସ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଘଡଟଜ ଦକ୍ତିୋ ମଜସ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ ଦକ୍ତିୋ ଦକ୍ତିୋ ମଜସ ମଜସ ଟକ୍ତିକ ଟକ୍ତିକ ଟକ୍ତିକ ଟକ୍ତିକ ଓ ସୃଜକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ୋଜଗକ୍ତିଦୀଘପର୍ବ ରଷପର୍ବଟକ୍ତିଏ
। ଅୋଡଗ ଆରହମଜୋ ରଷପର୍ବ । ନସନକଡଡା��x��8������ ଗମଡ଼ଜକ ର ଖେମବ୍ ଦୀଘପର୍ବ ର ଖେମବ୍ ଲଡରଜଳକ୍ତିଆ ରରର ପଂରକ୍ତି-ନସ୍ରଜଗ ପଂରକ୍ତି । ଅଥାଚ ରଷପର୍ବଟକ୍ତିଏ ର ଖେମବ୍ ନଛଜଟ । କଜଲକ୍ତିପଂରକ୍ତି
ଲଜନଗ ସରମ  କଥାଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଗକଜଲକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ସରମ  କଥାଜ । ଅରକଜଶ,  ଗନମ ଚମ ଟକ୍ତି ଧାରମ ଥିଲ । ଗମର ରଜଳକଟଜ ନହଲଜ । ଗନମ ଝକ୍ତିଅ
ନହଜଇଥିଲ ଗମ ମକମ ପଂମଅ କରଜଗଲଜ । ଗନମ ର ଖେଟନର ଗମ ଗମ  କରମ ଥିଲ । ଗମର ମମଗମ ରକ୍ତି କଡଥାଜକୋଜ ସରମ  ର ଖେରଜଜଜଳକ୍ତି ଶମର ଖେଜଉଥିଲଜ । ଗନମ ହଜନାଡଟ
ହଜପ୍ସଜଟପର୍ବ ଲଗଜଇ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ରଜଳ କମଡଡା��x��8������ଜଇନହଜଇ ସମଲ ଗଲ । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କଜଲକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ସରମ  କଥାଜ । ଗନମ ସରସ୍ୱଗୀ ପଂଜୂଜ ଗନଣଶପଂଜୂଜ
କରମ ଥିଲ । ୋୂଆ ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ ଲଗଜଇ ୋୂଆ ନସ୍ଟ୍ ର ଖେଡ଼କ୍ତି ନୋଇ ନଭଜଗ ନୋଇ ସକ୍ତିଡଦମର ମଜଖି ଆଇସକ୍ତିଥମ ର ଖେଜଇ ଏରଡ ପଂରୀକଜ ନରନଳ ଗଣକ୍ତିଗନର ଶୋୂ
ରର ଖେମଥିଲ । ନସଦକ୍ତିୋ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଜଠ ଆରଡଭ କରକ୍ତିରଜନରନଳ ରମଢଜ ଶକ୍ତିକକ ଜଣକ କହମଥିନଲ, ଗମ ମ ଗଜଲକମ ଛମଇହେଁ, ‘ ଶ୍ରେୀ  ଶ୍ରେୀ  ଶ୍ରେୀ  ଶ୍ରେୀ ୋରନକଜଟକ୍ତି କଣପର୍ବଜଟ
ଉତ୍କାଳକଳରନଗପର୍ବଶ୍ୱ ରୀରଜଧିରୀରରର ଅଭକ୍ତିରଜଏ ଭୂଗ ନଭଦରର ଉତ୍କାଳ ନକଶରୀ ରଜପଂଜ ଅରକଜଶ କମହଗ ରଜମଜୟଣ କକ୍ତିଏ ନଲଖିଛକ୍ତି?’  ଗନମ ର ଖେମବ୍
ଭଜରକ୍ତିଚକ୍ତିଡଗକ୍ତି କହମଥିଲ ‘ମହେଁମ ଗ ନଲଖିୋଜହିଁ ସଜର ।’  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ସରମକଥାଜ କଜଲକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି । ଚଉଦ ରଷପର୍ବଗନଳ ଗମ ଚଉଦ ରଷପର୍ବ ରୟସନର ଗମ
ଜୋ୍ମଦକ୍ତିୋନର ନସଇ ମମହହେଁ ମନୋ ୋଥିରଜ କଳଜ ରକ୍ତିକୃଗକ୍ତିଆ ସଗୟୁଜୋଜଶକ୍ତିଆ ସଡରଜଳମଆ ପଂରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜଟଜ ଗମକମ ହଜମଜ ପଂଜଇହେଁ କହମଥିଲଜ ଏରଡ ଗନମ ହଜନାଡଟକମ
ହଜଗନର ଧାରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ଆଲମ ଅକମ ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲ । ଗମର ମନୋ ୋଜଇହେଁ? ଗଜ ଘର ନଲଜନକ ଉଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରଜରମ  ହଇଚଇ ନହଜଇଥିଲଜ ।
ସରମ  କଜଲକ୍ତିର କଥାଜ । ରଷପର୍ବଟଜ ସରମନରନଳ ନଛଜଟ । ଗନମ ଏନଗ ଭୟ ପଂଜଇଥିଲ ନଯ ଗମଣକ୍ତିଆ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜଯଜଏ କଥାଜ ଯଜଇଥିଲଜ । ସରମ  କଜଲକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ।
ଗନମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗମର ପଂଡଦର ରଷପର୍ବ ରୟସନର କମମଜରୀ ପଂକ୍ତି ପଂକ୍ତି ପଂଟୋଜୟକ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀକମ ନ୍ମ କରକ୍ତିରଜ ଆରଡଭକ୍ତିଲ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ନ୍ମ କଲ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି
ନଲଖିଲ କରକ୍ତିଗଜ ନଲଖିଲ । ପଂମଣକ୍ତି ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ଫନଟ୍ରେନଟଡା��x��8������ ନହଲ, ଦୟୋୀୟ ଭଜନର ରମଲଜରମଲକ୍ତି କଲ, ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତି ରଖିଲ । ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତିର ଫନଟଜ ଉଠଜଇ
କଜଡଥାନର ଟଜଡଗକ୍ତିଲ । କଣ ୋ କଲ । ସରମ  ଗଗକଜଲକ୍ତିର କଥାଜ । ଛ’ରଷପର୍ବ ଯଜଏ ଗମର ର ଖେଜଲକ୍ତି ରମଲଜରମଲକ୍ତି ଲମ ଡଗମରମ  ପଂମଡଗମରମ  ନହରଜ ସଜର ନହଲଜ । ନକନଗ
ରଜଗକ୍ତି ଗନମ ଛଟପଂନଟଇ ଛଟପଂନଟଇ ନଶଜଇ ପଂଜରକ୍ତିୋଜହହେଁ । ରକଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ଗନମ ରଡଚକ୍ତିଛ ଏଯଜଏହେଁ । ଗମ ଫନଟ୍ରେନଟଡା��x��8������ ରୟସନର ଗମ ରଜପଂଜ
ପଂଜଡଚଶଗ ପଂଡଚସରୀ ଟଡକଜ ଦରମଜ ପଂଜଉଥିନଲ । ଅଥାଚ ଗନମ ରଡଚକ୍ତି ଯଜଇଛ ନସଇଟଜ ରଡ଼କଥାଜ । ଅରଶୟୁ ଗମର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଦଜଷ ୋଜଇହେଁ ନଯ ।
ସମୟଟଜ ହିଁ ଏପଂରକ୍ତି ସଗୟୁଜୋଜଶକ୍ତିଆ ଅଳନପଂଇଶଜ । ଯଜନହଉ ସରମ  କଜଲକ୍ତିର କଥାଜ । ସଡକମଚକ୍ତିଗ ରୟସର କଥାଜ । ୋମ ୟୁୋଗମ ରଷପର୍ବର ଇଗକ୍ତି କଥାଜ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି
ରସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି କଜଡଥା କରଜଟ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନଚତକକ୍ତି ଅରକଜଶ ପଂଲଡକ ଓ ଅୋୟୁମଜନୋ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ । ହଠଜତ ଏପଂରକ୍ତି ନହଲଜ ସମନସ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ଥାଜୋରମ  ଉଠକ୍ତି
ରମଲଜରମଲକ୍ତି କନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୪୫ ୪୬
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କଜଡଥା ଗମଡ଼ଜକ ଅୋୟୁ କଜଡଥା ସଜଥିନର କରଜଟ ଗମଡ଼ଜକ ଝରକଜ ସଜଥିନର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ କରକ୍ତିରଜ ଆରଡଭ କରକ୍ତିନଦନଲ । ନଟରମଲ ରକ୍ତି ନଚତକକ୍ତି ପଂଲଡକ
ସଜଥିନର ରମଲଜରମଲକ୍ତି କରକ୍ତିରଜ ଆରଡଭ କରକ୍ତିନଦନଲ । ଭଜରଗକ୍ତି ଶୀରଜଜକ୍ତି ଓ ସଜସ୍ୱଗକ୍ତି ନସୋ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ଫକ୍ତିଜ୍ ମମଦଜରମ  ଓହରକ୍ତି ଆସକ୍ତି ୋୃଗୟୁ ୋକ୍ତିମଗ୍ନ ନହନଲ । ସଜଗପର୍ବ
ମଜକପର୍ବସ ରନସଲ ହଜଗ ଧାରଜଧାରକ୍ତି ନହଜଇ ନକଜଳଜନକଜଳକ୍ତି ନହନଲ ଗସକ୍ତିପ୍ କନଲ, ରକ୍ତିଳକ୍ତିରକ୍ତିନଳଇନଲ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଗଜ ନଚତକକ୍ତିନର ରସକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଉ ନଚତକକ୍ତିଟକ୍ତି ଗଜକମ
ନୋଇଯଜଉଛକ୍ତି ଦୂରକମ । ଅରକଜଶର ନଚତକକ୍ତିଟଜରକ୍ତି ଗଜ ରଜହୋ ସଜଜକ୍ତିଛକ୍ତି । ସମନସ ଅମଜୋକ୍ତିଆ ନହଜଇ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି । ରମ ହ କହକ୍ତିନଲ ରହମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।
ଗଜଳକ୍ତିନଦନଲ ହସମଛଡଗକ୍ତି । ଚମ ପ୍ କହକ୍ତିନଲ ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଛଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିରରଗଜକମ ଭଜଡଗକ୍ତି ରମ ଜକ୍ତି ର ଖେମୋକ୍ତି୍ଭିନ କରକ୍ତିନଦଉଛଡଗକ୍ତି । ନକକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁନର ଏନର ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି
ରକ୍ତିପ୍ଳର ଓ ରୟୁଭକ୍ତିଚଜର । ହଜଗମମଠଜ ମଜପଂର ଅଳକ୍ତିଡଦ ଓ ୋକ୍ତିଳୟ ରକ୍ତି ଆଡନଦଜଳକ୍ତିଗ । ମସକ୍ତିଷ୍କର ସୂକ୍ଷଗଡଗମ  ସରମ  ଫଜଟକ୍ତି ଉପଂମଡ଼କ୍ତି ଯଜଚ୍ଜଗଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏନର
ରଡଚମ ଛକ୍ତି ସ୍ୱଗଡତ ଭଜନର । ଜୀରୋକମ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଭଲ ପଂଜଇଛକ୍ତି ୋୂଆ ନହଜଇ । ୍ଗକ୍ତି ସକଜଳକମ ସକ୍ତିଏ ସ୍ୱଜଗଗ କରମ ଛକ୍ତି ୋୂଆ ନହଜଇ । ଏନର ନସ
ଉପଂସଡହଜର ପଂଜଇଛକ୍ତି ନଯ ଏଠକ୍ତି ସରମ  ଠକ୍ତିକ୍ଜକ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସ ରମଝକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ନଯ ଜକ୍ତିଇହେଁରଜ ନଗଜନଟ କଳଜ ୋମନହହେଁ ; ସଜଧାୋଜ ୋମନହହେଁ, ଗପଂସୟୁଜ ୋମନହହେଁ । ଜକ୍ତିଇହେଁରଜ
ମଜନୋ ଭଗରଜୋଡକ ଆଗନର ପଂଜପଂ ସ୍ୱୀକଜର ୋମନହହେଁ, ପଂରଜୋ୍ମ ପଂଜଇହେଁ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ୋମନହହେଁ । ନସ ରମଝକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ଜକ୍ତିଇହେଁରଜପଂଜଇହେଁ ଜୀରୋ ଭକ୍ତିକ ମଜଗକ୍ତିନଲ ମକ୍ତିନଳୋଜ
କକ୍ତି ରଶୟୁଗଜସ୍ୱୀକଜର କନଲ ମକ୍ତିନଳୋଜ । ରଡଚକ୍ତିରଜ ରକ୍ତି ଏକ ଅଭୟୁଜସ ୋମନହହେଁ,  ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ ର ଖେରରକଜଗଜ ପଂଢକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ । ଜକ୍ତିଇହେଁରଜ ଏକ
ଅଭୟୁଜସ ୋମନହହେଁ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ମରକ୍ତିରଜ ଏକ ଅଭୟୁଜସ । ଜକ୍ତିଇହେଁରଜ ଏକ ରକ୍ତିପ୍ଳର, ନଗଜଟଜଏ ନଚନଲଡଜ ନଗଜଟଜଏ ଆନଡା��x��8������୍ଭିୋ୍ର । ଜୀରୋକମ ରଡଚଜ ଯଜଏ । ଆଖିର
ଆଖିଏ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନକମ ସ୍ୱୀକଜର କନଲ ନହଲଜ । ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ କଅହେଁଳଜ ରଜଛମରୀକମ ଚହଲଜଇ ନଦନଲ ନହଲଜ । ଗନମ ନଯ ରଡଚକ୍ତିଛ ଗଜହଜ
ପୃଂଥିରୀନର ପଂରକ୍ତିତଗମ । ଗନମ ସ୍ୱଗଡତ ଗନମ ଅୋୋୟୁ ନସଇଥିପଂଜଇହେଁ ଗ ରଡଚକ୍ତିଛ । ହଜଜନରଥାର ନରଜମଜମଜଡ଼ ପଂନର ଯଦକ୍ତି ନଲରଜୋୋକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ ଜକ୍ତିଇହେଁଛକ୍ତି ନଗନର
ଧାଷପର୍ବଣ ପଂନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜଟକ୍ତିଏ ୋ ଜକ୍ତିଇହେଁର କଜହିଁକକ୍ତି? ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଲଢଜଇକରକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି, ଆକସଜଗ ୋମନହହେଁ । ରଡଚକ୍ତିରଜର ରକ୍ତିଜନ ଦଜରକ୍ତି କରକ୍ତି ଜକ୍ତିଇହେଁଛକ୍ତି, ଭକ୍ତିକଜକରକ୍ତି ୋମନହହେଁ ।
ନକତଣସକ୍ତି ରକ୍ତିପଂରୀଗ ମରୂ ଖେୀ ଜୀରୋ ଦଶପର୍ବୋ ଗଜ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନକଜଣ ରଦଳଜଇ କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ନଯ ନସ ଭମ ଲ କରମ ଛକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଜନଣ ରଡଧାମ ଆସକ୍ତିନଲ, ସମପଂଜଥାପର୍ବ,
ରଜଗକ୍ତି ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ଗଜଡକର ଯକ୍ତିରଜର ଥାଜଏ । ମଜ ନଘଜଷଣଜ କନଲ ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ୋ’ଟଜ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ନହଲଜଣକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ସମପଂଜଥାପର୍ବକମ ରକ୍ତି ଅୋମନରଜଧା କଲଜ
ଗଜଡକ ସଜଥିନର ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ସମପଂଜଥାପର୍ବ ହହେଁ କଲଜ ଓ ଘଡ଼କ୍ତି ନଦଖିଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଉଠକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ରଡଧାଜଘର ଆନଡ଼ । ଅୋମକମ କହକ୍ତିଲଜ ପଂଜଣକ୍ତି ନଦରଜପଂଜଇହେଁ ଓ
ୋକ୍ତିନଜ ଅଡଟଜନର ମରମ ଭୂଇହେଁର କଜୋକ୍ତିକମ ରଜଡଧି ପଂଜଡଚ ଛଅ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ପଂନର ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ହଜଗନର ନଟ ନୋଇ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ନପ୍ଂଟ ରମ ଟକ୍ତି ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ନପ୍ଂଟ ଗରକଜରକ୍ତି
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଜଜ ଆଉ ଚଟଣକ୍ତି । ନଥାଜଇଲଜ ଏରଡ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିନହହେଁ ର ଖେଜଇନଲ । ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ । ଅରକଜଶ ନରଷ୍ଟମରହେଁଜନର ର ଖେଜଉଥିରଜ ନସଇ ରରପର୍ବର ଜଜଗୀୟ ଦଜଢକ୍ତିପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଆଦକ୍ତି
ମଜୋରକମ ମନୋ ପଂକଜଇଲଜ । ଗଜ ର ଖେଜଇରଜ ଢଡଗ ନଦଖିରଜ ଢଡଗ । କଜଉଡଟରନର ରସକ୍ତିଥିରଜ ସଡରଜଳମଆ ଜଜଗୀୟ ନଲଜକକମ ମନୋ ପଂକଜଇଲଜ । ଗଜ’
ଚଜହଜଣକ୍ତି,  ଗଜ ଭଜରରଡଗ,  ଗଜ ଟଜଆହେଁସଜ ରଜଳ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ନଦଖିଲଜ ସମପଂଜଥାପର୍ବକମ ନଦଖିଲଜ । ନସମଜନୋ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ନଲର ଖେହେଁଜ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ଗରକଜରକ୍ତି ଭକ୍ତିଜଜ
ରମ ଟକ୍ତିର ଖେଡନଡା��x��8������ ନୋଇ ରଡଦଓଠ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଠଲକ୍ତି ନଦଉଛଡଗକ୍ତି । ପଂଜକମଳକ୍ତି କରମ ଛଡଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରରନର । ଓଠ ନର ଖେଜଲମ ୋକ୍ତି ଦଜଡଗ ନଦର ଖେଜଯଜଉୋକ୍ତି,  ୋକ୍ତି ଦୁଃଶବ୍ଦ । ୋକ୍ତିରର
ପଂଜକମଳକ୍ତି କଲଜନରନଳ ଏମଜନୋ ନକନଗ ୋୀରକ୍ତିହ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଏ କହକ୍ତିର ନଯ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ନଚଗୋଜ ଅଛକ୍ତି ଓ ନଚଗୋଜ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି । କକ୍ତିଏ
କହକ୍ତିର ନଯ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ନଗଜନଟ ଇଗକ୍ତିହଜସ ଅଛକ୍ତି? କକ୍ତିଏ କହକ୍ତିର ନଯ ଗଜ ଛଜଗକ୍ତିନର ନଗଜନଟ ଲଜଲ ନରଡନଡା��x��8������ଜ ଅଛକ୍ତି? ସରମ  ମଣକ୍ତିଷ କ’ଣ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେଜଇଲଜ
ନରଳକମ ଶକ୍ତିଶମ ସମଲଭ ୋକ୍ତିରୀହଗଜନର ହଜକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି? ୋକ୍ତିନଜ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଛକ୍ତି? ନମଷଶକ୍ତିଶମ ପଂରକ୍ତି ୋଜ ନଛଳକ୍ତିଶକ୍ତିଶମ ପଂରକ୍ତି ୋଜ ଶଶଜଡକ ପଂରକ୍ତି? ପଂମରଜଣର
ରଜକସ ରଜକଜସମଣୀ ମଜନୋ ମଧ୍ୟ ପଂଶମପଂକୀ ମଜଡସ ରଜ ମଣକ୍ତିଷ ମଜଡସ ର ଖେଜଇଲଜ ନରଳକମ କ’ଣ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରୀହ ନଦର ଖେଜ ଯଜଆଡଗକ୍ତି? ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିନର
ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ । ଗଜଡକର ସରମନରନଳ ଚଗ୍ଗ୍ ୋକ୍ତିଆହେଁର ଆଖି ଶୀଗଳ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିର । ଗଜଡକର ପଂଜହଜଡା��x��8������ଫଟଜ ହସ ରକ୍ତି ମହଲଣ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିର । ଏଇ ରଜକସମଜନୋ ରକ୍ତି
ଅଜର ୍କଜରର । ସରମନରନଳ ରଜଗମଥିନର । ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି କଜହଜ ସଜଡଗନର କଥାଜ ପଂନଦ ନହନର ୋଜଇହେଁ । କଜହଜକମ ନକହନର ଚମ ମଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ନଦନର ୋଜଇହେଁ ।
ନକତଣସକ୍ତି ରଜକଜସମଣୀକମ ନ୍ମ କରକ୍ତିନର ୋଜଇହେଁ । ରହ,  ଏଥାର ୋକ୍ତିନଜ ଅରକଜଶ ନଗଜନଟ ଗପଂ ନଲଖିର ନଯଉହେଁଥିନର ରଜକଜସଟକ୍ତିଏ ରଜକଜସମଣୀର
ନ୍ମନର ପଂଜଗଳ ନହଉଥିର । ରଜକଜସମଣୀ କଥାଜ ନଦଇଥିର ପଂଜକପର୍ବନର ନଭଟକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ମଜତ ଗଜଡକର ହଜଗୀଦଜଡଗ ପଂରକ୍ତି ଦଜଡଗ ଦମଇନଯଜଡ଼ଜ ପଂଜଇହେଁ
ନକନଗନରନଳ ରକ୍ତି ଚମ ମଜଟକ୍ତିଏ ନଦଇ ପଂଜରମ  ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୪୭ ୪୮



ୋଥିରଜ ଅସହଜୟଗଜନର ଘଜରକ୍ତି ନହଉଥିନର, ଅଭୟୁଜସ ୋ ଥିରଜରମ  ସରମ  ସହଜ ସଲ୍ଲଜ ହସଟକ୍ତିଏ ହସକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଥିନର ଏରଡ ଅସହଜୟଗଜନର ରଜରଡରଜର
ଘଜରକ୍ତି ନହଉଥିନର । ରଜଘ । ରଜଘରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ ମଜଡସ ର ଖେଜଇଲଜନରଳକମ ଏନଗ ୋକ୍ତିରୀହ ନଦର ଖେଜଯଜଏ ନଯ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ଆଉହେଁସକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜ ହମଏ । ସଜଉହେଁଳକ୍ତି
ସଜଉହେଁଳକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜ ହମଏ ‘ଆଉ ମଣକ୍ତିଷ ର ଖେଜଇରମ? ର ଖେଜ ର ଖେଜ ନଯନଗ ପଂଜରମ ଛମ  ମୋଭରକ୍ତି ର ଖେଜ । ଆହଜ, ନଦହଟଜ ନଦର ଖେ ର ଖେଡ଼କ୍ତିକଜପଂରକ୍ତି ନହଇଯଜଇଛକ୍ତି, ଚମ
ଚମ  ଚମ  ଚମ  ଚମ  ଚମ  ।’ ଏଗକ କହକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ରଜଘଟଜ ୋକ୍ତିଜକମ ରକ୍ତି ର ଖେଜଇଦକ୍ତିଏ । ୋକ୍ତିଜ ହଜଡ଼ ୋକ୍ତିଜ ମଜଡସ ୋକ୍ତିଜ କଲକ୍ତିଜଜ ୋକ୍ତିଜ ହୃତକ୍ତିଡଡ଼ ୋକ୍ତିଜ ରକ ଏରଡ ହଜକମଟକ୍ତି
ମଜରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଅରକଜଶ ପଂଜଣକ୍ତିପଂକ୍ତିଏ । ନଦନର ଖେ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଓ ସମପଂଜଥାପର୍ବ ର ଖେଜଇସଜରକ୍ତି ହଜଗନଧାଜଇ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ରସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଉଦକ୍ତିଗ ଜହ୍ନ ନଦର ଖେମଛଡଗକ୍ତି,  ଗଜରଜ
ନଦର ଖେମଛଡଗକ୍ତି, ଆକଜଶ ଓ ଅଡଧାଜର ନଦର ଖେମଛଡଗକ୍ତି ଓ ରସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ସମପଂଜଥାପର୍ବ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ । ଘଡଟଜକମ ଚଜହିଁଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ ‘ସମୟ ନହଇଗଲଜ ମହେଁମ ଯକ୍ତିରକ୍ତି
ଏଥାର ।’ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ୍ସଜର ନଦଲଜ ସମପଂଜଥାପର୍ବକମ ରସନଷ୍ଟଡଡା��x��8������ ଯଜଏ ଛଜଡା��x��8������କ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଅରକଜଶ ମୋଜ କଲଜ । ଅଥାଚ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ କହକ୍ତିଲଜ , ‘ଠକ୍ତିକ ଅଛକ୍ତି, ଚଜଲ
ରଜଗକ୍ତିକମ ଟକ୍ତିନକ ନଦଖି ଆସକ୍ତିରଜ ।’ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ରକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ ଏରଡ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିନହହେଁ ରଜହଜରକ୍ତିନଲ ରଜସଜକମ । ୍ଥାନମ ରଜରଲଜଇଟର ଧାଳଜ ଆଲମ ଅ ଓ ପଂନର ଜହ୍ନ
ଆଲମଅ । ପଂମଣକ୍ତି ରଜର ପଂମଣକ୍ତି ଜହ୍ନ । ପଂମଣକ୍ତି ଭଡଗଜ ରଜର ଓ ଜହ୍ନ । ଏନର ନଗଜନଟ କମମମଲସ ନମଘ ପଂଛପଂନଟ ଜହ୍ନ, ଫମ ୟୁଜରଜର ଓ ଅଡଧାଜର । ଅଥାଚ ଛଅଟକ୍ତି
ପଂଜଦ ଆଗକମ ଆଗକମ । ସମପଂଜଥାପର୍ବ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ଅରକଜଶର ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ରଜରଦନର । ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ ନଯ ନସ ଗଗକଜଲକ୍ତି ଯଜଏ ନଗଜଟଜଏ ନରସରକଜରୀ
ହଜଇସମଲନର ୍ଧାଜୋ ଶକ୍ତିକକ ଥିଲଜ । ସମମଦଜୟ ନସ ଦମଇମଜସ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ରହକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଗହେଁଜର ଶକ୍ତିକକ ଅଭକ୍ତିଭଜରକ ସଡଘ ଗଜ ୋହେଁଜନର
ଚଜରକ୍ତିଥାର ନକଦଫକ୍ତିୟଗ ମଜଗକ୍ତିଥିନଲ ଏରଡ ନଶଷନର ନରଦଠକୀ ଓ ଆନଲଜଚୋଜ କରକ୍ତି ଗଜକମ ଗଡ଼କ୍ତି ନଦନଲ । ସଡଘର ସଭଜପଂଗକ୍ତି ଥିନଲ ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ଓ
ସଡପଂଜଦକ ଥିନଲ ଜନଣ ସରକଜରୀ ଦଳର ହଗପର୍ବଜକଗପର୍ବଜ ଭଜଗୟୁରକ୍ତିଧାଜଗଜ । ଗଜକମ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ୋ କରଜଇରଜ ରକ୍ତିଷୟନର ପଂଚରଜ ଯଜଇଥିଲଜ । ସଡଘର
ସଜମୋଜନର ନସ ଉତ୍ତର ନଦଇଥିଲଜ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଭଜନର, ସହଜ ଗଳଜନର, “ନଦର ଖେଡଗମ  ପଂକ୍ତିଲଜମଜୋଡକମ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ୋ କରକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତି ମହେଁମ ନସମଜୋଡକମ ଅଡଗଗ ଦୁଃ
ନଦଜଷୀ ନହରଜର ରକ୍ତିଭ୍ରମରମ  ମମକମଳଜଉଥିଲକ୍ତି । ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଆମ ପଂକ୍ତିଲଜଏ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ମଜୋଡକନର ଥିରଜ ୋଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସରମ  କହକ୍ତି କହକ୍ତି,  ଅଥାପର୍ବଜତ, ‘ମହେଁମ ମମଢ,  ମହେଁମ
ଅଜ୍ଞଜୋୀ, ମହେଁମ ୋୀଚ, ମହେଁମ ହୀୋ ଦରକ୍ତିଦ ଅସହଜୟ, ମହେଁମ ଅକକ୍ତିଡଚୋ ଅପଂଦଜଥାପର୍ବ, ମହେଁମ ପଂକ୍ତିଗୃମଜଗୃ ହୀୋ, ନମଜନଗ ଆନଲଜକ ଦକ୍ତିଅ, ଜ୍ଞଜୋ ଦକ୍ତିଅ, ଏପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦ ସରମ  କହକ୍ତି
କହକ୍ତି ଗଜଡକ ଭକ୍ତିଗନର ନଗଜନଟ ଗକ୍ତିଲଜିସ୍ଟ କନ୍୍କ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି । ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ, ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିଡଦମ  କରକ୍ତି । ନସମଜନୋ ନଯ ମଣକ୍ତିଷ ଏକଥାଜ ହୃଦୟଡଗମ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ
ୋଜରଜଜ । ଆତ୍ମସଡମଜୋ ନରଜଧା ୋଜହିଁ, ଆତ୍ମରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ମରକ୍ତି ମରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ସରମନରନଳ ଜୀରୋ୍ଗକ୍ତି ରୀଗସୃହ । ୋକ୍ତିଜକମ ନହୟ ମନୋକରକ୍ତିରଜ ଅଭୟୁଜସନର
ପଂଡ଼କ୍ତିଗନଲଣକ୍ତି । ଗଜଡକମ ମହେଁମ ଉଦ୍ଧଜର କରମ ଛକ୍ତି । କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଛକ୍ତି । ନକନଗ ନମଧାଜରୀ ଛଜତ ଏକଥାଜ ରମଝକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଥିନଲ । ଯଦକ୍ତି
ଭଗରଜୋ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ନଗନର ସମଗ ମଣକ୍ତିଷ ସଡ୍ଦଜୟ ନଦଜଷୀ । ଦଡଡା��x��8������ ପଂଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଥିରଜ ଅପଂରଜଧାୀ । ଏକଥାଜ ନସମଜନୋ ରମଝକ୍ତିରଜକମ
୍ଜଣପଂନଣ ଲଜଗକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ଆପଂଣ ରକ୍ତି ରମଝକ୍ତିରଜକମ ସକମ ସଜର, ଯଦକ୍ତି ଆପଂଣ ସଜମଜୋୟୁ ଇଚ୍ଜ ୍କଜଶ କରଡଗକ୍ତି । ପୃଂଥିରୀନର ଯଦକ୍ତି ନକହକ୍ତି ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ରଜ
ଭଜୋ ୋ କରଡନଗ ନଗନର ଅଡଗଗ ଦୁଃ ଏ ଗକ୍ତିଲକ୍ତିଜିସ୍ଟ କନ୍୍କ୍ ରକଜପଂଜଇ ଯଜଆଡନଗ ଏରଡ ଭଗରଜୋ ଆନପଂ ଆନପଂ ମରକ୍ତି ଯଜଆଡନଗ । ୋନଚଗ ଧାରଜଯଜଉ
ସମସ ଧାମପର୍ବଭୀରମ  ନଲଜକଡକମ ଏକଜ ଦକ୍ତିୋନକ ହଗୟୁଜ କରଜଯଜଆଡଗଜ । ନଗନର ଭଗରଜୋ ରକ୍ତି ଆନପଂ ଆନପଂ ମରକ୍ତିଯଜଆଡନଗ । ଛଟପଂନଟଇ ଛଟପଂନଟଇ ।
ପଂକ୍ତିଲଜମଜୋଡକମ ଗଜଡକ ଅପଂରଜଧାୀ ମନୋଜରୃତ୍ତକ୍ତିର ରକ୍ତିଭ୍ରମରମ  ମମକମଳଜଇ ଗଜଡକମ ସଡସୃଗକ୍ତି ସଡପଂନ୍ନ, ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେରଜୋ ଓ ଦୂରଦଶପର୍ବୀ ନହରଜକଥାଜ ଶକ୍ତିର ଖେଜ ଯଜଇଥିଲଜ ।
ୋକ୍ତିଜ ୍ଗକ୍ତି ଗଭୀର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତିରଜ ଶକ୍ତିର ଖେଜ ଯଜଉଥିଲଜ । ମହେଁମ ଚଜହହେଁମଥିଲକ୍ତି ନସମଜନୋ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଶର ୋ ପଂଜଲଟଡଗମ  । ଅୋୟୁମଜନୋ ନସମଜୋଡକଠମ  ରହମଗ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ଆଶଜ କରଡଗକ୍ତି ସଜର, ଏ ନଦଶ ଏ ସଡସଜର, ୟଜ’ର ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ । ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ଗ ଆଶଜର ରମଦ୍ବଲଦ୍ । ଏନରଠମ  ଗଜଡକମ ଧାମପର୍ବଭୀରମ  କରକ୍ତିରଜ, ଗଜଡକ ଆତ୍ମରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ
ଲମ ଟକ୍ତି ନୋରଜ ଗ ରହମଗ ରଡ଼ ଅପଂରଜଧା । ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ରରଡ ଏଇ ସମଲ କମକ୍ତିଟକ୍ତିକମ ଭଜଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗମ  ।” ଅଥାଚ ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଅରକଜଶର ଘରକମ ସମଲପଂକ୍ତିଅୋ
ଆସକ୍ତି ଗଜକମ ଗଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଆନହଜଇଥିରଜ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତି ନଦଲଜ । ଅରକଜଶ ଅଗୟୁଡଗ ର ଖେମସକ୍ତିନର ଗହଣ କଲଜ ଏରଡ ଉକ ପଂକ୍ତିଅୋକମ ନହଜନଟଲନର ଗମଡ଼ଜଏ ଜଳଖିଆ
ର ଖେମଆଇ ରକ୍ତିଦଜୟ ନଦଇଥିଲଜ । ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ରଦଳନର ଅରକଜଶ ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ସ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନଗଜଟଜଏ ଦମଇଟକ୍ତି ଗପଂ କହମଥିଲଜ । ରକ୍ତିଷ୍ଣମଶମପର୍ବଜଡକ ପଂଡଚଗଡତରମ ,
ନସଜମନଦରଡକ କଥାଜସରକ୍ତିଗ ସଜଗରରମ ,  ନଲଜକଗଳ,  ପଂରୀକଜହଜଣୀ,  ଅସମରଅସମରମ ଣୀ,  ରଜଘରମଢଜ,  ସଜଧାରପଂମଅ କଥାଜ,  ରଜଜଜରଜଣୀ କଥାଜ,  ରଗରଗମଲୀ
କଥାଜ, ଲକ୍ତିଟକ୍ତି ଚନଢଇ କଥାଜ, ରତଜରଗୀ ପଂଦ୍ମଜରଗୀ ଚଡପଂଜରଗୀ କଥାଜ, ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନରରଗୀ କଥାଜ ଓ ଲମ ଲମ ଭପର୍ବଜ ପଂରପର୍ବଗ କଥାଜ ନସମଜନୋ ଶମଣକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିନଲ ।
ସମଲନର ନଗଜନଟ କଜଡଥା ପଂତକ୍ତିରକଜ ରଜହଜର କରଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଗଜଡକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଭକ୍ତିଗରକମ- ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୪୯ ୫ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



‘ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ’ କଜଡଥା ପଂତକ୍ତିରକଜର ୋହେଁଜ-  ଧାସକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ର ଖେଜରରଜ ନହରଜଯଜଏ,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ଖିନ ଭକ୍ତିନ  କରକ୍ତି ପଂଜଗଳ ନହରଜଯଜଏ ରକ୍ତିସ ନୋଉଥିନଲ ।
ସମପଂଜଥାପର୍ବ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଓ ଅରକଜଶ ନଚତଛକୀ ମଝକ୍ତିନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିନଲ । ନସଠକ୍ତି ନଗଜନଟ ଉଚଶକକ୍ତି ସଡପଂନ୍ନ ମରମ କମୟୁରୀ ରଲ୍ବ ଜଳମଥିଲଜ । ଅରକଜଶର
ନଦହଟଜ ପଂମଲକକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ, ଶକ୍ତିହକ୍ତିରୀ ଯଜଉଥିଲଜ, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜ ନଦହସଜରଜ ସରୀସୃପଂ ଓ ସରୀସୃପଂ । ଗଜ ନକଜଷ ଦମଇଟକ୍ତି ଟଜଣ ଓ ସଡକମଚକ୍ତିଗ ନହଉଥିଲଜ ।
ଅରକଜଶ କନହ ସମମଦ ନଦଖିନଲ, ଜଜୋମଆରୀର ୋଦୀନର ଗଜନଧାଜଇନଲ ଏରଡ ମକପର୍ବମୟୁରୀ ଆଲମ ଅର ଗୀବ୍ରଗଜନର ଉରମଟମ ନରଇ ଗନଲ ଗଜ ଅଡଡା��x��8������ନକଜଷ
ଦମଇଟକ୍ତି ସଡନକପଂକ୍ତି ସଜଡକମଡ଼କ୍ତି ଯଜଏ । ନଛଜଟ ଦମଇଟକ୍ତି ଶୋୂ ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଏ । ଅରକଜଶର କମଦଗୋମଟକ୍ତି କମଗମ କମଗମ  ନହଜଇଯଜଏ । ରକ ୋଦୀ ଚହଲକ୍ତି ଯଜଏ,
ଗରଡନଗଇ ଯଜଏ । ୍ଥାମ ସମମଦ ନଦର ଖେଜର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ନକନରରକ୍ତି ପଂଜନଶଜରକ୍ତିରଜକମ ଚଜନହହେଁୋଜ ଅରକଜଶ । ନସନଗନରନଳ କନଲଜର ଗୃଗୀୟରଷପର୍ବ ଉଗ
ରଜସରରଜଦୀ ଛଜତ । କକ୍ତିଡଗମ  ନରନଳନରନଳ ୋକ୍ତିଜକମ ଔତ୍ସମକଗଜରଜଦ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଠଲକ୍ତି ନଦରଜର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଯଜଇ ୋଥିଲଜ ଏରଡ ନସ ନସ ଯଜଇଥିଲଜ
ନକଜଣଜକପର୍ବ । ନକଜଣଜକପର୍ବର ୍ଥାମ ନଦର ଖେଜନର ନକତଣସକ୍ତି ୍କଜର ରକ୍ତିଆକନ ନହଜଇ ୋଥିଲଜ । ନକତଣସକ୍ତି ଚକ ଗଜକମ ଗଡ଼ଜଇ ନୋଇ ୋ ଥିନଲ ଇଗକ୍ତିହଜସ
ଭକ୍ତିଗରକମ । ନକହକ୍ତି ୋଜରୀ ରକ୍ତି ଗଜ ମୋ ଭକ୍ତିଗନର ଝଡକଜର ନଗଜଳକ୍ତି ୋଥିନଲ । ମକ୍ତିଥାମୋ ଯମଗଳ ନଦଖି ଗଜ ନଦହଟଜ ଶକ୍ତିଶ୍ଧିନରଇ ଯଜଇ ୋଥିଲଜ । ଅଥାଚ ସମମଦ ।
ଅନୋକ ଦୂରରମ  ସମମଦର ଗଜଢୋୀଳକମ ନଦଖି ନସ ଚଡଚଳ ନହଜଇ ଉଠକ୍ତିଥିଲଜ । ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ନୋଇ ନସ ନଦଖିଥିଲଜ ସମମଦ- ଝଜଉହେଁରଣ ଭକ୍ତିଗରମ , ରଜଲକ୍ତିର
ଢକ୍ତିପଂଉପଂରମ ,  ପଂଥାର ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିରମ ,  ସମଲ ଛଜତୀଡକ ସମଲ ଫକ ସଡଧିରମ ,  ରଜଲକ୍ତି ଉପଂନର ଗମରମ ଡଡା��x��8������ମ ଥିରଜ ଶକ୍ତିଶମଡକ ନପଂଟ ଫଜଡକରମ ,  ଜମଜ ନହଜଇଥିରଜ ନଲଜକଡକ
କଜଡଧାମମଡଡା��x��8������ ଉପଂରମ ,  ଭଡଗଜ ପଂଜନଚରକ୍ତିର ଫଟଜଥାଜୋରମ ,  ୋକ୍ତିଜ ଆଡଗମଠକ୍ତି ଫଜଡକରମ ,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନର ଖେଜଲଜ ସୋର ସକ୍ତିନଲଜଟକ୍ତିରମ  ନସ ନଦଖିଛକ୍ତି ସମମଦ,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି
ରଜଲକ୍ତିଘର ଗକ୍ତିଆର ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର କଣଜରମ  ନଦଖିଛକ୍ତି ସମମଦ । ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ସମମଦ ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ରୟୁଜପଂୀ ଯଜଇଛକ୍ତି,  ଜୀରୋ ପଂଜଇଛକ୍ତି,  ଆଡନଦଜଳକ୍ତିଗ ନହଇଛକ୍ତି
ଏରଡ ଅରକଜଶ ୋକ୍ତିନଜ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଛକ୍ତି, ଶକ୍ତିହକ୍ତିରୀ ଯଜଇଛକ୍ତି, ରକ୍ତିଳପଂକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି, ଦମରପର୍ବଳ ଅୋମଭର କରକ୍ତିଛକ୍ତି ଏରଡ ନଶଷନର ଗଜର ରୟୁଜପ୍ତକ୍ତିକମ ମନୋ ପଂକଜଇ କଜଡଦକ୍ତି
ପଂନକଇଛକ୍ତି । ସମମଦ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ଗଜ ଲହରୀ ସହକ୍ତିଗ କଥାଜ କହକ୍ତିର କକ୍ତି ୋଜହିଁ ଭଜରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ଅଜଜଣନଗ ନଠଲକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଇଥିରଜ ଏରଡ ୍ଥାମ
ସଶପର୍ବନର ନଢଉଟଜ ଆସକ୍ତି ଗଜ ଆଡଠମ  ଯଜଏ ଓଦଜ କଲଜନରଳକମ ନସ ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତିହଇମ୍ବଳକ୍ତି ରକ୍ତିହଇମ୍ବଳକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଓ ଗଜ’ର ଅଡଡା��x��8������ନକଜଷ ଦମଇଟକ୍ତି ସଡନକପଂକ୍ତି
ସଡନକପଂକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ର ଖେଜସ ସମମଦ ପଂଜଇହେଁ । ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ଗଜନଧାଜଇ ଥିଲଜ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନସକଥାଜ ମନୋପଂକଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ୋ ଚଜହିଁ ନଦଖିଲଜ ନସ ଆଉ
ମକପର୍ବମୟୁରୀ ରଲ୍ବର ଆଲମ ଅର ପଂରକ୍ତିଧି ଭକ୍ତିଗନର ୋଜହିଁ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଓ ସମପଂଜଥାପର୍ବ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ନହଉଥିନଲ । ୍ନଫସର ଟକ୍ତିପଂମ ସମଲଗଜୋଡକ କଥାଜ, ରକ୍ତିଡା��x��8������ର ଗଜଡଗକ୍ତିଆ
ନଟଜନପଂଡକ କଥାଜ, ଆଡନଦଜଳୋ ନକଜଳଜହଳ କଥାଜ, ୋକ୍ତିରର ସହର କଥାଜ, ସଜଲଜଡ଼- ରୟସର କଥାଜ, ନସଜୋଜଲ ମଜୋସକ୍ତିଡହଡକ କଥାଜ, ଅରକଜଶର କଥାଜ ଓ
ଆବ୍ରଜକଜଡା��x��8������ଜବ୍ରଜ । ନସମଜନୋ ରସନଷ୍ଟଡଡା��x��8������ନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ପଂଜୋନଦଜକଜୋ ଚଜ ନଦଜକଜୋ ରୟୁଗୀଗ ଅୋୟୁସରମ  ନଦଜକଜୋ ରଡଦ
ନହଜଇସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର ଷଡଢଟକ୍ତିଏ ପଂଜକମଳକ୍ତି କରମ ଥିଲଜ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର । ଅରକଜଶ ଗଜକମ ଟକ୍ତିନକ ସଜଉହେଁଳକ୍ତି ନଦଇ ୋକ୍ତିଜ ହଜଗକମ ନଦଖି ଝଜଡ଼କ୍ତିନଦଲଜ
ଦକ୍ତି’ଥାର । ନକନଗଜଣ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିପଂନଟ ନରଗ୍ ଝମ ଲଜଇ ଗସକ୍ତିପ୍ କରମ ଥିନଲ । ହମଏଗ ନସମଜନୋ ଛଜତ । ହଜଗନର ହକକ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ତିକ ଧାରକ୍ତିଥିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂରନର
ନଗଜଟଜଏ ଅଡଧାଜରମ ଆ ନକଜଣନର ପଂରକ୍ତିରଜରଟକ୍ତିଏ ନୋସକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଇଥିନଲ । ଦମଇଜଣ ଝକ୍ତିଅ, ପଂମଅଟକ୍ତିଏ, ରଜପଂଜମଜ ଏରଡ ଲନଗଜ୍ । ନସମଜନୋ ରକ୍ତି ପଂଜକମଳକ୍ତି
କରମ ଥିନଲ ସମୟକମ । ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ । ହକକ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ତିକ ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ହଜଗନର କପଂମ୍ଧିର ପଂକ୍ତିଉଥିନଲ ସମୟକମ । ରସନଷ୍ଟଡଡା��x��8������ ଭକ୍ତିଗନର ଆହମରକ୍ତି ଅଡଧାଜରମ ଆ ଓ
ୋକ୍ତିଛଜଟକ୍ତିଆ ଥାଜୋନର ଦକ୍ତି’ଜଣ ଧାଳଜମଣକ୍ତିଷ ସଡଭପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ହଠଜଗ ରଜୟମମଡଡା��x��8������ଳକମ ଓଲଟ ପଂଜଲଟ କରକ୍ତି ଚଜ ନଦଜକଜୋରମ  ଗରଡନଗଇ ଆସକ୍ତିଲଜ
କମକମର ରକ୍ତିଲମଆ ପଂଜଗଳର ଶବ୍ଦ ମକ୍ତିଶଜମକ୍ତିଶକ୍ତି ଗୀଗଟକ୍ତିଏ । ହଠଜଗ ଏନର ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଆସକ୍ତିଲଜ ୋମନହହେଁ ରରଡ କମହଜଯଜଉ ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର
ନହଲଜ । ଚଜ ନଦଜକଜୋନର ଠକ୍ତିଆ ନହଲଜ । ସଦୟୁସଜଜ ନହଜଇ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ନଯପଂରକ୍ତି । ଅଧାଗ୍ଜସ ପଂଜଣକ୍ତିନର ପଂଜୋଭଗ୍ଧି ମମହହେଁକମ ନଧାଜଇ ପଂକଜଇଲଜ ଏରଡ
ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ଚଜ ପଂକ୍ତିଇଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ଗରଗର ଗରଗର ନହଜଇ ପଂଜୋ ନଦଜକଜୋ । ପଂମଣକ୍ତି ପଂଜୋ । ପଂମଣକ୍ତି ଗରଗର ଗରଗର ନହଜଇ ଆଉ ନଗଜଟଜଏ
ପଂଜୋନଦଜକଜୋ ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ । ଏଇଟଜ ନହଉଛକ୍ତି ରସନଷ୍ଟଡଡ଼ର ଇଲଜକଜ ଏରଡ ନକଜଳଜହଳହୀୋ ରଜତକ୍ତିର ଅଡଧାଜରୀ ମଲୂକ । ରଜଦଶଜହଜ ଓହଜଇନର
ୋଜହିଁ ୋଥିରଜ ଜଜଗଜରମ  ଆଉ କମଧାଜଗପର୍ବ ନରଗମଡକର ଆତ୍ମଜନର ସଜଜଇନର ଅଡଜମମୋ । ସମପଂଜଥାପର୍ବ ଚଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସଜର ନଦଲଜ ଏରଡ ସମନସ ଭଜରକ୍ତିନଲ ଏନର
ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ ଏକ ୍କଜର ଜରମ ରୀ । ଚଜ ର ଖେଜଇନଲ । ରସ ଆସକ୍ତିଲଜ । ରକ୍ତିକଜରଜଲଜର ସଜହଜଯୟୁନର ଷଡଢ ଘମଡଚକ୍ତି ଗଲଜ ଓ ଦକ୍ତି’ପଂଜଦ ଯଜଗଜନଦଲଜ ରସମ । ରସକ୍ତିଜିସ୍ଟ



ରଡନକଇ ଷ୍ଟଜଡଡା��x��8������ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯକ୍ତିରଜନରନଳ ସଭକ୍ତିଡକ ମମହହେଁନର ଲଜଇଟ ପଂକଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ସମସଡକମ ନଯପଂରକ୍ତି ନଶଜଷକ୍ତିନୋଲଜ- ହକକ୍ତିଷ୍ଟକ୍ତିକ ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ, ଝକ୍ତିଅପଂମଅ
ରଜପଂମଜଡକମ, ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ନରଗମ ଲ ଓ ଅୋୟୁଜୋୟୁଡକମ । ସମନସ ଆଖି ରମଜକ୍ତିନଦନଲ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୫୧ ୫୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ହଠଜଗ । ନଯପଂରକ୍ତି କହମଥିନଲ ‘ଆନମ ଏଠକ୍ତି ୋଜହହେଁମ ’ । ସମପଂଜଥାପର୍ବ ଟକ୍ତିନକଟ ପଂଜଇହେଁ ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ ନହଉଥିରଜ ନରନଳ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଆନମ ନଫରମ ଛମ
ସମପଂଜଥାପର୍ବ ନକଡପଂନସ୍ର ପଂମଣକ୍ତି ନଦର ଖେଜନହର । ନକନର ନଫରକ୍ତିର?’ ‘ନଗଜଟଜଏ ସପ୍ତଜହ ପଂନର’ । ସମପଂଜଥାପର୍ବ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଜଣକଠଜରମ  ଦୂନରଇ ଯଜଉଛ ମଜନୋ
ପଂରରଗପର୍ବୀ ସଜକଜରଗ ସମୟ ୋକ୍ତିଘପର୍ବଡଟ କରକ୍ତିହମଏୋଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହମ  କହମ  ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ମରକ୍ତିଯଜଇ ପଂଜନର ଏରଡ ଗନମ ରହମଦକ୍ତିୋରମ  ଶମଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ
ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଥିରଜ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ୋ ଶମଣକ୍ତିପଂଜର । ଛଡଚଜଣଟଜ ଉପଂନର ଉଡୂ଼ୁଛି କମଛକ୍ତି ନକନଗନରନଳ କଜହଜକମ ର ଖେପ୍ କରକ୍ତିର । ୋ ନହନଲ କକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜନର
ନଯ ‘ଆ ଛଡଚଜଣ ନମଜନଗ ନୋ’ । ମହେଁମ ନକଜପଂଗ, ନମଜନଗ ର ଖେଜ’ । ଦଜୋରୀର ଶକ୍ତିରକ୍ତି ମକ୍ତି ଶ୍ରେଗ ନକନରଠମ  ମନଲଣକ୍ତି । ନଗଜର ଆଉ ଭୟ କଜହଜକମ? ନମଜନଗ
ଗକ୍ତିଳ୍ ଏରଡ ନଦଖିର ନଯ ଗନମ ଆଉ ଗନମ ନହଜଇ ଜକ୍ତିଇହେଁୋଜହହେଁ । ଗନମ ମରକ୍ତିଯଜଇଛ ଓ ଗନମ ଅୋୟୁ ନହଜଇଯଜଇଛ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ‘ଗମ ଥାଜକନର
‘ନମଜ ଛରକ୍ତି ରହକ୍ତି’ଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଏ ରଖିଛକ୍ତି?’ ‘ମହେଁମ’ ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ, ଦକ୍ତିନୋ ରସଜଇହେଁ ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଥିରଜ ନରନଳ କକ୍ତିଣକ୍ତିଥିଲକ୍ତି । ରସ୍ର ସରଜପଂଛ ସକ୍ତିନଟ ଏକଜକୀ ରସକ୍ତି
ଗଜକମ ପଂଢକ୍ତି ପଂଢକ୍ତି ସମଲକମ ଗଲକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ ଆମର ‘ସ୍ୱଜଗଗ ଦକ୍ତିରସ’ ପଂଜଳୋ କରଜନହଉଥିଲଜ । ନସ ରହକ୍ତିଟଜ ପଂନର ହଠଜତ କନଲକଜିସ୍ଟରଡକମ ଉପଂହଜର ନଦରଜ
ପଂଜଇହେଁ ଇଚ୍ଜ ନହଲଜ ଏରଡ ନଦଇଥିଲକ୍ତି, ଚନକ୍ଟଟକ୍ତିଏ ସଜଥିନର । ନସ ର ଖେମର ର ଖେମସୀନର ଗହଣ କରକ୍ତିଥିନଲ, କକ୍ତିଡଗମ , ଗଲଜନରଳକମ ଛଜଡ଼କ୍ତିଗନଲ । ଚନକ୍ଟ କକ୍ତିଡଗମ
ସଡନଗ ସଡନଗ ର ଖେଜଇଥିନଲ । ଗନମ ଏ ଭକ୍ତିଗନର ନକନର ପଂଢକ୍ତିଛ ନସ ରହକ୍ତି? ଚକ କଳ ୋର ଖେ ଅର ଖେ କରଗ କଟକ ଅରଟ ୋଗର ଏ ସରମ? ଏସରମ  ରହକ୍ତି
ପଂଢକ୍ତିରଜ, ଦମଇକ ପଂଣକକ୍ତିଆ ପଂଢକ୍ତିରଜ, ଏ ଫର ଏପ୍ଂ, ରକ୍ତି ଫର ନରଗ୍, ସକ୍ତି ଫର ନକଟ୍ ନରଜଲକ୍ତି ଉଚଜରଣ କରକ୍ତିରଜ, ରଜସଜକଡ଼ ନମଜକ୍ତିକରଜଲଜ ସଜପଂମଆନକଳଜ
ଜଡ଼କ୍ତିରମଟକ୍ତିରଜଲଜର ଶବ୍ଦ-ଉଚଜରଣ ଲକୟୁ କରକ୍ତିରଜ ନକନଗ ଅୋୋୟୁ ଗନମ ନକନର ଅୋମଭର କରକ୍ତିଛ? ଦମନହହେଁ ରଜତକ୍ତିର ରଜସଜନର ଆଗଉଥିନଲ । ୋକ୍ତିଅୋ
ଆଲମଅ ଗନଳ ନକନଗନରନଳ ଲନଟଇ ଯଜଉଥିନଲ । ନକନଗନରନଳ ଇଷତ ଅଡଧାଜର ଇଷତ ଆଲମଅନର ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ୋକ୍ତିଜ ଚଜରକ୍ତିପଂଜଡଚ ନଜଜଡ଼ଜ
ଛଜଇକମ ନଦର ଖେମଥିନଲ । ଜହ୍ନର ଛଜଇ, ଆଲମ ଅ ସଡଭର ଛଜଇ, ନକତଣସକ୍ତି ନଦଜକଜୋ ରଜ ଅଫକ୍ତିସ ରଜରଡଡ଼ଜରମ  ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଉଥିରଜ ଛଜଇ । ଅୋମଭର କରମ ଥିନଲ
ସମଲମ ସମଲକ୍ତିଆ ଶୀଗମ ଆ ପଂରୋ ଓ ସଜରସସତ୍ୱେ ପୃଂଥିରୀ । ନକତଣସକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଦମଇଟକ୍ତି ସଡମଜୋୋୀୟ କମକମର କଦରଜ ୱେଚକ୍ତିଗ ଶବ୍ଦମୋସ ଭଜନର ଦଜମକ୍ତିକଜ ଶବ୍ଦ
ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରମ ଥିନଲ । ନକତଣସକ୍ତି ରମଲଜ କମକମର ନସମଜୋଡକମ ଗଜଳ ନଦରଜ ଅସଡଭର ମନୋକରକ୍ତି ନଶଜଇଯଜଇଥିଲଜ ଅରଜ । ହଠଜତ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଉଥିରଜ ଆଲମ ଅର
୍ଚଡଡା��x��8������ ନରର ଖେଜ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ନଗଜଟଜଏ ଦମଇଟକ୍ତି ରମଜପର୍ବମଆ କଜର ନଠଲକ୍ତି ନୋଉଥିନଲ । ଦମନହହେଁ ଭକ୍ତିଜକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ । ଆଲମ ଅର ସମଜଡଗରଜଳ
ସଡଭ ଭକ୍ତିଗନର ଗଜଳମରମ  ଗଳକ୍ତିପଂଜ’ର ଅସକ୍ତିସତ୍ୱେକମ ମମକମଳଜ-ଉଲଗ୍ନ କରକ୍ତି ପଂକଜଉଥିନଲ । କଦରଜ ନଲଜକପଂରକ୍ତି ଜୀରଟକ୍ତିଏ, କଦରଜ ନଗଜରମ ପଂରକ୍ତି ପଂଶମଟକ୍ତିଏ- ଜନଣ
ପଂଜଟକ୍ତି ନମଲଜକରକ୍ତି,  ଜନଣ ଲଜଡଜ ନଟକକ୍ତି ନଦଇ-  ପଂଜଣକ୍ତିଆ ନଗଜରରଧାମପର୍ବୀ ଶବ୍ଦ ସରମ  ଅରଜଡଛକ୍ତିଗ ପଂଚ୍ ପଂଚ୍ ପଂଚ୍ ପଂଚ୍ ୋକ୍ତିଗଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉଥିନଲ ଏରଡ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି
କରମ ଥିନଲ ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିନଜ ଏକଜ ଏକଜ ୋକ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱ ୋକ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱ ଅସଭୟୁ ଅସଭୟୁ ପୃଂଥିରୀଟକ୍ତିଏ । ପଂଜଗଳ ପୃଂଥିରକ୍ତିଟକ୍ତିଏ । ରଜଡ଼ରଗଜ ୋଥିରଜ ପଂଜଟକ୍ତି ଓ ଧାନସଇ ଆସମଥିରଜ
ଅ୍ଳେୀଳଗଜର ପୃଂଥିରୀ । ରଜତକ୍ତିରଚର ରମ କ କନଠଜର ପଂକୀଡକ ନଡା��x��8������ଣଜ ଫଡ଼କଜର ଶବ୍ଦ ଶମଭମ ଥିଲଜ ରହକ୍ତି ରହକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତିଟଜ ଅଟକକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ୋକ୍ତିରରନର ।
ରଜଗକ୍ତିର ପଂଜଦଶବ୍ଦ ରକ୍ତି ଶମଭମ  ୋଥିଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ଏମଜନୋ ଆଗଉଥିନଲ ୋକ୍ତିରରନର ଓ ନମଜଡ଼ ପଂଜର ଖେନର ହଜକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ଏମଜନୋ ଘନର ରକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିନଲ-
ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜରକଜଶ । କଲକ୍ତିଡ ନରଲ ରଜଜକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ମଜ କରଜଟ ଫକ୍ତିଟଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ ଓ କହମଥିନଲ ସମୟର ରୟସ, ରଜଗକ୍ତି ଏଗଜରଟଜ ନହରଜକମ କକ୍ତିଡଚକ୍ତିତ ରଜକକ୍ତି
। ଅୋମ  ନଶଜଇଥିରଜ ରକ୍ତିଛଣଜନର ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ୋକ୍ତିଜ ମମଡଡା��x��8������କମ ଚକ୍ତିପଂକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଲଜ । ମଜ’ରକ୍ତି ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ହଜଗ ନଦନଲ । କହକ୍ତିନଲ, ‘ନଶଜଇପଂଡ଼ ମମଡଡା��x��8������କମ
ଦରଜଇ ଦକ୍ତିଏହେଁ’ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ କହକ୍ତି ନଶଜଇଗଲଜ । ଅରକଜଶ ଏନର ନକକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁନର ୋକ୍ତିରରକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତିର ନଦହନର । ନଫୋଟଜ
ଘମରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଏ ଦକ୍ତିଗରମ  ନସ ଦକ୍ତିଗରଜନଟ ଅୋୟୁଦକ୍ତିଗକମ । ପଂମଣକ୍ତି ନଫରମ ଥିଲଜ ଅୋୟୁ ଦକ୍ତିଗରମ  ନସ ଦକ୍ତିଗରଜନଟ ଏ ଦକ୍ତିଗକମ । ୋକ୍ତିଜ ଅରୟରକମ କଚଜଡ଼କ୍ତି ହଜଲମ କଜ
ଓ ସକ୍ତିର କରକ୍ତିଥିଲଜ ଅରକଜଶ । ମସକ୍ତିଷ୍କର ଡୟଟପର୍ବଜ ରକ୍ତି ଶୋୂୟୁ ରଖିଥିଲଜ । ଓଡ଼କ୍ତିଶୀ ମମଦଜନର ୋ ଥିରଜ ଭଜରଗ ଶୀରଜଜୀ ଓ ୋଥିରଜ ଶଜଶ୍ୱଗକ୍ତିନସୋଡକମ ୋ ନଦଖି
ନସ ରହକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତି ପଂଜଡଚ କକ୍ତିଡରଜ ଛଅ କକ୍ତିଡରଜ ସଜଗ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଯଜଏ । ୋକ୍ତିଜ ୍ଗୟୁଡଗକମ ଜଜରମଡ଼କ୍ତି ଧାରକ୍ତି ନକଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଓ ନକତଣସକ୍ତି ସୃଗକ୍ତି ୋ
ନୋଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ହଜକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ଆର ନକଜଠରକ୍ତିନର । ରଳିଜନକାଜଲ ନଥଡ ଫକ୍ତିଟଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କଲଜ । ନଗଜଟଜଏ ନଗଜଡ଼କମ ଉଠଜଇରଜ
ପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତି ସଫଳନହଲଜ ଓ ଅୋୟୁ ନଗଜଡ଼ର ଆଡଠମ  ଉପଂନର ଲଦକ୍ତିନଦଲଜ । ଦମଇଟକ୍ତି ମଜତ ଆଗମଡଠକ୍ତି ପଂହହେଁରକ୍ତିଗଲଜ ଏରଡ ଅଟକକ୍ତି ଗଲଜ ରଳିଜନକାଜଲ
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୫୩ ୫୪



ନଦହନର । ସମୟକମ ଅୋଜଇ ଅୋଜଇ ୋର ଖେନର ଉର ଖେଜରମ ଥିଲଜ, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଳିଜନକାଜଲ୍କମ  କଷ୍ଟ ୋ ହମଏ । ର ଖେମବ୍ ଧାୀନର ଧାୀନର ଅପଂସରମ  ଥିଲଜ ଆନପଂକକ୍ତିକ ସମୟ
। ରଳିଜନକାଜଲ୍ର ଫକ୍ତିଗଜଟଜ କଜଢକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ନଟକକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ନଥାଜଇଲଜ ନଟରମଲ ଉପଂନର । ନସନଗନରନଳ ନସ ମଲଜ କଳଜ ସଜପଂକମ ରକ୍ତି ମନୋ
ପଂକଜଇଲଜ ୋଜହିଁ । ଅୋୟୁ ରକ୍ତିରୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଫକ୍ତିଟଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଗଜଡ଼ର ଅରସକ୍ତିଗକ୍ତି ୋ ରଦଳଜଇ ଗଳକମ ୋଇହେଁ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଛଜଇଟଜ ଅଡଧାଜରକ୍ତି ନଦଲଜ ନଗଜଡ଼କମ । କକ୍ତିଛକ୍ତି
କଷ୍ଟନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ଭଜରକ୍ତି କଜହଜକମ ମନୋ ୋ ପଂକଜଇ ଅୋୟୁ ନଗଜଟଜଏ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ନଟକକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ । କଜଡଥାର ଗୀନୋାଜଲ୍କମ  ପଂହମ ଡଚଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ହଜଗଟଜକମ
୍ସଜରକ୍ତି ନଦଲଜ ନଟରମଲ ଉପଂର ନଦଇ । ଅଧାଜ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ହଜଗଟଜ ଲଡରକ୍ତିଗଲଜ ଗଜ ଲଡରଠଜରମ  ଆହମରକ୍ତି ଆଗକମ , ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ଆଗକମ । ଭ୍ଲଗଜର
ଛଜଇନର ଆଖି ଦକ୍ତିଟଜକମ ଢଜଡକକ୍ତି ନଦଇ ସମମଦଜୟ ମମହହେଁଟଜକମ ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଦଲଜ ଗୀନୋାଜଲ୍ର ନର ଖେଜଳପଂଜନର । ଏରଡ ୋକ୍ତିନଜ ହଜକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜ ଆଗନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ
ନଚତକକ୍ତିନର ମରମ ଭୂଇହେଁ ନଘଜଡ଼ଜଇ ରସକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ ଆଗନର ନଚତକକ୍ତି ନଟରମଲ ପଂଛନର କଜଡଥାନର ରନସଲ ମଜକପର୍ବସ ନକହକ୍ତି ୋଥିନଲ, ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ ।
ୋଥିଲଜ ରକ୍ତି କନକଜଚ । ଡା��x��8������ଜହଜଣନର ନକକଜିସ୍ଟସ ୋ ଥିଲଜ, ରଳି ଲୟୁ ୋମଡା��x��8������ ୋ ଥିଲଜ । ଗନଳ ୋଥିଲଜ ଚଟଜଣ ରଜ ୋକ୍ତିଜ ପଂଜଦ ଦମଇଟକ୍ତି ନଚନରଇ ଯଜଇ ୋ ଥିଲଜ ।
ଏନଗ ଗମଡ଼ଜଏ ୋ ଥିରଜ ରସମ ମଝକ୍ତିନର ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ନଲପଂକ୍ତି ନହଜଇ ମକ୍ତିନଳଇ ଯଜଇଥିଲଜ । କମଶ ଦୁଃ ଲକ୍ତିଭକ୍ତି ଲକ୍ତିଭକ୍ତି ଛକ୍ତିନ୍ନଛତ ନହଜଇଗଲଜ । କମକ୍ତିକ ୍ଗୟୁଜରଗ୍ଧିଗ
ନହଜଇ ନସ ଏନର ପଂହଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି ଶୋୂଠଜନର ଏରଡ ନଠଜ । ଗଜ ହୃଦୟ ରଜଟକ୍ତିକଜର ନଶ୍ୱଗପଂଦ୍ମ ଏନର ୋକ୍ତିରମଜ । ଗଜ ମସକ୍ତିସର ରଣପର୍ବଜଢୟୁ ନରଲମ ୋ ଏନର ରଜୟମ
ରକ୍ତିହୀୋ । ଅରକଜଶ ଏନର ‘କକ୍ତିଛକ୍ତି’ ସହ ସଡପଂକପର୍ବ ୋ ଥିରଜ ‘ୋମନହହେଁ’ । ନସ ୋକ୍ତିନଜ ଏକ ୋମନହହେଁ । ୋଜହିଁ ୋଜହିଁର ଅରକଜଶ । ନସ ୋଜହିଁ । ୋଜହିଁ ନସ । ନସ ଏକ
ଆର୍ସଲମ ୁୟଟ ୋଥିଡଗ୍ । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁ ଏନର ରକ୍ତିଲକ୍ତିୋ । ସମୟର ଶବ୍ଦ ଏନର ମୃଗ । ନଫ୍ରେ ସମଇଚ ଲ ଅଫ କରକ୍ତିନଦଲଜ ଅରକଜଶ ଓ ନଦଖିଲଜ ଶୀଗ
ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ହଠଜତ ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁନର ରକ୍ତିନଷଜରଣ ନହଲଜ ଅମୃଗଜଡଜ୍ରେ ଗଡଧା । ପଂନର ପଂନର ପଂଜଦ ଶବ୍ଦ । ପଂନର ମରମ ଭୂଇହେଁର ୋସର ପଂସର । ଏରଡ
ଅରକଜଶ ଆଖି ଏ ଯଜଏ ନର ଖେଜଲକ୍ତିୋଜହିଁ ନଯନଗନରନଳ ନସ ଆଖି ମମକମଳଜ କଲଜ ସଡନଗ ସଡନଗ ସମସ ରସମ ଏକଜ ଥାରକମ ଉନରଜଷଣଜ କନଲ ନଯ
ନସମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ଅଛଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଅୋଜରୋଜ ୋମହଡଗକ୍ତି । ଚଜରକ୍ତିଆନଡ଼ ରସମ ଏରଡ ମଝକ୍ତିନର ଅରକଜଶ । ଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ, ୋକ୍ତିଦଜ, ଓଜୋକ୍ତିଆ ଓ ନରଜଲକରଜ
ରସମ ମଝକ୍ତିନର ଅରକଜଶ । ନଚତକକ୍ତି ନଟରମଲ ପଂଲଡକ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନଚତକକ୍ତି ରକ୍ତିଛଣଜ ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ମଝକ୍ତିନର ଅମୃଗଜଡଜ୍ରେ ୋଇ । ଚଜରକ୍ତିଆନଡ଼ ଅସଡର ଖେୟୁ ଉଛମଳଜ
୍ସ୍ରରଣ । ଅରକଜଶ ଚଜହିଁ ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ, ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଉଲଗ୍ନ ରସମ ଓ ୍ଧାଜରକ୍ତିଗ ରସମସତ୍ୱେ । ଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ ରସମ ଓ ଉଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ ରସମସତ୍ୱେ । ହଠଜତ
ଏଠକ୍ତି ଏନର ରସମ । ହଠଜତ ଏନର ୋଜହିଁ । ଅରକଜଶ ଆଖି ରମଜକ୍ତିନଦଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ସରମ  ରସମସତ୍ୱେ ଗଜ ଆଖିପଂଗଜ ନଠଲକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ । ନସ ସଡଭଜଳକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ
ୋଜହିଁ । ଅମୃଗଜଡଜୋର ନଲପଂ ଥିରଜ ଅ୍ଳେୀଳ ଭଜନର ଲଡଗଳଜ ରସମର ରସମସତ୍ୱେ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ଚଜରକ୍ତିତକ୍ତିକ ଫନଟଜସରମ  ନଠଲକ୍ତି ଆଖିପଂଗଜ ଭକ୍ତିଗରକମ । ଅରକଜଶକମ
ରଜଡଗକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ରସମସତ୍ୱେର ଓକଜଳ ଆଧିକୟୁନର ନସ ଅ କଲଜ । ୍ଗକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର ନମଜନଟଇ ଯଜଉଥିରଜ ରସମସତ୍ୱେ ସମହୂ ଗଜ ଆଖି ଉପଂନର
ନୋସକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଉଥିନଲ । ନଟରମଲଜିସ୍ଟଜ ର ଖେମବ୍ ହୃଷ୍ଟପଂମଷ୍ଟ ନମଜଟଜନସଜଟଜ ନହଜଇ ସମମଦଜୟ ନକକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁକମ ନଦଜହଲଜଇ ନଦଉଥିଲଜ,  ଭସଜଇ
ନଦଉଥିଲଜ । ଗଜହଜ ଆଉ ନଟରମଲ ନହଜଇ ୋ ଥିଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ରକ୍ତି ଏକ ରସମ ଏରଡ ନସ ରକ୍ତି ନମଜନଟଇ ଯଜଉଥିଲଜ ଗଭପର୍ବରଗୀ ୋଈ ପଂରକ୍ତି , ହଜଗୀ ପଂରକ୍ତି ।
ନରଡଗ ଛମଆମଜନୋ ନରଡଗ ମଜକମ ପଂଚଜରମ ଥିନଲ ହଜଗୀଟଜ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି?  ଆଉ ଗଜଡକର ମଜ’ଟକ୍ତି ନପଂଟଉଥିଲଜ ନମଜଟଉଥିଲଜ । ଏପଂରକ୍ତି ଏପଂରକ୍ତି ଫମଲକ୍ତି ଫମଲକ୍ତି
ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି । ନରଡଗଫମଲଜମଜନୋ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ । ନରଡଗ ମଜ ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି । ନରଡଗଫମଲଜ ଓ ନରଡଗ ମଜ । ନଶଷନର ନଢଜ । ଏରଡ
ଅରକଜଶ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଫଜଟକ୍ତି ଯଜଇୋକ୍ତି ଗ? ନମଜଟକ୍ତି ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ହଜଗୀକମ ମନୋ ପଂକଜଇ ନପଂଟକମ ଫଟଜଇ ଗଭପର୍ବଜଶୟକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଦଇ ସୋ ଦମଇଟକ୍ତିକମ
ଓହଳଜଇ ପଂମଗୋଜ କରକ୍ତି ନଦଇୋକ୍ତି ଗ ୋକ୍ତିଜକମ?  ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏକ ରସମ । ଏରଡ ଗଜ ରସମସତ୍ୱେ ପଂମଗୋଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏକ ପଂମଗୋଜର ୋଜମ । ପଂମଗୋଜ ନସଠକ୍ତି ମରକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ ନଗଜଟଜଏ ରସମ ନହଜଇ । ଏରଡ ଅରକଜଶ ଏକ ଶକ୍ତିଶମ ନହଜଇ ପଂମଗୋଜର ଫଟଜନପଂଟ ଉପଂନର ହସଜକର ନଲଖିଲଜପଂରକ୍ତି ନଗଜଲ ନଗଜଲ
ଅକରନର ନଲଖିନଦଲଜ ‘ଏହଜକମ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କମହଜଯଜଏ’ । ଅକର ଉପଂନର ର ଖେଡ଼କ୍ତି ରମଲଜଇଲଜ ପଂରକ୍ତି ଆଉଥାନର ରମଲଜଇ ଆଣକ୍ତିନଲ ଏ-ହଜ- କମ-ଚକ୍ତି-ଲକ୍ତି-କଜ-କମ-
ହଜ-ଯଜ-ଏ । ଅରକଜଶ ଶକ୍ତିଥିଳ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ହଜଗ ଦମଇଟକ୍ତି ଓ ଆଡଗମଠକ୍ତି ମଜୋଡକମ ନୋଇ ନଚତକକ୍ତି ଗଳକମ ଓହଳକ୍ତି ଚଟଜଣକମ ଛମଇହେଁଗଲଜ । ଅଥାଚ ନସ
ସନଚଗୋ ସଯତ ଭଜନର ଚଉଗକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ ଗଜ ହଜଗକମ । ଅମୃଗଜଡଜନ ଗଜ ୋଜକର ଗମଡଫଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ମଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ସରକ୍ତିସୃପଂ ପଂରକ୍ତି । ପଂଛପଂଟ କଜଡଥାନର
ଲଡର ରଜଲପର୍ବଜଇଟ୍ଟକ୍ତିଏ ଏନକଜଇଶ ଘଡ଼କ୍ତି ଜଳମଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ ଅରକଜଶ ନଟରମଲ ଲଜଇଟର ସମଇଚନର ହଜଗ ନଦଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ହଠଜତ ଟକ୍ତିକ କଲଜ ୋଜହିଁ । ନସ ୋକ୍ତିଜ
ରକ୍ତିଶକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୫୫ ୫୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଆଡଗମଠକ୍ତିକମ ନଦଖିଲଜ । ଆଡଗମଠକ୍ତିଟଜ ସମସ ଅଛକ୍ତିଗ । ସମଇଚଟଜ ର ଖେରଜପଂ ଅଛକ୍ତି କକ୍ତି? ୋଜ । କଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ଅରକଜଶର ଇଚ୍ଜ ୋଜହିଁ ଜଳଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଅଗଗୟୁଜ
ଆଡଗମଠକ୍ତିଟଜକମ ନଫରଜଇ ଅଣଜଗଲଜ ଏରଡ ଲଜଇଟ୍ ଜଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁନର କକ୍ତିଡଗମ  ଅଡଧାଜର ନଘଜଟକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଲଜଇଟଜ ଟକ୍ତିକ କରକ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି
ଅରକଜଶ ସଜମଜୋୟୁ ରକ୍ତିସକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଚଜହିଁଲଜ ନଯନଗନରନଳ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଗଜ ଆଡଗମଠକ୍ତିଟଜ ସମଇଚ ପଂଜର ଖେରମ  ନଫରଜଇ ନୋଉଥିଲଜ । ଛଜଗକମ ନଦଖି ୋକ୍ତି ଦୁଃଶ୍ୱଜସ
ନୋଲଜ ନକନଗଥାର । ହଜଗ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତିର ପଂଛପଂନଟ ମମଡଡା��x��8������ଉପଂରମ  କରକ୍ତି କହମଣକ୍ତି ଠଜରମ  ଗଳକମ ଝମ ଲଜଇ ନଦଲଜ । ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ସମୟକମ ଗଡ଼ମଥିରଜର
ଲକୟୁ କଲଜ । ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତି ପଂଜଡଚ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଓ ୍ଜୟ ଦଶ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ନଦଖିଲଜ । ନଶଜଇଥିରଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କର ନଲଉଟଜଇ ୋ ଥିଲଜ । ମମହହେଁ
ନସ ପଂଟକମ କରକ୍ତି କଡରଳ ନଘଜଡ଼ଜଇ ୋକ୍ତିଶ୍ଚମପଂ । ଅରକଜଶର ଇଚ୍ଜ ନହଲଜ ୋକ୍ତିନଜ ଚଜ କନପଂ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରକ୍ତି ର ଖେଜଇର ଏରଡ ହଠଜତ ଚଜଦରକମ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ନଦଇ
ଉଠକ୍ତିଲଜ । ରଡଧାଜଘରକମ ଯଜଇ ସମଇଚନର ହଜଗ ନଦଇ ଆଲମଅ କଲଜ । ନଷ୍ଟଜଭ ଜଜଳକ୍ତି ଚଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କଲଜ ଆଉ କପଂଜିସ୍ଟଜ ଧାରକ୍ତି ନକକଜିସ୍ଟସମ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ।
ସମମଦଜୟ ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ଗଜକମ ଦକ୍ତିଆସକ୍ତିଲକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ଅଧିକ ଲଜଗକ୍ତିଥିଲଜ । ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ଚଜ ର ଖେଜଇଲଜ ୋକ୍ତି ଦୁଃଶବ୍ଦନର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏ ପଂଟକମ ମମହହେଁକରକ୍ତି
ନଶଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ମମହହେଁନର ଶୀଗ । ଗଜ ନଦହସଜରଜ ଶୀଗନର ଥାରମ ଥିରଜ କଡରଳ । ଅରକଜଶ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ମମହହେଁକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଓ ଚଜ ର ଖେଜଉଛକ୍ତି । ଦମଇ ଓଠର ଧାଜନର
ଧାଜନର କ୍ ଓଠକମ ସଲ୍ଲଜ ଚମ ମଜନଦରଜ ୍କଜନର ଶବ୍ଦ ରକ୍ତିହୀୋ ସକ୍ତିପ୍ ନୋଉଛକ୍ତି, ଧାୀନର ଧାୀନର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଶୀଗନର । ନକକଜିସ୍ଟସର ଅରଣୟୁନର
ସମସଡକମ ଶୀଗ-ନଟରମଲ, ନଟରମଲ କ୍ଥା, ନର ଖେଜଲଜପଂଜଦ, ନର ଖେଜଲଜ ମମହହେଁ, ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ, କରଜଟ ଝରକଜର ପଂରଦଜ, ରକ୍ତିଛଣଜ ଓ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ-- ନକରଳ ମଜତ ଚଜ
କପ୍, ସୀ ଏନୋଜଫକ୍ତିଲକ୍ତିସ ଓ ପଂମରମ ଷ କମୟୁନଲକ ମଶଜଡକ ରୟୁଗୀଗ । ସୀପଂମରମ ଷ ରଜଚକ ଦମଇଟକ୍ତି ମଶଜ ନଡା��x��8������ଣଜରମଜକ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ମଝକ୍ତି ଗଜଲନର ।
ନସମଜନୋ ସହରଜସ କନଲ, କଜମମଡ଼କ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ସୀ ରଜଚକ ମଶଜ ଅଡଡା��x��8������ଜ ନଦଲଜ । ପଂମରମ ଷ ରଜଚକ ମଶଜଟକ୍ତି ଉଷମମଜଇଲଜ ଏରଡ ନଡା��x��8������ଣଜ ନମଲଜକରକ୍ତି ଦମନହହେଁ
ଆଗପଂଛ ନହଜଇ ଉଡ଼କ୍ତିଗନଲ । ଅଥାଚ ଅରକଜଶ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଗଜ ଆଖିର ଅରଗଳ ଯରକଜଚ ରଜନଟ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଗଜଲନର ଅଡଡା��x��8������ଜର ନଗଜଟଜଏ ହମ ଡକଜ ଏରଡ
ହମ ଡକଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ୋକ୍ତିଗପର୍ବଗ ଏନୋଜନଫଲକ୍ତିସ ଓ କମୟୁନଲକ । ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି ନହଜଇ ଅନୋକ, ଅନୋକ ଅନୋକ ନହଜଇ ଅସଡର ଖେୟୁ ଏରଡ ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁ ଏନର
ମଶଜମୟ ଓ ଅଦୂଗ । ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ଏନର ମଶଜର ଛଜଉଣକ୍ତି । ନକକଜିସ୍ଟସ ଡା��x��8������ଜଳ ଏନର ଧାୂସର । ସମମଦଜୟ ସୀ ରଜଚକ ଉପଂନର ପଂମରମ ଷ ରଜଚକ ମଶଜ
ରଗକ୍ତିସକ୍ତିକ । କନମ କନମ ରଗକ୍ତିକ୍ଳଜଡଗ । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁ ଅ୍ଳେକ୍ତିଳ ଅ୍ଳେକ୍ତିଳ ଓ ଅ୍ଳେକ୍ତିଳ । ପୃଂଥିରୀନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ମଶଜଡକ ସଡର ଖେୟୁଜ ୋକ୍ତିହଜଗକ୍ତି କମକ୍ତିଥିଲଜ । ନଗଣମ
ରସଡଗ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ମଶଜଲଜଗକ୍ତି । ଏନୋଜନଫଲକ୍ତିସ ମଶଜ ଲଜଗକ୍ତି । କମୟୁନଲକ ମଶଜ ଲଜଗକ୍ତି । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅ୍ଳେକ୍ତିଳ ଅରଣୟୁ ଭକ୍ତିଗନର ରସଡଗ ଓ ମଶଜ, ମଶଜ ଓ
ରସଡଗ । ଶୀଗ ଏନର କଡରଳ ଭକ୍ତିଗନର, ପଂରଦଜ ଆଢମଆଳନର । ଅରକଜଶ କକ୍ତିଡଗମ  ଏନର ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ହଜଗଟକ୍ତିଏ କଡରଳ ଭକ୍ତିଗରମ  ଉଡକକ୍ତି ମଜରକ୍ତିଲଜ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଲଜ
ଗଜଲ ଉପଂନର । ନସଠକ୍ତି ସଜମଜୋୟୁ ରକ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ କକ୍ତି ୋ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ସଡର ଖେୟୁଜହୀୋ ମଶଜ ଏନର ଦୃଶୟୁହୀୋ । ଅରକଜଶ ୋକ୍ତିଜ ଅଳସ ଆଡଗମଠକ୍ତି ନୋଇ ନଟକକ୍ତି
ଆଣକ୍ତିଲଜ ମଲଜ ମଶଜକମ ଏରଡ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କର ନଲଉଟଜଇଲଜ । ଶୀଗମ ଆ କନ୍ କକ୍ତିଛକ୍ତିଭଜଗ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ଚଜ’ର ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ । ପଂମଣକ୍ତି ରଜହଜରକମ ଆସକ୍ତି ଏନଗ
ଥାଡଡା��x��8������ଜନର ଶୀଗନର ରକ୍ତି ଅରକଜଶ ଗଜ ପଂଜଦ ଦକ୍ତିଟଜକମ ନଧାଜଇ ନଦଲଜ । ପଂଜଦନର ପଂଜଣକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଗଜ ନଦହ ଭକ୍ତିଗରକମ ଶୀଗଳ ଗରଡଗଟକ୍ତିଏ ପଂହହେଁରକ୍ତିଗଲଜ ।
ଅରକଜଶ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଗଜ ୋକ୍ତିଦମଆ ଆଖି ଉଜ୍ୱଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ଶୀଗମ ଆ ପୃଂଥିରୀ ଆଖି ନମଲଜ କରକ୍ତି ସଜଡକମଡ଼କ୍ତି ରସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଶୀଗମ ଆ ଆକଜଶ ରକ୍ତି ଜମଳମଜମଳମ
କରକ୍ତି ଅୋଜଇଛକ୍ତି ଅରକଜଶକମ । ଭକ୍ତିଗରକମ ଯଜଇ ରଜର ଲଜଇଟର ସମଇଚ ଲ ଅଫ୍ କରକ୍ତି ଅରଣୟୁକମ ଓ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ଅଡଧାଜର କରକ୍ତିନଦଲଜ । ନଟରମଲ ଲଜଇଟ ଲ ପଂଜର ଖେକମ
ଟଜଣକ୍ତି କଜଡଥାନର ୋକ୍ତିଜ ଛଜଇକମ ନଦଖିଲଜ । ଅସଡଭର ଧାରଣର ମମଡଡା��x��8������ଟଜଏ ଓ ସଜମଜୋୟୁ କନଣଇ ନଦଖିଲଜ କଜଡଥାର ଧାଜରକମ କରଜଟ ନଶଷଯଜଏ
ଲଡରକ୍ତିଥିରଜ ୋଜକ । ଅରକଜଶ ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ଓ ମମଡଡା��x��8������ର ଛଜଇ ସହ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ । ନଟରମଲ ଲଜଇଟର ସମଇନଇଚ୍ରେ ରକ୍ତିଶକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତିଟଜ ନଥାଜଇ
ଟକ୍ତିକ କଲଜ ଓ ନଦଖିଲଜ ୋକ୍ତିନଜ ୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିନଜ ନଲପଂକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି ଅଡଧାଜରନର । ପଂମଣକ୍ତି ଟକ୍ତିକ କଲଜ ଓ ନଦଖିଲଜ ୋକ୍ତିନଜ ଅଛକ୍ତି । ଗଜ ଛଜଇ ଅଛକ୍ତି । ପଂମଣକ୍ତି
ଟକ୍ତିକ ଓ ୋକ୍ତିନଜ ହଜକ୍ତିଗଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ଟକ୍ତିକ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ୋକ୍ତିନଜ । ନସ ନକତଗମ ହଳ ନହଲଜ । ଟକ୍ତିକ କନଲ ୋକ୍ତିନଜ ହଜକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁ ରକ୍ତି ଦମନରପର୍ବଜଧ୍ୟ
ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ମମହହେଁଟଜ ରକ୍ତି ମକ୍ତିନଳଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । ପଂମଣକ୍ତି ଟକ୍ତିକ କନଲ ନଯ ଯଜହଜ ଯଜଗଜନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିନଲ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଦଜ ଓ ଓଜୋକ୍ତିଆ, ରହଳ ଓ
ନଚଗୋଶୀଳ । ଅଥାଚ ପଂମଣକ୍ତି ଟକ୍ତିକ କନଲ କଣ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ ରମଝକ୍ତି ପଂଜରମ ଛକ୍ତି ଗ? ଗଜ ନକତଗମ ହଳ ରଢକ୍ତିଗଲଜ । ନସ ପଂମଣକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିଲଜ, ଅଡଧାଜର ଆଲମଅ,
ୋକ୍ତିନଜ ଓ ୋକ୍ତିନଜ ୋମନହହେଁ, ରକ୍ତିଡଗ୍ ଓ ୋୋକ୍ତି୍ବଡଗ୍ । କକ୍ତିଡରଜ ରକ୍ତିଡଗ୍ ଓ ୋଥିଡନଗ୍ନସ । ଅଡଧାଜରକମ ସକ୍ତିର କରକ୍ତିନଦଇ ୋ ଥିରଜ ଚଜଦରକମ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ନୋଲଜ ୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିଜ



କଜଡଧା ଉପଂନର ୋ ଥିରଜ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ୋ ଥିରଜ ଗୀନୋାଜଲକମ ରକ୍ତି ସଜଜଡ଼କ୍ତି ନୋଲଜ ୋଜଇହେଁ । ଆଖି ନମଲଜ କରକ୍ତି ଅରଣୟୁର ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ୋଜର ରମଲଜଇ
ଆଣକ୍ତିଲଜ କକ୍ତି ୋ ଆଣକ୍ତିଲଜ ୋକ୍ତିନଜ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ’ପଂନର ଆଲମଅକମ ସକ୍ତିର କରକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୫୭ ୫୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନଦଲଜ ଏରଡ ସରପର୍ବ୍ଥାନମ ନଦଖିଲଜ ୋକ୍ତିଜ ହୃଦ୍ କଡପଂୋ ରଢକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଛଜଗକ୍ତିନର ହଜଗ ନଦଇ ମଜପଂକ୍ତିଲଜ । ଆହମରକ୍ତି ଦୃଗଗର ନହରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସ
ଜଜନଣ ହୃଦ୍ କଡପଂୋ ମଜନୋ ଛମଟକ୍ତିଦକ୍ତିୋ । ହୃଦ୍ କଡପଂୋ ମଜନୋ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ହୃଦଷଡଦୋ ମଜନୋ ଆନଡା��x��8������୍ଭିୋଚର । ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନସ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବ ମମହୂଗପର୍ବ କରକ୍ତି
ଜକ୍ତିଉହେଁଛକ୍ତି ଗଜକମ ନଦଖିରଜ,  ଅୋମଭର କରକ୍ତିରଜ ଓ ଚଜଖିରଜ ମଜନୋ ନହଉଛକ୍ତି ଏକ ଦମ  ଦୁଃସଜହସକ୍ତିକ କଜଯପର୍ବୟୁ,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିପଂଦ ପଂଣୂପର୍ବ ପଂଦନକପଂ । ନରନଳନରନଳ
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ ଘଟୋଜମଜନୋ ଆସକ୍ତି ଗମ ମକମ ନରଜହକ୍ତି ନୋଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଗମ ମକମ ସଡ୍ଳେକ୍ତିଷ୍ଟ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଗମ ମ ସପଂକନର ଯଦକ୍ତି ଘଟୋଜମଜନୋ ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଗମ ନମ
ର ଖେମସକ୍ତି ହମଅ । ଗମ ମ ରକ୍ତିପଂକନର ଯଦକ୍ତି ନଗଜଡ଼ କଜଢଡଗକ୍ତି ଗମ ନମ ଗଜକମ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ କହକ୍ତି ଦମ  ଦୁଃଖିଗ ହମଅ । ଏପଂରକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି ନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ନଯ ନର ଖେଜଦ୍ ୋକ୍ତିନଜ
ଘଟୋଜ ମଜୋଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିର, ଆଉହେଁସକ୍ତି ନଦର ଏରଡ ଗଜକମ ପଂଜର ଖେନର କକ୍ତିଡରଜ ଦୂରନର ୋ ନଥାଜଇ ୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗନର ନଥାଜଇର । ଜଡ଼କ୍ତିଗ ନହଜଇଯକ୍ତିର । ରଡଚକ୍ତିର ଗଜ
ଉପଂନର । ଘଟୋଜକମ ଦଳକ୍ତିନଦର । ନକତଣସକ୍ତି ଘଟୋଜର ନକନର ଆରଡଭଟକ୍ତିଏ ୋଥାଜଏ,  ରଜ ଘଟୋଜ ନକନର ନଶଷ ହମଏ ୋଜହିଁ । ଘଟୋଜ ଅରଜରକ୍ତିଗ
ଅୋରରଗ । ଘଟୋଜ ଝରଣଜ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଶକ୍ତି ନଦହ, ହୃଦୟ ଓ ମସକ୍ତିଷ୍କକମ ଘସକ୍ତି ମଜଜକ୍ତି ସଫଜ କରକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । “ନସଦକ୍ତିୋ ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ଲଜଲ ଥିଲଜ,
ନସଦକ୍ତିୋ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ପଂରୋ ରହମଥିଲଜ, ନସଦକ୍ତିୋ ସହରନର କଫପର୍ବମ ୟୁ ନହଜଇଥିଲଜ, ନସଦକ୍ତିୋ ୍ଧାଜୋମଡତୀଡକ ଜୋ୍ମଦକ୍ତିୋ ଥିଲଜ, ନସଦକ୍ତିୋ ଆନମ ପଂକ୍ତିକକ୍ତିୱପ୍ନନକ ଥିଲମ ,
ନସଦକ୍ତିୋ ଜକ୍ତିନୋଜସଜଇଡ ନହଜଇଥାଜଏ,  ନସଦକ୍ତିୋ ଫମଲଟକ୍ତିଏ ଫମଟକ୍ତିଥାଜଏ,  ନସଦକ୍ତିୋ ଗଜ ନଦହନର ନରଡନଡା��x��8������ଜ୍ କରଜ ନହଜଇଥାଜଏ,  ନସଦକ୍ତିୋ ରଜପଂଜଡକ ମୃଗମ ୟୁ
ନହଜଇଥାଜଏ, ନସଦକ୍ତିୋ ନଟନ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ, ନସଦକ୍ତିୋ ମହେଁମ ଲନକୱପ୍ନତନର ମମଜରଜ ନଦର ଖେମଥାଜଏ, ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ୋମୟୁୟକପର୍ବରମ  ନଫରକ୍ତିଥାଜଏ, ନସଦକ୍ତିୋ ପଂଜଗଳଟକ୍ତିଏ
ଗୀଗ ଗଜଇ ଗଜଇ ରମଲମ ଥାଜଏ’’ ଏସରମ  ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନକତଣସକ୍ତି ଘଟୋଜର ଆରଡଭ ୋମନହହେଁ । ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଘଟମ ଥାଜଡଗକ୍ତି ଦୃଶୟୁହୀୋ ଭଜନର । ପୃଂଥିରୀନର ୍ଗକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲକ ଲକ ନକଜଟକ୍ତି ନକଜଟକ୍ତି ଘଟୋଜ ଦମଘପର୍ବଟୋଜର ନସ୍ରଜଗ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ, ନଢଉ ଚଜଳକ୍ତିଥାଜଏ ଜମଆର ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ । ଏସରମର ଆରଡଭଟକ୍ତିଏ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ?
ଆମକମ ଯଜହଜ ନଯନଗନରନଳ ଦୃଶୟୁ ହମଏ ଗଜହଜ ଆରଡଭ ଓ ନସନଗନରଳଯଜଏ ଆନମ ନଦର ଖେହେଁମ ହମଏଗ ଗଜହଜ ନଶଷ ନରଜଲକ୍ତି ଆନମ ୋଜମକରଣ କରହେଁମ  ।
କକ୍ତିଡଗମ  ସକ୍ତିଏ ଏକ ଉତ୍ତଜଳ ଗରଡଗ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକନଗନଲଜକ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଡରଜ ଦମଇଟକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଘଟୋଜ ଦମଘପର୍ବଟୋଜକମ ମନୋରଖି ୋକ୍ତିଜ
ରଡଚକ୍ତିରଜର ଏକମଜତ ଆ ଶ୍ରେୟ,  ଏକମଜତ କଜରଣ କରକ୍ତିୋକ୍ତିଆଡଗକ୍ତି । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସଇ ଭଦନଲଜକ ଗଜଡକ ଯମରକ ଅରସଜନର ଉଚ ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁନର ନରକଡା��x��8������ପର୍ବ
ରଖିଥିନଲ ଏରଡ ଗଜକମ ପଂଜଡଚଶହ ରଜ ଛଶହ ନସନକଡଡା��x��8������ର ଗପଂଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତି ଅୋୟୁମଜୋଡକ ଆଗନର ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋର, ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ ଜୀରୋର କଜରଣ ଦଶପର୍ବଜଡଗକ୍ତି
। ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସଇ ଜମକ୍ତିଦଜର ପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକ ପଂମରମ ଣଜ ରଡଧାମକ ଓ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଘ ମମଡଡା��x��8������ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି ଗଜଡକ ରଗପର୍ବମଜୋଯଜଏ ଜକ୍ତିଇହେଁରଜର କଜରଣ! ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସଇ
ଅରସର୍ଜପ୍ତ ଶକ୍ତିକକ ପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକ ଆଦଶପର୍ବ,  ନସଇ ଅରସର୍ଜପ୍ତ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ନଲଜକଟକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକ ନମଡା��x��8������ଜଲ,  ନସଇ ସଜହକ୍ତିତକ୍ତିୟକ ପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକ
ଏକଜନଡା��x��8������ମୀ ପଂମରସଜର୍ଜପ୍ତ ସଜଟ୍ଧିଫକ୍ତିନକଟ୍ ହିଁ ନକରଳ ଗଜଡକ ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜର ଦଜରକ୍ତି ଓ କଜରଣ । ଏକଦଜ କମଜକ୍ତିନୋଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇହେଁ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ମଡତୀଡକ
ସହ ଉଠଜଇଥିରଜ ଫନଟଜ ହିଁ ଗଜଡକ ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ଜୀରୋର ଦଜରକ୍ତି । ଅଥାଚ ଘଟୋଜଗମଡ଼କ୍ତିକ ଏଇଥିପଂଜଇହେଁ ଘଟମ  ୋ ଥାଜଏ ନଯ,  ଗନମ ଗଜକମ ଆ ଶ୍ରେଜ କରକ୍ତି
ଜକ୍ତିଇହେଁର ରଜ ନକତଣସକ୍ତି ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ଏଇଥିପଂଜଇହେଁ ୋଜହିଁ ନଯ ଗନମ ଗଜକମ ମନୋପଂକଜଇ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିର । ଗଜପଂନର ଗ ପଂମଣକ୍ତି ଚକ୍ତିରଜଚରକ୍ତିଗ ଦକ୍ତିୋଗମଡ଼କ୍ତିକ ରଦଳମଥାଜଏ
। ନସଇ ପଂମରମ ଣଜ, ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ମନୋଜଟୋସ ଘଡଟଜ ଦକ୍ତିୋ ମଜସ ରଷପର୍ବ ଶକ୍ତିଶମ ଯମରକ ନ୍ତଢ ରୃଦ୍ଧ । ଏକଟଜ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶକ୍ତି,  ଦମଇଟଜ ପଂଚଜଶ, ସଜଗଟଜ ପଂଡଚଜରୋ,
ରରକ୍ତିରଜର,  ନସଜମରଜର,  ଗମରମ ରଜର ପଂମଣକ୍ତି ରରକ୍ତିରଜର,  ଜଜୋମଆରୀ,  ଅଗଷ୍ଟ,  ନସପଂଜିସ୍ଟଡରର ପଂମଣକ୍ତି ଜଜୋମଆରୀ,  ନଫରୃଆରୀ ୧୯୮ଠ,  ୧୯୮୧,
୧୯୮୨,୧୯୮୩ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜୀରୋ । କଦରଜ ୱେଚକ୍ତିତ ନଲଜନକ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରଡଗକ୍ତି ନଯ ୋକ୍ତିନଜ ଜକ୍ତିଇହେଁଛଡଗକ୍ତି । ଏଇ ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ ଜୀରୋକମ ୱେଚକ୍ତିତ କକ୍ତିଏ
ଅୋମଭର କନର,  ନଦନର ଖେ,  ସ୍ୱଜଦରଜନର । ନଯନର ଜନଣ ଫମଲଟକ୍ତିଏ ଫମଟମ ଥିରଜର ନଦନର ଖେ,  ନଯନର ୋକ୍ତିଜ ସୀ ନଦହରମ  ଘଜ’ର ରକ ପଂଜୂ ନଧାଜଇରଜର
ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ କନର । ହଗୟୁଜ ଧାଷପର୍ବଣ ଗଣହଗୟୁଜ ମହଜମଜରୀ କନଲରଜ କଫପର୍ବମ ୟୁ ଯମଦ୍ଧ ରଳିଜକଆଉଟ୍ ନହନଲ ରକ୍ତି ନଲଜନକ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ ନଯ ଏସରମ
ନହରଜକମ ଯଜଉଛକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ନହଉଛକ୍ତି ଏରଡ ଗଗଜୋମଗଗକ୍ତିକ ଜୀରୋର ଧାଜରଜ ଗଥାଜପଂକ୍ତି ୍ରଜହକ୍ତିଗ ନହଉଥାଜଏ । ନଯନଗନରନଳ ରଜହଜର ଜଗଗ ସହକ୍ତିଗ ୋକ୍ତିଜ
ଗହେଁଜର ରଜ ୋଗରର ସଡପଂକପର୍ବ ଗମ ଟକ୍ତିଯକ୍ତିର ନଯନଗନରନଳ ସହରନର ଚଜଉଳ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ , ମଦ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ, ଚଜ’ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ ନଯନଗନରନଳ ସରକଜର
ଗମ ମର ସରମ  କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ,  ଚଜଲକ୍ତିଚଳଣ ଟକ୍ତିପଂକ୍ତି ରର ଖେମଥିନର ନସନଗନରନଳ ଯଜଇ ଅୋମଭର କରକ୍ତିନର ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତିନର ନଯ ଏ ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ
ଘଟୋଜ ଘଟକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି ଏରଡ ଗଜଡକ ଜୀରୋକମ ରକ୍ତିପଂଯପର୍ବୟୁସ କରକ୍ତିନଦଲଜଣକ୍ତି । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ରଜପଂଜ ମଜ’ ରଡଧାମରଜଡଧାର, ସଡପଂକପର୍ବୀୟ, ପଂନଡ଼ଜଶୀ, ପଂଗକ୍ତିନରଶୀ
ଏରଡ ଗଜ ସଡପଂକପର୍ବନର ଆସକ୍ତିଥିରଜ ଡା��x��8������ଜକର, ଓକକ୍ତିଲ, ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ, ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଏମଜନୋ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୫୯ ୬ଠ



ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହନଲ ଜଣଜଗଲଜ ପୃଂଥିରୀନର ଧାଷପର୍ବଣ ହମଏ ନରଜଲକ୍ତି ଏମଜୋଡକ ଧାଜରଣଜ ହିଁ ୋ ଥିଲଜ । ଏଇ ଘଟୋଜଟଜ ୍ନଗୟୁକଡକମ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଜକ୍ତିଆହେଁଇ
ନଦଇଗଲଜ ଏରଡ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ନସଇ ମନୋଜଟୋ୍ସ ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ଆଳସୟୁ ଦକ୍ତିୋଗମଡ଼ଜକ ଗଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ନସମଜୋକଡର ରଗପର୍ବମଜୋ ମନୋ ରକ୍ତି ୋ
ଥିରଜର ଛଳୋଜ କରକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତିଡଗକ୍ତି ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଭଜନର । ଗଜଡକ ପଂଜଇହେଁ ଘଟୋଜଟକ୍ତିଏ ଆରଡଭ ନହଲଜ ଓ ସରକ୍ତିଗଲଜ ଏରଡ ଏନର ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ନସମଜନୋ
ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗ ନଯପଂରକ୍ତି । ରୋକ୍ତିଗଜ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କଲଜନରଳକମ ମଧ୍ୟ ଗଜ ରଜପଂଜ ମଛୂପର୍ବଜ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର । ନସମଜନୋ ଜଜଣକ୍ତି ୋ ଥିନଲ ନଯ
ନଲଜନକ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରଡଗକ୍ତି । ଜଜଣକ୍ତିନଲ ଓ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ଭମ ଲଯକ୍ତିରଜର ଛଳୋଜ କନଲ । ରୋକ୍ତିଗଜର ଆଉ ନଗଜଟଜଏ ଭଉଣୀ ଯଦକ୍ତି ଥାଜଆଡଗଜ
ନଗନର ଗଜକମ ମଧ୍ୟ ଏମଜନୋ ଆତ୍ମହଗୟୁଜର ରଜସଜନର ରଜଟ କଢଜଇ ନୋଉଥାଜଡନଗ । ଅଥାଚ ଏମଜନୋ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତିଡଚକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ନଦର ଖେ । ନରଶ୍ ଗଣୟୁମଜୋୟୁ
ଭଦନଲଜକ । ଏମଜୋଡକର ସଡସୃଗକ୍ତି ଓ ଆଦଶପର୍ବକମ ନଦର ଖେ । ଗଜକମ ଜଜରମଡ଼କ୍ତି ଧାରକ୍ତି, ନକନଗ ଗରପର୍ବ । ଶକ୍ତିଶମ ସମଲଭ ରଜଚଜଳଗଜ ଏଯଜଏହେଁ ଯଜଇୋକ୍ତି । ରୟସ ରଢକ୍ତି
ରଢକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ଏରଡ ଏମଜନୋ ହଜଗୀର ଲଜଡଜ ଧାରକ୍ତି ସ୍ୱଗପର୍ବକମ ଉଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି । ନଗଜନଅପ୍ ଚକ୍ତିନଲରସନ । ଅରକଜଶ ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ନଦଖିଲଜ
ୋକ୍ତିନଜ ଆମପର୍ବନଚତକକ୍ତିନର ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । ଚଜଦର ନଘଜଡ଼ଜଇ ନହଜଇ । ନପଂଡଟ ସଜଟପର୍ବ ୋ ରଦଳଜଇ । ନଟରମଲ ଲଜଇଟ୍ ୋ ଲକ୍ତିଭଜଇ । କରଜଟର ଶକ୍ତିକମଳକ୍ତି ୋ
ନଦଇ । ୋକ୍ତିଜ ହଜଗକମ ସଡଗପଂପର୍ବଣନର ରଜହଜର କରଜଇ ସମଇନଇଚ୍ରେ ହଜଗ ମଜରକ୍ତି ଘରକମ ଅଡଧାଜର ଆଣକ୍ତିନଦଲଜ । ଆଖିରମଜକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ଅଡଧାଜର କରକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି
ନଚଷ୍ଟଜ କଲଜ ମଜତ କରଜଟ ଝରକଜ ଫଜଡକରଜନଟ ନଭଜର ସମୟର ଆଲମଅ ନଯ ଧାନସଇ ପଂଶମଥିଲଜ ନସଥି୍ଗକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ
ହଠଜତ । କରଜଟ ଫଜନଳ ନମଲଜ କରକ୍ତି ପୃଂଥିରୀକମ ନଦଖିଲଜ । ଅଗଣଜନର ଅୋମ  ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରମ ଥିଲଜ । ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ନଟପ୍ ଆଣକ୍ତି ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର
ଫରଜସୀ କୋ୍ସଜଟପର୍ବଟକ୍ତିଏ ଭଗ୍ଧି କଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଏ ଯଜଏ ନଶଜଇଛକ୍ତି ନରକରମ  ପଂଜଦ ଯଜଏ କଡରଳ ଭକ୍ତିଗନର ୋକ୍ତିଜକମ ଭଗ୍ଧି କରକ୍ତି । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ମମଦଜ ଓଠକମ
ନଦଖିଲଜ ଅରକଜଶ । ଆଖିପଂଗଜକମ ନଦଖିଲଜ । ର ଖେଟ ଗଳକମ ଝମ ଲକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ନକରଜଏ ରଜଳକମ ନଦଖିଲଜ । କୋ୍ସଜଟପର୍ବର ଶବ୍ଦ ଓ ଶୀଗ ନକକଜିସ୍ଟସ୍ର ଅରଣୟୁକମ
ପ୍ଳଜରକ୍ତିଗ କରମ କରମ  ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର କଡରଳ ଭକ୍ତିଗରକମ, ଗହୀର ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ ଓ ମସକ୍ତିସର ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଗଡଗମ  ଭକ୍ତିଗରକମ ରକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଗଡଗମ  ମଜନୋ ଗଜକମ
ୋକ କନଲ ନଚଗଜଇ ନଦନଲ । ଆଖିପଂଗଜକମ ଚହଲଜଇ ନଦନଲ ଅରୟରର ମମଦଜ ରଦଳଜଇନଲ । ମମଦଜ ଓଠକମ ଗରଡଗ ଆଣକ୍ତି ନଦନଲ । କଣ ୋ
କନଲ!!  ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଅରକଜଶକମ ନଦଖି ନଛଜଟ ହସଟକ୍ତିଏ ଚହଲଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ଆଖିରମଜକ୍ତି ନଦଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ଏଠକ୍ତି ସକଜଳ ହମଏ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି?  ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି
ଧାରଜରଡଧାଜ ୋକ୍ତିୟମ ୋଜହିଁ । ସକଜଳ ନହଲଜମଜନୋ କଜଉ ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ରଜରକ୍ତିର ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜନୋ ୋଜଇହେଁ । ସକଜଳ ନହନଲ କଜଉ ରଜନର ୋଜ କଜଉ ରଜରକ୍ତିନଲ
ସକଜଳ ହମଏ, ଏ ରକ୍ତିଷୟନର ଅରକଜଶ ଗମରମ ସତ୍ୱେ ନଦଇ ନକନର ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ନସ କନହ ରଜଗକ୍ତି ଅଧାନର ରକ୍ତି କଜଉ ରଜରକ୍ତିରଜ ନସ ଶମଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ସକଜଳ
ନହଲଜ ମଜନୋ ଫରଜସୀ କୋ୍ସଜଟପର୍ବର ଧ୍ୱୋକ୍ତି ଆସକ୍ତିର କକ୍ତି ଅୋମ  ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରକ୍ତିର କକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତିକଳଠଜନର ଢୋାଜନ ନଢଜଢଜ ଶମଭକ୍ତିର ଏସରମର ମଧ୍ୟ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋୀଗକ୍ତିୋକ୍ତିୟମ ୋଜହିଁ
। ସକଜଳ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ? ଏ ୍ଶୱପ୍ନର ସମସ ସଡଭଜରୟୁ ଉତ୍ତର ଅଗକ୍ତିରଡଜକ୍ତିଗ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ । କଜଉ ନକଜଇଲକ୍ତି କମକମଡ଼ଜ କଣ ସକଜଳମ ସକଜଳମ ଭଜୋ କରଡଗକ୍ତି? ୋଜ
ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ଭଜଷଜନର ନରଡା��x��8������କ୍ତିଓ ରଜରଡଗକ୍ତି?  ମମୟୁୋକ୍ତିସକ୍ତିପଂଜଲଟକ୍ତି ଝଜଡ଼ମରଜଲଜ ମଜୋଡକ ମଧ୍ୟନର କଣ ଚହଳ ପଂନଡ଼ ସକଜଳ ନହଲଜ,  ସକଜଳ ନହଲଜ?  ଦହୋଜର
ମଜ’ର ରଣ୍ଝଣ୍ ଚମ ଡ଼କ୍ତିର ଶବ୍ଦଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ହସପଂକ୍ତିଟଜଲଜନର ମୃଗଦଜର ରମଢଜ ନଲଜକର ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତି କଜଶର ସ୍ୱର ସରମ  ସକଜଳର ଧ୍ୱୋକ୍ତି ଗରଡନଗଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି?
ନକଜଜଣକ୍ତି,  ଏଠକ୍ତି ସକଜଳ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ । ଆଜକ୍ତି ସକଜଳ କକ୍ତିଡଗମ  ଅୋମର ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ,  ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ହସ ଆଉ ଫଜୋ୍ସ ରଜଜଧାଜୋୀ ନପଂରକ୍ତିସ୍ ଆସମଥିରଜ କୋ୍ସଜଟପର୍ବରମ
ଆରଡଭ ନହଉଛକ୍ତି । ଅରକଜଶ ଅଗଣଜକମ ଆସକ୍ତି ଅୋମ  ସଜଡଗନର ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କଲଜ । ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଯଜଏ । ପଂମଣକ୍ତି ଏକଜ ଏକଜ । ପୃଂଥିରୀର ଗଛପଂତ,  ଗଛ
ଫଜଡକନର ଘରଦ୍ୱଜର, ଘରଦ୍ୱଜର ଉପଂନର ଆଡଟକ୍ତିୋଜ, ଆଡଟକ୍ତିୋଜ ଉପଂନର ପଂକୀ, ପଂକୀ ଉପଂନର ରଉଦ ଆଉ ଆକଜଶ ସମନସ ଏନର ଅରକଜଶ ସହକ୍ତିଗ
ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରକ୍ତିରଜନର ରୟୁସ । ଶୀଗ କଜହିଁ? ଶୀଗ କଜହଜକମ ହମଏ? ଶୀଗ କଣ? ନକଜଜଣକ୍ତି । ଶୀଗଋଗମ କମ ପଂଚଜର । ଫମଲର ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜକମ ପଂଚଜର । କଜକରକମ
ପଂଚଜର । କମକମଡ଼ଜର ପଂରକମ ପଂଚଜର । ଘରକଜଡଥାନର ଲନଟଇ ଥିରଜ ଲହକମ ପଂଚଜର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଦ୍ୱଜର ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ନଦର ଖେମଥିଲଜ ଅରକଜଶକମ । ମଜ
ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, ‘ରଜଗକ୍ତିନର ୋକ୍ତିଦ ନହଲଜ?’ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ ‘ହହେଁ’ ‘ଚଜ ପଂକ୍ତିଇରମ?’ ‘ହହେଁ’  । ଚଜ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ମଜ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ଭକ୍ତିଗରକମ । ଅୋମକମ ନଷ୍ଟଜଭ ଜଜଳକ୍ତିରଜ
ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ । ମଶଜରକ୍ତି ନଟକକ୍ତିଲଜ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ଦହୋଜର ମଜ ଘର ସଫଜ କଲଜ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଟଜଡକକ୍ତିନର ପଂଜଣକ୍ତି ଭଗ୍ଧି କଲଜ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଚମ ଲକ୍ତି
ମମଡଡା��x��8������ଟଜ ଘସକ୍ତି ନଦଲଜ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ପଂନର ପଂନର ନଗଜରସରଜଲଜ ର ଖେରର କଜଗଜରଜଲଜ ଶଜଗରଜଲଜ ସମନସ ଆସକ୍ତିନର ଯକ୍ତିନର । ପଂରକ୍ତିରଜର
ଭକ୍ତିଗନର ସକଜଳଟଜ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗରଗରନର ଆନସ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୬୧ ୬୨
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ଅରକଜଶ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ରମଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ । ସନ ରଜଥ  ନୋରଜକମ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଚଜ ଆଣକ୍ତି ଆସମଥିଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ ‘ନଜଲରଡକ ଘରକମ ଯକ୍ତିରଜ । ଏନର ଆଉ ରମଲକ୍ତି
ଯଜଇ ନହରୋକ୍ତି । ଗଜନଧାଜଇରକ୍ତି’ । ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ ‘ଗମ ହନଷ୍ଟଲର ନସଇ ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରମ ଥିରଜ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଏନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଛକ୍ତି?’ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଗଜର ପଂଜଠ
ସରକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି । ହନଷ୍ଟଲନର ନସ ଆଉ ୋଜହିଁ । ଗମକମ ସରମନରନଳ ନଗଜନଟ ନଲଜଫର ନରଜଲକ୍ତି କହମଥିଲଜ । ଯକ୍ତିରଜ ଯଜଏହେଁ ।’ ହସକ୍ତିଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ଅରକଜଶ ରକ୍ତି
ହସକ୍ତିଲଜ । ମନୋ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନକନର ଦକ୍ତିନୋ ନକଡପଂନସ୍ର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ନଭଟକ୍ତିରଜକମ ଯଜଇଥାଜଏ । ଅଗଣଜନର ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିଏ ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରମ ଥାଜଏ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି
ଆଣକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତିରଜରମ  ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତିଚୟ ନଦଇଥିଲଜ । ‘କୋୟୁଜ ଦଜସ, ଆନଥାନଲଟ । ଛ’ ଫମଟ ଏକ ଇଡଚ । ରଜଜୋୀଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିର ଛଜତୀ’ ।
‘ମହେଁମ ଆସମଛକ୍ତି’ କହକ୍ତି ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥିଲଜ ଭକ୍ତିଗରକମ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡର ଉପଂକଜରକ୍ତିଗଜ ରକ୍ତିଷୟନର ରମଝଜଉଥିଲଜ ଅରକଜଶକମ । ଅରକଜଶ କହକ୍ତିଲଜ ‘ମହେଁମ ରକ୍ତି ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ
କନରହେଁ’ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କଲଜ ୋଜହିଁ । ଅରକଜଶ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, ‘ମହେଁମ ରଗପର୍ବମଜୋ ଦମଇଶହ ଯଜଏ ସକ୍ତିପଂକ୍ତିଡ କରକ୍ତି ନଦନଲ ଆପଂଣଡକମ ଥାରଟକ୍ତିଏ ଚମ ଡରୋ କରକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି?’ ‘ହଇମ୍ବଜଟ୍ ୋନୋ୍ସୋ୍ସ’  ରଜଗକ୍ତିଗଲଜ ନରଜଧାହମଏ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି । ଅରକଜଶ କହମଥିଲଜ, ‘ଆମ ସମସଡକ ମମହହେଁନର ‘ନସମକ୍ତିଓ ନକମକ୍ତିକଜଲ’ ୋଜମକ ନଗଜନଟ
ରଜସଜୟୋକ୍ତିକ ପଂଦଜଥାପର୍ବ ଥାଜଏ । ଏହଜର ରଜକଜ ର ଖେମବ୍ ମଧାମର ଏରଡ ଏହଜ ଆକଷପର୍ବଣ କନର ଅୋୟୁକମ ,  ଏ ରଜକଜର ସ୍ୱଜଦ ରଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ମହେଁମ ହଠଜତ ଜନଣ
ଆନଥାନଲଟର ଓଠର ଏ ରଜସଜୟୋକ୍ତିକ ଗଡଧାନର ଅକଷ୍ଧିଗ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି । ଏଥିନର ରଜଗକ୍ତିରଜର କଣ ଅଛକ୍ତି?  ମହେଁମ ଗ ରଜଧ୍ୟ କରମ ୋଜଇହେଁ । ପଂଚଜରମ ଛକ୍ତି ।
ଅୋମମଗକ୍ତି ମଜଗମଛକ୍ତି । ଆପଂଣଡକ ୍ଗକ୍ତି ନମଜର ଏହଜ ରଜସଜୟୋକ୍ତିକ ଆସକକ୍ତି’ । ‘ସଟ ଅଫ୍ ଏଡଡା��x��8������ ନଗଜ ଟମ  ଡା��x��8������ଗସ’ କହକ୍ତି ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଅରକଜଶ ହସକ୍ତିଲଜ
। ଭମ ଲକ୍ତିଗଲଜ ନଯ ନସ କଜହଜ ସହକ୍ତିଗ କଥାଜ ନହଉଥିଲଜ । ନକକଟସ୍ର ଅରଣୟୁର ଝରକଜ ସରମ  ନର ଖେଜଲକ୍ତି ପଂରଦଜ ସଜଜଡ଼ମଥାଜଏ ଅୋମ  । ଅରକଜଶ ନଫଜନୋଟକ୍ତିକ
ଶମଣମଥାଜଏ । ର ଖେରଜର ଅଗଣଜକମ ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତିଟକ୍ତି ନୋଇ ରଖିଲଜ । ଟକ୍ତିପଂଜଇଟଜ ରଜହଜରକମ ଆଣକ୍ତି ଗଜ ଉପଂନର ନଟପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନଥାଜଇଲଜ । ଶମଣକ୍ତିଲଜ ଅନୋକ ନରଳଯଜଏ
। ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ଅଧାଘଡଟଜ ପଂନର ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଶଜଢକ୍ତି ରଦଳଜଇ । ମଜଡକ ଶଜଢକ୍ତି । ନକଜକଜନକଜଲଜ ରଡଗର । ଶଜଢକ୍ତି ରଦଳଜଉଥିରଜ ସମୟନର ନରନଳନରନଳ
ମନୋ ପଂନଡ଼ ଗଜର ଧାଷପର୍ବଣ ନରଳର ଶଜଢକ୍ତିର ଅରସଜ, ଗଜ ରଡଗ, ଗଜ କମଡଚ, ଧାଡ଼କ୍ତି ଓ ରକ୍ତିପଂଯପର୍ବୟୁସ ଝଜଳର ଗଡଧା ଓ ଯଡତଣଜ । ଶଜଢକ୍ତି ରଦଳଜଉଥିରଜ ନରନଳ
ୋକ୍ତିଜ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରକମ ନଦଖି,  ଏଠକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ସୂକ୍ଷ ଘଜ’ର ଅରନଶଷକମ ନଦଖି ନସ ଉଗଅନ୍ଫ ଲଲଳି ହମଏ ନଯ ଏ ମଜଡସର ନକଜଣଜକପର୍ବକମ ଇଗର ଶକ୍ତିଳୀର ମମୋକ୍ତିଆହେଁ
ୋକ୍ତିହଜଣ ର ଖେଜସ କକ୍ତିଛଧ୍ୱଡସ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଏ ର ଖେଜଡଡା��x��8������ଜହଜରକମ ୋକ୍ତିନଜ ନକନଗ ଯତନର ସଜଇଗକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ରମଣକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ୋକ୍ତିହଜଣର ଗଜନର ଗଜନର । ନସ
ଭଜରକ୍ତି ନୋଇଛକ୍ତି ଆନଠଜଟକ୍ତି ରରପର୍ବର ଆଦକ୍ତିମ ପଂୋ୍ଝଜ ଗଜକମ ଟକ୍ତିକ ଟକ୍ତିକ କରକ୍ତି ର ଖେଜଇ ଯଜଉ ୋ ଥିନଲ । ରରଡ ସକଜଳର ୋକ୍ତିରୀହ ପଂକୀ ସରମ  ଗଜକମ ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ
ଏରଡ ନସ ନଗଜଟଜଏ ଅପଂରୂପର୍ବ ୋକ୍ତିଦଜ ଯଡତଣଜନର ରକ୍ତିଳପଂକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ଜୀରୋଟଜ ଗ ଯଜଉୋକ୍ତି ନଗନର ସରମ  ଠକ୍ତିକ୍ଜକ ଅଛକ୍ତି । ପୃଂଥିରୀନର ଗ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକନଗ
କଣ ଘଟୋଜ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ଘଟମ ଛକ୍ତି । ସରମ  ସକଜଳନର ସରମ  ରଜଗକ୍ତିନର ସରମ  ଯମଗନର । ଆନଲଜନକ ଅଡଧାଜନର । ଆଦକ୍ତିମନର ଅଧାମୋଜନର । ନର ଖେଳଜଇ ନହଜଇ
ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନର ଆକଜଶକମ ଚଜହିଁ ଉଡ଼କ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ଅଦମୟୁ ୋକ୍ତିଶଜନର ଘଜରକ୍ତି ନହଉଥିରଜ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଜଷ ପଂକୀମଜୋଡକର ଯଡତଣଜ ସରମ  ଯମଗନର ସମଜୋ । ଫରକ
ଯଜହଜ ନସ ଯଡତଣଜର ସ୍ୱର । ନଟପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ରଡଦ ନହଜଇଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ ଅରକଜଶ ରସକ୍ତିଥିଲଜ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ । ମମହହେଁନର ନଲନକଜିସ୍ଟଜକଜଲଜମଜଇନ ଘସକ୍ତି ଅରକଜଶକମ ୍ସମଗ
ନହରଜ ପଂଜଇହେଁ ମନୋ ପଂକଜଇନଦଲଜ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ । ଅରକଜଶ ‘ହହେଁ’ କଲଜ । ଉଠକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ରଜଥା୍ମ ଲ । ପଂମଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତି ଟମ ନଥାନ୍ପିଷ୍ଟ ଓ ବ୍ରସ ନୋଇ ନଫରକ୍ତିଗଲଜ ।
ୋ ଗଜନଧାଜଇ ନଫରକ୍ତିଲଜ ୍ଜୟ ଦଶ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂନର । ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର ଅୋମ  ଓ ଗଜର ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀର ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଦରକଜରରମ  ଅଧିକ ମଜପଂର ଫକ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ
ସଜଡଗ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ସଜଥାୀନର ଗପଂ କରମ ଥିନଲ । ୍କୃଗନର ଗପଂ ଗ କରମ  ୋ ଥିନଲ ରରଡ କହକ୍ତିରଜକମ ନହର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନସମଜୋଡକମ କହମଥିଲଜ
ୱାଜଡା��x��8������ପର୍ବସୱାଜଥାପର୍ବଡକ ଲମ ସକ୍ତି ନଗ କରକ୍ତିଗଜ ରକ୍ତିଷୟନର । ଏରଡ ନସମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ଶମଣକ୍ତି ଗଜ ଓଠର ହଲ୍ଲ୍କମ  ନଦର ଖେମଥିନଲ । ଗଜ ଆଖିର ଗଗକ୍ତିକମ ନଦର ଖେମଥିନଲ । ନରକ
ଗନଳ ରମ ଡଦଜଏ ପଂଜଣକ୍ତି ନଗଜଛଜଏ ରଜଳ ସହ ଲଟକକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିଲଜ ଗଜକମ ନଦର ଖେମଥିନଲ । ଏରଡ ଗଜର ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେ ଭକ୍ତିଗନର ହଜକ୍ତିଯଜଉଥିନଲ । ଶବ୍ଦ ରକ୍ତିୋୟୁଜସକମ
ରମଝଡଗମ  ୋ ରମଝଡଗମ  ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଉଚଜରଣକମ ନସମଜନୋ ପଂକ୍ତିଇ ଯଜଉଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ଅୋଜଇ ରହକ୍ତିଥିନଲ । ଗର ବ୍ ର ଖେଜଇ ଯଜଉଥିନଲ ଗଜର ସ୍ୱଜଦକମ । ଅରକଜଶ
ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ ରଦଳଜଉଥିଲଜ ଓ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ଶମଣମଥିଲଜ ଏରଡ ଭଜରମଥିଲଜ ପୃଂଥିରୀଟଜ ନକନଗ ଅଚଳ ୋ ହମଅଡଗଜ ଯଦକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ଶବ୍ଦ ୋ ଥାଜଡଗଜ । ‘ଏଡଗମ ଡ଼କ୍ତିଶଜଳ’
ଶବ୍ଦଟଜ ଅଭକ୍ତିଧାଜୋନର ଅଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଅରକଜଶ ଅନକଜିସ୍ଟଜରର ମଜସର ପୃଂଥିରୀନର ଭୂମକ୍ତିଷ୍ଠ ନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଲଜ । ନସ ଜଜନଣ ‘ଏଗମ ଡଡ଼କ୍ତିଶଜଳ’ ନକନଡ଼ ଭୟଜୋକ
ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ । ଡା��x��8������ରଡା��x��8������ରମ ଆ ଅଡଧାଜରମ ଆ ରଜଗକ୍ତିଟକ୍ତିଏ,  ରଷପର୍ବଜ,  ୋକ୍ତିରର ନକଜଳଜହଳ,  ଉତ୍କାଡଠଜ,  ରହକ୍ତି ରହକ୍ତି କମକମରର ନଭଜ ନଭଜ ଶବ୍ଦ,  ଲକ୍ତିଭମ ଥିରଜ ଓ ପଂମଣକ୍ତି
ଜଳଜଯଜଉଥିରଜ ଡା��x��8������କ୍ତିରକ୍ତିରକ୍ତିଟକ୍ତିଏ, ଧାଜଇ, ୋକ୍ତିଆହେଁ, ଉନହ୍ମଇ, କପଂଜ, ଥାଡଡା��x��8������ଜପଂଜଣକ୍ତି, ମଜ’ର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୬୩ ୬୪



ପୃଂଥିରୀ ଫଟଜ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର, ପଂଡ଼ଜଟଜ ସଜରଜ ନଲଜକଡକ ପଂଜଦଶବ୍ଦ ଓ ଡା��x��8������ରମ ଆ ଆଖି ଓ ଗଡଭୀର ୋକ୍ତି ଦୁଃଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସ । ଏରଡ ନଶଷନର ଧାଡ଼ଜସ ଓ କମଆହେଁକମଆହେଁ,
ୱେଅହମ ୱେଅହମ, ମହେଁମ କକ୍ତିଏ ମହେଁମ କକ୍ତିଏ? କଜଡଦୋଜ କଜଡଦୋଜ । ଗନମ ଅରକଜଶ ଏରଡ ଏଇଟଜ ‘ଏଡଗମ ଡ଼କ୍ତିଶଜଳ’ । ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ନକନଗ ଭୟଜୋକ । ଅରକଜଶ
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକନଗଗମଡ଼କ୍ତିଏ ଭୟଡକର ଶବ୍ଦ ରକ୍ତିଳକ୍ତିନରନଳଇ ନହଲଜ । ଅରକଜଶ କନହ ଗମଡ଼ଜଏ ୋୂଆଅକର ର ଖେଡଜକ୍ତି ୋୂଆ ଶବ୍ଦ ର ଖେଡଜକ୍ତି ଗଜକମ ନଦର ଖେଜଇ ନଦନଲ ନସ
ଗଜ ପଂନଛ ପଂନଛ ସହରଟଜ ଯଜକ ଘରୂକ୍ତି ଘରୂକ୍ତି ଆସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ସଜଗମଆ ଘଜସ ନକରଜଏ ନଦର ଖେଜଇ ନଗଜଟଜଏ ଗଜଈକମ ସହର ପଂରକ୍ତିକମଜ
କରଜଯଜଇପଂଜନର । ୋୂଆ ଅକରନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ଶବ୍ଦ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନସ ନକନଗ ଧାଡଦକ୍ତି ହମଏ । ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନସ ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ନଦନର ଖେୋଜ ।
ରରଡ ନସ ଶବ୍ଦ ପଂଜର ଖେନର ରନସ, ଗଜକମ ଛମଏହେଁ, ଗଜକମ ଚଜନର ଖେ । ଶବ୍ଦକମ ଓଲଟପଂଜଲଟ କନର, ଗଜକମ ଘନଷ ମଜନଜ ଚକ୍ତିକଣକ୍ତିଆ କନର । ରରର ପଂରକ୍ତି ଟଜନଣ,
ସଡକମଚକ୍ତିଗ କନର । ନରନଳନରନଳ ଗଜ ପଂୋ୍ଝଜନର ରଜ୍ମଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଏ, ଉର ଖେଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ ଓ ଗଜର ଅଥାପର୍ବ ରମନଝ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ‘ଏଡଗମ ଡ଼କ୍ତିଶଜଳ’ ଶବ୍ଦଟଜ ରମଝକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଗଜକମ
ଏଠକ୍ତି ପଂଚକ୍ତିଶ ରଷପର୍ବ ରଡଚକ୍ତି ରହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ‘ରଜଡଗକ୍ତି’ ଶବ୍ଦ ଅଥାପର୍ବ ରମଝକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଗଜକମ ସମମଦଜୟ ଅସକ୍ତିସତ୍ୱେରଜର ଥିଓରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି
‘ରମଢୀଅସମରମ ଣୀ’ ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ଜଜଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଗଜଟଜଏ ରକ୍ତିରଜଟ ‘ଟକ୍ତିୋଏଜ୍’ ଅଗକ୍ତିକମ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଏନର ମଧ୍ୟ ‘ଧାଷପର୍ବଣ’ ଶବ୍ଦକମ ପଂର ଖେଜଳକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ
ଗଜକମ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ସହକ୍ତିଗ କକ୍ତିଛକ୍ତିରଜଟ ଜୀରଡଗ ଭଜନର ଯକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି । ଅରକଜଶ ନପଂଜଷଜକ ରଦଳଜଇଲଜ । ମଜଡକମ କହକ୍ତିନଦଇ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ସଜଥାୀନର ରଜହଜରକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଅୋମ  ସହକ୍ତିଗ ଗଜ ସଜଡଗମଜନୋ ମଧ୍ୟ ରଜହଜନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିନଲ । ଦମନହହେଁ ଚଜଲମ ଥିନଲ ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ । ନରନଳନରନଳ ଅରକଜଶର ସଡନଦହ ହମଏ
ନସ କମଆନଡ଼ ଯଜଉଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଯଉହେଁଠକ୍ତିକକ୍ତି ଚଜହିଁନଲ ନସଠକ୍ତିକକ୍ତି ଯଜଇପଂଜରମ ଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ହମଏ । ଗଜର ଯକ୍ତିରଜ ଆସକ୍ତିରଜ ରଜ ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିରଜ
ଆସକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରଜ ଧାଜରଜକମ ନସ ନରଦଜ୍ଞଜୋକ୍ତିକ ପଂଦ୍ଧଗକ୍ତିନର ରକ୍ତିନ୍ଳେଷଣ କନର ଓ ନଶଷର ଥାଳକମଳ ପଂଜଏୋଜ । ମନୋକର ନସ ନଯଉହେଁଠମ  ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ନସଇଟଜ ‘କ’
ରକ୍ତିଡଦମ  ଓ ଯମଆନଡ଼ ଯଜଉଛକ୍ତି ନସଇଟଜ ‘କ’ ରକ୍ତିଡଦମ  । ଅଥାପର୍ବଜଗ ଏନର ନସ ୋକ୍ତିଜ ଘର ‘କ’ ରକ୍ତିଡଦମରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ନଜଲରଡକ ଘରକମ ‘କ’ ରକ୍ତିଡଦମକମ ଯଜଉଛକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ‘କ’
ନଶଷ ରକ୍ତିଡଦମ  ୋମନହହେଁ ଓ ‘କ’ ୍ଥାମ ରକ୍ତିଡଦମ  ୋମନହହେଁ । ଏରଡ ଏ ଦମଇ ରକ୍ତିଡଦମ  ମଧ୍ୟନର ହଜଜର ହଜଜର ରକ୍ତିଡଦମ  ଅଛକ୍ତି ଯଜହଜକକ୍ତି ଅଗକ୍ତିକମ କରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ ନହର ।
ନଯପଂରକ୍ତି କ-କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତିଡଦମ  ‘ଗ’, କ-ଗର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତିଡଦମ  ‘ଘ’, କ-ଘ ର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତିଡଦମ  ‘ଚ’ ଏପଂରକ୍ତି ଅସଡର ଖେୟୁ । ନଯନକତଣସକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରକ୍ତିଡଦମନର ନସ
ମମହୂନଗପର୍ବ ପଂଜଇହେଁ ନହନଲରକ୍ତି ସକ୍ତିର । ଅଥାପର୍ବଜତ ସରମନରନଳ ନସ ନକତଣସକ୍ତି ୋଜ ନକତଣସକ୍ତି ରକ୍ତିଡଦମନର ସକ୍ତିର । ନଗଜଟଜଏ ସକ୍ତିର ମମହୂଗପର୍ବରମ  ଆଉ ନଗଜଟଜଏ ସକ୍ତିର
ମମହୂଗପର୍ବକମ ପଂଜଦ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦଇପଂଜରମ ଛକ୍ତି ନଯ!!  କଜରଣ ସରମଠମ  କମ ରୟୁରଧାଜୋର ଦମଇଟକ୍ତି ରକ୍ତିଡଦମନର ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମଧ୍ୟ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଜୋ ରହକ୍ତିଥାଜଏ ନରଜଲକ୍ତି ରକ୍ତିଜ୍ଞଜୋ
କନହ । ନଗଣମ ‘କ’ ରକ୍ତିଡଦମନର ସକ୍ତିର ଅରକଜଶ ‘ର ଖେ’ ରକ୍ତିଡଦମକମ ପଂମଣକ୍ତି ଫକ୍ତିଜ୍ ନହରଜ ପଂଜଇହେଁ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଯଜଏ? କ-ର ଖେ ରକ୍ତିଡଦମ  ମଧ୍ୟନର ରକ୍ତି ଅସଡର ଖେୟୁ ରକ୍ତିଡଦମ  ଅଛକ୍ତି ଓ ୍ଗକ୍ତି
ରକ୍ତିଡଦମନର ନସ ସକ୍ତିର । ୍ଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରକ୍ତିଡଦମନର ଗଗକ୍ତି କରମ  ୋ ଥିରଜ ଅରକଜଶ ଗଜ’ର ପଂରରଗ୍ଧି ରକ୍ତିଡଦମକମ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଯଜଏ? ଛଜଡ଼ ନୟରକ୍ତି ଏକ ୍ନହଳକ୍ତିକଜ ।
ମହଜଶୋୂୟୁନର ୍ଗକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର ସକ୍ତିର ଥିରଜ ପୃଂଥିରୀ ଗ ପଂମଣକ୍ତି ଘମରମ ଛକ୍ତି । ନକନଗ ରଡ଼ ରଡ଼ ଗହ ୋକତ ଘମରମ ଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିନଜ ଗଗକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରୋକ୍ତି? ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି
ନସ ଚମ ପ୍ ହମଏ । ପଂରମଜଣମ ନକଡଦନର ୋକ୍ତିଉକକ୍ତି୍ଅସ୍ର ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଇନଲକଜିସ୍ଟସନ ଗମଡ଼ଜକ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କକନର ଘରୂମ  ଘରୂମ ଗ ପଂମଣକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ କକରମ  ଅୋୟୁ
କକକମ ଡା��x��8������କ୍ତିଆନଡା��x��8������ଇହେଁ ହମଅଡଗକ୍ତି ଏକ ୋ ଥିରଜ ରଜସଜନର । ରଜସଜ ୋ ଥିରଜ ପଂଥାନର ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଏରଡ ସମୟ ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଗଜ ମଜନୋ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ କକ୍ତି? ୋକ୍ତିଜ
କକରମ  ହଠଜତ ଉନଭଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଓ ଅୋୟୁ ଏକ କକନର ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ହମଅଡଗକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ନସହକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର? ନକଜଜଣକ୍ତି । ନଛ! ଏସରମ  ଭଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଅରକଜଶ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗହଣ କରକ୍ତିନୋଲଜ । ଇନଲକଜିସ୍ଟସନ ସରମ  ୋକ୍ତିଜ କକନର ଘରୂମ ଥାଜଡଗମ  । ଆନମ କକ୍ତିଡଗମ  ଘରୂକ୍ତିରମ  ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ କ ଠଜରମ  କ ଭକ୍ତିଗନର । ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୬୫ ୬୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ଶୀଗଳ ଶବ୍ଦ ନକଜଷ ଛଜଗ ଉପଂନର ଦମଇଟକ୍ତି ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତି । ଗଜ ନଦହନର ଦମଇଟକ୍ତି ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ । ଦକ୍ତିୋରଜଗକ୍ତି ର ଖେରଜନର ଶୀଗନର ଅହରହ
ଦମଇ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ନଧାଜଗକ୍ତି ପଂଡଜଜରୀ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ମଜପଂଚମ ପଂ ପଂଜଦ ଚମ ରମ ଟ, ଆଡକମଶ, ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ଛଜଗକ୍ତି, ଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସ, ମମହହେଁର କମଡଚ
ହଜଗ ନଗଜଡ଼ର ନଲଜଚଜନକଜଚଜ ନଢଉ, ସଜଜଡ଼କ୍ତି, ଅସକ୍ତି ଚମପର୍ବ ନମଦ ମଜଡସ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ରସମଥାଜଡଗକ୍ତି, ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜର ଆହେଁ, ହଜଇ, ପଂଲକ, ଦମଗପର୍ବଡଧା, ଗଜଳକ୍ତିମଜଡ଼ ସହେଁମ ସହେଁମ
ହମଆସ ହମଆସ,  ଏ....ନହ...ଏ...ନହ ଧାଜତ ଧାଜତ ହମଟ୍ ହମଟ୍ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ରସମଥାଜଡଗକ୍ତି,  ସକଜନଳ ସଡନଜ ଶୀଗନର ର ଖେରଜନର ଅହରହ ରୟସରମ  ରକ୍ତିଗଜଡ଼କ୍ତିଗ,
ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତିରମ  ୋକ୍ତିରପର୍ବଜସକ୍ତିଗ ଜୀରୋରମ  ରୀଗସୃହ ସଡସଜର ୋ ନଛଜଡ଼ ରଡଧାଜ ଦମଇ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ, କଥାଜ କହମଥାଜଡଗକ୍ତି, ଗପଂ କହମଥାଜଡଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଜଗପଂ, ପଂରୀଗପଂ, ପଂକ୍ତିଲଜଡକ
ଗପଂ,  କରକ୍ତିଲଜଡକ ଗପଂ,  ମଜଟକ୍ତି ଗପଂ,  ପଂରୋ ଗପଂ,  ର ଖେରଜ ଗପଂ,  ଜନଣ କହମଥାଜଏ ୋକ୍ତିରରନର ୋକ୍ତିଶବ୍ଦନର ଅୋୟୁ ଜନଣ ଶମଣମଥାଜଏ ୋକ୍ତିରରନର ୋକ୍ତିଶବ୍ଦନର
ଆରହମଜୋ ୋକ୍ତିରରଗଜକମ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ହସମଥାଜଆଡଗକ୍ତି, ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ଚମ ପ୍ ନହଉଥାଜଆଡଗକ୍ତି, ଆକଜଶକମ ଚଜହହେଁମ  ଥାଜଆଡଗକ୍ତି, ନସ ଯଜଏହେଁ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଯଜଉ ୋ
ଥାଜଏ, ଭୂମକ୍ତିକମ ଚଜହହେଁମ  ଥାଜଆଡଗକ୍ତି, ଘଜସ ପଂଡ଼କ୍ତିଆ ରଜରକ୍ତି ନହଉ ୋ ଥାଜଏ, ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହହେଁମ  ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଅଡଧାଜର ନଘଜଟକ୍ତି ଆସମଥାଜଏ, ୋକ୍ତିଜକମ ଚଜହହେଁମଥାଜଆଡଗକ୍ତି ର ଖେହେଁଜ ର ଖେହେଁଜ
ଭଜରଟକ୍ତିଏ ଗଡ଼କ୍ତି ଆଣମଥାଜଏ ସଡଭଜରୋଜର ଆକଜଶନର ଆନଲଜକଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଡଜକ୍ତି ମକ୍ତିଡଜକ୍ତି ଜଳମଥାଜଏ । ଛଜଗନର ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତି, ଗଜ ନଦହନର ଦମଇଟକ୍ତି ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ
ଫଳକ୍ତିଥାଜଏ । ନଲଜମହୀୋ ସଡରଜଳମଆ ପଂରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ନର ରଜଳଥାଜଏ ୱେଚକ୍ତିତ,  ର ଖେପଂମରକ୍ତି ଅସଜଡ଼ଜ ନହନଲ ନଦର ଖେଜଯଜଏ କଫପର୍ବମ ୟୁର ସହର,  ପଂଡଜରଜ ଅସଜଡ଼ଜ
ନହନଲ ନଦର ଖେଜଯଜଏ ରକ୍ତିକଟଜଳ ଦଜଡଗ, ଶ୍ୱଜୋ, ଶୃଗଜଳ, ହମଗ ହମଗ ଯମଇ ଓ ଅଡଗଜର ନଲଜଚଜନକଜଚଜ ଶକ୍ତିଥିଳ ଚମପର୍ବର ନଢଉ ଅସଜଡ଼ଜ ନହନଲ ନଦର ଖେଜଯଜଏ
ନପଂଜକ ନଯଜକ ଲଗଜ ମଢ ପଂଜୂରକ ଲଗଜ ରୟୁଜଧିଅଗୀଗ ଛଜଇ, ୋଜଳ ୋଦପର୍ବମଜ, ମଜଛକ୍ତି, ମଜଛକ୍ତି, ର ଖେଜଲକ୍ତି ମଜଛକ୍ତି, ସରମ  ଦ୍ୱଜର ଝରକଜ ରଡଦ କନଲ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜର
ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଥାଜଏ ର ଖେହେଁଜ ର ଖେହେଁଜ ଶମୋ୍ଜୋ,  ଗଡ଼କ୍ତି ଆଣମଥିରଜ ଏକ ନରଦକଜଳକ୍ତିକ ୋକ୍ତିଜପର୍ବୋଗଜ,  ଉଇ ପଂକ୍ତିଡପଂମଡା��x��8������କ୍ତିର ନରଜଝନର ଖିନ ଭକ୍ତିନ  ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତିନର ୍ଗୟୁହ
ନଢରନରଳମ ସୂଯପର୍ବୟୁଜସକମ ଚଜହିଁରଜର ଏକ ଭୟଡକର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୬୭ ୬୮



ରୟୁଜପଂଜରନର ମମହୟୁମଜୋ ଦମଇ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ଅସଡଭଜଳକ୍ତି ଯଜଉ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜକମ ସଡଭଜଳକ୍ତି ନୋରଜନର ସଜହଜଯୟୁ କରମ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଚମ ରମ ଟ, ଚଷମଜ, ଆଡକମଶ,
ନଧାଜଗକ୍ତି, ପଂଡଜଜରୀ, ଚଟକ୍ତି, ଛଜଗ, ପଂଜହଜଚ, ପଂମଅ, ନରଜହମ , ଉଷମମ ର ଖେରଜ, ଦମଇଟକ୍ତି ଇଉକଜଲକ୍ତିପଂଟଜସ୍ର ନଦଦଗୟୁଭଳକ୍ତି ଛଜଇ, ଘରଚଟକ୍ତିଆର କକ୍ତିଚକ୍ତିର ମକ୍ତିଚକ୍ତିର ମଜଡ଼,
ଗନଳ ନର ଖେଳମଥିରଜ ଦନଳ ପଂକ୍ତିନଲ, ର ଖେମବ୍ ଦୂରନର ପଂଜହଜଡ଼, ଅୋଗକ୍ତି ଦୂରନର ରଜଦମଡ଼କ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ନର ଖେଳଜ ନହଜଇଥିରଜ ଜଜଲ, ଫଡ ଫଡ ନଡା��x��8������ଣଜର କଳଜ ଚଜରମକ,
ଦନଳ ଶକ୍ତିକଜରୀଡକ ହମଟ୍ସୁ ହମଟ୍ସୁ ହମରପର୍ବଜ ହମରପର୍ବଜ,  ୋକ୍ତିଜକମ ସଡଭଜଳକ୍ତି ନୋରଜନର ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି ସଜହଜଯୟୁ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି ରମ ମ ଝମ ମ ୋୂପଂମରର ୋକ୍ତିୱେଣ ଓ ଗଜକମ ରଜଧାଜ
ନଦଉଥିରଜ ଚଟକ୍ତିଶରଦ, ରଣଝଣ ଚମ ଡ଼କ୍ତି ଓ ଗଜକମ ରଜଧାଜ ନଦଉଥିରଜ ନଷ୍ଟଜଭର ଗହେଁ ଗହେଁ ସହେଁ ସହେଁ ,  କନା୍ଟ ଟମ ଡଟଜଡ,  ଦକ୍ତିଆସକ୍ତିଲକ୍ତି କଜଠକ୍ତିର ଚର ଚର ଓ ଚମ ରମ ଟର
ଧାୂଆହେଁ ଭକ୍ତିଗନର ଅୋକ୍ତିରଜଯପର୍ବୟୁ ଆକଜଶ, ଝପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଆସମଥିରଜ ଚକ୍ତିଲ, ଏରଡ ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି- ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଅଛଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଏମଜନୋ ଅଛଡଗକ୍ତି, ଶକ୍ତିଶମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଜପଂଜଡକ
ସହ ରନହ ୋକ୍ତିଭପର୍ବୟନର,  ଏମଜନୋ ରହଡଗକ୍ତି ରକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଡକ ସହ । ଗଳମ ଉପଂରକମ ପଂଜହଜଚ ରଜଟ ନଦଇ ହସ ପଂକ୍ତିଡଧି,  ମହକପଂକ୍ତିଡଧି,  ରଡଗମଜଖି,
ସ୍ୱଜଦମଜଖି, ଚମ ଡ଼କ୍ତିପଂକ୍ତିଡଧାଜ,  ୋର ଖେପଂକ୍ତିଡଧାଜ ହଜଗନର ଆଣଡଗକ୍ତି ଚଜ ଓ ଉତ୍ତଜପଂ, ମଜଛ ଗଜଲକ୍ତିସକ୍ତିର ଲଜଲ ହସ ଚଟକକ୍ତିୋକ୍ତି ଏ ଓଠରମ  ନସ ଓଠକମ ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ,
ନକଜଷ ପଂଡଜରଜ ଥାରଜଇ ନଦଉଥାଜଏ ନଗଜଟଜଏ ଅଜବ୍ ମହକ, ର ଖେସ ର ଖେସ ଶଜଢକ୍ତିର କମଡଚ ଭକ୍ତିଗରମ  ଆସମଥାଜଏ ଅଜର ଏକ ଝରଜପଂତର ଗୀଗ, ନରଜହୂ ପଂମଣକ୍ତି
ନଫରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି ଉପଂରମ  ଗଳକମ, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କମହମଡ଼କ୍ତି ଅପଂସରକ୍ତି ଯଜଏ ନକନଗନରନଳ । ନରନଳନରନଳ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ ଜନଣ ୋକ୍ତିଜକମ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି ଛଜଗଯଜଏ,
ନଚତକକ୍ତି ଯଜଏ ଆସକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇ, ନଧାଜଗକ୍ତି,  ନଲଜଚଜନକଜଚଜ ନଢଉର ଚମପର୍ବ,  ଫସ୍ଫରସ ସଜଇଗଜ ହଜଡ଼, ଉତ୍କାଟ ଲଜଲ ରଡଗର ରକ, ଫମସଫମସର କଜଡଥା,
ଚଟଜଣ, ଦ୍ୱଜର ଝରକଜ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି, ଛଜଗକ୍ତି ଗଳର ର ଖେହେଁଜ ର ଖେହେଁଜ ଭଜର, ଘର ଭକ୍ତିଗରର ଗଡଭକ୍ତିରୀ ଗମଡଫଜ, ଶ୍ୱଜସୋଳୀର ଉତ୍ତଜପଂ,ର ଖେହେଁ ର ଖେହେଁ କଜଶ ଠକ ଠକ ହଜଡା��x��8������,
ନ୍ଳେଷ୍ମଜ ଓ ୋଦପର୍ବମଜ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିନଜ ହିଁ ଗଡ଼କ୍ତି ଆଣମଥିରଜ ଆଗଡକଗସ ଜୀରୋକମ ସଡଭଜଳକ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ଉଭଜୋ ହମଏ,
ନରନଳନରନଳ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ । ନସଦକ୍ତିୋ ନଗଜଟଜଏ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜର ଅୋମପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିନର ଅୋୟୁ ଜଣକ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିକପ୍ ଚଜ ପଂକ୍ତିଉଥାଜଏ, ଭକ ଭକ ଚମ ରମ ଟର ଧାୂଆହେଁନର
ନମଘ ରୋଜଉଥାଜଏ, ସଗର ଥାର ପଂକଜଉ ଥାଜଏ ଆଡକମଶ, ହଜଗନଗଜଡ଼ ଥାରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ମନୋ ରହମ  ୋ ଥାଜଏ, ପଂମଅ ନରଜହୂଡକ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ ରଜକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି
 ଶ୍ରେରଣର ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ ନମଦ ମଜଡସ ହଜଡ଼ର ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ ଲଜଲରକର ୋଈନର ରୋୟୁଜ ଆନସ, ଉତ୍ତଜଳ ସମମଦନର ଝଡ଼ ଆନସ, ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜର ହକ୍ତିଡ଼ନର ରକ୍ତିଡଦମ
ରକ୍ତିଡଦମ  ଝଡ଼କ୍ତିନପଂଜକର ଧାଜଡ଼କ୍ତି,  ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଡଡା��x��8������କ୍ତିଶ୍ ନରଜଗୀ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆକଜଶ, “ନହ ଗଛରୃଚ୍ ପଂଜଦପଂଜଦପଂ ଶ୍ୱଜୋଶୃଗଜଳ ଗନମ ଗଜଡକମ ଜଜଣ?  ନହ ପଂକୀ
ପଂଗଡଗ ଦଶଦକ୍ତିଗପଂଜଳ ସଡହଜରକ,  ଗଜଡକମ ଡା��x��8������ଜକ,  ଚଜ ର ଖେଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିନର,  ନରଜହମକମ ଟକ୍ତିନକ ନଦଖିନଦଇ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିନର,  ଆନର ନହ ପଂକ୍ତିନଲ,  ଗହେଁଜ ରଜନଲ,
ରଜନଟଜଇ ଗଜଡ଼କ୍ତିରଜନଲ, ପଂକୀରଜନଲ, ଆରଜପର୍ବୋଜ ରଜନଲ, ଯଜଅ ନସଦୋୟୁ ନସଦୋକ୍ତିକ ଗଣ, ପଂଜରକ୍ତିଷଦ ରକ୍ତିଦମଷକ ଗଣ ଗଜଡକମ ଡା��x��8������ଜକ ନରଜହୂ ଚଗମ ଥାପର୍ବ ଚଜ କପ୍
ଆଣ,  ଉତ୍ତଜପଂ ଆଣ ଉତ୍ତଜପଂ,  ଏମଜନୋ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶମଣମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି’’,  ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜର ଛଜଗକ୍ତିନର ଶବ୍ଦ ସରମ  ଗମ ହଜଇ ଗମ ହଜଇ ସପଂଜଟ ସପଂଜଟ ଚଜରମକ
ପଂକ୍ତିଟମ ଥାଜଏ,  ହଜଗମ ଡ଼କ୍ତି ମଜଡ଼ନର ଖିନ ଭକ୍ତିନ ନହଉଥାଜଏ କଲକ୍ତିଜଜ,  ୋକ୍ତିରରନର ଶମଣମଥାଜଏ ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିନଜ,  ଚଜ ଓ ନଦହ ଶକ୍ତିଗଳ ନହଜଇଯଜଉଥାଜଏ ଅସଡଭର
୍କଜନର । ପଂକ୍ତିଚ୍କ୍ତିଳ ଶବ୍ଦ ରଜଡଗକ୍ତି = ରଜପଂଜ? ରଜପଂଜ? ରଜପଂଜ?? ରଜପଂଜ?? =ଉହେଁ... =ଉଠ, ରସ, ଔଷଧା ର ଖେଜଇର, ଉଠମ ଛ? ଉଠ ଉଠ । = ଉହେଁ... ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୬୯ ୭ଠ
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ଉଠ, ଔଷଧା ର ଖେଜଇର, ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇର, ପଂମଣକ୍ତି ନଶଜଇର, ଉଠ ଉଠ, ଉଠମ ଛ? ଜଲଦକ୍ତି ଜଲଦକ୍ତି, ରଜପଂଜ? = ରଡଦ କରକ୍ତିନଦ, ରଡଦ କଲମ , ନସଇ ଡା��x��8������ରଜଟଜ ରଡଦ
କରକ୍ତିନଦ, ରମଝକ୍ତିଲମ  ରଜରମ , ରଡଦ କରକ୍ତିନଦ, ଉହେଁ? ହହେଁମ?? = ରଜପଂଜ? ରଡଦ କରଜଗଲଜ, ଏନର ଉଠ, ଉଠ ଔଷଧା ର ଖେଜଇର, ଉଠ, ରସ, ଔଷଧା ର ଖେଜଇର, ପଂଜଣକ୍ତି
ଟକ୍ତିନକ ପଂକ୍ତିଇର, ପଂମଣକ୍ତି ନଶଜଇର, = ଶନହ ଟଡକଜ, ରମଝକ୍ତିଲମ ? ଶନହ ଟଡକଜ ନଦଇନଦର, ଉହେଁ? ଶନହ ଟଡକଜ ନଦଇନଦନଲ ପଂଟକ୍ତିଯକ୍ତିର, ହଉ, ନଦନଲ ଦକ୍ତିଅ ୋ
ନହନଲ ୋଜଇହେଁ, ଗମର ଇଚ୍ଜ, ଗମକମ କକ୍ତିଏ ମୋଜ କଲଜ? ଆଜକ୍ତି ୋ ନହନଲ କଜଲକ୍ତି, ଉହେଁ? ହହେଁମ? = ହହେଁ ହହେଁ ଟଡକଜ ନଦଇନଦରଜ, ଗନମ ଆଗ ଔଷଧା ର ଖେଜଇଲ,
ଉଠ ରସ, ରସକ୍ତିନଲ ସକ୍ତିୋଜ ର ଖେଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର, ଉଠ, ରସ ଉଠ ଉଠ, ରଜପଂଜ? = କଣ ସରମ  ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତିନର ଏଠକ୍ତି? ମହେଁମ ଯଜଉଛକ୍ତି, ରମଝକ୍ତିଲ? ମହେଁମ ଯଜଉଛକ୍ତି ଗନମ ସରମ
ପଂନର ଆସକ୍ତିର, ମହେଁମ ଗଲଜପଂନର ଗନମ ଆସକ୍ତିର, ଗନମ ସରମ  ଆସକ୍ତିର ମହେଁମ ଯଜଉଛକ୍ତି, ମହେଁମ ଯଜଉଛକ୍ତି? ମହେଁମ ଗଲକ୍ତି, ଯଜଉଛକ୍ତି, ରମଝମ ଛ? କଣ ହଉଛନର ଗନମ ସରମ?
ଉହେଁ?  ହହେଁମ?? =  ରଜପଂଜ?  ରଜପଂଜ?  କମଆନଡ଼ ଯକ୍ତିର?  କଣ କହମଛ ସରମ?  ଉଠ ଔଷଧା ର ଖେଜଅ,  ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଅ,  ଔଷଧା ର ଖେଜଅ ଔଷଧା,  ନହଇ ନଦର ଖେ ସକ୍ତିଷ୍ଟର
ଆସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି, ଆହେଁ କର, ଗମ ମ ହଜଗ ନଦର ଖେଜଅ, ହଜଗ ଜୀରୋ ଦକ୍ତିଆ ନହର, ଜୀରୋ ଗମ ମ ଶକ୍ତିରଜ ୍ଶକ୍ତିରଜ ନଦର ଖେଜଅ, ଶକ୍ତିରଜ ୍ଶକ୍ତିରଜ ଜୀରୋ ଦକ୍ତିଆନହର, ଜୀରୋ
ଗମ ମ ରକରଜହୀ ୋଳୀ ନଦର ଖେଜଅ,  କଣକ୍ତିକଜ ଦକ୍ତିଆନହର କଣକ୍ତିକଜ,  ୋଜଲକ୍ତିକଣକ୍ତିକଜ,  ଧାଳଜକଣକ୍ତିକଜ ଧାଳଜକଣକ୍ତିକଜ,  ୋଜଲକ୍ତିକଣକ୍ତିକଜ ଦକ୍ତିଆନହର,  ଜୀରୋ ଦକ୍ତିଆନହର
ଜୀରୋ । = ୋଜଇହେଁ ରମଝକ୍ତିଲ? ନସ ଶଳଜ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ, ମଜୋକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ ମହେଁମ ରମଝଜଇଲକ୍ତି ରମଝକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ, ନସ ଶଳଜ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ, ନଦନଲ ଦକ୍ତିଅ ୋ ନଦନଲ ୋଜଇହେଁ, ମହେଁମ
ଯଜଉଛକ୍ତି? ଉହେଁ...? ହହେଁମ?? = କମଆନଡ଼ ଯକ୍ତିର ରଜପଂଜ? ଦକକ୍ତିଣଆଫକ୍ତିକଜ ଯକ୍ତିର? ଆନଗ ଔଷଧା ର ଖେଜଅ, ସକ୍ତିଷ୍ଟର ଆସକ୍ତିନଲଣକ୍ତି,  ଡା��x��8������ଜକର ଆସକ୍ତିନଲଣକ୍ତି,  ଗମ ସଜଟପର୍ବ
ଉଗଜର, ଗମ ମ ହଜଡ଼ର ନରଜଗଜମ ନର ଖେଜଲ, ଆହେଁ କର କକ୍ତିଡଗମ  ହଜଇ ମଜରୋଜ, ଗମ ମ ଚମପର୍ବ ଉଗଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅ, ମଜଡସ ଉଗଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅ ଗମ ମ ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������ ନଦର ଖେଜଅ, ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������
ଜୀରୋ ମପଂଜନହର ଚଜରକ୍ତିଟଜ ନକଜଠରକ୍ତିକମ ପଂଲସରଜ କରଜନହର ରଡଗ କରଜନହର,  ଛଜଗରମ  ପଂଜଣକ୍ତି ଗଳମଛକ୍ତି,  ର ଖେରଜ ଗଳମଛକ୍ତି କଜକର ଉତ୍ତଜପଂନର ଗରଳକ୍ତି
ଯଜଉଛକ୍ତି, କଳଜ ଅଳଡଧାମର ନରଜଝନର ଅସଡଭଜଳକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି, ସଫଜ କରଜନହର ରମଢକ୍ତିଆଣୀ ଜଜଲନର ଛଡଦକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି, ସଫଜ କରଜନହର ଅଡଧାଜର ନଲପଂକ୍ତି
ନହଉଛକ୍ତି ୋଜଲକ୍ତି ନୋଳକ୍ତି ଆଲମ ଅ ଲଗଜନହର ଗମ ମ ଚଜରକ୍ତିନକଜଠରକ୍ତିଆ ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������ ନଦର ଖେଜଅ, ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������ ଗମ ମ ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������ ଡା��x��8������ଜକର ମଜଗମଛଡଗକ୍ତି ଗଜଡକମ ଦକ୍ତିଅ । ଗମ ମକମ ସଜ
କରକ୍ତିନଦରଜ ରଜପଂଜ?  ନଛଜଟ ନଛଜଟ କଡନଢଇ,  ପଂଜଲଟଣଜ ଜଜହଜଜ,  ନଡା��x��8������ଣଜ ଛଜଟମ ଥିରଜ ନ୍ମପଂକୀ,  ଲଜଲ ଲଜଲ ସଜଧାର ନରଜହୂ,  ଅଳକ୍ତିଅଳ ଏନମଜରଜ,
ଥାଡଡା��x��8������ଜଶସ ପଂରକ୍ତି ସଡଜ ରଜୋୀଗଡଧାଜ ଫମଲ ଭଗ୍ଧି ଗମ ମ ନମଦ ଚକଚକ ଜରକ୍ତି ଲଗଜ ଗମ ମ ପଂଡଜରଜ ନଡା��x��8������ନଫଜଡା��x��8������କ୍ତିଲ ଫମଲ ଭଗ୍ଧି ଗମ ମ ଅଡକଜରଡକଜ ୋଈର ଶକ୍ତିରଜ
ନରଲମ ନ ଭଗ୍ଧି ଗମ ମ ଦଶପର୍ବନୋଡଦକ୍ତିୟ,  ନଚହେଁଚହେଁଜ କକ୍ତିଚକ୍ତିରକ୍ତିମକ୍ତିରକ୍ତିର ଫମର ଫଜର ଫଡ଼ ଅନ୍ଫଜଡ ଶବ୍ଦର ଭକ୍ତିଡ଼ ଗମ ମ  ଶ୍ରେରନଣଡଦକ୍ତିୟ ଗମ ମ ଗମ ଡଡା��x��8������ରମ  ରଜହଜରମ ଥିରଜ ପଂଜଣକ୍ତି
ନଫଜଟକଜର ଗଜଳକ୍ତି, ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ନଡା��x��8������ଣଜନର ସଜଇଗଜ ଗମ ମ କଲକ୍ତିଜଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୭୧ ୭୨



ରଜସକ୍ତି ଶବ୍ଦର ମହକ = ରଜପଂଜ ଭଲ ଅଛଡଗକ୍ତି ମଉସଜ, ମହେଁମ ଏନର ଗଜଡକମ ନଦଖି ଆସମଛକ୍ତି ଝରକଜ ନର ଖେଜଲଜ ରଖିୋ କଜହିଁକକ୍ତି? ଚଜ କରକ୍ତିନଦରକ୍ତି ମଉସଜ? ଘର
ଝଜଡ଼ମ କରକ୍ତିନଦରକ୍ତି?  ମଜଡକଡ଼ସଜ,  ଅଡଳଧାମ,  ଅସରପଂଜ,  ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି ସଫଜ କରକ୍ତିନଦରକ୍ତି?  ଗମ ମ ରକ୍ତିଛଣଜର ନଲଜଚଜନକଜଚଜ ସକ୍ତିର ଗରଡଗ ସରମ  ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରକ୍ତି?
ଗନମ ରୟୁସ ନହର ୋଜହିଁ ମଉସଜ ରଜପଂଜ ଭଲ ଅଛଡଗକ୍ତି, ଆମ ଘର ଛଜଗ ଉପଂରକମ ଆସମଥିର, ମହେଁମ ଚଜ କରକ୍ତି ନଦରକ୍ତି ଗମ ନମ ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ଆରଜମନର ରସମଥିର,
ମହେଁମ ପଂଡର ଖେଜ କରକ୍ତିନଦରକ୍ତି,  ଚମ ରମ ଟ ଲଗଜଇନଦରକ୍ତି,  ଗମ ନମ ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ଆସକ୍ତିର,  ରୟୁସ ନହର ୋଜଇହେଁ ରଜପଂଜ ଭଲ ଅଛଡଗକ୍ତି,  ଶୀଘ୍ର ଭଲ ନହଜଇଯକ୍ତିନର,  ଶୀଘ୍ର ଘରକମ
ଆସକ୍ତିନର,  ପଂମଣକ୍ତି ଗମ ନମ ଦମନହହେଁ ଉପଂନର ରସକ୍ତିର, =  ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ କଥାଜ କହମ  ୋ ଥିଲଜ ୋକ୍ତିରରଗଜର ମହକ ନରଶ୍ ରମଝଜ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ ରୟୁଥାଜ,  ରୟୁସଗଜ,
ଆଗଡକ, ଉନଦ୍ବଗ ଘର ଭକ୍ତିଗରକମ ଓଜୋକ୍ତିଆ କରକ୍ତି ନଦଉଥିଲଜ, ମଜଛ ଗଜଲକ୍ତିସକ୍ତିର ଲଜଲ ଓଠ ଭକ୍ତିଗରମ  ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ଲଜଲ ଶବ୍ଦର ହଡସଛମଆ ସରମ  ଫକ ଫଜକ
ନଡା��x��8������ଇହେଁନଡା��x��8������ଇହେଁ ରଜହଜରକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ ଧାଜଡ଼କ୍ତି ରଜଡଧି ଲଜଲ ଧାଜଡ଼କ୍ତି, ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ଆଖି ରମଜକ୍ତି ସରମ  ନଦଖି ପଂଜରମ ଥିଲଜ । = ରଜପଂଜ ନରନଳନରନଳ ରଜଡଗକ୍ତି କରମ ଛଡଗକ୍ତି,
ମଉସଜ ପଂକ୍ତିତ୍ତ ରଜଡଗକ୍ତି, ନ୍ଳେଷ୍ମଜ ରଜଡଗକ୍ତି ରକ ରଜଡଗକ୍ତି, ଶବ୍ଦ ରଜଡଗକ୍ତି, ସଡର ଖେୟୁଜ ରଜଡଗକ୍ତି ନକନଗ ନଯ ଉଚ୍କ୍ତିଷ୍ଟ, ମଉସଜ ନକନଗ ଅଛକ୍ତି ଗଜଡକ ନପଂଟ ଭକ୍ତିଗନର ଭଜରକ୍ତି
ନହଉୋକ୍ତି ଆହେଁ କନଲ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ରଜଡଗକ୍ତି, ଆହେଁ କନଲ ସଜଗର, ନରନଳନରନଳ କଜହଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ୋନଚତ ରଜକକ୍ତି ସରମ  ଭଲ ଗଜଡକ ନରଜହୂକମ ୋମନହହେଁ, ପଂମଅକମ
ୋମନହହେଁ ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଧାଳଜ ନପଂଜଷଜକକମ ୋମନହହେଁ, ୋସପର୍ବଡକ ସରମ  ହଜଗକମ ୋମନହହେଁ, ୋକ୍ତିଜ ଅସକ୍ତି ଚମପର୍ବକମ ୋମନହହେଁ, ଝଜଳକମ ୋମନହହେଁ, ୋଜଳକମ ୋମନହହେଁ, ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ସ୍ୱଜଦକମ ୋମନହହେଁ,
ପଂମଜରକ ଘଜ ଦଜ ନପଂଜକ ନଯଜକ ୋଜଳ ୋଦପର୍ବମଜ କଜହଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ, ୋନଚତ ରଜକକ୍ତି ସରମ  ଭଲ । = ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଚମ ପ୍, ଦମଇ ଆଡଠମ  ସଡଧିନର
ଆଡକମଶ ନଥାଜଇ ର ଖେପଂମରୀକମ ରଡନକଇ ଚମ ପ୍ ସରପର୍ବନଶଷ ର ଖେଟ, ସରପର୍ବନଶଷ ଆସରଜସ, ନର ଖେଜଲଜ ଝରକଜ ରଜହଜନର ଅରଶକ୍ତିଷଟଜଡଶ, ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଚମ ପ୍, ଜୀରୋକମ
ରଡଚକ୍ତି ରଡଚକ୍ତି ଅଗକ୍ତିଷ୍ଠ ନହଲଜ ପଂନର,  ଉଇ ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି ରଗକ୍ତିଚଜଟଜକମ ଖିନ ଭକ୍ତିନ କଲଜପଂନର,  ଜକ୍ତିଆ,  ମଷୂଜ ନଚନରଇ ଥିରଜ ମଜଟକ୍ତିକମ ଉପଂରଗଳ କରକ୍ତି ଘଜଡଟକ୍ତି
ନଦଲଜପଂନର, ଆଉ କଣ ରଜକକ୍ତି ଥାଜଏ? ମଜଡକଡ଼ସଜ, ଅସରପଂଜ ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ସରମ  ନଶଜଷକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଗଲଜ ପଂନର ରଜକକ୍ତି ରହକ୍ତିଯଜଏ ହଜଡ଼, ସୂଯପର୍ବୟୁର ରଗ୍ ରଗ୍ ଦଜଡଗ,
ଝଡ଼ର ଚକ ଚକ ଜହଜଦ ସରମ  ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ଗଲଜପଂନର ରଜକକ୍ତି ରହକ୍ତିଯଜଏ ହଜଡ଼, ଜୀରୋକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୭୫ ୭୬

ଚଜଲ ହମଟ୍ ଚଜଲ ହମଟ୍ କହକ୍ତି ହମରମ ଡ଼ଜଇ ଆଣକ୍ତିନଲ ନର ଖେଦକ୍ତି ଆଣକ୍ତିନଲ ରଜକକ୍ତି ରହକ୍ତିଯଜଏ ହଜଡ଼, ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜର କଥାଜ ରଜନସ, ନସ କଥାଜ କମନହୋଜ, = ରଜପଂଜ ଶମଣମ
ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି, ମଜୋମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି, ଗପଂ କହକ୍ତିନଲ ଶମଣମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି, ଔଷଧା ର ଖେଜଅ, ପଂଜଣକ୍ତିପଂକ୍ତିଅ କହକ୍ତିନଲ ମଜୋମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ଗଜଡକମ ସଜ କରକ୍ତିନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ
ହଜଜନର ଥାର କମହଜଗଲଜ, ଗଜଡକମ ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଦଶହଜଜର ଥାର କମହଜଗଲଜ, ଭପଂପର୍ବମର ସମମଦ, ଥାଲ୍ଥଲ ଆକଜଶ ରଡଗକ୍ତିନ ଆଲ୍ବା ଦମ୍ରେ ନଲଜଭ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶମଣମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି, ଗଜଡକ ଇଚ୍ଜନର ରଜଡଗକ୍ତି କରମ ଛଡଗକ୍ତି, ଗଜଡକ ମୋ ଲଜଗକ୍ତିନଲ ନଘଜଡ଼ଜଇ ନହଜଇଥିରଜ ଆକଜଶକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଦଇ ଆଡଟକ୍ତିୋଜ ଟଜଣକ୍ତି ନଦଉଛଡଗକ୍ତି,
ର ଖେଜଲକ୍ତି ଟକ୍ତିଣ ଡା��x��8������ରଜର ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ର ଖେଡ଼ର ଖେଡ଼ କରମ ଥିରଜ ଗମଡ଼ଜଏ ଆନଜରଜନଜ ଶବ୍ଦର ନଗଜଡ଼କ୍ତିରଜଲକ୍ତି ଉଜଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉଛଡଗକ୍ତି, = ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜର ୍ଗକ୍ତି ହଜଡ଼ମଆ
ନକଜଣନର ନଫଣ, ଉଚ୍କ୍ତିଷ୍ଟ ଆରଜପର୍ବୋଜ ଓ ଅଳଡଧାମ, ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଗଜଗ ଭକ୍ତିଗରମ  ଜକ୍ତିଆ, ମଷୂଜ, ଅସରପଂଜ, ନପଂଜକ ନପଂଜକ, ନଯଜକ ନଯଜକ । ରୟୁଜଧି ଅଗୀଗ ହଜଡ଼ ଓ
ଶଜଗମଣଜର ରକଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଏନର ଏଠକ୍ତି ଶ୍ମଶଜୋ, ହଜଡ଼, କଜଠ, ରଗ୍ ରଗ୍ ୋକ୍ତିଆହେଁ ଚଡ଼୍ ଚଡ଼୍ ଚକ୍ତିଡଗଜରକ୍ତି,  କଳଜଧାୂଆହେଁର ଆକଜଶ, ଶଜଗମଣଜର ଗକ୍ତିଯପର୍ବକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି,  ରକ୍ତିରଜ୍ଧିଗ
ସହର, ର ଖେଟ, କମଲଜ,  ଛଜଡଚମ ଣକ୍ତି,  ମଜଟକ୍ତିପଂଜତ, ନର ଖେଡଚଜ,  ଆମପର୍ବ ନଚତକକ୍ତି ଚମ ରମ ଟ,  ଚଷମଜ, ଆଡକମଶ,  ଲମ ହଜର ମଣକ୍ତିଷ, କଜଠର ପଂଡଜରଜ, ଏରଡ ନଗଜଟଜଏ ରକ୍ତିଳକ୍ତି
ରକ୍ତିନଳଇ ଉଠମ ଥିରଜ ଛଜଗକ୍ତି,  ପଂଜଟକ୍ତି,  ଆଖି,  କଳଜଧାୂଆହେଁର ଆକଜଶନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଡ଼ରଗକ୍ତିଚଜ,  ହଜଡ଼ ଓ ରଗକ୍ତିଚଜ ଧାୂଆହେଁଳକ୍ତିଆ ନହଉଛକ୍ତି ଅୋୟୁ ହଜଡ଼,  ରଗକ୍ତିଚଜ
ରକ୍ତିଳକ୍ତିରକ୍ତିଳଉଛକ୍ତି, ‘ତଜଣକଗପର୍ବଜ, ନମଜର ଆଉ କକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି? କଜହଜ ସଜଥାୀନର କଥାଜ କହକ୍ତିରକ୍ତି? କଥାଜ କହକ୍ତିରକ୍ତି, କଥାଜ? କଜହଜ ସଜଥାୀନର?’ ଗଲଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦଡଶଧି ଧାରକ୍ତି
ଦମଇ ହଜଡ଼ରଗକ୍ତିଚଜ ନକନର ରକ୍ତି ଶବ୍ଦ କହମ  ୋ ଥିନଲ, ମଡତ କହମ  ୋ ଥିନଲ, ଅକସଜତ କହମଥିନଲ ‘ଚଜ’ ଓ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ରସମଥିନଲ । ହଜଡ଼ରଗକ୍ତିଚଜ ନକନର ରକ୍ତି ଶବ୍ଦ
କନହୋଜ,  ଗଜ ଶବ୍ଦ ରଜନସ, ଛଜଗ ଉପଂନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଆମପର୍ବନଚତକକ୍ତି ଗଜ ନଦହନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଡ଼ରଗକ୍ତିଚଜ ସଜମୋଜନର ଅହରହ ଏକ ଧାୂା ଦମ୍ରେଜଭ ଦକ୍ତିଗଡଗ ।
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୭୭ ୭୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଏରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତିଠମ  ଅଗଣଜ ଏକ ମମଳକନର ଜନଣ ଯମରକ ରଜସ କରମ ଥାଜଇ । ଗଜ ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������, ହଜଡ଼, ମଜଡସ, ରକ ଚମପର୍ବ ଓ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ସହକ୍ତିଗ ଛଜଗକ୍ତିର ଚଉଡ଼ଜ ଛଗକ୍ତିଶ, ୋଜ
ଛଗକ୍ତିଶ ଅଧାଜ? ଗଜ ନଗଜଡ଼ ହଜଗ ଛଜଗକ୍ତି ନରକ ମମଡଡା��x��8������ ଓ ନଚଗୋଜ ସହକ୍ତିଗ ଓଜୋ ମଜପଂମଥାଜଇ ଥାରକମ ଥାର; ନକନଗ କକ୍ତି? ଭମ ଲ ନଦର ଖେମଥାଜଇ କକ୍ତି? ଷଜଠକ୍ତିଏ ୋଜ
ଷଜଠକ୍ତିଏ ଅଧାଜ? ଛଗକ୍ତିଶ ଘଡ଼କ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭଜରମଥାଜଇ । ନସ କକ୍ତି କକ୍ତି ପଂଜଠ ପଂଢକ୍ତିଥାଜଇ କକ୍ତି? ୋଜ ଉକଳ ରକ୍ତିଶ୍ୱରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟନର ରସଜୟୋ, ର ଖେଡ଼ଗପଂମରନର ଇଡରଜଜୀନର
ଛଅମଜସ ନଶଷ କରକ୍ତି ଡା��x��8������ଡଗ ଡା��x��8������ଡଗ ରମଲମ ଥାଜଇ । ଇହଜଛକ୍ତିୋକ୍ତି ନସ କକ୍ତି କକ୍ତି କଜମ କରମ ଥାଜଇ କକ୍ତି? ୋଜ ପଂଜନର୍ଜନୋରମ ଦଜ ପଂଢମଥାଜଇ, ନୋଲ୍ସନ ମଜଡନଡା��x��8������ଲଜ ପଂଜର ଖେକମ
ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲର ଖେମଥାଜଇ, ସକ୍ତିନୋମଜ ନଦର ଖେମଥାଜଇ, ଆଇୋଜ ନଦର ଖେମଥାଜଇ, କମଗପର୍ବଜ ଇୋ୍ସଜଇଡ କରକ୍ତି ନପଂଡଟ ହମକକ୍ତି୍ପ୍ ସଜଜଉଥାଜଇ । ଇଥିଓପଂକ୍ତିଆକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିର
ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେମଥାଜଇ । ଦ୍ୱଡଦଜତ୍ମକ ରସମରଜଦ ପଂଢମଥାଜଇ । ଓଡ଼କ୍ତିଶଜର ୋୃଗୟୁକଳଜ, କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିର ଆଦକ୍ତିରଜସୀ, କମୟୁରଜର ଜମଲମ , ରଡଗୋଜଥା ଘନଡ଼ଇର
ଆତ୍ମକଜହଜଣୀ ପଂଢମଥାଜଇ । ଆବ୍ରଜକଜଡା��x��8������ଜବ୍ରଜ ପଂଢମଥାଜଇ । ଆଉ ଆଉ କକ୍ତି କକ୍ତି କଜମ କରମ ଥାଜଇ କକ୍ତି?  ୋଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେମଥାଜଇ,  ଗଜ ୋଜଭକ୍ତି ସଫଜ କରମ ଥାଜଇ,
ଅନରଜଲକରଜ କଜହଜଣୀକମ ସକ୍ତିନୋମଜ କରକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଥାଜଇ । ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି କଲଜପଂନର ପଂହକ୍ତିନଲ ନକନମରଜ ର ଖେଡନଡା��x��8������ କକ୍ତିଣକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଥାଜଇ । ପଂଇସଜ
ନଯଜଗଜଡ଼ କରମ ଥାଜଇ କକ୍ତିଡଗମ  ନହଉ ୋ ଥାଜଇ । ଟକ୍ତି.ଭକ୍ତି.ନର କରକ୍ତିଗଜ ଗଜଇର ନରଜଲକ୍ତି ନଯଜଜୋଜ କରମ ଥାଜଇ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଗଡଜଜଇ ଟଜଣମଥାଜଇ । ଚରସ
ଟଜଣମଥାଜଇ । ସଜଡଗମଜଡୋକମ ଫମସମଲଜଇ ରମ ପଂକ୍ତିଉଥାଜଇ । ଗଜ ସଜଡଗମଜନୋ କକ୍ତିମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିମକ୍ତିଗକ୍ତି ୍କଜରର କକ୍ତି? ୋଜ ଗଜଡକ ଇଚ୍ଜ ୋଥାଜଇ ରକ୍ତି ନକନଗନରନଳ
ଆମ ପଂନକଟରମ  ରମ ରଜରଦନର ଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବ ନହର ନସପଂଜଇହେଁ ନଗଜଡ଼ କଜଢକ୍ତି ରସକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । କରକ୍ତିଗଜ ୋ ଶମଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ମୋ ରଳଜଇନଲ ରକ୍ତି ସଜରଜରଜଗକ୍ତି
କରକ୍ତିଗଜ ଶମଣଡଗକ୍ତି । ମୋ ୋଥାଜଇ ରକ୍ତି ଚରସ ଟଜଣଡଗକ୍ତି । ଗଜକମ ନଦଖିନଲ ର ଖେସକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ସଗଗ ନଚଷ୍ଟକ୍ତିଗ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି, ମଜଗରକ ୋକ୍ତିଜକମ ଧାରଜଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ରକ୍ତି
ନରନଳନରନଳ । ସକ୍ତି.ଏଲ.ର ଖେଚପର୍ବ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ହମଅଡଗକ୍ତି,  ଦକ୍ତିୋ ୋଜଇହେଁ କକ୍ତି ରଜଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ରଜରଡରଜର ସମମଦନର ଗଜନଧାଜଉଥିରଜ ଝକ୍ତିଅଡକମ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ
ନହଜଇ ଅୋଜଡଗକ୍ତି । ସକଜଳ ନହରଜଯଜଏ ଗଡଜଜଇ ୋକ୍ତିଶଜନର ରକ୍ତିନଭଜର । ସମମଦ ରଜଲକ୍ତିନର ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ହମଅଡଗକ୍ତି । ସକଜଳମ ସକଜଳମ ଥାଡଡା��x��8������ଜ
କୀର ନର ଖେଜଜଡଗକ୍ତି । ର ଖେମବ୍ ର ଖେମସକ୍ତିନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ଭଜରକ୍ତି ରକ୍ତିଦଜୟ ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଓ ୍ଜୟ ମଜନସକଜଳ ଲମ ଚକ୍ତି ରମଲଡଗକ୍ତି । ଗଜ ସଜଡଗମଜନୋ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ୍କଜରର... ପଂଜଠ,
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ, ୋନଛଜଡ଼ଜରଡଧାଜ ଜୀରୋ ରୟୁଗକ୍ତିନରକ ଆଉ କକ୍ତି କକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁ କରମ ଥାଜଇ କକ୍ତି? ୋଜ, ଘନର ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ରକ୍ତିରକଗ କରମ ଥାଜଇ । ଅୋୟୁମଜନୋ ନରଜଇନଲ
କକ୍ତିଏ କକ୍ତିଏ କକ୍ତି? ୋଜ ରଜରକ୍ତିଷ୍ଟର ରଜପଂଜ,  ଅଧ୍ୟଜପଂକ୍ତିକଜ ମଜ,  ଏକ ରକ୍ତିନସପ୍ସୋକ୍ତିଷ୍ଟ ରଡ଼ଭଉଣୀ ଓ ଇନୋଜିସ୍ଟରକ୍ତିୟର ନଡା��x��8������କନରଟର ସଜୋଭଉଣୀ । ରଜପଂଜ ନରଜଲଡଗକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଲଜଟଜ ୋଷ୍ଟ ନହଜଇ ଯଜଉଥାଜଇ । ରଡ଼ଭଉଣୀ ଗଜକମ ସକଜଳ ଆଠଟଜନର ୋକ୍ତିଦ ଭଡଗଜଇ ଜରରଦସକ୍ତି ଗଜଧାମଆଘରକମ ନଠଲକ୍ତି ନଦଉଥାଜଉ । ସଜୋଭଉଣୀ
ଦଶଟଜନରନଳ ଜରରଦସକ୍ତି ର ଖେମଆଇ ନଦଉଥାଜଇ । ୋ ନହନଲ ପଂକ୍ତିଲଜଟଜ ୋ ଉଠକ୍ତିର କକ୍ତି ୋ ଗଜନଧାଜଇର କକ୍ତି ୋ ର ଖେଜଇର,  ଡା��x��8������ଡଗଡା��x��8������ଡଗ ରମଲକ୍ତିର,  ଚଜ ର ଖେଜଇର,
ଗଡଜଜଇ ଟଜଣକ୍ତିର, କରକ୍ତିଗଜ ଗଜଇର, ଭଜଗ ର ଖେଜଇଲଜ ନରଳକମ ‘ଲଡଗ ଲକ୍ତିଭ ପଂଜଇହେଁ ଫଜଦର’ ନରଜଲକ୍ତିର । ମଜ ଠଜରମ  ପଂନକଟ୍ ର ଖେଚପର୍ବ ଆଣକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ‘ଲଡଗ ଲକ୍ତିଭ
ପଂଜଇହେଁ ମଦର’ ନରଜଲକ୍ତିର । ନରନଳନରନଳ ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀ ପଂଟମ  ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜକମ ମୋ ଅଥାୟ ନହଉଥାଜଇ । ନମଜ ହକ୍ତିାୀ ଝକ୍ତିଅ ସଜଡଗଟଜ ଏନର କଣ କରମ ଥିର
ନକଜଜଣକ୍ତି!  ର ଖେଡ଼ଗପଂମରର ନସଇ ମମସକ୍ତି୍ମ ଝକ୍ତିଅଟଜ ଏନର କଣ କରମ ଥିର ନକଜଜଣକ୍ତି!  ଏମଡଗ ଏମଡଗ ଭଜନର ମମହୂଗପର୍ବ ଗମଡ଼ଜକ ଗଡ଼କ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତି ଚଜଲମ ଥାଜଇ । ଏ
ଯମରକଟକ୍ତିର ୋଜମ କଣ କକ୍ତି?  ଗଜ’ ୋଜଆହେଁ ନହଉଛକ୍ତି  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ପଂଡଡା��x��8������ଜ ।  ଶ୍ରେଦ୍ଧଜନର ଆନମ ଗଜକମ ଶକ୍ତିଶମ ନରଜଲକ୍ତିରଜ । ଏଥାମ ନଅଡଗ ଦକ୍ତିୋକନର  ଶ୍ରେୀମଜନ
ଶକ୍ତିଶମଡକ ପଂଜଇହେଁ ର ଖେରର ଆସଇ ଏକ ନରସରକଜରୀ କନଲଜନର ଅଧ୍ୟକ ନହରଜ ୋକ୍ତିମଡନଗ,  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ୍ଥାନମ ମୋଜ କରଡଗକ୍ତି । ପଂନର ‘ହହେଁ ନଦଖିରଜ’
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୭୯ ୮ଠ



ନରଜଲକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି ଏରଡ ଦରମଜ ନକନଗ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରଡନଗ ଆଠଶହ ମମଦଜ ନରଜଲକ୍ତିରଜରମ  ରଜଜକ୍ତି ହମଅଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଘରର ଖେଡନଡା��x��8������ ରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଓ ଠକ୍ତିକ ଏକ
ଗଜରକ୍ତିର ଖେନର ଦରମଜ ନଦରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ହମଅଡଗକ୍ତି । ରଜପଂଜ ମଜ ଟକ୍ତିନକ ଉଶ୍ୱଜସ ହମଅଡଗକ୍ତି । ଲମ ଡଗମରମ ପଂମଡଗମରମ  ନହରଜକମୁଛି କମ ରକଜ ପଂଜଇଲଜ ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି ହମଅଡଗକ୍ତି ।
ରମଝକ୍ତିନଲ ଦଜସରଜରମ , ରମଝକ୍ତିନଲ ପଂଟ୍ଟୋଜୟକ ରଜରମ , ରମଝକ୍ତିନଲ ଚଜଟଜପର୍ବୀରଜରମ , ରମଝକ୍ତିଲ ୋଜ କମୋଜ ମଜ, ରମ ୋଜ ମଜ, ସମୋଜ ମଜ, ଟମ ୋଜ ମଜ, ଏ ଡା��x��8������ଲକ୍ତି, ଏ ମକ୍ତିଲକ୍ତି, ଝକ୍ତିଲ୍ଲକ୍ତି
ଡା��x��8������କ୍ତିଅର, ନଗଜପଂଜ ଡା��x��8������କ୍ତିଅର, ସଡପଂଜ ଡା��x��8������କ୍ତିଅର, ଦୀପଂଜ ଡା��x��8������କ୍ତିଅର ଏଇ ଆମ ଶକ୍ତିଶମ ମ, ନସଇ ଏ.ରକ୍ତି.ସକ୍ତି. କନଲଜନର କ୍୍ତିୋକ୍ତି୍ସପଂଜଲ ନହଲଜ ପଂରଜ ।  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମଡକ ମୋ
କକ୍ତିଡଗମ  ଭଲ ୋ ରହମଥାଜଇ, ରଡ଼ ଭଉଣୀ ପଂଜର ଖେରମ  ପଂଇସଜ ନୋଇ, ସଜୋ ଭଉଣୀ ପଂଜର ଖେରମ  ପଂଇସଜ ନୋଇ, ରଜପଂଜଡକ ପଂଜର ଖେରମ  ମଜଡକ ପଂଜର ଖେରମ  ପଂଇସଜ ନୋଇ
ଏଇ ନରଳଜନରଳକ୍ତି ଗମଡ଼ଜଏ ରହକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଇ । ଗଡଜଜଇ କକ୍ତିଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଇ । ହମଇସକ୍ତି ନରଜଗଲଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଇ । କନଲଜନର ନଯଜଗ ନଦଇ ପଂମଣକ୍ତି
ନଫରମ ଥାଜଇ,  ପଂମଣକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଇ,  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଚଜଶ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ମଜସଟକ୍ତିଏ । ୍ଥାମ ମଜସନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜନରଜଟକ୍ତି କ୍ଜସ ନୋଇ ୋକ୍ତିଜ ଷ୍ଟଜଫଡକମ ଗମଡ଼ଜଏ
ୋକ୍ତିଛକ କରକ୍ତିଗଜ ଶମଣଜଇ ଏକ ଗଜରକ୍ତିର ଖେନର ଦରମଜ ପଂଜଇ ଦମଇ ଗଜରକ୍ତିର ଖେନର ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀ ରମଜୋଜ ହମଅଇ । ଡା��x��8������ଜହଜଣ କଜଡଧାନର ନଗଜନଟ ଚଉଗଜ ମସକ୍ତିଣଜ । ମସକ୍ତିଣଜ
ଥିନଲ କକ୍ତି କଜମନର ଆସଇ କକ୍ତି? ୋଜ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ଥାଜୋକମ ରକ୍ତିଛଣଜ କରକ୍ତି ହମଅଇ । ନଯନକତଣସକ୍ତି ଥାଜୋ ମଜନୋ ପ୍ଂଜଟଅନ୍ଫମପର୍ବକମ ,  ହନଷ୍ଟଲର ଛଜଗକମ,  ନୟଜଥା
ହନଷ୍ଟଲର ଅଗଣଜକମ । ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀରମ  ଗମଡ଼ଜଏ ରହକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତି ସଜଗଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତି ଆସଇ । ପଂମଣକ୍ତି କନଲଜ ଗହେଁଜକମ ରସ ଟକ୍ତିକଟ କଜଟମ ଥାଜଇ । ଇଗକ୍ତି ମଧ୍ୟନର
 ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମର ଘର ଆଗନର ଥିରଜ ର ଖେଜଲକ୍ତି ୱେଜଟରକମ ରଦଳକ୍ତି ନହଜଇ ଆସକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଏକ ପଂରକ୍ତିରଜର ।  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ନଦର ଖେମଥାଜଇ ନଯ ଘଡ଼କ୍ତିକମ ଘଡ଼କ୍ତି ଏକ
ପଂନର ଏକ ଫକପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଝକ୍ତିଅ ଘରମ  ରଜରଡଡା��x��8������ଜକମ ଓ ରଜରଡଡା��x��8������ଜରମ  ଘରକମ ନହଉଥାଜଆଡଗକ୍ତି, ନସ ଘନର ନକନଗ ଝକ୍ତିଅ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି କକ୍ତି? ସଜଗଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଜଜନଣ
ନଯ ପଂଜଡଚ ଜଣ । ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ମଜ ଓ ଫକ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଝକ୍ତିଅ ଏରଡ ରଜପଂଜ । ଏକ ଦକ୍ତିୋକନର  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ୋକ୍ତିଜ ଚଜରକ୍ତି ନକଉହେଁଠକ୍ତି ହଜଜଇ
ନଦଇଥାଜଇ । ନଗଣମ କରକ୍ତି ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅ କମମଜରୀ ୍ଥାମ ନ ଶ୍ରେଣୀକମ ଡା��x��8������ଜକଇ ଓ କହଇ ନଯ ନସ ଯଜଇ ଗଜଡକ ଘରମ  ଚଜରକ୍ତିନପଂଡଥାଜଟକ୍ତି ଆଣମ, କଜନଳ ନକଉହେଁଟଜ
ଲଜଗକ୍ତିଯଜଇ ପଂଜନର । କମମଜରୀ ଷଷ୍ଠ ନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ କମମଜରୀ ଅଷ୍ଟମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ଚଜରକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି ଓ ଏମଡଗ ଏମଡଗ ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଦକ୍ତିୋ ଯଜଉ ଯଜଉ  ଶ୍ରେୀମଜନ
ଶକ୍ତିଶମର ଉକ ଝକ୍ତିଅ ମଜୋଡକ ସହ, ମଜ ସହ, ରଜପଂଜ ସହ ଘୋକ୍ତିଷ୍ଠ ପଂରକ୍ତିଚୟ ହମଅଇ । ନରଳ ଅନରଳନର ଗଜଡକ ଘନର ଚଜ ଓ ଅୋୟୁଜୋୟୁ ୋଜୋଜଜଜଗକ୍ତି ଦରୟୁ
ର ଖେଜଉଥାଜଇ । କମମଜରୀ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀଠମ  ପଂଜଣକ୍ତି ମଜଗକ୍ତି ପଂକ୍ତିଉଥାଜଇ । ପଂନଡ଼ଜଶୀ ସୀ ଜଜଣକ୍ତି ଯଜଇଯଜଇ ନଯ ଶକ୍ତିଶମକମ ନପଂଜଟଳ ଭଲ ୋ ଲଜଗଇ । ନଲଡରମ
ଆଚଜର ଭଲ ୋ ଲଜଗଇ । ଆଳମଦମ ଓ ନପଂଜଚ ର ଖେମବ୍ ଭଲ ଲଜଗଇ । କମମଜରୀ ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ନ ଶ୍ରେଣୀ ଜଜଣକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି ନଯ ଶକ୍ତିଶମ ଭଜଇକମ ସଡସୃଗ ଭଲ ୋ
ଲଜଗଇ, ନଯଜଗ ଭଲ ୋ ଲଜଗଇ, ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ଭଲ ୋ ଲଜଗଇ, ଦଜଢକ୍ତି ଭଲ ୋ ଲଜଗଇ ଏରଡ ଆଉ କଣ କଣ ଭଲ ଲଜଗଇ । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ଏମଡଗ ରୂନପଂ
ଶକ୍ତିଶମ ଆଉ ଘରକମ ଟକ୍ତିକଟ କଜଟମ  ୋଥାଜଇ, ସଜଡଗ ମଜୋଡକ ପଂଜର ଖେକମ କମ ଯଜଉଥାଜଇ । କନଲଜକମ ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଯଜଉଥାଜଇ । ନରଳକମ ନରଳକମ ନସ ନୋରମ ଦଜଡକମ
ଭମ ଲମ ଥାଜଇ, ନଗଜଦଜଦଡକମ ପଂଜନଶଜରମ ଥାଜଇ, ଆଦକ୍ତିରଜସୀଡକମ ପଂଜନଶଜରମ  ଥାଜଇ । ନକରଳ ଭଜଷଣ ନରଳକମ ନହଗଉଥାଜଇ । କନଲଜର ଛଜତମଜନୋ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ
ନହଜଇ ନଦର ଖେମଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଛଜତମଜନୋ ଭରସକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ‘ଶମଣନଲଜ ଭଉଣୀ, ଶମଣ ନଲଜ ସଜଡଗ, ଶମଣ ନଲଜ ନରଜଉ । ଆମ ସଜର ଆଜକ୍ତି କକ୍ତି କକ୍ତି
ପଂଜଠ ପଂଢଜଇନଲ ଦମଇଘଡଟଜ ଆନମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ରମଝକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲମ , ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି... ଆମ ସଜର ଆଜକ୍ତି ନଯଜଉ ସଜଟପର୍ବ ଲଗଜଇଥିନଲ ୋଜ, ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି... ଆମ
ସଜର ପଂରଜ ରଜଡଗଜନଲଜରନର ରକ୍ତିଫ୍ ର ଖେଜଇଛଡଗକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି ହକ୍ତି...’ ପଂମଅଟକ୍ତିଏ ୋଜ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିଏକମ କନଲଜ ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର ଯଦକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚମ ପ୍ କହମଥିର ‘କଜଲକ୍ତି ୋଜ ଗମ
ଭଜଇକମ ନଦଖିଲକ୍ତି, ଯଜଉଥିନଲ, ସଜଇନକଲନର’ । ‘ଏ ଚମ ପ୍, କ୍୍ତିୋକ୍ତି୍ସପଂଜଲ ଆସମଛଡଗକ୍ତି’ ଏରଡ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କଥାଜ ଯଦକ୍ତି  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ଶମଣକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ନଗନର ଗଜଡକ
ହଜଗନଗଜଡ଼ ଗଜଳମରମ  ଗଳକ୍ତିପଂଜ ଜଳକ୍ତିଯଜଉଥାଜଇ । ନସଦକ୍ତିୋ ଅଧିକ କ୍ଜସ ନୋଉଥାଜଇ । ପଂକ୍ତିଲଜଏ ହଜଇ ନୋରଜର ନଦଖିନଲ କ୍ଜସ ଛଜଡ଼କ୍ତି ପଂଳଜଇ ଆସଇ ।
କମୋରମ ନା ଦମ୍ରେ ଅୋୟୁଜୋୟୁ ଅଧ୍ୟଜପଂକ ଅଧ୍ୟଜପଂକ୍ତିକଜଡକମ କହଇ ନଯ ନସମଜନୋ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ସଜଧାଜରଣ ଜ୍ଞଜୋ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୮୧ ୮୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ପଂଢଜଇରଜନର ଲଜଗକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ଡଗମ  । ‘ଏଠକ୍ତି କଜହଜକମ ନ୍ମ ରକ୍ତି କରକ୍ତି ଆସମୋଜଇହେଁ, ମହେଁମ ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦରକ୍ତି ।’  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ନରନଳନରନଳ ଏକଜ ଏକଜ ନରଜଗନର
ପଂଡ଼ମଥାଜଇ, ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜଡକମ ନଦର ଖେମଥାଜଇ, ଗଜଡକ ଘରକମ ଯଜଉଥାଜଇ ସକ୍ତିୋଜ, ନହନଲ ନସଠକ୍ତି ୋ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ମଜକପର୍ବସ କକ୍ତିଡରଜ ଦନସଜଭସକ୍ତି, କକ୍ତିଡରଜ ମନୋଜନମଜହୋ
ମହଜପଂଜତ କକ୍ତିଡରଜ ମଜଇନକଲ ନଜକସନ । କଜହଜ ସଜଡଗନର କଥାଜ ନହର?  ନରଜର ଲଜଗମଥାଜଇ,  ଆହମରକ୍ତି ରହକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତି ଆଣମଥାଜଇ,  ଆକଜଶକମ ଚଜହହେଁମଥାଜଇ
ସମମଦକୂଳକମ ଯଜଉଥାଜଇ,  ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ ରସକ୍ତି ରହକ୍ତି ଅଧାରଜଗକ୍ତିନର ନଫରମ ଥାଜଇ,  ପଂନଡ଼ଜଶୀ ରଜପଂଜ ମଜ ପଂଚଜରଇ ‘କମଆନଡ଼ ଯଜଇଥିଲ କକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ ଏନଗ
ରଜଗକ୍ତିନର? ‘ରମଲକ୍ତିରଜକମ’ କହକ୍ତି ଗଜଡକ ପଂଜର ଖେନର ନରଜର ନହରଜ ପଂଜଇହେଁ ରସମଥାଜଇ । ନସମଜନୋ ରକ୍ତି ରସକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଅଗଣଜନର, ରଜଗକ୍ତି ଅଧାଯଜଏ । କଣ କଣ
ସରମ ପଂଛ କଥାଜ,  ଏରର କଥାଜ,  ଆଗ କଥାଜ ନହଉଥାଜଡଗକ୍ତି । କମମଜରୀ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ଏଥାର ନରଜଡ଼ପର୍ବ ପଂରୀକଜ ନଦର,  ନସ ଘରଭକ୍ତିଗନର ପଂଢମଥାଜଇ,  ୋ
ଜଜଣକ୍ତିନଲ ପଂଚଜରମ ଥାଜଇ,  କମମଜରୀ ଅୋୟୁଜୋୟୁ ନ ଶ୍ରେଣୀ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଲଡକନର ଲଦଜଲଦକ୍ତି ନହଜଇ ନଶଜଇ ଯଜଇଥାଜଇ । ପଂନର ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନଶଜଇ ଯଜଇଥାଜଇ ।
 ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ନଫରକ୍ତି ଆସମଥାଜଇ ଓ ର ଖେଟନର ପଂଡ଼କ୍ତି ଉଟମ ସ ପଂମଟମ ସ ହମଅଇ, ନଶଜଇ ଯଜଉଥାଜଇ । ନରଳ ଅନରଳନର ପଂନଡ଼ଜଶୀ ରଜପଂଜ ଟମ ନରପର୍ବ ଯଜଉଥାଜଇ,
ଦମଇଦକ୍ତିୋ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଚଜରକ୍ତି ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ । ଏକଦକ୍ତିୋକନର ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜ କହମଥାଜଇ, ‘ନୟ ଟମ ନରପର୍ବ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ ଆଜକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିନର ନଡା��x��8������ରକ୍ତି କରକ୍ତିରୋକ୍ତି,  ଶୀଘ୍ର
ନଫରକ୍ତିର ।’ ଏମଡଗ ନରଜଲଡନଗ ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତିନର  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମ ସଅହେଁଳ ନଫରଇ ଓ ଅଗଣଜନର ରଜଗକ୍ତି ଅଧାଯଜଏ ରସକ୍ତି ଗପଂମଥାଜଇ । କମମଜରୀ ଦଶମ
ନ ଶ୍ରେଣୀ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଢମଥାଜଇ । ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଢଜପଂଢକ୍ତି କରକ୍ତିୋଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ, କକ୍ତିଡରଜ ‘ମହେଁମ କନଲଜନର ପଂଢକ୍ତିଲଜନରନଳ ୋଜ ରଧାୂୋକ୍ତିରମ ପଂମଜ ପଂଢକ୍ତିଥିଲକ୍ତି,’
କହକ୍ତିନଲ ଶକ୍ତିଶମ ଅଗକ୍ତିଶୟ ରକ୍ତିରକଗ ହମଅଇ । ମଜଗରକ ନଚତକକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ୋ ଆସଇ । ୋଜ ଗପଂ କରକ୍ତି ପଂଜରମ ଥାଜଇ ୋଜ ଚମ ପ୍ ରହକ୍ତି ପଂଜରମ ଥାଜଇ । କମମଜରୀ
ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ‘ମଜ ମହେଁମ ନଶଜଉଛକ୍ତି, କହକ୍ତିନଲ, ମଜ ରକ୍ତି ହଠଜତ ଉଠକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ହମଅଇ ଓ କହଇ ନଯ ଶକ୍ତିଶମ ଏନର ନଶଜଇରଜକମ ଯଜଉ । ନରଶୀ ରଜଗକ୍ତି ନଚଇହେଁନଲ
ନଦହ ପଂଜ- ନକନଗ କଥାଜ, ‘ଯଜଅ ଯଜଅ’ ଶକ୍ତିଶମ ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତିରକଗ ନହରଜ ସନସତ୍ୱେ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତି ୋ ପଂଜରଇ । ଗହିଁ ପଂରଦକ୍ତିୋ କନଲଜ ଯକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ପଂନଡ଼ଜଶୀ
ମଜ କହଇ ‘ଆଜକ୍ତି ଚଡଚଳ ଆଇର ଶକ୍ତିଶମ,  ନୟ ଆସକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ୋଜ ।’ ମନୋ ମନୋ ରଜଗକ୍ତି ‘ସଟ୍ ଅଫ୍ ଗଜଉହେଁଲକ୍ତି ନକଜଉଠକ୍ତିକଜର’ କହଇ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମୋ ଗ
ଅଥାୟ ହମଅଇ । ନଗଣମ ସଅହେଁଳ ସଅହେଁଳ ଚଜଲକ୍ତିଆସଇ, କଉଠକ୍ତି ର ଖେଜଅଇ ପଂକ୍ତିଅଇ ଗଜ ମୋ ୋ ମଜୋଇ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିଅର ଆଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଅଇ ଓ ଏକ ଉପଂନଭଜଗୟୁ
ରଜତକ୍ତିର ୋକ୍ତିଶଜନର ନରଦମ ହମଅଇ । ରଜଗକ୍ତି ଦଶଟଜନର ନଫରଇ । ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜ ନରଜଲଇ, ‘କମଆନଡ଼ କମଆନଡ଼ ରମଲମ ଛ ଗନମ ଶକ୍ତିଶମ? ମହେଁମ ନକନଗନରଳମ
ଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ଶକ୍ତିଶମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ କହଇ ଓ ନଚତକକ୍ତି ଅଗଣଜକମ ଆଣକ୍ତି ରସଇ, କମମଜରୀ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ନରଜଲଇ ଉଇଲକ୍ତିୟମ ନର୍ଡକକ କରକ୍ତିଗଜ ନସ ରମଝକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜଇହେଁ ।
ରହକ୍ତି ଧାରକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଆସଇ । ଶକ୍ତିଶମକମ ରମଝଜଇ ନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ କହଇ, ଶକ୍ତିଶମ ମୋଜ ୋ କରଇ । ଘଡ଼କ୍ତିଏ କଜଳ ରମଝଇ, ରଜଗକ୍ତି ଏଗଜରଟଜ ନରଳକମ ମଜ ଝକ୍ତିଅ ଦମନହହେଁ
ହଜଇ ମଜରଇ । ଶକ୍ତିଶମକମ ନଦହ ର ଖେରଜପଂ ନହର ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ଉପଂନଦଶ ଦକ୍ତିଅଇ ନଯ ନସ ଶୀଘ୍ର ଯଜଇ ନଶଜଇଯଜଉ । ଶକ୍ତିଶମର ୋକ୍ତିଶଜ ଉଗମ ରକ୍ତି ରଜଗ ଚଢକ୍ତି
ଆସଇ ମଜଡକଡ଼ ର ଖେଡର ଚଢକ୍ତି ଉଗମ ରକ୍ତି ଚଢକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି । ଗହିଁ ପଂରଦକ୍ତିୋ ରଡ଼କ୍ତିନଭଜରରମ  ଶକ୍ତିଶମ ଚଡପଂଟ । କମଆଡ଼କମ ଯଜଇଥାଜଇ କକ୍ତି? ୋଜ ସମମଦକମ ନୋତକଜ ନୋଇ
ନଢଉ ସଜଡନଗ, ଚକ ଚକ ଥାଲଥାଲ ପଂଜଣକ୍ତି ସଡନଗ, ମଜଛ ସଡନଗ, ପଂକୀ ସଡନଗ ରଜଗପର୍ବଜଳଜପଂ! ଝକ୍ତିଅଡକ ସଡନଗ, ରଜଲକ୍ତି ସଡନଗ, କରକ୍ତିଗଜ ସଡନଗ, ଆକଜଶ
ସଡନଗ,  ରଷପର୍ବଜ ସଜଡନଗ ରକ୍ତିନଭଜର!  ଗଡଜଜଇ ସଜଡନଗ,  ସକ୍ତିଗଜନରଟ୍ ସଜଡନଗ,  ନୋଜଳକ୍ତିଆଡକ ସଡନଗ,  ନପଂଡଟ ସଜଟପର୍ବ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ର ଖେରଜ ସଜଡନଗ ଆତ୍ମହରଜ!
ରଜଲକ୍ତିନର ନପଂନଟଇ ନଗଜଡ଼ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର,  ହଜଗ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର,  କହମଣକ୍ତିନର,  ନଥାଜଡ଼କ୍ତିନର,  ଗଜର ଟଜଣଇ,  ଗଜଗ କରଇ,  ପଂଜହଜଡ଼ ରୋଜଉଥାଜଇ,  ଗମଡଫଜ
ରୋଜଉଥାଜଇ,  ନଦଉଳ ରୋଜଉଥାଜଇ,  ଚକ୍ତିତ ରୋଜଉଥାଜଇ,  ମଜୋଚକ୍ତିତ ରୋଜଉଥାଜଇ । ଅକର ନଲର ଖେମ ଥାଜଇ,  ଶବ୍ଦ ନଲର ଖେମଥାଜଇ । ରଜଲକ୍ତିଗରଡ଼ଜନର ରଡଧା
ରଜଡଧାମଥାଜଇ । ଆଉ କଣ କରମ ଥାଜଇ, ନପଂଡଟ ସଜଟପର୍ବ ଅଧାଜଅଧି ଶମଖିଆଇଲଜ ନରଳକମ ର ଖେପ୍ ର ଖେଜପ୍ ପଂକ୍ତିଡଧି ଘରମମହହେଁଜ ନଲଉଟଇ । ଘରକମ ସଗନର ଆଏ କକ୍ତି?
କଜହିଁ ଆଏ । ଅଧାଜରଜସଜନର ଏକ କରଇ, ଆଉ ଅଧାଜ ରଜସଜନର କଫକ୍ତି ପଂକ୍ତିଅଇ, ନକକୁ ର ଖେଜଅଇ । ମଡଦକ୍ତିର ଅଗଣଜନର ଭକ୍ତିକଜରକ୍ତିଡକ ଧାଜଡ଼କ୍ତିନର ଚକଜପଂଜରକ୍ତି
ରସଇ । ପଂଜର ଖେ ଭକ୍ତିକଜରକ୍ତିକମ ଚଜ ଯଜଚଇ ଓ ନରଜଲଇ ନଯ ଗଜର ହଜଡ଼ ଗଜଡକର ନକତଣସକ୍ତି କଜମନର ଲଜଗକ୍ତିର କକ୍ତି?  ଗଜର ହଜଡ଼ ନସ ଅକଜଗନର ଦଜୋ
କରକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଆଖି ରକ୍ତି ନଦରଜକମ ୍ସମଗ । ଅୋୟୁଟକ୍ତିନର ଗ କଜମ ଚଳକ୍ତିର, ଦମଇଟକ୍ତି ଆଖି କଣ ଦରକଜର? ଆଜକ୍ତି ଗନମ ନକନଗ ପଂଇସଜ
ପଂଜଇଛ କକ୍ତି? ଭକ୍ତିକଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ହସଇ ଓ ମମଡଡ଼ ହଲଜଉଥାଜଇ । ଆଉ ଅଧାଜ ରଜସଜନର ଗପଂ କରଇ, ଆଉ ଅଧାଜ ରଜସଜନର, ରଜସଜ ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୮୩ ୮୪



କଡ଼ନର, ସକ୍ତିନମଡଟ ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜନର ରସଇ, ଜହ୍ନ ଆଲମଅ ନଦର ଖେଇ, ଆଲମ ଅ ସଡଭ ନଦର ଖେଇ । ନକନଗ ରଜଗକ୍ତିନର ଘରକମ ନଫରଇ ନଯ ନକଜଜଣକ୍ତି! ଗଜ ୋଜଭକ୍ତି
ସଫଜ କରଇ ଓ ନଶଜଇଯଜଉଥାଜଇ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନଶଜଇ ଯଜଇଥାଜଇ ନକନଗନରଳଠମ , ଶକ୍ତିଶମ ଗଡ଼ପଂଡ଼ ହମଅଇ ଏରଡ ଉଠଇ, ପଂଜଦ ଥାଜପଂକ୍ତି ଥାଜପଂକ୍ତି ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜଡକ
କରଜଟ ର ଖେଟ୍ ର ଖେଟ୍ କରଇ । ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜ କରଜଟ ଫକ୍ତିଟଜଇ ଫକ୍ତିକକ୍ତିୋଜ ହସକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଇ । ନସ ହସନର ଦକ୍ତିୋଯଜକର କ୍ଳଜଡଗକ୍ତି ଅରସଜଦ ନଧାଜଇ ୋକ୍ତିଅଇ ଶକ୍ତିଶମ । ଗଜ
ଫକ୍ତିଜକ୍ତିଡ ନଦହନର ପଂମଣକ୍ତି ଉତ୍ତଜପଂ ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଇ । ନଶଜଷ କରମ ଥାଜଇ ଶକ୍ତିଶମକମ , ପଂଜଣକ୍ତି ମଜଗଇ । ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜ ହସଇ ନରଦମ, ଆହମରକ୍ତି ହସଇ, ପଂଜଣକ୍ତି
କଣ ସଗନର ଦରକଜର ଥିଲଜ ଶକ୍ତିଶମ!  ସଗନର କଣ ଗଜ’ର ପଂଜଣକ୍ତି ଦରକଜର ଥିଲଜ? ୋକ୍ତିଜକମ ପଂଚଜରଇ ଶକ୍ତିଶମ । ‘ଚଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିରକ୍ତି? ୋକ୍ତିଦ ନହଉୋଜଇହେଁ? ଏଠକ୍ତି
ନଶଜଇର? ମମଡଡା��x��8������ ରକ୍ତିଡଧାମଛକ୍ତି? କ୍ଳଜଡଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି? ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କଣ ନକହକ୍ତି ନକନର ରଡଚକ୍ତିଥାଜଇ ଶକ୍ତିଶମ? ଗନମ ଜଜଣୋଜ ଏ ଛମଆ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ନମଜର ୋମହଇ, ଚମକକ୍ତି
ପଂଡ଼ଇ ଶକ୍ତିଶମ, ଶମଣକ୍ତି ରକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ୋ କରଇ, କଜଠ ପଂଜଲଟଇ, ଏଥାକମ ସରମ  ଶମଣକ୍ତିର, ରସ, ଚଜ ଗକ୍ତିଆନରହେଁ ।’ ‘ଗୃଗୀୟ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଜୋ୍ମନରଳକମ ସକ୍ତିଜରକ୍ତିଆନ ନହଜଇ
ଗଜଡକ ମଜ, ନମଜୋଜୋକ୍ତି, ମରକ୍ତିଯଜଇଥାଜଇ, ରନଷପର୍ବ ପଂନର ରଜପଂଜ ରକ୍ତି, ନକୋ୍ସନରପର୍ବ । ମହେଁମ ଗ ରଜହଜ ୋ ନହଜଇଥାଜଇ । ଏମଜୋଡକମ ଇହଜଛକ୍ତିୋକ୍ତି ମହେଁମ ରଖିଛକ୍ତି । ଏ ସରମ
ଜଜଣକ୍ତି ରମଝକ୍ତି ଆନମ ଦମନହହେଁ ରଜହଜ ନହଜଇଥାଜଇ । ର ଖେଜସ ମଜ ନହରଜର ୋକ୍ତିଶଜ ଲଜଗକ୍ତି ଆମର ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତିଥାଜଇ, ଆଉ ନକନର ୋମନହହେଁ, ସଡରଳ କଜହିଁ? ଏଥାକମ
ପଂଢଜପଂଢକ୍ତି,  କନଲଜ ର ଖେଚପର୍ବ, ରଜହଜଘର, ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି,  ନଗନର ଯଜଇ ୋକ୍ତିସଜର...  ନଗନର ଯଜଇ ୋକ୍ତିଜ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ପଂଜଇହେଁ,  ୋକ୍ତିଜ ଜଡଜଜଳ ପଂଜଇହେଁ, ୋକ୍ତିଜ ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ ପଂଜଇହେଁ,
ୋକ୍ତିଜ ନଦହ ପଂଜଇହେଁ ଚକ୍ତିଡଗଜ!  ଏଥାକମ ଗ ମଜସ ନଶଷର ଚକ୍ତିଡଗଜ ୋ ଯଜଇଥାଜଇ । ଏଥାକମ ଗ ନଦହ ଢଜଡକକ୍ତିରଜ ଚକ୍ତିଡଗଜ ୋ ଯଜଇଥାଜଇ । ର ଖେରଜ ଛଜଣକ୍ତିରଜ,  ରଷପର୍ବଜ
ଛଜଣକ୍ତିରଜ,  ସମୟ ଛଜଣକ୍ତିରଜ ଚକ୍ତିଡଗଜ ୋ ଯଜଇଥାଜଇ । ଗନମ କକ୍ତି ୍କଜନର ଶକ୍ତିଶମ ନମଜ ହସ,  ନମଜ ଆଦରକମ ଚଡ଼୍ ଚଡ଼୍ ଫମଟମ ଥିରଜ କନଢଇର ଗଜଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି
ରମଝକ୍ତିଲ? ଚଜ ର ଖେଜଅ, ଥାଡଡା��x��8������ଜ ନହଜଇ ଯଜଇଥାଜଇ ।’ ୋକ୍ତିଜ ନଦହ ନଯ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ନହଜଇ ଯଜଇଥାଜଇ, ନସ ପଂଜଇହେଁ ଶକ୍ତିଶମର ୋକ୍ତିଘଜ ୋଜଇହେଁ ଯଦକ୍ତିଓ ନସ ଏନର ନଦର ଖେମଥାଜଇ
ନଯ ଗଜ ହଜଗ ନଗଜଡ଼ ନକଜଲ ମଜରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଇ । ଗଜ ନଦହର ଗଜଗକ୍ତି କମଆନଡ଼ ଯଜଇଥାଜଇ କକ୍ତି? ଉତ୍ତଜପଂ ହଜକ୍ତିଯଜଇ ଏନର ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଫକ୍ତିଜକ୍ତିଡ.. ପଂଜଦଠମ
ମମଡଡା��x��8������ଯଜଏ, ଚମପର୍ବଠମ  ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������ ଯଜଏ ସରମ  ରରଫ, ଶକ୍ତିଶମ ପଂଡଡା��x��8������ଜ ୋମନହହେଁ ଗ, ରରଡଚ ଶକ୍ତିଶମପଂଜଳ ପଂଡଡା��x��8������ଜ! ଏଠକ୍ତି ନଶଜଇର କକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ? ମମଡଡା��x��8������ ଦରଜଇ ନଦରକ୍ତି? ନମଜ
ନକଜଳନର ମମଡଡା��x��8������ ରର ଖେ, ନଦନର ଖେହେଁ ଗମ ମମଡଡା��x��8������ ନକନଗ ଟକ୍ତିକ 
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ଟକ୍ତିକ କରମ ଥାଜଇ, ନଶଜଷ କରମ ଥାଜଇ, ପଂରଜ? ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇର? ୋଜ କୀର ପଂକ୍ତିଇର? ଅଇଲ ଶକ୍ତିଶମ, ଆସ, ପଂଜର ଖେରମ  ଆସ, କୀର ର ଖେଜଅ, ନଶଜଷ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର, ଆସ,
ଆଇଲ, ଶକ୍ତିଶମ... ଗମକମ ଥାଡଡା��x��8������ଜ କୀର ୋମନହହେଁ ଗଟକଜ କୀର ଦରକଜର । ଶକ୍ତିଶମ ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜ ଛଜଗକ୍ତିନର ମମଡଡା��x��8������ ଥାଜପଂକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଉଥାଜଇ । ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋଠମ
କଣ ହମଏକକ୍ତି ଏ ମମଲକନର ଶକ୍ତିଶମକମ ଏଥାକମ ଆଉ ନଦଖିରଜକମ ୋ ମକ୍ତିଳମଥାଜଇ!  ଶ୍ରେୀମଜନ ଶକ୍ତିଶମର ଛଜଗକ୍ତିର ଚଉଡ଼ଜ ନକନଗ କକ୍ତି? ଆଉ ଗଜ ଓଜୋ ନକନଗ କକ୍ତି?
ନଯନଗ ଏକ ଜୋକ୍ତି୍ମଗ ଶକ୍ତିଶମର ନହଜଇଥାଜଇ, ନସନଗ । ଶକ୍ତିଶମର ଅଗହୀର ଛଜଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ପଂନଡ଼ଜଶୀ ମଜର ସକ୍ତିଗ ହସ ଟକ୍ତିକକ ରକ୍ତି ଏ ମମଲକନର ଆଉ ନଦଖିରଜକମ
ୋ ମକ୍ତିଳମଥାଜଇ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୮୫ ୮୬କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ଗଜଡକ କଡଚଜସମଆଦକ୍ତି ରୟସନର କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ
ରଡଚମ ଥିନଲ ଉନଦ୍ବଳକ୍ତିଗ ଫମଲର ଗଜରମ ଣୟୁନର,  ରମଢକ୍ତିମଜ କଜହଜଣୀର ଫରମ ଆ ଭକ୍ତିଗନର,  ରଡଗନରରଡଗ ଫକ ପଂକ୍ତିଡଧାମଥିନଲ । ଦମଇଟକ୍ତି ନରଣୀକମ ଛଜଟକ୍ତି
ନଦଉଥିନଲ ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଳଭଉହେଁରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଦମଇଟକ୍ତି ମଲଜସଜପଂ । ନଛଜଟ ରକ୍ତିଡଦକ୍ତି ଲଗଜଉଥିନଲ । ରଜରଡରଜର ଦପଂପର୍ବଣ ନଦର ଖେମଥିନଲ, ଦପଂପର୍ବଣକମ
ର ଖେନଗଇ ନହଉଥିନଲ । ୋକ୍ତିଜକମ ଗଦଜରର ଖେ କରମ ଥିନଲ । ହସମଥିନଲ ୍ଚମ ର । ଛଜଗକ୍ତି ଉପଂନର ଗମଡ଼ଜଏ ରହକ୍ତିଧାରକ୍ତି ସମଲ ଯଜଉଥିନଲ । ଆଗପଂନଟ
ପଂଡ଼କ୍ତିଯଜଉଥିରଜ ନରଣୀକମ ହଜଜରରଜର ପଂଛକମ ଫକ୍ତିଡଗମଥିନଲ । ମଜ ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ ର ଖେଜଉ ୋଥିନଲ । ରଜପଂଜ ରମଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ମୋଜକନଲ ରମଲକ୍ତି
ଯଜଉଥିନଲ । ନ ଶ୍ରେଣୀନର ଅୋୟୁ କକ୍ତିଏ ଫଜଷ୍ଟ ନହନଲ ଗକକ୍ତିଆନର ମମହହେଁ ଥାଜପଂକ୍ତି ଘଡଟଜଏ କଜଡଦମଥିନଲ । କଜଡଦକ୍ତିନଲ ରଜ ହସକ୍ତିନଲ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ୍ଶଡସଜ କରମ ଥିନଲ ।
କଜକଜ ମଜମମ ରଜପଂଜ । ମମଡଡା��x��8������ରଥାଜ ନହନଲ ମମଡଡା��x��8������ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଟଜନୱାଲ ରଜଡଧି ପଂଢକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରସକ୍ତିଗନଲ ଅୋୟୁମଜନୋ ‘ନସ ନକନଗ ସମଡଦର ନଦର ଖେଜ
ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି’  ନସ କଥାଜ କହମଥିନଲ । କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଯଜଇ ‘ନଫଲ ନହନଲ ନହରକ୍ତି’  କହକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଶଜଇ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିନଲ । ସମଲରମ
ନରନଳନରନଳ ରଷପର୍ବଜନର ଭକ୍ତିଜକ୍ତିଭକ୍ତିଜକ୍ତି ଘରକମ ନଫରମ ଥିନଲ । ମଜ ଗଜଳକ୍ତି କନଲ ଚମ ପ୍ ଚମ ପ୍ ହସମଥିନଲ, ‘ନହଲଜ ନହଲଜ ଆଉ ଆସକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ’ କହମଥିନଲ । ଶୀଗ
ସଡଧ୍ୟଜନର ମମଡଡା��x��8������ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ସଜଫପର୍ବ ନଘଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ଫମଲ ପଂରକ୍ତି ଫମଟମ ଥିନଲ । ଅଗଣଜନର ଘଜସ ଉପଂନର ନଗଜଡ଼ ଲଡରଜଇ ରସମଥିନଲ । ସଜଡଗମଜୋଡକ
ସଜଥିନର ଚମ ପ୍ ଚମ ପ୍ କଥାଜ ନହଉଥିନଲ । ଗଜଡକ କଜୋ ରକ୍ତିଡ ଓ ନରଣୀ ସଜଜଡ଼ମଥିନଲ ଓ ନକନଗ ହସମଥିନଲ । ହଠଜତ ହସ ରଡଦ କରକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ହସମଥିନଲ ।
ଫମଲ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜଇ ଫକ୍ତିଡଗମଥିନଲ । ଅୋୟୁମଜୋଡକମ କହମଥିନଲ ‘ଫମଲ ନଗଜଳୋଜ ରଜପଂଜ ରଜଗକ୍ତିନର’ । ଅଜର ୍ଶୱପ୍ନ ସରମ  ପଂଚଜରମ ଥିନଲ ଅଜର କଜଇଦଜନର । ରଜପଂଜ,
ରଜକସ ମଜନୋ ଧାୀନର ଧାୀନର ହସଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ କଜହିଁକକ୍ତି? ରଜପଂଜ, ଅଜଜଡକ ଆଇଡକ ଅସକ୍ତିକମ ଗଡଗଜନର ୋ ପଂକଜଇ ଗଜ ଉପଂନର ପଂକ୍ତିରଜମକ୍ତିଡ଼ଟଜଏ ଗଢକ୍ତିରଜ କକ୍ତି?
ମଜ ଭଗରଜୋ  ଶ୍ରେୀକୃଷ୍ଣ ଗୀଗଜ ନଲଖିଛଡଗକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ଇଗକ୍ତିହଜସ ଭୂନଗଜଳ ରହକ୍ତି ନଲଖିନଲ ୋଜଇହେଁ କଜହିଁକକ୍ତି?  ମଜ ଗନମ ରଜପଂଜଡକମ ୍ଥାନମ ନକନର
ନଭଟକ୍ତିଥିଲ?  ମଜ ‘ନମନହରମରଜ’  ମଜନୋ କ’ଣ?  କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଡା��x��8������ଣଜ ପଂକ୍ତିଡଧି ଘମରକ୍ତି ରମଲମ ଥିନଲ ଏ ରଗକ୍ତିଚଜରମ  ନସ ରଗକ୍ତିଚଜରମ  ପଂହହେଁରକ୍ତି
ଯଜଉଥିନଲ । ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିନଜ ଫମଲ ଫମଟମ ଥିନଲ । ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ପଂରଜଗନରଣମ ରକ୍ତିଡଛକ୍ତି ନଦଉଥିନଲ । ୋୂଆ ପଂଡଜଜରୀ ସଜଲଇମ୍ବଜର ଲଗଜଇ କନଲଜ ଗଲଜ ନରଳକମ
ସଜଡପଂମ କରଜ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ଟପଂୱପ୍ନଟ୍ କରମ ଥିନଲ । ୋଜକନର ରକ୍ତିଡ ଲଗଜଇରଜ ଦକ୍ତିୋଠମ  ଓଠର ଡା��x��8������ଜଳନର ସରମନରନଳ କଷକ୍ତି ହସ ନମଡଚଜଏ ଝମ ଲଜଇ ରର ଖେମଥିନଲ
। ପଂରୀକଜଗଜରନର ନରଡଗକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚକ୍ତିପଂମଡ଼କ୍ତି ନଦଉଥିନଲ ନଯ,  ନରଡଗଟକ୍ତି ଭଜରଜନରଗନର ମରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ପଂକ୍ତିଅୋଟଜ ରଜରଡରଜର ରଜଗମଥିଲଜ ।
ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ନଗହଜନର ଗଜଡକ ପଂଜର ଖେକମ ରହକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ନଦଉଥିନଲ ଓ କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ପଂରୀକଜନର ଫଜଷ୍ଟ ନହଉଥିନଲ । ରଜପଂଜଡକଠମ  ନଡ୍ରସ ପଂଜଇହେଁ
କୋଜ ଓ ମଜଡକଠମ  ନଚୋଜଏ ଗୃପ୍ତକ୍ତିର ହସ ପଂମରସଜର ପଂଜଉଥିନଲ । କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରୟୁସ ରହଡଗକ୍ତି ନଯ କହକ୍ତି ହମଏୋକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତିନର ଲମ ଣ
ଲଗଜଇରଜ ନରନଳ,  ଚଜନର ଚକ୍ତିୋକ୍ତି ଲଗଜଇରଜ ନରନଳ,  ଭଜଗ ରଜଢକ୍ତିଲଜନରନଳ,  ଛଜଗନର ଶମର ଖେଜ ନହଜଇଥିରଜ ହରକ୍ତିଡ଼ଜ ଅହେଁଳଜ କଜଢକ୍ତିଲଜନୁଛି କନରଳ ମଜ’ ମଜ’
ହମଅଡଗକ୍ତି । ନଧାଜରଜଘର ର ଖେଜଗଜ ହକ୍ତିସଜରନରନଳ,  କକ୍ତିରଜୋଜ ନଦଜକଜୋର ର ଖେଜଗଜ ହକ୍ତିସଜର ନରନଳ,  ଚଜଉଳ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ ନରନଳ,  ଜକ୍ତିରଜଧାୋକ୍ତିଆହେଁ ଡା��x��8������ରଜ ର ଖେଡ଼ ର ଖେଡ଼
କଲଜନରନଳ ରଜ ପଂକ୍ତିକକ୍ତିୱପ୍ନକ ଯକ୍ତିରଜନରନଳ ରଜପଂଜ ରଜପଂଜ ହମଅଡଗକ୍ତି । ରଜପଂଜଡକଠମ  ଲମ ଚଜଇ ମଜ ଝକ୍ତିଅ ଦମନହହେଁ ଉଲ କକ୍ତିଣଡଗକ୍ତି । ନଫରକ୍ତିରଜଲଜଠମ  ଶଜଢକ୍ତି କକ୍ତିଣଡଗକ୍ତି ।
କଡସଜରଜଲଜଠମ  ଚଜମଚ, ଇଟକ୍ତି୍ ଛଜଡଚ କକ୍ତିଣଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜପଂଜଇହେଁ କଜଡା��x��8������୍ଧିଗନ, ସକ୍ତିଭକ୍ତି ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରଡଗକ୍ତି, ଭଜଇ ପଂଜଇହେଁ ରଜପଂଜ ପଂଜଇହେଁ ନସ୍ୱଟର ରମଣଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୮୭ ୮୮



