
କଫଙି୍କ ଜନମ 

ନଚଦଳ ଳତାବ୍ଦୀଯ କଥା. ଫତତଭାନଯ ଜଗତ୍ିିଂଶୁଯ ଜଲି୍ଲାଯ କନକୁଯଠାଯୁ ଅଳ୍ପ ଦୁଯୄଯ ଥିଫା 
ଫଡ ଵାୄଯା ଗ ାଯ ‚କନିାଗ‛ ଠାୄଯ ଏକ ଳୁଦ୍ର ଯଫିାଯୄଯ ଜନମରାବ କଯଥିିୄର କଫ ିଵାଯା 
ଦାଵ. ୄକଉ  ତଥିିୄଯ କଫ ିଜନମରାବ କଯଥିିୄର , ୄଵ ଵଭବନ୍ଧୄଯ ତାଙ୍କ ଯଚନାଯୁ କଛି ିଭିୄ ନାଶିଁ. 
ଶୁଏତ ଭଶାବାଯତୀଣ ଯମ୍ପଯାୄଯ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ୄଶାଇ ୄଵ ଭଶାକଫ ିକାଦିାଵ , ବଫବୁତ,ି 
ୄଵକ୍ସ୍ିି ଣଯ ଏଫିଂ ଅଶ୍ଵୄଘାଙ୍କ  ଯ ିନଜି ଫିଂଳ ଯଚିଣ  ୄଦଫାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଳ କଯନିାଶାନ୍ତ.ି 
ୄତୄଫ ୄଵ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଭାନଙ୍କୄଯ ଝଙ୍କଡ ପ୍ରଗଣାଯ କନକଫତୀ ାଟଣା ଅନ୍ତଗତତ ଵାୄଯା 
ଗ୍ରାଭୄଯ ଜନମ ୄଶାଇଥିଫାଯ ୄରଖିଛନ୍ତ.ି ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ୄଵଠାୄଯ ‚ଳାଯା ଦାଵନକ ଡଶି ‛ ଅଛ.ି  
ୄରାକ କଥାଯୁ କଫନିକ ଵମ୍ଭ ନ୍ଧୄଯ ଅୄନକ କଥା ଜଣା ମାଏ. କଫ ିନକ ଘଯ ଚନ୍ଧବାଗାନଦୀ ତଟୄଯ 
ଥିର ଓ ଅଳ୍ପ ଦୂଯୄଯ ‚ଫୃଦ୍ଧା ନଦୀ ‛ ଫଶ ିମାଉଥିରା. ୄଵଭାୄନ ଚାଯ ିବାଇ ଥିୄର ଆଉ ତାଙ୍କ 
ଯଫିାଯଟ ିୄଵ ଗ୍ରାଭଯ ଭଖୁିଆ ଯଫିାଯ ଥିରା. ୄଵଭାନଙ୍କଯ  ଇଷ୍ଟୄଦଫୀ ଥିୄର ‚ଳାଯା‛, 
ୄତଣୁ ତାଙ୍କ ଯଫିାଯଯ ୄରାୄକ ଭା ଳାଯାଙୁ୍କ ୄଵଫାୁଜା କଯୁଥିୄର. ଭା ’ଙ୍କ ଆଳୀଫତାଦଯୁ କଫଙି୍କ  
ଯଫିାଯ ଅନ୍ନଫସ୍ତ୍ରୄଯ ଵଫତଦା ଵଖୁୀ ଥିୄର. ଯଫିାଯଯ ୄରାୄକ ଅବାଫ ଅନାଟନ କଣ 
ଜାଣିନଥିୄର. ଗଜତ ିକିୄନ୍ଧୄଦଫ ଓଡଳିାଯ ଳାଵକ ଥିୄର ଓ ତାଙ୍କ ଳାଵନ କାୄଯ 
ପ୍ରଜାଭାୄନ ଵଖୁୄଯ କାାତିାତ କଯୁଥିୄର.  ଓଡଳିାଯ ଭାଟ ିଵଜୁା ଵପୁା ଳଵୟ ଳୟାଭା. 
ୄମଉ ଆୄଡ ଚାଶିୄଁ ର ଵଫୁଜ ଯଙ୍ଗ. ନାନା ଜାତଯି ପୁର , ପ ଖାଦୟ ଳାଵୟୄଯ ଯିୂଣତ.  ନିୄ ଜ 
ଖାଇ ଫକା ଦ୍ରଫୟୄଯ ୄଫାଯ ଫଣିଜ କଯ ିଓଡଆି ୁଅ ଏ ଯାଜୟକୁ ଵନୁାୄଯ ବଯୁଥିରା. 

 

ୄଵୄତୄଫୄ ୄକଫ ଓଡଳିାୄଯ ନୁୄଶ  ପ୍ରାଣ ବାଯତ ଫତୄଯ ଵିଂସ୍କତୃ ବାା ପ୍ରଧାନ ଥିରା. 
ବ୍ରାହ୍ମଣଭାୄନ ଵିଂସ୍କତୃୄଯ ୄରଖାଢା ଓ କଥାଫାର୍ତ୍ତା କଯୁଥିୄର. ଅନୟ ଜାତଯି ୄରାକଙ୍କଯ ଏ 
ଵଫୁୄଯ ଅଧିକାଯ ନଥିରା. ଓଡଆି ବାାୄଯ ୄରାକଭାୄନ କଥାଫାର୍ତ୍ତା କଯୁଥିୄର. ଆଜକିାରିକା 
ଯ ିଫଶିତ୍ର ନଥିରା. ଓଡଆି ବାା ଓ ଵାଶତିୟଯ ରିଖିତ ଯୁ ନଥିରା. କଏି ଜାଣିଥିରା ଏଇ 



ଚାୀୁଅ ୄଦଫଦୁତ ଯ ିଓଡଆିଵାଶତିୟଯ ଭୁଦୁଆ କାଇୄଫ ? ଏୄତ ଫଡ ୄକାଠା ଠଆି 
କଯିୄ ଫ ୄଫାରି? ତାଙ୍କଠୀଯୁ ଓଡଆି ବାାଯ ଅଗ୍ରଗତୀ ଆଯମ୍ଭ ୄଶରା.ଵଯ ଓଡଆି ବାାୄଯ 
ଗାଉ ରୀ ଚାୀଭଶୁ ୄଯ ଦାଣ୍ଡୀ ଫୃର୍ତ୍ଯ ଗୀତ ଛୁଟରିା. ଓଡଆି ଘଯଯ ଵଫୁକଥା ୄଵଥିୄଯ ପ୍ରକାଳ 
ାଇରା. ୄରାୄକ ନଜିକୁ ୄଵଶ ିଆଦଳତୄଯ ଗଢ,ି ବାଯତୄଯ ନଜି ଵିଂସ୍କତୃ ିାଇ  ଵନୁାଭ ା ଇୄର. 

 

ଚାୀଘଯଯ ିରା. ଶଡିଭାଟ ିଶଡିୄଯ ରଦିୄ ର ୄଟ ୁୄଯ. କଥାୄଯ ଅଛି , ଚା – ରକ୍ଷ ଜୀଫ 
ୄାା. ୄଫୈଳାଖଭାଵ ଅଷ୍ଟଭୀ ତଥିୀ , ଭଙ୍ଗ ଲାଯ. ପ୍ରଫ ଖଯା. କଫ ିମନ୍ତାୄଯ ଆଖ ୁକଆିଯୀକୁ 
ାଣି ୄଫାଶୁଥିୄର. ାଖୄଯ ଯାସ୍ତା , ୄରାକଭାୄନ ୄମ ମାଶା କାଭୄଯ ମିଫା ଆଵଫିା କଯୁଥାନ୍ତ.ି 
କଫ ିାଣିଫୁଶା ଯଶି୍ରଭଯ କଷ୍ଟ ଉଣା କଯଫିା ାଇ  ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତ.ି ଭା ଳାଯା ପ୍ରତଦିନି ଯ ି
ୄଵଦନି ଯାସ୍ତାୄଯ ଫୁରି ମାଉଥାନ୍ତ.ି ୄଵ ନାନା ଅଙ୍କାଯ ିନ୍ଧଥିିଫା ଏକ ଦଫିୟ ତଯୁଣୀଙୁ୍କ ୄଦଖି 
ଗୀତ ଫନ୍ଦ କଯିୄ ଦୄର. କଛି ିଵଭଣ ୄଯ ୄଦଫୀ ଫୃଦ୍ଧା ୄଫଳୄଯ ଆଵ ିକାଶିଁକ ିଗୀତ ଫନ୍ଦ କର 
ୄଫାରି ପ୍ରଳନ କୄର. କଫ ିୄକଲ ତାଙୁ୍କ ୄଦଖି ଣାଡୁଵୟାଡୁ ଗୀତକୁ ଫନ୍ଦ କଯଛିନ୍ତ ିୄଲାରିକଶିୄ ର. ଭା 
କଶିୄ ର ଏଣିକ ିତୁଭ କଣ୍ଠଯୁ ଅନୟ କଛି ିଗୀତ ନ ଫାଶାଯ ିୄକଫ ଫିନଚୁଯତି ଫାଶାଯଫି. ଏଶା 
ୄଭାଯ ଆଳଫିତାଦ. ତାୄଯ ୄଵ କୁଅୄଡ ଉୄବଇଗୄର. 

 

କଫ ିତାଙ୍କଯ ଯଚିଣ ାଇଫାକୁ ଫୟାକୁ ୄଶାଇ ଉଠିୄ ର. ଭନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭାଙ୍କ କଥା ବାଫ ିକଫ ି
ୄଳାଇ ୄଳାଇ ସ୍ଵନ ୄଦଖିୄର. ଚାଯଆିଡ ଅୄରାକଯି ୄଶାଇଗରା.ୄଦଫୀ ଳାଯା ଵିିଂଶ ଫାଶନୄଯ 
ଫିୄ ଜ ୄଶାଇଥାନ୍ତ.ି ଆଠଟ ିଫାଶୁୄଯ ଅଳର୍ଳସ୍ତ୍ର ଵଶ ୄରଖନୀ ତାତ୍ର ଯଶଥିାଏ. ଝୁଣା , ୄଗାକୁ, 
ଚୁଆ ଓ ଚନ୍ଦନଯ ଫାସ୍ନାୄଯ ଚାଯଦିଗିଭଶକ ିଉଠୁଥାଏ. ଭାଙ୍କ ଦଫିୟ ଭରୂ୍ତ୍ତୀ ୄଦଖି କଫ ିପ୍ରଣାଭ କୄର. 

