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ନିବେଦନ 

ନିଖିଳ ଉଜ୍ଜଳ ମଧୁର କବଳ ସନ୍ମିଳମୀ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୭ ଏବଂ ୧୨ 

ଢାଦ୍ଧଖରେ କଃକ ବ୍ସ୍ପବରହ୍ଲାସ୍୍ ମଠ ଠାରେଂ ଅନୁଷ୍ଣ © ଚଢ୍ଲାଇଥିଲା । 
ତତ୍ପଥିତରେ ସପ୍ବ୍ଵପଭ କଗ ଚନ୍ଲାଇଥିଲା ଶୟୂକ୍ତ ଲକ୍ଷ ନାସ୍ୟୂଣ ସ୍ପାଦୂଙ୍କ । 
ତସ ଦ୍ବ୍ଵଗ୍ଭ ଚସ୍ସବକ ସମ୍ବିଭଲ୍ ସଦ୍ରସ୍୍ଯ ଅଭ ଭାଙ୍କର୍ ଜନ୍ତ୍ ଗୁଝ୍ଥଅ 
କଲୁଳଚର । ଉଣ୍ଣ ଅବସ୍ର୍ଚର୍ ୧ସ ସ୍୍ପ୍ଦ୍ଵପଭ ଅଭଶ୍ଶସ୍ତ୍ଵଷ୍ଠଣ ଭାବରେ 

ଯାହ୍ଥା ଚଲ୍ଣିଥବିଚଲ୍, ଭାହ୍ନାହୁୁଁ ବଞ୍ଚିମାନ ମଧୁ ଚବାଶ୍ର ନାମରେ 
ପୂସ୍ତ ଢାକାରଡର୍ ପ୍ରକାଶିତ ଚହୁଲଳା । 



ମ୍ଫ ଅପଣମାନଙ୍କ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଅ ଜାଭର ଏହୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପଂଳନୀଓର 
ସତ୍ସସଭଭ ଅସନରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭ୍ଯଥ ନା କର୍ ଅନ୍ଥି ଏବ ନମସ୍କାର 
ଜଣାଉଛୁ । 

ଗୁଝିଅ ଗଦ୍ଦ ସଂସ୍କତ ଗୟ ବହତଡଚ୍ର ଗୁଡକାର । ଗ୍ରଝଅ 
ଚହ୍ରଉଛନ୍ତ ଗୁଡଚର ମିଷ୍କାନ ପ୍ରସ୍ତଭ କର୍ବା ବ୍ଯକ୍ତ ଓ ଜାଉ। 
ସଂସ୍କ୍ ଭରେ ଗୁଞ୍ତଅଲୁ ଚମ୍ଭାଦକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବ ଗୁଢ୍ଜଅଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ 
ପ୍ରସ୍ତଭ ମିଠାଇଲୁ ମଧ୍ୟ ଚମାଦକ କହନ୍ତି । ହ୍ରନ୍ଦରଝର ଏମାନଙ୍କୁ 
ହଲବାଇ କୁହାଯାଏ ଏବ ଏମାନଙ୍କୁ କୀତ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । 

ଗୁଦ୍ଥଥ ଜାଭ, ଶୁଦ୍ର ଜାଉ କ ବବଶ୍ଯ ଜାତ କ୍ମ୍ବା କ୍ଷନ୍ଯୟୂ କାଉ 
ଏ ବଷ ଅମ୍ବେମାଚନ ଅସ୍ତେ ଅସ୍ତ ଅଚଲାଚନା କଣକୁ । ସ୍୍ରଷା- 
ଚକାଷଚର ଲ୍ଵିଭ ଅଛୁ, ଗୁଡ 4 ଜାଭ ଅଥାଜ୍ ସୃଚ଼ ̀, ଉଗ୍ଭା,ମିଠାଇ 
ଝୁସିତିକା ଏ ଶୂଦ ଜାଭ । ଏମାନ ନାଗ ସାସ ବା କାଶ୍ଯସ ଚଗାଜୀ | 

ଏହା¬ନ ଗୃର୍ କାଭ ଯଥା-¬(୧ ) ଭଭୁଖୀ (5୨) ଢ଼ଳଦଅ (ଝୁ 2କା 
(°) ଠଇଗ୍ । ଝୁସ୍ବକ। ଜାଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ଯ ଢମି ଜାଭର ସ୍ଵୀ ନଂଚ୍ନ 



( ୬ ) 

ନାକରେ କଛ୍ଛି ଅଳଙ୍କାର୍ ପିଛନ୍ତି ନାହ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟତର୍ ସିଲା 
ଓ ବଡ କନ୍ଯା ଉଭୟ ବବାନ୍ର ଚଚଳ । ଏମାଚନ ହ୍ରେଂସ କାନିଅ 
ବା ହ୍ରାହୁଅ | ଜାଉଅ ଣ ବଦ୍ଦ୍ରକରରେ ଗର, ଷମ୍ମାଚନ ଗ୍ରଛନନ୍ତି । ଗଣେଶ୍ର 
ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଣ ୧ଦବଢା ଏବ ଗଠଣଶ ଚଭୁଥୀ ପଧାନ ସବ । 
ଏମାନଙ୍କ ଜାଉଚର ଚବତଳ୍ଚ୍୍ ଥାଏ । ସାଭକ, ୍ରାୟୁଣ୍ତ ଜ୍ତ୍ ପଉଭ 
କାର୍ଯାରରେ ଅଗ ସସ୍ଭୁବ୍ଅ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସୋସ୍ପାଇଁ ଅଗେ ଗାଇ୍ଲେ 
ତାଂସଠରେ ଅନ୍ଯମାଚନ ନାଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳଭ ସାହ୍ର 

ଓ ପ୍ରଗଣା ଚଳଇ ସ୍ବାହ୍ଥ ସପ୍ତ୍ର ଓ ଗ୍ରଗନା ସତ୍ବ ହୁଏ । ହ୍ରଳତ୍ଆ 
ଗ୍ୁନ୍ଥଅ ହ୍ବଳଦୀ ଗୃଷ କରନ୍ତ ଓ ଝୁ ମକା ଗୁଝଅ ବୁମ୍ପ ଝୁମ୍ବ କର୍ ଦ୍ବାରେ 
ଦ୍ବାରରେ ବୁଲ ସ୍ଵଚ୍ରୀ, ଜଖୁଡା ବକନ୍ତି । ଶାସ୍କ୍ ଅନୁ ସ୍ପାରେ ଗୁଜ୍ଥଅମ୍ଭାଦନ 
ବଣ୍ଡୁସ୍ତଙ୍କର ଜାଇ । ସିଭା ବେଚଦହ୍ଧ, ମାଢା ଚମିଚନ୍ନୟ । ଅଧୁକ 
କର୍ମଘନ୍ଥା ଅନ୍ଧଧୀନ କର୍ ଚଲ୍ଗକ “ଭ୍ଵଷାଚକାଷ” ଏପଣ୍ଵ୍ ଵ୍ବୃୂଭ 
ଦାନ କରଛନ୍ତି । 

ଚକବହ୍ଦଥ ମଲେ ୧ସ୍ପ୍ରକଚର ଚବଦହ୍ଲଗ୍ବ ବା ମାଲ୍ ଭ୍ଵଇ ସଵଳନେ, 

ଅଳ୍ଯଚବେଚଳ ସ୍କ ଚ୧ଲାକ ସନନ୍ତ ଯଥା- ବ୍ବାହ୍ନ ଇଭ୍ୟାଭ୍ରରେ । 
ରଞ୍ୀବଢ଼ାଚର ଏମାଚନ ବଡ଼ ଡୀକ୍ଷ ଣ ଦୃଷ୍ମ ୧ଦଇଥାନ୍ତି । ରନ୍ଥା 
ବଚ୍ଛାଓର୍ ହ୭କି ଚଗାଳମାଳ ଚଢହରେ ବା କଣ୍ରୁ ଗଟ୍ବପ ଚହୁଚଲ୍ 

<ମାଚନ ବଡ଼ ଚଗାଳମାଳ କରନି । ପରେ ଠାଲୁର ଦର୍ଲୁ ୧୧-୫୦ 

ଘୋଚଲ୍ ଗହ୍କଞ୍ଜା ନିଷ୍ଠ ଭ ଲର କଚର୍ । ଏହୁ ନୟୁମ ବଦଶ୍ରଷ୍ଭଃ 
ଦାଲ୍ଣ୍ଡ୍ର୍ ଜଲ୍ଚର ଚଚଳ । 

୬ କୁଝଯାକଛ୍ଥି ଯେ, ଟୂନ୍ତଅମାଚନ . ବଣ୍ଡ ଶ୍ରଙ୍କର ଜୀଇଭ । 
ଯାଞଢା ମୈଚନ ୟୁ ଓ ଫିଢା ୧ବ ଦହ । ବ ଞ୍୍ମାନ ତମିତନ୍ଦୟ୍ବ କିଏ ଏବଂ 
.ଢ୍ଜୀର୍ ଅର୍ଥ ବଣ ବଦ ଝାଯଉ୍ । ମେଚନ୍ୟ ର୍ ବତଶ୍ରଷଃ ବୃଞ୍ଛୁ, 



( ୩ ) 

ପୁଗ୍ଧଣର୍ ନଣ୍ଡୀଭା । କୁ ଇଠଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମୟ କୁନ୍ନାଯାଏ । 
ତମିଚନ୍ତରଯୟ୍ପ ଜେ ମଧ୍ଯ ଶଙ୍କର୍ କାଉ ବିଚଶସ । ଏହ୍ର ଗଙ୍କର୍ ଜାଇ 

ବୈଚଦଦ୍ଧ ପୂନ୍ଛୁସ ଓରସଚର ଓ ଅଯ୍ତୋଗବଜାଫୀପ୍ତା ସ୍ବୀ ଗଉଁବ 
ଜାଡ । ଏମାଚଳ ଚଲାକଙ୍କ୍ କ୍ରନଗ୍ବଭର ସମୟ ବଜ୍ଞାସନ କରୁଥିବଲ୍ । 
ଡକାଣାର୍କର ପଵନ୍ଦ୍ର ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୈଚନ୍ତୟୂ କୁ ଯାଏ । 

ପୁଣି ଦଦେଖାଯାତ୍ ମା ଭା ମୈଚନ୍ନୟୂ, ପିତା ବୈ ଠଦତ୍ଜ । ସେବନ୍ତରୟ 
ଅର୍ଥୀତ୍ ମାଭା ଅଚଯ଼ାଗବ ଜାଡୀଯ୍ଫ ସ୍ହ ' । ପୁଣି ଅୟ଼ୋଗବ କାଳ୍ମାକ୍କୁ 
କହନ୍ତି । ଶୂଦ୍ର ଓରସରେ ଚବିଷ୍ଯା ଗର୍ଭଜାଡ ଶ୍ରଙ୍କର୍ ଜଭ ବଵତଣିଷ 
ଚମିଚନୟୂର୍ତ ଏହ୍ୁପଣ୍ଢ.ବାଥ୍ରିଜ । ବଞ୍ଚିମାନ ବବିଦଦେତ୍ବ କଣ ଦଦେଗାଯାଉ। 
ପ୍ରଥମ କଥା ବବିଦଦହ୍ଧ ଭ ମିଥିଳା ଚଦଶ୍ର ସ୍ପମ୍ବଦୀପ୍ତ । ଦ୍ରଂଡୀୟୂ ଶୂଦ୍ର 
ପିତ୍ତ ଓ ବର୍ବଶ୍ର ମାତ୍ରକ ଶଙ୍କର ଜାଭ ଶ୍ଚଶ୍ଚଷ୍ପ । 

ବଞ୍ଚଜ୍ମାନ ଅଗ ସଉଭତ୍ଦ୍ଅ କାଢ଼ାଲୁ କନ୍ମନ୍ତି । ସ୍ମମାଜସ୍ଥ ମନୁଷ୍ଯ 
ମାନଙ୍କ ସ୍ପାମାକକ ୧ତ୍ତ୍ଵଜନ ଅନ୍ଷ୍ଣାନ ବା ସସଂଭ ଚବଚଳ ସର୍ବ ଚଗ୍ର 
ଯାଦ୍ବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଭର ପଡ଼, କ୍ବମ୍ବା ସମାଜ ଘଂଣ୍ତଚର ଯାହ୍ନାର 
ପନ୍ଥ ପଂଣ୍ତର୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଚର ସଚଡ଼ । ୧କୌଣସି ଜାଉ ବା ସମାଜର 
ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାତ୍ପା ଖାଇଚା ଗଉଭରଞର ପ୍ରଥଚ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ଯ 
କଢ଼ାଯାଏ। ନ୍ବାଞ୍ଚଅ ବ୍ରଚଶିଷ୍ଠଭଃ ଗୁକୁଅ ସମାଜର ୧ଯଠ୨ ବସ୍ଠିଷ୍ଣ 
ଜ.9 ଅଣ ସ୍କ 3ର୍› ଜା ଭସ୍ରଛମାଚନ ଖାଇ ବସିବା ଦୁର୍ବର୍ ସୁଥମେ 
ଚଦ୍ଦ୍ରଜନ କରଞ୍ଜ ଓ ଯାଧ୍ୟାକ ୧ସ୍ତ୍ରଜନ ସଚରେ କଠ ସ୍ବଇ ମୀନଙ୍କ 
ପଙ୍ଗତ ତୂଏ !। 

ବଢଂସକ:ଳ କାହାଲୁ କହନ୍ -ଜୁଥିଓର ରଞୁଠି ଚଢ଼ାଇଥିବା 
ଝହ୍ବଂସଚର୍ ଚଗାଃିଏ ଚଶ୍ରଷ ଅଂଣ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚଯଞ୍ଭ ମାଚନ ଚଗାହାଏ 
ଚହୁଂସ ଉପତର ବସନ) .ତସମ 5ନ ଏକଲୁଳ ସୁଲୁ ¦ ଚହୁଂସକାନର 



( ୪) 

ଉଠୀଇ ଦଦବା ଅର୍ଥ ଜୀତ ଚ୍ଯଭ କର୍ଵବା । ଚହୁଂ ସକାନିଅ କାଭ 
ଓଝଶାର ହାହୁଅ ପଃକ । ଏମାନ୍ତନ ଶୁଦ୍ର ଓ ଛତଶପାଃକଚର ବଉକ୍ତ। 
ସ୍ଥାଧାରଣଭଃ ଏମାଚନ ଗରିବ ଥିବାର୍ ଏମାନଙ୍କ ଜାଇଅଣ ସ୍ପସ୍ତ୍ରଟର 
ସତରଝଜଂ, ଗାଲଗୃଭ, ତାଲ, ଫଗ୍ଵସ ଅଦ୍ ବ୍ଯବହ୍ଦୂତ ହୃଏ ନାହ । 
ଗ୍ରାଟର ଦୁଇମ୍ପି ଗଭଦ୍ଦ୍ଜଙ୍କେ ସର୍ତ ଚଦ୍ପଂସ ମଗା ଦ୍ଲୋଇ ଅସ୍ତେ । ଭାହ୍ରା 
ବ୍ର ହୋଇ ଡାହା ଉପବର ଜାଭଅଣ ସସ୍ତ୍ରର୍ ବୈଠକ ତୃଣ ଏବଂ 
ଯେତ୍ରଁ ଜାତ ପ୍ଵଇଙ୍କ ବେଠକ ପରି ଡ଼ାକ ଥାଏ, କମ୍ବା ଯାହ୍ରାର 
ବିବାହାଦ ଡପଲଞ୍ଷଚର ଜାଢ ଭ୍ଵଇ ଏକତ୍ର ହ୍ରୋଇଥନ୍ତି, ସେ ସ୍ରଃଭ୍ୟକ 
କାଭ ଭ୍ବଇଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଏ ଚଲଖାଏ ଧୂଆଁ ସତର ଉପଦ୍ନାର ଭଏ । 

ଉକ୍ତ ଧ ଧଅଁ ଘଭର୍ରେ ପ୍ରଠରଭ୍ୟେକ ବ୍ଯଣ୍ତ ନିଜ ଦ୍ାଉରେ ପିଙ୍କା 
ବଲ ଧୂଅଁ ଗାଅନ୍ତି । ଏନ୍ଥ ପିନ୍ଦା ଖିଅରେ ଜାଭସ୍ତ୍ଵଇମାଚନ ଅପ୍ଯା- 
ୟ୍ ଢ ଦୂଅଣ୍ଜ | ( ଅଧୁନିକ ଉଦ ସମାଜର ସାନ, ବ@›, ସିଗୀଚରଃ) 

ଗୂଡ଼ାଗୂଃ ଗ୍ର ଦଅଗଳା ସର୍ ଏହ୍ରା ହୂଏ । ) ଏସସାମ୍ଭ ଗୁଜ୍ଅମାଚଳ 
ଶ୍ରଦ୍ର © ଝେଶ୍ୟର ମିଶା ମିଣିରେ ଗ୍ଭଲ୍ଛନ୍ତ । ବଞ୍ଚ୍ିମାନ ଏମାନଙ୍କର୍ 
ଗୋତ୍ର କଥା ଅଲେଚନା କର୍ଯାକ । 

କାଶ୍ର୍ଯସ । କାଶ୍ଯପ କିଏ ? 

୧ । ବେଚଣଷିକ ଦଝନ ଶାସ୍କ୍ ପ୍ର୍ଣଭା କାଶ୍ରପ ର୍ । 

୨ । ଗୁଗ୍ଵଣାଣ୍ତ ସର୍ପ ବଷ ରକସ୍ରକ ମ୍ବନ ବଶେଷ । ବ୍ରାଠ୍ୁୂଣ 
ଶାପରେ ପଦ୍ଦକ୍ଷ ତଙ୍କ ଭକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନ କବ୍ବାର୍ୁ ଦାଶ୍ଯସ ଧନ 
ପର୍ବା ଅଶାଚର୍ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ ଵଷରୁ ସୂକ୍ତ କର କୁ ହ୍ବସ୍ତଂନାକୁ 
ଯଉଥିସଝଲ୍ । ବାଃଚର୍ ଉକ୍ଷକଙ୍କର୍ୟ ଭାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦଦଖା ଚଢବାରୁ 
ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଶ୍ରକ୍ତ ଘସ୍ବକ୍ଷା କଦ୍ିବା ପାଇଁ ଚଗାହିଏ ଗଛ୍ଛଲକୂ ଦଂଶନ 
କଲେ |। ଗଛଞ ଉଦ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମର୍ଗଲଳା । ମାନ୍ନ କାଶ୍ୟୀଘ ନଜ ବଦ୍ଧ୍ଯା 
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ବଳଚର ଗଚଛିଲୁ ଅକ୍ତଳମ୍ବେ ବଞ୍ଚ!ଇ ଦେଚଲ । ଏହା ୧ନ୍ଦକି ଭଷକ 
କାଶ୍ଚସଙ୍କୁ ସଭ୍ଲୁଭ ଧନ ଦ୍ମୀଗ୍ ସନୁତ୍ଧ ଦଦ୍ଵ ସେଠାରୁ ଚଟଗର 
ଦଦେଝଲ୍ ଓ ପଟ୍ଟକ୍ଷ ଉ ତକ୍ଷକଙ୍କ ବସନ୍ପାଳାଚର ଛନ୍ତି ଡ୍ଯାଗ କଲ । 
ଏହୁସର୍ର ଦେଖା ଯାଉଚ୍ରି ଯେ ନାଗସ ଏ କାଶ୍ଯସ ଦୂ ଇଢ଼ ଏକଶାଳାନୁ 
ବାହାର୍ ବ୍ରଦଟ୍ଧସୃଖୀ ଢହାଇଛନ୍ତି ।, 

ଠମ୍ବାଦକ ଶବ୍ଦର ଅବ୍ଚଳଲବଚନା କଲେ, ଅସ୍ଫେମାଚନେ ପାଉଁ 
ଶଙ୍କର ଢୀଭ ବ୍ରଗ୍ରେଷ । କ୍ଷମବୟ୍ଵ ସିରା ଓ ଶୁ ଦ୍ରା ମାତାଠାରୁ ଜାଉ 
ସମ୍ଭାନ ଏହୁଠାଏର ଦଦଖା ସାତଚି, ଗୂଢ,ଅ ଜାଉ ଅର ଏକ ଧାପଲୁ 
ଉଠିଲା । ଗୂତ୍ତଅ ଜାଉ ସଭ୍ଗଶୁ ଦ୍ର ନାମରେ ଅଶ୍ହ୍ତତ ଦୂଅନି । ପ୍ରି 
ବଣିଅ (ଘୋଃଲୀ) ଗୁନ୍ଥଥ ଓ ଭେଲ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ଯ ଅର୍ଯା ଭ୍ୂଅ 
ଯାଇଅଛ୍ଥି । ପୂଣି ଶୁଚଣ,/ ଧଠଗଉ ଅଞ୍ଚଳସର କ୍ଲୁଅଚଡ ଗୁଞ୍ଜଅ ଓ 
ବ୍ରାଠ୍ଣମଣ ଜାଉର ସଂମିଣ୍ରଣତ୍ର ଅଠଟକ୍ରଆ ଜାଭ ନାମରେ ଗଗାହଏ 
ସ୍ପତ୍ତନ୍ତର ଜାଉ ଷ୍ଣ ଚହ୍ଲାଇିଅଛ୍ତି । ଟୁ ଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯବର ବାଳା ବବାହ୍ନ 
ଓ ଯୁବଦୀ ବବାହ ଉଭୟ୍ତ ଥିବାର୍ କାରଣ ବବାଧହୃଏ ଭାହ୍ନାର୍ 

ଶର ଦ୍ରଭ୍ଧ 6 କ୍ଷନ୍ଧ ୟୁଦ୍ଧ ଯେ । ପୃଣ୍ଣି ଯହ ଜାଝରେ ଦ୍ରଡୀୟ୍ପ 
ହ୍ରେବା ପ୍ରଥା ଚଲବାଲୁ ଲଗଲା, ଚସଥିରେ ବାଲ ଓ ଯୁଦତୀ ରରବାହ୍ନ 
ଡ୍ଉୟୂ ପ୍ରଚବଶ କଲ୍ । 