ସକଜଳମ ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗକ୍ତିଲଜ ମଜନୋ ର ଖେଜଲକ୍ତି କଜମ କଜମ । କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ଧାଇହେଁ ସଇହେଁ ନହଜଇ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ରଜପଂଜଡକ ଆଖି ର ଖେରଜପଂ ନହରୋକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି
ଶଜଗରଜଲକ୍ତିକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଶଜଗ କକ୍ତିଣ,  ରଜଛ,  ଚଜଉଳ ପଂଜନଛଜଡ଼କ୍ତିରଜ ନରନଳ ଛକ୍ତି...ମଜ...ଛକ୍ତି...ମଜ...  ହମଅ । ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତିରମ  ନଗଜଡ଼କ୍ତି ରଜଛକ୍ତିରଜ ନରନଳ କନଲଜ କଜମ
ରହକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଗରଗରନର ପଂଢଜନଟରମଲକମ ପଂଳଜଅ । କଡକକ୍ତି ହରଣ ଗମଣୋ କଲଜ କକ୍ତି ୋଜହିଁ ଗଦଜରର ଖେ କର । ଗମ ଳସୀ ଚଉରଜ ମନୂଳ ନଗଜରର ଘଷ,
ନଝଜଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଅ କକ୍ତିଡରଜ ମମରମ ଜ ଆଡକ । ଅଜଜଡକ ଆଈଡକ ଅସକ୍ତି ରର ଖେଜ ସଜୋକମ କକ୍ତିଏ ଛମଇହେଁନଲ ମୋଜକର । ନରନଳନରନଳ ମଜଡକଠମ  ଗଜଳକ୍ତି ର ଖେଜଅ ଓ ଭଜଗ ର ଖେଜଅ
କକ୍ତି ୋ ର ଖେଜଅ କନଲଜ ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼ ଆଠଟଜ ପଂଡଦରନର । କନଲଜନର ନଟଷ୍ଟଟମ ୁୟବ୍ ନରରକ୍ତି ଉପଂନର ନହଉଥିରଜ ଗକପର୍ବନର ନଯଜଗଦକ୍ତିଅ ।
ପଂରୀକଜଗଜରନର ନଗଜନଟ ଦମଇଟକ୍ତି ଜଜର ଭଜଡଗ । କନଲଜ ଇନଲକନ୍ରେ ସ୍ୱଜଧାୀୋ ୍ଜଥାପର୍ବୀଡକମ ନଭଜଟ ନଦରଜକମ ନରଜନକ୍ଜକ ମୋଜକର । ୋଜଟକନର ମକ୍ତିଶକ୍ତିରଜ
ପଂଜଇହେଁ ପଂକ୍ତିଲଜମଜଡୋକ ଦଳକମ ରଜରଡରଜର ମୋଜକର । ମଡତୀଡକ ନରକନର ଫମଲମଜଳ ଗଳଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ମୋଜକର । ସ୍ୱଜଗଗ ସଡଗୀଗ ଦଳନର
ନଯଜଗନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ ମୋଜକର । ନକନଗ କଜମ । ଧାଇହେଁସଇହେଁ ନହରଜ ରଡ଼କଥାଜ ୋମହହେଁ । ସଡଜନରଳକମ ରମ ଟକ୍ତିକର ଗରକଜରକ୍ତି କର । ରଜପଂଜ ଗଜଡକ ଅଫକ୍ତିସ କଥାଜ
ମଜଡକମ ଆଗହର ସହକ୍ତିଗ କହକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ୋକ୍ତିନଜ ଉଠକ୍ତିଆସ ପଂଢଜ ନଟରମଲ୍କମ  । ପଂଢ ଓ ପଂରୀକଜନର ଫଜଷ୍ଟ ହମଅ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ରୃତ୍ତକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ
ଛମଟକ୍ତିଦକ୍ତିୋନର ରକ୍ତି କନଲଜକମ ଧାଜଅହେଁ । ମଜଡକ ପଂଜଇହେଁ ଘର ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଶଜଢକ୍ତି, କଡକକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ସମଲ ନପଂଜଷଜକ ଓ ୋକ୍ତିଜ ପଂଜଇହେଁ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଲକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଜରକମ ଯଜଅ ।
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଧାଜଇହେଁ ଧାଜଇହେଁ ଧାଇହେଁସଇହେଁ ନହନଲ ରକ୍ତି ଓଠର ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜରମ  ପଂରଜଗନରଣମ ରକ୍ତିଡଛକ୍ତିଦକ୍ତିଅ ଘର ଦମଆର କଜଡଥା କରଜଟ ସରମଠକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତିନର ନଶଜଇରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ
ମଶଜ ମଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କଏଲ ଜଜଳକ୍ତି ରଜପଂଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ପଂନଟ ରଖିଦକ୍ତିଅ । ମଷୂଜ ମଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଯଡଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ରମ ଟକ୍ତିର ଖେଡନଡା��x��8������ ରର ଖେ । ଫଟଜମଶଜରକ୍ତିକମ ସକ୍ତିଲଜଇ
କର । ଦଉଡ଼କ୍ତିଆ ର ଖେଟର ଆନଚହେଁୋ ଲ ଟକ୍ତିନକ ଟଜଣକ୍ତିଦକ୍ତିଅ । କୀରକମ ଶକ୍ତିକଜ ଉପଂନର ରଖି ରହକ୍ତିର ଖେଡନଡା��x��8������ ଧାରକ୍ତି ରସକ୍ତିପଂଡ଼ । ଅଧାରଜଗକ୍ତି ଯଜଏ ନରକଡା��x��8������ପର୍ବ ର ଖେଜଗଜ
ଗଦଜରର ଖେ କର । କଡକକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଥିରଜ ଚଜଦରକମ ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ନଘଜଡ଼ଜଇ, ପଂଜଣକ୍ତିପଂକ୍ତିଇ ଲଜଇଟ୍ ଲକ୍ତିଭଜଇ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ନଶଜଇପଂଡ଼ । ସକଜଳମ ସକଜଳମ
ରମ ଟକ୍ତି ଦମଇଟକ୍ତି ଓ ଗମଡ଼ ର ଖେଜଇ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଅ ଓ ମଜଡକମ ର ଖେରର କଜଗଜର କଥାଜ ଶମଣଜଅ । ଦମଇମମଡଡା��x��8������ ଥିରଜ ପଂମଅ ଜୋମ କଥାଜ,  ୋଜହଜକ ରମଢଜର ରଜସରୀଟକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଲଜପଂକ୍ତିଲକ୍ତି କଥାଜ, ରଜମପଂମର ଗହେଁଜନର ଭୂଗର ଉପଂ ôୁଛି କଜଗ କଥାଜ, ସୀଗଜପଂମର ଗହେଁଜର ଗଜଈ କଥାଜ କହମଥିରଜର ର ଖେରର, ମମୋମଗଜ ଗଛରମ  ଦଶରଷପର୍ବ ନହଲଜ କୀର
ରଜହଜରମ ଥିରଜର ର ଖେରର । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅନୋକ । ମଜ ଏସରମ  ଲୀଳଜ ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥିନର । ‘ଯଜଏହେଁ ମଜ ନଗନଣ ନମଜର ନକନଗ କଜମ ରଜକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି’ କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି
ଯଜଉଥିନର । କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ରକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥିନର ରଜମପର୍ବମଡା��x��8������ଜ ତକ୍ତିନକଜଣ ଜଳରଜଶକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଜଜହଜଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉନଭଇଯଜଏ, ହକ୍ତିମଜଳୟ ଉପଂନର
ନୟଗକ୍ତି ୋଜମକ ମଣକ୍ତିଷ ରଜକସଟକ୍ତି ନକଉହେଁଠମ  ଆନସ, ମୃଗଗଜରକଜ ଭକ୍ତିଗନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ସମୟ ପଂଛକମ ନଫନର ୋଜ ସକ୍ତିର ରନହ ୋଜ କଣ କଣ ହମଏ । ଆହମରକ୍ତି
ରକ୍ତି ରମଝକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନଯ ରଜପଂଜ ଓ କଜକଜ ମଜୋଡକ ମଧ୍ୟନର ଗଡଡା��x��8������ନଗଜଳ କଜହିଁକକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଏ,  ରଜପଂଜ କଜହିଁକକ୍ତି ରଜରଡରଜର ନକଜଟପର୍ବ କନଚରୀ
ଧାଜଆଡଗକ୍ତି, ମଜ କଜହିଁକକ୍ତି ରଜପଂଜଡକ ଉପଂନର ରଜଗକ୍ତିଅଧା ଯଜଏ ଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ନହଉଥାଜଡଗକ୍ତି । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଛମଟକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଆନସ । ଛମଟକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ମଜନୋ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଛକ
ହୃଦ୍ସ୍ଡଦୋର ଦକ୍ତିୋ । ଛମଟକ୍ତି ଦକ୍ତିୋନର ମଜ ଝକ୍ତିଅ ଦମନହହେଁ ଆଖି ଡା��x��8������ଜକର ହଜଡ଼ ଡା��x��8������ଜକର ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଦମନହହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି କଡଥାଜ ସକ୍ତିଲଜଇ କରଡଗକ୍ତି । ପଂମରମ ଣଜ ନପଂଡଟ
କଜଟକ୍ତି ମମଣଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରଡଗକ୍ତି । ପଂମରମ ଣଜ ଫକମ ଗକକ୍ତିଆ ନର ଖେଜଳ କରଡଗକ୍ତି ଓ ହସଡଗକ୍ତି ୍ଚମ ର । ଛମଟକ୍ତିଦକ୍ତିୋନର ଘନର ଅନପଂକଜକୃଗ ନରଶକ୍ତି ମଇଳଜ ରଜହଜନର,
ଶଜଗଡା��x��8������ଜଳ,  ଚକ୍ତିୋଜରଜଦଜମ ନଚଜପଂଜ,  ମମଡଡା��x��8������ରଜଟଜ,  ପଂପଂକ୍ତିୋ୍ସ ନର ଖେଜଳ,  ଘଜ’ର ର ଖେଟକ୍ତି,  ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତିର ନଚଜପଂଜ,  ଗହମରମ  ମକଜଦଜୋଜ,  ନଗଜଡ଼କ୍ତି,  ମଜଟକ୍ତି,  ଠମ ଟକ୍ତିରକ୍ତିଡ଼କ୍ତି,
ଔଷଧାନର ଖେଜଳ,  ଟମ କମରଜଚକ୍ତିଠକ୍ତି,  ପଂମରମ ଣଜନର୍ଡ଼,  ଛଜଗରମ  ଅଳଡଧାମ,  କଜଡଥାରମ  ମକରଜ ଜଜଲ,  ପଂଜଦରମ  ଧାୂଳକ୍ତି,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜଡକ ଉନଦ୍ବଳକ୍ତିଗ ଫମଲରମ  ଗଜରମ ଣୟୁ,
ପଂକ୍ତିଡଧିଥିରଜ ନଡା��x��8������ଣଜରମ  ପଂର, ଓଠରମ  ପଂରଜଗନରଣମ, ଛଜଗକ୍ତିରମ  ସରଜଗ, ଶରୀରରମ  ରୟସ ସରମକମ ଛମଟକ୍ତି ଦକ୍ତିୋନର ହିଁ ସଫଜ କରକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ଛମଟକ୍ତି ଦକ୍ତିୋନର ଛଜଗକ୍ତି
ଅନପଂକଜକୃଗ ନରଶୀ ଧାକ ଧାକ କନର । ଛମଟକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ମଜନୋ ନଗଜନଟ ୋକ୍ତିଛକ ହୃଦ୍ସ୍ଡଦୋର ଦକ୍ତିୋ । ଦକ୍ତିପଂହର ର ଖେରଜ ଦଜଉ ଦଜଉ କଲଜ ନରଳକମ ରଜପଂଜଡକ ରକ
ଚଜପଂ ୋକ୍ତିୟଡତଣ କର । ଏନଡା��x��8������ଲଫକ୍ତିନ ର ଖେମଆଅ । କଡକକ୍ତିକମ ର ଖେରଜନର ୋ ରମଲକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କର ରଜରଡରଜର । ଗଜ ଘଜ’ନର ଚଡଦୋ ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୮୯ ୯ଠ
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ନଘଜରକ୍ତି ଲଗଜଅ । ମଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ରମ  ଉକମଣୀ ନଗଜଟଜଅ । ଗଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ ଛଡ଼ଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନମଥି ରଜଟ । କପଂଜଳନର ଅମୃଗଜଡଜୋ ଘଷ । ହରକ୍ତିଡ଼ଜ, ରଜହଜଡ଼ଜ,
ଆଡରମଲ, ଆଡରସଡ଼ଜ ଉପଂନର ର ଖେରଜ ଜଜଳ । ମଜଠକ୍ତିଆରଜଲଜ ସଜଥିନର ଦର କଷଜକଷକ୍ତି ହମଅ । ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ନଫରଜଇ ପଂରରଗପର୍ବୀ ରରକ୍ତିରଜରକମ ଅନପଂକଜ କର
। ସଜଡଗମଜନୋ ଆସକ୍ତିନଲ ଟକ୍ତିନକ ହସକ୍ତିଦକ୍ତିଅ । ‘ସମଚରକ୍ତିଗଜ’  ନଫରଜଅ, ‘ୋଜୟକ୍ତିକଜର ୋଜମ  ଶ୍ରେଜରଣୀ’ ନଫରଜଅ,  ରମଜକଜଡଗ ରଥାଡକମ ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏଚ୍ ଲନରୋ୍ସଡକମ
ନଫରଜଅ । ଆଡରସଡ଼ଜ ଆଡରଆଚଜର ର ଖେଜଇରଜକମ ଦକ୍ତିଅ । ଆଲ୍ବମ ଲ ପଂଚକ୍ତିଶଥାର ନଦର ଖେଜଅ । ଏନର କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ସୂଗଜଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧି ରକ୍ତି.ଇଡା��x��8������କ୍ତି. ନଟୋକ୍ତିଡ
କନଲଜନର ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ହସ ଓ ରୟୁକଗକ୍ତିସତ୍ୱେ ନଦର ଖେଜଇ ପଂକ୍ତିଲଜମଜୋଡକମ ଓ ପଂଡଡା��x��8������ଜସଜର,  ରକ୍ତିଶ୍ୱଜଳ ସଜର ଓ ମମର ଖେଜଜପର୍ବୀ ମଜଡା��x��8������ଜମଡକମ ଚମକଜଇ
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଆଠକଜଳ ରଜରମଜସନର ଚରକ୍ତିଶ୍ହର ଛଗକ୍ତିଶରକମର କଜମ ଥିନଲ ରକ୍ତି କନଲଜ ଯଜଆଡଗକ୍ତି, ଆସଡଗକ୍ତି, ହସଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକମ ଆଠଦଶମଜସ ଯଜଏ
ନଦଖି ନଦଖି ଜନଣ ସହପଂଜଠକ୍ତି ରଜହଜ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ଯଜଚମ ଥିଲଜ । ଜମକ୍ତିଦଜର ରଡଶ,  ଚଜରକ୍ତିଇଡଚ ନଛଜଟ ନପଂଡଟ ପଂକ୍ତିଡନଧା,  ଅଡଟଜଯଜଏ ନସ୍ୱଟର ଲଗଜଏ,
ମମଡଡା��x��8������ନର ନଗଲ ଲଗଜଏ, ମଶଜରକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ହମଏ, କ୍ଜସନର ହଜଗନଟନକ, ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ହସଜଏ, ସରସ୍ୱଗୀ ପଂଜୂଜଦକ୍ତିୋ ୋୂଆ ନଧାଜଗକ୍ତି ପଂଡଜଜରୀ ଲଗଜଇ, କପଂଜଳନର
ସକ୍ତିଡଦମର,  କଜୋନର ଫମଲପଂଜର ଖେମଡ଼ଜ ଲଗଜଇ ୍ଚମ ର ର ଖେମସ ଥାଜଏ,  ସଗରଧାଜଗମ ନର ଗଢଜ ଗଜ ଡା��x��8������ଜହଜଣ ହଜଗର ନଡା��x��8������ଉହେଁରକ୍ତିଆର ଅନଲତକକ୍ତିକ କରଜମଗକ୍ତି ସରମ
ଆଗହନର ରର ଖେଜନଣ । କମମଜରୀ ଦଜସ ମନୋ ମନୋ ଗଜକମ ପଂଜଗଳ କହକ୍ତି ଚମ ପଂ ରମ ହଡଗକ୍ତି । ଘନର କଡକକ୍ତିକମ ଏକୁ ଲଗଜଇ ଗଣକ୍ତିଗ ସମଜଧାଜୋ ଶକ୍ତିର ଖେଜଡଗକ୍ତି ।
ନଭଜକଜରମଲଜରକ୍ତି ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି- ରମ ଟ୍ସସଜନୋ କ’ଣ? ମଳୂ ୋଜ ମଳୂଜ ୋଜ ମଳୂଦମଆ, କ’ଣ? ନଚର କକ୍ତି ଚଜରଜ, କକ୍ତି ଚରଜ, କ’ଣ? ଉଇଡଗ୍ସୁ ମଜନୋ ନଡା��x��8������ଣଜ- ପଂକୀର
ୋଜ ପଂକୀରଜଜ ନଘଜଡ଼ଜର, ୋଜ ପଂରଝଜଡ଼କ୍ତି ଆକଜଶକମ ପଂର ଖେଜଳକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜର ୋକ୍ତିଶଜ, କ’ଣ? ନୟଜ ନୟଜ ମଜନୋ? ଦଉଡ଼କ୍ତି ଉପଂନର ସକପର୍ବସ କରମ ଥିରଜ ନର ଖେଳୋଜ ୋଜ
ଶକ୍ତିକଜ ଉପଂନର ଝମ ଲକ୍ତିଥିରଜ ଗମ ମ ଅରୟର, ୋଜ ଅଲଗମଣକ୍ତି ଉପଂନର ଏନକଜନରଟକ୍ତିକ ନର ଖେଳ ନଦର ଖେଜଉଥିରଜ ଗମ ମ ଇହକଜଳ? କ’ଣ? କଡକକ୍ତି ନଗଜ ଶରଦଗୟୁଜୋ
ୋକ୍ତିହଜଗକ୍ତି କମ ଚଜଲ ର ଖେଜଇରଜ ଚଜଲ । ଏନଡା��x��8������ଲଫକ୍ତିନ ର ଖେଜଉ ର ଖେଜଉ ରଜପଂଜଡକ ମୃଗମ ୟୁ । କମମଜରୀ ଦଜସ କନଲଜକମ ରୃତ୍ତକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଯଜଇଥାଜଆଡଗକ୍ତି । କଡକକ୍ତି
ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀନର ଆଗଧାଜଡ଼କ୍ତିର ଛଜତ । କଜକଜ, ମଜମହେଁମ, କଜକୀ, ମଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ, ପଂଜର ଖେ ପଂନଡ଼ଜଶୀ କହକ୍ତିନଲ, କଡକକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜ ନଲଜକ ମମର ଖେଜଗ୍ନକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦର?
କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ସଭକ୍ତିଡକମ ‘ସଟ୍ଅପ୍’ କହ ଶ୍ମଶଜୋକମ ଗନଲ । କଡକକ୍ତି ସଜଥିନର ଦମନହହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ମମର ଖେଜଗ୍ନକ୍ତି ନଦନଲ । ପଂମନରଜହକ୍ତିଗ ମଡତ ୋ ପଂଢକ୍ତିନଲ ୋ ପଂଢମ
। କଜକଜ ଗଡଗଜକମ ୋ ଗନଲ ୋ ଯଜଆଡଗମ  । ପଂରଡପଂରଜ ଉପଂନର ଆଘଜଗ ଲଜଗକ୍ତିନଲ ଲଜଗମ । ଅସକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ଅଜଜ ଆଇଡକ ଅସକ୍ତି ପଂଜର ଖେନର ନପଂଜଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ ।
ଗଜ ପଂଜର ଖେନର ଚଜଉଳ ମମଠଜଏ ରକ୍ତିଡଛଜଗଲଜ । ଶମଆ ପଂଜଦ ପଂରକ୍ତି ଚକ୍ତିହ୍ନ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କମହଜଗଲଜ, ‘ରଜପଂଜ ଶମଆ ନହଜଇ ଉଡ଼କ୍ତିଗନଲ ।’ କଡକକ୍ତିକମ ୋଡଡା��x��8������ଜ କରଜଗଲଜ ।
ସଭକ୍ତିଏହେଁ ର ଖେମସୀ ନହନଲ ନଯ ରୃତ୍ତକ୍ତି ପଂଇସଜ ନଗଜନଟ ଭଲ କଜମନର ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ମଜଡକମ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଇନଲକଟରଜଲ ପଂଜଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଉନହ୍ମଇନର
ଥିରଜ ୋଥିରଜ ଗଜଗକ୍ତି ନୋଇ ନଯନଗଦକ୍ତିୋ ରଡଚକ୍ତିଲ ଗମ ନମ ନସଗକ ହିଁ ଯନଥାଷ୍ଟ କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ । ନଯନଗରଜଟ ଗମ ମକମ ଶମଣଜଗଲଜ ୋମପଂମରର ଧ୍ୱୋକ୍ତି
ନସଗକ ହିଁ ଯନଥାଷ୍ଟ । ନଯନଗଦକ୍ତିୋ ରଡଚକ୍ତିଲ ଗମ ନମ ରମଢୀମଜ କଜହଜଣୀର ଫରମ ଆ ଭକ୍ତିଗନର, ମମକମଳଜ ଫମଲର ଗଜରମ ଣୟୁନର ନସଗକ ହିଁ ଯନଥାଷ୍ଟ । ୋଜଭକ୍ତିରଜମ
ନପଂଜଗଜ ନହଜଇଥିରଜ ଏରମ ଡଡ଼କ୍ତିରଡଧା ଉପଂନର ନଯନଗଦକ୍ତିୋ ଗମ ନମ ନର ଖେଳକ୍ତିଲ, ପଂଜରୋଜସସ ପଂଜହଜଡ଼ ଉପଂରମ  ଦଶମ ଈଶ୍ୱରଡକ ଆନଲଜକ ନଯନଗଦୂର ଗମ ମକମ
ନଦର ଖେଜଗଲଜ ନସଗକ ହିଁ ଯନଥାଷ୍ଟ, ନସଗକ ହିଁ ଯନଥାଷ୍ଟ । ନପଂୋ୍ସନ ପଂଜଇହେଁ ମଜଡକମ ଧାରକ୍ତି ଅଫକ୍ତିସ୍ ଅଫକ୍ତିସମ ଚଜରକ୍ତିମଜସ ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜ ପଂନର ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ହଜଜର ଟଡକଜ
ମକ୍ତିନଳ । ମଜ ଝକ୍ତିଅ ଦମନହହେଁ ଏନଗ ଟଡକଜର ହକ୍ତିସଜର ରକ୍ତି ପଂଜଇରଜ ମମସକ୍ତିଲ ହମଏ । କମମଜରୀ ଦଜସଡକ ରଜହଜଘରଟଜ ଉଠକ୍ତିଗନଲ ଭଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ରଜହଜଘର ନହର
ନହର ନହଜଇ ହମଏୋଜ । ‘ଏ ରଷପର୍ବଟଜ ଯଜଉ’ କହକ୍ତି ଚମ ପଂ ରହକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ଏନଣ ଘର ଭକ୍ତିଗନର ଅଳଡଧାମ ସଫଜକରକ୍ତି, ଉକମଣୀ ସଫଜକରକ୍ତି, ମଜସକମ ଥାନର ମମଡଡା��x��8������
ଛଡ଼ଜଇ, ନଗଲ, ଲମ ଣ ଡା��x��8������ରଜ ସଜଜଡ଼କ୍ତି, ସୂଗଜ ଶଜଢକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୯୧ ୯୨



ସରମ ରଫମ  କରକ୍ତି, କଡକକ୍ତିକମ ଟଜୋ୍ସର ଆୋଜଲକ୍ତିସକ୍ତିସ ରଗଜଇ, ରଜପଂଜ ଅଜଜ ଆଇଡକ ଅସକ୍ତି ଉପଂନର ୋକ୍ତିଘଜରଖି ରଷପର୍ବଟକ୍ତିଏ ଯକ୍ତିରଜପଂନର କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସଡକ
ଆଖି ନକଜଣନର କମକମଡ଼ଜନଗଜଡ଼ ପଂରକ୍ତି କମଡଚ ପଂଡ଼କ୍ତିଥାଜଏ ଏରଡ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ଦୂରନର ୋକ୍ତିଜର ଶକ୍ତିକକଗଜ ଚଜକକ୍ତିରୀ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥାଜଏ । ମଜ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି
ୋଡ଼କ୍ତିଆ-  ଜଗନ୍ନଜଥା ମଡଦକ୍ତିର,  ଶକ୍ତିର ମଡଦକ୍ତିର ଓ ସମଲଜଇ ଗମଡ଼କ୍ତିକମ ପଂଠଜଇ ସଜରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ନରଡକନର ଦମଇଟକ୍ତି ପଂଚଜଶ ଟଡକକ୍ତିଆ ଆର.ଡ଼କ୍ତି.  ନର ଖେଜଲଜ ହମଏ ।
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଆର.ଡ଼କ୍ତି.ନର କଡକକ୍ତି ପଂଜଠ ପଂଢକ୍ତିର । ଅୋୟୁଟକ୍ତି ହଜଗନର ଥାଜଉ ନକନଗନରନଳ କଣ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ରର ଖେମରକ୍ତିଆ ଘରର ନଗଜନଟ ନକଜଠରକ୍ତିନର କଡକକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ
ସଜଜନଡ଼ । କଜଡଥାରମ  କୃଷ୍ଣ କଣପର୍ବ ରଜମଲକ୍ଷଣଡକ ନକନଲଡଡା��x��8������ର କଜଢକ୍ତି ଗଜ ସଜୋନର ଲଗଜଏ କପଂକ୍ତିଳ ନଦର, ନଚଗୋ ଶମପର୍ବଜଡକ ଫନଟଜ, ର୍ସକ୍ତି୍, କଜଲପର୍ବମଜକପର୍ବସଡକ
ଫନଟଜ । ପଂମରମ ଣଜ ଶଜଢକ୍ତିକମ କଜଟକ୍ତି ଝରକଜ କରଜଟନର ଲଗଜଏ । କନଲଜନର ଜନଣ ଲଜନରଜନରନଟଜରୀ ଆସକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଟଡକମ ଧାରଜଧାରକ୍ତି କରକ୍ତି ପଂମରମ ଣଜ
କଲକ୍ତିଡନରଲ ଟକ୍ତିଏ ଆଣକ୍ତି ଘନର ଲଗଜଏ । ଗଜ ସଜଡଗମଜନୋ କକ୍ତିଡ କକ୍ତିଡ କନଲ ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ଆନସ । ହଜନଲଜ କନହ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନୁଛି କର ଗଜ
କନଲଜର ଝକ୍ତିଅ ଦମଇଟକ୍ତି ୋଜୋୀ ୋଜୋୀ କହକ୍ତି ଘରକମ ଆସଡଗକ୍ତି । ୋଜୋୀ ପଂଜର ଖେରମ  ଆଚଜର ର ଖେଜଇ ହସଡଗକ୍ତି । କଡକକ୍ତିର ପଂକ୍ତିଲଜ ଦକ୍ତିୋର ଫନଟଜ ନଦଖି ହସଡଗକ୍ତି ଓ ଗଜ
ଜମନଲଜଜକ୍ତି ରହକ୍ତି ର ଖେଜଗଜ ମଜଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । କଡକକ୍ତି ଲଜନଜଇ ନଦଇଦକ୍ତିଏ ଓ ରଜଗକ୍ତିନର ଭଜନର ନଯ ଗଜର ନଦରଜର ୋ ଥିଲଜ । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜଳମ ଉଠକ୍ତି ଦପଂପର୍ବଣ
ନଦନର ଖେ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଗକ୍ତିନର ଗଜ ୋକ୍ତିଶ ଅନୋକ ରଢକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ । ଗଜଲନର ନଛଜଟ ବ୍ରଣଟକ୍ତିଏ ଗଜମରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଥାଜଏ । ଗଜ ନଚହେଁ ନଚହେଁ କରମ ଥିରଜ ସ୍ୱରଟକ୍ତି ର ଖେର
ର ଖେର କରମ ଥାଜଏ । ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି କଡକକ୍ତି ରରକ୍ତିରଜର ଦକ୍ତିୋ ମଜଡସ ପଂଜଏ ଆନଣ । ଗହମ ନୋଇ ଅଟଜକଳକମ ଯଜଏ । ପଂଜର ଖେ ନଦଜକଜୋରମ  ଧାଜରନର ନଗଲ ଲମ ଣ
ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ମସଲଜ ଓ ୋକ୍ତିଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଜଉଡା��x��8������ର, ନପଂଷ୍ଟ, ରନରଜଲକ୍ତିନ ଓ ନଡା��x��8������ଟଲ ଆନଣ । ଏ ମଜସନର କହକ୍ତିଥିରଜ ନପଂଡଟ ଆରମଜସନର ଆନସ । ନସ ମଜସନର
କହକ୍ତିଥିରଜ ନଯଜଗଜ ଗଜ’ର ଦକ୍ତି ମଜସ ପଂନର ଆନସ । ଦରମଜ ପଂଜଇଲଜ ପଂନର ନଦଜକଜୋରଜଲଜ,  ଚଜଉଳରଜଲଜ,  କୀରରଜଲଜ,  ଆର.ଡା��x��8������କ୍ତି.,  ନଧାଜରଜଘର,
ନରକଡା��x��8������ପର୍ବର ଖେଜଗଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଇସଜ ରଜଡଟକ୍ତି ନଦଲଜ ପଂନର ଶଜଢକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ର୍ଜଉଜକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ ପଂଜଇହେଁ ଓ ଧାଜନର ହସ ପଂଜଇହେଁ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଳକ୍ତିଯଜଏ । ପଂଛକମ ନଲଉଟକ୍ତିରଜ ଦରକଜର
ପଂନଡ଼ୋଜ ୋୂପଂମରର ଧ୍ୱୋକ୍ତି ଗଥାଜପଂକ୍ତି ରହକ୍ତି ରହକ୍ତି ଶମଭମ ଥାଜଏ । ଶଜଢକ୍ତିର କମଡଚ ଓ ଆଖିନକଜଣର କମଡଚ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଗରଗରନର କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ୋ’ଟଜ ନରଳର
ରସ ଧାରଡଗକ୍ତି । ଯଦକ୍ତିଓ ସମଲ ଇୋ୍ସନପଂକଜିସ୍ଟର ଜନଣ ଇଗର ନଲଜକ, ଯଦକ୍ତିଓ ‘ହଉ ଶଜଗ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ ଆଣ’ କହକ୍ତି ଟକଜଡଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଲଜଡଚ ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି, ଯଦକ୍ତିଓ ଅଫକ୍ତିସମ
ଦଶମଜସ ଦଉଡ଼ଜଇରଜ ପଂନର ରକ୍ତି କଜମ କରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ଗଥାଜପଂକ୍ତି କମମଜରୀ ଦଜସଡକ ରକ୍ତିନଶଷ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ୋ ଥାଜଏ । ସକ୍ତି.ଏଲ. ନୋଇ ଦରମଜ କଟକ୍ତିଗନଲ
ୋକ୍ତିଜର ଦମଭପର୍ବଜଗୟୁ ଭଜରଡଗକ୍ତି, ରଳକଜ ଯଜହଜ ଦରମଜ ମକ୍ତିନଳ ଗଜକମ ଭଜଗୟୁ ଭଜରଡଗକ୍ତି । ଅଫକ୍ତିସମ ରଜରଡରଜର ଧାଜଇହେଁରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲ ଗଜକମ ଏଡା��x��8������ନଭଡଚର ଭଜରଡଗକ୍ତି ।
ସମଲ ଇୋ୍ସନପଂକଜିସ୍ଟର ଯଦକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନର, ‘କଣ ନହଲଜ? ରଦଳକ୍ତି? ସଡଭର ୋମନହହେଁ । ରଜପଂଜ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି? ମହେଁମ କଣ କରକ୍ତିରକ୍ତି? ଗମ ନମ ଘର ଚଳଜଉଛ? ମହେଁମ କ’ଣ
କରକ୍ତିରକ୍ତି?’ ନଗନର ରକ୍ତି କମମଜରୀ ଦଜସ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଥାନର ନକନଗଗମଡ଼କ୍ତିଏ ନରଦଧାଜୋକ୍ତିକ ୍ଶୱପ୍ନ ପଂନର ନଗଜନଟ ଅନରଦଧାଜୋକ୍ତିକ ୍ଶୱପ୍ନ ପଂଚରଜଗଲଜ ।
କମମଜରୀ ଦଜସ ହଠଜତ କହକ୍ତିଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ‘ହଜଓ ନଡା��x��8������ୟଜର ୟମ ରଜଷ୍ଟଜଡା��x��8������ପର୍ବ?’ ନସଦକ୍ତିୋ ଉପଂରନରଳଜ ଅଫକ୍ତିନସ୍ର ହଇଚଇ ହମଏ । ପଂରଦକ୍ତିୋ ର ଖେରରକଜଗଜନର ଯଜହଜ
ରଜହଜନର,  ଗଜକମ ଗମଜର କମହଜଯଜଏ । କକ୍ତିଡଗମ  ସମଲ ଇୋ୍ସନପଂକଜିସ୍ଟରଡକ ନଫଜୋ ରଜରଡରଜର କକ୍ତିଡ କକ୍ତିଡ କନର । ଏସ.ପଂକ୍ତି.  ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି,  ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି,
କଥାଜଟକ୍ତି ସଗକକ୍ତି?  କ୍୍ତିୋ୍ସପଂଜଲ ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି,  ଦକ୍ତିଜଣ ଓକକ୍ତିଲ ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି କଥାଜଟକ୍ତି ସଗକକ୍ତି?  ସମଲ ଗହେଁଜର ଦମଇଜଣ ଗଣୟୁମଜୋୟୁ ରୟୁକକ୍ତି ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି,  ନଗଜଇଡଦଜ
ରକ୍ତିଭଜଗର ଏସ.ପଂକ୍ତି. ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି କଥାଜଟକ୍ତି ସଗ କକ୍ତି? ଦନଳ କନଲଜ ପଂକ୍ତିଲଜ ରକ୍ତି ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି ‘କଥାଜଟକ୍ତି ସଗ କକ୍ତି ନର?’ କମମଜରୀ ଦଜସ ସଭକ୍ତିଡକମ ରୟୁକକ୍ତିଗଗ ଭଜନର
ସଜକଜଗ କରକ୍ତି ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ଗଜଡକର ଚଜକକ୍ତିରୀ ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିକ ଯଜଉ ଯଜଉ ରହକ୍ତିଯଜଏ । ଇୋ୍ସନପଂକଜିସ୍ଟର କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଛମଟକ୍ତିନର ଯଜଆଡଗକ୍ତି । କମମଜରୀ
ଦଜସ ଗଜକମ ଅଘଟଣ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଏରଡ ମମହହେଁରମ  ରମ ମଜଲନର ଝଜଳ ନପଂଜଛକ୍ତି ନପଂଜଛକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନରଳରମଡ଼କମ ରସ ଷ୍ଟପଂରମ  ଘରକମ ସମଜୋ
ରଜସଜନର ନଫରକ୍ତି ରକ୍ତିଛଣଜନର ଶରମମଦଜନର ପଂଡ଼କ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି ନଢର ନରଳ ଯଜଏ । ମଜ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ନଗଜନଟ ନରଜଗକ୍ତିଣଜ କମକମରକମ ଶମର ଖେଜରମ ଟକ୍ତି ଦକ୍ତିର ଖେଡଡ଼
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଅପଂରଜହ୍ନନର ନଗଜନଟ ନଛଜଟ ଗଜଈକମ ନଗଜରଜଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଚମ ଲକ୍ତିନର କଜଠ ପଂଜଉହେଁଶ ୋକ୍ତିଆହେଁ ଅଡଗଜରକମ ଫମ ଡକକ୍ତି ରକ୍ତିଛଣଜ ଧାରଡଗକ୍ତି । ମଝକ୍ତିନର
ମଝକ୍ତିନର ଈଶ୍ୱରଡକ ସହ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ନହଉଥାଜଡଗକ୍ତି । କଡକକ୍ତି ଗଜ ରକ୍ତି.ଏସ.ସକ୍ତି.  ପଂରୀକଜନର ୍ଥାମ ଦଶ ଭକ୍ତିଗନର ରନହ । ନରଜଗକ୍ତିଣଜ ମଜ ଗଜଡକ ରକ୍ତିଛଣଜରମ
କହଡଗକ୍ତି ‘ନଗଜ ରଜପଂଜ ଥିନଲ ନକନଗ ର ଖେମସକ୍ତି ନହଜଇ ୋ ଥାଜଡନଗ, କକ୍ତିଏ ଯଜଅ ମଡଦକ୍ତିରନର ୋଡ଼କ୍ତିଆଟକ୍ତିଏ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୯୩ ୯୪
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ନଦଇଆସ ।’ କକ୍ତିଡଗମ  ୋଡ଼କ୍ତିଆ ଦକ୍ତିଆହମଏ ୋଜଇହେଁ । ଚକମଳକ୍ତି କରମ  କରମ  ମଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଇଦକ୍ତିଏ । ମଜ ରକ୍ତି ମରକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି । ମଲଜନରଳକମ ପଂଜର ଖେ ପଂନଡ଼ଜଶୀଡକ
କଥାଜ ରଖି ପଂମଅ ଝକ୍ତିଅ ଦମନହହେଁ ଗଡଗଜଜଳ ଅଭଜରନର ଗମ ଳସୀ ଜଳ ଦକ୍ତି’ ଚଜମଚ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଡଡ଼କ୍ତିନର ଶଜଢକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ରଖି, ଅରମ ଆ ଚଜଉଳ ରଖି, ‘ମଜ
ଗମ ନମ ଗଡଗଜ,  ଯମମୋଜ, ସରସ୍ୱଗୀ ପଂଜରକ୍ତିହମଅ, ହକ୍ତିମଜଳୟ ପଂଜରକ୍ତିହମଅ’ କହଡଗକ୍ତି । ଦମନହହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି କଜଡଦଡଗକ୍ତି । ଦମନହହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ମମର ଖେଜଗ୍ନକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଦମନହହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଅସକ୍ତି
ଆଣଡଗକ୍ତି ଓ ରଜପଂଜଡକ ଅସକ୍ତି ପଂଜର ଖେନର ନପଂଜଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । କଡକକ୍ତି ଦଶଦକ୍ତିୋନର ୋଡଡ଼ଜ ହମଏ । କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ରଜରଦକ୍ତିୋର ଛମଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ।
ମଜସନଶଷନର ରଜରଦକ୍ତିୋର ଦରମଜ କଟକ୍ତିଯଜଏ । ଏକଦଜ ଏ ପୃଂଥିରୀ ନକନଗ ସମଡଦର ୋ ଥିଲଜ ସନଗ! ନମଜ ଛରକ୍ତି ରହକ୍ତିର ପୃଂଷ୍ଠଜ ପଂରକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍, ସନଫଦ,
ୋକ୍ତିମପର୍ବଳ ଓ ରଡଗକ୍ତିୋ । ଘରକମ ର ଖେରଜ ଆସମଥିଲଜ ରଡ଼କ୍ତି ପଂକଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ,  କଡଥାଜକୋଜ ଶମର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ,  ଆଡର ଆଚଜରକମ ସନଗଜ ରଖିରଜପଂଜଇହେଁ । ଘରକମ
ଶୀଗ ଆସମଥିଲଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଶଯଗନଳ ମଜ ରଜପଂଜ,  ଭଜଇଡକର ଶରୀରର ଉଷମମଗଜନର କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ।ଶୀଗ ଆସମଥିଲଜ ଉନହ୍ନଇର ଚଜରକ୍ତିକନଡ଼
ରସକ୍ତି ଚଣଜନଚଜନରଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଶଜଗମଆ ଅଗଣଜକମ ପଂଲଳିରକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଷପର୍ବଜ ଆସମଥିଲଜ । ରଜପଂଜ ଅଫକ୍ତିସ୍ ନଫରମ ଥିନଲ, ମଜଡକ ପଂଣଗନର ମମହହେଁ ନପଂଜଛକ୍ତି
ନହଉଥିଲଜ । ର ଖେଜଇରଜ ନରଳ ଆସମଥିଲଜ । ନର ଖେଳଣଜ ଝକ୍ତିଅକମ ସଜକରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଛମଟକ୍ତିନରଳ ଆସମଥିଲଜ । ରମ ଷକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ସମୟ ମକ୍ତିଳମଥିଲଜ । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ
ଦକ୍ତିୋ ସରମ  ଭଜଡଗକ୍ତିରମ ଜକ୍ତି ଖିୋକ୍ତି୍ଭିନ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ଚମ ଲକ୍ତିମମଡଡା��x��8������ ଓ ରସ ସମୟର ଜଡଜଜଳ,  ଦପଂପର୍ବଣ ଓ କଡକକ୍ତିର ଜଡଜଜଳ,  ଅଳକ୍ତିଆ ଓ ଈଶ୍ୱରଡକ ଜଡଜଜଳ,
ଗଜଲଜଚଜରକ୍ତି ଓ ଫଜଟକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିରଜ ଛଜଗକ୍ତିର ଜଡଜଜଳ,  ରଜପଂଜଡକ ନଯଜଗଜ,  ନଧାଜଗକ୍ତି,  ଚଷମଜନର ଖେଜଳ ଅକର ଓ ଅସକ୍ତି ଏରଡ ମଜଡକ ଶଜଢକ୍ତି,  ଉନହ୍ନଇ,  ମହଜଲକ୍ଷୀ
ର ଖେଟମ ଳକ୍ତି, ପଂମରଜଣ ରହକ୍ତି ଓ ଅସକ୍ତି ଏନଗ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ସରମ  ସଜଜଇ ରଖିଲଜ ପଂନର ଓ ଘରର ର ଖେହେଁଜ ର ଖେହେଁଜ ୋକ୍ତିରରଗଜକମ ‘କଡକକ୍ତି କଡକକ୍ତି’ କହକ୍ତି ଭଜଡଗକ୍ତିନଦଲଜ ପଂନର ରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ
ସଡଗମ ଳକ୍ତିଗ ଅରୟରକମ ସଜଡ଼ଜ ସଜଡ଼କ୍ତି କଲଜ ନରଳକମ ଦକ୍ତିୋଗମଡ଼କ୍ତିକ ଉର ଖେଜରକ୍ତି ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତିଦଜରକ୍ତି ନହଜଇଯଜଏ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନମରକ୍ତିଆ ନଦହରମ  ମଜଡସ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି
ମଜଡସ ଭକ୍ତିଗନର ନପଂଜକ । କଡକକ୍ତି ନମରଜଇନ ଇଡଜକ୍ତିୋକ୍ତିୟରକ୍ତିଡ କନଲଜ ରଡନରନର ୋଜମ ନଲର ଖେଜଇରଜ କଜଡା��x��8������ପର୍ବ ପଂଜଇଥାଜଏ ।ଯକ୍ତିରୋକ୍ତି ଯକ୍ତିରୋକ୍ତିନହଉଥାଜଏ । ‘ଗମ
ଅଲ୍ବତ ଯକ୍ତିରମ  କଡକକ୍ତି ।’ ନସ ଯଜଉ ଥାଳକୂଳ ପଂଜଉ ୋଥିରଜ ସମମଦନର ଆହମଲଜ ମଜରମ  । କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ରକ୍ତିସମଭକ୍ତିୟସ୍ର ର ଖେସଡ଼ଜ ଉପଂନର ଇଗ୍ ଲ ଗଢଡଗମ  ।
ଘରଭକ୍ତିଗର ରଜ ଛଜଗକ୍ତିଭକ୍ତିଗର ଗଡ଼କ୍ତି ଆଣମ ପଂନଛ ନସ ଯଜଉ । କଜଡଥା କରଜଟ ରଜ ପଂଡଜରଜ ହଜଡ଼ ରଡଗ ୋ ନହଉ ପଂନଛ ନସ ଯଜଉ । ଆଖିନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ରମଣକ୍ତି ନସ
ଯଜଉ ଓ ଲନକ ଫମଲର ସଡଭଜର ନୋଇ ନସ ନଫରମ  । ‘ଗମ  ଯଜ କଡକକ୍ତି ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ରସ, ପଂହଡଚକ୍ତିରଜକଣକ୍ତି ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଦରମ , ପଂଇସଜ ଦରକଜର ନହନଲ ନଟଲକ୍ତିଗଜମ
କରକ୍ତିରମ , ଯଜ ।’ ନସଦକ୍ତିୋ କଜଡଦକ୍ତିରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିରକ୍ତି ନହଜଇ ଦକ୍ତିୋ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଏ, କଜଡଦକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ରଜଗକ୍ତିନର ହଠଜତ କଜଡଦକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ନରଳଯଜଏ । ସକଜଳକମ
ମମହହେଁଟଜ ଶମଖିଯଜଇ କଳଜକଜଠ ପଂଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିକକ୍ତି କମମଜରୀ ଦଜସ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକଜଠରକ୍ତିରମ  ଅୋୟୁ ନକଜଠରକ୍ତିକମ ନହଜଇ ଦକ୍ତିୋସଜରଜ ଲହଡ଼କ୍ତି
ଭଜଡଗମଥାଜଡଗକ୍ତି । ଅସଜଡ଼ଜ ନହଜଇଥିରଜ ନପଂନ, ଟଚପର୍ବ, ଚଜମଚ, କନାଳିଟ୍, ଥାଜଳକ୍ତି, ନଡା��x��8������କକ୍ତି୍, ଉଲ, ଘଡ଼କ୍ତି, ରକ୍ତିଡ, ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ପଂରୀକଜ ର ଖେଜଗଜ, ରହକ୍ତିପଂତ, ଓଦଜ ଶଜଢକ୍ତିର
ଧାଡ଼କ୍ତି, ରଳିଜଉଜ୍ର ହମକ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଶଜଢକ୍ତି ଶଜୟଜ ପଂରକ୍ତି ଶମଖି ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି । ଧାୂପଂକଜଠକ୍ତିର ଧାୂଆହେଁକମନଦଖି ନଦଖି ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତିର ଧାଜଡ଼କ୍ତିକମ ନଦଖି ନଦଖି ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସର
ଶବ୍ଦ ଶମଣକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ଅମମଲଡ଼ରଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ଆସମଥିରଜ ୋକ୍ତିରର ଧ୍ୱୋକ୍ତିକମ ଶମଣକ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ସମୟ କଜଟମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ‘ମଜଡା��x��8������ଜମ ନରଜଭଜରୀ’ ପଂମସକର ପୃଂଷ୍ଠଜମଜୋଡକ ସହ
ନର ଖେଳମଥାଜଡଗକ୍ତି । କଡକକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲଖିରଜର ଥାଜଏ ନସଦକ୍ତିୋ ସମଲ ଯକ୍ତିରଜ ରଡଦ । ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲଖିସଜରକ୍ତି ରଜପଂଜମଜୋଡକ ଫନଟଜ ଆଗନର ଚକ୍ତିଠକ୍ତିକମ
ପଂଢକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି ରଡ଼ ପଂଜଟକ୍ତିନର । ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି ‘ଆଉ କ’ଣ ନଲଖିରକ୍ତି ରଜପଂଜ?  ମଜ । ଗମ  ଆଉ କ’ଣ କହକ୍ତିରମ?’  କଡକକ୍ତିର ଫନଟଜକମ ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି, ‘ନଗଜ ମୋକମ
ପଂଜଇର ଗ? ନଦର ଖେ, ସଜଡନଗ ସଜଡନଗ ଉତ୍ତର ନଦରମ  ଗଲଜଥାର ପଂରକ୍ତି ନଡା��x��8������ରକ୍ତି କରକ୍ତିରମୋକ୍ତି ।’ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଆସକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ରକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର ।
ଦମଇଥାର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଥାର, ଆହମରକ୍ତିଅନୋକ ଥାର । କଡକକ୍ତିର ରହକ୍ତିଥାଜକ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ରଜରରଜଡର । ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀର ରକ୍ତିଜ୍ଞଜୋ ର ଖେଜଗଜର ଚକ୍ତିତ ନଦଖି ହସକ୍ତି ପଂକଜଡଗକ୍ତି
। ଅଷ୍ଟମ ନ ଶ୍ରେଣୀର ରଚୋଜ ର ଖେଜଗଜ କଜଢକ୍ତି ର ଖେଟନର ଗଡ଼କ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୯୫ ୯୬



‘ରସଡଗ ଋଗମ ନର ପଂଲ୍ଲୀର ଦୃଶୟୁ’, ‘ୋକ୍ତିଜକମ ଏକନର ଖେଳୋଜ ମନୋକରକ୍ତି’ ରଚୋଜ ପଂଢକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି ହଜଜର ରଜର । ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅକର ମଜତଜକମ ନଘଜଷକ୍ତି ପଂକଜଡଗକ୍ତି,
ସଡନଶଜଧାୋ କରକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି । ‘କଡକକ୍ତି ଗମ  ନଗଜନଟ ରଜନଜପଂକ୍ତିଲଜ ଅକର ନଲଖି ଜଜଣମୋଜ, କଣକରମ ଥିରମ  ନସଠକ୍ତି?’ କହକ୍ତି ହସଡଗକ୍ତି ର ଖେଜଗଜକମ ଜଜରମଡ଼କ୍ତି ଧାରକ୍ତି ନଶଜଇ
ଯଜଆଡଗକ୍ତି । କଜଡଥାରମ  ମକରଜଜଜଲ - ପଂକ୍ତିପଂମଡଡ଼କ୍ତିଧାଜର ସଫଜ କଲଜନରନଳ କଡକକ୍ତିର ଫନଟଜନର ଝଜଡ଼ମ ସଜମଜୋୟୁ ଛମଇହେଁ ନହନଲ କକ୍ତି ୋନହନଲ ରଜଜକ୍ତିଥିର ଭଜରକ୍ତି
ର ଖେଜଡ଼କ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ଛକ୍ତିଡ଼ଜଡଇ ଥାମ ଥାମ କରକ୍ତିଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଭୟନର । ଗମ ନମ ଏନର ଦପଂପର୍ବଣନର ଅୋଜଇନଲ କମମଜରୀ କସମରୀ ଦଜସ ଗମ ମକମ ଲଜନଗ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି
ସଜଲଭଜନଡା��x��8������ଜରଡକ ଘଡ଼କ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଗରଳକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ମମହହେଁ । ନଠଡଗଜ ପଂରକ୍ତି ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି ଗମ ମ ଆଖି କଜୋ ୋଜକ । ନହଡଗରନର ଝମ ଲକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ଗମ ମ ଦମଇ
ପଂରକ୍ତିଗଳର ଶରୀର । କଜଡଥାର କଡଟଜନର ଓହଳକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ଗମ ମ ସଡଗମ ଳକ୍ତିଗ ଅରୟର । ଅସକ୍ତିମଜୋଡକର ଲଜଇନବ୍ରରୀ ଥିରଜ ଧାୂସର ଅଗଣଜନର ରମଜକ୍ତି
ନହଜଇଯଜଉଚକ୍ତି ଗମ ମ ସମମଦଜୟ ଜକ୍ତିଜୀରକ୍ତିଷଜ,  ଜକ୍ତିଜ୍ଞଜସଜ । ଗମ ମ ଅଭୀପ୍ସଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନରଲମ ନ!  ଗମ ମ ହସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଥାର!!  ଗମ ନମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରଜକଜର!!!
ଯୂପଂକଜଠନର କୋକ୍ତିଷ୍କ ନକନଗ ସମଡଦର ନଗଜନଟ ଅଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗମଡଫଜ ଭକ୍ତିଗନର ୋକ୍ତିଦମଜଖି ରକମଜଖି ଶ୍ୱଜସମଜଖି ଶସମଜଖି ଘମନମଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ କୋକ୍ତିଷ୍କ,
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଛଜଇଗନଳ ପଂଥିକ । ନକନଗ ୋକ୍ତିଭପର୍ବୟନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚମପଂନର ଶୋୂଶଜନ ଗଭପର୍ବର ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜନର ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗନର ୋକ୍ତିନଦଇ ଯଜଇଥିଲଜ
ନରପଂରମ ଆ କୋକ୍ତିଷ୍କ, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକଜମଳ କଢ ଭକ୍ତିଗନର କୀଟ । ଅଥାଚ ଏ ପୃଂଥିରୀର ଯଜରଗୀୟ ନକଜଳଜହଳ ଗଜକମ ଜଗଜଇ ମଜରକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି । ଯଜରଗୀୟ
ବ୍ରଗ ଉପଂରଜସର ନଘଜନଘଜ ୋକ୍ତିରରଗଜ, ଗମ ହଜଇ ଗମ ହଜଇ ଇଚ୍ଜର ହଜଗମ ଡ଼କ୍ତି ପଂକ୍ତିଟମ ଥିରଜ ଆନରଗ, ଶଜଶମ ଶ୍ୱଶମର ରଜରଜ ମଜମଜ ରଡଧାମ ରଜଡଧାରଡକ ସପଂଜଟ୍ ସପଂଜଟ୍
ଚକ୍ତିଠକ୍ତିର ଚଜରମକ, ହଜଗପଂଜପଂମଲକ୍ତି ଉପଂନର ମହଜକଜଳ ପଂରୀକଜମଳୂକ ଭଜନର ରଜଡଫକ୍ତି ନଦଇଥିରଜ ରଡଶରୃଦ୍ଧକ୍ତିର ଗଜର, ନଚହେଁ ଚହେଁଜ କକ୍ତିଚକ୍ତିର ମକ୍ତିଚକ୍ତିର ଶକ୍ତିଶମଡକ ରଡଗ
ସ୍ୱଜଦ ଜହ୍ନ ଆଉ ଆହଜଦ-- ଏନଗସରମ ଶବ୍ଦର ନଠଲଜନପଂଲଜନର କୋକ୍ତିଷ୍କର ଭୂମୀଷ୍ଠ ୋ ନହରଜର ଯମ ୋ ଥିଲଜ । ହଠଜତ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉଦର ଫଜଟକ୍ତି ରଜଟମ ଳକ୍ତି,
ହଠଜତ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେଡର ଫଜଟକ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ହଠଜତ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜରଜୟମ ଫଜଟକ୍ତି କୋକ୍ତିଷ୍କ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୯୭ ୯୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଣଜତ ସଜ କରଜଯଜଏ । ନଫଣ ମର ଖେଜଯଜଏ, ପଂଜଣକ୍ତି ମର ଖେଜଯଜଏ, ଗମ ଳଜ ଔଷଧା ନରଡନଡା��x��8������ଜ୍ ମର ଖେଜଯଜଏ, ମଜଟକ୍ତି ଓ ଆଲମ ଅର ନଲପଂ ଦକ୍ତିଆଯଜଏ,
ଓଲଟଜ କଇହେଁଛ ପଂରକ୍ତି ଶୋୂୟୁନର ପଂହହେଁରକ୍ତିରଜକମ ସମନଯଜଗ ଦକ୍ତିଆଯଜଏ,  ୋରମର ଖେରଜର ରକ୍ତିଛଣଜ,  ଉଷମମଶୀଗର ନଶଯ ଦକ୍ତିଆଯଜଏ,  କୋକ୍ତିଷ୍କ ହୃଷ୍ଟପଂମଷ୍ଟ ହମଏ ଓ
ରନଢ । ରହମ  ସମୟ ପଂନର ନସ କଜଡନଦ, ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନମତସମମୀ ଆନସ, ଗଜ କଜଡଦ ଶମଣକ୍ତି ଗରଳକ୍ତିଯଜଏ ପଂରଜଗରମ  ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������, ଅପଂସରକ୍ତିଯଜଏ ଛଜଗକ୍ତିରମ  ଛୋକଜ, ଥାପ୍
ଥାପ୍ ର ଖେସକ୍ତିପଂନଡ଼ ପଂରୀକଜଗଜରର ଜଡଜଜଳ,  ଝଡ଼କ୍ତିପଂନଡ଼ ଆତ୍ମକ୍ତିୟଡକ ଆଶଡକଜରମ  ଅଳଡଧାମ,  ଓଠରମ  ହସ ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି ନରଦମ ନହଲଜ ପଂନର ମଜଗଜଲ
କୋକ୍ତିଷ୍କ ଘଟରମ  କଟଜଯଜଏ ଦଉଡ଼କ୍ତି । ଅନୋକ ଋଗମ ର କକ୍ତିଆରୀନର ସମୟ ଅଡଟଜ ଭଜଡନଗ । ଆକଜଶକମ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ଗମଜମ ଡା��x��8������ଜକମଥାଜଏ କୋକ୍ତିଷ୍କ । ଆକଜଶର
ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେର ଲଜଳକ୍ତିସତ୍ୱେନର ଛଟଜନର ଛଡ଼କ୍ତିନର ରନଢ, ରଡ଼ ନହଉଥାଜଏ ଗମଜମ । ନରଳଉଡଡା��x��8������କ୍ତି କଜଳଉଡଡା��x��8������କ୍ତି ପଂଜଦ ଟକ୍ତିପଂକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂକ୍ତି ଆନସ ଝଡ଼ । ଜଣଜପଂନଡ଼, ଗଜର
ଦଶପର୍ବନୋଡଦକ୍ତିୟ କଜଯପର୍ବୟୁରଗ ୋମନହହେଁ । ଲଜଲ ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜ ଲଜଲନରଲମ ୋ ଲଜଲ ରକ ଲଜଲ ନରଡନଡା��x��8������ଜ ଲଜଲ ଓଠ କଜହଜକମ ନଦଖିପଂଜରମ ୋକ୍ତି । ରଜପଂଜ ମଜ ଡା��x��8������ଜକର ୋସପର୍ବ
କଜଡଥା କରଜଟ କଜହଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ପଂଜରମ ୋକ୍ତି । ପଂରୀକଜଗଜରର ଘଡ଼କ୍ତିସଡଧି ସଜୋନର ଥାମଆହମଏ ଗଜକମ , ଗମଡ଼ଜଏ ସରଡଜଜମ ଓ ନଲୋ୍ସସ  ମଲଜଟ୍ ଲଗଜଯଜଏ । ଭକ୍ତିଗନର
ଅୋଜରୋଜ ଗଡଗମ  ସରମକମ ଗୋଖି କରଜଯଜଏ, ରଜହଜନର ଅନୋକ ନଯଜଡ଼ଜ ଆଖିନର ଆନସ ଘଜଇ, କୋକ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତିଳପଂକ୍ତି ଉନଠ, କକ୍ତିଡଗମ  ୍ଗକ୍ତିରଜଦ କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ ।
ଯଜ’ନହଉ ପଂମଣକ୍ତି ରଡଗ ଚକ୍ତିନହ୍ନ ଶଜଢକ୍ତି ନଦନର ଖେ, ଆକଜଶ ନଦନର ଖେ, ନରଲମ ନ ପଂକୀ-ଓଠ-ନରଡନଡା��x��8������ଜ ନଦନର ଖେ ଓ ସଜଗମଆ କଦଳୀ ପଂତ ପଂରୋନର ନଦଜହଲମ
ଥିରଜର ନଦନର ଖେ । ପଂମଣକ୍ତି ଜଣଜପଂନଡ଼ ଗଜ  ଶ୍ରେରନଣଡଦକ୍ତିୟ ରକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁରଗ ୋମନହହେଁ । ରଣଝଣ ଚମ ଡ଼କ୍ତି, ର ଖେସ ର ଖେସ ଶଜଢକ୍ତି, ରଜରମ ଦଭଗ୍ଧି ଛଜଗକ୍ତିର କଡପଂୋ, ଆହେଁ ଭକ୍ତିଗରର
ଚକ୍ତିତ୍କାଜର, ନଡା��x��8������ଣଜଭଡଗଜ ପଂକୀର ଆଗପର୍ବୋଜଦ, ବ୍ରଗ ଓପଂଜସର ସ୍ୱର, ଦୀଘପର୍ବ ଦୀଘପର୍ବ ଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ, ୍ଗକ୍ତିରଜଦ ରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ପଂମଣକ୍ତି
ଜଣଜପଂନଡ଼ ଗଜର ସନଶପର୍ବଡଦକ୍ତିୟ ରକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁରଗ ୋ ଥାଜଏ । ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି କଜମମନଡ଼, କୀଟ ଦଡନଶ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜନରୋଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗବ୍ ଗବ୍ ନଭଜକ, ଚଲ ଚଲ ଘଜ, ୋକ୍ତିଆହେଁ
ପଂରକ୍ତି ଉତ୍ତଜପଂ,  ହକ୍ତିମପଂରକ୍ତି ଥାଡଡା��x��8������ଜ,  ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି ଗଜ ଚମପର୍ବ ନଭଦକ୍ତି,  ମଜଡସ ହଜଡ଼ ଗଡଗମ  ନଭଦକ୍ତି ମସକ୍ତିଷ୍କ ଯଜଏ ଯଜଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । କୋକ୍ତିଷ୍କ ନଗଣମ ୍ଗକ୍ତିରଜଦ
କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଚଟକଜ ମଜଟକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ଜଏ ପଂରକ୍ତି କୋକ୍ତିଷ୍କ ନମଦ ର ଖେଡଡା��x��8������ଟକ୍ତିଏ ମଜତ । ୋଜରଜଳକ କଡନଡା��x��8������ଇ ପଂରକ୍ତି ଜମଳମଜମଳମ  କରମ ଥାଜଏ ୋଜରଜଳକ ଅଷ୍ଟଜରକ ପଂରକ୍ତି
ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତିନମଜଡ଼କ୍ତି ନହଉଥାଜଏ ୋଜରଜଳକ ଯକ୍ତିଶମଖ୍ରୀୀଷ୍ଟ ପଂରକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଉଥାଜଏ ୋଜରଜଳକ କଡକଜଳ ପଂରକ୍ତି ର ଖେନଗଇ ନହଉଥାଜଏ । କମଢ କମଢ ରରଫ ଉର ଖେଜରକ୍ତି ଉର ଖେଜରକ୍ତି
କଢଜ ଯଜଇଥିରଜ ପଂଚଜଶ ହଜଜର ରଷପର୍ବ ଗଳର ୋକ୍ତିଏୋଡା��x��8������ଜଥାପର୍ବଜଲ ଶକ୍ତିଶମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କୋକ୍ତିଷ୍କ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି, ପୃଂଥିରୀ ଗଜ ପଂଜଇହେଁ କଥାଜ କହମ  ୋ ଥିରଜ ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ପଂରଦଜ ସଦୃଶ,
ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ରକ୍ତିଧାଜଗଜ । କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ସଡଭଜଳକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଜହଜଡ଼ ନସପଂଟମ  ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜଟକ୍ତିଏ ଆନସ । ଫଟଜ ମଲଜଟ ସଦୃଶ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ପଂନଟ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜ ରଜରରଷପର୍ବ
ରୟସର ଫକ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ କମମଜରୀ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ । କମମଜରୀ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ ଆଠରଷପର୍ବର ୍ଜରୃଟଭକ୍ତିଜଜ ଲଥ ଲଥ କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ନଗଲ କନର,
ନକଜଳକନର, ନକଜଳକରକ୍ତି ଶମଆଏ, ଦଜଡଗ ଘଷଜଏ, ମମହହେଁ ନଧାଜଇ ପଂଜଉଡ଼ର ନରଜଳକ୍ତିଦକ୍ତିଏ, ଅଗଣଜନର ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ନଦର ଖେଜଏ, ଜହ୍ନ ନଦର ଖେଜଏ, ଦପଂପର୍ବଣ ନଦର ଖେଜଏ,
ଶକ୍ତିଶକ୍ତିନରଜଗଲ ଅଳକ୍ତିଆ ଗଦଜଠଜରମ  ରକଜକନର, କମକମରକମ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରକ୍ତିରଜ ଠଜରମ  ରକଜ କନର, କଜଡଥାନର ମମଡଡା��x��8������ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହରଜଠଜରମ  ରକଜ କନର, ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
ନସ ୋକ୍ତିୟଗକ୍ତି ହମଏ, ରକଜକରଚ ହମଏ, ତଜହକ୍ତି କନର । ନରନଳନରନଳ କୋକ୍ତିଷ୍କ ର ଖେମବ୍ ନଜଜରନର ଚଜପଂକ୍ତିଧାନର ଗଜକମ । ଗଜ ନଦହନର ଏନଗ ରଳ! ଡା��x��8������ରକ୍ତିଯଜଏ
କମମଜରୀ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ, ଭୟଡକର ଭଜନର ଥାରକ୍ତି ଉନଠ । ନରନଳନରନଳ କୋକ୍ତିଷ୍କ କଜମମଡ଼କ୍ତି ନଦନଲ ନସ ଲମ ହଲମ ହଜଣ, କଜଡନଦ, ର ଖେମର ନରଳଯଜଏ
କଜଡନଦ, ଗଜ ରଜ’କମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ କନହ,  ଏଠକ୍ତି ନସ ରହକ୍ତିରୋକ୍ତି,  ଗଜ ଗହେଁଜକମ ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ରଜହଜ ଧାନର, ପଂମଣକ୍ତି ସକଜଳ ନହନଲ ସରମ  ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇ
କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ନକଜଳନର ଶମଆଇ ନରଜକ ଦକ୍ତିଏ, ଗଜଧାମଆ ଘନର ଗଜକମ ଲଡଗଳଜ କନର, ପଂଜଣକ୍ତି ଢଜନଳ, ହନସ, ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ସଜରମୋ ଘନସ, ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ନରଦମ
ହମଏ, ଗଜର ଉଦଟ ମଜଡସର ନର ଖେଳୋଜକମ ଛମଇହେଁ ଦକ୍ତିଏ, ନଦହକମ ଘଷକ୍ତି ମଜଜକ୍ତି ନଦଲଜନରଳକମ ଜଜଣଗନର ଅଜଜଣଗନର ଉଦଭଟଗଜକମ ହଲଜଇ ହନସ, ହସକ୍ତି
ହସକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ନରଦମ ହମଏ, ଆହମରକ୍ତି ଏରଡ ଆହମରକ୍ତି ହସମଥାଜଏ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୯୯ ୧ଠଠ



କୋକ୍ତିଷ୍କ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ଚଜହିଁ ରନହ ଗଜକମ ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜନରୋଜ ରକ୍ତିଧାଜଗଜଡକ ହସ-ଉପଂହଜସ-କଜଡଦ-ନର ଖେଳ । ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜ କୋକ୍ତିଷ୍କର ଏକ
ଅଭୟୁଜସ । ଆହେଁ କରକ୍ତି ପଂଜଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ପଂରୂଣ କନର । କଜଡଥାର କଣଜନର ଆଡଗମଠକ୍ତି ଗଳଜଏ,  ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି ଗଜଗନର ରଜଲକ୍ତି,  ମଷୂଜ
ଗଜଗନର ପଂଜଣକ୍ତି ଭରକ୍ତି ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କନର, ରଜପଂଜଡକ ୋଜକପଂମଡ଼ଜ,  ମଜଡକ କଜୋ, ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜର ଆଖିନର ଆଡଗମଠକ୍ତି ପଂରୂଜଇ ନରନଳନରନଳ ରକରକ୍ତି
ଭଗ୍ଧି କରକ୍ତିପଂକଜଏ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଫଡପଂଜ କରର ଓ ଫଡପଂଜ ଗଭପର୍ବଜଶୟକମ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜ ମଣକ୍ତିଷର ଏକ ଆଦକ୍ତିମ ଅଭୟୁଜସ, ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜ
କୋକ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଅଭୟୁଜସ । କୋକ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱର ନପଂଟକ୍ତିକଜରମ  ନକରଳ ସ୍ୱରରଣପର୍ବ ହିଁ ରଜହଜନର । ସରମ  ସ୍ୱରରଣପର୍ବର ଅଥାପର୍ବକମ ପଂର ଖେଜଳକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜନର କମମଜରୀ
ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ ଏନର ଅଭୟୁସ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ‘ଆ’ କହକ୍ତିନଲ କମମଜରୀ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜ ରମଝକ୍ତିଯଜଏ ନଯ ନସ ଔଷଧା ର ଖେଜଇର, ଦମଧା ପଂକ୍ତିଇର, ପଂଜଉହେଁରମ ଟକ୍ତି ର ଖେଜଇର
ୋନଚଗ ଭଜଗ ର ଖେଜଇର । ‘ଇ’ କହକ୍ତିନଲ ନସ ରମଝକ୍ତିଯଜଏ ଗଜକମ ନପଂଜଷଜକ ଲଗଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର, ପଂଜଉଡ଼ର ଲଗଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର,  ନରଜକ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର
ଏରଡ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ପଂଛନର ନଗଜଡ଼ଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ‘ଉ’ କହକ୍ତିନଲ ନସ ରମନଝ ନଯ ଏନର କୋକ୍ତିଷ୍କ ନପଂଜକ ନଦଖିଛକ୍ତି,  ମଷୂଜ ନଦଖିଛକ୍ତି, ଘଜ ନଦଖିଛକ୍ତି, କକ୍ତିଡରଜ
ରକ ନଦଖିଛକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ନରଡନଡା��x��8������ଜ ନଦଖିଛକ୍ତି । ‘ଏ’ କହକ୍ତିନଲ ରମଝଜପଂନଡ଼ ନସ ଏନର ଟମକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିର, ରଜଛମରକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିର, ‘ନମଜ ଛରକ୍ତି ରହକ୍ତି’ ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିର,
ଫମଲ ରଗକ୍ତିଚଜକମ ଯକ୍ତିର,  ଯମଆନଡ଼ ନହଉ ଯକ୍ତିର । କମମଜରୀ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜକମ ସମୟ ଅସମୟନର ଆନଦଶ ଦକ୍ତିଆଯଜଏ କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ନୋଇ ନସ
ମକ୍ତିୋଜରଜଜର ନଦର ଖେଜଇଆଣମ । କୋକ୍ତିଷ୍କ ମକ୍ତିୋଜରଜଜର ନଦଖିଯଜଏ । ଲନକସରକ୍ତି ପଂଜଳଭୂଗଡକ ପଂଟମ ଆର-  ନହଜରକ୍ତିନରଳର ଚକ୍ତିରଜ ରଡଗକ୍ତିୋ ଜଜମଜ,
କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିନର ଚୂୋଘସଜ ଆଖି,ୋକ୍ତିଶ,  ଓଠ,  ପଂଜଳନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ହଜଗ,  ପଂଜଦ,  ଆଡଗମଠକ୍ତି,  ସହର ମଝକ୍ତିନର ପଂଟମ ଆର,  ହଜଗନର ଗଜଡକର ପ୍ଂଜକଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଗହିଁନର
ଅୋଜରୋଜ ଅକର, ‘ନଢଜନଢଜ, ନଘଜନଘଜ, ଧାଜତ ଧାଜତ, ହମଟା ଲଟ୍’, ପଂକୀସମହୂ ଇଗସଗ ଦୁଃ- ଭୟନର, ରୟୁଜକମଳନର, ଶଡକଜନର, ଗଜଡକର ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ରଜଟ
ୋ ଥାଜଏ,  ଆକଜଶ ୋଥାଜଏ,  ଗଜରଜଡକମ ଚରଜ ଭଜରକ୍ତିରଜର ଯମ ୋ ଥାଜଏ,  ଏପଂନଟ ପଂମଣକ୍ତି ଘନର,  ଦ୍ୱଜନର,  ଝରକଜନର କରକ୍ତିଡା��x��8������ରନର,  ରଜଲନକଜୋକ୍ତିନର
ନଟକକ୍ତିଡା��x��8������ରମୀ ୋଜରୀଡକ ୍ରଳ ଭକ୍ତିଡ଼, ରକ୍ତିଷଜରକ୍ତିଗ ଆଖି, ଚକ ଚକ ଶଜଢକ୍ତିର ଧାଜରମ ଆ ଧାଡ଼କ୍ତି, ଲଜଲ ନରଜମଜର ଓଠ, ଉଦ୍ଧଗ ରଜନୟଜୋଟର ସୋ, ସମମଦଜୟ
ସହରଟଜ ଏକ ମକ୍ତିୋଜରଜଜର, ସମମଦଜୟ ମକ୍ତିୋଜରଜଜରଟଜ ଉଦ୍ଧଗ ୋଜରୀ ଓ ପଂଜଳଭୂଗଡକ ପଂଟମ ଆରନର ଭରପଂମର । କମମଜରୀ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ ଝମ ଡଟକ୍ତି
ପଂନଡ଼ । କୋକ୍ତିଷ୍କ ମମହହେଁ ରକ୍ତିକୃଗ କନର, ହନସ, ର ଖେନଗଇ ହମଏ ଓ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ମକ୍ତିୋଜରଜଜର ନଦର ଖେମଥାଜଏ, କମମଜରୀ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜର ରହଳ ନଦହ ଭକ୍ତିଗନର
ସଜଲମ ରଜଲମ  ସରକ୍ତିସୃପଂ,  ସରକ୍ତିସୃପଂ ଓ ସରକ୍ତିସୃପଂ । ରଜପଂଜ ମଜ ଅଫକ୍ତିସ ଗଲଜପଂନର କମମଜରୀ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ ସମମଦଜୟ ର ଖେରଜନରଳଟଜ ଏକଜ ଏକଜ । କୋକ୍ତିଷ୍କକମ
ନକଡଦରକ୍ତିଡଦମ  କରକ୍ତି ରୃତ୍ତ ଟଜନଣ, କଡଚଜସମଆଦକ୍ତି ନଡା��x��8������ଣଜ ପଂକ୍ତିଡଧି ଘମରକ୍ତିରମନଲ, ୋକ୍ତିଜକମ ସଜ କନର, କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ସଜକନର, ରୃତ୍ତ ଭକ୍ତିଗନର ସଜଜଡ଼କ୍ତି ରନର ଖେ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ,
ଦପଂପର୍ବଣ, ଓଦଜଓଠ, ଚକ ଚକ ଆଖି, ଶଜଗମଆ ଛଜଗକ୍ତି, ନଛଜଟ ନରଣୀର କଳଜ ଏରଡ ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି ଲଥ ଲଥ କୋକ୍ତିଷ୍କ । ମମହହେଁ ରକ୍ତିକୃଗ କରକ୍ତି ଦପଂପର୍ବଣକମ ର ଖେନଗଇ
ହମଏ, ଓଠନର ଚଟ୍ କରକ୍ତି ସରମ ହସଟକ୍ତିଏ ଟଜଣକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ନରଜକ ଦକ୍ତିଏ- ଦପଂପର୍ବଣକମ, କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ପଂଜଉଡା��x��8������ର ନରଜନଳ- ଦପଂପର୍ବଣକମ କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ରକ୍ତିଡଦକ୍ତି ଲଗଜଏ- ଦପଂପର୍ବଣକମ
କୋକ୍ତିଷ୍କକମ କଜଡଧା ଉପଂନର ନସଫକ୍ତିଜିସ୍ଟପଂକ୍ତିନ ଲଗଜଇ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଦଜରର ଖେ କନର । ଛଜଗକ୍ତିରମ  ଅଡଚଳ ର ଖେସମଛକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ, ୋକ୍ତିଜ ଆଗନର ଧାରଜ ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ, ର ଖେରର
କଜଗଜର ମମକମଟ ପଂକ୍ତିଡଧାଜଇ କୋକ୍ତିଷ୍କକମ ଦପଂପର୍ବଣ ନଦର ଖେଜଏ ଓ ହନସ ୍ଚମ ର,  ଫମଲ ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜର ହଜର ଗମଡଥି ଲଗଜଇ ଦକ୍ତିଏ,  ପଂଜଦ ଭକ୍ତିଜଜ ଅଳଗଜ,  ହଜଗଭକ୍ତିଜଜ
ମଡଜମଆଗକ୍ତିକମ ନୋଇ ନଘଜ-ନଘଜ-ରଜଣୀ ନର ଖେନଳ, ସମମଦଜୟ ର ଖେରଜନରଳଟଜ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତି କଟକ୍ତିଯଜଏ- ଫମଲ, ରକ୍ତିଡଦକ୍ତି,  ମମକମଟ ଓ କୋକ୍ତିଷ୍କ, ର ଖେରଜନରଳ
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କନଟ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଭକ୍ତିଗନର । ସୂଯପର୍ବୟୁଜସନରନଳ ପଂମଣକ୍ତି ଯୂଇ,  ଜୀରୋ,  ଜଡଜଜଳ ଓ ଯୂପଂକଜଠ । ନସଦକ୍ତିୋ ଗଜ ରଜ’ ଆନସ ରଳଦଗଜଡ଼କ୍ତି ନୋଇ,  କମମଜରୀ
ସଜରଜଳକ୍ତିକଜ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ ପଂମଣକ୍ତି ଏନର ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିର ପଂଜହଜଡ଼ ନସ ପଂଟକମ, କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ମୋଜକନର, ‘ଯକ୍ତିରକ୍ତିୋକ୍ତି, ଯକ୍ତିରକ୍ତିୋକ୍ତି, ଯକ୍ତିରକ୍ତିୋକ୍ତି, ଯଜ ଦୁଃ,’ କଜଡନଦ, ଗଜ ରଜ ହନସ,
ଅୋୟୁମଜନୋ ରମଝଜଡଗକ୍ତି, ‘ନସ ଯଜଉ, ଘର ସଡସଜର କରମ , ର ଖେଟମ , ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧ଠ୧ ୧ଠ୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନଯନର ନହଉ ଯକ୍ତିର ଗ,  କଜଡଦମଛକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି?  ୋଜ ନସ କଦଜପଂକ୍ତି ଯକ୍ତିରୋକ୍ତି,  କୋକ୍ତିଷ୍କ ଗଜ ରର ନହର,  ନସ ଗଜ କୋକ୍ତିଆହେଁ ନହର,  ନକରଳ ର ଖେରଜନରଳ ୋମନହହେଁ,
ଦକ୍ତିୋଗମଜମ ରଜଗକ୍ତି ଗମଜମ ନସମଜନୋ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିନର,  ସଡସଜରକମ ନର ଖେଳଘର କରକ୍ତିନର,  ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ନହନର । ନସ କଜଡଦମଥାଜଏ । ଗଜ ପଂଜଇହେଁ
ହଳଗଜଡ଼କ୍ତିନର ଲଦଜ ହମଏ ନରଭଜର, ପଂରଜଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚଜଉଳ, ପଂୋକ୍ତିରରକ୍ତିରଜ, ୋଡ଼କ୍ତିଆ, ସକ୍ତିଡଦମର, ଚମ ଡ଼କ୍ତି, ଶଜଢକ୍ତି, ଗଜ ରଜ’ ପଂଜଇହେଁ ନଧାଜଗକ୍ତି ଏରଡ ପଂଜଡଚଶହ ଟଡକଜ ।
କମମଜରୀ ପଂରକ୍ତିଚଜରକ୍ତିକଜ କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ସଭକ୍ତିଡକମ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜନର । କୋକ୍ତିଷ୍କର ମଟଜଳ ନଦହକମ ଗଜ ଛଜଗକ୍ତିର ପଂଡଜରଜ ପଂଜର ଖେନର ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ଧାନର, ଗଜ ହଜଗର
ନକଜମଳ କକ୍ତିସଳୟନର ନରଜପଂକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ଓଠ, ଶ୍ୱସଜ୍ଶ୍ୱଜସ ରମ ଡଧିଦକ୍ତିଏ କୋକ୍ତିଷ୍କର, ଗଜ ଆହେଁ ଭକ୍ତିଗନର ସଜଗ ସମମଦର ସଫପର୍ବ ନୋଇ, ଗଜ କଡଠର ରମ ମଜଲନର ସଗର
ୋଈର ନଶଜଷ ନୋଇ ହଳଗଜଡ଼କ୍ତିନର ରନସ କମମଜରୀ ସଜରଜଳକ୍ତିକଜ ଝକ୍ତିଅ ଏରଡ ପଂମଆଳ ଉପଂନର ନଶଜଇଯଜଏ, ନଶଜଇଯଜଏ ନଯ ଆଉ ଉନଠୋଜ । କୋକ୍ତିଷ୍କ
ଜଜଣକ୍ତିପଂଜନରୋଜ ରକ୍ତିଧାଜଗଜଡକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ-ନଶଜଷ-କଜଡଦ ଓ ରକ୍ତିଦଜୟ,  ୍ଜଜପଂଗକ୍ତିକମ ପଂଥାର ଧାରକ୍ତି ନଗଜଡ଼ଜଉଥାଜଏ । ହଳଗଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଏ,  ସ୍ୱପଂୱପ୍ନପଂରକ୍ତି,  ଆକଜଶର
କଜୋ୍ଭିଜସନର ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ନହଉଥାଜଏ, ନଗଦଳଚକ୍ତିତ ପଂରକ୍ତି । ଏ ପୃଂଥିରୀ ନସ ପୃଂଥିରୀ ୋମନହହେଁ ନପଂଜକ ନଜଜକ ମଜୋଡକମ ର ଖେମବ୍ ଭୟ କରଡଗକ୍ତି ନଗଜପଂଜ । ନକରଳ
ନପଂଜକ ୋମନହହେଁ,  ରହକ୍ତିନର ନପଂଜକ ମଜୋଡକ ଚକ୍ତିତ,  ଟକ୍ତି.ଭକ୍ତି.ନର ନପଂଜକମଜୋଡକ ଛରକ୍ତି,  କଜଡଥାନର ନପଂଜକ ମଜୋଡକର ଛଜଇ,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନପଂଜକ ମଜୋଡକ
ନମନମଜରକ୍ତିକମ ରକ୍ତି ନସ ଭୟ କରଡଗକ୍ତି । ନକଜରକ୍ତି କଜଟମ  କଜଟମ  ରଜ ଶଜଗ ରଜଛମରଜଛମ  ନପଂଜକଟକ୍ତିଏ ଯଦକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଗଜଡକର ୍ଥାମ କଜମ ନହର ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତିରଜ
ଗଜ ପଂନର ପଂନର ମସଲଜ ରଜଟମ ଥିରଜ ୋରକ୍ତିଆଣୀ ପଂଜର ଖେ ପଂନଡ଼ଜଶୀର ରଜଜରଜଣୀ ସମଲନର ପଂଜଠ ପଂଢଜଉଥିରଜ ଗଜଡକ ରଡ଼ଦକ୍ତିଦକ୍ତି ଗହେଁଜନର ରୟୁସ ଥିରଜ ଗଜଡକ
ମଜ ନକଗନର ଚଜଷ କରମ ଥିରଜ ଗଜଡକ ହଳକ୍ତିଆ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ସକ୍ତିର ନହଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ୋକ୍ତିଆହେଁଲକ୍ତିଭଜ ଅଫକ୍ତିନସ୍ର ସଜଇରନ ରକ୍ତି ଥାନର ରଜଜକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ।
ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଓ ୍ଶଜସକ ସଭକ୍ତିଡକ ନଟଲକ୍ତିନଫଜନ ସରମ  ଝଣଝନଣଇ ଯଜଇଥିଲଜ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଘର ମଜଲକ୍ତିକଡକ ଦମଇଟକ୍ତି କମକମଡ଼ଜ ଗଜଡକ ରଡ଼କ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ନପଂଜକ
ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନହଜଇଥିର ନରଜଲକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ଗନଲଣକ୍ତି । ନଗଣମ ନସମଜନୋ ପଂଜହଜଚ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ସକ୍ତିଧାଜ ନଗଜପଂଜଡକ ପଂଜର ଖେକମ ଧାଜଇହେଁ ଆସଡଗକ୍ତି ଗଜଡକମ ନପଂଜକ ଦଜଉରମ  ରକଜ
କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ । ନପଂଜକଡକ ସହ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦୟୋୀୟ ସଡପଂକପର୍ବ ଥିରଜ ନଗଜପଂଜ ରକ୍ତି ଥାନର ଥାନର ଅଜର ଇଚ୍ଜ ସରମ  ଦଜରକ୍ତି କରଡଗକ୍ତି । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜଡକମ ଲଜଇଫ୍
ସଜଇଜ୍ର ନର ଖେଳୋଜ ୋଜରୀଟକ୍ତିଏ ଦରକଜର । ଏହଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧ଠ୩ ୧ଠ୪



ଗଜଡକର ରହମଦକ୍ତିୋର ଦଜରକ୍ତି । ନର ଖେଳୋଜ ୋଜରୀଟକ୍ତି ଶଜଢକ୍ତି, ରକ୍ତିଡଦକ୍ତି ଓ ଆମପର୍ବନଲଟ୍ ଲଗଜଇଥିର । ଯଦକ୍ତି ଆମପର୍ବନଲଟ୍ ଲଗଜଇ ୋ ଥିର ନଗନର ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ନଗଜନଟ
ଗଢଜ ନହର । ଗଜକମ ଟକ୍ତି.ଭକ୍ତି ପଂଜର ଖେନର ଠକ୍ତିଆ କରଜଯକ୍ତିର । ନଗଜପଂଜଡକ ଦଜରକ୍ତିକମ ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ  ମନୋ ରଖିଥାଜଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ସଡକଜଡଗୀୟ ନକସ ପଂଜଇହେଁ
ଗଜଡକମ ରଜରଡରଜର ଭମ ରନୋଶ୍ୱର ଧାଜଇହେଁରଜକମ ପଂନଡ଼ । ନକଜଟପର୍ବ କଜମସଜରକ୍ତି ଅନୋକ ନଦଜକଜୋ ଘରୂକ୍ତି ରମଲଡଗକ୍ତି । ‘ଲଜଇଫ ସଜଇଜର ନର ଖେଳୋଜ ଝକ୍ତିଅ ଅଛକ୍ତି କକ୍ତି?’
ନଦଜକଜୋୀମଜନୋ ଅୋୟୁଥାରକମ ଆଣକ୍ତି ନଦରଜର ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଅୋୟୁଥାର ରକ୍ତି ନକରଳ ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ହିଁ ମକ୍ତିନଳ । ଥାନର ‘ଉକଳକ୍ତିକଜ’ରମ  ଲଜଇଫ୍ ସଜଇଜର
ୋଜରୀ ମଗୂ୍ଧିଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ  ଘରକମ ନଫରଡଗକ୍ତି । କଳଜ ମମଗମୋକ୍ତି ପଂଥାରନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ୋଜରୀଟକ୍ତି ଛଡଦଜୟକ୍ତିଗ ୋୃଗୟୁ ମମଦଜନର ଥାଜଏ । ନଗଜପଂଜ ର ଖେମବ୍
ର ଖେମସୀ ନହଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଘରଟଜ ଅହରହ ସ୍ୱରରଣପର୍ବର ସଡଗକ୍ତିଗନର ଝଡକୃଗ ନହଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଥାଜଏ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ସ୍ୱଜମୀଡକ ମମଡଡା��x��8������ରମ  ପଂଜଚକ୍ତିଲଜରଜଳ
ଟଜଣକ୍ତିରଜ ନରନଳ, ନଗଜପଂଜ ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧିରଜ ସମୟନର ରମଦ୍ଧନଦର ଗଜଡକ କମଡଚସରମ  ଚଉଗକ୍ତିଚଜଉଗକ୍ତି ଧାରମ ଥିରଜ ନରନଳ, ନଗଜପଂଜ ନସପଂରକ୍ତି କଡନଢଇ ଆଉ
ମକ୍ତିଳକ୍ତିର କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି । ଘରକମ ସଜଇଡା��x��8������ର ନମନ ଆନସ, ସମପଂନମପର୍ବନ ଆନସ, ମଜଇନକଲ ନଜକନ ଆନସ- ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଲଜଇଫ୍ ସଜଇଜ୍ର । ସଭକ୍ତିଡକମ
କଜଡଥାନର ମରଜହମଏ । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ଘରଟଜ ଗହଳକ୍ତି ଲଜନଗ । ଅନୋକ ନଲଜକ ଏକଜଠକ୍ତି ରହମଛଡଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ୍ଗକ୍ତିଥାର ନଗଜପଂଜ ର ଖେବ୍ ର ଖେମସୀ ହମଅଡଗକ୍ତି ।
ରମଦ୍ଧନଦର ରୟୁସ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ସଜୟୀ କରଜଇରଜ ସମସୟୁଜ ନୋଇ । ସ ମଲ ଅଫକ୍ତିସ୍ ଡା��x��8������କ୍ତି.ପଂକ୍ତି.ଆଇ. ଅଫକ୍ତିସ ଓ ମମର ଖେୟୁମଡତୀଡକ ଘରଠମ  ନସନକନଟରକ୍ତିଏଟ୍
ଯଜଏ ଟକ୍ତିରମ ୟୁୋଜଲ୍ର ରଜୟ ଧାରକ୍ତି ରମଲମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ଦକ୍ତିନୋ ଜନଣ ନଦଜକଜୋୀ ଘର ନର ଖେଜଜକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତି ଆସକ୍ତି ର ଖେରର ଦକ୍ତିଏ ନଯ ନସପଂରକ୍ତି ନର ଖେଳୋଜ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ରମଦ୍ଧନଦର
ରଜରମ  କଥାଜଟଜକମ ଏନଗ ଗମରମ ସତ୍ୱେ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଏ ନଦଜକଜୋ ନସ ନଦଜକଜୋ ନହଜଇ ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ୋକ୍ତିଜକମ ର ଖେମବ୍ ରୟୁସ ରହକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜ ପଂଡ଼ମଥାଜଏ
। ନର ଖେଳଣଜ ଆସକ୍ତିର ଯଦକ୍ତି ନସ ରୟୁସଗଜ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର । ନଗଣମ ନସ, ‘ହଉ ମହେଁମ ସଡଧ୍ୟଜନର ଯଜଇ ନୋଇ ଆସକ୍ତିରକ୍ତି’ କହକ୍ତି ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଚମ ପ୍ ରମ ହଡଗକ୍ତି । ୍ଗକ୍ତି
ରରକ୍ତିରଜର ସ୍ୱଜମୀ ସୀ ଦମନହହେଁ ରମଲକ୍ତି ରଜହଜରଡଗକ୍ତି ସକଜଳମ ସକଜଳମ ଏରଡ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରରକ୍ତିରଜରନର ହିଁ ନଗଜପଂଜ ୋକ୍ତିଜ ଅଜର ଇଚ୍ଜ ସରମ  ଗମହଜରକ୍ତି କରଡଗକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଡ଼କ୍ତି ନଭଜରପର୍ବମ  ନଜଲଲଜୋଜ ଛକ ନଦଇ ଯଜଉ ଯଜଉ ନଗଜପଂଜ ଅୋୟୁ ଏକ ଖିଆଲ ଗଜଡକମ ଜଣଜଡଗକ୍ତି । ଇଚ୍ଜଟକ୍ତି ନହଲଜ,  ଛକନର ଥିରଜ ରକ୍ତିରଜଟକଜୟ
ନଘଜଡ଼ଜ ମଗୂ୍ଧି ଉପଂନର ନସ ଟକ୍ତିନକ ରସକ୍ତି ନଦଖିନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି । ନସ ରକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, ସମଡଦର ଆଇଡା��x��8������କ୍ତିଆନଟ, କକ୍ତିଡଗମ  ଆଜକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ପଂମଣକ୍ତି ନକନର, ମଜନୋ
ଆସଡଗଜ ରରକ୍ତିରଜର । ନସଦକ୍ତିୋ ନକନମରଜ ଆଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜ,  ଗମର ଫନଟଜ ନୋରଜ । ଆଜକ୍ତି ଗ ନସ ନର ଖେଳୋଜ ଆଣକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି । ନଗଜପଂଜ ନଘଜଡ଼ଜକମ
ପଂଯପର୍ବୟୁନରକଣ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜ ମମଦଜନର, ଆକଜଶକମ ମମଡଡା��x��8������ ନଟକକ୍ତି ନହଜଇଥାଜଏ । ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିର ରଜଳ ଓ ଲଜଡଜ ଟଜଡକମରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଥାଜଏ । ଦମଇଟକ୍ତି
ନଗଜଡ଼ ଶୋୂୟୁନର ଓ ଅୋୟୁ ଦମଇଟକ୍ତି ଗନଳ ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଏ । ଆୋମମଜୋକ୍ତିକ ଆଠଫମଟ ଉଚ ନହର ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି । କଳଜ ଓ ଭୟଡକର । ନପଂଜକନଯଜକଡକମ ଭୟ
କରମ ଥିରଜ ନଗଜପଂଜଡକ ଇଚ୍ଜ ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସଡନଗ । ନସଦକ୍ତିୋ ଘରକମ ନଫରକ୍ତି ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ  ଖିଅର ନହଜଇ ନଯଜଗଜର ଫକ୍ତିଗଜରଜଡଧି ସମଟର ସଫଜକରକ୍ତି
ନର ଖେଳୋଜ ୋଜରୀ ଉନଦ୍ଧାଶୟୁନର ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼ଡଗକ୍ତି । ନଦଜକଜୋୀ କଡନଢଇକମ ଦପଂପର୍ବଣ ସଜମୋଜନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ କରଜଇଥାଜଏ । ୍ଜୟ ପଂଜଡଚଫମଟ ଉଚର ୋଜରୀ ଓ
ଗଜର ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡରକମ ନଦଖି ନସ ରକ୍ତି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହନଲ । ନପଂକକ୍ତିଡ ନକମକ୍ତିଗ କରଜନହର କହକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂନର ରକ୍ତିରଜଟ ନପଂକକ୍ତିଡ ନକଶକମ ଉଠଜଇ
ରକ୍ତିକଜନର ନଥାଜଇନଲ । ଗଜକମ କହକ୍ତିନଲ, ‘ଏକ ୋଡରର ୱାଜଡ଼ପର୍ବ,  ଏକଜରୋ ୋଡରର ଗଳକ୍ତି,  ଏକଶହ ଏକ ୋଡରର ଘର ନଦଖିପଂଜରକ୍ତିରମ?  ନସଠକ୍ତିକମ ନୋରମ ,
ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ ଡକ ଘରକମ,  ଯଜ’  । ୋକ୍ତିନଜ ଶୀଘ୍ର ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଆଗଗମ ରଜ ନଗଜପଂଜଡକମ ନର ଖେଳୋଜ ୋଜରୀ ଆସମଥିରଜର ର ଖେରର ନଦନର ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି
କଲକ୍ତିଡନରଲ ନର ହଜଗ ନଦନଲ । ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଯଜଏ ନଗଜପଂଜ କରଜଟ ୋ ଫକ୍ତିଟଜଇରଜରମ  ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, ‘ନଗଜପଂଜ, ନଗଜପଂଜ’  । ଆହମରକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, ‘ନଗଜପଂଜ
ନଗଜପଂଜ ।’ ପଂମଣକ୍ତି କଲକ୍ତିଡ ନରଲ ନର ହଜଗ ନଦନଲ । ପଂମଣକ୍ତି ଅନପଂକଜ କନଲ । ଦଶ ଏଗଜର ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂନର ରକ୍ତିକଜ ଆସକ୍ତିଲଜ । ୟଜ’ ଭକ୍ତିଗନର ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ
ଦଶଥାର ଗଳ ଉପଂର ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ପଂଜର ଖେନର ରହମଥିରଜ ୋଜୋକ୍ତିଡକ ସମଲ କନଲଜନର ପଂଢମଥିରଜ ୋଜରଜଳକ୍ତିକଜ ଝକ୍ତିଅ ଦକ୍ତି’ଜଣ ଆସକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ,
‘ଅଡକଲ ୟଜ ଭକ୍ତିଗନର କଣ ଅଛକ୍ତି?’ ‘ୟଜ ଭକ୍ତିଗନର?  ଆଡଟକ୍ତି’  ନସମଜନୋ ହସକ୍ତିନଲ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ନପଂକକ୍ତିଡ ନକଶକମ ଉପଂରକମ ଆଣକ୍ତିନଲ । ରକ୍ତିକଜରଜଲଜ
ଦଶଟଡକଜ ନୋଇ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ପଂନଡ଼ଜଶୀ ୋଜୋକ୍ତି ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, ‘ଏନର ଗ ଆନମ ଶଜଗ କକ୍ତିଣକ୍ତିଲମ ,  ଶଜଗନର ପଂମଣକ୍ତି ନପଂଜକ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ କକ୍ତି?  ନଗଜପଂଜ
ଡା��x��8������ରକ୍ତିଯଜଇ ମଛୂପର୍ବଜ ନହଜଇୋଜହଜଡଗକ୍ତି ଗ? ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧ଠ୫ ୧ଠ୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ପଂମଣକ୍ତି ଝକ୍ତିଅମଜନୋ କରଜଟ ଠକ ଠକ କନଲ । ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ ‘ଆଡଟକ୍ତି ଆଡଟକ୍ତି ।’ ରମଦ୍ଧନଦର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, ‘ନଗଜପଂଜ ନଗଜପଂଜ ।’ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଶଜର ଶବ୍ଦ ୋଜଇହେଁ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ
ଟକ୍ତିନକ ଡା��x��8������ରକ୍ତିଗନଲ । କଡନଢଇ ନପଂକକ୍ତିଡକମ କଜଡଥାନର ଆଉଜଜଇ ନଦଇ ଗଳକମ ନଦତଡ଼କ୍ତିଗନଲ ରମଦ୍ଧନଦର । ଘର ମଜଲକ୍ତିକଡକ ରଜରକ୍ତିପଂଟକମ ଯଜଇ ଶକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ
ଆଣକ୍ତି ରଜନଲ୍କଜୋକ୍ତି ଉପଂରକମ ଚଢକ୍ତି ନଦଖିନଲ, ନଗଜପଂଜ ନଶଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, ହଲଜଇନଦନଲ, କପଂଜଳନର ହଜଗ ନଦଇ ଗଜଗକ୍ତି ମଜପଂକ୍ତିନଲ । ସରମ  ୋମପର୍ବଜଲ ।
ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଉହେଁ ଚହେଁମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଭକ୍ତିଗରପଂଟମ  କରଜଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ନଦନଲ ଭୟନର । ଅୋୟୁମଜୋଡକ ସହ ଗନଳ ରହମଥିରଜ ଡା��x��8������ଜକର ରଡଧାମ ରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ । ନଗଜପଂଜଡକ
ମମହହେଁନର ପଂଜଣକ୍ତି ସକ୍ତିଡଚଜ ନହଲଜ ନପଂକକ୍ତିଡ ନକଶ୍ ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଦନଲ, ‘ନଦର ଖେ ନଗଜପଂଜ,  ଗମ ମ କଡନଢଇ ଆସକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଶଜଢକ୍ତି,  ରକ୍ତିଡଦକ୍ତି ଓ ଆମପର୍ବନଲଟ୍ ସହକ୍ତିଗ ।
ନଗଜପଂଜ, ନଗଜପଂଜ ।’ ନସ ଆନଦତ ଶମଣମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଶରମମଦଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଶଜଗ କଟଜ ୋ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ଜଳମ ୋ ଥିରଜ ନଗନସ୍ର ଭଜଗ ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ରସକ୍ତିଛକ୍ତି ।
ଲଜଇଫ୍ ସଜଇଜ୍ର ମଗୂ୍ଧି,  ମଣକ୍ତିଷ,  ଅଗକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ ଓ ନର ଖେଳୋଜ ସରମ  ହସମଛଡଗକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜକର ‘ନଗଜପଂଜଡକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହଜଇ ୋଜହିଁ’ କହକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, “ଏ କଡନଢଇ
ନକଉହେଁଠମ  ଆଣକ୍ତିନଲ? ଚମତ୍କାଜର ନହଜଇଛକ୍ତି । ଆପଂଣଡକ ସୀଡକ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ୱାଡଡା��x��8������ରଫମଲ ।’’ କଡନଢଇର ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତି ହଲଚଲ ନହଜଇ ସରମ
ନଦର ଖେମଥିଲଜ । ନଗଜପଂଜ ଉଠକ୍ତିନଲ । ରଡ଼ ରଡ଼ ଆଖିନର ସକ୍ତିଧାଜ ଛଜଗ ଉପଂରକମ ଅୋଜଇ କହକ୍ତିନଲ ‘ମହେଁମ ନସ କଡନଢଇର ଶର, କଡନଢଇଟକ୍ତି ନମଜ ଶରୀର ।’
ଲନକ ଫମଲ ଫମଟକ୍ତିରଜର ର ଖେମସକ୍ତିନର ରମଦ୍ଧନଦର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, ‘ନଗଜପଂଜ, ନଗଜପଂଜ’, ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ ‘ଆଡଟକ୍ତି ଆଡଟକ୍ତି ।’ କଡନଢଇକମ ଅଡଗମଳକ୍ତି ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ କରକ୍ତି ନଗଜପଂଜ
କହକ୍ତିନଲ, ‘ନସଇ ଗମର ନଗଜପଂଜ, ନସଇ ଗମର ଆଡଟକ୍ତି । ମହେଁମ ଶର, ମହେଁମ ମୃଗ ।’ ଡା��x��8������ଜକର ନକନ୍ଜଜ୍ ନଦନଲ ଓ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ ୋ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ।
ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ  ରଡଧାଜ କଜମନର ଲଜଗକ୍ତିନଲ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜ । ଆଉ ଘଡଟଜଏ ଅନପଂକଜ କଲଜ ପଂନର ନଗଜପଂଜ ଉଠକ୍ତିନଲ । ଦମନହହେଁ ଏକଜଠକ୍ତି ର ଖେଜଇନଲ । କଜଡଥାନର
ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ପଂକୀ ଉଡ଼ମଥିନଲ,  ନଗଜନଟ ମହମନଫଣଜ ଥିଲଜ,  ଦମଇଟକ୍ତି ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ଥିନଲ,  ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅନଟ ପଂଜଠ ପଂଢମଥିରଜର ଛରକ୍ତି ଓ ଫକୀରନମଜହୋ
ନସୋଜପଂଗକ୍ତିଡକ ଲଡରଜ ନରକର ଛରକ୍ତି । ନସ ଶକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଟଜ କଜହିଁକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି? ନଗଜପଂଜ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ରମଦ୍ଧନଦର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଉତ୍ତର ୋ ନଦଇ ଚକ ଡା��x��8������ରଜନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି
ନହଜଇଥିରଜ ପଂକୀରସଜନର ଘରଚଟକ୍ତିଆ ଅଡଡା��x��8������ଜ ନଦଇଥିରଜର ର ଖେରର ନଦନଲ । ନଗଜପଂଜ ଏନର ରକ୍ତିନଲକଡ । କଡନଢଇ କଥାଜ ଆନଦତ ନହନଲ ୋଜଇହେଁ ।
ରଜଗକ୍ତି ଅଧାନର ଏକ ପଂଜଇହେଁ ଉଠକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ରମଦ୍ଧନଦର ନଦଖିନଲ କଡନଢଇଟକ୍ତି ଯଥାଜ ସଜୋନର ୋ ଥାଜଇ ନପଂକକ୍ତିଡ ନକଶ୍ ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇଛକ୍ତି ,  ଆହମରକ୍ତି
ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହନଲ କଡନଢଇ ଛଜଗକ୍ତିନର ନଛଜଟ ନର ଖେଳୋଜ ଛମରୀଟକ୍ତିଏ ଭମ ଷଜ ନହଜଇଥିରଜର ନଦଖି । ଗଜପଂର ରରକ୍ତିରଜର ଗ ନଗଜନଟ ପଂରପର୍ବର ଦକ୍ତିୋ । ନଗଜପଂଜଡକ
ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଫନଟଜ ଉଠଜଇରଜର ଅଛକ୍ତି । ରଡ଼କ୍ତି ନଭଜରପର୍ବମ  ଗଜଧାମଆ ସଜରକ୍ତି ଗମଡ଼ଜଏ ଶଜଢକ୍ତି ରଜହଜରକରକ୍ତି ନକଉହେଁଟଜ ଲଗଜଇନର ଚକ୍ତିଡଗଜ କନଲ ।
ରମଦ୍ଧନଦର କହକ୍ତିନଲ, ‘ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ନଗଜନଟ ସନଟଡ ଶଜଢକ୍ତି ଲଗଜଅ, ଫନଟଜ ଭଲ ଉଠକ୍ତିର ।’ ୋକ୍ତିନଜ ଗଜଡକ ଶଜଢକ୍ତିର କମଡଚ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ନଦନଲ । ନକନମରଜ
ଧାରକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିନଲ । ଗଲଜନରଳକମ ନଦଖିନଲ ନଗଜପଂଜଡକ ଡା��x��8������ଜହଜଣ ହଜଗନର କଡନଢଇନର ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ଆମପର୍ବନଲଟ୍ ଅଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ନସଇ
ଛକନର ନଗଜନଟ ଚଜ’ ନଦଜକଜୋୀ ଏଇ ମଜତ ନଦଜକଜୋ ନର ଖେଜଲମ ଥିଲଜ । ଗଜକମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚଜ ଦକ୍ତି କପଂ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତି ଅନପଂକଜ କନଲ ।
ନଘଜଡ଼ଜ ମଗୂ୍ଧିକମ ପଂମଣକ୍ତି ୋକ୍ତିରୀକଣ କନଲ । ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟ ନହଜଇ ୋଜହିଁ । ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତି କଳଜ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ହିଁ ଅଡଧାଜରର ଉତ୍ସ । ନଗଜପଂଜ ଏକଜ
ଏକଜ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ପଂଜର ଖେରମ  ଛମଇହେଁକକ୍ତି ନଦଖିନଲ । ଗଜର ଦଜଡଗ, ଆଖି, କଜୋ, ୋଜକପଂମଡ଼ଜ ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁରଗ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି
ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତି ହକ୍ତିନ ହକ୍ତିନୋଇ ନହଉଛକ୍ତି, ସହେଁ ସହେଁ ୋକ୍ତି ଦୁଃଶ୍ୱଜସ ଛଜଡ଼ମଛକ୍ତି, ନରକ ଉପଂର ରଜଳ ପଂରୋନର ନଦଜହଳମଛକ୍ତି, ଲଜଡଜ ରକ୍ତି ଗଦୃପଂ ଭୟଡକର ଭଜନର ଛଜଟକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି
। ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ଧାୂଳକ୍ତି ଉଡ଼ଜଇ ଝଡ଼ ପଂରକ୍ତି ନଦତଡ଼ମଛକ୍ତି । ନଗଜପଂଜଡକ ମସକ୍ତିଷ୍କନର ଏନର ହଜଜନର ନଘଜଡ଼ଜର ଟଜପଂମଶବ୍ଦ । ନସ ଉଚ୍ନ୍ନ, ରୟୁଗ ଓ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ।
ରମଦ୍ଧନଦର ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜରମ  ଗଜଡକ ଭଜରୋଜନର ପଂଣୂପର୍ବନଚ୍ଦ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, ‘ଉପଂରକମ ଚଢକ୍ତି ନହରୋଜଇହେଁ ଗ । ର ଖେମବ୍ ଉଚ
ଅଛକ୍ତି ।’ ନଦଜକଜୋୀ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ନଘଜଡ଼ଜ ଉପଂରକମ ଚଢକ୍ତିରଜ ମୋଜ ସଜର । ମମୟୁୋକ୍ତିସକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତିଟକ୍ତି ନଲଜନକ ନଦଖିନଲ ମୋଜ କରକ୍ତିନର । ନସଠକ୍ତି ରୀର ସମନରଡଦ
ସଜଏଡକ ମଗୂ୍ଧି ରର ଖେଜ ନହର ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧ଠ୭ ୧ଠ୮



ନଗଜପଂଜ ଚଜ ର ଖେଜଉ ର ଖେଜଉ କହକ୍ତିନଲ, ‘ମହେଁମ ଦକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂଜଇହେଁ ନକରଳ ଚଢକ୍ତିରକ୍ତି । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିର ନଦଖିରକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜଇହେଁ । ଏନଗ ସକଜଳମ
ଏପଂନଟ କହକ୍ତି ଆସକ୍ତିନରୋକ୍ତି । ଗମ ମ ଷ୍ଟମଲଜିସ୍ଟଜ ଆନମ ଟକ୍ତିନକ ନୋରମ  । ନକରଳ ଦକ୍ତି’ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂଜଇହେଁ ।’ ରମଦ୍ଧନଦର କହକ୍ତିନଲ, ‘ଫନଟଜ ନଗଜନଟ ଦକ୍ତି’ଟଜ ନୋରମ , ରଜସ ।’
ଚଜ ର ଖେଜଇରଜ ପଂନର ଦମନହହେଁ ଦମଇଟକ୍ତି ଷ୍ଟମଲ ଧାରକ୍ତି ନଘଜଡ଼ଜ ପଂଜର ଖେକମ ଗନଲ । ନଗଜଟଜକ ପଂନର ଅୋୟୁଟକ୍ତି ଲଦକ୍ତି ନଗଜପଂଜ ରମଦ୍ଧନଦରଡକ ହଜଗ ଧାରକ୍ତି ଷ୍ଟମଲ ଉପଂରକମ
ଡା��x��8������ରକ୍ତି ଡା��x��8������ରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ । ଗଜପଂନର ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିକମ । ଷ୍ଟମଲ ନଗଜଟଜକମ ଗଳକମ ଆଣକ୍ତି ଉଭୟ ଷ୍ଟମଲ ନର ପଂଜଦଥାଜପଂକ୍ତି ରମଦ୍ଧନଦର ନଗଜପଂଜଡକ ଶଜଢକ୍ତି ସଜଜଡ଼କ୍ତିନଦନଲ ।
କହକ୍ତିନଲ, ‘ସକ୍ତିଧାଜରସ, ରହେଁଜ ହଜଗନର ନଘଜଡ଼ଜର ରଜଳକମ ଧାର, ଡା��x��8������ଜହଜଣ ହଜଗଟଜ ରଜନଡ଼ଇରଜ ପଂରକ୍ତି ଉପଂରକମ ନଟକ, ମମହହେଁ ସକ୍ତିଧାଜ ଆଗକମ । ନକନମରଜକମ ୋମନହହେଁ
।’ ନଗଜପଂଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ନକତଣସକ୍ତି କଥାଜକମ ଗଜଡକ କଜୋ ୋଜଇହେଁ । ନକତଣସକ୍ତି ଦୃଶୟୁକମ ଗଜଡକ ୋକ୍ତିଘଜ ୋଜଇହେଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂନର କହକ୍ତିନଲ, ‘ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଦକ୍ତିରୟୁ ସମଡଦର ରଳକ୍ତିଷ୍ଠ ଅଶ୍ୱ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଥାନର ଗନମ ରକ୍ତି ରସ । କକ୍ତି ଅଦୂଗ ଲଜଗମଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତି୍ଜ୍ ।’ ନସ ମୋଜକନଲ, ‘ୋଜ ନମଜର ନସ ସଉକକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ।’ ନଗଜପଂଜ ପଂମଣକ୍ତି
କହକ୍ତିନଲ, ‘ଆନଲକ୍ଜଡଡା��x��8������ଜରଡକ ରମସକ୍ତିନଫଲଜସ ରକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନକଜଜଣକ୍ତି ।’ ଓ ଦୁଃ, ରଗପର୍ବମଜୋଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ଆଖି ପଂଜଉ ୋ ଥିରଜ ରହସୟୁଜରୃତ୍ତ
ଇଗକ୍ତିହଜସ ଯଜଏ,  କକ୍ତିଡରଦଡଗୀଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ପଂମରଜଣ ଓ ପଂରୀଗଳ ଯଜଏ ମହେଁମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ନରଗନର ଧାଜଉହେଁଛକ୍ତି ଗନମ ନଦଖିପଂଜରମ ଛ ରମଦ୍ଧନଦର?’’
ରମଦ୍ଧନଦର ଟକ୍ତିନକ ଦୂରକମ ଘମଡଚକ୍ତିଯଜଇ ନକନମରଜର ନଲୋ୍ସ ସଜଜଡ଼କ୍ତିନଲ । ପଂରୂପର୍ବଦକ୍ତିଗକମ ମମହହେଁ କରକ୍ତି ଉଇହେଁ ୋ ଥିରଜ ସୂଯପର୍ବୟୁର ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତିଗ ଆକଜଶକମ ନରକଡ୍ରପ୍
କନଲ । କକ୍ତି୍କ କକ୍ତି୍କ- ଦମଇଟକ୍ତି ଫନଟଜ ଉଠଜଇନଲ । ଗୃଗୀୟ ଫନଟଜ ଉଠଜଇରଜ ନରଳକମ ନଗଜପଂଜ ର ଖେମର ନଜଜର ନର ଚକ୍ତିନଲ୍ଲଇ ପଂଜଟକ୍ତି କନଲ । ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ
ସକ୍ତିର ନହଜଇଗନଲ । ଚଜ ନଦଜକଜୋୀ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ରଜସଜନର ଜଗକ୍ତିଡ କରମ ଥିରଜ ଦମଇଜଣ ରୃଦ୍ଧରୟୁକକ୍ତି ପଂନର ପଂନର ଦକ୍ତି’ଜଣ ସମଲଛଜତୀ ନସଠକ୍ତି
ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ଅୋଜଇନଲ । ନସ ପଂନଟ ନଫରମ ଥିରଜ ନଗଜନଟ ରସ ମଧ୍ୟ ରହକ୍ତିଗଲଜ । ନଲଜନକ ଧାୀନର ଧାୀନର ଭକ୍ତିଡ଼ନର ପଂରକ୍ତିଣଗ ନହନଲ । ନଗଜପଂଜ
ଜଘୋୟୁ ଭଜରନର ରଜରଡରଜର ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ଛଜତୀ ଜନଣ ରକ୍ତି ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତିଉଠକ୍ତିଲଜ । ନଗଜପଂଜଡକ ନଗଜଡ଼କମ ନଦର ଖେଜଇଲଜ । ସମନସ ନଦଖି
ସଡରକ୍ତିଭୂଗ, ନଗଜପଂଜ ଗଳକ୍ତିପଂଜ’ରମ  ଆନସ ଆନସ ଶକ୍ତିଳଜନର ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ଗଳକ୍ତିପଂଜ’ରମ  ଏନର ଆଡଠମ  ଯଜଏ । ‘ନଡା��x��8������ଇହେଁ ପଂଡ଼, ନଡ଼ଇହେଁ ପଂଡ଼ ନଗଜପଂଜ,
ଶୀଘ୍ର ନଡ଼ଇହେଁପଂଡ଼ । ନଗଜପଂଜ ଓହଜଇପଂଡ଼ ।’ ରମଦ୍ଧନଦର ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ନଘଜଡ଼ଜର ଚଜରକ୍ତି ପଂନଟ ଘମରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି । ୋହେଁଜ ଏନର ଅଡଟଜଯଜଏ ପଂଥାର ।
ନଗଜପଂଜ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ପଂଜଗଳ ପଂରକ୍ତି ୍ଳଜପଂ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଉଥାଜଡଗକ୍ତି ଜଘୋୟୁ ଭଜନର । ଏନର ଛଜଗକ୍ତି ଯଜଏ ପଂଥାର । ସଭକ୍ତିଏ କଜଠ
ପଂଥାର ପଂଜଲଟକ୍ତି ନଦର ଖେମଥାଜଡଗକ୍ତି । ରକ ମଜଡସର ୋଜରୀଟକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶକ୍ତିଳଜନର ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ଏନର ନରକ ଯଜଏ ପଂଥାର । ଏନର ପଂଜଟକ୍ତି ୋଜକ ଆଖି
ଏରଡ ମମଡଡା��x��8������ଯଜଏ ପଂଥାର । ନଗଜପଂଜ ଏନର ସକ୍ତିର ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର କଳଜ ମମଗମୋକ୍ତି ପଂଥାରନର ରକ୍ତିୋୟୁଜସୀ ଯଜଇଥିରଜ ଏକ ମଗୂ୍ଧି । ଛଜଗକ୍ତିନର ରୟୁଥାଜ, ଆଖିନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ
ଥିରଜ-  ୋଜରୀଟକ୍ତି ହଜଜର ନଲଜକଡକ ଆଗନର ସଦୟୁ ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଶକ୍ତିଳଜନର । ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତି ଏନର ସ୍ୱୟଡସଡପଂଣୂପର୍ବ । ନଲଜନକ ଚଡଚଳ ନହଜଇ
ଉଠକ୍ତିନଲ, ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ମମୟୁୋକ୍ତିସକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତିଟକ୍ତି ନଲଜନକ ଆସକ୍ତିନଲ, ନପଂଜଲକ୍ତିସ, ୍ଜଶଜସକ ଆସକ୍ତିନଲ, ପଂତକ୍ତିକଜ ରକ୍ତିଭଜଗ- ଗମପ୍ତଚର ରକ୍ତିଭଜଗ ଆସକ୍ତିନଲ ।
ସଡନଗ ସଡନଗ ନଟଲକ୍ତିନଫଜନ ଟଡକକଲ ନଟଲକ୍ତିଗଜମ ସରମ  ଝଣଝନଣଇ ଉଠକ୍ତିଲଜ । ହଜଜର ନକନମରଜର ସମଇଚ୍ ସରମ  କକ୍ତି୍କ କରକ୍ତିଉଠକ୍ତିଲଜ । ରମଦ୍ଧନଦର ରଜରମ
ୋକ୍ତିଜ ସୀଡକମ କଜହିଁକକ୍ତି ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିକମ ଚଢଜଇନଲ ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକମ ଗକ୍ତିରଫ କରଜଗଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧ଠ୯ ୧୧ଠ
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ମୃଗମ ୟୁ ମନହଜତ୍ସର ଦଳରଦ୍ଧ ନହଜଇ ଗହେଁଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥିରଜ ନଲଜକଡକ ରକ୍ତିଷୟନର ରକ୍ତିନପଂଜଟପର୍ବ ସଡଗହ କରକ୍ତିରଜଥିଲଜ ଦକ୍ତି’ଜଣ ରୃଦ୍ଧ ସଜଡରଜଦକ୍ତିକଡକ
ନସଦକ୍ତିୋର କଜମ, ଜଣଡକର ହକ୍ତିଟଲରୀୟ ୋକ୍ତିଶ, ଅୋୟୁ ଜଣଡକର ରକ୍ତିଷମଜକପର୍ବୀୟ ୋକ୍ତିଶ । ନସମଜନୋ ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ ମମଡଡା��x��8������ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛର ଶୀଗଳ ଛଜଇନର
ଗରମ ନହଜଇ ଯଜଇଥିରଜ ୋକ୍ତିଜ କଜକପର୍ବମ ଓ କ୍ଳଜଡଗ ନହଜଇ ଯଜଇଥିରଜ ୋକ୍ତିଜ ଶରୀରକମ ଆ ଶ୍ରେୟ ନଦନଲ ଓ ଅନପଂକଜ କନଲ ଚକ୍ତିହ୍ନଜଅଚକ୍ତିହ୍ନଜ କଜହଜକମ ଜଣକମ । ଗହେଁଜ
ଚଜରକ୍ତିକନଡ଼ ରଜ ଗହେଁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଯନଗଦୂର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଯଜଇପଂଜରମ ଥିଲଜ ନସ ଯଜଏହେଁ ନକହକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋ ଥିନଲ । ୋଜ ରୟୁକକ୍ତିରକ୍ତିନଶଷ ୋଜ ପଂଶମରକ୍ତିନଶଷ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି
ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛନର ଉଅହେଁରର ମହଜଘପର୍ବ ଗମଡଜରଣ ରକ୍ତି ଶମଣଜ ଯଜଉ ୋ ଥିଲଜ । ଏକ ଘଡଟଜ ପଂନର ହକ୍ତିଟଲରୀୟ ଓ ରକ୍ତିଷମଜକପର୍ବୀୟ ୋକ୍ତିଶ ଦମନହହେଁ ପଂଜନଦ ପଂଜନଦ
ଆନଗଇନଲ ଗହେଁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ । ନକହକ୍ତି କମଆନଡ଼ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । କରଜଟ ସରମ  ନର ଖେଜଲଜ ଏରଡ ମମକମଳଜ । ଗହେଁଜର ନଶଷଭଜଗରମ  ଦମଇଟକ୍ତି ରକ୍ତିନଲଇ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ଚଜଲକ୍ତି
ଆସମଥିରଜର ନଦଖି ଟକ୍ତିନକ ଆଶ୍ୱସ ନହନଲ । ଚଜରକ୍ତିନଯଜଡ଼ଜ ଆଖି ପଂରସର ଉପଂନର ସକ୍ତିର ନହଲଜ ପଂନର ହକ୍ତିଟଲରୀୟ ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, ‘ନହ ପଂମଷକ୍ତି
ଯମଗଳ ଆପଂଣଡକ ମମୋକ୍ତିର ସରମ  ଗନଲ କମଆନଡ଼?’  ଏରଡ ଅୋଗକ୍ତି ଦୂରନର ଓଦଜସରସର ନକଇ ଜଣ ରୃଦ୍ଧରୃଦ୍ଧଜଡକମ ନଦଖି ଆହମରକ୍ତି ଆଶ୍ୱସ ନହନଲ ।
୍କୃଗନର ଗଜହଜ ଥିଲଜ ଦଶଜଣ ରୃଦ୍ଧ ପଂଜଡଚଜଣ ରୃଦ୍ଧଜ, ପଂଜଡଚଟକ୍ତି କମକମରଡକ ଦଳ । ସଭକ୍ତିଏ ଓଦଜସରସର । ସରଜନଶଷନର ଅୋୟୁ ଜନଣ ଚମ ଟକ୍ତି ଓ ଦଜଢକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ରୃଦ୍ଧ ଅୋୟୁ ଏକ କମକମରକମ ନଚନ୍ରେ ରଜଡଧି ଟଜଣକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ଆସମଥିନଲ । କମକମରଟକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିନଗଜଡ଼କମ ମଜଟକ୍ତିନର ଭରଜ ନଦଇ ନରକ ଲଡରଜଇ ରସକ୍ତି ରହମଥିଲଜ
ଏରଡ ରୃଦ୍ଧ ଜଣକ ୋକ୍ତିଜ ରୟସଜଧିକୟୁ ଘଟକମ ଆଗକମ ଝମ ଡକଜଇ ନଚୋ ଲ ଟଜଣକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ଆସମଥିନଲ । କମକମରଟକ୍ତି ନଘଜଷଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଉଥିଲଜ । ରୃଦ୍ଧ ଏନର କୃଦ୍ଧ
ନହଜଇ ଗଜକମ ଲଜଗ ମଜରକ୍ତି ସମଗ ଗହେଁଜଟକ୍ତିର ୋକ୍ତିରରଗଜ ଭଡଗଜଇ କହକ୍ତିନଲ ‘ହଜରଜମଜଜଦଜ,  ନଘଜଡ଼ଜମମହହେଁଜ’  ଏରଡ ୍ଭମ  ଭକ କମକମରଟକ୍ତି ଏନର ନଲଜମହୀୋ
ଲଜଡଗମଡ଼ ହଲଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ଗଜଡକମ ନଚନ ଟଜଣକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ମଝକ୍ତିନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ରୃଦ୍ଧ ଜଣକ ୋକ୍ତିଜ ମମଡଡା��x��8������ର ଚମ ଟକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି ରଜଡଧିରଜକମ ଲଜଗକ୍ତିନଲ ।
କମକମରଟକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ୋକ୍ତିଜ ନଦହର ପଂଜଣକ୍ତିକମ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ନଦଲଜ, ଆଉ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ଗଜର ଯଗକକ୍ତିଡଚକ୍ତିତ ନଲଜମସରମ  ଟଜଡକମରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଘଜ
ନହଜଇ ନଲଜମ ଅନୋକ ଝଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଆଉ ଗଜ ନଲଜମହୀୋ ଲଜଡଗମଡ଼କମ ମଜଛକ୍ତି ରଜ କୀଟ ରଜ ପଂଗଡଗ ମଜୋଡକ ର ଖେଜଗକ୍ତିର ୋ ଥାଜଏ । ରୃଦ୍ଧଡକ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରକ୍ତି
ଘଜ’ଟକ୍ତିଏ । ନସ ନରନଳନରନଳ ରକ୍ତିରକକ୍ତିନର ମଜଛକ୍ତି ମଜୋଡକମ ରକ୍ତି ଗଜଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । କମକମର ଭଜନର ନରଜଧାହମଏ ଗଜକମ ଗଜଳକ୍ତି ରଷପର୍ବମଛକ୍ତି ନଗଣମ ନସ ଅଟକକ୍ତି ଯଜଏ ।
ରୃଦ୍ଧଡକ ଆଖିକମ ନଦନର ଖେ କରମ ଣ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର । ରୃଦ୍ଧ ରକ୍ତି ଗଜକମ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି ଘୃଣୟୁ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର । ପଂମଣକ୍ତି ନଚନ ଟଜଣକ୍ତିରଜକମ ଲଜଗଡଗକ୍ତି । ଏଥାର କକ୍ତିଡଗମ  କମକମରଟକ୍ତି ଆନଗ
ଆନଗ ଓ ରୃଦ୍ଧ ଟଜଣକ୍ତି ନହଜଇ ପଂନଛ ପଂନଛ ଏ ଏକ ଅୋଡଗ ଯଜତଜ । ରୃଦ୍ଧ ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ ଦକ୍ତିଜଣଡକ ୋକ୍ତିଶ ୍ଗକ୍ତି କଜହଜରକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଗଲଜୋଜଇହେଁ , ନକହକ୍ତି ଆକଷ୍ଧିଗ
ନହନଲ ୋଜଇହେଁ, ନକହକ୍ତି ଜକ୍ତିଜ୍ଞଜସମ ନହନଲ ୋଜଇ, ନକହକ୍ତି ୍ଶୱପ୍ନ କନଲ ୋଜଇହେଁ, କକ୍ତିଏ? କଜହିଁକକ୍ତି? ନକହକ୍ତି ଦମର ଦମର କନଲ ୋଜଇହେଁ, ନକହକ୍ତି ମଜର ମଜର କନଲ ୋଜଇହେଁ ।
ପଂଜଡଚଜଣ କମକମର ମଧ୍ୟ କହେଁମ କହେଁମ  କହେଁମ  କହେଁମ  କହେଁମ  କନଲ ୋଜହିଁ, କକ୍ତି ନଭଜ ନଭଜ ନଭଜ ନଭଜ ନଭଜ କନଲ ୋଜହିଁ । ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ ଦମନହହେଁ କଜହଜ ଅଗଣଜନର, କଜହଜ ଛଜଉଣକ୍ତି
ଗନଳ ରସକ୍ତିନଲ,  ଭଡଗଜ ଶଗଡ଼ ଚକନର ରସକ୍ତିନଲ,  କଜଠଗଦଜ ଉପଂନର ରସକ୍ତିନଲ,  ଜଣକମ କହକ୍ତିନଲ, ‘ରମଢଜରଜରଜ’,  ଜଣକମ କହକ୍ତିନଲ ‘ରମଢୀ ମଜ,  ନଢର
ସ୍ୱଗନଗଜକକ୍ତି କନଲ, କମକମର ମଜୋଡକମ କହକ୍ତିନଲ, ‘ଚମ  ଚମ  ଚମ  ଚମ  ଚମ ’, ଏକମଜତ ଶମଆକମ କହକ୍ତିନଲ ‘ମକ୍ତିଟମ  ମକ୍ତିଟମ  ଏ ମକ୍ତିଟମ , ଗମ  ରକ୍ତି ଚମ ପ୍, ମକ୍ତିଟମ , ଏ ମକ୍ତିଟମ , ଉହେଁ ଚହେଁମ  ନକହକ୍ତି
କମଆନଡ଼ ୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିରପର୍ବଜକ ଚଳଚକ୍ତିତର ଚରକ୍ତିତ ମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି ରୃଦ୍ଧମଜନୋ ଓ ଗଜଡକ ଛଜଇମଜନୋ ଏଠମ  ନସଠକ୍ତିକକ୍ତି ୋକ୍ତିରରନର ଯଜ’ଆସ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି
ଗହେଁଜ ପଂରକ୍ତିନରଶ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ୋକ୍ତିସବ କମହର, ସମନସ ନଯପଂରକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ଗମ ଷଜର ପଂମରମ ଷ । ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ ଦମନହହେଁ ଗଜଡ଼କ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ରସକ୍ତି ଫ୍ଜସୁ ରମ  ଚଜ ର ଖେଜଇନଲ
ଏରଡ ହନଟ ଶ ୍ଜଳଖିଆ ଏରଡ ପଂରସର ୍ଗକ୍ତି ରକ୍ତିରକ ନହନଲ । ଗଜଡକର ଭଜଗୟୁକମ ନସପଂଟମ  ନକହକ୍ତି ଜନଣ ରକ୍ତିଧାଜଗଜ ସଜଇନକଲନର ଆସମଥିରଜ ନଦଖି
ଗଜଡକମ ଅଟକଜଇନଲ । ଦୀଘପର୍ବ ଛଅଘଡଟଜର ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ ପଂନର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୧୧ ୧୧୨



ରକ୍ତି ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇହେଁ କଜକମସ ନହଜଇ ଗଜଡକର ସମମଦଜୟ ଜୀରୋଟକ୍ତି ରୟୁଥାପର୍ବ ନହଜଇଥିରଜର ଅୋମଭରକମ ରକ୍ତିଧାଜଗଜ ଠକ୍ତିକ ଠଉରଜଇ ନୋଇଥିନଲ ଏରଡ ଜନଣ
ଗମ ଷଜର ପଂମରମ ଷକମ ନଭଟକ୍ତି ନଦରଜର ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ସହ ଗହେଁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ମଜଡ଼କ୍ତିଗନଲ । ପଂମଣକ୍ତି ପଂରରଗପର୍ବୀ ଏକ ଘଡଟଜନର ଛଗକ୍ତିଶଶହ ହଜଗମ ଡ଼କ୍ତି ପଂକ୍ତିଟଜ ଶବ୍ଦ ପଂନର
ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନହନଲ ଜନଣ କଜରୟୁ ପଂମରମ ଷ ଏରଡ ଏମଜୋଡକ ୍ଶୱପ୍ନକମ ନସ ଉତ୍ତରକ୍ତିନଲ....  ଗହେଁଜନର ପଂକ୍ତିଲଜଝକ୍ତିଲଜ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି କଜରଣ ଏମଜନୋ ଦୂରନଦଶକମ
ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି ଆଠମଜସ ନହର ଇଟଜଗଢକ୍ତିରଜ ଉନଦ୍ଧାଶୟୁନର । ଏ ଯଜଏହେଁ ନକହକ୍ତି ନଫରକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଫରକ୍ତିନରୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ । କଜହଜରକ୍ତି ପଂଜର ଖେରମ  ଚକ୍ତିଠକ୍ତିପଂତ ର ଖେରର
ଅଡଗର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନକରଳ ହଡସଜରମଢଜର ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ପଂମଅଟକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ଆଠଶହ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ନରଳଧାଜରଣଜ ଉପଂନର ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ନସଠମ  ପଂଳଜଇ
ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ହଡସଜ ରମଢଜ?  ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ଚମ ଟକ୍ତି ଓ ନଛଳକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଦଜଢକ୍ତିଥିରଜ ଓ ସଜମଜୋୟୁ କମଜ ନହଜଇ ଚଜଲମ ଥିରଜ ରୃଦ୍ଧକମ ନଦଖି ଏକଦଜ ରଗପର୍ବମଜୋ
ପଂରନଲଜକଗଗ ଜନଣ ସମଲ ଛଜତ ଗଜଡକମ ହମଏୋ୍ସଜଡ ୋଜ ନଦଇଥିଲଜ, ପଂରରଗପର୍ବୀ କଜଳନର ଗଜହଜ ଅପଂଭ୍ରଡଶ ନହଜଇ ‘ହମଏୋ୍ସଜଡରମଢଜ’ ସଜୋନର ‘ହଡସଜରମଢଜ’
ନହଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ କ୍୍ତିୟ ସହଚର ୍ଜୟ ନଲଜମହୀୋ କମକମରର ୋହେଁଜ ଏକଦଜ ‘ଯକକମନରର’ ଥିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜଳପଂନର ଗଜହଜରକ୍ତି ଅପଂଭ୍ରଡଶ ନହଜଇ ‘ଯକକମକମର’
ନହଜଇଥିଲଜ । ଏନର ଗଜହଜ ନକରଳ ‘ଯକ’ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଆଠଶହ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରୟୁଜପଂୀ କଜଠ ପଂଥାର ଲମ ହଜ,  ସୂଯପର୍ବୟୁ ଚଡଦ ଗଜରଜ ଶୀଗ ଉତ୍ତଜପଂ ପଂଜଣକ୍ତି
ପଂରୋ ନଭଜକ ନଶଜଷ,  ରଜପଂଜମଜ ଗହେଁଜ ନକଗର ଖେଳଜ ଦଜଡଡ଼ ଦମଆର ମମଡଡ଼କଥାଜ ନପଂଟରଥାଜ ରକପଂଜୂ ଜୀରଜଣମ ରୀଜଜଣମ ମଜୋଡକ ସଜଥାୀନର ଅଗକ୍ତିକମ
କରକ୍ତିଥିଲଜ । ଘନର ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଫଟଜ ମମଡଡ଼ ଫଟଜ ପଂଜଦ, ଫମଲକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ନଗଜଡ଼, ଛକ୍ତିଡଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଆଡଗମଠକ୍ତି, ପଂଜୂଭଗ୍ଧି ନପଂଟ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି, ପଂଜଣକ୍ତି ଭଗ୍ଧି
ୋଜକ ଆଖି ଓ ଗଜର ନଦହ କୀଟମଜୋଡକ ଅଣମନର ଭରପଂମର । ଟଣକକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଘଜ’କମ ଆଉହେଁସକ୍ତି ଗଜ ଜୀରୋଯଜତଜର ସମର ଖେ ଅୋମଭର କରମ ଥାଜଏ । ନସ ହିଁ
ଗହେଁଜର ଘଜଗକ ପଂରକ୍ତି ର ଖେରର ନୋଇ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ ନଯ ନଭଜକ ଓ ରଜଗୟୁଜନର ଅୋୟୁସମସ ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତିରଜସୀ ନସଠକ୍ତି ମରକ୍ତିଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନସଠଜକଜର ମଜଲକ୍ତିକ
ନଫରଜର । ଗହେଁଜନର ନସ ପଂହଡଚକ୍ତିରଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଦଲଜଲର ସଇଗଜୋକ୍ତି ୋକ୍ତିଶ, ଆଖି ଓ ନଠଡଗଜର ଭୟନର ନସ ପଂମଣକ୍ତି ଗଜ ହଜଗଗଢଜ ଇଟଜମଜୋଡକ ପଂଜର ଖେକମ
ଯକ୍ତିରଜକମ ଜଜଗଗକ୍ତିଆର । ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଆଡଗମଟକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତିଥିରଜ ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟକ୍ତି ମଜତ ନରଳଧାଜରଣଜ ଉପଂନର ମକ୍ତିଳକ୍ତିଥିଲଜ । ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ଶରୀର କମଆନଡ଼
ନଫରଜର । ନସ ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିରଜ ନରଳଧାଜରଣଜ ଉପଂନର ପଂରୂପର୍ବରମ  ଆଡଗମଠକ୍ତି କଟକ୍ତି, ମମଡଡା��x��8������ ଫଜଟକ୍ତି ରକ ଛକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ଏନର ରକ ମଜଡସ ହଜଡ଼
ଶକ୍ତିରଜ ଉପଂଶକ୍ତିରଜ ହୃଗପଂକ୍ତିଡଡ଼ ପଂଜକସଳୀ,  ଗଜ ପଂଡଜରଜ,  ଗଜ ୋଜକ କଜୋ ଆଖି ଜକ୍ତିଭ ଦଜଡଗ ସରମ  ଅଲଗଜ ଅଲଗଜ ଛକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନରଳଧାଜରଣଜର
ନରକଡ୍ରନ୍ ନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ନକଜଲଜଜ୍ । ହଡସଜରମଢଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ନପଂଜଡ଼କ୍ତିନଦଇ ୋକ୍ତିଆହେଁର ଝଜସ ମଜଖି ଆସକ୍ତିଲଜ । ରକ୍ତିଷମଜକପର୍ବୀୟ
ୋକ୍ତିଶମଆ ସଜଡରଜଦକ୍ତିକର ପଂରରଗପର୍ବୀ ୍ଶୱପ୍ନନର ଗମ ଷଜର ପଂମରମ ଷଟକ୍ତି ଉତ୍ତରକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ନସମଜନୋ କଜଳକ୍ତିକଲମନର ଟକ୍ତିପଂକ୍ତିନଲ ପଂଜରମ ପଂଯପର୍ବଡଗ । ଆଜକ୍ତି ହଡସଜରମଢଜର
ସୀର ମୃଗମ ୟୁଦକ୍ତିୋ । ଏ ଗହେଁଜନର ୍ଗକ୍ତି ସପ୍ତଜହନର ଯଜ’ଘନର ରକ୍ତି ନହଉ ଜଣକର ମୃଗମ ୟୁଦକ୍ତିୋ ପଂନଡ଼ । ଗଜହଜହିଁ ଏଠଜକଜର ଉତ୍ସରର ଦକ୍ତିୋ । ସମନସ ଆଜକ୍ତି
ହଡସଜରମଢଜ ଦମଆନର ପଂରସରର ପଂଡଜରଜହଜଡ଼ ନଦର ଖେଜଇ ୋକ୍ତିରରନର ରସକ୍ତିନର,  ନପଂଟ ଦଜଉନର ଜଳକ୍ତିନର,  ଘଜଟନର ରମଡ଼ ପଂକଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଯକ୍ତିନର ।
ହଡସଜରମଢଜର ସୀ ଗଗରଷପର୍ବ ଆଜକ୍ତିର ଦକ୍ତିୋନର ମରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜକମଗ ଯମ ଝଜଡପଂକ୍ତି ନୋଇ ର ଖେଜଇଗଲଜ । ସକଜଳମ ସକଜଳମ ରକ୍ତିରକ୍ତି ଚଜଉଳ ରଜଟକ୍ତି ଚକମଳକ୍ତି ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କଲଜ
ରମଢୀ । ଗଜ ରଡ଼ପଂମଅକମ ନର ଖେଜଇନଦଲଜ । ଗଜ ରଡ଼ପଂମଅ ଓଦଜ କଡଥାଜ କୋଜନର ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଏ ଅହରହ । ଗଜ ସଜୋ ପଂମଅକମ ରକ୍ତି ନଦଲଜ । ନସ ଜକ୍ତିଦ୍ ଧାରକ୍ତିଥାଜଏ
ଗଜମକ୍ତିଲୋଜଡ଼ମକମ ଯକ୍ତିର ଇଟଜ ଗଢକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ରମଢୀ ମୋଜ କରମ ଥାଜଏ । ଗଜ ପଂମଅ ରମ ଷକ୍ତି ଥାଜଏ । ରମଢଜକମ ମଧ୍ୟ ଚକମଳକ୍ତି ନଦଲଜ ଓ ରମଢଜ ନଦହନର କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ନଯ ଆଉ ଉଠକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ରମଢଜ ଗଜ ହଜଗନର ସଡଭଜଳକ୍ତି ନୋଲଜ ରମଢୀକମ ଓ କହକ୍ତିଲଜ ‘ନଗଜନଗ ମହେଁମ ହିଁ ଯମକମ ସଅହେଁପଂକ୍ତି ନଦଲକ୍ତିନର ରମଢୀ,
ଯଜ ଭଲନର ଥାଜ ।’ ହଡସଜରମଢଜ ପଂଜଟକ୍ତିକରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନଢର ନରଳ ଯଜଏ ଗଜ ଆଖିରମ  ପଂଜଣକ୍ତିର ଧାଜର ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ ର ଖେଜଲକ୍ତି । ଗଜ
ରଡ଼ପଂମଅକମ ଓଦଜ କଡଥାଜକୋଜନର ନଶଜଇଥିରଜ ଅରସଜନର ୋଡଡା��x��8������ଜ କରଜଯଜଏ ଓ ସଜୋପଂମଅ ୋଡଡା��x��8������ଜ ନହଜଇ କମଆନଡ଼ ଉଭଜନ ହମଏ । ଆଠମଜସ ପଂନର
ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ନସ ଘରକମ ନଫନର ଗଜର ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋପଂନର ମନର । ହଟଲରୀୟ ୋକ୍ତିଶମଆ ସଜଡରଜଦକ୍ତିକଡକ ପଂରରଗପର୍ବୀ ୍ଶୱପ୍ନ ପଂଜଇହେଁ ଗମ ଷଜର ପଂମରମ ଷଟକ୍ତି ଉତ୍ତର
ରଜନଢ........... । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୧୩ ୧୧୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଗହେଁଜର ମମସଜଫକ୍ତିଜ୍ ପଂଜଉହେଁରମ ଟକ୍ତିରଜଲଜ ଗଜ ଝକ୍ତିଅ ପଂଜର ଖେକମ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲନର ଖେ, ‘ନରଟୀ ଗମଲ୍ସନ, ନଗଜର ୟଜଦ ଅଛକ୍ତି ୋଜ ନରଟୀ, ନଗଜ ମଜ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜପଂନର, ନଗଜର ଦମଷ୍କ୍ତି
ମଜ ନଗଜନଗ କୀର ର ଖେମଆଇ ରଡ଼ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ନମନହଡଦକ୍ତି ଲଗଜଇ ନଦଉଥିଲଜ । ନଗଜର ସଜଦୀ ନରନଳ ନକନଗ କଜମ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ୱା ନଗରୀ ଦମଷକ୍ତିରକ୍ତି ମଜ
ଗମଜରଗୟୀ, ନରଟୀ । ରମଢଜ ଅବ୍ ଅନକଲଜ, ଗଜର ଅପଂଜହକ୍ତିଜ୍ ପଂମଅ ଛଡ଼ଜ ଆଉ କକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି?’ ପଂଜର ଖେ ଗହେଁଜର ଚକ୍ତିୋଜରଜଦଜମରଜଲଜ ଗଜ ପଂମଅକମ ନଲଖିଲଜ, ‘ରଜରମ
ନଗଜର ଆଉମଜ କଜଲକ୍ତି ମରକ୍ତିଗଲଜ । ଗମ  ନଛଜଟ ଥିଲଜନରନଳ ନଗଜନଗ ଗଜ କୀର ର ଖେମଆଇ ମଣକ୍ତିଷ କରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗମ  ନକନଗ ରଡ଼ ନହରଜଯଜଏ ଗଜ କୀର ର ଖେଜଉଥିଲମ
। ନଗଜ ସମଲ ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର ରକ୍ତି ଗଜ ପଂସରଜ ଢଜଡକକ୍ତି ନଦଇ ର ଖେଡର ନସପଂନଟ ଲମ ଚଜଇ ଲମ ଚଜଇ ନଗଜନଗ କୀର ର ଖେମଆଉଥିଲଜ । ନସ ଆରପଂଜରକ୍ତିକମ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ।’
ଥାନର ଦନଳ ଡା��x��8������ଜକର ଗହେଁଜକମ ଆସକ୍ତିଥିନଲ ରକ୍ତିନଦଶରମ  । କହମଥିନଲ ଗଜ ରଡ଼ପଂମଅକମ ନୋଇ ନସମଜନୋ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିନର । ର ଖେମବ୍ ପଂଇସଜ ନଦନର । ଗଜକମ ପଂରୀକଜ
କରକ୍ତିନର । ରମଢଜରମଢୀ ଦମନହହେଁ ମୋଜ କନଲ । ପଂମଅର ର ଖେଟକମ ଜଜରମଡ଼କ୍ତି ଧାରକ୍ତି ଗଜଡକ ଲମ ହନର ଭକ୍ତିଜଜ କଡଥାଜକୋଜକମ ଆହମରକ୍ତି ଓଦଜ କରକ୍ତିନଦନଲ । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି
ର ଖେରଜଦକ୍ତିନୋ ପଂଜଣକ୍ତିଟଜଡକକ୍ତିନର ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଏ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଭଜନର । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ମହକ୍ତିଷିଁ । ଅୋୟୁ ସମୟନର ଗଜର ଖେଟ,  ଗଜ ରକ୍ତିଛଣଜନର ଢଳଜଯଜଏ ପଂଜଣକ୍ତି ।
ଆକସଜଗ ପଂଜଣକ୍ତି ଶମଖିଗନଲ ନସ ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ହମଏ । ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କନର ରଡ଼ ପଂଜଟକ୍ତିନର । ଯଜହଜପଂଜଏ ଭଜଡନଗ । ଗଜ ନଦହନର ଏନଗ ରଳ । ଗଜ ନଗଜଡ଼ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି
ଘରର କଜଡଥାକମ,  ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ଘରର ଛଜଗକମ ଦମଲମ କଜଇ ଦକ୍ତିଏ । ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ନଲଜନକ ରକ୍ତି ନକନର ନକନର ପଂଜଣକ୍ତି ରଜଲକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ ଢଜଳକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନସ ଦଜଡଗ
ନୋନଫଡ଼କ୍ତି ଫକ୍ତିକ କକ୍ତିୋଜ ହସକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ରମଢୀ ମଲଜନରଳକମ ଗଜର ହଜଗ ରଜଡଧି ଟଜଣକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ଶ୍ମଶଜୋକମ ୋକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗହେଁଜର ଦଶଦକ୍ତିଗ ଶ୍ମଶଜୋ । ରମଢୀରମ
ମମଡଡା��x��8������ପଂନଟ ୋକ୍ତିଆହେଁ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ନସ ହଠଜତ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତିଥିଲଜ । ମଜତ କଜରଣଟଜ ୋକ୍ତିଆହେଁ ୋମନହହେଁ । କଜରଣ, ଗଜ ନଦହଟଜ ଶମଖିଯଜଇଛକ୍ତି । ପଂଜଣକ୍ତିରଜଲକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ
ଢଜଳକ୍ତି ନଦନଲ ପଂମଣକ୍ତି ସକ୍ତିର ନହଜଇଯଜଏ । ହସକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ଗଜ ହଜଗ ଦମଇଟକ୍ତି ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଓ ପଂଗଳଜ । ହଜଗ ୋମନହହେଁ ଗ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲହକଜ ଡା��x��8������ଡକ । ଅଠର
ରଷପର୍ବକଜଳ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଓଦଜ କଡଥାଜ କୋଜନର ପଂଜଣକ୍ତିଟଜଡକକ୍ତିନର ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜ ଚମପର୍ବ ରଗମ ରକ୍ତି ନ୍ଜନଜରକ୍ତିଆ ନରଜଗୀ ପଂରକ୍ତି ଅଦକ୍ତିନୋ ରମଢଜ ନହଉଥିଲଜ । ଥାନର
ମଜତ ନପଂଜର ଖେରୀକମ ୋକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିଲଜ ନଯ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଜଗକ୍ତି କଜଳ ଗଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ଆଉ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ହଡସଜରମଢଜ ଓ ଗଜ ଯକ ଦକ୍ତିୋଗମଜମ ରଜଗକ୍ତିଗମଜମ
ଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ଗଜକମ । କଜନଳ ନରଶୀ ପଂଜଣକ୍ତିନର ରମଡ଼କ୍ତିଯଜଇପଂଜନର । ନଶଷନର ଚଜରକ୍ତିଜଣ ରମଢଜନଲଜକ ଚଜରକ୍ତିଘଡଟଜ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ କଲଜପଂନର ଗଜକମ ନପଂଜର ଖେରକ୍ତି
ହକ୍ତିଡ଼କମ ଅଣଜଯଜଇଥିଲଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିରଜଟ ଜଳଚର ୍ଜଣୀକମ ପଂଜଣକ୍ତିରମ  ଅଲଗଜ କରକ୍ତିରଜ କକ୍ତି କଷ୍ଟ । ରମଢୀ ମରକ୍ତିରଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଗଜ ପଂସରଜନର
ରଳକ୍ତିଯଜଇଥିରଜ ଅହେଁଳଜ-  ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି-  ନଲଗକ୍ତି-  ଚକ୍ତିୋଜରଜଦଜମ-ରରନକଜଳକ୍ତି-  ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି-  ଡା��x��8������କ୍ତିଡରକ୍ତିରକ୍ତି-  କଡନଟଇନକଜଳକ୍ତି-  କମସମମ-  ରଢକ୍ତିଅଳ- ଚଣଜ- ଆଚଜର ର ଖେଜଇ ଗଜ
ରଡ଼ପଂମଅ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂଜଣକ୍ତି ଟଜଡକକ୍ତିନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଥିଲଜ ଏରଡ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ସରକ୍ତିଗଲଜ ନସଦକ୍ତିୋ ହିଁ ନସ ମରକ୍ତିଯଜଇଥିଲଜ । ହଡସଜରମଢଜ ଓ ଗହେଁଜ
ନଲଜନକ ଜଜଣକ୍ତିନଲ ଦକ୍ତିନୋ ପଂନର ନଯନଗନରନଳ ଯକ ୍ଥାମଥାର ପଂଜଇହେଁ ଭମ କକ୍ତିଲଜ । ସଜରଜ ଗହେଁଜ ସବ ନହଜଇ ଯଜଇଥିଲଜ । ଏ ଗହେଁଜନର ନକହକ୍ତି ମନଲ
କମକମରମଜନୋ ହିଁ ନଘଜଷଣଜ କରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ରୃଦ୍ଧ ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ ଦମନହହେଁ ନସମଜୋଡକ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ମଝକ୍ତିନର ଗଜଡ଼କ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ରସକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ଏରଡ ସମମଦଜୟ
କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ୋ ସରମ ଣମ ଗଜଡ଼କ୍ତି ଷ୍ଟଜଟପର୍ବ କରକ୍ତିସଜରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱଡକ ପଂମଚ୍ଛଟଜ ଗଗକ୍ତି, ର ଖେମରଜ ଓ ନହ୍ରସଜଧ୍ୱୋକ୍ତି ନୋଇ ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜକମ ଆସକ୍ତିଥାଜଏ ଭୟଡକର
ଏକ ସଡଧ୍ୟଜ । ଏ ଧାରଜପୃଂଷ୍ଠନର ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ ଶୀଗଳ ନକଜରଡ଼ ଭକ୍ତିଗନର ଗମ ଷଜର ପଂମରମ ଷର ୋକ୍ତିରଜସ ସମ,  ଦଳରଦ୍ଧ ନହଜଇ ଏ ଗହେଁଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଲଜନକ
ନସପଂଜରକ୍ତିର ନସପଂଜରକ୍ତିକମ ନଫରଜର । ନକଜଇଲକ୍ତି ରକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ଭୟ କନର । ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର କଜଉ ରକ୍ତି କଜ’ କନରୋଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୧୫ ୧୧୬



ନମଜର କଥାଜଦଶପର୍ବ ଗଳର ସଡଜ୍ଞଜ କଣ? ଗଳ ୍କୃଗନର ଥାଜଏ ନକଉହେଁଠକ୍ତି? ଗଳ ଭକ୍ତିଗନର କଣ ଥାଜଏ? ଗଜଳକ୍ତିକ କକ୍ତିଏ? ଚରକ୍ତିତ କଣ? ଏପଂରକ୍ତି ୍ଶୱପ୍ନମଜୋଡକର
ଉତ୍ତର ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ ଦକ୍ତିୋନରଳଜ ଲଡଠୋ ଜଜଳକ୍ତି ହଜଟରଜଜରନର "ମହେଁମ ଈଶ୍ୱରଡକମ ନର ଖେଜଜମଛକ୍ତି'  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ ସଡନଗ ସମଜୋ । କମହଜଯଜଏ ମଣକ୍ତିଷସରମ  ଅଧାଜ
ରକମଜଡସନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ଓ ଆଉ ଅଧାଜ ଗଳନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି । ଏଠକ୍ତି କଣ ଗଳ ୋମନହହେଁ ? କକ୍ତିଏ ଗଜଳକ୍ତିକ ୋମନହହେଁ? ର ଖେଜଲକ୍ତି ନଲଖିରଜ ୋ ନଲଖିରଜ କଥାଜ ଗ? ପଂଜଣକ୍ତି-
ପଂରୋ-ମଜଟକ୍ତି-ଗଛଲଗଜ- ମରମ ରଜଲକ୍ତି-ରରଫ-ରୋୟୁଜ-ରଜଗୟୁଜ-ମଜରୀ-ମରମ ଡ଼କ୍ତି ଗଳ ସରମଠକ୍ତି ଥାଜଏ । "ନଲଜନକ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସନର ଗଳ ଗୟୁଜଗ କରଡଗକ୍ତି ।' ନଛଜଟ
ଏକ ଗହେଁଜ । ଗହେଁଜର ଏକ କଡଧାରମଢଜ । ଗଜଡକ ନଦହନର ଅସଡର ଖେୟୁ ନପଂଜଡ଼ଜଦଜଗ, ଗଜଡକ ରଗମ ରକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଚମପର୍ବ, ଗଜଡକ ରକ୍ତିନଲଜଳ ହସ, ଗଜଡକ ୋକ୍ତିରରଗଜ,
ଗଜଡକ ର ଖେଜଲକ୍ତିହଜଗନର ରଜଘ ସଡନଗ ଲନଢଇର ଖିଆଲ, ଗଜଡକ ଶକ୍ତିଶମସମଲଭ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଳ । ନସ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ରସମକମ ଛମଇହେଁ
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ନସ ଏକ କଜହଜଣୀ ପଂଜଲଟକ୍ତିଯଜଏ । ନସ ନରଜପଂଣ କରକ୍ତିଥିରଜ ଗଛ,  ନସ ନର ଖେଜଲକ୍ତିଥିରଜ ଏକ ଚହଲଜ,  ନସ ପଂଜଳୋ କରକ୍ତିଥିରଜ କମକମର,  ଯକ୍ତିଏ କକ୍ତି
ନକରଳ ମୃଗମ ୟୁର ଖେରର ଆନଣ-ସକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଏକ ଗଳ । ଏଗହେଁଜର ରମଢଜନଲଜକମଜନୋ ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ରସକ୍ତି ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ର ଖେରଜ ରଷପର୍ବଜ ଶୀଗ, ଛଜଇ ଓ ଉତ୍ତଜପଂ, ନୋଗଜ
ଓ ସରକଜର, ରୟୁକକ୍ତି ରଜ ସଡସଜ, ସମନସ ରଜଟକଜଟକ୍ତି ଯଜଉ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ ନୋଇ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ହମଅଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ସମନସ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର-ପଂଥାର ପଂରକ୍ତି,
ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛପଂରକ୍ତି, ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତିଧାଜର ପଂରକ୍ତି, ଠଜକମରଜଣୀ ର ଖେମଡଟପଂରକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସପଂରକ୍ତି, ଅଡଧାରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ପଂରକ୍ତି । ଗଳ ଆଉ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ କକ୍ତି? ନ୍ମକରକ୍ତିରଜର
ମମହୂଗପର୍ବଠଜରମ  ଆରଡଭକରକ୍ତି ଶର ରୟୁରନଚ୍ଦର ମମହୂଗପର୍ବଯଜଏ ସରମଠକ୍ତି ଗ ଗଳ । ସଭକ୍ତିଏ ଗଳ ସଜଇଗକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ଗଜଳକ୍ତିକ ଗଜର ଖିଆଲକ୍ତି ମୋ, ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଓ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ
ନୋଇ ସରମ  ରସମକମ ଚଜନହହେଁ, ସରମ  ଘଟୋଜକମ ଚଜନହହେଁ, ଓ ନସମଜନୋ ସଡନଗ ସଡନଗ ଗଳ ୍ସର କରଡଗକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଭୂମକ୍ତିକଡପଂନର ଉଜମଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଛଜଗ
ଗଳମ ଉହମ ଡକକ୍ତି ମଜରମ ଥିରଜ ହନଳ ପଂଜଦଗନଳ,  ରଜଗୟୁଜନର ଉଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିରଜ ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ନପଂଟ ଭକ୍ତିଗନର,  ରୋୟୁଜନର ଭଜସମଥିରଜ ମମଡଡା��x��8������ର ନକଶନର,  ମରମ ଡ଼କ୍ତିର
କମଧାଜନର,  ନକଜଟରଗଗ ଚକମନର,  ଉଗରଜଦୀର ଗମଳକ୍ତିରଜଜକ୍ତିଥିରଜ ମମଡଡା��x��8������ର କଣଜ ଭକ୍ତିଗନର,  ସଜମପଂଣୂପର୍ବ ଆଟଜଚକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ସନଗ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଳ ଉଛମଳକ୍ତି
ପଂଡ଼ମଥାଜଏ । ଏଠକ୍ତି ନରନ ଓକକ୍ତିଡକମ ମନୋ ପଂକଜଯଜଇପଂନର, "ଗଳର ଏପଂରକ୍ତି ଉଛମଳକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିରଜ ଅରସଜ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଏକ ରକ୍ତିଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ ପଂରକ୍ତିନରଶକମ ଇଡଗକ୍ତିଗ
କନର । ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ଗଳ ଉଛମଳକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥାଜଏ ନସଠକ୍ତି ନଲଜନକ ଗଳରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଖେଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ନଗଣମ ନସ ନଦଶଟଜ ରଜହଜରକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଳ ଚଜଲଜଣ କରକ୍ତିରଜ
ଦରକଜର, ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱଚ୍ଗଜ ଯଜଇହେଁ । ରସଜଗଳକମ ଯଜଉଥିରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଦଶ ଏନଗ ଗଳ ଜୋ୍ମକନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶର ନପଂଜକ ନଯଜକ ଜୋ୍ମକନର ।'
ମଜତ ଗଳ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ ୋଜହିଁ? କମଡଭନମଳଜନର ରମଡ଼ ପଂକଜଉଥିରଜ ନଲଜକଡକ ଲନକ କମଡଭନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନହନଲ ଗଳ ଥାଜଏ ୋଜହିଁ । ଗଳ ୋ ଥିରଜ
ମଣକ୍ତିଷ ସମଜଜ ନହଉଛକ୍ତି ସକ୍ତିଦ୍ଧ ପଂମରମ ଷଡକ ସମଜଜ । ସକ୍ତିଦ୍ଧ ପଂମରମ ଷଡକ ମମଡଡା��x��8������ର ଜଟଜ ରଜ ନଥାଜଡ଼କ୍ତିର ଜଟଜ ରଜ ଜଡଘସଡଧିର ଜଟଜନର ଗଳ ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ
ମକ୍ତିନଳୋଜ । ନସମଜନୋ ନଲଜକଡକମ ଆକଷପର୍ବଣ କରଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜହଜ ରକ୍ତିଷପଂରକ୍ତି ଏକ ଉଗ ଆକଷପର୍ବଣ । ନସଇ ଜଟଜ ଭକ୍ତିଗନର ଛପଂକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିରଜ ଜୀରୋ ୍ଗକ୍ତି
ଭୟଡକର ଘୃଣଜଭଜର, ଜୀରୋ ୍ଗକ୍ତି ରକ୍ତିମମର ଖେଗଜ, ଓ ଜଟଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରମ ଥିରଜ ନଗଜଳମଜଳକ୍ତିଆ ଶବ୍ଦ ଗଥାଜ ଶଜବ୍ଦକ୍ତିକ ଆଡା��x��8������ଡରରର ଉଛଇମ୍ବଜସ ଏନଗ ଗଭୀର ନଯ
ଗଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ଜନଣ ମମକମଳକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ । ଶବ୍ଦ ସରମ  ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୧୭ ୧୧୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଅମଜପଂ କଜଡଥା ଭଳକ୍ତି ରଜଟ ଓଗଜଳମଥାଜଏ । ଗଜ ଆଭୟୁଡଗରକମ ନକହକ୍ତି ନଭଦକ୍ତି ପଂଜନରୋଜଇହେଁ । ଶବ୍ଦ ସରମ  ନଯଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ଭଜଷଜ ହମଏ ୋଜହିଁ , ରଡର ଚକ୍ତିତ୍କାଜର ପଂରକ୍ତି
ଶମନଭ ଓ ଆମ ଆତ୍ମଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ରୀଜଜଣମପଂରକ୍ତି ପଂଶକ୍ତିଯଜଇ ଆମକମ ନରଜଗଗସ କରକ୍ତିପଂକଜଏ । "ଜନଣ ନରଜଗୀ ଗଜଳକ୍ତିକ ନଦଶକମ ରଜ ଜଜଗକ୍ତିକମ ନରଜଗଗସ
କରଜଇରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । ନସ ୋକ୍ତିଜ ଅଜଜଣଗନର ନଦଶର ସମସ ମଜୋସକ୍ତିକଗଜକମ ୋଷ୍ଟ କରକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ।'  ଗଳର ଚରକ୍ତିତମଜନୋ ନହଉଛଡଗକ୍ତି ଜନଣ ଗଜଳକ୍ତିକର
ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ଅଡଶ ରକ୍ତିନଶଷ । ୋକ୍ତିଜକଥାଜ ହିଁ ଗଳ ଭକ୍ତିଗନର ନଲଖିହମଏ,  ଅୋୟୁର କଥାଜ ୋମନହହେଁ । ନମଜର ଚରକ୍ତିତମଜନୋ ନହଉଛଡଗକ୍ତି ନମଜର "ମହେଁମ'ର
ଅଡଶରକ୍ତିନଶଷ । ଚରକ୍ତିତମଜନୋ ନହଉଛଡଗକ୍ତି ନମଜର ହଜଡ଼-ମଜଡସ-  ରକ,  ନମଜ ୋଜମ ଠକ୍ତିକଣଜ ଆରଜସ,  ନମଜର ରକ୍ତିସୟ,  ନମଜର ସଡଶୟ,  ନମଜର ରମ ଚକ୍ତି-
ଅରମ ଚକ୍ତି- ସ୍ୱଜଦ-ଆହଳିଜଦ, ନମଜର ସମସ "ମହେଁମ'  । ନମଜ ଚରକ୍ତିତ ସରମ  ନମଜ ଯଜଯଜରର ଗଗକ୍ତି, ନମଜ ହଜହଜକଜର ସକ୍ତିଗକ୍ତି,  ନମଜ ରଡଗ-ଢଡଗ, ନମଜର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ,
ନମଜ ଅସହଜୟଗଜ,  ନମଜ ଅହମ,  ନମଜ ୍ଜହମ,  ନମଜ ଇଗକ୍ତିହଜସ,  ନମଜ ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନମଜ ଶବ୍ଦ,  ନମଜ ୋକ୍ତିରରଗଜ,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନମଜ
ଭୃଣଜରସଜ,  ନମଜ ନମରକ୍ତିଆରସଜ, ନମଜ ଶରଜରସଜ...  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନମଜ ମମ୍କ୍ତି,  ନମଜ କଫକ୍ତିନ, ନମଜ ପଂକ୍ତିରଜମକ୍ତିଡା��x��8������ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନମଜ ଚରକ୍ତିତ । ମହେଁମ ଏଠକ୍ତି-ନସଠକ୍ତି-ସରମଠକ୍ତି,
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର-ଚକ୍ତିଡଗଜନର-ନଚଗୋଜନର, ସରମଠକ୍ତି ନମଜର ଛକ୍ତିଟଜ-ସରମଠକ୍ତି ନମଜର ୍ଜ୍ଞଜ, ନରଜଧିୋଭନର ମହେଁମ, ନରଜଧିଦୃମ ଗନଳ ମହେଁମ, ନରଜଧିସସତ୍ୱେ ହିଁ ମହେଁମ । ଭୂକଡପଂୋର
ମହେଁମ ହିଁ ନକଡଦ, ରକ୍ତିନସ୍ଫଜରଣର ମହେଁମ ହିଁ ଅଣମ, ସମଚୟୁଗନର ମହେଁମ, ରମନମରଜଡନର ମହେଁମ । ମହେଁମ ସକ୍ତିର, ଇଗସଗ ଦୁଃ, ୍ରଜହ, ମହେଁମ ହକ୍ତିନଲ୍ଲଜଳ, ଗରଡଗ, ଜମଆର । ମହେଁମ ରକ୍ତିଡରର
୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡର, ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡରର ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡର, ମହେଁମ ଧ୍ୱୋକ୍ତିର ୍ଗକ୍ତିଧ୍ୱୋକ୍ତି, ୍ଗକ୍ତିଧ୍ୱୋକ୍ତି ର ୍ଗକ୍ତିଧ୍ୱୋକ୍ତି, ମହେଁମ ଅଛକ୍ତି, ମହେଁମ ୋଜହିଁ, ମହେଁମ ଆକଜର, ମହେଁମ ୋକ୍ତିରଜକଜର । ନଗଣମ ମହେଁମ ହିଁ ଚରକ୍ତିତ, ମହେଁମ ହିଁ
ଗଳ, ମହେଁମ ହିଁ ଗଳଜଣମ,  ଗଳଜଣମର ଗଳଜଣମ । ଗଳ ନହଉଛକ୍ତି ଏପଂରକ୍ତି ଅନୋକ ଗଳଜଣମମଜୋଡକର ଏକ "ନକଜଲଜଜ' । ଆମ ଶରୀରରମ ,  ଗଜର ଆଭୟୁଡଗରରମ ,
ପଂରକ୍ତିନରଶରମ  ମହଜଶୋୂୟୁରମ  ୍ଗକ୍ତିୋକ୍ତିୟଗ ଘଟକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥିରଜ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଗଳଜଣମମଜଡୋକମ "ନକଚ'  କରକ୍ତି "ନକଜଲଜଜ'  କରକ୍ତିରଜ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି ଗଳ । ପଂରୂପର୍ବରମ
ନକନର ରକ୍ତି କମହଜଯଜଇ ୋଥିରଜ ସମଡଦରଗମ ଗଳଜଣମମଜୋଡକମ ଛକ୍ତିୋକ୍ତିରଜ କକ୍ତି କଷ୍ଟ!  ୋକ୍ତିଜର ସମସ ଶକକ୍ତି ଓ ଅୋମରଜଗ ନଦଇ ଗଳଜଣମମଜୋଡକମ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର
କରକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ଗମଡ଼ଜଏ ସମୟ ନଦରଜକମ ହମଏ । ଭଜଷଜର ନର ଖେଜଳପଂଜ ପଂକ୍ତିଡଧାଜଇରଜକମ ହମଏ । ୋକ୍ତିଜ ମଜୋସକ୍ତିକ ଶକକ୍ତିକମ ଘସକ୍ତିମଜଜକ୍ତି ନଗଜସକ୍ତିଥୟ କରକ୍ତିରଜକମ
କରକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ନଗନରଯଜଇ ଗଳଟକ୍ତିଏ ଚକ୍ତିଡଗଜ କରଜଯଜଇ ପଂଜନର । ଗଳମଜନୋ ନପଂଡା��x��8������କ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜନର ୋଜହିଁ । ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ରକ୍ତି କରଜଯଜଏ ୋଜହିଁ ।
ଗଳମଜୋଡକର ଧାଜରଜରଜହକ୍ତିକ ରକ୍ତିରରଣୀ ୋ ଥାଜଇପଂଜନର । ଆନରଜହ, ଅରନରଜହ ୋଥାଜଇପଂଜନର । ଆଲକ୍ତିଡପଂୋ ରଜ ପଂରକ୍ତିପଂଗୂ୍ଧି ୋଥାଜଇ ପଂଜନର । ଯଜହଜଥାଜଏ
ଗଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି ସମଧାମପର୍ବଜ ଗଳଜଣମମଜୋଡକର ଏକ ଆନୟଜଜୋ । ଏକ ରକ୍ତିରଜଟ ଭଜରସତ୍ତଜର ଆନୟଜଜୋ । ନଯନହଗମ  ଆମ ଜୀରୋକଜଳଟକ୍ତି ମହଜକଜଳର
ଏକ କମଦଜଡଶ, ଆମ ଜୀରୋନର ଆରଡଭ ରକ୍ତିଡଦମ  ରଜ ନଶଷ ରକ୍ତିଡଦମ  ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ୋଜହିଁ । ଆନମ ନଯନହଗମ  ସରମନରନଳ ରଦଳମଥିରଜ ଅରସଜନର
ଥାଜଉହେଁ, ନଗଣମ ଆନମ ଲମ ହଜପଂରକ୍ତି ମଜଭମ ଗ ଓ ଅଡଗକ୍ତିମ ନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋଜହିଁ । ରଜ ରଣମଣକ୍ତିଷ ପଂରକ୍ତି ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ ଓ ମଜକପର୍ବଜମରଜ ନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋଜହିଁ । ଏଇ
୍କୃଗକ୍ତି ନଯଜଗମ ଆମମଜୋଡକର ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲକୟୁକମ ଟଜରନଗଟ କରକ୍ତି ଜୀରୋଯଜକ ଆନମ ଯଜତଜର "ଆନୟଜଜୋ'ନର ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଉହେଁ । ନଗଣମ ସଗକଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି
ଏଇ ଆନୟଜଜୋ ହିଁ ଆମର ଲକୟୁ । ଆନୟଜଜୋର ପଂନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ହିଁ ୋ ଥାଜଏ । ପଂରୀକଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତି ,  ନ୍ମପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତି,  ଶକ୍ତିର ଖେର ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତି,
ରଡଚକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତିକମ ମଜୋସକ୍ତିକ ସରନର ଗହଣ କରକ୍ତିନୋନଲ, ଆନୟଜଜୋ ପଂଜଇହେଁ ର ଖେମସୀନର ଲଜଗକ୍ତିରଜକମ ମୋହମଏ । ଆପଂଣଜ ନକହର ଗରଳଗଜନର
ଘଜରକ୍ତିନହଜଇ ନକଜଷ ଭକ୍ତିଗନର ନର ଖେଜଷଜନପଂଜକ ରଡଚକ୍ତିରଜ ଓ ମରକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଆନମରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ ପୃଂଥିରୀ ଭକ୍ତିଗନର ରଡଚମ  ଓ ମରମ  । ନଗଣମ ଏଇ ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୧୯ ୧୨ଠ



ଆନୟଜଜୋ ଭକ୍ତିଗନର ଘଜରକ୍ତିନହଜଇ ଗଳ ନଲଖିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକନଲ ଗଳଟକ୍ତି ମଝକ୍ତିନର ଆରଡଭ ନହଜଇ ମଝକ୍ତିନର ନଶଷ ନହରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ଗଳ ଏକ ୍ରଜହ ।
କକ୍ତିଡଗମ  ୋଈ ପଂରକ୍ତି ୋମନହହେଁ । ଲଗଜପଂରକ୍ତି,  ଅୋଜରୋଜ ଘଜସ ପଂରକ୍ତି,  ଗଛପଂରକ୍ତି ଆକଜଶକମ,  ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେପଂରକ୍ତି ଦଶଦକ୍ତିଗକମ,  "ସଜହକ୍ତିଗୟୁ'  ପଂରକ୍ତି ଏକ ଚକ୍ତିରଡଗୋ
ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ଆଡ଼କମ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁକମ ୍ଶୱପ୍ନ ପଂଚରଜଯଜଏୋଜ । ନଶଦଳୀ ସରପର୍ବସ୍ୱ ୋଜ କଜହଜଣୀ ସରପର୍ବସ୍ୱ?  ସଜହକ୍ତିଗୟୁ କଣ? ଏହଜର ଲକୟୁ କଣ? ନକଉହେଁ
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଉକକ ଷ୍ଟ?  ମଜକପର୍ବୱେକ୍ତିଜ?  ୋଜ ନହମକ୍ତିଡଗନୱା?  ଏସରମ  ୍ଶୱପ୍ନ ଅରଜଡଗର ଓ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ପଂଜଇହେଁ ରକ୍ତିଚଜରକ ନକହକ୍ତି ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ସୂକ୍ଷ
ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧାଗଜ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ମଣକ୍ତିଷର ଅଡଗକ୍ତିମ ଲକୟୁ ନହଉଛକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ମୃଗମ ୟୁ ୋମନହହେଁ । ମୃଗମ ୟୁ ନହଉଛକ୍ତି ଏକ ରଜଧାଜ ।
ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧାରମ  ଉକକ ଷ୍ଟ ରଜ ୋକ୍ତିକୃଷ୍ଟ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଭଲ ମଡଦର ନଭଦ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନସଠକ୍ତି ୍ଶୱପ୍ନ ପଂଚରଜଯଜଏୋଜ । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ନସଠକ୍ତି ଜନଣ
ନଲର ଖେକ,  ଜନଣ ପଂଜଠକ,  ଜନଣ କୃଷକ,  ଜନଣ ରଜଜନୋଦଗକ୍ତିକ ନୋଗଜଡକ ମଧ୍ୟନର ଅୋଜରକ୍ତିଳ ରଡଧାମସତ୍ୱେ ଥାଜଇପଂଜନର ଏରଡ ନସମଜନୋ ସମନସ ଏକଜ
ଚକ୍ତିଡଗଜଧାଜରଜର ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେ ନହଜଇଥାଜଇପଂଜରଡଗକ୍ତି । ରକ୍ତିଚଜରକର ଆସୋନର ରସକ୍ତିରଜ ନରଜଧାହମଏ ମଣକ୍ତିଷର ଏକ ଆଦକ୍ତିମ ୍ରୃତ୍ତକ୍ତି । ନସ ୋକ୍ତିଜର ଆନପଂକକ୍ତିକ
ସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ମଜୋକ୍ତିନୋଇ ପଂଜନରୋଜ । ପଂରୂପର୍ବ ଅୋମଭୂଗକ୍ତିରମ  ପଂରୂପର୍ବ ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ ନହଜଇଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ରୟୁରହର କନର । ଏଥିପଂଜଇହେଁ ନରଜଧାହମଏ ଭଲ ଓ ମଡଦର ଜୋ୍ମ ।
ଉକକ ଷ୍ଟ ଓ ୋକ୍ତିକୃଷ୍ଟର ଜୋ୍ମ । ଏରଡ ଏଥିପଂଜଇହେଁ ନରଜଧାହମଏ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର "ଧାଜରଜ'  ର ଜୋ୍ମ । ସୂଳଜଥାପର୍ବନର କହକ୍ତିନଲ ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷର ଅଡଗକ୍ତିମ ଲକୟୁ ନହଉଛକ୍ତି
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ସମନସ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ପଂଢଡଗମ  । ସଜଧାଜରଣ ମଣକ୍ତିଷଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ଏକଛତରଜଦୀ ଶଜସକ ଯଜଏ, ସଭକ୍ତିଏହେଁ । ପଂଜୋ ନଦଜକଜୋୀଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି
ଉଗରଜଦୀଯଜଏ, ସଭକ୍ତିଏହେଁ । ଜନଣ ରୟୁକକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ୋ ପଂନଢ ନଗନର ଗଜର ଜୀରୋଟକ୍ତି ରକ୍ତିପଂରୀଗ ମମର ଖେୀ ନହଜଇଯଜଇ ପଂଜନର । ନସହକ୍ତିପଂରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ନଦଶ ଯଦକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ୋ ପଂନଢ ନଗନର ଇଗକ୍ତିହଜସନର ଗଜକମ ର ଖେମବ୍ ମଲୂୟୁ ନଦରଜକମ ପଂନଡା��x��8������,  ଏଥିନର ସଡନଦହ ୋଜହିଁ । ଜନଣ ଶକ୍ତିକକ୍ତିଗ ରୟୁକକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି
ରଜଜନୋଦଗକ୍ତିକ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଓ ମଗରଜଦର ନଘଜଷଣଜୋଜମଜ ପଂଢକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ ଏକ ନଗଜଷ୍ଠୀଭମ କ ନହଜଇଯକ୍ତିରଜ ସଡଭର । ରଡଧାମକ ଉଠଜଇ ଅୋୟୁ ମଗରଜଦର ନଲଜକଡକମ
ମଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଅନକ୍ଳଶନର ୍ସମଗ ନହଜଇଯକ୍ତିରଜ ସଡଭର । ମଜତ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ପଂଜଠକ ପଂକନର ଏହଜ ସଡଭର ୋମନହହେଁ । ନଯଜନଜଫ୍ ବ୍ରଡା��x��8������ସକ୍ତିଡକ
ଚକ୍ତିଡଗଜଧାଜରଜକମ ଏଠକ୍ତି ମନୋ ପଂକଜଯଜଇ ପଂଜନର । ନସ କହଡଗକ୍ତି, ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ନହଉଛକ୍ତି ଏପଂରକ୍ତି ଏକ ଜୀରୋରୀମଜ ଯଜହଜ ନଲଜକଡକମ ଏନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର ସମରକଜ
ଦକ୍ତିଏ ନଯ ଅୋୟୁନକତଣସକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ରଜ ମଗରଜଦ ନସପଂରକ୍ତି ସମରକଜ ନଦଇପଂଜନର ୋଜହିଁ । ଜନଣ ଏକଛତରଜଦୀ ଶଜସକ ରଜ ଜନଣ ଉଗରଜଦୀର ଯଦକ୍ତି ଲଡରଜ
ରହକ୍ତି ଗଜଲକ୍ତିକଜଟକ୍ତିଏ ଥାଜଆଡଗଜ,  ନଗନର ଗଜଡକର ହକ୍ତିଟ୍-ଲକ୍ତିଷ୍ଟର ଗଜଲକ୍ତିକଜ ନଢର କମକ୍ତିଯଜଆଡଗଜ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ । ନଯଉହେଁ ନଦଶନର ନଲଜକଡକ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା
ଆହରଣର କମଗଜ ନଯନଗ ନରଶୀ ନସ ନଦଶନର ଅପଂରଜଧା ସଡର ଖେୟୁଜ ନସନଗ କମ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଲଜଇନବ୍ରରକ୍ତି ଜଳଜଇ ଦକ୍ତିଆଯଜଇ ପଂଜନର । ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ପଂମସକକମ ୋକ୍ତିଷକ୍ତିଦ୍ଧ ନଘଜଷଣଜ କରଜଯଜଇ ପଂଜନର । ଜନଣ ନଲର ଖେକକମ ନଜଲ ପଂଠଜଯଜଇପଂଜନର । ମଜତ ଜନଣ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ୋ ପଂଢକ୍ତିଥିରଜର ଅପଂରଜଧାନର
ନଦଜଷୀ ସଜରୟୁସ ନହଜଇପଂଜନର ୋଜହିଁ । ଯଦକ୍ତିଓ ଗଜର ମଲୂୟୁ ଗଜକମ ଗଜର ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ ଜୀରୋ ରଦଳନର ନଦରଜକମ ପଂନଡ଼ । ଏପଂରକ୍ତି ଅପଂରଜଧା ଯଦକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ନଦଶକନର ନଗନର ନସ ନଦଶ ଶଗଜବ୍ଦକ୍ତି ଶଗଜବ୍ଦକ୍ତି ପଂଛକମ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ ନରଶକ୍ତି ସମୟ ଲଜନଗ ୋଜହିଁ । ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ନକରଳ ମମଷ୍ଟକ୍ତିନମୟ ନଲଜକଡକ
ମଧ୍ୟନର ସୀମଜରଦ୍ଧ ନସ ନଦଶର ଦୂରରସଜ ନଦଖିନଲ ୋକ୍ତିଜକମ ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ଲଜନଗ । ଏକ "ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସମଜନରଜହ' ର ସରମ  ନଲର ଖେକ ସଜହକ୍ତିତକ୍ତିୟକ ୋମହଡଗକ୍ତି
। ନଯ ନଲର ଖେଜନଲଖି କନର ନସ "ନଲର ଖେକ' । ଗଜର ସରମ  ନଲର ଖେଜ ନଯ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ପଂଦରଜଚୟୁ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋମନହହେଁ । ଏକ ସୂକ୍ଷ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ୋ ଥିରଜ
ନଲର ଖେଜ "ସଜହକ୍ତିଗୟୁ' ସରକମ ଯଜଇପଂଜନରୋଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଲର ଖେଜରମ  ପଂଜଠକଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଜ ହଜଗପଂଜହଜଡଗଜନର ଥିରଜ ନକତଣସକ୍ତି ଏକ "ଗଳଜଣମ'କମ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରଜ
ପଂରକ୍ତି ଆୋଡଦମୋନର ଯଦକ୍ତି ୋ ନଦଖିଲଜ, ଯଦକ୍ତି ନସ ଗଳଜଣମଟକ୍ତି ଗଜ ମସକ୍ତିଷ୍କର ସୂକ୍ଷ ଗଡଗମ କମ ଚହଲଜଇ ନଦଇ ୋ ପଂଜରକ୍ତିଲଜ । ନଗନର ନସ ନଲର ଖେଜଟକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ
ନହଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ନଦରଜର ସୂକ୍ଷଭଜରର ପଂରକ୍ତି୍କଜଶ ହିଁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । "ସଜହକ୍ତିତକ୍ତିୟକ' ଶବ୍ଦର ଅଗକ୍ତି ରୟୁରହଜର ଫଳନର ଗହିଁରମ  "ସଜହକ୍ତିଗୟୁ
ଯଜହଜର ଜଜଗକ୍ତିରକ୍ତି' ପଂରକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ ପଂଜଉଛକ୍ତି । ରରଡ "ନଲର ଖେକ' କମହଜଯଜଇପଂଜନର, "ସଜହକ୍ତିତକ୍ତିୟକ' ଶବ୍ଦର ସଡମଜୋ ଓ ଗଜଡଭକ୍ତିଯପର୍ବୟୁକମ ରଜଜୟ ରଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ।
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୨୧ ୧୨୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନଲଜକଡକ ପଂଜର ଖେନର ପଂହଡଚକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ନଲଜକଡକ ଭଜଷଜ କହକ୍ତିର କକ୍ତି? ନରଜଧାହମଏ ୋଜ । ନଲଜନକ ଗ ଉଲଗ୍ନ, ଅ୍ଳେୀଳ ଶବ୍ଦ କହଡଗକ୍ତି, ମଇଳଜ ଓ
କଦପର୍ବମଜକ ଶବ୍ଦ କହଡଗକ୍ତି । ନସଇ ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତିରଜ ରଡ଼କଥାଜ ୋମନହହେଁ । ରଡର ଭଜଷଜର ଆରରଣ ନଦଇ ମଜଜ୍ଧିଗ କରକ୍ତିରଜ ରଡ଼କଥାଜ ।
ନଲଜକଡକମ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ପଂଜର ଖେକମ ପଂହଡଚକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ଭଜଷଜ ସଜଡଗନର ସଡପଂକପର୍ବ ନଯଜଡା��x��8������କ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ରଜଜୋୀଗକ୍ତି ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତି ଶକ୍ତିକଜ ଜ୍ଞଜୋ ସଡସୃଗକ୍ତି
ପଂରଡପଂରଜ ନକହ ମମଗଜ ନମଜରଜଲକ୍ତିଟକ୍ତି ଏଥିକର ମଜଧ୍ୟମ ନଦଇ, ଏସରମର ସୀମଜ ସରହଦ୍ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ସୂକ୍ଷ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧାର ଭଜରନରଜଧାନର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜକମ
ପଂନଡ଼ । ନସଠକ୍ତି ସରମ  ଆନରଗ ମକ୍ତିନଳଇଯଜଏ । ସରମ  ଶବ୍ଦ ଗଜର ଆଭକ୍ତିଧାଜୋକ୍ତିକ ଅଥାପର୍ବ ହରଜଇରନସ । ମଣକ୍ତିଷ ଗଜର ରୟୁକକ୍ତିକମ ରୟୁଜପ୍ତକ୍ତିକମ ୋକ୍ତିରଜକଜର କରକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ।
ଏହଜ ଗଜର ଅଡଗୋ୍ଧିହକ୍ତିଗ ଗମଣ । କକ୍ତିଡଗମ  ମଣକ୍ତିଷ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ସୃଷ୍ଟକ୍ତିକନର ଓ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ହଜକ୍ତିଯଜଏ ନରଜଲକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ନକହକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭମ ଲ ୋ ରମଝଡଗକ୍ତି ।
ରରଡ ଏହଜର ଓଲଟଜ ହିଁ ସଗୟୁର ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି । ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ହିଁ ମଣକ୍ତିଷ ସୃଷ୍ଟକ୍ତିକନର । ଜନଣ ଉଗରଜଦୀର ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ଆସକ୍ତିଗନଲ ନସ ଆଉ
ଉଗରଜଦୀ ନହଜଇ ରହକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ସମଜଜ ଭକ୍ତିଗନର ରହମଥିନଲ ରକ୍ତି ସରମ  ମଣକ୍ତିଷ ସରମ  ସମୟନର ଏକ, ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଓ ଏକଲଜ । ମଣକ୍ତିଷ ସରମ  ସମୟନର
ଦଳରଦ୍ଧ ରକ୍ତି । ଏହଜ ରକ୍ତିନରଜଧାଜଭଜଷ ନହନଲ ନହହେଁ ସଗୟୁ । ୋକ୍ତିଜ ପଂଜର ଖେନର ଜଣଜଶମଣଜ ରଜ ଅଜଣଜ ଅଶମଣଜ ନଯ ନକହକ୍ତିଥିନଲ ରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ୋକରକ୍ତି
ରହକ୍ତିପଂଜନର ୋଜହିଁ । ନକରଳ ନସଗକ୍ତିକକ୍ତି ୋମନହହେଁ ମଣକ୍ତିଷ ରକ୍ତି କଥାଜ ହମଏ ଜୋ୍ମ ପଂରୂପର୍ବର ଶକ୍ତିଶମସଜଡଗନର,  ଜୋକ୍ତି୍ମଗ ଶକ୍ତିଶମସଜଡଗନର,  ମରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଥିରଜ ନଲଜକ
ସଜଡଗନର,  ମଲଜନଲଜକ ସଜଡଗନର,  ରହମପଂରୂପର୍ବରମ  ମରକ୍ତିଥିରଜ ନଲଜକ ସଜଡଗନର । ସକ୍ତିଏ ରକ୍ତି କଥାଜହମଏ ପଂମରଜଣ,  କକ୍ତିଡରଦଡଗକ୍ତି ଓ ଇଗକ୍ତିହଜସର ଚରକ୍ତିତମଜୋଡକ
ସଜଡଗନର । ସକ୍ତିଏ ରକ୍ତି କଥାଜହମଏ ପଂଶମ ପଂକୀମଜୋଡକ ସଜଡଗନର । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ସମସ ରକ୍ତିଡଗ୍ ଓ ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ୍ମଜୋଡକ ସଜଡଗନର କଥାଜ ସରକ୍ତିନଲ ୋକ୍ତିଜ ରକ୍ତିଡଗ୍
ସଜଡଗନର ରକ୍ତି ନସ କଥାଜ ହମଏ । ଏଇ କଜରଣ ପଂଜଇହେଁ ଦୂରନଦଶନର ଥିରଜ ଜନଣ ରୟୁକକ୍ତି ରଜ ଜନଣ ଐଗକ୍ତିହଜସକ୍ତିକ ଚରତ ସଜଡଗନର ରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜର ରହମ  ପଂରୂପର୍ବରମ
ଚକ୍ତିହ୍ନଜ ପଂରକ୍ତିଚୟ ଅଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ଦକକ୍ତିଣ ଆଫକ୍ତିକଜର କରକ୍ତି ନଡା��x��8������ୋକ୍ତିସ ର୍ଟସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି ଭଜରଗ ସଜଡଗନର ଗଜଡକ ସଡପଂକପର୍ବ କଥାଜ । ୧୯୯୪
ମସକ୍ତିହଜର ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀ ପଂମସକନମଳଜନର ନସ ଥିନଲ ଅଗକ୍ତିଥାୀ । ଗଜହଜ ଥିଲଜ ଭଜରଗକମ ଗଜଡକର ୍ଥାମ ଗସ । ଅଥାଚ ନସ କହଡଗକ୍ତି ଭଜରଗ ସଜଡଗନର ଗଜଡକର
ସଡପଂକପର୍ବ ଅଗକ୍ତି ପଂମରଜଗୋ । କଜରଣ,  ନକତଣସକ୍ତି କଜରଣ ପଂଜଇହେଁ ନସ ନଯନଗନରନଳ ନଜଜହଜୋସ୍ବଗପର୍ବ ନଜଲର ଏକ ନକଜଠରକ୍ତିନର ରଡଦୀ ଥିନଲ,  ନସ
ନକଜଠରକ୍ତିନର ରହମରଷପର୍ବ ପଂରୂପର୍ବରମ  ମହଜତ୍ମଜଗଜଡଧାୀ ମଧ୍ୟ ରଡଦୀଥିନଲ । ଗଜହଜହିଁ ଗଜଡକ ଭଜରଗ ସଜଡଗନର ଆନରଗପଂଣୂପର୍ବ ସଡପଂକପର୍ବ । ଉକ ନକଜଠରକ୍ତିନର ନସ
ମହଜତ୍ମଜଗଜଡଧାୀଡକ ସହ ରସରଜସ କରମ ଛଡଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଗଜଡକମ ଲଜଗମଥିଲଜ । ମହଜତ୍ମଜଗଜଡଧାୀଡକ ଚଜଲକ୍ତିଚଳଣକ୍ତି ସରମ  ୋକ୍ତିରରନର ଲକୟୁ କରମ ଛଡଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଥିଲଜ
ଏରଡ ସମମଦଜୟ ଭଜରଗରଷପର୍ବକମ ଆଘ୍ରଜଣ କରମ ଛଡଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଥିଲଜ । ନଡା��x��8������ୋକ୍ତିସ ର୍ଟସ ମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି ଚରକ୍ତିତ ସରମ  ନଗଣମ ଆମ ଗପଂ ଭକ୍ତିଗରକମ ଧାନସଇ
ଆସକ୍ତିରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । ଏକ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମମହୂଗପର୍ବନର ନସମଜନୋ ଏକଲଜ ଓ ଦଳରଦ୍ଧ ଉଭୟ । ମଣକ୍ତିଷ ୋକ୍ତିଜ ରକ୍ତିଡଗ୍ ସହକ୍ତିଗ, ପଂଶମପଂକୀ ସହକ୍ତିଗ, ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି
ରସମ ସହକ୍ତିଗ ରକ୍ତି ଭଜରର ଆଦଜୋ ୍ଦଜୋ ପଂଜଇହେଁ ଆଡଗରକ୍ତିକ ଭଜନର ଆଗହୀ । ଅଥାଚ ନସମଜୋଡକମ ଗଡ଼କ୍ତି ନଦଇ ରଜ ୋକ୍ତିନଜ ଗଡ଼ଜ ର ଖେଜଇ ମଧ୍ୟ ରଡଚକ୍ତିରଜନର
ଆଗହୀ । ନକହକ୍ତି କଣ ନସମଜୋଡକମ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ କରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ? ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁକମ ଛଜଣକ୍ତି ଧାରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରଜର କମଗଜ ଆସକ୍ତିଗନଲ ନକହକ୍ତିନହନଲ ୋକ୍ତିଜକମ ରଡଚକ୍ତିରଜନର
ରୟୁଜଘଜଗ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରମ ଛଡଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ ୋଜହିଁ । ନସମଜନୋ ଆସକ୍ତିରଜରମ  ଆମକମ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ ନହଉଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଭଦଜମୀ ର ଖେଜଗକ୍ତିରନର କନହ ଗଜଡକ୍ଗକ୍ତି
ଆମର ଉତ୍ତର ନହର ଭକ୍ତିନ୍ନ । ନସମଜନୋ ଏ ପୃଂଥିରୀନର ଅଛଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଆନମ ସରମନରନଳ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ । କକ୍ତିଏ ଆମକମ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ ୋକନର ନଯ? ମଶଜ ମଜଛକ୍ତି
ମମଶଜ ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତିଠମ  ଆରଡଭକରକ୍ତି ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ନଟନ୍କଡା��x��8������ପର୍ବର ର ଖେରରକଜଗଜ ନଭଜକନଶଜଷ ର ଖେରଜରଷପର୍ବଜ ଅଡଧାଜର ଆଲମଅ ମଡତୀ ରମ ୟୁନରଜକଜଟ ସଦୟୁ ଜୋକ୍ତି୍ମଗ ଶକ୍ତିଶମ ଓ
ସଦୟୁମୃଗ ଶର ରକ୍ତି ଆମକମ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ କନର । ଏଥିନର ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ନହରଜର କଣ ଅଛକ୍ତି?  ରରଡ ନସମଜୋଡକର ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ଗରପର୍ବର ସହ,  ସଡମଜୋର ସହ
ମଜୋକ୍ତିନୋରଜ ହିଁ ଆମର କଜମୟୁ । ନସମଜନୋ ଆମର ରଡଚକ୍ତିରଜର ୍ଣଜଳୀକମ ଆହମରକ୍ତି ସତ୍ୱେରଜୋକ୍ତିଇମ୍ବଗ କରଜଡଗକ୍ତି । ଅଡଗରଡଗ କରଜଡଗକ୍ତି । ଫରଜସୀ କରକ୍ତି ପଂଲ
ଭଜନଲରୀ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି, "ମଣକ୍ତିଷ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅୋମପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି' । ନସ ସରମଠକ୍ତି ଥାଜଏ, ଅଥାଚ ସରମଠମ  ର ଖେସକ୍ତି ଯଜଇ ଥାଜଏ । ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ ନସଠକ୍ତି "ୋଥିରଜ
ପଂରକ୍ତି ଥାଜଏ' । ଅୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ମଣକ୍ତିଷ ଏକ ସଡଭଜରୋଜ । ନସ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଢକ୍ତିସଜରକ୍ତି ୋଥାଜଏ । ମୃଗମ ୟୁଯଜଏ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଢକ୍ତିରଜର ୍କକ୍ତିୟଜ ଚଜଲମ  ରଖିଥାଜଏ ।
୍ଗକ୍ତିୋକ୍ତିୟଗ ନସ ରଦଳମଥିରଜରସଜନର ଥାଜଏ । ଗଜ ରମଦ୍ଧକ୍ତି,  ଗଜ ଶକ୍ତିକଜ,  ଗଜ ମଗଜମଗ, ଗଜ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନକଜଣ,  ଗଜ ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଗ ସରମନରନଳ ରକ୍ତିସଜରକ୍ତିଗ
ନହଉଥାଜଏ । ନଗଣମ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୨୩ ୧୨୪



ଗଳରକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି,  ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ରଜକୟୁନର, ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଆଇଡା��x��8������କ୍ତିଆନର, ସରମ  ଚରକ୍ତିତମଜୋଡକ ସୂକ୍ଷ ରୟୁରହଜରନର ପଂଜଠକ ସରମନରନଳ ନଲର ଖେକକମ ନଭନଟ । ଏକ
ସୂଳ ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ରଜ ସୂକ୍ଷ, ରସମରଜଦୀ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନକଜଣ ରଜ ଅସକ୍ତିରଜଦ, ଭଜରଜନରଗର ମମହଗପର୍ବ ରଜ ଏକଜକୀସତ୍ୱେର ଏକଲଜପଂଣ, ସମସ ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସୂଗଜନର
ଗମଡଥି ନହଜଇଯଜଏ । ଶବ୍ଦ ସରମ  ରୟୁଜକରଣ ପୃଂଷ୍ଠଜରମ  ରଜହଜରକ୍ତି କଜବ୍କ୍ତିୟକ ନହଜଇଯଜଏ । ଗଳ ଭକ୍ତିଗନର ନଗଣମ ପଂଜଠକକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିଗଜ, କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜହଜଣୀ, କକ୍ତିଛକ୍ତି
୍ରଡଧା ପଂଜଇଲଜ ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ସରମ  ଥାଜଏ ମଜତ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ହଜକ୍ତିଯଜଇ ଥାଜଏ । ଗଳର ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ନରନଳ ନରନଳ ଥିମ ନହଜଇ ପଂଜନର, ରଜକୟୁଟକ୍ତିଏ ରଜ
ପଂଜରଗଜଫଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଥିମ ନହଜଇପଂଜନର । ନଗଣମ ପଂଜଠକଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏକ ଥିମ କମ "ନକଚ'ୋ କରକ୍ତିପଂଜନର ମଧ୍ୟ । ଏକଜଡଗ ଭଜନର ରୟୁକକ୍ତିଗଗ ଥିମ କମ
ନଲର ଖେକ ନୋଦରପର୍ବୟୁକକ୍ତିକ କରକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତିଥାଜଏ । ନଲର ଖେକ ୋକ୍ତିନଜ ଏ ମହଜକଜଳ ସମୟର ଏକ କମଦଜଦପଂକ୍ତିକମଦଜଡଶ - ନଛଜଟ ଏକ ଜଳଜକଜ । ଜୀରୋକମ
ଚଜହିଁ ୋକ୍ତିରୀକଣ କରକ୍ତିରଜକମ ନହନଲ ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋ ଜଳଜକଜ ହିଁ ଏକମଜତ ରଜଟ । ନଗଣମ ଜଳଜକଜକମ ୋକ୍ତିରଡଗର ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ରଖିରଜକମ ହମଏ । ୋନଚଗ
ଧାୂଳକ୍ତିମଇଳଜ ରମଢକ୍ତିଆଣୀ ଜଜଲ ଲଜଗକ୍ତି ଆରପଂଜର ଖେଟକ୍ତି ଝଜଉହେଁଳକ୍ତିଆ ନଦର ଖେଜଯକ୍ତିରଜର ସଡଭଜରୋଜ ଯନଥାଷ୍ଟ ଅଛକ୍ତି । (କଜଫ ଜ) ଯଜହଜର ଜୀରୋ-ଜଳଜକଜ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର
ନସ ଅୋୟୁପଂଜର ଖେକମ ଠକ୍ତିକ କରକ୍ତି ନଦଖି ୋ ପଂଜରକ୍ତିରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । ନରନଳ ନରନଳ ଆମ ଜକ୍ତିଉହେଁଥିରଜ ଜୀରୋକମ ନଦଖିରଜକମ ଇଚ୍ଜ ହମଏ । ଆନମ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି
ଜୀରୋଟକ୍ତିଏ ଧାଜରଣ କରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଛହେଁମ  ଗଜକମ ଗଦଜରର ଖେ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ନସନଗନରନଳ ଜୀରୋଟଜକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦରଜକମ ହମଏ ଦୂରକମ ଓ ପଂମଣକ୍ତି ଗଜକମ ୋୂଆକରକ୍ତି
ପଂଜଇରଜକମ ହମଏ । ୋୂଆ, ସଡନଶଜଧିଗ ଓ ସଜଡ଼ଜ ଜୀରୋଟକ୍ତିଏ । ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋକମ ନୋଇ ଏପଂରକ୍ତି ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକମ ଅଗକ୍ତିନଭତଗକ୍ତିକଗଜ କମହଜଯଜଏ । କକ୍ତିଡଗମ
ଏହଜ ମଣକ୍ତିଷର ଗଭୀରଗମ ୍ରୃତ୍ତକ୍ତି ୍ଧାଜୋ ଜୀରୋର ଏକ ୋଜଟକୀୟ ଉପଂସଜପଂୋ ୋମନହହେଁ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂରୂଜଣ ଓ ପଂରୀଗପଂ । ଆମର ରକ୍ତିତ୍ତ, ଶକକ୍ତି, ଲକୟୁ
ଓ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ - ଏ ସରମର ଆକସକ୍ତିକ ପଂରକ୍ତିପଂଣୂପର୍ବଗଜ ହିଁ ଅଗକ୍ତିନଭତଗକ୍ତିକ ପଂଯପର୍ବୟୁଜୟ । ଏହଜ ଜନଣ ସଜଧାଜରଣ ମଣକ୍ତିଷକମ ଆକସକ୍ତିକ ଭଜରନର ଅସଜଧାଜରଣ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ ।
ରକ୍ତିପଂଯପର୍ବୟୁସ ଓ ଭଜଡଗକ୍ତି ଯଜଉଥିରଜ ଜୀରୋକମ ସଜଉହେଁଟକ୍ତିଆଣକ୍ତି ଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜର ଇଡଗକ୍ତିଗ ଦକ୍ତିଏ । ଗଳଟକ୍ତିଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକୋଭଜସନର ଅଡକଜ ଯଜଇଥିରଜ
ନଗଦଳଚକ୍ତିତ ପଂରକ୍ତି । ଏକ ସକ୍ତିର ଚକ୍ତିତପଂରକ୍ତି । ଏହଜର ଗଗକ୍ତିଶୀଳଗଜ ୋଥାଜଇ ପଂଜନର । ଚରକ୍ତିତମଜନୋ ନକହକ୍ତି ୋଥାଜଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚରକ୍ତିତମଜନୋ ଦଳରଦ୍ଧ
ନହଜଇ ନସପଂଜରକ୍ତିର ନସପଂଜରକ୍ତିକମ ନଫରଜର ନହଜଇଥାଜଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ଏ ଗହେଁଜରମ  କଜଉନକଜଇଲକ୍ତି କମଆନଡା��x��8������ ଗନଲ ନରଜଲକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ପଂଜଠକ ମୋନର
୍ଶୱପ୍ନଉନଠ ନଗନର ଗଜହଜ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକମନୋ ନହଜଇପଂଜନର । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚରକ୍ତିତ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନରମଣକ୍ତି ପଂହହେଁରମ ଥିରଜ ଅଭୟୁଜସନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥାଜଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି । ରମଦଜଗନଳ ସରକ୍ତିସୃପଂ
ପଂରକ୍ତି ନସଇ ସମଜୋରଜଟନର ଅହରହ ଘମରମ ଥାଜଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ୋକ୍ତିଜର ହଜଡ଼ ଅକଜଗନର ଦଜୋ କରକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଆଖିନର କଜମ ଚଳକ୍ତିଯକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ଅୋୟୁ ଆଖିଟକ୍ତି ଦଜୋ କରକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ । ଏଠକ୍ତି ଅୋୟୁମଜନୋ ନ୍ମକରକ୍ତି ଜଜଣମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ନଗଣମ ନକହକ୍ତି ଜନଣ ୋକ୍ତିଜ ଚଜକକ୍ତିରୀ
ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦରଜକମ ୍ସମଗ । ଫମଲ ଗଛଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଯକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ଢଜନଳ ନଦରଜପଂଜଇହେଁ ନକହକ୍ତି ଜନଣ କଜଜମଆଲ ଲକ୍ତିଭ ନୋଇ ଜଗକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ । ରଣପର୍ବରଗକ୍ତିଚଜରମ
ଶବ୍ଦ ନଗଜଳକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଜନଣ ଅଣପର୍ବଲକ୍ତିଭ ନୋରଜକମ ୍ସମଗ । ନକୋଭଜସ ନକନଗ ରକ୍ତିରଜଟ ନହଜଇପଂଜନର କକ୍ତି?  ନଯନଗ ୋକ୍ତିଜର କମଦହୃଦୟ,  ନଯନଗ
ୋକ୍ତିଜର ଗଳଜଣମମଜୋଡକର ନଦଦଘପର୍ବୟୁ୍ସ । ନକୋଭଜସଟକ୍ତି ନଛଜଟ ଏକ ଦପଂପର୍ବଣ ମଜପଂର ନହଜଇପଂଜନର ଯଜହଜ ଭକ୍ତିଗନର ହଜଗୀଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ରହକ୍ତିଯଜଇ ପଂଜନର ।
ଗଳର ପଂମୋ ଦୁଃୋକ୍ତିରୀକଣ, ଯଜଡଚ ଓ ସଡନଶଜଧାୋ ଅହରହ ଚଜଲକ୍ତିରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । କଜରଣ ନଲର ଖେକ ନଯପଂରକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ କୃଗୋମନହହେଁ,  ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଓ ଅଡଗକ୍ତିମ
ୋମନହହେଁ,  ନସପଂରକ୍ତିରକ୍ତି ଗଜର ନଲର ଖେଜ । ନଲର ଖେକ ଜଜଗ,  ଗଜର ନଲର ଖେଜ ମଧ୍ୟ ଜଜଗ । ନଲର ଖେକର ସକ୍ତିଗକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆନପଂକକ୍ତିକ,  ପଂରକ୍ତିରଗପର୍ବୋଶୀଳ,  ଗଜ'  ଗଳରକ୍ତି
ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି । ନଲର ଖେକ ଠଜରମ  ନକରଳ ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି ଆଶଜ କରଜଯଜଇ ପଂଜନର ନଯ ନସ ଗଜ ନଲର ଖେଜକମ ୋକ୍ତିରଜପଂଦନର ୍ସର କରକ୍ତିର ଓ ୍ସର ପଂରର ଲଜଳୋ
ପଂଜଳୋନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ ଗୃଟକ୍ତି ୋ ଆନସ, ଆଘଜଗ ୋ ଆନସ, ଆନରଗହୀୋ ମମହମଗପର୍ବଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ୋ ଆନସ, ଗଜହଜ ନଲର ଖେକକମ ନଦଖିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ।
ଯଦକ୍ତି ୍ସୂଗ ଗଳଟକ୍ତି ଜକ୍ତିଇହେଁରନହ ନଗନର ନଲର ଖେକଠଜରମ  ଭକ୍ତିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱଗଡତ ସସତ୍ୱେ ନୋଇ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ରଡଚକ୍ତିର । ନଲର ଖେକର ଅହମ ର ନଯଉହେଁ ସରମ  ର ଖେଜଦୟୁ ନଯଜଗଜଣ
ୋଜଳୀ ଗଜର ନଲର ଖେଜକମ ର ଖେଜଦୟୁ ନଯଜଗଜଇ ଆସମଥିଲଜ ଓ ନଯଉହେଁ ୋଜଭକ୍ତିରଜମ ଦ୍ୱଜରଜ ନଲର ଖେଜଟକ୍ତି ର ଖେଜଦୟୁ ନଶଜଷଣ କରକ୍ତି ହୃଷ୍ଟପଂମଷ୍ଟ ନହଉଥିଲଜ,  ନସସରମ
ଛକ୍ତିନ୍ନନହନଲ ଯଜଇ ନଲର ଖେଜଟକ୍ତି ସ୍ୱଜରଳଡରକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନର । ଆତ୍ମ୍କଜଶର ଅଭକ୍ତି୍ଜୟ ନୋଇ ସଦୟୁ ଜୋକ୍ତି୍ମଗ ଶକ୍ତିଶମ-ଗଳଟକ୍ତି ରଜରଡରଜର କଜଡଦକ୍ତିଉନଠ । ନଲର ଖେକ
ରଜରଡରଜର ଗଜକମ ଗଜର ରଣପର୍ବରଗକ୍ତିଚଜକମ ରମଲଜଇୋକ୍ତିଏ । ଗଜର ୋକ୍ତିରରଗଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୨୫ ୧୨୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନଦଇ,  ଶବ୍ଦ ନଦଇ,  ଶକ୍ତିଶମକମ ଆନରଗନର ଆଉହେଁସମଥାଜଏ ନଲର ଖେକ । ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତି କଜଡନଦ,  ହନସ,  ଅଭକ୍ତିମଜୋ କନର,  ଚକ୍ତିଡ଼ଜଏ ଓ ଆନରଗମଜୋଡକ ସଜଥିନର
ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେନଳ । ନଲର ଖେକ ରକ୍ତି ଗଦ୍ପଂ କଷ୍ଟପଂଜଏ ଓ ଆଉହେଁସକ୍ତିରଜ ୍କକ୍ତିୟଜ ଚଜଲମ  ରଖିଥାଜଏ । ନଗଣମ ଗଳର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ରଜକୟୁନର, ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଚରକ୍ତିତର ସୂକ୍ଷ
ରୟୁରହଜରନର ପଂଜଠକ ସରମନରନଳ ନଲର ଖେକକମ ନଭନଟ । ଜୋକ୍ତି୍ମଗ ଶକ୍ତିଶମର ମଜ ପଂରକ୍ତି ଜୋକ୍ତି୍ମଗ ନଲର ଖେଜର ନଲର ଖେକକମ ଜଜଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଠକ ପଂକନର ୋକ୍ତିଗଜଡଗ
ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । ନଶଷନର ନହମକ୍ତିଡଗ ନୱା କହକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଗଳ ନହଉଛକ୍ତି ଏକ ରରଫ ହମ ଡକଜ । ନଯଗକ୍ତିକକ୍ତି ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥାଜଏ ଗଜଠମ  ନଢର ନରଶକ୍ତି ଲମ କଜୟକ୍ତିଗ ଥାଜଏ ।
ଯଜହଜ ନଦର ଖେଜଯଜଉଥାଜଏ ଗଜର ଏକ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁଥାଜଏ, ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମସୟୁଜ ରକ୍ତି ଥାଜଏ । ନଦଖିରଜ ରୟୁକକ୍ତିଟକ୍ତି ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଛକ୍ତି, ଗଜର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଶକକ୍ତି
କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଅଛକ୍ତି ଗଜ ଉପଂନର ଏ ରରଫ ହମ ଡକଜର ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁ ୋକ୍ତିଭପର୍ବର କନର । ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜର ନର ଖେଳ ରଜରରଷପର୍ବ ରୟସର କମମଜରୀ କକ୍ତିନଶଜରୀଟକ୍ତି
ନଦତଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି । ରକ୍ତିସୀଣପର୍ବ ନକଗ । ନକଗ ମଝକ୍ତିନର ହକ୍ତିଡ଼ । ହକ୍ତିଡ଼ ନଦହନର କଡଟଜଗଛ, ନଗଜଡ଼କ୍ତି, ପଂଥାର । ଜମକ୍ତି ମଝକ୍ତିନର ଧାସପର୍ବଜ ଫଜଟକ୍ତି ଶମର ଖେଜମଜଟକ୍ତିର ଆହେଁ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି
ନଦତଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି । ନଡା��x��8������ଉହେଁଛକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ହରକ୍ତିଣଛମଆ । ହରକ୍ତିଣଛମଆ ପଂଛନର ରୟୁଜଧା । ୋନଚଗ ହରକ୍ତିଣଛମଆ ରକ୍ତି ଏନଗ ନଜଜରନର ଝକ୍ତିଅପଂରକ୍ତି ନଦତନଡ଼ ୋଜହିଁ
ନକନର । ସଡଜ ଅଡଧାଜର ପଂରକ୍ତି କଳଜ ନଦହ । ୋଜଭକ୍ତିଗଳକମ ୋଜଲକ୍ତି ରଡଗର ନପଂଡଟ୍ । ନପଂଡନଟ କଳଜ ରଡଗର ରକର ଦଜଗ । ୋଜଭକ୍ତି ଉପଂରଟଜ ନମଲଜ ।
ନପଂଟର ଚମପର୍ବ ସରମ  ରଗମ ରକ୍ତି ଗଳ ଉପଂର ନହଜଇ ଉଠପଂଡ଼ ନହଉଛକ୍ତି ଅହରହ । ଅୋମନ୍ନଗ ଛଜଗକ୍ତିକମ ଢଜଡକକ୍ତିଛକ୍ତି ଏକ ଆକଜଶକ୍ତିଆ ରଳିଜଉଜ୍ । ରଳିଜଉଜ୍ର ମଝକ୍ତିନର
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନସଫକ୍ତିଜିସ୍ଟପଂକ୍ତିନ ଏରଡ ଉପଂରକ୍ତି ଭଜଗଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ପଂମରୂଣଜ ରହକ୍ତିର ଧାଡ଼କ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଚକ୍ତିରଜ ଓ ନଗଜଲଜକଜର । ନରକନର ନଗଜଟଜଏ ଧାଳଜ ଓ ମଇଳଜ ଗଜମମଛଜ ।
ଏନଗ ନଜଜରନର ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜ ସନସତ୍ୱେ ଗଜ ନଛଜଟ ଚମ ଟକ୍ତିଟକ୍ତି ହଲମ ଛକ୍ତି ସକ୍ତିୋଜ ଗଜ ରଜଳ ଉଡ଼ମୋଜହିଁ ଆନଦତ । ଟଜଆହେଁସ ଓ କଠକ୍ତିୋ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ଦମଇକଜୋନର
ଦମଇଟକ୍ତି ନଛଜଟ ନଛଜଟ କଜଠକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି । ଦମଇ ନଗଜଡ଼ର ରମଢଜ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ରହମଦକ୍ତିୋର ଅଳଗଜର ମଲଜରଡଗ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ନଦତଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି କଜକମସ ନହଜଇ । ମମହହେଁନର
ଭୟ ଓ ଶଡକଜ । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ନଛଜଟ ପଂକୀଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଉଡ଼କ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି, ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ନସ ନକଉହେଁ ଏକ ପଂକ୍ତିଡଜରଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ର ଖେସକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ୋନହନଲ
ନସ ରକ୍ତି ଏନଗ ନଜଜରନର ନଡା��x��8������ଣଜ ଛଜନଟ ୋଜହିଁ ନକନର । ପଂକ୍ତିଡଜରଜ ଏକ ଶୋୂୟୁସଜୋ । ଏପଂରକ୍ତି ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜର ନର ଖେଳ ଆମର ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ
୍ଗକ୍ତିୋକ୍ତିୟଗ । ଜୀରୋକଜଳ ଯଜକ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୨୭ ୧୨୮



ଅହରହ ନଚଷ୍ଟଜକରକ୍ତି କ୍ଳଜଡଗ ନହରଜକମ ପଂନଡ଼,  ୋୟଜଡଗ ନହରଜକମ ପଂନଡ଼,  ଅସହଜୟ ୋକ୍ତି ଦୁଃସହଜୟ ନହରଜକମ ପଂନଡ଼ । ନଗନରରକ୍ତି ଶୋୂୟୁସଜୋଟକ୍ତି ଆହେଁ ଫଜଡ଼କ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିରନହ କଜଳକଜଳ । ଆମକମ କକ୍ତିଡଗମ  ପଂମଣକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ଆମର ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ, କରଜମଗକ୍ତି, ଆମର ନମଜକ୍ତିକ ସରମ  ହଜରମଜନୋ । ସରମୁଛି କମ ନଯଜଜୋଜ,
ସରମ  ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ,  ସରମ  ହକ୍ତିସଜରକକ୍ତିଗଜର ହଜରମଜନୋ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଆନମ ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜର ନର ଖେଳ ଚଜଲମ  ରଖିଥାଜଉହେଁ । ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତିଏ ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରର
ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ରମଢଜ ଆଡଗମଠକ୍ତି ପଂମରଜଇ ପଂମରଣ କନର ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ ଭଜରନର । ନକନଗ ସହଜନର ରକ୍ତି ପଂରୂଣ କରଜଯଜଇପଂଜନର ସ୍ୱଗପର୍ବର ଶୋୂୟୁସଜୋନର ଈଶ୍ୱର
ପଂରୂଜଇ, ମହଜକଜଶନର ଉପଂଗହ ପଂରୂଜଇ, ଗଭପର୍ବଜଶୟନର ଅଡକମର ପଂରୂଜଇ, କରର ଭକ୍ତିଗନର ଶର ପଂରୂଜଇ, ପଂକ୍ତିରଜମକ୍ତିଡ ଭକ୍ତିଗନର କରର ପଂରୂଜଇ, ମରମ ଭୂଇହେଁ
ଭକ୍ତିଗନର ପଂକ୍ତିରଜମକ୍ତିଡ ପଂରୂଜଇ,  ଆହମରକ୍ତି ସହଜନର ରକ୍ତି ନର ଖେଳଜ ଯଜଇପଂଜନର ଶୋୂୟୁ ର ଖେରର କଜଗଜ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ଶବ୍ଦ ନରଜପଂଣର ନର ଖେଳ,  ହକ୍ତିଟକ୍ତି୍ଷ୍ଟନର ୋଜମ
ପଂରୂଣର ନର ଖେଳ, ରଡଧାମକନର ଗମଳକ୍ତି ଭରକ୍ତିରଜର ନର ଖେଳ, ୋକ୍ତିରର ସହର ଭକ୍ତିଗରକମ ରମନଲରଜଜର ଧାନସଇ ପଂଶକ୍ତିରଜର ନର ଖେଳ, ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ସଜରଜଳକ ଶକ୍ତିଶମ ମଜୋଡକର
ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜର ନର ଖେଳ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର, ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡନକଜଚନର । ଅଥାଚ ନରନଳ ନରନଳ କଜହଜ ଶୋୂୟୁଆଖିନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଭରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼,
କଜହଜ ଛଜଗକ୍ତିର ପଂକ୍ତିଡଜରଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂକୀ ଭରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼, ନକଦଶକ୍ତିକ ୋଳୀ ଭକ୍ତିଗନର ସରମ  ଆଶ୍ୱଜସୋଜ,  ସରମ  ନ୍ମପଂତକମ ରଜଟକ୍ତି ନଘଜଳକରକ୍ତି ପଂରୂଜଇରଜକମ
ପଂନଡ଼, ଢକ୍ତିଡକକ୍ତିଶଜଳ ଗଜଗନର ସରମ  ଈଶ୍ୱରଡକମ ପଂରୂଜଇ ଢକ୍ତିଡକକ୍ତି କମଟକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜନର ଜୀରୋକଜଳ ସରକ୍ତିଯଜଏ । ସମସ
ୋଜଭକ୍ତିରଜମକମ ଗଡଠକ୍ତିପଂକଜଇ ଏକ ରୃହତ ୋଜଭକ୍ତିରଜମର କଳୋଜ ସଜକଜର ନହଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ଓଠ ଚକ୍ତିପଂକ୍ତି, ଦଜଡଗ କଜମମଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିରଜକମ ହମଏ ଏକଜକୀ । ଗମଳ୍ମ,
ପଂଥାର, ହକ୍ତିଡ଼ ଓ ଫଟଜମଜଟକ୍ତିର ଆହେଁକମ ନଡା��x��8������ଇହେଁନଡା��x��8������ଇହେଁ କମଶ ଦୁଃ ହଜଲକ୍ତିଆ ନହଜଇ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିରଜ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଗଥାଜପଂକ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜ ଚଜଲମ  ରଖିଥାଜଏ । ହରକ୍ତିଣପଂରକ୍ତି, ପଂକୀ ପଂରକ୍ତି
। ରକ୍ତିରଜଟ ଏକ ନକୋ୍ଭିଜନସ୍ର ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଏ ଯଜଏହେଁ ଏକମଜତ ଚରକ୍ତିତ । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ନକଉହେଁ ଏକ ଗଛର ଗହଳକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ନକୋ୍ଭିଜସ ଭକ୍ତିଗରକମ ଓହଜଉଛକ୍ତି ରକ୍ତିରଜଟ
ରପଂମର ହୃଷ୍ଟପଂମଷ୍ଟ ନଲଜକଟକ୍ତିଏ । ହଜଗନର ନଠଡଗଜ,  ମମଡଡା��x��8������ନର ନଠକଜ ଓ କଜୋନର କଜହଜଳୀ । ମମହହେଁନର ଗଜର ରଜଘର ଚଜହଜଣୀ । ୋକ୍ତିନଜ ନଦତଡା��x��8������ମ  ୋଜହିଁ
ଯଦକ୍ତିଓ ଗଜ ଚଜହଜଣୀକମ ନଦତଡ଼ଜଇ ଆଣମଛକ୍ତି ନକଗ ର ଖେଳଜ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟ ଯଜଏ । ଗଜ ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତି ରଡ଼ ରଡ଼ ନହଜଇ ନଡା��x��8������ଜଳଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଘରୂକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି
ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ଗଜ ସଜମୋଜନର ନଯ ପଂଡ଼କ୍ତିର ନସ ଭସ ନହଜଇଯକ୍ତିର । ନଛଜଟ କକ୍ତିନଶଜରୀ କକ୍ତିରଜ ଛଜର । ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ସୂଯପର୍ବୟୁ । ନଲଜକଟକ୍ତିର ନର ଖେଜଲଜ
ନଦହନର ଲମ ଣକ୍ତି ଝଜଳ । ଗଜ ଆଡଠମ  ଲମ ଚଜ ନଧାଜଗକ୍ତିର ଅଡଟଜ ପଂଜର ଖେନର ଓଦଜ । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ର ନଠକଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ଧାଜର ଧାଜର ଝଜଳ । ରକଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ନଲଜକଟକ୍ତି
ଝକ୍ତିଅକମ ନଦଖିପଂଜରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଏନର ଝମ ଡଟକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି ଓ ଗଜ ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ଜଜଗଜର ରକର ଧାଜରନର ରଜଲକ୍ତି ମମନଠ ଘସକ୍ତିନଦଇ ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଘମସମରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି
ଏକ ରମଦଜ ଉହଜଡା��x��8������କମ ଏରଡ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଗଜ ଭକକକମ କଜଗର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର । ନଲଜକଟକ୍ତି ଲଡର ପଂଜହମ ଡଡା��x��8������ ପଂକଜଇ ମଜଡା��x��8������କ୍ତିÿ ଯଜଉଛକ୍ତି ଆଗକମ । ଠଜଣକ୍ତିନର ଗଜର କଜହଜକମ
ର ଖେଜଇଯକ୍ତିରଜର ଗପଂ ô ରଗଜ । ଗଜର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂଜହମ ଡଡା��x��8������ର ଚଜପଂ ଏନଗ ଶକ ନଯ ଶମଷ୍କମଜଟକ୍ତିନର ରକ୍ତି ଗଜ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ଆକଜରର ଗଜଗଟକ୍ତିଏ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି ।
୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନନର ଦଳକ୍ତିଚକଟକ୍ତି ନହଜଇ ମରକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଥିରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି । ଏନଗ ଗମଡ଼କ୍ତିଏ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତିଡକମ ମଜଡ଼କ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ
ନଲଜକଟକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିୋଜଇହେଁ ଆନଦତ । ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଚକ୍ତିତ୍ତନର ନସ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଗକମ । ଅସଡର ଖେୟୁ ପଂଜଦ ଚକ୍ତିହ୍ନ ଭକ୍ତିଗନର ମଲଜ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି । ଅଦମ ଗ ଏକ ଯଜତଜର
ଆନୟଜଜୋ । ମଜଗପର୍ବଶୀର ଗମରମ ରଜରନର ଲକ୍ଷୀପଂଜଦମଜୋଡକର ଯଜତଜ ନକନଗ ହଜଲମ କଜ, ନକନଗ ଶକ୍ତିଶମ ସମଲଭ । ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ସରମ  ନକଗ ର ଖେଳଜ ର ଖେଜଲ ଢକ୍ତିପଂ
ନଡା��x��8������ଇହେଁ,  ୋଈୋଜଳ ନଡା��x��8������ଇହେଁ,  ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ସରମକମ ହଗୟୁଜକରକ୍ତିକରକ୍ତି,  ୍ଜୟ ପଂତଶମର ଖେଜରଜଟ ଅଗକ୍ତିକମ କଲଜପଂନର ଏକ ଗହେଁଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ଛକ୍ତିଡା��x��8������ଜ ନହଜଇଥିରଜ କଜର
ପଂଜର ଖେନର ଅଟକକ୍ତି ଗଲଜ । ନଘରଜଏ ରମଲକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୨୯ ୧୩ଠ
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ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ଅୋଜମନଧାୟ ଗହେଁଜକମ ଅକଜନଳ ସକଜନଳ ଆନସ ନଗଜନଟ ଅନଧା କଜର । ଗହେଁଜର ରଳକଜ ନଲଜକଡକମ ଦକ୍ତିଏ କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଦୟୁ ଓ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗନର
ରଜଡଟକ୍ତିକମଟକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ କନହ । ନକନରନକନର କଜଟ୍ଧି ଆଣକ୍ତି ଆନସ ନଧାଜଗକ୍ତି, ଗଜମମଛଜ । ନକନର ନକନର ଦକ୍ତିଏରକ୍ତି ଅକର ଓ ଚକ୍ତିତ ଛଜପଂଜ ରଡଗନରରଡଗ
କଜଗଜ । କନହ - ଏ କଜଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅଛକ୍ତି ୋକ୍ତିଭପର୍ବୟ ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି, ୍ଚମ ର ଆଶଜ ଓ ନଢର ଆଶ୍ୱଜସୋଜ । ଏ କଜଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖି ଶକ୍ତିଖିରଜର ୍ଣଜଳୀ
ରଣ୍ଧିଗ ନହଜଇଛକ୍ତି । ନସମଜନୋ ସରମ  ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ରଡଚକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଅଛକ୍ତି ନର ଖେଜରଜକ । ଏ କଜଗଜ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି ରରଜଭୟର ମମଦଜ । ଏହଜକମ ଏକ
ଉଚ ଗଛର ଗଡଡା��x��8������କ୍ତିନର ଲଗଜଅ । ଗଛଟଜ ରକ୍ତି ମଜଭମ ଗ ନହରଜ ଦରକଜର, ଗମ ମ ଘରର ଅରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ପଂରକ୍ତି ହଜଲମ କଜ ୋମନହହେଁ । କଜଗଜକମ ୋଷ୍ଟ ୋ କରକ୍ତିରଜ
ପଂଜଇହେଁ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରକ୍ତି କଜରଟକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଯଜଏ । ଗହେଁଜର ରଳକଜ ନଲଜନକ ର ଖେଜଦୟୁସକ୍ତିୋଜ ର ଖେଜଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ରଜଡଟକ୍ତିକମଟକ୍ତି,  ମଜତ ରଡଗୀୋ କଜଗଜକମ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ରୟୁରହଜର
କରକ୍ତିନର ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନସମଜନୋ ରକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ଥାଜଡନଗ, ମଜତ ଧାୂଆହେଁପଂତ ୋ ଥାଜଏ । ଗଜଡକ ଛମଆଡକମ ନଦଇ ଥାଜଡନଗ, ମଜତ ଗହେଁଜନର ଶକ୍ତିଶମ ନକହକ୍ତି ୋ
ଥାଜଡଗକ୍ତି । ର ଖେଗଗଦଜନର ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଥାଜଡନଗ, ମଜତ ଗହେଁଜନର ଗଜଈନଗଜରମ  ନଗଜରର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ଥାଜଏ । ଏ କଜଗଜ ୋଜମକ ପଂଦଜଥାପର୍ବଟକ୍ତି କକ୍ତି କଜମନର ଲଜନଗ ନଲଜନକ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । କଦଜଚକ୍ତିତ ନକହକ୍ତି ଝଜପ୍ସଜ ଶମଣକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ରଜ ଦୂର ଏକ ଗହେଁଜନର ନଦଖିଛଡଗକ୍ତି କଜଗଜନର ଡା��x��8������ଡଗଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରଜଯଜଏ,  ଗମଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼ଜଯଜଏ,
ଅକର ନଲର ଖେଜଯଏ, ଶବ୍ଦ ପଂଢଜଯଜଏ । କଜଗଜ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମଡକର କଜମନର ଲଜନଗ । ଶକ୍ତିଶମ ୋ ଥିରଜ ଗହେଁଜନର କଜଗଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଲୂୟୁ ୋଜହିଁ । ମମଡଡା��x��8������ନର ନଠକଜ
ରଜଡଧିଥିରଜ ନଲଜକଟକ୍ତି ନଠଡଗଜଟକ୍ତି ଧାରକ୍ତି କଜର ଚଜରକ୍ତିପଂଜର ଖେନର ରମଲମ ଛକ୍ତି । ଆଖିକମ ରଡ଼ରଡ଼ କରକ୍ତି ରଜ ନକନଗନରନଳ ମକ୍ତିଡଜକ୍ତିମକ୍ତିଡଜକ୍ତି କରକ୍ତି କଜର ଭକ୍ତିଗରକମ ଚଜହହେଁମଛକ୍ତି ।
କଜହଜକମ ୋ ପଂଜଇ ଗହେଁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ମମହହେଁଜଉଛକ୍ତି । ଏଇଟଜ ଗହେଁଜ ୋମନହହେଁ । ମଜତ ଦଶଟକ୍ତି ଝଜଟକ୍ତିମଜଟକ୍ତିର ଘର ଓ ଆଉ ଦଶଟକ୍ତି ସଡପଂଣୂପର୍ବ ଉଜମଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ମଜଟକ୍ତିର ଘର
। ଉଜମଡ଼ଜ ଘର ମଜୋଡକନର କହେଁଜ ଭହେଁଜ ନଗଜନଟ ଅନଧା ଏଡଡା��x��8������ମ ଅ, କଳଜ ନଗଜରର ନପଂଜକ ଓ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉଇହମଡକଜ । ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ଘନର କରଜଟ
ୋଜମନର ଅର ଖେଜ ର ଖେଡନଡା��x��8������ର ଖେଡନଡା��x��8������ ଝମ ଲମ ଛକ୍ତି । ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଅର ଖେଜନର ରଡ଼ରଡ଼ କଣଜ । କଣଜମଜୋଡକନର ମକରଜ ଜଜଲ । ମକରଜ ଜଜଲନର ସଦୟୁ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ମଜଛକ୍ତି ଓ
ମକରଜ-ମଜଛକ୍ତିର ଲନଢଇ । ନଲଜକଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଘର ସଜମୱପ୍ନଜନର ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ, "ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତି,  ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତି ।'  ଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ନକହକ୍ତି
ରଜହଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଥାନରମଜତ ଯଜହଜ କଜଶ ଶମଭକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତିନରଳ ଅନପଂକଜ କଲଜପଂନର ନଲଜକଟକ୍ତି ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଗହେଁଜର ଉଜମଡ଼ଜ ଘରର ଅପଂର ମମଡଡା��x��8������ରମ  ଦକ୍ତି'ଜଣ
ଭଦନଲଜକ ଧାୀନରଧାୀନର ଗଜ ଆଡ଼କମ ଆସମଛଡଗକ୍ତି । ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ନସମଜନୋ କଜର ଆନରଜହୀ । ନସ ଦମନହହେଁ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିରଜ ସମୟନର ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ
ମଜଝକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରମ ଛକ୍ତି ଓ କଜଶମଛକ୍ତି । ଛଜଗକ୍ତିନର ହଜଗଟକ୍ତିଏ ଚଜପଂକ୍ତିଛକ୍ତି ଓ ଅୋୟୁହଜଗନର ଗଜ ଘର କଜଡଥାକମ ଭରଜ ନଦଇ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଛକ୍ତି । କଜର
ଆନରଜହୀଡକ ଭକ୍ତିଗରମ  ଜନଣ ୋକ୍ତିଜ ମମଭକ୍ତି ନକନମରଜ କଜଢକ୍ତିନଲ ଓ ଅୋୟୁ ଜଣକ ୋକ୍ତିଜ ନଟପ୍ ନରକଡା��x��8������ପର୍ବର ଓ ନଛଜଟ ମଜଇନକଜନଫଜୋକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ କଜଢକ୍ତିନଲ । ନଲଜକଟକ୍ତି
ନକତଣସକ୍ତି ଉପଂକମଣକ୍ତିକଜ ୋକରକ୍ତି ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଭଜରନର କହକ୍ତିଲଜ ନଯ ଡା��x��8������ମ ରମଢଜର ୋଜଗମ ଣୀ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ କମଆନଡ଼ ର ଖେସକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ଆଜକ୍ତି ସକଜଳମ । ଗଜକମ ନସ
ରହମଗ ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲଜ କକ୍ତିଡଗମ  ପଂଜଇଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ ମହଜଜୋ ଗଜକମ ପଂଠଜଇଛକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଉ ନସ ଝକ୍ତିଅକମ ନରଳରମଡ଼ ସମଦ୍ଧଜ ଘରକମ ଆଣକ୍ତିରମ  । ୋନଚତ ରଡଧାକ
ରଜରଦକମ ନଯଉହେଁ ଏକଶହ ପଂଚଜଶ ଟଡକଜ ଓ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଅଡ଼ଜ କମନଦଜ ଚଜଉଳ ନୋଇଛକ୍ତି ଗଜକମ ନଫରଜଇ ଆଣକ୍ତିରମ  । "ଗମ  କହ ନଗଜ ୋଜଗମ ଣୀ କମଆନଡା��x��8������
ଯଜଇଛକ୍ତି?'  ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ସମଡା��x��8������ମ କଦେଲମ ନହଜଇଗଲଜ । ଗନଳ ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଲଥ କରକ୍ତି । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ଝକ୍ତିମକ୍ତି୍ଝମ କଲଜ । ନଦହରମ  ଝଜଳ
ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଆଖିକଜୋ ସରମ  ଅଡଧାଜର ଦକ୍ତିଶକ୍ତିଲଜ । କଜୋ ମମଡଡା��x��8������କମ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶମଭକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜର ଶୋୂୟୁସଜୋ ଏନର ଆହମରକ୍ତି ୍ଶସ ନହଜଇଗଲଜ ।
ଏନଗ ରଡ଼, ୍ଶସ ଓ ଗଭୀର ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆଉ ନକହକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଗଜ ସୀ, ଗଜ ଦମଇ ପଂମଅ ଓ ଦମଇ ନରଜହୂ ଓ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଦମଇ
ୋଜଗକ୍ତି, ସମନସ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି ସମଦୂର ହଜଇଦଜରଜଦ । ଇଟଜଭଜଟକ୍ତିନର କଜମ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଯଉହେଁ ଛ'ହଜଜର ଟଡକଜ ଅଗକ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପଂ ପଂଜଇଥିନଲ, ଗହିଁରମ  ଋଣ
ସମଝକ୍ତିରଜ ଓ ରଜସଜ ର ଖେଚପର୍ବକମ ମକ୍ତିଶଜଇନଲ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଳକ୍ତିରଜର ସଡଭଜରୋଜ ୋ ଥିଲଜ । ନଗଣମ ଡା��x��8������ମ ରମଢଜର ର ଖେଚପର୍ବ ରଜରଦକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚଜଉଳ ଓ ପଂଇସଜ ଏରଡ ଗଜର
ଶୋୂୟୁସ ôୁଛି କଜୋ ରଜରଦକମ ୋଜଗମ ଣକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଇ ଅୋୟୁମଜନୋ ନଟ୍ରେ ଭକ୍ତିଡ଼ ଭକ୍ତିଗନର ହଜକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ ରଡଧାକ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ ଦୂର ପଂଜର ଖେ ଏକ
ଗହେଁଜର ମହଜଜୋ ଘନର । ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ଓ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ ନକନଗନରନଳ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦର ଖେଜଚଜହହେଁଜ ନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିନର କଜନଳ । ଉଭନୟ ରଡଚକ୍ତି ଯକ୍ତିନର କକ୍ତିଛକ୍ତିକଜଳ ।
ଦମହିଁଡକ ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ଦମନହହେଁ ପଂରୂଣ କରକ୍ତିନର କକ୍ତିଛକ୍ତିକଜଳ । ନଯନଗ ସଳର ଖେଗଜର ଟଜଣକ୍ତି ନର ଖେଳ ଘରକମ ନଯନଗ ସଜଜଇନଲ ରକ୍ତି ନକହକ୍ତି କଜହଜର ଶୋୂୟୁସଜୋକମ
ପଂରୂଣ କରକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ଏଠକ୍ତି । ସଳର ଖେଗଜର ସରମ  ଅଡକଜରଡକଜ ନହଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୩୧ ୧୩୨



ଗଜକମ ଲକ୍ତିଭଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଗଜର ଟଜଣମଟଜଣମ ଏରଡ ଭମ ଲଜର ସମହୂକମ ସଡନଶଜଧାୋ କରମ କରମ  ନସ ସରମ  ଛଡଦଜଛଡଦକ୍ତି ନହଜଇ ନଗଜଲକଧାଡଦଜନର ପଂରକ୍ତିଣଗ
ନହଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । ଏ ଗହେଁଜନର ଦଶଟକ୍ତି ଘନର ଦଶଜଣ ରମଢଜ ରମଢୀଡକ ରୟୁଗୀଗ ଆଉ ନକହକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁକମ ରମଝଜଇ କହକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଇଥିଲଜ ନଯ
ନସ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଆସକ୍ତି ଗଜ ନଜନଜ ରମଢଜକମ ନଦର ଖେଜକରକ୍ତି ଯଜଉଥିର । ଗଜକମ ମଜତ ଛ'ମଜସ ପଂଜଇହେଁ ମହଜଜୋ ଘନର ରଡଧାକ ରର ଖେଜ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଛ'ମଜସ
ସରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଗଜ ରଜପଂଜମଜ ଭଜଇ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ରକ୍ତିନଦଶରମ  ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିନର । ମହଜଜୋର କଥାଜମଜୋକ୍ତି ନସ ଚଳମଥାଜଉ, ମଜତ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋର କଥାଜ ଗ !
ଅଥାଚ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସପ୍ତଜହ ଯଜଇୋଜହିଁ ନସ କମଆନଡ଼ ନଫରଜର । ଡା��x��8������ମ ରମଢଜର ମମଡଡା��x��8������ନର ରଜ୍ରଜଘଜଗ ନହଲଜ । ଧାୋକ୍ତିଆହେଁଗ ନଫରଜର, ନଗନର ଗଜକମ ଏକଶହ
ପଂଚଜଶ ଟଡକଜ ନଫରଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର, ନଯଉହେଁଥିନର ନସ ଛ'ମଜସ ରଡଚକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ନମଜହନଟ ରଖିଥିଲଜ । ମମଡଡା��x��8������ନର ନଠକଜ ରଜଡଧିଥିରଜ ନଲଜକଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ
ନସ ଏଠକ୍ତି ନରଳରମଡ଼ ଯଜଏ ରସକ୍ତି ରହକ୍ତିର । ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ ନରଳରମଡ଼କମ ଘରକମ ୋ ଆସକ୍ତି ଯକ୍ତିର କମଆନଡା��x��8������? ଗହେଁଜର ସରମ  ରମଢଜ ରମଢୀ ଇଗକ୍ତି ମଧ୍ୟନର ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତି
ଘର ଅଗଣଜନର ଜମଜ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ସମସଡକ ହଜଗନର ର ଖେଡନଡା��x��8������ ନଲର ଖେଜଏହେଁ ଆଶଜରଜଡ଼କ୍ତି । ରୟସ ଓ ଦମ  ଦୁଃର ଖେର ନରଜଝ, ରଗମ ରକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଚମପର୍ବନର
ଅସଡର ଖେୟୁ ଗଜର - ଏକ ଭୟଡକର ଓ ରୀଭସ ô ମଜୋଚକ୍ତିତର ପୃଂଷ୍ଠଜପଂରକ୍ତି, କଜଠହଣଜ ଚନଡ଼ଡଇଟକ୍ତି ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ଗଗପର୍ବ କରକ୍ତିଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ମମହହେଁମଜୋଡକନର ଦମଇଟକ୍ତି
ନଲର ଖେଜଏହେଁ ୋଜକଫମଡ଼ଜ ଏରଡ ଅଡଧାଜରମ ଆ ରସଜଭକ୍ତିଗନର ନକନଗନରନଳ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଝଲସକ୍ତି ଯଜଉଥିରଜ ପଂକୀଶଜରକର ଆଖିପଂରକ୍ତି ନଶଥାଜ ନଡା��x��8������ଜଳଜ ଦମଇଟକ୍ତି ।
ରଜୟଜଚନଢଇ ରସଜପଂରକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିରଜ ଚଜରକ୍ତିନଯଜଡ଼ଜ ମୃଗ ସୋ ସଜମଜୋୟୁ ହଲ୍ଲ ନହନଲ ରଜ ସଜମଜୋୟୁ ଝଡ଼ ରହକ୍ତିନଲ ଛଜଗକ୍ତିରମ  ର ଖେସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରଜରସଜନର
ଲଟକକ୍ତି ରହକ୍ତିଛକ୍ତି । ସଭକ୍ତିଡକ ମମଡଡା��x��8������ନର ଅୋଜରୋଜ ଗଛପଂରକ୍ତି ଟଜଆହେଁସ ରଜଳ । ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରଭ ଓ ୋକ୍ତିରମ ସ ôୁଛି କଜହକ୍ତିଗ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି । ଚଳଗ୍କକ୍ତିହୀୋ ଆଖିପଂଗଜ ର ଖେମବ୍ ଲଡରଜ ସମୟ
ରୟୁରଧାଜୋନର ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ଓ ଉଠମ ଛକ୍ତି । ଗଡ଼ଜଣକ୍ତିଆ ଚମପର୍ବସରମ  ର ଖେଜଲ ଢକ୍ତିପଂ ନହଜଇ ଗଳକମ ଉଗମ ରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଓ କଜନଳ ର ଖେସକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର ଭୟନର ହଜଡ଼ସରମ  ଉଧାଜନଦଇ
ନଟକକ୍ତିଧାରଜ ନହଜଇଛକ୍ତି । ସମନସ ଡା��x��8������ମ ରମଢଜକମ ନଦଖିନଲ । ଗଜର ଉଦ୍ମଲଦଜ ଆଖିନର ଲମ ହ । ରମଢଜ ଆଖିନର ଲମ ହ ନଦର ଖେଜଯକ୍ତିରଜ ଏଇ ୍ଥାମ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ
ରମଢଜର କଜଡଧାନର ହଜଗନଦଲଜ । ରମଢଜ ଆହମରକ୍ତି କଇହେଁକଇହେଁ ନହଜଇ କଜଡଦକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ସମସଡକ ମମହହେଁନର ୍ଶୱପ୍ନ । ରମଢଜ ଏନଗ ରକ୍ତିକଳ ନହଜଇ କଜଡଦମଛକ୍ତି
କଜହିଁକକ୍ତି? ନକନମରଜ ଧାରକ୍ତିଥିରଜ ଭଦରୟୁକକ୍ତି ଜଣକ ରମଝଜଇନଲ । କହକ୍ତିନଲ, ଗଜ ୋଜଗମ ଣୀ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ କମଆନଡା��x��8������ ପଂଳଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଆଉ ଏ ନଲଜକଟଜ କହମଛକ୍ତି
ରମଢଜ କମଆନଡା��x��8������ ଗଜକମ ଲମ ଚଜଇ ରଖିଛକ୍ତି । ନଠକଜ ରଜଡଧି ଥିରଜ ନଲଜକଟକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର କଣ କହକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଥିଲଜ, ମଜତ ଏ ଦମଇଜଣ ଭଦନଲଜକଡକମ
ନଦଖି ଚମ ପଂରହକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ନହଲଜ । ନକରଳ କହକ୍ତିଲଜ ଗଜ ମହଜଜୋ ଏକଶହ ପଂଚଜଶ ଟଡକଜ ରକ୍ତି ମଜଗକ୍ତିଆଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଛକ୍ତି । ଆଉ ନସ ଯଦକ୍ତି ଏକଜକୀ
ର ଖେଜଲକ୍ତିହଜଗନର ନଫରକ୍ତିର ଗଜକମ ରକ୍ତି ଗଜ ଘନର ରର ଖେଜଇନଦର ୋଜହିଁ । ତସ ଭଜରନର ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଜମଜନହଜଇ ରହକ୍ତିନଲ ଅଗଣଜନର । ଧାୋକ୍ତିଆହେଁକମ ନକଉହେଁଠକ୍ତି
ନର ଖେଜଜକ୍ତିନର?  ନସ କମଆନଡା��x��8������ ପଂଳଜଇଲଜ?  ନଫରକ୍ତିର ୋଜ ୋଜଇହେଁ ର ଚକ୍ତିଡଗଜନର ସମନସ ଉଦକ୍ତି୍ବଗ୍ନ । ସୂଯପର୍ବୟୁ ଏନର ନଲଉଟକ୍ତି ଅସଜଚଳଜଭକ୍ତିମମର ଖେୀ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଗମଡଫଜଭକ୍ତିଗରମ  ଆଲମ ଅ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜରମ  ଆଲମ ଅ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର ଓ ଚଜରକ୍ତିଆଡା��x��8������ମ  ରହଳକ୍ତିଆ ଅଡଧାଜର ମଜଡ଼କ୍ତିଆସକ୍ତି ୋକ୍ତିରମଜ କରକ୍ତିନଦର ସରମ  ରୃଦ୍ଧଡକମ । ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି
ହିଁ ନହଲଜ । କଜରଟକ୍ତି ଦକ୍ତି'ଜଣ ଆନରଜହୀଡକମ ନୋଇ ନକନଗନରନଳ ଉଭଜୋ ନହଇଗଲଜ ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନଠକଜ ଓ ନଠଡଗଜ ଧାରକ୍ତିଥିରଜ
ନଲଜକଟକ୍ତି ରକ୍ତି ରସକ୍ତିରହକ୍ତିଛକ୍ତି ଘଜଗକ ପଂରକ୍ତି । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଭୀଗ ଓ ସଡଗମ ଳକ୍ତିଗ । ସମସଡକ ମମଡଡା��x��8������ ଭକ୍ତିଗରକମ ଧାନସଇ ନଠସକ୍ତି ପଂଶକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ୋକ୍ତିରରଗଜ । ରକ୍ତିରଜଟ
ପଂଥାରଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ମଜୋଡକମ ନଛଚକ୍ତି ପଂକଜଉଛକ୍ତି । ସମନସ ଫଜଟକ୍ତିଯଜଇ ଲହମ  ଲମ ହଜଣ । ଘଡଚ ଅଡଧାଜରର ଅରଣୟୁ ଭକ୍ତିଗନର ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ ନଦଖିରଜ ରକ୍ତି
ଅସଡଭର । ସମନସ ଯଜକକ୍ତିଯମକକ୍ତି ତସ,  ଅଥାଚ ପଂରସରଠଜରମ  ନଯଜଜୋ ଦୂରଗଜନର ଅଛଡଗକ୍ତିର ଭଜର । ଗମଜମ ରଜଗକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକଜ ଓ ଛୋକଜ ଭକ୍ତିଗନର
ଆଡଠମ ଗଡଠକ୍ତି ସରମ  ଛକ୍ତିନ୍ନଛତ । ସମୟରକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗହେଁଜକମ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଘଡଟଜ ରୂପଂନର ଆନସୋଜ । ଆନସ ମମହୂଗପର୍ବ -  ମମହୂଗପର୍ବ ରୂପଂନର ଏରଡ ନରଳଜ ଘଡ଼କ୍ତିନର
ରୂପଂଜଡଗନର । ଘଡଟଜର ଗଗକ୍ତି ଅନପଂକଜ ମମହୂଗପର୍ବର ଗଗକ୍ତି ଅଗକ୍ତି ଧାୀର, ମ୍ର, ଅଗକ୍ତି ୋଗଣୟୁ, ଅଗକ୍ତି କନଠଜର ଗଜ ଗଗକ୍ତି । ଏକ ଘଡଟଜ ଶୀଘ୍ର ଚଜଲକ୍ତିଯଜଏ । ମଜତ
ମମହୂଗପର୍ବଟକ୍ତିଏ ଯଜଏୋଜ । ନଯନଗ ଗଡ଼କ୍ତିନଲ ରକ୍ତି । ନସପଂରକ୍ତି ରକ୍ତି ଏ ରଜଗକ୍ତିର ମମହୂଗପର୍ବ ସରମ  । ଏ ଛଇ ଛୋକଜ ରଜଗକ୍ତିର ମମହୂଗପର୍ବ ସରମ  ଅଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଷ୍ଠମର ଭଜନର, ଅଗକ୍ତି
ଦୟୋୀୟ, ୋକ୍ତିଦପର୍ବୟ ଏରଡ ଯଡତଣଜ-ଦଜୟକ ଭଜନର ଗଜର ଗଗକ୍ତିକମ ଧିନମଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତି ଆଗକମ ଘମଡଚମ  ୋଜଇହେଁ । ସକଜଳ ଆସମୋଜଇହେଁ । ଅଥାଚ ନସଇ
ଲକଲକ ଜମଜଟରଡଧାଜ ମମହୂଗପର୍ବମଜନୋ ନରଜଧାହମଏ ନସଇ ନଠକଜ ରଜଡଧି ଥିରଜ ନଲଜକର ନଠଡଗଜ ମଜଡ଼ନର ଏରଡ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଜହରନର ପଂଜନହ ଚଜଲକ୍ତିରଜ
ୋୟୁଜୟନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂର ଗଡ଼କ୍ତିଗନଲ । କଜରଣ ନସଇ ନଲଜକଟଜ ହିଁ ନଭଜର ନରଳକମ ଚକ୍ତିକ ôୁଛି କଜରଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତି ଚମକକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଉଠକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗହେଁଜ ନଲଜକଡକମ ସରମ
ଉଠଜଇ ନଦଲଜ । ସମନସ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତିସ୍ଫଜରକ୍ତିଗ ଆଖିନର ନଦଖିନଲ ଏକ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୩୩ ୧୩୪
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ରକର ଧାଜର । ରଜହଜରମ  ନକଉହେଁଠମ  ଗଡ଼କ୍ତିଗଡ଼କ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଏରଡ ସଜପଂର ମମଡଡା��x��8������ପଂରକ୍ତି ଏପଂଟ ନସପଂଟ ନହଜଇ କଜହଜକମ ନର ଖେଜଜମଛକ୍ତି । ଅୋୟୁମଜନୋ ରକର
ଧାଜରଟକ୍ତି ନକଉହେଁ ଆନଡ଼ ଯକ୍ତିରଜକମ ଚଜହମୁଛି କମୁଛି କହେଁଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିୋ ପଂଜରକ୍ତି ଡା��x��8������ରକ୍ତିଯଜଇ ରଜଟ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦନଲ । ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ନମଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ସଜପଂଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତି ଧାଜରଟକ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତି ଯଜଇ
ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତିର ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଗମନଡ଼ଇ ଗମ ନଡ଼ଇ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ରମଢଜ ସଡନଗ ସଡନଗ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ଏ ରକର ଧାଜରଟକ୍ତି ଗଜ ୋଜଗମ ଣକ୍ତି ଧାୋକ୍ତିଆହେଁର । ରମଢଜ
ପଂଜଗଳପଂରକ୍ତି "ନମଜ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ, ଧାୋମ , ଧାୋକ୍ତି' କହକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂନର ରକତ ଟକ୍ତିନକ ଭକ୍ତିଜଜଇ ଚଜଟକ୍ତି ନଦଲଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସକ୍ତିଥଡ ପଂରକ୍ତି ହଠଜତ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ
ଏରଡ ନଦତଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ରକଗମ୍ଧିଜରର କନଡ଼ କନଡ଼ । ଆକଜଶଟଜ ପଂରଛଜ ନହଜଇ ଆସମଥିଲଜ ଏରଡ ଦଶଜଣ ଯଜକ ରମଢଜରମଢୀ ଓ ନଠକଜରଡଧାଜ ନଲଜକ ସଭକ୍ତିଏହେଁ
ଚଜଲକ୍ତିନଲ ରକର ଧାଜନର ଧାଜନର । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜଟ ଗଲଜ ପଂନର ସମନସ ଚକକ୍ତିଗ ନହଜଇ ନଦଖିନଲ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ଭକ୍ତିଗନର ୍ଜଜପଂଗକ୍ତିର ଶର ଧାଜଡ଼କ୍ତି ଧାଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ
ଲଡରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ଅଗୋଜଅଗୋକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ । ରକର ଧାଜର ଗଜର କନଡ଼କନଡ଼ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଠକଜରଡଧାଜ ନଲଜକଟକ୍ତି ୋଇପଂଡ଼କ୍ତି ଗଦଜରର ଖେ କଲଜ । ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ଏଇଟଜ
ଗଜର ହିଁ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ । ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲଜ । ନସ ଗ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ମଜରକ୍ତିମଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିରଜ ଗଜର ଆନଦତ ମନୋ ପଂଡ଼ମୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିଜ ଆଖିକମ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ
ୋଜହିଁ । କଜହଜକମ କଣ କହକ୍ତିର, କଣ କରକ୍ତିର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । କଜଠ ପଂଜଲଟକ୍ତିଗଲଜ । ଅଥାଜ ନହଜଇ ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଅଧାରଜଟନର । ଗଜ ପଂଜଦଦମଇଟକ୍ତି
ଆଉ ଆଗକମ ଚଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଅୋୟୁମଜନୋ ଆନଗଇ ଯଜଉଥିନଲ ଅଡନକଇ ରଡନକଇ, ଗଛ ରୃଚ୍ ସରମକମ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଆନଡା��x��8������ଇ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ
ଡା��x��8������ଜକ ପଂଜରମ ଥାଜଏ, "ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ,  ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ,  ଧାୋମ  ଧାୋମ ,  ଧାୋକ୍ତି ଧାୋକ୍ତି'ୁଛି କଜ କଜଡଦମଥାଜଏ ଡା��x��8������ହଳ ରକ୍ତିକଳ ନହଜଇ । ନକହକ୍ତି ଗଜ କଜଡଧାନର ସଜମଜୋୟୁ ଛମଇହେଁ ନଦନଲ ଗଜ
ହଜଗକମ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ଆଣମଥାଜଏ । ରକର ଧାଜରଟକ୍ତି ମଲଜ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତିର ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ପଂଜନର ଖେ ପଂଜନର ଖେ ଯଜଇଥାଜଏ ଅଗମୟୁ ଭକ୍ତିଗରକମ, ଅଗୋଜ ଅଗୋକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ । ଡା��x��8������ମ
ରମଢଜର ପଂଜଟକ୍ତି ର ଖେୋକ୍ତି ମଜରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ । ସୂଯପର୍ବୟୁ ଉଇହେଁ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଉପଂରକମ ଆସକ୍ତିରଜଯଜଏ ନସମଜନୋ ଚଜଲମ ଥିନଲ । ନଗଜଟଜଏ ଜକ୍ତିଦକ୍ତି, ନଗଜଟଜଏ ନଜଜସ, ନଗଜଟଜଏ
ନମଜହ ନସମଜୋଡକମ ଟଜଣକ୍ତି ନୋଉଥିଲଜ କମଆନଡ଼ । ୍ଜୟ ଚଜରକ୍ତି ଘଡଟଜର ରଜସଜ ଅଗକ୍ତିକମ କଲଜପଂନର ରକର ଧାଜରଟକ୍ତି ମଲଜ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ଥିରଜ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ଛଜଡ଼କ୍ତି
ଭକ୍ତିନ୍ନ ଏକ ନମଜଡ଼ ନୋଇଛକ୍ତି ଏରଡ ନସଇଠକ୍ତି ରକ୍ତି ଶମଣଜଗଲଜ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁର ରକ୍ତିକଳ କଜଡଦର କୀଣ ସ୍ୱର ଲହରକ୍ତି । ଜଣଜ ଯଜଉଥାଜଏ ନଯପଂରକ୍ତି ରହମଗ ଦୂରରମ  ସ୍ୱର
ଲହରକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଭଜସକ୍ତି ଆସମଛକ୍ତି କୀଣରମ  କୀଣଗର ନହଜଇ । ସରମ  ରୃଦ୍ଧଡକ ଅରଶ ନଗଜଡ଼ସରମ  ହଠଜତ ଚଳଚଡଚଳ ଓ କକ୍ତି୍ ନହଜଇ ଉଠକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତିରଜଟ
ଅଡଡା��x��8������ଜଳକ୍ତିଅଡଡା��x��8������ଜଳକ୍ତି ଗଲଜପଂନର,  ସମନସ ରକ୍ତିଛଜଇନହଜଇ ଏକ ଅଧାପର୍ବରୃତ୍ତଜକଜରନର ନର ଖେଜଜକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିରଜଟ ଗଲଜପଂନର,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରମଦଜମନୂଳ ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ
ର ଖେଜରରଜନହଜଇ ଲହମ  ଲମ ହଜଣ ନହଜଇ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜର ନଦଖି ସଭକ୍ତିଏହେଁ କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । ରମଢଜର "ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ'ଡା��x��8������ଜକ ଶମଣକ୍ତି ନସ ରକ୍ତି ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତି
ରମଢଜକମ କମଡଡା��x��8������ଜଇ ପଂକଜଇଲଜ ଏରଡ ଆହମରକ୍ତି ନଜଜରନର କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ସମନସ ନସଠକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ରସକ୍ତି ନଢସପର୍ବମୟ ଯଜଏ କଜଡଦକ୍ତିରଜ ପଂରପର୍ବ
ଚଜଲମ ରଖିନଲ । ନକହକ୍ତିକଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ,  ର ଖେଜଲକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିନଲ । ରଗପର୍ବମଜୋ କଜଡଦହିଁ ଗଜଡକର ଭଜଷଜ । ଧାୋକ୍ତିଆହେଁର କଜଡଦକ୍ତିରଜ ଢଡଗରମ  ସମନସ
ରମଝକ୍ତିନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ୋକ୍ତିଷ୍ଠମର ଯଡତଣଜରମ  ମମକମଳକ୍ତି ନସ ଚଜଲକ୍ତିଆସକ୍ତି ରକଜ ପଂଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ନଠକଜ ରଜଡଧି ଥିରଜ ନଲଜକଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନନର ମଲଜ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି
ଗମଡ଼ଜଏ ନଦଖି ହଗଭଡର ନହଜଇ ଯଜଇଥିଲଜ । ଗହିଁ ଉତ୍ତଜରମ  ଏମଜୋଡକ କଜଡଦ ନଦଖି, ରକରଧାଜର ନଦଖି କଜଠ ପଂଜଲଟକ୍ତିଗଲଜ । କଣକରକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି
ଧାୀନର ଉଠକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସମଥିଲଜ । ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତି ଗଜକମ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ଅଟକଜଇଲଜ ଏରଡ ଧାୋକ୍ତିଆହେଁକମ ରମଝଜଇଲଜ, ନଗହଜନର, ନସ ଯଜଉ ନଲଜକଟଜ ସଜଡଗନର,
ମଜତ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋର କଥାଜଗ, ନସ ପଂମଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିର ଗଜ ଗହେଁଜକମ । ଗଜ ମଜ ରକ୍ତି ନଫରକ୍ତିର ରକ୍ତିନଦଶରମ , ଅୋୟୁମଜନୋ ରକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତି ଥିନର, ଏକଣକ୍ତି ନସ ଯଜଉ
.... ଅୋୟୁ ରମଢଜରମଢୀ ସରମ  ମଧ୍ୟ ଡା��x��8������ମ ରମଢଜ ମଜଝକ୍ତିର କଥାଜକମ ନଦଜହରଜଇନଲ । ନସ ଯଜଉ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋର କଥାଜଗ, ରମ ଆରକ୍ତିହକ୍ତିଡ଼ଜ ନରଳକମ ଗଜକମ ୋକ୍ତିନଶ୍ଚଡା��x��8������ଜକକ୍ତି
ଅଣଜ ନହର,  ନସ ଯଜଉ,  ନସ ଯଜଉ,  ନସ ଯଜଉ....  । ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ,  ମହଜଜୋ କଜଲକ୍ତି ଗଜ ରମ  ଦମଇଟକ୍ତିକମ ଚକ୍ତିମମଟକ୍ତି ଏନଗ
ନଜଜରନର ଚକ୍ତିପଂମଡା��x��8������କ୍ତି ନଦଲଜ, ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିର, ଏନର ଯଦକ୍ତି ଯଜଏ "ମଲଜ ଗଲଜ ଏକଜ କଥାଜ'ନହର । ଏରଡ ଏଗକ କହକ୍ତିସଜରକ୍ତି ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ
ଉଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତିଲଜ ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗରକମ । ନଠକଜ ରଡଧାଜ ନଲଜକ ଓ ଅୋୟୁ ସମନସ ନଦତଡ଼ଜ ନଦତଡ଼କ୍ତି ନହନଲ । ଡା��x��8������କଜ ପଂଜରକ୍ତିନଲ "ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ, ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ'ୁଛି କଜ
ଜଣଜ ଯଜଉଥାଜଏ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦଶଏଗଜର ଜଣ ଛଡଚଜଣ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କମକମଡ଼ଜ ଛମଆକମ ନଦତଡ଼ଜଇ ଧାରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଥାନର ଥାନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ହମଏ ୋକ୍ତିଜ
ଶୋୂୟୁସଜୋ ପଂରୂଣ କରମ ଥିରଜ ପଂଦଜଥାପର୍ବକମ ଆନମ ହଜଗ ପଂଜହଜଡଗଜନର ପଂଜଇରଜ ସନସତ୍ୱେ ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦରଜକମ ହମଏ ଦୂରକମ , ହଜଜଇ ନଦରଜକମ ହମଏ ୋକ୍ତିଜ
ଜଜଣଗନର ଏରଡ ଶୋୂୟୁସଜୋକମ ନଦଖି ନଦଖି ୋଜଚଜର ଭଜରଟକ୍ତିଏ ମମହହେଁନର ଫମଟଜଇରଜକମ ପଂନଡା��x��8������ ରଳକଜ ଆୟମଷଯଜକ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୩୫ ୧୩୬