 



ଭା ଖଵୁିୄ ଯ ତାଙୁ୍କ ଉୄଠଇ ୄନଇ କଶିୄ ର – ଫାଫୁୄଯ! ଭ ୁୄଶଉଛ ିଝଙ୍କଡଫାଵନିୀ ଭଶିା-ଭଦନିୀ 
ଳାଯା.  ଭ  ୁଭଶାରକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଶା ଵଯସ୍ଵତୀ.  ାଣି ୄଫାଶଫିା ୄଫୄ ଭ  ୁୄଦଖା ୄଦଇଥିରି. ତୁ 
ଏଣିକ ିଫିନୁୁଯାଣ ଯଚନାୄଯ ଭନ ପ୍ରାଣ ଢା ିୄଦ. 

 

କଫ ିପ୍ରଳନ କୄର ‛ ଭା ୄରା, ଭ  ୁତ ଭଖୁତ! ୄକଭିତ ିୄରଖିଫ?ି‛ 

 

ଭା କଶିୄ ର ‛ ୁଅ! ଭ ୁଯା ଅଛ.ି ତୁ ଫୟସ୍ତ ୄଶଉଛୁ କାଶିଁକି ? ଭ  ୁଵଫତଦା ୄତା କଣ୍ଠୄଯ ଫଵ ିଗୀତ 
ଯଚନୄଯ ଵାଶାମୟ କଯଫି.ି ଏତକି ିକଶ ିୄରଖନୀ ତାତ୍ର ୄଖଦା ୄଦଇ ଭା ଉୄବଇ ଗୄର. 

 

ଯାତ ିାଶରିା, କଫ ିସ୍ଵନକଥା ଭୄନ କାଇ ଅଥଣ ୄଶାଇଡିୄ ର. ଵତକୁ ଵତ ୄଳମଯୁ ୄରଖନୀ 
ତାତ୍ର ାଇୄର. ନତିୟକଭତ ଵାଯ ିଭାଙ୍କ ଭନ୍ଦଯିକୁ ମାଇ ଳୄଶ ଆଠ ପ୍ରଣାଭ କଯ ିପ୍ରନ୍ଥ ଯଚନାୄଯ 
ଭନ ୄଦୄର. 

 

ୄଵୄତୄଫୄ ୄକଫ ଓଡଳିାୄଯ ନୁୄଶ  ପ୍ରାଣ ବାଯତ ଫତୄଯ ଵିଂସ୍କତୃ ବାା ପ୍ରଧାନ ଥିରା. 
ବ୍ରାହ୍ମଣଭାୄନ ଵିଂସ୍କତୃୄଯ ୄରଖାଢା ଓ କଥାଫାର୍ତ୍ତା କଯୁଥିୄର. ଅନୟ ଜାତଯି ୄରାକଙ୍କଯ ଏ 
ଵଫୁୄଯ ଅଧିକାଯ ନଥିରା. ଓଡଆି ବାାୄଯ ୄରାକଭାୄନ କଥାଫାର୍ତ୍ତା କଯୁଥିୄର. ଆଜକିାରିକା 
ଯ ିଫଶିତ୍ର ନଥିରା. ଓଡଆି ବାା ଓ ଵାଶତିୟଯ ରିଖିତ ଯୁ ନଥିରା. କଏି ଜାଣିଥିରା ଏଇ 
ଚାୀୁଅ ୄଦଫଦୁତ ଯ ିଓଡଆିଵାଶତିୟଯ ଭୁଦୁଆ କାଇୄଫ ? ଏୄତ ଫଡ ୄକାଠା ଠଆି 
କଯିୄ ଫ ୄଫାରି? ତାଙ୍କଠୀଯୁ ଓଡଆି ବାାଯ ଅଗ୍ରଗତୀ ଆଯମ୍ଭ ୄଶରା.ଵଯ ଓଡଆି ବାାୄଯ 
ଗାଉ ରୀ ଚାୀଭଶୁ ୄଯ ଦାଣ୍ଡୀ ଫୃର୍ତ୍ଯ ଗୀତ ଛୁଟରିା. ଓଡଆି ଘଯଯ ଵଫୁକଥା ୄଵଥିୄଯ ପ୍ରକାଳ 
ାଇରା. 



 

ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ଵଭାଜୄଯ ଳୁଦ୍ର ୄଶାଇ ୁଯାଣ ଵାଶତିୟ ୄରଖିଫାଯୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଭାନଙ୍କ ଯାଗଯୁ 
ଫନିଚଲାକୁ କଫ ିଵାୄଯା ଗ୍ରାଭ ଛାଡ ିୄଦୄର. ୄଵ ଫୃଦ୍ଧା ନଦୀ କୁୄଯ ଏକ ନକିାନଚନ ସ୍ଥାନ ୄଦଖି 
ଆଶ୍ରଭ କୄର. ୄଵଠାୄଯ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନାୄଯ ଭନ ୄଦୄର. ୄଦୈନକି ତନୁି୍ତିଦା ଆଶ୍ରଭଯୁ (ଭଠ) 
ଳାଯା ଭନ୍ଦଯିକୁ ମାଇ ୄଦଫୀଦଳତନ କଯଫିା କଫଙୁି୍କ ଫଶୁତ କଷ୍ଟକଯ ୄଶଉଥିରା. ଭା ୁଅଯ ଦୁୁଃଖ 
ଜାଣି କଶିୄ ର ‚ୁଅ, ୄତାଯ ଦୁୁଃଖ ୄଦଖି ଭ  ୁଵଶିାଯୁନାଶିଁ. ତୁ ଖଯା , ଫତା,ଝଡ ଓ ଳୀତୄଯ 
ନମିଭିତ ଆଵ ିୄଭାଯ ଦଳତନ କଯୁଛୁ. ତାୄଯ ମାଇ ମାଶା ଜସ୍ପଳତ କଯୁଛୁ. ଫାଟ ଦୁଇ ତନିନି 
ୄକା ଆଵଛୁୁ , ମଷାଉଛୁ. ୄତାଯ କଷ୍ଟ ଉଣା କଯଫିା ାଇ  ଭ ୁପ୍ରଵନ୍ନ ୄଶଉଛ.ି  ତୁ ଆଜ ିଫାଟୄଯ 
ଗରାୄଫୄ ୄଦଖିଫୁ, ୄମଉ ଠ ିଫଗ ଛନଚାଣକୁ ଭାଡ ିଫଵଥିିଫ, ୄଵଇଠାୄଯ ଭ  ୁପ୍ରକଟ ୄଶଫ.ି 

 

କଫ ିଭଣିୁ୍ଡଆ ଭାଯ ିାଦୁକ ାଇୄର. ଗୁଡାଏ ଫାଟ ଚାରି ୄଵ ଆଵରିାୄଫୄ ଚାଯ ିଆଡକୁ ଚାଶିଁ 
ଚାଶିଁ ଆଵଥୁାନ୍ତ.ି ଶଠାତ ଆଗୄଯ ଥିଫା ଡଆି ଜଭିୄଯ ୄଗାଟଏି ଫଗ ଛନଚାଣକୁ ଭାଡ ିଫଵଥିିଫାଯ 
ୄଵ ୄଦଖିୄର. କଫ ିଜାଣିୄର ଭା ୄଵଇଠ ିଫାଶାଯିୄ ଫ. ତାଙୁ୍କ ୁଫତଯୁ ୄଦଖିଥିଫା ସ୍ଵନାୄଦଳ ୄଗାଟ ି
ୄଗାଟ ିକଯ ିଭୄନ ଡଗିରା. ୄତଣୁ ୄଵଠାୄଯ ୄଵ ୄଦଫୀଙୁ୍କ ପ୍ରାଥତନା କୄର. 

 

ଳୁନୟଫାଣୀ ୄଶରା ଭ  ୁଏଇଠ ିଅଛ ିୁତ୍ର! ତୁ ୄଭାୄତ ଉଦ୍ଧାଯ କଯ ିଭନ୍ଦଯିୄଯ ଯଖ. ପ୍ରତଦିନି ଏଇଠ ି
ୄଭାୄତ ଦଳତନ କୄର ୄତାଯ ଭୄନାଫାଙଛା ୁଣତ ୄଶଫ. କଫ ିଗ୍ରାଭଫାଵୀଙ୍କ ଵାଶାମୟୄଯ ୄଵ ସ୍ଥାନକୁ 
ୄଖାାଇୄର, ଭାଟ ିବିତଯୁ ଅଷ୍ଟବୂଜା ୄଦଫୀ ଭରୁ୍ତ୍ତୀ ାଇୄର. କଫଙି୍କ ଆଖିଯୁ ଆନନ୍ଦଯ ଝଯ ଝଯ 
ୄଶାଇ ରୁଶ ୄଫାଶଗିରା. କଫ ିଭାଙୁ୍କ ଵାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଭ କଯ ିବକି୍ତୄଯ ଗଡଗିୄର. ଵଭୄଫତ ଜନତା 
ଭା ଳାଯାଙ୍କ ଜଣ ଜଣକାଯୄଯ ଚଉଦଗି କମ୍ପାଇ ୄଦୄର. ଵଭୄସ୍ତ ଭି ିଭିଳ ିୄଵଇଠ ିଭାଙ୍କ 
ଭନ୍ଦଯିଟଏି ୄତାାଇୄର. କଫଙି୍କ ଭଠ ଶି୍ଚଭ ଦଗିୄଯ ଥିଫାଯୁ ଭନ୍ଦଯିଯ ଭଶୁ  ଶି୍ଚଭ ଦଗିକୁ 
ଯଶରିା. କଫ ିଭଠୄଯ ଫଵ ିଭାଙୁ୍କ ଦଳତନ କଯିୄ ଫ ୄଫାରି ଇଛା କଯଥିିୄରୄ . କଫଙି୍କଯ ଏଇ 



ଇଛାକୁ ଭା ୁଣତ କଯଥିିୄର. ଏୄଫଫ ିୄଵଶ ିଫରି ଳାଯା ଭନ୍ଦଯି ଭଶୁ  ଓ କଫଙି୍କ ଵଭାଧି ୀଠ 
ଶି୍ଚଭ ଭଖୁା ୄଶାଇ ଯଶଛି.ି 

 

