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ଆଦପିବ�
ତ୧ମ ଖଣଡ୍ଦ
ଗେଣଶଙ୍କ ବ�ଦ�
ଜୟତୁ ଦଧ�-ମଙ୍ଗଳ ବଘ୍ିନ�ଜ
ଯାହାର ପର୍ସ�େନ ସିଦଧ୍ ହ�ଅଇ ସବ�କାଯ�୍ୟ ।୧ ।
ସକଳ ବଘ୍ିନବ�ିଶନ ଜୟତୁ ଗଜାନନ
ମଙ୍ଗଳ େଯାେଗଶୱ୍ର ପରମାନ�ଦ ପାବ�ତୀନ�ଦନ ।୨ ।
ମଙ୍ଗଳ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ସେ�ଜ ଦଧ�ମୁଖ
ମଙ୍ଗଳ ବରଦାୟକ �ଥ ସଦୟ ପର୍ତକ୍ଷ ।୩ ।
ମହାବର୍ହ୍ମ େଯାେଗଶୱ୍ର ସି�ଦୂେର ଗଜମଖୁ ମଣଡି୍
ଯମ ଦପ� ଗଞଜି୍ ସବ� ଅପ�ଧ ଦୁଖ ଖଣଡି୍ ।୪ ।
ଜୟତୁ ଜୟତୁ େଦବ ଚ�ଦର୍ େଯ େଶଖର
ଜୟତୁ ଜୟତୁ େଦବ ସିଦଧ୍ ଲମେ୍ୱାଦର ।୫ ।
ଜୟତୁ ଜୟତୁ େଦବ ସରୁଗଣ ରଖ��
ଜୟତୁ ଜୟତୁ େଦବ ପରମ ଗତି ଦୟ୍�� ।୬ ।
୧/୨- ଯାହାର ଦର୍ଶେନ...(ଗ,ଖ);
୧/୨ ଦଧ�ମଙ୍ଗଳ = ଦଧ�ସ-ାଦୟ୍ ମଙ୍ଗଳ, କି�ତୁ ଏଠାେର ଦଧ�-ଧାରଣକତ୍��, େଯ ମଙ୍ଗଳଧାରୀ
୩/୧ ସେ�ଜପରି ଦଧ�ପରି ସ�ୁଦର ଶୁକ୍ଲମୁଖ -ଦଧ�ମଖୁ ବହ� େପାଥ�େର ପାଠ । ଶଙ୍ଖାଦି
ମଙ୍ଗଳକର-କି�ତୁ ସବୁ
ମଙ୍ଗଳଦା� ଗେଣଶ ବା -ସେ�ଜ ଦଧ�ମଖୁ = ମଙ୍ଗଳକର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର ତଥା ପଦମ୍ ଓ
ପଦମ୍ସଦୃଶ ମଖୁଧାରୀ ।
ପର୍ତକ୍ଷ-ପର୍ତୟ୍କ୍ଷ ।
ସୱ୍ାମୀ ସାଂଗ୍�େମ ବଧ ଯହ�ଂ େ�ହ�ି ତରି୍ପୁ�
େ�େହାର ବୁଦଧ୍�ବେଳ �ଶ ଗ�ଟି ମହାବୀ� ।୭ ।
େହେଳଣ ତୁ �ଶକଲ�  ଷାଠେିୟ ସହସର୍ ବରେଷ (ସଂଖ୍ୟା)
ଆକାଶେର ସାଧୁ ସାଧୁ କେଲ େ�େତଟି ତରି୍ଦେଶ ।୮ ।
େ�େଷଣ ବର େ�େତ େଦେଲକ େଦବ�ଜା
ସକଳ ଭବୁେନ ସୱ୍ାମୀ ଆେଗ େ�େତ ପଜୂା ।୯ ।
େଯବଣ େବେଳ ଶାହସର୍କୁ ଅନକୂଳ କେଲ େବଦବୟ୍ାେସ
ବଧି� ଗାେଢ ଆଗ୍ୟାଂ େ�େତ େଦେଲ ନ�ିଳେସ ।୧୦ ।
ଗ୍ର�ଥକୁ କବତିୱ୍ େହାଇବ ବୟ୍ାସ ମହାମନୁି
ତୁ େଲଖନ କର ଶୁଭ ଅନକୂଳ େଘନ ି।୧୧ ।
ଗଙ୍ଗା ଯମ�ୁ ସରସୱ୍ତୀ ତିନ ିନଦୀ
�ମଘାଟ ତୀେଥ� ସଙ୍ଗମ େହାଇେଲ େଭଦ ି।୧୨ ।
ପଶଚି୍ମ ପାରେୁଶ ବାଞଛ୍ାକଳପ୍ବଟ
ପଶଚି୍ମମଖୁୀ ଧବ�ଙ୍ଗୀ ସରସୱ୍ତୀ ନଦୀ ତଟ ।୧୩ ।
େସହ� ସିଦଧ୍ େଦବ�େୟ ବଜିେୟ େସହ� ଥାେନ
ତରି୍େବଣୀ ସ�୍ହାନ କରି େସ ମାଧବ ଦରଶେନ ।୧୪ ।
ବଟର ତେଳ େସ ବସିେଲ େଯାଗଧୟ୍ାେନ
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ଶର୍ୀଭେୁଜ େଲଖନ ସୱ୍ାମୀ ତଲେୟ େୟକମେନ ।୧୫ ।
ବୟ୍ାେସ କହ�ତି ତୁ େଲଖନ କର ସୱ୍ାମୀ
ଆଦ ିସିଦଧ୍ ଗ୍ର�ଥ ତୁ କହଲି�  ମହାବର୍ହ୍ମି ।୧୬ ।
ସୱ୍ାମୀ େଯବଣ ଶାହାସର୍ େଲଖନ କଲ�  େଯବଣ େଯାେଗ
େସ ଅମତୃ ଦୃଷଟି୍େର ପର୍ସ�ନ େହାଅ େବେଗ ।୧୭ ।

୧୨/୨ �ମଘାଟ ତୀେଥ� ସଙ୍ଗମ େହାଇେଲ ପର୍ସିଦଧ୍� ।
୬/୧ ସାଂଗ୍�ମ- ସଂଗ୍�ମ, ତରି୍ପୁ�-ତରି୍ପୁରସଥ୍ ଅସରୁଙ୍କୁ ।
୧୦/୧ ଶାହାସର୍ ଙ୍ଗଶାସତ୍ର୍ ।
୧୧/୨ ଅନକୂଳ-ଅନ� କୂଳ । ୧୪/୨ ତରି୍େବଣୀ-ଗଙ୍ଗା, ଯମ�ୁ, ସରସୱ୍ତୀ ।
୧୪/୨ ସ�୍ହାନ ଙ୍ଗସ�୍ହାନ = ସ�୍ନ ୧୫/୨ ତଲେୟ -େସଠାେର ଲୟକରି ।
ଗିରିଜାର ନ�ଦନ ସତ ମତି ଧୟ୍ାେନ
ଶର୍ୀକେର େଲଖନ େଘନ ିବସିେଲ େୟକମେନ ।୧୮ ।
େଯାେଗଣ େଯାେଗଶୱ୍ର ସଦାନ�ଦର ତନେୟ
ମନଚଇତନ େୟକତୱ୍ କଲ�  ଅଜପା େଯାଗ ଲେୟ । ୧୯ ।
କରଣୁାମେୟ �ଥ ଶରଣ ପଞଜ୍ର ବୀରଧୁ
ସଂସାର ବା�ନଧି� �ଥ ବରଦା� େଦବ ସାଧୁ ।୨୦ ।
ବସିତ୍ର ଉଦର ଯାହାର ଗ୍ୟାନ ସଚ�୍
ପୃଥୁଳ ଶରୀର �ଥ ଅଭେୟ କାଳବଞ�୍ ।୨୧ ।
େୟ େଘାର ସଂସାର ସାେହର ତରିବାକୁ ବ�ଇଲି ମନୀଷା
ଦୁସତ୍ର ୁତ�ଅ �ଥ ପୁ�ଅ ମନବାଞଛ୍ା ।୨୨ ।
ଶିଖିପୁଚଛ୍ମଉଳି ବତିଶଗୁେଣ କ�
ଭର ହରଷ �ଥ ନୃତୟ୍ ରଙ୍େଗଣ େଭା� ।୨୩ ।
ଦବିା�ତର୍ ନ ଜାଣଇଂ େଯବଣ ମହାତମା
ଅନ�ତକାଳ ବଞ�୍ଇ� େସ ପୁରଷୁଉତତ୍ମା ।୨୪ ।
ପୁରଷୁଙ୍କର ସିଦଧ୍ ତୁ େଦବଙ୍କର ଆଦି
ଦଶ�େନ ଦୁରିତ ହରଇ ପର୍ସ�େନ କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� ।୨୫ ।
ଶର୍ୀ ବଘ୍ିନ�ଥ ଚରେଣ େମାର େସବା
େୟ ଶର୍ୀମହାଭାରଥ କହବି ିେମାେତ ପର୍ସ�ନ େହାଇବା ।୨୬ ।
ତବ ପଦମ୍ପାେଦ େମାର ବନିୟ ଭଗତି
ପଶ�ୁଧର �ଥ ତୁ ସଦେୟ ଗଣପତି ।୨୭ ।
ଆଦ ିଅ�ତ ମଧୟ୍ ତୁ ଅଟୁ ସବ�ଥାେନ
ଗ୍ର�ଥ ଭିଆଇଲ�  ତୁ ଭତୁ ଭବଷିୟ୍ ବତ୍�ତମାେନ ।୨୮ ।

୧୮/୧ ଗିରଜାର ନ�ଦନ ପର୍ସ�ନ େ�ଷ ମେନ ।
୨୬/୧ ଶର୍ୀଅମ�ୃକ୍ଷ�ଥ ଚରେଣ େମାର େସବା (ପା)
୨୦/୧ ବୀରଧ-ୂବୀରତୱ୍ ବା ବୀ�ଗ୍ରଣୀ । ୨୧/୧ ଗ୍ୟାନ-�ାନ ୨୧/୧ ସଚ�୍-ଉତତ୍ମ, ସତୟ୍
୨୩/୧ ବତିଶ ଗୁଣ -ଗୁଣଜାତ ସତ ୍ଲକ୍ଷଣ, ୭ ସଥ୍ାନେର ରକ୍ତିମା, ୬େର ତୁଙ୍ଗ�, ୩େର
ବସି�୍ର, ୩େର ଖବ��, ୩
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େର ଗମଭ୍ୀର�, ୫େର ଦୀଘ��, ୫େର ସକ୍ୂଷମ୍� ଅଙ୍ଗ ବେିଶଷମାନଙ୍କେର ।
ଶରି୍ୟାମାତ ବଲ୍ଲଭ ଚରେଣ େମାର ଆଶ
ବଦ�ତି ଗ୍ର�ଥ�କ ଶଦୂର୍ମୁନ ିସାେ�ଳ ଦାସ ।୨୯ ।

ସାର�େଦବୀଙ୍କ ବ�ଦ�
ଜମୱ୍ଦୁୱ୍ୀପ ଭର୍ଥଖଣଡ୍ ଓଡ�ଷଟ୍ର୍ ମଣଡ୍ଳେର
ଉପùେଳଶୱ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଚିତର୍ଉପù� ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେର ।୧ ।
ଜୟ��ର ନଜି ଭମିୂ ଯାଜନଗ୍ର ନକିେଟ ଦକ୍ଷିଣ ବାଣ�ସି (ଯାଜପୁର)
କୁଶସଥ୍ଳୀ ଭମିୂ ଦୱ୍ାରିକା େଯ କ୍େଷତର୍ ପୁଣୟ୍ବାସୀ ।୨ ।
ଶର୍ୀ ଯେମଶୱ୍ର ମହାଲିଙ୍ଗ ମଉଦଧ�ର ଉତତ୍ର ତେଟ
ନୀଳ ସ�ୁଦର ପବ�ତ ନୀଳ କଳପ୍ବେଟ ।୩ ।
ବଜିେୟ �ମକୃଷଣ୍ ସଭୁଦ�୍ �େମ ବର୍ହ୍ମା
�ରିଶତ ବତିଶ ସହସର୍ ବରଷକୁ େଯାଗଲେୟ ମହାତମା ।୪ । (ସଂଖ୍ୟା)
କଳିକାଳ ଧୱ୍ଂସିଣ େଭାେଗଣ େକାଟି ପଜୂା (ସଂଖ୍ୟା)
ପର୍ଳମୱି୍େତ ଖଟଇଂ ଶର୍ୀ କପିେଳଶୱ୍ର ମହାରଜା ।୫ । (କପିେଳ�ଦର୍)
େସ ନୀଳ ସ�ୁଦର ଗିରି ଉତତ୍ର କଚଛ୍ାେଡ
ସାର ଭମିୂ ଭର୍ଥଖଣଡ୍ ପବୂ�ଦଗି ଇଶା�ୟର ଆେଡ ।୬ ।
ଚ�ଦର୍ଭାଗା �େମଣ େୟକଇ ନଦୀ େଗାଟି
ବୃଦଧ୍ମା�ଙ୍କ ପାରେୁଶ ମଉଦଧ�େର ଯାଇଂ ଫୁଟି ।୭ ।

୨୯ ।୧ ତୁଳସୀର ବଲ୍ଲଭ ଚରେଣ େମାର ଆଶ
୨୯ ପଦପେର େକେତକ େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପାଠ -
ଜୟତୁ ସୱ୍ାମୀ ଜଗତ େମାହନ ବାସେୁଦବ
ଭଗତ ଜେନ ସଦୟ �ଥ ସୱ୍ଗ� ସରୁ େଦବ ।
୪ ।୨ �ରିଶତ ବତିଶ ସହସର୍ ବରଷକୁ ବଉଦ ରେୂପ ମହାତମା । (ସଂଖ୍ୟା)
୭ ।୨ ବୃଦଧ୍ମା� ଗଙ୍ଗାଉଂ େସ ମଉଦଧ�େର ଫୁଟି (ପା)
୨ ।୧ ବାଣ�ସି- ବା�ଣସୀ- କାଶୀ ।
୪ ।୧ �ମ- ବଳ�ମ-ଶିଷୟ୍, କୃଷଣ୍- ଜଗ��ଥ- ଭଗବା� , ସଭୁଦ�୍-ବର୍ହ୍ମା-ଗୁର ୁ।
୬ ।୧ କକ୍ଷାେଡ, କଛାେଡ, ଉତତ୍ର କଇଛାେଡ, ଉତତ୍ର ବାେଡଙ୍ଗ ପାଶ୍�ୱେର ।
େସ ନଦୀର ତୀେର ପର୍ଶୁ�ମ ଘାଟଇଂ
କନକାବତୀ �େମ ପାଟଣା ପର୍କାଶଇ ।୮ ।
ତହଂିର ସ�ନେିଧୟ୍ ସାେ�ଳ �େମ ଗ୍�େମ
ବେିଜ ମାେହଶୱ୍ରୀ ସାେ�ଳ ଚଣଡ୍ୀ �େମ ।୯ ।
ମହାେଯାେଗଶୱ୍ରୀ େସ ପରମ ବଇଷଣ୍ବୀ
ପର୍ତକ୍େଷ ବର ଦଅିଇ େସ ପରମ ସାଧବୀ ।୧୦ ।
ବାଞଛ୍ା ସାଥ�ୁକ େସ େଦବୀର ଅଟଇ
ପାଷାଣ େହାଇକରି ବାଞଛ୍ା �ହାର ଫୁଟଇ ।୧୧ ।
ସବ�ମଙ୍ଗ� ରପୂ ମା�ଙ୍ଗୀ ମତତ୍େଭାଳୀ
ଗ୍ର�ଥ ଅଥ� ଶୁଣଇଂ େସ ହରେଷ କୁେ�ହଳୀ ।୧୨ ।
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ଶର୍ୀ ସାେ�� ଚଣଡ୍ୀ �େମ େସ ଅଟଇ ମହାେଦବୀ
�ହାଙ୍କର ପୁତର୍ ମୁଂ େଯ ସାେ�ଳ ଦାସ କବ ି।୧୩ । (ବଂଶ)
ପର୍ସ�େନଣ ଆଗ୍ୟାଂ େମାେତ ଦେିଲ ଶାକାମେ୍ଭରୀ
ଲଭ ତୁ କପି�ସ ଶର୍ୀ ମହାଭାରଥ କରି ।୧୪ ।
ଶୁଣି ବୁଧଜେନ ନ ଧର ଆନ ଚିତତ୍
ଜ�େମଣ ମରୁଖୁ ମହୁଂି େ�ହଇ ପଣଡି୍ତ ।୧୫ ।
େୟକ ଲେୟ କରିଣ ଶୁଣସି ସାବଧାେନ
ଫିଟିବାକ ପାତକ ସବୁ ଦୁଷୁକୃତମାେନ ।୧୬-୪୫ ।
ମହାଭାରତର ପର୍ଶସତି୍
କୁମଭ୍ ଋଷିର ନ�ଦନ େଯ ଅଗସତି୍ ମହଋଷି
ମହାବର୍ହ୍ମେବତ�୍ େସ ଅମତୃ ରସ ଭାଷି ।୧ ।

୮ ।୧ େସ ନଦୀର ତୀେର ପର୍ଶୁ�ମ ପାଟଣା (ଜ�ମସଥ୍ାନ)
୧୦ ।୨ ପର୍ସ�େନ ବର ଦଅିଇ...... (ପା)
୧୬ ।୨ ଫିଟିବାକ ପାତକ ଶୁଣ�େତ େୟକମେନ ।
୧୨ ।୧ ମା�ଙ୍ଗୀ-ମତ�୍ଙ୍ଗୀ । ୧୨ ।୨ କୁେ�ହଳୀ-କୁତୂହଳୀ
୧୪ ।୧ ଶାକାମେ୍ଭରୀ-ଶାକମଭ୍ରୀ-ଶକ୍ତିଧାରିଣୀ ଦୁଗ�ା । ୧୬ ।୨ ଦୁଷୁକୃତ-ଦୁଷକୃ୍ତ
ବଇବସତୁ ମନ�  ପୁଚଛ୍ାକେଲ ଅଗସତି୍ଙ୍କି
କହ ପଣଡି୍ତ ମହାତମା ଅମତୃରସ ବାକି ।୨ ।
ଶର୍ୀ ମହାଭାରଥ �ମ େହାଇ� େକମ�େତ
େୟହା ତଦ�ତ କରି କହବିା ମନୁ ିେମାେତ ।୩ ।
ଶୁଣ େହା ବଇବସତୁ ମନ�  ଆଦପିବ� ଚରିତ
େଦବ�ମାେନ େଯ େ�ଳିେଲ ସମସତ୍ ହାେଦ ଗ୍ର�ଥ ।୪ ।
ତୁ�ଦଣଡ୍ କେଲ େଯ ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜନ କାଠ ି(ସଂଖ୍ୟା)
ତିନ ିତିନ ିଉଚଚ୍ େଯାଜନ କେଲ େବନ ିକଣ୍�ଣ େକାଟି ।୫ ।
ବଷିଣୁ୍ ଅନ�ତ େକାଟି ବର୍ହ୍ମା ଅନ�ତ େକାଟି (ସଂଖ୍ୟା)
ସବୁ ପେୂ�ଇେଲ େନଇ ତୁ�ଦଣଡ୍ କାଠ ି।୬ ।
ଅଷଟ୍ାଦଶ ପୁ�ଣ ପଞଚ୍ବଂିଶ ଲକ୍ଷ (ସଂଖ୍ୟା)
�ମାୟଣ ଚଣଡ୍ୀଯୁଦଧ୍ ସମସତ୍ ପୁ�ଣ ପର୍ତକ୍ଷ ।୭ ।
ବଷିଣୁ୍ ପୁ�ଣ �ଜା ମାରକଣଡ୍ ପୁ�ଣ ପାତର
ଶିବ ପୁ�ଣ ମ�ତର୍ୀ �ରଦ ପୁ�ଣ ଡଗର ।୮ ।
େୟ �ରି ପୁ�ଣ�ତ ମୁଖ୍ୟ କରି ସମସତ୍ ପୁ�ଣ
େୟମାନ ବସାଇେଲ େନଇ ତୁ�ଦଣଡ୍ କତିେକଣ ।୯ ।
ଆରକ କେଛ ଭାରଥ ଅଷଟ୍ାଦଶ େଥାଇେଲ
ସମସତ୍ ଶାହାସର୍ ଗ୍ର�ଥୁଂ େୟ ମହାଗର ୁେହାଇେଲ ।୧୦ ।
ଯୁଗେତ େସ ଯହଁୁ େହାଇ� ମହାଭା�
ତହୁଁ ମହାଭାରଥ �ମ େଦେଲ କଶୟ୍ପ ଅଙ୍ଗି� ।୧୧ ।
େତଣୁ କରି େହାଇ� େସ ମହାଭାରଥ �ମ
ତୁଳ�େତ ଯହୁଁ େହାଇ� େୟ ମହା ଅସମ ।୧୨-୫୭ ।
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୨ ।୨ ବାକି-ବାକ୍ୟ । ୪ ।୨ ହାେଦ-ସାେଧୟ୍, ଅକସମ୍ାତ ୍ ।
୧୦ ।୨ ଗର-ୁଗୁର ୁ।
ବଂଶାନ�ଚରିତ
(ସମଭ୍ବପବ�)
ବଇବସତୁ ମନ�  େହାଇେଲ ପର୍ଳମ
ତବ ପର୍ସ�େନ ମନୁ ିମୁଁ ଅରଜିଲି ଅେନକ ଧମ� ।୧ ।
ଶର୍ୀକେର ଅଘ�୍ୟ େଘନ ିପଖାଳିେଲ ପାଦ େବନି
େମାକ୍ଷକଇଂ କାରଣ େମାେତ କହବିା ଅଗସତି୍ ମହାମନୁ ି।୨ ।
ବସନ କୁଣଡ୍ଳ ରତନ୍ମାଳ ଗ�ଧ େୟ ଚ�ଦନ
ଧପୂ ଦୀପ ନଇେବଦୟ୍ ଉପହାର �� ଦର୍ବୟ୍ମାନ ।୩ ।
େୟେତକ େଦଇଣ େସ ମନ�  ମହା�ଜା
ଅେନକ ବାେଗଣ େସ ମୁନଙ୍ିକି କେଲ ପାଦପଜୂା ।୪ ।
ଘଟଋଷିର ନ�ଦନ େମାେତ ପର୍ତିକାର କରିବା
େ�େହାର ପଦମ୍ପାେଦ େମାେହାର ଅହନି�ଶି େସବା ।୫ ।
ବଦୟ�ତି ମହାମନୁ ିଶୁଣ ଯୁଗପତି
ସପତଦୱ୍ୀପା ପୃଥୀେର େସାମବଂଶହଂି ଆଧ�ପତି ।୬ ।
ଆଦ ିହ�ଂ ଶ�ୂୟ ଶ�ୂୟହ�ଂ ଜାତ ପବନ
ପବନ ହ�ଂ ଜାତ େହାଇେଲ େଯାଗପୁରଷୁ ଶ�ୂୟ ।୭ ।
େଯାଗପୁରଷୁ ତହ�ଂ ଉପୁଜି� ଗାୟତିରୀ
େୟହାଙ୍କର ତହ�ଂ ଉପୁଜି� ମହାମ�ତର୍ �ରି ।୮ ।
େୟ ମହାମ�ତର୍ ତହ�ଂ ଉପୁଜି� �ରିପାଦ
େୟଥୁଂ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ଯମଦ ।୯ ।
ଯମଦୁଂ ଉତପତତି୍ େହାଇ� କମ�ଣ
େୟହାର ତହ�ଂ ଉତପତତି୍ େହାଇ� ନରିିଗୁଣ ।୧୦ ।

୯ ।୧ ମହାମ�ତର୍ଂୁ ଉପୁଜି� �ରିେଗାଟି େବଦ ।
୬/୨ ଆଧ�ପତି-ଅଧ�ପତି,ଉତପତି-ଉପùତତି୍ ।
୯ ।୨ ଯମଦଙ୍ଗ ଯମଜ (ପୁରଷୁ ଓ ପର୍କୃତି)
୧୦ ।୧ ପର୍କୃତି ପୁରଷୁର ମିଳନ କାଳେର କମ�େଦବ-କାଳରପୂୀ ଭଗବାନ ଉପù�ନ ।
ନଗି�ୁଣ ତହ�ଂ ଉତପତତି୍ େହାଇ� ବୁଦୁବୁଦ
ବୁବୁବୁଦର ୁଉପୁଜି� ଅଣଡ୍ େଯ ବବୁିଧ ।୧୧ ।
ଅଣଡ୍ ଫୁଟିଣ େସ େହାଇ� ନରିଞଜ୍ନ
ନରିଞଜ୍ନ� ଂ ଶକତି େହାଇ� ଉତପନ ।୧୨ ।
ଶକତି ତହ�ଂ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ପୁତର୍ ତିନି
ବର୍ହ୍ମା ବଷିଣୁ୍ ମେହଶୱ୍ର େୟ ତିନ ି�ମ େଘନ ି।୧୩ ।
ଆେହା ତରି୍ଦଶ େଦବ�େୟ େଯ ମ�ଥ�େଲ ସମଦୁର
ତହ�ଂ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ଶଶଧର ।୧୪ ।
ଶଶଧରଂୁ ଉତପତତି୍ େହାଇ� ସ�ତତି
ସ�ଇଶ କ�ୟା ପର୍ଦାନ କ� ଦଚଛ୍ ପର୍ଜାପତି ।୧୫ । (ସଂଖ୍ୟା)
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� ୍ ୍ ୍ ୍
ଚ�ଦର୍ ହରି� େଯ ବୃହସପ୍ତିଙ୍କ ଭାରିଯା ��
ରେସଣ ପଡି� େସ ଉତତ୍ମ ପରଦା� ।୧୬ ।
ଚ�ଦର୍ଙ୍କର ବୀେଯ�୍ୟ, �� କ�ୟାର ରେଜ
ତହ�ଂ ଉତପତତି୍ େହାଇ� ବୁଧ �େମଣ ଆତମ୍େଜ ।୧୭ ।
ଆେହା ବୁଧର ନ�ଦନ େଯ ଅଟଇ ପୁରରୁବା
ଅମ�ଧ��ଥ େସ େହାଇ� �ଜେଦବା ।୧୮ ।
ପୁରରୁବାେୟ ବାଣଟି୍େଲ ସଚ�ଚର ପୃଥୀ
ନବଦୱ୍ୀପ ସପତ ସାଗର ବସାଇେଲ ବସମୁତୀ ।୧୯ ।
ପୁରରୁବାର ନ�ଦନ ଆୟୁ ମହୀପାେଳ
େୟ େଯ ସପତ ଦୱ୍ୀପା ପୃଥୀକି କ� େୟକସଥ୍େଳ ।୨୦ ।
ଆୟୁର ନ�ଦନ େଯ େହାଇ� ନେଘାଷ
ଇ�ଦର୍ପେଦ ବସି� େସ ଅମର ଆକାଶ ।୨୧-୭୮ ।

୧୧ ।୧ ନଗି�ୁଣ ତହ�ଂ ଉତପତି େହାଇ�କ େବଦ ।
୧୬ ।୨ ରେସଣ ଲଭି� େସ ଉତତ୍ମ ପରଦା� ।
୧୮ ।୨ ଅମ�ଧ��ଥ େସ େହାଇ� ମଘବା ।
୧୫ ।୨ ଦଛ-ଦକ୍ଷ । ୨୧ ।୧ ନେଘାଷ-ନହ�ଷ
ଯଯାତି ଉପାଖ୍ୟାନ
ପୁରରୁବାର ତହ�ଂ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ କୁରବୁଂେଶ
ନେଘାଷର ନ�ଦନ ଯୁଦଧ୍ ଯଯାତି ପରକାେଶ ।୧ ।
ବଡ ପର୍�ପୀ େସ େଯ େହାଇ� ଯଯାତି
ନବ କ�ୟା ପର୍ଦାନ େସ େହାଇ� ନବଜାତି ।୨ ।
ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୁହ�ି େସ ଅଟଇ େଦବଯାନୀ
େଦବକୁଳ� ଂ ପର୍ଦାନ େଯ େହାଇେଲ ନ�ଦନିୀ ।୩ ।
ଅସରୁକୁଳ� ଂ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ ଶରେମଷଠ୍ୀ
ତକ୍ଷକ �ଗର େଯ ଦୁହ�ି ସ�ତୁଷଟି୍ ।୪ ।
�ଗକୁଳ� ଂ କ�ୟାେୟକ େହାଇ� ପର୍ଦାନ
େୟମ�ତ ଭାଗ୍ୟ �ଜା ଅଟଇ ବଦିୟ୍ମାନ ।୫ ।
ମାନବ କୁଳର �ଜା ଅଟଇ ବୁଧେସନ
�ହାର ତହ�ଂ ବୃ�ଦାବତୀ କ�ୟା େହାଇ� ପର୍ଦାନ ।୬ ।
େଗାପାଳ ନୃପତି େଯ ଋତୁଧୱ୍ଜ ବୀର
ଯୁଗାବତୀ େବାଲି ଦୁହ�ିେୟ ଥ��େଯ �ହାର ।୭ ।
�ହାକୁ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ ଯଯାତି
ନଷିାଦ କୁଳର ୁପର୍ଦାନ େହାଇେଲ େରବତୀ ।୮ ।
ଶବର �ଜା େଯ ଅଟଇ ଅଜର
ମଗୃାକ୍ଷୀ �େମ ଦୁହ�ି େଯ ଅଟଇ �ହାର ।୯ ।
�ହାକୁ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ ଯଯାତି
କ�ୟାେୟକ ଦ�ି େକାଶଳ ବ�୍ହ୍ମଣ ନୃପତି ।୧୦ ।
ଇ�ଦୁ େଦଶର �ଜା େୟ ପଛମି ସଉ�ଷଟ୍ର୍ଇଂ (ଜବ�ଧତତ୍ବ�ଶ�ଦତତ୍ବ)
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�ହାର ଦୁହ�ି �ମ କୃଷଣ୍ାବତୀ ଅଟଇ ।୧୧ ।
ପର୍ବାଳେସନ େବାଲି ହାେଦ ଇ�ଦୁ ନୃପତି
ନବେମ ପର୍ଦାନ େହାଇ� �ହାର ଦୁହତିୀ ।୧୨ ।

୪ ।୧ ଶରେମଷଠ୍ୀ-ଶମି�ଷଠ୍ା
୧୦ ।୨ ଦ�ି-େଦ�
େୟମ�େତ ନବ ଜାତିର ୁନବ କ�ୟା ପର୍ଦାନ
ନବ ପୁତର୍ ଉପୁଜି� ଯଯାତିଙ୍କର ବଦିୟ୍ମାନ ।୧୩ ।
ଆଦୟ୍େର ପୃଥ�ବୀ ନବ ଭାଗ �ଜା କେଲ
ନବ ଖଣଡ୍ େମଦନିୀ ନବ ପୁତେ୍ର ବାଣଟି୍ଦେିଲ ।୧୪ ।
�ହାର େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ �ମ ପୁର ୁମହୀପତି
ଓଡିୟାଣୀ ଭାରିଯାର େସ ଅଟଇ ସ�ତତି ।୧୫ । (ଓଡି଼ଆଣୀ)
ମା�ଙ୍କର ଭାଗ େୟ ଓଡ�ଷଟ୍ର୍ ମଣଡ୍େଳ
ତହ�ଂ େସ ଓଡ�ଷଟ୍ର୍ ଭର୍ଥଖଣେ୍ଡ ସବ�କାେଳ ।୧୬ ।
ପୁରରୁ ନ�ଦନ େଯ ପର୍ବୀର ନୃପତି
ବାର �ଷଟ୍ର୍ କରିଣ ଭିଆଇେଲ �ଷଟ୍ର୍ପତି ।୧୭ ।
େୟକା ଖଣଡ୍କଇଂ େଯ କେଲକ ସାତ ସାତ ଖଣଡ୍
ମଣଡ୍ଳ ଭିଆଣ କରିେଯ ଭିଆଇେଲ ପାରିଦଣଡ୍ ।୧୮ ।
ପର୍ବୀର ନ�ଦନ ମନସିବା �େମଣ ବୀ�
ଅେନକ ଦୁଷଟ୍�ତ ମାରି େସ ଉଶୱ୍ାସିେଲ ମହୀଭା� ।୧୯ ।
ପର୍ବୀର ନ�ଦନ େଯ ମନସିବା ନୃପତି
େୟହାଙ୍କର ନ�ଦନ େୟ ଅନ�ପାମ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୨୦ ।
ଆେଗଣ ଥାଠ ସ�ୟ କିଛ ିନ ଥାଇଂ େୟହାଙ୍କର ତୁେଲ
େୟକାେୟ ଛାତର୍ ଧ�ଇ ନବଖଣଡ୍ େମଦନିୀ ସାଧୟ୍ କେଲ ।୨୧ ।
ଆପେଣ ଅନ�ସରି ଭିଆଇେଲ ସପତ ଦୱ୍ୀପା ପୃଥୀ
ଧାତୁବାଦ ପୁରଷୁ େୟ ଅନ�ପାମ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୨୨ ।
ଅନ�ପାମର ନ�ଦନ ଅଟଇ Cଳୀନ ବୀର
ଦୁଷୟ୍�ତ େବାଲିକରି େଯ ପୁତେ୍ରକ େହାଇ� �ହାର ।୨୩ ।
ମ�ଦର େଦଶର �ଜା କଉସତୁ୍ଭ ନରପତି
�ହାର େଦାହ�ିର �ମ ଅଟଇ ମ�ଦାରବତୀ ।୨୪ ।
---
୧୪ ।୧ ଦୟ୍ାବା ପୃଥ�ବୀ ନବଭାଗ �ଜା କେଲ ।
୧୯ ।୧ ମନସିବା-ମନସୁୟ୍ (ସଂସକୃ୍ତ)
୨୦ ।୨ ଅନ�ପାମ-ଅ�ୱଗ୍ ଭାନ�  (ସଂସକୃ୍ତ) (ଯଯାତିଙ୍କ କନଷିଠ୍ ପୁତର୍ ଶମି�ଷଠ୍ାଙ୍କ ଗଭ�ରୁ
ଜାତ)
୨୦ ।୨ ଚକ୍ରବର୍ତୀ-ଚକ୍ରବତ୍�ତୀ
୨୪ ।୨ େଦାହ�ି-ଦୁହ�ି
େୟ ଦୁଷୟ୍�ତର ମହମିା ନ ଯାଇଂ କହଣ
ସେମାଦର୍ ଛଡାଇ େନ� େସ ଅଶୀ ସହସର୍ ଯୁଣ ।୨୫ । (ସଂଖ୍ୟା)
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ସେମାଦର୍ ଭିତେର େନଇଂ ଶୁଭ ଖମେ୍ୱକ େପାତି�
େସହଠିାରଂୁ ସେମାଦର୍ ସୀମା ଲଘିଂ ନ�ଆରି� ।୨୬ ।
େ�େଷ େମାଦବତୀ କ�ୟା େଦ� ବରମା�
ଆବର ଭାରିଯା �ର େହ� ଶକୁ�ତ� ।୨୭ ।
ଦୁଷୟ୍�ତର ନ�ଦନ େଯ ଅଟଇ ବୀର ଭର୍ଥ
ସେମାଦର୍ ଘୁଞ�୍ଇଂ ଦ�ି େଯାଜନ ସାତଶତ ।୨୮ ।
ସାତ ଶତ େଯାଜେନକ େଯ ଖଣେ୍ଡ ଖଣେ୍ଡ କ� (ସଂଖ୍ୟା)
ତହ�ଂ େସ ଭର୍ତଖଣଡ୍ େମଦନିୀ େବା�ଇ� ।୨୯ ।
େୟହ ିେସ ଭିଆଇେଲ ଗ୍�େମେକ ସୀମାେୟ
ନଳକ ମାତର୍ କରି ପୃଥ�ବୀ ବାଣଟି୍ଣ ଠୂଳ କେୟ ।୩୦ । ଜର�ଦ�ଦକ୍ଷରଲରଚଚ୍�ଦ
ଚଛ୍ଟଟ୍ରତତ୍ବ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍�
ଆେହା ଭର୍ଥର ନ�ଦନ େୟ ଅଟଇ ଭମୁନ�
ସମସତ୍ ଶାହାସର୍ ସାଧ�େଲ ଭତୂ ଭବଷି ଗ୍ୟାନ� ଂ ।୩୧ ।
େୟ ପୃଥୱ୍ୀ ପୁଣ ଭାଗ ମଳୂ କେଲ
ମଣଡ୍ଳ ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ କରି ନବସଷୃଟି୍ ଭିଆଇେଲ ।୩୨ ।
ଭମୁନ�ର ନ�ଦନ ଉପୁଜିେଲ ବରିଥ
େୟ େସ ଭିଆଇେଲ େଯାଦଧ୍ା ପାତର୍ ଅମ�ତୟ୍ ।୩୩ ।
େୟହାଙ୍କର ନ�ଦନ ଉପୁଜି� ବଭିଋୁକ୍ଷ
ଖଣଡ୍ ମଣଡ୍ଳ କରି େୟ ବାଣଟି୍େଲ �ଜୟ୍ େଯ ପର୍ତକ୍ଷ ।୩୪-୧୧୨ ।

୩୦ ।୨ ନଳମାଣ ପୃଥ�ବୀ ବାଣଟି୍ ମଳୂ କେୟ ।
୨୬ ।୧ ସେମାଦର୍-ସମୁଦର୍ । ୨୬ ।୨ ନ�ଆରି�- ନ ପାରି�
୩୦ ।୨ କେୟ-କେଲ
୩୧ ।୧ ଭମୁନ� -ଭମୁନ� ୟ୍
୩୩ ।୧ ବରିଥ-(ସଂସକୃ୍ତ) ସେୁହାତର୍ ୩୩ ।୨ ଅମ�ତୟ୍-ଅମାତୟ୍, ମ�ତର୍ୀ ।
ଶମଭ୍�ୁଣ ଉପାଖ୍ୟାନ
ବଭିଋୁଷର ନ�ଦନ ଶମଭ୍�ୁଣ ଆଧ�ପତି
ଆଦ ିଦଗିପାଳ ମାନ�ତ େସ ବରି� ସବୁ�ତି ।୧ ।
ବଶିୱ୍ାନଳ କରି େୟ କ�କ ଭିଆଣ
ମହାପର୍�ପୀ େଯ େହାଇ� ଶମଭ୍�ୁଣ ।୨ ।
ସଯୂ�୍ୟଙ୍କର ନ�ଦନୀ େଯ େହାଇ� ତପତୀ
େଦବ�େୟ ସହ ିନ ପାରିେଲ କ�ୟାର େତଜ େଯ ମରୂତି ।୩ ।
େକବଳ ମାତର୍ �ହାକୁ ସଂଗ୍ୟାଂ ଜ�ମ େଦେଲ
ଅତୟ୍�ତମେତ େକ କତିକି ଯାଇଂ ନ�ଆରିେଲ ।୪ ।
ଆକାେଶ ସୟଂବର କରିେଲ େଦବ ଆଦି
ଦଗିପାଳମାନ�ତ ବରି ସଭାେୟ ସ-ାଦ ି।୫ ।
ତରି୍ଦଶ େଦବ�େୟ ବସିେଲ ଆସ�୍େନ
ତପତୀ ସୟଂବର ଚରିତ ବଦିୟ୍ମାେନ ।୬ ।
ନବସାଗର େଯ ବର୍ହ୍ମଋଷିମାନ�ତ େଘନି
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ମଳୟ ମଣଡ୍େଳ ଯାଇଂ ବଜିେୟ ପଦମ୍େଯାନ ି।୭ ।
ଚଉଦ େକାଟି େଯ ଶିବଗଣ�ତ େଘନ ିତୁେଲ (ସଂଖ୍ୟା)
ବୃଷଭ ବାହେନ ଯାଇଂ ରଦୁେ୍ର ବେିଜ କେଲ ।୮ ।
ଅଳକା ଭବୁନ� ଂ ବେିଜ କୁେବର େଦବ�
ସାତ ପଦମ୍ ସଇନ ିେଘନ ିଧ�ଧ�ପ ଉପଗ� ।୯ ।
ଅମର ଭବୁନ େତଜି ଅଇେଲ ଅମ�ଧ�
ଅଇ�ବର୍ତ ଆେ�ହ ିବଜିେୟ ଜମେ୍ଭାେଭଦୀ ।୧୦ ।

୫ ।୨ ସୟଂବେର ଦଗିପାଳମାନ�ତ ବରି� ସବୁ�ତି । (ପା)
୧ ।୧ ବଭିଋୁକ୍ଷ-(ସଂ) ରକ୍ୁଷୁ । ଶମଭ୍�ୁଣ-(ସଂ) ସମୱ୍ରଣ ।
୪ ।୧ ସଂଗ୍ୟାଂ-(ସଂ) ସଂ�ା ୫ ।୧ ଆଦ-ିସଯୂ�୍ୟ
୬ ।୨ ସୟମୱ୍ର-ସୱ୍ୟମୱ୍ର
୧୦ ।୧ ଅମ�ଧ�-ଅମର-ସୱ୍ଗ�, �ହାର ଆଧ�-ଅଧ�ପତି-ଇ�ଦର୍,
୧୦ ।୨ ଜମେ୍ଭାେଭଦ-ିଇ�ଦର୍ । ଜମଭ୍େଭଦୀ ସଥ୍ାନେର ଜମେ୍ଭାେଭଦୀ ।
ଚଉଷଠ ିପୁତର୍ େଘନଣି ଅମରଗଣ ସଂ
ବଜିେୟ ସରୁ�ଥ ସଯୂ�୍ୟ ସଭାେୟଣ ।୧୧ ।
ଅଣ�ଶ ପବନ ପକ୍ଷ େଯ କି�ନର
କାଳଗଣ�ତ େଘନ ିବଜିେୟ �ଶକର ।୧୨ ।
ମଧୁକର ମଳୟ ବସ�ତ ଅନ�ତ
ବଜିେୟ କରଣୁାକର ଗଗ�ଧ��ଥ ।୧୩ ।
ଗଜ�ନ �ଦ କରି ନଘି�ାତ ନରପତି
ସଅମୱ୍େର ବଜିେୟ ଯାଇ ମଣଡ୍ଳ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୧୪ ।
େମଘମାଳ ସହେିତ ନୃପତି େହମବ�ତ
େସହ ିପର୍େବଶ େହାଇେଲ ମଳୟ ପବ�ତ ।୧୫ ।
ଆେହା ଗ�ଧବ� ଯକ୍ଷ କି�ନର ସରୁସିଦଧ୍ ମୁନି
ସୟମୱ୍ର କେଲ େସ େଦବ� ମାନ�ତ େଘନ ି।୧୬ ।
େୟସେନକ ସୟମୱ୍ର େଦଖିଣ ବବୁିଧଆଦି
େଦବ��ତ ସମାଜ�� କେଲ େଦବ େଯ ଅ�ଦ ି।୧୭ ।
ତରି୍ଦଶ େଦବ�ମାେନ ବସିେଲ ଆସ�୍େନ
ବନିୟ ଭାେବ ପ�ର�ତି ଗଗ�ଧ� ଶେୂ�ୟ ।୧୮ ।
େୟ େମାେହାର ଦୁହ�ି େଯ ଅଟଇ ତପତୀ
ସୟଂବର ନମି�େତ ମୁଂ ବରିଲି ସବୁ�ତି ।୧୯ ।
େୟ ଯାହାର କଣେ୍ଠ େନଇ େଦବ ପୁଷପ୍ମାଳି
େସ �ହାର ବଲ୍ଲଭ େହାଇବ ସତୟ୍ ପର୍ତିପାଳି ।୨୦ ।
ତରି୍ଦଶ େଦବ�େୟ ଅେନକ େବଶ େବଶେନ
ବଜିେୟ ବୃ�ଦାଅେକ� ପଦମ୍ େଯ ଆସେନ ।୨୧ ।
ବଦୟ�ତି କର� ଶୁଣ େଗା ତପତୀ
େ�େହାର ନମି�େତ ମଂୁ ବରିଲି ସବୁ�ତି ।୨୨ ।



11

୧୧ ।୧ ଚଉଷଠ ିେକାଟି େଯ ମିଳିେଲ ଅମରଗଣ । (ପା) (ସଂଖ୍ୟା)
୧୪ ।୨ ସୟମୱ୍େର ବଜିେୟ ଯାଇ ମଣଡ୍ଳ ଚକ୍ରବର୍ତୀ । (ପା)
୧୮ ।୨ ବନିୟଭାେବ ପ�ର�ତି ଗଗନ ଲିଙ୍ଗ ଶେୂ�ୟ । (ପ)
୧୪ ।୨ ଚକ୍ରବର୍ତୀ-ଚକ୍ରବତ୍�ତୀ । ୧୮ ।୧ ଆସ�୍େନ-ଆସଥ୍ାେନ
୨୧ ।୨ ବୃ�ଦାଅେକ�-ବୃ�ଦାରେକ-େଦବ�ମାେନ, ୨୨ ।୧ କର�-ସଯୂ�୍ୟ
ଯାହାକୁ ଇଛା େଗା ବର େ�େହାର ଚିତେ୍ତ
ପାରିଜାତକ ପୁଷପ୍ମାଳ େଗା ଦଅି େ�ହାର ହଦୃଗେତ ।୨୩ ।
ପି�ର ବଚନ େଯ ଶୁଣିଣ ତପତୀ
ମା� େଘନ ିମିଳି� େସ ସରୁ�ଥର କତି ।୨୪ ।
ତପତୀର େତଜ ଜା� ଅନଳ ପ�େୟ
ଭେୟଣ ଅ�ତର ତହ�ଂ େଯ େହାଇେଲ ସରୁ�େୟ ।୨୫ ।
ଇ�ଦର୍ େଦବ� ଯହ�ଂ ଅ�ତର େହାଇ�
ମା� େଘନ ିତପତୀ କୁେବର ସ�ନେିଧୟ୍ ମିଳି� ।୨୬ ।
ପାଶକୁ ଆସ�େତ େସ ସାଂଗ୍ୟାର ଦୁଲ�
ତପତୀର େତଜ େଯ �ଗି� ମହାଜା� ।୨୭ ।
କୁେବର େଦବ� େଯ ସଭାେର ନ ରହେିଲ
ଉଠଣି ଆପଣା ଭବୁେନ ଚଳି ଗେଲ ।୨୮ ।
ତହ�ଂ ମା� େଘନ ିଚଳି� ସଯୂ�୍ୟର ନ�ଦନୀ
ସ�ନେିଧୟ୍ଣ େଦଖି� େସ େଦବ ପଦମ୍େଯାନ ି।୨୯ ।
ଆେହା ତପତୀର େତଜ େଯ ମହାଅନଳ ପ�େୟ
ମରଳୁ ଆେ�ହ ିପି� େହାଇେଲ ଅ�ତଦ୍�ଧାେୟ ।୩୦ ।
ପି�ମହଙ୍କୁ ନ େଦଖି େସ ଦନିକର କୁମାରୀ
ମା� େଘନ ିମିଳି� ଯହଂି ବଜିେୟ ତରି୍ପୁ�ରି ।୩୧ ।
ସଦାଶିବ କତିକୁ ଯାଆ�େତଣ ଅବ�
ରଦୁର୍ ଶରୀେର େସ �ଗି� ମହାଜା� ।୩୨ ।
ଭେୟଣ ଘୁଞଚି୍େଲ େସ େଦବ ପଞଚୁ୍ମଉଳି
ଶିବଗଣ ମାନ�ତ େଘନ ିେସ କପି�େସ ଗେଲ ଚଳି ।୩୩ ।
ପୁଣି ମା�େୟକ େଯ େଘନଣି ତପତୀ
ବଜିେୟ ସ�ୁଦରୀ ଯାଇଁ େହମବ�ତର କତି ।୩୪ ।

୨୯ ।୧ ତହ�ଂ ମା�େଘନ ିଗବନ ସଯୂ�୍ୟର ବାଳୀ
୨୯ ।୨ ପଦମ୍େଯାନ ି�ଥ ସ�ନେିଧୟ୍ ଯାଇ ମିଳି ।
୨୭ ।୧ ସାଂଗ୍ୟାର-ସଂ�ାର
୩୦ ।୨ ମରଳୁ-ମ�ଳ-ହଂସ
େଦଖିଣ ଭେୟ େସ କ� େହମବ�ତ
ଆସ�୍ନ� ଂ ଉଠ ିେସ ଚଳିଗ� ଶ�ୂୟପଥ ।୩୫ ।
ଆେହା ତପତୀର େତେଜ ପ�ଇେଲ ବୃ�ଦାଅେକ�
େଯ ଯାହାର ଭବୁେନ େଯ ମିଳିେଲ େଦବେ�େକ ।୩୬ ।
ଆଦତିୟ୍ େବାଇେଲ େୟ ସୟଂବର ସରି�
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େକହ ିତ କ�ୟାକୁ େମା ବରଣ େ�ହ�ି ।୩୭ ।
େଦାହ�ି େହାଇଂ େଯେବ ପି� ଘେରଣ ରଜବତୀ (��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍,
ଲରଚଚ୍�ର)
ପିତୃ େ�କମାେନ େଯ ପାବ�ତି ନକ� ଗତି ।୩୮ ।
େୟସେନେକ ବ�ିର କର�େତଣ େଦବ ସଯୂ�୍ୟ
ଅଶେ୍ୱକ ଚଢିଣ ବେିଜ କେଲ ଶମଭ୍�ୁଣ ମହା�ଜ ।୩୯ ।
ବଦୟ�ତି କର�ର ଶୁଣ େଗା ତପତୀ
େୟ ମହା�ଜା େଗା େସାମବଂଶର ଆଧ�ପତି ।୪୦ ।
େୟହାର ବଂେଶ େଗା ଅମେର ହ�ଅ�ତି ପାଟ
ମା� େଘନ ିୟାଇଂ େଗା େୟହାର ସ�ନେିଧୟ୍ଣ େଭଟ ।୪୧ ।
ପି�ଙ୍କର ବଚେନଣ େସ ମଗୃନୟନୀ
ମିଳି�କ ସ�ୁଦରୀ କେର ମାଳ ଅଘ�୍ୟ େଘନ ି।୪୨ ।
ଅଶୱ୍ ଉପେରଂ ବେିଜ କରିଛ�ତି ଶମଭ୍�ୁଣ
ମା� େଘନଣି ତପତୀ ମିଳି� ସ�ନେିଧୟ୍ଣ ।୪୩ ।
ନୃପତି ହଦୃେର େନଇ ଦ�ିକ ପୁଷପ୍ମାେଳ
ଶର୍ୀଭେୁଜ ଧରିେନଇ ଶମଭ୍�ୁଣ ବସାଇେଲ େକାେଳ ।୪୪ ।
େଦଖିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େଦବ ଅଂଶୁମାଳୀ
ସାଧୁ ସାଧୁ ଶମଭ୍�ୁଣ େବାଲି ଜେୟ ଧୁନ ିେ�ଳି ।୪୫ ।
ଅେନକ ସମଭ୍େବ� େସ �ଜାଧ��ଜପତି
ତପତୀ ପର୍ଦାନ େଯ କ�କ ଯଥାରୀତି ।୪୬ ।

୩୭ ।୨ େକହତି କ�ୟାକୁ େମାର ପର୍ଦାନ େ�ହ�ି ।
୪୬ ।୧ ଅେନକ ସମଭ୍ବ� କ�କ ସଯୂ�୍ୟାଧ� ।
୩୫ ।୧ େହମବ�ତ-ହମିବା� , ୩୮ ।୧ େଦାହ�ି-ଦୁହ�ି
୪୪ ।୧ ଦ�ିକ-େଦ�କ
ଶମଭ୍�ୁଣ ବଳିସଇ େସ ସ�ୁଦରୀ ତପତୀ
କୁର ୁ�େମଣ ପୁତର୍ ତହ�ଂ େହାଇ� ଉତପତତି୍ । ୪୭-୧୫୯ (ମଚଛ୍ତତ୍ତତ୍ରମ�ଦରଯ)
ଶା�ତନ�  ଉପାଖ୍ୟାନ
ତହ�ଂ େସ କୁର ୁବଂଶ ଜଗେତ ବଖ୍ିୟାତି
କୁରରୁ ଭାରିଯା େଯ ଅଟଇ ଭାନ�ବତୀ ।୧ ।
େୟହାର ତହ�ଂ ଉପୁଜି� ପାଥ��ବ ନରପତି
େୟମ�େତଣ େସାମବଂଶ େହାଇ� ଉତପତତି୍ ।୨ ।
ପାଥ��ବର ଭାରିଯା ଚିତର୍ େଯ ଉତ ୍ପ�
ଶାେୟଂତନ�  �ଜଋଷି େୟହାଙ୍କର ବ� ।୩ ।
ଶାେୟଂତନ�  ମହା�େୟ ରଦୁର୍ଙ୍କୁ େସବାକେଲ
ସପତ ଦୱ୍ୀେପ େସ େୟକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତୀ େହେଲ ।୪ ।
ଅତିଅ�ତ ଭଗତି େସ କାଶୀ େସବା କରି
କଷା କଉପୁନ ିେହାଇେଲ ମାେଥ ଜଟାଧାରୀ ।୫ ।
େସାେମକ ରେୂପ ହର େଗାହତୟ୍ା େଦାଷ କେଲ
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ହଟେକଶୱ୍ର େବାଲି ପା�େଳ କପି�େସ ରଞଚି୍େଲ ।୬ ।
ଶିବ େସବା କରି ତହ�ଂ ରହେିଲ ଶାେୟଂତନ�
ମଞଚ୍କୁ ନ ଆସ�ତି େସ ପା�ଳ ଭବୁନ� ଂ ।୭ ।
ପା�େଳ ଥାଇଂ େସ ମଞଚ୍କୁ ଦୟ୍�ତି ଦୃଷଟି୍
ଦବିୟ୍ ଚକ୍ଷୁେର େଦଖ�ତି �ଜୟ୍କୁ ପଡିେଲ ଅରଷଟି୍ ।୮ ।
ଦଇତ ଦାନେବ େଯେବ କର�ତି ଅନୀତି
ପା�େଳ ଥାଇଂ େସ ��ଜ ବ�ିଧ�େଲ ମଞେ୍ଚ େହା�ତି ବନିଶୟ୍ତି ।୯ ।
େୟସେନକ େସବା କରିଥା�ତି ବଶିୱ୍�ଥ
ସପତ ଦୱ୍ୀପା ନଛିତର୍ୀ କରି �ଜୟ୍ କର�ତି େୟକଛତର୍ ।୧୦ ।

୧ ।୨ ଭାନ�ବତୀ-ଭାନ�ମତୀ
୩ ।୨ ଶାେୟଂତନ� -ଶା�ତନ�
ସପତ ଦୱ୍ୀପକୁ ମ�ତର୍ବେଳ େସ ସପତ ��ଜ େପଷି
ସଦୁରଶନ ଚକ୍ର ପ�୍େୟ ବୁଲଇ ଦବିା ନଶିି ।୧୧ ।
ବଳ ଦୁବ�ଳ କେଲ େସ ପକାବ�ତି ଶିରେଛଦି
େୟମ�େତ ସପତ ଦୱ୍ୀପ ସତୟ୍େର ଚ��ତି ସ-ାଦ ି।୧୨ ।
ଆେହା େସାମବଂଶ �େଜୟ୍ ପରଜା ଉପୁଜାଇ େଯବଣ କୃଷି
ବାଟିେକ ଚି�େୟ ସଂଜା େଦଇ ନଅିଇ େବନ�ିଶି ।୧୩ ।
ଇ�ଦର୍ େଦବ�ର ତୁେଲ �ର ଅେନକ ଭାେବ ପୀରତି
କୃଷି ଭମିୂେର େମେଘ ବରଷ�ତି �ତି ।୧୪ ।
ସ��ନ େଶାଚ� �ସତି୍ ବର୍ତ�ତି ଜନପର୍ଜା
େୟସେନକ ସାଥ�ୁକ େସ େସାମବଂଶ �ଜା ।୧୫ ।
ଗଙ୍ଗା ଜାତ େହାଇେଲ େଯ ନଘି�ାତର ଘେର
ଧବଳ ରଚିୁର ବପୁ ଶୁକ୍�ମୱ୍ର ଶରୀେର ।୧୬ ।
ନଘି�ାତ ପାଳଇ େସ ଅ�ଦ ିନରିଞଜ୍ନୀ
ତର୍େୟାଦଶ ବରଷ େଯ େହାଇ� ନ�ଦନୀ ।୧୭ ।
ନଘି�ାତ େବାଇ� ମାେଗା ମଂୁ େକମ�ତ କରିବି
କୁମାରୀ ରପୂ େହାଇଲ�  େ�େତ କାହାକୁ ମହୁଂି େଦବ ି।୧୮ ।
ବଡାଇ ନ�ିକୁଳୀ ତୁ ଅଟୁ େଦବୀ େ�ୟା
େ�େତ େଦଖିଣ ମଂୁ କରଇ ବଡ ଭୟା ।୧୯ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ତୁ ଶୁଣସି େମାେହାର ପି�
େମାେହାର ବଲ୍ଲଭ େସ ଅଟଇ ରଦୁର୍ େଯ େଦବ� ।୨୦ ।
େସ େମାେହାର ପ�୍ଣ�ଥ ଅଟ�ତି େଦବ େଯ ତରି୍ଶଳୂୀ
େସହ ିେସ ସହ ିପାର�ତି � େମାେହାର ଆେଦ�ାଳି ।୨୧ ।
ନଘି�ାତ େବାଇ� ମାେଗା ଶୁଣ ଧବ�ଙ୍ଗି
ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା କ� େସ ରଦୁର୍ ପରମ େଯାଗୀ ।୨୨ ।
ଅେନକ ତୀଥ� େସ କେଲ ବଶିୱ୍କାଶୀ
ପା�େଳ ବସିେଲ େସ େହାଇଣ ବଡ େଦାଷୀ ।୨୩ ।
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ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ପି� ମଂୁ ଥ�ବ ିେ�େହାର ଘେର
େଯେତ କାେଳ ଆସିେବ କରିବ ିବଶିେ୍ୱଶୱ୍େର ।୨୪-୧୮୩ ।

୧୨ ।୧ ଦୁଧ୍�ୱଂସ େଦଖି େୟ �ଙ୍କୁ ପକା�ତି ଶିରେଛଦ ି।
୧୨ ।୨ େୟମ�େତ ସପତ ଦୀପ ଯାକ ନଛିତର୍ କେଲ ସତୟ୍ବାଦୀ ।
୧୪ ।୨ କୃଷି ଭମିୂେର େମେଘ କର�ତି ନତିି ବୃଷଟି୍ ।
୧୫ ।୧ ଧନ ସ��ନ ବଦ୍�ଧୁେତ ସେୁଖ ବର୍ତ�ତି ସକଳ ପର୍ଜା ।
୧୯ ।୧ େ�ୟା-ଗଙ୍ଗାେଦବୀ
ଶା�ତନ�  ବବିାହ
(ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ, ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ଓ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଜ�ମ)
େୟମ�େତ ପି�ର ଘେର େଯ ଅଛଇ ଗଙ୍ଗାବାଳୀ
କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସଂେଗ େସ େଖଳଇ କୁତୁେହାଳୀ ।୧ ।
ପି�ର ଘେର ଯହ�ଂ ସହସେ୍ର ବରଷ ବହଗି� (ସଂଖ୍ୟା)
େଦାହ�ିକୁ େଦଖିଣ ନଘି�ାତ ଅେନକ କ୍େ�ଧକ� ।୨ ।
ସତି୍ରୀ ଜ�ମ ନଷିଫ୍ଳ େଗା େହାଇ� ମା� ତୁକୁ
�ଞଛ୍�ି େହାଇ� ମକୁୁ ସୟଂବର କରି ବରିକି ଆଣିମି େଦବ�ଙ୍କୁ ।୩ ।
ଯାହାକୁ ଭାବଇ ମାେଗା େ�େହାର ମନ ଇଛା
ମା� େଦଇଂ ବର େଗା େଯ େ�େହାର ମନବାଞଛ୍ା ।୪ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ତୁ ବମିଖୁ େ�ହ �ତ
ରଦୁର୍ େଦବ�ହ�ଂ ଆନେର େମାର �ହ� ପରି୍ୟମତ ।୫ ।
େସ େମାେହାର ବଲ୍ଲଭ ମଂୁ �ହାର �ରୀ
ଅେନକ ଜ�ମେର ମହୁଂି ସଦାଶିବଙ୍କ ମେ�ହାରୀ ।୬ ।
ନଘି�ାତ େବାଇ� ମାେଗା କହଇ ମୁହଂି େ�େତ
େ�େହାର ଅବସଥ୍ାେୟଣ ଅେନକ େଦାଷ େମାେତ ।୭ ।
ଅବଭିାୟୀ େଦାହ�ି ପି� ଘେର େହାଇେଲ ରଜବତୀ
େୟେକାଇଶ ପୁରଷୁ ପରିଯ�େତ ପିତୃ େ�କଙ୍କୁ ଅଗତି ।୮ ।

୮ ।୨ େୟେକାଇଶ ପୁରଷୁ ପରିଯ�େତ ପିତୃେ�େକ ଯାଆ�ତି ନକ�ଗତି ।
୨ ।୨ କ୍େ�ଧକ�-ଦୁଃଖେର କାତର େହ� ୩ ।୧ ତୁକୁ-େ�େତ
୩ ।୨ ମକୁୁ-େମାେତ ୫ ।୨ ପରି୍ୟମତ-ପର୍ୀତିଭାବ ୬ ।୨ ମେ�ହାରୀ-ମେ�ହାରୀଣୀ ଅଥ�େର
ପର୍ଯୁକ୍ତ
୮ ।୧ ଅବଭିାୟୀ-ଅବବିାହ�ି ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ େଯେବ ଅେନକ ଯୁଗ ବହ ିଯିବ
େୟହମିେତ ଥ�ବ ି�ତ େହାଇଣ ବାଳ ଭାବ ।୯ ।
ନଘି�ାତ ପରମ ସାନ�ଦ େସ େଦାହ�ିର ବଚେନ
ରହେିଲ ଜାହ୍ନବୀ େଯ ପି�ର ଭବୁେନ ।୧୦ ।
ଗଙ୍ଗାର ଜନେମଣ େଯ ସତୟ୍ ଯୁଗ ବହଗି�
ରଦୁର୍ େଦବ�ଙ୍କୁ େସ େଭଟ ନ ପାଇ� ।୧୧ ।
ସତୟ୍ ଯୁଗ ସତର ଲକ୍ଷ ଅଠାଅଶୀ ସହସର୍ ବରଷ (ସଂଖ୍ୟା)
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େଖଳଇ ନଘି�ାତ ଘେର େଦବୀ ବାଳ� ତ ବୟସ ।୧୨ ।
ତେ୍ରତୟା ଯୁଗ ବାରଲକ୍ଷ ଛୟାେଣାଇ ସହସର୍ ବରଷ ହାେଦଗ� (ସଂଖ୍ୟା)
ତଦୟ୍ାପି ଗଙ୍ଗାର ତୁେଲ Cଶୱ୍ର େଭଟ ନ ପଡି� ।୧୩ ।
ତେ୍ରତୟା ଯୁଗ ଅ�ତେର େଯ ରଦୁର୍ ପଞଚୁ୍ମନ�
ଦବିା�ତେ୍ରଣ ଖଟିଥା�ତି େସ ଋଷି ଶାେୟଂତନ�  ।୧୪ ।
ସଦାନ�ଦ ପୁରଷୁ ଆସି ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ
ଦୁତୀ Cଶୱ୍ର ପଦ େସ ଶାେୟଂତନ� କୁ େଯ ଦେିଲ ।୧୫ ।
େବାଲ�ତି କପାଳୀ ତୁ ଯାଅସି ସୱ୍ଗ� ମଞଚ୍
ଭର୍ମଣ କରି େଦଖ ତୁହ ିଭବୁନ ସସୁଞଚ୍ ।୧୬ ।
େକବଣ ପୁେର େଯ େକବଣ େହାଇଛ�ତି େଦେବ
େୟହା ବୁଝସି ତୁ ଚଳ ସୱ୍ଗ� ମଞଚ୍ େୟେବ ।୧୭ ।
ସଦାଶିବର ବଚେନ େସ ଚଳ�ତି େସାମବଂଶୀ
ରଦୁର୍ ଅବ�ର େସ ଶାେୟଂତନ�  ମହଋଷି ।୧୮ ।
ବଇେଲକ ଆେ�ହ ିେସ ମଥାେର ଜଟାଧାରୀ
ଧବଳ ବଣ୍�ଣ ଶରୀର େସ ଦଶିଇ େଯହ୍େନ ତରି୍ପୁ�ରି ।୧୯ ।
ଗମଇ ଆକାେଶ େସ େସାମବଂଶୀ ଚକ୍ରବର୍ତୀ
ଲକ୍େଷକ ଡମୱ୍ର ୁେସ ଶେୂ�ୟଣ ବାଜ�ତି ।୨୦ ।

୧୩ ।୨ ତଦୟ୍ାପି-ତଦ-ିଅପି-ତଦୟ୍ପି ସଥ୍ାନେର ତଦୟ୍ାପି
୧୫ ।୨ ଦୁତୀ-ଦୱି୍ତୀୟ ୧୬ ।୨ ସସୁଞଚ୍-ସ�ୁଦର
୧୯ ।୧ ବଇେଲକ-ଏକ ବଳଦ, ବଳୀବଦ୍�ଦ ଶବଦ୍ଜ
କେରଣ ପି�କୀ ସମାେନଣ େୟକ ଧନ�େୟ
ଆେରକ ଭେୁଜଣ େଶାହଇ ତରି୍ଶଳୂ େଗାଟାେୟ ।୨୧ ।
ଭସମ୍ ବେିଲପନ ରଦୁ�୍କ୍ଷ ମା� ହେୃଦ
ଧବଳ ଶରୀର କି ପର୍ତକ୍େଷ ସଦାନ�େଦ ।୨୨ ।
େୟସେନେକ କରଇ େସ ଆକାେଶ ଦଗି ବେିଜ
Cଶୱ୍ର ପ�୍େୟ େଦଖି ପଜୂା କେଲ େଦବ�େଜ ।୨୩ ।
ଅେୟଂ� ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଗଙ୍ଗା ତପ କରଥୁ��
େଭାଳମତି େବେଳଣ �ର ଚିତତ୍ େଯ ବଳି� ।୨୪ ।
େଦଖିଣ ବଚନ େଯ େବାଲଇ ନରିିଘାତ
ଶାେୟଂତନ�ର ଭାରିଯା ହ�ଅସି େଗା ମାତ ।୨୫ ।
ପି�ର ବଚେନ େସ ତୁଷଟ୍ ଧବ�ଙ୍ଗୀ
ନଘି�ାତ ହାତର ୁମା�େୟକ େନଇ ଗ�େର �ହାକଇଂ �ଗି ।୨୬ ।
ଜଳ ତିଳ େଘନଣି ସଂକଳପ୍ �େୟ କ�
େଦାହ�ି େ�େତ େଦବ ିେବାଲି ସତୟ୍ ମ�ସି� ।୨୭ ।
େୟ େମାେହାର ସତୟ୍ ସତୟ୍ େବାଲଇ ତିନବିାେର
ବରିଣ ନଘି�ାତ େଯ ବସାଇ� େକାଳେର ।୨୮ ।
ଅେନକ ବାେଗଣ େସ େଯ ପଜୂା ବଧି� କ�
େଦାହ�ିର ନମି�େତ େସ ସତୟ୍ େଯ ପାଳି� ।୨୯ ।
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ବର େବଶ େହାଇଣ ବସିେଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହଋଷି
ଦୃଭାସା ମହଋଷି ତହଂି ମିଳିେଲ େବେଗ ଆସି ।୩୦ ।
େମଷ କୃଷଣ୍ ଚତୁଥ�ୀ େଯ ତିଥ� ଚ�ଦର୍ବାେରଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ହସ�୍ ନକ୍ଷତର୍ େଯ େବଳ ତୃତୀୟ ପର୍ହେର ।୩୧ ।
କ�ୟା ଲଗ୍ନ �ରଚ�ଦର୍ ଶୁଦଧ୍� ଶୁଭେବଳ
ବୃଦଧ୍� �େମ େଯାଗ ପୁଣି କରଣ େତୖତିଳ ।୩୨ ।

୨୪ ।୨ େଭାଳମତି େବେଳଣ �ର ଚିତତ୍ େଯ ଢଳି� ।
୨୫ ।୨ Cଶୱ୍ରଙ୍କ ଭାରିଯାତୁ ହ�ଅସି େଗା ମାତ ।
୩୦ । ଧୟ୍ାନ ମାତର୍େକ ଦୁଭ�ାସା ମିଳିେଲକ ଆସି ।
୨୧ ।୧ ପି�କଙ୍ଗଧନ� -ପି�କ ଅଥ�େର ପି�କୀ । ଓଡିୟା ଭାଷାେର କେରଣ ପି�କ ପାଠ ସଷୁଠୁ୍ ।
(ଘତତ୍ଷସଥ୍ବ)
୩୦ ।୨ ଦୃଭାସା-ଦୁବ�ାସା ।
େୟସେନକ ସମେୟ େଯ ସୀଉକାର ସାରି
ଓେହାକୁଳର େସ େଗାତର୍�ତ ଉଚ�୍ରି ।୩୩ ।
େବାଲ�ତି ପୁେ�ହେିତ େଯ େଗାତର୍ କହ ବର
ପି� ମା�ଙ୍କର �ମ େଯ େ�େହାର ଧର ।୩୪ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ଅଟୁ େସାମେଗାତର୍ୀ
ଆମଭ୍ ପଣ ବାପା େଯ ଶମଭ୍�ୁଣ ନୃପତି ।୩୫ ।
ଶମଭ୍�ୁଣର ପୁତର୍ େଯ ଅଟଇ କୁର ୁନର�ଥ
�ହାର ନ�ଦନ ପାଥ��ବ ନୃପତି ସାମରଥ ।୩୬ ।
ପାଥ��ବର ନ�ଦନ େଯ ଆମେ୍ଭ ଅଟୁ ପୁତର୍ ।୩୭ ।
ଶାେୟଂତନ�ର ମଖୁୁଂ େୟସନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ବସିମ୍ୟ େହାଇେଲ େସ ଗଙ୍ଗା େଗାସାମଣୀ ।୩୮ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ତୁ ମ�ଦ କୃତୟ୍ କଲ�  �ତ
େ�ହଇ Cଶୱ୍ର େୟ େ�େହାଇ ବଶିୱ୍�ଥ ।୩୯ ।
Cଶୱ୍ର େଦବ�ର େଯ କୁଳ େଗାତର୍ �ହ�
ପି� ଅଜା ପଣ ଅଜା �ହାର ପୁଣ ଅଛ ିକାହଂି ।୪୦ ।
େଯ େସ ସୱ୍ାମୀ ଅଟଇ Cଶୱ୍ର ଦଇବତ
ଅକୁଳ ଅମାଗ� ନଶିଚ୍ଳ �ହଂି �ର େଗାତର୍ ।୪୧ ।
େୟେତ କହ ିଗଙ୍ଗା ଉଠଣି ଗେଲ ପି�ର େକାଳରୁ
ନଘି�ାତ େବାଇ� ମାେଗା କିପାଇଂ �ସତି୍କର ୁ।୪୨ ।
Cଶୱ୍ର ବରିବ ିେବାଲି ମଁୁ ମେନ କଲି ଇଛା
ଦୁଇ ଯୁଗ ପରିଯ�େତ ଦୁଖ ପଡି ନ ପାଇଲି ମନବାଞଛ୍ା ।୪୩ ।
ନଘି�ାତ େବାଇେଲ ମାେଗା ମଂୁ େଯ ସତୟ୍ କଲି
ସଂକଳପ୍ କର�େତ ମୁଂ େଯ େ�େତ ପ�ରିଲି ।୪୪ ।
େ�େହାର ବଚେନ ମୁଂ େଯ ସତୟ୍ କଲି େୟହାଙ୍କୁ
ସତୟ୍ ଭଗ୍ନ େଦାଷ ମାେଗା େହାଉଛଟିି ମୁକୁ ।୪୫ ।
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୪୧ ।୨ ଅକୁଳିଆ େଯାଗୀ େସ କାହଂି �ର କୁଳେଗାତର୍ ।
୩୭ ।୨ ପାଥ��ବ-ସଂସକୃ୍ତ ମହାଭାରତ ମେତ ପର୍ତୀପ
୩୩ ।୨ ଓେହା-ଉଭୟ
ପି�ର ବଚନ େଯ ଶୁଣିଣ ଧବ�ଙ୍ଗୀ
ବାହ�ଡିଣ ଆସି େଦବୀ ବସି�କ େବଗି ।୪୬ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ ଶାେୟଂତନ�
େମାେହାର ବଲ୍ଲଭ େଯ ଅଟ�ତି ପଞଚୁ୍ନନ�  ।୪୭ ।
Cଶୱ୍ର େବାଲି ମଂୁ େ�େତ କଲି ସନମତ
ନ ଜାଣି ସତୟ୍ େ�େତ କ� େମାର �ତ ।୪୮ ।
େ�େହାର ମନେର େଯ ବ�ିର କର ଭାଳି
ତୁ ସହ ିପାରିବୁଟିକି େମାେହାର ଆେଦ�ାଳି ।୪୯ ।
ଆେହା Cଶୱ୍ର େଦବ� େଯ ସହ ିନ�ଆରି�
ବର୍ହ୍ମାର କମଣଡ୍େଳ େସ େଦଇଣ େମାେତ ଗ� ।୫୦ ।
ପି�ମହ ସହ ିନପାରି� େମାେହାର ଆରେଦାଳି
ବାମନ ��ୟଣ ପାେଦ େମାେତ େନଇ ଢାଳି ।୫୧ ।
ଆେହା ବାମନ େଦବ� େମାେତ ନ ପାରି� ସହି
େମରରୁ କ୍େ�ଟେର ଛାଡିଗ� େମାେତ େନଇ ।୫୨ ।
େସ �ୟାୟର ୁଥାଇ ମୁହଂି େହାଇଲି ଅେମାକ୍ଷ ଗତି
ଗୃହବାସ ନମି�େତ ମୁଂ ବ�ଇଲି ମତି ।୫୩ ।
ନଘି�ାତର ଘେର ଜାତ େହାଇ ଲ� �ଇଲି ବଣ୍�ଣଚିହ୍ନ
ଆରତ େହାଇଲି ମୁଂ ନ େଦଖି ତେ୍�େ�ଚନ ।୫୪ ।
ମହୁଂି େଯେବ େ�େହାର େହାଇବଟି ମେ�ହାରୀ
ପାରିବୁଟିକି େମାେତ ସଂଭରଣ କରି ।୫୫ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ତୁ ବଡଇ ଜଞଜ୍ାଳୀ
ଭର୍ଥାହଂି େସ ସହବି� ଭାଯ�୍ୟାର ଆେଦ�ାଳି ।୫୬ ।
ଭର୍ଥାର ଆେଦ�ାଳି େଯେବ ଭାରିଯା ନ ସହବି
ପତି ପତନ୍ୀର େକମ�େତ ଗୃହବାସ େହାଇବ ।୫୭ ।

୪୮ ।୧ Cଶୱ୍ର େବାଲି ମଂୁ କହଲିି ପି�ର ଅଗ୍ରତ ।
୪୭ ।୨ ପଞଚୁ୍ନନ� -ପଞ�୍ନନ-ମହାେଦବ-ପଞ�୍ନନ-ପଞ�୍ନନ�  ସଥ୍ାନେର-ପଞଚୁ୍ନନ�  ଉଚ�୍ରଣ
େସୗକଯ�୍ୟାଥ� ।
୫୫ ।୧ ମେ�ହାରୀ-େମାେ�ହାରିଣୀ ଅଥ�େର ।
୫୫ ।୨ ସଂଭରଣ-ସଂଙ୍ଗସମୟ୍କ୍ -ସଂ-ୂଣ୍�ଣ, ଭରଣ-େପାଷଣ ।
ଆଜହ�ଂ ନୃପତି େ�େତ ମୁହଂି କହଇ ନ�ିଧାରି
ବାଇ ବାତୁଳୀ ମଂୁ େଯ ଅଟଇ ଦେ୍�ହକାରୀ ।୫୮ ।
ଅେନକ େଦାଷ କେଲ େକାପ ନ କରିବୁ
ଦଶେଦାଷ କେଲ ଅପ�୍ଧ ନ ଧରିବୁ ।୫୯ ।
ଭଷ�� ନ େବାଲିବୁ ନ େଦବୁ େମାେତ ଗାଳି
ଅନ�ବର୍େତ ଖଟିଣ ଥ�ବୁ େମା ମନର ହଆିଳି ।୬୦ ।
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ଗଙ୍ଗା େବାଲିଣ ତୁ େବାଲ� ଥ�ବୁ ଅନ�ବର୍େତ
ଗାଙ୍ଗୀ େବାଇେଲ ନ ଥାଇଟି ପେୂ�ଇ େମାର ବର୍େତ ।୬୧ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ େୟ େମାେହାର ସତୟ୍କଥା
ଅେନକ େଦାଷ କେଲ ସହବି ିେ�େତ େହାଇବ ିଭଗ� ।୬୨ ।
େୟେହେନକ ସତୟ୍ବର୍ତ କେଲଟି ସତୟ୍ ବାକି
ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ େସ ଧବ�ଙ୍ଗୀ ସାଧବୀକି ।୬୩ ।
ସେତୟ୍ଣ ପର୍ଦାନ େଯ କେଲକ ନଘି�ାତ
ଅେନକ ସମଭ୍େରଣ େସ େଦେଲକ ଦୁହତି ।୬୪ ।
େହାମ ଘୃତ ପାରଣା କର�ତି ବର କ�ୟା
େୟସେନକ ପର୍ଦାନ େସ ବଭିାର ବଧିା� ।୬୫ ।
େୟସେନକ ସମେୟ େଯ ନଶିାର ଆଗେତ
ଶଯୟ୍ାେୟଣ ମଧୁଶଯୟ୍ା ବାକ୍ୟ ଅନ�ମେତ ।୬୬ ।

୫୯ । ଅେନକ େଦାଷ କେଲ ବଇ�ଗ ନପାଇବୁ ।
 ଅେନକ ଅପ�୍ଧ କେଲ ତୁହ ିେସ ସଂଘରିବୁ ।
୬୬ । ମଧୁଶଯୟ୍ା ଧମ�ବାକ୍ୟ କେଲ ପୁେ�ହେିତ ।
 �ଜା େହାମ େସ େଯ କେଲକ ପେ୍�ହେିତ ।
୬୬ ।୨ ନଶିାେରଣ ମଧୁଶଯୟ୍ା କେଲକ ଯୁଗେତ
୫୯ । ଦଶେଦାଷ ଲକ୍ଷଣ-ନଲି�ଜଜ୍ା େଚୗରବୃତତି୍ଶଚ୍ ଡାକିନୀ ବୟ୍ଭି�ରିଣୀ
 ମଖୁ� ହଂିସର୍କା ଦୁଷଟ୍ା ମିଥୟ୍ାବାଦ�ିୟେ�ଷିଣୀ
 ପ�ୟନ ପ� ଭେୂୟା ଦଶେଦାଷା ଇତିସଂୃ�ଃ
୧ ନଲି�ଜଜ୍ା, ୨ େ�ରଣୀ, ୩ ଡାଆଣୀ, ୪ ବୟ୍ଭି�ରିଣୀ, ୫ କଟୁଭାଷିଣୀ, ୬ ହଂିସାକାରିଣୀ, ୭
ଦୁଷକ୍ମ�କାରିଣୀ, ୮
ମିଥୟ୍ାବାଦନିୀ, ୯ ସବ�ଦା ଅସ�ତୁଷଟ୍ା, ୧୦ ବାରମୱ୍ାର ଶାଶୁଘର ୁପ�ଉଥ�ବା ।
୬୦ ।୨ ମନର ହଆିଳି-ମନର ସେ୍ନହପାତର୍,
୬୩ ।୧ ସତୟ୍ବାକି-ସତୟ୍ ବଚନ । ୬୪ ।୨ ସମଭ୍ର-ଆଡମୱ୍ର
ଦ�ି ପାଞଚ୍ ସାତ ସାରି ଗେଲ ନଜି େଦେଶ
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଗିରି ବାରଣୁାବ�ତ ପାେଶ ।୬୭ ।
ଯମ�ୁର କୂେଳ େସ ରହେିଲ ନଜି �େଜୟ୍
ଗଙ୍ଗା ସ�ନେିଧୟ୍ଣ ଖଟିଥା�ତି ଶାେୟଂତନ�  ମହା�େଜ ।୬୮ ।
େୟମ�େତଣ ଅେନକ ବଢି� ପୀରତି
ଗଙ୍ଗାର ତୁେଲ େସ ଅେନକ େମଳମତି ।୬୯ ।
ସହସେ୍ର ବରଷ ପରିଯ�େତ ବହଗି� (ସଂଖ୍ୟା)
ମହା ଚଞଚ୍� େସ ଋଷିଙ୍କି କଟାଳି� ।୭୦ ।
ନୟିମର ଦନି ଜାଣି େସ ବଢାଇ� ରତି
ବାରବର୍ତ କାେଳଣ କଟାଳି ମାଗଇ ସରୁତି ।୭୧ ।
ବାଆସତ୍ରି ଉପବାସ େଯ ଋଷିଙ୍କର ଥ�� (ସଂଖ୍ୟା)
ପର୍ୀତି ଲଗାଇଣ େସ ସମସତ୍ ଛଡାଇ� ।୭୨ ।
ଶର୍ୀେୟକାଦଶୀ ବର୍ତ ମାତର୍ େୟ ଅଛଇ ଋଷିଙ୍କର
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ତହ�କି କଟାଳ େଯ କରଅୁଛଇ ଅପାର ।୭୩ ।
ମକର ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଶର୍ୀେୟକାଦଶୀ
ଅେନକ ସ-ାେଦ େୟ ଖଟ�ତି ମହଋଷି ।୭୪ ।
ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କ େୟ କେଠାର ବର୍ତଭାବ େଦଖି
ଋଷିଙ୍କି ପରି୍ୟଭାବ ବଢାଇ� େସ ଧବଳମଖୁୀ ।୭୫ ।
େବାଲଇ ଧବ�ଙ୍ଗୀ ଶୁଣ େହା େସାମବଂଶି
ବଡ ନଷିଠ୍ାପ� ତ ଖଟୁ େୟକାଦଶୀ ଦବିାନଶିି ।୭୬ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଲ�ତି ଶୁଣସି ସଂଘାତ
ମକୁତିକି କାରଣ େଯ ଶର୍ୀେୟକାଦଶୀ ବର୍ତ ।୭୭ ।
��ୟଣ ଆତମ୍ା େୟ ଅଟଇ ମହାବର୍ହ୍ମ
ସଂସାର ଅଗାଦକୁ �ଉକା ଅଟଇ ଧମ� ।୭୮ ।

୬୮ ।୧ ଗଙ୍ଗା ସହେିତ େଯ ବଜିେୟ ନଜି�େଜୟ୍
୭୭ ।୨ ପିଣଡ୍କୁ କାରଣ େଯ େୟକାଦଶୀ ବର୍ତ
୭୮ ।୧ ��ୟଣଙ୍କର ବର୍ତ ଅଟଇ ମହାବର୍ହ୍ମ ।
୭୪ ।୨ ସ-ାେଦ-ବହିତି ଧମ�କାଯ�୍ୟେର
�ଗ େମାହ ଅହଂଙ୍କାର େୟ ସଂସାର ରଞଚ୍�
ଅଦଉଡି ବ�ଧନ େୟ ସଂସାର ଧାରଣା ।୭୯ ।
େୟମାନ େଯେତକ �ଗ େମାହ ହଂିସା
ସଂସାର ସାଗର େୟ ଅଣାକାର ଜଳଧୱ୍ଂସା ।୮୦ ।
ବଦୟ�ତି ଶାେୟଂତନ�  ଶୁଣସିେର ପରି୍ୟା
େ�େହାର େମାେହାର େୟକଇ ଭାବେର ସତଶରି୍ୟା ।୮୧ ।
ତୁହ ିକରକିୁ� େୟେବ େୟକାଦଶୀ ବର୍ତ
େ�େହାର େମାେହାର ବଇକୁଣେ୍ଠ ବସିବାେର ସଂଘାତ ।୮୨ ।
େୟସେନକ ମହମିା େଗା େୟ ବର୍ତ େୟକାଦଶୀ
ପାଳିେଲ ଅବଶୟ୍ ହ�ଅଇ ବଇକୁଣଠ୍ବାସୀ ।୮୩ ।
ଶୁଣିଣ ବଚନ େସ େବାଲଇ ଧବ�ଙ୍ଗୀ
େୟକା ମାତର୍କ ତୁମେ୍ଭ େ�ହଲି ପରମ େଯାଗୀ ।୮୪ ।
�ଜୟ୍ଭାର ଆେବାରିଲ ପୁଣ ସଂସାର ନମି�େତ
କ୍ଷତରି୍ବୃତତି୍ ନ ଛାଡିଲ େଯ ବଂଶ କୃତ ଅେଥ� ।୮୫ ।
�ଜପଦ େସ େଯ ଅତି ଉତକମ�
କ୍ଷତରି୍ବୃତତି୍ ଆଚରିଲ େସ ତପିଙ୍କର କିସ ଧମ� ।୮୬ ।
�ଜୟ୍କୁ ଉପକାର ଯହଂି �ଜନୀତି
ତୁମଭ୍ର ଉପବାସ କାହ�କି ଋଷିଯତି ।୮୭ ।

୭୯ ।୨ ଆଦଉଡି ବ�ଧନ େୟ ସଂସାର ବାସ ସି� । ।
୮୦ ।୧ ସଂସାର �ଶ ଯିବ ଅହଙ୍କାର ଜଳଧୱ୍ଂସା
୮୦ ।୨ ସଂସାର �ଶିବ େୟ ଅଣାକାର ଜଳଧୱ୍ଂସା
୮୨ ପଦ ପେର ଅଧ�କା ପାଠବର୍ହ୍ମାଙ୍କର
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ଆତମ୍ା ହାେଦ ଅଟଇ ଦଶମୀ
ନ�ିହାର େୟକାଦଶୀ ��ୟଣଙ୍କର ବର୍ହ୍ମି । ।
ଶିବଙ୍କର ଆତମ୍ା େଯ ଦୁଆଦଶୀ ଦନି
ତିନ ିଦବିସର ଧମ� ଅଟଇ ଭି�ନ ଭି�ନ । ।
୮୫ ।୨ କ୍ଷତରି୍ ବୃତତ୍ ନଛାଡିଲ ବଂଶ ରକ୍ଷଣ ନମି�େତ । ।
୮୦ ।୨ ଅଣାକାର ଜଳଧୱ୍ଂସା-ଶ�ୂୟେର ଜଳ ବପିଳ୍ବ
୮୬ ।୧ ଉତକମ�-କଠନି କାଯ�୍ୟ
�ଜାର ତହ�ଂ ଉପବାସ େ�େହାଇ �ଜୟ୍ଚି�ତି
ଦଣଡ୍ସାଜି ଦଗି ବେିଜ କରିବ � ନରପତି ।୮୮ ।
ପର ଭମିୂ ଜିଣିଣ େଘନମି ପର�ଷଟ୍ର୍
ସମଭ୍ର କରିଣ ମୁ�େଟ ସାଜୁଥ�ବ ନଜିଥାଟ ।୮୯ ।
ଦଣଡ୍ ପ�ଣି େଯ ଦୁଷଟ୍�ତ ନବିାରିବ
ସ�ଥଜନ ପାଳି ତେପାଧନ ଉଦଧ୍ରିବ ।୯୦ ।
ତୁ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ େଯେବ ଅଟୁ ମହଋଷି
�ଜପେଦ ବସି କି-ା ଭଜୁ େୟକାଦଶୀ । ୯୧ ।
ଦୁଭ�ାର ବଚନ େଯ େବାଇ� ଜାହ୍ନବୀ
େୟ ମହା�େଜୟ୍ ପଶିଣ କି-ା ବର୍ତ�ଜେସବ ି। ୯୨ ।
ଧମ� ଦୂଷିତ େଯ େ�ଡଇ େଦବ ିେ�ୟା
ଋଷିମଣି ତ ନ�ଆର�ତି �ହାର ଚରିତ ମାୟା । ୯୩ ।
ଅେନକ ଅଭାବ େବାଲି େବାଇ� ମହାସତୀ
ଋଷିଙ୍କର ତୁେଲ େସ ବଢାଇ� ପୀରତି । ୯୪ ।
ଦବିା �ତେ୍ର ରମେଣଣ େହାଅ�ତି ଅଶା�ତି
ନରି�ତେର ରତି କ୍ରୀଡାେର ବଞଚ୍�ତି । ୯୫ ।
କହ ିଅେନକ ମେତ �ଟୁ ପଟେଳ
ଆେବାରି ବସି� ଯାଇଂ ଋଷିଙ୍କର େକାେଳ । ୯୬ ।
େବେଗଣ ବବିସନ କ�କ ଋଷିଙ୍କି
େଭାେଳଣ ପଡିେଲ ଋଷି ଜାହ୍ନବୀ ରପୂ େଦଖି । ୯୭ ।
ଛାଡିେଲ ବର୍ତ�ଜ େସ ଜଞଜ୍ାଳୀର ଭାେବ
ଇଚଛ୍େିଲ ଶୃଙ୍ଗାର େଯ ଶାେୟଂତନ�  �ଜେଦେବ । ୯୮ ।
େୟମ�େତ ଅେନକ େଯ ବଢି� ପୀରତି
ଦବିା�ତର୍ ରମ�ତି େସ େହାଇଣ ଅଶା�ତି । ୯୯ ।