ୋକ୍ତିରଡଗର ଯଜଯଜରର ନସ ଏକ ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରର କଳଜମଜଛ । ଗଜ ଆଖିର ରଡଗ ଲଜଲ । ଗଜ ଆଖିନର ନକନରରକ୍ତି ପଂଲକ ପଂନଡା��x��8������ୋଜ । ନସ ନକନରରକ୍ତି କଜହଜ
ସଜଡଗନର କଥାଜ ହମଏୋଜ । ନକତଣସକ୍ତି ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ ଅଡଚଳନର ନସ ନକନରରକ୍ତି ୋକ୍ତିରଡଗର ନଦର ଖେଜଦକ୍ତିଏୋଜ । ନସ ଯଜଯଜରର । ସରମନରନଳ ଏଠମ  ନସଠକ୍ତିକକ୍ତି,
ନସଠମ  ଏଠକ୍ତିକକ୍ତି ନହଉଥାଜଏ । ର ଖେଜଦୟୁ ୍ଗକ୍ତି ଗଜର ୋକ୍ତିଘଜ ଥାଜଏୋଜ । ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତି ପଂଜର ଖେନର ଯଦକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଦୟୁ ଆସକ୍ତି ଧାରଜ ଦକ୍ତିଏ ନଗନର ନସ ର ଖେଜଏ, ୋନଚଗ ନସ
ନକନରରକ୍ତି ର ଖେଜଦୟୁ ଅନୋଇମ୍ବଷଣନର ରଜହଜନରୋଜ । ଅହରହ ନସ କଜହଜକମ ନର ଖେଜଜମ ଥିରଜପଂରକ୍ତି ଜଣଜ ଯଜଉଥାଜଏ । ପୃଂଥିରୀ ଯଜକର ନରଜଝ, ନସ ହିଁ ମମଡଡା��x��8������ନର
ନରଜହକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଜଣଜପଂନଡା��x��8������ । ସମସଡକର ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ନସହିଁ ଛଜଗକ୍ତିନର ଧାରକ୍ତିଛକ୍ତି । ସମସଡକ ମମହହେଁର ଗଜର ସରମ  ସନଗ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜ ମମହହେଁନର ଆସକ୍ତି ଠମ ଳ ନହଜଇଛକ୍ତି
। ଗଜ ନଗଣଜ ଦମଇ ହଳ ଓ ଲଜଡଜ ହଳକ ସରମନରନଳ ଚଡଚଳ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଗଜକମ କ୍ଳଜଡଗକ୍ତି ଲଜଗମ ୋଥିର କଜନଳ!! ନସ ନକନରରକ୍ତି ଅୋୟୁମଜଛଡକ ଗହଳକ୍ତିକମ
ଆସକ୍ତି ଦମ  ଦୁଃର ଖେସମର ଖେ ହମଏୋଜ । ନକଜରଜଲ ଧାଡ଼କ୍ତିନର ନସ ନକନରରକ୍ତି ଆ ଶ୍ରେୟ ୋକ୍ତିଏୋଜ । ମତ୍ସୟୁକୋୟୁଜମଜୋଡକ ସଜଡଗନର ନକନରରକ୍ତି ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେନଳୋଜ । ମତ୍ସୟୁ
ନଘଜଟକମଜୋଡକ ସମଜନରଜହନର ନକନରରକ୍ତି ଭଜଗ ୋକ୍ତିଏୋଜ । ସଜମମଦକ୍ତିକ ଗଛମଜୋଡକ ଡା��x��8������ଜଳନର ନକନରରକ୍ତି ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ୋକ୍ତିଏୋଜ । ପଂତଫମଲ ଓ କଡଟଜମଜୋଡକ
ଛଜଇସଜଡଗନର ନକନରରକ୍ତି ଲଜନଗୋଜ । ରଜରଡରଜର ଆକଜଶକମ ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁ ମଜରମ ଥାଜଏ । ହଜଲକ୍ତିଆ ନହଜଇପଂନଡା��x��8������ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁ ମଜରକ୍ତିରଜ ଚଜଲମ  ରଖିଥାଜଏ ।
ନରନଳ ନରନଳ ନସ ହଜଉହେଁଳକ୍ତି ପଂନଡା��x��8������, ଚମକକ୍ତି ଉନଠ, ଡା��x��8������ରକ୍ତିଯଜଏ ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିନଜ । ରକ୍ତିଳକ୍ତିରକ୍ତିନଳଇ ଉନଠ । ପଂମଣକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିନଜ ଚମ ପ୍ ନହଜଇଯଜଏ । ନକହକ୍ତି
ନହନଲ "ଭୟକରୋଜ ଆନମ ଅଛହେଁମ '  ନରଜଲକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ରରଡ ନକହକ୍ତି ନକହକ୍ତି "ପଂଜଗଳଟଜଏ,  ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ର ଖେରଜପଂ ନହଜଇଗଲଜଣକ୍ତି'  ନରଜଲକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି ।
କହଡଗକ୍ତି "ଯଜଯଜରରଟଜଏ'  । ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରରର କଜହଜ୍ଗକ୍ତି ନକନର ନହନଲ ରକ୍ତିନଦ୍ୱଷଭଜର ୋ ଥାଜଏ । ୋକ୍ତିରଡଗର ନସ ପଂହହେଁରମ ଥାଜଏ । ନକନଗନରନଳ
ନଜଜର ନର । ନକନଗନରନଳ ଧାୀନର ଧାୀନର । ନକନର ଆକଜଶ ଆଡା��x��8������କମ ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁ ମଜନର, ନକନର ଗଭୀର ଜଳ ଭକ୍ତିଗରକମ ଗୀରଗଗକ୍ତିନର ନକପଂକ୍ତିଯଜଏ । ଗଜ
ନଦହ ଅରଶ ନହଜଇ ଯକ୍ତିର କହକ୍ତିନଲ ନସ ଭୂନକପଂ କନରୋଜ । ଗଜ ନଡା��x��8������ଣଜ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯକ୍ତିର କହକ୍ତିନଲ ନସ ଶମନଣୋଜ । ଅୋୟୁମଜନୋ ଦୂରରମ  ନକରଳ ଗଜକମ
ଚଜହହେଁମଥାଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ ରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିରଜ ସଡଭର ନହଉ ୋଥାଜଏ । ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରରର ଲଜଲ ଆଖିନର ନକନରରକ୍ତି ପଂଲକ ପଂନଡ଼ୋଜ ।
ପଂଲକପଂଡ଼କ୍ତିରଜମଜନୋ ୋୂଆଭଜନର ୋକ୍ତିଜକମ ଓ ଜଗଗକମ ନଦଖିରଜର ସଡନକଗ । କ୍ଳଜଡଗକ୍ତି ଦୂରକରକ୍ତି ୋୂଗୋ ଉସ ôୁଛି କଜହନର ଦଶଦକ୍ତିଗ ନଦଖିରଜର ସଡନକଗ ।
ପଂଲକପଂଡ଼କ୍ତିରଜ ମଜନୋ ୋକ୍ତିଜକମ ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତିରଜ । ୋୂଆ ଆଶଜର ସଡଚଜର ନହରଜ । ରଡଚକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଏକ ନର ଖେଜରଜକ ମକ୍ତିଳକ୍ତିରଜ । ନଯଉହେଁଠକ୍ତି
ଆଖିପଂଗଜ ପଂନଡ଼ୋଜହିଁ ଗଜହଜ ୋରକ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଅୋୟୁକକ୍ତିଛକ୍ତି ନହରଜ ସଡଭର ୋମନହହେଁ । ଅହରହ ରକ୍ତିଷଜଦଗସ ନପଂତୋ ଦୁଃପଂମୋକ୍ତିକ ରକ୍ତିରଜମହୀୋ ଜୀରୋଟକ୍ତି ୋରକ
ରୟୁଗୀଗ ଆଉ କଣ ଅଧିକ ନଦଖିପଂଜନର? ନମରମ  ଅଡଚଳନର ନଲଜନକ ଛମଜସ ଆଲମଅନର ଅପଂଲକ ରହକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି ଅଡଧାଜରକମ ଭଜରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଓ ଅଡଧାଜର
ଭକ୍ତିଗନର ରକ୍ତି ଛମଜସ ରହକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଆଲମ ଅକମ ଭଜରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି । ଅଥାଚ ଯଜଯଜରର ମଜଛଟକ୍ତି କକ୍ତି କଷ୍ଟ ପଂଜଉ ୋଥିର । ଗଜ ଲଜଲଆଖିର ପଂଗଜ ନକନରରକ୍ତି ପଂକଜଇ
ପଂଜନରୋଜ ୁଛି କଜ କଣ ନଦର ଖେମଥାଜଏ ନସ ଏନଗ ସମୟଧାରକ୍ତି? କଦରଜୱେଚକ୍ତିତ ନସ ଆକଜଶ ଜହ୍ନ ଗଜରଜ ନଦନର ଖେ ନରଳ ଅନରଳନର । ପଂମଣକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ
ର ଖେପ୍ କରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଯଜଏ ପଂଜଣକ୍ତିନର ଓ ନଦନର ଖେ ଧାୂସର ସମମଦ । ସମମଦର ଧାୂସରଗଜ ନଦଖିରଜ ଗଜ ଅଭୟୁଜସନର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି । ଅୋଡଗକଜଳ ପଂଜଇହେଁ
ରକ୍ତିରଜମହୀୋ ଜୀରୋନଟ ଜକ୍ତିଇହେଁରଜ ଗଜର ଅଭୟୁଜସନର ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ନସ ଏକଜକୀ ଗଭୀରରମ  ଗଭୀରଗର ସମମଦ ଭକ୍ତିଗନର ଦ୍ଗଗଗକ୍ତିନର
ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଉଥିରଜ ସମୟନର ନଦଖିଲଜ ଗଜ ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଗନର ଚଜନରଜଟକ୍ତି ରଡ଼ ରଡ଼ ୋକ୍ତିଶ ଓ ଦଜଡଗ ଥିରଜ ଏରଡ ଚକ୍ତିଗଜରଜଘ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିରଜ ରଜଦଜମୀ
ରଡଗର ମଜଛ ପଂହହେଁରମ ଛଡଗକ୍ତି । ଗଜର ଗଗକ୍ତି ସଜଡଗନର ନସମଜୋଡକ ଗଗକ୍ତି ମକ୍ତିଳଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ହଠଜଗ ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୩୭ ୧୩୮
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ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ଭୟ ପଂଜଇଗଲଜ । ଆହମରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ନସ ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ଗଜ ମୃଗମ ୟୁ ପଂଜନର ଖେଇ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସ ସକ୍ତିର ନହଜଇ ରହକ୍ତିଗଲଜ ।
ନସମଜନୋ ରକ୍ତି ରହକ୍ତିଗନଲ । ଜନଣ କହକ୍ତିଲଜ, "ଆନମ ନଗଜନଗ ନଗଜ ଇଲଜକଜରମ  ନର ଖେଜଜକ୍ତିନର ଖେଜଜକ୍ତି ଆସମଛହେଁମ  । ଗମ  ଏଠକ୍ତି ଅଛମ ,  ହଜରଜମଜଜଦଜ । ଚଜଲ ଆମ
ସଜଡଗନର ।' ଯକ୍ତିଏ ଏପଂରକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ଗଜର ଅନପଂକଜକୃଗ ରଡ଼ରଡ଼ ୋକ୍ତିଶ ଓ ରଡ଼ରଡ଼ ଦଜଡଗ । ଗଜ ଆଗନର ଅୋୟୁମଜୋଡକ ପଂଜଟକ୍ତି ରକ୍ତି ଫକ୍ତିଟମ  ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ
ସରମକଥାଜ ନସମଜନୋ ଅକନର ଅକନର ପଂଜଳୋ କରମ ଥିନଲ । ନସ ଥିଲଜ ସଦପର୍ବଜର । ସଦପର୍ବଜର ମଜଛ କହକ୍ତିଲଜ,  "ୟଜକମ ରଜଡଧା'ୁଛି କଜ ଗଡା��x��8������କ୍ତିତ ନରଗନର
ଅୋୟୁମଜନୋ ଯଜଯଜରରକମ ଏକ ପଂଥାର ନଦହନର ରଜଡଧି ନଦନଲ । ସଦପର୍ବଜର କହକ୍ତିଲଜ, "ୟଜକମ ମଜର' ସଡନଗ ସଡନଗ ଅୋୟୁଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ମଜଛ ଗଜକମ ୋକ୍ତିସମକ
ମଜଡା��x��8������ ନଦନଲ । ଜନଣ ଉପଂରକମ ଉଠକ୍ତିଯଜଇ ଗୀର ପଂରକ୍ତି ଗଳକମ ର ଖେନସ ଓ ଯଜଯଜରର ନଦହନର ରଜନଡ଼ଇ ହମଏ । ଅୋୟୁଜନଣ ଗଜ ଶକ ଲଜଡଜନର
ଯଜଯଜରରର ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ନପଂଟନର ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂକଜଏ । ଅୋୟୁଜଣକ ସଜମୋଜକମ ପଂହହେଁରକ୍ତିଯଜଏ ଓ ପଂଜଗଳପଂରକ୍ତି ଛମଟକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଗଜ ଦଜଡଗନର କଜମମଡ଼କ୍ତି ପଂକଜଏ
ଯଜଯଜରରର ଗଜଲକ୍ତିସକ୍ତିକମ , ୋଜକକମ । ଯଜଯଜରର ରଡା��x��8������କ୍ତି ଛଜନଡା��x��8������ । ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ରକ ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂନଡ଼ । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ଭକ୍ତିଗରଟଜ ଝଜଇହେଁ ଝଜଇହେଁ କନର । କଥାଜ କଣ ନସ
ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ । ନସମଜନୋ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ୋୟଜଡଗ ନହଲଜପଂନର କହଡଗକ୍ତି, "ଏଥାର କହ ନଗଜ ସୀ ପଂମଅ ନରଜହୂ ଓ ଝକ୍ତିଅ ଜ୍ୱଜଇହେଁ ସରମ  କମଆନଡା��x��8������
ଗନଲ? ଗମ  ଶଳଜ ନସମଜୋଡକମ ଲମ ଚଜଇ ରଖିଛମ । କହ ନସମଜନୋ ସରମ  କମଆନଡା��x��8������ ଗନଲ? ୋ କହକ୍ତିରମ  ଯଦକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ରଜଡଧି ନହଜଇ ନଭଜକନର ନଶଜଷନର
ମରକ୍ତିରମ  । କହ ନକନଗ ନକନଗ ଟଡକଜ ନସମଜୋଡକମ ଆଗମଆ ଦକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିଲଜ । ନସମଜନୋ କଜମ ୋ କରକ୍ତି ନଗଜ କଥାଜନର କମଆନଡା��x��8������ ନଫରଜର ମଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି
। ଗମ  ନସମଜୋଡକମ ଲମ ଚଜଇ ରଖିଛମ । କହ, ୋନଚତ ନସମଜନୋ ୋ ମକ୍ତିଳକ୍ତିରଜ ଯଜଏ ଗମ  ଏଠକ୍ତି ରଜଡଧି ନହଜଇ ରହକ୍ତିରମ  । କହ, ମରୂ ଖେପର୍ବ ।' ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି କହକ୍ତି ସଦପର୍ବଜର ଜଣକମ
ଜଗମଆଳ କରକ୍ତି କମଆନଡ଼ ଉଭଜୋ ନହଲଜ । ଏନଗ ସମୟପଂନର ନସ ଅୋମମଜୋ କଲଜ ନରଜଧାହମଏ ଗଜ ପଂରକ୍ତିରଜର କମଆନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଗଗ
ଚଜରକ୍ତିମଜସ ଗନଳ ନସ ଘନର ୋ ଥିରଜନରନଳ ଦଲଜଲ ମଜନୋ ଆସକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଇସଜନଦଇ ଜରରଦସକ୍ତି ନୁଛି କସମଜୋଡକମ ନୋଇ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ । କଜମ
ନଯଜଗଜଇ ନଦରଜର ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ନଦଇ ଓ ର ଖେଜଦୟୁ ନଯଜଗଜଇ ନଦରଜର ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ନଦଇ ନସମଜୋଡକମ ଚଜଲଜଣ କରକ୍ତିଥିନଲ । ଅୋୟୁ ମଜଛମଜୋଡକମ ମମର ଖେରମ  ନସ
ଶମଣକ୍ତିଥିଲଜ ଗଜ ପଂରକ୍ତିରଜରକମ କମଆନଡା��x��8������ ରଡନଗଜପଂସଜଗରରମ  ଆରରସଜଗର ଯଜଏ ଚଜଲଜଣ କରଜଯଜଇଛକ୍ତି । ନସମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ର ଖେଟକ୍ତି ର ଖେଟକ୍ତି ମରମ ଛଡଗକ୍ତି ।
ନସମଜନୋ ନକନର ନଫରକ୍ତିନର, ନଫରକ୍ତିନର ୋଜ ୋଜଇହେଁ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଣଜୋଜଇହେଁ । ଯଜଯଜରର ନସନଗନରନଳ ର ଖେମବ୍ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ କରକ୍ତିଥିଲଜ, ର ଖେମବ୍ କଷ୍ଟପଂଜଇଥିଲଜ, ର ଖେମବ୍ ଝମ ରକ୍ତି
ନହଜଇଥିଲଜ । ଏନର ନସମଜନୋ କମଆନଡ଼ ନଫରଜର ନହଜଇଥିରଜ କଥାଜଶମଣକ୍ତି ଗଜ ଛଜଗକ୍ତି ଫଜଟକ୍ତିପଂଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଗ ଅଡଧାଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । କଣ
କରକ୍ତିର? କମଆନଡା��x��8������ ନର ଖେଜଜକ୍ତିର? ଗଜର ସରମ  ଆଶଜ ଭରସଜ ପଂଜଣକ୍ତିନର ମକ୍ତିଳଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜ ସଡସଜର ଉଜମଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜ ନଡା��x��8������ଣଜ ଗଳମ ପଂଜଣକ୍ତି ଉନଭଇ
ଯଜଉଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିରପର୍ବଜକ, ୋକ୍ତିସଡଦ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ନସ ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଗଜ ପଂରକ୍ତିରଜର ଯଦକ୍ତି ଏମଜୋଡକ ହଜଗନର ଧାରଜ ପଂଡା��x��8������ଡଗକ୍ତି, ନସମଜୋଡକ ଅରସଜ କଣ ନହର  ! ଗଜ
ସୀ ଓ ଦମଇ ନରଜହୂଡକମ ଗ ଏମଜନୋ ଉର ଖେଜରକ୍ତି ଉର ଖେଜରକ୍ତି କଡଚଜ ର ଖେଜଇଯକ୍ତିନର । ଗଜ ଦମଇ ପଂମଅକମ ଏମଜନୋ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ଅକମପର୍ବଣୟୁ କରକ୍ତିନଦନର । ଗଜଲକ୍ତିସକ୍ତିନର
ଗଜଗ କରକ୍ତିନଦନର । ନଡା��x��8������ଣଜ ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି ନଦନର । ଲଜଡଜ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜଇ ନଦନର । ନଦହ ସରମ  ଗଜର ଗଜର କରକ୍ତି ନଦନର । କଗଜକ, ରକଜକ କରକ୍ତି ନଦନର ।
କଜହିଁକକ୍ତି ନସମଜନୋ ଏ ଭମ ଲ କରକ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ? କମଆନଡା��x��8������ ନସମଜନୋ ଗନଲ? ନସ ରଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନକନର ନସମଜୋଡକମ ନର ଖେଜଜକ୍ତିର? ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରର
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ କଗଜକ ନଦହର ଯଡତଣଜ ସହକ୍ତି ମମଦପର୍ବଜର ପଂରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ । ସଦପର୍ବଜର ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଗଜ ଦଳ ସଜଡଗନର ଦମଇଥାର ଆନସ ଓ
ମଜଡ଼ମଜରକ୍ତି ନସଇ ସମଜୋ ୍ଶୱପ୍ନକମ ନଦଜହରଜଏ । "କହ,  କମଆନଡା��x��8������ ଲମ ଚଜଇ ରଖିଛମ ନଗଜ ପଂରକ୍ତିରଜରକମ?  ୋନଚତ ମଜଡ଼ ର ଖେଜ ।'  ଜନଣ ଜଗକ୍ତିରନହ,
ଅୋୟୁମଜନୋ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଦଶଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ମଜଡ଼ର ଖେଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ ପଂନର ହଠଜଗ ନସ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କଲଜ ଗଜ ଲଜଡଜନର ରଡଧାଜ ନହଜଇଥିରଜ
ଗଡଠକ୍ତିଟକ୍ତି ହମଗମଳଜ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ମୋନର ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଆଶଜର ସଡଚଜର ନହଲଜ । ସଦପର୍ବଜର ଆସକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଏଠମ  ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜକରକ୍ତିରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ମଡଦ ୋମନହହେଁ । ଗଜ ମୋଭକ୍ତିଗନର ଆଉ ନକତଣସକ୍ତି ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ଭଜରୋଜ ପଂଶକ୍ତିରଜକମ ୋ ନଦଇ ହଠଜତ ନସଇ ଜଗକ୍ତିଥିରଜ ମଜଛକମ ଗଜର ସମସ ରଳକଷକ୍ତି ଗଜ
ମମହହେଁଉପଂନର ଏକ ଘମଷକ୍ତି ନଦଇ ଗୀର ନରଗନର ଛମଟକ୍ତିଲଜ ଆଗକମ । ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ କଣ ନହଇଗଲଜ । ୋକ୍ତିଜକମ ୍କୃଗକ୍ତିସ କରଜଉ କରଜଉ
ଯଜଯଜରର ଗଜ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିର ପଂରକ୍ତିଧିର ରଜହଜରକମ ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ଯଜଯଜରର ଦକ୍ତିଗ ରଦଳଜଇ ଛମଟକ୍ତିଲଜ ଆଗକମ ଆଗକମ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦମଇଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଏକଜ ଏକଜ
ଯଜଇ ଏକ ଅଜଣଜ ଇଲଜକଜକମ ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୩୯ ୧୪ଠ



ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ସଜୋନଟ ଗଜ ଜୀରୋନର ନକନର ନଦଖି ୋଥିଲଜ ନସ । ହଜଜର ହଜଜର ନଛଜଟ ରଡା��x��8������ ଶଜମକୂଜ । ଚକ ଚକ ପଂଥାର । ସଜୋଟକ୍ତି ଆନଲଜକକ୍ତିଗ
ନହଜଇଥାଜଏ । ୋଜଲକ୍ତିନୋଳକ୍ତି ଆନଲଜକମଜଳଜନର ସଜକ୍ତିଗ ପଂଜକପର୍ବପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉ ଥାଜଏ । ସଜନୋ ସଜନୋ ନକଜରଜଲର ଢକ୍ତିପଂ, ଗମଡ଼ଜଏ ଗଛ, ଗମଡ଼ଜଏ ଗଜରଜମଜଛ,
ଏକନକଜଷୀ ସଡଜ୍, ଆମକ୍ତିରଜର ଲହ ଲହ ଉଦଗ ମଜଡସର ଡା��x��8������ଜଳ, ମକ୍ତିଡଜକ୍ତିମକ୍ତିଡଜକ୍ତି ଆଖି । ଗମଡ଼ଜଏ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ରଡଗକ୍ତିୋ ମଜଛ । ନକତଣସକ୍ତି ଶଜମମକଜଗଭପର୍ବରମ
ପଂଜଣକ୍ତିର ଧାଜର ପଂକ୍ତିଚକଜରକ୍ତି ମଜରକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ଝରଣଜର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ । ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଗମଡଫଜ । ଗମଡଫଜ ଭକ୍ତିଗନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଜଛ । ନକଜରଜଲ
ଧାଡ଼କ୍ତିନର ନପଂଜଲକ୍ତିପ୍ ମଜଛସରମ  ଓହଳକ୍ତି ରହକ୍ତି ପଂରପର୍ବଗଜନରଜହୀ ଦଳପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି । ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ସଜୋନଟ କଳୋଜନର ସମଦ୍ଧଜ ନକନର ନଦଖି
ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଶକ୍ତିଶମମଜଛମଜନୋ ନଘରକ୍ତିଯଜଇ ଗଜ ନଦହନର ଘସକ୍ତିନହଜଇ ଗଜକମ କମଗମ କମଗମ  ନହରଜର ପଂମଲକ ଆଣମଥିନଲ । ଗଜ ନଦହର
କଗମଜୋଡକମ ନସମଜନୋ ଚଜଟକ୍ତି ସଫଜକଲଜ ନରଳକମ ଗଜକମ ର ଖେମର ଆରଜମ ଲଜଗମଥାଜଏ । ନସ ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ଦମଇ ଘଡଟଜଯଜଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସଜୋନର ସକ୍ତିରନହଜଇ
ରହକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ଓ ଗଜର ଗଗ ଦଶଦକ୍ତିୋର ଦମଦପର୍ବଶଜକମ ମନୋ ପଂକଜଉଥାଜଏ । ଭରକ୍ତିଷୟୁଗର ନଯଜଜୋଜ ରକ୍ତିଷୟନର ଭଜରମଥାଜଏ ଏରଡ ଗଜ ନଦହର ଉଷମମ
ଉପଂସମକମ ଉପଂନଭଜଗ କରମ ଥାଜଏ । ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଆମକ୍ତିରଜମଜନୋ ଗଜ ନଦହନର ଘଷକ୍ତିନହଜଇ ଗଜକମ ଉଲ୍ଲସକ୍ତିଗ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ନସ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠମ ଥାଜଏ । ଗଜ
ନଦହକମ ଉଶ୍ୱଜସ ଲଜଗମଥାଜଏ । ଟଣକକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଘଜ'ର ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଆଉହେଁସମ ଥିରଜର ସମର ଖେ ନସ ଅୋମଭର କରମ ଥାଜଏ । ଗଜ ସଜମୋଜନର ନକନଗନରନଳ
ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଧାଳଜମଜଛ ଧାୀରଗଗକ୍ତିନର ଆସକ୍ତି ଉପଂସକ୍ତିଗ ଥିନଲ ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ ଆଖି ନର ଖେଜଲଜ ଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ ନସ ନଦଖିପଂଜରକ୍ତି
ୋଥିଲଜ । ହଠଜତ ନଦଖି ଭୟ ପଂଜଇ ଯଜଇଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ଅୋୟୁ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ମଜଛ, ଓ ଆମକ୍ତିରଜମଜନୋ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ କଜଯପର୍ବୟୁନର ଗଥାଜପଂକ୍ତି ରୟୁସ ଥିରଜର ନଦଖି
ଏରଡ ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି ଛଜୋକ୍ତିଆ ୋ ନହରଜର ନଦଖି ଗଜ ମୋନର ଟକ୍ତିନକ ସଜହସ ରଜଡଧିଲଜ ଓ ସକ୍ତିର ନହଜଇ ୋକ୍ତିରୀକଣକଲଜ ନସମଜୋଡକ ଗଗକ୍ତି ରକ୍ତିଧିକମ । ଗଜକମ ନକହକ୍ତି
କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ପଂରସର ମଧ୍ୟନର କଥାଜନହଜଇ ନସମଜନୋ ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ର ଖେଜଦୟୁ ପଂରଷକ୍ତି ନଦନଲ । ନସ ୋକ୍ତିରୀହଗଜର ଚରମ ସୀମଜନର ଥାଜଇ ର ଖେଜଇଲଜ ।
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭୟ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକ୍ତିଭପର୍ବୟ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଡନକଜଚ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ହୀୋମୋୟୁଗଜ ଗଜକମ ଘଜରକ୍ତି ରଖିଥାଜଏ । ଅଗକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ର ଖେମର ନରଳ ଯଜଏ ର ଖେଜଇଲଜ । ମୃଗକୀଟ,
ମୃଗନଯଜକ, ମୃଗ ମଜଛମଜୋଡକ ଅଡଗ ଦୁଃସଳକ୍ତି ପଂଜକସଳକ୍ତି । ଗଜ ନଦହର କଗକମ ଚଜଟକ୍ତି ସଫଜକରମ ଥିରଜ କମଦ ମଜଛମଜନୋ ରକ୍ତି ଗଜ ର ଖେଜଦୟୁରମ  ଲମ ଟକ୍ତି ର ଖେଜଇନଲ ।
ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଗଜର ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋର ର ଖେଜଲକ୍ତିନପଂଟଟକ୍ତି ପଂରୂକ୍ତିଗଲଜ । ୋକ୍ତିନସଜ ଶରୀରନର ସଜମଜୋୟୁ ନଗଜ ଆସକ୍ତିଲଜ । ସଜମମଦକ୍ତିକ କକ୍ତିଶଳୟମଜୋଡକ ଉହଜଡ଼ନର
ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ନୋରଜପଂରକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ରହକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରର । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ମଜଛମଜୋଡକ ମଧ୍ୟରମ  ଜନଣ ଗମରମ  ଗଡଭୀର ସ୍ୱରନର
ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ""କମହ ଗମ ମର ଇଗକ୍ତିରୃତ୍ତ,  ଭୟକରୋଜ,  ଆନମ ଗମ ମକମ ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ରଡଚକ୍ତିରଜର ସମସ ସମନଯଜଗ ଓ ସଜମଥାପର୍ବୟୁ ନଦରଜର ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି
ନଦଉଛମ । ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନଗଜଟଜଏ ମମଭକ୍ତି ନକନମରଜ ଆଣକ୍ତି ଗଜକମ ନକଡଦକରକ୍ତି ରର ଖେଜଗଲଜ । ଗଜ ଉପଂନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆନଲଜକ ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଗରମ
ପଂଡା��x��8������ମ ଥିରଜର ନଦଖି ନସ ସଡକମଚକ୍ତିଗ ଓ ଭୟଭୀଗ ନହଜଇଗଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ । ଗଜକମ ରମଝଜଇଦକ୍ତିଆଗଲଜ ଆନଲଜକ ଓ ନକନମରଜର ଗଜପଂ ô ଯପର୍ବୟୁ ଓ
ଧାୀନର ଧାୀନର ନସ କହକ୍ତିଗଲଜ ଗଜର ରୃତ୍ତଜଡଗ । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ନଭଜକଉପଂଜସନର ମଜଡା��x��8������ର ଖେଜଇ ରଡଧାଜନହଜଇ ରହକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜ' ସୀ ପଂମଅ ଝକ୍ତିଅ ନରଜହୂ ସମନସ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କମଆନଡ଼ ହଜକ୍ତି ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭଜଗୟୁ ଅନୋଇମ୍ବଷଣନର ଯଜଇ ଦୂଭପର୍ବଜଗୟୁର ନଘରନର ରଡଧାଜ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗଜର ଜୀରୋ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଦମର୍ଧିଷହ, ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ହଜହଜକଜର, ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଡଧାଜର ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । କହକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତି ର ଖେୋକ୍ତିମଜରକ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ । ଗଜ ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ନକଜହ ଉଠମ ଥାଜଏ,
ହୃଗସଡଦୋ ଦ୍ଗଗର ନହଉଥାଜଏ । ଗଜ ଲଜଲ ଆଖିର ରଡଗ ଗଜଢ ନହଉଥାଜଏ । ଗଜର ନଡା��x��8������ଣଜ, ଗଜ ଲଜଡଜ ସରମ  ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ଥାରକ୍ତି ଉଠମ ଥାଜଏ । ଗଜର
ଗଜଲକ୍ତିସକ୍ତି ଉଠନ୍ପିଡ ନହଉଥାଜଏ, ପଂଜଣକ୍ତି ନଫଜଟକଜ ସରମ  ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ରମଦ୍ବଲଦ ନହଜଇ ରଜହଜରକ୍ତି ଆସମଥାଜଏ ୋକ୍ତିରଡଗର, ପଂଜଟକ୍ତିନକଜଣରମ  ନଛପଂ ଉଗଜଳକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ
। ଗଜ ନଦହର ଚମପର୍ବ ସଡକମଚକ୍ତିଗ ୍ସଜରକ୍ତିଗ ନହଉଥାଜଏ । ନରନଳ ନରନଳ ନସ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରମ ଥାଜଏ । କଇହେଁ କଇହେଁ କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଉଥାଜଏ । ରକ୍ତିଳଜପଂ କରମ ଥାଜଏ ।
ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଜଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ, ୋକ୍ତିଜ ଭଜଗୟୁକମ ୋକ୍ତିଡଦମଥାଜଏ ଓ ରକ୍ତିଳକ୍ତିରକ୍ତିନଳଇ ଯଜଉଥାଜଏ, ଗମଣମଗମନଣଇ ନହଉଥାଜଏ, ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ କରକ୍ତି କଣ
କଣ ସରମ  କହକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ ନକହକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ମମହୂନଗପର୍ବ ଅଟକକ୍ତି ଯଜଇ, ମମଡଡା��x��8������କମ ଦମଇ ଚଜରକ୍ତିଥାର ଟମ ଡଗଜରକ୍ତି, କଜଡଦ ରଡଦ କରକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ଆନସ ଆନସ
ଗଜ ସ୍ୱର ରଜହଜରକନର । ପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ରଡଗକ୍ତିୋ ମଜଛଡକ ସଡର ଖେୟୁଜ ଏ ଭକ୍ତିଗନର ର ଖେମବ୍ ରଢକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ । ନସମଜନୋ ୋକ୍ତିରରଦଷ୍ଟଜ ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୪୧ ୧୪୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ସଜଜକ୍ତି ଗଜକମ ନଘରକ୍ତିରହକ୍ତି ଗଜର ଶବ୍ଦର ଉଷମମଗଜକମ ଆଘ୍ରଜଣ କରମ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଗଜର ଆଖିର ରଡଗ, ନଦହର ୍ସଜରଣ, ନଡା��x��8������ଣଜ ଓ ଲଜଡଜର କଡପଂୋକମ ଚମ ପ୍
ଚଜପ୍ ୋକ୍ତିରୀକଣ କରମ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି ଗଜ କଥାଜର ଗଜପଂ ô ଯପର୍ବୟୁକମ ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜଯଜଉ ୋ ଥାଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ସମସ
ରଜଗଜରରଣଟକ୍ତି ୋକ୍ତିରରକ୍ତିଗଲଜ । ସମନସ ଚମ ପ୍, ସକ୍ତିର, ସବ । ୱେଚକ୍ତିତ କଜହଜର ଲଜଡଜଟକ୍ତି ଆନସ ଆନସ ନଦଜହଳମଥାଜଏ । ଯଜଯଜରର ସଜମୋଜକମ ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ
କଜଚର ପଂରଦଜଟକ୍ତିଏ ଅଣଜଗଲଜ । ନସ ଜଜଣକ୍ତିୋଥିଲଜ ଏହଜକମ ଟକ୍ତିଭକ୍ତି କମହଜଯଜଏ ନରଜଲକ୍ତି । ଗଜକମ କମହଜଗଲଜ ଏହଜକମ ନସ ନଦର ଖେମ । ନସ ନଦଖିଲଜ
କଜଚପଂରଦଜନର ୋକ୍ତିନଜ ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିନଜ କଣ କଣ କହମଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ଆଖିକମ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଟକ୍ତିନକ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ଆହମରକ୍ତି ମୋନଯଜଗ
ନଦଇ ନଦଖିଲଜ । ଗଜ ନଦହ, ଗଜ ନଡା��x��8������ଣଜ, ଗଜ ଲଜଡଜ, ଗଜ ଗଜଲକ୍ତିସକ୍ତିର ଉତଜୋ ପଂଗୋ, ଗଜ ନପଂଟର ସଡନକଜଚୋ ୍ସଜରଣ, ଗଜ ପଂଜଟକ୍ତିର ରକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିଳଜପଂ, ଗଜ
ପଂଜଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରର ଦୃଶୟୁ, ଗଜ ଲଜଲ ଆଖିର ରଡଗ, ଗଜ କଜଡଦ, ଗଜ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର ସରମ  ନଦଖିଲଜ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସଜହଜସର ଲହରୀଟକ୍ତିଏ ଧାୀନର ଧାୀନର ୍ସଜରକ୍ତିଗ
ନହଉଥାଜଏ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଆତ୍ମରକ୍ତିଶ୍ୱଜସର ଖିଅଟକ୍ତିଏ ଉଡକକ୍ତି ମଜରମ ଥାଜଏ । ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋକମ ନସ ରଜହଜରମ  ଥାଜଇ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ନସ ପଂରଦଜ ଭକ୍ତିଗନର ଓ ରଜହଜନର
ଉଭୟ ସଜୋନର ୋକ୍ତିନଜ । ଯଜଯଜରର ଭଜରକ୍ତିଲଜ ୋକ୍ତିଜ ଶରୀରଟକ୍ତି ରଜହଜନର ଓ ପଂରଦଜନର ଯଜହଜ ଅଛକ୍ତି ଗଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି ଗଜର ଛଜଇ, ଗଜର ଆତ୍ମଜ, ଗଜର ଭଜଗୟୁ
। ପଂରଦଜନର ୋକ୍ତିନଜ ରଜହଜରକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ଉନଭଇ ଯକ୍ତିରଜପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ନଦଖିଲଜ, ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର, ପଂମଣକ୍ତି ଆଉ ଥାନର । ଏପଂରକ୍ତି ନସଇ ସମଜୋ ଦୃଶୟୁକମ ନସ
ପଂଜଡଚଥାର ନଦଖିଲଜ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଗଜ ଆତ୍ମଜ, ଗଜ ଭଜଗୟୁ ଏନର ଗଜର ଅକକ୍ତିଆରକମ ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ପଂରୂପର୍ବରମ  ଭଜଗୟୁ ଗଜକମ ଆନରଜରକ୍ତି ରସକ୍ତିଥିଲଜ, ଭଜଗୟୁ ଗଜକମ
ୋକ୍ତିୟଡତଣ କରମ ଥିଲଜ । ଭଜଗୟୁର ଇସଜରଜନର ନସ ପଂରକ୍ତିଚଜଳକ୍ତିଗ ନହଉଥିଲଜ । ଏନର ଭଜଗୟୁକମ ନସ ୋକ୍ତିଜ ଆକକ୍ତିଆରନର ରଖିଛକ୍ତି । ଗଜ ନଦହନର ନକରଳ
ଛଜଡଚଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି । ନସ ଛଜଡଚଟକ୍ତି ଏନର ମରକ୍ତିଗନଲ ରକ୍ତି କଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଭଜଗୟୁ ଗଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିରଜକମ ନଦଉ ୋ ଥିଲଜ । ଗଜର ର ଖେମସକ୍ତି, ଗଜର ସ୍ୱଜସୟୁ, ଗଜର ନମଜହ,
ଗଜର ରଡଚକ୍ତିରଜର ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତିକମ ଲମ ଟକ୍ତି ନୋଇଥିଲଜ । ଯଜଯଜରର ୋକ୍ତିଦରମ  ଉଠକ୍ତିଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ସନଗଜ ଭଜରନର ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କଲଜ । ଗଜର ଜୀରୋ କଜଳ
ମଧ୍ୟନର ୋକ୍ତିଜକମ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତିରଜର ଭଜର ଗଜ ମୋନର ନକନର ରକ୍ତି ଉଦୟ ନହଜଇ ୋ ଥିଲଜ । ନସ ଗରପର୍ବନର କମଡନଡା��x��8������ନମଜଟ ନହଜଇଗଲଜ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ,
ଈଶ୍ୱରଡକ ସଜଡଗନର ନଦର ଖେଜ ନହନଲ ନସ କହକ୍ତିର, ନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଦରମ  ଉଠକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ନଦଖିରଜର କମଗଜ ପଂଜଇର ନସପଂରକ୍ତି ରୟୁରସଜ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗମ  । ଗଜ
ଆଖିପଂଗଜ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରଡଗର ନର ଖେଜଲକ୍ତିର ଓ ରଡଦ ନହର ନସପଂରକ୍ତି ରୟୁରସଜ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗମ  । ହଠଜତ ନସ ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କଲଜ, "ମହେଁମ ଏନର ମନଲ
ରକ୍ତି ଚଳକ୍ତିର, ମହେଁମ ଏନର ମନଲ ରକ୍ତି ଚଳକ୍ତିର, କକ୍ତିଏ ଅଛ, ଆସ, ନମଜନଗ ମଜର, ମହେଁମ ମରକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ ।' ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କହକ୍ତି ଆଖି ପଂକ୍ତିଛମଳଜନକ କମଆନଡ଼ ଉଭଜନ ନହଲଜ
। ଏନଗ ଗୀର ଗଗକ୍ତିନର ପଂହହେଁରକ୍ତି ଗଲଜନଯ ଗଜକମ ଅୋମସରଣ କରକ୍ତିରଜ କଜଠକ୍ତିକର ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗଜ ପଂନଛ ପଂନଛ କକ୍ତିଡଗମ  ୍ଜୟ ପଂଚଜଶ ସରକ୍ତିକକ୍ତି ରଡ଼ ରଡ଼
ମଜଛ ଗଜକମ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜକମ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । ଦମଇ ଦକ୍ତିୋରମ  ନରଶକ୍ତି ସମୟ ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲଜ ପଂନର ନସମଜନୋ ଗଜକମ ହଠଜତ ନଦଖିନଲ ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ରଦ୍ମଜସ ରଜଦଜମୀ ଓ
କଳଜମଜଛ ସଜମୋଜନର ନସ ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଛକ୍ତି । ଯମକକ୍ତି କରମ ଛକ୍ତି । ଗଜ ସୀ ପଂମଅଝକ୍ତିଅ ନରଜହୂଡକମ ନସମଜନୋ ନର ଖେଜଜକ୍ତି ୋ ଆଣକ୍ତିନଲ ନସ ନଦଖି ନୋର ନରଜଲକ୍ତି ଧାମକ
ନଦଉଛକ୍ତି । ଗଜର ଆତ୍ମରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ନଦଖି ନସମଜନୋ ମଧ୍ୟ ସବ ନହଜଇ ଯଜଇଥିନଲ । ଯଜଯଜରରର ଧାମକ ନଦଖି ଓ ୍ଜୟ ପଂଚଜଶ ସରକ୍ତିକକ୍ତି ମଜଛଡକ ନଘର
ନଦଖି କଳଜମଜଛ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଭୟ ପଂଜଇଗନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ସକ୍ତିର ନହଜଇ ରହକ୍ତିଗନଲ । ପଂନଳଇଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଟ ପଂଜଇନଲ ୋଜହିଁ ।
ନସମଜୋଡକମ ରଡଦକ୍ତି କରକ୍ତି ଅଣଜନହଲଜ ୋକ୍ତିଜ ଇଲଜକଜକମ । ପଂଜଡଚଜଣ ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଧାଳଜମଜଛଡକ ସଜମୋଜନର ନସମଜୋଡକମ ଉପଂସଜପଂୋ କରଜଗଲଜ ।
ନଜରଜ କରଜଗଲଜ । ଗଜଡକ ସଦପର୍ବଜର ଯଜହଜ କହକ୍ତିଲଜ ଗଜକମ ମମଭକ୍ତି ନକନମରଜ ମଜଧ୍ୟମନର ନରକଡା��x��8������କ୍ତିଡ କରଜଗଲଜ । ନସ କହକ୍ତିଲଜ ,  ନସମଜନୋ ନହଉଛଡଗକ୍ତି
ଦଲଜଲ ଚଜରକ୍ତି ଜଣ । ଅୋୟୁ ଧାୋୀ ମଜଛଡକ ପଂଜଇହେଁ ନସମଜନୋ କଜମ କରଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ କଜମ ନହଲଜ ଦମ  ଦୁଃର ଖେୀ ଦରକ୍ତିଦ ମଜଛଡକମ ରଡନଗଜପଂସଜଗରରମ
ଆରରସଜଗରକମ ଚଜଲଜଣ କରକ୍ତିରଜ । ନସଠକ୍ତି ଅନୋକ ଶକ୍ତିଳ ସଡସଜ ଅଛକ୍ତି । ମଜତ  ଶ୍ରେମକ୍ତିକର ଅଭଜର । ନଗଣମ ଏଠମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଗଗମ ରଜ ନଲଜଭ ନଦର ଖେଜଇ ଓ
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଇ  ଶ୍ରେମକ୍ତିକ ଚଜଲଣ କରଜହମଏ । ଯଜଯଜରରର ସୀ ପଂମଅଝକ୍ତିଅ ନରଜହୂମଜୋଡକମ ମଧ୍ୟ ଏକଦଜ ଚଜଲଜଣ କରଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ନସମଜନୋ ଏନର ଲମ ଚକ୍ତି
ଲମ ଚକ୍ତି କମଆନଡ଼ ର ଖେସକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଆମର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଥିଲଜ ନସମଜନୋ ଯଜଯଜରର ପଂଜର ଖେକମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଉ ଆସକ୍ତିନର । ନଗଣମ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୪୩ ୧୪୪



ଯଜଯଜରରକମ ରଡଦକ୍ତିକରକ୍ତି ରର ଖେଜ ନହଜଇଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂନର ହୃନଦ୍ବଜଧା ନହଜଇଥିଲଜ ନଯ ନସ ୍କୃଗନର ଗଜ ପଂରକ୍ତିରଜର ରକ୍ତିଷୟନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜନଣ ୋଜହିଁ । ସଗ
କହକ୍ତିରଜକମ ଗନଲ ଆନମ ରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହହେଁମ  । "ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆନମ ୍ଗକ୍ତିରଷପର୍ବ ପଂଚଜଶ ହଜଜର ସରକ୍ତିକକ୍ତି  ଶ୍ରେମକ୍ତିକ ଚଜଲଜଣ କରହେଁମ  । ଚଜଲଜଣ କରକ୍ତିରଜ କକ୍ତି କଷ୍ଟ । ନସମଜନୋ
ମୋଜ କରମ ଥିନର । ଆନମ ନଲଜଭ ନଦର ଖେଜଉଥିରମ  । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଉ ଥିରମ  । ର ଖେଜଦୟୁ ପଂରଷକ୍ତି ନଦରମ  । ଅହରହ ଠକମଥିରମ  । ଠକକ୍ତିରଜର କଳଜ ସମସଡକମ ଜଣଜ
କକ୍ତି? ଜଣକମ ଠକକ୍ତିରଜ ଗ ର ଖେମବ୍ ସହଜ । ମଜତ ପଂଚଜଶ ହଜଜର ମଜଛଡକମ ଅହରହ ଠକକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥିରଜ ଏନଗ ସହଜ ୋମନହହେଁ । ଗଜଡକ ଆସକ୍ତିରଜ ରଜଟନର ର ଖେଜଦୟୁ
ପଂରଷକ୍ତି ପଂରଷକ୍ତି ଆନମ ଆନଗ ଆନଗ ଚଜଲମ ଥିରମ  । ଆମ ଭକ୍ତିଗରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜଡକ ପଂନଛ ପଂନଛ ରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଥିନର । ନସମଜନୋ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିନର ।
କଜରଣ ଠକକ୍ତିରଜ ସଜଡଗନର, ଡା��x��8������ରଜଇରଜ ଅୋକ୍ତିରଜଯପର୍ବୟୁ । ୋନଚତ ଆନମ ଠକନର ପଂଡ଼କ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ସଡଭଜରୋଜ ଅଛକ୍ତି । ନସମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଶଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକ୍ତିରଜଶଜନର
ଧାୀନର ଧାୀନର ନଡା��x��8������ଣଜ ହଲଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନସମଜନୋ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋ ଥାଜଡଗକ୍ତି ନଯ ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଜଜଲନଟ ନସମଜୋଡକମ ନଘରକ୍ତି ରହକ୍ତିଛକ୍ତି । ଜନଣ ଦକ୍ତି
ଜଣ ନକହକ୍ତି ର ଖେସକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂର ଯଜଇ ଜଜଲକମ ନଦଖି ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ନହଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ
କହକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ଜଜଲ ରକ୍ତିଷୟନର । ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଅରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଭକ୍ତିଗନର ଜଜଲର ନଘର ଭକ୍ତିଗନର ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜଟ ଗଲଜ ପଂନର ନସମଜୋଡକମ ଆଉ ର ଖେଜଦୟୁ
ପଂରଷଜ ଯଜଏ ୋଜହିଁ । ଆରର ସଜଗରନର ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ସମନସ ୋକ୍ତିନସଜ ଓ ମମମଷୂପର୍ବମ ନହଜଇ ଯଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ସଡନଗ ସଡନଗ ନସମଜୋଡକମ ର ଖେଜଦୟୁ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିଆନହଜଇ ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ କଜମକମ ପଂଠଜଯଜଏ । ନସମଜୋଡକମ ନରଠକ୍ତି ର ଖେଟଜଯଜଏ । ଏହଜ  ଶ୍ରେମକ୍ତିକ ପଂଜରକ୍ତି ଶ୍ରେମକ୍ତିକର ରୟୁରସଜ ୋମନହହେଁ । ରରଡ ନରଠକ୍ତି ଓ
ନଶଜଷଣର ଏକ ସମଚକ୍ତିଡଗକ୍ତିଗ ନଯଜଜୋଜ । ଗଜଡକର ନଡା��x��8������ଣଜ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଏ । ଲଜଡଜ କଟକ୍ତିଯଜଏ । ନଦହସଜରଜ ଦଜଗ ନହଜଇଯଜଏ । କଗଜକ ନହଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି
ନସମଜନୋ । ଗଜଡକର କଥାଜ କହକ୍ତିରଜ ଶକକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ । ଗଜଡକର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଅପଂହରଣ କରକ୍ତି ୋକ୍ତିଆନହଜଇ ଥାଜଏ । ନଗଣମ ନସମଜନୋ ୍ଗକ୍ତିରଜଦ
କରକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଏପଂରକ୍ତି  ଶ୍ରେମକ୍ତିକଗଣ ୋକ୍ତିଜଠଜରମ  ୋକ୍ତିଜ ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେକମ ରକ୍ତିଚ୍କ୍ତିନ୍ନ କରକ୍ତି ଯଡତ ପଂରକ୍ତି ଏଠମ  ନସଠକ୍ତିକକ୍ତି ଯଜ ଆସ କରକ୍ତି କଜମ କରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ।
ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦନଲ ର ଖେଜଆଡଗକ୍ତି,  କମ ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦନଲ ରକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ କ୍ଳୀରସତ୍ୱେର ଅୋମଭୂଗକ୍ତିନର ନପଂଷକ୍ତି ନହଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋର
ମଲୂୟୁହୀୋଗଜ,  ୋକ୍ତିଜ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମର ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜ ଓ ଏକ ରକ୍ତିକଟଜଳ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜକମ ଅୋମଭର କରକ୍ତି ଭଜଗୟୁକମ ଆଦରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ଏ ଜଜଲରମ  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ରଗ୍ଧିଯକ୍ତିନର ନସଥିପଂଜଇହେଁ ନକତଣସକ୍ତି ସଡନକଗ ନକତଣସକ୍ତି ଦକ୍ତିଗରମ  ନକନରନହନଲ ପଂଜଇପଂଜରଡଗକ୍ତିୋଜହିଁ । ଏଭଳକ୍ତି ପଂରକ୍ତିନରଶ ମଧ୍ୟରମ  ମମକମଳକ୍ତି ଯଜଯଜରରର ସୀ
ପଂମଅ ଝକ୍ତିଅ ନରଜହୂ କମଆନଡ଼ ଗନଲ,  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗନଲ ଗଜହଜ ହିଁ ଆମକମ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ।'  ହଜଜର ହଜଜର ମଜଛଡକମ ଚକକ୍ତିଗ କରଜଇ,  କଳଜ ରଜଦମୀ
ମଜଛଡକମ ଧାଳଜମଜଛମଜୋଡକମ ଚକକ୍ତିଗ କରଜଇ, ନର ଖେଜଦ୍ ଯଜଯଜରରକମ ଚକକ୍ତିଗ କରଜଇ ଏ ପଂରକ୍ତିନରଶ ମଧ୍ୟନର ଅନୋକ ସଜପଂ ପଂରକ୍ତି ମଜଛଡକ ଗହଣନର ହଠଜଗ
୍ନରଶ କନଲ ଗଜ ସୀ ଝକ୍ତିଅ ପଂମଅ ଓ ନରଜହୂ । କ୍ଳଜଡଗ,  ଶ୍ରେଜଡଗ, କଗ-ରକ୍ତିକଗ, ମକୂ ରଧିର ନହଜଇ ୍ନରଶ କନଲ । ଆଖିନର ଗଜଡକର ଭୟ, ଶରୀର
କୀଣ, ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜ ଲଜଡଜ, ନଲଜଳକ୍ତିଗ ଚମପର୍ବ, ଗଳକ୍ତିଗ ମଜଡସନପଂଶୀ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ସରମ  ନକନରଠମ  ହଜକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ, ଉଜମଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ଆଶଜ, ଭମ ଷମଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ଦଶଦକ୍ତିଗ
। ଗଜଡକର ହସକ୍ତିରଜର,  କଜଡଦକ୍ତିରଜର ଶକକ୍ତି ୋଥାଜଏ । ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ଆଖି ଗମଡ଼ଜକନର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଥାଜଏ କକ୍ତି ୋଥାଜଏ ଜଣଜପଂଡା��x��8������ମ  ୋ ଥାଜଏ । ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱଜମୀ,  ପଂକ୍ତିଗଜ ରଜ
ଶ୍ୱଶମରକମ ନଦଖି ପଂଜରକ୍ତିନଲ କକ୍ତି ୋଜହିଁ,  ଯଦକ୍ତିରଜ ନଦଖିନଲ ର ଖେମସକ୍ତି ନହନଲ କକ୍ତି ୋଜହିଁ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ ଜଣଜପଂଡା��x��8������ମ  ୋ ଥାଜଏ । ଗଜଡକର ଆନରଗ ସରମ  ୋକ୍ତି ଦୁଃନଶଷ
ନହଜଇ ଯଜଇଥାଜଏ । ଜଣଜ ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ନସମଜନୋ ସ୍ୱଚ୍ ପ୍ଳଜଷ୍ଟକ୍ତିନକ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ନର ଖେଳୋଜ । ଏନଗ ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ କମଆନଡ଼ ଯଜଇଥିନଲ, କଣ
କରମ ଥିନଲ, କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଏନଗ ଦୂର ରଜଟକମ ନଫରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ଯଜଯଜରରର ସୀଟକ୍ତି ନକରଳ ମମଡଡା��x��8������ ଟମ ଡଗଜରମ  ଥାଜଏ ଅହରହ । କକ୍ତିଛକ୍ତି
କହମ  ୋଥାଜଏ ୁଛି କଜ ଗଜ ପଂମଅଟକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ଗଳକମ କରକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜ ଲଜଡଜକମ ଉପଂରକମ କରକ୍ତି ଭଜଷମଥାଜଏ ଓ ମମହହେଁକମ ହସକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି କରକ୍ତିଥାଜଏ । ଗଜ ଝକ୍ତିଅ ଓ ନରଜହୂ ଦମନହହେଁ
ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ଘସକ୍ତି ନହଜଇ ନପଂଟକମ ଉପଂରକମ କରକ୍ତି ଚକ୍ତିତ ନହଜଇ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ଆଖିର ପଂରଦଜନର କଜହଜରକ୍ତି ନହନଲ ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡର ୋ ଥାଜଏ । ଥାଜଏ
ନକରଳ ପଂଜଣକ୍ତିର ଛରକ୍ତି ଓ ଶୋୂୟୁଗଜ । ସଭକ୍ତିଏ ଅଧାପର୍ବପଂଜଗଳ ନହଜଇଯଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ଯଜଯଜରର ସମସଡକମ ଯଜଇ ଛମଇହେଁଲଜ । ଘଷକ୍ତି ନହଲଜ । ଆଉହେଁସକ୍ତି ନଦଲଜ ।
ନକହକ୍ତି ନହନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୍ଗମ ୁୟତ୍ତର ନଦନଲ ୋଜହିଁ । ନସମଜୋଡକମ ର ଖେଜଦୟୁ ପଂରଷଜଗଲଜ । ନକହକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜକମ ଉପଂକମ ରକ୍ତି କନଲ ୋଜହିଁ । ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୪୫ ୧୪୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ସଜପଂମଜଛମଜୋଡକ ମଧ୍ୟରମ  ଜନଣ କହକ୍ତିଲଜ, "ଏମଜନୋ ସରମ  କଜମ କରକ୍ତି ର ଖେଟକ୍ତି ର ଖେଟକ୍ତି ମରମ ଥିନଲ ରକ୍ତି ନଯଗକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଜଉଣଜ ପଂଜଇରଜକଥାଜ ପଂଜଉ ୋ ଥିନଲ ।
୍ଗକ୍ତିରଜଦ ନଯ କରମ ଥିଲଜ ଗଜକମ ଭୀଷଣ ମଜଡ଼ ଦକ୍ତିଆଯଜଉଥିଲଜ । ରହକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ମଧ୍ୟ କମଦ ସଜୋନଟ ଦକ୍ତିଆ ନହଜଇ ଥିଲଜ । ଅମଳିଜଜୋ ରକ୍ତିହୀୋ, ଦମଗପର୍ବଡଧା ସଜୋ,
ନଗଲ ଚକ୍ତିଟକ୍ତିକଜ ଓ ନଫଣ ଥିରଜ ସଜୋନର ଗମଡ଼ଜଏ ମଜଛଡକମ ଏକଜଠକ୍ତି ରହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ । ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ଦଲଜଲ ମଜଛମଜନୋ ନସମଜୋଡକମ ସରମନରନଳ ନଘରକ୍ତି
ରହକ୍ତିଥିନଲ । କଜହଜର ସ୍ୱଜସୟୁହଜୋକ୍ତି ନହନଲ ନଦର ଖେଜଶମଣଜ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଜର ଖେନର ନକହକ୍ତି ୋ ଥିନଲ । କଜହଜକମ ନର ଖେଳକ୍ତିରଜକମ , ପଂହହେଁରକ୍ତିରଜକମ ଅୋମମଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଉ
ୋଥିଲଜ । ନସଠକ୍ତି କଥାଜ ନହରଜକମ ମୋଜ । ନଯଜଜୋଜ କରକ୍ତିରଜକମ ମୋଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜକମ ମୋଜ । କଜଡଦକ୍ତିରଜକମ ମୋଜ । ପଂରସରକମ ଆଉହେଁସକ୍ତିରଜକମ ମୋଜ । ୋକ୍ତିଜ
ଶକ୍ତିଶମମଜୋଡକମ ନକଜଳକରକ୍ତି ନରଜକ ନଦରଜକମ ମୋଜ । ଥାଜକ ଥାଜକ ଧାଜଡ଼କ୍ତି ଧାଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ନକରଳ ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିରଜକମ ହମଏ । ଚଜରକ୍ତିମଜସ କଜଳ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେଟକ୍ତି ର ଖେଟକ୍ତି
ସଭକ୍ତିଏହେଁ ହଜଡା��x��8������ମ ଆ ନହଲଜ ପଂନର ହଠଜତ ଏକ ସଜମମଦକ୍ତିକ ଝଡ଼ ୍ଚଡଡା��x��8������ ନରଗନର ଆସକ୍ତିଲଜ । ସମମଦ ଭକ୍ତିଗନର ଘଣୂ୍ଧିରଜଗୟୁଜ । ଜଳ ସରମ  ଘରୂକ୍ତି ଘରୂକ୍ତି ରକ୍ତିରଜଟ
ସଡଭ ପଂରକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ଉଚକମ ଉଠକ୍ତିଲଜ । ହଜଜର ହଜଜର ମଜଛ, ମଜଛ ଶକ୍ତିକଜରୀ,  ନଛଜଟ ନଛଜଟ ପଂଜଲଟଣଜ ଜଜହଜଜ ଉପଂରକମ ଉଠକ୍ତି ଚକଜକଜରନର ଘରୂକ୍ତିନଲ ।
ହଜଜର ହଜଜର ସଜପଂ, ଗକ୍ତିମକ୍ତି ମଜଛ, ଶଜକପର୍ବ, ଶୋୂୟୁନର ଘରୂକ୍ତି ଘରୂକ୍ତି କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ପଂମଣକ୍ତି ଘରୂକ୍ତିନଲ, ପଂମଣକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ନପଂଟ ଫଜଟକ୍ତି, ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଚକ୍ତିରକ୍ତି ନହଜଇ
ଅସଡର ଖେୟୁ ମନଲ । ସଜମମଦକ୍ତିକ ପଂକୀ ସରମ  ଦଳ ଦଳ ନହଜଇ ନଡା��x��8������ଣଜ ନମଲଜକରକ୍ତି ପଂର ଝଜଡ଼କ୍ତି ଚକଜକଜରନର ଘରୂକ୍ତିନଲ ଏରଡ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ମନଲ । ଆରର
ସଜଗର କୂଳନର ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ଜଜହଜଜ ସରମ  ଗୀର ନରଗନର ୋକ୍ତିରଜପଂଦ ସଜୋକମ ଛମଟକ୍ତି ଗନଲ । ଝଡ଼ ଆସକ୍ତିରଜର ପଂରୂପର୍ବ ସମଚୋଜ ଆସକ୍ତିରଜରମ  ସରମ  ଜଜହଜଜ
ଧାଜଡ଼କ୍ତିରଜଡଧି ସକ୍ତିଧାଜ ରଡନଗଜପଂ ସଜଗର ଅଭକ୍ତିମମନର ଖେ ଆଖିରମଜଜ ଚଜଲକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜହଜଜ ପଂକ୍ତିଟଜପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଜଇ ରମଡ଼କ୍ତିନଲ ମଧ୍ୟ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଜଜହଜଜର ପଂନଛ
ପଂନଛ ଦକ୍ତି’ଧାଜର ନଫଣ ମଝକ୍ତିନର ଜୀରୋ ରକ୍ତିକଳନର ଆଗପଂଛ ୋ ରକ୍ତିଚଜରକ୍ତି ଆନମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଛମଟକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲମ  । ନସ୍ରଜଗ ରକ୍ତି ଏନଗ ଗୀବ୍ର ଥାଜଏ ନଯ ଆମକମ ନଠଲକ୍ତି
ନୋଉଥାଜଏ । ଆଗନର ରକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁଭୟ ପଂଛନର ରକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁଭୟ । ଆମ ନଡା��x��8������ଣଜ ସରମ  ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି ନହଜଇ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଉଥାଜଏ । ଆନମ ପଂରସରକମ ନଦଖି
ପଂଜରମ  ୋ ଥିଲମ  ଅନୋକ ସମୟନର । ନଫଣ ଓ ନସ୍ରଜଗ ଭକ୍ତିଗନର ଉଠପଂଡ଼ ନହଜଇ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ର ଖେମର କଷ୍ଟନର ନଫରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ । ଏମଜନୋ
ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋରମ  ଅଖିଆ ଅପଂକ୍ତିଆ ଥିରଜରମ  ଦମରପର୍ବଳ ଶରୀର ନୋଇ ନଫଣ ଓ ଜମଆର ଭକ୍ତିଗନର ନସ୍ରଜଗର ରକ୍ତିପଂରୀଗ ଦକ୍ତିଗନର ଆସକ୍ତିରଜ ଯଡତଣଜ ଦ୍ୱକ୍ତିଗମଣକ୍ତିଗ
ନହଉଥାଜଏ । ନକରଳ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିନଦ ହିଁ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ଏମଜୋଡକ ଗଡଟକ୍ତି ସରମ  ଅଠଜଅଠଜ ନହଜଇ ଲଟକକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ନଗଣମ କଥାଜ କହକ୍ତି ପଂଜରମ
ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଆସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନକରଳ ଆମକମ ଚଉଦ ଦକ୍ତିୋ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ।' ଯଜଯଜରର ନଦଖିଲଜ ଗଜ ସୀ ଆଉ ମମଡଡା��x��8������ ଟମ ଡଗଜରମ  ୋଜହିଁ । ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ଗଜ ନଦହକମ
ଗଳ ଉପଂରକରକ୍ତି ଦକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଥାର ଓଲଟ ପଂଜଲଟ କଲଜ । ନଦଖିଲଜ ନସ ୋକ୍ତିସଡଦ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଯଜଯଜରର ଚକ୍ତିତ୍କାଜରନଟ କଲଜ କକ୍ତିଡଗମ  ରକ୍ତିନଶଷ କଜଡଦକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିଲଜୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିଜ ସୀକମ ସମମଦକମ ଅପଂପର୍ବଣ କରକ୍ତି ନଦଇ ଅଧାପର୍ବପଂଜଗଳ ପଂମଅ ନରଜହୂଡକମ ଛଜଡ଼କ୍ତି ନସ ଗକ୍ତିଳ ଗପଂପର୍ବଣ ଉନଦ୍ଧାଶୟୁନର ନକଉହେଁ ଆନଡ଼ ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଣଜଗ
ଗୀର ନରଗନର ଛମଟକ୍ତିଗଲଜ ସମସଡକର ଅପଂହଡଚ ଦମରସତ୍ୱେକମ । ରୃଦ୍ଧ ଯଜଯଜରରକମ ନଯନଗ ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ଆଉ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୪୭ ୧୪୮



ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛର ଛଜଇ ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜର ଉଭୟ ମମଡଡା��x��8������ନର ଦମଇଟକ୍ତି ୍କଜଡଡା��x��8������ ଓ ଝଡକଜଳକ୍ତିଆ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତିଗଛନର ରହମଥିରଜ ନ୍ଗମଜୋଡକ ରୟସ ନସଇ ଗହେଁଜକମ
ର ଖେମବ୍ ପଂନର ପଂଦଜପଂପର୍ବଣ କରକ୍ତିଥିରଜ ରମଢୀ ଠଜକମରଜଣୀଡକ ରୟସଠମ  ନରଶ ଅଧିକ, ଏରଡ ଏ ସମସଡକ ରୟସଠମ  ରକ୍ତି ଅଧିକ ନସଇ ଗହେଁଜର କଡଧା ରମଢଜଡକ
ରୟସ । ୍ନହଳକ୍ତିକଜପଂଣୂପର୍ବ ନରଜଲକ୍ତି ଯଦକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଥାଜଏ ଏ ପୃଂଥିରୀନର ନଗନର ନସ ନହଉଛଡଗକ୍ତି କଡଧାରମଢଜ । ୍ତଗସତ୍ୱେରକ୍ତିଗ ଣ ର ଖେୋୋ କରକ୍ତିଥିରଜ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି
ରହସୟୁମୟ ପଂଦଜଥାପର୍ବଠଜରମ  ଆହମରକ୍ତି ରହସୟୁମୟ ଏ କଡଧା ରମଢଜ । ୍ରଜଦ ପଂମରମ ଷ ନରଜଲକ୍ତି ନକହକ୍ତିଜନଣ ଯଦକ୍ତି ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ନଗନର ନସ ନହଉଛଡଗକ୍ତି କଡଧାରମଢଜ
। ଗଜଡକର ଗମଡ଼ଜଏ ୋଜମ । ସରପର୍ବୋଜମ ପଂମରମ ଷ ନରଜଲକ୍ତି ଯଦକ୍ତି କଜହଜକମ କମହଜଯଜଇପଂଜନର ନଗନର ନସ ନହଉଛଡଗକ୍ତି ନକରଳ କଡଧାରମଢଜ । ୍ନଗୟୁକଟକ୍ତି ୋଜମ
ପଂଛନର ଏକ କମଦ ଇଗକ୍ତିହଜସ । ଶୀଗଦକ୍ତିନୋ ର ଖେଟଗନଳ ଉନହ୍ମଇନର ଅଡଗଜର ରଖି ନଶଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗକ୍ତିନଲ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନକନଗନରନଳ
କମଟଜଟକ୍ତିଏ ରଜ କଜଠକ୍ତି ର ଖେଡନଡା��x��8������ ଗହିଁନର ପଂକଜଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନକନଗନରନଳ ୋକ୍ତିଆହେଁଝମ ଲ ଲଜଗକ୍ତି ର ଖେଟର ଦଉଡ଼କ୍ତି, ନଦହର ନଧାଜଗକ୍ତି ଓ ଚମପର୍ବ ନପଂଜଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ନସ
ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଥାନର ଧାୂଆହେଁପଂତ ଭରଜ ଲଡର କଜହଜଳୀକମ ଦମଇ ଚଜରକ୍ତିଥାର ଟଜଣକ୍ତିସଜରକ୍ତି କଜୋନର ନର ଖେଜସକ୍ତି ନଦଇଥିରଜ ନହଗମ  ନକନଗନରନଳ କଜୋ ଓ
ରଜଳ ନପଂଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋ ଥିନଲ । ଜଡଗଲକମ ଏକଦଜ କଜଠ ଆଣକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜ ନରନଳ ୋକ୍ତିଜ ଅଡଟଜନର ଗମଡ଼ଜ ନହଜଇଥିରଜ ପଂମଆଳ ନରଡଟରମ  ୋକ୍ତିଆହେଁ
ଲଜଗକ୍ତି ଗଜଡକ ଅଡଟଜ ନପଂଜଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ରକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଲଜ ନରଳକମ ନକନରନକନର ଓଲଟଜ ଧାରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ନଗଣମ ଓଠସଜରଜ ନପଂଜଡ଼ଜ ଦଜଗ । ଗଜଡକ
ଆପଂଜଦମସକ ନପଂଜଡ଼ଜଦଜଗର ମଜୋଚକ୍ତିତନର ଭରପଂରୂ । ନଗଣମ ଗଜଡକୋଜମ "ପଂମଡ଼ଜ ରମଢଜ'ୁଛି କଜ ଗହେଁଜନର ଏକ ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଚହଲଜ, ଯଜହଜକମ କଡଧା ରମଢଜ
ଏକଜକୀ ଏକ ରଷପର୍ବକଜଳ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ କରକ୍ତି ନର ଖେଜଳକ୍ତି ଥିରଜର ନଲଜକ ମମର ଖେରମ  ଶମଣଜଯଜଏ । ଚହଲଜନର ରଷପର୍ବ ଗମଜମ ପଂଜଣକ୍ତି ରନହ ଏରଡ କଡଧା ରମଢଜ
ଗଜନଧାଜଇରଜ ରଜହଜୋଜନର ଚହଲଜ ପଂଜଣକ୍ତିନର ମହିଁଷକ୍ତିପଂରକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ । କଥିଗ ଅଛକ୍ତି ଗଜଡକ ଯମରକଜରସଜନର ନସ ନଯଉହେଁ କୂଅକମ ଗଜନଧାଜଇରଜ
ପଂଜଇହେଁ ଯଜଉଥିନଲ, କୂଅ ଭକ୍ତିଗରକମ ଓହଜଇ ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ ଧାରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରହମ  ଥିନଲ । ଗହେଁଜନର ଜଜଣକ୍ତିଥିରଜ ନଦଖିଥିରଜ ନଲଜନକ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ପଂଜନସଜରକ୍ତି
ନଦଇ ରଜଲକ୍ତିଜିସ୍ଟ ପଂକଜଇ ନଦନଲ ଗଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ନର ରଜନଡ଼ଇ ନହଜଇଥିରଜର ରକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ ୍ମଜଣ ଅଛକ୍ତି । ନଲଜନକ ପଂମଣକ୍ତି ଗଜଳକ୍ତି ନଦଉଥିନଲ ନସ ଅୋକ୍ତିଚ୍ଜସନସତ୍ୱେ
ପଂଦଜକମ ରଜହଜରମ ଥିନଲ ହସକ୍ତିହସକ୍ତି । ଯଜହଜ ଜଣଜଯଜଏ ନଲଜକଡକ ଗଜଳକ୍ତିରମ  ରକଜ ପଂଜଇରଜ ସକଜନଶ ନସ ୋକ୍ତିନଜ ଏ ଚହଲଜକମ ନର ଖେଜଳକ୍ତିଥିନଲ । ଏପଂରକ୍ତି ଭଜରନର
ଗଜନଧାଜଇରଜର ୍ରୃତ୍ତକ୍ତି ନଯଜଗମ ଗଜଡକ ୋହେଁଜ ରକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି "ପଂଜଣକ୍ତି ରମଡା��x��8������ମ  ରମଢଜ' । ନସ ରକ୍ତି ଅନୋକ ଘଟୋଜ ଦୂଘପର୍ବଟୋଜକମ ପଂଜନସଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଗହେଁଜର ଚଜରକ୍ତିପଂଜଡଚ
ଜଣ ରୟୁକକ୍ତି ମକ୍ତିଶକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ପଂଜନସଜରକ୍ତି ନଦଇଥିରଜ ଘଟୋଜକମ ରଜରଡରଜର କହକ୍ତି କହକ୍ତି ଗଜଡକର ସୃଗକ୍ତିଶକକ୍ତିକମ ଟଜଣକ୍ତି ଓଟଜରକ୍ତି ଆଣକ୍ତିନଲ ଯଜଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି କଥାଜ
ମନୋପଂନଡା��x��8������ ଓ ନସ ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ରର ଖେଜଣକ୍ତି ରସଡଗକ୍ତି । ମଝକ୍ତିନର ପଂମଣକ୍ତି ପଂଜନସଜରକ୍ତି ନଦନଲ ଗଜଡକମ ଖିଅ ଧାରଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ । ନଗଣମ ମଧ୍ୟ ଗଜଡକ ୋହେଁଜ ନହଜଇଛକ୍ତି
"ଭମ ଲଜସମରକ୍ତିଆ ରମଢଜ'ୁଛି କଜ ନସ ରହେଁଜ ହଜଗନର ସରମକଜମ କରଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଗଜଡକ ୋହେଁଜ ରକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି "ନଡା��x��8������ରକ୍ତିରକ୍ତି ରମଢଜ' । ଏନଗ ଗମଡ଼ଜଏ ୋହେଁଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ଗଜଡକ ନପଂଦଗୃକ
ୋହେଁଜଟକ୍ତି କଣ ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ସଡଭରଗ ଦୁଃ ୋକ୍ତିନଜରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । "ଗମ ମ ୋହେଁଜ କଣ?' ନରଜଲକ୍ତି ନକହକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ନସ ନକରଳ ହସଟକ୍ତିଏ ନର ଖେଲଜଇ
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ମମହହେଁନର । ପଂଜର ଖେନଲଜନକ ଯଜହଜକମହଡଗକ୍ତି ଗଜହଜହିଁ ଗଜଡକ ୋହେଁଜ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ରୟସ ଜଣଜୋ ଥିରଜ, ୋକ୍ତିଜ ୋହେଁଜ ଜଣଜୋଥିରଜ ରୟୁକକ୍ତିଡକମ ସରପର୍ବୋଜମ ପଂମରମ ଷ
ଭକ୍ତିନ୍ନ ଆଉ କଣ କମହଜଯଜଇ ପଂଜନର? ଗଜଡକର ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ସରମଠମ  ଆକଷପର୍ବଣୀୟ ଦକ୍ତିଗ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୪୯ ୧୫ଠ
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ନହଲଜ ଗଜଡକ ରକ୍ତିନଲଜଳହସ ଟକ୍ତିକକ,  ଯଜହଜକମ ନସ ନକନରନହନଲ କଜପଂପର୍ବଣୟୁ କରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ ମମହହେଁନର ଫମଟଜଇରଜପଂଜଇହେଁ । ଏପଂରକ୍ତି ୍ରଜଦ ପଂମରମ ଷଡକମ
ନଭଟକ୍ତିରଜକମ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ସଡସଜ ଗରଫରମ  ନଲଜକ ଆସଡଗକ୍ତି । ର ଖେରର କଜଗଜ ରଜଲଜ ରକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି । ଥାନର ରକ୍ତିନଦଶୀ ର ଖେରର କଜଗଜ ୱାଜଶକ୍ତିଡଗଜିସ୍ଟୋ
ନପଂଜଷ୍ଟ ଗରଫରମ  ଦକ୍ତି'ଜଣ ସହ ସଡପଂଜଦକ,ନସମଜନୋ ସ୍ୱଜମୀ-ସୀ,  ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତିଥିନଲ । ଜୀ-ଦୂରଦଶପର୍ବୋ ସଡସଜ ରକ୍ତି ଗଜଡକର ଯତ କକ୍ତିଡଚକ୍ତିତ ସଜକଜଗକଜର
ନୋଇଯଜଇ ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ଗଜଡକ ଯମରକ ସମୟନର ନସ କଣ କରମ ଥିନଲ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ନସ ୋକ୍ତିଛକ ହସଟକ୍ତିଏ ନକରଳ ନଫରଜଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ପଂଜର ଖେ
ନଲଜନକ ଯଦକ୍ତି କହକ୍ତିନର, "ରଜରଜ, ଗମ ମ ହଜଗୀଧାରଜ କଥାଜ କମହ', ନଗନର ରମଢଜ ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି, ହସଡଗକ୍ତି । ନରଜଧାହମଏ ଶଗଜବ୍ଦୀ ପଂଛକମ ନଫରକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି ।
ପଂମଣକ୍ତି ପଂଜନସଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଆଉଥାନର ଗଜଡକମ ମନୋପଂକଜଇ ନଦନଲ କମହଡଗକ୍ତି,  ଦଳଗଡଜୋ ସଜଡଗନର,  ପୃଂଥାଇମ୍ବୀରଜଜ ସଜଡଗନର ନସ ହଜଗୀ ଧାରମ ଥିନଲ
ଜଡଗଲନର । ମହଜରଜଜ ଦଳଗଡଜୋ ସକ୍ତିଡହନଦଓଡକ ପଂଜଇହେଁ ନସ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ହଜଗୀ ଧାରକ୍ତିଥିନଲ । ମହଜରଜଜ ପୃଂଥାଇମ୍ବୀରଜଜ ସକ୍ତିଡହ ନଦଓଡକ ପଂଜଇହେଁ ନସ ଆଠ
ଦଶଟକ୍ତି ହଜଗୀ ଧାରକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଥିନଲ । ଗନଳ ଗଜଗ ନର ଖେଜଳକ୍ତି, ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଫଜସ ପଂକଜଇ ଗଛ ଉପଂନର ଦକ୍ତିୋଦକ୍ତିୋ ଧାରକ୍ତି ଲମ ଚକ୍ତି ରହମଥିନଲ ୋ ର ଖେଜଇ ୋ ପଂକ୍ତିଇ ଓ
ନକରଳ ରକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂଜୋକରକ୍ତି । ନଶଷନର ଦକ୍ତିନୋ ହଜଗୀ ପଂଡ଼କ୍ତିର ଓ ଅୋୟୁହଜଗୀମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ରଡ଼ଜରଡା��x��8������କ୍ତି ଗଜପର୍ବୋ ଗଜପର୍ବୋ କରକ୍ତିନର, ଗମ ଡରକ୍ତି ଗମ ଫଜୋ କରକ୍ତିନର, ପଂଜର ଖେ
ଗଛ ଓ ରମଦଜମଜୋଡକମ ଉପଂଜଡ଼କ୍ତିନର ଏରଡ ଦକ୍ତିନୋ ଦକ୍ତି'ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଗଜଡକ ରଜଗ ଶଜଡଗ ନହଲଜ ପଂନର ରଡଧାମକରମ  ଶୋୂୟୁକମ ଗମଳକ୍ତି ଫମଟଜ ନହର, ରଜରମ ଦ ଲଗଜ
ନହଜଇ ରଜଣ ଫମଟଜନହର । ଗଜପଂନର ନସମଜନୋ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ପଂନର ରଡ଼ କଷ୍ଟନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ହଜଗୀକମ ଜରତ କରଜନହର । ମହଜରଜଜ ପୃଂଥାଇମ୍ବୀରଜଜ
ସକ୍ତିଡହନଦଓ ମଧ୍ୟ ଗଡରମ  ଟଜଣକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଦକ୍ତିୋ ଧାରକ୍ତି ଜଡଗଲନର ନକଡପ୍ କରମ ଥିନଲ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ହଜଗୀଧାରଜ କଜମ ଚଜଲକ୍ତିଥିରଜ ନରନଳ ହଜଗୀଟକ୍ତିଏ
ମହଜରଜଜଡକମ ନଟକକ୍ତି କଚଜଡ଼କ୍ତି ନଦରଜରମ  ଭୀଷଣ ଭଜରନର ପଂୀଡ଼କ୍ତିଗ ନହଜଇ ମହଜରଜଜ ରଜଜ୍ଜସଜଦକମ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ଓ ନସହକ୍ତି ନହଗମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ପଂନର
ଗଜଡକ ୍ଜଣରଜୟମ ଉଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଭମ ଲଜସମରକ୍ତିଆ ରମଢଜ ରକ୍ତିନଲଜଳ ହସଟକ୍ତିଏ ମମହହେଁନର ନର ଖେଳଜଇ କହଡଗକ୍ତି, ନସ ହିଁ ଆହଗ ରଜଜଜଡକମ ନଟକକ୍ତି ନୋଇ ପଂଜଲକ୍ତିଡକକ୍ତି ନର
ରସଜଇଥିନଲ । ଗଜଡକ ନପଂଜଡ଼ଜ ଚକ୍ତିହ୍ନନର ଭରପଂରୂ ହଜଗ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ନଦର ଖେଜଇ ଗରପର୍ବ ଅୋମଭର କରଡଗକ୍ତି । ଏଇ ହଜଗ ଦମଇଟକ୍ତି ରଜଜଜଡକମ ନଟକକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏଇ ଦମଇଟକ୍ତି
ହଜଗନର ରକ୍ତି ନସ ଅନୋକ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ଡା��x��8������ଜକମ ସଦପର୍ବଜରମଜୋଡକମ ଧାରକ୍ତି ନଗଜରଜ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ସଜନହରଡକ ହଜଗନର ଜକ୍ତିମଜ ନଦଇଛଡଗକ୍ତି ଓ ନସଥିପଂଜଇହେଁ ପଂମରସୃଗ ରକ୍ତି
ନହଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନସ ଧାରଜଇ ନଦଇଥିରଜ ଅନୋକ ଡା��x��8������ଜକମ ସଦପର୍ବଜରକମ ଆଡଡା��x��8������ଜମଜୋକମ କଳଜପଂଜଣକ୍ତି ଦଡଡା��x��8������ନର ପଂଠଜଯଜଇଥିଲଜ । ୍ଜୟ ଶନହସରକ୍ତି ନଚଜର
ରଖିଥିରଜ ରର ଖେରକ୍ତିଆ ରକ୍ତିଡଝଜଲ ୋଜମକ ଜନଣ ସଦପର୍ବଜରକମ ନସ ଧାରକ୍ତିଆଣକ୍ତି ନପଂଜଲକ୍ତିସର ଜକ୍ତିମଜ ନଦଇଥିନଲ । ଏମଜନୋ ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ଦମଇଶହ ଗହେଁଜର ନଗତଡଗକ୍ତିଆ
ଓ ଜମକ୍ତିଦଜର ମଜୋଡକମ ରଷପର୍ବ ରଷପର୍ବ ଧାରକ୍ତି ଭୟଭୀଗ କରକ୍ତି ରଖିଥିନଲ । ଅନୋକଡକମ ହଗୟୁଜକରକ୍ତି,  ସଡପଂତ୍ତକ୍ତି ଲମ ଟ ରକ୍ତି ଗଡଧାମଜଦପର୍ବୋ ପଂଜହଜଡ଼ ଗମହଜନର ରଜସ
କରମ ଥିନଲ । ମହଜରଜଜ ଦଳଗଡଜୋ ସକ୍ତିଡହନଦଓ ଇଡନରଜ ସରକଜରଡକମ ନଲଖି ନପଂଜଲକ୍ତିସ ମଗଜଇନଲ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ନୋଇ ହଜଗୀ
ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଗଡଧାମଜଦପର୍ବୋ ପଂଜହଜଡ଼ ମଧ୍ୟନର ଥିରଜ ହରକ୍ତିଶଡକର ମଡଦକ୍ତିର ପଂଜର ଖେନର ନକଡପ୍ କନଲ । ୍ଜୟ ଦଶଦକ୍ତିୋ ମଧ୍ୟନର ସମସ ନଚଜର,  ଗଜଡକ
ନଚଜରଜମଜଲ ସହକ୍ତିଗ ଧାରଜନହନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ସଦପର୍ବଜର କମଆନଡ଼ ର ଖେସକ୍ତି ପଂଳଜଇଥିଲଜ । ରଜଜଜ ନଘଜଷଣଜ କନଲ ରର ଖେରକ୍ତିଆ ରକ୍ତିଡଝଜଲକମ ଧାରକ୍ତି ଆଣକ୍ତିନଲ
ଶନହ ଟଡକଜ ପଂମରସଜର ନଦନର । ରଜଜଜରକ୍ତି ଡା��x��8������କଜଇ ପଂଠଜଇନଲ କଡଧାରମଢଜଡକମ । ନସ ନସନଗନରନଳ ନକଉହେଁ କଜମନର ଆସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ପଂଜନସଜରକ୍ତି ନଦଇ
ହରକ୍ତିଶଡକର ମଡଦକ୍ତିର ପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ ଝରଣଜ ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥିନଲ ଚଜରକ୍ତିଘଡଟଜ କଜଳ । ଓଦଜ ସର ସର ନହଜଇ ରଜଜଜଡକ ପଂଜର ଖେନର ହସକ୍ତିହସକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ
ନହନଲ । ରଜଜଜ ଗଜଡକମ ୋକ୍ତିଜ ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ରଡଧାମକରମ  ନଗଜଟଜଏ ନଦଇ କହକ୍ତିନଲ, "ଯଜଅ ରର ଖେରକ୍ତିଆ ରକ୍ତିଡଝଜଲକମ ଧାରକ୍ତିଆଣ, ୋନଚଗ ମଜରକ୍ତିଆଣ' । କଡଧାରମଢଜଡକ
ଯମରକ ରକ ଗଜଗକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ରଜଜଜଡକ ମମର ଖେମଡଡା��x��8������ଳନର ନୋଦରଜଶୟୁ ଭଜର ନଦଖି ୋଗମସକ ନହଜଇ କହକ୍ତିନଲ, "ନମଜନଗ ରଡଧାମକଧାଜରୀ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଜଣକମ
ଦକ୍ତିଆଯଜଉ ମହଜରଜଜ । ମହେଁମ ଏ ରଡଧାମକ ନୋରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ରରଡ ନମଜନଗ ଦଉଡ଼କ୍ତି ର ଖେଡନଡା��x��8������ ଦକ୍ତିଆଯଜଉ' । ଗଜପଂନର ନସ ମଜତ ଜନଣ ରଡଧାମକଧାଜରୀ ନପଂଜଲକ୍ତିସକମ
ନୋଇ ଓ ୋକ୍ତିଜ ଅଡଟଜନର ଦଉଡ଼କ୍ତିକମ ଗମଡ଼ଜଇ ଗଡଧାଜମଜଦପର୍ବୋ ପଂଜହଜଡ଼ ଉପଂନର ଉନଭଇ ଯଜଇଥିନଲ । ମହଜରଜଜ ଆହମରକ୍ତି ଦମଇଦକ୍ତିୋ କଜଳ ଅସରୟୁସ ନହଜଇ
ନୋଦରଜଶୟୁନର କଡଧା ରମଢଜକମ ରଜଘ ର ଖେଜଇଲଜ କକ୍ତି ସଜପଂ କଜମମଡ଼କ୍ତିଲଜ ଜଜଣକ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି, ହଜଗୀକମ ସଜରଜଜ କରଜଇ ୋକ୍ତିଜ ଉଆସକମ ନଫରକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ ନହଲଜ
ନରଳକମ କଡଧା ରମଢଜ ୋକ୍ତିଜ କଜଡଧାନର ରର ଖେରକ୍ତିଆ ରକ୍ତିଡଝଜଲକମ ଲଦକ୍ତି ଆସମଥିରଜର ନଦଖିପଂଜରକ୍ତିନଲ । ନସ ଆସକ୍ତି ରଜଜଜଡକ ସଡମମର ଖେନର ଡା��x��8������ଜକମ ସଦପର୍ବଜରକମ କଚଜଡ଼କ୍ତି
ନଦଇ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ଦମଲଦେଜଲ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ । ଗଜଡକ ଅଡଟଜନର ଓ କଜଡଧାନର ର ଖେଡଡା��x��8������ଜ ନଚଜଟରଜଜକ୍ତି ୍ଚମ ର ରକ ସ୍ରଜର ନହଉଥିଲଜ । ସଡନଗ ସଡନଗ



ଗଜଡକମ ଚକ୍ତିକକ୍ତିସ ôୁଛି କଜ କରଜଗଲଜ ଓ ଡା��x��8������ଜକମ ସଦପର୍ବଜରକମ ପଂଜଣକ୍ତି ସକ୍ତିଡଚଜଯଜଇ,  ରଜଡଧି,  ନପଂଜଲକ୍ତିସର ଜକ୍ତିମଜ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗଜର ରକ୍ତି ମରକ୍ତିରଜପଂରକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୫୧ ୧୫୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଅରସଜ ନହଜଇଯଜଇଥିଲଜ । ମଜତ ନସ ରହମରଷପର୍ବପଂନର ଆଡଡା��x��8������ଜମଜୋନର ମରକ୍ତିଥିର ନରଜଲକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରଜଯଜଏ । ରର ଖେରକ୍ତିଆ ରକ୍ତିଡଝଜଲକମ ଧାରକ୍ତିରଜ ପଂନର ଗଜଡକ
ୋହେଁଜ ଦମଇଶହ ଗହେଁଜନର ଓ ସରକଜରଡକ ୋଥିପଂତନର ର ଖେମବ୍ ୍ସକ୍ତିଦ୍ଧକ୍ତି ଲଜଭ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ନଗତଡଗକ୍ତିଆ ଓ ଜମକ୍ତିଦଜର ମଜନୋ ଗଜଡକ୍ଗକ୍ତି କୃଗଗହେଁୟୁଗଜ ୍କଜଶ
କରକ୍ତିଥିନଲ । ନସ ଓ ଗଜଡକ କଜଯପର୍ବୟୁ ଏକ ଅନଲତକକ୍ତିକ କଜହଜଣୀ ରୂନପଂ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ପଂକ୍ତିଢକ୍ତି ଯଜଏ ଗଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତି ଥିଲଜ । ଅଥାଚ ଏନର ଯଦକ୍ତି ଗଜଡକମ ପଂଚରଜଯଜଏ ନସ
ନକଉହେଁ ୋହେଁଜ ନର ୍ସକ୍ତିଦ୍ଧକ୍ତି ଲଜଭ କରକ୍ତିଥିନଲ ନସ ର ଖେମବ୍ ନରଳଯଜଏ ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହିଁସଜରକ୍ତି ରକ୍ତିନଲଜଳ ହସଟକ୍ତିଏ ନକରଳ ନଫରଜଡଗକ୍ତି । କଡଧାରମଢଜ ଅନୋକଥାର
ଦଶଟଡକଜରମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ଶନହଟଡକଜ ଯଜଏ ପଂମରସଜର ସୂରୂପଂ ପଂଜଇଛଡଗକ୍ତି ଓ ମଜୋପଂତ ମଧ୍ୟ ଗମଡ଼ଜଏ ପଂଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନସ ମଜୋପଂତ ସରମ  ଗଲଜ
କମଆନଡ଼? ରମଢଜ ନସ ସରମକମ ୋକ୍ତିଜ କଜହଜଳୀନର ୋକ୍ତିଆହେଁ ଲଗଜଇରଜନର ରୟୁରହଜର କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ପଂରକ୍ତିରଜର ରକ୍ତିଷୟନର ନସ କଜହଜକମ ନକନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତି
ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଅଥାଚ ନଲଜକ ମମର ଖେରମ  ଯଜହଜ ଶମଣଜଯଜଏ ଗଜକମ ନସ ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ସ୍ୱୀକଜର କରଡଗକ୍ତି । ପଂଜଟଣଜଗଡ଼ର ମହଜରଜଜଜ ଶରୂ ୍ଗଜପଂ ନଦଓଡକ
ସମୟନର ପଂଜଟଣଜରଜଜୟୁନର ଏକଦଜ ନଯଉହେଁ କଡଧାନମଳକ୍ତି ନହଜଇଥିଲଜ ଗଜହଜର ମମଖିଆ ଥିନଲ ଛକ୍ତିୋମ  ନଭଜଏ । ରଜଜଜଡକ ଅଗୟୁଜଚଜର ନଯଜଗମ ନସମଜନୋ
ମଜଲଗମଜଜରକ୍ତି ନଦରଜକମ ମୋଜକରକ୍ତି ନମଳକ୍ତି ରଜଡଧିଥିନଲ । ଇଗକ୍ତି ମଧ୍ୟନର ନସଜୋପଂମର ଯମରରଜଜଡକ ରକ୍ତିରଜହନର ନଯଜଗ ନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ ଶରୂ ୍ଗଜପଂ କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି
ରଜଜଜଡକ ଉଆସକମ ଯକ୍ତିରଜ ସମୟନର ରଜସଜନର କଡଧାମଜନୋ ରଜଜଜଡକମ ଧାରକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତିଥିନଲ । ୋକ୍ତିଶଜଣ ରଜଜଇ ଗହେଁଜକମ ଗହେଁଜ ର ଖେରର ପଂଠଜଇନଲ ।
ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ପଂଚକ୍ତିଶ ର ଖେଡଡା��x��8������ ଗହେଁଜନର ୋକ୍ତିଶଜଣ ରଜଜକ୍ତିରଜରମ  କଡଧାମଜନୋ ଅସଶସ ଧାରକ୍ତି ମହଜରଜଜଜ ଓ ଗଜଡକ ଗହେଁୟୁଜଗକ୍ତି କମଟମ ଡରଡକମ ରଜସଜ ଅରନରଜଧା କରକ୍ତି
ରଡଦୀକରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ର ଖେମବ୍ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତିଥିନଲ । ମଜତ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ କଡଧା ଛକ୍ତିୋମ  ନଭଜଏର ଭୟନର ରଜଜଜ ରମଦ୍ଧକ୍ତି ର ଖେଟଜଇ ହଜଗୀମଜୋଡକ ନରକରମ  ଘଡଟକ୍ତି କଜଟକ୍ତି
ଜଡଗଲକମ ଲମ ଚକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜରମ  ଧାରଜପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ୋଜହକ୍ତି ଏରଡ କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ନସଜୋପଂମର ଯମରରଜଜଡକ ରକ୍ତିରଜହକଜଯପର୍ବୟୁ
ସରକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ । ମହଜରଜଜଜ ନଫରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି ରଜଜଜଡକଠଜରମ  ଯନଥାଷ୍ଟ ପଂରକ୍ତିମଜଣନର ନସଦୋୟୁସଜମଡଗ ଧାଜରନର ଆଣକ୍ତି ଅୋୟୁରଜଟ ନଦଇ
ପଂଜଟଣଜ ରଜଜୟୁକମ ନଫରକ୍ତିଥିନଲ । ନସହକ୍ତି ଛକ୍ତିୋମ  ନଭଜଏ ନହଉଛଡଗକ୍ତି ଏ ରମଢଜଡକ ରଜପଂଜ । ଛକ୍ତିୋମ  ନଭଜଏଡକ ମୃଗମ ୟୁ ନଜଲ ଭକ୍ତିଗନର ହିଁ ନହଜଇଥିଲଜ । ନସ
ନକନର ଓ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଜହଜ ନହଜଇଥିନଲ ଗଜଡକର କକ୍ତିଛକ୍ତି ମନୋୋଜଇହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜହଜରକ୍ତି ଏକ କକ୍ତିଡରଦଡଗୀ । ରଜଜଜଡକ ସଡମମର ଖେନର ଚଜଲକ୍ତିଥିରଜ ଏକ ନଘଜଡ଼ଜ
ନଦତଡ଼ ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗକ୍ତିଗଜନର ଭଜଗନୋଇ ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ ପଂମରସଜର ସ୍ୱରମ ପଂ ପଂଜଇଥିନଲ ଏରଡ ଶମଣଜଯଜଏ ନଘଜଡ଼ଜ ନଦତଡ଼ ନଦର ଖେମଥିରଜ ନକତଣସକ୍ତି ଏକ କକ୍ତିନଶଜରୀ,
ନଯ କକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ଗଜଳକ୍ତିମଜରକ୍ତି ନଡା��x��8������ଇହେଁ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ହସନର ଫଜଟକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ, ର ଖେମସକ୍ତିନର ଉଛମଳକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ ରଡ଼ ରଡ଼ ଆଖିର ଗରଜଟକମ ୍ଗକ୍ତିୋକ୍ତିୟଗ ନଘରଜଏ
ରମଲଜଇ ଆଣମଥିଲଜ, ଏରଡ ନଯ କକ୍ତି ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ନଗଜଛଜଏ କମନରଇ ଫମଲକମ ଟଜଣକ୍ତିଆଣକ୍ତି କଡଧା ରମଢଜ ଉପଂରକମ ନଜଜର ନର ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ,
ଗଜକମ ହିଁ ନସ ଘକ୍ତିଚକ୍ତିଆଣକ୍ତି ସରମ  ନଲଜକଡକମ ଓ ରଜଜଜଡକମ ଚମକଜଇ ନଦଇ,  ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସଜଇ ଆଖି ପଂକ୍ତିଛମଳଜନକ ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗର ଉଭଜନ ନହଜଇ
ଯଜଇଥିନଲ । ୋକ୍ତିଜ ମୋପଂସଡଦ ଝକ୍ତିଅକମ "ଘକ୍ତିଚକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜ'  ଗଜଡକ କଡଧା ସମଜଜନର ଏକ ୍ଥାଜ । ନସଇଝକ୍ତିଅକମ ଦମଇଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଗଜ'ଗହେଁଜକମ ନୋଇ
ୋକ୍ତିରଜପଂଦନର ନଫରଜଇ ନଦଇଥିନଲ ଏରଡ ଗଜଡକର ରଜହଜଘର ନହଜଇଥିଲଜ ୍ଜୟ ଏକମଜସ ପଂନର । ରଜଜଜଡକ ସହ ଗଜଡକ ଭଲ ସଡପଂପର୍ବକ ନହଗମ
ସମଜଜନର ମଧ୍ୟ ଗଜଡକର ସମୋଜମ ଥିଲଜ । ନଗଣମ ଗଜଡକ ରଜହଜଘର ନରନଳ ରରଯଜତୀନର ୍ଜୟ ଶନହରମ  ନରଶକ୍ତିନଲଜକ ଓ ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ଦଶଟକ୍ତି ଗହେଁଜର ସୀ
ନଲଜକମଜନୋ ନଯଜଗ ନଦଇଥିନଲ । ଦଶରଜରଟକ୍ତି ହଳଗଜଡ଼କ୍ତି ଆଡରପଂତ ଓ କମନରଇଫମଲ ଦ୍ୱଜରଜ ସଜକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଝକ୍ତିଅଘର ଗହେଁଜକମ ଯଜଇଥିଲଜ । ର ଖେମର
ଜଜକଜମକନର ରଜହଜଘର ନହଲଜ । ର ଖେମବ୍ ମଦପଂକ୍ତିଆ ନହଲଜ । ର ଖେମର ୋଜଚ ନହଲଜ । ର ଖେମବ୍ ରଜରହଜ ମଜଡସ ଖିଆ ନହଲଜ । ନଫରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଘଟୋଜ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ନହଉ ନହଉ ରହକ୍ତିଗଲଜ, ଯଜହଜ ଏନର ରକ୍ତି ନଲଜକ ମମର ଖେନର ଶମଣଜଯଜଏ । ଅନୋକ ନଲଜକ ରଜହଜଘର ପଂନର ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ଗହେଁଜକମ ନଫରକ୍ତିଗନଲ
। କଡଧାରମଢଜ ୋକ୍ତିଜ ସୀଡକମ ଧାରକ୍ତି ର ଖେମବ୍ କମ ନଲଜକଡକ ସଜଡଗନର ଜଡଗଲ ରଜଟନଦଇ ନଫରମ ଥିନଲ । ଆଗନର ୋକ୍ତିଶଜଣ ରଜଜଉଥିରଜ ନଲଜକ,  ମଝକ୍ତିନର
ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ହଳଗଜଡ଼କ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ଗଜଡକ ସୀ ଓ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକ ଏରଡ ୋକ୍ତିନଜ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର । ରଜଘଟକ୍ତିଏ ରଜସଜର ଏପଂଜର ଖେରମ  ନସ ପଂଜର ଖେକମ ନଦତଡ଼କ୍ତି
ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ଭୟନର । କଡଧାରମଢଜ ସଡନଗ ସଡନଗ ୋକ୍ତିଜ ସୀଡକମ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ରଜଘ ନଦଖି ଯକ୍ତିରମ?' ଶଡକକ୍ତିଗ ସୀଟକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  "ଆ' କହକ୍ତି ଗଜଡକମ
ନଟକକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ନଘଜଡ଼ଜନର ରସଜଇ ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗନର ଅଦୃଶୟୁ ନହଜଇଗନଲ । ନଲଜନକ ସରମ  ଅରଜକ । କକ୍ତିଛକ୍ତିନଲଜକ ଗଜଡକମ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଗନଲ ଓ ଘଡଟଜଏ
ପଂନର ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିନଲ ଦମ  ଦୁଃର ଖେନର । ୍ଜୟ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତି ଘଡଟଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୫୩ ୧୫୪



ଅନପଂକଜ କଲଜପଂନର କଡଧାରମଢଜ ୋକ୍ତିଜ ମଛୂ୍ଧିଗ ସୀଡକମ ଧାରକ୍ତି ନଫରକ୍ତିନଲ ଓ କହକ୍ତିନଲ, "ରଜଘକମ ନଦଖି ନରନହଜସ ନହଜଇଗଲଜ'  । ୋକ୍ତିନଜ ମଧ୍ୟ ୍ଚମ ର
ପଂରକ୍ତିମଜଣନର ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଆର ଖେଜରରଜ ନହଜଇଥିନଲ । ରଜଘ ଗଜଡକମ ରଜଡପଂମଡା��x��8������କ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ । ର ଖେମବ୍ ରକ ରହମଥିଲଜ ନଦହରମ  । ସଡନଗ ସଡନଗ ଗହେଁଜକମ ଗନଲ ।
ରଜଜଜଡକମ ପଂଜର ଖେକମ ର ଖେରର ଗଲଜ । ମହଜରଜଜଜ ନଲଜକ ପଂଠଜଇ ସହରର ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର ଭଗ୍ଧି କରଜଇନଲ । ୍ଜୟ ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋ କଜଳ ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସଜ ନହଲଜ
ପଂନର ଗହେଁଜକମ ନଫରକ୍ତିନଲ । ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜ ଭକ୍ତିଗନର ନକହକ୍ତି ଜନଣ ଡା��x��8������ଜକର ଗଜଡକମ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ରଜଘଟକ୍ତି ନକଉହେଁଆନଡା��x��8������ ପଂଳଜଇଲଜ, କଡଧାରମଢଜ?' ନସ ସହଜ
ଗଳଜନର କହକ୍ତିନଲ, "ରଜଘଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଗଲଜ'ୁଛି କଜ ଚମକକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ ସମନସ । କଥାଜଟକ୍ତି ରଜଟ୍ରେ ନହଜଇଗଲଜ ସରମ  ଗହେଁଜକମ , ସରମ  ଉଆସକମ, ରଜଜଜଡକ ଘରକମ, ନଗଜରଜ
ନପଂଜଲକ୍ତିସ ସଜନହରଡକ ପଂଜର ଖେକମ, ସରକଜରଡକ ପଂଜର ଖେକମ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ହଜଗନର ନସ ରଜଘକମ ମଜରକ୍ତିଥିନଲ? ସଗୟୁଗଜ ପଂରୀକଜ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ନଲଜକ ପଂଠଜନହଜଇ
ରଜଘର ମୃଗ ନଦହକମ ଗହେଁଜକମ ଓ ସହରକମ ଅଣଜନହଲଜ,  ରଜଜଜଡକ ଘରକମ ୋକ୍ତିଆ ନହଲଜ । ହଜଜର ହଜଜର ନଲଜକ ୋଜକ ଚଜପଂକ୍ତି ନଦଖିନଲ । ଗଜଡକ ସୀ
ରଜଘକମ ନଦଖି ରଜଡଗକ୍ତି କରକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କଡଧାରମଢଜଡକ ଚଉଠକ୍ତି ରଜଗକ୍ତି ରଜହଜଘରର ୍ଜୟ ନକଜଡା��x��8������କ୍ତିଏ ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂଜଳୋ କରଜଗଲଜ । ନସଦକ୍ତିୋ
ରଜଗକ୍ତିନର,  ଗଜଡକ ସୀ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ "ନମଜନଗ କଜହିଁକକ୍ତି ରଜଘ ନଦର ଖେଜଇରଜକମ ନୋଲ?'  କଡଧାରମଢଜ ପଂରକ୍ତିହଜସ କରକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ନଘଜଡ଼ଜନଦତଡ଼ ଦକ୍ତିୋ ନମଜ
ଉପଂରକମ ଫମଲ କଜହିଁକକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିଲ?' ଏ ପୃଂଥିରୀନର ନରଜଧାହମଏ ଖିଆଲକ୍ତି ନଲଜକମଜନୋ ହିଁ ରଡଚକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ନରଖିଆଲ ନଲଜକମଜୋଡକ ନକରଳ ଜକ୍ତିଇହେଁଥିରଜ
ସଜରହମଏ । କଡଧାରମଢଜ ୋକ୍ତିନଜ ହଜଜର ପୃଂଷ୍ଠଜର କମଦଗଳଟକ୍ତିଏ । ଗଜଡକର ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଳ । ଗଜଡକ ରଡଚକ୍ତିଥିରଜ ଜୀରୋନର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଗଳ । ଗଜଡକ ଶରୀର,  ଗଜଡକ ନଦହର ଚମପର୍ବ,  ଗଜଡକ ଖିଆଲ,  ଗଜଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି,  ଗଜଡକ ହସ,  ଗଜଡକ ଶ୍ୱଜସ,  ଗଜଡକ ୋକ୍ତିରରଗଜ,  ଗଜଡକ ଏକଜକୀସତ୍ୱେ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି
ରହସୟୁମୟ, ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଛଜଇ ଛଜଇ, ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଳ । ଗଜଡକ ନଛଜଟ ଘର ଭକ୍ତିଗନର ର ଖେଜଲକ୍ତି କଜହଜଣୀ ଗଚ୍କ୍ତିଗ ନହଜଇଥାଜଏ । ନସ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ରସମକମ ଛମଇହେଁ
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ନସ ଏକ କଜହଜଣୀ ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଏ । ନସ ନରଜପଂଣ କରକ୍ତିଥିରଜ ଗଛ,  ପଂଜଳୋ କରକ୍ତିଥିରଜ କମକମର,  ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି,  ଶମଆ,  ନଠକମଆ,  ନସ ରସଜଇଥିରଜ
ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ, ନସ ନର ଖେଜଳଜଇଥିରଜ ଚହଲଜ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଳ । ଗଜଡକ ଗହେଁଜନର ଇଗକ୍ତିହଜସ ୋଜହିଁ, ଭୂନଗଜଳ ୋଜହିଁ, ଗହେଁଜର ମଜୋଚକ୍ତିତ ୋଜହିଁ,
ଗହେଁଜନର ରକ୍ତିଗୟୁଜୋ ୋଜହିଁ, ସରକଜର ୋଜହିଁ, ଗହେଁଜନର ରକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି ଅଡଧାରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ୋଜହିଁ, ଭଗରଜୋ ରଜ ଶଇଗଜୋ ୋଜହିଁ, ନସଠକ୍ତି ରକ୍ତି ୍କୃଗକ୍ତି ୋଜହିଁ, ଋଗମ ଚକ ୋଜହିଁ, ଗହେଁଜର
ଉତଜୋ-ଅଭମ ୁ ୟତଜୋ ୋଜହିଁ । ସମନସ ଗଜଡକ ଗହେଁଜକମ ଆନଡ଼ଇ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି । କଜଉ-ନକଜଇଲକ୍ତି-ରଗ-ଛଡଚଜଣ ସଭିଁଏ ନକନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଗଭମ ଲକ୍ତି
ରହମଦକ୍ତିୋରମ  ଭଜଡଗକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥିରଜ ଥାମଡଟଜ ଗଛର ରସଜ ଉପଂର ନଦଇ ଉଡ଼କ୍ତି ପଂଳଜଡଗକ୍ତି । ପଂର ରକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଏ ଗହେଁଜନର ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟ-ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ନକନଗ
ନରନଳ ହମଏ ଜଣଜ ପଂନଡ଼ୋଜ, ଏ ଗହେଁଜକମ ଜହ୍ନ ଆନସ କକ୍ତି ୋ ଆନସ ଜଣଜପଂନଡା��x��8������ ୋଜ, ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛନର ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଫନଳ କକ୍ତି ୋ ଫନଳ ଜଣଜ ପଂନଡା��x��8������ୋଜ,
ଠଜକମରଜଣୀ ର ଖେମଡଟନର ଠଜକମରଜଣୀ ଅଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜହିଁ ଜଣଜପଂନଡ଼ୋଜ । ଏ ଗହେଁଜକମ ର ଖେରଜ ଆନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଶଜଷ, ରଷପର୍ବଜ ଆନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଝଡା��x��8������କ୍ତିÿ ନପଂଜକ, ଶୀଗ
ଆନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜହ୍ନକ୍ତିଫମଲ । ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର ଏନଗ ୋଜହିଁ ୋଜହିଁ ଭକ୍ତିଗନର ଯଜହଜ ରହକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ ଗଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି ଗଳ ଗଳ ଗଳ -  ୍ରଜଦମୟ,
୍ନହଳକ୍ତିକଜ ପଂଣୂପର୍ବ,  ରହସୟୁମୟ । କଡଧାରମଢଜ ଭଜରଗ ନକନର ସ୍ୱଜଧାୀୋ ନହଲଜ ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଶବ୍ଦ ଗଜଡକ ଜୀରୋନର ନକନର ଶମଣକ୍ତି
ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ପଂରଜଧାୀୋଗଜ ଶବ୍ଦ ରକ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନକତଣସକ୍ତି ୍ଧାଜୋମଡତୀଡକ ୋଜମ ଶମଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନସ କଜମ କରକ୍ତିଥିରଜ ଦମଇଜଣ ମହଜରଜଜଜ,
ଦଳ ଗଡଜୋ ଓ ପୃଂଥାଇମ୍ବୀରଜଜଡକ ୋଜମ ରୟୁଗୀଗ ଅୋୟୁ ନକତଣସକ୍ତି ରଜଜଜଡକ ୋଜମରକ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ସମୟ କନଟ ନକରଳ ରଗପର୍ବମଜୋନର ।
ଭରକ୍ତିଷୟୁତ ପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକର ଟକ୍ତିନକ ନହନଲ ନକଜଭ ଥାଜଏୋଜ ଏରଡ ଗଜଡକ ଅଗୀଗ ଆରଡଭ ହମଏ ଏଇ ମମହୂଗପର୍ବର ସଜମଜୋୟୁ ପଂରୂପର୍ବରମ  । ଏପଂରକ୍ତି ରଗପର୍ବମଜୋ ସରପର୍ବସ୍ୱ
ଜନଣ ରହସୟୁମୟ ପଂମରମ ଷର ସଡପଂଣୂପର୍ବ ଜୀରୋଟଜ ଉପଂୋୟୁଜସଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ନହଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ରରଡ ଅସଡର ଖେୟୁ କମଦ ଗଳର ସମଜହଜର ନହଜଇ ପଂଜନର । ଏକ
ପୃଂଷ୍ଟଜର କମଦଗଳରମ  ଆରଡଭକରକ୍ତି ହଜଜର ପୃଂଷ୍ଠଜର କମଦ ଗଳ ହିଁ ନହର । କକ୍ତିଡଗମ  ସରମକମ ନଯଜଡ଼କ୍ତି ସଜଜଇ ଆଣକ୍ତିନଲ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ
୧୫୫ ୧୫୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଉପଂୋୟୁଜସ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । କଜରଣ ଗଜଡକର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଧାଜରଜରଜହକ୍ତିକ ରକ୍ତିରରଣୀ ୋଜହିଁ,  ଆନରଜହ ଅରନରଜହ ୋଜହିଁ,  ଆଲକ୍ତିଡପଂୋ ରଜ ପଂରକ୍ତିପଂଗୂ୍ଧି ୋଜହିଁ,
ଗଜଡକର ଗଗକ୍ତିଶୀଳଗଜ ରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଗଜଡକ ଗହେଁଜନର ଶଗଡ଼ଚକ ୋଜହିଁ । ନଯଉହେଁ ଗହେଁଜନର ଚକ ୋଜହିଁ ନସଇଗହେଁଜର ଗଗକ୍ତି ରଜ ଥିର କମଆଡା��x��8������ମ ? ଜନଣ ଉପଂୋୟୁଜସକଜର
ଯଦକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ଆନସ ଓ ମଲୂୟୁନରଜଧା ରଜ ନମଜରଜଲ ନର ଖେଜନଜ ନଗନର ନସ ପଂଜଗଳ ନହଜଇଯକ୍ତିରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । "ଏକଦଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଦଶନର ଏକ ଗହେଁଜ
ଥିଲଜ...' ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଗଜ ନଲର ଖେଜକମ ଆରଡଭ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ, ରଜ "ନଶଷନର ଗହେଁଜ ଛଜଡା��x��8������କ୍ତି ସରମନଲଜକ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ...' ନରଜଲକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଜ ଉପଂୋୟୁଜସକମ ନଶଷ
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ଏଠକ୍ତି ଶବ୍ଦ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ,  ରଜକୟୁ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଶବ୍ଦ ସରମ  ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ପୃଂଷ୍ଠଜ ନଡା��x��8������ଇହେଁ,  ରଜକୟୁସରମ  ରୟୁଜକରଣ ପୃଂଷ୍ଠଜନଡା��x��8������ଇହେଁ
ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର ଗରଳକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ଜନଣ ହମଏଗ ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇନଲ ଗଜ ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିର ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ପୃଂଷ୍ଠଜନର, କକ୍ତିଡଗମ  ଯଦକ୍ତି ନସ ଶବ୍ଦ ୋ ପଂଜଇ ଗଜ ଅଥାପର୍ବ
ପଂଜଇଯଜଏ ଏରଡ ଅଥାପର୍ବର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରନସ ନଗନର ନସ ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଜଇଯକ୍ତିରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜର ଶବ୍ଦ ଓ ଗଜର ଅଥାପର୍ବ,  ରଜକୟୁ ଓ ଗଜର
ରୟୁଜକରଣ ନହଉଛଡଗକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ କଡଧାରମଢଜ । ଏ ଗହେଁଜର ଆନଧାୟ ଓ ଆକୃଗକ୍ତି,  ନଭତଗକ୍ତିକ ଓ ଅଗକ୍ତିନଭତଗକ୍ତିକ ଚରକ୍ତିତ,  ନମଜରଜଲ ଓ ମଲୂୟୁନରଜଧା ନହଉଛଡଗକ୍ତି
ୋକ୍ତିନଜ କଡଧାରମଢଜ । ଚକ୍ତିତକରଟକ୍ତିଏ ନକୋ୍ଭିଜସନର ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜର ଚକ୍ତିତ ଆଡକକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଗହେଁଜଟକ୍ତି ଅଧାଘଡଟଜସମୟ ରକ୍ତି "ନପଂଜଜ୍'  ନଦଇ ପଂଜନରୋଜ -
ଛଜଗଟକ୍ତିଏ ଉଜମଡ଼କ୍ତି ଯଜଇ ଚକ୍ତିତକରକମ ନପଂକଅପ୍ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ କରଜଏ । ସରକଜର ନଯଉହେଁ କଜଡଥାନର ଗଜଡକ ଅଥାପର୍ବନୋଦଗକ୍ତିକ ଗଜଫ ନପଂଜଷ୍ଟର
ଲଗଜଇନର, ନସ କଜଡଥାଟକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ ଭମ ଶମଡ଼କ୍ତିଯଜଏ । ସରକଜରଡକ ନଯଉହେଁ ସରମ  ନଯଜଜୋଜର ୋଜଭକ୍ତିରଜମ ଏ ଗହେଁଜର ଅଧିରଜସୀଡକମ ର ଖେଜଦୟୁ ନଯଜଗଜଇରଜ
ପଂଜଇହେଁ ୍ଗକ୍ତି ଶ୍ରେକ ଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ,  ନସଇ ୋଜଭକ୍ତିରଜମ ଅଧାରଜଟରମ  ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତିଯଜଏ । ଜନଣ ନଭତନଗଜଳକ୍ତିକ ଏଗହେଁଜର ମଜୋଚକ୍ତିତ ଆଡକକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଏଟଲସ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ରଖିରଜକମ
ଚଜନହହେଁ ନଗନର ଗଜକମ ୋକ୍ତିରଜଶ ନହରଜକମ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର, କଜରଣ ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର ଥିର ଘଜସ ଓ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତିଗଛ ଏରଡ ଘର ସରମ  ସରକ୍ତିଗଲଜ ପଂନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂରନର ଥିର
ଆହମରକ୍ତି ଘର ଓ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂରନର ଥିର ଆହମରକ୍ତି ଘର । ଏ ଗହେଁଜର ନଲଜକଡକ ଆଚଜର ରୟୁରହଜର ମଧ୍ୟ ଜନଣ ଲକ୍ତିପଂକ୍ତିରଦ୍ଧ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ, କଜରଣ ନକହକ୍ତି
ଚରକ୍ତିତ ହିଁ ୋଥିନର । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନଫରଜର ନହଜଇଯଜଇଥିନର ର ଖେମବ୍ ଦୂରକମ ଇଟଜ ଗଢକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଇଟଜ ଗଢକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିରଜ ଏକ ରକ୍ତିସୟ ଓ ୍ଶୱପ୍ନରଜଚୀ ମଧ୍ୟ ।
ନଲଜନକ କମଆନଡ଼ ଉନଭଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଜଣଜ ପଂନଡ଼ୋଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦଳରଦ୍ଧ ନହଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି ରକ୍ତିସୟ ଲଜନଗ । କଡଧାରମଢଜଡକ ଦମଇପଂମଅ ଓ ଦମଇଝକ୍ତିଅ
ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ପଂରକ୍ତିରଜର ସଜଡଗନର ନକନରଠମ  ଉନଭଇ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି ନଯ ଗଜର ହକ୍ତିସଜର ନକହକ୍ତି ରଖି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ପଂମଅର ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ପଂମଅ
ନଯନଗନରନଳ ମଜତ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଘଡଟଜର ରୟସ ନହଜଇଥିଲଜ ନସନଗନରନଳ ନସମଜନୋ ଘର ଛଜଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ସକଜଳମ ଆସକ୍ତି ଦଲଜଲଟକ୍ତି ମନୋପଂକଜଇ ନଦଇ
ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ନଯ ଆଜକ୍ତି ରଜରଟଜ ନରନଳ ନଟସନ । ନସମଜନୋ ସରମ  ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ ନହଜଇ ଯଜଆଡଗମ  । ନସନଗନରନଳ ନଗଜଲଜପଂକ୍ତିକମ ୍ସୂଗକ୍ତି ଯଡତଣଜ
ଆରଡଭ ନହଜଇଥିଲଜ । ନଗଜଲଜପଂକ୍ତି, ଗଜ ସ୍ୱଜମୀ, ଗଜଡକର ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବର ପଂମଅ ଓ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜର ପଂମଅ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ମକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିଶକ୍ତି ନଟୋନର ରସକ୍ତିଥିନଲ ହସକ୍ତିହସକ୍ତି । ଦମଇଟକ୍ତି
ନଡା��x��8������କକ୍ତି୍ନର ପଂର ଖେଜଳକମ ଶକ୍ତିକଜନର ଝମ ଲଜଇ ଓ ଜଜୋମ  ସଡଧିରମ  ଝରମ ଥିରଜ ରକକମ ପଂମଳଜଏ କୋଜନର ଚଜପଂକ୍ତି ନସମଜନୋ ନଟ୍ରେ ରକ୍ତିରଜଟ ଆହେଁ ଭକ୍ତିଗରକମ
ପଂଶକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ ଏରଡ ନଟୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନହଜଇଥିଲଜ ରଜକସ ପଂରକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ଅଦୃଶୟୁ ନହଜଇ ଯଜଇଥିଲଜ ଈଶ୍ୱର ପଂରକ୍ତି । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଯଜହଜ
ନଷ୍ଟସୋନର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥିରଜ ଗମଡ଼ଜଏ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନଲଜକଡକମ ର ଖେଜଇନଦଇ ନଷ୍ଟସୋଟଜକମ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତିଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର ଏନର ୍ନଗୟୁକ ଘନର
ଜନଣ ଜନଣ ରମଢଜନଲଜକ । କକ୍ତିଡଗମ  ନକନଗଜଟକ୍ତି ଘର ଅଛକ୍ତି ଓ ନକନଗ ଜଣ ରମଢଜନଲଜକ ଅଛଡଗକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଗଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ୋଜ ନକତଣସକ୍ତି ସଡସଜ ୋଜ ସରକଜର
। ଅଧିକଡଗମ  ନକହକ୍ତି ରୟୁକକ୍ତି ରକ୍ତିନଶଷ ଯଦକ୍ତିରଜ ଗଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁର ନଗନର ଗଜକମ ୋକ୍ତିରଜଶ ନହରଜକମ ହମଏ । କଜରଣ ଘରକମ ଯଦକ୍ତି ଜନଣ ଗଣକ୍ତିରନସ ନସ
ଭଡଗଜଘରକମ ଗଣକ୍ତିର ୋଜ ୋଜହିଁ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଭଡଗଜଘନର ରମଢଜନଲଜକ ୋ ଥିନର ଭଜରକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଜନଣ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଏ ନଗନର ରକ୍ତି ଗଜକମ ୋକ୍ତିରଜଶ ନହରଜକମ ହମଏ
। ଏକ ଘଡଟଜ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ କରକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ରଜରଜଣ ରମଢଜନଲଜକ ନରଜଲକ୍ତି ଗନଣ ନଗନର ଆଉ ଜନଣ ନକଉହେଁ ଗଛର ଉହଜଡ଼ରମ  ୋନଚତ ପଂଥାର ଉହଜଡା��x��8������ରମ
ରଜହଜରକ୍ତି ଆସମଥିର । ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ପଂଜନସଜରକ୍ତିଯଜଇ ମଳୂରମ  ଗଣକ୍ତିରଜ ଆରଡଭ କନଲ ନକହକ୍ତି ଜନଣ ରମଢଜନଲଜକ ମରକ୍ତିଯଜଉଥିର ଓ କମକମର ଦମଇଟକ୍ତି ଭମ କକ୍ତିରଜ
ଆରଡଭ କରକ୍ତିଥିନର । ନଲଜକଟକ୍ତି ଛଜୋକ୍ତିଆହେଁନର, ଭୟନର, ଆଗଡକନର, ଆଖିଦମଇଟକ୍ତିକମ ରଡ଼ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୫୭ ୧୫୮



ରଡ଼ କରକ୍ତି, ୋକ୍ତିନସଜ ଶରୀରକମ କମପର୍ବଠକରକ୍ତି, ସ୍ୱୟଡଚଜଳକ୍ତିଗ ନକତଣସକ୍ତି ଯଜୋପଂରକ୍ତି ଦ୍ଗଗଗକ୍ତିନର ଗହେଁଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ । କକ୍ତିଡଗମ  ୍କୃଗନର ନସ ଭମ ଲ୍କନର । ଗହେଁଜର
ସରମ  ରମଢଜନଲଜକଡକମ ଗଣକ୍ତିରଜକମ ଯଦକ୍ତି ସରକଜର ରଜ ନକତଣସକ୍ତି ସଡସଜ ରଜ ନକତଣସକ୍ତି ରୟୁକକ୍ତି ରକ୍ତିନଶଷଡକର ଆଗହ ଥାଜଏ ନଗନର ନସମଜୋଡକମ ନଧାଦଯପର୍ବ
ସହକଜନର ଏ ଗହେଁଜର ଏକମଜତ ପଂରପର୍ବ - "ଶରଦଜହ ପଂରପର୍ବ'ନର ସଜମକ୍ତିଲ ନହରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ଏରଡ ମଜତ ଏକଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମଧ୍ୟନର ଗଣଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର । ଏଗହେଁଜର
ଦମଇଟକ୍ତି ନରଜଗଗସ କମକମରରକ୍ତି ୱେଚକ୍ତିତ ଭମ କଡଗକ୍ତି,  ଯଦକ୍ତି କଜହଜର ନଦହଜଡଗ ନହଜଇଯଜଏ । କମକମର ଦମନହହେଁ ଆକଜଶକମ ନଦଖି ଭମ କକ୍ତିନଲ ରଜକକ୍ତି ରମଢଜନଲଜକ
ଜଜଣଡଗକ୍ତି ନଯ ଗଜଡକଭକ୍ତିଗରମ  ନକହକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି ଜନଣ ମରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । କମକମର ଦମନହହେଁ ପଂଜନଛଜଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଶର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଦମଆର ମମହହେଁକମ ଏରଡ ସରମ  ରମଢଜନଲଜକ ମକ୍ତିଶକ୍ତି
ଶରକମ ନଘଜଷଜଡ଼କ୍ତି ଉଠକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଅଧାରଜଟନର ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ନୋଇ ଗହେଁଜ ମମଡଡା��x��8������ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛ ଗନଳ ଜଜଳକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି କମ କଜଠନର । ଗଜପଂନର ନସମଜନୋ ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟ
କଜଠ ସଡଗହ କରଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତି'ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ । ଶରଟକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ନପଂଜଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ । ଗହେଁଜର ଏ ଶରଦଜହ ପଂରପର୍ବ ରକ୍ତି ଅଜର । ଏ ଦୃଶୟୁକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଚକ୍ତିତ ଅଡକଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର,  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କଜରୟୁକରକ୍ତିଗଜ ରଜ ଉପଂୋୟୁଜସ କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ହମଏୋଜ । କଡଧା ରମଢଜ ଓ ଅୋୟୁମଜନୋ -  ସମଦୂଜୟ ଦଶ
ଏଗଜର ରଜର ନଗର - ଚଉଦ-ଆଠ-ୋଅ-ଦଶ- ଏଗଜର ଜଣ ଠଜକମରଜଣୀ ର ଖେମଡଟ ପଂରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଢଜନର, ଅଗଣଜନର, ଗଛଗନଳ, ମଜଟକ୍ତିଢକ୍ତିପଂ ଉପଂନର, ପଂଥାର
ଉପଂନର, ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଠଜକମରଜଣୀ ର ଖେମଡଟଉପଂନର ରକ୍ତି ରସକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ନସମଜୋଡକମ ଛଜଇନର ଶୀଗ ଲଜନଗୋଜ, ଗୀଷ୍ମନର ର ଖେରଜ କଜନଟୋଜ, ରଷପର୍ବଜନର ଚମପର୍ବ ରଗମ ରକ୍ତି
ଯଜଏୋଜ । ନସମଜନୋ ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ରସକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ର ଖେରଜରଷପର୍ବଜ ଶୀଗ,  ଛଜଇ ଓ ଉତ୍ତଜପଂ,  ନୋଗଜ ଓ ସରକଜର,  ରୟୁକକ୍ତି ରଜ ସଡସଜ ସମନସ ରଜଟକଜଟକ୍ତି
ଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ ନୋଇ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ହମଅଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ସମନସ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର,  ପଂଥାର ପଂରକ୍ତି,  ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଗଛପଂରକ୍ତି,  ଠଜକମରଜଣୀ ର ଖେମଡଟପଂରକ୍ତି,  ଈଶ୍ୱର
ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ପଂରକ୍ତି, ଅଡଧା ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ପଂରକ୍ତି । କ୍୍ତିୟ ପଂଜଠନକ ଏହଜକମ ଏକ ଗଳ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ । ଏହଜଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ଯତ କକ୍ତିଡଚକ୍ତିଗ କଜହଜଣୀକମ ରରରନର
ଘସକ୍ତି ଲକ୍ତିଭଜଇ ଦକ୍ତିଆଯଜଉ । ଶବ୍ଦମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତିରକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ ୋକରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ମଳୂ ଆଧାଜରକମ ନଫରକ୍ତି ଯଜଆଡଗମ  । ନଲର ଖେଜନହଜଇଥିରଜ ପୃଂଷ୍ଠଜଟକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଧାଳଜ
ନହଜଇଯଜଉ, ସଫଜ ନହଜଇଯଜଉ । ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ ଓ ନସ ସରମ  ରମଢଜନଲଜକଡକ ପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦ ସରମ  ଗରଳକ୍ତି ଯଜଉ,  ଅପଂସରକ୍ତି ଯଜଉ,  ଅଦୃଶୟୁ ନହଜଇଯଜଉ ।
କଡକଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ କଜଦମଅ ଉପଂର ନଦଇ ଯକ୍ତିରଜପଂନର ସଫଜ କଜଗଜ ଉପଂନର ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ନଯଉହେଁ ଛଜପଂ ପଂନଡ଼ ଏ ଗଳର ଅକରମଜୋଡକମ ଗହିଁର ଉଦଜହରଣ
ନରଜଲକ୍ତି ମନୋ କରଜଯଜଉ । ଏ ଅକରମଜୋଡକ ଭକ୍ତିଗନର ଭଜଇରସ ରଜ ରଜନକଜିସ୍ଟରକ୍ତିଆ ଭରପଂରୂ ନହଜଇଥିର, ଏହଜକମ ନକହକ୍ତି ଛମଅଡଗମ  ୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିରଜପଂଦ ଦୂରସତ୍ୱେ
ରକଜ କରଡଗମ  । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୫୯ ୧୬ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ବାଘ ଶଗିକାର

ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର ନକତଣସକ୍ତି ଏକ ଶୀଗ ସକଜଳନର ନରଳ ଦକ୍ତି'ଘଡ଼କ୍ତି ୋ ଯଜଉଣମ ହମଲକ୍ତିଆଜଜରକ୍ତି ନହଲଜ ନଯ ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତିର ଜମଆୋ ପଂମଅ ଲମ ଚୋ ମଜଝକ୍ତିକମ ରଜଘ
ର ଖେଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ଲମ ଚୋ ଗଜଈ ଚରଜଇରଜକମ ଯଜଇଥିଲଜ ଗହେଁଜ ମମଡା��x��8������୍ସଜନର ଥିରଜ ୋକ୍ତିଜ ଚଜଷ ଜମକ୍ତିକମ । ହଠଜଗ ରଜଘ ଆସକ୍ତି ଗଜଈରଳଦ ନଛଳକ୍ତିନମଡଢଜଡକମ ଛଜଡ଼କ୍ତି
ଲମ ଚୋ ମଜଝକ୍ତିର ଗଡଟକ୍ତି କଜମମଡ଼କ୍ତିଲଜ ଓ ନଘଜସଜରକ୍ତି ନୋଇଗଲଜ ପଂଜର ଖେ ଜଡଗଲକମ । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଟଜଡଗକ୍ତିଆ କମରଜଢକ୍ତି ଦଜ' ଧାରକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିନଲ ରଜଘ ଶକ୍ତିକଜର ପଂଜଇହେଁ ।
ନହଜହଜ ନହନଲ । ନଦତଡ଼କ୍ତିନଲ ଏକ ମମହହେଁଜ ନହଜଇ । ନଲଜକଡକ ସଡନଗ ଛକ୍ତିନ୍ନଛତ ନହଜଇ ନଦତଡା��x��8������ମ ଥିନଲ ରକ୍ତି କମକମର ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି ଗଜଈରଳଦ । ପଂକ୍ତିଡଜରଜ ଭକ୍ତିଗନର
ଶମଆ ସରମ  ନକକପର୍ବଜର କରକ୍ତି ନଡା��x��8������ଣଜ ଛଜଟକ୍ତି ଫଡ଼ ଅନ୍ଫଡ଼୍ କରମ ଥିନଲ । ଗଜଡକ ପଂନକ କକ୍ତି ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ ଘଟୋଜ ରଜ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ଘଟକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିରଜ ମମସକ୍ତିଲ ଥିଲଜ ।
ପଂକ୍ତିଡଜରଜଟଜ ଯଦକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଯଜଆଡଗଜ ନଗନର ନସମଜନୋ ରକ୍ତି କମଆନଡ଼ ୋଜଇହେଁ କମଆନଡ଼ ନଫରଜର ମଜରଡନଗ । ଗଛ ଉପଂନର ଥିରଜ ରଗ କମଆ ଓ ଘର
ଚଟକ୍ତିଆ ସରମ  ଏନଣ ନଗନଣ ନଡା��x��8������ଣଜ ଛଜଟକ୍ତିନଲ ଓ ଆକଜଶଟଜକମ ନରନରକଜରନର ଭରକ୍ତିନଦନଲ । ଜଣଜଗଲଜ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଶମପଂକୀ ମଣକ୍ତିଷ ସମନସ
ରଜହଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ରଜଘ ଶକ୍ତିକଜରକମ । ମଣକ୍ତିଷଖିଆ ରଜଘଟକ୍ତିର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁ ଛଡା��x��8������ଜ ଆଉ ଗଗୟୁଡଗର ୋଜହିଁ । ରଜଘ ମଜଗକ୍ତିଛକ୍ତିର ର ଖେରର ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ର ଖେଡଡା��x��8������
ଗହେଁଜନର ୍ଜୟ ଦଶଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଚହଟକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜରମଢଜ କମକମର ମଜଡକଡ଼ ନଚନର ଚକ୍ତିଗପର୍ବମଣ ସମସଡକ ମୋନର ଭୟ । ରଜଟ ଘଜଟ ନକଗର ଖେଳଜ ଜଡଗଲ
ସଡଧ୍ୟଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ସରମ  ଶମୋଶଜନ । ରଜଗକ୍ତି ଅଧାନର କଜଡଦମଥିରଜ ଛମଆଡକମ ମଜ’ମଜନୋ ରଜଘ କଥାଜ ଭୟନର କହକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ରଜଘଭୟ ୋ ଥିରଜ ସମୟନର
ମଜ’ମଜନୋ ଛମଆଡକମ ର ଖେମବ୍ ରଜଘ କଜହଜଣୀ କହମଥିନଲ । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ଛଜଗକ୍ତିନର ରକ୍ତି ଛୋକଜ । ର ଖେରରଟକ୍ତି ଗହେଁଜରମ  ସହରକମ , ସହରଠମ  ର ଖେରର କଜଗଜକମ,
ର ଖେରର କଜଗଜରମ  ସରକଜର ଓ ସରକଜରଡକଠଜରମ  ରୋୟୁଜଡଗମ  ରକ୍ତିଭଜଗକମ ରକ୍ତି ରୟୁଜପଂକ୍ତିଛକ୍ତି । ନରଳ ଦକ୍ତି'ଘଡ଼କ୍ତି ନହନଲ ରଜଘର ରୂପଂ,  ଚରକ୍ତିତ ଓ ଭଜରଭଡଗୀ
ରକ୍ତିଷୟନର ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ୋୂଆ ୋୂଆ କଜୋକମହଜ କଥାଜ ସରମ  ଗହେଁଜମଜୋଡକନର ନର ଖେଳକ୍ତି ଯଜଏ -  ଛ'  ଫମଟକ୍ତିଆ ରଜଘର ଠଜଣକ୍ତି,  ଗଜ ଚଜଲକ୍ତି,  ଗଜ ନଦହର କଲରଜ
ପଂଗରକ୍ତିଆ ଚକ୍ତିହ୍ନ, ଗଜ ୋକ୍ତିଶ, ଗଜ ୋର ଖେ ସରମ  ଅୋୋୟୁ । ରଜଘକମ ସଜଧାଜରଣ ନଲଜନକ ମଜରକ୍ତିରଜ ମୋଜ, ମମହହେଁକମ ମମହହେଁ ଚଜହିଁନଲ ରଜଘ କକ୍ତିଛକ୍ତି କନର ୋଜହିଁ, ନସ ର ଖେଜଲକ୍ତି
ପଂଛପଂଟମ  ଶକ୍ତିକଜର କନର, ମଣକ୍ତିଷରକ ଗଜର କ୍୍ତିୟ ର ଖେଜଦୟୁ, ନସ ସଜଗ ଜଣ ନଲଜକଡକମ ମଜରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି, ଆସଜମରମ  ରକ୍ତିର ଖେୟୁଜଗ ରଜଘ ଶକ୍ତିକଜରୀ ରହମଜୋ ଆସକ୍ତି
ପଂହଡଚକ୍ତି ଗନଲଣକ୍ତି,  ନସ କମଆନଡା��x��8������ ରଜଇଶଟକ୍ତି ମହଜରଳ ରଜଘ ଓ ଦଶଟକ୍ତି କଲରଜ ପଂଗରକ୍ତିଆ ରଜଘ ମଜରକ୍ତିସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି,  ରହମଜୋ ଗଜ ମମହହେଁ ପଂଛପଂନଟ ମରୂ ଖେଜଟକ୍ତିଏ
ଲଗଜଇ ଶକ୍ତିକଜର କନର, ରହମଜୋ ଓ ଗଜ ମମର ଖେଜ ଉଭୟଡକ ରଡ଼ ରଡ଼ ଆଖି ଓ ରଡ଼ ରଡ଼ ମମଛ, ରଜଘ ରହମଜୋକମ ନଦଖିନଲ ଲମ ଚକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି,  ରଜଘ ଭଜରକ୍ତି
ଚଜଲଜକ । ରଜଗକ୍ତିନର ରଜଘଶକ୍ତିକଜର ପଂଜଇହେଁ ସରକଜର ସଚପର୍ବ ଲଜଇଟ ମଗଜଇଛଡଗକ୍ତି,  ଦଶ ରଜଉଡଡା��x��8������ ଗମଳକ୍ତି ସରକ୍ତିରଜ ପଂନର ଆହମରକ୍ତି ଶନହ ରଜଉଡଡା��x��8������ ଗମଳକ୍ତି
ମଗଜଯଜଇଛକ୍ତି, ରହମଜୋ ନଫରକ୍ତି ଗନଲଣକ୍ତି, ଏନର ଗଜଡକ ରଜପଂଜଡକମ ଡା��x��8������କଜ ଯଜଇଛକ୍ତି,- ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅନୋକ କଜୋକମହଜ କଥାଜ ମଝକ୍ତିନର ରଜଘ ଆସକ୍ତି ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର
ଲମ ଚୋ ମଜଝକ୍ତିର ଗଳକ୍ତିନପଂଟ ଓ ନରକରମ  ଦକ୍ତି'ପଂମଳଜ ମଜଡସ ର ଖେଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ସମନସ ଧାଜଇହେଁଛଡଗକ୍ତି ଏକ ମମହହେଁଜ ନହଜଇ ଜଡଗଲ ଆଡା��x��8������କମ । ୍ଜୟ ଶନହ ସରକ୍ତି
ପଂମରମ ଷ ସୀ । ନକହକ୍ତି ନକହକ୍ତି ସୀ ନଲଜକ ୋକ୍ତିଜର ନଛଜଟ ଶକ୍ତିଶମଡକମ କଜର ଖେନର ଧାରକ୍ତି ଧାଜଇହେଁଛଡଗକ୍ତି । ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରଜଯଜଇଥିରଜ ୋଜରଜଳକମଜନୋ କଜକମସ ନହଜଇ ରଡ଼
ରଡ଼ ଆଖିକରକ୍ତି ଗଛଗନଳ ରଜ ନକତଣସକ୍ତି ଘର ଅଗଣଜନର ସକ୍ତିଡକମଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଓ ଗଜ ସୀ ନଯଜଷଦଜ ମଜଝକ୍ତି ଟଜଡଗକ୍ତିଆ ଓ ଶଜରଳ ଧାରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି
କଜଡଦକ୍ତି ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଡ଼ ମଝକ୍ତିନର । ଯଦକ୍ତି ଗଜଜରଇସକ୍ତିଆ ରଜଘଟକ୍ତି ଗଜଡକ ହଜରମଡ଼ନର ପଂନଡ଼ ନଗନର ଗଜର ଦକ୍ତିନୋ କକ୍ତି ଆମର ଦକ୍ତିନୋ । କକ୍ତିଛକ୍ତି
ସୀ ନଲଜକ ଆସକ୍ତି ନଯଜଷଦଜକମ ଅଟକଜଇନଲ । ଗଜ ପଂମଅର ଶର ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିରଜକମ ନଦନଲ ୋଜହିଁ । ନଯଜଷଦଜ କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ୍ଳଜପଂ କରମ ଥାଜଏ । ଗଜ ଶଜଢକ୍ତି ଓ
ମମଡଡା��x��8������ର ରଜଳ ଅରକ୍ତିୋୟୁସ । ନସ ଗଜଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ ରଜଘକମ "ଗମ  ଗଜଡ଼ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଡ଼କ୍ତି ମରକ୍ତିଯଜନର ରଜଘ, ନଗଜନଗ ରଡା��x��8������ ନରଜଗ ନହଉ, ନଗଜ ରଡଶରମଡା��x��8������ମ '  ।
ରଜଘ ଶକ୍ତିକଜରୀକମ ଗଜଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ, "ନଗଜନଗ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୬୧ ୧୬୨



ରକ୍ତି ରଜଘ କଚ୍ କଚ୍ କରକ୍ତି ର ଖେଜଉନର ରଜଘମଜରମ , ନଗଜର ଜୀରନୋ ନକନର ରଜଘ ମଜରକ୍ତିଛମ  କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ, ନଗଜ ରଡଶଯଜକ ସମ ଲ ରଜଘ ର ଖେଜଉନର ଅଳନପଂଇଶଜ' ।
ସରକଜରଡକମ ରକ୍ତି ଗଜଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ, "ଇ ସରକଜରର ରକ୍ତି ରଡଶ ରମଡା��x��8������ମ ,  ନୟ ଗ ମମୋମଷ୍ମରଜ ସରକଜର,  କଜନମଇମ୍ବନଲ୍କ ସନଭ ନଲଡଜ୍ ଯଜକକ୍ତିକରକ୍ତି ଉଭଜନ,  ଆରମ
ନଭଜଟ ନରଲନକ ନଯନଗସରମ ଚକ୍ତିକନ ଚଜକନ କଥାଜ,  ଗନମ ସରମ  ମମଦପର୍ବଜରମଜନୋନର ସରକଜର' । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଶରକମ ପଂଛନର ପଂକଜଇ ଧାୂଳକ୍ତି ଉଡ଼ଜଇ
ନଦତଡ଼କ୍ତିନଲ ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗରକମ । ହଜଗନର ଟଜଡଗକ୍ତିଆ,  ଶଜରଳ,  ରଫଜ,  ରଜଡ଼କ୍ତି,  ଲଜଠକ୍ତି,  ପଂର ଖେୋ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନକହକ୍ତି ନକହକ୍ତି ନମଜଟଜ ଦଉଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଥିରଜର
ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ନସମଜନୋ ନରଜଧାହମଏ ଭଜରମଥିନଲ ରଜଘକମ ରଜଡଧି ଆଣକ୍ତିନର । ୍ଜୟ ଦମଇ ଘଡଟଜ ଯଜଏ ଦଳରଦ୍ଧ ଭଜରନର ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗନର ଘହେଁଜଟକ୍ତି ସଜଉହେଁଟକ୍ତି
ନହଜଇ ନଦତଡ଼ଜ ନଦତଡ଼କ୍ତି କରକ୍ତି,  ରଜଘର ନକରଳ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ଦମଇଟକ୍ତି ସଜୋନର ଠଜର କରକ୍ତି,  କ୍ଳଜଡଗ ନହଜଇ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ଶର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଜଜଗଜକମ ଏରଡ
କମହଜକମହକ୍ତି ନହନଲ ଯଦକ୍ତି ଆଜକ୍ତି ନସମଜୋଡକ ହଜରମଡ଼ନର ରଜଘ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥାଜଡଗଜ କକ୍ତିଏ କକ୍ତିଏ ସରମ  କଣ କଣ କରକ୍ତିଥାଜଡନଗ । ଜନଣ ଟଜଡଗକ୍ତିଆନର ଗଜ ଲଜଡଜକମ କଜଟକ୍ତି
ନଦଇଥାଜଡଗଜ । ଆଉ ଜନଣ ରଫଜନର ଗଜ ନପଂଟକମ କଷକ୍ତିକରକ୍ତି ନଚଜଟଟକ୍ତିଏ ରଷପର୍ବଜଇ ଥାଜଡଗଜ । ଆଉ ଜନଣ ନଠଡଗଜନର ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଫଟଜଇ ନଦଇଥାଜଡଗଜ ।
ଅୋୟୁ ନକହକ୍ତି ଦଜଆନର ଗଜ ୋକ୍ତିଶ କଜଟକ୍ତି ଛଜଲ ଉଗଜରକ୍ତି ନଦଇଥାଜଡଗଜ । ନକହକ୍ତି ଅରଜ ଦଉଡ଼କ୍ତିନର ରଜଡଧି ନଘଜଷଜଡ଼କ୍ତି ଆଣକ୍ତିଥାଜଡଗଜ । ପଂଡଦର ରଷପର୍ବର ଜମଆୋ
ପଂକ୍ତିଲଜ ଲମ ଚୋମଜଝକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇ । ରକଜକ ଶରଟକ୍ତିର ନରକ ଓ ନପଂଟରମ  ପଂମଳଜଏ ପଂମଳଜଏ ମଜଡସ ଟଜଣକ୍ତିନୋଇଛକ୍ତି ରଜଘ । ଶରଟକ୍ତିର ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ
ନଘରକ୍ତିରହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଗଜ ରଜପଂଜ ଓ ଉତ୍ତୟୁକ ଗହେଁଜ ନଲଜନକ । ଚଜରକ୍ତିନକଜଶ ଦୂରରମ  ନପଂଜଲକ୍ତିସ ରକ୍ତି ଆସକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ ପଂଚରଜ ଉଚମ ରଜ ନଲର ଖେଜପଂଢଜ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ।
ରୋରକ୍ତିଭଜଗର ରଡ଼ରଜରମମଜନୋ ରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ରଜଘଟକ୍ତିର ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ମଜପଂମଛଡଗକ୍ତି ଓ ଦଜଡଗନର ନକନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର କଗ ଚକ୍ତିହ୍ନ ଶରନଦହନର
ଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜକମ ମଜପଂମଛଡଗକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ନକଉହେଁ ଦକ୍ତିଗକମ ମମହହେଁ କରକ୍ତିଥିଲଜ,  ରସକ୍ତିଥିଲଜ ୋଜ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିଲଜ,  ରଜଘଟକ୍ତି ନକନଗ ଦୂରକମ କମଦଜ ମଜରକ୍ତିଲଜ,  ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦଖି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ,  ଗଡଧା ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ,  ଗଜଈନଗଜରମ ଡକ ନଦତଡ଼କ୍ତିରଜ ଢଡଗରମ  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ,  ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି
ରଜଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲଜ, ଟଜଡଗକ୍ତିଆ କଜହିଁକକ୍ତି ସଜଡଗନର ଆଣକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ, ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ଭକମଆଟଜ କକ୍ତି?- ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଯମକକ୍ତିଗକପର୍ବ କରକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଘଡଟଜ ପଂନର
ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଓ ରୋରକ୍ତିଭଜଗ କମପର୍ବଚଜରୀମଜନୋ ଶରଟକ୍ତିକମ ପଂଚକ୍ତିଶ କକ୍ତିନଲଜ ମକ୍ତିଟର ଦୂରନର ଥିରଜ ରଡ଼ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜକମ ନପଂଜଷ୍ଟମଟପର୍ବମ ପଂଜଇହେଁ ନୋରଜ ଲଜଗକ୍ତି ଗଜଗକ୍ତିଦ୍
କରକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଗନଲ । ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ନହଜଇ ଅଡଧାଜର ଘନୋଇ ଆସମଥିରଜରମ  ଶରକମ ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ହିଁ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜକମ ନୋରଜ ପଂଜଇହେଁ ସକ୍ତିର କରଜଗଲଜ । ଗହେଁଜର
ମମରରକ୍ତି ପଂଣକ୍ତିଆ ଥିରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକ ଗମଡ଼ଜଏ ଲଜଠକ୍ତି, ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ଲଡଠୋ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜରଣଜସ, ଯଥାଜ ଦମଇଟକ୍ତି ର ଖେଡଡା��x��8������ଜ, ଦମଇଟକ୍ତି ଭମ ଜଜଲକ୍ତି, ଦଶଟକ୍ତି ଶଜରଳ, ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ଦଜଆ,
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଫଜସପର୍ବଜ, ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନରଲ୍ଜ ରୟୁଗୀଗ ଟଜଡଗକ୍ତିଆ, ଗଇହେଁଗକ୍ତି ଓ ରଫଜ ମଧ୍ୟ ଗମଡ଼ଜଏ ନୋଇ ସଜରଜରଜଗକ୍ତି ଶରକମ ଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିନଲ । ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ଟକ୍ତିଣଡା��x��8������ରଜ
ମଧ୍ୟ ୋକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରୋୟୁଜଡଗମ  ଯଦକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଆସଡଗକ୍ତି ନଗନର ଟକ୍ତିଣଡା��x��8������ରଜ ଉପଂନର ନଢଜ ଢଜ କରକ୍ତି ରଜଜଇନଲ ନସମଜନୋ ଭୟନର ପଂଳଜଇନର
। ଦମଇଟକ୍ତି ନଛଜଟ ଟଚପର୍ବ ଲଜଇଟ ମଧ୍ୟ ଅଣଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ଗଜସ ପଂମଡ଼ଜଏ ନୋଇଥିଲଜ । ଆଉ ଜନଣ ମହେଁମଗଅନ୍ଫଲକ୍ତି ନୋଇଥିଲଜ ପଂଜଡଚ ଅଡ଼ଜ ।
ନସମଜନୋ କକ୍ତିଡଗମ  ରଜଗକ୍ତିନର ଗଜସ ନର ଖେଳକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ରୋୟୁଜଡଗମ ମଜୋଡକମ ଡା��x��8������ରଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଟକ୍ତିଣଡା��x��8������ରଜ ରଜଜଇରଜନର ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ ଗଜଡକର ଫମରସତ ୋ
ଥିଲଜ । ରଜଗକ୍ତିନର ଦକ୍ତି'ଥାର ନହଡ୍ା��x��8������ଜଇଟ୍ ଜଳଜଇ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଜକ୍ତିପଂ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ନଯଉହେଁମଜନୋ ୍ଚମ ର ମଦ ପଂକ୍ତିଇ ଆସକ୍ତିଥିନଲ ନସମଜନୋ ୍ଚମ ର ଟକ୍ତିଣଡା��x��8������ରଜ
ରଜଜଇଥିନଲ । ଥାନର ଦକ୍ତି'ଥାର ନସମଜନୋ ଅକଜରନଣ ଜଡଗଲର ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗରକମ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ରଜଘକମ ଅଭଦ ଭଜଷଜନର ଗଜଳକ୍ତି ନଦଉ ଥିନଲ
ଏରଡ ଗଜଡକମ ପଂମଣକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜନର ଆଉ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ୋଜନକଦମ ନହଇ ଯଜଉଥିନଲ । ନସଇ ଅଡଧାଜର ରଜଗକ୍ତିନର ରକ୍ତି ନସଠକ୍ତି କଥାଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନସମଜନୋ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜସମ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜକମ ନୋନର । ଜକ୍ତିପଂ୍ବଜଲଜ ଗ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ପଂଜଡଚଶହ ଟଡକଜ ମଜଗକ୍ତିର । ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଏନଗ ପଂଇସଜ ସଡନଗ ସଡନଗ ନଯଜଗଜଡ଼କରକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିରୋଜହିଁ ନରଜଲକ୍ତି ଗଜର ମଗଜମଗ ଜଣଜଇଲଜ । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ପଂଜଡଚଟଡକଜ ନଲର ଖେଜଏହେଁ ଚଜଡଦଜ କରକ୍ତି ଜକ୍ତିପ୍ ଗଜଡା��x��8������କ୍ତି ଠକ୍ତିକ କରକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ନସଦକ୍ତିୋ
ସକ୍ତିଡଦମରଜ ଫଜଟକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଟ ଦକ୍ତିୋ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ପଂଜର ଖେ ଗହେଁଜରମ  ଅନୋକ ନଲଜକ ସଜଇନକଲ ନୋଇ ଶର ନଦଖିରଜକମ
ଆସମଥିନଲ । ୍ଜୟ ନଦଢ ଶହ-ଦମଇ ଶହ ନଲଜକଡକ ଭକ୍ତିଡା��x��8������ ଲଜଗକ୍ତିରହକ୍ତିଥିଲଜ । ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟ ପଂନର ଶର ଉପଂରମ  ଚଜଦର ଟଜଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ସମନସ
ମମହହେଁୋଜକନର ଗଜମମଛଜ ଯଜକକ୍ତି ନଠଲଜନପଂଲଜ ନହଜଇ ନଦଖିନଲ । ଶରଟକ୍ତିର କଗ ସଜୋନର କଳଜ ରକ ଓ ସଜଲମ ରଜଲମ  ନପଂଜକ । ନସ ଦକ୍ତିୋ ପଂଜଡଚଟଡକଜ
ନଲର ଖେଜଏହେଁ ଚଜଡଦଜ କରକ୍ତିରଜନର ଓ ଜକ୍ତିପ୍ ଗଜଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଠକ୍ତିକ କରକ୍ତିରଜ ମଧ୍ୟନର ସୂଯପର୍ବୟୁ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୬୩ ୧୬୪ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂରକମ ଉଠକ୍ତି
ପଂଶ୍ଚକ୍ତିମଜଭକ୍ତିମମର ଖେୀ ରକ୍ତି ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜଡା��x��8������କ୍ତିଟକ୍ତି ଦଶଜଣକମ ନୋଇ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜ ଯଜଇ ନଫରକ୍ତିରଜ ମଧ୍ୟନର ମଧ୍ୟରଜତ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ଏ ଭକ୍ତିଗନର ଗହେଁଜ
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ନଲଜନକ ନର ଖେଜଳକ୍ତିଥିରଜ ଗଜଗନର ଶରଟକ୍ତିକମ ପଂକଜଇନଦଇ ମଜଟକ୍ତି ନପଂଜଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ ଏରଡ ଅୋୟୁମଜନୋ ଘରକମ ନଫରକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ପଂରଦକ୍ତିୋର ସକ୍ତିଡଦମରଜ ଫଜଟକ୍ତି
ଆସମଥିଲଜ । ଶରନପଂଜଗଜ ନହରଜର ପଂରରଗପର୍ବୀ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ମଧ୍ୟନର ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତିର ପଂରକ୍ତିରଜର ଓ ଜ୍ଞଜଗକ୍ତି କମଟମ ଡର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକକ୍ତିୟଜ କରକ୍ତିରଜକଥାଜ କନଲ ।
ମମଡଡା��x��8������ ରଜଳ କଜଟକ୍ତିନଲ, ହଳଦୀପଂଜଣକ୍ତି ମଜଖିନଲ, ନଗଲ ମଜଖିନଲ, କଜଡଦକ୍ତିନଲ, ମମହହେଁନର ପଂଣଗ ଯଜକକ୍ତି ସୀ ନଲଜନକ ରଡଧାକମ ଗଜନଧାଜଇ ଗନଲ,ଗହେଁଜ ନଲଜକଡକମ
ମଜଡସ ଭଜଗ ର ଖେମଆଇନଲ, ମଦ ପଂକ୍ତିଆଇନଲ, ୋକ୍ତିଜ ହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି ମଜରଜକନଲ, ୋୂଆ ହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି ଲଗଜଇନଲ, ୋୂଆ ଲମ ଡଗକ୍ତି ଓ ୋୂଆ ଶଜଢକ୍ତି ଲଗଜଇନଲ, ଘର ଓ ଦମଆର
ଲକ୍ତିପଂଜନପଂଜଛଜ କନଲ, ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ମଜଡସ, ମଦ ଓ ୋୂଆ ଲମ ଡଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ୋକ୍ତିଜ ପଂରକ୍ତିରଜର ସ୍ୱଜୋ ମଧ୍ୟନର ଗଜଳକ୍ତିଗମଲଜ ଲଜଗକ୍ତିନଲ । ନଯଉହେଁମଜନୋ ଜକ୍ତିନ୍ ରସକ୍ତି
ନପଂଜଷ୍ଟମଟମପର୍ବ ପଂଜଇହେଁ ଯଜଇଥିନଲ ନସମଜନୋ ଦଜରକ୍ତି କରମ ଥିରଜ ୋୂଆ ଗଜମମଛଜ ଓ ଅଧିକ ମଦକମ ପଂରୂଣ କନଲ । ଏପଂରକ୍ତି ଯମକକ୍ତିଗକପର୍ବ ପଂଜଟକ୍ତିଗମ ଡଡା��x��8������ ମଧ୍ୟନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି
ଦକ୍ତିୋ କଟକ୍ତିଲଜ । ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକକ୍ତିୟଜ କଜମ ନଶଷନହଲଜ । ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତିର କୀର ନଦଉଥିରଜ ଗଜଈ ଦମଇଟକ୍ତି ରକ୍ତିକକ୍ତି ନହଲଜ ଓ ଗଜ ଜମକ୍ତି ରଡଧାକପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ ଓ ସମମଦଜୟ
ପଂଜଡଚହଜଜର ଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବ ନହଲଜ । ଗଜପଂର ଦକ୍ତିୋ ଅପଂରଜହ ହ୍ଣନର ଚଜରକ୍ତିନକଜଶ ରଜଟ ଚଜଲକ୍ତି ଧାଇହେଁ ସଇହେଁ ନହଜଇ ସଦଳରନଳ ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ।
ସକ୍ତିଧାଜଯଜଇ ଠକ୍ତିଆ ନହଲଜ ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତି ଘର ଆଗନର । ନଦର ଖେମ ନଦର ଖେମ ଗହେଁଜର ପଂମରମ ଷ ସୀ ପଂକ୍ତିଲଜଝକ୍ତିଲଜଡକ ଏକ ଭକ୍ତିଡ଼ ଲଜଗକ୍ତିଗଲଜ ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର । ସମସଡକ
ଛଜଗକ୍ତିନର ଛୋକଜ । ମମହହେଁନର ୍ଶୱପ୍ନ । ମଜତ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନରରଜକ, ସଭକ୍ତିଏହେଁ ୋକ୍ତିସଡଦ, ୋକ୍ତିଥାର । ପଂମରମ ଷ ନଲଜକ ସରମ  ହଜଗ ଧାରଜଧାରକ୍ତି ନହଜଇ ୋଗମ ରଜ ଅୋୟୁର କଜଡଧା
ଉପଂନର ହଜଗ ରଖି ପଂରସରର ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ସଶପର୍ବ ମଜଧ୍ୟମନର ଜଜହକ୍ତିର କରମ ଥିନଲ । ନରଜଧାହମଏ ୋକ୍ତିଜ ମନୋଜରଳକମ ଆହମରକ୍ତି ଦୃଢ କରକ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଥିନଲ ।
ସୀ ନଲଜକମଜନୋ ୋକ୍ତିଜ ଅରକ୍ତିୋୟୁସ ରଜଳସରମ  କଜୋ ପଂଛପଂନଟ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ଦମଇହଜଗ ମମଡଡା��x��8������ ପଂଛକମ ନୋଇ ର ଖେମପଂଜ ପଂଜରକ୍ତି ନଦଉଥିନଲ । ନକହକ୍ତି ନକହକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ
ପଂଡଧିଥିରଜ ହମଗମଳଜ ଶଜଢକ୍ତିକମ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଆଉଥାନର ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଆଣମଥିନଲ । କମକମଡ଼ଜ ଛମଆ ସରମ  ମଜ ନକଜଳନର ପଂଶକ୍ତିଗଲଜ ପଂରକ୍ତି ନଛଜଟରଡ଼ ଶକ୍ତିଶମମଜନୋ ଶଜଢକ୍ତି
ପଂଛପଂନଟ ଲମ ଚକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ଆରଜଳରୃଦ୍ଧରୋକ୍ତିଗଜ ଭୟନର ସମଡା��x��8������ମ ରମଡା��x��8������ମ  । ସମସଡକର ରକ୍ତିଷଜରକ୍ତିଗ ଆଖି । ଝହେଁଜକର ରମଢଜର ରୟସ ଗଜ ଶରୀରରମ  କଳୋଜ
କରକ୍ତିରଜ ସହଜ ୋମନହହେଁ । ନଲଜକ ମରୂ ଖେରମ  ଯଜହଜ ଶମଣଜଯଜଏ ଗଜ ରୟସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଶନହରମ  ଊଧ୍ୱର । ରଜମୋ ଅଥାଚ ସଳର ଖେ । ଗଜ କଜଳରଜତକ୍ତିର ଅଡଧାଜର ପଂରକ୍ତି
କଳଜ ନଦହନର ଚମପର୍ବ ସରମ  ନଲଜଚଜ ନକଜଚଜ ନହନଲ ମଧ୍ୟ ମଜଡସଳ ୋମନହହେଁ ଓ ମସୃଣ ୋମନହହେଁ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ନଦହଟଜ ନଗଲ ଓ
ଝଜଳନର ସରମନରନଳ ଚକ ଚକ । ମମଡଡା��x��8������ର ଧାଳଜରଜଳନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଚମ ଟକ୍ତି । ଚମ ଟକ୍ତିନର ନରଳପଂତଟକ୍ତିଏ । ଉଚକପଂଜଳର ଶୀଷପର୍ବଯଜଏ ଲଡର ସକ୍ତିଡଦମର ଗଜର ।
ନରକନର ଲଜଲ ଗଜମମଛଜ । ଅଡଟଜନର ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ଧାଳଜ ନଧାଜଗକ୍ତି ଦମଇଥାର ଅଡଟଜନର ଗମଡ଼ଜ ନହଜଇ ଗଡଠକ୍ତିପଂକଜ ନହଜଇଥାଜଏ । ନରକନର ଦମଇଟକ୍ତି
ରଜଘୋର ଖେନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ଓ କଳଜସୂଗଜନର ରଡଧାଜ ମଡତପଂଗୂ ଗଜରକ୍ତିଜ୍ । ରହେଁଜ ହଜଗନର ସଗର ଧାଜଗମ ନର ଗଢଜ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ମଡତପଂଗୂ ନଡା��x��8������ଉହେଁରକ୍ତିଆ । ନଡା��x��8������ଉହେଁରକ୍ତିଆ
ଭକ୍ତିଗନର ସରମ  ନରଜଗ, ସରମ  ନକ୍ଳଶ, ସରମ  ଭୂଗ ନ୍ଗ ରଡଦକ୍ତି । ଝହେଁଜକର ରମଢଜର ଦଳନର ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଗଜର ଷଜଠକ୍ତିଏରମ  ଊଧ୍ୱର ରୟସର ଦମଇ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ପଂମଅ ଓ
ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷ ରଷପର୍ବ ରୟସର ଯମରକ ଚଜକର । ପଂମଅ ଦକ୍ତି'ଜଣ ହଜଗନର ଧାରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ଚଜଉଳ, ପଂରକ୍ତିରଜ, ଘକ୍ତିଅ, ଦୀପଂ ଓ ଅୋୟୁମଜନୋ ଧାରକ୍ତି ଥାଜଡଗକ୍ତି କଳସ,
ପଂଜଣକ୍ତି,  ସକ୍ତିଡଦମର, ଫମଲ ଓ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଥାଜଏ ଗମଡ଼ଜଏ ମଡତ ଓ ଅଭକ୍ତିଶଜପଂ । ନଭଜରରମ  ଉଠକ୍ତି ନସମଜନୋ ଚଜରକ୍ତିନକଜଶ ରଜଟ ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଚଜନରଜଟକ୍ତି ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ
ଚଡଡା��x��8������କ୍ତି ମଡଦକ୍ତିରନର ଥିରଜ ଆଠଟକ୍ତି ଠଜକମରଜଣୀଡକ ପଂଜୂଜ ଆରଜଧାୋଜ ସଜରକ୍ତି ଏନର ରଜହମଡା��x��8������ମ ଛଡଗକ୍ତି । ନପଂଟନର ନଭଜକ, ମୋନର ରଜଗ ଓ ଅନୋକ ନଯଜଜୋଜ ।
ସଜମୋଜନର ଥିରଜ ମଣକ୍ତିଷମଜନୋ ସଡଭ୍ରମନର ମମଡଡା��x��8������ ୋମଆହେଁଇ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିନଲ । ଆହଜ! ରକ୍ତିଚରଜମଜନୋ ଅସହଜୟ ଓ ଦମରପର୍ବଳ । ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ନସମଜୋଡକମ
ସରମ  ୍କଜରର ପଂଜପଂ କରକ୍ତିରଜକମ ଅୋମମଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ । ଗଜ ଅୋମମଗକ୍ତି ନୋଇ ଯକ୍ତିଏ ଯଜହଜ ପଂଜପଂ କଲଜ ଗଜକମ ସଜଗର ଖେମଣ୍ ମଜଫ । ନସମଜୋଡକ ପଂଜପଂରମ  ଯଜହଜ ଦଡଡା��x��8������
ସ୍ୱରମ ପଂ ମକ୍ତିନଳ ଗଜକମ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ୋକ୍ତିନଜ ୋୀଳକଡଠ ପଂରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଯଜଏ । ନଗଣମ ନଲଜନକ ଗଜକମ ତଜଣକଗପର୍ବଜ ଭଜରନର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ହମଅଡଗକ୍ତି ।
ସ୍ୱଜଧାୀୋ ଭଜରନର ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିରଜନର ନଯଉହେଁ ମଜୋସକ୍ତିକ ଯଡତଣଜ ଓ ନକତଣସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରଜରକ୍ତିକ ସମସୟୁଜର ହଜଲ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ ଏରଡ ସକ୍ତିଦ୍ଧଜଡଗ ନୋରଜର ନଯଉହେଁ
ସଜମଜଜକ୍ତିକ ଯଡତଣଜ ନସ ସରମକମ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର ସଡଭଜଳକ୍ତି ୋକ୍ତିଏ । ନଲଜନକ ୋକ୍ତିଜ ଉନଦ୍ବଗରମ  ରକଜ ପଂଜଉଥିରଜରମ  ଗଜର ସରମ  ଉପଂନଦଶ, ସରମ
ଯମକକ୍ତି, ସରମ  ଗଜଗକ୍ତିଦ୍, ସରମ  ୍ଶୱପ୍ନର ଉତ୍ତରକମ ମଜୋକ୍ତି ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । "ମହେଁମ ଗମ ମମଜୋଡକର ନସରକ' ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ନସ ପଂଚକ୍ତିଷ ର ଖେଡଡା��x��8������ ଗହେଁଜର ନଲଜକଡକମ ପଂଜପଂ କ୍୍ତିୟ ଓ
ରକ୍ତିଶୃଡର ଖେଳ କରକ୍ତି ରଖିଛକ୍ତି । ରକ୍ତିଶ୍ୱସ କରକ୍ତି ରଖିଛକ୍ତି । ସଜରଜଡ଼ କରକ୍ତି ରଖିଛକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୬୫ ୧୬୬



ଝହେଁଜକର ରମଢଜର ମକ୍ତିଡଜକ୍ତି ମକ୍ତିଡଜକ୍ତି ଆଖି ଓ ସ୍ୱର ଅଗକ୍ତି କୀଣ । ନସଇ କୀଣ ସ୍ୱରନର କହକ୍ତିଲଜ, "ଶମଣକ୍ତିରଜ ନହଉ ଗହେଁଜ ରଜନଲ, ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଯନଷଜଦଜ ମଜଝକ୍ତି, ଏ
ଦମଜପର୍ବୋ ମଜଝକ୍ତି, ଭଜସର ମଜଝକ୍ତି, ଅଏହେଁଠମ  ଭମ ଏ, ଅଗଜଡା��x��8������ମ  ଭମ ଏ, ଲୀଲଜରଗୀ, ପଂଜରପର୍ବଗୀ, ମହକ୍ତିମଜ, ଶମଣକ୍ତିରଜ ନହଉ; ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର ୍ଚଡଡା��x��8������ ୍ଗଜପଂୀ ଇଷ୍ଟନଦରୀ
ଚଡଡା��x��8������କ୍ତି ଥାଜଉ ଥାଜଉ ରଜଘ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ସଜହସ କଲଜ ଆସକ୍ତିରଜକମ? ଅରଶୟୁ ଗହେଁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଆସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତି ୋଜହିଁ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ ମମଡା��x��8������୍ସଜନର ଥିରଜ ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତିର ନକଗ
ଯଜଏ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜର ନକଗନର ରକ୍ତି ଗ ନଦରଗଜ ଅଛକ୍ତି,  ରଜଘ ଗଜ ନକଗକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ?  ଅୋୟୁ କଜହଜର ନକଗକମ କଜହିଁକକ୍ତି ଆସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ
ୋଜହିଁ? ର ଖେଜଲକ୍ତି ନକଗକମ ଆସକ୍ତି ୋଜହିଁ ଗଜ ପଂମଅକମ ରକ୍ତି ନଟକକ୍ତି ନୋଇଗଲଜ । ଏ ଗହେଁଜକମ ନକନରନହନଲ ରଜଘ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ କକ୍ତି? ଗମ ମ ମଜୋଡକ ଜୋ୍ମରମ , ରଜପଂ ଅଜଜ
ଅମଳରମ  ନକନର ଶମଣକ୍ତିଥିଲ ଏ ଗହେଁଜର ଛମଆକମ ରଜଘ ର ଖେଜଇ ଯକ୍ତିରଜର?  ଆଜକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜକମ ସଜହସ କଲଜ?  କଜରଣ ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଆଉ ଗଜ ସୀ
ଯନଷଜଦଜ ମଜଝକ୍ତି ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜପଂକଜମ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରର ଖେଜପଂକ୍ତିଆ କଜମ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଓ ଆମ ଆଗନର ଲମ ଚଜଉଛଡଗକ୍ତି । ଇଷ୍ଟନଦରୀ ଚଡଡା��x��8������ୀମଜ
ଠଜରମ  ରକ୍ତି ଲମ ଚଜଉଛଡଗକ୍ତି । ନସଥିଲଜଗକ୍ତି ଗଜର ଘରକମ ଏଇଟଜ ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଛକ୍ତି । ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିର । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଗଜ ଘରକମ ୋମନହହେଁ ଗମ ମ ସମସଡକ ଘରକମ , ଏ ଗହେଁଜକମ
ରକ୍ତି ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଗଜ ପଂମଅର ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକକ୍ତିୟଜ କରକ୍ତିନଦନଲ ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଏ ଗହେଁଜର ଇଷ୍ଟନଦରୀମଜନୋ ଦୂରପର୍ବଳ ନହଜଇ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତି
ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନଲଜକଡକ ଲମ ଚଜଛପଂଜ ପଂଜପଂକମପର୍ବ ପଂଜଇହେଁ ନସମଜୋଡକର ୍ନକଜପଂ କମକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସଥିଲଜଗକ୍ତି ନସମଜନୋ ଜଜଣକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ରକଜ
କରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଏନଗ ସରମ  କଜଡଡା��x��8������ ଏ ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତି ନହଲଜ, ଗଜର ପଂଜପଂକଜମ ପଂଜଇହେଁ ନହଲଜ । ନସଥିଲଜଗକ୍ତି ରକ୍ତିଷ୍ଟ ର ଖେଡଡା��x��8������ୋ ଲଜଗକ୍ତି ଗଜକମ ଆସଡଗଜ
ପଂଣୂପର୍ବମୀ ଯଜଏ ସଜଗଦକ୍ତିୋ ଧାରକ୍ତି ୋଜରମ  ୋଚଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଏଇ ଗହେଁଜର ଇଷ୍ଟନଦରୀଡକମ ଶଜଡଗ କରଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ରମକଜ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଗଜର ନକଗନର
ରକ୍ତି ରମକଜ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଆମ ଗହେଁଜର ଇଷ୍ଟନଦରୀଡକମ ଆଉ ଆମ ସମସଡକମ ୋକ୍ତିଉଗଜ ନଦରଜକମ ନହର । ପଂଣୂପର୍ବମୀ ଦକ୍ତିୋ ସରମ  ଗହେଁଜ ନଲଜକଡକମ ନଭଜଜକ୍ତିଟକ୍ତିଏ
ନଦରଜକମ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର । ରଜଘ ଆସକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ଅପଂରକ୍ତିତ କରକ୍ତି ନଦଇଥିରଜରମ  ସମସଡକ ଦମଆର ମମହହେଁନର ଗଡନଧାପଂମନଷ କଡସଜପଂଜଣକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଚକ୍ତିରଜକମ ନହର । ଯନଷଜଦଜ
ଓ ହକ୍ତିରନ ସମସଡକ ଦମଆରକମ ଯଜଇ ପଂଜଣକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଚକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରକ୍ତିନର । ନଗନର ଯଜଇ ଏ ଗହେଁଜ ଆଗଜମୀ ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତିରମ  ରକଜ ପଂଜଇର, ଆଉ ନଲଜକରଜକ ରକ୍ତି
ରକଜ ପଂଜଇନର । ୋନଚଗ ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି ଉପଂନର ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିର ।' ଏଗକ କହକ୍ତି ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ସଦଳରନଳ ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ଗହେଁଜର ଭକ୍ତିଡ଼ଟକ୍ତି
ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଜଣଜତ ଦମଇଭଜଗ ନହଜଇଗଲଜ । ନଲଜନକ ଦୀଘପର୍ବ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଗୟୁଜଗ କନଲ । ସମସଡକ ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗର ରମ ଡଧି ନଦଉଥିଲଜ । ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଓ ଯନଷଜଦଜ
ମଜଝକ୍ତିର ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ଚଡ଼କ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ନଲଜନକ ପଂରସରର ମମହହେଁ ଚଜହିଁନଲ । ସଭକ୍ତିଡକ ଆଖିନର ଭୟ ଓ "କଣ କରଜଯକ୍ତିର'ର ଭଜର । ଆଗଜମୀ ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି
ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତି ନହରଜର ଉନଦ୍ବଗନର ନଲଜନକ ଗଟସ । ପଂଣୂପର୍ବମୀ ପଂଜଇହେଁ ଆଉ ଦଶଦକ୍ତିୋ ରଜକକ୍ତି । ନଗଣମ ଦକ୍ତିନୋ ଦକ୍ତି'ଦକ୍ତିୋ ମଧ୍ୟନର ସରମ  ନଯଜଜୋଜର ୍ସମଗକ୍ତି
ପଂରପର୍ବ ନଶଷ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର । ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତିନର ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଗଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ,  ରୋ ରକ୍ତିଭଜଗ ଗଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ସମନସ ଶମଣକ୍ତିନଲ ସରମ  କଥାଜ । ପଂରଦକ୍ତିୋ
ଗହସକ୍ତିଲଦଜର ସଜନହର ଆସକ୍ତିନଲ । ଶମଣକ୍ତିନଲ ସରମ  କଥାଜ । ଗହେଁଜ ରଜଲଜ ଓ ଝହେଁଜକର ରମଢଜକମ ଡା��x��8������କଜଇ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ମୀମଜଡସଜ କରଜଇରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କନଲ । ୋଜରମ
ୋଜଚ କଣ ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନକନଗ ର ଖେଚପର୍ବ ନହର ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନର ଖେଜଦ୍ ଗହସକ୍ତିଲଦଜର ସଜନହର ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ପଂଜର ଖେକମ ଗନଲ
। ସରମକଥାଜ ରମଝକ୍ତିନଲ । ଆସକ୍ତି ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗଜମରଜସୀଡକମ କହକ୍ତିନଲ, "ନସ ଗହେଁଜରମ  ରଜଘପଂରକ୍ତି ଚକ୍ତିତକ୍ତିଗ ନହଜଇ, ରଜଘର ଆତ୍ମଜ ରହୋ କରକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ନଦରଗଜ
ଆସକ୍ତିର । ନଢଜଲ ରଜଜକ୍ତିର, ମଜଦଳ ରଜଜକ୍ତିର, କକ୍ତିଗପର୍ବୋ ନହର, ଯଜତଜ ନହର । ଏ ଗହେଁଜନର ଗଜ ଜଜଗକ୍ତିର ଜନଣ ଚଉଦ ରଷପର୍ବର ଜମଆୋ ପଂକ୍ତିଲଜ ଗଜନଧାଜଇ ପଂଜନଧାଜଇ
ୋୂଆ ଲମ ଗଜ ପଂକ୍ତିଡଧି, ଉପଂଜସ ରହକ୍ତି, ନରକନର ମଡଦଜର ମଜଳ ଗଳଜଇ, ପଂଜୂଜଚପର୍ବୋଜର ନରଭଜର ଧାରକ୍ତି ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର ଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିର । ରଜଘର ଆତ୍ମଜ ରହୋ
କରକ୍ତି ନଦରଗଜ ଆସକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ସଡନଗ ସଡନଗ ପଂଜୂଜ କରଜଯକ୍ତିର । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ପଂଜୂଜ ନରଭଜର ନୋର ୋଜହିଁ ଓ ନସ ପଂକ୍ତିଲଜକମ ର ଖେଜଇର ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିର । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି
କକ୍ତି ପଂଜପଂ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ନଦରଗଜକମ ପଂଚଜରକ୍ତିର ଏରଡ ନଦରଗଜ ଗଜର ଚଉଦ ପଂମରମ ଷ ଉଦ୍ଧଜର କରକ୍ତି କହକ୍ତିର ନଯ ଗଜର ନଜନଜରଜପଂଜକମ ରକ୍ତି ଏକଦଜ ରଜଘ
ର ଖେଜଇଥିଲଜ ଏରଡ ନସ ଏପଂରକ୍ତି ୋଜରମ  ୋଚଜ ଯଜତଜ କରଜଇ ୋ ଥିରଜରମ  ଏ ଘର, ଏ ଗହେଁଜ , ଏ ନଲଜକ, ଏ ନକଗ ସରମ  ଅପଂରକ୍ତିତ ନହଜଇ ଆଜକ୍ତି ଯଜଏ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ।
ଗଜର ନଜନଜରଜପଂଜ ଏ ଯଜଏହେଁ ରଜଘର ଅଶଜଡଗ ଆତ୍ମଜ ରହୋ କରକ୍ତି ରମଲମ ଛକ୍ତି । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ଯଜହଜର ପଂଜପଂକଜମଟକ୍ତିଏ ନଦଖିର ଗଜ ଘରର ଯଜହଜକମ ନହନଲ
ରଜଘ ର ଖେଜଇର । ଗଜପଂନର ସରମ  ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ନରଭଜର ଆଣକ୍ତି ନସ ନଦରଗଜର ନଗଜଡ଼ ଗନଳ ପଂଡ଼କ୍ତିନର ଏରଡ ପଂଜୂଜ ଗହଣ କରକ୍ତିରଜକମ ଅୋମନରଜଧା କରକ୍ତିନର ।
ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ରକ୍ତି ପଂଜୂଜ ସଜମଗୀ ସଜଥିନର ନଧାଜଗକ୍ତି ଗଜମମଛଜ ଓ ରମକଜ ଧାରକ୍ତି ନଦରଗଜକମ ନଭଟକ୍ତି ନଦର ଓ ନସପଂରକ୍ତି ପଂଜପଂ କଜମ ଆଉ କରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ନରଜଲକ୍ତି
୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ନଦର । ଯଦକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୬୭ ୧୬୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ରଜଘ-ନଦରଗଜ ଗମ ମ ସମସଡକ ପଂଜୂଜ ଓ ନରଭଜରକମ ଗହଣ କନଲ ନଗନର ଗମ ମ ଗହେଁଜ,  ରଜସଜଘଜଟ,  ଘରଦମଆର ଓ ଗହେଁଜରଜନଲ ସମନସ ପଂଣୂୟୁ ଅଜପର୍ବୋ
କରକ୍ତିନର ଓ ଏ ଗହେଁଜକମ ନକନର ନହନଲ ଆଉ ରଜଘ ଆସକ୍ତିରଜକମ ସଜହସ କରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଗହେଁଜ ଚଡଡା��x��8������ୀମଜନୋ ରକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ପଂରଜକମୀ ନହଜଇଯକ୍ତିନର । କଥାଜଟଜ ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି
। ନଶଷକମ ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତିକମ ନଭଜଜକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ।' ଏଗକ ସୂଚୋଜ ନଦଇ ଗହସକ୍ତିଲଦଜର ସଜନହର ନସଦକ୍ତିୋ ନଫରକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ସଡଧ୍ୟଜ ସମୟନର
ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ମଦ ପଂକ୍ତିଇ ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଘର ଅଗଣଜନର ରମ ଡଡା��x��8������ ନହଜଇ ଗଜକମ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ଯଜହଜ କହକ୍ତିଲଜ ନସ ସରମ  କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ । ୋ ନହନଲ
ଗଜକମ ଗହେଁଜନର ରର ଖେଜଇ ନଦନର ୋଜହିଁ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ନସ ଦକ୍ତିୋ ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଓ ଗଜ ସୀ ନକନଗ କଜଡଦକ୍ତିନଲ, ନଲଜକଡକମ ନୋହମରଜ ନହନଲ, ଏନଗ ର ଖେଚପର୍ବ
ନସମଜନୋ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ,  ର ଖେଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ ଠଜକମରଜଣୀଡକମ ନରଜଦଜ ନଦନର,  ରମକଜ ନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ,  ଗହେଁଜ ରଜଲଜଡକମ ନଭଜଜକ୍ତି ଗ ନଦଇ ସଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି
ଦମଇଥାର, ଆହମରକ୍ତି ନଦରଜର ଗଜଡକର ଶକକ୍ତି ୋଜହିଁ, ଗଜଡକର ସଜମଥାପର୍ବୟୁ ୋଜହିଁ, ଗଜଡକ ସରମ  ଜମକ୍ତି ରକ୍ତିକକ୍ତି କନଲ ରକ୍ତି ୋଜରମ  ୋଚଜଇରଜର ର ଖେଚପର୍ବ ନସମଜନୋ ନଯଜଗଜଡ଼
କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ, ପଂମଅ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଥିଲଜ, ନସ ଗ ମଲଜ, ଆଉ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଝକ୍ତିଅ ଅଛକ୍ତି ରଜର ରଷପର୍ବର, ଗଜକମ ଆଉ ଦକ୍ତି'ରଷପର୍ବ ପଂନର ରଜହଜ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ।
ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତି ନଯନଗ ଯଜହଜ କହକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଅଡ଼କ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ଏଇ ପଂମନୋଇନର ହିଁ ୋଜରମ  ୋଚଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ୋନଚଗ ନସ ଏ
ଗହେଁଜନର ରହକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତିନର ରକ୍ତି ଏ ଗହେଁଜକମ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଜକ୍ତିପ୍ ଆସକ୍ତିଲଜ । ରଜଘ ଶକ୍ତିକଜରୀଡକ ଦଳକମ ନୋଇ ଜକ୍ତିପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଗହେଁଜ
ନଲଜନକ ନକରଳ ଲଡର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲମଅ ନଦଖିନଲ ଓ ଥାନର ଦକ୍ତି'ଥାର ରଡଧାମକର ଗମଡା��x��8������ମ ମ ଗମଡା��x��8������ମ ମ ଶବ୍ଦ ଶମଣକ୍ତିନଲ । ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ରଜଜଧାଜୋୀରମ
ଦ୍ୱରଦଶପର୍ବୋର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକ ଆସକ୍ତି ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜନର ସରମ  ମମରରକ୍ତିଡକ ସଜକଜଗକଜର ନୋନଲ,  ଝହେଁଜକର ରମଢଜର ସଜକଜତ୍କାଜର ଓ ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତି ଓ ଗଜ ସୀର
ସଜକଜଗକଜର ନୋନଲ । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଓ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ରୀରଦପଂପର୍ବନର ଗଜଡକ ଗହେଁଜ ପଂରଡପଂରଜ କଥାଜ ରର ଖେଜଣକ୍ତିନଲ, ଗଜଡକ ଜଜଗକ୍ତିର ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ୍ଥାଜ ସଡପଂକପର୍ବନର
ରର ଖେଜଣକ୍ତିନଲ, ଗଜଡକ ଠଜକମରଜଣୀଡକ ପଂରଜକମ କଥାଜ କହକ୍ତିନଲ, ୋଜରମ  ୋଚଜ କଥାଜ କହକ୍ତିନଲ ଓ ର ଖେମସକ୍ତି ନହନଲ । ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତି ଗଜ ୋକ୍ତିଜ ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକକ୍ତିୟଜ କଥାଜ କହକ୍ତିଲଜ,
ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ସଜହଜଯୟୁ କରକ୍ତିଥିରଜ କଥାଜ, ଘୃଣଜ, ରଜଗ ଓ ନଶଜଷଣ କରମ ଥିରଜ କଥାଜ କହକ୍ତିଲଜ, ଗଜ ଅଭଜର, ଅସମରକ୍ତିଧାଜ, ଗଜ ୋଜଚଜର ପଂଣକ୍ତିଆ କଥାଜ କହକ୍ତିଲଜ ।
ଯନଷଜଦଜ ମଜଝକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତିଧିରଦ୍ଧ ନଯଜଜୋଜ କରକ୍ତି ଗଜ ଦମଧିଆଳୀ ଗଜଈ ଦକ୍ତି'ପଂଟ ନୋନଲ,  ଗଜ ଜମକ୍ତି ରଡଧାକ ରଖିନଲ,  ଗଜଡକମ
୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ସଡଧ୍ୟଜନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ମଦପଂକ୍ତିଇ ଅସଭୟୁ ଭଜଷଜନର ଗଜଳକ୍ତି ଗମଲଜ କରମ ଛଡଗକ୍ତି, ଗହେଁଜରମ  ଗଡ଼କ୍ତି ନଦନର ନରଜଲକ୍ତି କହମଛଡଗକ୍ତି, ଗଜ ଝକ୍ତିଅକମ ନୋଇଯକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି
କହମଛଡଗକ୍ତି,  ଗହେଁଜନର ଏକଘରକକ୍ତିଆ କରକ୍ତିନଦନର ନରଜଲକ୍ତି କହମଛଡଗକ୍ତି,  ନସ କଥାଜ ସରମ  କହକ୍ତିଲଜ । ୍ଜୟ ଚଜରକ୍ତିପଂଜଡଚ ଘଡଟଜର ଅକ୍ଳଜଡଗ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ କରକ୍ତି
ସଜକଜଗକଜର କଜମ ନଶଷ ନହରଜ ପଂନର ଗହେଁଜ ରଜଲଜଡକମ ଗଜଡକ ସଜକଜତ୍କାଜର ସରମ  ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ମଜଧ୍ୟମନର ନଦର ଖେଜଇ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ
ନହଜଇଗନଲ, ରଜଗକ୍ତିଗନଲ । ୋକ୍ତିଜ ଛରକ୍ତି ଟକ୍ତିଭକ୍ତିନର ନଦଖି ଓ ନସ ସରମ  ନଯ ସଜରଜ ଭଜରଗର ନଲଜନକ ନଦଖିନର ନସ କଥାଜନର ଆଗଡକକ୍ତିଗ ନହଜଇଗନଲ ।
ନସମଜୋଡକ ଠକ,  ଗଜଡକ ନଯଜଜୋଜ,  ଗଜଡକ ଅଡଧା ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ସରମ  ନକନମରଜ ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଏନଗ କଥାଜ କହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି
ୋଥିନଲ । ପଂରସର ରକ୍ତିନରଜଧାଜଭଜସ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ମଧ୍ୟ ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଆଉ କଜଢକ୍ତି ଅଣଜଯଜଇ ସଡନଶଜଧାୋ କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରୋଜହିଁ
ଭଜରକ୍ତି ଛଟପଂଟ ନହଜଇଗନଲ । ଅୋୟୁପଂକନର ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତି ଓ ଯନଶଜଦଜ ମଜଝକ୍ତି ଦମନହହେଁ ୋକ୍ତିଜ ଫନଟଜ ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ନଦଖି ଓ ଯଜହଜ କହକ୍ତିଗନଲ ନସ ସରମ
ଶମଣକ୍ତି ର ଖେମର ଉତ୍ସଜହକ୍ତିଗ ନହଜଇଗନଲ । ନସମଜନୋ ଜଜଣକ୍ତିଗନଲ ଯଜନହଉ ଏଥାର ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଯଜହଜ ହଇରଜଣ ନହନଲ ରକ୍ତି ଚଳକ୍ତିର, ଗହେଁଜ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ଚଳକ୍ତିର,
ମରକ୍ତିଗନଲ ରକ୍ତି ଚଳକ୍ତିର । କକ୍ତିଡଗମ  ଯନଷଜଦଜ ଘରକମ ନଫରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ, ୋଜ ନସ ମରକ୍ତିର କଜହିଁକକ୍ତି? ଏଥାର ନଦର ଖେଜଯକ୍ତିର ଗହେଁଜ ନଲଜକଡକ ଦକ୍ତିନୋ କକ୍ତି ଆମର ଦକ୍ତିନୋ ।
ନସ ନକନରରକ୍ତି ୋଜରମ  ୋଚଜଇର ୋଜଇହେଁ । ଏଥାର ନସ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ଆସମ । ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ସଡସଜର ରଡଧାମଗଣ ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ରଜଗକ୍ତି ନହଜଇ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ଗହେଁଜ
ପଂମଣକ୍ତି ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗନର, ଗଜଡ଼କ୍ତିମଜୋଡକର ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲମଅ ଭକ୍ତିଗନର, ରଡଧାମକର ନଢଜ ଢଜ ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ୍ଜୟ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ସକଜଳ
ନହନଲ ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରମ ଥିନଲ କମଲକ୍ତିହଜ ଓ ହହେଁମଡା��x��8������ଜର ମଜୋଡକର ଶର, ମଜଡକଡା��x��8������ ମଜୋଡକର ଶର । ରଜଘ ଶକ୍ତିକଜର ୋହେଁଜନୁଛି କର ଆସକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋମଆ
ରଡଧାମକ ଶକ୍ତିର ଖେଜଳକ୍ତି ନଛଜଟ ନଛଜଟ ୋକ୍ତିଷଜପଂ ଜଡଗମ ଡକମ ମଜରକ୍ତି ଉଭଜନ ନହଉଥିନଲ । ରୋୟୁଜଡଗମ  ରକ୍ତିଭଜଗର କମପର୍ବକଗପର୍ବଜଗଣ ଆସକ୍ତି ନକରଳ ରନପଂଜଟପର୍ବ ନଲର ଖେମଥିନଲ
ସରକଜରଡକମ । ପଂଜର ଖେ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦମଇଟକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକ ରଡଗଳଜନର ନକଡପଂ କରକ୍ତି ରହକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ଜଡଗଲ ରକ୍ତିଭଜଗର କମପର୍ବଚଜରୀଗଣ ଶକ୍ତିକଜରୀମଜୋଡକମ ଧାରକ୍ତି
ପଂଜରମ ୋଥିନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୬୯ ୧୭ଠ



ପଂରଦକ୍ତିୋ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ରଜଗ ଗମଗମ ନହଜଇ ଗଜର ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋର ପଂଜୂଜ ୋକରକ୍ତି ଧାଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ ରକ୍ତିରକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜକମ । ଗହେଁଜର ମମଖିଆ ଓ ମମରରକ୍ତି ପଂଣକ୍ତିଆ ଥିରଜ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତିକମ ସମନ ପଂଠଜଇଲଜ । ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଣଜଗ ଆସକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ । ଗଜକମ ପଂଚରଜଗଲଜ ନସ ନସହକ୍ତି ଦକ୍ତିୋଠମ  ୋଜରମ ୋଚଜ
ଆରଡଭ କରକ୍ତିର ୋଜ ୋଜହିଁ ? ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ ନପଂଜଗକ୍ତି ରସକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ । ରଜରଡରଜର ପଂଚରଜଯକ୍ତିରଜ ସନସତ୍ୱେ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ହଠଜତ ଗଜ ସୀ ଯନଷଜଦଜ
ମଜଝକ୍ତି ରଜସଜ ଉପଂନର ଦମଲଦେଜଲ ପଂଜଦପଂକଜଇ ସଭଜସଳ ଆଡ଼କମ ଝପଂଟକ୍ତି ଆସମଥିରଜର ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ମଝକ୍ତି ରଜସଜନର ଗଜ ଶଜଢକ୍ତିର ଗଡଠକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜରମ  ଓ
ଗଜ କରଜଟ ପଂଡ଼କ୍ତିଯକ୍ତିରଜରମ  ସମସଡକ ସଜମୋଜନର ୋକ୍ତିସଡନକଜଚନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଗନର ଶଜଢକ୍ତିକମ ଧାରକ୍ତି ଅୋୟୁହଜଗନର କରଜଟ ନଗଜଟଜଇ ଏକ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମଧ୍ୟନର
ନଦହଟଜକମ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଉଭୟ କଜଡଧା, ରଜହମ  ଓ ସୋ ଉପଂନର ୍ଚମ ର ଚକ୍ତିଗଜ କମଟଜଇ ନହଇଛକ୍ତି । ଲହକଜ, ୋୂଆହେଁଣକ୍ତିଆ, ନଢଉନଢଉକଜ ଗଜର,
ରକ୍ତିଡଦମ ,  ରୃତ୍ତ,  ମଜଛ,  ସଜପଂ,  ପଂକୀ ନକନଗ କଅଣ । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ର ର ଖେମପଂଜ ରକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜରମ  ଉଭୟ ହଜଗନର ରଜଳକମ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ ର ଖେମପଂଜ
ପଂଜରକ୍ତିନଦଲଜ । ହଜଗର ଚୂଡା��x��8������କ୍ତି ଦକ୍ତି'ଡା��x��8������ଜୋକମ ଝଣ ଝଜଣ କରକ୍ତି ହଜଗ ହଲଜଇ କହକ୍ତିଲଜ, "ଆନମ ସଫଜ କଥାଜ କହମଛହେଁମ  ୋଜରମ  ୋଚଜ ଆମ ଦ୍ୱଜରଜନହଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ,
ଗମ ନମ ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଆମକମ ଯଜହଜ କରମ ଛ କର । ଆନମ ଇ ଝହେଁଜକର ରମଢଜର କଥାଜ ରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ମଜୋକ୍ତି ପଂଜରହେଁମ  ।' ଏଗକ କହକ୍ତି ଗଜ ସ୍ୱଜମୀକମ ନସଠମ  ଝକ୍ତିଡକକ୍ତି ଆଣକ୍ତି
ଘରକମ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ଉପଂରଓଳକ୍ତି ଗହେଁଜର ଅୋମଢଜ କକ୍ତିନଶଜରୀଟକ୍ତିଏ ଲମ ଚକ୍ତି ଛପଂକ୍ତି ଯନଷଜଦଜ ଘରକମ ମମହହେଁଜଉ ଥିରଜର ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଗଜକମ ନକହକ୍ତି
ନଦର ଖେମଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ଏଇ ଭୟନର ଗଜ ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତି ସରମନରନଳ ରମଲକ୍ତିଯଜଉ ଥାଜଏ ଗହେଁଜର ଭକ୍ତିଗର ରଜହଜର ଚଜରକ୍ତିପଂଜର ଖେ । ଶଜଢକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ନଦହନର ଗମଡ଼ଜଇ
ନହଜଇଛକ୍ତି, ପଂକ୍ତିଡଧିୋଜଇହେଁ । ପଂଣଗର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଡଶ ରଜସଜନର ନଘଜଷଜରକ୍ତି ନହଇ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ଛଜଗକ୍ତିଟଜ ଅଧାଜନମଲଜ । ଚଜଲକ୍ତିଲଜ ନରନଳ ଡା��x��8������ଜହଜଣ ନଗଜଡା��x��8������ଟଜ ଜଡଘ
ପଂଜର ଖେରମ  ନମଲଜ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ମମଡଡା��x��8������ର ୋମର ଖେମରଜ ରଜଳନର ଦମଇଟକ୍ତି ଚମ ଟକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଚମ ଟକ୍ତିନର ଲଜଲ ରଡଗର ଫକ୍ତିଗଜ ଓ ମଲଜଫମଲଟକ୍ତିଏ । ହଜଗନର ଚକ୍ତିଗଜ ଓ
ଚୂଡ଼କ୍ତି । ନଗଜଡା��x��8������ର ମଜଡସନପଂଶୀନର ରକ୍ତି ଚକ୍ତିଗଜ । ୋର ଖେନର ମଲଜଅଳଗଜ । ଆଗରମ  ଗଜ ଆଖିନର ହସ ଥିଲଜ ଓ ପଂରୂକ୍ତିଲଜ ପଂରୂକ୍ତିଲଜ ଗଜଲ ଥିଲଜ । ଏଇ ସଜଗଦକ୍ତିୋ
ଭକ୍ତିଗନର ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରଭ ଓ ଗଜଲର ହଜଡ଼ ଉଡକକ୍ତି ମଜରକ୍ତିରଜ ଅରସଜନର । ଲମ ଚୋ ମଜଝକ୍ତିକମ ରଜଘ ର ଖେଜଇ ୋ ଥିନଲ ଏ ଝକ୍ତିଅଟଜକମ ନସ ରଜହଜ ନହଜଇଥାଜଡଗଜ
। ଗଜ ୋହେଁଜ ସମମଗକ୍ତି ମଜଝକ୍ତି । ସମମଗକ୍ତି ଘର ଭକ୍ତିଗରକମ ଯଜଇ ଯନଷଜଦଜକମ ଗହେଁଜ ସଭଜନର ଝହେଁଜକର ଯଜହଜ କହକ୍ତିଥିଲଜ ସରମ  ରର ଖେଜଣକ୍ତିଲଜ । ଗଜଡକ ଘରକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଆଜକ୍ତିଠମ  ଏକ ଘରକକ୍ତିଆ କରକ୍ତି ନଦଇଛଡଗକ୍ତି । ନସ କଥାଜ କହକ୍ତିଲଜ । "ଗମ ନମ ପଂନର ୋଜରମ ୋଚଜ ଆଉ କଡସଜପଂଜନ ୋଜଇହେଁ କରକ୍ତି ନଯ ଗମ ମକମ ଗହେଁଜର ରଜଟ ଘଜଟ
ମୋଜ,  କଲ୍ ପଂଜଏନ ଆୋରଜର ମୋଜ,  ରଡନଧା ଗଜଧାରଜର ମୋଜ,  ଜଡଗଲରମ  ରଜଉହେଁଶ ଆୋ୍ବଜର ମୋଜ,  ଚଜଲ ଗମଡଥା୍ବଜର ମୋଜ,  ଦମଜପର୍ବୋର ଦମକଜୋମ  ସଜମଜୋ
ଘକ୍ତିୋ୍ବଜରଟଜ ମୋଜ, କମଜରଜର ମୋଜ, ଟଜଡଗକ୍ତିଆ ରଜନରସ ଧାରରଜର ମୋଜ, ହଲ ଚରଜରଜର ମୋଜ, ର ଖେମଆ, ଘକ୍ତି ରୋଜରଜର ମୋଜ, ସଜଇକଲ ଚଲଜରଜର ମୋଜ,
ଲଡଗଲ ଧାରରଜର ମୋଜ, ଗମଡ଼କ୍ତିନକ ଯଜଇ ମମଡ଼କ୍ତିଆ ମଜରରଜର ମୋଜ, ନଦରଗଜ ପଂଜୂଜ କରରଜର ମୋଜ, ଗହେଁଜର ପଂରରନର ସଜମକ୍ତିଲ ନହରଜର ମୋଜ, କଜରଘନର
କକ୍ତିଏ ମରକ୍ତିହଜକ୍ତି ଗନଲ ଗମ ମକମ ନଗଲ ହଲଦୀ ନହରଜରଟଜ ମୋଜ, ନଲଜକରଜକ ସଜଡନଗ କଥାଜ ନହରଜର ମୋଜ, ଆମର ଜଜଗକ୍ତି ନଲଜନକ ରକ୍ତିହଜରପଂପର୍ବୋ କନଲ
ଗମ ମକମ ଆରମ  ଡା��x��8������କହକଜ ୋଜଇହେଁ କରନ, ଝହେଁଜକର ରକ୍ତି ଆଉ ଗମ ମର ଘରନକ ନକନଭ ୋଜଇହେଁ ଆନସ, ଗମ ମର ରଜଟ ୋଜଇ ମଜନଡ଼, ଆଉ ଇ ସରମ  କଥାଜନର ନଯନ
ରକ୍ତି ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଖିଲଜପଂ କନରପର୍ବ ଗଜନକ ଦମଇଶହ ପଂଚଜଶ ଟଡକଜ ଜରକ୍ତିରଜୋଜ ନଦରଜନକ ପଂଡ଼ରଜ'ୁଛି କଜ ଏଗକ କହକ୍ତିସଜରକ୍ତି ସମମଗକ୍ତି ଘଡ଼କ୍ତିଏ ଦମ ନୋଲଜ । ହକ୍ତିରନ
ମଜଝକ୍ତିର ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଆସକ୍ତି ସମମଗକ୍ତି ପଂଜନର ଖେ ରସକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିଲଜ । ସମମଗକ୍ତି ଗଜକମ ୋକ୍ତିଜ ନକଜଳକମ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ନୋଲଜ । ଗଜ ଲମ ହ ନପଂଜଛକ୍ତି ନଦଲଜ । ଗଜ ମମହହେଁନର ୋକ୍ତିଜ
ମମହହେଁ ଘଷକ୍ତି ନଦଲଜ । ନରଶ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ନସମଜନୋ ନଦର ଖେଜଚଜହହେଁଜ ନହଜଇ ୋ ଥିନଲ । ସମମଗକ୍ତିର ମଜ ପଂଛ ପଂଟମ  ନଦତଡା��x��8������କ୍ତି ଆସକ୍ତି ଗଜ ଦମଇଟକ୍ତି ନଛଜଟ ନଛଜଟ
ଚମ ଟକ୍ତିକମ ନଜଜରନର ଟଜଣକ୍ତି ଗଜକମ ନଘଜଷଜଡା��x��8������କ୍ତି ନୋଇ କହକ୍ତିଲଜ, "ଚଜଲ ହଜରଜମ୍ଜଦୀ ନଗଜନଗ ଇଠଜନୋ  ଆସରଜନକ କକ୍ତିଏ କହକ୍ତିଲଜ? ଗମ ଇ ରକ୍ତି ଦମଇଶହ ପଂଚଜଶ
ଟଡକଜ ଜରକ୍ତିରଜୋଜ ନଦରମ  କହେଁଜ? ନଗଜର ଘଇଗଜ ନକ ଗ ରଜଘ ନୋଲଜ, ନଗଜନଗ ଇ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ନୋରଜ, ମରପର୍ବମ , ଚଜଲ, ଭମ ଷମଡା��x��8������ିଁ' ଯନଷଜଦଜ କଜଡଦକ୍ତିଲଜ । ଗଜ
ମଲଜ ପଂମଅକମ କହକ୍ତିଲଜ, "ନଗଜନଗ ଗ ରଜଘ ର ଖେଜଇଲଜନର ପଂମଅ । ଆମକମ ଇ ଝହେଁଜକର ରମଢଜ ର ଖେଜଉ ।' ପଂଣୂପର୍ବମୀ ନରଳକମ ନଦର ଖେଜଗଲଜ ହକ୍ତିରନ ମଜଝକ୍ତି, ଯନଷଜଦଜ
ମଜଝକ୍ତି ଓ ନସମଜୋଡକ ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ନଭଜକ ଉପଂଜସନର ୋକ୍ତିଜ କମଡା��x��8������କ୍ତିଆ ଅଗଣଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକର ଠକ୍ତିଆ ନହରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଳ ୋଜହିଁ । ନଦହରମ  ରକ
ମଜଡସ ଶମଖି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଆଖି ୋକ୍ତିନସଜ, ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରଭ ଓ ନକଜଟରଗଗ । ଜକ୍ତିଭ ଓ କଡଠୋଳୀ ଶମଖି ଅଠଜ ଅଠଜ । ମମହହେଁରମ  ଶବ୍ଦ ରଜହଜରମ  ୋଜହିଁ । ନଦହନର ଉତ୍ତଜପଂ
ୋଜହିଁ । ନଶଥାମଆ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି ସରମ  ଅରୟର । ପଂକ୍ତିଡଜରଜ ଭକ୍ତିଗନର ଶମଆଟକ୍ତି କଜଲକ୍ତିଠମ  ମରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଅଗଣଜର ଯତ୍କାକ୍ତିଡଚକ୍ତିଗ ଗଛ ମରକ୍ତିଗନଲଣକ୍ତି । ଭଜଗ
ହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିନର ଦମଇ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୭୧ ୧୭୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ଭଜଗ ଲଟକକ୍ତି ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅଳଡଧାମ ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ଗମଡ଼ଜଏ । ଘର ଭକ୍ତିଗନର ମହେଁମଗଅନ୍ଫଲକ୍ତିର ନଚଜପଂଜ, ଚଣଜର ନଚଜପଂଜ ଓ ଚମ ଡ଼ଜ ଚଜଉଳ ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତିଥିରଜ
ଅଗଜଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ଓ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଡା��x��8������ରଜ, ର ଖେଜଲକ୍ତି ହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି ସରମ  ଗଡ଼କ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତି ଘରଟଜ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । କଜଡଥାର ଚକ୍ତିଗଜମଜୋଡକ ମଝକ୍ତିନର ଥିରଜ ନଦରୀ ଫନଟଜଟକ୍ତି
ମଝକ୍ତିରମ  ଚକ୍ତିରକ୍ତିଯଜଇ ରଡନକଇ ନହଜଇ ଝମ ଲକ୍ତି ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଳକମ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଯଜହଜ ଚଜନରଜଟକ୍ତି କଡକଣ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ହଜଗ ଉପଂରକମ ନଟକକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି । ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������ଜ କଡଥାଜକୋଜକମ
ମଷୂଜ ସରମ  କଜଟକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ନଦନଲଣକ୍ତି । ହକ୍ତିରୋ ମଜଝକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଦଖି ପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଦଖିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଆଖିରମ  ଆଉ ଆଲମଅ ରଜହଜରମ
ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶମଣକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । କଜୋ ରଧିରଜ ନହଜଇ ଗଲଜଣକ୍ତି । ପଂଜଟକ୍ତି ର ଖେୋକ୍ତି ମଜରକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । ଲଟକକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ଜକ୍ତିଭ ଆଉ ପଂଲଟକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିର
ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ନଫଣ ରଜହଜରକ୍ତି ମଜଛକ୍ତି ସରମ  ୋଜରମ ୋଜଚ କରମ ଛଡଗକ୍ତି । ମଜଛକ୍ତି ଘଉଡ଼ଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଗଜ ହଜଗ ଆଉ ଉଠକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜଇହେଁ । ନସମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ଏପଂରକ୍ତି ଭଜନର
ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଛକ୍ତିଡଗକ୍ତି, ନଯପଂରକ୍ତି ନସମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ୋ ଥିରଜପଂରକ୍ତି ଅଛଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ନଦଖିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ୋଜ ସଡସଜ,
ୋଜ ରକ୍ତିଭଜଗ, ୋଜ ନଲଜନକ, ୋଜ ଅୋମଷ୍ଠଜୋ, ୋଜ ସରକଜର । ୋଜ ଜଜଗକ୍ତି, ୋଜ ଧାମପର୍ବ, ୋଜ ଈଶ୍ୱର, ୋଜ ଫକ୍ତିଶ୍ୱର । ନସମଜନୋ ନସଠକ୍ତି ଆରଜପର୍ବୋଜ ପଂରକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତି ରହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି
। ଜମଳମ  ଜମଳମ  କରମ ଛଡଗକ୍ତି । ନସଇ ପଂଣୂପର୍ବମୀ ନରଳକମ ହିଁ ଶମଣଜଗଲଜ ଅଗୋଜ ଅଗୋକ୍ତି ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗନର ନକତଣସକ୍ତି ଏକ ହୀଡସ୍ର ଜଡଗମ ର ପଂଚଜ ମଜଡସ, ଭଡଗଜ
ହଜଡ଼ ଓ ଶମର ଖେଜ ରକର ଏକ ଆରଜପର୍ବୋଜ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଛକ୍ତି । ଜଡଗମ ଟକ୍ତିର ୋର ଖେ, ଦଜଡଗ, ଚମପର୍ବ କମଆନଡା��x��8������ ଉଭଜୋ । ନଲଜନକ ୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅଗକ୍ତି ସଡଗପଂପର୍ବଣନର କମହଜକମହକ୍ତି
ନହଉଥିରଜର ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଏ ସରମ  ଆରଜପର୍ବୋଜ ଗ ନକତଣସକ୍ତି ଏକ ରଜଘର ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି!! ନ୍ଜନଜରକ୍ତିଆ ନସଦକ୍ତିୋର ରଜପଂଜଡକ ଦୟୋୀୟ ଅରସଜ ଓ
ଭୟଡକର ଦୃଶୟୁ କଥାଜ ମନୋପଂକଜଇନଲ ଏନର ରକ୍ତି ନଦହଟଜ ଶକ୍ତିହକ୍ତିରକ୍ତି ଉନଠ । ଗଜଡକ ରକ୍ତିଟଜୟଜଡା��x��8������ପର୍ବ କଲଜଦକ୍ତିୋ କଥାଜ । ନଗଜନଟ ଅଜର ସ୍ୱସକ୍ତି ଓ ଅସ୍ୱସକ୍ତିନର
ଘରଟଜ ସକଜଳମ ସକଜଳମ ମହକମଥାଜଏ । ନସଦକ୍ତିୋ ମକ୍ତିଠଜଭଜଗ ରଡଧାଜ ନହଲଜ । ରଜପଂଜଡକମ ମକ୍ତିଠଜଭଜଗ ର ଖେମବ୍ ଭଲଲଜନଗ । ରସନଗଜଲଜ ଅଣଜ ନହଲଜ, ଚକ୍ତିନକନ
ଅଣଜ ନହଲଜ । ରଜପଂଜଡକମ ମକ୍ତିଠଜ ଓ ଚକ୍ତିନକନ ରକ୍ତି ଭଲଲଜନଗ । ରଜପଂଜ ସକଜଳମ ଗଜନଧାଜଇ ସମଲଜଇ ଗମଡ଼କ୍ତିର ୍ସଜଦ ଜଳଖିଆ କନଲ- ଅଡଗମର ନପଂଡ଼ଜ,
ୋଡ଼କ୍ତିଆନକଜରଜ ଏରଡ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକ ରକ୍ତିରଜଟ ନଚତକକ୍ତିନର ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ନଚତକକ୍ତିଟକ୍ତି ଅହରହ ହଲମ ଥାଜଏ । ଗଜଡକ ଅଫକ୍ତିସରମ
ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ନ ଶ୍ରେଣୀ କମପର୍ବଚଜରୀ ଦଳ ଆସକ୍ତିନଲ । ଗଜଡକମ ମକ୍ତିଠଜ ଦକ୍ତିଆନହଲଜ, ନଲଡରମ  ସରରଗ ଦକ୍ତିଆନହଲଜ । ନସମଜନୋ ଆଣକ୍ତିଥିନଲ ରଜପଂଜଡକ ଲଜଗକ୍ତି ଚଷମଜ ଓ
ଉନଲନ ଚଜଦର ଏରଡ ରଜପଂଜ ଦଡଭ ଧାରକ୍ତିନର ଭଜରକ୍ତି ରକ୍ତିଭମ ଗକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିନଲ, "ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ, ଆନମ ରକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ କଜମ ସଜରକ୍ତି ରଜହମଡ଼କ୍ତିରମ ' କହକ୍ତିନଲ ।
ନସମଜନୋ ଗଲଜପଂନର ରଜପଂଜ ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ମମଡଡା��x��8������ଉପଂନର ଡା��x��8������କ୍ତିନମଜକକ୍ତି୍ସଡକ ନଫନ ଘମରମ ଥାଜଏ । ଗଲଜନରନଳ ପଂକ୍ତିଅୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ରକ୍ତିକଜ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଅଫକ୍ତିସ
ଆଲମଜରକ୍ତି,  ଅଫକ୍ତିସ ନଟରମଲ,  ନଚତକକ୍ତି ଓ ଅଫକ୍ତିସ ନରଡଚ ଦମଇଟକ୍ତି ନୋଇଗଲଜ । ନରଡଚ ଉପଂରମ  ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ରଡ଼ ରଡ଼ ରଜକ କଜଢକ୍ତି ଗନଳ ଇଟଜପଂକଜଇ
ରର ଖେଜନହଲଜ । ସରଜ ଉପଂନର ଦମଇଟକ୍ତି ୋୂଆ ଆଟଜଚକ୍ତି ଓ ଗଜ ଉପଂନର ଅଫକ୍ତିସ୍ର ପଂମରମ ଣଜ ପଂରଦଜ ଢଡକଜଗଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୭୩
୧୭୪



ନଟରମଲଉପଂରମ  ନପଂପଂରନୱାଟ ଦମଇଟକ୍ତି ନପଂନ ଓ ନପଂନ ନଷ୍ଟଡଡା��x��8������,  ଆଇନ ରହକ୍ତି,  ଟଜଇପଂ କଜଗଜ ଅଠଜ ଶକ୍ତିଶକ୍ତି,  ନଯଜଗଜ ସଫଜକରକ୍ତିରଜ ବ୍ରସ,  ମଜଗଜଜକ୍ତିୋ,
ଡା��x��8������କ୍ତିକକ୍ତିୋଜରକ୍ତି ଓ ୱାଜଡା��x��8������ରମକ ଏରଡ ଏକ ଅଚଳଡଗକ୍ତି ନଟରମଲ ଘଡ଼କ୍ତି ଅଲଗଜ ନହଲଜ । ପଂନରପଂନର ଅଫକ୍ତିସରମ  ଅଣଜ ନଟରମଲ କ୍ଥା ଅଲଗଜ ନହଲଜ । ଗଜ ଗଳମ
ପଂମରମ ଣଜ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ଦଶଟକ୍ତି,  ନକଜଟରମ  ଆସକ୍ତିଥିରଜ ସମନ କଜଗଜ ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି,  ଲନଟରକ୍ତି ଟକ୍ତିକଟ ନଗଜଛଜଏ,  ଗକ୍ତିଟକ୍ତିଡ କଜଡ଼ପର୍ବ ଓ ରକ୍ତିରଜହ କଜଡା��x��8������ପର୍ବ ନଗଜଛଜଏ ଡା��x��8������ଜକରଡକ
ନ୍ସକ୍ତିଥପଂସନ ଓ ଔଷଧା କକ୍ତିଣଜ ରକ୍ତିଲ ନଗଜଛଜଏ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ରଜପଂଜଡକମ କକ୍ତିଏ ଦମଇଜଣ ଗଜଳକ୍ତିନଦଇ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲଖିଥିନଲ । ଗଜଡକଠଜରମ  ପଂଇସଜ ନୋଇ କଜମ
କରକ୍ତି ୋ ଥିରଜରମ  ନକଜଟପର୍ବକମ ନଘଜଷଜରକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜର ଧାମକ ନଦଇଥିନଲ । ନଟରମଲର ଡ୍ର ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଦଶଟଡକକ୍ତିଆ ନୋଜଟ ଦକ୍ତି'ରକ୍ତିଡ଼ଜ, ହଜଗମ ଡ଼କ୍ତି,  ପ୍ଂଜସ,
ଆଳମ ନଚଜପଂଜ ଛଡ଼ଜଇରଜ ଯଡତ,  ଅରୟୁରହମଗ ଔଷଧା ପଂମଡ଼ଜ,  ନଛଜଟ ଗୀଗଜ ରହକ୍ତି,  ଟକ୍ତିକକ୍ତିଲକ୍ତି,  କକ୍ତିରଜୋଜ ନଦଜକଜୋର ହକ୍ତିସଜରର ଖେଜଗଜ,  ର ଖେଜଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଫମଲ
ପଂଜର ଖେମଡା��x��8������ଜ,  ପଂମଅଝକ୍ତିଅ ଓ ନରଜହମ ଡକ ଜଜଗକ ଲକ୍ତିପଂକ୍ତି,  ୋଜଗକ୍ତିୋଜଗମ ଣକ୍ତିଡକ ରଜଥାପର୍ବ ସଜଟ୍ଧିଫକ୍ତିନକଟ,  ଚଜନରଜଟକ୍ତି ନଡା��x��8������ଉହେଁରକ୍ତିଆ,  ନକନଗଗମଡ଼କ୍ତିଏ ମରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ କୀଟ ଓ
ମଷୂଜମଜୋଡକ ଗମଡ଼ଜଏ ନଲଡା��x��8������ିଁ । ଅଫକ୍ତିସ ଆଲମଜରକ୍ତି ଗଲଜନରଳକମ ଗଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ନୋନପଂ୍ଥୋଲକ୍ତିନ ରଜକଜ ଯମକ ଅରୟୁରହୃଗ ପଂଡଜଜରକ୍ତି କୋଜ, ନଧାଜଗକ୍ତି,
ମଠଜ, ନସ୍ୱଟର, ନକଜଟ ୋଜ, ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଥାନମପର୍ବଜଫ୍ଜକ, ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି କଜ୍ ଘଡଟଜ, ପଂକ୍ତିଗଳର ମୟମର, ରୂପଂଜର ଈଶ୍ୱର, ନଗଜନଟ ଗୀଗ- ଗଜଲ-ସଜନୟରକ୍ତି ର ଖେଜଗଜ,
ୋଦୀରମ  ନଗଜଟଜ ଯଜଇଥିରଜ ପଂଥାର,  ସମମଦରମ  ନଗଜଟଜଯଜଇଥିରଜ ଶଡର ଖେ,  ଦମଇଟକ୍ତି ରଜଘୋର ଖେ,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ମୃଗଚମପର୍ବ,  ଦମଇଟକ୍ତି ସଜଇକଡଟଜ,  ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି କମଡଭକ୍ତିର
କଜଗକ୍ତି ଏରଡ ଗମ ଳସୀମଜଳ ଓ ରମ ଦଜକମଜଳ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ଆଲମଜରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ଲକର ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଗମଡ଼ଜଏ ନୋଜଟ ରକ୍ତିଡ଼ଜ ଓ ନଯଗକ୍ତିକକ୍ତି ହଜଡ଼କମ
ନସଗକ୍ତିକକ୍ତି ଗହଣଜ । ଅଫକ୍ତିସରମ  ଅଣଜ ନକନଗ ଗମଡ଼କ୍ତିଏ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ଘନର ରହକ୍ତିଲଜ । ଗମଡ଼ଜଏ ନପଂପଂର-ନୱାଟ, ଗମଡ଼ଜଏ ପଂରଦଜ, ଦଶ- ରଜରଟକ୍ତି ଟରକକ୍ତିସ-ଟଜନୱାଲ,
୍ଗକ୍ତିଦ୍ୱଜରନର ଓ ଅଗଣଜନର ପଂଜନପଂଜଛ, ଦମଇଟକ୍ତି ନକଜଠଜରକ୍ତିନର ଗଜଲକ୍ତିଚଜ, ଗମଡ଼ଜଏ ଗଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଫଜଇଲ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ରଜପଂଜଡକ ଘରଡା��x��8������କ୍ତିହ କଜଗଜ, ନଲଜୋମଗଜ
ଫମପର୍ବ, ପଂଜଣକ୍ତିଚକ୍ତିଆ ଦମଇଟକ୍ତି ଗ୍ପଂ ଫନଟଜ, ଦମଇଟକ୍ତି ହଳଦକ୍ତିଆ ସଜଟ୍ଧିଫକ୍ତିନକଟ, ନଗଜନଟ ଅଭଦ ରହକ୍ତି ଓ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସମନରଦୟଜର ଫନଟଜଟକ୍ତିଏ । ଅଫକ୍ତିସରମ  ଆଉ
ଦନଳ ଗୃଗୀୟ ନ ଶ୍ରେଣୀ କମପର୍ବଚଜରୀ ଆସକ୍ତିନଲ । ଏମଜନୋ ପଂରୂପର୍ବଦଳ ସହ ପଂଟଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଏମଜନୋ ଆଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିନଲ ନଧାଜଗକ୍ତି, ସଜଟପର୍ବକୋଜ ଓ ସଗରଧାଜଗମ ନର
ଗଢଜ ଏକ ନଡା��x��8������ଉହେଁରକ୍ତିଆ । ସରମ  ୍କଜରର ରକ୍ତିଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ହମଏ ଗହିଁନର । ଜନଣ କହକ୍ତିନଲ, "ଗଜଡକ ସୀଡକର ପଂମରମ ଣଜ ନପଂଟନରମଜରକ୍ତି ଏହକ୍ତି ନଡା��x��8������ଉହେଁରକ୍ତିଆନର ହିଁ
ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ।' ଏମଜୋଡକମ ନକରଳ ଚଜ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ନସମଜନୋ ସକ୍ତିଗ ହସକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଗନଲ । ଉପଂନର ଡା��x��8������କ୍ତିନମଜକକ୍ତି୍ସଡକ ନଫନ ଘମରମ ଥିଲଜ ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର
ଏରଡ ରଜପଂଜଡକ ନଚତକକ୍ତି ନଦଜହଲକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର । ହଠଜତ ରଜପଂଜଡକ ଦଜଡଗ ଦମଇଟକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁଜୋକ ଭଜରନର । ପଂଜଣକ୍ତି ଗ୍ଜନସ ଧାରକ୍ତି
ମଜ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ । ଦଜଡଗ ଦମଇଟକ୍ତି ୋଜଗକ୍ତି ୋଜଗମ ଣୀ ଦକ୍ତି'ଜଣ ନୋଇ ନର ଖେଳକ୍ତିନଲ । ନଫୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଧାୀନର ଧାୀନର ଚଜନଲ ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ରଜପଂଜଡକମ ଚଜଦରଟକ୍ତିଏ
ନଘଜଡ଼ଜଇ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ରଜଳ ସରମ  ସଡନଗ ସଡନଗ ଧାଳଜ ରଡଗନର ରମ ପଂଜଡଗରକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଯଜଉଥିଲଜ ଏରଡ ଉଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼କ୍ତି ଗନଳ ଝଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ।
ମଜ ନଦର ଖେମ ନଦର ଖେମ ରଜପଂଜଡକ ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତି ଧାଳଜ ନହଜଇ ଲଡରକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଗଳମ ଗଳକମ , ଆହମରକ୍ତି ଗଳକମ । ମଜ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ । ଦମଇ ପଂମଅ ଓ ଦମଇ
ନରଜହମ  ନଦତଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ । ଛମଆମଜନୋ ଇଗସଗ ଦୁଃ ନଦତଡ଼କ୍ତିନଲ । ମହେଁମ ରକ୍ତି ରଜରକ୍ତିପଂଟ ଅଗଣଜରମ  ଆସକ୍ତିଲକ୍ତି । ରଜପଂଜଡକ ଆଖିପଂଗଜର ନଛଜଟ ନଛଜଟ ରଜଳସରମ
ଧାଳଜ ନହଜଇଆସମଥିଲଜ । ଗଜଡକ ଭ୍ଲଗଜ କଜୋରଜଳ, ଛଜଗକ୍ତିର ରଜଳ, ହଜଗ ଓ କଜର ଖେର ରଜଳ ରକ୍ତି ଧାଳଜ ନହଜଇଗଲଜ । ନଦହର ଚମପର୍ବ ସରମ  ନଲଜଚଜନକଜଚଜ
ନହଜଇଗଲଜ । ଶକ୍ତିଥିଳ ନହଜଇଗଲଜ । ଚମପର୍ବ ସରମ  ରଗମ ରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି ନହଜଇ ସମସ ହଜଡ଼ର ହକ୍ତିଡ଼ ସଷ୍ଟ ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଏଭକ୍ତିଗନର ଆହମରକ୍ତି ଦଶଟକ୍ତି ଦଜଡଗ
ଉପଂମଡ଼କ୍ତି ଗନଳ ଗଡା��x��8������କ୍ତିÿ ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ୋଜଗକ୍ତି ୋଜଗମ ଣୀ ପଂମଣକ୍ତି ନୋରଜକମ ଆସକ୍ତିରଜରମ  ଗଜଡକମ ମୋଜ କରଜଗଲଜ । କମହଜଗଲଜ ଗଜକମ ସରମ  ଗଡଗଜନର
ପଂକଜଯକ୍ତିର । ୋଜଗମ ଣୀ ପଂଜଇଥିରଜ ଦଜଡଗଟକ୍ତି ଗଜ ରଡ଼ଭଜଇ ନୋଇ ଯଜଉଥିରଜରମ  ନସ ଅଜଜଡକମ ଆହମରକ୍ତି ଦଜଡଗ ପଂଜଇହେଁ ରଡ଼କ୍ତି ଛଜଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ । ଘରକମ ଆଉ ଦନଳ
ଶକ୍ତିକକ ଆସକ୍ତିନଲ । ନସମଜନୋ ଆଣକ୍ତିଥିନଲ ଜଗନ୍ନଜଥାଡକ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଆଖି, ଫଜନଳ ୋଜକ, ଫଜନଳ ପଂଜଟକ୍ତି ଓ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନୋଜଥା ଥିରଜ ଏକ ଚକ୍ତିତ ଏରଡ ରଦଳକ୍ତି
କରକ୍ତି ୋଥିରଜ ନହଗମ  ସମମଦଜୟ ପଂଚଜଶ ହଜଜର ଟଡକଜ ଓ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନୋଇଥିରଜ ନଟନ୍କଡା��x��8������ପର୍ବର ଓ ସମୋଜମମଦକ୍ତି ଦମଇଟକ୍ତି ନଫରଜଇ ନଦରଜପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ ।
ନସମଜନୋ ରଜପଂଜଡକ ଅରସଜ ନଦଖି ଗଜଡକମ ରଜପଂଜଡକ ଅଜଜ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଥିନଲ । ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତିରଜ ପଂନର ସପ୍ତଜଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଦଖିଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିରଜ ସନସତ୍ୱେ
ଦକ୍ତିଆୋକ୍ତିଆ କଥାଜ ନସମଜନୋ ପଂଜନଶଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଚଉଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ରଷପର୍ବ ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି କରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିରଜ ଓ ଆଉ ଏକ ରଷପର୍ବକଜଳ ଚଜକକ୍ତିରୀ କରକ୍ତିରଜକମ ରଜକକ୍ତିଥିରଜ ଜନଣ
ରୃଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକକ ଆସକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିନଲ । ମଜ ଭଜରକ୍ତିନଲ ନରଜଧାହମଏ ରଜପଂଜଡକ ଅକଜଳ ରୃଦ୍ଧସତ୍ୱେ ନଦଖି ସହଜୋମଭକ୍ତିଗକ୍ତିଶୀଳ ନହଜଇ କଜଡଦମଛଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ଗଜଡକମ ୋ
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୭୫ ୧୭୬
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କଜଡଦକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ରଗପର୍ବଜଇନଲ । ରୃଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକକ କହକ୍ତିନଲ,  ଗଜଡକ ରୟଜୋନର ରଷପର୍ବର ରୃଦ୍ଧଜ ମଜଡକର "ଅଭକ୍ତିଶଜପଂ ପଂଡା��x��8������ମ ନର ଅଳନପଂଇଶଜ,  ଗମ  ଏକଣକ୍ତି
ମରକ୍ତିଯଜ, ନମଜ ପଂଇସଜ ଆଉ ନକନଗଦକ୍ତିୋ ହଜମ କରକ୍ତିରମ?' ଏଗକ କହକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ନଭଜ ନଭଜ କଜଡଦକ୍ତିନଲ । ରଜପଂଜଡକର କଥାଜ କହକ୍ତିରଜ ଶକକ୍ତି ୋଥିଲଜ । ଗଜଡକ
ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ଲଜଳ ଓ ଆଖିରମ  ପଂଜଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ । ଦଜଡଗ ଆନଦତ ୋଥିଲଜ । ନଲଜଳକ୍ତିଗ ସ୍ଖଳକ୍ତିଗ ଚମପର୍ବଭକ୍ତିଗରମ  ଉଡକକ୍ତି ମଜରମ ଥିଲଜ ହଜଡ଼, ହଜଗମଜୋଡକର ଗଡଠକ୍ତି
ଓ ଶକ୍ତିରଜ-୍ଶକ୍ତିରଜ-ଉପଂଶକ୍ତିରଜ ଏରଡ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ରକ ପଂଜଣକ୍ତି ନହଜଇ ରଜହଜରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜସଜ ନର ଖେଜଜମଥିଲଜ ନରଜଧାହମଏ । ହଠଜତ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେଜୋଳୀ ରଜନଟ
ଲଜଲ-ହଲଦକ୍ତିଆ ପଂଜଣକ୍ତିଚକ୍ତିଆ ରକର ଅସରଡଗକ୍ତି ଧାଜରଟକ୍ତିଏ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ନଧାଜଗକ୍ତି ମଧ୍ୟନଦଇ ଦ୍ୱଜର ଯଜଏ,  ଦ୍ୱଜର ରଜଟନଦଇ ଅଗଣଜ ଯଜଏ,  ଅଗଣଜ
ରଜଟନଦଇ ମରୂ ଖେୟୁ ରଜସଜଯଜଏ ଗଡ଼କ୍ତିଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ରଜସଜନର ରଜନଟଜଇମଜନୋ ଆନଡ଼ଇ ନହଜଇଗନଲ । ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତିମଜନୋ,  ନପଂଜକମଜନୋ,  ନଯଜକମଜନୋ,
କମକମରମଜନୋ, ଗଜଈମଜନୋ, ରଜକଜରଜରକ୍ତି ଧାଜରର ଉଭୟପଂନଟ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ଶମଡଘକ୍ତିନଲ ଚଜଟକ୍ତିନଲ ପଂକ୍ତିଇନଲ । ନଲଜକମଜନୋ ଓ ଆନରଜହୀମଜନୋ ଅଟକକ୍ତି
ଗନଲ । ଧାଳଜରଡଗର ରକରଧାଜର ଗଡ଼କ୍ତି ଗଡା��x��8������କ୍ତିÿ  ଚଜଲକ୍ତିଲଜ ମମର ଖେୟୁରଜସଜ ନଦଇ ରମୟୁନରଜକଜଟ ମଜୋଡକ ଅଫକ୍ତିସ ଘରକମ । ସହରର ସମସ ଅଫକ୍ତିସ
ରଜରଡଡା��x��8������ଜରମ  ଅଫକ୍ତିସରଡକ ନଚଡରରକମ ଏରଡ ନଶଷନର ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜ ମଜଜକ୍ତିନଟ୍ରେଟଡକ ନଚଡରରକମ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ଧାଜଇହେଁନଲ ଗଜ ଧାଜନର ଧାଜନର । ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି-
ନପଂଜକଡକ ଧାଜଡ଼କ୍ତି ନଦଖି ଗଟସ ନହଜଇଗନଲ । ଡା��x��8������କ୍ତିନମଜକକ୍ତି୍ସଡକ ନଫନ ପଂରୋନର ରଜଳ ଝଡ଼କ୍ତି ଯଜଇ ରଜପଂଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ ଚଡଦଜ ନହଜଇଗଲଜ ଓ ଧାଳଜ ରଡଗ
ଦଜଢକ୍ତି ରଢକ୍ତିଯଜଇ ଭୂଇହେଁକମ ସଶପର୍ବ କଲଜ । ଡା��x��8������ଜକର ରକ୍ତି ହଗଜଶ ନହଜଇଗନଲ । ଗଜଡକ ପଂରଜମଶପର୍ବନର ରଜପଂଜଡକମ କଫକ୍ତି କନପଂ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ
ଥାରକ୍ତିଯଜଉଥିରଜ ହଜଗନର ରଜପଂଜ କଫକ୍ତିକପ୍ ଧାରକ୍ତିରଜକଣକ୍ତି ଗନଳ ପଂକଜଇ ନଦଇଥିନଲ । ଅଠଜରୋ ରଷପର୍ବର ରଜପଂଜ ନଦର ଖେଜଗନଲ ଏକ ଦମରପର୍ବଳ ନୟଗକ୍ତିପଂରକ୍ତି ।
ଛଜଗ ଫଟଜଇ ନଗଜନଟ ପଂଥାର ଆସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଗଜଡକ ନଗଜଡ଼ଗନଳ । ଗହିଁନର ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ରଡଧାଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ନଲର ଖେଜଥିଲଜ , "ନସଦକ୍ତିୋ ଆମ ୟମୋକ୍ତିୟୋ
ଅଫକ୍ତିସନର ଆପଂଣ ନଯଉହେଁ ମଜଡସ ଗରକଜରକ୍ତି ର ଖେଜଇଥିନଲ ସଜର ଗହିଁନର ଗମଡ଼ଜଏ ମଜଛକ୍ତି ଆନମ ଜଜଣକ୍ତିଶମଣକ୍ତି ପଂକଜଇ ନଦଇଥିଲମ  । ଇଗକ୍ତି ଆପଂଣଡକ
ଚଗମ ଥାପର୍ବନ ଶ୍ରେଣୀ କମପର୍ବଚଜରୀ ସଡଘ ସଭୟୁଗଣ ।'  ରଜପଂଜଡକ ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରଭ ନହଜଇ ନକଜଟରକମ ଯଜଇସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ସଜମୋଜନର କକ୍ତିଏ ସରମ  ଛକ୍ତିଡ଼ଜ
ନହଜଇଛଡଗକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋଜହିଁ । ଗଜଡକ ଅଫକ୍ତିସ୍ର ଓ ଅୋୟୁସମସ ଅଫକ୍ତିସ୍ର ସମସ ଷ୍ଟଜଫ୍ ଧାଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିନଲ । ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ଆଖିକମ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ
ୋଜହିଁ । ପଂଜଣକ୍ତିଚକ୍ତିଆ ରକର ଅରକ୍ତିରଗ ଧାଜରକମ ଛମଇହେଁନଲ ଏ ନରଜଗ ନଡା��x��8������ଇହେଁଯକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ସମନସ ମଝକ୍ତିରମ  ଦକ୍ତି'ଭଜଗ ନହଜଇ ଆନଡ଼ଇ ନହଜଇଯଜଇ ଥିନଲ ।
ର ଖେରରକଜଗଜ ରଜଲଜ ନକନମରଜ ଓ କଜଗଜ ଧାରକ୍ତି ଜମଜ ନହଜଇଗନଲ । ଥାଜୋଜକମ ର ଖେରର ଗଲଜ । ନସମଜନୋ ଆସକ୍ତି ଭକ୍ତିଡ଼କମ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କନଲ । ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ
ନଦଖିନର ନରଜଲକ୍ତି ସଜଇରନ ରଜଜଇନଲ । ଇୋକମ ନଟକ ଓ ଭକ୍ତିଜକ୍ତିଲଜୋ୍ସ ରଜଲଜ ଆସକ୍ତିନଲ । ରଜପଂଜଡକମ ନକତଣସକ୍ତି ଡା��x��8������କ୍ତିପଂଜଟପର୍ବନମଡଟର ନଲଜନକ ନଦର ଖେଜଯଜଉ
ୋଥିନଲ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଅଡଧାଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । ଦଶଦକ୍ତିଗ ଅଡଧାଜର । ହଜଜର ନଲଜକଡକ ମମଡଡା��x��8������ର କଳଜ ରଜଳସରମ  ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଗଜଡକ ଆଖି ଆଗନର ଆହମରକ୍ତି
ଭୟଡକର ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗନର ଛଜଇସରମ  ଆଗଯଜଗ ନହରଜର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରମ ଥିଲଜ । ରଜପଂଜ ର ଖେମବ୍ ଦୂରକମ ଅଡଧାଜରର ନର ଖେଜପଂ ଭକ୍ତିଗରକମ ଅପଂଲକ ୋକ୍ତିରୀକଣ
କରମ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ନସ ଲକୟୁ କରମ ଛଡଗକ୍ତି-ଲକୟୁ କରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅରସଜନର ଗଟସ ନହଜଇ ଯଜଇଥିନଲ । ନଦର ନଦର
ମହଜନଦରଡକ ମସକରମ  ଗଡଗଜର ସରମ ଧାଜରଟକ୍ତିଏ ଅୋରରଗ ୋକ୍ତିଷ୍କଜସକ୍ତିଗ ନହରଜପଂରକ୍ତି ରଜପଂଜଡକ ମତୂୋଳୀରମ  ଅୋରରଗ ପଂଜଣକ୍ତିପଂରକ୍ତି ରକ ରଜ ରକପଂରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି
ରହକ୍ତିଯଜଉ ଥିଲଜ । ଆଖିରମ  ରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ ଅୋରରଗ । "ୋକ୍ତିଆହେଁ ୋକ୍ତିଆହେଁ'  କହକ୍ତି ନଜଜର ନର ପଂଜଟକ୍ତିକରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ ଗଜଡକ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବର ୋଜଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଆହେଁ
ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନଦଖିନଲ ରଜପଂଜଡକ ନକଜଟରଗଗ ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ରଡ଼ ନହଜଇ ଉଲ୍ଲସକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ, ମମହହେଁ ଉଜଳ
ନଦର ଖେଜଗଲଜ ଏରଡ ରଜପଂଜ ଆଖି ରମଜକ୍ତି ନଦନଲ । ରଜପଂଜଡକ ଶ୍ମଶଜୋଯଜତଜ ରକ୍ତି ଅଜର ଯଜତଜଟକ୍ତିଏ । ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତିଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ଯଜଏ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଯଜତଜ
କରକ୍ତିଥିନଲ ଏରଡ ସମସଡକମ ନ୍ଜନଜରକ୍ତିଆ ନଡା��x��8������ଇହେଁରଜର ଏକ ଭୟଡକର ଭୟ ଗଜସ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୭୭ ୧୭୮



ୋକ୍ତିନର ଖେଜଜ ନର ଖେଳର ସଡଧାଜୋନର ନମଘଜ ଘରମ  ରଜହଜରକ୍ତିରଜ ଦକ୍ତି'ଘଡଟଜ ନହଲଜଣକ୍ତି । ପଂଜୟୋ କ'ଣ ଭଜରମଥିର ? ଭଜରକ୍ତିଥିର ୍ଥାନମ ୍ଥାନମ ନଯ ପଂଜର ଖେ କଜହଜ
ଘରକମ ଯଜଇଥିର । ପଂନର ଭଜରକ୍ତିଥିର ନଯ ରମ ଚକ୍ତି ମଜଡା��x��8������ଜମ ୋନଚତ ନରଜକ୍ତିୟଜ ମଜଡା��x��8������ଜମଡକ ଘରକମ ଯଜଇଥିର । ନଫଜନ କରକ୍ତିଥିର ଗମଡ଼ଜଏ । ନଶଷନର
ଭଜରକ୍ତିଥିର ନଯ ନରଜଧାହମଏ ରଜପଂଘର ଆନଡା��x��8������ ଯଜଇଥିର । ନମଘଜର ସଡକକ୍ତିପ୍ତ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି "ରୟୁସ ନହରୋକ୍ତି ମହେଁମ ଆସମଛକ୍ତି'କମ ଥାନମପର୍ବଜସ ଗଳମ ନଗଜଟଜଇ ରଜରଡରଜର
ପଂଢକ୍ତିଥିର । ନମଘଜ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କଣ ସର୍ଜଇଜ୍ ରଖିଯଜଇଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଥାଳକମଳ ପଂଜଉ ୋଥିର । ହସକ୍ତିଥିର, ରଜଗକ୍ତିଥିର, ରକ୍ତିରକ ନହଜଇଥିର, ପଂନର "ଛଜଡ଼' କହକ୍ତି
କନଲଜ ରଜହଜରକ୍ତିଥିର । ପଂଜୟୋ ରକ୍ତି କଣ ନରନଳନରନଳ "ମହେଁମ ଆସମଛକ୍ତି' କହକ୍ତି ଘରମ  ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଏୋକ୍ତି? ସକଜଳମ ଯଜଇ ସଡଧ୍ୟଜନର ନଫନର । ଗମଡ଼ଜଏ ନକଦଫକ୍ତିୟଗ
ଦକ୍ତିଏ ମମର ଖେଜଜ୍ଧି ରଜରମ ଡକ ଘନର ର ଖେମବ୍ ନଡା��x��8������ରକ୍ତି ନହଲଜ, କଉ ନଡା��x��8������ମ ଲ ସ୍ୱକ୍ତିମକ୍ତିଡପଂଜଇହେଁ ଯଜଇଥିଲଜ, କଉ ଜକ୍ତିମୱପ୍ନଜସକ୍ତିୟମକମ ସ୍ୱଜସୟୁପଂଜଇହେଁ ଯଜଇଥିଲଜ, ଗଜ ଓଜୋ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଅଧାନକଜକ୍ତି ରଢକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି, ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜ ଚକ୍ତିନକ୍ବଜୋନର ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ୍ମକ୍ତିନୋୋକ୍ତି୍ସ ଆସକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି, ନକନଗକଥାଜ ଗନପଂ । ନମଘଜ କଣ ଗଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କନହ? ନସ ଜଜନଣ
ପଂଜୟୋ ସରମନରନଳ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଚକ୍ତିକ-ନରଜନ, ନସଜଲଡା��x��8������ର-ନରଜୋ ରକ୍ତିଷୟନର ଗନପଂ । ଗଜ ହଜଗନଗଜଡ଼ର ମଜଡସନପଂଶୀ, ଗଜ ଛଜଗକ୍ତି ଓ ଜଡଘର ମଜଡସନପଂଶୀ
ସଜଜଡ଼କ୍ତିରଜନର, ଗଜ ରକରଜହୀ ୋଳୀନର କନଲଟ୍ରେଜଲ, ଗଜ ଅଡଟଜର ଚର୍ଧି ସଜଜଡା��x��8������କ୍ତିରଜନର ରୟୁସଥାଜଏ । ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତି ଆନଦତ ରନର ଖେୋଜ । ମମଡଡା��x��8������କମ ସଜଡପଂମ କନର
୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଓ ନକନରରକ୍ତି କମଡଡା��x��8������ଜଇ ନହଉଥିରଜପଂରକ୍ତି ଜଣଜପଂନଡ଼ୋଜ । ଗଜ ପଂସଡଦର ଈଶ୍ୱର ନହଉଛଡଗକ୍ତି ଜକ୍ତିୟସ ପଂମତ ଆନପଂଜନଲଜ, ଯଜହଜଡକର ଏକ ରକ୍ତିରଜଟ
ନପଂଡଟକ୍ତିଡ କଜ୍ନର ଝମ ଲଜଇଛକ୍ତି ଓ ଆନପଂଜନଲଜ ରଜରଦନର ଏନଗ କଥାଜକମନହ ନଯ ନମଘଜ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ନହଜଇଛକ୍ତି ନଯ ପଂଜୟନ ହିଁ ପଂନୂରପର୍ବ
ଆନପଂଜନଲଜ ଥିଲଜ । ନସ ଆନପଂଜନଲଜର ୍ନଗୟୁକଟକ୍ତି ମଜଡସନପଂଶୀ ସହ ପଂରକ୍ତିଚକ୍ତିଗ । ନମଘଜକମ ପଂଜୟୋ କମନହ "ଗନମ ଏନଥାୋଜ-ଗନଡା��x��8������ସ ଅପ୍ ଲଭ ଆଉ
ୱାକ୍ତିଜରମ,  ନଦଖିର ଆମ ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ସରମ  କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ସମଡଦର,  ରଳରଜନ ଓ ଇଡନଟଲକ୍ତିନଜଡଟ ନହନର ।'  ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ଅରଶୟୁ ପଂଜୟନ ଆଉ ଏସରମ କଥାଜ
କହମୋଜଇହେଁ । ମଝକ୍ତିନର ଏ ଝଜନମଲଜଟଜ ଆସକ୍ତି ୋଥିନଲ କଣ ନହଜଇଥାଜଡଗଜ ନକଜଜଣକ୍ତି । ଏନର ଆଉ ପଂକ୍ତିଲଜଛମଆ ୍ଗକ୍ତି ଆଗହ ୋଜଇହେଁ । ନକନଗ ଝଜନମଲଜ ଓ
ସମସୟୁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଟଜଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ନସମଜନୋ । ନରଜକ୍ତିୟଜ ମଜଡା��x��8������ଜମ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ଛମଆନର ନକନଗ ହଇରଜଣ ନହଉଛଡଗକ୍ତି!  ରଜସଜନର ଷଡଢଟକ୍ତିଏ ଠକ୍ତିଆ
ନହଜଇଥିରଜର ନଦଖି ନମଘଜର ଭଜରୋଜନର ପଂଣୂପର୍ବନଚ୍ଦ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଏରଡ ନସ ଅଟକକ୍ତିଗଲଜ । ନଲଜକନଦଖି ଗଜଡକ ପଂନଛପଂନଛ ଷଡଢକମ ପଂଜରନହର ଭଜରକ୍ତିଲଜ
। ଷଡଢଟକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ଦୂରନର ଅଛକ୍ତି । କମଆନଡ଼ ଯଜଉୋଜଇହେଁ । ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଜନଣ ନହନଲ ଆସମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ର ଖେଜଲକ୍ତି ସମଟର କଜର, ଟକ, ରସ । ଏପଂରକ୍ତି ହଜଇ-
ନୱାନର ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସମଥିରଜ ନଲଜକ ର ଖେମବ୍ କମ । ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜପଂନର ପଂଜୟୋର ଜନଣ ସକ୍ତିୋକ୍ତିଅର କଲକ୍ତିଗ୍ ଆସମଥିନଲ କଜର ନର । ନମଘଜକମ
ନଦଖି ଗଜଡ଼କ୍ତି ଅଟକଜଇନଲ, କହକ୍ତିନଲ, "ଆପଂଣ ଏକଜ? କମଆନଡ଼? ପ୍ଳକ୍ତିଜ୍ ନଗଟ୍ ଇନ ।' ନମଘଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକହକ୍ତି ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂନର କହକ୍ତିଲଜ "ମହେଁମ
ର ଖେଜଲକ୍ତି ଏ ଷଡଢକମ ପଂଜର ନହରକ୍ତି, ନରଶକ୍ତି ଦୂର ୋମନହହେଁ ।' ପଂଜର ନହରଜକଣକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ କହକ୍ତିଲଜ "ରଜସ ମହେଁମ ଏଠକ୍ତି ଓହଜଇରକ୍ତି, ସଜର ।' ୍ନଫସର ଜଣକ
ନଯନଗକହକ୍ତିନଲ ନସ ଯମଆନଡ଼ ଯଜଉଛକ୍ତି, ଗଜକମ ନସଠକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦରଜକମ ୍ସମଗ । ୋନଚତ ଗଜଡକ ଘରଆନଡ଼ ରକ୍ତି ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ଭଲ । ନସଠମ  କନଲଜନର
ପଂଜୟୋକମ ନଫଜନ୍ରେ ଜଣଜଇ ନଦନର । ନମଘଜ କମଜମଜଗକ୍ତି ନୋଇ କହକ୍ତିଲଜ,"ପଂକ୍ତି୍ଜ୍ ସଜର, ନଡା��x��8������ଜଡଟ୍ ନଫଜରସ ମକ୍ତି ଟମ ନଡା��x��8������ ।' ନ୍ତଢ ୍ନଫସର ଜଣକ ର ଖେମବ୍
ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଜଇଗନଲ । ଆଗ ଛକଯଜଏ ରକ୍ତି ନସ ଗଲଜୋଜଇହେଁ । ନଗଜଟଜଏ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟରର ଏକ ଦଶମଜଡଶ ରଜସତୁଛି କଜକମ ନସ ଲକ୍ତିଫଜିସ୍ଟ ମଜଗକ୍ତିଲଜ । ନକରଳ
ଷଡଢଟକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ । କମଆନଡ଼ ଯଜଉଛକ୍ତି ରକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ସରମ  ୍କଜରର ଅୋମନରଜଧାକମ ୍ଗୟୁଜର ଖେୟୁଜୋ କଲଜ । ଆଜକ୍ତି କଣ ନହଜଇଛକ୍ତି ନମଘଜ ମଜଡା��x��8������ଜମଡକର?
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୭୯ ୧୮ଠ
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ସଗନର କଣ ନହଜଇଛକ୍ତି ଗଜର? ଦକ୍ତି'ଘଡଟଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଘରମ  ରଜହଜରକ୍ତିରଜ ନରନଳ ପଂଜୟନ ଯଜଇଥିଲଜ ମଣ୍ଧିଡ ରନ୍ରେ । ନଛଜଟ ର ଖେଡନଡା��x��8������ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲଖି ଥାନମପର୍ବଜସ ଗନଳ
ଚଜରକ୍ତିଚଉଗଜ କରକ୍ତି ନଥାଜଇନଦଇ ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ଗଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନସ ଗଜନଧାଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । କଜଡଧାନର ନଗଜନଟ ଝମ ଲଜମମଣକ୍ତି ଓହଳଜଇ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ଚଜଲକ୍ତି
ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ନଗଜନଟ ସଜଉଥାଇଡଡା��x��8������କ୍ତିଆନ ନହଜନଟଲନର ନଦଜସଜ ର ଖେଜଇଲଜ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ମକ୍ତିଠଜ କକ୍ତିଣକ୍ତି ରଖିଲଜ, ନଗଜଟଜଏ କପ୍ ଚଜ ର ଖେଜଇଲଜ, ପଂଜର ଖେ ଷ୍ଟଲରମ  "ଆଟପର୍ବସ
ଏଡଡ ଆଇଡା��x��8������କ୍ତିଆ' ମଜଗଜଜକ୍ତିୋ କକ୍ତିଣକ୍ତିଲଜ ଓ ନୋଲ ପଂଲକ୍ତିସ ରକ୍ତିମମଭଟ୍ଧିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଚଜଲକ୍ତିଚଜଲକ୍ତି ରସ ଷ୍ଟଜଡଡା��x��8������ ଲ ଯଜଉଛକ୍ତି । ରଜଟନର ଷଡଢପଂଜଇହେଁ ଦଶ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଓ
ନସଇ ୍ନଫସରଡକ ପଂଜଇହେଁ ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ସମୟ ଯଜଇଥିଲଜ । ଏଗକ କଜମ ଭକ୍ତିଗନର ଦକ୍ତି'  ଘଡଟଜ ନହଇଗଲଜଣକ୍ତି । ହଜଗନର ଆହମରକ୍ତି ଅଧାଘଡଟଜ ରଜକକ୍ତି ।
ନସଇ ଗହେଁଜକମ ଏକମଜତ ରସ ଯଜଏ ୋ'ଟଜ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶନର । ନମଘଜ ଗଜକମ ହିଁ ନକଚ କରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଛକ୍ତି । କଜହଜକମ କହକ୍ତିୋଜଇହେଁ କକ୍ତିଛକ୍ତି । ରସଟକ୍ତି ଷ୍ଟଜଡନଡ୍ର ଲଜଗକ୍ତି
ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ନସ ସକ୍ତିଧାଜଯଜଇ ରସକ୍ତିଲଜ ରସ ଭକ୍ତିଗନର । ଚଜରକ୍ତି ଆଡ଼କମ ଅୋଜଇ ନଦଖିଲଜ ନକହକ୍ତି ଚକ୍ତିହ୍ନଜ ପଂରକ୍ତିଚୟ ଅଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଗଜଡକ ପଂନଡ଼ଜଶୀ ତକ୍ତିପଂଜଠୀ
ସଜର, ଗଜଡକ ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅ "ପଂକ୍ତିଆ' ସହ ରସଷ୍ଟଜଡଡ ଭକ୍ତିଗନର ରମଲଜରମଲକ୍ତି କରମ ଥିନଲ । "ପଂକ୍ତିଆ' ସରମନରନଳ ନମଘଜକମ ଆଡଟକ୍ତି ଆଡଟକ୍ତି କହକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଆନସ,
ର ଖେମବ୍ ଭଲପଂଜଏ । ନମଘଜର ମୋରକ୍ତି ଏନର ଗଜକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିର ନହଉଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ରଜପଂଜଡକମ ଗମଡ଼ଜଏ ଉତ୍ତର ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ଭୟନର ୋ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି
ମମହହେଁ ଅୋୟୁ ପଂଟକମ କରକ୍ତି ଚମ ପ୍ଂଜପଂ ଛପଂକ୍ତିଗଲଜ । ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ପଂନର ଡ୍ରଜଇଭର ଆସକ୍ତି ରସକ୍ତିଲଜ । ଏ ଭକ୍ତିଗନର ନମଘଜ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଥାର ଘଡ଼କ୍ତି ନଦଖି
ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ପଂଜୟୋ ଏନର ପଂମଣକ୍ତି କଣ କରମ ଥିର? ୍ନଫସର ମମର ଖେଜଜ୍ଧି ଯଦକ୍ତି ନଫଜୋ କରକ୍ତିଥିନର ନଗନର ଗଜଡକ ସହ କଥାଜନହଜଇ ଆହମରକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜକମ
ରଜହଜରକ୍ତିଥିର । କଣ ଭଜରମଥିର ନମଘଜ ରଜରଦନର? ସଜଗରଷପର୍ବ ସଜଗ ମଜସର ରଜହଜଘର ଭକ୍ତିଗନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନର ଖେଳ ନକନର ନର ଖେଳକ୍ତି ୋଥିଲଜ ନସ । ରରଡ
କମହଜଯଜଉ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନର ଖେଳର ସଡଧାଜୋ ନସ ନକନର ନୋଇ ୋ ଥିଲଜ । ନସଇ ନରପ୍ ଘଟୋଜ ପଂନର ପଂଜୟୋ ନକନଗ ଯତ ନୋଇ ୋ ଥିଲଜ ନମଘଜର ।
ନମଘଜକମ ନସ ରରଡ ଆହମରକ୍ତି ଭଲ ପଂଜଇଛକ୍ତି । ପଂଜୟୋର କଲକ୍ତିଗ୍, ଗଜ ଛଜତ, ପଂନଡ଼ଜଶୀ, ରଡଧାମରଜଡଧାର ସମନସ ଗଜକମ ନକନଗ ନକହ ନଦଇଥିନଲ । ଗଜ
ନକସମ କ୍୍ତିୋକ୍ତି୍ସପଂଜଲ ୋକ୍ତିନଜ ମୋକ୍ତିଟରକ୍ତିଡ କରମ ଥିନଲ । ନକସ ଟକ୍ତି ଏନର ଅଟକକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ଅଧାରଜଟନର । ନଲଜକଟକ୍ତି କମଆନଡ଼ ପଂଜଗଳ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ନସଇ
ପଂଡଦର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ସମୟ ଟକ୍ତିକକ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦନଲ ଗଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  କକ୍ତିଡରଜ ପଂନର ମହଜନଦରକମ ନକନରନହନଲ ନଦଖିୋଜଇହେଁ । ଏଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜସ ନହଲଜ
ନମଘଜର ୍ଚ୍ନ୍ନ ଇଚ୍ଜନଟ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜକମ ନଦଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ, ଗଜ ସୀ ରଜରଦନର ଜଜଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରହମଛକ୍ତି ନସ? ମହଜନଦର ଏନର କଣ କରମ ଥିର
ନଜଲନର? କଣ ଭଜରମଥିର? ଅୋମଗଜପଂ କରମ ଥିର କକ୍ତି? ଗଜର ମଜୋସକ୍ତିକ ସଡଗମ ଳୋ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଥିର? ନସ କଜହିଁକକ୍ତି ଏପଂରକ୍ତି ଦମଘପର୍ବୋଜନଟ ଘନଟଇଲଜ? ନମଘଜ
ଗଜ'ଇଚ୍ଜ ଥାନର ମଜତ ପଂଜୟୋକମ ଜଣଜଇଥିଲଜ । ପଂଜୟୋ କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ହଇମ୍ବଜଟ ୋନୋ୍ସୋ୍ସ! ଆର ୟମ ନମଡା��x��8������? ନସ କଥାଜ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରମ ଛ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ହଜଓ ଆର ୟମ
ନଗଜଇଡ ଟମ  ମକ୍ତିଟ୍ ନୟଜର ନରପଂକ୍ତିଷ୍ଟ?' ପଂଜୟୋ ଠଜରମ  ଶମଣକ୍ତି ଗଜର ଡା��x��8������ଜକର ମଜମହେଁମ, କ୍୍ତିୋକ୍ତି୍ସପଂଜଲ ଓ ଜନଣ ଦକ୍ତି'ଜଣ ସକ୍ତିୋକ୍ତିୟର କଲକ୍ତିଗ୍ ରକ୍ତି ଗଜକମ ମୋଜ କରକ୍ତିଥିନଲ ।
ନସ ଚକ୍ତିଡଗଜଧାଜରଜ ହିଁ ପଂଜନଶଜରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଥିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ଚକ୍ତିଡଗଜଧାଜରଜକମ ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିୋଜହିଁ । ସରମନରନଳ ନସ ନସଇ କଥାଜକମ ଭଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ୍ଜୟ
ଛ'ମଜସ ନହଲଜ ଏରଡ ହଠଜତ ଆଜକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ୁଛି କଜ ଅୋୟୁମଜନୋ ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଜୟୋ ରକ୍ତି ଗଜ ଘରମ  ରଜହଜରକ୍ତିରଜ କଜରଣ ସଡପଂକପର୍ବନର ଏଇ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ
ଅୋମମଜୋଟକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋଥିର । ଗଜ ମଜମମମଜଇହେଁ ଦମନହହେଁ ୍ସକ୍ତିଦ୍ଧ ଗଜଇୋକ୍ତିକ ନସଶକ୍ତିଆଲକ୍ତିଷ୍ଟ । ଗଜଡକ ପଂଜର ଖେନର ରକ୍ତିରଜହର ପଂଜଡଚରଷପର୍ବ ପଂନର ନସ ଓ ପଂଜୟୋ
ଦମନହହେଁ ରକନର ନକଜନମଜଜମ ପଂରୀକଜ କରଜଇଥିନଲ,  ମଡଟମ ସ ନଟଷ୍ଟ,  ସକ୍ତିନମନ ନଟଷ୍ଟ କରଜଇ ରୀଜଜଣମ,  ଭମ ଗଜଣମମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତିମଜଣ ମଜପଂକ୍ତି ଥିନଲ,
ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏନ.ସକ୍ତି.  କରଜଇ ନଟ୍ରେଜମଜ ଓ ଏଚ୍.ଏସ.ଜକ୍ତି.  କରଜଇ ନଫନଲଜପଂକ୍ତିଏନ ଟମ ୁୟବ୍ କଥାଜ ଜଜଣକ୍ତିଥିନଲ । ସରମ  ଠକ୍ତିକ ଠଜକ ଥିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତି ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ୋଜଇହେଁ ।
ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜ ମଜଇହେଁ ଗଜକମ ଚକ୍ତିତକଜଟକ୍ତି ରମଝଜଇ ନଦଇଥିନଲ ନଯ ଓଭଜରକ୍ତି ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ, ନଫନଲଜପଂକ୍ତିଏନ ଟମ ୁୟବ୍ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ, ଚଉଦ ଦକ୍ତିୋନର କଣ ହମଏ
ଇଗୟୁଜଦକ୍ତି ଏରଡ ନଶଷନର ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି କହକ୍ତିଥିନଲ "ୱାକ୍ତିସ ୟମ ଅଲ ଦକ୍ତି ନରଷ୍ଟ ।' ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନମଘଜ ନକନରରକ୍ତି କୋକ୍ତି୍ସଭ କରକ୍ତିୋଜଇହେଁୁଛି କହେଁ । ନସ ନରନଳନରନଳ
ଭଜନର ଭଜରଗ ସରକଜରଡକ ନୱାଲ ନଫଆର ଡା��x��8������କ୍ତିପଂଜଟପର୍ବନମଡଟ୍ ରମ  ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତିଏ ନୋଇ ଆସକ୍ତିନଲ ଗ ଚଳମଛକ୍ତି । ନସ ୋକ୍ତିନଜ କଜହିଁକକ୍ତି ଏନଗ ଝଜନମଲଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିର?
ଚକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଆର ଖେଜୋଜନର ଜଡଗମ କମ ଚଜହିଁଲଜ ପଂରକ୍ତି ନଲଜନକ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସଇ ରଢକ୍ତିଲଜ ନପଂଟକମ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି । ଇସ କକ୍ତି ଅଭଦ ନସଇ ଚଜହଜଣକ୍ତି!!  ନଗଣମ ନମଘଜ ଓ
ପଂଜୟୋ ଏକ ସମରକକ୍ତିଗ ପଂରକ୍ତିଧିନର ଅଛଡଗକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ନସ ର ଖେମବ୍ ର ଖେମସକ୍ତି ହମଏ । ରସକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଏକ ଘଡଟଜପଂନର ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ଅଟକକ୍ତିଲଜ ନସଇଟଜ ହିଁ ଗଜ ଲକୟୁସଳ । ଗହେଁଜନର
ଓହଜଇ ଚଜରକ୍ତି ଆଡ଼କମ ନଦଖିଲଜ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ନଲଜକ ଓ ଦକ୍ତି'ଜଣ ସୀ ଗଜକମ ସକ୍ତିଧାଜ ଚଜହିଁଥିନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୮୧ ୧୮୨



ଜଣକମ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ମହଜନଦର ନରନହରଜଡକ ଘର କଥାଜ । ନସମଜନୋ ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇ ୍ଥାନମ ମୋଜକନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂନର ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ଭକ୍ତିଗନର
ଫମସମରଫଜସମର ନହଜଇ ଏକଜଥାରକମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଜଣ କହକ୍ତିନଲ, "ନସଇ ନଜଲ ଯଜଇଥିରଜ ପଂକ୍ତିଲଜର କଥାଜ କହମଛଡଗକ୍ତି? ନସଇ ଗହେଁଜ କ୍ଳର ଘରକମ ଲଜଗକ୍ତି ନଯଉହେଁ ରସ ବସ୍ଷ୍ଟପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ
ଅଛକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ଗଜ ସୀ ରମ ନହ । କକ୍ତିଡଗମ  ଆପଂଣଡକ ଗଜ ଘନର କଣ କଜମ ଅଛକ୍ତି ମଜଡା��x��8������ଜମ?' ଧାୋୟୁରଜଦ ଜଣଜଇ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ନମଘଜ । କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ
ୋଜହିଁ । ସକ୍ତିଧାଜ ଯଜଇ ନସଇ ଘର ସଜମୱପ୍ନଜନର ଠକ୍ତିଆନହଲଜ । ଘରଟକ୍ତି ରସ ଷ୍ଟପ୍ ପଂରକ୍ତି ଜଣଜ ଯଜଉଥିଲଜ । ଅମରୀ ରଜଉହେଁଶନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି ସଜମୋଜପଂଟ
କଜଡଥା କରଜଟ । କରଜଟନର ଶକ୍ତିକମଳକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ଦୂରକମ କହକ୍ତିଲଜ, "ନଠଲକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗମ , ଭକ୍ତିଗନର ଥିନର ।' ଶମଣକ୍ତିରଜକଣକ୍ତି ଆନସ ଆନସ କରଜଟ ନଠଲକ୍ତି
ଭକ୍ତିଗରକମ ପଂଶକ୍ତିଲଜ ନମଘଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ର ଖେଟନର ମଜ ଓ ନଛଜଟ ଝକ୍ତିଅନଟ ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । କରଜଟ ଶବ୍ଦନର ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗକ୍ତିଗଲଜ । ଉଠକ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ ନସମଜନୋ
। ଘରଟକ୍ତି ୋକ୍ତିହଜଗକ୍ତି ନଛଜଟ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିପଂଟ କଜଡଥା, ଚଟଜଣ ଓ ଛଜଗ ୍ଜୟ ଆଠଫମଟ ନଲର ଖେଜଏହେଁ ନହର । ପଂଜଣକ୍ତି ଟଣଜ ଦଉଡ଼କ୍ତିର ଏକ ଅଲଗମଣକ୍ତିନର ଫଟଜ କଡଥାଜ,
ଚଜଦର, ଅର ଖେଜ, ନସ୍ୱଟର ନଗଜନଟ, ଫକ ନଗଜନଟ, ମଇଳଜ ଶଜଢକ୍ତି ର୍ଜଉଜ, ମଇଳଜ ଟଜନୱାଲ । ର ଖେଟଗନଳ ନଛଜଟ ରଜକଟକ୍ତିଏ, କଡସଜ, ନଡା��x��8������କକ୍ତି୍, ଶକ୍ତିଶକ୍ତି ନରଜଗଲ,
ନଗଜନଟ ଡା��x��8������କ୍ତିରକ୍ତିରକ୍ତି ଓ ନଗଜନଟ ପଂରକ୍ତିରଜ ଡା��x��8������ଜଲଜନର ଶମଖି ଯଜଇଥିରଜ ମରକ୍ତିଚ ଗମଡ଼ଜଏ,  ଉଲକ୍ତି ନଚଜପଂଜ,  ନଗଜନଟ ପଂୋକ୍ତିକକ୍ତି,  ଦମଇଟକ୍ତି ରରର କଡନଡା��x��8������ଇ ଓ
ର ଖେରରକଜଗଜ ଗମଡ଼ଜଏ । ର ଖେଟର ମମଡଡା��x��8������ପଂନଟ ଚମ ଲକ୍ତି,  ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅଧାନପଂଜଡ଼ଜ କଜଠ ଓ କୀର,  ଉପଂନର ହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି,  ପଂଜର ଖେନର ମଜଠକ୍ତିଆ,  ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଡା��x��8������ରଜ,
ନଗଜନଟ ପ୍ଂଜଷ୍ଟକ୍ତିକ ରଜଲକ୍ତିଜିସ୍ଟ, ନଗଜନଟ ସକ୍ତିଲଟ୍ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ରହକ୍ତି, ରହକ୍ତିର ଦମଇଟକ୍ତି ନକଜଣନର ପୃଂଷ୍ଠଜସରମ  ନମଜଡ଼କ୍ତିନହଜଇ ଗଜହଜ ଅଧାପର୍ବରୃତ୍ତଜକଜର ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ନମଘଜ
ସକ୍ତିନମଡଟ୍ ପଂକ୍ତିଡଢଜ ଉପଂନର ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ଗମ ୋହେଁଜ ସମଲଜପଂକ୍ତି?