ଭଶବାଯତ ଗ୍ରନ୍ଥୄଯ ତାଙ୍କଯ ୁଫତଜନମ ଵଭବନ୍ଧୄଯ ଵଚୂନା ୄଦଇ କଫ ିୄରଖିଛନ୍ତ ିୄମ ୄଵ କିାଵ 
ଫତତୄଯ ‚ନନ୍ଦିୄ କଶ୍ଵଯ‛ ନାଭୄଯ ଳଲିଙ୍କଯ ଦ୍ଵାଯା ଥିୄର. ାଫତତୀ ଦୁଗତାଯୁୄଯ ଭଶିାଵଯୁ 
ଫଧ କଯଫିାକୁ 

 

ଵିିଂଶଫାଶନୄଯ ଗରାୄଫୄ ତାଙୁ୍କ ଵାଙ୍ଗୄଯ ୄନଇ ମାଇଥିୄର. ଦୁଗତା ଲଲିଵନା ୄଶାଇ 
ଭଶିାଵଯୁକୁ ଲଧ କଯଫିା କଥା ଲଘି୍ନଯାଜଙୁ୍କ କଶଫିାଯୁ ୄଵ ଅବିଳା ାଇୄର. ପୄଯ ୄଵ ଭର୍ତ୍ତ 
ଭଣ୍ଡୄଯ ଜନମ ଗ୍ରଶଣ କୄର. ପ୍ରଥଭ ଜନମୄଯ କାଦିାଵ , ଦ୍ଵତିୀଣୄଯ ଭଶାକାକିା ଯୁୄ ୄଵ ଜନମ 
ୄନଇଛନ୍ତ.ି ଏୄଫ ତୁତୀଣ ଜନମ ବାଫୄଯ ଳାଯା ଦାଵ କଫ ିୄଶାଇଛନ୍ତ.ି ୄଵ ଆଉ ଏକ ଜନମ ଏ 
ଵିଂଵାଯୄଯ ୄନୄଫ. ପ୍ରୄତୟକ ଜନମୄଯ ନ୍ଦଯ ରକ୍ଷ କଥା ବାଫ ିଚାଯ ିଜନମୄଯ ାଠଏି ରକ୍ଷ କଥା 
ୄରଖିୄଫ. ଵଭସ୍ତକଥା ଲିନରୁୀା ଉୄଯ ୄଶାଇଥିଫ , ମାଶାଦ୍ଵାଯା ୄଵ ଳାଭକୁ୍ତ ୄଶାଇ 
ୄକୈାଳକୁ  ୄପଯମିାଇ ାଯିୄ ଫ. 

 

ଆଦକିଫ ିଳାଯା ଦାଵ ତାଙ୍କଯ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାନଙ୍କୄଯ ନଜିକୁ ଗଣ୍ଡଭଖୁତ , ଅଜ୍ଞାନ ଏଫିଂ ଅଣି୍ଡତ ୄଫାରି 
ପ୍ରକାଳ କଯଛିନ୍ତ.ି ୄଵ ୄକୄଫ ଭା ଳାଯାଙ୍କ ଆଳୀଲତାଦଯୁ କାଫୟ ୄରଖିଛନ୍ତ ିୄଫାରି ଲଣତନା 
କଯଛିନ୍ତ.ି ୄତଣୁ ଵଭାୄରାଚକଭାୄନ ତାଙୁ୍କ ଭଶାଭଖୁତ ବାୄଫ ଫଣତନା କଯଛିନ୍ତ.ି ୄମୄକୌଣଵ ିାଠକ 
ମଦ ିଳାଯା ଵାଶତିୟ ଢଫି , ୄତୄଫ ୄଵ ନଶି୍ଚଣ ଅନୁବଫ କଯଫି ୄମ ଳାଯା ଦାଵ ୄଭାୄତ 
ଗଜଭଖୁତ ନ ଥିୄର. ୄଵଥିୄର ଫବିିନ୍ନ ଳାସ୍ତ୍ରଯ ଣି୍ଡତ. ଫଯିଂ ୄଵ ତତ୍କାୀନ ଵଭାଜଯ 
ଫଡଣ୍ଡାଭାନଙ୍କ ଭଖୂତ ଫନାଇ ୄଦଉଥିୄର. ଳାଯା ଦାଵ ଅଲଳୟ ଭା ଳାଯାଙ୍କଯ ଅନୁଗ୍ରଶ ରାବ 



କଯଥିିୄର. କନୁି୍ତ ତାଙ୍କଯ ଫଶୁ ଳାସ୍ତ୍ର ୁଯାଣୄଯ ପ୍ରୄଲଳ ଥିରା. ୄଵ ଅୄନକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟଣନ 
କଯଥିିୄର. ତାଙ୍କଯ ଅଵୀଭ ଜ୍ଞାନ ଥିରା. ୄଵ କିୄନ୍ଧୄଦଫଙ୍କଯ ୄଵୈନୟଫାଶନିୀୄଯ ୄମାଗୄଦଇ 
ଅୄନକଫତ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଭଣ କଯଥିିୄର , ଏଣୁ ତାଙ୍କଯ ୄବୌଗକି ଜ୍ଞାନ ଫଶୁତ ଥିରା. ଫବିିନ୍ନ 
ୄରାକଙ୍କ ଵଶ ଵଧିାଵଖ ଵିଂସ୍ପଳତୄଯ ୄଵ ୄରାକଚଯତି୍ର କଣ ଅନୁବଫ କଯିାଯଥିିୄର. ଏୄତ ଵଫୁ 
ଵୄେ ୄଵ ୄଵୄତୄଫଯ ଵଭାଜକୁ ବଣ କଯୁଥିୄର. ଵାଧାଯଣ ୄରାକଭାୄନ ଫୁଝଫିା ବ ିବାଫ 
ବାାୄଯ ୄଵ ଓଡଆି ଵାଶତିୟଯୁୀ ୄକାଣାକତ ଗଢିୄ ର. ଓଡଆି ବାାୄଯ ଏୄତଫଡ ଓ 
ଏୄତଗୁଡାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ୄରଖିଫା ଦ୍ଵାଯା ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରଧାନ ଵଭାଜ ଓ ଵସ୍କତୃୄପ୍ରଭୀ ଜନତାତାଙ୍କ ଵାଶତିୟକୁ 
ଅନାଦଯ କଯିୄ ଫ , ଖାଵ ଏଇ ବଣୄଯ ୄଵ ଚତୁଯଫୁଦ୍ଧିୄ ଯ ନଜି କାଭକୁ ଆୄଗଇ ୄନୄର. ପ୍ରଚାଯ 
କୄର ୄମ ୄଵ କଛି ିୄରଖିନାଶାନ୍ତ.ି ମାଶା ଭା ଳାଯା କୁଶନ୍ତ,ି ତାକୁ ଶିଁ ୄଵ ୄରଖିଛନ୍ତ.ି ତାଙ୍କଯ କଛି ି
ୄଦା ନାଶିଁ. ୄମ ୄକୌଣଵ ିଦ୍ରଫୟୄଯ ତୁଵିତ୍ର ଡିୄ ର ୄମଯ ିଲିନଙୁ୍କ ଵାଦ ଶୁଏ , ଠକି 
ୄଵଭିତ ିଳାଯା ୄଦଫୀଙ୍କ ନାଭକୁ ୄନଇ କଫ ିତାଙ୍କ ଯ ିଜୄଣ ଳୁଦ୍ରଯ ଯଚନାକୁ ଵଭାଜୄଯ 
ପ୍ରତଷି୍ଠତି କଯ ିାଯଥିିୄର. ଏଥିଯୁ ୄଵ ୄକୄତଦୁଯ ଇଶ୍ଵଯ ଲଳିାଵୀ ଥିୄର ତାଶାଯ ପ୍ରଭାଣ ଭିୄ. 
ଓଡଆି ବାା ଵାଶତିୟଯ ୄଵ ଜୄଣ ଲଯି ପ୍ରତବିା. କଫଙି୍କ ଳାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ୄଵୈନୟଫାଶନିୀୄଯ ଵାଭିର 
ୄଶାଇ ଅୄନକ ସ୍ଥାନ ଫୁରି ଫବିିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଆଖିୄଯ ୄଦଖି ସ୍ମଯଣୄଯ  ଯଖିଥିଫା ଵଫୁକଥା  
ତାଙ୍କଯ ଵାଶତିୟକୃତିୄ ଯ ୄଦଖାମଷାଏ. 

 

ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଭଖୁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡକି ଭଧ୍ୟୄଯ ‚ଲରିଙ୍କା ଯାଭାଣଣ ‛, ‚ଭଶାବାଯତ‛, ‚ଚଣି୍ଡ ୁଯାଣ ‛ ଏଫିଂ 
‚ରକ୍ଷ୍ମୀନାଯାଣଣ ଫଚନକିା ନାଭକ ଏକ କ୍ଷଦୁ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନା ଅନ୍ତବତୁ କ୍ତ.  ଆଶୁଯ ିଅୄନକ ଗ୍ରନ୍ଥ ୄଳୄେ 
ଳାଯାଙ୍କ  ଦ୍ଵାଯା ଯଚତି ୄଫାରି ୄରଖାଥିୄର ଭଧ୍ୟ ତାଶା ପ୍ରକୃତୄଯ ଆଦକିଫଙି୍କ ଦ୍ଵାଯା ୄରଖା 
ମାଇଛ ିକ ିନାଶିଁ ପ୍ରଭାଣ ୄଶାଇାଯ ିନାଶିଁ. 