୯୪ ।୧ ଅେନକ ଭାେବଣ େଯ େବାଲ�ତି ମହାସତୀ ।
୮୯ ।୨ ମ�ୁଟ-ବୀରତୱ୍ ପର୍କାଶକରି
୮୯ ।୨ ସମଭ୍ର-ସମାେ�ହ
୯୦ ।୧ ପ�ଣି-େସ� ସଜଜି୍ତ କରି ଯାତ�୍ କରିବା । ୯୧ ।୧ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ-ମହାଭି�
୯୨ ।୨ ବର୍ତ�ଜ-ଶର୍ୀେୟକାଦଶୀ
େୟମ�େତ ସମେୟ ପର୍ୀତି େଯ ଅେନକ ବଢିଗ�
ପୁଣି ହାେଦ େବନ ିସହସର୍ ବରଷ େହାଇ� । ୧୦୦ । (ସଂଖ୍ୟା)
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େୟସେନ ଚଞଚ୍� ଜାହ୍ନବୀ ଦୁଷଟ୍େଯ ପର୍କୃତି
ଆେହା ନଶିଚ୍ଳ େହାଇଣ ଥାଇକି େ�ହଇ �ର ଶା�ତି । ୧୦୧ ।
ବାହାର େହାଇବାକୁ ଭାବ େସ ଛାଡି�
ଶାେୟଂତନ�  ଋଷିଙ୍କି େସ ଅେନକ ଦୁଃଖ ଦ�ି । ୧୦୨ ।
େବଳକାଳ ଜାଣି ନ ଦଅିଇ ଅ�ନ ପାଣି
ଋଷିଙ୍କି ଭାବ ନଦଅିଇ ଦବିା େଯ ରେୟଣୀ । ୧୦୩ ।
ଧମ� ଛାଡି ଶାେୟଂତନ�  ପଶିେଲ ଶୃଙ୍ଗାେର
କାେଳ ନ ଦ�ିକ େଦହ େଡ�ଇ� ଦୂେର । ୧୦୪ ।
ରମଣୀ ମ�ଦେିରଣ େଲଖନ ପିତୁଳୀ
ରତିବ�ଧ ଲିହାଇେଲ କ୍ରୀଡା ରେସ େକଳି । ୧୦୫ ।
ଅେନକ �ଟୁ ପଟଳ କର�ତି ଗଙ୍ଗାକୁ ବାଉନି
ଋଷିଙ୍କି କଥା େସ ନ କହଇ ମାେନନୀ । ୧୦୬ ।
ରତି ଶାହାସର୍ ପୁ�ଣ େସ ଶିଖା�ତି ବର୍ହ୍ମ�ରୀ
ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କର ଥ�େଲ ଗଙ୍ଗା ନ ପଶଇ ଅ�େତଶୱ୍ର ପୁରୀ । ୧୦୭ ।
ଦଣଡ୍ େକାମଣଡ୍ଳ�  ଶର୍ବୁ ଶର୍ଚୁ େଯ ପେ୍�କ୍ଷଣୀ
ଚୁଲିେର �ଇଣ େଯ ଜାଳଇ ଅବ� ତରଣୁୀ । ୧୦୮ ।
କୁଶ ବଡିି ଆଦକିରି କଷାବାସ େଯ କପଟୀ
ଜଳ�ତ ଅନେଳ ଭରି ସବୁ କରଇ ଭସମ୍ଘଟି । ୧୦୯ ।
େୟମ�େତ ଅେନକ ମେତ କ�ଇ� ବମିଖୁ
ଗୃହବାସ ନମି�େତ ଋଷି ସହେିଲ ଅେନକ ଦୁଖ । ୧୧୦ ।

୧୦୨ ।୧ ବାହାର େହାଇବାକୁ େସ ଭାବ ଛଡା ଛଡି ।
୧୦୨ ।୨ ଶାେୟଂତନ�  ଋଷିଙ୍କି େସ ଅେନକ କଟାଳୀ । ।
୧୦୪ ।୧ େକାେଳ ନ େଶାଇଣ େଶଜଜ୍ାକ� ଦୂେର ।
୧୦୪ ।୨ େକାଳ କର�େତ େ�ଳି ପକା�ତି େଦବୀ ଦୂେର । (ପା)
୧୦୫ ।୨ ରତିବ�ଧ ବହିେିଲ କ୍ରୀଡାରଙ୍ଗ କରି ।
୧୦୩ । ରେୟଣୀ-ରଜନୀ, ୧୦୪ ।୨ େଡ�ଇ�-େପଲିେଦ�
୧୦୮ ।୧ େକାମଣଡ୍ଳ� -କମଣଡ୍ଳ�  ୧୦୯ ।୨ ଭସମ୍ଘଟି-ସ-ୂଣ୍�ଣ ଭସମ୍ କରିେଦବା
େଭାଖର େବେଳ େସ ଅ�ନ ନ ଦଅିଇ ସଞଚି୍
ଅେଭାଖ େବେଳ େସ ଅେନକ ମେତ ଯାଚି । ୧୧୧ ।
ଅେନକ େବଶ େବଶନ େହାଇ ମହାଋଷି
ଶୃଙ୍ଗାର ନମି�େତ େସ ସ�ନେିଧୟ୍ ଥା�ତି ବସି । ୧୧୨ ।
ପଛୁଂ ଆସି େକାଳକରି ଧର�େତ ଶାେୟଂତନ� ଂ
ମହାବ� ବାଳୀ େସ ବାହାର ହ�ଅଇ ଭବୁନ� ଂ । ୧୧୩ ।
ପ�ଇ ପଶଇ େସ ବହ�ତ ସତି୍ରୀଙ୍କର େମେଳ
କାମର େଚଷଟ୍ାେର ମହାତମା ଅେନକ ବକିେଳ । ୧୧୪ ।
ଚିତର୍ ବ�ଧ ପିତୁଳୀ ମାେନ ଅଛ�ତି େଯ କା�େଥ
�ହାଙ୍କୁ ଚୁମୱ୍ନ ଦଅିଇ ମନୁ ିମଦନ ଆରେତ । ୧୧୫ ।
ହଦୃେର ଲଗାଇଣ େସ କର�ତି ଆଲିଙ୍ଗନ
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େସ ଚିତର୍ ପିତୁଳୀକି କର�ତି ରମଣ । ୧୧୬ ।
ଆେହା କାମ େବାଲି କରି େସ େଯବଣ ପୁରଷୁ
ପୟାଣ କର�େତ େସ ଅବସଥ୍ା ଦଅିଇ ଅବଶୟ୍ । ୧୧୭ ।
ପୁରଷୁ େହାଉ ବା ସତି୍ରୀ ଜ�ମ େହାଉ
ଅନଙ୍ଗ ଶର ଘାତ କାହାର େବେଳ ସହ� । ୧୧୮ ।
ଆରତେର ମହାତମା େସ ପିତୁଳୀକୁ କେଲ େକଳି
ଧାତିକାେର କାମ େସ େଯ ପଡି�କ ଢଳି । ୧୧୯ ।
ପିତୁଳୀ ରମେଣ ମନୁ ିଛାଡିେଲକ ବୀଯ�୍ୟ
ସଇ�ଦୁ ଅେମାହ େରତୁଂ ମନୁଙ୍ିକର ଉପୁଜି� ଆତମ୍ଜ । ୧୨୦ ।
ପୁତେ୍ରକ ଉପୁଜି� େଯ ସ�ୁଦର ବଳବ��
େଦଖିଣ େକାେଳ �କୁ ଧଇେଲ ତେପାବ�� । ୧୨୧ ।
ଚିତର୍ ପିତୁଳୀର ୁେଯ ଉପୁଜି� ଆତମ୍ଜ
ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ �ମ େଦେଲ େସାମବଂଶ ମହା�ଜ । ୧୨୨ ।

୧୧୭ ।୨ ମୟାଣ ଶେର େସ ଅବସଥ୍ା କରଇ ଅେଶଷ । ।
୧୧୯ ।୨ ଧାତିକାେର ତହ� ପଡି� େରତ ଢଳି । ।
୧୨୦ ।୨ ସଦୁଂ◌୍ୟ ଅେମାହ େରତ ଉପୁଜି� ଆତମ୍ଜ । ।
୧୧୭ ।୨ ପୟାଣ-ପର୍ୟାଣ ୧୧୮ ।୨ କାହାର େବେଳ-କାହାଦୱ୍ା�
୧୨୦ ।୨ ସଇ�ଦ-ସଦୁଂ◌୍ୟ ବା ସବ�ିଦୁ ଶବଦ୍ଜ ।
ପୁତର୍କୁ େଘନଣି ମହାତମା େହାଇେଲ ବାହାର
ଗଙ୍ଗାକୁ ଲ� �ଇ ଦେିଲ େନଇ ସତୟ୍ବତୀ େକାଳର । ୧୨୩ ।
ଗଙ୍ଗା ନ ଜାଣୁଂ େୟହାକୁ ପର୍ତିପାଳ ଅତି ଯତେ୍ନ
ପୁତର୍କୁ େକାେଳ ଧଇେଲ ପାେରଶୱ୍ର ମହାମୁେ�ୟ । ୧୨୪ ।
ପୁତର୍ େଗାଟିକି ଯତେନ ପାଳିେଲ ସତୟ୍ବତୀ
ବଢଇ ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ଅେଯାନ ିଜାତ ମତୂ୍�ତି । ୧୨୫ ।
ଗଙ୍ଗାର େମଳ ପୁଣି େଯ ଭାବ�ତି ତେପାଧନି
ଭେୟଣ �ହାକୁ କିଛ ିନ େବାଲ�ତି ମହାମୁନ ି। ୧୨୬ ।
ପାେରଶୱ୍ର ଶାେୟଂତନ�  ଦୁହ�ିତି ବସାଇ
ପୁଛ�ତି ମଧୁବତୀ ମା� ଆଶୱ୍ାସ କ�ଇ । ୧୨୭ ।
ବାବୁ ଶାେୟଂତନ�  େମାେହାର େବାଲ କର
ଧେମ�ଣ ବର୍ତଇ � ବାବୁ େୟହ� େଯ ସଂସାର । ୧୨୮ ।
ଆମେ୍ଭ େ�େହାର ମା� ପି� ଆମଭ୍�ତ ନ ଭାଳି
ବାବୁ କାହ�ଂ ତୁ ପର୍ଦାନ େହାଇଲ�  ଗଙ୍ଗା େଯ ଜଞଜ୍ାଳି । ୧୨୯ ।
�ହାକୁ ଉେପକ୍ଷା କରସିେର ବାବୁ
ଅେନକ ଦୁଖ ପାଇବୁ ପ�୍େଣ �ଶ ଯିବୁ । ୧୩୦ ।
ବାବୁ ଗୁରଜୁନଙ୍କର ବଚନ ନକରଇ େଯବଣ ବ�
ବଂଶ �ଶ ଯାଇଟି ଅଗାେଦଂ ବୁଡ଼ଇ େଭ� । ୧୩୧ ।
ରଦୁର୍ େଦବ�ର େସ ଅଟଇ ଜାହ୍ନବୀ
Cଶୱ୍ର େଦବ�ଙ୍କୁ େସ ଅେନକ ପ�୍ଭବୀ । ୧୩୨ ।
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ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ମାେଗା ତୁମେ୍ଭ ଗୁରଜୁନ
ଦେ୍�ହ ଲଗାଇ ବଞଚି୍େଲ ତୁମଭ୍ର ବଚନ । ୧୩୩ ।
ମା�ର ବଚନ େମଣଟି୍େଲ ଆୟୁଷ େହାଇ କ୍ଷେୟ
ପି�ର ବଚନ ଭାଙ୍ଗିେଲ ଧମ� �ଶ ଯାେୟ । ୧୩୪ । ��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍

୧୨୬ ।୧ ଗଙ୍ଗାର ତୁେଲ ପୁଣି ମିଳିେଲ ତେପାଧନି
୧୨୭ ।୨ କହ�ତି ମଧୁବତୀ େସେନହ କ�ଇ
୧୩୩ ।୨ ଦେ୍�ହ �ଗଇ େମଣଟି୍େଲ ତୁମଭ୍ର ବଚନ
୧୨୭ ।୨ ମଧୁବତୀ-ମଧୁମତୀ ୧୨୮ ।୨ ବର୍ତଇ-ବତ୍�ତଇ ୧୩୩ ।୨ ବଞଚି୍େଲ-ରକ୍ଷାକେଲ
େମଣଟ୍ଣକେଲ ।
୧୩୧ ।୨ ଅଗାେଦଂ-ଅଗାେଧ, ଗଭୀର ଜଳେର
ମା�ଙ୍କର ବଚେନ ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ
ମାେଗା ଦବିସ ନ ସରଇ େମାେହାର ଗଙ୍ଗାକୁ ନ େଦଖିେଲ । ୧୩୫ ।
ତୁମେ୍ଭ ଆମଭ୍ର ଗୁରଜୁନ ପିଅର େଯ ମାେତ
ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଉେପକ୍ଷା କରଇ ମଂୁ ଗଙ୍ଗାର ନମି�େତ । ୧୩୬ ।
ଗୁରଜୁନଙ୍କର ବଚନ େମଣଟି୍େଲ ପରି୍ୟ ଭାେବ
ଗଙ୍ଗାେୟ ବେି�ପ�ତି ଶାେୟଂତନ�  �ଜେଦେବ । ୧୩୭ ।
େୟକ ଦେିନ ଗଙ୍ଗା ପ�ରିେଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହାଗ୍ୟାଂ�
ତୁମେ୍ଭ େଯ େହାଇଥାଅ ରଦୁର୍େର ଭଗ� । ୧୩୮ ।
େସ ବଶିୱ୍�ଥ କାହଂି ଅଛ�ତି ମନୁ ିେହ
େୟହା ତଦ�ତ କରି େମାେତ କହବିା ସ�େଦେହ । ୧୩୯ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ପା�ଳ ଭବୁେନ
ହଟେକଶୱ୍ର କପି�େସ ବଜିେୟ ତରି୍େ�ଚେନ । ୧୪୦ ।
ପୁଣି ପରମ ସାନ�ଦ େଯ େହାଇେଲ ଜାହ୍ମବୀ
େପାଡୁ େୟହାର ଘର ବାହାର େହାଇଯିବ ି। ୧୪୧ ।
ଅନ�ବର୍େତ େପଟ ମାଡି େଶାଇଥାଇ କା�ଦି
ତିନଦିେିନ ଅ�ନ େବେଳକ ନ ଦଅିଇ ��ଧ� । ୧୪୨ ।
ସ�ନେିଧୟ୍ ବସି େସ ଶାେୟଂତନ�  ମନୁବିର
ଆଶୱ୍ାସ� କର�ତି େଯ ଗଙ୍ଗାର ଶରୀର । ୧୪୩ ।
କପାଳ ଆଉଂଶି କ୍ଷେଣ ଚରଣ ମଞ�୍ଳି
ଗାେଢଣ ଧରି ମନୁ ିକର�ତି ହାେଦ େକଳି । ୧୪୪ ।
ଗାେଢଣ େଯେତେବେଳ ଧର�ତି ତେପାବ�ତ
େକଶଧରି ମନୁଙ୍ିକିେସ ମାଡ ମାରଇ ବହ�ତ । ୧୪୫ ।
ମାେଥଣ ମଥୁ ମାରି ପାେଦଣ ପର୍ହାରଇ
ନଖ ଦ�ତ ଘାେଟ ଶରୀର ବଦିାରଇ । ୧୪୬ ।

୧୩୬ ।୨ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ମୁରଛୁ ିପାରଇ ଗଙ୍ଗାର େଦଖ�େତ ।
୧୩୯ ।୨ େୟହା ସ�େଦହ େଫଡି କହବିା େମାେତ େହ ।
୧୪୨ ।୨ ତିନ ିଦନିେର ଅ�ନ େବେଳ ଦଅିଇ ��ଧ� ।
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୧୩୭ ।୨ ଗଙ୍ଗାେୟ-ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ, ବେି�ପ�ତି-ବନିୟୀ ହ�ଅ�ତି
୧୩୯ ।୨ ସ�େଦହ-ସ�େଦଶ ଅଥ�େର
ଋଷିଙ୍କର ବସନମାନ ଖଣଡି୍ ଖଣଡି୍କରି ପକାଇ ଚିରି
ମାଳି େପାଥ� େବଦ କ�ଣଡି୍ ବାମଫି୍େର ପକାଇ� େ�ଚିକରି । ୧୪୭ ।
େୟମ�େତ ଅେନକ ଅବସଥ୍ା ମନୁଙ୍ିକି େଦେଲ େଦବୀ ଗଙ୍ଗା
ଦୁଧ୍�ୱଂସ ବୃଦଧ୍କରି ଗାଳି ଦଅିଇ ଉରଭଙ୍ଗା । ୧୪୮ ।
ଅେନକ ମ�ଦ େବାଲଇ ବହ�ତ ଦଅିଇ ଗାଳି
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ଗଙ୍ଗାତୁ େୟେଡ ବଡ ଜଞଜ୍ାଳୀ । ୧୪୯ ।
ସଦଘର ଅସଦ ତୁ କର ୁଅନମିେତ
ସଂସାର ଯାକେର େ�େକ ଅନୀତି େବାଲ�ତି େ�େତ । ୧୫୦ ।
ପୁରଷୁଙ୍କ ଆଶା ଭଗ୍ନ କର�ତି େଯବଣ �ରୀ
ଜ�େମ ଜ�େମ ହ�ଅ�ତି େସ ଅତୟ୍�ତ ପାପା�ରୀ । ୧୫୧ ।
ପତିକି ପଢାଉ ତୁ ଆନକୁ ସବ� କହ�
ସପୁଥ ଛାଡିଣ ତୁ ଅମଡା ପଥ ବହ� । ୧୫୨ ।
ସପୂକାର କରିଣ ର�ଧନ କ�ବ�ତି ନତିି
ଆବର ��ଧଣା ନ େଯାଗାଇ େୟସେନକ ପର୍କୃତି । ୧୫୩ ।
ଅନୀତି ପର୍କାେରଣ ଲଗାବ�ତି କଳି
��ଧଣା ପାଗ ଭାଙ୍ଗଇ ଅନମିେତ ପାଡଇ େବାବାଳି । ୧୫୪ ।
ସଂସାେର �ହାର ନ�ିଦା କର�ତି ସକେଳ
େୟ ବଚନ ଶୁଣି ଗଙ୍ଗା କା�ଦ�ତି ବକିେଳ । ୧୫୫ ।
ଋଷିେୟ େବାଲ�ତି େଯ ରହ ରହ ସଂଘାତ
କିସ ଅେଥ� େ�ଳ କର ୁଅନମିତ । ୧୫୬ ।
େୟହମିେତ ନବ ସହସର୍ ବରଷ ଗ�
ସହ�ତି ଶାେୟଂତନ�  ତୁକାର ନ େବାଇ� । ୧୫୭ । ସଂ

୧୪୯ ।୧ ଅେନକ ମ�ଦ ଛ�େଦ ଛଦିେ୍ର ଦଅିଇ ଗାଳି ।
୧୫୨ ।୧ �ଟୁ ପଟଳ ତୁ ସବ�ଙ୍କୁ ଆନ କହ� ।
୧୫୩ ।୧ ସପୁକ୍ୱ କରି ର�ଧନ କ�ଇ େଯ ନତିି ।
୧୫୬ ।୨ କିପାଇଂ େ�ଳ ତୁ େ�ଳ�  ଅନମିତତ୍ ।
୧୪୭ ।୨ େବଦକ�ଣଡି୍-େବଦକାଣଡି୍, େବଦକଣଡି୍କା େପାଥ�
୧୪୮ ।୨ ଦୁଧଂସ (ଦୁଧ୍�ୱଂସ)-ଦୁଧ�ଷ ଉରଭଙ୍ଗା-ଛାତିଫଟା
୧୫୬ ।୨ େ�ଳ-େଗାଳ ।
େୟସେନକ ଅେନକ କାଳ ସହେିଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହାଋଷି
ସମେୟେକ ଗଙ୍ଗା େଯ େହାଇେଲ ଗଭ�ବାସୀ । ୧୫୮ ।
ଅେନକ ସାନ�ଦ େଯ େହାଇେଲ ଶାେୟଂତନ�
େୟଘା�ତି ସହବି େଯ ଆଶାବତୀର ତନ�  । ୧୫୯ ।
ବ�ଦାପ� ଉଷବ ସମୁ�ତଙ୍କୁ ପ�ରି
ଦଶମାସ ସଂପଣୂ୍�ଣେର େହ� ଗଭ�ଭାରି । ୧୬୦ ।
କ�ୟା ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀର ତିଥ� ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
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ଶର୍ବଣା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ବାର ବୃହସପ୍ତି । ୧୬୧ ।
�ତର୍ େହାଇଅଛ ିେୟ ପଞଚ୍ଦଶ ଘଡି
ଗଙ୍ଗାର ଗଭ�ୁଂ ହାେଦ ପୁତେ୍ରକ ଅବତିର । ୧୬୨ ।
ଗଣଡ୍ ମଳୂ ନକ୍ଷତର୍ �ସତି୍ େଯ ଶର୍ବଣା ମକେର
ପୁତର୍ ମଖୁ �ହଂିବାକୁ ଶାେୟଂତନ�  ପଶିେଲ ଭିତେର । ୧୬୩ ।
ସବୁଣ୍�ଣର ପାତେ୍ରଣ ଅେଘ�୍ୟକ େଯ େଘନି
ଭିତର ପୁରକୁ େଯ ଗମ�ତି ମହାମନୁ ି। ୧୬୪ ।
ଶାେୟଂତନ�  ପଶ�େତ େଦଖି� ମାେହଶୱ୍ରୀ
ପୁତର୍କୁ ହାଣି ପକାଇ� େସ େବନ ିଖଣଡ୍ କରି । ୧୬୫ ।
��ୟଣ ��ୟଣ ସମୁରି ଶାେୟଂତନ�
ବମିେୁଖ ବାହାର େହାଇେଲ ଜାତକ ଭବୁନ� ଂ । ୧୬୬ ।
େକାେପଣ ମହାତମ୍ା େଯ ବମିଖୁ େହାଇେଲ
ପଣଡି୍ତ ଭାେବ ପୁଣ େକାପ ସଂଘରିେଲ । ୧୬୭ ।
ଦଶମାସ ଗଭ�େର ଧଇ�କ ମା�
େସ ଏେବ ମଚୁ୍�ଛ ିପାରଇ � ଗଭ�ର ବୟ୍ଥା । ୧୬୮ ।
ଆମଭ୍ର କିସ େହାଇ� େବାଲି ବ�ିରିେଲ
ଏେତକ ବ�ିରି େସ କିଛହିଂି ନ େବାଇେଲ । ୧୬୯ ।
ଆମଭ୍ର େକାପ କେଲ େସ ବାହାର େହାଇଯିବ
ଘର ଖଣଡି୍ େଯ କରିଅଛୁଂ େସ େୟହକ୍ିଷଣି ଭାଞଜି୍ବ । ୧୭୦ ।

୧୫୮ ।୧ ଅେନକ ମାଡ ଗାଳି ସହେିଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହାଋଷି
୧୫୯ ।୨ େୟହା�େତ ଆଶାବତୀ େଯ େହାଇ�କ ତନ�  ।
େୟେତ େବାଲି ମହାତମା େକାପ େଯ ସଂଘରି
ଗଙ୍ଗାର ସ�ନେିଧୟ୍ଣ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବାହ�ଡି । ୧୭୧ ।
ଅେନକ ମେତଣ ଖଟ�ତି ମନର ହଆିଳି
ଋଷିଙ୍କର ସଂଗେତ େସ ଲଗାଇ� କଳି । ୧୭୨ ।
ପୁଣି ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କୁ ଯାଇେତ ନ ଦ�ି �ର କତି
କାମ ସଂଘରଣ କରି ମଛୂି�େଲ ବର୍ହ୍ମପତି । ୧୭୩ ।
ଅେନକ ମେତଣ େସ �ଟୁ ପଟଳ େବାଲି
ଶୃଙ୍ଗାର ନ େଦଇ େସ ଋଷିଙ୍କି ପକାଇ� େପଲି । ୧୭୪ ।
ଅସମଭ୍ାଳ େହାଇଣ େସ ଚିତର୍ େଲଖନ ପିତୁଳୀ
ବବିସନ େହାଇଣ �ର ତୁେଲ କେଲ େକଳି । ୧୭୫ ।
ମଖୁେର ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ େସ ରତି କ�ଇେଲ ବଚିିତର୍ ଗତି
ଢଳି� ଅେମାହ େରତ ପଡି� ଯାଇଂ କ୍ଷିତି । ୧୭୬ ।
ଋଷିଙ୍କ ଅେମାହ େରତ �ଶ େଯ େ�ହ�ି
ସଇ�ଦୁ ଜାତ େହାଇ ପୁତେ୍ରକ ଉପୁଜି� । ୧୭୭ ।
େକାଳ କରି ଶାେୟଂତନ�  ଧଇେଲ ଆତମ୍ଜ
େସ ପୁତର୍ �ମ ହାେଦ େଦେଲଟି ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ । ୧୭୮ ।
ଗଙ୍ଗାକୁ ଲ� �ଇଣ େନେଲ ନଶିା�ତି
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ଗଙ୍ଗାର ଡେର ପୁତର୍କୁ ସମପି�େଲ ସତୟ୍ବତୀ । ୧୭୯ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ଆେହା େଯାେଗଶୱ୍ର
ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ହାେଦ ଅେଯାନ ିଅବ�ର । ୧୮୦ ।
ପୁଣି ହଂି ସତସଙ୍ଗ େହାଇେଲ େସ ଗଙ୍ଗାର ତୁେଲ
ଆରେବେଳ ଗଙ୍ଗା ଗଭ�ବତୀ େହାଇେଲ । ୧୮୧ ।
ଆେହା ମିଥୁନ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଣୂ୍�ଣମୀର �ତିଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ଉତତ୍�ଷାଢା ନକ୍ଷତେ୍ର ପୁତେ୍ରକ େହାଇେଲ ଉତପତତି୍ । ୧୮୨ ।

୧୮୧ ।୧ ସମେୟେକ ରତିରଙ୍ଗ ପୁଣି କେଲ ଗଙ୍ଗାର ତୁେଲ ।
୧୮୧ ।୨ ପୁତେ୍ରକ ରହ�ି ଋଷି ସ�େ�ଷ େହାଇେଲ । ।
୧୮୨ ।୧ େସ �ତର୍ େହାଇ� ଉତତ୍�ଷାଢା ମକର�ଶି ।
୧୮୨ ।୨ େୟମ�ତର ସମେୟ ପୁତେ୍ରକ ପରକାଶି ।
ଅକ�ବାର ଉତତ୍�ଷାଢା ମକର େଯ �ଶି
େୟମ�ତ େଯାେଗଣ େଯ ପୁତେ୍ରକ ପରକାଶି । ୧୮୩ ।
ପୁତର୍ େଦଖିବାକୁ ହରଷ ତେପାନଷିଠ୍ି
ପୁଣି ଗଙ୍ଗା କାଟି� େସ ପୁତର୍ର ମୁଣଡ୍େଗାଟି । ୧୮୪ ।
େଦଖିଣ ଆଶିଯ�୍ୟ େହାଇେଲ ତେପାଧନୀ
��ୟଣ ��ୟଣ ସମୁରି ବାହାର େହାଇେଲ ମୁନ ି। ୧୮୫ ।
ଆତମ୍ଜ ନଧିେନ େସ ବହ�ତ ବୟ୍ଥା ପାଇେଲ
କ୍େ�ଧ କରି ଭଷ�� କରିବାକୁ ବ�ିରିେଲ । ୧୮୬ ।
ପୁଣିହଂି ବ�ିରେଲ ଋଷି େସ ମା� ଗଭ�ଧାରୀ
ଦଶମାସ ଗଭ�େର ଧଇ� େସ ଅନକ ଦୁେଖ ପଡି । ୧୮୭ ।
େସ େଯେବ ସଂହାେଥ ପୁତର୍�ତ �ଶ କରି
ଆମଭ୍ର କି-ା େକାପ େବାଲ�ତି ତପ�ରୀ । ୧୮୮ ।
େୟେତ େବାଲି ମହାତମା େଯ େକାପ ସଂଘରିେଲ
ପୁଣି ଗଙ୍ଗାକୁ ବହ�ତ ସମାଜ�� କରିଣ େବାଇେଲ । ୧୮୯ ।
ମକର ମାସ କୃଷଣ୍ ପକ୍ଷ ତିଥ� ପର୍ତିପଦା ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େସାମବାର ଅଶେ୍ଳଷା ନକ୍ଷତର୍ ଯୁଗ� । ୧୯୦ ।
େସ ଦନି ଋଷିଗେଲ ସେମାଦର୍ ସ�୍ହାେନ
ଗଙ୍ଗାକଇଂ ସଙ୍େଗ ଘନ ିଗେଲ ତେପାଧେନ । ୧୯୧ ।
ପାେରଶୱ୍ର ସତୟ୍ବତୀ ଗେଲ ସି�ଧୁ ସ�୍ହାନକୁ
ସଙ୍େଗ େଘନଗିେଲ ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟକୁ । ୧୯୨ ।
ସେମାଦେ୍ର ସ�୍ହାନ ସାରି ଚ�ଦର୍ଭାଗାେୟଣ ପଶି
ବାଳ କୁମର�ତ େଘନ ିସ�୍ହାନ କର�ତି ପାେରଶୱ୍ର ମହାଋଷି । ୧୯୩ ।

୧୮୪ ।୧ ପୁତର୍ େଦଖିବାକୁ ବାହାର ତେପାନଷିଠ୍ି
୧୮୮ ।୧ ଆମେ୍ଭ କି� େବୖ�ଗ ମନେର ବ�ିରି । ।
୧୮୮ ।୨ ଆମେ୍ଭ େକାପ କେଲ କି ପୁତର୍କୁ ଜିଆଇଂ ପାରି । ।
୧୯୦ ।୧ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଅଟଇ ପର୍ତିପଦା ।
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୧୯୦ ।୨ ଭଗୁୃବାର ଅଶେ୍ଳଷା ନକ୍ଷତର୍ ଗଣି� । ।
୧୮୫ ।୧ ଆଶିଯ�୍ୟ-ଆଶଚ୍ଯ�୍ୟ ୧୮୮ ।୧ ସଂହାେଥ-ସୱ୍ହସତ୍େର
୧୯୩ ।୨ ସମଦୁର୍ ସଥ୍ାନେର-ସେମାଦର୍ ପାଠଅଛ ି। ୧୯୩ ।୨ ପାେରଶୱ୍ର-ପ�ଶର
େୟମ�ତର ସମେୟ ଯାଇ େହାଇେଲ ଶାେୟଂତନ�
ଦୁଇ କୁମାର ବାହାର େହାଇେଲ ଜଳର ଉଦୟ୍ାନ� ଂ । ୧୯୪ ।
ବାଭିେୟ ବାଭିେୟ େବାଲି ଧଇେଲ ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କ େବନପିାଦ
େଦଖିଣ ଧବ�ଙ୍ଗୀ େଯ େହାଇେଲ ବଷିାଦ । ୧୯୫ ।
ଗଙ୍ଗା ପ�ରିେଲ େୟ କାହାର ତନେୟ
ତୁମଭ୍ର ନଜିତନ�  ପ�୍େୟକ ଦଶି�ତି ମନୁ ିେହ । ୧୯୬ ।
ଡେରଣ ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ େ�ହଇ ଆମଭ୍ର ହଂି
ନ ପୁଣ ପୁତର୍ େବାଲ�େତ େୟହା�ତ ମାରଇ । ୧୯୭ ।
େୟେତକ ବ�ିରି େସ ଚିତେ୍ତଣ ତେପାନଷିଠ୍ି
�େଗଣ ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ େୟ ତୁମଭ୍ର ପୁତର୍ ଦୁଇ େଗାଟି । ୧୯୮ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ପାଇବୁ ଆମେ୍ଭ କାହଂି
େ�େହାର ତହ�ଂ ଆମଭ୍ର େଗା ଆନ ଭାରିଯା ତ �ହଂି । ୧୯୯ ।
ଶୁଣିଣ େକାପ େଯ କ�କ ଧବଳୀ
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ଜାଣଇ େସ ପରମ ନ�ିକୁଳୀ । ୨୦୦ ।
�େଗଣ େବାଇେଲ ଶାେୟଂତନ�  ଲ� �ଇଲ�  େଯେବ େମାେତ
ଅପୁତରି୍କ େହାଇ େୟେବ ମର�ତୁ େ�େହାର େବନ ିପୁତେ୍ର । ୨୦୧ ।
େୟେତକ ଶାପ ଯହ�ଂ େଦେଲ ଧବ�ଙ୍ଗୀ
ପୁତର୍�ତ େଘନ ିପାେରଶୱ୍ର ଚଳିେଲ ତହ�ଂ େବଗି । ୨୦୨ ।
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ଯମପର୍ଶସଥ୍ ସଥ୍ାନେର
ସ�୍ହାନ ସାରି ଶାେୟଂତନ�  ଅଇେଲ �ଜୟ୍େର । ୨୦୩ ।
ଗଙ୍ଗାର ତୁେଲ ଶାେୟଂତନ�  କେଲ େଯ ଅେନକ ପୀରତି
ସମେୟେକ ଗଙ୍ଗା େଯ େହାଇେଲ ଗଭ�ବତୀ । ୨୦୪ ।
ପରି୍ୟା େମଳ େବେଳ �ଙ୍କୁ ପ�ର�ତି ତେପାଧନି
ପୁତର୍�ତ କିଂପା �ଶ କରେୁର ଧବଳବଦନ ି। ୨୦୫ ।

୧୯୭ ।୨ ଆମଭ୍ର େବାଲ�େତଣ ପୁଣ ଏହା�ତ ମାରଇ ।
୨୯୫ ।୧ ପେ୍ରମରସ େଭାେଳ ପ�ର�ତି ତେପାଧନ ି।
୧୯୪ ।୨ ଉଦୟ୍ାନ� ଂ-ଉଦ ୍ଯାନୁଁ-ଜଳ ଉଦ ୍ଗମରୁ
୧୯୫ ।୧ ବାଭିେୟ-ବାପ, ପି� ଅଥ�େର ।
୧୯୬ ।୨ ନଜିତନ� -ନଜିର ପୁତର୍, ତନ�  ଅଥ� ପୁତର୍ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ େମାର ଦୁଷଟ୍ େଯ ପର୍କୃତି
ପୁତର୍ େବାଲି �ହଂି େମାର ସଦୟ ଭାବ ମତି । ୨୦୬ ।
ତୁଳମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା େଭାଗ ଚ�ଦର୍ବାର ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େ�େହଣୀ ନକ୍ଷତର୍ େବଳ େଦଢ େଯ ପର୍ହର । ୨୦୭ ।
ପତେ୍ରକ ଉପୁଜି� ଗଙ୍ଗାର ଗଭ�ଗେତ
େଦଖିବାକୁ ଶାେୟଂତନ�  ପଶିେଲ ପୁତର୍ର ନମି�େତ । ୨୦୮ ।
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ଋଷିଙ୍କର େଦଖ�େତ ଗଙ୍ଗା େଘନେିଲ କ�ଞଚ୍ଳୀ
ରହ ରହ ଗଙ୍ଗା େଗା ଶାେୟଂତନ�  େବାଲି । ୨୦୯ ।
ମହା ବଇ�େଗ କ�ଞଚ୍ଳୀ େଘନେିଲ େଗାସାମଣୀ
କେର େ�ଳି େଘନ ିକୁମରକୁ ପକାଇେଲ ହାଣି । ୨୧୦ ।
ଶିବ ଶିବ େବାଲି ବାହ�ଡିେଲ ତପ�ରୀ
ସତୟ୍ ଭଗ୍ନ ନମି�େତଣ କିଛ ିେବାଲି ତ ନ ପାରି । ୨୧୧ ।
ପୁଣି ସମେୟେକ ଗଙ୍ଗା େଯ େହାଇେଲ ଗଭ�ବତୀ
ପୁତେ୍ରକ ଉପୁଜି� ମଦନ ମରୂତି । ୨୧୨ ।
ଋଷିଙ୍କର େଦଖ�େତ େସ କ�କ ଶିରେଛଦ
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ େୟ ତ ବଡ ପରମାଦ । ୨୧୩ ।
େୟହମିତି ଗଙ୍ଗାର ଛଡ ପୁତର୍ ଉପୁଜି�
ଋଷିଙ୍କର େଦଖ�େତ �ହା ସମସତ୍ �ଶକ� । ୨୧୪ ।
ପୁଣି ସମେୟେକ େହାଇ� ଗଭ�ବତୀ
କିଛ ିହଂି ନ େବାଲ�ତି ଶାେୟଂତନ�  ମହାଯତି । ୨୧୫ ।
ଦଶମାସ ଗଭ�ଭା� ସହ ିନ ପାରି କାତୟ୍ାୟନୀ
େକାଳ କରି ସମେ୍ୱାଧ� କର�ତି ମହାମୁନ ି। ୨୧୬ ।
ଗଙ୍ଗା ବ�ିର�ତି ମୁଁ ଅେନକ କଷଟ୍ େଦଲି
ଆତମ୍ାର ୁଜାତ କରି ପୁତର୍�ତ �ଶ କଲି । ୨୧୭ ।

୨୦୯ ।୧ କ�ଞଚ୍ଳୀ-ଏକପର୍କାର ତରବାରୀ
ବ �ଚଛ୍ତତ୍�ଦ ଚଛ୍ଳ �ଦଧ୍ଚଛ୍ତତ୍ଯ-ଖବତତ୍ବ�ଦଶଷ ଉଷମ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍ବତତ୍ସଥ୍
(ଖଚଛ୍କ୍ଷର�ଦଧ୍ଚଛ୍ତତ୍�ଦଶ)
ଭର୍ମବଶତଃ େପାଥ�ମାନଙ୍କେର କରଚୂଲୀ େଲଖାଅଛ ି।
େୟେତକ େଦାେଷଣ େମାେତ େକାପ ତ ନ କ�
ଭର୍ଛ� ନ କରିଣ େଯ ଗାଙ୍ଗୀ ନ େବାଇ� । ୨୧୮ ।
ଛାଡି ଯାଇ ନ ପାରଇଂ େଯ ମୁହଂି ସତୟ୍ବର୍େତ
ସତୟ୍କୁ ଲଘିଂଣ େୟଥୁଂ ଯିବଇଂ େକମ�େତ । ୨୧୯ ।
େୟ ଘା�ତି େୟ ପୁତର୍ େଗାଟିକି ଅବଶୟ୍ ମାରିବି
ଭଷ�� ନ େବାଇେଲ ଆପଣା େ�ଟି େମ�ଇବ ି। ୨୨୦ ।
େୟସେନକ ବ�ିର�େତ େହାଇ� ଗଭ�ଭାରି
ମହାବଳବ�ତ ପୁତର୍ ଭା� ସହତି ନ�ଆରି । ୨୨୧ ।
େବାଲଇ ମାେହଶୱ୍ରୀ ଶୁଣିମା ମୁନ ିେହ
ବଡ ବଳବ�� ପୁତର୍ େୟ ଘା�ତି େଗାଟିେୟ ଗେଭ� ରେହ । ୨୨୨ ।
ଋଷି େବାଇେଲ ବଳବ�� େହାଉ କି ସ�ୁଦର ହଂି େହାଉ
ପ�୍ପତ େଯେବ େ�ହଇ େସ ଜ�ମ େହାଉ କି� େ�ହ� । ୨୨୩ ।
େୟେତ େବାଲି ବ�ିର କର�ତି ଶାେୟଂତନ�
ଅଳସ ସ�ୁଦରୀ ଦଶମାସ େଯ ସ-ୂଣ୍�ଣୁଂ । ୨୨୪ ।
ବଛିାମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ପର୍ତିପଦା ଦେିନ ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତର୍ ଭଗୁୃବାର ବଦିୟ୍ମାେନ । ୨୨୫ ।



29

ସିଦଧ୍� �େମ େଯାଗ ପୁଣି କରଣ ବାଣିଜୟ୍
�ତର୍ ପାଞଚ୍ ଦଣଡ୍େର ଜନମ େହାଇ� ତନ�ଜ । ୨୨୬ ।
ପୁତର୍ର ପର୍ସବ ଶୁଣି ଗଣ�ତି ମହାଋଷି
ଅମତୃ େଯାେଗ ପୁତର୍ ଉପୁଜି� େ�ହଣିୀ ବୃକ୍ଷ�ଶି । ୨୨୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ଶୁକ୍ରଙ୍କର େବେଳ ଉତପତତି୍ େହାଇ�କ ବ�
ପୃଥୁଳ ସସୁଞଚ୍ ବତିଶ ଗୁେଣ କ� । ୨୨୮ ।
ପଞଚ୍ମେର ଶନଶିଚ୍ର ଚତୁେଥ� ବୃହସପ୍ତି
ରବ ିସପତେମ ଚ�ଦର୍ ଲଗ୍ନେର ଅଛ�ତି । ୨୨୯ ।
ତୃତୀେୟ �ହ� େଯ େକତୁ ଅଛଇ ନବେମ
ମଙ୍ଗଳ େଯ େୟକାଦେଶ ଶୁକ୍ର ହଂି ନବେମ । ୨୩୦ ।

୨୧୮ ।୨ ଭର୍ଛ�-ଭଷ��
ଅଷଟ୍େମ ବୁଧ ଶୁଭ େଯାେଗଣ ବେସ
ବାେମଣ େଯାଗ୍ନୀ Cଶା�ୟ େକାେଣ ବେସ । ୨୩୧ ।
ବତିଶ ପାଦେର ଅଛଇ ମାେହ�ଦର୍ େଯାଗ
େୟକତରି୍ଂଶ ପାେଦ ଜ�ମ �ହଂି ଆେରକ ପାେଦ େଭାଗ । ୨୩୨ ।
ପାେଦଣ େଯ ଜାତ େହାଇ�କ ବାଳ
େଦଖିଣ ଜାହ୍ନବୀ ଧଇେଲକ େକାଳ । ୨୩୩ ।
ଶାେୟଂତନ�  େଦଖି େବାଇେଲ େୟ ବଡ ବଚିକ୍ଷଣ ବ�
ଜଗଜଜି୍� େଯାେଗଶୱ୍ର ଚଉଷଠ ିଗୁେଣ କ� । ୨୩୪ ।
େବାଲ�ତି ଜାହ୍ନବୀ ଆସ କି � �େୟ
େଦଖ କି� ମନୁ ିେହ ତୁମଭ୍ର ତନେୟ । ୨୩୫ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ େସ ଅପ�୍ପତ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ
ଆମଭ୍ର ନ େଦଖିେଲ ଶୁଝଇ ଆମଭ୍ର ପୁତର୍କୁ । ୨୩୬ ।
ଆସ େହା ଭଗବ�ତ େଦଖ କି � ବ�
େଦଖ�େତ ମକୁତ ଅଟଇ ପୁଣୟ୍ଶୀ� । ୨୩୭ ।
ପୁତର୍ େଗାଟି ଉତପତତି୍ ଗଭ�ୁଂ େଯେତେବେଳ
ମଖୁ �ହା�େତଣ ମା� ପି�ର ଜୀବନ ସଫୁେଳ । ୨୩୮ ।
ଦୁତୀେୟଣ ପି� �ର �ହଂିବ ବଦନ
ଜ�ମକୁ ଫିଟଇ �ର ଅପୁତରି୍କ ଲକ୍ଷଣ । ୨୩୯ ।
ଜୀଉ ଅବା ମର ୁଅବା ମ�ଦର କରେମ
ପି� ମକୁତ େହାଅଇ ଅେନକ ହାେଦ ଧେମ� । ୨୪୦ ।
େୟେତ ବ�ିରି େସ ପଣଡି୍ତ ଭାଗ୍ୟବ�ତ
ସବୁଣ୍�ଣ ପାତେ୍ର ଅେଘ�୍ୟକ େଘନେିଲ ମନୁ ିହସତ୍ । ୨୪୧ ।
ସବୁଣ୍�ଣ ଦୀେପଣ ଗୁଆ ଘୃତ େଯ ପେୂ�ଇ
େନତର ବଳି�େୟ ଶର୍ୀଫେଳକ �ଇ । ୨୪୨ ।

୨୩୬ ।୨ ଆମଭ୍�ତ େଦଖି ନ ଶୁଝଇ ପୁତର୍କୁ । ।
୨୩୯ ।୧ ନବତନ ପୁତର୍ର େଯ �ହେିଲ ବଦନ
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୨୩୯ ।୨ ଜଗତକୁ ଫିଟଇଟି ଅପୁତରି୍କ ଲକ୍ଷଣ । ।
୨୪୦ ।୨ ପି�କୁ ମୁକତ େହାଅଇ ଅେନକ ହାେବ ଧେମ� । ।
୨୪୨ ।୨ େନତର୍ର ୁେନତ-େନତର୍-ବଷ, ଶର୍ୀଫଳ-ନଡିୟା
ଚଳ�ତି ମହାତମ୍ା େଯ ପୁତର୍ େଦଖିବାକୁ
ପୁତର୍ ନ ନେିରଖି ଚଳ�ତି ଭିତର ପୁରକୁ । ୨୪୩ ।
ଅ�ତୁଡି ଘେର ଯାଇଂ ବଜିେୟ େସାମବଂଶୀ
ପୁତର୍କୁ େଘନଣି ଗଙ୍ଗା ସାଷଟ୍ାେମ ଅଛ ିବସି । ୨୪୪ ।
େଦଖ େଦଖ ମହାତମ୍ା େୟ େ�େହାର ପୁତର୍ େଗାଟି
ଅଘ�୍ୟ େଦଇ ନେିରଖି �ହା�ତି ତପନଷିଠ୍ ି। ୨୪୫ ।
କେରଣ େଘନ�ି ଗଙ୍ଗା ବେିଜ କଣ୍�ଣକଟାରି
ଋଷିଙ୍କର େଦଖ�େତ େସ ପୁତର୍କୁ େ�ଡଇ ମାରି । ୨୪୬ ।
ଗଙ୍ଗାର ହାଥ େଯ ଧଇେଲ ଶାେୟଂତନ�
ଆେ� ଗାଙ୍ଗି େକେତ ପୁତର୍ �ଶ କଲ�  କିନ�  । ୨୪୭ ।
ଆେ� ଛଡ ପୁତର୍ ମାଇଲ�  ନ ପରିୂ� େ�ର ଅଭୀଷଟି୍
ଆେ� ଆେ� ଗାଙ୍ଗି ତୁ ଅଟୁ ବଡ ମ�ଦ ନଷଟି୍ । ୨୪୮ ।
େଯେତକ ଅଛ�ତି େସ ସଂସାେର େପାଖତୀ
ସବୁରି ଅପାଦ ପଡୁ ମୁଣେ୍ଡ େ�ର ନତିି । ୨୪୯ ।
କଟାରି େଘନ ିେସ �େପାେଡକ ମାରି
େପଲି ପକାଇ ପୁଅକୁ େଘନେିଲ ଉଛୁଡି । ୨୫୦ ।
ଗଙ୍ଗା ଉଷତ େହାଇେଲ ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କର ବଚେନ
ଆେହା ସତୟ୍ ପରି� େମାର ଯାଉଅଛ ିମହାମୁେ�ୟ । ୨୫୧ ।
େୟେତକ େବାଲିବାକୁ ମଂୁ ବାଟ �ହଂିଥ�ଲି
?ଗାଙ୍ଗି େବାଲିବା ପାଇଁ ଛଡ ପୁତର୍ ମାଇଲି । ୨୫୨ ।
େୟେତ େବାଲି େଦବୀ େଯ ଉଠେିଲ ବହନ
ପୁତର୍କୁ ଛାଡି ଗଙ୍ଗା େହାଇେଲ େ�ଷମନ । ୨୫୩ ।
ଶାେୟଂତନ�  ଉଠ ିଧଇେଲ େକାଳ କରି
ସଞଚ୍େୟ େୟ ବର୍ତ େଯ ପରିୂ� େ�େହାରି? ୨୫୪ ।

୨୪୭ ।୨ ଆେ� ଗାଙ୍ଗି େକେତ ପୁତର୍ଙ୍କର ପ�୍ଣ େଘନ� ଂ । ।
୨୫୧ ।୨ ବର୍ତ ପରିୂ� େମାେହାର ଯାଉଅଛ ିମହାଶେୂ�ୟ । ।
୨୫୨ ।୨ ଗାଙ୍ଗି ନ େବାଲିବାର ୁଛଡ ପୁତର୍ ମାଇଲି । ।
୨୪୬ ।୧ କଣ୍�ଣକଟାରି-େଛାଟ କଟୁରୀ । ସଂସକୃ୍ତ କଟଟ୍ାର ଶବଦ୍ର ୁକଟାରି
୨୪୯ ।୨ ଅପାଦ-ଆପଦ
୨୫୪ ।୨ ସଞଚ୍େୟ-ନଶିଚ୍େୟ ସମ ଅବୟ୍ୟ ନ ିଅବୟ୍ୟ ଅଥ�େର
େୟେବ େଯ ଜାତ କଲ�  ବାଳ� ତ ପୁତର୍ େଗାଟି
େକମ�େତ ବର୍ତିବ େୟ ନ ପାଇେଲ କ୍ଷୀର ଫୁଟି । ୨୫୫ ।
େଲଉଟିଣ �ହ� େସ ଜାହ୍ନବୀ େବାଇ�
ଜଁୀଇେଲ ଜୀଉଂ ମେଲ ମର ୁେମାେହାର କିସ ଗ� । ୨୫୬ ।
ଗାେଢଣ େକାଳ କରି ଧଇେଲ ମହାମୁନି



31

�େଗଣ େପଲି ପକାଇ� କା��ନୀ । ୨୫୭ ।
ତୁ କିଂପା େମାେତ ଆେବାରିଣ ଧରୁ
ବର୍ତ ପରିୂ� ବାହାର େହାଇଲି ମଂୁ େ�ର ଘର ୁ। ୨୫୮ ।
ସତୟ୍ ମାନଥି�ଲି େୟେତ ଦନି ପରିଯ�େତ
ଭତୃୟ୍ ପେଣ େସବା ମଂୁ କରିଥ�ଲି େ�େତ । ୨୫୯ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ମୁଂ ଥାଇ ଗାଙ୍ଗି େବାଇେଲ ନ ଥାଇ
ଗାଙ୍ଗି େବାଇଲ�  ତୁ ଯାଉଛ ିମୁଂ ବର୍ତ ପେୂ�ଇ । ୨୬୦ ।
େୟେବ ମଂୁ େ�େହାର ଗୁର ୁତୁ େମାେହାର ଶିଷି
ଗୁର ୁପତନ୍ୀ କି କିଂପାଇ ଛୁଇଂଲ�  ମହଋଷି । ୨୬୧ ।
େକାେପଣ ବଚନ େବାଇେଲ ଗଙ୍ଗାେଦବୀ
ମେତ େଯ ଛୁଇଂଲ�  େ�େତ ମୁହଂି ଶାପ େଦବ ି। ୨୬୨ ।
େୟ ପୁତର୍ ତହ�ଂ ଜାତ େହାଇବ େଯବଣ ସତୁ
ତୁ ଶାେୟଂତନ�  ଶିରଚେ୍ଛଦ ହ�ଅ �ର ହସତ୍ । ୨୬୩ ।
ଡେରଣ ଛାଡିେଲ େସ ଶାେୟଂତନ�  ମହାମନୁି
ଧାତିକାେର ଜେଳ ସମଭ୍ାଇେଲ ଅ�ଦ ିକାତୟ୍ାୟନୀ । ୨୬୪ ।
ପୁତର୍ େଗାଟି େଘନ ିମନୁ ିବସିମ୍ୟ ମନ େହାଇ
ବ�ିରି ବ�ିରି ମନୁ ିେଯ ଭୀଷମ୍ �ମ େଦଇ । ୨୬୫ ।
ଜୀଇେଲ ଜୀଉଁ ମେଲ ଅବା ମର ୁଗଙ୍ଗା େଯ େବାଇ�
ଇଛା ମତୁୃୟ୍ ବର େସ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର େଯ େହାଇ� । ୨୬୬ ।
ପାେରଶୱ୍ର ଶାେୟଂତନ�  ଭରିୂଶର୍ବା ତିନ ିଭ�୍େଥ
ପାେରଶୱ୍ରହ�ଂ ବୟ୍ାେସ େହାଇେଲ ସମଭ୍େୁତ । ୨୬୭ ।
ଶାେୟଂତନ�ର ତହ�ଂ ଉପୁଜିେଲ ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ
ଭୀଷମ୍ ହଂି ଉପୁଜିେଲ ତୃତୀୟ ଆତମ୍ଜ । ୨୬୮ ।
ଶାେୟଂତନ�  ମହାଋଷିଙ୍କର ତିନ ିେଯ ସ�ତତି
ଆଦହି�ଂ କୁରବୁଂଶ େହାଇେଲ େୟଥୁଁ ଉତପତତି୍ । ୨୬୯-୪୫୨ ।

୨୫୬ ।୨ ଇଚଛ୍ାେୟ ଜୀଉଂ ଇଚଛ୍ାେୟ ମର ୁେମାର କିସ ଗ� । ।
୨୫୮ ।୧ ତୁ କିଂପା ଆବର େମାେତ ଧର ୁ। ।
୨୫୯ ।୧ ସତୟ୍ ମାନଥି�ଲ�  େଯେତ ଦନି ପରିଯ�େତ । ।
୨୬୧ ।୧ େୟେବ ତୁ େମାେହାର ଶିଷୟ୍ େଯ େ�ର ଗୁର ୁମହୁଂି । ।
୨୬୧ ।୨ େମାେହାର ସୱ୍ାମୀ େୟେବ େହା ସଦାଶିବ ଅଟଇ । ।
୨୫୫ ।୨ କ୍ଷୀରଫୁଟି-କ୍ଷୀରଫୁଟାେୟ, କ୍ଷୀର େଟାପାଏ
୨୫୭ ।୨ କା��ନୀ-କାତୟ୍ାୟନୀ ।
୨୬୬ ।୨ ଇଚଛ୍ାେୟ ଜୀଉଁ ଇଚଛ୍ାେୟ ମର ୁେମାର କିସ ଗ� । ।
ବତିର୍ବୀଯ�୍ୟ ଓ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟଙ୍କର ବବିାହ
ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର ନ�ଦନିୀ ପଦମ୍ାବତୀ
ବୟ୍ାସ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ େସ କ�ୟା ରପୂବ�ତୀ । ୧ ।
ପଦମ୍ଦଳ େଦଶର �ଜା ପଦମ୍�ଭ
ପଞଚ୍ଭତୂ ଲୟ କରି େସ ଖଟଇ ବାସେୁଦବ । ୨ ।
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ଦାେନଣ ଅତି ପୁଣୟ୍ େସ ମାେନଣ ଚକ୍ରବର୍ତୀ
ଗ୍ୟାେନଣ ପଣଡି୍ତ େସ ସକଳ ହେିତ ବର୍ତୀ । ୩ ।
େସ �ଜାର �େଜୟ୍ ଅଧମ� ନ ପଶି
ଯତ ସତ କ୍ରିୟା େସ େଯାେଗଣ ନଦି୍�େଦାଷୀ । ୪ ।
ସାଗେରକ ରଥ େବନ ିସାଗେରକ ହାଥୀ ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍ ସାଗରଙ୍ଗଦଶ ପଦମ୍, ୧୪ ଶନୂଯୁକ୍ତ
 ସଂଖ୍ୟା, ୧୦,୦୦୦,୦୦୦,୦୦,୦୦,୦୦୦;
୧୦୧୪
ସାତ ସାଗର ବାଜୀ ତିନସିାଗର ପାରିଦଣଡ୍ ନୃପତି । ୫ ।
ଅଷଟ୍ାଦଶ କ୍ଷଉଣୀ ଖଟଇଂ ସଇନ ିଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍ କ୍ଷଉଣୀଙ୍ଗପୃଥ�ବୀଙ୍ଗଅକ୍େଷୗହଣିୀର
 ଅପଭର୍ଂଶ, ବରି୍େଗଡ ୍, ଅକ୍ଷଙ୍ଗଗଜାଦସିମହୂ-
ଊହନିୀ, ଚତୁରଙ୍ଗ େସ�ର ପରିମାଣ ବେିଶଷ ।
୧୦୯୩୫୦ ପଦାତି, ୬୫୬୧୦ ଅଶୱ୍, ୨୦୮୭୦
ହାତୀ, ୨୧୮୭୦ ରଥ, େମାଟ
୨,୧୮,୮୦୦ େସୖ�ୟ ।
ମହାସ-ଦ �ଜା େସ ଅଟଇ ମହାଗ୍ୟାନୀ । ୬ ।

୧ ।୨ ବୟ୍ାସ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ କ�ୟା ରତନ୍କା�ତି । ।
୨ ।୨ ପଞଚ୍ଭତୂ େୟକ କରି େସ ଖଟଇ ବାସେୁଦବ । ।
୪ ।୨ ଯତ ସତ-ଯମ ଓ ସତୟ୍, ଅହଂିସାଦଗୁିଣ, ସଂଯମ ।
ପଦମ୍�ଭ �ଜା େଯ ଜଗେତ ବଖ୍ିୟାତି
େବଦ ଶାହାସେ୍ର େସ ଅଟଇଂ ନଜିି�ତୀ । ୭ ।
ମ�ତର୍ୀ ଅମ�ତୟ୍ େଯ ନରିବଧ� ଖଟ�ତି
େସ ପଦମ୍�ଭ �ଜାର ଶେତକ ସ�ତତି । ୮ ।
�ରିକ�ୟା �ହା ତହ�ଂ େହାଇେଲ ଉତପତତି୍
ସରୁ�ଭ, ସଉ�ଭ, ବଜର୍�ଭ ବୀର
େଯାଗ�ଭ, ବଳ�ଭ, ଶୁଦଧ୍�ଭ ଶରୂ । ୯ ।
ଜୟ�ଭ, ସମ�ଭ, ଗଗନ�ଭ �ମ େଦବା
ନୀଳ�ଭ, ବରଣୁ�ଭ, ଅରଣୁ�ଭ ପର୍ଭା । ୧୦ ।
େୟହମିେତ ପଦମ୍�ଭର ଅେନକ ସ�ତତି
ଭାଗ୍ୟବର େସବ ିେସ ଅଟଇ ମହାଛତର୍ୀ । ୧୧ ।
ମଳୟ ନୀଳ ବଂେଶ େହାଇେଲ ଉତପତତି୍
େୟହ ିରେୂପ ବଂଶ �ର ବଡାଇ ବଖ୍ିୟାତି । ୧୨ ।
�ହାର ତହ�ଂ ଉପୁଜି� �ରି େଯ କୁମାରୀ
ଅମୱ୍ା, ଅମୱି୍କା, ଅମୱ୍ାଳିକା, ଅମୱି୍ଳିକା ସ�ୁଦରୀ । ୧୩ ।
ଗ�ଧବ� ଅଂେଶ େସ ଅଟ�ତି ବଦିୟ୍ାଧରୀ
େତୖେ�େକ୍ୟ ରେୂପ �ଙ୍କୁ �ହଂି ପଟା�ତରି । ୧୪ ।
ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ େସ ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କର ବ�
ଅମୱି୍କା ବାଳୀ େଯ ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟକୁ ବରି� । ୧୫ ।
ବଭିା େଯାେଗଣ େସ କରଇ ପର୍ଦାନ
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ମାନ�ି ନୃପତି େସ ସଂକଳପ୍ କରି ମନ । ୧୬ ।
ମକର ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତେ୍ର
େସାମବାର ଶୁଭ େଯାଗ ଧଇେଲ ପଣଡି୍େତ । ୧୭ ।

୧୪ ।୨ ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟେର ରେୂପ �ଙ୍କୁ �ହଂି ସମସରି । ।
୧୬ ।୨ ପାଳି� ନୃପତି େସ ସଂକଳପ୍ ବଚନ । ।
୭ ।୨ ନଜିି�ତୀ-ପାରଦଶ�ୀ ।
୮ ।୧ ଅମ�ତୟ୍-ଅମାତୟ୍ ।
େସ ଦନିେର କେଲକ େସହ� ବଭିା ଅନକୂଳ
ଅେନକ ସାନ�େଦଣ କେଲ ଉଷବ ମଙ୍ଗଳ । ୧୮ ।
ଅେନକ ସମଭ୍େବ�ଣ େସାମବଂଶର ନୃପତି
ବରକୁ େଘନଣି େଯ ଚଳ�ତି ବରଜାତି । ୧୯ । ଜାତିଙ୍ଗଯାତର୍ୀ
ଅେନକ ବୀରତୂର ଉଦଦ୍ଣଡ୍ ପାଟଛତର୍
ଚ�ଇ ଚତୁରଙ୍ଗ ସଇନ ିେଯ ଗଜ ଅଶୱ୍ ପାଦା�ତି ରଥ । ୨୦ ।
ଚଳ�ତି ଶାେୟଂତନ�  ପାେରଶୱ୍ର ଭରିୂଶର୍ବା
ଅେନକ େଦଶର େଯ ଚଳିେଲ �ଜେଦବା । ୨୧ ।
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ପଦମ୍ଦଳ େଦେଶ
ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ କୁମର ବଜିୟ ବରେବେଶ । ୨୨ ।
କାଶୟ୍ପ େଗାତେ୍ର େଯ ପଦମ୍�ଭ ନରପତି ଏଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େସାମ େଗାତେ୍ରଣ େଯ ଶାେୟଂତନ�  ମହାଯତି । ୨୩ ।
ସୀଉକାର ବରଣ କେଲ କଉଶିକ ପୁେ�ହେିତ
ବଭିାର ସଂେଯାଗ କର�ତି େବନ ିକୁଳ େଗାତେ୍ର । ୨୪ ।
େୟସେନେକ ପର୍ଦାନ କେଲକ କୁମାରୀ
ଅେନକ େଯ ଯଉତୁେକ ବଭିାେଯାଗ ସାରି । ୨୫ । ଯଚଛ୍ଦଧ୍ତତ୍ସଥ୍
େହାମ କରେଣ ବଭିା ବଧି� େହାଇ� ସମାପତ
କୁମାର କୁମାରୀ ପାରଣା କର�ତି େଯ ଘୃତ । ୨୬ ।
ବଭିା ସାରିଣ ବରକ�ୟା ଗେଲ ନଜି ପୁେର
େଭାଜନ ଆଞେ୍�ବନ ସାରିଣ ବଜିେୟ ଶୟନ ମ�ଦେିର । ୨୭ ।
େୟସେନେକ ବରକ�ୟା ବଭିାର ସଂେଯାେଗ
�ଜାମାେନ େଭାଜନ କେଲ ଅେନକ ସମଭ୍େବ� । ୨୮ ।

୧୮ ।୨ ଅେନକ ସାେନ�ଦଣ କେଲ ବଭିାର ମଙ୍ଗଳ
୨୪ ।୨ ବଭିା ସଂେଯାଗ କର�ତି କାଳ ଉଚିତ େଗାତେ୍ର । ।
୨୮ ।୧ େୟସେନେକ ବରକ�ୟା ବଭିାର ପର୍ସଙ୍େଗ । ।
୨୪ ।୧ କଉଶିକ ପୁେ�ହେିତ ସଥ୍ାନେର କଶୟ୍ପ ପୁେ�ହେିତ ପାଠ ଅଛ ି। ।
୨୭ ।୨ ଆଞେ୍�ବନ-ଆଚମନ
ବରକ�ୟାକଇଂ ବଭିା କ�ଇ ନୃପତି
ଚଳ�ତି ସାନ�େଦ େସ େସାମବଂଶ ଆଧ�ପତି । ୨୯ ।
ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ବଭିା ପରମ ସାନ�େଦ
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�ହାଙ୍କର କ�ୟାକୁ ଦ�ିକ ଆନ�େଦ । ୩୦ ।
ଅମୱ୍ାଳିକା �େମ କ�ୟା ଅମୱି୍କାଉଂ ସାନ େଯ ବେହଣୀ
ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟକୁ ପର୍ଦାନ କ�କ ନୃପମଣି । ୩୧ ।
କ�ୟା�ତ େଘନ ିବାହ�ଡିେଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହାମେୁ�ୟ
ପର୍େବଶ ମହାତମ୍ା ଯାଇଂ ଆପଣା ଭବୁେନ । ୩୨-୪୮୪ ।

୩୧ ।୧ ବେହଣୀ-ଭଉଣୀ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ବବିାହ ପର୍ସ�୍ବ
ବଦ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଯୁଗପତି
ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ବଭିାର ଯୁଗତି । ୧ ।
କ�ୟା�ତ େଘନଣି େଯ ବଳିସ�ତି କୁମେର
ସ��ନ ଜାତ େ�ହ�ି ପୁତର୍ଙ୍କର େକାେଳ । ୨ ।
େଦଖିଣ ବରିସ ଶାେୟଂତନ�  ମହଋଷି
ଗଙ୍ଗାର ଶାପ ମନେର ଉପେଲସି । ୩ ।
ବେିଶେଷ ମାେହଶୱ୍ରୀ ଆବର ନଜିମା�
ଗଙ୍ଗାର ଶାପୟ୍ େସ ପର୍ତକ୍େଷଣ ବଧିା� । ୪ ।
ମନେର ବ�ିରି େସ ଭାଳ�ତି ତପନଷିଠ୍ି
େକମ�େତ ପୁତର୍ େମାର ମା� ଶାପ େମଣଟି୍ । ୫ ।
ମେନ ମେନ ବ�ିର କର�ତି ତେପାଧନି
ଶାପ ବଞ�୍ଇବାକୁ ବୁଦଧ୍� କର�ତି ମହାଗ୍ୟାନୀ । ୬ ।
ଅେନକ ଯାଗ ଯ� ମ�ତର୍ େଯ ବରଣ
ତଥାପି ଗଙ୍ଗାର ଶାପ ନ ଗ� େମଣଟ୍ଣ । ୭ ।
ଅପୁତରି୍କ େହାଇେଲ ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ବୀେଯ�୍ୟ
ସ��ନ େ�ହ�ି େସ ବଂଶର ଗ୍�ହେିଜୟ୍ । ୮ ।

୩ ।୧ େଦଖିଣ ବ�ିରିେଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହାଋଷି ।
୩ ।୨ ଉପେଲସି-ଉପ�ୟାସିର ୁଉପେଲସି, ଭାବ ି।
ବ�ିର�ତି ମହାତମା େସାମବଂଶ ଆଧ�ପତି
ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ �ଇଣ େସ ମହାଋଷି ପ�ର�ତି । ୯ ।
ତୁ ବାବୁ ପର୍ଦାନ େହାଅସି କୁମାରୀ
ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କର ସ��ନ ଜାତ କରି । ୧୦ ।
େୟେତକ ବ�ିର େସ କରିଣ ମହଋଷି
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ�ୟା େସ େ�ଡ�ତି େସାମବଂଶୀ । ୧୧ ।
େସହ ିପଦମ୍ଦଳ େଦେଶ ପଦମ୍�ଭ ନୃପତି
ଅମୱ୍ା କ�ୟା େବାଲି �ର ଆେରକ େଦାହତିି । ୧୨ ।
�ହାକୁ ସୟମୱ୍ର େସ କ�କ ନୃପମଣି
ଲକ୍େଷକ ନୃପତି େସ ବରଣ କରି ଆଣି । ୧୩ । ସଂଖ୍ୟା
ଅେନକ ଉଷବ େସ କ�କ ମଳୟାନଳି
ଆରମେ୍ଭ ମିଳିେଲ ଯାଇଁ ସମସତ୍ ମହୀପାଳ । ୧୪ ।
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ସମସତ୍ �ଜାଙ୍କୁ ଦଅିଇ ମେଣାହଂି
ଅଶୱ୍ ଗଜଙ୍କୁ ବାରି ଘାସ ଚରଣି ସମସତ୍ ତୁ�ଇଂ । ୧୫ ।
ଆେହା ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜନ େଯ ଛାୟାର ମଣଡ୍ପ ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
େୟସେନକ ସ-ଦ େଯ କରିଅଛ ିନୃପ । ୧୬ । ସଂଖ୍ୟା
ପୃଥ�ବୀର ୁବରି ଆଣିେଲ �ରି ଊଣା ଲକ୍େଷକ ନୃପତି ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍ ୧ ଲକ୍ଷର ୁ୪ କମ ୍
ଅେନକ ସମଭ୍େବ�ଣ େସ ବସିଣ ଅଛ�ତି । ୧୭ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା �ଜ ସାଇଁ
ଶାେୟଂ�ତନ� କୁ �ରଗେଣ ନମି�ତର୍ଣ କେଲ ଯାଇଂ । ୧୮ ।
ଅମୱ୍ାର ସୟମୱ୍ର ଉଷବ େବାଲ�ତି ନମି�ତର୍େଣ
ଭୀଷମ୍ େବାଲ�ତି େହା ଶୁଣ �ରଗେଣ । ୧୯ ।
ଆେହା େବାଲ�ତି ଗାଙ୍େଗବ ପଦମ୍ଦଳ ମ�ଦକ�
ଦୁଇ େଦାହ�ି ଆମଭ୍ ଦୁଇ ଭାଇ�ତ େଦ� । ୨୦ ।
ଆେରକ କ�ୟା େଯେବ ଅଛଇଂ �ହାର
ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େସ କ�ୟା ପର୍ଦାନ କର ୁଦଣଡ୍ଧର । ୨୧ ।
େୟେତକ ବ�ିରି େସ �ରଗଣ ସମସେ୍ତ
ପଦମ୍ଦଳ େଦଶକୁ େଯ ବାହ�ଡିେଲ ଦୂେତ । ୨୨ ।
ପଦମ୍�ଭ �ଜାକୁ କହେିଲ େବେଗ ଯାଇ �ର
େଭା େଦବ �ଶ ଗ� େୟ େ�େହାର ସୟଂବର । ୨୩ ।
ଆମେ୍ଭ ଅେନକ େଦଶ େୟ ନମି�ତର୍ଣ କରି ଗଲ� ଂ
କୁଞଜ୍ଗଳ େଦେଶ ଯାଇଂ ପର୍େବଶ େହାଇଲ� ଂ । ୨୪ ।
ଶାେୟଂତନ� କୁ ନମି�ତର୍ଣ କଲ�  ମା� େଦଇ
ଭୀଷମ୍ େବାଇେଲ ଆମଭ୍�ତ କତିେର ବସାଇ । ୨୫ ।
ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା କ�ୟା ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟକୁ େଦେଲ
ଆେରକ କ�ୟା େଯେବ ଅଛ ିେମାେତ କି-ାଇଂ ନ ବରିେଲ । ୨୬ ।
ଆେହା �ରଗେଣ ତୁମେ୍ଭ କହ େବେଗ ଯାଇଂ
ଅମୱ୍ା କ�ୟାକୁ ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଦବା ପାଇଂ । ୨୭ ।
ଶୁଣିଣ ବରିସ େଯ େହାଇେଲ ନୃପତି
ଆଗହ�ଂ ନ ଫୁଟେର େଗାପୟ୍ କର ରୀତି । ୨୮ ।
ଲକ୍େଷ �ଜା ହାେଦ କରି କଲି ସୟମୱ୍ର
ଅେନକ ଆରମେ୍ଭଣ ବସିେଲ ନୃପବର । ୨୯ ।
ଆେହା ଯତେନଣ ଆଣିଲି ମଂୁ ସୟଂମୱ୍ର ନମି�େତ
�ସତି୍ କେଲ �ଜାେୟ କି ଜୀଆଂଇେବ େମାେତ । ୩୦ ।
ଶୁଣିଣ �ରଗେଣ େହାଇେଲକ ମେନ ତୁଷଟି୍
ବହନ କରି ଆଣିେଲ ସଭାକୁ କ�ୟା େଗାଟି । ୩୧ ।
ମାେଗା �ଜା�ତ ନମି�ତରି୍ଲି େ�େହାରି ନମି�େତ
ବରେବଶ େହାଇ େୟେବ ବସିେଲ ନୃପ�େଥ । ୩୨ ।
କ�ୟାକଇଂ େଦଖାବ�ତି ସୟମୱ୍ର ବଧିାେନ
ମା� େଦଇ ବର େଗା ଯାହାକୁ ଇଛା େ�ର ମେନ । ୩୩ ।
ଆେହା େୟମ�ତ ସମେୟ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଦୂତ
ମନ�ମଥ େସ�ପତି େଘନଣି ଶେତକ ରଥ । ୩୪ ।
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ସୟମୱ୍ର ସଥ୍ାେନ ଆସି ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ମନ�ମଥ
େବାଲ�ତି �ରଗେଣ ଆମେ୍ଭ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଦୂତ । ୩୫ ।
େଯବଣ କ�ୟାକୁ କରଅୁଛ ସୟମୱ୍ର
େସ ଅବା କ�ୟାକୁ ତୁ ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ପର୍ଦାନ କର । ୩୬ ।
ପଦମ୍�ଭ େବାଇେଲ େସ ଗାଙ୍େଗବ ମହାକ୍ଷତର୍ୀ
ଆଗହ�ଂ ଜାଣିଥ�େଲ କି-ାଇ ସୟମୱ୍ର କର�ତି । ୩୭ ।
େଦଖ େୟେବ ସୟମୱ୍ର କଲଇଂ ଲକ୍େଷକ �ଜା ଆଣି
େୟହା ଭାଙ୍ଗିଣ କି ପାରିବ ିେୟହକ୍ିଷିଣି । ୩୮ । ସଂଖ୍ୟା
ମନ�ମଥ େବାଇ� ତୁମେ୍ଭ େହା ଶୁଣ �ଜାମାେନ
ତୁମେ୍ଭ େଯ ଅଇଲ ସୟମୱ୍ର ବଧିାେନ । ୩୯ ।
େୟ ପଦମ୍�ଭ �ଜାର େବନ ିେଯ କୁମାରୀ
ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟଙ୍କୁ ପର୍ଦାନ �ହାଙ୍କରି । ୪୦ ।
ଅମେ୍ୱ କ�ୟାକୁ ଭୀଷମ୍ େଦବଙ୍କୁ େଦବା
େୟ କ�ୟାକୁ ପର୍ଦାନ େହାଇେବ ଗାଙ୍ଗବା । ୪୧ ।
ତୁମେ୍ଭ େହା ବ�ିର ସମସତ୍ �ଜାଗଣ
ଭୀଷେ୍ମ ବେିଜ ହାେଦ କରିେବ େୟହ ିକ୍ଷଣ । ୪୨ ।
େଯେବ େହା ତୁମେ୍ଭ କରିବ ଅବଗ୍ୟାଂ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଛାମକୁୁ ତୁମଭ୍ର କିସ େଯ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ । ୪୩ ।
�ଜାଗଣମାନ ଶୁଣି ସମସେ୍ତ ଭୟ କେଲ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଆଗତ ଶୁଣି େସ ସଭାର ୁଉଠେିଲ । ୪୪ ।
ସମସତ୍ �ଜାେୟ େବାଇେଲ ପଦମ୍�ଭକୁ �ଇ
ଆମେ୍ଭ ଯାଉଅଛୁ େଯ ଯାହା ଭବୁନକଇଂ । ୪୫ ।
େୟ କ�ୟାକୁ ତୁମେ୍ଭ ପର୍ଦାନ କରସି େହା ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ
ଗାଙ୍େଗବର ଭୟ େଯ �ଗି� ଆମଭ୍ଙ୍କୁ । ୪୬ ।
ପଦମ୍�ଭ େବାଇେଲ ମୁଂ େଯ ବରିଲି ତୁମଭ୍�ତ
ଅବଶୟ୍ ପର୍ଦାନ ମଂୁ କରିବ ିେଦାହତି । ୪୭ ।
�ଜାମାେନ େବାଇେଲ େହା େୟେଡ କାହାର ସାହାସ
ଜଳ�� େଜାଇେର େକହ� େନଇଣ େଦବ ଝାସ । ୪୮ ।
େୟେତ େବାଲି �ଜାଙ୍କୁ �ଗି� ବଡ ଭେୟ
ସୟମୱ୍ର ଭଗ୍ନ କରି ପ�ଇେଲ ସବ��େୟ । ୪୯ ।

୪୮ ।୨ େଜାଇ-େଜୟ୍ାତି-ଅଗ୍ନି
ସଭା ଭଗ୍ନ କରି ତହ�ଂ ଚଳିେଲ ସମସତ୍ ନୃପତି
ଅେନକ ଅଭିମାେନ ଗେଲ େଯ ଯାହାର କ୍ଷିତି । ୫୦ ।
ପଦମ୍�ଭ �ଜା ଅେନକ ସାନ�ଦ
ଭୀଷମ୍କୁ କ�ୟା େଦବୀ େବାଲି ବଡାଇ ଆହ୍�ଦ । ୫୧ ।
ଗଙ୍ଗାର ନ�ଦନ େଯେବ େହାଇେବ େମାେହାର ଜୁଆଇଂ
େୟହାଉଂ ଭାଗ୍ୟମୁହଂି ଆଉ ଅବା ପାଇବଇଂ କାହଂି । ୫୨ ।
େଦାହ�ିକୁ େକାେଳ ଧରି େବାଇ� ପଦମ୍�ଭ �ଜନ
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ଅେନକ ପୁଣୟ୍ େଯ େ�େହାର ସାଧୁ ସାଧୁ ଜୀବନ । ୫୩ ।
ଗଙ୍ଗାର ନ�ଦନ େ�ର େହାଇବା ହାେଦ ବର
ପଞଚୁ୍ କଟକେର େସ ଅଟଇ ଠାକୁର । ୫୪ ।
ଅମର ବର ପାଇଛ ିଯାହାର ମତୁୃୟ୍ ଇଚଛ୍ା
ଜଗଜଜି୍� �ଥ େସ ଅଭେୟ ବର ବାଞଛ୍ା । ୫୫ ।
ଅେନକ ଉଷବ େଯ କରଇ ନରସାଇଂ
ପରମ ସାନ�େଦଣ େଯ ଦ�ି ଅେନକ ବଧାଇ । ୫୬ ।
େୟସେନକ ସମେୟ େଯ ଜଣାଇେଲ ନରପତି
ମନ�ମଥ େସ�ପତିକି �ଇ େସ େବାଇେଲ ଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୫୭ ।
ଆେହା ବହନ େହାଇ ଯାଇ ତୁ କହ ଶାେୟଂ�ତନ� କୁ
ସତୟ୍ କଲି କ�ୟା ମୁଂ େଯ େଦବଇ ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ । ୫୮ ।
ପର୍ତକ୍େଷ େଦଖିଲ େହା ଭାଞଜି୍� ସୟମୱ୍ର
ଭୀଷମ୍କୁ େଦବଇଂ କ�ୟା ସତୟ୍ ସତୟ୍ େଯ େମାେହାର । ୫୯ ।
ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ େସ ଗ�କ ଦୂତପତି
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ଛାମେୁର ଯାଇଂ ପର୍େବଶ ତଡତି । ୬୦ ।
କରପତର୍ େଯାଡିଣ େସ େସ�ପତି କହ�ି
େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂେୟ େଦବ ସୟମୱ୍ର ଭାଞଜି୍� । ୬୧ ।
ଅେନକ ସାନ�ଦ �ଜା େହାଇ� େ�େହାର େଯ �େମ
ବହ�ତ ହରଷ େହାଇ� �ଜା ତୁମଭ୍ ଅନ�କେମ� । ୬୨ ।

୬୨ ।୨ ଅନ�କେମ�-ଅନ� କ୍ରେମ
ସୱ୍ାମୀ ବହନ ଯିବା �ଲ ସାଜ େୟେବ ସଇନି
ପେ୍�ହତି ହକାରି ବଭିା ଅନକୂଳ େଘନ ି। ୬୩ ।
ଅମତୃ େଯାେଗ ମକର ଶୁକଳ ସପତମୀ ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େସ ଦନି ଅନକୂଳ କେଲ କୁର�ୁଜସୱ୍ାମୀ । ୬୪ ।
ବାହ�ଡାଇ �ରଗେଣ େପଷିେଲ େବେଗଁ ଦୂତ
ମକର ଶୁକଳ ସପତମୀ ବଭିା େଯାଗ ଅମତୃ । ୬୫ ।
�ରଗେଣ କହେିଲ ଯାଇଂ ପଦମ୍�ଭ�ଜା ଆେଗ
ମଙ୍ଗଳ େଘନ�ି �ଜା ତୁମଭ୍ର ଅନକୂଳ େଯାେଗ । ୬୬ ।
ବରେବଶ େହାଇଛ�ତି ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ
ଗଙ୍ଗାଉ ଉେଦ େଯ ଅେନକ ବଦିୟ୍ା ଭଗତି । ୬୭ ।
ନ �ହ� ନ ପଢି ଶିଖିଲ ଅକ୍ଷର େଲଖନ
ଗୁର ୁବହି�େନ ଶିଖିେଲ ଅେନକ ବଦିୟ୍ାମାନ । ୬୮ ।
ମ�ତେ୍ରଣ ଶହସେ୍ରଣ େଯ େହାଇେଲ ଭଗତି
ଅଣଗୁର ୁବଦିୟ୍ା ଶିଖିେଲ ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ । ୬୯ । �ରକ୍ଷଳ �ଦବ�ଧବଶ�ଦ
ବଭିାେଯାଗ େଘନ ିେସ ସଜ େହାଅ�ତି କୁରବୁୀେର
ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ େଯାଗ ଦଅି�ତି ପାେରଶୱ୍େର । ୭୦ ।
ଭୀଷମ୍ ରହୁାଇେଲ ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ସହେିତ
ହରି�ମ ନୀଳ�ମ ରଘୁ�ମ �ରିଭ�୍େଥ । ୭୧ ।
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ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ଆଦକିରି ଅଟ�ତି ବର୍ହ୍ମ�ରୀ
ଯଦୁ�ମ ଆଦକିରି ଅଟ�ତି ପର୍େବଶ ବାରଣୁାବ�ତ ପୁରୀ । ୭୨ ।
କାଶୀଶୱ୍ର �ଜା େଯ ନଝି�ର ଗଣପତି
ଋତୁପଣ୍�ଣ ସଦାନ�ଦ ଆବର ଅେନକ ବୀରଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୭୩ ।
ଅରଣୁେସନ ମାଧବେସନ ବକ୍ିରମେସନ �େୟ
ବ�ଧୁ େଯାେଗଣ େଯ ଯାହାର ଦଣଡ୍େଘନ ିଆେୟ । ୭୪ ।
େୟସେନକ ଦୱ୍ାେର ବାଜଇ ବୀରତୂର
ଅେନକ ଥାଠ ସଇନ ିମହା େଯ ସମଭ୍ର । ୭୫ ।
ଅେନକ ଅପକ୍ଷରୀ କର�ତି ନୃତୟ୍ ଗୀତ
ମଙ୍ଗଳ କେୟବାର ତହ� କର�ତି ଚଣଡ୍ପୁତର୍ । ୭୬ ।

୭୬ ।୨ କେୟବାର-ସତୁ୍ତି ।
୭୬ ।୨ ଚଣଡ୍ପୁତର୍-ସତୁ୍ତିପାଠକ ।
ରଥ େକାଟିେୟ େଯ ଗଜ ପାଞଚ୍ ଖବ�
ବାର ପ�ଉଧ ଖୁରସୁାଣି େ�ଖାର ତୁରଙ୍ଗବ । ୭୭ । ସଂଖ୍ୟା ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
ଳଚଛ୍ତତ୍ରଷବଚଚ୍
ଉଦଦ୍ଣଡ୍ ପାଟଛତର୍ ଆଲମୱ୍ ପାଞଚ୍ଲକ୍ଷି
ଉଭାରିେଲ ଦାଣେ୍ଡ େଯହ୍େନ ଦବିେସ ସଯୂ�୍ୟ ନ େଦଖି । ୭୮ ।
ଟମକ ନଶିାଣ େଢାଲ ତୁର ଶଙ୍ଖ �େଦ
ଅକାଶ ଉଛୁଳଇ େହା ଗଜ�ନ ଶବେଦ । ୭୯ ।
ଲକ୍େଷକ େଗାେଦାହନ କ��ତି ଶିବ ଆେଳ
ବଷିଣୁ୍ ବରେଣ ତିଲିଲକ୍ଷ ବ�୍ହ୍ମଣ ଜପ�ତି ମ�ତର୍ବେଳ । ୮୦ । ସଂଖ୍ୟା
େଦବୀଙ୍କି ଅେନକ ହାେଦ ଶୀତଳଦର୍ବୟ୍ ପଜୂା
େପାଢ େମଷ ଛାଗଳ ଦଅି�ତି ବଳିେଭାଜା । ୮୧ ।
ଗ୍ରହ ଶା�ତି ମ�ତର୍ ତହଂି ପଢ�ତି ଗଣେକ
�ରି ଦୱ୍ାେର ଅ�ନଛତର୍ ଦଅି�ତି େଯ େ�େକ । ୮୨ ।
ମଦୃଙ୍ଗ �ଳ କଂସାଳ ରସେବଣୀ
ସୱ୍ଗ�ର ଅପଛରୀ ଭରହର ଗାେୟଣୀ । ୮୩ ।
ଆେହା ଭିତେରଣ େଦବପଜୂା ସାରିଣ ଗାଙ୍ଗେବ
ବର୍ହ୍ମା ବରଣପଜୂା ସାରିଣ ସବ� େଦେବ । ୮୪ ।
ବରେବଶ େହାଇଣ ଧବ�ଙ୍ଗୀର ବ�
ଅେନକ ସତୁ୍ତି େସ କର�ତି େଦବୀ ସବ�ମଙ୍ଗ� । ୮୫ ।
ନେମା କାତୟ୍ାୟିନୀ େଗା ବଂିଝଗିରିବାସୀ
େଦବଙ୍କର େତଜ େଘନ ିଯାହାର ଶରୀର ପରକାଶି । ୮୬ ।
ସହସେ୍ରକ ଭଜୁ େଦବୀ େ�ର ଅେନକ ଆୟୁଧ
ମାନନୀ ରପୂଧରି ଅସରୁ କଲ�  ବଧ । ୮୭ । ସଂ
ଅଭୟ ପିଙ୍ଗ�କ୍ଷୀ େଗା �ଶକର ଦପ� ଭାଞଜି୍
ନବ େକାଟି କା��ନୀ ଯାହାର ଶରୀର ୁଉପୁଜି । ୮୮ । ସଂ
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୭୭ ।୨ ଖୁରସୁାଣି-ଖୁ�ସାଣୀ-ଇ�ନ େଦଶସଥ୍ ଖୁରସୁାଣୀ ଜି� । େ�ଖାର-େତଜୀୟାନ େଘାଡା ।
୮୩ ।୧ ରସେବଣୀ-ବାଦୟ୍ ବେିଶଷ । ୮୩ ।୨ ଭରହର-ଉତକୃ୍ଷଟ୍ ।
ଅେଘାର ରପୂ ଟହଟହ ହାସମଖୁୀ
ଆକାଶ କ୍େଷପଣୀ େଗା ନଶିଚି୍�ତ େବନ ିଆଖି । ୮୯ ।
ଡିବ ିଡିବ ିବାଦୟ୍ ମା େଗା ଶର୍ୀଭେୁଜ ଡମୱ୍ରୁ
ଶମଶାେନ ଭର୍ମଣୀ େଗା ନର ଅସଥ୍�ମା� ଉର ୁ। ୯୦ ।
ହାଣ ହାଣ ମାର ମାର ଡାେକଶୱ୍ରୀ ଡାେକ େ�ଳି
ରଣରଙ୍ଗ ମ�ଥନୀ �ଚ�ତି କୁେ�ହଳୀ । ୯୧ ।
ବବିସନସାହୀ ମା େଗା ମତତ୍ େଯ ମା�ଙ୍ଗୀ
ରସନ ଝଟନ ବହିଡ ଦାଢ �ଗି । ୯୨ ।
ଆକାେଶଣ ଦୃଷଟି୍ େଗା ପା�େଳଣ ଦୃଷଟି୍
ବାହାନ ଇଚଛ୍ଲି�  ମାେଗା ଗଜରିପୁ ପିଠ ି। ୯୩ ।
କାଳ କାମ ନଦି�୍ େଗା େମାହନୀ କାମେସଣା
ଉଡଙ୍ଗ ମାଳ ହେୃଦ େଗା ବାହ�ଟି କଙ୍କଣା । ୯୪ ।
ଜଟା କୁଣଡ୍ଳୀ େଗା ଭଷୂଣଡି୍ ଘୁମ�ୁ
ବକ୍ଷସଥ୍େଳ ଲ� ଳଇ ଯାର ମ�ଦାରମା� ହା� । ୯୫ ।
ଚଞଚ୍ପୁଟ �ଞଚ୍ପୁଟ ନୃତୟ୍ ରଙ୍େଗଣ େଭାଳୀ
ହାେକଣୀ ଡାେକଣୀ େଗା ରଣରଙ୍େଗ କୁେ�ହଳୀ । ୯୬ ।
ଚ�ଦର୍ଘଣଟ୍ା ମହାମାୟା ବଜିୟା ବରିପୂା
ଟହ ଟହ ହାସ େଗା ମହାପିଙ୍ଗ� ମହାତପା । ୯୭ ।
େଯାେଗଣ େଯାେଗଶୱ୍ରୀ େଗା ଜୟତୁ ଜୟ େଗାସାମଣୀ
ଅପାଦଖଣଡ୍ଣୀ େଗା ସରୁେ�କରକ୍ଷଣୀ । ୯୮ ।
ଶର୍ୀଚଣଡ୍ୀ ସାେ�� ସବ�ମଙ୍ଗ� ପରସାେଦ
ଶର୍ୀ ମହାଭାରଥ ଆଦପିବ� ଶାହାସର୍ ସଂବାେଦ । ୯୯ । ଟଟ୍ତତ୍ବସଥ୍ଷଚଚ୍ବ ଜବତତ୍ବକ୍ଷବ
ଶର୍ୀମଙ୍ଗ� �ମ େଗାଟିକି େମାର ତଲ୍ଲେୟ ଧୟ୍ାେୟ
ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�� ଦାସକୁ ପର୍ସ�ନ େହାଅ ମାେୟ । ୧୦୦-୫୮୪ ।