-   ହହେଁ ।

-   ନମଜ ୋହେଁଜ ନମଘମଜଳଜ । ନମଜନଗ ଜଜଣ?

-   ୋଜ ।

-   ଏଇ ନସ୍ଟ, ରହକ୍ତି ସରମ  କକ୍ତିଏ ପଂନଢ ?

-   ନକହକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ଏଇ ନମଜ ଝକ୍ତିଅ ନର ଖେନଳ ।

-   ନମଜନଗ ଆନଦତ ଜଜଣୋଜ? ନମଘମଜଳଜ ୋହେଁଜ ଗମର ଆନଦତ ଶମଣକ୍ତିରଜପଂରକ୍ତି

ମନୋ  ହଉୋଜଇହେଁ ?

-   ୋଜ ।

-   ୍ଜୟ ରନଷପର୍ବ ଗନଳ ଗମ ସ୍ୱଜମୀ......

ସଡନଗ ସଡନଗ ସମଲଜପଂକ୍ତି ପଂରକ୍ତିରଜ ଡା��x��8������ଜଲଜନର ଥିରଜ ନଗଜଛଜଏ ର ଖେରର କଜଗଜରମ  ଧାୂଳକ୍ତିଝଜଡ଼କ୍ତି ଗହିଁନର ରଜହଜରକ୍ତିଥିରଜ ରକ୍ତିନପଂଜଟପର୍ବ ଆଉ ଗଜ ସ୍ୱଜମୀର ଫନଟଜ
ନଦର ଖେଜଇଲଜ ।

"ଏ ସରମ?' 

- ହହେଁ, ନସଇ ଦମଘପର୍ବଟୋଜର ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ମହେଁମ ।

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ରକ୍ତିସୟ ଭଜରଜନରଗନର ଗଟସ ନହଜଇଗଲଜ ସମଲଜପଂକ୍ତି । ନଛଜଟ ଛମଆଡକ ପଂରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ନମଘଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜୋକ୍ତି । ଗଜ ଝକ୍ତିଅକମ ଚନକ୍ଟ ନଦଲଜ,
ମକ୍ତିଠଜଟକ୍ତିଏ କଜଢକ୍ତିନଦଲଜ । ନସ ରକ୍ତି କଜଡଦମ  କଜଡଦମ  ଅଟକକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ର ଖେମବ୍ ନରଳଯଜଏ କଜଡଦକ୍ତିଲଜ ସମଲଜପଂକ୍ତି । ନସ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ ନମଘଜ କଜହିଁକକ୍ତି ଗଜଡକ
ଘରକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନମଘଜ ଧାୀନର ଧାୀନର ଗଜକମ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ଗଜ ଘରକଥାଜ, ଗଜ ରରକଥାଜ, ଘନର ଅୋୟୁମଜୋଡକ କଥାଜ, ଏଠକ୍ତି-ଏଇ ରସଷ୍ଟନ୍ ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ରହମଛକ୍ତି, ଚଳମଛକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି, ମହଜନଦରକମ ନସ ନକନରଠମ  ଜଜନଣ, ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ଗଜ ରୟୁରହଜର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ସମଲଜପଂକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ନସ ଓ ମହଜନଦର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗହେଁଜର ।
ଅଲଗଜ ଜଜଗକ୍ତିର । ଚଜରକ୍ତି କକ୍ତି.ମକ୍ତି.  ଦୂର ସମଲକମ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ସଜଡଗନର ଯଜଉଥିନଲ, ନଫରମ ଥିନଲ । ମହଜନଦର ସକ୍ତିଧାଜ ରଜସଜନର ନକନରରକ୍ତି ସମଲ ଯଜଉ
ୋଥିଲଜ । ନସ ଯଜଉଥିଲଜ ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗର ନଦଇ, ଅହେଁଳଜ, କଡନଟଇ ନକଜଳକ୍ତି, ମଜୟଜ, ନଲଗକ୍ତି ନଗଜଳକ୍ତି, ରୋୟୁ ଫମଲ ପଂତ ନଦଇ । ନକତଣସକ୍ତି ଝକ୍ତିଅଡକ ସଡନଗ
ନକନରରକ୍ତି ମକ୍ତିଶମ ୋ ଥିଲଜ । ଝକ୍ତିଅଡକ ସଡନଗ ନକନରରକ୍ତି ଥାଟ୍ଟଜ ନହଉ ୋଥିଲଜ । ଗଛ ଚଢକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜଳକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ ଯଦକ୍ତି ଝକ୍ତିଅମଜନୋ ନଗଜଟଜଉ ଥିନଲ
ନଗନର ନସ ଭୀଷଣ ରଜଗକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ଦକ୍ତି'ରଷପର୍ବ ହଜଇସମଲ ଯକ୍ତିରଜ ମଧ୍ୟନର ନସ ନକନରରକ୍ତି ସମଲଜପଂକ୍ତି ରଜ ଅୋୟୁ କଜହଜସହ ପଂଦଟକ୍ତିଏ କଥାଜ ରକ୍ତି ନହଇ ୋଥିଲଜ
। ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ର ଖେରଜନରନଳ ଗଜ ନଲଗକ୍ତିକମ ସମଲଜପଂକ୍ତି ନଗଜଟଜଇ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିରଜରମ  ଗଜକମ ଭୀଷଣ ଭଜନର ମଜଡ଼ମଜରକ୍ତି ସମଲଯକ୍ତିରଜ ରଡଦକରକ୍ତି
ନଦଇଥିଲଜ । କମଆନଡ଼ ଗଲଜ ନଯ ଦକ୍ତି'ମଜସ ପଂନର ନଫରକ୍ତିଲଜ । ନସ କମଆନଡ଼ ନଟୋନର ରଜୟପଂମରକମ ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୮୩ ୧୮୪



ନଫରକ୍ତିରଜ ପଂନର ସମଲ ୋଯଜଇ ଏଠକ୍ତି ନସଠକ୍ତି କଜମ କଲଜ-ନହଜନଟଲନର ରୟ,  କକ୍ତିରଜସକ୍ତିୋକ୍ତି ନଦଜକଜୋନର ରୟ,  ନକଜଉ ଲନଜ୍ର ରୟ । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନସ
ନମକଜୋକ୍ତିକ କଜମ ମଧ୍ୟ କରକ୍ତିଥିଲଜ ୁଛି କଜ ସରମଠକ୍ତି ଗଡ଼ଜ ର ଖେଜଇଛକ୍ତି । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସ ସମଲଜପଂକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ନମଜଗକ୍ତିହଜର, ଚମ ଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତିରନ, ଶଜଢକ୍ତିରକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତି ଆନଣ ।
ସମଲଜପଂକ୍ତି ମଜଡ଼କଥାଜ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇ ନସ ସରମ  ରନର ଖେ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ଲମ ଚକ୍ତି ଲମ ଚକ୍ତି ଦମନହହେଁ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ଦମଇଶହ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ଦୂରକମ , ଏକ ଲମ ଗଜ କଜରର ଖେଜୋଜକମ ।
ନସଠକ୍ତି ଏକଜଠକ୍ତି ରହକ୍ତିନଲ,  ଏକଜଠକ୍ତି କଜମ କନଲ,  ନରଜଝ ନରଜହକ୍ତିନଲ,  ଜୀରୋର ନରଜଝ ଓ ରରକୋକ୍ତିଆହେଁ ନହନଲ । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ,  ଘର ନଲଜନକ ନର ଖେଜଜକ୍ତି
ନର ଖେଜଜକ୍ତି ୋୟଜଡଗ ନହଲଜପଂନର ର ଖେରରପଂଜଇ ଗନଲ ଲମ ଗଜକଳକମ ଓ ରମଝଜଇ ଭମ ଲଜଇ ଉଭୟଡକମ ଗହେଁଜକମ ନୋଇ ଆସକ୍ତିନଲ । ମହଜନଦରକମ ଗଜ ରଜପଂ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଘନର ପଂମରଜଇ ଗଜଲଜ ପଂକଜଇ ନଦଲଜ ଓ ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତି ଅଡଧାଜନର ରଜରକ୍ତିପଂଟ ଦ୍ୱଜରନର ଖେଜଲକ୍ତି ପଂମଅକମ ନୋଇ ରଜୟପଂମର ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ସମଲଜପଂକ୍ତି ସକଜଳମ
ସଡଜଯଜଏ ଗଜ ରରର ଘର ଅଗଣଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିରନହ । ଗଜ ଶଜଶମଠଜରମ , ୋଣଡଦ ଠଜରମ  ମଜଡ଼ ର ଖେଜଏ, ଗଜଳକ୍ତି ର ଖେଜଏ ଓ ପଂଡ଼କ୍ତିରନହ । ସଡଜପଂନର ୋକ୍ତିଜ ଘରକମ
ଆସକ୍ତି ମଜ ରଜପଂଜ ଭଉଣୀ ପଂଜର ଖେରମ  ଗଜଳକ୍ତି ର ଖେଜଏ,  ମଜଡ଼ ର ଖେଜଏ ଓ ପଂଡ଼କ୍ତି ରନହ । ଗଜ ନପଂଟର ପଂକ୍ତିଲଜପଂଜଇହେଁ କଡସଜଏ ଅନଧା ପଂର ଖେଜଳ ର ଖେଜଏ ଓ ପଂଡ଼କ୍ତିରନହ ।
ଦଶଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଜଜନଣ ନଯ ଗଜଲଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଘନର ମହଜନଦର ଆଉ ୋଜହିଁ । ନକନରଠମ  କମଆନଡ଼ ଉଭଜନ ନହଲଜଣକ୍ତି । ନସ ଦକ୍ତି ରଷପର୍ବ ପଂନର ନଫନର । ଏ
ଭକ୍ତିଗନର ସମଲଜପଂକ୍ତି ରନହ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର । ଗଜ ଝକ୍ତିଅ ହମଏ । ଗଜର ୋହେଁଜ ଦକ୍ତିଆ ହମଏ "ଅମରୀ' । ଗଜ ରଜପଂଘନର ରକ୍ତି ଏମଜୋଡକମ ଜଜଗଜ ମକ୍ତିନଳୋଜ । ସମଲଜପଂକ୍ତି
ଚଜଲକ୍ତି ଆନସ ଏଇ ଗହେଁଜକମ । କଜହଜଘନର ନଗଜରର ଘଷକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ, କଜହଜଘନର କଡସଜରଜସୋ ମଜନଜ, କଜହଜପଂଜଇହେଁ ନପଂଜର ଖେରୀରମ  ପଂଜଣକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ଓ ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିନଜ
ରଡନଚ । ଜନଣ ଦକ୍ତି'ଜଣ ଅଭଦ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ନ୍ମ ସଡଭଜଷଣକମ ନରର ଖେଜଗକ୍ତିର କନର ଓ ୋକ୍ତିନଜ ୋକ୍ତିନଜ ରଡନଚ । ଭମ ଜଜ ରକ୍ତିକକ୍ତି କରମ ଥିରଜ ସୀନଲଜକକମ, ଧାଜୋ
ସକ୍ତିଝଜଇ ନଢଡକକ୍ତିନର କମଟମ ଥିରଜ ସୀ ନଲଜକକମ ଆଗଭର ନହଜଇ ସଜହଜଯୟୁ କନର ଓ ରଡନଚ । ଗଜ ରଜପଂଜ ମଜ ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ, ଗଜ ନଛଜଟ ଭଉଣୀ
ନକରଳ ନରନଳନରନଳ "ଅମରୀ'କମ ନଦଖି ଆନସ,  ମଜୟଜ-ନଲଗକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ,  ଚକନଲଟ୍ ଆଣକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ସମଲଜପଂକ୍ତି ର ଖେରର ପଂଜଇଲଜ ନଯ
ମହଜନଦରକମ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଧାରକ୍ତିଛକ୍ତି,  ଧାଷପର୍ବଣ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗନର,  ମଜଡ଼ ମଜରକ୍ତିଛକ୍ତି,  ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି,  ନକସ ନହଜଇଛକ୍ତି,  ର ଖେରରକଜଗଜନର ଗଜ ଫନଟଜ
ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି, ଗଜକମ ନଜଲ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଗମଡ଼ଜଏ ଚକନଲଟ ଓ ମକ୍ତିଠଜ ନପଂନକଟଟକ୍ତି ନଥାଜଇ ନଦଇ ନମଘଜ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, "ଏଥାର ମହେଁମ ଯକ୍ତିରକ୍ତି । ଗନମ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭୟ କରକ୍ତିରୋକ୍ତି । ମହେଁମ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ।' ପଂସପର୍ବରମ  ଶନହ ଟଡକକ୍ତିଆ ନୋଜଟଟକ୍ତିଏ କଜଢକ୍ତି ସମଲଜପଂକ୍ତିକମ ନଦଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, "ରଖିଥାଜଅ ।' ନମଘଜ ଗଜ
ଘରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ସକ୍ତିଧାଜଗଲଜ ନଜଲକମ । ଏଠମ  ପଂମଣକ୍ତି ଦଶ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ନଜଲ । ଗହେଁଜରମ  ଦମଇ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ଚଜଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜ ପଂନର ହଜଇନୱାର
ରସ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ । ନସଠମ  ରସ ବସ୍ଷ୍ଟଜଡଡା��x��8������ ଓ ପଂମଣକ୍ତି ନସଠମ  ଟଜଉୋ୍ବସନର ନଜଲ । ମହଜନଦରକମ ଏନର ନଜଲର ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର ଏକ ଭକ୍ତିନ୍ନ ନକଜଠରକ୍ତିନର ରର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି
। ନମଘଜ ନଜଲରଡକମ ନଦର ଖେଜକରକ୍ତି ଗଜଡକ ସଜଥାୀନର ମହଜନଦର ଥିରଜ ନକଜଠରକ୍ତିକମ ଗଲଜ । ଗଜ ନକଜଠରକ୍ତିର କରଜଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ ଅୋଜଇଲଜ ନମଘଜ ।
ନଜଲର ରକ୍ତି ନଦଖିନଲ । ମହଜନଦର କଜଡଥାକମ ମମହହେଁକରକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ ଧାରକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ହମଏ । କଜଡଥା କରଜଟକମ ଚଜହିଁ
ରନହ । କଜହଜ ସଜଡଗନର କଥାଜ ହମଏୋଜଇହେଁ । ନଜଲର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, "ମହଜନଦର, ମହଜନଦର ।' ନସ ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ନଲଉଟକ୍ତି ନଦଖିଲଜ । ନମଘଜକମ ରକ୍ତି ନଦଖିଲଜ
। ନକତଣସକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିକକ୍ତିୟଜ ୍କଜଶ କଲଜୋଜହିଁ । ନଜଲର କହକ୍ତିନଲ, "ମହଜନଦର,  ରସ,  କକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ନଦର ଖେ ।'  ମହଜନଦର ର ଖେଟନର ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ
ୋକ୍ତି ଦୁଃଶବ୍ଦନର । କଜହଜକମ ନଦଖିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ନଜଲର ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ମହଜନଦର, ୟଜଡକମ ଜଜଣ?' ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜୋକ୍ତି । ନମଘଜ ୋକ୍ତିଜର ଫନଟଜଟକ୍ତିଏ ନଦଇ
ଗଜକମ ନଦର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଲଜ । ନଜଲର ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ମହଜନଦର, ଏଇ ଫନଟଜଟକ୍ତି କଜହଜର ନଦର ଖେ ।' ଫନଟଜକମ ହଜଗନର ନୋଇ ଧାରକ୍ତିଲଜ ମହଜନଦର
। ଅନୋକ ସମୟ ନଦଖିଲଜ ପଂନର ଆଠଦଶ ର ଖେଡଡା��x��8������କରକ୍ତି ଚକ୍ତିରକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ଗଜ ମଧ୍ୟରମ  ର ଖେଡନଡା��x��8������ ନଗଜଟଜଇ ଆଣକ୍ତି ନଦଖିଲଜ ଗଜହଜ ଆଖିଟକ୍ତିଏ, ପଂମଣକ୍ତି ର ଖେଡନଡା��x��8������-
ଗଜହଜ କଜୋଟକ୍ତିଏ, ପଂମଣକ୍ତି ଓଠ, ପଂମଣକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������, ପଂମଣକ୍ତି ଆଖି, ୋଜକ, କଜୋ ସରମ  ନଗଜଟଜଇ ଗଜକମ ସଜଜଇ ରଖିରଜନରନଳ ର ଖେମବ୍ ନଜଜରନର ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ ।
ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଥାର ଚକ୍ତିନଲ୍ଲଇ ପଂଜଟକ୍ତିକଲଜ । ନମଘଜ ନଦତଡ଼କ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ରଜହଜରକମ ନଫରକ୍ତିଗଲଜ । ମହଜନଦର ର ଖେଡଡା��x��8������ ର ଖେଡଡା��x��8������ ଫନଟଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ନରଜଧାହମଏ । ଗଜ
ୋକ୍ତି ଦୁଃଶ୍ୱଜସ ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ଚଜଲମ ଥାଜଏ । ନସ ଧାଇହେଁ ସଇହେଁ ନହଜଇ ଯଜଉଥାଜଏ ଏରଡ ଚକ୍ତିନଲ୍ଲଇ ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ । ନଜଲର ଗଜକମ ଧାମକଜଇ ଚମ ପଂ ନହରଜପଂଜଇହେଁ
କହମଥାଜଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୮୫ ୧୮୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନଚତକକ୍ତି ରଜ ର ଖେଟର ଶବ୍ଦନର ନସ ଆହମରକ୍ତି ନଜଜର ନର ନଡା��x��8������ଇହେଁ ପଂଡ଼କ୍ତି ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରମ ଛକ୍ତି ୁଛି କଜ ଆର ଖେପଂଜର ଖେର ନରଜଗଲ ସରମ  ଭଜଡଗକ୍ତି ନଦଉଛକ୍ତି । ଗଜ ପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ
ଔଷଧା ଟଲକ୍ତିକମ ନଟକକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଦଲଜ । ନମଘଜ ପଂଜର ଖେକମ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଆସମଥିଲଜ । ଚଜରକ୍ତିଜଣ ନଲଜକଆସକ୍ତି ଗଜକମ ଧାରକ୍ତି ପଂକଜଇ ରକ୍ତିଛଣଜନର ଶମଆଇ ନଦନଲ ।
ୋସପର୍ବ ଆସକ୍ତି ଗଜକମ ନକନ୍ଜଜ ନଦନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂନର ନସ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନଜଲର ନମଘଜକମ କହକ୍ତିନଲ, "ଚଜଲଡଗମ ,  ଆଉ ୋମନହହେଁ ।'  ଗଜଡକ
ନକଜଠରକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ନଜଲର ନମଘଜକମ ମହଜନଦର ରକ୍ତିଷୟନର ଆହମରକ୍ତି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ କଥାଜ ସରମ  କହକ୍ତିନଲ । ନସ ପଂରୂଜରଜକୟୁ ଶମନଣୋଜ,  ଭଡଗଜରଜକୟୁ
ଶମଣକ୍ତିପଂଜନର । ଗଜକମ ନରଜମଜପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତି ରୟୁଜଘଜଗ ଆନଣୋଜ, ଅଥାଚ ଝଜଡ଼ମ ଶବ୍ଦନର ନସ ରୟୁଗକ୍ତିରୟୁସ ନହଜଇପଂନଡ଼ । ଗଡଧାମଜୋଡକମ ରକ୍ତି ନସ ସହକ୍ତି
ପଂଜରମ ୋଜଇହେଁ । ଧାମପଂକଜଠକ୍ତିର ରଜକଜ,  ଫକ୍ତିୋଜଏଲ ଗଡଧା ରଜ ନକତଣସକ୍ତି ଔଷଧାର ଗଡଧାନର ନସ ଅଗକ୍ତିଷ୍ଠ ନହଜଇଯଜଏ । ନକତଣସକ୍ତି ମମଦପର୍ବଜର ନଦଖିନଲ ନସ
ରୟୁଗକ୍ତିରୟୁସ, ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ନଫନ୍ରେ ରଜଜକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ଘରଚଟକ୍ତିଆର ଶର, ମଷୂଜର ଶର, ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିର ଶର ରକ୍ତି ଗଜକମ ଅଗକ୍ତିଷ୍ଠ କରକ୍ତି ପଂକଜଉଛକ୍ତି ।
ଏନଗ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନହଉଛକ୍ତି ନଯ ଗଜକମ ନକତଣସକ୍ତି ସକ୍ତିଳିପଂକ୍ତିଡନଡା��x��8������ଜଜ ରକ୍ତି କଜମ କରମ ୋଜହିଁ । ଝରକଜ ରଜହଜନର ନକତଣସକ୍ତି କମକମର, କମକମଡା��x��8������ଜ ରଜ ଘରଚଟକ୍ତିଆ ମଜୋଡକ
ସହରଜସ ନଦଖିନଲ, ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି କଜଡଥାନର ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିମଜୋଡକ ସହରଜସ ନଦଖିନଲ ନସ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତିଳକ୍ତିରକ୍ତିନଳଇ ରଡ଼କ୍ତି ଛଜଡ଼ମଛକ୍ତି ନଯ ଆର ଖେପଂଜର ଖେର ସରମ  ନଲଜକ
ଧାଜଇହେଁ ପଂଳଜଉଛଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତିନକହକ୍ତି ଅରଶୟୁ ଧାଜଇହେଁ ଆସଡଗକ୍ତି । ଗଜକମ ଜରରଦସକ୍ତି ଚଜପଂକ୍ତି ଧାରଡଗକ୍ତି । ଗଜ ନଦହରମ  ଗମ ଗମ ଝଜଳ ୋକ୍ତିଗକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂନଡ଼ ଧାଇହେଁ ସଇହେଁ
ହମଏ,  ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ହମଏ,  ଗଜ ହଜଟପର୍ବରକ୍ତିଟ୍ ରଢକ୍ତିଯଜଏ । ନମଘଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ଯକ୍ତିରକ୍ତି ଏଥାର ।'  ଏରଡ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନଜଲର ଗଜକମ ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ
କହମଥିନଲ । ନସ ଧାୋୟୁରଜଦ ଜଣଜଇ ମୋଜକଲଜ । ନକରଳ କଫକ୍ତି କନପଂ ପଂକ୍ତିଇଲଜ । ଏନର ସଡଜ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଘଡ଼କ୍ତି ନଦଖିଲଜ କକ୍ତିଡଗମ  ଅଡଧାଜରନର
ସମୟ ଜଣଜଗଲଜ ୋଜହିଁ । ପଂମଣକ୍ତି ଘଡଟଜଏ ପଂନର ଘରକମ ନଫରକ୍ତିରଜ ରଜଟନର ଟକ୍ତିନକ ଦୂରରମ  ଗଜ ଘର ଆଗନର ଦମଇଟକ୍ତି କଜର, ଦଶଟକ୍ତି ସମଟର ଓ ନମଜଟର
ସଜଇନକଲ ଏରଡ ଅନୋକ ନଲଜକ ଜମଜ ନହଜଇ ଥିରଜ ନଦଖି ୋକ୍ତିନଜ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଜଇଗଲଜ । କଣ ନହଲଜ? କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ଘଟକ୍ତିୋଜଇହେଁ ଗ? ୋଜ, ଗଜକମ ହିଁ
ସମନସ ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି-ଗଜ ରଜପଂଜ ମଜ, ପଂଜୟୋର କଲକ୍ତିଗ୍, ଡା��x��8������ଜକର ମଜମମମଜଇହେଁ, ନରଜକ୍ତିୟଜ ମଜଡ଼ଜମ, ରମ ଚକ୍ତି ମଜଡ଼ଜମ, ମମର ଖେଜଜ୍ଧି ସଜର, ପଂଜର ଖେ ପଂନଡ଼ଜଶୀ
ସଭକ୍ତିଏହେଁ । ପଂଜୟୋର ମମହହେଁ ଶମଖି ଯଜଇଥିଲଜ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ନମଘଜକମ ନଦଖି ହସକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ସମନସ ଜକ୍ତିଜ୍ଞଜସମ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ନଦର ଖେମଥିନଲ । ପଂଜୟୋ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ,
"କମଆନଡ଼ ଯଜଇଥିଲ?' "ମହେଁମ ମହଜନଦରକମ ଓ ସମଲଜପଂକ୍ତିକମ ସଜକଜଗ କରକ୍ତି ନଫରମ ଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତି୍ଜ୍, ନମଜନଗ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରୋଜ । ନଗଜନଟ ଅୋମନରଜଧା ନକରଳ,
ମହେଁମ ଏ ନକସ ୱାକ୍ତିଥ ଡ୍ର କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଚଜନହହେଁ । ପଂକ୍ତି୍ଜ୍, ପଂକ୍ତି୍ଜ୍, ଲକ୍ତିଭ ମକ୍ତି ଏନଲଜନ ।' ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୮୭ ୧୮୮



ଇଗ୍ ଲ ଭଗିଗନର ଦଗିନୋ

ଆସଡଗଜ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ଶଗରୂପଂଜଡକ ପଂଜଇହେଁ ଏକ ଅୋକ୍ତିରଜଯପର୍ବୟୁ ଆକଷପର୍ବଣ । ସଜଗରଷପର୍ବର ୍ଗୀକଜ ପଂନର ଗଜଡକର ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ଏନର ପଂଜନର ଖେଇ ଆସମଛକ୍ତି ।
ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକ ମୋନର ନକନଗ ଉତ୍ସଜହ ଏରଡ ଏଇ ଉତ୍ସଜହ ନଯଜଗମ ହିଁ ନକନଗ ରକ୍ତିରଜଟ ଆନୟଜଜୋ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ନକନରରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ ଗଜ
ଜୀରୋନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ରକ୍ତିରଜଟ ଆନୟଜଜୋର ସମୟ ଆସକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି । ସ୍ୱୟଡଭମ ର କକ୍ତିଡଗମ  ଆନୟଜଜୋ କରକ୍ତିରଜନର ର ଖେମବ୍ ଆଗହୀ । କଜରଣ ଏ ଶବ୍ଦ
ଉପଂନର ଗଜ'ର ଗଭୀର ଆସଜ ଏରଡ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ । ଗଜର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଓ ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିୋର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବ,  ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଘଟୋଜ ପଂରୂପର୍ବ ଆନୟଜଜକ୍ତିଗ ଥାଜଏ । ଆଜକ୍ତି
ରଜଗକ୍ତିନର ନସ କ'ଣ ର ଖେଜଇର, ନକନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର ନକନଲଜରକ୍ତିଜ୍,  ନକଉହେଁ ନକଉହେଁ ଭକ୍ତିଟଜମକ୍ତିୋ,  ନକନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର କଜନରପର୍ବଜହଜଇନଡ୍ରଟ ପଂଜଇର ନସ ସରମ
ଗଜର ପଂରୂପର୍ବ ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ । ର ଖେଜଇଲଜ ନରଳକମ ନକଉହେଁ ରଡଗର ଲଜଇଟ ଜଳକ୍ତିର,  ନକନଗ ଦୂରନର ଜଳକ୍ତିର,  ନଟପ୍-ନରକଡା��x��8������ପର୍ବରନର ନକଉହେଁ ନକନସଟ୍ ନକନଗ
ଭଲମ ୟୁମ ନର ରଜଜକ୍ତିର ଗଜହଜ ଗଜର ପଂରୂପର୍ବ ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ । ନଶଜଇଲଜ ନରଳକମ କଣ ପଂକ୍ତିଡଧି ନଶଜଇର, ନକଉହେଁ ଆଲମ ଅ ଜଳକ୍ତିର, ନକଉହେଁ କରଜଟ - ଝରକଜ ନର ଖେଜଲଜ -
ରଡଦ ରହକ୍ତିର, ନଫୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନକନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣନର ଘମରକ୍ତିର, ନକଉହେଁଥିନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ଚଜଦର - ଉନଲନ, ସକ୍ତିଲ୍କ, ସୂଗଜ - ନକଉହେଁ ରଡଗର ଚଜଦର ରକ୍ତିଛଣଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିର
ଏରଡ ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି ନକନଗ ସମୟ ନଶଜଇର, ଏସରମ  ଗଜର ପଂରୂପର୍ବ ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ରକ୍ତିଛଣଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜକଣକ୍ତି ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମଧ୍ୟନର ନଶଜଇପଂନଡ଼ ଏରଡ
ନଯନଗନରନଳ ଉଠକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଭଜରକ୍ତିଥିର, ନସନଗନରନଳ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଉଠକ୍ତିପଂନଡ଼ । ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ନଶଜଇରଜଟଜ ଏକ ମଜୋସକ୍ତିକ ୍ସମଗକ୍ତି, ନଗଣମ ଦକ୍ତିୋର ନଯ ନକତଣସକ୍ତି
ସମୟନର ନଯନଗ ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ଚଜହିଁନଲ ନସ ନଶଜଇପଂଜନର ଓ ଉଠକ୍ତିପଂଜନର । ଶଗରୂପଂଜ ମମଡଡା��x��8������ କମଡଡା��x��8������ଜଇ, ଶଜଢକ୍ତି ରଦଳଜଇ ରଜହଜରକ୍ତିରଜ ମଧ୍ୟନର ସ୍ୱୟଡଭମ ର
ଯଦକ୍ତି ଇଚ୍ଜ କନର ଦଶ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଗଭୀର ୋକ୍ତିଦନର ନଶଜଇ ଉଠକ୍ତିପଂଜନର । ସ୍ୱୟଡଭମ ରର ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧିରଜ ରକ୍ତି ଏକ ଆନୟଜଜୋ । ନକଉହେଁ ନପଂଡଟ ସଜଡଗନର
ନକଉହେଁ ସଜଟପର୍ବ,  ନକଉହେଁ ନଯଜଗଜ, ନକଉହେଁ ରଡଗର ଅଡଡା��x��8������ରୱାଜୟଜର ନସ ସରମ  ପଂରୂପର୍ବରମ  ଭଜରକ୍ତି ୋକ୍ତିଏ । ନକଉହେଁ ୍କଜର ନପଂଜଷଜକ ଲଗଜଇନଲ ସମଟନରପର୍ବ ଯକ୍ତିର ରଜ
ଚଜଲକ୍ତିଚଜଲକ୍ତି ଯକ୍ତିର ରଜ କଜର ନର ଯକ୍ତିର ରଜ ରନସ୍ର ଯକ୍ତିର ନସ ସରମ  ଗଜର ପଂରୂପର୍ବ ଆନୟଜଜକ୍ତିଗ । ନକନର ରକ୍ତି ଅୋୟୁଥାଜ ହମଏୋଜ । ରସ ନର ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ
ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧି ନସ ନକନରରକ୍ତି ସମଟନରପର୍ବ ଯଜଏୋଜ । ନକଉହେଁଠଜକମ ଯଜଉଛକ୍ତି, ସକଜଳ ନରଳଜ ଯଜଉଛକ୍ତି ୋଜ ସଡଧ୍ୟଜ ସମୟନର ଯଜଉଛକ୍ତି, ନକଉହେଁ ଋଗମ ନର ଯଜଉଛକ୍ତି,
ରଜହଜନର ଏରଡ ଭକ୍ତିଗନର ନକନଗ ଉତ୍ତଜପଂ ଅଛକ୍ତି, କଜହଜକଜହଜ ସଜଡଗନର ଯଜଉଛକ୍ତି ୋଜ ଏକଜ ଯଜଉଛକ୍ତି, ନକନଗ ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ଯଜଉଛକ୍ତି, ଏସରମନର ମଧ୍ୟ ଗଜର
ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧିରଜର ଆନୟଜଜୋ ୋକ୍ତିଭପର୍ବର କନର । ଗଜର ନପଂଜଷଜକ ସଜଡଗନର ଯଦକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁ ଚଡଦ ନମଘ ଆକଜଶ ଅଡଧାଜର ଆଲମଅ ପଂଜଣକ୍ତିପଂରୋ ଭକ୍ତିଡ଼
ୋକ୍ତିକଜଡଚୋ ଜଡଗଲ ମରମ ଭୂଇହେଁ ଏସରମ  ର ଖେଜପଂ ୋ ର ଖେଜଇନଲ ଗଜ ନହନଲ ନସ ଅଧାରଜଟରମ  ନଫରକ୍ତିଆନସ ଓ ଗଜର ପଂରରଗପର୍ବୀ ଆନୟଜଜୋକମ ରଜଗକ୍ତିଲ କରକ୍ତି
ନଶଜଇଯଜଏ । ଆନୟଜଜୋ ଶବ୍ଦ ଉପଂନର ଏପଂରକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ରଖିଥିରଜ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ରକ୍ତି ଏକ ମମକ ମଣକ୍ତିଷ । ଗଜର ଆନୟଜଜୋସରମ ପଂରୂପର୍ବ ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ ନହନଲ ରକ୍ତି
ନସସରମକମ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର ଭଜଡଗକ୍ତି ନଦଇପଂଜନର, ରଜଗକ୍ତିଲ କରକ୍ତି ନଦଇପଂଜନର, ଘମଡଚଜଇ ନଦଇପଂଜନର । ଆନୟଜଜୋ ସରକ୍ତିଗଲଜ ପଂନର ରକ୍ତି ଗଜକମ
ମୋ ୋ ଲଜଗକ୍ତିନଲ ସଜଡ଼ଜ ସଜଡ଼କ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନର । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗଜକମ କଣ କଣ ସରମ  କଗକ୍ତି ସହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନସ ସରମନର ନସ ଆନଦତ ଗମରମ ସତ୍ୱେ ଦକ୍ତିଏୋଜ ।
ନସ କନହ, ନକରଳ କନହ ୋମନହହେଁ, ରଡର କମହଜଯଜଉ ନସ ଆଡଗରକ୍ତିକ ଭଜନର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କନର ନଯ ଲକସଳନର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜ ନଯଗକ୍ତିକକ୍ତି ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ, ଗଜପଂଜଇହେଁ
୍ସମଗକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମଜୋ ଭଜରନର ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ ଏରଡ ମଜଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏକଜପଂରକ୍ତି ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ । ଏରଡ ନଯନହଗମ  ଅଡଗକ୍ତିମ ଲକସଳ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ୋଜହିଁ,
ନଗଣମ ୍ସମଗକ୍ତି ହିଁ ୍କୃଗନର ଆମର ଲକୟୁ ନହଜଇପଂନଡ଼ । ପଂରୀକଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଖେର ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତି, ରଡଚକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗକ୍ତିନର ସମଦୂଜୟ ଜୀରୋ
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୮୯ ୧୯ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ରକ୍ତିନଗଇରଜକମ ପଂନଡ଼ । ୍ସମଗକ୍ତିକମ ଗହଣ କରକ୍ତିନୋନଲ ଆନୟଜଜୋନର ଲଜଗକ୍ତିରଜକମ ମୋ ହମଏ । ୍ସମଗକ୍ତି ଲକୟୁ ନହନଲ,  ଆନୟଜଜୋ ଗଜର ସମଡଦର
ନର ଖେଜଳପଂଜ । ନପଂଜକର ରକ୍ତି ୋଜସ୍ଧିସସ ରକ୍ତିଭ୍ରମ ଥାଜଏ କଜନଳ! ଆପଂଣଜ ନକହର ଗରଳଗଜନର ଘଜରକ୍ତିନହଜଇ ନକଜଷଭକ୍ତିଗନର ରଡନଚ ଓ ମନର । ଶଗରୂପଂଜଡକ
ଆଗଜମୀ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋର ୍ସମଗକ୍ତିନର ସ୍ୱୟଡଭମ ର ରକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ଉତ୍ସଜହ ଓ ଆଗହନର ଲଜଗକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂରୂପର୍ବରମ  ଶଗରୂପଂଜ ଭଜରକ୍ତିଥିନଲ ପଂଜହଜଡ଼ ଉପଂନର ଗଡରମ  ଟଜଣକ୍ତି
ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ କଟଜଇ ନଦନର । କକ୍ତିଡଗମ  ଆନୟଜଜୋ କରମ  କରମ  ଗଜହଜ ରକ୍ତିରଜଟ ନହଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂରୂପର୍ବରମ  ପଂଜହଜଡ଼ର ଶକ୍ତିର ଖେରକମ ଯଜଇ
ରଗକ୍ତିଶ ଫମଟ୍ ଲଡର ଓ ଓସଜର ଏରଡ ସଜଗ ଫମଟ ଉଚଗଜନର ଗଜର ରଜଡ଼ ନଦରଜନର ଦଶ ହଜଜର ଟଡକଜ ସଜରକ୍ତି ନସମଜନୋ ଆସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ଫମଟ୍
ଲଡର/ଓସଜର ଓ ପଂଡଦର ଫମଟ୍ ଉଚଗଜର ମଶଜରକ୍ତି ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରକ୍ତିରଜନର ଗମଡ଼ଜଏ ର ଖେଚପର୍ବ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଏନର ପଂମଣକ୍ତି ଟକ ଭଗ୍ଧି ଘନରଜଇ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ନସଠଜକମ
ୋକ୍ତିଆନହର । ରକଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ଘନରଜଇ କଡପଂଜୋକ୍ତିର ର ଖେଣକ୍ତି ନର ଖେଜଳକ୍ତିରଜର ନଯଜଜୋଜ ନଯଜଗମ ପଂଜହଜଡ଼ର ଶକ୍ତିର ଖେର ଯଜଏ ଘମରକ୍ତି ଘମରକ୍ତି ରଜସଜଟକ୍ତିଏ
ଲଡରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ସଜୋୀୟ ନଲଜକଡକ ରକ୍ତିନଦଜହ ନଯଜଗହେଁମ ଏନର ନସ କଡପଂଜୋୀ ସରକଜରଡକ ସହ ଚମ କକ୍ତି ଭଡଗକରକ୍ତି ଏ ସଜୋ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜରରଜଡ଼
ଦକ୍ତିଆନହଜଇଛକ୍ତି ନକରଳ ଜଡଗଲୀ ଜୀରଜଡଗମ ଡକ ରକ୍ତିପଂଦରମ  ରକଜ ପଂଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଗଜ'ଭକ୍ତିଗନର ପଂମଆଳନର ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଛଜଗଟକ୍ତିଏ କରଜଯଜଇଛକ୍ତି ।
ଛଜଗଗନଳ ମଶଜରକ୍ତି ଲଗଜଯଜଇ ସମଦୂଜୟ ଆକଜଶକମ ଢଡକଜ ଯଜଇଛକ୍ତିଜ ଟକଭଗ୍ଧି ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷକମ ଚଜରକ୍ତିଜଣ କମଲକ୍ତିଡକ ସହଜୟଗଜନର ଗଜ'ଭକ୍ତିଗନର ସଜଜଇ ରର ଖେଜଗଲଜ
। ନଜନୋନରଟର କମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଜଗ ଭକ୍ତିଗନର ରର ଖେଜଯଜଇ ଢଜଡକକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ରଜହଜରକମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶବ୍ଦ ର ଖେମବ୍ କମ ଆସକ୍ତିର ରଜ ଆନଦତ ଆସକ୍ତିର ୋଜହିଁ
ନସଥିପଂଜଇହେଁ ୋକ୍ତିରମଜ କରଜଗଲଜ । ପଂଲଡକ ନସଜଫଜ ଲମ ଗଜ ଆଲମଜରକ୍ତି ନଗସ ଚମ ଲକ୍ତି ନରଫକ୍ତିନଜନରଟର ଗଜଇଡଡା��x��8������ର ରହକ୍ତି ଆଲମଜରକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜ ନଟରମଲ ଯଥାଜ
ସଜୋନର ରର ଖେଜଗଲଜ । ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ଫଳ ଫଳରସ ନରଡା��x��8������ ୱାଜଇନ ପଂଜଣକ୍ତିନରଜଗଲ ଚଜ ପଂରକ୍ତିରଜ କୀର ଅଡଡା��x��8������ଜ ଚକ୍ତିନକନ ନଗଲ ମସଲଜ ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ଚଜଉଳ
ଲମଗଜ ଚଜଦର ଏସରମ  ରର ଖେଜଗଲଜ । ଆଲମ ଅ ପଂଜଇହେଁ ଚଜରକ୍ତି ନକଜଣନର ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ନଟରମଲ-ଲଜଇଟ ରର ଖେଜଗଲଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଟରମଲ-ଲଜଇଟ୍ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେଜଗଜର
ଭକ୍ତିଗରକମ ଅଣଜଗଲଜ ଯଜହଜ ୋକ୍ତିରମଜ । ଝରଣଜର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଧାଜରକମ ପଂଜଇପ୍ ସଜହଜଯୟୁନର ଭକ୍ତିଗରକମ ଅଣଜଗଲଜ ଏରଡ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିଗରମ  ଅୋୟୁ ଦକ୍ତିଗ ଯଜଏ
ପଂଜଣକ୍ତି ରହକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜସଜ କରଜଗଲଜ । ରହକ୍ତି ଆଲମଜରକ୍ତି ନୋରଜକମ ଶଗରୂପଂଜ ମୋଜ କରମ ଥିନଲ । ମଜତ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ କଜହିଁକକ୍ତି ଏନଗ ଗମଡ଼ଜଏ ରହକ୍ତି
ନୋର? ଗଜଡକର ଲକୟୁ କଣ ପଂଜଠ ପଂଢକ୍ତିରଜ? ସ୍ୱୟଡଭମ ର କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ୱାଜଡା��x��8������ପର୍ବସ୍ୱଜଥାପର୍ବ ଥାନର ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର ଭଗ୍ଧିନହଜଇ ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସକ୍ତିଗ ନହରଜ ସମୟନର ଗଜଡକ
ଘରମ  ନଗଜଟଜଏ ଲଜଇନବ୍ରରକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଜଡଗନର ୋକ୍ତିଆଯଜଇଥିଲଜ ।' ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତି ୋଥିଲଜ ଏରଡ ଶଗରୂପଂଜ ରକ୍ତି ନରଶକ୍ତି ଯମକକ୍ତି କରକ୍ତି ୋ ଥିନଲ । ଏନଗ ରକ୍ତିରଜଟ
ଆନୟଜଜୋ ପଂଜଇହେଁ ମଧ୍ୟ ୍ଥାନମ ୍ଥାନମ ଶଗରୂପଂଜ ମୋଜ କରମ ଥିନଲ । ନସ ଗଡରମ  ଟଜଣକ୍ତିରଜ ସପଂକନର ଯମକକ୍ତି ରଜଢମ ଥିନଲ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜର କ୍୍ତିୟ
କଳଜକଜର ସଜଲ୍ଭିଜନଡା��x��8������ଜର ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତିଡକ ରକ୍ତିଷୟନର ଦକ୍ତି'ପଂଦ ଶମଣଜଇ କହକ୍ତିଥିଲଜ, ‘ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ଘନର ରହମଥିନଲ, ଯଜହଜର ଆଭୟୁଡଗର ରଜହଜରମ  ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର
ଭଜରନର ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । ନଯଉହେଁଠମ  ନଦଖିନଲ ରକ୍ତି ଜନଣ ଏକଜଥାରକମ ନଦଖି ପଂଜରକ୍ତିର ଗଜଡକର ରଡଧାଜସଜୋ, ର ଖେଜଇରଜ ସଜୋ,  ନଶଜଇରଜ ରକ୍ତିଛଣଜ,  ଚକ୍ତିତ
ଆଡକକ୍ତିରଜ ସଜୋ ଓ ସରଡଜଜମ, ସରମ  ସଷ୍ଟ, ସ୍ୱଚ୍ ଓ ମମକ । ନକତଣସକ୍ତିଠକ୍ତି ଆରକ୍ତିଳଗଜ ୋଜହିଁ । ଛପଂକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ସଜୋ ୋଜହିଁ ।’ ଛପଂକ୍ତି ରହକ୍ତିରଜ, ଠକକ୍ତିରଜ, ମକ୍ତିଛକହକ୍ତିରଜ,
ଛଦ୍ମନରଶ ଧାଜରଣ କରକ୍ତିରଜ, ନକନମଜନଫ୍ଜନର ରଡଚକ୍ତିରଜ ୍କୃଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ କଳଜ, ଯଜହଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକଡକ ପଂନକ ସଡଭର ୋମନହହେଁ । ଜନଣ ନଯନଗନରଶକ୍ତି
ଛନପଂ ନସନଗ ନରଶକ୍ତି ପଂରକ୍ତିମଜଣନର ଉନୋ୍ମଜଚକ୍ତିଗ ହମଏ । କଜରଣ ଏ ପୃଂଥିରୀର ସରମନଲଜକଡକ ଆଖି ଅୋମସଡଧାଜୋକଜରୀର ଆଖି । ନସମଜନୋ ଲମ ଚକ୍ତି
ରହକ୍ତିଥିରଜ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷକମ ର ଖେମବ୍ ଚଗମ ରଗଜସହ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତି ପଂକଜଡଗକ୍ତି । ଅଥାଚ ଆଗନର ଥିରଜ ଉନୋ୍ମଜଚକ୍ତିଗ ପଂଦଜଥାପର୍ବକମ ନସମଜୋଡକର ଆଖି ଧାରକ୍ତି ପଂଜନର ୋଜହିଁ ।
ରଜସଜକଡା��x��8������ନର ଥିରଜ ଅୋଜରୋଜ ଗଛର ଫମଲକମ ନକହକ୍ତି ନଦଖି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଅଥାଚ ଗଜକମ ନୋଇ ଗଜରରଜଡା��x��8������ ମଧ୍ୟନର ରର ଖେଜଯଜଉ ନଲଜନକ ରକ ଝରଜଇ
ରକ୍ତି ଫମଲକମ ନଚଜରଜଇ ନୋରଜପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତିନର । ଆମ ଘର ସରମ  ଇଟଜ, ସକ୍ତିନମଡଟନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଗଜର ଆଭୟୁଡଗର "ରହସୟୁ' ନହଜଇ ରହକ୍ତିଯଜଏ
ଏରଡ ନଲଜନକ ରହସୟୁ ଉରଜଟୋନର ଲଜଗକ୍ତି ପଂଡ଼ଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ଭଜରମଛକ୍ତି,  ଆମ ଘର କଜଡଥା ସରମ  କଜଚନର ଯଦକ୍ତି ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ହମଅଡଗଜ ନଗନର ଇଷପର୍ବଜ ଓ ଅସୂୟଜ
ମନୋଜଭଜର ନରଜଧାହମଏ ୋ ଥାଜଆଡଗଜ । ଆଉ ରମଝକ୍ତିଲ ଶଗରୂପଂଜ,  ମହେଁମ ଗ ଚଜନହହେଁ ଗନମ ଯଦକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ ପ୍ଂଜଷ୍ଟକ୍ତିକନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ନହଜଇଥାଜଡଗ । ଗମର
ଅଭୟୁଡଗରନର ଲମ କଜୟକ୍ତିଗ ଥିରଜ କଲକ୍ତିଜଜ, ହୃଗପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������, ଶୀରଜ, ଧାମୋୀ, ରକ ସଡଚଜଳୋ ୍କକ୍ତିୟଜ, ହଜମ ୍କକ୍ତିୟଜ, ଅଡଗୋଜଳୀ, ହଜଡ଼, ମଜଡସ, ଚର୍ଧି, ଜଜଲ
ପଂରକ୍ତି ରକ୍ତିଛଜଇ ନହଜଇଥିରଜ ଲକ ଲକ ଗଡଗମ , ଗମର ନଫନଲଜପଂକ୍ତିଆନ ୋଳୀ, ଗଭପର୍ବଜଶୟ, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୯୧ ୧୯୨



ନମୋବସ୍ଷ୍ଟଆ୍ଲ ନଫ୍ଜ ଯଦକ୍ତି ରଜହଜରକମ ନଦର ଖେଜଯଜଉଥାଜଡଗଜ ଗଜ ନହନଲ ଆନମ ଆହମରକ୍ତି ଗଭୀର ଭଜରନର ନ୍ମ କରକ୍ତିପଂଜରମ ଥାଜଡଗମ  । କଜରଣ ଗମର କଣ କଣ
ସରମ ନମଜନଗ ଭଲ ଲଜନଗ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ମହେଁମ କହଡଗକ୍ତି, "ଗମର ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ୍ଣଜଳୀ,  ଗମର ଏୋକ୍ତିଜିସ୍ଟକ ୋଜକ,  ନଯନକତଣସକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ ପଂଛନର ଗନମ
ସଡଭ୍ରମନର ନଦତଡ଼ମଥିରଜ ଦୃଶୟୁ, ଗମର କଫକ୍ତି ରଡଗର କଲକ୍ତିଜଜ, ଲଜଲ ରଡଗର ଧାମୋୀ, ଧାଳଜ ସଡଜପଂରକ୍ତି ଗଭପର୍ବଜଶୟ ନମଜନଗ ର ଖେମବ୍ ଭଲଲଜନଗ । ନମଜନଗ
ରକ୍ତି ଭଲ ଲଜନଗ ଗମର ର ଖେପଂମରକ୍ତି ଗନଳ ଥିରଜ ରସଜଦହକ୍ତିର ଧାଳଜ ରଡଗ,  କମକମଡ଼ଜର ହଜଡ଼ ପଂରକ୍ତି ସରମ ସରମ  ସଳର ଖେ ସଳର ଖେ ହଜଡ଼ ଓ ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି,  ନସଇ
ନପଂତୋ ଦୁଃପଂମୋକ୍ତିକ ୋଜଲକ୍ତି,  ହଲଦକ୍ତିଆ ରଡଗର ରଜ । ନମଜନଗ...'  ଶଗରୂପଂଜ କଥାଜ କଜଟକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି, "ଥାଜଉ ଥାଜଉ,  ଗନମ ନମଜନଗ ନକନଗ ଭଲପଂଜଉଛ,  ମହେଁମ
ଜଜନଣ ।' ଭଲ ପଂଜଇରଜର କଥାଜ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଶଗରୂପଂଜ ସରମନରନଳ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଭକ୍ତିମଜୋ କରଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିମଜୋର କଜରଣ ରକ୍ତି ଅଛକ୍ତି । ରଜହଜଘର ପଂରୂପର୍ବରମ
ନସ ଆଉ କଜହଜ କଜହଜକମ ଭଲ ପଂଜଉଥିଲଜ ନସସରମ  କଥାଜ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡନକଜଚନର ଗଜଡକମ କହକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭମ ର । ଏକଥାଜ ରକ୍ତି କହକ୍ତିଛକ୍ତି ନଯ ନସ ଭଲପଂଜଉଥିରଜ
ସମୟନର ଗଜକମ ନଯନଗ ର ଖେମସକ୍ତି ଲଜଗମଥିଲଜ, ଗଜଠଜରମ  ରଗପର୍ବମଜୋ ଗଜକମ ନରଶୀ ର ଖେମସକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି, ନଯନଗନରନଳ ନସସରମ କଥାଜ ଏନର ପଂମରମ ଣଜ ନହଜଇ ନକରଳ
ସୃଗକ୍ତିନର ରହକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଭଲପଂଜଇରଜ ଗ ଗଜର ଜୋ୍ମସକ୍ତିଦ୍ଧ ଅଧିକଜର । ସମସଡକମ ନସ ଭଲପଂଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । କକ୍ତିଡଗମ  ଭଲପଂଜଇରଜ ରକ୍ତି ଏକ କଷ୍ଟକର
ରୟୁଜପଂଜର । ଗମଡ଼ଜଏ ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେର ନରଜଝ ସଡଭଜଳକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ଗମକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗମର ନ୍ମଜସଦଠଜରମ  ଅହରହ ଲମ ଚଜଇରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିର । ଛଳୋଜ
କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିର । ସଜଜଡ଼କ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିର । ରଜହଜୋଜ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିର । ଏରଡ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କଜମନର ଗନମ ଯଦକ୍ତି ରକ୍ତିଚକଣ ଓ ୍ଗମ ୁୟପଂ ô ନ୍ନମଗକ୍ତି ୋମହହେଁ
ନଗନର ଗନମ ନ୍ମରଣକ୍ତିଜନର ରକ୍ତିଫଳ ନହରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ସ୍ୱୟଡଭମ ରର ଜୀରୋନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହିଁ ନହଜଇଛକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ,  ଲକ୍ତିଲକ୍ତିର ରଜରଡରଜର ମୋଜ କରକ୍ତିରଜ
ସନସତ୍ୱେ ସ୍ୱୟଡଭମ ର କନଲଜ ଇନଲକୋନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ଫମପର୍ବ ପଂମରଣ କରକ୍ତିଥିରଜ ନହଗମ  ଲକ୍ତିଲକ୍ତି ଇନଲକନ ନଶଷ ଯଜଏ କଥାଜ ନହଜଇ ୋଥିଲଜ । ୋକ୍ତିଜ
ଘରକମ ନକତଣସକ୍ତି ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟନର ଆସକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ପଂକ୍ତିପଂକ୍ତି ରଜରଡରଜର ଗଜଗକ୍ତିଦ କରକ୍ତିଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନଦଇ ଯଜଇ ୋ ପଂଜରକ୍ତିଥିରଜରମ  ନସ ରକ୍ତି
ରହମଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ମମହହେଁ ନମଜଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । କଜହଜର ଭଜଇ/ଭଉଣୀର ରଜହଜଘରକମ ଯଜଇ ୋ ପଂଜରକ୍ତିଥିରଜ ନହଗମ , ଗଜଡକ ଘରରଜଟ ନଦଇ ଯକ୍ତିରଜନରନଳ ଗଜଡକ ଦ୍ୱଜର
ମଜଡ଼କ୍ତି ୋଥିରଜ ନହଗମ , ରକ୍ତିନଶଷଭଜରନର ଏଇ ପଂଜନଶଜରକ୍ତିରଜ ୍କୃଗକ୍ତି ନହଗମ  ସ୍ୱୟଡଭମ ର ରହମ  ସମୟନର ଅସମରକ୍ତିଧାଜନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । କଜରଣ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ନକଦଫକ୍ତିୟଗ
ନଦଇ ଜଜନଣୋଜ, କଜୋଧାରକ୍ତି ଉଠରସ ଦକ୍ତି'ଥାର ନହଜଇ ଜଜନଣୋଜ, ନସମଜୋଡକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର ୋକ୍ତିନଜ ଅଡଶୀଦଜର ନହଜଇ ଜଜନଣୋଜ । ଟମ ଟକ୍ତି କନଲଜନର ଇଡରଜଜକ୍ତି
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ପଂଢଜଏ । ଦକ୍ତିନୋ ନସ କନଲଜ ରଜହଜରକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଗରଗରନର ଆସକ୍ତି,  ରନଦଲଜୟଜରଡକ କରକ୍ତିଗଜଟକ୍ତିଏ ନଦର ଖେଜଇ, ସଡନକପଂନର ଟକ୍ତିନକ କହକ୍ତିନଦରଜକମ
କହକ୍ତିଲଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ହିଁ ଗଜର କରକ୍ତିଗଜଟକ୍ତି କ୍ଜସନର ରମଝଜଇରଜର ଥିଲଜ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ମୋଜ କଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, କରକ୍ତିଗଜ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଗଜକମ ନରଜଗଗସ ନହଲଜପଂରକ୍ତି
ଲଜନଗ । ଜରଧାରକ୍ତି ଯଜଏ । ନଗଣମ ନସ ସଡନକପଂନର କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ରରଡ ନସ ଆଜକ୍ତି କ୍ଜସ ୋ ନୋଉ । ଟମ ଟକ୍ତି ଅଭକ୍ତିମଜୋ କରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ।
ଆଉଥାନର ଟମ ଟକ୍ତିକମ ଜରଧାରକ୍ତି ଥିରଜର ଓ ରଜଡଗକ୍ତି ନହଉଥିରଜର ଜଜଣକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଗଜକମ ନଦଖି ଗଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜର ନଦହ ଭଲ
ନହଲଜପଂନର ଯଜଇ କହକ୍ତିଥିଲଜ, "କଜହଜର ସ୍ୱଜସୟୁ ସଡପଂକପର୍ବନର ଭଲ ମଡଦ ପଂଚଜରକ୍ତିରଜକମ ନମଜନଗ ର ଖେରଜପଂ ଲଜନଗ । ଗମ ମକମ କଷ୍ଟ ନହଲଜ ନରଳକମ ମହେଁମ ଯଦକ୍ତି
ପଂଚଜରକ୍ତିରକ୍ତି "ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି?' ଗମ ମକମ ଆହମରକ୍ତି କଷ୍ଟ ନହର ୋଜହିଁ? କଥାଜ କହକ୍ତିପଂଜରମ  ଥିରଜ ଶରକମ କମକମର-ରକ୍ତିଲମଆ-ଛଡଚଜଣ ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ର ଖେଜଉଥିରଜ ନରଳକମ ଗଜକମ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ନସ କଣ କହକ୍ତିର? ଗମ ମର କ୍୍ତିୟ ପଂମସକକମ ଅଧାଜ ଉଇ ଚରକ୍ତିଯଜଇଥିରଜ ନରଳକମ ଗନମ ଯଦକ୍ତି ଗଜକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ପଂଚଜର
ନସ କଣ କହକ୍ତିର? ଏପଂରକ୍ତି ୍ଶୱପ୍ନ ପଂଚଜରକ୍ତିରଜର ଅଧିକଜର ନକରଳ ଡା��x��8������ଜକରମଜୋଡକର ଅଛକ୍ତି, ଅୋୟୁ କଜହଜରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗନମ ଭଲ ନହଲଜ ପଂନର
ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଏରଡ ଏଇ ଫମଲନଗଜଡ଼ଜ ର ଖେଜସ ଗମ ପଂଜଇହେଁ ଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି,  ୋକ୍ତିଅ ।'  ଟମ ଟକ୍ତି ଫମଲ ନୋଲଜ ୋଜଇହେଁ ଏରଡ ରଜଗକ୍ତିଗଲଜ । ନକନମଜନଫ୍ଜନର ରଡଚକ୍ତିରଜର କଳଜ
ସ୍ୱୟଡଭମ ରକମ ଆନଦତ ଜଣଜୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିକମଜଟଜଏ । ନକନଗ ଅପଂଦସ ହମଏ! ଗଥାଜପଂକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶକ୍ତିନର ଖେ ୋଜଇହେଁ । ରକ୍ତିଚରଜ । ଲକ୍ତିଲକ୍ତି, ପଂକ୍ତିପଂକ୍ତି, ଟମ ଟକ୍ତି ଏନର ରକ୍ତିରଜହକ୍ତିଗ ଏରଡ
ନରଜଧାହମଏ ଜଡଜଜଳଗସ । ଶଗରମ ପଂଜଡକମ ରଜହଜ ନହଲଜ ପଂନର ରକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରୟୁରହଜର କନର । ଶଗରମ ପଂଜଡକମ ନସ ର ଖେମବ୍ ଭଲ ପଂଜଏ । ଗଜର ନସ
ନ୍ମଜସଦ,  କକ୍ତିଡଗମ  ଆଧିପଂଗୟୁ ୋମହଡଗକ୍ତି । ସମଦୂଜୟ ସଡସଜର ୋମହଡଗକ୍ତି । ଶଗରମ ପଂଜ ରକ୍ତି ପଂରୂପର୍ବ ନ୍ମଜସଦ ମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭମ ରର ଗଜଡକ ୍ଗକ୍ତି
ଭଲପଂଜଇରଜର ୍ମଜଣ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଚଜହଜଡଗକ୍ତି । ଏଇଟଜ ଆଉ ଏକ କଷ୍ଟକର ରୟୁଜପଂଜର । ନ୍ମ କଣ ଏକ ୍ଗକ୍ତିଦ୍ୱଡଦକ୍ତିଗଜ? ୋଜ ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗକ୍ତିଗଜ? ମହେଁମ
ନକନଗ ଓ ନସ ନକନଗ ପଂରସରକମ ଭଲ ପଂଜଉଛହେଁମ  ଗଜର ନଗଜନଟ ୍ମଜଣ କଣ? ଏପଂରକ୍ତି ଅସଡଗଗ ନ୍ମ, ସଗପର୍ବଜଧାୀୋ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୯୩ ୧୯୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନ୍ମ ସ୍ୱୟଡଭମ ରର ମୋନର କଜଣକ୍ତିଚଜଏ ସମଦ୍ଧଜ ୋଜହିଁ । ଏରଡ ଏକଥାଜ ଶଗରମ ପଂଜ, ଲକ୍ତିଲକ୍ତି, ପଂକ୍ତିପଂକ୍ତି, ଟମ ଟକ୍ତି ନକହକ୍ତି ରମଝକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନସମଜନୋ ରମଝକ୍ତିଥିନଲ
ହମଏଗ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ନରଶକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି ନହଜଇଥାଜଡଗଜ । ମଜତ ନସମଜନୋ ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋଥିରଜ ନହଗମ  ନସ ଆନଦତ ଦମ  ଦୁଃଖିଗ ୋମନହହେଁ । ଏମଜୋଡକ ସଜଡଗନର
ସ୍ୱୟଡଭମ ରନର ନ୍ମରଣକ୍ତିଜ ରକ୍ତିଫଳନହରଜର ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କଜରଣ ଅଛକ୍ତି । କ୍୍ତିୟଗମ ରସମ ଓ କ୍୍ତିୟଗମ ମଣକ୍ତିଷ ଭକ୍ତିଗନର ଫରକ ୋ ଜଜଣକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭମ ରକମ ନସମଜନୋ
ରସମଟକ୍ତିଏ ଭଜରକ୍ତିଥିନଲ । ରସମକମ ଫକ୍ତିଡଗଜ ଯଜଇପଂଜନର, ଛକ୍ତିୋଜ ଯଜଇପଂଜନର, ଅଟକ ରର ଖେଜଯଜଇପଂଜନର, ନଗଲନର ପଂକ୍ତିଟଜମରଜ ଚକ୍ତିରଜଫଡ଼ଜ କରଜଯଜଇପଂଜନର ।
ଯଜହଜଗଜହଜ କରଜଯଜଇପଂଜନର । ମଜତ କ୍୍ତିୟଗମ ମଣକ୍ତିଷକମ ନସପଂରକ୍ତି କରଜଯଜଇପଂଜନର ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ନସ ହଜରକ୍ତିଯଜଏ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜକମ ରସମଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତିରଜକମ
ନଚଷ୍ଟଜକନର । ୋକ୍ତିନଜ ସ୍ୱୟଡଭମ ରର ସମମଦଜୟ ସଡସଜର, ୋୟୋପଂକ୍ତିଗମ ଳୀ, ଦଜସୀ, ନର ଖେଳୋଜ ନହରଜକମ ଅହରହ ନଚଷ୍ଟଜକନର । ଗହିଁନର ରକ୍ତି ନସ ହଜରକ୍ତିଯଜଏ ।
କଜରଣ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ନରଜଲକ୍ତି ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି । ମଣକ୍ତିଷର ସରମ  ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଅଛକ୍ତି,  ମଜତ ସ୍ୱଜଧାୀୋ ୋ ନହରଜର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ୋଜହିଁ । ଏକଥାଜ ରକ୍ତି ଗଜ
ନ୍ମକ୍ତିକଜମଜନୋ ନକହକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ପଂଜହଜଡ଼ ଶକ୍ତିର ଖେରନର ଏଇ ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋକ୍ତିଆ ୋକ୍ତିରଜସକମ କମହଜଗଲଜ "ଇଗ୍ ଲ'  । ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗନର ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଯଥାଜ
ସଜୋନର ସଜଜ ନହଜଇ ରହକ୍ତିଲଜ ପଂନର ଶଗରମ ପଂଜଡକ ନଯଜଜୋଜ ଅୋମଯଜୟୀ ଆହମରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିୋ ରଜକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି । ୍ଥାମ ଦକ୍ତିୋ ଓ ରଜଗକ୍ତି ଦମଇଜଣ ରଡଧାମଡକ
ସହ ରକ୍ତିଗଜଇରଜର ରୟୁରସଜ କରଜଗଲଜ । ନଛଜଟ ଏକ ରଡଧାମକ ରକ୍ତି ରର ଖେଜଗଲଜ ନକରଳ ରୋୟୁଜଡଗମ ମଜୋଡକମ ଡା��x��8������ରଜଇ ଘଉଡ଼ଜଇ ନଦରଜ ସକଜନଶ । ୍ଥାମ
ରଜଗକ୍ତିନର ନକରଳ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ନଯଜଡ଼ଜ ଆଖି ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଜଡଗମ ମଜୋଡକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ନହଲଜ ୋଜହିଁ । ମଶଜ ରକ୍ତି କଜମମଡ଼କ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଶୀଗ ରକ୍ତି ନରଶୀ ୋଥିଲଜ । ର ଖେମବ୍
ସମଡଦର ଭଜରନର ରଜଗକ୍ତି ରକ୍ତିଗକ୍ତିଗଲଜ କଥାଜ ନହଉ ନହଉ । ପଂରଦକ୍ତିୋ ତନୟଜଦଶୀ ଗକ୍ତିଥି । ନସଦକ୍ତିୋ ହିଁ ଶଗରମ ପଂଜଡକ ଏଠଜକମ ଆସକ୍ତିରଜର ଥାଜଏ । ଶମକ୍ଳପଂକ
ତନୟଜଦଶୀ ଚଗମ ଦପର୍ବଶୀ ପଂଣୂପର୍ବମୀ ଏରଡ କୃଷ୍ଣପଂକର ୍ଗକ୍ତିପଂଦ ଓ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟଜ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ଗଜଡକର ଏଠକ୍ତି ରହକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜଳନରଳଜ ଜକ୍ତିପ୍
ନର ପଂଜହଜଡ଼ଉପଂରମ  ଗଳକମ ଓହଜଇଲଜ ନରଳକମ ଆହମରକ୍ତି ନକନଗଗମଡ଼କ୍ତିଏ କଜଡା��x��8������ପର୍ବନଦଇ କକ୍ତିଛକ୍ତିନଲଜକଡକମ ନଦଇନଦରଜକମ ରଡଧାମ ଦକ୍ତି'ଜଣଡକମ ଅୋମନରଜଧା କଲଜ
ସ୍ୱୟଡଭମ ର । ଶକ୍ତିର ଖେର ୍ନଦଶନର କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ରହକ୍ତିରଜର ଏନଗ ରକ୍ତିରଜଟ ଆନୟଜଜୋ ନଦଖି ଅନୋକ ରଡଧାମ, ସନହଜଦର, ଅଭକ୍ତିଭଜରକ, ପଂନଡ଼ଜଶୀ ୍ଗକ୍ତିନରଶୀ
ନସମଜୋଡକ ଆଗହ ୍କଜଶ କରକ୍ତି ଏଦମନହହେଁ ରହକ୍ତିଲଜପଂନର ନସମଜନୋ ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି ରଜରଡରଜର କହମଥିନଲ । ନଗଣମ ଶଗରୂପଂଜ ଓ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଏକ
ଅ-ୋକ୍ତିମଡତଣ ପଂତ ଛପଂଜଇ ସଭକ୍ତିଡକମ ରଜଡଟକ୍ତି ନଦଇଥିନଲ । ନଲର ଖେଜଥିଲଜ,  "ଆନମ ଜଜଣମ ଆପଂଣ ଆମକମ ର ଖେମବ୍ ଭଲ ପଂଜଆଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଆଗଜମୀ
ତନୟଜଦଶୀରମ  ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟଜ ଗକ୍ତିଥି ପଂଯପର୍ବୟୁଡଗ ଆନମ ଦମନହହେଁ ଏକଜକୀ ରହକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଚଜହହେଁମ  । ନଗଣମ ପଂଜହଜଡ଼ ଶକ୍ତିର ଖେରନର ଥିରଜ ଆମ "ଇଗ୍ ଲ'  କମ ଆପଂଣଡକମ ୋ
ଆସକ୍ତିରଜକମ ଅୋମନରଜଧା ରହକ୍ତିଲଜ, ଦୟଜକରକ୍ତି ଅୋମନରଜଧା ରକଜ କରକ୍ତିନର । ଶଗରମ ପଂଜ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ।' ଏମଜନୋ ଦମନହହେଁ ରୟୁକକ୍ତିଗଗ ଭଜରନର ସମସଡକମ ସଜକଜଗ
କରକ୍ତି କଜଡା��x��8������ପର୍ବସରମ  ରଜଡଟକ୍ତି ଥିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜର ଖେପଂନଡ଼ଜଶୀ ନଲଜକଡକ ମୋ ଉଣଜ ନହଜଇଯଜଇଥିଲଜ । ଶଗରମ ପଂଜ ମଧ୍ୟ ଗଜଡକ ମଜ'ଘର ନଲଜକଡକମ ଏ କଜଡା��x��8������ପର୍ବ
ନଦରଜପଂଜଇହେଁ ମୋଜ କରମ ଥିନଲ, କଜରଣ ନସମଜନୋ ର ଖେରଜପଂ ଭଜରକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଯମକକ୍ତି ପଂନର କଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଦକ୍ତିଆ ନହଲଜ ଓ ଶଗରମ ପଂଜ ୋକ୍ତିନଜ ର ଖେରଜପଂ ଭଜରକ୍ତିନଲ
ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ନଲଜନକ ର ଖେରଜପଂ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭଜରଡଗକ୍ତି ଏ ରହସୟୁ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଏ ପଂଯପର୍ବୟୁଡଗ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଜନଣ ନକରଳ
"ଭଜରକ୍ତିପଂଜନର', ଯଜହଜଉପଂନର ଆଉ ଜଣକର କଗପର୍ବମ ସତ୍ୱେ ୋଜହିଁ । ର ଖେରଜପଂ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ନହଇପଂଜନର ଗଜର ଧାଜରଣଜ ୋଜହିଁ । ନସ ଏ ଯଜଏହେଁ କଜହଜକମ ର ଖେରଜପଂ
ଭଜରକ୍ତି ୋଜହିଁ ଏରଡ ଗଜ୍ଗକ୍ତି କକ୍ତିଏ ନକନଗନରନଳ ର ଖେରଜପଂ ଭଜରକ୍ତିଛକ୍ତି ନସଥି୍ଗକ୍ତି ଗଜର ୋଜର ୋଜହିଁ , ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନଲଜନକ ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ କଥାଜ ହମଅଡଗକ୍ତି
ୋଜହିଁ ନରଜଲକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେରଜପଂ ଭଜରକ୍ତିରଜର ଚକ୍ତିଡଗଜଧାଜରଜଟକ୍ତିଏ ଆନସ । ଲମ ଚଜଛପଂଜ କରକ୍ତିନର, ରଡନକଇ କଥାଜନହନର । ସ୍ୱୟଡଭମ ର କକ୍ତିଡଗମ  ୋକ୍ତିଜ ସଜଡନଗ ଏପଂରକ୍ତି
ପଂଲକ୍ତିଟକ୍ତିକୁ କରକ୍ତିପଂଜନର ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ନସ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଥାଜଏ ସରମନରନଳ । ସୂଯପର୍ବୟୁ,  ଚଡଦ ଓ ପୃଂଥିରୀ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସରଳନରର ଖେଜନର ଆକସକ୍ତିକ ରହକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି
ଏରଡ ଅକସଜଗ ନକତଣସକ୍ତି ଏକ ଧାୂମନକଗମ ର ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନହଲଜପଂରକ୍ତି,  ଏଥାର ପଂଣୂପର୍ବମୀ ଗକ୍ତିଥିଟକ୍ତି ଶଗରମ ପଂଜଡକ ପଂଜଇହେଁ ଅକସଜଗ ଅୋୋୟୁ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି ।
ରକ୍ତିରଜହର ସଜଗରଷପର୍ବ ଠକ୍ତିକ ନସହକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂମରମ ଛକ୍ତି । ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି ନସଦକ୍ତିୋ ପଂଣୂପର୍ବମୀ ନହଉଛକ୍ତି,  ଅଥାପର୍ବଜଗ ଜହ୍ନର ମଜଧ୍ୟଜକଷପର୍ବଣ ଗଜଡକ ଶକ୍ତିରଜଧାମୋୀ ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ
ଲଜଲରକନର ଜମଆର ଆଣକ୍ତିରଜର ଦକ୍ତିୋ । ନକଜଷଭକ୍ତିଗନର ନକଜମଜମ୍ଜୋଡକମ ଉନତ୍ତଜକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜର ଦକ୍ତିୋ । ଗଜଡକର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନକମ ଆହମରକ୍ତି ରଣପର୍ବଜଢୟୁ କରକ୍ତିରଜର ଦକ୍ତିୋ
। ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନର ନକଜମଜମ ଭକ୍ତିଗନର କମଦ ଜକ୍ତିନ ସମହୂନର ଧାୂମନକଗମ ର ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ଘଟକ୍ତିପଂଜନର, ଯଜହଜପଂଜଇହେଁ ନସ ସଜଗରଷପର୍ବ ନହଲଜ ଅନପଂକଜ
କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ପୃଂଥିରୀଗଭପର୍ବନର ଉତ୍ତପ୍ତ ଲଜଭଜପଂରକ୍ତି ଗଜଡକ ଗଭପର୍ବଜଶୟନର ଲକ ଲକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜୀରନକଜଷ ଓ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୯୫
୧୯୬



୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଜୀରନକଜଷ ଭକ୍ତିଗନର ଛୟଜଳକ୍ତିଶଟକ୍ତି ନକଜମଜମ ସଜଲମ ରଜଲମ  । ନଜୟୁଜକଜନର ଭକ୍ତିଜକ୍ତି ନସମଜନୋ ଅଗୟୁଡଗ ପଂମଲକକ୍ତିଗ ଓ ଚଡଚଳ । ନଦଶଜଡଗର ପଂଜଇହେଁ
୍ସମଗ ନହଉଥିରଜ ପଂକୀସମହୂ ପଂରକ୍ତି ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ । ସଜମପର୍ବଜନଟଜନଜଜନ ର ସଡଧାଜୋନର ଏନର ସମସ ନକଜମଜମ ରୟୁସ, ରୟୁଗ ଓ ଅନଧାଦ÷ଯପର୍ବୟୁ । ଶକ୍ତିର ଖେରକମ
ନୋଇ ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଶଗରମ ପଂଜଡକ ଘର ଆଗନର ଜକ୍ତିପ୍ ଆସକ୍ତି ଠକ୍ତିଆନହଲଜ । ଶଗରମ ପଂଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ୍ସମଗ ଥିନଲ । ମମଡଡା��x��8������କମ ସଜଡପଂମ କରକ୍ତି ଉପଂନର ନଗଜନଟ ଟପ୍-
ୋଟ୍ କରକ୍ତିଥିନଲ । ଶୀଗ ସକଜଳର ୋରମ ର ଖେରଜ ରଡଗର ସମଗଜ ଶଜଢକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ପଂକ୍ତିଡଧିଥିନଲ । ୋର ଖେନର ୋର ଖେରଡଗର ପଂଜଲକ୍ତିସ ଲଗଜଇଥିନଲ, କଜୋନର ରକ୍ତିଡ ଓ
କପଂଜଳନର ଲଜଲ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଲକ୍ତି । ନଛଜଟ ନରଗକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଧାରକ୍ତି ଘରକମ ଅୋଜଇ ନଦନଲ ନକଉହେଁଠକ୍ତି କଣ ରହକ୍ତି ଯଜଇଥିର କଜନଳ । ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ରୟୁଗୀଗ ଘନର ଆଉ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି
ଆସରଜର ୋଥିଲଜ । ଘରଟକ୍ତି ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ଅଥାଚ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଜଣଜ ପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ଗଜଲଜ ନଦଇ ପଂଜର ଖେନପଂଜନଡ଼ଜଶୀ ସମସଡକଠମ  ରକ୍ତିଦଜୟ ନୋଇ ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ରସକ୍ତିନଲ ।
ଅଶକ୍ତି କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ସମଗଳଭୂଇହେଁନର ଯକ୍ତିରଜପଂନର ଜକ୍ତିପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଆହମରକ୍ତି ଦଶ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ପଂଜହଜଡ଼କମ ଘମରକ୍ତି ଘମରକ୍ତି ଉପଂରକମ ଉଠକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଇଗ୍ ଲ
ସଜମୱପ୍ନଜନର ଯଜଇ ଠକ୍ତିଆନହଲଜ । ପଂରୂପର୍ବରମ  ଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିରଜ ରଡଧାମ ଦକ୍ତି'ଜଣ ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନର ଇଗ୍ ଲକମ ନଦଖି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ
ନହଜଇ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଗନଲ ଶଗରମ ପଂଜ । ୋୀଳରଡଗର ରକ୍ତିରଜଟ ମଶଜରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ସଜଜଇ ରଖିଥିରଜ ଆସରଜର, ପଂମଆଳନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ୍କଜଡଡା��x��8������ ଛଜଗ ଓ ଅୋମଚ
ଗଜରରଜଡ଼ ନଦଖି ର ଖେମସକ୍ତି ନହଜଇଗନଲ । ଗରପର୍ବ ରକ୍ତି ଅୋମଭର କନଲ, କଜରଣ ଏ ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ଇଗ୍ ଲଟକ୍ତି ଏକଜଡଗ ଭଜରନର ଗଜଡକ ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ । ରଜହଜରମ  ଏକ ନଗଦଳଚକ୍ତିତ
ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । ଡ୍ରଜଇଭରଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଜଣ ରଡଧାମଡକମ ନୋଇ ନଫରକ୍ତିଗଲଜ । ଏନର ପଂଜହଜଡ଼ ଶକ୍ତିର ଖେରନର ନକରଳ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଓ ଶଗରମ ପଂଜ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜପର୍ବୋଗଜ
। ହଠଜତ ଶଗରମ ପଂଜ ରଜଡଗକ୍ତି କରକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । ଗଜଡକ ନପଂଟଭକ୍ତିଗରଟଜ କଣ ନହଇଯଜଉଛକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଥାର ଉପଂନର ରସକ୍ତି ଗମଡ଼ଜଏ ରଜଡଗକ୍ତି କନଲ- ପଂକ୍ତିତ୍ତ
ରଜଡଗକ୍ତି,  ନ୍ଳେଷ୍ମଜ ରଜଡଗକ୍ତି,  ର ଖେଜଦୟୁରଜଡଗକ୍ତି । ଆଜକ୍ତି ର ଖେଜଇସଜରକ୍ତିରଜ ପଂନର ଜମଆଣକ୍ତି ୋ ର ଖେଜଇଥିରଜର ୍କଜଶ କନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଜଜନଣ କଥାଜଟଜ ନସନଗ
ସହଜ ୋମନହହେଁ । କଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ନଯନଗନରନଳ ଶଗରମ ପଂଜ ର ଖେମସକ୍ତି ରଜ ଦମ  ଦୁଃର ଖେୀ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ନସନଗନରନଳ ଗଜଡକମ ରଜଡଗକ୍ତି ମଜନଡ଼ । ସ୍ୱୟଡଭମ ରର ନଦହଟଜ
ସ୍ୱୟଡଚଜଳକ୍ତିଗ ନମସକ୍ତିୋପଂରକ୍ତି ଗଜ ମୋକମମୋ ଗମଡ଼ଜଏ କଜମ କରମ ଥାଜଏ । ନସ ସ୍ୱଜସୟୁ ସନଚଗୋ ସକ୍ତିୋଜ,  କକ୍ତିଡଗମ  ନସନଗଟଜ ଶରୀର ସନଚଗୋ ୋମନହହେଁ ।
ଅୋୟୁପଂକନର ଶଗରମ ପଂଜଡକ ନଦହଟଜ ନଗଜନଟ ହସଚଜଳକ୍ତିଗ ନମସକ୍ତିୋ । ସରମକଜଯପର୍ବୟୁ ଗଜଡକମ କନରଇରଜକମ ପଂଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ । ର ଖେଜଇରଜପଂନର ହଜମ ୍କକ୍ତିୟଜ ପଂଜଇହେଁ
ଜମଆଣକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ । ମମଡଡା��x��8������ ୋ ରଥାଜଇର ନରଜଲକ୍ତି ଚଜ ର ଖେଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ । ଅଡଗୋଳୀ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ପଂଜଇହେଁ କୀର ର ଖେଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ । କମଆନଡ଼
ଯକ୍ତିରଜନରନଳ ରଜଡଗକ୍ତି ୋ ନହର ନରଜଲକ୍ତି ଅନଳଇଚ, ଲରଡଗ, ପଂଜୋମହମରକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ । ନମଜଟନର ଗଜଡକ ଶରୀରର ସମସ ନଛଜଟ ରଡ଼ ୍କକ୍ତିୟଜ
ହସଚଜଳକ୍ତିଗ । କୃତକ୍ତିମ ଉପଂଜୟନର ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଗଜଡକମ ଦମଇହଜଗନର ନଟକକ୍ତି ନୋଲଜ ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗରକମ । ଗଜରରଜଡ଼ର ସରମ  ରଜସଜନର ଯକ୍ତିରଜନରନଳ
କଡଟଜନର ପଂଣଗ ଲଜଗକ୍ତିଯଜଇ ଶଜଢକ୍ତିଟଜ ଟଜଣକ୍ତି ନହଜଇଗଲଜ ର ଖେମବ୍ ଦୂରଯଜଏ । ଶଗରମ ପଂଜର ର୍ଜଉଜ୍ ଭକ୍ତିଗନର ଅଡଗରପର୍ବଜସ ରଜହଜରକମ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ଜଣଜପଂଡା��x��8������ମ ଥାଜଏ
। ସ୍ୱୟଡଭମ ରକମ ବ୍ରଜ ଭଲ ଲଜନଗୋଜ । ନସ ନକନଗଥାର କହକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜ'ର ସମସ ନ୍ମଜସଦମଜୋଡକମ ନଯ ବ୍ରଜ ନପଂଜଷଜକ ୋମନହହେଁ-ବ୍ରଜ ଏକ ନରଡନଡା��x��8������ଜ । ଗଜହଜ
ଶଜଢକ୍ତି,  ସଜୟଜ,  ର୍ଜଉଜ୍ ରଜ ନପଂଡଟକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ୋମନହହେଁ । ନଗଜଡ଼ଟକ୍ତିଏ ରଜ ହଜଗଟକ୍ତିଏ ରଜ ଆଖିଟକ୍ତିଏ ରଜ କଜୋଟକ୍ତିଏ ୋଥିରଜ ନଲଜକର ହମଏଗ ହୀୋମୋୟୁଗଜ
ଆସକ୍ତିପଂଜନର । କକ୍ତିଡଗମ  ଆଡଗମଠକ୍ତିଟକ୍ତିଏ କଟକ୍ତିଯଜଇ ନରଡନଡା��x��8������ଜ କରଜ ନହଜଇଥିନଲ ନଲଜନକ ଗରପର୍ବ କରଡଗକ୍ତି । ନରଡନଡା��x��8������ଜ କରଜ ଆଡଗମଠକ୍ତିର କଜହଜଣୀ ଗରପର୍ବ
ସହକଜନର କହଡଗକ୍ତି । ସନଗ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସଇଟଜ ଗଜଡକର ଅଲଜିସ୍ଟର-ଇନଗଜ । କଟଜ ଆଡଗମଠକ୍ତି ଅୋୟୁ କଜହଜର ୋମନହହେଁ, ନସଇଟଜ ନମଜର । ଗଜହଜ ନକହକ୍ତି ୋମନହହେଁ,
ଗଜହଜ ହିଁ ମହେଁମ । ନମଜ ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ଗଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି ରୟୁକକ୍ତିକରଣ । ଏହଜ ସ୍ୱଗଡତ, ଏହଜ ସ୍ୱଜୟତ୍ତ ଓ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଆକଷପର୍ବଣକଜରୀ । ନବ୍ରସକ୍ତିୟରକମ ମଧ୍ୟ ଝକ୍ତିଅମଜନୋ
ନରଡନଡା��x��8������ଜ କରଜ ଆଡଗମଠକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ରୟୁରହଜର କରଡଗକ୍ତି, ଭଜରଡଗକ୍ତି ଗଜହଜ ଗଜଡକର ଅଲଜିସ୍ଟର-ଇନଗଜ । ଏହକ୍ତି କଜରଣରମ  ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଗଜ ନ୍ମଜସଦମଜୋଡକମ ରକ୍ତିକକ୍ତିୋକ୍ତି
ଉପଂହଜର ୋ ନଦଇ ନଦଇଛକ୍ତି ନକମକ୍ତିନସଜଲ,  ଯଜହଜ ନସମଜନୋ ନକନରରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧି ୋଥିନର । ଶଗରମ ପଂଜ ରକ୍ତି ନକନର ପଂକ୍ତିଡଧି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ରରଡ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ
ନକମକ୍ତିନସଜଲ ଆଣକ୍ତି ଘରକମ ଆସକ୍ତିଲଜ ଶଗରମ ପଂଜ ଗମଡ଼ଜଏ ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇଥିନଲ ଗଜକମ । ଶଗରମ ପଂଜଡକ ଗଜଳକ୍ତି ରକ୍ତି ଅଜର ୍କଜରର । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଯଜହଜରକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତି
ଘରକମ ଆଣମ-ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ଚଜଉଳ ପଂରକ୍ତିରଜ ଅଡଡା��x��8������ଜ ନୋଲନ୍ପିଲକ୍ତିସ ଶଜଢକ୍ତି ନଯଜଗଜ ସ୍ୱକ୍ତିମ୍ସଲଟ-ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଣକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ନସ ରକ୍ତିରକ ନହନର, କଜରଣ ମହଡଗଜ
ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନହଜଇଥିର ଭଜରକ୍ତି । ନସ ୋକ୍ତିନଜ ନଯନଗ ଦଜମ ନଦଇ ଯଜହଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ଗଜହଜ ଦରକଜରୀ ନହଜଇଥାଜଏ ଓ ଶସଜ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନହଜଇଥାଜଏ । ଇଗ୍ ଲ
ଭକ୍ତିଗନର ରକ୍ତିଛଣଜନର ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଶଗରୂପଂଜ । ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ନହଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ଜହ୍ନ ଉଇହେଁ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ନଟରମଲ ଲଜଇଟ୍ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଜଳକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ ।
ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୯୭ ୧୯୮
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ଶଗରୂପଂଜ ଉଠକ୍ତି ୋଥିନଲ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଜହ୍ନ,  ନଜୟୁଜତଜ,  ଆକଜଶନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜରଜ,  ଚଜରକ୍ତିଆନଡ଼ ପଂମଲକକ୍ତିଗ ଛଜଇ ଆଲମଅର ଜଡଗଲ,  ୋକ୍ତିଜପର୍ବୋଗଜ ଓ
ୋକ୍ତିଶବ୍ଦଗଜ ଏରଡ ନଶଜଇଥିରଜ ଶଗରୂପଂଜଡକମ ନଦଖି ନଦଖି ଗମଡ଼ଜଏ କଜମ କରକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ଗଜରରଜଡ଼ର ନଛଜଟ ନଗନଟ ଗଜଲଜ ପଂକଜଇଲଜ । ଦମଇଟକ୍ତି
ଅନମ୍ଟ୍ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କଲଜ, ପଂଜଉହେଁରମ ଟକ୍ତି ଗରମ କରକ୍ତି ନପ୍ଂଟନର ସଜଇଗକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ନସଓ କଜଟକ୍ତି ରଖିଲଜ ଏରଡ ଶଗରୂପଂଜଡକ ୋକ୍ତିଦରଜଉଳଜ ମମହହେଁକମ ଚଜହିଁ ଚଜହିଁ
ନସଜଫଜନର ଅନପଂକଜ କଲଜ । ଦୂରନର ଦମଇଟକ୍ତି ରକ୍ତିଲମଆ ନଦତଡା��x��8������କ୍ତିÿ ଯଜଉଥିରଜର ଅୋମମଜୋ କଲଜ । ରଜତୀଚର ପଂକୀ ଦମଇ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ନଡା��x��8������ଣଜ ଫଡ଼ ଅନ୍ଫଡ଼୍ କରକ୍ତି
ଏଠମ  ନସଠକ୍ତିକକ୍ତି ନହଉଥିରଜର ନଦଖିଲଜ । ଶଗରୂପଂଜରକ୍ତି ଉଠକ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ । ପଂଜର ଖେକମ ଉଠକ୍ତିଗଲଜ ସ୍ୱୟଡଭମ ର । ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ "ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ଗମର ଇଗ୍ ଲ?' ଏରଡ
ଚମ ଡରୋ କଲଜ । ଶଗରୂପଂଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନସ ଏନର ମଧ୍ୟ ଡା��x��8������ରମ ଥିନଲ । ଡା��x��8������ରଡା��x��8������ରମ ଆ ଆଖିନର ନଦଖିନଲ । ୋକ୍ତିଜପର୍ବୋଗଜ ଓ ୋକ୍ତିଶବ୍ଦଗଜ ରୟୁଗୀଗ
ଆଉକକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ପଂଥାଜରମ ଢ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ର ଖେଜଇରଜ କଥାଜ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ଗଜଡକ ମଜ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ନଦଇ ଅଭକ୍ତିୋଡଦୋ ଜଣଜଇଥିରଜ କଥାଜ,
ଯଜହଜ ନସ ଆଗରମ  ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ, କହକ୍ତିଲଜ । ଆନୟଜଜୋନର ଆଉକକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜଇହେଁ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ଗମଲଜନର ସଜଇଗଜ ଧାଳଜ ଫମଲମଜନୋ
ରଜଗକ୍ତିନର ନକନଗ ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି, ଗଜକମ ନଦର ଖେଜଇଲଜ । ନପଂଜଲକ୍ତିସ ରଡଧାମମଜନୋ ମଧ୍ୟ ଗଜଡକ ସହକ୍ତିଗ ସଡନଗସଡନଗ ସଡପଂକପର୍ବ ରଖିରଜପଂଜଇହେଁ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ୱାଜକକ୍ତି-ଟକକ୍ତିର ରଡନଦଜରସ କରକ୍ତିନଦନର ନରଜଲକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିଶଗ୍କ୍ତି ନଦଇଥିରଜର କଥାଜ କହକ୍ତିଲଜ, ଗଜଡକର ନକମକ୍ତିନସଜଲଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ନକତଣସକ୍ତି
କଥାଜକମ ଶଗରୂପଂଜଡକ ଆଗହ ୋଜହିଁ,  ୋକ୍ତିଘଜ ୋଜଇହେଁ । ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶମଣକ୍ତିରକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଥିନଲ । ୋକ୍ତିନଜ ଯଦକ୍ତି ସରନଜକଜିସ୍ଟ ହମଏ ଗଜ ନ୍ମଜସଦମଜନୋ ଅରନଜକଜିସ୍ଟ
ନହରଜପଂଜଇହେଁ ସରମନରନଳ ନଚଷ୍ଟଜ କରଡଗକ୍ତି । ନ୍ମକ୍ତିକଜମଜନୋ ସରମନରନଳ ଅନବ୍କଜିସ୍ଟ ନହଜଇ ରହକ୍ତିରଜକମ ପଂସଡଦ କରଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ସୀମଜନୋ ସରମନରନଳ
ନ୍ଡା��x��8������କ୍ତିନକଟ୍ । ଶଗରୂପଂଜ ରଜହଜଘର ପଂରୂପର୍ବରମ  ଅରନଜକଜିସ୍ଟ ଥିନଲ,  ଏନର ନସ ନ୍ଡା��x��8������କ୍ତିନକଟ୍ ନହଜଇ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ସ୍ୱୟଡଭମ ରର କମଆନଡ଼ ପଂନଳଇ
ଯକ୍ତିରଜର ରଜଟରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଅରଶୟୁ ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ନସ ଆଉ ରକ୍ତିରକ ନହଉ ୋଜହିଁ । ରରଡ ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ପଂରକ୍ତିନରଶକମ ନସ ଉପଂନଭଜଗ କରମ ଛକ୍ତି । ଶଗରୂପଂଜ ନଯ
ନକତଣସକ୍ତି ଭଜରଜନରଗନର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ କରଡଗମ  ହସଡଗମ  କଜଡଦଡଗମ  ରଜଗଡଗମ  ରକ୍ତିରକ ହମଅଡଗମ ,  ସରମନରନଳ ନସ ଗଜଡକର କଥାଜ ୋ ଶମଣକ୍ତି,  ଗଜଡକ ଓଠ ଜକ୍ତିଭ
ଆଖି ଆଖିପଂଗଜ କପଂଜଳର କମଡଚ,  ଗଜଲ ଉପଂନର ଭଉହେଁରୀ,  ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇରଜର ଭଡଗକ୍ତିସରମ  ଗନ୍ନ ଗନ୍ନ କରକ୍ତି ୋକ୍ତିରୀକଣ କରମ ଥାଜଏ । ନକଉହେଁ ଶବ୍ଦ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି
ଉଚଜରଣ କନଲ, ନକଉହେଁ ଶବ୍ଦଉପଂନର ଗମରମ ସତ୍ୱେ ନଦନଲ କକ୍ତି ୋନଦନଲ- ଏ ସରମ  ଧ୍ୱୋକ୍ତିଗସତ୍ୱେକମ ନସ ପଂରୀକଜ କଲଜପଂରକ୍ତି ଶମନଣ । ଭମ ଲ ନହନଲ ମନୋରଖି
ପଂନର ସଜଜଡ଼କ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କନହ । ଶଗରୂପଂଜଡକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଲଜ । ର ଖେଜଇରଜ ନଟରମଲ ପଂଜର ଖେକମ ଗଜଡକମ ନଟକକ୍ତିନୋଇ ରସଜଇନଦଲଜ । ର ଖେଜଇରଜ
ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ସଜଜଡ଼କ୍ତି,  ଚଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିର କହକ୍ତି ଉଠକ୍ତି ଆସମଥିଲଜ । ଶଗରୂପଂଜ ଡା��x��8������ର ଲଜଗମଛକ୍ତି କହକ୍ତି ଗଜର ହଜଗଟଜଣକ୍ତି ରସଜଇ ନଦନଲ । ର ଖେଜଇରଜକମ ମୋଜ କନଲ ।
ସ୍ୱୟଡଭମ ର କହକ୍ତିଲଜ "ଆଜକ୍ତି ତନୟଜଦଶୀ ପଂରଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ୋର ଖେଜଇର, ଗମ ମ ଶରୀରର ପଂରୂପର୍ବ ୍ସମଗକ୍ତି ସରମ  ଶକ୍ତିଥିଳ ପଂଡ଼କ୍ତିଯକ୍ତିର ।' ଶଗରୂପଂଜ କକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ
ୋଜଇହେଁ, କକ୍ତି ର ଖେଜଇନଲ ୋଜଇହେଁ । ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ରସକ୍ତି ରହକ୍ତିନଲ । ରହମ  ସମୟ ପଂନର କହକ୍ତିନଲ, "ଆନମ ସକଜନଳ ଘରକମ ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ।' ସକଜଳ ନହରଜ ପଂନର
କହକ୍ତିନଲ, "ୋଜ,  ଏଠକ୍ତି ପଂମରଜ ସପ୍ତଜନହ ରହକ୍ତିରଜ ।'  ନସଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟ ନରନଳ ନକହକ୍ତି ଜନଣ ନଜୟୁଜଗକ୍ତିମଜୋ ପଂମରମ ଷଡକ ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ଘଟକ୍ତିଥିଲଜ
ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗନର । ନଦହଟକ୍ତି ଗଜଡକର କଜଚପଂରକ୍ତି ପଂଦଜଥାପର୍ବନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି । ଆଭୟୁଡଗର ସଷ୍ଟ, ସମମଦଜୟ ଶରୀରଟକ୍ତି ଦୀପ୍ତକ୍ତିମଜୋ । ରଜରମରକ୍ତିରଜଳ, ସଜମଜୋୟୁ ଅଥାଚ
ଇଷତ ଲଡର ଦଜଢକ୍ତି, ପଂଗଳଜ ଓ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନପଂଜଷଜକ । ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିନଲ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଡରଦଡଗକ୍ତି । ଶଗରୂପଂଜ ଓ ସ୍ୱୟଡଭମ ର ର ଖେମବ୍ ଭୟ କନଲ ୍ଥାନମ ।
କକ୍ତିଡଗମ  ଏଭଳକ୍ତି ଏକ ଦୀପ୍ତକ୍ତିମଜୋ ପଂମରମ ଷଡକ ହସହସ ମମହହେଁ ନଦଖି ୍କୃଗକ୍ତିସ ନହନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂନର । ୍ଶୱପ୍ନରଜଚୀ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ଅୋଜଇ ରହକ୍ତିନଲ ଗଜଡକମ ।
ଏମଜୋଡକର ରଜକ୍ଲଗ୍ଧି ନହଲଜ ୋଜଇହେଁ । ଆଗଡଗମ କ କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ର ଖେଲକ୍ତିଲ ଜକ୍ତିବ୍ରଜୋ । ମହେଁମ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଭୂମକ୍ତିଷ୍ଠ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ଚଜହହେଁମଛକ୍ତି । ପୃଂଥିରୀନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମ
ନମଜର ରଜକକ୍ତି ରହକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ମହେଁମ ଏକ ଗଭପର୍ବଜଶୟର ସଡଧାଜୋନର ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏକ ଉତ୍ତମ, ରକ୍ତିଚକଣ ଓ ଅନଲତକକ୍ତିକ ଗଭପର୍ବଜଶୟ । ଆପଂଣଡକ ଏ ୍କଜଡଡା��x��8������ ଓ
ଉତ୍ସଜହଭରଜ ଆନୟଜଜୋ ନଦଖି ଆପଂଣ ଦମହକ୍ତିଡକମ ନମଜର ପଂକ୍ତିଗଜ-ମଜଗଜ କରକ୍ତିରଜର ନଲଜଭ ସଡରରଣ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲକ୍ତି ୋଜହିଁ ।' ଶଗରୂପଂଜ ର ଖେମସକ୍ତି ଜଣଜପଂଡ଼ମଥିନଲ ।
ସ୍ୱୟଡଭମ ର ଚମ ପ୍ ରହକ୍ତିଥିଲଜ । ଆଗଡଗମ କ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ପଂଣୂପର୍ବମୀ । ଆପଂଣ ଯଦକ୍ତି ଅୋମମଗକ୍ତି ନଦନର ନଗନର ମହେଁମ ଅସକ୍ତିର ନକଜଷମଜୋଡକ
ମଧ୍ୟନର ଅଡକମରକ୍ତିଗ ନହରକ୍ତି ।' ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୧୯୯ ୨ଠଠ



ସ୍ୱୟଡଭମ ର କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ, ରଡଚକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆନୟଜଜୋ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ଆନୟଜଜୋ ସରମ  ରରଫ ଭକ୍ତିଗନର ନପଂଜଗକ୍ତି ନହଜଇ ରହକ୍ତିଥିରଜ ଅଡକମର ସଦୃଶ ।
ନକଉହେଁ ଅୋଡଗ କଜଳନର ରସଡଗ ଆସକ୍ତିର ଏରଡ ରରଫ ଗରଳକ୍ତିନଲ ଅଡକମନରଜଦମ ନହର ନସଥିପଂଜଇହେଁ ୍ଗୀକକ୍ତିଗ ଏ ଅଡକମର । ଆନୟଜଜୋ ହିଁ ନମଜର
ଲକୟୁ । ସଡଗଜୋ ୋମନହହେଁ ।'  ଶଗରୂପଂଜ କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । ଆଗଡଗମ କ ଗଟସ ନହନଲ । ର ଖେମବ୍ ନଜଜର ନର ପଂରୋ ରହକ୍ତିଲଜ । ଇଗ୍ ଲର ମଶଜରକ୍ତି କଜଡଥାଟକ୍ତି
ହକ୍ତିନଲ୍ଲଜଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ । ଆସରଜର ସରମ  ନରଜମଜଡଚକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଉଠକ୍ତିନଲ । ନଲଜମକୂପଂ ସରମ  ଥାରକ୍ତିଉଠକ୍ତି ନଦହ ଶୀନଗଇ ଉଠକ୍ତିଲଜ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର କହକ୍ତିଲଜ, "ଆପଂଣ
ଆମ ମଜଧ୍ୟମନର ଭୂମକ୍ତିଷ୍ଠ ନହନଲ ରକ୍ତି ଆମର ନହଜଇ ରହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜଇହେଁ । ଆପଂଣ ହିଁ ଗ ଆମକମ କହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ମହଜକଜଳ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆମମଜୋଡକମ ଧାୋମ  କରକ୍ତି
ଶକ୍ତିଶମମଜୋଡକମ ଶରରୂନପଂ ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି । ଶର ସରମ  ଗୀବ୍ର ନରଗନର ନକପଂକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି ଅୋଡଗକମ । ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଅୋଜଦକ୍ତିକମ । ନମଜର ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତିଏ ଦରକଜର
ଏରଡ ଦରକଜର ୋମନହହେଁ ଉଭୟ । ଦରକଜର ନକରଳ ଶଗରୂପଂଜଡକ ପଂଜର ଖେରମ  ୋକ୍ତିସଜର ପଂଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । କଜରଣ ନସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନମଜନଗ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଗଜଡକ ଶକ୍ତିଶମକମ
ସନବ୍କଜିସ୍ଟ କରକ୍ତିନର ଓ ଗଜର ନ୍ଡା��x��8������କ୍ତିନକଟ୍ ନହଜଇ ରହକ୍ତିନର ।' ଆଗଡଗମ କ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଦରକଜର ୋମନହହେଁ କଜହିଁକକ୍ତି?' "କଜରଣ ଶକ୍ତିଶମ ଆମ ପଂଜଇହେଁ ଏକ ଚକ୍ତିତକଳ
ନହଜଇପଂଜନର । କକ୍ତିଡଗମ  ଏକ ସଡଶୟଜତ୍ମକ ଚକ୍ତିତକଳ । ନଦଖିରଜକଣକ୍ତି ନସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ ଭଜରନର ଉନଭଇ ଯଜଉଥିର । ଛମଇହେଁରଜକଣକ୍ତି ନସ ମକ୍ତିନଳଇ ଯଜଉଥିର ।
କଳୋଜନର ନସ ଥିର ଅହରହ ଗରଡଗଜୟକ୍ତିଗ । ଶକ୍ତିଶମ ଏକ ରକ୍ତିନରଜଧାଜଭଜଷ । ଏକ ଉଲଗ୍ନ ଅରଗଜରଣଜ ଏକ ସ୍ୱଗଡତ ସସତ୍ୱେ । ନସ ଏକ ରକ୍ତିଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ
ଜୀରନକଜଷ । ଏରଡ ରକ୍ତିଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ ଜୀରନକଜଷମଜନୋ ନୋଦରପର୍ବୟୁକକ୍ତିକ ପଂଦଜଥାପର୍ବ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ,  ଗଜକମ ଆନମ ଛମଇହେଁ ପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋଜଇହେଁ,  ଧାରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋଜଇହେଁ,
ନକଜନଳଇ ପଂଜରକ୍ତିରଜୋଜଇହେଁ । ନଗଣମ ଶକ୍ତିଶମ ନମଜ ପଂଜଇହେଁ ଏକ ମୋସଜସତ୍ୱେକ୍ତିକ ୍ଗକ୍ତିରଡଧାକ । ଶକ୍ତିଶମ ୋଥିରଜ ଏକ ଅଭଜର ୋମନହହେଁ, ରରଡ ଅଭଜରର ଏକ ପଂରକ୍ତିପଂରୂଣ
। ସରମଠମ  ରଡ଼କଥାଜ ନହଲଜ ଶକ୍ତିଶମ ରଗପର୍ବମଜୋ ୋମନହହେଁ-  ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ । ଅଥାଚ ମହେଁମ ସରମନରନଳ ରଗପର୍ବମଜୋନର ରଡନଚ । ରଗପର୍ବମଜୋକମ କଳମଷକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ
ଆଗହୀ ନହରକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି? ରରଡ ମହେଁମ ଏକ ୋକ୍ତିରଜପଂଦ ଦୂରସତ୍ୱେନର ସଜଷ୍ଟଜମ ଅଛକ୍ତି ।' ଶଗରୂପଂଜ ଏ ଯଜଏହେଁ କଜଡଦମଥିନଲ । ଆଗଡଗମ କ ୋକ୍ତିରପର୍ବଜକ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିନଲ ।
ସ୍ୱୟଡଭମ ର କହମଥିଲଜ, "ଗଜଛଡ଼ଜ ମହେଁମ କଜହଜରକ୍ତି ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ୍ ସଜଡଗନର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ କରକ୍ତିରଜ ପଂସଡଦ କନରୋଜ । ୍ଗକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର ଆନମ କଜହଜର ୋଜ କଜହଜର
ରକ୍ତିଡଗ୍ ସଜଡଗନର ନଭଟ ନହଉହେଁ । ଯଦକ୍ତି ଏକଜକକ୍ତି ଥାଜଉହେଁ ନଗନର ୋକ୍ତିଜ ରକ୍ତିଡଗ୍ ସଜଡନଗ ନଭଟ ନହଉହେଁ । ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ୍ ୍ଗକ୍ତି ଅକଜରନଣ ସମୟନଦଇ ଆନମ
ୋକ୍ତିଜକମ ହିଁ ଠକମ । ଈଶ୍ୱରଡକ ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ ଲ ସଡମଜୋ ନଦଇ ଆନମ ୋକ୍ତିଜକମ ହିଁ ଠକମଛହେଁମ  । ମହଜତ୍ମଜଗଜଡଧିଡକ ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ ଲ ଓ "ମହଜନ' ପଂରୂପର୍ବପଂମରମ ଷମଜୋଡକ ୋନ-
ରକ୍ତିଡଗ ଲ ୍ଶଡସଜ କରକ୍ତି କରକ୍ତି ଆନମ ନକନଗ ନଶଜଷକ୍ତିଗ, ଦଳକ୍ତିଗ ଓ ଗଳକ୍ତିଗଳଜଡଗ । ନକହକ୍ତି ଅୋମପଂସକ୍ତିଗ ଥିରଜନରନଳ ଗଜକମ ୍ଶଡସଜ କରକ୍ତି ଗମଡ଼ଜଏ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ
କରକ୍ତିରଜର ଅଥାପର୍ବ ସଡମମର ଖେନର ନଯ ଅଛକ୍ତି ଗଜ୍ଗକ୍ତି ଅସଡମଜୋ ଏରଡ ନରନଳନରନଳ ଅପଂମଜୋ ରକ୍ତି । ନହଜଇପଂଜନର ନସ ନ୍ମଜସଦ ରଜ ସୀ ରଜ ଅଡକମରକ୍ତିଗ ୋ
ନହଜଇଥିରଜ ସଡଗଜୋ । ଯଦକ୍ତି ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ୍ ସଡପଂକପର୍ବନର ଚକ୍ତିଡଗଜ ରକ୍ତି କରଜଯଜଉଛକ୍ତି ନଗନର ରକ୍ତି ଗଜହଜ ୋକ୍ତିଜ ରକ୍ତିଡଗ୍ ୍ଗକ୍ତି ଅସଡମଜୋ ନହଜଇଯଜଏ । ନଗଣମ ମହେଁମ ଏ
ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ୍ ମଜୋଡକଠଜରମ  ମମକ ରହକ୍ତିରଜକମ ଚଜନହହେଁ । ମକ୍ତିଷ୍ଟର ର ଖେଲକ୍ତିଲ ଜକ୍ତିବ୍ରଜନ ଆପଂଣ ରରଡ ଆସକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ।’ ଆଗଡଗମ କ ହଠଜତ ଅଡଗଧାପର୍ବୟୁଜୋ ନହଜଇଗନଲ ।
ଗଜଡକର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିରଜ ସଜୋଟକ୍ତି ରକ୍ତିକ ନହଜଇଗଲଜ । ଶଗରୂପଂଜ କଜଡଦମଥିନଲ । ସ୍ୱୟଡଭମ ର ହସମଥିଲଜ । ନସ କଜଡଦମଥିରଜ ଝକ୍ତିଅମଜୋଡକମ ରମଝଜଇ ଜଜନଣୋଜ
। ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨ଠ୧ ୨ଠ୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନ୍ଳେଷ ଅଳଡକଜରର ଜୀରୋ ରହକ୍ତିର ପୃଂଷ୍ଠଜମଜୋଡକସହ ନର ଖେଳମ ନର ଖେଳମ ର ଖେଲକ୍ତିଲ ଜକ୍ତିବ୍ରଜୋଡକମ ମନୋପଂକଜଇଲଜ ସ୍ୱୟଡଭୂର । ଗଜଡକମ ନସ କ’ଣ କ’ଣ ସରମ  କହକ୍ତି
ପଂକଜଇଲଜ ! ଠକ୍ତିକ କଲଜ ୋଜ ଭମ ଲ କଲଜ? ନସ ୍କୃଗନର କ’ଣ ଚଜନହହେଁ? କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗ ଚଜନହହେଁୋଜ । ୋକ୍ତିଜକମ ନସ ର ଖେମବ୍ ଭଲଭଜନର ଚକ୍ତିନହ୍ନ । ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚଜନହହେଁୋଜ ।
ନଫୋକ୍ତି୍ସନଷ୍ଟଜରକମ ଯଜଇ ନସ ଅନୋକଥାର ର ଖେଜଲକ୍ତିହଜଗନର ନଫରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ’ର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦରକଜର ଥାଜଏୋଜ । ନର ଖେଳୋଜ ନଷ୍ଟଜରକମ ଯଜଇ ହଜଜର ହଜଜର ନର ଖେଳଣଜ
ଶକ୍ତିଶମଡକମ ନଦଖି ଭଜନର,  ଏମଜନୋ ଯଦକ୍ତି ଜୀରୋୟୁଜସ ପଂଜଇ ଯଜଆଡନଗ ନଗନର ନସ ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତି ଘରକମ ୋକ୍ତିଅଡଗଜ କକ୍ତି?  ନରଜଧାହମଏ ୋଜ । ୋଜ,
"ନରଜଧାହମଏ’ ୋମନହହେଁ । ନସ ଦୃଢ, ନସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ ନଯ ନସପଂରକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତିଏ ନସ ନକନରନହନଲ କକ୍ତିଣଡଗଜ ୋଜହିଁ । ର ଖେଲକ୍ତିଲ ଜକ୍ତିବ୍ରଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେ ରକ୍ତି ଯଦକ୍ତି
ନ୍ଜଡା��x��8������କ୍ତିଜକ୍ତି ଭଜନର ଭୂମକ୍ତିଷ୍ଠ ନହନର,  ନଗନର ରକ୍ତି ୋମନହହେଁ । "ନରଜଧାହମଏ’ ଶବ୍ଦ ସଜଡଗନର ନସ ନକନର ରକ୍ତି ନର ଖେଳ ନର ଖେନଳୋଜ । ୋକ୍ତିଜ ଚରକ୍ତିତ ୍ଗକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ
ସଡଦକ୍ତିହଜୋ ନହରଜକମ ଦକ୍ତିଏ ୋଜ । ୋକ୍ତିଜ ଦୃଢଗଜକମ ନଦଜଦମଲୟୁମଜୋ ଅରସଜକମ ନଠଲକ୍ତି ଦକ୍ତିଏ ୋଜ । "ନରଜଧାହମଏ’ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱଜଧାୀୋ ଚକ୍ତିଡଗଜଧାଜରଜ ୍ଗକ୍ତି ଏକ
ରକ୍ତିପଂଦ । ୋକ୍ତିଜ ସହକ୍ତିଗ ୋକ୍ତିନଜ ପଂଲକ୍ତିଟକ୍ତିକ କଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜର କମ-ଇଚ୍ଜକମ ଜଜହକ୍ତିର କନର । ନଗଣମ ନସ "ନରଜଧାହମଏ’ ଶବ୍ଦର ପଂଛପଂନଟ ୋକ୍ତିଜକମ
ଲମ ଚଜଇରଜକମ ରୃଥାଜ ନଚଷ୍ଟଜ କନର ୋଜହିଁ । ଶଗରୂପଂଜ ଗଜନଧାଜଇସଜରକ୍ତି ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗରମ  ଓଦଜ ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧି ରଜହଜରକ୍ତି ଆସମଥିନଲ । ନସ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲଜ ରଜଥା୍ମ
ଭକ୍ତିଗନର ଗଜନଧାଜଇରଜର ରୟୁରସଜ ୋ ଥିନଲ ରକ୍ତି ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜନଧାଜଇନଲ । କୃତକ୍ତିମ ଝରଣଜଟକ୍ତି ଗ ରଜହଜନର ଅଛକ୍ତି । ଶଗରୂପଂଜ ଦକ୍ତି’ ରଜଲକ୍ତିଜିସ୍ଟ ପଂଜଣକ୍ତି ନୋଇ
ଗଜନଧାଜଇଥିରଜର ଜଣଜଇନଲ । ସ୍ୱୟଡଭୂର କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନସ ଜଜନଣ ନଯନଗ ୋକ୍ତିକଜଡଚୋ ସଜୋ ନହନଲ ରକ୍ତି ନସ ଉଲଗ୍ନ ହମଅଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଲଜଜ
କରଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ସଜମୱପ୍ନଜନର ରକ୍ତି ଲଜଜ । ସ୍ୱୟଡଭୂର ଲଜଜ ୋ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକମ ନକନଗଥାର କହକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜ’ର ଇୟତ୍ତଜ ୋଜହିଁ । ଲଜଜ ଏକ ଆଭୂଷଣ ୋମନହହେଁ,
ଏଇ ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ଅରସଜ । ଏହଜର ଅଥାପର୍ବ ନହଉଛକ୍ତି- ୋକ୍ତିଜର ୋକ୍ତିଜସତ୍ୱେକମ ଗନଳ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଛ, ଅୋୟୁମଜନୋ ଗଜକମ ଜଗକ୍ତି ରସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଓ ଗନମ ଗଜଡକ ସଜମୱପ୍ନଜନର
ନକରଳ ମଜତ ଛଜଡଚଟକ୍ତିଏ ନହଜଇ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଛ । ଅୋୟୁମଜନୋ ଗମ ମ "ୋକ୍ତିଜସତ୍ୱେ’କମ ଗଳମ ନଗଜଟଜଇ "ହଉ ନହଲଜ, ଏଇ ୋକ୍ତିଅ’ କହକ୍ତିଲଜ ପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ଗମ ନମ
ଗମ ମ ନମତଳକ୍ତିକ କଜୟଜକମ ନଫରମ ଛ ଓ ଗମ ମକମ ଏକ ପଂରୀକଜ ହଲ୍ ନଫରକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ରଜ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜର ଅଗକ୍ତି ଜରମ ରୀ ନକଜଠରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ନଫରକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି
ଲଜଗମଛକ୍ତି । କକ୍ତି ରୀଭତ୍ସ ଏ ଅୋମଭୂଗକ୍ତି  ! ଲଜଜ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ଗଜକମ ସରମନରନଳ ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ କରଜଏ । ଦକ୍ତିନୋ ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜକମ ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏନ.ସକ୍ତି. ନଟଷ୍ଟ ପଂଜଇହେଁ ଯଜଇଥିରଜ
ନରନଳ ପଂରୀକଜଗଜର ଭକ୍ତିଗରମ  ଶଗରୂପଂଜ କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ପଂଦଜକମ ରଜହଜରକ୍ତିନଲ । ଘଟୋଜ ରମଝକ୍ତିରଜନର ଜଣଜଗଲଜ ନଯ ଗଜଡକମ ଉଲଗ୍ନ କରଜଯଜଇ ଗଜଉୋକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ
ପଂକ୍ତିଡଧିରଜକମ ଦକ୍ତିଆଯଜଇଥିଲଜ ଏରଡ ଗଜଡକ ପଂମୟୁରକ୍ତିକ ନହୟଜର ସରମକମ ଖିଅର କରଜଯଜଇଥିଲଜ । ଏପଂରକ୍ତି ଲଜଜକର ପଂରକ୍ତିସକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ନସ ଅ୍ସମଗ ଥିନଲ ।
ୋକ୍ତିଜକମ ସଡପଂଣୂପର୍ବରୂନପଂ ୋକ୍ତିଜଠଜରମ  ଦୂରକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଥିରଜର ଅପଂମଜୋଜୋକ ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ଗଜଡକପଂଜଇହେଁ ଅସହୟୁନହରଜରମ  ନସ କଜଡଦକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଥିନଲ ।
ପଂରୀକଜଗଜରନର ରକ୍ତି ନସ ଉଲଗ୍ନ ହମଅଡନଗ ୋଜହିଁ । ଆଚ୍ଜ,  ଯଦକ୍ତି ଗଜଡକମ ମହଜଶୋୂୟୁନର ଏକଜକୀ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଆଡଗଜ,  ନଯଉହେଁଠଜନର ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି
ପଂହଡଚକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ଭୟ ୋ ଥିର, ନସଠକ୍ତି ନସ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡନକଜଚନର ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିନର କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ? କଥାଜ ଛଳନର ଏ ୍ଶୱପ୍ନଟକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭୂର ଦକ୍ତିନୋ ପଂଚଜରକ୍ତିଥିଲଜ ।
ଶଗରୂପଂଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତି ଉତ୍ତର ୋ ନଦଇ ଅୋୟୁଆନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ । ଅୋୟୁପଂକନର ସ୍ୱୟଡଭୂର କକ୍ତିଡଗମ  ଉଲଗ୍ନ ନହରଜନର ଲଜଜ ରଜ ସଡନକଜଚ କକ୍ତିଛକ୍ତି
କନରୋଜ । ରକ୍ତିରଜହ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନସ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅନୋକଥାର ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗନର ଗୀଷ୍ମଋଗମ ର ୍ଚଡଡା��x��8������ ଗରମରମ  ରକଜ ପଂଜଇରଜପଂଜଇହେଁ ମସକ୍ତିଣଜ ପଂକଜଇ ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇ
ନଶଜଇଛକ୍ତି, ରହକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିଛକ୍ତି, ନପଂପଂର ପଂଢକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ’ ୋକ୍ତିଜ ରର ଖେରଜଟକ୍ତି ଗୃଗୀୟ ମହଲଜର ଛଜଗ ଉପଂନର ଥିରଜ ନଯଜଗହେଁମ ନସଠକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ଗରମ ନହଉଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ
ରଜଥା୍ା ଦମ୍ରେ ଛଜଗ ଉପଂନର ପଂଜଣକ୍ତିଟଜଡକକ୍ତି ଥିରଜରମ  ନସ ନକଜଠରକ୍ତିଟକ୍ତି ଅନପଂକଜକୃଗ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ରହମଥିଲଜ । ଛଜଗ ଉପଂନର ପଂଜଣକ୍ତିଟଜଡକକ୍ତି ପଂଜର ଖେନର ପଂଜଡଚ ଇଡଚ
ରହଳନର ଓ ପଂଜଡଚ ଫମଟ ଲଡର ଓସଜରନର ମଜଟକ୍ତି ଥାଜପଂକ୍ତି ମଜର ଖେୋ ଲଗଜନଟ ଲଗଜଇଥିଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨ଠ୩ ୨ଠ୪



ଗଜ’ର ରଡ଼ ରଡ଼ ପଂତ ନହଗମ  ଛଜଗକମ କକ୍ତିଛକ୍ତିକଜଡଶନର ଛଜଇ ମଧ୍ୟ ପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ଏନଗସରମ ଆନୟଜଜୋ ନଯଜଗହେଁମ ରଜଥା୍ମ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ରହମଥିଲଜ । ଦ୍ୱଜର ପଂଜର ଖେନର
ନଟରମଲ ନଫନ ଲଗଜଇ ସ୍ୱୟଡଭୂର ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇ ମସକ୍ତିଣଜନର ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ରଜଥା୍ା ଦମ୍ରେ ଏକମଜତ ପଂଜହଜଚକମ ଗକକ୍ତିଆ କରମ ଥିଲଜ ଓ ରହକ୍ତି ପଂଢକ୍ତି ପଂଢକ୍ତି
ର ଖେରଜନରଳଟଜ କଟଜଉଥିଲଜ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ଅଡଗଗ ଦୁଃ ଦମଇଟକ୍ତି ଗୀଷ୍ମନର ନଜମ୍ସୁ ଜୟସଡକ "ଉଲକ୍ତିସକ୍ତିସ' ଓ ଦନସଜଭସକ୍ତିଡକ "କଜରଜମଜନଜଜଭ ବ୍ରଦସପର୍ବ' ପଂମସକ
ଦମଇଟକ୍ତି ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗନର ହିଁ ପଂଢକ୍ତି ପଂଢକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଥାନର ସ୍ୱୟଡଭୂରର ଜନଣ ସଜଡଗ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଜଗକ୍ତି ଦମଇଟଜନରନଳ ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇ ଗଜ’ ନକଜଠରକ୍ତିର କରଜଟ
ରଜନଡ଼ଇ ଗଜକମ ୋକ୍ତିଦରମ  ଉଠଜଇଥିନଲ ନସକଥାଜ ଗଜ’ର ମନୋ ଅଛକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ ସଡଧ୍ୟଜନର ଗଜଡକମ ସ୍ୱୟଡଭୂର ଶରଗ ଚନ୍ଦ୍ଡକ "ନଦରଦଜସ’ ଉପଂୋୟୁଜସଟକ୍ତି
ପଂଢକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଦଇଥିଲଜ । ନଛଜଟ ଉପଂୋୟୁଜସଟକ୍ତିଏ । ରଡଧାମଜଣକ ସଡଧ୍ୟଜରମ  ପଂଢକ୍ତିରସକ୍ତିନଲ ଏରଡ ରଜଗକ୍ତି ଦମଇଟଜନର ସମଜପ୍ତ କରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ଗଜ
ନକଜଠରକ୍ତିକମ ଆସକ୍ତି କରଜଟ ରଜନଡ଼ଇନଲ । କରଜଟ ନର ଖେଜଲଜନହରଜ ପଂନର ରଡଧାମଜଣକ ସହେଁମ ସହେଁମ କରକ୍ତି ଆଖି ମଳକ୍ତି ମଳକ୍ତି ୋଜକ ମଜଧ୍ୟମନର ର ଖେନୋଇ ର ଖେନୋଇ
କହକ୍ତିନଲ, "ନମଜନଗ ଆଉ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରହକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିରଜକମ ନଦନର ୋଜଇହେଁ ଆଜ୍ଞଜ ।’ ସ୍ୱୟଡଭୂର ନଦଖି ସବ ନହଜଇଯଜଇଥିଲଜ ଓ ଗଜଡକ ଲମ ଡଗକ୍ତି ନଦହନର ୋ ଥିରଜର
ନଚନଗଇ ନଦଇଥିଲଜ । ନସ ରକ୍ତିଷୟନର ନସ ସନଚଗୋ ୋଥିନଲ । ସନଚଗୋ ନହରଜ ପଂନର ମଧ୍ୟ ସହେଁମ ସହେଁମ କରକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ୋକ୍ତିଜ ନକଜଠରକ୍ତିକମ
ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜଳମ ସ୍ୱୟଡଭୂର ନଯନଗନରନଳ ଉଠକ୍ତିଲଜ,  ନଦଖିଲଜ ନସ ମହଜଶୟ ଗଜନଧାଜଇସଜରକ୍ତି ପଂରକ୍ତିଚ୍ନ୍ନ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିନଲ ଏରଡ
ଗଜକମ ନଦଖିରଜ କଣକ୍ତି ଲଜନଜଇଯଜଇ ହସକ୍ତି ପଂକଜଇଥିନଲ । ରଜଥା୍ମ ନହଉଛକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭୂରର କ୍୍ତିୟ ନକଜଠରକ୍ତି । ଯଦକ୍ତିଓ ନସ ଦକ୍ତିୋକମ ଥାନର କକ୍ତିଡରଜ କଦଜଚକ୍ତିତ
ଦମଇଥାର ରଜଥା୍ମ ରୟୁରହଜର କନର ଏରଡ ମଜତ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟନ୍ପିଜଇହେଁ କନର,  ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଗଜ’ ଭକ୍ତିଗନର ଏନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର ୍ଚ୍ନ୍ନ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ମକ୍ତିନଳ ନଯ
ସ୍ୱୟଡଭୂର ଉଲ୍ଲସକ୍ତି ଉନଠ । ଗମଣମ ଗମଣମ ନହଜଇ ଗୀଗଗଜଏ, ନକନରନକନର ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର ରକ୍ତି ଗଜଏ । ଗଜ’ ରଜଥା୍ା ଦମ୍ରେ ଭକ୍ତିଗର କଜଡଥାନର ନସ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ଦପଂପର୍ବଣ
ଲଗଜଇଛକ୍ତି । ୍ନଗୟୁକ ଏକ ରଗପର୍ବଫମଟର । ଦମଇଟକ୍ତି ଦପଂପର୍ବଣ ମମହହେଁର ଆଗ ଓ ପଂଛନର ଏରଡ ଅୋୟୁଟକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ଛଜଗନର । ସଜୱାଜରରମ  ପଂଜଣକ୍ତିର ଧାଜର
ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜନରନଳ ନସ ଉପଂରକମ ମମହହେଁ ନଟକକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ଥିରଜ ଦପଂପର୍ବଣନର ୋକ୍ତିଜ ୍ଗକ୍ତିରକ୍ତିଡର ନଦନର ଖେ । ମମଡଡା��x��8������ଠମ  ପଂଜଦ ଯଜଏ । ରଜଥା୍ମ
ଭକ୍ତିଗନର ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ରହକ୍ତିନଲ ଅଜର କଳୋଜସରମ  ଆନସ । ଏ ଇଗ୍ ଲର କଳୋଜ ମଧ୍ୟ ନସଇ ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗନର ହିଁ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ନସ ଜଜନଣ
ଇଗକ୍ତିହଜସନର ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକ୍ତିଥିରଜ ରକ୍ତିଶ୍ୱ ରକ୍ତିର ଖେୟୁଜଗ ଥିଓରକ୍ତି ସରମ  ଆମର ଭଜରୋଜ ରଜଜୟୁକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଓଲଟପଂଜଲଟ କରକ୍ତିନଦଇଛକ୍ତି । ଆକ୍ଧିନମଡା��x��8������କ୍ତିସ
ଜଳ ଚଜପଂର ଥିଓରକ୍ତି ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗନର ହିଁ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇ ରଜସଜନର ନଦତଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ନୋନପଂଜଲକ୍ତିଅୋ ୋକ୍ତିଜ ଯମଦ୍ଧର ଚକରମୟୁହ ସରମ  ରଜଥା୍ମ
ଭକ୍ତିଗନର ପଂରକ୍ତିକଳୋଜ କରମ ଥିନଲ । ଚକ୍ତିତକର ନଭନ-ଗଗ୍ ରଜଥା୍ମ ଭକ୍ତିଗନର ଗମଡ଼ଜଏ ଚକ୍ତିତର ପଂରକ୍ତିକଳୋଜ କରମ ଥିନଲ ଲଡଗଳଜ ନହଜଇ । ସ୍ୱୟଡଭୂର ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ
ରକ୍ତି ହମଏ ଆମ ଗଡଥାଜଳୟମଜୋଡକନର ହଜଜର ହଜଜର ଧାମପର୍ବପଂମସକ ଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ, ଏନଗ ମହଜକଜରୟୁ ଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ, ଏନଗ ପଂମରଜଣ ଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ୍ୱ୍ୱେ ନକତଣସକ୍ତି
ସଜୋନର କଜହିଁକକ୍ତି ରଜଥା୍ମ ର ରୟୁରହଜର ସଡପଂକପର୍ବନର ଧାଜଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ସମଦ୍ଧଜ ୋଜହିଁ । ଆମ ଈଶ୍ୱରମଜନୋ ଚଳମଥିନଲ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ଗଜଡକର ଗଜନଧାଜଇରଜ,  ଦଜଡଗ
ସଫଜକରକ୍ତିରଜ,  ଅଡଗୋଜଳକ୍ତି ସଫଜ କରକ୍ତିରଜ କଜମ ସରମ  ନକଉହେଁଠକ୍ତି ସମଜପଂୋ କରଜଯଜଉଥିଲଜ?  ଈଶ୍ୱରମଜୋଡକ ମଳଦ୍ୱଜର ୋ ଥିଲଜ କକ୍ତି?  ନକହକ୍ତି ଜନଣ ଏ
ରଜରଦନର କଣ ଗନରଷଣଜ କରମ ୋଜହିଁ? ଛଜଡ଼ । ଏସରମର ନସ ଥାଳକୂଳ ପଂଜଏୋଜ । ଗଜ’ ମମଡଡା��x��8������ ଘମରଜଇଯଜଏ । ଏଗକ ନସ ଉପଂସଡହଜରନର ପଂହଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି
ନଯ ଇଗକ୍ତିହଜସନର ରଜଥା୍ମ ଅଛକ୍ତି, ପଂମରଜଣ ରଜ କକ୍ତିଡରଦଡଗକ୍ତିନର ୋଜହିଁ । ରଜଥା୍ମ ୋ ଥିରଜ ମଜୋସକ୍ତିକ ପଂରଜଧାୀୋଗଜର ସୂଚୋଜ ଦକ୍ତିଏ ନରଜଲକ୍ତି ଗଜର ଦୃଢ ଧାଜରଣଜ
। ଶଗରୂପଂଜ ମମଡଡା��x��8������ କମଡଡା��x��8������ଜଇ ନହଉଥିନଲ ଲଡର ଦପଂପର୍ବଣ ଆଗନର ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ । ସ୍ୱୟଡଭୂର ଉଠକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ଗନମ ଥାଜଅ, ମହେଁମ ନଦଜଳକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ରଜଡଧିଆନସ
।' କହକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ନମଜଟଜ ଦଉଡ଼କ୍ତି ନୋଇ ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗରମ  ରଜହଜରକମ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଆଡରଗଛ ଉପଂରକମ ଚଢକ୍ତିଯଜଇ ଏକ ଶକ ଡା��x��8������ଜଳନର ଦଉଡ଼କ୍ତି ଗଳକମ
ଝମ ଲଜଇ ରଜଡଧିନଦଲଜ ଏରଡ ଓହଜଇପଂଡ଼କ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ୋକ୍ତିନଜ ନଦଜଳକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତିଲଜ । ଶଗରୂପଂଜ ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗରମ  ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ଗଜକମ ନଦର ଖେମଥିନଲ । ସ୍ୱୟଡଭୂର
ଗଜଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ, ମଜତ ନସ ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇ ମୋଜକନଲ । ସ୍ୱୟଡଭୂର ପଂମଣକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ, ନସ ପଂମଣକ୍ତି ମୋଜକନଲ । କହକ୍ତିନଲ, "ଆଜକ୍ତି ୋମନହହେଁ, କଜଲକ୍ତି ।' ସ୍ୱୟଡଭୂରକମ
ରକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ । ନସ କକ୍ତିଡଗମ  ଆହମରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ନଦଜଳକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତିଲଜ । ନଦଜଳକ୍ତିରମ  ଓହଜଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜନର ଖେ ପଂଜନର ଖେ ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁନଡା��x��8������ଇହେଁ
କଲଜ,  ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ହଜଗ ନଗଜଡ଼ ହଲଜଇ ଡ୍ରକ୍ତିଲକଲଜ । ମଜତ ପଂଜଡଚମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ୋକ୍ତିଜକମ ଟକ୍ତିନକ ଫମଗ୍ଧି ଲଜଗକ୍ତିରଜପଂନର ଇଗ୍ ଲ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିଲଜ । ୋକ୍ତିଜ
ସ୍ୱଜସୟୁ ୍ଗକ୍ତି ନସ ଯନଥାଷ୍ଟ ସନଚଗୋ । ଗଜ’ ଶରୀରର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ଅଡଗର ମଜପଂ ନସ ଜଜନଣ । ଗଜ’ ନଦହର ମଜଡସନପଂଶୀର ଆକୃଗକ୍ତି , ଜଳର ପଂରକ୍ତିମଜଣ, ଗଜ’
ଚମପର୍ବର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨ଠ୫ ୨ଠ୬
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ସଶପର୍ବକଜଗରଗଜ, ଗଜ’ ରକର ଚଜପଂ ଓ ହକ୍ତିନମଜନଗ୍ଜରକ୍ତି୍ରେ ପଂରକ୍ତିମଜଣ, ଗଜ ରଜକ-ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି  ଶ୍ରେରଣର ରଳୟ ସହ ନସ ନରଶ୍ ପଂରକ୍ତିଚକ୍ତିଗ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜ ସକ୍ତିନମ୍ରେ ଶମକକୀଟର
ପଂରକ୍ତିମଜଣ ରକ୍ତି ନସ ଭଲଭଜନର ଜଜନଣ । ସ୍ୱୟଡଭୂର ଦୃଢ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ୋକ୍ତିଜ ରକ୍ତିଷୟନର ରଚୋଜ ନଲଖିନଲ ନସ ସରମଠମ  ସମଡଦର ୋକ୍ତିରଡଧାଟକ୍ତିଏ ନଲଖିପଂଜରକ୍ତିର । ନକନର
ଯଦକ୍ତି ଆତ୍ମଚରକ୍ତିଗ ନଲନର ଖେ ନଗନର ନସନକଡଡା��x��8������ ୍ଗକ୍ତି ଗଜ’ ଛଜଗକ୍ତିର ସଡଦୋଠମ  ଆରଡଭକରକ୍ତି ଜୀରୋକଜଳ ଭକ୍ତିଗନର ଗଜର ରମ ଚକ୍ତି ଅରମ ଚକ୍ତି ସ୍ୱଜଦ ଆହଜଦ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି
ନଲଖିର । ଗଜ’ର ୍କ୍ତିୟଗମ ଆଲଜଜ୍ଧି କଥାଜ ନଲଖିର । ଗଜ’ର ସ୍ୱଜସୟୁରଧାପର୍ବକ ନରଜଗ କଥାଜ ନଲଖିର । ଗଜ’ର ନଯଉହେଁ ନଗଲ୍ଗକ୍ତି ଆଲଜଜ୍ଧି ଅଛକ୍ତି ନସକଥାଜ ମନୋପଂକଜଇ
ନସ କମରମ ଳକ୍ତି ଉନଠ । ୋକ୍ତିନଜ ଗଜ’ ମମଡଡା��x��8������ନର ନକନରରକ୍ତି ନଗଲ ଲଗଜଏୋଜ । ସମଲନର ପଂଢମଥିରଜନରନଳ ନକତଣସକ୍ତି ସମଲଛଜତକମ ନସ ସଜଇନକଲନର ରସଜଉ ୋଥିଲଜ
ଯଦକ୍ତି ଗଜର ମମଡଡା��x��8������ନର ନଗଲ ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜର ନଦନର ଖେ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜର ୍ଥାମ ନ୍ମଜସଦ ଲକ୍ତିଲକ୍ତି,  ଯଜହଜକମ ନସ ଦଶମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ପଂଢକ୍ତିରଜନରଳଠମ  ଭଲ ପଂଜଉଥିଲଜ,
ଗଜକମ ୍ଗକ୍ତି ଶୋକ୍ତିରଜର ସକଜଳ ସମଲ ଯକ୍ତିରଜ ପଂୂରପର୍ବରମ  ସ୍ୱୟଡଭୂର ଅଧାଜ ଫମଟକ୍ତିଥିରଜ ସଜ ନଗଜଲଜପଂଟକ୍ତିଏ ମମଡଡା��x��8������ନର ଲଗଜଇ ନଦଉଥିଲଜ । ନଯଉହେଁ ଶୋକ୍ତିରଜର ନସ ନଗଲ
ଲଗଜଇ ଆସକ୍ତିଥାଜଏ, ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ଦୂରରମ  କହକ୍ତିଦକ୍ତିଏ, "ୋକ୍ତିନଜ ନଗଜଳକ୍ତିୋକ୍ତିଅ' । ଲକ୍ତିଲକ୍ତି ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତିକକ୍ତି ଫମଲ ୋନୋଇ ସମଲ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥିଲଜ ଏରଡ ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ମମହହେଁ
ଫମଲଜଉଥିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଯନଗନରନଳ ନସ ଫମଲଲଗଜଇ ୋ ନଦରଜର କଜରଣ ପଂଚଜରମ ଥିଲଜ ସ୍ୱୟଡଭୂର ଚଟକ୍ତି ୋଜ କହକ୍ତି ନଦଉଥିଲଜ, "ନସଦକ୍ତିୋ ଗନମ ଅଗକ୍ତି୍
ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିଲ ।’ ନସ ପଂମଣକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିକକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥିଲଜ ନଯ ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋଯଜଏ କଥାଜ ନହଉ ୋଥିଲଜ । ଅରଶୟୁ ସ୍ୱୟଡଭୂରକମ ଏସରମ  ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳ ପଂରକ୍ତି
ଲଜଗମଥିଲଜ । ନଗଣମ ନସ ଚମ ପ୍ ରକ୍ତି ରହମଥିଲଜ ଓ କଥାଜ ରକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ ଏରଡ ନସ କ’ଣ ଭମ ଲ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ନସକଥାଜ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଥିଲଜ । ଅଗକ୍ତି୍ ଶବ୍ଦକମ ନସ ମଝକ୍ତିନର
ମଝକ୍ତିନର ରୟୁରହଜର କନର । ରକ୍ତିଉଟକ୍ତିଫମଲ ଶବ୍ଦକମ ନସ ଆନଦତ ରୟୁରହଜର କନରୋଜ । ରରଡ ଅଗ୍ଳକ୍ତି ଶବ୍ଦର ରକ୍ତିପଂରୀଗ ଶବ୍ଦ ଭଜରନର ନସ ୋଜଇସ ଶବ୍ଦକମ ଯନଥାଷ୍ଟ
ରୟୁରହଜରକନର । ଅଗକ୍ତି୍ ଶବ୍ଦକମ ନସ ଗଜ’ର ସରମ  ନ୍ମଜସଦମଜୋଡକ ଠଜନର ରୟୁରହଜର କରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ’ର ସୀଡକ ଠଜନର ରକ୍ତି ରୟୁରହଜର କରକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଭଜରନର
। କକ୍ତିଡଗମ  ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି ଶବ୍ଦଟକ୍ତିର ମୂଲୟୁନରଜଧାକମ ୋରମଝକ୍ତି ଆଭକ୍ତିଧାଜୋକ୍ତିକ ଅଥାପର୍ବଟକ୍ତି ନକରଳ ରମଝକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଓ ମମହହେଁ ନମଜଡ଼କ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଅନୋକଥାର । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ରକ୍ତିଶ୍ୱରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟର ଛଜତୀ
ଥିରଜନରନଳ ସ୍ୱୟଡଭୂର ଥାନର ଦମଇଥାର ଗଜକମ ସଜକଜଗ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ମହକ୍ତିଳଜ ହନଷ୍ଟଲ୍କମ  ଯଜଇଥିଲଜ । ମମଡଡା��x��8������ନର ନଗଲଲଗଜଇ ଦମଇଜଣ ଝକ୍ତିଅ ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର
ରମଲଜରମଲକ୍ତି କରମ ଥିନଲ । ଗଜଡକସହ କଥାଜ ନହରୋଜହିଁ ଭଜରକ୍ତି ଅନୋକ ସମୟ ଅନପଂକଜକଲଜ । ଅୋନୋୟୁଜପଂଜୟ ନହଜଇ ନଶଷନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ
କହକ୍ତିଲଜ । ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଓ ଗଜର ଜନଣ ସଜଡଗ ଉଭନୟ ମମଡଡା��x��8������ନର ନଗଲ ଲଗଜଇଥିରଜର ନଦଖି ସ୍ୱୟଡଭୂର ନସମଜୋଡକସହ କଥାଜ ୋନହଜଇ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିଲଜ । ୍ଜୟ
ଦମଇମଜସ ପଂନର ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ନଯନଗନରନଳ ଗଜ’ର କଜରଣ ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁଲଜ ନସଦକ୍ତିୋ ସମନସ "ଅଗକ୍ତି୍’ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିରଜର ଜଣଜଇଲଜ । ଏ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜ ପଂଜଇହେଁ
ଗଥାଜ ଗଜ’ ସଜଡଗମଜୋଡକ ପଂଜଇହେଁ ରୟୁରହଜର କରକ୍ତିଥିରଜରମ  ନସମଜନୋ ସରମ  ର ଖେମବ୍ ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଅଭକ୍ତିମଜୋ କରକ୍ତିଥିନଲ । ମଜତ ଚକ୍ତିଲକ୍ତିକଜର ଦମଭପର୍ବଜଗୟୁ ସ୍ୱୟଡଭୂର ଅଭକ୍ତିମଜୋୀ
ଝକ୍ତିଅମଜୋଡକମ ରମଝକ୍ତିରଜନର ଓ ରମଝଜଇରଜନର ୋକ୍ତିଗଜଡଗ ଅପଂଜରଗ । ଠକ୍ତିକ ଏଇ କଜରଣପଂଜଇହେଁ ଶଗରୂପଂଜ ମଧ୍ୟ ନକନଗଥାର ରଜଗକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି, ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇଛଡଗକ୍ତି, ଅଭକ୍ତିମଜୋ
କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି, କଜଡଦକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି, ଦମ  ଦୁଃର ଖେ୍କଜଶ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ସ୍ୱୟଡଭୂର ର ଖେଜଲକ୍ତି କନହ, "ଜନଣ ଯଦକ୍ତି ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ରମ ନହ, ଗଜ’ ନଦହରମ  ଯଦକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିନହନଲ ରଜକଜ ଆସମ ୋଥାଜଏ,
ଓଠ ରଡଦକରକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଜନଣ ପଂଜକମଳକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ, ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି ଗଜର ଭଜଷଜ ଓ ଉଚଜରଣ ଯଦକ୍ତି ୋକ୍ତିଭପର୍ବମ ଲ ଓ ସ୍ୱଚ୍ ନହଜଇଥାଜଏ, ନଗନର ନସ ଗଜକମ "ୋଜଇସ’ କମନହ ଏରଡ
ରକ୍ତିପଂରୀଗକମ ନସ ଅଗକ୍ତି୍ କମନହ । ଏକ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦକ୍ତିୋନର ଜନଣ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ଓ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ରହକ୍ତିପଂଜନର । ଉଚଜରଣନର ଭମ ଲନହନଲ
ସଡନଶଜଧାୋ କରଜଯଜଇପଂଜନର । ନଗଣମ "ଅଗକ୍ତି୍’ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ଏନଗ ମଜରଜତ୍ମକ ଶବ୍ଦନଟ ୋମନହହେଁ । ନସ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ଅଗକ୍ତି୍ ନଦର ଖେଜଯଜଏ । ଯଜହଜର
ଧାୀ ଶକକ୍ତି ଓ ଭଜରଜନରଗ ସମଜଡଗର ଭଜନର ଗଗକ୍ତି କରମ ଥାଜଏ ଓ ସରମନରନଳ ଗଗକ୍ତିଶୀଳ ହିଁ ଥାଜଏ, ନସପଂରକ୍ତି ରୟୁକକ୍ତିଡକମ ସ୍ୱୟଡଭୂର ସମଡଦର ନରଜଲକ୍ତି କମନହ । ନଯଉହେଁ
ନଲଜକଟକ୍ତି ଫମଲଗଛଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ଭୟନର ଅଫକ୍ତିସରମ  ଛମଟକ୍ତିନୋଇ ରହକ୍ତିଯଜଏ, ଯକ୍ତିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭକ୍ତିଗନର, ମରମ ଭୂଇହେଁ ଭକ୍ତିଗନର, ସମମଦ ଭକ୍ତିଗନର ହଜକ୍ତିଯଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ
ନର ଖେଜଜକ୍ତିପଂଜଏ, ନଛଜଟ ଟଜଡଗର ଭୂଇହେଁ ଉପଂନର ରସକ୍ତି ପଂରସ ପଂରସ ନକଗର ରକ୍ତିଶଜଳଗଜ ନଦର ଖେମଥାଜଏ, ଯକ୍ତିଏ ଝଡ଼ନଗଜଫଜୋ ରକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼କ୍ତି ରଷପର୍ବଜ ରଜଦଲକମ ନଦଖି
ରକ୍ତିସୟ ଭଜରଜନରଗନର ଚଡଚଳ ନହଜଇଉନଠ ନସପଂରକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ସ୍ୱୟଡଭୂର ଗୋ୍ମୟନହଜଇ ନଦନର ଖେ । ନଯଉହେଁ ନଲଜକଟକ୍ତି ୋୂଆ ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇ ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜନର
ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ନଫଜପଂଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇ ଗମଡ଼ଜଏ ଏଣମନଗଣମ ରହକ୍ତିର ପଂୃଷ୍ଠଜମଜୋଡକ ସହ ନର ଖେନଳ ନସପଂରକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ନସ ର ଖେଜସ ସଡମଜୋଦକ୍ତିଏ । ଅଥାଚ ନଯଉହେଁ ରୟୁକକ୍ତି ୋୂଆ
ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇ ଗଜକମ ନଫଜପଂଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଏ,  ପଂନକଟରମ  ଟଡକଜ ଉଡ଼କ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଫମର ଫଜର ଉଡ଼ଜଇଦକ୍ତିଏ,  ଗଜକମ ନସ କ୍ଜସକ୍ତିକ ପଂଯପର୍ବୟୁଜୟର "ଅଗକ୍ତି୍’ ନରଜଲକ୍ତି ଧାରକ୍ତିୋକ୍ତିଏ ।
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨ଠ୭ ୨ଠ୮



ଅନୋକ ରଜଗକ୍ତିନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି ଶଗରୂପଂଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ଜଟଜ ନହଜଇଯକ୍ତିର,  ରଜଳ ପଂଜଚକ୍ତିଯକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ନଗଲଲଗଜଇ ନଶଜଇରଜକମ ଆସଡଗକ୍ତି । ନସଦକ୍ତିୋ
ସ୍ୱୟଡଭୂରକମ ଶଗରୂପଂଜଡକ ନଦହର ରଜକଜ ର ଖେମବ୍ ଉତ୍କାଟ ଲଜନଗ । ନଗଣମ ନସ ମମହହେଁମଜଡ଼କ୍ତି ନଶଜଇଯଜଏ ଏରଡ ଗଜଡକ ପଂକ୍ତିଲଜନରଳର କଥାଜ ପଂଚଜରକ୍ତିରନସ,
ଗଜଡକ ଗହେଁଜ କଥାଜ ପଂଚଜରକ୍ତିରନସ, ଗଜଡକ ସଜଡଗମଜୋଡକ କଥାଜ ପଂଚଜରକ୍ତିରନସ । ର ଖେମବ୍ ଆଗହର ସହକ୍ତିଗ ଶଗରୂପଂଜ ନସସରମ  କଥାଜ ଗପଂଡଗକ୍ତି । ନସ ଜଜଣମଥାଜଏ
ଏଇଟଜ ସଗ ୋମନହହେଁ ଏରଡ ଯଜହଜ ସଗ ଗଜକମ ଢଜଡକମଥାଜଏ । ନରନଳନରନଳ ଶଗରୂପଂଜ ରକ୍ତି ଜଜଣଡଗକ୍ତି ନଯ ଏଇଟଜ ନରଳ ୋମନହହେଁ ଗଜଡକ ଗହେଁଜ କଥାଜ ନହରଜର
କକ୍ତିଡଗମ  ସଡନଗ ସଡନଗ ଭମ ଲକ୍ତି ରକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଅଥାଚ ସ୍ୱୟଡଭୂର ର ଖେମବ୍ ଆତ୍ମସନଚଗୋ ଓ ଗଜର ଯନଥାଷ୍ଟ ୋକ୍ତିନଗଟକ୍ତିଡ କମଗଜ ଅଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଜଜନଣ ।
ରଗପର୍ବମଜୋ ୋକ୍ତିନଜ ଯଜହଜ ଗଜକମ ନସ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର "ୋହେଁଜ’ କହକ୍ତିପଂଜନର ଏରଡ ଯଜହଜୋମନହହେଁ ଗଜକମ "ହହେଁ’ କହକ୍ତିପଂଜନର । ପଂରସର ରକ୍ତିନରଜଧାୀ ଦମଇଟକ୍ତି ହଜରଭଜରକମ
ନସ ଏକ ସମୟନର ନପଂଜଷଣ କରକ୍ତିପଂଜନର । ନଗଲ୍ଗକ୍ତି ସ୍ୱୟଡଭୂରର ଏକ ଅନହଗମ କ ଆଲଜଜ୍ଧି ଥିରଜନଯଜଗହେଁମ ଶଗରୂପଂଜଡକଠଜରମ  ୋକ୍ତିଜର ଆନରଗକମ
ଲମ ଚଜଇରଖିରଜ ସହକ୍ତିଗ, ନସଇ ମମହୂଗପର୍ବନର ୋକ୍ତିଜଠଜରମ  ମଧ୍ୟ ୋକ୍ତିଜର ଆନରଗକମ ଲମ ଚଜଇରନର ଖେ, ସଡପଂଣୂପର୍ବ ସନଚଗୋ ଭଜରନର । ଶଗରୂପଂଜ କୋକ୍ତି୍ସଭ ୋକରକ୍ତିରଜର
ଏହଜ ରକ୍ତି ଏକ ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ କଜରଣ । ଶଗରୂପଂଜ ନଯଉହେଁସରମ  ରକ୍ତିଷୟନର ଗପଂଡଗକ୍ତି,  ଗଜଡକ ପଂସଡଦ ମମଗଜରକ ଗପଂଟକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି ଗଜଡକ ରଜପଂଜଡକ ଗପଂ ।
ରଜପଂଜଡକ କଥାଜ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ସରମଠମ  ନରଶୀ ଆନରଗପଂଣୂପର୍ବ ଭଜରନର ସରମ  କଥାଜକମ ପଂଛନରପଂକଜଇ ଗପଂଡଗକ୍ତି । ରକ୍ତିନଶଷଭଜରନର ଗଜଡକ ମୃଗମ ୟୁଗପଂ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ
ଆହମରକ୍ତି ନରଶକ୍ତି ଆନରଗପଂଣୂପର୍ବ ଭଜନର ରର ଖେଜଣକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଅୋଗପର୍ବଳ ଭଜରନର । ଗଜଡକ ରଜପଂଜଡକ ମୃଗମ ୟୁଗପଂ ଏନଡ଼ ରକ୍ତିରଜଟ ନଯ ଜନଣ ରମଦ୍ଧକ୍ତିମଜୋ ସମଲଛଜତ
ନସରକ୍ତିଷୟନର ର ଖେମବ୍ବଡ଼ ୍ରଡଧାଟକ୍ତିଏ ନଲଖିନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିର,  ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ନଲଖିପଂଜରକ୍ତିର ରଥାଯଜତଜ ରକ୍ତିଷୟନର ରଜ ଫରଜସୀ ରଜଟ୍ରେରକ୍ତିପ୍ଳର ସଡପଂକପର୍ବନର ।
ଶଗରୂପଂଜ କହଡଗକ୍ତି, ଗଜଡକ ରଜପଂଜ ଦମଇ ସପ୍ତଜହକଜଳ ନକଜମଜନର ଥିନଲ । ରୟସ ଅନୋଶଗ ପଂରୂକ୍ତି ଆଠମଜସ । ନକଜମଜ ପଂନର ରକ୍ତି ନଯନଗନରନଳ ଗଜଡକର
ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗକ୍ତିଲଜ ନସ ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁଥିନଲ ଗଜଡକ ଆସନ୍ନ ମୃଗମ ୟୁର ମନହଜତ୍ସର ପଂଜଇହେଁ କ’ଣ କ’ଣ ସରମ  ଆନୟଜଜୋ ନହଜଇଥିଲଜ?  କକ୍ତିଏ କକ୍ତିଏ ସରମ
ଆସକ୍ତିଥିନଲ? ନସ ନଯନଗନରନଳ ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତି କଜଟମ ଥିନଲ ନସନଗନରନଳ ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତି ୋଥିରଜ ଈଶ୍ୱରମଜୋଡକମ ଉପଂଜସୋଜ କରମ ଥିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂନର ନଯନର
ୋକ୍ତିନଜ ଶ୍ମଶଧ୍ାଜରୀନହନଲ ନସନଗନରଳଠମ  ମୃଗମ ୟୁଯଜଏ ନସ ୋକ୍ତିଜପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିରଜ ବ୍ରହ୍ମଜଡକମ ପଂଜୂଜଚପର୍ବୋଜ କରମ ଥିନଲ । ନକଜମଜରମ  ଉଠକ୍ତିରଜପଂନର ଗଜଡକମ
ଏକ ଗ୍ପଂ-ଫନଟଜନର ରସକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ କରଜଗଲଜ । ପଂରକ୍ତିଣଗ ରୟସଯଜଏ ଗଜଡକ ଲକ୍ତିରକ୍ତିନଡା��x��8������ଜ ସମରକକ୍ତିଗ ଥିରଜରମ  ପଂରକ୍ତିରଜର ଯନଥାଷ୍ଟ ରଡ଼
ନହଜଇଯଜଇଥିଲଜ । ଏ ଭକ୍ତିଗନର ସଭକ୍ତିଏହେଁ ର ଖେରର ପଂଜଇ ଆସକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ମମଡଡା��x��8������ପଂନଟ ଗଜଡକ ରଡ଼ଝକ୍ତିଅ ରସକ୍ତି ରଜପଂଜଡକମ ସମସଡକସହ ପଂରକ୍ତିଚୟ କରଜଇ
ନଦଉଥିନଲ । ଏଇ ନଦର ଖେ,  ଆନମ ଦଶଜଣଯଜକ ଭଉଣୀ ଏଠକ୍ତି ଅଛମ । ଗମ ମର ସରମ  ଜ୍ୱଜଇହେଁ,  ଆମ ସମସଡକ ପଂମଅନରଜହୂ,  ଝକ୍ତିଅଜ୍ୱଜଇହେଁ,  ୋଜଗକ୍ତିୋଜଗମ ଣୀ
ସମନସ ଅଛଡଗକ୍ତି । ଉଠ, ଚଜଲ ଫନଟଜ ଉଠଜଇରଜ । ଏମଜୋଡକମ ଚକ୍ତିହ୍ନମଛ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ? ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରମ ଛଡଗକ୍ତି ନଦର ଖେ । ନୟ ଗମର ରଡ଼ ୋଜଗକ୍ତି । ରଡନରନର
ରମ ନହ, ଗଜ’ ସୀ ପଂମୋଜନର ସକ୍ତିନୋମଜ ପଂଜଠ ପଂଢମଛକ୍ତି । ୟଜକମ ନଦର ଖେ ନଡା��x��8������ରଜଡା��x��8������ମ ୋନର ରହମଛକ୍ତି । ଗଜ’ ପଂମଅକମ ନଦର ଖେ, ଆରମଜସକମ ରନଷପର୍ବପଂମରକ୍ତିର । ଗଜ’ କପଂଜଳନର
ନଗଜନଟ ଦଜଗଅଛକ୍ତି । ନୟ ଲଡଡା��x��8������ୋନର । ର ଖେରରକଜଗଜନର ନଲର ଖେଜନଲଖି କନର । ଗଜ’  ସୀ ଓଡ଼କ୍ତିଶୀୋଜଚ ଜଜଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ନୟ ଅଛକ୍ତି କଟକନର,  ଗଜ’  ସୀ
ଭମ ରନୋଶ୍ୱରନର । ଗଜ’ ଝକ୍ତିଅ ପଂଢମଛକ୍ତି ମକ୍ତିଲକ୍ତିଟଜରୀ ସମଲନର । ନୟ ଅଛକ୍ତି ଶକ୍ତିଲଡନର । ଏମଜନୋ ରହମଗ ଅସମରକ୍ତିଧାଜନର ଅଛଡଗକ୍ତି । ନସଠକ୍ତି ରକ୍ତିକଜ ମକ୍ତିନଳୋଜ,
ରରଫ ପଂନଡ଼, ସଜପଂ ରଜହଜନର ୋଜହିଁ । ଗଜ’ ସୀ ଅଛକ୍ତି ସକ୍ତିଲକ୍ତିଗମଡ଼କ୍ତିନର । ଏମଜୋଡକର ପଂକ୍ତିଲଜପଂକ୍ତିଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଏ ଦମନହହେଁ ରରକୋକ୍ତିଆହେଁ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କନଲଜନର
ଅଛଡଗକ୍ତି,  ଭମ ରନୋଶ୍ୱରନର । ନୟ କରକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି,  ଘରକଥାଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମନଝୋଜଇହେଁ,  ର ଖେଜଗଜକଲମ ଝମ ଲଜମମଣକ୍ତି ଧାରକ୍ତି ଡା��x��8������ଡଗଡା��x��8������ଡଗ ରମଲମ ଥାଜଏ । ରକଜ ନହଜଇଛକ୍ତି,
ଏମଜୋଡକର ରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜପଂକ୍ତିଲକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଆଉ ଏ ଦମଇ ରରକୋକ୍ତିଆହେଁ ରଜଉରନକଲଜ ଆଇ.ଜକ୍ତି.ଏଚ୍.ନର ଅଛଡଗକ୍ତି । ନୟ ଦମଇଥାର କଜର ଆକକ୍ତିନଡା��x��8������ଡଟ କରଜଇଲଜଣକ୍ତି
। ୋକ୍ତିନଜ ଡା��x��8������ଜକର, କକ୍ତିଡଗମ  ସରମନରନଳ ଗଜକମ ଗଜ’ ଡା��x��8������ଜକରଜଣୀ ସୀ ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସଜ କରଜଏ । ଗଜ ନଦହସଜରଜ ଦଜଗ । ଆଉ ଏ ଦଳ ଅଛଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀନର । ମଜସକମ
ଚଜରକ୍ତିହଜଜର ଟଡକଜ ଘରଭଡ଼ଜ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଗଜ’ ପଂମଅକମ ନଦର ଖେ । ନସ ର ଖେଜଲକ୍ତି ନଟନରଜରକ୍ତିଷ୍ଟ ଗପଂ ଶକ୍ତିଖିଛକ୍ତି । ଆଜକ୍ତିସକଜନଳ ସମସଡକମ ଅଟଜଚକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ
କହମଥିଲଜ,  ଗଜ’ ଭକ୍ତିଗନର ନରଜମଜ ଥିର ପଂରଜ!  ଆଉ ନସ ଆରପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଗଜ’ ଭଉଣୀ । ଚଜରକ୍ତି ପଂରୂକ୍ତି ପଂଜଡଚ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ଆଜକ୍ତି ସକଜଳମ ପଂରୂପର୍ବଦକ୍ତିଗନର ଲଜଲ
ସୂଯପର୍ବୟୁକମ ନଦଖି ନସ ଗଜ’ ମଜ’କମ ପଂଚଜରମ ଥିଲଜ, "ନୟ କୟୁଜ ନହ ମମକ୍ତି? ହଜମଜନର ଦକ୍ତିଲ୍ଲୀ ନମହେଁ ନଗଜ ନୟ ୋହିଁ ନହଜଗଜ ।’ ଆଉ ନସ ଦମଇଟକ୍ତି ଛମଆରମ  ନଗଜନଟ
ନବ୍ରକ ନଡା��x��8������ୋ୍ସ ଜଜଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ଅୋୟୁଟକ୍ତି ଜମନଡା��x��8������ଜ କରଜନଟ ଶକ୍ତିଖିଛକ୍ତି । ସରମନରନଳ ହମ -ହଜ କରମ ଥାଜଏ । ଏମଜୋଡକମ ନଦଖିନଲ ନପଂଟ ପଂରୂକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । ରଜପଂଜ? ଶମଣମଛ?
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨ଠ୯ ୨୧ଠ
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ଏନର ଚଜଲ ଫନଟଜ ଉଠଜଇରଜ । ସମନସ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆମଜରକ୍ତି ଧାଜନଡ଼ ଦକ୍ତି’ଧାଜଡ଼କ୍ତି ନକଦଫକ୍ତିୟଗ ନଦଇ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଥାଜଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ଆମ ନପ୍ଂୋଟକ୍ତି ନରଜମଜ ଆଗଡକ
ନଯଜଗହେଁମ ନରରମ ନଟ ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ ଚଜରକ୍ତିଘଡଟଜ । ଯଜ’ନହଉ ରଜରଜଡକମ ନଦଖି ନହଜଇଗଲଜ । ଆମ ନଟୋକ୍ତିଜିସ୍ଟ ରକ୍ତିଲଜସପଂମନରପର୍ବ ଲଜଇନ ର ଖେରଜପଂ ନଯଜଗହେଁମ ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ
ଆଠଘଡଟଜ । ଯଜ’ନହଉ ନଦଖି ନହଜଇଗଲଜ ରମଢଜଡକମ । ଆମ କଜଟ୍ଧି ନଗଜନଟ ନକଗଭକ୍ତିଗରକମ ମଜଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ରକଜନହଜଇଛକ୍ତି କଜହଜରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହଜଇୋଜହିଁ ।
ଯଜ’ନହଉ ନଦର ଖେଜନହଜଇଗଲଜ ପଂଡଡା��x��8������କ୍ତିଗଡକମ । ଆମ ରଳଦଗଜଡ଼କ୍ତିର ଲଜଲକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିଗଲଜ ରଜସଜନର । ପଂମଣକ୍ତି ଚକ ରଦଳଜଇ ଆସକ୍ତିରଜନର ଦକ୍ତି’ଘଡଟଜ ନଡା��x��8������ରକ୍ତି
ନହଜଇଗଲଜ । ଯଜ’  ନହଉ ନଦଖି ନହଜଇଗଲଜ ଗମରମ ଡକମ । ଯଜ’ନହଉ ନଦଖିନହଜଇଗଲଜ ରଜଜପଂମନରଜହକ୍ତିଗଡକମ । ଯଜ’ନହଉ ନଦଖିନହଜଇଗଲଜ ଗଜଡକ
ପଂଜଦମକଜକମ ଗଜଡକ ଶ୍ମଶକ୍ମ , ଗଜଡକ କମଡଡା��x��8������ଳକମ, ଗଜଡକ ଶ୍ୱଜସ୍ଶ୍ୱଜସକମ ଗଜଡକ ଚଜଲକ୍ତିଶଟକ୍ତି ନସଲଜଇୋ ନରଜଗଲକମ, ଗଜଡକ ଶକ୍ତିଥିଳ ଚମପର୍ବକମ, ନକଜଟରଗଗ ଚକମକମ ,
ରଡଚକ୍ତି ୋଥିରଜ, ମରକ୍ତି ୋଥିରଜ ଅରସଜକମ, ଯଜ’ନହଉ ନଦଖି ନହଜଇଗଲଜ । ରଜପଂଜ, ଚଜଲ ଫନଟଜ ଉଠଜଇରଜ । ଆନମ ସମନସ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ରୟଜଅଶୀ ନହଲମ ଣକ୍ତି ।
କ’ଣ ଆଉ ଗନମ ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁ ରଜପଂଜ? ଗମର ଦଶଜଣ ଯଜକ ଝକ୍ତିଅ, ଗଜଡକ ପଂମଅନରଜହୂ,  ଝକ୍ତିଅଜ୍ୱଜଇହେଁ,  ୋଜଗକ୍ତିୋଜଗମ ଣୀମଜୋଡକ ସହକ୍ତିଗ ଏଠକ୍ତି ଅଛଡଗକ୍ତି ।
ଗମର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିନଯଜଡ଼ଜ ୋଜଗକ୍ତିୋଜଗମ ଣୀ ଗଜଡକ ଡା��x��8������ଜକରୀ ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସଜନର ଅରନହଳଜ କରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଦମଇଟକ୍ତି ସମଟରକମ କଜଠ ସଡଗହପଂଜଇହେଁ ପଂଠଜଯଜଇଛକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ
କଜକପର୍ବମ କମଲଜ ଛଜଡଚମ ଣୀ ମଜଟକ୍ତିହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି ର ଖେଇ ଘକ୍ତିଅ ଚଜଦର ନଧାଜଗକ୍ତି ପଂଇଗଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଠଜଯଜଇଛକ୍ତି । ଅୋୟୁ ଏକ ଜକ୍ତିପଂ ଲ ଫମଲ କଦଳୀପଂତ ପଂଜଇହେଁ ପଂଠଜଯଜଇଛକ୍ତି । ଅୋୟୁ
ଏକ ନମଜଟର ସଜଇନକଲକମ ମୃଗମ ୟୁ-ମଡତ ଉଚଜରଣ କରମ ଥିରଜ ପଂମନରଜହକ୍ତିଗ ପଂଜଇହେଁ ପଂଠଜଯଜଇଛକ୍ତି । ଅୋୟୁ ଏକ ସମଟରକମ ମହମରକ୍ତିଆ ଓ ମଜଦଳକ୍ତିଆ ପଂଜଇହେଁ
ପଂଠଜଯଜଇଛକ୍ତି । ସମସଡକମ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରଜଯଜଇଛକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନଫରକ୍ତିରଜକମ । ଗଜଡକ ମୃଗମ ୟୁର ଆନୟଜଜୋ ପଂଜଇହେଁ ନସ ଆଉ କ’ଣ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି କକ୍ତି?  ରଜପଂଜଡକମ
ଅନୋଶଗ ପଂରୂକ୍ତି ଶନହ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ଆଉ ନକନଗଦକ୍ତିୋଯଜଏ ଗଜଡକ ଜୀରୋଯଜତଜର ଆନୟଜଜୋ କରଜଯଜଆଡଗଜ କକ୍ତି? ଘନର ନଯଉହେଁମଜନୋ ଅଛ, ଯଜଅ, ଜକ୍ତିପ୍
ନୋଇ ଯମ ଓ ଯମଦୂଗଡକମ ଧାରକ୍ତିଆଣ । ଯମ ୋପଂଜଇନଲ ଶୋକ୍ତି ରଜହମ  ନକଗମ ଡକମ ଡା��x��8������ଜକ । ୋନଚତ ନଜୟୁଜଗକ୍ତିଷକମ ଡା��x��8������ଜକ, ଛଡଚଜଣକମ ଡା��x��8������ଜକ, ରଜରଣକମ ଡା��x��8������ଜକ,
କଜଳକ୍ତିରକ୍ତିନଲଇକମ ଡା��x��8������ଜକ,  କଳଜ କଳଜ ଭୂଗଡକମ ଡା��x��8������ଜକ,  ଯଜଅ ଜକ୍ତିପ୍ ନୋଇ ଯଜଅ । ରଜପଂଜ ହସକ୍ତିନଲ ସଜମଜୋୟୁ । "ରହ, ଫନଟଜଉଠଜ ସରକ୍ତିଯଜଉ',  କହକ୍ତିନଲ ।
ସମନସ ଠକ୍ତିଆନହନଲ, ରଜପଂଜଡକମ ମଝକ୍ତିନର ରସଜଇନଲ । ଫନଟଜଗଜଫର ସମସଡକମ ହସକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ସଡନକଗ କଲଜ । ଫନଟଜଉଠଜ ସରକ୍ତିଲଜ । ଅଣୋଜଗକ୍ତି,
ଅଣୋଜଗମ ଣୀମଜନୋ ଉଠକ୍ତିନଲ । ରଜପଂଜଡକମ ଉଠଜଇନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ରଜପଂଜ ଫନଟଜଗଜଫରପର୍ବ ସଡନକଗ ମଜୋକ୍ତି ରସକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିନଲ । ନସନଗନରଳକମ ଉଠକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ
ନଯ, ଆଉ ନକନରରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଏପଂରକ୍ତି ସମଡଦରଗମ ମୃଗମ ୟୁ ମମହୂଗପର୍ବର ୍ଗୀକଜନର ରଜପଂଜ ଗ ନକନରଠମ  ଥିନଲ । ଓଠନର ସକ୍ତିଗ ହସନଟ ଝମ ଲଜଇ
ନକହକ୍ତି ମରକ୍ତିରଜର ନକନର ନଦଖିଛ?  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଜପଂଜଡକ କଥାଜ ଗପଂକ୍ତି ରସକ୍ତିଲଜନରଳକମ ନଢର ରଜଗକ୍ତି ନହଜଇଯଜଏ । ଶଗରୂପଂଜଡକମ ୋକ୍ତିଦ ଲଜନଗ ଓ ନସ
ନ୍ମନର ଖେଳ କଥାଜ ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନଶଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୧୧ ୨୧୨



ରମ ନରୋ ଓ ଏକ ଅଗକ୍ତିନଭତଗକ୍ତିକ ରଜଗୟୁଜର ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ରମ ନରୋ ଏନର କଜଳଫଜଶରମ  ମମକ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଧାରଜରଡଧାଜ ୋକ୍ତିୟମରମ  ୋକ୍ତିସଜରକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ।
ଏନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ୋକ୍ତିଜକମ ୍ଥାମ ଥାର ଲଜଗକ୍ତି ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଯଉହେଁ ଆନଡା��x��8������ ନଦଖିନଲ ନସ ୋକ୍ତିଜକମ ହିଁ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ସଜଧାଜରଣ
ମଣକ୍ତିଷନଟ ନହଜଇଥିନଲ ନସ ହମଏଗ ଅସଡଭଜଳ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଚଜପଂକ୍ତି ନହଜଇ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ନହଜଇଥାଜଡଗଜ । ମଜତ ନସ ଅସଜଧାଜରଣ
ମଣକ୍ତିଷନଟ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ସମମଦଜଳ ନସ ପଂକ୍ତିଇ ପଂଜରମ ଛକ୍ତି । ପଂମଗକ୍ତି ଗଡଧାମୟ ରଜଷ ନସ ଆଘ୍ରଜଣ କରକ୍ତି ପଂଜରମ ଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଆଉ ନଭଜକ ଲଜଗମୋଜହିଁ । ନକତଣସକ୍ତି
୍କଜରର ସ୍ୱଜଦ ରକ୍ତି ନସ ଆଉ ରଜରକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ଗଜ' ଜକ୍ତିଭର ସ୍ୱଜଦ ରଟକ୍ତିକଜସରମ  ଆଉ ୋଜହିଁ । ଗଜ' ପଂଜକସଳୀ ରକ୍ତି ୍କୃଗନର ଅଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜହିଁ ସଡନଦହ ।
ଏନର ନସ ୋକ୍ତିଲ୍ଧିପ୍ତ, ୋକ୍ତିରଜକଜର ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ରମ ନରୋ ଏନର ମହଜକଜଳନର ଅରସଜୋ କରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ଓ ଗଜର ସମସଜମୟକ୍ତିକ ଯମଗକମ ଦୂରରମ  ନଦଖିପଂଜରମ ଛକ୍ତି
। ରଜଗୟୁଜ ଆସକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନସ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜୀରୋନଟ ଯଜପଂୋ କରମ ଥିଲଜ ଭଜରକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ଏନର ଲଜଜ ଲଜଗମଛକ୍ତି । ନସ ଜୀରୋକମ ଏନର ନସ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି
ଏରଡ ଗଜ' ରଦଳନର ପଂଜଇଛକ୍ତି ୋୂଆ, ସଡନଶଜଧିଗ ଓ ସଜଡା��x��8������ଜ ଜୀରୋନଟ । ଅରଶୟୁ ଏହଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନସ ଜଜଣକ୍ତିୋ ଥିଲଜ ନଯ ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋକମ ନୋଇ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି
ନର ଖେଳଜଯଜଇ ପଂଜନର ନରଜଲକ୍ତି । ଘସରଜ ଜୀରୋନଟ ଜକ୍ତିଇହେଁର ନରଜଲକ୍ତି ନସ ସକ୍ତିର କରକ୍ତି ନୋଇଥିଲଜ । ଗଜ 'ର ହୀୋମୋୟୁଗଜ, ଗଜ ଅଗହେଁୟୁଗଜ, ଗଜର ଅଭଜରନରଜଧା
ସଜଡନଗ ନସ ସଜଲକ୍ତିସ କରକ୍ତି ନୋଇଥିଲଜ । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ଏକ ପଂରକ୍ତିପଂଣୂପର୍ବ ମଣକ୍ତିଷନର ରମ ପଂଜଡଗରକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ନସ ଏନର ଈଶ୍ୱରଡକ ସପଂକନର । ଈଶ୍ୱରଡକ
ଠଜନର ନସ ଏନର କୃଗଗହେଁୟୁ । ରକ୍ତିଷଜଦ ଓ ଗଦ୍ୋକ୍ତିଗ ଯଡତଣଜର ମଲୂୟୁ ରକ୍ତିୋକ୍ତିମୟନର ଈଶ୍ୱର ଗଜକମ ନରତଦ୍ଧକ୍ତିକ ଶକକ୍ତି ୍ଦଜୋ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗଜର ରସଜୋମଭମ ଗକ୍ତି,
ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁ ଆହରଣ ଶକକ୍ତିକମ ଉଜୀରକ୍ତିଗ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଜୀରୋ ରକ୍ତିଗୟୁଜୋଜଗଜରନର ଈଶ୍ୱର ଗଜକମ ନଛଜଟ ନଠକମଆଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗଜକମ ଚକ୍ତିରକ୍ତି ଫଜଡା��x��8������କ୍ତି ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂରୀକଜ ୋକ୍ତିରୀକଜ କରକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁମ  ଛଡଗକ୍ତି କରଡଗମ  । ଗଜର ଏନର ଏନଗ ଆକସକ୍ତିକ ପଂରକ୍ତିରଗପର୍ବୋ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି,  ଏନଗ ଶକକ୍ତି ନସ ପଂଜଇଯଜଇଛକ୍ତି,  ଏନଗ
ରକ୍ତିତ୍ତଶଜଳୀ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି,  ଏନଗ ପଂରକ୍ତିପଂଣୂପର୍ବଗଜ ପଂଜଇଛକ୍ତି ନଯ ଭଜରକ୍ତିନଲ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ଲଜଗମଛକ୍ତି । ପଂରୂପର୍ବରମ  ଜକ୍ତିଉହେଁଥିରଜ ଜୀରୋକମ ଗଦଜରର ଖେ କନଲ ଗଜର
ଅପଂମଜୋନରଜଧାଟକ୍ତିଏ ଆସମଛକ୍ତି । ଗଜ'  ଭକ୍ତିଗନର ଏନଗ ଶକକ୍ତି,  ଏନଗ ଉଚ୍୍ୱ୍ୱେଜସ ଥିଲଜ ନସ ଜଜଣକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ରମ ନରୋର ସଷ୍ଟ ମନୋ ଅଛକ୍ତି ରଜଗୟୁଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଆସକ୍ତିଲଜ । ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ପଂରଦଜନର ରଜକଜସର ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଝଡ଼ ଆନସ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି । ଉତ୍ତଜଳ ଗରଡଗଟକ୍ତିଏ ର ଖେମବ୍ ଉଚରମ  ଗଜ ଘର ଆଡା��x��8������କମ ମଜଡା��x��8������କ୍ତି ଆସମଥିରଜର
ନସ ନଦଖିଛକ୍ତି ଝରକଜ ଫଜଡକରମ  । ୍ଥାନମ ଭଜରକ୍ତିଲଜ ନସ ରଜସଜକଜଟକ୍ତି ଅୋୟୁ ଆନଡା��x��8������ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ । କଜରଣ ନସ ଗ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭୂଲ କରକ୍ତିୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡରଜ ଗଜ
ମଜ କକ୍ତିଡରଜ ରମ ରକ୍ତି ନକହକ୍ତିନହନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭମ ଲ କରକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଅଥାଚ ଚକରତ ଝଡା��x��8������ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଚକରତ ଗରଡଗ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଚକରତ ୋକ୍ତିଜ ଘରର କଜଡଥା,
ଝରକଜ, ମଜ, ରମ ରକ୍ତି, ଗମଲଜନର ସଜଇଗଜ ଫମଲ, ଆଲରମନର ସଜଇଗଜ ର ଖେମସକ୍ତି, ଗଜ ରହକ୍ତିଥାଜକନର ସଜଇଗଜ ଚମ ମକ୍ତି ର ନ୍ମପଂତ ସଭକ୍ତିଏ ଘମରକ୍ତିଘମରକ୍ତି ଆକଜଶ ମମହହେଁଜ
ନହନଲ । ରମ ନରୋ ନସନଗନରନଳ ଆଖିରଡଦ କରକ୍ତିନଦଲଜ ର ଖେମନବ୍ବଳ ଯଜଏ । ଅଥାଚ ନସ ସଷ୍ଟ ଅୋମଭର କରକ୍ତିପଂଜରମ  ଥିଲଜ ୋକ୍ତିନଜ ଘମରମ ୋଜହିଁ ଓ ଗରଡଗ ସରମ
ଗଜ ଶରୀର ଭକ୍ତିଗରମ  ପଂଜରନହଜଇ ଅୋୟୁପଂନଟ ରଜହଜରକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜ ୋକ୍ତିଜ ଶରୀର ହଠଜଗ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଝଜଉହେଁଳକ୍ତିଆ ନହଇଗଲଜ । ଝଡ଼ରଗଜସ ଗଜ ଭକ୍ତିଗରନଦଇ
ଗଳକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜ ଅସକ୍ତିମଜଜ, ଗଜ ଫମସଫମସ, କଲକ୍ତିଜଜ, ଗଜ ପଂଜକସଳୀ, ଗଜ ଅଡଗୋଜଳୀ ସରମକମ ନଧାଜଇ ସଫଜକରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ରମ ନରୋ ଏନର ସଲର ଖେ
ଓ ୍ଜଡଜଳ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ ଓ ସନଫଦ୍ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଆରକ୍ତିଳଗଜ ୋଜହିଁ । ଉତ୍ତଜରଜଧିକୃଗ ଭଜରନର ପଂଜଇଥିରଜ ନକତଣସକ୍ତି
ଗଠୋଗଜଡତକ୍ତିକ ଉପଂଜଦଜୋ ୋଜହିଁ । ଇଡଦକ୍ତିୟନରଜଧା ୋଜହିଁ,  ନମଜହ ୋଜହିଁ । ଯଜହଜ ଅଛକ୍ତି ଗଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ଏକ ଶଜଶ୍ୱଗ ୍ଗଳ୍ଭଗଜ । ଏକ ଉଦ୍ଧଜମ
ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ । ଏହଜକମ ସଡଭଜଲକ୍ତିରଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୧୩ ୨୧୪
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ଶକକ୍ତି ଗଜ ୋକ୍ତିଜ ରୟୁଗୀଗ ଆଉ କଜହଜର ୋଜହିଁ । ନସ ଏନର ସରମ  ଆଇନ ସରମ  ଔପଂଚଜରକ୍ତିକଗଜ, ସରମ  ଯମକକ୍ତି, ସରମ  ସଜଡସତ୍ୱେୋଜ, ଗକ୍ତିଳକ୍ତିନଦଇ ପଂଜନର । ସରମ  ରକ୍ତିଷ,
ସରମ  ୋକ୍ତିଦଜରଟକ୍ତିକଜ ଗକ୍ତିଳକ୍ତି ନଦଇ ପଂଜନର । ସରମ  ୍ଗକ୍ତିରଡଧାକ ଭକ୍ତିଗରନଦଇ ନସ ଏନର ୍ଗକ୍ତି ନସନକଡଡା��x��8������କମ ଦଶ ହଜଜର ମଜଇଲ ନରଗନର ଧାଜଇହେଁପଂଜନର ।
ନସ ଏକ ରକ୍ତିରଳ ପଂମରମ ଷ । ଆକଜଶ, ରକ୍ତିଜମଳକ୍ତି,  ସମମଦ, ରଜଗୟୁଜକମ ନସ ଆନଡା��x��8������ଇ ନଦଇପଂଜନର । ନଲଜଭ ନମଜହ କଜମ ନକଜଧାକମ ନସ ଗରଜକ ରଜହଜରକମ
ଛକ୍ତିଡଚଜଡା��x��8������କ୍ତି ନଦଇପଂଜନର । ଈଶ୍ୱରଡକମ ନଚନଲଡଜ କରକ୍ତିପଂଜନର । ଈଶ୍ୱରଡକ ସହ ନସ ଟସ ନର ଖେଳ ନର ଖେଳକ୍ତିପଂଜନର । ଈଶ୍ୱରଡକମ ନସ ପଂଚଜରକ୍ତିପଂଜନର, ଗମର
ମମଡଡା��x��8������ ୋଜ ଲଜଡଜ, ଶୀଘ୍ର କମହ । ରମ ନରୋ ନଯନର ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତିଲଜ ସଡପଂଣୂପର୍ବ ଏକ ଭକ୍ତିନ୍ନ ପଂରକ୍ତିନରଶନର ୋକ୍ତିଜକମ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କଲଜ । ଗଜ ଘରର ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ
ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ କକ୍ତି ୋ ରହକ୍ତିଲଜ ନସ ଯଦକ୍ତିଓ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ, ପଂଜର ଖେନର ଗଜ ଭଉଣୀ ରମ ରକ୍ତିର ଶର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥିରଜର ନଦଖିଲଜ । ଗଜ ପଂରକ୍ତି ରକ୍ତିରଳ ପଂମରମ ଷର
ଏପଂରକ୍ତି ସନଳ କଗପର୍ବରୟୁ କଣ ନସ ୍ଥାନମ ଚକ୍ତିଡଗଜକଲଜ । ରମ ରକ୍ତି ମରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଏନର ନସ ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ୍ ସକ୍ତିଗକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ରମ ରକ୍ତି ଥିଲଜ । ଏନର ୋଜହିଁ
। ରମ ରକ୍ତିର ଡା��x��8������ଜକ,  ଗଜ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ,  ଗଜର ସ୍ୱର ଲହରକ୍ତି,  ଗଜ ପଂଜଦଶବ୍ଦ,  ଗଜର ଦଜରକ୍ତି,  ଗଜର ଅହଡକଜର,  ଗଜର ରମ ଷଜଫମଲଜ,  ଗଜର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ,  ଗଜର ୍ଶୱପ୍ନ,  ଗଜର
ଆନରଗ, ଉନଦ୍ବଗ, ଗଜର କଜଡଦ, ଉଚ୍୍ୱ୍ୱେଜସ, ଏନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଅଛକ୍ତି ନକରଳ ଗଜର ଶର । ଶର ରକ୍ତି ଗ ନଗଜଟଜଏ ରକ୍ତିଡଗ୍ । ଗଜକମ କଣ କରଜଯକ୍ତିର? ରମ ରକ୍ତିର
ଶରକମ ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ନଦଖିଲଜ ରମ ନରୋ । ଲମ ଣକ୍ତିପଂଜଣକ୍ତି, ଝଜଟକ୍ତିମଜଟକ୍ତି,  କଜଦମଅ ନଫଣ ଭକ୍ତିଗନର ଉଲଗ୍ନ ନହଜଇ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ ହଜଗନର କଣ ନଗଜନଟ ଧାରକ୍ତିଛକ୍ତି ।
ମକରମଲ ଫକ୍ତିଦଜ ହମନସୋଡକ "ସରସ୍ୱଗୀ' ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି ସମଦୂଜୟ ଶରର ଆକୃଗକ୍ତି । ଗଜର ଅୋମନ୍ନଗ ସୋ ଉପଂନର ଶକ୍ତିଉଳକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିଉଳକ୍ତି ଉପଂନର ମଲଜ
ନପଂଜକ ପଂମଡଜଜଏ । ଈଶ୍ୱର କଣଭଜରକ୍ତି ରମ ରକ୍ତିର ଶରକମ ଗଜ ପଂଜର ଖେନର ଆଣକ୍ତି ନଥାଜଇନଲ? ରକ୍ତିଷଜଦ କମ ଗଜର ସହଚର କରକ୍ତିରଜକମ, ନରଜଧାହମଏ । କକ୍ତିଡଗମ  ଏପଂରକ୍ତି
ଆଗଡକଗସ ରକ୍ତିଷଜଦରମ  ଯଜ'ର ୋୂଗୋ ଜୀରୋନଟ ଆରଡଭ ନହଜଇଛକ୍ତି ନସ ଈଶ୍ୱରଡକମ କୃଗଗହେଁୟୁଗଜ ୍କଜଶ କରକ୍ତିରଜ ରୟୁଗୀଗ ଅୋୟୁକକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ।
ରଜଗ, ଦମ  ଦୁଃର ଖେ, ଅସହଜୟଗଜ ଗଜଠଜନର ପଂମରଜପଂମରକ୍ତି ନଲଜପଂ ପଂଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ରମ ରକ୍ତି ଏଥାର ମଜଟକ୍ତିକ ପଂରୀକଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ ନହଉଥିଲଜ । ଗଜ ଗଣକ୍ତିଗ ର ଖେଜଗଜ,
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ରହକ୍ତି, ଗଜ ଇଡରଜଜୀ ସଜର, ଗଜ ନର ଖେଳ ମଜଡା��x��8������ଜମ, ଗଜ ସମଲ ଘର, ଚନକ ଗଜ ୋଜମ ନଲର ଖେଜଥିରଜ ନଡା��x��8������ସନରଡଚ, ଗଜକମ ଅହରହ ଚକ୍ତିଡ଼ଜଉ ଥିରଜ ସମଲ
ପଂକ୍ତିଅନ,  ଗଜକମ ଗଗକ୍ତିଦ୍ କରମ ଥିରଜ ନହଡ ଦକ୍ତିଦକ୍ତି,  ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଚକନଲଟ ଓ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଲକ୍ତି ନଯଜଗଜଉଥିରଜ,  ନୋଲ ପଂଲକ୍ତିସ ଓ ଗୀଟକ୍ତିଡକଜଡା��x��8������ପର୍ବ ନଯଜଗଜଉଥିରଜ
ନଛଜଟକ୍ତିଆ ନଦଜକଜୋୀ, ସମନସ ନଯନଗନରନଳ ନସପଂଜରକ୍ତିର ନସପଂଜରକ୍ତିକମ ନଫରଜର ରମ ରକ୍ତି ଏକଜ ରଡଚକ୍ତିରହକ୍ତି କଣ ରଜ କରକ୍ତିଥାଜଡଗଜ? ରମ ରକ୍ତି ୋହେଁଜନର ଚଡଚଳମଗୀ
ଝକ୍ତିଅନଟ ଥିଲଜନରଜଲକ୍ତି ଏନର ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୍ମଜଣ ୋଜହିଁ । ଗଜ ଜୋ୍ମଗଜରକ୍ତିର ଖେ ଓ ମଜରଜପଂଜଡକ ୋହେଁଜ ନଲର ଖେଜଥିରଜ ୍ମଜଣପଂତ ସରମ  ଚକଜକଜରନର ଘମରକ୍ତି ଉନଭଇ
ଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ଲମ ଗଜ ସଫଜକରମ ଥିରଜ ନଧାଜରଣୀ, ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଆସମଥିରଜ ପଂନଡା��x��8������ଜଶୀଘରର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ରଷପର୍ବର ପଂମଅ, ଯକ୍ତିଏକକ୍ତି ଏଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ହିଁ
"ରମ ରକ୍ତି ୋଜୋକ୍ତି' ନରଜଲକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜର ଶକ୍ତିଖିଥିଲଜ, ସକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଗଜ ମଜ ରକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି, ଯକ୍ତିଏ ଗଜର ମମଡଡା��x��8������ କମଡଡା��x��8������ଜଇ ନଦଉଥିନଲ ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇ ନଦଇ, ଯକ୍ତିଏ ଗଜକମ
ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦଉଥିନଲ ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇ ନଦଇ, ଯକ୍ତିଏ ଗଜକମ ୋଜକନର ରକ୍ତିଡଟକ୍ତିଏ ଲଗଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜରଡରଜର ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରମ ଥିନଲ, ସକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ରମ ରକ୍ତି
ରଡଚକ୍ତିରହକ୍ତି କଣ କରକ୍ତିଥାଜଡଗଜ ? ରମ ରକ୍ତି ଏନର "ସରସ୍ୱଗୀ' ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି, ନସଇଟଜ ହିଁ ଗଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଅମର କରକ୍ତି ରଖିପଂଜନର । ରମ ନରୋ ଗଜ ଭଉଣୀର
ଶର ଉପଂରମ  ଆଖି ରମଲଜଇ ଗଜ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଥାନର ଅୋଜଇଲଜ । ୋକ୍ତିଜ ଅୋମଷ୍ଠଜୋର ୋହେଁଜ ନଲର ଖେଜଥିରଜ ପଂଗଜକଜ ଝମ ଲଜଇ ଦନଳ ନଲଜକ ଗଜ ଆଡା��x��8������କମ ହିଁ
ଆସମଥିରଜର ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ । ନସ ଭଜରକ୍ତିଲଜ, ଉନଦ୍ଧାଶୟୁହୀୋ ଭଜରନର ରମଲମ ଥିରଜ ପଂଡଝଜଏ ନଲଜକଡକମ ଯଜନହଉ ଶର ନଗଜଟଜଇ ଗଣକ୍ତିରଜର କଜମଟକ୍ତିଏ
ମକ୍ତିଳକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ନସମଜନୋ ପଂନରଜପଂକଜରକ୍ତିଗଜ ଓ ୋକ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱଜଥାପର୍ବପଂରଗଜର ଆଢମ ଆଳନର ରହକ୍ତି ରକଜପଂଜଇ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ରମ ନରୋ ଭଜରକ୍ତିଲଜ ନସ ସକ୍ତିୋଜ ଏନର ରକ୍ତିରଳ
ପଂମରମ ଷଟକ୍ତିଏ ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ୟଜପଂରୂପର୍ବରମ  ନସ ରକ୍ତି ଅୋୟୁମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ଫଜଡକମଥିଲଜ । ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେ ଏଡା��x��8������ଜଉ ଥିଲଜ । ସମଦୂଜୟ ଜଗଗଟଜ ନଗଜଟଜଏ
ହଜଟ ନରଜଲକ୍ତି ମନୋ କରମ ଥିଲଜ, ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ ୋକ୍ତିନଜ ହିଁ ପଂଣୟୁଦରୟୁ । ରଜଜରର ଚଜହକ୍ତିଦଜ ଅୋମଯଜୟୀ ନସ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଢମ ଥିଲଜ । ଏନର ନସ ରମଝକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି
ନଯ ୋକ୍ତିନଜ ଯନଚଇ ନହଉଥିରଜ ନଗଜନଟ ନରପଂଜରୀ ୋମନହହେଁ । ଗଜର ୋକ୍ତିଜର ନଗଜନଟ ନରଦଶକ୍ତିଷ୍ଟୟୁ ଅଛକ୍ତି, ନଗଜନଟ ସ୍ୱଜଗଡତୟୁ ଅଛକ୍ତି । ନସ ଭକ୍ତିନ୍ନ, ନସ ଅୋୋୟୁ ।
ହମ ଡକଜ ଭକ୍ତିଗନର ଉଈପଂରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ-ହମ ଡକଜନର ନସ କଦଜପଂକ୍ତି ସଜମକ୍ତିଲ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ନସ ଗଜ ଭଉଣୀର ଶରକମ ଛଜଡା��x��8������କ୍ତି ଅୋୟୁଆନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ।
ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଚମ ମକକ୍ତିକମ ନର ଖେଜଜକ୍ତିର । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସ ଦମଇଦକ୍ତିୋ ଭକ୍ତିଗନର ଦଶହଜଜର ଶରକମ ୋକ୍ତିନରଖିଲଜ । କଜହଜରକ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୧୫
୨୧୬



ମମହହେଁ ସଜଡଗନର ଚମ ମକ୍ତି ର ମମହହେଁ ର ଖେଜପଂ ର ଖେଜଉ ୋଥିଲଜ । ଦମଇଦକ୍ତିୋ କଜଳ ଶରମଜୋଡକ ଗହଣନର କଜଟକ୍ତିରଜପଂନର ରକ୍ତି ରମ ନରୋ ରୟୁସ କକ୍ତି ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ୋଥିଲଜ ।
ଉଡା��x��8������ଜଜଜହଜଜରମ  ର ଖେଜଦୟୁ ନପଂନକଟଟକ୍ତିଏ ଗଜ ପଂଜର ଖେନର ଆସକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ଗଜକମ ଉଠଜଇ ଆଣକ୍ତି ସଜମଜୋୟୁ ର ଖେଜଇଲଜ,  ଅରଶକ୍ତିଷ୍ଟଜଡଶ ପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ ଅଜଣଜ
ନଲଜକଡକମ ଧାରଜଇନଦଲଜ । ଲମ ଣକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଲଜ । ପଂମଗକ୍ତିଗଡଧାମୟ ରଜୟମ ଆଘ୍ରଜଣକଲଜ ଓ ପଂମଣକ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି କମ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜନର ସମୟ କଜଟକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ସଜମୋଜନର
କକ୍ତିଛକ୍ତିନଲଜକ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଠଲଜଗଜଡା��x��8������କ୍ତିନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶର ଲଦକ୍ତି ର ଖେମର କଷ୍ଟନର ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ନୋଉଥିନଲ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶର ଗଜ ମଜ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ
ରମ ନରୋ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ଗଦଜରର ଖେ କରକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜ କଲଜୋଜହିଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଷପର୍ବ ପଂନୂରପର୍ବ ଗଜ ରଜପଂଜ ମଲଜ ନରଳକମ ନକନଗ କକ୍ତିୟଜକମପର୍ବ କରଜଯଜଇଥିଲଜ । ୍ଜୟ
ପଂଜଡଚସଜଗ ଜଣ ସରମ  ନରନଳ କଜଡଦକ୍ତିରଜନର ରୟୁସ ରହମଥିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରୟସ ନଲଜକ ରଜରଡରଜର ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରମ ଥିନଲ - ପଂରୂପର୍ବ ଦକ୍ତିଗକମ ମମହହେଁକର ଶମଅ, ଦକ୍ତିୋକମ
ଥାନର ମଜତ ମମଗ ସକ୍ତିଝଜ ର ଖେଜଅ,  ନସ ଦୀପଂକମ ଥାନରନହନଲ ଲକ୍ତିଭଜଅ ୋଜ,  ର ଖେଜଲକ୍ତି ପଂଜଦନର ଚଜଲ,  ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ବ୍ରଜହ୍ମଣଡକ ନଗଜଡା��x��8������ନଧାଜଇ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଅ
ରଜପଂଜଡକ କ୍୍ତିୟ ର ଖେଜଦୟୁ ସରମ  ନଲଜକଡକମ ର ଖେଜଇରଜକମ ଦକ୍ତିଅ । ରମ ନରୋ ଗଜ ମଜମମଡକମ କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ରଜପଂଜ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଗଡଜଜଇ ଟଜଣମଥିନଲ ଓ ମଦ ପଂକ୍ତିଉଥିନଲ,
କଣ କରକ୍ତିରଜ?' ମଜମମ ୍ଚଡଡା��x��8������ ରଜଗନର ଘର ଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇ ଥିନଲ ଏରଡ ଘନର ନଗଜନଟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଜଇଥିଲଜ । ମଜମମଡକମ ପଂମଣକ୍ତି ରମଝଜଇରଜନର
୍ଜୟ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଦକ୍ତିୋର ସମୟ, ଦମଇ ଜଣଡକ ଅକ୍ଳଜଡଗ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ ଓ ଶଜଢକ୍ତି ନଧାଜଗକ୍ତି ଓ ସଜଟପର୍ବକୋଜ ରଜରଦକମ ଏକ ହଜଜର ଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବ କରଜଯଜଥିଲଜ । ରମ ନରୋ
ମନୋ ପଂକଜଇଲଜ ଗଜ ମଜମମ ଏନର କମଆନଡା��x��8������ ଗନଲ,  ଗଜଡକ ଭଉଣୀଡକ ଶର ନଦଖିଥାଜଡନଗ । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିରଜସକ୍ତିୋକ୍ତି ଢଜଳକ୍ତି ଟଜୟଜର ଜଳଜଇ ଆଧାୂୋକ୍ତିକ
ନରଦଜ୍ଞଜୋକ୍ତିକ ପଂଦ୍ଧଗକ୍ତିନର କକ୍ତିୟଜକମପର୍ବ କରଜଯଜଉଛକ୍ତି । ରମ ନରୋ ଏନର ଧାଜଇହେଁଲଜ । ସରମ  ନଲଜକ ନଯଉହେଁ ପଂନଟ ଯଜଉଥିନଲ, ଗଜର ରକ୍ତିପଂରୀଗ ଦକ୍ତିଗନର ଯଜଉଥିଲଜ
। ନସ କଜହଜକମ ନଦର ଖେମ ୋ ଥିଲଜ, ଗଜକମ ରକ୍ତି ନକହକ୍ତି ୋଜର ନଦଉ ୋ ଥିନଲ । ଅୋୟୁମଜନୋ ରୟୁସ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ । ରମ ନରୋ କକ୍ତିଡଗମ  ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ୋକ୍ତିରର । ଭଡଗଜ ଗଛ,
ଭଡଗଜଘର, ଭଡଗଜନକଗ, ଭଡଗଜ ନପଂଜଲ, ଭଡଗଜର ଖେମଡଟ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଧାଜଉହେଁଥିନଲ ଗଜର ରକ୍ତିପଂରୀଗ ଦକ୍ତିଗନର । ମଲଜ ରଜଛମରୀ, ମଲଜ ଶକ୍ତିଶମ, ମଲଜ ଘମସମରକ୍ତି, ଜକ୍ତିଅଡଗଜ
କମକମର, ଜକ୍ତିଅଡଗଜ ଶଜଗମଣଜ, ଜକ୍ତିଅଡଗଜ ଛଡଚଜଣ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଧାଜଉହେଁଥିନଲ ଗଜର ରକ୍ତିପଂରୀଗ ଦକ୍ତିଗନର । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ, ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିୋ, ସଜଗଦକ୍ତିୋ ଆଠଦକ୍ତିୋ ଏରଡ ନଶଷନର
ଦଶଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଉଠକ୍ତି ଧାଜଇହେଁଲଜ ପଂନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିରଜପଂଦ ସହରର ମଝକ୍ତିଛକନର ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଗଜ ଚମ ମକ୍ତି  କଥାଜ ମନୋପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ମରକ୍ତିଥିର?
ୋଜ ରଡଚକ୍ତିଥିର? ଦଲଜଲ ମଜୋଡକ ରୟୁରସଜୟ କଥାଜ ଗଜର ମନୋପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ସକ୍ତିଧାଜ ଗଲଜ ୋଜଲକ୍ତିଆଲମ ଅର ରସକ୍ତିକମ । ଗଜ ପଂଛନର କକ୍ତିଛକ୍ତିନଲଜକ ଲଜଗକ୍ତିପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ ।
ନସମଜନୋ ନଲଜକ ୋମହଡଗକ୍ତି, ରକ୍ତିଚଜର ଦଲଜଲଗଣ । ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "କଣ ଦରକଜର ସଜର?' ରମ ନରୋ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ଜନଣ ଝକ୍ତିଅକମ ଭଲ ପଂଜଉଥିଲକ୍ତି, ଗଜ ୋହେଁଜ
ଚମ ମକ୍ତି , ଗଜକମ ଦରକଜର ।' ନସମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ । ରମ ନରୋ ନସଇ ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ଅଡଚଳନର ଆହମରକ୍ତି ଦଶଦକ୍ତିୋ ରମଲଜରମଲକ୍ତି କଲଜ । ଦକ୍ତିନୋ
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଝରକଜନର ଚମ ମକ୍ତି  ମମଡଡା��x��8������ କମଡଡା��x��8������ଜଇ ନହଉଥିରଜର ନଦଖିଲଜ । ଚମ ମକ୍ତି  ଗଜକମ ନଦଖି ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜର ଆଉ ଚମ ମକ୍ତି  ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜ ନହଲଜୋଜହିଁ
। ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଡନଦଜଳକ୍ତିଗ ନହଲଜୋଜଇହେଁ । ଗଜକମ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ,  ନସ କଜହିଁକକ୍ତି ଏନଗ ଦକ୍ତିୋ ଧାରକ୍ତି ଗଜକମ ନର ଖେଜଜମଥିଲଜ?  କଜହିଁକକ୍ତି ନସ ଗଜକମ
ନଭଟକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁମଛକ୍ତି? ଚମ ମକ୍ତି  ସଜଡଗନର ଗଜର କଣ ଜରମ ରୀ କଜମ ଅଛକ୍ତି? ନସ ଯଦକ୍ତି ୋକ୍ତିରଜପଂଦନର ନସଠକ୍ତି ଅଛକ୍ତି, ଥାଜଉ । ଗଜକମ କଜହିଁକକ୍ତି ନସ ଡା��x��8������କ୍ତିଷ୍ଟରପର୍ବ କରକ୍ତିର?
ଜୀରୋଟଜ ଗ ରଡଚକ୍ତିରଜର ନଯଜଗୟୁ । ନସ ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି,  ନସଗକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ଯନଥାଷ୍ଟ, ନସଗକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ସଜଡସତ୍ୱେୋଜ । ଏନର ରମ ନରୋ ଏକ ଚଜ ନଦଜକଜୋନର
କଜମକଲଜ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସ ଚଜ ଦକ୍ତିଏ ଓ କଜମକନର । ଗଜହକମଜୋଡକ ମମହହେଁକମ ଚଜହିଁ ନରନଳନରନଳ ହନସ, ନକନର ନକନର ହନସୋଜ । ଗଜ
ଗଡଭୀର ମମହହେଁକମ ନଦଖି "କଣ ନହଜଇଛକ୍ତି'  ନରଜଲକ୍ତି ନକହକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ କନହ "ଚମ ମକକ୍ତି ନହଇଛକ୍ତି ।'  ଏହଜର ଅଥାପର୍ବ ନକହକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନକହକ୍ତିନକହକ୍ତି
ଗଜହକ ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି "କଣ ଆଜକ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି  ନହଇଛକ୍ତି?' ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି  ଶବ୍ଦଟକ୍ତିର ରଜରଡରଜର ୍ଚଳୋ ନହଗମ  ଏରଡ ଏପଂରକ୍ତି ଥାଟ୍ଟଜ କରମ କରମ  ଚଜ ନଦଜକଜୋର ୋଜମଟଜ
ରକ୍ତି ମଜସକ ମଧ୍ୟନର "ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋ' ନହଜଇଗଲଜ । ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋନର ଗଜହକ ସଡର ଖେୟୁଜ ର ଖେମବ୍ ରଢକ୍ତିନଲ । ମଜଲକ୍ତିକ ଏନର ରମ ନରୋ ଉପଂନର ଭଜରକ୍ତି
ର ଖେମସକ୍ତି । ମଜଲକ୍ତିକଟକ୍ତି ରମ ନରୋଠଜରମ  ରୟସନର ଯନଥାଷ୍ଟ ରଡା��x��8������, ମଜତ ଉଚଗଜନର ଯନଥାଷ୍ଟ ନଛଜଟ । ନଗଣମ ନସ ମମହହେଁ ଉପଂନରକମ କରକ୍ତି ରମ ନରୋ ସଜଡଗନର
କଥାଜ ହମଏ । ମଜଲକ୍ତିକ ମମହହେଁ ଉପଂରକମ କରକ୍ତି ରମ ନରୋକମ ଦକ୍ତିନୋ କହକ୍ତିଲଜ, "ଏଇ ପଂଜଡଚ ହଜଜର ଟଡକଜ ୋକ୍ତିଅ, ଲକ୍ତିଷ୍ଟୋକ୍ତିଅ, ଯଜଅ ନଦଜକଜୋ ପଂଜଇହେଁ ସରମ  ସଜମଜୋ
କକ୍ତିଣକ୍ତି ଆଣ । "ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋ' ନରଜଲକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୧୭ ୨୧୮
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ୋଜମ ଫଳକ ରକ୍ତି ନଲର ଖେଜଇ ଆଣକ୍ତିର । ଆଉ ଆସକ୍ତିଲଜ ନରନଳ ଗମ ମ ଦଜଢକ୍ତି ଓ ୋର ଖେ କଜଟକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିର ।' ପଂଇସଜ ନୋଇ ରମ ନରୋ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ । ସକ୍ତିଧାଜ
ଯଜଇ ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ଚମ ମକ୍ତି ର ଝରକଜ ପଂଜର ଖେନର । ଚମ ମକ୍ତି  ଗଜକମ ନଦଖି ଚମକକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ହସକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ଭକ୍ତିଗରକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନୋଇ ର ଖେଟନର
ରସଜଇଲଜ । ରଜଗୟୁଜକଥାଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ ଘର କଥାଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ରମ ନରୋକମ ନଦଖିଲଜ । ରମ ନରୋ ସଜମଜୋୟୁ ଝଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ।
ନସଥିଲଜଗକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ନଡା��x��8������ଡଗଜ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜ ଦଜଢକ୍ତି ରଢକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ରକ୍ତିଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ ଭଜରନର । ୋର ଖେ ରକ୍ତି ରଢକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ଅଯଜଚକ୍ତିଗ ଭଜରନର । ରମ ନରୋ ଚମ ମକ୍ତି କମ
ନଦଖିଲଜ । ପଂରୂପର୍ବରମ  ନକନର ନସ ଲକ୍ତିପଂକ୍ତି ବସ୍ଷ୍ଟକ ଲଗଜଉ ୋ ଥିଲଜ, ଏନର ଗଜ ଓଠ ଦମଇଟକ୍ତି ଗଜଢ ଲଜଲ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଗମଡ଼ଜଏ ଗହଣଜ ଲଗଜଇଛକ୍ତି । ଚକ ଚକ
ଜରକ୍ତିଲଗଜ ଚମ ନ୍ନକ୍ତି ଘଜଘରଜ ଲଗଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ମମହହେଁର ସଜମୋଜପଂଟ ରଜଳକମ କଜଟକ୍ତିନଦଇଛକ୍ତି । ପଂଛପଂଟ ରଜଳନର ଦମଇଟକ୍ତି ଲଡରଜ ନରଣକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ୋଜଚପଂଜଟ୍ଧିର ଚରକ୍ତିତଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ରମ ନରୋ କକ୍ତିଡଗମ  ଉପଂନଭଜଗ କରକ୍ତିଥିଲଜ ଚମ ମକ୍ତି ର ସଜଜଇ ନହଜଇଥିରଜ ନଦହ ଓ ଗଜ ଘରର ମହକକମ । ଚମ ମକ୍ତି 
ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଇର? ଘନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଚଜଲ ରଜହଜନର ର ଖେଜଇରଜ ।’ ରମ ନରୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଚମ ମକ୍ତି  ଗଜ ନପଂଜଷଜକ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଶଜଢକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ପଂକ୍ତିଡଧିଲଜ
। ଫକ୍ତିକଜ ରଜଦଜମୀ ରଡଗର ଶଜଢକ୍ତି । ରମ ନରୋ ସଜମୋଜନର ନପଂଜଷଜକ ରଦଳଜଇରଜନର ଗଜର ସଜମଜୋୟୁ ସଡନକଜଚ ରକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଲଜଜ,  ସଡନକଜଚ ସରମ
ରଜଗୟୁଜ ଉଡ଼ଜଇ ନୋଇଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ମୋପଂସଡଦ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଉ ୋଜହିଁ । ସରମ  ନଧାଜଇ ନପଂଜଛକ୍ତି ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଆଗ ପଂରକ୍ତି ନହଜଇଥିନଲ ଚମ ମକ୍ତି  ଏନର
ପଂଚଜରକ୍ତି ଥାଜଡଗଜ, "ନକଉହେଁ ରଡଗର ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧିରକ୍ତି?'  ରମ ନରୋ ରକ୍ତି କହକ୍ତିଥାଜଡଗଜ, "କଫକ୍ତି ରଡଗ,  ଆଜକ୍ତି ପଂଜଗଟଜ ନମଘମଆ ଅଛକ୍ତିଗ'  ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ଏ ହଜଲମ କଜ
ଆନରଗର କଥାଜ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରତଦ, ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଉଗ, ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକ୍ତିଦପର୍ବୟ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନହଜନଟଲନର ରସକ୍ତି ଦମନହହେଁ ଜଳଖିଆ କନଲ । ଚମ ମକ୍ତି 
ପଂଇସଜ ନଦଲଜ । ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "କମଆନଡା��x��8������ ଯକ୍ତିରଜ?  ସମମଦ କୂଳକମ ଯକ୍ତିରଜ?'  ରମ ନରୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନଟକକ୍ତି ନୋଇ ଦମନହହେଁ ସମମଦକୂଳକମ ଗନଲ ।
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିକଜଡଚୋ ସଜୋ ନଦଖି ଦମନହହେଁ ରଜଲକ୍ତି ଉପଂନର ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ରମ ନରୋ ଚମ ମକ୍ତି ର ନପଂଟଉପଂନର ମମଡଡା��x��8������ ନଥାଜଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ।
ଆକଜଶନର ଗଜଢ ଓ ଫକ୍ତିକଜ ୋୀଳ ରଡଗ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଧାଳଜ କଳଜ ଧାୂସର ରଜଦଲ ଓ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦମଇଟକ୍ତି ପଂକୀ,  ସଜମୋଜନର ସମମଦର ଚଳ ୍ଚଳ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି
ପଂହହେଁରମ  ଥିରଜ ନଲଜକଡକ ମମଡଡା��x��8������ର କଳଜ, ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦମଇଟକ୍ତି ହଜଲମ କଜ ନୋତକଜର ଉତଜୋ ପଂଗୋ । ଚମ ମକ୍ତି ର ଆଖି ନର ଖେଜଲଜ ଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ କଜହଜକମ ନଦର ଖେମ ୋ
ଥିଲଜ । ୍ଜୟ ଏକ ଘଡଟଜପଂନର ରମ ନରୋ ଉଠକ୍ତିଲଜ ଓ ଚମ ମକ୍ତି କମ ଉଠଜଇଲଜ । ମଜତ ଚମ ମକ୍ତି  ଏନର ନଶଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ରମ ନରୋ ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି କମ ଚଜହିଁଲଜ । ଗଜର
ମଜରଜପଂଜ ଓ ଦମଇଟକ୍ତି ଭଜଇ ରଜଗୟୁଜନର ହଜକ୍ତିଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଚମ ମକ୍ତି  ସରମକମ ଗହଣ କରକ୍ତି ନୋଇ ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ କଥାଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହମୋଜହିଁ । ରମ ନରୋକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରମ
ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଲମ ଚଜଇରଜର ରକ୍ତି ଛଳୋଜ କରମ  ୋଜହିଁ । ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି ଏନର ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ସରମ  ନର ଖେଜଲଜ, ସରମ  ମମକମଳଜ । ଚମ ମକ୍ତି ର ନପଂଟଟକ୍ତି ଗଳଉପଂର ନହଉଛକ୍ତି । ରମ ନରୋ
ଗଜ ନପଂଟ ସଜଡଗନର ସଜମଜୋୟୁ ନର ଖେଳକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜଲକ୍ତି ନୋଇ ଗଜ ନପଂଟ ଉପଂନର ପଂକଜଇଲଜ । ଦମଇ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ନଛଜଟ ନଛଜଟ କଳଜ ନପଂଜକ ଗଜ ନପଂଟ
ଉପଂନର ନଦତଡା��x��8������କ୍ତିଗନଲ । ଚମ ମକ୍ତି  ଉଠକ୍ତିପଂଡା��x��8������କ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ଝଜଡା��x��8������କ୍ତିନଦଲଜ । ଶଜଢକ୍ତିକମ ସଜଜଇ ଆଣକ୍ତିଲଜ । ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "ରମ ନରୋ, ଆମ ଶରୀର ଭକ୍ତିଗନର କଣ ସରମ
ଥାଜଏ?' ରମ ନରୋ କହକ୍ତିଲଜ, "ଦମଇଶହ ଛ ର ଖେଡଡା��x��8������ ହଜଡ଼ ଥାଜଏ । ଶକ୍ତିରଜ ୍ଶକ୍ତିରଜ ରକରଜହୀ ୋଳୀ ସରମ  ଥାଜଏ, କଜୟମ ମଡଡା��x��8������ଳ ଥାଜଏ, ସ୍ୱଜଦ ଥାଜଏ । ' ଆଉ କଣ
ଥାଜଏ ? ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ଥାଜଏ । ଆଉ ଏ ଆତ୍ମଜ ନଚଗୋଜ ଆନରଗ ଉସ ôୁଛି କଜହ ସରମ  ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାଜଏ? ରମ ନରୋ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଉତ୍ତର ନଦଲଜ, "ନସ
ସରମ  ଅଲଗଜ ଅଲଗଜ ଜଜଗଜନର ସଜଇଗକ୍ତି ନହଜଇ ଥାଜଏୋଜ । ଗନମ କଣ ଭଜରମଛ ରଡଧାଜଘନର ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ଡା��x��8������ରଜ ମଜୋଡକନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜକ୍ତିରଜ, ଧାୋକ୍ତିଆହେଁ, ଲମ ଣ,
ନଗଲ, ଚକ୍ତିୋକ୍ତି, ଚଜ ଥାଜଏ, ନସ ସରମ  ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥାଜଏ ନରଜଲକ୍ତି? ଆତ୍ମଜ ଫଜତ୍ମଜ ସରମ  ଫଜଲ ଲ  । ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶରୀର । ହଜଡ଼ନର, ମମଡଡା��x��8������ନର, ନପଂଟନର, ନଚଗୋଜନର,
ଭଜରୋଜନର ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ଆଘଜଗ ନହନଲ ରକ୍ତି ଶରୀରକମ ହିଁ କଜନଟ । ଯଡତଣଜମଜୋଡକର ୋଜମକରଣ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୧୯ ୨୨ଠ