 

ଫରିଙ୍କା ଯାଭାମଷଣ 



ଦଳାନନ ଯାଲଣକୁ ଲଧକଯ ିଯାଭ ତ୍ନୀ ଵୀତା ଓ ବାଇ ରକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଵଶ ଅୄମାଧ୍ୟା ୄପଯ ିଆଵଥିାନ୍ତ.ି 
ଵାଯା ଅୄମାଧ୍ୟା ଉତ୍ଲ ଭଖୁଯ ୄଶାଇ ଉଠଥିାଏ ଯାଭଙ୍କଯ ଯାଜୟାବିୄକଯ ଆୄମାଜନୄଯ. କନୁି୍ତ 
ଫଧିିଯ ଫଧିାନ ଫଚିତି୍ର. ଅବିୄକ ୄଶାଇଗୄର ଯାଭଚନ୍ଧ ଯାଜକାମତୟୄଯ ଲୟସ୍ତ ଯଶମିିୄଫମଦ ି
ଫରିଙ୍କାଵଯୁକୁ ଲଧ କଯ ିୄଦଫତାଭାନଙୁ୍କ  କିଯ ିଉଦ୍ଧାଯ କଯିୄ ଫ ୄଫାରି ବ୍ରହ୍ମାଙୁ୍କ  ମଭ ଚାଯଛିନ୍ତ.ି 
ବଗଫାନଙ୍କ 

 

ଆଫବିତାଲ ୄକଫ ଧଭତ ଵିଂସ୍ଥାନ ନଭିିର୍ତ୍. ଯାଭ ଲଳଷି୍ଠତିଙୁ୍କ ଅୄନକ କଷ୍ଟକଯ ିଯାଲଣଙୁ୍କ ଲଧ 
କୄର ୄଫାରି କଶଫିା ୄଫୄ ଵୀତା ପ୍ରତଫିାଦ କଯ ିୄଵ ନିୄ ଜ ଯାଲଣକୁ ନଶିତ କଯଛିନ୍ତ ିୄଫାରି 
ମୁକି୍ତ କଯଛିନ୍ତ.ି ୄଳୄଯ ନଜି ଳକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଦଫାକୁ ଯାଭ ଏକାକୀ ଲରିଙ୍କାଵଯୁକୁ ଲଧ କଯଫିାକୁ 
ମାଇଛନ୍ତ.ି ୄଯ ଶନୁଭାନ ଯାଭଙୁ୍କ ଵାଶାମୟ କଯ ିଭଧ୍ୟ ଵପ ୄଶାଇ ାଯନିାଶାନ୍ତ.ି କିଯ ି
ଯାଭଙ୍କଯ ଭତୁୃୟ ୄଶଫ ୄଫାରି ଲରିଙ୍କାଵଯୁ ଗ୍ରାଭୄଦଲତୀଙୁ୍କ ୂଜା କରାୄଯ ମଜ୍ଞ କଯଛି.ି ଭାତ୍ର 
ଶନୁଭାନ ଓ ଯାଭଚନ୍ଧ ତାଙୁ୍କ ଵମୁ୍ପଣତ କଯାଇ ୄଦଇ ନାଶାନ୍ତ.ି ଲରିଙ୍କାଵଯୁକୁ ଲଧ କଯଫିାକୁ ଵୀତାଙ୍କଯ 
ଆଫଳୟକତା ଅଛ ିୄଫାରି ୄଦଲତାଭାୄନ କଶଫିାଯୁ ଶନୁଭାନ ମାଇ ଵୀତା ଓ ରକ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ ଲରିଙ୍କା 
ଆଣିଛନ୍ତ.ି ଯାଭ , ରକ୍ଷ୍ମଣ, ଶନୁଭାନ ଭିତିବାଫୄଯ ମୁଦ୍ଧ କଯ ିଲରିଙ୍କାଵଯୁକୁ ଭାଯ ିାଯ ିନାଶାନ୍ତ.ି 
ୄଦଲଗଣ ଵୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଥତନା କଯ ିଯାକ୍ଷଵ ଲଧ କଯଫିାକୁ ନିୄ ଲଦନ କଯଫିାଯୁ ଵୀତା ଚତି୍ରୄଵନ 
ଯଥୄଯ ଫଵ ିମୁଦ୍ଧବୁଭିକୁ ଆଵଛିନ୍ତ.ି  ମୁଦ୍ଧକଯ ିୄଳୄଯ ଲଲିସ୍ତ୍ର ୄଶଫାଯୁ ଯାକ୍ଷଵ ଵୀତାଙୁ୍କ ଶଯଣ 
କଯ ିୄନଫାକୁ ସି୍ଥଯ କଯଛି.ି ଯାଭ , ରକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭିତି ଅସ୍ତ୍ରୄଯ ଲରିଙ୍କାଵଯୁଯ ଭତୁୃୟୄଶାଇଛ ିଓ ୄଯ 
ଯାଭଙ୍କ ଯାଜୟ ଅବିୄକ ଉତ୍ଲ ଭଶାଵଭାୄଯାଶୄଯ ାତି ୄଶାଇଛ.ି 

 

ଭଶାବାଯତ 

ଲୟାଵୄଦଫଙ୍କ ରିଖିତ ଵିଂସ୍କତୃ ଭଶାବାଯତଯ କଥାଫସୁ୍ତକୁ ୄନଇ ଆଦକିଲ ିଵାଯା ଦାଵ ଓଡଆିୄଯ 
ଭଶାବାଯତ ୄରଖିଛନ୍ତ.ି ଵିଂସ୍କତୃଯୁ ଅନୁଫାଦ କଯ ିନାଶାନ୍ତ.ି କଲ ିନଜିଯ ଦୃଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀ ଓ ୄଭୌକି 



ଲଚିାଯୄଫାଧଯ ପ୍ରକାଳ କଯଛିନ୍ତ.ି ଓଡଆି ଘଯଯ ଚାରିଚଣୀ , ଯୀତନିୀତ,ି ଖାଦୟୄଣ,ୄଲଳବୁା, 
ୁଣୟଫତ, ମାନମିାତ୍ରା, କଥାଫାର୍ତ୍ତା ଵଫୁକଛି ିତାଙ୍କ ଭଶାବାଯତୄଯ ପୁଟ ିଉଠଛି.ି ୄଵ ୄକୄତକ 
ସ୍ଥାନୄଯ ଵିଂସ୍କତୃ ଭଶାବାଯତ ଘଟଣାକୁ ଵିଂକି୍ଷପ୍ତ କଯି , ୄକଉଠ ିଫା ୄଛାଟକୁ ଫଡ କଯ ିଫଣତନା 
କଯଛିନ୍ତ.ି ତ ଆଉ ୄକଉ ଠ ିୄକୄତକ ଘଟଣାକୁ ଵମୁ୍ପଣତ ଛାଡ ିୄଦଫାୄଫୄ ୄକଉ ଠ ିୄକଉ ଠ ିମାଶା 
ଭୁ ଭଶାବାଯତୄଯ  ନାଶିଁ  ୄଵଯ ିଘଟଣା  ନଜି ଭନଯୁ ଲଣତନାକଯଛିନ୍ତ.ି 

 

କଫ ିଳାଶାଡାଗଛଯ ଭାଶାତ୍ମ୍ୟ , ଳାନ୍ତନୁଙ୍କ ଵଶ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଲଲିାଶ , ଵନି୍ଧିୄ ଚାଯ କଥା, ଵତୟ ଆଭବ କଥା , 
ଫାଫନାବୁତ କଥା , ଗାନ୍ଧାଯଙି୍କ ଵନ୍ତାନରାବ କଥା , ଧତୃଯାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଳୄଶ ୁଅଙ୍କ ନାଭକଯଣ , ଅଵଆୁ 
କାଶାଣୀ, ଵଶି-ଳଗୃା କଥା , ଵିିଂଶ-ଭଳା କଥା , ତୁଵୀଲଣ ଫାଘ ଓ ତୁାଭଶୁ ାଙ୍କ ଗଳ୍ପ , କ ି
ଅଲତଯଣ ପ୍ରଵଙ୍ଗ ଓ ଵଶୁାଣୀ କନୟା ଵଶ ମୁଧିଷ୍ଠଯିଙ୍କ ଲଲିାଶ କଥା – ଏନତି ିୄକୄତଵଫୁ ଗ ନଜି 
ଭନଯୁ ଵଷିୃ୍ଟ କଯଛିନ୍ତ.ି ୄଵ ଗଳ୍ପଯୁ କଛି ିଳୁଣାମାଉ. 

 

ଳାଶଡାଗଛଯ ଭାଶାତ୍ମ୍ୟ 

ଥୄଯ ୄଦଫ ୄଦଫ ଭଶାୄଦଫ ଫୃବ ିଠିୄ ଯ ଫଵ ିଫୁରି ମାଉଥିୄର. ଫାଟୄଯ ମାଉ ମାଉ ଫୃବ 
ତାଯ ଫାଭଟୄଯ ୄଗାଟଏି ଳାଶଡା ଗଛ ୄଦଖି ଖଵୁିୄ ଶରା.ୄଵ ଗଛ ନକିଟକୁ ମାଇ ତ୍ରଟଏି ଆଣି 
ନଜି ଭଣୁ୍ଡୄଯ  ଯଖିରା. ଭଶାୄଦଫ ଏଶାଯ ଯଶଵୟ କଣ ଚାଯଫିାଯୁ ଫୃବ ଉର୍ତ୍ଯୄଦରା ‚ଳାଶାଡା 
ଗଛଯ ତ୍ରକୁ ଭଣୁ୍ଡୄଯ ଯଖିୄର ୄଵଦନି ଅଭତୃ ଵଦୃଳ ଖାଦୟ ଦାଥତ ଭିୄ ‛. ଏକଥା ଫୃବଠାଯୁ 
ଳୁଣି ଳଲି ଆଶ୍ଚମତୟ ୄଶୄର. 

 

ଘଟଣାଯ ଵତୟତା ଯୀକ୍ଷା କଯଫିାକୁ ୄଵ ଫୃବକୁ ୄନଇ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗୄର. ଦୁୄଶ  କ୍ଳାନ୍ତ 
ୄଶାଇ ଡଫିାଯୁ ୄଳୄଯ ଵମୁଷତୟାସ୍ତ ଵଭଣକୁ ଳଲି ୄକୈାଵ ୄପଯ ିଆଵିୄ ର. ଏୄଣ ବୁତନାଥଙ୍କ 



ଲିଭବ ୄଦଖି ାଫତତୀ ଅଭତୃତୁରୟ ୄବାଜନ ଫାଢ ିୄକଲ ନଚଗ୍ରାଵୀ କଯୁଥାନ୍ତ ିଏତକିିୄ ଫୄ 
ଳଲିଙ୍କଯ ଡଭବଯୁ ଳବ୍ଦ ଳୁଣାଗରା. ୄଦଫୀ ଖାଦୟ ଥା ିତଯତଯୄଯ ୄନଇ ଫୃବ କୁଣ୍ଡୄଯ କାଇ 
ୄଦଇ ଆଵ ିଭଶୁ  ୄଧାଇଛନ୍ତ.ି ଅଘତୟଥା ିୄନଇ ସ୍ଵାଭୀଙୁ୍କ ଲନ୍ଦାନା କଯ ିପ୍ରାଵାଦକୁ ୄନଇ ଆଵଛିନ୍ତ.ି 
ଫୃବକୁ କଛି ିଖାଦୟ ନ ୄଦଫାକୁ କଡା ଆୄଦଳ ୄଦଇ ଳଲି ଆନନ୍ଦୄଯ ଯାତ ିକଟାଇଛନ୍ତ.ି 

 