୯୦ ଡିବ ିଡିବ ିଡମୱ୍ର ୁେଗା ଶର୍ୀଭେୁଜଣ ବାେଜ
 ଖଡଗ ଖପର େ�େହାର ହସତ୍େର ବ�ିେଜ ।
୯୩ ।୧ ଆକାେଶଣ ଓଷଠ୍ େଗା ପା�େଳଣ ଦୃଷଟି୍ ।
୯୪ ଡଙ୍କାଣୀ କଙ୍କାଳୀ କାମେସନୀ େମାହନିୀ ଦୁଲଣା
 କାଳ କାମ ନଦି�୍ ତୁ େମାହନିୀ କାମେସଣା ।
୯୫ ।୧ କଡା କୁଣଡ୍ଳୀ େଗା କଷଣୀ ଘୁମୁ� ।
୯୭ ।୧ ଯମଘଣଟ୍ା ମହାେତଜି ନରିଜୁା ବରିପୂା ।
୯୨ ।୧ ବବିସନସାହୀ-ବବିସନଶାୟୀ । ଶାୟୀର-ୁସାହୀ ।
୯୨ ।୨ ରସନ-ଜିହ୍ୱା, ଝଟନ-ଝଟକିବା, ବହିଡ-ବକିଟ, ଦାଢ-ଦଂଷଟ୍�୍-ଦା�ତ
୯୬ ।୧ ଚଞଚ୍ପୁଟ, �ଞଚ୍ପୁଟ-ନୃତୟ୍ ବେିଶଷ ।
୯୭ ।୧ ଚ�ଦର୍ଘଣଟ୍ା-ତୃତୀୟଂ ଚ�ଦର୍ଘଣେ୍ଟତି । େଦବୀଙ୍କ ତୃତୀୟ �ମ - େଦବୀକବଚ ।
୯୮ ।୨ ସଦୁୟା କର େମାେତ େଗା ଚଣଡି୍କା �େୟକାଣୀ ।
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ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ପର୍ତି�ା
ଶୁଣ େହା ବଇବସତୁ ମନ�  ବଦ�ତି ଅଗସତି୍
େଦବୀଙ୍କି ଅେନକ ସତୁ୍ତି କେଲକ ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ । ୧ ।
ଅେନକ ବାଞଛ୍ା କର�ତି ଗଙ୍ଗାର ତନୟ ମହାରଥା
ବଭିାକୁ ଅନକୂଳ େଯାଗ େମାେତ େଦବା ଜଗତମା� । ୨ ।
େଯ େ�େତ ଆ�ଧ� କରଇ କର ୁ�କୁ ରକ୍ଷା
ଭଗତଜନମଷଳୀ େଗା ପ�ୂଅ େମାର ମନବାଞଛ୍ା । ୩ ।
ଶିେରଣ ରତନ୍ମଣି େଗା ମକୁୁଟ ଢଳହ�
ହେୃଦଣ ଭଷୂଣ କଣେ୍ଠଣ ରତନ୍ମା� । ୪ ।
�ଡ େ�ଢର ସୀମ�ଥ� ଜଗଦ� କଣ୍�େଣ କଣ୍�ଣାଞଚ୍ଳ
େଖଳ�� ସିଂହ ଜାଣି ଦଶିଇଂ ଜାହ୍ନବୀର ବାଳ । ୫ ।

୪ ।୧ େଯ େ�େତ ଆରେତ ଚି�ତ�ତି ପ�ୂଅ ମନବାଞଛ୍ା ।
୩ ।୨ ଭଗତ ମଷଳୀ େଗା ଯାହାର େଯଉଁ ଇଚଛ୍ା । ମଷଳୀ-ବଷଳୀ ।
୪ ।୨ ହେୃଦଣ ପେଦକ େଗା କଣେ୍ଠଣ ବନମା� ।
ନୟେନ ଅଞଜ୍ନ େଗା ପୟେରଣ ଅଳ�
ନବତନ ବସନ କୁଙ୍କୁମ ଭଷୂେଣ ମ�ତର୍ସ�ୂ । ୬ ।
ଦଧ�ମାଛ ଅନକୂଳ ଶୁଭେଯାଗ େଘନ ିଳଷ�ଶ ଷଚଚ୍ ମ�ଧତତ୍ଯ ବ� ବ�ଧ�ଟଟ୍ଷମଷଚଛ୍�ଧ�
ଗଣିକାଗଣମାେନ ଦଅି�ତି ହ�ଳହ�ଳି ଧୁନ ି। ୭ । ତତ୍ରଟଟ୍ର�ଦଷ�ଦଷବଦ୍ର, ଚଚ୍ବସଥ୍
ଗଣବଦ୍�ଗଣିକା ପୁରଷୁ?
େବନ ିଲକ୍ଷ �ମର ଢାଳ�ତି ସ�ନଧିାେନ
ବଜିେୟ ଗାଙ୍େଗବ ଯାଇଂ ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କ ବଦିୟ୍ମାେନ । ୮ । ସଂଖ୍ୟା
ପାେଦଣ ପାଦ ଅଘ�୍ୟ େଦଇଣ ପରିଣାମି
ବଭିା କାଯ�୍ୟକୁ ବଜିେୟ କରିବା େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୯ ।
ଦଧ�ବାମନ ସମୁରି ଅନକୂଳ କରିବା
ପଦମ୍�ଭ �ଜୟ୍କୁ େଦବ ବେିଜ କରି ଯିବା । ୧୦ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ମଖୁର ୁେୟସେନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ଶାେୟଂତନ�  ଥମୱ୍ୀଭତୂ ପବୂ� େବବସଥ୍ାେୟ ଜାଣି । ୧୧ ।
େହଠମାଥ େହାଇ ବସିେଲ ତପନଷିଠ୍ି
େବନ ିେ�ଚନର ୁେହାଇ� ଅଶର୍ଜୁଳ ବୃଷଟି୍ । ୧୨ ।
ପି�ର କ୍େ�ଧ େଦଖି ପ�ର�ତି ମହାରଥୀ
ସାନ�େଦଣ ଅଶର୍ଜୁଳ କି ବଷିାେଦଣ ପି� ମତି ? ୧୩ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ମଖୁ �ହ�
ବାବୁ ଆନ�ଦ େହାଇଲି େ�େହାର େବାଲ ପାଇ । ୧୪ ।
ପୁଣ ବଷିାଦ େହାଇଲି ବାବୁ ମଂୁ ପବୂ�ର କଥା ମଣି
ଚକ୍ଷୁେକ ଆନ�ଦ ଚକ୍ଷୁେକ ବଷିାଦ େସ ବହଇ ପାଣି । ୧୫ ।
ଭୀଷମ୍ େବାଇେଲ ଆନ�ଦ େହାଇଲ େମାେତ େଦଖି
ବଷିାଦ ସଥ୍ାନ େକହ� ସୱ୍ାମୀ କହ ଉପେଲଖି । ୧୬ ।
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୬ ।୨ ନବତନ ବସନ ପତନୀ ଭେୁଜ ମଙ୍ଗଳ ସ�ୂ । ପାଠା�ତର ମାନ
୬ ।୨ ନବତନ ବସନ ପି�ଧା କା�େଧଣ ପବତିର୍ ସ�ୂ । ପାଠା�ତର ମାନ
୬ ।୨ ନବତମ ବସନ େଶାଭା ଭେୁଜଣ ମ�ତର୍ ସ�ୂ । ପାଠା�ତର ମାନ
୮ ।୨ ଡାକ�ତି ଚଣଡ୍ପୁତର୍ କେୟବାର ବଧିାନ ।
୧୩ ।୨ ଆନ�େଦଣ ଅଶର୍ଜୁଳ କି ବଷିାେଦଣ କ୍େ�ଧମତି ।
୧୬ ।୨ ବଷିାଦ େହାଇେଲ କିଂପା ଆେନ ଧଉଯ�୍ୟ ଉେପକ୍ଷି ।
୧୩ ।୧ କ୍େ�ଧ-େଶାକ ୧୬-୨-ଉପେଲଖି-ଉପ�ୟାସି-ଯଥାଥ�ତଃ ଭାବି
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ ବାବୁ େ�େହାର ମା� ଗାଙ୍ଗୀ
େ�େତ �ଶ କର�େତ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  ବଇ�ଗୀ । ୧୭ ।
�େଗଣ �ହାଙ୍କୁ ଆମେ୍ଭ େବାଇଲ�  ଭଷ��
ନ ସହ ିଚଳି ଯା�େତ ଅ�ଦ ିଅପଣ୍�ଣା । ୧୮ ।
ଆମେ୍ଭ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧଇଲ�  େକାଳ କରି
ପର୍ସବ କରି ଗଙ୍ଗା େକି- ପୁଅ�ତ ପକାଇଲ�  ମାରି । ୧୯ ।
ଗଙ୍ଗା େବାଇ� ମୁଁ େ�େହାର ପରମ ଗୁରୁ
ବରତ ପରିୂ� େମାର କିଂପାଇ େମାେତ ଧର ୁ। ୨୦ ।
େକାେପଣ ଶାପ େମାେତ େଦେଲକ ଧବଳୀ
େୟ ପୁତର୍ର ବୀେଯ�୍ୟ ପୁତର୍ ଉପୁଜିେଲ ତୁ େହାଇବୁ ବଷିାବଳି । ୨୧ ।
ବାବୁ ତୁ େଯେବ ବଭିାେର େହାଇବୁ ନ�ଦନ
ଅବଶୟ୍ ପୁତର୍ େଯ େ�େହାର େହାଇବ ଉତପ�ନ । ୨୨ ।
ବାବୁ େ�େହାର ମା� େଯ ଶାପ େଦଇଅଛ ିେମାେତ
ଅବଶୟ୍ ଶିର େଛଦନ େହାଇବ ିେ�େହାର ପୁତର୍ଙ୍କର ହାେଥ । ୨୩ ।
ପି�ର ବଚନ ଶୁଣି ଭୀଷମ୍ େଯ ମ�ୁଟ
ଧାତିକାେର କାଢି ପକାଇେଲ ମଥାର ୁମୁକୁଟ । ୨୪ ।
ଛାଡିେଲ ବର େବଶ ବସିେଲ ଭୀଷମ୍ ମହତମା
ବାଦୟ୍ମାନ ରହୁାଇେଲ ବଷିାଦ ସବ� ଆତମ୍ା । ୨୫ ।
ପର୍ଶୁ�ମ େବାଇେଲ ଭୀଷମ୍ କିଂପାଇ ବରିସିଲ�
ବରେବଶ େତଜି କି-ା ମୁକୁଟ େଫଇଲ�  । ୨୬ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ �ଜେଦେବ
େମାେହାର କିସ ବଭିା େଯ ପି�ର ଅଭାେବ । ୨୭ ।
ଅେନକ ବାେଗ ପି� ଅଜ�ଇ ହାେଦ ପୁତର୍
ପୁତର୍ବାଞଛ୍ା କରଇ େଯ ବଂଶରକ୍ଷା େହାଇବା ନମି�ତ । ୨୮ ।

୨୧ ।୨ େୟ ପୁତର୍ର ପୁତର୍ ହାେଥ ତୁ େହାଇବୁ ବଷିାବଳି ।
୨୪ ।୧ ମ�ୁଟ-େତଜୀୟାନ ।
େମାେହାର ପୁତର୍ େହାଇେଲ େଯେବ ପି� �ଶ ଯିବ
େସ ବଭିାେର ହାେଦ େମାର କିସ ଧମ� ଉପୁଜିବ । ୨୯ ।
ପୁତର୍ େସ ରକ୍ଷା େଯ କରଇ ନଜି ବଂଶ
େମାେହାର ପୁତର୍େର େଯେବ ଶାେୟଂତନ�  ପ�୍େୟ ପି� ଯିେବ �ଶ । ୩୦ ।
ଆବର ବଭିାେୟଣ େମାର କିସ ପିେ�ଜନ
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ଛାଡିଲି ମାୟା େମାହ େ�ହ� େଯ ସ��ନ । ୩୧ ।
ଡାହାଣାବର୍େତକ ଶଙ୍େଖ ଜଳତିଳ �ଇ
ଦା� ସଂଘରିେଲ ଭୀଷେ୍ମ ସଂକଳପ୍ କ�ଇ । ୩୨ ।
ଶରୀେର ଆୟୁଷ ଥାଇଂ େମାେହାର େଯେତକାଳ ପରିଯ�େତ
ସତୟ୍ ସତୟ୍ ତିନବିାର ସତୟ୍ ଅଲଘିଂତ ନୟିମ ଅଛ ିେମାେତ । ୩୩ ।
େ�ହ� େ�ହ� ଭାରିଯା ପୁତର୍ ସ��ନହଂି ପେଛ େ�ହ�
େଯମ�େତ ଶାେୟଂତନ�  େମାର ଚିରଆୟୁ ରହ� । ୩୪ ।
ଉେପଖିେଲ କାମ େମାହ ସଂଘରଣ କେଲ ଦା�
ଯାବତ ଉଦେୟ େହାଇେବ ଚ�ଦର୍ ଦବିାକ� । ୩୫ ।
େ�େହାର େୟେଡ ବରିସ େମାେହାର ବଭିା ଶୁଣି
ପରମ େଯାଗୀ ପୁରଷୁ େସ ଭୀଷମ୍ କ୍ଷତରି୍ ଚୂଡାମଣି । ୩୬ ।
ସାେ� ସାେ� ବାର� ଶୁଭଇ ପଦମ୍ଦଳ େଦେଶ
ଭୀଷେ୍ମ ବେିଜକରି ଆସଅୁଛ�ତି ବର େବେଶ । ୩୭ ।
ବରଣ କାେଳ େଯେତ ଯୁବତୀ ଜେନ ଆସି
ଅମୱ୍ା କ�ୟାର ଆଗେର ସମସେ୍ତ ପରଶଂସି । ୩୮ ।
ଧ�ୟ ଧ�ୟ ତୁ ପୁଣୟ୍ କରିଥ�ଲ�  େଗା ଆୟି
ଗଙ୍ଗାର ନ�ଦନ ଭୀଷେ୍ମ େହାଇେବ େ�େହାର େଗା ସାଇଂ । ୩୯ ।

୨୯ ।୧ ବଭିାେୟଣ କିସ େମାର ପଉେ�ଷ ।
୨୯ ।୨ େମାେହାର ପୁତର୍ ହସେ୍ତ େଯେବ ପି� େହେବ ପ�୍ଣ �ଶ ।
୩୪ ।୨ ସୱ୍ଚେ୍ଛ ପି� ସାେୟଂତନ�  େମାର ଚିରଜୀବୀ ଥାଉ ।
୩୫ ।୨ ଯାବତ ରହଥି�େବ େଯ ଚ�ଦର୍ ଦବିାକ� ।
୩୭ ।୧ ସଂେଗ ସଂେଗ ଶବଦ ଶୁଭଇ ପଦମ୍ଦଳ େଦେଶ । ସାଜ ସାଜ ମଧୟ୍ ପାଠା�ତର
୩୫ ।୧ ସଂଘରଣ-ସଂହରଣ, ହ ସଥ୍ାନେର ଘ ।
୩୭ ।୧ ସାେ� ସାେ�-ଏକାଠ ି�ଗିପଡ । ୩୯ ।୨ ସାଇଂ-ସୱ୍ାମୀ
ପି� ମା� େ�ର ସାଥ�ୁକ, ଜୀବନ େ�ର ଧନି
ଶୁଭକ୍ଷେଣ ଉପୁଜିଲ�  ଅମୃତ େଯାଗ େଘନ ି। ୪୦ ।
ଅେନକ ସାନ�େଦ େଯ ଉଷବ �େୟ କରି
େଭାଜନ େଯାଗାଡ ଯଉତୁକ ସମଭ୍ାର ଆଦକିରି । ୪୧ ।
ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ ପାଦା�ତି େଘନ ିଅେନକ େକାଟି
ସମଭ୍େର ପଦମ୍�ଭ �ଜା ଆସଇ ପାେଛାଟି । ୪୨ ।
ଦଣଡ୍ େଘନ ି�ଜା ଆସଇ ପୃଥ�ବୀ ପରୂ�େତ
ତରି୍ପୁ� ନଦୀର େଯ ଉତତ୍ର ତଟା�େତ । ୪୩ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ତହଂିକି େଯଉଁ ଦୂେତ ଯାଇଥ�େଲ
ବାହ�ଡି ବସିମ୍ୟ େହାଇଣ ଆସି ପଦମ୍�ଭକୁ କହେିଲ । ୪୪ ।
େଭା ସୱ୍ାମି ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ ବଭିାେହାଇ ଆସଥୁ�େଲ
ଆସ�େତଣ ପି� ଶାେୟଂତନ�  ନେି�ଧ�େଲ । ୪୫ ।
େଯାଗାଡ ମାନ�ତ ଠାେବ ଠାେବ ରହୁାଇେଲ
ବରଜାତି େ�କମାେନ ସବୁ ବାହ�ଡିଣ ଗେଲ । ୪୬ ।
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ପଦମ୍�ଭ େବାଇେଲ ମୁଂ େକବଣ ପାପ େଦାଷୀ
କି-ାଇଂ ନେି�ଧ କେଲ ଶାେୟଂତନ�  ମହଋଷି । ୪୭ ।
ବାହ�ଡଇ ନର�ଥ ଆପଣା ନଜି ପୁରୀ
�ରଗଣ ବଚନକୁ େକେବେହଂ ସଂପର୍େତ ନ କରି । ୪୮ ।
େସ ଦନିକଇଂ ବାଟ �ହଂି ରହ�ି ନରପତି
େସ େଯାଗାଡ ମାନ ସବୁ ବ�ିୟାସିେଲ ବରଜାତି । ୪୯ ।
ଦ�ି �ରି ବାଟ �ହଂି �ଜା ବମିଖୁ େହାଇ�
ଜଉ�ଭ େବାଲି �ର ପୁତର୍କୁ ବରଗି� । ୫୦ ।
େୟଥ�ର ତଦ�ତ ବାବୁ ବୁଝସିେର ଯାଇଂ
ଭୀଷେ୍ମ ବଭିା େହାଇ ନ ଅଇେଲ କିସ ପାଇଂ । ୫୧ ।
�ଜାର ବଚେନ ତହ�ଂ ଗେଲ େବନ ିପୁତେ୍ର
ସପତ ଦେିନ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବାରଣୁାବ�େତ । ୫୨ ।

୪୩ ।୧ ଦଣଡ୍େଘନ ି�ଜା ଆସ�େତ ପୃଥ�ବୀ ପରୂଇ
୪୩ ।୨ ତିନପୁିର େ�େକ େଦଖି �ଟଙ୍ଗା େଯ େହାଇ । ।
ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କୁ ପର୍ଣପତୟ୍ ଜଉ�ଭ ସଉ�ଭ
ସୱ୍ାମୀ ବଭିା େହାଇ କିଂପା ନ ଗେଲ ଭୀଷମ୍େଦବ । ୫୩ ।
ଶାେୟଂତନ�  େବାଇେଲ େସ ଦା� ସଂଘରି�
ଆମଭ୍ର ନମି�େତ େସ ବଭିା େଯ େ�ହ�ି । ୫୪ ।
ତୁମେ୍ଭ ଆବର ଭୀଷମ୍କୁ ନ କରିବ ବାବୁ ଆଶ
ଆନକୁ ପର୍ଦାନ କର ଯାଅ େହାଇଣ ନ�ିଶ । ୫୫ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ �ଇ ଆଣିେଲ ପି�, �ହାଙ୍କର କତି
ବାବୁ ପଦମ୍�ଭ �ଜା ପଠଆିଇ� ପୁତର୍ େଯ ଦୁହ�ିତି । ୫୬ ।
କ�ୟା େଗାଟିକି ବାବୁ ତୁ ହ�ଅସି ପର୍ଦାନ
ସ��ନ ନଥ�େଲ ତୁଟଇ ଧମ�ମାନ । ୫୭ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଆବର େହାଅଇ କି େସ କଥା
େମାେହାେର �ଶ ଯିବ କି େ�େହାର ପ�୍େୟ ପି� । ୫୮ ।
ଅେନକ ଜଣାବ�େତ �ସତି୍ହଂି େସହ� କେଲ
�ଜାର େବନ ିପୁତେ୍ର ବାହ�ଡିଣ ଗେଲ । ୫୯ ।
ଆପଣା �ଜୟ୍େର େସ େହାଇେଲ ପରେବଶ
ପି�ଙ୍କୁ ବାର� କହେିଲ �ତ ଛାଡସି ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଆଶ । ୬୦ ।
ପି�ର ନମି�େତ େସ ସଂଘରିେଲ ଦା�
ସଂକଳପ୍ କରିଣ େସ ଛାଡିେଲ ମହାବୀ� । ୬୧ ।
ପୁତର୍ଙ୍କର ମଖୁର ୁେୟସେନକ ବାଣୀ ଶୁଣି
ବ�ିରି େବାଇ� େସ ପଦମ୍�ବ ନୃପମଣି । ୬୨-୬୪୬ ।

୫୪ ।୨ ଆମଭ୍ର ନମି�େତ ବାଭିେୟ ବଭିା େସ େ�ହ�ି ।
୫୭ ।୨ ସ��ନ ନଥ�େଲ ନ ଗଛଇ ଧମ�ମାନ ।
୫୯ ।୧ ଅେନକ ମେତ ମ�ଇ କହେିଲ, �ସତି୍ େସହ� କେଲ ।
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୫୮ ।୨ େମାେହାେର-େମାଦୱ୍ା� । ୬୧ ।୧ ସଂଘରିେଲ-ସଂହରିେଲ-ଛାଡିେଲ
ଅମୱ୍ା ଉପାଖ୍ୟାନ
(ଅମୱ୍ାଙ୍କ ନମି�େତ ଶାଲ୍ୱ ନୃପତି ବରଣ)
ବାବୁ ଅମୱ୍ା କ�ୟାକୁ ଶାଲ�  ମାଗୁଥ�� ପେୂବ�
ମହୁଂି �ହାକୁ �ସତି୍ କଲି ମତତ୍ଗେବ� । ୧ ।
ସୟମୱ୍ର କରିଥ�ଲି �ହା ଭୀଷମ୍ �ଶ କ�
କାେଳ ଦୁହ�ିକୁ େମାର ପର୍ଦାନ େ�ହ�ି । ୨ ।
ବାବୁ ଅଞଜ୍ନେସନ �େମ ଅଟଇ �ର ମ�ତର୍ୀ
ଶାଲ� ର ତହଂିକି �କୁ ପଠଆିଇ� ଭଅୂପତି । ୩ ।
ଶାଲ� କଇଂ ମା� େଦଇ ବରିଆସ ଯା ବହନ କରି
�ହାକଇ ପର୍ଦାନ କରିବ ିେୟ େମାେହାର େଯାେଗଶୱ୍ରୀ । ୪ ।
�ଜାର ବଚେନ ଚଳି� ମ�ତର୍ୀବର
ଶାଲ� ର େଦେଶଣ େଯ ପର୍େବଶ ସତୱ୍ର । ୫ ।
ଶାଲ� କୁ ଜଣାଇଂ ଯାଇଂ କ�କ ଦଶ�ନ
କହ�ିକ ମ�ତର୍ୀବର ସକଳ ବଧିାନ । ୬ ।
ତୁ ଯହ�ଂ ଆଗହ�ଂ କୁମାରୀକୁ ମାଗୁଥ�ଲ�  �େୟ
ପଦମ୍�ଭ ନୃପତି େ�େତ େଦବ ଦୁହ�ି େଗାଟିେୟ । ୭ ।
ଶାଲ�  େବାଇ� େଯ ଅମେ୍ୱ କ�ୟାବାଳୀ
େସହ ିେସ ଅଟଇ େମାର ମନର ହଆିଳି । ୮ ।
ମ�ତର୍ୀ େବାଇ� େସହ ିେସ େହାଅଇ ଯୁଗେତ
ଅମୱ୍ା�େମ କ�ୟାହଂି େସ େ�େତ େଦବଇଂ ଯଥାେଥ� । ୯ ।
ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େସ େହାଇ� ମହୀପତି
ମା� େଦଇଂ ବରି� େସ ପଦମ୍�ଭର ମ�ତର୍ୀ । ୧୦ ।
ବୃଷ ଶୁକଳ ତର୍େୟାଦଶୀ ଶୁକ୍ରବାର ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ଅନ��ଧା ନକ୍ଷତର୍ ହାେଦ େଭାଗ େସ ଦନିର । ୧୧ ।
ସମଦଣଡ୍ େଘନ ିେ�େହାର ଯିବୁଟି ଦଣଡ୍ସାଇଂ
ଶାଲ�  ଅେନକ ଗଉରବ କ� ହରଷ େହାଇ । ୧୨ ।
ପଦମ୍�ଭ ନୃପତି େଯେବ େମାେତ େଦବଟି େଦାହତି
େୟହାଉଂ ମହୁଂି ଆନ କି େ�ଡିବ ିପୁଣୟ୍ ଅଥ� । ୧୩ ।
ବର ବରିଣ ଅଇ� େସ ପଦମ୍�ଭ ମ�ତର୍ୀ
ଅେନକ ଉଷବ ତହଂି କେଲକ ନୃପତି । ୧୪ ।

୩ ।୨ ଶାଲ� ର ତହଂିକି େପଷି�କ ତଡତି ।
୧୩ ।୨ େୟହାଉଂ ଆବର କିସ େହାଇବ ପୁରଷୁାଥ� । ୩-୨ ଭଅୁପତି-ଭପୁତି-�ଜା
ଅମୱ୍ା କ�ୟାର ନମି�େତ �େୟ ପଦମ୍�ଭ
ପୁଣି ହଂି ବଭିା େଯାଗାଡ କ�କ ସମଭ୍ବ� । ୧୫ ।
ଇଷଟ୍ କୁଟୁମୱ୍ ବ�ଧୁ ବା�ଧବ�ତମାନ
ଅେନକ େଦଶର �ଜା କ� ନମି�ତର୍ଣ । ୧୬ ।
ଅେନକ ରଥ େଘନ ିେସ ଶାଲ�  ଦଣଡ୍ଧାରୀ
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ବଭିା େଯାେଗଣ �ଜା ଆସଇ ଥାଟ �ଳି । ୧୭ ।
ଚଉବଂିଶ ନଗ୍େର ଆସି େହାଇ� ପର୍େବଶ
ଶାଲ� କୁ ପ�ରି� ନୃପତି ମହୀଦାସ । ୧୮ ।
ଶାଲ�  େବାଇ� େମାେତ ବରି� ପଦମ୍�ଭ
ଅମେ୍ୱ କ�ୟା େମାେତ େଯ ପର୍ଦାନ କରିବ । ୧୯ ।
ମହୀଦାସ େବାଇ� କିଂପା ଅନମିତେ୍ତ ଅଇଲ�
ଡଗର ମେୁଖ କି ବାର� ନ ପାଇଲ�  । ୨୦ ।
ଅମେ୍ୱ କ�ୟାକଇଂ ସୟଂବର କ�
ଗଙ୍ଗାର ନ�ଦନ ଭୀଷମ୍ର େଯ ସୟଂବର ଭାଜି� । ୨୧ ।
ଆମଭ୍ର ଥାଉଂ ଥାଉଂଣ େଯ ମା� େଦଇ ବରି
ଭୀଷେ୍ମ ହାେଦ ପର୍ଦାନ କରିବ କୁମାରୀ । ୨୨ ।
େୟସନକ ବାର� ଯହ�ଂ ପାଇ� ବାଟେର
ଶାଲ�  ବାହ�ଡି� େଯ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଡେର । ୨୩ ।
ନଚିେୟ େଯେବ କ�ୟା ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ବରି�
ଯୁଗେତ େସ କ�ୟା ଗୁରପୁତନ୍ୀ େହ� । ୨୪ ।
ଶାଲ�  ବାହ�ଡି� େଯ େୟସେନକ କଥା ଶୁଣି
ବାଟ �ହଂି େସ େଯ ପଦମ୍�ଭ ନୃପମଣି । ୨୫ ।
ଦବିସ �ତର୍ େଯ େବନ ିଅନକୂଳ ସରି�
�ତର୍ ହଂି ପାହ�ି େହା ଶାଲ�  ତ ନଇ� । ୨୬ ।

୧୮ ।୧ ଚଉଂରୀ ନଗ୍େର ଯାଇ େହାଇେଲ ପରେବଶ ।
୨୬ ।୨ ଗୁରପୁତନ୍ୀ େବାଲିକରି େସହ ିେସ ନଇ� ।
ପଦମ୍�ଭ ସଥ୍ାନେର ପଦମ୍�ଭ େବାଲି ମଧୟ୍ ପାଠ ଅଛ ି।
ଡଗର ବାର� କହ�ି େବେଗ ଯାଇ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଡେର େସ ନଇ� େଗାସାଇଂ । ୨୭ ।
ପୁଣି ହଂି େସହ ିଅନକୂଳ �ଶ ଗ�
ଯୁବା ବୟସ େଯ ଅମୱ୍ା କ�ୟାର େହାଇ� । ୨୮ ।
ତୃତୀେୟ ବରି� େସ ନୃପତି ବୀରବାହ�
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ବରଣ ଶୁଣି ନ ଅଇ� େସହ� । ୨୯ ।
ଚତୁେଥ�ଣ ମାନ-ଅରଜୁନକୁ ବରି�
ବରପବୂ�ା େବାଲି େସ ବଭିା ହଂି େ�ହ�ି । ୩୦ ।
େୟମ�େତ ଅେନକ େଦଶ �ଜା ବରି� ନୃପତି
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଡେର େକହ ିେ�ହେିଲ �ର କତି । ୩୧ ।
ପଞଚ୍ଦଶ ବରଷ େହାଇ� କୁମାରୀ
ଯୁବା ବୟସ ଯହ�ଂ େହାଇ� ମେ�ହାରୀ । ୩୨ । ସଂଖ୍ୟା ମଶଷକ୍ଷଯ ଲବତତ୍ତତ୍ଷବବର ୧୫
ସଥ୍ରବତତ୍�
ଯହ�ଂ ପର୍ଦାନ େକହ ିନ�ହ�� େହାଇ�
େଦାହ�ିକୁ େଘନ ି�ଜା ବାରଣୁାବ�େତ ଗ� । ୩୩ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ସ�ନେିଧୟ୍ ଯାଇଂ ମିଳି� ନୃପମଣି
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ଛାମେୁରଣ ଉଭା �େୟ କ�କ ଦୁଲଣୀ । ୩୪ ।
େବାଇ� େଭା ଗାଙ୍େଗବ େୟ ଆମଭ୍ର ଅଟଇ କୁମାରୀ
ନ �ଶିଲ�  ନ େପାଷିଲ�  ଛାଡିଲ�  ବରଣ କରି । ୩୫ ।
େକବଣ ଦେ୍�ହ କ� େ�େତ େୟ େମାେହାର ଦୁଲଣୀ
େୟେବେହଂ ସମଭ୍ାଳ ଅଇଲି ଛାମକୁୁ େ�େହାର େଘନ ି। ୩୬ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ମୁଂ େ�େହାର ଦୁହ�ିକୁ ବରିଲି
�ହାକୁ ଉେପଖି କି ଆନକୁ ବଭିା େହଲି । ୩୭ ।
ପି� େମାେହାର �ଶ ଯିବ େମାେହାର ପୁତର୍ େହାଇେଲ
ଦା� ସଂଘରିଲି ମୁହଂି ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କର େବାେଲ । ୩୮ ।

୩୦ ଗୁରପୁତନ୍ୀ େବାଲି କରି େସହ ିେସ ନଇ�
 ଭୀଷମ୍ଙ୍କର କ�ୟା େବାଲି ବଭିା େସ େ�ହ�ି ।
୩୨ ।୨ ଯୁବା ବୟସ େସ ଯଉବନ ଭାରି ।
୩୪ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ସ�ନେିଧୟ୍ ସମପି�� ନୃପମଣି
 ଛାମେୁର ଉଭା େଯ େହାଇ� ଦୁଲଣୀ ।
 ଗାଙ୍େଗବ-ଗାଙ୍େଗୟ-ୟ ସଥ୍ାନେର ବ-ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତର୍ ଭୀଷମ୍ ।
ଯାହାକଇ ପାର ୁତୁ ପର୍ଦାନ କର ବାଳୀ
ମହୁଂି ଉେପକ୍ଷା କଲି ସତୟ୍ ପର୍ତିପାଳି । ୩୯ ।
ପଦମ୍�ଭ େବାଇେଲ େଭା ଭୀଷମ୍ ଅେନକ େଦଶର ୁମୁଂ ବରିଲି ଦଣଡ୍ଧେର
େକହ ିପର୍ଦାନ େ�ହେିଲ େ�େହାର େଯ ଡେର । ୪୦ ।
ଶାେୟଂତନ�  ପ�ଶର ଭରିୁଶର୍ବା�ତ େବା�ଇ
ଜେଣ ଜେଣ ଗୁହାରି କରଇ େସ େଦାହ�ିକୁ େଦଖାଇ । ୪୧ ।
ଯଉବନବ�ତୀ େସ ସସୁଞଚ୍ କାେମନୀ
ଅମଲ୍ୂୟ ରପୂବ�ତୀ େଯ େତୖେ�କ୍ୟେମାହନିୀ । ୪୨ ।
ଅେନକ ବାେଗ ତିଆରିେଲ ପି�ମହ େ�େକ
କାହାରି େବାଲ ଭୀଷମ୍ ନ କେଲ ଦୃଢ ବାେକ୍ୟ । ୪୩ ।
ସେତୟ୍ଣ ସଂସାର ଅଛଇ � ପର୍ବତ୍�ତି
ସତୟ୍ େମଣଟି୍େଲ ପ�୍ଣୀ େହାଅ�ତି ନକ�ଗତି । ୪୪ ।
ମହୁଂି େଯ ବର୍ତ କଲି ପି�ର ନମି�େତ
ତୁମେ୍ଭ କିଂପା ଧମ� େମାେହାର ଭାଞଜୁ୍ଛ ଅନମିତେ୍ତ ।୪୫ ।
ସବୁଙ୍କରି ବଚନ ଯହ�ଂ ଧଂସିେଲ ଗାଙ୍େଗବ
େଦଖିଣ ବରିସ େଯ େହାଇେଲ ପଦମ୍�ଭ । ୪୬ ।
ପଦମ୍�ଭ େବାଇ� େଯ ଦୁହ�ିକୁ �ଇ
ତୁ ଆବର େମାର ପୁେର କରିବୁ କିସ ଯାଇ । ୪୭ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ େସବା େଗା କରିଥାଅ ଅନ�ବର୍େତ
େପାଷିେଲ େପାଷୁ ଅବା �ଶିେଲ �ଶୁ େ�େତ । ୪୮ ।
େସବା କରଥୁ�େଲ କରଇ ଅବା ଦୟା
ବ�ିରିଣ ଖଟି େଗା ଥାଅ ମହାମାୟା । ୪୯ ।
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ଅମୱ୍ା କ�ୟାକୁ େସ ଛାଡିଣ ନର�ଥ
ଚଳିେଲ ନଜି �େଜୟ୍ �ଜା ବେିମାହତି ଚିତତ୍ । ୫୦ ।

୪୩ ।୧ ଅେନକ ବାେଗ ତିଆରିେଲ ପିତୃେ�େକ (ପା)
୪୯ େସବା କରଥୁ�େଲ ଅବା କରଇ ସଦେୟ
 ବ�ିରି ମନ ଜାଣି ଖଟିଥାଅ ମାେୟ । (ପା)
 ଧଂସିେଲ-ଧୱ୍ଂସିେଲ ।
�ଜାର ନ�ଦନୀ େଯ ନବଯଉବନୀ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ନବେର ଖଟଇ େସ ଦବିା େଯ ରେୟଣୀ । ୫୧ ।
ଭୀଷେ୍ମ େକାପ କେଲ େଦଖିଣ େସ �ରୀ
େବାଇେଲ େୟ ପାେମରୀ କି ନଅି ବାଳ ଧରି । ୫୨ ।
େକାେପଣ ବାହାର କେଲ ପାତର୍ ଅମ�େତୟ୍
େଦଖିଣ ସ�ୁଦରୀ େଯ ବେିମାହତି ଚିତେ୍ତ । ୫୩ ।
େବାଲଇ ସ�ୁଦରୀ ଶୁଣ େହା ଗାଙ୍େଗବ
େମାେତ �ଶ କେଲ କିସ ଧମ� ତ େହାଇବ । ୫୪ ।
େୟହା ଶୁଣି େବାଇେଲ େଯ ଶାେୟଂତନ�ର ଶିଷି
େ�େତ େଦଖିେଲ ମହୁଂି ମନେର ବଡ ତ�୍ସୀ । ୫୫ ।
ବହ�ତ ଭୟ େମାେତ �ଗଇ େ�େତ େଦଖି
ପ�ଇଣ ଯାଅ ତୁ େମାେହାର �ଜୟ୍କୁ ଉେପକ୍ଷି । ୫୬ ।
ଅମୱ୍ାକ�ୟା େବାଇ� ଆର କାହଂିକି ମଂୁ ଯିବି
େମାେହାେରଣ ଅବଶୟ୍ ତୁ େହାଇବୁ ପ�ଭବ ି। ୫୭ ।
ଅମୱ୍ା କ�ୟା େବାଇ� ମଂୁ ଯାଉଅଛ ିକି�
ଯହଂି ତହଂି ମେଲ ମଂୁ ହତୟ୍ା େ�େତ ସି� । ୫୮ ।
ଅେନକ ଭଷ�� ଯହ�ଂ େବାଇ� ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଆେଗ
େ�େତ �ଶିବ ିେବାଲି ମଂୁ ଝାସିବ ିପର୍ୟାେଗ । ୫୯-୭୦୫ ।

୫୪ ।୨ େମାେତ �ଶ କେଲ େ�େତ ଧମ� କି ସହବି ।
୫୪ ।୨ େମାେତ �ଶ କେଲ େ�େତ କି ପୁରଷୁାଥ� େହାଇବ ।
୫୧ ।୨ ରେୟଣୀ-ରଜନୀ ।
୫୫ ।୧ ଶିଷୟ୍ର ୁଶିଷି ।
ଅମୱ୍ା ଚରିତ
େୟେତକ େବାଲିଣ େସ ଆସଇ ସ�ୁଦରୀ
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ଆେଗ କା�ଦ ିକ�କ ଗୁହାରୀ । ୧ ।
ଗଙ୍ଗାକୂେଳ ବସିଣ େଯ କା�ଦ ିଯୁବତୀ
ପର୍ଶୁ�େମ ପ�ରିେଲ ଆୟିତୁ ଅଇଲ�  କାହାର କତି । ୨ ।
େୟ େ�େହାର ରପୂ ଗୁଣ େଦେବ ଅେଗାଚର
େ�େତ ଉେପକ୍ଷା କ� େଗା େକବଣ ପାମର । ୩ ।
ଅମୱ୍ା କ�ୟା େବାଇ� େଗାସାଇଂ ମୁହଂି ବଡ ଦୁଖୀ
ମହୁଂି େଯ ଶରଣ ମାଗଇ ମହତ ଜନ େଦଖି । ୪ ।
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ପର୍ଶୁ�ମ େବାଇେଲ େଗା େଯ େ�େହାର ଇଚଛ୍ା
ସତୟ୍ କଲ�  ଆମେ୍ଭ େ�ର ପେୂ�ଇବୁ ମନବାଞଛ୍ା । ୫ ।
େୟ ଆମଭ୍ର ସତୟ୍ ସତୟ୍ ତରି୍ବାରହଂି ସତିୟ୍
େୟହକ୍ିଷଣି େଦବଁୁ ବର ମାଗେର ଯୁବତୀ । ୬ ।
ଅମୱ୍ା କ�ୟା େବାଇ� େମାେତ େଦବ ପର୍ସ�ନ େହାଇବା
ଆେନ କାଯ�୍ୟ �ହଂି େମାେତ ସୱ୍ାମୀ ଦାନ େଦବା । ୭ ।
ମାଗେର ସ�ୁଦରୀ ଯାହାକୁ େ�ର ଇଚଛ୍ା
ତିନ ିେ�କେର େଦବୁଂ ଯାହାକୁ କର ୁବାଞଛ୍ା । ୮ ।
ଅମୱ୍ା କ�ୟା େଯ େବାଇ� ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣସି ମହାଯତି
ବରିଣ ପର୍ଦାନ େମାେତ େ�ହ�ି ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ । ୯ ।
ମହୁଂି େଯ ଅମୱ୍ା କ�ୟା ପଦମ୍�ଭର କୁମାରୀ
ମଂୁ �ହାକଇଂ ଦାନ ମାଗଇ େମାେତ େଦବା ତପ�ରୀ । ୧୦ ।
ପର୍ଶୁ�ମ େବାଇେଲ ନୀଳ�ମ ରଘୁ�ମଙ୍କୁ �ଇ
ଭୀଷମ୍କୁ ସମପ�ଣ କରିଆସ େୟହାକଇ ତୁମେ୍ଭ େନଇ । ୧୧ ।
ସୱ୍ାମୀର ଆଗ୍ୟାଂ େସ କରି ନେିବଶିତ ଶିର
କ�ୟା େଘନଗିେଲ ନୀଳ�ମ ରଘୁ�ମ ବାରଣୁାବ�ତପୁର । ୧୨ ।
ଆେହା ଭୀଷେ୍ମ େ�େତ ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂ େହାଇ�କ ବାବୁ
ଅମେ୍ୱ କ�ୟାକୁ ତୁ ପର୍ଦାନ େହାଇବୁ । ୧୩ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ରଘୁ�ମଙ୍କ ମଖୁ �ହ�
ତୁମଭ୍ର ଡ�େଣ କି ବଭିା େହାଇବଇ ମୁହଂି । ୧୪ ।

୨ ।୧ ଗଙ୍ଗାକୂେଳ ଯାଇଂ କା�ଦଇ ସ�ୁଦରୀ
୨ ।୨ ପର୍ଶୁ�େମ େବାଇେଲ ଆେର କାହାର ତୁ �ରୀ ।
େମାେହାର ଭୟ କି ତୁମଭ୍ର ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କୁ
କିପାଇଂ ପର୍ଦାନ େହାଇବ ିମୁଂ ଅମୱ୍ା କ�ୟାକୁ । ୧୫ ।
ନୀଳ�ମ େବାଇେଲ ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂ େମଣଟୁ୍
ଅବଶୟ୍ େ�େହାର ଶିରଚେ୍ଛଦ େହାଇବ କଣଠ୍ତଟୁ । ୧୬ ।
ପର୍ଶୁ�ମ ଆେଗ କହବି ିମଂୁ ଯାଇଂ
ନଚିେୟ ମରିବୁେର ଦୁଷଟ୍ ମତି ପାଇଂ । ୧୭ ।
େକାପେର ଭୀଷମ୍ େବାଇେଲ ନୀଳ�ମକଇ
ପର୍ଶୁ�ମ ଆେଗ େ�ର କହ� କି� ଯାଇ । ୧୮ ।
ନୀଳ�ମ ରଘୁ�ମ େଯ ଗେଲକ ବାହ�ଡି
ଅମୱ୍ା କ�ୟାହଂି ପେଛ େଗାଡାଇଛ ିକା�ଦକିରି । ୧୯ ।
ପର୍ଶୁ�େମ ବେିଜ କରି ଅଛ�ତି ତରି୍ପୁ� ପବ�େତ
ରଘୁ�ମ ନୀଳ�ମ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ େବନ ିଭ�୍େତ । ୨୦ ।
ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇଣ ନୀଳ�ମ େଯ େବାଇ�
ସୱ୍ାମୀ ଭୀଷମ୍ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଯ ଅେନକ େକାପ କ� । ୨୧ ।
େବାଇ� ଆସକିୁ � ବାବୁ େ�େହାର ପର୍ଶୁ�ମ
େକେତମାେନ ପାର ୁେସହ� ଆସି କର ୁେଯ ସାଂଗ୍�ମ । ୨୨ ।
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ଅମୱ୍ା କ�ୟା କା�ଦଇ େଯ ବଡଇ ବଇକୁେଲ
ପର୍ଶୁ�ମ ମହାେକାପ କେଲ ଆଗ୍ୟାଂ େଯ େମଣଟି୍େଲ । ୨୩ ।
ଧାମଇଂ େକାେପଣ େଯ ପର୍ଶୁଧର �ଥ
ପେଛଣ େଗାଡାବ�ତି ନୀଳ ରଘୁ ହଳୀ�ମ ତିନଭି�୍ଥ । ୨୪ ।
ମାନନିୀ ଅବସଥ୍ା େଯ େହାଇଣ ଅମୱ୍ା ଯୁବତୀ
େସହ ିେଗାଡାଇ ଅଛ ି�ହାଙ୍କର ପଛକତି । ୨୫ ।
କା�ନଳ ମତୂ୍�ତି େହାଇ ମହାବୀର ପର୍ଶୁ�ମ
�େଗ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଆସଥ୍ାନ । ୨୬ ।
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର େକାପ େଦଖିଣ େଯ ଭୀଷମ୍ମହାରଥୀ
�େଗଣ ନ ଗେଲ େସ ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର କତି । ୨୭ ।

୧୬ ।୨ ନଚିେୟ ଶିରେଛଦ େହାଇବ ତୁ ବଡ ଦୁଷଟ୍ ଅଟୁ ।
୧୬ ।୧ କା�ନଳ ରପୂ େହାଇଣ େକାେପ ପର୍ଶୁ�ମ ।
େକାେପଣ ପର୍ଶୁ�ମ େଯ େବାଲ�ତି ଉତତ୍ର
ଆେର େମାେହାର ଆଗ୍ୟାଂ ଭର୍ଷଟ୍ କଲ�  େକବଣ ଦପ� େଯ େ�େହାର । ୨୮ ।
ଆମଭ୍ର ଜାଣ�େତ ତୁ େଯ ବରିଲ�  େୟହାକୁ
ବରିଣ ବଭିା େ�ହଲି�  ତୁେର େୟ ଅମୱ୍ା କ�ୟାକୁ । ୨୯ ।
ପାେରଶୱ୍େର େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣ ତୁେର ଭୀଷମ୍
େ�େତ େକାପ କରିଣ ଅଛ�ତି ପର୍ଶୁ�ମ । ୩୦ ।
ବଡାଇ ଦୁଷଟ୍ କା��ତକ େୟ ମହା ବକ୍ିରମ
ଯୁଗା�େତକ �ଥ େୟ ଅଟଇ ଦୁତି ଯମ । ୩୧ ।
ବାବୁ ଜମଦଗ୍ନଙ୍ିକର ଯହ�ଂ ବଷିାଦ େଦଖି�
ତିନ ିଭାଇ ମା�ଙ୍କର ଶିର ଚେ୍ଛଦ ିପକାଇ� । ୩୨ ।
ଅଣଦୟା ପୁରଷୁ ଅଣ େଯ ଉପେ୍�ଧୀ
ଅଭେୟ ଅବେୟ େୟ ତେ୍ରୖେ�େକ ମହାେଯାଧୀ । ୩୩ ।
େୟହାର େକାପ କେଲ ବାବୁ େକହ ିତ ନ ବତ୍�ତି
େୟେକାଇଶ ବାର ନକ୍ିଷତର୍ୀ କ�କ େୟହ� ପୃଥୀ । ୩୪ ।
ସତୟ୍ ଯୁଗ େଭାଗ କ� େୟ କ୍ଷତରି୍ ବୃତତ୍ ପେଣ
ଅେନକ ଉପାେୟ ବଦିୟ୍ା ରଞଚି୍� େୟ ଆପେଣ ଆପେଣ । ୩୫ ।
େୟହାଙ୍କର ତୁେଲ ବାବୁ ତୁ େ�ହସି ବବିାଦୀ
କଟାକ୍ଷ ନୟେନ �ହଂିେଲ େଯ େହାଇବୁ ଶିରଚେ୍ଛଦୀ । ୩୬ ।
ଆମଭ୍ର ଶପତ ବାବୁ �ସତି୍ ତୁ ନ କର
ଅମେ୍ୱ କ�ୟାକୁ ପର୍ଦାନ େହାଅ ଆମଭ୍ର େବାଲ କର । ୩୭ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ମୁଂ େକମ�େତ ପର୍ଦାନ େହାଇବି
ଭୀରିଯାର ନମି�େତ େକମ�େତ ମଂୁ ପି�ଙ୍କୁ �ଶ େଯ କରିବ ି। ୩୮ ।
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ବାବୁ �ହାକୁ ପର୍ଦାନ େହାଇ
ଶୃଙ୍ଗାର ବଞ�୍ଇ ପେଛ �କୁ ଅପବାଦ ବାକ୍ୟ େଦଇ । ୩୯ ।
ଭୀଷମ୍ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ ପିତୃଗେଣ
ମହୁଂି ଶୁଣିଲି େଯ ଅଗସତି୍ଙ୍କର ପୁ�େଣ । ୪୦ ।
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୩୪ ।୨ େୟାେକାଇଶ ବାର.................. ପୃଥୀ ପାଦ�ତ ପେର େକେତକ େପାଥ�େର 'େୟହାକୁ
େ�ହରେର କିସ ଅଛି
ବୁଦଧ୍�' ।
ତିରିଶ ଦବିେସ ଅଶୁଦଧ୍ େହାଅ�ତି କାମ �ରୀ
ପର୍ଥମ ଦନି ଛୁଇଂେଲ �ଣଡ୍ାଳ ଛୁଇଂ� େଦାଷ ସରି । ୪୧ । ସଂଖ୍ୟା
��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍
େଯେତ ବସତ୍େ୍ର ଛୁଇଂ େତେତ ବସତ୍େ୍ର ସ�୍ହାନ େଯ କରି
େସ ଦେିନ ଉପବାସ କେଲ େସ ଦନିର ପାପ ହରି । ୪୨ ।
ଦୁତୀୟ ଦବିେସ ଛୁଇଂେଲ ରଜବତୀ �ରୀ
ପର୍ତକ୍େଷ େହାଅ�ତି ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ ସରି । ୪୩ ।
ତୃତୀୟ ଦବିେସ େଯ େସ ସତ୍ୀରୀକୁ ଛୁଅ�ତି
ପଜୂା ଲିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିେଲ ପାଇ େଯବଣ ଅଗତି । ୪୪ ।
ଚତୁଥ� ଦବିେସ େଯ େହାଅ�ତି ସତି୍ରୀଙ୍କର ପାଶ
େଗାହତୟ୍ା ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା ମାତୃହରଣ ହଂି େଦାଷ । ୪୫ ।
ଶୁଦଧ୍ ସ�୍ହାନ କରିବ ପଞଚ୍ମ ଦବିେସ
େସ ଦନି ପୁରଷୁ ଯିବ �ହାଙ୍କର ପାେଶ । ୪୬ ।
�� ଧମ� ଇଚଛ୍ ିପିତୃକାଯ�୍ୟ ଆଦ ିକରି
ସମସତ୍ େତଜୟ୍ା କରି �ହାେର େହାଇବ ବର୍ତ�ରୀ । ୪୭ ।
ପଞଚ୍ମ ଦନି� ଂ ସପତମ ଦନି ପରିଯ�େତ
େଯବଣ ପୁରଷୁ ଉେପକ୍ଷା କର�ତି �� ବର୍ତ କମ� ଅେଥ� । ୪୮ ।
େସ ବହ�ି ଶେ୍�ଣିତ ଆହାର କର�ତି �ହାର ପିତୃେ�େକ ।
େୟସେନକ ଅଛ ିଶାହାସର୍ ଧମ� ବାେକ୍ୟ । ୪୯ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ବଭିା େହାଇଣ େକମ�େତ ଶୃଙ୍ଗାର ନ ଇଚଛ୍ବିି
େମାେହାର ପୁତର୍ େହାଇେଲ ତୁମଭ୍�ତ �ଶ େଯ କରିବ ି। ୫୦ ।
େୟସେନକ ବଚନ ଯହ�ଂ େବାଇେଲ ଗାଙ୍ଗେବ
ଶୁଣିଣ ତୁଷଟ୍ େହାଇେଲ ପାେରଶୱ୍ର େଦେବ । ୫୧ ।
ପର୍ଶୁ�ମ-କଇ େକାେପ େବାଇେଲ ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ
ଆେହା ପର୍ଶୁ�ମ େମାେହାର େ�େତ କିସ ଭୀତି । ୫୨ ।

୪୪ ।୨ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିେଲ ପାଇ େକବଣ ଅଗତି
୪୪ ।୨ ଲିଙ୍ଗଭଗ୍ନ େଦାଷ ଲଭଇ ଯୁଗତି ।
ପ� ଯା ମିେଛ େୟେଥଂ ନ େଦଖା ବଡପଣ
ସେହାଦେ୍ର କଳଙ୍କ ନ କ�ଅସି ଅକାରଣ । ୫୩ ।
ତୁ େମାେହାର ସେହାଦର୍ ଅଟୁ େହା ଯଥାଅଥ�
େୟହ ିଛାର ପାଇଂ କି-ା ମରିବୁ େଦବ ଭ�୍ଥ । ୫୪ ।
କିଞଚି୍ତ େଦାେଷଣ ହାେଦ ବଡପଣ ନ �ଶି
ଶରି୍କାଳ ଯୁଦେ୍ଧ ସିଂହ ହ�ଅଇଟି ଧଂସି । ୫୫ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ମୁଖୁଂ କଟୁ ବଚନ େଯ ଶୁଣି
େକାେପଣ ଧାଇଂ� େସ ବୀର ପଶ�ୁଧର ପାଣି । ୫୬ ।
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ୁ
ଯହ�ଂ େକାେପଣ ଧାଇଂେଲ େସ ଜମଦଗ୍ନରି ବ�
ମାଇେଲ ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ େସ େକାେପଣ ଅନଗ� । ୫୭ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ପର୍ଶୁ�ମ େଯ ଧଇେଲ ଆକଷି�
ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ତେଳ ପାଡି ହେୃଦ ମାଡି ବସି । ୫୮ ।
ମଣୁଡ୍ େମାଡି ଭୀଷମ୍ଙ୍କର େ�ଡ�ତି ପଶ�ୁଧର
ଧାତିକାେର େଲଉଟାଇେଲ ଗଙ୍ଗାର କୁମର । ୫୯ ।
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କୁ ତେଳ ପାଡି ମାଡି ବସିେଲ ହଦୃଗେତ
ବାମକେର �ପିଣ ପର୍ହାର କେଲ ମୁେଥ । ୬୦ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ମୁଥ ପଡି� େଯ ବଜର୍ଘାତ ଜାଣି
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର �ସିକା ବାେଟ ବହ�ିକ ଶେ୍�ଣି । ୬୧ ।
େଦଖିଣ ଧାଇଂ ପଡିେଲ ଶାେୟଂତନ�
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଭଜୁ ଧଇେଲ ଯୁଗମନ�  । ୬୨ ।
ରହ ରହ ବାବୁେର ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ
େସାଦେର େସାଦେର କି-ା େହଉଛ �ଶଗତି । ୬୩ ।
ଶାେୟଂତନ�  ପାେରଶୱ୍ର ରହୁାଇେଲ ସାଂଗ୍�ମ
�ଜ ପାଇ ତହ�ଂ ଗେଲକ ପର୍ଶୁ�ମ । ୬୪ ।
ଅମୱ୍ା କ�ୟା ତହ�ଂ ପ�୍ଗ ତୀଥ�କଇଂ ଗ�
ତରି୍େବଣୀେର ସ�୍ହାନ କରି େସ ମାଧବ ପଜିୂ� । ୬୫ ।

୫୩ ।୧ ପ� ଯା େବେଗ େ�ହ େବାଲ ବଡପଣ
୫୩ ।୨ େସାଦର ବଧ ତୁ ନ କ�ଅ ଆପଣ ।
୫୪ ।୨ େୟ ଛାର କଥାକୁ ଦୱ୍�ଦ କରିବା େବନ ିଭ�୍ଥ ।
୫୫ ।୨ ଧଂସି-ଧୱ୍ଂସି
େଭା ମାଧବ େମାେତ ତୁହ ିେହାଇଥାଅ ସାକ୍ଷୀ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ପର୍ମାେଦ େଯ ମଂୁ େହାଇଲି ନରିିମାଖୀ । ୬୬ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଉପେର ହତୟ୍ା େହାଉ େଯ େମାେହାର
ମାଧବ ସାକ୍ଷୀ କରି ଝାସି� ପର୍ୟାଗର । ୬୭ ।
ମହୁଂି ସତି୍ରୀ ମାତର ନ�ହଇ � େଯାଧ�
ଜ�େମ ଜ�େମ ଭୀଷମ୍କଇଂ ମୁହଂି କରିବଇ ସାଧ� । ୬୮ ।
େୟ େମାେହାର ରପୂ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ େଦଖ�େତ
ଭୀଷମ୍ ଶହସର୍ ଛାଡିବ ସଂଗ୍�େମ ଯୁଗେତ । ୬୯ । ସଂ
ତରି୍ଶଳୂୀେର ପଶି େଯ ଲଗାଇ� ବହନି
ଲଗାଇ� ମାତର୍େକ େଯ ଜଳି� ତତକ୍ଷଣି । ୭୦-୭୭୫ ।
ଅପୁତର୍କ େହାଇ ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ଓ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟଙ୍କର ମତୁୃୟ୍
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େଯାେଗଶୱ୍ର
େୟସେନକ ଚରିତ ହାେଦ େଯ େହାଇ� ଭୀଷମ୍ଙ୍କର । ୧ ।
ଭୀଷମ୍ ଦାର ସଂଘରିେଲ ପି�ର ନମି�େତ
ଗଙ୍ଗାର ଶାପୁଂ ଅପୁତରି୍କ େହାଇେଲ ଆବର େବନ ିଭ�୍େଥ । ୨ ।
େୟମ�େତଣ �ଜୟ୍ କର�ତି େବନ ିଭାଇ
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ଅେନକ ଯାଗ ଯଗଂ◌୍ୟ କର�ତି ସ�ତତି ଅଥ� ପାଇଂ । ୩ ।
ଗଙ୍ଗାର ଶାପ େକ ଆନ କରି ପାରି
ଅେନକ ବାେଗଣ େଯ ପୁତର୍ େ�ହ�ି �ହାଙ୍କରି । ୪ ।
ଅପୁତରି୍କ େହାଇ �ଜୟ୍ କେଲ ତିନ ିଭ�୍େଥ
ପଞଚୁ୍ କଟେକ �ଜୟ୍କେଲ ନବ ସହସର୍ ବରଷ ପରିଯ�େତ । ୫ । ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍�
କ୍ଷଚଛ୍ଚଚ୍ବରବଦ୍ଷ�ଦସଥ୍ ୯୦୦ ସଥ୍ରବତତ୍�
ମହା କ୍ଷତର୍ୀପେଣ ଅେନକ �ଜୟ୍ ସାଧ�
ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ଙ୍କୁ େହାଇ� ଗଳିତ େକାଷଠ୍ ବୟ୍ାଧ� । ୬ ।
ଅେନକ େବଦ େବୖେଦୟ୍ କରି ଉତୁରି େ�ହ�ି ��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍
କ୍ଷରଟଟ୍ତତ୍ଚଛ୍�ସଥ୍
�� ମଉଷଧ� କିଛହିଂି ନ କାଟି� । ୭ ।
େୟହ ିେ�େଗଣ �ଶ ଗ�କ ଚିତର୍ବୀଯ�୍ୟ
ବଞଚି୍େତ ନ�ଆରିଣ େସ େହାଇେଲ ପ�୍ଣ ତୟ୍ାଜ । ୮ ।
ସମୟେକ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ୟାେଗଣ ଗେଲ
ଅପୁତରି୍କ େଦାେଷ େସ ତରି୍େବଣୀ ସଙ୍ଗେମ ଝାସ େଦେଲ । ୯ ।
ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ ବୀଯ�୍ୟ �ଶ ଗେଲ ଅପୁତରି୍କ େହାଇ
ଭୀଷେ୍ମ ଦା� ସଂଘରିେଲ ପୁତର୍ ଜାତ �ହଂି । ୧୦ ।
ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ଯମ ପର୍ଶସତ୍ ହସତି୍� ଜଇ�� ବାରଣୁା
ହତ ପାଟ େହାଇ� �ହଂି � ଧାରଣା । ୧୧ ।
ଭୀଷେ୍ମ ଦଗି ବେିଜ କରି ଶତର୍ଙ୍ୁକୁ ବ�ିଶି
ପଞଚୁ୍�ଜୟ୍ ସମଭ୍ାଳିେଲ ଅଇରି ଦପ� ଧଂସି । ୧୨ ।
ପାେରଶୱ୍ର ପ�ରିେଲ ଶାେୟଂତନ� ଙ୍କୁ �ଇ
େୟେଡ ବଡ ବଂଶ ବୁଡି� ଗଙ୍ଗାର ଶାପୟ୍ ପାଇ । ୧୩-୭୮୮ ।

୧୧ ।୨ ଉତପାତ େହାଇ� ପୃଥୀେର �ହଂି � ଧାରଣା ।
୧୩ ।୨ େୟେଡ ବଂଶ ବୁଡି� ସମଭ୍ାଳ�� େକହ ି�ହଂି ।
ବୟ୍ାସଙ୍କ ଦୱ୍ା� ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍, ପଣଡୁ୍ ଓ ବଦୁିରଙ୍କ ଜ�ମ
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ େଗା ସତୟ୍ବତି
ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା ତିଆର ଦୁହ�ିତି । ୧ ।
ବଂେଶଣ ପୁତର୍ େଗା ଉପୁେଜ େଯମ�େତ
ବଧ�ୂତ ପଠଆିଅ ବୟ୍ାସଙ୍କ ସେମେତ । ୨ ।
ବୟ୍ାସ ଋଷି କର�ତୁ ବଧ�ୂତ ରମଣ
ସ��ନ ଉପୁଜିବ ବଂଶକୁ େହାଇବ କାରଣ । ୩ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମି େହାଅଇକି େୟମ�ତ
େଦଢଶୁର ଭାଇେବାହ ୂଅଗ୍�ହ୍ୟ ଅତିଅ�ତ । ୪ ।

୪ ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମି େହାଅଇକି େୟମ�ତ ପର୍କାର
 େଜୟ୍ଷଠ୍ ଶୱ୍ଶୁର େଯ ଭ�୍ଥାବଧ ୂବହ�ତ ଅ�ତର ।
୮ ।୨ ବଞଚି୍େତ ନ�ଆରିଣ-ବଞଚି୍ବାକୁ ନ ପାରି ।
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େୟେତକ ବ�ିରି ଚଳିେଲ ସତୟ୍ବତୀ
ଅମୱି୍କା ଭବୁେନ ଯାଇଂ ବଜିେୟ ମହାସତୀ । ୫ ।
େଦଖିଣ ପଜୂାବଧି� କେଲକ େଯାେଗଶୱ୍ରୀ
ଗୁରପୁତନ୍ୀଙ୍କ ପାେଦ ପର୍ଳମୱି୍ତ କରି । ୬ ।
ଶରୀର ଆଶୱ୍ସ� କେଲକ ସତୟ୍ବତୀ
ବଇକୁଲ୍ୟ େହାଇଂ ଭାଷ�ତି ଉକତି । ୭ ।
େୟେଡ ବଡ ବଂଶ �ଶ ଗ�କ ଅନମିତେ୍ତ
ଭସମ୍ଗ�ର େଗା ପୁଣ ଅଙ୍କୁରଇ େକମ�େତ । ୮ ।
ସ��ନ ଜାତକୁ ଅଛଇଟିକି ବୁଦଧ୍�
େକମ�େତ ଉପାେୟ େଗା କରିବା କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� । ୯ ।
କରପତର୍ େଯାଡିଣ େଯ ଅମୱି୍କା େବାଇ�
ସମସେ୍ତ ତ େଦଖିେଲ େମାେହାର ସତୀପେଣ ଦନି ଗ� । ୧୦ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ େଗା େମାେତ ନ େବାଲ ନକିି େୟହା
ବଂଶ ଜାତ କରିବା େଗା ଛାଡ ଧମ��ହା । ୧୧ ।
ଅମୱି୍କା େବାଇେଲ େଗା କରିବୁ ତୁମଭ୍ର େବାଲ
ଆମେ୍ଭ ସତୟ୍ବର୍ତ ଛାଡିବୁ ପୁରଷୁ କାହା କର । ୧୨ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ େବାଲ ଯା ଆସ�ତୁ ଆମଭ୍ର େଯ ତହଂି
ଭୀଷମ୍େର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରି ଆନେର କାଯ�୍ୟ �ହଂି । ୧୩ ।
ବଧଙ୍ୂକର ବଚେନ ଚଳିେଲ ସତୟ୍ବତୀ
େୟକା�େତ ବସାଇ କହେିଲ ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ । ୧୪ ।
ବାବୁ େ�େହାର ସତୟ୍ବଚନ େଯ େ�ହବିାକ ଆନ
ଆେର ବଂଶ େଯ ବୁଡାଇଲ େକବଣ ବଧିାନ । ୧୫ ।
ବାବୁ ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା ତୁେଲ କର ତୁ ରମଣ
ପୁତର୍ ଉପୁଜାଅ ବଂଶ କର ଉଦଧ୍ାରଣ । ୧୬ ।

୭ ଶରୀର ଆଶୱ୍ାସ� କେଲ ମାେହଶୱ୍ରୀ
 ବଇକୁଲ୍ୟ େହାଇଣ େବାଲ�ତି କ୍େ�ଧଭରି ।
୧୧ ସତୟ୍ ସତୟ୍ ବର୍ତ େମାର ନ େବାଲ ମାେୟ େୟହା
 ପୁତର୍ ଜାତ କରିବା ଛାଡ ଶମ� େଦହା ।
ବଦୟ�ତି ଗାଙ୍ଗେବ ତୁ ଶୁଣ ଅ�ଦ ିମାେହଶୱ୍ରି
ତୁ ପରମ ଗୁର ୁେ�େହାର େକାପକଇଁ ଡରି । ୧୭ ।
ମଂୁ େଯ ଦା� ସଂଘରିଲି ପି�ର ନମି�େତ
ସତୟ୍ କ�ର କୃତ ମଂୁ େଗା ଲଙ୍ଗିବ ିେକମ�େତ । ୧୮ ।
ମା�ର ବଚନ ଯହ�ଂ ନ କେଲ ହାେଦ ଭୀଷେ୍ମ
ସତୟ୍ବତୀ ଉଠଗିେଲ େହାଇଣ ବଡ ବସିେ୍ମ । ୧୯ ।
ଅେନକ ବ�ିରି ତହ�ଂ ସତୟ୍ବତୀ ଗେଲ ଉଠି
ଯମ�ୁ ନଦୀ କୂେଳ ବୟ୍ାସଙ୍କୁ ଯାଇଂ େଭଟି । ୨୦ ।
ବୟ୍ାେସ ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇେଲ ମା� ସତୟ୍ବତୀକି
େଭା ମା� ତୁମେ୍ଭ େଗା ବେିଜ କରିଥ�ଲ କାହଂିକି । ୨୧ ।
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ବସିେଲ ମାେହଶୱ୍ରୀ ଭାଣଡ୍ୀର ବଟତେଳ
େବନ ିେ�ଚନର ୁେଯ ବହଇ ଅଶର୍ଜୁେଳ । ୨୨ ।
ମାେଗା ଧଇଯ�୍ୟ େହାଇଣ ଥ�ର କରି କହ
େକବଣ ସ�ଧ� େଗା �ଗି� ସ�େଦହ । ୨୩ ।
କ୍େ�ଧ ଶା�ତି କରି କହ�ତି ଦାସ �ଜାର କୁମାରୀ
ବାବୁ ତୁ େମାେହାର ପୁତର୍ ପଣଡି୍ତ ତପୀ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୨୪ ।
ବାବୁ ଚିତର୍ ବଚିିତର୍ ବୀଯ�୍ୟ ଅପୁତରି୍କ େହାଇ ମେଲ
ଶାେୟଂତନ�  ନମି�େତ ଭୀଷେ୍ମ ଦା� ସଂଘରିେଲ । ୨୫ ।
ତୁମଭ୍ର କାଳକୁ େୟେବ �ଶ ଗ� େସାମବଂଶ
େକହ ିବ�ିର ନ କଲ େୟଥ�ର ଅଥ� କିସ । ୨୬ ।
ବାବୁ େକବଣ ବାେଗ ବଂଶ େହାଇବାକ ରକ୍ଷା
ସଂସାର ଜନଙ୍କର ବାବୁ ତୁ ପ�ୂଅ ମନବାଞଛ୍ା । ୨୭ ।
ବାବୁ ଦୁତୀ ��ୟଣ େବାଲି େ�େତ ବଦ�ତି ସୟେଳ
ଅ�ଦ ିଗେଭ� ତୁ େଯ ପଶୁ ସବ�କାେଳ । ୨୮ ।

୨୦ ।୨ ଯମ�ୁ ନଦୀର ୁବୟ୍ାେସ ଆସଣୁ �ଙ୍କୁ େଭଟି
୨୩ ମାେଗା ଚମତକ୍ାର େହାଇ� ସଥ୍�ର କରି କହ
 େକବଣ େଶାଚ� େଗା କହବିା ସ�େଦହ ।
୧୯ ।୨ ବସିେ୍ମ-ବସିମ୍ୟଭାବେର ।
ଯାବତ କାଳକୁ ବାବୁ େୟ କଥା ରହ�ି
ବୟ୍ାସ ପ�୍େୟ ମହଋଷି ଥାଉଂ ବଂଶ �ଶଗ� । ୨୯ ।
ଅ�ଦ ିପୁରଷୁ ତୁ ଅଣାକାର େଚ�
ତୁ ତ ନ କଲ�  ବାବୁ େଗାତର୍ ବଗ� ଚି�� । ୩୦ ।
ବୟ୍ାସ େବାଇେଲ ମା େଗା ଶୁଣ ଆଦ�ିରୀ
େକବଣ ବୁଦଧ୍�େର େୟେବ ପାରିବା େଗା ବଂଶକୁ ଉଦଧ୍ାରି । ୩୧ ।
ପାେଟଣ ପୁତର୍ େଯେବ େହାଇବ ସ�ତତି
େତେବ େସ ବଂଶକୁ େହାଇବ � ମହାକ୍ଷତର୍ୀ । ୩୨ ।
ଯଗଂ◌୍ୟ କରିବା େଯେବ ସ�ତତି ନମି�େତ
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ େହାଇବ କାଳ େକେତ । ୩୩ ।
ବାବୁ େୟକା ବଂଶେକ ହତ ଜମେ୍ୱାଦୀପ ଆଦକିରି ସାତବଂଶ ପାଟ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଭେୟ େସ ନବିତ୍�ତି ଅଛ ିପରଥାଟ । ୩୪ ।
ବାବୁ େୟହ ିଦୱ୍ାଦଶ ଦବିସେର େଯେବ େହାଇବ କୁମର
େତେବ େସ �ଜୟ୍ ରକ୍ଷା େହାଇବ ବ�ିରି କାଯ�୍ୟ କର । ୩୫ । ସଂ
କହ�ତି ଧାମି�କ ମା େଗା କହ େକବଣ ବୁଦଧ୍�
ଶୀଘ୍େରଣ େକବଣମେତ େହାଇବ କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� । ୩୬ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ବାବୁ ଅଛନି ିକଥାେୟ
ତୁ େମାେହାର ନ�ଦନେର ମଂୁ େ�େହାର ମାେୟ । ୩୭ ।
ତୁ ଇହ କୁଳକୁ ବାବୁେର ଉେପକ୍ଷା କର �ଜ
ସମସତ୍ ଧମ� ଛାଡି େଘନବିା ପୁତର୍ କାଯ�୍ୟ । ୩୮ ।
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କଥାେୟ କହବି ିବାବୁ ଯଦ ିନ କରିବୁ �ସତି୍
େମାେହାର ଶପତଟି େ�େତ, ବଦ�ତି ସତୟ୍ବତୀ । ୩୯ ।
େସ େଯ ପରମ ପଣଡି୍ତ ବଦୟ�ତି ମହାତମା
ଗୁର ୁବଚନ େମଣଟି୍ �ଶ ଗ� ସନକ �େମ ବର୍ହ୍ମା । ୪୦ ।
ମା� ପି� ବଚନ େଯ ପୁତର୍କୁ ନ�ିଧାର
େୟହା ଚିହ୍ନେିଲ ପିଣଡ୍ ପ�୍ଣ େୟକଇ ଶରୀର । ୪୧ ।

୩୧ ।୨ େକବଣ ବଧି�େର ପାରିବା େଗା େସାମବଂଶ ଉଦଧ୍ାରି ।
୩୯ ।୨ େମାେହା ଶପତ ତୁ ନ େବାଲିବୁ ଅନୀତି ।
ସେବୟ୍ ଅସେବୟ୍ଣ ଗୁର ୁେବାଇ� େଯବଣ ବାଣୀ
େୟହା ବଞଚି୍େଲ �ଶ ଗ�ଟି ମତତ୍ପ�୍ଣୀ । ୪୨ ।
େଯେହହ୍େନକ ଆଗ୍ୟାଂ େମାେତ େଦବାକ େହାଉ େବଗି
ସତୟ୍ବତୀ ପର୍ତିବାଚ ତୁହ ିେସ େମାେହାର ପରମ େଯାଗୀ । ୪୩ ।
ବାବୁ ଆମଭ୍ର ବଧ ୂେଯ ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା
େୟହାଙ୍କର ତୁେଲ ପର୍ୀତି େହାଅ ପୁତର୍ େୟକା । ୪୪ ।
ରତି ରଙ୍ଗ କର ତୁହ ିଦୁହଙ୍ିକର ତୁେଲ
ଶୁଣିଣ ବୟ୍ାେସ େଯ ଥମଭ୍ୀଭତୂ େହାଇେଲ । ୪୫ ।
ମାେଗା େୟ ତ ବଡାଇ ଦୁଲ�ଭ େୟ ତ ବଡାଇ ଅ�ତର
ଆମଭ୍ର ଲଘିଂେଲ �ଶ ଗ�ଟି ସଂସାର । ୪୬ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ବାବୁ କିଂପା ନ ଭରସୁ
ସଂସାର ଜନଙ୍କର ଅେ�ପୟ୍ ପାପ ଧଂସ ୁ। ୪୭ ।
ବେିଶେଷଣ ପରମଦା� ଆବର ଭ�୍ଥ ବଧୂ
ପୁତର୍ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ େଯ ବଂଶ େହାଇବ ସାଧୁ । ୪୮ ।
ବାବୁ େ�େହାର ବୀେଯ�୍ୟଣ ଉପୁଜିବ େଯବଣ ପୁତର୍
ଗ୍ୟାନବ�ତ ବଳବ�ତ େହାଇବ ହାେଦ ପଣଡି୍ତ ଭାଗ୍ୟବ�ତ । ୪୯ ।
ବାବୁ ଆମଭ୍ର ବଂେଶଣ ଥ�େବ େଯେତକ ପାପୀ
ସମସତ୍�ତ େମାକ୍ଷ କରିବ େସ ପୁତର୍ ଅଦୟ୍ାପି । ୫୦ ।
ତୁ େୟ କଥାକୁ େହ� ନ କରେର ବାବୁ
ବଡେବାହ ୂଅମୱି୍କା ତହଂିକି େୟହକ୍ିଷଣି ଯିବୁ । ୫୧ ।
ବୟ୍ାେସ ପର୍ତିବାଚ ମା� େଗା େମାେହାର େହାଇ� ସନମତ
ତୁମେ୍ଭ ଯାଇଂ ତିୟାର େଗା ବଧ ୂେଯ ମାନ�ତ । ୫୨ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କୁ ସନମତ କ�ଇ ଚଳିେଲ ସତୟ୍ବତୀ
ଅମୱି୍କା ଭବୁେନ େସ ପର୍େବଶ େହାଇେଲକ ଝାତି । ୫୩-୮୪୧ ।

୪୭ । ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ବାବୁ କିଂପାଇ ନ ରସୁ
 ସଂସାର େ�କଙ୍କର ପାପ ଭା� ଧଂସ ୁ।
୫୨ ।୨ ତିୟାର-ବୁଝାଅ ।
ଅମୱି୍କା ଓ ଅମୱ୍ାଳିକାଙ୍କୁ ସତୟ୍ବତୀଙ୍କର ଉପେଦଶ
େୟକା�େତ ବସାଇେଲ ପଦମ୍�ଭର େବନ ିକୁମାରୀ
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ପରମ ଅଥ� କହ ିସତୟ୍ବତୀ େଯ ତିୟାରି । ୧ ।
କଥାେୟ ପ�ରିବୁଂ ସତୟ୍କର ତୁମେ୍ଭ େବନି
ସତୟ୍ କର ତୁମେ୍ଭ େଗା େସାମବଂଶର ଠାକୁ�ଣୀ । ୨ ।
ଶୁଣି ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା କର�ତି ଦଇନି
େକମ�େତ କରିବୁଂ େୟହା େହାଇବ ଧମ�ହାନ ି। ୩ ।
ମାେଗା ତୁମେ୍ଭ ଆମଭ୍ର ଠାକୁ�ଣୀ ଆମେ୍ଭ ତୁମଭ୍ର ଦାସୀ
ସୱ୍ାମୀଙ୍କର ବଚନ କାହଂି େସବକ ଜନ �ସତି୍ େଯ ପର୍କାଶି । ୪ ।
ମାେଗା ଗତ ବୁଦଧ୍� ମାନ ହ�ଇଲ�  ସମସେ୍ତେହଂ
�ଜୟ୍ଭର୍ଷଟ୍ େହାଇ� ଚି�� �ଗି� ସ�େଦେହ । ୫ ।
େକବଣ ବାେଗ େୟେବ ଭସମ୍ େଯ ଅଙ୍କୁରି
ତୁମେ୍ଭ େଯମ�େତ ଆଗ୍ୟାଂ େଦବ ପରମ ମାେହଶୱ୍ରୀ । ୬ ।
ସତୟ୍ବତୀ ପର୍ତିବାଚ ତୁମେ୍ଭ ଦୁେହଂ େମାେହାର େଦହ ଛୁଅଂ
ପାପ େବାଲଇଂ କି ପୁଣୟ୍ େବାଲଇଂ ତୁମେ୍ଭ େୟକ ମନ ହ�ଅ । ୭ ।
ଅମୱି୍କା େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ପରମ ମାେହଶୱ୍ରୀ
େୟେତକାଳ ପରିଯ�େତ ଆଗ୍ୟାଂେର ବର୍ତୁଂ ତୁମଭ୍ରି । ୮ ।
େୟେବ ମରିବା େବଳକୁ କିଂପା ବଞଚି୍ବୁ ଗୁରବୁାକ୍ୟ
ବ�ିରି କହବିା େଯେଣ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େହାେୟ ଶକ୍ୟ । ୯ ।
ମାେଗା ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ରତହଂି ଗଲି ତୁମଭ୍�ତ ତିଆରି
ଦା� େହେଲ ସଂଘରି� ଭୀଷମ୍ ନ�ିଧାରୀ । ୧୦ ।

୫ ଲଜଜ୍ା ମାନ�ତ ଛାଡି େମାେତ କହ ମାେୟ ।
 �ଜୟ୍ ଭର୍ଷଟ୍ େହାଇ� ବହ�ତ ସ�େଦେହ । ।
୯ େୟେବ ସରି� କଥା କିଂପାଇଂ ମଞୁ�୍ଇବା ଗୁରବୁାଣୀ
 ବ�ିରି କହବିା ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ସତୟ୍ବାକ୍ୟ ପୁଣି ।
୧୦ ।୨ େସ ଦା� ସଂଘରିେଲ ସତୟ୍ବର୍ତ କରି । ।
୮ ।୨ ବର୍ତୁଂ-ବତ୍�ତଂ
ବୟ୍ାସ େଯ େମାେହାର ଅଟ�ତି େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍
�ହାର ତୁେଲ ତୁମେ୍ଭ େହାଇବ ପରି୍ୟମତ । ୧୧ ।
ମାେଗା ଅେମାହ େରତ �ହାର ଅକ୍ଷେୟ େଯ ବୀଯ�୍ୟ
ସଇ�ଦୁ ଉତପତତି୍ େହାଇବ େଗା େବନ ିେଯ ଆତମ୍ଜ । ୧୨ ।
ସତୟ୍ବତୀଙ୍କ ତହ�ଂ େୟସେନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ମଚୂ୍�ଛାଗତ େହାଇେଲ େସ େବନ ିେଯ ବେହଣୀ । ୧୩ ।
େବନ ିଭେୁଜ େକାଳ କରି େସ ଧଇେଲ ଦୁହ�ିତି
ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ ପର୍େବାଧ�ତି ମହାସତୀ । ୧୪ ।
ମାେଗା ବହ�ତ ଅ�ତର କଥା କହଲି ନ ବ�ିରି
େଦଢଶୁରର େକମ�େତ େହାଇବୁଂ ମେ�ହାରୀ । ୧୫ ।
ନୀତିବ�ତ େହାଇ ମାେଗା ଅନୀତି କିଂପାଇଂ କହଲି
ଜଳ ଅଗ୍ନ ିକି-ା ଏକ େଯ େଯାଗ କ�ଇଲ । ୧୬ ।
ମାେଗା ଅଗ୍ନ ିେଯ ଅଟ�ତି ହାେଦ େଦବ ବର୍ହ୍ମା
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ଗଙ୍ଗା େଯ େସ ବାମେଦବଙ୍କର ବାମା । ୧୭ ।
େୟ�ୟାୟୁଂ ବର୍ହ୍ମା େଯ ରଦୁର୍ଙ୍କ ତହ�ଂ ଅଟ�ତି େଜୟ୍ଷଠ୍
ଗଙ୍ଗା ଅଗ୍ନ ିତ କ�ଇେଲ େୟକ େଭଟ । ୧୮ ।
ନ ଜାଣି ଜଳ ଅଗ୍ନ ିେଯ ଧର�ତି େୟକ ହସେ୍ତ
େଜୟ୍ଷଠ୍ ଶଶୁର ଭ�୍ଥ ବଧ ୂେୟକ େଯାଗ ପାପ ଯୁଗେତ । ୧୯ ।
େସ ପାେପ ଦୂଷିତ ହ�ଅ�ତି େଯବଣ ଜନ
ମହାପାପ େଦାଷ େୟହ� ଚିତର୍ଗୁପେତ େସ କର�ତି େଲଖନ । ୨୦ ।
େୟ କଥା ବ�ିର କିଂପା ନ କର େଗା ଶାଶୁ
େୟେତ ନରକ େଦାଷେର େଦଖୁଂ େଦଖୁଂ କିଙ୍େକ ପଶୁ । ୨୧ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ େଗା ଉପୁଜିେଲ ସ�ତତି
େସ ପୁତେ୍ର ସକଳ େଦାଷ କର�ତି � ଶା�ତି । ୨୨ ।

୧୧ ।୨ �ହାର ତୁେଲ େଯ ତୁମେ୍ଭ େହାଇବ ସରୁତ । ।
୧୮ ।୨ ଜଳ ଜୂଇେର ନ କରି େତଣ ୁେଭଟ
 ଜଳ ଜୂଇ ଦୁହ�ିତି କରିେଲ େୟକ େଭଟ । ।
୧୨ ।୨ ଅେମାହ-ଅେମାଘ, ଅବୟ୍ଥ� ୧୩ ।୨ ବେହଣୀ-ଭଉଣୀ ୨୧ ।୨ କିଙ୍େକ-କି-ାଇଁ
ବୟ୍ାସର ଅଂେଶ ଉପୁଜିବ େଯବଣ ପୁତର୍
ପାପ କଳଙ୍କ କିଛ ିନ ଥ�ବ ଆମଭ୍ର େଯ େଗାତର୍ । ୨୩ ।
ଉଠଣି ମହାତମ୍ାଣୀ ଧଇେଲ େବନ ିହସତ୍
ମାେଗା �ସତି୍ ନ କରିବଟି େମାେହାର ଶପତ । ୨୪ ।
ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା େବାଇେଲ ବସ େଗା ତୁମେ୍ଭ ପରମଗୁରୁ
େୟେକ ତ ଅପୁତରି୍କ େହାଇଲ� ଂ କଟାଳ େକେତ କର ୁ। ୨୫ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ମାେଗା ଶୁଣ ପବୂ�ର କଥା
ସ��ନ ଧମ� କହଇ ଶୁଣ େଗା ବାର� । ୨୬ ।
ନୀ� କମ� େବାଲି େବନ ିେଯ ଭେୟଣୀ
ଦାସ �ଜାଙ୍କର େସ ଅଟ�ତି ପାଟ�ଣୀ । ୨୭ ।
ମା େଗା ଦାସ �ଜା �ଜୟ୍ କେଲ ଦଶ ସହସର୍ ବଷ� ପରିଯ�େତ ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
କ୍ଷଚଛ୍ଚଚ୍ବରବଦ୍ଷ�ଦସଥ୍ ୧୦୦୦ ସଥ୍ରବତତ୍�
ସ��ନ େ�ହ�ି େସ ଥ�େଲ ସତୟ୍ବର୍େତ । ୨୮ । ସଂଖ୍ୟା
ମା େଗା �ଜାର ବୀଯ�େର ଯହ�ଂ େ�ହ�ି ସ�ତତି
ପର ଦା�େୟଣୀ େସ େହାଇେଲ େବନ ିଯୁବତୀ । ୨୯ ।
ଯାହାର ବୀେଯ�୍ୟ େସ ଉପୁଜଇ ପୁତର୍
�ହା�ତ େଘନ ିଶୃଙ୍ଗାର କ�ଇେଲ ଗୁପତ । ୩୦ ।
େୟମ�େତ େହଂ ସ��ନ ନ ପାଇେଲ େବନ ିେଦବୀ
କାେଳ ନ ମାନେିଲ େସ ମାନତିି ଗୁର ୁଗଉେ�ବ ି। ୩୧ ।
ଷଚଚ୍ମଚଛ୍ଲଟଟ୍ବ�ଦଷଭଷକ୍ଷଷ�ଦସଥ୍
ମ�ଶୁର େଜୟ୍ଷଠ୍ାଶୁର ଭଗିନୀ ଜାମା�
େୟେଣେହଂ େରତ େଯାଗ କ�ଇେଲ ଅପର୍ମି� । ୩୨ ।
େୟମ�େତଣ େରତ େଯାଗ କ�ଇେଲ ଅନୀତି
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େୟକା ଦୁହ�ିେୟ ମୁଂ େହାଇଲି ଉତପତତି୍ । ୩୩ ।
ମା� େବାଇେଲ ମଂୁ ଉପୁଜାଇଲି ଅସଦବାେଟ
ତୁ ସତୟ୍ବତୀ ଥାଅ େଗା �ଉକା ଜଳ ଘାେଟ । ୩୪ ।
ଦାସ �ଜାର ପୁତର୍ �ହଂି ମୁହଂି େୟକଇ ଦୁହ�ି
ଧମ�କୁ େଯ ଆଗତ କ�ଇେଲ େମାେହାର େଯ ପି� । ୩୫ ।

୨୯ ।୨ ପେରଣ ପରି୍ୟଭାବ େହେଲ େବନ ିେଯ ଯୁବତୀ ।
୩୨ ।୨ ରତି େଯାଗ କ�ଇେଲ ଅପର୍ମି� ।
ମଂୁ ଦୱ୍ାଦଶ ବରଷ େହାଇଲି େଯେତେବେଳ
ପି� ଥାପିେଲ େମାେତ େଯ ଯମ�ୁ ନଦୀ କୂେଳ । ୩୬ । ସଂଖ୍ୟା
ପି�େୟ େବାଇେଲ େଗା ତୁ �ବ ବାହ�ଥ�ବୁ
ଦୁଇ କୁଳ େ�କଙ୍କୁ ତୁ ପାରି କରି େଦଉଥ�ବୁ । ୩୭ ।
ଧନ କଉଡି କିଛ ିନ େଘନମି ୁଯାଚିେଲ ସବସଟଟ୍�ଧତତ୍ଷ
ସେୁଖଣ ପାରି କରି େଦବୁ �େବଣ ବସିେଲ । ୩୮ ।
ପି�ର ଆଗ୍ୟାଂେର ମଂୁ ରହଲିି ଯମ�ୁର ତେଟ
ସେୁଖଣ ପାରି କରି ଦଅିଇ ମହୁଂି ଜଳ ଘାେଟ । ୩୯ ।
ମା�ଙ୍କର ଅନୀତି ଅସଦ ପଣ େଦଖି କରି ଷକ୍ଷକ୍ଷରବଷ�ଦଷଲବ�ଦର ମଶଷକ୍ଷଯ
େକହ ିପର୍ଦାନ େ�ହେିଲ େମାେତ, ପି�ହଂି ବର ନ ବରି । ୪୦ ।
େୟମ�େତ �ତର୍ ଦବିେସ ନଉକାେୟ େମାର ବସିଥାଇଂ
କଷଣ ନମି�େତ େଯ ଆସଇ � ଦଅିଇ ପାରିଆଇ । ୪୧ ।
େୟମ�େତ �ବ ମୁଂ ବାହଲିି େବନ ିସମୱ୍ଷର
ଦେିନକ �ବେର ଆସି ବସିେଲ ପାେରଶୱ୍ର ମନୁବିର । ୪୨ ।
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ତପନଷିଠ୍ି
ଆନ କାହାକଇଂ ନ ବସାଅ �ବ େଗାଟି । ୪୩ ।
ମଂୁ େବାଇଲି େୟ �େବ ପଞ�୍ଶ ଜଣ ବସି
େୟକା େକମ�େତଣ ଭଡାେୟ େହାଇବ ମହାଋଷି । ୪୪ । ସଂଖ୍ୟା ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ କିଛ ିହଂି େ�ହ�ଂ ଗରୁ
ତେପାଧନ େ�କ ଆମେ୍ଭ �େବ ବସିବାକୁ ଡର ୁ। ୪୫ ।
େୟକା େୟେବ ଆମଭ୍�ତ ନଅି ତୁମେ୍ଭ ପାରିଆଇ
େ�ହେିଲ �ବର ୁଆମେ୍ଭ ଯାଉଛୁଂ ଉହ୍�ଇ । ୪୬ ।