ଯଜହଜ କନଲ ରକ୍ତି ଶରୀରକମ ହିଁ କଜନଟ । ଆନମ ହିଁ ଗ ଶରୀର । ଆନମ ହସକ୍ତିନଲ ଆମ ଶରୀର ହନସ, ଆନମ କଜଡଦକ୍ତିନଲ ଆମ ଶରୀର କଜଡନଦ ।' ଦମନହହେଁ
ପଂମଣକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ରସକ୍ତିନଲ ନଢର ସମୟ । ନଛଜଟ ଶକ୍ତିଶମ ଦମଇଟକ୍ତି ନଦତଡା��x��8������କ୍ତିÿ  ନଦତଡ଼କ୍ତି ସମମଦ ନଢଉକମ ଛମଇହେଁରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଥିରଜର ଦୃଶୟୁ ନଦଖିନଲ ।
ନକନଗନରନଳ ନସମଜୋଡକମ ଛମଇହେଁରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଥିଲଜ,  ଆଉ ନକନଗନରନଳ ନସମଜନୋ ନଢଉକମ ଛମଇହେଁରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଥିନଲ । ଆଉ ଗଜଡକ ମଜ
ରଜପଂଜ ରସକ୍ତିରହକ୍ତି ଏକ ଅଜଣଜ ଭଜଷଜନର ନସମଜୋଡକମ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରମ ଥିନଲ । ନସମଜୋଡକ ଆଖି ନରନଳନରନଳ ରଡ଼ ନହଜଇ ଯଜଉଥିଲଜ । ଏରଡ ହଜଗ
ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଉଥିଲଜ ଗୀର ନରଗନର । ରମ ନରୋ ଓ ଚମ ମକ୍ତି  ରମଝକ୍ତିଗନଲ ନସମଜନୋ ରଜଗୟୁଜ ପଂୀଡ଼କ୍ତିଗର ଅନୋକ ଦୂରରମ  ଆସକ୍ତିଥିନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ । ଦମନହହେଁ
ଉଠକ୍ତିଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହନଲ ଓ ନଟକକ୍ତି ଧାରକ୍ତିନଲ । ନଟକକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଚମ ମକ୍ତି  ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "କମଆନଡ଼ ଯକ୍ତିରଜ?' ରମ ନରୋ ନଟକକ୍ତି ଚଜଳକକମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଦଜକଜୋର ୋଜ କହକ୍ତିଲଜ
। ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମଧ୍ୟନର ନଦଜକଜୋ ସଜମୋଜନର ଗଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ । ରମ ନରୋ କହକ୍ତିଲଜ "ଗମ ନମ ଏଠକ୍ତି ରସକ୍ତିଥାଜଅ । ମହେଁମ ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମଧ୍ୟନର ଆସମଛକ୍ତି ।'
ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ପଂନର ନଛଜଟ ନପଂନକଟଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ଗଜଡ଼କ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ରସକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋ, ଚମ ମକ୍ତି  କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନପଂନକଟନର
କଣ ଅଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିରଜରମ  ଚଜହିଁରଜରମ  ରମ ନରନ ଚମ ମକ୍ତି କମ ନପଂନକଟଟକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତିଲଜ । ନପଂନକଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି  ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ନଛଜଟ
ପଂକ୍ତିସଲଟକ୍ତିଏ । ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକ ନଦଇଥିରଜ ପଂଜଡଚହଜଜର ଟଡକଜନର ନସ ଏକ ପଂକ୍ତିସଲ କକ୍ତିଣକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଲଜ । "ଏଇଟଜ କଣ ନହର?' ଚମ ମକ୍ତି  ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । "ଈଶ୍ୱରଡକମ
ନଚନଲଡଜ କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ।' ରମ ନରୋ କହକ୍ତିଲଜ । ଚମ ମକକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । "ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋ' ପଂଜର ଖେନର ଗଜଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ । ଦମନହହେଁ ଓହଳିଜଇନଲ
। ନଟକକ୍ତି ଚଜଳକ ପଂଇସଜନୋଇ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ରମ ନରୋ ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକର ମମହହେଁକମ ନଦଖିଲଜ । ନସ ସକଜଳମ ଯଜଇ ସଡଧ୍ୟଜନର ନଫରମ ଥିରଜରମ  ଓ ଗଜ ରରଜଦ ଥିରଜ
ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ କକ୍ତିଛକ୍ତିନହନଲ ଆଣକ୍ତି ୋ ଥିରଜରମ  ମଜଲକ୍ତିକର ମମହହେଁଟଜ ରଜଗରଜଗ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉ ଥିଲଜ । ଅଥାଚ ରମ ନରୋ ଏକ ଝକ୍ତିଅ ସଜଡଗନର ଆସକ୍ତିଥିରଜର ନଦଖି ନସ
କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଚଜ' ପଂଜୋନର ରୟୁସ ଥିରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକ ରକ୍ତି ଏମଜୋଡକମ ନଦର ଖେମଥିନଲ । ରମ ନରୋ ପଂରକ୍ତିଚୟ କରଜଇ ନଦଲଜ, "ୟଜ ୋଜ ଚମ ମକ୍ତି ' ନୟ ରକ୍ତି ଏଠକ୍ତି
କଜମ କରକ୍ତିର । ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଚମ ମକ୍ତି  କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଚମ ମକ୍ତି କମ ଟକ୍ତିନକ ନଦଖି ଦକ୍ତି'କପ୍ ଚଜ ଦକ୍ତି'ହଜଗନର ଧାରକ୍ତି ରମ ନରୋର କଜୋ ପଂଜର ଖେନର
ଧାୀନର ଧାୀନର ଗଜ ପଂଜଡଚହଜଜର ଟଡକଜ ରଜରଦନର ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ରମ ନରୋ ସରଳ ଓ ସହଜ ଗଳଜନର ନପଂନକଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ନଦର ଖେଜଇ କହକ୍ତିଲଜ, "ଏଇଟଜ
କକ୍ତିଣକ୍ତିଲକ୍ତି'  ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକ ହଜଗରମ  ଦକ୍ତି'କପ୍ ଚଜ ର ଖେସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ମଜଲକ୍ତିକର ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଇ ନଦଲଜ । ୋକ୍ତିଜ ନଚତକକ୍ତିନର ଯଜଇ ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ରମ ନରୋଠମ  ଗଜ ମମହହେଁକମ
ଅୋୟୁପଂଟକମ ରମଲଜଇନୋଲଜ । ନସ ଭୂଲକ୍ତିଗଲଜ ନଯ ରମ ନରୋ ନଗଜନଟ ଝକ୍ତିଅକମ ଧାରକ୍ତି ଗଜ ନଦଜକଜୋକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗରମ ଚଜ ପଂଡ଼କ୍ତି ଗଜ ପଂଜଦଦମଇଟକ୍ତି ଭକ୍ତିଜକ୍ତି
ଯଜଇଥିଲଜ,  ଆଉ ନସ ଭୂଲକ୍ତିଗଲଜ ରକ୍ତି ଚଜ'ର ଉତ୍ତଜପଂ କଥାଜ । ନସ ଭୂଲକ୍ତିଗଲଜ ଗଜ ଗଜହକ କଥାଜ । ଗଜ ରଜଗ କମଆନଡା��x��8������ ଉନଭଇଗଲଜ । ଗଜକମ ଅଡଧାଜର
ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଦକ୍ତିୋ ନହଜଇଛକ୍ତି କକ୍ତି ରଜଗକ୍ତି ନସ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ରମ ନରୋ ଚଜ ଆଣକ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି କମ ନଦଲଜ ଓ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଲଜ । ମଜଲକ୍ତିକଟକ୍ତି ଚଜ ମୋଜକରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି
ପଂଜଇହେଁ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ମଜଗକ୍ତିଲଜ । ରମ ନରୋ ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକକମ କହକ୍ତିଲଜ "ମହେଁମ ଏନର ଚମ ମକ୍ତି କମ ଗଜ ଘନର ଛଜଡା��x��8������କ୍ତିନଦଇ ଆସମଛକ୍ତି । ନସ କଜଲକ୍ତି ସକଜଳମ ଆସକ୍ତି ଏଠକ୍ତି କଜମ
କରକ୍ତିର, ନକରଳ ଦକ୍ତିୋ ନରଳଜ ।' ମଜଲକ୍ତିକ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନକରଳ ମମଡଡା��x��8������ ଟମ ଡଗଜରକ୍ତି ହହେଁ କଲଜ । ନସ ଦମନହହେଁ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜପଂନର ରକ୍ତି ଅନୋକ ନରଳ ଯଜଏ
ଗଜ ନଗଜଡ଼ ହଜଗ ଛଜଗକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ ଥାରକ୍ତିଯଜଉଥିଲଜ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଶୀଘ୍ରଶୀଘ୍ର ନଦଜକଜୋକମ ରଡଦକରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର କକ୍ତି? ପଂମଣକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ ସରମଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ନଦଜକଜୋକମ
ରଡଦକରକ୍ତି ନଦରକକ୍ତି? କକ୍ତିଛକ୍ତି ସକ୍ତିର କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଏନର ସଡଜନରନଳ ଗଜ ନଦଜକଜୋନର ଗରଜର ଖେ ସଡର ଖେୟୁଜ ର ଖେମର ରଢକ୍ତିଯଜଏ । ଚଜ ରଜଢକ୍ତିରଜନର ଗଜକମ
ଫମରସଗ ମକ୍ତିନଳୋଜ । ର ଖେମବ୍ ରୟୁସଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ର ଖେମବ୍ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ଜଣଜ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିଲଜ ମଜଲକ୍ତିକଟକ୍ତି । ନଶଷନର ମନୋ ମନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ସକ୍ତିର କରକ୍ତି ମୋକମ ମୋ
ଗମଣମଗମନଣଇ କହକ୍ତିଲଜ, "କଜଲକ୍ତିଠମ  ନଦଜକଜୋ ରଡଦ କରକ୍ତିନଦରକ୍ତି' ଏରଡ ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଜଣଜ ଗରଜର ଖେଡକମ କହକ୍ତିଲଜ, "କଜଲକ୍ତିଠମ  ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋ ରଡଦ'ୁଛି କଜ
ପଂମଣକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିନଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ଏନରଠମ  ରଡଦ କରକ୍ତିନଦରକ୍ତି'  ଏରଡ ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର ନଘଜଷଣଜ କଲଜ "ସଜର ମଜନୋ କମଜକରକ୍ତିନର ଏନର
ଆଉ ଚଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ ।' ଏରଡ ଅଧାଘଡଟଜ ମଧ୍ୟନର ସରମ  ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷପଂତ ନକଜଠରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଭରକ୍ତି କରଜଟ ରଡଦ କରକ୍ତିରଜ ଆରଡଭ କଲଜ । ଗଜ ଚଜରକ୍ତିନପଂଡଥାଜଟକ୍ତି
ନର ଖେଜଜମନର ଖେଜଜମ ୋକ୍ତିଜ ରସମଥିରଜ ନଚତକକ୍ତିର ଗଦକ୍ତି ଉଠଜଇ ନଦଖିଲଜ ଗଜ ଚଜରକ୍ତିନପଂଡଥାଜ ସଜଡଗନର ପଂକ୍ତିସଲଟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୨୧ ୨୨୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଭୀଷଣ ଡା��x��8������ରକ୍ତିଗଲଜ ନସ ଏରଡ ପଂଛକମ ଓଲଟକ୍ତି ରମ ନରୋ ଛକ୍ତିଡା��x��8������ଜ ନହଜଇଥିରଜର ନଦଖି ଗଜ ନଗଜଡ଼ହଜଗ ଅରଶ ନହଜଇଗଲଜ । ରମ ନରୋ ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକକମ
କକ୍ତିଛକ୍ତିସମୟ ନଦଖିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକ କରଜଟ ୋ ନଦଇ ଚଜରକ୍ତି ନପଂଡଥାଜଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ରମ ନରୋ ହଜଗନର ଧାରଜଇନଦଲଜ ଓ "ଆସମଛକ୍ତି' କହକ୍ତି
କମଆନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ରମ ନରୋ ଭକ୍ତିଗରପଂଟମ  କରଜଟ ରଡଦ କରକ୍ତି ଘର ଭକ୍ତିଗରକମ ଗଲଜ । ରଜଗକ୍ତିଅଧା ନରଳକମ ଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗମଳକ୍ତିଫମଟଜ ଶବ୍ଦ ଶମଭକ୍ତିଲଜ
। ନଭଜର ନରଳକମ ରମ ନରୋ ନଯନଗନରନଳ କରଜଟ ଫକ୍ତିଟଜଇଲଜ ଦକ୍ତି'ଜଣ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ରଡଧାମ ଓ ଅୋୟୁ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ମଜଡକଡ଼ ନଟଜପଂକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ୋକ୍ତିନରପର୍ବଜଧା ପଂମରମ ଷ
ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିରଜର ନଦଖିଲଜ । "ହଗୟୁଜ ୋଜ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ?'  ନସମଜନୋ ଗଜଡକ ରକ୍ତିଷଜରକ୍ତିଗ ଆଖିନର ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁମ  ଥିନଲ । ରମ ନରୋ ନସମଜଡୋକମ
ଭକ୍ତିଗରକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ନଦର ଖେଜଇଲଜ ନସ ଗଜ ମଜଲକ୍ତିକର ଏକ କଜଚରଡଧାଜ ସମଡଦର ଫନଟଜକମ କଜଡଥାରମ  କଜଢକ୍ତି ପଂଜଇର ଖେଜୋଜର ନପଂୋ ଭକ୍ତିଗନର ନଥାଜଇ
ର ଖେମରନ୍ପିଜର ଖେରମ  ପଂକ୍ତିସଲରମ  ଗମଳକ୍ତି ଫମଟଜଇଛକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ଛଜଗକ୍ତିକମ ଲକୟୁକରକ୍ତି, ଏରଡ ପଂନର ନସ ନଶଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ନପଂଜଲକ୍ତିସ ରଡଧାମ ଦକ୍ତି'ଜଣ ୋକ୍ତିଜକମ ୍ର ଖେର ରମଦ୍ଧକ୍ତି ସଡପଂନ୍ନ
ମନୋକରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂରୀକଜୋକ୍ତିରୀକଜନର ଲଜଗକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ରମ ନରୋକମ ଗଜ ପଂକ୍ତିସଲ କଥାଜ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ରମ ନରୋ କହକ୍ତିଲଜ ନସ ରଖିଛକ୍ତି, କକ୍ତିଡଗମ  ନସମଜୋଡକମ
ନଦରୋଜହିଁ । ଚମ ମକ୍ତି  ରକ୍ତି ଏନଗ ନରଳକମ ଆସକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ । ଶୀଗ ସକଜଳର କଅହେଁଳ ର ଖେରଜପଂରକ୍ତି ସମସଡକମ ଉଷମମ କରକ୍ତିନଦଲଜ, ରମ ନରୋ ରୟୁଗୀଗ । ରଜଗକ୍ତି
ଯଜଇଥିରଜ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ରଡଧାମମଜନୋ ଏନର ୋରମକ୍ତି ଗନଲ । ଦମଇଟକ୍ତି ନଚତକକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତିଆଣକ୍ତି ନସମଜନୋ ରସକ୍ତିପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ ଏରଡ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଏ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି କକ୍ତିଏ?'
ରମ ନରୋ କହକ୍ତିଲଜ ନସ ଗଜର ରଡଧାମ,  ଲଜଲ ରସକ୍ତିରମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏରଡ ନସ ଏଇ ଚଜ ନଦଜକଜୋନର କଜମକନର । ଏଗକ କହକ୍ତିସଜରକ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ନଚତକକ୍ତିରମ
ଉଠକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଲଜ । ନସମଜନୋ ହଠଜତ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜନରନଲ ୋଜହିଁ । ରମ ନରୋ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ନସ ନଚତକକ୍ତି ଛଜଡ଼, ନଗଟ୍ ଅପ୍' ୟମ ସଜଉଡଡ୍ରଜଲ୍ସୁ' । ଏରଡ
ପଂନକଟରମ  ପଂକ୍ତିସଲ କଜଢକ୍ତି ଗଜଡକ ଆଡ଼କମ ଲକୟୁକରକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଲଜ । ନସମଜନୋ ରଜ ଚମ ମକ୍ତି  ରଜ ଅୋୟୁମଜନୋ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ରମ ନରୋ ପଂମଣକ୍ତି
ସହଜ ଗଳଜନର କହକ୍ତିଲଜ, "ଏଠକ୍ତି ମଜତ ଦମଇଟକ୍ତି ନଚତକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଚତକକ୍ତିନର ମହେଁମ ରସକ୍ତିରକ୍ତି ଓ ଅୋୟୁଟକ୍ତିନର ଈଶ୍ୱର । ଈଶ୍ୱରଡକ ରୟୁଗୀଗ ନମଜ ପଂଜର ଖେ
ନଚତକକ୍ତିନର ଆଉ କଜହଜରକ୍ତି ରସକ୍ତିରଜର ଅଧିକଜର ୋଜହିଁ ।' ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ରହକ୍ତିଯଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ଏନର ଈଶ୍ୱରଡକ କ୍୍ତିୟ ନର ଖେଳ ନର ଖେଳକ୍ତିରକ୍ତି ।'
ୋକ୍ତିନଜ ଏକ ନଚତକକ୍ତିନର ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି କମ ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ପଂଛପଂନଟ ଛକ୍ତିଡା��x��8������ଜ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦଲଜ ଏରଡ ନପଂଜଲକ୍ତିସ ରଡଧାମ ଦ୍ୱୟଡକମ
ନପଂଜଷଜକ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ନହରଜକମ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦଲଜ । ଗଜଡକମ ପଂକ୍ତିସଲ ନଦର ଖେଜଇଲଜ । ନସମଜନୋ ଡା��x��8������ରକ୍ତିଗନଲ ଓ ସଜଟପର୍ବ ନପଂଡଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜକମ ଲଜଗକ୍ତିନଲ ।
ଶୋୂୟୁକମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗମଳକ୍ତି ଫମଟଜଇ ଗଜଡକମ ଆହମରକ୍ତି ଭୟଭୀଗ କରକ୍ତିନଦଲଜ । ନସମଜନୋ ସରମ  ନପଂଜଷଜକ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ନହରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ନହନଲ । ନସ ପଂମଣକ୍ତି
ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦଲଜ, ""ସଜରଧାଜୋ, ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ, ସଜରଧାଜୋ, ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ, ସଜରଧାଜୋ, ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ, ମଜଚପର୍ବ ଅନ, ୟମ ସଜଉଡଡ୍ରଜଲ୍ସୁ । ନସମଜନୋ ସମନସ ରଜହଜରକମ ନଦତଡା��x��8������କ୍ତି
ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ପଂନର ଭକ୍ତିଗର ପଂଟମ  କରଜଟ ନଦଇ ରକ୍ତିଛଣଜନର ଗଡ଼କ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଚମ ମକକ୍ତି କମ ପଂଜର ଖେକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ । ଚମ ମକ୍ତି  ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତି ନଗଜନଟ ର ଖେରର ନଦଲଜ
ରମ ନରୋକମ । କହକ୍ତିଲଜ,  "ଜଜଣ,  ରଜଗୟୁଜନର ମରକ୍ତିଥିରଜ ନଲଜକଡକ ଆତ୍ମଜର ସଦଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଆଜକ୍ତି ନସ ପଂଡ଼କ୍ତିଆନର ଏକ ଦଶଜହ ଶମଦ୍ଧକ୍ତିର ଆନୟଜଜୋ
କରଜଯଜଉଛକ୍ତି । ହଜଜର ହଜଜର ନଲଜକ ନସ ପଂନଟ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି ।’ ରମ ନରୋର ଗଜଳମରମ  ଗଳକ୍ତିପଂଜ ଯଜଏ ରକ୍ତିଦମ ୟୁଗ ନସ୍ରଜଗଟକ୍ତିଏ ରହକ୍ତିଗଲଜ । ସଡନଗସଡନଗ ଘନର
ଗଜଲଜପଂକଜଇ ପଂକ୍ତିସଲ ଓ ଚମ ମକ୍ତି  ସଜଡଗନର ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂଡ଼କ୍ତିଆ ମଝକ୍ତିନର ଭକ୍ତିଡ଼କମ ନଠଲକ୍ତି ନହଜମକମଡଡା��x��8������ ପଂଜର ଖେନର ଯଜଇ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ । ନହଜମକମଡଡା��x��8������କମ
ଲକୟୁକରକ୍ତି ଦଶଟକ୍ତି ଗମଳକ୍ତି ଫମଟଜଇଲଜ । ମଜଇନକଜନଫଜନ ଆଗନର ୍ରଚୋ ରଜଢମ ଥିରଜ ୍ଜୟ ପଂଚଜଶ ସରକ୍ତିକକ୍ତି ଲଡଡା��x��8������ଜ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ଗକ୍ତିଳ ଗପଂପର୍ବଣକଜରୀଡକମ ଦମଇଟକ୍ତି
ଧାଜଡ଼କ୍ତିନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହରଜକମ ଆନଦଶ ନଦଲଜ । ମଜଇନକଜନଫଜୋ ସଜମୋଜନର ଆହମରକ୍ତି ଦଶଧାର ଗମଳକ୍ତି ଫମଟଜଇଲଜ । ନସମଜୋଡକମ ଉଲଗ୍ନ ନହରଜକମ ଆନଦଶ
ନଦଲଜ ଏରଡ କହକ୍ତିଲଜ, "ସଜରଧାଜୋ,  ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ,  ସଜରଧାଜୋ,  ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ,  ରନ,  ରନ,  ରନ,'  ଆହମରକ୍ତି ନଜଜରନର କହକ୍ତିଲଜ "ରନ,  ୟମ ପଂଜରଜସଜଇଟ୍ସୁ'ୁଛି କଜ ୋକ୍ତିନଜ
ପଂକ୍ତିସଲ ହଜଗନର ନଦତଡ଼କ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ରକ୍ତିରଜଟ ପଂଡ଼କ୍ତିଆନର ଦମଇନଘରଜ ନଦତଡା��x��8������ଜଇ ଆଣକ୍ତିଲଜ । ନଲଜନକ ଗଟସ, ଛକ୍ତିନ୍ନ ଛତ, ଭୟଭୀଗ, କକ୍ତିଡକଗପର୍ବରୟୁ ରକ୍ତିମଢୂ ।
ନଦତଡା��x��8������ମ ଥିରଜ ଅରସଜନର ନସମଜୋଡକମ ଧାୀର ଗଳଜନର କହମଥିରଜର ଶମଣଜଗଲଜ, ""ରଡଧାମଗଣ,  ମହେଁମ ଜନଣ ମମକ-ମଣକ୍ତିଷ । ନମଜନଗ ଈଶ୍ୱର ପଂଠଜଇଛଡଗକ୍ତି,
ଗମ ମମଜୋଡକମ ଦଡଡା��x��8������ ନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଈଶ୍ୱର ଗ ମଣକ୍ତିଷକମ ରକ୍ତିଷଜଦ, ଯଡତଣଜ ଓ ଦମ  ଦୁଃର ଖେର ୋମୟୁୋଗମ ରକ୍ତିଡଦମରମ  ଜୀରୋ ଆରଡଭ କରକ୍ତିରଜକମ ଛଜଡା��x��8������କ୍ତିନଦଇ ନସ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କଜଳ ଫଜଶରମ  ମମକ ନହଉଛକ୍ତି, ମମକ ନହଜଇ ପଂଜରମ ଛକ୍ତି ୋଜ ୋଜହିଁ - ଏକଥାଜ ପଂରୀକଜୋକ୍ତିରୀକଜ କରମ ଛଡଗକ୍ତି । ଗନମ ସରମ  ଛଳୋଜକରକ୍ତି ଗଜ'ର ଦମ  ଦୁଃର ଖେକମ
କଜହିଁକକ୍ତି ରଢଜଇରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଛ?  ଈଶ୍ୱର ଗ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଧାମପର୍ବ ରଜ ହକ୍ତିନଗଜପଂନଦଶ ମଣକ୍ତିଷକମ ନଦଇ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,  ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୨୩
୨୨୪



କକ୍ତିଛକ୍ତି ଉଚଜରଣ କରକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଡନକଗ ରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଇଡଗକ୍ତିଗ ନଦଇ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,  ଗନମ ସରମ  କଜହିଁକକ୍ତି ଦଲଜଲ ସଜଜକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ନରଜକଜ ରୋଜଉଛ?
ନଲଜକଡକମ ୋକ୍ତିଜ ଜୀରୋକମ ୋକ୍ତିନଜ ଗଢକ୍ତିରଜର ଗମରମ  ଦଜୟୀସତ୍ୱେ ରହୋ କରକ୍ତିରଜକମ ୋନଦଇ ଆତ୍ମ ୍ଗଜରଣଜ ଆଡ଼କମ କଜହିଁକକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ନୋଉଛ?  ରମ ନରୋ
ନଦହନର ହଠଜଗ ଦମଇଟକ୍ତି ଗମଳକ୍ତି ଆସକ୍ତି ରଜଜକ୍ତିଲଜ ଓ ନସ ନସଠକ୍ତି ଟଳକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଗଜ ଶରକମ ଡା��x��8������ଜକରୀ ମଜଇୋଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଠଜଇନଲ ଏରଡ ନଯଉହେଁ
ପଂକ୍ତିସଲଟଜକମ ରୟୁଜଜୟୁଜପ୍ତ କନଲ ଗଜହଜଥିଲଜ ନଢଜ ଢଜ ଶବ୍ଦ କରମ ଥିରଜ ଏକ ନର ଖେଳୋଜ ପଂକ୍ତିସଲ । ଦକ୍ତି'ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଦର ଖେଜଗଲଜ ସଜଗଟକ୍ତି ରଡଗୀୋ ଅକରନର
ସଜଜନହଜଇଥିରଜ "ଚମ ମକ୍ତି  ଚଜ ନଦଜକଜୋ' ର ନରଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଗନଳ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଚତକକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଚମ ମକ୍ତି  ଗଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଚଜକର ଓ ଗରଜର ଖେଡକ ଭକ୍ତିଡା��x��8������ ଓ କପ୍ ନପ୍ଳଟରମ  ଟମ ଡ ଟଜଡ
ଭକ୍ତିଗନର ହସ ହସ ମମହହେଁନର ମସଗମଲ । ନସ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିଲଜ ସମମଦ ମଡଥାୋ ଭକ୍ତିଗରମ  ସଦୟୁ ଉଦଜସକ୍ତିଗ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନମଜହକ୍ତିୋୀ ଯକ୍ତିଏ ଅମୃଗ ଓ ହଳଜହଳ
ଉଭୟ କଳସୀ ନୋଇ ଲଜସୟୁମୟୀ । ଈଶ୍ୱରଡକ ଅଡଗଧାପର୍ବୟୁଜୋର ମମହୂଗପର୍ବ ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂ ଗଗ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ରଷପର୍ବ ଧାରକ୍ତି ଶର ନଗଜଟଜଇରଜ କଜମନର ଲଜଗକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ।
ନକନର ନକନର ଗୃହପଂଜଳକ୍ତିଗ ପଂଶମଡକ ଶର -  କମକମର,  ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି,  ଘମଷମରକ୍ତି,  ଗଜଈ ରଳଦ, -  ଆଉ ନକନର ନକନର ମଣକ୍ତିଷଶର । ନକଉହେଁ ରଜସଜ କଡ଼ନର,
ନକଉହେଁ ନଷ୍ଟସନ୍ରେ, ଭକ୍ତିକଜରୀ ରସକ୍ତିନର ନକହକ୍ତି ମରକ୍ତିଗନଲ ଗଜଡକଯଜଏ ର ଖେରର ପଂହମଡନଚ । ଶର ନଗଜଟଜଇ ଶ୍ମଶଜୋଯଜଏ ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ରଜରମ  ଭଜୟଜ ରଜ
ପଂମଲକ୍ତିସ ରଜରମ  ରଜ ମମୟୁୋକ୍ତିସକ୍ତିପଂଜଲକ୍ତିଟକ୍ତିର ନକହକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଗଜଡକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଜହଜଯୟୁ କରଡଗକ୍ତି ନଗନର କଜମଟଜ ଶୀଘ୍ର ସଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ପଂଜଡଚଦଶ ଟଡକଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିର କକ୍ତି
ନରଜଲକ୍ତି ମନୋମନୋ ଭଜରମ  ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ନକନର ମକ୍ତିନଳ,  ଆଉ ନକନରନକନର ଥାଜୋଜରଜରମ  ଚକ୍ତିଟ୍ଟକ୍ତିଏ ନଲଖିଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଗଜକମ ନୋଇ ଭଜଟକ୍ତିକମ ଗନଲ
ମଦନରଜଗଲଟକ୍ତିଏ ମଜହଜଳକ୍ତିଆନର ଆଣକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି । ନସଗକ ଗଜଡକର ୍ଜପଂୟୁ । ଏକଦଜ ମଦନରଜଗଲ ଆଣକ୍ତିନଲ ସକ୍ତିଧାଜଘରକମ ଆସମଥିନଲ । ୋକ୍ତିଜ ସୀ
ରଜୋୀ ରଜୋୀଡକ ସଡନଗ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ପଂକ୍ତିଉଥିନଲ । ୋକ୍ତିଶଜ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ପଂନର ନରଜଗଲକମ ମମଡଡା��x��8������ଉପଂନର ନଥାଜଇ ଗୀଗଗଜଇ ୋଜଚମ ଥିନଲ । ସୀ ମୋଜକନଲ
ଗଜଳକ୍ତିଗମଲଜ କରମ ଥିନଲ । ରଜୋୀ ରଜୋୀଡକମ ୋକ୍ତିଶଜ ଲଜଗକ୍ତିନଲ ନସ କଡସଜରଜସୋ ସ୍ୱଜମୀଡକ ମମଡଡା��x��8������କମ ଲକୟୁକରକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗମଥିନଲ । ରଜଡ଼କ୍ତି ନଠଡଗଜ ୋକ୍ତିଆହେଁର ଖେମଡଟଜ
ଚଟମ ଅୋ ଜ ଯଜହଜ ପଂଜଇନଲ ଗହିଁନର ପଂକ୍ତିଟମ ଥିନଲ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଜଡ଼କ୍ତିଆପଂକ୍ତିଟଜ ଗଜଳକ୍ତିଗମଲଜନର ଅଧାରଜଗକ୍ତି ନହଲଜପଂନର ଦମନହହେଁ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନହଉଥିନଲ ଏରଡ
ଅରକ୍ତିୋୟୁସ ନକଶରଜଶକ୍ତି ଓ ନପଂଜଷଜକପଂତ ଚକ୍ତିରଜଫକ୍ତିଡଗଜ ମଧ୍ୟନର ଗନଳ ଗଡ଼ଜଗଡ଼କ୍ତି ନହଉଥିନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୨୫ ୨୨୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ପଂଜହଜଡଗଜ ସମୟକମ କରଜଟ ନର ଖେଜଲଜନହରଜ ନରନଳ ନଦର ଖେମଥିନଲ ଏକ ଭଦ ସକଜଳ, ଏକ ଲଜଜ ଲଜଜ ସକଜଳ । ଏକ ରକ୍ତିନଲଜଳ ସକଜଳ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜଡକ
ହସ । ରଜୋୀ ରଜୋୀ ଦୀଘପର୍ବଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଆଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନସ ମଲଜନରଳକମ ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂ କହକ୍ତିଥିନଲ, "ଆନମ ଗ ଅଛମଆହେଁନର ରମଢୀ । ଆନମ ଆଉ
ଗଡଗଜ ନଗଜଦଜରରୀ ପଂଜର ନହରଜ ୋଜହିଁ । ୋଜଳୋଦପର୍ବମଜ ପଂଜରନହରଜ । ଗମ  ଯଜ, ଗମ  ଭଲନର ଯଜ, ସରମ  ୋଜଳୋଦପର୍ବମଜ ପଂଜରକ୍ତିନହଜଇ ନଗଜରକ୍ତି ଆତ୍ମଜ ଆର ପଂଜରକ୍ତିକକ୍ତି
ଯଜଉ । ମହେଁମ ରକ୍ତି ନଗଜ ପଂନଛ ପଂନଛ ଆସମଛକ୍ତି । ନସ ପଂଜରକ୍ତିନର ଆନମ ପଂମଣକ୍ତି ଝଜଡ଼ମ ଧାରକ୍ତିରଜ, ଶର ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିରଜ । ଗମ  ଡା��x��8������ହେଁଜଣ ନହରମ  ମହେଁମ ପଂଜଣ ନହରକ୍ତି ।’ ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂ
ଦୀଘପର୍ବଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଏକଜକୀ । ଏନର ରଜଗକ୍ତିର ୍ଥାମ ୍ହର । ନକହକ୍ତିଜନଣ ଗଜଡକ କରଜଟ ରଜନଡ଼ଇ ରଜହଜରମ  କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ, ନଯ ରଜଜମଲଜ ରମଢଜ ନଭଜର
ପଂଜଡଚଟଜନର ୋମଆପଂଡ଼ଜର ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ଘରକମ ଆସମ ଗଜଡକ ଗଜଈଟଜ ମରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜଈ ମରକ୍ତିଥିରଜର ର ଖେରର କଜୋନର ରଜଜକ୍ତିରଜ ନରଳଠହେଁମ  ରମଢଜ ୋକ୍ତିଜ ଭଡଗଜ
ଟଲକ୍ତିକମ ଏକ ଲଜଇଟ ନପଂଜଷ୍ଟ ଗଳକମ ଆଣକ୍ତି ସଜଡ଼ଜ ସଜଡା��x��8������କ୍ତି କଜମନର ଲଜଗକ୍ତିଗନଲ । ଟଲକ୍ତିନର ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ଜଜଗଜନର ରଡ଼ ରଡ଼ କଣଜ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଜଡକ
ଲଜଗକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ସରମ  ସଜୋନର । ଚକ ଦମଇଟକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଛକ୍ତି ରଜହଜନର । ଗଗ ୋନର ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ମଲଜ ଗଜଈଟକ୍ତିଏ ନସ ପଂଜଇ ୋ ଥିନଲ । ପଂକ୍ତିଲଜଦକ୍ତିନୋ ନସ
ଗଜଡକ ରଜପଂଜଡକମ ଏପଂରକ୍ତି କଜମନର ସଜହଜଯୟୁ କରମ ଥିନଲ । ନସନଗନରନଳ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଠକ୍ତିକ୍ଜନକ କଜମ ପଂଟକ୍ତିନଲ ପଂଜଡଚ ଛଅଟଡକଜ ମକ୍ତିଳମଥିଲଜ । ଗଜଈ
ଚମଡ଼ଜର ଦଜମ ଥିଲଜ ଦମଇଟଡକଜ । ହଜଡ଼ର ଦଜମ ଥିଲଜ ନକଜକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ଅଧା ପଂଇସଜ ଓ ମଜଡସର ଦଜମଥିଲଜ କକ୍ତିନଲଜ ୍ଗକ୍ତି ଚଜରକ୍ତି ପଂଇସଜ । ଏନର ନସସରମ
ରଢକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ଚମଡ଼ଜର ଦଜମ ନଦଢଶହ ଟଡକଜ । ମଜଡସ କକ୍ତିନଲଜ୍ଗକ୍ତି ଦଶଟଡକଜ ଓ ହଜଡ଼ କକ୍ତିନଲଜ ୍ଗକ୍ତି ଏକ ଟଡକଜ । ସରମ  କଜମ ଠକ୍ତିନକ ପଂଟକ୍ତିନଲ ୍ଜୟ
ଦମଇଶହ ଟଡକଜଯଜଏ ମକ୍ତିନଳ । କକ୍ତିଡଗମ  ଭଜରକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମ । ସରମକଜମ ସରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ସଜଗଦକ୍ତିୋ ଲଜଗକ୍ତିଯଜଏ । ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂଡକ ରୟସ ଷଜଠକ୍ତିଏରମ  ଉଧ୍ୱର ।
ଗଜଡକ ଶରୀରର ସରମ  ଅଡଗ,  ଗଜଡକ ନଲଜଚ ନକଜଚଜ ଚମପର୍ବ,  ଫଜଟକ୍ତିଯଜଇଥିରଜ ପଂଜଦ,  ସପଂ୍ଧିଳଗଗକ୍ତିନର ଗଳମ ଉପଂରକମ ଉଠକ୍ତିଥିରଜ ଶକ୍ତିରଜ୍ଶକ୍ତିରଜ,  ରଜଳ ଝଡା��x��8������କ୍ତି
ଯଜଇଥିରଜ ମମଡଡା��x��8������, ରଜଉହେଁଶ ଗଜଟକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ପଂଡଜରଜ, କୂଅପଂରକ୍ତି ଗଭୀର ୋଜଭକ୍ତି, ଓହଳକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥିରଜ ଦମଇଟକ୍ତି କଜୋ, ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଜୀଣପର୍ବଶୀଣପର୍ବ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି, ରମଢଜ ନହଜଇ
ଯଜଇଛକ୍ତି । ଟକ୍ତିଉବ୍ ମଜୋଡକନର ଦଶଯଜଗଜନର ନପଂଚ୍ କଲଜପଂରକ୍ତି ନଦହର ଚମପର୍ବନର ହଜଜର ନପଂଜଡା��x��8������ଜଦଜଗ,  ଘଜ'ଦଜଗ,  ମଜଡ଼ ଦଜଗ । ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ରୃଦ୍ଧ
ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି ନକରଳ ଗଜଡକ ଆଖି ଓ ହସ ଭକ୍ତିନ୍ନ । ଗଜଡକ ଆଖିର ନଡା��x��8������ଜଳଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ ସମଲଭ । ଗଜଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ଏନଗ ରକ୍ତିୋା ଦମ୍ରେଭଜର, ଏନଗ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ର ଖେମଡଦକ୍ତି
ନହଜଇଥାଜଏ । ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ଲଜନଗ । ୋନର ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ମଲଜଗଜଈ ଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇ ୋ ଥିନଲ, ଅଥାଚ ଆଖିର ଭରପଂମର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିନଲ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତି ହମଏୋଜ ।
ଟକ୍ତିନ-ଏଜ୍ ଆଖିର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ରକ୍ତି ଫକ୍ତିକଜ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଯକ୍ତିର । ଗଜଡକ ହସ ଗ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ପଂଜଇହେଁ ଈଷପର୍ବଜର କଜରଣ ନହଜଇଥାଜଏ । ଏନଗ ୍ଗଳ୍ଭ, ଏନଗ ଔଦ୍ଧଗୟୁ, ଏନଗ
ନର ଖେଜଲଜ, ଏନଗ ମମକମଳଜ ନଯ ଲଜନଗ ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ନସ ହିଁ ସନରପର୍ବସରପର୍ବଜ । ନସ ହିଁ ଏକଜ । ନସ ହିଁ ୋକ୍ତିରଜକଜର । ନସ ହିଁ ଈଶ୍ୱର । ଗଜଡକ ହସଟକ୍ତି ଏକ କଳଜ
ରକ୍ତିହୀୋ କଳଜ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ଅଡଗ ଦୁଃନସ୍ରଜଗ, ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱଗ ଦୁଃସମଗପର୍ବ ୍ରଜହ ନଯ ଲଜନଗ ସମସଡକ ହସ ନଚଜରକ୍ତିକରକ୍ତି ନୋଇ ନସ ଏକଜକୀ ହସମଛଡଗକ୍ତି ।
ହସକ୍ତିରଜ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜଡକର ହିଁ ଜଜଗକ୍ତିରୀ । ଅୋୟୁମଜନୋ ହସକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ର ଖେଜସ ଗଜଡକ ପଂଜଇହେଁ । ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂ ଗଜଡକ ସମଦୂଜୟ ଜୀରୋକମ ନଶଜଇରଜ ଓ
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ -  ଏଇ ଦମଇଟକ୍ତି କଜମନର ସଜରକ୍ତିନଦଇଛଡଗକ୍ତି । ନସ ନଶଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି ସରମନରନଳ । ନଶଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନଭକ୍ତିଗନର ଶର
ନଗଜଟଜଡଗକ୍ତି । ଟଲକ୍ତିନର ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ରଜସଜନର ପଂମଣକ୍ତି ନଶଜଇ ନଶଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ନସଇ ନଶଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂମଣକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ଘର
ଆଗନର ଗଜହକଡକ ଭକ୍ତିଡା��x��8������ । ହଜଡ଼,  ମଜଡସ, ଚମଡ଼ଜର ଗଜହକ । ରକ୍ତିକକ୍ତିକଲଜ ନରଳକମ ପଂମଣକ୍ତି ନଶଜଇ ପଂଡା��x��8������ଡଗକ୍ତି ଓ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି । ଯଜନହଉ ଦଶନକଜଡା��x��8������କ୍ତିଏ
ଟଡକଜ ପଂଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତିନକହକ୍ତି ଦମଇକକ୍ତିନଲଜ ମଜଡସ ନୋଇ ଏକ କକ୍ତିନଲଜର ଦଜମ ନଦନଲ ରକ୍ତି ନସ ର ଖେମସକ୍ତି ହମଅଡଗକ୍ତି । ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ହସମଥାଜଆଡଗକ୍ତି ।
ର ଖେଜଲକ୍ତି ହସମଥାଜଆଡଗକ୍ତି,  ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେମଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଓ ନଶଜଇ ପଂଡା��x��8������ମ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକର ନଶଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ,  ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇରଜ,  ନସଇ ନଶଜଇରଜ
ଭକ୍ତିଗନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ, ନସଇ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର ନଶଜଇରଜ ଚଜଲମ  ରହକ୍ତିଥାଜଏ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଡା��x��8������ ରଜକ ଭକ୍ତିଗନର ନଛଜଟ ରଜକ, ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂମଣକ୍ତି ରଜକ, ପଂମଣକ୍ତି ରଜକ, ପଂମଣକ୍ତି ରଜକ,
ରଜକ, ରଜକ । ଲଜଇଟ ନପଂଜଷ୍ଟ ଗନଳ ଟଲକ୍ତିର ଚକ ସଜଜଡ଼କ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂ । ଟଲକ୍ତି ୋମନହହେଁ ରରଡ କମହଜଯଜଉ ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ସଜଜଡା��x��8������ମ ଛଡଗକ୍ତି । ଚକ
ଦମଇଟକ୍ତି ୋନର ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଗଡ଼କ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଗଜ ଅର ଖେର ହମକ ଓ କଡଟଜ ସରମ  ୋଷ୍ଟ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ନଗଣମ ଦଉଡ଼କ୍ତି ରଡଧାଜରଡଧି କରକ୍ତି ସଜଜଡ଼କ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲଜ
ନରଳକମ ନଢର ରଜଗକ୍ତି ନହଜଇଗଲଜ । ରଜସଜ ଓ ପଂଜର ଖେ ପଂନଡ଼ଜଶୀ ସରମ  ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୨୭ ୨୨୮



ଶମୋଶଜନ । ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର ର ଖେଜଲକ୍ତି ରଜଜମ ରମଢଜ ଓ ଗଜଡକ ଟଲକ୍ତି ଓ ଗଜଡକ ୋକ୍ତିଦ ଓ ଗଜଡକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ । ନସଠକ୍ତି ହିଁ ନସ ନଶଜଇ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ । ନଭଜର ନରଳକମ ଦକ୍ତି 'ଚଜରକ୍ତି
ଜଣ ନସ ପଂଜର ଖେନଦଇ ଗଲଜନରଳକମ ରମଢଜ ନରଜଧାହମଏ ମରକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି କମହଜକମହକ୍ତି ନହଉଥିନଲ । ମଜତ ନସମଜୋଡକ ପଂଜଦଶବ୍ଦ ଓ ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ କଥାଜନର
ରଜଜମଲଜର ପଂଗଳଜ ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗକ୍ତିଗଲଜ ଓ ନସ ଉଠକ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି ଟଲକ୍ତିକମ ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିନଲ । ଚଜରକ୍ତି କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ଯକ୍ତିରଜକମ ଅଛକ୍ତି । ରଜସଜ ମଝକ୍ତିନର
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଜଣକ୍ତିକଳନର ମମହହେଁଟଜ ନଧାଜଇନର ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଥିନଲ,  ମଜତ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସୀ ନଲଜକଡକମ ନଦଖି ପଂଜର ଖେକମ ଆଉ ଗନଲ ୋଜହିଁ । ୋଳପଂଜଣକ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତିଯଜଇ
ଜମଜନହଜଇ ଥିରଜ ପଂଜର ଖେ ଗଜଡ଼କ୍ତିଆନର ମମହହେଁ ନଧାଜଇନୋନଲ । ମମହହେଁନର ପଂଜଣକ୍ତିଲଜଗକ୍ତି ସମମଦଜୟ ନଦହଟଜ ଉଶ୍ୱଜସ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ନଗଜନଟ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ନସ୍ରଜଗ ରହକ୍ତିଗଲଜ
ପଂଜଦଯଜଏ । ଗଜଡକ ୋକ୍ତିଶ ଓ ଭୂଲଗଜ ଭକ୍ତିଜକ୍ତିଯଜଇ ଟଜଆହେଁସ ଓ ଅରକ୍ତିୋୟୁସ ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିଲଜ । ରଜଜମଲଜ ମନୋ ମନୋ କଣ ଭଜରକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ହସକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ
ଫକ୍ତିକ କକ୍ତିୋଜ ଓ ନଶଷ ହସର ଦୀପ୍ତକ୍ତିକମ ଓଠ ଆଗନର ଝମ ଲଜଇ ରଖି ଚଜଲକ୍ତିନଲ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସ ଆଖି ରଡଦ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଓ ସଡନଗ ସଡନଗ ଗଜଡକମ
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ମଜଡା��x��8������କ୍ତି ଆନସ । ଗଜଡକ ଯମରକ ରୟସନର ଥାନର ମଜରଜପଂଜଡକ ସଜଡଗନର ଝଗଡ଼ଜ ଲଜଗକ୍ତି ଘରମ  ପଂଳଜଇ ଯଜଇଥିନଲ । ଏଠକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିମଜସ କଜଳ
ନଭଜକନର ନଶଜଷନର ରମଲଜରମଲକ୍ତି କଲଜପଂନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଜ ୍ଜସଜଦର ମମର ଖେୟୁ ଫଜଟକନର ନଚତକକ୍ତିଦଜର ରୂନପଂ ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ କଜମ କରକ୍ତିଥିନଲ । ଗଜଡକ
ଜୀରୋର ନସଇ ସମୟଗକ ନହଉଛକ୍ତି ଏକ ନମଜଡ଼ । ନସଠକ୍ତି ନସ ନଶଜଇରଜ ଓ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ ଅଭୟୁଜସ କରକ୍ତିଥିନଲ । ନସଠକ୍ତି ନସ ରଜୋୀ ରଜୋୀଡକମ
୍ଥାନମ ନଭଟକ୍ତିଥିନଲ, ନ୍ମ କରକ୍ତିଥିନଲ, ଏକଜଠକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିନଲ । ଗଜଡକମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଡଧାମକ ଦକ୍ତିଆଯଜଇଥିଲଜ ଓ ର ଖେଜକକ୍ତି ନପଂଜଷଜକ ସଜନର ଦକ୍ତିଆଯଜଇଥିଲଜ ।
କଡରଳ ନଗଜନଟ ରକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଇଥିଲଜ । ଗଜହଜ ପଂଜଡଚଜଜଗଜନର କଣଜ ନହଲଜ ପଂନର ରକ୍ତି ଏ ଯଜଏହେଁ ଅଛକ୍ତି । ଆଗରମ  କଡରଳଟକ୍ତି ପଂଗଳଜଥିଲଜ, ଏନର ଗହିଁନର
୍ଚମ ର ଧାୂଳକ୍ତି,  ନପଂଜକନଜଜକ ଓଡ଼ଶ ଲଜଗକ୍ତି ନମଜଟଜ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ରଜଜମଲଜ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସଇ ଓଡ଼ଶ ଓ ନପଂଜକମଜୋଡକ ସଜଥିନର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ
ହମଅଡଗକ୍ତି । "ରହ ରହ କମଆନଡ଼ ଯଜଉଛମ? ନମଜ ସଜଡଗନର ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳମଛମ? ରହ, ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଏନର ନଗଜନଗ'- ଏଗକ କହକ୍ତି କହକ୍ତି ଧାରଜ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ ମଜରକ୍ତି
ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ହଜଗର ରକକମ କଡରଳନର ନପଂଜଛକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । "ମର ମର ମଲମ ?  ଗମ  ଆଉ ନଗଜନଟ ରଜହଜରକ୍ତିଲମ ,  ଶଳଜ ରଦମଜସ,  ନମଜର ରକ ର ଖେଜଇରମ?
ନମଜନଗ ଫହେଁ ଫହେଁ କରମ ଛମ? ଯଜ, କମଆନଡା��x��8������ ଯଜଉଛମ ଯଜ, ଯଜଇ ନଦଖ, ପଂଜରମ ଛମ  ଯଦକ୍ତି ନଗଜ ଜୀରୋକମ ରଡଚଜଇ ନଦଖ ।' ନସ ଯଦକ୍ତି କମଆନଡା��x��8������ ହଜକ୍ତିଯଜଏ, "ଆଜକ୍ତି
ସକ୍ତିୋଜ ରଡଚକ୍ତିଗଲମ , କଜଲକ୍ତି ନଦଖିରମ ' କହକ୍ତି କଡରଳ ନଘଜଡା��x��8������କ୍ତିନହଜଇ ନଶଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ରଜଜ୍ଜସଜଦନର ଗଜଡକ କଜମଥିଲଜ ନକହକ୍ତିଯଦକ୍ତି ରଜଜଜଡକମ ସଜକଜଗ ପଂଜଇହେଁ
ଆସଡଗକ୍ତି ନଗନର ନସ ଗଜଡକ ୋହେଁଜ ପଂଚଜରକ୍ତିନର ଓ "ଏନର ସଜକଜଗ ନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ,  ରଜଜଜ ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ କରମ ଛଡଗକ୍ତି'  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନର । ନରଶ ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି ।
ନକହକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ରଜଜଜଡକମ ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ନଭଟକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ଜକ୍ତିଦକ୍ତିକନର ନଗନର ରଡଧାମକ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦର ଖେଜଡଗକ୍ତି ନଯ ନଲଜନକ ଫକ୍ତିକ କକ୍ତିୋଜ ହସକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଓ ଗଜଡକମ ରଡଧାମକ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଧାରକ୍ତିରଜକମ ହମଏ ଶକ୍ତିର ଖେଜଡଗକ୍ତି । ରଜଜମଲଜ ରକ୍ତି ହସକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ମଜତ ନକତଣସକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ଛମଇହେଁରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କନଲ, ନଲଜନକ ଗଜଡକମ ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇ ନଫରକ୍ତି
ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ରଜଜଜଡକମ ସଜକଜଗ ନସଗକ୍ତିକକ୍ତିନର ରମ ନହ । ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ କଜଳ ନଚତକକ୍ତିଦଜର ରହକ୍ତିଲଜ ମଧ୍ୟନର ନସ ରଡଧାମକର ଗମଳକ୍ତି ନକନର ନଦଖି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।
ରଡଧାମକର ଆଗ ନକଉହେଁଟଜ ପଂଛ ନକଉହେଁଟଜ, ନକଉହେଁ ଅଡଶକମ କଣ କମହଜଯଜଏ ନସ ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଅନୋକ ସମୟନର ରଡଧାମକ ମମୋକମ ଗଳକମ କରକ୍ତି ଗଜ ରଟ୍
ଉପଂନର ଗଜଲକମ ନଥାଜଇନଦଇ ର ଖେମର ନରଳଯଜଏ ନଶଜଇ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିନଲ ଠକ୍ତିଆ ଠକ୍ତିଆ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଶଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅରଶୟୁ ରକ୍ତିନଲଇ ଛମଆଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଗଜଡକ
ଫଜଟକ ନଦଇ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯଜଇ ପଂଜରମ  ୋ ଥିଲଜ । ନଲଜନକ ର ଖେଜଲକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ଜଜଗକ୍ତି ପଂନଳଇଯକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ରଡଧାମକଠଜରମ  ନରଶକ୍ତି ରଜଜମଲଜଡକ ଜଜଗକ୍ତିକମ ଭୟ କରମ ଥିନଲ ।
ରଜଜଜ ରକ୍ତି ନଯନଗନରନଳ ଗଜଡକମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଟଡକଜ ଦରମଜ ନଦଉଥିନଲ ମଜସ ନଶଷନର, ଏକ ଫମଟ ଉଚରମ  ଗଜ ଆଡଜମଳଜକମ ପଂକଜଇ ନଦଉଥିନଲ । ୋନଚଗ
ଗନଳ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଉଥିନଲ ଓ ରଜଜମଲଜ ଗଜକମ ନଗଜଟଜଇ ଆଣମଥିନଲ । ନଗଜଟଜଇ ସଜରକ୍ତିଲଜ ପଂନର ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ ରହମଥିନଲ । ରଜଜଜ ଗଜକମ "ଯଜ'
ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ନଫରମ ଥିନଲ, ଅୋୟୁଥାଜ ୋମନହହେଁ । ଗଜଡକମ ରସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଛଜଟ ନରଡଚ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିଆଯଜଇ ଥିଲଜ । ଗଜହଜ ରକ୍ତି ନକନଗ ରଷପର୍ବ ଗଳର ପଂମରମ ଣଜ
ନରଡଚଟକ୍ତିଏ । ଗଜ'  ଉପଂନର ଆହମରକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ କଜଳ ରସକ୍ତିରଜ,  ନଶଜଇରଜ ମଧ୍ୟନର ଗଜର କଡଟଜ ସରମ  ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ରଜଜମଲଜ ଗଜକମ ପଂଥାରନର
ପଂକ୍ତିଟଜପଂକ୍ତିଟକ୍ତି କରମ ଥିନଲ । ନରଡଚର ନଗଜଡ଼ ଓ ପଂଟଜସରମ  ଫଜଟକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ଗଜକମ ଦଉଡା��x��8������କ୍ତିନର ରଜଡଧି, ପଂଥାରନର ନଛଚକ୍ତି, ନକତଣସକ୍ତି ଗଛର ଡା��x��8������ଜଳ ନଯଜଡ଼କ୍ତି,
କଜଡଥାନର ଆଉଜଜଇ ରର ଖେମଥିନଲ । ରସମଥିନଲ ଓ ନଶଜଉଥିନଲ ଅଗକ୍ତି ସଡଗପଂପର୍ବଣନର । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ ମଧ୍ୟନର ନସ ରସକ୍ତିରଜ ଓ ନଶଜଇରଜ ଅରସଜନର
ସମମଦଜୟ ଅଠର ଥାର ଗନଳ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ଗଜଡକ ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବନର କଡଟଜ ଲଜଗକ୍ତି ଆଠଥାର ଫଜଟକ୍ତିଥିଲଜ । ରଷପର୍ବଜ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ପଂଟଜସରମ  ନଢଉ ନଢଉକଜ
ନହଜଇଥିଲଜ ଏରଡ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୨୯ ୨୩ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନସଥିଲଜଗକ୍ତି ଗଜଡକ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଓ ଅଡଟଜ ଅୋରରଗ ରଥାଜଉଥିଲଜ ଓ ଦଶଥାର ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ନହଜଇ ରକ ଝରକ୍ତିଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ନରଡଚକମ ରଜଜମଲଜ ର ଖେମର ଭଲ
ପଂଜଉଥିନଲ । ର ଖେମର ଯତ ନୋଉଥିନଲ । ଗଜ ସଜଡଗନର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ନହଉଥିନଲ । ହସମଥିନଲ । ଗଜଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ସରମନରନଳ "ମହେଁମ ଗଲଜପଂନର-ନଗଜ-
ଅରସଜ-କଣ-ନହରନର-ନରଡଚ?'  ର ଭଜର । ର ଖେମବ୍ ନକହଶୀଳ । ର ଖେମର ଅୋମରଜଗପଂଣୂପର୍ବ । ଗଜଡକମ ଦକ୍ତିଆଯଜଇଥିରଜ ଥୀ ୋଟ୍ ଥୀ ରଡଧାମକ ସହକ୍ତିଗ ରକ୍ତି ନସ
ଆନରଗପଂଣୂପର୍ବ ଭଜନର କଥାଜ ନହଉଥିନଲ, "ଗମ  ଗ ନମଜ ସଜଡଗନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଛମ , ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି, ଡା��x��8������ଜକର ସମସ ଦଜଡଗ କଜଢକ୍ତି ନୋଇଥିରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଘ ।' ଏରଡ
ୋକ୍ତିନଜ କହକ୍ତିଥିରଜ ଢଡଗକମ ମନୋପଂକଜଇ ହସକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ରଡଧାମକକମ ନକହନର ଆଉହେଁସକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଏଇ ଚଜକକ୍ତିରୀ କଜଳ ଭକ୍ତିଗନର ନସ ରଜୋୀ ରଜୋୀଡକମ
ନଭଟକ୍ତିଥିନଲ । ରଜୋୀ ରଜୋୀ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଏକ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟନର ସକଜଳନରଳଜ, ରଜଜ ୍ଜସଜଦର ଦକକ୍ତିଣ ନକଜଣର ସୀମଜ ପଂଜର ନହଜଇ ମମଡଡା��x��8������ନର ଏକ
ରଜଲଟକ୍ତି ନରଜହକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ନସପଂନଟ ଜଡଗଲ ଥିଲଜ । ରହମଗ ଦକ୍ତିୋ ଯକ୍ତିରଜ ଆସକ୍ତିରଜ ନଦଖିରଜପଂନର ଦକ୍ତିନୋ ମମହହେଁକମ ମମହହେଁ ଚଜହିଁ ଉଭନୟ ହସକ୍ତିଥିନଲ,ର ଖେମର
ଦୂରରମ  । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂଜର ଖେରମ  ହସକ୍ତିଥିନଲ । ଆଉ ଦମଇ ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଗଟ ପଂଜର ଖେନର । ଆଉ ଦକ୍ତିନୋ ପଂନର ରଜଜମଲଜଡକ ନକଜଠରକ୍ତିନର । ପଂର ମମହୂଗପର୍ବନର
ନସମଜନୋ ହସକ୍ତିଥିନଲ ଆଖିନର ଓଠନର ନଦହନର,  ଚମପର୍ବନର ହଜଡ଼ନର ମଜଡସନର,  ଫମସ ଫମନସ୍ର କଲକ୍ତିଜଜନର ଗଭପର୍ବଜଶୟନର,  ଝଜଳନର-ରକନର-
ନରଗନର, ନସମଜନୋ ହସକ୍ତିଥିନଲ ରକ୍ତି ପଂରସରର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର, ପଂରସରର ୋକ୍ତିରରଗଜନର, ପଂରସରର ଶବ୍ଦନର, ପଂନରପଂନର ନସମଜନୋ ହସକ୍ତିଥିନଲ ଧାୂଆହେଁନର
କଳଜ ନହଜଇଥିରଜ କଜଡଥାକମ ନଦଖି, କଳଜ ମକରଜଜଜଲକମ ନଦଖି, ମମଡଡା��x��8������ରମ  ଉପଂମଡ଼କ୍ତି ଉଜମଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଫମଲର ପଂରଜଗନରଣମ ନଦଖି, ଘର ସଜରଜ ରକ୍ତିଛଜଇ
ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଉଲକ୍ତିନଚଜପଂଜ,  ଚଜଉଳର ଅଗଜଡ଼କ୍ତି,  ଫଟଜ କଡଥାଜକୋଜକମ ନଦଖି,  ଓଡ଼ଶ ନଦତଡା��x��8������ମ ଥିରଜ କଡରଳକମ ନଦଖି,  ରଡଧାମକ ନଦଖି,  ଭଡଗଜ ନରଡଚ
ନଦଖି, ଫଟଜ ମସକ୍ତିଣଜ ନଦଖି, କଜଡଥାନର ଝମ ଲଜ ନହଜଇଥିରଜ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନମଜଜଜ ଓ ଫଜଟକ୍ତି ଆହେଁ କରକ୍ତିଥିରଜ ନଯଜଗଜ ନଦଖି, ନସମଜନୋ ହସକ୍ତିଥିନଲ ୍ଚମ ର ।
ଦମଇଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଯନଗ ନରନଳ ରଜଜଜଡକ କଜୋକମ ର ଖେରର ଗଲଜ ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଜଜ ୋକ୍ତିନଜ ଡା��x��8������କଜଇ, ଚଜରକ୍ତି ଟଡକଜ ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଦଇ, ନସଇ ଯଜଗଜଛଜଡା��x��8������କ୍ତି
ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦଇଥିନଲ ଓ ରଡଧାମକଟକ୍ତି ନୋଇ ଆସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଲଜକ ପଂଠଜଇ ଥିନଲ । ରଜଜମଲଜ ଓ ରଜୋୀ ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ସହର ଛଜଡା��x��8������କ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜ
ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ନହଜଇଥିନଲ । ନସ ସରମ  ୍ଜୟ ଚଜଳକ୍ତିଶରଷପର୍ବ ଗଳର କଥାଜ, ସ୍ୱପଂୱପ୍ନର କଥାଜ । ସକଜଳ ଗଥାଜପଂକ୍ତି ନହଜଇ ୋଜହହେଁ । ରମଢଜ ଆଖି ରଡଦକରକ୍ତି ନଶଜଇନଶଜଇ
ରଜସଜନର ଚଜଲକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଟଲକ୍ତିର ଚକ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜର "ର ଖେଟଜକ' ଶବ୍ଦନର ନସ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତି ଚଜହିଁନଲ । ଟଲକ୍ତିକମ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "କଣ ନହଲଜ କକ୍ତିନର? ପଂମଣକ୍ତି
ଭଜଡଗକ୍ତିଗଲମ ? ଗନଗ ଆଉ ନକନଗ ସଜଜଡ଼କ୍ତିରକ୍ତି କହ? ନକନଗ କଜଳ ଆଉ ମହେଁମ ଗନଗ ପଂଜଳକ୍ତିରକ୍ତି?' କହକ୍ତି କହକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ସଜଜଡା��x��8������କ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିନଲ । "ଆଜକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ଠକ୍ତିକ ନହଜଇଯଜ । କଜଲକ୍ତିଠମ  ପଂମଣକ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥିରମ , ନଶଜଇଥିରମ  । ଆଜକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ଠକ୍ତିକ ନହଜଇଯଜ । ମହେଁମ ଗନଗ ନକନଗ ସଜହଜଯୟୁ ୋ କରକ୍ତିଛକ୍ତି?
ଆଜକ୍ତି ନମଜନଗ ଟକ୍ତିନକ ସଜହଜଯୟୁ କର । ୋନର ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଗଜଈଟକ୍ତିଏ ପଂଜଇ ୋଥିଲକ୍ତି । ଗମ  ଗ ଜଜଣମ ମହେଁମ ନକନଗ ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ର ଖେଜଇ ୋଜହିଁ । ନଗଜନଗ ଆଉ
ନକନଗ ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି?  ରମଢୀଗ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ମହେଁମ ରକ୍ତି ରମଢଜ ନହଲକ୍ତିଣକ୍ତି । ଗମ  ରକ୍ତି ରମଢଜ ନହଲମ ଣକ୍ତି । ଆନମ ରକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ଯକ୍ତିରଜ । ଆଜକ୍ତି
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିୋ ନମଜନଗ ସଜହଜଯୟୁ କର । ଗଜଈଟଜକମ ନମଜ ଘରକମ ଆଣକ୍ତିନଦ । ଆଜକ୍ତି ଦକ୍ତିୋକ ନମଜନଗ ସଜହଜଯୟୁ କର । ଆଜକ୍ତି ଦକ୍ତିୋଟକ୍ତିଏ । ଆଉ ମହେଁମ ନଗଜନଗ
ନକନର କଷ୍ଟ ନଦରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଏନଗ ନରଳକମ ରଡଧାଜ ସରକ୍ତିଲଜ,  ଚକ ଗଡ଼କ୍ତିଲଜ । ରଜଜମଲଜ ପଂମଣକ୍ତି ଟଲକ୍ତିକମ ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ରମଢଜ ଘର ଅଗଣଜନର
ପଂହଡଚକ୍ତିନଲ । ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟ ନହଜଇ ଆସମଥିଲଜ । ଉଜଳ ଓ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ ଦଶଦକ୍ତିଗ । ସମୋଜରଡଗର ର ଖେରଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଆସମଥିଲଜ ଗଛ ଉପଂନର ।
ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ରମଢଜ ରଜଜମଲଜକମ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ରଗଜଇ ନଦନଲ ଘରର ରଜରକ୍ତିପଂଟକମ ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ । ପଂଛପଂଟ ଅଗଣଜନର ଚକ୍ତିତ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ୍କଜଡଡା��x��8������ ଗଜଈଟକ୍ତି ।
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଡ଼ ନଟକକ୍ତିଛକ୍ତି ଆକଜଶ ମମହହେଁଜ । କଳଜ ରଡଗର ଗଜଈ । ନପଂଟନର ହଜଗୀର ଶମଡଢପଂରକ୍ତି ଲଡରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ଏକ ନମଜଟଜ ଧାଳଜରଡଗର ଗଜର ।
କପଂଜଳନର ଧାମସର ରଡଗର ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସ ପଂରକ୍ତି ଏକ ଛଜପଂ । ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂ ସଜଧାଜରଣଗ ଦୁଃ ଜୀରଡଗ ନଲଜକଡକ ସଡନଗ କମ କଥାଜ ହମଅଡଗକ୍ତି । ମଜତ
ଶରମଜୋଡକ ସଡନଗ ରଜ ଗଛଲଗଜ ଓ ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ରସମ, ନଯପଂରକ୍ତି ଗଜଡକ କଡରଳ, କଡରଳର କୀଟ, ଗଜଡକ ନଜଜଗଜ, ନପଂଜଷଜକ, ଗଜଡକ ଟଲକ୍ତି, ଘରର କଜଡଥା,
କରଜଟ, ମଜଟକ୍ତି, ନଗଜରର, ଭୂଇହେଁ, ଆକଜଶ ସଡନଗ ଯନଥାଷ୍ଟ କଥାଜ ହମଅଡଗକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ହଜଗ ସଡନଗ, ୋକ୍ତିଜ ରକ, ୋକ୍ତିଜ ଘଜ, ୋକ୍ତିଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି, ଅଡଟଜ ସଡନଗ
ରକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ କଥାଜ ହମଅଡଗକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ନଦହର ଗଜଗକ୍ତିକମ ,  ଜରକମ କହଡଗକ୍ତି, "ଆଉ ନକନଗ ଦକ୍ତିୋ ନମଜନଗ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂକଜଇ ରଖିରମନର ଜର? ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରମ  ଯଦକ୍ତି ର ଖେଜଇରମ  କଣ? ଆଜକ୍ତି ସକଜଳ ନହଲଜ ଭକ୍ତିଗନର ଯଦକ୍ତି ନମଜ ନଦହ ଛଜଡ଼କ୍ତି ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୩୧ ୨୩୨



ୋ ଯଜଇଛମ ନଗନର ନଦଖିରମ ,  ମହେଁମ ନଗଜନଗ ଛଜଡ଼କ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ଯକ୍ତିରକ୍ତି କଜମକମ ।'  ଏରଡ ସଗକମ ସଗ ସକଜଳକମ ଜର ଛଜଡା��x��8������କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇ ଥାଜଏ । ରମଢଜ ଟଲକ୍ତିଧାରକ୍ତି
ରଜହଜରକ୍ତିନଲ ରଜୋୀ ରଜୋୀ କହମଥିନଲ, "ଆଜକ୍ତି କମଆନଡା��x��8������ ଯକ୍ତିରଜ ଦରକଜର ୋଜଇହେଁ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଜର ଥିଲଜ । ନଗଜଡା��x��8������ ହଜଗ କଣ କହମଥିର?' ଟଲକ୍ତିକମ
ୋକ୍ତିନଜ ଛଡ଼ଜଇ ନୋଇ ନଠଲକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ନଗଜନଟ ନକଜଣକମ । ରମଢଜ ଲଥ କରକ୍ତି ରସକ୍ତି ରମ ହଡଗକ୍ତି । ନସ ନଢରଦକ୍ତିୋ ଗଳର କଥାଜ । ରମଢୀ ମରକ୍ତିରଜର ଏନର
ଦଶରଷପର୍ବ ନହଲଜଣକ୍ତି । ରଜଜମଲଜ ମଲଜଗଜଈର ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ନଘରଜଏ ରମଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ । ନକଉହେଁଠମ  ୍ଥାନମ କଜମ ଆରଡଭ କରକ୍ତିନର ଭଜରକ୍ତିନଲ । ପଂଜର ଖେନର
ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ଘରର ଦମଇଟକ୍ତି ହଳକ୍ତିଆଡକମ ରକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ମଜଗକ୍ତିନଲ । ନସମଜନୋ ରକ୍ତିଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଅଡଟଜରମ  କଜଢକ୍ତି ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦନଲ । ଦକ୍ତିଆସକ୍ତିଲକ୍ତି କଜଢକ୍ତି କଜଗଜ
ଟମ ୁଛି କମକମରଜଟକ୍ତିଏ ଜଜଳକ୍ତି ନଦନଲ । ରମଢଜ ନସଇ ୋକ୍ତିଆହେଁନର ରକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ପଂହହେଁଟଜଇ ଘଡ଼କ୍ତିଏ ରସକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇନଲ । ନଶଷଜଡଶକମ ଲକ୍ତିଭଜଇନଦଇ ରହମ  ଦୂରକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦନଲ
ଏରଡ ସଡନଗ ସଡନଗ ଗଜଈକମ ରଡଧାଜରଡଧି କଜମନର ଲଜଗକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ଚଜରକ୍ତିଟଜ ନଗଜଡା��x��8������କମ ଏକଜଠକ୍ତି କରକ୍ତି ରଜଡଧି ପଂକଜଇନଲ । ଟଲକ୍ତିକମ ଆଣକ୍ତି ରଡନକଇ ରଖି
ନଦନଲ ଏରଡ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନମଜଟଜଗଛର ଗଡଡା��x��8������କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଆଣକ୍ତି ଓ ଦମଇଟକ୍ତି ଶକ ନଠଡଗଜ ଆଣକ୍ତି ର ଖେମଡଚଜ ନଦଇ ନଦଇ ଗଜଈର ଶରକମ ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ଟଲକ୍ତିନର ଭଗ୍ଧି
କନଲ । ୍ଜୟ ଏକ ଘଡଟଜ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ଟଲକ୍ତିର ଚକଟକ୍ତିଏ ପଂମଣକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ରଜଡଧିରଜନର ଆହମରକ୍ତି ଏକ ଘଡଟଜ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ରମଢଜ
ନସଇ ଦମଇ ଘଡଟଜକଜଳ ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ ରଜଜମଲଜ କଜହିଁକକ୍ତି ନଡା��x��8������ରକ୍ତି କରମ ଛକ୍ତି, ମରୂ ଖେପର୍ବଟଜଏ, ରମଢଜ ନହଲଜଣକ୍ତି, ଏ କଜମ ପଂଜରମ ୋକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉ, କହକ୍ତି କହକ୍ତି
ଗଜଳକ୍ତି ନଦରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଥିନଲ । ରଜଜମଲଜ ହସକ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି, କଜମନର ଲଜଗକ୍ତି ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଟଲକ୍ତିନର ଗଜଈର ମମଡଡା��x��8������ଟଜ ଗଳକମ ଝମ ଲକ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଏ । ଆଖି
ଦମଇଟକ୍ତି ଗଥାଜପଂକ୍ତି ନଦର ଖେମଥାଜଏ । ନଗଜଡ଼ ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ରଡଧାଜନହଜଇ ଆକଜଶମମହହେଁଜ । ଲଜଡଜଟକ୍ତିର ଅଗଭଜଗ ଚକ ପଂଜର ଖେକମ ଝମ ଲକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥାଜଏ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଡ଼ରଡ଼ ମଜଛକ୍ତି ମଧ୍ୟ
ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁନଡା��x��8������ଇହେଁ ନହଉଥିନଲ ର ଖେମସକ୍ତିନର । କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତି ଇଗସଗ ଯକ୍ତିରଜଆସକ୍ତିରଜ ନହଉଥିନଲ । ନସମଜନୋ ର ଖେମସକ୍ତିନର ଥିନଲ କକ୍ତି ୋ ଥିନଲ ଜଣଜପଂଡା��x��8������ମ  ୋ ଥିଲଜ ।
ରଜରକ୍ତିପଂଟ ଅଗଣଜରମ  ରଜସଜଯଜଏ ଟଲକ୍ତିକମ ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜନର ରମଢଜକମ ଅଧାଘଡଟଜ ସମୟ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ରମଢଜ ୋକ୍ତିନଜ ଟଲକ୍ତି ଦ୍ୱଜରଜ ନଠଲକ୍ତି ନହଜଇ
ଯଜଉଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଯଜନହଉ ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ପଂରକ୍ତିରଜର ର ଖେମସକ୍ତି ନଯ ଘରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ କଜଳ ଗଲଜ । ଗଜଈ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଯଜଗଜକମ ହଳକ୍ତିଆମଜନୋ ଲକ୍ତିପଂକ୍ତି ନପଂଜଛକ୍ତି ସଫଜ
କରକ୍ତିନଦନଲ । ଘରସଜରଜ, ଅଗଣଜ ସଜରଜ ଗମ ଳସୀ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକଜଗଲଜ । ଘରଟଜକମ ପଂରକ୍ତିତ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗଗକଜଲକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିରମ  ଅପଂରକ୍ତିତ ନହଜଇ ଘରଟଜ
ଅଛମଆହେଁ ନହଜଇଥିଲଜ । ଗଜଈଟକ୍ତି ୍ଥାନମ ନଯଉହେଁ ଦକ୍ତିୋ ଘରକମ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ ଗଜ ରଡଗ କଳଜ ନହଜଇଥିରଜରମ  ୋଜଗକ୍ତି ୋଜଗମ ଣୀମଜନୋ କହକ୍ତିଥିନଲ ଗଜ ୋହେଁଜ କଜଲମ
ରର ଖେଜନହର । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ଅଜଜଆଈ ପଂଜୂଜଥାଜଳକ୍ତି ଧାରକ୍ତି ଗଜଈ ମମହହେଁନର ସକ୍ତିଡଦମର ଗଜର ଲଗଜଇଲଜ ନରଳକମ ରଜଗକ୍ତିଯଜଇ କହକ୍ତିଥିନଲ, "କଜଲମ ' ୋମନହହେଁ, "ଲଜଲମ '
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି "କଜଲମ '  ଓ "ଲଜଲମ 'ର ନର ଖେଳନର ନଶଷକମ "ଲଜଲମ '  ୋହେଁଜଟକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ନରକନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଘଡଟ ରଡଧାଜନହଲଜ । ଗଜ ଶକ୍ତିଡଘନର ଲଜଲକୋଜ,
ନରକନର ଫମଲମଜଳ ରଡଧାଜନହଲଜ । ପଂରକ୍ତିରଜର ସମନସ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଫନଟଜ ନୋନଲ । ନଛଜଟ ୋଜଗମ ଣୀଟକ୍ତି ଗଜଈ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଫନଟଜ ଉଠଜଇର ନରଜଲକ୍ତି ଜକ୍ତିଦ
କରକ୍ତିରଜରମ ,  ରମଢଜ ରମଝଜଇନଲ, ଗଜଈ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ,  ଗଜଈ ନଦହନର ନକରଳ ଭଗରଜୋ ରସଡଗକ୍ତି । ନଗଗକ୍ତିଶ ନକଜଟକ୍ତି ନଦରଗଜ ଗଜଈ ନଦହନର
ରହଡଗକ୍ତି । ଗଜ ମମହହେଁନର ସ୍ୱୟଡ ରକ୍ତିଷ୍ଣ ଅୋଡଗ ଶୟୋନର ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ପଂଜର ଖେନର ଲକ୍ଷୀ । ରକ୍ତିଷ୍ଣମ ଡକ ୋଜଭକ୍ତି ଗଗପର୍ବରମ  ସହସ୍ର ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜର ପଂଦ୍ମ ଫମଲନର ସ୍ୱୟଡ ବ୍ରହ୍ମଜ
ଧ୍ୟଜୋ ମମଦଜନର ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । "ଲଜଲମ 'ର ନପଂଟନର ୋଡଦକ୍ତିୋୀ ଗଜଈ, ପଂଜର ଖେନର ଛକ୍ତିଡା��x��8������ଜ ନହଜଇ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଶକ୍ତିର ପଂଜରପର୍ବଗୀ । ଗଜ' ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ରଜମ ଲକ୍ଷଣ ଓ
ସୀଗଜ, ପଂଜର ଖେନର ହୋମମଜୋ । ଗଜ ଲଜଡଜର ୍ନଗୟୁକ ରଜଳନର ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ସ୍ୱଗପର୍ବର ସରମ  ନଦରଗଜ ଗଣ । ପଂରପର୍ବଗଜନରଜହୀ ମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି ଓହଳକ୍ତି ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ।
"ଲଜଲମ ' ନକନଗ ପଂରକ୍ତିତ ୋ ଥିଲଜ ସନଗ! ୋଜର ୋ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ଗଜ ନଗଜରରକମପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ଟକ୍ତିକଜ ମର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । ଅଗଣଜକମ ପଂରକ୍ତିତ ଓ କୀଟଜଣମ ଶୋୂୟୁ
ରଖିରଜପଂଜଇହେଁ ନଗଜରର ପଂଜଣକ୍ତିନର ଧାମଆ ଯଜଉଥିଲଜ । କଜଗ୍ଧିକ ମଜସଯଜକ ଗମ ଳସୀ ଚଉହେଁରଜ ମନୂଳ ନଗଜରର ରଖି ଗଜ ଉପଂନର ଗମଆ ନଥାଜଇ "କମନରର'
ୋହେଁଜନର ପଂଜୂଜ କରଜଯଜଉ ଥିଲଜ । ଲଜଲମ ର ଅନୋକ ମହଜତ୍ମୟୁ ଥିଲଜ । ଅଥାଚ ସଡଧ୍ୟଜ ଆଠଟଜ ନରଳକମ ଗଗକଜଲକ୍ତି ଗଜର ୍ଜଣରଜୟମ ଉଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ଗଜ
ଦମଇଟକ୍ତି ରଜଛମରୀ ଏନର ରଡ଼ ନହନଲଣକ୍ତି । ଗଜ ପଂଜର ଖେରମ  ଆଠ ଲକ୍ତିଟର କୀର ମକ୍ତିଳମଥିଲଜ । ରକଜରଡଧାୋ ଦକ୍ତିୋ ଗଜକମ ସମଡଦର ଭକ୍ତିଟଜମକ୍ତିୋ ଯମକ ର ଖେଜଦୟୁ କଅହେଁଳ
ଘଜସ ସଜଡଗନର ୋନହନଲ କମଡଡା��x��8������ଜ ସଜଡଗନର ର ଖେଜଇରଜକମ ଦକ୍ତିଆ ଯଜଉଥିଲଜ । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������କମ ଛମଇହେଁ ଗଜ ଆଗନର ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରମ ଥିନଲ ସମନସ ।
ସଫଜପଂଜଣକ୍ତିନର ନଡା��x��8������ଟଲ ପଂକଜଇ ଗଜକମ ଗଜନଧାଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ପଂଜଣକ୍ତି ଢଳଜ ଯଜଉଥିଲଜ । ର ଖେରଜଦକ୍ତିନୋ ଲଜଲମ ର ନକଜଠରକ୍ତି ଥାଡଡା��x��8������ଜ ନହରନରଜଲକ୍ତି ନଫୋ
ଲଗଜଯଜଉଥିଲଜ ।

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଲଜଲମ  ସରମନରନଳ ଶମଦ୍ଧ ପଂଗୂ ପଂରକ୍ତିତ ରହମଥିଲଜ । ଅଥାଚ ଡା��x��8������ଜକର ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ଅଧାଘଡଟଜ ଆଗରମ  ମରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି'  । ରମଢଜରମଢୀ ଦମନହହେଁ ଚମକକ୍ତି
ପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ । କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । ରଜଗକ୍ତିନର ର ଖେଜଇ ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ନଶଜଇ ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଗଜର ଶର ସକଜର ପଂଜଇହେଁ ରଜଜମଲଜ ଦୀପଂକମ ଡା��x��8������କଜଇରଜକମ
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କଜରଣ ନଯଉହେଁ ମମହୂଗପର୍ବନର ଲଜଲମ ର ୍ଜଣରଜୟମ ଉଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ନସଇ ମମହୂଗପର୍ବନର ସରମ  ଈଶ୍ୱର ଅଡଗଧାପର୍ବଜୋ ନହଜଇ ଗନଲ । ନଗଗକ୍ତିଶ ନକଜଟକ୍ତି
ନଦରଗଜ ଗଜର ନଦହଛଜଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼କ୍ତି ଆନଲଜକର ନରଗନର, ନସନକଡଡା��x��8������କମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଲକ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ନରଗନର ହକ୍ତିମଜଳୟ ରଜଟନଦଇ ସ୍ୱଗପର୍ବକମ ପଂଳଜଇନଲ
। ଲଜଲମ  ନଗଣମ ଅଛମଆହେଁ ନହଜଇଗଲଜ ଓ ଅଛମଆହେଁ ପଂଜଣକମ ଡା��x��8������କଜଗଲଜ । କମକମର ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି ଘମଷମରକ୍ତି ନଠକମଆ ମଷୂଜ ଶମଆ ସଜରୀ ପଂଜରଜ କମକମଡ଼ଜ ହଡସ ରଗକ
ନକହକ୍ତିନହନଲ ଅଛମଆହେଁ ହମଅଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । କଜରଣ ଗଜଡକ ନଦହନର ନଗଗକ୍ତିଶ ନକଜଟକ୍ତି ନଦରଗଜରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନହନଲ ରହଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଲଜଲମ ର ନଲଜମ
ଭକ୍ତିଗରଟଜ ଉଷମମ ଲଜନଗ ନରଜଲକ୍ତି ଈଶ୍ୱରମଜନୋ ଆରଜମନର ରହଡଗକ୍ତି । ଗଜର କୀରର ଖେଜଇ ହୃଷ୍ଟପଂମଷ୍ଟ ହମଅଡଗକ୍ତି । ପଂଢକ୍ତିଆରୀ ରମଢଜଘରକମ ପଂଡଚଜମୃଗ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ।
ଲଜଲମ  ଏନର ଆଉ ଇହ ଜଗଗନର ୋଜହିଁ । ଈଶ୍ୱରମଜନୋ ରକ୍ତି ଆଉ ଇହ ଜଗଗନର ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ପଂରକ୍ତିତ ଓ ଅପଂରକ୍ତିତର ମଝକ୍ତିନର ନଯଉହେଁ ସୂକ୍ଷ ଗଜରଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି
ଗଜକମ ଛମଇହେଁ ନଦରଜକଣକ୍ତି ଈଶ୍ୱରମଜନୋ ଅଡଗଧାପର୍ବୟୁଜୋ । ରଜଜମଲଜ ନଠଲକ୍ତି ନଠଲକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜ ମଧ୍ୟନର ନକନଗନରନଳ ୋକ୍ତିନଜ ନଠଲକ୍ତି ନହଜଇ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି । ସମମଦଜୟ
ରଜସଜକମ ଉଠ୍ ପଂଡ ନହଜଇ ରସକ୍ତିଉଠକ୍ତି, ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇ, ୋକ୍ତିଜ ଘର ଅଗଣଜ ଯଜଏ ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଅପଂରଜହ ହ୍ଣ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ଘର ପଂଜର ଖେନର ପଂହଡଚକ୍ତି
ସଜମଜୋୟୁ ନଜଜର ନର ନଠଲକ୍ତି ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ମଜରକ୍ତି ଦମ ନୋଲଜ ନରଳକମ ଟଲକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିର ଖେଡଡା��x��8������ ନହଜଇ ଭଜଡଗକ୍ତିଗଲଜ ଏରଡ ଗଜଈଟକ୍ତି ନଘଜସଜଡା��x��8������କ୍ତି ନହଜଇ ଅଗଣଜନର ପଂଡା��x��8������କ୍ତି
ରହକ୍ତିଲଜ । ରଜଜମଲଜ ରକ୍ତି ନଗଜଡା��x��8������ହଜଗ ରକ୍ତିସଜରକ୍ତି ଅଗଣଜନର ଧାୂଳକ୍ତି ଉପଂନର ଆକଜଶମମହହେଁଜ ନହଜଇ ଗଡ଼କ୍ତି ପଂଡା��x��8������କ୍ତିନଲ । ୋକ୍ତିଜ ଶରୀରର ୍ଜୟ ଦଶଗମଣ ଓଜୋର
ଗଜଈଟକ୍ତିକମ ୋକ୍ତିଜ ଘରଯଜଏ ଆଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଥିରଜ ନହଗମ  ନସ ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ମମହହେଁନର ହସ ୋଜହିଁ । ଆଖିନର ଶକ୍ତିଶମ ସମଲଭ ଆନରଗ ୋଜହିଁ ।
ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରଭ ନହଜଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ଆଖି ରଡଦକନଲ ଓ ରଜୋୀ ରଜୋୀଡକମ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର ନଦଖିନଲ । ନସ ନକନଗକରକ୍ତି ନଚଷ୍ଟଜ କରକ୍ତିଥିନଲ ୋୂଆ ଟଲକ୍ତିଟକ୍ତିଏ
କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଦମଇଶହ ଟଡକଜ ଅଭଜରନର ନସ କଜମଟଜ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତି ୋଥିଲଜ । ରଜୋୀ ଗଜଡକମ ନଗଜନଟ ହକ୍ତିସଜର ରଜଢକ୍ତି ନଦଇଥିନଲ, ଗଜଡକର ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ମଜସର ନରଜଜଗଜର । ଥାଜୋଜରଜରମ  ଘନର ନକଜଡା��x��8������କ୍ତିଏ ଟଡକଜ, ରମଠକ୍ତି ମଜଷ୍ଟର ଘନର ଦଶଟଡକଜ, ହଜରକ୍ତିଲଦଜର ଘନର ଦଶ ଟଡକଜ, ରଜଇଟର ଘନର ନକଜଡା��x��8������କ୍ତିଏ
ଟଡକଜ, ଠଜକମର ଘନର ପଂଡଦର ଟଡକଜ, ଆର, ଆଇ, ଅଫକ୍ତିସନର ଚଜଲକ୍ତିଶ ଟଡକଜ, ପଂଠଜୋ ଘନର ଦଶ ଟଡକଜ, ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଦକ୍ତି ଘନର ଚଜଲକ୍ତିଶ ଟଡକଜ, ଘଜସକ୍ତି
ଘନର ଦଶ ଟଡକଜ,  ଅଗୱାଜଲ ମଜରରଜଡ଼କ୍ତି ଘନର ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ଟଡକଜ,  ରଡଗଜଲୀ ଘନର ଦଶ ଟଡକଜ -  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ସମମଦଜୟ ନସ ମଣକ୍ତିଷ ଗମହ ନରଜହକ୍ତି ମଜସକମ
ଦମଇଶହ ପଂଡଦର ଟଡକଜ ପଂଜଏ । ଗହିଁନର ନକନରନକନର ରମ ଟକ୍ତି, ଚଜ, ଅଇହେଁଠଜ ଭଜଗ, ଆଚଜର, ଉଲକ୍ତି । ଆଉ ନକନର ଯଦକ୍ତି କଜହଜର ରଜହଜଘର ହମଏ ନଗନର
ଯନଥାଷ୍ଟ ଭଜଗ ମକ୍ତିନଳ । ଗଜକମ ଗରମ କରକ୍ତି ସଜଗଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ର ଖେଜଇରଜପଂକ୍ତିଇରଜ ଚଜନଲ । ନସଇ ମଜସ ମଜୋଡକନର ରକ୍ତି ପଂଇସଜ ଜମଜକରକ୍ତି ଟଲକ୍ତିଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜର
ଇଚ୍ଜ ପଂରୂଣ ନହଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ରଜୋୀ ରଜୋୀକମ ନଶଷନର ରଜଗ ନରଜଗ ହମଏ । ନସ ପଂଡା��x��8������କ୍ତି ରମ ନହ ରନଷପର୍ବକଜଳ ଓ ମରକ୍ତିଯଜଏ । ରମଢୀର ଶରକମ ରକ୍ତି ନସ
ଟଲକ୍ତିନର ନୋରଜର ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ମଜତ ଦକ୍ତି'ଜଣ ଜଜଗକ୍ତିଭଜଇ ର ଖେମର ଦୂରରମ  ର ଖେରର ପଂଜଇ ଆସକ୍ତିରଜରମ  ଘର ପଂଜର ଖେନର ଗଜଗ ନର ଖେଜଳକ୍ତି ନପଂଜଗକ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ ଓ
ରଡ଼ ପଂଥାରଟକ୍ତିଏ ମଜଟକ୍ତିଗଦଜ ଉପଂନର ରଖି ଘଡଟଜଏକଜଳ ଚମ ପଂ ଚଜପ୍ କଜଡଦକ୍ତିଥିଲଜ । ରଗପର୍ବମଜୋ ଯଦକ୍ତି ରମଢୀ ଥାଜଆଡଗଜ ଗଜକମ ନକନଗ ଯତ କରକ୍ତି ୋ ଥାଜଆଡଗଜ
! ଗଜଈ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି, ରମଢଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ରମଢଜ ଘଡଟଜଏ ପଂନର ଉଠକ୍ତି ରସକ୍ତିଲଜ । ଘର ଭକ୍ତିଗରକମ ଯଜଇ ପଂମରମ ଣଜ ଛମରୀଟକ୍ତିଏ ନର ଖେଜଜକ୍ତି ରଜହଜର କଲଜ । ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ଗଜ
ଅଗଣଜକମ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ଚମଡ଼ଜଟକ୍ତି ମହେଁମ ନୋରକ୍ତି, ଦମଇଶହ ଟଡକଜ ନଦରକ୍ତି, ଗମ  କଟଜକଟକ୍ତି କର, ଆଉ ନକହକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ମୋଜ କରକ୍ତିନଦରମ , ରମଝକ୍ତିଲମ ?' ରମଢଜ ମମଡଡା��x��8������
ଟମ ଡଗଜରକ୍ତି ହହେଁ କଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ନଲଜକଟକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜ ଘରର ଗଜଟକ୍ତି କରଜଟକମ ଆଉଜଜଇ ରମଢଜ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ । ମମଡଡା��x��8������କମ
କଜଡଥାନର ଆଉଜଜଇ ଆଣକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଆଖି ରମ  ଆନଲଜକ ଲକ୍ତିଭକ୍ତି ଆସମଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଉଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ରମଢଜ ଆଖି ରଡଦ କରକ୍ତି
ନଶଜଇରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ଆଖି ରଡଦ ନହଲଜୋଜଇହେଁ, କକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ରକ୍ତି ନହଲଜୋଜଇହେଁ । ହସକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କଲଜ, ଓଠ ଦମଇଟକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ହଜଗନଗଜଡ଼
ସରମ  ଥାରକ୍ତି ଉଠମ ଥିଲଜ । ଧାୀନର ଧାୀନର କଜଡଥାକମ ଧାରକ୍ତି ଗଜଈ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିଲଜ । ରଡଧାଜ ନଗଜଡ଼ର ଦଉଡ଼କ୍ତିକମ ଗଜ ପଂମରମ ଣଜ ଛମରୀନର କଜଟକ୍ତିରଜକମ ଉଦୟୁମକଲଜ ।
ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଘସକ୍ତିରଜ ପଂନର ଦଉଡ଼କ୍ତି ହମଗମଳଜ ନହଜଇଯକ୍ତିରଜରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଡ଼ ରମଢଜର ମମଡଡା��x��8������ନର ୨୩୫ ୨୩୬



ର ଖେମବ୍ ନଜଜରନର ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିନହଲଜ । ରମଢଜ ଦମଲଦଜଲ କଚଜଡ଼କ୍ତିନହଜଇ ଗଜଈନପଂଟନର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଗଲଜ । ୍ଜୟ ଏକମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଯଜଏ ଗଜର ଓଠ-ଗଜଲ-
ୋଜକ-ଆଖି ଏରଡ ହଜଗ ନଗଜଡ଼ର ଆଡଗମଠକ୍ତି ସରମ  ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତିନମଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ନଦହଟଜ ୋକ୍ତିଷଡଦ ୋକ୍ତିଥାର ନହଜଇଗଲଜ । ରମଢଜ ଶର ପଂଜଲଟକ୍ତି ଗଲଜ । ୋନର ଦକ୍ତିୋର
ରହଳକ୍ତିଆ ଅଡଧାଜର ଭରପଂମର ନହଜଇ ରହକ୍ତିଥିରଜ ଗଜର ସରଜନଶଷ ରଜକଟକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନହୀୋ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । ରଣପର୍ବ ରଗକ୍ତିଚଜ (ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜର ରୟସରମ  ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମଜସର
ରୟସ ଯଜଏ ଇଟଜଭଜଟକ୍ତିନର "କଜଡଦକ୍ତିରଜ'  କଜମକରକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁ ଲଭକ୍ତିଥିରଜ ନସଇ କମଦଗମ ଶକ୍ତିଶମ ଶ୍ରେମକ୍ତିକର ସୃଗକ୍ତିନର)ଲଭକ୍ତିଥିରଜ ନସଇ କମଦଗମ ଶକ୍ତିଶମ ଶ୍ରେମକ୍ତିକର
ସୃଗକ୍ତିନର) ଏ ରକ୍ତିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ଏକ ଗଳରମ  । ଏକଦଜ ନସ ଗଳ ଭକ୍ତିଗନର ଥିଲଜ ମକରଜ ଜଜଲ ପଂରକ୍ତି ମମଠଜଏ ରଜସ ରଜସ ଭକ୍ତିଗନର ଥିଲଜ ଅନଲତକକ୍ତିକ ଏକ
ଗଭପର୍ବଜଶୟ ଗଭପର୍ବଜଶୟ ଭକ୍ତିଗନର ଥିଲଜ ଅରକ୍ତିୋଜଶୀ ରମ ଡଦଜଏ ରମ ଧିର ରମ ଧିର ଭକ୍ତିଗନର ଥିଲଜ ଅଣମଟକ୍ତିଏ ଅୋକ୍ତିରଜଯପର୍ବୟୁ ନରଗ ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର ଥିଲଜ ଅକରଜକଜର
ଏକ ପଂରମ-ଅଣମ ରୀଜ ପଂରମ-ଅଣମର ଉକ ରୀଜ ହିଁ ନମଜ ୍ଜହମ । ଅଣମ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ଘଣୂ୍ଧିରଜଗୟୁଜପଂରକ୍ତି ଅହରହ ମହେଁମ ଘରୂମ ଥିଲକ୍ତି ଅରପର୍ବମଦ ରୟସ କଜଳ ।
ଅଣମଭକ୍ତିଗନର ପଂରମ-ଅଣମ ମହେଁମ । ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର ରୀଜ । ରୀଜ ଭକ୍ତିଗନର ରୀଜଜକଜର ମହେଁମ । ଅକଳଡଗକ୍ତି ଘଣୂପର୍ବୋପଂନର ନମଜ ରୀଜଜକଜର ୍ଜହମ ନୋଲଜ ଭକ୍ତିନ୍ନ
ଏକ ଆକଜର- ରସମଡଧାରଜକଜର-ନଗଜଲଜକଜର-ଅଡଡା��x��8������ଜକଜର-ଠ-ଅକରଜକଜର । ଫଜଟଟକ୍ତିଏ ନହଲଜ । ୩୭ ୨୩୮
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ଗଜହଜଥିଲଜ ନମଜର ପଂଜଟକ୍ତି । ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ୍ଥାନମ କଜଡଦ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । କଜଡଦରମ  ରଣପର୍ବ । ରଣପର୍ବରମ  ଶବ୍ଦ । ଶବ୍ଦରମ  ଅଗ୍ନକ୍ତି-ନଗଜ-ଆନଲଜକ । ପଂନର ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଲଜ
ଦମଇଟକ୍ତି ଗଗପର୍ବ,  ନଛଜଟନଛଜଟ ଓ ଲଗଜଲଗକ୍ତି । ଗଜହଜଥିଲଜ ନମଜର ୋଜକ । ୋଜକରମ  ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ । ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସରମ  ମରମ ଗ । ମରମ ଗରମ  ଝଡ଼-ରଜଗୟୁଜ-ରଜ୍ର-ରକ୍ତିଦମ ୟୁଗ ।
ଦମଇଟକ୍ତି ଅଡଶ ଧାୀନର ଧାୀନର ଉଠକ୍ତି ଠକ୍ତିଆନହଲଜ ରଜହଜରକମ । ଗଜହଜ ଥିଲଜ ନମଜର କଜୋ । କଜୋନର ଶମଣଜଗଲଜ ଶବ୍ଦ-ସଡଗୀଗ-ସକ୍ତିଡନଫଜୋକ୍ତି । ସକ୍ତିଡନଫଜୋକ୍ତିରମ
ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହନଲ ନସତର ମଡଡା��x��8������ଳ-ଗହ-ଉପଂଗହ-ଗଜରକଜ ପଂମଡଜ । ପଂନରପଂନର ନମଜ ୍ଜହନା ଦମ୍ରେ ଆଚ୍ଜଦକ୍ତିଗ ନହଲଜ ଏକ ଆରରଣ । ଗଜହଜଥିଲଜ ନମଜର ଚମପର୍ବ ।
ଚମପର୍ବନର ସଶପର୍ବ ଓ ଗଜର ସଡନକଜଚୋ-୍ସଜରଣ । ଚମପର୍ବନର ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଲଜ ନଲଜମ । ନଲଜମରମ  ଗଛରୃଛ-ଜଡଗଲ-ରଗକ୍ତିଚଜ-ଫମଲ-କଢ-ପଂରଜଗନରଣମ-ରଡଗ-
ଗଡଧା । ନମଜ ୍ଜହା ଦମ୍ରେ ଛଜଗକ୍ତିଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଟ ଧାକ ଧାକ ନହଲଜ । ଗଜହଜଥିଲଜ ନମଜର ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������-ହୃଦୟ । ର ଖେମବ୍ ନଛଜଟ, ର ଖେମବ୍ ହଜଲମ କଜ, ର ଖେମବ୍ ସମଡଦର,
ର ଖେମବ୍ ସଫଜ । ହୃଦୟରମ  ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଲଜ ଜହ୍ନ-ଜହ୍ନରଜଗକ୍ତି-ଗଜରଜଭଗ୍ଧି ଆକଜଶ-୍ଗମ ୁୟଷ-୍ନଦଜଷ-  ହକ୍ତିନଲଳିଜଳ-ଗରଡଗ । ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଲଜ ରକ୍ତି ଏକ ଭଉହେଁରକ୍ତି,
ଗଜହଜଥିଲଜ ନମଜର ୋଜଭକ୍ତି ମଡଡା��x��8������ଳ । ୋଜଭକ୍ତି ମଡଡା��x��8������ଳନର ୋଜଭକ୍ତିରଜମ । ୋଜଭକ୍ତିରଜମ ଯଜଇ ଛମଇହେଁଲଜ ମଜଟକ୍ତିକମ -ନଚରକମ-ମୃଗମ ୟୁକମ-ଜୀରଜଶ୍ମକମ । ୍ଜହମ ନର ପଂମଣକ୍ତି
ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଲଜ ଏକ ଉଦଗ ମଜଡସର ଖେଡଡା��x��8������ । ଗଜହଜ ଥିଲଜ ନମଜର ପଂମଡଜୋୋ । ଗହିଁରମ  ଉଦଗ ନହଲଜ ନରଗ । ନରଗରମ  ଜଳ । ଜଳରମ  ପଂନୟଜଧି । ପଂନୟଜଧିରମ
୍ଳୟ-ନମଘ-ରଷପର୍ବଜ-ରୋୟୁଜ । ନଶଷନର ସୃଷ୍ଟକ୍ତିନହଲଜ ଜମଳମଜମଳକ୍ତିଆ ହନଳ ଆଖି । ଆଖିରମ  ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିରମ  ଦୃଶୟୁ । ଦୃଶୟୁନର ଥିଲଜ କଳନଲଜକ-ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନଲଜକ-
ଆନଲଜକ-ଅଡଧାଜର-ବ୍ରହ୍ମଜଡଡା��x��8������ । ମହେଁମ ଏନର ଏକ ପଂଣୂପର୍ବଜଡଗ ଶକ୍ତିଶମ । ଏ ଦୃଶୟୁ ଏନର ଏକ ପଂଣୂପର୍ବଜଡଗ ରକ୍ତିଶ୍ୱ । ଏକ ଅନଲତକକ୍ତିକ ରଜସ ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ମ ଳଜ ଭକ୍ତିଗନର - ଏକ
ଅନଲତକକ୍ତିକ ଗଭପର୍ବଜଶୟ ଭକ୍ତିଗନର - ରମ ଡଦଜଏ ରମ ଧିର ଭକ୍ତିଗନର, ଅଣମଟକ୍ତିଏ ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର, ପଂରମଅଣମର ରୀଜଭକ୍ତିଗନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲକ୍ତି ମହେଁମ ? ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ
ନମଜର ପଂଜଟକ୍ତି-ଆଖି-କଜୋ-ୋଜକ-ୋଜଭକ୍ତି ମଡଡା��x��8������ଳ-ନମଜ ପଂମଡଜୋୋ? ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ ନମଜର ରଜକ-ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି-ସଶପର୍ବ-ଘ୍ରଜଣ- ଶ୍ରେରଣ? ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ ନମଜର ରମଭମ କଜ-
ରମ ରମ ଦକ୍ତିକଜ-ରକ୍ତିରଡସଜ-ଜକ୍ତିଗହେଁୁୁଛି କୟଜସଜ-ଜକ୍ତିଜୀରକ୍ତିଷଜ?  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ ନମଜର ସଡଗୟୁଜୋ-ଅଗୟୁଜୋ-ରକ୍ତିଗୟୁଜୋ-୍ଗୟୁଜୋ?  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ ନମଜର ସଡକଳ-କଗମ -
ଅସମ-ଭଜଷ-ଅଭକ୍ତିଳଜଷ? ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ ନମଜର ଆହେଁ-ହଜଇ-କଜଡଦ-୍ଜସ-ପଂରଜସ? ରକ୍ତିଡଦମଏ ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥିଲଜ ନମଜର ନଦହର ଉଷ୍ଣ ୍ସ୍ରରଣ,
ନମଜ ରକ ୍ରଜହ,  ନମଜ ୍ସ୍ରଜର ୍କଜଳୋ,  ନମଜର ପଂକ୍ତିତ୍ତ-ନଶ୍ଷ୍ମଜ-ଲଜଳ-ଝଜଳ-ଲମ ହ?  ରକ୍ତିଡଦମଏ ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଲର ଖେଜଥିଲଜ ନମଜ
ଜଜଗକ, ନମଜ ୋକତ, ନମଜ ମଜୋଚକ୍ତିତ, ନମଜର ଈଶ୍ୱର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ, ନମଜର ଅଡଧା ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ? ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୩୯ ୨୪ଠ



ରକ୍ତିଡଦମଏ ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର ନମଜର ହଜଡ଼-ନଗଜଡ଼-ହଜଗ ଆକଜଶକମ ନଯଉହେଁ ୋକ୍ତିରଡଗର ଲଜଗ ମଜରମ ଥିନଲ ନଦର ଖେ ଗଜଡକ ଦମଦପର୍ବଶଜ !  ରକ୍ତିଡଦମଏ ନରଗ ଭକ୍ତିଗନର
ଯଜକକ୍ତିଯମକକ୍ତି ନହଜଇ ନମଜର ଲହମ -ଲମ ହ-ଲଜଳ-ଝଜଳ ନଯଉହେଁ ଝଡ଼ ପଂରକ୍ତି ଉଠମ ଥିନଲ ଓ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିନଲ ନଦର ଖେ ଗଜଡକ ଦମଦପର୍ବଶଜ ! ସୋୟୁପଂଜୋ କରକ୍ତିରଜର ଅଦମୟୁ ଇଚ୍ଜ,
ଅରକ୍ତି ଶ୍ରେଜଡଗ ନଚଷ୍ଟଜ ଓ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ଅଭକ୍ତିଳଜଷ ମଜୋଡକର ଦମଦପର୍ବଶଜ ନଦର ଖେ! ନମଜର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମଜସର ଜୀରୋନର ମହେଁମ ନଯଉହେଁ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଥାର ହସକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ନସଇ ଦମଭପର୍ବଜଗଜ ହସ
ମଜୋଡକର ଦମଦପର୍ବଶଜ ନଦର ଖେ! ପଂଜଡଚରଳଦ ଦଜଉନର ଅୋୋୟୁ ଏ ରଗକ୍ତିଚଜ ନଯଉହେଁ ଖିନ ଭକ୍ତିନ ଗଜଡ଼କ୍ତିଉପଂଜଡ଼କ୍ତି ନହଉଥିଲଜ ନସଇ ସୂକ୍ଷ ରଗକ୍ତିଚଜର ଦମଦପର୍ବଶଜ ନଦର ଖେ!
ରଣପର୍ବ ରଗକ୍ତିଚଜଟକ୍ତି ନକନଗ ସମଡଦର ୋ ଥିଲଜ !  ହଜଡ଼ ମଜୋଡକର ରଜଡ଼,  ଦମଧିଆ ଚମପର୍ବ ଢଜଡକକ୍ତି ସରମଜ ଘର, ସମଷମମୱପ୍ନଜ ୋଜଡ଼କ୍ତି-ଶକ୍ତିରଜ-୍ଶକ୍ତିରଜର ଶକ୍ତିଆର, ନଛଜଟ
ନଛଜଟ ମଜଡସର ନଟଳଜ,  ନଶଷନର ଈଶ୍ୱର-ଅଡକମରକମ ୍ଗୀକଜ ନକନଗ ସମଡଦର ଏକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ!  ପଂଜଳଭୂଗ ମମଦଜନର ଈଶ୍ୱର-ଗଛ ନହର । ଆଠ-ଦଶଟକ୍ତି
ହଜଗର ଡା��x��8������ଜଳ ୍କଜଶକ୍ତିର । ଚମ ଡ଼କ୍ତି-କଡକଣର ଫମଲ ୋଜଦ-୍ଗକ୍ତିୋଜଦ-ଅସ-ଶସର ଫଳ ନକନଗ ସମଡଦର ଏକ ସରମଜ-ଘର!  ନକନଗ ସମଡଦର ଏକ ରଣପର୍ବ-
ରଗକ୍ତିଚଜ । ନହନଲ ଏ ୋକ୍ତିଆହେଁଗକ୍ତିଳଜ ଶଇଗଜୋ କଣ ରଗକ୍ତିଚଜକମ ରର ଖେଜଇ ନଦଲଜ? ପଂଜଡଚ ରଳଦକମ ରଗକ୍ତିଚଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଠଲକ୍ତିନଦଲଜ । ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି-ଦ୍ୱଜର, ସଶପର୍ବ-ଦ୍ୱଜର,
ସ୍ୱଜଦ-ଦ୍ୱଜର,  ଘ୍ରଜଣ- ଦ୍ୱଜର ଓ କଜମ-ଦ୍ୱଜର ରଜନଟ ରଳଦସରମ ଧାନଷଇ ପଂସକ୍ତିନଲ,  ରଗକ୍ତିଚଜକମ ଖିନ ଭକ୍ତିନ କରକ୍ତିନଦନଲ,  ର ଖେଜଇଗନଲ,ଉପଂ ôୁଛି କଜଗ ନହନଲ,
ମଜଟକ୍ତିଉପଂଜଡ଼କ୍ତି,  ଅଡକମର ସରମକମ ମଜଡ଼କ୍ତିଦଳକ୍ତି ଚକଟକ୍ତି ନଦନଲ । ନମଜ ପଂଜଟକ୍ତିରଜନଟ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କନଲ,  ରଡ଼କ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତିନଲ,  କଜଡଦକ୍ତିନଲ । ର ଖେରଜଜଜଳକ୍ତି ଶମର ଖେଜଇ
ନଦନଲ ନମଜର କୀର ସକ୍ତିଡଧାମ । ଉଜଜଡ଼କ୍ତି ନଦନଲ ସରମଜ-ଘର । ନମଜର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମଜସର ଜୀରୋକମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜର ଏକ ଚଳଗକ୍ତି୍ତ କନଲ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜର
ଚଳଗକ୍ତି୍ତନର ଏକମଜତ ଦୃଶୟୁକମ ଶଇଗଜୋଗଣ ଉପଂନଭଜଗ କରମ ଥିନଲ । ନମଜର କଜଡଦକ୍ତିରଜ ଦୃଶୟୁହିଁ ଥିଲଜ ନସମଜୋଡକ ଉପଂନଭଜଗୟୁ ସଜମଗୀ । ମହେଁ ମ ର ଖେଜଲକ୍ତି
କଜଡଦମଥିଲକ୍ତି ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜଯଜଏ । ହଜଗନଗଜଡ଼ ଆକଜଶନର ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ । ନମଘମଜୋଡକ ନଦହନର ଫଜଟସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଜଇ ରକ୍ତିଦମ ୟୁତ ଛକ୍ତିଟଜ ରହକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ,
ପଂଜଟକ୍ତି ଆହେଁ ନହଉଥିଲଜ । ଗହ-ଗହଜଣମପଂମଡଜ ଇଗସଗ ଦୁଃ ନହଜଇ ଛକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥିନଲ, ନମଜ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ-୍ଶ୍ୱଜସ-ଦୀଘପର୍ବଶ୍ୱଜସ-ହ୍ରସ୍ୱଶ୍ୱଜସରମ  ଘଣୂ୍ଧିରଜଗୟୁଜ, ନମଜ ୍ଜଣ-
ଅପଂଜୋ-ସମଜୋ-ଉଦଜୋ-ରୟୁଜୋରମ  ରଜ୍ର ଓ ରକ୍ତିଦମ ୟୁତ,  ଆଖି ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ନହଜଇ ଲମ ହର ରୋୟୁଜ,  ହଜକମଟକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ପଂଜହଜଡ଼ସରମ  ର ଖେଡଡା��x��8������ ର ଖେଡଡା��x��8������ । ଚଳଗକ୍ତି୍ତ
ଚଜଲକ୍ତିଥିଲଜ,  ଶଇଗଜୋମଜନୋ ଗଜଳକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ହସମଥିନଲ,  ମଜଜଉଡ଼ଜଉଥିନଲ,  କହମଥିନଲ, "ୋକ୍ତିର ଖେମଣ ଅଭକ୍ତିୋୟ,  ଭଜରକ୍ତି ନରଜମଜଡଟକ୍ତିକ,  ଭଜରକ୍ତି ଏନଡା��x��8������୍ଭିୋ୍ରସ,  ର ଖେମବ୍
ପଂଏଟକ୍ତିକ ।' ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୪୧ ୨୪୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନମଜର ସମସ ଅରୟରକମ ସଜଡକମଡା��x��8������କ୍ତିଧାରକ୍ତି,  ଚକ୍ତିପଂମଡ଼କ୍ତି,  ସକ୍ତିମମଟକ୍ତି ମହେଁମ ନଯନଗନରନଳ ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି,  ନସନଗନରନଳ ନଶଷ ନହଲଜ ଚଳତ ଚକ୍ତିତ ।
ଶଇଗଜୋମଜନୋ ଗଜଳକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି,  ସମସମରକ୍ତିମଜରକ୍ତି ହସମଥିନଲ,  ମୃନଗଡଦଜସୋନର ରସକ୍ତି ହସ-ନମଦଥାମୋ କରମ ଥିନଲ । ଏ ରକ୍ତିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ନହଜଇସଜରକ୍ତିଥିଲଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ଗଳରମ  । ଅଥାଚ ନକହକ୍ତି ଆଗଯଜଗ ନହଉ ୋ ଥିନଲ । ମହେଁମ ନଶଜଇ ରହକ୍ତିଥିଲକ୍ତି, ରରଡ କମହଜଯଜଉ ମହେଁମ ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଥିଲକ୍ତି, କଡଚଜଇଟଜର ଦମଗପର୍ବ ଭକ୍ତିଗନର । ଥାଜକଥାଜକ,
ଥାଜକଥାଜକ ନହଜଇ ଉପଂରମ  ଉପଂରକମ ଗଜଗଗଜଗ, ଗଜଗଗଜଗ ନହଜଇ ଉପଂରମ  ଉପଂରକମ ଅଡଧାଜର ଉପଂରକମ ଅଡଧାଜର ଗଜ ଉପଂନର ଆହମରକ୍ତି ଅଡଧାଜର । ୱେଚକ୍ତିତ
ନକଉହେଁଠକ୍ତି କରଗନର କଟଜ ନହଜଇ ଆଲମଅର ପଂଟଜ, ପଂଟଜ ଉପଂନର ଧାୂଳକ୍ତିକଣଜ, ରୀଜମଜୋଡକର ଅଣମ, ଭୂଗମଜୋଡକର ଅଣମ ର ଖେମବ୍ ଉଚନର ଫଜନଳ ଆକଜଶ,
ମହଜକଜଳର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମଜସ ସମୟ ଭକ୍ତିଗନର ନସଇ ଫଜନଳ ଆକଜଶନର ମହେଁମ ନକନରନହନଲ ନଦଖିୋଜଇହେଁ ପଂକୀଟକ୍ତିଏ ଉଡ଼କ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ଦୃଶୟୁ,  କକ୍ତିଡରଜ ନଗଜଠଛଡ଼ଜ
ହଜଲମ କଜ ର ଖେଡନଡା��x��8������ ଭସଜନମଘ, କକ୍ତିଡରଜ ପଂଜଣକ୍ତିଭକ୍ତିଜଜ ରଗମ ରଜ ନଚୋଜଏ ଆକଜଶ । ନସଠକ୍ତି ସରମନରନଳ ଫଜନଳ ଆକଜଶ ଦକ୍ତିଶମଥିଲଜ, ଶମର ଖେଜ ଓ ଗଜଗକ୍ତିଲଜ । ନମଜର
ୋଜଭକ୍ତିରଜମ ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତିନମଜଡ଼କ୍ତି ଲଡରକ୍ତିଥିଲଜ ମଜଟକ୍ତିକମ । ମଜଟକ୍ତି ନଶଜଷକ୍ତିନୋଉଥିଲଜ ମହଜ୍ଜଣ । ପଂକ୍ତିଡପଂମଡ଼କ୍ତିଧାଜର ଲଡରକ୍ତିଥିନଲ ଅୋଡଗରମ  । ମଣକ୍ତିଷ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ଇଟଜ ଏରଡ
ଇଟଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷମଜନୋ ଇଟଜର ଦମଗପର୍ବଭକ୍ତିଗରକମ ଧାନସଇ ପଂଶମଥିନଲ । ସମସଡକ ମମହହେଁ ଇଟଜପଂରକ୍ତି ଟଜଣ,  ମଜଭମ ଗ ଓ ରମ କ । ହଜଗସରମ  ଇଟଜପଂରକ୍ତି
ଆରମଡ଼ଜ ର ଖେଜରମଡ଼ଜ । ଚମପର୍ବଛଡ଼ଜ । ଏପଂରକ୍ତି ଇଟଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ହଜଗ ଓ ମହହେଁମସରମ  ନମଜ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତି ନମଜର ଗଜଲ, ଓଠ, ନପଂଟ, ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ନକହକ୍ତି ଆଉହେଁସକ୍ତି ନଦନଲ
ଚକସ୍ରଜର ନହରଜ ରଡ଼କଥାଜ ୋ ଥିଲଜ । ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ସକ୍ତିଡହଟକ୍ତିଏ କଅହେଁଳକ୍ତିଆ ମଶୂଜଛମଆକମ ଆଉହେଁସକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଥିଲଜ ନସ ଅୋମଭମ ଗକ୍ତି । କଦରଜ ୱେଚକ୍ତିତ ନମଜ ପଂଜର ଖେକମ
ଆସମଥିଲଜ ଛଜଇଟକ୍ତିଏ । ର ଖେମବ୍ ନକଜମଳ ଗଜ ସଶପର୍ବ, ର ଖେମର ଶୀଗଳ, ଗମ ଳଜପଂରକ୍ତି, ଗମଡଡା��x��8������ରରଫ ପଂରକ୍ତି, ଏକନକଜଷୀ ସଡଜ୍ ପଂରକ୍ତି । ର ଖେମବ୍ ୋରମ ଗଜ ଉଚଜରକ୍ତିଗ ଧ୍ୱୋକ୍ତି,
ଓଦଜଓଦଜ ଓ ରଗମ ରଜ ରଗମ ରଜ । ଲହମଣୀପଂରକ୍ତି ମମଲଜୟମ ଛଜଇଟକ୍ତିଏ । ନମଜର ସମମଦଜୟ ରଗକ୍ତିଚଜକମ ଛଜଇ ୍ଦଜୋ କରମ ଥିଲଜ ଗଜର ଶୀଗଳ ସଶପର୍ବ । ଶଇଗଜୋ
କକ୍ତିଡଗମ  ଛଜଇକମ ନଠଲକ୍ତି ନୋଇ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଦଉଥିଲଜ ଥାଜକଥାଜକ ଗଜଗର ଗହୀର ର ଖେଜଲ ଭକ୍ତିଗରକମ । ଛଜଇଟକ୍ତି ସଡକମଚକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଶୋୂ ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ଅୋୟୁ
ଛଜଇମଜୋଡକ ସଜଥିନର ହଜକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ମକ୍ତିନଳଇ ଯଜଉଥିଲଜ ଇଥାନରପର୍ବ । ଶଇଗଜୋଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିନୋ ନମଜନଗ ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତିନୋଇଗଲଜ ଏକ ଅଗୋଜଅଗୋକ୍ତି ଅଡଚଳକମ ।
ନମଜ ନଦହଟଜକମ କଇଡଚକ୍ତିନର କଜଟକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ ଦକ୍ତିଫଜଳକରକ୍ତି । ପଂମଡଜୋୋଠଜରମ  ଛଜଗକ୍ତିଯଜଏ ଏରଡ ଛଜଗକ୍ତିରମ  ପଂମଣକ୍ତି ଉଭୟ କଜଡଧାଯଜଏ । ନଦହ ଭକ୍ତିଗରଟଜ କକ୍ତି
୍କଜରର ପଂଦଜଥାପର୍ବନର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ନଦଖିଲଜ । ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଥାମଆନହଜଇଛକ୍ତି "କଜଡଦ' ୋଜମକ ପଂଦଜଥାପର୍ବଟକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲଜ । ମଜଟକ୍ତି ଗଜଡ଼କ୍ତି, ଶକ୍ତିଆର ଆନଡ଼ଇ, ନଚର ଉପଂଜଡ଼କ୍ତି
ଓଲଟପଂଜଲଟ କରକ୍ତି ଗନ୍ନ ଗନ୍ନକରକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲଜ । ପଂଜଇଲଜ ୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିରଜଶନର ପଂମଣକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଉ ସରମ  ପଂଦଜଥାପର୍ବକମ ଅ-ଯଥାଜ ସଜୋନର ନଥାଜଇଲଜ
ଏରଡ ଛମଡଚକ୍ତିସୂଗଜଧାରକ୍ତି ସରମଜଘରର ପଂଗଳଜ ଓଢଣୀକମ ସକ୍ତିନଲଇ କଲଜ । ଆଳମ ରସଜ ସକ୍ତିନଲଇ କଲଜ ପଂରକ୍ତି । ଦମଗପର୍ବଭକ୍ତିଗନର ପଂମଣକ୍ତି ନମଜନଗ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦଇ ଚମ ପ୍
ଚଜପ୍ ର ଖେସକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ନକହକ୍ତିକକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଇଟଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷମଜନୋ ନକହକ୍ତିନମଜନଗ ଆଉ ଛମଇହେଁନଲ ୋଜଇହେଁ । ଛଜଇମଜନୋ ଆଉ ଶୀଗଳ
୍ଦଜୋ କନଲୋଜଇହେଁ । ଘଟୋଜ କଣ ନକହକ୍ତିକକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଅରଜକ ନହନଲ । ଅପଂସରକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ନହନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୪୩ ୨୪୪



୍ଥାମ ସୃଷ୍ଟ ଗଳଟକ୍ତି ନଶଷ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ଏନର ଆଉ ମହେଁମ ୋଜହିଁ । ନମଜର ସରମ  ସଡଭଜରୋଜ, ସରମ  ଏନସୋ୍ସୁ ଏନର ରଜସୀଭୂଗ, ନମଜର କଜଡଦକ୍ତିରଜ-ପଂଣ
ଏନର ଏକ ରସମ-ପଂଣ,  ଏକ ଆରପର୍ବଜୋଜ,  ଥାଜକ ଥାଜକ ଭକ୍ତିଗନର ମହେଁମ ଚଉଗଜ ରକ୍ତି ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ,  ନଗଣମ ଛଜଇମଜନୋ ଆସକ୍ତି ଗଜଡକ ଶୀଗଳପଂଣଗନର
ନମଜନଗ ଢଜଡକକ୍ତି ନଦନଲ,  ପଂରକ୍ତିତ ୋଦପର୍ବମଜନର ପଂହହେଁରଜଇ ନଦନଲ । ନସଠକ୍ତି ଇଟଜମଜୋଡକମ କଜଡଦକ୍ତିରଜ ମୋଜ । ନଗଣମ ମନୋମନୋ ନସମଜନୋ
ଗମଣମଗମଣଜଉଥିନଲ ନକରଳ, "ଆନମ ଇଟଜନର ଗଢଜ ମଣକ୍ତିଷମଜନୋ ଏରଡ ଆମକମ ନର ଖେଦକ୍ତି ଆଣମଥିରଜ ଶଇଗଜୋମଜନୋ ନଯପଂରକ୍ତି ପଂରୂମ ଣଜ ନପଂଜଷଜକ
ଗୟୁଜଗକରକ୍ତି ୋୂଆନପଂଜଷଜକ ଧାଜରଣକରହେଁମ , ନସପଂରକ୍ତି ଗମ ମର ଆଳମରସଜ-ସକ୍ତିଲଜଇ-ନଦହ ଗୟୁଜଗକରକ୍ତି, ନହ ଆଦୟୁଶକ୍ତିଶମ, ଗମ ନମ ୋୂଆ ନଦହ ଧାଜରଣ କର । ଗମ ମ
୍ଜହମ ଲ ୋଜ ଶସ ୋଜ ପଂଜରକ ୋଜ ଅପ୍ ୋଜ ମରମ ଗ ନକହକ୍ତିନହନଲ ଶମଷ୍କ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ । ଗମ ନମ ୋକ୍ତିଗୟୁ, ସରପର୍ବଗଗ, ସକ୍ତିର, ଗମ ନମ ଅରକ୍ତିଚଳ, ସୋଜଗୋ,
ଅକରଜକଜର, ଗମ ନମ ୋକ୍ତିଗୟୁ-ଜଜଗ, ୋକ୍ତିଗୟୁ-ମୃଗ, ଗମ ନମ ଶଜଡଗକ୍ତି, ଶଜଡଗକ୍ତି, ଶଜଡଗକ୍ତି ।' ଜନଣ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିର ଦମ  ଦୁଃର ଖେ କଥାଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ର ଖେମର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦନର ଖେ ।
ଏଇମଜତ ଗଜର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନଟକ୍ତିଏ ଭଜଡଗକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ନଗଣମ ନସ ମୋଦମ  ଦୁଃର ଖେନର ଗଜ ଘର ଛଜଡା��x��8������କ୍ତି, ଗହେଁଜ ଛଜଡା��x��8������କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ ଅୋୟୁଏକ ଗହେଁଜକମ । ଅୋୟୁଏକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ରଜଇଜକମ ।
ଗହେଁଜ ରଜହଜନର ରଜଜପଂଥା କନଡ଼ କନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଥାଜଏ । ରଜସଜ କଡ଼ନର ନକଗର ଖେଳଜ ଚରଜଭୂଇହେଁକମ ନଦର ଖେମଥାଜଏ । ରଜସଜନର ଗଜ ପଂଜର ଖେ ନଦଇ ଝଡ଼ ନରଗନର
ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ । ନଘଜଡ଼ଜପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଯମରକଟକ୍ତିଏ । ଯମରରଜଜ ନହଜଇଥିର ପଂରଜ । ନସତମୟୁକଜଡଗକ୍ତି ଯମରକ । କଇହେଁଫମଲ ପଂରକ୍ତି ନଧାଜରଫରଫର ନଘଜଡ଼ଜ ।
ଚକ ଚକ ଶରୀର । ସ୍ୱଜସୟୁରଜୋ ରପଂମ । ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ନଘଜଡ଼ଜ ନଦତଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି । ଜଜଣ ଉଡ଼କ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । ରଜଜପଂଥା, ନଲଜକରଜକ,  ନକଗର ଖେଳଜ,  ଜଗଡଲ
ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟନର ମକ୍ତିନଳଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିଲଜ । ଗଜର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ନଘଜଡ଼ଜ ହମଅଡଗଜ । ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ସମଦଶପର୍ବୋ ନଦର ଖେଜଯଜଉ
ଥାଜଆଡଗଜ । ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତିର ରଡଗ ଧାଳଜ ହମଅଡଗଜ । ୋଜଇହେଁ ୋଜଇହେଁ କଳଜ ହମଅଡଗଜ । ୋଜଇହେଁ ୋଜଇହେଁ ଲଜଲ ହମଅଡଗଜ । ଗଜକମ ଲଜଲ ନଘଜଡ଼ଜ ଭଲ ଲଜନଗ । ଧାଳଜ
ରଡଗ ର ଖେମର ରଜନଜ, ଜଲକ୍ତିଦେ ମଇଳଜ ନହଜଇଯଜଏ । କଳଜ ରଡଗ ରକ୍ତି ର ଖେମର ରଜନଜ, ଭମ ଗ କକ୍ତି ଭଜଲମ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଏ । ନଗଣମ ନସ ଲଜଲ ରଡଗର ନଘଜଡ଼ଜ ହିଁ
ରଖିର । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୪୫ ୨୪୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଲଜଲ ନଘଜଡ଼ଜ ଉପଂନର ଲଜଲ ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧି ୋକ୍ତିନଜ ରସକ୍ତିର ଏରଡ ଚଜଲକ୍ତିର ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ । ନଲଜକଡକ ଆଖି ଝଲସକ୍ତି ଉଠକ୍ତିର । ନସମଜନୋ ଆଖି
ମଳକ୍ତି ମଳକ୍ତି ନଦଖିନର । "କକ୍ତିଏ ଏଇ ରଜଜକମମଜର?'  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନର । ୍ଥାନମ ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ଚଜଲକ୍ତିର । ଗଜପଂନର ସଜମଜୋୟୁ ନଜଜର ନର
ଚଜଲକ୍ତିର । ଗଜପଂନର ଆହମରକ୍ତି ନଜଜର ନର, ଗଜପଂନର ଆହମରକ୍ତି ନଜଜର ନର । ନଶଷନର ଉଡ଼କ୍ତିର । ନଲଜନକ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂରକମ କରକ୍ତି ନଦଖିନର । ଗଜଡକ ନରକ
ରଥାଜଇର । ରଥାଜଉ । ୋକ୍ତିନଜ ଆଖି ପଂକ୍ତିଛମଳଜନକ ଉଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଥିର ସହର ଉପଂନର, ଗଛ ଉପଂନର, ପଂଜହଜଡା��x��8������ ଉପଂନର, ସମମଦ ଉପଂନର, ନମଘ ଉପଂନର ।
ଗଜପଂନର ନସ ଆଉ କମଆନଡା��x��8������ ଯକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ । ନମଘ ଉପଂନର କଣ ଅଛକ୍ତି ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଜହ୍ନ,  ଗଜରଜଯଜଏ ଯଜଇନହର କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନସ
ସଡନଦହନର ପଂନଡ଼ । ନଗଣମ ନସ ମୋକମ ନଫରଜଏ ଓ ପୃଂଥିରୀ ଉପଂନର ଆସକ୍ତି ଠକ୍ତିଆ ହମଏ । ନଘଜଡ଼ଜରମ  ଓହଳିଜଏ ଓ ପଂଜଣକ୍ତି ନର ଖେଜନଜ । ଗଜକମ ଭଜରକ୍ତି ନଶଜଷ ।
ଗଜ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସ ନଜଜର ନର ଚଜଲମ ଥାଜଏ । ଧାଇହେଁ ସଇହେଁ ନହଉଥାଜଏ । ନସ ଥାକକ୍ତି ପଂନଡ଼ ଓ ରଜସଜକଡ଼ନର ରସକ୍ତି ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ୋକ୍ତିଏ । ପଂଜଣକ୍ତି ନର ଖେଜନଜ । ପଂଜଣକ୍ତି
ମକ୍ତିଳମ  ୋ ମକ୍ତିଳମ  ଗଜର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ କକ୍ତିଡଗମ  ସରକ୍ତି ୋ ଥାଜଏ । ନସ ନଦନର ଖେ ଗଜ ପଂଜର ଖେନର ଲଜଲନଘଜଡ଼ଜର ଚକ୍ତିହ୍ନରଣପର୍ବ ୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ଲଜଲ ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧି
ୋଜଇହେଁ । ମଜଟକ୍ତିଆ ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧିଛକ୍ତି । ଗଜ ସଜଟପର୍ବନର ଦମଇଟକ୍ତି ପଂନକଟ ଅଛକ୍ତି । ଗଜ ନପଂଡଟନର ଦମଇଟକ୍ତି ପଂନକଟ ଅଛକ୍ତି । ନସ ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଲଜଲ ନପଂଜଷଜକ
ଆଣକ୍ତିନଲ ଗହିଁନର ସମମଦୁଜୟ ଆଠଟକ୍ତି ପଂନକଟ କରକ୍ତିର । ନକନଗନରନଳ କଣ ମକ୍ତିଳକ୍ତିନଲ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଭରକ୍ତିର । ଅନୋକ ଟଡକଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିପଂଜନର,  ଅନୋକ
ଉପଂହଜର ମକ୍ତିଳକ୍ତିପଂଜନର । ଅନୋକ ହୀରଜ ନମଜଗକ୍ତି ମଜଣକ୍ତିକ ମକ୍ତିଳକ୍ତିପଂଜନର । ଅନୋକ ଅଜଣଜ ଅନଦର ଖେଜ ଦରୟୁ ମକ୍ତିଳକ୍ତିପଂଜନର । ନସ ଗଜ ପଂନକଟନର ପଂମରଜଇର ।
ଇସ...  ଗଜର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ନଘଜଡ଼ଜ ହମଅଡଗଜକକ୍ତି !  ନସ ଏକ ନଘଜଡ଼ଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିର । ରଜସଜନର ଜନଣ ରଜନଟଜଇକମ ଅଟକଜଇଲଜ । ଗଜକମ ନଘଜଡ଼ଜ ରକ୍ତିଷୟନର
ପଂଚଜରକ୍ତିର ଭଜରମଥିଲଜ,  ମଜତ ଗଜ ରକ୍ତିରଜଟକଜୟ ୋକ୍ତିଶକମ ନଦଖି କଜଠ ପଂଜଲଟକ୍ତିଗଲଜ । ଏନଗ ରଡା��x��8������ ୋକ୍ତିଶ ନସ ଗଜ ଜୀରୋନର ନକନର ନଦଖି ୋ ଥିଲଜ ।
ଘଡଚନହଜଇ ରଢକ୍ତିଛକ୍ତି ଏରଡ ନମଜଡା��x��8������କ୍ତିନହଜଇ କଜୋଯଜଏ ଲଡରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଘଜଡ଼ଜର ଦଜମ ୋ ପଂଚଜରକ୍ତି ନସ ଅୋୟୁମୋସ ଭଜରନର ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "ଏ ମମଛର ଦଜମ
ନକନଗ?'  ରଜନଟଜଇ କକ୍ତିଛକ୍ତିନହନଲ ଉତ୍ତର ୋ ନଦଇ ଏରଡ ଏକ କମଟୀଳ ଚଜହଜଣୀ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଗଜ ରଜଟନର ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ରଜନଟଜଇ ଭଜରକ୍ତିଥିର ନଲଜକଟଜ
ପଂଜଗଳଟଜଏ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ଅୋୟୁ ଏକ ରଜନଟଜଇକମ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ଅଟକଜଇଲଜ । ନଘଜଡ଼ଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ କଥାଜ ଗଜକମ ପଂଚଜରକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ
। ନଲଜକଟକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିରଜପଂନର ନଦଖିଲଜ ଗଜ ନରକନର ନସ ଏକ ୋଜଗସଜପଂ ଗମଡ଼ଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି ସଜପଂଟକ୍ତି ଫଣଜ ନଟକକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ
ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିକମ ଚଜହିଁଲଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ସଡରକ୍ତିଭୂଗ ନହଜଇଗଲଜ । ଗଜର କଣ ପଂଚଜରକ୍ତିରଜର ଥିଲଜ ଗଜକମ ନସ ଭମ ଲକ୍ତିଗଲଜ । ପଂଛକମ ଦକ୍ତିପଂଜଦ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତି
ରକ୍ତିଷଜରକ୍ତିଗ ଆଖିନର ଚଜହିଁଲଜ । ସଜପଂ ଗମଡ଼ଜଇଥିରଜ ନଲଜକଟକ୍ତି ହସକ୍ତିନଦଇ ଗଜ ରଜଟନର ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ଦୀଘପର୍ବ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଦକ୍ତି 'ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତି
ଧାୀରଗଗକ୍ତିନର ପଂମଣକ୍ତି ଆଗକମ ରଢକ୍ତିଲଜ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଆଉ କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିରୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିନଜ ହିଁ ନର ଖେଜଜକ୍ତିର ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦୂରଗଲଜପଂନର ଏକ
ଅସଜରଲ ନଦଖିଲଜ । ପଂଜର ଖେ ପଂଡ଼କ୍ତିଆନର ଚଜନରଜଟକ୍ତି ନଘଜଡା��x��8������ଜ ରକ୍ତି ଘଜସ ଚରମ ଥିରଜର ନଦଖିଲଜ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଏଇଟଜ ହିଁ ଗଜ ଲକୟୁସଳ । ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ନଦଖିଲଜ
ଗଜହଜ ଏକ ରଜରଜଡକ ଆ ଶ୍ରେମ । ଅନୋକ ୋଜରୀ ପଂମରମ ଷ ଆଗଯଜଗ ନହଉଥିନଲ । କଜହଜକମ କଣ ପଂଚଜରକ୍ତିର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ର ଖେଡନଡା��x��8������ ଦୂରନର
ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍ ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ୋକ୍ତିରୀକଣ କଲଜ । ନଦଖିଲଜ ସରମନଲଜକ ନସଠକ୍ତି ଗମରମ  ଗଡଭୀର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛଡଗକ୍ତି । ସମନସ ରୟୁସ ଅଛଡଗକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ଗଜ ମମହହେଁକମ
ଚଜହିଁ ହସମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଘଡଟଜଏ କଜଳ ଠକ୍ତିଆନହଲଜ ପଂନର ସଜହସକରକ୍ତି ଜଣକମ ଠଜରନର ପଂଜର ଖେକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ । ନଲଜକଟକ୍ତି ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତି ଗଜ କପଂଜଳନର
ରକ୍ତିଭମ ଗକ୍ତିର ଟକ୍ତିକଜଟକ୍ତିଏ ଲଗଜଇନଦଲଜ ଏରଡ ୍ଶକ୍ତିୱପ୍ନଳ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର ଅୋଜଇଲଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ନସ ନଘଜଡ଼ଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଲଜକଟକ୍ତି ଗଜକମ ଭକ୍ତିଗରକମ
ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନୋଲଜ ଠଜରନର । ରଜଡ଼ ଭକ୍ତିଗନର ଅଗଣଜନର ଏନଗ ଭକ୍ତିଡ଼ । ନସ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲଜ । ଲଜଲ ଓ ନଗରମ ଆ ଗଜଉୋ ପଂକ୍ତିଡଧି ଗମଡ଼ଜଏ ଲଡଡା��x��8������ଜମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ
ନଲଜକ ଯଜ ଆସ କରମ ଥିନଲ । ୋଜରୀମଜନୋ ନସମଜୋଡକ ମଧ୍ୟନର ଥିନଲ କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ସମନସ ସମଜୋ ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିନଲ ।
ନଲଜକଟକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନୋଲଜ ଗଜଡକ ଗମରମ ଡକ ପଂଜର ଖେକମ । ଗଳକ୍ତିକଡଦକ୍ତି ଅଗଣଜ ପଂଜହଜଚନଦଇ ର ଖେମବ୍ ଭକ୍ତିଗରକମ ଗଲଜପଂନର ରଜରଜଡକ ଆରଜସ । ଏନଗ
ଉଚ, ଏନଗ ଦଡଭ, ଏନଗ ଠଜଣକ୍ତି, ଏନଗ ରଜଳ-ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ଗଜ ଆଖି ନଫରଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜକମ ନସଠକ୍ତି ଲଡରନହଜଇ ୍ଣକ୍ତିପଂଜଗ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ
କମହଜଗଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୪୭ ୨୪୮



ନସ ୍ଣକ୍ତିପଂଜଗ କଲଜ ଏରଡ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  କହକ୍ତିଲଜ, "ନଘଜଡ଼ଜ' । ନଗରମ ଆ ରସ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଲଡଡା��x��8������ଜମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଣକ୍ତିଷ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ୍ଚମ ର ରଜଳଥିରଜ
ଗଜଡକ ରଜରଜଡକ ଉଭୟ କଜୋନର ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ କରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ରଜରଜ ମଧ୍ୟ ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ କରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ରଜରଜ ଆଖି ରମଜକ୍ତି ଚମ ପ୍ ଚଜପ୍
ଠକ୍ତିଆନହନଲ । ଜନଣ ଆସକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିର କଜୋ ପଂଜର ଖେନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲଜ, "ପଂଚଜଶ ହଜଜର ଟଡକଜ?' ରଜରଜ ଆଖି
ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଲ ଏରଡ ହଜଗ ଉପଂରକମ ନଟକକ୍ତି ମଡତ ପଂଢକ୍ତିନଲ । "ଓହେଁ ଗତ୍ସତ' ନରଜଲକ୍ତି ଉଚଜରଣ କନଲ । ହଜଗ ମମଠଜକରକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନୋରଜ ପଂଜଇହେଁ
କହକ୍ତିନଲ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ଆଡଜମଳଜ ପଂଜରକ୍ତିନଦଲଜ । ଗଜ ହଜଗନର ଅଡଡା��x��8������ଜଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ରଜରଜଡକ ହଜଗମମଠଜରମ  । ନସ ରକ୍ତିସକ୍ତିଗ ନହଲଜ । ରଜରଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଶୋୂୟୁରମ  ଅଡଡା��x��8������ଜଟକ୍ତିଏ ସୃଷ୍ଟକ୍ତିକରକ୍ତି ଗଜକମ ନଦନଲ ନସ ଭଜରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ଝଜଇହେଁ ଝଜଇହେଁ କଲଜ । ରଜରଜ ସଡସୃଗନର ନଶ୍ଜକଟକ୍ତିଏ ଉଚଜରଣକନଲ
ଆଖିରମଜକ୍ତି । ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ଠଜରନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଆସକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିକମ ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଣଜତ ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ନୋଇଗନଲ ଅୋୟୁ ଏକ ନକଜଠରକ୍ତିକମ । ଗଜ
ନପଂଜଷଜକ ଅଡଡା��x��8������ଜଳକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । ଗଜ ପଂନକଟନର ଥିଲଜ ଅୋୋୟୁ ଦରୟୁ ଗମଡ଼ଜଏ--ରଜଘୋକ୍ତିଶ ଦମଇଟକ୍ତି,  ଶଜମକୂଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ,  ରଜ୍ରକଜପ୍ତଜର କଜଗକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ,
ନଛଜଟ ଶଡର ଖେଟକ୍ତିଏ, ନକତଣସକ୍ତି ଚନଡ଼ÿ ଇର ପଂରଟକ୍ତିଏ, ୋଦୀରମ  ନଗଜଟଜ ଯଜଇଥିରଜ ପଂଥାର ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି, ରମ ଦଜକଟକ୍ତିଏ, କସମରୀଟକ୍ତିଏ ଏରଡ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ନଛଜଟନଛଜଟ
ନର ଖେଳୋଜ ଗମଡ଼ଜଏ । ଗଜ ଛଡ଼ଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଲମ ୋ, ନଲଜଚଜନକଜଚଜ କଜଗଜ ଡା��x��8������ଡଗଜ ଦମଇଟକ୍ତି,  ଶମର ଖେଜପଂତ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜର ଖେମଡ଼ଜ ଏରଡ ଗମଡ଼ଜଏ ରଜଲକ୍ତି ନଗଜଡ଼କ୍ତି ମଜଟକ୍ତି ମଧ୍ୟ
ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଗଜ ପଂନକଟରମ  । ନଗରମ ଆଧାଜରୀ ମଜନୋ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହନଲ । ନସମଜନୋ ହସକ୍ତିନଲ ଓ ସରମ  ପଂଦଜଥାପର୍ବକମ ଗଜ ପଂନକଟନର ପଂମଣକ୍ତି ପଂମରଜଇ ନଦନଲ ।
ଜନଣ ଗଜ କଜୋକମ ନମଜଡ଼କ୍ତି ନଦଲଜ । ଜନଣ ଗଜ ରଜଳ ଝକ୍ତିଡକକ୍ତି ନଦଲଜ । ସମନସ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଗଜକମ ରସଜଇନଲ ଓ ଉଠଜଇନଲ ଦଶଥାର । ଜନଣ ପଂଜଣକ୍ତିକର ଖେଜରମ  ଟକ୍ତିଏ
ଆଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଗଜକମ ଦକ୍ତି'ଫଜଳକରକ୍ତି କଜଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଏ ପଂଜଣକ୍ତି କର ଖେଜରମ ର ଶସ ସରମକମ ଏଠକ୍ତି ରସକ୍ତି କଜଢ ।’ ଏକ ଘଡଟଜକଜଳ ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମକରକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି
ସରମ  ଶସ କଜଢକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ଲଡଡା��x��8������ଜ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ନଲଜନକ କହକ୍ତିନଲ ‘ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅଡଡା��x��8������ଜଟକ୍ତି ରର ଖେ ।’ ନସ ଅଡଡା��x��8������ଜ ନଥାଜଇଲଜ । ଜନଣ ପଂମଆଳ ଆଣକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତିକର ଖେଜରମ
ଉପଂନର ଗମଡ଼ଜଇ,  ଚଉଗଜ ଚଉଗକ୍ତି କରକ୍ତି ସମଗଜନର ଭଲକରକ୍ତି ରଜଡଧି ପଂକଜଇଲଜ । ସରମକଜମ ସରକ୍ତିରଜ ପଂନର ଜନଣ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ୟଜକମ ସଜରଧାଜୋନର ଧାର,
ଭଲକରକ୍ତି ୋକ୍ତିଅ । ପଂଜଡଚ ଦକ୍ତିୋକଜଳ ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟରମ  ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ଯଜଏ ଚୂଲକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ନର ରଖିଥିର । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏହଜ ଉପଂନର ୋକ୍ତିଆହେଁ ଧାଜସ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିର । ର ଖେରରଦଜର,
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ମଷୂଜ କକ୍ତିଡରଜ ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି ଏହଜକମ ଗଡ଼ଜଇ ୋ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଜଗକ୍ତି ରସକ୍ତିଥିର । ଗନମ ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଗଜନଧାଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିର । ରଜରଜଡକମ ମନୋପଂକଜଇ
୍ଣକ୍ତିପଂଜଗ କରକ୍ତିର । ରକ୍ତିଭୂଗକ୍ତି ମଜଖିର । ଦକ୍ତି'ଛଜଟ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିନହର ନଦହନର । ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ନଯଉହେଁ ଦକ୍ତିୋ ପଂମରକ୍ତିର ନସଦକ୍ତିୋ ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ପଂନର ଅଡଧାଜରନର ଧାୀନର
ଧାୀନର ନୋଇ ନକଗ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯକ୍ତିର ଏରଡ ଏହଜକମ ଆନସ ଆନସ ନର ଖେଜଲକ୍ତିର । ଗଜ ଭକ୍ତିଗରମ  ଏକ ନଘଜଡା��x��8������ଜ ଛମଆ ରଜହଜରକ୍ତିର । ସଜରଧାଜୋ, ନସ ଉଠକ୍ତିରଜକଣକ୍ତି
ନଦତଡା��x��8������କ୍ତିରଜ ଆରଡଭ କରକ୍ତିର,  ଡା��x��8������କ୍ତିଆନଡା��x��8������ଇହେଁ କରକ୍ତିର,  ଗଜକମ ସଡନଗ ସଡନଗ ଧାରକ୍ତିର,  ୋନଚଗ କମଆନଡା��x��8������ ହଜକ୍ତିଯଜଇ ପଂଜନର । ମନୋରର ଖେ,  ଏହଜ ନହଉଛକ୍ତି
ପଂକୀରଜଜ ନଘଜଡା��x��8������ଜଛମଆ । ରଜରଜଡକ ଆଶୀରପର୍ବଜଦରମ  ଜୋ୍ମ ନହଉଛକ୍ତି । ରକ୍ତିୋଜ ମଜ'ର ଛମଆନହର । ଗଜକମ କୀର ର ଖେମଆଇର ଦଶଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ । ଗଜପଂନର ଘଜସ
ର ଖେମଆଇର, ନକଜଳଥା ନଦର, ନଗଜରଜଣକ୍ତି ନଦର । ଧାୀନର ଧାୀନର ଗଜର ନଡା��x��8������ଣଜନହର ଛ'ମଜସ ପଂନର । ନଡା��x��8������ଣଜ ଗଜମରକ୍ତିରଜର ଛ'ମଜସ ପଂନର ଯଜଇ ନଘଜଡା��x��8������ଜ
ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସକ୍ତିର । ଗଜ ମଜନୋ ନଘଜଡା��x��8������ଜକମ ଏକ ରଷପର୍ବ ନହରଜଯଜଏ ନକନରନହନଲ ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସକ୍ତିର ୋଜହିଁ । କଅହେଁଳକ୍ତି ହଜଡ଼,  ଭଜଡଗକ୍ତିଯଜଇପଂଜନର । ଗଜ
ନଡା��x��8������ଣଜକମ କୀର ପଂକଜଇ ନଧାଜଇର, ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିକମ ରକ୍ତି କୀର ପଂକଜଇ ନଧାଜଇର । ମଜଛକ୍ତି ରସଜଇ ନଦରୋଜଇହେଁ । ପଂକୀରଜଜ ନଘଜଡା��x��8������ଜଟକ୍ତି ଧାଳଜରଡଗର ନହର ।’
ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ କଥାଜକଜଟକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ,  ‘ଲଜଲ ରଡଗର ନହରୋଜହିଁ?’  ନସମଜନୋ କହକ୍ତିନଲ, "ରଜରଜଡକ ଆଶୀରପର୍ବଜଦରମ ,  ଯଦକ୍ତି ନଘଜଡା��x��8������ଜଟକ୍ତି
ଯନଥାଷ୍ଟ ପଂରକ୍ତିମଜଣନର ନକଜଳଥା ର ଖେଜଇର ନଗନର ଲଜଲ ରଡଗର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନହର ।'  ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ର ଖେମର ର ଖେମସକ୍ତି ନହଜଇଗଲଜ । ଉଠକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜକମ ରସମଥିଲଜ ।
ନସମଜନୋ ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ରସ ଉଠ କରଜଇନଲ ଦଶଥାର । ଏଥାର ଗଜକମ କଜୋଧାରକ୍ତି ରସଉଠ୍ ନହରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଜନଣ ଆସକ୍ତି ଗଜକମ ନରଗଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି
ଗଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଦକ୍ତି'ନରଗ ପଂକଜଇଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, "ଏହଜ ରଜରଜଡକ ଆଶୀରପର୍ବଜଦ । ଯଜଅ, ଯଶସ୍ୱୀ ହମଅ ।' ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ମଜଡ଼ ର ଖେଜଇ ଉଠକ୍ତିଲଜ । ନଦହଟଜ କଷ୍ଟ
ନହଉଥିନଲ ରକ୍ତି ମୋଟଜ ର ଖେମସକ୍ତି ଥାଜଏ । ପଂମଆଳନର ରଡଧାଜ କର ଖେଜରମ  ଧାରକ୍ତିଲଜ । ଗଜକମ ନଘଜଡ଼ଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜନର ଆଉ ପଂଇସଜ ର ଖେଚପର୍ବ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିରୋଜହିଁ ଭଜରକ୍ତି
ଆହମରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି ନହଲଜ । ଧାୀନର ଧାୀନର ରଜହଜରକମ ଆସକ୍ତି, ଗଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୪୯ ୨୫ଠ
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ଆସକ୍ତିଥିରଜ ରଜଟନର ନଫରକ୍ତିଲଜ । ସହର ରଜହଜନର ଥିରଜ ଗଜ ଭଡଗଜ କମଡ଼କ୍ତିଆକମ ଗଲଜ । ପଂଜଡଚ ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ୋକ୍ତିଆହେଁ ଜଜଳକ୍ତି କର ଖେଜରମ କମ ଉଷମମଜଇଲଜ । ୋକ୍ତିନଜ
ନଭଜକ ଉପଂଜଷନର ପଂଛନକ ରହକ୍ତିଲଜ, ନଘଜଡ଼ଜପଂଜଇହେଁ ନକଜଳଥା କକ୍ତିଣକ୍ତି ସଜଇଗକ୍ତିଲଜ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସ ପଂମଆଳ ଉପଂନର ହଜଗଦକ୍ତିଏ । ଉଷମମ ନହଉଛକ୍ତି କକ୍ତି
ୋଜଇହେଁ ଗଦଜରର ଖେ କନର । ପଂଡଚମଦକ୍ତିୋ ସକଜଳମ ନମଘମଆ ପଂଜଗ କଲଜ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଅସରଜଏ ନଲର ଖେହେଁଜଏ ରଷପର୍ବଜ ନହଲଜ । ଅଗଣଜ ଦଜଡଡା��x��8������ ଦମଆରନର
ପଂଜଣକ୍ତି ଗଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଘର ଛଜଗରମ  ପଂଜଣକ୍ତି ଗଳକ୍ତିଲଜ । ଚୂଲକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ନସ ରୟୁସ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କଣ କରକ୍ତିର? ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆଜକ୍ତି
ଦକ୍ତିୋକ ପଂଜଇହେଁ କର ଖେଜରମ ଟକ୍ତି ଉଷମମଜଇର? ଗଜ ସଜଇଗକ୍ତିଥିରଜ କଜଠ ସରମ  ଓଦଜ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ନସ ର ଖେମବ୍ ଭଜନଲଣକ୍ତିନର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜ । ହଠଜତ ନସଇଠମ  ଏକଜ ନସ
ରଜରଜଡକମ ୍ଣକ୍ତିପଂଜଗ କଲଜ ଏରଡ ଦଶଥାର କଜୋଧାରକ୍ତି ରସଉଠ୍ ନହଲଜ । ରଜଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଆଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ନଗଜଡ଼ନର ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିନହଲଜ ଦକ୍ତି'ଥାର । "ନହ ମହଜତ୍ମଜ,  ସରମ
ଗମ ମରକ୍ତି ଇଚ୍ଜ' ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ । ସଗକମ ସଗ ଦକ୍ତି'ଘଡଟଜ ପଂନର ରଷପର୍ବଜ ଛଜଡ଼କ୍ତିଯଜଇ ର ଖେରଜ ନଦର ଖେଜଇଲଜ । କଜଠ ଚଜରକ୍ତିର ଖେଡଡା��x��8������ ନୋଇ ର ଖେରଜନର ଶମର ଖେଜଇଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି
ସମୟପଂନର ଆଣକ୍ତି ଚୂଲକ୍ତିକମ ଫମ ଡକକ୍ତି ଫମ ଡକକ୍ତି ୋକ୍ତିଆହେଁ ଜଳଜଇଲଜ । ପଂମଆଳ ରଡଧାଜ କର ଖେଜରମ କମ ଆଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଆହେଁର ଅଗକ୍ତିପଂଜର ଖେନର ରଖିଲଜ । ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗରମ
କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ହଠଜଗ ପଂମଆଳନର ୋକ୍ତିଆହେଁ ଲଜଗକ୍ତିଗଲଜ । ହଜଗଲଗଜଇ, ପଂଜଣକ୍ତି ଛକ୍ତିଡଚକ୍ତି, ୋକ୍ତିଆହେଁ ଲକ୍ତିଭଜଇଲଜ ନରନଳ ଗଜ ହଜଗଟଜ ରକ୍ତି ନପଂଜଡା��x��8������କ୍ତିଗଲଜ ସଜମଜୋୟୁ ।
ଗଜକମ ର ଖେମର କଷ୍ଟ ନହଲଜ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ନଶଷଦକ୍ତିୋର ନଶଷ ସମୟନର ନସ ର ଖେମର ଉଗଅନ୍ଫ ଲଲ୍ଲ ଥିଲଜ । ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ନହଜଇ ଆସମଥିଲଜ । ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ପଂନର ଅଡଧାଜର
ନହରଜରମ  ନସ ଏକ ୋକ୍ତିଜପର୍ବୋ ନକଗ ଆଡା��x��8������କମ ଅଗସର ନହଲଜ । କଜଡଧାନର ପଂଜଣକ୍ତି କର ଖେଜରମ ର ସଜମଜୋୟୁ ନରଜଝ । ଆଜକ୍ତି କର ଖେଜରମ ଟକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ଓଜୋକ୍ତିଆ ଜଣଜ
ପଂଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି । ନଘଜଡ଼ଜ ଛମଆଟକ୍ତି ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ଜୋ୍ମ ନହଜଇଥିର । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମୋନର ସଡନଦହ । ଗଜ ଭଜଗୟୁ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଛକ୍ତି ନକଜଜଣକ୍ତି । ଏ ରଷପର୍ବଜକମ ରକ୍ତି ଆଜକ୍ତି ହିଁ ନହରଜର
ଥିଲଜ । ୋକ୍ତିଆହେଁକମ ଆଜକ୍ତି ହିଁ ଜଳକ୍ତିରଜର ୋ ଥିଲଜ । ପଂମଆଳକମ ଆଜକ୍ତି ହିଁ ନପଂଜଡ଼କ୍ତିରଜର ଥିଲଜ । ପଂମରଜ ଅଡଧାଜର ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ନକଗର ହକ୍ତିଡ଼ଟକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ଭଜରନର
ନଦର ଖେଜଯଜଉୋଜଇହେଁ । ନସ ନରଶକ୍ତିରଜଟ ଯକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି କଡଟଜ ନକନଗଜଟକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ଦମଇଥାର ଗଜ ନଗଜଡ଼ ର ଖେସଡ଼କ୍ତି ଗଲଜଣକ୍ତି । କର ଖେଜରମ କମ
ଭଲଭଜନର ଚଜପଂକ୍ତିକରକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଆଉ ଟକ୍ତିନକରଜଟ ହକ୍ତିଡ଼ ଉପଂର ନଦଇ ଯକ୍ତିରଜପଂନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଡ଼ କଜଦମଅର ହକ୍ତିଡ଼ ଉପଂନର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଯକ୍ତିରଜରମ  ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି
ଦମଲଦଜଲ ଏକ ର ଖେଜଲ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଗଜ କର ଖେଜରମ ଟକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଫଜଳ ନହଜଇ ଛକ୍ତିଡଚଜଡା��x��8������କ୍ତି ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ପଂକୀରଜଜ ନଘଜଡ଼ଜଛମଆର
ଅରସଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଜଇଥିର ଭଜରକ୍ତି,  ନସ ଭଜରକ୍ତି ଚକ୍ତିଡଗକ୍ତିଗ ଓ ଦମ  ଦୁଃଖିଗ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଅଡଧାଜରନର ଅଡଡା��x��8������ଜଳକ୍ତି ଅଡଡା��x��8������ଜଳକ୍ତି ନଘଜଡା��x��8������ଜ ଛମଆଟକ୍ତିକମ ନର ଖେଜଜମଛକ୍ତି ।
ନଦଖିଲଜ କଣ ନଗଜନଟ ଜଡଗମ  ନଦତଡା��x��8������କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ଜଡଗମ ଟକ୍ତିର ଆଖି ଅଡଧାଜରନର ଦପ୍ ଦପ୍ ନହଜଇ ଦମଇଥାର ଜଳକ୍ତି ଲକ୍ତିଭକ୍ତିଗଲଜ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି ଠକ୍ତିକ
ଧାରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ଗଜ ନଘଜଡ଼ଜ ଛମଆଟକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ନରଗନର ନଦତଡା��x��8������କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । ଅଡଧାଜରନର ନସ ରକ୍ତି ଜଡଗମ ଟକ୍ତିର ପଂନଛ ପଂନଛ ଧାଜଇହେଁଲଜ । ଘଡଚ ଅଡଧାଜର
ଭକ୍ତିଗନର ଆଗନର ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋ ଥିରଜ ଜଡଗମ ,  ପଂଛନର ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋ ଥିରଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତି । ଦମନହହେଁ ପଂଡ଼କ୍ତିଉଠକ୍ତି ନଦତଡା��x��8������ମ ଥିନଲ । କ୍୍ତିୟ ପଂଜଠନକ, ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ
ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିର କଥାଜ ଏଠକ୍ତି ସରକ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  କଥାଜନହଉଛକ୍ତି, ଗଜଗଭକ୍ତିଗନର ଲମ ଚକ୍ତିଥିରଜ ରକ୍ତିଲମଆଟକ୍ତି ହିଁ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ । ଏ କଥାଜ ଆନମ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦର ଖେଜଳକ୍ତିକମ
କହକ୍ତି ରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋଜହିଁ । କଜରଣ ଏନଗ ଗଜଢ କଳଜ ଅଡଧାଜର । ଆଗନର ନକହକ୍ତି ଦକ୍ତିଶମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୫୧ ୨୫୨



ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର ଶବ୍ଦ ଓ ଶୋୂୟୁସଜୋ ୍ନଗୟୁକ ଭଜଷଜନର ନକତଣସକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ‘ରସମ’ର ୋଜମକରଣ ଏକଜଧିକ ଶବ୍ଦନର କରଜଯଜଇଥାଜଏ । ଗଜଛଡ଼ଜ ପୃଂଥିରୀନର
ଭଜଷଜ ନଯନଗ ରସମର ୋଜମ ରକ୍ତି ନସନଗ । ନଗଣମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରସମ ପଂଜଇହେଁ ହଜଜର ୋଜମ ଥିରଜ ସଡଭର । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ରସମ ସଡର ଖେୟୁଜ ନଯନଗ, ଶବ୍ଦ ସଡର ଖେୟୁଜ
ଗଜଠଜରମ  ଅନୋକ ଗମଣନର ନରଶୀ । ଶବ୍ଦ ଅସଡର ଖେୟୁ,  ଅକଳଡଗକ୍ତି,  ଅୋକ୍ତିନଣପର୍ବୟ । ଶବ୍ଦ ଯଜହଜକମ ରୂପଂଜୟକ୍ତିଗକନର ଗଜହଜ ରଜସରଗଜର ସ୍ୱରୂପଂ । ନଗଣମ
ରଜସରଗଜ ଦମଇଟକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇପଂଜନର । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିଉହେଁଥିରଜ ଜୀରୋ,  ଅୋୟୁଟକ୍ତି ଭଜଷଜନର ୍କଜଶକ୍ତିଗ ଜୀରୋ । ମଣକ୍ତିଷ ଜକ୍ତିଉହେଁଥିରଜ ଜୀରୋଟଜ
ଭଜଷଜୋମନହହେଁ । ଯଜହଜ ନଲଖିନହଜଇଯଜଏ ଗଜହଜ ଜୀରୋୋମନହହେଁ । ଗଜହଜ ଶବ୍ଦ ମଜତ । ଦମନହହେଁ ଅଲଗଜ । ଦମନହହେଁ ସ୍ୱଗଡତ, ସ୍ୱଜଧାୀୋ ଓ ସଜରପର୍ବନଭତମ । ମଣକ୍ତିଷ
ଯଦକ୍ତିଓ ଭଜଷଜକମ ଜୋ୍ମ ନଦଇଛକ୍ତି, ରୂପଂ ନଦଇଛକ୍ତି, ରକ୍ତିଧିରକ୍ତିଧାଜୋ ନଦଇଛକ୍ତି, ମଜଜ୍ଧିଗ କରଜଇଛକ୍ତି । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଭଜଷଜ ୍ଗକ୍ତିମମହୂଗପର୍ବନର ରକ୍ତିରଗ୍ଧିଗ, ମଣକ୍ତିଷ ପଂରକ୍ତି । ଭଜଷଜର
ସକ୍ତିଗକ୍ତି ଆନପଂକକ୍ତିକ,  ମଣକ୍ତିଷ ପଂରକ୍ତି । ଭଜଷଜର ସତ୍ତଜ ରକ୍ତିର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଗ, ମଣକ୍ତିଷ ପଂରକ୍ତି । ଭଜଷଜ ସରମନରନଳ ନଦଜଦମଲୟୁମଜୋ, ମଣକ୍ତିଷ ପଂରକ୍ତି । ଶବ୍ଦ ମଜୋଡକର ଅଥାପର୍ବ,
ଉପଂଅଥାପର୍ବ, ରୟୁଜକରଣ, ୍ନୟଜଗକମ ନୋଇ ନଯନଗ ରକ୍ତିଧି ରକ୍ତିଧାଜୋ କନଲ ମଧ୍ୟ, ଶବ୍ଦମଜନୋ ହମଗମଳକ୍ତିଯଜଇ ଆହମରକ୍ତି ଆଗକମ ମଜଡ଼କ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି, ରୟୁଜପଂୀ ଯଜଆଡଗକ୍ତି,
ନକପଂକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ୋଈପଂରକ୍ତି ରୋୟୁଜପଂରକ୍ତି । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜ ଦଶପର୍ବୋ ଓ ମଲୂୟୁନରଜଧା ଭକ୍ତିଗରମ  ହମଗମଳକ୍ତିଯଜଇ ଜନଣ ଏକଲଜ ମଣକ୍ତିଷ ରକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତିଯଜଏ ଆଗକମ ।
ୋଈପଂରକ୍ତି, ରୋୟୁଜପଂରକ୍ତି । ପଂରପର୍ବଗ ୍ମଜନଣ ଲକ୍ତିଖିଗ ପଂମସକଉପଂନର ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ରସକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜନର, ‘ଏଥିନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଧାଜଡ଼କ୍ତିରକ୍ତି ନମଜ ଜୀରୋ ଦଶପର୍ବୋଉପଂନର
ନଲର ଖେଜନହଜଇୋଜହିଁ । ମହେଁମ ଅଲଗଜ । ଏ ନଲର ଖେଜ ସରକ୍ତିଥିରଜ ଦଶପର୍ବୋ ଓ ମଲୂୟୁନରଜଧା ଭକ୍ତିଗନର ମହେଁମ ରଡଧାଜ ୋମନହହେଁ । ମହେଁମ ଅଲଗଜ ।’  ନସ ଅଲଗଜ ମଣକ୍ତିଷ
ସଡପଂକପର୍ବନର ଅଲଗଜ ଭଜଷଜନର ନଲଖିରଜକମପଂନଡ଼ । ଅଲଗଜ ଶବ୍ଦ, ଅଲଗଜ ରୟୁଜକରଣ, ଅଲଗଜ ପଂରକ୍ତିଗଳ ର ଖେଡଜକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ୋନଚତ ଅଲଗଜ ମଣକ୍ତିଷକମ
ଆୟତ୍ତକମ ଅଣଜଯଜଇପଂଜନର ୋଜହିଁ । ଏ ଦମଇ ପଂରକ୍ତିଗଳର ଭଜଷଜ ଗଜକମ ରଣ୍ଧିରଜପଂଜଇହେଁ ଯନଥାଷ୍ଟ ୋମନହହେଁ । ଆକୃଗକ୍ତି,  ଲକୟୁ,  ରୂପଂ,  ପଂରଡପଂରଜ,  ସଡହଗକ୍ତିଥିରଜ
ଶବ୍ଦ,  ମଳୂ ରଜ ରଜଡ଼ଥିରଜ ଶବ୍ଦ ଆଜକ୍ତିର ମଣକ୍ତିଷର ଜୀରୋଜଡଜଜଳକମ ରୟୁଜର ଖେୟୁଜକରକ୍ତିରଜନର ଅସମଥାପର୍ବ । ନଗଣମ ଶବ୍ଦ ମଜୋଡକରମ  ଏନର ୋକ୍ତିରଜକଜରପଂଣ,
ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଗରୂପଂ, ଅସଡହଗକ୍ତି, ଅସଡନଯଜଗ, ଛଜଇଆଲମଅର ନର ଖେଳ, ରୟୁଜକରଣ ରହକ୍ତିଭପର୍ବମ ଗ ୍ନୟଜଗ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜକମପଂନଡ଼ । ଏପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦସରମ  ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ପଂରକ୍ତିଗଳ ରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଟ
। ୋୃଗୟୁରଗ- ନସମଜନୋ ଅଡଗଭଡଗୀ କରଡଗକ୍ତି, ଦୃଶୟୁମଜୋ- ଆଖିଆଗନର ଉଭଜହମଅଡଗକ୍ତି, ଗରଡଗଜୟକ୍ତିଗ- ଧାୂଆହେଁପଂରକ୍ତି ଭଜସକ୍ତି ରମଲଡଗକ୍ତି, ସଜରପର୍ବନଭତମ- ସ୍ୱଗଡତ
ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେ ରଜଜୟରର ଖେଡଗକ୍ତି,  ସ୍ୱଜଧାୀୋ- ଅୋୟୁର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜକମ ଅକମଣ୍ଣରର ଖେଡଗକ୍ତି । ଶବ୍ଦ ଏକ ୍ଳୟ, ଯଜହଜର ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁ ଥାଜଏ, ଆଗଡକ ରକ୍ତି ଥାଜଏ । ଏପଂରକ୍ତି
ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇ ହମଏୋଜ କକ୍ତି ମନୋରଖି ହମଏୋଜ । ଭମ ଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଆ୍ଜଣ ଉଦୟୁମ କନଲ ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ମନୋପଂନଡ଼ । ମନୋରଖିରଜପଂଜଇହେଁ
ନଚଷ୍ଟଜକନଲ ପଂମରଜ ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନହଜଇଯଜଏ । ୍ନଗୟୁକ ଶବ୍ଦ ଅୋୟୁଶବ୍ଦ ସଜଡଗନର ନଯଜଡ଼କ୍ତିନହଜଇଥାଜଏ । ଶୋୂୟୁସଜୋ ମଜଧ୍ୟମନର । ଅଭକ୍ତିଧାଜୋର ସରମ  ଶବ୍ଦ
ଅୋୟୁସରମ  ଶବ୍ଦ ସଜଡଗନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନଯଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇଥାଜଏ । ନଗଣମ ନକତଣସକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରନୟଜଜୋ । ଅଥାପର୍ବ ଶବ୍ଦନର ଥାଜଏୋଜହିଁ । ରରଡ
ଶୋୂୟୁସଜୋନର ଥାଜଏ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ମଜନୋ ଅୋୟୁଏକ ଶବ୍ଦ । ପଂମଣକ୍ତି ନସଇ ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ, ମଜନୋ ପଂମଣକ୍ତି ଏକ ୋୂଆ ଶବ୍ଦ । ପଂମଣକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ, ପଂମଣକ୍ତି ଶବ୍ଦ,
ପଂମଣକ୍ତି ଶବ୍ଦ,  ଶବ୍ଦ,  ଶବ୍ଦ,  ଶବ୍ଦ । ଅଥାପର୍ବ ନକନଗନରନଳ ରକ୍ତି ଆନସୋଜ । ନଶଷନର ରୃତ୍ତଜକଜର ପଂଥାନର ଘମରକ୍ତିଘମରକ୍ତି ନସଇ ମଳୂଶବ୍ଦକମ ନଫରକ୍ତିରଜକମପଂନଡ଼ ।
ନଯଉହେଁଠମ  ଆରଡଭ, ନସଇଠକ୍ତି ନଶଷ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୫୩ ୨୫୪
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ଏଠକ୍ତି ଆନମ ‘ଜଳ’ ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ । ‘ଜଳ’ ପଂଜଇହେଁ ଓଡ଼କ୍ତିଆ ଭଜଷଜନର ଆଉ ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ ଅଛକ୍ତି - ପଂଜଣକ୍ତି, ରଜରକ୍ତି, ୋୀର, ସଲକ୍ତିଳ, ଅପଂ । ଏହକ୍ତିପଂରକ୍ତି
ପୃଂଥିରୀର ଛ’ହଜଜର ଭଜଷଜନର ଜଳ ରସମଟକ୍ତିପଂଜଇହେଁ ୍ଜୟ ଦଶହଜଜର ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ ଥାଜଇପଂଜନର । ମଜତ ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ ସରମ  ଅଥାପର୍ବ ୋମନହହେଁ । ଅଭକ୍ତିଧାଜୋନର ଜଳର ଅଥାପର୍ବ
ଭଜରନର ନଲର ଖେଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ । ଯଥାଜ- ପଂଜଣକ୍ତି,  ଅଶ,୍ ନଝଜଳ, ଶୀଗଳ । ‘ପଂଜଣକ୍ତି’ ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ନଲର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି ଥାଡଡା��x��8������ଜ, ମମହହେଁର ସରସ ଭଜର,
ସଡଭ୍ରମ, ହଜଗ, ନଦଜକଜୋ, ହଜଟ । ‘ଅଶ’୍ର ଅଥାପର୍ବ ନଲର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି ଲମ ହ, ନଲଜଗକ, ନୋତଜଳ । ‘ନଝଜଳ’ର ଅଥାପର୍ବ ଅଣ, ସମରମ ଆ, ୱେଜଥା, ଅଗ୍ନକ୍ତିସକ୍ତିଦ୍ଧ ରସମର
ୋକ୍ତିଯପର୍ବୟୁଜସ । ‘ଶୀଗଳ’ର ଅଥାପର୍ବ ୍ଜଗ ଦୁଃସମୟନର ନଦରଗଜଡକମ ଅପଂ୍ଧିଗ ଲଘମନଭଜଗ, ଚଡଦୋ, ନମତକକ୍ତିକ, ନରଣଜନଚର, ନଶଦନଳୟ, ଗୃପ୍ତ, ଶଜଡଗକ୍ତି, କକ୍ତିଗ୍ଧ, ଉନଦ୍ବଗ
ରହକ୍ତିଗ,  ନଉତ୍ତଜୋଜ ରହକ୍ତିଗ,  ସଡଗଜପଂହର । ଏଇ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ (ପଂଜଣକ୍ତି,  ଅଶ,୍  ନଝଜଳ,  ଶୀଗଳ)ର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜ ପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ନଯଉହେଁ ଶବ୍ଦସମହୂ
ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ନସସରମର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ନଗନର ଏହକ୍ତିପଂରକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିର, ଯଥାଜ- (ପଂଜଣକ୍ତି) ଥାଡଡା��x��8������ଜ=ଶୀଗଳ, ଶୀଗଯମକ, ଶଜଡଗଶକ୍ତିଷ୍ଟ, ନଉତ୍ତଜୋଜଶୋୂୟୁ,
ଉଷ୍ମଗଜହୀୋ, ଗୃପ୍ତ, ଉପଂଶମକ୍ତିଗ, ଆରଜମ । ସଡଭ୍ରମ= ଲୟ, ସଜଧ୍ୱସ, ସଡମଜୋ, ସମଜଦର, ନଗତରର, ମଯପର୍ବୟୁଜଦଜ, ମଜୋୟୁଗଜ, ଭୟମକ୍ତି ଶ୍ରେକ୍ତିଗ  ଶ୍ରେଦ୍ଧଜ, ସଡମଜୋ
୍ଦଶପର୍ବୋପଂଜଇହେଁ ରୟୁସଗଜ । ହଜଗ= ଦର ଖେଲ, ଅଧିକଜର, କମଗଜ, ଦକଗଜ, କୃଗକ୍ତିସତ୍ୱେ, ନର ଖେଳର ରଜଜକ୍ତି । ନଦଜକଜୋ= ପଂଣୟୁଶଜଳଜ । ହଜଟ=ରଜଜର, ସମଜନରଶ,
୍ଘଟ,  ୍ଚଜର,  ରଜଟ୍ରେ । (ଶୀଗଳ)  ଚଡଦୋ=କଜଠ ରକ୍ତିନଶଷ,  ନଘଜରଜ ଚଡଦୋ,  ଚଜପଂନର ଅସୀୋ ନଦରଗଜଡକ ଜଳକୀଡ଼ଜ । ନରଣଜନଚର=  ଉଶୀର,
ନରଣଜମଳୂ, ର ଖେସ୍ଖସ । ନଶଦନଳୟ=ପଂଜଷଜଣ ସଦୃଶ, ପଂରପର୍ବଗଜଜଗ, ଶକ୍ତିଳଜଜଗମ , ସକ୍ତିଡହ, ଭ୍ରମର । ଗୃପ୍ତ= ଆପଂୟୁଜୟକ୍ତିଗ, ପଂଣୂପର୍ବକଜମ, ୍ସନ୍ନ । ଶଜଡଗକ୍ତି= ଯମଦ୍ଧହୀୋ
ଅରସଜ,  ଶମଗମଣ,  ସକ୍ତିରଗଜ,  ଉନଦ୍ବଗରହକ୍ତିଗ,  ୋକ୍ତିରୃତ୍ତକ୍ତି,  ଉପଂଶମ,  ଅରସଜୋ,  କଲୟୁଜଣ । କକ୍ତିଗ୍ଧ=  ନକହ,  ସମର ଖେସଶପର୍ବ,  ମଧାମର,  ନକଜମଳ,  ଚକ୍ତିକଣ,  ମସୃଣ,
ନମଦମର, ନଗଦଳଯମକ, ଭଜଗମଡଡା��x��8������, ମହଣ, ନଗଜ, ଦମଧାସର, ରକ । ଏଥିରମ  ଜଣଜପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ଜଳର ଅଥାପର୍ବ ଯଦକ୍ତି ଚଜନରଜଟକ୍ତି, ନସଇ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ପଂମଣକ୍ତି
ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶଟକ୍ତି । ନସଇ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶଟକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ପଂମଣକ୍ତି ସଗମ ରକ୍ତିଟକ୍ତି । ଏଇ ସଗମ ରକ୍ତିଟକ୍ତିର ଅଥାପର୍ବ ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ ଚଜରକ୍ତିଶହଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ରଜହଜରକ୍ତିପଂଜନର । ଚଜରକ୍ତିଶହରମ  ପଂମଣକ୍ତି
ଚଜରକ୍ତିହଜଜର ଓ ଗହିଁରମ  ପଂମଣକ୍ତି ଚଜଳକ୍ତିଶହଜଜର ଏରଡ ନଶଷନର ଅଭକ୍ତିଧାଜୋଟକ୍ତି ସରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ସଡଭଜରୋଜ ଅଛକ୍ତି । ଅଥାପର୍ବଜଗ ‘ଜଳ’ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ଅଭକ୍ତିଧାଜୋର ସରମ  ଶବ୍ଦ
ସହକ୍ତିଗ ନକତଣସକ୍ତି୍କଜନର ନହନଲ ସଡପଂକ୍ଧିଗ । ନଗଣମ ଉପଂସଡହଜର ନହଲଜ ‘ଜଳ’ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ କରମ ୋଜହିଁ । ନଗନର ଜଳକମ କଜହିଁକକ୍ତି
‘ଜଳ’ କମହଜଯଜଏ? କଜରଣ ଜଳ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ନଯଉହେଁ ଧ୍ୱୋକ୍ତି ୍କଜଶକରମ ଛକ୍ତି ନସଇ ଅଭୟୁଜସନର ଆନମ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିÿ ଯଜଇଛହେଁମ  । ଶମଣକ୍ତିରଜର ଅଭୟୁଜସ । ନସଇ ଧ୍ୱୋକ୍ତିକମ ହିଁ
ଅଥାପର୍ବ ୍ଦଜୋ କରଜଯଜଇଛକ୍ତି । ଏ ରସମଟକ୍ତି ଅଳ, ଆଳ, କଳ, ର ଖେଳ, ଗଳ ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ଜଳ । ଏହଜ ଚଳ, ଛଳ, ପଂଳ ରଜ ଫଳ ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ଜଳ । ଏହଜ
ୋଳ, ରଳ, ମଳ ରଜ ହଳ ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ଜଳ । ନକରଳ ଉଚଜରଣ ଗଗ ପଂଜଥାପର୍ବକୟୁନର ଏହଜ ଜଳ । ଏହଜ ଜଳଦ ୋମନହହେଁ, ଜଳଧି ୋମନହହେଁ, ଜଳଜ ୋମନହହେଁ,
ଜଳକଜ ୋମନହହେଁ, ଜଳଜଡକ ୋମନହହେଁ, ଜଳତଜ ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ଜଳ । ଏହଜ ଜଳଚର ରଜ ଜଳଛତ ୋମନହହେଁ, ଜଳପଂଥା ରଜ ଜଳଯଜୋ ୋମନହହେଁ, ଜଳଧାର ରଜ ଜଳହସୀ
ୋମନହହେଁ, ଜଳଜଗଡକ ରଜ ଜଳଜଡଜଳକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ଜଳ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୫୫ ୨୫୬



ଏହଜ ଜଳଜଳ ରକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ଜଳ । ‘ଜଳ’ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ନଗଣମ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଏକ ଶବ୍ଦ । ପୃଂଥାକ, ଅୋୋୟୁ, ସଜରପର୍ବନଭତମ ଓ ସ୍ୱଜଧାୀୋ । ଏହଜ ଅପଂରୂପଂ ଓ ୋକ୍ତିରଜକଜର ।
ନକତଣସକ୍ତି ଶବ୍ଦସଜଡଗନର ଏହଜ ର ଖେଜପଂ ର ଖେଜଉୋଜହିଁ । ଏହଜର ଅଥାପର୍ବ କକ୍ତିଛକ୍ତିୋଜହିଁ । ଫରଜସୀ ଭଜଷଜନର ଜଳକମ ‘ଓ’ କମହଜଯଜଏ, ଜମପର୍ବଜୋୀନର ‘ୱାଜସର’, ଗୀକନର
‘ୋକ୍ତିନରଜ’,  ଚୀୋନର ‘ଶମଇ’,  ସ୍ୱଜହକ୍ତିଲୀନର ‘ମଜଜକ୍ତି’,  ନଚନକଜନସ୍ଜଭଜକକ୍ତିଆନର ‘ନରଜଡା��x��8������ଜ’,  ଫକ୍ତିଲକ୍ତିପଂଜଇନ୍ରେ ‘ଟମ ୁୟରକ୍ତିଗ’,  ଜଜପଂଜୋନର ‘ମକ୍ତିଜମ’ ଇଡନଡା��x��8������ଜନୋସକ୍ତିଆନର
‘ଏଆର’ ନରଜମଜୋକ୍ତିଆନର ‘ଡା��x��8������କ୍ତି-ଆପଂଜ.  ସ୍ୱକ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତିସ ଭଜଷଜନର ‘ନରନଟନ’ ଆରରନର କମହଜଯଜଏ ‘ମଜ’,  ଆଜରରଜଇଜଜନ୍ରେ କମହଜଯଜଏ ‘ସମ’  । ଇଡରଜଜକ୍ତିନର
କମହଜଯଜଏ ‘ୱାଜଟର’ ହକ୍ତିଡଦୀନର କମହଜଯଜଏ ‘ପଂଜୋକ୍ତି’, ନଗଲମ ଗମନର କମହଜଯଜଏ ‘ୋକ୍ତିଲମ ’  । ଉଚଜରଣ ମଜଧ୍ୟମନର ରକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅୋୟୁ ନକତଣସକ୍ତି ଶବ୍ଦସହକ୍ତିଗ
ସଡପଂକପର୍ବ ରର ଖେମୋଜଇହେଁ । ଜଳର ଦଶହଜଜର ୋଜମ ଅଥାଚ ଜଳ ୋଜମକ ରସମ ସଜଡଗନର ଗଜର ନକତଣସକ୍ତି ୋୀଗକ୍ତିଗଗ ସଡପଂକପର୍ବ ୋଜହିଁ । ନଗନର ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଗଜର ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ କନର? ଅୋୟୁ ଶବ୍ଦ ମଜୋଡକର ସଡପଂକପର୍ବରମ  । ଅଥାପର୍ବଜଗ ୍ନୟଜଗରମ  । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦର ଜୋ୍ମ ରୃତ୍ତଜଡଗ ଥାଜଇପଂଜନର । ମଜତ ନସ ଜୋ୍ମ
ନହରଜକଣକ୍ତି ଭକ୍ତିନ୍ନ,  ଅୋୋୟୁ,  ସଜରପର୍ବନଭତମ ଓ ସ୍ୱଜଧାୀୋ । ଶବ୍ଦର ଏ ୋକ୍ତିରଜକଜରପଂଣ ନଯଜଗମ ଏହଜ ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ପୃଂଷ୍ଠଜରମ  ନଡା��x��8������ଇହେଁ,  ରୟୁଜକରଣ ରକ୍ତିଧି ରକ୍ତିଧାଜୋରମ
ହମଗମଳକ୍ତିଯଜଇ, ମଳୂ ରଜ ଉତ୍ସରମ  ଓହରକ୍ତିଯଜଇ କଜହିଁ ନକଉହେଁଆନଡ଼ ଆନଗଇଯଜଏ । ନଗଜଟଜଏ ଭକ୍ତିଡ଼ ମଧ୍ୟରମ  ରଜଡ଼କ୍ତିଆପଂକ୍ତିଟଜ ଦଳଜଚକଟଜ ନହଜଇ ଦ୍ଗଗଗକ୍ତିନର
ରଜହଜରକ୍ତିଆସକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ଧାଜଏହେଁ । ପଂଜଠକକମ ଧାଜଇହେଁରଜକମ ପଂନଡ଼ ଗଜ ପଂନଛ ପଂନଛ । ରଜହୟୁ ଜଗଗରମ  ରଜ ରସମ ଜଗଗରମ  ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ଭଜଷଜ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି
ହମଏୋଜହିଁ । ରରଡ ଭଜଷଜ ରଜହୟୁ ଜଗଗକମ ସୃଷ୍ଟକ୍ତିକନର । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତିନରଶ ରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଚରକ୍ତିତର ଯଜହଜ ଗଥାୟୁ ରଜ ଅରଧାଜରଣଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର
ଦକ୍ତିଆନହଜଇଥାଜଏ ଗଜହଜ ଭଜଷଜର ଶୃଡର ଖେଳଜନରଜଧା ଦ୍ୱଜରଜ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ । ରଜସର ଜଗଗନର ଜନଣ ୋଜୟକକମ ନଦଖି ଜନଣ ନଲର ଖେକ ଦଶଟକ୍ତି ଗଳ ନଲଖି
ପଂଜନର ଏରଡ ଦଶଜଣ ନଲର ଖେକ ଆହମରକ୍ତି ଦଶଦଶଟକ୍ତି ଗଳ ନଲଖିପଂଜରଡଗକ୍ତି । ଏହଜ ସଡଭର । ନଗନର ନସମଜନୋ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଳ ନଲର ଖେମଛଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି
କମହଜଯଜଇପଂଜନର । ମଜତ ନସମଜନୋ ପଂରସର ଠଜରମ  ଭକ୍ତିନ୍ନ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି?  ନକରଳ ଭଜଷଜର କଜରମ କମପର୍ବ ମଜଧ୍ୟମନର । ସମନସ ନସଇ ମଣକ୍ତିଷ କଥାଜ ହିଁ ଗ
ନଲର ଖେଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନଲର ଖେଡଗକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ନଶଦଳୀନର । ଆଗରମ  ନଲର ଖେଜ ସରକ୍ତିଥିରଜ ଚରକ୍ତିତକମ ନୋଇ ଆଗଜମୀ ସମୟନର ଆହମରକ୍ତି ଅସଡର ଖେୟୁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସଡଭର
। ନଗଣମ ନକତଣସକ୍ତି ନଲର ଖେକ ଏଠକ୍ତି ଏକଜ ୋମନହହେଁ । ନକତଣସକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ରକ୍ତି ଏକଜ ୋମନହହେଁ । ଗଜ ପଂଛନର ହଜଜନର ନଲର ଖେକଡକ ସୃଷ୍ଟ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ୍ଭଜର
ରହକ୍ତିଥାଜଏ । ପଂରୂପର୍ବସୂରୀ ମଜୋଡକର ୍ଚ୍ନ୍ନ ଭୂମକ୍ତିକଜ ଅହରହ ଜନଣ ନଲର ଖେକକମ ଚରକ୍ତିଯଜଉଥାଜଏ । ଏହଜ ହିଁ ଆଡଗଗପର୍ବଡଥିକଗଜ । ଅନୋକନଲର ଖେକଡକ
ଉପଂଜଦଜୋସମହୂକମ ଜନଣନଲର ଖେକ ରଜ ଜନଣପଂଜଠକ ୋକ୍ତିଜ ଗଭପର୍ବନର ଧାଜରଣ କରକ୍ତିଥାଜଏ ୋକ୍ତିରରଧି । ହଜଜର ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବନର ଧ୍ୟଜୋଧାଜରଣଜ
ୋଥିରଜ ନଲର ଖେକଡକ ଦ୍ୱଜରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଗଡଥା ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରଜ ସଡଭର ହମଏୋଜହିଁ । ପଂଜଠକପଂଜଇହେଁ ମଧ୍ୟ ଗଡଥାଟକ୍ତିଏ ଅରମଝଜ ରହକ୍ତିଯଜଏ ।
ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ନଶଦଳୀ,  ଭଜଷଜ ଓ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନକଜଣ ନକନର ପଂମରମ ଣଜ ହମଏୋଜହିଁ । କଜହଜଣୀ ୋୂଆ ପଂମରମ ଣଜ ନହଜଇପଂଜନର । ମଜତ ଭଜଷଜର କଜରକ୍ତିଗରୀ ଓ ସୂକ୍ଷ
ଭଜରଜଗଗ ନକନର ଅଳୀକ ହମଏୋଜହିଁ । ଛଡଦନର ଗଗକ୍ତିକରମ ଥିରଜ ଭଜଷଜ,  ଅଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତିଚକ୍ତିଗ ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ ୋୂଆକରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଇ ପଂଜରମ ଥିରଜ ଭଜଷଜ ହିଁ ଗ
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ସଜଗମଆ ଘଜସରକ୍ତିଡ଼ଜଏ ଧାରକ୍ତି ଗଜଈକମ ଜଗଗ ରମଲଜଇ ଅଣଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦ ନଦର ଖେଜଇ ନଲର ଖେକ ପଂଜଠକକମ ଗଳର ଆମଳୂଚମ ଳ ଏକ
ଶ୍ୱଜସନର ରମଲଜଇ ଆଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରଜ ହିଁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ରଶଡରଦ କ୍୍ତିୟଜୋ ପଂରକ୍ତି ପଂଜଠକ ଶବ୍ଦ ପଂନଛ ପଂନଛ ଧାଜଇହେଁରଜକମ ରଜଧ୍ୟନହରଜ ହିଁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ପଂଜଠକକମ
ଅଣୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସୀ ଲଜଗକ୍ତିରଜ,  ଗଡଟକ୍ତି ଅଠଜ ଅଠଜ ଲଜଗକ୍ତିରଜ,  ନଦହର ଗଜପଂମଜତଜ ରଢକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ,  ରକ ଚଜପଂ ରଢକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ହିଁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁକମ ସମନସ ଆସଡଗକ୍ତି,
ମଜତ ନକହକ୍ତି ଯଜଆଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର ଉକକ ଷ୍ଟ ରଜ ୋକ୍ତିକୃଷ୍ଟ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଥାଜଏୋଜହିଁ । ସୂକ୍ଷ ଭଜର ଜଗଗ ଓ ମଲୂୟୁନରଜଧା ସହକ୍ତିଗ ଏକଜକଜର ନହରଜନର
ପଂମରଜଗୋ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଓ ଆଧାୂୋକ୍ତିକ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ସଡଜ୍ଞଜ ରକ୍ତି ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକ ମନୋହମଏ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଜଗଗନର ‘ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ଇଗକ୍ତିହଜସ’ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନରୋଜହିଁ ।
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ନକନର ଇଗକ୍ତିହଜସ ନହଜଇଥାଜଏ ୋଜହିଁ ଏରଡ ଯଜହଜ ଇଗକ୍ତିହଜସ ନହଜଇଯଜଏ ଗଜହଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ୋମନହହେଁ । ପଂମରଜଗୋ ଆକଜଶ ରଜ ପଂମରଜଗୋ ସମମଦ
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନରୋଜହିଁ,  ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂମରଜଗୋ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ କହକ୍ତିରଜ ରକ୍ତି ୋକ୍ତିଷ୍ପ୍ରନୟଜଜୋ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସରମନରନଳ ସନଗଜ । ନଗନର ଜଣକର ସଜହକ୍ତିଗୟୁକୃଗକ୍ତି
ଅୋୟୁଜଣକର ସଜହକ୍ତିଗୟୁକୃଗକ୍ତି ଠଜରମ  କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଅଲଗଜ? ସମଜଡଗରଜଳ ଭଜରନର ଅଲଗଜ, ୍ଲଡର ଭଜରନର ୋମନହହେଁ । ଅଥାପର୍ବଜତ ଜଣକର ସଜହକ୍ତିଗୟୁକୃଗକ୍ତି ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୫୭ ୨୫୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଯଦକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଖେରକମ ଛମଇହେଁଛକ୍ତି,  ଅୋୟୁଜଣକର ସଜହକ୍ତିଗୟୁକୃଗକ୍ତି ହଜନଗ ରକ୍ତି ଉପଂରକମ ଉଠକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋଜହିଁ-  ଏପଂରକ୍ତି ଭଜରନର ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଗମ ଳୋୀୟ ୋମନହହେଁ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର
ଶକ୍ତିର ଖେର ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଥାଜଏୋଜହିଁ । ରରଡ ‘ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ହିଁ ଶକ୍ତିର ଖେର’ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇପଂଜନର । ଜନଣ ନଯନହଗମ  ଅୋୟୁପଂରକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ନଗଣମ ନସ ଅୋୟୁଠଜରମ  ଭକ୍ତିନ୍ନ,
ସମଜଡଗରଜଳ ଭଜରନର । ନସପଂରକ୍ତି ରକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର ୍ଜଚୟୁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ,  ପଂଜଶ୍ଚଜଗୟୁ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ସଡଜ୍ଞଜ ମଧ୍ୟ ଅରଜଡଗର । ଉତ୍ତରନମରମ  ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ରଜ
ଦକକ୍ତିଣନମରମ  ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଥାଜଏ କକ୍ତି? ନଗଣମ ‘ସକ୍ତିଏ ଗ ପଂମରମ ଣଜ ନହନଲ, ଏନର କକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତିନଲ’? ‘ନଚଗୋଜ ନସ୍ରଜଗ’ ଗଲଜ, ‘ନମଜକ୍ତିକ ରକ୍ତିଆଲକ୍ତିଟକ୍ତି’
ଗଲଜ, ‘ଅସକ୍ତିସତ୍ୱେ ରଜଦ’ ଗଲଜ,  ଏନର କଣ ଆସକ୍ତିଲଜ? ‘ଗଜମ ପଂଥା'  ରଜ ‘ନଛଜଟ ନମଜର ଗହେଁଜଟକ୍ତି’  କରକ୍ତିଗଜ ଦମଇଟକ୍ତି ନକଉହେଁ ଗହେଁଜ କମ ନଦଖି ନଲର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି?
"ରମଢଜନଲଜକ ଓ ସମମଦ'  ପଂମସକର ଚରକ୍ତିତ ‘ନସଡଟକ୍ତିଆନଗଜ’ କଜହଜକମ ନଦଖି ନଲର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି?  ମଜୱେ୍ଧିଜ୍ଡକ ‘ମଜକଜଡନଡା��x��8������ଜ’  ଗଜମକମ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ
ମକ୍ତିଳକ୍ତିର?' "ଏସରମ  ଦଶପର୍ବୋ ଗ ଆମ ଭଜଗରଗନର ନକନରଠମ ଅଛକ୍ତି, ଆମ ଉପଂୋକ୍ତିଷନଦ ନକନରଠମ ଅଛକ୍ତି,  ଏମଜନୋ କଣ ନଲର ଖେମଛଡଗକ୍ତି?' ଏପଂରକ୍ତି ସଜଡରଜଦକ୍ତିକ
ସମଲଭ ୍ଶୱପ୍ନ, ମଡଗରୟୁ ଓ ନକତଗମ ହଳ ସରମସମୟନର ଅରଜଡଗର ଓ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକ । ନରନଳନରନଳ ଏହଜ ହୀୋମୋୟୁଗଜର ସୂଚୋଜ ଦକ୍ତିଏ । ସଜହକ୍ତିଗୟୁକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
ଦୟୋୀୟ ଭଜରନର ର ଖେଡଡା��x��8������ରକ୍ତିର ଖେଡଡା��x��8������ କରଜଯଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ଏହଜ ଅସଡଭର । ରଜସର ଜଗଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଚରକ୍ତିତକମ ରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତିନରଶକମ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର
କରଜଯଜଏ । ମଜତ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଜଗଗନର ଚରକ୍ତିତଟକ୍ତି ରଜ ପଂରକ୍ତିନରଶଟକ୍ତି ଉଦଜରକ୍ତିଗ ନହଜଇଥାଜଏ, ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର ୋମନହହେଁ । ନଲର ଖେକର ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ, ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ ୍ନୟଜଗ,
ଅଣଆଭକ୍ତିଧାଜୋକ୍ତିକ ଅଥାପର୍ବ,  ଭଜରଜଗଗ ଓ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନକଜଣ ଗଥାଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ମଝକ୍ତିନର ଥିରଜ ଶୋୂୟୁସଜୋ ଚରକ୍ତିତକମ ରଜଡଧି ରଖିଥାଜଏ ଓ ଗନଢ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ନଶଯଭକ୍ତିଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତିରଜର ନଶଜଇଲଜପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦ ସରମ  ପଂରସରକମ ଜଜରମଡ଼କ୍ତିଧାରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ଉଷମମଗଜନର ୋକ୍ତିନଜ କମରମ ଳକ୍ତି ଉଠମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ଚଜରକ୍ତିଧାଜଡ଼କ୍ତିର
ଗଳନହଉ ରଜ ଚଜରକ୍ତିଶହ ଧାଜଡ଼କ୍ତିର ଗଳନହଉ ସମମଦଜୟ ଗଳଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୟମୋକ୍ତିଟ । ପଂଜଠକକମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସନର ଆଘ୍ରଜଣ କରକ୍ତିରଜକମପଂନଡ଼ । ଗଳ
ପଂଜଠକକମ ଚହଲଜଇ ନଦରଜପଂରକ୍ତି ଏକ ଉପଂସଜପଂୋଜ ମଜତ । ଗଳ ଏକ ଫକ୍ତିୋଜଲକ୍ତି । ଜହ୍ନ ଓ ଗଜର ନଜୟୁଜତଜ କଥାଜ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିର ରଜହଜଘର ନହଲଜ ର ଖେମବ୍
ଜଜକ୍ମକନର ରଜରରଜଟକ୍ତି ନଗଜପଂତନର ଛଜଉଣକ୍ତି ନହଲଜ ଜଜମମଡା��x��8������ଜଳନର ର ଖେଡଦଜଶଜଳ ନହଲଜ,  ଆଡର ରଣର ଛଜଇନର ପଂମଆଳର ରକ୍ତିଛଣଜ ନହଲଜ,  ପଂଜଡଚ
ପଂଚକ୍ତିଶ ଗହେଁଜକମ ଗମଆ ହଳଦକ୍ତି ଗଲଜ କମଆ-ରଗ-ପଂଜରଜ-ଚଟକ୍ତିଆ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଧାଜୋ କମଟକ୍ତିନଲ, କମକମର ରକ୍ତିନଲଇ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ମଜଛ-ଚକ୍ତିଡଗମଡା��x��8������କ୍ତି ରଜଛକ୍ତିନଲ, ନରଡଗ-ରଗ-ରଜଦମଡ଼କ୍ତି
ମକ୍ତିଶକ୍ତି ହମଳହମଳକ୍ତି ନଦନଲ, ହଡସ-ରଗକ-କମକମଡ଼ଜ ଛମଆ ସରମ  ମମରମ ଜ ଆଡକକ୍ତିନଲ, ଦୀପଂରମ ର ଖେଜ ସରମ  ଜଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ, ଦମଲକ୍ତି-ସକ୍ତିକଜ-ଅଡ଼ଜ ସରମ  ନଦଜହଳକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ,
ଶଡର ଖେ-ମହମରକ୍ତି-ନଢଜଲ-ମଜଦଳ ସରମ  ୋକ୍ତିୋଜଦକ୍ତିଗ ନହନଲ, ଆକଜଶନର ଘଜସ ଗଜମରକ୍ତିନଲ, ମଗପର୍ବୟୁନର ଗଜରଜ ଫମଟକ୍ତିନଲ, ଧାମମମ୍ଧିଜନା ଦମ୍ରେ ରଜହଜଘର ନହଲଜ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି
ନରଜହୂ ନହଜଇ ନଗଜନଟ ୋୂଆ ଘରକମ ଆସକ୍ତିଲଜ, ଘରଗ ୋମନହହେଁ ସଜକଜଗ ଚକ୍ତିତପଂଟ, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୫୯ ୨୬ଠ



କଜଡଥାକରଜଟନର ମମରମ ଜ, ଦମଆର ଝରକଜନର ମମରମ ଜ, ହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିମଜଠକ୍ତିଆ କଡସଜ ପଂକ୍ତିତ୍ତଳନର ମମରମ ଜ, ର ଖେଟ-ର ଖେଟମ ଲକ୍ତି-ଭମ ଗଜ-ଭମ ଗମଲକ୍ତି-କମଲଜ-କମନଲଇନର ମମରମ ଜ,
ନଦହନର ଦପଂପର୍ବଣନର ମମରମ ଜ,  ହସନର ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର ମମରମ ଜ,  ଶଜଢକ୍ତି-ଚମ ଡ଼କ୍ତି-ପଂଜଦ-ପଂଜଉହେଁଜକ୍ତିନର ମମରମ ଜ,  ନରଜହୂଟକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ ଏକ ମମରମ ଜ । ଗଜ ପଂଜଦର ନଝଜଟକ୍ତିନର
ସଭକ୍ତିଏ ପଂଜଦ ଥାଜପଂକ୍ତିନଲ, ଗଜ ହସନର ସଭକ୍ତିଏ ସଡକମକ୍ତିଗ ନହନଲ, ଗଜ କଥାଜନର ସଭକ୍ତିଏ ୍ଗକ୍ତିଧ୍ୱୋକ୍ତିଗ ନହନଲ, ଆପଂତ୍ତକ୍ତି ରଜ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଜହଜରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଥିଲଜ,
ସଭକ୍ତିଙମ  ଆରକ୍ତିସଜ ଓ ଆଲ୍ବମ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ, ସ୍ୱଜମୀକମ ସଜଗଗକ୍ତିଅଣ ଦଶଭଜଜ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ, ଅଗକ୍ତିଥି ଅଭୟୁଜଗଗଡକମ ଆଠ ଗକ୍ତିଅଣ ଏଗଜରଭଜଜ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ, ଏନର
ସଭକ୍ତିଡକ ହଜଇ-ହଜକମଟକ୍ତି, ଘମମ-ଘମଡଗମଡା��x��8������କ୍ତିନର ଠଜଣକ୍ତି । ଘନର ୋଣଡଦ-ଦକ୍ତିଅର ଓ ଗଜଡକ ସଜଡଗ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଦଶଜଣ, ଶଜଶମ-ଶ୍ୱଶମର ଓ ଗଜଡକ ସଜଡଗ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ରଜରଜଣ,
ଚଜକର-ହଳକ୍ତିଆ ଓ ଗଜଡକ ସଜଡଗ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଜଣ,  ପଂଜର ଖେପଂନଡ଼ଜଶୀ ଓ ଗଜଡକ ସଜଡଗ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ସରମ  ଗହେଁଜରଜନଲ,  ଗଜଈରଜଛମରୀ-କମକମର-ରକ୍ତିନଲଇ-
ପଂଜରଜକମକମଡ଼ଜ ଓ ଗଜଡକ ସଜଡଗ ଚନଢଇ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଅକଳଡଗକ୍ତି, ସଭକ୍ତିଏ ହସଡଗକ୍ତି-ଉଡ଼ଡଗକ୍ତି-ଚରଡଗକ୍ତି ଓ ଆଖି ଗରଜଟ ମଜରଡଗକ୍ତି । ନରଜହୂ ୋଣଡଦ ମଜୋଡକମ ଡା��x��8������ଜନକ,
ପଂଜର ଖେନର ରସଜଏ, ହସ ଓ ମହକ ଦକ୍ତିଏ ଓ କନହ, ର ଖେଜଲକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ରସୋଜ, ନଦଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳ, ପଂଦୟୁଜଡଶ ଗଜଅ, ନମଘ ନଦର ଖେ, ପଂକୀ ନଦର ଖେ, କରକ୍ତିଗଜ ନଲର ଖେ,
କମଡଗଳଜ କମମଜରୀ ହମଅ, ସନରଜଜକ୍ତିୋୀ ୋଜଇଡା��x��8������ମ  ହମଅ । ଦକ୍ତିଅରମଜୋଡକମ କନହ, ‘ପଂଜହଜଡ଼ ଚଢ, ପଂଜକ ୍ଣଜଳୀକମ ପଂହହେଁରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତି ହମଅ, ରରଫ ନଦଶନର ଇଗ୍ ଲ
ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କର, ମରମ ରଜଲକ୍ତିନର ନରଦମଇୋ ହମଅ, ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ନଡା��x��8������ଣଜ ଲଗଜଇ ଉଡ଼କ୍ତିରଜ ଶକ୍ତିର ଖେ, ଅକର-ରୋଜୋ-ମଜତଜ-ଫଳଜମଜୋଡକ ସଜଡଗନର ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳ ।’
ଚଜକର-ହଳକ୍ତିଆମଜୋଡକମ କନହ, "ହଳନୋଇ ଗମ ନମ ସରମ  ନକଗନର ପଂହହେଁରକ୍ତି ଯଜଅ, ପଂହହେଁରକ୍ତି ଆସ, ମଜଟକ୍ତି ଓ ମଡଜକ୍ତି ସଜଥାୀନର ନଚଜର-ନପଂଜଲକ୍ତିସ ନର ଖେଳନର
ମସଗମଲ ହମଅ,  ଗମହଜଳରମ  ଘରଯଜଏ ନକୋଜଲ ନର ଖେଜଳ,  ନକୋଜଲନର କୀର ଛଜଡ଼,  କୀରନର କଜଗଜ ଡା��x��8������ଡଗଜ ଭସଜଅ,  ଡା��x��8������ଡଗଜନର ସର,  ଲହମଣୀ,  ଘକ୍ତିଅ,
ନଛୋଜ ରପ୍ତଜୋକ୍ତି କର,  ଅଗଣଜନର କମଆ-ପଂଜରଜ-ଚଟକ୍ତିଆ କମକମର-ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତି-ମଷୂଜ ଓ ମକ୍ତିଟମ  ମଜୋଡକମ ଏକଜସଜଡଗର ଦଜୋଜ ଦକ୍ତିଅ,  ନସମଜୋଡକ କକ୍ତିଚକ୍ତିରକ୍ତିମକ୍ତିଚକ୍ତିର
ନଭଜ-ଭଜ କମ ଉପଂନଭଜଗ କର ।’ ଶଜଶମଡକମ କନହ, ‘ଗମ ନମ ଗୀଗଜ-ଭଜଗରଗ ପଂଢକ୍ତିରଜ ସଡନଗ ସଡନଗ ଗପଂସ୍ୱକ୍ତିୋୀ, ୍ଣୟରଲ୍ଲରୀ ରକ୍ତି ପଂଢ, କଲରଜ ଓ କଲରଜ
ଶଜଗ ରକ୍ତି ର ଖେଜଅ ।’ ଶ୍ୱଶମରଡକମ କନହ, ‘ଗମଡ଼ଜର ଖେମ କରକ୍ତିରଜ ଓ ଭଜଡଗ ର ଖେଜଇରଜ ସଡନଗ ସଡନଗ ନପଂଜର ଖେରୀନର ପଂହହେଁରକ୍ତି ଆସ ଓ ନରନଗଜନରଟଜ ନମଡଚମ  ପଂଢ ।'
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶବ୍ଦ ନକହକ୍ତି ନକନର ଶମଣକ୍ତି ୋଥିନଲ,  ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉଚଜରଣ ନକହକ୍ତି ନକନର କରକ୍ତି ୋଥିନଲ । ‘ଓହେଁ’  ଧ୍ୱୋକ୍ତି ରକ୍ତି କଜହଜକମ ଏନଗ ୋରମ ଲଜଗକ୍ତି ୋଥିଲଜ ।
ଘରସଜରଜ-ଅଗଣଜ ସଜରଜ ରଡଗୀୋ କମକମଡ଼ଜ ଛମଆ ସରମ  ସଜଲମ ରଜଲମ  ନହଉଥିନଲ, କମୋକ୍ତିକମୋକ୍ତି ନଡା��x��8������ଣଜ ସରମକମ ଫଡ଼ ଅନ୍ଫଜଡ଼୍ କରକ୍ତିରଜର ନଚଷ୍ଟଜନର ଅହରହ ଲଜଗକ୍ତି
ରହମଥିନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୬୧ ୨୬୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଦକ୍ତିନୋ ଗଜଡକ ଦମଆରକମ ନଗଜନଟ ଅଡଧା ଭକ୍ତିକଜରମ ଣୀ ଆସକ୍ତିଲଜ, କହକ୍ତିଲଜ, "ଧାମପର୍ବକଜରୀ ମଜ, ନଗଜନଟ ଆଖି ମକ୍ତିଳମ  ।' ସମନସ ଚକକ୍ତିଗ ନହଜଇଗନଲ, ଗହେଁଜ ଯଜକ
ନଲଜକ ଜମଜନହନଲ, ନସ କଣ ମଜଗମଛକ୍ତି ଗଜକମ ଆଉ ଥାନର ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, ନସ କହକ୍ତିଲଜ, "ଧାମପର୍ବକଜରୀ ମଜ, ନଗଜନଟ ଆଖି ମକ୍ତିଳମ  ।' ସଡନଗ ସଡନଗ ଚଟକକ୍ତିୋକ୍ତି
ଗଜଳକ୍ତି ମଜରକ୍ତି ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ନରଜହୂଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, ‘ମହେଁମ ଗଜକମ ନଗଜନଟ ଆଖି ନଦରକ୍ତି, ନଗଜନଟ ଆଖିନର ଗ କଜମ ଚଳକ୍ତିଯକ୍ତିର, ଆହଜ ରକ୍ତିଚଜରୀ, ଗଜର ଦମଇଟକ୍ତି ଯଜକ ଆଖି
ୋଜଇହେଁ, ରଡଗନରରଡଗ ପୃଂଥିରୀକମ, ଜହ୍ନରଜଗକ୍ତିକମ ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦର ଖେମଥିର? ମହେଁମ ଗଜକମ ନଗଜନଟ ଆଖି ନଦରକ୍ତି, ହଳଗଜଡ଼କ୍ତି ଲଗଜଅ ସହରକମ ଯକ୍ତିରଜ ।’ ଅଡଧାମଣୀକମ
ନୋଇ ସହରକମ ଗନଲ, ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜନର ଦଶଦକ୍ତିୋ ରହକ୍ତି ଆଖି କଜଢକ୍ତି ଗଜ ମମହହେଁନର ଲଗଜଇନଲ, ନରଜହୂ ହସକ୍ତିଲଜ, ଅଡଧାମଣୀ ରକ୍ତି ହସକ୍ତିଲଜ, କହକ୍ତିଲଜ, "ଏ ଜଗଗ
ଏନଗ ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଯଜଏ, ମହେଁମ ଜଜଣକ୍ତି ୋଥିଲକ୍ତି, ଏ ଆକଜଶ ନକନଗ ଲଜଲ, ଏ ଘଜସ ପଂଡ଼କ୍ତିଆ ନକନଗ କଳଜ, ଗମ ମ ମମଡଡା��x��8������ର ରଜଳ ନକନଗ ହଳଦକ୍ତିଆ! ଇସ
!!' ନରଜହୂଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ଆକଜଶର ରଡଗକମ ୋୀଳ କମହଜଯଜଏ, ଲଜଲ ୋମନହହେଁ, ଘଜସ ସରମ  କଳଜ ୋମନହହେଁ, ଶଜଗମଆ, ଆଉ ରଜଳର ରଡଗ କଳଜ, ହଳଦକ୍ତିଆ ୋମନହହେଁ,
ଆସ ରଗଚଜ ଭକ୍ତିଗନର ସରମ  ରଡଗ ସଜଥାୀନର ଗମ ମର ପଂରକ୍ତିଚୟ କରଜଇ ନଦରକ୍ତି ।'  ଭକ୍ତିକଜରମ ଣୀଟକ୍ତି ରଡଗମଜୋଡକ ସଜଥାୀନର ପଂରକ୍ତିଚକ୍ତିଗ ନହଜଇ କୃଗଜ୍ଞଗଜ
୍କଜଶ କରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜ ପଂର ଦକ୍ତିୋଠମ  ଗଜଡକ ଦମଆନର ଅନୋକ ଭକ୍ତିକଜରକ୍ତି, ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନହଜଇ ଆସକ୍ତିନଲ, ସମସଡକର ଭକ୍ତିନ୍ନଭକ୍ତିନ୍ନ ଦଜରକ୍ତି ।
ଜନଣ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଧାମପର୍ବକଜରୀ ମଜ, ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������ଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଳମ , ଜନଣ କହକ୍ତିଲଜ, ଧାମପର୍ବକଜରୀ ରଜପଂଜ, ରୃକଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଳମ , ଜନଣ କହକ୍ତିଲଜ, ଧାମପର୍ବକଜରୀ ମଜ, ଗମ ମ ନଦହରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି
ରକ ମକ୍ତିଳମ ,  ଛଡଚଜଣଟକ୍ତିଏ ମଜଗକ୍ତିଲଜ,  ମଜ ଗମ ମ ନଦହରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜଡସ ମକ୍ତିଳମ ,  କଜଠହଣଜ ଚନଢଇ କହକ୍ତିଲଜ,  ରଜପଂଜ ଗମ ମ ନଦହନର ନକଜରଡ଼ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରକ୍ତିରକ୍ତି
ଅୋମମଗକ୍ତି ମକ୍ତିଳମ ,  ଦମଇଟକ୍ତି ଶକ୍ତିଶମ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, ମଜ'  ଗମ ମ ଉରରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି କୀର ମକ୍ତିଳମ ,  ନକଜଡ଼କ୍ତିଏଟକ୍ତି ନଗଜଡ଼ଥିରଜ ଓ ଗହିଁରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଡ଼ ଛକ୍ତିଡଡା��x��8������କ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ
ନପଂଜକଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି ମଜଗକ୍ତିଲଜ,  ମଜ ନଗଜଡ଼ଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଳମ ,  ଆଠଟକ୍ତି ହଜଗଥିରଜ ଓ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଗ କଟକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ଜନଣ ଅଜଣଜ ଈଶ୍ୱରୀ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ,  ମଜ'
ହଜଗଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଳମ ,  ସମସଡକର ଅଭଜର ପଂରୂଣ କରଜଗଲଜ । ରଡଗ ଓ ମହକନର ଭଜସକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ ଜଗଗ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଭୟଡକର ଦୃଶୟୁଟକ୍ତିଏ
ନଦଖିରଜକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ ଅଗକ୍ତି ସମଡଦର ଚକ୍ତିଜ ଗମଡ଼ଜକ ରକ୍ତି ନରଶୀ ନହନଲ ଭୟଡକର ନଦର ଖେଜଯଜଏ, ନକଜମଳ ଓ ୋରମ ଚକ୍ତିଜ ଗମଡ଼ଜକ ନରଶୀ ନହନଲ ପଂରପର୍ବଗର
ନରଜଝ ମଜଡ଼କ୍ତିପଂନଡ଼ । ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ହିଁ ନହଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୬୩ ୨୬୪



ଦକ୍ତିନୋ ଅଗଣଜ ସଜରଜ, ଘରରଜରକ୍ତି ଛଜଗ ଚଟଜଣ ସଜରଜ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଘର ଚଟକ୍ତିଆନର ଭଗ୍ଧି ନହଜଇଗଲଜ, ଠକ୍ତିଆ ନହରଜ ପଂଜଇହେଁ ଚଟଜଣ ଉପଂନର ଥାଜୋ ୋଜଇହେଁ, ଉଡ଼କ୍ତିରଜ
ପଂଜଇହେଁ ଛଜଗ ଗନଳ ଆକଜଶ ୋଜଇହେଁ,  କଥାଜ କଣ? କମଆଡା��x��8������ମ  ଆସକ୍ତିନଲ ଏନଗ ଘର ଚଟକ୍ତିଆ? କଜହିଁକକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ? କଣ ଗଜଡକର ଦଜରକ୍ତି? ନସଜରକ୍ତିଷ ଚଜଉଳ
ଯଜହଜ ପଂକଜଇନଲ ର ଖେଜଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ପଂର ଝଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉଛଡଗକ୍ତି,  କକ୍ତିଚରକ୍ତି ମକ୍ତିଚକ୍ତିରକ୍ତି ନହଉଛଡଗକ୍ତି,  ନର ଖେଦକ୍ତିନଲ ଯଜଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି.  ଘଡଟ ରଜଜଅ,  ଶଡର ଖେ ରଜଜଅ,
ପଂଜଳଭୂଗ ଆଣକ୍ତି ଡା��x��8������ରଜଅ,  ଯଜହଜକନଲ ରକ୍ତି ନସମଜନୋ ଡା��x��8������ରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନସ ଗଜହଜର ନସ ଗଜହଜର ମମହହେଁକମ ଚଜହିଁ ର ଖେଜଲକ୍ତି ହସମଛଡଗକ୍ତି । ଘର ଚଟକ୍ତିଆ ସରମ
ସଜଗଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅଗଣଜନର,  ଛଜଗନର,  ଗଛନର,  ଘର ଭକ୍ତିଗନର,  ପଂଲଡକନର,  ନଟରମଲ ନଚତକକ୍ତିନର,  କରଜଟ ଝରକଜନର,  ଆଲମଜରକ୍ତି ଉପଂନର,
ର ଖେଳଜନର,  ଗମହଜଳନର ସରମଠକ୍ତି ରସକ୍ତି ରହକ୍ତିନଲ,  ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ରକ୍ତି ଭୟ ପଂଜଇଗନଲ,  କଣ ଦମଦ୍ଧିୋ ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସମଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ନଶଜଇପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ,
ର ଖେଜଇପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ, ଶଜଶମ ଶ୍ୱଶମର ୋଣଡଦ ଦକ୍ତିଅର ଚଜକର ହଳକ୍ତିଆ ଗଜଈ ରଳଦ କମକମର ରକ୍ତିନଲଇ ସରମ  ଛକ୍ତିନ୍ନଛତ ନହଜଇ କମଆନଡ଼ କମଆନଡ଼ ପଂଳଜଇନଲ ।
ଗହେଁଜଟକ୍ତି ପଂମରଜ ଜୋଶୋୂୟୁ ନହଜଇଗଲଜ, ସରମଠକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ଚଟକ୍ତିଆ ଚଟକ୍ତିଆ ଆଉ ଚଟକ୍ତିଆ । ସ୍ୱଜମୀ ସୀ ଦମନହହେଁ ଯଜହଜ ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦନଲ ର ଖେଜଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,  ଯଜହଜ
ରମଝଜଇନଲ ରମଝମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,  ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,  ଘନର ଚଜଉଳ ନସଜରକ୍ତିଷ ମମଗରକ୍ତିରକ୍ତି ଯଜହଜଥିଲଜ ସରମ  ରକ୍ତିଡଛଜଗଲଜ,  ଆଉ ଦଜୋଜ କୋଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ୋଜହିଁ, ନଲଜକରଜକ ଆଉ ନକହକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି, ଅଧାଜ ହଜଗ, ଅଧାଜ ନଗଜଡ଼, ଅଧାଜ କକ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତିୱପ୍ନ, ଅଧାଜ ରକ ଆଉ ୋଜହିଁ, ଅଧାଜ ଆଖି, ଅଧାଜ ମଜଡସ, ଅଧାଜ ହୃତକ୍ତିଡଡା��x��8������, ଆଉ
ୋଜହିଁ, କକ୍ତିଡଗମ  ଦଜରକ୍ତିଦଜର ଏନର ଅସଡର ଖେୟୁ । ସୂକ୍ଷ ସମଡଦର କଅହେଁଳକ୍ତିଆ ଚଟକ୍ତିଆମଜନୋ ଏନର ଉଗ କଦଜକଜର ଓ ରକ୍ତିକଟଜଳ, ସମସଡକର କମୋକ୍ତିକମୋକ୍ତି ଆଖିମଜନୋ
ଏନର ଡା��x��8������କ୍ତିମଜଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ନହଜଇ ନପଂଚଜ ଆଖି ପଂରକ୍ତି,  ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନସମଜୋଡକର ନଭଜକ ନଯନଗନରନଳ ଗଜଡକ ଶରୀରଠମ  ରକ୍ତିରଜଟ ଆକଜର ଧାଜରଣ
କଲଜ, ନସନଗନରନଳ ନସମଜନୋ ଗଜଡକର ଦଜରକ୍ତି ଉପଂସଜପଂୋ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ ନହନଲ, ସ୍ୱଜମୀ ସୀ ଦ୍ୱୟଡକମ ମଝକ୍ତିନର ରଖି ଚଟକ୍ତିଆ ସରମ  ନଗଜଲଜକଜର
ଭଜନର ଗଜଡକମ ନଘରକ୍ତିଗନଲ, ଧାୀନର ଧାୀନର ନଡା��x��8������ଇହେଁ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଅଗକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ଲଜଗକ୍ତି ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ‘ଆମକମ ମଜଡସ ଦରକଜର’, ଏରଡ ସ୍ୱଜମୀ ସୀଡକର ହସ-
ରଜଗ-କଜଡଦ-ସରଜଗ ରଜ ହହେଁ-ୋଜ କମ ଅନପଂକଜ ୋ କରକ୍ତି ଲକ ଲକ ଘର ଚଟକ୍ତିଆ ଗଜଡକମ ର ଖେମଡପଂକ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିନଲ । ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ନଦର ଖେଜଗଲଜ ନସଠକ୍ତି ସ୍ୱଜମୀ
ସୀଡକର ଚକ୍ତିହ୍ନରଣପର୍ବ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ, ଅଥାଚ ଲନକ ଚଟକ୍ତିଆଡକ ଶର ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୬୫ ୨୬୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଶବ୍ଦର ଆମଳୂ ଚୂଳ ରଡଶୀଧାର ଏକମଜସ ପଂନର ସଗୟୁରଜଦୀ ରୋ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟକମ ଯକ୍ତିର । ଗହେଁଜଟଜ ସଜରଜ ନଲଜକଡକ ମୋ ଅସକ୍ତିର । ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଡଗ ୋୀଳକଡଠ
ଦଜସଡକ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ରଡଶୀଧାର ଏନର ରଜହଜର ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର କଜଡଥାକମ ଲଜଗକ୍ତି ରସକ୍ତିଛକ୍ତି ଓ ଅଦକ୍ତିୋକ୍ତିଆ ରଷପର୍ବଜକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ଅଗଣଜନର ରଡଧାଜ ଗଜର
ଉପଂର ନଦଇ ରଷପର୍ବଜପଂଜଣକ୍ତି ରକ୍ତିଡଦମରକ୍ତିଡଦମ  ନହଜଇ ଗଡ଼କ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ଓ ଥାପଂ୍ଥପ୍ ନହଜଇ ମଜଟକ୍ତିନର ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି,  ଅଗଣଜର ଜଳନର ମକ୍ତିନଳଇଯଜଉଛକ୍ତି । ଘଡଟଜଏ ନହଲଜ
ରଡଶୀଧାର ନସଇ ନଗଜଟଜଏ ଦୃଶୟୁ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ରଷପର୍ବଜ ଅଜଜଡ଼କ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି, ପଂଜଣକ୍ତିରକ୍ତିଡଦମର ଧାଜଡ଼କ୍ତି ଲଡରକ୍ତିଛକ୍ତି,  ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି,  ମକ୍ତିନଳଇଯଜଉଛକ୍ତି । ଜଳରକ୍ତିଡଦମ  ସରମ  ଶୋୂୟୁରମ
ସୃଷ୍ଟକ୍ତିନହଜଇ ଶୋୂୟୁନର ମକ୍ତିଳଜଇ ଯଜଉଛକ୍ତି । ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନହଉଛକ୍ତି ଏରଡ ଅଡଗଧାପର୍ବଜୋ ନହଉଛକ୍ତି । ମଲଜ ନଛଳକ୍ତିର ଆଖିପଂରକ୍ତି ଚକ୍କ କରମ ଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ରସକ୍ତି
ଗଜକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ଅନୋକ କଥାଜ ଭଜରମଛକ୍ତି । ଗଜ’ ଓଠ ଦମଇଟକ୍ତି ଥାରକ୍ତି ଉଠମ ଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିର କହକ୍ତିର ପଂରକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି । ଜଳରକ୍ତିଡଦମ  ଗଡ଼କ୍ତିଗଡ଼କ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି- ରକ୍ତିଡଦମ - ରକ୍ତିଡଦମ -
ରକ୍ତିଡଦମ -ରକ୍ତିଡଦମ -ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିଡଦମ  ଅସରଡଗକ୍ତି ରକ୍ତିଡଦମ  ଏରଡ ର ଖେସମଛକ୍ତି । କ’ଣ ର ଖେସମଛକ୍ତି? ଜଳ ୋଜ ରକ୍ତିଡଦମ? ଜଳ ର ଖେସକ୍ତି ଜଳନର ମକ୍ତିଶମଛକ୍ତି । ରକ୍ତିଡଦମ  ର ଖେସକ୍ତି ନକଉହେଁଠକ୍ତି ମକ୍ତିଶମଛକ୍ତି?
"ରକ୍ତିଡଦମ '  ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ର ଖେସମଛକ୍ତି । ଶବ୍ଦ ର ଖେସମଛକ୍ତି । ଶବ୍ଦମଜନୋ ଧାଜଇହେଁଧାଜଇହେଁ ର ଖେସମଛଡଗକ୍ତି ଏରଡ ଉନଭଇ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି,  ନଲଜପଂପଂଜଇ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି,  ମରମ ଛଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି
ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ,  "ରଜପଂଜ-ରଜପଂଜ-ମଜ-ମଜ-ଆସ,  ଶୀଘ୍ର ଆସ ।’  ଗଜ’  ମଜ’ରଜପଂଜ ଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ନଦତଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ । ରଡଶୀଧାର କହକ୍ତିଲଜ,  "ନଦର ଖେ,  ଶବ୍ଦମଜନୋ
ନଦତଡ଼ମଛଡଗକ୍ତି । ର ଖେସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ମରକ୍ତିଯଜଉଛଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ନଦର ଖେ,  ଶବ୍ଦମଜୋଡକ ମୃଗମ ୟୁ ।’ ଗଜ’ ମଜ’ ରଜପଂଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଦଖିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଗଜଡକ ଆଖିକଜୋ ଅଡଧାଜର
ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଗଜଡକ ପଂମଅ କ’ଣ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ନସମଜନୋ ରକ୍ତିମଷପର୍ବ ନହଜଇଗନଲ । ମଜ’ ଗଜର କରଜଟ ପଂଜର ଖେନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ ।
ରଜପଂଜ ଆସକ୍ତି ପଂମଅର ମମଡଡା��x��8������ ଆଉହେଁସକ୍ତିନଦନଲ । କହକ୍ତିନଲ, "ଆ, ଘରକମ ଆ ର ଖେଜଇରଜନରଳ ନହଲଜ ।’ ଗଜ’ ହଜଗ ଧାରକ୍ତି ଏକ୍କଜର ଟଜଣକ୍ତି ଆଣକ୍ତିନଲ । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି
ରକ୍ତିୋଜ ୍ଗକ୍ତିରଜଦନର ଘରକମ ଆସକ୍ତିଲଜ । ରଜହଜନର ଗଥାଜପଂକ୍ତି ରଷପର୍ବଜ । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଢଜ ପଂକଜଇ ରସକ୍ତିଲଜ । ମଜ’ ଆଖିନପଂଜଛକ୍ତି ଭଜଗ ରଜଢକ୍ତିନଦନଲ । ରଡଶୀଧାର
ନଦଖିଲଜ, ଗଜ’ ଥାଜଳକ୍ତିନର ଭଜଗ ରର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି । ନସ ଭଜଗ ର ଖେଜଇର । "ଭଜଗ' ଶବ୍ଦକମ ର ଖେଜଇର । ନସ ଶବ୍ଦ ର ଖେଜଇର । ଥାଜଳକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦ ର ଖେଜଇର । ଶବ୍ଦମଜନୋ ଗଜ’
ନପଂଟ ଭକ୍ତିଗରକମ ଯକ୍ତିନର । ନପଂଟ ଗଜ’ର ନଗଜଳମଜଳ ନହଜଇ ଯଜଇପଂଜନର । ହଜଜର ହଜଜର "ଭଜଗ' ଶବ୍ଦ ଗଜ’ ନପଂଟ ଭକ୍ତିଗନର ମରକ୍ତିଯକ୍ତିନର । ଶବ୍ଦମଜୋଡକ
ମୃଗମ ୟୁକଥାଜ ଭଜରକ୍ତିନଲ ଗଜ’ ମମଡଡା��x��8������ କ’ଣ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ନସ ଗଜ’ ମଜ’କମ କହକ୍ତିଲଜ, "ମଜ ମହେଁମ "ଭଜଗ’ ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ ନଚଜରଜଇ ନଚଜରଜଇ ର ଖେଜଉଛକ୍ତି ।’ ମଜ’ ପଂମଣକ୍ତି
କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇନଲ । କହକ୍ତିନଲ, "ଗମ  ର ଖେଜ’ନର ପଂମଅ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି କହୋଜ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି କହୋଜ ।’ ଗଜଡକର ଏକମଜତ ପଂମଅ ରଡଶୀଧାର ରନଷପର୍ବ ଉପଂନର ନହର ଏପଂରକ୍ତି
ଅର ଖେଜଡ଼ମଆ କଥାଜ ସରମ  କହମଛକ୍ତି । ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଜୟୁଜଗକ୍ତିଷକମ ପଂଚରଜ ନହଲଜଣକ୍ତି । ଜଜଗକ ନଦର ଖେଜନହଲଜଣକ୍ତି । ରଜଜନଜୟୁଜଗକ୍ତିଷ କହମଛଡଗକ୍ତି,
"ସପଂପର୍ବ ୋକତ ଅନଶ୍ଷଜର ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ଚରଣ ଏକଘଡଟଜ ଗନଗ ମଧ୍ୟରଜତନର ଗଜ’ର ଜୋ୍ମ ନହଜଇଥିରଜରମ  ଏରଡ ରଜଶକ୍ତିଚକନର ରଜହମନକଗମ ଡକ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ପଂଜଶ୍ୱନରପର୍ବ ସମସ ଗହ ଅରସଜୋ କରମ ଥିରଜରମ  ଗଜ’ର କଜଳସପଂପର୍ବ ନଯଜଗ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି । ରରକ୍ତି ୋୀଚ ରଜଶକ୍ତିଗଗ ନହଜଇଛକ୍ତି । ନଗଣମ ଏହଜର ୋକ୍ତିରଜକରଣ ଉପଂଜୟ
ନହଉଛକ୍ତି ସୂନଯପର୍ବୟୁଜପଂରଜଗ ସମୟନର ରମ ଦଜଭକ୍ତିନଷକ କରକ୍ତି ମହଜମୃଗମ ୁୟଡଜୟ ମଡତ ଜପଂ କରକ୍ତିରଜ- ମଜଗଜପଂକ୍ତିଗଜ ଉଭନୟ । ପଂଜୂଜ ସଜମଗୀ ସହକ୍ତିଗ ରୂପଂଜନର
ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ୋଜଗ-ୋଜଗମଣୀ ନଯଜଡ଼କ୍ତି ସଜପଂୋଜ କରଜନହର । ପଂଜୂଜନଶଷନର ୋଜଗ-ୋଜଗମଣୀ ନଯଜଡ଼କ୍ତିକମ ଗଡରଜ ଢଜଳନର କୀରପଂଣୂପର୍ବ କରକ୍ତି ଗହିଁନର ରମଡ଼ଜଇ
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୬୭ ୨୬୮