ୄତୄଣ ଫଚିଯା ଫୃବ ଵାଯାଦନି ଫୁରି ଫୁରି ଘଯକୁ ୄପଯରିା ୄଯ ପ୍ରବୁଙ୍କ ନଷୁି୍ଠଯ ଆୄଦଳ ଳୁଣି 
ଭନଦୁୁଃଖୄଯ ଫାଵନିଡା ଖାଇଫାକୁ ଅଛ ିୄଫାରି ବାଫଛି.ି କନୁି୍ତ ଶଠାତ୍ କୁଣ୍ଡଯୁ ଆଵଥୁିଫା ଭଶଭଶ 
ଅଭତୃ ଫାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣ କଯ ିଫୃବ ଆଶ୍ଚମତୟ ୄଶାଇଛ ିଓ ତାୄଯ କୁଣ୍ଡକୁ ୄଦଖି ଆନନ୍ଦୄଯ ନାଚ ି
ଉଠଛି.ି ୄଵ ତା ଆଖିକୁ ଲଶି୍ଵାଵ କଯିାଯନି.ି ଜାତ ିଜାତକିା ଖାଦୟୄଣ ଦାଥତୄଯ ତା କୁଣ୍ଡ 
ଯିୁଣତ. ଫୃବ ଳାଶଡା ଗଛ ୄଦଖିଫା ଓ ତା  ତ୍ରଭଣୁ୍ଡୄଯ ଯଖିଫା ୄଶତୁ ଆଜ ିଅୁଫତ ଖାଦୟ 
ଭିଛି ିଜାଣି ଖଵୁ ିଭନୄଯ ଵଫୁ ଖାଇ ଆନନ୍ଦୄଯ ୄଳାଇ ଡଛି.ି 

 

ତା ଯଦନି ଵକାୁ ଳଲି ଉଠ ିତାଙ୍କଯ ପି୍ରଣ ଫାଶନକୁ ଗତ କାରି ୄଦଇଥିଫା ନଷୁି୍ଠଯ ଆୄଦଳକୁ 
ଭୄନ କାଇ ଳୀଘ୍ର ଳୀଘ୍ର ମାଇ ତା ାଖୄଯ ଶନିଚଛନ୍ତ.ି ତାଠାଯୁ ଵଫୁ କଥା ଳୁଣି ଳାଶାଡାଗଛଯ 
ଭାଶାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତ.ି 

 

ଉଆ ଵୀ କନୟା  

ବ୍ରହ୍ମଯାକ୍ଷଵ ଜନମଯୁ ଅନ୍ଧ ଧତୃଯାଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ କନୟା ଭିୁନଥିୄର କ ିବ୍ରହ୍ମଯାକ୍ଷଵୀ ଉଆ ଵୀ କନୟା ଗାନ୍ଧାଯୀଙୁ୍କ 
ଫଯ ଭିୁନଥିୄର. ଏଣୁ ଦୁୄଶ  ଅଫଫିାଶତି ଥିୄର. ୄଵଭାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄମଉ ଠ ିଡୁଥିରା ୄଵ 
ଫଯକନୟା ଭାୄନ ଭଯମିାଉଥିୄର.ୄଳୄଯ ଫୟାଵକଫ ିନିୄ ଜ ମାଇ ଗାନ୍ଧାଯୄଵନ ଯାଜାଙ୍କଠାଯୁ 
ତାଙ୍କ ୁଅ ଧତୃଯାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ାଇ  ଗାନ୍ଧାଯୀଙୁ୍କ ଭାଗିୄର. ଯାଜା ତ ପ୍ରଥଭୄଯ ଯାଜ ିୄଶଉ ନଥିୄର , କନୁି୍ତ 



ୄଯ ଭାନିୄ ର. ୄତୄଫ ଫଫିାଶ ୁଫତଯୁ ଫୟାଵୄଦଲଙ୍କ ଯାଭଳତୄଯ ଯାଜା ଗାନ୍ଧାଯୄଵନ ତାଙ୍କଯ 
ଏକଭାତ୍ର କନୟା ଗାନ୍ଧାଯୀଙୁ୍କ ଳାଶାଡାଗଛ ଵଶ ଲଲିାଶ ୄଦୄର. ୄମଭିତ ିଳାଶାଡାଗଛଯ ଡାୄଯ 
ଗାନ୍ଧାଯୀଙ୍କ ଶାତ ଯଖି ଶସ୍ତଗଣ୍ଠ ିଡଛିି , ୄଵଭିତ ିଆଖିିଛୁାୄକ ଵଭସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗୄଯ ୄଵ 
ଗଛୄଯ ନଆି  ରାଗିଗରା ଓ ଗଛଟ ିୄାଡ ିାଉ ଳ ୄଶାଇଗରା. ଵଭୄସ୍ତ ଚଭକ ିଡିୄ ର ଏ ଘଟଣା 
ୄଦଖି. ଗାନ୍ଧାଯୀଙ୍କ ଵଫୁ ୄଦା କଟଗିରା ଓ ତାୄଯ ୄଵ ଧତୃଯାଷ୍ଟ୍ରଙୁ୍କ ଲଲିାଶ କୄର. 

 

ଵତୟ ଆଭବ କଥା 

ଦିୄ ନ ୄକୌଯଲ କୁୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଦୁୄମତାଧନ ାଣ୍ଡଲଭାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଲନଫାଵ ସ୍ଥାନଯ ଯଚିଣ ାଇଫା 
ଉୄେଳୟୄଯ ଳକୁନଙି୍କ ଵଶ ଭନ୍ତ୍ରଣା କଯଛିନ୍ତ.ି ଭାଭ ଙୁ୍କ ଯାଭଳତକ୍ରୄଭ ୁଯଚନ ଣ୍ଡାଙ୍କ ୁତ୍ର 
ୄଗୌଯଭଖୁକୁ ଡାକ ିାଣ୍ଡଫଭାନଙ୍କ ଅନୁଵନ୍ଧାନ ନଭିିର୍ତ୍ ଠାଇଛନ୍ତ.ି ୄମଉ ଭାୄନ ଆଶ୍ଵନି ଭାଵୄଯ 
ଆଭବପ ୄଦଇ ାଯିୄ ଫ , ୄଵଭାୄନ ାଣ୍ଡଲ ୄଫାରି ଚନିିିଫ ୄଲାରି ୄଗୌଯଭଖୁଙୁ୍କ କଶଛିନ୍ତ.ି 
ଚାଯଭିାଵ କା ୄଖାଜ ିୄଖାଜ ିୄଳୄଯ ୄଗୌଯଭଖୁ ାଣ୍ଡଲଭାନଙୁ୍କ  ଅସ୍କନ୍ଦ ଲନୄଯ ଠାଫ କଯ ି
ତାଙ୍କଯ ଅତଥିି ୄଶାଇଛନ୍ତ.ି ଖାଇଫା ାଇ  ୄଵ  ମୁଧିଷ୍ଠଯିଙୁ୍କ ାଚରିା ଆଭବ ଭାଗିଛନ୍ତ.ି 
ଅତଥିିଭାନଙ୍କଯ ଏଯ ିକଥା ଳୁଣି ମୁଧିଷ୍ଠଯି ଚନି୍ତତି ୄଶାଇ ଡଛିନ୍ତ ିଓ ଏଶାଯ ଵଭାଧାନ ାଇ  
ଭୄନ ଭୄନ ଉାଣ ୄଖାଜଛିନ୍ତ.ି ମୁଧିଷ୍ଠଯି ଅଵଭଣୄଯ ଆଭବ ଭିଫିନାଶିଁ ଜାଣି ଭଧ୍ୟ ଚାଯବିାଇଙୁ୍କ 
ଆଭବ ଆଣିଫାକୁ ଠାଇ ନଯିାଳ ୄଶାଇଛନ୍ତ.ି ୄଳୄଯ ଅତଥିିଙୁ୍କ ଵନୁ୍ତଷ୍ଟ କଯଫିାକୁ ମାଇ ମୁଧିଷ୍ଠଯି 
ଶ୍ରୀକୃନଙୁ୍କ ସ୍ମଯଣ କଯଛିନ୍ତ.ି ଶ୍ରୀକୃନ ଶଙିଚଫା ୄଯ ଣଚୁାଣ୍ଡଲ ଏଫିଂ ୄଦ୍ରୌଦୀ ଵତକଥା 
କଶଛିନ୍ତ.ି ାଙଚବାଇଙ୍କ ଵତକଥା ଳୁଣି ଟାକୁଆଯୁ ଗଜା ୄଶାଇ ଗଛ ୄଶାଇଛ.ି ପୁର ପୁଟ ିକି 
ଧଯଛି.ି ଆଭବଟ ିୄଳକୁ ୄଦ୍ରୌଦୀଙ୍କ ଵତୟକଥାୄଯ ାଚ ିଶଦଆି ଡମିାଇଛ.ି 

 

ମୁଧିଷ୍ଠଯି ବ୍ରାହ୍ମଣଙୁ୍କ ୄଵ ଅଦନି ଆଭବଟ ିପ୍ରଦାନ କଯଛିନ୍ତ.ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୄଧାଇଵାଯ ିଆଭବ ଖାଇୄଫ କଶ ି
ଆଭବଟ ିୄନଇ ଦୁୄମତାଧନଙୁ୍କ ୄଦୄଫ ୄଫାରି ସି୍ଥଯ କଯ ିୄଵଠାଯୁ ାଇ ମାଇଛନ୍ତ.ି ଭାତ୍ର ଏ ଭନ୍ଦ 



ଉୄେଳୟ ଜାଣି ଶ୍ରୀକୃନ ଆଭବଟ ିଶଯଣ କଯ ିୄନଇଛନ୍ତ ିଓ ଦୁୄମତାଧନ ାଣ୍ଡଲଭାନଙ୍କ ଵଭବନ୍ଧୄଯ 
ଆଉ ପ୍ରଭାଣ ାଇନାଶାନ୍ତ.ି 

 