୪୦ ମା�ର ଅଗତି ଅସଦ ପଣ ଆମଭ୍ର ଜାଣି
 େକହ ିପର୍ଦାନ େମାେତ େ�ହେିଲ ନୃପମଣି ।
୪୪ ।୨ େୟକା େକମ�େତ ଭା� େହାଇବ ମହାଋଷି ।
୪୫ ।୨ ତେପାଧନ େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ବସିେଲ ଭୟ କର ୁ।
୪୬ ।୨ େ�ହେିଲ େସ ଆମେ୍ଭ ପଡୁଅଛୁଂ େଡଇଂ ।
ବସ ମହାଋଷି େବାଲି େ�କ�ତ ବାହାର କଲି
ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କୁ ବସାଇଂ ମଂୁ �ବ�ତ ବାହଲିି । ୪୭ ।
ନଦୀେର �ବ ବାହ ିେବେଗ ଚଳିଗଲ� ଂ
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ମଧୟ୍ ନଦୀେର ଯାଇ ପର୍େବଶ େହାଇଲ� ଂ । ୪୮ ।
ସତ୍ନ ଜଘନ ଅତୟ୍�ତମାନ ପୃଥୁଳ ସ�ୁଦର କାୟା
�ବେର େଦଖି ମହାତମା େମାେତ କେଲ ମାୟା । ୪୯ । �ବବର ଳକ୍ଷଷତତ୍�ଦଷଚଚ୍ବ
ନ ଚଳଇ �ବ ମଂୁ େଯ ବାହ ିବାହ ିଫୁଟି
ମଧୟ୍ ନଦୀେରଣ ହାେଦ ବୁଲଇ େମାର �ବ େଗାଟି । ୫୦ ।
ଘୃେମଣ ତରି୍ପଣଡ୍ େହାଇ�ନ ିେମାର କାେୟ
େଦହର ୁପଣ�ତ େଗା ଉଡିଗ� ବାେୟ । ୫୧ ।
ଋଷି ଆଗ ମଙ୍େଗ ମହୁଂି ଥାଇ ପଛ ମଙ୍େଗ
ନୟନ ପେୂ�ଇ ମନୁ ିେମାର େଦଖ�ତି ସତ୍ନ ଜେଘଂ । ୫୨ ।
କାେମଣ େବଭଳ େସ େହାଇେଲ ତପ�ରୀ
ଆରମେ୍ଭ େବାଲ�ତି ଆେ� େବେଗଣ କର ୁକି� ପାରି । ୫୩ ।
ଋଷିେହ ଦୁଇବରଷ େହ� ମଂୁ ବାହ�ଅଛ ି�ବ
େକଉଂଣିସି ଦେିନ �ହଂି େୟସେନକ ଭାବ । ୫୪ । ସଂଖ୍ୟା ବବର ୧୪, ଲଷଚଚ୍ଚଛ୍ତତ୍
ବଷତତ୍କ୍ଷ ତତ୍ବଟଟ୍ରଯ
ତୁମଭ୍ର ମାୟା, େ�ହେିଲ ଗଙ୍ଗାକି ଆମଭ୍କୁ େ�ଭକ�
ନଦୀେର େଡଇଂପଡ ତୁମେ୍ଭ େମାେହାର କିସ ଗ� । ୫୫ ।
ପାେରଶୱ୍େର େବାଇେଲ ତୁ �ବ ବାହ ିେଯ ନ ପାରୁ
ଆମଭ୍�ତ ଅପଛୟ୍ାତି େଦଇ କାହଂି ନଦୀେର ପକାଇଂ େ�ଡି ମାର ୁ। ୫୬ ।
ଗଙ୍ଗା େଯେବ କଷଣ କ�ଟି ମହାଋଷି
ମହୁଂି େୟ ନଦୀ ଭିତେର ପଡୁଅଛ ିଝାସି । ୫୭ ।
େଭା ଜାହ୍ନବ ିେଗା କର େମାେତ େଭାଗ୍ୟ
�ଜକୁମାରୀ ମଂୁ େୟଥକୁ େ�ହଲିିଟି େଯାଗ୍ୟ । ୫୮ ।

୪୭ ।୧ �ଙ୍କର େବାେଲ ମୁଂ େ�କ�ତ ବାହାର କଲି ।
୫୭ ।୧ ଗଙ୍ଗା େଯେବ େ�ଭ କ�ଟି ମହାଋଷି ।
୪୭ ।୨ ପାେରଶୱ୍ର-ପ�ଶର
୫୧ ।୧ ଘୃେମଣ-ଝାଳେର ୫୩ ।୧ େବଭଳ-ବହ୍ିୱଳ
୫୬ ।୨ ଅପଛୟ୍ାତି-ଅପଖ୍ୟାତି
େୟେତ େବାଲି ଜେଳ ପଡ�େତଣ ଝାସି
େକାଳ କରି େମାେତ ଧଇେଲ ପାେରଶୱ୍ର ମହଋଷି । ୫୯ ।
େକାେଳ ଧରିଣ ମନୁ ିଜାନ� େର ବସାଇେଲ
ମଦନ ଆରେତ ମନୁ ିମେୁଖ ଚୁମୱ୍ େଦେଲ । ୬୦ ।
କାମ ଅସାଷଟ୍େମ ମନୁ ିରମଣ କେଲ ବାଞଛ୍ା
ବଦ�ତି ମହାଋଷି ଆମଭ୍ର େ�େତ ଇଛା । ୬୧ ।
ଆପେଣ ବଧଙ୍ୂକ ଅଗ୍ରେତ କହ�ତି ସତୟ୍ବତୀ ଏଷଚଚ୍ଯଷ ଆପେଣ ଶରତତ୍ର ଚଚ୍ଚଛ୍�ଦ
୨ଚଚ୍ଯ ଟଟ୍ରତତ୍�ଚଛ୍ଚଚ୍,
ଆମଭ୍ର ଚରିତମାନ ମାେଗା ଶୁଣ େୟସେନକ ରୀତି । ୬୨ ।
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ମାୟା କଲ�  ତୁକୁ
ତୁ େଗା ସତୟ୍ବତୀ େୟେବ ରମଣ ଦଅି ମୁକୁ । ୬୩ ।
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ମହୁଂି େବାଇଲି ମନୁ ିେହ ଛାଡ ଛାଡ ମୁକୁ
ଲଜଜ୍ା କିଂ େକ ନ ପାଇଲ େମାେତ ଶୃଙ୍ଗାର ମାଗିବାକୁ । ୬୪ ।
ମହୁଂି ବାଳସତି୍ରୀ ପୁଣ ଅବଭିାଇତ ଅରଜବତୀ ଲଷଚଚ୍ଚଛ୍ତତ୍ ଚଚ୍ଚଛ୍
ଲରଚଚ୍��ଦତତ୍�ଧବ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍, �ଧଚଚ୍ଲବତତ୍ତତ୍ଷରଯ
ଆମିେଷ ବଢିଲ�  ଆମେ୍ଭ ଅଟୁ କଇବର୍ତୀ । ୬୫ ।
ପରସତି୍ରୀ ବର୍ହ୍ମସତି୍ରୀ ଆବର ଗୁରଙ୍ୁକ ପତନୀ
ହରିେଲ େକବଣ େଦାଷ କହ ଆେହ ମହାମୁନ ି। ୬୬ ।
ଅଗ୍ୟାନ େ�କମାନଙ୍କୁ ମନୁ ିେହ ତୁମେ୍ଭ ଗ୍ୟାନଦା�
ତୁମଭ୍ର ଅନୀତି ଆ�ର େ�ଭ ଅପର୍ମି� । ୬୭ ।
ଅଗ୍ୟାନୀ ପ�୍ଣୀଙ୍କିତ କିଛ ିେଦାଷ �ହଂି
ପଣଡି୍ତ େହାଇ ପାପ କେଲ �ଙ୍କୁ ମକୁତି ଅଛ ିକାହଂି । ୬୮ ।
ଗଣଡୁ୍ଷ କର େବାଲି ମନୁ ିମ�ତରି୍ଣ େଦେଲ ଚଳ�  �ବବର �ତତ୍ଷଚଚ୍ବବତତ୍,
ଷଚଚ୍ଯ�ଧମଷଚଚ୍ବ ଲରଚଚ୍��ଦତତ୍�ଧବ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍
େହାଇବୁ ତୁ ରଜବତୀ ଭବରସ େ�େହାର େଯ ଗଳ�  । ୬୯ ।
କମଣଡ୍ଳ�  ଜଳ େଘନ ିମନୁ ିକ�ଇେଲ ସ�୍ହାନ
କସତୂ୍ରୀ ଗ�ଧ ଆେମାଦଇ େୟକଇ େଯାଜନ । ୭୦ ।
ଗ�ଧ ସମୀର ବହ�ି େୟକ ଯୁଣ ପରିଯ�େତ
ପାେରଶୱ୍ର େଯାଜନଗ�ଧା �ମ େଦେଲଟି େଯ େମାେତ । ୭୧ ।

୬୭ ।୨ ତୁମଭ୍ର ଅଣ ଆ�ର ଅତିହ ିଅପର୍ମି� ।
୬୬ ।୬ ପତନୀ-ପତନ୍ୀ
େଯବଣ ଜେଳ ତୁହ ିଋତୁ ସ�୍ହନ କରଥୁ�ବୁ
କପ�ୂର ଚ�ଦନ ଗ�ଧ େଘନ ିେଯାଜେନ ବହବୁି । ୭୨ ।
ଆେ� ବର୍ହ୍ମଋଷି ଆମେ୍ଭ େ�େତ କଲ�  ଶର୍ଦଧ୍ା
ଆଜହ�ଂ �ମ େ�ର େହାଉ େଯାଜନ େଯ ଗ�ଧା । ୭୩ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ ପାେରଶୱ୍ର
ଆକାେଶଣ ଉଦତି ହାେଦ େଦଖ କର�ର । ୭୪ ।
ଦବିେସ ଶୃଙ୍ଗାର କର�େତ ବଡ େଦାଷ ମଚଛ୍ଶବଭଷ�ଦବ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍ ଯବସଥ୍କ୍ଷଷବଶ�ଦ
ଶିରଚେ୍ଛଦ େଦାଷ ଶାପ ଦଅିଇଟି ଜ�ତୁ�ଶ । ୭୫ ।
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ନ େଦଖୁ କର�ର
େଧାତି ଅ�ତରୀକ୍େଷ ରହୁାଇେଲ ନ ଦଶିିେଲ କର�ର । ୭୬ ।ମକ୍ଷଚଛ୍�ଦଶର�
ମଚଛ୍ବଦ୍ରତତ୍ରଯ ଳଚଛ୍ତତ୍ �ରମତତ୍ରମସଥ୍
ଦବିସ ଶୃଙ୍ଗାେର େଯ ବନ�ି ରହ�ି
େମଷମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ତିଥ� ତୃତୀୟା େହାଇଥ�� । ୭୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ଦବିେସ ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ ଆୟୁଷ େହାଇ କ୍ଷେୟ
ସ��ନ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ଦୁଷଟ୍ େହାଅଇ ତନେୟ । ୭୮ । ଚଚ୍ଷବଶ�ଦ
ମଚଛ୍ଶବଭଷ�ଦବ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍ ��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍
ଦୁହ�ି େହାଇେଲ େସ େହାଅଇ ମହାେ�ଗୀ
ହତବୀଯ�୍ୟ ହତ ଆଷୟ୍ େହାଇ �ଶ ଯାଇ େବଗି । ୭୯ ।
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ଦବିସ ଶୃଙ୍ଗାର ମନୁ ିେହାେୟ େୟସେନକ ଅବସ�୍
ତୁମେ୍ଭ ବର୍ହ୍ମଋଷି ତୁମଭ୍ ତହ�ଂ ନକିି ମହୁଂି ଗ୍ୟାଂ� । ୮୦ ।
େ�େକ ପରିୂ ଅଛ�ତି େଯ େବନ ିକୂ�ଣଟ୍େର
�ଜକୁମାରୀ େହାଇ େକସେନ ପଶିବ ିଅବାଟେର । ୮୧ ।
ତତକ୍ଷେଣ ମାୟା େଯ କେଲକ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ
ବଇଶାଖ ମାେସ େଯ ଆଚଛ୍ାଦ�ି କୁହ�ଡି । ୮୨ ।
ଋଷିଙ୍କର ମ�ତର୍ବେଳ �ବ ରହ�ି ମଧୟ୍ନଦୀ
େବନ ିକୂ�ଣେ୍ଟ ନ �ଗଇ ଋଷି ଅେଟ ମ�ତର୍ବାଦୀ । ୮୩ ।
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୭୭ ।୧ ଦବିେସ ଶୃଙ୍ଗାର େଯ ସହ�ି ବନ�ି ।
୭୮ ।୨ ସ��ନ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ କୁଷଠ୍ବୟ୍ାଧ� େହାେୟ

୮୧ ।୧ କୂ�ଣଟ୍େର-କୂ��ତେର, କୂଳ ବାହାେର
ମନୁ ିେହ ଧମ� �ଉକାେୟ ଅଗାଦ ଜଳ ଭିତେର

ପାପକୁ ଭେୟ େକମ�େତ ନ କର ପାେରଶୱ୍େର । ୮୪ ।
କାମେଦବ େବାଲି େଯବଣ ମହାତମା

େମଣଟି୍ ନ�ଆରି େକାେପ ଶାପ େଦେଲ ବର୍ହ୍ମା । ୮୫ ।
ଧମ� ଛାଡି କ�ୟାକୁ େକାେଳ ଧଇେଲ ବର୍ହ୍ମଋଷି

େଯାଜନଗ�ଧାର ତୁେଲ ଶୃଙ୍ଗାର ରେସ ପଶି । ୮୬ ।
ବେିଶେଷ ମହାତମା ରତି ଶାସତ୍େ୍ର ଜି�

ଅେନକ ରେସ ଶୃଙ୍ଗାର ସହ�ି ବନ�ି । ୮୭ ।
େମଷମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ତିଥ� େଯ ତୃତୀୟା

େସ ଦନି ଋଷିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସତଶରି୍ୟା । ୮୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େତୖତିଳ କରଣ ଭଗୁୃବାର ଶୁଭେଯାଗ

େମଷ ସଂକ��ତିର େଯ ସାତ ଦନି େଭାଗ । ୮୯ ।
ନବମ ଘେର ଚ�ଦର୍ ବୃହସପ୍ତି େୟକାଦେଶ

ବାେମ େଯାଗିନୀ ଅମୃତେବ� କାଳବେଶ । ୯୦ ।
ମାେହ�ଦର୍ େଯାେଗ ଉତପତତି୍ େହାଇ�କ ବ�

ଅତି ସ�ୁଦର େସ କୃଷଣ୍ ବଣ୍�ଣ କ� । ୯୧ ।
ସଇ�ଦୁ ନ�ଦନ େଯ େହାଇ� ଉତପତତି୍

େଦଖିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ସତୟ୍ବତୀ । ୯୨ ।
ପୁତର୍କଇଂ େକାଳ କେଲ ପାେରଶୱ୍ର ମହାଋଷି

ମାେହ�ଦର୍ େଯାେଗଣ େହାଇ� େ�ହଣିୀ ବୃଷ�ଶି । ୯୩ । ଭଷତତ୍�ଦଶ ଚଛ୍ଳ ଟସଥ୍ବ�
�ବଲର ଯବସଥ୍

ପୁତର୍କଇଂ େକାେଳ ଧଇେଲ ପାେରଶୱ୍ର
ବୟ୍ାଲ୍େ�ଳ ରପୂ େଦଖି �ମ େଦେଲ ବୟ୍ାସ ମୁନବିର । ୯୪ ।

ପୁତର୍କଇଂ େକାେଳ ଧରିଅଛ�ତି ମହାମନୁି
େ�ଦନ ସରେୂପ ପୁତର୍ ଶବଦ କରଇ େବଦଧୁନ ି। ୯୫ ।

େଦଖିଣ ମହାତମାର ନ ଫୁରଇ କିଛି
ମହାବର୍ହ୍ମ େଭଦ�ି େସ ଅଜପାଲେୟ ବଚଛ୍ ି। ୯୬ ।

୯୪ ବୟ୍ାେ�ଳ-ବଶୃିଙ୍ଖଳ, ବଷିମ, ଅଙ୍ଗପର୍ତୟ୍ଙ୍ଗ ଅସମାନ ।
୯୬ ।୧ ବଚଛ୍-ିବଷ

ମହାଗ୍ୟାନୀ ପୁତର୍ େଦଖି ଗଙ୍ଗା େ�ଭ କ�
ଭଡ ଭଡ କରି ଗଙ୍ଗା �ବ ବୁଡାଇ� । ୯୭ ।

ବୁଡ�େତଣ �ଉକା ଭାସିେଲ ବର୍ହ୍ମଯତି
ନଦୀ ଭିତରକୁ ପୁତର୍ ପକାଇେଲ ଝାତି । ୯୮ ।

ଆେଗା ଅଗାଦ ଜଳେର ପଡି� ବାଳ ଶିଷି
ଅ�ଦ ିେ�ୟା ସମଭ୍ାଳିେଲ ମୁନ ିେବଦବୟ୍ାସି । ୯୯ ।
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ଗଙ୍ଗାକୁ �ଗି� ମହାେତଜ ଜା�
ତ�୍େସଣ ଛାଡି� େସ ଅ�ଦ ିଚଞଚ୍� । ୧୦୦ ।

ଅଗାଦ ଗଭୀେର ପଡି� ବାଳ ଶିଷି
ଅନ�ତ େକାଟି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ େଭଦ ିପା�ଳ େବୖକୁଣେ୍ଠ ଯାଇ ବସି । ୧୦୧ ।

ମହାବର୍ହ୍ମ େଭଦ�ି େସ ବାଳ� ତ ତନେୟ
ଅଣାକାର ବଷିଣ୍ ୁେଦଖି� େସ ଅନ�ତ େଯାଗଲେୟ । ୧୦୨ ।

େଦଖିଣ େକାେଳ ଧଇେଲ ସୱ୍ାମୀ େଯ ପୁରଷୁ ଅଣାକାର
ସାନ�େଦଣ େଗାପୟ୍ କେଲ େସ ଉଦର ଭିତର । ୧୦୩ ।

ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁର େସ େଦଖି� ବଣ୍�ଣଚିହ୍ନ
େକାଟି େକାଟି ଅବ�ର େସ େହାଇେଲ ପର୍ସ�ନ । ୧୦୪ ।

ସମସତ୍ କୁେ�ହେଳ େଦଖି� ଅ�ଦି
ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ଗେଭ� ପଶି� ମହାବର୍ହ୍ମ ସାଧ� । ୧୦୫ ।

ଶ�ୂୟକୁ ଶ�ୂୟ େସ କ�କ େଲଖନ
ଅକାେଳ ଭିଆଇେଲ ଭତୁ ଭବଷିୟ୍ ବତ୍�ତମାନ । ୧୦୬ ।

ବାଞଛ୍ଣି ବର୍ହ୍ମା େଯ କହେିଲ ଅନ�ବର୍େତ
ଆଗ୍ୟାଂ େହାଇ� େୟହା ତୁ ବସି�୍ର କର ଜଗେତ । ୧୦୭ ।

ଅଘଟଣ ଅକାରଣ ଅଲୟ ଭବୁନ
େୟଥକୁ ଶୁଣ�� �ହଂି େ�େହା ଅଥ�ମାନ । ୧୦୮ ।

୧୦୮ ।୧ ଅଲଂଘ୍ୟ ଅଣାକାର ଅଲୟ ଭବୁେନ
୧୦୮ ।୨ େୟେଣ ଶୁଣ�� �ହଂି େ�େହାର ଅଥ�ମାେନ । ।

୯୯ ।୨ େ�ୟା-ନଦୀ
ଶୁଣ େଗା ବଧମୂାେନ େବାଲ�ତି ସତୟ୍ବତୀ

େୟେତ ବାେଗ ହାେଦ ସ�ତତି ଉତପତତି୍ । ୧୦୯ ।
ଆେଗା ବାର� ପାଇଣ ଅଇ� ଦାସ�େୟ

ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିଣ େମାେତ ପର୍ଦାନ େଯ କେୟ । ୧୧୦ ।
ଆମଭ୍ ଆଦ ିଜ�ମ େଗା ଅଟଇ କଇବର୍ତୀ

ବୟ୍ାସ ବଞ�୍ଇ� ହାେଦ ଅଜାତି ଅଗତି । ୧୧୧ ।
ମହାବର୍ହ୍ମ େଘନଣି ସମସତ୍ େୟକତୱ୍ କ�

େସ େବଦବୟ୍ାସ ଅେନକ ପୁରଷୁ ଉଦଧ୍ରି� । ୧୧୨ ।
ମା େଗା ବୟ୍ାସଙ୍କର ବୀେଯ�୍ୟ ଉପୁଜିବ େଯବଣ ପୁତର୍

ବଳବ�ତ ଧାମି�କ େହାଇବ ବୀଯ�୍ୟବ�ତ । ୧୧୩ ।
ତୁମେ୍ଭ ଆନ କିଛ ିନ ଧର େଗା ମେନ

ପରମ ଗତି ଲଭ େଗା ବୟ୍ାସର ପରସ�େନ । ୧୧୪ ।
ଅମୱି୍କା େବାଇେଲ େଗା ଶୁଣ ସତୟ୍ବତୀ

ସତି୍ରୀ ଜ�ମ େପାଡୁ େପାଡୁ ଆମେ୍ଭ େଗା ଅଟୁ ମ�ଦ ଜାତି । ୧୧୫ ।
ସଦାେୟଣ ଅଶଉଚ ଅନୀତି ଅକ୍ରିୟା

ସମସତ୍ ବଧିଂସିଲ�  �ମ ସତଶରି୍ୟା । ୧୧୬ ।
ମଦ�ି ଖାଇ େଯହ୍େନ ହ�ଅଇ େହଠମାଥ ଅସମଭ୍ାଳି
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ପୁରଷୁ ସ�ୁଦର େଦଖିେଲ ଆମେ୍ଭ େହାଉ ମତତ୍େଭାଳୀ । ୧୧୭ ।
େତଣ ୁଟି ପର୍ମଦା �ମ େଯ ଅଟଇ ଆମଭ୍ର

ଅନ�ବର୍େତ ଇଚଛ୍ା କରଂୁ ପୁରଷୁ ସ�ୁଦର । ୧୧୮ ।
ଆମେ୍ଭ ଅବା ବାଞଛ୍ା କଲ�  ଅନଯି�ାପି

େସ କି-ା ଲଘିଂେବ ବୟ୍ାସ ପଣଡି୍ତ ମହାତପୀ । ୧୧୯ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ େଗା ତୁମଭ୍ର ଇଚଛ୍ା କେଲ

େୟହକ୍ିଷଣି ଅଣାଇବ ିତୁମଭ୍ର େବାଇେଲ । ୧୨୦ ।

୧୧୩ ।୨ ବଳବ�ତ ଧାମି�କ େହାଇବ ଭିଗଂ◌୍ୟବ�ତ ।
୧୧୬ ।୨ ସମସତ୍ ସତି୍ରୀମାେନ ନ�ହ�ତି ସତଶରି୍ୟା ।
୧୧୯ ।୧ ଆମେ୍ଭ ଅବା ଆନଙ୍କୁ ବାଛଲି�  ଅଦୟ୍ାପି ।

୧୧୦ ।୨ କେୟ - କେଲ ୧୧୯ ।୧ ଅନଯି�ାପି-ଅତୟ୍ଧ�କ ।
ବଦୟ�ତି ବଧମୂାେନ େୟଥ� େଯେତ ପାତକ େହାଇ

େସ ପାତକେର କାେରଣୀ େକ େହାଇବ େଗାସାଇଂ । ୧୨୧ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ମୁଂ େଯ େଭଟାଉଛ ିତୁମଭ୍ଙ୍କୁ

େୟ ପାପ ମାନ େଗା �ଗିବଇଂ ମୁକୁ । ୧୨୨ ।
ଯଦୟ୍ପି ବଧମୂାେନ ପଶ�ତି ଅ�ୟ ବାେଟ

ଗୁର ୁପତନ୍ୀମାେନ �ହା ରଖ�ତି ଆକେଟ । ୧୨୩ ।
ତୁମେ୍ଭ େଯେବ ମା େଗା ଭିଆଇଲ େୟମ�ତ

ତୁମଭ୍ର ବଚେନ ଆମେ୍ଭ କଲ�  ସନମତ । ୧୨୪-୯୬୫ ।

୧୨୪ ମୁହଂି େଯେବ ଯତେ୍ନ ଭିଆଇଲି େୟମ�ତ
 ବଂଶରକ୍ଷା ନମି�େତ ତୁମେ୍ଭ େଗା କର ସନମତ । ।

ସତୟ୍ବତୀଙ୍କ ଦୱ୍ା� ବୟ୍ାସଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଅମୱ୍ାଳିକା ଗଭ�ର ୁପାଣଡୁ୍ଙ୍କ ଜ�ମ
ପୁଣି ବୟ୍ାସକଇଂ ସମୁରିେଲ େଦବୀ ଧୟ୍ାେନ

ମା�ଙ୍କର ପାେଶ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ମହାମେୁ�ୟ । ୧ ।
ପୁତର୍ େଗାଟିକି େକାେଳ ଧରି ଦାସ �ଜାର କୁମାରୀ

ବୟ୍ାସଙ୍କର େକାେଳ େନଇ େଦେଲକ େଯାଜନଗ�ଧା �ରୀ । ୨ ।
ବାବୁ େୟେତ କଷେ୍ଟ ଉପୁଜାଇଲ�  ସ�ତତି

ନୟନ ଭର୍ଷଟ୍ େହାଇ� େସ �ଜୟ୍କୁ ଅଗତି । ୩ ।
ବାବୁ ଶରୀରକୁ ସାର ହାେଦ ଅଟଇ େବନ ିଚଛୁ

େସ ନୟନ ଭର୍ଷଟ୍ େହାଇ� �କୁ ମନେର କିସ ବାଞଛୁ୍ । ୪ ।
େୟେଡକ ପାେତକ ତୁ େଯ କଲ�  ବର୍ହ୍ମଋଷି

ଅ�େଧଣ େସ େଯ ବଂଶ ତ େହାଇ� ଉଦାସୀ । ୫ ।
କ୍େ�ଧ କରିଣ ସତୟ୍ବତୀ କହ�ତି ବୟ୍ାସଙ୍କୁ

ପୁଣ େୟେବ ବେିଜ କର ବାବୁ ଅମୱ୍ାଳିକା ପୁରକୁ । ୬ । ତତ୍ରଟଟ୍ରବ�ଦ ମତତ୍ଷଲର, �ଷଚଚ୍
�ହାର ତୁେଲ ପୁତର୍ ତୁ ବଢାଅ ପୀରତି
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ପୁତର୍ ଜାତ େହାଉ ବାବୁ �ଜୟ୍ଧର ମରୂତି । ୭ ।
ଶୁଣିଣ ବଷିାଦ େହାଇେଲ ତପୀ ଭଗବ�ତ

େକେତ କ�ଉ ମା େଗା ଅେ�କିତ ପାତକ�ତ । ୮ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ବାବୁ େଯେବ େସ ହରିଲ�

ଆବର ପାତକକୁ ବାବୁେର କିଂେପ ଭେୟ କଲ�  । ୯ । ତତ୍ରଟଟ୍ରବ�ଦ ମତତ୍ଷଲର, �ଷଚଚ୍
ବାବୁ େମାେହାର ଶପତ େ�େତ ନ ଧର ମେନ ଆନ

ପାତକ ଦୂର କରି ଉପୁଜାଅ ସ��ନ । ୧୦ ।
ବୟ୍ାସକୁ ସନମତ କ�ଇେଲ େଯାେଗଶୱ୍ରୀ

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ େଦବୀ ଅମୱ୍ାଳିକା ପୁରୀ । ୧୧ ।
ତିଆର�ତି ସତୟ୍ବତୀ ଅମୱ୍ାଳିକାର ସେମେତ

ଅେନକ ଭଗତି ଅମୱ୍ାଳିକା େହାଇ� ପର୍ଣପେତୟ୍ । ୧୨ ।
ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ମା େଗା ଶୁଣ ଅମୱ୍ାଳିକା

ତୁ େମାେହାର କୁଣମଣଡ୍ଣୀ ଅଟୁ େଗା େୟକା । ୧୩ ।
ଅମୱି୍କାର େହାଇ� ପୁତର୍ େଯ େଗାଟିେୟ

ତୁ କିଂେପ ତୁଷଟ୍ େହାଇଲ�  ନ କଲ�  ଉପାେୟ । ୧୪ ।
େଯମ�େତ ପୁତର୍ େଗାଟିେୟ ହ�ଅଇ େ�ର ଜାତ
ତହଂିକି ଉପାୟ ବୁଦଧ୍� କରସି େଗା ମାତ । ୧୫ ।

ଅମୱ୍ାଳିକା େବାଇ� େଗା ଛାଡିବା େକହ୍େନ ଧମ�
େ�ହଇ କି� ପୁତର୍ ଲିଖିତ େଯହ୍େନ େମାର କମ� । ୧୬ ।

ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ବୁଦଧ୍� ଉପାେୟ େଗା ଥ�େଲ
ବଂଶ ରକ୍ଷା କର େଗା େଯ ଯାହାର ବୁଦଧ୍�ବେଳ । ୧୭ ।

୪ ।୧ ଚଛୁଙ୍ଗଚକ୍ଷୁ
୭ ।୨ ପୁତର୍ ଜ�ମ େହାଉ ବାବୁ �ଜୟ୍କୁ ଆଧ�ପତି ।

୮ ।୧ ଶୁଣିଣ ବମିଶି�ତ (ବଧୁିରିତ) େହାଇେଲ ତପୀ ଭଗବ�ତ ।
୧୨ ।୧ ତିଆର�ତି ସତୟ୍ବତୀ ଅେନକହ ିମେତ

୬ ।୧ କ୍େ�ଧକରିଣ-କା�ଦକିରି
ଦୁଇ ଭେୟଣୀ େଯେବ ଥାଆ�ତ େସହ ିମେତ
�ହାର ସଂପଦ ତୁ ମଚୂ୍�ଛବୁି େକମ�େତ । ୧୮ ।
େୟେବ ବୟ୍ାସ ଆସିେବଟି େ�େହାର ଭବୁନକୁ
ଭାେବଣ ଭଗତି ତୁ େହାଇବୁ �ହାକୁ । ୧୯ ।
େୟକ ମେନ େୟକ େଯାେଗ ବଢାଅ ପୀରତି

�ଜୟ୍ଧର କୁମେରକ େହାଉ ଉତପତତି୍ । ୨୦ ।
ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅମୱି୍କା ଅସାଷଟ୍ମ େହାଇ�

ନୟନ ବୁଜି�କୁ ପୁତର୍ ଅ�ଧ େଯ େହାଇ� । ୨୧ ।
ବୟ୍ାସକଇଂ ଆନ�େଦଣ ଦଅିସି ଶୃଙ୍ଗାର

େ�େହାର ପୁତର୍ େଗାଟି େଗା େହାଉ �ଜୟ୍ଧର । ୨୨ ।
େୟହା ଶୁଣି ବଷିାଦ ଛାଡି� ମାନବତୀ

ଅମୱ୍ାଳିକାକୁ େବଶନ କ�ଇେଲ ସତୟ୍ବତୀ । ୨୩ ।
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ବୟ୍ାସ�ତ େଘନ ିପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଅ�େତଶୱ୍ର ପୁେର
ବେିଜ କ�ଇେଲ େନଇ ଚ�ଦର୍ଶା� ମ�ଦେିର । ୨୪ ।

ଅେନକ େବଶ େବଶନ କ�ଇେଲ ଅମୱ୍ାଳିକା
ବୟ୍ାସକଇ େଭଟ କ�ଇେଲ ଶଉନକିା । ୨୫ ।

ପାେରଶୱ୍ର ନ�ଦନ େହାଇେଲ ଆନ େବଶ
ପାଣଡୁ୍ର ବଣ୍�ଣ ମନୁଙ୍ିକର ଶରୀର ପରକାଶ । ୨୬ । ଭକ୍ଷବମହ ଟସଥ୍ବ� ଭରମଚଛ୍ଲର�

ଦଧ୍ଶଷ�ଦର ବ�ଶ
ଚ�ଦନ ଅଗର ଚଉସମ କପ�ୂର କସତୁ୍ରୀ

�� ସଗୁ�ଧ େଯ ଶରୀେର େଲପନ କରି । ୨୭ ।
ଅେନକ ଆଭରଣ ଅଳଙ୍କାର କାେୟ

ଋଷି ରପୂ ଛାଡି ଦଶିିେଲ �ଜୟ୍ଧର ପ�୍େୟ । ୨୮ ।

୨୦ ।୧ �ହାେମେଳ େୟକ େଯାେଗ ବଢାଅ ପୀରତି ।
୨୦ ।୨ �େଜୟ୍ଶୱ୍ର କୁମେରକ େହାଉ ଉତପତତି୍ । ।

୨୬ ।୧ ପ�ଶର ନ�ଦନ େହାଇେଲ ଦବିୟ୍ େବଶ
୨୫ ।୨ ଶଉନକିା-ଶଉନକିୀ (ଓଡିୟାେର ଶଉନକିା) କଂେସଇ, ଶିକାରୀ, ଶବର ଏଠାେର

ମଷୟ୍ଜୀବୀର କ�ୟା
େହତୁ ।

ଜଗବ�ଦନ ପୁରଷୁ ଅଟଇ ମହାବର୍ହ୍ମ
ଅନଙ୍ଗ ସ�ୁଦର େସ ପୁରଷୁଙ୍କ ଉତତ୍ମ । ୨୯ ।

ଦୀକ୍ଷା ଗୁର ୁଗ୍ୟାନ ଗୁର ୁଶିକ୍ଷାଗୁର ୁମହାଭିଗଂ◌୍ୟ
ପରମ ଗୁର ୁସାଧକ ପୁରଷୁ ଅ�ଦ ିସବ�ଗଂ◌୍ୟ । ୩୦ ।

ଦେ୍ୱୖପାୟନ ��ୟଣ େଯ ପର୍ଳୟ କାଳବଞ�୍
ଷାଠେିୟ ଲକ୍ଷ ମହାଭାରତ େଯହ� କେଲ ସଞ�୍ । ୩୧ ।

ମଦନ ଭାବନିୀ େସ ଅଟଇ ଅମୱ୍ାଳିକା
ପରମ େଯାେଗଶୱ୍ରୀ େସ କାମରସ ଶିଖା । ୩୨ ।

ମଦନ ମନ ପବନ ତିନହି� ନେି�ଧୀ
େଘାଟି� ମୟାଣ େଭଟି� କାମ େଯାଧୀ । ୩୩ ।

ରତି େଖଦ େଘନଣି ବଜିେୟ ମୁନ ିେୟେକ
ଅମୱ୍ାଳିକା ପରି୍ୟଭାବ କ� େଯ ପଲଙ୍େକ । ୩୪ ।

ଧମ� ଧମ� ସମୁର�ତି ଦାସ �ଜାର କୁମାରୀ
େଭା ଧମ� ପୁରଷୁ େସାମବଂଶ େହାଉ େଯ ଉଦଧ୍ାରି । ୩୫ ।

ମଦନ ଶରଘାେୟ େଭଟିେଲ ମହାଋଷି
ଅମୱ୍ାଳିକାକୁ େକାଳ କରି ଧଇେଲ ଆକ୍େରଷି । ୩୬ ।

ଧମ� ଧମ� ସମୁର�ତି େଯ ପଦମ୍�ଭର ବାଳୀ
ଭେୁଜ ଭେୁଜ ଭିଡି ମହାତମା ବନିେୟ ହଆିଳି । ୩୭ ।

ହଦୃୟେର ହଦୃ ଭିଡି ମୁଖେର ଚୁମୱ୍ନ
କାମର ଆତୁେରଣ ମୁନ ିେହାଇେଲ ବବିସନ । ୩୮ ।

ବବିସନ କରିଣ େକାେଳ ଧଇେଲ ମହାମୁେ�ୟ
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ହାସୟ୍ �ସୟ୍ ପେ୍ରମ କୁେ�ହେଳ ଅଧର ପାେନ । ୩୯ ।
ଚ�ଦର୍କ� େଭଦ�ି େସ ରତିଶାସତ୍ର୍ େଯାେଗ

ଧାତୁ ମାତୁ ବାମାର ଚଳି�କ େବେଗ । ୪୦ ।

୨୯ ।୧ ମହା େଯାେଗଶୱ୍ର ପୁରଷୁ େସ ଅଟ�ତି ମହାବର୍ହ୍ମ
୩୦ ।୨ ସକଳ ସାଧକ ପୁରଷୁ ଅ�ଦ ିସବ�ଗଂ◌୍ୟ । ।
୩୨ ।୨ ପରମ ମାେହଶୱ୍ରୀ େସ କାମରସ ଶିଖା । ।
୩୭ ।୨ ଭେୁଜ ଭିଡି ଅମୱ୍ାଳିକାକୁ ମନର ହଆିଳି ।

୪୦ ।୨ ଧାତୁ ବାଦ ରସ ବୁଡି� କାମ େବେଗ ।
ରସ ଖଳିତ ଯହ�ଂ େହାଇ� ପରମଦା

ଭାେବଣ ଭାବନିୀ ଆକଷ�ଇ ବର୍ହ୍ମସିଦଧ୍ା । ୪୧ ।
ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ ଭିଡଇ େବନଭିଜୁ ଗେତ

ଅମୱ୍ାଳିକା େବାଇ� େମାେହାର ପ�୍ଣ ରଖ ତେପାବ�େତ । ୪୨ ।
ଶୃଙ୍ଗାର ମାଗଇ ବାଳୀ କାମର ଉଚ�୍େଟ

ଯାମ� ତର ୁେଯହ୍େନ ଜଡିତ େୟକ େଭେଟ । ୪୩ ।
ଅଭେୟ ବଭିଙ୍ଗ ତ ମୁନ ିରତିରଙ୍େଗ ଇଚଛ୍ା

ଛାଡି� �ଜ ଭୟ ପେୂ�ଇ� ମନବାଞଛ୍ା । ୪୪ ।
ଭାେବଣ ବୁଡି� େସ ପଚିଶ ପର୍କୃତି

େହଠମାଥ ଶୃଙ୍ଗାେର ଅଶା�ତି ଅତରି୍ପୁତି । ୪୫ ।
ମଗୁଶୀର କୃଷଣ୍ ଚତୁଥ�ୀ େଯ ଅକ�ବାର

େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତର୍ ବୃଷ ଚ�ଦର୍ େସ ଦନିର । ୪୬ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବଛିା ସଂକ୍��ତିର ଦନି ପଚିଶ େଯ େଭାଗ

ବାଳବ �େମ କରଣ ଶିବ �େମ େଯାଗ । ୪୭ ।
େ�ହଣିୀ ବୃଷ�ଶି ଜାତ ଶୁକ୍ରକ୍େଷତର୍ୀ

ସପତମ ଘେର ଶୁକ୍ର ନବେମ ବୃହସପ୍ତି । ୪୮ ।
େୟସେନକ ସମେୟ ଉତପତତି୍ େହାଇ�କ ବ�

�ତର୍ ଘଡିେୟକଠାେର ପଣୂ୍�ଣ ଚ�ଦର୍କ� । ୪୯ ।
ମରକତ ରସାଣି� ପ�୍େୟ ଦଶିଇ େଦହବଣ୍�ଣ
ଶିଖୀ ସିଦଧ୍ କପାଳ େଯ ଘଟିତ େଲଖନ । ୫୦ ।

ଆରକତ ପଦମ୍ଜାଣି ଦଶିଇ େବନ ିଚଛୁ
ଗଜରିପୁ ବକ୍ଷସଥ୍ଳ ମଝା ସମକଛୁ । ୫୧ ।
ଆକଷ�ଣ ବାହ� ବେିଜ ମକରେକତନ ସରପୂ

ଚଉଷଠ ିଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଅନଙ୍ଗ ସମଧାପ । ୫୨ ।
ଅେନକ ଲକ୍ଷେଣ ଉତପତତି୍ େହାଇ�କ ସତୁ

ଦବି ିଭବୁ ିପା�ଳ ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ବଦିତି । ୫୩ ।
ଅମୃତ େବନ ିକୁଣଡ୍ଳ େଶାଭିତ େବନ ିକଣ୍�େଣ
ଶୁଦଧ୍ ପଦକମଣି େଶାଭିତ ସ�ନଧିାେନ । ୫୪ ।
ପୁତର୍ େଦଖି ଉଷତ େସ େହାଇେଲ ସତୟ୍ବତୀ

ଦଗିପାଳମାନଙ୍କୁ କର�ତି ଅେନକ େଯ ସତୁ୍ତି । ୫୫-୧୦୮୦ ।
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୫୦ ।୧ ମକ�ତ ରସାଣ ଦଶିଇ କନକ ବଣ୍�ଣ
୫୦ ।୨ ଶର୍ୀଖଣଡି୍ କପାଳ ଘଟିତ େଲଖନ । ।

୫୨ ।୧ ଆଜାନ�ବାହ� ନବିଡି ବକ୍ଷସଥ୍ଳ
୪୧ ।୧ ପରମଦା-ପର୍ମଦା

ବୟ୍ାସଙ୍କ ଦୱ୍ା� ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କୁ ଦବିୟ୍ଚକ୍ଷୁଦାନ, ସଞଜ୍ୟଙ୍କଠାର ୁଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ ଓ
ପଣଡୁ୍ଙ୍କର ବଦିୟ୍ାପାଠ

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଯୁଗପତି
କୁରବୁଂେଶ କୁମର େଯ ପଣଡୁ୍ ଉତପତତି୍ । ୧ ।
ପୁତର୍�ତ େକାେଳ ଧରି ସାନ�ଦ େଯାଜନଗ�ଧା

ତର୍ଇେ�କ୍ୟ େମାହନ ପୁତର୍ େଦଖି ସମସେ୍ତ କେଲ ଶର୍ଦଧ୍ା । ୨ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କ ବଦନ �ହଂି େବାଇେଲ ସତୟ୍ବତୀ

ଧମ� ରକ୍ଷା କଲ�  ପୁତର୍ ଉପୁଜାଇଲ�  ସ�ତତି । ୩ ।
ବଂେଶଣ ସାଧୁ େଯ ଉପୁଜି� େ�ର ଧନି

େସାମବଂଶ ଉଦଧ୍ରିଲ�  ତୁ ପଣଡି୍ତ ଭିଗଂ◌୍ୟ ମନୁ ି। ୪ ।
ଆକାେଶଣ ସାଧୁ ସାଧୁ େ�େତ କେଲ ବୃ�ଦାଅେକ�

େୟସେନକ ପୁତର୍ ଜାତ କର�� �ହ ିେୟେକ । ୫ ।
ବାବୁ ଅମୱି୍କାର ପୁତର୍ େଗାଟି େଯ ଉପୁଜାଇଲ�  କୁଳ େଜୟ୍ଷଠ୍

ଚକ୍ଷୁର ବହି�େନ �ମ � େହାଇ� ଧୃତି�ଷଟ୍ର୍ । ୬ ।

୫ ।୨ େୟସେନକ କୀରତି �ହ�ି ତରି୍େ�େକ ।
୬ ।୨ ଧୃତି�ଷଟ୍-ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ ।

େ�େହାର ମହମିା ପୁତର୍ ବଡ ଅସମଭ୍ବ ଜାଣ
େୟେଡ ବଳବ�� ପୁତର୍ େହାଇ�କ ପୁଣ । ୭ ।
ମା�ର ବଚେନ ମୁନ ିଧୃତି�ଷଟ୍ର୍କୁ ଦୟା କେଲ
ଦବିୟ୍ଚଛୁ ମହାତମା ହଦୃେୟ �ର େଦେଲ । ୮ ।

ଗଭ�କୁ �ହ�େଲ �କୁ ଦଶିଇ ସମସତ୍ ଉଶତତ୍ଷ�ଦବତତ୍ବ�ଶ�ଦତତ୍ବ �ରର�
�ଦଶତତ୍ଚଛ୍�ଧବଶ ��ଦଚଛ୍ଲବମଶ
ତୁେଳଣ ଛାଡି ମୁନ ିଗାଲବୟ୍ର ସତୁ । ୯ ।

ଅ�ତସିଦଧ୍ା କଣ୍�ଣସିଦଧ୍ା ରସ ଧାତୁବାଦ ବଦିୟ୍ା
ଆକଷ�ଣ ବକିଷ�ଣ ଦୃଷଟି୍କୁ ମ�ତର୍ସିଦଧ୍ା । ୧୦ ।
ଅନ� କ୍ରେମଣ ଆମ�ୟାେୟ ଅଙ୍ଗ�ୟାସ ଧୟ୍ାେୟ

େଯାଗବର୍ହ୍ମ ମୁଦ�୍ ସାତୁକ୍ୟ ବର୍ହ୍ମ ତଲ୍ଲେୟ । ୧୧ ।
ଧରଣ ଧାରଣ ବର୍ହ୍ମ ଗୁଟିକା ଅଞଜ୍ନ ରସ ରସାୟନ

ସଞଜ୍ୟ କୁମାରକୁ କ�ଇେଲ ପଠନ । ୧୨ ।
ଶର ଶାହାସର୍ ସରୁ ସାଗର ସଂକଳପ୍ ବଳ

ଗ୍ୟାନ ଧୟ୍ାନ ଶାସତ୍ର୍ ସଂହ�ି େବଦ ବଦିୟ୍ା ସକଳ । ୧୩ ।
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୍ ୍ ୍ ୍ ୍
େୟେତେକ ସଞଜ୍ୟକୁ କେଳ ସବ�ଜି�

ଆବର ଚଉଦ ବଦିୟ୍ା ଶେତ ଭାଷା ନଜିି�� । ୧୪ ।
ଧାମି�କ ବେିବକ େସ ଗାଲବୟ୍ର ସତୁ

ଅ�ଧ ନ�ଦନର ତୁେଲ କ�ଇେଲ ପରି୍ୟମତ । ୧୫ ।
ସଞଜ୍େୟ କହ�େତ େସ ଶିଖଇ ଧୃତି�ଷଟ୍ର୍

ବୟ୍ାସର ପର୍ସ�େନ େସ ମହା ଧାମି�କ ବଳିଷଠ୍ । ୧୬ ।
ପୁତର୍କୁ ପର୍ତିପାଳିେଲ େଦବୀ ଅେନକ ଯତେନ

ପୁତର୍କୁ େଦଖିଣ ମୁନ ିଗେଲ ଅ�ତଦ୍�ଧାେନ । ୧୭ ।
ପୁତର୍ େଦଖି ହରଷ ଭୀଷମ୍ ଭରିୂଶବ�ା

ପାେରଶୱ୍ର ଶାେୟଂତନ�  େଦଖି ହରଷ ପୁତର୍ ସମଭ୍ବା । ୧୮ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ପଣଡୁ୍ ପଢ�ତି ପୁତର୍ େବନି

ପାଳ�ତି ସତୟ୍ବତୀ ଦାସ �ଜାର ନ�ଦନୀ । ୧୯-୧୧୧୧ ।

୧୪ ।୧ ସଞଜ୍ୟକୁ କହେିଲ ସବ�ସିଦଧ୍ା ।
୧୪ ।୨ ଚଉଦ ବଦିୟ୍ା ଶେତ ଶାଖା େୟକା ନରିିଜି� । ।

୧୦ ।୨ "ଆକଷ�ଣ.......... ମ�ତର୍ସିଦଧ୍ା" ପାଦା�ତ ପେର 'ଠ' େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପାଠ:-
 ସତ୍ମଭ୍ନ େମାହନ ଆଦ ିମ�ତେ୍ର େଦଇ ଲୟ

 େଯାଗ ବର୍ହ୍ମା ଦମଭ୍ ମୁଦ�୍ ସାଥ� କ� କାୟ । (ଠ)
୧୧ ।୧ ଆମ�୍ୟ-େବଦପାଠ, ଅପଭର୍ଂଶ-ଆମ�ୟାୟ

ଅମୱ୍ାଳିକାର ପର୍ୟାଗେର ଝାସ
ଅମୱ୍ାଳିକା େବାଇେଲ େଯ ଶୁଣ ସତୟ୍ବତୀ
ବଚନ ଅଲଘିଂେତ ମୁଂ େହାଇଲି ଅଗତି । ୧ ।

ଦୁ�ପଦ ପାତେକ ଉପୁଜାଇଲ�  ଆତମ୍ଜା
ମମ ଦୂଷିତ କମ� କୁେଳଣ ବଡ ଲଜଜ୍ା । ୨ ।
ଅେନକ ପାତକ େଦାେଷ େହାଇଲି ମହାଭାରି

ପୁତର୍�ତ ଜାତ କଲ�  େଗା ସମଭ୍ାଳ େମାେହାରି । ୩ ।
ଯତେନ େଦବୀ ପର୍ତିପାଳ ନ ଭାଳ େଗା ମୁକୁ
ମହୁଂି ଯିବ ିମା େଗା ପର୍ୟାଗ ତୀଥ�କୁ । ୪ ।

େଦାଷ ଦହନ ନମି�େତ ତୀେଥ� ଝାସିବ ିଅବଶୟ୍
ମୁକୁଇଂ କଲ୍ୟାଣ େଗା କରିବା ହରଷ । ୫ ।

ମା�େୟ ବାରଣ ନ କେଲ ଧମ� ଅେଥ�
�ଜୟ୍ଧର ପୁତର୍ ଥା�େତ ମା� ଯିବୁ େଗା େକମ�େତ । ୬ ।

ଆେହା ତୁେଲଣ େଘନେିଲ େସ ଦୱ୍ାଦଶ କାମିନୀ
ତୀଥ�ବାସ ନମି�େତ ବାହାର ତେପାଧନୀ େବଶ େଘନ ି। ୭ ।

ଛାଡି� �ଗ େମାହ ମା�ଙ୍କର େସାଗ
ପଞଚ୍ମାେସ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ପର୍ୟାଗ । ୮ ।

୨ ।୨ ଦୂଷିତ କେମ�ଣ ଉଭୟ କୁଳକୁ ଲଜଜ୍ା । (ପା)
୮ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇ ବନମାଗ� ପେଥ ।
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 ପଞଚ୍ମାେସ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇ ପର୍ୟାଗ ତୀେଥ� । (ପା)
ତୁଳମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଶନବିାର ଚତୁଦ୍�ଦଶୀ

େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତେ୍ର େଦବୀ ପର୍ୟାେଗଣ ପଶି । ୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ସ�୍ହାନ ସାରି କରି େଦବୀ ମାଧବ ଦରଶନ

ବଟର ତେଳଣ ବପିର୍ଙ୍କୁ ଅେନକ ଦେିଲ ଦାନ । ୧୦ ।
େଭାେଦବ ମାଧବ େମାେହାର ଆବର ପାତକ େଯ �ହଂି

ପେରଣ ହଂିସା ଅପବାଦ େ�ହ�ିଇ ମୁହଂି । ୧୧ ।
େୟକ ପାେତକ କଲି ମୁଂ ବଂଶ ରକ୍ଷାର ନମି�େତ

େଜୟ୍ଷଠ୍ାଶୁର ଶୃଙ୍ଗାର କ�ଇଲ� ଂ ଗୁର ୁବଚନର ଅେଥ� । ୧୨ ।
େୟ େମାେହାର େଦାଷ ଖଣଡ୍ଣ କରିବା ଶିରିରଙ୍ଗ

ସତି୍ରୀ ଧମ� େଦାଷର ୁେମାେତ ଉଦଧ୍ାରିବା େବଗ । ୧୩ ।
େୟେତକ େଦାଷ େସ ପଦମ୍�ଭର କୁମାରୀ

ତରି୍େବଣୀ ସଂଗେମ ଝାସି� କର�ର ସମୁରି । ୧୪ ।
ଗୁର ୁହରଣ େଦାଷ େଯ ସମସତ୍ �ଶ ଗ�

ନରିଞଜ୍ନ ସରେୂପ ଯାଇଂ େସ ଆକାେଶ ବସି� । ୧୫-୧୧୨୬ ।

୯ ।୨ "େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତେ୍ର େଦବୀ ପର୍ୟାେଗଣ ପଶି" ପାଦା�ତ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ:-
 ଶୁଣିଣ େଦବୀ େଯ େବାଲ�ତି ବଚନ ।

 ଅନୀତି କଥା କରି କାହା ମୁଖ �ହ�ଂଥ�ବା ପୁଣ । ।
 ଜୀଇଂ ଥ�େଲ ଅକୀତ୍�ତି ମେଲ ସଦଗତି । (ସଦ ୍ଗତି ଅଥ�ାତ ୍ ମେଲ କଥା ଗ�)

 େମାେହାର ପର୍ଭ ୁମେଲ ପୁତର୍ କାହ�ଂ େହାଇ� ଉତପତତି୍ । ।
 େୟମ�ତ ବଚନ ଯହ�ଂ ଶୁଣିେଲ ସତୟ୍ବତୀ ।

 ତୁନୀ େହାଇେଲ ମନକୁ ଦୁଖ ମତି । ।
 େଯଉଂ ସମୟେର େଗା ପର୍ୟାଗେର ଝାସିବ ି।
 ସମସତ୍ ପାତକ େଗା ଜାହ୍ନବୀଙ୍କି େଦବ ି। ।

୧୧ ।୨ ପେରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଅପବାଦ େ�ହ�ିଇ ମହୁଂି । (ପା)
୧୨ ।୨ େଜୟ୍ଷଠ୍ାଶୁରକୁ ଶୃଙ୍ଗାର େଦଲି ବଚନ ଅଲଘିଂେତ । (ପା)
ଗୁର ୁେ�େକଶୱ୍ରଙ୍କର ପଣଡୁ୍ ଓ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ବଦିୟ୍ା ଦାନ

ଧୃତ�ଷଟ୍ ପଣଡୁ୍ ବଢ�ତି େବନ ିଭ�୍େଥ
ପର୍ସ�େନ �ଙ୍କୁ ବଦିୟ୍ା ଦେିଲ ଗାଲବର ସେୁତ । ୧ ।

ଋଷଭ ମାସ ପଣୂ୍�ଣିମା ତିଥ� ଚ�ଦର୍ବାର ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େଜୟ୍ଷଠ୍ା ନକ୍ଷତର୍ େଭାଗ େଯ ଅଟଇ େସ ଦନିର । ୨ । ଳଷତତ୍��ଦ କ୍ଷର��ଚଛ୍ଚଚ୍�

ଉଶତତ୍ଷ�ଦବତତ୍ବ�ଶ�ଦତତ୍ବ ଞଜ୍ ଙବଚଚ୍ଯ�ଧ
ଶୁଭ �େମ େଯାଗ ବବ �େମ େଯ କରଣ

ବୟ୍ାେସ ବେିଜ କେଲ ଆସି ବାରଣୁାବ�େତଣ । ୩ ।
େବନ ିପୁତର୍�ତ େଘନଣି ସତୟ୍ବତୀ

ବୟ୍ାସଙ୍କର େକାେଳ େନଇ େଦେଲ େବନ ିେଯ ସ�ତତି । ୪ ।
ପୁତର୍�ତ େଦଖି ହରଷ େଯ ପାେରଶୱ୍ର ତନ�

ଅ�ଧକୁ ପଣଡୁ୍କୁ େନଇଂ ବସାଇେଲ େବନ ିଜାନ�  । ୫ ।
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ବଦିୟ୍ାପାଠମାନ େଯେତ ସଞଜ୍ୟ େଦଇଥ��
ବୟ୍ାସଙ୍କର ଅଗ୍ରେତ ସମସତ୍ ପଠନ େହାଇ� । ୬ ।

ହଇହୟ ବଂେଶ େଯ ଚ�ଦର୍ଗୁର ୁେବାଲି
�ହାଙ୍କର ନ�ଦନ ଭାବଗୁର ୁକହଲିି । ୭ ।

ଭାବଗୁର ୁନ�ଦନ ବ�ଳଚ�ଦର୍ ଗୁରୁ
ରଦୁେ୍ରଶୱ୍ର େବାଲି �ହାଙ୍କର ପୁତର୍ �ର ୁ। ୮ ।

ରଦୁର୍�ର ୁନ�ଦନ େଯ ଗୁର ୁବରିପୂାକ୍ଷ ।
େୟହାର ନ�ଦନ େଯ ଗୁର ୁବଭିରୁକ୍ୁଷ । ୯ ।
ବଭିରୁକ୍ୁଷର ନ�ଦନ ଅନଙ୍ଗେସନ ଗୁରୁ

େୟହାଙ୍କର ପୁତର୍ ସରୁଚ�ଦର୍ �େମ ଗୁର ୁ। ୧୦ ।
ସରୁଚ�ଦର୍ ନ�ଦନ ଗୁର ୁବଜର୍ମାଳୀ

େୟହାର ନ�ଦନ ଗୁର ୁପର୍ଚଣଡ୍ାବଳୀ । ୧୧ ।
ପର୍ଚଣଡ୍ାବଳୀର ପୁତର୍ ଭାଗ୍ୟବର ଗୁରୁ

େୟହାଙ୍କର ନ�ଦନ େ�େକଶୱ୍ର ଗୁର ୁ। ୧୨ ।
େୟ ଗୁର ୁବଂଶ ଯାେକ ବୟ୍ାସଙ୍କୁ ଥା�ତି ଖଟି
ବୟ୍ାେସ ଶିଖାଇେଲ ଅଶର୍ତିୂ ଅଦୃଷଟି୍ । ୧୩ ।

୬ ।୨ ବୟ୍ାସଙ୍କର ଆେଗ େସ ପାଠ େବାଇେଲ ।
୬ ।୨ ବୟ୍ାସଙ୍କର ଛାମୁେର �ହା ଉକତ କ�ଇ� । । (ପା)

୭ ।୧ ହରିହର ବଂେଶ େଯ ଭାଗ�ବର ଗୁର ୁେବାଲି ।
୭ ।୧ ହରିହର ବଂେଶ େଯ ଭାଗ୍ୟବର ଗୁର ୁେବାଲି । (ପା) (ହରିହର ପ�୍ୟ ସବୁ େପାଥ�େର)

ସ�ନେିଧୟ୍ �ଇେଲ ବୟ୍ାେସ େ�େକଶୱ୍ର ଗୁରଙ୍ୁକୁ
ବଦିୟ୍ା ଶସର୍ ଶାହାସର୍ ପଢାଅ େହା େୟ େବନ ିକୁମାରଙ୍କୁ । ୧୪ ।

ବୟ୍ାସଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂେର ଗୁର ୁେ�େକଶୱ୍ର
ଆଖଡା େୟକ ରଞଚି୍େଲ ଯାଇ ବନସତ୍ ଭିତର । ୧୫ ।

ଶର ବଦିୟ୍ା ଶିଖା�ତି େସ େ�େକଶୱ୍ର ଗୁରୁ
ଧନ�  ତେ୍�ଣ ଫ� ଖଣଡ୍ା ମାଲ ବଦିୟ୍ା ଡମୱ୍ର ୁ। ୧୬ ।

ପରିଘ େକା�ତ ��ଜ ଅସିପତର୍ ଯାଠି
ସକଳ ବଦିୟ୍ାେୟଣ ନଜିି�� ସବ�ନଷିଠ୍ ି। ୧୭ ।

ଅେନକ ବଦିୟ୍ାେର େସ େହାଇେଲ ନଜିି��
େବଦ ଶାହାସର୍ ମ�ତେ୍ରଣ େସ ପଣଡି୍ତ ଭାଗ୍ୟବ�� । ୧୮ ।

କକଡା ମାସ କୃଷଣ୍ ପକ୍ଷ ତିଥ� େଯ ଚଉଠି
ପଣଡି୍ତ ବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଘଟି । ୧୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ବାୟବୟ୍ �େମ କରଣ ଇ�ଦର୍ �େମ େଯାଗ
କକଡା ସଂକ��ତିକି େୟେକାଇଶ ଦନି େଭାଗ । ୨୦ ।

େ�େକଶୱ୍ର ଗୁର ୁବଦିୟ୍ା ଶିଖା�ତି କୁମାେର
େସ ଦନି ଆଖଡାେର ବଜିୟ ଭାଗ୍ୟବେର । ୨୧ ।
ପଣଡୁ୍ କୁମାରଙ୍କୁ େଦଖି େସ ହରଷ େହାଇେଲ
ସକଳ ବଦିୟ୍ାମାନ ପରୀକ୍ଷ କ�ଇେଲ । ୨୨ ।
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�� ବଦିୟ୍ାେର େସ ନଜିି�� କୁମାେର
ହରେଷଣ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ଭାଗ୍ୟବେର । ୨୩ ।

ସାଥ�ୁକ ଶହସର୍ ମ�ତର୍ ଶିଖାଇେଲ ଆଦଗୁିରୁ
ଶବଦକୁ େଭଦବି େଯ ଶହସର୍ ପର୍ହାର କର ୁ। ୨୪ । ସଂଖ୍ୟା

ଶବଦେଭଦୀ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇେଲ �ହାଙ୍କୁ
ପର୍ସ�େନଣ ଅେନକ ବଦିୟ୍ା ଦେିଲକ େସ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ । ୨୫-୧୧୫୧ ।

୧୬ ଶର ସାଧନ ଶିଖା�ତି େସ େ�େକଶୱ୍ର ଗୁର ୁ।
 ଧନ�  ତେ୍�ଣ ଫ� ଖଣଡ୍ା ମାଲ ବ�ିଧାଣ ଡମୱ୍ର ୁ। (ପା)

୧୮ ।୨ େବଦ ଶାହାସର୍ ମ�ତେ୍ରଣ େସ ପଣଡି୍ତ ଭିଗଂ◌୍ୟବ�ତ । (ପା)
୨୧ ।୨ ହରେଷଣ ପୁତର୍କୁ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ଭାଗ୍ୟବେର । (ପା)

୨୪ ।୨ "ଶବଦକୁ େଭଦବି େଯ ଶହସର୍ ପର୍ହାର କର"ୁ ପାଦା�ତ ପେର େପାଥ� ବେିଶଷେର ଅଧ�କା
ପାଠ:-

ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ାେର ପଣଡୁ୍ ଶରୂବ�� େହାଅ �ଜୟ୍େର ।
 ଅଦୃଷଟି୍ ବଦିୟ୍ା େ�େତ େଦବା େହା କୁମେର । ।

୨୫ ।୨ ପର୍ସ�େନଣ ଅେନକ ମ�ତର୍ େସ େଦେଲକ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ । (ପା)
ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କର ବବିାହ ପର୍ସ�୍ବ ଓ ଅେନକ �ଜକ�ୟାଙ୍କର ମତୁୃୟ୍

ସତୟ୍ବତୀ େବାଇେଲ ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ବସାଇ
ଧୃତ�ଷଟ୍କଇ ବଭିା କ�ଅ କ�ୟା େଗାଟିେୟ େ�ଡାଇ । ୧ ।

ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େଯ ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ
ଶାଲ�  �ଜାର ଦୁହ�ି �ମ ଶାଲ� ବତୀ । ୨ ।

ଭୀଷେ୍ମ ସୱ୍ହସେ୍ତ ସ�ତକ େଦେଲ ଶାଲ�  �ଜାଙ୍କୁ
େ�େହାର ଦୁହ�ି େଗାଟି େଦବୁ ଆମଭ୍ର ପୁତର୍କୁ । ୩ ।
ଶାଲ�  ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇ� ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି

ଧୃତ�ଷଟ୍କଇ େଦବା ନମି�େତ କ�ୟା ସମଭ୍ାର କରି ଆଣି । ୪ ।
ସମଦଣଡ୍ େଘନଣି ଶାଲ�  େଯ ନୃପତି

ଦୁହ�ିକୁ େଘନ ିମିଳି� ସତୟ୍ବତୀଙ୍କର କତି । ୫ ।
ସତୟ୍ ବାକ୍ୟ କରି ଯହ�ଂ ଶାଲ�  �ଜନ ମାନ�ି

େସହ ିଦନି �ତର୍େର େସ କ�ୟା ପ�୍ଣ ତୟ୍ାଗ କ� । ୬ ।
େଦଖିଣ ଶାଲ�  େଯ ଅେନକ ବଇକୁଲ୍ୟ େହାଇ�

ଯମ�ୁ ନଦୀ କୂେଳ େସ କ�ୟାକୁ ଦହନ କରି ଗ� । ୭ ।
ଅନଙ୍ଗ େଦଶର େସ ଅନଙ୍ଗେସନ �େୟ

କାଳି�ଦୀ �େମଣ େଯ �ହାର ଦୁହ�ି େଗାଟିେୟ । ୮ ।
�ହାକୁ ବରଣ େହାଇ� ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟ

ସତୟ୍ କ�ଇଣ ଦେିଲ ମା� େଯ େଗାଟିେୟ । ୯ ।

୨ । ୨ ଶାଲ�  �ଜାର େଦାହ�ି �ମ ମରଦୁ ୍ବତୀ । (ପା)
୫ ସମଦଣଡ୍ ସଜକରି େସ ଶାଲ�  ମହୀପତି ।
 େଦାହ�ି େଘନ ି�ଜା ଆସଇ ତଡତି । (ପା)
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ବରଣ କରିଣ େୟେଣ ଅଇେଲ ଶାେୟଂତନ�
େସ କ�ୟା େଗାଟି �ଶ ଗ� େସହ ିଦନି�  । ୧୦ ।

ନଝି�ର େଦଶର େଯ �ଜା ଗଣପତି
କ�ୟାେୟ �ହାର ଘେର େହାଇ� ଉତପତତି୍ । ୧୧ ।

�ହାର �ମ େଯ ଅଟଇ ଶରଧୃତି
ପାେରଶୱ୍ର କ�ୟା ବରିେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ, ଥାଇ ସତୟ୍ବତୀ । ୧୨ ।

ନଝି�ର େଦଶ �ଜା ଗଣପତି ସାନ�ଦ େହାଇ�
େମାେହାର ଅେନକ ଭାଗ୍ୟ େବାଲି ନଗ୍େର ଉଷବ କ�ଇ� । ୧୩ ।

େସାମବଂଶକଇ େଦବ ିେଯ େମାେହାର କୁମାରୀ
େୟହ ିବଂଶ େଯ ମଧୟ୍ ଭବୁେନ ଅଧ�କାରୀ । ୧୪ ।

େୟସେନକ ବ�ିର କର�େତ ନଝି�ର ଗଣପତି
ଶରଧୃତି କ�ୟା �ଶ ଗ� େସହ ି�ତି । ୧୫ ।
େୟହମିେତ ଅେନକ କ�ୟା ଗେଲ କ୍ଷେୟ

ପୁଣିହଂି ବରିେଲ ଆନ େଯ କ�ୟାେୟ । ୧୬ ।
କଣ୍�ଣମାଧବ �ଜା କ�ୟା େଦବା କ�

ଧୃତ�ଷଟ୍ �େମଣ ଯହ�ଂ ସତୟ୍ ମ�ସି� । ୧୭ ।
େସ କ�ୟାକୁ େସ ଦନି ସପ� ଡଂସନ େହାଇ�

�ମ ଧରିବା ମାତର୍େକ େସ କ�ୟା �ଶ ଗ� । ୧୮ ।
ବଇବସତୁ ମନ�  ପୁଚଛ୍ା କେଲ ଅଗସତି୍ଙ୍କି

କ�ୟାେୟ କିଂେପ �ଶ ଯା�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ �ମ �ଶିକି । ୧୯ ।
ଅଗସତି୍ ପର୍ତିବାଚ େୟହାର କୃତତି୍କା ବୃଷ�ଶି

ଜାତିେର ବର୍ହ୍ମ �କ୍ଷସ େୟ େୟମ�େତଣ କ�ୟା �ଶି । ୨୦ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ଉଶତତ୍ଷ�ଦବତତ୍ବ�ଶ�ଦତତ୍ବ

ବୟ୍ାସ ପ� ମହାଋଷି ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ଦାନ କ�
ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ ପେଣ କିଂେପ ଜନମ ଲଭି� । ୨୧ ।

କୃତତି୍କା େଯାେଗ ମୁନ ିେଯ ପଶିେଲ ଶୃଙ୍ଗାେର
େ�ହଣିୀ େବେଳ ବୀଯ�୍ୟ ଛାଡିେଲ ମୁନବିେର । ୨୨ । ଷଲବବଷଚଚ୍ରଯ

ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର ଉଶତତ୍ଷ�ଦବତତ୍ବ�ଶ�ଦତତ୍ବ

୧୨ ।୧ �ହାର �ମ ଅଟଇ ସରୁଧାତର୍ୀ । (ପା)
ଅମୱି୍କା କ�ୟା ଯହ�ଂ ଶୃଙ୍ଗାର ସହ ିନ�ଆରି�

ଗତ ଆତମ୍ା ପ�୍େୟକ େସ େମାେହଣ ପଡି� । ୨୩ ।
ଆରେତ ମହାତମା େଯ େତଜୟ୍ା କେଲ େରତ

େତଣୁ କରି ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ ଲକ୍ଷେଣ େହାଇ�କ ଜାତ । ୨୪ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ େଯ ବଇବସତୁ ମନ� କୁ

ଏେହହ୍େନକ େଯାଗ େହାଇ� ଧୃତ�ଷଟ୍କୁ । ୨୫ ।
ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ ଲକ୍ଷେଣ େସ େହାଇ� ଉତପତତି୍

େତଣ ୁକରି କ�ୟାମାେନ ବରଣ େହାଇେଲ େହାଉଛ�ତି ବନିଶୟ୍ତି । ୨୬ ।
ବଇବସତୁ ମନ�  େବାଇେଲ ପୁଣ େସ େହାଇବ େକମ�ତ
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େୟ କଥା ତଦ�ତ କରି େମାେତ କହବିା ଭଗବ�ତ । ୨୭ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ େହା ଶୁଣ ଯୁଗପତି

ଧୃତ�ଷଟ୍ ବରଣେର ଏକଉତତ୍ର ଶେତ କ�ୟା େହାଇେଲ େଯ କ୍ଷତି । ୨୮ ।
ବର୍ଜଗିରି େଦଶର �ଜା େଯ ବୀରେକତନ
େସ ଆସି କ�ୟାେୟ କ� ପରଦାନ । ୨୯ ।

ଆେହା େସ କ�ୟାର �ମ େଯ ଅଟଇ ଚ�ଦ�୍ବତୀ
ଅେନକ ସମଭ୍େବ� କ�ୟା ଆଣି ଦ�ିକ ନରପତି । ୩୦ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅ�ଧ ଅଟଇ େବନ ିଆଖି
ଅ�ୟ େଦଶକୁ ନ ଯାଇ ବଭିାକୁ େ�େକ ଉପହାସ କର�ତି େଦଖି । ୩୧ ।

େୟମ�େତ କ�ୟା ମାନ�ତ ଆଣ�ତି ପର�ଷଟ୍
ବେିଶେଷଣ ନୃପତି େସ ବଂେଶଣ ଗରିଷଠ୍ । ୩୨ ।

କ�ୟା�ତ େସ ଆଣ�ତି ବାରଣୁାବ�ତ ବଭିା କରିବାକୁ
େସ କଥା ରହ�ିଟି େୟେବ େସାମବଂଶ �ଜୟ୍କୁ । ୩୩ ।

�ଜାେୟ ବଭିା େହାଇଂ ନ ଯା�ତି େସହ ିଦନି�
କ�ୟାେୟ ଆସ�ତି ନଜିର ଭବୁନ� ଂ । ୩୪ ।

କ�ୟା ପର୍ଦାନ କ� େସ ବୀରେକତନ
ମହ�ଶଯୟ୍ା ଯୁଗେତ କ�ଇେଲ ଶୟନ । ୩୫ ।

କ୍ରୀଡାରଙ୍ଗ ସାରିଣ ଶୁତିେଲ ବରକ�ୟା
ମରିଣ େଶାଇଅଛ ିେସ ଚ�ଦର୍ବଦ� । ୩୬ ।
ପ�୍ତକାେଳ ସ�ୁଦରୀକି େନେଲ ଶମଶାେନ

ଦହନ କରି ଶୁଦଧ୍ େହାଇେଲ େୟକାଦଶ ଦେିନ । ୩୭ ।
ବଭିା େଯାଗ କର�େତ ଯହ�ଂ ଅେନକ କ�ୟା ମ�

ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ କ�ୟା େକହ� ଦଅି�� େ�ହ�ି । ୩୮-୧୧୮୯ ।

୨୯ ଶର୍ୀ ନଗର େଦଶ �ଜାଧ� େକତନ ।
 େସ �ଜା କ�ୟାେୟକ କ�କ ପର୍ଦାନ । (ପା)

୨୯ ଗିରିବର ବଜର୍େଦଶର �ଜା ବୀର େଯ େକତନ ।
 େସ ଆସି େ�ଡି� କ�ୟାେୟ କରିବ ପର୍ଦାନ । (ପା)

୩୭ ।୨ ଦହନ ସାରି ସଦୁଧ୍ େହାଇେଲ ବାର ଦେିନ ।
ବଦୁିରଙ୍କ ଜ�ମ

ସମେୟେକ ବେିଜ କ� ବୟ୍ାସ ମହାଯତି
େଦଖିଣ ସାନ�ଦ େସ େହାଇେଲ ସତୟ୍ବତୀ । ୧ ।

ବୟ୍ାସଙ୍କୁ �ଇଣ େସ େବାଲ�ତି େୟକା�େତ
ଅମୱ୍ବୁତୀ ଅେନକ ମେତ େହାଇଥାଇ ଭଗତି େମାେତ । ୨ ।

ହରିେକଶର େଦଶର େକଶବ ନୃପତି
େସ �ଜା ଅଟଇ ଶଦୂର୍ େଯାନେିର ଉତପତତି୍ । ୩ । ��ଧଯତତ୍ବ ତତ୍ବସବ'� ଦଧ୍ଷଳର

ଦଧ୍ଷ�ଦଶ ଟସଥ୍ବ�
�ହାର ନ�ଦନୀ �ମ ଅଟଇ ଅମୱ୍ବୁତୀ

�ହାକଇଂ ପର୍ଦାନ େହାଇ� ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟ ନୃପତି । ୪ ।
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େୟ ଦୁେହଂ ଯହ�ଂ େହାଇେଲ ପୁତର୍ବ�ତୀ
େୟ ଅମୱ୍ବୁତୀର ମନ ବାବୁ ବହ�ତ ବକୃିତି । ୫ ।

ତୁ େମାେହାର ନ�ଦନ ବାବୁ ପରମ ପଣଡି୍ତ ଗ୍ୟାନବ�ତ
ଅମୱ୍ବୁତୀର ତହଂି ପୁତର୍ େଗାଟିେୟ କର ତୁମେ୍ଭ ଜାତ । ୬ । �ଚଛ୍ଚଚ୍ ଚଛ୍ଚଚ୍

ଚଛ୍ତତ୍ଯରତତ୍ ଭସଥ୍ ଟସଥ୍ବ�
ମା�ଙ୍କର ବଚେନ େଯ ବଜିେୟ ମୁନବିେର

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇ ଅମୱ୍ବୁତୀର ପୁେର । ୭ ।
ଅମୱି୍କା ଅମୱ୍ାଳିକା ତହ�ଂ ଜାଣି ଅଛ�ତି େସ କିରତି

ତତକ୍ଷେଣ ଅେନକ େବଶ େବଶନ େବାଇ� ପରି୍ୟବ�ତୀ । ୮ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର େସ ସହ�ି ଯୁବତୀ
ହରେଷଣ ରସି� େସ େମଳଭାବ ମତି । ୯ ।

ତୁଳ ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ସପତମୀ ବୃହସପ୍ତି ବାର
ପୁଷୟ୍ା �ମେର ନକ୍ଷତର୍ ଅେଟ େସ ଦନିର । ୧୦ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ସାଧୟ୍ �େମ େଯାଗ କରଣ �ମ ବବ
ସଇ�ଦୁ ଜାତ େହାଇ� ବାଳକ ଅପରୂବୁ । ୧୧ ।
ଅମତୃ େଯାଗ େଘନ ିଉତପତତି୍ େହାଇ�କ ସତୁ
େଦଖିେଲ ବୟ୍ାସ େସ ପରମ ପଣଡି୍ତ । ୧୨ ।

ପାେଦଣ ଜନମ େସ େହାଇ� ନ�ଦନ
େବନ ିପାେଦ ପଦମ୍ ଚିହ୍ନ କରତେଳ ଶଙ୍ଖ ମୀନ । ୧୩ ।

ବଦୁିବର ବାେକ୍ୟଣ ଭାଷଇ ଦବିୟ୍ବାଣୀ
ବଦୁିର �ମ �କୁ େଦେଲ ବୟ୍ାସ ମହାମନୁ ି। ୧୪ ।
େକାେଳ ଧରି ବୟ୍ାେସ ମୁେଖ େଦେଲକ ଚୁମୱ୍ନ

େବାଇେଲ ଭତୂ ଭବେିଷୟ୍ ତୁ ହ�ଅସି ଗ୍ୟାନବାନ । ୧୫ ।
ସମସତ୍ ଦୃଶୟ୍ େ�େତ େହାଉେର ବାଳବଚଛ୍ି

ଅନ�ବର୍େତ କ�ଧର ୁେ�ର ନ ଛାଡିବ ଲଛୀ । ୧୬ ।
ଦଣଡ୍ ବଳ ବୁଦଧ୍� େ�େତ େହାଉ ସାବଧାନ

ପଣଡି୍ତ ଧାମି�କ ପେଣ େ�ର ସବ�ଦା ଯାଉ ଦନି । ୧୭ ।
େୟସେନକ ବର େଯ ବର୍ହ୍ମ ଗୁର ୁଦେିଲ

ପୁତର୍କୁ ସମପି�େଲ େନଇ ସତୟ୍ବତୀଙ୍କର େକାେଳ । ୧୮ ।
ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ବାବୁ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଜାତିେର ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ

େଯବଣ କ�ୟାକୁ ବରଇ େସ େହାଅଇ ଅପହାର । ୧୯ ।
ବୟ୍ାସ େବାଇେଲ େଗା କିଛହିଂି ନ ଭାଳ ମାେୟ

ମ�ଦକ୍ଷେଣ ଜାତ େହାଇ� ମୁହଂି ତହଂିକି ବୁଦଧ୍� କରି ସି� ଉପାେୟ । ୨୦-୧୨୦୯ ।

୫ ।୧ ପୁତର୍ବ�ତୀ = ପୁତର୍ବତୀ ।
୧୧ ।୨ ସଇ�ଦୁ ଜାତ େହାଇ� େୟକବାଳ । (ପା)

୧୭ ।୧ ବର୍ହ୍ମ ବଧି� େଯାଗ େ�େତ ଦୃଶୟ୍ମାନ ସଂପଣୂ୍�ଣ । (ପା)
୧୮ େୟସେନକ ବରେଦେଲ ମହାବର୍ହ୍ମ ପୁରଷୁ ।

 ସତୟ୍ବତୀଙ୍କର େକାେଳ େନଇ ଦେିଲ ବାଳଶିଷ । । (ପା)
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୮ ।୧ କିରତି-କୃତି-କାଯ�୍ୟ ୧୬ ।୨ ଲଛୀ-ଲକ୍ଷମ୍ୀ (ଷି ପାଇଁ ଚଛ୍ ିଓ କ୍ଷମ୍ୀ ପାଇଁ ଛୀ ବୟ୍ବହାର
େହାଇଛ)ି

୧୯ । ୨ ଅପହାର-ମୃତ
ବୟ୍ାସଙ୍କର ଗା�ଧାରେସନ ସାକ୍ଷାତ

େୟେତ କହଂି ବୟ୍ାେସ ଗେଲ ଅ�ତଦ୍�ଧାେନ
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ଗା�ଧାରେସନ ଆସ�୍େନ । ୧ ।

ଗା�ଧାରେସନ େବାଲି ତହଂିର ନରପତି
େୟକ ଉତତ୍ର ଶେତ ପୁତର୍ �ର େୟକଇଂ ଦୁହତିି । ୨ ।

ଦୁହ�ିର �ମ େଯ ଅଟଇ ଗା�ଧାରୀ
ମ�ଦକ୍ଷେଣ ଜାତ େହାଇ� ବର୍ହ୍ମ େଯ ଅସରୁୀ । ୩ ।

େଜୟ୍ଷଠ୍ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଅମାବଇ �ତି
କୃତତି୍କା ନକ୍ଷତେ୍ରଣ େସ େହାଇ� ଉତପତତି୍ । ୪ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ନତିୟ୍ା�ତ ଉଆଂସୀ, ଜାତି କୃତତି୍କା ବୃଷ�ଶି ବର୍ହ୍ମ େଯ ଅସରୁୀ
େୟେହଣ୍�େଣକ ଲକ୍ଷେଣ େସ ଜ�ମି� ଗା�ଧାରୀ । ୫ ।

ଯାହାକୁ ବର ବରଇ ଗା�ଧାରେସନ �େୟ
ମା� େଦଇ ବରିେଲ େସ ନୃପତି ଯାଇ କ୍ଷେୟ । ୬ ।

ଉଡଙ୍ଗ େଦଶର େସ ଭାନ�ବ�ତ ନୃପତି
ଗା�ଧାରୀଙ୍କି ବରି� େସ ମ� ତତକ୍ଷଣା�ତି । ୭ ।

ମହା�ଷଟ୍ର୍ େଦଶର େଯ ନୃପତି ବରିପୁାକ୍ଷ
ଗା�ଧାରୀଙ୍କି ବରି� େସ ନଶି� ପର୍ତକ୍ଷ । ୮ ।

ନକିଟ �ଜାମାେନ େକହ ିବଭିା େଯ େ�ହେିଲ
ଦୂେରଣ ବାଇଶି �ଜା ଗା�ଧାରୀକି ବରି ମେଲ । ୯ ।

େକହ ିପର୍ଦାନ େ�ହେିଲ ଗା�ଧାରୀକି
ବକିଳ ଗା�ଧାରେସନ ଦୁହ�ିକୁ େଦଖି । ୧୦ ।
ବ�ିରଇ ଗା�ଧାରେସନ ଦୁହ�ି ରପୂ ଲଚଛ୍ି

େୟହାର ସମାେନ ବର କାହଂି ପାଇବଇଂ ଇଚଛ୍ ି। ୧୧ ।
କୁମଭ୍ ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ପର୍ତିପଦା ଦେିନ

ବୟ୍ାସ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଗା�ଧାରେସନ ଭବୁେନ । ୧୨ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େଦଖିଣ ସାନ�ଦ େସ ନୃପତି ଗା�ଧାର

ଉଦକ ଢାଳଇ େନଇଂ ବୟ୍ାସମୁନଙ୍ିକ ପୟର । ୧୩ ।
ଆପେଣ ଗା�ଧାରେସନ ପୟର ପଖାଳି

ବୟ୍ାସଙ୍କର ପାଦ ଉଦକ ନେିବଶିତ ଶିେର େ�ଳି । ୧୪ ।
ନବ େନତ ବସନ କୁଣଡ୍ଳ ରତନ୍ମା� ଦ�ି ମହା�ଜା
ଆସନ ପାଦାସନ ପାଦାେଘ�୍ୟ କ� ଦବିୟ୍ ପଜୂା । ୧୫ ।

ସବୁଣ୍�ଣ ସିଂଘାସେନ େନଇ ବସାଇେଲ ବୟ୍ାସଙ୍କୁ
କିଙ୍କର େହାଇ ପ�ରଇ ମୁନ ିଅନ� ଗ୍ରହ କର ମୁକୁ । ୧୬ ।

େଦଖ ବଂଶ େମାର େହାଇ� େମାକ୍ଷଗତି
ପର୍ତକ୍େଷ େଦବ ��ୟଣ େବଦବୟ୍ାସ େମାେତ େଦବାକ ଗତି ମୁକତି । ୧୭ ।

େୟ େ�େହାର ପାଦରଜ ପଡି� େମାେହାର ପୁେର
ଅକାରେଣ କାରଣ ପାଇଲି ମୁନବିେର । ୧୮ ।
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ଅେନକ ବେି�ୟି େହାଇ ସତୁ୍ତି କରଇ ଗା�ଧାରେସନ ନର�ହା
ସଂସାରକୁ ଗତି ଦଲି�  େଦବ ଭାଷିଲ�  ସୱ୍ାମୀ ଯାହା । ୧୯ ।

୮ ।୨ ନଶି�-ନଷଟ୍େହ�, ମ� ।
୨୧ ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ତ ବର୍ତମାନ ତୁ ସମସତ୍ ଗ୍ର�ଥକାରୀ ।

 ବର୍ହ୍ମାଦ ିେଦବ�େୟ େ�େହାର ଶାସର୍ ଉକତ କରି । (ପା)
୨୧ ।୨ ଅଷଟ୍ାଙ୍ଗ ମ�ତେ୍ର େଯ Cଶୱ୍ରଙ୍କୁ େବାଧ�ଲ�  । (ପା)

୧୧ ।୧ ଲଛ-ିଲକ୍ଷି
ମହୁଂି େ�େହାର ଦାସର ଦାସ ଅଟଇ ଜ�େମ ଜ�େମ

ସଂସାର �ରିଲ�  �ଥ ଅମୃତ ବଚେନ । ୨୦ ।
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ବର୍ତମାନ ଗ୍ର�ଥମାନ କଲ�

ଅଣାକାର ମ�ତେ୍ର ତୁ ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ େବାଧ�ଲ�  । ୨୧ ।
ଅ�ଦ ିବଷିଣ୍ ୁେ�େତ ଠାବ ଦଅିଇ ବକ୍ଷସଥ୍େଳ

��ୟଣ ରପୂ ତୁ େଦଖୁ ମହାପର୍ଳୟର କାେଳ । ୨୨ ।
ଅେନକ ସତୁ୍ତି କରି େସ ଗା�ଧାରେସନ ସୱ୍ାମୀ

ବୟ୍ାସଙ୍କର ପାଦତେଳ ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପରଣାମି । ୨୩ । ସଂଖ୍ୟା ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
ଶର୍ୀସତୟ୍ବତୀ ନ�ଦନ ଚରଣ େମାର ହେୃଦ

ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�ଳ ଦାସ ନେମ ସଦାନ�ଦର ପଦମ୍ପାେଦ । ୨୪ ।
ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�  ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍

ବୟ୍ାେସ କଲ୍ୟାଣ କେଲ ଗା�ଧାରେସନ ନୃପତି । ୨୫ ।
ବସ, ବସ ମହା�ଜା େ�ର ସିଦଧ୍ େହାଉ ମନବାଞଛ୍ା

ଅରିଷଟ୍ ଶା�ତି େହାଉ େ�େହାର କୁଟୁମୱ୍ କ୍ଷେମ ରକ୍ଷା । ୨୬ ।
ଆେହା! କୁଶଳ େହାଇଅଛ�ତି � େ�େହାର େସାଦେର

ପାଟ ମହାେଦC େ�ର କ୍ଷେମ ଅଛ�ତି � ପୁେର । ୨୭ ।
ପୁତର୍ ସ�ତତି େ�େହାର ବର୍ତ�ତି � ସଦା�େର ଭାେଗ୍ୟ
�ତିଗଣମାେନ େ�େହାର ବର୍ତ�ତି � ଆେ�େଗ୍ୟ । ୨୮ ।

େଦବ� ବ�୍ହ୍ମେଣ େହାଉଅଛୁଂ � ଭଗତି
ହବକିି ଆହ�ତି େଦଉଛୁଂ ତ ନତିିପର୍ତି । ୨୯ ।

ଦୁଖୀ ଦରିଦର୍ଙ୍କୁ ଅ�ନ ତୁ େଦଉ � ନୃପତି । ୩୦ ।
ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁମାେନ କର ୁଅଛ�ତି � ବୃଷଟି୍

ସବୁଧିାେନ ଫଳଦାୟକ େହାଉଛ ି� ସଷୃଟି୍ । ୩୧ ।
ସଂସାର ପାଳନ କରଅୁଛୁ କି � �ଜା

କୁଶେଳ ବର୍ତ�ତି � େ�େହାର ଜନପର୍ଜା । ୩୨ ।
ପର୍ଜା�ତ ପାଳିଣ �ଜା ନ କର ୁ� ଅବଧି�

ଦଇତ ଦାନବ ମାନ�ତ �ଜା କରଅୁଛୁ � ସାଧ� । ୩୩ ।
ତୀେଥ�ଣ ଉପଦପ� �ହଂି � କଉେଣାପ

ତପିଜନ ରକ୍ଷା କରଅୁଛୁ କି � ସବ� । ୩୪ ।
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୨୪ ।୧ ସତୟ୍ବତୀ ନ�ଦନଙ୍କୁ ତଲେୟ େମାେହାର ହେୃଦ । (ପା)
୨୭ ।୨ ପାଟ ବଂଶୀ କ୍ଷେମ ବର୍ତଇ � ପୁତର୍ େପୗତର୍ ପରିବାେର । (ପା

୩୧ େମଘମାେନ ସମସେ୍ତ କର�ତି � ବୃଷଟି୍ ।
 ସାବଧାେନ ଫଳ େଦଉଛ ି� ସଷୃଟି୍ । (ପା)

୩୩ ।୧ ପର୍ଜା ପାଳନ �େଜୟ୍ କର ୁ� ଯଥାବଧି� । (ପା)
ସବ� ସବୁଧିାେନ େହାଉଅଛ ି� �ଜୟ୍

ସଂସାର ଶୁଭଧୁନ ି�ଜାକୁ ସବ�କାଯ�୍ୟ । ୩୫ ।
ଆେହ ସମସତ୍ ସବୁଧିାନ େମାେହାର ଶୁଣିମା ମହାମେୁ�ୟ

କଥାେୟ କହବି ିଶୁଣିମା େହାଉ ସାବଧାେନ । ୩୬ ।
ସୱ୍ାମୀ ଦୁହ�ି େଗାଟିେୟ ଅଛଇ �ମ � ଗା�ଧାରୀ

କୃତତି୍କା ବୃଷ�ଶି ଜାତିେର ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁୀ । ୩୭ ।
େଯେତକ ନୃପତି ମଁୁ ବରିଲି ବଦିୟ୍ମାେନ

ବାଇଶି �ଜା ମେଲ ବରଣ ବଧିାେନ । ୩୮ ।
ଦୁହ�ିକୁ ପର୍ଦାନ େ�ହେିଲ େକହ ିଡେର

ଯୁବା ଯୁବତୀ େସ ଅଛ ିେମାେହାର ଘେର । ୩୯ ।
ଦୁହ�ି େଯେବ ପି� ଘେର ଅବଭିାଇତ ରଜବତୀ ��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍

�ହାର େଶାଣିେତ ପିତୃ େ�େକ ସ�୍ହାନ କର�ତି । ୪୦ ।
େୟସେନକ େଦାଷ ପୁ�େଣଣ ମୁଇଂ ଶୁଣି

ବଧୁିର ଆତମ୍ା କରି ଥାଇ ଶରୀର କଳଙ୍କ ଜାଣି । ୪୧ ।
େମାେତ ପର୍ତିକାର କରିବା ପାେରଶୱ୍ର ତନେୟ

ଗା�ଧାରୀକି େମାର କରିବା େକବଣ ଉପାେୟ । ୪୨ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ �ଜା େହାଅଇ େୟମ�ତ

ସ�ଇଶି ନକ୍ଷତେ୍ର ସମସତ୍ େହା�ତି ଜାତ । ୪୩ ।
ଅଶୱି୍ନୀ ମଘା ମ�ୂର ଆଦୟ୍ ତିନଦିଣଡ୍

େଦାଷ �ଗିବାର ୁ�ର �ମ ଜାଣ ଗଣଡ୍ । ୪୪ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର ଳବ�ଧକ୍ଷ�ଦ
େଜୟ୍ଷଠ୍ା ଅଶେ୍ଳଷା େରବତୀ େଶଷ ପାଞଚ୍ଦଣେ୍ଡ

ଗଣଡ୍େଦାଷ �େଗ େଲଖାଅଛ ିଶାସତ୍ର୍ ଖଣେ୍ଡ । ୪୫ ।

୩୫ ।୨ ସଂସାର ଶୁଭଧୁନ ି�ଜାକୁ ଶୁଭକାଯ�୍ୟ । (ପା)
୪୦ ।୨ �ର ଶେ୍�ଣିତ ପିତୃ େ�େକ ପିବ�ତି । (ପା)