ଗଉଡ଼ © ବୂୁଝିଅ ଏକ ସମୟୂବର ମ୍ ଳଉଃ ଏକ ବଣ-କୃକ୍ଷରୁ 
ଜାର। ଯୂକ୍ତ ସ୍ରଚ୍ତଦଶଓର ଗଜ୍ତଡମାନକ୍କ୍ ଅହୁର ଅଦ୍ଭ ଗୁଜ୍ଅମାନଙ୍କ 
ଅହ୍ନାର କଢଢ୍ଜନ୍ତ। ବତ୍୍୍ମାନ କାଳଠରେ ଅଚନକ କାର୍ସାଚର୍ ଏମାଚ୍ତନ 
ଏକନ୍ନ ରହୁ କାରା କରୁଅଛନ୍ତି । ଏହ୍ନ ବଷଷୟୂତର ଚକ୍ର ବଦହ୍ନ 
ସମାଜ ତୱ୍ଜୁଵର ଅଧୁକ ଅନୁସନ୍ନାନ ଦରିଛନ୍ତ କ ନ.ଦହ୍ର ମ୍ପ ଜାଚଣ 
ନାହୁଁ । 
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ଟୁନୂଅ ମାନଙ୍କର ଗଚଣଶହୁ ର୍ବଶେ୍ଠ ଆଗୃଧ୍ୟ ଠଦେବତା / 

ଶିବଟନୟ ବଶ୍ବିଶ୍ମଂ ସର୍ବ କଲାଣ ମ୍ ଖିଁଂ 
ପରଣୁ ଦଶ୍ରିଳ ସ୍କ୍୭ଛ ଚଶ୍ରୋତ୍ତଉଂ ଚମାଦଚକନ 
ଅର୍ରୁଣ କ୍ସସୁମ ମାଳା ବ୍ୟାଳମ ରନ୍ନ୍ାଜବଳତ୍ରଂ 
ସମନ୍ଦୁ ଦଯ୍ ନବାସଂ ଶାଁଗତଣଗଶ୍ରଂ ନମାମି । 

ଶିବଭ ନଯୂ, କଲ୍(ଣକର ୧ୂଝି, ସଦୃନେନ ସରଣୁ © ଚମାଦକ 
ପଶ୍ରୋତ୍ନଭଃ ଅର୍ଣ କ୍ର ସୁମ ମାଳା ମଣ ଉ, ̀  ଚମାର ଦ୍ଦୁଦଯୂ କମଳ 
ଯାହ୍ନାଙ୍କର ବାସ୍ସସ୍ଥଳ ସ୍ଥ ଗଣେଶ୍ରଲୁ ବମାର ନମସ୍କାର । 

୫ଶ୍ରରେ ର୍ଝଅମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣଭଃ ସାହୁ ମନ୍ରାଳଳ 
କୂଡ୍ାଯାଏ, ଏଥ୍ର୍ର୍ ଏମାନଙ୍କର ଦୈଶ୍ଳ୍ୟଭ୍ଭୂର ଯଚ୍ତଥଷ୍ଣ ଗ୍ରମାଣ ଇଚ଼ୁଚ୍ଛି । 
ଓ୭ଗଶ୍ରାର ଗ୍ବଜା ମୂକ୍କୁଦଦଦବ ଦକ୍ଷ ଣର୍ର ଚଫରିଥସି ଗଂଜାମରେ 
ପୁର୍ ୧ଷେଷ୍ ଯପୁରିଚର ବାସ କଳାଚବତଳେ ସକ୍ତୁ ଜାଉକୁ କୁଳ ଅଧ୍ବକାର 
ଚଦଇଥିବଲ୍ । ଗୁଛଥ ଜାଭକୁ ସେ ସମୟୂଚର ଶ୍ରାସମଲ୍ ଉପାଧ୍ବ 
ଦ୍ରେଇଥିଚଲ୍। ଶ୍ରା ସ୍ପମଲ୍ ଶ୍ର୍ଦର୍ ଅର୍ଥ " ସ୍ପା ସ ମନ୍ଧ୍ଂ ଶବ୍ଦରୁ ଅପୟ୍ତଷ୍କ। 
ଅର୍ଥାଭ-- ସାହ୍ସସରେ ଏମାଚନ ବଡ ଯୋକା ସିତଲ୍ । ଏହୁଠାଚର 
ଗୁଡଅ ଜାଭର କ୍ଷନୟୁତ୍ଧ ସ୍ଥବାଶ୍ର ପାଡଅଛି। ପୁଣି ପୁରୁଂସା ନ୍ଵମଦେବ 
ଦକ୍ଷ ଣକୁ ଯାନ୍ନା କଳ୍ତବଚଳ ଉଜ୍ଚଳର୍ ଭଲ୍ ଗୁଵ୍ଥଅ, ଗତ୍ତଡ଼୨ 
କର୍ଣ, ବ୍ରଦ୍ଧ୍ଵଣ ଏହ୍ରଘରି ସାର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ସର୍ ବା ଦଶ୍ର ଦଶ ଘର ଚଳଇ 
ଯାଇଥିଚଲ। ଶ୍ରଷଚର୍ ଚକହ୍ତ ଓଛିଆମାଚନ ବଞ୍ଚମନାନ ଚଚଲ୍ଵାଗୁ ଅଞ୍ଚଲ 
ମାନଙ୍କଚରେ ରହିଯିବାରୁ ଏବ ବ୍ରବାଦ୍ଧ ଦଗରେ ଅସୁଵଧା ଚଘସ୍ବଗ 
କର୍ବାରୁ ନଜ୍ଚ ନିଜ ମଧ୍ୟଚର ବବ।୮ଦ୍ର ରଳାଇଚଲ୍ । ଢାଳନ୍ନମ୍ଭେ 
ଗତ୍ଭଡ଼ଃ ଗୁଞଥ, ବ୍ରାଦ୍ଧଣଃ କରଣ ସ୍କ ଶିଣିମାଷି ୧ଫଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଡ। 
ତନ୍ନୋଲ୍ ରହ୍ୁଗଲେ୍ । ତକିଚିଭକଙ୍କ ମଭରେ ଅନ୍ଥୁ ଏହ୍ବମାଚନ ଶିଷ୍ଟ 
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କରଣ । ଅଜ ଜାଭଢ ଚଗ୍ଟ୍ଵର୍ର୍ ଏହ୍ସସର୍ର କଥା ସ୍ଵରଣ ରଖିବା 
ଡ୍ତରିଭ। ଭନ ଭଲ ଜାଉ ମଧ୍ୟଚର୍ ପୂଚର୍ବ ଛବାହ୍ନ ସଂଚଯାଗଚର 
ଚକଭେ ୧ଯ ଫେଣ୍ଡାଫେଣ୍ଡଂ ବହାଇ ଠି ତାହାର ଇଯ଼କ୍ବ ନାହ୍ଥୀ । 
ଅଜି ଗୁଞଅ ଜାଉ ସଭ୍ ଶୁ ଦ୍ର ନାମରେ ଅଭ୍ରତ ଦୂଅନ୍ତି । ପୁଣି 
ବେଶ୍ର୍ଯ ହଧ୍ୟ ଅଚନକ ବବାଳନ୍ତି । ପୂଣି ଏମାଚନ ପାଣ୍ଡବ ଛଡ୍ରଯୟ 
ନାମଚର ଅବ୍ରହ୍ଥତ ତୂଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର୍ ଅଗର୍, ବ୍ଯବହ୍ବାର ବ୍ରାକୁ 
ମାନଙ୍କ ସର୍ ସୁର ସଂସନ, ଥିବାର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 
ରକ୍ତ ମ୍ରବବ ଶ୍ର କର୍ଅନ୍ଥି ଚବାଲ୍ ମଭ । ଏମାନଙ୍କର ଅଗର୍, ବ୍ଯବହାର 
ବ୍ରନ୍ଦଣଙ୍କ ସଗ୍୍ । ଏମାଚନ ଦଦଖିବାଲୁ ସୁନ୍ଦର । ଗଂଜାମରେ ର୍ରାଦ୍ଧ୍ରଣୀ 
କଳ୍ଯା ଓ ଗଜ୍ଜଥ କନ୍ଯା ଏହୁ ଦଇ କନ୍ଯା ରୁପଚର ଅନୁସମ 
ତବାଲ୍ ଗ୍ରସିନ୍କ ଲଭ୍ ବଛିଛନ୍ତି। ଗୂଞ଼୍ଅ କାଭିଥ ମହ ଭ୍ଵ ନିମୂଲ୍ ଖିଭ 
ଛବରଣରୁ ଜଣା ପଡିବ । 

ଗ୍ଜାମାନଙ୍କର୍ ବୁଭୋପନୟୂନବର ଚବଦୀ ସମ୍ପଖରେ ମୂଅ › 
ଶୀକର ଇଭ୍ଯାଦ ଶୁଉ ରସ୍ଟ୍ବ ସ୍ପନ୍ଲ୍ପ ରଖୀ ଦଦ୍ଧାଇଥିଏ । ଏଚବ 
ଅଚନକ ପର୍ବାଜ୍ନ ବହଲଳାଣି | ଭଥାପି ଅଚନକ ଯାଗାଚର ସୁଝଆଣୀ 
ଗୁଞ୍ଅର ଉରିଷ୍ଣ ଗାଏ ନାହୁଁ । ଗୃଡଅଣୀ ଘୂଜା କଚଲ୍ ଭାଂର ଅନ, 

ତସ ଗ ଇବ । ଗଜିଅ ବ୍ୟବସ୍ପାୟୁ ଏହୁଘର୍ ଜଣେ ଗୁଞ୍ୁଅ ଚଦାକା ନ 
କଚଲ୍ ଅତ୍ ପାଞ୍ଚଜଣ ଚସଥିଚରେ ସପାସ୍ତ ବହ୍ରାଇଯିତବ । ଲାଥ କରିଚବକ 
ଶାକର କଦିନ୍ତବଃ ଖଜଳା୨ ଗକା, ଲଡୁ କରିବ । ଏସସକୁ ପାଇଁ 
ଚଗାହଏ ଚଦାକାନଚର୍ ୯୫ ଜଣ ବା ଭରରାଧ୍କ ଲୋକ ଦରକର୍ । 
ଅଭଏବ ଏନ୍ବଂକ୍ଟୁ ଚଗାଷିଏ ଡ୍ଚଷ୍ଣ୍ କୃ୍ୀର୍ ଗିଲ୍ କୁହ୍ନାଯାଇ ସାରର୍ । 
ଗୂତ୍ରଅ ଘଓର୍ ଣ୍ନେଚ ଅଧ୍ଧ କାର୍ କଗ୍ଯାଏ । ଗୁଝଅ ସନ୍ତର୍ ସଯଉ୍ - 
ମାଚନ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ଚହୁଭଥିନ୍ବ, ଡତ୍ସମାଚନ “ ୟ୍ାଲ୍ଶ ଲ୍ଗା ସିଛ 

ଘଚର୍ ପ୍ରସ୍ତବଶ୍ର କର୍ବାଲୁ ଚଦବ ନାହ । ଗୂଞ୍ଅ ସଚର୍ ଗୁଞ୍ଥଅଣୀ 



( ୮ ) 

ମଠଲ ଘର ଭ୍ବଙ୍ଗଯଂଠ । ଗୃ୍ଅଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଗତ୍ଥଅକ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣେ 
ସାଦ୍ରାଯଯଯ କରେ । ସପଥିପାଇଁ ଗୂତଆ ଘଟ୍ତର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ବବାହବ 

କର୍ବବାକୁ ବାଧ କବଯାଏ । ଚୁଞ୍ଜଥ ଚଲ ଗ୍ରଝଅଣୀ କୌଣସି 
ପ୍ରକାରେ ଚଳଯାଏ, ତାଂର ଘରେ ଭ୍ରସସଂ ନାହୁଁ । କ୍ତ ଗୁଉଅଣୀ 

ମଚଲ ଗୁଞ୍ଜଅ ଘର ଦ୍ଵଇଂଯାଏ । ଗୁଜ୍ତଅମାଚନ ପାଣ୍ଡବ କ୍ଷଭଯୟୂ 
ବାଲ୍ ଅଭ୍ଦ୍ଦୁତ । ତ୍ଵୀମ୍ଭ ଅଂଶକୁ ଏ ମାସନ ଅସିଛନ୍ତି ବବାଲ୍ କୁଢ଼୍ା - 

ଯାଏ । ଢ୍ବୀମ ଉଲ୍ ସ୍ରଫକାର ଥିବଲ୍ | ଚସଥିସାଇ ଗୁଞ୍ଜଅଣୀମାନଙ୍କୁ 

ଦ୍ଦମ୍ବ ଅଂଶ ଚବାଲ୍ କୁହ୍ନାଯାଏ । 
ଗୁନଜ୍ୁଅଣ ମାନ ବାଲେଶ୍ଵର କଞ୍ଚି'ରେ ନା କରର କରି ଲଗାନ୍ତି 

ନାତୁ । ଝବବଳ ଚସ୍ରୁଃଁ ୧ଣ୍ରାଃ ନୁଅମାଚନ ନାକ୍ତର କଣ୍ଥି ଲଗଇ୍ 
ଅନ୍ତ । ପ୍ରଦାଦ ଅନି ଯୀହି ଦହ୍ରାଣ୍ଡ ଚର ଗୂକ୍ରଅଣୀର ନଥ ଗସି ସତ୍ବାର 
ଗୁଣୀ ଅଡ ନଥ ବ୍ଯବକାର କଳା ନାହ୍ର । କହକ କନ୍ଛି ଅଉ୍ 
ଗଂଜାମ କଛ୍ଥାର ଦଇ୍ଛଂପୁହ ସସାମ୍ଭ ଗୂନ୍ୁଅଣୀମାଚନ ନାକର ପୁଡା 
ଝଗୋହିଏ ଝଫାଡ଼ାଇ ଥାନ୍ତି । ଇଚ୍ଛାପୁର ଚସପାର୍ଵିକ ପାରଳାଦଖଣଣ୍ଡ 
ଅଞ୍ଚିଲ ମାନଙ୍କଚର ନାକର ଦୁଇ ପୂଡା ସଫାଡାଇ ଥାନ୍ତି । ସେଥିଚର 
ଗୂଣା ବା ବସଣୀ ବସାଇ ଥାନ୍ତି । ଗୁଠଅ ନିଶ ର୍ଚଗ ନାହୁଁ । ଡାହାର 

କାରଣ ଚସି ୧ଯଞଡଚବଳେ ନିଶ୍ର ରଖିଥିଲା, ଚସଥିଚର୍ ସିଘାଣୀ 

ଲଗ ଯସିବାରୂ ମିଠା ଇଭ୍ଯାତ୍ର ଚଦବଭାର ଅପ୍ତଣିଆ ମାଗ୍ଵ ଚନଲ୍ । 
ଚସଥିପାଇଁ ଚସ ଅତ୍ ନଶ ରଖିଲା ନାହ୍ର । ଲକ୍ଷୌ, ଅଗ୍ରା, କାନ- 
ପ୍ର ପ୍ରଭ ଭ ଅଞ୍ଚଳତର ଗ୍ବଉ୍ରଅ ମୂଚ୍ଚନ ବଦହ୍ରତର ପଇଭା ଘକାଇ- 
ଥାନ୍ତି । ସୂଣ୍ଟରର୍ ସିଦ୍୍ ର୍ ଚାପା ଲଗ ନ୍ଜି । ଲେଲଘା ବା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଦ ବଡ଼ କାଭ ମଧ୍ୟରର ଗୁଝିଅ କାଭ ଚଦଲ୍ ଗୋଵିଏ ଜାଭ ନାଙ୍କ । 

ଟୁଞଅମାନକ୍ର ଚଗାନ୍ନ ଧୁ ଲୁଜହାଯାଇଛି ନ.ଗସଂ ® 
କା ୍୍ୟଘ କନ୍ଧ ବ୍ରଗଶୈଷଠର୍ ଏଥନକର୍ ନାଗସ୍ ଗୋନ । ନାଗୟ୍ 



( ୪ ) 
ଗୋନ୍ର ପୁଲ ହ୍ବେଜୁକ୍ ନାଗ । ଗୋନ କରୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା କାହବାକ୍ଲୟ 
ତଯଦ୍ ଡୂର୍ଣ ସ୍ଥାନଚର ଗାଣ୍ଢମାଠନ ଏକନ୍ତ ରହୁଥିଓଲ । ଏହ୍ସୁ 
ଗାଣ୍ଢରୁ ଚଗାନ୍ନ .ହ୍ବାଇଅଛି । ନାଗସ୍ ଶବ୍ଦ ଜାଗର୍ ଚହ୍ନାଇଅଥି ¦ ଜାଗ 
ତବାଲନ୍ତେ ସର୍ତ । ଗୂର୍ବେ ସ୍ଦ୍ରରଭର୍ରେ ବଡ଼ୁ ଘଗ୍ଵମାଣନ୍ର ସର୍ଗ ଘଜା 
ଚଢଉଥିଲା । ସପ ବୁକ ର ପ୍ରତୀକ । ସୁଣି କାମ ସୁଣିର ସ୍ରତୀକ । କାମ 
ରଦବଭାକୁ ଗ୍ରକାଗ୍ନ୍ତରର ସର୍ଗ କୁଢ଼ୀପାଇ ଅସ୍ଥି । ଇଡନ୍ନ ଉଦ୍ଦ୍ୟାନଚଗ 
ସର ଅଦମ ଓ ହୁବାଲୁ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ଲଲାଇଲେ ଯେଉ କଥା ଅଛି, 
ଭାହ୍ନାର ମୁଳତର କାନ୍ତମାଚଦୁକ ଛଡା ଅନ୍ଜ କରଛି ନାହ୍ର । ସ୍ପ 
ଗୂକା, କାମ ଦୂଜା, ବକୁ କ' ସାଇଁ ମନାସିବା ସସ  ଦୀର୍ସ ଜୀବନଗ 
ପ୍ରଡୀକ ଗଣ୍ଯ । ସର୍ପକ୍ସ ପିଚ ପୁରୁଷଙ୍କର ନବ ବଦଦ୍ରୀ ଚବାଲ୍୍ ଅନମ୍ବାମା 
କଗ୍ଵଯାଏ । ଜଗଉର ସବର୍ବନ୍ତ ସୂର୍ବକାଳରେ ସର୍ପ ପୂଜା ଥିଲା । 
ମେକୁସିକୋକ ଗ୍ରୀସ୍ଃ ନରଡ୍ ଏକ ସ୍ପଇଚଡ଼ନ୍ ପଭଭରରେ ସଥଂ ପକା 
ଥିଳା । ଏପଣକ ଯିଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ପ୍କ ଅଞନକ ସର ଘ୍ବରବନ୍ତର ଚୂଜା କରଥି ଲା 
ବାସ୍ତୁକୀ ଫଣା ଡସସର୍ ଭ ପୃଥିବୀ ରହୁଛି ୨ ତ୍ସମଗ୍ର ଢ଼ ସଂସାରର 
ଵଣ୍ଫାସ । ସନ୍ତାନ ,ଲ୍ଉ ପାଇଁ ମଧ୍ଯ ସ୍ସଂ ସୃ କା ଦାଗ୍ଯାଏ । ସ୍ସ 
ମଙ୍ଗଳସୂରକ ପୁଣି ଚକଭେକ ଏହ୍ନାକୁ ଅମଙ୍ଳସୁ ରକ ରବାଲ୍ ସ୍ତ୍ରବନ୍ଚ । 
୧କ୍ଷୀନ ନଯ୍ପାଚର ସପଂ କ୍ଷମଉ ଶରଳୀ ବୋଲ୍ ମନ କର୍ସାଏ । 
ତସଥିପାଇଁ ଜାଗ ସାପର ସଙ୍ଗମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଉ ସୁଠୋଗ ୧ ଜାଲ୍ 
ଅଦ୍ୟାପି ଭୁଦ, ମାଚ୍ନ ମଠାନି କିରନ୍ତ । ନାଗପସୀ ଚଗ ନୀ ଗୁଜ୍ଜଥ ଜାଉ 
ମକ୍ଷଠର, ନାଗ ସପଂଭ ଅତୀକ ଶୁଭ ସ୍ଚକ । 

ବଞ୍ଜୁମାନ ଗଝଣଗ୍ର ସମ୍ବନଚରେ କିନ୍ଛି କହୁବା-¬- 

ଏ ମତ୍କାଚଦ୍ରବ ଓ ପାର୍ବଡୀଙ୍କର କନ୍ନିଷ୍ଣ ଓଁ ହତାନ୍ତରସରି 
ଜଜ୍ଜ୍ୟଷ୍ତ ପୃ ଝୁ । ମଭାନ୍ତର୍ରର୍ ପୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଲଗ୍ତୁ କର୍ନ୍ଥିଠଲ୍ । 



(¿ ୧୦୭ :) 

ଏ ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ପଷ୍ଠାଭା ଚଦବ ଓ ସ୍ପମସ୍ତ ବଦ୍ଧ ନନାଗରବ ଅଃନ୍ତ । 
ଏଥୁପାଇଁ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଃଚମ୍ଭ ଅବାହ୍ରନ ପୂର୍ବକ 
ପ ଜା କବ୍ଯାଏ । ଏହ୍ଲାଙ୍କର ଗଜ ମସ୍ତକ, ଏକଦନ୍ତ, ଥନ୍ତଲ୍ ଚପଛଃ 
ଓ ସା ସଇଭା । ଏଦ୍ନାଙ୍କର ବାହ୍ଧନ ମୂଷା› ହାାଭଡର ଗାଏ ଲଡ୍, 
ଧର୍ଥନ୍ତି। ସରଗ ସବମଙ୍କ ସହ୍ୁତ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ ଏହ୍ବାଙ୍କର ଗୋଛଣ ହ୍ରା୍ 
ଦ୍ରନ୍ତ ଭ୍ବଙ୍ଗଂ ଯ ଇଥିଲା । ଘଦ୍ଧାଚଦବ ଏକ ଅସୁରକୁ ବଧ କବ୍ଧବାଲୁ 
ଯାଚ୍ଥିବା ସମୟୂଚରେ, ଏ ପବଫଙ୍କ ୦ ରୁ ଜାଭ ବହନେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ 
ଏହ୍ନ ଙ୍କ ଦ୍ବାର ଜଗାଇ ଥିଲେ । ମଦ୍ଘାଦେବ ଦରକୁ ୧ଫର୍ ଅସିଲା 
ବେଳେ, ଏ ଭ ଦ୍ନାଙ୍କୁ ଅଗଣାର ପିଭା ବବାଲ୍ ରସ୍ହ୍ଵ, ନ ପାର୍ ବାଃ 
ଗ୍ରଜଲେ ନାହୁ ଓ ମହାଦେବ ଏହ୍ନାଙ୍କବ ଗିର୍ ୭ଛଦନ କର୍ 
ଭଭରଲୁ ଯାଇ ପାର୍ବ ଡୀଙ୍କ ଠାର୍ ଏହ୍ନାକର୍ ସରଚୟୂ ପାଇ ସଫେଣ୍ବ୍ 