ଫାଫନାବୁତ କଥା 

ତୁଙ୍ଗବଦ୍ରା ନଦୀ କୁୄଯ ଜ୍ଞାନୁଯ ନାଭକ ଗ ାଟଏି. ୄଵ ଗ ାକୁ ରାଗି ଏକ ଫଡ ବଣଙ୍କଯ ଭଳାଣୀ 
ଥାଏ. ୄଵ ଭଳାଣୀୄଯ ଯାଜା ଥିରା ଫାଫନାବୁତ. ତା ଅଧୀନୄଯ ଥିଫା ବୁତ , ଡାଶାଣୀ, ଚଯୁିଗୁଣୀ ତା 
ଆୄଦଳ ାନ୍ତ.ି ୄଵଭାୄନ ୄଵ ଫାଟୄଯ ମାଉଥିଫା ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ୄଢରାଥଯ କାଇ ଶଇଯାଣ 
କଯନ୍ତ.ି ଯାତିୄ ଯ ୄଵଭାନଙୁ୍କ ୄଦଖି ୄକଶ ିମଦ ିୄବଟଣା ୄଶାଇଗରା , ୄତୄଫ ଯକ୍ତଫାନ୍ତ ିକଯ ିଭଯ ି
ମାଉଥିରା. ବୁତଭାନଙ୍କଯ ଏଯ ିଉପ୍ତାତୄଯ ୄଵ ଗ ା ୄରାକଭାୄନ ଡଯଶିଯ ିଫଡ କଷ୍ଟୄଯ ଦନି 
ଫତିାଉଥାନ୍ତ.ି 

 

ବଗଫାନ ଦିୄ ନ ତାଙ୍କଯ ଡାକ ଳୁଣିୄର. ୄଵାଭଯାଷ୍ଟ୍ର ୄଦଳଯୁ ଳୁଦ୍ରକ ଯାଉ ଆଵ ିୄଵ ଗ ାୄଯ 
ଶଙିଚୄର. ତାଙୁ୍କ ଗୁଣି ଗାଯୁଡ ିଜଣାଥିରା. ୄରାକଭାୄନ ଯାଉଙୁ୍କ ାଇ ଖଵୁ.ି ତାଙ୍କାଇ  ଘଯଦ୍ଵାଯ 
କଯିୄ ଦୄର. ଯାଉଙ୍କଯ ଵନିା ଘଯଦ୍ଵାଯ ୄଶାଇଗରା ୄଶୄର ଚା ାଇ  ଜଭି ତ ଦଯକାଯ. ଜଭି ନ 
ୄଶୄର ୄଵ ଓ ତାଙ୍କ ିରାଛୁଆ ଖାଇୄଫ କଣ ? ଜଭି ଫା କାଶିଁ? ୄଵ ଫୁରି ଫୁରି ସି୍ଥଯ କୄର ୄଵ 
ଫଡ ଭଳାଣୀକୁ ରାଗି ୄମଉ  ଅନାଫାଦୀ ଜଭି ଅଛି , ତାକୁ ତାଡ ିଚା କଯିୄ ଫ. ଚାଜଭିଯୁ ମାଶା 
ଉତ୍ପନ୍ନ କଯିୄ ଫ ତାକୁ ଫକି ିଯଲିାଯ ୄାିୄଫ. 

 

ଗା ୄରାକଙୁ୍କ ୄଵ ଭନକଥା କଶଫିାଯୁ ଗ ାଫାରା ତାଙୁ୍କ ଫାଫନାବୁତ କଥା କଶ ିୄଵ କାଭ ନ କଯଫିାକୁ 
ଯାଭଳତ ୄଦୄର. ଫାଫନାବୁତଯ ଉଦ୍ରଫ କଥା କଶିୄ ର. ୄଵ କିଯ ିୄରାକଭାନଙୁ୍କ ଶଇଯାଣ 
ଶଯକତ କଯ ିଭତୁୃୟଭଖୁୄଯ କାଏ ୄଵକଥା କଶିୄ ର. 



 

ଳୁଦ୍ରକ କଶରିା – ଭ  ୁୄକୄତ ବୁତ ୄପ୍ରତଙୁ୍କ ଏଇ ଶାତୄଯ ଵାଫଡ କଯିୄ ଦଇଚ.ି ଫାଫନାଟା ୄକୄତ 
ଭାତ୍ର! ଭ  ୁଏଫତ ୄଵ ଜଭିୄଯ ଭାଘତି ଚା କଯଫି.ି ୄଭାୄତ ଶ ଚାଯଟିା ୄମାଗାଡ କଯଦିଅି. 
ୄତଣିକ ିୄଭା ଦାଣୀତ୍ଵ. ତୁୄଭଭାୄନ ଲୟସ୍ତ ଶୁଅନାଶିଁ. ଭ  ୁୄକଫ ଚା ଆଯମ୍ଭ କୄଯ , ୄଦଖିଫ 
ଫାଫନା କିଯ ିଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡମିାଉଛ.ି 

 

ଶ ଚାରିରା. ବୁତଭାୄନ ମାଇ ଫାଫନାବୁତକୁ ଵଫୁ କଥା ଜଣାଇୄର. ଫାଫନା ଆୄଦଳୄଯ ଳଶ 
ଳଶ ବୁତ ତାଙ୍କଯ କିକିିା ନାଦୄଯ ଶଆିଭାନଙୁ୍କ ବଣବୀତ କୄର. ୄଵଭାୄନ ଡଯୄଯ 
ଫଯଡାତ୍ର ଯ ିକମୁ୍ପଥାନ୍ତ.ି 

 

ଏତକି ିୄଫୄ ଳୁଦ୍ରକ ଯାଉ ଶଙିଚଗରା. ତା ଲଦିୟା ପ୍ରୄଣାଗ କଯ ିଦଉଡ ିୄଠଙ୍ଗାୄଯ ୄଵଭାନଙୁ୍କ 
ଆଛଛା ାୄନ ୄଦରା. ବୁତଭାୄନ ତାଙୁ୍କ ଭକିୁ୍ତୄଦଫାକୁ ପ୍ରାଥତନା କୄର. ଯାଉ କଶରିା ମଦ ିତାକୁ 
୬୦ଉଟ ିତି ୄଦୄଫ, ୄତୄଫ ୄଵଭାନଙୁ୍କ ଭକିୁ୍ତ ଭିଫି. ୄଵଭାୄନ ଯାଜ ିୄଶାଇ ାଇଗୄର ଓ 
ଫାଫନାକୁ ଵଫୁ କଶିୄ ର. ଫାଫନାବୁତ ୄଵ କଥାୄଯ ଯାଜ ିୄଶରାନାଶିଁ. ୄଵ ତା କାଭ କଯଫିାକୁ 
ଫାଶାଯ ିଗରା. 

 

ଯାଉ ଜଭିଯୁ ମାଇ କଛି ିଵଭଣୄଯ ଘୄଯ ଶନିଚ ୄଦଖିରା ତା ୁଅ ଖାରି ନାଚକୁିଦ ିଚତି୍କାଯ 
କଯୁଛ.ି ନାନା କଥା କଶୁଛ.ି ଯାଉ ଜାଣିରା ତାକୁ ବୁତ ଗ୍ରାଵଛି.ି ୄଵ ଭନ୍ତ୍ର ଢ ିବୁତକୁ ିଟରିା. 
ଫାଫନାବୁତ ନାକ କାନ ଘି ଯାଉକୁ ାଠଏି ଉଟ ିତି ୄଦଇଗରା ୄମ , ଆଉ ତାଯ ର୍ତ୍ା 
ଭିରିା ନାଶ.ି ୄଵ ତାଯ ଫିଂଳ ଦଫ ୄନଇ କୁଅୄଡ ଚାରିଗରା. ୄରାକଭାୄନ ଯାଉକୁ ଧନୟ 
ଧନୟ କଯ ିଖଵୁିୄ ଯ ଯଶିୄ ର. 



 

ଦ୍ଵାଯ ମୁଗଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କମୁିଗଯ ଜଗନ୍ନାଥ 

ଲଶି୍ଵ ଦଯଫାଯୄଯ ଓଡଳିାଯ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଭତ ଅତୁନୀମ. ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡଆି ଜାତଯି ଜାତୀଣ ୄଦଲତା 
ୄଶୄର ୄଶ , ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଵଦି୍ଧ ିଲଶି୍ଵଫୟାୀ. ଜଗନ୍ନାଥ ୄଶଉଛନ୍ତ ିଓଡଆି ଜାତଯି ଆଯାଧ୍ୟ ୄଦଲତା.ୄଵ 
ୄଶଉଛନ୍ତ ିଵଫୁ ଧଭତଯ ଵଭନବଣ. ଵଫୁ ଚନି୍ତା ୄଚତନା ଏଫିଂ ଵାଯସ୍ଵତକୁ ଏକାଠଭିିଳାଇ ୄଦୄର 
ମାଶା ୄଶଫ ତାଶା ଶିଁ ୄଶଉଛ ି– ଜଗନ୍ନାଥ ଧଭତ. ୄଵଇଥି ାଇ  ପ୍ରୄତୟକ ଧଭତଯ ଧଭତାଫରଭବୀ ତାଙୁ୍କ 
ନଜି ନଜି ଧଭତଭତଯ ପ୍ରତୀକ ଲଗି୍ରଶ ଯୁୄ ଗ୍ରଶଣ କଯଫିା ରାଗି ଦ୍ଵଧିା ପ୍ରକଳ କଯନ୍ତ ିନାଶିଁ. ଜଗତଯ 
ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙୁ୍କ କଏି କୄଶ ‘ଯାଭ’ କଏି କୄଶ ‘ଫାଭନ’ କଏି କୄଶ ‘ଅୄରଖ ନଯିଞନ’ ୁଣି କଏି 
କୄଶ ‘ଫୁଦ୍ଧୄଦଫ’. ଭାତ୍ର ଳାଯା ଦାଵ ମୁକି୍ତ ଦଳତାଇ ଦୁଢ ସ୍ଵଯୄଯ କଶଛିନ୍ତି , ୄଵ ୄଶଉଛନ୍ତ ି
‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’. 

 

ଦ୍ଵାଯ ମୁଗଯ କଥା. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଳଆି ିରତାୄଯ ଚୁ ଚା ୄଳାଇଥିୄର. ଏଇ ଵଭଣୄଯ 
ଜାଯାଳଫଯ ୄଵ ଫଣକୁ ଭଗୃଣା ଉୄେଳୟୄଯ ଆଵଥିିରା. ରତା ଗଶିୄ ଯ ୄଵ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଯ ାଦ 
ୄମାଡକୁି ୄଦଖି ୄଵ ଭଗୃୁଣୀଯ କାନ ୄଫାରି ବାଫରିା ଏଫିଂ ଳଯ ଫନି୍ଧରିା. ାଖକୁ ମାଇ ୄଦୄଖ 
ତୄଵ ଦ୍ଵାଯକିାଧିତ ିଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ. ତାଙ୍କଯ ଭଶଭିା ୄଵ ଆଗଯୁ ଜାଣିଥିରା. ଏୄଫ ୄଵ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶତୟାଯ 
କାଯଣ ୄଶାଇଥିଫାଯୁ ନଜିକୁ ଖଫୁ ଧିକ୍କାଯ କରା. 

