ୄେ କାଯ କଥା । ଅଜକୁ ପ୍ରାଣ ୪୦୦ ଫର୍ଷ ୂୄଫଷ ଓଡ଼ିଶାୄଯ ଗଜତ଼ି ପ୍ରତାଯୁଦ୍ରୄଦଫ ଶାେନ
କଯୁଥିୄର । ତାଙ୍କଯ ଜୄେ ଭନ୍ତ୍ରୀ ଥିୄର ୄୋଭନାଥ । ଏହ଼ି ଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ ୁ ଥିୄର ଞ୍ଚେଖାଙ୍କ
ଭଧ୍ୟଯୁ ନନୟ େଖା ଭହାୁଯୁର୍ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଯ ବ଼ିଭାନ଼ି ବକ୍ତ ଫଯାଭ ଦାେ ।
ଓଡ଼ିଶାୄଯ ଫଯାଭ ଦାେଙ୍କୁ କ଼ିଏ ଫା ନ ଜାୄେ । ତାଙ୍କ ର଼ିଖିତ ଜଗୄଭାହନ ଯାଭାଣେ
ଓଡ଼ିଅଭାୄନ ୄକୄତ ଅଦଯୄଯ ଢ଼ିଥାଅନ୍ତ଼ି । ଫଯାଭ ଦାେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଯ ବାଯ଼ି ବକ୍ତ ଥିୄର
। ଭହାପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଫଂ ଫଯାଭ ଦାେଙ୍କ ବ଼ିତୄଯ ଥିରା ଜା-ନାତ଼ିଯ େମ୍ପକଷ ଓ ଫାା-ୁ

େମ୍ପକଷ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଶଷନ ନ କୄର ଜ ତୁ େୀ ଫ଼ି ଫଯାଭ ଅୄଦୌ ଛୁ ଉଁ ନ ଥିୄର । ଫଯାଭ
ଦାେ ନ଼ିଜ ବକ୍ତ଼ିଫୄଯ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଯ଼ି ଭନାଆ ଯଖିଥିୄର ୄମ , ତାଙ୍କ େହ଼ିତ ୄେ କଥା ଭଧ୍ୟ
ୄହଉଥିୄର ।
ଫଯାଭ ଥିୄର ଫଡ ଖିଅର଼ି ବକ୍ତ । ୄେ େଫୁ ଦନ
଼ି ରକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଶଷନ କଯନ୍ତ଼ି । ତାଙ୍କୁ ତ଼ି
ବକ୍ତ଼ିୄଯ ପ୍ରୋଭ ଫ଼ି ଜୋନ୍ତ଼ି । ଭାଅ ୋଅନ୍ତାେୀ ରକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁ ଯାେୀ ୄହଉଛନ୍ତ଼ି ୄେଯୀ । ଫଯାଭ
କହନ୍ତ଼ି ୄହ ୄେଯୀ ଭା’ ୄଭାଯ ଯାଧ କ୍ଷଭା କଯ ।
ରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ େଫୁ ଦନ
଼ି ୄେଯୀ ଭା’ ୄଫାର଼ି ଡାକ଼ିଫାଯୁ ରକ୍ଷ୍ମୀ ଫଯାଭକୁ ବୁଲ୍ ଫୁ ଝୄ଼ି ର । ୄେ ଫ଼ିଚାଯ଼ିୄର ,
ଫଯାଭ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଯ ତ଼ି ଅୋଯ ୄହାଆଛ଼ି ୄଫାର଼ି ୄେ ଆନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଫ଼ି ଅୄଦୌ
ଭାନୁ ନାହିଁ । େତକୁ େତ, ଜଗାଫ଼ିଅ ମାହାଯ େହାଣ, ୄେ ଅଉ କାହାକୁ କାହିଁକ଼ି ଫା ଡଯ଼ିଫ !!
ଦ଼ିୄନ େକା ଅତ଼ି ୄଫୄ ଫଯାଭ ରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ

‘ୄେଯୀ ଭା ’ କହ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭ କରାୄଫୄ

ରକ୍ଷ୍ମୀ ହଠାତ୍ ଯାଗ଼ିମାଆ ଫଯାଭକୁ ବ଼ିଶା ୄଦୄର – ‚ଫଯାଭ, ତୁ ଭୄତ ଭାନ କରୁ ,
ୄତେୁ ୄତାୄତ ୄକୄଫୄହୄର ଫ଼ି ଶ୍ରୀୄକ୍ଷତ୍ର ୄମାଗ ୄହଫ ନାହିଁ ।‛
େତକୁ େତ ରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ୄେ ବ଼ିଶାେ଼ି ପ଼ିଗରା । ଖୁବ୍ ଳ୍ପଦ଼ିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭହାଯାଜା
ପ୍ରତାଯୁଦ୍ରୄଦଫ ୄକୌେେ଼ି କାଯେଯୁ ଫଯାଭଙ୍କ ଉୄଯ େନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହାଆ ଯୁଅନା ଜାଯ଼ି କୄର
ୄମ, ‘ଫଯାଭଙ୍କୁ ୁଯୀଯୁ ନ଼ିଫଷାେନ ଦଣ୍ଡ’ ।