ଅସ୍ଥି ୧ଦଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡି ନାନ୍ଦୀ ଗଣ୍ଡଂଃ ସଝ୍ନ୍ଥି । ମତ୍ଘାଦେବ ମୁଣ୍ଡ 

ଖାକ ନ ପାଇ ଜଜ୍ରକୁ ସୂଣ୍ଡ କର୍ ସୋଇଥିବା ଚଗାଛିଏ ଦ୍ବାଡୀର 

ସୂଣ୍ଡକୁ କାଃଅଣି, ଏହ୍ଜାଙ୍କ ଗଣ୍ଡ ଝରେ ୧ଯାକ୍ର ଦଦର ଏହ୍ନାଙ୍କୁ 
ବଞ୍ଚାଇଲେ । ଉଦନ୍ଵସାଚର ଏହ୍ରାଙ୍କର ଦ୍ରାଡୀମୂଣ୍ଡ ଚହହ୍ରଳା । ଏ 
ମତ୍ନାଦେବଙ୍କର୍ ପ୍ରଥମ୍ଭ ଗଣର ଚସ୍ନାସଭ । କଥିତ ଅନ୍ଥି ଯେ, ବରନ୍ଦ୍ା 
ଏହ୍ଲାଙ୍କ ବ୍ୟାସସୋଲ୍ତ ମହ୍ଘାସ୍ବରତ ଲେଖକ ରୁତଘ ନଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ¢ 
ର୍କ୍ତ ଚନ ରକ୍ତ ଗୁଷ୍ପଠର ଏହାଙ୍କୁ ଝୂଜା କଟ୍ଯାଏ । ଗଣଶ୍ର 
ଚଢୁଦ୍ଦଶୀ ଦ୍ରନ ଟଣେଶ୍ଚଙ୍କର ସ୍ପତନ୍ନ୍ ଘ ଜା ହୃ । ଏହ୍ନା୍ର ଅନ୍ଯ 
ନାମ ଗଣନାଥ, ଗଣପଭ,) ଟଣ, ଗଣାରଣୀ, ଗଣା ଧ୍ରଣ/ ଗଣ ଧ୍ରପଭ, 

ମଲ - ଗଣନାଯୃକ, ଏକଦନ୍ତ, ଏକ ଦଂଷ୍ମ, ଗଜାସ୍ଯ, ଗଜ- 
ଵଦ୍ରନ›/ ବଦଟ୍ଵଜକ ବ୍ରନାଯୂକକ ହ୍ଵ ଯୂଗ୍ରୀବ ଦ୍ବୈ  ମାଇୁର, ଲ୍ମୋଦର, 
ହର; ଗଜାନିନ/ ବଘସେଶ୍› ପର ଣୁ ସାଣି, ସୂସ କଣ୍ଡ। 



( ୧୧ ) 

ଜାଉ ଜାଭ କଣ୍ଢ୍ ଅଜ ଅଚସ୍ପ୍ଵମାଚନ ହୁଦ୍ଭ୍ଳୀଭକ୍ତୁ ରସାଉଠଳ 
ପକାଇ ସଦଇଛୁ । ଯତ୍ କାଭ ବସ୍ରଗ କର୍ମ ବଘ୍ବ୍ଵଗ ଉସ3ର 
ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, କର୍ମ ବ୍ରସ୍୍ଗରର ଅକ ସଣା ସାଧି ଯାଇଛୁ । ଭ୍ବରଭବର୍ଷଚର 
ଚକି କାହାକୁ ସ୍ପେଦ୍ଧ କହ୍ଧଦା ଦ୍ର ଗ୍ବ ବଚଞ୍ଚଃନାତୁ » ସଣ କବ୍ଧବୀ 
ଦ୍ରାସ୍୍ ବଞ୍ଚେ । ଅଚମ୍ପମାନନ ସ ମ କଢ ଗ୍ଵଜନୀଭକ ବା ଅର୍ଥନୀଭକ 
ଜୀବନର ସରମ୍ପର୍ଲୁ ବକଦଲ ଘଣା କରୁ । ଧନୀ ଦର୍ଦ୍ରକୁ ଘସ୍ନା 
କଚର୍ ? ଦବିଦ୍ର ଧନୀକୁ ସଣା କରେ। ସିଢା ମାଭା ସନ୍ତାନକୁ 
ଘଣାକଠର । ସନ୍ତା ଳମାଚନ ପିଭା ମାଭାଙ୍କ୍ ଘଣା କରନ୍ତି। ସରକ ର୍ 
୩ ଜଙ୍କ ସଣା କଟର ଚଲଳାକମାତନ ସରକାରକୁ ସଣା କରନ୍ତ । 
ଓ ଗ୍ରସ ଦଣିଭ ହୁଏ, ସୂସ୍ଲମ ଲଗ୍ । ଘଣିଭାଦୁଏ› ସ୍ମ ଜବାଦୀମାଚନ 

ଘଣିଭ ହୁଅନଜ, ବିପ୍ଲବ ବାଦୀମାଚନ ପୂଣିଭ ଦୂଅନ୍ତ । ଏଥିସାଇ 
ବଦଷୀ କିଏ ¢ ଚବାଧହୁ ଏ ଦ୍ବରଭବସର କଳକାୟୁହଁ ୧ଦାଷୀ । 

ପରିତଶ୍ରଷରରେ ପ୍ରଚଭ୍ୟକ ଜାଭଲୁ ର ଛି ୟୂଗର ଯାନ୍ଧୀ ୧କଥାଇ 

ଗ୍ବଲ୍ବାଲୁ ଚହ୍ରଦ । ତମାର୍ ଜଚଣ ଯୁଦିକ କଳ, ୨ ଭାର ଅନୁସପଥ ଓ 

ଡଚ୍ଲ୍ୟାସଷ୍ଟ ଣ୍ଠ ବାଣୀଃର ଯାଦ୍ଵା କହୁଅନ୍ଥ ଭାହ୍ଧା ଅକ ଗୂତ୍ଅ 'ଜାଣର 
ଘ୍ଵର୍ମାନଙ୍କ ମ୍ପ ଉପକାର ବଦ ରଅଣି । 

ୟୂଗ ୟୂଗବ୍ୟାପି ଅଜ୍ଞନଭାର ସନାନ୍ତକାରମ୍ବପୂ ଉଶୀଥର ଶଷ ର 
ସମଗ୍ର ସ୍ବରଭତ୍ତର୍ ଅଳ ଚଗା୫ଏ ସଙଂଳମପୃକ ମଧୂମିପ୍ତ ପ୍ରସ୍ଭର 
ଆଗମନୀ ଶିଙ୍ଗ ବାକ୍ଜି ଉଠିର୍ରି। ଆକର ଢ୍ବରଡୀୟ ଭାଂର ଶ୍ର୬ କୀ 

ବ୍ୟାପି ଅଞ୍ଚନଭା ଭ୍ୟାଗ କଣ୍ଠ ଜ୍ଞ ନାଓଳା୨ ଲାଉ ସାଇ ଉଦ୍ଗ୍ରୀଦ । 

ଚକବଳ ସ୍ବରରିଭର ଶିଷ ଉ ସମ୍ଦାପୂ ନୂଇଦ, ନରକର ଜନସାଧା- 
ରଣ ମଧ୍ଯ ଚଟଗାଃିଏ ନ ଭନ ଯୂଗଞର 'ଗା$ଏ ନୂଭଳ ସ୍ରଭର 

ସ୍ପରତ୍ପ ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଜାଉ ̀ ବଣୁ' ଲବିଃସଷର ସମସ୍ତ ଅକ ଯପଣ୍ଢ୍ 



( ¢? ) 
କାହ ଯୁଗର ପୁସ୍ପୟ୍ତ ସଚର ଜାଗ ଉଠଛନ୍ତ । ଦ୍ଵରଡର ମହ୍ରାସ୍ପା 
ମହା ପୁଛୁ 8, ମନାଷୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ୧ସମ୍ବାଚଳେ ଶୁଣ୍ଠଛନ୍ଜି ବବିଡାଲକର୍ 
ଅ ଭ୍ଵାନ। ଚମ୍ସମ୍ଭାଚ ନ ହଧ ସସ ଅହ୍ଧ୍ ଳର ଡସସ୍ୁକ୍ତ ପ୍ରତଧ୍ବର ଚଦବାକୁ, 
ପ୍ରଃଯ୍ପଗ କରବାକୁ ଭ୍ବନ୍ ନହ୍ନାନ୍ତ । ଚସଥିସାଇଁ ଅକ ଭ୍ବରଭର 
ମନୁଷ୍ଯ ସମାଜଚର ଚଗ ୪4 ଅବୂର୍ବ ଜାଗରଣ ଅଧ୍ଥିନ୍ଥି । ଚସ ଅଲ 
ଗୃଂହନା ଅନ୍ଯ ଜାଭ। ଅନା ସଦଶର ସବଳ ବବି ଗତର୍ ପୃଥିବୀ ପ୍ତୃଷ୍ଣତର୍ 
ନିଜର ଗଢ ଦଥଏର୍ ଅଗ୍ରସର୍ ତହୁନ୍ତଥିବା ଚବଚଳ ୧ସ ଧର୍ ମନ୍ତୁର୍ 
ଟଭତର, ପଞ୍ାସ ଭ ଦୁଷ୍ ସର୍ ରୃଲ୍ବ । ଢାହାର ଥିଚୁଵ୍ ନାହୁଁ ବସ 
୧ଛଏକ ସନ୍ତ ରହୁଦ । ତସସଥିପାଇ ୧ସ୍ ଥକର କମ୍ପର ଭି ଅର୍ବ 
କିଛି ସୂମସଦ ନିକ୍ଷିସରେ ଅଗ୍ରସର ହ୍ରେବାକୁ । ଯୁଗ ଯୁଗ ବଯାପୀ 
ସକ୍ଷାଘାତ ଦୂଷ୍ମପଦ୍ର ହଠାତ୍ ଏ ୭ବଗ ସହ୍ରିପାର୍ିବ କ ନାହୁ ,› ଚାର 

ଉତ୍ପ୍ରଭ୍୍ୟ୍ଲ୍ କ୍ଷେପ ନାହ । ସମସ୍ତେ ଅଚଗଲ ଗ୍ଭଲ୍ଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ଭଲ୍ବ । 
ରବ, ଢାଙ୍କର୍ ଟଗାଃଏ କବ୍ରଢାରେ କହୁ ଥିଲେ--୭ଦଶୁ ନଭ 

ଚଣ୍ଧ ମଦ୍ଭ ଭବ ଚଭଗ୍ବୀ ସ୍ପଦ୍ ଜାଗ୍ରଭ ଏ, ଭ୍ବର୍ଭ ଭକ୍କୁ ଚକି ।” 
ମରାନ୍ ଅଳ ଅନ୍ତଡଃ ଚମା ମଭରେ ଚହଦ୍ରନ ନାହିଁ ୨ କବ୍ରଗୁରୁ ବା 
ଡାଙ୍କପର୍ର ମୂନଷୀମାଚନ ଚସଉ୍ ଅଦ୍ଵ୍ଵାନ କଣ୍ଠ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭ 
ପ୍ର ଣର ୧୧ତ୍ତ ସ୍ପଦନ ଗେଳାଇ ବଦଲଥିଲେ ଏବଂ ଅକ ପେଡ୍ - 
ମାଚନ ୧ସମମ୍ମାନଙ୍କର୍ ସଦାଙ୍କ ଅନ,ସରଣ କର୍ ଦ୍ବର୍ଭକୁ କାଗ୍ରଭ 
କର୍ବାରେ ଲଚଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଉ ଅଦ୍ଵ୍ଵାନରେ ସେହୁସର୍ ଚଗାଖାଏ 
ପପ୍ପରଣା, ଚଗାଛାଏ ଜଦ୍ଦୀପନାଚର୍ ଅକ୍ର ଅଗ୍ରଣମ୍ବାଚନ ଜାଗ୍ରତ, 
ଜଦ୍କୁଲ୍ତ ସ୍ମ୍ଭଳଚର, ଦଦ୍ରଶ୍ରିତର୍ ନିଜଚ୍ ସ୍ଥାନ ହ୍ଥାସଲ୍ କର୍ସ୍ାଓର୍ 
ନିଡଜ ସ୍କୁପ୍ତତଷ୍ପ ହ୍ବେବାଠାଇଁ ଅଣଣମ୍ଭାନ ଙ୍କର୍ ଏ ସ୍ରାଧୁ ଉଦ୍ଯମ୍ର । 

ଅପଣମାନେ ଅକ ଯ ଏ ଭୁୟ୍ତ ଥିଚଲ୍ ! ସ୍ୁସୁଠ୍ତ ନ ଥିଲେ ଭି 
ଉଥାର୍ ସମାହ୍ଃ ସ୍ଵପ୍ରାଳ ହ୍ ,ସ୍ଦ କୁଃ ନ ଥିଲ୍ । ଅପଣସ୍ମାନଙ୍କର୍ ଏ 



( ୧୩ ) 

ମୌଦ୍ଧ ବା ଅଳସ୍ଯ ବା ଚ୍ଡରା ପାଇ ଅଘପମମୋନୈ ନିଜେ ୧୮ସଭଲ 

ଦାୟ ଆମି ଦେଶର ବାତାବରଣ ସମାଜ ଉଚତା ଧକ ଦାୟ୍ରୀ । 

ଅ ଭକ ଏ ଚଯଉ୍ ନବଜୀବନର ଗୃହ୍ଚଳଲ୍ ତଦଖା ୧ଦଇଛି-- ତାଢ୍ବା 
ଏପଯାମ୍ଭ ମଧ୍ଯ ଚଗାଖାଏ ବପ୍ପଳ ଅଥଚ ଅସ୍ପତ୍ନ ଲୁଦହ୍ଲେଲିକା ସବ୍ଵ । ଭା 
ଉତତର ନାନ'ଝଵିସେ୍ଧୀ ଧାଟ୍, ନାନା ବିଂଗ୍ଧୀ ମଭବାଦ | ଦକବଳ 

4ଠି ୧ସଠି` ଚଗାଞାଏ ଭୁଇ୪୍ ଚକଦ ତର୍ ଛକଣ ସ୍ପଷ୍ଣଭର, ମ୍ଫ,ଃରେ 
ଝର ସାୟୂନର .ଚଚଷ୍ନା ଗୃଲ୍ଠି | ଏଇ ଗୋଃ)ଏ ଦୁଇଷା ଚକଢଡ,ଚରେ ନବ 
ଚେଢନା ନଜ ସମ୍ପତ୍ଥରେ ସଜାଗ ରହୁନି । କନୁ ଏଦ୍ରସବ୍ତୁ 
ନବରୁସାୟ୍ବ ନ ୧ଯ ସାଧାରଣ ମନଜନାବ୍ବକତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରତଷ୍ପା ଲ୍ଉ 
କର୍ଠ୍ଥି ଢାହ୍ନା ନୁବହ- ଏହ୍ନା ଚକବ ଳ ଉବଷ୍ଯଭର ପ୍ରଥମ ସର୍- 
କଲ୍୍ନା, ସବ ଭାଳିକ କଣ୍ଠଚର ଅବାହ଼ାନ, ଅଚଣୀ ଦ୍ରାଭଚର ମଶଶାଲ୍ 
ପ୍ ଣ୍ଡୃଭା ନୂଚହନ -¬ ଦୂର୍ଣ୍ଣଭାର ସୂଚନା ଅରସ୍ପ । ଚମାଃ ଡସରେ ଅମେ 
ଚଦଖୁଚଛେ ଚଗାଖାଥ ବଗ୍ଃ୍ ଣ୍ଣ୍ତ ନ୍ ଢନ ଢଗଢଚର ନୂଭନ କର୍ମ- 
ଧାରରେ, ଜ୍ଭନ ଅଦର୍ଶଚେ, ନୂଉନ ଯଘବ୍ଧିକଲ୍ଵନାଚରେ ଶ୍ଲ 
ଞ୍ଚ ନଚର ଜାରି ଉଠ ଚି । କଲ୍ପୁ ଚନ୍ଥଃଦ ଡ ଅଙ୍ଖଖ୍ଯ ବନନଠରେ ଭାର 
ଅଙ୍ଗପ୍ରଭ୍ୟଙ୍ଗ ଏପସାନ୍ତ ଛତ ଅବଳ୍ତ । ଏଇ ସକୁ ବନ୍ତନ ଚମ ନଚକ୍ତ 
ବରଣ ଵର୍ ନେଇଥିଲ୍ ୧କତ୍ର ସୁଦୂର ଅଡ୍ଡାଭଚରେ ଢାର୍ ଅସାଭ 
ମଧୁରଭାଚର ସ୍ପଗ୍ ଧହ୍ଲୋଇ । ଜାଣି ନଥିଲା ସର୍କାତ ମାଳାଚର୍ ବଷ- 
ଧର୍ ଅଣ୍ରୟ୍୍ ୧ଳଇଚ୍ି, ମୂଖ ଗଳାରେ ପକାଇ ବଦ୍ରଲା, ଭାକ୍ଦି ରକ୍ଷମୟୂ 
ସଜଳ ଅକ ସ୍ସ ସପ୍ବ୍ରଣୂଠ୍ର ଏଵଂ ଚଦ୍ପ୍ଗିବ । ଅଳ ୧କ୦ଭେକ ବନ 
ସେଠ୧ଭ୭ବଚଲ ଢା ଉପର ଅନ୍ତଗ୍ପିଭ ଚହାଇଗଲା, ଭାର୍ କୁଂ୍ସ- 
ସ୍ସ୍ଲା ଗ୍ଚ୍ଥନ୍କ “ଚୂତ୍ ଧର୍ମ ୧୧୯୯ ଦ୍ବାଗ୍ ଅଧା ତସ୍ସ ସମ୍ବକର ଧର୍ମଥିଲ୍ ଏ 
ଉଚ୍ଚ ସସ୍ ନଇ, ମ ଛୁ ନା ,ଅସବନ୍' ବହାଇଯିବ, ଅଛ ସମାଜ 



( ୧୪ ) 

ଅଞ୍ଚ ସମାଜ ବୁଝି ନ ଥିଲା । ମଳ ଷ ଏ ଚହ୍ାଇ ବଞ୍ଚିବାର, ମନ୍ତା 
ଲଭ କବ୍ ଡ୍ଣ୍ଡାଙ୍ଗକ ଜୀବନ ଯାସନ କର୍ବିବାର ଅଧ୍ଧକାର ମନକଷ୍ଯ 
ମାନ୍ଭର କନ୍ଵଗଭ ଅଧ୍ୁକାର । ଅକ ଚସ୍ସ ଏସକୁ ବଛ ନର୍ର ସ୍ତକ୍ତ 
ତହ୍ରଚାଲୁ ଗୃବ+ । ବସ ଗୃଭବହ ନଜର ସୂଝି ଗ୍ରକାଷ୍ର କର୍ବାକୁ । 

ନଜର ପ୍ରଭତ୍ନ୍ର ଦଗଦଗାନ୍ଧବର ବହୁଦ୍ଵ୍ଭ କର୍ବାକୁ । ସେ ଗୃଚହା 
ଜକଗଉ ୧ଧ3ର ନିଚଜ ସ୍ବ ସ୍ରଭଷ୍ଟ ଭ ଚଢ଼ବାକୁ । ବାଛନ ର୍ିଛଛିଃ ଅମେ 
ବଛ୍ଥନ ଛିନ ବନ୍ଧବାର୍ ବ୍ଦ ଶୁଣୁଚଛକ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ମାନ ଜାଉ ଅମର 
ସମାଜ ଅମର ପ୍ ଣ୍ଡ ମ୍ପକ୍ତ ନ୍୧ଡ଼ › ଗଭଞ୍ର ଭାର ମ୍ତଲଣ୍ତର୍ ସ୍ଵଚ୍କ୍ଯ 

ନାହୁଁ › ଗଭ ଡାର ସାବଲୀଳ ଜ,୧ହ । ଅଖି ଅଗରେ ଭର କୁବଢ- 
ଲକା ରହୁଛି । ଭାର ଅନ୍ତଗ୍ବମ୍ପା ଅନ୍ଧ ରକ ଣିଭ । ଅଳର ଭାରଡୀଯ 
ସମାଜ ପକ୍ଷଚର ଏହ୍ରା ଖ୍ଵବ ସଭ, ଗୁଝ୍ଅ ଜାଭ ଜ୍ ବା ଅନ୍ଯନ୍ଯ 
ମଚ ଜାଭ ନ୍ହନ୍ତ ଉଇ ଜାଭମାଚନ ପକ୍ଷରେ ଏହ୍ନା ଅଗ୍ତଯୂ ଓ 
କଠୋର ଝଦ୍ରଲେ ବ ସଭ୍ୟ । ‹ 

ଅକର ଚପ୍ରରଣା ଅମ୍ପଷ୍ପା । ଅପଣମା ନ୍କ ଆଖି ଆଗଣର୍ କୁବହ- 
ଲିକା ଅସସ୍ପଭ ଚଡ୍ରାଇ ନାହ୍ରୁ । ନବ ଜୀବନର ନବ ଜଲ୍ବ୍ର ଥଧ୍ଵର 
ମୂହୁଞ୍ଚ୍ରେ ଅପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ଅସ୍ପୀମ ଅଗ୍ରହ୍ଃ ଜସ୍ସାଦଃ ଜଦ୍ଦୀପନା 
ଭ୍ତଉଠରେ ମନ୍ତନ ରଜନ୍ତୁ, ଲୁହନେଲକା ଯାଇ ନାହୁଁ --ଅରି । ଅପଣ- 
ମାନଙ୍କ କର୍ମଃ ଅକାଂକ୍ଷାର୍ ଚସ୍ୀର୍ କରଝର୍ କୁଚନହ୍ଧଲକା ଅସସ୍ଭ 
ତହବ । ମାନ ଚସଥିଥ ଲ୍ ଅପଣ । ମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚହ୍ଧବାକୁ ବହବ । 
ଅପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଧାଗ୍୍୍ ଅପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନଭ କଗ୍ଵଇବ,› ଅଗ୍ରସ୍ତର୍ 
କଢରଗ୍ଵଇବ । ଅପଣ ମାନଙ୍କର ର ' ଘଦେପରର, କର୍ମ ଚକ୍ଷତ୍ରଝ୍ତର 
ଅଶ୍ରା, ଅଚ୍ାଂକ୍ଷା,ଃ କୃଭକାର୍ଯୀଭାର୍ କନଚ୍ଚ କମଳ ଗ୍ର! ୫ଭ ଚହୁବ । 