୪୧ ।୨ ବଅିଥ� ଶରୀର ଥାଇଂ କଳଙ୍କ �ଗିଣ ଜାଣି । (ପା)
୪୨ ।୨ ଗା�ଧାରୀକି େମାର କରିବା ବରଣ ଉପାେୟ । (ପା)

୪୫ ପାଦ "େଜୟ୍ଷଠ୍ା ଅଶେ୍ଳଷା େରବତୀ େଶଷ ପାଞଚ୍ଦଣେ୍ଡ" ଠାର ୁ୫୭ ପାଦା�ତ "ବୟ୍ାେସ
କହେିଲ ଗା�ଧାରେସନର

ଅଗ୍ରେତ ।" ମଧୟ୍େର େକେତକ େପାଥ�େର ପାଠା�ତର ।
 େଜୟ୍ଷଠ୍ା ଆଠଦଣଡ୍ ଅଶେ୍ଳଷା ଦଣଡ୍ସାତ
 େରବତୀ ପାଞଚ୍ଦଣଡ୍ ଗଣଡ୍ ନରିିଜିତ । ୪୫

୪୦ ।୧ ଅବଭିାଇତ-ଅବବିାହତି ।
ଅଶୱି୍ନୀ ତରି୍ଦଣଡ୍ େଯେବ ପଡଇ ଦବିସ
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ପୁତର୍ କ�ୟା ଉପୁଜିେଲ େୟହ ିଗଣଡ୍ େଦାଷ । ୪୬ ।��ଧଟଟ୍ରତତ୍��ଦଷ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍
ପି�କୁ େୟ ଗଣଡ୍େଦାଷ ବରେଷ �ଗଇ

େୟହ ିେଯାେଗ େଯେବ ଜାତ �ତର୍େର ହ�ଅଇ । ୪୭ ।
ମା�କୁ େଷାଳ ବରଷ �େଗ ଗଣଡ୍ େଦାଷ

ଆବର କହ�ଛୁ ଶୁଣ ଗା�ଧାର ନେରଶ । ୪୮ ।
ଉଭୟ ସ�ଧୟ୍ାେର େଯେବ ହ�ଅଇ ସ�ତତି

େସହ ିପୁତର୍ �ଶଯାଇ ଜାଣ ତତକ୍ଷଣା�ତି । ୪୯ ।
ମଘା ନକ୍ଷତର୍େର ଗଣଡ୍ ଆଦ ିତିନଦିଣଡ୍

େୟଥ� ଜ�ମ େହେଲ ପାଞଚ୍ବଷ� ପାଇ ଗଣଡ୍ । ୫୦ ।
ମ�ୂ ନକ୍ଷତର୍ର ଆଦୟ୍ ତିନଦିଣେ୍ଡ ପାଇ

�ରିବଷ� ଗଣଡ୍ େଯେବ ପୁତର୍ ଉପୁଜଇ । ୫୧ ।
େଜୟ୍ଷଠ୍ା ନକ୍ଷତର୍ର ଜାଣ ଅ�ତ ପାଞଚ୍ଦଣଡ୍

େୟଥ� ଜ�ମ େହେଲ େବନ ିବଷ� ପାଇ ଗଣଡ୍ । ୫୨ ।
ଅଶେ୍ଳଷା େରବତୀର େଯ ଅ�ତ ପାଞଚ୍ଦଣଡ୍

େୟଥ� ଜ�ମ େହେଲ ପାଞଚ୍ବଷ� ପାଇ ଗଣଡ୍ । ୫୩ ।

ଅଶୱି୍ନୀ ତିନ ିଦଣଡ୍େର େଯେବ ପୁତର୍ େଦାହତିି ଜାତ େହାଇ
ଦବିେସ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ପି�କୁ େଷାଳ ବରଷକୁ ଗଣଡ୍ ପାଇ । ୪୬ ।

େୟହ ିେଯାେଗଣ େଯେବ �ତେ୍ର ହ�ଅଇ ଜାତ
ମା�କୁ େଷାଳ ବରଷକୁ ଗଣଡ୍ �ଗଇ ନରିି��ତ । ୪୭ ।

ଉଭେୟ ସ�ଧୟ୍ାେୟ େଯେବ ଉପୁଜଇ ସ�ତତି
େସ ପୁତର୍ �ଶ େଯ ଯାଇ ତତ ୍କ୍ଷଣା�ତି । ୪୮ ।

ମଘା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଆଦ ି�ରି ଦଣଡ୍
େୟେଥ ଜ�ମ େହାଇେଲ ଆଠ ବରେଷ ପାଇ ଗଣଡ୍ । ୪୯ ।

ମ�ୂ ନକ୍ଷତେ୍ର େଯେବ �ରି ଦଣଡ୍ ଥାଇ
�ରି ବରଷକୁ ଗଣଡ୍ େୟେଥ େଯ ଜ�ମ ପାଇ । ୫୦ ।

େଜୟ୍ଷଠ୍ା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ପର୍ଥମ ଆଠଦଣଡ୍
େୟେଥ ଜନମ େହାଇେଲ େବନ ିବରଷକୁ ପାଇ ଗଣଡ୍ । ୫୧ ।

ଅଶେ୍ଳଷା ନକ୍ଷତର୍ ସାତ ଦଣଡ୍ର ମେଧୟ୍
ଦୱ୍ାଦଶ ବରଷକୁ ଗଣଡ୍ ପାଇ ସାେଧୟ୍ । ୫୨ ।

େୟେତ େଯାେଗ ଦବିସେର ଜନମ ଲଭିେଲ
ପି�ଙ୍କୁ ଗଣଡ୍ �ଗଇ ପୁତର୍ କ�ୟା େହେଲ । ୫୪ ।

�ତର୍କାେଳ ଉପୁଜଇ ଯଦୟ୍ପି ସ�ତତି
ମା�ଙ୍କୁ ଗଣଡ୍ �ଗିବ େବାଲ�ତି ଅଗସତି୍ । ୫୫ ।

ଉଭୟ ସ�ଧୟ୍ାେର େଯେବ ଉପୁଜଇ ବାଳ
�ହାର ଉପେର ପ�ଭବ କେର କାଳ । ୫୬ ।

ଗଣଡ୍େଦାଷ �ଗଇ େଯ େୟେତକ ନକ୍ଷତେ୍ର
ବୟ୍ାେସ କହେିଲ ଗା�ଧାରେସନର ଅଗ୍ରେତ । ୫୭ ।

େଦବ ଅସରୁ ମାନବ କୁେଳ ଜାତ
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େୟହାଙ୍କର ପର୍କୃତି ବାରିବା େକମ�ତ । ୫୮ ।
ଅଶୱ୍ୀ ମଗୃଶି� ପୁଷୟ୍ା ହସ�୍ େରବତୀେର ପୁତର୍ କ�ୟା ଉତପତତି୍
ଶର୍ବଣା ପୁନବ�ସ ୁଅନ��ଧା ସୱ୍ାତି େଘନ ିେଦବ ଅଂଶ େହା�ତି । ୫୯ ।

ଦୱି୍ଜା ଆରଦ�୍ େ�ହଣିୀ ଉତତ୍ର େଭାଦୁଅ
ପବୂ�ା ଫାଲଗୁନୀ ଉତତ୍ରପବୂ�ାଷାଢା ଦୱ୍ୟ । ୬୦ ।

ପବୂ�ଭାଦର୍ବ ଉତତ୍� ଫାଲଗୁନୀ େୟ ଦୁଇ ନକ୍ଷତେ୍ର ଉତପତତି୍
ସତି୍ରି େହାଉ ପୁରଷୁ େହାଉ ମନ�ଷୟ୍ ଅଟଇ ଜାତି । ୬୧ ।

କୃତିକା ମଘା ବଶିାକା େଜୟ୍ଷଠ୍ା ଶତଭିଷ
ଅଶେ୍ଳଷା ଧନଷିଠ୍ା ଚିତ�୍ ମ�ୂ େୟ ହ�ଅ�ତି �କ୍ଷସ । ୬୨ ।

େରବତୀ ନକ୍ଷତର୍ର େଦାଷ ପାଞଚ୍ଦଣଡ୍
େୟେଥ ଜନମ େହାଇେଲ ବରେଷ ପାଇ ଗଣଡ୍ । ୫୩ ।

େୟେତ େଯାେଗ ଦବିେସ ଜନମ ଲଭିେଲ
ପି�ଙ୍କର ଗଣଡ୍ େଦାଷ ପୁତର୍ େଦାହ�ି ଉପୁଜିେଲ । ୫୪ ।

�ତର୍କାେଳ େଯେବ ଉପୁଜଇ ସ�ତତି
ମା�ଙ୍କର ଗଣଡ୍େଦାଷ �ଗଇ େବାଇେଲ ଅଗସତି୍ । ୫୫ ।

ଉଭେୟ ସ�ଧୟ୍ାେୟ େଯେବ ଉପୁଜଇ ବାଳ
�ହାର ଉପେର େଭାଗ ହ�ଅଇ କାଳ । ୫୬ ।

ଗଣଡ୍େଦାଷ �ଗଇ େଯ େୟେତକ ନକ୍ଷତେ୍ର
ବୟ୍ାେସ କହେିଲ ଗା�ଧାରେସନର ଅଗ୍ରେତ । ୫୭ ।

କୃତତି୍କା ନକ୍ଷତେ୍ର ଉପୁଜି� ଗା�ଧାରୀ
ଆବର ଉଆଂସୀ େହାଇ� ଜାତିେର ବର୍ହ୍ମ େଯ ଅସରୁୀ । ୬୩ ।

ଆେହା ଚ�ଦର୍ ନଷଟ୍ େହାଅଇ େସ ଅମାବଇ ଦନି
ଅତି େଦାେଷ ସତି୍ରୀ େହାଅ�ତି ଉତପ�ନ । ୬୪ ।

େସ ଉଆଂସୀ କ�ୟାକୁ ବଭିା େହାଅଇ େଯବଣ ପୁରଷୁ
�ହାର େଦହ �ଗ�େତ ଯଶ ଶର୍ୀ ଆୟୁଷ ହ�ଅଇ �ଶ । ୬୫ ।

େୟସେନକ ସ�େଦଶ ଯହ�ଂ ବୟ୍ାେସ କେଲ ପୁଚଛ୍ା
ଶୁଣିଣ ଗା�ଧାରେସନ ନୃପତି ପଡି�କ ମଚୂ୍�ଛା । ୬୬ ।

େକାେଳ ଧଇ� େ�ଳି �ର ବଜିୟେସନ ମ�ତର୍ୀ
ସାଷଟ୍ମ କ�ଇେଲ େଯ ପଣଡି୍ତ ଭିଗଂ◌୍ୟ ଯତି । ୬୭ ।

ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣ �ଜା ଗା�ଧାର
ଆମଭ୍ର ବୁଦଧ୍�େୟ ଅଛ ିକରିବା ପର୍ତିକାର । ୬୮-୧୨୭୭ ।

୫୮ ।୨ େୟହାଙ୍କର ପର୍କୃତି ଜାଣିବା େକମ�େତ ।
୬୫ େସହ ିକ�ୟାକୁ ବଭିା ହ�ଅ�ତି େଯବଣ ଜନ ।

 �ହାର େଦହ �ଗ�େତ ଲକ୍ଷମ୍ୀ ଆଷୟ୍ େହାେୟ କ୍ଷୀଣ । ।
ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ମାହାତମ୍ୟ୍

େଗାଲକ ବୃକ୍ଷ କର�ର ରେଥ ଚକ
ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ େସ ହରଇ ମହାପାତକ । ୧ ।
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ପେୂବ� ସରି୍ଜିତ �ହା କେଲକ ପର୍ଜାପତି
େଦାଷୀ କ�ୟା େହାଇେଲ �କୁ ବଭିା କରିବ ଯୁଗତି । ୨ ।

ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� େସ ବୃକ୍ଷ ଅଛ ିେମାେହାର ନବର ମଝାଥାେନ
ମୁଂ �ହାକୁ ମୁନ ିେହା ପଜୂା କରଇ ନତିି ଦେିନ । ୩ ।

୧ ବଭିା କ�ଇବା େଗାଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ।
 ମହାକଳପ୍ ବୃକ୍ଷ େସ ହରଇ ପାତକକୁ । । (ପା)

 ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ େଗାଟିେୟ ବଭିାକରି ଆଣି ।
 ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ େସ ହରଇ ପାପ ଶେ୍ରଣୀ । । (ପା)

୨ ।୨ ଦୂଷିତ କ�ୟା ବଭିା େହାଇେଲ ହ�ଅଇ େସ ଗତି । (ପା)
ବୟ୍ାେସ ପର୍ତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବ�ତ �ଜା

କିସ ଫଳ ଅଛ ିତୁ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ କର ୁପଜୂା । ୪ ।
ଗା�ଧାର େସନ ପର୍ତିବାଚ େସ କର�ର ରଥଚକ

ଦର୍ଶେନ ହରଇ େସ ଅେଶଷ େକାଟି ପାତକ । ୫ । ସଂଖ୍ୟା
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ �ଜା େ�ହଇଟି େୟମ�ତ

ଆମଭ୍ର ତହ�ଂ ଶୁଣ େହା ଶାହାସର୍ ସଂଗତ । ୬ ।
ବୃଷଭ ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ତିଥ� େଯ ଦଶମୀ

ଗୁରବୁାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତେ୍ର ବଜିେୟ ବଶିୱ୍�ଥ ସୱ୍ାମୀ । ୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ନ�ଦେିକଶୱ୍ର େଦବ ବୃଷଭ ପ�ଣି

ପିଠେିର ବେିଜ କେଲ େଦବ ପି�କୀ ଶଳୂପାଣି । ୮ ।
ହଦୃେର ଆଭରଣ ଉଡଙ୍ଗ ସପତ େଫରୁ

ଅ�ତରୀକ୍େଷ ବାଜଇ ନବଲକ୍େଷ ଡମୱ୍ର ୁ। ୯ । ସଂଖ୍ୟା ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
କଉତୁେକ ବହିଡ�ତି ସୱ୍ାମୀ େଦବ�େଜ

ବଇଲ ଆେ�ହଣି େଦବ ମଧୟ୍ପୁେର ଦଗିବେିଜ । ୧୦ ।
ଅେନକ ତୀେଥ� ପସି ଆସ�ତି ସଢୁେଳ

ଚଳ�ତି ମେହଶୱ୍ର ବଇତରଣୀ ନଦୀ କୂେଳ । ୧୧ । ଓବସଟଟ୍�ଧତତ୍ ଇବଷ�ଦବତତ୍ବଚଚ୍ଷ
ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ େଗାଟିେୟ ଅଛ ିବାମ କତି �ଗି

ପତର୍ େଗାଟିେୟକ ବଇଲ ମଥାେର େଘନ�ିକ େବଗି । ୧୨ ।
Cଶୱ୍ର ପୁଚଛ୍ା କେଲ ଶୁଣ େହା ମହାବୃଷଭ

େୟ ପତର୍ େଗାଟି ମଥାେର େଘନଲି�  କି ସଲୁଭ େହାଇବ । ୧୩ ।
ବୃଷଭ େବାଇ� େଦବ ବାେମ େଯେବ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ଜବଶବଯବ �ଦତତ୍ରର

ଲସଥ୍��ଦରତତ୍ସଥ୍
ପତର୍ େଗାଟିେୟ ଶିେର େଘନେିଲ ଅମୃତ େଯାଗାଡ ପାଇ । ୧୪ ।

ଡାହାଣ ଭାେଗ େଯେବ ବୟର ବୃକ୍ଷ ଥାଇ
ତହଂିର ୁପତର୍ େଗାଟିେୟ େଘନେିଲ ଶତର୍ ୁକ୍ଷେୟ ଯାଇ । ୧୫ ।

୧୯ ।୨ "େୟସନକ........... େବାଇେଲ" ପାଦା�ତ ପେର େପାଥ� ବେିଶଷେର ଅଧ�କା ପାଠ-
 ମାେଖାଟକ ନମ ସତୁ୍ଭୟ୍ମ ୍ ସବ�ପାପ ପର୍ଣାଶନଃ ।

 ପର୍ଚୁରଂ େଭାଜନଂ େଦହ ିେଦବ ବୃକ୍ଷ ନେମାସତୁ୍େତ । ।
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୧୫ ।୧ ବୟର-ବଦର-ବରେକାଳି ।
ଆଗେର ଶେ୍ୱତ ଦୁବ େଦଖିେଲ ମଥାେର େଘନମି େ�ଳି ଓବସଟଟ୍�ଧତତ୍ଷ

ଅେନକ େଦାଷ କ୍ଷୟ ଯାେୟ ଶୁଣିମା କପାଳୀ । ୧୬ ।
ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ େଯେବ େଦଖିବ ପଛକତି େଲଉଟି

ମଥାେୟଣ େଘନମି ହାେଦ ଝଡି� ପତର୍ େଗାଟି । ୧୭ ।
ଗ୍ୟାେନ ଅଗ୍ୟାେନଣ େଯେତକ ପାପ ଅଛି

ତକ୍ଷେଣ ସକଳ ପାତକ ଯାଇ େଲଛ ି। ୧୮ ।
ସପୁଙ୍କୁ ଅ�ନ ପ�୍ପତ ସାହାଡା ପତର୍ େଘନେିଲ

େୟସେନକ ଚରିତ ବୃଷଭ େବାଇେଲ । ୧୯ ।
େଭାଜନ ପାପତ େହାଅଇ ସାହାଡା ପତେ୍ରକ େଘନେିଲ
ଆଜି ପରୀଖି ଜାଣିମା ସଦାନ�େଦ େବାଇେଲ । ୨୦ ।

ଚତୁଦ୍�ଦଶ ଭବୁନ ବୁଲିେଲ ମହାେଦବ
ପାଣି ଘାସ ଆହାର କତିକି େସ ନ ନଅି�ତି ବୃଷଭ । ୨୧ । ଓବସଟଟ୍�ଧତତ୍ଷ

ମନ ସରି ବୃଷଭକୁ େସ ବୁ��ତି ଉପବାେସ
ଗିରି ଅରେଣୟ୍ ବୁଲ�ତି କ୍େଷପ�ତି ଆକାେଶ । ୨୨ ।
ବାହ�ଡ�ତି କପି�େସ ବେିଜ କେଲ ଆଦତିୟ୍ର ଅସେ୍ତ

କପି�ସ ନକିେଟ ବଜିେୟ ପଞଚୁ୍ବକ୍ତର୍ ତରି୍େନତେ୍ର । ୨୩ । ଔବଟଟ୍ଷକ୍ଷବ�
ଅମୃତ େଯାଗାଡ େଯ ର�ଧନ କର�ତି ଉମା

ସୱ୍ାମୀକି ବାଟ �ହଂିଣ ବମିୁଖ େଦବୀ ବାମା । ୨୪ ।
େତର ଘଡି ଯହ�ଂ ଗଡି ଗ� କର�ର

ଆପେଣ ଠାକୁ�ଣୀ ବେିଜ କେଲ ମୁେଣାହରି । ୨୫ ।
ସବୁଣ୍�ଣ ପଇଲେମ ସକଳ େଯାଗଡ�ତ ଭରି

ପିଠା ଖିରିସା େଗାଟିକା େଛ� �ଗଡା ଆଦ ିକରି । ୨୬ ।
ସବୁଣ୍�ଣ େକାପ�େର ସମସତ୍ ପେୂ�ଇଂ

େଦେବ ପିତେ୍ର ଅ�ନ ପାଣି େଦଇ ତୁଣେ୍ଡ ପଞଚ୍ଗୁଣଡି୍ �ଇ । ୨୭ ।
ପାଣି ଆଧାର କରି ତିନଗୁିଣଡି୍ ଭଞୁଜି୍

େୟସନକ ସମେୟ ଡମୱ୍ର ୁଡିବ,ି ଡିବ ିବାଜି । ୨୮ ।

୧୮ ।୨ େଲଛ-ିଛାଡି ।
୨୭ ।୧ େକାପ�େର-ସଂସକୃ୍ତ କପ�ର, ଚଟକା ପାତର୍ ବେିଶଷ । େବଣଟ୍ �ଗିଥ�ବା ଗହ�ି ଥାଳି,

କେରଇ ପରି ।
କାଞେ୍��େର-ପାତର୍ ବେିଶଷେର, େବ� ।
ଶୁଣିଣ େଗାସାମଣୀ େଯ ବଷିାଦ େହାଇେଲ

େକମ�ତ କରିବ ିମୁହଂି Cଶୱ୍େର ବେିଜ କେଲ । ୨୯ ।
ସଂେକାେଚଣ ମୁେଣାହ ିଛାଡି ଉଠେିଲ େବଗ େହାଇ

ବୃଷଭ ଗୁଆଣିେର ଲ� �ଇେଲ େନଇ । ୩୦ ।
ପିଠା ଖିରି ଶାକର ପେୂ�ଇେଲ କାଞେ୍��େର

ଆଞେ୍�ବନ ସାରି େଦବୀ େହାଇେଲ ବାହାେର । ୩୧ ।
ରତନ ଝରୀେର େଦବୀ ପାଣି େଯ ପେୂ�ଇ
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ଛାମେୁର ପର୍େବଶ େଯ େହାଇେଲ ମହାମାC । ୩୨ ।
ନ�ଦେିକଶୱ୍ରଙ୍କୁ �ଇ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ସଦାନ�ଦ

ବୃଷଭ େଗାଟିକ େନଇ ଗୁଆଣିେର େବେଗ ବା�ଧ । ୩୩ ।
ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ନ�ଦେିକଶୱ୍ର ଗ�

ଯତନ କରି �କୁ ଖମୱ୍େର େନଇ ବା�ଧ�� । ୩୪ ।
Cଶୱ୍େର ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ନ�ଦେିକଶୱ୍ରକୁ �ଇ

ଖଡ ଆହାର ଘାସ ପାଣି କିଛ ିଅ�ନ ନ େଦବୁଟି ବଇଲଇଁ । ୩୫ ।
ସୱ୍ାମୀ ଆଗ୍ୟାଂେୟଣ େସ ଦୃଢକରି ବା�ଧ�ଣ ଅଇ�

ବଜର୍ର କିଳିଣି େଦଇ େସ କବାଟ କିଳି� । ୩୬ ।
ବୃଷଭ ବ�ିରଇ େମାେତ Cଶୱ୍ର କଷିେଲ

କର�ର �ଥ େୟହା କି-ାଇ ନ ବ�ିରିେଲ । ୩୭ ।
େମାେହାର େୟେତକ କଥା େଯ ନଷିଫ୍ଳ େହାଅ�େତ

ଆବର କର�ରଙ୍କୁ େକ ଭଗତ େହାଇବ ଯୁଗେତ । ୩୮ ।
ନସିେତଣ ବାସି ଖଡ �େଡ ଦଅି�େତ େସ ତୁଣେ୍ଡ

େଦଖି� ଅମୃତ େଯାଗାଡ ପରିୂଅଛ ିଭାଣେ୍ଡ । ୩୯ ।
ସ�େ�େଷଣ େଭାଜନ େଯ କ�କ ବୃଷଭ

ସମୁରଇ େୟକ ଲେୟ କରି ହାେଦ କର�ର େଦବ । ୪୦ ।
ଭଞୁଜି୍ଣ ବଇଲ େଯ େହାଇ� ଆନ�ଦ

େହ ବୁଧ ଜେନ କର�ର �ଥଙ୍କୁ ନେିତୟ୍ ବ�ଦ । ୪୧ ।

୩୦ ।୨ ବୃଷଭ ନହିାଣୀ (ନଧିାନୀ)େର ପେୂ�ଇେଲ େନଇ । (ପା)
୩୭ ।୧ ବୃଷଭ ବ�ିରଇ Cଶୱ୍ର କପଟ େମାେତ କେଲ । (ପା)

୩୩ ।୨ ଗୁଆଣିେର-ଖାଇବା କୁଣଡ୍ ସଥ୍ାନେର ।
Cଶୱ୍ର କଷଣର ୁେହାଇଲିଟି ପାର

କିସ କରି ପାରଇଟି ଆବର �ଶକର । ୪୨ ।
େୟହ ିହସତ୍େର ଫଳ ଲଭ�ତି ବରିଞଚି୍ ��ୟଣ ପର୍ସାେଦ

ଶଦୂର୍ମୁନ ିସାେ�ଳ ଦାସ କର�ର ପଦମ୍ପାେଦ ବ�େଦ । ୪୩ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ଶୁଣ ଗା�ଧାରେସନ ନୃପତି

େୟ ପତର୍ ଶିେର େଘନେିଲ େୟସେନକ ଫଳଶର୍ତିୂ । ୪୪ ।
ଭଞୁଜି୍ଣ ବୃଷଭ ତରି୍ପୁତି େହାଇ�

େଶାଷକୁ ପଣା େଭାଖକୁ ଅମୃତ େଯାଗାଡ ପାଇ� । ୪୫ ।
େଶାଇଅଛ ିବୃଷଭ େହାଇଣ ମହାତରି୍ପୁତି

ଶୁେଭଣ ପର୍ସର େଯ େହାଇ�କ �ତି । ୪୬ ।
କବାଟ େଫଡି କରି େଦବ େଯ ସଢୁେଳ

ଭିତରକୁ ପଶିେଲ େଦବ ବୃଷଭ ବକିେଳ । ୪୭ ।
Cଶୱ୍େର ହସିେଲ େଯ ମହା ବୃଷଭକୁ �ହଂି

କିସ ଫଳ ପାଇଲ�  େହା ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଦାହ ି। ୪୮ ।
ବଇଲ େବାଇ� େଦବ ଶାହାସର୍ େ�ହଇ େଯ ମିଥୟ୍ା
ସେୁଖଣ ପାରି ହ�ଅ�ତି େଯେତ କର�ର ଭଗ� । ୪୯ ।
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Cଶୱ୍ର େବାଇେଲ ପାଇଲ�  ତୁ େଯହ୍େନ
ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ପ�୍ପତ େହାଉ େତହ୍େନ । ୫୦ ।

ବୃଷଭ େବାଇ� େଦବ ପର୍ତକ୍େଷ ପାଇଲି
ତୁମଭ୍ର ମେୁଣାହ ିନ କରଣୁୁ ମୁଂ ଆେଗ େଯ ଖାଇଲି । ୫୧ ।

େଯ ଯାହାକୁ ସୱ୍ାମୀ େହାଇଥାଇ ଭଗ�
ଅବଶୟ୍ େସ �ହା�ତ କର�ତି � ଚି�� । ୫୨ ।

େସବକ ଚି�� େଯେବ ସୱ୍ାମୀକି ନ �ଗିବ
େକବଣ ମେତ େସ ଏ ସଂସାର ୁତରିବ । ୫୩ ।

େଯେତକ େଯାଗାଡ ତୁମଭ୍ର ମଢଫୁଲି
ତୁମଭ୍ର ମେୁଣାହ ିନ କର ୁମୁଂ ଆଗ � ପାଇଲି । ୫୪ ।

ସୱ୍ାମୀ ଲେୟ କରି େଦଖ ନ ିେମାେହାର ଗୁଆଣି
ଗ�ଧ ଆେମାଦଇ କପ�ୂର ରସ ଜାଣି । ୫୫ ।
ସୱ୍ରପୂ େଦଖି Cଶୱ୍ର ବଷିାଦ େହାଇେଲ

ପାବ�ତୀଙ୍କି ସଲ୍ଲଜ େହାଇ ପ�ରିେଲ । ୫୬ ।
ବୃଷଭକୁ େନଇ ଟି େକହ� ଦ�ି େମା େଯାଗାଡ

ତୁମେ୍ଭ ଜାଣ ନକିି େଦବ ିଏଥ�ର ତଥୟ୍ େଯ େବଭାର । ୫୭ ।
ପାବ�ତୀ ହସିେଲ Cଶୱ୍ରଙ୍କ ବଚେନ

ତୁମଭ୍ର ଆସିବା ବଳିମୱ୍ େଦଖିଣ ତରି୍େ�ଚେନ । ୫୮ ।
ସମସତ୍ ବାଢିଣ େଦବ ବସିଲି ମୁଂ ଭଞୁଜି୍

େୟସନ ସମେୟଣ ଡମୱ୍ର ୁଶବଦ ବାଜି । ୫୯ ।
କ୍ଷୁଧାେୟଣ ତୁମେ୍ଭ େମାେତ େକାପ କରିବ େବାଲି

ସବୁ େନଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣିେର ଭରିଲି । ୬୦ ।
ସଦାନ�ଦ ହସିେଲ ଗିରିଜାର ବଚେନ

େୟେହଣ୍�ଣକ କରି େଯ ପ�୍ପତଟି କ��ତି େଦବ�ମାେନ । ୬୧ ।
ବଦୟ�ତି ବୟ୍ାେସ ପାେରଶୱ୍ର �େନ

କର�କୁ େସବେିଲ ତପଫଳ ଶର୍ତୂ ହାେଦ ଅଟଇ େୟସେନ । ୬୨ ।
�ଲ େହା �ଜା େୟେବ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ େଯ େଦଖିବା

ଗା�ଧାରୀକି �ହା ପର୍ଦାନ କରିବା । ୬୩ ।
ଭିତର ନବର ଅଗଣା ମଧୟ୍ ସଥ୍ାେନ

େଗାଲକ ବୃକ୍ଷ କେଲ ବରେବଶ ବଧିାେନ । ୬୪ ।
କ�ୟାେବଶ େଯ କେଲକ ଗା�ଧାରୀ

ମଙ୍ଗଳ ବାେକ୍ୟ �ଙ୍କୁ ସୀଉକାର ବରଣ କରି । ୬୫ ।
ଉଦକ-ପାଦ େଗାତର୍ େଯ ଶାେକାଟ ବୃକ୍ଷ

ବୃ�ଦା ଅକ� େଗାତର୍ େସ ଗା�ଧାରେସନ ବଂଶ । ୬୬ ।
ଉଭୟ କୁଳ େଗାତର୍ ଉଚ�୍ରିେଲ ମୁେ�ୟ

େଗାଲକ ବୃକ୍ଷ ଗା�ଧାରୀକି କେଲକ ପର୍ଦାେନ । ୬୭ ।
ଗା�ଧାରୀର କର େଗାଲକ ବୃକ୍ଷ ଡାେଳ

କୁଶ ବ�ଧନ କର�ତି ମୁନ ିମ�ତର୍ବେଳ । ୬୮ ।
ଗା�ଧାରୀ ବୃକ୍ଷ ଯହ�ଂ େୟକ େଯାଗ େହାଇ�

େସ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ େଗାଟି ତତ ୍କ୍ଷଣା�ତି ମ� । ୬୯ ।
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େଦଖିଣ ଚକିତ େଯ େହାଇେଲ ମୁନ ିବୟ୍ାେସ
ଗା�ଧାର େସନ ନୃପତି ବସି� ବରିେସ । ୭୦ ।

ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ତୁ ନ ଭାଳ ନୃପତି
ସମସତ୍ ଅରଷଟି୍ ଏହାର େହାଇ�ନ ିଶା�ତି । ୭୧-୧୩୪୮ ।

୫୬ ।୨ ପାବ�ତୀଙ୍କି ସ�ନଧିୟ୍କୁ �ଇଣ ପ�ରିେଲ । (ପା)
୬୯ ଗା�ଧାରୀର କର ତହ�ଂ ବୃକ୍ଷେର �ଗି� ।

 ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ େଗାଟି ତତକ୍ଷେଣ ଜଳିଗ� । (ପା)
ଗା�ଧାରୀ ସହ ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କ ବବିାହ

ତୁ େୟେବ ହାେଦ ଆମଭ୍ର ବଚନ କରିବା
ଗା�ଧାରୀକି େ�ର ଆମଭ୍ ଧୃତ�ଷଟ୍କଇ େଦବା । ୧ ।

ବୟ୍ାସଙ୍କ ବଚେନ �ଜା ସମଦଣଡ୍ ସାଜି
ଚଳଇ ମହା�ଜା ହସତି୍� ପୁର ମଝି । ୨ ।

ଗା�ଧାରୀକି େଘନ ିଚଳିେଲ ବୟ୍ାସ ମହାଯତି
ଧୃତ�ଷଟ୍କୁ ପର୍ଦାନ କେଲ େସ ଯୁବତୀ । ୩ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ କୃତତି୍କା ବୃଷ�ଶି

ଗା�ଧାରୀ ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁୀ ଆବର ଉଆଂସୀ । ୪ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟଂ ବରି� ଅେନକ କ�ୟା ମ�
ଗା�ଧାରୀକି ବରି ବାଇଶି �ଜା �ଶ ଗ� । ୫ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍କଇ �ହଂି କ�ୟା ଗା�ଧାରୀକି �ହଂି ବର
େୟ ଜାତି ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁୀ େସ ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ । ୬ ।

ଦୁହଂିଙ୍କର େୟକ େଯାଗ େହାଇ� ପୀରତି
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ େହାଇେଲ େୟକ େମଳମତି । ୭ ।

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
ଗା�ଧାରୀକି ଧୃତ�ଷଟ୍ େଯ େହାଇେଲ ପର୍ଦାନ�  । ୮ ।

େବନ ିଅସରୁ େସ େହାଇେଲ ସମେଯାଗ
ବଢି� ପୀରତି ଉପୁଜି� ବହ�ତ ରଙ୍ଗ । ୯-୧୩୫୭ ।

୫ ।୧ �େୟଂ-�େମ ।

କୁ�ତୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଚରିତ, ଦୁବ�ାସାଙ୍କ େସବା ଓ �ଙ୍କଠାର ୁବରପ�୍ପତି୍
ବଇବସତୁ ମନ�  ପୁଛାକେଲ ଅଗସତି୍ଙ୍କି

ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ େକମ�େତ ବଭିା କେଲ କହବିା ବର୍ହ୍ମ ବାକି । ୧ ।
ଶୁଣ େହା ମହାତମା ଯୁଗା�େତକ ପୁରଷୁ

ପଣଡୁ୍ର ଚରିତ ଶୁଣିମା ଅମିୟ ଦବିୟ୍ ରସ । ୨ ।
ସିଦଧ୍ପୁର ନଗ୍େର କୁ�ତେଭାଜ ନୃପତି

�ହାର ଭାରିଯା �ମ ଅଟଇ ଜମୱ୍ବୁତୀ । ୩ ।
ମଦନ ମହାେଦବର େସ ଅଟଇ କୁମାରୀ
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କରବୀର ପୁରର େସ ଅଟଇ ଅଧ�କାରୀ । ୪ ।
କୁ�ତେଭାଜ �ଜାର େସ େୟକଇ ଦୁହ�ି

ଶର୍ଦଧ୍ାେୟ ନୃପତି �ମ ଦେିଲ �ହାକୁ େକାଇ�� । ୫ ।
ବଡାଇ ସ�ୁଦର େସ ଅଟଇ ଭାଗ୍ୟବ�ତୀ

ଅତି ସ�ୁଦର େସ ଅତୁ�ୟିତ ଯୁବତୀ । ୬ ।
ପୁତର୍ ନ ଥାଇ େସ କୁ�ତେଭାଜ �ଜାର

େୟକା ଦୁ�ଳୀକି �ର ସ�୍ଗ େଯ ଅପାର । ୭ ।
ବୃଷଭ ମାସ ପଞଚ୍ମୀ ବୃହସପ୍ତି ବାର

ଗୁରପୁୁଷୟ୍ା େଯ ଅମତୃ େଯାଗ େସ ଦନିର । ୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବବ �େମ କରଣ େଯ ଶଳୂ �େମ େଯାଗ
ବୃଷଭ ସଂକ��ତିକି େତର େଭାଗ । ୯ ।

୩ ।୧ ହଟପୁର ନଗ୍ର �ଜା, ସାହାପୁର ନଗ୍ର�ଜା ।
୪ ।୧ ମଦନ ମହାେସନର େସ ଅଟଇ କୁମାରୀ ।

୧ ।୨ ବାକି-ବାକ୍ୟ ।
୭ ।୨ ସ�୍ଗ-ସ�ଗ, ଶର୍ଦଧ୍ା ।

େୟମ�ତ ସମେୟଣ ଦୁଭ�ାସା ମହାଋଷି
କୁ�ତେଭାଜ �ଜା କଟେକ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଆସି । ୧୦ ।

େଦଖି କୁ�ତେଭାଜ �ଜା ପାଦଅଘ�୍ୟ େଦ�
ନସିତ୍ରିଲି ମହାତମା େହା ଆଜଦନି େମାେତ ଭ� । ୧୧ ।

ଅେନକ କାଯ�୍ୟ ସଫୁଳ େହାଇ� ଆଜ ମୁକୁ
ମଂୁ କ୍ଷମ େହାଇବ ିେ�ର ପାଦପଦମ୍ ପଖାଳିବାକୁ । ୧୨ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ ପର୍ତିବାଚ ତୁ ଅଛୁ � କୁଶେଳ
ପାତର୍ ଅମ�େତୟ୍ ଖଟି ଅଛ�ତି � ସକେଳ । ୧୩ ।

ସମସତ୍ କୁଶଳ େବାଲି େବାଇେଲ କୁ�ତେଭାଜ
ଜୀବନ ସଫୁଳ ମୁନ ିେହ େଦଖିଲି ମୁଂ େ�େତ ଆଜ । ୧୪ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ଅଇଲ�  େ�େହାର �ଜୟ୍କୁ
ଚତୁମ�ାସୟ୍ା ବଞଚି୍ବୁ ବସା ଖଣଡି୍େୟ େଦବୁ ମୁକୁ । ୧୫ ।

ବଡାଇ ସ-ଦ �ଜା େଦଖିଲ�  େ�ର ପୁରୀ
ରହବିାକୁ ତୃଷଣ୍ା େଯ ବଳି� ଆମଭ୍ରି । ୧୬ ।

କୁ�ତେଭାଜ େବାଇେଲ ମୁଂ କିସ କରିବି
ରହୁାଇେଲ ତୁମଭ୍�ତ ଭଗତି େହାଇ ନ�ଆରିବ ି। ୧୭ ।
ଯାଅ େବାଲି େବାଇେଲ େ�ର େକାପ ଉପୁଜିବ ତନ�
ଜାଣି ଅନ� ଗ୍ରହ େମାେତ କରିବା ତେପାଧନ�  । ୧୮ ।

ଦଶ ସହସର୍ େଯାଜେନ ମୁଂ ଅଟଇ ଅଧ�କାରୀ ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
ଦକ୍ଷ ଭ�୍ଥ ସତୁ �ହଂି � େମାେହାରି । ୧୯ ।

�ଜୟ୍ ଚି��େୟଣ ନ ପୁଣ ପାେସାରଇ େ�େତ
ତୁ Cଶୱ୍ର ସମାେନ ମହାଋଷି ନପୁଣ େକାପ କର ୁେମାେତ । ୨୦ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ତୁ କାହ�ଂ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େସବା କରିବୁ
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େ�େହାର କରି ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଜେଣ ତୁ େଦଇଥ�ବୁ । ୨୧ ।
ଆଶର୍ମ େଗାଟିକ ଲିପିବ ଅଗଣା େଝାଟି େଦବ

ପାଣି ଝରିେୟ ଆଣିମ ଫୁଲ ପୁଡାେୟ େ�ଳି େଦବ । ୨୨ । ଓବସଟଟ୍�ଧତତ୍ଷ

୧୮ ଯାଅ େବାଇେଲ େକାପ େ�ର ବଢିବ ବର୍ହ୍ମସତୁ ।
 ଜାଣି ଅନ� ଗ୍ରହ େମାେତ କର ତେପାବ�ତ । ।

ପାଲଟା ବସତ୍ର୍ ଖଣଡ୍ ପଖାଳିବ େନଇ
େୟେତକ କରିଣ େସଟି ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଭଗତି େହାଇ । ୨୩ ।

କୁ�ତେଭାଜ େବାଇ� ମୁଂ ଆନକୁ କିଂେପ େଦବି
େୟକା ଦୁହ�ି େଗାଟିେୟ େମାେହାର ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଥାଉ େସବ ି। ୨୪ ।

ଦୁହ�ିଙ୍କୁ �ଇ େସ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ କୁ�ତେଭାଜ
ଆଶର୍ମ ଖଣଡି୍େୟ କେଲ ନଗ୍ରର ବାହଜି । ୨୫ ।

େକାଇ��େୟ େହାଇଥାଇ ବନିୟ ଭଗେତ
ଦୁଭ�ାସା ଋଷିଙ୍କି େସବା କରଇ ଅନ�ବର୍େତ । ୨୬ ।

�ତର୍ ପର୍ଭାତେର ଅଗଣା ପଅଂରି
େଗାମୟ େଘନ ିେଛ� ପକାଇ ଯତନ୍ କରି । ୨୭ ।

ନତିିପର୍ତି ପାଚି� ଆମୱ୍ପତର୍ ଲ� ଚିେୟ ଆଣଇ ସାଉଣଟ୍
ପଖାଳି ପୀଢାେର ଶୁଖାଇ ପାଲଟା କାେଛାଟି । ୨୮ ।
ଗଡୁ ତମୱ୍ାପାତର୍ୀ କେପା� ମାଜଇ ଆମୱି୍େଳ

ଆଶର୍ମ ଖଣଡି୍କ େଲପଇଂ କୃଷଣ୍ େଗାମୟେର । ୨୯ ।
ବଭିତିୂ ଗୁଡାେୟ େମଦଇ ସଞଚ୍ କରି

ପତର୍ ଗୁଡାେୟ ଆଣଇ େସ େବଲ ଗଛର ୁପାରି । ୩୦ ।
ବାଳ� ତ ବୟସ େସ �ଜାର କୁମାରୀ

ସଗ୍ୁୟାନୀ ପେଣ ଥାଇ ଋଷିଙ୍କି େସବା କରି । ୩୧ ।
ଋଷି �ତେ୍ର ସମାଧ�େର ବସିଥା�ତି େଯ ଭିତେର

କପାଟ େଗାଟି ପାଡି େକାଇ�� ବସିଥାଇ ବାହାର ଦୁଆେର । ୩୨ ।
େକାଇ��ର ଭଗେତ ଅେନକ ସ�େ�ଷ ଦୁଭ�ାସା

�� ତୀଥ�କୁ ମୁନ ିନ କେଲ ମନୀଷା । ୩୩ ।
କୁ�ତେଭାଜ �େଜୟ୍ ମୁନ ିରହେିଲ ନଶିଚି୍�େତ

ଚତୁମ�ାସୟ୍ାକୁ େବାଲି ରହେିଲ ପାଞଚ୍ବରଷ ପରିଯ�େତ । ୩୪ ।
ମଉଦଧ� ତୀେଥ� ଅଦ୍�େଧାଦୟା ପଡି ପାଦ �ରି

ଦକ୍ଷିଣ ମଉଦଧ�କି ସମସେ୍ତ ଯାଉଛ�ତି ତୀଥ� କରି । ୩୫ ।

୩୨ ଋଷିଙ୍କ ଆଶର୍େମ ବସିଥାଇ ନ�ିଧାେର ।
 କପାଟ ପାଡି ଭିଡ ବସିଥାଇ ଦୱ୍ାେର । ।

କୁ�ତେଭାଜ �ଜାର ଅଗ୍ରେତ ମିଳିେଲ ତେପାବ�େତ
ଦଣଡ୍ କମଣଡ୍ଳ ମୁନ ି�ମର୍ପାତର୍ ହସେ୍ତ । ୩୬ ।

େଦଖିଣ ଉଠ�ି ମୁନ ିମହୀଧର ସୱ୍ାମୀ
ମନୁଙ୍ିକର ଚରେଣ େସ େହାଇ� ପରିଣାମି । ୩୭ ।
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େୟେତକାେଳ ଅନ� ଗ୍ରହ େମାେତ କେଲକ ଦୁଭ�ାସା
ସମେୟକ ଆସିଣ ପରିୂ� ମନୀଷା । ୩୮ ।

ଦୁଭ�ାସା େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ େୟଘା�ତି େସ ଅଇଲ�
ପାଞଚ୍ବରଷ େହାଇ� େ�ର �ଜୟ୍େର ରହଲି�  । ୩୯ ।

େବାଲଇ ନୃପତି ନସିତ୍ରିଲି ତେପାବ�ତ
େୟମ�ତ େହାଇ େକ େ�େତ େହାଇଛ ିଭଗତ । ୪୦ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ବଡ ସସୁେ୍ଥଣ େଯ ଥ�ଲ�
େକାଇ��ଙ୍କର ଭଗେତ �� ତୀଥ� ଉେପକ୍ଷିଲ�  । ୪୧ ।

ଆମେ୍ଭ େ�େହାର ପୁେର ଅେନକ ପାଇଲଇ ସସୁଥ୍
ଆେହା କୁ�ତେଭାଜ େ�େତ ପ�୍ପତ େହାଉ ଶେତ ପୁତର୍ । ୪୨ ।

େସାମବଂେଶ ସଲୁକ୍ଷଣୀ େହାଉ େ�ର େକା��
ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ଦାନ କର ୁେୟହାକୁ ଧମ� େଯ େଦବ� । ୪୩ ।

ଧମ�ବେଳ ବଳବ�� କ୍ଷତର୍ୀ େହାଇ େ�ର ପୁତର୍ େହାଉ ଜାତ
ପଞଚୁ୍ କଟକେର ଠାକୁ�ଣୀ େହାଉ େ� ଦୁହତି । ୪୪ ।

େୟସେନକ ବର େଦଇ ଚଳ�ତି ବର୍ହ୍ମଯତି
େକାଇ��େୟ େଗାଡାଇଛ�ତି େସ ମୁନଙ୍ିକ ପଛକତି । ୪୫ ।

�ଜୟ୍ ଛାଡି ମହାତମ୍ାେୟ ପଶିେଲ ବନସତ୍େର
େକାଇ��େୟ େଗାଡାଇ ଅଛ�ତି ପଞଚୁ୍େକାଶ ପଯ�୍ୟ�ତେର । ୪୬ । ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍

କ୍ଷବଯସଥ୍ ତତ୍�ଧଚଚ୍ଚଚ୍ଷଚଚ୍ବ ୧୬ ହଲ�
େକାଇ��େୟ ଛଙ୍ିକିେଲ ବନସତ୍େର ଫୁଟି

ଧାତିକାେର ଦୁଭ�ାସାେୟ �ହଂିେଲ େଲଉଟି । ୪୭ ।
ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ତୁ େଗାଡାଇ ଅଛୁ ଆC

ଆମଭ୍�ତ ଛାଡି େ�େହାର ଚିତତ୍ ନ ବଳଇ ଯାଇ । ୪୮ ।
ବାହ�ଡି ଯାଅ ମା େଗା ନ ପଶ ବନସତ୍କୁ

ବୟ୍ାଘ୍ର ଭଲ୍ଲ� େକ ଅଛ�ତି �ଶ କରିେବଟି ତୁକୁ । ୪୯ ।

୪୬ ।୨ େକାଇ��େୟ େଗାଡାଇ ଅଛ�ତି ପଞଚ୍ତିରିଶ େକାଶ ପଯ�୍ୟ�ତେର ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ମୁଂ Cଶୱ୍ର ସମାେନ ଋଷିଙ୍କି େସବା କରି

େୟେତକାଳ େସବା କରି ମୁଂ େଯ ନଷିଫ୍ଳ େହାଇଲି । ୫୦ ।
ବାଲି କୁଢ େଗାଟିେୟ କୁଢାଇ ପତର୍ େ�ଚିେୟ ତହଂିେର େଦଇ �ଚଛ୍ ରବ�ଷକ୍ଷସଥ୍

ଭଚଛ୍ଚଛ୍ଚଚ୍ ଷ� ବବଦ୍ବଷକ୍ଷବଭକ୍ଷର
ଲେୟ କରି େସବେିଲ ପର୍ସ�ନ େହାଇ େସହ ି। ୫୧ ।

େ�େହାର ପ� ଋଷିଙ୍କି େୟେତକାଳ େସବା କଲି
ନଷିଫ୍ଳ େହାଇ� ମୁଂ କିଛ ିନ ପାଇଲି । ୫୨ ।
ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ତୁ ତ ତୁନୀ େହାଇଥ�ଲ�

ପାଞଚ୍ବରଷ େଯ େସବା କରି କିଛହିଂି ନ ମାଗିଲ�  । ୫୩ ।
ମହାମ�ତର୍ ହାେଦ େଗା ନ େଦଉଟି ଯାଚି

ଆମେ୍ଭ ବ�ିରିଲ�  େୟହାର କାଯ�୍ୟ �ହଂି କିଛ ି। ୫୪ ।
େୟେବ େହ ମହାତମା େମାେତ ଅନ� ଗ୍ରହ କରିବା
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ସତି୍ରୀ ଆମେ୍ଭ ମ�ଦଜାତି ପଦାେଥ�କ େଦବା । ୫୫ ।
ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ େଗା େଯ େ�େହାର ଇଛା

େଦବୁ ଅବଶୟ୍ େଯମ�େତ ସ�ୁଦରି େ�ର ପେୂ�ଇ ମନବାଞଛ୍ା । ୫୬ ।
ମହୁଂି ବାଳ ସତି୍ରୀ ମୁନ ିେହ ନ ଜାଣଇଂ ସ�େଦହ

ଜାଣି ମହତମା େମାେତ କରିବା ଅନ� ଗ୍ରହ । ୫୭ ।
ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ େଗା ଆC ସତି୍ରୀଙ୍କର େଯହ୍େନ ବର୍ତ

ସ�ୁଦର ଭର୍ଥା େହାଇବ ସଭିୁଗଂ◌୍ୟ ପଣଡି୍ତ ଭାଗ୍ୟବ�ତ । ୫୮ ।
ସପୁୁତର୍ େହାଇବ େ�ର ଅତିଅ�ତ ବଳବ��

ସାଂଗ୍�ମକୁ େକେବେହଂ େ�ହବି ପଛଗ� । ୫୯ ।
େୟସେନକ ବାଞଛ୍ା ସତି୍ରୀଙ୍କର ପର୍କୃତି

ସ�ୁଦର ପୁରଷୁ େଦଖିେଲ େହାଅ�ତି େଭାଳମତି । ୬୦ ।
ଆମେ୍ଭ େଦବୁ େ�େତ ମହାମ�ତର୍ ଜପାମାଳୀ
େୟହା ଯତନ୍ କରି ତୁ ଥାଅସି ସମଭ୍ାଳି । ୬୧ ।

େଶଜୟ୍ା ଗେତଣ େଗା ସମୁରିବୁ ଯାହାକୁ
େସ ଆସି ପର୍ସ�ନ େହାଇବ ଜାଣ ତୁକୁ । ୬୨ ।

ଯଦୟ୍ପି ବର୍ହ୍ମା ଇ�ଦର୍ ସଯୂ�୍ୟ ପବନ େଯ ବଷିଣ୍ୁ
ମଦୂ୍�ଧନ ିଫାଟି ପ�୍ଣ ଯିବ ନ ଅଇେଲ � ଘଟୁଂ । ୬୩ ।

ଜପାମାଳୀ େଦଇଣ େଯ ଗେଲ ବର୍ହ୍ମଯତି
ଅ�ତରୀକ୍େଷ ମହାତମା ଗେଲ ତତ ୍କ୍ଷଣା�ତି । ୬୪-୧୪୨୧ ।

୫୦ ।୨ େୟେତ କାଳ ଯାେୟ େସବ ିକିଛ ିଯାଚି ନ ପାଇଲି ।
୫୫ ।୨ ସତି୍ରୀ ଆମେ୍ଭ ଅଭାଗି ପଦାେଥ�କ େଦଇ ।
୫୯ ।୧ ସବୁଠାର ୁପୁତର୍ େହାଇବ ଅତୀବ ବଳବ�� ।

୬୨ ।୨ େସ ଆସି ପର୍େବଶ େହାଇବ ଜାଣ ତୁକୁ ।
କଣ୍�ଣଙ୍କ ଜ�ମ

ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ବଚନ େୟସେନକ ଶୁଣି
ବ�ିର କରଇ େସ କୁ�ତେଭାଜର ଦୁଲଣୀ । ୧ ।

େୟ ମହାଯତି େଯେବ ମା� େଦଇ ଗେଲ େମାେତ
େୟଥ�ର ତଦ�ତ ମୁଂ ଜାଣିମି େକମ�େତ । ୨ ।

ଯମୁ� କୂେଳ େଦବୀ ଶାଳପତର୍ େଶଜୟ୍ା େଗାଟି କେଲ
େମର ୁପୃଷଠ୍ ହ�ଅ�େତ କର�ର ସମୁରିେଲ । ୩ ।

ଅ�ତରୀକ୍େଷ େଦବ କର�ର ଆସନ କ-ି�
ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ମହାମ�ତର୍ େସ େକାଇ�� ସମୁରି� । ୪ ।

ମଂୁ େୟହା ବଞ�୍ଇ ନ ଯିବ ିେକମ�େତ
ବଜିେୟ ବରିଞଚି୍ ��ୟଣ େକାଇ��ଙ୍କ େଶଜୟ୍ାଗେତ । ୫ ।

େକାଇ��କୁ କର�ର ଧଇେଲ ନଜି େକାେଳ
ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦେଲ ମଦନ ରସ େଭାେଳ । ୬ ।
କରପତର୍ େଯାଡିଣ େବାଇେଲ େଭାଜର କୁମାରୀ

େକ ଟି ତୁ ମହାତମା େମାେତ ବ�ତକ୍ାର କରି । ୭ ।
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େବାଲ�ତି ଆେର ମୁହଂି େସ କର�ର ବରିଞଚି୍ ��ୟଣ
ଋଷିଙ୍କର ମହାମ�ତେ୍ର େମାେତ କଲ�  ସମୁରଣ । ୮ ।

େୟେବ େମାେତ ଶୃଙ୍ଗାର େଦବୁ �େର ବାଳୀ
ଅେନକ ବାେଗ �କୁ କଟାଳ କେଲ ଅଂଶୁମାଳୀ । ୯ ।

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ମୁଂ ଅବଭିାଇ ଅଟଇ ଅରଜବତୀ
ତୁ ଦଗିପାଳ େହାଇ େମାେତ କରଛୁୁ ଅନୀତି । ୧୦ ।

ଦନିକର�ଥ େବାଇେଲ ତୁ ମ�ଦକୃତ କଲ�
ଅ�ଗି ବାମା େହାଇ େମାେତ କିଂେପ ସମୁରିଲ�  । ୧୧ ।

େଭା କର�ର ମୁଂ ସମୁରିଲି ଋଷି ବଦିୟ୍ା ପରୀଖ ନମି�େତ
ସଗ୍ୁୟାନୀ �ଥ ତୁ େମାେତ ହରିବୁ େକମ�େତ । ୧୨ ।

ବରିଞଚି୍ େବାଇେଲ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତର୍ େକହ� େମଣଟି୍
ଅବଶୟ୍ ପ�୍ଣ ହାରିବ ମଧୂ�ୁ� ଯାଇ ଫାଟି । ୧୩ ।

ତୁ େମାେତ ସମୁରଣା କଲ�  ନ ବ�ିରି
ରମଣ ନ କେଲ ମୁଂ ତ ନ ଯାଇ ବାହ�ଡି । ୧୪ ।

ଯମୁ� ନଦୀତୀେର ଗହନ ଅଟବୟ୍ା
େକାଇ��କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଇଚଛ୍େିଲ କର� ଆଦେିଦବା । ୧୫ ।

ଶା�ତି ମତୂ୍�ତି େହାଇଣ େଯ କମଳେ�ଚନ
ଇ�ଦରି୍ ବଢାଇେଲ େଯ ଭଗର ସମାନ । ୧୬ ।

ଅଖଳିତ କ�ୟା େସ ଅଟଇ ସଚୂୀେଭଦ
ସଚୂୀ�ଡ ସୱ୍ରେୂପଣ ଉପସଥ୍ କେଲ େଦବ । ୧୭ । ଔଚଚ୍ଚଛ୍ଦଧ୍କ୍ଷରଯବର ଚଛ୍ଳ

ଷଚଚ୍�ଦରତତ୍ମଚଛ୍�ଧତତ୍�ର
ବବିସନସାହୀ େସ େହାଇଣ େଦବା େଦବୀ

ଅଗ୍ୟାଂନ ବାଳ ସତି୍ରୀ େସ କାେମଣ ଅଭାବ ି। ୧୮ ।
କିଞଚି୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର େସ କେଲ କର�େର

ବାହ�ଡି ନ ଗେଲ େଦବ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ମ�ତର୍ଡେର । ୧୯ ।
ବୀଯ�୍ୟ ପତନ କାଳେର େସ େଭାଜର କୁମାରୀ

ବଇକୁଲ୍ୟ େହାଇ େଦବୀ ଅେନକ ବନିୟ କରି । ୨୦ ।
େଭା କର�ର �ଥ ନ ଛାଡ େ�ର ବୀଯ�୍ୟ

ଅେମାହ େରତ େଦବ େମାେହାର ଗେଭ� ରହବି ଆତମ୍ଜ । ୨୧ ।
ଅବଭିାଇତ କ�ୟା ଆବର ଅରଜବତୀ

ଆବର ଗେଭ� େମାେହାର ରହବି ସ�ତତି । ୨୨ ।

୧୭ ସଚିୂ�ଡ ସମାେନ କେଲକ ସଂେଯାଗ ।
 ସଚୂୀର ପର୍ମାେଣ ଇ�ଦରି୍ କେଲ ବରିଞଚି୍ େଦବ । ।

୧୮ ।୧ ବବିସନସାହୀ-ବବିସନଶାୟୀ ।
ପି�ର ବଦନ ମୁଂ �ହବି ିେକମ�େତ

ଆବର ପର୍ଦାନ େକ େହାଇବାକ େମାେତ । ୨୩ ।
ଉଭୟ କୁଳକୁ ଉପୁଜିବ ବହ�ତ �ଜ

ଅନ� ଗ୍ରହ କରି େଦବ ଗେଭ� ନ ଛାଡ େ� ବୀଯ�୍ୟ । ୨୪ ।
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ଦନିକର �ଥ େବାଇେଲ େଗା ରତିରଂଗ କେଲ
ଲିଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ େଦାଷ େହାଅଇ ବୀଯ�୍ୟ ନ ଛାଡିେଲ । ୨୫ ।
େକାଇ�� େବାଇେଲ େଯବଣ ବୀଯ�୍ୟ ତୁ ଛାଡିବୁ ଦନିକର

ସଇ�ଦୁ ଉତପତତି୍ େହାଉ େଯ କୁମର । ୨୬ ।
େକାଇ��ଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଣ ବରିଞଚି୍

ଢାଳି� ମହାେରତ ଗେଭ�ଣ ନ ସଞଚି୍ । ୨୭ ।
ବୀଯ�୍ୟ ପତନ କାେଳ େଦବୀ ଗାେଢଣ େକାଳ କ�

ଅେନକ ରଙ୍େଗ ସୱ୍ାମୀ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦ�ି । ୨୮ ।
ଉପସଥ୍ େଘାଟି� େକାଇ��ଙ୍କର ଗଭ�ଗେତ

ବରିଞଚି୍ େବାଇେଲ ପୁତର୍ ଜାତ େହାଉଛ ିଟି େ�େତ । ୨୯ ।
େକାଇ�� େବାଇେଲ େଭା େଦବ ଭବଦୱ୍ର ୁଜାତ ନ େହାଉ ସ�ତତି

ଭବ ଗଳ�େତ ମୁଂ େଯ େହାଇବ ିଅସତୀ । ୩୦ ।
କୁଳକୁ ଦୂଷିତ କଲି େଯ େମାେହାର ଦୁହ�ି ପେଣ

ବକିଳ େଦଖି ଦୟା କେଲ ବରିଞଚି୍ ��ୟେଣ । ୩୧ ।
କଣ୍�ଣ ଦୱ୍ାେର ବୀଯ�୍ୟ େଯ େଟକିେଲ ଉଜାଣି
େୟସେନେକ ଅଛ ିେସ ପବୂ�ର ୁନବି�ାଣି । ୩୨ ।

୨୬ ।୨ ସଦୁୟ୍ ଉତପତତି୍ ପୁତର୍ େହାଇବ େ�େହାର ।
୩୧ ।୧ କୁଳକୁ ଦୂଷିତ କଲି େମାେହାର ମ�ଦ ପେଣ ।
୩୧ କଣ୍�ଣ କତି େବାଲି ବୀଯ�୍ୟ େଟକିେଲ ଉଜାଣ ।

 େଯହ୍େନ େସ ଅଛଇ ପବୂ�ର ଭିଆଣ । ।
୩୨ ।୨ "େୟସେନେକ......ନବି�ାଣି" ପାଦା�ତ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ:-

 ସଇ�ଦୁ ଜାତ େହାଇ ବାହାର େହାଇ�କ କଣ୍�େଣ ।
 ଉତପତତି୍ େହାଇ� ଦୂତୀ ଇ�ଦର୍ େଯହ୍େନ । ।

୩୨ ।୨ ନବି�ାଣି-ନମି�ାଣି ।
ମହା ଅେମାହ େରତ ଅକ୍ଷୟ େସ ବୀଯ�୍ୟ

କଣ୍�ଣ ବାେଟ ସଇ�ଦୁ ଉପୁଜି� ଆତମ୍ଜ । ୩୩ ।
େଦଖିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ କମଳେ�ଚନ

େକାଳକରି �ମ େଦେଲ �ହାର ବୀର କଣ୍�ଣ । ୩୪ ।
କଣ୍�େଣଣ �ପିେଲ ସୱ୍ାମୀ ଅମୃତ କୁଣଡ୍ଳ େବନି

�ଳ� େର େଗାପୟ୍ାନ କେଲ ଅମୃତ ଅେଭଦ କପଚ ମଣି । ୩୫ ।
ଶରୀେର େଲପନ କେଲ ବଜର୍ େଯ ଛଉରି

କଣ୍�େଣଣ କୁମରର ମହାବର୍ହ୍ମ ମ�ତର୍ ପଢି । ୩୬ ।
ଆକୁଞଚି୍ତ େକଶ ରସାଣି� ପାଟିଆ କପାଳ

ଖେଗଶୱ୍ର ଚଛୁ �ସା ସ�ୁଦର ଗଣଡ୍ସଥ୍ଳ । ୩୭ ।
ଶାଦ୍�ଦୁଳ ଆକଷ�ଣ ଦଶିଇ ଶରୀର ସେ�ଜ

ହସତ୍ୀର େଥାର ହସତ୍ ଜିଣି ଦଶିଇ େବନ ିଭଜୁ । ୩୮ ।
ଆରକ୍ତ େବନ ିେ�ଚନ ବ�ିଜିତ େବନ ିେନତର୍

କନକ କ�ଧ ପଟଳ େଯହ୍େନ ପଣ୍�ଣ ପବ�ତ । ୩୯ ।
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ଅଫୁଟ ଚ-ାକଢି ଜାଣି ଦଶିଇ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ି
ଉଲଟ କଦଳୀ ଜାନ�  େୟସନ ସ�ୁଦର େଗାଟି । ୪୦ ।

ସ�ୁଦର ସସୁଞଚ୍ ଅତୁ�ୟିତ ବ�
ଅନଙ୍ଗ ସ�ୁଦର ଜାଣି େତଜ ଅନଗ�� । ୪୧ ।

�� ଶହସର୍ େ�ର ଶରୀେର ନ ଫୁଟୁ
େକା�ତ ପରଶୁ କୃପାଣ େ� ଶରୀେର ନ କାଟୁ । ୪୨ । ଷଲଟଟ୍ରତତ୍ବଦ୍ଷଚଛ୍�ଧ� ଭଚଛ୍ଯସଥ୍

ରେଣ ଅଭୟ ତୁ ହ�ଅସିେର କୁମର
ଦାେନଣ ସାେହର ତୁ େହାଅସି ମହାବୀର । ୪୩ ।

୩୬ ।୨ କଣ୍�ଣେର କୁମରର ମହାମ�ତର୍ ସୱ୍ରି ।
୪୦ ।୨ ଆେ�ହଣ ଜାନ�  େଯହ୍େନ ଚଞଚ୍ଳ ମଦୁ�୍ େଗାଟି ।

 ଜଘଂ ଜାନ�  େଯହ୍େନ ସବୁଳିତ ସ�ୁଦର େଗାଟି ।
୪୩ ।୨ ଦାେନଣ ସା� ତୁ ହ�ଅେର ମହାବୀର ।

୪୪ ।୨ ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ଜିଣ�� େହାଇ ତୁ ସାଂଗ୍�ମ କର ବାବୁ ।
୪୩ ।୨ ସାେହର-ସାଗର ।

େଯେତେବେଳ ପରିଯ�େତ ତୁ ରଥେର ବସିଥ�ବୁ
ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ଜିଣ�� େ�େତ ସାଂଗ୍�େମ େ�ହ� େକେର ବାବୁ । ୪୪ ।

ଅେନକ ବଦିୟ୍ା �କୁ େଦଇଣ ମାରତଣଡ୍
ଉଦୟ ଗିରି େଭଦ ିବକିାଶିେଲ ଉଦଦ୍ଣଡ୍ । ୪୫ ।

କୁମର େକାେଳ ଧରି େସ େଭାଜର କୁମାରୀ
କିସ ବୁଦଧ୍� କରିବ ିେବାଲିଣ ମନେର ବ�ିରି । ୪୬ ।
େୟ ସସୁଞଚ୍ ପୁତର୍ େଗାଟିକି ମୁଂ େକମ�ତ କରିବି

ପି� ମା� ଛାମୁେର ମୁଂ କି େବାଲି େବାଲିବ ି। ୪୭ ।
ଅବଶୟ୍ ପ�ରିେବ େମାେତ ବାଳ� ତ ପୁତର୍କଇ େଦଖି

େବାଲିେବ କାହ�ଂ ପାଇଲ�  ତୁ େୟ ପୁତର୍ େଗାଟିକି । ୪୮ ।
ମା� ପି�ଙ୍କ ଆଗେର ମୁଂ େକମ�େତ କହବି ିମିଥୟ୍ା
ସତ କହେିଲ ତ େହାଇବ ଲଜୟ୍ା ଅପର୍ମି� । ୪୯ ।

ପରଦା�େୟଣୀ େବାଲି େକହ ିପର୍ଦାନ େ�ହେିବ
ସମସେ୍ତ େହଂ ଦୁଭ�ାସା ଋଷିଙ୍କି େଦାଷ େଦେବ । ୫୦ ।

େବାଲିେବ ମୁନଙ୍ିକ ସଂେଗ େଯ ଥ��କ ସମେୟ
ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ରମେଣ େଯ ଉପୁଜି� ତନେୟ । ୫୧ ।

େୟ ଜପାମାଳୀ ଥ�େଲ କାହଂିକି େମାର ଭୀତି
ଅେନକ ବାେଗ ମୁଂ େଯ କରିବ ିପୁତର୍ ଉପପତତି୍ । ୫୨ ।

କେରଣ େଘନ ିେଦବୀ କଦ୍�ଦମ େ�ଚିେୟ
ଆପେଣ ଗଢିେଲ େଦବୀ ମଂଜୁଷ େଗାଟିେୟ । ୫୩ ।

ତହଂିର ଭିତେର େସ ପୁତର୍କଇ ଭରି
ଯମ�ୁ ନଦୀକଇ େସ େଦେଲ ଫିଙ୍ଗି କରି । ୫୪ ।

ପର୍ତକ୍େଷ ବାଳ ଆଦତିୟ୍ ପ�୍େୟ େତଜ େଯବଣ ତନେୟ
କଣ୍�ଣର େତଜ �ଗି କଦ୍�ଦମ େହାଇ� ସବୁଣ୍�ଣ ମଞଜୁ୍ଷର ପ�୍େୟ । ୫୫ ।
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ଯମ�ୁ ନଦୀେର େସ ଗ� ଉପୁଚିଆଇ
Cଶା�ୟ ମଖୁ େହାଇ ଯାଇଛ ିେହଠ ବୁଡ େହାଇ । ୫୬ ।

ବାରଣୁାବ�ତ ତହଂି ପଞଚ୍ତିରିଶ ଯୁଣ
େସ ମଂଜୁଷ �ଗି� ଯାଇ ଉତତ୍�ଙ୍କ େକାଣ । ୫୭-୧୪୭୮ ।

୪୭ ।୨ ପି� ମା� ମୁଖ ମୁ େକମ�େତ �ହବି ି।
୫୪ ।୨ ଯମୁ� ନଦୀକି ପିଙ୍ଗି େଦେଲ େ�ଚି କରି ।

୫୫ ।୨ ପୁତର୍ର େତଜ �ଗି କଦ୍�ଦନ େହାଇ� ସବୁଣ୍�ଣ ମଂଜୁଷା ପ�୍େୟ । ।
 କଦ୍�ଦମ ସଥ୍ାନେର େକେତକ େପାଥ�େର କଦ୍�ଦନ ଅଛ ି।

୫୬ ।୨ େହଠ-ଅଧ

କୁ�ତୀଙ୍କ ସହ ପଣଡୁ୍ଙ୍କର ବବିାହ
ଯମୁ� ଜେଳ େଯ ପୁତର୍କୁ ପକାଇ

େକାଇ�� େଦବୀ ଗେଲ ବଷିାଦ ପଣୂ୍�ଣ େହାଇ । ୧ ।
ଶରୀର ସମଭ୍ାଳି ତହ�ଂ ଗେଲ େଦବୀ େକା�େତ

ଅ�େତଶୱ୍େର ପର୍େବଶ େହାଇେଲ େଭାଜର ଦୁହେିତ । ୨ ।
ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ େଯ ପର୍ତକ୍େଷ େହାଇ�
କୁ�ତେଭାଜ ନୃପତିର ତିନପୁିତର୍ ଉପୁଜି� । ୩ ।
କଣ୍�ଣେଭାଜ, ବୀରେଭାଜ, ଆବର ମୁକୁ�ଦେଭାଜ

େୟମ�େତ ଉପୁଜିେଲ �ଜାର ତିନ ିେଯ ଆତମ୍ଜ । ୪ ।
ବଳବ�ତ ସ�ୁଦର େସ ଅଟ�ତି ଜଗଜିଣା

ବଦିୟ୍ାେର କୁଶଳ େହାଇେଲ େସ କୁ�ତେଭାଜର ଦୁଲଣା । ୫ ।
କାତ୍�ତିକମାସ ଶୁକଳପକ୍ଷ ବୁଧବାର େଯ ପଣୂ୍�ଣମୀ ଘତତ୍ଷସଥ୍ବ ଳତତ୍ର��ଦଷବଦ୍ବକ୍ଷ

ବ�ଦ ୠବଚଚ୍ବବ
ଆକାମାବଇ ସ�୍ହାନ ଦନି ଗଙ୍ଗାକୁ ଗେଲ କୁ�ତେଭାଜ ସୱ୍ାମୀ । ୬ ।

ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର ବବହବଲବବଭବଷ
େସହ ିଗଙ୍ଗା ସ�୍ହାନକୁ ଭୀଷେ୍ମ େଯ ଅଇେଲ

କୁ�ତେଭାଜ �ଜା ତୁେଲ ମଇତର୍ େହାଇେଲ । ୭ ।
ଦୁଇ େ�କଙ୍କର େହାଇ� େ�ହଣିୀ ବୃଷ �ଶି ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ମଇତର୍ େଯାଗ େହାଇେଲ େସ ଗଙ୍ଗାକୂେଳ ବସି । ୮ ।
ପଣଡୁ୍ କୁମର ଯାଇଅଛ ିେଯ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ତୁେଲ

କୁମାରୀମାନଙ୍କର ତୁେଲ େକାଇ��େୟ ଯାଇଥ�େଲ । ୯ ।
ପଣଡୁ୍ ବସିେଲ ଯାଇ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର େକାେଳ

େକାଇ��େୟ ବସିଛ�ତି କୁ�ତେଭାଜର ଜାନ� େର । ୧୦ ।
େୟେହ�େନକ ସରପୂ େଦଖିେଲ ସତୟ୍ବତୀ

କୁ�ତେଭାଜକୁ ପ�ରିେଲ କି େୟ େ�େହାର େଦାହତିୀ । ୧୧ ।
େୟ େଦାହ�ି େବାଲି େବାଇେଲ କୁ�ତେଭାଜ �େୟ

ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ସତୟ୍ବତୀଙ୍କର ପାେୟ । ୧୨ ।
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ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ତୁ ଶୁଣ ନର�ଥ
ଆମଭ୍ ପୁତର୍ ପଣଡୁ୍କଇଂ ପର୍ଦାନ କର ତୁ େ�େହାର େଦାହତି । ୧୩ ।

ଶୁଣିଣ କୁ�ତେଭାଜ ସାନ�ଦ େହାଇ�
େଦବଇ େଦାହ�ି େବାଲି ସତୟ୍ ଉଚ�୍ରି� । ୧୪

େସଇ ତୀଥ�ସଥ୍ାେନ େସ ଉଷବ କ�ଇ�
ବଭିାର ଶୁଭେଯାଗ ଲଗ୍ନ େବଳ ଧଇ� । ୧୫ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ରଚଚ୍ବବବରଲରଚଚ୍�ଦ ଚଛ୍ଳ ଙବଚଚ୍ଯ�ଧ
କାଶୟ୍ପ େଗାତର୍ େସ କୁ�ତେଭାଜ ନରପତି

େସାମବଂଶ େଗାତେ୍ର େଯ ବଚିିତର୍ବୀଯ�୍ୟର ସ�ତତି । ୧୬ ।
ଓେହାକୁଳ େଗାତର୍ ଉଚ�୍ରଣ କେଲ ସତୟ୍ବାକି

ବଭିା ଶୁଭେଯାଗ କ�ବ�ତି ପୁେ�ହତି ଉଦଦ୍ାଳକି । ୧୭ ।

୧୨ ।୧ ଦୁହ�ି ପୁତର୍ େଘନ ିକୁ�ତେଭାଜ �େୟ ।
୧୭ ।୧ ଓେହାକୁଳ-ଉଭୟ କୁଳ । ବାକି-ବାକ୍ୟ ।

ଶୁେଭଣ ପର୍ଦାନ େଯ େହାଇ� କୁମାରୀ
ପଦେ୍ମକ ରଥ ଯଉତୁକ ଦେିଲକ ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୧୮ । ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍

େବନ ିପଦମ୍ ଗଜ େଯ �ରି ପଦମ୍ ହେୟ
ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜନ ପୃଥୀ �ଜା ଯଉତୁକ ଦେିୟ । ୧୯ । ସଂଖ୍ୟା ବତତ୍ରବ

ପାଞଚ୍ଲକ୍ଷ ପାଟଛତର୍ ଆଲମୱ୍ େୟକଲକ୍ଷ ଅେନକ ବାଦୟ୍
ଯଉତୁକ ଦ�ି �ଜା ପରମ ସାନ�ଦ । ୨୦ ।

ଶେତ ପଦମ୍ େଗାଧନ ଦ�ିକ ନୃପମଣି �ଚଛ୍ ଲବଚଚ୍ସଥ୍ ମବ�ଦ�ଦକ୍ଷର ପଦମ୍ଙ୍ଗଲକ୍ଷ
େକାଟି,

ଚଉବଂିଶ ଧନ ଭଣଡ୍ାର ଦାନ ଦ�ିକ ଆଣି । ୨୧ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଶାେୟଂତନ� କୁ ଅତି ବନିେୟ କରି
ଅପୁତରି୍କ େଦାଷୁଂ ମୁଂ େ�ହବି ିଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୨୨ ।

ଭରିୂଶର୍ବାେୟ ତ ନ ପଶିେବ �ଜୟ୍ପେଦ
ଧୃତ�ଷଟ୍ �ଶଗେଲ େସ େହେଲ ଚକ୍ଷୁ ଅ�େଧ । ୨୩ ।

ବଦୁିର ବଚିକ୍ଷଣ େସ ଅଟଇ ଅ�ୟ ଜାତି
ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ କ�ଇବା କି ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୨୪ ।

ପାେରଶୱ୍ର େବାଇେଲ ତୁ ସତ କି ମିଛ କହ�
ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ �ଜପଦ ଦେିଲ ତୁ ନକିି ଅମରିଷ ବହ� । ୨୫ ।

ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ େମାର ଚିତେ୍ତ ଆନ �ହଂି
ସତୟ୍ ସତୟ୍ ବାେକ୍ୟ ଦୃଢ ବର୍ତ କଲି ମୁହଂି । ୨୬ ।

ପାେରଶୱ୍ର ଶାେୟଂତନ�  ଶୁଣି ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ
�େଜୟ୍ଣ ଅବେିଷକ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ କ�ଇେଲ । ୨୭ । ଙବଚଚ୍ଯ�ଧ ମତତ୍ଚଛ୍ଦଧ୍ଚଚ୍ରଯ

୨୦ ।୧ ପାଟଛତର୍ େୟକଲକ୍ଷ ଆଲମୱ୍ େୟମାନ ହାେଦ ।
 ଆଠ ସହସର୍ ଆଲମୱ୍ େଯ େୟକଲକ୍ଷ ବାେଦୟ୍ । (ପା) ସଂ

୨୨ ।୨ ଅପୁତରି୍କ ଅପାଟତ େଦବ ଦଣଡ୍ଧାରୀ ।
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୨୩ ଭରିୂଶର୍ବାେୟ ନ ପଶିେଲ �ଜୟ୍ ଧେମ� ।
 ଧୃତ�ଷଟ୍ �ଶ ଗେଲ ଅ�ଧର କରେମ । ।
 ଭରିୂଶର୍ବାେୟ ନ ପଶିେବ �ଜା େଯାେଗ ।

 ଧୃତ�ଷଟ୍ �ଶ ଗେଲ ଅ�ଧମ�ଦ �େଗ । (ପା)
୨୬ ।୨ ସତୟ୍ ସତୟ୍ ବାକ୍ୟ ତରି୍ବାର ସତୟ୍ କଲି ମହୁଂି । (ପା)

୨୫ ।୨ ଅମରିଷ-ଅମଷ� (କ୍େ�ଧ-କ୍ଷମାର ଅଭାବ, Cଷ�ା)
ବୟ୍ାେସ ବଶିଷେ୍ଠ ମାରକଣେ୍ଡ ଆଦ ିକରି

ପଣୂ୍�ଣ ଅଘ�୍ୟ ଦେିଲ ସମସତ୍ ତପ�ରୀ । ୨୮ ।
ଅେନକ ଯାଗ ଯଗଂ◌୍ୟ କେଲ ପଣୂ୍�ଣ େଯ ଆହ�ତି

େକାଟିେୟ ତୀଥ� େଘନ ିପୁଷକ୍ର କ୍େଷତର୍ ଆଧ�ପତି । ୨୯ ।
ଅବେିଷକ କେଲ କେନଇ ପଣଡୁ୍ କୁମରର ଶିେର
ଜୟ ଜୟ ବାଣୀ େଯ ଶୁଭି� ତିନ ିପୁେର । ୩୦ ।

ବଭିା ଅବେିଷକ କେଲ କଳପବଟ ତେଳ
ନେର�ଦର୍ ପଦ ଦେିଲ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେବେଳ । ୩୧ ।

ସମଦଣଡ୍ େଘନଣି ଚଳ�ତି ନଜି େଦେଶ
ପୁରଜନମାେନ େଯ ଅେନକ ହରେଷ । ୩୨ ।

କାଶୀ େଦଶର �ଜା �ମ କାଶୀଶୱ୍ର
ଅନ�ମତି �େମଣ ଥ�� େଦାହ�ି �ହାର । ୩୩ ।
ବଦୁିରକୁ ପର୍ଦାନ କ�ଇେଲ ଅନ�ମତି ଯୁବତୀ

େସ କାଶୀଶୱ୍ର �ଜା େଯ ଅଟଇ େବୖଶୟ୍ ଜାତି । ୩୪ । ଷଚଚ୍�ଦରତତ୍ମବ��ଦର
ଲବତତ୍ତତ୍ଷବବର ଞଚ୍ବଦ୍ ୠଷ�ଦବ

ଅ�ଧ ପଣଡୁ୍ ବଦୁିର େହାଇେଲ ତିନଭି�୍େଥ
ପଣଡୁ୍ �ଜା ପେଦ ବସିେଲ ଧମ� ଅେଥ� । ୩୫ ।

ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�  ବଦ�ତି ଅଗସତି୍
ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ବଦିତି େହାଇ� େସ ପଣଡୁ୍ ନରପତି । ୩୬ ।

ଧାମି�କ ବେିବକ ଦୟାଳ�  େସ ପଣଡୁ୍ ମହା�ଜା
ଦାେନ ଶରୂବ�� େସ େଦବ ବପିେ୍ର ବଡ ପଜୂା । ୩୭ ।

ହବଭି�ାଗ ଦଅିଇ �ଜା ଅନ�ବର୍େତଣ ଆହ�ତି
ନେିଯାଗ ଭିଆଣ �ଜେଯାଗ କରଥୁାଇ ନତିି । ୩୮ ।

ଭୀଷେ୍ମ ବଦିୟ୍ା ଗୁର ୁେହାଇେଲ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ
ଅେନକ ବଦିୟ୍ା େଯ ଶିଖାଇେଲ �ହାଙ୍କୁ । ୩୯ ।

୩୩ ।୨ ଉଦନମହୀ େବାଲି େଦାହ�ି �ହାର ।
(ମହନମହୀ, ଉ�ମୀଳି�, ଉଦାନବତୀ, ପୁଣୟ୍ାବତୀ େବାଲି ଦୁହ�ିର �ମ-କରଣ େପାଥ� ବେିଶଷେର

େଦଖାଯାଏ)
୩୭ ।୨ ଦାେନଣ ସା� େସ ବଦୁିଜେନ ପଜୂା ।

୯ ।୨ ଆଧ�ପତି-ଅଧ�ପତି
୩୧ ।୧ ଅବେିଷକ-ଅଭିେଷକ

ଶାହାସର୍ ବଦିୟ୍ା ଉତତ୍ମ ଧନ�ସାର ବଦିୟ୍ା
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ମାଲବ�ିଧା ବଡିମୱ୍ଣ ପଦମ�ତର୍ ସିଦଧ୍ା । ୪୦ ।
େୟମ�େତ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ କ୍ଷତର୍ୀବର ଅଟଇ

ବୁଦଧ୍�ବ�େତ ବଳବ�େତ ଅଷଟ୍ାଦଶ ବେୟଂଶ ଖଟଇ । ୪୧ ।
ଗୁଣବ�ତ ଭାଗ୍ୟବ�ତ ପଣଡି୍ତ କ୍ଷତରି୍ ମହାେଯାଧୀ

ସତୟ୍ ବବିାଦୀ େ�ହଇ ସମସତ୍ କ� ସାଧ� । ୪୨ ।
ସଯୂ�୍ୟବଂଶ �ଜା ଋତୁପ�ନ ନୃପତି

ପଣଡୁ୍ �ଜାକୁ ଖଟଇ େସ ଅନ�ବର୍ତୀ । ୪୩ ।
ଗଙ୍ଗା ବଶିଂକ �ଜା ଭୀଷମ୍ ମହାରଥା

ଆଗିଆଣି ଥାେଠ େସ ଚଳଇ ପର୍ତିଗ୍ୟାଂ ସାମରଥା । ୪୪ ।
ହଇହୟ ବଂଶ �ଜା ରଦୁର୍େଦବ ମହାମଲ୍ଲ

ତିରିଶ ଲକ୍ଷ େଯାଦଧ୍ା େଘନ ିଖଟଇ ପଣଡୁ୍ ନୃପତିର ତୁଲ । ୪୫ । ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍ ୩୦
ଅ�େଧକ େଦଶର �ଜା ଅଟଇ ବରିପୂାକ୍ଷ

ଡାହାଣ ପଖାେୟ ଖଟ�ତି କ୍ଷତର୍ୀ ନବଲକ୍ଷ । ୪୬ । ସଂଖ୍ୟା ୯
େଭାଜବଂଶର ନୃପତି ବଷିଣ୍ୁ େଭାଜେସନ

ପଞଚୁ୍ଲକ୍ଷ େଯାଦଧ୍ା େଘନ ିଖଟଇ ପଣଡୁ୍�ଜାର ସ�ନଧିାନ । ୪୭ । ୫
ବର୍ହ୍ମ େଦଶର ଠାକୁର ମଦନେସନ ବର୍ହ୍ମ

ସମଦଣଡ୍ େଘନ ିଖଟଇ େସ ମହା ସମଭ୍େରଣ । ୪୮ ।
ରଦୁର୍ ବଂଶର �ଜା ଭଇରବ ନୃପତି

େସହ ିପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଖଟଇ ପରମ ସାନ�ଦ ମତି । ୪୯ ।
କାକୁସଥ୍ ବଂଶର ନୃପତି ଇ�ଦର୍ପାଦ

େସହ ିଖଟଇ ନୃପତି େସାମବଂଶ ନେର�ଦର୍ । ୫୦ ।

୪୧ ।୨ ବୁଦଧ୍�ବ�େତ ବଳବ�େତ ଅଷଟ୍ାଦଶ କ୍ଷଉଣୀ ଅଟଇ । (ପା) ସଂ
୪୨ ।୨ ହତୟ୍ା ବବିାଦୀ େ�ହଇଂ ସମସତ୍ଙ୍କୁ ସାଧ� । (ପା)

୪୫ ।୧ ହରିହର-ଅେନକ େପାଥ�େର ।
୪୬ ।୧ ଅ�େଧକ ବଂଶେର େଯ �ଜା ବରିପୂାକ୍ଷ । (ପା)

୪୮ ।୨ ଖଟିଥାଇ ପଣଡୁ୍ ନୃପତି ସ�ନଧିାନ । (ପା)
୪୧ ।୨ ବେୟଂଶ-ବଂଶ

୪୮ ।୨ ସମଭ୍େରଣ-ସମଭ୍େବ�ଣ, ଆଡମୱ୍ରେର
ନବ ଦୀେପ ସପତ ସାଗେର େଯେତ �ଜା

େସାମବଂଶ ନୃପତିଙ୍କି ସମସେ୍ତ କର�ତି ପାଦ ପଜୂା । ୫୧ ।
େୟମ�େତ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଖଟ�ତି ଅଷଟ୍ାଦଶ ବଂଶ
ସୱ୍ଗ� ତୁଲ୍ୟ େସ ବାରଣୁାବ�ତ େଦଶ । ୫୨ ।

ଅେନକ ସମଭ୍େର େସ ଖଟ�ତି ମହା�େଜ
ଅେନକ ସ�ୟ େଘନ ିମଧୟ୍ ସୱ୍ାେଗ� ବେିଜ । ୫୩ ।

ପାେରଶୱ୍ର ଶାେୟଂତନ�  ଗାଧ� ଜମଦଗ୍ନି
େୟହା�ତ େସବା କରଇ େସ ଶୁଭ ଅନକୂଳ େଘନ ି। ୫୪ ।

େୟହାଙ୍କର ପୁତେ୍ର େଯ ବୟ୍ାେସ ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର
ପର୍ଶୁ�ମ ଭୀଷେ୍ମ ଅଟ�ତି �ରିଭ�୍େଥ । ୫୫ ।
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େୟହା�ତ ଆ�ଧ� କର�ତି ନୃପ ପଣଡୁ୍
ସମସେ୍ତେହଂ ବାଞଛ୍ା କର�ତି ପଣଡୁ୍ର ଆପାଦ ଖଣଡୁ୍ । ୫୬ ।

ସପତ ଦୀପା ପୃଥୀେର ଥାପିେଲ ପାରିଦଣଡ୍
ଶବଦ େଭଦୀ ଶର େପଷ�େତ ପୃଥ�ବୀ ନବଖଣଡ୍ । ୫୭ ।

ଜମେ୍ୱଁାଦୀପ ବାର�ଷଟ୍ର୍ ଛତିଶ ମଣଡ୍େଳ
ପାେଶକ ପାରିଦଣଡ୍ େଯ ଖଟ�ତି ସବ� କାେଳ । ୫୮ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ରହେିଲ ହସତି୍� ଭବୁେନ
ଭରିୂଶର୍ବାଙ୍କୁ ବସାଇେଲ ଇ�ଦର୍ପର୍ଶସତ୍ ସଥ୍ାେନ । ୫୯ ।

ଭୀଷେ୍ମ ବସିେଲ େଯ ଯମପର୍ଶସଥ୍ ସଥ୍ାନ ମାଡି
ଜଇ�� �େଜୟ୍ ପଣଡୁ୍�ଜା ବସିେଲ ବାରଣୁାବ�େତ ବଦୁିରଙ୍କୁ ଛାଡି । ୬୦ ।

େଦଖ େହା ପଣଡୁ୍ �ଜାର ଭାଗ୍ୟବ�ତ ପଣ
େସାଦର ସମଭ୍ାଳି ଦଗି ବଜିେୟ କରଇ ଆପଣ । ୬୧ ।

ଧୱ୍ଂସଇ ରିପୁ ଦପ� ରଖଇ ତପୀଜନ
ଦଇତ ଦାନବର ଉପଦପ� �ହଂି ତରି୍ଭବୁନ । ୬୨ ।

ମାଢମଳୂ କରି େଯ ଯଯାତି ଭିଆଇେଲ
ମାଢକ ବାଟିକରି ପଣଡୁ୍�େୟ ସିରିଜିେଲ । ୬୩ ।

ବାଟିେୟ େଯ ଚଷଇ ପଉଟିେୟ ଦଅିଇ ସଞଜ୍ା କ୍ଷବଚଚ୍ଯ ତତ୍ରବଦ୍ରଚଚ୍�ଧର ଟଟ୍ବ�ଧ�ଦଷ
ଳଚଛ୍ତତ୍ ବ ଭବ�ଦଷ

ଦୱ୍ାଦଶ ଫଳ ଅରଜି ସେୁଖଣ ଦନି ଖଟ�ତି ପ�ଜ । ୬୪ । ସଂଖ୍ୟା
ଅେନକ ଧନ ଧା�ୟ ସ-ଦ ଅଚଳି

ସାଧୁ ସାଧୁ ଧୁନ ିସମସେ୍ତ େହଂ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁହଂି େବାଲି । ୬୫-୧୫୫୯ ।

୫୬ ।୨ େୟହାଙ୍କର ପର୍ସ�େନ ସମସତ୍ ବଘ୍ିନଖଣଡୁ୍ । (ପା)
୫୮ ।୨ ସ�ନେିଧୟ୍ ପାରିଦଣଡ୍ ଖଟ�ତି ସବ�କାେଳ । (ପା)
୬୨ ।୨ ଦତୟ୍ ଦାନବଙ୍କର ଭୟ �ହଂି ତୀଥ�ସଥ୍ାନ । (ପା)