ରର ଖେଜଯକ୍ତିର । ସୂନଯପର୍ବୟୁଜପଂରଜଗ ପଂନର ଉକ ୋଜଗ-ୋଜଗମଣୀ ଓ ଗଡରଜପଂଜତକମ ପଂଜୂକକମ ସମପଂପର୍ବଣ କରଜଯକ୍ତିର । ଗଜ’ନହନଲ କୋୟୁଜଟକ୍ତିର ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ ମଡଗଳ
ନହର । ଉଚରଡଶନର ରକ୍ତିରଜହ ନଯଜଗୟୁ ରହକ୍ତିର । ରମଦ୍ଧକ୍ତିମଗୀ ଓ କମପର୍ବ୍ରୀଣଜ ନହର । ରକ୍ତିଧାରଜନଯଜଗ ରକ୍ତି ରହକ୍ତିର ୋଜହିଁ ।’ ନଯନଗନରନଳ ରଜଜନଜୟୁଜଗକ୍ତିଷ
ଜଜଣକ୍ତିନଲ ନଯ ନସ କୋୟୁଜ ୋମନହହେଁ, ଜନଣ ପଂମତରତର ଜଜଗକ ନଦଖିଥିନଲ, ନସନଗନରନଳ ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଣଜତ ୋକ୍ତିଜ ଅରନସଜସକମ ଢଜଡକକ୍ତି, କଥାଜ ରଦଳଜଇ ପଂମଅର
ଦୀଘପର୍ବଜୀରୋ,  ରକ୍ତିଦୟୁଜ ଆହରଣ ଓ ସପଂଡତ୍ତକ୍ତି ସଡନଯଜଗର କଥାଜ କହକ୍ତିଥିନଲ । ପଂମଅର ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନହର ନରଜଲକ୍ତି ମଜ’ ରଜପଂଜଡକମ ସମସ ୍ଗକ୍ତିକଜର
କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂମଅର "ରଗପର୍ବମଜୋ’ ରଦଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନସ ସରମନରନଳ ଶବ୍ଦର ନର ଖେଳନର ମଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ । ଶବ୍ଦ କ’ଣ? ଏନଗ ଶବ୍ଦ ଆସକ୍ତିଲଜ
ନକଉହେଁଠମ ? କକ୍ତିଏ ରସମମଜୋଡକର ୋଜମକରଣ କଲଜ? ୍ଜଣୀମଜୋଡକର ୋଜମକରଣ ରକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଲଜ? ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ? ଶବ୍ଦ ଠଜରମ  ଅଥାପର୍ବର ଦୂରସତ୍ୱେ
ନକନଗ? "ଅଥାପର୍ବ' ରକ୍ତି ଗ ଅୋୟୁ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଗଜର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ? ଏପଂରକ୍ତି ଶବ୍ଦରମ  ଅଥାପର୍ବ ଓ ଅଥାପର୍ବରମ  ଅଥାପର୍ବ, ପଂମଣକ୍ତି ଅଥାପର୍ବରମ  ଶବ୍ଦ, ପଂମଣକ୍ତି ଶବ୍ଦରମ  ଅଥାପର୍ବ, ପଂମଣକ୍ତି ଅଥାପର୍ବରମ  ଅଥାପର୍ବ,
ଏସରମ  କ’ଣ? ଏହଜ ଏକ ଲଡର ରଜସଜ ୋଜ ନଗଜଲଜକଜର ରଜସଜ, ରଡଶୀଧାର ଭଜରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଯଦକ୍ତି ସକ୍ତିଧାଜ ରଜସଜ ନଗନର ଏହଜ ଅୋଡଗ ଆଡ଼କମ । ଯଦକ୍ତି
ଏହଜ ନଗଜଲଜକଜର, ନଗନର ପଂମଣକ୍ତି ମଳୂ ଶବ୍ଦକମ ନଫରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ଏହକ୍ତି ରୃତ୍ତର ୍ଥାମ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି, ମଳୂ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି କ’ଣ? ମଳୂନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛକ୍ତି ୋଜ
ହଜଜନର ଶବ୍ଦ ଅଛକ୍ତି? ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦ, ଗଜର ଅଥାପର୍ବ, ପଂମଣକ୍ତି ଗଜ’ର ଅଥାପର୍ବ, ପଂମଣକ୍ତି ଶବ୍ଦ, ଏହକ୍ତିପଂରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦ ପଂଜଇହେଁ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରୃତ୍ତ ଯଦକ୍ତି ହମଏ, ନଗନର ଲନକ
ଶବ୍ଦ ପଂଜଇହେଁ ଲନକ ରୃତ୍ତ ନହର । ଏଇ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ରୃତ୍ତ ପଂମଣକ୍ତି ଏକ ୍କଜଡଡା��x��8������ ରୃତ୍ତ ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତିନର । ଗଜହଜ ନହର ଏ ନସତରମଡଡା��x��8������ଳର ୍ଥାମ ଶବ୍ଦ ।
ଗଜହଜ କ’ଣ? ଗଜହଜ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଓ ନକଉହେଁଠମ  ଆସକ୍ତିଲଜ? ଗଜ’ର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ? ଅଥାପର୍ବଟକ୍ତି ଅୋୟୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ୋଜ ଏକ ଧ୍ୱୋକ୍ତି? ଶବ୍ଦମଜୋଡକର ଏ ୍କଜର ମଜୟଜଜଜଲରମ
ମମକମଳକ୍ତିରଜର ରଜଟ କ’ଣ? ଥାନରଥାନର ନସ ପଂଜଣକ୍ତି ଗ୍ଜନସ ପଂକ୍ତିଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଧାରକ୍ତିନଲ ଘଡଟଜଏ କଜଳ ଭଜରମଥାଜଏ ରସକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଇର ୋଜ ୋଜଇହେଁ । ନଗଜଟଜଏ ରମ ଡଦଜ
ଜଳ ନୋଇ ୋକ୍ତିଜ ଜକ୍ତିଭନର ପଂକଜଏ ଓ ଭଜନର, ଜଳରକ୍ତିଡଦମଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଗଲଜ । ନଗଜଟଜଏ ରମ ଡଦଜ ଜଳ ନୋଇ ଆଡଗମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂନର ଶୋୂୟୁକମ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ଓ ଭଜନର,
ଜଳରକ୍ତିଡଦମଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଗଲଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରମ ଡଦଜ ଜଳ ନୋଇ ପଂଜପଂମଲକ୍ତିନର ଧାନର ଓ ର ଖେରଜନର ଗଜ’ ପଂଜପଂମଲକ୍ତିକମ ନଦର ଖେଜଏ ଏରଡ ଅନପଂକଜ କନର,  ଜଳରକ୍ତିଡଦମଟକ୍ତି
ନକନଗନରନଳ ମରକ୍ତିର । ୋକ୍ତିଜ ଓଦଜ ସଜଟପର୍ବକମ ନସ ଗଜରନର ଝମ ଲଜଇ ରନର ଖେ ଓ ନସଥିରମ  ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିଡଦମ  ଜଳ ପଂଡ଼କ୍ତି ମରକ୍ତି ଯଜଉଥିରଜର ନଦନର ଖେ । ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି
ଗଜନଧାଜଇ ସଜରକ୍ତିଲଜ ପଂନର ଦକ୍ତିନୋଦକ୍ତିନୋ ନପଂଜଛଜନପଂଜଛକ୍ତି ୋ ନହଜଇ ର ଖେରଜନର ଯଜଇ ଠକ୍ତିଆହମଏ ଓ ନଦହଭଗ୍ଧି ଜଳରକ୍ତିଡଦମମଜୋଡକ ମୃଗମ ୟୁକମ ଅନପଂକଜ କନର ।
ଦକ୍ତିନୋ ରଡଶୀଧାର ଗଜ’ ମଜ’ କମ କହକ୍ତିଲଜ, ଇଡନରଜମଜନୋ ପଂଜଣକ୍ତିକମ "ୱାଜଟର’ ୋ କହକ୍ତି ରଜଟର ରଜ ମଜଟର କହକ୍ତିଥିନଲ କ’ଣ ନହଜଇଥାଜଡଗଜ? ହକ୍ତିଡଦକ୍ତିନର "ପଂଜୋକ୍ତି’
ୋ କହକ୍ତି "ଆୋକ୍ତି’ "ଯଜୋକ୍ତି’ କହକ୍ତିଥିନଲ ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଡଗଜ, ମହେଁମ ଗ ଆନଦତ ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ ୋଜହିଁ ।’ ନସଦକ୍ତିୋ କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ମଜ’ କଜଡଦକ୍ତି ୋ ଥିନଲ । କହକ୍ତିଥିନଲ,
"ମହେଁମ ରକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ ୋକ୍ତିନର ପଂମଅ । ଗମ  ସଗୟୁରଜଦୀକମ ଗନଲ ନସଠକ୍ତି ନଗଜ ଶକ୍ତିକକ ମଜୋଡକମ ପଂଚଜରକ୍ତିରମ  । ନସମଜନୋ ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ରମନଝଇନଦନର । ନସଠଜକମ ଗନଲ
ଯଜହଜକମ ନଦଖିରମ , ଭୂମକ୍ତିଷ୍ଠ ୍ଣଜମ କରକ୍ତିରମ  । ନଗଜ’ ୋହେଁଜ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ କହକ୍ତିରମ  । ନଗଜ କମଳ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ପଂରୂଜ ରକ୍ତିରରଣୀ ନଦରମ  । ନଗଜ’ ନଗଜତ ଜଜଣକ୍ତିଛମ  ୋଜ
ୋଜଇହେଁ? "ଭରଦ୍ୱଜଜ’ ନଗଜତ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରମ  । କଜହଜ ସଜଡଗନର ଲଗଜଲଗକ୍ତି କରକ୍ତିରମ  ୋଜଇହେଁ । ନରଶକ୍ତି ଗଜନଧାଜଇରମ  ୋଜଇହେଁ । ନଗଜ’ ନଦହନର ପଂଜଣକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଯଜଏ ।
ଠକ୍ତିକ ସମୟନର ଖିଆପଂକ୍ତିଆ କରକ୍ତିରମ  । ଏ ଭଜଗରଗ ନପଂଜଥି ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିକରମ  ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ସକଜଳନରଳଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଅଧ୍ୟଜୟ ଗଜଇରମ  । ଗଜଇସଜରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରକ୍ତିରମ  ।
ପଂମନରଜହକ୍ତିନଗ ନଦଇଥିରଜ ଏଇ ଅଷ୍ଟଧାଜଗମ  ହଜଗରମ  ନକନରନହନଲ ନର ଖେଜଲକ୍ତିରମ  ୋଜଇହେଁ । ନମଜ’ ଛଜଗକ୍ତି ଫଜଟକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତିନର ରଜରମ , ଦଶମୀ ଆଉ ଦମଇଦକ୍ତିୋ ରହକ୍ତିଲଜ
।’  ରଜଜପଂମନରଜହକ୍ତିଗ ଦକ୍ତିୋ ଧାଜଯପର୍ବୟୁ କରକ୍ତିଥିନଲ । ଆଷଜଢ ଶମକ୍ଳପଂକ ଦଶମୀ ଗକ୍ତିଥି,  ଦକ୍ତିୋ ଦଶଟଜ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟରମ  ଏଗଜରଟଜ ପଂଡଦର ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ମନଧ୍ୟ
ନଦଶଜଡଗର ଗମୋର ନଯଜଗ ଅଛକ୍ତି । ଗଗ ସୂନଯପର୍ବୟୁଜପଂରଜଗ ସମୟନର ରମ ଦଜଭକ୍ତିନଷକ କରକ୍ତିରଜଦ୍ୱଜରଜ କଜଳସପଂପର୍ବ ନଯଜଗ ରକ୍ତିୋଜଶ ନହଜଇଛକ୍ତି । ନଗଣମ
ନଦଶଜଡଗର ଗମୋର ନକତଣସକ୍ତି ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ୋଜଇହେଁ । ପଂମନରଜହକ୍ତିନଗ ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି କମହଡଗକ୍ତି, "ରମଝକ୍ତିନଲ ରମ ଦୋଜରଜୟଣ ରଜରମ ,  ମହେଁମ ନଦଖିପଂଜରମ ଛକ୍ତି ରଡଶୀଧାରର
ରକ୍ତିଚକଣ ଦକଗଜ ଅଛକ୍ତି । ନସ ଯଜହଜ ପଂଚଜରମ ଛକ୍ତି, ଆମ ରକ୍ତିଦୟୁଜରମଦ୍ଧକ୍ତିର ରଜହଜନର । ଗଜକମ ସଗୟୁରଜଦୀନର ଭଗ୍ଧି କରଜଯକ୍ତିରଜଠଜରମ  ଆଉ ଉତ୍ତମ ରଡନଦଜରସ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ନହଜଇପଂଜନରୋଜ । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଆମପଂଜଇହେଁ ୋମନହହେଁ,  ଏ ଜଗଗ ପଂଜଇହେଁ ଅଛକ୍ତି । ନଦଖିନର,  ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋହେଁଜ କରକ୍ତିର ।’ ରଡଶୀଧାରର ରଜପଂଜ ରଜରମ   ଶ୍ରେୀମଜନ
ରମ ଦୋଜରଜୟଣ ମମଡଡା��x��8������ଡକମ ପଂଡଡା��x��8������କ୍ତିଗ ୋୀଳକଡଠ ଦଜସ ନଲଖିଥିରଜ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ଦଶଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଆସକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ନସ ନଲଖିଛଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୬୯ ୨୭ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ପଂଜଇନର: ରଜରମ   ଶ୍ରେୀମଜନ ରମ ଦୋଜରଜୟଣ ମମଡଡା��x��8������ ରଜହଜଦମର ରଗକ୍ତିଚଜପଂଡ଼ଜ, କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତି ସଜକୀନଗଜପଂଜଳ ନଚଦତମଜସ ଗଜ ୧ଠ ଅ କ୍୍ତିଲ ୧୯୧୩ ମହଜଶୟ,
ଆପଂଣଡକ ପଂତ ନମଜନଗ ଦଶଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଛକ୍ତି । ୋଜୋଜ କଜରଣରମ  ଏ ଭକ୍ତିଗନର ପଂତ ନଫରଜଇ ପଂଜରକ୍ତିୋଜହିଁ । ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତି ସଜଗଥାରରମ  ଅଧିକ ପଂଢକ୍ତିଲକ୍ତିଣକ୍ତି ।
ଆପଂଣଡକ ପଂମତ ରଡଶୀଧାରକମ ଆନମ ଆମଡତଣ କରମ ଛମ  । ଏପଂରକ୍ତି ରକ୍ତିଜ୍ଞ ଛଜତକମ ପଂଜଇ ଆମ ଅୋମଷ୍ଠଜୋ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଗରପର୍ବଜୋମଭର କରକ୍ତିର । ଏ ସଗୟୁରଜଦୀ
ସଜୋଟକ୍ତି ପଂମରୀ ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜର ଏକ ୍ଧାଜୋ ନକଡଦସଳ । ସଜକୀନଗଜପଂଜଳଡକ ଅଧିଷ୍ଠଜୋ ନହଗମ  ଏହଜ ଏକ୍କଜର ଭଜରଗରକ୍ତିଦକ୍ତିଗ । ମଫସଲ ନହନଲ ସମଦ୍ଧଜ
ସହରର ଉପଂଜଦଜୋ ଏଠକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ ଅଛକ୍ତି । ଏଠଜନର ନରଳନଷ୍ଟସୋ, ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଥାଜୋଜ, ଡା��x��8������ଜକରର ଖେଜୋଜ, ଧାମପର୍ବଶଜଳଜ, ଡା��x��8������ଜକଘର ଓ ନଟଲକ୍ତିଗଜଫ୍ ଅଫକ୍ତିସ ଅଛକ୍ତି ।
୍ଗୟୁହ ଅନୋକ ନଦଶୀରକ୍ତିନଦଶୀ ନଲଜକଡକ ସମଜଗମ ନହଜଇଥାଜଏ । ଏଠଜକଜର ୍ଜକୃଗକ୍ତିକ ଦୃଶୟୁ ଅଗକ୍ତି ରମଣୀୟ । ରକମଳ ରୋ ମଧ୍ୟନର ଛମରକ୍ତିଅୋଜ
ଗଛର ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନର ଭରପଂରୂ ଏଠଜକଜର ଦୃଶୟୁରଜଜକ୍ତି । ଉକଳ ୍ସକ୍ତିଦ୍ଧ ପଂମରଜଗୋ ରକ୍ତିସକ୍ତିଣପର୍ବ ବ୍ରଜହ୍ମଣ ଶଜସୋମଜୋ ଏହଜର ଚଗମ  ଦୁଃପଂଜଶ୍ୱନରପର୍ବ ଅରସକ୍ତିଗ । ମଜତ
ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ ମଧ୍ୟନର ଏଠଜକଜର ଛଜତସଡର ଖେୟୁଜ ୧୮୫ ନହଲଜଣକ୍ତି । ଆଶଜ କରଜଯଜଏ,  ଅଗକ୍ତିଶୀଘ୍ର ଦମଇଶହ ପଂରୂଜ ନହଜଇଯକ୍ତିର । ଆପଂଣଙ ପଂମତରତ ରଜରମ
ରଡଶୀଧାରର ମଜଗୃଭଜଷଜ ଓ ଏଠଜକଜର ପଂରକ୍ତିନରଶର ଭଜଷଜ ଭକ୍ତିନ୍ନ ନହଜଇଥିରଜରମ  ଗଜ’ ଭଜଷଜର ଉନ୍ନଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଆପଂଣ ସଡନଦହ ୍କଜଶ କରକ୍ତିଥିରଜ କଥାଜ
ଅମଳୂକ ୋମନହହେଁ । ମଜତ ଆପଂଣ ଜଜଣକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିନହନର ନଯ ଏଠକ୍ତି ଆନମ ୍ନଗୟୁକ ଛଜତର ରୟୁକକ୍ତିଗଗ ଅସମରକ୍ତିଧାଜକମ ୍ଗକ୍ତି ସନରସନର ଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଉହେଁ ।
ଆପଂଣ ଆନଦତ ଚକ୍ତିଡଗଜ ୋକରକ୍ତି ରଡଶୀଧାରକମ ଏଠଜକମ ପଂଠଜଇରଜର ରଡନଦଜରସ କରଡଗମ  । ମଜଗୃଭଜଷଜର ନରଜଲକ୍ତି ଓ ପଂରକ୍ତିନରଶର ନରଜଲକ୍ତି ଭକ୍ତିନ୍ନ ନହନଲ
ସମଦ୍ଧଜ ରକ୍ତିଚକଣ ରମଦ୍ଧକ୍ତିମଜୋ ଛଜତପଂକନର ଗଜହଜ ଏକ ସମସୟୁଜ ରୂନପଂ ରନହ ୋଜହିଁ । ରରଡ ଭକ୍ତିନ୍ନଗଜ ଥାଜଏ ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଗଭୀର ଭଜରନର ଆୟତ୍ତ
କରକ୍ତିପଂଜନର ଓ ଗଜହଜ ଗଜ’  ପଂଜଇହେଁ ସହଜୟକ ନହଜଇଥାଜଏ । ମହଜରଜଜଜ  ଶ୍ରେୀ  ଶ୍ରେୀ ସମର୍ଗଜପଂ ନଦଓ ସମୀନପଂଷମଡକମ ନମଜର ଭକକ୍ତିପଂଗୂ ରକ୍ତିୋା ଦମ୍ରେ ୍ଣଜମ
ଜଣଜଇନଦନର ଏରଡ ଭରକ୍ତିଷୟୁଗନର ସମୟ ଓ ସମରକ୍ତିଧାଜକରକ୍ତି ଆମ ସଗୟୁରଜଦୀ ରୋ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟନର ଗଜଡକ ପଂଦଧାୂଳକ୍ତି ପଂକଜଇରଜପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିନର । ଆନମ
ସଡମଜୋର ସହକ୍ତିଗ ୋକ୍ତିମଡତଣ କରମ ଛହେଁମ  । ଅୋୟୁ ଏକ ର ଖେମସକ୍ତିର କଥାଜ ଏଠକ୍ତି ଉନଲ୍ଲର ଖେ ୋ କରକ୍ତି ମହେଁମ ରହକ୍ତିପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ଆଉ ଆଠଦଶଦକ୍ତିୋ ମଧ୍ୟନର ଜନଣ ରକ୍ତିଦ୍ୱଜୋ
ଯମରକ ଏମ.ଏ.  ପଂଜଠସଜରକ୍ତି କଲକ୍ତିକଗଜରମ  ଆସକ୍ତି ଏଠଜନର ଶକ୍ତିକକ ଭଜରନର ନଯଜଗଦଜୋ କରମ ଛଡଗକ୍ତି । ନସ ନହଉଛଡଗକ୍ତି  ଶ୍ରେୀମଜନ ନଗଜଦଜରରୀଶ ମକ୍ତି ଶ୍ରେ ।
ନଶଷନର ଆପଂଣଡକମ ଓ ଆପଂଣଡକ ପଂରକ୍ତିରଜରର ସମସଡକମ ନମଜର ଅଡଗରର ଶମନଭଚ୍ଜ ଜଣଜଇ ରହମଛକ୍ତି । ଇଗକ୍ତି ଆପଂଣଡକ ରକ୍ତିୋୟଜରୋଗ ୋୀଳକଡଠ ଦଜସ
୍ଧାଜୋ ଶକ୍ତିକକ ସଗୟୁରଜଦୀ ରୋ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟ,  ସଜକୀନଗଜପଂଜଳ,  ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜ-ପଂମରୀ ଉକ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିକମ ରଜଜଜଡକମ ମଧ୍ୟ ନଦର ଖେଜଯଜଇଥିଲଜ । ମହଜରଜଜଜ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ପଂଢକ୍ତି
ଅଗୟୁଡଗ ଆୋଡଦକ୍ତିଗ ନହନଲ,  ଏରଡ କହକ୍ତିନଲ, "ଯଥାଜ ଶୀଘ୍ର ପଂକ୍ତିଲଜଟଜକମ ସଗୟୁରଜଦୀକମ ପଂଠଜଯଜଉ,  ର ଖେଚପର୍ବ ପଂଜଇହେଁ ଆପଂଣ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ ।
ଆଡନଭ ନସ ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିରମ  ।’ ଗଜ’ ପଂରଦକ୍ତିୋ ମହଜରଜଜଜ ରମ ଦୋଜରଜୟଣ ରଜରମ ଡକମ ୋକ୍ତିଜ ଉଆସକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ଏଇ ଚଜଦର ଦକ୍ତି’ର ଖେଡଡା��x��8������ ୋକ୍ତିଅଡଗମ , ପଂମଅକମ
ନଦନର ଏରଡ ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ଦମଇଶଗ ଟଡକଜ, ଗଜ’ର ଏକ ରଷପର୍ବର ର ଖେଚପର୍ବ । ଆଡନଭ ନଦୱାଜୋରଜରମ ଡକମ କହକ୍ତିଛମ , ନସ ଦମଇଟକ୍ତି ହଜଗୀ ସଜ କରମ ଛଡଗକ୍ତି, ନସମଜନୋ
ସମରଣପର୍ବପଂମର ଯଜଏ ଯଜଇ ନସଠକ୍ତି କଟକ ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ନୋତକଜନର ରସଜଇ ନଫରକ୍ତିନର । ଯମରରଜଜଡକ ଶକ୍ତିକକ ରଜରମ   ଶ୍ରେୀମଜନ ନରଜହକ୍ତିଣୀକଜଡଗ ମମର ଖେଜ୍ଧି
ଆପଂଣଡକ ପଂମତ ସଜଡଗନର ସଜକୀ ନଗଜପଂଜଳ ଯଜଏ ଯକ୍ତିନର । ନସ ମହଜଶୟ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଦମଇଥାର ପଂମରୀ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ଅଛକ୍ତି । ସଜଡଗନର
ଆଉଜନଣ ରକ୍ତିଶ୍ୱସ ଚଜକର ମଧ୍ୟ ଯକ୍ତିର ଏରଡ ଜନଣ ରଜଡଧାମଣକ୍ତିଆ ରକ୍ତି ଯକ୍ତିର । ସରମ  ରଡନଦଜରସ ଆଡନଭ କରକ୍ତିସଜରକ୍ତିଛମ  । ଆପଂଣ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚକ୍ତିଡଗଜ କରଡଗମ  ୋଜହିଁ ।’
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୭୧ ୨୭୨



ନସଦକ୍ତିୋ ଘରକମ ନଫରକ୍ତିରଜପଂନର ଗଜଡକ ପଂଡ଼ଜନର ଅନୋକ ନଲଜକ ନଦଖିରଜକମ ପଂଜଇନଲ ଶନହ ଟଡକକ୍ତିଆ ନୋଜଟ୍ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ହଜଗନର ନୋଜଟ ଲ
ଧାରକ୍ତି ଓଲଟପଂଜଲଟ କରକ୍ତି ନଦର ଖେମଥିନଲ । ର ଖେଦଡ଼ ଲଜଗମଛକ୍ତି ୋଜ ପଂଜଲକ୍ତିସ ଲଜଗମଛକ୍ତି,  ଗଜ’ର ଲଡରଜ ଚଉଡ଼ଜ ନକନଗ ଅଛକ୍ତି,  କ’ଣ କ’ଣ ଚକ୍ତିତ ଅଛକ୍ତି । ନଲଜନକ
କମହଜକମହକ୍ତି ନହନଲ ରଡଶୀଧାରର ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର ରନଷପର୍ବ ଚଳକ୍ତିଯକ୍ତିର । ନକହକ୍ତିନକହକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ୋଜ, ରନଷପର୍ବ କଜହିଁକକ୍ତି ଦମଇରଷପର୍ବ ଚଳକ୍ତିଯକ୍ତିର । ଦମଇଶହ ଟଡକଜ କମ
ନହଜଇଛକ୍ତି କକ୍ତି?’ ଘନର ପଂଜୂଜ କରଜଗଲଜ । ରଡଶୀଧାରକମ ରଡଦଜପଂୋଜ କରଜଗଲଜ । ସକ୍ତିଡଦୂର ଚଡଦୋ ଲଗଜଗଲଜ । ଗଜ’ ୋୂଆ ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବନର ହଳଦକ୍ତିଟକ୍ତିନକ
ଲଗଜଗଲଜ । ହଜଗୀ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଯକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ ଥିରଜ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ମମଡଡା��x��8������ନର ସକ୍ତିଡଦୂରଗଜର ଲଗଜନଇଲ । ମଜହମ ଡଗ ଓ ହଜଗୀ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ମଧ୍ୟ ସକ୍ତିଡଦୂର ଲଗଜଗଲଜ
। ସମସଡକମ ନଭଜଜକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ରଡଶୀଧାରକମ ଗଜ’ ମଜ’ ମଜଉସୀ ମଜଇହେଁ କଜକୀ ସମନସ ନରଜକ ନଦନଲ, କଜଡଦକ୍ତିନଲ । ରଡଶୀଧାର ସମସଡକମ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ
ମଜରକ୍ତିଲଜ । ହଜଗୀ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ରସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କମହଜଗଲଜ । ନସମଜନୋ ରସକ୍ତିନଲ,  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଜଗୀନର ନରଜହକ୍ତିଣୀରଜରମ  ଓ ରଡଶୀଧାର ରସକ୍ତିନଲ ଏରଡ
ଅୋୟୁଟକ୍ତିନର ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷପଂତ ସହ ଚଜକର ଓ ରଜଡଧାମଣକ୍ତିଆ ରସକ୍ତିନଲ । ହଜଗୀ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ, ପଂନଛପଂନଛ ପଂଡ଼ଜର ୍ଜୟ ଶନହ ସରକ୍ତିକକ୍ତି ନଲଜକ ଦକ୍ତି’ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ଯଜଏ
ଗନଲ । ହଜଗୀ ନଦଖିସଜରକ୍ତି ଓ ରଡଶୀଧାରକମ ରକ୍ତିଦଜୟ ନଦଇସଜରକ୍ତି ନଲଜନକ ଘରକମ ନଫରକ୍ତିଲଜପଂନର ନଦଖିନଲ,  ପଂଡ଼ଜଟଜଯଜକ ନଲଜକଡକ ଅରୟୁରସଜ ।
କଜହଜଘନର ଭଜଗ ସକ୍ତିଝକ୍ତି ଯଜଇ ଖିରୀ ନହଲଜଣକ୍ତି, କଜହଜର ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତିନର ଗଳକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ଲମ ଣ ଯଜଗଜନର ଚକ୍ତିୋକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି ପଂକଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି, ଚଜ’ନର ନସଜରକ୍ତିଷ
ପଂକଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ନକହକ୍ତି ନଗଜରର ହଜଗକମ ଶମର ଖେଜଇ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି । କଜହଜର ମଜଛ ରକ୍ତିରଜଡ଼କ୍ତିଧାରକ୍ତି ପଂଳଜଇଲଜଣକ୍ତି,  କଜହଜର ରଡଧାଜଘନର କମକମର
ପଂଶକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ଅନୋକଡକ ଘନର ନଛଜଟପଂକ୍ତିଲଜ ସରମ  ହଜକ୍ତିଗନଲଣକ୍ତି । କକ୍ତିଏ ର ଖେଟଗଳମ ଚଜରକ୍ତିଘଡଟଜ ପଂନର ରଜହଜରମ ଛକ୍ତି,  ଆଉ ନକହକ୍ତି ଗଡଭୀରକ୍ତି ଘନର ଅନଚଗ
ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ନ୍ମକ୍ତିକ ନ୍ମକ୍ତିକଜ ଦକ୍ତି’ଜଣଡକ ପଂଜଇହେଁ ଦମଇ ପଂରକ୍ତିରଜର ମଧ୍ୟନର ଝଗଡ଼ଜ ନହଲଜଣକ୍ତି । ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋରମ  ରଜଗଗସ ରମଢଜଟକ୍ତିଏ ଚଜଲକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଥିରଜ
ନହଗମ  ଗଜ’ ପଂମଅନରଜହୂ ୋଜଗକ୍ତିୋଜଗମ ଣୀ ସଭକ୍ତିଏ ର ଖେମସକ୍ତିନର ଉଛମଳକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିନଲଣକ୍ତି । ଦମମଦେଲମ ଚଜଲମ ଥିରଜ ନଲଜକଡକ ମଧ୍ୟରମ  ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଝମ ଡଟକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ରକସ୍ରଜରକମ ରଡଦ
କରକ୍ତିରଜନର ରୟୁସ । କମଆଡ଼ମ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ସରକ୍ତିକକ୍ତି କମକମର ଏକଜଠକ୍ତି ନହଜଇ ପୃଂଥିରୀକମ କଡପଂଜଇ ନଦନଲଣକ୍ତି । ହଜଗୀ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗହେଁଜ ନଲଜକଡକ କମପର୍ବଗପଂ ô ରଗଜ,
ଶୃଡର ଖେଳଜନରଜଧା,  ଧାମପର୍ବଭଜରୋଜ ଓ ଆନରଗମଜୋଡକ ସଜଡଗନର ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତି ରଡଶୀଧାରକମ ନୋଇ କମଆନଡ଼ ଉଭଜନ ନହଲଜଣକ୍ତି । ଦକ୍ତିୋସଜରଜ ହଜଗୀ
ଦମଇଟକ୍ତି ନରକର ଘଡଟକ୍ତି ରଜଜଇ ରଜଜଇ ୋଈୋଜଳ ର ଖେଜଲଢକ୍ତିପଂ ନଡା��x��8������ଇହେଁ,  ଜଡଗଲ ନଡା��x��8������ଇହେଁ,  କଡଧା ଆଦକ୍ତିରଜସୀଡକ ରସକ୍ତି ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ କଜଳ ଚଜଲକ୍ତିନଲ ।
ରଡଶୀଧାର ହଜଗୀପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ନର ଖେଳମଥାଜଏ-  ଗଛପଂତ ସଜଡଗନର,  ପଂକୀ ସଜଡଗନର,  ଡା��x��8������କ୍ତିଆହେଁନଡା��x��8������ଇହେଁ କରମ ଥିରଜ ମଜଡକଡ଼ ସଜଡଗନର,  ନମଘ ସଜଡଗନର
ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ସଜଡଗନର । ୍ଥାମ ରଜଗକ୍ତିନର ଏକ ଧାମପର୍ବଶଜଳଜନର ରଡଧାଜନହଲଜ,  ଖିଆପଂକ୍ତିଆ ନହଲଜ । ରଡଶୀଧାର ସଡଜରମ  ସକଜଳଯଜଏ ନଶଜଇଲଜ ।
ପଂରଦକ୍ତିୋ ପଂମଣକ୍ତି ଯଜତଜ ଆରଡଭନରନଳ ନଦଖିଲଜ,  କମଆଡ଼ମ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ସରକ୍ତି ଲଡଗଳଜପଂକ୍ତିଲଜ ଓ ନଲଡଗମଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧିଥିରଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଝକ୍ତିଅପଂକ୍ତିଲଜ ଦୂରନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ
ଡା��x��8������ରକ୍ତିଡା��x��8������ରକ୍ତି ହଜଗୀ ନଦଖିରଜନର ରୟୁସ । ଗୃଗୀୟଦକ୍ତିୋ ସଡଧ୍ୟଜନରନଳ ନସମଜନୋ ପଂହଡଚକ୍ତିନଲ ସମରଣପର୍ବପଂମର ସହରନର । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ପଂମଣକ୍ତି ନୋତକଜ ଯଜତଜ
ଆରଡଭ ନହର ମହଜୋଦୀନର । ନରଜହକ୍ତିଣୀକଜଡଗ ରଜରମ  ଯଜଇ ନଭଟକ୍ତିନଲ ସମରଣପର୍ବପଂମରର ନଦୱାଜନଡକମ । ଗଜଡକ ମଜଧ୍ୟମନର ମହଜରଜଜଜ ରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିନଲ,
କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିରମ  ଛଜତଟକ୍ତିଏ ସଜକୀନଗଜପଂଜଳକମ ପଂଜଠପଂଢକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜଡକ ଆନଦଶନର ରଡ଼ ନୋତକଜଟକ୍ତିଏ ସଜ କରଜଗଲଜ କଟକ ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ।
ରଡଶୀଧାର ଓ ନରଜହକ୍ତିଣୀକଜଡଗ ରଜରମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଦକ୍ତିୋପଂଜଇହେଁ ରଜଜଜଡକ ଅଗକ୍ତିଥି ନହନଲ । ରଡଶୀଧାର ରଜଣୀଡକ ଉଆସନର ମନଣଜହକ୍ତି କଲଜ । ଗଜ’ ପଂରଦକ୍ତିୋ
ଯକ୍ତିରଜନରଳକମ ଗଜକମ ଏକଶଗ ମମଦଜ ନଛଜଟ ଏକ ମମଣଜନର ଭରକ୍ତି ଉପଂହଜର ଦକ୍ତିଆଗଲଜ ଏରଡ ନରଜହକ୍ତିଣୀକଜଡଗ ରଜରମ ଡକମ ନଧାଜଗକ୍ତିଗଜମମଛଜ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ହଜଗୀ
ଓ ମଜହମ ଡଗଡକମ ମଧ୍ୟ ର ଖେଜଦୟୁ ଓ ରକ୍ତିଦଜକକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ନସମଜନୋ ନଫରକ୍ତିନଲ ରଜଜଜଡକ ପଂଜର ଖେରମ  ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ନୋଇ କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିର ରଜଜଜଡକମ ନଦନର । ନସଦକ୍ତିୋ
ଆଠମଲ୍ଲକ୍ତିକ ଯଜଏ ଯଜଉଯଜଉ ସୂଯପର୍ବୟୁଜସ ନହରଜକମ ରସକ୍ତିଥିଲଜ । ନଗଣମ ରଜଗକ୍ତି ସମୟଗକ ନସଠକ୍ତି ଏକ ଧାମପର୍ବଶଜଳଜନର ରହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ରଡଶୀଧାରକମ
ନସଦକ୍ତିୋ ଜର ନହଲଜ । ନସ ନଘଜଡ଼କ୍ତିନହଜଇ, ୋର ଖେଜଇ ୋପଂକ୍ତିଇ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । ସକଜଳମ ନସ ଦମରପର୍ବଳ ନଦର ଖେଜଯଜଉଥାଜଏ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ପଂଡା��x��8������ମ ଥିରଜ
ଜଜଗଜନର ରସକ୍ତି ଚଜଦର ନଘଜଡ଼କ୍ତିନହଜଇ ନୋତକଜନର ଥାଡଡା��x��8������ଜଜଳ ଓ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ପଂରୋନର ରଜଟ କଜଟକ୍ତିକଜଟକ୍ତି ସଡଜନରଳକମ ନସମଜନୋ କଟକନର ପଂହଡଚକ୍ତିନଲ ।
କଟକନର ଧାମପର୍ବଶଜଳଜ ନର ଖେଜଜଜଗଲଜ, ଡା��x��8������ଜକର ନର ଖେଜଜଜଗଲଜ ଓ ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋକଜଳ ରହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଗଜ’ପଂରଦକ୍ତିୋ ନରଜହକ୍ତିଣୀକଜଡଗ ରଜରମ  ଦମଇଟକ୍ତି ନରଳ ଟକ୍ତିନକଟ
ଆଣକ୍ତିନଲ ଓ ନଟନ୍ରେ ରସକ୍ତି ସଜକୀନଗଜପଂଜଳନର ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଅପଂରଜହ ହ୍ଣ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିୁଛି କକ୍ତିଥିଲଜ । ନଛଜଟ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ
୨୭୩ ୨୭୪
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ନଷ୍ଟସୋଟକ୍ତିଏ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଦୟୁନପଂୟ ମକ୍ତିଳମୋଜହିଁ । ନକରଳ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇ ଚଜଲକ୍ତିଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇ ସଗୟୁରଜଦୀ ରୋରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟନର ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ନରଳ
ରମଡ଼କ୍ତିସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ସଜଡଗପଂକ୍ତିଲଜ ମଜନୋ ପଂଚରଜଉଚମ ରଜ କରକ୍ତି ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦନଲ । ରହକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଜଜଗଜ ନଦନଲ । ରଡଶୀଧାର ଔଷଧା ର ଖେଜଇ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ।
ସକଜନଳ ନରଜହକ୍ତିଣୀକଜଡଗ ରଜରମ  ୋୀଳକଡଠ ଦଜସଡକ ସହ ଘଡଟଜଏ କଜଳ କଥାଜନହଜଇ, ରଡଶୀଧାରଠମ  ରକ୍ତିଦଜୟ ନୋଇ, ନଷ୍ଟସୋ ଅଭକ୍ତିମମନର ଖେ ନଫରକ୍ତିନଲ ।
ରଡଶୀଧାରର ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ କଟକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ ରୋ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟର ହଗଜ ଭକ୍ତିଗନର । ନସଦକ୍ତିୋ ଛଜତ ଓ ଶକ୍ତିକକ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ସଜକୀନଗଜପଂଜଳ ନଷ୍ଟସୋକମ ଆସକ୍ତିଥିନଲ ।
ସଜଡଗନର ରଡଶୀଧାର ରକ୍ତି ଥିଲଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ଜନଣ ଯମର ଶକ୍ତିକକ ନଗଜଦଜରରୀଶ ମକ୍ତି ଶ୍ରେ ଆସକ୍ତିରଜର ଥିଲଜ । ସମନସ ୋମସଜର ଆଦଜୋ୍ଦଜୋ କନଲ ।
ରଡଶୀଧାର କକ୍ତିଡଗମ  ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରକ୍ତିଲଜ । ନଗଜଦଜରରୀଶ ରଜରମ  ଗଜ’ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ହଜଗ ଥାଜପଂମନଡ଼ଇ ଉଠଜଇନଲ, କହକ୍ତିନଲ, "ନକହକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରକ୍ତିନଲ ନମଜନଗ
ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ଲଜନଗ । ମହେଁମ କଜହଜକମ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜନର ୋଜହିଁ । ଗମ ପଂରକ୍ତିଚୟ କ’ଣ?’  ନସ କହକ୍ତିଲଜ,  "ମହେଁମ ରଡଶୀଧାର ମମଡଡା��x��8������,  ଏଇ ଦମଇଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ
କଳଜହଜଡଡା��x��8������କ୍ତିରମ  ଆସକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ନଗଜଦଜରରୀଶ ମକ୍ତି ଶ୍ରେ କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ଗମ ମ ରକ୍ତିଷୟନର ଶମଣକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ଆଉ ଦମଇଦକ୍ତିୋପଂନର ନଗଜଦଜରରୀଶ ମକ୍ତି ଶ୍ରେଡକମ ସ୍ୱଜଗଗ
କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ସଭଜର ଆନୟଜଜୋ କରଜଗଲଜ । ନସଠକ୍ତି ନଗଜପଂରଡଧାମ ଦଜସ,  ୋୀଳକଡଠ ଦଜସ,  ହରକ୍ତିହର ଆଚଜଯପର୍ବୟୁ ଥିନଲ । ଏମଜର ମଠର ମହଡଗ
ମହଜରଜଜ ମଧ୍ୟ ଥିନଲ । ଏରଡ ଛଜତ ଗଥାଜ ଆର ଖେପଂଜର ଖେର ନଲଜକ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ୍ଜୟ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଶହ ନଲଜକ ଜମଜ ନହଜଇଥିନଲ । ସମସଡକର ଭଜଷଣ ପଂନର ପଂଡଡା��x��8������କ୍ତିଗ
ନଗଜପଂରଡଧାମ ଦଜସ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ ରଡଶୀଧାରକମ, କହକ୍ତିନଲ, "ଗନମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କମହ ।' ରଡଶୀଧାର ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ କଜଳ ସମସଡକର ସଡମମର ଖେନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ କଜଡଦକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି
ପଂକଜଇଲଜ । ନରଜଧାହମଏ ଭୟ ପଂଜଇଗଲଜ । ଅୋୟୁମଜନୋ ମମହହେଁଚଜପଂକ୍ତି ହସକ୍ତିନଲ । ଏଗକ୍ତିକକ୍ତିନର ସଭଜ ସରକ୍ତିଲଜ । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ନଭଜରପର୍ବମ  ଉଠକ୍ତି ରଡଶୀଧାର
ନଗଜନଟ ରମଢଜ ଗଜଈକମ ଜଜମମଡା��x��8������ଜଳ ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦଉଥିଲଜ ଏକଜକୀ । ଅନୋକ ସମୟପଂନର ନଗଜପଂରଡଧାମ ଦଜସ, ୋୀଳକଡଠ ଦଜସ, ନଗଜଦଜରରୀଶ ମକ୍ତି ଶ୍ରେ
ଏରଡ ହରକ୍ତିହର ଆଚଜଯପର୍ବୟୁ ଦଜଡଗକଜଠକ୍ତି ଘସକ୍ତି ଘସକ୍ତି ଗଜ’ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିନଲ । ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ରଡଶୀଧାର, ଗଜଈକମ ପଂତ ର ଖେମଆଉଛ?’ ରଡଶୀଧାର କହକ୍ତିଲଜ, "ପଂତ
ର ଖେମଆଉଛକ୍ତି, କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଈକମ ୋମନହହେଁ ।’ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼ଇନଲ ସମନସ । "କଜହଜକମ ପଂତ ର ଖେମଆଉଛ?' ରଡଶୀଧାର କହକ୍ତିଲଜ, "ଜଜନଣୋଜ ସଜର, ଗଜଈକମ ୍ଥାନମ
"ଗଜଈ’ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଏ କହକ୍ତିଲଜ? କଜହିଁକକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ? "ରଜଘ’ ରଜ "ଗଛ’ ନରଜଲକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି କମହଜଗଲଜ ୋଜହିଁ? "ଗଜଈ’ କଣ ଜଜନଣ, ଗଜକମ "ଗଜଈ’ କମହଜନହଉଛକ୍ତି
ନରଜଲକ୍ତି? ନସ କ’ଣ ର ଖେମସକ୍ତି? ଗଜକମ "ରଜଘ’ କହକ୍ତିଥିନଲ ରଜ "ଜକ୍ତିରଜଫ’ କହକ୍ତିଥିନଲ ନସ କ’ଣ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ କରକ୍ତିଥାଜଡଗଜ? ସଜର, "ଗଜଈ’କମ ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ଆନମ ଏକ
ୋୂଆ ୋଜଆହେଁନର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜ । ଆମ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟର ନଗଜଶଜଳଜନର ନକନଗଜଟକ୍ତି ଗଜଈ...ୋଜ,  ନକନଗଜଟକ୍ତି "କମଡଡା��x��8������ଳମ '  ଅଛଡଗକ୍ତି?  ଗଜଈକମ ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ଆନମ
"କମଡଡା��x��8������ଳମ ' ନରଜଲକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜ । ମହେଁମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ "କମଡଡା��x��8������ଳମ ' କମ ଜଜମମଡା��x��8������ଜଳ ର ଖେମଆଉଛକ୍ତି ।' ସମନସ ଗଜ’ କଥାଜକମ ପଂକ୍ତିଇଯଜଉଥିନଲ । ଏନଗନରଳକମ ଜନଣ ପଂନର
ଜନଣ ନହଜଇ ଆଉ ପଂଜଡଚଛଅ ଜଣ ଛଜତ ରକ୍ତି ଜମଜ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ନଗଜଦଜରରୀଶ ମକ୍ତି ଶ୍ରେ ର ଖେମସକ୍ତିନର ହସକ୍ତିହସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ଆ ଆ ନର କମଡଡା��x��8������ଳମ ପଂତ
ର ଖେଜ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତି ।’ ଗଜଡକ କଥାଜ ଶମଣକ୍ତି ଅୋୟୁମଜନୋ ରକ୍ତି ହସକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ରଡଶୀଧାର ହସକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । କହକ୍ତିଲଜ, "କମଡଡା��x��8������ଳମକମ’ ଇଡରଜଜକ୍ତିନର "କଜଓ’ କଜହିଁକକ୍ତି
କହଡଗକ୍ତି? "ମଜଓ’ ରଜ "ରଜଓ’ ନରଜଲକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ? "କମଡଡା��x��8������ଳମ ’ ପଂଜଇହେଁ ହଜଜନର ଭକ୍ତିନ୍ନ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଛକ୍ତି । ଶବ୍ଦ ଓ କମଡଡା��x��8������ଳମ ମଧ୍ୟନର ସଡପଂକପର୍ବ
କ’ଣ? ଶବ୍ଦ ସରମ  ଗଜଡକ ରଜଟନର ଅଛଡଗକ୍ତି, ୍ଜଣୀଟକ୍ତି ଗଜ’ ରଜଟନର ଅଛକ୍ତି । ନଯଉହେଁ ୍ଜଣୀଟକ୍ତି ଘଜସ ର ଖେଜଉଛକ୍ତି, ନଗଜରଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଉଛକ୍ତି, ପଂଜକମଳକ୍ତି କରମ ଛକ୍ତି, ମଜରକ୍ତିରଜକମ
ଧାଜଉହେଁଛକ୍ତି, ଲଜଗ ମଜରମ ଛକ୍ତି, କୀର ନଦଉଛକ୍ତି, ପଂରକ୍ତିସ୍ରଜ କରମ ଛକ୍ତି, ନଗଜରର ଝଜଡ଼ଜ କରମ ଛକ୍ତି, ନସ କକ୍ତିଏ କକ୍ତି? ଗଜଈ? କଜଓ? ମଜଓ? ରଜଓ? କମଡଡା��x��8������ଳମ? ନଗଜଇଗଜଡ?
ଶବ୍ଦ ସରମ  ରହକ୍ତିପୃଂଷ୍ଠଜନର ନଲର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି,  ନକରଳ ଏକ ଚକ୍ତିତ ଭଜରନର । ଗଜଈ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଏସରମ  ନଲର ଖେଜ ନହଜଇ ୋଜହିଁ । ରହକ୍ତିନର ଗଜଈର ଚକ୍ତିତ ଅଛକ୍ତି ।
ଜନଣ ନକହକ୍ତି ଗଜ’ ପଂଜଟକ୍ତିନର ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ଉଚଜରଣ କରମ ଛକ୍ତି "ଗଜଈ’ ନରଜଲକ୍ତି । ଏଠକ୍ତି ଜଜମମଡା��x��8������ଜଳ ର ଖେଜଉଥିରଜ ୍ଜଣୀ ସଜଡଗନର ନସ ଚକ୍ତିତସରମର ସଡପଂକପର୍ବ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ
। ନଗଣମ "ଗଜଈ’ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ଅଥାପର୍ବହୀୋ । ନକତଣସକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ଥାଜଏୋଜ । ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବଟକ୍ତି ଅୋୟୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ନହଜଇଥିର, ଗଜ’ର ପଂମଣକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ ଥିର । ଗଜହଜ ରକ୍ତି ଭକ୍ତିନ୍ନ
ଏକ ଶବ୍ଦ ନହଜଇଥିର । ଗଜ’ର ପଂମଣକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ ଥିର । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥିର ନଗଜଲଜକଜର ପଂଥାନର । ଶବ୍ଦ- ଅଥାପର୍ବ ଶବ୍ଦ-ଅଥାପର୍ବ-ଶବ୍ଦ-ଅଥାପର୍ବ ଏରଡ ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୭୫ ୨୭୬



ନଶଷନର ଆନମ ମଳୂ ଶବ୍ଦକମ ହିଁ ନଫରକ୍ତିରଜ । ନଗଣମ ଶବ୍ଦ ନକରଳ ଏକ ଶବ୍ଦର ଚକ୍ତିତ । ଗଜର ଅଥାପର୍ବ ଥାଜଏୋଜ । ନକତଣସକ୍ତି ରସମ ରଜ ୍ଜଣୀ ସଜଡଗନର ଗଜ’ର
ସଡପଂକପର୍ବ ଥାଜଏୋଜ । ସଗୟୁରଜଦୀ ରୋ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟର ୍ଜୟ ସମସ ଛଜତ ଓ ଶକ୍ତିକକ ଇଗକ୍ତି ମଧ୍ୟନର ଜମଜ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ ଏରଡ ଗୋ୍ମୟ ନହଜଇ ଶମଣମଥିନଲ
ଗଜ’ର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ । ରଡଶୀଧାର କକ୍ତିଡଗମ  ଜଜନଣୋଜ, ନକନଗଜଣ ଗଜକମ ନଘରକ୍ତି ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ ରହକ୍ତିଥିନଲ । ନସ କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥିଲଜ, “ଏ ପଂତ ର ଖେଜଉଥିରଜ, ଘଜସ
ର ଖେଜଉଥିରଜ ୍ଜଣୀ ନଦହରମ  ଗଜ’ ସହସ୍ର ଭଜଷଜର ୋଜମମଜୋଡକମ କଜଢକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଉ ଓ ୍ଜଣୀଟକ୍ତିକମ ନଦର ଖେଜଯଜଉ ନସ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜଈ
ଶବ୍ଦଟକ୍ତିକମ ଉଠଜଇ ୋକ୍ତିଆଯଜଉ । ଏ ୍ଜଣୀଟକ୍ତିର ଏକ ରସମପଂଣ ଅଛକ୍ତି । ଗଜ’ ମମଡଡା��x��8������ନର ଦମଇଟକ୍ତି ମମୋକ୍ତିଆହେଁ ରସମ ଅଛକ୍ତି । ନଦର ଖେ ଗଜହଜ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଗରଳକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ।
ୋଈପଂରକ୍ତି ରହକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । ଗଜର ପଂଛପଂନଟ ମଜଛକ୍ତି ଘଉଡ଼ଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଥିରଜ ଝମ ଲମ ଥିରଜ ରସମଟକ୍ତି ସଜପଂପଂରକ୍ତି ଭକ୍ତିଡ଼କ୍ତିନମଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ଥାଜକ ଥାଜକ ନହଜଇ ଗମଡ଼ଜଇ
ନହଉଛକ୍ତି । ଗଜ’ ନଦହନର ନଦର ଖେ ଲକଲକ ଦଉଡ଼କ୍ତି ଲଡରକ୍ତିଯଜଇ ଉଠନ୍ପିଡ଼ ନହଉଛଡଗକ୍ତି । ଅନକଜିସ୍ଟଜପଂସର ଅଷ୍ଟଜଡଗପଂରକ୍ତି ଲଡରକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି ଆଗକମ । ଗଜ’ ମମହହେଁଟକ୍ତି ମଧ୍ୟ
ଲଡରକ୍ତିଯଜଇ କମଡଭୀରର ମମହହେଁପଂରକ୍ତି ନହଲଜଣକ୍ତି । ନଦହର ଚମପର୍ବ ନମଜଟଜ ନହଜଇ ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଟଜନପଂପର୍ବଜଲକ୍ତିନ ପଂରକ୍ତି ନହଲଜଣକ୍ତି । ଏନର କ’ଣ କରଜଯକ୍ତିର? ଏନଗ
ରସମକମ ସଡଭଜଳକ୍ତିରଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ସରମ  ୋଜମରଜଚକ ଶବ୍ଦକମ କଜଢକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଇଛକ୍ତି । ଶବ୍ଦମଜୋଡକ ସହକ୍ତିଗ ଏ ୍ଜଣୀର ରସମସତ୍ୱେ ମଜୋଡକର କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବ
ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ନସମଜନୋ ଉଛମଳକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛଡଗକ୍ତି । ଶବ୍ଦ ନସମଜୋଡକମ ଏକ ନର ଖେଜଳପଂଜ ପଂକ୍ତିଡଧାଜଇ ଢଜଡକକ୍ତି ରଖିଥିଲଜ । ଏନର ନସମଜନୋ ମଗୂପର୍ବ ୋ ନହଜଇ, ସକ୍ତିର ୋ
ନହଜଇ ଅମଗୂପର୍ବ ଓ ଅସକ୍ତିର ନହଜଇ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି । ରକ୍ତିକଟଜଳ ଓ ଅସଡଗଠକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଚଟକଜ ମଜଟକ୍ତିର ଢକ୍ତିପଂଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତି ନମଦମଳ ନହଜଇ ଯଜଉଛଡଗକ୍ତି ।
ରକ୍ତିନସ୍ଫଜରକ୍ତିଗ ରସମପଂଣର କକ୍ତି ଭୟଡକର ଉଲଗ୍ନ ରୂପଂ! ଆନଗ୍ନୟଗକ୍ତିରକ୍ତି ଲଜଭଜପଂରକ୍ତି ଚଡ଼ଡ଼୍୍ ଫମଟମ ଛଡଗକ୍ତି ନକରଳ ମଜତ ୋଜମରଜଚକ ରକ୍ତିନଶଷୟୁର ଅଭଜରନର ।
ନଯନକତଣସକ୍ତି ୋହେଁଜର ନର ଖେଜଳପଂଜଟକ୍ତିଏ ପଂକ୍ତିଡଧାଜଇ ଏ ଉଛମଳଜ ରସମପଂଣକମ ରଶୀଭୂଗ କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର । "କକ୍ତିଡଗମ  ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ କଜଢକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଇଛକ୍ତି ।
ନସମଜନୋ ଗଜଡକ ମଳୂ ଶବ୍ଦ ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁ ଲଭକ୍ତିନଲଣକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଆତ୍ମ୍କଜଶ କରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ ରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହହେଁଜଡଗକ୍ତି
।’ “ଅକର ମଜୋଡକର ରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଥାପର୍ବ ଥାଜଏୋଜ । ନସମଜନୋ ନକରଳ ମଜତ ଏକ ଚକ୍ତିତଲକ୍ତିପଂକ୍ତି । ନସମଜନୋ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ପଂରକ୍ତିନରଶକମ ନୋଇ ସଜମଜୋୟୁ
ଅଥାପର୍ବ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ଆନମ ଯଦକ୍ତି "ଗଜଈ’ ରଦଳନର କଜଈ ରଜ ଘଜଈ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଫରକ ପଂଡ଼କ୍ତିର ୋଜହିଁ । କଜଈର ଚଜନରଜଟକ୍ତି ନଗଜଡ଼,
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଲଜଡଜ, ଦମଇଟକ୍ତି ଶକ୍ତିଡଘ, ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂହ୍ନଜ, ନସ କୀର ଦକ୍ତିଏ, ଗଜ’ ନଗଜରର ସଜର ହମଏ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ କଜହଜରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିରଜନର ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ରନହ
ୋଜହିଁ । କଜରଣ ଆନମ "କଜଇ’ ରଜ "ଘଜଇ’କମ ସଡନଶଜଧାୋ କରକ୍ତି ଗଜଈ ନରଜଲକ୍ତି ରମଝକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ । ନଗଣମ ଏଠକ୍ତି "କ’ ଅକର ଯଜହଜ, "ଗ’ ଓ "ଘ’ରକ୍ତି ଗଜହଜ ।
ଉଚଜରଣରମ  ରକ୍ତି ଅଥାପର୍ବନର ପଂଜଥାପର୍ବକୟୁ ଆସକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନକହକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଗଜ’ ଦଶଟକ୍ତି ଅଡଗମଳକ୍ତିରମ  "ୋକ’ କଜନଟ,  ନଗନର ଆପଂଣ ରମଝକ୍ତିଯକ୍ତିନର "ୋର ଖେ’ ନରଜଲକ୍ତି ।
ଶକ୍ତିଶମଟକ୍ତିଏ ଯଦକ୍ତି କମନହ, "କଜୟକ୍ତି ମହେଁମ ରଜପଂଜଡକ କୟମନର ନୟଖିୟକ୍ତି ।' ଆପଂଣ ରମଝକ୍ତିଯକ୍ତିନର ନସ "କଜଲକ୍ତି ମହେଁମ ରଜପଂଜଡକ କଲମନର ନଲଖିଲକ୍ତି’ ନରଜଲକ୍ତି କହମଛକ୍ତି ।
ଏଠକ୍ତି ନଗଣମ "ଲ' ଯଜହଜ "ୟ' ଗଜହଜ ନହଲଜ । ନଗଣମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଅକର ଯଦକ୍ତି ଅୋୟୁ ଅକର ସଜଡନଗ ସମଜୋ ନହଲଜ, ନଗନର ଅକରକମ ୋ-କର ନରଜଲକ୍ତି
କଜହିଁକକ୍ତି କମହଜଯଜଏ?  ଅକରର ରକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁ ଅଛକ୍ତି । ପଂରକ୍ତିନରଶନର ୋ ଥିନଲ ଅକରମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ କରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ ଏରଡ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଭକ୍ତିନ୍ନ
ପଂରକ୍ତିନରଶନର ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅକରଟକ୍ତିଏ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଉଚଜରଣ ଓ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ କରଡଗକ୍ତି । ଏକଜକୀ ଯଦକ୍ତି ଅକରଟକ୍ତିଏ ଥାଜଏ ନଗନର ଗଜହଜ ଅକର
ୋମନହହେଁ, ଏକ ଚକ୍ତିତଲକ୍ତିପଂକ୍ତି । ଯଦକ୍ତି କ= ର ଖେ= ଗ= ଘ ହମଏ, ଯଦକ୍ତି ଲ=ୟ ନହଜଇପଂଜନର, ନଗନର ଅକରମଜୋଡକ ମଧ୍ୟନର ଫରକ ଆଉ ରହକ୍ତିଲଜ ନକଉହେଁଠକ୍ତି? ଯଦକ୍ତି
ସରମ  ଅକର ଅୋୟୁ ସରମ  ଅକର ସଜଡନଗ ସମଜୋ,  ନଗନର ନଶଷନର ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଅକରକମ ରର ଖେଜ ଯଜଇପଂଜନର ଓ ଅୋୟୁସରମ  ଅକରକମ
ମୃଗମ ୟୁର ଗହଇମ୍ବର ଭକ୍ତିଗରକମ ନଠଲକ୍ତି ଦକ୍ତିଆ ଯଜଇପଂଜନର । ନଗଣମ ଅକର-ଉଚଜରଣ ଶରଦ୍, ଏମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ ଅଥାପର୍ବ ୍କଜଶ କରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ ଏରଡ ଯଦକ୍ତି
"ଅଥାପର୍ବ’ ନର ଖେଜଜଜଯଜଏ ନଗନର ଏମଜନୋ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଗଜଡକ ମଳୂଉତ୍ସକମ ନଫରକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି,  ନଗଜଲଜକଜର ପଂଥାନର । ସନଗ ନଯପଂରକ୍ତି ଆନମ ନସମଜୋଡକମ ଗଡ଼କ୍ତି
ନୋଉହେଁ, ଘଉଡ଼ଜଇ ନୋଉହେଁ । ନଗଣମ "ଅଥାପର୍ବ’ ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ ଆନମ ଅକରରମ  ଅକରକମ ଉଚଜରଣରମ  ଉଚଜରଣକମ, ଶବ୍ଦରମ  ଶବ୍ଦକମ, ରଜକୟୁରମ  ରଜକୟୁକମ, ପଂଜରଜଗଜଫ୍
ପଂଜରଜଗଜଫ ଲ,  ଗଡଥାରମ  ଗଡଥାକମ,  ଅଗୀଗର ଗଡଥାରମ  ଭରକ୍ତିଷୟୁଗର କଜଳୋକ୍ତିକ ଗଡଥାକମ ଘମଡଚକ୍ତି ଘମଡଚକ୍ତି,  ନଡା��x��8������ଇହେଁନଡ଼ଇହେଁ ଯକ୍ତିରଜ ଏରଡ ନଶଷନର ହଜଲକ୍ତିଆ ନହଜଇ
ମଳୂଜଜଗଜକମ ନଫରକ୍ତିରଜ । ଯଦକ୍ତି ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ନଦର ଖେଜଯଜଏ, ନଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶବ୍ଦର ଦଶଟକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ, ଗଜ’ର ପଂମଣକ୍ତି ହଜଜନର ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ, ପଂମଣକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି-୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦନର
ଲନକ ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ । ଏପଂରକ୍ତି ସରମ  ଅଭକ୍ତିଧାଜୋକମ ଆନମ ସଜରକ୍ତିନଦରଜ ଓ ମଳୂଶବ୍ଦ ପଂଜର ଖେକମ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୭୭ ୨୭୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନଲଉଟକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜ । ଶବ୍ଦରମ  ଆସକ୍ତିରଜ ରୋଜୋ ଲ । ରୋଜୋ୍ ଅକରକମ ଏରଡ ନଶଷନର ଏକ ଅଥାପର୍ବହୀୋ ଉଚଜରଣନର ହଜକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ । ୋଜମହୀୋ ରସମ ଓ
୍ଜଣୀମଜନୋ ଉଗ ଓ ରକ୍ତିକଟଜଳ ନହନର । ଏଇ ନଦର ଖେଡଗମ , ଆପଂଣମଜୋଡକର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକଜଷରୃଦ୍ଧକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି । ନହଇଟକ୍ତି ସଭକ୍ତିଏ ରକ୍ତିକଟଜଳ ରୂପଂ ନୋନଲଣକ୍ତି,
ଆଡଗମଠକ୍ତିମଜନୋ ହଜଗ ପଂରକ୍ତି ନହନଲଣକ୍ତି,  ହଜଗମଜନୋ ନଗଜଡ଼ ପଂରକ୍ତି,  ନଗଜଡ଼ମଜନୋ ଗଛ ପଂରକ୍ତି ନହନଲଣକ୍ତି । ମମଡଡା��x��8������ମଜନୋ ପଂଥାର ପଂରକ୍ତି,  ଆଖି ନପଂଚଜର
ଆଖିପଂରକ୍ତି ନହଲଜଣକ୍ତି । ନହଇଟକ୍ତି,  ଗଛମଜନୋ ଉଗରୂପଂ ଧାରକ୍ତି ଧାଜଇହେଁ ଆସମଛଡଗକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜଳମଜନୋ ୍କଜଡଡା��x��8������ ସଜପଂପଂରକ୍ତି ଲଡରକ୍ତିଆସକ୍ତି ଝଡ଼ପଂରକ୍ତି ନଦଜହଲମ ଛଡଗକ୍ତି ।
ଘଜସମଜନୋ ମମଡଡା��x��8������ଯଜଏ ଉଚ ନହନଲଣକ୍ତି । ଘରମଜନୋ ଧାଜଇହେଁ ଆସମଛଡଗକ୍ତି । କରଜଟ ଝରକଜମଜନୋ ଇଗସଗ ଦୁଃ ନଦତଡ଼ମଛଡଗକ୍ତି । ରସମମଜୋଡକର ରଜଗୟୁଜ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି,
ରୋୟୁଜ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ସମନସ ଉଗ ରୂପଂ ଧାରକ୍ତି ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସମଛଡଗକ୍ତି,  ପଂଜହଜଡ଼ ପଂରକ୍ତି,  ଲଜଭଜ ପଂରକ୍ତି । ପୃଂଥିରୀ ଫଜଟକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ।’’ ରଡଶୀଧାର ଏନଗକଥାଜ କହକ୍ତିସଜରକ୍ତି
ଅନଚଗ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ପଂଜର ଖେନର ଆହମରକ୍ତି ପଂଜଡଚଜଣ ଛଜତ ରକ୍ତି ଅନଚଗ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଅୋୟୁମଜୋଡକ ପଂଜଦ ଅରଶ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଚଜଲକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିରଜର ଶକକ୍ତି ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକ ନସଠକ୍ତି ରସକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗଜଈଟକ୍ତି ପଂତ ର ଖେଜଇସଜରକ୍ତି କମଆନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ନଗଜପଂରଡଧାମ-ନଗଜଦଜରରୀଶ-ୋୀଳକଡଠ-
ହରକ୍ତିହର ଚଜରକ୍ତିଜଣ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଅନଚଗ ରଡଶୀଧାରକମ ଓ ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ନଟକକ୍ତି ନୋଇଗନଲ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଭକ୍ତିନ୍ନ ନକଜଠରକ୍ତିକମ । ରଡଶୀଧାରକମ ସମନସ ନଘରକ୍ତିଯଜଇ ପଂଜଣକ୍ତି
ଛକ୍ତିଡଚକ୍ତିନଲ, ପଂଡର ଖେଜ କନଲ ଓ ପଂନର ଏକଜଡଗନର ଗଜକମ ପଂରୀକଜ ୋକ୍ତିରୀକଜ କନଲ, କଜଟଛଜଟ କନଲ, ଷଜଠକ୍ତିଏ ଘଡଟଜର ଏକ ସଜକଜଗକଜର ନୋନଲ । ପଂନର
ନଦର ଖେଜଗଲଜ, "ଶବ୍ଦର ଆମଳୂ ଚମ ଳ' ୋଜମନର ଏକ ପଂଜଡଡା��x��8������ମ ଲକ୍ତିପଂକ୍ତି ଉକ ନକଜଠରକ୍ତିରମ  ୍କଜଶ ପଂଜଇଲଜ, ମଜତ ରଡଶୀଧାରକମ ନସଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଆଉ ନକନର ରକ୍ତି
ନଦଖିରଜକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜକମ ହଇଜଜ ନହଲଜ । ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଅନୋକ ନଚଷ୍ଟଜ ସନସତ୍ୱେ ନକଜଠରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଗଜ ଶର ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ।
ଈଶ୍ୱରଡକ ସଜକୟୁ ୍ଦଜୋ ନ୍ମଶୀଳଜର ସଜଗରଷପର୍ବ ରୟସର ପଂମଅଟକ୍ତି ମରକ୍ତିଗଲଜ ନଟନ କଡପଂଜନଟ୍ମଡଟ ଭକ୍ତିଗନର । ନସନଗନରନଳ ନସ ହଜଇଦଜରଜଦ୍
ନଫରମ ଥିଲଜ ଅୋୟୁ ନକନଗକ  ଶ୍ରେମକ୍ତିକମଜୋଡକ ସଜଡଗନର । ପଂମଅକମ ଜର ଧାରକ୍ତିଥିଲଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଆଗରମ  । ନକହକ୍ତିଜନଣ କଣ ନଗଜନଟ ନଟରନଲଟ୍ ନଦଇଥିଲଜ
। ଗଜକମ ନସ ପଂମଅକମ ର ଖେମଆଇ ନଦଇଥିଲଜ । ଜର ରଢମ ଥିଲଜ ୋଜ କମମଥିଲଜ ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଥିଲଜ । ରଜସଜନର ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ କଦଳୀ ର ଖେମଆଇ ଓ ଚଜ’
ପଂକ୍ତିଆଇ ପଂମଅକମ ଜଗକ୍ତି ରହମଥିଲଜ । ନମଜଟଜ ଚଜଦରଟକ୍ତି ନଘଜଡ଼କ୍ତିନହଜଇ ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ନଶଜଇଛକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତିନର ହଠଜତ ନସ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କଲଜ ଗଜ’ ନଦହଟକ୍ତି ଗରମ
ୋନହଜଇ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ର ଖେମବ୍ ଥାଡଡା��x��8������ଜ । ନ୍ମଶୀଳଜର ଛଜଗକ୍ତି କ’ଣ ନହଜଇଗଲଜ । ପଂଜର ଖେ ନଲଜକଡକମ ନଦଖିଲଜ ସମନସ ନଶଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ନସ ରକ୍ତି
ଗଜ’ ପଂମଅପଂଜର ଖେନର ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କଜଡଦକ୍ତିଲଜ, କକ୍ତିଡଗମ  ୋକ୍ତିରରନର । ନଶଜଇ ପଂଜରମ ୋଜହିଁ, ନଦଖି ପଂଜରମ ୋଜହିଁ,  କ’ଣ କରକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ଗଜ’ ଅଡଟଜକମ
ଛମଇହେଁଲଜ । ଅଡଟଜନର ଗଜର ଶଜଢକ୍ତି ଗମଡ଼ଜନହଜଇ ଅଛକ୍ତି ଦମଇହଜଜର ଟଡକଜ । ଗଜର ଛଅ ମଜସର ଆୟ ଧାରକ୍ତି ନସ ନଫରମ ଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ଗହେଁଜ ପଂଜର ଖେ ନଷ୍ଟସନ୍ରେ
ପଂହଡଚକ୍ତିରଜକମ ଛ’ସଜଗ ଘଡଟଜ ରଜକକ୍ତି । ନସ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ ମଲଜପଂମଅ ସଜଡଗନର । ସକଜନଳ ନକହକ୍ତିଜନଣ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "ଜର କମକ୍ତିଛକ୍ତି?’  ନ୍ମଶୀଳଜ
ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇ ମୋଜକଲଜ । ନଲଜକଟକ୍ତି ଛମଇହେଁରଜକମ ଆସମଥିଲଜ । ଗଜକମ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ମୋଜକଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, "ନଶଜଇଛକ୍ତି, ନଶଜଇଥାଜଉ ।’ ନଷ୍ଟସୋନର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜ
ପଂରୂପର୍ବରମ  ଆହମରକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଗଜକମ ପଂଚଜରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିନଲ, "ଜର କମକ୍ତିଛକ୍ତି?’ ନସ ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇ ମୋଜ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୭୯
୨୮ଠ



ନସ ଡା��x��8������ରମ ଥିଲଜ ଯଦକ୍ତି ଜନଣ ନହନଲ ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିଯଜଏ ନଯ ଗଜ’ ପଂମଅ ମରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ନଗନର ଗଜ’ର ଦକ୍ତି’ହଜଜର ଟଡକଜ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଲମ ଟ୍ କରକ୍ତିନୋନର ।
୍ଥାନମ ଦଲଜଲ, ଗଜ’ପଂନର ନପଂଜଲକ୍ତିସ, ଗଜ’ପଂନର ନଷ୍ଟସନ ମଜଷ୍ଟର, ଗଜପଂନର ଗଜଡ଼ପର୍ବ, ଗଜପଂନର ରକ୍ତିକଜରଜଲଜ, ଗଜପଂନର ଡା��x��8������ଜକର, ଗଜପଂନର ଟଜଉନ ନପଂଜଲକ୍ତିସ
ଏରଡ ନଶଷନର ଶରକମ ଜଜଳକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜ ନପଂଜଗକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଦଶ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଟଡକଜରକ୍ତି ରଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ନ୍ମଶୀଳଜ ପଂମଅକମ ଉଠଜଇଲଜ ର ଖେମବ୍ କଷ୍ଟନର ।
ୋକ୍ତିଜ କଜଡଧାନର ଲଦକ୍ତି ଚଜଦର ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଦଲଜ । ନକହକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋପଂଜନର । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଗଜ ପଂଜର ଖେ ନଲଜକ ନକହକ୍ତିଜନଣ ସଡନଦହନର ଆଖି ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ
ଡା��x��8������କ୍ତିମଜକରକ୍ତି ଥାନର ପଂକ୍ତିଲଜକମ, ଥାନର ନ୍ମଶୀଳଜକମ ଅୋଜଇଲଜ, କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନ୍ମଶୀଳଜ ଏନର ଛଜଗକ୍ତିକମ ପଂଥାର ୋକରକ୍ତି ଗମ ଳଜପଂରକ୍ତି ୋରମ ଓ ହଜଲମ କଜ
କଲଜ । ଆଖିକମ ଓଦଜ ୋକରକ୍ତି ଶମଖିଲଜ ଓ ଶୋୂୟୁ କଲଜ । କଜନଳ ନକନଗନରନଳ ଶଜଗମଣଜମଜନୋ ଆସକ୍ତି ଝପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନୋନର ଗଜ’ ପଂମଅକମ । ନଷ୍ଟସ୍ରେ ନଗଟ୍ ଯଜଏ
ଧାୀନର ଧାୀନର ଆସକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ । ନକହକ୍ତି କମଆନଡା��x��8������ ୋଥିନଲ । ମଜତ ନଗଜଟଜଏ ପଂଜଦ ଆଗକମ ନଦଇଛକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜହିଁ ଦନଳ ଶଜଗମଣଜ ଏକଜଥାରକମ ଗଜକମ
ନଘରକ୍ତିଗନଲ । ନସ ଗଜର ଶମଖିଲଜ ଆଖି ରମଜକ୍ତିନଦଲଜ । ନଯନଗନରନଳ ନର ଖେଜଲକ୍ତିଲଜ ନସ ନଦଖିଲଜ ଗଜ ଅଡଟଜନର ପଂଇସଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ’ କଜଡଧାନର ପଂମଅ ୋଜହିଁ
। ଗଜ’ ହଜଗନର ରମଜମଳଜ ୋଜହିଁ ଏରଡ ନସ ରସକ୍ତିଛକ୍ତି ଥାଜୋଜ ହଜଜଗନର । ଦମଇରଷପର୍ବ ଗନଳ ଗଜ’ ସ୍ୱଜମୀ ରକ୍ତିଶଜର ଖେଜପଂଜଟଣଜର ପ୍ଂଜଟଫମପର୍ବନର ମଲଜନରଳକମ ରକ୍ତି
ସମଜୋ ଅରସଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ଗଜ’  ପଂଇସଜ ସରକ୍ତିଥିଲଜ ସକ୍ତିୋଜ,  ନହନଲ ଗଜ ସ୍ୱଜମୀର ଶର ଘରଯଜଏହେଁ ପଂହଡଚକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋଥିଲଜ । ନସ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ହଜକ୍ତିଗଲଜ ଏନର ଆଉ ମନୋ ପଂକଜଇରଜକମ ରକ୍ତି ଚଜନହହେଁୋଜହିଁ ନ୍ମଶୀଳଜ । ଥାଜୋଜ ହଜଜଗନର ଗଜକମ କଜହିଁକକ୍ତି ରର ଖେଜଗଲଜ ନସ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗମଡ଼ଜଏ
କଜଗଜନର ଗଜ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ୋକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗଜ ୋହେଁଜନର ନକସ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ରହମ  ଦକ୍ତିୋପଂନର ନସ ଝଜପ୍ସଜ ଶମଣକ୍ତିଲଜ ନଯ ନସ ଗଜ’ ପଂମଅକମ ମଜରକ୍ତିନଦଇଛକ୍ତି । କଜହିଁକକ୍ତି
ମଜରକ୍ତିଲଜ ନସ କହମ  । ନକଜଟପର୍ବରମ ମ ୍ନଜଲ ଓ ନଜଲ୍ ନକଜଟପର୍ବ ନହଉ ନହଉ ଛ’ମଜସ ଗଲଜ । ନସ ପଂମଣକ୍ତି ଝଜପ୍ସଜ ଶମଣକ୍ତିଲଜ ନଯ ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ଗଜ’ ମଡା��x��8������ପର୍ବର ନକସ୍ର
ରଜୟ ଦକ୍ତିଆନହର । ନସ ଆନଦତ ରମଝକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋ ଥିଲଜ ଗଜକମ ନୋଇ କ’ଣ କ’ଣ ସରମ  ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ଏଠକ୍ତି । ଗଜ’ ଶମଖିଲଜ ଆଖିନର ପଂନଲ ଶଜଗମଣଜଡକ ରୟୁଗୀଗ
ଆଉ ନକହକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ପୃଂଥିରୀନର ଆଉ ନକହକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନକରଳ ଝଜପ୍ସଜ ଅଡଧାଜର ଝଜପ୍ସଜ ଆଲମ ଅ ଭକ୍ତିଗନର ଚଳ୍ଚଳ ନହଉଥିରଜ ଭକ୍ତିଡ଼ ଓ
ରଜକକ୍ତିଗକ ମହଜଶୋୂୟୁ । ଘଟୋଜଟକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ଏକ ଭକ୍ତିନ୍ନ ନମଜଡ଼ ନୋଲଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜର ମମର ଖେୟୁ ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତିଡକ ଘରକମ ଜନଣ ଭଦରୟୁକକ୍ତି ଆନସ ଆନସ ମମର ଖେୟୁ
ଫଜଟକ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ ପଂଶକ୍ତିନଲ । ରୟୁକକ୍ତି ଜଣକ ପଂକ୍ତିଡଧିଥିନଲ ୋୀଳ ରଡଗର ଏକ ନଟକମଟ୍, ନସଜଟପର୍ବସ ସମ ଏରଡ ମମଡଡା��x��8������ନର ର ଖେମବ୍ ରଡ଼ ଏକ ଧାଳଜନଟଜପଂକ୍ତି ।
ହଜଗନର ନଗ୍ଜଭ୍ସ । ଚଜକର ସଜଡଗନର ନଦର ଖେଜନହଲଜ । କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତିଡକମ ନଭଟକ୍ତିରଜକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକସ ରକ୍ତିଷୟନର କଥାଜନହରକ୍ତି ।’
ଚଜକରଟକ୍ତି ଗଜଡକ ୋଜମ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ନସ କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗପର୍ବରମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ଚଜକରଟକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ ନଲଜକଟକ୍ତି ଗଜକମ ରୟୁଡଗ କରମ ଛକ୍ତି । ନଗଣମ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ୋ ପଂଚଜରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ର ନଟଜପଂକ୍ତି ଓ ହଜଗର ନଗ୍ଜଭ୍ସ ଉପଂନର ୋଜର ପଂକଜଇ ଚମ ପଂଚଜପ୍ ଭକ୍ତିଗରକମ ଗଲଜ । ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ମଧ୍ୟନର ଚଜକର ସଜଡଗନର ଜନଣ
ରୃଦ୍ଧରୟୁକକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିନଲ । ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "କ’ଣ ନହଲଜ?’ ଭଦରୟୁକକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ଜଜନଣ ନ୍ମଶୀଳଜକମ ଆଜକ୍ତି ଆପଂଣ ସଜଗରଷପର୍ବ ନଜଲ ଦଡଡା��x��8������ ନଦଉଛଡଗକ୍ତି
। ମହେଁମ ନସ ନକସ ରକ୍ତିଷୟନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରଜକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ।' ଜଜ୍ ମନହଜଦୟ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହନଲ । ଏ ନଲଜକଟଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ମହେଁମ ଗଜକମ ସଜଗରଷପର୍ବ ନଜଲ
ଦଡଡା��x��8������ ନଦଉଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି! ନଷ୍ଟନୋଜ କହକ୍ତିନଦଲଜ କକ୍ତି? ନଲଜକଟକ୍ତି ଓକକ୍ତିଲଟକ୍ତିଏ ନହଜଇଥାଜଇପଂଜନର । ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଆପଂଣଡକ ପଂରକ୍ତିଚୟ?’ ନସଇ ଏକଜ ଉତ୍ତର,
"ମହେଁମ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗପର୍ବରମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନ୍ମଶୀଳଜର ନକସ ରକ୍ତିଷୟନର ମହେଁମ ସରମ  ଜଜନଣ ।’ ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ମନୋମନୋ ଟକ୍ତିନକ ରକ୍ତିରକ ନହନଲ । ନଲଜକଟକ୍ତି ଓକକ୍ତିଲ
ନହଜଇଥିନଲ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦକ୍ତିଅଡଗଜ ୋଜହିଁ । ରଦ୍ମଜସଟକ୍ତିଏ ନହଜଇଥିର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ । ଆଉ ଆଗକମ କଥାଜ ୋ ରଢଜଇ କହକ୍ତିନଲ, "ଆପଂଣ ଯଜହଜ କହକ୍ତିରଜକମ
ଚଜହଜଡଗକ୍ତି ନକଜଟପର୍ବକମ ଆସଡଗମ , କହକ୍ତିନର । ଠକ୍ତିକ ଏଗଜରଟଜ ସମୟନର ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୮୧ ୨୮୨
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ଏଗଜରଟଜ ନରଳକମ ନକଜଟପର୍ବଟକ୍ତି ନଲଜକଜରଣୟୁ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଟ କଜଠଗଡ଼ଜନର ନ୍ମଶୀଳଜ ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହିଁ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଗଜକମ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଝଜପ୍ସଜ ଝଜପ୍ସଜ
କଳଜକଳଜ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । କଳଜନକଜଟ,  କଳଜରଜଳ ଓ କଳଜ ମମହହେଁ ସରମ  ୱେଚକ୍ତିତ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଅୋୟୁପଂଟ କଜଠଗଡ଼ଜନର ନଟକମଟ ଓ ନଟଜପଂକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ
ଭଦରୟୁକକ୍ତି ଜଣକ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଛଡଗକ୍ତି । ନସ କଜହଜରକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଆକଷପର୍ବଣ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ନରଜଧାହମଏ । ଗଜଡକ ପଂଟକମ ନକହକ୍ତି ନଦର ଖେମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି
ଆସକ୍ତିନଲ,  ସମନସ ଠକ୍ତିଆ ନହନଲ । ନସ ରସକ୍ତିନଲ,  ସମନସ ରସକ୍ତିନଲ । ନକଜଟପର୍ବଟକ୍ତି ୋକ୍ତିରର ୋକ୍ତିଥାର । ଏ ଭଦରୟୁକକ୍ତିଡକ ଉପଂନର ୋଜର ପଂଡ଼କ୍ତିରଜକଣକ୍ତି
ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ଓକକ୍ତିଲମଜୋଡକ ମମହହେଁକମ ନଦଖି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଏ ମହଜଶୟ କଜହଜର ମହକକ୍ତିଲ, କକ୍ତିଡରଜ ମମଦଜଲଜ କକ୍ତିଡରଜ ସଜକୀ କକ୍ତି?’ ସମନସ ସମସଡକ ମମହହେଁକମ
ଚଜହିଁନଲ । ସମନସ ଉକ ରୟୁକକ୍ତିଡକମ ଚଜହିଁନଲ । ଗଜଡକ ନଟଜପଂକ୍ତି, ଗଜଡକ ଦସଜୋଜ, ଗଜଡକ ନପଂଜଷଜକ, ନଯଜଗଜକମ ଚଜହିଁନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ
। ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, ଆପଂଣଡକ ଓକକ୍ତିଲ କକ୍ତିଏ? - ନକହକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । -  ଆପଂଣଡକମ ଏଇ କଜଠଗଡ଼ଜକମ କକ୍ତିଏ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ? -  ନକହକ୍ତି ୋମନହହେଁ ମହେଁମ ୋକ୍ତିନଜ
ଆସକ୍ତିଲକ୍ତି । - ଆପଂଣଡକ ପଂରକ୍ତିଚୟ? - ମହେଁମ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗପର୍ବରମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନକଜଟପର୍ବ ରମ ନା ଦମ୍ରେ ୍ରଳ କଳରର ନହଲଜ । ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ଚମ ପ୍ ରହକ୍ତିରଜକମ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦଇ
ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, - ଆପଂଣ ରଜନଜ କଥାଜ କହକ୍ତି ନକଜଟପର୍ବର ସମୟ ୋଷ୍ଟ କରମ ଛଡଗକ୍ତି । - ୋଜ, ମହେଁମ ସଗ ହିଁ କହମଛକ୍ତି । - ଆପଂଣ ଈଶ୍ୱର ନରଜଲକ୍ତି ୍ମଜଣ କ’ଣ? -
ଈଶ୍ୱରଡକ ସକ୍ତିଗକ୍ତିର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୍ମଜଣ ଦକ୍ତିଆଯଜଏ ୋଜହିଁ । ଏହଜ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସର କଥାଜ । ଗଜ’ ରଜହଜନର ଆପଂଣ ଗ ନମଜନଗ ନଦର ଖେମଛଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ଏଠକ୍ତି ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଛକ୍ତି । -
ନକଜଟପର୍ବ ସମସଡକ ୍ମଜଣ ଦରକଜରକନର । ଆପଂଣଡକମ ରକ୍ତି ୍ମଜଣ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । - କକ୍ତି ୍କଜରର ୍ମଜଣ ଆପଂଣ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି? - ଏଇ ଧାରଜଯଜଉ,
ଆପଂଣଡକ ଠକ୍ତିକଣଜ, ରଜପଂଜ, ମଜଡକ ୋଜମ, ଗହେଁଜ, ସହର, ଜଜଗକ୍ତି, ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି, ରୟୁରସଜୟ, ନରସୋ ଜଡ଼ପର୍ବ, ନଭଜଟ ପଂରକ୍ତିଚୟ ପଂତ ରଜ ଡ୍ରଜଇଭକ୍ତିଡ ଲଜଇନସୋ୍ସ ଏପଂରକ୍ତି
କକ୍ତିଛକ୍ତି । -ନମଜ ଠକ୍ତିକଣଜ ଗ ସ୍ୱଗପର୍ବ । ଏହଜ ରକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସର କଥାଜ । ରଜକକ୍ତି ଯଜହଜ କହକ୍ତିନଲ ନମଜ ପଂଜର ଖେନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ଥାଜଏ । - ଈଶ୍ୱରଡକ ଏପଂରକ୍ତି ନପଂଜଷଜକ ଥାଜଏ?
ନଟକମଟ୍, ନସଜଟପର୍ବସ ସମ, ନଗ୍ଜଭ୍ସ, ନଟଜପଂକ୍ତି? ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ଓ ଅୋୟୁ ସମନସ ହସକ୍ତିନଲ । ନ୍ମଶୀଳଜ ରୟୁଗୀଗ । - ମହେଁମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧିଲକ୍ତି, ନସଇଟଜ
ନମଜ ଇଚ୍ଜ ଅୋକ୍ତିଚ୍ଜର କଥାଜ । ଈଶ୍ୱରଡକ ୟମୋକ୍ତିଫମପର୍ବ ଥାଜଏ ୋଜହିଁ । ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ଏନର ୍କଜଶୟୁ ଭଜରନର ରକ୍ତିରକ ନହନଲ । ଅନପଂକଜକୃଗ ଚଢଜଗଳଜନର
କହକ୍ତିନଲ,  "ଆପଂଣ ଯଜଆଡଗମ ,  ନକଜଟପର୍ବର ସମୟ ଅପଂଚୟ ନହଉଛକ୍ତି ।’  -  ନ୍ମଶୀଳଜ ରକ୍ତିଷୟନର ମହେଁମ ଏ ଯଜଏହେଁ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିୋଜହିଁ,  ଯକ୍ତିରକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି?
ନସଇଥିପଂଜଇହେଁ ଗ ମହେଁମ ଏଠଜକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ନଦଖିନଲ ନଲଜକଟକ୍ତି ପଂଜଗଳପଂରକ୍ତି ଉତ୍ତର ନଦଉଛକ୍ତି । ନପଂଜଲକ୍ତିସ ମ ହସଜଡଗର କରକ୍ତିରଜ କଥାଜ ଭଜରକ୍ତିନଲ ।
ପଂମଣକ୍ତି କ’ଣ ଭଜରକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ଠକ୍ତିକ ଅଛକ୍ତି ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ମଧ୍ୟନର ଯଜହଜ କହକ୍ତିରଜକଥାଜ କମହଡଗମ  । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଈଶ୍ୱରଡକ ୋହେଁଜନର ଏକ ଶପଂଥା ପଂଜଠ କରଡଗମ
ନଯ ଯଜହଜକହକ୍ତିନର ସଗକହକ୍ତିନର, ସଗ ଛଡ଼ଜ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନରୋଜହିଁ ।’ -ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ! ମହେଁମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନମଜ ୋହେଁଜ ନର ଶପଂଥା ପଂଜଠ କରକ୍ତିରକ୍ତି? ନଲଜନକ ସକ୍ତିୋଜ ନମଜ
ୋହେଁଜ ନର ଶପଂଥା ୋକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ସଗ ହିଁ କହକ୍ତିରକ୍ତି ଏ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଆପଂଣ ରଖିପଂଜରଡଗକ୍ତି । - ୋଜ, ନକଜଟପର୍ବନର ଏହଜ ଆପଂଣଡକମ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ଏରଡ ୋକ୍ତିଜ
ୋହେଁଜ ଆଉ ଠକ୍ତିକଣଜର ୍ମଜଣ ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । -  ପଂମଣକ୍ତି ୍ମଜଣ? କକ୍ତି ୍କଜରର ୍ମଜଣ ଆପଂଣ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି? -ନଗଜନଟ ଅନଲତକକ୍ତିକ ଶକକ୍ତି ନଦର ଖେଜଡଗମ  ।
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି, ଧାରଜଯଜଉ ଏଇ ନପଂପଂର ନୱାଟ ଲ ଶୋୂୟୁନର ଝମ ଲଜଇ ରର ଖେଡଗମ  । ସମନସ ନଦଖିନର । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୮୩ ୨୮୪



ସମନସ ନଦଖିନଲ ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଥିରଜ ନପଂପଂର ନୱାଟଟକ୍ତି ଗଜଡକ ହଜଗରମ  ର ଖେସକ୍ତି ଯଜଇ ନକଜଠରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଶୋୂୟୁନର ଝମ ଲକ୍ତି ରହକ୍ତିଲଜ, ର ଖେମବ୍ ନଜଜନରପର୍ବ ଘରୂକ୍ତିଲଜ
। ଓକକ୍ତିଲମଜନୋ ମମଡଡା��x��8������ ଗଳକମ କରକ୍ତିନଦନଲ । ଡା��x��8������ରକ୍ତିଗନଲ ସମନସ । ଜଜ୍ଡକ ନଟରମଲ ଉପଂନର ଆଉ ସଜଗଟକ୍ତି ନପଂପଂରନୱାଟ୍ ଥିଲଜ, ସମନସ ଶୋୂୟୁନର
ଘରୂକ୍ତିନଲ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଅରଜକ, କକ୍ତିଡକଗପର୍ବରୟୁରକ୍ତିମମଢ । ଈଶ୍ୱର କହକ୍ତିନଲ, "ଏନଗ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ସଜଗଟକ୍ତି ନପଂପଂରନୱାଟ୍ ଶୋୂୟୁନର ଘମରକ୍ତିରଜକମ ନମଜ ସକ୍ତିଗକ୍ତିର ୍ମଜଣ
ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଆପଂଣ ଗହଣ କରକ୍ତି ନୋଉଛଡଗକ୍ତି,  ନଗନର ମହଜଶୋୂୟୁନର ଲକ ରଷପର୍ବ ନହଲଜ ଆମ ନସତର ମଡଡା��x��8������ଳର ୋ'ଟକ୍ତି ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ
ନପଂପଂରନୱାଟ୍ ଝମ ଲକ୍ତିରହକ୍ତିରଜକମ ଆପଂଣ କ’ଣ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିନର, ଜଜ୍ ମନହଜଦୟ?’ ଜଜ୍ ମନହଜଦୟଡକ ଝଜଳ ରଜହଜରକ୍ତି ଗଡଟକ୍ତି ଶମଖିଗଲଜ । ନସ ପଂଜଣକ୍ତି ଗ୍ଜନସ
ପଂକ୍ତିଇ ସମସ ନହରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ମୋରମ  ସଡନଦହ ଦୂରକ୍ତିଭୂଗ ନହଲଜୋଜହିଁ । ନସ ମନୋକନଲ ଯଜଦମରଜଲଜଟକ୍ତିଏ ନହଜଇଥିର କଜନଳ । ନଗଣମ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର କହକ୍ତିନଲ, "ଆଚ୍ଜ, ଆପଂଣ ରଷପର୍ବଜ କରଜଇ ପଂଜରକ୍ତିନର, ରଗପର୍ବମଜୋ?’ ଈଶ୍ୱର ହସକ୍ତିନଲ, କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ରଷପର୍ବଜ ସଜଡନଗ ସଜଡନଗ ନହଲଜ
। ର ଖେମବ୍ ନଜଜନରପର୍ବ ପଂରୋ ରହକ୍ତିଲଜ, ଝଡ଼ ଆସକ୍ତିଲଜ ଓ ମମଷଳଧାଜରଜନର ରଷପର୍ବଜନହଲଜ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଭକ୍ତିଜକ୍ତିନଲ । ସମନସ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ କଜଗଜପଂତ ସଜଉହେଁଟକ୍ତି ଲମ ଚଜଇରଜକମ
ନଚଷ୍ଟଜକନଲ । ନଦତଡ଼କ୍ତି ପଂଳଜଇରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକନଲ କକ୍ତିଡଗମ  ପଂଜରକ୍ତିନଲୋଜହିଁ । ଦ୍ୱଜର ସରମ  ରଡଦଥିଲଜ । ନକହକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲୋଜହିଁ । ନକଜଠରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର
ଛ’ଇଡଚ୍ ଉଚଗଜନର ପଂଜଣକ୍ତି ଜମଜନହଲଜ । ଈଶ୍ୱର ଓ ନ୍ମଶୀଳଜ ରୟୁଗୀଗ ସମନସ ପଂରୂଜ ଗକ୍ତିଡଗକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ନସମଜୋଡକ ନକଜଟପର୍ବ ସଜଟପର୍ବ ଘଡ଼କ୍ତି ନଯଜଗଜ
ନମଜଜଜ ସରମ  ଭକ୍ତିଜକ୍ତିସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । କଜଗଜ ଓ ଫଜଇଲ ସରମ  ପଂଜଣକ୍ତିନର ଭଜସମଥିନଲ । ସମନସ ଡା��x��8������ରକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ଆହମରକ୍ତି ନଯଜନରପର୍ବ ରଷପର୍ବଜ ନହଉଥିଲଜ ।
ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତିଡକମ ଈଶ୍ୱର ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ରଷପର୍ବଜ ରଡଦ କରକ୍ତିରକ୍ତି?' ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ପଂକ୍ତି୍ଜ୍ ପଂକ୍ତି୍ଜ୍ ।' ରଷପର୍ବଜ ରଡଦ ନହଜଇଗଲଜ । ସମନସ କଜଠ ପଂଥାରପଂରକ୍ତି
ଗଟସ ନହଜଇ ଓଦଜନର, ଶୀଗନର ଥାରମ ଥିନଲ । ନ୍ମଶୀଳଜ କକ୍ତିଡଗମ  ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ଭଜରନର ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ନସଠକ୍ତି ଯଜହଜସରମ  ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜ’କମ
କକ୍ତିଛକ୍ତିନହନଲ ୍ଭଜରକ୍ତିଗ କରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଥିଲଜ । ଈଶ୍ୱର କହକ୍ତିନଲ, "ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୍ମଜଣ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି?' ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି ନଛପଂ ନଢଜକକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଥିନଲ । ଗଜଡକ ଗଡଟକ୍ତି
ଅଠଜ ଅଠଜ ଲଜଗମଥିଲଜ । ନସଇ ଅରସଜନର ନସ କହକ୍ତିନଲ,  ୋଜ । ଈଶ୍ୱର କହକ୍ତିନଲ,  "ଅଭକ୍ତିଯମକ ରକ୍ତିଷୟନର ମହେଁମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରକ୍ତି?'  ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି
କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନକରଳ ହଜଗ ହଲଜଇନଲ ଦମଇଥାର, ଯଜହଜର ଅଥାପର୍ବ ଥିଲଜ, "ଆଜକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ପଂନର ନକନର ।’ ଏରଡ ଉଠକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜକମ ରଜହଜରମ ଥିନଲ
। ହଠଜତ ନଦର ଖେଜଗଲଜ,  ନସଠକ୍ତି ସମନସ ନସଇ ପଂଜଣକ୍ତିଥିରଜ ଚଟଜଣନର ଆଡଠମ ମଜଡ଼କ୍ତି ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ କଲଜପଂରକ୍ତି ନଯଜଡ଼ହସନର ରସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ନହ ଈଶ୍ୱର,
ଆମକମ କମଜ କରଡଗମ  । ଆନମ ଜଜଣମ ଆମ ଅପଂରଜଧା କ’ଣ । ନ୍ମଶୀଳଜର ସମସ ଅଥାପର୍ବ ସମଧାସହକ୍ତିଗ ଆନମ ନଫରଜଇରଜକମ ୍ସମଗ । ଆମକମ କମଜ
କରଡଗମ  ।’ ହଠଜତ ରକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ମଜରକ୍ତିଲଜ ଓ ୍ଚଡଡା��x��8������ ଶବ୍ଦନର ଘଡ଼ଘଡ଼କ୍ତି ଶମଣଜଗଲଜ ସମସଡକ ମସକ୍ତିଷ୍କ ଭକ୍ତିଗନର । ଦମଇ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଯଜଏ ସମସଡକ ଆଖି ରଡଦ
ନହଜଇଗଲଜ । ନଯନଗନରନଳ ଆଖି ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଲ ନଦର ଖେଜଗଲଜ ଈଶ୍ୱରଡକ ସଜୋଟକ୍ତି ରକ୍ତିକ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକ ନସଠକ୍ତି ନରନହଜସ ନହଜଇ
ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ନ୍ମଶୀଳଜ ନଦଖିଲଜ ଗଜକମ ନଘରକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିରଜ ସମସ ଛଡଚଜଣ ଓ ଶଜଗମଣଜ ନସଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଜଜ୍ ମନହଜଦୟ ସମସଡକମ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍
କନଲ ନଯ ନସମଜନୋ ନ୍ମଶୀଳଜର ସମସ ଟଡକଜ ଆସଡଗଜ କଜଲକ୍ତି ନକଜଟପର୍ବ ଆରଡଭ ନହରଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଗଜଡକଠଜନର ଦଜର ଖେଲ କରଡଗମ  ଏରଡ କଜଲକ୍ତି ଏ ନକସ୍ର
ଫଳଜଫଳ ନଘଜଷଣଜ କରଜଯକ୍ତିର । ପଂରଦକ୍ତିୋ ନକଜଟପର୍ବକମ ଯକ୍ତିରଜପଂରୂପର୍ବରମ  ରକ୍ତିଚଜରପଂଗକ୍ତିଡକ ଘନର ନ୍ମଶୀଳଜକମ ନଦରଜକମ ଥିରଜ ଲଫଜପଂଜ ଭଗ୍ଧି ଟଡକଜ ପଂହଡଚକ୍ତି
ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ଠକ୍ତିକ ଏଗଜଟପର୍ବଜ ସମୟନର ଜଜ୍ ମନହଜଦୟ ଗଜଡକର ରଜୟନର କହକ୍ତିନଲ, "ନ୍ମଶୀଳଜ ଇଜ୍ ଟମ  ରକ୍ତି ନହଡଗଡ ଟକ୍ତିଲ ନଡା��x��8������ଥ' ଏରଡ ଗଜଡକର
ନପଂ୍ରେ ୋକ୍ତିର ଲ ୋ ଭଜଡଗକ୍ତି ପଂନକନଟ ପଂମରଜଇନଲ ଏରଡ ଅୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କଜଳପଂଜଇହେଁ ଛମଟକ୍ତିନର ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । ନ୍ମଶୀଳଜ ଶମଣକ୍ତିଲଜ ସକ୍ତିୋଜ ନହନଲ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିଥିରଜପଂରକ୍ତି
ଜଣଜଗଲଜ ୋଜହିଁ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୮୫ ୨୮୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଶବ୍ଦ ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସଜ "ଆଜ୍ଞଜ,  ନମଜ ଛଜଗକ୍ତିନର ନଟରମଲ ଅଛକ୍ତି । ରଜତ ଭର ମହେଁମ ନଶଜଇ ପଂଜରକ୍ତିୋଜହିଁ ।’ କହକ୍ତିନଲ ଜନଣ ଅଣଓଡ଼କ୍ତିଆ ରୃଦ୍ଧଜ । ପଂଜର ଖେନର
ରସକ୍ତିଥିରଜ ଅୋୟୁନରଜଗୀମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦ କକ୍ତିଡଗମ  ଠକ୍ତିକ ଠକ୍ତିକ ରମଝକ୍ତିନଲ ଓ ରୃଦ୍ଧଜକମ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ରସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତି ଅୋୟୁ
ନରଜଗୀକମ ନଦଖିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିନଲ । "ଆଜ୍ଞଜ ନମଜ ଛଜଗକ୍ତିନର ନଟରମଲ ଅଛକ୍ତି ।’ ରୃଦ୍ଧଜଜଣକ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ଡା��x��8������ଜକର ପଂମଣକ୍ତି ଗଜ କଥାଜ ଶମଣକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ ।
"ଆଜ୍ଞଜ...  ନମଜ ଛଜଗକ୍ତିନର...’ "ନଟରମଲ ୋମନହହେଁ,  ଟରଲ କମହ ।'  ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦ ସଜମଜୋୟୁ ରକ୍ତିରକକ୍ତି ୍କଜଶ କନଲ । "ଟରଲ’ କହକ୍ତି ୋପଂଜରକ୍ତିରଜ ଯଜଏ
ଗନମ ଏଠକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରସକ୍ତିଥିର । ମହେଁମ ନଦଖିରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି କହକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକର ଅୋୟୁ ଆନଡା��x��8������ ମମହହେଁ ରମଲଜଇନଲ । ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ଅଣଓଡ଼କ୍ତିଆ ରୃଦ୍ଧଜଡକମ "ଟରଲ’
ଶବ୍ଦର ଉଚଜରଣ ଶକ୍ତିର ଖେଜଇସଜରକ୍ତି ନଦହ ନଦଖିରଜନର ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦ ୍ଜୟ ଦମଇଘଡଟଜ ସମୟ ନୋଇଥିନଲ । ନସଇ ସମୟ ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଜଗୀ ରକ୍ତି
ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ର ଖେସକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ଗଜଡକର ରକ୍ତି ନରଜଧାହମଏ ଠକ୍ତିକ ଭଜନର ଉଚଜରଣକରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ନରଜଗରକ୍ତିଷୟନର କହକ୍ତିରଜ ସଡନଦହଥିଲଜ । ଡା��x��8������ଜକର
ହର୍ସଜଦଡକମ ନକହକ୍ତି ନକହକ୍ତି ହରକ୍ତି୍ସଜଦ,  ହନରଜ ୍ସଜଦ,  ହଜରଜ ୍ସଜଦ କହଡଗକ୍ତି । ନସପଂରକ୍ତି ନଲଜକଡକମ ଡା��x��8������ଜକର ନକନରରକ୍ତି ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସଜ କରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ ।
ଗଜଡକର ଦୃଢ ଧାଜରଣଜ ନଯ ଠକ୍ତିକ ଭଜନର ଉଚଜରଣ କରକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଥିରଜ ନଲଜକର ଚରକ୍ତିତ ର ଖେରଜପଂ ଥାଜଏ ଓ ୋକ୍ତିଜ ଉପଂନର ଗଜର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଥାଜଏୋଜହିଁ । ଏଇ
କଜରଣ ନଯଜଗହେଁମ ହିଁ ନଦଶର ଅନଧାଜଗଗକ୍ତି ନହଜଇଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଲଜନକ ଯଦକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ସଜୋନର ଠକ୍ତିକ ଭଜନର ଉଚଜରଣ କରକ୍ତି କହକ୍ତିନର ନଗନର ନଦଶର
ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତି ରକ୍ତି ସମଧାମରକ୍ତିଯକ୍ତିର ଏରଡ ପଂରସର ମଧ୍ୟନର ନକହ ଓ ନସତହଜଧାପର୍ବ ରକ୍ତି ରଢକ୍ତିର । ଡା��x��8������ଜକରଡକ କଥାଜ ଶମଣମଥିରଜ ନଲଜନକ ଆନଦତ ରମଝକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନଯ
ଉଚଜରଣ ସହକ୍ତିଗ ନଦଶର ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତି, ନଲଜକଡକ ଚରକ୍ତିତ ଗଥାଜ ନକହନ୍ମର କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବ । କକ୍ତିଡଗମ ୁଛି କମ ୋ ରମଝକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ସଜହସକରକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ
। ଏନଗ କଥାଜ ପଂଚଜରକ୍ତିନର ରଜ କଜହିଁକକ୍ତି । ଗଜଡକର ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ଯଡତଣଜ ରକ୍ତି ଥାଜଏ । ନସମଜନୋ ନଯ ନରଜଗୀ । ପଂଜଠ ପଂଢମଥିରଜ ଛଜତ ୋମହଡଗକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜକର
ହର୍ସଜଦ ରକ୍ତି ଅଜର ଧାରଣର ନ୍ସକ୍ତି ଥପ୍ସନ ନଲର ଖେଡଗକ୍ତି । ଥାନର ଜନଣ କନଲଜ ଛଜତ ଆସକ୍ତି ଗଜର ଦଶଦକ୍ତିୋର ମମଡଡା��x��8������ରଥାଜ ଓ ନଗଜଡ଼ହଜଗ ରଥାଜ ସଡପଂକପର୍ବନର
କହକ୍ତିରଜରମ  ଡା��x��8������ଜକର ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ କଜଗଜ ଉପଂନର କଣ କଣ ସରମ  ନଲଖିଗନଲ । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଯଜଇ ଔଷଧା ନଦଜକଜୋନର ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ନଯ ଗଜ କଜଗଜନର ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ
ଅଡଡା��x��8������ଜ ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ, କୀର ପଂକ୍ତିଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଏରଡ ସକଜଳମ ଚଜରକ୍ତି କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ଚଜଲକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଲର ଖେଜ ନହଜଇଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତିର ଦଶଦକ୍ତିୋର ମମଡଡା��x��8������ରଥାଜ
ନସଠକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଆଉଦକ୍ତିନୋ ନରଜଗୀଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ଆଜ୍ଞଜ, ନମଜର ହଜଇନଡ୍ରଜନଜନ ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି ଆଉ ନଦହନର ନଟ୍ର ରହମଛକ୍ତି ମଜନସନହଲଜ ।’
ଗଜ ପଂଜଇହେଁ କଜଗଜନର ଡା��x��8������ଜକର ଏପଂକ୍ତିନଜ ଅରଦମଲ କଲଜମଡକମ ନଭଟକ୍ତିରଜକମ ନଲଖିନଲ । କହକ୍ତିନଲ ଗଜ ନଟ୍କପର୍ବମ ଚହଲଜଇ ନଦନଲ ସଜଡନଗ ସଜଡନଗ
ହଜଇନଡ୍ରଜନଜନ ଫଜଟକ୍ତି ନଦଶଟଜ ଭଜସକ୍ତିଯକ୍ତିର । ନଗଣମ ନସ ନଯନଗ ଶୀଘ୍ର ପଂଜନର ଅରଦମଲ କଲଜମଡକମ ନଭଟମ  । ଏଠଜକମ ନସ କଜହିଁକକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି?  ନଗଟ୍
ଆଉଟ୍ । ପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ ଜନଣ ଦକ୍ତି’ଜଣ ଭଦରୟୁକକ୍ତି ନଲଜକଟଜକମ କହକ୍ତିନଲ ଗଜହଜକମ ହଜଇନଡ୍ରଜସକ୍ତିଲ କମହଜଯଜଏ,  ହଜଇନଡ୍ରଜନଜନ ୋମନହହେଁ ଏରଡ ନଟ୍ର
ୋମନହହେଁ,  ନଟ୍ନରଚର । କକ୍ତିଡଗମ  ନଲଜକଟଜକମ ଡା��x��8������ଜକର ଚକ୍ତିକକ୍ତିତ୍ସଜ ୋକରକ୍ତି ନଫରଜଇ ନଦଇଥିନଲ । ଆଉଦକ୍ତିନୋ ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ,  "ଆଜ୍ଞଜ,  ନମଜ
ପଂକ୍ତିଚଜନର ନଗଜନଟ ବ୍ରଏଲର ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ, ରସକ୍ତିଉଠକ୍ତି ନହଉ ୋଜହିଁ ।’ ଗଜପଂଜଇହେଁ କଜଗଜନର ନଲଖିନଲ- ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ
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ଦମଇଟଡକଜର ପଂକ୍ତିଆଜ, ଦମଇଟଡକଜର ନଗଲ, ଦମଇଟଡକଜର ଗରମ ମସଲଜ । ଗଜକମ କହକ୍ତିନଲ ନସ ନଗଜରଜଜକ୍ତି ନଦଜକଜୋକମ ଯଜଉ ଏସରମ  କକ୍ତିଣକ୍ତି ରଖିଥାଜଉ ।
ବ୍ରଏଲଟ୍ଧି ଆଉ ଦଶଦକ୍ତିୋ ପଂନର ରଡ଼ ନହନଲ ଗଜଡକ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିର,  ନସ ଅପଂନରସନ କରକ୍ତିନଦନର,  ଆଉ ଗଜକମ ନଦନର,  ନସ ଯଜଇ ରଜଡଧିର ଓ
ର ଖେଜଇର । ନଲଜକଟକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ, ନଫରକ୍ତିଗଲଜ । ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦଡକ ରୟସ ଏନର ପଂଚଜଶରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଶୀ । ଗଜଡକ ସୀଡକ ରୟସ ଏନର
ପଂଡଚଜରୋରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଶୀ । ଶମଣଜଯଜଏ ନସ ନମଡା��x��8������କ୍ତିକଜଲ କନଲଜନର ପଂଢମଥିରଜ ନରନଳ ଜନଣ ଝକ୍ତିଅର ଇଡରଜଜକ୍ତି ଉଚଜରଣ ଶମଣକ୍ତି ଗଜ ୍ଗକ୍ତି ଆକୃଷ୍ଟ
ନହଜଇଥିନଲ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଅୋୟୁ ଏକ କନଲଜରମ  ଆସକ୍ତି ଗକପର୍ବ ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗକ୍ତିଗଜନର ଭଜଗନୋଇଥିଲଜ । ୍ଗକ୍ତିନଯଜଗୀଗଜ ନଶଷ ନହରଜପଂନର ଯମରକ ହର୍ସଜଦ
ଗଜ ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ କହକ୍ତିଥିନଲ, "ନୟଜର ୍ୋୋକ୍ତି୍ସଏସନ ଇଜ୍ ଏନକ ଡଟ ।’ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ନଥାଡକସ ।’ ହର୍ସଜଦ କହକ୍ତିନଲ, "ସମଡ ଆଇ
ନସ ଆଇ ଲଭ ୟମ?’ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ନଗଜ ଟମ  ଡା��x��8������ଗ୍ସୁ ।’ ଗଜପଂରଦକ୍ତିୋ କକ୍ତିଡଗମ  ଯମରକ ଡା��x��8������ଜକର ନଗଜଟଜଏ ଜକ୍ତିନଦ ଦମଇଶହ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ଝକ୍ତିଅ ଘରକମ
ଯଜଇ ଗଜ ମଜ ରଜପଂଜଡକମ ରକ୍ତିରଜହ ୍ସଜର ନଦଇଥିନଲ । ରୟସର ଗଜରଗମୟୁନର ସମଜଜ ଅୋମନମଜଦୋ କରମ  ୋଥିନଲ ମଧ୍ୟ ଡା��x��8������ଜକର ଜ୍ୱଜଇହେଁ ୍ଗକ୍ତି ନଲଜଭ
ନଯଜଗହେଁମ ନସମଜନୋ ଝକ୍ତିଅକମ ରକ୍ତିରଜହ ନଦରଜପଂଜଇହେଁ ସଜଗ ଦକ୍ତିୋପଂନର ସଡମଗକ୍ତି ୍କଜଶ କରକ୍ତିଥିନଲ । ମଜନସ ପଂନର ରଜହଜଘର । ରଜହଜଘର ନରଦୀନର ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି
କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ଆଇ ଆମ ସରକ୍ତି'  ଏରଡ ଫକ୍ତିକ କକ୍ତିୋଜ ହସକ୍ତିଥିଲଜ । ଠକ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ଉଚଜରଣ ନଯଜଗହେଁମ ନଯ ରକ୍ତିରଜହ ସଡପଂନ୍ନ ନହଜଇପଂଜନର ଏକଥାଜ ନସନଗନରଳ
ପଂଯପର୍ବୟୁଡଗ ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋଥିନଲ । ପଂନର ନଦର ଖେଜଗଲଜ ନଯ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିର ଶଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ୍ଣଜଳୀ,  ରଜଡଧିରଜର ଢଡଗ,  କଥାଜଭଜଷଜ ଓ ଚଜଲକ୍ତିଚଳଣ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି
ସଡଭ୍ରମ ଓ ମଜଜ୍ଧିଗ । ଏନର ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦଡକ ଦମଇଟକ୍ତି ଝକ୍ତିଅ, ଜନଣ ପ୍ଂସ ଟମ  ଓ ଜନଣ ପ୍ଂସ ଥୀ । ଝକ୍ତିଅ ଦମଇଟକ୍ତି ସରମନରନଳ ରଜପଂଜ ରଜପଂଜ ହମଅଡଗକ୍ତି, ମଜ
ମଜ ହମଅଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନସମଜନୋ ନକଉହେଁ ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧିନର, କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������ କମଡଡା��x��8������ଜଇନର, ଆଜକ୍ତି କଣ ରଡଧାଜ ନହର, ନକଉହେଁ ର ଖେରରକଜଗଜ ପଂଢକ୍ତିନର, ନକଉହେଁ
ରହକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିନର ସରମକଜମ ପଂଜଇହେଁ ରଜପଂଜଡକ ସଜହଜଯୟୁ ହିଁ ଦରକଜର ପଂନଡ଼ । ଏକଦଜ ଦଶ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗହେଁଜକମ ନରଜଗୀ ନଦଖିଯକ୍ତିରଜ
ସମୟନର ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦ ୋକ୍ତିଜ ପ୍ଂସ ଟମ  ଝକ୍ତିଅକମ ସଜଡଗନର ଧାରକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ଉନଦ୍ଧାଶୟୁ, ଝକ୍ତିଅ ଗହେଁଜ ନଲଜକଡକ ଉଚଜରଣ ସଡନଶଜଧାୋ କରକ୍ତିର । ଗହେଁଜ
ମମଡଡା��x��8������ନର ଏକ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତିଗଛ ଗନଳ କଜଠ ନଦଜଳକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ନଦଖି ଝକ୍ତିଅ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ ନଦଜଳକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତିରଜକମ । କକ୍ତିଡଗମ  ନଦଜଳକ୍ତିର କଜଠ ପଂଟଜନର ଗମଡ଼ଜଏ କଡଟଜ ପଂକ୍ତିଟଜ
ନହଜଇଥିରଜର ନଦଖି ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ଠକ୍ତିଆନହଲଜ । ଡା��x��8������ଜକର ରଜପଂଜ କହକ୍ତିନଲ ନସ କଡଟଜ ନଦଜଳକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତି ନଦର ଖେମ, ପଂରୀକଜ କରମ  । ଝକ୍ତିଅ ରକ୍ତି ସଡନଗ
ସଡନଗ ରସକ୍ତିଲଜ, ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ଏରଡ ଝମ ଲକ୍ତିଲଜ ଥାନର ଦମଇଥାର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଥାର । ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତିଲଜ । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଡା��x��8������କଜ ଡା��x��8������କକ୍ତି ନହଜଇ ନସଠକ୍ତି ଭକ୍ତିଡ଼ କନଲ
। ଗଜଟକଜ ନହନଲ । କହକ୍ତିନଲ ନସ ନଦଜଳକ୍ତିନର ଗଜଡକ ଗହେଁଜର ନଦରଗଜ ଝମ ନଲ । ଆଉ ନକହକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତିନଲ ଗଜ ନଦହନର ନଦରଗଜ ପଂଶକ୍ତିଯଜଏ ଓ ନସ
ଝଜଡ଼ଜରଜଡଗକ୍ତି ନହଜଇ ମନର । ଝକ୍ତିଅକମ ରକ୍ତି ଝଜଡ଼ଜରଜଡଗକ୍ତି ନହର ଭଜରକ୍ତି ନଲଜନକ ଡା��x��8������ଜକରଡକମ ରକ୍ତିରକ ନହନଲ । ରଜଗକ୍ତିନଲ, କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ,
ଭୟନର । ପଂନର ଝକ୍ତିଅକମ ଦକ୍ତି’  ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଜର ନହରଜରମ  ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଯଜହଜ ପଂଜରକ୍ତିନଲ କହକ୍ତିନଲ । ଗଜମନଦରଗଜଡକ ରକ୍ତିଚକଣ କରଜମଗକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବୀୟ
କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ନରଶ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ମଜତ ଦମଇଟକ୍ତି ଭକ୍ତିନ୍ନ ଦୃଶୟୁ ଗହେଁଜନର ନଦଖିରଜକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ । ୍ଥାମ ଦୃଶୟୁ ନହଉଛକ୍ତି ନସଦକ୍ତିୋ ଡା��x��8������ଜକର ସଜନହର ନଯଉହେଁ
ନରଜଗୀକମ ନଦଖିରଜକମ ଆସକ୍ତିଥିନଲ ସକ୍ତିଏ ନହଉଛକ୍ତି ଦମଆରମ  ରମଢଜ,  ଯକ୍ତିଏ ୍ଗକ୍ତିରଷପର୍ବ ନଚଦତମଜସନର ନଦରଗଜ ଭଜରନର ଗହେଁଜନର ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ହମଏ । ଗହେଁଜ ଗହେଁଜ
ରମନଲ, ସହେଁ ସହେଁ ଫହେଁ ପଂହେଁ ହମଏ । ନଲଜକଡକମ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଡା��x��8������ଜଳନର ପଂକ୍ତିନଟ, ନଦରଭଜଷଜନର ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ ରଜଣୀ କମନହ । ପଂଜଡଚ ପଂଚକ୍ତିଶ ଗହେଁଜର ନଲଜକଡକମ ଆଶୀରପର୍ବଜଦ
ଦକ୍ତିଏ । ଅଡଟଜନର କଳଜ ଶଜଢକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଗମଡ଼ଜଇ ନହଜଇ ଘମଡଘମର ରଜଡଧି, କପଂଜଳନର ୍କଜଡଡା��x��8������କଜୟ ଲଜଲ ଟକ୍ତିକଜ ମଜଖି, ରଜଳ ମମକମଳଜ କରକ୍ତି ହଜଗନର ମୟମରପଂର
ଓ ନଗଡଗମ ଳକ୍ତି ଡା��x��8������ଜଳ ଧାରକ୍ତି ଗହେଁଜ ଦଜଡଡା��x��8������ନର ଝଣ ଝଣ କରକ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ଗଭ୍ଧିଣୀ ଗଜଈ ରକ୍ତି ରଜଟ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଏ । ସୀନଲଜନକ ଓ ନଛଜଟ ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ଅରଜ
କକ୍ତି ଛଜର! ଏଇ ଦମଆରମ  ରମଢଜ ନଯନଗନରନଳ କଡଟଜ ନଦଜଳକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ଏ ପଂଜର ଖେରମ  ନସ ପଂଜର ଖେ ଝମ ଲକ୍ତିଯଜଏ ଶଡର ଖେ, ଘଡଟ, ମୃଦଡଗ, ର ଖେଡଜଣୀ ଓ ହମଳହମଳକ୍ତିନର
ଆକଜଶ ନମଦକ୍ତିୋୀ କଡପଂକ୍ତି ଉନଠ । ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ଦମଆରମ  ରମଢଜ ଗଜ ନରଜଗଗସ ରକ୍ତିଛଣଜରମ  ଗଜ ରମଢୀ ମଜ'କମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ କରକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ମଜ,  ନମଜ
ନଦରଗଜ ଗ ଡା��x��8������ଜକର ହଜରକ୍ତି ୍ସଜଦ' ଏରଡ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ଯଡତଣଜ ଓ ଅସହଜୟଗଜନର କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ରକଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକର ହର ୍ସଜଦ ୟଜ ମମହହେଁରମ  ୋକ୍ତିଜ
ୋଜମ ଉଚଜରଣ କରକ୍ତିରଜ ଶମଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି! ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୮୯ ୨୯ଠ
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ଗହେଁଜନର ଅୋୟୁ ଏକ ଦୃଶୟୁ ରକ୍ତି ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନଦଖିରଜକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ । କଡଟଜ ନଦଜଳକ୍ତିନର ନକହକ୍ତି ନଯ ରସକ୍ତିପଂଜନର ଏ କଥାଜ ନକହକ୍ତି ନକନର ଚକ୍ତିଡଗଜ ରକ୍ତି କରକ୍ତି ୋ
ଥିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଦର ଖେଜଗଲଜ ଗହେଁଜନର ଦମଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର କଡଟଜପଂଟଜନର ରସକ୍ତି ଝମ ଲକ୍ତିନଲ । ନକହକ୍ତି ନକହକ୍ତି କଡଟଜ ସରମ
ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି କରକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜନର ଲଜଗକ୍ତିନଲ । ଦମଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ମଜ ରଜପଂଜମଜନୋ ୋକ୍ତିଜ ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ୍ଥାନମ ୍ଥାନମ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କନଲ ସକ୍ତିୋଜ, ମଜତ ପଂନର ପଂନର
ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନଦନଲ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଦମଆରମ  ରମଢଜକମ "ଭଜରକ୍ତି ନଦରଗଜ ନଦର ଖେଜଇ ନହଉଛକ୍ତି' ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଂଜରକ୍ତିନଲ । ନଶଷକମ ନଦର ଖେଜଗଲଜ
ନଦଜଳକ୍ତିଟକ୍ତି ନଚଜରକ୍ତି ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ହସକ୍ତିନଲ,  କହକ୍ତିନଲ, "ଗଜକମ ନଦରଗଜ ନଚଜରୀ କରକ୍ତି ନୋଇ ଯଜଇଛକ୍ତି ।'  ଦକ୍ତିନୋ ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ଡା��x��8������ଜକର
ହର୍ସଜଦଡକ ରଜରକ୍ତିପଂଟ ରଜଡ଼ନଡା��x��8������ଇହେଁ ଭକ୍ତିଗରକମ ପଂକଜଇନହଲଜ । ନଭଜର ସମୟ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ଦୂରରମ  ନଦଖିନଦଇଛକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଘରକମ ନଚଜର
ପଂଶକ୍ତିଲଜନରଜଲକ୍ତି ଗଜ ଗମ ଡଡା��x��8������ରମ  ଗଜ ଗମ ଡଡା��x��8������ ନହଜଇ ଅନୋକନଲଜକ ଜମଜନହନଲ । ରଜଗକ୍ତି ଡା��x��8������ମ ୁୟଟକ୍ତିନର ଥିରଜ ଦକ୍ତି’ଜଣ ହଜରକ୍ତିଲଦଜର ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ
ଡା��x��8������ଜକରଡକମ ୋକ୍ତିଦରମ  ଉଠଜଇ ଗଜଡକ ଯଜଏ ର ଖେରର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜନର ୍ଜୟ ଏକ ଘଡଟଜରମ  ନରଶୀ ସମୟ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ନସନଗନରଳକମ ସମନସପର୍ବୟଜଦୟ ନହରଜ
ଉପଂନର । ରଜରକ୍ତିପଂଟକମ ଯଜଇ ଡା��x��8������ଜକର ନଦଖିନଲ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଥାର ଉପଂନର ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ରସକ୍ତିଛକ୍ତି । ପଂଜର ଖେକମ ଯଜଇ ନଦଖିନଲ ନସ ନହଉଛକ୍ତି ଦମଆରମ  ରମଢଜ ।
ଗଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ପଂଚଜରକ୍ତି ଗଜ ହଜଗ ଧାରକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ, "ଆସ’ । ନଦହନର ଗଜଗକ୍ତି ର ଖେଇ ଫମଟମ ଛକ୍ତି । ରଜରକ୍ତିପଂଟ କରଜଟ ନର ଖେଜଲକ୍ତି "ନଚଜର’କମ ଧାରକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକର ଗଳକ୍ତିରଜସଜ
ପଂଜର ନହଜଇ ମମର ଖେୟୁରଜସଜକମ ଆସକ୍ତିନଲ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜ ଘର ମମର ଖେୟୁ ଫଜଟକ ଯଜଏ ଆସକ୍ତିଲଜ ଭକ୍ତିଗନର ର ଖେମର ନଗଜନଟ "ଭକ୍ତିଡ଼’  ଗଜଡକ ପଂନଛ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇ
ସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ନଲଜନକ "ନଚଜର’କମ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ ଥିନଲ । ହଜରକ୍ତିଲଦେଜର ଦମଇଟକ୍ତି ଗଜକମ ଥାଜୋଜକମ ନଘଜଷଜରକ୍ତି ନୋରଜକମ ୍ସମଗ ଥିନଲ । ଡା��x��8������ଜକର କକ୍ତିଡଗମ
ସମସଡକମ ହଜଗଠଜରକ୍ତି ଚମ ପ୍ ରହକ୍ତିରଜକମ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦନଲ । ଘର ଭକ୍ତିଗରମ  ଚଜରକ୍ତି ମଗଜଇ ୋକ୍ତିଜ କକ୍ତି୍ୋକ୍ତିକ ସଟର ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଲ ଏରଡ ଦମଆରମ  ରମଢଜକମ ଭକ୍ତିଗରକମ
ନୋଇ ପଂମଣକ୍ତି ସଟର ରଡଦ କରକ୍ତିନଦନଲ । ନଲଜନକ ଗଟସ । ୍ଜୟ ଶନହ ସରକ୍ତି ନଲଜକ ଜମଜ ନହଜଇସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ଚଜଲକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଥିରଜ ରୃଦ୍ଧ, ନଦତଡ଼ମଥିରଜ
ଯମରକ,  ଦଜଡଗ ଘଷମଥିରଜ ଦନଳ ନ୍ତଢ,  ମଡଦକ୍ତିର ଯଜଉଥିରଜ ଦନଳ ସୀନଲଜକ,  କଜମ କରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଥିରଜ ଦନଳ  ଶ୍ରେମକ୍ତିକ,  ଦନଳ ଭକ୍ତିକଜରକ୍ତି,  କକ୍ତିଛକ୍ତି
ରକ୍ତିକଜରଜଲଜ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଦରୟୁକକ୍ତି, କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଭଦ ରୟୁକକ୍ତି ସଭକ୍ତିଏହେଁ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ମଡଗରୟୁ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିନଲ ନସଠକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଘରକମ "ନଚଜର’ ପଂଶକ୍ତିଥିରଜର
ର ଖେରର ସୂଯପର୍ବୟୁ କକ୍ତିରଣ ପଂରକ୍ତି ସମସଡକ ଘର ଭକ୍ତିଗରକମ ଦ୍ୱଜର ଝରକଜ ନଦଇ ଧାନସଇ ପଂଶକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଥାଜୋଜକମ ମଧ୍ୟ ର ଖେରର ଗଲଜଣକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜକରଡକ
ଘର ଭକ୍ତିଗନର ନଫଜନ ମଧ୍ୟ ରଜରଡରଜର ଝଣଝନଣଇ ରଡଦ ନହଲଜଣକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଡା��x��8������ଜକରଡକ ସଟର ଏକ ଘଡଟଜ ନହଲଜ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ୋଜହିଁ । ରଜହଜନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି
ପଂଜଟକ୍ତିଗମ ଡଡା��x��8������ ଭକ୍ତିଗନର ଦମଇଘଡଟଜ ଗଲଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଘଡଟଜ ଚଜରକ୍ତିଘଡଟଜ ଗଲଜ ସଟର ନର ଖେଜଲକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନଚଜର କକ୍ତିଡରଜ ଡା��x��8������ଜକର କଜହଜରକ୍ତି ନଦର ଖେଜୋଜଇହେଁ । ଭକ୍ତିଗନର କଣ
ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଲଜନକ ରୟୁସ, ରକ୍ତିବ୍ରଗ । ଧାୀନର ଧାୀନର ନଲଜକଡକ ଫମସମର ଫଜସମନରପର୍ବ ଅରସଜ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଲଜ ନଯ ନଲଜନକ
ଭଜରକ୍ତିନଲ "ନଚଜର’କମ ଡା��x��8������ଜକରଡକ କରଳରମ  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ମମକମଳଜଇନର । ଦକ୍ତିୋ ରଜରଟଜ ନରଳକମ ଡା��x��8������ଜକର ସଟର ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଲ ଏରଡ ଚଜ’ କନପଂ ଧାରକ୍ତି ରଜହଜରକମ
ରଜହଜରକ୍ତିନଲ । ପଂଜର ଖେନର ନଯଉହେଁ ନଲଜକଟକ୍ତିକମ ପଂଜଇନଲ ଗଜକମ କହକ୍ତିନଲ, “ରମଢଜଟଜ ମରକ୍ତିଗଲଜ ।’ ରଜ୍ର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଚମକକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ସମନସ । କଥାଜଟଜ
ଗତ୍କାତତ୍କ୍ଷଣଜତ ରଜଟ୍ରେ ନହଜଇଗଲଜ । ଡା��x��8������ଜକରଡକମ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କରକ୍ତିନର କକ୍ତି ସଡନଦହ କରକ୍ତିନର ଏଇ ଦ୍ୱଡଦ୍ୱନର ରହକ୍ତିନଲ ସମନସ । ଭୟ ନହଗମ  ଗଜଡକ ମମହହେଁ ସଜମୱପ୍ନଜନର
ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନଲଜନକ ରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିନଲ ନସ "ନଚଜର'  ୋମନହହେଁ ଦମଆରମ  ରମଢଜ,  ନଦରଗଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ନପଂଜଷ୍ଟମଟପର୍ବମ ପଂନର ନଲଜନକ
ଜଜଣକ୍ତିନଲ ନଯ ଡା��x��8������ଜକର ୍କୃଗନର ଗଜକମ ରଡଚଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆ୍ଜଣ ଉଦୟୁମ କରକ୍ତିଥିନଲ । ଲଜଇଫ୍ ନସଭକ୍ତିଡ ଡ୍ରଗ ମଧ୍ୟ ନଦଇଥିନଲ । ନଲଜନକ ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି
ଶମଣକ୍ତିନଲ ନଯ ନଲଜକଟକ୍ତି ଅୋୟୁମଜୋଡକ ପଂଜଇହେଁ ନଦରଗଜ ଥିଲଜ, କକ୍ତିଡଗମ  ଡା��x��8������ଜକର ହର୍ସଜଦଡକମ ଗଜର ନଦରଗଜନରଜଲକ୍ତି ଗହଣକରକ୍ତି ନୋଇଥିଲଜ । ନଲଜକଟକ୍ତିର
ନକହକ୍ତି ୋଥିନଲ । ଗଜ ସୀ ମରକ୍ତିଥିଲଜ ଅନୋକରଷପର୍ବ ପଂନୂରପର୍ବ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ମଜ ମରକ୍ତିଥିଲଜ ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂରୂପର୍ବରମ  । ଗଜ ମଜ’ର ଶର ସକଜରପଂନର ନଲଜକଟଜକମ
ୋକ୍ତିନମଜୋକ୍ତିଆ ନହଲଜ ଓ ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ରଜଗକ୍ତି ଅଧାନର ନସ ଡା��x��8������ଜକରଡକମ ନଭଟକ୍ତିର ଓ ମମଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ମଜରକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତି ଜର ନଦହନର ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୯୧ ୨୯୨



ନରଫକ୍ତିଜନରଟର ଭକ୍ତିଗନର ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋ ଆଜକ୍ତି ମହେଁମ ଗମ ମକମ ଏସକ୍ତିନମଜମଜୋଡକ କଜହଜଣୀ ଶମଣଜଇରକ୍ତି ଲଜରଜ । ପଂରକ୍ତିରଜରନର ଜନଣ ରମଢଜ ନହନଲ
ଏସକ୍ତିନମଜମଜନୋ କ’ଣ କରମ ଥିନଲ ଗନମ ଜଜଣ? ଘନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତିଦଜୟକଜଳୀୋ ପଂରପର୍ବ ପଂଜଳୋ କରମ ଥିନଲ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଦଖିନଲ ରମଢଜ ନହରଜର ରୟସ
କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିଜ କଜୟକ୍ତିକ ଓ ମଜୋସକ୍ତିକ ସଡଗମ ଳୋ ଉପଂନର ଏହଜ ୋକ୍ତିଭପର୍ବର କନର । ଚଜଳକ୍ତିଶ ରଷପର୍ବରମ  ଷଜଠକ୍ତିଏ ରଷପର୍ବ ମଧ୍ୟନର ଜନଣ ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ସମୟନର
ରମଢଜ ନହଜଇପଂଜନର । ପଂରକ୍ତିରଜରର ନଲଜନକ ରମଢଜକମ ନଦଉଥିନଲ ପଂଶମର ନଟଜପଂକ୍ତି,  ପଂଶମର ନସ୍ୱଟର,  ନପଂଡଟ,  ପଂଶମର ସଜଫପର୍ବ । ପଂମରମ ଣଜ ଏକ
ଓଭନକପର୍ବଜଟ ରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜଉଥିନଲ । ୍ଚମ ର ଗକ୍ତିମକ୍ତିମଜଛର ଚର୍ଧି ଓ ମଜଡସ ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦଉଥିନଲ । ଆଡଠମ  ଯଜଏ ଉଚନଜଜଗଜ,  ହଜଗ ପଂଜଇହେଁ ନଗ୍ଜଭସ
ନଦଉଥିନଲ । ଗରମ ଚଜ ଓ ସମପଂ ପଂକ୍ତିଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଦଉଥିନଲ ଏରଡ କହମଥିନଲ, "ରଜପଂଜ, ଗମ ନମ ଭଲନର ଭଲନର ଯଜଅ ଆର ପଂଜରକ୍ତିକକ୍ତି । ଆନମ ରକ୍ତି ରମଢଜ
ନହନଲ ଯକ୍ତିରମ , ଗମ ମ ଅୋଡଗ ଯଜତଜ ଶମଭ ନହଉ’ ଏରଡ କଜଡଦମଥିନଲ । ରମଢଜ ସମସଡକମ ଆଶକ୍ତିରପର୍ବଜଦ ନଦଉଥିଲଜ । ଗଜ’ ପଂଜଟକ୍ତି ଫକ୍ତିଟମ  ୋ ଥିରଜ ସନସତ୍ୱେ ର ଖେୋକ୍ତି ମଜରକ୍ତି
ଦମଇ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ କହମଥିଲଜ । ଟଚପର୍ବ ଲଜଇଟ ଲ ସଜଜଡ଼କ୍ତି ରଖିରଜ କଥାଜ, ଲମ ଣ କଥାଜ, ରଡଧାମକ କଥାଜ, ରରଫ ହମ ଡକଜର ଗଗକ୍ତି ଓ ୍କୃଗକ୍ତି, ସୂଯପର୍ବୟୁ କକ୍ତିରଣର ଗଗକ୍ତି ଓ
୍କୃଗକ୍ତି,  ନମଘ, ରରଫ ଝଡ଼, ଅଡଧାଜର ରଜଗକ୍ତିନର ଗଜରଜ ଓ ମହମରଗକ୍ତି ଏରଡ ସୀନଲଜକଡକମ କହମଥିଲଜ ପଂଶମର ନମଜଜଜ ରମଣକ୍ତିରଜ କଥାଜ । ନଶଷନର ଗଜ’
ପଂଜଟକ୍ତି ୋ ଫକ୍ତିଟକ୍ତିନଲ ହଜଗନର ଠଜରକ୍ତି ୋ କଜଡଦକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହମଥିଲଜ ଏରଡ ପଂମଅ ଓ ପଂନଡ଼ଜଶୀଡକ କଜଡଧାନର ୋକ୍ତିଜ ହଜଗଛଡଦକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ ମୃଗମ ୟୁ
ଯଜତଜନର । ରରଫ,  ରରଫର ଗଜଗ,  ର ଖେଜଗ,  ଫଜଟ,  ଢକ୍ତିପଂ ପଂଜରକ୍ତିନହଜଇ,  ରରଫର ହ୍ରଦ,  ରରଫର ପଂଜହଜଡ଼ ପଂଜରକ୍ତିନହଜଇ ନସମଜନୋ ପଂଜଡଚ ସଜଗଜଣ
ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଏକ ଅୋଡଗ ଯଜତଜନର । ସୀ-ଝକ୍ତିଅ-ନରଜହୂମଜନୋ ରଜନଟଜଇ ନଦରଜକମ ଆସଡଗକ୍ତି ୍ଜୟ ଏକ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ଯଜଏ ଏରଡ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ
ନଦର ଖେମଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଏମଜନୋ ସରମ  ରରଫ ଭକ୍ତିଗନର ନଲପଂକ୍ତି ନହଜଇ ହଜକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ଯଜଏ । ପଂମଅମଜନୋ ରଜପଂଜଡକମ କଳଜ ଅଡଧାଜର ଏକ ରରଫ ଗମଡଫଜର ଦ୍ୱଜର
ନଦଶନର ରସଜଇ ନଦଉଥିନଲ । କଜଡଦମଥିନଲ । ଆଡଠମ ମଜଡ଼କ୍ତି ରସମଥିନଲ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ମମଦଜନର ଏରଡ ଆହମରକ୍ତି କଜଡଦମଥିନଲ । ଗଜ’ପଂନର ଏକ ମମହହେଁଜ ନହଜଇ
ଘରକମ ନଫରମ ଥିନଲ । ପଂଛକମ ନଲଉଟକ୍ତି ନଦଖିରଜ ଗଜଡକ ପଂରଡପଂରଜନର ୋକ୍ତିନଷଧା । ରହମ ଦୂର ନଫରକ୍ତିରଜ ପଂନର କଦରଜ ୱେଚକ୍ତିଗ ନକତଣସକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିନରଶୀ
ନକତଗମ ହଳନର ପଂଛକମ ନଲଉଟକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିଲଜ, ଝଜପ୍ସଜ ନଦର ଖେମଥିଲଜ ୍କଜଡଡା��x��8������ ଧାଳଜଭଜଲମ  ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିରଜ ନକତଣସକ୍ତି ଏକ ୍ଜଣୀ ରଜ ନଦରଦୂଗ ରମଢଜର
ନରକକମ କଜମମଡ଼କ୍ତି ନଘଜଷଜରକ୍ତି ନୋଉଥିଲଜ ଗମଡଫଜ ଭକ୍ତିଗରକମ । ନଲଜକଟକ୍ତି ଭୟଡକର ଭଜନର ଡା��x��8������ରକ୍ତି ଯଜଉଥିଲଜ ଏରଡ ପଂଜଟକ୍ତି ର ଖେୋକ୍ତିମଜରକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର କହମଥିଲଜ,
"ମହେଁମ ଏନୋ୍ଲ୍ସୁ ନଦଖିଲକ୍ତି ।’ ଗହେଁଜନର ନଯନଗନଲଜକ ଗଜକମ ଭକ୍ତିଡ଼କରକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ନସଇ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଧାଜଡ଼କ୍ତି ଛଡ଼ଜ ନସ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥିଲଜ । ଲଜରଜ
ନଶଜଇଛକ୍ତି, ନଦର ଖେମଛକ୍ତି । ଗଜ’ ନଶଜଇରଜର ଆଜକ୍ତି ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ । ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ନଦର ଖେମୋଜଇହେଁ । ନଶଜଇଛକ୍ତି ନଶଜଇୋଜହିଁ । ଶମଣମଛକ୍ତି ଶମଣମୋଜହିଁ । କଜହଜକମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି,
କ’ଣ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି-ଶୋୂୟୁକମ,  ୋଜ ଛଜଗକମ,  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଣଜପଂଡ଼ମ ୋଜହିଁ । ପଂଜଟକ୍ତି ଗଜ’ର ଆହେଁ ନହଜଇଛକ୍ତି ସଜମଜୋୟୁ । ଉପଂନର ଦଜଡଗ ପଂମରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଧାଜଡ଼କ୍ତି ଚକ୍କ
ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ୋଜକର ଉଭୟ ପଂମଡ଼ଜନର ଟମ ୁୟର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି । ମମଡଡା��x��8������ନର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ଟମ ୁୟର । ଛଜଗକ୍ତିନର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି ଦମଇଟକ୍ତି । ଡା��x��8������ଜହଜଣ ହଜଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ,
ଅଡଟଜନର ଦମଇଟକ୍ତି । ସମମଦଜୟ ରଜରଟକ୍ତି ଟମ ୁୟର । ଲଜରଜ ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋ ନହଲଜ ଶରମମଦଜନର ନଶଜଇଛକ୍ତି । ନଶଜଇଛକ୍ତି ନରଫକ୍ତିଜନରଟର ଭକ୍ତିଗନର । ନସ
ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରମ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତିଧିଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତିୋଜହିଁ । ୋସପର୍ବମଜୋଡକର ସଶପର୍ବ,  ଡା��x��8������ଜକରଡକ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍,  ପଂନଡ଼ଜଶୀ ୍ଗକ୍ତିନରଶୀଡକ କଜଗର ରଜ କଗପର୍ବୃସତ୍ୱେ ଝରକଜରଜହଜନର
ଉଡକକ୍ତି ମଜରମ ଥିରଜ ଜହ୍ନ, ନଜୟୁଜକଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୯୩ ୨୯୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନମଘ ରଜ ରଷପର୍ବଜପଂଜଣକ୍ତିର ଛକ୍ତିଟଜ, ଧାୂସର କଜଡଥାଭକ୍ତିଗରକମ ନଦଦରଜତ ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ରଜ ୍ଜଜପଂକ୍ତିଗଜ, ରମଢକ୍ତିଆଣୀ ରଜ ରମଢକ୍ତି ଅସମରମ ଣୀ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ-କଷ୍ଟ-ହସ-ର ଖେମସକ୍ତି- ରୟୁଥାଜ-
ଯଡତଣଜ,  ସ୍ୱଜଦ-ସଶପର୍ବ-ଆଘ୍ରଜଣ,  ରଜକ-ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି- ଶ୍ରେରଣ ଅ-ଆହେଁ-ହଜଇ-କଫ-କଜଶ-ହଜକମଟକ୍ତି ରୟୁଜୋ-ଅପଂଜୋ,  ଦୀଘପର୍ବଶ୍ୱଜସ ରଜ ହ୍ରସ୍ୱଶ୍ୱଜସ,  ଅଶୋ ରଜ ଅଶୋକ୍ତି ନସ
ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରମ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତିଧି ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଲଜରଜ,  ଆଜକ୍ତି ଗମ ମ ମଜ’  ରଜପଂଜ ଆସକ୍ତିଥିନଲ । ନମଜ ସଜଡଗନର ଯମକକ୍ତିଗକପର୍ବ ଓ ଝଗଡ଼ଜକରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିକଜଡଦକ୍ତି
ନଫରକ୍ତିନଲ । ନମଡା��x��8������କ୍ତିକଜଲ ନରଜଡା��x��8������ପର୍ବକମ ଗମ ମ ଟମ ୁୟର ସରମ  ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ ଅୋମନରଜଧା କରକ୍ତି ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ମହେଁମ ନଯଉହେଁ ଦରର ଖେଜସ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜହଜ ଶମଣକ୍ତି
ନସମଜନୋ ରଜଗକ୍ତି ଗମ  ମ ନହଜଇ ନମଜପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିଥିନଲ । "ଯଜହଜ ଟଡକଜଲଜଗମ ଆନମ ନଦରମ ,  ଟମ ୁୟର ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜ ଆମର ଦରକଜର ୋଜଇହେଁ’,  କହକ୍ତିନଲ,
କଜଡଦକ୍ତିନଲ,  ମମଡଡା��x��8������ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ନହନଲ । ମହେଁମ ନସମଜୋଡକମ "ପଂଜଗଳ'  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲକ୍ତି । ଗମ ନମ ସରମ  ରକ୍ତିଲନଗଟ୍ଡକ ରଡଶଧାର କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲକ୍ତି । "ଅମର'
ନହରଜର ୋକ୍ତିଶଜ କଜହିଁକକ୍ତି ଘଜରକ୍ତିଛକ୍ତି? ୋକଲକ୍ତି ଈଶ୍ୱର କଜହିଁକକ୍ତି ସଜଜମଛଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲକ୍ତି । ମହେଁମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି, ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ରକ୍ତିନଲଟ୍ ରକ୍ତି "ଯଜହଜ ଟଡକଜଲଜଗମ ନମଜ ସୀ
ଅମର ନହଜଇଯଜଉ’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ଅମରସତ୍ୱେର ଭଜରୋଜଟକ୍ତି ନକରଳ ଈଶ୍ୱରମଜୋଡକ ପଂଜଇହେଁ ସଡରକକ୍ତିଗ । ଏ ଯଜଏହେଁ ହଜଜନର ନରଦଜ୍ଞଜୋକ୍ତିକ,
ହଜଜନର ସରକଜର, ହଜଜନର ରକ୍ତିନଲଟ୍ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଡକ ପଂଜଇହେଁ ସଡରକକ୍ତିଗ ଜୀରୋଟକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି? "ଯଜହଜ ଟଡକଜଲଜଗମ'ର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ? ଗମ ମକମ
ଭଲ ପଂଜଉଥିରଜର ୍ଦଶପର୍ବୋୀ?  ୋଜ ଅମରସତ୍ୱେର ଲଜଳସଜ?  ୋଜ ପଂଜଗଳଜମକ୍ତି?  କ’ଣ ଏ ସରମର ଅଥାପର୍ବ?  ନସମଜନୋ ରଜଗକ୍ତି,  କଜଡଦକ୍ତିକଜଡଦକ୍ତି,  ନମଜନଗ ଗଜଳକ୍ତି
ରଷପର୍ବଣକରକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଗନଲ । ଆହଜ, ରକ୍ତିଚରଜ ମଣକ୍ତିଷ । ନକନଗ ହଡଗସଡଗ! ଅମରସତ୍ୱେର ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ନହନଲ ଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନକନଗ ରୟୁଜକମଳ । ଭଲ ପଂଜଉଛକ୍ତି
ନରଜଲକ୍ତି ୍ମଜଣ ରଜଢକ୍ତି ନଦରଜକମ ନକନଗ ରକ୍ତିକଳ । ଈଶ୍ୱରଡକ ଅଭକ୍ତିୋୟ କରକ୍ତିରଜକମ ନକନଗ ଗପଂ ô ର । ଅଥାଚ ଗଜ’ର ଦମଭପର୍ବଜଗୟୁ ଏ ସରମ  ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତିନହନଲ
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଅଥାଚ ଗଜକମ ରଡଚକ୍ତିରଜକମ ନହର । ମରକ୍ତି ରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଜୀରୋକମ ଗଢକ୍ତିରଜକମ ଗ ନହର, ଅସମକ୍ତିଗ ଗ ନହର ୋଜଇହେଁ । ଲଜରଜ, ଗମ ନମ
ଜଜଣ ଗରକ୍ତିର ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ନଯନଗନରନଳ ଗଜ’ କକ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତିୱପ୍ନ ରକ୍ତିକକ୍ତି କନର ନଗଜନଟ ଧାୋୀ ନଲଜକକମ , ଏହଜର ମଜନୋ କ’ଣ? ଆହଜ ରକ୍ତିଚରଜ ଧାୋୀନଲଜକଟକ୍ତି ରଡଚମ , ମହେଁମ
ପଂନଛ ମରକ୍ତିଯଜଏହେଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତିୱପ୍ନ କଜହିଁକକ୍ତି? ନକନଗ ପଂଇସଜ ରଖିଛ? ୋକ୍ତିଅ ନମଜ ସନଗଜ ହୃଦୟ । ଟଡକଜ ଦକ୍ତିଅ, ୋକ୍ତିଅ ନମଜ ଲଜଲ ରକ, ନମଜ କଫକ୍ତି ରଡଗର
କଲକ୍ତିଜଜ,  ଆହମରକ୍ତି ଟଡକଜ ନଦର ଯଦକ୍ତି ମହେଁମ ନଦରକ୍ତି ଶକ୍ତିରଜ-୍ଶକ୍ତିରଜ-ଉପଂଶକ୍ତିରଜ । ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି ନୋରଜର ଅଛକ୍ତି ୋକ୍ତିଅ । ଯନଥାଷ୍ଟ ଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ରଡଚ । ଅମରସତ୍ୱେର
ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି । ନମଜ ମସକ୍ତିଷ୍କଟକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଟଡକଜନଦଇ ରଦଳ କରଜଯଜଇପଂଜନର, ଗଜହଜ ରକ୍ତି ୋକ୍ତିଅ ଓ ଠକ୍ତିକ ଅମର ରକ୍ତିଡଦମନର ପଂହଡଚକ୍ତିଯଜଅ । ମହେଁମ ର ଖେମସକ୍ତି ନହରକ୍ତି । ମହେଁମ
ନସଇ ଟଡକଜନର ପୃଂଥିରୀନର କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ର ଖେଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି, ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ନୋଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି, ସୀକମ ଔଷଧା ନଦଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି, ପଂମଅ ପଂଜଇହେଁ ନଡସ କକ୍ତିଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି, ରକ୍ତିପଂକ୍ତିଏଲ କଜଡା��x��8������ପର୍ବ
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଡକ ଦ୍ୱଜରସ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ଓ ରଡଚକ୍ତିରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ । ନମଜ ସୀ-ପଂମଅ-ଝକ୍ତିଅ ଓ ମହେଁମ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ହସକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ, ନଶଜଇପଂଜରକ୍ତିରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି
ଦକ୍ତିୋ । ନକହକ୍ତି ଜନଣ ମନଲ ମୃଗମ ୟୁ ଯଜତଜର ଆନୟଜଜୋ ରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରମ  ଗରପର୍ବ ଓ ନଗତରରନର । ଆମକମ ଆଉ କ’ଣ ଦରକଜର କକ୍ତି? ସରପର୍ବୋକ୍ତିମୱପ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଡଦ ହିଁ
ଯନଥାଷ୍ଟ । ଏଇଟଜ ହିଁ ଅମରସତ୍ୱେର ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତି । ଏଇ ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତିନର ସମସ ସରଳ ଧାୋୀକ ନ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱଚ୍ଡଦନର ରଡଚକ୍ତିନର ସରମଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ପୃଂଥିରୀ ଓ
ଈଶ୍ୱର ସଡଭଜଳକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ନହଲଜ । ଲଜରଜ ଗମ ମକମ ଆଉ କ’ଣ ଦରକଜର କକ୍ତି? ଗମ ମ ରଜପଂଜଡକମ ଲଜଗମଥିର ଯଜହଜ ଟଡକଜଲଜଗମ ପଂନଛ ଗଜଡକ ଝକ୍ତିଅ ରଡଚମ  ।
ଗମ ନମ କ’ଣ ସଗନର ରଡଚମ ଛ କକ୍ତି? ଏପଂରକ୍ତି ଯମକକ୍ତି ପଂଛନର ଗଜଡକର ହକ୍ତିଗଜହଗ ଜ୍ଞଜୋ ଗଜଡକମ ନକଉହେଁ ଆଡ଼କମ ଟଜଣମଛକ୍ତି ନସମଜନୋ ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଗନମ
ଗଜଡକର ନଗହଜ ଝକ୍ତିଅ ଗ । ନସମଜନୋ ଗଜଡକର ଘର ଜମକ୍ତି ଅଳଡକଜର ରକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତିରଜକମ ୍ସମଗ, ଯଦକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଳକ୍ତିଛକ୍ତି ଇଗକ୍ତି ମଧ୍ୟନର । ଗଜଡକ ହସର ଖେମସକ୍ତି ଜୀରୋ
ଓ ଜୀରକ୍ତିକଜ ନକନରଠମ  ରକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିନଲଣକ୍ତି । ରଜକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି ନକରଳ କକ୍ତିଡ଼କ୍ତି ୱପ୍ନ ଲକ୍ତିଭର ରକ ମଜଡସ ହଜଡ଼ । ସରମ  ମକ୍ତିଶଜଇ ନକନଗ ଟଡକଜ ନହର? ଗଜ’ ରଦଳନର
ଗଜଡକ ଝକ୍ତିଅ ଆଉ ନକନଗ ଦକ୍ତିୋ ରଡଚକ୍ତିର ଫକ୍ତିଜ୍ ଭକ୍ତିଗନର? ଆଉ ଶନହ ଦକ୍ତିୋ? ଦମଇଶହ ୋଜ ପଂଜଡଚଶହ ଦକ୍ତିୋ? ଲଜରଜ, ନରଫକ୍ତିଜନରଟର ଭକ୍ତିଗନର ଗମ ନମ
ରଡଚମ ଛ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୯୫ ୨୯୬



ଗମ ମର କ୍୍ତିୟ ଗଡଗଶକ୍ତିଉଳକ୍ତି ଫମଲ ଗଜ’ ଭକ୍ତିଗନର ୋଜହିଁ । ନର ଖେଳୋଜ ୋଜହିଁ, ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି ୋଜହିଁ, ଶଜଢକ୍ତି ୋଜହିଁ, ନୋଲନ୍ପିଲକ୍ତିସ ୋଜହିଁ, ଗମ ମର କ୍୍ତିୟ ଛଜତମଜନୋ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି,
ଗମ ମ ରକ୍ତିକଜ ରଜଲଜ ୋଜହିଁ, ଗମ ମ ଆକଜଉଡଟ୍ ସକ୍ତି୍ପଂ ୋଜହିଁ, ନଚକ ରମକ ୋଜହିଁ । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରଡଚମ ଛ ନସଠକ୍ତି? ଗମ ମ ଆଖିର ହସ, ଓଠର ମହକ ୋଜହିଁ ନସଠକ୍ତି । ଗମ ମ
ଫକ୍ତିସ୍ଫକ୍ତିସ ଚକ୍ତିପଂଜ ଓଠର ଶବ୍ଦ ୋଜହିଁ, ଦମଇ ଆଡଗମଠକ୍ତିନର ଗଜଲକମ ଚକ୍ତିପଂକ୍ତି ନଦରଜର ଦୃଶୟୁ ୋଜହିଁ, ନକହ ଆଦର ଜହ୍ନ ଆହଜଦ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରରଫ ପଂଜଲଟକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି ।
ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଡା��x��8������କ୍ତିଫଷ୍ଟ, ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଗରଳକ୍ତି ରହକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି ୋଦପର୍ବମଜକମ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଗନମ ନସଠକ୍ତି ନଶଜଇଛ । ଆହେଁ କରକ୍ତିଛ, ନଦର ଖେମଛ, ଦଜଡଗ ନଦର ଖେଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଛ । ଟମ ୁୟର ସରମ
ରଜଡଧି ନହଜଇ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ୋକ୍ତିର୍ଧିଚଜରନର ୋକ୍ତିରଜକଜର ସଜଜକ୍ତିଛ । ଗମ ମକମ ସଲଜମ । ଲଜରଜ,  ମହେଁମ ଶମଣକ୍ତିଲକ୍ତି ନମଜ ଦରର ଖେଜସ ଉପଂନର ଆଜକ୍ତି ନମଡା��x��8������କ୍ତିକଜଲ ନରଜଡା��x��8������ପର୍ବର
ନରଦଠକ ରସକ୍ତିର । ୋସପର୍ବ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ୋକ୍ତିଷତ୍ତକ୍ତି ୋକ୍ତିଆନହର ଟମ ୁୟର ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜ ରକ୍ତିଷୟନର । ମହେଁମ ଯଜହଜ ଭଜରମଛକ୍ତି ନସମଜନୋ ହହେଁ କହକ୍ତିନର ।
ଯଦକ୍ତି ହହେଁ ହମଏ ନଗନର ଆସଡଗଜ ଦକ୍ତିନୋ ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ମଧ୍ୟନର ଗମ ନମ ଆଉ ଏ ଫକ୍ତିଜ୍ ଭକ୍ତିଗନର ୋ ଥିର । ଏ ପୃଂଥିରୀନର ହିଁ ୋ ଥିର । ନଦର ଖେ ନମଜ ନଦହଟଜ
ଶୀନଗଇଉଠମ ଛକ୍ତି । ନଗଜଡ଼ ହଜଗ ଥାରକ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । ଲଜଗମଛକ୍ତି ନଫରଜଇ ଆଣକ୍ତିରକ୍ତିକକ୍ତି ଦରର ଖେଜସ । ଏ ପୃଂଥିରୀନର କଜଲକ୍ତି ଗମ ମ ନଶଷଦକ୍ତିୋ ରକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନର ।
ଭଜରକ୍ତିନଲ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି,  ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ନହଲଜ ଏ ଅଣସର ଘନର,  ଆଇ.ସକ୍ତି.ୟମନର । ୍ଥାମ ପଂଜଡଚଶହ ଦକ୍ତିୋ ନମଜନଗ ଭକ୍ତିଗରକମ
ଆସକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଅୋମମଗକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତି ୋଥିଲଜ । କଜଚର କଜଡଥା କରଜଟ ପଂଜନର ଖେପଂଜନର ଖେ ଥାଜଇ ଆନମ ଦକ୍ତିୋକମ ଦମଇଘଡଟଜ ର ଖେଜଲକ୍ତି ନଫଜୋନର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ନହଉଥିନଲ ।
ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ଗମ ନମ ନକଜମଜନର ରହକ୍ତିଲ ନସ ଦକ୍ତିୋଠମ  ଭକ୍ତିଗରକମ ଆସକ୍ତିରଜର ଅୋମମଗକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ । ଏ ନମଡା��x��8������କ୍ତିକଜଲ ନରଜଡା��x��8������ପର୍ବକମ ଆମର କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ ପଂସଡଦ ନହଲଜ
ୋଜଇହେଁ କକ୍ତି? କକ୍ତି ନସମଜନୋ ଭଜରକ୍ତିନଲ ରରଫର ଇଗଲମ  ଭକ୍ତିଗନର ନଯନଗଦକ୍ତିୋ ରଡଚକ୍ତିଲ ଗମ ନମ ଗଜହଜ ଯନଥାଷ୍ଟ ନହଲଜ । ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ କଳଜ ଅଡଧାଜର ଗମଡଫଜ
ସଡମମର ଖେନର ନଦରଦୂଗକମ ଅନପଂକଜ କରକ୍ତି ଜୀରୋ ୋକ୍ତିରପର୍ବଜହ କର । ଯଜହଜ ଦକ୍ତିୋ ପଂଜରମ ଛ । ମୃଗମ ୟୁର ଦମଇଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଗ ଥାଜଏ ନରଜଲକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିଥିଲକ୍ତି । ନଗଜଟଜଏ ନହଉଛକ୍ତି,
ନସ ଆଉ ଏ ପୃଂଥିରୀନର ୋଜହିଁ, ର ଖେଜଲକ୍ତି ଗଜ ସୃଗକ୍ତି ଅଛକ୍ତି, ନସ ୋନ-ରକ୍ତିଡଗ ଭଜରନର ଆମ ମୋ ଆକଜଶନର ଉଦୟ ନହଉଛକ୍ତି । ଆନମ ଗଜକମ ଲମ ହ ନଦରଜ,
ଗଜ’ପଂଜଇହେଁ ଝମ ରକ୍ତି ନହରଜ,  ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ଆନରଗର ଉତଜୋ-ପଂଗୋ ସହ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିରଜ ଏରଡ ଅୋୟୁଟକ୍ତି ନହଲଜ,  ଗଜ’ର ଶର । ଶରକମ ନୋଇ କ’ଣ
କରଜଯକ୍ତିର? ଏନଗ ଘୋକ୍ତିଷ୍ଠ, ଏନଗ ଅଡଗରଡଗ ଶରଟକ୍ତି ନଯ ଗଜକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆନମ ଜଜଳକ୍ତି ନଦଇପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋକ୍ତିଆହେଁନର? ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି? ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ଗଜ’ ସଜଡଗନର
ଜଳକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ୋଜଇହେଁକକ୍ତି?  ଧିକ ଆମକମ!  କକ୍ତିଡଗମ  ଲଜରଜ,  ଗନମ ଏଠକ୍ତି ଜୀରୋନର ଅଛ । ଅଛ କକ୍ତି?  ଅଥାଚ ନମଜନଗ ଏ ଦମଇଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଗ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ଆମ
ରକ୍ତିରଜହର ପଂଡଦର ରଷପର୍ବ ପଂନର ରକ୍ତି ଆନମ ପଂରସରକମ ଅଚକ୍ତିହ୍ନଜ ରହକ୍ତିଗନଲ । ମହେଁମ ଭଜରମଛକ୍ତି ଏହଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ,  ରୟୁଗକ୍ତିକମ ୋମନହହେଁ । ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ୋ
ପଂଜରକ୍ତିରଜ ଏ ଜଗଗର ୋକ୍ତିୟମ । ଆନମ ପଂରସରକମ ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଛମ  ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମ ,  କକ୍ତିଡଗମ  ହଠଜତ ଦକ୍ତିନୋ ଆରକ୍ତିଷ୍କଜର କରହେଁମ  ନଯ ଆନମ ପଂରସରଠଜରମ  ର ଖେମବ୍
ଦୂରକମ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛହେଁମ  । ମହେଁମ ନଦଖିପଂଜରମ ଥିରଜ ଭମ ଲ ସରମ  ଗମ ମକମ ଠକ୍ତିକ ନରଜଲକ୍ତି ୍ଗୀୟମଜୋ ହମଏ । ଗନମ ନଦଖି ପଂଜରମ ଥିରଜ ଭମ ଲ ସରମକମ ନମଜନଗ ଠକ୍ତିକ
ଲଜନଗ । ୋକ୍ତିରର ରହକ୍ତିରହକ୍ତି ଆମ ଅଜଜଣଗନର ଆନମ ଏନରଜନଗଡଟ ନହଜଇଗଲହେଁମ  । ଆନମ ପଂରସରକମ ଜକ୍ତିନଦଲଜର ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲହେଁମ ,  ଗରପର୍ବୀ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲହେଁମ ,
ଅଡହକଜରୀ ନରଜଲକ୍ତି ୋଜମକ୍ତିଗ କଲମ  । ଆନମ ପଂରସର ୍ଗକ୍ତି ଲମ ହ ରକ୍ତିୋକ୍ତିମୟ କଲମ , ରଜଗ, ରମ ଷଜ, ମଜୋ ଅଭକ୍ତିମଜୋ କଲମ  । ଗନମ ଗଥାଜପଂକ୍ତି ସ୍ୱଜଦକ୍ତିଷ୍ଟ ପଂଜଳଡଗ
ଶଜଗ ରଜଡଧାମଥିଲ, ଝଜଇହେଁଝମ ରକ୍ତିର ପଂମରମ ଗଜ କରମ ଥିଲ । ସମଡଦର ସୂଗଜ ଶଜଢକ୍ତିସରମ  ସମଡଦର ଢଡଗନର ପଂକ୍ତିଡଧାମଥିଲ । ନମଜ ନଦହ ଗଜଗକ୍ତିଲଜ କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ରଜରଡରଜର
ଗଜଲକମ ଛମଉହେଁଥିଲ । ଝମ ଡଟକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ୋର ଖେ ନକଜଣନର ଅଗକ୍ତି ଆଦରନର ୋକ୍ତିଓନସରକ୍ତିନ ଲଗଜଉଥିଲ । ରକ୍ତିପଂକ୍ତି ରଟକ୍ତିକଜ ର ଖେଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନଚଗଜଇ
ନଦଉଥିଲ । କମଆନଡ଼ ଗଲକ୍ତି- କମଆନଡ଼ ରହକ୍ତିଲକ୍ତି-ଏନଗ ନଡା��x��8������ରକ୍ତି-ଏନଗନରଳ କହକ୍ତି ରୟୁସ ରକ୍ତିଚଳକ୍ତିଗ ନହଉଥିଲ । ନଛଜଟନଛଜଟ ନଜଜକ ଗମଡ଼ଜକ ରକ୍ତି ଶମଣଜଉଥିଲ
। ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି-  ୍ଥାମ ନ ଶ୍ରେଣୀନର ପଂଢମ ଥିରଜ ଆମ ପଂନଡ଼ଜଶୀ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି କହକ୍ତିଥିରଜ ନଜଜକ ନସଦକ୍ତିୋ ଗନମ କହକ୍ତି ହସକ୍ତିଥିଲ ୍ଚମ ର । ନ୍ସର କମକର କହମଛକ୍ତି
ଗଜୱାଜକମ "ଗମ  କଜଳୀ, ଅସମଡଦରୀ, ମହେଁମ ନକନଗ ସଫଜ, ନଗଜରଜ, ସମଡଦର’ । ଗଜୱାଜ କହମଛକ୍ତି ନ୍ସର କମକର କମ, "ହହେଁ, ଥାଜଉଥାଜଉ, ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗମ  ନମଜନଗ ନଦଖି
ଦକ୍ତିୋକମ ଦଶଥାର ହକ୍ତିଇମ୍ବସକ୍ତିଲ ମଜରମ  । ରଦମଜସ ।’ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ମହେଁମ ରଜହଜରକମ ଗନଲ ଗନମ "ୟମ ଆର ମଜଇହେଁ ଅକକ୍ତିନଜନ’ ନଲଖି ଏସଏମଏସ ରକ୍ତି କରମ ଥିଲ
। ଅଥାଚ ସମଲ ଭକ୍ତିଗନର ଆନମ ଦମନହହେଁ ପଂରସରର ଆତ୍ମଜଭକ୍ତିମଜୋକମ ଆଗନର ନଥାଜଇ କଜମ କରମ ଥିଲହେଁମ  । ଆମ ଅଡଗରର ଅୋୟୁଜୟ ଓ ଭମ ଲ ରମଝଜମଣଜ
ନଯଜଗହେଁମ ଆମ ଜୀରୋଟକ୍ତି ଖିୋକ୍ତି୍ଭିନ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ଆନମ ଉଭନୟ ରମଝମ ଛମ  । ପଂନର ପଂନର ଗନମ ଏପଂକ୍ତିନଲପ୍ସକ୍ତିନର ଆକଜଡଗ ନହଲ । ଆଉ ମହେଁମ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗ
ନହଜଇଥିଲକ୍ତି । ଯଜନହଉ,  ଗମ ମ ଅଧ୍ୟକ ରଡଧାମଡକ ଅରସର ରକ୍ତିନୋଜଦୋ ନକଡଦ ଆଉ ଗନମ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ଏରଡ ଅୋୟୁ କଲକ୍ତିଗ୍ ମଜୋଡକ ଅସଭୟୁ
କନମଡଟ ଆଉ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୯୭ ୨୯୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନମଜନଗ ଶମଣକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଆମ ରଡଧାମମଜୋଡକ ଭକ୍ତିଗରମ  ନକହକ୍ତିଜନଣ ଗମ ମକମ "ରଜଣୀ ମହମମଜଛକ୍ତି' ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଥିନଲ, ନକହକ୍ତିଜନଣ "ଦଜରୀ', ଆଉ
ନକହକ୍ତିଜନଣ ନସଇ ରଜଷ୍ଟଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଅଧ୍ୟକକମ ଗମ ମ "ଘଇଗଜ’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଥିନଲ । ନମଜନଗ ଲମ ଚଜଇ ଲମ ଚଜଇ ଆମ କଲକ୍ତିଗ୍ ସରମ  ଏନଗକଥାଜ ଗମ ମ ୋହେଁଜନର
କହମଥିନଲ । ନମଜନଗ "ଘଇଗଜ’ ଶବ୍ଦର ଅଥାପର୍ବ ପଂର ଖେଜଳକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଲଜଗକ୍ତିଥିଲଜ । ଗନମ ରକ୍ତି ଏସରମ  ଶମଣକ୍ତିରଜପଂନର ରଜଗମଥିଲ,  କଜଡଦମଥିଲ ସକ୍ତିୋଜ,
ନହନଲ "ନମଜନଗ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ ’ର ଅଭକ୍ତିମଜୋ ଟକ୍ତିକକ ସରମନରନଳ ସଜଇଗକ୍ତି ରର ଖେମଥିଲ । ପୃଂଥିରୀନର ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି
ୋଜଇହେଁ- ଏକଥାଜ ଗମକମ ଜଣଜ ୋ ଥିଲଜ । ଅରଶୟୁ ଅପଂରଜଧା ମନୋଜରୃତ୍ତକ୍ତି ଥିରଜ ନଲଜକଡକମ ଛଜଡ଼କ୍ତି । ସମନସ ଏଠକ୍ତି ଶକ୍ତିକକ୍ତିଗ, ସମନସ ଏଠକ୍ତି ସ୍ୱଜଧାୀୋ, ସମନସ
ଏଠକ୍ତି ୋକ୍ତିୟମନର ରଡଧାଜ ରକ୍ତି । ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ମଜରକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଜଣକ ମମହହେଁରମ  ହସ ନୋଇଯକ୍ତିରଜନର ଆଇୋ ମୋଜ କରକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ । ଗମ ନମ
ହସକ୍ତିନଲ ଯଦକ୍ତି ଅୋୟୁମଜନୋ ୋ ହସକ୍ତିନଲ ନଗନର ନସ ହସର ମଲୂୟୁ କ’ଣ?  ୋକ୍ତିଜ ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ରକ୍ତିକଜଶନର ଗମ ମକମ ଯଜହଜ ଦରକଜର ଥିଲଜ ନସ ସରମ
ଅୋୟୁମଜନୋ ଛଡ଼ଜଇ ନୋଇଗନଲ । ଗଜହଜ ହିଁ ଗମ ମର ହଜରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ସକ୍ତିଗକ୍ତି । ଗମ ମ ମମହହେଁରମ  ହସ, ଗମ ମ ଆଖିରମ  ୋକ୍ତିଦ ଛଡ଼ଜଇନୋନଲ । ଗମ ମ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସକମ
ରମ ଡଧି ନଦନଲ । ଗମ ମକମ ଫମଲ,  ୍ଜଜପଂଗକ୍ତି,  ଗୀଗ,  ସଡଗୀଗ ଆଉ ଭଲ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ସଜଧାଜରଣ ମଣକ୍ତିଷ ୍ଗକ୍ତି ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ହରଜଇଲ । ଅଡଗରଡଗ
ମଣକ୍ତିଷମଜୋଡକର ରକ୍ତିପଂରୀଗମମର ଖେୀ ଚରକ୍ତିତ ଦଶପର୍ବୋ କଲ । ୋକ୍ତିଜ ୍ଗକ୍ତି ଏକ ଘୃଣଜଭଜର ଆସକ୍ତିଲଜ । ନଲଜନକ ଆଉ କ’ଣ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି ଗମ ନମ
ଭଜରମଥିଲ? ଏରଡ ଯଜ’ ନଦହନର କଜମ ୋ କରକ୍ତିରଜର ସଡସୃଗକ୍ତି ରସଜ ରଜଡଧି ଥାଜଏ ନସ ନଲଜକଟଜର ଦମଦପର୍ବଶଜ ଏପଂରକ୍ତି ନହରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । ଏହଜ ୍କୃଗକ୍ତିର
ୋକ୍ତିୟମ । କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମକନଲ ହିଁ ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ରକ୍ତିକଜଶ ହମଏ । ଅୋୟୁଥାଜ ହମଏ ୋଜହିଁ । ଲଜରଜ,  ଗମ ନମ ଜଜଣ ମହେଁମ ନସ ଅଧ୍ୟକକମ ସରମନରନଳ ଗମ ମ ଆଗନର
ଏରସପର୍ବନ’ ନରଜଲକ୍ତି ସଡନରଜଧାୋ କଜହିଁକକ୍ତି କରମ ଥିଲକ୍ତି? କଜରଣ ଗଜ’ର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞଜୋ ୋକ୍ତିହଜଗକ୍ତି କମ ଥିଲଜ । ନମଜ ସଜଡଗନର କଥାଜ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ଗଜ’ ପଂଜର ଖେନର ଶବ୍ଦ
ଆନଦତ ୋ ଥିଲଜ । ନସଥିଲଜଗକ୍ତି ନସ ଗମ ମ ସଜଡଗନର ଦକ୍ତିୋକମ ଦମଇଘଡଟଜ କଥାଜ ନହଉଥିଲଜ । ଗଜ’ର ମମର ଖେୟୁ ଓ ଆଦଶପର୍ବ ଶବ୍ଦ ଥିଲଜ "ମହେଁମ’  । ଏଇ ମହେଁମ ଟକ୍ତି
ଅଗୀଗନର କ’ଣ କ’ଣ କରକ୍ତିଥିଲଜ ଗଜକମ ନସ ଗମ ମ ସଜମୋଜନର କହକ୍ତି କହକ୍ତି ଗଜ’ର ସରମ  ସମୟକମ ଅରସର ରକ୍ତିନୋଜଦୋର ସମୟ କରମ ଥିଲଜ ଏରଡ
"ରଗପର୍ବମଜୋ’ ସମୟନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମ କରମ  ୋଥିଲଜ । ନଗଣମ ଗଜକମ ଏରସପର୍ବନ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଅୋୟୁ ୋହେଁଜନର ସଡନରଜଧାୋ କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଗନମ ନଦଖିୋ ଗଜ’
ସୀର ୍ଜୋୋ ନକଡଦ ଭକ୍ତିଗନର ଏକଦଜ ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ପଂଶକ୍ତିଯଜଇଥିରଜର କଜହଜଣୀକମ ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଗ ଛ’ମଜସ ମଧ୍ୟନର ଛ-ଶହ ଥାର କହକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି ।
ଦକ୍ତି’ଜଣ ଡା��x��8������ଜକର, ଦକ୍ତି’ଜଣ ୋସପର୍ବ ଓ ୋକ୍ତିନଜ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ନସଦକ୍ତିୋ ଅପଂନରସୋ ନଟରମଲନର କ’ଣ କନଲ ନଲଜକଟକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଆଗହନର ରର ଖେଜନଣ । କଜମ କରମ  ୋଥିରଜ
ୋକ୍ତିକମଜମଜୋଡକମ ଏପଂରକ୍ତି କଜହଜଣୀମଜୋ ସମହଜଏ । ନଗଣମ ଏପଂରକ୍ତି ଗଧାଡକ ଘନର ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ରକ୍ତିପଂତ୍ତକ୍ତି ପଂଡ଼ମଥିରଜ ଦରକଜର । ନଗନର ଗଜଡକମ ସମୟ
ଗଡ଼ଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନର ଖେଜରଜକ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଯଜଏ । ସମଜଜନର ନସ ଏକ ଉଚ୍କ୍ତିଷ୍ଟ ପଂଦଜଥାପର୍ବ ନହଜଇଯଜଏ, ଏରସପର୍ବନ ନହଜଇଯଜଏ । ଗଜ’ ରଡ଼ ପଂମଅର ନଗଜଡ଼ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
କଟକ୍ତିଲଜ ନଟନ୍ରେ, ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋ କଜଳ ୋର ଖେଜଇ ୋପଂକ୍ତିଇ ଅପଂନରସୋ ସରକ୍ତିରଜଯଜଏ ହଜଇଦଜରଜଦନର ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଥିଲଜ ଏରଡ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦମଇଲକ
ଚଜଳକ୍ତିଶ ହଜଜର ଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବକଲଜ,  ଗଜକମ ରକ୍ତି ନସ ସମଡଦର କଜହଜଣୀଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତି ଗଜନମଜନଫଜୋ ପଂରକ୍ତି ରଜରଡରଜର ନଘଜଷଜଡ଼ମ ଥାଜଏ ଗରପର୍ବର ସହ । ଏପଂରକ୍ତି
ନଲଜନକ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ, ନରଜଗ, ଦମର୍ଧିପଂଜକକମ ରକ୍ତି ସମଡଦର ସଜଜଇ କହକ୍ତିରଜନର ଗରପର୍ବ ଅୋମଭର କରଡଗକ୍ତି ଓ ଗଜହଜ ସରମ  ଗଜଡକର ପଂରରଗପର୍ବୀ ଜୀରୋର ରଡଚକ୍ତିରଜର
ଦଜରକ୍ତି ଓ ରକ୍ତିଜନ ନହଜଇଯଜଏ । ୋନଚତ ନସମଜନୋ "ରଗପର୍ବମଜୋ' ସମୟକମ ରଡଚକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନରୋଜହିଁ । ଗଜଡକମ ଯଦକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଅକମପର୍ବଜ,  ଅଳସମଆ, ୋକ୍ତିଷ୍କମପର୍ବଜ,  ଗଧା
ନରଜଲକ୍ତି କମନହ,  ନସ ସରମ  ଶବ୍ଦ ଉପଂଜଧିପଂରକ୍ତି ଗଜଡକ କଜୋକମ ଅମୃଗ ଢଜଳକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଗଜଡ଼ ୋ ଥାଜଇ ରକ୍ତି ଗଜ’ ପଂମଅଟକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ
ଇୋ୍ସଲନରୋ୍ସ କଡପଂଜୋୀନର ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ପଂଜଇଛକ୍ତି ଏରଡ ଗଜ’ ପଂମଅର ଲଜଇଫ୍ ଇୋ୍ସଲନରୋ୍ସ ଉକ କଡପଂଜୋୀ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକଜଡ଼କ୍ତିଏଲକ ଟଡକଜ ରଖିଛକ୍ତି,  ନସ କଥାଜ ନସ
ଗରପର୍ବ ଓ ର ଖେମସକ୍ତିନର କମନହ । ଗଜ’ ପଂମଅ ଯଦକ୍ତି ଏନର ମରକ୍ତିଯକ୍ତିର ଗଜକମ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏଲକ ଟଡକଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର । ଅୋୟୁ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଏନଗ ଟଡକଜର ଇୋ୍ସଲନରୋ୍ସ ୋଜହିଁ । ଗଜ’
ଅକମପର୍ବଣୟୁ ପଂମଅର ଭଜଗୟୁ ଗଜ’ ପଂରକ୍ତି ୋକ୍ତିଷ୍କମପର୍ବଜ ରଜପଂ ନଯଜଗହେଁମ ହିଁ ଲଜଭଦଜୟକ ନହଜଇଛକ୍ତି କହକ୍ତି ଗଦଦ୍ ନହଜଉ ଉନଠ ଏରସପର୍ବନ । ମହେଁମ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜ’
ସୀକମ ନକନର କମଷ୍ଠନରଜଗ ନହର ଏରଡ ରନଷପର୍ବ ପଂନର ଛଜଡ଼କ୍ତିର । ଅଥାଚ ନରଜଗ ନୋଇଯକ୍ତିର ଗଜ’ ସୀର ଦମଇଟକ୍ତି ସୋ ଓ ହଜଗର ଦଶଟକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତି, ନଗଜଡ଼ର
ଦଶଟକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତି ଏରଡ ପଂନର ପଂନର ଏରରସୋ ଗଜ’ ସୀକମ ୍ଦଶପର୍ବୋୀ କରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିନର କହକ୍ତିର, ନଦର ଖେ ଏକ ଲକ ଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବ କଲକ୍ତି ଓ ନରଜଗଟକ୍ତି କମଆନଡ଼
ନଫରଜର । ନଦର ଖେ ଗଜ’ ସୋ ୋଜହିଁ, ଗଜ’ ଆଡଗମଠକ୍ତି ୋଜହିଁ, ନରଜଗ ରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ହଜ ଦୁଃ..... ହଜ ଦୁଃ..... ହଜ ଦୁଃ... ହଜ ଦୁଃ । କକ୍ତିଛକ୍ତି  ୋଜହିଁ । ଏରସପର୍ବୋ ଆଉ କଜହଜକମ କମହଜଯଜଏ
କକ୍ତି? ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୨୯୯ ୩ଠଠ



ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ନଲଜକ ସଜଥାୀନର ଗମ ନମ ଦକ୍ତିୋକମ ଦମଇଘଡଟଜ ସମୟ ରକ୍ତିଗଜଉଥିଲ,  ଆଉ ମହେଁମ ଗମ ମକମ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଘରକମ ଚଜଲକ୍ତି ଆସମଥିଲକ୍ତି ଏରଡ ଗମ ନମ ଗମଡ଼ଜଏ
ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ରକ୍ତିନଶଷଣର ନରଜଝ ନରଜହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଥିଲ ଗମ ମ ଅଜଜଣଗନର । ଗମ ମ ଅଜଜଣଗନର ଗମ ମ ଚଜରକ୍ତିପଂନଟ ନରଢଜଏ ଶଗ୍ ସୃଷ୍ଟକ୍ତିନହଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଥିନଲ
ଏରଡ ଗମ ନମ ଥିଲ ନମଜର ୍ଥାମ କ୍୍ତିୟ ଶଗ୍ । ଅଗକ୍ତି ଅଡଗରଡଗ ଶଗ୍ । ଲଜରଜ ଗମ ନମ ଜଜଣ, ମହେଁମ ଈଶ୍ୱରଡକ ରୟୁଗୀଗ ରଜକକ୍ତି ସମସଡକମ ଭଲପଂଜଏହେଁ । ର ଖେମସକ୍ତି
ଗପଂ କନହହେଁ,  ଗକ୍ତିଫଜିସ୍ଟ ଦକ୍ତିଏହେଁ,  ନଜଜକ କନହହେଁ,  ଅଗକ୍ତି ଆଦରନର ପଂଜର ଖେନର ରସଜଇ ୱାଜଡ଼ପର୍ବ ରକ୍ତିଲକ୍ତିରଡଗ୍ ରଜ ଅଡଗଜକରୀ ନର ଖେଳ ନର ଖେନଳହେଁ । ଅଥାଚ ଈଶ୍ୱରଡକମ ମହେଁମ
ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନଦଇଥାଜଏ । ମଜତ ଗମ ମକମ ଏପଂକ୍ତିନଲପ୍ସକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଲଜ ଦକ୍ତିୋଠମ  ମହେଁମ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସୀ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଈଶ୍ୱରଡକ ୍ଗକ୍ତି ଅପଂଜର କୃଗଜ୍ଞଗଜନର ନମଜ ହୃଦୟ
ପଂଣୂପର୍ବ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତି ଏକ ଯଥାଜ ସମୟନର ଈଶ୍ୱର ଗମ ମ ପଂଜଇହେଁ ଏ ନରଜଗଟକ୍ତି ରଜଛକ୍ତିନଲ ନଯ ଆନମଦମନହହେଁ ଜଳଭଉହେଁରୀର ଅଧାଡକଜର ଗହଇମ୍ବର ଭକ୍ତିଗରମ
ମମକମଳକ୍ତି ଆସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଛମ  । ଗମ ନମ ନଗଜନଟ ସମଡଦର କଜଚଘରର ରକ୍ତିଛଣଜ ଧାରକ୍ତିଲ । ନଗଜନଟ ସମଡଦର ମଲଜଟ ଗମ ମ ନଦହନର ନଘଜଡ଼ଜଇ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗମଡ଼ଜଏ
ସରଡଜଜମ ଓ ଗଜରମଜୋଡକର ରଜଡ଼ ନଘରଜଗଲଜ । ଗନମ ନସଠକ୍ତି ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲ ପୃଂଥିରୀକମ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇ । ନଗଜନଟ ଥାଡଡା��x��8������ଜଘର ।
ନରଫକ୍ତିଜନରଟର ପଂରକ୍ତି । ଗଜ’ ଭକ୍ତିଗନର ପଂରକ୍ତିରଜପଂରକ୍ତି ଗନମ । ସନଗଜ, ସରମଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ, ଅୋଡଗ କଜଳ ପଂଜଇହେଁ । ଏରଡ ସମଲନର ଗମ ମ ଗୃଗୀୟ ଚକମର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିରମ
ନମଜନଗ ଈଶ୍ୱର ରଡଚଜଇ ଆଣକ୍ତିନଲ । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ମହେଁମ ଗଜଡକଠଜନର ୋଗମସକ । ଗମ ନମ ନମଜନଗ ଘନର ନଦଖିନଲ ଗମ ମ ଅଡଗରଡଗ ଆଦର ଗମ ମ ଆଖିରମ
ଉଛମଳକ୍ତି ଆସମଥିରଜର ସଷ୍ଟ ଜଣଜପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ଅଥାଚ ସମଲ ନକଡପଂନସ୍ର ଗମ ନମ ନମଜନଗ ନଦଖିନଦନଲ ମହେଁମ ନମଜର କ୍ୀରସତ୍ୱେର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ପଂଜଉଥିଲକ୍ତି । ନମଜ
ଅକମଗଜ ଓ ଅପଂଜରଗଗଜକମ ସଷ୍ଟ ଅୋମଭର କରମ ଥିଲକ୍ତି । ମହେଁମ ଗମ ମକମ ଚଜ କନପଂ ରକ୍ତି ଅଫର କରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥିରଜର ଅକମଗଜରମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି କରକ୍ତିଗଜଟକ୍ତିଏ
ନଲଖି ୋ ପଂଜରକ୍ତିରଜର ସୃଜୋକମ ଅକମଗଜକମ ମହେଁମ ମନମପର୍ବ ମନମପର୍ବ ଅୋମଭର କରମ ଥିଲକ୍ତି । ମହେଁମ କକ୍ତିଏ? ମହେଁମ ଏଠକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି? କଜହିଁକକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି? ପଂରକ୍ତି ଦଜଶପର୍ବୋକ୍ତିକ
ସମଲଭ ୍ଶୱପ୍ନଠଜରମ  ଆରଡଭକରକ୍ତି ମହେଁମ କ’ଣପଂଜଇହେଁ ଓ କଜହିଁକକ୍ତି ଏନଗ ଦରମଜ ପଂଜଉଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ମଜଟକ୍ତି କଜଦମଅର ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତିର ୍ଶୱପ୍ନସରମ  ନମଜନଗ ଅସକ୍ତିର
କରକ୍ତିନଦଉଥିଲଜ । ନମଜର ଆଚରଣକମ ୋକ୍ତିୟଡତଣ କରକ୍ତିରଜ ନମଜ ପଂକନର ସଡଭର ନହଉ ୋଥିଲଜ । ନମଜର ମଲୂୟୁହୀୋ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ନମଜ ନଦହର ୍ନଗୟୁକ
ନଲଜମକୂପଂ ମଜଧ୍ୟମନର ଅୋମଭର କରମ ଥିଲକ୍ତି । ଥାନର ମହେଁମ ପଂକ୍ତିଡଧିଥିରଜ ନସ୍ୱଟରକମ ସମଲର ୋଦପର୍ବମଜନର ପଂକଜଇ ନର ଖେଳକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ଅଧାଘଡଟଜ । ଅଲଗଜ ଅଲଗଜ
ଦକ୍ତିୋନର ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ନପଂୋ ଲ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଭଜଡଗକ୍ତି ଗଜ’ର ୍ନଗୟୁକ ର ଖେଡଡ଼କମ ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ଜଜଗଜନର ନଫଜପଂଜଡ଼କ୍ତି ଥିଲକ୍ତି । ଥାନର ଦମଇଟକ୍ତି ସଜଟପର୍ବକମ ନର୍ଡା��x��8������ଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି ଗଜର
ଗଜର କରକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି ଚକ୍ତିରକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ଏରଡ ନମଜର ନମଜଟର ସଜଇନକଲ ସଫଜକରକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଥିଲକ୍ତି । ଥାନର ସ ମଲର ଉପଂର ପଂଜଣକ୍ତି ଟଜଡକକ୍ତିରମ  ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ଅଧିକ
ପଂଜଣକ୍ତିପଂନଡ଼ ନସଠକ୍ତି ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ ନଜଜଗଜନମଜଜଜ ପଂକ୍ତିଡଧି ଗଜନଧାଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲକ୍ତି ଅଧାଘଡଟଜ ଧାରକ୍ତି । ଥାନର ସ ମଲର ଏକ ନକଜଠରକ୍ତିନର ଲମ ଚକ୍ତି ରହକ୍ତି
ସଜରଜରଜଗକ୍ତି ରହକ୍ତିଗଲକ୍ତି । ମହେଁମ କମଆନଡ଼ ଗଲକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତି ୋଥିନଲ । ଗମ ନମ ସଜରଜରଜଗକ୍ତି ନଚଇହେଁ କଜଡଦକ୍ତିଥିଲ ନରଜଲକ୍ତି ଶମଣକ୍ତିଥିଲକ୍ତି । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସମଲ ପଂକ୍ତିଅୋଟକ୍ତି
ଆସକ୍ତି ଗଜଲଜ ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜପଂନର ନମଜନଗ ନଦଖି ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । ଗନମ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ନସ ଏରସପର୍ବନ ପଂଜର ଖେନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ନଟଜପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ପଂକ୍ତିଡଧି ହସକ୍ତିହସକ୍ତି
ଅୋୟୁମଜୋଡକ ସଜଥିନର ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଗ୍ପଂ ଫନଟଜ ଉଠଜଇଥିଲ ନସଦକ୍ତିୋ ରଜଗକ୍ତିନର ଘନର ଚକ୍ତିନକନ ର ଖେଜଇରଜନରନଳ-  ଗନମ ନସଦକ୍ତିୋ ର ଖେମବ୍ ସମଡଦର ଚକ୍ତିନକୋ
ରଜଡଧିଥିଲ- ଭଜରମଥିଲକ୍ତି ଗମ ମକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି କଜଟକ୍ତି ରଜଡଧି ର ଖେଜଇନଲ ଚକ୍ତିନକୋନ୍ପିରକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିର ୋଜ ୋଜଇହେଁ । ର ଖେମବ୍ ଭଲ ପଂଜଉଥିରଜ ନ୍ୟସୀକମ ରଜଡଧି
ର ଖେଜଇନଲ ୋକ୍ତିଜନଦହନର ନସ ପଂଣୂପର୍ବମଜତଜନର ମକ୍ତିଶକ୍ତିଯକ୍ତିର । ଯଦକ୍ତି ଆତ୍ମଜ ଥାଜଏ ନଗନର ଉଭୟ ଆତ୍ମଜ ପଂମରଜପଂମରକ୍ତି ମକ୍ତିଶକ୍ତିଯକ୍ତିନର । ଚକ୍ତିତକର ସଜଲଭଜଡା��x��8������ର ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଥାନର ନସ ର ଖେମବ୍ ଭଲ ପଂଜଉଥିରଜ ଗଜଡକ ନପଂଜଷଜ ନଠକମଆକମ ମଜରକ୍ତି ର ଖେଜଇ ନଦଇଥିନଲ । ନଠକମଆର ଆତ୍ମଜଟକ୍ତି ଗଜଡକ ଆତ୍ମଜନର ଲୀୋ
ନହଜଇଯଜଇଥିଲଜ । ରକମଜଡସ ଅସକ୍ତିମଜଜନର ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ । ଏହଜଠଜରମ  ରଳକ୍ତି ଭଲପଂଜଇରଜର ୋକ୍ତିଦଶପର୍ବୋ ଆଉ କ’ଣ ଥାଜଇପଂଜନର? ଲଜରଜ, ଏଇ ଏନର
ୋସପର୍ବ ଓ ଡା��x��8������ଜକର ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ଗମ ମ ଟମ ୁୟରସରମ  ଆସଡଗଜ କଜଲକ୍ତି ନର ଖେଜଲଜଯକ୍ତିର । ନମଜ ଦରର ଖେଜସ ଗଜଡକ ନମଡା��x��8������କ୍ତିକଜଲ ନରଜଡା��x��8������ପର୍ବ ଗହଣକରକ୍ତି ନୋଇଛକ୍ତି, ମଡଜମର
କରକ୍ତିଛକ୍ତି ନମଜ ଅୋମନରଜଧା । ମହେଁମ ନସମଜୋଡକମ ଧାୋୟୁରଜଦ ଜଣଜଇଲକ୍ତି ଏରଡ କଫକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇରଜ ପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଲକ୍ତି । ନସମଜନୋ ନମଜନଗ ଧାୋୟୁରଜଦ ଜଣଜଇ
ନଫରକ୍ତିଗନଲ । ଲଜରଜ, ଗନମ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲ, ଈଶ୍ୱର ଗମ ମକମ ଏପଂକ୍ତିନଲପ୍ସକ୍ତି ନରଜଗୀଟକ୍ତିଏ କରଜଇ ନମଜନଗ ନକନଗ ଯଡତଣଜରମ  ମମକକ୍ତି ନଦନଲ? ଆଡସଗଜକଜଲକ୍ତି
ନମଜର ଏ ପୃଂଥିରୀ ୍ଗକ୍ତି ନମଜହ ମମକକ୍ତି ରକ୍ତି ଘଟକ୍ତିର । ନମଜ କ୍ୀରସତ୍ୱେର ଅୋମଭୂଗକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ ନମଜର ମହେଁମ ଠଜରମ  ଦୂନରଇ ଯକ୍ତିରଜର ଅୋମଭର । ଅଥାପର୍ବଜତ ଆତ୍ମ
ରକ୍ତିଚ୍କ୍ତିନ୍ନଗଜ । ନମଜର ଅକମଗଜ, ଅକକ୍ତିଡଚୋଗଜ,  ମଲୂୟୁହୀୋଗଜ,  ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜର ଅୋମଭରକମ ଈଶ୍ୱର ନମଜ ପଂଜର ଖେରମ  ଛଡ଼ଜଇ ନୋଇ ନମଜନଗ ମମକ ମଣକ୍ତିଷଟକ୍ତିଏ
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩ଠ୧ ୩ଠ୨
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କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ୍ଗକ୍ତି କୃଗଜ୍ଞଗଜନର ନମଜର ହୃଦୟ ପଂଣୂପର୍ବ ନହଜଇଯକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ?  ଈଶ୍ୱର କକ୍ତିଏ,  ମହେଁମ କକ୍ତିଏ । ଗଜଡକ ରକ୍ତିରଜଟ ବ୍ରହ୍ମଜଡଡା��x��8������ ରୟୁଜପଂୀ କଜୟଜହୀୋ
କଜୟଜ,  ୋକ୍ତିରଜକଜରର ଆକଜର ସଡମମର ଖେନର ୋକ୍ତିମକ୍ତିତ୍ତ ମଜତ ୋଗଣୟୁ ଧାୂଳକ୍ତିରଜଲକ୍ତିର ମଣକ୍ତିଷଟକ୍ତିଏ ମହେଁମ । ପୃଂଥିରୀନର ଏନଗନଲଜକ ଥାଜଉଥାଜଉ ନମଜ ପଂରକ୍ତି ଏକ
ଅପଂଦଜଥାପର୍ବକମ ରଜଛକ୍ତିନଲ ଗଜଡକର କରମ ଣଜର ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିସଗପର୍ବ ସକଜନଶ । ଓ ଦୁଃ କୃଗଜ୍ଞଗଜନର ମହେଁମ ଉଛମଳକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି । ନମଜନଗ ଏନଗ ର ଖେମସକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି ନଯ ମହେଁମ ଏନର
ପୃଂଥିରୀ ରୟୁଜପଂୀ, ବ୍ରହ୍ମଜଡଡା��x��8������ ରୟୁଜପଂୀ ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି । ଈଶ୍ୱରଡକ ସମକକ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି । ଈଶ୍ୱରଡକ ଆସୋନର ୋନହଲଜ ୋଜଇହେଁ ଗଜଡକ ପଂଜର ଖେ ଆସୋନର
ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ରସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି । ଚଜରକ୍ତିଆଡା��x��8������ମ  ନମଜ ଉପଂନର ଅଜଜଡ଼କ୍ତି ନହଉଥିରଜ ନଛଜଟନଲଜକକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷମଜୋଡକର ଈଷପର୍ବଜ ଓ ଘୃଣଜ ଏରଡ ନମଜ ନ୍ମଜସଦର ଗୃଗୀୟ
ଚକମର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିଭକ୍ତିଗନର ରଡଚକ୍ତିରଜର ନଯଉହେଁ ଅୋମଭୂଗକ୍ତି, ଭୟଡକର ରକ୍ତିଷଣପର୍ବଗଜର ଶୀକଜର ନହଜଇଥିରଜ ରକ୍ତିକଜରଗସ ୋଗଣୟୁ ମଣକ୍ତିଷ ମହେଁମ ଓ ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିନଜ ନଦଖି
ଆଗଡକନର ଶକ୍ତିହକ୍ତିରକ୍ତି ଉଠମ ଥିରଜ ଅପଂଦଜଥାପର୍ବ ମଣକ୍ତିଷ ମହେଁମ କମ ଈଶ୍ୱର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ସଜହଜଯୟୁ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷ ଜଜଗକ୍ତିର ଇଗକ୍ତିହଜସନର ଗଜ’ର ପଂଟଜଡଗର ୋଜହିଁ ।
ଲଜରଜ, ଗମ ମ ଫକ୍ତିଜ୍ ଭକ୍ତିଗନର ଏପଂକ୍ତିନଲପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟକ ଜୀରୋକମ ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ଲଜଲ ସଲଜମ । ଓ ଦୁଃ, ଲଜରଜ, ଆଇ ଲଭ ୟମ ନଭରକ୍ତି ମଚ୍ । ଆଇ ଲଭ ୟମ, ଆଇ ଲଭ ୟମ,
ଆଇ ଲଭ ୟମ । ରକ୍ତିଷଜଦଗସ ଜୀରୋର ଅଡଗକ୍ତିମ ରକ୍ତିଡଦମରମ  ଆମର ଭଲପଂଜଇରଜ ଆରଡଭ ନହଜଇଥିଲଜ । ଲଜରଜ,  ଗମ ମର ମନୋଅଛକ୍ତି? ଗମ ମର ରଡ଼ଭଜଇ
ନକୋ୍ସରନର ମରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିନଲ ନସନଗନରନଳ । ନସ ଗମ ମର ଘର ଚଳଜଉଥିନଲ । ଗମ ନମ ଗଜଡକ ସଜୋନର ଏ ସମଲ ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ପଂଜଇଲ ଏରଡ ନମଜ ସଜଡଗନର
ନଦର ଖେଜନହଲଜ । ଗମ ନମ ହସମ ୋଥିଲ ଆନଦତ । ୍ଜୟ ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଗମ ମକମ ମହେଁମ ସଜମଜୋୟୁ ହସକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ କହମଥିଲକ୍ତି । ଗନମ ହସକ୍ତିଲ ରହମଗ ଦକ୍ତିୋପଂନର, ୍ଥାନମ
ଓଠନର, ପଂନର ଆଖିନର । ଗଜ’ପଂନର ଗମ ମ ମମହହେଁଟକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆହମରକ୍ତି ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଗଲଜ । ଗମ ନମ କହକ୍ତିଲ ଗନମ ହସକ୍ତିରଜ ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନଦଇଥିଲ,
ଏନର ସକ୍ତିଗହସ ଟକ୍ତିନକ ଟକ୍ତିନକ ଶକ୍ତିଖି ଯଜଇଛ । ଏ ପୃଂଥିରୀ ଏନଗ ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଯଜଏ ନରଜଲକ୍ତି ଗନମ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଜଜଣକ୍ତି ୋଥିରଜ କଥାଜ ରକ୍ତି ସ୍ୱୀକଜର କଲ । ଗମ ମକମ
ମହେଁମ ଏନଗ କଜହିଁକକ୍ତି ଭଲପଂଜଉଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରମ ଥିଲ ରଜରରଜଡର । ଗଜ’ର ଉତ୍ତରନର ମହେଁମ ନରଳକଜଳ ନଦଖି ଗମ ମକମ ସଜମଜୋୟୁ ଚକ୍ତିମମଟକ୍ତି ନଦଉଥିଲକ୍ତି ମଜତ ।
ଗମ ନମ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ୍ଥାନମ ଆମଘରକମ ଆସକ୍ତିଥିଲ ନସଦକ୍ତିୋ ଆମଘନର ନକହକ୍ତି ୋଥିନଲ ଏରଡ ଘରଭକ୍ତିଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଡ଼ ପଂକ୍ତିଡଜରଜନର ସଜପଂଟକ୍ତିଏ ଥିରଜର
ନଦଖି ଗନମ ଚମକକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲ । ସଜପଂଟକ୍ତି ନମଜ ନପଂଜଷଜ ମଜୋକ୍ତିଥିରଜ ନଦଖି ଆହମରକ୍ତି ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଜଇଥିଲ । ସଜପଂକମ ଆଣକ୍ତି ଗମ ମକମ ଛମଇହେଁରଜକମ କହକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ।
ଗମ ନମ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତି ନମଜ ନରଡା��x��8������ମ୍ ଲ ଧାଜଇହେଁ ପଂଳଜଇଥିଲ । ସଜପଂଟଜକମ ନୋଇ ଗମ ମ ନପଂଟଉପଂନର ମହେଁମ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦରଜରମ  ଗମ ନମ ମଛୂପର୍ବଜ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲ । ମମହହେଁନର
ପଂଜଣକ୍ତିଛଜଟକ୍ତି ନହଜସ ନଫରକ୍ତିଲଜପଂନର ରରଡ଼ଜ ପଂଗରପଂରକ୍ତି ଥାରମ ଥିଲ ଭୟନର । ଗମ ମ ମଜ ରଜପଂଜ କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ନରଦକ୍ତିନର ରସକ୍ତିରଜ ନରଳଠମ  ନମଜନଗ ସଜପଂଟକ୍ତିଏ
ନରଜଲକ୍ତି ଠଉରଜଇ ନୋଇଥିନଲ ଏରଡ ଆଗଡକକ୍ତିଗ ରକ୍ତି ନହଜଇଥିନଲ । ଗନମ ଗଜହଜ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତି ୋଥିଲ । ମହେଁ ମ ରକ୍ତିରଜହ କରକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମ  ୋଥିଲକ୍ତି । ସମମଦଜୟ
ରକ୍ତିରଜହର କକ୍ତିୟଜକମପର୍ବନର ନମଜର କଜମ ଥିଲଜ ମଜଟକ୍ତି ନଟଳଜଏ ପଂରକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିରଜ ଓ ନଯ ଯଜହଜ କହକ୍ତିଲଜ ଗଜକମ ସ୍ୱୀକଜର ୋକରକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁକଜରୀ କରକ୍ତିରଜ । ନମଜର
ନପଂଡଟ ସଜଟପର୍ବ ପଂକ୍ତିଡଧି ନରଦକ୍ତିନର ରସକ୍ତିରଜ,  ନକତଣସକ୍ତି ରଡଧାମଡକମ ୋକ୍ତିମଡତଣ ୋ କରକ୍ତିରଜ,  ଫନଟଜ ଉଠଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ମୋଜକରକ୍ତିରଜ,  ମମକମଟ ପଂକ୍ତିଡଧିରଜ ପଂଜଇହେଁ
ମୋଜକରକ୍ତିରଜ ସମସଡକମ ଆଗଡକକ୍ତିଗ କରକ୍ତିଥିଲଜ । ରକ୍ତିରଜହ ଲଗ୍ନ ସମୟନର ନମଜର ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିରଜ ନଦଖି ସମନସ କଜଠ ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ନମଜନଗ
ଉଠଜଇଆଣକ୍ତିରଜକମ କଜହଜରକ୍ତି ସଜହଜସ ନହଜଇ ୋଥିଲଜ । ନସଦକ୍ତିୋଠଜରମ  ନମଜର ମୋଭକ୍ତିଗନର ଗମ ମ୍ଗକ୍ତି ଘୃଣଜର ରୀଜଟକ୍ତିଏ ନମଜ ୋକ୍ତିଜ ଅଜଜଣଗନର ନପଂଜଗକ୍ତି
ନହଜଇଯଜଇଥିଲଜ । ଗଜ’ ପଂରଦକ୍ତିୋଠମ  ମହେଁମ ଗମ ମକମ ଭଲ ରକ୍ତି ପଂଜଇଲକ୍ତି ଏରଡ ନରଜଝନହଗମ  ନରଜଧାହମଏ ଘୃଣଜ ରକ୍ତି କଲକ୍ତି । ଏଇ ଘୃଣଜର ରୀଜଟକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର
ଅଡକମନରଜଦମ ନହଜଇ ଗମ ମ ରଡଧାମ ଅଧ୍ୟକ ଆମ ସମଲନର ନଯଜଗନଦରଜ ପଂନର ହଠଜତ ରକ୍ତିରଜଟ ଆକଜର ଧାଜରଣ କଲଜ ଏରଡ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁର କଥାଜ ଗମ ନମ
ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ଏପଂକ୍ତିନଲପ୍ସକ୍ତିନର ପଂଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଲ ନସହକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ହିଁ ରକ୍ତିଷ ରୃକଟକ୍ତି ଉପଂମଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଗମ ନମ ନଯନଗନରନଳ ର ଖେଜଇରଜକମ ନଦଉଥିଲ,  ରକ୍ତିଛଣଜର ଚଜଦର
ରଦଳଜଉଥିଲ, ଶଜଢକ୍ତିର କମଡଚସରମ  ଟକ୍ତିନକ ଧାରକ୍ତିନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ କହମଥିଲ ରଜ ନମଜ ରମ ମଜଲ ନର ଖେଜଜକ୍ତିଆଣକ୍ତି ଧାରଜଇ ନଦଉଥିଲ ନସନଗନରନଳ ଗମ ନମ ଦୂରନର
ଦୂରନର ଅଛ ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଥିଲଜ । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  କଜଚଘର ଭକ୍ତିଗନର ଅଛ, କଥାଜ କହକ୍ତି ପଂଜରମ ୋ, ଚଲଜରମଲଜ କରକ୍ତିପଂଜରମ ୋ, ନମଜନଗ ଗମ ମ ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିରଜମୋଜ,
ଗମ ମ ମମହହେଁ-ହଜଗ-ନଗଜଡ଼ ସରମ  ନଯନଗନରନଳ ରଡକଜ-ସକ୍ତିଧାଜ ନହଉଛକ୍ତି,  ନସନଗନରନଳ ଲଜଗମଛକ୍ତି ଗମ ନମ ନମଜର ପଂଜର ଖେନର ପଂଜର ଖେନର ଅଛ । ଗମ ମଛଡ଼ଜ
ପୃଂଥିରୀନର ଆଉ ନକହକ୍ତି ନମଜର ୋମହଡଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଛକ୍ତି । ଆନମ ୍ଜୟ ପଂଜଡଚଶହ ଦକ୍ତିୋନହଲଜ ନକରଳ ନଫଜୋନର କଥାଜ ନହଉଥିଲମ  । ଗମ ନମ ଗ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହମ
ୋଥିଲ, ନକରଳ ମହେଁମ ଯଜହଜ ସ୍ୱକ୍ତିଟ୍ ୋନୋ୍ସୋ୍ସ ସରମ  କହମଥିଲକ୍ତି । ଗମ ନମ ଗଜକମ ଆଘ୍ରଜଣ କରମ ଥିଲ । ଗମ ମ ମମହହେଁର,  ଆଖିର, ଓଠର, ଗଜଲର ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩ଠ୩ ୩ଠ୪



ପଂରକ୍ତିରଗ୍ଧିଗ ରୂପଂ କଜଚ ନସପଂନଟ ନଦଖିରଜକମ ମକ୍ତିଳମଥିଲଜ ଏରଡ ନଫଜୋନର ଗମ ମ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ୍ଶ୍ୱଜସର ଶବ୍ଦ. ୋକ୍ତିରରଗଜର ଶବ୍ଦ, ହହେଁମ  ହହେଁଜ ର କୀଣ ସ୍ୱର ଶମଣକ୍ତିରଜକମ
ମକ୍ତିଳମଥିଲଜ । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଗମ ମ ଶରୀରର ପଂୀଡ଼ଜ ମମହହେଁନର ଉକମଟକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ନମଜର ଗଡଟକ୍ତି ଅଠଜଅଠଜ ନହଉଥିଲଜ, ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରଟଜ ରମ ଡଧି ନଦଉଥିଲଜ,
ନପଂଟଟଜ ହଜଉଳକ୍ତି ର ଖେଜଇ ଉଠମ ଥିଲଜ,  ହଜଗନଗଜଡ଼ ନକଜଲମଜରକ୍ତି ୋକ୍ତିନସଜ ନହଜଇଯଜଉଥିଲଜ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହରଜନର ମହେଁମ ରମଝମ ଥିଲକ୍ତି ନଯ ମହେଁମ ଗମ ମର ନକନଗ
ଅଡଗରଡଗ । ଏନର ଗମ ନମ ନମଜର ଅଡଗରଡଗ ଶଗ୍ ୋମହହେଁ,  ର ଖେଜଲକ୍ତି ଅଡଗରଡଗ । ରକ୍ତିଷ ରୃକଟକ୍ତି ଉପଂମଡ଼କ୍ତି ଗଲଜପଂନର ଜନଣ ଆଉ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଶଗ୍ ନହଜଇ
ରହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର? ରକ୍ତିରଜହର ଦଶରଷପର୍ବ କଜଳ ଆମଭକ୍ତିଗନର ସରମନରନଳ ଏକ ୍କଜରର ଘୋକ୍ତିଷ୍ଠଗଜ ସଜଡଗକମ ଏକ ଶୀଗଳ ଯମଦ୍ଧ ରକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିରହମଥିଲଜ ଏରଡ ଏ
ଯମଦ୍ଧର ଅରସଜୋ ଏନର ନହଲଜ,  ଏପଂକ୍ତିନଲପ୍ସକ୍ତି ଧାରକ୍ତିରଜ ପଂନର । ସରମନରନଳ କଳକ୍ତି କରମ ଥିରଜ ଅଥାଚ ଅଲଗଜ ଅଲଗଜ ନହଜଇଯଜଇ ସରମନରନଳ ଏକଜଠକ୍ତି
ରମଲମ ଥିରଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଛଜତମଧ୍ୟନର ନଯପଂରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଜମୟୁ ଓ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗମପ୍ତ ନ୍ମ ଥାଜଏ, ଆନମଦମନହହେଁ ନସପଂରକ୍ତି ଜୀରୋଧାଜରଣ କରକ୍ତି ଗଡ଼କ୍ତିଆସକ୍ତିଲହେଁମ  । ଏଇଟଜ ହିଁ ଗ
ଅଡଗରଡଗଗଜ । ଥାନର ଥାନର କଥାଜ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ଆମପଂଜର ଖେନର ଭଜଷଜ ମରକ୍ତିଯଜଉଥିଲଜ । ଆଉ ଥାନର ଥାନର ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ ଧାରକ୍ତି କଥାଜ ଚଜଲକ୍ତିଥିଲଜ । ଲଜରଜ
ଗମ ନମ ଜଜଣ ମହେଁମ ନସ ନମଡା��x��8������କ୍ତିକଜଲ ନରଜଡା��x��8������ପର୍ବକମ କ’ଣ ନଲଖି ଦରର ଖେଜସ ନଦଇଥିଲକ୍ତି? ମହେଁମ ନଲଖିଥିଲକ୍ତି "ଆମର ସ୍ୱଜସୟୁ, ଜୀରୋ ଓ ମୃଗମ ୟୁ ଉପଂନର ଅଧିକଜର
କଥାଜ । ଏଇ ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋନର ଗମ ମକମ ଭଲପଂଜଇରଜର ୍ଗକ୍ତିରଦଳନର ଦଶଲକଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବ ନହରଜର କଥାଜ । ନମଜର ଭଲପଂଜଇରଜର ୍ଗକ୍ତିରଦଳନର ଗମ ମ
ଯଡତଣଜ କଥାଜ । ଜୀରୋ ମୃଗମ ୟୁର ମଝକ୍ତିନର କୃତକ୍ତିମ ଭଜରନର ଜୀଆଇହେଁ ରଖିରଜର କଥାଜ । ଅଗଳ ଅଡଧାକଜର ରରଫ ଗମଡଫଜ ରଜହଜନର ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋ
ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିରଜ କଥାଜ- ନକନଗନରନଳ ଧାଳଜଭଜଲମ  ପଂରକ୍ତି ନଦରଦୂଗ ଆସକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି । ମହେଁମ ଯଦକ୍ତି ନମଜ ଶରୀର ପଂଜଇହେଁ ୋମନହହେଁ, ନଗନର କକ୍ତିଏ? ମହେଁମ ଯଦକ୍ତି ନମଜ
ଶରୀରର ଯଡତଣଜକମ ପଂଇସଜ ର ଖେଚପର୍ବକରକ୍ତି ସହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ, ନଗନର ଗରପର୍ବ ଓ ନଗତରରନର ରଡଚକ୍ତିରଜର ରକ୍ତିଜନ ଗଲଜ କମଆନଡ଼? ମୃଗମ ୟୁର ଉଇଲ କରଜଯଜଏ,
ମଜତ ଜୀରୋ ଓ ମୃଗମ ୟୁର ମଝକ୍ତିନର ନରଫକ୍ତିଜନରଟର ଭକ୍ତିଗନର ଗଥାଜକଥିଗ ସନଗଜ ପଂରକ୍ତିରଜପଂରକ୍ତି ଜୀରୋର ଉଇଲ କଜହିଁକକ୍ତି କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ?
ଆମ ପଂରକ୍ତିରଜରର ସମନସ ଗଜକମ ର ଖେମବ୍ ଭଲପଂଜଉହେଁ ନରଜଲକ୍ତି ସମସଡକର ଜୀଇହେଁରଜର ଦଜରକ୍ତି ଓ ରକ୍ତିଜୋ ନସ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ କକ୍ତି? ସମସଡକର ସରମ  ସମୟ,
ସରମ  ହସ, ସରମ  କଜଡଦ, ସରମ  ସଡପଂତ୍ତକ୍ତି, ସରମ  ରକ, ସରମ  ଆନରଗ ଗଜ’ର ପଂରକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଜୀରୋକମ ସଜଇଗକ୍ତି ରଖିରଜନର ରୟୁୟ କରକ୍ତିରଜକମ ଆନମ ରଜଧ୍ୟ କକ୍ତି?
ନକଉହେଁ ନୋଦଗକ୍ତିକଗଜର ରଳନର ଆନମ ଏଇ ପଂରକ୍ତିସକ୍ତିଗକ୍ତିନର ଜୀରୋ ରକ୍ତିଗଜଇରମ? ଏନଗ ନୋଦଗକ୍ତିକ ସଜହସ ନକଉହେଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକମ ନଦଇପଂଜରକ୍ତିନର? ୋକ୍ତିରରଚ୍କ୍ତିନ୍ନ
ଯଡତଣଜନର ଜନଣ କ’ଣ ରଡଚକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ?  ଜକ୍ତିଅଡଗଜ ଶରପଂରକ୍ତି ଅରସଜନର ଜନଣ ଅୋଡଗ କଜଳପଂଜଇହେଁ ପଂଡ଼କ୍ତି ରହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ?  ପଂମଣକ୍ତି ଅଜସ୍ର ଟଡକଜ
ର ଖେଚପର୍ବକରକ୍ତି? ଏପଂରକ୍ତି ମଣକ୍ତିଷର ଜୀରୋକମ କଜଢକ୍ତି ନୋରଜର ରୟୁରସଜ ଯଦକ୍ତି ଆମ ଆଇୋ ଓ ୋୟୁଜୟ ରୟୁରସଜ କରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହିଁ ,  ନଗନର ଆଇୋ ଲ ସଡନଶଜଧାୋ
କରଜଯଜଉ ଓ ୋୟୁଜୟ ଦକ୍ତିଆଯଜଉ । ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏକ ଟଜରନଗଟ୍ ରର ଖେଜଯଜଉ ନକନଗ ଦକ୍ତିୋ ଭକ୍ତିଗନର ଉକ ମଣକ୍ତିଷର ଜୀରୋକମ ଯଦକ୍ତି ନଫରଜଇ ଅଣଜଯଜଇ ୋ
ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ନଗନର ଜୀରୋକମ କଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଆଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି । ଜୀରୋକମ ସମଡଦର ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଏ । ଲଜରଜର ଜୀରୋକମ ଆପଂଣ ସମଡଦର
ନରଜଲକ୍ତି ରକ୍ତିଚଜର କରକ୍ତିନର କକ୍ତି?  ଗମଣଜତ୍ମକ ଜୀରୋର କଥାଜ କମହଜଯଜଏ । ଲଜରଜର ଏଇ ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋର ଜୀରୋ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଭଜରନର ଗମଣଜତ୍ମକ ନରଜଲକ୍ତି
କହକ୍ତିରଜ?' ଲଜରଜ, ଏଇ ଏନର ପଂମଣକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ଦଳ ଡା��x��8������ଜକର ଓ ୋସପର୍ବ ଆମ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିନଲ । ନମଜନଗ କହକ୍ତିନଲ ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ସକଜଳ ୋ’ଟଜନର ଟମ ୁୟର
ନର ଖେଜଲଜନହର । ଜନଣ ମଜଜକ୍ତିନଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ସଜଡଗନର ଆସକ୍ତିନର । ମହେଁମ ନସମଜୋଡକମ ସକଜଳ ସଜଗଟଜନର ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲକ୍ତି ।
ନସମଜନୋ ମୋଜକନଲ ଏରଡ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଜଇ ନମଜନଗ ନଦଖିନଲ । ସଡନଦହୀ ମୋନର । ନସମଜୋଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିରମ  ଜଜଣକ୍ତିଲକ୍ତି ନମଜର ନକଉହେଁଠକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭମ ଲ
ନହଜଇଗଲଜ ଏରଡ ସଡନଗ ସଡନଗ "ସରକ୍ତି'  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲକ୍ତି । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ରକ୍ତି ଗଜଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିର ମନୋଜଭଜର ରଦଳକ୍ତି ୋଥିଲଜ । ନସମଜନୋ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ପଂନର ମହେଁ ମ
ଟକ୍ତିନକ ଅୋୟୁମୋସ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି । ଗଜ’ପଂର ଦକ୍ତିୋ ସକଜଳ ଛ’ଟଜନର ନମଜ ୋକ୍ତିଦ ଭଜଡଗକ୍ତିଗଲଜ । ରଜଗକ୍ତିନର ଭଲ ୋକ୍ତିଦ ନହଜଇ ୋଥିନଲ ରକ୍ତି ଅୋକ୍ତିଦଜ ନହଜଇ
ୋଥିଲକ୍ତି । ନଗଣମ ମସକ୍ତିଷ୍କଟଜ ହଜଲମ କଜ ଲଜଗମଥିଲଜ । ଲଜରଜକମ ନଦଖିଲକ୍ତି, ନସ ପଂଜଟକ୍ତି ନମଲଜକରକ୍ତି ଦଜଡଗ ନଦର ଖେଜଇ ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହିଁ ରହକ୍ତିଥିନଲ । ଆଜକ୍ତି ନସ ଟକ୍ତିନକ
ଅଧିକ ସନଗଜ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି? ନମଜନଗ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ରଜରଟକ୍ତି ଟମ ୁୟର ସରମ  ଠକ୍ତିକ ଠଜକ ଥିଲଜ । ଶୋୂୟୁନର ର ଖେଜଦୟୁ ନରଜଗଲ ଝମ ଲମ ଥିଲଜ ।
ସରମ  ମଲଜଟ,  ସରମ  ନମସକ୍ତିୋ,  ନମସକ୍ତିୋର ପଂରଦଜ ସରମ  ଠକ୍ତିକ କଜମ କରମ ଥିଲଜ । ନମସକ୍ତିୋ ପଂରଦଜନର ରକ୍ତିଡଦମ  ଗଜର ରୃତ୍ତ ଅଧାପର୍ବରୃତ୍ତ ସଡର ଖେୟୁଜ ଓ
ଅକରମଜୋଡକର ଲଜଇଟ ଜଳମଥିଲଜ । ମହେଁମ ଏ ସରମ  ନକନର ପଂଢମ ୋଥିଲକ୍ତି । ରରଡ ଏ ସରମ  ଶମଣମଥିଲକ୍ତି-ନମଜନଗ ମମୟୁଜକ୍ତିକ ପଂରକ୍ତି ଲଜଗମଥିଲଜ
କଡପଂମୟୁଟରମଜୋଡକର ସୂକ୍ଷ ଶବ୍ଦ । ମୋକମ ଆହମରକ୍ତି ହଜଲମ କଜ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଅଗକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ବ୍ରସ କଲକ୍ତି ଏରଡ ନଟପ୍ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ୩ଠ୫ ୩ଠ୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ସଜୱାଜରଗନଳ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ । ମମଡଡା��x��8������କମ ସଜଡପଂମ କଲକ୍ତି । ଆହମରକ୍ତି ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଗଜନଧାଜଇଲକ୍ତି । ରଜହଜରକମ ଆସକ୍ତି ନକଉହେଁ ନପଂଡଟ ସଜଟପର୍ବ ଲଗଜଇରକ୍ତି
ଭଜରକ୍ତିଲକ୍ତି । ଲଜରଜକମ ନଦଖିଲକ୍ତି, ନସ ଶୋୂୟୁକମ ନଦର ଖେମଥିନଲ । ନମଜ ବ୍ରକ୍ତିନଫ ଶ୍ ଭକ୍ତିଗରମ  ଏକ କଡ୍ରୟ ନପଂଡଟ ଓ ଗଲଅନ୍ଫ ଟକ୍ତି- ସଜଟପର୍ବ କଜଢକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧିଲକ୍ତି । ଗଜ’ପଂନର କଫକ୍ତି
କନପଂ ପଂଜଇହେଁ ଅଡା��x��8������ପର୍ବର ନଦଇ ଆମପର୍ବନଚୟଜରନର ଗଡ଼କ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି । କଫକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଲଜ ନରଳକମ ଲଜରଜର ମଜ’ ରଜପଂଜ ଆସକ୍ତିନଲ । ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ ନସମଜନୋ ନଶଜଇପଂଜରକ୍ତି
ୋଥିରଜର ଚକ୍ତିହ୍ନ ଗଜଡକ ମମହହେଁରମ  ସଷ୍ଟ ରଜରକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ । କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ଆଖି ସରମ  ଲଜଲନହଜଇ ଫମଲକ୍ତିଯଜଇଥିଲଜ । ନସମଜନୋ ନମଜନଗ କଫକ୍ତି ପଂକ୍ତିଉଥିରଜର
ନଦଖି ମମହହେଁନର ଘୃଣଜ ଭଜରଟକ୍ତିଏ ଫମଟଜଇନଲ । ମହେଁମ ଉଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି ନଚତକକ୍ତିରମ  । ଗଜଡକମ ରସକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି ଏରଡ ଟକ୍ତିନକ ରଜହଜରମ  ଆସମଛକ୍ତି କହକ୍ତି ରଜରଡଡା��x��8������ଜକମ
ଆସକ୍ତିରଜ କଣକ୍ତି ନଦଖିଲକ୍ତି ଆମ ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ୍ଜୟ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଜଣ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ଆସକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ । ମହେଁମ ୍ଥାନମ ଭଜରକ୍ତିଲକ୍ତି କଜହଜର କ’ଣ ଦମଘପର୍ବଟୋଜ ନହଜଇଥିର ।
"କଣ ନହଲଜ'?  ୍ଶୱପ୍ନର ଉତ୍ତରନର ନସମଜନୋ ଏକ ଘୃଣୟୁ ଓ ସଡନଦହୀ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ନକରଳ ନଫରଜଇଥିନଲ ନମଜ ଆଡ଼କମ । ମଜଜକ୍ତିନଟ୍ରେଟ ଓ ଡା��x��8������ଜକରଡକ
ଆସକ୍ତିରଜ ଆହମରକ୍ତି ଘଡଟଜଏ ରଜକକ୍ତିଥାଜଏ । ମହେଁମ ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ । ନମଜର ଜନଣ ରଡଧାମ ଓ ଗଜଡକ ସୀ ଆସକ୍ତିନଲ । ନମଜ କଜଡଧା ଉପଂନର ହଜଗଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ମହେଁମ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି । ହଜଗକମ ଟଜଣକ୍ତିଆଣକ୍ତି ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି ହଜଗ ମକ୍ତିଳଜଇଲକ୍ତି । ନଦଖିଲକ୍ତି ନସମଜନୋ ଦମନହହେଁ ମମହହେଁକମ ଶମର ଖେଜଇ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଛଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ
ପଂଛନର ଆହମରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ଓ ରଡଧାମରଜଡଧାର ସମନସ ମମହହେଁ ଶମର ଖେଜଇ ଆଖିନର ରକ୍ତିଷଜଦଭଜର ପଂମରଜଇ ଭକ୍ତିଡ଼ଟକ୍ତିଏ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ଭଜରକ୍ତିଲକ୍ତି ନମଜର ରକ୍ତି
ମମହହେଁକମ ଶମର ଖେଜଇ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ସହ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ କରକ୍ତିରଜ ଦରକଜର । ପଂଜର ଖେନର ଜନଣ ୋସପର୍ବ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇଥିଲଜ । ଗଜକମ ପଂଚଜରକ୍ତିଲକ୍ତି, "ଟମ ୁୟର ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜର
ନକନଗ ସମୟ ଭକ୍ତିଗନର ଲଜରଜର ମୃଗମ ୟୁ ନହର?’ ନସ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ନରଜଧାହମଏ ଏକ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଭକ୍ତିଗନର ନହଜଇପଂଜନର ।’ ଅୋୟୁମଜନୋ
ନମଜ ମମହହେଁକମ ଚଜହିଁନଲ । ନମଜନଗ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜନଟ ଦୟଜ କଲଜପଂରକ୍ତି ଚଜହହେଁମଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ଦୟୋୀୟ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି କକ୍ତି କ’ଣ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲକ୍ତିୋଜହିଁ । ଲଜରଜର
ମଜ’ୁଛି କଡକ ପଂଜର ଖେନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ୋଜରୀ ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ଗଜଡକମ ଫକ୍ତିସ ଫକ୍ତିସ କରକ୍ତି କଣ କଣ କହମଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରମଝକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥାଜଏହେଁ । ନସମଜନୋ ସରମ
ମମହହେଁନର ଶଜଢକ୍ତି କଜୋକ୍ତିକମ ଚଜପଂକ୍ତିଧାରକ୍ତି ସହେଁମ ସହେଁମ କରକ୍ତି କଜଡଦମ  ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ନରଜଧାହମଏ । ନମଜର ଜନଣ ରଡ଼ଭଜଇ ଆସକ୍ତିନଲ ଏରଡ କହକ୍ତିନଲ ନମଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିରଜ
ଦରକଜର ୋଜହିଁ । ଶ୍ମଶଜୋକମ ନୋରଜପଂଜଇହେଁ ଗଜଡ଼କ୍ତି ଓ ଅୋୟୁଜୋୟୁ ସରମରୟୁରସଜ ନସ କରକ୍ତିସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନମଜର ୍କୃଗନର ନସ ଦକ୍ତିଗ୍ଗକ୍ତି ଧ୍ୟଜୋ ୋଥିଲଜ । ନମଜର
ରଡ଼ଭଜଇ ନମଜ ସଜଡଗନର ଗଗ ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ ନହଲଜ କଥାଜ ନହଉ ୋଥିଲଜ । ଗଗ ହଜଜନର ଦକ୍ତିୋନର ନସ କକ୍ତିଡରଜ ଗଜ’ ସୀ ୋସ୍ଧିଡ ନହଜମ ଲ ୱେଚକ୍ତିଗ ଆସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ।
ଅଥାଚ ହଠଜତ ଏଠକ୍ତି ଆଜକ୍ତି ଗଜର ଅୁଛି କଜରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନମଜନଗ ଆଚଡରକ୍ତିଗ କଲଜ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମହେଁମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିଲକ୍ତିୋଜହିଁ । ନକରଳ କହକ୍ତିଲକ୍ତି, "ଶ୍ମଶଜୋକମ ନୋରଜ ୋଜଇହେଁ,
ଇନଲକଟକ୍ତିକ ଚମ ଲଜନର ଦଜହ କରକ୍ତିରଜ । ଶୀଘ୍ର କଜମ ସରକ୍ତିଯକ୍ତିର ।’ ରଡ଼ଭଜଇ ସନମଗ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଚମକକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଗନଲ । ମହେଁ ମ କ’ଣ ଭମ ଲ କହକ୍ତିଲକ୍ତି କକ୍ତି
ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲକ୍ତି । ନଦଖିଲକ୍ତି ନଧାଜଗକ୍ତି ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ଓ ପଂଇଗଜ ପଂକ୍ତିଡଧାଜ ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି ଗନଳ ଚକଜପଂଜରକ୍ତି ରସକ୍ତିଗଲଜ । କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ପଂଚଜରକ୍ତି ଗମଣମଗମଣମ ନହଜଇ
ସଜମଜୋୟୁ ଉଚ ସ୍ୱରନର ସଡସୃଗ ନ୍ଳେଜକ ସରମ  ଉଚଜରଣ କରକ୍ତିରଜକମ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ମହେଁମ ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ନଦଖିଲକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ ରଡ଼ଭଜଇ କହକ୍ତିଲଜ ନସ ଏଇ
ପଂମନରଜହକ୍ତିଗକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ନରଦମଡତ ଉଚଜରଣ କରକ୍ତି ଲଜରଜକମ ଶମଣଜଇର । ମହେଁମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି,  "ନୋଜ ପଂକ୍ତି୍ଜ,  ଏଇ ନଶଷ ଅଧାଘଡଟଜ ସମୟକମ ଏପଂରକ୍ତି
ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ଉଚଜରଣନର ୋଷ୍ଟ ନହରଜକମ ନଦରକ୍ତିୋଜହିଁ ।’ ଏରଡ ନସ ପଂମନରଜହକ୍ତିଗକମ ନଦଖି କହକ୍ତିଲକ୍ତି, "ୟମ ପଂକ୍ତି୍ଜ ନଗଜ,  ପଂକ୍ତି୍ଜ ।’ ନସ ସଡନଗ ସଡନଗ ଉଠକ୍ତି
ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଗଲଜନରଳକମ ରଡ଼ ରଡ଼ ଆଖିନର ନମଜନଗ ନଦଖି ରଜଗକ୍ତିଗଲଜ ନରଜଧାହମଏ । ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ଓ ଏସ.ପଂକ୍ତି.  ଆସକ୍ତିନଲ । ମହେଁମ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲକ୍ତି ।
ଏମଜୋଡକମ କକ୍ତିଏ କଜହିଁକକ୍ତି ରଜ ଏଠଜକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ ମହେଁମ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲକ୍ତିୋଜହିଁ । ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ନମଜ ମମହହେଁକମ ନଦଖି କହକ୍ତିନଲ, "ୱାକ୍ତି ଆର ଡା��x��8������କ୍ତିପଂକ୍ତି୍ ସରକ୍ତି, ମକ୍ତି. ଦଜସ । ନଟକ
ନକଆର ।’  ମହେଁମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି,  "ଇଟ୍ସୁ ଅଲ ରଜଇଟ୍ ।’  ଜନଣ ୱାଜଡା��x��8������କପର୍ବମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି କଫକ୍ତି ପଂଜଡଚ ସଜଗଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ କହକ୍ତିଲକ୍ତି । ନକହକ୍ତିଜନଣ ଧାୋୟୁରଜଦଜଣଜଇ
ମୋଜକନଲ କଫକ୍ତି ଆଣକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ । ଲଜରଜର ମଜ’ ସଜମଜୋୟୁ ନଜଜନରପର୍ବ କଜଡଦକ୍ତିରଜରମ  ଗଜଡକପଂଟକମ ସମସଡକ ମମହହେଁ ରମଲକ୍ତିଗଲଜ । ଗଜଡକମ ରଜହଜରକମ ୋକ୍ତିଆଗଲଜ ।
ୋ’ଟଜ ନହରଜକମ ଆଉ ପଂଡଦରମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ରଜକକ୍ତି । ମଜଜକ୍ତିନଟ୍ରେଟ ଆସକ୍ତିନଲ । ଗଜଡକ ସଜଥାୀନର ସକ୍ତି.ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏମ.ଓ., ଏ.ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏମ.ଓ., ଅୋୟୁ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ଡା��x��8������ଜକର, ସରକଜରୀ
ଓକକ୍ତିଲ, ଦକ୍ତି’ଜଣ କକ୍ତିରଜଣକ୍ତି ଏରଡ ଆହମରକ୍ତି କକ୍ତିଏ କକ୍ତିଏ । ଜନଣ ଡା��x��8������ଜକର କଡପଂମୟୁଟରରମ  ସମସ ୍କଜରର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩ଠ୭ ୩ଠ୮



ରକ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତିଡ ନୋନଲ । ନଟ୍ନରଚର, ରକ୍ତି.ପଂକ୍ତି., ପଂଲ୍ସୁ, ହଜଟପର୍ବରକ୍ତିଟ୍ । ମସକ୍ତିଷ୍କର ନକନଗ ଭଜଗ ୋଷ୍ଟ ନହଜଇଛକ୍ତି ନଦଖିନଲ । ଆଖିକମ ଟକ୍ତିନକ ଟଜଣକ୍ତିଆଣକ୍ତି ଗଜ’ ଭକ୍ତିଗରକମ
ନଦଖିନଲ,  ଜକ୍ତିଭ ଟଜଣକ୍ତି ଗଜ’ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଦଖିନଲ । ଝଜଡ଼ଜ ପଂରକ୍ତିସ୍ରଜ ନଦଖିନଲ । ରକ ନଦଖିନଲ । ସରମ  ନଲର ଖେଜନଲଖି ନହଲଜ । ନଶଷନର କହକ୍ତିନଲ,
"ଓଭର' । ନମଜ ମମହହେଁ ଉପଂନର ସମସଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଆସକ୍ତି ସକ୍ତିର ନହଲଜ । ସମନସ କ’ଣ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନର କହକ୍ତିନର ନହଉଛଡଗକ୍ତି , କହକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତିର ଭଜର ।
ଫନଟଜଗଜଫରଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି ଦମଇଟକ୍ତି ଫନଟଜ ଉଠଜଇଲଜ ଏରଡ ଟଜକକ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ ପଂଛକମଯଜଇ । ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ସମୟ ସଡପଂଣୂପର୍ବ ୋକ୍ତିରରନର କଟକ୍ତିଲଜ ।
ନକହକ୍ତି ରକ୍ତି ହଲ୍ଲ ନହଉ ୋଥିନଲ । ସମସଡକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିଥିଲଜ ଲଜରଜଉପଂନର । ଲଜରଜ ଶୋୂୟୁକମ ଚଜହିଁଛକ୍ତି,  ଆହେଁ କରକ୍ତିଛକ୍ତି । ସମସଡକ ମସକ୍ତିଷ୍କ ଭକ୍ତିଗରଟଜ ଶୋୂୟୁ
ଥିରଜପଂରକ୍ତି ଜଣଜ ପଂଡ଼ମଥିଲଜ । ଆଉ ଏକମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ରକ୍ତି ୋକ୍ତିରରନର ଗଲଜ । ସମୟର ଓଜୋ ରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଥାଜଏ, ଏଠକ୍ତି ଅୋମଭର କରକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ । ମହେଁମ ଲଜରଜର
ମମଡଡା��x��8������ପଂନଟ ଥିଲକ୍ତି । ନମଜ ହଜଗଟଜ ଯଜଇ ଗଜ’ ଗଜଲକମ ଟକ୍ତିନକ ଆଉହେଁସକ୍ତିନଦଲଜ । କ’ଣ କହକ୍ତିରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲକ୍ତି, ପଂଜଟକ୍ତିରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶବ୍ଦ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ଆଉ ଏକମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍
ଗଲଜ । ମଜଜକ୍ତିନଟ୍ରେଟ୍ ସଜନହର ୋକ୍ତିଜ ଘଡ଼କ୍ତିନଦଖି କହକ୍ତିନଲ,  ଓନକ । ଜନଣ ଡା��x��8������ଜକର ଲଜରଜର ୋଜଡ଼କ୍ତି ଧାରକ୍ତିନଲ । ଅୋୟୁଜନଣ ନଗଜଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତି କରକ୍ତି ରଜରଟକ୍ତି
ଟମ ୁୟବ୍ ନର ଖେଜଲକ୍ତିନଲ । ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । କଡପଂମୟୁଟର ସରମ  ରଡଦ ନହଜଇଗଲଜ । ଲଜରଜର ମମହହେଁକମ ସମନସ ନଦର ଖେମଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଏକମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ମଧ୍ୟନର
ଲଜରଜର ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ଏକ ସୂକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ମମହହେଁଟକ୍ତି ସଜମଜୋୟୁ ରଡକଜ ନହଜଇଗଲଜ । ୋଜଡ଼କ୍ତି ପଂରୀକଜ କରମ ଥିରଜ ଡା��x��8������ଜକର କହକ୍ତିନଲ, "ସକ୍ତି ଇଜ୍ ନୋଜ
ନମଜର’ ଏରଡ ହଜଗକମ ନଥାଜଇ ନଦନଲ । ମଜଜକ୍ତିନଟ୍ରେଟ ସଜନହର ନଫରକ୍ତିଗନଲ ସଡନଗ ସଡନଗ । ୋସପର୍ବଟକ୍ତିଏ ଗଜ’ ହଜଗନର ଲଜରଜର ଆଖି ଦମଇଟକ୍ତିକମ ରଡଦ
କରକ୍ତିନଦଲଜ ଏରଡ ଧାଳଜ ଚଜଦରଟକ୍ତିଏ ମମଡଡା��x��8������ଯଜଏ ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଦଲଜ । ସକ୍ତି.ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏମ.ଓ. ମହଜଶୟ ଫମଲନଗଜଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ ଗଜ’ ଛଜଗକ୍ତିଉପଂନର ନଥାଜଇନଲ ଏରଡ ନମଜ
ହଜଗନର ଷଜଠକ୍ତିଏହଜଜର ଟଡକଜର ଏକ ରକ୍ତିଲ ଧାରଜଇନଦଇ କହକ୍ତିନଲ "ଆଇ ଆମ ସରକ୍ତି, ମକ୍ତି. ଦଜସ ।' ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜପଂଜଳ ଓ ଏସ.ପଂକ୍ତି. ନମଜ କଜଡଧାନର ହଜଗଥାଜପଂକ୍ତି
କହକ୍ତିନଲ "ଆଇ ଆମ ସରକ୍ତି’ ଏରଡ ନଫରକ୍ତିଗନଲ । ସଡନଗ ସଡନଗ ନକଜଠରକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରକମ ପଂଶକ୍ତିଆସକ୍ତିନଲ ଲଜରଜର ମଜ’ ରଜପଂଜ ଏରଡ ଅୋୟୁମଜନୋ । ର ଖେମବ୍
ନଗଜଟଜଏ ଭକ୍ତିଡ଼ ନହଜଇଗଲଜ ନସଠକ୍ତି । କଜଡଦ ନରଜରଜଳକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ମହେଁମ ନଦଖିଲକ୍ତି ନକହକ୍ତିଜନଣ ନମଡଚଜଏ ଧାୂପଂକଜଠକ୍ତି ଜଜଳକ୍ତିନଦଲଜ ନସଠକ୍ତି,  ନକହକ୍ତିଜନଣ
ପଂରଫମୟୁମ ସକ୍ତିଡଚକ୍ତିନଦଲଜ ଗମଡ଼ଜଏ, ନକହକ୍ତିଜନଣ ସକ୍ତିଡଦୂର ଢଜଳକ୍ତିନଦଲଜ, ନକହକ୍ତିଜନଣ ହଳଦକ୍ତି, ନକହକ୍ତି ଶଜଢକ୍ତି, ନକହକ୍ତି ଫମଲହଜର, ଫମଲହଜର ଏରଡ ଫମଲହଜର ।
କକ୍ତିରନମନଟଜରକ୍ତିଅମ ଲ ୋକ୍ତିଆଗଲଜ । ନଲର ଖେଜନଲଖି କଜମ ସରକ୍ତିରଜପଂନର ମମଡଡା��x��8������ପଂଟମ  ଆନସ କକ୍ତିୋଜ ନଗଜନଟ ନମସକ୍ତିନ ଭକ୍ତିଗନର ପଂମରଜଇ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ ଲଜରଜକମ ।
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସ୍ୱକ୍ତିନଇଚ୍ରେ ହଜଗମଜରକ୍ତିରଜ ପଂନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ପଂନର ଏକ ୍କଜଡଡା��x��8������ ନଟନର ଗଦଜଏ ଜଳଡଗଜ ପଂଜଉହେଁଶ ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ଲଜରଜ ନଶଜଇଥିରଜ ସମଡଦର
ନଟଟକ୍ତି ଏନର ନକନଗ ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ନମଜକ୍ତିକ ପଂରକ୍ତି କମଆନଡ଼ ଉନଭଇଗଲଜ ଲଜରଜ । ଏଠକ୍ତି ଏନର ନଶଜଇଥିଲଜ, ଏନର ୋଜହିଁ । ଲଜରଜ ଏନର
ୋଜହିଁ । ଲଜରଜ ଏନର ୋଜହିଁ? ଲଜରଜ ୋଜହିଁ!! ନମଜକ୍ତିକ ରଳନର ଏନର ପଂମଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତି ଆସକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର କକ୍ତି? ୋକ୍ତିଆହେଁ ଶୀଗଳନହଲଜ ପଂଜଡଚମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍ ମଧ୍ୟନର । ନକହକ୍ତି
ଜନଣ ନମଡଚଜଏ ପଂଜଉହେଁଶକମ ଦମଇପଂଜପଂମଲକ୍ତିନର ଧାରକ୍ତି ନମଜନଗକହକ୍ତିଲଜ, "ଏଇ ୋକ୍ତିଅ ଗମ ମ ଲଜରଜ ।' ଅୋୟୁମୋସ ଭଜରନର ମହେଁମ ନମଡଚଜଏ ପଂଜଉହେଁଶ ପଂଜପଂମଲକ୍ତିନର
ଧାରକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ନଜଜନରପର୍ବ କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩ଠ୯ ୩୧ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଜଳ ଭଉହେଁରୀ ଭକ୍ତିଗନର କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ନ୍ମଜସଦ ଶବ୍ଦଟକ୍ତି ସରମନରନଳ ରହମରଚୋ, ଏକ ରଚୋ ୋମନହହେଁ । ନଯଉହେଁ ୋଜରୀମଜୋଡକ ସଜଡଗନର କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ
ଏକଜଠକ୍ତି କଜମକନର ସମସଡକପଂଜଇହେଁ ଗଜକମ ନ୍ମକ୍ତିକ ନ୍ମକ୍ତିକପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ସମସଡକସହ ଅଗକ୍ତି ଆଗହନର କଥାଜହମଏ । ନସମଜୋଡକ ଶମଖିଲଜ ମମହହେଁ
ନଦଖିନଲ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ରକ୍ତିଷଣପର୍ବ ନହଜଇଯଜଏ । କକ୍ତିଡଗମ  ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟରମ  ଅଧିକ ସମୟ କଥାଜ ନହଜଇପଂଜନରୋଜ । ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉରମଟମ ରମ  ଭଜରଟକ୍ତିଏ ଆନସ । ଏ
ଜଜଗଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି କମଆନଡ଼ ପଂଳଜଇର ପଂଳଜଇର ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ ଏରଡ ରକ୍ତିଦମ ୟୁଗ ସକ ମଜରକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ହଠଜତ ଠକ୍ତିଆନହଜଇ କଥାଜ ଅଧାଜରଖି ଚଜଲକ୍ତିଆନସ ।
ନସମଜନୋ ନରନଳନରନଳ ଗଜଡକର କଣ ଭମ ଲ ନହଲଜ କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରଡଗକ୍ତି । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଏ କଥାଜ ରଜ ଏ ଘଟୋଜକମ ଭମ ଲକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ ଏରଡ ନକନର?
କଣ? ଭମ ଲ କଣ? ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜନର । ନସମଜନୋ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ନ୍ମଜସଦ ମଜୋଡକ ସଜଡଗନର ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି କନଲ ଏପଂରକ୍ତି ଉରମଟମ ରମ  ଭଜର
ଆସକ୍ତିରଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ ନରଜଲକ୍ତି ମଡଗରୟୁ ଦକ୍ତିଏ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ । ଉରମଟମ ରମ  ଭଜରର ପଂରକ୍ତିମଜଣ ଏନଗ ନରଶକ୍ତିଥାଜଏ ନଯ ନରନଳନରନଳ କ୍ୀରପଂମରମ ଷକମ ଲଜନଗ
ନଯପଂରକ୍ତି ଏ ସମଲଘରଟକ୍ତି ମହଜସମମଦ ଗନଳ ଅଛକ୍ତି । ୋନଚତ ଅଣୋକ୍ତି ଦୁଃଶ୍ୱଜସୀ କଜହିଁକକ୍ତି ଲଜଗଡଗଜ? ଅମଳିଜଜୋର ଅଭଜର ଅୋମଭୂଗ ହମଏ । ଅଡଗଜରକଜମଳିର
ପଂରକ୍ତିମଜଣ ନରଶୀ ଜଣଜପଂନଡ଼ । ଛଜଗକ୍ତି ରମ ଡଧି ଦକ୍ତିଏ । ଗଡଟକ୍ତି ଅଠଜଅଠଜ ଲଜନଗ । ନଦହ ଫ୍କ୍ତିରଜକ୍ତିଡ ନହଜଇଯଜଏ । ରଜଡଗକ୍ତିରଜଡଗକ୍ତି ଲଜନଗ । ନଗଜରର ର ଖେଜଇରଜକମ
ଇଚ୍ଜଲଜନଗ । ଗଜଈର କୀର ୋମନହହେଁ ରରଡ ମଗୂ ପଂକ୍ତିଇରଜକମ ଇଚ୍ଜହମଏ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ୋକ୍ତିଜକମ ଅଡଗରରମ  ଭଲକରକ୍ତି ଚକ୍ତିନହ୍ନ । ୋକ୍ତିଜର ଅକମଗଜ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜ
ଅସହଜୟଗଜ ମଲୂୟୁହୀୋଗଜ ଓ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜକମ ଅଗକ୍ତି ସଡଗପଂପର୍ବଣନର, ଅଗକ୍ତି ଆଦରନର ସଜଜଡ଼କ୍ତିରନର ଖେ । ଏଇ ସରମ  ରକ୍ତିନଶଷୟୁମଜୋଡକମ ନସ ଭଜରକ୍ତି ଭଲପଂଜଏ ।
ରହକ୍ତିଥାଜକ ପଂରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ନଦହର ଥାଜକନର ସଜଜଇରନର ଖେ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏସରମ  ଗଜର ରୟୁକକ୍ତିଗଗ ସଡପଂତ୍ତକ୍ତି । ଏକଜଡଗ ୋକ୍ତିଜର । ମଜତ ଆତ୍ମ ୍ଗଜରଣଜନର ୋକ୍ତିଜକମ
ସଜଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ୋକ୍ତିଜ ହୃଦୟ ଓ ମସକ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟନର ଶଜଡଗକ୍ତିସଜପଂୋର ଉଦୟୁମ ନସ କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଏପଂରକ୍ତି ନସ ଆନଦତ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରୋଜହିଁ । ଏ ଦକ୍ତିଗନର
ନସ ଅପଂଜରଗ ଓ ୋକ୍ତିକମଜ । ଗଜ ଅଡଗରଡଗ ନ୍ମଜସଦକମ ନସ ହୃଦୟ ଭକ୍ତିଗରମ  ଭଲପଂଜଏ । ୍ଗକ୍ତି ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଦକ୍ତିୋନର ନସ ଯଜହଜନହନଲ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ
ଗକ୍ତିଫଜିସ୍ଟଦକ୍ତିଏ । କକ୍ତିସକ୍ତିସ ଚନକ୍ଟ ଆଚଜର ନୋଲପଂଲକ୍ତିସ ଶଜଢକ୍ତି ୋଜକର ଫମଲ ରମ ମଜଲ ଚଜ କପ୍ ନରଡା��x��8������କ୍ତି୍ସଟ୍ ନଛଜଟ ନରଗ ରହକ୍ତି ଆଟପର୍ବ ବ୍ରଜସକ୍ତିୟର ରଷପର୍ବଜଭକ୍ତିଜଜ ଅଡଧାଜର
ଜହ୍ନରଜଗକ୍ତି ଶୀଗମ ଆ ପଂରୋ ନଦହର ଉଷ୍ଣଗଜ ଓଠର ମହକ ଆଖିର ହସ ନଛଜଟ ନଛଜଟ ସୂକ୍ଷ ରଡଗକ୍ତିୋ ଶବ୍ଦମଜୋଡକ ଶକ୍ତିଶମହଡସ ପଂରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତି । ଏନଗ କଥାଜ
ପୃଂଥିରୀନର ଥାଜଏ? ୋଜରୀଟକ୍ତି କମଡନଡା��x��8������ନମଜଟ ନହଜଇଯଜଏ । ଯମଳ ସଜୋକ୍ତିଧ୍ୟନର ଜୀରୋ ଜଡଜଜଳକମ ଯଗକ୍ତିପଂଜଗଦକ୍ତିଏ କକ୍ତିଛକ୍ତିକଜଳ । ଏ ଗ ଗଲଜ ହୃଦୟର କଥାଜ ।
ଅଥାଚ ମସକ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଭକ୍ତିନ୍ନ ରଜଗନର ଯଜଏ । ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ଯଜହଜରକ୍ତି ଗକ୍ତିଫଜିସ୍ଟ ନଦଉ,  କ୍ୀରପଂମରମ ଷ ଘରକମ ନଫରକ୍ତି ଗମଡ଼ଜଏ ଅସଭୟୁ ଓ ଅ୍ଳେୀଳ ଭଜଷଜନର
ନ୍ମଜସଦକମ ଗଜଳକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ଅଧାଘଡଟଜ, ମନୋ ମନୋ । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ନସ ୋୂଆ ୋୂଆ ଅ୍ଳେୀଳ ଶବ୍ଦସରମ ନଥାସଜରସ୍ ନର ଖେଜନଜ ଏରଡ ଗଜଳକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ରଜଥାରମ ନା ଦମ୍ରେ
ଥିଲଜନରନଳ ଗଜକମ ଅ୍ଳେୀଳ ଶବ୍ଦସରମ ହଜଲମ କଜଭଜରନର ଉଚଜରଣ କରକ୍ତିରଜନର ସମରକ୍ତିଧାଜହମଏ । "ଦକ୍ତି ନପଂଡଟହଜଉସ ନସକକ୍ତିକନ'  ନରଜଲକ୍ତି ଅ୍ଳେୀଳ
ଶବ୍ଦମଜୋଡକର ଏକ ନଛଜଟ ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ରଖିଛକ୍ତି । ନସଥିରମ  ରକ୍ତି ଅନୋକ ଶବ୍ଦ ଗଜ ନ୍ମଜସଦ ପଂଜଇହେଁ ରୟୁରହଜରକନର । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି ନଯ ନସ
୍ଚମ ର ଅ୍ଳେୀଳ ଶବ୍ଦ ଗଜର ଅଥାପର୍ବ ୍ନୟଜଗ ଉଚଜରଣ ସଡଜ୍ଞଜ ରୟୁଜର ଖେୟୁଜ ଓ ୍ଗକ୍ତିଶବ୍ଦ ସରମ  ଜଜଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ଅସଭୟୁ ଭଜଷଜନର ଗଜଳକ୍ତିନଦନଲ ଅଡଗରଡଗଗଜ ରନଢ
ନରଜଲକ୍ତି ନସ ମନୋ କନର । ଘଡଟଜଏ ପଂନର ସୀ "ଏନଗନରଳଯଜଏ କ'ଣ କରମ ଛ?' ନରଜଲକ୍ତି ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ ନସ ରଜହଜନର । ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ପଂରକ୍ତିଚ୍ନ୍ନ ଅୋଜରକ୍ତିଳ ଓ
ଭଦ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୧୧ ୩୧୨



କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଗଜ ନ୍ମଜସଦକମ କମନହ ନକତଣସକ୍ତି ଅୋମଷ୍ଠଜୋ,  ସମଲ ରଜ ଅଫକ୍ତିସ,  ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜ ରଜଜୟୁ ନଦଶ ଆୋମଷ୍ଠଜୋକ୍ତିକ ଭଜରନର ଚଜନଲୋଜହିଁ ।
ଅଣଆୋମଷ୍ଠଜୋକ୍ତିକ ଭଜରନର ଚଜନଲ । ନଚତକକ୍ତି ଓ ଦସର ଖେଗ ରଡ଼ କଥାଜୋମନହହେଁ । ରଡ଼କଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ହସ ଓ ସଡମଜୋନରଜଧା । କମକମରମଜୋଡକମ
ନଚତକକ୍ତିନର ରସଜଇରଜ ଏରଡ ଦସର ଖେଗନଦରଜ ଶକ୍ତିର ଖେଜଯଜଇ ପଂଜନର । ମଜତ ହସ ଓ ସଡମଜୋନରଜଧା ଶକ୍ତିର ଖେଜଯଜଇ ପଂଜନରୋଜ । ଦୂରଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଖେଜଯଜଇ ପଂଜନରୋଜ ।
ଆତ୍ମ ସଡମଜୋନରଜଧା ୋଥିରଜ ଶକ୍ତିକକମଜନୋ ନଗଜନଟ ଅୋମଷ୍ଠଜୋକମ ରସଜଗଳଗଜମୀ କରଜଡଗକ୍ତି । ନଯପଂରକ୍ତି ଗନମ କରମ ଛ । କଜମକରକ୍ତିରଜ ସଡସୃଗକ୍ତି ଗମ ମ
ନଦହନର ୋଜହିଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ନଚତକକ୍ତିନର ରସକ୍ତିରଜ ଗପଂକ୍ତିରଜ ଓ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦରଜ ସଡସୃଗକ୍ତି ଅଛକ୍ତି । ଗନମ ୋକ୍ତିଜକମ ର ଖେଜଗକ୍ତିର କରକ୍ତିଜଜଣମୋ । ନଗଣମ ଗମ ମକମ ନକହକ୍ତି ର ଖେଜଗକ୍ତିର
କରଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ ରକ୍ତି ଗନମ ଶକ୍ତିଖିୋଜହହେଁ । ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ନଯ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିଜଜନଣୋଜ, ନସ ଆଜକ୍ତି କଜମ ରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । କମପର୍ବଦକଗଜ ଓ
ସୃଜୋକମଗଜର ମଳୂ ଉତ୍ସ ନହଉଛକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ । ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ ଥିନଲ କ୍ୀରପଂମରମ ଷ ଓ ଗଜର ନ୍ମଜସଦମଜୋଡକର ଅଧ୍ୟକ । ନସ ୋଜହିଁ ୋଜହିଁର ନଦଶରମ
ଏ ଅପଂଡଗରଜ ଭୂଇହେଁନର ନକନର ଓ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଜଦ ଥାଜପଂକ୍ତିଥିନଲ ନକହକ୍ତି ଜଜଣଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ନସୋକ୍ତିଶ୍ ଗଜଡକ ମଜଗୃଭଜଷଜ । ଇଡରଜଜକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ଓଡ଼କ୍ତିଆ ଜଜଣଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ
। ପଂଜଟକ୍ତିନର ସଦଜନରନଳ ଗଜଡକର ଅଠଜଦକ୍ତିଆ ପ୍ଂଜଷ୍ଟକ୍ତିକ ନଟପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟଏ ଲଜଗକ୍ତିଥାଜଏ । ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଉଚଜରଣ କରଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ଶମଣଜଯଜଏ ଗଜଡକ ଗଡଟକ୍ତିନର ଘଜ'ଟକ୍ତିଏ
ଅଛକ୍ତି । କକପର୍ବଟ ଘଜ'  । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ନସ ସରମନରନଳ ଠଜରନର କହଡଗକ୍ତି ‘ନଲଖିକରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅ’ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲର ଖେଜପଂଜଇନଲ ସଡନଗସଡନଗ ଗଜ’ଉପଂନର ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ
ରନସଇଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଏନଗ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦରଜକମ ନରଳ ୋ ନହରଜରମ  ନସ ପଂକ୍ତିତ୍ତଳର ଏକ ଛଜଡଚ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିକରଡଗକ୍ତି । ସରମଠକ୍ତି ଛଜଡଚ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ଅଥାପର୍ବଜତ
ନସଇଟଜ ଗଜଡକର । ସମଲଘରର କଜଡଥାନର କରଜଟନର ଚଟଜଣନର ସରମଠକ୍ତି ନମଜହର ପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନସଇଟଜ ଗଜଡକର । ନସ ମଲଜପଂନର ଗଜଡକ
ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ଗ ରହକ୍ତିର । ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ର ଖେଜଗଜନର ରକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ମଜରଡଗକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଚକ୍ତିତ କରଡଗକ୍ତି ସଡର ଖେୟୁଜ ନଲର ଖେଡଗକ୍ତି ରଣପର୍ବମଜଳଜ ନଲର ଖେଡଗକ୍ତି ଗଜର ଟଜଣକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି ରୃତ୍ତ-
ରକ୍ତିଡଦମ -ସରଳନରର ଖେଜ-ରକନରର ଖେଜ ଟଜଣକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି, ସରମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ଥାଜଏ । ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ନପଂଜଷଜକ ନରଗ୍ ଟକ୍ତିଫକ୍ତିୋରରଜ ଏମକ୍ତିରଏା ଦମ୍ରେ ଥାଜଳକ୍ତି ସଜଇନକଲ ନଯଜଗଜ ନମଜଜଜ
ସରମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ । ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜଡକର । ସମଲକମ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ମଜ’ରଜପଂଜମଜନୋ ଆସଡଗକ୍ତି । ସକ୍ତିଆଇ, ଡା��x��8������କ୍ତିଆଇ, ଡା��x��8������କ୍ତିପଂକ୍ତିଆଇ, ଡା��x��8������କ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତିପଂକ୍ତିଆଇମଜନୋ
ଆସଡଗକ୍ତି । ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ ମମହହେଁନର ପ୍ଂଜଷ୍ଟକ୍ତିକ ନଟପ୍ ରଜଡଧିରଜନଦଖି ସମନସ ଟକ୍ତିନକ ସଡଭ୍ରଜମଗଜ ରକଜକରଡଗକ୍ତି । ରକ୍ତିୋା ଦମ୍ରେ ହମଅଡଗକ୍ତି । ଅଧ୍ୟକ ଠଜରନର
ରସକ୍ତିରଜକମ କହଡଗକ୍ତି । ଠଜରନର ନଲର ଖେଜନଦରଜକମ କହଡଗକ୍ତି । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ନଲର ଖେଜଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନସ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନର ଛଜଡଚ ମଜରଡଗକ୍ତି । ଅୋୟୁମଜନୋ ଗମଣମଗମଣମ ନହଜଇ
କକ୍ତିଛକ୍ତିକକ୍ତିଛକ୍ତି କହଡଗକ୍ତି । କହକ୍ତିଲଜନରଳକମ ସଭକ୍ତିଡକ ଆଖି ରଡ଼ରଡ଼ ନଦର ଖେଜଯଜଏ । ହଜଗ ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ହମଏ । ମମହହେଁର ରଡଗ, ନରର ଖେଜ,  କମଡଚ ରଦନଳ । ମଜତ ମକ୍ତି.
ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ ଚମ ପଂଚଜପଂ ହଜଲକ୍ତିଆନହନଲ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ରସଜଇ କଜମ ସରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ଅଡଗଭଡଗୀ କରଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମକନଲ ହିଁ ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ରକ୍ତିକଜଶ ହମଏ ।
ଅୋୟୁଥାଜ ହମଏୋଜହିଁ । ଏ କଥାଜ ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁକରକ୍ତିରଜ ଅଥାପର୍ବ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷକମ "ଗଢକ୍ତିରଜ' । ଗଢକ୍ତିସଜରକ୍ତି ଗଜର ଅଧିକଜରୀ
ନହରଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଅୋମଷ୍ଠଜୋକମ ମଜଡ଼କ୍ତିରସକ୍ତିନଲ ନଭତଗକ୍ତିକ ସରନର ଗଜର ଅଧିକଜରୀ ନହରଜକମ ରମଝଜଯଜଏ ୋଜହିଁ । କକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦଇନଦନଲ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷଉପଂନର
ୋକ୍ତିଜ ଅଧିକଜର ଆନସୋଜହିଁ । ସଡଗଜୋ ଜୋ୍ମ କରକ୍ତିରଜ ନଗଜନଟ କଜଯପର୍ବୟୁ ୋମନହହେଁ । ଗଜଡକମ ଗଢକ୍ତିରଜ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି କଜଯପର୍ବୟୁ । ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷକମ "ଗଢକ୍ତିରଜ'
ନହଉଛକ୍ତି ଏକମଜତ କଜଯପର୍ବୟୁ । ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ୍କଜରର କଜଯପର୍ବୟୁ ପୃଂଥିରୀନର ୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିଜ ସଡଗଜୋ ମଜୋଡକମ ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗଢଜଯଜଏ । ୋନଚଗ ନସମଜନୋ
କମଳଜଡଗଜର ନହନର ହିଁ ନହନର । ସମଲର କଜଡଥା କରଜଟ ଛଜଗ ଚଟଜଣ, ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ର ଖେଜଗଜ ରହକ୍ତି ନଯଜଗଜ ସଜଇନକଲ ରଜ ନୋଜଟକ୍ତିସ ର ଖେଜଗଜ, ଏନରଡଜନମଡଟ
ର ଖେଜଗଜ,  ରକ୍ତିଲ ରହକ୍ତି-  ଏ ସରମନର ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ମଜରକ୍ତିନଲ ୋକ୍ତିଜ ଅଧିକଜର ଭକ୍ତିଗରକମ ଏମଜନୋ ଆସଡଗକ୍ତିୋଜହିଁ । ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ଗୀଗଟକ୍ତିଏ ଗଜଇରଜ ଶକ୍ତିର ଖେଜଇନଲ ରଜ
ଗପଂଟକ୍ତିଏ କହକ୍ତିରଜ,  ନଲଖିରଜ ଶକ୍ତିର ଖେଜଇନଲ ହିଁ ୋକ୍ତିଜ ଅଧିକଜର ଭକ୍ତିଗରକମ ଆଡସଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ଡକ ଏକମଜତ କଜମ ନହଲଜ "କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମ ୋ
କରକ୍ତିରଜ' । ସମଲ ଘରଟକ୍ତି ନହଉଛକ୍ତି ଆମ ସଡପଂତ୍ତକ୍ତି । ଗଜକମ ର ଖେଚପର୍ବ କରକ୍ତିରଜର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଜନଣ ଶକ୍ତିକକର ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ଅଭକ୍ତିରୟୁକକ୍ତି । ଗଜକମ ଗଢକ୍ତିରଜ, ରୂପଂ ୍ଦଜୋ
କରକ୍ତିରଜ ପଂନର ହିଁ ୋକ୍ତିଜ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧାର ରକ୍ତିକଜଶଘନଟ । ସଡପଂତ୍ତକ୍ତି ସହକ୍ତିଗ ଏପଂରକ୍ତି ଭଜରନର ସଡପଂକପର୍ବ ଗଭୀରହମଏ । ସଡପଂତ୍ତକ୍ତି ଉପଂ ôୁଛି କଜଦୋକମ ନହରଜ
ଜରମ ରୀ,  ସୃଜୋକମ ନହରଜ ଜରମ ରୀ । ୋନଚଗ ୋକ୍ତିଜ ସଡକଳ ଓ ରୟୁକକ୍ତିସତ୍ୱେର ରକ୍ତିକଜଶ ରଜ ୍ସଜର ନହଜଇପଂଜନର ୋଜହିଁ । ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦରଜ ରଜ ନମଜହର
ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିରଜ ଏକ ସୀମକ୍ତିଗ ସଜମୟକ୍ତିକ ଓ ଧାୂଆହେଁଳକ୍ତିଆ କଜଯପର୍ବୟୁ । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଗଜହଜ ଉନଭଇଯଜଏ । ଚକ୍ତିହ୍ନ ରକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତିଯଜଏ ୋଜହିଁ । ନଲଜକଡକ ଗମଣମଗମଣମ ଭଜଷଜକମ
ଅୋମରଜଦ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ କ୍ୀରପଂମରମ ଷର ଅଡଗରଡଗ ନ୍ମଜସଦକମ ରଜଛକ୍ତି ପଂଜର ଖେନର ରସଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ନସ ଦମନହହେଁ ଦମହକ୍ତିଡକ ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୧୩ ୩୧୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଭଜଷଜ ଜଜଣଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ଅଥାଚ ମଶଜମଜଛକ୍ତିଡକ ପଂରକ୍ତି ଗମଣମଗମଣମ କରକ୍ତି ସରମ  ରମଝକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ରଜହଜରକମ ଜଣଜପଂଡା��x��8������ମ ଥାଜଡଗକ୍ତି । ରଜହଜନର ସମନସ ସଡଭୀଭୂଗ
ନହଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି ନକଉହେଁ ମଜଧ୍ୟମ ନସମଜୋଡକମ ରଜଡଧିରଖିଛକ୍ତି ଅହୋ୍ଧିଶ । ଜଣକର ନସୋକ୍ତିଶ୍ ଭଜଷଜ, ଆଉ ଜଣକର ଓଡ଼କ୍ତିଆ । ଇଡରଜଜକ୍ତି ଦମନହହେଁ ଜଜଣଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ ।
ଅଥାଚ ଏନଗ ଘୋକ୍ତିଷ୍ଠଗଜ, ଏନଗ ଭଜର ରକ୍ତିୋକ୍ତିମୟର ଅଡଗରଡଗଗଜ ନଦଖିନଲ ୋକ୍ତିଜକମ ଏନଗ ରକ୍ତିୋା ଦମ୍ରେ ଭକକ୍ତି ଓ  ଶ୍ରେଦ୍ଧଜ ଆନସ ନଯ କ୍ୀରଲକ୍ତିଡଗନର ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତିଗ
ନହରଜଯଜଏ କଥାଜ ଲଡରକ୍ତିଯଜଏ ।  ଶ୍ରେଦ୍ଧଜ ଓ ଭକକ୍ତି ମୋର କଥାଜ, ଆନରଗର କଥାଜ । ମଜତ ଏ ଆନରଗଟକ୍ତି ଏନଗ ରଳକ୍ତିଷ୍ଠ ନଯ ଗଜହଜ ମୋରମ  ଗରଳକ୍ତି ଝଜଳୋଜଳ
ନହଜଇ ନଗଜଡ଼ହଜଗ ଥାରଜଇ ଶରୀରକମ ଆନସ ଏରଡ କ୍ୀରସତ୍ୱେନର ରଜଡଧି ପଂକଜଏ । ହଜଗନଗଜଡ଼ କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜମ କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଫକ୍ତିଜକ୍ତିଡ ନହଜଇଯଜଏ ।
ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଟଜ କଜଡଥାନର ଲଟକକ୍ତିଥାଜଏ ନଯ ମଶଜ ମଜଛକ୍ତି ନପଂଜକନଯଜକଡକ ଗମଣମଗମଣମ ଶମଣକ୍ତିନଲ ରକ୍ତି ଘଡଟଜ ଘଡଟଜ ଧାରକ୍ତି କମଆନଡ଼ ଯଜଏୋଜ । ଗଜ’ନଭଜକ
ମରକ୍ତିଯଜଇଥାଜଏ । ଦମଇଟକ୍ତି ଭକ୍ତିନ୍ନ ସଜଡସୃଗକ୍ତିକ ପୃଂଷ୍ଠଭୂମକ୍ତିରମ  ଦମନହହେଁ ଆସକ୍ତିଥିନଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଡକ ସଡସୃଗକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ । ନଗଣମ ଦମନହହେଁ ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି । ପଂରଦଜ
ରଜହଜରକମ ଉଭୟଡକ କଜୋ ଆଖି ଓ ପଂଜଟକ୍ତି ଯଜଏ ୋଜହିଁ । ପଂରଦଜ ଆଢମଆଳନର ସରମନରନଳ ଚଡଚଳଥାଜଏ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିରଜ ନଯଜଜୋଜ
କରକ୍ତିରଜ ନରତଦ୍ଧକ୍ତିକ ଆୋଡଦନର ସଜମକ୍ତିଲ ନହରଜ ଗଢକ୍ତିରଜ ଶମଣକ୍ତିରଜ ଏ ସରମ  ଗଜଡକ ସଡସୃଗକ୍ତିର ରଜହଜନର । ଗସକ୍ତିପଂ କରକ୍ତିରଜ ଓ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦରଜ ସଡସୃଗକ୍ତିନର
ନସମଜନୋ ସଡସୃଗକ୍ତି ସଡପଂନ୍ନ । ନଗଣମ ଉଭନୟ ର ଖେମର ଅଡଗରଡଗ । ସମଲର ଦଶଟକ୍ତି ନକଜଠରକ୍ତିନର ଦଶଜଣ କ୍ୀରପଂମରମ ଷ ରସକ୍ତି ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଓ ରଜକକ୍ତି ଦଶଟକ୍ତି
ନକଜଠରକ୍ତିନର ଦଶଜଣ ନ୍ମଜସଦ ରସକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ସମନସ ସଡଭ୍ରମନର ୋକ୍ତିରର । ନକନର କଜହଜରକ୍ତି ପଂଜଟକ୍ତି ଶମନଭୋଜ । ପଂକ୍ତିଲଜଏ ରକ୍ତି ପଂଜଟକ୍ତି କରଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ ।
ଅଧ୍ୟକଡକ ୋକ୍ତିରରଗଜ ସଡକମକ୍ତିଗ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି ସମସଡକ ଶରୀରକମ । ରୟୁଜଧି ରକ୍ତି ନରନଳନରନଳ ମଣକ୍ତିଷକମ ସଡସୃଗକ୍ତିସଡପଂନ୍ନ କରଜଏ । ଏ ୋକ୍ତିରରଗଜ
ରୟୁଜଧିନଯଜଗହେଁମ ସମଲକମ ସମନସ ୍ଶଡସଜକରଡଗକ୍ତି । ର ଖେରରକଜଗଜନର ରଜହଜନର । ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ନଚନୋଲ ନର ରଜହଜନର । ସମନସ ୋକ୍ତିରର ରହକ୍ତିରହକ୍ତି ନଶଜଇ
ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ଗଜହଜ ସୃଜୋଶୀଳଗଜର ୍ଜକ ରୂପଂ ନରଜଲକ୍ତି ଅଭକ୍ତିହକ୍ତିଗ କରଜଯଜଏ । ସମନସ କମଡନଡା��x��8������ନମଜଟ ନହଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ନ୍ମଜସଦକମ ନସ
ଭଲପଂଜଏ ଓ ଘୃଣଜରକ୍ତି କନର । ଦମଇଟକ୍ତି ରକ୍ତିପଂରୀଗ ମମର ଖେୀ ଆନରଗକମ ସଦଜନରନଳ ନପଂଜଷକ୍ତିଥାଜଏ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ । ନସ ୋକ୍ତିନଜ ଅରଶୟୁ ଏହଜକମ ରକ୍ତିପଂରୀଗ
ମମର ଖେୀ ନରଜଲକ୍ତି କମନହୋଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହୃଦୟର କଥାଜ ଓ ଅୋୟୁଟକ୍ତି ମସକ୍ତିଷ୍କର କଥାଜ । ଦମନହହେଁ ୋକ୍ତିଜ ରଜଟନର ଠକ୍ତିକ ଓ ପଂଜକ୍ତିଟକ୍ତିଭ । ଏହଜ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ ଆଚରଣ । ଏ
ଉଭୟ ଆନରଗକମ ମକ୍ତିଶଜଇରଜ ରରଡ ଆତ୍ମ ୍ଗଜରଣଜର ୋକ୍ତିଛକ ଉଦଜହରଣ । ନସ ଏପଂରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷର ରହକ୍ତି ୍କଜଶକ୍ତିଗ ନହରଜର
ର ଖେରର ର ଖେରରକଜଗଜରମ  ନଦଖି ଜହ୍ନ ଉଗଅନ୍ଫ ଲଲ୍ଲକ୍ତିଗ ୋଜରୀଟକ୍ତି ରହକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଓ ଫନଟଜ ଆଲରମ ଆଣକ୍ତି ଗଜ’  ଘରକମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଉ ଆସକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ନଜଜରକରକ୍ତି
କଅହେଁନଳଇ କହକ୍ତିଥିଲଜ । ନସ କଅହେଁନଳଇ କହକ୍ତିନଲ ନଜଜକପର୍ବରକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ ଓ ନସ ନଜଜକପର୍ବରକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ କଅହେଁନଳଇ କହକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ କ୍ୀର ପଂମରମ ଷକମ
। ଗଜ’ କ୍ଳୀରସତ୍ୱେର ଏହଜ ଆଦୟୁ ଏକ ପଂଜହଜଚ । ୍ଜୟ ଏକଘଡଟଜ ଯଜଏ ପଂମରମ ଷଟକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜରୀ ପଂଜର ଖେକମ ଯକ୍ତିର ୋଜ ୋଜଇହେଁ । ଯକ୍ତିର? ଯକ୍ତିରୋଜଇହେଁ? କଜହିଁକକ୍ତି
ଯକ୍ତିର? କ’ଣ କଥାଜ ନହର? ୋଜ, ଆନଦତ ଯକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ଏନଗ ଭଜରକ୍ତିରଜ ଭକ୍ତିଗନର ଗଜ’ ଘରକମ ଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ ରକ୍ତି ନହଉଥିଲଜ । ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ ଲଗଜଇଲଜ ।
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସଜଟପର୍ବ ନର ଖେଜଲକ୍ତି ଆଉ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଲଗଜଇଲଜ,  ରହକ୍ତିକମ ଏକ ୋୂଆ ରମ ମଜଲନର ଗମଡ଼ଜଇଲଜ,  ଫନଟଜ ଆଲରମ ନୋଇ,  ରଡ଼ ସଜଇଜର ଦମଇଟକ୍ତି
ଚକନଲଟ ନୋଇ ନମଜଟର ସଜଇନକଲର ଡା��x��8������କ୍ତିକକ୍ତିନର ରଖିଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ଗଜ’ର ଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଇଚ୍ଜ ନହଲଜୋଜଇହେଁ । ନଗଣମ ନସ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଅଧାଘଡଟଜ, ପଂରୂଜ
ୋକ୍ତିଦନର, ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର । ନସ ଜଜନଣ ୋଜରୀଟକ୍ତିର ନରତଦ୍ଧକ୍ତିକ ଆନରଗ ୋଜଇହେଁ । ଜ୍ଞଜୋ ଆହରଣ ଜୋକ୍ତିଗ ଆୋଡଦ, ସୃଜୋଶୀଳଗଜର ଆୋଡଦ, ରଜ ନରତଦ୍ଧକ୍ତିକ
ଅୋମଭରର ଆୋଡଦ ଗଜର ୋଜହିଁ । ନଗନର ନସ ଗଜର ସଦୟୁ ୍କଜଶକ୍ତିଗ "ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସମଲକମ ହଗୟୁଜକରକ୍ତିରଜ ୍ଣଜଳୀ'  ୍ରଡଧା ପଂମସକ ଧାରକ୍ତି ଗଜ ଘରକମ
କଜହିଁକକ୍ତି ଯକ୍ତିର? ମଧ୍ୟଯମଗୀୟ ଇଗକ୍ତିହଜସ କମନହ ଏକଦଜ ସା ଦମ୍ରେଜଟମଜନୋ ଗଡ଼ ଜକ୍ତିଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତିନଲ ୋଜରୀମଜନୋ ନକରଳ ର ଖେମସକ୍ତିନର ୋଜଚମ ଥିନଲ ଗଜଉଥିନଲ ଫମଲ
ଫକ୍ତିଡଗମଥିନଲ । ୋଜରୀମଜନୋ ଇଗକ୍ତିହଜସନର ସଜମକ୍ତିଲ ହମଅଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ନକରଳ ଇଗକ୍ତିହଜସର କଡ଼ନର ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇ ଇଗକ୍ତିହଜସ ପୃଂଷ୍ଠଜର କଜଯପର୍ବୟୁଜରଳୀ ୋକ୍ତିରୀକଣ
କରଡଗକ୍ତି । ହସକ୍ତିନର ୋଜଚକ୍ତିନର ଗଜଳକ୍ତି ମଜରକ୍ତିନର ଏରଡ ନଶଷନର ରକ୍ତିଛଣଜ ସଜଜଡ଼କ୍ତିନର । ଗଜ ନ୍ମଜସଦ ରକ୍ତି ମଧ୍ୟଯମଗୀୟ ୋଜରୀପଂରକ୍ତି- ଗଜ ରହକ୍ତିଟକ୍ତିକମ ହଜଗନର
ଧାରକ୍ତି ନଗଲକରକ୍ତିର, କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷପଂଜଇହେଁ କଫକ୍ତି କରକ୍ତିର ସକ୍ତିୋଜ, ନହନଲ ରହକ୍ତିଭକ୍ତିଗନର କଣଅଛକ୍ତି ନସ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଯଦକ୍ତି ଗଜକମ ରହକ୍ତିର ପୃଂଷ୍ଠଜ ମଜୋଡକନର
ଥିରଜ ଆୋଡଦ ରକ୍ତିଶଜଦ ରୟୁଡନଗଜକକ୍ତି ସରମ  କମହଜଯଜଏ, ନଗନର ନସ ହଜଇ ମଜରକ୍ତିର ଏରଡ କହକ୍ତିର "ଇସ... ଏନଗ କଥାଜ ଅଛକ୍ତି? ଆଉ କନପଂ କଫକ୍ତି କରକ୍ତିରକ୍ତି?'
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୧୫ ୩୧୬



ୋକ୍ତିଦରମ  ଉଠକ୍ତିରଜ ପଂନର ନମଜଟର ସଜଇନକଲ କଜଢକ୍ତି ଗଜ’ ଅଗକ୍ତି ପଂରକ୍ତିଚକ୍ତିଗ ଶଗ୍ ଘର ଆନଡ଼ ମମହହେଁଜଇଲଜ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ । ଗଜ’ ଘର ପଂଜର ଖେ ପଂଜୋନଦଜକଜୋ ପଂଜର ଖେନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ନଫଜୋକଲଜ ।
କହକ୍ତିଲଜ ନସ ଗଜଡକ ଘରପଂଜର ଖେନର ଅଛକ୍ତି । ରହକ୍ତି ଓ ଫନଟଜ ଆଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ୋଜରୀଟକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ଆସମୋ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମହେଁମ ଗଜଉନ ପଂଡଧିଛକ୍ତି ଗ, ଶଜଢକ୍ତିଟଜ ରଦଳଜଇ ନଦଉଛକ୍ତି । ୋନହନଲ ପଂମଅ
କ’ଣ ଭଜରକ୍ତିର! ଗକ୍ତିୋକ୍ତିମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଆସ ।’ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋକହକ୍ତି ନଫଜନ ସମଇଚ୍ ଅଫ୍ କରକ୍ତିନଦଲଜ ଏରଡ ଚନକ୍ଟ ଦମଇଟକ୍ତି କଜଢକ୍ତି ରଜସଜନର ଯଜଉଥିରଜ ଦମଇଜଣ ଅଜଣଜ ଶକ୍ତିଶମଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି
ନଦଲଜ । ରମ ମଜଲକମ କଜଢକ୍ତି ଦକ୍ତିର ଖେଡଡା��x��8������କରକ୍ତି ଚକ୍ତିରକ୍ତି ନଫଜପଂଜଡ଼କ୍ତିନଦଲଜ । ୋକ୍ତିଜ ରହକ୍ତିକମ କଜଢକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଚକ୍ତିରକ୍ତିରଜନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ନୋଲଜ ଏରଡ ଗଡଗଜନର ଅସକ୍ତି ରକ୍ତିସଜପର୍ବୋ କଲଜପଂରକ୍ତି ପଂଜର ଖେ
ନଡ୍ରୋନର ଭସଜଇନଦଲଜ । ନଦଖିଲଜ ଦଶମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ନଗଣମ ନସ ନମଜଟର ସଜଇନକଲ ନମଜଡ଼କ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ଘରକମ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ସଜଉହେଁଳଜ ସଜଉହେଁଳଜ ଏମକ୍ତିରଜ
ପଂରକ୍ତି ୋଜରୀଟକ୍ତିଏ ଗଜ ନ୍ମଜସଦ । ଗଜ’ ରକର ରଡଗ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ନସ ଜଜନଣୋଜ । ଜହ୍ନ ପଂଜଇହେଁ ଗଜ’ ରକନର ନକନର ଜମଆର ଆନସୋଜ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷର କ୍ଳୀରସତ୍ୱେର ଏହଜ ଅୋୟୁ ଏକ ପଂଜହଜଚ
। କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଦକ୍ତିନୋ କହକ୍ତିଲଜ, "ଗମ ମ ଅଧ୍ୟକଡକମ କମହ, ଏଥାର ଆନମ ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ନୋଇ ଥାର ମରମ ଭୂମକ୍ତିକମ ରମଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ।’ ନସ କହକ୍ତିଲଜ, "ନସଠକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ଗ?’

- "ୋନଚତ ନଗଜନଟ ଶୃଡଗର ଶକ୍ତିର ଖେରକମ ଯକ୍ତିରଜ’

- "ନଗଜଡ଼ ର ଖେସକ୍ତିଯକ୍ତିର ଯଦକ୍ତି? ପଂକ୍ତିଲଜଏ ରକ୍ତି ର ଖେସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିନର ।’

- "ନଗନର ନଗଜନଟ ଇଗଲମ  ଭକ୍ତିଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ କନଟଇରଜ ।’

- "ନସଇଟଜ ଗରଳକ୍ତିଯକ୍ତିର ଯଦକ୍ତି? ପଂମଣକ୍ତି ଏନଗ ଶୀଗ, ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ରକ୍ତି ଥାଡଡା��x��8������ଜ ଧାରକ୍ତିର ।’

- "ଗଜନହନଲ ନଗଜନଟ ଗମଡଫଜ ଭକ୍ତିଗନର ରଜଗକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ରହକ୍ତିରଜ । ପଂକ୍ତିକକ୍ତିୱପ୍ନକ କରକ୍ତିରଜ ।’

- "ପଂଥାର ମଜଡ଼କ୍ତି ରସକ୍ତିର ଯଦକ୍ତି?’

- "ଗଜନହନଲ ନରନଗଜନରଟଜ ନମଡଚମ ଡକମ ନଭଟକ୍ତିରଜ ।’

- "ନସଇଟଜ ନକଉହେଁ ନଦଶର ୋଦୀ କକ୍ତି? ଭୂନଗଜଳନର ଅଛକ୍ତି?’

- "ଗଜ’ ନହନଲ ୱାକ୍ତିୋକ୍ତି ମଜଡନଡା��x��8������ଲଜଡକମ ନଦଖିଯକ୍ତିରଜ?’

- "ନସ ନମଡା��x��8������ଜଲ କକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିଣକ୍ତିଛକ୍ତି?’

- "ନଦର ଖେମଛକ୍ତି, ନମଜନଗ ସନ୍ନୟୁଜସୀନହଜଇ ହମ ଡକଜଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ।'

- "ଛକ୍ତି...ଛକ୍ତି...ଛକ୍ତି, ନଦହସଜରଜ ଉଇ ଚରକ୍ତିଯକ୍ତିନର ।’

- "ଆଚ୍ଜ, ୋଡଦୋକଜୋୋକମ ରମଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ?’

- "ହହେଁ, ମଜଜ ନହର । ନସଠକ୍ତି ଧାଳଜରଜଘ, କଳଜରଜଘ ଥିନର ।’

- "ୋଜ ସଜଗମଆ ରଜଘ ଥିନର । ୋନୋ୍ସୋ୍ସ ।’

କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ନସଠମ  ଉଠକ୍ତିଆସକ୍ତିଲଜ ସଡନଗସଡନଗ । ହଜଗରମ  ଚକ ରଜ ନପଂନ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ର ଖେସକ୍ତିପଂନଡ଼ ନକନରନକନର,  ହୃଦୟରମ  ନକହ ସରଜଗ ରକ୍ତି ର ଖେସକ୍ତିପଂନଡ଼ ନରନଳନରନଳ । ଯଦକ୍ତି ୋ
ର ଖେନସ, ନଗନର ରକ୍ତିଡ଼ଡରୋଜନର ର ଖେସଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ ଓ ନଗଜଟଜଇରଜକମ ରକ୍ତି ପଂନଡ଼, ଅରନସଜସନର । ଧାଳୂକ୍ତି ଝଜଡ଼କ୍ତି ନଗଲ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ମମହହେଁନର ୋଜଚଜର ଭଜର ଫମଟଜଇରଜକମ ପଂନଡ଼ ।
କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ଗଜ ପଂମସକ ଉନୋ୍ମଜଚୋ ଉତ୍ସରକମ ଆସକ୍ତିରଜକମ ଗଜ ନ୍ମଜସଦକମ ମୋଜ କରକ୍ତିଥିଲଜ । କହକ୍ତିଥିଲଜ ନସ ଆସକ୍ତିନଲ ଉତ୍ସରର ସରମ ଆନୟଜଜୋକମ ନଯନକତଣସକ୍ତି ମମହୂଗପର୍ବନର ନସ
ରଜଗକ୍ତିଲ କରକ୍ତିନଦର । ନସ ଜଜନଣ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଯଜହଜ କମନହ ପଂରକ୍ତିଣଜମକମ ର ଖେଜଗକ୍ତିର ୋ କରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନର । ଗଜର ମନୋଅଛକ୍ତି ଥାନର ନକତଣସକ୍ତି କଜରଣରସଗ ଦୁଃ ଗଜର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଶହ ଟଡକଜ କ୍ଳୀର
ପଂମରମ ଷକମ ନଫରଜଇରଜର ଥିଲଜ । ଛ'ମଜସ ପଂନର ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ହଠଜଗ ମନୋପଂକଜଇ ନଫରଜଇଲଜ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ଶନହ ଟଡକକ୍ତିଆ ନୋଜଟକମ ଗଜ ସଜମୋଜନର ଟକ୍ତିକଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଚକ୍ତିରକ୍ତି
ନଡ୍ରନ୍ରେ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ । ୋଜରୀଟକ୍ତି ରଜଗ ଓ ଅପଂମଜୋନର କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଥିଲଜ । ନଫଜୋନର ଗଜଳକ୍ତି କରକ୍ତିଥିଲଜ ୍ଚମ ର ଓ କଥାଜ ରକ୍ତି ନହଜଇ ୋଥିଲଜ ଦଶଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ । ଆଉଦକ୍ତିନୋ
ଆନଲ୍ବୟର କଜମମୟୁଡକ ଜୋ୍ମଦକ୍ତିୋନର କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଆନୟଜଜୋ କରକ୍ତିଥିଲଜ ୋକ୍ତିଜଘନର ଏକ ନରଦଠକୀ । ୍ଜୟ ପଂଡଦର ଜଣ କଜମମୟୁଡକ ପଂଜଠକ ପଂଜଠକ୍ତିକଜଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଥିଲଜ । ରରକ୍ତିରଜର ସକଜଳ
ୋ'ଟଜନର ଆରଡଭ ନହରଜ କଥାଜ । ଆଠଟଜନର ୋଜରୀଟକ୍ତି ନଫଜୋ କଲଜ ନସ ଆସକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ, ୋରକ୍ତିଆଣୀ ଆସକ୍ତି ୋଜଇହେଁ, ନକନଗ କଜମ । ପଂମଣକ୍ତି ସଡଜନରନଳ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "ଆଜକ୍ତି ମକ୍ତିଟକ୍ତିଡ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହଲଜ?' ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୧୭ ୩୧୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଉତ୍ତର ନଦଲଜ, "ଆଜକ୍ତି ମହେଁମ ମକ୍ତିଟକ୍ତିଡକମ ନକନୋ୍ସଲ କରକ୍ତିନଦଲକ୍ତି ଏରଡ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି । ୋଜରୀଟକ୍ତି ଗଜକମ ପଂଜଗଳଟଜଏ କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ।
ଆନୟଜଜୋକମ ରଡଦକରକ୍ତିରଜ କଣ ଦରକଜର ଥିଲଜ? କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ଆନୟଜଜୋ ହିଁ ନମଜର ଲକୟୁ ଥିଲଜ ।' ନସ ଆଉଥାନର ପଂଜଗଳ ନରଜଲକ୍ତି
କହକ୍ତି ଚମ ପ୍ ରହକ୍ତିଥିଲଜ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଭଜନର ପୃଂଥିରୀନର ସମନସ ଏପଂରକ୍ତି ପଂଜଗଳ ହମଅଡନଗ କକ୍ତି!  କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷର ୱେୀରସତ୍ୱେ ନକଉହେଁଠମ  ଆସକ୍ତିଲଜ ନକନର
ଆସକ୍ତିଲଜ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ- ଏସରମ  ୍ଶୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ନସ ର ଖେମବ୍ ସହଜ ଓ ୍ଜଡଜଳ ଭଜରନର ଦକ୍ତିଏ । ନସ କମନହ ୋକ୍ତିଜ ରୟୁଜକରଣ ୋକ୍ତିନଜ
ନର ଖେଜଜକ୍ତି ପଂଜଇଛକ୍ତି । ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ରକ୍ତିନଶଷୟୁ ମକ୍ତିଶକ୍ତିନଲ ୱେୀରସତ୍ୱେର ଅୋମଭର ଆନସ । ଯଥାଜ- ଅକମଗଜ ଅସହଜୟଗଜ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜ ମଲୂୟୁହୀୋଗଜ ଓ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜ ।
ଏସରମ  ରକ୍ତିରମ ଦ୍ଧନର ନସ ଲଢଜଇ କନରୋଜ । ରରଡ ନସ ଏସରମକମ ଅଡଗରଡଗ ଭଜରନର ନସ ସ୍ୱୀକଜର କରକ୍ତିନୋଇଛକ୍ତି । ଏସରମ  ରକ୍ତିନଶଷୟୁର ରକ୍ତିନଶଷଣକମ
କୀୟଜକମ ସଡଧି କଜରକକମ ଏହଜର ସଡଜ୍ଞଜ ଜଜଗକ୍ତି ରସମ ଗମଣ ରଜଚକକମ ୋକ୍ତିଜ ରକ- ଅସକ୍ତି ମଜଜଗଗ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନଗଣମ ଗଜର ୱେୀରସତ୍ୱେ ୍ଜପ୍ତକ୍ତି ନହଜଇଛକ୍ତି ।
ଅକମଗଜ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏଇ ଧାରଜଯଜଉ "ଅକମଗଜ' । ଏହଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜ ରକ ମଜଡସନର ଶୀରଜ ୍ଶୀରଜନର ଚରକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ଗଜର କଜହଜଣୀ ଅଗକ୍ତି ସରଳ ଓ
ସହଜ । କକପର୍ବଟ ଅଧ୍ୟକ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ପଂଜର ଖେରମ  ଫଜଇୋ ଦଶପଂଇସଜ ୋକ୍ତିଏ । ଦଶପଂଇସଜ ଏନର ଚଳମୋଜହିଁ,  ନଗଣମ ଗଜ ସଜୋନର ଏକଟଡକଜ ୋକ୍ତିଏ । ୍ଗକ୍ତି
ମଜସନର ଧାରଜଯଜଉ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଶହ ପଂକ୍ତିଲଜଡକଠଜରମ  ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଶହ ଟଡକଜ ୋକ୍ତିଆଯଜଏ । ମଜତ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ଟଡକଜ ଦଶପର୍ବଜଯଜଏ । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷର ଅକମଗଜ ନଯଜଗମ ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି
କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ମଜଗଜଜକ୍ତିୋର ଉନ୍ନଗକ୍ତି ୋଜଚ ଗୀଗର ଉନ୍ନଗକ୍ତି ଆଗକ୍ତିଥାୟୁଗଜର ଉନ୍ନଗକ୍ତି ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁର ଉନ୍ନଗକ୍ତି ନର ଖେଳର ଉନ୍ନଗକ୍ତି ନହର କହକ୍ତି ହଜଜନରପଂକ୍ତିଲଜଡକ
ହଜଜନର ମଜ ରଜପଂଜଡକଠଜରମ  ରଷପର୍ବକମ ଶନହ ଟଡକଜ ନଲର ଖେଜଏହେଁ ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବନହଲଜ ୋକ୍ତିଆନହଉଛକ୍ତି । ଜଳଭଉହେଁରୀ ଭକ୍ତିଗନର ସରମ  ରମଡ଼କ୍ତିଯଜଉଛକ୍ତି । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷର
ଅକମଗଜ ନଯଜଗମ ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଜଳଭଉହେଁରୀ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଡ଼କ୍ତିରଜ ସଜରହମଏ । ରଡ଼ କଷ୍ଟନର ମମକମନଳ । ରଜଗଜରଜଗକ୍ତି ସମଲର ଗଜଲକ୍ତିଚଜ ରଜଲପର୍ବଜଇଟ
ଫକ୍ତିଲଜିସ୍ଟର ଉନଭଇ ଯଜଏ, ହସ ଉନଭଇ ଯଜଏ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଗଜ’ ହସର ଅଭଜରନର ଏନର ଅପଂଡଗରଜ ସମଲଟକ୍ତି କଜଡଗଜରନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ।
ଏଠକ୍ତି ପଂଜଠପଂଢଜ ନର ଖେଳ ୍ଦଶପର୍ବୋୀ ଗକପର୍ବ ରକୃଗଜ ଗଳ କରକ୍ତିଗଜ ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ ନଭଜଜକ୍ତି ପଂକ୍ତିକକ୍ତିୱପ୍ନକ ୋଜଚ ଗୀଗ ଶୃଡର ଖେଳଜ ଆଗକ୍ତିନଥାୟଗଜ ସଡମଜୋନରଜଧା
ନଗତରରନରଜଧାନର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜ ଘଜ’ର ଲସକ୍ତି ପଂଜୂ ଆଉ ରକ । ଶବ୍ଦ କହକ୍ତିନଲ ଏଠକ୍ତି ନକରଳ ଅୋମଚଜରକ୍ତିଗ ସଡସୃଗ ଶବ୍ଦଜରଳୀ । ଗୀଗ କହକ୍ତିନଲ ଏଠକ୍ତି
ସଡକମଚକ୍ତିଗ ରକ୍ତିଡନଟଜୋ । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତି ପଂଜନରୋଜ । ସମଲନର ନକତଣସକ୍ତି ମହଜପଂମରମ ଷଡକ ଜୋ୍ମଦକ୍ତିରସ ପଂଜଳୋନରନଳ ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ
ଆସଡଗକ୍ତିୋଜହିଁ । ଗଜଡକ ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ଜନଣ ନସଦକ୍ତିୋ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ମରକ୍ତିଯଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ଅୋମପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିନର ନ୍ମଜସଦକମ "ମଜୋୋୀୟ ସଭଜପଂଗକ୍ତି ମନହଜଦୟ'
କହକ୍ତିରଜର ଲଜଜ ନହଗମ  ନକତଣସକ୍ତି ସଭଜ ହମଏୋଜହିଁ । ନ୍ମଜସଦର ଅଧାୀୋନର ନକତଣସକ୍ତି ପଂଜଟ୍ଧି,  ପଂକ୍ତିକକ୍ତିୱପ୍ନକ,  ନକତଣସକ୍ତି ଘନରଜଇ ଉତ୍ସରକମ ରକ୍ତି ଯକ୍ତିରଜନରଳକମ
ଅନୋକଡକର "ଜରମ ରୀ'  କଜମ ରଜହଜରକ୍ତିପଂନଡ଼ । ଦକ୍ତିନୋ ଷ୍ଟଜଫ୍ ଫନଟଜ ଉଠଜଇର ନରଜଲକ୍ତି ଫନଟଜଗଜଫରଟକ୍ତିଏ ସମଲକମ ଆସକ୍ତିଲଜ । ମଡଡା��x��8������ପଂ ସଜ କରଜ
ନହଜଇଥିଲଜ । ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ ଓ ନ୍ମଜସଦ ପଂଜର ଖେନର ପଂଜର ଖେନର ରସକ୍ତିନଲ ଓ ହସକ୍ତିନଲ । ଅୋୟୁମଜନୋ ରକ୍ତି ରସକ୍ତିନଲ, ଠକ୍ତିଆନହନଲ, ମଜତ ହସକ୍ତିନଲୋଜଇହେଁ
। ଫନଟଜ ଉଠଜ ସରକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଫନଟଜ ନଦଖିଲଜ ନରଳକମ ସମନସ ମମଡଡା��x��8������ନପଂଜଗକ୍ତି ରସକ୍ତିଥିନଲ । ଅଧ୍ୟକୟୁ ଓ ନ୍ମଜସଦଡକ ରୟୁଗୀଗ ଆଉ କଜହଜରକ୍ତି
ମମହହେଁ ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋ ଥିଲଜ । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଆନଦତ ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋ ଥିଲଜ । ନସ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିରଜ ଶକ୍ତିକକମଜୋଡକ ପଂଛପଂନଟ ରସକ୍ତିଥିଲଜ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ।
ଦକ୍ତିନୋ ସରମ  କ୍ୀରପଂମରମ ଷ ନଶଜଇଥିରଜନରନଳ ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଜନଣ ଜନଣ କରକ୍ତି ୋକ୍ତି ଦୁଃଶବ୍ଦନର ର ଖେସକ୍ତିପଂଳଜଇ ପଂନର ଧାରଜପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ୍ଜୟ ଆଠଶହ ପଂକ୍ତିଲଜ ।
ଅଧ୍ୟକଡକ ପଂଜର ଖେକମ ନ୍ମଜସଦ ର ଖେରରନଦଲଜ । କ’ଣକହକ୍ତିଲଜ ଗମଣମଗମଣମନହଜଇ ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ କକ୍ତିଡଗମ  ସରମ  ଠଉରଜଇ
ପଂଜରକ୍ତିନଲ । ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ଠକ୍ତିଆ କରଜଇ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ଠଜରନର । ନ୍ମଜସଦ ଗଜକମ ଓଡ଼କ୍ତିଆନର ଅୋମରଜଦ କଲଜ । ପଂକ୍ତିଲଜଏ ହସକ୍ତିନଲ । ଜଜଣକ୍ତିନଲ ଅୋମରଜଦ ଠକ୍ତିକ
ନହଲଜ ୋଜଇହେଁ,  ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଯଜହଜ ରମଝକ୍ତିନଲ ଗହିଁନର ସମନସ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ କଜଣକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତିକମ ଉପଂରକମ ନଟକକ୍ତିନଲ । ଗଜ’ଅଥାପର୍ବ ନହଲଜ ସମନସ ଏକ କରକ୍ତିରଜକମ
ଯଜଇଥିନଲ । ଅଧ୍ୟକ ୋକ୍ତିଜ ଆଖିକମ ରଡ଼ରଡ଼ କନଲ, ଠଜରକ୍ତିନଲ ଓ ୋକ୍ତିଜ ନକଜଠରକ୍ତିକମ ପଂଳଜଇନଲ । ଅୋମରଜଦକ ନ୍ମଜସଦ ଆସକ୍ତି ନଘଜଷଣଜ କଲଜ, ‘କଜଲକ୍ତିଠମ
ସମଲନର ଏକ କରକ୍ତିରଜ ମୋଜ । ଯକ୍ତିଏ ଏକ କରକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିର ୍ଥାନମ ଅଧ୍ୟକଡକ ଠଜରମ  ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ୋମୋମନର ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନର ନମଜହରମଜରକ୍ତି ଅୋମମଗକ୍ତି ନୋରଜକମପଂଡ଼କ୍ତିର
।’ ପଂକ୍ତିଲଜଏ ମମହହେଁନର ହଜଗନଦଇ ହସକ୍ତିନଲ । କ୍ୀରପଂମରମ ଷ ସରମ  ମମହହେଁଶମର ଖେଜଇ ଠକ୍ତିଆ ନହଜଇଥିନଲ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୧୯ ୩୨ଠ



କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଗଜକମ ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "ୋଜଏଗଜ ଜଳ୍ପଂଜଗ ନଦଖିଛ?’  ନସ କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ’  । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ନଦର ଖେଜଇଲଜ, "ଏଇନଦର ଖେ ଉପଂର
ମହଲଜର ରଜରଡଡା��x��8������ଜକମ । ଦଶଜଣ ଛଜତ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତିର ଖେୟୁଜଗ ଜଳ୍ପଂଜଗର କମଦଜଗକ୍ତିକମଦ ଦଶଟକ୍ତି ଧାଜରକମ ରମହଜଇ ନଦଉଛଡଗକ୍ତି ସଜଗଗଜଳ ଗଳକମ
। ନମଜକ୍ତିକ ପଂରକ୍ତି ଗଜଡକର ହମଗମଳଜ ଧାଜର ସରମ  ଇଚ୍ଜ ମମଗଜରକ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ । ଚଜହିଁନଲ ରଡଦ ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି,  ଚଜହିଁନଲ ବ୍ରହ୍ମଜଡକ କମଡଡା��x��8������ଳମରମ  ପଂଜଣକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ପଂଡ଼ମଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ହସ ନର ଖେଳରମ  ଜଣଜପଂଡ଼ମଛକ୍ତି ନସମଜନୋ ସ୍ୱଜଧାୀୋ ନଦଶର ଛଜତ । ନଦର ଖେ ଗଜଡକର ଗରପର୍ବ,  ଗଜଡକର ସଜରପର୍ବନଭତମ, ଗଜଡକର
ଦପଂପର୍ବ । ସରପର୍ବରୟୁଜପଂକଗଜର ୍ଗୀକ ନସମଜନୋ । ୍କୃଗକ୍ତି ଦତ୍ତ ୋକ୍ତିୟମକମ ନସମଜନୋ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ କରମ ଛଡଗକ୍ତି,  ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦଉଛଡଗକ୍ତି,  ଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ କରମ ଛଡଗକ୍ତି ।
ଗମ ମର ରମ କଗଜ ଓ ଗଜଡଭକ୍ତିଯପର୍ବୟୁକମ ଗମ ମର ଅଭକ୍ତିମଜୋ ଓ ରକ୍ତିଧାଜୋନସତଧାକମ ଏହଜ ଏକ ନଚନଲଡଜ ।' ୋଜରୀଟକ୍ତି ହସକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକରକ୍ତି ହଜରକ୍ତିଗଲଜ । ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି
ନସ ଆଉ ହସକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜଇହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ପଂକ୍ତିଲଜଏ ହସମଥିନଲ ୋଜଏଗଜ ଜଳ୍ପଂଜଗ ପଂରକ୍ତି । ସମଲନର ପଂରକ୍ତିସ୍ରଜଗଜର ୋଜହିଁ । ନଗଣମ ପଂକ୍ତିଲଜଡକପଂଜଇହେଁ ସମଦୂଜୟ ସମଲ
ନକଡପଂସକ୍ତିଜିସ୍ଟ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତିସ୍ରଜଗଜର । ଗଜଛଡ଼ଜ ୋକ୍ତିଜକମ ଶକ୍ତିଶମ ମନୋ କନଲ ସମମଦଜୟ ପୃଂଥିରୀ ଏକ ପଂରକ୍ତିସ୍ରଜଗଜର ।’ ୋଜରୀଟକ୍ତିର କ୍୍ତିୟ ଶବ୍ଦ ନହଉଛକ୍ତି "ମହେଁମ’  ।
ଏରଡ ଗଜର କ୍୍ତିୟ କଜହଜଣୀ ନହଉଛକ୍ତି-  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଟଜଏ ଦକ୍ତିନୋ ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ ଗଜ’  ପୃଂଥାମଳଜକଜର ଦମଇ ଓହଳ ସଡଧିନର ଆ ଶ୍ରେୟ ନୋଇଥିଲଜ ଓ
ସଜରଜରଜଗକ୍ତି ଗଜକମ କମଗମ କମଗମ  କରମ ଥିଲଜ- ଗଜରକ୍ତି ୍ଜଡଜଳ ରୟୁଜର ଖେୟୁଜ । ଅଧ୍ୟକର ଗଡଟକ୍ତିର ଘଜ’ ଓ ନ୍ମଜସଦର ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିର କଜହଜଣୀ ସଭକ୍ତିଡକମ ରକ୍ତିଧିରଦ୍ଧ ଭଜନର
କ୍ଳୀରସତ୍ୱେର ଭଜର ଭଉହେଁରୀନର ପଂକଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ ଗଜଡକ ଅସମସ ଶରୀରପଂଜଇହେଁ କ୍ଳଜସ ନୋରଜନର ଅକମ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ସପ୍ତଜହକମ ଛ’ଟକ୍ତି କ୍ଳଜସ
ୋକ୍ତିଜ ୋଜମନର ଓ ଆଉଜନଣ ଶକ୍ତିକକଡକ ୋଜମନର ଟଜଇମ ନଟରମଲନର ଥାଜଏ । ରଡ଼ ସଜନହର ଆସକ୍ତିନଲ ଠକକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ସମରକ୍ତିଧାଜ । ସଜନହର ମଜନୋ ରକ୍ତି
ଠକଜଇ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ‘ଟମ ର'ନର ଆସଡଗକ୍ତି । ଅୋମରଜଦକ ନ୍ମଜସଦ କହେଁଜ ଭହେଁଜ କ୍ଳଜସ ୋକ୍ତିଏ । ଗଜ କ୍ଜସ ନୋରଜର ଢଡଗ ୋକ୍ତିଆରଜ । କ୍ଳଜସର ‘ବ୍ରକ୍ତିଲକ୍ତିଏଡଟ’ ପଂକ୍ତିଲଜକମ
ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ନସଦକ୍ତିୋର ପଂଜଠଟକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ସଜମୋଜନର ପଂଢକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ କନହ । ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିସଜରକ୍ତିନଲ ପଂଜଠ ସରକ୍ତିଲଜ । ନକଜଠରକ୍ତିର ନଶଷ ଭଜଗନର ଦମଇଟକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ଜଗଜଇଥାଜଏ,  ରଦ୍ମଜସ ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ସଜରଜଡ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟନର ଥାନର ‘ଏ....ଏ...ଏ...ଏ....ଏ’ କରମ ଥାଜଏ । ଚଜଳକ୍ତିଶ
ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟନର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ଥାର ଓ ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ପଂଢମଥାଜଏ । ନସ ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି କଲଜଦକ୍ତିୋଠମ  ପଂଚକ୍ତିଶରଷପର୍ବ ନହଲଜ ଏପଂରକ୍ତି ଅୋୋୟୁ ଢଡଗନର ପଂଢଜଇ ଆସମଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଗରପର୍ବନର
କନହ । ଆଉ ଦକ୍ତି’ମଜସପଂନର ନସ ୍ନମଜସୋ ପଂଜଇ ଅଧ୍ୟକ ନହର । ନସ ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି । କଜରଣ, ‘ଯଜ'ନହଉ, ନମଜନଗ ଆଉ ପଂଢଜଇରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ୋଜଇହେଁ ।’
ନସ ଠଜଣକ୍ତିନର କମନହ ।

ସମଲ ନକଡପଂସକମ ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ରଳଦ ପଂଶକ୍ତିଆସକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଯତ୍କାକ୍ତିଡଚକ୍ତିଗ ସଜଗମଆ ରଡଗକମ

ନଚଜରଜଉଥିନର ନଗନର କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ହସକ୍ତିଦକ୍ତିଏ ଓ ଗଜର ରଜକ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି  ଶ୍ରେରଣ ସହ ସନଶପର୍ବଡଦକ୍ତିୟକମ ରକ୍ତି ନସମଜନୋ ର ଖେଜଇଯଜଆଡଗମ  ନରଜଲକ୍ତି ଭଜନର । ଥାନର
ଦମଇଜଣ ଛଜତ ସମଲର ସଜମପର୍ବଜୋଡକ ନମଜଟର ସଜଇନକଲରମ  ନରନଟରକ୍ତି ନଚଜରକ୍ତି କରକ୍ତି ଧାରଜପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ଜନଣ ଶକ୍ତିକକଡକ ଘରମ  ଗରକ୍ତିଆ-ରଜଲଟକ୍ତି ନଚଜରକ୍ତି କରକ୍ତି
ଧାରଜପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ନସମଜୋଡକମ ୋଜରୀଟକ୍ତି କଅହେଁନଳଇ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ,  "ଗମ ନମ ସରମ  ରଡ଼ନହନଲ କ’ଣ କରକ୍ତିରନର ପଂକ୍ତିନଲ?  ଏନରଠମ  ଗ ପଂଢଜପଂଢକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତି
ନଚଜରକ୍ତିକରକ୍ତିରଜ ଶକ୍ତିଖିଲଣକ୍ତି?’ ଛଜତ ଦମଇଟକ୍ତି ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜରନର କହକ୍ତିନଲ, "ଆନମ ରଡ଼ନହନଲ ଡା��x��8������କଜୟଗ ନହରମ  ଦକ୍ତିଦକ୍ତି । ସମଲକମ ନରଜମଜପଂକଜଇ ଉଡ଼ଜଇନଦରମ  ।’
ଦକ୍ତିଦକ୍ତି ହସକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ କକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଆଉ ଥାନର ଷଷ୍ଠନ ଶ୍ରେଣୀର ଛଜତଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଲଜ , ଅଗକ୍ତି ସରଳ ଓ ୋରମ ଗଳଜନର ।
କହକ୍ତିଲଜ, "ଦକ୍ତିଦକ୍ତି, ମୋୀଷ ନମଜନଗ ନରପ୍ କରକ୍ତିର କହମଛକ୍ତି ।’ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଦକ୍ତିଦକ୍ତି ହସକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ କକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଅସହଜୟଗଜ ଏଇ ନକଡପଂନସ୍ର
ପଂରସରଭକ୍ତିଗନର ସଡପଂକପର୍ବ ରକ୍ତି ସୂଗଜଖିଅନର ଝମ ଲମ ଥାଜଏ । ଏଇ ରକ୍ତିଡ଼ଡରୋଜ ହିଁ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷପଂଜଇହେଁ ଗଜର ଅସହଜୟଗଜପଂଣ । ଏଠକ୍ତି ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ "ୋମସଜର’
ୋ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । "ୋ ହସକ୍ତିରଜ’ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । ରଜଟକଜଟକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୨୧ ୩୨୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



କଜହଜର ଦମ  ଦୁଃର ଖେନର ରଜ ର ଖେମସକ୍ତିନର ସଜମକ୍ତିଲ ୋ ନହରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । କଜହଜକମ ଚଜ କନପଂପଂଜଇହେଁ ୋ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ନକହକ୍ତି ଅଗକ୍ତିଥିଆସକ୍ତିନଲ ଗଜଡକମ "କଣ
ନହଲଜ?' ନରଜଲକ୍ତି ୋ ପଂଚଜରକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ନକତଣସକ୍ତି ଛଜତକମ "ଧାୋୟୁରଜଦ’ ୋ କହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । କଜହଜକମ "ଅଭକ୍ତିୋଡଦୋ’ ୋ କହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ଛଜତଟକ୍ତିଏ ଯଦକ୍ତି
ରଜଜୟୁ ରଜହଜରମ  ନର ଖେଳନର ରଜ ୍ଦଶପର୍ବୋୀନର ପଂମରଷ୍କଜର ପଂଜଇ ଆସକ୍ତିଥାଜଏ ନଗନର ଗଜ ଆଡ଼କମ ୋ ନଦଖି "ନମଜର କଣ ଯଜଉଛକ୍ତି’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ
। ଛଜତଟକ୍ତିଏ ଯଦକ୍ତି ନଗଜଡ଼ନର ଲମ ହଜକଡଟଜ ନଫଜଡ଼କ୍ତି ନହରଜ ନଯଜଗମ ଟକଜଇଡ ଇଡନଜକନ ୋ ନୋଇ ମୃଗମ ୟୁମମର ଖେନର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନଗନର "ନମଜର କଣ ଗଲଜ’
ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ଦକ୍ତିଦକ୍ତିଡକ କ୍ଜସନର ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଯଦକ୍ତି କଜଗଜର ରନକଟ୍ ନର"ଆଇ ଲଭ ୟମ’ ନଲଖି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିନଲ ନଗନର "ନଯ କଣ ଭଜସକ୍ତିଗଲଜ
ନସଇଠମ ?’  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ଯଦକ୍ତି ସପ୍ତମ ନ ଶ୍ରେଣୀ ପଂରୀକଜନର ଦମଇଜଣ ୍ଥାମ ନ ଶ୍ରେଣୀନର ପଂଜସକନଲ ଓ ଏକଶହ ଦମଇଜଣ ନଫଲକନଲ
ନଗନର "ନଯ କଣ ନହଲଜ?’  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ମଜଟକ୍ତିକ ପଂରୀକଜନର ଦମଇଶହ ପଂକ୍ତିଲଜଡକମଧ୍ୟରମ  ଯଦକ୍ତି ଷଜଠକ୍ତିଏ ପଂଜସ ଓ ରଜକକ୍ତି ନଫଲ ନଗନର
ନକହକ୍ତିକଜହଜକମ ରକ୍ତିଜଲଜିସ୍ଟ ସଡପଂକପର୍ବନର ପଂଚରଜ ଉଚମ ରଜ ୋ କରକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ । ଏନଗ ସରମ  ରଜଧ୍ୟ ଓ ରଜଧାକ ଭକ୍ତିଗନର ଯଜହଜ ଯଡତଣଜ ମକ୍ତିନଳ ଗଜକମ ଗରଳ ପଂରକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଇ ଗଡଟକ୍ତିନରଧାରକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ । ଅସହଜୟଗଜର ଅୋୟୁୋଜମ ସରମ  ଆଉ କଣ କଣ ନହଜଇପଂଜନର କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଭଜରକ୍ତିପଂଜନରୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜ
ଗଜର ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜପଂଣକମ ରକ୍ତି ନସ କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଆନରଜରକ୍ତି ନୋଇଛକ୍ତି ଗଜକମ ନସ ୍ଜଡଜଳ ଭଜନର କମନହ । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ନଯ ଜନଣ ଶକ୍ତିକକ, ଗଜର ଶରୀର, ଗଜର
ନ୍ମ, ଗଜର ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି ଅୋମପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି,  ଗଜର ମଜୋସକ୍ତିକ ଓ କଜୟକ୍ତିକ ରଳ, ଗଜର ହସ ପଂରକ୍ତିହଜସ କକ୍ତିଛକ୍ତିର ଅଥାପର୍ବୋଜଇହେଁ । ନଗଣମ ନସ କ୍ଳୀର । ଗଜ ନ୍ମଜସଦକମ
କକପର୍ବଟ ଅଧ୍ୟକ ରଜଛକ୍ତିଛକ୍ତି ଓ ନ୍ମଜସଦ ରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଗରପର୍ବନର ଧାରଜନଦଇଛକ୍ତି ଗଜର ଠଜର ୋଜର, ହଜରଭଜର ଓ ଗମଣମଗମଣମ ଶବ୍ଦକମ ଅୋମରଜଦ କରକ୍ତି ଅୋୟୁମଜୋଡକମ
ରମଝଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଗଜ ଘଜ’ରମ  ନକନଗ ନପଂଜକ ରଜହଜରକ୍ତିନଲ ନ୍ମଜସଦ ଆସକ୍ତି କମୋ୍ନା ଦମ୍ରେ କମନହ । ଅୋୟୁମଜନୋ ଶମଣମ ୋଥାଜଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ କହକ୍ତିରଜ ଛଜଡ଼ମ
ୋଥାଜଏ । ଘନର ଗଜ ଅଗକ୍ତି ରମଢଜ ରଜପଂଜଡକ ପଂଜର ଖେନର ହଲ୍ଧିକୁ ଔଷଧା ଗୀଗଜ ରହକ୍ତି ନଥାଜଇଦକ୍ତିଏ ଏରଡ ଗଜ ସଜଥାୀନର ଗଡଗଜଜଳ ଶକ୍ତିଶକ୍ତି ରକ୍ତି ନଥାଜଇଥାଜଏ ଓ
କହକ୍ତିଥାଜଏ, "ରଜପଂଜ ଏ ସରମ  ଠକ୍ତିକମୟନର ର ଖେଜଇର ପଂକ୍ତିଇର ଓ ପଂଢକ୍ତିର ।’ ମନୋମନୋ ଭଜନର ନକନଗନରନଳ ନକଉହେଁ କଥାଜ, ସରମ  ପଂଜର ଖେନରଥାଜଉ । ୋକ୍ତିଜ ପ୍ଂସ-
ଟମ  ପଂମଅ ଓ ପ୍ଂସ-ଥୀ ଝକ୍ତିଅଡକମ କମନହ, "ଭଜଗ ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି ରଜଡଧି ନଦଇଛକ୍ତି,  ଭଜଜକରକ୍ତି ର ଖେଜଇର,  ଅଜଜ ଗଡଗଜଜଳ ପଂକ୍ତିଇନଲ କକ୍ତି ୋଜହିଁ ଗଦଜରର ଖେ କରକ୍ତିର । ଗମ ମ
ରଜପଂଜଡକ ଫନଟଜ ଆଗନର ଧାୂପଂକଜଠକ୍ତି ଜଜଳକ୍ତି ନଦର । ନମଜର ଟଜଇମ ନହଜଇଗଲଜ, ଯଜଉଛକ୍ତି ।’ ରଜଗକ୍ତିନର କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ପଂଚଜନର, "ଆଜକ୍ତି କକପର୍ବଟ ନରଜଗୀ
ସଜଡଗନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଘଡଟଜ ଏକଜଡଗନର କଣ କରମ ଥିଲ? ନ୍ମଜସଦ କମନହ, "କକ୍ତିଛକ୍ତିୋଜଇହେଁ, ଗଜ ଘଜ’ର ଲସକ୍ତି ସଫଜକଲକ୍ତି, ପଂଜୂ ସଫଜ କଲକ୍ତି, ଆହଜ ରକ୍ତିଚରଜ!’ କ୍ଳୀର
ପଂମରମ ଷ କନହ, "ନସ ଗମଣମଗମଣମ କରକ୍ତି ଗମ କଜୋନର କଣ କହମଥିଲଜ,  ରଜହଜରକମ ସରମ  ଅସଭୟୁକଥାଜ ଘଡ଼ଘଡ଼କ୍ତି ମଜରକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଶମଭମ ଥିଲଜ,  ସରମ  ସଜମପର୍ବଜନୋ
ଶମଣକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ନସ ସମୟନର ମହେଁମ ଘରକମଆସକ୍ତି ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲକ୍ତି ।’ ନ୍ମଜସଦ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ହମଏ, "ଆମର ଗମଣମଗମଣମ ଶବ୍ଦ ଓ ସଭୟୁ କଥାଜସରମ  ରଜହଜରକମ
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଶମଭକ୍ତିଲଜ?’  କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କନହ, "କଜଡଥାନର ହଜଗୀର କଜୋଥାଜଏ । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନନର ଅ୍ଳେୀଳ ଦୃଶୟୁଥାଜଏ । ପଂରୋନର ଅସୃଶୟୁ ଗଡଧାଥାଜଏ । ଜକ୍ତିଭନର
ଅସଭୟୁ ସ୍ୱଜଦଥାଜଏ । କକପର୍ବଟ ନରଜଗୀର କଦରଜ ହସ ନକନକପର୍ବଚଜ ନଦର ଖେଜଯଜଏ ସମସଡକମ ।’  "ଏ...ମଜ...  ଗନମ ଏନଗ କଥାଜ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରମ ଛ?' ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୨୩ ୩୨୪



ନ୍ମଜସଦ ଦକ୍ତିନୋ କହକ୍ତିଲଜ, "ସଜର କହମଛଡଗକ୍ତି ମଜକପର୍ବ ନରଜକ୍ତିଷ୍ଟନରପର୍ବ ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ମଜ ରଜପଂଜ ଅଜଜ ଆଇଡକ ୋଜମ ରକ୍ତି ରହକ୍ତିର । ପଂରୂପର୍ବ ପଂମରମ ଷଡକ ୋଜମ
ୋ ନଲଖିନଲ ପଂକ୍ତିଲଜର ଜଜଗକ୍ତି,  ନଗଜତ ଗଥାଜ ଜକ୍ତିନ,  ଡା��x��8������କ୍ତି,ଏନ.ଏ. ଓ ରକର ରକ୍ତିଭଜଗ ଜଣଜପଂଡ଼କ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ନଗଣମ ସମନସ ନଲଖିନର ।’ ମହେଁମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି, ‘ମଜକପର୍ବ
ନରଜକ୍ତିଷ୍ଟରନର ପଂରୂପର୍ବପଂମରମ ଷଡକ ୋଜମ? ରକର ରକ୍ତିଭଜଗ? ଡା��x��8������କ୍ତି.ଏନ.ଏ?' ନ୍ମଜସଦ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ପଂରୂପର୍ବସମଲନର ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି କଲଜନରନଳ ନଲର ଖେମଥିଲକ୍ତି ।' ଷ୍ଟଜନଫ
ନଯଉହେଁମଜନୋ ଶମଣମଥିନଲ ସମସଡକ ମମଡଡା��x��8������ ଗଳକମ ନହଜଇଗଲଜ,  ସଭକ୍ତିଏ ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ନହନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କଥାଜଟଜକମ ଉପଂନଭଜଗ କଲଜ । ନସ
ଜଜନଣ ଏଇ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକଗଜପଂଣ ଗଜ କ୍ଳୀରସତ୍ୱେକମ ଆହମରକ୍ତି ମଜଜ୍ଧିଗ କରଜଇର । ନଗଣମ ନସ ର ଖେମସକ୍ତି । ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ ଓ ଅୋମରଜଦକ ନ୍ମଜସଦ ସରମନରନଳ
ଚଡଚମ  ଲଗଜଇ ରସକ୍ତିଥାଜଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ନସୋକ୍ତିସ ଭଜଷଜନର, ଇଡଗକ୍ତିଗନର ଏରଡ ଗମଣମଗମଣମ ଭଜଷଜନର କ’ଣ କ’ଣ ସରମ  ନଯଜଜୋଜ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି, ନଯଜଜୋଜକମ
ରଜଗକ୍ତିଲ କରମ ଥାଜଡଗକ୍ତି, କକ୍ତିଛକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । କଜଗଜନର ଦମନହହେଁମକ୍ତିଶକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦରଜ ନକହକ୍ତିନକହକ୍ତି ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି । ଗଜ’ପଂରଦକ୍ତିୋ ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍
ଉଭଜୋ ନହଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି କମଆନଡ଼ । ନସଦକ୍ତିୋ ନ୍ମଜସଦ "ନହଡା��x��8������ମଜଟ୍ରେଜଣୀ'  ହମଏ । କଜଗଜନର କ’ଣ କ’ଣ ସରମ  ଗଜନରଇ ପଂକଜଏ,  ଚକ୍ତିରକ୍ତିଦକ୍ତିଏ,  ପଂମଣକ୍ତି
କଜଗଜ ଆନଣ, ଚକ୍ତିନର, ପଂମଣକ୍ତି ୋୂଆ କଜଗଜନର ଗଜନରଇ ଅୋୟୁ କ୍ୀରପଂମରମ ଷମଜୋଡକ ପଂଜର ଖେକମ ଭୂଗଡକ ହଜଗନର ପଂଠଜଏ । ଯଜହଜର ହଜଗ ଥାଜଏ ନସମଜନୋ
ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଅୋୟୁମଜନୋ ଘନର ହଜଗ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିରଜର ରଜହଜୋଜ କରଡଗକ୍ତି । ଆଉ ନକହକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନର ଦରକଜର ୋଜଇହେଁ କହକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ
। ନ୍ମଜସଦ ହଜଗନଗଜଡ଼ ଛକ୍ତିଡଚଜଡ଼କ୍ତି ଛଜଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ହମଏ । ନସଦକ୍ତିୋ ୋକ୍ତିଦରଟକ୍ତିକଜ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ର ଖେଜଇ ଶମଏ । ଗଜର ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି ନଯଜଗହେଁମ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ସମଲ
ଯକ୍ତିରଜକଣକ୍ତି ସଡନଗସଡନଗ ଘରକମ ଚଜଲକ୍ତିଆନସ ଓ ନଶଜଇପଂନଡ଼ । ଗଜର ୋକ୍ତିଦ ରଟକ୍ତିକଜ ଦରକଜର ପଂନଡ଼ୋଜ । ମଲୂୟୁହୀୋଗଜ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷର କ୍ଳୀରସତ୍ୱେ ଗଜ
ମଲୂୟୁହୀୋ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି ନଯଜଗମ ହିଁ ପଂଣୂପର୍ବ ନହଜଇପଂଜନର । ଅୋୟୁଥାଜ ୋମନହହେଁ । ଘନର ଗଜର ସୀ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ରଜହଜନର ସଜଡଗମଜନୋ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ସହରନର
ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ସମଲନର ନ୍ମଜସଦ ଥାଜଏ । ଅଥାଚ ସରମସଜୋନର ଗଜକମ ଉରମଟମ ରମଲଜନଗ । ଅଣୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସୀ ଲଜନଗ । ଜଳଭଉହେଁରୀ ଭକ୍ତିଗନର
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ସମଲନର ଗଜର ମଲୂୟୁହୀୋ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ନସ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ମନୋକନର । ଗଜର ଅୋମପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅୋମପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି
। ନସ ନସଠକ୍ତି ଥାଜଏ ୋ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତି । ନସ ନସଠକ୍ତି ୋ ଥାଜଏ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତି । ଦକ୍ତିନୋ ନ୍ମଜସଦ କହକ୍ତିଲଜ , "କଥାଜ ହମଅ କକ୍ତି ୋ ହମଅ, ଗନମ ନସଠକ୍ତି ରସକ୍ତିଥିରଜର
ନଦଖିନଲ ନମଜନଗ ଶଜଡଗକ୍ତି ଲଜନଗ ।' ନସ ଆହମରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିନହର ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଆଉ ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋଠମ  କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କମୋରମ ନା ଦମ୍ରେ ଆଉ ରସକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ଯଦକ୍ତି ଜନଣ
‘ରସକ୍ତି ଥିରଜର’ ନଦଖିପଂଜନର,  ନଗନର ନସ ‘ରସକ୍ତି ୋ ଥିରଜର’ ରକ୍ତି ନଦଖିପଂଜରକ୍ତିର । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଦକ୍ତିନୋ କହକ୍ତିଲଜ, "ଚଜଲ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ସଜଥାୀନର ସପ୍ତଜହର
ଛ’ଦକ୍ତିୋନର ଛ’ଟକ୍ତି ୍ଜଥାପର୍ବୋଜ କରକ୍ତିରଜ । ଗମ ମ ଅଧ୍ୟକଡକମ କମହ ।' - "ଏ..ମଜ’..  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗ ଭଲକରକ୍ତି କରକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।' -"୍ଜଥାପର୍ବୋଜ କ୍ଜସନର ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ
ନଗଜନଟ ପଂଜସୱାଜଡ଼ପର୍ବ କହକ୍ତିରଜ, ନଭଜକଜରମଲଜରକ୍ତି ରଢକ୍ତିର ।' -"ୋଜ..ଇହେଁ.. ସମଲନର ମକ୍ତିଲକ୍ତିଟଜରୀ କଜୋମନ କଜହିଁକକ୍ତି କରକ୍ତିରଜ?’ - "ପଂକ୍ତିଲଜଏ ଆମ ଅପଂଡଗରଜନର ଗଛ
ନଗଜଟକ୍ତିଏନଲର ଖେହେଁଜ ଲଗଜଡଗମ  ଓ ଗଜର ୋହେଁଜଟକ୍ତିଏ ନଲର ଖେହେଁଜ ଦକ୍ତିଅଡଗମ  ।’ - "ୋକ୍ତିଜ ୋହେଁଜ ଗ ନସମଜନୋ ଠକ୍ତିକରକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।’ - "ପଂକ୍ତିଲଜଏ ୋକ୍ତିଜ ୋହେଁଜପଂଜଇହେଁ ଏକ
"ରକ୍ତିନଶଷଣ’ ନର ଖେଜଜକ୍ତି ରଜହଜରକରଡଗମ  ।’ - "ରକ୍ତିନଶଷୟୁ, ରକ୍ତିନଶଷଣ ପଂକ୍ତିଲଜଏ କ’ଣ ଜଜଣଡଗକ୍ତି?' - "ପଂକ୍ତିଲଜଏ ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ କ୍୍ତିୟ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷର ୍ଦଶପର୍ବୋୀ କରଜଡଗମ  ।’ -
"କକ୍ତିଏ କଜହଜର ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ଭଜଡଗକ୍ତିନଦର,  ନଚଜରକ୍ତିକରକ୍ତି ନୋଇଯକ୍ତିର,  ଅଯଥାଜନର ଆନମ ରଦୋଜମ ନହରଜ ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୨୫
୩୨୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



"ସମଲ ଲଜଇନବ୍ରରୀର ଏକ ୍ଦଶପର୍ବୋୀର ଆନୟଜଜୋ କରଜଯଜଉ । ପଂକ୍ତିଲଜଏ ରହକ୍ତି ନଦଖିନର ଛମଇହେଁନର ଆଉହେଁଶକ୍ତିନର ଆଘ୍ରଜଣ କରକ୍ତିନର ।’  - "ରହକ୍ତି ନଚଜରକ୍ତି
ନହର ।’ - "ୋକ୍ତିଜ ନ ଶ୍ରେଣୀ ନକଜଠରକ୍ତିର କଜଡଥାନର ପଂକ୍ତିଲଜଡକମ ନଲର ଖେଜନଲଖି କରକ୍ତିରଜର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଦକ୍ତିଆଯଜଉ ।’ - "ପଂମଣକ୍ତି ରଡଗ କରଜଇରଜନର ର ଖେଚପର୍ବ ନହର ।
ପଂଇସଜ କମଆଡ଼ମ ଆସକ୍ତିର?’ - "ସମଲନର ନଗଜନଟ ୍ଶୱପ୍ନ ରଜକ ରର ଖେଜଯଜଉ ।’ - "ୋଜ, ୋଜ, ୋଜ, ୋଜ,.... ଯଜହଜଗଜହଜ ନଲଖି ପଂକ୍ତିଲଜ ଗଳଜଇନର । ନସଦକ୍ତିୋ ନସ
ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତିଲଜଗକ୍ତି ମହେଁମ ଯଜହଜ ହଇରଜଣନହଜଇଛକ୍ତି, ଗନମ ଭଜରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ ନମଜ ର୍ଜଉଜଭକ୍ତିଗନର ନସ ରହକ୍ତିଯଜଇଥିଲଜ । ମହେଁମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଶଜଇଥିରକ୍ତି
ଗନମ ଭଜରକ୍ତିପଂଜରମ ଛ?’ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ହଠଜତ ଛକ୍ତିଡ଼ଜ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, ନସ ଯଜଉଛକ୍ତି ଝକ୍ତିପଂକ୍ତିଝକ୍ତିଟକ୍ତିର ସଡଧାଜୋନର ଏରଡ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । କ୍ଳୀରସତ୍ୱେର ଦଉଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତି
ଗଜକମ ରଜଡଧିରଖିଛକ୍ତି ପଂଜଦରମ  ମମଡଡା��x��8������ଯଜଏ ଏରଡ ନସ ରହମଦକ୍ତିୋରମ  ଶର ନହଜଇ ପଂକ୍ତିରଜମକ୍ତିଡ଼ ଭକ୍ତିଗନର ଥିରଜ ମମ୍କ୍ତିପଂରକ୍ତି ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି । ସ ମଲ ନକଡପଂନସ୍ର ଗଜ
ନ୍ମଜସଦର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ଗଜକମ ଈଶ୍ୱରଡକ ଗୃଗୀୟ ଚକମର ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ସନଗକକ୍ତି ଏନର ଭସ ନହଜଇଯକ୍ତିର! ନସ ରଜରଡଡା��x��8������ଜନର ରମଲଜରମଲକ୍ତି କରମ ଥିନଲ, କକପର୍ବଟ
ନରଜଗୀସଜଡଗନର କଥାଜ ନହଉଥିନଲ,  ରଜ କଜହଜକମ ଆନଦଶ ନଦଉଥିନଲ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷର ଗଜଳମରମ  ଗଳକ୍ତିପଂଜ ଜଳଜଇଯଜଏ । ଛଜଗକ୍ତି ଥାରକ୍ତିଯଜଇ ରକ୍ତି.ପଂକ୍ତି.
ରଢକ୍ତିଯଜଏ । ନଦହରମ  ଗମ ମ ଝଜଳ ରଜହଜନର । ଗଜକମ ଯଜଇ ଛମରକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଭମ ଷକ୍ତି ନଦର କକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଭଜନର । ନସ ଜଜଗଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଘରକମ ଚଜଲକ୍ତିଆନସ ଓ
ନଶଜଇପଂନଡ଼ । ଦକ୍ତିନୋ ନ୍ମଜସଦ ଗଜ ନଲସନ ନୋଜଟ ନଦର ଖେଜଇଲଜ । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ନଦଖିଲଜ ନପଂତୋ ଦୁଃପଂମୋକ୍ତିକ କଥାଜସରମ  ନଲର ଖେଜନହଜଇଛକ୍ତି । ଗଗକଜଲକ୍ତି ଗଲଜ
ସପ୍ତଜହନର ଗଲଜ ମଜସନର ଗଲଜ ରଷପର୍ବ ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜର ଅକର ସଡର ଖେୟୁଜ ରକ୍ତିଡଦମ  ରକ୍ତିରଜମ ଚକ୍ତିହ୍ନ ସରମ  ଥିଲଜ ଆଜକ୍ତି ରକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି । ଠକ୍ତିକ ଗଜରକ୍ତି
ନମୋଷ୍୍ଟଆଲ ନଫ୍ଜ ପଂରକ୍ତି । ଗଲଜ ମଜସନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି,  ଏ ମଜସନର ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି । ରଡଗ ସ୍ୱଜଦ ପଂରକ୍ତିମଜଣନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଫରକ ୋଜହିଁ । ଗଲଜ ଦଶରଷପର୍ବ ନହଲଜ
ଗଜ’ନମୋବସ୍ଷ୍ଟଆ୍ଲ ନଫ୍ଜ ଠକ୍ତିକ ନଲସନ ନୋଜଟ ପଂରକ୍ତି । ଏହଜ ରଡଦ ନହନଲ ଯଜଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସୃଜୋ କଜଯପର୍ବୟୁ ନହଜଇପଂଜନର ଅୋୟୁଥାଜ ୋମନହହେଁ, ଏ ଧାଜରଣଜ ଗଜର ୋଜହିଁ
। ନ୍ମଜସଦ କହକ୍ତିଲଜ, "ଅଧ୍ୟକ ମଜଗମଛଡଗକ୍ତି ଗ, ସମସଡକମ ।’ ନଯଉହେଁମଜନୋ ଗଜଡକ ଜୀରୋନର ନକନରନହନଲ ନଲସନ ନୋଜଟ ନଲଖି ୋଥାଜଡଗକ୍ତି ନସମଜନୋ
ହିଁ ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ନଲଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜଧ୍ୟ କରଜଡଗକ୍ତି । କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କଣ କରକ୍ତିର ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଓ ଆଉ ଦଶଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଗଜ ନଲସନ ନୋଜଟନର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ରଷପର୍ବ
ଗଳର ଶବ୍ଦ ନମଦଥାମୋ କଥାଜ ନଲଖି ନଦର ଖେଜଇଲଜ । କକପର୍ବଟ ନରଜଗୀ ର ଖେମସକ୍ତିନର ଗଜ ଉପଂନର ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ମଜରକ୍ତିଲଜ । ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଗଜ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗଗଜକମ
ଦୃଢ କରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଇ ନ୍ମଜସଦ ଉପଂହଜର ନଦଇଥିରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସଜଟପର୍ବକମ ନର୍ଡ଼ନର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏର ଖେଡଡା��x��8������ କରକ୍ତି କଜଟକ୍ତି ସମଲର ନଗଟ ୍କମୋ୍ମର ଦ୍ୱଜରଯଜଏ
ପଂକଜଇଥିଲଜ, ଗଜ ନ୍ମଜସଦ ଚଜଲମ ଥିରଜ ରଜସଜନର । ଗଲଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ଭକ୍ତିଗନର ନସ ଅଠରଟକ୍ତି ନପଂୋ ଲ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଭଜଡଗକ୍ତି ନ୍ମଜସଦକମ ନଦର ଖେଜଇ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି
ନଦଇଛକ୍ତି । କଜରଣ, ସମଲର ନକତଣସକ୍ତି ନକତଣସକ୍ତି ର ଖେଜଗଜନର ଗଜ ନ୍ମଜସଦର ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ଥାଜଇ ଗଜକମ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ନଦରଜକମପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ ନ୍ମଜସଦକମ ୋକ୍ତିଜଠଜରମ
ସକ୍ତିୋକ୍ତିୟର ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଘୃଣଜକନର ସମଦ୍ଧଜ ସ୍ୱୀକଜର କନରୋଜ । ସମଲର ୍ନଗୟୁକ ପଂରୀକଜନରନଳ ନସ ଛମଟକ୍ତିନୋଇ ଘନର ରହକ୍ତିଯଜଏ । ଗଗ ଚଜରକ୍ତିରଷପର୍ବ
ଭକ୍ତିଗନର ଦକ୍ତିନୋମଜତ କରକ୍ତିଥିରଜ ପଂରୀକଜ ଡା��x��8������ମ ୁୟଟକ୍ତିର ଅୋମଭମ ଗକ୍ତି ନସ ପଂଜନଷଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ନସକଥାଜ ମନୋ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଅଡଧାଜର ରଜଗକ୍ତିନର ଶନହଟକ୍ତି ଭୟଡକର
ଭୂଗ ନଦଖିଲଜପଂରକ୍ତି ଏନରରକ୍ତି ଚମକକ୍ତିପଂନଡ଼ । ନସଦକ୍ତିୋ ପଂରୀକଜ ହଲ୍ ଆସକ୍ତି ନ୍ମଜସଦକମ ର ଖେଜଗଜ ନଫରଜଇଲଜ କ୍ୀରପଂମରମ ଷ । ହଠଜତ ଗଜ ହଜଗନଗଜଡ଼
କଜମକଲଜ ୋଜହିଁ । ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ନସଠକ୍ତି । ନଦହରମ  ଝଜଳ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ଆଖିରମ  ଲମ ହ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ମମଡଡା��x��8������ରମ  ପଂଜଣକ୍ତି ରଜହରକ୍ତିଲଜ । ପଂଜଟକ୍ତିରମ  ଲଜଳ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ।
ମତୂ ୋଳୀରମ  ମତୂ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ରଡଦ ନହଲଜୋଜଇହେଁ । ଗଜ ନଦହର ସଗମ ରକ୍ତିଭଜଗ ଜଳ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ ପଂନର, ରକ ରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତିଫଜଟକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ସକ୍ତିନମନ ଓ
ଚର୍ଧି ସରମ  ପଂଜଣକ୍ତିନହଜଇ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ପଂନର ଗଜ ହଜଡ଼ ଓ ଚମପର୍ବ ରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ନହଜଇଗଲଜ । ନଶଷନର କ୍ୀରପଂମରମ ଷ ସଦୟୁଜୋକ୍ତି୍ମଗ ମଷୂଜଛମଆପଂରକ୍ତି
ମଜଡସପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ମ ଳଜଟକ୍ତିଏ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୨୭ ୩୨୮



ନହଜଇ ମଗୂନର ଭଜଷକ୍ତିଲଜ । ର ଖେମର କଷ୍ଟନର ଘରକମ ଅଡଧାଜରନର ଗମରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତିଗମରମ ଡଡା��x��8������କ୍ତି ଲମ ଚକ୍ତିଲମ ଚକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ମଜସଜଧିକ କଜଳ ନଶଜଇ ପଂଜରକ୍ତି ୋଥିଲଜ । ଥାନର
ଶନହପୃଂଷ୍ଠଜର ରଜଇଟକ୍ତିଡନପଂଡ଼୍ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତି ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ଦମଇ ହଜଜର ଥାର ଭକ୍ତିନ୍ନଭକ୍ତିନ୍ନ ରଡଗର କଜଳକ୍ତିନର ଏରଡ ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ଡା��x��8������କ୍ତିଜଜଇନ୍ରେ ନଲଖିଥିଲଜ ମଜତ
ଦମଇଟକ୍ତି ଧାଜଡ଼କ୍ତି- ଆଇ ଲଭ ୟମ ୋଟ୍ ଏରଡ ୟମ ଆର ୋଟ୍ ସକ୍ତିୋକ୍ତିୟର ଟମ  ମକ୍ତି । ନ୍ମଜସଦ ପଂଢକ୍ତିସଜରକ୍ତି ମଜନସପଂନର କହକ୍ତିଥିଲଜ, ନସ ମଜତ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ରମଝକ୍ତିଲଜ
ଓ ଅୋୟୁ ଶବ୍ଦ ସରମକମ ଜଳଜଡଜଳକ୍ତି ନଦଲଜ । ଥାନର ଗଜ ଭଉଣୀର ରଜହଜଘର କଜଡା��x��8������ପର୍ବ ନଦରଜନରନଳ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କଜଡା��x��8������ପର୍ବକମ ଚକ୍ତିରକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଟକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଗଜ
ନ୍ମଜସଦର ମମନହହେଁ ମମନହହେଁ ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ ଏରଡ କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ଗମ ମଘରକମ ରଜ ଗମ ମ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିର ସଡଭଜରୋଜଥିରଜ ଅୋୟୁ କଜହଜଘରକମ ମହେଁମ ନକନର
ନହନଲ ନକତଣସକ୍ତି ଉତ୍ସରକମ ଯକ୍ତିରଜର ୍ଶୱପ୍ନ ଉଠମ ୋଜଇହେଁ । କଜରଣ ନକତଣସକ୍ତି ଉତ୍ସରକମ ଗନଲ ଗମ ମ ଅଧାୀୋନର ଗଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିର ।'  କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ
ସରମନରନଳ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡଗ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜ ଅଡଗରରମ  ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ନସ ନଚଷ୍ଟଜନର ଥାଜଏ । ୋନଚତ ଗଜ କ୍ଳୀରସତ୍ୱେ ୍ଜପ୍ତକ୍ତି ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିଜକମ
ସରମନରନଳ ନସ କଜୟକ୍ତିକ ମଜୋସକ୍ତିକ ଓ ସଜମଜଜକ୍ତିକ ସରନର ଲଜଡଛକ୍ତିଗ ପଂଣୂପର୍ବମଜତଜନର ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିରଜର ୍କକ୍ତିୟଜନର ରମଡ଼ଜଇ ରଖିଥାଜଏ । ଦକ୍ତିନୋ ନ୍ମଜସଦ
କହକ୍ତିଲଜ ନସ ରଦଳକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଶଜଡଗକ୍ତିନର ରହକ୍ତିର କକ୍ତି? କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଲଜ, "କମଷ୍ଠନରଜଗଟକ୍ତି କମଷ୍ଠନରଜଗୀକମ ଯଦକ୍ତି କମନହ ନସ ଗଜ ନଦହନର
ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି,  ଆଉ ମଜତ ରନଷପର୍ବପଂନର ନସ ଗଜ ନଦହଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର,  ନସ ଟକ୍ତିନକ ନଧାଦଯପର୍ବୟୁଧାରମ ,  ଗଜପଂନର ଶଜଡଗକ୍ତିନର ରହକ୍ତିର । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ନଦହରମ
ନକଜଡ଼କ୍ତିଏଟକ୍ତି ଆଡଗମଠକ୍ତି ୋଜକ କଜୋ ଆଖି ନଚଜରଜଇ ନୋଇଥିର ଏ କଥାଜ କମଷ୍ଠ ନରଜଗଟକ୍ତି ନରଜଗୀକମ କହକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ଗମ ମ ରଦଳକ୍ତି କଥାଜ ଠକ୍ତିକ ଏପଂରକ୍ତି । ' ଦକ୍ତିନୋ
ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ ଗଜଡକ କଜନରପର୍ବ ଅଶୀ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ରଜଟ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ନ୍ମଜସଦଡକମନୋଇ ରମଲକ୍ତିରଜକମ ଯଜଇଥିନଲ । ଉନଦ୍ଧାଶୟୁ ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଡ୍ରଜଇଭ
କରମ ଛଡଗକ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ନଦର ଖେଜଇନର । ନ୍ମଜସଦ ଚଜରକ୍ତିଜଣ ନପଂନଟଜଲ ର ଖେଚପର୍ବ, ଢଜରଜନର ର ଖେଜଇରଜ ର ଖେଚପର୍ବ ନଦନଲ ଏରଡ ସକଜଳମ ସଡଜଯଜଏ ପଂରୋପଂରକ୍ତି
ଉଡ଼କ୍ତିନଲ । ନଫରକ୍ତିରଜ ପଂନର ରଜଗକ୍ତିନର ନ୍ମଜସଦ ନଫଜୋନର କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଆଜକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ମଜଜ ନହଲଜ । ର ଖେମବ୍ ର ଖେଜଇରଜ ପଂକ୍ତିଇରଜ ନହଲଜ ।’  କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ
ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, ‘ଲକ୍ତିପ୍ କନଟ୍ଟ, ଚକ୍ତିଲ୍ଲକ୍ତି ଚକ୍ତିକ, ହଟ୍ ଡା��x��8������ଗ୍ ସରମ  ର ଖେଜଇଥିର ।’ ନ୍ମଜସଦ ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ,  କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ ୋଜ ଆହମରକ୍ତି ଭଲ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ର ଖେଜଇଲମ  ।
ଆନମ ଶଜଢକ୍ତି ରକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତିଲମ  ।’ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ମହେଁମ ଆଜକ୍ତି ର ଖେରଜନରଳନର ‘ଆଇ ଏମ ଏ ରଜନସଲ’ ସକ୍ତିନୋମଜ ନଦଖିଲକ୍ତି ଏରଡ ନଫଜୋ ଅଫ୍ କରକ୍ତିନଦଲଜ ।
ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ ସମଲର ରକ୍ତିରଜଟ ନର ଖେଳପଂଡ଼କ୍ତିଆକମ ରଷପର୍ବଗମଜମ ଭଡ଼ଜନର ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଯଜଦମରଜଲଜ,  ଅନପଂରଜରଜଲଜ,  ମୀୋଜରଜଜର ରଜଲଜ,  ସକପର୍ବସରଜଲଜ,
କକ୍ତିନକଟ କ୍ଳର ପଂଜର ଖେରମ  ରହମଗ ନରଜଜଗଜରହମଏ । ନସମଜୋଡକଠମ  ପଂଜସ ଦମଇ ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ନ୍ମଜସଦ ମଜୋଡକମ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଦକ୍ତିନୋ ନ୍ମଜସଦ କହକ୍ତିଲଜ,
‘ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ଷ୍ଟଜଫ ସମନସ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ପଂରକ୍ତିରଜରସହକ୍ତିଗ ଅନପଂରଜ ନଦଖିଯକ୍ତିରଜ, ପଂଜସ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଛକ୍ତି, ମଜଜନହର ।’ ଗଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଗଗକଜଲକ୍ତି ଗମ ମ ନଫଜୋ
ଲଜଗକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ମହେଁମ ନକନଗ ନଚଷ୍ଟଜ କଲକ୍ତି । କଜଲକ୍ତି ଆନମ ଅନପଂରଜ ନଦଖି ଯଜଇଥିଲମ , ନକନଗ ମଜଜ, ନକନଗ ଶୀଗ । ପଂମଅ ଝକ୍ତିଅଡକମନୋଇ ଯଜଇଥିଲକ୍ତି ।
ଅଧ୍ୟକ ଓ କକ୍ତିରଜଣକ୍ତି ଉଭୟଡକ ପଂଜଟକ୍ତି ଗଡଧାଜଉଥାଜଏ । ନସମଜନୋ କଣ ପଂକ୍ତିଇଥିନଲ କକ୍ତି?’ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ହହେଁ, ଶୀଗରଜଗକ୍ତି ଗ, ସରରତ ପଂକ୍ତିଇଥିନର ।’
କହକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ୋକ୍ତିନଜ ରକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିନପଂଗ୍ ସରରଗ ପଂକ୍ତିଇଲଜ ନସଦକ୍ତିୋ । ଛମଟକ୍ତିଘଡଟଜ ରଜଜକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଅନୋକ ସମୟନର ନ୍ମଜସଦ ମକ୍ତି. ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚଡକମ
ନଗଲନର କମନହ, "ମହେଁମ ଯଜଉଛକ୍ତି ।?!' ନସ ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଇ "ହହେଁ' କନହ । ନକନରନକନର ଠଜରନର ରସକ୍ତିରଜକମ କମନହ । ନ୍ମଜସଦ ଗରପର୍ବନର ରସକ୍ତି ରମ ନହ ।
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ଛମଟକ୍ତିପଂନର ରସକ୍ତିରହକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ହଠଜତ ମକ୍ତି.  ସନୋଜନଫରକ୍ତିଚ୍ ଗଜଡକ ନଚତକକ୍ତିନର ରସକ୍ତି ମରକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଡଗକ୍ତି । ମୃଗମ ୟୁର କଜରଣ ନ୍ମଜସଦକମ
ସମନସ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ସଡନଦହ ରକ୍ତି କନଲ । ନ୍ମଜସଦ କହକ୍ତିଲଜ, "ଗଜକମ ନସ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନସ ଜନଣ ଆଦଶପର୍ବ ପଂମରମ ଷ ଥିନଲ ।' ଏପଂରକ୍ତି ଉତ୍ତର
ସଡନଦହକମ ଦ୍ୱକ୍ତିଗମଣକ୍ତିଗ କଲଜ । ପଂନର ନପଂଜଲକ୍ତିସ ଆସକ୍ତିନଲ । ନଟରମଲର ଡ୍ରୟର ଭକ୍ତିଗରମ  ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ହକ୍ତିଇମ୍ବସକ୍ତି ନରଜଗଲ, ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଅଧାଜଥିରଜ ନରଜଗଲ ଓ
ଗ୍ଳଜସ ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ । ଶରକମ ନପଂଜଷ୍ଟମଟପର୍ବମ ପଂଜଇହେଁ ପଂଠଜଗଲଜ । ସମଲନର ନଯନହଗମ  ନକହକ୍ତିନକନର ହସଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ,  ନଗଣମ ନକହକ୍ତି ମରକ୍ତିଗନଲ କଜଡଦଡଗକ୍ତି ରକ୍ତି
ୋଜଇହେଁ । ମରମ ଭୂଇହେଁ ମରମ ଭୂଇହେଁ ପଂରକ୍ତି ଦକ୍ତିଶମଥାଜଏ ସମସଡକ ମମହହେଁ, ରଷପର୍ବ ଗମଜମ । ନଗଣମ ମରମ ଭୂଇହେଁର ରଡଗ ଏନରରକ୍ତି ରଦଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୨୯ ୩୩ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ନଦର ଖେଜଗଲଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକଜଠରକ୍ତିର କଜଡଥା ଓ ଛଜଗ ଭମ ଷମଡ଼ÿୁଛି କକ୍ତି ପଂଡ଼ÿୁଛି କମଛକ୍ତି । ସମନସ ରଜହଜରକମଆସକ୍ତି କଜଠ ପଂଜଲଟକ୍ତିଗନଲ ।
ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟନ୍ପିନର ଆଉ ଏକ କଜଡଥା ଉଜମଡ଼କ୍ତିଗଲଜ, ଗଜ’ପଂନର ଆଉନଗଜନଟ ଛଜଗ, ଗଜ’ପଂନର ଆଉନଗଜନଟ କଜଡଥା, ଆଉନଗଜନଟ ଛଜଗ କଜଡଥା ଛଜଗ କଜଡଥା
ଛଜଗ । ଅଧାଘଡଟଜ ଭକ୍ତିଗନର ସମମଦଜୟ ସମଲ ଘର ଉଜମଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ସମନସ ଅୋମରଜଦକ ନ୍ମଜସଦକମ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ- ‘ଆଦଶପର୍ବ ପଂମରମ ଷର ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ଥିରଜ
କଜଡଥାସରମ  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଉଜମଡ଼କ୍ତି ଗଲଜ?’  ଗଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରୟୁଜଧି ଥିରଜର ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଅୋମମଜୋ କନଲ । ରୟୁଜଧି ସଡକଜମକନହଜଇ କଜଡଥା କରଜଟ ଛଜଗ ଚଟଜଣକମ
ରୟୁଜପଂୀଥିଲଜ । କକପର୍ବଟ ରୟୁଜଧି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ରୟୁଜନପଂ ଏକଥାଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତି ୋଥିନଲ । ସମନସ ଚମକକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଏରଡ ୋକ୍ତିଜ ରହକ୍ତିର ଖେଜଗଜ ନପଂଜଷଜକ ନଯଜଗଜ
ସଜଇନକଲ ନର ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ରକ୍ତି ନଛଜଟରଡ଼ ଟକ୍ତିପଂଚକ୍ତିହ୍ନ ପଂଜଇନଲ ଲକ୍ତିଭଜଇରଜକମ ଲଜଗକ୍ତିନଲ । ପଂନର ନ୍ମଜସଦର ଚରକ୍ତିତକମ ଥାଜୋଜରଜରମ  ସଡନଦହନର ଥାଜୋଜକମ
ରଜଡଧିନୋନଲ ଓ ମଜନସପଂନର ଚଜଳକ୍ତିଶହଜଜର ଟଡକଜ ରଦଳନର ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡନଦହନର ଛଜଡ଼କ୍ତିନଲ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷର ୋପଂମଡସକଗଜ ଓ କ୍ଳୀରସତ୍ୱେ ଗଜ ରକ
ସଜଡଗନର,  କଜୟମ ସଜଡଗନର ମକ୍ତିଶକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଜ ଆତ୍ମଜ ଯଦକ୍ତିଥାଜଏ,  ଆତ୍ମଜ ସଜଡଗନର ମକ୍ତିଶକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ନକତଣସକ୍ତି ପଂରକ୍ତିନରଶ ରଜ ପଂରକ୍ତିସକ୍ତିଗକ୍ତି
ରକ୍ତିରମ ଦ୍ଧନର ନସ ସ୍ୱର ନଉତ୍ତଜଳୋ କରମ  ୋଜଇହେଁ । ସରମକମ ଗହଣକରକ୍ତି ନୋଇଛକ୍ତି । ସଲମ ନର ୋକ୍ତିଜ ଲଜକ୍ତିଗ ସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ,  ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ଅରସଜକମ ଓ ହୀୋକ୍ତିମଜୋୀ
ଅରସଜକମ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ର ଖେମର ଭଲପଂଜଏ । କଜରଣ ୋକ୍ତିଜ ରସମପଂଣକମ ନସ ଅୋମଭର କରକ୍ତିପଂଜନର । ନସ ଜଜନଣ ମଣକ୍ତିଷର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଅଛକ୍ତିନରଜଲକ୍ତି ନସ
ପଂଣୂପର୍ବମଜତଜନର ରସମ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗଜ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ନକନଗନରନଳ ଯଦକ୍ତି ଗଜକମ ରଜଧାଜ ଦକ୍ତିଏ,  ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜର କଜୋନମଜଡ଼କ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତିଦକ୍ତିଏ
ଦୂରକମ । ନଯନଗଥାର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଉଡକକ୍ତିମଜନର ନସନଗଥାର ଗଜକମ ଫକ୍ତିଡଗମଥାଜଏ । ରଜରଡରଜର ରଜରଡରଜର । ୋକ୍ତିଜ ନ୍ମଜସଦ ସଜମୋଜନର ଗଜର ରସମପଂଣକମ
ରଜଢକ୍ତି ନଦରଜକମ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ସଗଗ ନଚଷ୍ଟଜ କରମ ଥାଜଏ । ଗଜ ନ୍ମଜସଦ ସକ୍ତିଡହଜସୋନର ପଂଣୂପର୍ବ ଆଭମ ଷଣନର ରସକ୍ତି କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷକମ କମନହ "ନପଂଜଷଜକ ନର ଖେଜଲ,
ଉଲଗ୍ନ ହମଅ, ଧାୂଳକ୍ତିନର ଗଡ଼କ୍ତିଯଜଅ, ୋଜକକଜୋ ଧାର, ରସଉଠ୍ ହମଅ, ହକ୍ତି...  ହକ୍ତି...  ହକ୍ତି...  ହକ୍ତି...  ହକ୍ତି...'ୁଛି କଜ ଗଜ ପଂନର ଚଜରମକନର ୍ହଜରକନର ର ଖେମରନଜଜରନର,
ଲଜଗ ମଜନର,  ଗଡଟକ୍ତିନର ଚଜରମକ ଲଡ଼ଜଇ କମକମରପଂରକ୍ତି ନଘଜଷଜରକ୍ତିଆନଣ ଓ କମନହ,  "ମହେଁମ ଗମ ମକମ ର ଖେମର ଭଲ ପଂଜଏହେଁ,  ଗନମ ନମଜର ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ରସମ ।'  ରକ
ରଜହଜରକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ଚଜଟକ୍ତିପଂକଜଏ, ଚମ ଡରୋଦକ୍ତିଏ, କଜଡଦକ୍ତିପଂକଜଏ ଓ କମନହ, "ଗନମ ନମଜର ଅକକ୍ତିନଜନ । ଗମ ମକମ ଛଜଡ଼କ୍ତି ମହେଁମ ରଡଚକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତିୋଜଇହେଁ ।' କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷର
ନଦହନର ଶୀହରଣ ନର ଖେଳକ୍ତିଯଜଏ । ଗଜ ନଦହ ଗରଳକ୍ତି ଯଜଏ । ସରମ  ଯଡତଣଜ ୋକ୍ତିମକ୍ତିଷନକ ଉନଭଇଯଜଏ । ନସ କମଡନଡା��x��8������ନମଜଟ ନହଜଇଯଜଏ । ଗଜର ସ୍ଖଳୋ
ନହଜଇଯଜଏ । ଶରୀର ଜଡ଼ ୋକ୍ତିଥାର ସଡକମଚକ୍ତିଗ ନହଜଇଯଜଏ । ଗଜ ନ୍ମଜସଦ ଏନର ଇଗକ୍ତିହଜସ ପଂଜଲଟକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ଇଗକ୍ତିହଜସ ଆଗନର ମମଡଡା��x��8������ କଚଜଡ଼କ୍ତି ହମଏୋଜ
ଇଗକ୍ତିହଜସ ସଜଡଗନର ସଜଲକ୍ତିସ କରଜଯଜଇ ପଂଜନରୋଜ ଇଗକ୍ତିହଜସ ଆଗନର ଅୋମୋୟ ନହଜଇ ହମଏୋଜ ଇଗକ୍ତିହଜସ ରକ୍ତିନରଜଧାନର ୍ଗକ୍ତିରଜଦ କରଜଯଜଇ ପଂଜନରୋଜ
ଇଗକ୍ତିହଜସକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୍ସଜର ଦକ୍ତିଆଯଜଇ ପଂଜନରୋଜ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ଇଗକ୍ତିହଜସଆଗନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ପଂଜଡଚଫମଟ ସଜଗଇଡଚର ଶରୀର ଏନର ମଜତ
ଏକଫମଟ ଲଡରର ଡା��x��8������ରକମଳଜ ନଠକମଆନର ରମ ପଂଜଡଗରକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ମମଡଡା��x��8������ଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଜର, ମଜତ ଶରୀରଟକ୍ତି ନଗଜନଟ ସଡକମଚକ୍ତିଗ ୋପଂମଡସକ ନଠକମଆର । ଜମଳମଜମଳମ
ଅୋଜଇ, ଆଖି ମକ୍ତିଟକ୍ତିମକ୍ତିଟକ୍ତି କରକ୍ତି ପଂତଗହଳକ୍ତିନର ସଜଡକମନଡା��x��8������ଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ଗଳକମ ଗଳକମ ର ଖେସକ୍ତିରଜ ଗଜର ଏକମଜତ କଜଯପର୍ବୟୁନହଜଇଛକ୍ତି ଏନର । କ୍ଳୀରସତ୍ୱେର ଚରମ
ସୀମଜନର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନସ ଏନର ମଜଗଜଲଡକ ପଂରକ୍ତି ଧାଜଇହେଁ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ଜଳଭଉହେଁରୀର ନସ୍ରଜଗ ଏନର ୍ରଳ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗରକମ ଆଖି ପଂଜଏୋଜହିଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି
ଅଡଧାଜର ଅଡଧାଜର ଓ ଅଡଧାଜର । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ସଜଗଟକ୍ତି ଅନଧାଜଭମ ରୋ । ୋପଂମଡସକ ନଠକମଆଟକ୍ତି ନସ ଭଉହେଁରୀନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ରସଜଗଳଗଜମୀ ନହରଜକମ ୍ଗକ୍ତି
ମମହୂଗପର୍ବନର ନସ୍ରଜଗ କଜଟକ୍ତିକଜଟକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । ନସ ଅଗଳ ରକ୍ତିଗଳକମ ଯଜଇ ସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୩୧ ୩୩୨



ଏନର ନସ ସମଗଳ ଓ ଗଳଜଗଳର ମଝକ୍ତିନର ୍ରଳ ନରଗନର ନସ୍ରଜଗକଜଟମ ଛକ୍ତି । ଗଜ ଗଳକମ ଅଛକ୍ତି ମହଜଗଳ ଓ ରସଜଗଳ । ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ନସ୍ରଜଗ ଆନଡ଼ଇ,
ମମଡଡା��x��8������ କଚଜଡ଼କ୍ତି,  ର ଖେଡଡ଼କ୍ତିଆ ର ଖେଜରରଜ ନହଜଇ,  ଅଣୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସୀ ନହଜଇ ପଂଜଗଜଳନର ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଗଜ ୍ଜଣରଜୟମ ରକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇପଂଜନର । ନମଜକ ୍ଜପ୍ତକ୍ତି
ନହଜଇପଂଜନର । ମଜତ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ନମଜକ ଚଜନହହେଁୋଜ, ରରଡ ଗଜ ନ୍ମଜସଦର ଧାଜସ ୋଥିରଜ ୋକ୍ତିଆହେଁନର ଜଳକ୍ତିନପଂଜଡ଼କ୍ତି ଛଜରର ଖେଜର ନହରଜପଂଜଇହେଁ ଅକଜରଣନର
ଅସଡର ଖେୟୁ ଜୋ୍ମ ନୋରଜକମ ଚଜନହହେଁ । ୋକ୍ତିଜ ନ୍ମଜସଦଦ୍ୱଜରଜ ଲଜଡଛକ୍ତିଗ ଓ ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ନହରଜ ଅରସଜନର ଦୀଘପର୍ବକଜଳ ରହକ୍ତିରଜ ଠଜରମ  ସମଡଦର ଈଶ୍ୱରୀୟ
ଅୋମଭର କକ୍ତିଛକ୍ତିୋଜହିଁ । ନସଠକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିନରଜଧା ୍ଗକ୍ତିରଜଦ ରଜ ୍ଗକ୍ତିକଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ କରକ୍ତିରଜକମ ଇଚ୍ଜ ହମଏୋଜହିଁ । ଇଚ୍ଜମରକ୍ତିଯଜଏ, ଆଶଜ ମରକ୍ତିଯଜଏ ଓ ୋକ୍ତିଜକମ
ୋକ୍ତିରଜକଜର ଈଶ୍ୱରପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ଠକ୍ତିକ ମରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଥିରଜ ନଲଜକପଂରକ୍ତି । ଶଗଜଧିକ ରୟସ ରଡଚକ୍ତିଥିରଜ ରୃଦ୍ଧର ଯଗକକ୍ତିଡଚକ୍ତିଗ ‘ରଗପର୍ବମଜୋ’ ପଂରକ୍ତି । ମୃଗମ ୟୁଦଡଡା��x��8������
ନଭଜଗମଥିରଜ ଅପଂରଜଧାୀର ରଳକଜଥିରଜ "ଆୟମଷ’ ପଂରକ୍ତି । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିହଜଜର ଫମଟ ଉଚରମ  ଜଳକ୍ତିଯଜଉଥିରଜ ରକ୍ତିମଜୋଭକ୍ତିଗରମ  ର ଖେସକ୍ତି ଗଳକମ ପଂଡ଼ମଥିରଜ ରୟୁକକ୍ତିର କକ୍ତିଡଚକ୍ତିଗ
‘ଆୋଡଦ’ର ମମହୂଗପର୍ବ ପଂରକ୍ତି । ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର,  ସ୍ୱଚ୍ ଓ ପଂରକ୍ତିତ । ଓ ଦୁଃ!  ଈଶ୍ୱରଡକସହକ୍ତିଗ ଆଉକକ୍ତିଏ ଏ ପୃଂଥିରୀନର ନରଶୀ ସମକକ,  କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷ ରୟୁଗୀଗ?
ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିର ରୃତ୍ତଜଡଗ "ମହେଁମ ଗଜଲକ୍ତିନପଂଜଲକ୍ତିରମ  ନଲର ଖେମଛକ୍ତି । ଜଜହଜଜ ଭକ୍ତିଗରମ  । ରଜସ୍ରଜ ଓ ଅା ଦମ୍ରେଜନର ଦକ୍ତି’ମଜସ ଯମଦ୍ଧ ନହଲଜ । ଆନମ ଜକ୍ତିଣକ୍ତିଲମ  ।
ଗଜଲକ୍ତିନପଂଜଲକ୍ତିନର ଆନମ ହଜରକ୍ତିଲମ  । ଏଠକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ଗରମ । ସହକ୍ତି ନହଉ ୋଜଇହେଁ । ସରମନରନଳ ନଶଜଷ । ପଂଜଣକ୍ତି ଅଭଜର । ନମନଲରକ୍ତିଆନର ରହମଗ ନଲଜକ ମନଲ
। ନଶଜଷନର ମନଲ । ରଡଧାମକନର ମନଲ । ଆମ ଦଶଜଣଡକମ ନଫରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆନଦଶ ନହଜଇଛକ୍ତି । ଆନମ ନଫରମ ଛହେଁମ  । ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁ ଜଜହଜଜନର
। ଛ’ରଷପର୍ବ ଗନଳ ମହେଁମ ପଂଜଟଣଜ ମହଜରଜଜଜଡକ ସଜଇନକଲ ନଚଜରକ୍ତି କରକ୍ତିଥିଲକ୍ତି । ସଡରଲପଂମର ଥାଜୋଜନର ସଜଇନକଲଟକ୍ତି ଥିଲଜ । ମହଜରଜଜଜ ନଫରକ୍ତି ପଂଜଇନଲ
କକ୍ତି? ଗଜଲକ୍ତିନପଂଜଲକ୍ତିରମ  ଆନମ ଆଉ ସଜଗ ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଯକ୍ତିରମ  । ଶକମଡଗଳଜ ଏନର କକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଅଛକ୍ତି?'  ଏ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲଜ ଏକ ଅଜଣଜ ରଜଇଜରମ  । ରଜପଂଜ
ନଲଖିଥିନଲ ରଡ଼ରଜପଂଜ ପଂଜର ଖେକମ । ଯଜନହଉ ଆନମ ଜଜଣକ୍ତିଲମ  ରଜପଂଜ ମରକ୍ତି ୋଜହଜଡଗକ୍ତି, ରଡଚକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଯମଦ୍ଧ ନହଉଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଆନମ ଶମଣକ୍ତିଥିଲମ  । କକ୍ତିଡଗମ
ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁ କ’ଣ,  ଗଜଲକ୍ତିନପଂଜଲକ୍ତି କ’ଣ,  ରଜସ୍ରଜ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଅଛକ୍ତି?  ଏସରମ  ଏ ର ଖେଡଡା��x��8������ମଡଡା��x��8������ଳନର କଜହଜରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିରଜ ଉପଂଜୟ ୋଥିଲଜ । ଏ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଟକ୍ତି
ନକନଗ ଦୂରରମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏଠମ  ନକନଗ ନକଜଶ ରଜଟରମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଆନମ ଏକ ମଜସ ଯଜଏ ଜଜଣକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲମ  ୋଜହିଁ । ନଶଷନର ରଡ଼ରଜପଂଜ ଓ ଦମଇ କଜକଜ ମକ୍ତିଶକ୍ତି
ନକଉହେଁ ଏକ ନଗଜରଜ ସଜନହରଡକମ ପଂଚଜରକ୍ତି ରମଝକ୍ତିନଲ, ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁ ଏଠମ  ରହମଗ ଦୂର । ଭଜରଗ ରଜହଜନର ପଂଶ୍ଚକ୍ତିମକମ । ରକ୍ତିଶ୍ୱଯମଦ୍ଧ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ସରକ୍ତି
ୋଜଇହେଁ । ମଜତ ଏଠକ୍ତି ବ୍ରକ୍ତିଟକ୍ତିଶ ରଜହକ୍ତିୋୀ ହଜରକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଭଜରଗୀୟ ନସଦୋୟୁ ୋକ୍ତିଜ ଗହେଁଜକମ ନଫରମ ଛଡଗକ୍ତି । ଜୋଜଦପର୍ବୋ ପଂଡଡା��x��8������ଜ ରକ୍ତି ନଫରମ ଛଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୩୩ ୩୩୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ରଜପଂଜ ରଡଚକ୍ତିଥିରଜର ର ଖେରର ଧାୀନର ଧାୀନର ବ୍ରହ୍ମପଂମରଜ, ର ଖେ୍ଜନର ଖେଜଲ, ମଡଡା��x��8������ଳ, ନଦଓଗହେଁଜ, ସଜଗରପଂଜଲକ୍ତି, ସଡକକ୍ତିଡା��x��8������ପର୍ବଜ, ରଲଜଡଗକ୍ତିର, ପଂଜଟଣଜଗଡ଼, ୋଜଡଦମପଂଲଳିୀ,
ପଂକ୍ତିପଂକ୍ତିଡା��x��8������ପର୍ବଜ ଏପଂରକ୍ତି ଦଶର ଖେଡଡା��x��8������ ଗହେଁଜନର ରହମଥିରଜ କଜକଜ କଜକୀ, ମଉସଜ ମଜଉସୀ, ମଜମହେଁମ ମଜଇହେଁ, ଶ୍ୱଶରୂ ନଦଢଶରୂ, ଶଳଜଶଜଳୀମଜୋଡକ ଘରକମ ରୟୁଜପଂୀଗଲଜ ।
ସମନସ ଭଜରମଥିନଲ ରଜପଂଜ ମୃଗ ଓ ମଜ କଜହିଁକକ୍ତି ରକ୍ତିଧାରଜ ନହଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି କହକ୍ତି ଗଜଡକମ ଶଜରୀରକ୍ତିକ ଓ ମଜୋସକ୍ତିକ ଯଡତଣଜ ନଦଉଥିନଲ । ମଜ’ ଆମକ୍ତିଷ
ର ଖେଜଇରଜ ଛଜଡ଼କ୍ତିଥିନଲ ସକ୍ତିୋଜ,  ମଜତ ଚମ ଡ଼କ୍ତି ସକ୍ତିଡଦୂର ସରମନରନଳ ପଂକ୍ତିଡଧାମଥିନଲ । ରଜପଂଜ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିଥିରଜର ର ଖେରର ମଝକ୍ତିନର ଏକ ରଷପର୍ବ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ଏ
ର ଖେଡଡା��x��8������ମଡଡା��x��8������ଳନର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସର ସହକ୍ତିଗ ରୟୁଜପଂୀଲଜ । ମଜତ ମଜ’ ଥିନଲ ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର । କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହମ  ୋ ଥିନଲ । କଜହଜରକ୍ତି କଥାଜ ରକ୍ତି ମଜୋମ  ୋ ଥିନଲ । କଜହଜରକ୍ତି
୍ସଜର ରଜ ମଗଜମଗକମ ସ୍ୱୀକଜର କରମ  ୋ ଥିନଲ । ନସଥିପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକମ ରଷପର୍ବଜଧିକକଜଳ ଗମଡ଼ଜଏ ଅସଭୟୁ ରକ୍ତିନଶଷଣର ନରଜଝ ନରଜହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ ।
ନକହକ୍ତି କହମଥିନଲ ‘ଦଜରୀ’,  ନକହକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ‘ରକ୍ତିଟଜଡଗୀ’,  ନକହକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ରଡ଼ରଜପଂଜଡକ ‘ରକକ୍ତିଗଜ’  । ମଜ’  କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ଲମ ହ ଓ ନକଜହ ମଧ୍ୟନର ସରମ
ରକ୍ତିନଶଷଣକମ ଗରଳ ପଂରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଉଥିନଲ ଓ ଚମ ଡ଼କ୍ତି ସକ୍ତିଡଦୂର ପଂକ୍ତିଡଧି ୋକ୍ତିରରନର ରହମଥିନଲ । ରଜପଂଜ ପଂକ୍ତିଲଜଦକ୍ତିୋରମ  ମଜ’ୁଛି କଡକମ ରକ୍ତିରଜହ କରକ୍ତିଥିନଲ । ରଜହଜ ନହରଜର
ସଜଗ ରଷପର୍ବ ପଂନର ମଜ’ୁଛି କଡକମ ପଂଡଦର ପଂମରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ବ୍ରହ୍ମପଂମରଜନର ରଡଦଜପଂୋଜ କରକ୍ତି ସଜଗରପଂଜଲକ୍ତି ଗଜମକମ ଆଣକ୍ତିନଲ । ରକ୍ତିରଜଟ ରପଂମ, ଅସୀମ ସଜହସ ଓ
ରଳକ୍ତିଆର ଭମ ଜର ଅଧିକଜରୀ ଥିନଲ ରଜପଂଜ । ଗଜଡକମ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିପଂତ ୋକ୍ତିଆଅଣଜ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ସରକଜରଡକ ଗରଫରମ  ନଘଜଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଥିଲଜ । ୋକ୍ତିଜ ପଂଜଇହେଁ
ଦରମଜଥିଲଜ ଦମଇ ଟଡକଜ ଓ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂଜଇହେଁ ଦରମଜ ଥିଲଜ ଏକ ଟଡକଜ । ସମମଦଜୟ ନସ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଟଡକଜ ପଂଜଉଥିନଲ ମଜସକମ । ସଜୋୀୟ ପଂମଲକ୍ତିସ ଲଜଇୋନର
ଏକ ରର ଖେରକ୍ତିଆ ୱେଜଟପର୍ବରଟକ୍ତିଏ ମଧ୍ୟ ପଂଜଇଥିନଲ । ଥାନର ଥାନର ରଲଜଡଗକ୍ତିରରମ  ପଂଜଟଣଜଗଡ଼ ରଜ ଟକ୍ତିଟକ୍ତିଲଜଗଡ଼କମ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିପଂତ ନୋରଜ ଆଣକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ମଜ’ୁଛି କଡକମ
ରକ୍ତି ସଜଡଗନର ନୋଉଥିନଲ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର । ମଜ’ୁଛି କଡକ କମଆନଡା��x��8������ ୋ ଯକ୍ତିରଜର ୍ଗକ୍ତିରଜଦ ଗଜଡକ ଆଗନର କଜମ କରମ  ୋ ଥିଲଜ । ମଜ’ୁଛି କଡକମ ନଟକକ୍ତି ନୋଇ
ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ରସଜଇ ଝପଂଟଜଇ ନଦଉଥିନଲ । ଗଜଡକର ଉହେଁ କକ୍ତି ଚହେଁମ  କରକ୍ତିରଜର ଚଜରଜ ୋ ଥିଲଜ । ସହରନର, ଗହେଁଜ ଓ ଜଡଗଲନର ୋଜରୀ ପଂମରମ ଷ, ଗଜଈ
ରଳଦ, ରଜଘ ଭଜଲମ  ସମନସ ରଜସଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉଥିନଲ । ସହରନର ୋଜରୀମଜନୋ କରଜଟ ଫଜଡକରମ  ଓ ପଂମରମ ଷମଜନୋ ରଜସଜ କଡ଼ରମ  ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ଡା��x��8������କ୍ତିମଜ ଆଖି କରକ୍ତି
ନଦର ଖେମଥିନଲ । ‘ରଜଜଜରଜଣୀ ରଜହଜରକ୍ତିନଲ’ ନରଜଲକ୍ତି କଥାଜ ନହଉଥିନଲ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଘରକମ ନଫରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ନଲଜନକ ନଦର ଖେମଥିନଲ ନଘଜଡ଼ଜର
ପଂକ୍ତିଠକ୍ତି ଭଗ୍ଧି ଫଳ ଓ ପଂରକ୍ତିରଜ ଏରଡ ମଜ’ୁଛି କଡକ ନଦହ ଭଗ୍ଧିୁଛି କକ୍ତିର ମର ଖେମଲକ୍ତି ଫମଲ । ନଲଜନକ ରକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ‘ଫମଲରଜଲୀ’ । ମଜ’ କକ୍ତିଡଗମ  ଅୋୟୁମଜୋଡକ ସଜମୱପ୍ନଜନର
ହସମ ୋ ଥିନଲ । ଅଥାଚ ରଜପଂଜଡକ ସରମନରଳର ହସ ଥିଲଜ ରଦମଜସୀର ଓ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ଉପଂନର ଝଜଡପଂକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି ଉଗ ହସ । ଥାନର ଟକ୍ତିଟକ୍ତିଲଜଗଡ଼ରମ
ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନୋଇ ମଜ’ୁଛି କଡକ ସଜଥାୀନର ଫମଲ ଓ ଫଳ ଭଗ୍ଧିୁଛି କକ୍ତିର ନଘଜଡ଼ଜନର ନଫରକ୍ତିରଜ ନରଳକମ ନଲଜନକ ନଦଖିନଲ ମଲଜ ହରକ୍ତିଣଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ନଘଜଡା��x��8������ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଅଛକ୍ତି
। ନଲଜନକ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ନକହକ୍ତି ସଜହସକରକ୍ତି ଗଜଡକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ନସ ଦକ୍ତିୋ ପଂମଲକ୍ତିସ ଲଜଇୋର ସମସଡକ ଘନର ହରକ୍ତିଣ
ମଜଡସ ରଡଧାଜନହଲଜ । ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଧାୀନର ଧାୀନର ନଲଜନକ ଜଜଣକ୍ତିନଲ ନଯ ରଜପଂଜ ନଘଜଡ଼ଜଉପଂରମ  ଲଡଫ ନଦଇ ହରକ୍ତିଣ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିକମ ରକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ନରଗନର ଝଜଡପଂକ୍ତି
ପଂଡ଼କ୍ତିଥିନଲ । ରଜପଂଜଡକ ହଜଗପଂଜପଂମଲକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ହରକ୍ତିଣ ନରକ ରଜ କକ୍ତି ଛଜର । ମଜ’ ରକ୍ତି ଡା��x��8������ରନର ଛଜୋକ୍ତିଆ ନହଜଇ ୋକ୍ତିଜକମ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ସଡଭଜଳକ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି
ଗନଳ ପଂଡ଼କ୍ତି ର ଖେଡଡା��x��8������କ୍ତିଆ ର ଖେଜରରଜ ନହଜଇଥିନଲ । ନସ ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ମଜ’ ଆଉ ରଜପଂଜଡକ ସଜଡଗନର ନକନର କମଆନଡା��x��8������ ଯଜଇ ୋ ଥିନଲ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ରଷପର୍ବ ଭକ୍ତିଗନର
ମଜ’ୁଛି କଡକମ ନୋଇ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଯଜଇଥିନଲ ମଜତ ଛ’ଥାର । ୍ଗକ୍ତିଥାର ସରକଜରୀ କଜମନର ସୀଡକମ ନୋଇ ଯଜଉଥିରଜରମ  ଗଜଡକ ଦରମଜରମ  ଫଜଇନ ସଦୃଶ
କଟମ ଥିଲଜ ଚଜରକ୍ତିଅଣଜ । ରଜପଂଜ କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜକମ ର ଖେଜଗକ୍ତିର କରମ  ୋ ଥିନଲ । ଉପଂର ସଜନହରଡକ ଗଜଳକ୍ତିକମ ମଧ୍ୟ ର ଖେଜଗକ୍ତିର କରମ  ୋ ଥିନଲ । ପଂଜର ଖେ ପଂନଡା��x��8������ଜଶୀ
ରଡଧାମରଜଡଧାରଡକ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ ଓ ଉପଂନଦଶକମ ରକ୍ତି ନରର ଖେଜଗକ୍ତିର କରମ ଥିନଲ । ଶମଣଜଯଜଏ ରଜପଂଜ ଏକଜକୀ ଯକ୍ତିରଜ ନରନଳ ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗନର ନକତଣସକ୍ତି ଆଦକ୍ତିରଜସୀ
ରମଣୀକମ ନଦଖିନଲ ରକ୍ତି ଝଜଡପଂକ୍ତି ପଂଡା��x��8������ମ ଥିନଲ ଓ ଉଗ ହସ ହସକ୍ତି ନଫରମ ଥିନଲ । ଥାନର ପଂଜଟଣଜଗଡ଼ ରଜସଜନର ଯଜଉଥିରଜ ନରନଳ କଏଦୀ ନପଂଜଷଜକନର
ଥିରଜ ଜନଣ ନଲଜକକମ ନଦଖିନଲ । ନଲଜକଟକ୍ତି ଗଜ ନଗଜଡ଼ର ରଳଜକମ ଏକ ଗଜମମଛଜନର ରଜଡଧି ରଖିଥିଲଜ । ରଜପଂଜ ଗଜକମ ସଡନଦହନର ପଂଜର ଖେକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିନଲ ।
ନସ ଆସକ୍ତିରଜରମ  ଏ ନପଂଜଷଜକ ନକଉହେଁଠମ  ପଂଜଇଲମ ? ନଜଲରମ  ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛମ  କକ୍ତି? ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ନଲଜକଟକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ କହକ୍ତି ଜଡଗଲ ଭକ୍ତିଗରକମ ନଦତଡା��x��8������କ୍ତି
ପଂଳଜଇରଜପଂଜଇହେଁ ନଚଷ୍ଟଜକଲଜ, ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିରମ  ସକ୍ତିଧାଜ ଗଜ’ଉପଂରକମ ଲଡଫ ନଦଇ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଦମନହହେଁ । ଗଜ’ ମମହହେଁନର ଦକ୍ତି’ଚଜରକ୍ତି ମମଥା ମଜରକ୍ତିନଲ ।
ରକଜକ କନଲ । ଗଜକମ ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଲଦକ୍ତି ସହରର ଥାଜୋଜ ସଜମୱପ୍ନଜକମ ଆଣକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଶନହ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ନଲଜକ ଜମଜ ନହଜଇ ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ସମନସ
ଜଜଣକ୍ତିନଲ କଏଦୀଟକ୍ତି ନଜଲରମ  ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୩୫ ୩୩୬



ଲମ ଚକ୍ତି ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ପଂଳଜଇଥିଲଜ । ନଲଜକଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ହଗୟୁଜ ନମଜକଦ୍ଧମଜନର ଜଡ଼କ୍ତିଗ ଥାଜଇ ନଜଲ ଦଡଡା��x��8������ ନଭଜଗମଥିଲଜ ଦକ୍ତି’ମଜସ ନହଲଜ । ଏ ଘଟୋଜ
ପଂନର ରଜପଂଜଡକର ରଳ, ସଜହସ, ଆର ଖେପଂଜର ଖେ ପଂଚକ୍ତିଶ ର ଖେଡଡା��x��8������ ଗହେଁଜନର ରୟୁଜପଂୀଗଲଜ । ସରକଜରଡକ ୋଥିପଂତକମ ଗଲଜ । ମହଜରଜଜଜଡକ ଉଆସକମ ଗଲଜ ।
ରଜପଂଜ ପଂମରସଜର ପଂଜଇନଲ ହନଳ ୋମଆ ନପଂଜଷଜକ ଓ ନଯଜଗଜ । ଗଜହଜ ଥିଲଜ ଗଜଡକ ଜୀରୋର ୍ଥାମ ନଯଜଗଜହଳ । ଗଜକମ ପଂକ୍ତିଡଧି ନଯଉହେଁଆନଡ଼ ନହନଲ
ଯଜଉଥିନଲ । ଗଜର ମଚ୍ ମଚ୍ ଶବ୍ଦ ଗଜଡକ କଜୋକମ ମମୟୁଜକ୍ତିକ ପଂରକ୍ତି ଶମଭମ ଥିଲଜ ଓ ଗରପର୍ବ ଭଜରଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଆଣମଥିଲଜ । ନରନଳ ନରନଳ କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ନଯଜଗଜ ହଳକମ
ଦଉଡ଼କ୍ତିନର ରଜଡଧି ନଘଜଡ଼ଜ ପଂକ୍ତିଠକ୍ତିନର ଲଦକ୍ତି ଆସମଥିରଜର ଅନୋକ ନଲଜକ ନଦଖିଛଡଗକ୍ତି । ପଂଜଟଣଜ ମହଜରଜଜଜ ପୃଂଥାଇମ୍ବୀରଜଜ ସକ୍ତିଡହନଦଓ ମଧ୍ୟ ରଜପଂଜଡକମ
ଡ଼କଜଇପଂଠଜଇ ଏକ ରଜନଲ ସଜଇନକଲ ପଂମରସଜର ସ୍ୱରୂପଂ ନଦଇଥିନଲ ଏରଡ ୍ଗକ୍ତିରଦଳନର ଉଆସର ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ପଂତ ମଧ୍ୟ ନୋରଜ ଆଣକ୍ତିରଜ ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେ
ନଦଇଥିନଲ । ମହଜରଜଜଜ ନସନଗନରନଳ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ରଜନଲ ସଜଇନକଲ କଲକ୍ତିକଗଜରମ  ଅଣଜଇଥିନଲ ଏରଡ ଗଜଡକ ଉଆସନର କଜଯପର୍ବୟୁରଗ
କମପର୍ବଚଜରୀମଜୋଡକମ ଉପଂହଜର ସ୍ୱରୂପଂ ନଦଇଥିନଲ । ଠକ୍ତିକ ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି ନରଳକମ ରଜପଂଜଡକ ନଚଜର ଧାରକ୍ତିରଜ ଘଟୋଜ ଘଟକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଗଜଡକ ଭଜଗନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ
ସଜଇନକଲ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଏଣମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ରଜପଂଜ ନକନରନକନର ନଘଜଡ଼ଜନର, ନକନରନକନର ସଜଇନକଲନର ଯକ୍ତିରଜ ଆସକ୍ତିରଜ କରମ ଥିନଲ । ୋଜରୀମଜନୋ କରଜଟ
ଫଜଡକରମ  ଓ ପଂମରମ ଷମଜନୋ ରଜସଜ କଡ଼ରମ  ନଦର ଖେମଥିନଲ ଓ ଆଚଡରକ୍ତିଗ ନହଉଥିନଲ । ରଜପଂଜ ଜମଆ ନର ଖେଳନର ରକ୍ତି ଓସଜଦ ଥିନଲ । ଦମଇ ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ଘନର
ଅୋମପଂସକ୍ତିଗ ରହକ୍ତି ଜମଆନର ଖେଳକ୍ତି ନଫରମ ଥିନଲ ଓ ଗଜଡକ ଗଜମମଛଜନର ସମୋଜ ରୂପଂଜର ଅଳଡକଜର ରଜଡଧି ଆସମଥିନଲ । ମଜ’ୁଛି କଡକମ କହମଥିନଲ କମଲଜଟକ୍ତିଏ ଆଣକ୍ତିରଜ
ପଂଜଇହେଁ ଏରଡ ଗହିଁନର ଅଜଜଡ଼କ୍ତି ନଦଉଥିନଲ । ମଜ’ୁଛି କଡକ ଆଖି କକ୍ତିଡଗମ  ଚକ ଚକ କରମ  ୋ ଥିଲଜ । ନସ ରଡଧାଜରଢଜନର ରୟୁସ ରହମଥିନଲ । ରଜପଂଜ କମଲଜରମ  ସରମ
ଅଳଡକଜର ନୋଇ ଏକ ମଜଠକ୍ତିଆନର ଭଗ୍ଧି କରମ ଥିନଲ ଓ ଗଜ ଉପଂନର ଢଜଡକମଣୀଟକ୍ତିଏ ନଘଜଡ଼ଜଇ କପଂଡ଼ଜଟକ୍ତିଏ ରଜଡଧି ନଦଉଥିନଲ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସପ୍ତଜହ ପଂନର
ନଦର ଖେଜ ଯଜଉଥିଲଜ ନଯ ମଜଠକ୍ତିଆଟକ୍ତି ଭଜଡଗକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ଓ ସରମ  ଅଳଡକଜର କମଆନଡା��x��8������ ଉଭଜନ । ରଜପଂଜ ଜମଆ ନର ଖେଳନର ହଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଏଥାର । ଏପଂରକ୍ତି ଅନୋକ
ମଜଠକ୍ତିଆ ଭଡଗଜ ନହଲଜଣକ୍ତି । ନଗଣମ ମଜ’ୁଛି କଡକ ଆଖିକମ ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ରଜ ଚଡଦକକ୍ତିରଣର ୍ଗକ୍ତିଫଳୋନର ଅଳଡକଜର ସରମ  ଚକ ଚକ କରକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋ ଥିଲଜ ।
ଜମଆ ନର ଖେଳନର ପଂଇସଜ ଜକ୍ତିଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ସଜହମ  ମକ୍ତିଠଜ ନଦଜକଜୋର ଅନଧା ମକ୍ତିଠଜ ରଜଡଟକ୍ତିରଜନର ସରକ୍ତିଯଜଏ ଏରଡ ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ନଛଳକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିନର
ନସଦକ୍ତିୋ ପଂମଲକ୍ତିସ କନଲଜୋକ୍ତି ସଜରଜ ସମସଡକ ଘନର ମଜଡସ ରଡଧାଜହମଏ । ସଭକ୍ତିଏହେଁ ହସଡଗକ୍ତି ଓ ଆହମରକ୍ତି ଜମଆନର ଜକ୍ତିଗଡଗମ  ନରଜଲକ୍ତି ମୋଷ୍କଜମୋଜ କରଡଗକ୍ତି । ଥାନର
ପଂଇସଜ ଅଭଜରରମ  ୋକ୍ତିଜ ଗହେଁଜ ସଜଗରପଂଜଲକ୍ତିକମ ଯଜଇ ଅଜଜ ଆଈଡକ ଗହଣଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଚଜରକ୍ତି କରକ୍ତି ନୋଇ ଆସକ୍ତିଥିନଲ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଜଣଜ ପଂଡ଼କ୍ତିରଜରମ  ରଜପଂଜ
ପଂମଣକ୍ତି ଗହେଁଜକମ ଯଜଇ ୍ଚଡଡା��x��8������ ର ଖେରଜନର ଅଜଜଡକ ନଗଜଡ଼ ହଜଗ ଧାରକ୍ତି କମଜ ମଜଗକ୍ତିନଲ । ଅଜଜ ୍ଜୟ ଏକ ଘଡଟଜ ଯଜଏ କମଜ ନଦନଲ ୋଜହିଁ ଏରଡ ରଜପଂଜ ରଜସଜ
ଧାୂଳକ୍ତିନର ନଶଜଇରହକ୍ତି କମଜ ୋ ନଦଲଜ ଯଜଏ ନଗଜଡ଼ ଛଜଡ଼କ୍ତିନରୋକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଜକ୍ତିଦ୍ କନଲ । ଏ ଦୃଶୟୁ ଗହେଁଜ ନଲଜନକ ଛଜଇନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ନଦର ଖେମଥିନଲ ଘଡଟଜଏ
କଜଳ । ଆଈ ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇରଜକମ ନଦନଲ ରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇନଲୋଜଇହେଁ । ରଜପଂ ପଂମଅ ଦକ୍ତିନହହେଁ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ଜକ୍ତିନଦ ଅଟଳ ରହକ୍ତିନଲ-  ଜନଣ ଠକ୍ତିଆନହଜଇ,  ଆଉ ଜନଣ
ନଶଜଇରହକ୍ତି । ଆଇ ଓଦଜ ଗଜମମଛଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଲର ଖେହେଁଜ ଉଭୟଡକ ମମଡଡା��x��8������ନର ପଂକଜଇନଲ । ନସ ଦମନହହେଁ ଗଜମମଛଜ ଦମଇଟକ୍ତିକମ କଜଢକ୍ତି ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ନଦନଲ । ଆହମରକ୍ତି
ଘଡଟଜଏ ଗଲଜ,  ଆହମରକ୍ତି ଘଡଟଜଏ ଗଲଜ । ଦକ୍ତିୋ ଦମଇଟଜ ନରଳକମ ଅଜଜ କହକ୍ତିନଲ,  ହଉ ଉଠ କମଜ କଲକ୍ତି,  ଗଜପଂନର ଆଈଡକମ କହକ୍ତିନଲ,  ରଢଜରଢକ୍ତି କର,
ର ଖେଜଇରଜ । ମହଜରଜଜ ପୃଂଥାଇମ୍ବୀରଜଜ ସକ୍ତିଡହନଦଓ ଏକଦଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଜମଆଡା��x��8������କ୍ତିଡକମ ୋକ୍ତିଜ ନପଂନଲସକମ ଡା��x��8������କଜଇ ଗଜଡକ ସଜମୱପ୍ନଜନର ଜମଆ ନର ଖେଳକ୍ତିରଜକମ ୋକ୍ତିନଦପର୍ବଶ ନଦନଲ
ଏରଡ ଯକ୍ତିଏ ଜକ୍ତିଣକ୍ତିର ଗଜକମ ପଂମରସଜର ନଦନର ନରଜଲକ୍ତି ନଘଜଷଣଜ କନଲ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ନର ଖେଳ ଚଜଲକ୍ତିଲଜ । ଉଆସନର ମନଣଜହକ୍ତି ର ଖେଜଦୟୁ ଆସମଥାଜଏ ।
ନରଜୋ ଚଜଇୋଜ ନପ୍ଂଟନର ରଡଧାଜ ମଜଡସ, ମକ୍ତିଠଜ ଭଜଗ ସ୍ୱଜଦ ଓ ରଡଗ ଆହମରକ୍ତି ଦ୍ୱକ୍ତିଗମଣକ୍ତିଗ ନହଉଥାଜଏ । ରମ ପଂଜ ଗ୍ଜସନର ପଂଜଣକ୍ତି । ଗଜ ସଜଥାୀନର ଜମଆ ନର ଖେଳ ।
ସ୍ୱଗପର୍ବପଂମରର ଅଳକଜପଂମରୀ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋମନହହେଁ । ୍କଜଡଡା��x��8������ ଏକ ଗଦକ୍ତିଦକ୍ତିଆ ନଚତକକ୍ତିନର ମହଜରଜଜଜଡକ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତି ଓ ରଡ଼ ପଂଜଟକ୍ତିନର ହସ ପଂରକ୍ତିନରଶକମ ଆହମରକ୍ତି
ନୋଦସଗ୍ଧିକ କରମ ଥାଜଏ । ମହଜରଜଜଜ ମନଣଜହକ୍ତି କରମ ଥିରଜ ମକ୍ତିଠଜଭଜଗ ସରମ  ଜମଆଡା��x��8������କ୍ତିଡକମ ରକ୍ତି ମକ୍ତିନଳ । କୀରନର ସକ୍ତିଝଜ ନହଜଇଥିରଜ ଅରମ ଆ ଚଜଉଳ, ମମଗ ଓ
ହରଡ଼ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି, ଶଜଗ, ଗମଡ଼ଜଏ ପଂରକ୍ତିରଜ, କଜଜମ, କକ୍ତିସମକ୍ତିସ, ଅନଳଇଚ, ଲରଡଗ, ଗମଆଘକ୍ତିଅ, ମହମ , ଦହକ୍ତି ସରମ  ଏକଜଠକ୍ତି ଏରଡ ନଶଷନର ଚକ୍ତିୋକ୍ତି । ନରଜୋ ଚଜଇୋଜ
ନପ୍ଂଟନର ନମଡଚଜଏ ଭଜଗ ଯମଗ ଯମଗର ଅଭକ୍ତିଳଜଷ ଓ ଅଭୀପ୍ସଜକମ ଚରକ୍ତିଗଜଥାପର୍ବ କରକ୍ତିରଜ ପଂରକ୍ତି । ଜମଆ ନର ଖେଳନର ୍ଚମ ର ଟଡକଜ ପଂଇସଜ ହଜରମ ଥିରଜ ଜମଆଡା��x��8������କ୍ତିଡକମ
ରକ୍ତି ରଜଧାକ ହମଏ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୩୭ ୩୩୮
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ୋଜହିଁ । ଗଜ ଜୀରୋ ଉଗଅନ୍ଫ ଲଲ୍ଲ ନହଜଇଉନଠ । ଘରଦ୍ୱଜର ଓ ଜମକ୍ତିଜମମଜ ରକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଜମଆନର ହଜରକ୍ତିରଜ ଯଜଏ, ୋକ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱ ଦମସ ନହରଜ ଯଜଏହେଁ ନର ଖେଳକ୍ତିରଜନର ଆୋଡଦ ଓ
ଶଜଡଗକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ରଜପଂଜ ନସଦକ୍ତିୋ ୍ଜୟ ପଂଚଜଶ ଟଡକଜ, ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ହଜର, ପଂଜଡଚଟକ୍ତି ମମଦକ୍ତି ଜମଆନର ଜକ୍ତିଣକ୍ତିନଲ ଏରଡ ରଜଜଜଡକଠମ  ପଂମରସଜର ସ୍ୱରୂପଂ ପଂଜଇନଲ
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସମୋଜ ରଳଜ ଓ ପଂଜଟ ଓ ଯଥାଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ଦମଇଟକ୍ତି ନଛଳକ୍ତି କଟଜ ନହଜଇ ସହରର ଅଧାଜ ନଲଜକଡକମ ମଜଡସ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଘରକମ ଯକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଅଳଡକଜର
ନଦଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଜ ସଜଇନକଲ ନଦଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିନଲ ସମସଡକମ ସଜହମ  ନହଜନଟଲର ରସନଗଜଲଜ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଏହଜ ପଂନର ରକ୍ତି ମଜ’ୁଛି କଡକ ଆଖି ଚକ
ଚକ କରକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ ଏରଡ ରଜପଂଜଡକ ଉଗ ହସ ୋରମକ୍ତି ୋ ଥିଲଜ । ଅଜଜ ଚଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଆସକ୍ତି ମହଜରଜଜଜଡକ ଚକ୍ତିହ୍ନ ରଖିରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଳଜ ଓ ପଂଜଟ ଯଥାଜ
ନୋଇ ଯଜଇଥିନଲ । ରଜପଂଜ ରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିନର ନସ ସରମ  ଅଜଜଡକମ ନଦନଲ ଓ କହକ୍ତିନଲ ଗନମ ଦଶ ନକଜଶ ରଜଟ ଚଜଲକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛ । ଚଜଲ ଏନର ଗମ ମକମ
ସଜଇନକଲନର ଗହେଁଜନର ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦରକ୍ତି । ଅଜଜଡକମ ରସଜଇ ସଜଇନକଲନର ଏକ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସନର ସଜଗରପଂଜଲକ୍ତି ଗହେଁଜ ଯଜଏ ନୋଇଥିନଲ ଏରଡ ଏକ ୋକ୍ତିଶ୍ୱଜସନର
ନଫରକ୍ତିଥିନଲ । ରଜପଂଜଡକର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରକକ୍ତିଗଜ ଗଉଡା��x��8������ମ ଣୀ ସୀଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି ଥିଲଜ । ରଜପଂଜ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ଗଜକମ ଅଳଡକଜର ପଂକ୍ତିଡଧାଜଡଗକ୍ତି ଓ ଅନଣ ଦକ୍ତି ଅଣଜ
ପଂଇସଜ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ରଜପଂଜଡକର ସଜହସ, ରଜଜଶକକ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଳ ଆଥା୍ଧିକ ଅରସଜପଂଜଇହେଁ ସମଜଜନର ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜରମ  ୋ ଥିନଲ । ମଜତ ବ୍ରଜହ୍ମଣ ସମଜଜନର
ରଜପଂଜଡକ ୍ଗକ୍ତି ଏକ ଘୃଣଜଭଜର ଗଥାଜ ରକ୍ତିରକକ୍ତିକର ପଂରକ୍ତିନରଶ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତିଥିଲଜ । ବ୍ରଜହ୍ମଣମଜୋଡକ ରକଣଶୀଳଗଜକମ ରଜପଂଜ ଆନଦତ ର ଖେଜଗକ୍ତିର କରମ  ୋ ଥିନଲ ।
ପଂଇଗଜ ପଂକ୍ତିଡଧାମ ୋଥିନଲ, ୋକ୍ତିଶ ରର ଖେମଥିନଲ, ନଘଜଡ଼ଜ ଚଢମଥିନଲ, ନରଲଟ ଓ ନଯଜଗଜ ଲଗଜଉଥିନଲ, ଉଆହେଁସ ସଡକଜଡଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜୋମ  ୋଥିନଲ, ମଜଡସ ଗଥାଜ
କମକମଡ଼ଜ ମଜଡସ ଓ ଅଡଡା��x��8������ଜ ର ଖେଜଉଥିନଲ, ଜମଆ ନର ଖେଳମଥିନଲ, ସୀ ନଲଜକଡକ ସଡନଗ ଭକ୍ତିନ୍ନ ସଡପଂକପର୍ବ ରର ଖେମଥିନଲ । ନଗଣମ ବ୍ରଜହ୍ମଣ ସମଜଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ରରକ୍ତିଷ୍ଠ ରୟୁକକ୍ତି
ଏକ ଗମପ୍ତ ନଯଜଜୋଜ କରକ୍ତି ରଜପଂଜଡକମ ନସଇ ଗଉଡା��x��8������ମ ଣୀ ସୀ ନଲଜକ ଘନର ମଧ୍ୟ ରଜତନର ହଜଗଜହଜଗକ୍ତି ଧାରକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି ମୋସ କନଲ । ମଜସଜଧିକ କଜଳ
ଅନପଂକଜ କରକ୍ତି ଦକ୍ତିନୋ ନସମଜନୋ ନସ ଗଉଡା��x��8������ମ ଣୀ ସୀ ନଲଜକ ଘରକମ ଚଜରକ୍ତିପଂଟମ  ନଘରଜଉ କନଲ । ଜୋଜଦପର୍ବୋ କମଆନଡା��x��8������ ଗଲଜ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ନସ ସୀ
ନଲଜକକମ ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିନଲ । ଡା��x��8������କ୍ତିରକ୍ତିରକ୍ତି ଓ ଲଡଠୋ ନୋଇ ରଜଗକ୍ତି ସଜରଜ ଗଜ’ଘର ଓ ଆର ଖେପଂଜର ଖେନର ରହମଗ ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ । ରଜପଂଜଡକ ଘର ରକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ
ପଂଜଇନଲ ୋଜହିଁ । କଣ ନହଇଛକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ମଜ’ୁଛି କଡକମ ରକ୍ତି ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ସମୟ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । ରଜପଂଜଡକର ଆଉ ପଂତ୍ତଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁରମ
ରଜପଂଜଡକ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜ ପଂନର ଆନମ ଜଜଣକ୍ତିଲମ  ନଯ ରଜପଂଜ ନସ ଦକ୍ତିୋ ସଜଇନକଲନର ରଲଜଡଗକ୍ତିରରମ  ସଡରଲପଂମର ଯଜଏ ରଜଗଜରଜଗକ୍ତି ଯଜଇଛଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ଆହମରକ୍ତି
ଜଣଜଗଲଜ ନଯ ନସଠକ୍ତି ସଜଇନକଲକମ ରକ୍ତିକକ୍ତିର କରକ୍ତିଥିନଲ ପଂଚଜଶ ଟଡକଜନର । ଯକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତିଲଜ ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ପଂମଲକ୍ତିସ ନଚଜରକ୍ତି ସଜଇନକଲ କଜହଜଠଜରମ  କକ୍ତିଣକ୍ତିଲମ ,
ନକନର କକ୍ତିଣକ୍ତିଲମ , ନକନଗ ଟଡକଜନର କକ୍ତିଣକ୍ତିଲମ , ନରଜଲକ୍ତି ୍ଶୱପ୍ନ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ । ଏନଗ ସରମ  ୍ଶୱପ୍ନ ପଂନର ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ରଜପଂଜଡକ ପଂଜର ଖେକମ ନର ଖେଜଜକ୍ତି ନର ଖେଜଜକ୍ତି ପଂମଲକ୍ତିସ
ହଜରକ୍ତିଲଦଜରଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, ଚଜଲ ଥାଜୋଜ ରଜରମ  ଡା��x��8������ଜକମଛଡଗକ୍ତି । ଗଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ କହକ୍ତି ଗଜ ମମହହେଁନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ମମଥା ମଜରକ୍ତିନଲ ନଯ ନସ ଗନଳ କଚଜଡ଼କ୍ତି
ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଓ ଅନଚଗ ନହଜଇଗଲଜ । ଆର ଖେପଂଜର ଖେନର ଥିରଜ ଦକ୍ତି’ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଜଣ ନଲଜକ ଗଜ ମମହହେଁନର ପଂଜଣକ୍ତି ଛଜଟକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ରଜପଂଜ କମଆନଡା��x��8������ ନଫରଜର ।
ରଜପଂଜ ଯଜଇଥିନଲ କଲକ୍ତିକଗଜ ଏରଡ କଳକ୍ତିକଗଜରମ  ଜଜହଜଜନର ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁ । ୍ଥାମ ରକ୍ତିଶ୍ୱଯମଦ୍ଧ ଏନର ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ବ୍କ୍ତିରଟକ୍ତିଶ ସରକଜରଡକମ ୍ଚମ ର
ନସଦୋୟୁରଳ ଦରକଜର । ରଜପଂଜଡକ ଅଡଗଧାପର୍ବଜୋ ପଂନର ମଜ’ ୋକ୍ତିଜ ଶ୍ୱଶମର ଘନର ଛ’ମଜସ ରହକ୍ତିନଲ । ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତିଏ ଥିଲଜ । ଗଜକମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ନହଜଇଥିଲଜ । ପଂନର
ୋକ୍ତିଜ ମଜ’ ଘର ବ୍ରହ୍ମପଂମରଜକମ ଯଜଇ ଆହମରକ୍ତି ଦମଇରଷପର୍ବ କଜଳ ସମୟ କଜଟକ୍ତିନଲ । ରଡ଼ ରଜପଂଜଡକ ସୀ ଏ ଭକ୍ତିଗନର ମରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜରମ  ଗଜଡକ ଚଜରକ୍ତି ପଂମଅଡକମ ଓ ୋକ୍ତିଜ
ଝକ୍ତିଅକମ ନଦର ଖେଜଶମଣଜ କରକ୍ତିରଜକମ ମଜ ରଡ଼ ରଜପଂଜଡକ ସଜଥାୀନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ରହକ୍ତିନଲ । ଆଗଲପଂମର,  ର ଖେ୍ଜନର ଖେଜଲ,  କଡଟଜରଜଡଜକ୍ତି ଥାଜୋଜକମ ରଦଳକ୍ତି ନହଜଇ
ଯକ୍ତିରଜନରନଳ ମଜ’ ରକ୍ତି ସଡନଗ ସଡନଗ ଯଜଉଥିନଲ । ଏ ସମୟନର ମଜ’ୁଛି କଡକମ ରଡ଼ ରଜପଂଜଡକ ରକକ୍ତିଗଜ ନରଜଲକ୍ତି ନଲଜନକ ଛକ୍ତି ଛଜକର କରମ ଥିନଲ । ରଜପଂଜ
ଆସକ୍ତିନଲ କଲକ୍ତିକଗଜ । ନସଠମ  ପଂମଣକ୍ତି ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲଖିନଲ ରଜଜଜଡକ ସଜଇନକଲ ନଚଜରକ୍ତି କରକ୍ତିଥିରଜ ନକସ କ’ଣ ନହଲଜ । ଛ’ରଷପର୍ବ ପଂନର ନସ ନକସ ଆଉ ୋଜହିଁ
ନରଜଲକ୍ତି ରଡ଼ରଜପଂଜ ରମଝକ୍ତିନଲ । ରଜପଂଜ କଲକ୍ତିକଗଜନର ରହକ୍ତିନଲ ଦମଇମଜସ । ଗଜଡକମ ନମନଲରକ୍ତିଆ ନହଲଜ ଏରଡ ଏ ସମନଯଜଗନର ଗଜଡକ ପଂଇସଜ ଓ ନପଂଜଷଜକ
ସରମ  ନଚଜରକ୍ତିନହଲଜ । ରଜପଂଜ ୋକ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱ ନହଜଇଗନଲ । ରଡ଼ରଜପଂଜଡକମ ଆସକ୍ତି ନୋଇଯକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ନଲଖିନଲ । ରଡ଼ରଜପଂଜ କଲକ୍ତିକଗଜ ଯଜଇ ରଜପଂଜଡକମ ନୋଇ
ନଫରକ୍ତିରଜନର ପଂଡଦର ଦକ୍ତିୋ ସମୟ ଲଜଗକ୍ତିଲଜ । କଡଟଜରଜଡଜକ୍ତିନର ଦକ୍ତି ମଜସ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୩୯ ୩୪ଠ



ରହକ୍ତିରଜ ପଂନର ରଜପଂଜ ଟକ୍ତିଟକ୍ତିଲଜଗଡ଼ନର ଜନଣ ଧାୋୀ ରୟୁରସଜୟୀ ର ଖେମସକ୍ତିରଜମ ନଜଦୋଡକ ଘନର କଜମକନଲ । ଋଣ ନଦରଜ ଓ ସମଧା ଆଦଜୟ କରକ୍ତିରଜ କଜମନର
ରଜପଂଜ ଲଜଗକ୍ତିନଲ । ଗଜଡକ ପଂରୂପର୍ବ ସ୍ୱଜସୟୁ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିଲଜ । ମକ୍ତିଲକ୍ତିଟଜରୀ ନଫରଡଗଜ ନଲଜକ ଓ ରକ୍ତିରଜଟ କଜୟଜ ନଦଖି ନଲଜନକ ସମଧା ଠକ୍ତିକ ସମୟନର
ନଦଉଥିନଲ । ର ଖେମସକ୍ତିରଜମ ର ଖେମବ୍ ର ଖେମସକ୍ତି ଥିନଲ । ଦୂର ଗହେଁଜକମ ଯଜଇ ସମଧା ଆଦଜୟ କରକ୍ତିରଜକମ ସଜଇନକଲଟକ୍ତିଏ ମଧ୍ୟ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଥିଲଜ । ଘରଟକ୍ତିଏ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଥିଲଜ । ମଜ’ ଓ
ଝକ୍ତିଅଡକମ ଆଣକ୍ତି ରଜପଂଜ ପଂଜର ଖେନର ରଖିନଲ । ର ଖେମସକ୍ତିରଜମ ନଜଦୋ ଅଗୟୁଡଗ କନଠଜର, ୋକ୍ତିଷ୍ଠମର ଓ ନଲଜଭୀ ନଲଜକ ଥିନଲ । ମଜତ ରଜପଂଜଡକ ଠଜନର ଏ ଦମଗପର୍ବମଣ
ସରମ  ରଜହଜରମ  ୋ ଥିଲଜ । ମଜତ ଗଜଡକ ଶଗ୍ ଥିନଲ ଅନୋକ । ଦକ୍ତିନୋ ଶୀଗ ରଜଗକ୍ତିନର ନକଗନର ଆର ଖେମ ନପଂଡ଼ଜନହଜଇ ଗମଡ଼ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ସମୟନର ଚଜରକ୍ତି ଜଣ
ନଲଜକ ଅଡଧାଜରନର ଆସକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିରଜମକମ ହଗୟୁଜ କନଲ ଓ ନସଇ ଚମ ଲକ୍ତିନର ଜଜଳକ୍ତିନଦନଲ । ସକଜଳକମ ର ଖେମସକ୍ତିରଜମର ଆଉ ହଜଡ଼ ରକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜୋଜହିଁ । ରଜପଂଜ ଗଜ’
ପଂରୂପର୍ବଦକ୍ତିୋ ଅୋୟୁ ଏକ ଗହେଁଜକମ ସମଧା ଅସମଲକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ ଯଜଇଥିନଲ ଓ ଚଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନଫରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିରଜମର ମୃଗମ ୟୁ କଥାଜ ଶମଣକ୍ତିନଲ । ରଜପଂଜଡକମ ପଂଚଜରଜଉଚମ ରଜ
ପଂଜଇହେଁ ପଂମଲକ୍ତିସ ଦକ୍ତି’ମଜସ କଜଳ ଡା��x��8������କଜଡା��x��8������କକ୍ତି କରକ୍ତି ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡନଦହନର ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇଥିଲଜ । ରଜପଂଜ ସଜଇନକଲନର ୋକ୍ତିଜ ସୀ ଓ ଝକ୍ତିଅକମ ରସଜଇ,  ୋକ୍ତିଜ ଯତ୍କାକ୍ତିଡଚକ୍ତିଗ
ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ଲଦକ୍ତି ରଡନଗଜମମଡଡା��x��8������ଜକମ ଆସକ୍ତିନଲ । ନସଠଜନର ଜମକ୍ତିଦଜର ସଦଜୋଡଦ ନଭଜଇ ଘନର କଜମ କନଲ । ଟକ୍ତିଟକ୍ତିଲଜଗଡ଼ନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ରଷପର୍ବ ରହଣକ୍ତି ମଧ୍ୟନର
ନମଜର ଜୋ୍ମ । ରଡନଗଜମମଡଡା��x��8������ଜନର ଆଉ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ପଂନର ନମଜ ଭଜଇର ଜୋ୍ମ । ମଜଲଗମଜଜରକ୍ତି ଅସମଲ କରକ୍ତିରଜ ଥିଲଜ ରଜପଂଜଡକ କଜମ । ଏଠଜକଜର ଭଜଗରଗ
ଟମ ଡଗକ୍ତିନର ଅନଲର ଖେ ପଂଜଢୀ ମଜମମଡକ ସଜଡଗନର ଏରଡ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଜକଡକ ସହକ୍ତିଗ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ରଜପଂଜ ଅଫକ୍ତିମ ନସରୋ କରମ ଥିନଲ । ନଲଜକଡକ ସହକ୍ତିଗ
ଗଜଳକ୍ତିଗମଲଜ ଲଜଗକ୍ତି ମଜଡ଼ପଂକ୍ତିଟ କରମ ଥିନଲ ଏରଡ ସନରପର୍ବଜପଂରକ୍ତି ବ୍ରଜହ୍ମଣ ସମଜଜକମ ର ଖେଜଗକ୍ତିର କରମ  ୋଥିନଲ । ରଜପଂଜ ରକ୍ତିନଦଶନର ବ୍ରକ୍ତିଟକ୍ତିଶ ରଜହକ୍ତିୋୀନର ନଯଜଗ
ନଦଇଥିରଜ ନହଗମ  ଗଜଡକମ ଅଜଜଗକ୍ତି ନଘଜଷଣଜ କରଜ ନହଜଇଥିଲଜ ଏରଡ ଜଜଗକ୍ତିନର ମକ୍ତିଶକ୍ତିରଜର ରଜରଡରଜର ଗଜଗକ୍ତିଦ ସନସତ୍ୱେ ନସ ସମସଡକମ ନରର ଖେଜଗକ୍ତିର
କରମ ଥିନଲ । ରଡନଗଜମମଡଡା��x��8������ଜ ଗଜମନର ଛ’ରଷପର୍ବ ରହକ୍ତିରଜପଂନର ରଜପଂଜଡକର ହଠଜତ ମମଗୃୁ ୟ ନହଲଜ । ଗଜଡକମ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ପଂଚଜଶ ରଷପର୍ବ ରୟସ ନହଜଇଥିଲଜ ।
ସକଜଳ ଛ’ଟଜ ସମୟନର ରଜପଂଜଡକର ମୃଗମ ୟୁନହଲଜ । ଆମ ପଂରକ୍ତିରଜରକମ ଜଜଗକ୍ତିରମ  ଅଲଗଜ କରଜଯଜଇ ଥିରଜରମ  ପଂଜର ଖେଆର ଖେ ବ୍ରଜହ୍ମଣ ସମଜଜ ଆମଘରକମ
ଶରଦଜହ ପଂଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । ଅୋୟୁ ଜଜଗକ୍ତିର ନଲଜନକ ରକ୍ତି ସଜହସ କରକ୍ତି ଆନଗଇ ଆସକ୍ତିନଲ ୋଜହିଁ । କଜକଜ, ରଡ଼ରଜପଂଜଡକମ ର ଖେରର ନଦଇ ନସମଜନୋ
ଆସକ୍ତିରଜ ଯଜଏ ଅନପଂକଜ କରକ୍ତିରଜ ଅସଡଭର ଥିଲଜ । ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଲଜଗକ୍ତିଯକ୍ତିର । ପଂଜର ଖେପଂନଡା��x��8������ଜଶୀ ୋକ୍ତିଷତ୍ତକ୍ତି କନଲ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଶଗଡ଼ ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ଶରକମ ମଜ’ଝକ୍ତିଅ
ପଂମଅ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଶ୍ମଶଜୋକମ ନୋରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଶଗଡ଼ ଗଜଡ଼କ୍ତି ରଜ ନକଉହେଁଠମ  ମକ୍ତିଳକ୍ତିର? ସଜଇନକଲଟଜ ଥିଲଜ । ଗଜ ରଦଳନର ଜନଣ ଶଗଡ଼ ଗଜଡ଼କ୍ତି ନଦରଜପଂଜଇହେଁ ହହେଁ କଲଜ
। ରଜପଂଜଡକମ ପଂମଣକ୍ତି ନଟକକ୍ତି ଶଗଡ଼ ଗଜଡ଼କ୍ତିନର ଲଦକ୍ତିରଜ କଜଠକ୍ତିକର ପଂଜଠ ଥିଲଜ । ନମଜନଗ ନସନଗନରନଳ ଛ'ରଷପର୍ବ,  ୋଜୋୀକମ ନଗରରଷପର୍ବ,  ନଛଜଟ ଭଜଇକମ
ଦମଇରଷପର୍ବ । ମଜ’ ରଜପଂଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ ପଂଟକମ ଧାରକ୍ତିନଲ । ୋଜୋୀ ରକ୍ତି ମମଡଡା��x��8������କମ ଧାରକ୍ତିଲଜ । ମହେଁମ ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ଧାରକ୍ତି ଏକ ରକମର ନଘଜଷଜରକ୍ତି ନୋଇ ଏକ ଘଡଟଜ
ପଂରକ୍ତି ଶ୍ରେମନର ଶଗଡ଼ନର ଲଦକ୍ତିଲହେଁମ  । ଜମକ୍ତିଦଜର ଘରମ  ୋୂଆ ନଧାଜଗକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଗଜକମ ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଦଲହେଁମ  । ଶଗଡ଼ର ଆଗପଂନଟ ମଜ ଓ ୋଜୋୀ ଧାରକ୍ତି ଟଜଣକ୍ତି
ଟଜଣକ୍ତି ଅଧା ମଜଇଲକ୍ତିଏ ରଜଟ ଆରମଡ଼ଜ ର ଖେଜରମଡ଼ଜ ଜମକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ନୋନଲ । ଏକ ଶକ୍ତିମମଳକ୍ତି ଗଛ ଗନଳ ଶଗଡ଼ର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂଜର ଖେ ନଟକକ୍ତିନଦରଜରମ  ରଜପଂଜଡକ ଶର
ଗଡ଼କ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ନଧାଜଗକ୍ତି ନଘଜଡ଼ଜଇ ନଦଲହେଁମ  । ଗଜପଂନର ଗଜଗଟକ୍ତିଏ ନର ଖେଜଜକ୍ତିଲହେଁମ  ଏରଡ ପଂଜଇଲଜ ପଂନର ଶରକମ ନଘଜଷଜରକ୍ତି ନୋଇ ଗଜଗ ଭକ୍ତିଗନର ପଂମରଜଇ
ନଦଲହେଁମ  । ଗଜ ଉପଂନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜଡ଼କ୍ତି ପଂଥାର ରଜଲକ୍ତି ମଜଟକ୍ତି ଡା��x��8������ଜଳ ପଂତ ଭଜଡଗକ୍ତି ଢଜଡକକ୍ତି ନଦଲହେଁମ  । ପଂଜର ଖେ ଏକ ରଡଧା ହମଡ଼ଜନର ଗଜନଧାଜଇ କଜଡଦକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ଘରକମ
ନଫରକ୍ତିଲହେଁମ  । ନସଦକ୍ତିୋ ମଜ’ କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଇ ୋ ଥିନଲ । ଗଜ’ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଏକଜଦଶୀ ଥିରଜରମ  ନସ ଦକ୍ତିୋ ମଧ୍ୟ କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେଜଇନଲ ୋଜହିଁ କକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ନଟଜନପଂ ମଧ୍ୟ ପଂକ୍ତିଇନଲ
ୋଜହିଁ । ପଂଜର ଖେ ପଂନଡା��x��8������ଜଶୀଡକ ଘରମ  ଯଜହଜଆସକ୍ତିଲଜ ଆନମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଭଜଇ ଭଉଣୀ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ର ଖେଜଇଲହେଁମ  । ଯକ୍ତିଏ ଯଜହଜ ରଗଜଇଲଜ ନସପଂରକ୍ତି ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକକ୍ତିରୟଜ ଦଶଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ
କଲହେଁମ  । ଘନର ଯଜହଜ ଥିଲଜ କଡସଜରଜସୋ ଓ ସଜମଜୋୟୁ ସମୋଜରୂପଂଜ ସରମ  ରକ୍ତିକକ୍ତି କରକ୍ତି ଶମଦ୍ଧକ୍ତି କଜମ ଚଳକ୍ତିଗଲଜ । ଦଶଦକ୍ତିୋ ଭକ୍ତିଗନର ୋରମ ଦକ୍ତିୋ ରଡ଼ରଜପଂଜ ଆସକ୍ତି
ଦକ୍ତି’ ଦକ୍ତିୋ ରହକ୍ତିନଲ ଓ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଟଡକଜ ର ଖେଚପର୍ବ ନହଜଇଗଲଜ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ । ଅୋୟୁ ମଜମମ ଓ ସଜୋ କଜକଜ ଦକ୍ତି ଜଣ ରହମଗଦକ୍ତିୋ ପଂନର ରକ୍ତିସମଟ ନପଂନକଟ ଓ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ଫଳ ଓ ପଂରକ୍ତିରଜ ଧାରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲ ଓ ଦକ୍ତିନୋ ଦକ୍ତିନୋ ରହକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଗନଲ । ଆନମ ଦକ୍ତି’ ମଜସ ଯଜଏ କନଷ୍ଟମନଷ୍ଟ ଚଳକ୍ତିଲମ  । ଗଜପଂନର ନକହକ୍ତି ଜନଣ ମଜ’ୁଛି କଡକମ
ଉପଂନଦଶ ନଦଲଜ ଭକ୍ତିକଜ ରୃତ୍ତକ୍ତି ଧାରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ଅୋନୋୟୁଜପଂଜୟ ନହଜଇ ମଜ’ ୋକ୍ତିଜ ଶଜଢକ୍ତିନର ମମହହେଁ ଢଜଡକକ୍ତି ନଛଜଟ ଭଜଇକମ ଧାରକ୍ତି ପଂଜର ଖେ ଏକ ମଜରୱାଜଡ଼କ୍ତି ଘର
ଦମଆନର ଠକ୍ତିଆନହଜଇ କଜଡଦକ୍ତିନଲ । ନସଦକ୍ତିୋ ନସ ମଜରୱାଜଡ଼କ୍ତି ଘରମ  ଯଜହଜମକ୍ତିଳକ୍ତିଲଜ ଗହିଁନର ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ଚଳକ୍ତିଲଜ । ଗଜ’ପଂରଦକ୍ତିୋ ଅୋୟୁ ଏକ ମଜରୱାଜଡ଼କ୍ତି ଘର ।
ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୪୧ ୩୪୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଗଜ’ପଂରଦକ୍ତିୋ ଅୋୟୁ ଗହେଁଜର ଦମଇଟକ୍ତି ମଜରୱାଜଡ଼କ୍ତି ଘର । ଗଜପଂନର ଭକ୍ତିକଜରୃତ୍ତକ୍ତି ଅଭୟୁଜସ ନହଜଇଗଲଜ । ମଜ’ ନଛଜଟ ଭଜଇକମ କଜର ଖେନର ଧାରକ୍ତି ସକଜଳମ ଯଜଇ ଚଜରକ୍ତି
ଘଡଟଜ ପଂନର ଘରକମ ନଫରମ ଥିନଲ । ହଜଗନର ପଂଜଡଚ ୍କଜରର ଡା��x��8������ଜଲକ୍ତି,  ଚଜଉଳ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଦମଇ ଲକ୍ତିଟର ଯଜଏ ନହଉଥିଲଜ ଏରଡ ପଂଇସଜଟକ୍ତିଏ ୋନଚଗ ଦମଇ
ପଂଇସଜ ନକନରନକନର ମକ୍ତିଳମଥିଲଜ । ଗହିଁନର ଭମ ଜଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିନଲ ଆଠଦକ୍ତିୋ ଯଜଏ ର ଖେଜଉଥିଲମ  । ମଜ’ସମସଡକମ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଅଫକ୍ତିମ ର ଖେମଆଇ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର
ଶମଆଇ ନଦଉଥିନଲ । ଦକ୍ତିନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଧିକ ଭକ୍ତିକଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିରଜରମ  ଆନମ ସମନସ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ହସକ୍ତିଲମ  । ଥାଟ୍ଟଜ ନହଲମ  । ହସ ଭକ୍ତିଗନର ୋଜୋୀ କହକ୍ତିଲଜ, "ମଜ’ ଆମ
କଜହଜରକ୍ତି ୋହେଁଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ? ସମସଡକ ନଗଜନଟ ନଗଜନଟ ୋହେଁଜ ଦକ୍ତିଆଯଜଉ ।' ମଜ’ କହକ୍ତିନଲ, "ନଗଜ ରଜପଂଜଡକମ ମନୋ ପଂକଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ନସ ରକ୍ତିନଦଶନର
ଯଜଇଥିରଜ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ସହରର ୋଜମକମ ଗମ ମମଜୋଡକ ୋଜମ ଦକ୍ତିଆଯଜଉ ଏରଡ କହକ୍ତିନଲ,  ନଗଜ ୋହେଁଜ ଆଜକ୍ତିଠମ  ନହଲଜ ଗଜଲକ୍ତିନପଂଜଲକ୍ତି ପଂଡଡା��x��8������ଜ,  ରଡ଼ ରଜରମର ୋହେଁଜ
ନହଲଜ ରଜସ୍ରଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜ ଓ ନଛଜଟ ରଜରମର ୋହେଁଜ ନହଲଜ ଅା ଦମ୍ରେଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜ ।' ଆନମ ସମନସ ୍ଚମ ର ହସକ୍ତିଲମ  ଓ ସ୍ୱୀକୃଗକ୍ତି ନଦଲମ  । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ୋଜୋୀ କହକ୍ତିଲଜ, ଆଉ ନଗଜ
ୋହେଁଜ ଶକମଡଗଳଜ ରଦଳନର କଣ ନମନସଜନପଂଜଟଜମକ୍ତିଆହେଁ ପଂଡଡା��x��8������ଜ? ମଜ’ ରକ୍ତି ହସକ୍ତିନଲ ୍ଚମ ର । ମକ୍ତିନସଜମମୟୁସକ୍ତି କଳଜର ନସତନ୍ଦଯପର୍ବୟୁନର ରକ୍ତିନମଜହକ୍ତିଗ ନହଉ ୋ ଥିରଜ
ମଣକ୍ତିଷ ରକ୍ତି ପୃଂଥିରୀନର ଥାଜଆଡଗକ୍ତି,  ଏ କଥାଜ ଜଜଣକ୍ତିଲଜନରଳକମ କ୍ଳୀର ମଣକ୍ତିଷର ଅରସର ନୋରଜ ସମୟ ଆସକ୍ତିସଜରକ୍ତିଥିଲଜ । ପଂରକ୍ତିଣଗ ରୟସନର ରକ୍ତି ନସ
ନ୍ମ କରକ୍ତିପଂଜନର,  ନ୍ମନର ୍ଗଜରକ୍ତିଗ ନହଜଇପଂଜନର ଏରଡ ଅଥାଚ ୍ଗଜରଣଜ କରକ୍ତିଥିରଜ ନ୍ମକ୍ତିକଜଟକ୍ତି ୋକ୍ତିନଜ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିପଂଜନର,  ଏକଥାଜ ଗଜକମ
ରୟୁଥିଗ କରକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିକଜଳ । ମଜତ ୋକ୍ତିନଜ ଜନଣ ମମକ ମଣକ୍ତିଷ ନହଜଇଥିରଜରମ , ଗଜ’ର କ୍ଳୀରସତ୍ୱେ, ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ଅରସଜକମ ଗହଣ କରକ୍ତି ନୋଇଥିରଜରମ  ନସ ରଡଚକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିଲଜ । ଅୋୟୁପଂକନର "ନମଜନଗ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜଇହେଁ'  ନରଜଲକ୍ତି ରଜରଡରଜର ଦଜରକ୍ତି କରମ ଥିରଜ ଗଜ’  ନ୍ମଜସଦଟକ୍ତି ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କଲଜ ।
ଆତ୍ମହଗୟୁଜର ଦମଇଘଡଟଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନସ ଅୋୟୁମଜୋଡକମ କହକ୍ତିଥିଲଜ "ନଯ କ’ଣ ଭଜସକ୍ତିଗଲଜ ନସଇଠମ ? ନମଜନଗ କକ୍ତିଏ କ’ଣ କରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିନଲ?’ ଏନଗ ସରଳ
ସହଜ ଧାଜଡ଼କ୍ତିଟକ୍ତିଏ କହକ୍ତିରଜର ଦମଇଘଡଟଜ ପଂନର ନସ ରକ୍ତିଷପଂକ୍ତିଇ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କଲଜ । ଘନର ଗଜ’ର ନରଡକ ଅଫକ୍ତିସର ସ୍ୱଜମୀ । ସରମନରନଳ ରଜହଜନର ରମ ହଡଗକ୍ତି
। ମଜନସ ଦକ୍ତି'ମଜସନର ଥାନର ଘରକମ ଆସଡଗକ୍ତି ଓ ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ କଜଳ ନଶଜଇ ନଶଜଇ ପଂମଣକ୍ତି ଚଜକକ୍ତିରକ୍ତି ଜଜଗଜକମ ନଫରକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି । କନଲଜନର ୋଜମ ନଲର ଖେଜଇ
ଘନର ଦକ୍ତିୋରଜଗକ୍ତି ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ସକ୍ତିରକ୍ତିଏଲ ନଦର ଖେମଥିରଜ ଦମଇଟକ୍ତି ଝକ୍ତିଅ, ଶଜଶ ୂଶ୍ୱଶମର, ସମସଡକମ ନଶଜକ ସଜଗରନର ଭସଜଇ ନ୍ମଜସଦଟକ୍ତି ଇହଲୀଳଜ ସଡରରଣ କରକ୍ତି
ପଂରଲୀଳଜକମ ଆଦରକ୍ତି ନୋଲଜ । ଏଇ ସମଲନର ଦଶରଷପର୍ବ ନହଲଜ ସହନଯଜଗୀ ଶକ୍ତିକୟକ୍ତିତୀ ଥିରଜ ୋଜରୀଟକ୍ତି ସରକଜରୀ ହଜଗୀର ସମୋଜକଳସ ନଯଜଗହେଁମ ଦଶଜଣ
ରୃହତଡକମ କମଦ କରକ୍ତି ଧାଜରକରଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୪୩ ୩୪୪



ସକ୍ତିଡହଜସୋନର ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ନହଲଜ ରଜଡଧି ନହଜଇଥିଲଜ । ସକ୍ତିଡହଜସୋନର ରଜଡଧି ନହରଜ ପଂରଠମ  ଗଜ’ର ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ ଦଶପର୍ବୋକମ ନସ ଏକଜଧିକରଜର ନଦଜହରଜଇ
ଚଜଲକ୍ତିଥିଲଜ-ଗରପର୍ବନର, ଠଜଣକ୍ତିନର, ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସନର, ୍ଗୟୁୟନର । ନସ କହମଥିଲଜ ଗଜ’ ଦଶପର୍ବୋ । ମଜତ ଦମଇଟକ୍ତି ସରଳ ଧାଜଡ଼କ୍ତି- ୍ଥାମନର, "ନମଜନଗ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ ।' ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟନର, "ଆମ ଅଫକ୍ତିସର ଯଜହଜ କହକ୍ତିନଲ ଆନମ କରହେଁମ  ।' ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ପଂନର ଏଥାର ଗମରମ ଦକ୍ତିରସ ପଂଜଳୋନରନଳ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ
ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ଆଗନର ମଜଇନକଜନଫଜୋନର ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ,  "ନମଜନଗ ନକହକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ’ର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ?  ଗମ ମକମ ଅୋୟୁମଜନୋ କ’ଣ କରକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିଥାଜଡନଗ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଥିଲ? ଦରମଜ କମଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଥାଜଡନଗ? ମଜଗୃଭଜଷଜର ଅସଭୟୁ ଭଜଷଜନର ଗଜଳକ୍ତି ନଦଇପଂଜରକ୍ତିଥାଜଡନଗ? ଗମ ମକମ ଗଳ ନପଂଜଷ୍ଟକମ
ର ଖେସଜଇ ପଂରକ୍ତିଥାଜଡନଗ? ଗମ ମକମ ମଜଡ଼ ନଦଇପଂଜରକ୍ତିଥାଜଡନଗ? ୋଜ ନରପ୍ କରକ୍ତିଥାଜଡନଗ? ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅପଂରଜଧା ଗ କଜହଜରକ୍ତି କରକ୍ତିରଜର ୋ ଥିଲଜ । ନଗନର ଏ
ରଜକୟୁର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ? ଗମ ନମ ଅୋୟୁମଜୋଡକମ ୋପଂମଡସକ କରକ୍ତି ରଖିପଂଜରକ୍ତିଲ, ନମଜନଗ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲ, ଗଜହଜ ଗମ ମର ରଦଜୋୟୁଗଜ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଲ ।
ଅୋୟୁମଜନୋ ଗମ ମକମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ମଧ୍ୟନର ୍କୃଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ, ୋକ୍ତିନଜ ୋପଂମଡସକ ନହରଜ ସନସତ୍ୱେ । ନକରଳ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କଜମ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିଲଜ,
ଗଜହଜ ନହଉଛକ୍ତି, ଗମ ମ ମମହହେଁରମ  ହସ ଟକ୍ତିକକ ସରମଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ ଲକ୍ତିଭକ୍ତିଗଲଜ ଗମ ନମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ନହଲଜ ହସକ୍ତି ପଂଜରମ ୋ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜହଜ ଅପଂରଜଧା ୋମନହହେଁ । ନସଇ କଜମ
ପଂଜଇହେଁ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ଅଣଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ହସ ଲକ୍ତିଭକ୍ତିଯକ୍ତିରଜନର କ’ଣ ଅଛକ୍ତି? ରକଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ଗମ ମକମ କଷ୍ଟ ଲଜଗମ ୋଜଇହେଁ । ସକ୍ତିଡହଜସୋଟଜ ହସଠଜରମ  ରହମଗ
ଉଚ, ରହମଗ ରଡ଼ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଗଜ’ ନ୍ମଜସଦ ଅଧ୍ୟକକମ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ସହଜ ଧାଜଡ଼କ୍ତିର ଅଥାପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପଂଚଜରକ୍ତିଥିଲଜ । "ଆମ ଉପଂର ଅଫକ୍ତିସର ଯଜହଜ କହକ୍ତିନଲ
ଆନମ କରହେଁମ ’-  ଏ ରଜକୟୁର ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ? "ନଶଜଇଯଜଅ'  କହକ୍ତିନଲ ଗମ ନମ ନଶଜଇପଂଡ଼ କକ୍ତି?  ଯଦକ୍ତି ୋ ଶମଅ ନଗନର ଏ ରଜକୟୁର ଅୋୟୁଜୋୟୁ ଅଥାପର୍ବ କ’ଣ?
"ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ'  ନରଜଲକ୍ତି ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି । ସମସଡକର ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଥାଜଏ । ପଂରସରର ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜକମ ସଡମଜୋ ଜଣଜଇ ଆନମ ସମଜଜନର
କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ କରହେଁମ  । ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜର ରଜଡ଼ ଥାଜଏ । ରଜଡ଼କମ ଛମଇହେଁରଜ କଥାଜ ୋମନହହେଁ,  ନଡା��x��8������ଇହେଁରଜ କଥାଜ ୋମନହହେଁ,  ଭଜଡଗକ୍ତିରଜ କଥାଜ ୋମନହହେଁ । ରଜଡ଼ ଭକ୍ତିଗରକମ ଉଡକକ୍ତି
ମଜରକ୍ତିରଜ କଥାଜ ୋମନହହେଁ । ଗଜହଜ ନସ୍ୱଚ୍ଜଚଜରକ୍ତିଗଜ ନହଜଇଯକ୍ତିର । ନଗଣମ ଉପଂର ଅଫକ୍ତିସର "ଯଜହଜକହକ୍ତିନଲ' ଅୋୟୁମଜନୋ ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର "ୋଜ ମହେଁମ କରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ’
ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି । ନସ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ସମସଡକର ଅଛକ୍ତି । ଗମ ମର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ? ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ!! ନସ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କଲଜପଂନର କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଭଜରମଛକ୍ତି,
ହସ ଲକ୍ତିଭକ୍ତିଯକ୍ତିରଜର ସନଚଗୋଗଜ ଓ ୋକ୍ତିଜ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜର ସନଚଗୋଗଜ ଆସକ୍ତିଯକ୍ତିରଜରମ  ନସ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିୋଜଇହେଁ ଗ?  ଯଦକ୍ତିରଜ କରକ୍ତିଥାଜଏ ଏହଜକମ ଏକ
ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ଭଜରନର ଏଫ ଆଇ ଆର କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ୋ ନହନଲ ଗଜ’କମ ଏନର ଏନରଷ୍ଟ ନହରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଥାଜଡଗଜ । ଗମରମ ଦକ୍ତିରସ ପଂନର ଦକ୍ତିନୋ
କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷକମ ନୋଜଟକ୍ତିସ ମଜଧ୍ୟମନର ନ୍ମଜସଦ ଜଣଜଇଲଜ, ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ନହଲଜ ଗମ ନମ ନଲସୋ ନୋଜଟ ନଦର ଖେଜଇୋଜହିଁ । ଆସଡଗଜକଜଲକ୍ତି ନଦର ଖେଜଅ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି
ରଷପର୍ବର ନଲସନ ନୋଜଟ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ନଲଖି ଗଜ’ ପଂରଦକ୍ତିୋ ନଦର ଖେଜଇଲଜ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ । ନଲଖିଥିଲଜ, "ନମଜର ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି କ୍ଳଜସ ଭୂମକ୍ତିକଡପଂ ପଂରକ୍ତି ।
ଷଜଠକ୍ତିଏ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ କ୍ଳଜସକମ ଗଲଜ ପଂନର ଛଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ନଯନଗ ପଂରକ୍ତିମଜଣର କଡପଂୋ ହମଏ ଗଜହଜ କଳଜପଂଟଜ ନରକଡା��x��8������ପର୍ବ କନର । ରଜଡା��x��8������ଜର ପଂରଦଜ
ସଦୃଶ । ଚକ ଏକ ସକ୍ତିନସଜଗଜଫକ୍ତିକ ନପଂୋକ୍ତି୍ସଲ । କଡପଂୋକମ ପଂରୂପର୍ବରମ  କମହଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରଜ ସଡଭର ୋମନହହେଁ । ନଗଣମ ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର ନଲସନ ନୋଜଟ ସଡଭର ୋମନହହେଁ
।' କଥାଜଟକ୍ତି ଗଜ’ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂର ନଦଇ ଫମକ୍ଧିୋଜ ଉଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଗଜ’ ଆଖି ଦକ୍ତି’ଟଜ ରଡ଼ ରଡ଼ ନହଜଇଗଲଜ । ଗଜ’ ଓହଳ ସଡଧିନର ଭୂମକ୍ତିକଡପଂ ନହଲଜ । ପଂଜଣକ୍ତିଗ୍ଜନସ
ମଗଜଇ ପଂକ୍ତିଇଲଜ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଲଜ ନସ ରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇର । ନ୍ମଜସଦ ପଂଜଣକ୍ତି ଓ ଚଜ’ ଉଭୟ ମଗଜଇଲଜ । ରରଫ ଓ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ପଂଜୋୀୟ ରକ୍ତି ମଗଜଇଲଜ ।
ରରଫକମ ଗଜ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂନର ନଥାଜଇଲଜ । ଗଜଲନର ଘଷକ୍ତି ନହଲଜ । ଗଜପଂନର କଫକ୍ତି ମଗଜଇଲଜ । ନ୍ମଜସଦର ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂର ନଦଇ ଯଜହଜ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଏ
ଗଜ’କମ ନସ ୋଜପଂସଡଦ କନର । ନଯପଂରକ୍ତି, ପଂକୀ, ନମଘ, ଉଡ଼ଜଜଜହଜଜ ରଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ, କଳଜ, ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା । ଅଡଧାଜର ରଜଗକ୍ତିନର ଭଜସକ୍ତି ଯଜଉଥିରଜ ଦଳ
ଦଳ ରଗଡକ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନର ନସ ମମଗ୍ଧ ନହଜଇ ଜଜନଣୋଜ । ନରତଦ୍ଧକ୍ତିକ ଅୋମଭରର ଆୋଡଦନର ନସ ରକ୍ତିନମଜହକ୍ତିଗ ନହଜଇ ଜଜନଣୋଜ । "ଗଜଇଡÿ’  ରହକ୍ତି
ପଂଢକ୍ତିଛ?’ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ନସ କମନହହେଁ, ନକଉହେଁ ଗଜଇଡା��x��8������? ଓଷ୍ଟଜ ୋଜ ଏମରକ୍ତିଡା��x��8������କ୍ତି? ମଜଇନକଲ ନଜକସୋ ରଜ ନମଜଜଜଗପର୍ବ ରଜ ପଂକ୍ତିକଜନଶଜ ରଜ କଜଫ ଜଡକ ୋଜମ
ଶମଣକ୍ତିନଲ ନସ କମନହ "ଏ ୋହେଁଜ ସରମ  ଗ ଆମ ଭୂନଗଜଳ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୪୫ ୩୪୬
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କକ୍ତି ଇଗକ୍ତିହଜସ ରହକ୍ତିନର ୋଜହିଁ ।’ ଏରଡ ସଡନଗ ସଡନଗ କଥାଜ ରଦଳଜଇ ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଭମ ଲ ସଜଇଜର ର୍ଜଉଜ ଚଜରକ୍ତିଟକ୍ତି କକ୍ତିଣକ୍ତିଥିଲଜ ଓ ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି
ନଫରଜଇ,  ରଦଳଜଇ,  ଠକ୍ତିକ ସଜଇଜର ଆଣକ୍ତିରଜନର ଗଜ’ର ନକନଗ ଝଜଳ ରଜହଜରକ୍ତିଥିଲଜ ନସ କଥାଜ ରର ଖେଜନଣ । ଆଉ ଦକ୍ତିନୋ ନ୍ମଜସଦ କ୍ଳୀରପଂମରମ ଷକମ
ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ,  ନସ ସନବ୍କଜିସ୍ଟ ନ୍ଡା��x��8������କ୍ତିନକଟ ଅରନଜକଜିସ୍ଟ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂଢଜଇର କ୍ଜସନର । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଲଜ,  ଗନମ ଏକଜକୀ ବ୍ରଜସକ୍ତିୟର କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିରଜ
ନହଉଛକ୍ତି ସନବ୍କଜିସ୍ଟ, ଗମ ମ ସ୍ୱଜମୀ ରଜ ଝକ୍ତିଅ ସଜଡଗନର କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିରଜ ନହଉଛକ୍ତି ନ୍ଡା��x��8������କ୍ତିନକଟ, ଏରଡ ଦନଳ ସଜଡଗମଜୋଡକ ସଜଡଗନର କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିରଜ ନହଉଛକ୍ତି
ଅନବ୍କଜିସ୍ଟ ।’ ଏ କଥାଜଟକ୍ତି ରକ୍ତି ଗଜ’ ମମଡଡା��x��8������ ଉପଂର ନଦଇ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଗଜ’କମ ନସଦକ୍ତିୋ ପଂଚଜରକ୍ତିଥିଲଜ, ମକ୍ତିନସଜମମୟୁସକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଶବ୍ଦଟକ୍ତିଏ ଅଛକ୍ତି ଗମ ନମ
ଜଜଣ? ନ୍ମଜସଦ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ମଉସଜ, ମଜଉସୀ ଶବ୍ଦ ଜଜନଣ ଓ ମଷୂଜ ଶବ୍ଦ ଜଜନଣ । ଏ ଦମଇଟକ୍ତି ମକ୍ତିଶକ୍ତିନଲ ନସ ଶବ୍ଦ ହମଏ କକ୍ତି?’ କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ କହକ୍ତିଲଜ,
"ୋଜ । ମମଡଡା��x��8������କମ ନଭଦକ୍ତି ପଂଜରମ ୋଥିରଜ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁର ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିନର ଅପଂମଜୋକ୍ତିଗ ନଦରଜ ଅରସଜକମ "ମକ୍ତିନସଜମମୟୁସକ୍ତି' କମହଜଯଜଏ । ଲକ୍ତିଭକ୍ତି ଯଜଇଥିରଜ ମମହହେଁର ହସକମ
ଅସ୍ୱୀକଜର କରକ୍ତିରଜ,  ୋକ୍ତିଜର ସୀମଜରଦ୍ଧ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଅଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଅସ୍ୱୀକଜର କରକ୍ତିରଜ,  ଜ୍ଞଜୋ ଆହରଣ ଜୋକ୍ତିଗ ଆୋଡଦ ଥାଜଏ ନରଜଲକ୍ତି ଅସ୍ୱୀକଜର କରକ୍ତିରଜ
ଅରସଜକମ "ମକ୍ତିନସଜମମୟୁସକ୍ତି'  କମହଜଯଜଏ । କଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି,  କଳଜ୍ଗକ୍ତି ସଡମଜୋ ୋ ଥିରଜ ରକ୍ତିନଶଷ ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ ୋମନହହେଁ । ଜନଣ ରରକ୍ତି ଶଡକରଡକ ସୀଗଜର ରଜ
ରକ୍ତିସକ୍ତିଲ୍ଲଜ ର ଖେହେଁଜଡକ ସହୋଜଇ ୋ ଶମଣକ୍ତି, ଜନଣ ଜହେଁଜ ପଂଲ ସଜଗପର୍ବଡକ ଦଶପର୍ବୋ ରଜ ମକ୍ତିଲଜୋ କମଡନଦରଜଡକ ଉପଂୋୟୁଜସ ୋ ପଂଢକ୍ତି, ଜନଣ ନମଜଜଜଗପର୍ବଡକ ସକ୍ତି ୁଛି କଡନଫଜୋୀ ରଜ
ଜମରକ୍ତିୋ ନମନହଟଜଡକ ଅନକପର୍ବଟ୍ରେଜର ଆୋଡଦ ୋ ନୋଇ, ଜନଣ ପଂଜନରଳିଜ ପଂକ୍ତିକଜନଶଜଡକ ଚକ୍ତିତକଳଜ ରଜ ଅମୃଗଜ ନଶର-ଗକ୍ତିଲଡକ ଚକ୍ତିତକଳଜକମ ୋ ରମଝକ୍ତି ଜୀରୋ
କଜଳଟକ୍ତିଏ ରଡଚକ୍ତି ପଂଜନର, ର ଖେମସକ୍ତିନର । କକ୍ତିଡଗମ  ମକ୍ତିନସଜମମୟୁସକ୍ତିଷ୍ଟଗଣ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର ରହକ୍ତିପଂଜରଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ନସମଜୋଡକ ମମଡଡା��x��8������ ରଥାଜଏ । ମଜୋସକ୍ତିକ ରକ୍ତିଭ୍ରମ ରଜହଜନର
। ୋକ୍ତିଜ ୍ଗକ୍ତି ଘୃଣଜନର ଓ ଅପଂମଜୋନର ନସମଜନୋ ଛଟପଂଟ ହମଅଡଗକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତିନର ୋ ନଶଜଇ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁନରଜଧା ଓ କଳଜ ରକ୍ତିନରଜଧାନର ୍ଗକ୍ତିନଶଜଧା
ନୋରଜର ନଯଜଜୋଜନର ଘଜରକ୍ତି ହମଅଡଗକ୍ତି । ନଶଷନର ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରଡଗକ୍ତି । ନ୍ମଜସଦ ସଗନର ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କଲଜପଂନର କ୍ଳୀର ପଂମରମ ଷ ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଗଜ’
କଥାଜନର ଘଜରକ୍ତି ନହଜଇ ୋଜରୀଟକ୍ତି ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କଲଜ କକ୍ତି? ନସ ଏନଗ ସଡନରଦୋଶୀଳ ୋଜରୀ ୋମନହହେଁ ନଯ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଛଜଟନଛଜଟ କଥାଜନର ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିର
। ଗଜ’ ପଂଜଇହେଁ ଗଜର ଅଧ୍ୟକପଂଣ,  ଗଜ’ ନଚତକକ୍ତି,  ଗଜ’ ଠଜଣକ୍ତି,  ଗଜ’ ଫମଟଜଣକ୍ତି,  ଗଜ’ ଅଫକ୍ତିସର ପଂଣକ୍ତିଆ,  ଗଜ’ ଉପଂର ହଜକକ୍ତିମ,  ଗଜ ଇନଗଜ,  ଗଜ ଅହଡକଜର ପଂରକ୍ତି
ରଡ଼ରଡ଼ କଥାଜ ଥାଜଉ ଥାଜଉ ଏଇ ହସ, ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ,  ସମଡଦରଗଜ ପଂରକ୍ତି ନଛଜଟନଛଜଟ କଥାଜନର ନସ ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିର? ଅସଡଭର । ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ନସ ଗଜର
ସ୍ୱଜମୀ ସଜଡଗନର ଝଗଡ଼ଜ ଲଜଗକ୍ତିଥିର,  ୋନଚତ ଝକ୍ତିଅଡକ ସଜଡଗନର ଝଗଡ଼ଜ ଲଜଗକ୍ତିଥିର,  ୋନଚତ ଶଜଶ ୂ ଶ୍ୱଶମର ସଜଡନଗ ଝଗଡ଼ଜ ଲଜଗକ୍ତିଥିର,  ୋନଚତ
ପଂମଲକ୍ତିସରଜଲଜଏ ଯଜହଜ କହକ୍ତିନର ନସ କଥାଜ ସଗ ନହଜଇପଂଜନର, ଟଡକଜ ପଂଇସଜ ୋ ନହନଲ ନଦହ । ଆତ୍ମହଗୟୁଜର କଜରଣ ଜଣଜପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ଏଫ ଆଇ ଆର
ନଲର ଖେଜଯକ୍ତିର । ଏନର ର ଖେଜଲକ୍ତି ରଜରଦକ୍ତିୋର ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକକ୍ତିୟଜଟକ୍ତି ସରକ୍ତିଯଜଉ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୪୭ ୩୪୮



କଜଡଥାନର ଝମ ଲମ ଥିରଜ ଯଡତଣଜ "ରଜପଂଜ ଜଜଣକ୍ତିଛ, ଆଜକ୍ତି ଏ ସହରର ଉତ୍ତଜପଂ ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ । ଆଜକ୍ତି ଗମ ମର ମୃଗମ ୟୁଗକ୍ତିଥି । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ଗନଳ
ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ୍ଚଡଡା��x��8������ ଗରମ ଦକ୍ତିୋନର ଅଡଶମଘଜଗନର ଗମ ନମ, ମଜ ଆଉ ଆଇ ଗଲଜପଂନର ମହେଁମ ଓ ଅଜଜ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସର ଉତ୍ତଜପଂର
ଦକ୍ତିୋକମ ଗମ ମ ରଜଷ୍ଧିକ ମୃଗମ ୟୁଦକ୍ତିୋ ଭଜରନର ପଂଜଳୋକରମ ଛହେଁମ  । ନସଥାର ଆମ ଘରକମ ଅଡଶମଘଜଗଟକ୍ତି ସଡକଜମକ ରୟୁଜଧିଭଜନର ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ଆଜକ୍ତି ନସଦକ୍ତିୋ ।
ଗମ ନମ ଓ ମଜ ଫମ ରୁଟ ସଜଲଜଡ଼ ଭଲପଂଜଉଥିଲ ନରଜଲକ୍ତି ଅଜଜ କହକ୍ତିନଲ ‘ଆଜକ୍ତି ସମସଡକମ ଫମ ରୁଟ ସଜଲଜଡା��x��8������ ନଦରଜ’ । ରଜସଜନର ଯଜଉଥିରଜ ନଲଜକଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ।
ଅଜଜ ଏନର ଫଳ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ସହରକମ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ମମଡଡା��x��8������ନର ଓଦଜ ଗଜମମଛଜନଦଇ ଆଉ ଛଗଜ ନୋଇଯକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି ନଯ ଅଜଜ ନକନଗ କଥାଜ କହକ୍ତିନଲ
। ସୂଯପର୍ବୟୁକମ ଗଜଳକ୍ତିନଦନଲ । ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋନୋଇ ସହରକମ ଯଜଇଛଡଗକ୍ତି । ରଜପଂଜ, ଗମ ନମ ଥିନଲ ଅଜଜଡକମ ନକନଗ ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରକ୍ତିଥାଜଡଗ । ମହେଁମ ରକ୍ତି ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରମ ଛକ୍ତି ।
କକ୍ତିଡଗମ  ମଜୋମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।’ ଋଷୀ ଗଜ ରଜପଂଜଡକ ଫନଟଜ ଆଗନର ଏନଗକଥାଜ କହକ୍ତିଲଜ ଏରଡ ଚମ ପଂ ନହଲଜ । ପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଲଜ ଓ ର ଖେଟନର ଗଡ଼କ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ସମୟ । ମଜ’ର ଫନଟଜକମ ଚଜହିଁଲଜ ଓ ଚଜହିଁ ରହକ୍ତିଲଜ ର ଖେମରନରଳଯଜଏ । ଅଜଜ ଆସକ୍ତି "ଋଷୀ, ନଶଜଇଛମ , ଉଠ’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜରମ  ଉଠକ୍ତିଲଜ । ନଦଖିଲଜ, ନସ
ଘଡଟଜଏ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲଜ । ଅଜଜ ୋଜଗମ ଣୀ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଫଳକଜଟକ୍ତିନଲ । ଅମୃଗଭଡଡା��x��8������ଜ ଗରଭମ ଜ ନସଓ କଦଳୀ ପଂକ୍ତିଜମଳକ୍ତି ଡା��x��8������ଜଳକ୍ତିଡର । ଦହକ୍ତି ମକ୍ତିଶଜଇନଲ,
ଚକ୍ତିୋକ୍ତି ମକ୍ତିଶଜଇନଲ ଏରଡ ପ୍ଂଜଷ୍ଟକ୍ତିକ କପଂମଜୋଡକନର ସଜଜଇରଖିନଲ । ୍ଜୟ ଦମଇଶହ ପଂଜର ଖେଜପଂଜଖି । ସରମକମନୋଇ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ସମଜଧି ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ ଉପଂନର
ନଥାଜଇନଲ । ଋଷୀ ମଜ’  ଥିନଲ ପଂଜଡଚ କକ୍ତିନଲଜମକ୍ତିଟର ଦୂର ଏକ ଗହେଁଜନର ଶକ୍ତିକୟକ୍ତିତୀ । ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ସଜଇନକଲନର ଯକ୍ତିରଜଆସକ୍ତିରଜ କରମ ଥିନଲ । ନସଦକ୍ତିୋ
ସକଜଳସମଲ ସଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିୋ ରଜରଟଜନର ଘନର ପଂହଡଚକ୍ତିରଜପଂନର ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଇନଦଲଜ ଏରଡ ହଠଜଗ ମରକ୍ତିଗନଲ । ଡା��x��8������ଜକର କହକ୍ତିନଲ ‘ସନୋ ବସ୍ଷ୍ଟସ ଜକ’ । ରଜପଂଜ
କହକ୍ତିନଲ, "ଆମ ରଜରକ୍ତିପଂଟ ନକଗନର ନଗଜ ମଜ’ର ଶର ସକଜର କରକ୍ତିରଜ’ । ନସପଂରକ୍ତି ନହଲଜ । ଘରଠମ  ୍ଜୟ ଶନହମକ୍ତିଟର ଦୂରଗଜନର ୋକ୍ତିଜ ନକଗଭକ୍ତିଗନର
ସରମ କଜଯପର୍ବୟୁନହଲଜ । ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ଆଇର କଜମ ରକ୍ତି ନସଇପଂଜର ଖେନର କରଜନହଲଜ । ରଜପଂଜ କହକ୍ତିନଲ ‘ସନୋ ବସ୍ଷ୍ଟସ ଜକ ନଡା��x��8������ଇହେଁଲଜ’ ଏରଡ କଜଡଦକ୍ତିନଲ ନଢରନରଳ
ଯଜଏ । ଅଜଜ ଗଜଡକମ ରମଝଜସମଝଜ କନଲ ଓ ଆଇର ଶର ପଂକ୍ତିଡଧିଥିରଜ ଶଜଢକ୍ତି କଜୋକ୍ତିନର ରଜପଂଜଡକ ଲମ ହନପଂଜଛକ୍ତିନଲ । ଆଇଡକମ ରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ନକଗନର ମଜ’ୁଛି କଡକ
ପଂଜର ଖେନର ସକଜର କରଜଗଲଜ । ଅଜଜ ଓ ରଜପଂଜ ଦମନହହେଁ ୋକ୍ତିଶଦଜଢକ୍ତି ଓ ରଜଳକଜଟକ୍ତିନଲ ଏରଡ ନଯଜଜୋଜକନଲ ନସ ସକଜର ସଜୋନର ଇଟଜ ସକ୍ତିନମଡଟର ଦମଇଟକ୍ତି
ସମଜଧି ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ କରଜନହର ଓ ୋହେଁଜ ନଲର ଖେଜନହର, ନସମଜୋଡକ ସୃଗକ୍ତିନର । ରଜପଂଜ ଦମଇ ସପ୍ତଜହକଜଳ ଗଦଜରର ଖେକନଲ । ଦମଇଜଣ ମକ୍ତିସୀ ଲଜଗକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଦମଇଫମଟ
ଓସଜର, ଚଜରକ୍ତିଫମଟ ଲଡର ଓ ଦମଇଫମଟ ଉଚଗଜର ଦମଇଟକ୍ତି ସମଜଧିପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ କନଲ । ସମଡଦର ଅକରନର ୋଜମ ରକ୍ତି ନଲର ଖେଜଗଲଜ । ମୃଗମ ୟୁଗକ୍ତିଥି ନଲର ଖେଜଗଲଜ ।
ଋଷୀ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ରଜପଂଜ ନସଠକ୍ତି ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ ନଯଜଗହେଁମ ମୃଗମ ୟୁ ନହଲଜନରଜଲକ୍ତି ନଲର ଖେଜଯଜଉ ।’ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ହିଁ ନହଲଜ । ଉତ୍ତଜପଂର ପଂରକ୍ତିମଜଣ
ନଲର ଖେଜଗଲଜ ସମଜଧି ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ନର । ଦମଇଜଣ ମକ୍ତିସୀ ଗଜଡକ ପଂଜଉଣଜ ନୋଇ ନଫରକ୍ତିଗନଲ ଓ ରଜପଂଜ ଘରକମଆସକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ଗକ୍ତିଲଜନସ ପଂକ୍ତିଉପଂକ୍ତିଉ ମରକ୍ତିଗନଲ ।
ଏପଂରକ୍ତି ୍ଳୟ ଅୋୟୁ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ନହଇଛକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ଋଷୀ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । କଜଡଦକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ଅଜଜ ଓ ୋଜଗମ ଣୀ ଚମ ପଂଚଜପଂ ରସକ୍ତିରହକ୍ତିନଲ
ଘଡଟଜଏକଜଳ, ଛଡ଼ଜ ଛଡ଼ଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକହକ୍ତିକଜହଜକମ ଛମଇହେଁରଜ ମୋଜ । ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନସମଜନୋ ଅଛମଆହେଁ । ନଲଜକଡକ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜ, ପଂଜଦ ଶବ୍ଦ, ଚମ ଡ଼କ୍ତି ଶବ୍ଦ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତି
ନସମଜୋଡକମ ଶମଭମ  ୋଥିଲଜ । କଜଠ ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇଥିନଲ ଦମନହହେଁ । ଏମଜୋଡକମ କଡଦଜଇରଜ ଦରକଜରନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିନଲ ରଡଧାମପଂରକ୍ତିଜୋ । ପଂଜଟକ୍ତି ନର ଖେଜଲକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି
ପଂକ୍ତିଆଇନଲ । ମମହହେଁନର ପଂଜଣକ୍ତି ଛଜଟକ୍ତିନଲ । ନକହକ୍ତିଜନଣ ଋଷୀକମ ନଘଜଷଜରକ୍ତିନୋଇ ଅଜଜ ନକଜଳନର ରସଜଇନଦନଲ । ଗଜକମ ଗଜ ମଜ’ର ଫନଟଜ ନଦର ଖେଜଇନଲ
। ଅଜଜଡକମ ଆଇର ଫନଟଜ ନଦର ଖେଜଇନଲ । ଧାୀନର ଧାୀନର ନକରଳ ସଶପର୍ବ ମଜଧ୍ୟମନର ଦମନହହେଁ ଦମହିଁଡକ ଉପଂସକ୍ତିଗକ୍ତିକମ ଅୋମଭର କନଲ ଓ ସଜମଜୋୟୁ କଜଡଦକ୍ତିନଲ
। ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୪୯ ୩୫ଠ

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



କଜଡଦକ୍ତିରଜକମ ଆହମରକ୍ତି ଇଚ୍ଜ ନହଉଥିଲଜ ଋଷୀର, ମଜତ ସୂଯପର୍ବୟୁର ଉତ୍ତଜପଂ ଗଜ ଲମ ହକମ ଶମର ଖେଜଇ ନଦଇଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିଷ୍ଠମର ସୂଯପର୍ବୟୁ । ଗଜ ଜୀରୋକମ ରକ୍ତି ଜଳଜଇନଦଇଛକ୍ତି ।
ସୂଯପର୍ବୟୁର ଜଳଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରଜର ଶକକ୍ତିକମ ଭଜରକ୍ତିଲଜ ଋଷୀ । ମଜଟକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତି ପଂରୋକମ ଜଳଜଇପଂଜନର ସୂଯପର୍ବୟୁ । ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଆୋଡଦ ଆନରଗମଜୋଡକମ ଜଳଜଇପଂଜନର
ସୂଯପର୍ବୟୁ । ମଜତ ଋଷୀ ଭଜନର ଗଜ ଯଡତଣଜକମ ସୂଯପର୍ବୟୁ ନକନରନହନଲ ଜଳଜଇ ଛଜରର ଖେଜର କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରୋକ୍ତି । ‘ଗଜହଜ ନମଜର ୋକ୍ତିଜସ୍ୱ, କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ୋକ୍ତିନଜ ଯଡତଣଜ
ୋମନହହେଁ । ମହେଁମ ଯଡତଣଜ ନଭଜଗମଛକ୍ତି । ନମଜର ଓ ଯଡତଣଜ ଭକ୍ତିଗନର ନକନଗ ରୟୁରଧାଜୋ । ସୂଯପର୍ବୟୁ ୋକ୍ତିଜକମ କଣନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଛକ୍ତି?  ନଲଜନକ କଜହିଁକକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁ
ୋମସଜର କରଡଗକ୍ତି ନକଜଜଣକ୍ତି’ । ଅଜଜ ଗଜକମ ସରମନରନଳ କମହଡଗକ୍ତି ଅଟଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ ୋ ନହରଜଯଜଏ ନସ ମରମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଗଣମ ନସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗ
ଥାଜଇପଂଜନର । ଅଜଜଡକର ଏଇ କଥାଜଟକ୍ତିକକ, ଏଇ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସଟକ୍ତିକକ ହିଁ ଗଜର ମନୋଜରଳ ରଖିଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଆୋଡଦ ନଦଉଛକ୍ତି, ଆତ୍ମରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ ଆଣକ୍ତି ନଦଉଛକ୍ତି ଓ
ଗଜର ଓ ଯଡତଣଜ ଭକ୍ତିଗନର ରୟୁରଧାଜୋକମ ମଜପଂକ୍ତିପଂଜରମ ଛକ୍ତି । ରଜପଂଜ ମରକ୍ତିରଜ ପଂରଦକ୍ତିୋ ଋଷୀର ଓ ଗଜର ଯଡତଣଜର ଫନଟଜ ଛପଂଜ ନହଜଇଥିଲଜ ର ଖେରର
କଜଗଜନର । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ପଂରକ୍ତିରଜରରମ  ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଜଣ ଅଡଶମଘଜଗନର ଗନଲ । ସରକଜର ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେ ଏଡ଼ଜଇ ଚଜଲକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି । କଗକ୍ତିପଂରୂଣ ନଦଉ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ସରକଜର
ଉତ୍ତରଦଜୟୀ ରହକ୍ତିନର । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅନୋକ କଥାଜ । ମଜଇନକଜନଫଜୋ ଆଗନର ଅଜଜ ସୂଯପର୍ବୟୁକମ ଗଜଳକ୍ତିକନଲ ୍ଚମ ର । ସୂଯପର୍ବୟୁକମ ଆନମ ସକଳ ଶକକ୍ତିର ଆଧାଜର
ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ନଦଉଛହେଁମ  ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଆମକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଳକ୍ତିଗଳଜଡଗ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର କକ୍ତି?  ଗଜର ନସ ନସ୍ୱଚ୍ଜଚଜରକ୍ତିଗଜ ପଂଣକମ ସ୍ୱଜଧାୀୋ ଭଜରନର ଉପଂନଯଜଗ
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର କକ୍ତି?  ନକନର ୋମନହହେଁ । ଗଜକମ ନଚନଲଡଜ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଗଜର ଯଜଚ୍ଜଗଜ ଦମଗପର୍ବମଣକମ ଭଜଡଗକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଗଜକମ ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ନସ୍ୱରଜଚଜରୀ,
ନସ୍ୱଚ୍ଜଚଜରୀ,  ଘଜଗକ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଉ । ସୂଯପର୍ବୟୁ ୋମସଜରକମ ଆମ ନଯଜଗ ରକ୍ତିଦୟୁଜଳୟରମ  ହଟଜଯଜଉ । ଏଇଟଜ ଆମର ଦଜରକ୍ତି । ସରକଜର ଶମଣଡଗମ  ।
ସୂଯପର୍ବୟୁ- ଡା��x��8������ଜଉନ ଡା��x��8������ଜଉନ, ସୂଯପର୍ବୟୁ- ଡା��x��8������ଜଉନ ଡା��x��8������ଜଉନ ।’ ରଜପଂଜଡକ ସମଜଧି ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି ନହଲଜପଂନର ନଯଜଜୋଜ କରଜଗଲଜ ଏ ସମଜଧି ପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ମଜୋଡକମ ନୋଇ
କଣ କରଜଯଜଇପଂଜନର । ଏ ନକଗ ପଂଜର ଖେନଦଇ ଗଗରଷପର୍ବ ୍ଧାଜୋ ମଡତୀଡକ ଗଜମୟୁ ସଡ଼କ ଯକ୍ତିରଜରମ  ଏନର ୍ଚମ ର ଗହଳଚହଳ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏ ରଜସଜଟକ୍ତି
ଦମଇଟକ୍ତି ରଜଜପଂଥାକମ ସଡନଯଜଗ କରମ ଥିରଜରମ  ଚଜରକ୍ତି ଚକକ୍ତିଆ ଗଜଡ଼କ୍ତିଠମ  ଆରଡଭ କରକ୍ତି ନଷଜହଳ ଓ ରଜଇଷ ଚକକ୍ତିଆ ଯଜୋରକ୍ତି ଏପଂନଟ ଯଜଉଛକ୍ତି । ରଜପଂଜଡକ ୋକ୍ତିଆହେଁ
ଲକ୍ତିଭଜ ଅଫକ୍ତିସର ରଡଧାମମଜନୋ ୍ସଜର ନଦନଲ ଏକ ନହଜନଟଲ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ, ୋନହନଲ ପଂଜୋସକ୍ତିଗଜନରଟ ନଦଜକଜୋ ନଦରଜପଂଜଇହେଁ । ଅଜଜ ଓ ଋଷୀ ଦମନହହେଁ
କହକ୍ତିନଲ, ‘ୋଜ’  । ୋକ୍ତିଆହେଁ ଓ ଉତ୍ତଜପଂ ସହ ସଡପଂକପର୍ବ ଥିରଜ ରୟୁରସଜୟ କରକ୍ତିରଜୋଜଇହେଁ । ମଜ’ ରଜପଂଜ ଓ ଆଇଡକମ ଆହମରକ୍ତି ଗରମନହର । ଚମ ଲକ୍ତି ଜଳକ୍ତିରୋଜଇହେଁ ।
ସକ୍ତିଗଜନରଟନର ମଜଚକ୍ତିସ ଲଜଗକ୍ତିରୋଜଇହେଁ । ଗରମ ରୟୁରସଜୟ କରକ୍ତିରଜୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିଆହେଁ ୋମନହହେଁ ରରଡ ରରଫ ରୟୁରସଜୟ କରଜଯଜଇପଂଜନର । ଆଇସକ୍ତି ଥମ ପଂରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି
। ନଲଡରମପଂଜଣକ୍ତି ପଂରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି । ଫଳରସ ପଂରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସପଂରକ୍ତି ହିଁ ନହଲଜ । ମଜ’ ରଜପଂଜଡକ ସଡସଜରମ  ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି ରଳକଜ ଜୀରୋ ସଡଚୟ କରଜନହଜଇଥିଲଜ
ଗହିଁନର ରଡା��x��8������ ନକଜଠରକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତି କରଜଗଲଜ ନକଗନର । ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ଯଜକ ସମଜଧିପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������ ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତିନଲ । ନଚତକକ୍ତି ଫକ୍ତିଜ ଗ୍ଜସ ଗଜଇଡଡା��x��8������ର
ଅୋୟୁଜୋୟୁ ଆୋମସଡଗକ୍ତିକ ଦରୟୁ କକ୍ତିଣଜଗଲଜ । ନକଜଠରକ୍ତିକମ ଶୀଗଗଜପଂ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ କରଜଗଲଜ । କଜଚ ଝରକଜ କରଜଗଲଜ । ପଂରଦଜ ଲଗଜଗଲଜ । ସମଜଧିପଂକ୍ତିଡଡା��x��8������
ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତିକମ ମଜରପର୍ବଲ ଲଗଜଯଜଇ ସଜ କରଜଗଲଜ । ରଦ୍ମଜସ ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ଲମ ହଜ କଡଟଜନର ନଘଜରକ୍ତି ସମଜଧିନର ନଲଖିଥିରଜ ଅସଭୟୁ ଶବ୍ଦ ସରମକମ ରକ୍ତି ସମଜଧି
ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ସମଜଧିକମ ନଟରମଲ କରଜଯଜଇ ଗଜ ଚଜରକ୍ତିକନଡ଼ ନଘରଜଏ ନଚତକକ୍ତି ରର ଖେଜଗଲଜ । ଏନର ମଜ’ ରଜପଂଜ ଆଇ ସମନସ ଥାଡଡା��x��8������ଜନର ରହକ୍ତିନଲ
। ଘର ଭକ୍ତିଗନର ଏ.ସକ୍ତି.ନର ରହକ୍ତିନଲ । ଗଜଡକ ଉପଂନର ଆଇସକ୍ତିଥମ ରର ଖେଜଗଲଜ,  ଫଳରସ ରର ଖେଜଗଲଜ । ସୂଯପର୍ବୟୁର ଉତ୍ତଜପଂଠମ  ଅନୋକ ଦୂର । ସୂଯପର୍ବୟୁ
ୋମସଜରଠମ  ଅନୋକ ଦୂର । ଆଜକ୍ତି ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଷ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ୍ର ଗକ୍ତିଥି । ରଜପଂଜ ମଜ’ ଆଇ ସମସଡକର ମୃଗମ ୟୁଗକ୍ତିଥି । ନଲଜକଡକମ ରକ୍ତିୋଜମଲୂୟୁନର ଫ୍ଟ
ସଜଲଜଡା��x��8������ ଦକ୍ତିଆନହର । ଏନଗ ର ଖେରଜନର ରକ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ନଦତଡ଼କ୍ତି ନର ଖେଳମଥିରଜ ଗମଡ଼ଜଏ ଲଡଗଳଜ ପଂକ୍ତିଲଜଡକଠମ  ଆରଡଭକରକ୍ତି ଟକ ଡ୍ରଜଇଭର, ଗୃହକ୍ତିଣୀ, ୋକ୍ତିଆହେଁ ଲକ୍ତିଭଜ
ଅଫକ୍ତିସ୍ର କମପର୍ବଚଜରୀ, ଛଗଜ ନଘଜଡା��x��8������କ୍ତିନହଜଇ ଯଜଉଥିରଜ ଦକ୍ତିଦକ୍ତି, କଜର ଭକ୍ତିଗନର ପଂରକ୍ତିରଜର, କଜଠରକ୍ତିକଜଳକ୍ତି, ଆଇସକ୍ତିଥମଇମ୍ବଜଲଜ, ନପଂପଂରରଜଲଜ, କୀରରଜଲଜ ସମସଡକମ ।
ଋଷୀ ଓ ଅଜଜ ଗଜଡକ ରକ୍ତିଷଣ୍ଣଗଜକମ ଅୋୟୁ ନକନଗନରନଳ ଏକଜଡଗନର ନଭଟକ୍ତିନର ନରଜଲକ୍ତି କଥାଜ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଓ ମମହହେଁନର ହସ ଫମଟଜଡଗକ୍ତି । ଆଜକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତିର ଦକ୍ତିୋ ।
ରକ୍ତିଷଣ୍ଣଗଜରମ  ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତି ନଲଜକଡକ ସଜଥାୀନର ର ଖେମସକ୍ତିନର ସଜଲଜଡ ର ଖେଜଇରଜର ଦକ୍ତିୋ । ରଜପଂଜ ନକନଗ ର ଖେମସକ୍ତିଜଜଜର ମଣକ୍ତିଷଥିନଲ । ସରମନରନଳ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ,
ସରମନରନଳ ୍ଗଳ୍ଭ । ଥାନର ଋଷୀ କହକ୍ତିଥିଲଜ, "ରଜପଂଜ ଏଥାର ର ଖେରଜ ଯଦକ୍ତି ଚଜଳକ୍ତିଷନଡା��x��8������ଇହେଁର ନଗନର ଆନମ ଉତ୍ତର ନମରମ  ଅଡଚଳକମ ପଂନଳଇରଜ । ୋନୱାପର୍ବକମ
ଯଜଇ ରସରଜସ କରକ୍ତିରଜ । ଛ ମଜସ ଦକ୍ତିୋ ଛ ମଜସ ରଜଗକ୍ତି ନହରଜ ଜଜଗଜନର ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୫୧ ୩୫୨