ମାତ୍ର ଚତ ଉତ୍କଳ ତସାରକର୍, ସସ ଦୁର୍ଣ୍ଣଡମ୍ମ କୃଭକାର୍ଯାତା, ତ୍ସ 



( ® ) 
ଅଗତ ପ୍ରାପ୍ ଦନର ୧ଗୀରବ, ଅନର କେ ଅଵର୍ ତଧ୍ଷରା ହ୍ରଠଭି 
ବରଣ କକିଚନବା ସାଇଁ ଏବଂ ଉଠାରୁ ସ ।ଣ୍ଣଡଵଭଇ ଦଗତଣ,ଃ ଗଭ 
ପଥଚରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚର ଅଗ୍ରସ୍ତର୍ ଚହ୍ରବାକୁ । ଠିକ୍ ଏହୁ . ଦିୟାହ? ଅଗୁହଃ 
ଉଦ୍ଦୀଘଳା ରଖିବାକୁ ଚହ୍ବ । ଅନ୍ତଦୂ ହବ, ବହୁଃଡ଼' ପୁ › ଜଳ ଦୃଢ୍ଧଗ 

ସଂପ୍ରସାରଣ ବଦ୍ଧ୍ବାକୁ ହହ୍ବେବ । ଭାଜ୍ଜାଚହ୍ବଦଲ୍ ଯାଇ ଅମର ଅକର୍ 
ଏ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧକଲ୍ନା, ନୂଭନ ଚପ୍ପରଣା ଭାର ସ୍ଫ ଃଭମ୍ଭ ସ୍ପଷ୍ପଭମ 
ହ୍ୟୁପାୟୂନ ଲାଉ କର୍ଵ୍ିବ । 

ସେହୁ ଅଗତ ଯୂୁଗତଚର୍ ଅପଣ ମାନଙ୍କର୍ ଜୀବନ ମଧମୟୁ ଚହୁଉ୍ତଃ 

ଅପଣମାଚନ ଅପରକ୍ୁ ରସ୍କ୍ଵାନ୍ର, ନକଳ ଗଲ୍ଳକାନ୍ତ । । କ ଅପଣମାନଙ୍କର 
ପଦବଚକ୍ଷସ ବଜ୍ରପଣ୍ତ ଦୃଚ଼ ଚହ୍ଧଡଃ ଅପଣମାନ୍ତନ ଚମନ୍ଟୁପର୍ ଅଃଲ ତୁଅନତୁ। 
ଅମର୍ ଚସ୍ତ ସ୍ପରୂର୍ ଯୁଗ ବାସ୍ତବ ରୁଗ ସକ୍ବଗ୍ରଡ଼ କବ୍ଧବାକ୍କୁ ଅଗ୍ରସର 
ଚଦ୍ଵଲ୍ ଚବଚଳ ଏବ ୧ସସଇ ଯୁଗର ଅବାହ୍ନକର ରୁପ ସସ୍ସ ଯୁଗର 
ବର ଚସ୍ସିନିକ ରୁଝସ ତାକୁ ବାସ୍ତବଭାକୁ ଅଣିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ବଦଲା 
ବେଳ ମୁଁ ଡଉୟୂଙ୍କୁ ୟୂଗଲୁ ଓ ଅପଣମାନକ୍କ୍ ସ୍ପାଗଭ କରୁଛି ଓ 

ଅଦ୍ଭବାଦନ କଚୁଛ୍ଥି । ଭା ସେ ଉଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା 
କରୁଥିଃ ଅମର କର୍ମ ସ୍ପାର୍ଥକ ଚନ୍ଧ୍ଭ । ଦେଶ୍ର ଅମର, ଜାଭ ଅମର/ 
ଯୁଗ ୟୂଗର ଅଛକାସ୍ଚ୍ଛନ କ୍କ ଷ୍କ ପିଷ୍ପ ଅଗଣିଭ ଘଭ୍ଵଇ ଅମର ସସହ୍ଥ 
ସାର୍ଥକଭାଚର ନଜର ଜୀବନ ମଧୂମୟୃ କରନ୍ତ । 

ଘୂବଣତ୍ସବ୍ବଦ୍ ମଣ୍ଡ ର ଣ୍ରୀ ସ୍ଵଗଦଭଚକ, ଦାସ ର୨ଏ,ବି,ଏଲ୍ 
ପେଦନୀପୂରନ୍ଵ ଲେଖିନ୍ଥରି ଚଯ ଚମାଦକ ଜାଉ କ୍ଷଭ ଯୁବବଶ ସମ୍ପୁଭ 

ପିଭା କ୍ଷଭଯୂ, ମାଭା ଶୂଦ୍ରା। ଏହାର ପ୍ରଥାଣ ବୃହ୍ଘ ବର୍ଥ ଗୁଗ୍ବଣଗ 
ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଛନ୍ବଂଶ ଚଣା କରେ ଅଛି । 



ଗୁଁ୨ଆ ଜାଚର୍ କନି 

ଏହୁ .ଗୃଝଅ ଜାଭର ଜଲ୍ନ୍ ସମ୍ବତଚରେ ମୁଁ ଗଭ ୧୩୬୬ ସାଜ୍ 
ଥ୍ରା ବଣଚର ସହ୍ନକାର .ଘଭ,କାଚର ଯାଢ୍ା ପ୍ରକାଶ କଵ୍ଥିଲ, ତାହା 
ନମ୍ର ଅଘଣ ମାନଙ୍କ ଜଣାଡଠ୍ଜି । 

ଶ୍ରୀପ୍ୃକ୍ତ ନବଧୀନଚଦ, ଦାସ୍ର ( ଜଣେ ଗୁଞଜିଅ। ନାନା ସ୍ଥାଳର୍ 
ସଂଗ୍ରଦ୍ କର୍ ଗୁଞ୍ଡଅ ଜ ଉର ଏହ୍ଜ ପୂୃସ୍ତକ ବଙ୍ଗଳାର ଚଲଖିଛନ୍ତି । 

ମର ବୁଲ୍ ଅସି ଗୁଜ୍ଥଅମ୍ଭବଙ୍କ ସହ୍ରଭରେ ଅଳାପ କରୁ କରୁ ଏହ 
ପୁସ୍ତକା ଖଣ୍ଡକ ପାଇଲ । ୧ସଥିରୁ ସୁବଧା ଦଦଖି ଚଣ୍ମାକ ଗୁକ୍ରକ୍ତ 
ଡଢକାର କଦ୍ଧ୍ ଦଦଞ୍ଜଅନ୍ଥୁ। ପଦ ପୁଗସ୍ବାଣର ସାଭଳ ଖଣ୍ତରୁ ଏକ 
ଡଭ ଭ ମାନ । 

ପୁଲମ୍ତ ସ୍ପ ଇଂମ୍ୟ ୧ମୈତତ୍ରୟରାଦ୍ୟା ମଦ ପ୍ର ୟଃ 
5 ଯଥା ନ୍ଯାୟୂଂ ପପ୍ତକ୍ଥବନୟାଲ୍ ଭାଃ | 

ମ୍ିଓତ୍ରଯୂ ପ୍ରଇଭ ମହରର୍ଷ । ଗଣ ମନ୍ତ" , ଦୂଲମ୍ଭ୍ୟଙ୍କ ମକଞ୧ର 
ଉସସ୍ଥଂଭ ମା ଅଶ୍ଚବଂଦନ ପ ବକ ଶଳୀଭ ସ୍ଵବରରେ ପ୍ରଶ କରଲେ । 

ଉଗଦାନ୍ ସ୍ବବଣ୍ଟୀା ନାମାଶ୍ରମାଣ ଅ ସର୍ବଶ୍ରଃ 
ସଙ୍କଗ୍ନଣାଂ ଭଠଥାତ୍ଚଞ୍ ଧର୍ମାଗୃରଃ ପୃଥକ୍ ପୃ ଏକ୍ 
ର ବଣ୍ଡିତା ବ୍ରଦ୍ଧଳ୍ ଣ୍ ତା ଅପ୍ସ୍ାଭ୍ନସ୍ବଦଗ୍ଧତ୍ 

ଦୀମୀଂ ଠଣ୍ରାଭୁମିଚ୍ଛାମା ଯେ କ୍ତଂ ନା ଶ୍ର ତଂ ପୂର୍ 
କଣ ଚଲାଚକ ମହାବାଚହ୍ନା ଚମାଦଚକୋ ନମ ବଣ୍ଡଭଃ 
କୋ ଉପସ କଥଂ ସ୍ମ୍ବପୃଳସତ୍ ସଚଂ ବୁ ଜଳୁ ବସ୍ତଗ୍୍ତ୍ । 

ଝହ୍ଦ ଉଗଵ ନ୍ ! ଅଖଣ ସର୍ବ ବଣ୍ଡର୍ ଏବ ଅଣ୍ରମର୍ ଏବ ସର୍ଵ 
ସ୍ଙ୍ର୍ ଜାଭର୍ ଓ ବଂ ତସ୍ମାନର୍କର୍ ଧର୍ମ/ ଆଗ୍ୁର୍ ବ୍ଯବହାର 



( ୧୬ ) 

ପୃଥକ୍ ସ୍ତ୍ବବରେ ବସ୍ଥାର୍ ନ୍ନଚମ ବଣ୍ଡନା କବ ଅଛନ୍ତି । ଅତମ୍ବମାଗନ 
ମଧ୍ଧ ଭାହ୍ନା ସମାଦରେ ଣିବଣ କର୍ଅଚୁ । ସମ୍ପ୍ଭ ୧ମୋଦଚଚ ନାମର 
ବିଖ୍ଯାଉ ଏବ ଧର୍ମସଗ୍ଯୃଣ ଜାଭ କଘଣ୍ବ ଡ୍ରପୂନ୍ନ ଢ୍ରେଚଲ୍ ଭାହ୍ରା 
ବ୍ରିସ୍ତାର କବ୍ ବଣ୍ଡରନା କରନ୍ତ । “ଅଚନକ ନର୍ମଭଂ ସ୍ଥାଭୂ ଝମ ଦ୍ରକଂ 
ମିଷ୍କାମେବ ଚ ଗଦ୍ହ୍ଵଥ୍ରି ଦଦଦୀ ରପ୍ରଂଣ୍ଡ କଥମସ୍ 4 ସନ୍ତ ନଭା ।” 

ଏହ୍ଲାଙ୍କ ନର୍ଘିଭ ମିଷ୍ଣୂନ ଏବଂ ୧ମାଦକ ୧ଦବଭା ଏବଂ 
ବ୍ରାୟ୍ଣଣମ୍ନେ ପନ୍ଥ ଚବାଲ୍ କାହ୍ର କ ଗ୍ରହ୍ମଣ କର୍ବିଥାଅନ୍ତି, ଭାଦ୍ରାର 
କାରଣ ବଣ୍ଡନା କରନ୍ତ । ଅଠସ୍ତମାଃନ ଏଗର୍ସାନ୍ତ ଭାହ୍ରା ଣବଣ 
କଦ୍ଧନାହୃ । ଅକ ମଧ୍ଯ ଭାହ୍ରା କୀତ୍ ନ କର୍ ନାହାନ୍ତି । 

୩କଥଂ ଚମାଦକ ନାମାଚସୀଃକ ଆଗ୍ଭଞଃସ୍ୟ ଧର୍ଯଭଃ 
କା ବାସ୍ୟ୍ ଜୀବକା ସର୍ବଂ ଜ୍ଞଭ୍ତୁମିଲ୍ରାମି ଇହାଭ।”` 
ଏହୁ ଚମାଦ୍ରକ ନାମର ଭାତ୍ପସିଂ ଅଗ୍ନର୍ ଏବଂ ଜୀବ୍କା› 

ଏହ୍ୁସବୁୁ ଅସଣଙ୍କ ନିକଃର୍ . ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ । 

ପୁଲସ୍ତ୍ଯ ଉବାଚ 
ଅଣ୍ଥି ଉଂ ଚଣାଭୁମିକ୍ୁଭ୍ ର୍ଭବ୍ଭ୍ ର୍ବେଦପାର୍ଗିଃ 
ସାଧୁ ମୃଷ୍ଣଂ ଯଥାଞ୍ଚଭଂ ବକ୍ଷ୍ୟାଣ ଣଣୁଭାଦଗବଭ୍ । 

ସ୍ୁଲ୍ୟ୍ତ୍ର କହ୍ନଲେ -- ଢହ ମଦର୍ସିଣଣ ! ଅସଣମାଚଳ ଅଞ୍ଞାଇ 
ବଷସୃ ଜାଣିବାପାଇ ସୁଦର ପ୍ରଣ୍ତ କରଅଛନ୍ତ । ସ୍ପ ଯାହ୍ରା ଜାଣେ 
ଭାହ୍ରା କୀର୍ତି ନ କରୁଅଛି, ସନ ସ ର୍ଦର ଶ୍ରଦଣ କରନ୍ତ । 

ପୁର୍ ଚକିଳାସ ଶିଖଝରେ ନା ନାରନ୍ଛୋସଞଣା ଶବର 
ଗଛ୍ର୍ବ କରଗ୍କ୍ରୀବର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ତ ଗୁରୁଣା ବତ୍ସବ୍ବତତ । 
ମହୁଷ ଚଦବଭାବାତସ୍- ବନପଜ୍ ନ-ବସୁର 
ମଧୁସ୍ସଵ୍ ର ବରଗ୍ରୀବ ଶାଳ୍ୁଚକାଳ୍ପକ ବ ୟରେ । 



୨ ୩ କୁ 

ସାଃଳାଢାଦକୁସୁମେ ଗ୍ଭଳନଧୀକୃଭ ଦଟ୍୍ଭଚଃ 

ମଦାକ୍ରନୀ ଜଳଜବବିବାହ୍ନତୀକୃଭତଲାଦ୍ 
ଇଭମ୍ତୂଚତା ଯଜ୍ଞ ଧଟୈଃ ପାହଳୀକୃତ ଦଙ୍ମ୍ପତଖ 
ଢବାସ୍ ୧ଦବଦଦବବେପଶ୍ରା ଉଚବା ଗିର୍କୟ୍ବାସହ । 

ଯେଥ ସ୍ଥାନ ବହୁ ର ସବ୍ବଚଶ୍ର ଭଭ ଏବଂ ଗଛ୍ର୍ବ କନ୍ତର 
ସିକ୍ଞ ଓ ଗୁର୍ରୁଗଣ ଦ୍ରାଗ୍ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଞସସବିଭ, ମାନ୍ପର୍ଷୀ ଓ ଦଦବଗଣ 
ବାସଭବନ ନିର୍ମାଣ କବ୍ଢଛି ୧୭ସଙ୍ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ତୃଢ କବ୍ଜିଥିଲେ, ଯଉ 
ସ୍ଥନଚର ଚକିକ୍ରଳଃ/ ବନ ଶଲନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲକ ନାମକ ଟକ୍ଷୀଗଣ 

ନକ୍ଯୂଭ ବାସ୍ତ କରନ୍ତ ଗଦ୍ଵଜାଭ ସକ୍ତଭ ସୁଗଛ କୁରୁମ୍ଭ ଗ୍ଵଣିବର 
ଚଯଉଁ ସ୍ଥାନ ସବଦା ଅନହମଯୂକ ୧ଯଞ୍ଜ ସ୍ଥାନର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ମଜା- 
କନ ଗଙ୍ଗାର ଜଳସ୍ତବା ହ୍ପରେ ଅଭଷ୍ତକ୍ତ ଏବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା 
ଯନ୍ଞର ଧମର ଅଚ୍ୂତ, ଏତାଦ଼ ର ଚଳିକାସ୍ ସର୍ବଭର ଶିଖର ଦଦ୍ରଶ୍ରରେ 
ଚଦବା ଭ଼ଦବ ମହ୍ଲାଚଦବ ଉଗବଡୀଙ୍କ ସତ୍ତୁଉ ସରମାନ୍ଚର୍ ବାସ 
କରୁଥିବଲ | 

ଅଠଥିକିଦ୍ରା ସୁଖାସ୍ସୀନୌ 
ଉଚରି,ବବୋମାମଦଦଶ୍ବତରୀ 
ସଂସ୍ଥାଚନ କାଞ୍ଚନମସୟ 
ଠର୍ଜକ୍ତୁ ନର୍ଜଗ୍ନର ଭୌ 
ମାଚ୍ଛୁଃ ସ୍ତନ୍ୟଂ ଫିବ୍ନ ବାଚଲା 
ଗଣାନାମଧୂଟଃ ଶିଶୁଃ 

୧ଗଲନ୍ ଡନ୍ ବଦୁଵଧଂ ସିଚ୍ନ୍ନାସ୍ ନନବ୍କ୍ର ନଃ 
ରୁସେ୍ଦ ସହୁସା ମାରୁରଚବ୍ଘାଦୁତ୍ଘଭ ବାଳକ 



( ୯୯ ) 

ଧୂଳ'ଧସର ସର୍ବାବୀ ବାଚଳୀ ଚାଳସୁଭ୍ବଭଃ 
ସହସେବ ର୍ଦନ୍ଂ ଭଂ ଶିଶୁଂ ଗୁରୂଳନୀଛକ 
ଦୃଞ୍ଭ୍ା ନଦୀ ସମ୍ଭାଗଭ୍ୟ ବାଳମଚଙ୍କ ନ୍ୟଧାରୟୃତ୍ 

ଏକଦା ୧ଦବଗଣ ପୃ କଉ ମଝ୍ୟାଠଦବ ଏବଂ ଉଗବଡୀ କାଞ୍ଚନ- 

ଅସ୍ସନଚ୍ଟର ବିସ୍ଜ କରୁଅଛନ୍ତି । ଶିଶୁ ସନ୍ଜାନ ଗଣପଭ ମାଡାର 
ସ୍ତଳପାନ କରି .. କର୍. ନାନା ୟକାର ନ୍ଧୀୟ୍ଜା ପ୍ରଦ୍ଷନ କଟ୍ତ ମାତା 

ସିଭାଙ୍କର୍ ଅନଜ ବଳନ କରିବାକୁ ଲଗଞଲ । 

ନମ୍ଭର ଗଵସଭ ବାଳସ୍ପଵସ୍ବବ ନିବଛନ ମାଭାର ଝନ୍ଧାଡ- 
ଦଶରୁ ଧୂଲିଚର୍ ନିସଭଭ ଚଦ୍ରାଇ ସହ୍ବସ୍ପା ଚଗ୍ବଦନ କର୍ଵ୍ବାଲୁ ଅରସ୍କ 
କଚଲ୍ । ମାଭୀପିଭ ଙ୍କ ନିବଃସର ବାଳକ ଝଗ୍ଦନ କରଞ୍ଜ ୧ଦଧ 
ଦେବକଙ୍କର୍ ନଦୀ ଭତୃକ୍ଷଣାତ୍ ଶିଶୁକୁ ୧କୋଲଚର ଚଘନିରଲ୍ । 

ଅଙ୍କରସମ୍ଥ୍ାଃ ପ୍ଯରୁଦଦ୍ ବାଳ ଡରି ୫ କାର୍ ଣ୍ୟମ୍ବସ୍ଥଂଭଃ 
ନ ସ୍ପମାଚର୍ଧୀ ସମାଚନଠୁଂ ସମ୍ବହ ନହୀ ଶିବପ୍ରୟୂଃ । 

ବାଳକ ନହୀର ଅଙ୍କସ୍ଥ ବହ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଚଗ୍ଦନ କର୍୍ବାକୁ 
ଲାଗିଲେ । ନଦଦୀ ଚକାଣସି ଉଗ୍ୟୃଚର୍ ଭାହ୍ନାକୁ ଶାନ୍ତ କର୍ବାକୁ 
ସମଥ ଚହଲେ ନାହ୍ । 

ଉଦୁତ୍ସଙ୍ଗାସମୂତ୍ ମୂ ଭୟ ଜୁମ୍ୟବଜୃଣ୍ଟ'ଭଃ ଣିଶୁଃ 
ନିନାଦୟ୍ଟୁନ୍ ଗିଦ୍ଧଗୃହ୍ରାଂ ରୁଚଗ୍ଦାଡୀବଦୁଃଖି ଭଃ 

ଗଚଣଶ ନଦୀର ଚନ୍ଥାଡ଼ରୁ ଉଠିଅସି ସ୍ୂଳ ର୍ଝାର ଜୁମିସର ଶୟନ 
କି ଏପର୍ ଉଇସ୍ପରଚର ଚସ୍ଦଳ କର୍ ବାଲୁ ଲାଗଚଲ୍ ଯେ, ଭାଙ୍କର 
ସେହ୍ର ନନ୍ଦନ ଧୂନିତ୍ତର୍ ସର୍ବଭ ଗୁଜ୍ଵାସକ୍କୁ ପ୍ରଭଧନନଭ ହବାକୁ 
ଲ୍ଗିଳା । 



( ୨° ) 

ଭଡୋ ଦ୧ଦବୀ ଜଚନ୍ତାଭା ଜନମୀ ବଣ୍ତମୌଦୁନୀ 
ଗଚଣଗ୍ରଂ ସହ୍ବଚସଂତ୍ଥାୟୃ କଗୁଚହ୍ନ ସୂନ୍ନବୟକା 
ଶ୍ରାନ୍ତୟୂନ୍ତୀ ଗଣପଭଂ ସ୍ମୃଭଂ ମଧିରୟୀ ଗଗ୍ 
ବାଚଂ ବଦୃବଧଧାଂ ଚଚନ୍ଧ ଦବା ଗର୍ବ ଗ୍ଵାମ୍ଵକୀ 

ଅନନ୍ତର ବଶ୍ଵ ମୋହକାଳଣୀ ଜଗନ୍ମାତା ଉଗବଢୀ ପୂନ୍ରଂ 

ବାସଲ, ବ୍ୟସ୍ତ ହ୍ରୋଇ ସ୍ପହ୍ସ୍ସା ଗଂଣଶଙ୍କ ୧କାଳରେ ଚନଲେ ଏବଂ 
ଘୂନ୍କୁ ଶାନ୍ତ କର୍ବା ସାଇ ବହୁ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କହ୍ନବାକରୁ ଲାଗଛଲ୍ । 