୫୧ ।୧ ଦୀପ-ଦୱ୍ୀପ
୫୬ ।୨ ଆପାଦ-ଆପଦ

୫୮ ।୨ ପାେଶକ-ପାଖେର
୬୫ ଅଚଳ ଧନ ଧା�ୟ ସଂପଦ ଅଚଳ�ତି ।

 ସାଧୁ ସାଧୁ ଧୁନ ିସମସେ୍ତ ପଣଡ୍ଙ୍କୁ େବାଲ�ତି । (ପା)
୬୩ ।୨ ସିରିଜିେଲ-ସଜିୃେଲ

୬୫ ।୧ ଅଚଳି-ସଥ୍�ର
ପଣଡୁ୍ଙ୍କର ବେନ ଅବସଥ୍�ତି ଓ �ଜୟ୍ ପରି�ଳ�

ତୁଳମାସ ପଞଚ୍ମୀ ଦନି ପଣଡୁ୍ ବେିଜ କେଲ ହସତି୍�କୁ
ଧୀର ଧୀର େହାଇ ଯାଉଛ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ । ୧ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଲ� ଛ�ତି ଗା�ଧାରୀ ଅଗ୍ରେତ
କିଂପାଇ ବୟ୍ାସ ମୁନ ିଜାତ କେଲ ଆବର େଯ େମାେତ । ୨ ।

ପଣଡୁ୍�େୟ �ହା ଶୁଣିେଲ ପୁରକ ଅ�ତେର
ଧୀେରଣ ତୁନୀ େହାଇ ଶୁଣ�ତି େସହଠିାେର । ୩ ।
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ଗା�ଧାରୀ ପୁଚଛ୍ାକେଲ ଧୃତ େଯ �ଷଟ୍ଙ୍କୁ
େୟେତ ବରିସ କଲ ସୱ୍ାମୀ କିଂପାଇ ମନକୁ । ୪ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ତୁ ଶୁଣ େଗା ଗା�ଧାରୀ
ସାବତ ସଂପଦ ହାେଦ େଦଖିତ ନ�ଆରି । ୫ ।

ମୁହଂି ଅଟଇ େଜୟ୍ଷଠ୍ ପଣଡୁ୍ ଅଟଇ କନଷିଠ୍ ସାନ�ଜ
ପୃଥ�ବୀେର ବକିାଶି� ପଣଡୁ୍ର ବଳବୀଯ�୍ୟ । ୬ ।

୩ ପଣଡୁ୍ �ଜାେୟ �ହା ଶୁଣିେଲ ଅ�ତେର
 ଥ�ରକରି ଲେୟ କରି ଅଛ�ତି େସହଠିାେର ।

୪ ।୨ େୟେତ ଅବ�ିର େଦବ କିଂପାଇଂ ତୁକୁ ।
ଅେନକ ସଂପଦ �ର କହତି କି ପାରି

ମରଣ େୟହାଉଂ ଭଲ ସହତି ନ�ଆରି । ୭ ।
ଭଲ ଦନି େଖାଜ େଗା ପ�୍ଗ ତୀଥ� ଯିବା

ତରି୍େବଣୀ ସଂଗେମ ହାେଦ ଶରୀର ଝାସିବା । ୮ ।
ଛତର୍ୀ ପଣ େହାଇଣ େଯେବ ପର େପାଷଣ କରି
�ଜା େହାଇ େଯେବ ସଂଗ୍�େମ ଭେୟ କରି । ୯ ।

େଦବ� େହାଇ େଯେବ ପରେର ନଦି୍�ଦୟା
ତୀଥ� େହାଇ େଯେବ େହାଅଇ େସ ମାୟା । ୧୦ ।

ସ�ୁଦର ସତି୍ରୀ େଯେବ ହ�ଅଇ ଦୁଭ�ାଗୀ
ଇ�ଦରି୍ୟ ନଗ୍ିରହଣ େ�ହଇ େଯବଣ େଯାଗୀ । ୧୧ ।

ପଣଡି୍ତ େହାଇ େଯେବ େ�ହବି ଉପାୟବ�ତ
ମହାତମାଙ୍କର ବଚେନ େୟେତକ ଜୀବନ ବଅିଥ� । ୧୨ ।

ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ଯୁଗତ େୟହ� କଥା
କପାଳ ନହିତି କି େହାଇବ ଅ�ୟଥା । ୧୩ ।

ଯାହା େସ ଅରଜି �ଥ �ହା ହାେଦ ଭଞୁଜି୍
ସମସେ୍ତ ପୁଣୟ୍ବ�ତ େ�ହ�ତି ମୃତୁୟ୍ ମଣଡ୍ଳ ମଝି । ୧୪ ।

ସୱ୍ାମୀ ସକୃୁତ େବାଲିଣ େଯବଣ ପୁରଷୁ
�� ରପୂ ଧରଇ େସ େ�ହଇ ପ�୍ଣ �ଶ । ୧୫ ।

ଖଣଡି୍ଆ କୁବୁଜା େଯ ଅପାରଗ େଛାଟା
ବଳବ�ତ େକ ଖୁପ� େକ ଉଚଛ୍ଗ� େକହ� େମାଟା । ୧୬ ।

ସ�ୁଦର ପୁରଷୁ େସ କ୍ଷତରି୍ୟ ପଣଡି୍ତ ପୁରଷୁ
କ୍ଷେଣ ବାତୁଳ େସ କ୍ଷେଣ ହରଷ ବରିସ । ୧୭ ।

୧୨ ।୨ ମହାତମାଙ୍କ ବାେକ୍ୟ େୟେତକ ଜୀବନ ନକ�ଗତ । (ପା)
୧୩ ।୨ କପାଳ େଲଖନ, କପାଳ ଲିଖିତ । (ପା)

୧୫ ।୧ ସୱ୍ାମୀ କମ� େବାଲି େଯବଣ ପୁରଷୁ । (ପା)
୧୧ ।୧ ଦୁଭ�ାଗୀ-ମ�ଦଭାଗ୍ୟବତୀ

୭ ।୨ ନ�ଆରି-ନପାରି
୧୬ ।୨ ଖୁପ�-ଖବ�-ବାଙ୍ଗ�, ଉଚଛ୍ଗ�-ଉଚଚ୍
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େଚତ� ପୁରଷୁ େସ େଚତି ନ େଚତଇ କ୍ଷେଣ
ସକଳ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍କୁ େସ ପୁରଷୁ େୟକା ଜେଣ । ୧୮ ।

କୁେ�ହେଳ େଖଳ� ଥାଇ େସ �� ରପୂ ଧରି
କ୍ଷେଣ େଗା� କ୍ଷେଣ କ� ଶୟ୍ାମଳ ରେୂପ ଅବତରି । ୧୯ ।

କ୍ଷେଣ ଖଣଡ୍ ପାଙ୍ଗୁଳ କ୍ଷଣେକ େହାଅଇ ଅ�ଧ (ପର୍�ା ତତତ୍ୱ୍)
�� ବଣ୍�ଣ ରପୂକୁ �ହାର େଯ ସଧ । ୨୦ ।

େସ ସକୃୁତ ମହାତମା େଯେତେବେଳ ଧରିଥାଇ େଯବଣ ରପୂ
ଉତତ୍ପତି ମାନବମାେନ ହ�ଅ�ତି େସହ ିେଯ ସରପୂ । ୨୧

ଛାଡ େମଲ ତୁ ଅଭିମାନ �େୟ ନ ଭାଳ ନ ଚି�ତ
ଦୁଖ ସଖୁ ସୱ୍ାମୀ ହଦୃଗେତ କରିଥାଅ େୟକତୱ୍ । ୨୨ ।

ବାହଜି ପରର େଦଖି େ�ହବିା ବକିଳ
ସଦୁଶା କୁଦଶା େହା ଅଳପ୍ େହାେୟ କାଳ । ୨୩ ।

ଚଇତନ ପୁରଷୁକୁ �ଥ େୟକତୱ୍ କ�
ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ପର େବାଲି ଶରୀର ନ ହ� । ୨୪ ।

େୟ ସଂସାର ଯାକ େଯହ� କରଇ େୟକତ
େତେବ େସ ତରି େୟଥୁଂ ହ�ଅଇ ମୁକତ । ୨୫ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ତୁ କହଲି�  � େୟମ�ତ

ପର ସଂପଦ େଦଖି ମୁଂ ନ ପାରଇେର ସଂଘାତ । ୨୬ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େଯ ଅଟଇ େୟ କଥା

ପାପୀେ�କଙ୍କୁ େସ େହାଅଇ ଅେନକ ଅବସ�୍ । ୨୭ ।

୧୮ ।୧ େଚତ� ପୁରଷୁ େସ ନ େଚତଇ ଅନ� କ୍ଷେଣ । (ପା)
୨୪ ।୨ ପିଣଡ୍କୁ ପର୍େବାଧ �ଥ ଶରୀର ନ ହ� । (ପା)

୨୭ ।୧ ଗା�ଧାରୀ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଶୁଣ ସୱ୍ରପୂ େମାର କଥା । (ପା)
୨୦ ।୧ ଖଣଡ୍-ବକି�ଙ୍ଗ, ଖଣଡି୍ଆ, ପାଙ୍ଗୁଳ-ପାଗଳ ବା ବକୃିତ ମସତି୍ଷକ୍

୨୧ ।୧ ସରପୂ-ସୱ୍ରପୂ
୨୩ ।୧ ବାହଜି-ବାହ୍ୟ ଆଡମୱ୍ର ବା ସ-ଦ

୨୬ ।୨ ସଂଘାତ-ମିତଣୀ
ବ�ିର �େୟକ େଯ ଅଟଇ ଜ�ତୁପତି

ଆକାେଶଣ ବ�ିରଇ େସ ମଞେ୍ଚଣ ଦଅିଇ ଶାସତି୍ । ୨୮ ।
ପାଙ୍ଗୁଳ ବଧ�ର ଖଣଡ୍ଣ କୁବୁଜ ଅଦୃଷଟି୍

ଯମର ଶାସତି୍ମାନ େଦବ ଅଟଇ ସବୁଟି । ୨୯ ।
ଜନମୁଂ େୟମାେନ ବକିଟ ବାୟି

ମ�ଦ ପର୍କୃତି େୟମାେନ ନ ପାର�ତି କୁଶଳ ସହ ି। ୩୦ ।
ଡିଙ୍ଗର ସୱ୍ଭାବ େସ ହଂିସା େଯ ପର୍କୃତି

ଆପେଣ ବକ୍ର େୟ ପର ସଂପଦ େଦଖି ନ�ଆର�ତି । ୩୧ ।
ପରନ�ିଦା ପରହଂିସା ପରମାଦ ଛାଡ େହା ଧୃତ�ଷଟ୍

ଅନତିୟ୍ ସଂସାର େୟ ମାୟା ଚିତର୍ପଟ । ୩୨ ।
େ�ଭ େମାହ କାମ କ୍େ�ଧ ଅହଂକାର ହଂିସା
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େୟହା ଦୂର କରି �ଥ କର ନକିଳଙ୍କ ମନୀଷା । ୩୩ ।
ଅେନକ ବାେଗଣ େଯ ତିଆରଇ ଗା�ଧାରୀ

ଶା�ତି ମନ ଆତମ୍ା େ�ହ�ି �ହାରି । ୩୪ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀର େୟମ�ତ େବାଲିବାର ସମେୟ

ତୁନୀ େହାଇ ସମସତ୍ ଶୁଣୁଛ�ତି ପଣଡୁ୍�େୟ । ୩୫-୧୫୯୪ ।

୨୮ ।୧ ବଷିଣ୍ୁ ରଞଚ୍�େର େସ ଅଟଇ ଜ�ତୁପତି । (ପା)
୨୯ ପାଗଳ ବଧ�ର ଖଣଡି୍ୟା କୁବୁଜ ।

 ଯମର େୟ ଶାସତି୍ ଅଟଇ େଦବ�ଜ । (ପା)
୩୦ ଜନମୁଂ େୟମାେନ ଅଟ�ତି ବକିଟ ବାକି

 ମ�ଦ ପର୍କୃତି େୟ ନ କହ�ତି ସଳଖି । (ପା)
 ଡିଙ୍ଗର େ�କଙ୍କର ହଂିସା େଯ ପର୍କୃତି ।

 ଆପେଣ ହଂିସା ବହ ିପର ସଂପଦ େଦଖି ନ ପାର�ତି । (ପା)
୩୩ ।୨ େୟହା ଦୂର କରି ଶା�ତି ମତୂ୍�ତି ଧର ।

 େୟହା ଦୂର କରି �ଥ ଥ�ର କର ମନୀଷା । (ପା)
୩୪ ଅେନକ ବାେଗଣ େଯ ଗା�ଧାରୀ ତିଆରି
 େକହ�ଣିସି ମେତ ନ େଘନ ିଦଣଡ୍ଧାରୀ । (ପା)

୨୯ ।୧ ଖଣଡ୍ଣ-ଖଣଡ୍ଅଙ୍ଗ ବଶିିଷଟ୍ ପୁରଷୁ, ଖଣଡି୍ଆ ।
୩୫ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ େୟସେନକ ସମସୟ୍ାେୟ

 ଅ�ତେର ଥାଇ ଉହାେଡ ଶୁଣଇ ପଣଡୁ୍�େୟ । (ପା)
ପଣଡୁ୍ ମହା�ଜାଙ୍କର ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ ଓ ମାଦର୍ୀ ସହ ବଭିା

ଧାତିକାେର ବେିଜ କେଲ ପଣଡୁ୍�ଜ ସୱ୍ାମୀ
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କର ଚରେଣ େହାଇେଲ ପରିଣାମି । ୧ ।

ଗା�ଧାରୀ ଅ�ତର େହାଇେଲ େଦଖିଣ �ଜାଙ୍କୁ
ସଂଜେୟ କହେିଲ �ଜା ଧୃତ େଯ �ଷଟ୍ଙ୍କୁ । ୨ ।

ପଣଡୁ୍ ବେିଜ କେଲ େହା ଶୁଣ ଧୃତ�ଷଟ୍
ବାଞଛ୍ାସିଦଧ୍ େହାଉ େବାଇେଲ ମନେର ମହାତୁଷଟ୍ । ୩ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ତୁ େହା ଶୁଣସି କୁରପୁତି
ମହୁଂି େକଉଂଣ ବାେଗ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ େ�ହଲିି ଭଗତି । ୪ ।

େ�େହାର ଭଗେତ ମୁଂ ବର୍ତଇ ସବ�କାେଳ
ତୁ େମାେତ ପାପ ମନ ଧଇଲ�  ବକ୍ଷସଥ୍େଳ । ୫ ।
ସୱ୍ାମୀ େମାେହାର ସଂପଦ େଦଖି ଉଷତ େ�ହଲି�

ସାବତ ସଂପଦ େବାଲି େସ େମାେତ େଯ େବାଇଲ�  । ୬ ।
ଅମ�ତୟ୍ ପୁେ�ହେିତ େସ ହକାରିେଲ ନୃପତି

ଭରିୂଶର୍ବା ଶାେୟଂତନ�  ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ । ୭ ।
ଆଜହ�ଂ ସଂକଳପ୍ େମାର େହାଇ� ନୟିମ

ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ସମପି�ଲି ଦଣଡ୍ ସମସତ୍ �ଜୟ୍ଧମ� । ୮ ।
େୟ ପଞଚୁ୍ କଟେକ ସୱ୍ାମୀ ତୁହ ିେସ ଅଧ�କାରୀ
ସଂସାର ପାଳିଣ ତୁ େଭାଗ କର ବସ�ୁଧରୀ । ୯ ।
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୧ ।୨ େହାଇେଲ ପରିମାଣି-ପର୍ଣାମ କେଲ
ସଂଜେୟ କହେିଲ େହା ଅ�ଧ କାହଂି ନୃପ

େୟହାେର ଧୱ୍ଂସି େହାଅଇ କି ରିପୁବଳ ଦପ�? ୧୦ ।
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ମୁଂ ବନସତ୍େର ଥ�ବି

ପଞଚୁ୍ କଟକ �ଜୟ୍ ମୁଂ ନେିତୟ୍େହଂ ଭର୍ମିବ ି। ୧୧ ।
ଦୁଷଟ୍ େ�ର ଦାେନବ ମୁଂ ସମସତ୍ ମାରିବି

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଆଗ୍ୟାଂ ମୁଂ ଶିରେର ଧରିଥ�ବ ି। ୧୨ ।
େମାେହାର ତହ�ଂ ଅଧ�କ ଭଗତି େହାଇଥ�ବ ସଭିେୟଂ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ

ଅନୀତି େହାଇେଲ କହବି ଯାଇଂ ମୁକୁ । ୧୩ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଜୟ୍ େଦଇ ପଣଡୁ୍ େଯ ନୃପତି

�ଜୟ୍ର ୁବାହାର େହାଇେଲ ତୁେଲଣ େଦବୀ କୁ�ତୀ । ୧୪ ।
ଭର୍ମଇ ନର�ଥ ଗହନ ବପିିେନ

ମହା ପରିମଳ ଦଶି�ତି ଉଚଚ୍ ବୃକ୍ଷମାେନ । ୧୫ ।
େୟମ�େତଣ ପଣଡୁ୍ ଭର୍ମଇ େଘାର ବେନ

ହସତି୍�ର Cଶା�ୟ ଭାେଗ ବୃ�ଦାଅକ� ବେନ । ୧୬ ।
ଯମ�ୁ ନଦୀ େଯ ବହଇ ଉତତ୍ରଗାମୀ ବଲ�ଧଚଚ୍ବ ଳକ୍ଷଚଛ୍ଦଧ୍ଷଚଚ୍ବ

ଚଚ୍ଚଛ୍ତତ୍�ଦଶଦଧ୍ବତତ୍ଯ�
ଶତଶିଂଗ ପବ�ତେର ରହେିଲ ପଣଡୁ୍େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୧୭ ।

ପାବ�ଣ େଜାତିଷପୁର �ଜା ଭଗବାନ
ମଦ�ବତୀ େବାଲି �ହାର ଭାରିଯା ବଦିୟ୍ମାନ । ୧୮ ।

ବେନ ମଗୃୟା ବେି�ଦ େସ କରଇ ଭଗବାନ ନୃପତି
ମାଦରି୍ େବାଲିଣ �ହାର ଦୁହ�ି ଉତପତତି୍ । ୧୯ ।

ବେନଣ ଭର୍ମ�େତ େସ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ େଭଟି�
ମାଦର୍ୀ କ�ୟାକୁ �େୟ ପର୍ଦାନ କରିଦ�ି । ୨୦ ।

ଅେନକ ସମଭ୍େବ� �ଜା ଦ�ିକ କୁମାରୀ
େକାଇ�� ମାଦର୍ୀଙ୍କି େଘନ ିପଣଡୁ୍ ରହେିଲ ଶତଶିଂଗ ଗିରି । ୨୧ ।

େବନ ିଭାରିଯା�ତ େଘନ ିପଣଡୁ୍ ବହିଡ�ତି ବେନ
ଯମପର୍ଶସତ୍, ଇ�ଦର୍ପର୍ଶସତ୍, ହସତି୍�, ବାରଣୁା, ଜଇ�� ଭର୍ମଇ ପର୍ତିଦେିନ । ୨୨ ।

ପର୍ତିଦନି ଦୁଷଟ୍ �କ୍ଷସ ମାନ�ତ ମାରଇ େଯ େଖଦି
ଆପେଣ ଦୁେଖ ପଡଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଜୟ୍ ପରସିଦଧ୍� । ୨୩ ।

ସିଂଘ ଶୁକଳ ତର୍େୟାଦଶୀ ଶଉରୀ େଯ ବାର
ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତର୍ ଅଟଇ େବଳ ଦଣଡ୍ େତର । ୨୪ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

େତୖତିଳ �େମ କରଣ ଶଳୂ �େମ େଯାଗ
ସିଂଘ ସଂକ��ତିକି ଅଣତିରିଶ ଦନି େଭାଗ । ୨୫-୧୬୧୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

୧୨ ଦୁଷଟ୍ ଚଉଯ�୍ୟ ଦାନବ ମାରିବ ିମଂୁ ଜାଣି
 ଧୃତ�ଷଟ୍ ଆଗ୍ୟାଂ େୟଥକୁ େହାଇବ ଧାରଣୀ । (ପା)

୧୫ ।୨ ମହା ପରିମଳ ଦଶି�ତି ଉଚଚ୍ ଶାଳମାେନ । (ପା)
୨୩ ।୨ ଆପେଣ ଦୁେଖ ପଡଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଜ ସିଦଧ୍�
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ୁ ୃ ୍ ୍ ୁ ୍
 ଆପେଣ ଦୁେଖ ପଡଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ଦେିୟ �ଜୟ୍ ସଂପତତି୍ । (ପା)

୨୫ ।୨ ସିଂଘ ସଂକ��ତି ଉେଣଇଶ ଦନି େଭାଗ । (ପା)
୨୨ ।୧ ଦହିଡ�ତି- ବହିର�ତି

ପଣଡୁ୍ଙ୍କର ମଗୃୟା ଓ ଅଗ୍ନକିା ମହାଋଷିଙ୍କର ଶାପ ପର୍ଦାନ
େସଦନି ପଣଡୁ୍ େଯ ପଶଚି୍ମ ପର୍େଦେଶ

ଗହନ ବେନ ପଶିେଲ ମୃଗୟାର ରେସ । ୧ ।
ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତର୍ର ଭଗ୍ନ ପାଦ େବେଳ

କେମ� ଅଜି� ଅଛ ିେଲଖନ ଯାହା କପାେଳ । ୨ ।
ଭଗ୍ନ ପାଦ େବେଳ େଯ ବାହାର େହେଲ ବେନ

େ�ଡି ନ ପାଇେଲ େଯ ଆହାର ଜୀବମାେନ । ୩ ।
ଅଜମିତ ବେନ େଯ ଭବାନୀ �େମ ନଦୀ

ସରସୱ୍ତୀ ଧାେର େଯ ଦକ୍ଷିଣ ମତୂ୍�ତି େଭଦ ି। ୪ ।
େସ ନଦୀର ପଶଚି୍ମ େକାେଣ ଶରେବାଧନ ପବ�ତ
ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ େସ ଅଟଇ େଯ ଯୁଣ ସାତ । ୫ ।

ଜୀବ ନ ପାଇଣ ମହାଶର୍େମ ନୃପବର
ବଜିେୟ ପଣଡୁ୍�େୟ େସ ପବ�ତ ଉପର । ୬ ।
େୟସେନକ ସମେୟ େଯ ହରି� �େମ ମୃଗୁଣୀ

ତୃଷାେୟ ଅଇ� େସ ନଦୀକି େ�ଡି ପାଣି । ୭ ।
ଅଗ୍ନକିା ମହଋଷି � ଅ�ତରୀକ୍େଷ େଦଖି

ଧାତିକାେର ଯାଇଂ େସ ଧଇେଲ ମୃଗୁଣୀକି । ୮ । �ଧଚଚ୍ଚଚ୍ବ�ଦ�ଧତତ୍ବକ୍ଷ
ଷଚଚ୍�ଦରତତ୍ମଚଛ୍�ଧତତ୍�ର

ମଗୁୃଣୀର ତୁେଲ ଶୃଙ୍ଗାର କର�ତି େସ ଯତି
ଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗେନ େସ େଯ ଭଜି� ବମିତି । ୯ ।
ଋଷିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର େସ େଯ ମହାଭା� େତଜ
�େବକ େଦ� େସ େଯ ଶବଦ ବସିଜ� । ୧୦ ।

ପଣଡୁ୍ ଶୁଣିେଲ �ହା ସପତ େଯାଜନ ଦୂେର ୭ ସଚଛ୍ସବଚଚ୍, ୫୬ ହଲ�, �ଚଛ୍�ଧଚଚ୍ଯ
ଶଚଛ୍ଲଷଚଚ୍ବ ବତତ୍ତତ୍ଚଛ୍ଦଧ୍

ଗଣଡ୍ାର �ବ ପ�୍େୟକ � ମଣିେଲ ଦଣଡ୍ଧେର । ୧୧ ।
ଯୁଗେତ ପଣଡୁ୍ େଯ ଅଟ�ତି ଶବଦେଭଦୀ

ଶବଦକୁ ମହାତମା ଶହସର୍ େଘନ ିବ�ିଧ । ୧୧ । ସଂଖ୍ୟା
ଶବଦକୁ ��ଜ େଯ ଗ� ଅ�ତରୀକ୍େଷ

ଧାତିକାେର ପଡି� ମୃଗୁଣୀ ଋଷିର ବେଛ । ୧୨ ।
ଋଷିର ପିଠ ିକେଛ ପଡି ହଦୃୟ ଗେତ ଗଳି

ମଗୁୃଣୀର ହଦୃଗେତ ପଡି ପିଠକିି ନକିିଳି । ୧୩ ।
େୟକା ��ଜେକ ଜଡିତ େହାଇେଲକ େବନି

ମଗୁୃଣୀ କି େଘନ ିଢଳି ପଡିେଲ ମହାମନୁ ି। ୧୪ ।
ମଗୃ ପଡି� େବାଲି ଧାଇଂେଲ ପଣଡୁ୍ ନୃପ

େଦଖିେଲ ��ଜ ଘାେତ ଋଷି ହତ ଦପ� । ୧୫ ।
ବାଳ ପୁଞଜ୍ା ଭିଡିଣ କଷା ବସନ କାଛଟି

ଶିେରଣ ଜଟା ଭାର କ୍ଷୀଣ ତନ�  େଯ ଭର୍କୁୁଟି । ୧୬ ।
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ଯାମ� ବୃକ୍ଷ େଯହ୍େନ ଅଟଇ ଅଭି�ନ
ହରଣୀ େକାେଳ େଘନ ିଅଛ�ତି ମହାମ�ୁୟ । ୧୭ ।

୩ ।୧ ଉତପାତ େବେଳ େଯ ବାହାର �ଜେନ । (ପା)
୫ ।୨ ଉଷଗ� ବସି�୍ର େସ ଅଟଇ େଯାଜନ ସାତ । (ପା)

୧୨ ।୧ ବଚେ୍ଛ-ବକ୍େଷ-ବକ୍ଷସଥ୍ଳେର
େଦଖିଣ ଆଶଚ୍ଯ�୍ୟ େହାଇେଲ ମହା�ଜ
ନଧି�ୂମ ଅଗ୍ନ ିଜାଣି ମୁନବିର େତଜ । ୧୮ ।
ମେୁଖ ପାଣି ସିଞଚି୍େଲ କୁଞଜ୍ଗଳ ଆଧ�ପତି

େଚତ� ପାଇ ସାଷଟ୍ାମ େହାଇେଲ ବର୍ହ୍ମଯତି । ୧୯ ।
ପଣଡୁ୍ ପୁଛାକେଲ ତୁ େକବଣ ମହାତମା

େୟେଡ ମହାମନୁକିି କିଂେପ କଷେ୍ଠାର କ� କାମା । ୨୦ ।
ଶୃଙ୍ଗାର ଆରେତ କି ନ ପାଇଲ�  ସତି୍ରୀ

ନଜି�ନ ସଥ୍ାନ େଦଖି ହରିଲ�  ମୃଗ�ରୀ । ୨୧ ।
େକାେପଣ ଶାପ େଯ େଦେଲ ଭଗବ�ତ

ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ େମାେତ କଲ� େର ଶରଘାତ । ୨୨ ।
ଯୁଗେତ ପର ଶୃଙ୍ଗାର ଭାଙ୍ଗିତ ନ�ଆରି

ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ କେଲ ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ ସରି । ୨୩ ।
ବ�ି ଅପ�େଧ େମୖଥୁନ କାେଳ ଶରଘାତ କଲ�  ପଣଡୁ୍

େ�େହାର ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅକସମ୍ାେତ ଅକାଳ କାଣଡ୍ ପଡୁ । ୨୪ ।
ସତି୍ରୀ େଯାେଗଣ ତୁ କର�େତଣ ରତି ।

ତୁକୁ େହାଉେର େମାେହାର ପ�୍େୟ ଶାସତି୍ । ୨୫ ।
�େଗଣ ଶାପ ବହିଇ ତେପାବ�ତ

ପଣଡୁ୍ ପୁଛାକେଲ ମହାତମା ଥ�ର େହାଇ କହ ତଥୟ୍ । ୨୬ ।
ତୁ େକ ଟି େୟମ�ତ େହାଇଲ�  ପରପଞଚ୍

ମୃେଗଣ ମାନ�େଷ କାହଂି ଶୃଙ୍ଗାର େହାେୟ ସଞଚ୍ । ୨୭ ।
ଋଷି େବାଇେଲ ତୁ ଶୁଣ େହା େସାମବଂଶୀ

ବୃହସପ୍ତି ବଂେଶ ଉତପତତି୍ ପାଠଋଷି । ୨୮ ।
ପାଠ ଋଷିଙ୍କ ତନ�ଜ ମୁନ ିଅରଣୁ େତଜ

େୟହାଙ୍କର ନ�ଦନ କାକୁସଥ୍ ମହାବୀଯ�୍ୟ । ୨୯ ।
େୟହାର ନ�ଦନ ମୁନ ିେଯ ସତୟ୍ତପା

�ହାଙ୍କର ନ�ଦନ େହା ବଧିପୂ ବରିପୂା । ୩୦ ।

୨୦ ।୨ େୟେଡ ମହାମୁନ ିେହାଇ େହଲ�  ପାପକମ�ା । (ପା)
୨୮ ।୨ ବୃହସପ୍ତି ଦଇବେତ ଉତପତତି୍ ପାଠଋଷି । (ପା)

୨୦ ।୨ କଷେ୍ଠାର-ବଡିମୱ୍ଣ, ଅ�ୟାୟ କାଯ�୍ୟେର ପର୍ବତ୍�ତିତ
୨୦ ।୨ କାମା-କାମେଦବ

ବରିପୂାର ନ�ଦନ ଜଳଦ ମହାଋଷି
ଜୀମତୂବାହନ େବାଲି �ହାର େଯ ଶିଷି । ୩୧ ।
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ଜୀମତୂବାହନଙ୍କର ପୁତର୍ ଯମନକି ଯତି
ଯମନକିର ନ�ଦନ ମୁନ ିପର୍ଜାପତି । ୩୨ ।
ପର୍ଜାପତିର ନ�ଦନ ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷି

ମଇୁଂ େସ ଅଗ୍ନକିାର, ବାଳକାଳ� ଂ ଋଷି । ୩୩ ।
େଯେତେବେଳ ମୁଂ ଉପୁଜିଲି ମା�ର ଗରଭଂୁ

କ୍ଷୀର ପାନ ନ କଲି ବଞଚି୍ଲି ଦନି ସବୁ । ୩୪ ।
ଜନମ ହ�ଂ ଆହାର ମୁଂ କଲଇଂ ଉେପକ୍ଷା

ଆହାର ନଦି�୍ ମଇଥୁନ ନ କଲଇ ବାଞଛ୍ା । ୩୫ ।
େୟସେନେକ ବଞଚି୍ଲି େମାେହାର ଜ�ମଯାେକ

ସମସତ୍ ଧମ� େଘନ ିମୁଂ ବସିଲି େଘାର ତେପ । ୩୬ ।
ପାଣି ପବନହ�ଂ େମାର ଆନ �ହଂି େଭାଜି

ଛଡ ଋତୁ ବଞଚି୍ଲି ନ�ିକାର ତଲେୟ ଭଜି । ୩୭ ।
େୟକ ଆସେନ େମାର ସଞଚ୍େୟ �ରି ଯୁଗ

�ରି ଯୁଗ ପରିୂେଲ େମାେହାର ହ�ଅଇ �ତର୍ ଦବିା େଭାଗ । ୩୮ ।
େୟହମିେତଣ ବତ୍�ତିଲି ମୁହଂି ଯୁଗ ମନ�  ତିନି

େମାେତ େସ ମନ�  ଅଥ� ପ�ରଇ ପଦମ୍େଯାନ ି। ୩୯ ।
କାଳ ଅନୀତି ଯହ�ଂ େହାଇ�କ କଳି

ଶରୀର ଅବସାନ କଲି ମନ େଭାଳି । ୪୦ ।
େୟସେନେକ ଗଲି ଆକାଶ ଭବୁନକୁ

କାଳବକିାଳ େଦଖି ଛାଡି ପ�ଇେଲ ମୁକୁ । ୪୧ ।

୩୨-୩୩ ଜୀମତୂ ବାହାନର ପୁତର୍ ଯମନକି ଯତି ।
 ଯମନକିର ନ�ଦନ େସାଢଳ ମହାଯତି । ।
 େସାଢଳର ନ�ଦନ ପର୍ଜାପତି ମହାଋଷି ।

 ମହୁଂି �ହାଙ୍କର ଅଗ୍ନକି େହାଇଲି ବାଳଶିଷି । । (ପା)
୪୦ ।୨ ଶରୀର ଅବସାନ କଲି ମତେଭାଳି ।
 ଶରୀର ଅବସାନ କଲି ମହାେଭାଳି । (ପା)
ଦୂତଙ୍କର ତ�୍ସ େଦଖି ପ�ରଇ �ଶକର

ମହୁଂି େସ ଅଭୟାେର ତୁମଭ୍ର କାହାକଇଂ ଡର । ୪୨ ।
ବନିୟ ଭାବ େହାଇ କହ�ତି ଚିତର୍ଗୁପତ୍ ବୀେର

ପର୍ଣପତୟ୍ ହ�ଅ�ତି କୃ��ତକର ଆଗେର । ୪୩ ।
ଶୁଣ େଦବ ଜ�ତୁ�ଥ ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ଆଧ�ପତି

ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷି େଦବ ସଞଜ୍ୀବନୀ ପୁରକୁ ଆସିଣ ଅଛ�ତି । ୪୪ ।
ଋଷିଙ୍କର େତଜ ଦଶିଇ କାଳ ଅନଳ େତଜ ପ�୍େୟ
ତ�୍େସଣ କିଙ୍କରଗେଣ କରଛୁୁଂ ବଡ ଭେୟ । ୪୫ ।
ମହାେଯାଗ ପୁରଷୁ େସ ପର୍ତକ୍େଷଣ ବର୍ହ୍ମଦୱି୍ଜା
େତଣ ୁକରି ତ�୍େସ ପ�ଇଲ�  ଶୁଣ ଜ�ତୁ�ଜା । ୪୬ ।

ଋଷିଙ୍କି େଦଖିଣ େଯ ଉଭା ଜ�ତୁପତି
ବନିୟ ଭକ୍ତିଭାେବ ପ�ରଇ ସଞଜ୍ୀବନୀ ଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୪୭ ।
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ଆେହା ଅଗ୍ନକିାର ତୁମେ୍ଭ େଯ ମଞଚ୍ପୁେର ଥ�ଲ
ଚିର�ତନ କୀରତି ତୁମେ୍ଭ କିସ କିସ ରହୁାଇଲ । ୪୮ ।

ବଦୟ�ତି ମହାତମା କଲ�  ଅେନକ ଧମ�
ଯହ�ଂ େସ ବ�୍ହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନତିୟ୍କମ� । ୪୯ ।

ଅେନକ ଯାଗ ଯଗଂ◌୍ୟ କଲ�  �ଜାର ନମି�େତ
ଖଣଡି୍ଲ�  ମହାପାେତକ ଆପାଦ ଶା�ତି ଅେଥ� । ୫୦ ।

େମେଘ ଅ�ବୃଷଟି୍ କର�ତି େଯବଣ କାେଳ
େକାଟି େହାମ କ�ଇ ବୃଷଟି୍ କଲ�  ମଞଚ୍ସଥ୍େଳ । ୫୧ ।

ଋଷିଙ୍କର ବଚେନ ବଦୟ�ତି �ଶକର ଜ�ତୁପତି
ତୁମଭ୍ର ବଂଶକୁ କାରଣ ଅଛ�ତି କି ସ�ତତି । ୫୨ ।

୪୨ ।୨ େମାେହାର ଥାଉଂେର ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ କାହାକଇ ଡର । (ପା)
୪୯ ।୨ ମହାତେପ ଆେବାରିଲ�  ମହାେଯାଗ ବର୍ହ୍ମ । (ପା)

୪୯ ବଦୟ�ତି ମହାତମା କଲ�  ଅେନକ କମ�
 େତଣ ୁେସ ବ�୍ହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବଦିତି ଧମ� । (ପା)

୪୭ ।୨ ଚକ୍ରବର୍ତୀ-ଚକ୍ରବତ୍�ତୀ-�ଜା
ଋଷି େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ େହା ଦା� ସଂଘରିଲ�

ଅପାର କାଳ ପରିଯ�େତ ଶୃଙ୍ଗାର େଲଚଛ୍ଲି�  । ୫୩ ।
ଅଣେଦାଷୀ ମହାତମା ନ�ଆରି� େଦାଷ ବାଛି

ବ�ିରଇ �ଶକର େୟେଥଂ ଶାସତି୍ ଅଛ ି। ୫୪ ।
େୟେଡ ଭିଗଂ◌୍ୟ ମହାତମା େହାଇ କିଂେପ କଲ�  େୟେଡ କୃତୟ୍

ସ��ନ ନ ଥ�େଲ ସକଳ ଧମ� ଅଟଇ ବଅିଥ� । ୫୫ ।
ସ��ନ ଉପୁଜାଇଂ େସ �� ଧମ� କମ� କରି

ତୃତୀୟ ବୟେସ େଯ େହାଇ ତପ�ରୀ । ୫୬ ।
ସ��ନ ବହି�େନ ସକଳ ଧମ� ଦୂର କରି

ପରମ ପଣଡି୍ତ ପୁରଷୁ େହାଇ ତୁ େୟହା କିଂେପ ନ ବ�ିରି । ୫୭ ।
ଯମର ବଚେନ ବଦୟ�ତି ମହାମୁନି

ଚତୁଥ� ବୟେସ ଶୃଙ୍ଗାର ଇଚଛ୍ଲି�  କ�ୟାେୟ ପର୍ଦାନୀ । ୫୮ ।
�ହାର ତୁେଲ ଅେନକ କଲ�  େଯ ରମଣ

େଯେତ ଶୃଙ୍ଗାରଟି ସମସତ୍ େହାଇ� ଅକାରଣ । ୫୯ ।
�ଶକର େବାଇେଲ ତୁ େଯ ଗ୍ୟାେନଣ ଉତତ୍ମ

କୁସଥ୍ାେନ ପଡିେଲ ମହାତମ୍ା �ଶ ଯାଇ ସକଳ େଯ ଧମ� । ୬୦ ।
େସ ଭାରିଯାର ତହଂି େଯେବ ନ ଉପୁଜି� ସ�ତତି

ଅ�ୟ କ�ୟାେୟ କିଂପାଇଂ ପର୍ଦାନ େ�ହଲି�  ମହାଯତି । ୬୧ ।
ଋଷି ପର୍ତିବାଚ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  ପଞଚୁ୍ ବଭିା
କାହାରି ତହଂି ପୁତର୍ େ�ହ�ିେର ବାବା । ୬୨ ।

�ଶକର େବାଇ� େୟେବ ସ��ନ େ�ହ�ି େୟେତ ମେତ
ବୀଯ�୍ୟ ତରଳ େହାଇ� େୟ ଚତୁଥ� ବୟସ ଅ�େତ । ୬୩ । �ରଲରଚଚ୍ ମଚଛ୍ଚଚ୍�ଦରଚଚ୍�ଦ

ପଞଚ୍ଦଶ ପରିଯ�େତ ବାଳ� ତ େହାଇଥାଇଂ
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ବଂିଶ ପଞଚ୍ ବରେଷ ଶୃଙ୍ଗାର ଇଚଛ୍ଇ । ୬୪ ।
�� ସ�ୁଦର େହାଇଥାଇଂ ପଞଚ୍ତିରିଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ

ମହାମତତ୍ େହାଇଥାଇ କାହଂି ନ େଲଖଇ ଦପ� ଅେଥ� । ୬୫ ।

୬୦ ।୨ କୁସଥ୍ାେନ ରହେିଲ ମହାତମ୍ା ନ�ହଇ ଟି ପୁଣୟ୍ । (ପା)
୫୩ ।୧ ସଂଘରିଲ� -ସଂହରିଲ� -ତୟ୍ାଗକଲ�

ପଞଚ୍ତିରିଶ ବରଷ ଉତ�୍େର ଛାଡଇ େସ େସମାନ
ବଚିକ୍ଷଣ ବୁଦଧ୍� ଦଶିଇ ଇଚଛ୍ଇ ସ��ନମାନ । ୬୬ ।

�ଳିଶ ବରଷ ଯହ�ଂ େହାଅଇ ବୟସ
ତରଣୁ ବୁଦଧ୍� ଆସି େହାଅଇ ପର୍କାଶ । ୬୭ ।
ଧନ ସ��ନ ଇଚଛ୍ଇ ଆପେଣ ଆେପ ପୁଣି

େଦବ� ବ�୍ହ୍ମେଣ ଭଗତି ମା� ପି� ଜାଣି । ୬୮ ।
�ଳିଶ ଯାଇଣ େଯ ପଞ�୍ଶ ବରଷ ପର୍େବଶ

ବୀଯ�୍ୟ ପତନ େହାଅଇ ନଜି ତନ�  ଆଳସୟ୍ । ୬୯ ।
ଷାଠେିୟ ବରଷ େହାଅ�େତଣ ପ�୍ଣୀ

କାମ ଚ�ଦର୍ ଛାଡଇ େସ ରହଇ ଠାବ ଜାଣି । ୭୦ ।
ସତୁରି ବରଷ େହାଇେଲ େହାଅଇ ମତି େଭା�

ବୀଯ�୍ୟ �ଶ ଗ� େହା ତହଂି �ହଂି କାମକ� । ୭୧ ।
ଅଶୀ ବରଷ େହାଇେଲ ଚିତତ୍ ଭର୍ମଇ େଯ ସବୁ

ତହଂି ସ�ତତି େ�ଡିେଲ ଆଉ କାହଂି େସ ପାଇବୁ । ୭୨ । ବବର
ଅପ�ପର ନ ଚିହ୍ନଇ ନଉ େଯ ବରେଷ

କୁଟୁମେ୍ୱ ଭ�୍�ତି କରଇ େସାଦର ନ ଚିହ୍ନଇ ପାେଶ । ୭୩ ।
ଶେତ ବରେଷ େହାଇେଲ େହାଅଇ ବାଳେଭା�

େସ ପ�୍ଣୀଙ୍କର େ�ଡିେଲ ଆଉ କାହଂି ରତି େମ� । ୭୪ । ବବର
ଶୁଣ େହା ଅଗ୍ନକିାର କହଇ ମୁହଂି ତୁକୁ

େୟ ମାୟା ପଟଳ ଅଟଇ େଯ େୟ କଳି ଯୁଗକୁ । ୭୫ ।
ମହାତମ୍ା ପୁରଷୁ େହାଇ ନ ପାରିଲ�  ତଥୟ୍ ଜାଣି

ଅଦଉଡିେର ବ�ଧନ େହାଇ �ଶ ଗେଲ ସବ�ପ�୍ଣୀ । ୭୬ ।
ମଧୟ୍ପୁେର ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ସ��ନ ହଂି େସ ମଳୂ

ସ��ନ ନ ଥ�େଲ ସମସତ୍ ଧମ� ହଂି ନଷିଫ୍ଳ । ୭୭ ।
ତୁମେ୍ଭ େସ ଭିଆଇଲ େୟହା ଆଦ ିଅ�ତ କରି
େମାେହାର ହାେଥ ଦଲି ତରି୍ଗୁଣ ଦଉଡି । ୭୮ ।

ଯୁଗେତଣ ପୁତର୍ ଜାତ େ�ହ�ି ମହଋଷି
ହଠକମ� ଶାହାସେ୍ର କିଂେପ ନ�ଆରିଲ ପଶି । ୭୯ ।

୭୪ ।୨ େସ ପ�୍ଣୀ ତହଂି ଆଉ �ହଂି କାମକ� । (ପା)
ଷଟ କମ� ଶାହାସେ୍ର େଯ ଭିଆଇେଲ ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର

େୟକ ଭାରିଯାେର ପୁତର୍ ନ ଉପୁଜିେଲ ଭିଆଇବ ଛଡ ଅେଥ� । ୮୦ ।
ମକୁୁଇ ଆସି େବାଇେଲ ଶୁଣସିେର ଯମ
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ଛଡ କେମ� ଉପୁଜାଇେଲ େଦବୁ �କୁ େମାକ୍ଷ କମ� । ୮୧ ।
ବଭିାଇ ଭାରିଯାେର େଯେବ ନ ଉପୁଜିବ ସ�ତତି

ପରର ଫଳି� ସତି୍ରୀ େଯେବ ହ�ଅଇ ରଜବତୀ । ୮୨ ।
ଦୂତିକା େପଷିଣ �ହା ତହଂି ଧନ େଦଇ

ପାକାଶୁଦଧ୍ ସ�୍ନ ଦେିନ ପର ତୁେଲ ଶୃଙ୍ଗାର କ�ଇ । ୮୩ । ଷ���ଧରକ୍ଷର�� �ଦଚଛ୍
ବର�ଦ ଷ���ଧର

ତହଂି ମହାତମା େଯେବ ନ ଉପୁଜଇ ସ��ନ
ଯାହାର ବୃତତି୍ �ହଂି େସ ଭମିୂ କିଣି ଉପୁଜାଇବ ଶସୟ୍ମାନ । ୮୪ ।

େସ ଶସୟ୍ େଭାଗ କରିବ �ହଂିକି େସ ପ�୍ଣୀ
ବଶିୱ୍ାମିତର୍ଙ୍କ ଶାହାସେ୍ର େୟସେନକ ପରମାଣି । ୮୫ ।

େତେଣ େହଂ କାରଣ � ହ�ଅ�� ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ
ଅଳେପ ବୁଦଧ୍� େହାଅ�� � େମାେତ ଜିଣିବାକୁ । ୮୬ ।

ଅଗ୍ନକିାର ଋଷି େବାଇେଲ �ହଂି ଅପାର ଆମେ୍ଭ କଲ�
େତମ�େତେହଂ ପୁତର୍ ଜାତ କରି ତ ନ�ଆରିଲ�  । ୮୭ ।

�ହା ଶୁଣି ବରିସ େଯ େହାଇେଲ ଜ�ତୁ Cଶ
େୟେଡ ବଡ ମହାତମା େହାଇଲ�  ନକ� ବାସ । ୮୮ ।
ଆେରକ ଉପାେୟ କି କରି ନ ପାରିଲ�  ମହାମେୁ�ୟ

ଧନ େଦଇ େପାଷି ନ�ଆରିଲ�  କି ପରର ନ�ଦେନ । ୮୯ ।
�ହାକୁ ବଭିାକେଲ ଧମ� ପାଞଚ୍ ଭାଗ ହ�ଅ��

ଭାେଗ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଚତୁଥ� ଭାଗ ପି�ଙ୍କୁ �ଗ�� । ୯୦ ।
େତେଣ େହଂ କାରଣ ହ�ଅ�� ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ

ବଂଶକୁ କାରଣ ହ�ଅ�� ସଂେକତ କରିବାକୁ । ୯୧ ।
ତୁମେ୍ଭ କି ନ ଜାଣ ମୁଂ କିସ କହବିଇଂ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ । ୯୨ ।

ଋଷି େବାଇେଲ େହା �ହାହଂି ଆମେ୍ଭ କଲ�
ଧନ େଦଇ ପୁତେ୍ରକ ଅତି ଯତେ୍ନଣ େପାଷିଲ�  । ୯୩ ।

୯୧ ।୨ ବଂଶକୁ ଥାଆ�� � ମୁକତ କରିବାକୁ । (ପା)
 ବଂଶକୁ ତୁମଭ୍ର ଥାଆ�� �ମ ସଂେକତ କରିବାକୁ । (ପା)

େୟସେନକ ଆମଭ୍ର କେମ� ଅଛ ିଅରଜି�
ବଭିାକାେଳ େସ ପୁତର୍ ହଂି ପଡି �ଶ ଗ� । ୯୪ ।

ଋଷିଙ୍କର ବଚେନ ବଷିାଦ �ଶକର
କାଳ ବକିାଳକୁ �ଇଣ େବାଇେଲ ଜ�ତୁଙ୍କ Cଶୱ୍ର । ୯୫ ।

ଆେହା ପୁତର୍ େଦାହ�ି େଯେବ େୟହାର ମଞେ୍ଚ �ହଂି
କୁମଭ୍ୀପାକ ନରେକ ପକାଅ େୟହାଙ୍କୁେର େନଇ । ୯୬ ।

ଯମର ବଚନ ଶୁଣି କାଳ େଯ ବକିାଳ
େକାପାନଳ େହାଇ ଧଇେଲ େସ ଅଗ୍ନକିାର ଋଷିଙ୍କର ବାଳ । ୯୭ ।

ଋଷିଙ୍କର ଅବସଥ୍ା େଯ େଦଖିେଲ ଧମ�େ�େକ
ଆେର ରହ ରହ େବାଲିଣ ଉଚଚ୍ ସୱ୍େର େଦେଲ ଡାେକ । ୯୮ ।

ଋଷିଙ୍କର େକଶ ଛଡାଇେଲ ଆସି ପର୍ସ�େନ ନ�ିକାେର
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ଆେହା �ଶକର ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଦବୁ କି ଉପୁଗାେର । ୯୯ ।
େୟ ପଣଡି୍ତ ମହାମୁନ ିଅଟଇ କଳପ୍ ଋଷି

େବଳକ ମହାତମା େୟହାକୁ ଉପୁଗାର କରସି । ୧୦୦ ।
ଆେରକ ଜ�ମ େଗାଟି େୟେବ ଛାଡସି େୟହାଙ୍କୁ

ମଞଚ୍ପୁେର ପୁତର୍ ଜାତ କରି େୟ ଆସ�ତୁ ସୱ୍ଗ�କୁ । ୧୦୧ ।
ଯମର ଆଗ୍ୟାଂେୟ େଯ ଶାସତି୍ େଦଉଥ�େଲ

ଧମ� ଆତମ୍ା େ�େକ �ହାଙ୍କୁ ଶା�ତି କ�ଇେଲ । ୧୦୨ ।
�ଶକର େଦବ� ପର୍ତିବାଚ ଯାଅ ମଧୟ୍ ସୱ୍େଗ�

ପୁତର୍ ଜାତ କରି ମହାତମ୍ା େହା ଆସସି ତୁହ ିେବେଗ । ୧୦୩ ।
ବ�ଧନ� ଂ ପ�ଇ ଆସ�ତି ବର୍ହ୍ମଋଷି

ଚିତର୍ଗୁପେତ ତିଆର�ତି ମୁନଙ୍ିକି େଗାଡାଇ େବେଗ ଆସି । ୧୦୪ ।
ଜପତପମାନ ତୁମଭ୍ର ଛାଡ େହା ମହଋଷି

ସମସତ୍ େତଜୟ୍ା କରି ମୁନ ିେହ ସ��ନ ଜାତ କରସି । ୧୦୫ ।

୯୪ ।୨ ବଭିା କ�ଇଲ�  ବାବୁ େସ ପୁତର୍ ପଡି ମ� । (ପା)
୯୫ ।୨ ଚଣଡ୍ ପର୍ଚଣଡ୍କୁ େବାଇେଲ କାଳଦଣଡ୍ ଧର । (ପା)

୯୮ ।୧ ଋଷିଙ୍କର ବକିଳ େଦଖିଣ ଧମ�େ�େକ । (ପା)
୯୬ ।୧ େଦାହ�ି-ଦୁହ�ି-ଝିଅ

୯୯ ।୧ ନ�ିକାର-ସୱ୍ଗ�ବାସୀ ଅଥ�େର-ସୱ୍ଗ�ସଥ୍ ଧମ�ବ�ତ ପୁରଷୁ
ବଦୟ�ତି ମୁନବିର ଶୁଣ େହା ପଣଡୁ୍�େୟ

େୟସେନକ ଗତି େମାେତ େହାଇ� ଯମର ସଭାେୟ । ୧୦୬ ।
ଧେମ�ଣ ଅଇଲି ମୁଂ କୁଟୁମୱ୍ ଜାତ ଅେଥ�

ବଶିର୍ମି ଭାଳି ବସିଲି ମୁଂ ବଝିଂଗିରି ପରବେତ । ୧୦୭ ।
ମନ�େଷୟ୍ ଶୃଙ୍ଗାର ମୁଂ କଲଇଂ ଅପର୍ମିତ

ଅେନକ ବାେଗଣ ପୁତର୍ କୁଟୁମୱ୍ େ�ହ�ିକ ଜାତ । ୧୦୮ ।
େୟସେନକ ସମେୟ ହରି� �େମ ମୃଗୁଣୀ

େଶାଷେର ଅଇ� େସ ଆହାର କରି ପାଣି । ୧୦୯ ।
େୟ ମୃଗୁଣୀ ହାେଦ ଅଟଇ ପବତିର୍ ଜୀବ

େୟହାର ଚମ� ଆସନ କର�ତି ସଦାଶିବ । ୧୧୦ ।
େୟଣୁ େସ ଶୃଙ୍ଗାର କଲଇ ମୁଂ ଇଚଛ୍ା

ସ��ନ ଜାତ ଅେଥ� କଳପି୍� ମନବାଞଛ୍ା । ୧୧୧ ।
ପାଣି ଆହାର କରି େଲଉଟ�େତ ମୃଗୁଣୀ

ଆକ୍େରଷି ଧଇଲି ମୁଂ େବଣଟ୍କାର ଭାବ ଜାଣି । ୧୧୨ ।
ଶୃଙ୍ଗାର ଇଛ�େତ ସ��ନ ଜାତ ଅେଥ�

େବନଜିନ �ଶ ଗଲ�  େ�େହାର ଶରଘାେତ । ୧୧୩ ।

୧୦୭ ।୨ ବସିମ୍େୟ ବସି ଭାଳିଲି ନଝି�ର ଗିରି ପରବେତ । (ପା)
୧୧୦ ।୨ େୟହାେର ବାହାନ କର�ତି ପବନ େଦବ । (ପା)

୧୧୨ ।୨ ଆକ୍େରଷି ଧଇଲି ମଂୁ େବଣଟ୍କାର ଭାବ ଜାଣି । ପାଦା�ତ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ-
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 ଶୃଙ୍ଗାର ଇଚଛ୍ଲି�  େସ ସ��ନ ଜାତ ଅେଥ�
 �ଶକର ବଚନ େଯ ଧରି ହଦୃଗେତ ।

 ଆକ୍େରଷି ଧର�େତ ଡାକ େଦ� େଯ ମୃଗୁଣୀ
 ବ�ତକ୍ାର େମାେତ କ� େହା ମହାମୁନ ି।
 ମୃଗର ଡାକ�େତ ଶୁଣିଲ�  ପଣଡୁ୍ �େୟ ।
 ��େଜକ ଧରି ବ�ିଧ�ଲ�  େମାର କାେୟ । ।

 ��ଜ ଛାଡ�େତ ଉପେର େମାର ପଡି
 ମୃଗୁଣୀ ସଂଗତେର େହାଇଲ�  େବେଗ ଜଡି । ।
 େୟମ�େତେର �ଜା େୟ ଋଷିଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ
 େବନ ିକୁଳ �ଶ କଲ�  େ�େହାର ଶରଘାେତ ।

୧୦୭ ।୨ ବଶିର୍ମି-ଟିକିଏ ସଥ୍�ର େହାଇ ।
ତୁ ମହା�ଜା ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଆଧ�ପତି

��ଜ କାଢ ମହାତମା େହା ପାଇଲ�  ନ ିବଡ ଶାସତି୍ । ୧୧୪ ।
ଋଷିର ବଚେନ େଯ ଧଇେଲ ��ଜ

ବାମକର ପିଠେିର େଦଇ ମାଡି� ମହା�ଜ । ୧୧୫ ।
��ଜ କାଢଇ େସ ଗାେଢଣ ଉକ୍ଷୁଡି

ପ�୍ଣତୟ୍ାଗ େହାଇ� ମହାତମା ଭମିୂେରଣ ପଡି । ୧୧୬ ।
ହରି� ମଗୁୃଣୀ ଆବର ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷି

ବୀଯ�୍ୟ ପତେନ େହାଇ� ମୃଗୁଣୀ ଗଭ�ବାସୀ । ୧୧୭ ।
ଦୁହଙ୍ିକର ଆତମ୍ା ଅବସାନ କାେଳ

ଗଭ�ର ୁପୁତେ୍ରକ େଯ ପଡି� ମହୀ ତେଳ । ୧୧୮ ।
ମଗୃର ଶରୀର �ହାର ମଣିଷର ମୁଣଡ୍ େଗାଟି

େସ ପୁତର୍ େଦଖିଣ ପ�୍ଣ ଛାଡିେଲ ତପନଷିଠ୍ ି। ୧୧୯ ।
କୃ��ତକ େଦଖି କେଲ ଅେନକ େଯ ପଜୂା

ସୱ୍ଗ� ଆସଥ୍ାେନ ବସାଇେଲ େନଇଣ ବେିଡାଜା । ୧୨୦ ।
େଯବଣ ପୁତର୍ ହାେଦ ଜାତ େହାଇ� ଋଷିଙ୍କର ବୀେଯ�୍ୟ

େକାେଳଣ ଧଇେଲ �ହା ପଣଡୁ୍ ମହା�େଜ । ୧୨୧ ।
ଆକାଶ ବାଣୀ ପଡି� ପଣଡୁ୍ ମହା�ଜାଙ୍କୁ

ମଗୃଋଷି େବାଲି �ମ ଦଅି େସ ପୁତର୍କୁ । ୧୨୨ ।
ଶୁଖି� କାଠ କୁଢାଇ ଚି� ଆେ�ପଣ

ଋଷି ମଗୁୃଣୀ ଦୁହଙ୍ିକି ଦହନ କେଲକ ଆପଣ । ୧୨୩ ।
ମୃଗୟା କୁମର େଘନଗିେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ

େବନ ିଭାରିଯାଙ୍କ ମଖୁ ନ �ହଂିେଲ ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ ନମି�େତ । ୧୨୪ ।

୧୧୪ ।୨ ଶହସର୍ କାଢ ବାବୁ େଦହ େହଉ ଶା�ତି । (ପା)
୧୨୨ ।୨ ମଗୃୟା ଋଷି େବାଲି �ମ ଦଅି େସ ପୁତର୍କୁ । (ପା)

୧୧୬ ।୧ ଉକ୍ଷୁଡି-ଉଛୁଡି, ବଳପବୂ�କ ଆକଷ�ଣ କରିବା-ବଳେର ଟାଣିବା- ଉତ ୍ଙ୍ଘସଙ୍ୃଘଣିଚ-
ଉଷାରଣ କରିବା- ଟାଣି

ବାହାର କରିବା ।
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୧୨୦ ।୨ ବେିଡାଜା-ଇ�ଦର୍
େକାଇ��େୟ ପ�ରିେଲ ଶୁଣ ସୱ୍ାମୀ ମହାଗ୍ୟାଂ�

ଧାମି�କ ବେିବକ ପଣଡି୍ତ ସତୟ୍ବର୍� । ୧୨୫ ।
େହଠ ମାଥ େହାଇ ସୱ୍ାମୀ କଥା କିଂେପ େଯ ନ କହ�

େକବଣ ଦେ୍�ହ କଲ�  ଆମଭ୍ର ବଦନ ନ �ହ�ଂ । ୧୨୬ ।
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଅଟ ମହାଗ୍ୟାନୀ

େବନ ିବଂେଶ ଉତପତତି୍ ତୁମେ୍ଭ ମହାବର୍ହ୍ମ େଘନ ି। ୧୨୭ ।
ମହୁଂି ମହାପାତକ କଲି ଶୁଣସି େଗା େକାଇ��

ମଗୃୟା ବେି�େଦ ହାେଦ ମୁହଂି କଲି ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା । ୧୨୮ ।
ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷିଙ୍କି ମାଇଲି ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ

େକାେପଣ ମହାତମ୍ା େମାେତ ଶାପ ଦେିଲ ପ�୍ଣ ତୟ୍ାଗ େବେଳ । ୧୨୯ ।
ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅେଦାେଷ ��ଜ କଲ�  ପଣଡୁ୍

େ�େହାର ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅକାଳ କାଣଡ୍ ପଡୁ । ୧୩୦ ।
େୟେଡ ହତୟ୍ା କଲି ଶୁଣ େଗା େଭାଜର କୁମାରୀ

େତଣୁ େସ ବରିସ େହାଇ ବୁଲଇ ଦଗିାମୱ୍ରୀ । ୧୩୧ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ େଗା ପ�୍ଣ�ହା
ଦଇବ କୃତ େଲଖନ ସୱ୍ାମୀ କରିଅଛ ିଯାହା । ୧୩୨ ।

ଆପେଣ ଯାହା କରି ସୱ୍ାମୀ କମ� �କୁ େବାଲି
ତୁମଭ୍ର କିସ ଗ� ସୱ୍ାମୀ ମୁହଂି ହାେଦ �ଶ ଗଲି । ୧୩୩ ।

େୟ ପୁତର୍ େଗାଟି ସୱ୍ାମୀ ଅଟଇ କାହାର
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େୟ ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷିଙ୍କର । ୧୩୪ ।

ମଗୃ ମହଋଷି େବାଲି େୟ ପୁତର୍ର �ମ େଗାଟି
ଅବସାନ କାେଳ େମାେତ ସମପି�େଲ ତପନଷିଠ୍ ି। ୧୩୫ ।

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ ପ�୍ଣ�ଥ
ଅଗ୍ନକିାର େବାଲି େସ େକବଣ ଭଗବ�ତ । ୧୩୬ ।

୧୨୫ ।୨ ଧାମି�କ ବେିବକ ପଣଡି୍ତ ଶକ� । (ପା)
୧୩୨ ।୨ ଦଇବ େଲଖନ େକ ଆନ କରି �ହା । (ପା)

୧୩୧ ।୨ ଦଗିାମୱ୍ରୀ-ଦଗିମୱ୍ର ଅେଥ�-ସ��ୟାସୀ-େଜୖନ ସ��ୟାସୀ ରେୂପ-ନଷିକ୍ାମେହାଇ
େୟେତବଡ ମହାଋଷି େହାଇ କମ� ନ ଆଦରି�

େକାପ ନ ସଂଘରି େ�େତ େଲଉଟି ଶାପ ଦ�ି । ୧୩୭ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଜୟ୍ ସମପି�ଲ�  ଧମ� ଅେଥ�

ଧମ� ଝିଘାଂସ ଆସି େ�େତ େହାଇ� ଯଥା ଅେଥ� । ୧୩୮ ।
କମ�କୁ ଆଦରି େଯ ରହେିଲ େଘାର ବେନ

ତହ�ଂ ମଗୃୟା ନ ଯାଇ ପଣଡୁ୍ େଯ �ଜେନ । ୧୩୯ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କୁ ସମୁରଣା କେଲ ପଣଡୁ୍ େଯ ନୃପତି

ମହା ବର୍ହ୍ମଋଷି ଆସି ମିଳିେଲ ତତକ୍ଷଣା�ତି । ୧୪୦ ।
ସଂଗେତଣ ଅଛ�ତି ଷାଠେିୟ ସହସର୍ ଶିଷି ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍
ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ ମିଳିେଲ ବୟ୍ାସ ମହଋଷି । ୧୪୧ । ସଂଖ୍ୟା
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ବଧ�ୂତ େଘନ ିପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇ�କ ପଣଡୁ୍
ବୟ୍ାସ କଲ୍ୟାଣ କେଲ େ�େତ ବନସେ୍ତ ପର୍ମାଦ ନ ପଡୁ । ୧୪୨ ।

ଆସନ ପାଦାସନ େଦଇ ପଣଡୁ୍ �େୟ
ମସତ୍େକ କର େଦଇ ପୁଣ ପୁଣ ବନିେୟ । ୧୪୩ ।

ଶର୍ୀବୟ୍ାେସ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ଶୁଣେର ନ�ଦନ
େକମ�େତ ବେନ ପଶିଲ�  କିସ ଅଭିମାନ । ୧୪୪ ।

ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ �ଜୟ୍ ବାବୁ ଛାଡିଲ�  େକମ�େତ
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େଭା �ତ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ନମି�େତ । ୧୪୫ ।

ଅ�ଧ େହାଇଣ େସ �ଜପଦକୁ କେଲ ଇଚଛ୍ା
ମହୁଂି େବାଇଲି େହା ଭ�୍ଥ େଭାଗ କର ମନବାଞଛ୍ା । ୧୪୬ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଜୟ୍ େଦଇ େଭା �ତ ପଶିଲି େଘାର ବେନ

ଅନ�ବର୍େତ ବଞଚ୍ଇ ଅଟବୟ୍ା ଗହେନ । ୧୪୭ ।
ମାରଇ କଉଣପ ରଖଇ ତପି ଜେନ

ଅନ�ବର୍େତ ଭର୍ମଇଂ ମୁଂ ଖଟଇ କଟକ ପଞଚୁ୍ସଥ୍ାେନ । ୧୪୮ ।
ବଦୟ�ତି ବୟ୍ାେସ ତୁ େହା ସାଧୁ ସେହାଦର

ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଜୟ୍ େଦଇ ଅବସଥ୍ା ପାଉ ବନସତ୍ର । ୧୪୯ ।

୧୩୭ ।୧ େତେଡ ବଡ ମହଋଷି େୟେଡ େୟେଡ କମ� ଆଚରିେଲ । (ପା)
୧୪୫ ।୨ ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େୟହା ବହିେିଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଭ�୍େଥ । (ପା)

୧୩୭ ।୨ ସଂଘରି-ସଂହରି-ତୟ୍ାଗ କରି
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ମୁନ ିେହ ଶୁଣିମା େମାର କଷଟ୍

ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷିଙ୍କି ମୁଂ କଲଇ ପ�୍େଣ ଭର୍ଷଟ୍ । ୧୫୦ ।
ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ ମୁଂ ବସାଇଲି େମାର କାେୟ

େଭା ବର୍ହ୍ମଋଷି େମାେତ କହବିା େଯେଣ ପାେତକ େହବ କ୍ଷେୟ । ୧୫୧ ।
ସବୁଣ୍�ଣର ସିଂହାସେନ ବେିଜକେଲ ବୟ୍ାେସ

ବୟ୍ାସଙ୍କର ଛାମୁେର ଉଭା ସବ� ଶିେଷୟ୍ । ୧୫୨ ।
ରତନ୍ ଝରିେର ନୀର େଘନ ିମୁନ ିପାଦ ପଖାଳିେଲ ନୃପତି

ଅେନକ ପଜୂା କେଲ ବନିୟ ଭଗତି । ୧୫୩ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ତୁ େହା ନ ଭାଳ ନୃପମଣି

ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷିଙ୍କି ଶରଘାତ କଲ�  ତୁ ନ ଜାଣି । ୧୫୪ ।
ଅଗ୍ୟାନୀ େ�କର େହା ବହ�ତ େଦାଷ େଯ ନ ଥାଇ

ବୟ୍ାେସ ପଣଡୁ୍କୁ ଶା�ତି କ��ତି ଧମ�ଶାସତ୍ର୍ କଥା କହ ି। ୧୫୫ ।
ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷି ଅଜି�� େୟ କିରତି

ପବୂ�ର ନମିି�� �ର କପାଳ ଘଟସତୂରି୍ । ୧୫୬ ।
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ବର୍ହ୍ମେବତ�୍ ମୁନ ିଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ମହାଗ୍ୟାଂନୀ

େକବଣ ପାତେକ ଦୂଷିତ େହାଇେଲ ଅଗ୍ନକିାର ମୁନ ି। ୧୫୭ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣ ପଣଡୁ୍ ନୃପ

ସତୟ୍ ଯୁଗର ବାର� େ�େତ କହବିଇଂ ସରପୂ । ୧୫୮ ।
ଶୁଣ ସାବଧାେନ େହା ଅପାର କାଳର କଥା
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କମ� କଳପ୍ �ମ ସତୟ୍ ଯୁଗର ବାର� । ୧୫୯ ।
କୁଶ ଦୀପର �ଜା େଯ ଅନଙ୍ଗେସନ ନୃପତି

�ହାର ଭାରିଯା �ମ ଅଟଇ ରତ�୍ବତୀ । ୧୬୦ ।
�ଜା େହାଇଣ େସ ଅଟଇ ମହାଗ୍ୟାଂ�

ଜିତ ଇ�ଦରି୍ୟ ପେଣ ସାଧନ �ର େୟକଇ ବନ�ି । ୧୬୧ ।

୧୫୧ । ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ େଯ �ଗି� େମାର କାେୟ । (ପା)
୧୫୬ ।୨ ଅଗ୍ନକିା ଋଷି ଅଜି�� େୟେଡ କୃତୟ୍ । (ପା)

୧୫୮ ।୨ ସତୟ୍ଯୁଗ ବାର� େ�େତ କହବିା ସ�େଦହ । (ପା)
୧୫୬ ।୧ କିରତି-କୃତି-କମ�

ସୱ୍ାମୀ ଅପାର କ� େସ ଯତସତ କ୍ରିୟା
ଅନ��ଧା ନକ୍ଷତେ୍ର ଜାତ �ର ପରି୍ୟା । ୧୬୨ ।

ଯାହାର ନକ୍ଷତର୍ ଅଟଇ ଅନ��ଧା
ସତି୍ରୀ େହାଇେଲ େଦା�ରୀ କାମେର ଶରଧା । ୧୬୩ ।

ପୁରଷୁ େହାଇଣ େସ େତଜଇ ସବ� ଧମ�
ଅଷଟ୍ ନକ୍ଷତେ୍ର େସ ଅଟଇ କ�କାମ । ୧୬୪ ।

ଅଶୱି୍ନୀ େ�ହଣିୀ ପୁଷୟ୍ା ଅନ��ଧା
ସୱ୍ାତୀ ଶର୍ବଣା ଶତଭିଷା େରବତୀ କାମବାଧା । ୧୬୫ ।

ଅଷଟ୍ ନକ୍ଷତେ୍ର େଯେବ ଉପୁଜଇ ସତି୍ରୀ
ଅନ�ବର୍େତ କାମ ବାଧା େସ ଅଟଇ େଦା�ରୀ । ୧୬୬ ।
େୟ ଅଷଟ୍ ନକ୍ଷତେ୍ର େଯେବ ଉପୁଜଇ ପୁରଷୁ ସତି୍ରୀ
ଅନ�ବର୍େତ କାମ ବାଇ ହ�ଅ�ତି ଅ�ୟା�ରୀ । ୧୬୭ ।

େସ କୁଶ ଦୀପର �ଜା ଅଟଇ ସତୟ୍ବାଦୀ
ଭାରିଯା ପରଦାେରଣୀ େସ �େଜୟ୍ଣ ପରସିଦଧ୍� । ୧୬୮ ।

ସକଳ ତପ ଧମ� େସ ନ ଛାଡଇ �େୟ
ଜିତ ଇ�ଦରି୍ୟ ପଦ �ର େୟକା ଭାରିଯାେୟ । ୧୬୯ ।

ଆବର ପର୍ଦାନ େସ େ�ହଇ ଦଣଡ୍ଧାରୀ
େୟକା ଭାରିଯାେୟ �ହାର େସହ ିେସ ମେ�ହାରୀ । ୧୭୦ ।

ଭାରିଯାକୁ ତିଆରି େସ ଭଟଟ୍ ମିଶର୍�ତ ବସାଇ
ପରଦା� େଦାେଷ ସତି୍ରୀଙ୍କି ମୁକତି ଗତି �ହଂି । ୧୭୧ ।

ଶୁଣିମା ପରିଯ�େତ େସ େଘନଥିାଇ ହେୃଦ
�ଜା ଅ�ତର େହାଇେଲ େସ ଚଳଇ କାମ େଖେଦ । ୧୭୨ ।

୧୬୨ ।୧ ଅପାର କାଳର େସ ଯତସତ କ୍ରିୟା । (ପା)
୧୬୬ େୟ ଅଷଟ୍ ନକ୍ଷତେ୍ର େଯ ଅଟଇ ପୁଷପ୍ବତୀ ।

 ଅନ�ବର୍େତ କାମକାରୀ େସ ଅଟଇ ଯୁବତୀ । (ପା)
୧୬୭ େୟ ଅଷଟ୍ ନକ୍ଷତେ୍ର େଯେବ ଅଟଇ ସତି୍ରୀ ପୁରଷୁ ।

 ଅନ�ବର୍େତ କାମକାରୀ େଦା�ରୀ ଅବଶୟ୍ । (ପା)
୧୬୯ ।୨ ଯତିଇ�ଦର୍ ପେଣ �ର େୟକଇ ବନ�ିେୟ । (ପା)
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୧୭୨ ।୨ �ଜା ଅ�ତର େହାଇେଲ େସ ଚଳଇ କାମ ସେଧ । (ପା)
ଅେନକ ବାେଗ ନୃପତି ତିଆରଇ ଦବିା�ତେ୍ର

ପୁ�ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ� ଦୱ୍ାଦଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ । ୧୭୩ ।
େଯ େସ ପାପ ଆଚରଇ ଅେଟ ମ�ଦ ଜାତି

େକେବେହଂ େସ ନ ଛାଡି� ଅନୀତି ପର୍କୃତି । ୧୭୪ ।
ଅେନକ େଭାଗ େଦଇଣ ଯତେନ ପର୍ତିପାଳି

ପରଦା�ଉଂ ଆେନ ନ ରେସ ଜଞଜ୍ାଳୀ । ୧୭୫ ।
ମକର ସଂକ୍��ତିକି ଗେଲ ସେମାଦର୍ ସ�୍ହାେନ

ଅଗ୍ନକିାର ଋଷିଙ୍କି େଦଖିେଲ େଘାର ବେନ । ୧୭୬ ।
ସଂେଗଣ ଅଛଇ �ର ଅେନକ େପାଇଲି

ଝଡା ବାକୁଟିଆଣି �ଙ୍ଗଡାୟିତ ମୁଦୁସଲୁୀ । ୧୭୭ ।
ଶୁଣ େହା ମହା�ଜ ସତି୍ରୀଙ୍କର ପର୍କୃତି

େସ ଋଷିଙ୍କି େକାଳ କରି ଧଇ� ଯାଇ ଝାତି । ୧୭୮ ।
ଦଣଡ୍ କମଣଡ୍ଳ ମୁନଙ୍ିକର ପକାଇ� ଉଛୁଡି

ଆକ୍େରଷି େକାଳ କରି ଧଇ� ଭଜୁେର ଭଜୁ ଭିଡି । ୧୭୯ ।
େବାଲଇ ଶିଂଶୁପା ଗଛ ତଳକୁ ଆସ ଯତି

ମୁଇଂ �ଜକ�ୟା େମାେତ ଦଅିସି ସରୁତି । ୧୮୦ ।
ଅପାର ସତି୍ରୀ ଅଛ�ତି େସ ପୁରଷୁ ଅଟଇ େୟକା
େଦଖିଣ ବର୍ହ୍ମଋଷି େହାଇେଲ �ଟକା । ୧୮୧ ।

େକାେପଣ ମହାତମା ଛଡାଇ େଦେଲ େପଲି
ବସିମ୍େୟ େହାଇଣ ମୁନ ି��ୟଣ ��ୟଣ େବାଲି । ୧୮୨ ।

ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇଣ େବାଲଇ ଶତଶରି୍ୟା
ବୁକୁ ଶୀତ�ଇ ଖାଇେଲ ଗ� କୁଣଡି୍ଆଉ କିେର ଯତିୟା । ୧୮୩ ।

ଯଦୟ୍ପି ବପିର୍ ତୁ ଅଟୁସି ଯୁଗେତ
ସଲୁଭ େଭାଜନ େଦଖିେଲ ପ�ଉ େକମ�େତ । ୧୮୪ ।

୧୭୫ ।୨ ପର ଦା�ର ୁଆନ େସ ନ ଜାଣଇଂ ଜଞଜ୍ାଳୀ । । (ପା)
୧୮୩ ।୨ ବୁକୁ ପଣ�ତ କାଢି କୁଣଡି୍ ଅଇତ ହୟିା । (ପା)

 ବୁକୁର ବସତ୍ର୍ କାଢି ଆଉଜା�ତି ହୟିା । (ପା)
ମହୁଂି �ଜାର ଭାରିଯା �ଜାର କୁମାରୀ

େମାେହାର ଅଙ୍ଗ �ଗି ପାତକ ଗ�ନ ିେ�େହାରି । ୧୮୫ ।
କିଛହିଂି ନ େବାଲି ଚଳି ନ ପାର�ତି ଅଗ୍ନକିାର

ଉଚେ୍ଚ ଡାକ ଦ�ି େହା ଅନଙ୍ଗେସନ ପର୍ତିକାର କର । ୧୮୬ ।
ଶବଦେଭଦୀ େସ େଯ ଅନଙ୍ଗେସନ �େୟ

ପାଦୁକା ମ�ତର୍ େମୗଷଧୀ ଜାଣଇ େସ ମିଳି� ଅ�ତଦ୍�ଧାେୟ । ୧୮୭ । କ୍ଷଷବଶ�ଦ �ଟଟ୍ରରଯ
େଦଖି� ମହଋଷିଙ୍କି ଧରିଅଛ ିଆପଣାର �ଣୀ

େଦଖିଣ �େଗ ଅଧର େଯ କଂପାଇ� ନୃପମଣି । ୧୮୮ ।
ମହଋଷି େବାଲ�ତି େୟ େକବଣ �କ୍ଷସୀ

େ�େହାର ଥାଆ�େତ େୟ େମାେତ କଟାଳ କରଇ ଆସି । ୧୮୯ ।
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େକାେପଣ �ଣୀର େକଶ ଧଇ� ନୃପମଣି
ବେିଜ କଣ୍�ଣକଟାରୀ େଘନ ିପକାଇ� ହାଣି । ୧୯୦ ।

ମହଋଷି ଗେଲ ତହ�ଂ ମେହାଦଧ� ସ�୍ହାେନ
ବେିଜ କେଲ ନରପତି ଆପଣା ଭବୁେନ । ୧୯୧ ।

ଯମ ଧମ� ପୁ�େଣ ବ�ିର େହାଇ�
ଯମ େବାଇ� �ଜା ସତି୍ରୀ ହତୟ୍ା କ� । ୧୯୨ ।
ଅନ�ଆଗ୍ୟାଂ େହାଇେଲ େୟ ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷି

�ହାର ଡାକ ଦେିଲ �ଜା େହାଇ�କ ଆସି । ୧୯୩ ।

୧୮୫ ।୨ େମାେହାର ଅଙ୍ଗ�ଗି ପାତକ ଗ�ନ ିେ�େହାରି । ପାଦା�ତ ପେର ପାଠା�ତର-
 ଲଜୟ୍ାଭାବ ଛାଡି ତୁ େମାେହାର ସଂେଗ ଯାସି

 କିଛ ିହଂି ନ କହ ିପାରଇ ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷି ।
 ଊଦ୍�େଧଣ ଡାକ ଦ�ି ଅନଙ୍ଗେସନ ତ�୍ହ ିକର
 ଶବଦ େଭଦୀ େସ ଅନଙ୍ଗେସନ ନୃପବର । ।

 ପାଦୁକା ମ�ତର୍ ମେହାଷଧ� େସ ଗୁଣି� ଅ�ତଦ୍�ଧାେନ
 ଧାତିକାେର ମିଳି� େସ ମୁନଙ୍ିକର ସ�ନଧିୟ୍ାେନ ।

୧୯୨ ।୨ ଅନଙ୍ଗେସନ �ଜା ସତି୍ରୀ ହତୟ୍ାେର କାେରଣୀ େହାଇ� । (ପା)
୧୯୩ ।୧ ଅନ�ଆଗ୍ୟାଂ େହାଇେଲ-ଅନ�େ�ଧ କେଲ (ଅନ��ା)

ଯମ ବ�ିେରଣ �ଜା ମହଋଷି
େୟ ଦୁେହଂ େହାଇେଲ େଯ ସତି୍ରୀ ହତୟ୍ା େଦାଷୀ । ୧୯୪ ।

ଯମ ଧମ� ପୁ�େଣ ପୁଣ ବ�ିର େହାଇ�
�ଜା ମହଋଷିଙ୍କି ହତୟ୍ା େଦାଷ ନ �ଗି� । ୧୯୫ ।

ଭାରିଯା େହାଇ େଯେବ େହାଇ� ପରଦା�େୟଣୀ
ସୱ୍ାମୀ ଦଣଡି୍ବ �ହଂି କି ? େଦାଷ ପରିମାଣି । ୧୯୬ । ଐଙC ର�ଥମରଟଟ୍�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍�

ଯୁଗେତଣ �ଜା ଆବର େସ �ହାର ପରି୍ୟା
େଦାଷକୁ େସ ଶାସତି୍ ଦ�ି ପାପ ନ େବାଲିବା �ହା । ୧୯୭

ଋଷି ତ�୍ସ କେଲ �କ୍ଷାସଣୁୀ ପ�୍େୟ ମଣି
�ହାର ଉପେର େଦାଷ ଗ� େସ ଅଟଇ ପରଦା�େୟଣୀ । ୧୯୮ ।

ଋଷିଙ୍କି ଶୃଙ୍ଗାର େସ କଳପି୍� ଅନ� କ୍ରେମ
ବେନଣ ଉପୁଜୁ ମୃଗୁଣୀ ରପୂ ଜ�େମ । ୧୯୯ ।

ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷିଙ୍କି େଯେବ ଇଚଛ୍�ି ରତି କରି
ମୃଗୁଣୀ ରେୂପ ଋଷିଙ୍କର େହାଉ ମେ�ହାରୀ । ୨୦୦ ।

ଋଷିେରଣ �ଶ େଯେବ େହାଇ� ଯୁବତି
େୟ କ�ୟା େଯାେଗ �ଶ ଯାଉ ଅଗ୍ନକିାର ମହାଯତି । ୨୦୧ ।

ମଗୁୃଣୀ ଋଷି ଦୁହଙ୍ିକରି ଶୃଙ୍ଗାର େଯ ସରି
ପଣଡୁ୍ �ଜାେୟ େୟହାଙ୍କୁ ��ଜ ଘାତ କରି । ୨୦୨ ।

ସତି୍ରୀହତୟ୍ା ପାତକ େଯ ଅଗ୍ନକିା ମହାଋଷିଙ୍କର ଥ��
ପଣଡୁ୍ଙ୍କର ��ଜ ଘାେତ �ହାଙ୍କର ସମସତ୍ କ୍ଷୟ ଗ� । ୨୦୩ ।

ବୟ୍ାେସ କହେିଲ ତୁ ଶୁଣ �େୟ ପଣଡୁ୍
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େଦବ�ଙ୍କର ସଞଚି୍ତ ତୁ କିଂପାଇ ଧମ� ଛାଡୁ । ୨୦୪ ।
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େମାେତ େକାେପଣ ଶାପ ଦ�ି

ଶୃଙ୍ଗାର େବେଳ େ�େତ ଅକାଳ କାଣଡ୍ ପଡୁେର େବାଇ� । ୨୦୫ ।
େୟସେନକ େବାଲିଣ ଶାପ ଦ�ି ମୁକୁ

ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ବଡ ଦୁଭ�ାର ଶାପ ଦ�ି ତୁକୁ । ୨୦୬ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େୟ େହାଇ� ମହାକଷଟ୍

ତପି େ�କଙ୍କର ଶାପ େକେବେହଂ ନ େଲଉଟ । ୨୦୭ ।
ବୟ୍ାେସ ତିଆର�ତି ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ େୟକା�େତ ବସାଇ

ବାବୁ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତର୍ େକାଇ��େୟ ଛ�ତି ପାଇ । ୨୦୮ ।
ବଧମୂାନଙ୍କୁ ତୁ ନ ଧରିବୁ ହଂିସାେୟ

ବାବୁ ସ��ନ ଉପୁଜା�ତୁ େଯଝାର ଉପାେୟ । ୨୦୯ ।
ବାବୁ ସତି୍ରୀ େସ ଅଟ�ତି ଅେନକ ବୁଦଧ୍�ମ�ତୀ

ଉପାେୟଣ କରି ହାେଦ ଜାତ େସ କର�ତି ସ�ତତି । ୨୧୦-୧୮୨୯ । ଦଧ୍ଚଛ୍ଲରଚଚ୍ ହଚଚ୍ଚଛ୍ଦଧ୍
ଶଚଛ୍ଦଧ୍ �ଦଚଛ୍ ବର�ଦ ମଶଷକ୍ଷଯତତ୍ରଚଚ୍

୧୯୪ ଚିତର୍ ଗୁପେ୍ତ େବାଇେଲ �ଜା ଅଗ୍ନକିା ମହାଋଷି
 େୟ ଦୁେହଂ େହାଇେଲ ସତି୍ରୀ ହତୟ୍ା େଦାଷୀ । (ପା)
୨୦୭ ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େୟହ ିେସ ବଡ କଷଟହଂି ।

 ତପିମାନଙ୍କର ଶାପ େକେବେହଂ ନ େମଣଟ୍ଇ । (ପା)
 ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େୟହ ିେସ ବଡ କଷଟ୍

ତପିମାନଙ୍କର ଶାପ େକେବେହଂ େ�ହ ିଭର୍ଷଟ୍ । (ପା)୨୦୯ ।୨ ସ��ନ ଜାତ କ��ତୁ େଯ
ଯାହାର ମନୀଷା ।

(ପା)
ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କର ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ �ଜୟ୍କୁ େଫ�ଇବା ନମି�େତ ଆସିବା ଓ ଶିବ ସତୁ୍ତି

ଅେନକ ବାେଗ ତିଆରିେଲ ବୟ୍ାେସ େଯ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ
ଚଳିେଲ ମହାମୁନ ିେଯ ହସତି୍� ଭବୁନକୁ । ୧ ।

ଯହଂି େସ ବେିଜ କରି ଅଛ�ତି ଧୃତ�ଷେ୍ଟ
ପାେରଶୱ୍ର ନ�ଦନ ଯାଇ ମିଳିେଲ ନକିେଟ । ୨ ।

ସଞଜ୍େୟ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ ଶୁଣ କୁର�ୁଥ
ବୟ୍ାେସ ବେିଜ କେଲ ଆସି େ�େହାର ଅଗ୍ରତ । ୩ ।

ଆସ�୍ନ େତଜିଣ ଉଠେିଲ ଅ�ଧ�ଜା
ସତୟ୍ବତୀ ନ�ଦନର ପାେଦ କେଲ ପଜୂା । ୪ ।

କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ ଛାଲ େଗାଟିେୟ �ଜା ଦ�ି
ଉଭା େହାଇଣ �ଜା ସମସତ୍ ପୁଛା କ� । ୫ ।

୫ ।୧ କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ-କୃଷଣ୍ାଜିନ
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣ ଧୃତ�ଷଟ୍

ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ପଡି� ବେନ ଦୁସହ ସଂକଟ । ୬ ।
ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷିଙ୍କି େସ ଶରଘାତ କ�
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େକାେପଣ ମହାତମ୍ା �କୁ ଦୁ�ପଦ ଶାପ ଦ�ି । ୭ ।
ପି� ବର୍ହ୍ମଋଷିଙ୍କର ବଦନ� ଂ ଅ�ଧ େୟସନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି

ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ େଯ ସଇନ ିପ�ଣି । ୮ ।
ସବୁଣ୍�ଣ ପଲଙ୍କେର ବଜିେୟ ଧୃତ�ଷଟ୍

ହା�େଦା�େର ଚଢି ଗା�ଧାରୀ ବାହାର ନକିଟ । ୯ ।
ଦଶଲକ୍ଷ ରଥ େଯ ପଞ�୍ଶ ଲକ୍ଷ ହସତ୍ୀ ଚଚ୍�ଧଲଭରତତ୍

ସତୁରି ଲକ୍ଷ ବାର ୁପାଞଚ୍ କ୍ଷଉଣୀ ପାଦା�ତି । ୧୦ ।
ପାଟକ୍ଷତର୍ ଆଲମୱ୍ ବମିଳ େୟକ ଲକ୍େଷ

�ମର ଲକ୍େଷ େଯ େୟକଲଖୀ ଲକ୍େଷ । ୧୧ ।
ଉଦଦ୍ଣଡ୍ ଲକ୍େଷ ମୟୁର କଣଠ୍ା ଲକ୍େଷ

ଶଙ୍ଖବାଦୟ୍ ବୀରତୂର ବାେଜ ଲକ୍େଷ ଲକ୍େଷ । ୧୨ ।
ଟମକ ନଶିାଣ େଯ େୟମାନ ଲକ୍େଷ ଲକ୍େଷ

ହସତ୍ୀ େଘାଡା ପାଇକ ପ�ଶି ଅଛ�ତି କାେଛ କାେଛ । ୧୩ ।
େୟସେନକ ଥାଠ େଘନ ିଅମୱି୍କାର ବ�

ବହିଡ�ତି ବେନ େସ େତଜ ଅନଗ�� । ୧୪ ।
ଚଳ�ତି େଯାଦଧ୍ାେୟ କାନନ ବନ େଖଦି

କାଳଅଗ୍ନ ି�େମଣ େଭଟିେଲ େୟକ ନଦୀ । ୧୫ ।
େସ ନଦୀର କୂେଳ ବେିଜ ବଶିୱ୍�ଥ

କାଳଅଗ୍ନ ିନଦୀ େସ ଅଟଇ ମହାତୀଥ� । ୧୬ ।

୯ ।୧ ମୟୁର ଧୱ୍ଜ ରେଥ ବଜିେୟ ନର�େଥ ।
୧୧ ।୧ ପାଟଛତର୍ ଲକ୍େଷ ଆଲମୱ୍ �ମର ଲକ୍େଷ ।

୧୨ ।୧ େୟକଲଖୀ ଲକ୍େଷ ଉଦଦ୍ଣଡ୍ହଂି ଲକ୍େଷ ।
୮ ।୨ ପ�ଣି-ଯାତ�୍ ନମି�େତ ସାଜିବା ।
୧୩ ।୨ ପ�ଶି-େବଗେର ଗମନ କରି ।

ବଦୁିର ସଂଜେୟ ଧୃତ�ଷଟ୍ ମେୂଳ
ଗଙ୍ଗାର ନ�ଦନ େଯ ଭୀଷମ୍ ମହାବେଳ । ୧୭ ।

ତୀଥ�େର ସ�୍ହାନ କରି ବଶିୱ୍�ଥଙ୍କୁ କେଲ ତୁସତି୍
କାଳଅଗ୍ନ ିମହାଲିଙ୍ଗ ଜୟ ତୁ କାଶୀପତି । ୧୮ ।

ଉତପତତି୍ ପର୍ଳୟ େ� ତହ�ଂ �ହଂି ଆନ
ଅ�ଧକ ବଦିାରଣ ଜୟ ତୁ ତରି୍େ�ଚନ । ୧୯ ।

ବଇଲ ବାହାେନ ଭର୍ମଣି ଅନ�ବର୍େତଣ ମତି େଭା�
ଭଇରବ ରପୂ ଧରି ପାତିଲ�  ମହାଖ� । ୨୦ ।

କମ�ର ନ�ଦନ ଅନଙ୍ଗ କାମେଦବ
�ହାକୁ ଦହଲି�  ତୁ ପି�ର ଅଭାବ । ୨୧ ।
ନ�ିଳମୱ୍ ପୁରଷୁ ତୁ ନ ଜାଣୁ େଦବ କିଛି