ରଜପଂଜ କହକ୍ତିଥିନଲ, "ହହେଁ,  ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଯକ୍ତିରଜ । ଆଜକ୍ତିଠମ  ନପଂକକ୍ତିଡ କରକ୍ତିରଜ ଆରଡଭ କରମ ଥାଜ । ଗମ  ଜଜଣମ ଛ ମଜସ ନଯନର ଦକ୍ତିୋହମଏ ସୂଯପର୍ବୟୁ ନକଉହେଁଠକ୍ତିଥାଜଏ?
ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟନର ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଇଡଦଧାୋମ  ଥାଜଏ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକଜଣରମ  ଆଉ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକଜଣ ଯଜଏ, ଠକ୍ତିକ ନସପଂରକ୍ତି ରଜସଜନର ସୂଯପର୍ବୟୁ ଯଜଉଥାଜଏ ଓ ନଫରମ ଥାଜଏ । ଛ
ମଜସ କଜଳ । ସକଜଳ ଛ’ଟଜନର ସୂଯପର୍ବୟୁ ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନକଜଣରମ  ଥାନର ମଜତ ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ହମଏ-  ଛ’ ମଜସ ରଜତକ୍ତିର ଅରସଜୋ ପଂନର,  ଏରଡ ଗଜ’
ପଂରରଗ୍ଧି ରଜରଘଡଟଜନର ଇଡଦଧାୋମପଂରକ୍ତି ରଜସଜନର ଯଜଉଥାଜଏ ଓ ନଫରମ ଥାଜଏ । ସକଜଳ ଛ’ଟଜରମ  ରଜରଘଡଟଜ ପଂନର ପଂମଣକ୍ତି ସକଜଳ ଛ’ । ନସଠକ୍ତି ସଡଜ ଛ
ନକନଗନରନଳ ନହନଲ ହମଏ ୋଜହିଁ । ଦକ୍ତିୋକମ ଦମଇଟକ୍ତି ସକଜଳ । ଦକ୍ତିୋକମ ଦମଇଟକ୍ତି ସୂନସପର୍ବୟଜଦୟ । କକ୍ତି ଅୋୋୟୁ ଅପଂରୂପଂ ନୋଦଶଗ୍ଧିକ ନସତଡଦଯପର୍ବୟୁ! ସୂଯପର୍ବୟୁ ନସଠକ୍ତି
ର ଖେମର ସମଡଦର, ର ଖେମବ୍ ରକ୍ତିୋା ଦମ୍ରେ, ର ଖେମର ୋରମ । ନସଠକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁ ୋମସଜର ପଂଜଇହେଁ ସରମନରନଳ ଇଚ୍ଜ ନହର । ଏଠକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ଗଜଳକ୍ତିନଦରଜକମ ଇଚ୍ଜ ନହଉଛକ୍ତି ।’ ଋଷୀ
କହକ୍ତିଲଜ, "ନସଠକ୍ତି ଆନମ ରରଫଘର ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିକରକ୍ତିରଜ । ଉତ୍ତଜପଂ ସରମନରନଳ ନସଠକ୍ତି ଜକ୍ତିନରଜ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ୍ ମଜଇୋସ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ ଯଜଏ
ଥାଜଏ । ନସଠକ୍ତି ରରଫର ନଚତକକ୍ତି,  ରରଫର ନଟରମଲ, ରରଫର ଗ୍ଜସ, ରରଫର କନା୍ଟ, ରରଫର ରଜସୋ ରୟୁରହଜର କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର । ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି
ଥାଡଡା��x��8������ଜ । ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ୋା ଦମ୍ରେ । ନସଠକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣକମ ଅଡଶମ କମହଜଯଜଏ ୋଜଇହେଁ, କ୍୍ତିୟଜଡଶମ କମହଜଯଜଏ । ନସ ର ଖେମବ୍ କ୍୍ତିୟ, ର ଖେମର ୋକ୍ତିଜର । ନସଠକ୍ତି ଅଡଶମଘଜଗ ହମଏୋଜ,
ରରଡ କ୍୍ତିୟଜଡଶମ ଘଜଗନର ରକ୍ତିନମଜହକ୍ତିଗ ନହରଜକମ ହମଏ । ଆନମ ଯକ୍ତିରଜ ରଜପଂଜ,  ନମରମ ରଳୟ ମଧ୍ୟନର ର ଖେରଜଛମଟକ୍ତି କନଟଇରଜ । ଏ ସୂଯପର୍ବୟୁ ଆମକମ କଣ
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର? ଏ ସୂଯପର୍ବୟୁ ନସ ସୂଯପର୍ବୟୁ ୋମନହହେଁ ।’ ଏନଗ କଥାଜ ନହରଜ ଭକ୍ତିଗନର ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶରମ  ଛୟଜଳକ୍ତିଶ, ସଗଚଜଳକ୍ତିଶ ଓ ଅଟଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ୍ର ଉତ୍ତଜପଂ
ରଢକ୍ତି ଓ ଏନର ପଂମଣକ୍ତି ଏକଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନକନରନହଲଜ ଓ ନକନର ର ଖେରଜଛମଟକ୍ତି ସରକ୍ତିରଜର ସମୟନହଲଜ ଜଣଜପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ରକ୍ତିପଂଯପର୍ବୟ ଆଣମଥିରଜ ସୂଯପର୍ବୟୁ
ଆଉ ମନୋ ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ଅୋୟୁ ଏକ ର ଖେରଜଛମଟକ୍ତିନର ନଯଉହେଁଦକ୍ତିୋ ଉତ୍ତଜପଂ ଚଉରଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ ଥିଲଜ ନସଦକ୍ତିୋ ମଜ’  କହକ୍ତିନଲ, "ଋଷୀ ଏ
ସଜରମୋନର ଖେଜଳ ନଦର ଖେ, ଗଜ ଭକ୍ତିଗନର ନଲର ଖେଜ ନହଜଇଛକ୍ତି ଆମ ଘରକମ ଐଶ୍ୱଯପର୍ବୟୁଜ ରଜୟ ଓ ଅଭକ୍ତିନଷକ ରଚୋ ଆସକ୍ତିନର । ଏ ଲନଟରକ୍ତି ଆମକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ କଥାଜଟକ୍ତି
ରକ୍ତିଦମ ୟୁଗ ଗଗକ୍ତିନର ଚହଲକ୍ତିଗଲଜ ପଂଜର ଖେପଂନଡା��x��8������ଜଶୀ ଓ ଦୂର ଦୂରଜଡଗରକମ । ନଫଜୋ ସରମନରନଳ ରଜଜକ୍ତିଲଜ । କରଜଟନର ସରମନରନଳ କରଜଘଜଗ ନହଲଜ ।
ହୃଦୟନର ସରମନରନଳ ଛୋକଜ ପଂଶକ୍ତିଲଜ । କମକମରମଜନୋ ରକ୍ତି ସରମନରନଳ ଭମ କକ୍ତିନଲ । ରରଡ କମକମରମଜନୋ ସରମନରନଳ ହସକ୍ତିନଲ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଉ । ଏନଗ
ଉତ୍ତଜପଂନର ରକ୍ତି ଗଛ ପଂତମଜନୋ ରଡଗକ୍ତିୋ ନଦର ଖେଜଗନଲ । କମକମର ରକ୍ତିନଲଇ ପଂଜରଜ ଚଟକ୍ତିଆ ଓ ମକ୍ତିଟମ ମଜନୋ ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନଦର ଖେଜଗନଲ,  ଚଳଚଡଚଳ
ନଦର ଖେଜଗନଲ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସମୋଜମକ୍ତି ଆସକ୍ତିଲଜ । ସମମଦନର ୍କଜଡଡା��x��8������ ନଢଉ ସରମ  ଉଠପଂଡ଼୍ ନହଲଜ । ଥାଡଡା��x��8������ଜପଂରୋ ରହମଛକ୍ତିପଂରକ୍ତି ଜଣଜଗଲଜ । ରଜଲକ୍ତି ମଜଟକ୍ତି ଆଉ
ଗଜଗକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ଘରଅଗଣଜ ସରମ  ରରଫକ୍ତିଗନଲ । ସୂଯପର୍ବୟୁର ୍ଜଦମଭପର୍ବଜର ଆଉ ରହକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ଦହକ୍ତି କଜକମଡ଼କ୍ତିର ସଜଲଜଡା��x��8������ ଆଉ କଜହଜକମ ଦରକଜର
ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । କଳଜ କଜଚର ଚଷମଜ କଜହଜକମ ଦରକଜର ପଂଡା��x��8������କ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ସୂଯପର୍ବୟୁକମ ନକହକ୍ତି ମନୋ ପଂକଜଇନଲୋଜଇହେଁ । ସମଲର ରଜଡ଼ ନଡା��x��8������ଇହେଁ ପଂଳଜଉଥିରଜ
ରଦମଜସ ପଂକ୍ତିଲଜଡକପଂରକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁ କମଆନଡ଼ ପଂଳଜଇଲଜ । ଋଷୀ ଓ ଗଜ ମଜ’  ରଜପଂଜ ଅଜଜ ଆଇ ଏରଡ ସମସ ପଂଜର ଖେପଂନଡା��x��8������ଜଶୀ ୋକ୍ତିଜ ୋକ୍ତିଜ ଘର ଅଗଣଜ
ଝଜଡ଼ମକନଲ । ପଂରଦଜ ଚଜଦର ସରମ  ରଦଳଜଇନଲ । ଘରକମ ଫକ୍ତିୋଜଇଲ ପଂଜଣକ୍ତିନର ୍ଗକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନପଂଜଛକ୍ତିନଲ । କଜଡଥା କରଜଟକମ ସଫପର୍ବ ପଂଜଣକ୍ତିନର ନଧାଜଇନଲ ।
ମରୂ ଖେ ଗହଇମ୍ବରରମ  ପଂଜକସଳୀ ନଦଇ ନପଂତଷ୍ଟକ୍ତିକ ୋଳୀର ୋକ୍ତିମୱପ୍ନଜଡଶ ଯଜଏ ହଜଜର ଲକ୍ତିଟର ନଲଡରମପଂଜଣକ୍ତିନର ନଧାଜଇନଲ । ନଲଡରମ  ଓ ଲମ ଣର ଦଜମ ରଢକ୍ତିଲଜପଂନର
ରକ୍ତି ନକହକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ ୋଜଇହେଁ । ଋଷୀ ଗଜ ସଜଡଗମଜୋଡକମ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତି ଆଣକ୍ତି ଗଜ ରଜପଂଜଡକମ କହକ୍ତିଲଜ, "ରଜପଂଜ ଭଲ ନସଜଫଜନସଟ୍ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ । ନସମଜନୋ
ୋନଚଗ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରସକ୍ତିନର? ଆମ ସଡସୃଗକ୍ତିକମ ୍ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଧିସତ୍ୱେ କରମ ଥିରଜ ପଂରକ୍ତି ନସଜଫଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିରଜ । ମହେଁମ ନଡ୍ରସ କକ୍ତିଣକ୍ତିରକ୍ତି । ନମଜ ସଜଡଗମଜନୋ ସମନସ ନଡ୍ରସ କକ୍ତିଣକ୍ତି
ସଜରକ୍ତିନଲଣକ୍ତି । ନସମଜନୋ କଣ ର ଖେଜଇନର? କଣ ପଂକ୍ତିଇନର? ଚଜ କଫକ୍ତି ସରରତ ଜମସ କଣ ନଦରଜ?’ ରଜପଂଜ କହକ୍ତିନଲ, "ନସମଜନୋ ଷ୍ଟଜର । ଷ୍ଟଜରମଜନୋ
ଆମପଂରକ୍ତି ରମ ଟକ୍ତି ଭଜଗ ନଲଡରମ  ଲମ ଣ ଝମ ରକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ଆଚଜର ର ଖେଜଆଡଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ନସମଜନୋ ନଦଶ କଜଳ ପଂଜତ ୋଈ ୋଜଳ ପଂଜହଜଡ଼ ଜଡଗଲ ର ଖେଜଆଡଗକ୍ତି । ଜହ୍ନ ଓ
ନଜୟୁଜତଜ ପଂକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ସମମଦ ପଂକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଘମଡଘମଡ଼କ୍ତି ମଜରକ୍ତିନଲ ପଂଜହଜଡ଼ ଫଜନଟ । ହଜଇ ମଜରକ୍ତିନଲ ନସତର ମଡଡା��x��8������ଳନର ରକ୍ତିନସଜରଣ ହମଏ । ନସମଜନୋ
ଚଜଲକ୍ତିନଲ ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତିନର ଓ ଦଲଜଲ ଟ୍ରେୀଟନର ଉତଜୋ ପଂଗୋ ହମଏ ।’ ଋଷୀ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ରଜପଂଜ,  ନମଜ ସଜଡଗ କହକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜଡକଘନର ଲଜଗକ୍ତିଥିରଜ ଏ.ସକ୍ତି.
ଆମକମ ଦକ୍ତିୋକପଂଜଇହେଁ ନଦର । ଆଣକ୍ତିରଜ ରଜପଂଜ, ମଜଜ ନହର, ଥାଡଡା��x��8������ଜ ଲଜଗକ୍ତିର । ନମଜ ସଜଡଗମଜନୋ ରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନର ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ
୩୫୩ ୩୫୪
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ରଜପଂଜ କହକ୍ତିନଲ, "ଏନର କଣ ଗରମ ନହଉଛକ୍ତି କକ୍ତି? ନସମଜନୋ ଆସକ୍ତିରଜର ର ଖେରର ୍ଚଜରକ୍ତିଗ ନହରଜପଂନର ଆଉ ଗରମ ଜଣଜପଂଡ଼ମୋକ୍ତି । ନକନଗ ଥାଡଡା��x��8������ଜ
ଲଜଗମଛକ୍ତି । ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ ପଂରକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଆସକ୍ତିନଲ ନକଜଡା��x��8������କ୍ତିଏ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀକମ ର ଖେସକ୍ତିର । ନସମଜନୋ ଚଜହିଁନଲ ଉତ୍ତଜପଂ ର ଖେସକ୍ତି ପଂନଡ଼ । ଅରଶୟୁ ଝକ୍ତିଅ,
ଉତ୍ତଜପଂ ହଠଜତ ର ଖେସକ୍ତିର ୋଜ ହଠଜତ ରଢକ୍ତିର ନସ କଥାଜ ନସମଜୋଡକ ନପଂଜଷଜକ ପଂକ୍ତିଡଧିରଜ ୍ଣଜଳୀଉପଂନର ୋକ୍ତିଭପର୍ବରକରକ୍ତିର । ହଠଜତ ଉତ୍ତଜପଂ ପଂଚଜଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ
ନହଜଇଯଜଇପଂଜନର । କକ୍ତିଛକ୍ତିନଲଜକ ଭଜରଜନରଗନର ମଛୂପର୍ବଜ ନହଜଇପଂଜରଡଗକ୍ତି । ଦଳଜ ଚକଟଜ ନହଜଇପଂଜନର । ଅନୋକ ସଡଭଜରୋଜ ଅଛକ୍ତି । କମକମରମଜନୋ
ନଉତ୍ତଜକ୍ତିଗ ନହଜଇ ନଲଜକଡକମ କଜମମଡ଼କ୍ତି ନଗଜଡ଼ଜଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି । ୋଜହିଁ ୋଥିରଜ ରକ୍ତିପଂଯପର୍ବୟ ମଜଡ଼କ୍ତି ଆସକ୍ତିପଂଜନର ।’ ପଂଦ୍ମ ଘମଡଚକ୍ତି ଘମଡଚକ୍ତି ଗଲଜ । ର ଖେରଜଛମଟକ୍ତିପଂନର ସମଲ
କନଲଜ ନର ଖେଜଲକ୍ତିରଜ ନରଳ ନହଲଜ । ଶମଣଜଗଲଜ ଏ ସହରନର ରକ୍ତିମଜୋ ଓହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରୋଜଇହେଁ । ପଂଜଡଚ ଗଜରକଜ ନହଜନଟଲ ୋଜଇହେଁ । ଏ ସହରର ଇଗକ୍ତିହଜସ
ୋଜଇହେଁ । ଅଥାପର୍ବୋୀଗକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଭୂନଗଜଳ ପୃଂଷ୍ଠଜନର ୋଜ ୋଜଇହେଁ । ମଜୋଚକ୍ତିତନର ରଜସଜଘଜଟ ୋଜଇହେଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ୍ଗକ୍ତିଶୃଗକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁ ଓ ଉତ୍ତଜପଂ ଅଛକ୍ତି । ସୂଯପର୍ବୟୁକମ
ନଘଜଡା��x��8������ଜଇ ରଖିପଂଜରକ୍ତିରଜର ନଭତଗକ୍ତିକ ସଜହଜସ ରଜ ନୋଦଗକ୍ତିକ ସଜହଜସ ସରକଜରଡକ ୋଜଇହେଁ । ନଗଣମ ଏଠକ୍ତି ଆଉ ପଂଦ୍ମ ଫମଟକ୍ତିରଜର ସଡଭଜରୋଜୋଜଇହେଁ । ନଯଉହେଁ
ସଜରମୋନର ଖେଜଳରମ  ଲନଟରକ୍ତି ଟକ୍ତିକଟ ରଜହଜନର ନସଇ ସଜରମୋ ଆଉ ଏ ସହରର ନଲଜନକ ପଂଜଇପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜଇହେଁ । ଗଗ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିରଷପର୍ବ ଭକ୍ତିଗନର ଋଷୀ ଗଜ
ଜୀରୋକମ ଗଭୀର ଭଜରନର ରଡଚକ୍ତିଛକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ନୋଦରଜଶୟୁ ଗଜ ସରମ  ଆନରଗକମ ନଧାଜଇ ନଦଇଯଜଇଛକ୍ତି । ଏନର କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ଗଜ ଯଡତଣଜକମ ସଜଇଗକ୍ତିରଖିଛକ୍ତି ।
ଗଜ କଜଡଦମରଜ ମମହହେଁର ଫନଟଜ,  ଗଜ ଭଜଡଗକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ମମହହେଁର ଫନଟଜ ଯଜହଜ ସରମ  ର ଖେରର କଜଗଜନର ରଜହଜରକ୍ତିଥିଲଜ,  ଗଜକମ ନସ ଫନଟଜ ନଫନା ଦମ୍ରେ ରଡଧାଜଇ
କଜଡଥାନର ଝମ ଲଜଇଛକ୍ତି । ଗଜକମ ନଦଖି ନସ ୋକ୍ତିଜକମ ୋକ୍ତିନଜ କମନହ ଓ ଅଜଜଡକମ ରକ୍ତି କମନହ,- ମହେଁମ ଗ ଏପଂରକ୍ତି ୋମନହହେଁ, ମହେଁମ ଏପଂରକ୍ତି ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ମହେଁମ ଯଡତଣଜ
ୋମନହହେଁ ୁଛି କଜ କଜଡଥାନର ଆହମରକ୍ତି ଅନୋକ କଜଡଦମଥିରଜ ଓ ଭଜଡଗକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଅସହଜୟ ୋକ୍ତିସହଜୟ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଝକ୍ତିଅମଜୋଡକ ଚକ୍ତିତ ଝମ ଲଜଇଛକ୍ତି ଏରଡ ମନୋ
ମନୋ ଗମଣମଗମଣଜଏ "ମହେଁମ ଯଡତଣଜ ୋମନହହେଁ'  । ଯଡତଣଜ ସରମ  କଜଡଥାନର ଲଜଗକ୍ତିଛକ୍ତି,  ମହେଁମ ୋମନହହେଁ । ମହେଁମ ଅଲଗଜ । ଋଷୀ ଗଜ ଯଡତଣଜସହକ୍ତିଗ ସଜପଂ ଓ ଶକ୍ତିଡ଼କ୍ତିର
ନର ଖେଳନର ଖେନଳ । ନରନଳନରନଳ ସଜପଂ ଗଜକମ ଗକ୍ତିଳକ୍ତିପଂକଜଏ, ଅଗଳ ଗହଇମ୍ବରକମ ର ଖେସକ୍ତି ଆନସ । ନରନଳନରନଳ ୋକ୍ତିନଜ ଶକ୍ତିଡ଼କ୍ତିନର ଉଠକ୍ତିଯଜଏ ନକନଗ ଉଚକମ ।
ଗଳକମ ନଦନର ଖେ ସଜପଂର ଲଜଡଜ ପଂଜର ଖେନର ଯଡତଣଜ ଲମ ଡଠକ୍ତିଗ ନହଉଥାଜଏ । ନକନରନକନର ଗଜ ନଦହ ୋକ୍ତିଦଜ ଟଜଣ ସଷ୍ଟ ଆକୃଗକ୍ତି ରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଟ ନହଜଇଯଜଏ ।
ନକନରନକନର ଗଜ ନଦହ ଫଡପଂଜ ଧାୂଆହେଁଳକ୍ତିଆ ଅସଷ୍ଟ ଓ ଅୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନହଜଇଯଜଏ । ନମଦମଳ ଅଠଜଳକ୍ତିଆ କଜଦମଅ ପଂରକ୍ତି ନହଜଇଥିରଜ ଗଜ ନଦହକମ କଣ
କରକ୍ତିରନରଜଲକ୍ତି ଭଜନର ଏରଡ ସଡନଗସଡନଗ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଠୋ କରକ୍ତିରଜନର,  ଗଢକ୍ତିରଜନର ଲଜନଗ । ଜୀରୋକମ ଦକ୍ତିଗ ଓ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନକଜଣ ୍ଦଜୋକନର । ଅଥାପର୍ବ
୍ଦଜୋକନର ଏରଡ ମଜ’ ରଜପଂଜଡକ ଆଇଡକ ଫନଟଜ ଆଗନର ଓ ଅଜଜ ଶମଣକ୍ତି ପଂଜରମ ଥିରଜପଂରକ୍ତି ସଜୋନର କମନହ, "ମଜ’ ମହେଁମ ଆଜକ୍ତି ପଂଜକପର୍ବ ଯକ୍ତିରକ୍ତି, ନରଲମ ୋ କକ୍ତିଣକ୍ତିରକ୍ତି,
ନର ଖେଳୋଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିରକ୍ତି, ନଡ୍ରସ କକ୍ତିଣକ୍ତିରକ୍ତି, ଆଇସକ୍ତିଥମ କକ୍ତିଣକ୍ତିରକ୍ତି । ନଦଜକଜୋକମ ସଜଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ରଡଗକ୍ତିୋ ଆଲମ ଅ କକ୍ତିଣକ୍ତିରକ୍ତି ।’ ନସଦକ୍ତିୋ ନଯନଗ ଲଡଗଳଜପଂକ୍ତିଲଜ ଆସକ୍ତିନଲ
ସମସଡକମ ଶୀଗଗଜପଂ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ ନକଜଠରକ୍ତିନର ରସଜଇ ଫ୍ଟ ସଜଲଜଡା��x��8������ ର ଖେଜଇରଜକମନଦଲଜ । ସମଦୂଜୟ ଅପଂରଜହ୍ନଟଜ ନଲଜନକ ଆସମଥାଜଡଗକ୍ତି । ରଜନଟଜଇ
ସଜଇନକଲ ଆନରଜହୀ ଶଗଡ଼ଗଜଡ଼କ୍ତି ଆନରଜହୀ ଜକ୍ତିପ୍ କଜର ଟକ ଆନରଜହୀ ସମନସ । ସୂଯପର୍ବୟୁର ଉତ୍ତଜପଂ ନକନଗଥିଲଜ କଜହଜକମ ଜଣଜ ୋଥିଲଜ । ଟକ
ଡ୍ରଜଇଭରଟକ୍ତିଏ କହକ୍ତିଲଜ ସକଜନଳ ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶ ଥିଲଜ ଏନର ଛୟଜଳକ୍ତିଶ ନହଲଜଣକ୍ତି । ଋଷୀ ଗଜକମ ଶମଣକ୍ତି ରକ୍ତି ୋ ଶମଣକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ନହଲଜ । ଗଜ ଛଜଗକ୍ତି ଚଲ କଲଜ ।
ଛୋକଜ ପଂଶକ୍ତିଲଜ । ପଂମଣକ୍ତି ସଜଲଜଡ ରଜଡଟକ୍ତିରଜନର ମୋନଦଲଜ । ୍ଥାନମ ୍ଥାନମ ନଦଜକଜୋ ଆରଡଭ ନରଳକମ ଆର ଖେପଂଜର ଖେର ମଜ’ ମଜନୋ ୋକ୍ତିଜ ପଂକ୍ତିଲଜ ଛମଆଡକମ
ନସଠଜକମ ଯକ୍ତିରଜକମ ମୋଜ କରମ ଥିନଲ । କହମଥିନଲ ନସଠକ୍ତି ଭୂଗ ଅଛକ୍ତି, ନ୍ଗଜତ୍ମଜ ଅଛକ୍ତି । ଗଗରଷପର୍ବଠମ  ଫ୍ଟ ସଜଲଜଡା��x��8������ ରଡଟଜ ନହଲଜପଂନର ନକତଣସକ୍ତି ଛମଆ ଆଉ
ମଜ’ମଜୋଡକ କଥାଜ ମଜୋକ୍ତିନଲୋଜଇହେଁ । ସରମ  ଶକ୍ତିଶମ ଋଷୀ ୋଜୋୀ- ଋଷୀ ୋଜୋୀ କହକ୍ତି ଗଜକମ ନଘରକ୍ତି ଯଜଉଥିନଲ । ଚନକ୍ଟ୍ ପଂଜଉଥିନଲ, ନରଲମ ନ ପଂଜଉଥିନଲ ।
ସଡଧ୍ୟଜ ସମୟନର ଋଷୀ ସମଟକ୍ତି ନୋଇ ସହରକମ ଗଲଜ । ଚନକ୍ଟ୍ ନରଲମ ୋ ନର ଖେଳୋଜ ଆଇସକ୍ତିଥମ ଓ ରଡଗକ୍ତିୋ ଆଲମ ଅ କକ୍ତିଣକ୍ତି ନଫରକ୍ତିଲଜ । ମଜ’ ରଜପଂଜଡକମ କହକ୍ତିଲଜ,
"କଜଲକ୍ତି ସକଜନଳ ଆମ ନଦଜକଜୋଟକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଯକ୍ତିର, ଗନମ ନଦଖିର ରଜପଂଜ । ନକନଗ ସମଡଦର କରକ୍ତି ମହେଁମ ସଜଜଇରକ୍ତି । ଅଜଜ ନମଜ କଥାଜ
ନରନଳନରନଳ ମଜୋମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ରଜପଂଜ । ଛଗଜ ୋକ୍ତିଅ କହକ୍ତିନଲ ନୋଉୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଔଷଧା ରକ୍ତି ଥାନର ଥାନର ର ଖେଜଉୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଲଡରମ  ଲମ ଣ ପଂଜଣକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ
ପଂକ୍ତିଉୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ରମ ଟକ୍ତି ର ଖେଜଇରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ କହକ୍ତିନଲ ଜରରଦସକ୍ତି ନମଜନଗ ର ଖେମଆଉଛଡଗକ୍ତି ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୫୫ ୩୫୬

ଅଜଜ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, "ଋଷୀ ଋଷୀ ଋଷୀ ଋଷୀ ଋଷୀ ମଜମଜ, ଟକ୍ତିନକ ନରଶୀ ଠକ ନହଜଇଯଜଉଛ । ମହେଁମ ଆଜକ୍ତି ଛଗଜନୋଇ ସହରକମ ଯଜଇଥିଲକ୍ତି ।
ଔଷଧା ର ଖେଜଇଥିଲକ୍ତି । ନଲଡରମପଂଜଣକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଥିଲକ୍ତି । ୋଟ୍ ଗମଡ, ୋଟ୍ ଗମଡ ୋଟ୍ ଗମଡ଼୍ ନରରକ୍ତି ।’ ଋଷୀ କହକ୍ତିଲଜ, "ଆଇ ଆମ ସରକ୍ତି, ଅଜଜ’, ଏରଡ ହସକ୍ତିଲଜ । ଏ



ପୃଂଥିରୀନର ଗଜର ପଂରମ କ୍୍ତିୟ ଶଗ୍ କକ୍ତିଏନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିନଲ ଋଷୀ ସୂଯପର୍ବୟୁ ଛଡ଼ଜ ଆଉ କଜହଜକମ ଭଜରକ୍ତିପଂଜନରୋଜ । ଯଦକ୍ତି ନକନର କଜହଜକମ ନଚନଲଡଜ
କରକ୍ତିରଜକମପଂନଡ଼ ନଗନର ସୂଯପର୍ବୟୁ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଆଉ କଜହଜକମ ନଚନଲଡଜ କରକ୍ତିର?  ସୂଯପର୍ବୟୁପଂଜଇହେଁ ଗଜ ଲମ ହ ଏନଗ ଗଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ନଯ ୋକ୍ତିଜକମ ଅଠଜଳକ୍ତିଆ ମଟଜଳ ରୂନପଂ
ପଂଜଇଛକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନସଇଟଜ ହିଁ ସମୟ ୋକ୍ତିଜକମ ଗଠୋ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜର ନରଦୋଜ ଜଜପର୍ବରକ୍ତିଗ ମମହହେଁ,  କଲ୍ବଲ ନହଉଥିରଜ ଶରୀରର
ଯଡତଣଜକମ ଫନଟଜଗଜଫର ସକ୍ତିୋଜ ସକ୍ତିର, ୋକ୍ତିଦଜ ଓ ଅମଗୂପର୍ବ କରକ୍ତିନଦଇଛକ୍ତି । ମଜତ ନସ ଗ ଜୀଅଡଗଜ ମଣକ୍ତିଷ । ଅହରହ ରଦଳମଥିରଜ ମଣକ୍ତିଷ । ଋଷୀ ମମହହେଁନର
ଉକମଟକ୍ତିଥିରଜ ଯଡତଣଜକମ ଅୋୟୁମଜନୋ ନଦଖିପଂଜରକ୍ତିନର । କକ୍ତିଡଗମ  ୋକ୍ତିନଜ ୋମନହହେଁ । ନସ ଦମଲପର୍ବଭ ଯଡତଣଜକମ ନଦଖି କରକ୍ତି କରକ୍ତିଗଜ ନଲଖିପଂଜନର, ଚକ୍ତିତକର ୋକ୍ତିର ଖେମଣ
ଚକ୍ତିତ ଫମଟଜଇପଂଜନର, ଭଜସଯପର୍ବୟୁ ସପଂଗକ୍ତି ୋକ୍ତିମପର୍ବଜଣ କରକ୍ତିପଂଜନର । ମଜତ ନସ ଯଡତଣଜଟକ୍ତି ୋକ୍ତିଦଜ ଅନଭଦୟୁ ଘୋ ଓ ଟଜଣ । ମହେଁମ ନଭଜଗମଥିରଜ ଯଡତଣଜ ଗଜ ଠଜରମ
ନକନଗ ଫରକ । ଆକଜଶ ପଂଜଗଜଳ । ମହେଁମ ମଗୂ୍ଧିମଜୋ ଯଡତଣଜ ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ଯଡତଣଜର ଅରଗଜର ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ । ମହେଁ ମ ଅଲଗଜ । ମହେଁମ ଯଦକ୍ତି
ଯଡତଣଜ ନଭଜଗକ୍ତିରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ନଗନର ସୂଯପର୍ବୟୁ ନମଜନଗ କରଳକ୍ତିଗ କରକ୍ତିନଦଉ । ନମଜନଗ ଯଡତଣଜର ରକ୍ତିଗହ କରକ୍ତିନଦଉ । ମହେଁମ ଏରଡ ନମଜର ଯଡତଣଜ ଏକଜକଜର
ନହରମ  କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନସ ୋକ୍ତିରପର୍ବଜଚୋ ସୂଯପର୍ବୟୁ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ମହେଁମ କରକ୍ତିରକ୍ତି । ନସ ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ଗଜର ୋଜହିଁ । ନମଜର ଅଛକ୍ତି । ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ଅଜଜ ୋଜଗମ ଣୀ
ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଘରସଜଜଇନଲ । ନରଲମ ୋ-ରଲ- ଚନକ୍ଟ୍-ନର ଖେଳୋଜ-ରଡଗକ୍ତିୋ ଆଲମ ଅ-ଫମଲ-୍ଜଜପଂଗକ୍ତି-ନଛଜଟ ନଛଜଟ ଗଛ । ର ଖେମବ୍ ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଗଲଜ ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଗ ।
ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଗଲଜ ରକ୍ତି ଋଷୀ । ଓଠନର ହସ, ଆଖିନର ମହକ । ଅପଂରଜହ୍ନନର ଅଜଜ ନଦର ଖେଜଗନଲ କ୍ଳଜଡଗ  ଶ୍ରେଜଡଗ ଓ ରକ୍ତିଷଣ୍ଣ । ଋଷୀ ଜନଣ ଅଜଣଜ
ଡ୍ରଜଇଭରକମ ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ ଆଜକ୍ତିର ଗଜପଂମଜତଜ । ନସ କହକ୍ତିଲଜ, "ସଗଚଜଳକ୍ତିଶ' । ଅଜଜଡକ ଆଡ଼କମ ଓଲଟକ୍ତି ଋଷୀ ହସକ୍ତି ହସକ୍ତି କଅହେଁନଳଇ କହକ୍ତିଲଜ, ‘ଅଜଜ ଆଜକ୍ତି
ସଗଚଜଳକ୍ତିଶ ଡା��x��8������କ୍ତିଗୀ ନସଲକ୍ତି୍ସଅସ ।' ଅଜଜ ନସନଗନରଳକମ ମରକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଥିନଲ । ହୋକ୍ତିମମୋର ଖିଆଲ ୋଚକ୍ତିନକଗଜକମ ପଂଜଣକ୍ତିନର ରମଡ଼କ୍ତିନଲ ଉରମଟମ ରମ  ଲଜନଗ, ମଶଜରକ୍ତି
ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇନଲ ଉରମଟମ ରମ  ଲଜନଗ,  ଧାୂପଂଦୀପଂର କମହମଡ଼କ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତିନଲ ଉରମଟମ ରମ  ଲଜନଗ,  ଗଜଧାମଆଘନର କରଜଟକକ୍ତିଳକ୍ତି ଗଜନଧାଜଇନଲ ଉରମଟମ ରମ
ଲଜନଗ,  ପଂଢଜ ନକଜଠରକ୍ତିନର କରଜଟ ନର ଖେଜଲଜରହକ୍ତିନଲ ଉରମଟମ ରମ  ଲଜନଗ,  ସୀଡକ ସଜଡଗନର ଆଠ୍ହର ରହକ୍ତିନଲ ଉରମଟମ ରମ  ଲଜନଗ,  ଏରଡ
ନ୍ମଜସଦମଜୋଡକମ ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ନଲଖିନଲ ଉରମଟମ ରମ  ଲଜନଗ । ଦକ୍ତିନୋ ହଠଜଗ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ମଧ୍ୟରଜତରମ  କମଆନଡ଼ ଉଭଜନ । ସକଜନଳ ଗଜ ସୀ ନଦଖିନଲ ରକ୍ତିଛଣଜ
ର ଖେଜଲକ୍ତି । କରଜଟ ଝରକଜ ନକନଗନରଳମ ମମକମଳଜ । ମଣ୍ଧିଡ ୱାଜକ ସମୟ ୋକ୍ତିରଜପଂଦନର କଟକ୍ତିଲଜ । ଆଉ ଦମଇ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜରକ୍ତି ଘଡଟଜ ୋକ୍ତିରଜପଂଦନର କଟକ୍ତିଲଜ ।
ଗଜପଂନର ଆଶଡକଜ ଉଦରକ୍ତିଗ୍ନ ଭୟ ଓ ରୟୁସ । ସଡଧ୍ୟଜନରଳକମ ନଭଜକ ନଶଜଷ କଜଡଦ ଓ ଆଶ୍ୱଜସୋଜ । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗନର ଶନହଟକ୍ତି ନମଜରଜଇଲର ସ୍ୱର
ଓ ଝଡକଜର । ଗଜପଂନର ହଗଜଶ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ଗଜ ନମଜରଜଇଲ ଘନର ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ନମଜରଜଇଲନର ରକ୍ତିନଲଇର ସ୍ୱର ରଜଜମଛକ୍ତି ଓ ରଡଦ ନହଉଛକ୍ତି । ରଜଜମଛକ୍ତି
ରଡଦ ନହଉଛକ୍ତି । ନଛଜଟ ରକ୍ତିନଲଇଟକ୍ତିଏ ଗଜ ନମଜରଜଇଲ ଭକ୍ତିଗନର ମୟୁଜଉହେଁ ମୟୁଜଉହେଁ କରମ ଥାଜଏ । ପଂଜଡଚଦକ୍ତିୋ ପଂନର ପଂମରଜ ରଡଦ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ଘରଛଜଡ଼କ୍ତି
ପଂଳଜଇରଜର କଜରଣ ଏକ ରହସୟୁ । ପଂରୂପର୍ବଦକ୍ତିୋ ନସ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷଟକ୍ତି ଲଫଜପଂଜ କକ୍ତିଣକ୍ତିଥିଲଜ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୫୭ ୩୫୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ନପଂଜଷ୍ଟଅଫକ୍ତିସରମ  । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଠକ୍ତିକଣଜନର ଚକ୍ତିଠକ୍ତିଯକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି କହମଥିଲଜ । ଦକ୍ତିୋକମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ । ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷଦକ୍ତିୋଯଜଏ ସଡଭଜରୟୁ ଠକ୍ତିକଣଜ ନର ଖେଜଜକ୍ତି ନକହକ୍ତି ପଂଜଇ
ୋଥିନଲ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜର ସୀ ଦୀପଂଜ ଟମ ଟକ୍ତିର ନମଜରଜଇଲ ୋଡରର ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜନର ଦକ୍ତି'ଦକ୍ତିୋ ସମୟ ନୋନଲ ଏରଡ ପଂଜଇଲଜପଂନର ଗଜକମ ୋଚକ୍ତିନକଗଜର କଥାଜ
ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ଟମ ଟକ୍ତି ୋଚକ୍ତିନକଗଜର ଜନଣ ପଂରୂପର୍ବଗୋ ନ୍ମକ୍ତିକଜ । ରହମଦକ୍ତିୋ ପଂନୂରପର୍ବ ଦୀପଂଜ ଗଜ ସଜଡଗନର କଥାଜ କଟଜକଟକ୍ତି ନହଜଇ ଝଗଡ଼ଜ ଲଜଗକ୍ତିଥିନଲ । ଟମ ଟକ୍ତି
ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲଜ ଓ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ରକ୍ତିଷୟନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ ଜଜଣକ୍ତି ୋଥିରଜର ଜଣଜଇଲଜ । ଅଗକ୍ତି ରକ୍ତିୋୟନର ଭୟନର ସଡନକଜଚନର ଏରଡ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସନର ।
ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଦୀପଂଜଡକର ସଡନଦହ କକ୍ତିଛକ୍ତିମଜତଜନର ରହକ୍ତିଗଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତିନଲଜକ ଟମ ଟକ୍ତି କକ୍ତିଏ ନରଜଲକ୍ତି ଦୀପଂଜଡକମ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ଦୀପଂଜ କଜହଜକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ କହକ୍ତି ଓଠ କଜମମଡ଼କ୍ତି
ଚମ ପଂ ରହକ୍ତିନଲ । ଦୀପଂଜ ପଂଜର ଖେକମ ଦକ୍ତିନୋ ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜ ଜଜ୍ ନକଜଟପର୍ବରମ  ସମନ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଏନର ଜଜଣକ୍ତିନଲ ଠକ୍ତିକଣଜଟକ୍ତି ଥିଲଜ ଜକ୍ତିଲ୍ଲଜ ଜଜ୍ଡକର । ୋକ୍ତିଧାପର୍ବଜରକ୍ତିଗ ଗଜରକ୍ତିର ଖେନର
ଦମଇଟକ୍ତି କଜଠଗଡ଼ଜନର ସଜମୋଜସଜମୋକ୍ତି ଠକ୍ତିଆନହନଲ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ଓ ଦୀପଂଜ । ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷଟକ୍ତି ଚକ୍ତିଠକ୍ତି ପଂଜଇରଜପଂନର ଜଜ୍ ମହଜଶୟଡକ ଗଗୟୁଡଗର ୋଥିଲଜ ।
ନରଜଧାହମଏ କକ୍ତିଛକ୍ତି ର ଖେମସୀ କକ୍ତିଛକ୍ତି ରକ୍ତିରକକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ନକତଗମ ହଳ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅୋକ୍ତିସଡଧିତ୍ସମ ନହଜଇ ସମନ କରଜଇରଜକମ ରଜଧ୍ୟ ନହଜଇଥିନଲ । ଦୀପଂଜ ପଂରକ୍ତିଚ୍ନ୍ନ
ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିନଲ ସଜଡପଂମକରଜ ମମଡଡା��x��8������ନର ଟପଂୱପ୍ନଟ୍ କରକ୍ତି । ନଛଜଟ ଧାଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଓ ନଦହସଜରଜ ରମଟକ୍ତି ରମଟକ୍ତି ନହଜଇଥିରଜ କଫକ୍ତି ରଡଗର ଶଜଢକ୍ତିର କମଡଚସରମ  ଗଜଡକମ
ସଯନତ ନଘଜଡ଼ଜଇ ରଖିଥିଲଜ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ହସକ୍ତିଥିଲଜ ରକ୍ତି ସଜମଜୋୟୁ ଦୀପଂଜକମ ନଦଖି । ୋଚକ୍ତିନକଗଜର କକ୍ତିଡଗମ  ଦଜଢକ୍ତି ଓ ୋର ଖେ ରଢକ୍ତି ଯଜଇଥିଲଜ ଓ ନସ
ଅପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । ନକଜଟପର୍ବରମ ମ ଲ ଜଜ୍ ଆସକ୍ତିନଲ । ସଭକ୍ତିଏ ଛକ୍ତିଡ଼ଜନହଜଇ ରସକ୍ତିରଜପଂନର ୋଚକ୍ତିନକଗଜର ମମହହେଁକମ ନଦଖି ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ ଆରଡଭ କନଲ,
"ଗମ ମର ଯଜହଜ କହକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି ଗମ ମ ସୀଡକମ କମହ ।’ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ଯଜହଜ କହକ୍ତିରଜକଥାଜ ଚକ୍ତିଠକ୍ତିନର କହକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ଜଜ୍ କହକ୍ତିନଲ, "ୋଜ, ନସ ସରମ
ଗମ ମ ସୀ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଶମଣକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ନକନଗ ଗମଡ଼କ୍ତିଏ ପଂଏଡଟ ନୋଜଟ ରକ୍ତିଛକ୍ତି ନସ ସଡପଂକପର୍ବନର ଏ ନକଜଟପର୍ବ ସଜମୋଜନର କମହ । ୍ଥାନମ ଗମ ମ ରକ୍ତିଶୃଡର ଖେଳଗଜ
ରକ୍ତିଷୟନର ଗମ ମ ସୀଡକ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଣ ନସ ରଜରଦନର କମହ ।’ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ ଆଡରଭ କଲଜ, "ନୟଜର ଅୋର,  ଦୀପଂଜ ସରମନରନଳ ଆମ ପଂନଡ଼ଜଶୀ
ରକ୍ତିଶ୍ୱରସମଡକ ଉଦଜହରଣ ନଦଇ କହଡଗକ୍ତି ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଘଡଟଜକଡଟଜ ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟକଡଟଜ ସଜଡଗନର ଗଜଳମକ୍ତିଳଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି କଜମକରଡଗକ୍ତି । ସକଜଳ
ୋ’ଟଜନର ଉଠଡଗକ୍ତି,  ୋ’ଟଜ ପଂଜଡଚନର ଚଜ ର ଖେଜଆଡଗକ୍ତି,  ୋ’ଟଜ ପଂଡଦରନର ଆଳମ ଉଲକ୍ତି ଶଜଗ କକ୍ତିଣକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି,  ୋ’ଟଜ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶନର ଗଜନଧାଜଇ ୋ’ଟଜ ଚଜଳକ୍ତିଶନର
ନଗଡଜକ୍ତି ଅଡଡା��x��8������ରୱାଜୟଜର ଲଗଜଡଗକ୍ତି,  ୋ’ଟଜ ପଂଇହେଁଚଜଳକ୍ତିଶନର ନପଂଡଟସଜଟପର୍ବ,  ୋ’ଟଜ ପଂଚଜଶନର ଉପଂମଜ ର ଖେଜଆଡଗକ୍ତି ଓ ୋ’ଟଜ ପଂଡଚଜରୋନର ସମଟର କଜଢଡଗକ୍ତି,
ୋ’ଟଜ ଶଗଜରୋନର ନକରଳ ୋକ୍ତିନଜରସମଥିରଜ ସକ୍ତିଟକମ ନପଂଜଛକ୍ତିଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଏରଡ ଗଜ ପଂର ମକ୍ତିୋକ୍ତିଟନର ନରଡକ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଆଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ କଜମକମନୋଇ ଜନଣ ୋକ୍ତିଜ
ଘଡ଼କ୍ତି ମକ୍ତିଳଜଇପଂଜରକ୍ତିର । ମହେଁମ ଏନଗ ଶୃଡର ଖେଳଜରଦ୍ଧ କଜହିଁକକ୍ତି ନହଜଇ ପଂଜରମ ୋଜଇହେଁ, ଏହଜ ହିଁ ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ । ଅହରହ ।' "ଆପଂଣଡକ କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି?’
ଜଜ୍ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ଦୀପଂଜକମ । "ନମଜର ୍ଥାମ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗର ଉତ୍ତର ନସ ଦକ୍ତିଅଡଗମ  ।’ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ରକ୍ତିଶ୍ୱରସମ ଯଦକ୍ତି ଏନଗ ଶୃଡର ଖେଳକ୍ତିଗ,  ନଗନର
ଗଜଡକର କଜଶ ନହରଜ ଛକ୍ତିଡକନହରଜ ହଜଇମଜରକ୍ତିରଜ ସମୟ ରକ୍ତି ଘଡ଼କ୍ତି ସହକ୍ତିଗ ଗଜଳ ଦକ୍ତିଏ କକ୍ତି? ନକଉହେଁ ସମୟନର ଓ ନକନଗନରଳଯଜଏ ନସ ହଜଇମଜରଡଗକ୍ତି?
ନକଉହେଁ ସମୟନର ନସ ଜହ୍ନ ରଜଗକ୍ତିନର ନରଜମଜଡଚକ୍ତିଗ ହମଅଡଗକ୍ତି?  ଘରଚଟକ୍ତିଆଟକ୍ତିଏ ଗଜଡ଼କ୍ତିଆନର ଗଜନଧାଜଉ ଥିରଜର ଦୃଶୟୁ ନକନଗନରନଳ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି?
ପଂକୀଟକ୍ତିଏ ରସଜ ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିକରମ ଥିରଜ ଦୃଶୟୁ ନକନଗନରନଳ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି? ରଜଗକ୍ତିନର ନକନଗ ସମୟରମ  ନକନଗସମୟ ଯଜଏହେଁ ଗଜରଜ ଗଣଡଗକ୍ତି? କମଡଭଜଟମ ଆଟକ୍ତିଏ
ନଗଡଡା��x��8������ଜକମ ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ର ଖେମଡପଂକ୍ତି ର ଖେଜଉଥିରଜର ଦୃଶୟୁ ନକନଗନରନଳ ନଦର ଖେଡଗକ୍ତି?  ଗଜଡକ ଗମଲଜନର ନକନଗନରନଳ ଫମଲ ଫମନଟ? ଦକ୍ତିୋ ଚଜରକ୍ତିଟଜନର କକ୍ତି ରଜଗକ୍ତି
ଦମଇଟଜନର?  କଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ଘଡ଼କ୍ତିଟଜ ସମୟ ୋମନହହେଁ ଏରଡ ସମୟଟଜ ଘଡ଼କ୍ତି ୋମନହହେଁ । ଦମନହହେଁ ଅଲଗଜ ଅଲଗଜ ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷ ।’ ଜଜ୍ ପଂମଣକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଗମ ମ
ଅପଂଜରଗଗଜ ରକ୍ତିଷୟନର ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଣ?’ ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ନୟଜର ଅୋର, ନମଜର ରଡଧାମ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜମକ୍ତିତଡକ ଉଦଜହରଣ ନଦଇ ନସ କହଡଗକ୍ତି,
ଗଜଡକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନକନଗ ସହଜନର ନଗସ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଯଜଏ, ଚକ୍ତିୋକ୍ତି, ଗହମ, ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୫୯ ୩୬ଠ



ନପଂନଟଜଲ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଯଜଏ, ରଜଜରନର ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି ଅଭଜରଥାଜଉ ଗଜଡକମ ଅନକ୍ଳଶନର ମକ୍ତିନଳ, ଅଥାଚ ନମଜନଗ ମକ୍ତିନଳୋଜ । ଇନଲକଟକ୍ତିସକ୍ତିଆନ ପ୍ଳଡରର ରଜଜମକ୍ତିସୀ
ନଗସ୍ବଜଲଜ ସଭକ୍ତିଏ ନମଜନଗ ଠକଡଗକ୍ତି,  ଅଥାଚ ଗଜଡକମ ସଭକ୍ତିଏହେଁ ଧାରଜଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନମଜନଗ ରନସ୍ର ସକ୍ତିଟ୍ ମକ୍ତିନଳୋଜ,  ରଜସଜନର ଲକ୍ତିଫଜିସ୍ଟ ମକ୍ତିନଳୋଜ । ଗଜଡକମ ସରମ
ସହଜନର ମକ୍ତିନଳ । ଏ ସରମ  ନମଜର ଅପଂଜରଗଗଜ ନରଜଲକ୍ତି ଗଜଡକର ସରମନରନଳ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ।'  ଦୀପଂଜ କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ନକନଗ ହଇରଜଣ ହମଏହେଁ କକ୍ତି?’
ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ରଜଗକ୍ତିନର ଘରକମ ନଫରକ୍ତିଲଜନରଳକମ ପଂଡ଼ଜର ଦଶଟକ୍ତି କମକମର ରକ୍ତିଶ୍ୱଜମକ୍ତିଗଡକମ ଭମ କଡଗକ୍ତି । ଅଥାଚ ମହେଁମ ରଜଗକ୍ତିନର ଆସକ୍ତିନଲ ସରମ  କମକମର କହେଁମ କହେଁମ
କହେଁମ  କହେଁମ  କରକ୍ତି ଲଜଡଗମଡ଼ ହଲଜଇ ପଂଜର ଖେକମ ଆସଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ଜଜଣକ୍ତିଯଜଇଛଡଗକ୍ତି ନଯ ନମଜ ଡା��x��8������କ୍ତିକକ୍ତିନର ରକ୍ତିସ ମଟ ନପଂନକଟ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟଥିର । ଆଡଗମଠକ୍ତି ଟକ୍ତିପଂନର
ନପଂଜକଟକ୍ତିଏ ଧାରକ୍ତି କଜଡଥାକମ ଛମଇହେଁନଦନଲ ଚଜରକ୍ତିଟଜ ଝକ୍ତିଟକ୍ତିପଂକ୍ତିଟକ୍ତି ଚଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଗରମ  ନଦତଡ଼କ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି । ନଯ ୍ଥାନମ ଆନସ ନସ ର ଖେଜଇଦକ୍ତିଏ,  ଅୋୟୁ ଗକ୍ତିନୋଜଟକ୍ତି ନମଜ
ମମହହେଁକମ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି ୍ଶକ୍ତିୱପ୍ନଳ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତିନର, "ଆଉ ଆମ ଭଜଗ?’  ଜଜ୍ କହକ୍ତିନଲ, "ଗମ ମ ସଜମଜଜକ୍ତିକ ସକ୍ତିଗକ୍ତି ରକ୍ତିଷୟନର ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଣ?’  ୋଚକ୍ତିନକଗଜ
କହକ୍ତିଲଜ, "ଦୀପଂଜ ସରମନରନଳ ରଶକ୍ତିଷ୍ଠରଜରମ ଡକ ଉଦଜହରଣ ନଦଇ କହଡଗକ୍ତି,  ଗଜଡକର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ସହରନର ନ୍ଷ୍ଟକ୍ତିଜ ଅଛକ୍ତି । ନଯ ନକତଣସକ୍ତି ନଦଜକଜୋନର
ଯଜହଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଧାଜରନର ମଜଗଡଗମ  ଗଜଡକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିଯଜଏ । ଟକ୍ତିଭକ୍ତି ଫକ୍ତିଜ୍ କମଲର ଏ.ସକ୍ତି. ନମଜଟରସଜଇନକଲ ଶଜଢକ୍ତି ନସଜଫଜ ଅଳଡକଜର, ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଇଟଜ
ସକ୍ତିନମଡଟ ରଜଲକ୍ତି କମକମଡ଼ଜମଜଡସ ମଜଗମରମଜଛ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଅନପଂରଜରଜଲଜଡକ ପଂଜସ, ସଭଜସମକ୍ତିଗକ୍ତିର ନଚତକକ୍ତି ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଧାଜରନର ମକ୍ତିଳକ୍ତିଯଜଏ । ନମଜନଗ କକ୍ତିଛକ୍ତି
ମକ୍ତିନଳୋଜ । ସରମଠଜନର ଧାଜଡ଼କ୍ତିନର ରହକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ପଂନଡ଼ ଓ ୋଗଦ ପଂଇସଜ ଦରକଜର ହମଏ । ନମଜର ସଜମଜଜକ୍ତିକ ସକ୍ତିଗକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ।’
"ନରନଳନରନଳ ନକନଗ ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ହମଏ କକ୍ତି?’  ଦୀପଂଜ କହକ୍ତିନଲ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ଆମ ଘର ରଗକ୍ତିଚଜନର ନମଜର ରହମଗ ନ୍ଷ୍ଟକ୍ତିଜ ଥାଜଏ । ମହେଁମ
ନଯନଗନରନଳ ଯଜଏହେଁ,  ନମଜ ସଜମୋଜନର ଫମଲଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଫମନଟ । ପଂତଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଗଜ ରଡଗ ରଦଳଜଏ । ରଜଇନୋଜକମଲର ମଜଧ୍ୟମନର ନଦଖିନଲ
ଝକ୍ତିଡଟକ୍ତିକଜଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ସୋୟୁଜସୀ ପଂରକ୍ତି ଘଡଚ ଅରଣୟୁ ମଝକ୍ତିନର ନଯଜଗମଦୂଜନର ଥାଜଏ । ରଜୟଜ ଚନଢଇଟକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଜମଳମଜମଳକ୍ତିଆ ନପଂଜକଡକମ ନୋଇ ଗଜ
ଅଡଧାଜରମ ଆ ରସଜକମ ଆନଲଜକକ୍ତିଗ କରମ ଥାଜଏ । ସକଜଳମ ଚଜଲକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ଯକ୍ତିରଜନରଳକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଶଫଜଳୀ ଫମଲ ନମଜ ହଜଗନର ଝଡ଼କ୍ତିନରନରଜଲକ୍ତି ଅନପଂକଜ
କରକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଆଡଜମଳଜ ନଦର ଖେଜଇ ନଦନଲ ଝଡ଼କ୍ତି ପଂଡ଼ଡଗକ୍ତି ସଡନଗସଡନଗ ଓ ହସଡଗକ୍ତି । "ଗମ ମ ସ୍ୱଜସୟୁ ରକ୍ତିଷୟନର ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଣ?’  ଜଜ୍
ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ଦୀପଂଜ ସରମନରନଳ ନମଜର ରଡଧାମ ସଡଦକ୍ତିପଂୋୀରଜରମ ଡକ ଉଦଜହରଣ ନଦଇ କହଡଗକ୍ତି, ନସ ନକନଗ ସ୍ୱଜସୟୁରଜନ, ନକନଗ
ନଡା��x��8������ଡଗଜ,  ଗଜଡକ ମମଡଡ଼ନର ନକନଗ ରଜଳ,  ଗଜଡକ ଗଜଲ ହଜଗ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜଲନଗଜଲ । ଅୋୟୁପଂକନର ନମଜ ନଦହ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରୃତ୍ତଜକଜର,  ନକଉହେଁଠକ୍ତି
ରଗପର୍ବଜକଜର, ନକଉହେଁଠକ୍ତି ତକ୍ତିଭମ ଜଜକଜର । ଠକ୍ତିକ ଗଜଡକ ଗହେଁଜର ହଳକ୍ତିଆମଜୋଡକ ପଂରକ୍ତି । ନସ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜଡକ ସ୍ୱଜସୟୁକମ ଜଗକ୍ତି ଚଳଡଗକ୍ତି । ରଷପର୍ବଜନର ଘରମ  ରଜହଜରଡଗକ୍ତି
ୋଜଇହେଁ । ର ଖେରଜନର ଘନର ନଶଜଇରମ ହଡଗକ୍ତି । ଶୀଗଦକ୍ତିୋନର ମମଡଡା��x��8������ନର ମଫ୍ର ରଜଡଧି,  ୋଜକନର ଫକ୍ତିଲଜିସ୍ଟର ମଜସୁ ରଜଡଧି,  ଛଜଗକ୍ତିନର ନସ୍ୱଟର ରଜଡଧି ଘରମ
ରଜହଜରଡଗକ୍ତି । ଆଉ ମହେଁମ ରଜରଡରଜର ଗଜଗକ୍ତିଦ୍ କରକ୍ତିରଜସନସତ୍ୱେ କକ୍ତିଛକ୍ତିକନରୋଜ । କଥାଜନହଉଛକ୍ତି ରଷପର୍ବଜ ଝଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼କ୍ତି ରକ୍ତିଜମଳକ୍ତି କକ୍ତିଡରଜ ର ଖେରଜଗଜଗକ୍ତି ଶୀଗରଜଗକ୍ତି
ଅଡଧାଜରରଜଗକ୍ତି କଜହଜରକ୍ତିଦ୍ୱଜରଜ ମହେଁମ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ ୋମନହହେଁ । ନମଜ ଦ୍ୱଜରଜ ରକ୍ତି ନସମଜନୋ ୋକ୍ତିୟଡତକ୍ତିଗ ୋମହଡଗକ୍ତି । ନସମଜନୋ ୋରମ ଚରମ ୍ଚଡଡା��x��8������ ୍ର ଖେର,  ମହେଁମ
ୋକ୍ତିର୍ଧିକଜର ।’ ଦୀପଂଜ କଜଡଦମଥିନଲ ନରଜଧାହମଏ । ଧାୀନର ଧାୀନର ଆଖି ନପଂଜଛମଥିନଲ । ଜଜ୍ ଗଜଡକମ "କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିନରକକ୍ତି?’ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ନସ ମମଡଡା��x��8������
ହଲଜଇ ମୋଜକନଲ । ଜଜ୍ ପଂମଣକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଗମ ମର ରମଦ୍ଧକ୍ତି ରକ୍ତିନରକ ନମଧାଜ ଧାୀଶକକ୍ତି ୍ଗକ୍ତି ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଣ?’  ୋଚକ୍ତିନକଗଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ଦୀପଂଜ
ସରମନରନଳ ରୟୁଜସନଦର ରଜରମ  ଓ ରଜଲ୍ମୀକକ୍ତିରଜରମ ଡକ ଉଦଜହରଣ ନଦଇ କମହଡଗକ୍ତି ନସମଜନୋ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ସରଳ ଗରଳ ସଜରଲୀଳ ଭଜଷଜନର ନଲର ଖେଜନଲଖି
କରଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ କଥାଜସରମ  ରମଝକ୍ତିହମଏ । ମହେଁମ କମଆନଡ଼ ଜଟକ୍ତିଳ ଗରଳ କଥାଜ ନଲର ଖେଜନଲଖି କନରହେଁ । ମହେଁମ ର ଖେଜଲକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁ ରଜଡଗକ୍ତି ରମଢଜ ହଡ଼ଜ ନପଂଜକ ମଜଛକ୍ତିଡକ
ରକ୍ତିଷୟନର ନଲର ଖେଜନଲଖି କନରହେଁ । କକ୍ତିଏ ପଂଢକ୍ତିର ନସ ସରମ? କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ମହେଁମ ନଲର ଖେଜନଲଖି ୋକରକ୍ତି ରୟୁଜସନଦର ଓ ରଜଲ୍ମୀକକ୍ତିରଜରମ ଡକ ସହ ନଭଜଜକ୍ତି ଭଜଗ କମକମଡ଼ଜ
ଭଜଲମ ଡକମ ନୋଇ ସମୟ ରକ୍ତିଗଜଇନଲ ଦୀପଂଜ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କରଡଗକ୍ତି, "ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ଆଉ ନଲର ଖେଜନଲଖି କରମ ୋ?’  ନଯନର ମହେଁମ ନଲର ଖେଜନଲଖିନର ମନୋଜଜ
କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୬୧ ୩୬୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ରୟୁସ ଥାଜଏହେଁ ନସ ନମଜ ମମହହେଁକମ ନଦଖି ମହେଁମ ର ଖେମବ୍- "ଦୟୋୀୟ'  ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି କମହଡଗକ୍ତି । ନଲର ଖେଜନଲଖି ୋକନଲ କଜନଳ ନମଜନଗ କକ୍ତିଏ "ପଂକ୍ତିଟକ୍ତିର
ମଜରକ୍ତିର'  ପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ନମଜ ମମହହେଁ କଜନଳ ଉଗରଜଦୀଡକ ରଡଧାମକ ମୋୂନର ପଂଣରଡଦୀ ଥିରଜ ରୟୁକକ୍ତିର ମମହହେଁପଂରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । "ଥାଜଉଥାଜଉ
ଆମର ନଲର ଖେଜନଲଖି କରକ୍ତିରଜ ଦରକଜର ୋଜଇହେଁ',  ନସ କମହଡଗକ୍ତି । ଗଜ ଛଡ଼ଜ ନଲଖିରଜନର ରୟୁସ ଥିରଜନରନଳ ମହେଁମ କଜନଳ ଗଜଡକମ ଘରମ  ଗଡ଼କ୍ତି ନଦରଜପଂରକ୍ତି
ରୟୁରହଜର କରମ ଥାଜଏହେଁ । ଏଇଟଜ ରକ୍ତି ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ । ୍କୃଗନର ମହେଁମ ନମଜ ପଂଢଜ ନକଜଠରକ୍ତିନର ଥାଜଇ ନଲର ଖେଜନଲଖି କଲଜନରଳକମ ରହକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ
ଅଭକ୍ତିଧାଜୋ ଭକ୍ତିଗରମ  ପଂମରଜଣ ଭକ୍ତିଗରମ  ସଡସୃଗକ୍ତି ଭକ୍ତିଗରମ  ଶବ୍ଦମଜନୋ ଧାଜଡ଼କ୍ତି ରଜଡଧି ରଜହଜରକ୍ତି ଆସଡଗକ୍ତି । ଉଗ ସଜପଂପଂରକ୍ତି ଫହେଁ ଫହେଁ ନହଉଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଉଗ କଦଜକଜର
ରକ୍ତିକଟଜଳ ଓ ଅମଜୋୟୁ । ନକଜଠରକ୍ତିସଜରଜ ନଚତକକ୍ତି ନଟରମଲ ନଫୋ ଲଜଇଟ ରହକ୍ତି,  ରହକ୍ତିଥାଜକ ସରମ  ଗରଳକ୍ତି ଯଜଉ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ସଜପଂପଂରକ୍ତି,  ରକ୍ତିଷଜକ କୀଟପଂରକ୍ତି ।
ନଘଜଡ଼ଜଟଜପଂମ ଶବ୍ଦ ଶମଭମ ଥାଜଏ । ପଂଥାର କଚଜଡ଼କ୍ତିନହରଜ ଶବ୍ଦ ଶମଭମ ଥାଜଏ,  ଝଡ଼ ନଗଜଫଜୋ ଆସମଥାଜଏ,  ଘଣୂ୍ଧିରଜଗୟୁଜ ଆସମଥାଜଏ,  ଭୂମକ୍ତିକଡପଂ ଆନଗ୍ନୟଗକ୍ତିରକ୍ତି
ଆସମଥାଜଏ, ଶବ୍ଦମଜନୋ ଦମଲଦେଜଲ ଧାମମମ୍ଧିଜମ ଧାଡ଼ଜସ ଧାଡ଼ଜସ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଉଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ଅଶଜଡଗ ସମମଦପଂରକ୍ତି ଗଜପର୍ବୋ କରମ ଥାଜଏ ନକଜଠରକ୍ତିଟକ୍ତି । ନକଜଠରକ୍ତିସଜରଜ
ରହକ୍ତିମଜନୋ, ଶବ୍ଦ ରକ୍ତିଡଦମ  ଗଜର ସଡର ଖେୟୁଜ ରୟୁଜକରଣ ଅଭକ୍ତିଧାଜୋସରମ  ଚକଜକଜରନର ଶୋୂୟୁନର ଘରୂମ ଥାଜଆଡଗକ୍ତି ଓ ନମଜ ନଦହସଜରଜ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଉଥାଜଆଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ
ସଡଭଜଳକ୍ତି ୋକ୍ତିଏହେଁ, ଦୀପଂଜ ଅସଡଭଜଳକ୍ତି ଯଜଇ ରଜଡଗକ୍ତି କରକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି । ନଯନଗନରନଳ ନସମଜନୋ ଶଜଡଗପଂଡ଼ଡଗକ୍ତି ନମଜନଗ ଅଗପର୍ବଜଜମ ପଂଜଇଲଜପଂରକ୍ତି ଅୋମଭୂଗ ହମଏ
।’ ଜଜ୍ ଗଜଡକ ମମହହେଁକମ ରମ ମଜଲନର ନପଂଜଛକ୍ତି ଏରଡ ନଫୋ ଚଜଲମ ଛକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ଉପଂରକମ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ନଦଖି ପଂମଣକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ଗମ ମ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ, ଗମ ମ ୍ରୃତ୍ତକ୍ତି ରକ୍ତିଷୟନର
ଗଜଡକର ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କଣ?’ "ଗଜଡକର ଅନୋକ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ଅଛକ୍ତି । ଥାନର ଥାନର ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ଦକ୍ତି’ଦକ୍ତିୋ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଦକ୍ତିୋ କଜଳ ଘରରଜହଜନର ଗଜଲଜ ଝମ ଲଜଇ
ଭକ୍ତିଗନର ରହକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏହେଁ? ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ରଜଥାରମ ା ଦମ୍ରେ ପଂଜଣକ୍ତିଟଜଡକକ୍ତିନର ନଶଜଇରହକ୍ତି ଗପଂ ରହକ୍ତି ପଂନଢହେଁ? ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ଶୀଗରଜଗକ୍ତିନର ନର ଖେଜଲଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଆନର ଅଧାରଜଗକ୍ତି
ଯଜଏ ନଶଜଇରନହହେଁ? ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ଗଡଧାମଜଦପର୍ବୋ ପଂଜହଜଡ଼ ଉପଂନର ଥିରଜ ରଡନଲଜନର ସଜଗଦକ୍ତିୋ ରହକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ଏକଜକୀ? ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ଥାନର ପଂଜକପର୍ବଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇ
ପଂଡ଼କ୍ତିଥିଲକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିସଜରଜ? ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ଗଜଡକ ରଜପଂଜଡକ ଶମଦ୍ଧକ୍ତିକୀୟଜକମ ଯଜଇ କଜହଜକମ ୋଜଣଜଇ ନଫରକ୍ତିଆସକ୍ତିଲକ୍ତି? ମହେଁମ କଜହିଁକକ୍ତି ସମଲ ନଲନରଜରଟଜରକ୍ତିରମ  ମଣକ୍ତିଷ
କଡକଜଳ ମଜଗକ୍ତିଆଣକ୍ତି ଦକ୍ତି ଦକ୍ତିୋକଜଳ ଘନର ସଜଜଇ ରଖିଲକ୍ତି? ଉକ ଦମଇଦକ୍ତିୋ ଓ ଗଜ ପଂନର ଆଉ ସପ୍ତଜନହକଜଳ ନସ ଭୟନର ନଶଜଇପଂଜରକ୍ତି ୋଥିନଲ । ମହେଁମ
କଜହିଁକକ୍ତି ଗଜଡକମ ଅନୋକଥାର ସହରଭକ୍ତିଗନର ଭୂଲକନମ ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦଇ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି,  ସମଟରର ପଂଛସକ୍ତିନଟ ରସକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି?  ଏରଡ ଆଜକ୍ତି ପଂମଣକ୍ତି ନସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ
ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ କରକ୍ତିନର ଏ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷଦକ୍ତିୋ ମହେଁମ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ରହକ୍ତିଲକ୍ତି? କଜହିଁକକ୍ତି ରହକ୍ତିଲକ୍ତି? କଣ ର ଖେଜଇଲକ୍ତି? କଣ କଲକ୍ତି? କଜହିଁକକ୍ତି? କଜହିଁକକ୍ତି? କଜହିଁକକ୍ତି? ଗମଡ଼ଜଏ କଜହିଁକକ୍ତି?’
ଜଜ୍ ଦୀପଂଜଡକମ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି?’  ଦୀପଂଜ ମୋଜ କନଲ । ଜଜ୍ ମହଜଶୟ ୋଚକ୍ତିନକଗଜକମ କହକ୍ତିନଲ, "ଏନଗ କଥାଜ ନଲଖିରଜ ଓ କହକ୍ତିରଜ
ସନସତ୍ୱେ ଆପଂଣ ଛଜଡ଼ପଂତ କଜହିଁକକ୍ତି ନୋରଜକମ ଚଜହହେଁମଛଡଗକ୍ତି ନସ ସଡପଂକପର୍ବନର ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭଜରନର କକ୍ତିଛକ୍ତି କହକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନହନଲ ଯମକକ୍ତି ରଜଢକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି ।
କଜହିଁକକ୍ତି ଛଜଡ଼ପଂତ ନୋରଜକମ ଚଜହମଛଡଗକ୍ତି ନସ ସଡପଂକପର୍ବନର ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭଜରନର ଗଳକମଗଳ ନଲଖି ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ନକଜଟପର୍ବକମ ଜଣଜଇରଜକମ ଆପଂଣଡକମ ଆଉ
ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷଦକ୍ତିୋ ସମୟ ଦକ୍ତିଆଗଲଜ । ଗପଂଟକ୍ତିଏ ଶମଣଡଗମ  । ଥାନର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ମଷୂଜ ରକ୍ତିନଲଇ ଭୟନର ନଦତଡ଼କ୍ତି ପଂଳଜଇଲଜ ନରଳକମ ଯଜଦମଗରଟକ୍ତିଏ ଗଜକମ
ରକ୍ତିନଲଇନର ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତିଗ କରକ୍ତିନଦଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ପଂନର ନସ କମକମରକମ ଡା��x��8������ରକ୍ତିରଜରମ  ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି କମକମରନର ରୂପଂଜଡଗରକ୍ତିଗ କରକ୍ତିନଦଲଜ । କମକମର ପଂମଣକ୍ତି ସକ୍ତିଡହକମ
ଡା��x��8������ରକ୍ତିରଜରମ  ଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ସକ୍ତିଡହ କରଜଗଲଜ । ସକ୍ତିଡହ ପଂମଣକ୍ତି ଶକ୍ତିକଜରୀକମ ଭୟ କରକ୍ତିରଜରମ  ଯଜଦମଗର କହକ୍ତିଲଜ "ନଗଜନଗ ଏନଡ଼ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ କରଜଗଲଜ ଅଥାଚ ନଗଜ
ହୃଦୟଟଜ ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମଷୂଜଛମଆ ପଂରକ୍ତି ରହକ୍ତିଗଲଜ । ଯଜ’ ଗମ  ପଂମଣକ୍ତି ମଷୂଜ ନହଜଇ ରହ ।’ ଏହଜ କହକ୍ତି ସଡନଗସଡନଗ ସକ୍ତିଡହକମ ମଷୂଜ କରକ୍ତିନଦଲଜ । ୋଚକ୍ତିନକଗଜରଜରମ ,
ଆପଂଣ ନଯନଡ଼ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ଯମକକ୍ତି ସରମ  ଉପଂସଜପଂୋ କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରମଛଡଗକ୍ତି,  ନସ ସରମ  ୍କୃଗନର ମଷୂକ୍ତିକର ହୃଦୟପଂରକ୍ତି ଅଗକ୍ତି ନଛଜଟନଛଜଟ କଥାଜ
ଗମଡ଼ଜକ । ସମଜଜନର ଓ ପଂରକ୍ତିରଜରନର ଥିନଲ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତିହମଏ । ଜଣଜପଂଡା��x��8������ମ ଛକ୍ତି ଆପଂଣଡକ ହୋକ୍ତିମମନ ସମୟ ଏ ଯଜଏହେଁ କଟକ୍ତିୋଜହିଁ, ଅଥାଚ ଛଜଡ଼ପଂତ ପଂଜଇହେଁ ୍ସମଗ
ନହଉଛଡଗକ୍ତି । ଆଗଜମୀ ଗକ୍ତିରକ୍ତିଷ ଦକ୍ତିୋ ଆପଂଣ ହୋକ୍ତିମମନ୍ରେ ଯଜଆଡଗମ  । ଗଜପଂନର ଛଜଡ଼ପଂତ କଥାଜ ଚକ୍ତିଡଗଜକରକ୍ତିନର । ଖିଆଲ ଜୀରୋ ନହଜଇପଂଜନର
ନକନରନକନର, ମଜତ ନକନରନହନଲ ଯମକକ୍ତି ନହଜଇପଂଜନରୋଜ ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୬୩ ୩୬୪



ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳ (ଆଲରଟପର୍ବ କଜମମୟୁଡକ ୋଜଟକ "କସ-ପଂପଂପର୍ବଜ୍'ର ଗଳ ରୂପଂଜଡଗର)  ଆକଜଶ ଏଠକ୍ତି ସରମନରନଳ ନମଘମଆ,  ଫମଲଜଫମଲଜ । ଏଇ ଏନର
ରଷ୍ଧିର, ଆଉ ଟକ୍ତିନକପଂନର ରଷ୍ଧିରର ଇସଜରଜ । ମଜଟକ୍ତି ରଜଲକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ସରମନରନଳ ଓଦଜ । ନଚନକଜନସ୍ଜଭଜକକ୍ତିଆର ଏ ୋଦୀଗଟ ସରମନରନଳ ସଡଗସଡଗକ୍ତିଆ ।
ପଂରୋ ଏଠକ୍ତି ସରମନରନଳ ଗମମ୍ସଲମ । ଜନଣ ର ଖେରଜ ର ଖେଜଇରଜର ଅଭକ୍ତି୍ଜୟ ନୋଇ ଏଇ ୋଦୀଗଟକମ ନକନର ରକ୍ତି ଆନସୋଜଇହେଁ । ଆର ଖେପଂଜର ଖେର ରଜସକ୍ତିଡଦଜ ର ଖେରଜ
ପଂଡ଼ମଥିରଜ ରଜଲକ୍ତିଯଜଗଜ ଚଜର ଖେଡନଡା��x��8������ ପଂଜଇହେଁ ହଜଉହେଁଳକ୍ତି ର ଖେଜଇଯଜଆଡଗକ୍ତି । ରୟସ ଗଡ଼କ୍ତିଯଜଏ ସକ୍ତିୋଜ ୋରମ ର ଖେରଜର ରକ୍ତିଛଣଜ ର ଖେଡନଡା��x��8������ ମକ୍ତିନଳୋଜ । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ
ୋଦୀଗଟନର ମଜଥାପର୍ବଜ ଓ ଗଜର ମଜ ଅନୋକ ଦକ୍ତିୋରମ  ଏକଜଠକ୍ତି ରହମଛଡଗକ୍ତି । ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ମହଲଜ ପଂମରମ ଣଜ ଘରଟକ୍ତିଏ । ଗନଳ ମଜ-ଝକ୍ତିଅ ରହଡଗକ୍ତି ଓ ଉପଂର
ଦମଇମହଲଜନର ନକନର ନକତଣସକ୍ତି ଯଜତୀ ଆସକ୍ତିନଲ ନକଜଠରକ୍ତିଟକ୍ତିଏ ଭଡ଼ଜନର ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର ନସମଜନୋ ନକତଣସକ୍ତି ଧାୋୀ ରୟୁକକ୍ତିକମ
ଏକଜଧିକରଜର ଜଜଣକ୍ତିନଲ ରଜଗକ୍ତିଅଧାନର ଭୟଡକର କଜମଟକ୍ତିଏ ରକ୍ତି କରକ୍ତିପଂକଜଡଗକ୍ତି । ସକଜଳମ ପଂମଣକ୍ତି ଗଗଜୋମଗଗକ୍ତିକଗଜର ଜୀରୋଟଜ ଚଳ୍ଚଳ ନହଉଥାଜଏ ।
ମଜଥାପର୍ବଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିପଂକଜଏ ୍ଚମ ର । ମଜଥାପର୍ବଜକମ ଏନର ଗକ୍ତିରକ୍ତିଶ ପଂମରକ୍ତିଲଜ । ମମହହେଁନର ହସ ଟକ୍ତିନକ ନକନରନହନଲ ନର ଖେଳଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଗଜର ଫମରସଗ ଥାଜଏୋଜ ।
ଗଜ ମଜ ନକନର ଥାନରଅନଧା କହକ୍ତିଛକ୍ତି, "ନଗଜ ମମହହେଁନର ମହେଁମ ହସ ଟକ୍ତିନକ ନକନଗନରନଳ ନଦର ଖେମୋକ୍ତି?’ ମଜଥାପର୍ବଜ କହକ୍ତିଛକ୍ତି, "ମହେଁମ ହନସହେଁ ମଜ, ନମଜ ନକଜଠରକ୍ତିକମ ରଜଗକ୍ତିନର
ନଶଜଇରଜକମ ଗଲଜନରନଳ ।’ କକ୍ତିଡଗମ  ମଜ ଜଜନଣ ନସ ମକ୍ତିଛ କହମଛକ୍ତି । ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ରଷପର୍ବ ପଂରୂପର୍ବରମ  ଗଜର ରଡ଼ଭଜଇ ଘରଛଜଡ଼କ୍ତି କମଆନଡ଼ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ନଯ ଏମଜନୋ
ଗଜର ର ଖେରରଅଡଗର ରଖିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଗଜ ଭଜଇର ମମହହେଁ ମଜଥାପର୍ବଜର ଆଉ ମନୋୋଜହିଁ । ଏପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ଗଜର ଭଜଇଟକ୍ତିଏ ନକନର ଥିଲଜ ନସ କଥାଜ ରକ୍ତି ଗଜର
ମନୋୋଜହିଁ । ରଜପଂଜ ଗଜର ପଂକ୍ତିଲଜନରଳମ ମରକ୍ତିଯଜଇଥିନଲ । ରଜପଂଜଡକମରକ୍ତି ଆଉ ଗଜର ମନୋୋଜହିଁ । ରମଢଜ ଚଜକରଟକ୍ତିଏ ଘରକଜମ ଓ ଅଗକ୍ତିଥିଡକ କଜମ ରମନଝ
କକ୍ତିଛକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି । ରମଢଜଟକ୍ତି କଥାଜ କନହ ୱେଚକ୍ତିତ । ହହେଁମ  ହହେଁଜ ନର କଜମ ସଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ମଜଥାପର୍ବଜର ମମହହେଁଟଜ ଏନର ପଂଥାରପଂରକ୍ତି ଟଜଣ ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ନସ ସରମନରନଳ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ
ନଦନର ଖେ । ଗଜ ପଂଜର ଖେନର ନଯନର ଯନଥାଷ୍ଟ ପଂଇସଜନହର ନସ ଓ ଗଜ ମଜ ଦମନହହେଁ ଏ ଜଜଗଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିନର । ଏ ଛଜଇଛଜଇର ଇଲଜକଜ ସରମଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ
ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦନର । ଅହରହ ରଷପର୍ବଜ,  ଡା��x��8������ରଡା��x��8������ରମ ଆ ଅଡଧାଜର ରଜଗକ୍ତି,  ଅୋରରଗ ନମଘମଆ ଦକ୍ତିୋସରମ  ଆଉ ସହକ୍ତି ନହଉୋଜଇହେଁ । ରଷପର୍ବଜ ଗଜର ସରମ  ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜକମ
ଅପଂହରଣ କରକ୍ତିନୋଇଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଏନର ଯନଥାଷ୍ଟ ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ଦରକଜର । "ନସନଗନରନଳ ନଦଖିର ମଜ, ନମଜ ମମହହେଁନର ନକନଗ ହସ ।’ ଗଜ ମଜ’ର ଆଉ
ରଳ ରୟସ ୋଜହିଁ । ଏପଂରକ୍ତି ଜଘୋୟୁ କଜମ କରକ୍ତିକରକ୍ତି ନସ ର ଖେମବ୍ କ୍ଳଜଡଗ । ନସ ଆଉ ଚଜହହେଁମୋଜଇହେଁ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହଗୟୁଜ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ । ନକହକ୍ତି ଧାୋୀରୟୁକକ୍ତି ଯଦକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି
ଏମଜୋଡକ "ଇନ’ନର ରହଡଗକ୍ତି ନଗନର ଏମଜନୋ ସଡଧ୍ୟଜନରନଳ ଚଜ’ନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ମକ୍ତିଶଜଇ ପଂକ୍ତିଇରଜକମ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଓ ରଜଗକ୍ତି ଅଧାନର ଅନଚଗ ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ
ନଲଜକଟକ୍ତିକମ ନୋଇ ୋଦୀ ରଡଧା ଜଳନର ଫକ୍ତିଡଗକ୍ତି ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ନଫରକ୍ତିଲଜ ନରଳକମ ଓଦଜ ରଜଲକ୍ତି ଉପଂରମ  ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନକମ ଲକ୍ତିଭଜଇ ଘରକମ ନଫରଡଗକ୍ତି ।
ସକଜନଳ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି ଥାଜଏ । ମଜ’ର ମୋଟଜ କକ୍ତିଡଗମ  ର ଖେମବ୍ ଭଜରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ଜଣଜପଂନଡ଼ । ଅନୋକ ରଷପର୍ବଗନଳ ୍ଥାମ ହଗୟୁଜକରକ୍ତିରଜ ଦକ୍ତିୋ ଦମନହହେଁ ର ଖେମବ୍
ନଯଜଜୋଜ କରକ୍ତିଥିନଲ । ର ଖେମବ୍ ଉଗଅନ୍ଫ ଲଲ୍ଲ ଥିନଲ,  ଆଗହୀ ଥିନଲ । ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟ ହଗୟୁଜପଂରଠମ  ଏହଜ ଏକ ୍କଜର ଅଭୟୁଜସନର ପଂଡ଼କ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଆଉ ନସ
ଆଗହୋଜହିଁ । ଗଗଜୋମଗଗକ୍ତିକ ଭଜରନର କଜମ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି । ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନକନରରକ୍ତି ସଜକଜର ରୂପଂ ନୋଇପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ନଯନଗଜଟକ୍ତି ହଗୟୁଜ କନଲ ମଧ୍ୟ ଏ ସଜୋ ଛଜଡ଼କ୍ତି
ଅୋୟୁତ ରସରଜସ କରକ୍ତିରଜ ସଡଭର ନହଜଇପଂଜରମ ୋଜହିଁ । ଆଜକ୍ତି ଅପଂରଜହଣନର ଜନଣ ଭଦରୟୁକକ୍ତି ଆସକ୍ତି "ଇନ’  ନଦଖିଗନଲ ଏରଡ କହକ୍ତିଗନଲ ନସ
ସଡଧ୍ୟଜନର ଆସକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିକପଂଜଇହେଁ ରହକ୍ତିନର । ର ଖେମବ୍ ଧାୋୀ ଜଣଜପଂଡ଼ମଥିନଲ ନରଶ ନପଂଜଷଜକରମ  । ମଜଥାପର୍ବଜ ଗଜକମ ନଦଖିୋଜଇହେଁ । ନସ ମଜ’କମ ପଂଚଜରମ ଛକ୍ତି, "ଗମ ନମ ଗଜକମ
ନଦଖିଲ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୬୫ ୩୬୬
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ମଜ?  ଧାୋୀ ଜଣଜପଂଡ଼ମଥିନଲ?  ଏକଜଥିନଲ ୋଜ ସଜଡଗନର ଆଉନକହକ୍ତି?  ସଡଧ୍ୟଜନର ୋକ୍ତିନଶ୍ଚ ଆସକ୍ତିନର ଗ?  ଯଦକ୍ତି ନସ ୍କୃଗନର ଆସଡଗକ୍ତି ଗଜନହନଲ
ଆଜକ୍ତିରଜଗକ୍ତିନର ଆନମ ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ ନସ କଜମ କରକ୍ତିରଜ । ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ ।’ ମଜ କହକ୍ତିନଲ, "ମହେଁମ ୍କୃଗନର ର ଖେମବ୍ କ୍ଜଡଗ, ଝକ୍ତିଅ । କଜହଜକମ ମଜରକ୍ତିରଜ
ସରମଠମ  ନରଶୀ କ୍ଜଡଗକ୍ତିକର ରକ୍ତି ।’  "ଓ ଦୁଃ,  ଗନମ ରମଝମ ୋ ମଜ । ଆଜକ୍ତି ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ । ଗଜ’ପଂନର ଆନମ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଏକ ଯଜଗଜକମ ଯକ୍ତିରଜ । ନରଶୀ ଗ କଜମ
କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିରୋଜହିଁ । ନସ ଚଜ’ ପଂକ୍ତିଇ ନଶଜଇରଜକମ ଯକ୍ତିର । ଆନମ ଗଜକମ ରଜଡଧି ପଂଜଣକ୍ତି ପଂଜର ଖେକମ ନୋରଜନରଳକମ ରକ୍ତି ନସ ମରକ୍ତି ୋଥିର । ରହମଗ ଦକ୍ତିୋପଂନର
ନଲଜନକ ନସ ସ୍ ଲଇସ ନଗଟ୍ ମରଜମଗକ୍ତି କଲଜନରଳକମ ପଂଜଇନର । ଆତ୍ମହଗୟୁଜ କରକ୍ତିଥିରଜ ଆଉ ନଗଜନଟ ଦମଇଟକ୍ତି ଶର ସଜଡଗନର । ଗଲଜଥାର ନଦଖିୋ
ଆମର ଶରଟକ୍ତି ଅୋୟୁ ଶର ଅନପଂକଜ କମ ରକ୍ତିଭତ୍ସ ନଦର ଖେଜଯଜଉଥିଲଜ । ନଯଉହେଁମଜନୋ ଆଖିନମଲଜ କରକ୍ତି ପଂଜଣକ୍ତିକମ ପଂକଜଇ ନହଉଥିନର ନସମଜନୋ ନରଶୀ
କଷ୍ଟ ନଭଜଗମଥିନର ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ, ମଲଜନରଳକମ । ଗଜ ରଜହଜନର ଗମ ନମ ଗ ଆଗରମ  କହମଥିଲ "ଆମ ଅନପଂକଜ ଜୀରୋଟଜ ନରଶୀ ଯଡତଣଜଦଜୟକ । ୟଜକମ ଏକ
ଅପଂରଜଧା ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ଆନମ ର ଖେଜଲକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ମମହୂଗପର୍ବ ପଂଜଇହେଁ ଆଡଗମଠକ୍ତିଟକ୍ତିପଂନର ପଂରପଂଜରକ୍ତିନର ଥିରଜ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଜୀରୋକମ ଛମଇହେଁନଦଉଛମ
ମଜତ । ନଯନଗନରନଳ ଜୀରୋଟଜ ମୃଗମ ୟୁ ଅନପଂକଜ ନରଶୀ କଷ୍ଟଦଜୟକ ୟଜକମ ଏକ ଅପଂରଜଧା ନରଜଲକ୍ତି ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କମହଜଯକ୍ତିର?’ "ହହେଁ ଝକ୍ତିଅ, ନସଇ ନଗଜଟକ୍ତିଏ
କଥାଜ ଲଜଗକ୍ତି ନମଜନଗ ଥାନର ଥାନର ନଦଜଷୀ ନଦଜଷୀ ଲଜନଗ ୋଜହିଁ । ମହେଁମ ର ଖେଜଲକ୍ତି କହମଛକ୍ତି, ଆଜକ୍ତି ମହେଁମ ର ଖେମବ୍ କ୍ଳଜଡଗ ।’ "ଆନମ ନସଇ ଯଜଗଜକମ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ମଜ ।
ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଜଜଳକ୍ତିନପଂଜଡ଼କ୍ତି ଦକ୍ତିଏ । ଆତ୍ମଜକମ ରକ୍ତି । ଏଠକ୍ତି ନମଜ ଆତ୍ମଜଟକ୍ତି ନମଜ ପଂଜଇହେଁ ନରଜଝ । ନମଜ ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ଯଜଗଜ ନରଜଧାହମଏ ନସଇ,
ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ନମଜ ଆତ୍ମଜଟଜ ରକ୍ତି ନପଂଜଡ଼କ୍ତି ଛଜରର ଖେଜର ନହଜଇଯକ୍ତିର । ର ଖେଜଲକ୍ତି ଶରୀରଟଜ ଥିର । ଭକ୍ତିଗରଟଜ ଫଡପଂଜ ନହଉ । ଅୋୟୁମଜନୋ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି ରହମୋଜହଜଡଗକ୍ତି?
ଶରୀରଟଜକମ ର ଖେରଜକମ ନଦର ଖେଜଇ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିନର ।’ "ନମଜ ପଂଜଇହେଁ ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ଯଜଗଜ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତିୋଜଇହେଁ, ଝକ୍ତିଅ । ରୟସ ନହଲଜପଂନର ଗମ  ରକ୍ତି ଜଜଣକ୍ତିରମ  ପୃଂଥିରୀନର
ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ନୋରଜ ଯଜଗଜ ଆଉ ମକ୍ତିନଳୋଜଇହେଁ । ୋକ୍ତିଜର ଏଇ ପଂମରମ ଣଜ ଇଟଜଘର ହିଁ ଭଲଲଜନଗ । ଟକ୍ତିନକ ନଶଜଇହମଏ ନକନରନକନର । ଏଠକ୍ତି ଅନୋକ ସୃଗକ୍ତି ଅଛକ୍ତି
। ଅନୋକ କକ୍ତିଛକ୍ତି ମନୋପଂନଡ଼ । ଅରଶୟୁ ନଶଜଇଲଜନରଳକମ ସରମ  ପଂଜନଶଜରକ୍ତି ନହଜଇଯଜଆଡଗଜ ଯଦକ୍ତି ! ଓ ଦୁଃ, ଯଜହଜରକ୍ତି ନହଉ ମଜଥାପର୍ବଜ, ମହେଁମ ରକ୍ତି ନଗଜ ସଜଡଗନର
ଯକ୍ତିରକ୍ତି । ଆନମ ଏଠମ  ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ।’ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ରଷପର୍ବ ପଂନର ଜଜନ ଗଜ ସୀ ମଜରକ୍ତିଆ ସଜଡଗନର ୋକ୍ତିଜ ସହରକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ଅୋୟୁ ଏକ ଲନଜ୍ର ରହମଛକ୍ତି । ନସ
ନଯଜଜୋଜ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିକ ପଂଜଇହେଁ ୋକ୍ତିନଜ ଏକମଟକ୍ତିଆ ଗଜ ମଜ ଓ ଭଉଣୀ ଚଳଜଉଥିରଜ "ଇନ’ନର ରହକ୍ତିର । ନସମଜୋଡକମ ସ ପ୍ର୍ବଜଇଜ୍ ନଦର । ନସମଜନୋ "ଇନ’
ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚଳଜଉଛଡଗକ୍ତି ନଦଖିର । ଗଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ପଂଜରମ ଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ନଦଖିର । ନସ ସକଜଳମ ଥାନର ୋକ୍ତିଜ ପଂମରମ ଣଜଘରକମ ନଦଖିଆସକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ପଂଇସଜନଦଇ
ରକ୍ତିଅର ଗ୍ଜନସ ରକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇ ଆସକ୍ତିସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ ମଜ ଭଉଣୀ ନକହକ୍ତି ଗଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଗଜର ନଯଜଜୋଜ ଅଛକ୍ତି ନସ ଗଜ ମଜ ଓ ଭଉଣୀକମ ସଜଡଗନର
ନୋଇଯକ୍ତିର । ଗଜଡକମ ସରମ  ୍କଜରର ର ଖେମସକ୍ତିନଦର । ଗଜ ରଜପଂଜର ମୃଗମ ୟୁପଂନର ଦମନହହେଁ କଜମ କରକ୍ତିକରକ୍ତି ଥାକକ୍ତିଯକ୍ତିନରଣକ୍ତି । ଏମଜୋଡକ ୍ଗକ୍ତି ଗଜର ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେ ଅଛକ୍ତି ।
କଗପର୍ବରୟୁ ଅଛକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଗକ୍ତିପଂଜଇହେଁ ନସ ଅଜଣଜ ରୟୁକକ୍ତି ଭଜରନର ଇନ୍ରେ ରହକ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ନଦଖିର । ଗଜଡକମ ର ଖେମସକ୍ତି କରଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ ଆଉ ଅଧିକ
କ’ଣ କରଜଯଜଇପଂଜନର ନସ ରକ୍ତିଷୟନର ଚକ୍ତିଡଗଜ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ସମୟପଂଜଇର । ସକଜଳ ନହରଜକଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ପଂରକ୍ତିଚୟ ନଦର । ୋକ୍ତିଜ ସୀ ମଜରକ୍ତିଆକମ ରକ୍ତି
ପଂରକ୍ତିଚୟ କରଜଇନଦର । ନଗଣମ ନସ ମଜରକ୍ତିଆକମ ଆଜକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିକପଂଜଇହେଁ ଅୋୟୁଏକ ଲନଜ୍ର ରହକ୍ତିଯଜଉନରଜଲକ୍ତି ଅୋମନରଜଧା କରମ ଛକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ସୀ ମୋଜକରମ ଛକ୍ତି ।
କହମଛକ୍ତି, "ୋଜ, ଜନଣ ମଜ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏରଷପର୍ବ ପଂନର ନହନଲରକ୍ତି ଗଜ ପଂମଅକମ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର । ଆମର ଷଷ୍ଠ ଇଡଦକ୍ତିୟ ଅଛକ୍ତି । ଗଜ’ଛଡ଼ଜ ଏପଂରକ୍ତି ପଂରକ୍ତିନରଶନର
ଜନଣ ଆଉ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିରଜ କଥାଜୋମନହହେଁ । ଗମ ନମ ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ ଯଜଇ କହକ୍ତିର "ମହେଁମ ଜଜନ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି,  ମଜ ।’ ଗଜପଂନର ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଠକ୍ତିକ୍ଜକ ଚଜଲକ୍ତିର । ଗମ ମ
ନଯଜଜୋଜ ନମଜନଗ କଜହିଁକକ୍ତି ଠକ୍ତିକ ଲଜଗମୋକ୍ତି । ଗଜପଂନର ଗମ ମର ଆନରଗ ଯଜହଜ କହକ୍ତିଚଜଲକ୍ତିର ସରମ  ଠକ୍ତିକ ହିଁ ନହର । ନଗଜନଟ ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ ସରଳ କଥାଜଟକ୍ତିକମ
କଜହିଁକକ୍ତି ଜଟକ୍ତିଳ କରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉଛ? ଏଇ ମଧ୍ୟୟମନରଜପଂକମ ଆସକ୍ତିରଜପଂନର ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଗମ ମ ମମହହେଁରମ  ହସ ଉନଭଇ ଯଜଇଛକ୍ତି । ନମଜନଗ ର ଖେମବ୍ ଡା��x��8������ର ଲଜଗମଛକ୍ତି ଜଜନ
। ଚଜଲ ଆନମ ଏଠମ  ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିରଜ ଆମ ଅଡଚଳକମ । "ଗଜ ଛଡ଼ଜ ମହେଁମ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରଜଗକ୍ତି ଏକଜକୀ କଜହିଁକକ୍ତି ରହକ୍ତିରକ୍ତି?  ଆମର ପଂଜଡଚରଷପର୍ବ ରକ୍ତିରଜହ ଭକ୍ତିଗନର
ଦକ୍ତିନୋନହନଲ ଆଜକ୍ତିଯଜଏହେଁ ମହେଁମ ଏକଜ ରହକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ଗମ ନମ ଯଦକ୍ତି ଗମ ମ ମଜ’ୁଛି କଡକର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୬୭ ୩୬୮



"ଇନ’ନର ରହକ୍ତିର, ମହେଁମ ରକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ରହକ୍ତିରକ୍ତି । କକ୍ତିଛକ୍ତି କଥାଜ ପଂନଛ ନହରକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ନମଜନଗ ଏକଜ ରହକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତିରଜଟଜ ଗନମ ନମଜନଗ ନକଉହେଁଠକ୍ତି ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦଲଜପଂରକ୍ତି
ନହଉଛକ୍ତି ।’  ଜଜନ କହମଛକ୍ତି,  "ଓ,  ମଜରକ୍ତିଆ,  ଆମର ଭଲପଂଜଇରଜ ଓ ରମଝଜମଣଜକମ ଗମ ନମ କଜହିଁକକ୍ତି ସଡନଦହ କରମ ଛ ନଯ?’ "ନୋଜ ଜଜନ । ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ
ଭଲପଂଜଇରଜ କ’ଣ ଜଜଣଡଗକ୍ତିୋଜଇହେଁ । ଗଜଡକର ଆହମରକ୍ତି ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ନଦଖିରଜ ରଜକକ୍ତିଥାଜଏ । କଗପର୍ବରୟୁ ରଜକକ୍ତିଥାଜଏ । ନସ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଆଉ କଗପର୍ବରୟୁ ସରମ  ନସମଜୋଡକମ ଗଜଡକ
ସୀମଜୋଡକ ଠଜରମ  ଦୂରକମ ଟଜଣକ୍ତିୋକ୍ତିଏ । ନମଜନଗ ଏକଜକୀ ରହକ୍ତିରଜକମ କହକ୍ତିପଂଜରମ ଛ,  କଜରଣ ଗଜହଜ ଗମ ମର ନଲଜୋକ୍ତି୍ନୋସୁୁଛି କର ଭଜଷଜ । ଗମ ନମ ନମଜଠଜରମ
ଦକ୍ତିୋକପଂଜଇହେଁ ନହନଲ ରକ୍ତି ଛମଟକ୍ତି ଚଜହହେଁମଛ । କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ନକନର ଗମ ମଠଜରମ  ଛମଟକ୍ତି ନୋଇପଂଜରକ୍ତିରଜ କଥାଜ ଭଜରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି କକ୍ତି? ୋଜରୀମଜନୋ ଅଲଗଜ, ଜଜନ । ଗଜଡକର
ଭଲପଂଜଇରଜ ଭକ୍ତିଗନର ଅଲଗଜ ସ୍ୱପଂୱପ୍ନ ଆଉ ଥାଜଏୋଜ । ନସମଜନୋ ଯଜହଜକମ ଭଲପଂଜଆଡଗକ୍ତି ୋକ୍ତିରକ୍ତିଡ଼ ଭଜରନର ଭଲପଂଜଆଡଗକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ କକ୍ତିଡଗମ  ନର ଖେଜଜକ୍ତି
ନର ଖେଜଜକ୍ତି କଜମକରଡଗକ୍ତି ଓ ସୀକମ ଗମଡ଼ଜଏ "ଯମକକ୍ତି’ ନଦର ଖେଜଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି । ଗଜଡକ ଭକ୍ତିଗନର ସରମନରନଳ ନଗଜନଟ ଏକଲଜ ପଂଣଟକ୍ତିଏ ରସଜ ରଜଡଧିଥାଜଏ । ଶମଣ
କହମଛକ୍ତି, ଗମ ନମ ନଯନଗ ଯମକକ୍ତି ନଦର ଖେଜଇନଲ ରକ୍ତି ମହେଁମ ଅଲଗଜ ଲନଜ୍ର ଏକଜକୀ ରହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଏଠକ୍ତି ରହକ୍ତିରକ୍ତି ଗମ ମ ସଜଡଗନର, ଗମ ନମ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳ କକ୍ତି ୋ
ନର ଖେଳ ।’  "ଓ ଦୁଃ,  କମ ଅନ ମଜରକ୍ତିଆ । ସରମ  କଥାଜକମ ଅଗକ୍ତିରଡଜକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜ ଗମ ମର ଅଭୟୁଜସ ଏ ଯଜଏହେଁ ଗଲଜୋକ୍ତି । ଏନଗ ସହଜ କଥାଜଟଜକମ...’  "ସହଜ
କଥାଜଟଜକମ ଜଟକ୍ତିଳ ଗମ ନମ କରମ ଛ, ମହେଁମ ୋମନହହେଁ । ଠକ୍ତିକ ଅଛକ୍ତି, ଗମ ନମ ଯଜଅ, ଯମଆନଡ଼ ଯଜଉଛ । ମହେଁମ ଏଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଅନପଂକଜକରମ ଛକ୍ତି । ପଂକ୍ତିଲଜମଜନୋ ଭଜରୀ ୋକ୍ତିଷ୍ଠମର
ଭଜରନର ଭଲପଂଜଆଡଗକ୍ତି ଜଜନ । ଗମ ନମ ଗଜର ୍ମଜଣ । ଠକ୍ତିକ ଅଛକ୍ତି, ଗମ ନମ ଯଜଅ । ମହେଁମ ନକରଳ ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି ଆଶଜକରକ୍ତିରକ୍ତି ନଯ ନମଜ ଭଲପଂଜଇରଜପଂଣ ଗମ ମକମ
ନକତଣସକ୍ତି ରକ୍ତିପଂଦ ଆସକ୍ତିରଜରମ  ରକଜକରମ  ।’ ମଜରକ୍ତିଆ କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ଜଜନ ଆସକ୍ତି ଗଜ ମଜ’ର ଇନ୍ରେ ପଂହଡଚକ୍ତିଲଜ । ମଜଥାପର୍ବଜ ସଜଡଗନର ୍ଥାନମ ନଭଟନହଲଜ
। ଇ୍ରେ ର ଖେଜଗଜନର ମଜଥାପର୍ବଜ ଜଜ୍ରେ ୋହେଁଜ, ଗହେଁଜ, ଇଗୟୁଜଦକ୍ତିୁଛି କକ୍ତି ନଲଖିଲଜ । ଜଜନ କହକ୍ତିଲଜ ୋକ୍ତିନଜ ଜନଣ ନଚକ (ନଚନକଜନସ୍ଜଭଜକକ୍ତିଆର ଅଧିରଜସୀ) ମଜତ ନସ ଏନର
ସମମଦ ନସପଂଟମ  ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ସମମଦ କୂଳନର ରହମଛକ୍ତି । ମଜଥାପର୍ବଜ ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ଭଜରକ୍ତିଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତିସମୟ । ଜଜନ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ନସ ରକ୍ତିରଜହକ୍ତିଗ । ସୀକମ ନସପଂନଟ ଛଜଡ଼କ୍ତି
ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି । ନସ ଆଜକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିକପଂଜଇହେଁ ରହକ୍ତିର ଓ ଯଦକ୍ତି ଦରକଜରପଂନଡା��x��8������ ଆହମରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ରକ୍ତି ରହକ୍ତିପଂଜନର । ମଜଥାପର୍ବଜର ମଜ ଆସକ୍ତିନଲ । ଜଜନ କହକ୍ତିଲଜ ନସ ରହମଗ
ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ଏ ନଛଜଟ ସହରକମ ଆସକ୍ତିଥିଲଜ । ଏଠଜକମ ଆସକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ର ଖେମବ୍ ଭଲଲଜନଗ । ଶଜଡଗ ପଂରକ୍ତିନରଶ । ୋକ୍ତିଜ ଘରକମ ଆସକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ୋକ୍ତିଜର
କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଡଧାମ ରଜ ପଂରକ୍ତିଜୋଡକମ ପଂଜଇନଲ ନସ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋ ଅଧିକ ରହକ୍ତିର ଏଠକ୍ତି । ଗଜ ମଜ କହକ୍ତିନଲ "ରଡଧାମ ପଂରକ୍ତିଜୋ? ୋଜ, ନସ ସଡଭଜରୋଜ ଆନଦତ ୋଜହିଁ
। ଆନମ ଏଠକ୍ତି ଅନୋକ ରଷପର୍ବ ନହଲଜ ଏକଜକୀରହମଛମ  । ମହେଁମ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ନକନଗରଷପର୍ବ ନହଲଜ ଓ ନସ ସମୟନର ମହେଁମ ନକନଗ ରୟସର ଥିଲକ୍ତି । ଏ ଝକ୍ତିଅଟକ୍ତି
ଅନୋକ ରଷପର୍ବ ନହଲଜ ନମଜ ପଂଜର ଖେନର ରହମଛକ୍ତି । ନରଜଧାହମଏ ନସଇଥିପଂଜଇହେଁ ମହେଁମ ଗଜକମ ଝକ୍ତିଅନରଜଲକ୍ତି କହମଛକ୍ତି । ୋନହନଲ ମହେଁମ ଗଜକମ ରକ୍ତି ଭମ ଲକ୍ତି ସଜରଡଗକ୍ତିଣକ୍ତି । ରହମଗ
ଦକ୍ତିୋଗନଳ ନମଜ ସ୍ୱଜମୀ ଏଠକ୍ତି ଥିନଲ । ଆନମ ର ଖେମବ୍ ରୟୁସ ରହମଥିଲମ  ୋକ୍ତିଜୋକ୍ତିଜ କଜମନର । ମହେଁମ ନରଜଧାହମଏ ନସ ମରକ୍ତିରଜର ରହମପଂରୂପର୍ବରମ  ଗଜଡକମ ଭମ ଲକ୍ତିଗଲକ୍ତିଣକ୍ତି ।'
ଏଗକ କହକ୍ତି ନସ ଉଠକ୍ତିରଜକମ ରସମଥିନଲ । ଜଜନ ସଜହଜଯୟୁ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଆନଗଇ ଆସମଥିଲଜ । ମଜ କହକ୍ତିନଲ, "ୋଜ ୋଜ ଦରକଜର ୋଜଇହେଁ ପଂମଅ । ମହେଁମ ଅକମପର୍ବଣୟୁ
ନହଜଇୋଜଇହେଁ ଏ ଯଜଏହେଁ । ନମଜ ହଜଗକମ ନଦର ଖେ । ଜନଣ ନଲଜକର ନଗଜଡ଼ ଦମଇଟକ୍ତିକମ ଧାରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଏ ହଜଗନର ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ ରଳଅଛକ୍ତି ।’ ମଜଥାପର୍ବଜ କହକ୍ତିଲଜ,
"ମଜ, କ’ଣ କ’ଣ ସରମ  କହକ୍ତି ଯଜଉଛ? ଗଜଡକମ ଚଜରକ୍ତି ଦକ୍ତିଅ । ନସ ଗଜଡକ ନକଜଠରକ୍ତିକମ ଯଜଇ ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ୋକ୍ତିଅଡଗମ  ।’ ଜଜନ ଚଜରକ୍ତିନୋଇ ୋକ୍ତିଜନକଜଠରକ୍ତିକମ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ
। ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ସରଳ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସୀ ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତିଏ ଆଜକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି...  ନଯ !  ଛଜଡ଼,  କ’ଣ କରକ୍ତିରଜ?  ଯଦକ୍ତି ସରମ  ଘଜଗକ,  ନଦଜଷୀମଜୋଡକର ଆନରଗପଂଣୂପର୍ବ କଥାଜ
ଶମଣକ୍ତିରସଡଗକ୍ତି ଗଜନହନଲ ଏ ପୃଂଥିରୀର ଅରସଜ କ’ଣ ନହର? ଯଜହଜ ରକ୍ତି ନହଉ ମଜ,  ଏଥାର ଗମ ନମ ନମଜନଗ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ସଜହଜଯୟୁକର । ଏ ନଶଷ ହଗୟୁଜଟକ୍ତି
ପଂଇସଜପଂଜଇହେଁ ୋମନହହେଁ, ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ପଂଡ଼ମଥିରଜ ଏକ ସମମଦକୂଳ ପଂଜଇହେଁ । ମହେଁମ ରକ୍ତି କ୍ଳଜଡଗ ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତିଣକ୍ତି । ଗମ ନମ ଗ ନମଜନଗ ଏ ପୃଂଥିରୀକମ ଆଣକ୍ତିଛ । ଆଉ
ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ ପଂଡ଼ମଥିରଜ ଯଜଗଜନର ୋରଖି, ନମଘ ଓ କମହମଡ଼କ୍ତି ଯଜଗଜନର ରଖିଛ । ଆଜକ୍ତି ଗମ ମକମ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ନହନଲ ସଜହଜଯୟୁ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ମଜ । ଆଜକ୍ତି,
ୋନଚତ ଆଉ ନକନରୋମନହହେଁ । ଜଜନ ଗଜ ନକଜଠରକ୍ତିନର ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମନୋଇଛକ୍ତି । ମଜଥାପର୍ବଜ ଆସକ୍ତିଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, "ପଂଜଣକ୍ତି ଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ଟଜନୱାଲକମ ରକ୍ତି ରଦଳଜଇରକ୍ତି । ଆମ
ରମଢଜଟକ୍ତି ରହମଗକକ୍ତିଛକ୍ତି କଥାଜ ପଂଜନଶଜରକ୍ତିଦକ୍ତିଏ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୬୯ ୩୭ଠ
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ଆଚ୍ଜ, ଆପଂଣ ଏଠମ  ପଂମଣକ୍ତି ୋକ୍ତିଜ ନଦଶକମ ନଫରକ୍ତିନର? ମହେଁମ ଶମଣକ୍ତିଛକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ଲଡରଜ ଲଡରଜ ସମମଦକୂଳ ଥାଜଏ, ୋକ୍ତିଜପର୍ବୋ, ୋକ୍ତିରର?’ ଜଜନ କହକ୍ତିଲଜ "ହହେଁ, ନସଇଟଜ
ସଗ କଥାଜ । ମଜଇଲ ମଜଇଲ ଧାରକ୍ତି ନସଠକ୍ତି ଏନଗ ୋକ୍ତିରରଗଜ ଥାଜଏ ନଯ ଆପଂଣ ଭଜରକ୍ତିନର ପୃଂଥିରୀନର ନରଜଧାହମଏ ନକହକ୍ତିନଲଜକ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ସକଜନଳ
ଯଜହଜକକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂକୀଡକର ପଂଜଦଚକ୍ତିହ୍ନ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିର । ଜୀରୋର ଏକମଜତ ସଡନକଗ । ନସଠକ୍ତି ରସଡଗ ଋଗମ ଟଜ ଫମଲର ଋଗମ  ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇପଂଜନର । ଶରଗ
ଋଗମ କମ ଶଜଗମଆ ପଂତର ଋଗମ  ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇପଂଜନର । ଜଣକର ହୃଦୟ ଥିନଲ ୍ଗକ୍ତିଟକ୍ତି ପଂତନର ଫମଲର ସଡଭଜର ପଂଜଇପଂଜରକ୍ତିର ।’ ମଜଥାପର୍ବଜ ଅରଜକ ନହଜଇ
ଶମଣମଥାଜଏ । ଭଜରମଥାଜଏ ଅନୋକକଥାଜ । ଗଜର ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ରଜଇଜକମ ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିରଜର ସମୟ ପଂଜନର ଖେଇଆସମଛକ୍ତି । ଜଜନ ନଶଜଇନଶଜଇ ଭଜରମଛକ୍ତି ମଜରକ୍ତିଆ କଥାଜ ।
ନସ ନରଜଧାହମଏ ଠକ୍ତିକ କହକ୍ତିଥିଲଜ । ୋଜ,  ନରଜଧାହମଏ ଠକ୍ତିକ କହକ୍ତିୋଜହିଁ । "ମହେଁମ ଗମ ମ ପଂମଅ’ ନରଜଲକ୍ତି ରଜ "ମହେଁମ ନଗଜର ଭଜଇ’ ନରଜଲକ୍ତି ହଠଜତ କହକ୍ତିନଦରଜ ରଡ଼
କଥାଜୋମନହହେଁ । ଗଜ ପଂରୂପର୍ବରମ  ନସମଜନୋ ନମଜନଗ ଭଲପଂଜଇଥିରଜ ଦରକଜର । ନମଜ ରୟୁରହଜର, ନମଜ କଥାଜରଜଗପର୍ବଜକମ ନସମଜନୋ ପଂସଡଦ କରକ୍ତିଥିରଜ ଦରକଜର ।
ମହେଁମ ଏନଗଦକ୍ତିୋ ଧାରକ୍ତି ନସମଜୋଡକମ ଉନପଂକଜ କରକ୍ତିଛକ୍ତି, ଅରନହଳଜ କରକ୍ତିଛକ୍ତି । ୍ଗକ୍ତିରଦଳନର ନସମଜନୋ ନମଜ ୍ଗକ୍ତି ଧାୀନର ଧାୀନର ଆକଷ୍ଧିଗ ନହରଜଦରକଜର
। ମହେଁମ ନଦର ଖେମଛକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ଆହମରକ୍ତି ନମଘ ଘନୋଇଆସମଛକ୍ତି । ନକତଣସକ୍ତି ନହଜନଟଲର ନକଜଠରକ୍ତିନର ଏକଜକୀଥିନଲ ସଡଧ୍ୟଜ ସମୟ ଟକ୍ତିକକ ଭଜରକ୍ତି ଉଦଜସ
ଜଣଜପଂନଡ଼ । ଭଜରକ୍ତି ରକ୍ତିଷଣ୍ଣ ଜଣଜପଂନଡ଼ । ନସଥିରମ  ପଂମଣକ୍ତି ଡା��x��8������ରମଜନଡ଼ । ମହେଁମ ଜଜଣକ୍ତିପଂଜରମ ଛକ୍ତି ଏଇଟଜ ନମଜର ଅସହଜୟଗଜ । ନମଜର ଏକଲଜପଂଣ ହିଁ ନମଜନଗ
ର ଖେଜଇଯଜଉଛକ୍ତି । ନମଜ ଲମ ଚକଜଳକ୍ତି ନର ଖେଳଟଜ ଠକ୍ତିକ ୋଜ ଭମ ଲ ଏଠକ୍ତି କକ୍ତିଏ ଗଜର ଉତ୍ତର ନଦର? ଏଇ ଅସହଜୟଗଜ ଭକ୍ତିଗନର କଲକ୍ତିଡନରଲ ଟକ୍ତିପଂକ୍ତିନଦଲଜ ଜଜନ ।
କକ୍ତିଛକ୍ତିସମୟ ୋକ୍ତିରରଗଜ ପଂନର ରମଢଜ ନଲଜକଟକ୍ତିଏ ଆସକ୍ତିଲଜ । ଗଜକମ କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ, ଗମ ନମ ଯଜଅ । ନରଲକ୍ତିଜିସ୍ଟ କଜମ କରମ ଛକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ମହେଁମ ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମଥିଲକ୍ତି । ମହେଁମ
ଦମ  ଦୁଃଖିଗ ।’ ରମଢଜ ନଫରକ୍ତିଗଲଜ । ନରଲମଡ଼ଜକ ରଜଜଡଗକ୍ତି ସକ୍ତିୋଜ,  ମଜତ ନସମଜନୋ କକ୍ତିଛକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତିୋଜହିଁ । ନମଘ ଆହମରକ୍ତି ଘନୋଇ ଆସମଥିଲଜ । ଆଉ
ଟକ୍ତିନକପଂନର ନଜଜନରପର୍ବ ଫଜଟକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିର ଓ ମଜଟକ୍ତି ଉପଂନର ଅଜଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିର । ଜଜନ କ’ଣ କରକ୍ତିର? ମଜରକ୍ତିଆ ଠକ୍ତିକ କହମଥିଲଜ କକ୍ତି? ୋଜ ନମଜର ନର ଖେଳ ହିଁ
ଠକ୍ତିକଅଛକ୍ତି? କକ୍ତିଛକ୍ତିସମୟ ପଂନର ମଜଥାପର୍ବଜ ଚଜ’ ଆଣକ୍ତିଆସକ୍ତିଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ "ଆପଂଣ ଅଡା��x��8������ପର୍ବର କରକ୍ତିଥିରଜ ଚଜ’ ଆଣକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ଜଜନ କହକ୍ତିଲଜ, "ମହେଁମ ଗ ଚଜ ଅଡା��x��8������ପର୍ବର କରକ୍ତି ୋଥିଲକ୍ତି
।’ ମଜଥାପର୍ବଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ଆମ ରମଢଜଟକ୍ତି ଭଲଭଜନର ଶମଣକ୍ତି ପଂଜନରୋକ୍ତି ଗ! ନରଜଧାହମଏ ଭମ ଲ ଶମଣକ୍ତିଲଜ । ଯଜ’ନହଉ ଚଜ’ ନଯନହଗମ  ଆସକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି, ଆପଂଣ ପଂକ୍ତିଇନର?
ଏଇଟଜ ରକ୍ତିଲ ନର ଆସକ୍ତିରୋଜହିଁ ।’  "ୋଜ ନସକଥାଜ ୋମନହହେଁ । ଯଜନହଉ ଆପଂଣ ଚଜ’ ଆଣକ୍ତିନଲ ମହେଁମ ଭଜରକ୍ତି ର ଖେମସକ୍ତି । ଆପଂଣଡକମ ରହମଗ ଧାୋୟୁରଜଦ ।’  "ୋଜ,
ଧାୋୟୁରଜଦ ଦକ୍ତିଅଡଗମ ୋଜହିଁ । ଏଇଟଜ ଆମ ଲଜଭପଂଜଇହେଁ ଆନମ ଏପଂରକ୍ତିକରହେଁମ  ।’  "ମହେଁମ ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ସଜମଜୋୟୁ ଚଜ କନ୍ ଆପଂଣଡକ ଲଜଭ ନକଉହେଁଠକ୍ତି
ରନହ?’ "ଥାନର ଥାନର ଆମ ଅଗକ୍ତିଥିମଜୋଡକମ ରଜଡଧି ରଖିରଜପଂଜଇହେଁ ସଜମଜୋୟୁ ଚଜ କନପଂ ରକ୍ତି ଯନଥାଷ୍ଟ ନହଜଇଥାଜଏ ।’ ଏଗକ କହକ୍ତି ମଜଥାପର୍ବଜ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଜଜନ
ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ରସକ୍ତି ଚଜ ପଂକ୍ତିଇଲଜ । ଚଜ ପଂକ୍ତିଆ ସରକ୍ତିଲଜନରଳକମ ଜଜ୍ରେ ମଜ ଗରଗରନହଜଇ ଆସକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ, "ନମଜ ଝକ୍ତିଅ ଚଜ ଆଣକ୍ତି ଆସକ୍ତିଥିଲଜ?’ "ହହେଁ,  ଏଇଗ ।’
"ଆପଂଣ ଚଜ ପଂକ୍ତିଇନଦନଲ?’ "ହହେଁ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ନହଲଜ କକ୍ତି?  ମହେଁମ ଦମ  ଦୁଃଖିଗ ନଯ ନଗଜଟକ୍ତିଏ କପ୍ ଚଜ ଆପଂଣ ସମସଡକମ ନକନଗ ସମସୟୁଜ ଭକ୍ତିଗରକମ
ଟଜଣକ୍ତିନୋଉଛକ୍ତି ।’  "ନସଇ ଚଜ କପଂକ୍ତିଜିସ୍ଟ ଆପଂଣଡକ ପଂଜଇହେଁ ୋଥିଲଜ ଗ ।’  "କମଜ କରକ୍ତିନର,  ମହେଁମ ଭଜରମଛକ୍ତି ଏନର ମହେଁମ ଏଠମ  ନଫରକ୍ତିଯକ୍ତିରକ୍ତି । ର ଖେଜଇ ସଜରକ୍ତିରଜପଂନର ।
ଆପଂଣ କକ୍ତିଡଗମ  ଭଜରକ୍ତିନର ୋଜଇହେଁ ନଯ ଆପଂଣଡକ ରୟୁରହଜରନର ମହେଁମ ଅସଡଗମ ଷ୍ଟ ରଜ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି । ୍କୃଗନର ଆପଂଣଡକ ଅମଜୟକ୍ତିକ ରୟୁରହଜରନର ମହେଁମ
ରହମଗ ର ଖେମସକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ଏନର ଏଠମ  ଯକ୍ତିରକ୍ତି । ପଂନର ହମଏଗ ଏଠଜକମ ଆସକ୍ତିପଂଜନରହେଁ । କହକ୍ତିରଜକମ ଗନଲ ମହେଁମ ଏଠଜକମ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ପଂନର ନଫରକ୍ତିରକ୍ତି । ମହେଁମ ଏନର ଟକ୍ତିନକ
ଦ୍ୱଡଦ୍ୱନର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୭୧ ୩୭୨



ଅଛକ୍ତି । ମହେଁମ ଭଜରମଛକ୍ତି ନମଜର ଟକ୍ତିନକ ଭମ ଲ ନହଜଇଗଲଜ ।’ ଜଜ୍ରେ ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଇ ନଦଉଥିଲଜ । ନସ ଠକ୍ତିଆନହଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଲଜୋଜଇହେଁ । ମଜ କହକ୍ତିନଲ, "ଥାନର ଥାନର
ନକତଣସକ୍ତି କଥାଜକମ ର ଖେରଜପଂ ରଜଗନର ଆରଡଭ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ନସଥିନର କଜହଜରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିରଜର ୋଥାଜଏ । ସମସଡକ ଅକକ୍ତିଆରରମ  ଘଟଣଜଟକ୍ତି ରଜହଜରକମ
ଚଜଲକ୍ତି ଯଜଇଥାଜଏ । ମଜ ରଜହଜରକମ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । "ମଜରକ୍ତିଆ ଠକ୍ତିକ କହମଥିଲଜ । ନମଜର ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ ଆସକ୍ତି "ମହେଁମ ଜଜନ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜ' ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜରଥିଲଜ ।
ସକଜଳମ ମଜରକ୍ତିଆକମ ଆଣକ୍ତି ମହେଁମ ଏଠଜକମ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ଆସକ୍ତିରକ୍ତି । ଆନମ ସମନସ ର ଖେମସକ୍ତିନର ରହକ୍ତିରମ  ।’ ଜଜନ ପଂମରଜ ନଶଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର ମଜଥାପର୍ବଜ କହକ୍ତିଲଜ ,
"ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ଠକ୍ତିକଅଛକ୍ତି,  ମଜ ।’  "ୋଜ,  ମଜଥାପର୍ବଜ,  ନମଜନଗ ଗମ  ଆଜକ୍ତି ଜରରଦସକ୍ତି ଏ କଜମ କରଜଉଛମ । ଏକଥାଜ ନମଜନଗ ଆନଦତ ଭଲଲଜଗମୋକ୍ତି । ନସ ନକନଡ଼
ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଡଗନର ନଶଜଇଛକ୍ତି । ମମହହେଁନର ନଗଜୋଜହିଁ କକ୍ତି ଅରନସଜସ ୋଜହିଁ । ଗମ  ରସ, ମଜଥାପର୍ବଜ । ଏଇଟଜ ହିଁ ନହଉଛକ୍ତି ୍କୃଗ ସମୟ ନଯନଗନରନଳ ଆନମ ଟକ୍ତିନକ
ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ନୋଇପଂଜରକ୍ତିରଜ । କଜମଟଜ ରକ୍ତିନଶଷ ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ ୋମନହହେଁ । ଉପଂନର ପଂଡ଼କ୍ତି କଜମଟକ୍ତିଏ ଆରଡଭ କରକ୍ତିରଜ ନହଉଛକ୍ତି ୍କୃଗନର ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ । କଜମଟକ୍ତି
ଆରଡଭ ନହଜଇଗଲଜ ପଂନର ମୋନର ଶଜଡଗକ୍ତିଆସକ୍ତିଯଜଏ । ଗମ  ରସ, ଶଜଡଗକ୍ତିନର ଟକ୍ତିନକ ରସ । ଗଜକମ ନଦର ଖେ । ନସ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଏକ ସମୟକମ ରଡଚମ ଛକ୍ତି ଯଜହଜ
ଗଜର ୋକ୍ତିୟଡତଣନର ୋଜହିଁ । ଗଜର ଭଜଗୟୁ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ହଜଗନର ଅଛକ୍ତି । ଏଇ ହଜଗଦମଇଟକ୍ତି ଥାନର ଗଜର ନଗଜଡ଼କମ ଗମଡ଼ଜଇ ଧାରକ୍ତିନଲ ନସ ଏକ ଅଜଣଜ
ଯଜଗଜକମ ଚଜଲକ୍ତିଯକ୍ତିର ସରମଦକ୍ତିୋ ପଂଜଇହେଁ । ଜୀରୋର ନରଜଝରମ  ନସ ରଗ୍ଧି ଯକ୍ତିର । ଦ୍ୱଡଦ୍ୱ, ଉନଦ୍ବଗ, କ୍ଳଜଡଗକ୍ତି ଏସରମ  ଆଉ ଗଜ ଜୀରୋନର ଆସକ୍ତିରୋଜହିଁ । ଏଇଟଜ ହିଁ
୍କୃଗନର ଶଜଡଗକ୍ତିର ସମୟ । ମହେଁମ ରକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତିଏକ ସମୟ ନକନଗ ଆଗହନର ଚଜହହେଁମଛକ୍ତି! ମହେଁମ ଜଜଣମଛକ୍ତି ନସ ଶଜଡଗକ୍ତିନର ରହକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତି ୋଥାଜଡଗଜ । ଚଜଲ ଗଜକମ ଆନମ
ନସଇ କଳଜ ଥାଡଡା��x��8������ଜଜଳର ସହଜୟଗଜନର ଛଜଡ଼କ୍ତିନଦରଜ । ରହ, ନମଜନଗ ଟକ୍ତିନକ ସମୟ ନଦ । ନମଜ ରକ ନଗଜ ରକ ପଂରକ୍ତି ଗ ଆଉ ନଦତଡ଼ମୋଜହିଁ ।’ ମଜଥାପର୍ବଜ
କହକ୍ତିଲଜ, "ନମଜନଗ ଗମ  ନଦଜଷ ନଦୋଜ ମଜ । ନଗଜର ଇଚ୍ଜ ୋଥିରଜ ଜଜଣକ୍ତି ମହେଁମ ରକ୍ତି ନଗଜପଂରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିରସକ୍ତିଥିଲକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଏ ନଲଜକଟକ୍ତି ନସ ସମମଦଗଟ, ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ,
ନର ଖେଜଲଜ ପଂରୋ ସଡପଂକପର୍ବନର କହକ୍ତି ନମଜ ହୃଦୟକମ ଆହମରକ୍ତି ଦୃଢ କରକ୍ତିନଦଲଜ ଗଜ ରକ୍ତିରମ ଦ୍ଧନର । ସରଳଗଜ ଗଜର ପଂଜଉଣଜ ପଂଜଇଯଜଇଛକ୍ତି ।’ "ଠକ୍ତିକ ଅଛକ୍ତି ମଜଥାପର୍ବଜ,
ଚଜଲ ଆମ କଜମ କରକ୍ତିରଜ । କକ୍ତିଡଗମ  କଜହିଁକକ୍ତି ନମଜର ମନୋ ନହଉଛକ୍ତି ଏ ରଜଗକ୍ତି ଆଉ ନକନର ରକ୍ତି ପଂଜହକ୍ତିର ୋଜଇହେଁ ।’ ପଂରଦକ୍ତିୋ ସକଜନଳ ମଜଥାପର୍ବଜ ଗଜ ମଜ’କମ କହମଛକ୍ତି,
"ମଜ ସକଜଳ ଗ ନହଲଜ । ରଜଗକ୍ତିନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ଅସମରକ୍ତିଧାଜ ନହଜଇୋକ୍ତି । ମହେଁମ ରହମଗ ର ଖେମସକ୍ତି । ନମଜନଗ ଲଜଗମଛକ୍ତି ନମଜ ରୟସ ଯନଥାଷ୍ଟ କମକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ନମଜ ରକ
ସନଗଜ ରହମଛକ୍ତି । ନମଜନଗ ଗୀଗ ଗଜଇରଜକମ ଇଚ୍ଜ ନହଉଛକ୍ତି । ରଜଗକ୍ତିନର ଯଜହଜ ରକ୍ତି ନହଲଜ,  କଗକ୍ତି କ’ଣ ନହଲଜ? ଆଜକ୍ତି ଏକ ୋୂଆଦକ୍ତିୋ । ମହେଁମ ଏନର ରକ୍ତି
ସମଡଦର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି ୋଜ ମଜ?’ ରମଢଜଟକ୍ତି ଗନଳ ପଂଡ଼କ୍ତିଥିରଜ ଏକ ପଂଜନସଜଟପର୍ବ ଆଣକ୍ତି ମଜଥାପର୍ବଜକମ ନଦଲଜ । ମଜଥାପର୍ବଜ ନଦଖିଲଜ । ଚମ ପ୍ଂଜପ୍ ନଦଖିଲଜ ରହମଗ ସମୟ ।
ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ,  "ମଜ’  । ପଂଜସନପଂଜଟପର୍ବଟକ୍ତି ମଜ'କମ ନଦଲଜ । ମଜ ଆହମରକ୍ତି ର ଖେମବ୍ ସମୟଯଜଏ ଗଜକମ ନଦଖିନଲ । ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିନଲ । ଗଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ ରମଲଜଇନଦଲଜ ।
"ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ନଶଷ ନହଜଇଗଲଜ, ଝକ୍ତିଅ । ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ।’ ଆହମରକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟପଂନର କହକ୍ତିନଲ "ମହେଁମ ନମଜର ପଂମଅଠଜରମ  ରକ୍ତି ନରଶୀ ସମୟ ଏ ପୃଂଥିରୀନର ରହକ୍ତିଲକ୍ତିଣକ୍ତି
। ଏପଂରକ୍ତି ନହରଜ କଥାଜ ୋମନହହେଁ । ମହେଁମ ୋକ୍ତିଶ୍ଚୟ ପଂମଅ ସଜଡଗନର ଆଜକ୍ତି ମକ୍ତିଶକ୍ତିରଜ ଦରକଜର, ନସଇ ୋଦୀ ଗଭପର୍ବନର । ଏନର ଗଜକମ ଅୋଜରୋଜ ଗଛର ଡା��x��8������ଜଳସରମ  ଗଜ
ମମହହେଁକମ ଢଜଡକକ୍ତି ରଖିଥିର ।’ ମଜଥାପର୍ବଜ ଡା��x��8������ରକ୍ତିଗଲଜ । ନଜଜରନର ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜ, "ମଜ, ମହେଁମ ଅଛକ୍ତି, ଗମ ମ ଝକ୍ତିଅ । ନମଜନଗ ଏକଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଗମ ନମ କମଆନଡ଼ ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ ।’
"ମଜଥାପର୍ବଜ, ଗମ  ନମଜନଗ ରହମଗ ସଜହଜଯୟୁ କରକ୍ତିଛମ  ଜୀରୋନର । କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ଦମ  ଦୁଃଖିଗ, ଆଜକ୍ତି ଆଉ ନମଜନଗ ଅଟକଜଇରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜକରୋଜ । ମହେଁମ ଆଜକ୍ତି ୍ଥାମଥାର
ପଂଜଇହେଁ ଜଜଣକ୍ତିଲକ୍ତି ଦମ  ଦୁଃର ଖେ କ’ଣ । ଜନଣ ମଜ ଯକ୍ତିଏ ୋକ୍ତିଜ ପଂମଅକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ ଗଜର ଏ ପୃଂଥିରୀନର ରଡଚକ୍ତିରଜର ଅଧିକଜର ହିଁ ୋଜହିଁ । ' "ୋଜ, ନଯନଗଦକ୍ତିୋ
ଯଜଏ ଗମ ମ ଝକ୍ତିଅର ର ଖେମସକ୍ତି ରଜଜୟ ରହକ୍ତିପଂଜରମ ଛକ୍ତି, ଗମ ନମ କମଆନଡ଼ ଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରୋଜହିଁ । ପୃଂଥିରୀନର ନକତଣସକ୍ତି ଜକ୍ତିୋକ୍ତିଷକମ ଗମରମ ସତ୍ୱେ କକ୍ତି ସଡମଜୋ ୋନଦରଜ କଥାଜ
ଗନମ ଗ ନମଜନଗ ଶକ୍ତିର ଖେଜଇଥିଲ ।’ "ହହେଁ କକ୍ତିଡଗମ  ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଅଦୃଶୟୁ ଶକକ୍ତି ଅଛକ୍ତି ଯଜହଜକମ ଅସଡମଜୋ କରଜଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । ପୃଂଥିରୀନର ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି ଅୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ
ନହନଲରକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ କଥାଜ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ- ନମଜ ପଂଜଇହେଁ ରଗପର୍ବମଜୋ ନସଇ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ କଥାଜଟକ୍ତି ନହଲଜ, ନମଜ ପଂମଅ ୍ଗକ୍ତି ନମଜର ଭଲପଂଜଇରଜ ।’ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ
ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୭୩ ୩୭୪

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



"ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ରଷପର୍ବଯଜଏ ଯକ୍ତିଏ ଗମ ମକମ ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇଥିଲଜ?’ "ୋଜ,  ନକଜଡ଼କ୍ତିଏରଷପର୍ବ ଧାରକ୍ତି ନସ ୋକ୍ତିରରନର ଭଲପଂଜଉଥିଲଜ । ମୃଗମ ୟୁ ନମଜ ପଂଜଇହେଁ ଏକ ଦଡଡା��x��8������ । ସରମ
ହଗୟୁଜକଜରୀମଜନୋ ଦକ୍ତିନୋ ଗଜଡକ ହୃଗୟ ଭକ୍ତିଗରମ  ଶମଖିଯଜଆଡଗକ୍ତି,  ଫକ୍ତିଜକ୍ତିଡା��x��8������ ନହଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି । ରଡଚକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଗଜଡକପଂଜର ଖେନର ଆଉକକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଥାଜଏ ।
ନସଇଥିପଂଜଇହେଁ ଗ ସମଜଜ ନସମଜୋଡକମ ଅରଜ୍ଞଜକନର । ନମଜର ୋରକ ଯଡତଣଜ ଏଇଠମ  ଆରଡଭନହଲଜ ଝକ୍ତିଅ । ଗମ  ଭଜରମଛମ  ଜନଣ ହଗୟୁଜକଜରୀର ଦମ  ଦୁଃର ଖେ
କ’ଣ ନରଜଲକ୍ତି? ନମଜର ପଂମଅ ୍ଗକ୍ତି ନମଜର ଅରଦମକ୍ତିଗ ମମଗଜ ଟକ୍ତିକକ ଏନର ପଂମଣକ୍ତିଥାନର ୍ଜ୍ଜ୍ୱଳକ୍ତିଗନହଲଜ, ନଯନଗନରନଳ ନମଜ ପଂମଅ ଆଉ ୋଜହିଁ । ମହେଁମ,
ଜୋ୍ମଦଜତୀ, ଗଜକମ ଏଇ ହଜଗନର ମଜରକ୍ତି ନଦଇଛକ୍ତି ।’ "ମହେଁମ ଗମ ମ ପଂଜର ଖେନର ନକଜଡ଼କ୍ତିଏରଷପର୍ବ ରହକ୍ତିଲକ୍ତି ଗଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଲୂୟୁୋଜହିଁ? ନସ ଗ ନକଜଡ଼କ୍ତିଏ ରଷପର୍ବ ଯଜକ ୋଥିଲଜ
।’ "ନସ ନମଜ ପଂମଅ ।’ "ଜନଣ ମଣକ୍ତିଷକମ ଜୀରୋନର ଯଜହଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିରଜକଥାଜ ଗଜକମ ସରମ  ମକ୍ତିଳକ୍ତିଥିଲଜ । ନଗଜନଟ ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟ, ସମମଦ, ସ୍ୱଜଧାୀୋଗଜ ସରମକକ୍ତିଛକ୍ତି । ମଜତ
ମହେଁମ ଏଠକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ନମଜ ସରମ  ଦମ  ଦୁଃର ଖେକମ ପଂକ୍ତିଇଯଜଇ । ନଗଜନଟ ମଲୂୟୁହୀୋ ରସମପଂରକ୍ତି ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗନର ଜୀଅଡଗଜ ନପଂଜଗକ୍ତି ନହଜଇ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି । ନମଜର ଓଠନର ଏ
ଯଜଏହେଁ ନକହକ୍ତି ଚମ ଡରୋଟକ୍ତିଏ ନଦଇୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନମଜନଗ ଉଲଗ୍ନ ନହରଜ ଏ ଯଜଏହେଁ ନକହକ୍ତି ନଦଖିୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ଗମ ନମ ରକ୍ତି ୋମହହେଁ । ଗଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଲୂୟୁୋଜହିଁ? ଆଜକ୍ତି
ନଯନଗନରନଳ ନଗଜନଟ ୋୂଆ ସକଜଳଟକ୍ତିଏ ନମଜ ପଂଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଗମ ନମ ଗଜକମ ରକ୍ତି ମଜରକ୍ତିନଦରଜକମ ରସକ୍ତିଛ, ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତିଏ ମରକ୍ତିଗଲଜ ନରଜଲକ୍ତି? ଯକ୍ତିଏ ଗଜ ଜୀରୋକମ
ଜକ୍ତିଇହେଁ ସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି ମୃଗମ ୟୁ ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ରକ୍ତିନଶଷ ଗମରମ ସତ୍ୱେପଂଣୂପର୍ବ ୋମନହହେଁ । ଆନମ ନସ ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତିକମ,  ନମଜ ଭଜଇ ଓ ଗମ ମ ପଂମଅକମ, ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଇ ପଂଜରକ୍ତିରଜ । ମରକ୍ତିଯଜଇଥିରଜ
ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି କଜହିଁକକ୍ତି ନମଜର ଭରକ୍ତିଷୟୁଗକମ ଓ ନମଜ ମଜ’କମ ନମଜ’ ଠଜରମ  ଛଡ଼ଜଇ ନୋର? ମଜ,  ଜୀରୋନର ମହେଁମ ଗମ ମକମ କକ୍ତିଛକ୍ତି ମଜଗକ୍ତିୋଜହିଁ । ଆଜକ୍ତି ର ଖେଜଲକ୍ତି ମଜଗମଛକ୍ତି,
ସଜମଜୋୟୁ କଥାଜଟକ୍ତିଏ,  ଟକ୍ତିନକ ନର ଖେଜଲଜ ପଂରୋ,  ଟକ୍ତିନକ ସ୍ୱଚ୍,  ୍ଶସ ଯଜଗଜ । ପଂରୂପର୍ବପଂରକ୍ତି ଗମ ନମ ଆଉ ମହେଁମ ଏକଜଠକ୍ତି ରହକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରଜ ୋଜହିଁ?’ "ଗମ  ଗଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି
ପଂଜରକ୍ତିଥିଲମ ?’  ମଜ ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ । ମଜଥାପର୍ବଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ,  ଆନଦତ ୋମନହହେଁ । ଆଉ ଗଜକମ ଚକ୍ତିହ୍ନକ୍ତି ଥିନଲରକ୍ତି ମହେଁମ ନମଜ କଜମ କରକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି ।’  "ନସପଂରକ୍ତି କହୋଜ ।
ମଣକ୍ତିଷ ଗଜର ଆତ୍ମଜରମ  ଅପଂରଜଧାୀ ହମଏୋଜ । ଆଉ ଦମଦପର୍ବଜଡଗ ଅପଂରଜଧାୀ ମଜୋଡକର ରକ୍ତି ଦମରପର୍ବଳଗଜର ମମହୂଗପର୍ବ ଆନସ । ଚମ ପ୍ ରହକ୍ତିରଜ ଗଜପଂଜଇହେଁ କଜଳନହଲଜ । ଗମ
କଜଡଦମଛମ  ମଜଥାପର୍ବଜ? ଗମ  ଜଜଣକ୍ତିୋମ  ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼ । ମହେଁମ ନଗଜନଗ ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ ନକନର ଚମ ମଜନଟ ନଦଇଥିଲକ୍ତି, ନଶଷଥାର ପଂଜଇହେଁ ନକନର ଏଇ
ଦମଇହଜଗନର ନଟକକ୍ତି ଧାରକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ନମଜର ଆଉ ମନୋୋଜହିଁ । ଜୀରୋଟଜ ନକନଗ ଜଡଜଜଳମୟ! କକ୍ତିଡଗମ  ନମଜର ମମଗଜ ନଗଜ ୍ଗକ୍ତି ଟକ୍ତିନକ ରକ୍ତି ଊଣଜ ନହଜଇୋଜହିଁ
ମଜଥାପର୍ବଜ । ଏ ପଂକ୍ତିଲଜଟକ୍ତି ଆସକ୍ତି ନମଜର ଅସହୟୁ ମମଗଜକମ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ଚକ୍ତିହ୍ନଜଇ ନଦଲଜ, ଯଜହଜକମ ନମଜନଗ ପଂମଣକ୍ତି ଥାନର ନପଂଜଗକ୍ତି ନଦରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ନମଜ ୋକ୍ତିଜ
ସହକ୍ତିଗ ।’ "ଓ ଦୁଃ, ମଜ, ଗମ ମ ଝକ୍ତିଅର ଦମ  ଦୁଃର ଖେଠଜରମ  ଆଉ ଅଧିକ ମଲୂୟୁରଜୋ କ’ଣଅଛକ୍ତି?’ "ଅରସଜଦ, ଝକ୍ତିଅ । ଭୟଡକର କ୍ଳଜଡଗକ୍ତି । ମହେଁମ ୋକ୍ତି ଦୁଃନଶଷ ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି ।
ନମଜ ଭକ୍ତିଗନର ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତିୋଜହିଁ । ନମଜର ଆତ୍ମଜଟକ୍ତି ନକନଗନରଳମ ଯଜଇସଜରକ୍ତିଲଜଣକ୍ତି । ର ଖେଜଲକ୍ତି ନମଜ ନଦହଟଜ ଅଛକ୍ତି । ଗଜକମ ଏନର ରକ୍ତି ଶ୍ରେଜମ ଦରକଜର ।’ ମଜଥାପର୍ବଜକମ
ନଠଲକ୍ତି ନଦଇ ମଜ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ ୋଦୀ ପଂଟକମ । ମଜଥାପର୍ବଜ ଗଜଡକମ ରଜସଜ ଛଜଡ଼କ୍ତି ନଦଲଜ । ମଜ ପଂନଛପଂନଛ କରଜଟଯଜଏ ନଦତଡ଼କ୍ତିଗଲଜ । ଧାଡ଼କ୍ତି  ୋଜ କରଜଟକମ
ରଜନଡ଼ଇ ଭକ୍ତିଗର ପଂଟମ  ରଡଦ କରକ୍ତିନଦଲଜ ଓ ର ଖେମବ୍ ନଜଜନରପର୍ବ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତି କଜଡଦକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ର ଖେମବ୍ ନରଳ ଯଜଏ କଜଡଦକ୍ତିଲଜ । ଗଜ ପଂଜଇହେଁ ଆଉ ଏ ପୃଂଥିରୀନର
ସଜୋୋଜହିଁ । ୋକ୍ତିଜଘନର ରକ୍ତି ଆଉ ଯଜଗଜ ୋଜହିଁ । ସରମ  ଦକ୍ତିଗ୍ବଳୟ ଏନର ସଡକମଚକ୍ତିଗ । ଅୋୟୁ ନଦଶ, ସମମଦଗଟ, ସୂଯପର୍ବୟୁକକ୍ତିରଣ, ରସଡଗ ଋଗମ  ମଜୋଡକମ ନସ
ର ଖେଜଲକ୍ତି ହଜଗନର ଧାରକ୍ତି ନର ଖେଳକ୍ତିର, ଆଉହେଁସକ୍ତିର । ନସପଂଟମ  ଆସମଥିରଜ ଥାଡଡା��x��8������ଜ ପଂରୋ, ସୂଯପର୍ବୟୁଜସର ରଡଗ, ଗଲ ପଂକୀମଜୋଡକର କଳରର ଏପଂଟକମ ଆନସ ୋଜହିଁ
ନକନର । ନସ ରକ୍ତି ନସପଂଟକମ ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିରଜ ଆଉ ନକନର ରକ୍ତି ସଡଭର ୋମନହହେଁ । ଏଇ ଅଡଧାଜର ଇଲଜକଜନର ନସ ଏନର ପଂଡ଼କ୍ତିଥିର କଡଟଜଗଛର ପଂତ ର ଖେଜଇ,
ଆଉ ୋକ୍ତିନଜ ହରଜଉଥିରଜ ରକ ପଂକ୍ତିଇ । ଗଜ ମଜ’ କମ ଭଲପଂଜଉଥିରଜର ଏଇଟଜ ନହଉଛକ୍ତି ଗଜର ମଲୂୟୁ । ଗଜକମ ଯଦକ୍ତି ଗଜ ମଜ ଆଉ ଭଲପଂଜଉୋଜହିଁ , ନଗନର ନସ
ଯଜଉ, ମରମ  । ଗଜର ଚଜରକ୍ତିପଂଟ ଦ୍ୱଜର ରଡଦ ନହଜଇଯଜଉ । ଏନର ଗଜର ରଜଗ, ଅହଡକଜର ଆଉ ଗଜ ଭଜଇ ୍ଗକ୍ତି ଗଜର ଘୃଣଜକମ ପଂଜନଥାୟ କରକ୍ତି ରଡଚକ୍ତିରଜକମ
ପଂଡ଼କ୍ତିର । ନସ ନକନରନହନଲ ସ୍ୱଗପର୍ବକମ ହଜଗଉଠଜଇ କମଜ ମଜଗକ୍ତିରୋଜହିଁ,  ଅୋମଗଜପଂ କରକ୍ତିରୋଜହିଁ । ନସପଂନଟ ସମମଦନଘରଜ ଗଟନର,  ନର ଖେଜଲଜ ଗଟନର,
ଧାରଜଧାରକ୍ତି ନହଜଇ ଗଜନଧାଜଇରଜନରନଳ ଈଶ୍ୱରଡକମ ମନୋପଂକଜଇରଜ କଜହଜରକ୍ତି ଫମରସତ ଥାଜଏୋଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ଏଠକ୍ତି ସଡକୀଣପର୍ବ ପଂରକ୍ତିନରଶ,  ମନୋଜଜ କମମଜର
ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୭୫ ୩୭୬



ସଡକମଚକ୍ତିଗ ଦୃଷ୍ଟକ୍ତି ପଂଥାନର ଆନମ ର ଖେଜଲକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଡକମ ନଦଖିରଜପଂଜଇହେଁ ଅଛମ । ନସ ଏପଂରକ୍ତି ପଂରକ୍ତିନରଶକମ ଘୃଣଜକନର । ରଜଟ ଓଗଜଳମଥିରଜ ଈଶ୍ୱରଡକମ ନସ
ଘୃଣଜକନର । ଈଶ୍ୱର ଗଜକମ ଅଗକ୍ତି ସଡକୀଣପର୍ବ ଯଜଗଜଟକ୍ତିଏ ନଦଇ ଠକକ୍ତିନଦଇଛଡଗକ୍ତି । ମଜ ଗଜକମ ଆନଡ଼ଇ ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ୋକ୍ତିଜ ଅପଂରଜଧାକମନୋଇ ଏନର ନସ
ଏକଜକୀ । ନସ ଏନର କଜହଜସହକ୍ତିଗ ହଜଗ ମକ୍ତିଳଜଇରଜକମ ଚଜନହହେଁୋଜ । ୋଜ ଈଶ୍ୱର, ୋଜ ଜୀରୋ, ୋଜ ଅପଂରଜଧା । ଗଜକମ ରକ୍ତି ଏ ସଜୋ ଛଜଡ଼କ୍ତି ଯକ୍ତିରଜକମ ନହର ।
ମଜରକ୍ତିଆ ଆସକ୍ତିଲଜ । ପଂଚଜରକ୍ତିଲଜ, "କଜଲକ୍ତି ରଜଗକ୍ତିନର ନମଜ ସ୍ୱଜମୀ ଆସକ୍ତି ଏଠକ୍ତି ରହକ୍ତିଥିନଲ । କମଆନଡ଼ ଗନଲ? ସକଜଳମ ସକଜଳମ ନମଜନଗ ନଦର ଖେଜକରକ୍ତିରଜ କଥାଜ ।’
ମଜଥାପର୍ବଜ ଆଶ୍ଚଯପର୍ବୟୁ ନହଲଜ,  ରଡ଼ ରଡ଼ ଆଖିନର ଗଜକମ ନଦଖିଲଜ । କହକ୍ତିଲଜ, "ହକ୍ତି ଇଜ୍ ଗନ । ନସ ସରମଦକ୍ତିୋପଂଜଇହେଁ ଆମକମଛଜଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି ।’ ମଜରକ୍ତିଆ
ରଜଗକ୍ତିଗଲଜ, "ହଇମ୍ବଜଟ ୋନୋ୍ସୋ୍ସ, ପଂଜଗଳଡକ ପଂରକ୍ତି କଣ କହମଛ? ନସ ନମଜନଗ ଛଜଡ଼କ୍ତି କମଆନଡା��x��8������ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିର? ନସ ନମଜ ସ୍ୱଜମୀ, ଗମ ମର ଭଜଇ । ମହେଁମ
ଜଜଣକ୍ତିୋକ୍ତି ନସ ଏକଥାଜ ଗମ ମକମ କହକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି କକ୍ତି ୋଜଇହେଁ ।’ ମଜଥାପର୍ବଜ କହକ୍ତିଲଜ, "ନମଜନଗ ଛମଅହେଁୋଜ, ନମଜ ପଂଜର ଖେକମ ଆସୋଜ । ମହେଁମ ସରମ  ଜଜଣକ୍ତିଛକ୍ତି । ମହେଁମ କହକ୍ତିଲକ୍ତି ହକ୍ତି ଇଜ୍ ଗନ
ଫର ଏଭର । ହକ୍ତି ଇଜ୍ ନଡା��x��8������ଡ । ମହେଁମ ଓ ନମଜ ମଜ ଦମନହହେଁ ମକ୍ତିଶକ୍ତି ଗଜକମ ମଜରକ୍ତି ନଦଇଛମ ରଜଗକ୍ତିନର । ଏନର ନସ ୋଦୀ ଭକ୍ତିଗନର, ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗନର ନଶଜଇଥିର ।’
ମଜରକ୍ତିଆ ଚକ୍ତିତ୍କାଜର କରକ୍ତି ପଂକଜଇଲଜ । ପଂଛକମ ଘମଡଚକ୍ତି ଯଜଇ ରସକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ପୃଂଥିରୀନର ଏପଂରକ୍ତି କଥାଜ ନରଜଧାହମଏ ନକହକ୍ତି କଜହଜକମ କହକ୍ତି ୋଥିନର, ନଯ ଯଜହଜ
ଶମଣମଛକ୍ତି । ମଜଥାପର୍ବଜ ପଂଜଗଳକ୍ତି ନହଜଇଯଜଇଛକ୍ତି ୋଜ ୋକ୍ତିନଜ ପଂଜଗଳକ୍ତି ନହଜଇଯଜଉଛକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜଇହେଁ । ମଜଥାପର୍ବଜ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ରମଝଜମଣଜର ଅଭଜର ରହକ୍ତିଗଲଜ ।
ମଜ ନଯନଗନରନଳ ଜଜଣକ୍ତିଲଜ ନସ ଗଜ ପଂମଅ ନସ ରକ୍ତି ନସଇ ଅଡଧାଜରଭକ୍ତିଗନର ଗଜକମ ଆଲକ୍ତିଡଗୋ କରକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଗଲଜ । ଆନମ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ଲମ ହ ନକହ ମମଗଜ
ନ୍ମ ର ଖେମସକ୍ତି ଏ ସରମ  ଶବ୍ଦମଜୋଡକମ ନୋଇ ଆଉ ଅଗକ୍ତିରଡଜକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜ କଥାଜୋମନହହେଁ । ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ କଥାଜନହରଜ । ଗମ ନମ ଆଉ ମହେଁମ ଦମନହହେଁ ଠକକ୍ତି ଯଜଇଛହେଁମ  । ଗମ ନମ
ଗଜର ନ୍ମନର ଥାନର ମଜତ ଠକନରପଂଡ଼କ୍ତିଲ । ମହେଁମ କକ୍ତିଡଗମ  ଦମଇଥାର । ୍ଥାନମ ନମଜ ମଜ ନମଜନଗ ଆନଡ଼ଇନଦନଲ । ନମଜର ଏନଗଦକ୍ତିୋର
ଭଲପଂଜଇରଜଟଜକମ ପଂଜଦନର ଦଳକ୍ତିନଦନଲ ଓ ଦ୍ୱକ୍ତିଗୀୟନର ନସ ମରକ୍ତିରଜକମ ଚଜଲକ୍ତିଗନଲ । ମହେଁମ ଦମଇଥାର ଠକନର ପଂଡ଼କ୍ତିଲକ୍ତି । ୋଜ , ମହେଁମ ଆହମରକ୍ତି ରକ୍ତି ଠକନର ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି
। ଗମ ମ ସ୍ୱଜମୀ ରକ୍ତି ସକ୍ତିଧାଜସଳର ଖେ ପଂରକ୍ତିଚୟ ୋନଦଇ ଠକକ୍ତି ନଦଲଜ, ଆନମ ଧାଜରଜରଜହକ୍ତିକ ଭଜରନର କରମ ଥିରଜ ଅପଂରଜଧା ରକ୍ତି ନଶଷନର ଆମକମ ଠକକ୍ତି ନଦଲଜ ।
ମହେଁମ ନକନରରକ୍ତି ଭଜରକ୍ତି ୋଥିଲକ୍ତି ଅପଂରଜଧାୀମଜନୋ ରକ୍ତି ନଶଷନର ଏକଲଜ ନହଜଇ ଯଜଆଡଗକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି । ଦଳରଦ୍ଧ ଭଜରନର ହଗୟୁଜ କରଜଯଜଇପଂଜନର, ଅପଂରଜଧା
କରଜଯଜଇପଂଜନର, ମଜତ ଦଡଡା��x��8������ ନଭଜଗକ୍ତିରଜର ଯଡତଣଜ ଏକଜଡଗନର ହିଁ ମକ୍ତିନଳ । ନମଜନଗ ଛମଅହେଁୋଜ । ନଗଜନଟ ଉଷମମହଜଗ ଏନର ନମଜନଗ ଛମଇହେଁର, ଏକଥାଜ
ଭଜରକ୍ତିନଲ ନମଜ ୍ଗକ୍ତି ଏକ ଅରମ ଚକ୍ତି ଓ ଘୃଣୟୁ ଭଜରନଟ ଚଜଲକ୍ତିଆସମଛକ୍ତି ।’ ମଜରକ୍ତିଆ କହକ୍ତିଲଜ, "ମଜଥାପର୍ବଜ ଗମ  ଡା��x��8������ରୋଜ । ମହେଁମ ନଗଜନଗ ମଜରକ୍ତିରଜକମ ଯଜଉୋକ୍ତି କକ୍ତି ଗମ  ଯଦକ୍ତି
ମରକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିରମ  ମହେଁମ ନଗଜନଗ ଅଟକଜଇ ରକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜଇହେଁ । ସରମ  କକ୍ତିଛକ୍ତି ନମଜନଗ ଏନର ଅଡଧାଜର ନଦର ଖେଜଯଜଉଛକ୍ତି । ନଗଜ ମମହହେଁ ରକ୍ତି ଭଲକରକ୍ତି ନଦର ଖେଜଯଜଉ ୋଜଇହେଁ
। ମହେଁମ ନଗଜନଗ ଘୃଣଜ କରକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜଇହେଁ, ରଜଗକ୍ତିପଂଜରମ  ୋଜଇହେଁ, କକ୍ତି ନଗଜର ଅସହଜୟଗଜ ରକ୍ତି ନଦଖିପଂଜରମ  ୋଜଇହେଁ । ଭଲପଂଜଇରଜ କକ୍ତି ଘୃଣଜ କରକ୍ତିରଜର କମଗଜ ନମଜର
ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ଦମ  ଦୁଃର ଖେ କରକ୍ତିରଜର କମଗଜ ନମଜର ଚଜଲକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି । ରକ୍ତିନଦଜହ କରକ୍ତିରଜର କମଗଜ ରକ୍ତି ମହେଁମ ହରଜଇସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ନମଜ ଦମ  ଦୁଃର ଖେର ଆକଜର ନମଜର
ଶରୀରଠଜରମ  ଏନଡା��x��8������ ରକ୍ତିରଜଟ ନଯ ମହେଁମ ଏନର ମମଡଡା��x��8������ପଂଜଗକ୍ତି ରସକ୍ତିରଜ ଛଡ଼ଜ ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ମହେଁମ ଶମଣମଛକ୍ତି ,  ନଗଜର ଯଜହଜ କହକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି କହ ।’
ମଜଥାପର୍ବଜ ପଂମଣକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ, "ନସ ନଗଜନଟ ନରଜକଜ ପଂକ୍ତିଲଜନଟ ଥିଲଜ, ନଗଜ ସ୍ୱଜମୀ । ନକଜଡ଼କ୍ତିଏରଷପର୍ବ ପଂନର ନସ ଯଜହଜକମ ନର ଖେଜଜକ୍ତିରଜପଂଜଇହେଁ ଆସକ୍ତିଲଜ, ଏନଗ କଷ୍ଟକରକ୍ତି,
ସମମଦ ନଡା��x��8������ଇହେଁ, ଗଜକମ ୋଦୀ ଗଭପର୍ବନର ପଂଜଇଲଜ । ଗଜ’ପଂନର ଜଣ ଜଣ କରକ୍ତି ଆମକମ ହମଏଗ ନସଇ ଘରକମ ଯକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିପଂଜନର । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ ପଂଜଇହେଁ କକ୍ତିଡରଜ
ଆମ ପଂଜଇହେଁ, ଜୀରୋନର ରଜ ମୃଗମ ୟୁନର ଘରନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତିନଗଜନଟ ୋଜହିଁ,  ଏକଥାଜ ମନୋରଖିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ଅଡଧାଜର ଭକ୍ତିଗନର ଜୀରଡଗ ୍ଜଣୀମଜୋଡକର
ର ଖେଜଦୟୁଭଜରନର ରହକ୍ତିରଜକମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଘରନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯକ୍ତିର? ଗଜର ୋକ୍ତିନରପର୍ବଜଧାଗଜ ଗଜକମ ଗଜର ପଂଜଉଣଜ ନଦଇନଦଇଛକ୍ତି । ନଗଜର ରକ୍ତି ପଂଜଉଣଜ ଗମ  ପଂଜଇଯକ୍ତିରମ  ।
ଆନମ ସମନସ ଠକକ୍ତି ଯଜଇଛହେଁମ  । ସମମଦକମ ନୋଇ ରଜ ନ୍ମକମ ନୋଇ ଆଉ କଜଡଦକ୍ତିରଜ କଥାଜ ୋମନହହେଁ । ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକ କଜଡଦ । ମଣକ୍ତିଷ ୍ଗକ୍ତି ଅୋୟୁଜୟ କରକ୍ତିରଜଟଜ,
ନଯନଡା��x��8������ ୋକ୍ତିଷ୍ଠମରଗମ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ନହନଲ ରକ୍ତି ଗଜ ସହକ୍ତିଗ ସମଜୋ ନହରୋଜହିଁ । ନମଜ ମଜ ଆଉ ଭଜଇକମ ନସଇ ଅଡଧାଜର ଘର ଭକ୍ତିଗନର ଆଲକ୍ତିଡଗୋ କରକ୍ତିରଜକମ ଯକ୍ତିରଜ
ପଂରୂପର୍ବରମ  ମହେଁମ ନଗଜନଗ ନଗଜନଟ କଥାଜକହମଛକ୍ତି । ନଯନହଗମ  ମହେଁମ ନଗଜର ସ୍ୱଜମୀକମ ମଜରକ୍ତିଛକ୍ତି ନମଜର ଏ କଥାଜ କହକ୍ତିରଜର ନଗଜ ୍ଗକ୍ତି ଏକ ଦଜୟକ୍ତିସତ୍ୱେ ଅଛକ୍ତି । ନଗଜ
ଈଶ୍ୱରଡକମ ଏନର ୍ଜଥାପର୍ବୋଜକର ନଯ ନଗଜ ଛଜଗକ୍ତିକମ ନସ ପଂଥାର କରକ୍ତିଦକ୍ତିଅଡଗମ  । ଏହଜ ହିଁ ର ଖେମସକ୍ତି । ନସ ନଯପଂରକ୍ତି କରଡଗକ୍ତି ଗମ  ନସପଂରକ୍ତି କର- ନକତଣସକ୍ତି ଅୋମୋୟ
ରକ୍ତିୋୟ ଅୋମନରଜଧା ରଜ ଅୋମଗହକମ ଶମଣୋଜ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୭୭ ୩୭୮

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ପଂଥାର ନହଜଇଯଜ,  ରଧିରଜ ନହଜଇଯଜ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି ରକ୍ତି ଯଦକ୍ତି ଏପଂରକ୍ତି ଅଡଧା ଭଜରନର ଚଳକ୍ତିରଜ କଷ୍ଟକରନହର ନଗନର ଆ ନମଜ ସଜଡଗନର ନସଇ ଘନର
ଏକଜଠକ୍ତିରହକ୍ତିରଜ । ଅଗକ୍ତି ସହଜ ୋକ୍ତିରପର୍ବଜଚୋନଟ ନଗଜନଗ ନଦଉଛକ୍ତି । ଏ ଦମଇଟକ୍ତିରମ  ନଗଜଟକ୍ତିକମ ନଗଜନଗ ପଂସଡଦ କରକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର, ନମଜ ଭଉଣୀ, ଗମଡ଼୍ ରଜୟ ।’
ମଜଥାପର୍ବଜ ନଦତଡ଼କ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜ । ଦମଦପର୍ବଶ ଆଗଡକଭକ୍ତିଗନର ରମଡ଼କ୍ତିରହକ୍ତିଥିଲଜ ମଜରକ୍ତିଆ । ଗଜର ସମମଦଜୟ ଶରୀର ନକଜଲ ମଜରକ୍ତିଯଜଉଥିଲଜ, ଅରଶ ନହଜଇଯଜଉଥିଲଜ
। ପଂଜଟକ୍ତି ର ଖେୋକ୍ତି ମଜରକ୍ତିଯଜଉଥିଲଜ । କ’ଣ କହକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମଥିଲଜ କହକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । କଜଡଦକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମଥିଲଜ କଜଡଦକ୍ତି ପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ ଜକ୍ତିଭ ଆଉ କଜମ କରମ
ୋଥିଲଜ । ଆଡଠମ ମଜଡ଼କ୍ତି ଗନଳ କଚଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । ଦମଇହଜଗ ଉପଂରକମ ନଟକକ୍ତି ଚକ୍ତିତ୍କାଜର ଭକ୍ତିଗନର ନକରଳ କହକ୍ତିଲଜ, "ନହ ଈଶ୍ୱର ଏଠକ୍ତି ନଯଉହେଁମଜନୋ
ପଂରସରକମ ଭଲ ପଂଜଉଛଡଗକ୍ତି ଓ ରକ୍ତିନଚ୍ଦ ରକ୍ତି ନହଉଛଡଗକ୍ତି ନସମଜୋଡକ ୍ଗକ୍ତି ଦୟଜକର ।’ ରମଢଜ ଚଜକରଟକ୍ତି ଆରକ୍ତିଭପର୍ବଜର ନହଜଇ କହକ୍ତିଲଜ, "ନମଜନଗ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲ?
ଏଠକ୍ତି କ’ଣ ପଂଜଟକ୍ତି ଗମ ଡଡା��x��8������ ନହଉଛକ୍ତି ?  ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର ନମଜନଗ ଡା��x��8������ଜକକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ଶମଣଜଗଲଜ?'  ମଜରକ୍ତିଆ କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ,  ହହେଁ,  ଶମଣ,  ନମଜନଗ ଟକ୍ତିନକ ସଜହଜଯୟୁ
କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର? ଟକ୍ତିନକ ଦୟଜ କରପଂଜରକ୍ତିର?' ଚଜକର କହକ୍ତିଲଜ, "ୋଜ' । ମନୋଜଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ ଗଳ କକ୍ତିନଶଜରୀ ଚରଣ ଦଜସ ଗଳ ସଡପଂକପର୍ବୀୟ ୍ର ଖେୟୁଜଗ ୍ରଡଧା
ନକରଳ ସମଡଦର ଗଳ ମଜଧ୍ୟମନର ହିଁ କମହଜଯଜଇପଂଜନର । -  ନରନ ଓକକ୍ତିର ରରକ୍ତିଷ୍ଠ ନଲର ଖେକ ନଗଜପଂଜଳ ମହଜପଂଜତ ଗରମ ଣ ନଲର ଖେକ ମନୋଜଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ
ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଳ ପଂଢମଥିନଲ,  ଏରଡ ରଜରଡରଜର ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜଉ ଥିନଲ । ଯଜହଜର ପଂରକ୍ତିଭଜଷଜ ଏହକ୍ତି୍କଜର:  ନହଲଜ ୋଜହିଁ ରଜରମ ,  ନହଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଥାଜପଂକ୍ତି
ଗନମମଜନୋ ରଜସର ଏରଡ ଅୋମଭୂଗ ସଗୟୁର ପଂଜର ଖେ ମଜଡ଼କ୍ତିରଜକମ ୋଜହହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସଇ ଅକମଗଜକମ ସ୍ୱୀକଜର କରକ୍ତି ୋ ପଂଜରକ୍ତି ଗନମ ଗମ କଥାଜନର
ନଶଦଳୀଟଜକମହିଁ ଆହମରକ୍ତି ନଫସୋକ୍ତିଆ କରକ୍ତିଚଜଲକ୍ତିଛ । ଅକର, ଶବ୍ଦ ଏରଡ ରଜକୟୁକମ ନୋଇ ଯଜରଗୀୟ ନର ଖେଳ ନର ଖେଳମଛ, ଛରକ୍ତି ଓ ଛଡଦର ଚମକ ନଦର ଖେଜଉଛ ।
ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଢକ୍ତିରଜକମ ଭଲ ଲଜଗକ୍ତିର । ଅଥାପର୍ବଜତ କଜୋକମ ଭଲ ଲଜଗକ୍ତିର, ଏରଡ ୋଜୋଜଦକ୍ତି ଉଦଟ-ସମଦଡର ଦୃଶୟୁ ଆଖି ଦକ୍ତି’ଟଜକମ ରଜଡଧି ରଖିର । ଏରଡ ଗମର
ମନୋ ନହର ଇଏ କଥାଜ ଛଳନର ଚମକଜର କରକ୍ତିଗଜଟକ୍ତିଏ । କକ୍ତିଡଗମ  ମନୋରର ଖେ, ଆଧାମୋକ୍ତିକ କରକ୍ତିଗଜ, ନସନରଳର ସରଳକ୍ତିଆ ଗୀଗକ୍ତିକଜରୟୁ କକ୍ତି ଗୀଗକ୍ତିକଥାଜ ୋମନହହେଁ
। କକ୍ତିଡଗମ  ଅଥାପର୍ବ? ଗମର ଏଇ ଅୋମପଂମ କଥାଜ -କରକ୍ତିଗଜଟକ୍ତି କ’ଣ କହକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମଛକ୍ତି? କକ୍ତିଭଳକ୍ତି ଆନଲଜକପଂଜଗ, ମଣକ୍ତିଷ ଦଶଜର ନକଉହେଁ ରଜସର ସଗୟୁକମ ନୋଇ,
ଯଜହଜ ଦୃଶୟୁ ନହଜଇଛକ୍ତି ଗମକମ,  ଏରଡ ଗଜ’ର ଚମକଜରକ୍ତିଗଜ ପଂହମ ଡନଚଇରଜକମ ଚଜହହେଁ ଆମ ମୋନର? ନଯଉହେଁଥିନର ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ
୩୭୯ ୩୮ଠ



ଆନମ ‘ସନଗ ଗ’ ନରଜଲକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଚମକକ୍ତି ଉଠକ୍ତିରମ ,  ଅଳରହମଗ ଭଜରକ୍ତିରସକ୍ତିରମ  ନସ ରକ୍ତିଷୟନର ଏରଡ ଆମକମ ୋୂଆ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜଇଲଜ ପଂରକ୍ତି ଲଜଗକ୍ତିର? ନହନଲ
ଗଜଡକ ମମଡଡା��x��8������ ହଲଜ ଥାମକ୍ତିଗଲଜ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ । ଏରଡ ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ଈଷତ ମମଡଡା��x��8������ ଟମ ଡଗଜରକ୍ତିନଲ । ହହେଁ ମ, ମହେଁମ ରମଝକ୍ତିଛକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି । ଗଜଡକ
ପଂରରଗପର୍ବୀ ଭଜରଭଜରୋଜର ଧାଜରଜକମ ଏହକ୍ତିଭଜରନର ସଜଜଡ଼କ୍ତି ନଦଇ ନହର- ଅରଶୟୁ କକ୍ତିସ ଅଥାପର୍ବ ଅଛକ୍ତି ଗମ କଥାଜର ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରକ୍ତିନଲ ଗନମ ଅନୋଇର
ଆମ ଆଡ଼କମ ରଲରଲ ନହଜଇ, ୍ଶୱପ୍ନଟଜକମ ରମଝକ୍ତି ୋପଂଜରକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଗମ ଚକ୍ତିପଂଜ ମମକ୍ଧିହସଜ ଆମକମ ଜନଣଇନର ନଯ ସଜର, ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ଆପଂଣଡକ
୍ଶୱପ୍ନର ଉତ୍ତର । ଶମଣଡଗମ  । କହକ୍ତିନଲ ନଦଖି ସଜର, ଆପଂଣଡକ ଛଜଗକ୍ତିନର ହଜଗ ନଦଇ, ନଯ ଆପଂଣ ନଯଉହେଁସରମ  ଅଥାପର୍ବ ରଜଢକ୍ତି ନଦଇଛଡଗକ୍ତି ଆପଂଣଡକ ଗଳ-
ଉପଂୋୟୁଜସ ମଜୋଡକନର ନସଥିର ଜ୍ଞଜୋଜନଲଜକ କ’ଣ ସନଗ ଆମ ସମଜଜକମ, ଅଗଡଗ ଦୁଃ ଆପଂଣଡକ ୋକ୍ତିଜକମ ଅଳ ରହମଗ ଉଡଧ୍ୱକପର୍ବମ ଉନଠଇ ନୋଇସଜରକ୍ତିଛକ୍ତି?
ସଗ କହକ୍ତିନଲ? ପଂଜରକ୍ତିନର ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ’ ନରଜଲକ୍ତି କମହଡଗମ  ୋଜହିଁ ନଯ ଅପଂଜରଗ ସମଜଜ କକ୍ତିଡରଜ ଆପଂଣଡକ ୋକ୍ତିଜର ରୟୁକକ୍ତି ଚରକ୍ତିତ ନସଇ ଜ୍ଞଜୋଜନଲଜକକମ
ଯଥାଜରକ୍ତିଧି ଗହଣ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲଜ ୋଜହିଁ । ଗଜ’ ୋମନହହେଁ ଆଜ୍ଞଜ,  ଗଜ’ ନମଜନଟ ୋମନହହେଁ । ସଗକଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ଏଇ ନଯ ଆପଂଣ ନଯଉହେଁ ଆନଲଜକପଂଜଗ କଥାଜ
କହମଛଡଗକ୍ତି, ଗଜକମ ୍କୃଗନର ନକଉହେଁ ଆନଲଜକ, ରଜ ଏକ ଉଜ୍ୱଳୋର ନହଗମ  ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯଜଇପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ । କଜରଣ ଗଦ୍ୱଜରଜ ଅଡଧାଜରଟଜ ଆହମରକ୍ତି ଘନୋଇ
ଉଠକ୍ତିଲଜ ଜଜଣ । ଆପଂଣଡକର ପଂରୂପର୍ବଜ ସ୍ରଷ୍ଟଜମଜନୋ ଅଗଡଗ ଦୁଃ ନସଭଳକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଡଡା��x��8������ନଗଜଳ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତି ୋଥିନଲ । ନସମଜନୋ ପଂରକ୍ତିଷ୍କଜର ଭଜରନର ନଦର ଖେଜଇ
ନଦଇପଂଜରକ୍ତିଥିନଲ ନଯ ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ଭଲ, ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ର ଖେରଜପଂ । ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ରଜମ, ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ରଜରଣ, ଏରଡ ନଶଷକମ ରଜମ ଜକ୍ତିଗକ୍ତିର ହିଁ ଜକ୍ତିଗକ୍ତିର ।
ନସ ନରଳର ପଂଜଠକମଜନୋ ଗଜକମ ପଂମରଜଣଶଜସ ଜଜଗୀୟ ୋୀଗକ୍ତିକଥାଜ ନରଜଲକ୍ତି ମଜୋକ୍ତି ନୋଉଥିନଲ, କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକ ମୋ କହମଥିଲଜ ନଯ ଗଜ’ର ନକତଣସକ୍ତି ସଡପଂକପର୍ବ
ୋଜହିଁ ରଜସର ଜୀରୋ ସଜଡଗନର । ପଂମରଜଣନର ଏଇଆ ଅଛକ୍ତି, ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଲର ଖେଜ ହମଏ । କକ୍ତିଡଗମ  ଆମ କଳକ୍ତିଯମଗର ଜୀରୋ, ଗଜ’ର ଢଡଗ ନଦଜସରଜ
। ଛଜଡ଼, ନଯଝଜରଜଟନର ଯକ୍ତିଏ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି, ଏରଡ ଗଜହଜହିଁ ସ୍ୱଜଭଜରକ୍ତିକ । କକ୍ତିଡଗମ  ଆପଂଣମଜନୋ କହକ୍ତିନଲ କ’ଣ ୋଜ ନମଜର ଏଇ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ଅଡନଗ ୋକ୍ତିନଭଇଥିରଜ
ୋକ୍ତିରକ୍ତିଡ଼ ସଡପଂକପର୍ବ ଅଛକ୍ତି ଜୀରୋ ସଜଡଗନର । ଅଗଏର ଏହଜକମ ଯଥାଜଥାପର୍ବନର ଜ୍ଞଜୋଜନଲଜକ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯକ୍ତିର । କକ୍ତିଡଗମ  ସଜର, କମଜ କରକ୍ତିନର, ଆପଂଣ ଯଜହଜ
କହକ୍ତିନଲ ଗଜକମ ପଂଢକ୍ତି ସମଧାୀ ପଂଜଠନକ (ଗଥାଜ ଆପଂଣ ୋକ୍ତିନଜ)  ଜୀରୋଜୋମଭୂଗକ୍ତିର ନଶଷକଥାଜ କ’ଣ ନରଜଲକ୍ତି ରମଝକ୍ତିନଲ ଜଜଣଡଗକ୍ତି?  ରମଝକ୍ତିରଜକମ ନହଲଜ ନଯ
ଜୀରୋଟଜ ଆର୍ସଡା��x��8������ପର୍ବ । ପଂଣୂପର୍ବନଚ୍ଦ । ଭଲ ଆଉ ମଡଦ, ସଗ ଆଉ ମକ୍ତିଛ, ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଛଡଦଜଛଡଦକ୍ତି ନହଜଇ ଅଛଡଗକ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳକ୍ତି ଗଜମ୍ସଜ ନଦର ଖେଜଉଛଡଗକ୍ତି ଆମକମ,
ନଯ ‘ଇଉନରକଜ! ପଂଜଇଲକ୍ତି ନର ପଂଜଇଲକ୍ତି’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ ନଘଜର ମରୂ ଖେପର୍ବଗଜ । ରରଡ ଦମଇନର ଦମଇ ମକ୍ତିଶକ୍ତିନଲ ୍କୃଗନର ଚଜରକ୍ତି ହମଏ ୋଜହିଁ,  ନକନଗନରନଳ
ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଗ ନକନଗନରନଳ ପଂଜଡଚ, କକ୍ତିଡଗମ  ଚଜରକ୍ତି ନୋଦରଚ ନୋଦରଚ, ଏହଜହିଁ ଧାରକ୍ତିନୋରଜ ରମଦ୍ଧକ୍ତିମଜୋର କଜଯପର୍ବୟୁ । ନକରଳ ଆଶଜ କରକ୍ତିରଜ କଥାଜ ନଯ ଏଇ ରଜନଟ
ଗନଲ ସଗ ଚଜରକ୍ତି,  ୋକ୍ତିମପର୍ବଳ ସମଡଦର ଚଜରକ୍ତିର ସଡଧାଜୋ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର । ମଜନୋ ଏଇ ନରତଦ୍ଧକ୍ତିକଗଜର ରଜଟ ନଦଇ ଗନଲ । କ’ଣ ଭମ ଲ କହକ୍ତିଲକ୍ତି?  କକ୍ତିଡଗମ  ସଜର,
ଦୟଜକରକ୍ତି ୋକ୍ତିଜକମ ରକ୍ତିଫଳ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରଡଗମ  ୋଜହିଁ । ଭମ ଲକ୍ତି ଯଜଆଡଗମ  ନଯ ଆପଂଣଡକ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ଜ୍ଞଜୋଜନଲଜକକମ ନୋଇ କକ୍ତିଛକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିଗଲଜ ୋଜହିଁ ସମଜଜକମ
ଅଥାରଜ ଆପଂଣଡକ ୋକ୍ତିଜକମ ,  ନଯଉହେଁଥିନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜଟ ଉଧ୍ୱକପର୍ବମ ଉଠକ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି ମନୋ ନହଜଇଥାଜଆଡଗଜ । ଆନମ ଯମକକ୍ତିଛଳନର ନସଭଳକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ୍ଶୱପ୍ନ
ଉନଠଇଥିଲମ  ସକ୍ତିୋଜ, କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜକମ ନୋଇ ମମଡଡା��x��8������ ଘନୂରଇରଜ ଅୋଜରଶୟୁକ । ନହନଲ ନହଉ ଜୀରୋଟଜ ଆର୍ସଡା��x��8������ପର୍ବ । ଆପଂଣଡକର ୋନଛଜଡ଼ରଡଧାଜ ଆଶଜ ମଧ୍ୟ
ଦୀଘପର୍ବଜୀରୀ ନହଉ, ନଯ ଏଇ ନହଉଛକ୍ତି ଠକ୍ତିକଣଜ ରଜଟ । କକ୍ତିଡଗମ  ରଗପର୍ବମଜୋ ପଂଜଇହେଁ ନସଇ ଆରସଡା��x��8������ପର୍ବର ଛକ୍ତିଗମଲକ୍ତିଆପଂଣ ରକ୍ତି କ’ଣ ମଜଜ ଲଜଗମ ୋଜହିଁ? ଗଜକମ ରକ୍ତି
କ’ଣ ସମଡଦର, ରକ୍ତିଚକ୍ତିତ ଅଥାପର୍ବନର ସମଡଦର, ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯକ୍ତିର ୋଜହିଁ? ନଧାଦଯପର୍ବୟୁ ଧାରଡଗମ  ସଜର । ଆନମ, ଅଥାପର୍ବଜତ ଆଜକ୍ତିର ନଲର ଖେକମଜନୋ, ଆପଂଣଡକ ଅୋମଭୂଗ
ସଗୟୁର ରଜସରଗଜକମ ରମଝକ୍ତିଛମ  । କହକ୍ତିରଜକମ ଗନଲ ଆନମ ଗଜକମ ଗହଣ କରକ୍ତିଛମ ,  ରୟୁକକ୍ତିର କକ୍ତି ସମଜଜର ଉତ୍ତରଣ ଅରଜ ଅନଧାଜଗଗକ୍ତିକମ ପଂରମ ଆ ୋକରକ୍ତି ।
ଆଜ୍ଞଜ, ନସଇ ଆର୍ସଡା��x��8������ପର୍ବକମ ମନମପର୍ବ ମନମପର୍ବ ରମଝକ୍ତିଛମ  ନରଜଲକ୍ତି ଗ ଆମ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଅର ଖେଜଡ଼ମଆ ଲଜଗମଛକ୍ତି ଆପଂଣଡକମ , ସନଗ କକ୍ତି ଆନମ ଗଳ ର ଖେଜଲକ୍ତି ସଡଗୀଗର
ଛଇ ଅଛକ୍ତି କକ୍ତି ଛରକ୍ତି ଅଡକଜର ହମ ଡଦର, ନସଥିନର ରକରୟୁ କକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ ନରଜଲକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋଜହିଁ? ୋଜଇହେଁ ସଜର, ଅଛକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ, ଅଛକ୍ତି ରକରୟୁ, ଆମ କଥାଜ କଜହଜଣୀର ।
ଏରଡ ଗଜ ନହଉଛକ୍ତି ଏଇ, ନଯ ଜୀରୋଟଜ ଅଳୀକରମ  ରଳକ୍ତି ଅଦୂଗ । ମହଜରହସୟୁମୟ । ଏରଡ ନସନହଗମ  ଅଧିକ ସମଡଦର । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼
ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୮୧ ୩୮୨

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଅଗକ୍ତି ରଜସର, ଯଜହଜର ଅୋୟୁ ୋଜଆହେଁ ଅଣରଜସର । ରକ୍ତିଏଲ୍ ରଳକ୍ତି ସର୍ଧିଏଲ । ନଗଣମ ଅଯଥାଜନର ଗଜ’ର ରକରୟୁ କକ୍ତି ଅଥାପର୍ବ କଅଣ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରଡଗମ  ୋଜହିଁ ।
କକ୍ତି ଗଜକମ ରମଝକ୍ତିରଜକମ ନଚଷ୍ଟଜ କରଡଗମ  ୋଜହିଁ । ଗଜ’ର ରହସୟୁଗଗ ଅଥାପର୍ବଟଜକମ ଅୋମଭର କରଡଗମ ,  ଆପଂଣଡକ ୋକ୍ତିଜ ହକ୍ତିସଜରନର । ରମଦ୍ଧକ୍ତିରମ  ରଳକ୍ତି ଆପଂଣଡକର
ସ୍ୱକୀୟ ଅଗକ୍ତିମଜୋସ କକ୍ତି ଅଗୀଡଦକ୍ତିୟପଂଣକମ ଆହଇମ୍ବଜୋ କରକ୍ତି । ଅୋମଭର କରଡଗମ , ଉପଂନଭଜଗ କରଡଗମ  । ନହଲଜ? ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ଏହକ୍ତି ଭଜରନର ନଗଜଟଜଏ
ଗଜତ୍ତ୍ୱକ୍ତିକ ସନଫଇ ରଜଢକ୍ତି ନଦନଲ ଆଜକ୍ତିର ଗରମ ଣ ନଲର ଖେକମଜୋଡକ ଗରଫରମ  । ନଯ ନମଜର ସମଜନଲଜଚୋଜ ଯଥାଜଥାପର୍ବ ନହନଲ ମଧ୍ୟ ଗନମ ସରମ  ଏହକ୍ତି ୍କଜର
ସନଫଇ ଶମନଣଇ ପଂଜରଡଗ ଆମମଜୋଡକମ । ଯଜହଜକମ ଚଟକ୍ତି ୋକ୍ତି ହସକ୍ତି ଉନଡ଼ଇ ନଦଇ ନହର ୋଜହିଁ, କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ଲଜଗକ୍ତିର ଗଜ’ର ଅଧାପର୍ବସଗୟୁକମ ଚକ୍ତିହ୍ନଜପଂନକଇରଜ
ପଂଜଇହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ’ ରକ୍ତି’ ଗନମମଜନୋ କରମ ଛ ନକଜଉଠମ ? ୟଜ’ ଭକ୍ତିଗନର, ଅଥାପର୍ବଜତ ଭଜରଭଜରୋଜର ଉପଂନରଜକ କମର ଅଧାଘଡଟଜକ ଭକ୍ତିଗନର ନସ ମନୋଜଜ
ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ ଦ୍ୱଜରଜ ଲକ୍ତିଖିଗ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ଗଳ ସଡକଳୋର ୍ଜୟ ଗକ୍ତିୋକ୍ତି ଚଜନରଜଟକ୍ତି ଗଳ ପଂଢକ୍ତି ସଜରକ୍ତିନଲଣକ୍ତି । ଏହେଁ?  ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  କ’ଣ ଏନଗ ଶୀଘ୍ର ପଂଢକ୍ତି
ନୋଇପଂଜରଡଗକ୍ତି ଶବ୍ଦ ସଡରଳକ୍ତିଗ ନଲର ଖେଜସରମ? ନଯନହଗମ  ଗଜହଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ପଂଦରଜଚୟୁ ଏରଡ ନସ ଜନଣ ସଜହକ୍ତିଗୟୁରଥାୀ? ୋଜ ଆଶମପଂଠୋର ରକ୍ତିଦୟୁଜ ଜଣଜ ଅଛକ୍ତି
ଗଜଡକମ? ୋଜ, ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋମନହହେଁ । ନସ ୍କୃଗନର ଏକଜଧିକ ଗଳ ପଂଢକ୍ତିସଜରକ୍ତିନଲଣକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ ଭମ ଲ ନହର । ନସ ନଗଜଟଜଏ ପୃଂଷ୍ଠଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ରଜଟ
ଆନଗଇ ଆସକ୍ତିଲଜ ପଂନର ପଂରପୃଂଷ୍ଠଜର କକ୍ତିଛକ୍ତିଟଜ ନଦଖି ନୋଉଛଡଗକ୍ତି, ଗଜ’ପଂନର ପଂରରଗପର୍ବୀ ପୃଂଷ୍ଠଜ ଏରଡ ଯଥାଜଶୀଘ୍ର ସମଜପ୍ତକ୍ତି ସୂଚକ ନଶଷଧାଜଡ଼କ୍ତି ନକଇଟଜ ।
ଏହକ୍ତି ଭଜରନର କଥାଜଟଜ ନମଜଟଜନମଜଟକ୍ତି କ’ଣ ନହଜଇଥିର ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଅୋମମଜୋ କରକ୍ତି ନୋଉଛଡଗକ୍ତି । ଏନଣ ‘ନହଲଜ ୋଜହିଁ, ନହଲଜ ୋଜହିଁ!’ ସୂଚକ ମମଡଡା��x��8������ହଲଜ
ଗଜ’ କଜମ କରକ୍ତିଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି, ଗଥାଜ ସଡଲଗ୍ନ ଭଜରଭଜରୋଜ । ଏହଜହିଁ ଗଜଡକର ଅଭୟୁଜସ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜକମ ନହର, ନଯନଗନରନଳ ନକଉହେଁ ଅଗୟୁଜଧାମୋକ୍ତିକ ଗରମ ଣର
ନଲର ଖେଜ ଗଜଡକ ଆଖିନର ପଂନଡ଼, ଏରଡ ନସ ଅଳସ ରକ୍ତିଳଜସନର ଗଜକମ ପଂଢକ୍ତିରସଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଉନଲ୍ଲର ଖେନଯଜଗୟୁ ନଯ ଅଭୟୁଜସଟଜକମ ଛଜଡ଼କ୍ତି ନହଉ ୋଜହିଁ ସକ୍ତିୋଜ,
ଆଜକ୍ତିର ଏହକ୍ତି ପଂଠୋକକ୍ତିୟଜ ଅଳସରକ୍ତିଳଜସ ୋଥିଲଜ । ନସ ସକ୍ତିର କରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ନଯ ନସ ଯଥାଜଶୀଘ୍ର ରଛଜରଛକ୍ତି ଅଗୟୁଜଧାମୋକ୍ତିକ ଗରମ ଣ କଥାଜକଜରମଜୋଡକ ନଲର ଖେଜ
ପଂଢକ୍ତିନର । ଏରଡ ନସଥିନର ୍କୃଗନର କକ୍ତିଛକ୍ତି ସଜରକଥାଜ - ୋୂଆକଥାଜ ଥିନଲ ଗଜକମ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଦରରଜରନର ଚକ୍ତିହ୍ନଜଇନର । ଅରଶୟୁ ଚକ୍ତିହ୍ନଜଇନର । ଅନୋକ
ଦକ୍ତିୋ ଗନଳ ଜନଣ ଗରମ ଣ ନଲର ଖେକ ଗଜଡକମ କହକ୍ତିଥିଲଜ ଅଭକ୍ତିମଜୋ କଲଜପଂରକ୍ତି,  ନଯ ଆପଂଣମଜନୋ ଅଥାପର୍ବଜତ ରରକ୍ତିଷ୍ଠ ନଲର ଖେକମଜନୋ ଆମ ନଲର ଖେଜ ପଂଢମ
ୋଜହହେଁଜଡଗକ୍ତି । ଏହଜହିଁ ଆମର ଦମଭପର୍ବଜଗୟୁ । ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ଗଜକମ ନଗଜଟଜଏ ପଂକ୍ତିଲଜଳକ୍ତିଆ ଗଥାଜ ଧାୃଷ୍ଟ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ନରଜଲକ୍ତି ଧାରକ୍ତି ନୋଇଥିନଲ । କକ୍ତିଡଗମ  ଏନର
ଗଜଡକର ମନୋ ନହଉଛକ୍ତି ନଯ ନସ କଥାଜଟଜକମ ନଯଉହେଁ ଭଜରନର କହକ୍ତିଥାଜଉ ୋଜ କଜହିଁକକ୍ତି, ନସମଜୋଡକ ନଲର ଖେଜ ଆମମଜୋଡକର ପଂଢକ୍ତିରଜ ଉଚକ୍ତିଗ । ୋ ପଂଢକ୍ତିରଜଟଜ
ଅୋୟୁଜୟ । ନସନହଗମ  ଗଜଡକର ଏହକ୍ତି ନଯଜଜୋଜରଦ୍ଧ ପଂଠୋକକ୍ତିୟଜ, ଏଇ ଛଅସଜଗମଜସ ନହଲଜ । ମଧ୍ୟ ୍ଣକ୍ତିଧାଜୋ ନଯଜଗୟୁ ନଯ ଆଜକ୍ତି ଏଭଳକ୍ତି ଏକ ୍ଳଡରକ୍ତିଗ
ଏରଡ ଗଜତ୍ତ୍ୱକ୍ତିକ ସନଫଇର ଆରଶୟୁକଗଜ ଗଜଡକ ମୋକମ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ନସମଜୋଡକ ସଜହକ୍ତିଗୟୁକମ ନୋଇ । ଆନଗ ନସଭଳକ୍ତି କକ୍ତିଛକ୍ତି ଓକକ୍ତିଲଜଗକ୍ତି କରକ୍ତିରଜର କଜରଣ ଅଛକ୍ତି
ନରଜଲକ୍ତି ନସ ମନୋ କରମ  ୋଥିନଲ ଗ? ସନଗ କ’ଣ କକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂରକ୍ତିରଗପର୍ବୋ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜଡକ ମୋନର ଆଜକ୍ତିର ସଜହକ୍ତିଗୟୁକମ ନୋଇ ଯଦକ୍ତିଓ ନସ ଗଥାଜପଂକ୍ତି ଗଜଡକ
ଦମ  ଦୁଃର ଖେ୍କଜଶ ଓରଫ୍ ମମଡଡା��x��8������ହଲଜକମ ମମରମ ଛକ୍ତି ପଂଜରମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି?  ଏରଡ ଯଦକ୍ତି ଗଜହଜ ନହଜଇଥାଜଏ,  ଗଜ’ନହନଲ କ’ଣ ଗଜ’ର କଜରଣ?  ହହେଁ,  ଧାୀନର ସମନସ
ନଗଜଟଜଏ ପଂରକ୍ତିରଗପର୍ବୋ ଆସକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜଡକ ମୋନର,  ଏଇ ରନଷପର୍ବ ଦକ୍ତି’ରଷପର୍ବ ନହଲଜ । ଯଜହଜକମ ଉଦଜରପଂଣ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯକ୍ତିର ଏରଡ ନସଥିର ଉତ୍ସ ନହଉଛକ୍ତି
ସଫଳଗଜନରଜଧା । ନଯ ମହେଁମ ପଂହମ ଡଚକ୍ତି ସଜରକ୍ତିଲକ୍ତିଣକ୍ତି ନମଜର ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ପଂହମ ଡଚକ୍ତିରଜର କଥାଜ, ନଗଣମ ନମଜର ନଗଜଟଜଏ କଗପର୍ବରୟୁ ଅଛକ୍ତି ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ଏମଜୋଡକ ୍ଗକ୍ତି, ଏଇ
ଅରପର୍ବଜଚୀୋ ଗରମ ଣମଜୋଡକ ୍ଗକ୍ତି,  ନସମଜୋଡକ ନଲର ଖେଜ ନଯନଗ ଦମରପର୍ବଳ ହଉ ପଂନଛ । ନଯପଂରକ୍ତିକକ୍ତି ନସମଜନୋ ମଧ୍ୟ ଏହକ୍ତି ୍କଜର ସଫଳଗଜର ଅଧିକଜରୀ
ନହଜଇପଂଜରକ୍ତିନର,  ଯଥାଜକନମ । ଅରଶୟୁ ନଗଜପଂଜଳରଜରମକଡର ନଗଜଟଜଏ ଅଭକ୍ତିନଯଜଗ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ପଂଜଠକ ସମୀକକମଜୋଡକ ରକ୍ତିରମ ଦ୍ଧନର । ନଯ ନଗଜପଂଜଳ
ମହଜପଂଜତକମ ଗନମ ଠକ୍ତିକ ଭଜରନର ରମଝକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିଲ ୋଜହିଁ । ର ଖେଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ଆସକ୍ତିଛ ନଯ ନସ ଜନଣ ରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଠ କଥାଜକଜର, ଗଜଡକର ସ୍ୱଗଡତ ଆସୋ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ଓଡ଼କ୍ତିଆ
ସଜହକ୍ତିଗୟୁନର । କକ୍ତିଡଗମ  ରଜରମ , ନସ ନକଉହେଁ ଭଜରନର ରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଟ କକ୍ତି ସ୍ୱଗଡତ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ଗମ ଳୋଜନର, ଏରଡ ଗଜ’ର ଭଜଉ ନକନଗ, ଗଜ’ କହକ୍ତିଲ ନକନର? ପଂମଣକ୍ତି
କ’ଣ ୋଜ ନସ ଆଧାମୋକ୍ତିକ ମଣକ୍ତିଷର ସମର ଖେ ଦମ  ଦୁଃର ଖେକମ ସମଡଦର ଭଜରନର ଚକ୍ତିହ୍ନଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି,  ଗଜ’ ମୋଗହୀରର ଭଜଷଜକମ ଶମଣଜଇ ପଂଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି,  ଇଗୟୁଜଦକ୍ତି ।
ଧାୋୟୁରଜଦ । କକ୍ତିଡଗମ  ନଦଖିରଜକମ ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ନଯ ଅନୋକ ଅୋୟୁମଜୋଡକ ରକ୍ତିଷୟନର ମଧ୍ୟ ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୮୩ ୩୮୪



ଗନମ ନସଇ କଥାଜ କହମଛ, ଏରଡ ୍ଜୟ ନସଇ ଭଜରନର ସନଗକକ୍ତି ‘କନସଦ ନଦରଜୟ ହରକ୍ତିଷଜ ରକ୍ତିନଧାମ ଦୁଃ’ ଭକର ଏଇ ରଜଉଳଜ ଭଜର ଘଜରକ୍ତିନଦଲଜଣକ୍ତି ଗମକମ
। ଏହକ୍ତି ଅଭକ୍ତିନଯଜଗର କଜରଣ ଚଜଲକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି ଏନର, ଏରଡ ନସମଜୋଡକ ୍ଶଡସଜନର ମମୋକ୍ତି ଓ ମଜନୋ ଆସକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି, ଗଜ’ ୋମନହହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତି ନସଇ
ଦମ ଦୁଃର ଖେ ରକ୍ତିନଶଷ ରଜଧାମ ୋଜହିଁ ଗଜଡକମ । କଜରଣ ନସ ୍ଶଡସଜନର ନମଜଡ଼କ୍ତି ନହଜଇ ପଂଡ଼ମଛଡଗକ୍ତି । ‘ମହଜନ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସଜଧାକ’, ‘ଉକଳ ଭଜରଗୀଡକ ରରପଂମତ’,
‘କଜଳଜୟୀ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ସ୍ରଷ୍ଟଜ’ ଇଗୟୁଜଦକ୍ତି ଶବ୍ଦଜରଳୀର କମରଧାପର୍ବମଜୋ ଚଜପଂନର । ଏରଡ ଗଜଡକର ମନୋ ନହଉଛକ୍ତି ନଯ ଗଜଡକର ନକନଗକ ଅଗଜ ମଜୋଡକ
କଥାଜ ଛଜଡ଼,  ଗଜଡକ ନରଳର ଆଉ କଜହଜକମ ନରଜଧାହମଏ ମକ୍ତିଳମ  ୋଜହିଁ ଏହକ୍ତି୍କଜର ୍ଶଡସଜ । ନସଦକ୍ତିୋ ନଗଜଟକ୍ତିଏ ସଭଜନର ଜନଣ ଗଜଡକମ ‘ରକ୍ତିଶ୍ୱରକ୍ତିର ଖେୟୁଜଗ’
ନରଜଲକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହକ୍ତିନଲ,  ନଯଉହେଁଥିନର ଗଜଡକମ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଲଜନଜଇ ଯକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ ଆକଜଶରମ  ର ଖେସକ୍ତିନଲ ନଯନଗନରନଳ ନସଇ ରକଜ ଗଜଡକ
ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତି ପଂଚଜରମ ଛକ୍ତି ‘ସଜର, ମହେଁମ ଆପଂଣଡକ ‘ଫମଲଚଜଡଗମଡ଼କ୍ତି’ ଗପଂଟକ୍ତିକମ ଭମ ଲକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ଗଜ’ପଂନର କ’ଣ ସରମ  ନଲଖିଛଡଗକ୍ତି ଆପଂଣ?’ କଜରଣ ନସଇ
ନଲଜକ କ୍୍ତିୟ ଗପଂଟକ୍ତି ଗଜଡକର ପଂଚଜଶରଷପର୍ବ ଗଳର ନଲର ଖେଜ! କକ୍ତିଡଗମ  ନସଇ ପଂମୋପର୍ବଜଜଗୃଗ ନକଜଭକମ ମଧ୍ୟ ନସ ଯଥାଜଶୀଘ୍ର ଆୟତ୍ତ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିନଲ । ଭଜରକ୍ତିନଲ
ନଯ ରକଜ ମହଜଶୟ ନମଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ଆଉ କକ୍ତିଛକ୍ତି ୋ ପଂଢକ୍ତିଥିନଲ ୋଜହିଁ,  ନମଜର ସମୋଜମ କ’ଣ ପଂହଡଚମ  ୋଜହିଁ ଗଜଡକ ପଂଜର ଖେନର? ନସନହଗମ  ନସ ନଗଜନଗ
ରକ୍ତିଶ୍ୱରକ୍ତିର ଖେୟୁଜଗ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିନଲ, ଏଥିନର ଭଜରକ୍ତିରଜର କ’ଣ ଅଛକ୍ତି? ନମଜଟ ଉପଂନର ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ରମଝକ୍ତିନଲଣକ୍ତି ନଯ ନସ ନକରଳ ଜନଣ ରରକ୍ତିଷ୍ଠ ଓ ୍ରୀଣ
ନଲର ଖେକ ୋମହହେଁଡଗକ୍ତି । ନସ ମଧ୍ୟ ସଫଳ । ସଫଳଗଜର ୍ଗକ୍ତିମଗୂ୍ଧିଟକ୍ତିଏ । ନରନଳନରନଳ ନସ ମଧ୍ୟ ୋକ୍ତିଜକମ ନଚଗଜଇ ଦକ୍ତିଅଡଗକ୍ତି ଏହକ୍ତି ଭଜରନର, ନଯନଗନରନଳ
ଗଜଡକ ରମଦ୍ଧକ୍ତିଜୀରୀ ସତ୍ତଜକମ ଅସ୍ୱସକ୍ତି ଲଜନଗ ଉପଂନରଜକ ସମଗକ୍ତିଗଜୋ । କମହଡଗକ୍ତି-  ମଲଜ?  ଭମ ଲକ୍ତିଯଜଅ ଫକୀରନମଜହୋ ରଜଧାଜୋଜଥା ଆଦକ୍ତି ୍ଜଗ ଦୁଃସରଣୀୟ
ପଂରୂପର୍ବସୂରୀମଜୋଡକ କଥାଜ । ନମଜରକ୍ତି ନକନଗକ ଅଗଜ, ଜୀରକ୍ତିଗ ଅଗଜ ମଜୋଡକମ କ’ଣ ମକ୍ତିଳକ୍ତି ୋଜହିଁ ଏହକ୍ତି୍କଜର ୍ଶଡସଜ, ରକ୍ତିଭକ୍ତିନ୍ନ ସଭଜସମକ୍ତିଗକ୍ତିନର? ଏରଡ ମହେଁମ
କ’ଣ ନଦଖି ୋଜହିଁ ନସମଜନୋ ଗଜ’କମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂକ୍ତିଇଯଜଆଡଗକ୍ତି ୍ସନ୍ନ ସମଡଦର ମମଦଜର ପଂରଜକଜଷ୍ଠଜ ନଦର ଖେଜଇ? ନଦଖିଛକ୍ତି କରକ୍ତି ନଯଜନଗଡଦ ନଚତଧାମରୀଡକ
ମକ୍ତିଡଜକ୍ତିମକ୍ତିଡଜକ୍ତି ଆଖିର ଦମ ୟୁଗକ୍ତି । ନଦଖିଛକ୍ତି ଗଜଳକ୍ତିକ ନମଜହୋ ମହଜଡଗକ୍ତିଡକ ହଜଡା��x��8������ମ ଆ ମମହହେଁ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂରୂକ୍ତି ଉଠକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ଲଜନଗ । ନଦଖିଛକ୍ତି କରୟକ୍ତିତୀ ଗଥାଜ
ଔପଂୋୟୁଜସକ୍ତିକଜ ଗଥାଜ ୍ଜରଡଧିକଜ ଅୋକ୍ତିମଜ ପଂଢକ୍ତିଆରୀଡକ ପୃଂଥାମଳ ରପଂମ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଚଡଚଳ ନହଜଇଉନଠ । ନଦଖିଛକ୍ତି... ନଗଜପଂଜଳ ମହଜପଂଜତ କ’ଣ ଗଜଡକ ପଂଛକମ
ଲଜଗକ୍ତି ଆସକ୍ତିୋଜହିଁ,  ଏରଡ ଅନୋକ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଖି ଯଜଇୋଜହିଁ ମଜୋର ଜଜଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ?  ଗଜ’ନହନଲ ନସ କ’ଣ ନଦଜଷ କରକ୍ତିଛକ୍ତି ନଯ ନସ ଏଇ ସମଗକ୍ତିଗଜୋକମ
ଯଥାଜଥାପର୍ବନର ଗହଣ କରକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ? ଦକ୍ତିରୟୁସମଡଦର ହସଟକ୍ତିଏ ହସକ୍ତିନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ, ନ ଶ୍ରେଜଗଜ ଏରଡ ଦଶପର୍ବକମଜୋଡକମ ଆପଂୟୁଜୟକ୍ତିଗ କରକ୍ତିରଜ ଲଜଗକ୍ତି? ହହେଁ ।
ମହେଁମ ସଫଳ । ସଡପଂଣୂପର୍ବ ସଫଳ । ଆପଂତ୍ତକ୍ତିର କକ୍ତିଛକ୍ତି କଜରଣ ଅଛକ୍ତି କକ୍ତି? ରକ୍ତିଫଳଗଜନରଜଧାର କଜରଣ ଥିଲଜ ହମଏଗ କକ୍ତିଛକ୍ତିଦକ୍ତିୋଯଜଏହେଁ ନଯନଗନରନଳ ନମଜ ନଲର ଖେଜ
ପଂଜକଳ ନହଜଇ ୋଥିଲଜ । ନସଇଠହେଁମ  ଆସକ୍ତିଲଜ ଏଇ ଅସଡନଗଜଷ, ନଯ ନସମଜନୋ ନମଜନଗ ରମଝକ୍ତିଲଜ ପଂରକ୍ତି ରମଝମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି । ନଯ ଗଜଡକ ୍ଶଡସଜ ଗମଡ଼ଜକ
ପଂଜଣକ୍ତିଚକ୍ତିଆ ଓ ସରପର୍ବସଜଧାଜରଣ । କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ପଂଜରକ୍ତି ନହଜଇ ଆସକ୍ତିଲକ୍ତିଣକ୍ତି ନସଇ ପଂଯପର୍ବୟୁଜୟରମ  । ନମଜନଗ ନସମଜନୋ ରମଝଡଗମ  କକ୍ତି ୋ ରମଝଡଗମ , ନମଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର କ’ଣ
ପଂଢକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ୋ ପଂଢକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଯଜଏ ଆନସ ୋଜହିଁ, ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତିର ୍ଶଡସଜ ଏନଗ ରଳରଡଗ ଏରଡ ଆଖି ଝଲସଜ, ନଯ ଗଜ’ର ଅରମଜୋୋଜ କରକ୍ତିରଜ ନଛଜଟମୋର
ପଂରକ୍ତିଚଜୟକ ନରଜଲକ୍ତି କମହଜଯକ୍ତିର । ଏହକ୍ତି ଭଜରନର ଏକଜଅଶୀ ରଷପର୍ବ ରୟସ କଥାଜକଜର ନଗଜପଂଜଳ ମହଜପଂଜତ ଗଜଡକ ‘ସଫଳଗଜ’କମ ଆଦରକ୍ତି ନୋଇ ଗଜ’କମ
ଯଥାଜରକ୍ତିଧି ସଡମଜୋ ନଦଇ ପଂଜରକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି,  ଆଦକ୍ତିଯମଗର ରକ୍ତିଫଳଗଜକମ ପଂଛନର ପଂକଜଇ,  ଏରଡ ଅଦୟୁଜରଧି ଲଜଖିରହକ୍ତିଥିରଜ ଅସଡନଗଜଷକମ ଆନଡ଼ଇ ନଦଇ ।
ଏରଡ ନସନହଗମ  ନସ ଏକ ମହଜୋମଭର ଉଦଜରଗଜର ରଶରଗପର୍ବୀ ନହଜଇ ପଂଢକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ଗରମ ଣ କଥାଜକଜର ମଜୋଡକ ନଲର ଖେଜ । ଆଜକ୍ତି ପଂଜଳକ୍ତି ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ମନୋଜଜ
ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ । ନହଲଜ ଏନର ପଂଢକ୍ତିରଜର ଢଜଡଚଜ ରଦଳକ୍ତି ୋଜହିଁ ରକ୍ତିନଶଷ । ମଧ୍ୟ ‘ନହଲଜ ୋଜହିଁ , ନହଲଜ ୋଜହିଁ’ ସୂଚକ ମମଡଡା��x��8������ହଲଜ । ନହନଲ ୋକ୍ତି ଦୁଃସଡନଦହ ନଯ
ନସ ନସମଜୋଡକମ ସଡମଜୋ ନଦରଜକମ ଚଜହଜଡଗକ୍ତି, ଏରଡ ଗଜଡକ ଭରକ୍ତିଷୟୁଗ ସଜହକ୍ତିତକ୍ତିୟକ ଜୀରୋର ସଫଳଗଜ କଜମୋଜ କରଡଗକ୍ତି । ମନୋଜଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ ଠଜନର
ନକଉହେଁ ସମସକ୍ତିଗଜ କକ୍ତି ସସକ୍ତିଗଜର କଥାଜକଜହଜଣୀ ପଂଢକ୍ତିରଜର ଅଛକ୍ତି । ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ଆନଗଇଗନଲ । ନହନଲ ପଂଢମ ପଂଢମ ନସ ଗଜଡକର ନଗଜଟଜଏ ଗପଂକମ ନୋଇ
ଅଟକକ୍ତିଗନଲ । ନସ ଶମଣକ୍ତିଛଡଗକ୍ତି ନଯ ମନୋଜଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜ ଫଜଡଟଜସକ୍ତି ୋଜମକ ଫଡଦକ୍ତିର ଅୋୟୁଗମ ନରପଂଜରୀ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୮୫
୩୮୬

ମନୋାଜ କମମାର ପଂଡଡା								ହାଡ଼ା ହାଡ଼ ବଗଗିଚା



ଗଜଡକ ମଗନର ଅୋମଭୂଗ ରଜସର ସଗୟୁକମ ଡା��x��8������ରମ ଥିରଜ ଅଗୟୁଜଧାମୋକ୍ତିକ ନଲର ଖେକ ନମଜଟଜନମଜଟକ୍ତି ଦମଇଭଜଗନର ରକ୍ତିଭକ । ନଥାଜନକ ହଜଲମ କଜ ଭଜରନର କଥାଜଟଜକମ
ଛକ୍ତିଡନଡା��x��8������ଇ ନଦରଜକମ ଚଜହହେଁଜଡଗକ୍ତି, ସଜମଜୋୟୁଗମ ଆନମଜଦର ମମକ୍ଧିହସଜ ପଂଜଇହେଁ । ଅରଜ ଏଇ ଫଜଡଟଜସକ୍ତି, ନଗଜଟଜଏ ମକ୍ତିଛକ୍ତିମକ୍ତିଛକ୍ତିକଜ ରହସୟୁ ସୃଷ୍ଟକ୍ତି କରକ୍ତିରଜ ଆଳନର
। ଗଜ ସଜଡଗକମ କରକ୍ତିସତ୍ୱେର ଛଇ ନଦନର ଖେଇ ପଂଜରଡଗକ୍ତି ନକନଗନକ । ଯଜହଜନହଉ ଏଇ ଗପଂଟକ୍ତି ନଗଜଟକ୍ତିଏ ରୀଗକ୍ତିମଗ ଫଜଡଟଜସକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି ମନୋ ନହଉଛକ୍ତି ।
ସନଗକକ୍ତି ମହେଁମ ନଯଉହେଁ ଅଗକ୍ତିରଜସର ଅଣରଜସରର ସନଫଇ ରଜଢକ୍ତିନଦଲକ୍ତି ଏଇ କଣକ୍ତି । ଗଜ’ର ସଗ ମକ୍ତିଛକମ ପଂରୀକଜ କରକ୍ତିନହର ଏଇ ଗପଂଟକ୍ତିକମ ନୋଇ ।
ନଦଖିରଜ । ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ଗପଂଟକ୍ତିକମ ମୋ ନଦଇ ପଂଢକ୍ତିନଲ ଏରଡ ରମଝକ୍ତିନଲ ନଯ ଗଜ’ର ସଜରଜଡଶ ଏହକ୍ତି୍କଜର-- ରକ୍ତିରଜହକ୍ତିଗଜ ଗରମ ଣୀଟକ୍ତିଏ ଭୀଷଣ ଡା��x��8������ନର
ନପଂଜକମଜୋଡକମ । ଚକ୍ତିଚ୍ଧିନରଇ ନହଜଇ ଉନଠ ମମଡଡା��x��8������ନର ରଜ୍ର ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜପଂରକ୍ତି । ନହନଲ ନସ ଜୀରଡଗ ଜୀରୋନର ଆଗହୀ । ଏଭଳକ୍ତି ନକଉହେଁ ଦୃପ୍ତ ଓ ସନଗଜ
ଜୀରୋ, ଯଜହଜକମ ନଦଖିନୁଛି କନଲ ଆଖି ଠଜକକ୍ତି ଯକ୍ତିର, ଏରଡ ଗଜକମ ପଂଜଇରଜକମ ମୋ ନହର । ସନଗକକ୍ତି ଇଏ ନହଉଛକ୍ତି ହୀୋଘୃଣୟୁ ନପଂଜକମଜୋଡକମ ଡା��x��8������ରମ ଥିରଜର
ଅପଂର ପଂଜର ଖେ । ନସହକ୍ତିକମନର ୋଜୋଜଦକ୍ତି ଜୀରଡଗ ଜୀରୋର ୍ଗକ୍ତିକୃଗକ୍ତିକମ ଗଜର ନକହୀ ସ୍ୱଜମୀର ଜରକ୍ତିଆନର ଘରକମ ଆଣକ୍ତି ଠମ ଳ କରକ୍ତିସଜରକ୍ତିଲଜ ପଂନର ଗଜ’ର
ମୋ ଉଚଜଟ ନହଲଜ ନଗଜଟଜଏ ଛକନର ରର ଖେଜନହଜଇଥିରଜ ‘ଧାଜରମଜୋ’ ନଘଜଡ଼ଜର ମଗୂ୍ଧି ଉପଂନର ଚଢକ୍ତିର । ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ଉଦୟୁଗ, ରଳରଡଗ, ଚକ୍ତିକଣ
କଳଜ ନଘଜଡ଼ଜ,  ଯକ୍ତିଏ ସନଗ ହକ୍ତିୋକ୍ତିାନ ନହଉଛକ୍ତି,  ଲଜଡଜ ଛଜଟମ ଛକ୍ତି,  ଆଉ ପୃଂଥିରୀକମ ଜୟକରକ୍ତି ଆସକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି ରଜହଜରକ୍ତିଛକ୍ତି । ଗଜ’ର ର ଖେଜଲକ୍ତି ଦରକଜର ନଗଜଟଜଏ
ସରଜର । ମନୋଜଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ ହକ୍ତିନରଜଇନ ଇଚ୍କ୍ତିଲଜ ନଯ ନସଇ ନହର ଗଜ’ର ସରଜର ଏରଡ ସ୍ୱଜମୀ ନସଇ ଦୃଶୟୁର ନଗଜଟଜଏ ଫନଟଜ ଉନଠଇର । ପଂଜର ଖେ ଚଜ
ନଦଜକଜୋୀ ୍ଥାନମ ରଜଜକ୍ତି ନହଉ ୋଥିଲଜ ନଛଜଟ ଷ୍ଟମଲଟକ୍ତିଏ ନଦରଜ ପଂଜଇହେଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜ’କମ ରଜଜକ୍ତି କରଜଗଲଜ । କମହଜଗଲଜ ନଯ ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍, ମଜତ ଦମଇମକ୍ତିୋକ୍ତିଟ୍
ପଂଜଇହେଁ ମଜଡା��x��8������ଜମଡକର ଦରକଜର ନସଇ ଅପଂରୂପର୍ବ ଅୋମଭରଟକ୍ତିକକ । ନଗଣମ ପଂକ୍ତି୍ଜ୍--  ହଉ ଗଜ’  ନହନଲ । ଧାୋୟୁରଜଦ । ଝକ୍ତିଅର ମମର ଖେମଡଡା��x��8������ଳ ଉଦଜସକ୍ତିଗ
ନହଜଇଉଠକ୍ତିଲଜ । ଏରଡ ନସ ଚଢକ୍ତିଲଜ ଗଜ’ ଉପଂରକମ । ନଗଜଟଜଏ ଷ୍ଟମଲ ଉପଂନର ପଂଜଦ ରଖି ଏରଡ ସ୍ୱଜମୀର କଜଡଧାନର ଭରଜ ନଦଇ । ସୂଯପର୍ବୟୁ ଉଇହେଁ ଆସମଛଡଗକ୍ତି
ଆକଜଶନର । ଏରଡ ମନୋ ନହନଲଜ ଅଶ୍ୱଜନରଜହକ୍ତିଣୀ ଗଜଡକରକ୍ତି ଆଡ଼କମ ଛମନଟଇ ଚଜଲକ୍ତିଛକ୍ତି ଗଜ’ର ଅଶ୍ୱ, ସନଗ ଗଜଡକ ମମକଜରକ୍ତିଲଜ କରକ୍ତିର କକ୍ତି କଅଣ । ମମହହେଁନର
ଅସଜମଜୋୟୁ ଦୀପ୍ତକ୍ତି । ଗଜ’ର ସକଳ ମୋସଜମୋଜ ପଂଣୂପର୍ବ ନହର । କକ୍ତିଡଗମ  ଇଏ କ’ଣ ନହଲଜ? ଗଜ’ର ସମଦୀପ୍ତ ମମହହେଁନର ହଠଜତ ଏଇ ଯଡତଣଜ ନକଉହେଁଥିପଂଜଇହେଁ,
ଆଉ ଏଇ ରମ ଡଧି ନହଜଇଯଜଉଥିରଜ ଚକ୍ତିକଜର? ରମଝମ ରମଝମ  ନଦର ଖେଜଗଲଜ ନଯ ଝକ୍ତିଅଟଜ କମଶ ଦୁଃ ପଂଥାର ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଉଛକ୍ତି । କମଶ ଦୁଃ...  ପଂଜଦରମ  ଅଡଟଜଯଜଏହେଁ,
ନସଇଠମ  ନରକଯଜଏହେଁ, ନସଇଠହେଁମ ... ନହ ଭଗରଜୋ! ନହନଲ, କମ ସରକ୍ତିଗଲଜ । ଏଇକଣକ୍ତି ନଦର ଖେ ଗଜ ମମହହେଁକମ । ନସଥିନର ଦୀପ୍ତକ୍ତି ୋଜହିଁ କକ୍ତି ଯଡତଣଜ । ଆନରଗ
କକ୍ତି ଉନଦ୍ବଗ । ନକରଳ ଏଇ ୋକ୍ତିଶ୍ଚକ୍ତିଗ ଓ ସମଜହକ୍ତିଗ ଏରଡ ନସନହଗମ  ଭଜରଶୋୂୟୁ ସକ୍ତିଗକ୍ତି । କଜରଣ ନସ ପଂରୂଜପଂମରକ୍ତି ପଂଥାର ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି । ସଫଳଗଜର
୍ଗକ୍ତିମଗୂ୍ଧି । ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ୍ଥାନମ ହସକ୍ତିନଲ । ନଯ ଏଭଳକ୍ତି ନଗଜଟଜଏ ଫଜଡଟଜସକ୍ତି ଗକ୍ତିଆରକ୍ତିକରକ୍ତି ପଂଜରଡଗକ୍ତି ଆଜକ୍ତିକଜଲକ୍ତିକଜ ନଲର ଖେକ । ଯଜହଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ
ଅଥାପର୍ବ ୋଜହିଁ, ମମଡଡା��x��8������ ୋଜହିଁ, ଗଡଡା��x��8������କ୍ତି ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ହସମ ହସମ ଗଜଡକର ରଜଗ ଆସକ୍ତିଲଜ ମନୋଜଜପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ ଉପଂନର । କ’ଣ ନଦଜଷ କରକ୍ତିଥିଲଜ ସମକମମଜରୀ ଝକ୍ତିଅଟଜ
ନଯ ଗଜକମ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଠନକଇଲ, ଏନଗ କଷ୍ଟ ନଦଲ ନଯ? ଜୀରୋ ୍ଗକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ନରଶକ୍ତି ସରଜଗ ନଦନର ଖେଇଲଜ, ନରଶକ୍ତି ନଲଜଭ କଲଜ ଗଜକମ ପଂଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ,
ପଂରୂଜପଂରୂକ୍ତି ପଂଜଇରଜ ପଂଜଇହେଁ, ଗଜ’ର ରୂପଂ, ରଡଗ, ଆଉ ନଗଜ, ଏଇ ନହଲଜ ଗଜ’ ନଦଜଷ? କହକ୍ତିଲ- ନଦନର ଖେ ନଲଜ ରଜଣୀ, ନମଜ ରମଣୀମଣକ୍ତି, ନଗଜର ସରମ
ଇଚ୍ଜ ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ପଂରୂଣ କରକ୍ତିନଦଲକ୍ତି, ଗଜ’ର ଅପଂହମଡଚ ସନମଗ । ସଡପଂଣୂପର୍ବ ସଫଳଗଜଟଜଏ ରନଢଇନଦଲକ୍ତି ନଗଜ’ ହଜଗକମ । ଅରପର୍ବଜଚୀୋ ଗରମ ଣ ନଲର ଖେକ ହସମଛକ୍ତି
। ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ରଜଗକ୍ତିନଲ ଗଜ ଉପଂନର, ଏରଡ ହଠଜତ ପଂଜଟକ୍ତି କରକ୍ତି ଉଠକ୍ତିନଲ - ୋଜ! କକ୍ତିଡଗମ  କକ୍ତିଏ କହକ୍ତିର,  ନସ ନକଜଉ ଭଜରଭଜରୋଜର ଦଜୋର ଉପଂନର
ରଜଗମଛଡଗକ୍ତି ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି? କଜରଣ ନସନଗନରନଳ ନସ ଗଜଡକ ଷ୍ଟଡା��x��8������କ୍ତିରମ ା ଦମ୍ରେ ଝରକଜରଜନଟ ଅନୋଇଥିନଲ ରଜହଜରକମ । ଗଜଡକ ନପଂଦଗୃକ ଘରର ୍ଶସ ହଗଜ ଆଡ଼କମ
। ନଯଉହେଁଠକ୍ତି ନକଇଟଜ ପଂକ୍ତିଲଜ ଆୋଡଦନର ଗମଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼ଜଉଥିନଲ । ନଗଣମ ମନୋନହର ନଯ ଘରମଜଲକ୍ତିକ ଗଜଡକରକ୍ତି ଉପଂନର ପଂଜଟକ୍ତି କରକ୍ତି ଉଠମ ଛଡଗକ୍ତି । ନଯ, ହୟୁଜପଂ
କ’ଣ ନରଜଲକ୍ତି ଭଜରକ୍ତିଛ କକ୍ତି ନମଜ’ ଘରକମ? ଇଏ କ’ଣ ଗମର ନର ଖେଳପଂଡ଼କ୍ତିଆ? ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୮୭ ୩୮୮



ପଂକ୍ତିଲଜ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଟଜ,  ଯକ୍ତିଏ ଗମଡ଼କ୍ତି ଉଡ଼ଉଛକ୍ତି,  ଆଉ ଗଜ’ର ସଜଡଗ ଦକ୍ତି’ଜଣ,  ରହକ୍ତିଗନଲ ଥାପଂକ୍ତି ୋକ୍ତି । ଏରଡ କଜରଜ ନହଜଇ ଅନୋଇନଲ ଘରର ମଜଲକ୍ତିକଡକମ । କ’ଣ
ନହଲଜ? ନକନରନହନଲ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ହମଏ ୋଜହିଁ ଗ? ହହେଁ, ଚଜକରନଟଜକଜ ନକନର ନକମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜଡକମ ଘଉନଡ଼ଇଦକ୍ତିଏ । ମଜଲକ୍ତିକଜଣୀଡକ ଆଖିନର ପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ନସ ରକ୍ତି’
ନରନଳନରନଳ ଆମକମ ହଜଗ ନଦର ଖେଜଡଗକ୍ତି,  ରଜହଜରକ୍ତି ଯଜ’ ନରଜଲକ୍ତି କମହଡଗକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ରମଢଜରଜରମ ,  ନଯ ୍ଜୟ ସରମଦକ୍ତିନୋ ରସକ୍ତି ରହକ୍ତିଥାଜଆଡଗକ୍ତି ନସଇଠକ୍ତି,  ନସ
ଆମକମ ଅୋଜଡଗକ୍ତି ସକ୍ତିୋଜ ମଝକ୍ତିନର ମଝକ୍ତିନର,  କକ୍ତିଡଗମ  ଅନୋଇଲଜ ପଂରକ୍ତି ଅୋଜଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ । ମଧ୍ୟ ହସଡଗକ୍ତି ନରନଳନରନଳ । ନହନଲ ଆମ ନର ଖେଳକମ ନଦଖି
ହସମଛଡଗକ୍ତି,  ଗଜ’ ରକ୍ତି ମନୋ ହମଏ ୋଜହିଁ । ଏରଡ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନହନଲ, କମହଡଗକ୍ତି ୋଜହିଁ ଆମକମ । ସନଗ ମଜଜର ରମଢଜଟକ୍ତିଏ! କକ୍ତିଡଗମ  ଗଜଡକର କ’ଣ ନହଜଇଛକ୍ତି ଆଜକ୍ତି?
ଫଡ଼ଜଫଡ଼ଜ ଆଖିନର ଅନୋଇନଲ ଗଜଡକମ ଗକ୍ତିୋକ୍ତିଜଣଯଜକ । ନସଇଠହେଁମ  ମଜନୋମଜନୋ ରଜହଜରକ୍ତିଗନଲ ଗଜଡକ ହଗଜରମ  । କ’ଣ ନଗଜଟଜଏ ଅଘଟଣ ଘଟକ୍ତିରଜର
ଅଛକ୍ତି ଆଜକ୍ତି,  ଏହକ୍ତିଭଜରନର । ପଂତୀ ସମନଲଜଚୋଜ ଆସକ୍ତି ପଂହଡଚକ୍ତିଗନଲ ନସନଗନରନଳ ଗଜଡକ ଷ୍ଟଡା��x��8������କ୍ତି ରମ ନା ଦମ୍ରେ ଏରଡ ପଂଛରମ  ଥାଜଇ କହକ୍ତିନଲ, ‘କଜହଜ ଉପଂନର
ପଂଜଟକ୍ତି କରମ ଛ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି? ନସଇଠହେଁମ  ଝରକଜରଜନଟ ପଂକ୍ତିଲଜଡକ ନଫରକ୍ତିଯଜଉଥିରଜ ଦମଦପର୍ବଶଜ ନଦଖି ଈଷତ ହସକ୍ତିନଦଇ, ଓ!  ଏନଗଦକ୍ତିୋନକ ନଲର ଖେକ ମହଜଶୟଡକ
ପଂଡ଼କ୍ତିଲଜ ଗଜଡକ ଗମଡ଼କ୍ତିଉଡ଼ଜ ଦୃଶୟୁ? ଧାୋୟୁରଜଦ ।’ ଗଜ’ପଂନର ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ରହକ୍ତିଯଜଇ କହକ୍ତିନଲ, ‘ଶମଣ, ନକଜଉ ରକ୍ତିରଡଚକ୍ତି ୍ଧାଜୋ ଡା��x��8������ଜକମଛକ୍ତି ଗମକମ ନଫଜନ୍ରେ । ମହେଁମ ଗଜକମ
କହକ୍ତିଛକ୍ତି ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ ଅନପଂକଜ କରଡଗମ ,  ମହେଁମ ସଜରଡକମ ର ଖେରର ନଦଉଛକ୍ତି ।’  ଏରଡ ସମନଲଜଚୋଜ ମଧ୍ୟ କକ୍ତିଛକ୍ତି କମ ଅରଜକ ନହନଲ ୋଜହିଁ,  ନଯନଗନରନଳ
ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ରମଲକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତି ଅନୋଇନଲ ଗଜଡକ ଆଡ଼କମ, ଏରଡ ଅୋମଚ, ନହନଲ ଦୃଢ ସ୍ୱରନର କହକ୍ତିନଲ ‘ୋଜ’ । କକ୍ତିଡଗମ  ନସଇ ୋଜହିଁ ପଂଦ ମଧ୍ୟ ସୀଡକ ୍ଗକ୍ତି
ଉଦ୍ଧକ୍ତିଷ୍ଟ ୋଥିଲଜ । ଥିଲଜ ନଫଜନ୍ରେ ଡା��x��8������ଜକମଥିରଜ ରକ୍ତିରଡଚକ୍ତି ୍ଧାଜୋ ୍ଗକ୍ତି, ଗଜ’ର ଡା��x��8������ଜକରଜକମ ଅମଜୋୟୁ କଲଜପଂରକ୍ତି । କଜରଣ ନସ ଜଜଣଡଗକ୍ତି ରକ୍ତିରଡଚକ୍ତି ନଲଜକଟକ୍ତି କକ୍ତିଏ,
ଓ ନସ ନକଉହେଁଥିପଂଜଇହେଁ ରୟୁସ ସଜରଡକ ସଜଡଗନର ପଂନଦ କଥାଜ କହକ୍ତିର ନରଜଲକ୍ତି । ନସ ନମଜନଗ ମନୋ ପଂକଜଇ ନଦରଜକମ ଚଜନହହେଁ ନଯ ଆଜକ୍ତି ସଡଧ୍ୟଜନର ଅଛକ୍ତି
ଗଜଡକ ‘ସମରମ ଚକ୍ତି ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସଡସଦ’ର ରଜଷ୍ଧିକପର୍ବ ସଡନମଳୋୀ । ପଂରୂପର୍ବରମ  ଥାନର ନଫଜନ କରକ୍ତିଥିଲଜ,  କକ୍ତିଡଗମ  ମହେଁମ ଗଜକମ କହକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ନଯ ଶମଣ,  ନସଦକ୍ତିୋ ନମଜର
ନଗଜଟଜଏ କଜମ ଅଛକ୍ତି, ନଗଣମ କମଜ କରକ୍ତିର, ମହେଁମ ନରଜଧାହମଏ ଯଜଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ । ୍କୃଗନର ମହେଁମ ଭଜରକ୍ତିଥିଲକ୍ତି ମହେଁମ ଆଜକ୍ତିଯକ୍ତିରକ୍ତି ଜନଣ ଦୀଘପର୍ବସୂତୀ ୍କଜଶକଡକମ
ଗଜଗକ୍ତିଦଜ ନଦରଜପଂଜଇହେଁ ନମଜର ପଂରରଗପର୍ବୀ ଉପଂୋୟୁଜସ ରକ୍ତିଷୟନର । କକ୍ତିଡଗମ  ନସ କଜହିଁକକ୍ତି ଶମଣକ୍ତିର? କହକ୍ତିଲଜ ସଜର,  ଆସଡଗମ  ଅଗଡଗ ଦୁଃ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ।
ଏଇକଣକ୍ତି ନସ ଗଜ’ର ଏକଜଡଗ ଅୋମନରଜଧାକମ ନଦଜହନରଇରଜକମ ଚଜନହହେଁ । କଜଯପର୍ବୟୁସୂଚୀ ଅୋମଯଜୟୀ ନମଜର ନକତଣସକ୍ତି ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭୂମକ୍ତିକଜ ୋଜହିଁ ନସଇ ସଭଜନର
। ଗଥାଜପଂକ୍ତି ନସ ଚଜନହହେଁ ମହେଁମ ନସଠକ୍ତିକକ୍ତି ଯକ୍ତିରକ୍ତି ନରଜଲକ୍ତି । ଅଗଡଗ ଦୁଃ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ । ମହେଁ ମ ଜଜନଣ କଜହିଁକକ୍ତି । ଏଇ ୋୂଆ ୋମନହହେଁ । ଏଇ ନକଇ ମଜସ ଗନଳ ମଧାମ
ରକ୍ତିଶ୍ୱଜଳ ନମଜନଗ ରଜଧ୍ୟ କଲଜ ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି,  ଗଜ’ର ‘ଦରକ୍ତିଦ ୋଜରଜୟଣ ନସରଜ ସମକ୍ତିଗକ୍ତି’ର ନକଜଉ ସଭଜନର ଯଜଇ କହକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ ,  ଯଦକ୍ତିଓ ମହେଁମ ସମଜଜନସରକ
ୋମନହହେଁ । ନମଜନଟ ୋମନହହେଁ । ନସ ରକ୍ତି ନସମକ୍ତିଗକ୍ତି କହକ୍ତିଥିଲଜ ନମଜନଗ- ‘ଅଗଡଗ ଦୁଃ କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ ପଂଜଇହେଁ ।’ ନମଜ ପଂକ୍ତିଲଜଦକ୍ତିୋର ସଜଡଗ ନରଜଲକ୍ତି ନସ ଗଜ’ର ଗଜପଂ ô ଯପର୍ବ
ରମନଝଇ ନଦଇଥିଲଜ । ମହେଁମ ଗ ସହନଜ ଆଗ ଧାଜଡ଼କ୍ତିନର ରସକ୍ତିରକ୍ତି, ଅୋମମଗକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିର ୋଜହିଁ, ପଂଛନର ରସକ୍ତିରଜଲଜଗକ୍ତି । ଏରଡ ନସଇ ‘କକ୍ତିଛକ୍ତି ସମୟ’ ଭକ୍ତିଗନର କ’ଣ
ନ୍ସରଜଲଜଡକର ନଗଜଟଜଏ ଦକ୍ତିଟଜ ଫନଟଜ ଉଠକ୍ତିର ୋଜହିଁ ସଭଜକମ ଆସକ୍ତିଥିରଜ ଅଗକ୍ତିଥି ମଜୋଡକର?  ଆଉ ନମଜ ପଂରକ୍ତି ଜନଣ ରନରଣୟୁ ପଂକ୍ତିଗଜମହଡକ
ନଚନହରଜ ପଂରକ୍ତିସ୍ଫମଟ ନହଜଇ ଉଠକ୍ତିର ୋଜହିଁ ର ଖେରରକଜଗଜର ଫନଟଜ ମଜୋଡକନର,  ଜୋସଜଧାଜରଣଡକ ଅରଗଗକ୍ତି ପଂଜଇହେଁ?  ଆଉ ନସଇ କ’ଣ ନହର ୋଜହିଁ
ଗଜଡକ ସମଜନରଶର ଅୋୟୁଗମ ସଫଳଗଜ, ମଜନୋ ନସଥିର ୋକ୍ତିଦଶପର୍ବୋ? ମହେଁମ ଗଜ’ କଥାଜକମ ରଡଧାମ ସମଲଭ ପଂରକ୍ତିହଜସ ଗନଳ ନୋଇଥିଲକ୍ତି । କକ୍ତିଡଗମ  ଭକ୍ତିଗର ମୋନର
ରମଝମ ଥିଲକ୍ତି ନଯ କଥାଜଟଜ ସଗ ୋମନହହେଁ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତି ନହର ୋଜହିଁ । ଇଏ ନମଜରକ୍ତି ସଫଳଗଜର ଅୋୟୁଗମ ୋକ୍ତିଦଶପର୍ବୋ । ନଯଉହେଁ ସଭଜସମକ୍ତିଗକ୍ତିନର ନମଜର କକ୍ତିଛକ୍ତି
ଭୂମକ୍ତିକଜ ଥାଜଏ ମମର ଖେୟୁ ଅଗକ୍ତିଥି, ରକ୍ତିଶକ୍ତିଷ୍ଟ ଅଗକ୍ତିଥି, କକ୍ତିଡରଜ ମମର ଖେୟୁରକଜ ହକ୍ତିସଜରନର, ନସଥିନର ରକ୍ତି କଣ ନମଜନଗ ନକଜଉ ୋକ୍ତିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରକ୍ତିଷୟନର କହକ୍ତିରଜକମ ପଂନଡ଼? ୋଜ,
ନକରଳ ଅୋମନରଜଧା ନଯ ସଜର ଆପଂଣ ପଂନଦ ଦକ୍ତି’ପଂଦ କହକ୍ତିନର । ଯଜହଜ ଆପଂଣଡକ ମୋକମ ଆସମଛକ୍ତି । ପଂତପଂତକ୍ତିକଜର ରକ୍ତିନଶଷ ସଡର ଖେୟୁଜ ମଜୋଡକ ପଂଜଇହେଁ
ମଧ୍ୟ ସଜରଡକର ନଲର ଖେଜଟକ୍ତିଏ ନଲଜଡ଼ଜ । ଗଜ’ ଯଜହଜ ନହଉ ପଂନଛ । ରମୟୁରଚୋଜ ଜଜଗୀୟ ୍ରନ୍ଧ ନହଉ,  ୍ରନ୍ଧ ଜଜଗୀୟ ଗପଂ,  ଆତ୍ମକଥାଜ ଜଜଗୀୟ
ଏଣମନଗଣମ, ଅରଜ ଆଉ ଯଜହଜ । ଥାନର ଗ ମହେଁମ ନଲର ଖେଜଟକ୍ତିଏ ନକତଣସକ୍ତିମନଗ ନଦଇପଂଜରକ୍ତିରକ୍ତି ୋଜହିଁ କହକ୍ତିରଜ ନସତ୍ତ୍ୱ ନମଜ ୋଜଆହେଁ ଛପଂଜ ନହଲଜ ଆସଡଗଜ ରକ୍ତିନଶଷ
ସଡର ଖେୟୁଜର ନଲର ଖେକ ସୂଚୀନର । ମହେଁମ ୍ଗକ୍ତିରଜଦ କରକ୍ତିରଜକମ ଚଜହିଁଲକ୍ତି ୋଜହିଁ । ରମଝକ୍ତିଲକ୍ତି ଗଜ’ର କଜରଣ କଣ । କକ୍ତିଭଳକ୍ତି ଆକଷପର୍ବଣ ରହକ୍ତିଛକ୍ତି ନମଜ ୋଜଆହେଁର, ନସମଜୋଡକ
ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ରୟୁରସଜୟକମ ସମୃଦ୍ଧ କରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୮୯ ୩୯ଠ
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ଇସ!  ରମଝମ ଛମ  ଗ ନଗଜପଂଜଳ ମହଜପଂଜତ ନଗଜ ସଫଳଗଜର ପଂଜରଜ ନକନଗ ଉଧ୍ୱକପର୍ବମ ଉଠକ୍ତିଗଲଜଣକ୍ତି ୟଜ’ ଭକ୍ତିଗନର?...  ସମନଲଜଚୋଜଡକମ ‘ୋଜ’  ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜ
ସଜଡଗକମ ନଯଉହେଁ ନଚଦଗନୋୟୁଜଦୟ ଆସକ୍ତିଲଜ ଗଜଡକ ମୋନର, ଗଜରକ୍ତି ରଳନର ନସ ଏମକ୍ତିଗକ୍ତି ଛକ୍ତିଗମନଲଇନଲ ୋକ୍ତିଜକମ । ଆହମରକ୍ତି କହକ୍ତି ଚଜଲକ୍ତିନଲ- ଗମ  ର ଖେଜଲକ୍ତି ୍ରୀଣ
ୋମହହେଁ କକ୍ତି ରରକ୍ତିଷ୍ଠ, ଗମ  ମଧ୍ୟ ରନୟଜରୃଦ୍ଧ । ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି ପଂଶକ୍ତିରଜକମ ୋଜହିଁ ନଗଜ ମମଡଡା��x��8������ନର? ଆନଗ ଅଗଡଗ ଦୁଃ ଅଳ ନକଇଜଣ ନଗଜ ନଲର ଖେଜ ରମଝକ୍ତିରଜକମ ଚଜହମଥିନଲ ।
ଜଜଣକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମଥିନଲ ଗମ  ଠକ୍ତିକ ନକଉହେଁ ଭଜରର ନଦର ଖେମଛମ  ନଗଜ ଦମୋକ୍ତିଆହେଁକମ , ନଗଜର ଅୋମଭୂଗ ଦମ  ଦୁଃର ଖେ ନକଉହେଁ ୍କଜର ନରଜଲକ୍ତି ମନୋ ନହଉଛକ୍ତି, ଯଜହଜ ଗମ  ରୟୁକ
କରକ୍ତିରଜକମ ଚଜହହେଁମଛମ  ନଗଜ ନଲର ଖେଜନର, ନଗଜ ଚରକ୍ତିତ ମଜୋଡକ ମଜଧ୍ୟମନର । ଅୋୟୁ ଅଥାପର୍ବନର ନଗଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁର ସ୍ୱଗମଣ କ’ଣ, ଯଜହଜକମ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଓ ସମଡଦର ନରଜଲକ୍ତି
କମହଜଯକ୍ତିର । କକ୍ତିଡଗମ  ଏଣକ୍ତିକକ୍ତି ନସମଜନୋ ରକ୍ତି ଭଜରମଥିନର ନଯ ନସଭଳକ୍ତି ଉଦୟୁମ ୋକ୍ତିରଥାପର୍ବକ । କଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ନଯ ନଯନଗନହନଲ ଗମ  ଜନଣ ଜଣଜଶମଣଜ ନଲର ଖେକ,
ନଯ ଅନୋକ କକ୍ତିଛକ୍ତି ନଲଖିଛକ୍ତି, ଗଜ’ର ସଜହକ୍ତିତକ୍ତିୟକ ରଡଗରୂପଂ ଓ ମଲୂୟୁ ଯଜହଜ ନହଉ ପଂଛନକ । ଏରଡ ନକଇଟଜ ପଂମରସଜର ରକ୍ତି ମକ୍ତିଳକ୍ତିଛକ୍ତି ନଗଜନଗ, ସକ୍ତିଏ ନକଉହେଁ
ଆଖି ଝଲସଜ ଅରଜ ନଗଜର ଇପ୍ସକ୍ତିଗ ପଂମରସଜର ୋ ନହଲଜ ୋଜହିଁ । ଏରଡ ନଶଷକଥାଜ ନହଉଛକ୍ତି ଏଇ, ନଯ ଗମ  ନରଶ୍ ରମଢଜ ନହଜଇ ଗଲମ ଣକ୍ତି ୟଜ’ ଭକ୍ତିଗନର ।
ଅଗଏର ନଗଜନଗ ରଜହଜରକ୍ତି ଆସକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର । ‘ଆସ’ ସଡସୃଗକ୍ତିର ସଜରଥି ନହରଜପଂଜଇହେଁ । ନସଇ ଡା��x��8������ଜକରଜ ପଂଡ଼କ୍ତିଛକ୍ତି ଏଇକଣକ୍ତି ନଗଜ ପଂଜଇହେଁ । ସଫଳଗଜର
ଚଳଡଗକ୍ତି ୍ଗକ୍ତିମଗୂ୍ଧି, ଜନଣ କଥାଜକଜର ହକ୍ତିସଜରନର । କହମଛଡଗକ୍ତି- କକ୍ତିଓ, ଆନମ କ’ଣ ଜଜଣକ୍ତି ୋଜହହେଁମ  ନଯ କଥାଜ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ଆମ ସଡସୃଗକ୍ତିର ଅୋୟୁଗମ ରକ୍ତିଭଜଗ?
ଏରଡ ନସଇ ହକ୍ତିୋକ୍ତିାନ ନହଉଥିରଜ,  ଆଉ ଲଜଡଜ ଛଜଟମ ଥିରଜ ନଘଜଡ଼ଜର ନଗଜଟକ୍ତିଏ ନଘଜଡ଼ ସରଜର ଦରକଜର ୋଜ ୋଜହିଁ?  ଗମ ମ ଅଗଜ କଥାଜକଜରମଜନୋ
କମଆନଡ଼ ଗନଲ ନରଜଲକ୍ତି ପଂଚଜରମ ଛ? ନମଜହୋ ମହଜଡଗକ୍ତି,  ହକ୍ତିମଜଡଶମ ମକ୍ତି ଶ୍ରେ, ଭଜୋମ  ପଂଟ୍ଟୋଜୟକ ଓନଗର? ଆନର, ଗନମ କଣ ରମଝକ୍ତିରଜକମ ୋଜହହେଁ ନସ ନସଇ
ମହଜନ ରୟୁକକ୍ତିମଜନୋ ନକନରଠହେଁମ  ୍ଗକ୍ତିମଗୂ୍ଧି ପଂଜଲଟକ୍ତି ଯଜଇ ଆସକ୍ତିଗନଲଣକ୍ତି ଆମ ସଡଗହଜଳୟ ଭକ୍ତିଗରକମ , କକ୍ତିଡରଜ ପଂହଡଚକ୍ତିନଲଣକ୍ତି ଗଜ ଦମଆରରଡଧାନର । ଗନମ
ରକ୍ତି ଯକ୍ତିର ଗଜଡକ ପଂନଛପଂନଛ ଯଥାଜସମୟନର । କକ୍ତିଡଗମ  ଏଇକଣକ୍ତି ନକରଳ ରୃଦ୍ଧ, ଅଗକ୍ତିରୃଦ୍ଧ ୋମହହେଁ । ନଗଣମ ଏଇକଣକ୍ତି ଗମ ନମ ଉପଂନଭଜଗ କର, ଦକ୍ତିରୟୁ ଚକ୍ତିତ୍ତନର
ଉପଂନଭଜଗ କର ଏଇ ମହଜସଫଳଗଜ । ଏଇ ସଜରଥିପଂଣର ମଯପର୍ବୟୁଜଦଜ । କ’ଣ ର ଖେରଜପଂ ଲଜଗମଛକ୍ତି ଗମକମ? ହହେଁ, ର ଖେରଜପଂ ଲଜଗମଛକ୍ତି । ଅଥାପର୍ବଜତ ନମଜନଗ କଷ୍ଟ
ନହଉଛକ୍ତି । କଷ୍ଟ ନହଉଛକ୍ତି ନମଜର ରକ ମଜଡସଧାଜରୀ ମଣକ୍ତିଷପଂଣକମ, ନମଜନଗ ରକ୍ତିଶ୍ୱଜସ କର । ଆଗରମ  ଏନଗଟଜ ଲଜଗମ ୋଥିଲଜ ହମଏଗ, କକ୍ତିଡଗମ  ଆଜକ୍ତି ରମଝମ ଛକ୍ତି
ନଯ ମକ୍ତିଛ ୋମନହହେଁ ଏଇ କଷ୍ଟ, ଏରଡ ଗଜହଜ କମଶ ଦୁଃ ଯଡତଣଜନର ପଂରକ୍ତିଣଗ ନହର । ଏରଡ ଯଡତଣଜଟଜ ରଢକ୍ତି ରଢକ୍ତି ଯକ୍ତିର । ନଶଷକମ ...  ନଶଷକମ ଯଡତଣଜ,
ଫଡତଣଜ ପଂରୂଜପଂମରକ୍ତି ଉନଭଇଯକ୍ତିର । ଏଗକ୍ତିକକ୍ତି ରମଝମ  ୋଜହଜଡଗକ୍ତି ସଜର?  ନହଜ-ନହଜ-ନହଜ!  ଭଜରମଗୂ୍ଧିର,  ୍ଗକ୍ତିମଗୂ୍ଧିର ନକଜଉ ଯଡତଣଜ ଥାଜଏ?  ହହେଁ,  ଏହକ୍ତି
ସକ୍ତିଦ୍ଧଜଡଗନର ନଗଜଟଜଏ ୍ଶୱପ୍ନ ମୋକମ ଆସମଛକ୍ତି । ଫକୀରନମଜହୋଡକ ଲଡରଜ ନରକ ନଯମକ୍ତିଗକ୍ତି ଗଜଡକ ସଜହକ୍ତିଗୟୁ ସ୍ୱରୂପଂର ନଟଡା��x��8������୍ମଜକପର୍ବ ନହଜଇ ରହକ୍ତିଯଜଇଛକ୍ତି,
ଆପଂଣଡକର ୋକ୍ତିଦଜ ନଗନଧାକଜ ନରକକମ କ’ଣ ନସହକ୍ତି ୍କଜର ମଯପର୍ବୟୁଜଦଜ ମକ୍ତିଳକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର? ଏଇକଣକ୍ତି ନସମଜନୋ ରଡ଼ପଂଜଟକ୍ତିନର ହସମ ୋଜହଜଡଗକ୍ତି, ର ଖେଜଲକ୍ତି କମରମ କମରମ
ନହଉଛଡଗକ୍ତି ...  ଇଗକ୍ତିମଧ୍ୟନର ସମନଲଜଚୋଜ ଗଜଡକ ରକ୍ତିସୟରମ  ଉଧାମରକ୍ତି ଆସକ୍ତିନଲଣକ୍ତି । ରମଝକ୍ତିନଲଣକ୍ତି ନଯ ଗଜଡକ ସଦଜ ଅରଜଗକ୍ତିଆ ନଲର ଖେକ ସ୍ୱଜମୀ ମଧ୍ୟ ଟକ୍ତିକକ୍ତିଏ
ରଜଉଳୀ ଧାରକ୍ତିନଲଣକ୍ତି,  ରମଢଜ ନହଲଜରମ  । ନଗଣମ ନସ ଗଜଡକମ ନଚଗଜଇ ନଦନର-- ‘କ’ଣ ‘ୋଜ’ ଟଜଏ କହକ୍ତି ରସକ୍ତିଗଲ ମ? ମହେଁମ କ’ଣ ଗଜ’ନହନଲ କହକ୍ତିନଦରକ୍ତି
ରକ୍ତିରଡଚକ୍ତିରଜରମ ଡକମ,  ନଯ ଗନମ ନଫଜନ ପଂଜର ଖେକମ ଆସକ୍ତିପଂଜରକ୍ତିର ୋଜହିଁ?’  ନଗଜପଂଜଳରଜରମ  ନଚଇହେଁ ଉଠକ୍ତିନଲ । ଏରଡ ଏଥାର ନଯଉହେଁ ‘ୋଜ’ ପଂଦ ଗଜଡକ ମମହହେଁରମ
ରଜହଜରକ୍ତିଲଜ, ଗଜ’ର ଅଥାପର୍ବ ଭକ୍ତିନ୍ନ ଥିଲଜ । କହକ୍ତିନଲ, ‘ୋଜ, ଯଜଉଛକ୍ତି ରମ ହ ।’ ସମସଷ୍ଟ ଉଚଜରଣ । ଏରଡ ଉଠକ୍ତିପଂଡ଼କ୍ତିନଲ ନଫଜନ ଧାରକ୍ତିରଜ ପଂଜଇହେଁ । ‘ହହେଁ, ନମଜର ମନୋ
ଅଛକ୍ତି, ମହେଁମ ଯକ୍ତିରକ୍ତି’ ନରଜଲକ୍ତି କହକ୍ତିରଜକମ ପଂଡ଼କ୍ତିର ରକ୍ତିରଡଚକ୍ତି ୍ଧାଜୋକମ । ଏହଜହିଁ ଭରକ୍ତିଗରୟୁଗଜ, ନସଥିରମ  ଉଦ୍ଧଜର ୋଜହିଁ । କକ୍ତିଡଗମ  ଗଥାଜପଂକ୍ତି ମନୋ ନହଉ ୋଥିଲଜ ନଯ
ଗଜଡକ ରଜଗ ଉଗମ ରକ୍ତି ଯଜଇଛକ୍ତି ମନୋଜଜ ପଂଡଡା��x��8������ଜଡକ ଉପଂରମ  । ମନୋଜଜ କମମଜର ପଂଡଡା��x��8������ଜ ହଜଡ଼ ରଗକ୍ତିଚଜ ୩୯୧ ୩୯୨