ବୟ ରୌଷ କମଥଂ ମେ ସର୍ବଂ ଶଂସ ମଚନାଗଭଂ 
ତଭ୍ ସବଂ ସ୍ାଧନ୍ଦ୍ର ଖ୍ୟାମି ଭ୍ନଦର୍ଥଂ ଶିବଗାସ ନାତ୍ । 
@ ¥ 

ବସ୍ଥ! ଚୁମେ କପାଇ ଚଗ୍ଦନ କର୍ରୁଅଛି ଗ୍ରକାଶ କର । 
ମହାଚଦବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରନୁଠର୍ ଚ୍ରୁମର୍ ସମ୍ଭସ୍ତ ଅଭଳରଷ ସଲ ଚହାଇ-ଓ 

ପାରେ | 

ସୁର୍ସା ଚଳ, ମଦସାଚର୍ଲ୍ମଥ ବାୟୂଂ ପ୍ରସାର୍୍ରରୁ 
କାଲଂ କଳୟୁଂଙ୍ରୁଂ ଦାସି ଗିଶ୍ନଂ ସାତୟୁଠୁଂ ପୂନଃ 

ଭୁପେକ ସୂର୍ସା ଚଢ, © ବାୟୁର ଗଭଚଗ୍ଧ କର୍ବାକୁ କାଳକୁ 
ବିନାଶ କର୍ବାକୁ । ଏବଂ ସର୍ବଉ ପ ଉନ କଣ୍ଢବାଲୁ ଅଭ୍ତଳାଷ କର ¢ 

ସମ୍ପୃଦଂ ବା ଶୋଷଯୟ ଚ୍ରୁଂ ଦ୍ରଗ୍ରକାନ୍ ବା ବ୍ସଗକ୍ଦୁ୧ 
ଅନନ୍ତଂ ନଦଷଂ କର୍ ମିତ, ° ରୃଳୟୁରୁଂ ସଦାଭ୍ 

ଠ୍ରୁମ୍ନେ କ ସମୂଦ୍ର ଚଶ୍ରାପଣକୟ ଦଟ୍ହୂସ୍ତୀ ଗଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନଭ୍ତଣ୍ଡ, 
ଅନନ୍ତଙ୍କ ବରସ ରହ୍ଵଭ ଏବ ଇଦଦକ୍କୁ ପଦ୍ରବ୍ଯଭ କରବ୍ଵିବାଲୁ କଇଚ୍ଛା- 
କର୍ ¢ 



( ୬୧ ) 

କୁବେରଂ ନିଧନ? କଖି,° ବରୁଣଂ ଚଭାଯୁ ବର୍ଜଭଂ 
ପୃଥ୍ଠୀଚନ୍ଧଂ ସ୍ତମ୍ପଦୃର୍ତୁଂ ଭେଜସ। ବକଳଂଉଠଂ ଶୁରଂ । 

ଭ୍ରୁମେ କ ଲୁବେରକ୍କୁ ନର୍ଧନ, ବର୍ୁୁଣକୁ ନର୍ଜଳ, ପୃଥିବୀଚନର 
ମ୍ତମ୍କନ ଏବ ଅଗ କୁ ନିସ୍ତେଜ କବ୍ବବାକୁ ଇଗ୍ର କର୍ ¢ 

ଦୁଶ୍ବବସ୍ଃ ଭଥାଚନ୍ଯଷ୍ଠାଂ କଉମାନ୍ତ୍ ୧ ରକ୍ରୀର୍ସି 
କିଂ ନାଶବକ୍ୟଂ ଭ୍ବୟ୍ା କଞ୍ୁଂ ମତ୍ ପ୍ସାଦାଦ୍ ଗଣାଧୁଷ ।” 

ଚହ୍ର ବସ୍ତର ଗଚଣଶ ! ଏହ୍ର ସକଳ ଦୁଃଖ କାର୍ଯା ମଧ୍ଯରୟ 
ତକଉଁ ୫ ଭୁମେ ଇଘ୍ରକର,'ରାଢ଼ା ସକାଶ କର୍ କହୁ ୧ମର ଅନୁଗିଳରୁ 
ନିଂଲୋକରେ ଭୁମର ଅସ ଧ କଲି ନାହ୍ର । 

ଚଢଦ,° କପୂଷସି ସୂନଃ କିମ୍ଳା ବଜ୍ରଂ ପିଘାସ୍ସ ସି 
କତ୍ମହସ ତତ୍ସସଂ ମା ଶୁଚଃ ଶାନ୍ତିମାରୂଜ | 

ତହ୍ର ବସ୍ଥ ! ଭୁମେ ଚଢ, ଧାରଣ ଅଥବା ବଜ୍ର ଗ୍ରସ କବ୍ଵବାକୁ 
ମଧ ସମର୍ଥ | ଅତଏବ ଚଗ୍ଦନ ସର୍ଭ୍ଯାଗ କରା ଶନି ଲାଉ କର । 

ର୍ରୁଦନ୍ତଂ ସ୍ପଣିଣ୍ଟ୍୧ ବଦବା ଶାନ୍ତପୂନ୍ତୀ ପୂନଃ ପୂ 8 
ଢମ୍ଭରକ୍ତା ବାରଯ୍ପଂଭୁଂ ସଖ୍୍ରଙ୍କେନ୍ୟତବ ଶ୍ରତୟୂତ୍ । 

ଉଗବଦୀ ଏହ୍ରଘର୍ ସାନ୍ ନା ବାକ୍ୟଚର୍ ସୁଜ୍ଞା ଶିଶୁକୁ ଶ୍ରାନ୍ତ 
କଦ୍ଦ୍ ନ ପାଵ୍ ଗଣପଭଙ୍କ୍ ମହ୍ନାଚଦବଙ୍କ ଚନ୍ଧାଡଚର୍ ଅଚଣ କରଲ । 

ଘହବାଂଦବାଃ ପି ଭଂ ବାଳଂ ବ୍ରୁଦନ୍ତଂ ସ୍ପ ଙ୍କମାଗଉଂ 
ବିଚଲାକ୍ଏ ରୟଯୁାମାସ କଟମରଲ୍ ହୃଦଭ୍,ଭ୦ । 

ମହ୍ଘାଚଦଦ ଚସ୍ଦ୍ରନ ସଗ୍ୟ୍ଵଣ ବାଳକଲୁ ଅବଚଲଳାକନ କର୍ 
କାହୁଁ ଲ ଚୟ ବାସ ଗାନ୍ତ ହେଉନାହୁ ୨ ଏହ୍ନା ସ୍ଵିବାକୁ ଲ୍ଗଲେ | 

”ଯା ବ୍ରଶ୍ଛ୍ ଚମାହ୍ରନୀ ମାୟା ସ୍ଷ୍ଂ ସ୍ର ତ୍ଯନ୍ତବାର୍ବଣୀ 
ବିଉଟି ହ୍ଵୃତ୍ତେଚଜି ସଦଂ ଜଗଦେଢଇସ୍ରର ଓ । 



( ୨୬ ) 

ନାଟ୍ୟୃଣୀ ସର୍ବଗଭା ଚର୍ବ ଭ୍ନବବେଷ୍ ସ୍ବରବ୍ଧତା 
ବୁଦ୍ଧ୍ରା ବଞ୍ପୁକ୍ରଦ୍ସ ଚାପି ଯାଂ ବଜ୍ମରୁଂ ନ ଶକ୍ରମଃ 
ସ୍ସା ସକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରକୃଢଡରେବୀ ଜମଦାଖ୍ୟା ଜନ୍ବୟରୀ 
ସନାଭନୀ ମହ୍ନାମାୟ୍ତା ସନ୍ଲ୍୍ାୟ୍ଲାମୋଦ୍ରଭଂ ଜଗତ 
ମାନଚସଚହ୍ନ ଶ୍ରାନ୍ତୟୂଭୁଂ ଗିଶୁ୧ ଚଶାକସଗ୍ୟୃଣଂ 
ମଦ୍ଦଦାଣ୍ଡ ଯିମ୍ଭେଭସ୍ଵାନାନ୍ୟଭ୍ ପଶ୍ର୍ୟାମି କଅଚନ ।” 

୧ସ ସ୍ପୟୂଂ ମହ୍ବାମାୟ୍ା ଏବଂ ବଶ୍ଵଚମାଦୁନୀ ସନ ସ୍ଥ ଭ ସ୍ରଳୟ 
କର୍ ଥାଅନ୍ତି, ରଯ ଠେମକୂପରେ ଅଟଣ୍ତ ବର୍ତ୍ରାଣ୍ର ଧରଣ କରନ୍ତି, ୧ସ 
ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ ଏବ ସର୍ବଜୁଭରେ ଵ ସ୍ଵଜମାନ, ବ୍ରଦ୍ଧା ଶଷ୍ୁ, ଏବ ମୁଁ 
ମଧ୍ୟ ଯାହ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ପରୁପ ଜାଣିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଯାଦ୍ରାଙ୍କର୍ ମାୟ୍ବାରର ବିଶ୍ଵ 
ସଂସ୍ପାର ମୃଗୁଧଃ ଚସ ମୂଳଠକ୍ରଭ ଜଗଳ୍ନନୀ ମହ୍ଲାମାୟ୍ଵା ନିଜ 
ସନ୍ତାନକୁ ଶାନ୍ଜ ବଣ୍ଢିବାକୁ ' ସ୍ପରର୍ଥ ଚ୍ଦ୍ଦଲଲ୍ ନାହୁଁ + ଏଦ୍ବା ଅସସକ୍ଷା 
ଅଣ୍ତି ର୍ସାର୍ ବଷୟୂ ଅଉ କଣ ଚନ୍ଧାଇପାଚର ? 

ଏବଂ ରନ୍ଭ୍ୟୁଢସ୍ତସ୍ୟ ଶିବସ୍ସ୍ୟ ଘରମାମ୍ପନ 
ଶ୍ରଗ୍୍ର୍ ଚଦଂଷାନ' ଷ୍ଟ ମ୍ଯ ଚକା ୪ତପ୍ଯକଃ ମୂରୁବଷା ମହାନ୍ । 
ଡ୍ବାଚ ବଶ୍ଛ୍ କତ୍ଚାର୍୧ ଶିବ ମାନଉଭକତ୍ଧରଃ 

କ୍ରମର୍ଥମଦ୍ବମ୍ବଯୂନଃ କ୍ର କଚ ଗ୍ଵମ୍ି ଜଗଭ୍ସଚ୍ତଭ 
ଚଦବ ଜ୍ଞପୟୂ ଉତ୍ ସର୍ବଂ କଂ କଚଗ୍ମି ଭଦାଘ୍ରଭଃ 
ଅପି ଦୁଷ୍କଵର୍ମପ୍ୟେଭତ୍ ସ୍ ଧୟ୍ାମି ଉବାକ୍ବ ପୃ 

ବଦବାଧ୍ଵଚଦବ ଏହ୍ସର୍ ରନ୍ତା କରୁ ଅଛନ୍ତ ¬ ଏହ୍ ସମୟୂବର 
ତାହ୍ବାଙ୍କ ଶ୍ରସ୍ଵରରୁ ମଦ୍ଧାବଲ ସଗ୍ନ୍ନାନ୍ତ ଏକ ପୂବୁଷ୍ର ବନ୍ିର୍ଦଭ ଚଢ୍ଲାଇ 
ମସ୍ତକ ଅବନଭ କର୍ ନିକଃବଞ୍ଚ। ମହାବଦଦଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କବ କହୁ- 
ବାକ୍କୁ ଲାଗିଛଲ୍ -¬ ବହୁ ଚଢ଼ବ)  ଚମାଚେ କ ନମିତ୍ ତଉପୂନ କଲେ 



( ୬୩ ) 

ଏବ ସ୍ଫ କ କାର୍ସା କଝିନ୍ତ ତାହ୍ନା ଅଦଦଶ୍ର କରନ୍ତୁ । ଅସଣଙ୍କ ଅଣ୍ଜୀ 
ପାଇଲେ ଦ୍ରୁଷ୍କର କର୍ମ ଚହ୍ଲରଲ୍ ମଧ୍ଯ ମୂ ଢାହ୍ଧା ସମ୍ପାଦନ କଣ 
ସାବ୍ଛ |” 

ଶ୍ରୀ ମନ୍ଧାଦ୍ରେବ ଉବାଚ 
ବୟ ଝମାଦକ ମିତ୍କାଚର୍ନଃ ଶି ଶି ° ସର୍ବ ଗଵଣଣ୍ସର 
ଚୃଦନ୍ତଂ ଶ ନ୍ତ୍ଫଦ୍ଵଥା ସ୍ତୁଂ ଚକଳ ଭୁଚଷ୍ମା ଉବାମ୍ୟହରଂ । 

ଅନନ୍ତର୍ ମଝ୍ମାଦଦରବ କହ୍ଛଲ୍---ଚହୁ ବସ | ଚମାର ଚଗ୍ଵଦନ 
ସଟ୍ଯୂଣ ଟଶ୍ୁ ଗଣସଭକ୍ତ ମୋଦକ ପ୍ରଦାନ କର୍ ସନ୍ତୁଷ୍ମ କର । 
ତାହ଼ାଚହନଲେ ମୃ ପରମ ଭୁଷ୍ଣଲଉ କବ୍ଦର୍ତ । 

ସ ଚ୍ରୁ ଭତ୍ବଚନଂ ଶ୍ର ଭ୍ଧା ହରଷ ରଵ୍ ଳମାନସଂ 
ନ ୍ ମାୟର ଚମାଦକଂ ସ୍ବାଦୁ ଶିଶୁ ହସ୍ତେ ସମାର୍ଚୟୂଭ୍ । 

ମନ୍ରାଦଦେବ ଦଦ୍ରନ୍ଧ ସମ୍ପୁଭ ଲଙ୍କର ମହ୍ନାଦେବ ଙ୍କ ଛୃହ୍ମଶ୍ଵ ଦାୟ 
ଶ୍ରୁଣି ହୃଷ୍ଣ ରଞ୍ଚ୍ୱର ମୋଦକ ନର୍ମାଣ କର୍ ଗଦଣଣଶଙ୍କ ହ୍ର ସ୍ତଗ୍ 
ପ୍ରଦାନ କଲେ । 

ଗଚଣଶ୍ତଭୁପ୍ଲଉ୍ୟ ମ୍ୃଦୃର୍ଦସଭ ନୂଉଭ 
ଅଦଭବଭ୍ ସରମ ସ୍ରାତଃ ସିଚନ୍ନାଗ୍ନଦବଛଳଃ । 

ଅନନ୍ତର୍ ଗଣେଶ ସୁମିଷ୍ଣ ୧ମୋଦଳ ସାଇ ଦାନ୍ତ ହେଚଲ୍ 

ଏବଂ ବାରମ୍ବାର୍ ନଡ୍ୟ କଣ୍ ମାଭା ପିଭାର ଅନନ ବକ୍ଂନ କଣ୍ଵବାକୁ 
ଲ୍ଗିଲେ | 

ଦୃଷ୍କ୍ୟ ସହପଷଠଂ ଭନ ୟୁଂ ବଦବ୍ୀ ଉଗବତୀ ଭଦା 
ସ୍ପୃଦ୍ରଂ ଝଲଚଉ ମନ୍ଦାମାୟୁ ମଚଦଶ୍ଵରସମନ୍ ଭା । 

ଅନନ୍ତର ଉଗବଢୀ ଅନନ୍ଦ୍ଭ ୧ଦ୍ରଖି ଶିବଙ୍କ ସହ୍ରଉ ପର୍ମ୍ଭ 
ଅଦ୍ୁଦାଦ୍ରଭା ତହ୍ନ ରଲ୍ । 



( ୨୪ ) 

ବାର ଡକସପ୍ତ୍ଂ ଭୁର୍ଗା ଗିବଦଦ୍ବସମ୍ବଭ୍ବ 
୧ ଘର୍ନଂଳୟୂ ବାସଯବ ମଡୁ° ହୁ ଚଗ୍ଚଃର ! 

ଶିବ ଦଦହ୍ନ-ସମ୍ଭଭ ପୂରୁଷକୁ ଦୁର୍ଗା କହ୍ୁବାକୁ ଲ୍ଗିଚଲ୍ -- 
ଚହ୍ନ ବସ୍ଥ ! ଭ୍ଦୁମ୍ରେ ଏଭୁ ଅ ନନ୍ଧମୟୃ ବିଳାସ ଧାମରେହୁ ବାସ କର, 
ଏହ୍ସା ମୋର ଇଚ୍ଛା । 

ସୁଚନ୍ଧ ୧ମାଦକ ଦାଚନନ ମୋଦମାନଦ୍ର୍ୟଦ୍ରଂ ପ୍ସନଃ 
ଚଭନ ଭ୍ବଂ ମୋଦଚକା ନାମର ଉବଷ୍ଯସି ଚ ସ୍ାନ୍ଵଦ୍ବଃ 
ଭ୍ଵୟ୍ବା ବନ୍ଧମି୦୧ ପୁନ ମିତ୍ମାଲମପି ଏ 235 0-4 
ଗୃସ୍ତ୍ଵନ୍ତି ଦେବଭାଃ ସର୍ବ ବ୍ରାଦ୍ମଣାସ୍ତ ମହ୍ରଷ ୟୂଃ । 

ଢ୍ରୁମେ ମେର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଲୁ ୭ମାଦକ ଦାଳ କବ୍ ଶ୍ରାନ୍ତ 
କଣୁଅଛ। ଏଥିସାଇ ବଣ୍ର ସରମ୍ପିଟ୍ଵନ୍ଧମେ ଠୁଃମ ଚସାଦକ୍ର ନାମର 
ଵିଖ୍ୟାଉ ଚଦ୍ବ ଏବ ଢ୍ରୁମର ନିମିଭ ସମାଦଳ ଓ ଚିଷ୍କାନ ଚଦବଭା, 
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମଚସ୍ତ ସବ୍ବନ୍ଧ ୧ବାଲ୍ ଗ୍ରହ୍ରଣ କବ୍ଵିବ । 

ଏବ ସ୍ଲ୍ଲ। ସମ ଜୀୟୂ କାଞ୍ଚିଦ୍ ଗନ୍ଥଦକନ୍ଯକାଂ 
ଵିବ!ହୁ° କାରୟୁ ମାସ ଘୂନ୍ନସ୍ ଘରସମାସ, କା | 

ଉଗବଦୀ ଏହ୍ଦୁଘଣ୍ଢ୍ ଵର ପ୍ରଦାନ କର୍ ୧କାଣସି ଏକ ଚରମ୍ଭ- 
'ଣ 

ସ୍ମୂୃଦଦ୍୍୍ୀ ଗଛନ୍ତେ କଳ୍ୟା ସମ୍ପ ଭ ସରସମାସ' ହର ଗିବ କଙ୍କର୍ ବବାହ୍ 

କାର୍ସୀ ସଞ୍ଚନଲ କରଲ୍ । 

ସ୍ପ ଉତ୍ସ୍ୟାଂ ଜନୟୃମଭ ସ ବହୁନ୍ ପୁନ୍ଜାନ୍ ୩ 
୧ଭଝି ସ୍ଦ୍ଵର୍ସ୍ସୁ ଯୋଗ୍ୟାସ୍ତ ଜନୟ଼ାମାସୁଗବମ୍ବ କନ୍ 
ଏବଂ ।"ଭ ଜ୍ଷ୍ମଭୟୂଃ ସବେ ୦୬୭୧୪୩୦୭୭୧୯୭ 
ଶୁଗ୍ ଧର୍ମଘଗ୍ ନଭ୍ୟଂ ବଜ୍ୁଚୁଃ ଶିବକଙ୍କଗ୍ଃ । 



( ୨୫ ) 

ଞିବକଙ୍କର ତସ୍ସଭ୍ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ଯା ଗର୍ଭଃର ବହୁ ପୁନ 
ଡପ୍ପାଦନ କଲେ । ଅନନ୍ତର ୧ସହ୍ନ ସକ ସ୍ୁନଗଣ ଜପପୁଣ୍ତ ଘ୍ବ ଣା 
ଗ୍ରହ୍ମଣ କର୍ ବହୁ ପୁନ୍ନ ଡମ୍ପାଦନ କଚଲ । ମହ୍ବା ବଳଶଳୀ ଏବ 
ଧର୍ମ୍ତଗ୍ୟୃଣ ଚଦ୍ରବଳ୍ଲଙ୍କର୍ଗଣ ଅଚନକ ଜ୍ଞାଭ-ଲୁ ହୁମ୍ଭ-ଘର୍କୁ ଭ ବହାଇ 
ପରମ ସୁଗଚର୍ ଚକିଲାହରେ ବାସ୍ତ ବଦ୍ଧବାକୁ ଲାଗିଲ । 

ହେଳେ ୟ ଡ୍ବାଚ-୮- 

ଚଢି ଳାସ୍ଶିଖତରେ ସର୍ଦ୍ଦ ୧ମାଦକା ନି ବସନ୍ଜି ଭେ 
ମତ୍ତ୍ୟ୍ୱଳାଠକ କଥଂ ଚଭଘାଂ ଉବଷ୍ଯଭ ସମାଗମଃ 

ତତ୍ସର୍ବଂ ଚଣ୍ଡାକତୁ ମିଚ୍ଛାମି ଭୃଃଖ୍ଵ ଚବବଦ୍୍ତଦାମ୍ବଗ୍ 
ନଳ ଦର୍ୟଭ ମନଃ ସ୍ର ନ୍ଵା ବୃଜ୍ଵ୍ମଦୃସ୍ତୁଭମ୍ପନ୍ତ୍ମଂ । 

ମହୂର୍ଷ ସମିଝହୟୃ ପୂଲମ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପଗୃଭ ବୁଲେ, ଉଗବାନ୍ ! କଳା ସ୍ତ- 
ବାସ୍ସୀ ିମାଦଳଗଣ କିପର୍ ମତ୍ୟିଲୋକିଚରେ ସମାଗର ଚଲେ, ଭାହନା 