ଏକଥା ଶୁେ଼ି ଫଯାଭ ଫଡ ଫ଼ିକ ୄହାଆ ଖାର଼ି ପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ଼ିୄର । ‘କା଼ିଅ ଠାକୁ ଯ , ତୁ
ଏ କ’େ କରୁ ? ୄତାୄତ ଭଁୁ ଅଉ ଦଶଷନ କଯ଼ିାଯ଼ିଫ ଼ି ନାହିଁ ।’
ତୟନ୍ତ କାନ୍ଦ଼ି କାନ୍ଦ଼ି ୄଶର୍ୄଯ ଫଯାଭ ୁଯୀ ଛାଡ଼ିୄର । ୁଯୀଠାଯୁ ଳ୍ପ ଦୂ ଯୄଯ ୄଗାେ଼ିଏ ଗଁାୄଯ
ଫଯାଭ ତୟନ୍ତ ଦୁ ଃଖୄଯ ଦ଼ିନ ଫ଼ିତାଉଥାଅନ୍ତ଼ି । ୄକଫ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଝୁ ଯ଼ି ଝୁ ଯ଼ି ଫଯାଭଙ୍କଯ
ଅଖିଯୁ ନଫଯତ ରୁ ହ ଝଯୁଥାଏ । ରକ୍ଷ୍ମୀ ଭା ’ ବୁଲ୍ ଫୁ ଝ଼ି ତାଙ୍କୁ ତ ବ଼ିଶା ୄଦୄର । ୄତେୁ
ଫଯାଭ ପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ଼ିଜଯ େଭସ୍ତ ଦୁ ଃଖ ଜୋଆ େଫୁ ୄଫୄ ଖାର଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥଷନା
କଯୁଥାଅନ୍ତ଼ି ।

ଶ୍ରୀୄକ୍ଷତ୍ର ଧାଭ ୁଯୀୄଯ ତ ୧୨ ଭାେୄଯ ୧୩ ମାତ୍ରା । ୄେଆ ଗଁା ାଖ ଜଗନ୍ନାଥ େଡକୄଯ
ମାତ୍ରୀଭାୄନ ୁଯୀ ମ଼ିଫାଯ ଦୃ ଶୟ ଫଯାଭ ଦାେ ୄଦଖନ୍ତ଼ି । ୄତେୁ ଫଯାଭଙ୍କଯ ଭନ ଭଧ୍ୟ ଖାର଼ି
ଉଡ଼ି ଫୁ ରୁଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ାଖକୁ । ଭାତ୍ର ଏୄଫ ଅଉ ତାଙ୍କଯ ଉାଣ ଫା କ

’େ ? ୁେ଼ି

ଯାଜାଙ୍କଯ ଅୄଦଶକୁ କ଼ିଏ ଫା ବାଙ୍ଗ଼ି ାଯ଼ିଫ ?
କଥାୄଯ ତ ଛ଼ି ଚ଼ିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡ଼ି । ଦୁ ଃଖ ଅଉ ନୁ ତାୄଯ ଫଯାଭ ୄଯାଗୄଯ ଡ଼ି ୄଶର୍ୄଯ
ୄଶମ ଧଯ଼ିୄର । ୄେ ଫ଼ି ଅଉ ଉଠ଼ି ଫେ଼ିାଯ଼ିୄର ନାହିଁ । ଏଥଯ ଫଯାଭ ଠ଼ିକ୍ ଫୁ ଝ
଼ି ାଯ଼ିୄର

,

ତାଙ୍କଯ ଦ଼ିନକା େଯ଼ି ଅେୁଛ ଼ି । ୄେ ଏେ଼ିକ଼ି ଅଉ ଧିକ କା ଫଞ୍ଚ଼ିୄଫ ନାହିଁ ।
ୄତେୁ ଫଯାଭ ୄକଫ ପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୋେ କଯୁଥାଅନ୍ତ଼ି

– ‘ଚକାୄଡାା ଜଗନ୍ନାଥ !

ୄଭାୄତ ଏ ଦୁ ଃଖଯୁ ଉଦ୍ଧାଯ କଯ । ଜୀଫନଯ ଏହ଼ି ୄଶର୍ ଫସ୍ଥାୄଯ ୄଭାୄତ ଦଣାକଯ଼ି ଦଶଷନ ଦ଼ି
। ୄଭାଯ ଏହା ଛଡା ଅଉ କ଼ିଛ ଼ି ଫ଼ି ଭାଗୁେ଼ି ନାହିଁ ।

ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ୄେଆ ୄଶର୍ଦ଼ିନେ଼ି ଅେ଼ି ହଁଚଗ
଼ି ରା । ବକ୍ତ ଫଯାଭ ଦାେ ତ ଖାର଼ି ପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ଝୁ ଯ଼ି ୄହଉଥାଅନ୍ତ଼ି । ୄତୄେ ଯତ୍ନେ଼ିଂହାେନୄଯ ପ୍ରବୁଙ୍କଯ ଭନ ଖୁବ୍ ଫ଼ିକ ୄହରା । ପ୍ରବୁ ତ
ବକ୍ତଯ ଧୀନ । ୄେ ଅଉ େମ୍ଭାୁ ଛନ୍ତ଼ି ୄକଭ଼ିତ ଼ି ! ୄତେୁ ରକ୍ଷ୍ମୀୄଦଫୀଙ୍କୁ ୋଙ୍ଗୄଯ ଧଯ଼ି ପ୍ରବୁ

ଜଗନ୍ନାଥ ଫଯାଭ ଯହୁ ଥିଫା ଗଁାୄଯ ମାଆ ହଁଚୄ଼ି ର । ଫଯାଭଙ୍କୁ ଜୋଗରା ୄମ

, ତାଙ୍କ

ଘଯେ଼ିୄଯ ହଠାତ୍ ଅରୁ  ଫ଼ିଛାଡ଼ି ୄହାଆଡ଼ିରା । ଚାଯ଼ିଅୄଡ ୄକୄତ ଧୂ ଅଉ ପୁ ରଯ ଭହକ !
ତା’ୄଯ ମାଆ ଫଯାଭ ନ଼ିଜ ଅଖି ୄଖାର଼ିୄର । େତକୁ େତ ତାଙ୍କଯ ପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଉ ଭା

’

ଶ୍ରୀରକ୍ଷ୍ମୀ ୄଦଫୀ ତାଙ୍କ ୄଶମ ାଖୄଯ ଫେ଼ିଛନ୍ତ଼ି । ଏେଫୁ ୄଦଖି ଫଯାଭଙ୍କଯ ଜୀଫନ ଧନୟ
ୄହାଆଗରା । କା଼ିଅ ତାଙ୍କଯ ଡାକ ଶୁେ଼ି ନ଼ିୄଜ ାଆ ଅେ଼ିଛ ଼ି । ତା

’ୄଯ ଜଗନ୍ନାଥ ୄକୄତ

ଅଦଯୄଯ ଫଯାଭଙ୍କ ୄଦହୄଯ ହାତ ଫୁ ରାଆ ଅେ଼ିୄର । ୄେହ଼ିକ୍ଷେ଼ି ହିଁ ଫଯାଭଙ୍କଯ େଫୁ କଷ୍ଟ
କୁ ଅୄଡ ଉୄବଆ ଗରା ।
ଏେଫୁ ରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖାର଼ି ତାେକା ରାଗୁଥାଏ । େତୄଯ ପ୍ରବୁ ତାଙ୍କଯ ଫଯାଭଙ୍କୁ ୄକୄତ ଅଦଯ ନ
କଯନ୍ତ଼ି । ରକ୍ଷ୍ମୀ କ଼ିନ୍ତୁ ୂଫଷକଥା ଅୄଦୌ ବୁର଼ି ନ ଥିୄର । ୄତେୁ ରକ୍ଷ୍ମୀ କହ଼ିୄର , ଫଯାଭ ! ଭଁୁ କ’େ
କହ଼ିଥିର଼ି ! ୄତାୄତ ଅଉ ଶ୍ରୀୄକ୍ଷତ୍ର ୄମାଗ ୄହଫ ନାହିଁ ୄଫାର଼ି ।
ଏଯ଼ି କଥା ଶୁେ଼ି ଫଯାଭ ଦାେ େ଼ିୄକ ଭୁଯୁୄକଆ ହେ଼ିୄର । ତା

’ୄଯ ଅୄ ଅୄ ହାତ

ଦୁ ଆେ଼ି ୄମାଡ଼ି ୄହାଆ ମାଉଥାଏ ଫଯାଭଙ୍କଯ । ଫଯାଭ କହ଼ିୄର – ‚ପ୍ରବୁ ୄହ ! ୄଭା ୄେଯୀ
ଭା’ ତଥା଼ି ଫ଼ି କ଼ିଛ ଼ି ଜାେ଼ିାଯ଼ିରା ନାହିଁ । ୄମଉଁଠାୄଯ ପ୍ରବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଫଂ ଭାତା ରକ୍ଷ୍ମୀ
ଫ଼ିଯାଜଭାନ, ୄେଆ ତ ଶ୍ରୀୄକ୍ଷତ୍ର । ଅଉ ଭଁୁ ାଆର଼ି ନାହିଁ କ’େ ?‛
ଏତ଼ିକ଼ି କହୁ କହୁ େଫୁ ଦନ
଼ି ାଆଁ ଫଯାଭଙ୍କଯ ଅଖି ଭୁଦ ଼ି ୄହାଆଗରା । ନୀାଚତ଼ି ପ୍ରବୁ
ଜଗନ୍ନାଥ ମାହାଯ େହାଣ, ତାଯ କ’େ ଭୁକ୍ତ଼ିଯ ବାଫ ଛ଼ି ?
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