 

ଭାତ୍ର ଏଶା ଥିରା ଫଧିିଯ ଫଧିାନ – ଜାଯା ୁଫତ ଜନମୄଯ ଭାଗିଥିଫା ଫଯଯ ଭନସ୍କାଭନା ୁଯଣ ଭାତ୍ର 
. 

 

‚କାତୄଯ ୄଫନ ିଶାତ ୄମାଡ,ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚଯଣ ତୄ ଡ ି



 

ଉଠ ିକାୄ ଭାଯ ିକଯ, ୄଫାରଇ ଭଶୁ ିଁ ଦୁଯାଚାଯ 

 

ନ ଜାଣି କରି ଏୄଡ କଭତ, ୄକ ଭୄତ କରା ଭତଭି୍ରଭ 

 

ତୁ ନାଥ ଜଗତ ୄଵାଦଯ, ଏ ଅଯାଧ କ୍ଷଭା କଯ‛ 

 

ଜାଯାଳଫଯ ଶାତୄଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ୄଦଶଫଵାନ ୄଶରା ୄଯ ାଣ୍ଡଲଭାୄନ ତାଙୁ୍କ ୄନଇ ଵଭଦୁ୍ର 
କୁୄଯ ଦାଶ କୄର. ଭାତ୍ର ୄଵ ଅକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଵଶଜୄଯ ଦାଶ ଶୁଅନ୍ତା ? ୄାଡଫିା ାଇ  ଫଶୁ 
ୄଚଷ୍ଟାକଯ ିାଣ୍ଡଲଭାୄନ ନଯିାଳ ୄଶୄର. ୄଳକୁ ଉାଣ ନାଇ ାଣ୍ଡଲଭାୄନ ୄଵଇ 
ଦଯୄାଡା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଵଭଦୁ୍ରୄଯ ବଵାଇ ୄଦୄର. ୄଵ ବ୍ରହ୍ମ ବାଵ ିବାଵ ିମାଇ ୁଯୀଯ ଵଭଦୁ୍ର ତଟୄଯ 
ଶନିଚରା. ୄଵଇଠ ିମୁଗ ମୁଗ ଧଯ ିୄଵ ନୀଭାଧଲ ଯୁୄଯ ୂଜା ାଇୄର. ଲଷୁି୍ଣଙ୍କ ଵନ୍ଧାନୄଯ 
ଭାଫଯୁ ଯାଜା ଇନ୍ଧଦୁୟଭନ ଏଫିଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଦିୟାତ ିଆଵିୄ ର. ନୀଭାଧଲ ଉୄବଇ ମାଇ ଫାଙି୍କ 
ଭଶୁାଣୄଯ ୄଦଖା ୄଦୄର ଦାଯୁବ୍ରହ୍ମ ଆକାଯୄଯ. ଯାଜା ୄଵୈନୟଵାଭନ୍ତ , ଵକ ଅଶ୍ଵ ଗଜ ୄନଇ 
‚ଦାଯୁବ୍ରହ୍ମ ‛ ାଇ  ଗୄର. ୄଵ ଦାଯୁବ୍ରହ୍ମ ୁଷ୍ଠୄଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଯ ଳଙ୍ଖ , ଚକ୍ର, ଗଦା, ଦମ ପ୍ରବୃତ ିଚଶିଣ 
ଵଫୁ ଫଦିୟଭାନ ଥିରା. ଭାତ୍ର ଦାଯୁବ୍ରହ୍ମ ଅଟ ଯଶଫିାଯୁ ଯାଜା ଅଧିଆ ଡିୄ ର. ଠାକୁଯ ତାଙୁ୍କ 
ସ୍ଵନୄଯ ଛାଣାପ୍ରାଣ ଦୃଳୟ ୄଶାଇ କଶିୄ ର ‚ଯାଜା, ୄତାଯ ାଥଫି ଳକି୍ତ ଫୄଯ ଏଠାଯୁ ୄଭାୄତ 
ଟୄଇ ୄନଫାଯ ଫୃଥା ୄଚଷ୍ଟା କଯନା. ଆଵନ୍ତା କାରି ୄଭାଯ ପ୍ରକୃତ ୄଵଫକ ଫଦିୟାତଙି୍କଯ 
ଲିଂଳଧଯ ଭାନଙୁ୍କ ଡୄକଇ ଆଣି ୄଗାଟଏି ାଖୄଯ ଠଆି କଯାଇଫୁ ଓ ଆଯ ାଖୄଯ ଜାଯାଯ 
ଲିଂଳଧଯଙୁ୍କ. ୄଵଇଭାୄନ ଏକତ୍ର ଛୁଇ ୄର ଭ  ୁମିଫି ‛. ୄଳୄଯ ତାଶା ଶ ିୄଶରା. ଦାଯୁବ୍ରହ୍ମ 
ବକ୍ତଭାନଙ୍କ ଉସ୍ଥିତିୄ ଯ ଅୄକ୍ଳଳୄଯ ଉଠ ିଚାରିୄର. ଅଭଶୁ ା ୄଦଉୄଯ ଯାଜା ଇନ୍ଧଦୁୟଭନ ଓ ଯାଣୀ 



ଗୁଣି୍ଡଚାଙ୍କ ଯାଭଳତୄଯ ଭରୂ୍ତ୍ତୀଗଢା ଆଯମ୍ଭ ୄଶରା. ଏଇ ଭରୂ୍ତ୍ତୀ ଗଢଫିା କାମଷତୟ କୄର ସ୍ଵଣିଂ 
ଲଶି୍ଵକଭତା. 

 

ୄଵଇ ଦାଯୁ ୄଦଲତା… ଳଫଯ ୄଦଲତା… ୄଶଉଛନ୍ତ ିଦ୍ଵାଯଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ (ଜଗନ୍ନାଥ) ଫବଦ୍ର ଏଲିଂ 
ଵବୁଦ୍ରା! ାଖୄଯ ତାଙ୍କଯ ଵଦୁଳତନ. 

 

ମାଶା ାଖୄଯ ଲଚିାଯ ନାଶିଁ ଆମଷତୟ , ଅନାମଷତୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଳୁଦ୍ର, ଶନୁି୍ଦ ଭଵୁରଭାନଯ. ୄଵ ଆଚାଣ୍ଡା 
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଵଭସ୍ତଙ୍କଯ. 

 

ଆଜକୁି ଛଶଳଶ ଫତ ତୄ ଳାଯା ଦାଵ ମାଶା କଳ୍ପନା କଯ ିମାଇଥିୄର ଆଜ ିତାଶା ଲାସ୍ତଫ ଯୁ 
ୄନଇଛ.ି 

 

କ ିଅଲତଯଣ ପ୍ରଵଙ୍ଗ 

ଭଶାବାଯତ ମୁଦ୍ଧ ୄଳ ୄଶରା. ଧଭତୄଯ ଥିଫାଯୁ ନଚୁାଣ୍ଡଲଙ୍କଯ ଲଜିଣ ୄଶରା. ୄଵୄତୄଫକୁ 
ଦ୍ଵାଯ ମୁଗ ଵଯ ିଆଵରିାଣି. କମୁିଗ ପ୍ରୄଲଳ କଯଫି. କକିାୄଯ ଧଭତନନ୍ଦନ ମୁଧିଷ୍ଠଯି କିଯ ି
ଯାଜୟ କଯିୄ ଫ ୄଫାରି ବାଫ ିଵଶୄଦଲ କକୁି ଅଟକାଇ ଯଖିୄର. ମୁଧିଷ୍ଠଯି ସ୍ଵଗତାୄଯାଶଣ କଯଫିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄଶଉଥାନ୍ତ.ି ୄଵତକିିୄ ଫୄ ତାଙ୍କ ାଖଶୁ ଏକ ୄଭାକେଭା ଆଵରିା. ଜୄଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ 
ତାଙ୍କଯ ଳୁଦ୍ର ଚାକଯ ଵଶ ଵନୁାକଙ୍କଣ ଦୁଇଟ ିଧଯ ିଆଵିୄ ର. ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଢିଜଭିଯୁ ୄଖାୁ ୄଖାୁ 
ଳୁଦ୍ରକୁ ତାଶା ଭିଥିିରା , ୄତଣୁ ୄଵ ଭାରିକଙ୍କ ାଖୄଯ ତାଶା ୄଦରା. କନୁି୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୄଵ କଙ୍କଣ 
ଗ୍ରଶଣ କୄର ନାଶିଁ , ଫଯିଂ କଶିୄ ର ୄମ ୄଵ କଙ୍କଣ ତାଙ୍କଯ ପ୍ରାୟ ନୁୄଶ . ୄଵ ଯଶି୍ରଭ କଯ ି



ାଇଛ ିଏଣୁ ତାଯ ୄନଫା ଉଚତି. ଭାତ୍ର ଚାକଯ ୄଵକଥା ନ ଳୁଣି ଭାରିକଙ୍କ ଜଭିଯୁ ତାଶା 
ଭିଥିିଫାଯୁ ତାଶା ଭାରିକଙ୍କଯ ୄଫାରି ମୁକି୍ତ କଯଥିିରା. ଏଥିାଇ  ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିତୄଯ କିୄ ଗା 
ବଣଙ୍କଯ ଯୁ ଧାଯଣ କରା. ଉବଣ ଏଶାଯ ଵଭାଧାନ ାଇ ଫଶୁୄରାକଙ୍କ ାଖକୁ ମାଇ ନଯିାଳ 
ୄଶାଇ ୄଵଭାୄନ ମୁଧିଷ୍ଠଯିଙ୍କ ାଖକୁ ଆଵିୄ ର ନୟାଣ ାଇ . ମୁଧିଷ୍ଠଯି ଵଫୁ ଵଣିୁ ଵଭାଧାନ 
ାଇ ଭନ୍ତ୍ରୀ ଵଶୄଦଲଙୁ୍କ ଚାଯିୄ ର. ଵଶୄଦଲ କଶିୄ ର ଭ ୁକକୁି ଅଟକାଇ ଯଖିଛି , ଏଣୁ ଦ୍ଵାଯ 
ମୁଗଯ ପ୍ରବାଫ ଏୄଫ ଫ ିଯଶଛି.ି ଆଣ ତ ସ୍ଵଗତକୁ ଫାଶାଯିୄ ରଣି. ଆଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ୄଶୄର ଭ ୁ
କକୁି ଭକୁ୍ତ କଯିୄ ଦଫ.ି ଯାଜା ଯୀକି୍ଷତ ଏଶାଯ ଲଚିାଯ କଯିୄ ଫ. 