��ୟଣର ଅଭାେବ ତୁ କାଳକୂଟ ଭକ୍ଷି । ୨୨ ।
ସୱ୍ାମି କାଶୀପତି �ଶ ଗ� େ�େହାର କୂଟବୁଦଧ୍�
ଦୟା ସାଗର �ଥ ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ବା�ନଧି� । ୨୩ ।
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େୟକା ଚରେଣକ ଚତୁଭ�ୁଜ ତରି୍େ�ଚନ ପଞଚୁ୍ େଯ ବଦନ
�ମ ବଶିୱ୍�ଥ ତୁ ଗଙ୍ଗାର ରମଣ । ୨୪ ।
ଖପର େକାଠାର େଘନ ିମହାମତତ୍ େଭା�
ଡିବ ିଡିବ ିଡମୱ୍ର ୁମତୁଆଳ େଖ� । ୨୫ ।
ଚଣଡି୍କା ମତୁଆଳ େଯାଗ୍ନୀ େଘାରରଡି

ପେ୍ରତ ପି�ଶ େବ�ଳମାନ�ତ େଘନ ିେଖଡି । ୨୬ । ଲବକ୍ଷବଟଟ୍ତତ୍ଚଛ୍ଟଟ୍ଷ�ଲ
ରକ୍ତବଣ୍�େଣ ତ�୍ସ ସ�ୁଦର କପାଳୀ

ରକ୍ତ ବସନ ସି�ଦୂର ରକତ ମ�ଦାରମାଳୀ । ୨୭ ।
ଅପବୂ�କର �ଟ କୀତ୍�ତି କା��ତ େଭା�

ବୃଷଭ ବାହାନ �ଥ େତଜ ଅନଗ�� । ୨୮ ।

୧୭ ବଦୁିର ସଂଜୟ ମେୂଳ ଗଙ୍ଗାର ନ�ଦନ
 ରଦୁର୍�ଥଙ୍କୁ େସ କର�ତି ଦଶ�ନ ।

୧୮ ତୁସତି୍-ସତୁ୍ତି ୨୩ ।୨ ଶୃଙ୍ଗାର ବା�ନଧି�- େଶାଭା ସମଦୁର୍
୨୫ ।୧ େକାଠାର-ପରଶୁ-ପାସ�ା ୨୬ ।୨ ପି�ଶ-ପିଶାଚ, ୨୭ ।୧ ତ�୍ସ-ଆଭା

୨୬ ।୨ େଖଡି-େଖଳି ।
ଅସାଷଟ୍ମ ମହାତମା କାୟ ମହାମତ�୍

ଅଚି�� ପୁରଷୁ �ଥ ପର ଦୁେଖଣ ଚି�� । ୨୯ ।
ସି�ଦୂର ବେିଲପନ ଅଣାକାର ରପୂ

କ୍ଷେଣ ବୃଦଧ୍ କ୍ଷେଣ କ�ଦପ� ସରପୂ । ୩୦ ।
େକ ମାତ ପି� େକ ଭାରିଯା େକ ଭଗିନୀ

�ଚ�ତି ଗାବ�ତି ଭଣଡ୍ ଗୀତ େଘନ ି। ୩୧ ।
କଡା ଦାଉଣଡି୍ େଯ ଟହ ଟହ ଘୁମୁ� ବଶ�ଧଲତତ୍ବ ଯବଚଚ୍ମର

େକ କାହାଳ କର�ତି େକ �ଚ�ତି ତରି୍ପୁ� । ୩୨ ।
ତରି୍ଣାେୟକ ବୀଣାେୟକ େହରମୱ୍ ଗଣପତି

ନ�ଦୀ ମହାକାଳ ଚଣଡ୍ ପର୍ଚଣଡ୍ େସ�ପତି । ୩୩ ।
ଜୟ�ତକ ଅଜୟ�ତକ ଜାତୁ ମଲ୍ଲ କ୍େଷତର୍ପାଳ

ଉନମତତ୍ର କାଳ କାଦମୱ୍ରୀ ପାେନ ମତତ୍େଭାଳ । ୩୪ ।
ଧୁଧୁକାର �ଣଡ୍ବ ପରପଞଚ୍ େଯ େଯାଗୀ
ଅବଧତୂ �ଥ ପିଙ୍ଗଳ ବଇ�ଗୀ । ୩୫ ।

ବଳି େଭାଜା ମାେୟଂସ େଭାଜା ଆବର େପାଡାବଳି
ଶଉଯ�୍ୟବ�ତ େଭା��ଥ �� ରଙ୍େଗଣ େକଳି । ୩୬ ।

ଗିରିଜାର ବଲ୍ଲଭ ମହା ଭଇରବ ମରୂତି
ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�� ଦାସର ଅଟଇ ପର୍କୃତି । ୩୭ ।

ସୱ୍ାମୀ ଯାବତ ଚ�ଦର୍ ଦବିାକର କାଳ
େ�େହାର ଲୟ େମାର ହଦୃେର ସମଭ୍ାଳ । ୩୮ ।

ମହୁଂି ମହାଭାରଥ େଯ କହବି ିଆଦପିବ�
ଦୁତୀୟ ଖଣଡ୍ େୟ ଅପବୂ� ରସ ଭାବ । ୩୯-୧୮୬୮ । �ରମଚଛ୍ଚଚ୍ଯ ଟଟ୍ବତତ୍�ଦ ଚଛ୍ଳ

ଆଯଷଟଟ୍ବତତ୍ବଦ୍ବ??
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୩୬ ଶମଶାେନ ମାେୟସଂ ଆବର େପାଡାବଳି
 ବୀଯ�୍ୟବ�ତ େଭା��ଥ ��ରଙ୍େଗ େଖଳି ।

 ପାଚକ ଭଜା ମାଂସ େଘାଟିଣ �ର େଖ�
 ମଦ�ି ରସ ପାେନ ନରି�ତେର େଭା� ।

ଶତଶୃଙ୍ଗ ପବ�ତର ବଣ୍�ଣ�
କାଳଅଗ୍ନ ି�ଥ ପଜିୂଣ କୁର�ୁେଥ

ବେିଜ େସାମବଂଶୀ ମଳୟ ବସ�ତ ପବ�େତ । ୧ ।
ଶତଶିଂଗ �େମଣ େଦଖିେଲ େଯବଣ ଗିରି

ଶୁଦଧ୍ ସବୁଣ୍�ଣ ଘଟଣ େଯାଜନ ଶେତ �ରି । ୨ । ସଂ
ତହଂି ଉପେର େଯ ଅଛଇ ରସ କୂପ

ଅଷଟ୍ େ�ହ ପକାଇେଲ ବବିଧି ରତନ୍ ରପୂ । ୩ ।
ବୃକ୍ଷ ଶେ୍ୱତ ବଣ୍�ଣ ପତେ୍ର ଧବଳ ବଣ୍�ଣ

ପୁଷପ୍ କନକ ବଣ୍�ଣ ଉଦେୟ େଯହ୍େନ ଜହ୍ନ । ୪ ।
େବନ ିଶତ େଯାଜନ ଉଷଗ� �ରି ଶତ େଯାଜନ େପା� ଉଷଗ�ଙ୍ଗଉଦର୍୍ଧୱ୍, ଉପରକୁ

ତହଂିର ଉପେର େଯ ଯାଗ କେଲ ଦକ୍ଷ ଧା� । ୫ ।
େସ ପବ�େତ ବାଟ ଅଛ ିପା�ଳ ଭବୁନକୁ

Cଶାନ ଶିେଖ ଉଠେିଲ ଯାଇ ଆକାଶ ଭବୁନକୁ । ୬ ।
ଜମୱ୍ ୁଦୀପର େୟ ମଧୟ୍ ସଥ୍ାନ େଯ ଅଟଇ

ପଞଚ୍ତିରିଶ ଧା� ଗଙ୍ଗା େସ ପବ�େତ ଫୁଟଇ । ୭ । ୩୫ ଭତତ୍ବଚଚ୍ମଶର� ଚଛ୍ଳ
ୠବଚଚ୍ବବ

ତହ�ଂ େସ ଉତପତତି୍ େହାଇଛ�ତି ସବ� ନଦୀ
େମର ୁଆବୃତ େହାଇ ସଙ୍ଗମ ମଉଦଧ� । ୮ ।

ଶେତକ ଶିଂଗ ଅଛଇ େସ ପବ�ତ ଉପେର
ସବୁଣ୍�ଣର ଶିଂଗ ବସଇ େସ Cଶା�ୟା ଦଗିେର । ୯ ।

ବଇଡୁଯ�୍ୟ ଶିଂଗ ବସଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କତି କତି ଓବସଟଟ୍�ଧତତ୍ଷ
ହୀ� ଶିଂଗ ବସଇ ପଶଚି୍ମ ମରୂତି । ୧୦ ।

ମାଣିକ୍ୟର େଜୟ୍ାତି ଶିଂଗ ଉତତ୍େର ବସଇ
ମରକତ ଶିଂଗ ବାୟବୟ୍ େକାେଣ ପର୍କାଶଇ । ୧୧ ।

୧ କାଳ ଅଗ୍ନ ି�ଥ ପଜିୂଣ କୁର�ୁହା
 ବଜିେୟ େସାମବଂଶୀ ମଳୟବସ�ତ ବେନ ଗିରିଗୁହା ।

୧୦ ।୨ ରପୂାର ଶିଂଗ ବସଇ ପଶଚି୍ମ ମରୂତି
ଶତଶୃଙ୍ଗ-ଶତଶିଂଗ । ୩ ।୨ ଅଷଟ୍େ�ହ-ଧାତୁ ୪ ।୨ ଜହ୍ନ-େଜୟ୍ାଷ�୍ । (ପ�୍କୃତ)

ନୀ� ଶିଂଗ ବସଇ ନଇଋତ େକାେଣ
ଅଷଟ୍ ରତନ୍ ଶିଂଗ ଅଛଇ ଅଗ୍ନ ିେକାେଣ । ୧୨ ।

େୟକ େୟକ ଶିଂଗ େଯ ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜନ ସଥ୍ଳୀ ସଥ୍ଳୀଙ୍ଗଏରିଆ
ଶେତ େଯାଜନ ଉଷଗ� ପାଞଚ୍ େଯାଜନ ଅଗୁଳି । ୧୩ । ଶରଷବଶ�ଦ ଚଛ୍ଳ ଟଟ୍ରବହ�

ଅଗୁଳିଙ୍ଗଓସାର
Cଶା�ୟ େକାେଣଣ ବସଇ ଦବିାକର
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�
େନୖଋତ େକାେଣ ବସଇ ଶଶଧର । ୧୪ ।

େମେଘ ବଶି�୍ମ କର�ତି ବାୟବୟ୍ର େକାେଣ
ଅଗ୍ନେିକାେଣ ବଶି�୍ମ କର�ତି େଦବ ��ୟେଣ । ୧୫ ।

Cଶା�ୟ ଶିଂଗ େକାେଣ େଯ ଆକାଶକୁ ପ�ଥ
ବାୟବୟ୍ ଶିଂଗ େକାେଣ ବସ�ତି ବଶିୱ୍�ଥ । ୧୬ ।

େମରରୁ ଅନ�ଜ େଯ ଶତଶିଂଗ ଗିରି
ଶର୍ୀ�ମଚ�ଦର୍ଙ୍କ କାେଯ�୍ୟ ତେ୍ରତୟା ଯୁେଗ ହନ�ମ�ତ େନ� େଯ ଉପାଡି । ୧୭ ।

ସସୁଞଚ୍ ପବ�ତ େବାଲି ଶର୍ୀ�ମ ଦୟା କେଲ
ଅଙ୍ଗଦକୁ କହ ି�କୁ ଲ� �ଇ େଥାଇେଲ । ୧୮ ।

ସୱ୍ାମୀଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂ େୟ �ହା ଅଙ୍ଗଦ ଫିଙ୍ଗି ଦ�ି
ଜମେ୍ୱାଦୀପ ମଧୟ୍ ସଥ୍ାେନ ଯାଇଣ ପଡି� । ୧୯ ।

ଆଦ ିCଶାେ�ୟ େଯ ଶତଶିଂଗ ଗିରି
ଅଳକା ଭବୁନକୁ ଅଗୁଳି ଗୁଣ �ରି । ୨୦ ।
େସ ପବ�ତ ଉପେର ରହଛି�ତି ପଣଡୁ୍�େୟ

ସପତ ଦୀପ ଦଶିଇ ତହଂି ଥାଇଂ କେଲ େୟକ ଲେୟ । ୨୧ ।
େସବା କେଲ ପରସ�ନ େହାଅଇ ପରବତ

େସ ପବ�େତ ଜନମ େହାଇେଲ େହାଅ�ତି ଶରୂବ�ତ ବଳବ�ତ । ୨୨ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ବେିଜ କେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ

ପଣଡୁ୍ ଦର୍ଶନ କେଲ କୁର�ୁଥର ଅଗ୍ରେତ । ୨୩ ।
କେରଣ ଧାମଣା କାଠର ଧନ�  କଣଟ୍ା ବାେୟଂଶର ଗୁଣ ଭବଲଭଚଛ୍ଚଛ୍ ଦଧ୍ଚଛ୍ଚଛ୍ଯ

ଦଧ୍ରବଟଟ୍ଚଛ୍ଚଚ୍�
ମଜୁର ପକ୍ଷୀ ଆଭରଣ ଫିରିକି ��ଜ ତେ୍�ଣ । ୨୪ ।



120

୧୩ ।୨ ଉଷଗ�-ଉ�ନତ, ଉଚଚ୍ । ଅଗୁଳି-ଓସାର, ପର୍ସଥ୍
୨୩ ।୧ ଦର୍ଶନ-ଦଶ�ନ ୨୪ ।୨ ମଜୁର-ମୟୂର
କଣେ୍ଠଣ ଗୁଞଜ୍� ମାଳୀ େ�ହତି ବଣ୍�ଣ ଆଖି

ବେିଜ କଣ୍�ଣ କଟାରି େମଖ� ଝିଙ୍କ ପକ୍ଷୀ । ୨୫ ।
େବଣଟ୍କାର ସରେୂପ ବଜିେୟ ପଣଡୁ୍�େୟ

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅଗ୍ରେତ କହେିଲ ସଂଜେୟ । ୨୬ ।
ପଣଡୁ୍ ଦଶ�ନ କେଲ, ଶୁଣ ଧୃତ�ଷେ୍ଟ

ଅେନକ ମଧୁର ବଚନ କହ�ତି �େୟ େଜୟ୍ଷେ୍ଠ । ୨୭ ।
ବାବୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ େହାଉ େହାଅ ତିରିଜୀବୀ ଆଷୟ୍

ଧନ ସ��ନ ବଦ୍�ଧୁତ େହାଉ �ଣେ୍ଡ େହାଉ ଯଶ । ୨୮ ।
ବାବୁ ଶୁଣିଲି ମଂୁ ବନସେ୍ତ ଆପତତି୍ ପଡି�କ େ�େତ

ପାେରଶୱ୍ର ନ�ଦନ କହେିଲ ହାେଦ ଆସି େମାେତ । ୨୯ ।
ଅେନକ ବଇକୁଲ୍ୟ େହାଇ� େମାର ଚିତେ୍ତ । ୩୦ ।

କରପତର୍ େଯଡିଣ େଯ ପଣଡୁ୍ ମହାରଥା
ସଞଚ୍ପି କହ�ି ହାେଦ ସକଳ ବାର� । ୩୧ ।

େଭା ଭ�୍ଥ ଅଗ୍ନକିାର ମହାଋଷି ଶାପୟ୍ ଦ�ିକ େମାେତ
ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅକାଳ କାଣଡ୍ ପଡୁ ହାେଦ େ�େତ । ୩୨ ।

ଅେନକ ବଇକୁଲ୍ୟ େହାଇେଲ ଶୁଣି ଧୃତ�ଷଟ୍
ଧମ� ଆଶେ୍ର କ� େ�କଙ୍କୁ ବାବୁ ପଡଇ ସଂକଟ । ୩୩ । ବଚଛ୍ଚଛ୍ଯ

ତତ୍ରକ୍ଷଷବଷଚଛ୍�ଧ� ଟଟ୍ରଚଛ୍ଟଟ୍କ୍ଷର ��ଧଳଳରତତ୍
�ଜୟ୍କୁ ଯିବା �ଲ ବାବୁ ନ ଥ�ବା େୟହ� େଘାର ବେନ
ଅେନକ ଆପାଦ ବାବୁ େସ ଥାଇଟି ଅରେଣୟ୍ । ୩୪ ।

େବାଲ�ତି ପଣଡୁ୍ ନୃପତି ଶୁଣ ମହାଗ୍ୟାଂ�
ସୱ୍ାମୀ ତୁମେ୍ଭ କିସ ଜାଣ େୟ ପବ�ତ ବାର� । ୩୫ ।

ସୱ୍ାମି ତୁମେ୍ଭ ବେିଜ କରିଥାଅ େଯ ହସତି୍�
େସ ପଞଚୁ୍ କଟେକ ତୁମେ୍ଭ େଯ ବଜର୍େସହ୍� । ୩୬ ।

ଅେନକ ବେି�ୟି େହାଇ ପଣଡୁ୍ େଯ ନୃପତି
ବଡ କୁେ�ହେଳ ଫଳ େଯାଗାଡ ଆଣି ଦେିଲ ଅପର୍ମିତି । ୩୭ ।

ସ�ୟ ସାଗର ଆଦ ିେଯେତକ �ଜାର ତୁେଲ ଥ�େଲ
ଆମୱ୍ ପଣସ କଦଳୀ ଦା�କ୍ଷ ସମସେ୍ତ ଭଞୁଜି୍େଲ । ୩୮ ।

ଅେନକ େଯାଗାଡ ଦେିଲ ପଣଡୁ୍ ନରପତି
ଭଞୁଜି୍ଣ ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ବଳ େହାଇେଲ ତରି୍ପୁତି । ୩୯ ।

ମେଣାହ ିସାରିଣ େଯ ଆଞେ୍�ବନ କେୟ
କପ�ୂର �ମେ୍ୱାଳ େଯ ଭଞୁଜି୍େଲ କୁର�ୁେୟ । ୪୦ ।

ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ସଂଜେୟ ବଦୁିର
ସମଦଣଡ୍ େଘନ ିବଜିେୟ ନଜି ପୁର । ୪୧ ।
େଥାକାେୟକ ଦୂର ପଣଡୁ୍ ପାେଛାଟି ଅଇେଲ

ରତିକାମ େବାଲିଣ ପବ�ତ ତଳ�  ବାହ�ଡିେଲ । ୪୨ ।
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ଚଳ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ ଥାଠ େସ� େଘନି
ହସତି୍� ଭବୁେନ ଯାଇ ପର୍େବଶ ସଇନ ି। ୪୩-୧୯୧୧ ।

୨୫ ।୨ ବେିଜ କଣ୍�ଣ କଟାରି େମଖ� ଝିଙ୍କ ପକ୍ଷୀ । ଭଷତତ୍ଯ ଳରବ�ଦଶରତତ୍� ବ�
ଚଛ୍ତତ୍ଚଚ୍ବଲରଚଚ୍�ଦ�

୨୭ ।୨ ଅେନକ ସମାଜ�� ସାଧୁ� କର�ତି �େୟ େଜୟ୍ଷେ୍ଠ ।
୩୪ ।୨ ଅେନକ ବପିଦ ବାବୁ ପାଇବୁଟି ଅରେଣୟ୍ ।

୨୬ ।୧ େବଣଟ୍କାର-ବୟ୍ାଧ ୨୮ ।୧ ତରି୍ଜୀବୀ-ତରି୍କାଳଜୀବୀ, ତିରିଜୀବୀ-ଚିରଂଜୀବୀ
୩୦ ।୨ ବଇକୁଲ୍ୟ-ବକିଳ ଭାବ । ୩୪ ।୨ ଆପାଦ-ଆପଦ
୩୭ ।୨ ବଚଛ୍ା ଦୁହାଳି େଯାଗାଡ ପଣଡୁ୍ ଦେିଲ ଅପର୍ମିତି ।

୩୮ ସ�ୟ ସାଗର ଆଦ ିେଯେତକ ବଳ ଥ��
 ଆମୱ୍ ପଣସ ନଟୀକାଳ ସବୁକୁହଂି ଅଣଟି୍� ।

୪୦ ।୧ ଆଞେ୍�ବନ-ଆଚମନ-ମୁଖେଧୗତ, କେୟ-କେଲ
ପଣଡୁ୍ ଓ କୁ�ତୀଙ୍କ ଆ�ପ, ଅଗସତି୍ଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଉପେଦଶ

ପଣଡୁ୍ ରହେିଲ େଯ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ
ପାକାପରଶ େଯ େହାଇେଲ େଦବୀ େକା�େତ । ୧ ।

ଶୁଦଧ୍ ସ�୍ହାନ କେଲ େସ ପଞଚ୍ମ ଦବିେସ
�ତେ୍ର ବେିଜ କେଲ ପଣଡୁ୍ �ଜାେୟ ପାେଶ । ୨ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ଶୁଣସିେର ପ�୍ଣସଖି
େମାର କର ଧରି ତୁ େହାଇଲ�  ମହାଦୁଖୀ । ୩ ।

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ ବକିଳ େ�ହବିା
ମହୁଂି ରଜବତୀ େମାେତ ଆକଟ କ�ଇବା । ୪ ।

ପରମ ସାଧବୀ େଯ ସଗ୍ୁୟାନୀ ଭାରିଯା
�ହାର ଶରୀର ଆକଷ�ଣ କେଲ ପଣଡୁ୍�ଜା । ୫ ।
ଯୁବତୀ ପତି େଯେତେବେଳ େୟକ େଯାଗ େହାଇ�

ପର୍�ପୀ କାମେଦବ େସ ଅେନକ କେଠାର କ� । ୬ ।
ପଣଡୁ୍ ଇଚଛ୍ା କେଲ ଯହ�ଂ େସ ଶୃଙ୍ଗାର

ଧାତିକାେର େକାଇ��େୟ ତହ�ଂ େହାଇେଲ ବାହାର । ୭ ।
େକାଇ��େୟ ତୁସତି୍ କର�ତି ପିତୃ େଯ େ�କଙ୍କୁ

ସୱ୍ାମୀର ଅଭିଶାପ େହାଇ� ବଞଚି୍ଲ�  ଶୃଙ୍ଗାରକୁ । ୮ ।
ତୁମଭ୍ର ଚରଣ କରଅୁଛୁଂ ଆମେ୍ଭ େସବା

େୟଥକୁ ମହାତମା େମାେତ େକାପ ନ କରିବା । ୯ ।
ବଞଚି୍େଲ ଶୃଙ୍ଗାର ଛାଡିେଲ ରତି ଆଶା

ସଂକଳପ୍ କରିଣ େଯ ଛାଡିେଲ ମନୀଷା । ୧୦ ।
ରତି ଇଚଛ୍ା ନ କେଲ େସ ମହତ ସାଧବୀ

ସୱ୍ାମୀର ନମି�େତ କରି ଶୃଙ୍ଗାର ମେନଣ ନ ଭାବ ି। ୧୧ ।
େକାଇ��େୟ ତିଆରିେଲ ମାଦର୍ୀଙ୍କି ହକାରି

େକେତକାଳ ବଞଚି୍ବାଟି ଯୁବା ବୟସ ଧରି । ୧୨ ।
ମାଦର୍ୀ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ନ ଭାଳ କିଛ ିଲଜଜ୍ା
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ସୱ୍ାମୀର ଅଜି�� ସି� ଭଞୁଜ୍ଇ ଭାରିଯା । ୧୩ ।
କାହାକଇଂ େଦାଷ କରିଅଛୁଂ, ଅଜି�ଅଛୁଂ ପାପ

ଅକାରେଣ �ଶ ଗ�ନ ିଆମଭ୍ର େଯ ତପ । ୧୪ ।
ଇଦଂ ପର୍ତିବାଚ ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଦଣଡ୍ଧାରୀ
କମ� ଆଦରିଣ େସ ରହେିଲ େବନ ି�ରୀ । ୧୫ ।

େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣ େହା ନୃପ�େୟ
ଶର୍ୀମହାଭାରଥ ଶୁଣି ପାେତକ କର କ୍ଷେୟ । ୧୬ ।

୧ ।୨ ପାକାପରଶ-ପାକାସପ୍ଶ� (ରେଜାବତୀ)
୩ ।୨ େମାେହାର ହାଥ ଧରି ତୁ େହାଇଲ�  ନରିିମାଖୀ ।

୮ ।୧ ତୁସତି୍-ସତୁ୍ତି, ୮ ।୨ ବଞଚି୍ଲ� -ଛାଡିଲ�
ଦା� ସଂଘରିେଲ ପତି େଯ ପତନୀ

ସୱ୍ାମୀ ଶଯୟ୍ାଗତ େ�ହେିଲ ଯୁଗେତ ବରଷ ତିନ ି। ୧୭ । ଚଚ୍ଚଛ୍�ଦ ଷଚଚ୍ ଭରଯ ଳଚଛ୍ତତ୍
୩ ସଥ୍ରବତତ୍�

ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ ବଜିେୟ ପଣଡୁ୍�ଜା ସୱ୍ାମୀ
େକାଇ��େୟ ମଦ�ବତୀ ଅଛ�ତି ପାରେୁଶ �ମର େଘନ ି। ୧୮ ।

ବସ�ତ ଋତୁ େବୖଶାଖ ମାସ ଶୁକଳ େଯ ପକ୍ଷ
ଅଗସତି୍ େଭଟିେଲ ଯାଇଂ େସ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ପର୍ତକ୍ଷ । ୧୯ ।

ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଆବର ଅକ�ବାର
କୃତତି୍କା ନକ୍ଷତର୍ େଭାଗ େସ ଦନିର । ୨୦ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ତତତୁ୍ଲ୍ୟ �େମ କରଣ ଅତିଗଣଡ୍ �େମ େଯାଗ
େମଷ ସଂକ୍��ତିକି େବନ ିଦବିସ େଯ େଭାଗ । ୨୧ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

େସ ଦନି ବେିଜ କେଲ ଅଗସତି୍ ମହାଋଷି
ତୁେଲଣ ଅଛ�ତି �ହାଙ୍କର �ଳିଶ ସହସର୍ ଶିଷି । ୨୨ । ୪୦,୦୦୦ ��ଦ�ଧଯରଚଚ୍�ଦବ

ଅଗସତି୍ଙ୍କି େଦଖିଣ ସାନ�ଦ ପଣଡୁ୍�ଜା
ପାଦାଘ�୍ୟ େଦଇଣ େଯ ମୁନଙ୍ିକି କେଲ ପାଦ ପଜୂା । ୨୩ ।

ବସନ କୁଣଡ୍ଳ ଆବର ବଇଜୟ�ତୀ ମା�
ସାନ�େଦଣ ଦେିଲ େନଇ େସ ଅମୱ୍ାଳିକାର ବ� । ୨୪ ।

ମନୁଙ୍ିକର ପାଦ ଉଦକ ଜଳ ଆଣି
ଶିରେର ନେିବଶିତ ପଣଡୁ୍ �େୟ ପୁଣି । ୨୫ ।
କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ ଛାଲ େଗାଟିେୟ େଗାଟିେୟ ଆଣି

ଆସେନ ବସିେଲ ବାଳଖିଲ୍ୟା ସକଳ େଯ ମନୁ ି। ୨୬ ।
କୁଶଳ ବାର� େଯ ପ�ର�ତି ବର୍ହ୍ମ�ରୀ

କ୍ଷେମଣ ବର୍ତି ଅଛୁ � ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଅଧ�କାରୀ । ୨୭ ।
େସାଦରି୍ମା ପଣ େ�ର ଜାଣିଲ�  ଆମେ୍ଭ ତଥୟ୍

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅଟଇ େ�ର ଅଦକ୍ଷ ଅେଯାଗ୍ୟ େଜୟ୍ଷଠ୍ ଭ�୍ଥ । ୨୮ ।
ଉଶତତ୍ଷ�ଦବତତ୍ବ�ଶ�ଦତତ୍ବ ଷଚଚ୍ରଳଳଷମଷରଚଚ୍�ଦ
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୨୫ ।୨ ଶିେର ନେିବଶିତ ପଣଡୁ୍ �ଜାର େବନ�ିଣୀ
୧୭ ।୧ ପତନୀ-ପତନ୍ୀ-ସତ୍ର୍ୀ ୨୬ ।୨ କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ-କୃଷଣ୍ାଜିନ ୨୮ ।୧ େସାଦରି୍ମା-େସାଦରିମା-

ଭ�୍ତୃସେ୍ନହ ।
�ହାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କ�ଇଲ�  ଆପଣା ସୱ୍ାଥ�ପେଦ

ଆପେଣ ବନଗାମୀ େହାଇଲ�  େସାଦର ପରମାେଦ । ୨୯ ।
େୟ ସମସତ୍ ଯିବ କଥାହଂି େସ ରହଥି�ବ

ଦୟାଳ�  ଘଟକୁ ଧମ� େକମ�େତଣ ଛାଡିବ । ୩୦ ।
ପେରେତ ଗ୍ୟାନୀ ପିଣଡ୍ ଅଟୁତୁ �େୟ ପଣଡୁ୍

ଅ�ଧକୁ �ଜୟ୍ େଦଇ ତୁ ବନସେ୍ତ ଦୁଖ ପଡୁ । ୩୧ ।
ଅଇରି ଦପ�ମନ ନେିଶାଧନ କର ୁ�ଜା

ସଂସାର ଜନ ରଖି ସେୁଖଣ ପାଳ�  ପର୍ଜା । ୩୨ ।
ସାଧୁ ଜୀବନ େଗାଟି ପଣଡୁ୍ ଅଟଇ େ�େହାରି

�ଗ େମାହ ଅହଙ୍କାର ପକାଇଲ�  ଦୂର କରି । ୩୩ ।
ସାବେତଣ ସଂପଦ େଦଲ�  େ�ହଇ େସ କ୍ଷମ

ସେତୟ୍ଣ ସଂସାର ପାଲିଲ�  ଜିଣିଲ�  ସବୁ ଧମ� । ୩୪ । ଚଚ୍ଚଛ୍�ଦ ପାଳିଲ�
ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପର୍ଣମିତ ପଣଡୁ୍ େଯ ନୃପତି

ତୁମଭ୍ର ପର୍ସାେଦ ସମସତ୍ ସାଧୁ େହ ଅଗସତି୍ । ୩୫ ।
ପଣଡୁ୍ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ମୁନ ିେହ ମୁଂ କଲି ମ�ଦକୃତୟ୍

ଋଷି ମୃଗୀ ସଙ୍ଗମ ଅଛ ିକି େୟମ�ତ । ୩୬ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ େହା ତପି େ�କମାେନ

ବଳବପୁ ବୟେସ େଯ ଥା�ତି େଘାର ବେନ । ୩୭ ।
କାମେଦବ େବାଲି କରି େସ େଯବଣ ପୁରଷୁଇ

ବତିଶ କ� େଘନଣି େସ ସବୁରି େଦେହ ବସଇ । ୩୮ । ଜବବର� ବକ୍ଷ�ଚଛ୍ ��ଧଳଳରତତ୍
ଳତତ୍ଚଛ୍ଲ କ୍ଷ�ଧ��ଦ

େତୖେ�େକ୍ୟ ଜିଣିବାକୁ େକ ସମାନ �ହଂି େସ କାମକୁ
େସହ ିେସ �ଶ କରଇ ସମସତ୍ ତପିମାନଙ୍କୁ । ୩୯ ।

ଯହଂି ଧମ� ତହଙ୍ିକି ଦଗୁିଣ େଯାଚଇ ଶର
ଦୁଲଭ େଗାଟିେୟ ଅଛ ିକାମକୁ ଜିଣିମାକୁ େକାଟିକର । ୪୦ ।

୩୬ ।୨ ଋଷି ମୃଗୁଣୀ ସଙ୍ଗମ ଅଛ ିକି େୟକ େଯାଗମତ
 ଋଷିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଛ ିକି ମୃଗୁଣୀର ସଂଗତ ।

୩୮ ।୨ ବତିଶ କ� େଘନ ିସମସତ୍ ହେୃଦ କେର ବାସ ।
୪୦ ।୨ ଦୁଲେଭ େସ ଜିଣିବାକୁ େଗାଟିଏ େକାଟିକର ।

୨୮ ।୧ େସାଦରି୍ମା-େସାଦରିମା-ଭ�୍ତୃସେ୍ନହ
୪୦ ।୧ ଦୁଲଭ-ଦୁଲ�ଭ

େସ କାମ େଯେତେବେଳ କରଇ ଉନ�ମତତ୍
େକ କାହାର ଗଉେ�ବ େକ କାହାର ମାନତି । ୪୧ ।
ବନସତ୍େର ସତି୍ରୀ�ତ େସ ପାଇେବ କାହଂି େ�ଡି

େକ ବ�ିଦୁ ପକା�ତି ହସତ୍େର େରତ କରି । ୪୨ । ଲବ��ଦ�ଧତତ୍ଭବ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍ ଭସଥ୍
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�ବବର�
ପକୁଂ କଦଳୀର େ�ପା �ଇଣ େକ କରଇ ରତି

େତମ�େତ େହଂ ଢାଳି କରି େରତ ପକାବ�ତି । ୪୩ ।
େକ ମୃତତି୍କା ଖଣଡି୍େର ଜ� େଗାଟିେୟ କରି
ପକାଇ ମହାରସ ଭିତେର ପତର୍ ଭରି । ୪୪ ।

େକ ଗାC ମଇଂଷୀ େକ ଅବା େମଷ େଛଳି
�� ପର୍କାେର କର�ତି ରତି ରସ େକଳି । ୪୫ ।

ମଗୁୃଣୀ ଜୀବ ତ ପବତିର୍ େହାଇ�
ଅେମଣଟ୍ଣ ତପୀ େୟମ�େତଣ �ଶ ଗ� । ୪୬ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲକ ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷି
ମୃଗୁଣୀ େୟକ େଘନ ିେସ ରମଇ ବେନ ପଶି । ୪୭ ।

ଶବଦ ଶୁଣି ମୁଂ ��ଜ କଲି ବୃଷଟି୍
ଋଷି ମଗୁୃଣୀ ଦୁେହଂ େଯ ��େଜଣ ଫୁଟି । ୪୮ ।

�େଗଣ ଶାପୟ୍ ଦ�ି େମାେତ ମୁନ ିଗରୁ
ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ େ�େତ ଅକାଳ କାଣଡ୍ ପଡୁ । ୪୯ ।

୪୨ ବନସତ୍େର ସତି୍ରୀଙ୍କି ପାଇବା କାହଂି େ�ଡି ।
 େକ ବୀଯ�୍ୟ ପକାଇ ହସତ୍େର ଧରି କରି ।
 େକ ବ�ିଦୁ ପକା�ତି ହାଥେର ତରଳ କରି ।

୪୩ ପକ୍ୱ କଦଳୀ ଫଳ �ଇ େକ କର�ତି ରତି
 େକଉଣସି ମେତ େରତ ପକାବ�ତି ।

୪୪ କାସିକା େଗାଟିେୟ ଜ� େଗାଟିେୟକ କରି
 ତହଂି େସ େରତ େଯ ଛାଡ�ତି ତପ�ରୀ ।

୪୯ ।୧ �େଗଣ ଶାପ େମାେତ ଦ�ିକ େସ ବଡୁ ।
୪୩ ।୧ ପକୁଂ-ଫଳ-ପାଚି�
୪୪ ।୧ କାସିକା-ଘଡି, କଳସ

୪୬ ।୬ ଅେମଣଟ୍ଣ-ଅେମାଘ, ୪୯ ।୧ ଗର-ୁଗୁର ୁ୫୨ ।୧ ଦୁ�ପଦ-ଦୁଲ�ଘଂ◌୍ୟ
ଜ�ମ ତ ନଷିଫ୍ଳ େହାଇ� �ଶ ଗ� ବଂଶ

କହବିା ଅଗସତି୍ େହା େମାେତ ପର୍ତିକାର କିସ । ୫୦ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ େସ ନ�ହଇଟି ମତିେଭା�

�ଶକର ଶାସତି୍େର ମୃଗୁଣୀ ସଂେଗ େମ� । ୫୧ ।
ଦୁ�ପଦ ଶାପ ତୁ େଯ ପାଇଲ�  ମହା�ଜା

�ଶ ଯିବୁଟି �ଜା ଶୃଙ୍ଗାର ରେସ ନ ଯା । ୫୨ ।
େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ େବନ ି�ଣୀ�ତ ହକାରି

ତୁ ଆପେଣ ଆଗ୍ୟାଂ େଦବୁ � ତିଆରି । ୫୩ ।
େକଉଂଣ ବାେଗ େଗା ଉତପତତି୍ େହାଅଇ ସ�ତତି

ତହଂିକି କାରଣ ତୁମେ୍ଭ କର େବନ ିେଯ ଯୁବତୀ । ୫୪ ।
ଶାହାସର୍ େପାଥ� େଫଇ ମୁନ ିଶୁଣା�ତି େବନ ି�ଣୀ

ସ��ନକୁ ଉପାୟ କର େଗା େଭାଜର ଦୁଲଣୀ । ୫୫ ।
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ଯତେନ ପର େରତ ନ କଲ ତହଂି ଇଚଛ୍ା
ସ��ନ ନମି�େତ କରିବ �ହଂି କି େଗା ମନବାଞଛ୍ା । ୫୬ ।

ସୱ୍ାମୀଙ୍କି ସଂେକାଚ େଗା ନ କର ମାେହଶୱ୍ରୀ
ପୁତର୍ ଉପୁଜାଇ େଗା ଲଭ ସୱ୍ଗ� ପୁରୀ । ୫୭ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ େଗା ଶୁଣ େଦବୀ େକା�େତ

ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ମହାମ�ତର୍ ଅଛ ିେ�େହାର େଯ ହସେ୍ତ । ୫୮ ।
ମାନବ ଇଚଛ୍େିଲ େଗା େହାଇବ େଦା�ରୀ

େଦବ��ତ ଇଛା କର େଗା ହ�ଅ ରତିକାରୀ । ୫୯ । ଚଚ୍ଚଛ୍ �ଷଚଚ୍ ଷଚଚ୍
ଷଚଚ୍�ଦରତତ୍ମଚଛ୍�ଧତତ୍�ର ଦଧ୍ଷ�ଦଶ ବଚଛ୍ଯ�, ଅଧ�ଆ

େଦବ କ� େଘନ ିେଗା େଦେବ ହ�ଅ�ତି ଜନମ
ଛାଡିବ ଦୁପାତକ ଉଦତି େହବ ଧମ� । ୬୦ ।

୫୨ ।୨ �ଶ ଯିବୁଟି ସତି୍ରୀଙ୍କର ପାଶକୁ ନ ଯା ।
୫୬ ।୧ ଯତେ୍ନଣ ତୁ େଗା ନ କର ରତି ଇଚଛ୍ା ।

୫୮ ।୨ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ଜପାମାଳୀ ଅଛ ିେ�େହାର ହସେ୍ତ ।
୫୯ ।୨ େଦବ��ତ େଘନ ିେଗା ହ�ଅ ରତିକାରୀ ।

୬୦ େଦବ କ� େଘନ ିପୁତର୍ େହଉ ଜନମ
 ଖଣଡୁ୍ ଦୁପାତକ ଉଦତି େହାଉ ଧମ�

୫୨ ।୧ ଦୁ�ପଦ-ଦୁଲ�ଘଂ◌୍ୟ ୬୦ ।୨ ଦୁପାତକ-ଦୁଃଖ ଓ ପାପ
େକାଇ�� େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଗୁର ୁପରମ ଗୁରୁ

ତୁମଭ୍ର ଆଗ୍ୟାଂ େକ ଅ�ୟସ�୍ କରିପାର ୁ। ୬୧ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ ମା େଗା େୟେହଣ୍�େଣକ ଅଛ ିପେୂବ�

ତୁମେ୍ଭ କିଛ ିଅ�ତର ନ ଧର ମେନ େୟେବ । ୬୨ ।
ଆେଗା ସତି୍ରୀଙ୍କର ଧମ� େଗା ଅଟଇ ଯୁଗତି

ସୱ୍ାମୀର ବୀେଯ�୍ୟ େଯେବ ନ ଉପୁଜଇ ସ�ତତି । ୬୩ ।
ଷଚଚ୍ମଚଛ୍ଲଟଟ୍ବ�ଦଷଭଷକ୍ଷଷ�ଦସଥ୍ ଦଧ୍ଷ�ଦଶ ଶ�ଧ�ଭବଚଚ୍ଯ, ବର�ଦ

 ବଚଚ୍ଚଛ୍�ଦଶରତତ୍
ଆେଗା ପରଦାର କ�ଇ େଗା ଉପୁଜାଇ ବଂଶ

ସୱ୍ାମୀର ଅଭିଶାପ ତୁମର କିସ େଦାଷ । ୬୪ ।
ତୁମଭ୍ର ଉପର ବଂେଶ ସ��ତି ବହି�େନ

େଦଖିଲଟିକି େକମ�େତ କେଲ ଶାଶୁମାେନ । ୬୫ ।
ବୟ୍ାେସ ଅଟ�ତିଟିକି �ହାଙ୍କର େଜୟ୍ଷଠ୍ ଶଶୁର

�ହା�ତ େଘନ ିପୁଣ ଇଛେିଲ ଶୃଙ୍ଗାର । ୬୬ ।
ଅ�ଧ ପଣଡୁ୍ ବଦୁିର ଉପୁଜିେଲ ତିନଭି�୍େଥ

ତୁ ଅଣ୍�ଣପଣୂ୍�ଣା ମା େଗା ଯୁଗେତ ଥାଅ େୟେଥ । ୬୨ । ଅ�ନପଣୂ୍�ଣା ଲଷ��ଟଟ୍ରକ୍ଷ�ଦ
େୟେବ ଯାଉଅଛୁଂ ଆମେ୍ଭ ଆସିବୁଂ ସମେୟ

ଆମଭ୍ର େଗାଚେର େଦବୁଟି େ�େହାର ତନେୟ େଗା ମାେୟ । ୬୮ ।
େକାଇ��କୁ େବାଇେଲ ମା େଗା ଆମଭ୍ର ବୁଦଧ୍� କର

ଅବଭିାଇତ କାେଳ ତୁ ଇଛଲି�  ଶୃଙ୍ଗାର କର�ର । ୬୯ ।
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କଣ୍�ଣ ଜ�ମ େହାଇ�ଟି ଆଦତିୟ୍ଙ୍କର ବୀେଯ�୍ୟ
�େଧବ ପାଳି�ଟି େସହ� େ�େହାର ଆତମ୍େଜ । ୭୦ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ମୁନ ିେହ ତୁମେ୍ଭ କାହଂି ଥ�ଲ

େୟ େମାେହାର ମ�ତର୍ ପରୀଖ ତୁମେ୍ଭ େକମ�େତ ଜାଣିଲ । ୭୧ । ଆବବ��ଦଷ ହଚଚ୍ରଦଧ୍
ଚଛ୍ଳ ଔବତତ୍ଚଚ୍ବ'� ଭଷତତ୍�ଦଶ

ଅଗସତି୍ ପର୍ତିବାଚ ଆମେ୍ଭ ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ଗ୍ୟାଂ�
ପୁ�େଣ ସରି୍ଜିଅଛୁଂ ଆଗତ ଭବଷି କଥା । ୭୨

୬୧ ।୨ ତୁମଭ୍ର ଆଗ୍ୟାଂ େକ ଜ�େମଣ ଆନ କର ୁ।
୬୨ ।୨ ତୁମେ୍ଭ କିଛ ିଭ�୍�ତି ନ କର େଗା େୟେବ ।
୬୭ ।୨ ସତି୍ରୀ ଅପଣ୍�ଣାକୁ େସ ଅଛଇ ଯୁଗେତ ।

େୟେବ େ�େତ େହା କହ�ଅଛୁଂ ଆଗତକୁ
ଧେମ�ଣ ପୁତର୍ େଗା ପ�୍ପତ େହବ ତୁକୁ । ୭୩ ।

ପବେନଣ ପୁତର୍ େହାଇବ ସମଭ୍ତୂ
ଇ�ଦର୍ େଦବ� ତହ�ଂ େଗା ପୁତେ୍ରକ େହବ ଜାତ । ୭୪ ।

କଣ୍�ଣକୁ େବାଇେଲ େଗା େ�ର େହାଇବ ପୁତର୍ �ରି
ପୁଣିହଂି ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ତିନ ି�ମ ଧରି । ୭୫ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିହାେଦ େଯ ପର୍ତକ୍େଷ େହାଇବାକ ବର୍ହ୍ମା
ଭୀମେସନ େହାଇବ େଯ Cଶୱ୍ର ମହାତମା । ୭୬ ।

ଅଜ�ୁନ େହାଇବ େଯ ପର୍ତକ୍େଷ ବଷିଣ୍ୁ�ଥ
େୟମ�େତ ବର୍ହ୍ମା ବଷିଣ୍ୁ ଶିବ େହାଇେବ ତିନ ିପୁତେ୍ର ଜାତ । ୭୭ ।

ମାଦର୍ୀଙ୍କି ଦୟା କରିବୁଟି େକା�ତ େଭାଜର ଦୁ�ଳୀ
େୟହାକୁହଂି େଦବୁଟି େବେଳ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ମ�ତର୍ ଜପାମାଳି । ୭୮ ।

େୟହାର ତହ�ଂ ଜାତ େହାଇବ ପୁତର୍ େବନ ିେଗାଟି
ଭା�ଭର ନବିାରିଣ କରିେବ େୟ ନବସଷୃଟି୍ । ୭୯ ।

ମା େଗା େୟ କଥା ଅ�ତର, େ�ହଇଟି ଆନ
ଆମଭ୍ର ଶପତ ଟି ନ ଧର ଆନ ମନ । ୮୦ ।
ସଲୁକ୍ଷଣୀ ଆଶିଷ େଦେଲ ମହାତମ୍ା ଅଗସତି୍

କୁଶ େଶଜୟ୍ା େଗାଟିେୟ େଦେଲ େଦବୀଙ୍କି ମ�ତରି୍ । ୮୧ ।
େୟ େଶଜୟ୍ାେର େଶାଇଣ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତେ୍ର

ଯାହାକୁ ସଂେକତ କରିବୁ େସ େଭଟିବ ଯୁଗେତ । ୮୨ ।
େମାହନ ଅଞଜ୍ନ ଦେିଲ େଯ ମଦ�କୁ

େୟହା�ତ େଘନ ିେମାହ ତୁ ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାରଙ୍କୁ । ୮୩ ।
ସକୁୁମାର ସ�ୁଦର େସ ସଗ୍ୟାଂର ଅଟଇ �ଟ

କୁମାର ସମମ୍େୁଖ ଯାକୁ ଅଛ ିଆକାେଶ ପାଟ । ୮୪ ।
େସ େବନ ିକୁମାର େଗା େ�େତ ଅନଙ୍ଗ େଭାଗ କ�ଇେବ

େବନ ିପୁତେ୍ର ଉପୁଜିେବ �ମ େଦବୁ ନକୁଳ ସହେଦେବ । ୮୫ ।
ସହେଦବ େବାଲିଣ େ�ର େଯବଣ ପୁତର୍ େଗାଟି
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ �ହାକୁ ଦଶିିବ ନବସଷୃଟି୍ । ୮୬ ।



127

ଅେନକ ପୁଣୟ୍ ଧମ� େସ କରିେବ ଦୱ୍ାପେର
ଚି��ତନ କୀତ୍�ତି ରହୁାଇେବ େସ ମଧୟ୍ ଭବୁନେର । ୮୭ ।

େକାଇ��କୁ ଭଗତି େଗା େହାଇ ଥାଅସି ମଦ�
ମାେଗା େକାଇ�� େୟହାକୁ ଦୟା କରିଥ�ବୁଟି େୟ େ�େହାର ଦାସୀ ସି� । ୮୮ ।

ଅଗସତି୍ଙ୍କ ବଚେନ େସ େହାଇେଲ ପରମ ଶା�ତି
ଛାଡିେଲ େଦାଷାେଦାଷମାନ େହାଇଣ ନଭି�୍�ତି । ୮୯ ।

ପଣଡୁ୍�ଜା େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ େଘନ ିେହାଇେଲ ପରିଣାମି
େସଠାର ୁଅ�ତଧ�ାନ େହାଇେଲ ଅଗସତି୍ ମହାମୁନ ି। ୯୦-୨୦୦୧ ।

୮୦ ।୧ ମାେଗା େୟ କଥା େକେବ ନ କରିବୁଟି ଆନ ।
୮୧ ।୨ େଶଜୟ୍ା-ଶଯୟ୍ା

୮୪ ।୧ ସଂଗ୍ୟା-ସଯୂ�୍ୟଙ୍କ ପତନ୍ୀ
୮୫ ।୧ େସ େବନ ିକୁମାେର େ�େତ େଭାଗ୍ୟ େଯ କରିେବ ।

୮୮ ।୨ ମାେଗା େକାଇ�� େୟହାକୁ ଦୟା କରିଥ�ବୁଟି େୟ େ�େହାର ଭତୃୟ୍ର ଭତୃୟ୍ ସି�
୮୭ ।୨ ଚି��ତନ-ଚିର�ତନ

ଯୁଧ�ଷଠ୍ରିଙ୍କ ଜ�ମ
ପଣଡୁ୍ ତିଆରିେଲ ଶୁଣିଲଟିକି ପୁ�େଣ

ଦୁତୀ ବର୍ହ୍ମା କହେିଲ ଶାହାସର୍ ପରମାେଣ । ୧ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େଦବ କହେିଲ ଅଗସତି୍

�ହାଙ୍କର ବଚେନ େଯହ୍େନ େହାଇବ ଫଳଶର୍ତିୁ । ୨ ।
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ଆବର ବଳିମୱ୍ ନ କର

େଦଖିବ ିନ�ଦନ େଗା ସଂପର୍େତ େହାଇବ ମନର । ୩ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ବୁଝିବାକ ଭଲ ତିଥ�
ଇଛାେୟ େଯେବ କ�ଇବା ପୁତର୍ ଉତପତତି୍ । ୪ ।

ବ�ିର କର�ତି େଯ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ
ପଣଡୁ୍ ଅ�ଧାରି ବେିଜ କରି ପଶିେଲ ବନସେ୍ତ । ୫ ।
ଯତେନଣ ଭାରିଯା�ତ ଛାଡଇ �ତର୍କାେଳ �େୟ
େଯମ�େତ ପାର�ତୁ େସ ଉପୁଜା�ତୁ ତନେୟ । ୬ ।

େୟମ�େତଣ ମେନ ବ�ିରି ପଣଡୁ୍ ବୁଲ�ତି େଘାର ବେନ
କର�ତି େବଣଟ୍ ମୃଗୟା େସ ଗହନ ଅରେଣୟ୍ । ୭ ।

ବଇଶାଖ ଶୁକଳପକ୍ଷ ପର୍ତିପଦା ଚ�ଦର୍ବାର
ଦୱି୍ଜା େମଷ �ଶିକି େଭାଗ େସ ଦନିର । ୮ ।
େତୖତିଲ୍ୟ �େମ କରଣ ପର୍ୀତି �େମ େଯାଗ

େମଷ ସଂକ୍��ତିକି ଉଣାଇଶ ଦନି େଭାଗ । ୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ସଂପଣୂ୍�ଣ େହାଇ ଅଛଇ ସାତ ଘଡି �ତି

ମଦ�କୁ ବସାଇ ଭାଳ�ତି େଦବୀ େକା�ତୀ । ୧୦ ।
ଅଗସତି୍ଙ୍କ ବଚେନ କୁଶ େଶଜୟ୍ା େଗାଟିଏ କେଲ

ଝୀନ ବସର୍ େଗାଟିେୟ ଉପେର େଘାଡାଇେଲ । ୧୧ ।
ଶଉଚ ଭାବ େହାଇଣ େଦବୀ େବଶ େବଶନ େହାଇ
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ପୁଷପ୍ ପାଖୁଡା ଗୁଡା ଉପେରଣ କପ�ୂର ଗୁଣଡି୍କି ଉଛାଇ । ୧୨ ।
ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ଜପାମାଳୀ େଘନେିଲ େଦବୀ ହସେ୍ତ

େଭା ଧମ� େଦବ� େବାଲି ସମୁରିେଲ ହଦୃଗେତ । ୧୩ ।
ନଜି ପତିର ତୁେଲ େଗା େ�ହ�ିକ ରତି

େୟହା େସ ଅରଜିଲ�  ଆମେ୍ଭ ହୀନ େଯ ଯୁବତୀ । ୧୪ ।
େୟ କଷଣୁ ସୱ୍ାମୀ ଧମ� େଦବ କର ପାରି

ଧମ� ଧମ� ସମୁରଇ େଦବୀ େଭାଜର କୁମାରୀ । ୧୫ ।
ଆସନ କ-ି� ସୱ୍ାମୀ ନରିଞଜ୍ନ ପୁରଷୁ

ଶୁକ୍�ମୱ୍ର ପୁରଷୁ ଆସି େହାଇେଲ େବେଗ ଦୃଶୟ୍ । ୧୬ ।

୪ ।୧ ପଣଡୁ୍�େୟ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣିଲଟିକି ସତୀ ।
୧୨ ଅଶଉଚ ଭାବ ଛାଡି େବଶ େବଶନ େହାଇ ।
 ଶଉଚ ଭାବ େହାଇଣ େସ ବସନ ସା� େହାଇ ।

୧୨ ।୨ ପୁଷପ୍ ପାଖୁଡା ଉପେରକ କପ�ୂର ଗୁଣଡି୍କି ବଛିାଇ ।
୧୬ ।୧ ଆସନ କଂପି� େଦବୀ ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ।

କୁଶ ଶଯୟ୍ା ଯୁଗେତ ଆସି ବଜିେୟ ଧମ� ନରିଞଜ୍ନ
େଦଖିଣ େକାଇ��େୟ ବନିୟ ଭଗତି ମାନ । ୧୭ ।

ବାବୁ ଦୁଭ�ାସା ମହଋଷିର ମ�ତର୍ ପରସାେଦ
େକାଇ��କୁ ଦୃଶୟ୍ େହାଇ� ମନ�ଷୟ୍ ପ�୍େୟ ହାେଦ । ୧୮ ।

ଅେନକ ପଜୂା କର�ତି େଦବୀ େଯ େକାଇ��
େଦଖିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େସ ଧମ� େଦବ� । ୧୯ ।

େଦଖିଣ େକାଇ��େୟ େହାଇେଲ ଧୀରମତି
ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ତୁେଲ ବଢାଇେଲ ଅେନକ ପୀରତି । ୨୦ ।

ଶୃଙ୍ଗାର ପରିେ�େଷ ଅକ୍ଷୟ ନରିଞଜ୍ନ
େତଜିେଲ ବୀଯ�୍ୟ େସ ସମଭ୍େବ� ବଦିୟ୍ମାନ । ୨୧ ।

ଅମୃତ େଯାେଗ ଅଢାଇ ପର୍ହର �ତି
ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ େଯ େହାଇ� ଉତପତତି୍ । ୨୨ ।

ଶୁକ୍�ମୱ୍ର ଶରୀର ଆଦତିୟ୍ େତଜ ଜାଣି
ନକିଳଙ୍େକ ଉତପତତି୍ େସ ଜାଣି ନଶିାମଣି । ୨୩ ।

ଆକାଶ ଭବୁେନ ବକିାଶି� େଯ େଜୟ୍ାତି
ପୁତର୍କଇ େକାେଳ ଧଇେଲ େଦବୀ େକା�ତୀ । ୨୪ ।

ସ�ୁଦର ନମି�ଳ ନକିଳଙ୍କ କାେୟ
ସକୁୁମାର ଶରୀର ଦଶିଇ ଶୁଦଧ୍ ସଷଟି୍କର ପ�୍େୟ । ୨୫ । ସପ୍ଟିକ?

ଶର୍ୀଖଣଡ୍ କପାଳ େଯ ଅମଲ୍ୂୟ େରଖ ପାଟି
ତିଳ କୁସମୁ �ସିକା ରକ୍ତ କୁମୁଦ ଦୃଷଟି୍ । ୨୬ ।

ଲଳିତ ଶର୍ବଣ େଯ ପକୁଂ ବମିୱ୍ ଓଷଠ୍ ପକୁଂଙ୍ଗପକ୍ୱ
ବଳିଣ େବନ ିବାହ� ଗଣଡ୍ସଥ୍ଳ େମାଟ । ୨୭ ।

କନକ ମୃଣାଳ େବନ ିେଯ ବାହ�ଟି
ସଂପଣୂ୍�ଣ ଚ�ଦର୍ ବଦନ କମଳ ମୁଖ େଗାଟି । ୨୮ ।
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୨୧ ।୧ ଶୃଙ୍ଗାର ସାରି େ�େଷ ଅକ୍ଷୟ ନରିଞଜ୍ନ ।
୨୩ ।୨ େଯସେନକ ଉେଦ ହ�ଅ�ତି ନଶିାମଣି ।

୨୬ ।୧ ଶର୍ୀଖଣଡ୍ କପାଳ, ଶର୍ୀଖଣଡ୍-ଚ�ଦନ, ତତ ୍ସଦୃଶ ଶୁକ୍ଲବଣ୍�ଣ କପାଳ ।
ଅଭେୟ ଆକଷ�ଣ ବକ୍ିଷସଥ୍ଳ େଯ ବ�ିଜି

କନକ କଳପ୍ ବୃକ୍ଷ ଗଜରିପୁ ମଝା ବୁଝି । ୨୯ ।
ପର୍ଲମୱ୍ ବାହ� ଜାନ�  କମଳ ସସୁଞଚ୍

େ�ହଇ ସଂକୀଣ୍�ଣ େସ େ�ହଇ ପର୍ଲମୱ୍ ଉଞଚ୍ । ୩୦ ।
ଆରକ୍ତ କୁସମୁ ଜାଣି େବନ ିକରସଥ୍ଳୀ

ନକିଣେ୍ଟକ ଫୁେଟକ େଚ-କ ଜାଣି େଶାଭିତ ଅଙ୍ଗୁଳୀ । ୩୧ ।
ବଘିଂସିତ ଦଶନହ କୁ�ଦ ପାଖୁଡା ପ�୍େୟ ଜାଣି

ପୃଥୀକି ଅଳଙ୍କାର ପ�୍େୟ ଦଶିଇ ଆଜାନ�  େବନ ିପାଣି । ୩୨ ।
ବକ୍ିରମ ସିଂହ େଶାଭା ଦଶିଇ େବନ ିଜାନ�  ଠାଣି
େବନ ିପାଦ କା�ତି ରକତ କୁମୁଦ ଜାଣି । ୩୩ ।

େପାେୟ� େରଖ େଯହ୍େନ ପାଦ ଦଶ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ି
େସବତୀ ପାଖୁଡା ଜାଣି ଦଶନହ ଫୁଟି । ୩୪ ।

େବନ ିପାଦ ସଥ୍ଳୀ ବ�ିଜିତ ପଦମ୍ ଚିହ୍ନ
ଶଙ୍ଖ ମଷ ଚିହ୍ନ େବନ ିକରସଥ୍େଳ େଗାପୟ୍ାନ । ୩୫ ।

ଶରଦ ଆଦତିୟ୍ ପ�୍େୟ ଘଟଣ ଯାହାର ତନ�
େଯ େସ ମହାତମ୍ା େଭଦ�ି ଶ�ୂୟ ଆସନ� ଂ । ୩୬ ।

ମକୁତି ଗତି ପୁରଷୁ େସ ଦୱ୍ାପର ଯୁଗକୁ
ପର୍ତକ୍େଷ ନରିଞଜ୍ନ ଜାତ କେଲ କାଳଦପ� ଧଂସିବାକୁ । ୩୭ ।

ଉଦେୟ ଚ�ଦର୍ େଯହ୍େନ ନକିଳଙ୍କ ସଯୂ�୍ୟମଣି
ଲ�େଟ ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ଖଞଜି୍େଲ �ହା ଆଣି । ୩୮ ।

୩୧ ।୧ ଅଫୁଟିତ ଚ-ା ଜାଣି ଦଶିଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ।
୩୫ ।୨ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ ଚିହ୍ନ ।

୩୮ ।୧ ଉଦୟ ପ�୍େୟ େଶାଭା ନଷିକ୍ଳଙ୍କ ସଯୂ�୍ୟ ଜାଣି
 ଉଦେୟ ପାକ ସୱ୍ଭାବ ନଷିକ୍ଳଙ୍କ ସଯୂ�୍ୟ ଜାଣି ।

 ଉଦେୟ ପ�୍େୟ ପାବକ ସଦୁଧ୍ େଯ ସଯୂ�୍ୟମଣି
 ଅମ�ୃକ୍ଷ ରତନ୍ େଯ ଅଟଇ ସଯୂ�୍ୟମଣି ।

୨୯ ।୧ ଆକଷ�ଣ-ବଳପର୍କାଶକ
୨୯ ।୨ କନକ କଳପ୍ବୃକ୍ଷ-ସବୁଣ୍�ଣ କଳପ୍ଲ�-ଇଛାପର୍ଦ ବୃକ୍ଷ, ସବୁଣ୍�ଣ ବାଞଛ୍ାତରୁ

୩୨ ।୧ ବଘିଂସିତ-ବକିସିତ
୩୪ ।୧ େପାେୟ�-ପର୍ବାଳ ୩୪ ।୨ ନହ-ନଖ

ହଦୃେୟ ଭଷୂଣ �ର କଣୟ ପୁଷପ୍ମାଳ
ଶଉଚବ�ତ ପୁଷପ୍ ସଥ୍ାପିେଲ ଗଣଡ୍ସଥ୍ଳ । ୩୯ ।

ସଦେୟ େଶାଭାବନ ସତୟ୍ ପଞଚ୍ମୁଦ�୍
ପାପ ଆତମ୍ା ଛଡାଇେଲ େସ ଅ�ଦ ିବର୍ହ୍ମସିଦଧ୍ା । ୪୦ ।

ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ଜାଣିମା ହଦୃଗେତ



130

ୂ ୍ ୃ
ଦବିୟ୍ଚକ୍ଷୁ ପ�ପତ କ�ଇେଲ େସ ନରିଞଜ୍ନ ଦଇବେତ । ୪୧ ।

ପୁତର୍ େକାେଳ ଧରି ବଦୟ�ତି କର�
େୟ ମଧୟ୍ ଭବୁେନ େହବୁ ତୁହ ିେସ ଧମ� େଦବ� । ୪୨ ।

େୟ ମଞଚ୍ ସୱ୍େଗ�ଣ େଦବ�େୟ େହାଉ ଯଦୟ୍ପି ଉତପତତି୍
ସମସେ୍ତ େହଂ େ�େହାର ଦାସ ତୁ ସବୁଙ୍କରି ଆଧ�ପତି । ୪୩ ।

��ୟଣ ଉତପତତି୍ େହାଇେବ ମଞଚ୍ପୁେର
େସ ହରି ଆ�ଧ� କରିେବ େ�େହାର ପୟେର । ୪୪ ।

େକାଟି �ଥ� ସ�୍େନଣ ବାବୁ େଯେତ ଫଳ ଶର୍ତିୁ
ତବ �ମ ସମୁର�େତ ସଂସାର ଜେନ ପାବ�ତୁ ସଦଗତି । ୪୫ ।

ଦର୍ଶେନ ଲଭ�ତୁ େକାଟିେୟ ଅଶୱ୍େମଧ ଯଗଂ◌୍ୟ ଫଳ
େୟ ମଧୟ୍ ଭବୁନକୁ ବାବୁ ତୁହ ିେସ ଧମ� ଦଗିପାଳ । ୪୬ । ସଂଖ୍ୟା

ଅନ�ବର୍େତ ଧମ�ବର୍ତ େଯ େ�େହାର ଇଚଛ୍ା
େୟେବ େୟ ସଷୃଟି୍ ବାବୁ ଧେମ� କର ରକ୍ଷା । ୪୭ ।

େୟସେନକ ବର େଦଇ ସୱ୍ାମୀ ନରିଜଂନ
ଶେୂ�ୟଣ ମହାତମା େଯ େହାଇେଲ ଅ�ତଧ�ାନ । ୪୮ ।

ପୁତର୍କୁ େକାେଳ ଧରି ବସିଛ�ତି େଦବୀ େକା��
ମାଦର୍ୀ ଆେ�ପଣ କେଲ ଅଗ୍ନ ିେଯ େଦବ� । ୪୯ ।

ଧମ� ସମୁରି କରି ପୁତର୍ ଦ�ି �ବ
ବଜିୟେକତନ ପବ�େତ ଥାଇ ଶୁଣିେଲ ପଣଡୁ୍ �ଜେଦବ । ୫୦ ।

୩୯ ହଦୃେର ଭଷୂଣ �ରକ ବର୍ହ୍ମଗ୍ୟାଂନ
 େଶୗଚ ଧମ� ସଥ୍ାପି� ପର୍ହ� ନରିଜଂନ ।

୪୮ ।୨ ଅ�ତଧ�ାନ-ଅ�ତଦ୍�ଧାନ
ଚତୁଦ�ଶ ଘଡି ଆସି େହାଇଅଛ ି�ତି

ଶର୍ୀହସେ୍ତ ଧନ�  ଧରି ଆସି ମିଳିେଲ ପଣଡୁ୍ େଯ ନୃପତି । ୫୧ ।
ପବ�ତ ତେଳ ବଜିେୟ ଅମୱ୍ାଳିକା ତନେୟ

ଅ�ଧାର େଭଦ ିପବ�ତ ଦଶୁିଅଛ ିଦବିସର ପ�୍େୟ । ୫୨ ।
ଗିରିବର ଶିଖେର ଯାଇ ଉଠେିଲ ନୃପମଣି

ପାଷାଣ ଝଡୁ ଅଛ ିପୁତର୍ର �ବ ଶୁଣି । ୫୩ ।
ସୱ୍ଗ� େତଜି ଚ�ଦର୍ େଦବ� କି ପବ�େତ ଉଦେୟ

�ତର୍କାେଳ ପବ�ତ ଦଶିଇ ଶୁକ୍�ମୱ୍ର ପ�୍େୟ । ୫୪ ।
ହରେଷ ପଣଡୁ୍�ଜା ବେିଜ କେଲ ସ�ନଧିାେନ

ସାନ�େଦ ଅଶର୍ଜୁଳ ବହଇ େବନ ିେଯ ନୟେନ । ୫୫ ।
ପୁତର୍କଇ େଦଖଇ �ଜା ଅେନକ ହରେଷ

ମାଦର୍ୀ େବାଇେଲ େଦବ ନ�  ଆସ ପୁତର୍ପାେଶ । ୫୬ ।
ଗଣଡ୍ମଳୂ େଦାଷ ଜାଣିମା ତଥୟ୍ କରି ଢ�ଧଯଶଷ��ଦଶଷତତ୍ବ'� ବବଚଚ୍ଯବ ଯଚଛ୍�ଶ

ଶୁଣିଣ ହସିେଲ େସ ପଣଡୁ୍ ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୫୭ ।
କୁ�ତେଭାଜର ନ�ଦନୀ ଆଦ ିେଯ ଅପଣ୍�ଣା

େୟ େଦାଷର ୁଉତ�୍ରିବାକୁ େସ ପରମ ପଣଡି୍ତ ସି� । ୫୮ ।



131

ବ�୍ହ୍ମଣ ରପୂ ଧରି େଦବଗୁର ୁବୃହସପ୍ତି
ଶର୍ୀହସେ୍ତ ଧରିଛ�ତି େସ ସପ�ଙ୍ଗ େପାଥ� । ୫୯ ।

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
େସାମ ବଂେଶଣ ପଣଡୁ୍�ଜା ଧେମ� ଜାତ ତନ�  । ୬୦ ।

େମଷମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ପର୍ତିପଦାର ତିଥ�
ଚ�ଦର୍ବାର େଭାଗ ଅଢାଇ ପର୍ହର �ତି । ୬୧ ।

େତୖତିଳ �େମ କରଣ ପର୍ୀତି �ମ େଯାଗ
ଦୱି୍ଜା ନକ୍ଷତର୍ର ସ�ଇଶ ଦଣଡ୍ େଭାଗ । ୬୨ ।

େମଷ �ଶିକୁ େଯ �ହଂି ପାପ ଗ୍ରହେଦାଷ
େମଷ �ଶିେର େଯ ସଯୂ�୍ୟ କରିଛ�ତି ବାସ । ୬୩ ।

ମଙ୍ଗଳ କ୍େଷତର୍ୀ େହାଇଣ ଉପୁଜି� ବ�
ମିତର୍ ଘେର ରହ ିଚ�ଦର୍ େହାଇଅଛ ିେମ� । ୬୪ ।

୫୪ ।୧ ସୱ୍ଗ� େତଜି ଇ�ଦର୍ େଦବ� କି ପବ�େତ ଉଦେୟ ।
ଚଉଧମ� �ମ କାଳ ଅମୃତ ଘେରଣ ସଥ୍�ତି

Cଶାେ�ୟଣ େଯାଗିନୀ େଯ ମହାଲକ୍ଷମ୍ୀ ମତୂ୍�ତି । ୬୫ ।
ମାେହ�ଦର୍ େଯାଗ େଘନଣି େସ ଉତପତତି୍ ନ�ଦନ

ବୃହସପ୍ତିଙ୍କର ବଚେନ େସ ସାନ�ଦ ପଣଡୁ୍�ଜନ । ୬୬ ।ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ସବୁଣ୍�ଣସଥ୍ାଳୀେର ପଞଚୁ୍ରତନ୍ େଘନ ି�େୟ

ଗୁଆ ଘୃତ ପେୂ�ଇ ଅଷଟ୍ ରତେ୍ନ ଦୀପ େଯ େଗାଟିଏ । ୬୭ ।
ପଞଚୁ୍ ମାଣିକ୍ୟ େଘନ ିଅଘ�୍ୟ େସ େଯାଗାଡି

ଥ�ର ଲଗ୍େନ ପୁତର୍ େଦଖିେତ ବଜିେୟ ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୬୮ ।
ବୃହସପ୍ତି େବାଇେଲ େୟଥ� ପାପେଦାଷ ଗଣଡ୍େଯାଗ �ହଂି

ଲଭସି େକାଟିେୟ ପୁଣୟ୍ େୟ ପୁତର୍ ମଖୁ �ହଂି । ୬୯ ।
ପଣଡି୍ତଙ୍କର ବଚେନ ସାନ�ଦ ମହା�ଜା

ଜ�ମର ମ�ଦେିର ପଶି େଦଖଇ ଆତମ୍ଜା । ୭୦ ।
ଅଘ�୍ୟ େନଇଣ �ଜନ ଜେୟ ଧୁନ ିେ�ଳି

ଶେୂ�ୟ େଦବସତି୍ରୀ ମାେନ ଦଅି�ତି ହ�ଳହ�ଳି । ୭୧ ।
େଦଖିେଲକ ପଣଡୁ୍�ଜା ପୁତର୍ର ବଦନ

ଆକାଶର ୁଅଦଭେୁତ ପୁଷପ୍ ବୃଷଟି୍କ� ମଘବାନ । ୭୨ ।
ସାଧୁ ସାଧୁ େବାଲି ଧୁନ ିଶୁଭି� େଗାଟିେୟ

ଗଗନ� ଂ ପୁଷପ୍ ବୃଷଟି୍ କେଲକ େଦବ�େୟ । ୭୩ ।
ପୁତର୍କଇ େଦଖି �େୟ ଅେନକ ଉଷତ

ବୁଡି�ର ବଂଶ େମାର ଧେମ�ଣ ଉଦତି । ୭୪ ।
ସାଧୁ ସାଧୁ େକାଇ��େୟ େଗା ଜୀବନ େ�େହାର

ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମ�ତର୍ େସ େମାେତ େହାଇ� ଉପଗାର । ୭୫ ।
େକବଣ କ୍ଷଣେକ ଭଗତି େହାଇ େ�ଷିଲ�  ମହଋଷି

େ�େହାର ପର୍ସ�େନ େଗା ମୁଂ େହାଇଲି ସୱ୍ଗ�ବାସୀ । ୭୬ ।
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ଅେନକ ପୁରସରି େବାଲ�ତି ପଣଡୁ୍�େୟ
େ�େହାର େସ ପୁଣୟ୍ � େବାଲ�ତି େକାଇ��େୟ । ୭୭ ।

୬୫ ।୧ ଚଉଧମ� େବଳକାଳ ଅମୃ�କ୍େଷଣ ସଥ୍�ତି ।
୬୭ ।୧ ସବୁଣ୍�ଣ ସଥ୍ାଳୀେର ପଞଚୁ୍ ମାଣିକ୍ୟ ପେୂ�ଇ �େୟ ।

୭୦ ।୧ େଦବଗୁର ୁବଚେନ ସାନ�ଦ ପଣଡୁ୍�ଜା ।
ପଣଡୁ୍ ପର୍ତିବାଚ ଶୁଣ କୁ�ତ େଭାଜର େଦାହ�ି

ପୁତର୍ େଗାଟିକର �ମ େଦସି ସଂସାର ଜନହ�ି । ୭୮ ।
େକାଇ��େୟ �ମ େ�ଳ�ତି କେର େଘନଣି ଅଘ�୍ୟେଗାଟି

େୟ ପୁତର୍ �ମ େମାର େହାଇବ ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୭୯ ।
ଅେନକ ସାନ�ଦ େଯ ମଙ୍ଗଳ ଧୁନ ିେ�ଳି

ଯୁେଝଷଠ୍ ି�ମ େଗାଟି ସଂସାର ହତିକାରୀ । ୮୦ ।
ପୁତର୍ ଉଦତି ଉଷବ କ�ଇେଲ ନୃପମଣି

ପଜୂ�ତି ମଙ୍ଗ� ଦଉିଛ ିେଗାସାମଣୀ । ୮୧ ।
ପୁତର୍ ପର୍ତିପାଳିେଲ ପଣଡୁ୍ େଯ ନୃପତି

ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ �ଜା ଅନ�ବର୍େତ ଥା�ତି । ୮୨ ।
�ତେ୍ରଣ ଭର୍ମଇ େସ ପଞଚୁ୍ କଟକ ପୁରୀ

େଦଖିେଲ �ଶ କରଇ ଦୁଭ�ାର ଦୁଷଟ୍ ଅଇରି । ୮୩ ।
େଦଶାଉର ବାର� କହେିଲ ହସତି୍� ଭବୁେନ

ପଣଡୁ୍�ଜାର ପୁତର୍ ଉତପତତି୍ େଦବ େହାଇ� ବଦିୟ୍ମାେନ । ୮୪ ।
ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େସ ଅମୱି୍କାର ସତୁ

ଉଛବ କ�ଇ� �ଜା ପଞଚୁ୍ େଯ ପର୍ଶସତ୍ । ୮୫ ।
ସ�ତତି ଉଛବ େବାଲିଣ �ଜା ନଗ୍େରଣ େଘାଷଣ

ଅେନକ ଦାନ ଦଅିଇ ନୃପତି କୁର�ୁଣ । ୮୬ ।

୭୯ େକାଇ��େୟ �ମ େ�ଳ�ତି କେର ଅଘ�୍ୟ େଘନି
 ଯୁେଝଷଠ୍ ି�ମ ଦେିଲ େକା�ତେଭାଜର ନ�ଦନିୀ ।

୮୧ ।୧ ପଜୂ�ତି ସବ�ମଙ୍ଗ� ଦୁଗ�ା ମହାମାରି ।
୮୩ ।୨ �ଶ କରଇ ଦୁଷଟ୍ ଦାନବ ଅଇରୀ ।

୮୪ େଦଶାଉର ବାର� କ� େସ ହସତି୍� ନବେର ।
 ପଣଡୁ୍ର ପୁତର୍ ଉପୁଜି� ଶତଶିଂଗ ପବ�ତେର ।

୮୧ ।୨ ମଙ୍ଗ� ଦଉିଛ-ିଷଠଦିଉିଛ-ିଦୁଗ�ାଙ୍କ ଷଷଠ୍ୀକ� ଓ ସକ୍�ଦଭାଯ�୍ୟା-ଶିଶୁଙ୍କର
ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ।

୮୪ ।୧ େଦଶାଉର-ଡଗର
ସବୁଣ୍�ଣ ରେଥକ ସାଜିଣ ଧୃତ�ଷଟ୍

ଗା�ଧାରୀର ସହେିତ ବେିଜ କେଲ କୁର�ୁଜ ଶେ୍ରଷଠ୍ । ୮୭ ।
ଶାେୟଂତନ�  ପାେରଶୱ୍ର ଭୀଷମ୍ ଭରିୁସବ�ା

ବଦୁିର ସେମେତ େଘନ ିକୁର�ୁଜ େଦବା । ୮୮ ।
ପଣଡୁ୍ର ପୁତର୍ ଜ�ମ ଶୁଣି ବୟ୍ାସ ମହଋଷି
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ତୁେଲଣ ଅଛ�ତି �ଙ୍କର ଷାଠଏି ସହସର୍ ଶିଷି । ୮୯ । ସଂ
ପର୍େବଶ େହେଲ ମହାତମା ଶତଶିଂଗ ପରବେତ
ବଶିଷଠ୍ ମାରକଣଡ୍ ଦୁଭ�ାସା ସେମେତ । ୯୦ ।

େପୗଲସତି୍ ବଶିବ�ା ଋଷି ସେୁଦବ ଅଗସତି୍
ଶତଶିଂଗ ପବ�ତେର ବଜିେୟ ତତକ୍ଷଣା�ତି । ୯୧ ।

ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ଜନକ ଆବର ସମୁ�ତକ
େଦବଋଷି ବର୍ହ୍ମଋଷି �ଜଋଷି ବାଳଖିଲ୍ୟା େଯ େଶୗନକ । ୯୨ ।

କୁ�ତେଭାଜ �ଜା ସହେିତ ସାଜିଣ ସମଦଣଡ୍
ଅେନକ ସମଭ୍େବ� ବଜିେୟ ଶତଶିଂଗ ମଧୟ୍ଖଣଡ୍ । ୯୩ ।

େଦଖି ଋଷିଗଣମାନଙ୍କୁ ପଣଡୁ୍ କେଲ ପାଦପଜୂା
ସମସତ୍କଇଂ କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ ଛାଲ ଦେିଲ ମହା�ଜା । ୯୪ ।

ଗଣଡ୍ାଜୀବ ମାରିଣ କର�ତି ପିତୃ କାମୟ୍ଶ�୍ଦଧ୍
ପୁତର୍କୁ ଆଶିଷ କ�ଇ �ଜାର ବହ�ତ ସଧ । ୯୫ ।

ବନଫଳ କ�ଦମଳୂ ଋଷିଙ୍କି େଭାଜନ
େୟସେନକ ସମଭ୍ବ� କ�ଇ �ଜନ । ୯୬ ।

ସମାଜ�� କ� �ଜା ସମସତ୍ ତପନଷିଠ୍ି
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ପଣଡୁ୍�େୟ ଆସଇ ପାେଛାଟି । ୯୭ ।

ଅନ�ମାନ ପବ�େତ େଭଟିେଲ ଧୃତ�ଷେ୍ଟ
ପଣଡୁ୍ ପର୍ଣପତୟ୍ ଯାଇଂ କୁରସୁାଇଂ ନକିେଟ । ୯୮ ।

୮୮ ।୨ ସତୟ୍ବତୀ ସହେିତ କୁର�ୁଜ ଠାବ ।
୯୫ ।୨ ପୁତର୍କୁ ଆଣି �ଜା ବେିଜ ସଭାମଧୟ୍ ।

୯୮ ।୨ ପଣଡୁ୍ ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇ�କ ପଦପୃଷେ୍ଠ ।
୯୪ ।୨ କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ-କୃଷଣ୍ାଜିନ, କୃଷଣ୍ସାର ମଗୃଚମ� ।

ବଦୁିର କହେିଲ େଯ ଧୃତ�ଷଟ୍ �ଜାକୁ
ପଣଡୁ୍�େୟ ଦର୍ଶନ ହାେଦ ଆସି କେଲକ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ । ୯୯ ।

ଶୁଣିଣ କଲ୍ୟାଣ ବାଞଛ୍ା କେଲ ମହା�େୟ
ଯାହା ବାଞଛ୍ା କଲ�  ପ�୍ପତ େହାଉ େ�େୟ । ୧୦୦ ।

ସମଦଣଡ୍ େଘନଣି େସ ବଜିେୟ କୁରପୁତି
ପୁତର୍ ଉଚଛ୍ବ କ��ତି ମହାେ�ଷ ମତି । ୧୦୧ ।
ପୁତର୍କୁ େକାେଳ ଧରିଣ େସ େଦଖ�ତି ଗା�ଧାରୀ

ଧୃତ�ଷଟ୍ େକାେଳ ପୁତର୍ ଦେିଲ େ�ଳି କରି । ୧୦୨ ।
ପୁତର୍କୁ େକାେଳ ଧରି ସାନ�ଦ କୁରବୁଇଂ

ଶରୀର ଶୀତଳ େହାଇ� ହଦୃେର ଲଗାଇ । ୧୦୩ ।
ଧ�ୟ ଧ�ୟ ସାଧବୀ େସ େଭାଜର କୁମାରୀ

ବଂଶ ଉଦଧ୍ାରି� େୟ ବୁଦଧ୍� ଉପାେୟ କରି । ୧୦୪ । ମକ୍ଷରବଦ୍ରତତ୍ �ଦଚଛ୍
ମଚଛ୍ଚଚ୍�ଦଷଚଚ୍�ଧର �ଦଶର ଯସଥ୍ଚଚ୍ବ��ଦସଥ୍

େସ େକା�ତ େଭାଜ ନୃପତି େଯ େଘନଣି ସଇନି
ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ ପର୍େବଶ ସମଦଣଡ୍ େଘନ ି। ୧୦୫ ।
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େଦାହ�ି ଜାମା� �ତି େଦଖିଣ େସ �ଜା
ଅେନକ ଧନରତନ୍ େଦଇ ବହ�ତ କ� ପଜୂା । ୧୦୬ ।

େକାଇ��ଙ୍କ େକାେଳ େଯ ପୁତର୍କୁ ବସାଇ
ସବ� ଅଳଙ୍କାର େବଶ େବଶନ କ�ଇ । ୧୦୭ ।
ଖିରି ଉଚଛ୍ବ ବ�ଦାପ� କର�ତି ଶୁଭେଯାେଗ

ଜଗତ ଉଷତ ଉଲ୍�ସ ମଞଚ୍ପୁର ସୱ୍େଗ� । ୧୦୮ ।
ପାଞଚ୍ଦନି ରହେିଲ େସ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ

ଋଷିମାେନ କଲ୍ୟାଣ କର�ତି ମହାମ�ତେ୍ର । ୧୦୯ । ସଂଖ୍ୟା
ଧମ� ବଦ୍�ଧୁତ େହାଉେର େ�େହାର ଯୁେଝଷଠ୍ି

ସୱ୍ଗ�େର ବସ ୁଦଗିପାଳ େମେଳ େୟହ ିେଦହେଗାଟି । ୧୧୦ ।
େୟସେନକ ବାଞଛ୍ା କେଲକ ସକଳ ମହାଋଷି

ଶୁଣିଣ ପଣଡୁ୍ ମହା�ଜା ମେନଣ ମହାେ�ଷୀ । ୧୧୧ ।

୧୦୪ ।୨ ବଂଶ ଉଦତି କ� ପୁତର୍ ଜାତ କରି ।
୧୦୦ ।୨ େ�େୟ-ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ
୧୦୩ ।୧ କୁରବୁଇଂ-କୁରପୁତି

ପଣଡୁ୍କୁ େକାେଳ ଧରି ବଦୟ�ତି ଧୃତ�ଷେ୍ଟ
�ଜୟ୍କୁ �ଲ ବାବୁ ବନସେ୍ତ ପଡଇ ନକିି କଷେ୍ଟ । ୧୧୨ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଲ�ତି ଭ�୍ଥ ଶୁଣିମା େମାେହାର ବାଣୀ
େୟ ଶତଶିଂଗ ପବ�ତ ଅଟଇ ଅମର ଭବୁନ ଜାଣି । ୧୧୩ ।

େୟହାଉଂ �ଜୟ୍ େ�ର ନେହାଇ ବଡ ସସୁଥ୍
େୟଥକୁ ନକିଟ ହାେଦ ଅଟଇ ସକଳ ତୀଥ� । ୧୧୪ ।

�ଜୟ୍ହଂି ରଖିବ ିତେପାବନ ହଂି ରଖିବି
ତୁମଭ୍ ଆଗ୍ୟାଂ େଘନ ିେୟହ ିପବ�ତେର ଥ�ବ ି। ୧୧୫ ।

ତୁ କ୍େଷମ େହାଇ ସୱ୍ାମୀ ଥାଅସି କୁଶେଳ
ମୁହଂି ରିପୁ ଧଂସଇ େ�େହାର ବାହ�ବେଳ । ୧୧୬ ।

ସ��ନକୁ ଇଛା ତୁ କର ନୃପମଣି
ଗା�ଧାରୀକି ପୁତର୍ �ହଂି ମୁଂ ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ ତହ�ଂ ଅଛ ିଶୁଣି । ୧୧୭ ।

େୟସେନକ ପର୍େବାଧ� େସ ପଣଡୁ୍ ମହା�ଜା
ଧୃତ�ଷଟ୍ ନୃପତିକି େସ କେଲ ପାଦ ପଜୂା । ୧୧୮ ।

ଅେନକ ସମଭ୍େବ�ଣ ଚଳଇ କୁରପୁତି
ବଜିେୟ ମହା�ଜା କୁଞଜ୍ଗଳ େଦଶ ଚକ୍ରବତ୍�ତୀ । ୧୧୯ ।

େଥାକାେୟ ଦୂର ପଣଡୁ୍ ଅଇେଲ ପାେଛାଟି
ବୟ୍ାସଙ୍କ ଚରେଣ କରଇ ପର୍ଣପତୟ୍ ଶିରେ�ଟି । ୧୨୦ ।

ବୁଡ�େତଣ ବଂଶ ସୱ୍ାମୀ ତୁହ ିେସ କଲ�  ରକ୍ଷା
େୟେବ େଯମ�େତ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କର ସ��ନ େହାଅଇ େସ କଥା କର ବାଞଛ୍ା । ୧୨୧ ।

ତହ�ଂ ଅ�ତଧ�ାେନ ଗେଲ ସମସତ୍ ମହାଋଷି
ବାହ�ଡଇ ପଣଡୁ୍ �ଜା ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ନେିବଶି । ୧୨୨ ।

ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ �ଜା େହାଇେଲ ପର୍େବଶ
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କୁ�ତେଭାଜ ନୃପତି ଗେଲ ନଜି େଦଶ । ୧୨୩ ।
ରହେିଲ ପଣଡୁ୍ େଯ ଭାରିଯା�ତ େଘନି

ଧୃତ�ଷଟ୍ ତୁେଲ ହସତି୍�କୁ ଗେଲ ବୟ୍ାସ ମହାମନୁ ି। ୧୨୪-୨୧୨୫ ।

୧୧୬ ।୨ ମୁଂ ରିପୁ ଧଂସଇ େ�େହାର ପୁଣୟ୍ବେଳ ।
୧୧୮ େୟସେନକ କହ ିେଯ ପଣଡୁ୍ ମହା�ଜା

 ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ଚରେଣ କେଲ ଦବିୟ୍ ପଜୂା ।
୧୧୪ ।୧ େୟହାଉଂ-ଏହାଠାରୁ

୧୧୯ ।୧ ସମଭ୍େବ�ଣ-ଆଡମୱ୍େର

ଦୁେଯ୍�ୟାଧନ ପର୍ଭତିୃଙ୍କ ଜ�ମ
ଅେନକ ବନିୟ ଭାବ ଅମୱି୍କାର ସତୁ

ଗା�ଧାରୀ ଧୃତ�ଷଟ୍ ବୟ୍ାସଙ୍କୁ ଅେନକ ଭଗତ । ୧ ।
ପୁତର୍ଦାନ ଅେଥ� ପ�୍ଥ�� କର�ତି ନୃପତି

ଶୁଣି ବ�ିର କର�ତି ପଣଡି୍ତ ଭିଗଂ◌୍ୟ ଯତି । ୨ ।
ଧୟ୍ାେୟ କରି ଜାଣିେଲ େସ ପଣଡି୍ତ ବର୍ହ୍ମେବତ�୍

ଧୃତ�ଷଟ୍ ବୀେଯ�୍ୟ ପୁତର୍ �ହଂି ବ�ିର�ତି ମହାଗ୍ୟାଂ� । ୩ ।
ଶୁଣ େହା ମହା�ଜା ବଦୟ�ତି ମହାଯତି

ଗା�ଧାରୀର ଗେଭ� େ�ର �ହଂି ପୁତର୍ େଯ ସ�ତତି । ୪ ।
�ଗି� ମହାଭେୟ ବୟ୍ାସଙ୍କର ବଚେନ

ବଂଶକୁ କାରଣ େମାେତ କରିବା ମହାମୁେ�ୟ । ୫ ।
ବୟ୍ାେସ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଶୁଣସି େହା ବାବା

ସ��ନ ନମି�େତ ମହାଯଗଂ◌୍ୟ କ�ଇବା । ୬ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ମୁଂ ନ ଜାଣଇ ଯଗଂ◌୍ୟ ତଥୟ୍

େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ମୁଂ େଦବଇ ସମସତ୍ । ୭ ।
ବଛିାମାସ ଶୁକଳ ଚଉଠୀ େଯ ତିଥ� ଗୁରବୁାର

ଶର୍ବଣା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଅଟଇ େସ ଦନିର । ୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବାଣିେଜୟ୍ �େମ କରଣ ଶଳୂ �େମ େଯାଗ

ବଛିା ସଙ୍କ��ତିକି ଚଉଦନି େଭାଗ । ୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େୟସେନେକ ଅନକୂଳ କର�ତି ବର୍ହ୍ମଯତି