କୀତ୍ିନ କରନ । ଏହ୍ନ ଅଦ୍ଭ ଭ ଭୃଣ୍ଵନ୍ତ ସଂବକ୍ଷସଞର୍ ଶ୍ରଦଣ କବି 
ଅନ୍ଧ୍ଵମାନଙ୍କର୍ ମନ୍ତ ପିତ୍ତ ବହୁତଉ୍ନାହୁ । 

ପୁଲସ୍ତଏ ଉବାଚ -- 

ଶ୍ଣ୍ଠନ୍ଦୁ ମ୍ତଳୟୁଃ ସଚର୍ବ କୃନ୍ତ୍ଵଂ ଯନ୍ତ୍ୁ, ପୁଗ୍ଵଭନଂ 
ଯେନ ମଟଚଷଞ୍ଜି୍ଏ ସମାୟୂାଭା ଚମାଦକାଃ ଶିବକିଙ୍କଂଟ୍ଃ 

ପୁଲସ୍ତ ̀  କହ୍ଛଚଲ, ଚହ୍ଘ ମହ୍ର ଗଣ ! ଶିବଙ୍କର ମାଦଳ ଗଣ 

କିରୁଚସ © ମୁର୍ତ୍ୟୁ ଚଳ୍କଚର ସ୍ପମ୍ଭାଗଭ ବହୁତଲ୍--ଭାହା କୀହୁନ କରୁ" 
ଅଣ୍ଥୁ, ଣ୍ରବ୍ଣ କରନ୍ତୁ । 

କାଞ୍ଚ୍ୟୀର୍ସାଳୁ „ ଚନା ନାମ ଗଜାସୀଭ୍,ବ ବସ୍ତି ତଃ 

ଦୁଦ୍ନର୍ଷୋ ଦୁରହଵଙ୍କାରଃ କ୍ଷାବ ଶାସାନୁଘ୍ଵବ୍ବଭଃ ।” 



( ୨୨ ) 
ଵାତ୍ର୍ୟିବଵାର୍ଯାଳ୍ଲ ଏନ ନାମରେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ଗସଗ୍ନ୍ଧାନ୍ତ ଗଵଜା 

ଥିଲେ । ଚସ କ୍ଷନ୍ତ ୟ୍ଭ ବୀରତା ଚଯାଗ୍ର ଦୁରଦ୍ଜଙ୍କାରଚର ମତ୍ତ୍ ଥିଲେ । 
ସ ଏଵଦୀ ବନଂ ରକ୍ଛ୍ଵା ମୃଟବ୍ୟ ସାଦଚନାୟକଃ 

. ଦଦର୍ଷ କାମଚଧନୁଂ ବେ ଯମଦବଟୂର୍ମହ୍ନାଢ଼ୂନଃ 

ସେତଦ୍ର ଜରସତ ଭଚନ ମପା ଶ୍ଵଳାସରେ ବନକ୍କୁ ସାଇ 
ମହ୍ରୀମ୍ପା ଯମଦ ଟ୍ରଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ କାମଦଧନୁ କୁ ବଦ ଖିଛଲ୍ । 

ଦୃଷ୍ଯ୍ୟାତାଂ ସହ୍ବସାଦାଭ୍ରୁଂ ମନସ୍ତବନ୍ଧ ସ୍ପ ଦୁର୍ମଭଃ 
ବ୍ରାହ୍ଧୁଣା ଚକ୍ଷକଃ ସବେ ଗଢାଳଂ ଡଂ .ନବାରୟ୍ପୁନ୍ । 

ବୁକ୍ଧୁବ୍ଦଂ କାଷ୍ଚିବାଦା କାମ୍ମଧନୂ ଦର୍ଶନ କର୍ଵ ବଳସୂର୍ବକ 
ଚନବାଲକୁ ଚଇ୍ଛା କଶ୍ବାର୍ରଃ ଧେନୁଟି କ୍ଷକ ବ୍ରାକ୍ଧଣମାନେ ତାନ୍ନାଙ୍କୁ 
ନିବାରଣ କଲେ । 

ଅର୍ଜ୍୍ ଚନା ବାର୍ସାମାଣଣାପି ନ ଶୁଣାବ ବବସ୍ତଦ୍ରା 
ଚହୁଳନାଦୟୂ ଭାଂ ୧୪ନୁଂ ସ୍ପଚଗହ୍ନଂ ଗନ୍ଜୁମ୍ପତ୍ୟଭଃ 

ଚଦର ଅକ୍ଚଙ୍କାର୍୍ସନ୍ତ୍ ନଚସଭ ନିବାରର ହେ ଇ ପୁକା ସମ୍ସମାନଙ୍କର୍ 

ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ର ହ୍ଥ୍ଯ କର୍ ବଳ ଝବିଚ୍ଦା ସଧନୁ ଚନଲ ସ୍ଵସ୍ଥାଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ 
କଣ୍ଜବା ସାଇ ବାଡ଼ାର୍୍ତଲ । 

ବ୍ର ହ୍ଲଣା ବାରୟ୍ଯା ମାସ ନ୍ଥଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟେଭବାଦ୍ଧନଃ 
ତଦା ୟୂଲଂ ସମଉବଦ୍ କ୍ର ଦଲିଲଳ୍ଲ ନସ ର । 
ଧନ ରକ୍ଷକ ସ୍ରାହ୍ଲଣମାଚନ “ତଭାହ୍ନାକୁ ବାରଣ କଲେ, ଗଜା 

ଚସମା ନଙ୍କ ସହୁତ ସ୍ତ ବରବାକୁ ଗ୍ରକୃଷ୍ଧ୍ ୧ହ୍ରଲେ । ଏ 
ବାଦ୍ଧ୍ଵଣା ଦୂର୍ବକାଚମ୍ତବଝି ବନ୍ୟଫଲ ଫଳାଶିନଃ 
ଯୁଇ ଦୁର୍ମଦ ଏଵାସୌ ବ୍ଜ୍ଞ ଯୋଇ,ଂ ନ କହ ଭୁବର | 



( ୨୬୭ ) 

ସେଉଁ ମାଚନ ବନର ଫଲ ମଲ ସ୍ତ୍ରେଜନ କର୍ଧିଥାନ୍ଜିନ ଏଘଣ୍ଵ 
ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରାଡ୍ମଣମ୍ରାଚନ ଯୁଲ୍ତ ଵଶାରଦ୍ ଅର୍ଜନ ସହ୍ଭ ଯୁଇ ବଦ୍ଧବାକୁୁ 
ସମର୍ଥ ଚନ୍ଦରଲ୍ ନାହୁଁ । 

ୟୃଠିଲେ ନିନ୍ପଭ୍ୟ ଡାନୂ ରପ୍ରନ୍ ଯମଦଗୁ ° ଡଭଠପାଧିନଂ 

ଜଗାମ ଗାଂ ସମାଦ୍ରାଯ୍ସ ସ୍ପୟୁରଂ ବଳଦର୍ଖଭଃ । 

ମଦ୍ଘାବଳ ଗବଭ ଅର୍ଜ, ଳ ସହନ ବ୍ରଦ୍ମୁଣମାନଙ୍କ୍ ଏବଂ ଢ୍ତପା- 
ଧନ ଯପଦଗକ୍ଲୁ ୟୁ କ୍ତ୍ର୍ ନିହତ କର୍ ୧ଦଲ୍ ସ୍ବସ୍ଥା ନକ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ 
ଇଲେ । 

ଯମଦଟଚଟ୍ରଃ ସୁଚତା ଗମ ସ୍ତଂ ଦୃଷ୍୍ୁ ବଗ୍ରହ୍ମଂସକଂ 
°  ଚନ୍ଦ.ଧାଚନ। ଦୀ ନବୀସସା[£ ପସି ସଭତହୁଂସ ପ5ବ୍ରବରତ୍ 

କ୍ରଂ କତଗ୍ମି କଲ ଟଚ୍ତାମ୍ଭି କଥଂ କାର୍ମୀଂ ଉବେନ୍ତ୍ମ 

ଏବଂ ବିଚିନ୍ତ୍ଯ ମନସା ଚକିଲ!ସଣିଖରଠଂ ` ଗଭଃ 

ଉନ୍ନ ସ୍ଥିତ୍ସା ଭସଚସ୍ତରସ ଚଦିଦଚତରସି ଦୁଷ୍କରଂ 
ଏକ ପାଦୁକ୍ ପାଚଇ ବ ନିର୍ ର୍ଃ ଶଭଂ ସମାଃ | 

ଆରଗ୍ଧଯୃତ୍ ସଶୁସଭଠ ଚଦବ ଚଦବ ମଚହଶ୍ବର୍ 
ଶ୍ରୀମାନ୍ ଭଗମସୁତୋ ସ୍ମସ୍ତଦର୍କ,ନକଗୀଖୟ୍ବା 
ଘଗ୍ରୀତତା ଃଞଲୁଭ ଘରଟମଶ୍ରାଚନା ବ୍ମ୍ଭସ୍ୟ ଭସପ୍ରା ଶି ବଃ 
ସ୍ଵ୍ଚୁସଂ ଦଶ୍ର ପ୍ଟାମାସ କୃଭ୍ଵା ସର୍ମାନୁଗ ?° 

ଡବ ର ପରିଭୁଚଷ୍ମଃ ।୭ ଉସସ' ୧୭ ଦଂଝକ. କକ 2 
ବାଞ୍ଚ୍ ଭଂ ବ୍ର ୟୂଭମାଶୁ ବରଂ ଡଇ ଦ୍ରଧାଯ୍ଯହ୍ରବ 
ଗ୍ଝମୋସି କୃଷ୍କ୍ୟ ୧ଦବଶଂ ଉଣ୍ତ୍ୟା ପରମୟୂଂନ୍ ଭଃ 
ଜନାମ୍ଭ ଶିରସା। କୁ ଓମା ଭୁଷ୍ମାବ ଚ ମଝ୍ଦହଵଶ୍ଵରଂ 
ଦେବ ବଦ୍ରବ ମହାଚଦବ ସଙ୍ଗ ସ୍ଥ'ଭ୍ୟନ୍ଭକାରଣ 



( ୬ ) 
ପ୍ରସନନଂ ସାହ଼ ଦେବଗ୍ର କୃପୟ୍ବା କଟୁ ଣାଣ୍ଡବ 1 
କାଞ୍ଚିବ୍ର୍ସା ର୍ଚ୍ଚଳା ଗ୍ଵଜା କ୍ଷ ¬୨ୟ଼େ ବପସ୍ରହ୍ନଂସକଃ / 
ନାଶ୍ରସ୍ଫ ଷ୍ଯାମି ଭ୨ ପାପଂ ଦୁଷ୍ମଂ ସଗଣବାଛବଂ 
ଏବଠଚମବ ବରଂ ଦଦହ୍ର ନାନ୍ଦସ୍ତୀହବ ବାଞ୍ଚିରଂ 

ଯଥ୍ଥା ଭ୧ ସୁଜୟିଷ୍ୟାମି ତଥା କାର୍ସୀଝ ଭ୍ଵ ପ୍ହା ପ୍ର 3ସ୍ତ୍ 

ଶ୍ରୀ ଗିବ ଉବୀାର 

ବଟର ସୟଦ ପ୍ର ବକ୍ଷ୍ଯାମି କର୍ମେ ୨୧ ସନ୍ତ୍ଵବ ପ୍ରୟୂସ 
ଅଗ୍ଵଧୟୂ ମନ୍ଘାଚଦବୀଂ ସା ସର୍ବଂ ସାଧଯୂଷ୍ୟଭ 
ଏ ଣି ସ ଚଦଚବନ ଗ୍ଵମିଃ ସରମ ଧର୍ଥର୍ତତ୍ 
ଅଗ୍ଧୟୂ ମାସ ଦଦବ୍ରୀଂ ସଟସ୍ଥି ଭ୍ୟନ୍ତକାବଵଣୀ୧ ଧି 
ଶ୍ରବ୍ଵ୍ରଂ ତଶ ଷ୍ତୁନ୍ ସଵମୟ୍ତସ ସା ଦୁସ୍କ ୨ର୍ଣଚ 
ଚଦବ୍ରୀଂ ସ୍ସ ଓଢାଷୟ଼ାମାସ୍ ସର୍ବାନଜକଗଂ ଣିବାଃ 
ସ୍ପା ପ୍ରମନ୍ନ ଉବଦ୍ର ମ୍ଂ ସ୍ପରୁ୧ସଣାଗ୍ର 9ଃ ବ୍ଥଂଭା 
ପ୍ରାଦବବ ସ୍ର ସମ୍ବନ୍ତ୍ବ ଷ୍ଟ କଥଚମବ ଭପସ୍ୟସି । 
ବରଂ ବରଯ୍କ୍ ଦଦ୍ରଚନମ୍ତ କରବିଷ୍ଯମି ଯଃଥ ପୂସିଉଠ 
ଉପସ ଢଃ କର୍ମଫଳ ସଦ୍ରା ସିଧ୍ଯଭଯ ସଂ ାଶ୍ରପ୍ଂ । 
ଗମେ ପି କୃସୟ଼ା ବଷ୍ମା୨ ଭାଠ ଦବୀମଗ୍ରତଃ ସ୍ଥଂଢାଠ 

ବାଗ୍ସ ଗଦୁଚଦୟୀ ସ କ୍ଷଦଚସ୍ତୀଦବ୍ଯଗ୍ରମାନସଃ 
ନମୋ ୧ଦବ୍ୟେ ମହ୍ଲାଦେବବ ନଂଗୁଣାଓୟୁ। ନମୋନମଃ । 
ଯଦ୍ଦ ମାଇଃ ପ୍ରସନାସି ବରତଦ ସର୍ବ ମସଂବଳ 
ଦେଦ୍ର୍ ହଦ୍ବ୍ୟଃ ବରଂ ମାଭଃ ସର୍ବଂ ଯଦ୍ଦନ୍ର ବାଞ୍ଚି ଭଂ । 
କାଝ୍୍ବ୍ଵର୍ସାଜ୍ଟ୍ ଚନା ଗଜା କ୍ଷ ନ ୟ୍ଡୋ ବପ୍ରହ୍ଂ ସକାଃ 
ଭଣ ପାଗଠ ନାଶଯ୍ପଂଷଧମ ସବବଜ୍ଞଂ ଚଦହ୍ର ଚମ୍ଭ ବର 



( ୬୯ ) 

ଉଇ ,,ଭୁ ରାମବଚନ ୭ ଦେବୀ ସ° ଦୁଷ଼ଯାନସ 
ପ୍ରହ ସ୍ତ ବଝଗ୍ଭୃବବ୍ରେ ଦେବାନ୍ ସମ୍ଫ୍ଵାର ଛା ତ୍ 
ଚଦବା ବଦ୍ଧ୍ରାଦୟୂଃ ସବେ ସଂସ୍ଫ ଭାଜଗଦମ୍ବ ପା 
ଅଜଗୁ, ରଭସନ୍ସା୧ ଚକିଳାସ ମ ଭୁରଞକଂ । 
ଘ୍ରଂ ଣମ୍ପଃ ସ.ଦଚଯୟ ଦେ ବ୍ୟା ଭଲ୍ତ ନମସୁ ବଛସ୍ଃ 
ଢଭୁଭୁ ବୁ ହୁଧା ବାଗ୍ଭସଭାଚବଦନ ସୂଦାନ୍ତୀଃ | 
ଭତୋ ହୁୃଷ୍ମା ଜଚନ୍ନ' ତ। ଦେବାନ୍ ପ୍ରାକ ସମାଗଭ୍ାନ୍' 
ଦ୍ରହ୍ଧ୍ଵଣାଥଂ ସ୍ଫ ଭାଯୂପ୍ତଂ କୁହୁଧ୍ଂ ସଦ୍ଦଂଶ'ମି ଭତ୍ 

ସତ୍ପସ୍ଵବ ହୃ ଗ୍ବଜାଂ୍ତୀ କାଵ୍ିବାର୍ୟାର୍କ୍ ନୋ  ଭ୍ଲବ 
ବିଘ୍ଘାନ୍ ଜଙ୍ଖାସଯାମାସ୍ ସ କ୍ଷାନ୍ତ ବଳଦସରଃ 
ଅୟ୍ଟଂ ଗ୍ଵତମା ଉଗୁସୁଭସ୍ତଂ ଯୁଚଲ୍ଲ ନାଣ୍ଚୟୂ ଷ୍ଯଭ 
ଯେନ ଶତକ ।ତ୍ଯପ୍ତୁ୧ କଞ୍୍ ୦ ଉଥା ମୀଭର୍ଚଧୀ ୟୂଭ:ଠ 

ମଦ୍ନାଦଦବ୍ୟା ବଚଃ ଶ୍ଲ ଭ୍ଵା ବୁଦ୍ଧା ସଂ ଦୁଷ୍ଣ ମାନସଃ 
ପ୍ରଦ୍ଦ୍୍ାସ୍ବଂ ଦ୍ରଦାଁ ଢମ୍ଟ୍ଲେ ଏ ାଶଫ ଉଜଚସ 
ଦବଦୀ ସୁରସଭକଂଳ୍ଂ ପାଶ ଜଳପଭଦ୍ଦ ରଦ 
ବ୍ରଦ୍ଧବିଦ୍ୟାଧ୍ଧ ସୋ ବଣ୍ଡୁଂ ବ୍ପୁ, ଚବି ପବ ୧ମବଚ 
ଅଞନଚ ପ୍ରଦଦୁସ୍ତସସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ପ ମନ୍ତଂ ପୃଥକ୍ ପ୍ତ ଅକ 
ବଦବୀ ସ୍ପଶଣ୍ତ୧ ପ୍ରଦଦଦା ଶିବଃ ସଂଶୁପଭଠ ଉଆ 
ଲବ୍ଧ୍ଵାଟ୍୍ସମାଏ୍ ମି ଚଦବାସ୍କୃଂ ଚଦବ୍ଯଗଗ୍ର ପ୍ରାଞ୍ଜଲସ୍ରୁ ତଃ 

ପ୍ରଣମ୍ୟ ଣିରସ୍ପା ଗ୍ରାନ୍ନ ମାଉଃ ଲଂଚଥ ଉବଷ୍ଯଭ 
ସ୍ପପହ୍ବାୟୟାାର୍ଜ୍ ଚନା ଟ୍୍ଜା ଭ୍ବବ୍ର ବ ଖ୍ଯାଭବ କ ସଃ 
ଉଂ କଥଂ ପ୍ରଭଯୋତ୍ପ୍ୟାମି ସଦବା ଯୂପର୍ବ ର୍ଜଭ 
ଏଵଂ ଶ୍ରୁଭ୍ସା ଉଗବ ଦୀ ସମ୍ବ' ଭା କମ୍ମତଳକ୍ଷଣା 
ପିବଦାପାନ୍ ସମାହୁ ୟୃ ଚଦବୀ ବବନମବବୀତୃ 
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ଯ ଯୂଂ ବ୍ଵୀଗ୍ ମହ୍ା ଗ୍ରାଞ୍ଚ ଶମ କାର୍ସାର୍ଥଭତ୍ପ ସଃ 

ମର ୍ଚ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରକ୍ଷାୟର ଗଚ୍ଛଧ୍ଵଂ ଶିବଶ୍ରାସ ନାଭ 
ଅୟୂଂ ଯୋଗ୍ୟବ ଏବସ୍ଥାନଂ ଉବଭାଂ ସ୍ାଧୟୁ ଷଣ 
ସାଦ ଣାସ୍ତା ଢରୁଷ୍ୟନ୍ଜ ବଶ୍ର୍ୟପେ ନ ମ୍ହ୍ନାମ୍ଵନା 
ଏବସ୍ତକ୍ତା ମହନାଦେନ୍ୟୀ ସ୍ଥଣମ୍ୟ ସ ଶିବଂ ଗିବାଂ 
ଡମନ୍ବ ଗକ୍ଥନ୍ଚତ ବୀର ବ୍ ଚଞ୍ୟସଳାଠକ ଚ ସାୟୁଧାଃ 

ର୍ଃମା ସି ଢାନ୍ ପମାସାଦ୍ଯ ଯୟୂଜାୟୂ ଗିବବସନମାକ,ନ 
କାଵ୍ବାରାର୍କ୍,ନ,ବାସଂ ଜଗାମ ଲଗୂନଦଳଃ 
ଅଜ୍ ଚନାଏଫିଚ ବିଣ୍ଞପ ୟୂସୂସ୍ର? ଗ୍ମମାଗରଂ 
ଅଜଟାମ ବହୁଃ ନ@,କଃ ସ୍ପପ୍ପଗ୍ଭୁଦ୍ୟଦାୟୂଧଃ 
ପ୍ରାବଞ୍ଚ୍ ଉସୟୁଣୂଂ ଭଂ ଢ୍ରୁସ୍ବଳ ଚଳାମ ୨ ଷଣଂ 

ଛସଇୁଃ ସେନିକ'ସସି. ନ୍ ଶିବଦାସ ନିସୀଛୂଭୀଃ 
ତସିନିକାନ୍ ନିହ୍ମତ ଲ୍ ଦୃଷ୍ଣା। କାତ୍ବ୍ବାର୍ସା ର୍ଜ ଚନାସୂୱ୍ଵ 
ସ୍ପଦ୍ବସ୍ତ ଵଂହୃ୍ତଃ ସ୍୍ମଂ ୟୂୃଯୂ 74 ଗଡ୍] ସହ ଶୀ 
ସତ୍ବସ୍ତ ବାଦୃଶଃ କ୍ଷ ଠ୍ତାଳ ।ସ୍ହଵାଣି କ୍ତ ପୂଳକନଃ 
ଦବ୍ୟାନ୍ୟସ୍କାଣି ବକ୍ଷଂସ୍ଯ ନ୍ତ୍ ଲଣ୍ଡଂଚ୍ରୋଦ୍ୟଲ୍ ନୟା 
ଗ୍ମାଜ୍ ଚନା ଚରୀସଣ୍ତାତ୍ନଂ ୩ଗ୍ଢାରୌ ମହାରଥୀ 
ଯୂୟୂଧାଚଭ ଘର୍ଧିକ୍ଷ ୍ ତା ବନ୍ୟାନ୍ଯବଧ କାତ୍ କ୍ଷ ଣୋ 
ଶିବ ଦାମାଣ୍ଡ © ସରବବ ବ୍ବପ୍ରତ୍ଥ ୟ୍ଲ ରକ୍ମାର୍ଥବଃ 