 

ମୁଧିଷ୍ଠଯି ୄଵଥିୄଯ ଯାଜ ିୄଶଫାଯୁ ଵଶୄଦଫ କକୁି ଭକୁ୍ତ କଯିୄ ଦୄର. ଯୀକି୍ଷତଙ୍କ ଆଗୄଯ 
ଶଠାତ କ ିପ୍ରବାଫୄଯ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଳୁଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଓ ମୁକି୍ତ ଫଦ ିଗରା. ଦୁୄଶ  କଙ୍କଣକୁ ନଜିଯ ୄଫାରି 
ଦାଫୀ କୄର,  ନାନା ମୁକି୍ତ ୄଦଇ ପ୍ରଭାଣ କଯଫିାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କୄର ୄମ କଙ୍କଣଯ ଭାରିକ ୄଵଭାୄନ. 
ଶଠାତ ଦୁୄଶ  କଙ୍କଣ ାଇଫା ାଇ  କିୄ ଗା ଭଧ୍ୟ କୄର. ଵଫୁ ଳୁଣି ଯାଜା ଯୀକି୍ଷତ କଶିୄ ର – 
ତୁୄଭ ୄକଶ ିୄଵ ଜନିି ାଇଫ ନାଶିଁ. ତାଶା ଯାଜୄକାୄଯ ଜଭା ୄଶଫ. 

 

ୄଵ ଘଟଣା ୄଦଖି ମୁଧିଷ୍ଠଯି ଆଉ ଭଶୁୁର୍ତ୍ତଟଏି ଭଧ୍ୟ କ ିଯାଜୁତିୄ ଯ ନ ଯଶଫିାକୁ ସି୍ଥଯ କୄର. 
ଚାଯବିାଇ ଓ ୄଦ୍ରୌଦୀଙୁ୍କ ୄନଇ ଶଭିାଣ ଅବିଭୁୄ ଖ ଚାରିୄର. 

 

ଚଣି୍ଡ ୁଯାଣ 

ଳୁକ-ଯୀକି୍ଷତ ଵଭବାଦ ଛୄଯ କଫ ିଚଣି୍ଡୁଯାଣୄଯ ଵଭସ୍ତ କଥାକୁ ଫଣତନା କଯଛିନ୍ତ.ି 
ଭଶାବାଯତଯ ଲରିଙ୍କା ଯାଭାଣଣ ଯ ିଚଣି୍ଡୁଯାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟ ିକଫ ିଵାଯା ଦାଵ ଚଣି୍ଡଙ୍କ ଆଜ୍ଞାୄଯ 



ତାଙ୍କଯ ିବାାକୁ ପ୍ରକାଳ କଯଫିାଯ ଫଣତନା କଯଛିନ୍ତ.ି   ଏଶ ିୁଯାଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ କାୄଯ ଶନୁି୍ଦଭାନଙ୍କ 
ଘୄଯ ଚଣି୍ଡୁଯାଣ ବାୄଫ ଅଦୟାଫଧି ୂଜତି ୄଶଉଛ.ି 

 

ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଫୄଯ ଫଣିାନ ଭଶିାଵଯୁ ୄଦଫ , ଦାନଫ, ମକ୍ଷ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧଫତ, ନଯ ଓ ଫାନଯ କାଶା 
ଦ୍ଵାଯା ଭତୁୃୟ ୄଶଫନାଶିଁ ୄଫାରି ଜାଣି ପ୍ରଫ ମୁଦ୍ଧମଷୄଯ ଵଭସ୍ତଙୁ୍କ ଯାସ୍ତ କରା. ଦଗିିିଜଣୀ ଲୀଯ 
ୄଶାଇ ୄଳୄଯ ସ୍ଵଗତ ଉୄଯ ଆକ୍ରଭଣ କରା ଓ ୄଦଫଗଣଙୁ୍କ ଯାସ୍ତ କରା. ଅୄନକ ୄଦଫତାଙୁ୍କ 
ଆଣି ଫନ୍ଦୀ କରା. ୄଦଫତାଭାୄନ ବଣୄଯ ରୁଚିୄ ର. ତାଯ ାଯ କଵ ୁଯ ିଆଵରିା , ାଯ 
ୄଳ ଅଫସ୍ଥା ଆଵରିା. 

 

ୄଦଲତାଙ୍କ ଭଖୁଯ ଅଗି୍ନଯୁ ୄଦଲୀ ଦୁଗତା ଜନମ ୄନୄର. ଭଶିାଵଯୁ ୄଦଫୀଙ୍କ ୄଭାଶନିୀ ଯୁୄଯ ଟାଣି 
ୄଶାଇ ତାଙୁ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁୄ ାଇଫାାଇ  ତାଯ ୄଵନାତ ିଚାଭଯ , ୄଫଭା, କା, ଲକିା, 
କାନ୍ତଭିାା, ଲଡିାାକ୍ଷ, ଯକ୍ତଫଣିତ, ଲୀଯଘଣ୍ଟ ଓ କାଦନ୍ତ ଆଦଙୁି୍କ ଠାଇଛ.ି ଭାତ୍ର ୄଦଫୀ ଵଭସ୍ତଙୁ୍କ 
ଭାଯ ିୄଳୄଯ ଭଶିାଵଯୁକୁ ଫଧ କଯ ିଵଭସ୍ତଙୁ୍କ ଳାନ୍ତ ିପ୍ରଦାନ କଯଛିନ୍ତ.ି 

 

ରକ୍ଷ୍ମୀନାଯାଣଣ  ଫଚନକିା 

କଫଙି୍କ ଅନୟାନୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡକି ‚ଦାଣି୍ଡଫୃର୍ତ୍‛ୄଯ ୄରଖାମାଇଛି , ୄଶୄର ରକ୍ଷ୍ମୀନାଯାଣଣ ଫଚନକିା 
ଗ୍ରନ୍ଥଟ ିଖଫୁ କ୍ଷଦୁ୍ର , ଅଣାଅଳୀ ଦଯ. ଗ୍ରନ୍ଥଟିୄ ଯ ରକ୍ଷ୍ମୀ ନାଯାଣଣଙ୍କଯ କୄଥାକଥନ ଫଣତନା 
କଯାମାଇଛ.ି 

 



ରକ୍ଷ୍ମୀନାଯାଣଣ ତାଙ୍କଯ ଗୁଯୁଫାଯ ବ୍ରତ ଵଭବନ୍ଧୄଯ ମାଶା କଛି ିଫଣତନା କଯଛିନ୍ତ ିତାଶାଶିଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟଯି 
ଫିଣଫସୁ୍ତ. ରକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାପୁର , ଦମପୁର ଓ ଅ ା ୂଜାୄଯ ଫଶୁତ ଖଵୁ ିଶୁଅନ୍ତ ିଏଫିଂ ବକ୍ତଭାନଙୁ୍କ 
ଭନଜାଣି ପ ୄଦଇଥାନ୍ତ.ି ରକ୍ଷ୍ମୀ ୁଯୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନଙ୍କଯ ଫବିିନ୍ନ ଆଚାଯ ଫୟଫଶାଯ କଥା କଶ ି
କାଶା ାଖୄଯ କମ୍ ଯଶନ୍ତ ିଫଣତନା କଯଛିନ୍ତ.ି ଏଶାଛଡା ଵଭାଜଯ ଵଭସ୍ତ ଅନୀତ ିକାମତୟକୁ ଫାଯଣ 
କଯଛିନ୍ତ.ି ଵଭାଜୄଯ ୄକଉ  ଦନି କଣ କଯଫି ,କଣ ନ କଯଫି , ବର ଫା ଭନ୍ଦ କାଭ କୄର କ ିପ 
ଭିୄ, ଗୁଯୁଫାଯ ବ୍ରତ ବାୄଫ ଵଭାଜକୁ ଉୄଦଳ ୄଦଇଛନ୍ତ.ି ଗାଇ ଫାଛୁଯୀ ଜନମ ୄଦୄର ୄକୄତ 
ଦନି ୄଯ ଦୁଶିଁଫା କଥା , ୄକଉ  ତଥିିୄଯ କଣ ଖାଇଫା ନିୄ ଧ , ଦାନ୍ତୄଯ ନଖ କଟିୄ ର କ ିପ 
ଭିୄ ଫଣତନା ଯଶଛି.ି ଏଵଫୁ ଦ୍ଵାଯା ଵଭାଜୄଯ ଫଳିଙୃ୍ଖା ନ ଳ ିଵଭାଜ ଵସୁ୍ଥ ଥିଫାଯ ଜଣାମାଏ. 

 

କଫଙି୍କ ୄଳ ଜୀଫନ 

ଆଦକିଫ ିଓଡଆି ବାାୄଯ ପ୍ରଥଭ କଫ.ି ୄତଣୁ ୄଵ ୄକୄତଗୁଡଏି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନ କରା ୄଯ ଦିୄ ନ 
କାଯ ଡାକଯା ାଇୄର. ପ୍ରତଫିତ ଯ ଭାଘ ଵପ୍ତଭୀ ତଥିୀ ତାଙ୍କଯ ତିୄ ଯାଧାନ ଦଫିଵ ଯୁୄ 
ାତି ଶୁଏ. ଆଦକିଫ ିଳାଯା ଦାଵଙ୍କ ଭଶାପ୍ରଣାଣ ୄଯ ୄରାକଭାୄନ ତାଙ୍କ ଭଠୄଯତାଙୁ୍କ 
ଵଭାଧି ୄଦଇଥିୄର. ଏଶା ଥିରା କଫ ିଳାଯା ଦାଵଙ୍କଯ ଅନ୍ତଭି ଇଛା. ତାଙ୍କଯ ଵାଶତିୟ କୁତ ିୄମାଗ ୁ 
ଆଦକିଫ ିଓଡଳିାଯ ୁଯଲ୍ଲୀୄଯ ଵଫତତ୍ର ଚଯି ଅଭଯ. ଆଭଯ ଵାଶତିୟଯ ବାଫଧାଯାକୁ ଆୄଗଇ 
ୄନଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉ  ୄକୄତକ କଫି , କାଫୟକାଯ, ବାଫୁକ, ବାାକାଯଅଦୟାଫଧି ଉଦୟଭ 
କଯୁଛନ୍ତ,ି ୄଵଭାନଙୁ୍କ ଳାଯା ୁଯସ୍କାଯୄଯ ଵମ୍ମାନତି କଯାମାଉଛ.ି. 