ଗୁଧୂଃ ସଂଯୁଚଗ ଭଯି, ନ୍ ନିଜଘ, ବହୁ ୧ସ ନିକାନ୍ 
ଗ୍ମୋଃସି ଚନାଧାଦଚର୍ୟଭ କାଞ୍ଜିବାର୍ୟାର୍ଚ୍ ନସ୍ପ୍ଯ ସଃ 
ଢଦ୍ରାବାହୂ ସହ୍ବସ୍ତନ୍ତୁ ଛଇ ଦୟାମ୍ଭା ସ ଚଷା ଣ୍ଠଃ 
ସଚ୍ଛ କବାଭହୃଃ ସହସା ସପାଭ ଧରଣୀ ଭଳ 
ଉତ୍ସ ପାଶଲ୍ସଭାଚସ୍କଣ ଗିର୍ଵ କଂଯ୍ପା ଦରପା ହ୍ରଭ୍ 



( ₹ ) 
ଦଭୋହ୍ା ହା କୃତଂ ସର୍ବଂ ଗ୍ଜସ୍ରେନୟଂ ବ୍ୟନାଶ୍ବୟୃତ୍ର 
ଶିଵଦାତ୍ସ ସଦ୍ବାନୟ୍ଵନ ସବଚମୋ ଭବ୍ୟାସ୍କ ଧର୍ମରର୍ 
<ଵ' ଦବ୍ଯସ, ବଳବାଳ୍ ରାଣଃ କନ କଙ୍ଫାସଯା 
ନ ସ୍ତ କୃତ୍ସ୍ୋନ୍ୟବଧୀତ୍ କ୍ଷନ୍ ୟ୍ଵାନ୍ ଯୂଲ ଭୁର୍ମଦାନ୍ 
ପ୍ତଥ୍ଵୀଂ ନଃକ୍ଷନ୍ନୟରାଂ କୃଭ୍ଧ୍' ଗ୍ଜ୍ୟ ମାଲ ଭଂସ୍ବ୍ବର୍ଗବଃ 
ନଲେଝର୍ତ ମୂଦମା ମ୍ଵୀୟ଼ାଂ କ ନ ଯ଼ାଣାଂ ବନାଣ୍ରଭଃ 
ତଦବା ଜିବାରଯ୍ଯ୍ୀମା ମୁ ଗ୍ଚଜ୍ୟ କ୍ଷ ନ୍ଧବ୍ଧନା ସଚଳ 
ପ୍ରାଦାଦ୍ରାଜ୍ୟଂ ଡଝଭାଗ୍ମଃ କର୍ଶ୍ୟଗାୟୂ ମତ୍ରଷ ଚୟ 
ଦଞ୍ଜା ସ୍ଵଜ୍ୟଂ ପ୍ରା ହ୍ନ ଗ୍ଵମାଃ କଶ୍ୟସଂ ମୂଲିସତ୍ତ୍ମଂ 
ବୃଜ୍ଢ୍ୟଥିଂ ଟିବଦାମାନାଂ ସଦାଞଣ୍ଞପୟୃଦମ୍ବଂକା 
ଇଠଝମ ବ୍ରାଦ୍ଧଣ କାର୍ସାର୍ଥଂ ମତ୍ଜିଏଡଲ୍ଚବ ସମାଗଭ:ଃ 
ଶିବଦାତ୍ସା ମତ୍ଳାବାଗ୍ଃ ସ୍ଥ 9 ଚରଷଂ ଶିବ ଞ୍ଞଯ଼ା 
ବଦବ୍ୟା ବୀଭ ମନୁସ୍ଟ ଭ୍ୟ ଵିଧାଭବ୍ୟାତ ଯନ୍ଦଭଃ 
ଧର୍ମା ଣୁଚଟଘଠ୍ଠଦ୍ଶନ ନଂତ୍କାର୍ପା ବଗ୍ଫ ରଣ। 

ଏବ ସ୍ପୃଲ୍ଟ୍ୟା କ୍ତ ଗଗୁଭ ସ୍ତ ସ୍ତସ୍ୁ୨ ଗଚଭା ବନଂ 
କଶ୍ଚ୍ୟପସ୍ତାନ୍ ସମାହ୍ନ ଯୃ ଡ୍ରଇଂ ବଚ ନମଦ୍ବ୍ୀତ୍ 
ୟଯୃୟୁଂ ଧର୍ମଦଗ୍ ମତ୍ତ୍ୟୈ ଣିବଦଦହ୍ରସ୍ପମ୍ବଭବାଃ 
ଦେବଦ୍ଧଂଜାନ ମୋଦପୃଧ୍ଂ ମଧୁମିଷ୍ଣ ନ୍ ଚମୋଦ୍ରକୈ 
ଅଭୋ ମୋଦକ,ନାମାନୋଯୟୂୃଂ ଲୋଚକ ଭବିଷ୍ୟ 
କୁରୁ ଧୁନିଫି ବାଣିଜ୍ୟଃ ୧ଦଶଦେଶ୍ରାନ୍ତରଂ ଗଭ 8 
ଅନ୍ୁବ୍ଧ୍ୟାଣ୍ଡିବଯାନାନ ସ୍ପଧର୍ମ ବଶମାନ୍ରଂଭାଃ 
ଅଚରଥ୍ବଂ ବ ଣିଗ୍ଧର୍ମ ମିୟୂନ୍ଜ ଉବତା ବ୍ର ଢଃ 
ସବ ଭସ୍ୟ ଦଚଃଶ୍ବଭ୍ଵା ବାଢ଼ସ୍ପଲୁ। ପ୍ରଣମ୍ୟ ଭଂ 
ଚନ୍କ୍ ସ୍ତନ୍ଦେ ଦ୍ରକାଃ ସ୍ପର୍ବେ ସଦ୍ ଯୂଭୁଲ୍ତ ° ମହ୍ଧ ଣା 
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ଗ୍ଧଛଅ ଜାଭର କନମ୍ହ୍ ସମ୍ବଛ୍ତତର ଏତ୍ରୁଠାରୁ ଶେଷ ଚଢହ୍ରଲ୍ । 
ବଞ୍ଜମାନ ଗୁଆ ଜାଭର୍ ଏକୀକରଣ ସମ୍ବନେ ଅଲୋଚନା କରିବା । 
ଥୁ ର୍ୁକ୍ତଅ ଜାଭର ଏକୀଦରଣ ବ୍ରଷୟୂଛି ମ୍ପ ସ୍ରହ୍ପ କାରରେ ୧୩୩୧ 
ସାଲ ଅଖ ଢ଼ ସଂମ୍ୟାଚର ଗ୍ରକାଶ୍ର କରବାଲୁ ଚଦଲ୍ଥୁଲ୍ । 

ଅଜ ଓକଣାଚର ରୂଡଆଜଭ ଏକୀକରଣ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଫ୍ରଯୟ୍ୌଜନ 
ନ୍ଦୋଇ ପଛଅନ୍ଥି । ରଞ୍ଜାମ ଗ୍ରକ୍ଥଅ, ସୁସ୍ବୀ ଗୁନ୍ତଅ+ ଦ୍ବୁବନେଶ୍ବର ଗକ 
କଃକ ଗୁଜ୍ଥଅ, ଯାଜପୃର, ଗୃୃଦବାଲ୍ ଗ୍ନଞୁଅ/ ବାଚଲଣ୍ଵର-ଜଲେ- 
ଶ୍ଵରଂ ଉଦ୍ବଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ-¬ ଏସକ୍ୁ ଗୃଞ୍ଠଆ ୧ଧ୭ର ବୈବାୀହ୍କ ଅଦାନ 
ପ୍ରଦାନ ନ ୧୫୭ଲ ଗ୍ରଞ୍ଅ ଜାଭର ପୁଷ୍ପଂ © ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବହବ ନାହିଁ । 

ଆଜି କଣ ଚହଉଥଛି ? ବାଚଲଣ୍ବର ଗୁ୭ିଅ ଜରୁ ଅଧୂକାଂଶ 
କନ୍ଯା ବର ଅସ୍ତ୍ରବରୁ, ମେଦ୍ରନୀପୂରଲକୁ ବବାହ୍ନ ବହ୍ଲାଇ ଗ୍ଫଲ୍ ଯଥଉ- 
ଅଛନ୍ତି । ୧ମଦ୍ରମୀପୂରକୁ କନ୍ଯା ୧ଦବା ସହ୍ରକକ କନ୍ଥ ସସଠାରୁ 
କନ୍ଯା ପାଇଦି। ସହ୍ଧଜ ନୁହ, ଏହାର୍ ଫଳ ଏହା ୧ହଉର୍ି, ବା୭ଲ୍- ̀  
ଶ୍ବରରରେ ଉଲ ବର୍ମଭାଚନ ଉଲ କଳ୍ୟା ପାଇ ପାରୁ ନଂହ୍ାନ୍ତ । ଖଗ୍ପ 
ବର ମାଚନ ମଧ୍ଯ ଖଗ୍ଵପ କଳ୍ଯା ପାଇ ସାରୁ ନାଦ୍ବାନ୍ତି । କାରଣ 
ଚମଦ୍ରନ୍ାପୁରରରେ ପୁଖିଡର୍ ରହୁଠିବ କ୍ତବାଲ ଖଗ୍ପ ଅଆଁତ୍ - ସାଧାରଣ 
କନ୍ଯା ଲମ୍ବା ଉଲ୍ କନ୍ଯା ସମେଦଦଗୂରଲକୁ ଗ୍ଡଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତ । ଅକ 
ସବୁ ଜାଉ ମଧ୍ୟରେ ପାଠଚଢ଼ା ଅର୍ମ୍ସ୍ ବହ୍ଲାଇଅର୍ଥି । ସ୍ଵସ୍ବବଭଃ 
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଚଗାଵିଏ ପାଠୁଆ ଗୃୂଞଅକ, ଭାର ଟୂଅଲୁ ଯଦ୍ଥ ବ୍ବାହ୍ର 

ଦେବାକୁ ଗୃବହୈ-- ତାହାହେଲେ ଚସ୍ସ ଛିକିଏ ଉଲ୍ ପାଠୁଆ ବର୍ 
ଚଟକ । ସୁଭଗ୍ଵଂ ଚସ୍ସ ବାଚଲଶ୍ବର୍ଠର୍ ପାଠୁଆ ବର ନ 'ସ୍ରାଇଲେ 
ଅଳ୍ଯନ୍ନ ଚଗାଲ ବାଲ୍କ ଚରଷ୍ମା କର୍ବ୍ର । ବସ୍ କଃକ ଆସିର୍ଵ । ଗଞ୍ଜାମଃ 
ପୂବ ସ୍ରଭଭ ସ୍ଥାନରେଂଜ୍ସପୟୂଣ୍ଡ ବର୍ ଚଖାକ ବୁ । ଯଦ୍ଧ ଚକବଳ,ଆମ୍ଭର 
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କେବେ ଚଲନାହ୍ତୀ ଦହ ଵବାହ୍ଥ ମନା କଦ୍ଢି ଦେବ/, ଭାନ୍ରୀଦ୍ରେଲେ 
ଓଶ୍ରାର ଗୃତ୍ରଅ ଜାଇ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତ ଚହ୍ତ ଲି ନାହିଁ ସ୍ଵବିଲ୍ ¢ 
କଞକଚର ସାଠୁଅ ଜଅଯୁକ୍ଛ ବର ଅଛି, ବାଲେଶ୍ଵର୍ରେ ଡ୍ପସୁଣ୍ତ 
କନ୍ଯ ଅଣ୍ଥି। ଗ୍ନଞଠଅ ଜାଉ ଏହ ଦ୍ରୁଇଜଣଜ୍ଞର୍ ସ୍ପମ୍ବନ୍ତ କର୍ଚବ 
କି ନା? ଯଦ୍ଥ ନ କରନ୍ଜି ଭାନ୍ନା ଯତ । ଯଦ୍ଥ କରନ୍ତି ଗୃଠଥ ଜାଉ 
ମଧ୍ୟରର ଗଗାଞ୍ଚାଏ ନୂଅ ଅମ୍ସ୍ୀୟୂତତା, କୁଞ୍ଜମ୍ବଭା ଜନ୍ନ୍"ଦ ଏବ ଉଦ୍ନାଗ୍ 
ସ୍ମ୍ୟ୍ତେ ସ୍ମୁଖୀ ଦହ୍ନତଦବ ଏବଂ ଜାଡୀୟ୍ କଲାଯଣ ଟକ୍ଷନ୍ତର୍ ମଧ୍ଯ ସ୍ ଦ୍ବା ଯୃତା 
କର୍ବ । 

ମ୍ବ କ ଗୃନ୍ଅ, ସେ କ ଗୁଞିଅ, ଦ୍ଳ୍ଅ/ ଝ୍କୁମ୍ପକାଃ ନୂଲ୍- 
ଓଇ ଇଭ୍ୟାତ୍ତ ନବରଙ୍ଗ କଣ୍ ଅଉ ବଚ୍ଛଂନ ହ୍ରୋଇ ରହ୍ରବା ଭଲ୍ 
କିହ ପ୍ଵବ୍ଧ ଦେଖିନ୍ ଅଜ ଏଠଭଦତ୍ରନ ବଚଡ୍ରଲ୍ଣି ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଜାଉ 

ଚକଝଭ ଡଲ୍ତନ୍୍ କଲ୍ଣି, ଅମ୍ଭ ଓନ୍ତଅ ଉଉଚର ଏମ୍ସ, ଏ+ ସଝିବା 
ଳାକ ଚକଳଚତାଃ ଅଛନ୍ତି ¢ ମୁଁ ସଯେ୭ଭକ୍ୁୁର ଜାଣ ମ୍ପ ତମ୍ବା ଛଡ଼ା 
ଅତ୍ କାହ୍ବାକ୍କୁ ଚଦଖି ନାହୁଁ କମ୍ବା କାହ୍ନାରି ନାମ ଶୁଣି ନାହୁଁ । 

ଖାଲ୍୍ ଯେ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଭାହ୍ନା ନୂତଙ୍କ । କଃକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶୃର, 
ଗଞ୍ଜାମ; ଅନୁ ଗଳ ସମ୍ବଲ୍ଘୁର ସଂକ୍ଷେପଭଃ ସମଗ୍ର ଓଛଶା ମଧ୍ୟର 
ଅଉ କାହ୍ରାଲୁ ଜାଣେ ନଂହ୍ର । ଏଡ୍ଜାକ କମ ଦୁଃଖର ଶଷ ? ମୋର୍ 
ଛତବଚନାରେ ଅମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଯଞ୍ତ ମାଚନ ପାଠ କନୁ କଳି 

ଘଚିଛନ୍ତ, ଜାଡୀୟୁ୍୍ କଲାାଣ ବୋଲ୍ କଲିସ୍ ବଣ କ୍ଲୁନ୍ଧବାକୁ କ୍ଷମ 
ଚହାଇଛନ୍ତି ସେମାନ ଏହୁ ଦଗଚର ଅମମ୍ବାନଙ୍କର ଜାଡୀୟ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଦ୍ଦରଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝ୍ରାଇଦାକୁ ପ୍ରାଣଗଃଣ ଯନୂଧ କର୍ଚ୍ବ । ମ୍ପ ଜାଣେ 
ଗଂଜାମଚ୍ତର ଜଣେ ଦ୍ରୁଇଜଣ ଗୁଛ୍ଛଅ ନ୍ତବଶ୍ର ଝଲଗୀଗଢ଼ା କରଛନ୍ତି । 
ଜଣ କକ୍ତଲ୍ଜୱ୍ତର ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଚଣ । ଏହ୍ବସର୍ର୍ ଅଡ୍ ଚକଉ୍ ଠାଠର୍ 
କଉ ଠାଂର୍ ଥୁବ । ସମସସେ ଚଷା କରଲ୍ ଡ୍ପକାର୍ ଚନୁ୍ବ | 



( *୪ 9 
ଗୁଛଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯନ୍ରେ ଅଥିର ଅସ୍ତ୍ରବ ହ୍ଵେବ ନାହୁଁ । ଅଭଏବ 

ଗୁଆ ଜାଭ ଚରଫର୍ୁ ଚଗାହଏ ଗୋହିଏ ପୂସ୍ତକାଳଯୃ ଯେତ୍ ଠାରେ 
ସମ୍ବ୍ବସର ଚହୁବ› କରିବା ଦରକାର । ଗୁଡଅମ୍ବାଦନ ଗତଣଶ ଉଣ୍ଣଃ 
ଅରଏବ ସେତ ଠାଚର ପ୍ରସ୍ତକାଳୟ୍ଠ ଗୌଲ୍ଚବ ଢାହ୍ନାର ନାମ 
ଗଣେଶ ଗୁସ୍ତକାଳଯ୍ଁ୍ ଦେଚଲ୍ ଉଲ୍ ବହ୍ଦେବ । ସେହ୍ନ ପୁସ୍ତକାଳଯୃୁଟର 
ଗଜଣଣ୍ର ସୂଜାର ବଏବସ୍ଥା ପ୍ରତ ବଷ ବର୍ଚି ନିଦ୍ଦେସଷ ଅମାଦ ଡବ 
ଢଲେ୍ ଭଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ବ । ଏହ୍ଵାଦ୍ବାଗ୍ ଅନ୍ୟା ନ୍ଯ ସାଧାରଣ ଗୁଡ୍ଥମାନଙ୍କୁ 
ଧର୍ ଝନ୍ଦ୍ବ 1: 

୬ ସମ୍ବଲ୍ପୁର୍ ଅନୁଚଗାଳ ଓ ଗଡ୍ଜଜାର ଗୁଞ୍ୂଅମା ନଙ୍କ କଥା 
ପାଶୋଶ୍ ଯାଇ ନାହ । କନ୍ଜ ସେଉଁ ଠାରେ କଃକ, ପୂରୀ ବାଲ୍ଣ୍ୃର୍ 
ଗୁଞ୍ଅ ମିଲ ନାନ୍ରାନ୍ତ ହେେଦଭଚବଚଳ ସମ୍ବଲ୍ପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଗଡକାଉ 
କଥା ଉ ବହୁବୁର୍ବରେ | 

ମୂଁ ଅଗ୍ତା କର୍ରୁଅଠ୍ଥି ଯେ ବକୌଣସି ଗ୍ରଛଅ ସ୍ବରଇ ହ୍ନାତରେ 
ପବ, ବସ ୧ସେପଣ୍୍ି ଦୟ଼ାକର୍ ଗୁଛୁଆ ଜାଢର ଉ୍ନତ ସମ୍ବନ୍ଥରେ 
ନିଜର ମଭାମର ନମ୍ପ ଠିକଣାକୁ ଚଲ୍ଖି ସଠାଇବବ । ଅତ୍ ସେଚଉଭ- 
ଦୁର ସାରନ୍ଜି ଏହ୍ଜ ଟାକୁ ଅଡ କ୍ରନ୍ଥି ସଇସ୍ା ଖଇଂ ବର୍ ଏକ 
ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଗ୍ରସି ଗୁଞଅ ଭ୍ଵଇମ୍ବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର ବଭରଣ 
କରିବେ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନ ଏହ୍ର ଚ୍ରଷଯୂ ଅବଳାଚନା କର୍ବା ଗାଇ 
ଗୁଝିଅ ଦ୍ବଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସଭା ବସିବା ଡ୍ରଭ । ଜଭଅଣ 
ସଦ୍ଦ୍ଵ ୟେଭେବେଳେ ଚହୁବ--ତସହୁ ସମଯୂତର ଏ ଚଲ୍ଖା ସଢ଼ାଇ 
ଶୁଣାଇବା ଜରଭ | ସ୍ସତ୍୍୍ଵରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଗ୍ଗର୍ କବ୍ଵ୍ବା 
ଉରଭ । 

ମୁଁ ୧ସ କାହୁଁ କ ଏନ୍କା କହୁଅଛି ଛଲଣ ଢ୍ଵବ୍ତଛଲ ବେଶ 
ବୁଝ୍ ସାଶ୍୍ବେ ? ମନେ କରନ୍ତୁ ମ୍ପ ପାଠୁଆ, ମୋର'”କଳ୍ୟା ସ୍ଵଘ୍ବ୍ବଭଃ 



( ୬୩ ) 
ମହ ପାଠ ସଢ଼ାଇବ୍ ଏବ ୧ସମମ୍ାଝନ ବକ୍ୟୃଃପ୍ରାୟ୍ତ ହ୍ବଦଲ ସାଠୁଅ ବର 
ଓ କନ୍ୟା ପାଇ ଚମ୍ାର କନ୍ୟା ଓ ତ୍ପ ପାଇଁ ୧ଖାକଵ | ଯନ୍ଦ୍ର ପାଏ 
ଉଲ୍, ଯଦ୍ଥ ନ ପାଏ ଭାନ୍ନରାଚଦ୍ସନଲ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚମାର ସୁଅ ପାଇଁ 
ବହୁ କଣି ଅଣିବ୍ତ ଡାନ୍ନାକୁ ସଭ଼ାଇବି ଏବଂ ମୋର୍ କନ୍ଯା ଝଯଉଁ 

ସାରକୁ ସିଦ୍ଧ ଚସ୍ସଠାରର୍ ଭାଂର ପିଲ୍ ସିଲ୍ଙ୍କ୍ ଶିକ୍ଷା ଦଗରେ ଚଳା- 
ଇବା ପାଇଁ ମିଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ରନ୍ନାନ୍୍ଭ ହବ । ଏହିସର୍ ଅଚସ୍ତ ଅଚସ୍ତ 
ଶିକ୍ଷା ଦଗଚର କାର୍ଯା ଅରମ୍ତ୍ ଚହ୍ଦବ) ଅବଶ୍ୟ ଏ ଚାର୍ସା ଚକ୍ତଚରତ୍ତରନ 
ବା ୧କନତ ବର୍ଷରେ ସଙଳ ଚହ୍ୁଲା ଚବାଲ୍ ୧ଦଗା ସିବ । ଭାନ୍ଥା 
ସଦ୍ବଜରେ କହୁ ଚହ୍ରବ ନାହ । କନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ହହ୍ରଡ୍୍ ସଚ ଏହ୍ଜ 
ଦ୍ରଗରେ କାର୍ସା ଭ ଆରମ୍ହ୍ କଦ୍ବା ଦରକାର ନା ବବଳ ଚନ୍ରାଇ- 
ନାହୂ ¢ 

ଚମାର ବଗ୍ଦସ୍ର ବଳ ଚହ୍ରଲାଣି । ଅନସ୍ପ୍ଵମରା3ଟନ ଏହ୍ନ ସମୟୃତର 
କାର୍ଯା ଅରସ୍ବ,୍ଲେ୍ ଶୃବ ଶୁଉ ଫଳ ଫଲବ । ୫ କଣ ସାହସ, ଵିକଏ 
ଗ୍ରଡ଼, ଛିଲିକ ମାଫୁ, ଵକିଏ ଚଦଖର୍ ସଙ୍ଗଳ ରନ୍ଥା । ସମଗ । ଦ୍୍ରବରେ 
୫କଏ ଗଡୁ ଆ ଜାଢର ଏକାକରଣ କାମ୍ମ ସଫଳ ଚହିବ । ମ୍ହ ଭ୍ଵାବୁଛି 
ସମଗ୍ର ଓଝା ଗୂଝୁଅ ଜାଭର ଝଗୋହଏ ସଦସ୍ତ୍ବ ଗଠିଭ ) ଚନ୍ଧୁତ୍ । ଏଥିରେ 

ସ୍ପଭ୍ଯ ଚହ୍ବାପା ଇଁ ବାର୍ଯକ ଏକଃଷଙ୍କା ଅନୁମ୍ଭଭ ଦି ଡନ୍ଦରତ । ସମଗ୍ର 
ଓଝଶାର୍ୁ ଯଦ୍ଧ ସଗ୍ଭଶ୍ନ ଷାଠିଏ କବା ଶ୍ରଦଦ୍ର ବା ଦୂଇଗଜଢ଼ ଜଣ ଚଳାକ- 
ପାଡ, ତାଦ୍ବାଦହ୍ବେଲେ ଏମାନକ ନଇ ଚଗା ଷଣ ସତ୍ତ୍ବ କବଦ୍୍କୁ । ଏବ 

ଗୁଝଅ ଜାଉର ପୁବ୍ରଧା ଓ ଅଘୁବ୍ରଧା ସବୁ ବରଷଯୃ ଅଚଲଳ୍ଚନା କର୍କୁ । 
ଏହୁ ସତ୍ତ୍ଵରେ ଯେତଡ୍ ମାଚନ ୧ଯାଗ ବ୧ଦ୍ରଚବକ ଚସ୍ମାଚନ ଯାଇ ଲଜ 
ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଜାଉଅଣ ସ୍ପତ୍ବରେ ଏହ୍ନ ସକ୍ତୁ ବ୍ରଷଯୃ ଜଣାଇଚବ । 
ପକର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବ୍ରଧା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଗୃଙ୍ତଅ ଜାଭର ଉଲଭପାଇ କର୍ି 
ପାଣ୍ଡ ̀  ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ବାଲୁ ଚଦୁବ । ସେହୁ ଗଣ୍ଡ ସ୍ାନ୍ନଯ୍ଯରର ଚକୀଣସି 



( ୩୬ ) 

ମାସିକ ପନ୍ଧ ସହୁତରେ ସିଥମ ନବ ଗୃ୍ୁଅ ଜାତଢର ଉଲ ବବରଣୀ 
ମାସକୁ ମାସ. ଲ୍ପିବକ କର୍ରୁ । ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭ ମାସ୍ପତର ସାଅ 
ପୃଷ୍ଠା ଲଫିବଦ୍ଦ କରୁ ¬ଭାହାଦ଼େଃଲ ବର୍ଷକ ଷାଠିଏ ସ୍ଭୃଷ୍ଣା । 
ଏହ୍ର ଷାଠିଏ ପ୍ଣୃଷ୍ଟା ଛମ୍ବାଇବା ପାଇଁ ¥୧୪୦୯ ଖଇ“ ଚହ୍ଲବ । ଅଥଚ 
ଗ୍ରପ୍ପା ବନ୍ଧୁଦପଲ୍ ଯେଦଞ୍ଜ ମାଚନ ମାସିକ ପନ୍ନ କଣି୧ବ-୮-୧ସମାଚନ 

ଗୁଡଅ ଜୀତ ବସୟ୍ଠ ସ୍ସ ସଙ୍ଗ ଅଳ୍ଯାନ୍ଯ ଅଚଳେକ ବସଷପ୍ବ କାଣି 
ସାଦିବବ ଏହୁ ବିଷୟ ଉଲ କର୍ ହୂ ଦୟୂଙ୍ମ କରଲେଃ» ଅଚପ୍ବମାଚନ 
ବ୍ତୁଦ୍ଧ ଡାବରଭୁ ଝଯ ଗ୍ୁଛଅ ଜାଭ ‹ କ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଏହ ଦନ୍ଥାହ 

କେଡଡ଼ ଉଲ୍ଲ୍ରଷ୍ମ । 

ମଁ ଅଶାକରେ ଚମାର ବଦୟବାଚଳ୍ୟଷ୍ଟ ମାନମୀୟ୍ସ ଗୂନଥ ଏମ୍ମାଚଳ 
ମୋର ଏହ୍ର ଗୂଦହ୍ଘାର୍ ଶ୍ରବଣ କରବ୍ଵଠବ । ଏହା ଚମାର ଗୁଝିଅ ଜାଉ 
ମାଗଚର୍ ଚଗାହଏ ଗୁଡ୍ନାର୍ । ଜାଉର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁନି । ୧ଯଉଁଂ 
ମାଚନ ଗୁଝଅ କାଭର କଲ୍ୟଣ ଗୃହଁ ଓ କଏ ନ ଗୃହର ବ କହୁ ¢ 
ଚସମୀଚନ ନଜର ମଜାମଭ ଭଲ୍ କଣ୍ଠ ସଯାଓଭଭୂର ପାରନ୍ତି ଲେଖି 

ସଠାଇବବେ । ଦ୍ଦ ସ୍ରଭ୍ୟେକ୍ର ଜାଗାରେ ସସ୍ସ୍ଵ ର୍ ଏହୁ ବଷ୍ୟୃ ଅତଚଳ୍- 
ଚନା ସରେ ଛ୍ଥର୍ ସକ୍ତାନ୍ତ ସମା ପାଖଲୁ ଚଲଖି ପଠାନ୍ତି ଭାଦ୍ବାଚହ଼ଲେ 
ଗୁଁବ ଉଲ ¦ ସପ୍ବ୍ଵରେ ଯେତଡଁ ମାନେ ୧ଯାଗ ୧ଦ୧ବ ୧ମମାନଙ୍କର୍ 

ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂଣ୍ଣ୍ଣ ନାମ ଧାମ୍ଭ ସହ୍ଭ ମଭାମଭଭ ଚଲ୍ଖି ସଠାଇଚବ । 
ଚଯତଁ ଗୂଞ୍ତଅ ମାଚନ ଧମୀ, ଦୟାକ୍ପ ଧର୍ମ ପଗ୍ଯ୍ଣ ଚସମ୍ଭାନଙ୍କୁ 
ମୋର୍ ବ୍ରଚଣ୍ଚିଷ ଅନୁତଚଗ୍ଧଃ ମିନଭ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଯ ଚସ୍ମାଚଳ 
୧ଯେଭେଦୁୂର୍ ଡାର୍ନ୍ତି ଏହ୍ ଜାଙଫୀଯ୍ହ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଭେ ଅର୍ଥ ଦାନ 
କର୍ ପାର୍ଞ୍ଜ ୧ତ୍ସସଭ ” ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ଚହ୍ଛ ବର । ଯେଉଁ ମାନକର ୧ମା 
ଚର ନ୍ନ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ୍ବ ଉପଚର ବଶ୍ବାସ ବା ଅସ୍ଥା ନ ଥିବ ଚସମାଚନ 
ଅବ୍ନା କାହୁଁ କଟ ସାହସ କର୍ ମା ପାଖଲୁ ଧନ ସଠାଇଚଦ ¢ ଚଉଚକ 



( ୩୬ ) 

୧ସେମାନ ଙ୍କ ଅବ ଗତ .ନିମିତ୍୍୍ ମଁ ଏଭକିମଂନ୍ନ କଅଡୃତ୍ରି ଯେ ଚସମ୍ବାଚନ 
ଅନ୍ଯାନ୍ୟଙ୍କ ଠାକ୍ସ୍ ମ୍ଫ କଏ, ୧ମାର ଆଚରଣାଭ୍ଥ ଚପ, ମୂ ଛଙ୍କା 
ଖାଇଯିବ କ ଞଙ୍କାର ସଦୁବ୍ଯବହ୍ନାର କରିଛନ୍ତ ସ୍ପ ଳଷୟ୍ଠ ଉଲ କଣ୍ଢ 
ବନ୍ଧ ଘରେ ଉଠି ଲ୍ଵି ଏବ କିନ୍ତୁ ଏହ୍ନା ମଧ୍ଯ ଦହ୍ରପାଚର ରଠି 
ତଲ୍ ଖା ମାଚଭ ଜାଣିବୀ ସୂର୍ବର୍ୁ ମଧ୍ଯ କଣ୍ଢି ଗାର୍ଞ୍ଜ । ଅର୍ଥ ସିନା 
ନ ହୂଏ ଖାଇଯିବ୍ର/ ରଠିଞା ଦ୍ରାଗ୍ବ ଏ୭ଚବ କଣ ଖାଇଯିବ ୮୧ ଏକଥା 
ଝଲଖିବାର କରଛି ପ୍ରଚଂୟ଼ାଳନ ଥିଲା ନାହୁଁ । ୧ଭ୧ଚବ ଅକିକାଲ୍ 

ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଜଗଠରେ ଦାଗ କର୍ମୀ, ସତ୍ ପ୍ରଭୃଭତକ ପୁନ୍ଧରଷ ଯେଘର୍୍ 
ଦେଖୀଯ ଉଅଛନ୍ଥ, ଭତ୍ ସଚସଂ ସଚସଂ ଅଚନକ ଠକ ମଧ୍ୟ ବଦଖା- 

ଯାଉଁଅଛନ୍ତ । ଅଧ୍ଵ ୭ ପୁଣି ସରେ । 

ମର ଅଚନକଥର କହୁଚ୍ଥ ସସ ସାହୁ” ଗଦ୍ଦ ସାଧୂ ଶ୍ରବ୍ଦର୍ର 

ଅପଭଷ୍ମା। ସାହ ଅର୍ଥ ସତଭ୍ଃ ଅଡ୍ ଏମାଚନ ଚଜନ ଣିଷ୍ପୀ ବା 
"“ବସାଯୁ। ଲ୍ । ଏଭୁମାବେ୍ଦଂ କାଳନ୍ଧଠମ ସାହ ବଦ୍ାଇଛନ୍ତି ୮ 

ଚଯଉଁ ମାନଙ୍କର ସାତୃ ଉପାଧ୍ ଅନ୍ଚି ସସମାଚନ ୟା ସାଧବ | ଏହୁ 
ସ୍ରାଧବସର୍ ବବାହୁଠିଂଠନ୍ଃ ସାାଧିବମ୍ଭାଠନ ଜାକାଜ ଚନଇ ଚଦଶ୍ର 

ବଦଦଣଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ବାକୁ ଗଲାଚବଝଳେ ପଥ. ନା କରୁଥିଠଲ୍ | 
ନଦୀ କଳଗ୍ସ୍ ସସ୍ମାନଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଃ ସ୍ବଇ ଇଭ୍ୟାତ୍ରକ୍କ ଶୁଭ ବଦ୍ରାଯ୍ଧ 
ବଦଉ୍ଥି ଲ | ଚୂ୍ଦେ ଜାଭ ବସ୍ସ୍ବଗ ଏପଣ୍ ସ୍ପଷ୍ଧା ବଢ଼ାଇ ନଥୁଲ୍, ଏରେ 
ଭିନ ଭନା ଦା ଇ୍ ନଥିଲା || ସୂତସ୍ଂ ସ୍କ୍ତୁ ତ୍ସାଧୁ ବରା ସାହୁମାଚନ 

ଏକଦସ୍ରାଷ୍ଠୀ ଉକ୍ତ ଥିଃଲ୍ । ଅଜ ଚଭଲ୍ମାନେ ସ୍ରାଦୃ ଚନ୍ଦ୍ରାଇ ମଞ୍ଚ 

ଚସ୍ମାନଙ୍କ ସମାଜ ବଗ୍ଡୃର୍ର ଃ୪କଏ ଭଳ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଯାଇଅଛୁ । 
ଏନ୍ସାଦ୍ବାଗ୍ ସମ ଜର କ୍ଷର ଚହୃତ୍ତଅଛି । ଜାଉ ଅତ୍ତ୍ ରହୁବ ନାହ କମ୍ପ 
ଯଦ୍ଥ ରହୁବ ଭାହ୍ଵାବଡ୍ଵଚଲ୍ ପ୍ରଚ୍ଚଭ୍ୟକ କାଉ ଚଣ୍ତଷ୍ଟକ ଚକଢ୍ଦୁ କାହ଼୍ାର୍ 
ଠାକ୍ଟ୍ତ ୭ଘ୍ରଃ ଦ୍ରା ବଡ଼ , ନୁଇହି --ଏଭୁପର୍ ରହୁଦ ଏବଂ ଏପଣ୍ ର୍ଢୁବାର୍ 



( ୩୮ ) 

ଅର୍ଥ କାଳନ୍ରମେ ଏ କାଉ ଜାଭ ମଧ୍ଯଃର୍ ୧ଯଉଁ ଶଣା ରହୁଛି ଭାହ୍ନା 
ବୁସ୍ବଚୁଡ ଚହ୍ରବ । ସାଧବସର ଗସ୍ତ ଅଳ ସର୍ସାନ୍ତ ଅମ୍ମଭର ଘରରେ 

ସାରେ ସ୍ରଗ୍ବର୍ଡ। ଡ଼ାକ୍ତର ୍ରୀପୂକ୍ତ ଗବଧାଚରଣ ଗଣ୍ତ। ଲେଖିଛନ୍ତି 
(ସନ୍ନଢାର, ସଞ୍ଚଦଶ ସ୍ଦ୍ବଗ ¬ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ଯା-¬୩୧ ପୁଷ ) ଜଳ 

ଦେଶ୍ରର୍ ସ୍ରଭ୍ୟେକ ଓଛଅ ଘରେ କାଣି୍କ ଅମ୍ମାବାସ୍ୟା ଦ୍ରନ ପିଭ୍ଣଲଲ 
ହୁଏ । ସଚର ଅବାଳ ବୁକ ବନ୍ଷିଭା ଚଜ୍ତଗ୍ଵଟୂଚଳ ଅଲ୍ଵଅ ଦେଖାଇ 
ସିତ୍ତଳାକଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଗ ପୂରକ୍କୁ ବ୍ଦ୍ରାୟୃ ଦଅନ୍ଥି । ଉହ୍ ଅର ଦ୍ରନ ସକାଳୁ 
ଘର୍ର ସ୍କବୀମାଚତନ ନିଜ ନିଜ ଅଗଣାର ଶର୍ଢନ୍ଲ୍ ସ୍ବଗ୍ଛୁଜ ରନ୍ନ ଅଳି 
୧ସଠାରେ ଘରର ୧ପଝ, ଚଘଃଗ୍, ଧାଳ ଓ ଗ୍ଭ ଉଳ ଷ୍ରକ୍ତ୍ଵଭ ରଖି 
ହୁଳହୁଲ ୧ଦଇ ପଳା କରନ୍ତି । ୧ତ୍ପସାଚନ ୧ଯଉ୍ ରନ୍ଧ ଅକନ୍ତି, 
ତସଗୁଡକୁ ନ ଟ୍ବକ୍ଷଣ କ୍ଢ୍ ଦେଖିଲେ ମ୍ପଞ୍ଜ ଜଣ ଯଂ ଯେ ସ୍କୀମାଚନ 
ଚମ୍ରଃ ଓ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା, ବବାଇଭ ଓ ନାଅ ରନ୍ଜ କର୍ ଭହ୍ଛରେ 
ବିଶ୍ଵନନ ଜନିଷ ଓ ଲକ ମାନଙ୍କର ରନ କରନ୍ତି । ଏସକ୍ଛୁ ଦଦଖିଲେ୍ 
ଜଚ୍ଚଳର୍ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ସଚର ସସହ୍ଥ ଘ୍ରାଚୀନ' ନୌ-ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ତ ଏ 
ରଖା ଯା ଉ୍ଥିବା ର୍ ନିଃସବଜେନ୍ଦରେ କୁଦ୍ରାଯାଇ ସଂରେ । 

ପୁଣି ଢାଣିକ ପୁଣ୍ଡିମା ବାସି ଦ୍ରନ ମଧ୍ୟ ସେହ୍ରପର୍ ୭୭ ଭେକ 
ସଃଣା ସଃ । ଉଣ୍ଡି ଦ୍ରନ ଅଛି ସସ୍ତ୍ଵର୍କୁ ସ୍ରଚଭ୍ଯକ ଓଛଅ ସର୍ର୍ 
ଅବାଳ ବୁକ୍କ ବନ୍ନଭା ବଦଳୀ ସହୃୁଅର ଡ଼ଙ୍ଗାମାନ କଣ୍ଠ ( କଏ କଏ 
ତଷ୍ାଲ୍, ବାଡ୍ ଶ୍ର ପ୍ରଉଭରେ ରଥାକୃତ୍ତ ଡଙ୍ଘା ଗଢ଼ନ୍ତ ) ସେହ୍ର 

ଚତ୍ସହ୍ବ ଡଙ୍ଗାଚର ଘିଅଦ୍ଵୀପ ବାହ ନଦୀ ଚସ୍ତାଭଚର କବା ଚ୍ରପାଗସ୍ବୀ 
କୂଳରେ ଉସାଇ ଦ୍ରଅନ୍ତି । 

ଚବୀଲ୍୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ କୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ଜୀବମୀଚରେ ବଣ୍ଣିଭ ଅଛି ୧ଯେ 
ଭଗ୍ତସ୍ତା ଓ ସର୍କଭ ଉଲ୍ଲୀକ ନାମ୍ଭକ ଦୁଇଜଣ ବଣିକ ବ୍ରଦ୍ଧ୍ମଦେଶରୂ 
ପ୍ରାୟ ୫ଶ୍ରହ୍ଗାନ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ଯ ନଜର ଜାହ୍ଵାଜ୍ରତର୍ ଚବାହ୍ଵ ଅଭ 



( ୩୯ ) ୮ 

ପାଚୀନ ଢଳ ଭା କଲଙ୍ଗର ଅଜୀତ ନାମକ ବନ୍ଞର୍ ଦେଇ ମଗଧ- 
ଯାଇଥିଚଲେ ଓ ୧ସ୍ସଠାରେ ବୁକ୍ନଦେବଙ୍କୁ ୧ଦ୍ରଖି ଡାଙ୍କର ଶିଷ୍ଯତ୍ସ 
ଗ୍ରହଣ କଚଲ୍ । ଏହ୍ନ ବବୀଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ ୧ଯ 
ଖ୍ରୀଃ ସୂଃ ୫ମ ଓ ୨ଷ୍ଟ ଶ୍ରଭାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉଜ୍ଚଳୀୟୂମାଚନ ସାସ୍ପତ୍ରକ 
ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବଲ ଓ ତସଥ୍ପିପାଲି ଉଜ୍ଚଳର ଉସକୂଳଚର୍ ପ୍ରସବିକ 

ବନରମାନ ନମ୍ମଣ କବ୍ବିଥୁଲ୍ । 
ଅପଶୋକ ‹ଶିଳାଲ୍ସିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଲଙ୍ଗ ବାସ୍ଠୀମାଚନ 

ଦେଶ ବସଦଦଶ ସଙ୍ଗ ସାମୃତି,ଦ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହ 
ବାଣିଜ୍ଯ କବ୍ଵ୍ ସ୍ବମ୍ପଦ୍ବର୍ ଅରସାବ୍ଵ୍ ମାଳୟ୍ଵ ବଦଶର କଳଙ୍ଗ 
ଅଧ୍ଧବାସ୍ରୀ ମାଧବ ମାଚନ ନିଜର ବସଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାର 

ଚସଠାବଚର୍ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଟଂଗୂ ବବାଲ୍ ସ୍ଥାନ୍ନୟ୍ଠ ଅଧ୍ଵବାସୀ ମାନେ 
ଡାକୁଥିଝଲ । ଭ୍ତ୍ବରଦୀୟୁ ଚନା ବାଣିଜ୍ୟ ଗନ୍ତରୁ ଜଣାପଚଡ ୧ଯ କଲ୍ଙ୍ଗ 
ବଣିକ ଯାଦ୍ଵ୍ ଦ୍ରୀପରେ ପଦ୍ମ ଚ୧ସଠ,ଚର ବ ଣିଜ୍ଯ କରିବା 
ତ୍ଚଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ବସଭ ସ୍ଥାପନ କଣ୍ ଶରିଭ ଶତ ବର୍ଷକାଳ ନକ ମାଉୁମି 
କଳଙ୍ଗ ସଚସଂ ସାମ୍ପଦ୍ରକଳକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚଳାଇ ଥିଚଲ୍ । ଅଳ ଏହୁ 
ଯସ୍ଦ୍ର ବାସୀ କଳଙ୍ଗ ଭଥା ସ୍ପାଧବ , ସୁଅ ଝୁଅକ୍କ୍ ଅତ ଲୋଛରୁ 
ନାହୁଁ କ ¢ ଅପଣାର କର୍ଚିବ୍ଧ ନାହୁଁ ¢ 

ଏହ୍ ସାହୁ ମହୁ'ଜନ ମାଚନ ଥିବଲ୍ ଅମ ଓଛପାର୍, ଉଚଳର/ 

କଲଙ୍ଗର ମହାାଗୌରବ । ̀ ଚସମତନ କାର୍ବାର୍ କରବ୍୍ ଧଳରନ୍ୁ 
ଚଦ୍ରଶକ୍ତୁ ଚବ ହ୍ନ ଅଣୁଥିଚଲ୍ ପୂନର୍ଦାର୍ ଏହ୍ନ ସାହ ବା ସାଧବ 
ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଜଚଗାଷ୍ୀ ଉଲ୍କର୍ଵ୍ କର୍ବା ଦର୍କାର ପଡ଼ୁଛି । 

ଆ ୯୨୨୦୮୮୮୦୧୨୮ ୦୩୮୮ ୯୩୬୩୩୯୩୮ 

ମୂଦ୍ରାଵର ୩ ଚଢ୍୍ମଣି ଦ୍ରାସଃ ପ୍ରଗଭ ଚତ୍ରସ--କଃକ ୧୯୫୧ 