ଯମ�ୁ ନଦୀକୂେଳ ଯଗଂ◌୍ୟ ଆେ�ପ�ତି । ୧୦ ।

୪ ।୨ ଗା�ଧାରୀର କ୍େଷତେ୍ର �ହଂି ଆବର ପୁତର୍ େଯ ପ�୍ପତି ।
ହଳ େଘନ ିଭମିୂ ଚିରିେଲ ଶୁଭେଯାେଗ ଆେ�ପ�ତି

ମାଘିତିଳ ବୁଣ�ତି ଜଳ ଉେଦ ପାେଗ । ୧୧ ।
ମହାରସ ପାଇଣ େସ ପବତିର୍ ତିଳ ଉଠି

ମକର ମାସ ମଧୟ୍େର ତିଳ ପଡଇ େସ ଫୁଟି । ୧୨ । ବବତତ୍ଷମ�ଧକ୍ଷ�ଦ�ଧତତ୍ର କୃଷି
ଯଗଂ◌୍ୟଶାଳ େ�ଳିେଲ ଶୁଭ ଅନକୂେଳ

ଦଗିପାଳମାନ�ତ ବରିେଲ ଶୁଭ େଯ ମଙ୍ଗେଳ । ୧୩ ।
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ବଶିଷଠ୍ ମାରକଣଡ୍ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ଅଗସତି୍
ଯେଗ୍ୟଂ ଯାଗନକି ବରିେଲ ପାେରଶୱ୍ର ସ�ତତି । ୧୪ ।

ଉଦଦ୍ାେଳକ ବାମେଦବ େଧୗମୟ୍ ପୁେ�ହେିତ
ବାହାର ବରେଣ ଯାଗନକି ସମୁ�େତ । ୧୫ ।

ବର୍ହ୍ମା ବରଣ େହାଇେଲ ଦୁଭ�ାସା ତେପାବ�େତ
ଯାଗକୁଣଡ୍ େଖାଳ�ତି ଶାହାସର୍ ଯୁଗେତ । ୧୬ ।

ଅେନକ ବାଳଖିଲ୍ୟା ମିଳିେଲ ବର୍ହ୍ମଋଷି
ଶୁଭ େଯାଗ େଘନଣି ଦୁଭ�ାସାେୟ ମହାଯେଗ୍ୟଂ ବସି । ୧୭ ।

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ବଇବସତୁ ମନ�
ପର୍ଥମ ମହାଯାଗ ଅନକୂଳ କେଲ ମକର ପଞଚ୍ମୀର ଦନି�  । ୧୮ ।

ଚ�ଦର୍ବାର ନକ୍ଷତର୍ େସ ଦନି ଉତତ୍� ଫାଲଗୁନି
ବାଳବ �େମ କରଣ ସଉଭାଗ୍ୟ େଯାଗ େଘନ ି। ୧୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

େବୖଶୱ୍ାନର ବରଣ କେଲ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ତୁେଲ
ଦୱ୍ାଦଶ ସମିଧ ଯବ ତିଳ କେଲ । ୨୦ ।

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ଗୁଆ ଘୃତ ଲକ୍େଷକ ଭାର ଅେନକ ଶୀତଳ ଦର୍ବୟ୍

ବାହ�ଟିଆ କୃଷଣ୍ାଞଜ୍ନ ଛାଲ ସବୁ ଥ�ବ । ୨୧ ।
େୟସେନକ ଆରମେ୍ଭ େଯ ଯଗଂ◌୍ୟର ଭିଆଣ
ଚତୁେବ�ଦୀ ଲକ୍େଷକ ବ�୍ହ୍ମଣ ବରଣ । ୨୨ ।

ବଜିେୟ ମହା�ଜା ଧୃତ�ଷଟ୍ ନୃପତି
ତୁେଲଣ ଛ�ତି ଗା�ଧାରୀ ଗା�ଧାରେସନର େଦାହତିୀ । ୨୩ ।

୧୧-ପଦ ପବୂ�େର େଗାଟିଏ େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପଦ ଅଛ ି।
 ସକଳ େଘନ ିମୁନ ିଶୁଭ େଯାେଗ ଚଳ�ତି ।

 େସ ନଦୀ କୂେଳ ଯଗଂ◌୍ୟ ଭମିୂ ଖଣଡି୍େୟ କର�ତି ।
ସୱ୍ହସେ୍ତ େଘନ�ି �େୟ କନକ ଆଞଜୁ୍ଳି

ମହାଯଗଂ◌୍ୟ କୁଣଡ୍େର ଅଷଟ୍ଉତତ୍ରଶତ େବଳ ଦଅି�ତି େ�ଳି । ୨୪ ।
ଅଶୱ୍େମେଧ ଶେତ ଘୃତ ଆଞଜୁ୍ଳି େଦଇ େ�ଳି
ଯବ ତିଳ ବୃଷଟି୍ େସ କର�ତି ମହୀଆଳୀ । ୨୫ ।

ପାଖୁଡା କୁସମୁ ଶେତ େବଳ ବୃଷଟି୍
ମହାମ�ତର୍ ଆଧୟ୍ାନ କର�ତି ସକଳ ତପନଷିଠ୍ ି। ୨୬ ।

ସହସେ୍ରକ ବ�୍ହ୍ମଣ ଦଅି�ତି ହବଭି�ାଗ
ଅେନକ ପକୁଂ େଯ ଶୀତଳ ସବ� ଦର୍ବୟ୍ େଭାଗ । ୨୭ ।

ନତୟ୍କମ� ବଧିାନ ସାରିେଲ ତେପାବ�େତ
ବଜିେୟ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗମ�ତି ପଞଚୁ୍ତୀେଥ� । ୨୮ ।
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ପଞଚୁ୍ କଟକ େବଢି ଅଛ�ତି ପଞଚୁ୍ତୀଥ�
ସ�୍ହାନ ସାରି ଆସଇ ଅମୱି୍କାର ସତୁ । ୨୯ ।

ଅେନକ ଘୃତ େସ ବରଷ�ତି ଆହ�ତି
ଅଜପା ମ�ତେ୍ର ବରଣ ମାରକଣଡ୍ ଯତି । ୩୦ ।

ପଞଚ୍ ଦବିସ ଆହ�ତି ଦଅି�ତି ତେପାବ�େତ
ଅନ�ବର୍େତ ଅଗ୍ନ ିବୁଲଇ ବାମାବତ୍�େତ । ୩୧ ।

ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େୟେଥ ଦଅି�େତ ଆହ�ତି
େଦାହ�ି ମାତର୍ େ�େହାର େହାଇବ ଉତପତତି୍ । ୩୨ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ମୁନ ିେହ େତେତଣ ପରି୍େୟାଜନ କିସ
ପୁତର୍ ସ��ନ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲଟି ରକ୍ଷା େହବ ବଂଶ । ୩୩ ।

ପୁଣି ଅଗ୍ନକିି େଯ କର�ତି ବହ�ତ ସତୁ୍ତି
ମହାମ�ତର୍ ବାେକ୍ୟ ହାେଦ ଦଅି�ତି ଆହ�ତି । ୩୪ ।

ଯହ�ଂ କଷେ୍ଠାର କେଲ ବୟ୍ାସ ମହାମୁନି
ଡାହାଣାବତ୍�େତକ େହାଇଣ ବୁଲଇ ବହନ ି। ୩୫ ।

କନକ ରସାଣ ଭାଣଡ୍ ବସାଇେଲ କୁଣଡ୍ର ଭିତେର
ଘୃତ େଦଇ ତଣଡୁ୍ଳ େମଲିେଲ ବୟ୍ାସ ମୁନବିେର । ୩୬ ।

ଫୁଟାଇ ତଣଡୁ୍ଳ କାଢିେଲ ବୟ୍ାସ ତପନଷିଠ୍ି
କୁଶେଳ ବସାଇେଲ ପରିମଳ ଅ�ନ ଫୁଟି । ୩୭ ।

ମାରକଣେ୍ଡ େବାଇେଲ େହା ଶୁଣ କୁରବୁୀର
ସ�୍ହାନ କରି ଆସ ୁଗା�ଧାରୀ ଭାରିଯା େ�େହାର । ୩୮ ।

(େୟହାଶୁଣି) ନତିୟ୍କମ� ସାରି ଅଇେଲ ଗା�ଧାରେସନ ଦୁଲଣୀ
ବଷିଣ୍ ୁବାକ୍ୟ କର�ତି ଅମୃତ େଯାଗ ଜାଣି । ୩୯ ।

େଦଖିେଲ ଅ�ନ େଯ ଫୁଟିଅଛ ିଶେତ େଗାଟି
ବାଛଣି କାଢିେଲ �ହା ମାରକଣଡ୍ ତପନଷିଠ୍ ି। ୪୦ ।

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ବଦୟ�ତି ମହାତମ୍ାେୟ ମା େଗା ଆସ ଆୟି ମାଗ ବର

େୟ ମନବାଞଛ୍ା େଯ ସିଦଧ୍ େହାଉ େଗା େ�େହାର । ୪୧ ।
େଯହ୍େନ କଳପଣା ହ�ଅଇ ମିଳଇ େ�ର ବାଞଛ୍ା

ହରଷ େହାଇ ଆୟି ମାଗ ବର ଇଛା । ୪୨ ।
ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ େହାଇଣ ପର୍ଳମୱି୍ତ
ପୁଣ ପୁଣ ବନିେୟ ବହ�ତ ଭଗତ । ୪୩ ।

ତୁମେ୍ଭ ବର୍ହ୍ମଋଷି େମାେତ ସଦେୟ କରିବା
େଯେବ ଅନଗୃହ େମାେତ ଶେତ ପୁତର୍ େଦବା । ୪୪ ।

ଗା�ଧାରୀ ବଚନ ଶୁଣିଣ ସ�େ�ଷ ତେପାଧନ
ରତନ୍ଭାଣେ୍ଡ ପାଇେଲ େସ ଶତେଗାଟି ଅ�ନ । ୪୫ ।

ଗା�ଧାରୀକି େବାଇେଲ ଆୟି ପ�୍ଶନ ଏହା କର
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ବାଞଛ୍ା ପ�୍ପତ େଯ େହାଇବ େ�େହାର । ୪୬ ।
େଯହ୍େନ ସିଦଧ୍ ବାଞଛ୍ା ପ�୍ପତ େହାଇ�

ତିନ ିେପାେଷ ତଣଡୁ୍ଳ ମା େଗା ଶେତ େଗାଟି ଫୁଟି� । ୪୭ ।
େୟହାକୁ ଗ୍�ସ ଆୟି କର ମହାସତୀ

ଅରଜିଲ�  ଅେନକ ପୁଣୟ୍ ତୁ େହାଇଲ�  ପୁତର୍ବ�ତୀ । ୪୮ ।
ଋଷିଙ୍କର ବଚେନ ଗ୍�ସ କ� ଅ�ନ

ଯାଗ ସମାପତ େସ କେଲ ମହାମୁ�ୟ । ୪୯ ।
ଅେନକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା େଦେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍

ଋଷିମାେନ କଲ୍ୟାଣ କେଲ ମହାତୁଷଟ୍ । ୫୦ ।
ଅେନକ କାଳକୁ େଗା ରହ� େଦବୀ କଥା

ଉପୁଜୁ ଶେତ ପୁତର୍ େଗା ହ�ଅ�ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳବ�� । ୫୧ ।
େୟସେନକ ବର ଦେିଲ ସମସତ୍ ତେପାଧନି

ହରେଷ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଋଷିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ େଘନ ି। ୫୨ ।
ଋଷିଙ୍କି ସ�େ�ଷ �ଜା କ� ଭଗତି ଭାେବ

ଚଳିେଲ ମନୁ�ିେମ େଯ ଯାହାର ଠାେବ । ୫୩ ।
�ଜାଗଣମାେନ ଗେଲ େଯ ଯାହର ଭବୁେନ

ଲଭଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅେନକ ପୁଣୟ୍ମାେନ । ୫୪ ।
ଦାେନଣ ଅତି ପୁଣୟ୍ବ�ତ େଯ େହାଇେଲ ନୃପବର

ଅନ�ବର୍େତ ଧମ� �ଜା ସଦୟା ଶରୀର । ୫୫ ।
ଶୁଣଇ ଧମ� ପୁ�ଣ �ଜା ଭାରିଯା ସହେିତ

େଦବମ�ତେ୍ର ବରଣ େଯ କରଇ ଅନ�ବର୍େତ । ୫୬ ।
ଅେନକ ଉଷବ �େଜୟ୍ କ�ଇ ହରେଷ

ସାନ�ଦ ଚିତେ୍ତ �ଜା ପିତୃ େଦବ� େପାେଷ । ୫୭ ।
ଋଷିଙ୍କର ମହାମ�ତର୍ େକହ� ଆନ କରି

ମହାମ�ତେ୍ର ଗା�ଧାରୀ େଯ େହାଇ� ଗଭ� ଭାରି । ୫୮ ।
ପର୍କୃତି ଅ�ତେର େସ ଅନ�ଆେନ ଇଚଛ୍ା

ଯାହା ମାଗଇ ନୃପତି ଦଅିଇ ମନବାଞଛ୍ା । ୫୯ ।
ନଦିାଘ କାେଳ େଯ ବଇଶାଖ ମାସଇ

ଗଙ୍ଗା ସ�୍ହାେନ ଗା�ଧାରୀ ବମିାନ ଚଢି ଆସଇ । ୬୦ ।
ବମିାନ� ଂ ଓହ୍�ଇ େଦବୀ ବସଇ ଗଙ୍ଗାକୂେଳ
ଚଳି ନ ପାରଇ େସ ଗଭ�ର ବକିେଳ । ୬୧ ।

ଶେତପୁତର୍ ଗଭ�େର େଯ େହାଇ� ମହାଭାରି
ସମଭ୍ାଳି ନ ପାରି େସ ପକାଇ� ଉଦୁଗାରି । ୬୨ । ସଂଖ୍ୟା

ଋଷିଙ୍କ ଅ�ନ େଯ ଅତୁଟ େହାଇଥ��
ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ

Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର
Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ପକାଇ ଗା�ଧାରୀ େଯ ମଚୂ୍�ଛାଗତ ଗ� । ୬୩ ।
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ଋଷିଙ୍କ ସଂଚିତ େଯ ଅମ�ନ ଚର ୁଅ�ନ
ଜେଳ ପଡି ଦଶିଇ େସ କନକର ବଣ୍�ଣ । ୬୪ ।

୫୫ ।୨ ଅନ�ବର୍େତ ଧମ� �ଜା ଦୟାବୀର ।
୬୪ ।୧ ଅମ�ନ-ଅମ�୍ନ-ଶୁଦଧ୍

ଗା�ଧାରୀ ପଡିଛ ିେଯ ଗତ ଆତମ୍ା େହାଇ
ଗଙ୍ଗା ସ�୍ହାନ କରି ଯା�େତ ବୟ୍ାେସ େଭଟିେଲକ ଯାଇଂ । ୬୫ ।

େଦଖିେଲ ମଚୂ୍�ଛାଗେତ ପଡିଛ ିଗା�ଧାରୀ
କମଣଡ୍ଳ�  ପାଣି ଛଞିଚି୍େଲ ବୟ୍ାେସ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୬୬ ।

ମହାମ�ତର୍ ପାଇ େସ େଦବୀ େହାଇେଲ ସେଚତନ
େଦଖିଣ ବରିସ େହାଇେଲ ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କ ନ�ଦନ । ୬୭ ।

ଦୁେଖଣ ଅରଜିଲ�  େଯବଣ ଆହ�ତି
େୟେହେନକ ବପିାକ କମ� େ�ହ�ିକ ସ�ତତି । ୬୮ ।

ଶାହାସର୍ ନ�ିଦତି େଯ େହାଉଛ ିଯୁଗେତ
ସମସତ୍ ଅ�ନ େୟକରଣୁଡ୍ କରି େଘନେିଲ ତେପାବ�େତ । ୬୯ ।

କମଣଡ୍ଳ�  ପାଣି ଛଞିଚି୍ ମୁନ ିଜୀବ�ୟାସ କେଲ
ଅମତୃ ଦୃଷଟି୍େର �ହଂି ଉଠ ଉଠେର େବାଇେଲ । ୭୦ ।

ପର୍ତୟ୍କ୍େଷ ��ୟଣ େସ େଯବଣ ମହାମନୁି
ଶେତପୁତର୍ ଜ�ମ େହାଇେଲ ମହାବୀଯ�୍ୟ େଘନ ି। ୭୧ ।

ଅତୟ୍�ତ ସ�ୁଦର େସ ମକରଧୱ୍ଜ ପ�୍େୟ
ତିନଭିବୁନ େମାହ�ତି େସ ବାଳ� ତ ତନେୟ । ୭୨ ।

େଦଖିଣ ଗା�ଧାରୀ େଯ େସପରମ ସାନ�େଦ
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ଆୟି ପୁତର୍ ସମଭ୍ାଳ େ� ହାେଦ । ୭୩ ।

ଶେତପୁତର୍ ବମିାେନ ଶୁଆଇ ଗା�ଧାରୀ
େସହଠିାେର ଅ�ତଧ�ାନ େହାଇେଲ ବୟ୍ାସ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୭୪ ।

ପୁତର୍�ତ େଘନ ିେଦବୀ ବଜିେୟ ନଜିପୁେର
ବଦୁିର କହେିଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ଆଗେର । ୭୫ ।

ସାବଧାନ େହାଇ ଶୁଣିମା ଦଣଡ୍ଧାରୀ
ଶେତପୁତର୍ େଘନଣି ହାେଦ ବଜିେୟ ଗା�ଧାରୀ । ୭୬ ।

ଅେନକ ହରଷ େହାଇେଲ ଶୁଣି ଅ�ଧ�େୟ
ଆଣି େକାେଳ େଦ ସି ମୁଂ ଧରଇ ତନେୟ । ୭୭ ।

ପର୍ଥମ ପୁତର୍କୁ େଘନଣି ବଦୁିର
କୁମରଙ୍କୁ ଦେିଲ େନଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ େକାଳର । ୭୮ ।

୭୧ ।୨ ଶେତ ପୁତର୍ ଜ�ମ େହାଇେଲ ମହା େତଜ େଘନ ି।
ପର୍ଥମ ପୁତର୍କୁ େକାେଳ େଘନଣି କୁରପୁତି

ହଦୃୟେର ଚକ୍ଷୁ େଘନ ିେସ ବାରଇ େ�ଷମତି । ୭୯ ।
ଅ�ଧ େବାଇ� ବଦୁିର େୟ ପୁତର୍ େକବଣ ଲକ୍ଷଣବ�ତ
ବଦୁିେର େବାଇେଲ େୟ ପ�ନଗା ��ୟଣ ସଂଜାତ । ୮୦ ।
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ଦୁଇ ପାଦେର େୟହାର ଅଛଇ ପଦମ୍ଚିହ୍ନ
ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ନଧି� େବନ ିକର ତେଳ େଶାହାବନ । ୮୧ ।
ଯବ ସଷୟ୍ ଆେ�ପଣ େୟହାର ଦକ୍ଷିଣ କରସଥ୍ଳୀ

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ଉଭୟ ପଦମ୍ ବଦିୟ୍ମାନ େଶାହାବନ ଅଙ୍ଗୁଳି । ୮୨ ।

ଚଉ�ଶି ଲକ୍ଷଣ ଚଉଷଠୀ ଗୁଣବ��
ଆକଷ�ଣ ମରୂତି �ତ େୟ ମହା ବଳବ�� । ୮୩ । ସଂଖ୍ୟା

େୟେହଣ୍�ଣକ ଲକ୍ଷଣବ�ତ ସୱ୍ାମୀ େ�େହାର ପର୍ଥମ ପୁତର୍ େଗାଟି
ଜଗୁଜନେମାହନ ପ�ନଗା ��ୟଣ େସ ଟି । ୮୪ ।

ପୃଥ�କି ଧାରଣା େୟ େହାଇବ େୟକା ଜେଣ
ଲକ୍େଷ �ଜା ଖଟିଥ�େବ େୟହାର ଚରେଣ । ୮୫ ।
ଜମୱ୍ଦୁୀପ ମଧୟ୍େର େହାଇବ େୟକଛତର୍ �ଜା

େୟହାର ପର୍ସାେଦ ପାଇବୁ ଅେନକ ତୁ ପଜୂା । ୮୬ ।
ଗୁଣକଇ କାରଣ େୟ େ�ର େହାଇ� ତନେୟ

ସ-ଦ ହଂି ଅରଜିବ �ଥ େୟ ଅଳପ ସମେୟ । ୮୭ ।
ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ସାଧୟ୍ େୟ କରିବ ସବ�ନୃେପ

ମାନେଗାବ�ିଦ ବୀରଧ ୂେୟ େବା�ଇବ ପର୍�େପ । ୮୮ ।
ଗୁଣବ�ତ ବେିବକ ଧାମି�କ ବଧିୱ୍ଂସ

ପୁଣ େୟ ପୁତର୍ ପର୍ମାେଦ �ଶ ଯିବ େ�ର ବଂଶ । ୮୯ ।

୭୯ ।୨ ଶରୀର ଆଉଂସି ମୁେଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦେଲ ଥ�ରମତି ।
 ହଦୃେର ଲକ୍ଷଣ େସ ବାରଇ େ�ଷମତି । ।

୮୫ ।୧ ପୃଥ�ବୀକି କାେରଣି େହାଇବ େୟକା ଜେଣ ।
୮୬ ।୨ ସମସତ୍ ଭପୂାଳ ମାେନ କରିେବ ପାଦ ପଜୂା ।

୮୮ ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ସାଧୟ୍ କରିବ େୟ େୟକ ନୃପ ରେୂପ ।
 ମାନେଗାବ�ିଦ ରପୂ େୟ େହାଇ ପର�େପ ।

୮୧ ।୨ େଶାହାବନ-େଶାଭାବନ
୮୯ ।୧ ବଧିୱ୍ଂସ-ଶତର୍ ୁଭାବାପ�ନ, ବ�ିଶଶୀଳ

ଦୁଷଟ୍ ପର୍କୃତି ଅସଂଖ୍ୟ େସ କଳହ ପରି୍ୟା
େକାଟିପାେଦ ଅନ�ବର୍େତ କ�ଧେର ଥ�େବ ଶରି୍ୟା । ୯୦ ।

କୁଳ କ୍ଷୟା�ତକ େୟହ� େହାଇବ େ�ର ପୁତର୍
ମହାମାନୀ ମଧୁପିଙ୍ଗଳ ଅଶା�ତି ପର୍କୃତି ନ ସହବି ଜଗତ । ୯୧ ।

ଅପଖ୍ୟାତି ଅପକୀତ୍�ତି ଅଜି�ବ ବହ�ତ ଜଗେତ
କଳି ଅଂେଶ ଜାତ େହାଇ� େୟ େ�େହାର େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତେ୍ର । ୯୨ ।

େୟେତକାଳ ପରିଯ�େତ େ�େହାର ପୁତର୍ େଯ ନ ଥ��
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ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତେ୍ର େ�ର ଶେତକ ପୁତର୍ ଉପୁଜି� । ୯୩ ।
େୟକ ପୁତର୍କୁ େଯେବ ମଚୂ୍�ଚି ପାରିବୁ ଦଣଡ୍ଧାରୀ
ଆଗ୍ୟାଂ େଦବୁ େୟହାକୁ କି ପକାଇବ ିମାରି ।୯୪ ।

େୟକ ପୁତର୍ �ଶଗେଲ େ�ର ଅେନଶୱ୍ତ ପୁତର୍ ଭେଲ ଥ�େବ
ଚି��ତନ ପୃଥୀ େଭାଗ କରିବୁ େ�େତ ଧମ� ନ ଛାଡିେବ । ୯୫ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ପ�ରିେଲ ଶୁଣସି େହା ବଦୁିର
ଆେର ବାବୁ ଅେନଶୱ୍ତ ପୁତର୍କଇ କହନ ିବ�ିର । ୯୬ ।

ଆେରକ ପୁତର୍ ପୁଣି ଦ�ିକ େକାଳର
େବାଇେଲ ବଦୁିର େୟ ପୁତର୍ ନଅିସି ଦଣଡ୍ଧର । ୯୭ ।

ଦୁଜ ପୁତର୍ େକାଳେର ଧଇେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍
ପବ�ତ ସମାେନ ଗର ୁେସ ମହା ମହା ବଳିଷଠ୍ । ୯୮ ।

କରପତର୍ େଯାଡିଣ େସ େବାଲଇ ବଦୁିର
େୟ ମହା ଦପି�ଷଠ୍ ସୱ୍ାମୀ ଦୁଷଟ୍ େଯ ଦୃଭାର । ୯୯ ।

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
େଗାଟି େଗାଟି କରି ଲକ୍ଷଣ ବ�ିରଇ ବଦୁିର ମହାତମା
େୟକୁଂ େୟକ ଦୁଷଟ୍ େଯ ଅଟ�ତି ଅପର୍ତିମା । ୧୦୦ ।

ଅପର୍ୀତି ଲକ୍ଷଣ େୟ ସମସେ୍ତ ମହାଦୁଷଟ୍
େୟେବ ଆନ�ଦ େହାଉଂଛୁ ପଛ�େତ ପାଇବୁ ଦାରଣୁ କଷଟ୍ । ୧୦୧ ।

୯୫ ।୨ ଚି��ତନ �ଜୟ୍ େ�େତ ଲକ୍ଷମ୍ୀ ନ ଛାଡିେବ ।
୧୦୦ େଗାଟି େଗାଟି କରି ଲକ୍ଷଣ ବ�ିରଇ ବଦୁିର ମହାଯତି

 େୟେକ େୟେକ ଦୁଷଟ୍ େୟ ଅେନଶୱ୍ତ ପର୍କୃତି ।
୯୧ ।୨ ମଧୁ-ମଦମତତ୍, ପିଙ୍ଗଳ-େଯ ଅସାଧୁ ଓ ବରିକ୍ତିପର୍ଦ କଥା କେହ (ମରହଟଟି୍ ଅଭିଧାନ)

ଗୁଣବ�ତ ଉପୁଜାଇ େଯେବ �ଶଗେଲ ହାେଦ ବ�
େସହ ିେସ ମହାକଷଟ୍ େବାଲି ବଦୁିର େବାଇ� । ୧୦୨ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ବାବୁ େୟହା େସ କହଲି�
ପୁତେ୍ରକ ମଚୂ୍�ଛବିାକୁ େବାଇଲ�  ପୁଣି ସବୁ�ତି ବାଛଲି�  । ୧୦୩ ।

ପୁଣି ସବୁ�ତି େଯ େବାଇଲ�  େଦାଷକାରୀ
କେମ� ଯାହା ଫଳିବ �ହା େକହ� ଆନ କରି । ୧୦୪ ।
ଭାେଗ୍ୟ େଯ ପ�୍ପତ �ହା ମଚୂ୍�ଛବିା େକମ�େତ

ଲେୟ କରି ଧୃତ�ଷଟ୍ ଚି�ତି� ବୟ୍ାସ ତେପାବ�େତ । ୧୦୫ ।
ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କର ନ�ଦନ ସତୟ୍ବତୀଙ୍କର ସତୁ

ବୟ୍ାେସ ବେିଜ କେଲ ଆସି କୁର�ୁଥର ଅଗ୍ରତ । ୧୦୬ ।
ସଞଜ୍େୟ େବାଇେଲ ଶୁଣ ଧୃତ�ଷଟ୍ ମହାଛତର୍ୀ

ପାେରଶୱ୍ର ନ�ଦନ େଯ ବେିଜ କେଲ ଧାତି । ୧୦୭ ।
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ଆସ�୍ନ େତଜି ଉଠେିଲ େଯ କୁରବୁଇ ସୱ୍ାମୀ
ବୟ୍ାସ ଚରେଣ ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପରିଣାମି । ୧୦୮ । ସଂଖ୍ୟା

ସମସତ୍ ପୁତର୍ଙ୍କୁ ଧୃତ�ଷଟ୍ ବୟ୍ାସଙ୍କ ସ�ନେିଧୟ୍ ଦେିଲ େନଇ
େୟକା ପଲଙ୍କ େଗାଟିକେର ସବୁ ପୁତର୍ମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ । ୧୦୯ ।

େଭା ବୟ୍ାେସ େ�େହାର ପରସାେଦ େମାେହାର ଶେତ ତନ�
ପୁତର୍�ତ େ�େହାର େକାେଳ ଧରି କଲ୍ୟାଣ କର ଅବଧାନ�  । ୧୧୦ ।

ପର୍ଥମ ପୁତର୍ େଗାଟି େନଇ ବଦୁିର ବୟ୍ାସଙ୍କର େକାେଳ ଦ�ି
ବଡ ବଚିକ୍ଷଣ େବାଲି ମହାମୁନ ିେବାଇ� । ୧୧୧ ।

ଶରୀର ଆଉଂଶି େବାଇେଲ େ�େହାର ଶରୀର ବଜର୍ େହାଉ
ଆମଭ୍ର ସଜ�ନ େୟହାର ତହଂି କଥାେୟ ଥାଉ । ୧୧୨ ।

ବାଳ� ତ େବନ ିଜାନ�  େୟକଠାେର �ଗିଥ��
ତହଂିେର ହସତ୍ ନ �ଗି� ଛଦିର୍ େଯ ରହ�ି । ୧୧୩ ।

ଅଇବର୍େତକ ସିଂହର େ�େହାର େହାଉ ପ�କମ�
ଜଗଜିଣା େହାଅ େ�େତ େକହ� ଜିଣ�� େ�ହ� ସାଂଗ୍�ମ । ୧୧୪ ।

େୟସେନକ ବର ଯହ�ଂ ଦେିଲ ତେପାବ�େତ
କା�ଦ�େତ ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ ବାଜି� ବୟ୍ାସଙ୍କ ହଦୃଗେତ । ୧୧୫ ।

୧୦୮ ।୧ କୁରବୁଇ-କୁରପୁତି
ଅସାଷଟ୍ମ େହାଇ େଯ ପଡିେଲ ବର୍ହ୍ମଯତି

�ସିକା ବାେଟ ଶେ୍�ଣିତ ବହଇ ଅପର୍ମିତି । ୧୧୬ ।
ସାଷଟ୍ାମ େହାଇେଲ ତହଂି ବସିେଲ ବର୍ହ୍ମେବତ�୍

େୟହକ୍ିଷଣି ବର ଦଲି� େର େୟେଡକ ବଳବ�� । ୧୧୭ ।
ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ

Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର
Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
କଳପ୍ ଆତମ୍ା େମା ତୁଟି� େ�େହାର ଚରଣ ବାଜୁଂ

ସାଂଗ୍�ମ କାେଳ େ�େହାର େୟହ ିଚରଣ ଭାଞଜୁ୍ । ୧୧୮ ।
ଅଇବର୍େତକ ସିଂହର ପ�୍କମ� େ�େହାର

େୟକା ସିଂହର ପ�୍କେମ� ତୁ େହାଅ ଅପହାର । ୧୧୯ ।
ପର୍ଥେମ ଦୁବ�ୁଦଧ୍� େଯ ଚି�� କ�ଇଲ�  ମନ

େୟ େ�େହାର ପୁତର୍ �ମ େହାଉ ଦରି୍େଯାଧନ । ୧୨୦ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ େୟହା ସଞଜ୍େୟ କହ�ି

ନକିଲଙ୍କ ପୁତର୍କୁ ହାେଦ କଳଙ୍କ �ଗି� । ୧୨୧ ।
ଶୁଣିଣ ବରିସ େଯ େହାଇ� ନୃପତି କୁର ୁବୀର

ତଲେୟ କରି ଚି�ତିେଲ େସ ଦୁଭ�ାସା ମୁନବିର । ୧୨୨ ।
ଦଣଡ୍ କମଣଡ୍ଳ କଷା କଉପୁନି

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ମହାତମ୍ା କୁର�ୁଥର ସ�ନଧିାନ ି। ୧୨୩
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ସଞଜ୍ୟ କହେିଲ େହା ଶୁଣ କୁରପୁତି
ବେିଜ କେଲ ମହାତମ୍ା ଦୁଭ�ାସା ମହାଯତି । ୧୨୪ ।

ଆସ�୍ନ େତଜିଣ େସ ଉଠ�ି କୁର�ୁେୟ
ମନୁଙ୍ିକ ପଦମ୍ପାେଦ ଅଘ�୍ୟ ପଜୂା କେୟ । ୧୨୫ ।

ଦୁଭ�ାସା ମୁନ ିେହା େମାର ପୁତର୍�ତ ତୁ �ହାଂ
େ�େହାର ପର୍ସାେଦ େଯ ପାଇଲି ମୁଂ େୟହା । ୧୨୬ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ଶୁଣ େହ ମୁନ ିବୟ୍ାେସ
ପୁତର୍ଙ୍କର �ମ କିସ କିସ େଦଲଟି ସ�େ�େଷ । ୧୨୭ ।

୧୧୮ ।୧ କଳପ୍ ଆତମ୍ା େଦହ େମାର ପ�୍ସ ପାଇ� େ� ଚରଣ ବାଜି ।
୧୨୦ ପର୍ଥେମ ଦୁବ�ୁଦଧ୍� କଲ� େର ନ�ଦନ ।

 େ�େହାର �ମ େଗାଟି େହାଉେର ଦୁେଯ୍�ୟାଧନ । ।
୧୧୯ ।୨ ଅପହାର-�ଶ

େବାଲ�ତି ବୟ୍ାେସ େୟ େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍କୁ
ଦୁଷଟ୍ ବୁଦଧ୍� ଜାଣି ଦରି୍େଯାଧନ �ମ ହାେଦ ଦଲିଇଂ େୟହାକୁ । ୧୨୮ ।

ଦୁଜ ପୁତର୍ େଗାଟିକ ଦୁଭ�ାସା ଧଇେଲକ େକାେଳ
ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ ଲଗାଇେଲ ବକ୍ଷସଥ୍େଳ । ୧୨୯ ।

ପୁଣି ବ�ିରଛୁ�ତି ଦୁଭ�ାସା ତେପାବ�େତ
େକାେଳ ଧରି େବାଇେଲ ଶେତ ସିଂଘ ପ�୍କମ� େହାଉ େ�େତ । ୧୩୦ ।

ହସତ୍ େଗାଟି ମୁଷଟି୍ କରି କା�ଦ�େତଣ ବାଳ
େସ ମଷୁଟି୍ ବାଜି� ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ବକ୍ଷସଥ୍ଳ । ୧୩୧ ।

ଉତ�୍ନଶାହୀ େହାଇ ପଡିେଲ ମହାମୁନି
ଘଡିେକ େଚତନ ପାଇେଲ ସାଷଟ୍ମ େଯ େଘନ ି। ୧୩୨ ।

ମଷୁଟି୍ ବାଜ�େତଣ ମୁନ ିଅସାଷଟ୍ମ େହାଇେଲ
େସ ଦୁସହ ଘାତ ପାଇ �ହାକଇ ଦୁଶାସନ �ମ ଦେିଲ । ୧୩୩ ।

ଆପଣାର ସଜ�� େବାଲି ଇଚଛ୍ାେୟ େଯେବ ଅନଗୃହ କେଲ
�ଗ ସହ ିନ ପାରି ଶାପ �କୁ ମୁନ ିେଯ ବହିେିଲ । ୧୩୪ ।

ଆେର ଦକ୍ଷିଣ ଭେୁଜ ପର୍ହାର କଲ�  େମାେତ ମୁେଥ
ଆତମ୍ା ବସିଜ�ନ େହାଇ� େ�େହାର ମୁଥଘାେତ । ୧୩୫ ।

େମାେହାର ଶାପ େ�େତ ନ ଯାଉେର ଗଡି
େସାଦର ଶାସତି୍ େଦଉ େ�େତ ଦକ୍ଷିଣ ଭଜୁ ଉପାଡି । ୧୩୬ ।

େୟସେନକ ଶାପ ଦେିଲ ଦୁଭ�ାସା ମହଋଷି
ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ

Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର
Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ଶାପ କଥା ଶୁଣି ବୟ୍ାେସ ମେନ ମେନ ହସି । ୧୩୭ ।

ସଞଜ୍ୟ େବାଇେଲ େହା ଶୁଣ ଧୃତ�ଷଟ୍
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ଋଷିମାନଙ୍କେର େ�େତ େହାଉଛ ିପୁତର୍ କଷଟ୍ । ୧୩୮ ।
ଜାତ ହଂି କେଲ ବର ହଂି ହାେଦ ଦେିଲ

�ଗ ସହ ିନ�ଆରି ଶାପ ହଂି ପ�୍ଭବେିଲ । ୧୩୯ ।

୧୨୮ ।୨ ଦରି୍େଯାଧନ �ମ ହାେଦ ଦଲିଇଂ େୟହାକୁ ।
୧୩୭ େୟସନକ ଶାପ ଦେିଲ ଦୁଭ�ାସା ତେପାନଷିଠ୍ି

 ଶାପ କଥା ଶୁଣି ମୁନ ିବସିମ୍େୟ ମନତୁଷଟି୍
୧୩୯ ।୧ �ଗ ସହ ିନ ପାରି ପ�୍ଭବ ବହିେିଲ ।

୧୩୯ ।୨ ଶାପହଂି ପ�୍ଭବେିଲ-ଶାପରପୂ ପ�ଭବକୁ ପର୍ଦାନ କେଲ ।
େଯହ୍େନ େସ କେମ�ଣ ପ�୍ପତ େହାଇ� ତୁକୁ

ପୁତର୍�ତ େକାେଳ ନ ଦଅି ଋଷିମାନଙ୍କୁ । ୧୪୦ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େଯ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତେ୍ର

ଶେତ ପୁତର୍ ପ�୍ପତ େହାଇ�କ �ଜା େ�େତ । ୧୪୧ ।
ଦୁ ଅକ୍ଷେର ହାେଦ ସବୁଙ୍କରି �ମ

ପର୍ଥମ ପୁତର୍ �ମ େଯ େହାଇ� ଦୁେଯ�ାଧନ । ୧୪୨ ।
ଦୁେଜଣ କୁମାର େହାଇ� ଦୁଶାସନ

ଶେତକ ପୁତର୍ �ମଟି େଦବାକ ଅନ�ମାନ । ୧୪୩ ।
ତିଜ କୁମାର �ମ ଦେିଲ େଯ ଦୁମ�ନ

ଚତୁଥ� କୁମାର େଯ ଦୁବ�ାଳ େବାଲି �ମ । ୧୪୪ ।
ଦୁଜ�ନ �େମ ପୁତର୍ େହାଇ� ପଞଚ୍େମ

ଦୁବ�ୀର �ମ େଯ େହାଇ� ଷଷଠ୍େମ । ୧୪୫ ।
ଦୁ��ତକ �ମ େଯ େହାଇ� ସପତ୍େମ

ଦୁବି��ଦ �ମ େଯ େହାଇ� ଅଷଟ୍େମ । ୧୪୬ ।
ଦୁର�ତ �ମ େହାଇ� ନବେମ

ଦୁସହ �ମ େଯ େହାଇ� ଦଶେମ । ୧୪୭ ।
େୟକାଦଶ �ମ େହାଇ� ଦୁ�ମ । ୧୪୮ ।

ଦୁସମ �ମ େଯ େହାଇ� ଦୱ୍ାଦଶେମ
ତର୍େୟାଦଶେମ �ମ େହାଇ� ଦୁଷକ୍ାେମ । ୧୪୯ ।

ଚତୁଦ୍�ଦଶେମ �ମ ଦୁମ�ାଳୀ େହାଇ�
ପଞଚୁ୍ଦଶ �ମ ଦୁକୁଳ େଯ େହ� । ୧୫୦ ।

ଦୁକଣ୍�ଣ �ମଟି ଅେଟ ଆର ଭାଇ
ଦୁହ�ଣ �େମ େଯ ସପତ୍ଦଶ କୁମାର େହାଇ । ୧୫୧ ।

ଦୁଦ�କ୍ଷ �ମ େଯ ଆେରକ ପୁତର୍ େଗାଟି
ଦୁଗ�ମ �ମ ଆେରକ ବଳିଷଠ୍ ି। ୧୫୨ ।

ଦୁ�ଷଟ୍ �େମ େହାଇ� ବଂିଶ ବାଳ
େୟକବଂିଶ �ମ େହାଇ� ଦୁବ�ଳ । ୧୫୩ ।

ଦୁଷକ େବାଲି ବାଇଶି ପୁତର୍ �ମ
ଦୁଭ�ାର େବାଲି ଆେରକ ପୁତର୍ �ମ । ୧୫୪ ।

ଚତୁବି�ଂଶ �ମ ଦେିଲ ଦୁଭ�ୀମ
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ପଞଚ୍ବଂିଶ �ମ େହାଇ� ଦୁନ�ାମ । ୧୫୫ ।
ଦୁ�ଣ �ମ କୁମର ଷଷଠ୍ ବଂିଶ

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ସପତ୍ବଂିଶ ପୁତର୍ �ମ ଦେିଲକ ଦୁଦ୍�ଧଂସ । ୧୫୬ ।

ତହଂିର କନଷିଠ୍ �ମ ଦେିଲ ଦୁସନ
ଊନତରି୍ଂଶ ଦୂଷଣ �ମ ଅନ�ଜ ବଦିୟ୍ମାନ । ୧୫୭ ।

ତରି୍ଂଶ ପୁତର୍ �ମ େହାଇ� େଯ ଦୁଷଟ୍
େୟକତରି୍ଂଶ ଦୁ��ତନ େହାଇ� ବଳିଷଠ୍ । ୧୫୮ ।

ଦୁଦ�ଣଡ୍ େବାଲି �ହାର ସାନ�ଜ
�ହାର ସାନ �ମ ଦେିଲ େଯ ଦୁ�ଜ । ୧୫୯ ।
ଚଉତରି୍ଂଶ ପୁତର୍ର �ମ େହାଇ� ଦୁଦ�ାନ

ତହ�ଂ ଜାତ େହେଲ ଦୁଭ�ାନ�  ଦୁ�କ୍ଷ ଦୁ�ଶନ । ୧୬୦ ।
ଦୁଶୟ ଦୁସ�େତକ ଦୁସତ୍ର ଦୁବ�ହଣ

ଦୁମ�ାଳ ଦୁ�ନ�ଦ ଦୁହ�ରି ଦୁମ�ଷ�ଣ । ୧୬୧ ।
ଦୁ�ପଦ ଦୂରକ ଦୁଦ�ାସ ଦୁକାଳ ଦୁ�ୟ

ଦୁ�ନନ ଦୁଗ�ତ ଦୁଷପ୍ାପ ଦୁ�ଳୟ । ୧୬୨ ।
ଦୁମ�ତି ଦୁରଙ୍ଗ ଦୁଜ�ୟ ଦୁନି�ଧ� ଦୁଦ୍�ଧାର

ଦୁ�କଣ୍�ଣ ଦୁଭ�ାଷ ଦୁଭ�ାବ ଦୁଷକ୍ର । ୧୬୩ ।
ଦୁଶିବ ଦୁେମ�ାହ ଦୁଭ�ଗ ଦୁଲ�ୟ ଦୁଭ�ୟ ଦୁ�ମୟ

ଦୁେକତୁ ଦୁ�ୟନ ଦୁସିଦଧ୍� ଦୁତନ�  ଦୁସିଂହ ଦୁ�ଶୟ । ୧୬୪ ।
ଦୁବ�ାହ ଦୁନି�ରୀକ୍ଷ ଦୁବ�ହ ଦୁମ�ଦ

ଦୁ�ତମ୍ା ଦୁ��ର ଦୁସେ୍ତଜ ଦୁ�ସଦ । ୧୬୫ ।
ଦୁେମ�ାକ ଦୁମ�ୁଖ ଦୁଦ୍�ଦା�ତ ଦୁଶଳ ଦୁବ�ାକ

ଦୁବି�ଗାହ ଦୁବି�ନୀତ ତୁ�ଧ ଦୁରକ୍ଷକ । ୧୬୬ ।
ଦୁରଭିସ�ଧ� ଦୁଣ୍�ଣୟ ଦୁରହୂ ଦୁେମ�ଧୟ୍

ଦୁଦ୍�ଦଷ� ଦୁବି�େମାଚନ ଦୁେଭ�ଦୟ୍ ଦୁସାଧୟ୍ । ୧୬୭ ।
ଦୁଭ�ାସା େବାଇେଲ ଶୁଣ େହା ଧୃତ�ଷଟ୍

େୟକୁଂ େୟକ ପୁତର୍ େ�ର ମହା େଯ ବଳିଷଠ୍ । ୧୬୮ ।
ଶରୂବ�ଥ ପୁତର୍�ତ ତୁ େଘନ ିକୁରବୁଇଂ

ସେୁଖଣ ତୁ �ଜୟ୍ କର ନରବଇ । ୧୬୯ ।
ପଣଡୁ୍ର ପର୍ସାେଦ େ�େତ �ହଂି� ଅନୀତି

ଆପେଣ କଷେ୍ଟ େସେ�େତ ଶୁଭ ଚି�ତି । ୧୭୦ ।
ତିଆରିଣ ତୀଥ�କଇ ଗେଲକ ଦୁଭ�ାସା

ବୟ୍ାେସ ବେିଜ କେଲ ଯାଇଂ ଶତଶିଂଗ ବସା । ୧୭୧ ।
ପଣଡୁ୍�ୟ ପର୍ଳମୱି୍ତ ବୟ୍ାସଙ୍କର ପଦମ୍ପାେଦ

ଅେନକ ସ-ଦ ସୱ୍ାମୀ େହ ତୁମଭ୍ର ପରସାେଦ । ୧୭୨ ।
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େକଉଂଣ ଭବୁେନ ତୁମେ୍ଭ ଥ�ଲ ପି�ମହ
ହସତି୍�ର କୁଶଳ ବାର� େମାେତ କହ । ୧୭୩ ।

ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େହା ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମ�ତର୍ବେଳ
ଶେତପୁତର୍ ଉପୁଜି� ଗା�ଧାରୀର େକାେଳ । ୧୭୪ । ସଂଖ୍ୟା

ମହା ଆରମେ୍ଭ କୁମେର ବଡାଇ ବଳବ��
ଦୁଷଟ୍ ପର୍କୃତି େସ େହାଇେବ ଜଗୁଜି� । ୧୭୫ ।

ତିଆରସି ପଣଡୁ୍ େହା େ�େହାର ଭାରିଯାକୁ
ଗା�ଧାରୀ ପୁତର୍ �ଜୟ୍ େ�ହବିଟି ତୁକୁ । ୧୭୬ ।

େଦବ�ଙ୍କର ମେଧୟ୍ ବଳବ�ତ ମରତୁ
େସ ପବନର ବୀେଯ�୍ୟ ଉପୁଜି� ହନ�ମ�ତ । ୧୭୭ ।

ତେ୍ର�ଯୁଗେର େସ େହାଇ� ମହାଛତର୍ୀ
ପବ�େତ େସତୁ ବା�ଧ�� େୟକଘା�ତି । ୧୭୮ ।

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�

ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ଶର୍ୀ�ମ ପର୍ସ�େନ େସ େହାଇ� ତରି୍ଜୀବୀ

ପବନର ବୀେଯ�୍ୟ ପୁତର୍ େଗାଟିେୟ କରସି େଗା େଦବ ି। ୧୭୯ ।
ଅମ�ଧ� �ଥ େଗା େସ ଇ�ଦର୍ େଯ େଦବ�

େତେଣ େହଂ ପୁତର୍ େଗାଟିେୟ ଜାତ କ� େଗା ମା� । ୧୮୦ ।

୧୭୦ ପଣଡୁ୍ର ପର୍ସାେଦ େ�େତ �ହଂି � କିଛ ିଭୀତି ।
 ଆପେଣ କଷଟ୍ପାଇ େ�େତ ଶୁଭ ଚି�େତ କୁରପୁତି । ।

୧୭୬ ।୨ ଗା�ଧାରୀ ପୁତର୍ଙ୍କର �ଜୟ୍ ନ େଦେବଟି ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ।
୧୬୯ ।୨ ନରବଇ-ନରପତି

େୟେତକ କାଯ�୍ୟ େଗା େହାଅଇଟି ସି� େ�େହାର
ତୁ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ େଗା ବ�ିରି କାଯ�୍ୟ କର । ୧୮୧ ।

କହଣି ବୟ୍ାେସ ଗେଲ ଶ�ୂୟ ଭବୁେନ
ଅ�ତରୀକ୍ଷ େହାଇଣ ଚଳିେଲ ଗଗେନ । ୧୮୨-୨୩୦୭ ।

୧୮୧ ।୨ ତୁ ମହାେଦବୀ େଗା ବ�ିର କାଯ�୍ୟ କର ।
୧୯୨ କହଣି ବୟ୍ାେସ େଯ ଗେଲ ଅ�ତଦ୍�ଧାେନ ।

 ଅମ�ଧ� ପେର ପର୍େବଶ ମହାଶେୂ�ୟ ।
ଭୀମ ଜ�ମ

ଅେନକ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ େକାଇ��େୟ ପୁତର୍କଇଂ େଦଖି
ଅତିଅ�ତ ସେ୍ନେହଣ େସ ପାଳ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍କିି । ୧ ।

ସାତ ବରଷ େଯ େହାଇେଲ ଧମ�ସତୁ
�ଲ�େତଣ ଚରଣ ନ ବାଜଇ ଭମିୂଗତ । ୨ ।
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ଦେିନକ େଦହେର କଣଟି୍� ମଶା େଗାଟିେୟ
ଧୀର କରି ଉଡାଇ ଦ�ି ବାଳ� ତ ତନେୟ । ୩ ।

ଦେିନକ ଲିମୱ୍ ଗଛର ୁଝିଣଟି୍ପିଟି େଗାଟିଏ ପଡି�
ପବ�ତେର ପଡ�େତଣ େସହ ିଅସାଷଟ୍ମ େହାଇ� । ୪ ।

େଖଳ� ଂ େଖଳ� ଂ �ହା ଯୁେଝଷଟି୍ କୁମର େଦଖି
ଲକ୍ଷଣବ�ତ କୁମର �ହା କାନେରଣ ଫୁଙ୍କି । ୫ ।

େକାଇ��େୟ େଦଖିଣ �ହା େହାଇେଲ ଆଶରି୍ଯ
ବ�ିର�ତି େୟ ପୁତର୍େର େ�ହବି କିଛୁ କାଯ�୍ୟ । ୬ ।

ଆଦୟ୍ହ�ଂ ଗା�ଧାରୀ େଯ ଅଟଇ ହଂିସାକାରୀ
େୟ ପୁତର୍କୁ େଘନ ିକି କାଯ�୍ୟ କରି ପାରି । ୭ ।

ଅତିହଂି ଧମ�ପେଣ କି ରହଇ ଛତର୍ୀପଣ
ଦୁଖ ପଡି ଉପୁଜାଇଲି େ�ହ�ି କାରଣ । ୮ ।
େଭା ଧମ�ପୁରଷୁ େୟେହଣ୍�େଣକ େମାର କମ�

େକବଣ ପାପକ୍ଷେଣ େହାଇଲି ମୁହଂି ଜ�ମ । ୯ ।

୯ ।୨ େକବଣ ପାପକେମ� େହାଇଲି ମୁହଂି ଜ�ମ ।
ସତି୍ରୀ ଜ�ମେର ମୁଂ େହାଇଲି ଅସତୀ

େକେତ ଭର୍ଥାେର ଦନି ଯିବ କମ�ର ଅଗତି । ୧୦ ।
ପର୍ଥେମ ଆଦତିୟ୍ ଦୁେଜଣ ପଣଡୁ୍�େୟ

ତୃତୀେୟ ଧମ�େଦବ� ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ଦାନ କେୟ । ୧୧ ।
େୟେତେକେହଂ େଭା ଧମ�େଦବ� େ�ହ�ି େମାର କାଯ�୍ୟ
େୟେଡ ବଡ �ଜକୁେଳ ଉପୁଜି େଲଛଲିି ସବ� �ଜ । ୧୨ ।

ସଂସାେର ଉପୁଜି େଦବ ନ କଲି କିଛ ିଧମ�
େକମ�େତ କରି ମୁକତ କରିବଟି ଯମ । ୧୩ ।

�ଗ େମାହ ଅହଙ୍କାର ଥ�େଲ ଉପୁଜିଟି ଅେନକ ପାପ
�ଜପେଦ ବସିେଲ ବଡାଇ ପର�ପ । ୧୪ ।

େୟେତକ ବ�ିର କର�େତଣ େଦବୀ ବସି
ଆଦତିୟ୍ ଅସତ୍ େହାଇେଲ ପର୍େବଶ ଆସି ନଶିି । ୧୫ ।

ଅ�ଧାରି ବେିଜ କେଲ ପଣଡୁ୍ ଗହନ ବପିିେନ
େବନ ିଭାରିଜା ପୁତର୍ େଗାଟି ଅଛ�ତି େସ ସଥ୍ାେନ । ୧୬ ।

ମାଦର୍ୀର େକାେଳ େଦବୀ ସମପି�େଲ ପୁତର୍ େଗାଟି
ଗୀତରେସ ମଦ� ନଦି�୍ କରଇ� ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୧୭ ।

ଶ�୍ବଣ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟାର ତିଥ�
ତୃତୀୟା େତର ଦଣଡ୍ ଉତ�୍େର ଚଉଠୀ ବାର ବୃହସପ୍ତି । ୧୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ନକ୍ଷତର୍ େଯ ପ�ୂ େସ ଦନିର େଭାଗ
ତତତୁ୍ଲ୍ୟ �େମ କରଣ ସିଦଧ୍ �େମ େଯାଗ । ୧୯ ।

େଶଯୟ୍ାେୟକ ସସୁଞଚ୍ େଯ ଆପେଣ େକା�� େଦବୀ କେଲ
ତହଂିର ଉପେର ବସି ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ଜପାମାଳୀ େଘନେିଲ । ୨୦ ।
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ପଞଚୁ୍ଭତୁ ଆତମ୍ାେର ଲେୟ କରିଣ େଦବୀ େକାଇ��
ଧୟ୍ାେନଣ ସମୁରିେଲ େସ ଦୁଦ୍�ଦଣଡ୍ ପବନ େଦବ� । ୨୧ ।

୧୦ ।୨ େକେତ ଭର୍ଥାେର ଦନିଯିବ କମ�ର ଅପର୍ୀତି
 େକେତ ଭର୍ଥାେର ଦନିଯିବ େହାଇଲି ଅଗତି ।

୧୪ ।୨ �ଜଦୱ୍�େଦ ପଶିେଲ ବଢଇ ପରି�ପ ।
୧୨ ।୨ େଲଛଲିି-ଛାଡିଲି

୧୪ ।୨ ପର�ପ-ପର୍�ପ
ଅମତୃ ପୁରଷୁ େସ ଋଷିର ମହାମ�ତେ୍ର

ବେିଜ କେଲ ପବନ େଦବ� େକାଇ��ଙ୍କର େଶଯୟ୍ାଇ ଯୁଗେତ । ୨୨ ।
ବାମ କେର ପାଶ େଯ ଦକ୍ଷିେଣ ମୁଦୁଗର ପୁଣି

େତଖିଣ ପ�ର�ତି କୁ�ତେଭାଜର ଦୁଲଣୀ । ୨୩ ।
ମହାପର୍ଚଣଡ୍ େତଜ ଦଶିଇ େ�ହତି ବଣ୍�ଣ ରେୂପ

ଅଦଭତୁ ମହାତମ୍ା କାହ�ଂ ବେିଜ କଲ�  େମାେହାର ସମୀେପ । ୨୪ ।
ବଦୟ�ତି ଶେୂ�ୟ ପୁରଷୁ ତୁ ଯାହା ସମୁରିଲ�  େକାଇ��

େଚତ� ପୁରଷୁ ହାେଦ ମୁଂ ପବନ େଦବ� । ୨୫ ।
ତୁ େମାେତ ଅଭି�ଷ କଲ�  େକା�ତେଭାଜର ଦୁ�ଳୀ

ଅମତୃ ପୁରଷୁ ମୁଂ ବେିଜ କଲି ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମ�ତର୍ ଭେୟ କରି । ୨୬ ।
ସରପୂ ଜାଣି େଦବୀ ସଲଜଜି୍ତ ମତି

ପବନ େଦବ�େୟ େକାଇ��ଙ୍କୁ େକାେଳ ଧଇେଲ ତତକ୍ଷଣା�ତି । ୨୭ ।
େୟସେନକ ପର୍ଭ ୁଭାରିଯା ବବିସନଶାହୀ

ମଦ� ହଂି ଯତେନ ଛାଡିଗ� ସ�ନେିଧୟ୍ େକହ ି�ହଂି । ୨୮ ।
ମରତୁ େଦବ� ତୁେଲ ଯହ�ଂ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଇଚଛ୍ା

ବଢି� ରତିରଙ୍ଗ ଓେହା କୁଳର ମନବାଞଛ୍ା । ୨୯ ।
ଚ�ଦର୍ ପବନ େଘନ ିପଞଚି୍ଶ ପର୍କୃତି

ବଳବ�ତ େଦବ�ର ଶୃଙ୍ଗାର ସହ�ି େସ ଅ�ଦ ିଶକତି । ୩୦ ।
ଚ�ଦର୍େମଳକ େଘନ ିବଷିଣ୍ୁ ବାତ ପର୍ସ�େନ

ଛାଡି� ମହାବୀଯ�୍ୟ େସ ଦୁଦ�ଣଡ୍ ପବେନ । ୩୧ ।
ପବନ େଦବ�ର େସ ଅେମାହ େରତ ପଡି

ମଚୂ୍�ଛାଗତ େହାଇ ପଡିେଲ େକାଇ��େୟ ସହତି ନ�ଆରି । ୩୨ ।
େକାଳ କରି ଧଇେଲ ପବନ େଦଇଣ ଜୀବ�ୟାସ

ଆପଣାର ଆତମ୍ା ଯାଇ �ହାର ଗଭ�େର ପର୍େବଶ । ୩୩ ।

୨୯ ମରତୁ େଦବ� େଦବୀ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଇଚଛ୍ା ।
 ବଢି�କ ଶୃଙ୍ଗାର ପରିୂ� ମନବାଞଛ୍ା । ।

୩୧ ।୧ ଚ�ଦର୍ବଳ େଘନ ିବଷିଣ୍ବୁାତ ପର୍ସ�େନ (ପବେନ)
୩୨ ।୧ ଅେମାହ-ଅେମାଘ

ଯହ�ଂ ମହାଭା� ସହ ିନ ପାରିେଲ େଦବୀ େକା�ତୀ
ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ େଯ େହାଇ� ଉତପତତି୍ । ୩୪ ।
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େକାଇ�ଥାଙ୍କର ଗଭ�ର ୁପୁତେ୍ରକ ଅବତରି
ଥରହର କ-ୁଅଛ ି�ରିଶତ ଯୁଣ ଶତଶିଂଗ ଗିରି । ୩୫ । ସଂଖ୍ୟା

ପୁତର୍�େବ କ-ି� ଆକାଶ ସପତ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍
ଆଠଲକ୍ଷ ପବ�ତ େଘନ ିକ-ି� େମଦନିୀ ନବଖଣଡ୍ । ୩୬ । ସଂଖ୍ୟା

ପୁତର୍ େଦଖି ପବନ େଦବ� ସାନ�ଦ ଚିତେ୍ତ
େଦଖଇ ଭବୁ ିଭବୁନ େସ କ-ଇ ଅପର୍ମିେତ । ୩୭

େଦବ�ଜା ଗିରି�ଜା କ-ଇ ଯମ�ଜା
ଭୀମେସନ �ମ ଦେିଲ ପବନ େଦବ�ଜା । ୩୮ ।
ପୁତର୍କଇ �ମ େଦଇ େସ ଚଳିେଲ ପବନ ପୁଣି

ନ�ଦନ େଦଖି ସାନ�ଦ କୁ�ତେଭାଜର ଦୁଲଣୀ । ୩୯ ।
ମହାେଘାର ଅ�ଧକାର ବରଷ�ତି େମେହ

କ୍େଷପ�ତି ବ�ହେକ େଯହ୍େନ ବଜୁିଳି କନକେରେହ । ୪୦ ।
ପୁତର୍େଗାଟି େଘନ ିେଦବୀ �ତର୍କାେଳ ପବ�େତ ଅଛଇଂ ବସି

ମହାମତତ୍ ବୟ୍ାଘ୍େରକ ଗଜ�ନ କ� ଆସି । ୪୧ ।
ବୟ୍ାଘ୍ରର ଗଜ�ନ ଶୁଣି ତ�୍ସିେଲ େଦବୀ େକାଇ�େତ

ଭେୟଣ ଛାଡି ପ�ଇେଲ ପୁତର୍କୁ ପକାଇ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ । ୪୨ ।
�ରିଶତ େଯାଜନ େଯବଣ ମହାଗିରି

େସ ପବ�ତ ରସାଂଗତ େହାଇ� କୁମର ଯହ�ଂ ପଡି । ୪୩ ।
ମହାଭା� ପବ�ତ ଯହ�ଂ ପଶି� �ସା�ତେଳ

େଦଖିଣ ତ�୍ସିେଲ ସକଳ ଦଗିପାେଳ । ୪୪ ।
ପୁତର୍�ତ ତେଳ ପକାଇ କୁ�ତୀ ପ�ଇେଲ ଡେର
ଧାତିକାେର ଉଠେିଲ େସ ବୃକ୍ଷର ଉପେର । ୪୫ ।

୩୯ ।୧ ପୁତର୍କଇ �ମ େଦଇ େସ ଚଳିେଲ ପ�୍ଣମଣି ।
୪୦ ।୧ େମେହ-େମେଘ ୪୦ ।୨ େରେହ-େରେଖ ।

୪୧ ।୨ େପାଥ�ମାନଙ୍କେର ବୟ୍ାଘ୍ର ସଥ୍ାନେର ବ�୍ଘ ଅଛ ି।
ପବ�େତ ପଡି କା�ଦଇ େସ ବାଳଶିଷି

ଶ�୍ବଣମାସ େଘାର ଅ�ଧକାର ପଛମିୁଂ ବ�ସ କରି ବରଷି । ୪୬ ।
ପଡିଅଛ ିନ�ଦନ ଉତ�୍ନଶାହୀ େହାଇଂ

କା�ଦଇ ନ�ଦନ େଯ ବାଳ� ତ �ବ େଦଇ । ୪୭ ।
ଗଜ�ନ �ଦ କରି ଧାମଇ ମତତ୍ ବ�୍ଘ

ପୁତର୍କୁ େଘାଟି� େସ କରିବ ଆଧାର େଯାଗ । ୪୮ ।
କା�ଦଇ େସ ଭୀମେସନ ଚରଣ ହ�ଇ

ବୟ୍ାଘ୍ରର ମୃଧୁନେିର ବାଜି� ପାଦ ଯାଇ । ୪୯ ।
ଭୀମର ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ ବାଜି� ବୟ୍ାଘ୍ରର ମଧୁୃ�
ବାଜ�େତ ମଧୁୃ� �ର େହାଇ� ଶେତ ଚୂ� । ୫୦ ।

ରଧୁ�ର ବୃଷଟି୍ େହାଇ ପଡି�କ ବୟ୍ାଘ୍ର
ରଜନୀ ପର୍ଭାତ େହାଇ� କା�ଦଇ େଯ ପୁତର୍ । ୫୧ ।

େକାଇ��େୟ ଉଠଛି�ତି ବୃକ୍ଷର ଉପେର
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ପଣଡୁ୍ ଆସି େହାଇେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�ତେର । ୫୨ ।
େଦଖିେଲ କା�ଦୁଅଛ ିସ�ୁଦର ବାଳ� ତ

ପୁତର୍ ପାଦତେଳ ବୟ୍ାଘ୍ର େହାଇଅଛ ିହତ । ୫୩ ।
ପୁଣ େଯ େ�ଦନ କର�େତ ବାଳ� ତ

ସରପୂ େଦଖିଣ ପଣଡୁ୍ େହାଇେଲ ଚକିତ । ୫୪

୪୭ ।୧ କା�ଦଇ ନ�ଦନ େଯ େମଘ ଗରଜଇ ।
୫୦ ବାଳ� ତ ପୁଅର ପାଦ ବାଜି ବୟ୍ାଘ୍ରର ମଧୁୃନ
 ବାଜି ବୟ୍ାଘ୍ର ମୁଣଡ୍ େହାଇ� ଶେତ ଚୂଣ୍�ଣ ।

ଅ�ୟ େପାଥ�େର-
୫୧ ରଧୁୀର ବୃଷଟି୍ େହାଇଁପଡିଛ ିବୟ୍ାଘ୍ରବର ।

 ରଜନୀ ପର୍ଭାତ େହାଇ� ପଡିଛ ିପବ�ତ ଉପର । ।
 ପଣଡୁ୍ ଆସି େହାଇେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ ।

 େଦଖିେଲ େ�ଦନ କରଇ ସ�ୁଦର ବାଳ� େତ । ।
 ପୁତର୍ େଦଖି ପଣଡୁ୍�ଜା େହାଇେଲ ହରଷ ଚିତତ୍ ।

 ବ�ିରଇ େକବଣ ମାୟା େୟ େ�ଦନ, କରଇ ବାଳ� ତ । ।
୪୭ ।୧ ଉତ�୍ନଶାହୀ-ଉତ�୍ନଶାୟୀ

୪୮ ।୨ ଆଧାର-ଆହାର
୪୮ ।୧ ବ�୍ଘ-ବୟ୍ାଘ୍ର

ଚଉଦଗିକୁ ଅ�ଇ ଅମୱ୍ାଳିକା ସତୁ
ଭାଳିେଲ ମାୟା କରିଛ ିେକବଣ ଦଇବତ । ୫୫ ।

େକବଣ ମହାତମ୍ା େୟ ପୁତର୍ ଗ� ଛାଡି
େକଣିକି ଗ� ପୁତର୍ େୟକା ଅଛ ିପଡି । ୫୬ ।

ଅନଙ୍ଗ ଶରୀର ଜାଣି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ େତଜ ଫୁଟି
ବ�ିର�ତି ପଣଡୁ୍�େୟ େୟ କାହାର ପୁତର୍ େଗାଟି । ୫୭ ।

ସୱ୍ାମୀକି େଦଖିଣ େକା�ତେଭାଜର କୁମାରୀ
ଭୟ ଛାଡିଣ େଦବୀ ବୃକ୍ଷର ୁଅବତରି । ୫୮ ।
ପଣଡୁ୍ର େଦଖ�େତଣ େଯ କା�ଦଇ କୁମର

ବାମପାଦ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ ିେବାଜି� ପବ�ତ ଶିଖର । ୫୯ ।
ଅ�ଦ ିସିଦଧ୍ େସ ଅଟଇ ଗିରିବର

ଶିଂଗ ତୁଟ�େତ ଅନ�ବର୍େତ ବହ�ଅଛ ିକ୍ଷୀର । ୬୦ ।
ଶିଂଗ ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜନ ତଳି ଶେତ େଯାଜନ ଶିର

ବାମପାଦ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ ି�ଗି େହାଇ� ଶେତ ଚୂର । ୬୧ ।
େକାେପ ପର୍ଜଜ୍ୱ୍ଳିତ େହାଇଇ� ଡିଙ୍ଗର

ପର୍ଥମେର ପାଦ ମେତ କଲ� େର ପର୍ହାର । ୬୨ ।
�େଗଣ ବୟ୍ଥା ପାଇ େବାଇ� ଗିରିବର

ବାଳ� ତ ବୟସଂୁ େୟେତ ପ�୍କମ� େ�େହାର । ୬୩ ।
ଜ�ମ େହାଇଲ�  ତୁ େମାେହାର େକାଳର

େମାର ଶାପ େ�େତ ଫଳ� େର ମରତୁ କୁମର । ୬୪ ।
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ଆେର ଆେର ଭୀମା ତୁ ପର୍ଥମ ଯୁଦେ୍ଧ ହାର । ୬୫ ।
େୟସେନକ ଶାପ ଯହ�ଂ ଗିରିବର ଦ�ି

ଆସିଣ େକାଇ�� େଦବୀ ପୁତର୍�ତ ସମଭ୍ାଳି� । ୬୬ ।
ପଣଡୁ୍ ପୁଚଛ୍ା କେଲ େକା�� େୟ କାହାର ନ�ଦନ

େୟ ପୁତର୍ େଦଖି ସାନ�ଦ େହାଇ� େମା ମନ । ୬୭ ।

୫୫ ।୨ େଦବକୁମାର ପ�୍େୟ ଦେିଶ ପୁଣ େୟ ତ । ।
୬୦ ।୨ ଶିଂଗ ତୁଟ�େତ ଅନ�ବର୍େତ ବହଇ େ�ଧ�ର । ।

୬୨ ।୨ ପ�୍କମ�-ପ�କ୍ରମ
ଆେହା ସୱ୍ାମୀ ତୁମେ୍ଭ ଛାଡିଣ ଗଲ େଯବଣ �ତି
େମଘ ଅ�ଧାର କରି ବରଷଇ େଘାରମତୂ୍�ତି । ୬୮ ।

କାେମଣ ସମୁରିଲି ମୁଂ ପବନ େଦବ�ଙ୍କୁ
େସ ମହାପୁରଷୁ ଆସି ଆେବାରିେଲ ମକୁୁ । ୬୯ ।

�ହାେରଣ ପୁତେ୍ରକ ପ�୍ପତ େହାଇ� େଯ େମାେତ
ଭୀମେସନ �ମ େୟହାକୁ ଦେିଲକ ମରେୁତ । ୭୦ ।

ଶୁଣିଣ ପଣଡୁ୍�େୟ େହାଇେଲ ଅେନକ ଉଷତ
େବାଇେଲ ପୁତର୍ େଗାଟି େମାର େକାେଳ ଦଅିସି ସଂଘାତ । ୭୧ ।

େୟେତ େବାଲି ପୁତର୍କୁ ଧଇେଲ ପଣଡୁ୍ ନର�ଥ । ୭୨ ।
େୟ ପବ�ତ ଶାପ ଦ�ି େଯ ପୁଅକୁ

ଅେନକ ବେି�ୟୀ େହାଇ େଦବୀ କହେିଲ ପବ�ତକୁ । ୭୩ ।
େହ ମହତ ପବ�ତ ଆମଭ୍�ତ ସମଭ୍ାଳିଲ�

ପବନ େଦବ�ର ପୁଅର ଆଦ୍�େଦାଳି ସହତି ନ�ଆରିଲ�  । ୭୪ ।
େ�େହାର ତହଂି ଆମେ୍ଭ କରଅୁଛୁଂ ବାସ

ତୁ ସୟଳ ଆମଭ୍ର େଯ ସହବୁି ଦଶ େଦାଷ । ୭୫ ।
ନକିଳଙ୍କ କରି ମୁଂ େଯ ପୁତର୍ କଲି ଜାତ

ବାଳ� ତକୁ େକାପ େକି- କଲ�  େହ ମହତ ପବ�ତ । ୭୬ ।
ପୁତର୍କଇ ଶାପ େମାର ଦଲି�  ନ ବ�ିରି

ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ କାଟ�ତୁ ଜେନ ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ କରି । ୭୭ ।
ଆବର ଶାପ େଦଇଂ େ�ଡୁଛଇ େକା�େତ

ବନିୟ ଭାବ େହାଇ େବା�ଇ ପରବେତ । ୭୮ ।
�େଗଣ େଯବଣ ଶାପ େଦଲ� ସି େଗା ମାେୟ

ଖଣଡ୍ ଖଣଡ୍ କ�ଇଲ�  ଅତୁଟ େମାର କାେୟ । ୭୯ ।
ଆହ�ରିହଂି ଶାପ େଦଇ େ�ଡୁଅଛୁ େମାେତ

ରହ ରହ ମା� େଗା ମୁଂ ପର୍ସ�ନ େହାଇଲ ହଂି େ�େତ । ୮୦ ।

୬୯ ।୧ ତ�୍େସଣ ସମୁରିଲି ପବନ େଦବ�ଙ୍କୁ
୭୦ ।୧ �ହାର କଲ୍ୟାେଣ ପୁତର୍ ପ�୍ପତ େହାଇ�କ େମାେତ । ।

୭୫ ।୨ ପବନ େଦବ� ଅେ�ପଣଏ ବସିରିଲ�  । ।
୭୫ ।୨ ଆବର ଅଚଳ ତୁ ସହବୁି � ସବ� େଦାଷ ।
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ଅବଶୟ୍ େୟ ପୁତର୍ େ�ର ପର୍ଥମ ଯୁଝେର ହାରିବ
ଦୁଜ ଯୁଝେର େମାେତ ସମୁରଣା କରିବ । ୮୧ ।

ପବନର ବୀେଯ�୍ୟ ଜାତ େୟ େ�େହାର ପୁତର୍ ଭୀମ
ଶେତ ସିଂଘର େୟହାର େହାଇବ ପ�କ୍ରମ । ୮୨ ।
ମୁଂ େୟେତେବେଳ ବସିବ ିେୟହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାଣି

ବରି୍େକାଦର ମରିୂତ େହାଇବ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ ଶିେ�ମଣି । ୮୩ ।
ଯଦୟ୍ପି ବର୍ହ୍ମା ବଷିଣ୍ୁ ମେହଶୱ୍ର େହାଇବ

ବରି୍େକାଦର ମରୂତି େଦଖି ସବୁ�ତି ଭେୟ ଉପୁଜିବ । ୮୪ ।
େଯେତେବେଳ କ୍ରୀଡାକଲ�  ନରିଞଜ୍ନ େଦବ�ଙ୍କୁ େଘନି

େ�େହାର �ମ େଗାଟା େଗା ପର୍ତକ୍େଷ ନରିଞଜ୍ନୀ । ୮୫ ।
ପବନକଇ େଘନଣି ରମଣ କଲ�  େଗା ଆଜ �ତି

ପର୍ଭଞଜ୍ନୀ �ମ େ�ର ଆଜ ହ�ଂ େଦବୀ େକା�ତୀ । ୮୬ ।
ସତୟ୍ଯୁଗ ଅ�େତ ତେ୍ରତୟା ଯୁେଗ ଗଉତମ ମହାମନୁି

ଅହଲ୍ୟା ମହାସତୀ େଗା �ହାର ଭାବନିୀ । ୮୭ ।
ଋଷିଙ୍କର ଘେର ଉତପତତି୍ ଅ�ଦରିପୂ େଘନି

ପି�ମା�େୟ �ମ େ�ର ଦେିଲ ପର୍ଭଞଜ୍ନୀ । ୮୮ ।
େସ ଜନେମ ସହଲି�  ତୁ ବୀଯ�୍ୟଦା� ମରତୁ

ମହାବଳବ�ତ େ�ର ତହ�ଂ ଜାତ େହାଇେଲ ହନ�ମ�ତ । ୮୯ ।
ତେ୍ରତୟା ଯୁେଗ ପର୍ଦାନ େ�େତ େହାଇେଲ ଉତଙ୍ଗ

ପୁଣି ପବେନ େହାଇ� େ�ର ରତି ରଙ୍ଗ । ୯୦ ।
େସ ମହାବୀଯ�୍ୟର ଭା� ତୁହ ିସି� ସହ�

ପୃଥୀର ନମି�େତ ତୁହ ିମହାଭା� େଯ ବହ� । ୯୧ ।
େୟେବ େକା�ତ େଭାଜର ଘେର େହାଇଲ�  ଉତପତତି୍
ପର୍ଥମେର େ�ଷିଲ�  େଗା ଦୁଭ�ାସା ମହାଯତି । ୯୨ ।
େସ େ�େତ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ଦୟା ପର୍ତିପାଳି
ଅଜପା ମହାମ�େତଣ ଦେିଲକ ଜପାମାଳୀ । ୯୩ ।

୮୧ ।୨ ଦୁଜ ଯୁଦଧ୍େର େମାେତ େୟ ବାେରକ ସମୁରିବ ।
୮୭ ।୨ ଅହଲ୍ୟା ମହାସତୀ େଗା �ହାର ଘରଣୀ ।

୯୦ ।୧ ଉତଙ୍ଗ-ଉତଙ୍କ
ତୁ େଯ ପରମ େବୖଷଣ୍ବୀ େଦବୀ େଯ ଅଣ୍�ଣପଣୂ୍�ଣା

େମାେତ େସ ଦୟାକର େଗା ପଣଡୁ୍�ଜା ବାମା । ୯୪ ।
ଶୁଣିଣ ସ�େ�ଷ େଯ େକାଇ�� େହାଇେଲ

ତୁ ମହତ ଗିରିବର େବାଲିଣ େବାଇେଲ । ୯୫ ।
େମାେହା ଶାପ େ�େତ େ�ହବିାକ ଆନ

େଥାକାେୟ ଖଣଡ୍ େହାଇ େହାଇବ େଦବ�ମାନ । ୯୬ ।
ଜଗତଯାକ େ�େତ ଆ�ଧ� କରିେବ

େ�େହାର ଥ�� ଥାେନ େଦବ�େୟ ବସିେବ । ୯୭ ।
ବଦ�ତି ଅଗସତ୍ ଶୁଣସି ମହାରଥା
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ଶୁଣ ସାବଧାେନ ଭୀମେସନର ବାଳକାଳ କଥା । ୯୮ ।
ଭୀମକୁ ଶୁଆଇଣ େଦବୀ େକା�ତ େଭାଜର କୁମାରୀ
��ଧଣା ବଧି� େଯାଗାଡମାନ େଦବୀ ସାରି । ୯୯ ।

ମାଦର୍ୀ େକାଇ��େୟ ଗେଲ ଗଙ୍ଗା େଯ ସ�୍ହାେନ
ପଣଡୁ୍ ରହଛି�ତି େଯ ଉଦଦ୍ାଳକ ବେନ । ୧୦୦ ।

��ଧଣାଶାଳେର େସ ପଶି� ମାରତିୁ
ପାକଶାେଳ ଯାଇ ମିଳି� ତଡତି । ୧୦୧ ।

ଭାତ ତିଉଣ େଯେତ ଥ��ଟି ��ଧଣା
ସବୁଠାର ୁଅେଧ ଅେଧ ଭଞୁଜ୍ଇ ବାଳ� ତ ଦୁଲଣା । ୧୦୨ ।

ବାହ�ଡିଣ ଆସି ଭୀମେସନ େସହଠିାେର ଶୁେତ
ସ�୍ହାନ ସାରି ଅଇେଲ େଦବୀ େଯ େକାଇ�େତ । ୧୯୩ ।

ପଣଡୁ୍ ବେିଜ କେଲ ନତିୟ୍କମ� ସାରି
ମେଣାହଠିାେର େସ ବଜିେୟ ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୧୦୪ ।
େକାଇ�� େଦବୀ ବେିଜ କେଲ ��ଧଣାଶାଳେର

େଦଖିେଲ ଅେଧ ଅେଧ �ହଂି ��ଧଣଆ ହାଣଡି୍େର । ୧୦୫ ।
ବାହ�ଡି କହେିଲ ଯାଇ ପଣଡୁ୍�ଜା ଆେଗ

େଭା େଦବ ଅେଧ ଅେଧ �ହଂି ��ଧଣା େଯାଗାଡ ପାେଗ । ୧୦୬ ।

୧୦୦ ମାଦର୍ୀ େକା�ତୀ େଦାେହଂ ଗେଲ ସ�୍ନସାରି ।
 ପଣଡୁ୍ େଯ ରହଛି�ତି ଉଦୟ୍ାନ �େମ ଗିରି । ।

୧୦୩ ।୧ ଶୁେତ-ଶୁଏ
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ଶିଝି�ର ପଂକୁ ଅ�ନ

ବେିଶାଇେଲ ହ�ଅଇ େସ ଅଳପ ବଧିାନ । ୧୦୭ ।
ଆହ�ତିକ ଆଧାର ଦେିଲ ଅ�ନ େଯ େମଞଜ୍ନ

େଦବ ପିତୃ େଦଇ ଆପେଣ କେଲକ େଭାଜନ । ୧୦୮ ।
ଏହମିତି ବାଳ� ତ ଭଞୁଜ୍ଇ ନତିି ପର୍ତି

ଦନି� ଂ ଦନି� ଂ ଆଧାେର ବଢି� ପୀରତି । ୧୦୯ ।
ପୁଆଇ ପୁଆଇ କରି ଭଞୁଜୁ୍ ଭଞୁଜୁ୍ ଅଳପ ରହ�ି

ଏହମିତ ବରଷ ପରିଯ�େତ ଗ� । ୧୧୦ ।
େଜୟ୍ଷଠ୍ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଚଉଠ ିେସୗରିବାର

ଉତତ୍�ଷାଢା ନକ୍ଷତର୍ େଭାଗ େସ ଦନିର । ୧୧୧ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବବ�େମ କରଣ ସିଦଧ୍� �େମ େଯାଗ

ଋଷଭ ସଂକ୍��ତିକି ଦୱ୍ାଦଶ ଦନି େଭାଗ । ୧୧୨ ।
େସଦନି ପାକଶାେଳ ପଶିଣ ବାଳଶିଷି

ମହାସ�ଗ କରି ସମସତ୍ ଗ�ସି । ୧୧୩ ।
ଭଞୁଜୁ୍ ଭଞୁଜୁ୍ ନ�ଦନ ସମସତ୍ କ� ଭକ୍ଷା

େଯାଗାଡ ସରି� ହାଣଡି୍ମାନ େହ� ତୁଚଛ୍ା । ୧୧୪ ।
ବାହ�ଡି େଶାଇ� ଯାଇ ଶଯୟ୍ାେର ଯୁଗେତ

ସ�୍ହାନ ସାରି ପର୍େବଶ େହେଲ େଦବୀ େକା�େତ । ୧୧୫ ।
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ପଣଡୁ୍ ବେିଜ କେଲ ଆସି ଆପଣା ଆସେନ
େକାଇ��େୟ ବେିଜ କେଲ ପାକଶା� ଭବୁେନ । ୧୧୬ ।

ପର୍ଥମ ଓେରୟାେର େଦଖିେଲ ତହଂି କିଛ ି�ହଂି
ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲେଦବୀ ସମସତ୍ ପାକ �ହଂି । ୧୧୭ ।

ବସିମ୍େୟ େହାଇ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ପଣଡୁ୍ �ଜାଙ୍କର କତି
େକବଣ ଚରିତ େବାଲି ପୁଚଛ୍ା କେୟ ପଣଡୁ୍ ନୃପତି । ୧୧୮ ।

୧୦୭ ।୨ ବେିଶାଇେଲ-ବଶି�୍ମ କରିବା ପେର-ରହଗି� ପେର
୧୦୮ ।୧ େମଞଜ୍ନ-ବୟ୍ଞଜ୍ନ ୧୧୦ ।୧ ପୁଆଇ-ଅ�ନ ବୟ୍ଞଜ୍�ଦ ିପ�୍ପତ୍ କ�ଇ

୧୧୧ ।୧ େସୗରିବାର-ସଯୂ�୍ୟପୁତର୍ ଶନବିାର
୧୧୭ ।୧ ଓେରୟା-ଓରିଆ-ଉରିଆ-ଅ�ନପାତର୍

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େଦବୀ ମେଣାହ ିେଯାଗାଡ
କିଛହିଂି �ହଂି େଦବ ହାଣଡି୍ମାନଙ୍କର । ୧୧୯ ।
ପଣଡୁ୍ ପର୍ତିବାଚ ତୁ ଥ�ର େହାଇଥାଅ ପରି୍ୟା

ତଦ�ତ କରି େଦବୀ ବୁଝିବା ଆମେ୍ଭ େୟହା । ୧୨୦ ।
ଶୀତଳ ଦର୍ବୟ୍ମାନ ଭଞୁଜି୍େଲ ନୃପମଣି
ଦନି ଅସତ୍ ଗ� ପାହ�ି ରୟଣୀ । ୧୨୧ ।
ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ଆଜ କ୍ଷୁଧା ବଡ �ଗି

ଦୁଗୁଣା ମଡ଼ଫୁଲି ��ଧଣା କର େବଗି । ୧୨୨ ।
େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ େଯ ପାକ ସଞ�୍ କେଲ

କବାଟ କିଳି ତିନେିହଂ ସ�୍ହାନକୁ ଗେଲ । ୧୨୩ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣସି ମହତ

ଭୀମେସନ ବାଳ� ତ କୁତୁେହାଳ ଚରିତ । ୧୨୪ ।
େଶାଇ� ଠାବର ୁଗୁଳ� ଗୁଞ�୍ ମାରି ଉଠି

��ଧଣା ଶାେଳ ପଶି ପାକ�ତ କରଇ ଅଇଂଠ ି। ୧୨୫ ।
ପଣଡୁ୍ ଗୁପତ େହାଇ ବସିଥ�େଲ ପରବେତ

ଧାତିକାେର କବାଟ େଫଡିଣ ପଶିେଲ ଗୃହଗେତ । ୧୨୬ ।
ମଡଫୁଲି ଘେର େଯ ପଶିେଲ ଗୁପତ େହାଇ

େଦଖିେଲ ଭୀମେସନ ପାକ�ତ ସବୁ ଖାଇ । ୧୨୭ ।

୧୨୪ ।୧ ବଦ�ତି ଅଗସତି୍ ପେର ଅ�ୟ େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପାଠ-
 ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ଯୁଗ ମହୀ �ଜନ ।

 ବାଳ� ଂ କୁେ�େହାଳ ଚରିତ ବଧିାନ । ।
 େୟକଦେିନ ପଣଡୁ୍ ଗୁପତ ଥାେନ ବସି ।
 େଶାଇ� ଠାବର ୁବାଳ� ତ ଉଠଆିସି । ।

 ସମସତ୍ ପଦାଥ� େଯ କରଇ ଉତତି୍ଷଠ୍ ।
 ��ଧଣାଶାେଳ ପଶି ପାଗ କେର ନଷଟ୍ । ।

 ପଣଡୁ୍ ଭିତେର ପଶିେଲ ଗୁପେତ ।
 ଧାତିକାେର କପାଟ େଫଡି ପଶିେଲ ଗୃହଗେତ । ।
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୧୨୧ ।୨ ରୟଣୀ-�ତରି୍, ରଜନୀ ୧୨୨ ।୨ ମଡଫୁଲି-ଅ�ନବୟ୍ଞଜ୍�ଦି
୧୨୫ ।୧ ଗୁଳ� ଗୁଞ�୍-ଗୁଳ� ଗୁ� ମାରି, େପେଟଇ ହାମଡିୁ ଉଠି

୧୨୭ ।୧ ମଡଫୁଲି ଘେର-��ଧଣା ଘେର
େବସାଳି�ତ କେର େଘନ ିବସି�୍ର କରଇ ତୁଣଡ୍

େୟକା ଗ୍�ସେକ େଢାକଇ ତରି୍ପୁତି କରଇ ପିଣଡ୍ । ୧୨୮ ।
�େଗଣ ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େକାପ ସଂଘରି ନ ପାରି
ହାଣିମି େବାଲି େସ ଖଡଗ େବେଗ େ�ଡି । ୧୨୯ ।

ସାଂେଜାୟା ଶାେଳ ପଶି ଆଣ�େତ ଅସିବର
ବାହାର େହାଇ ପ�ଇ େସ ବାଳ� ତ କୁମର । ୧୩୦ ।

ଅସିପତର୍ େଘନ ି�େୟ ଅଛ�ତି େଗାଡାଇ
ପବନହ�ଂ େବେଗ ବାଳ� ତ କୁମର ପ�ଇ । ୧୩୧ ।

ବନ କ�ଦର ପବ�ତ ନଝି�ର ଅଟବୟ୍ା
ମହା�େଜ େଗାଡାବ�ତି ପଣଡୁ୍�ଜ େଦବା । ୧୩୨ ।

ଭୀମେସନ ପ��େତ ପଣଡୁ୍ େଗାଡାଇ ପଛକତି
ପଣଡୁ୍ର ପେଛ ଅଗ୍ନ ିବ�୍ହ୍ମେଣକ େହାଇଣ ଧାମ�ତି । ୧୩୩ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େମାେହାର ଅବଶୟ୍ ନୟିମ
ନଶିଚ୍େୟ ଆଜ େ�ର ଶିର େଛଦ ିବେିର ଭୀମ । ୧୩୪ ।

େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ ଦୁେହଂ ସ�୍ହାନ କରି ଆସଥୁ�େଲ
ଧାଇଂଣ େକାଳ କରି ପଣଡୁ୍ �ଜାଙ୍କୁ ଧଇେଲ । ୧୩୫ ।

�େଗଣ ମହା�ଜା େଯ ଅେନକ ମ�ଦ େବାଲି
େକାେପଣ େବନ ିଭାରିଯା�ତ ପକାଇେଲ େପଲି । ୧୩୬ ।

ବକିଳ େହାଇ କରି େବାଇେଲ େକାଇ��େୟ
ଅଗ୍ୟାେନ େଦାଷ କ� ବାଳ� ତ ତନେୟ । ୧୩୭ ।

୧୨୮ େବସାଳି େଟକିଣ ବସି�୍ର କେର ତୁଣେ୍ଡ
 ଗ�ସେକ କ୍େଷପି ତୃପତି କେର ପିଣେ୍ଡ ।

୧୩୦ ।୧ ସାଂେଜା ପେର ବସିଣ କାଢ�େତ ଅସିବର ।
୧୨୮ ।୧ େବସାଳି�ତ-ବୃହତ ୍ େଭାଜନ ପାତର୍ ବେିଶଷତଃ ପତର୍ର ବଡ େଠା� ବା ଦ�

 (ମରହଟଟ୍ୀ-ଖଚଛ୍କ୍ଷର�ଦଧ୍ଚଛ୍ତତ୍�ଦଶ ଉଷମ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍ବତତ୍ସଥ୍)
 ଆ ଟଟ୍କ୍ଷବ�ଦର ଚଛ୍ତତ୍ ଟଟ୍କ୍ଷବ�ଦକ୍ଷର� ଳଚଛ୍ତତ୍ଲରଯ ଭସଥ୍ କ୍ଷରବବଦ୍ର�

�ଦବମହରଯ �ଦଚଛ୍ବର�ଦଶରତତ୍
୧୩୦ ।୧ ସାଂେଜାୟା ଶାେଳ-ସାଞଜୁ୍-କବଚ-ଖଡଗ ରଖିବାର େଖାଳ, େୟଉଁ ଘେର ସାଞଜ୍ମାନ ଥାଏ

।
କାହଂିର ପଣଡ୍ାେୟ ତୁମେ୍ଭ ଧମ� ଦଇବତ

ପୁତର୍ େଗାଟିକ େମାେହାର ରକ୍ଷା କରିବା ମହତ । ୧୩୮ ।
େ�ଦନ କରିଣ େଯ ପ�ଇ ପୁତର୍ ଆେଗ

ଅସିବର ଉହାଇ େଗାଡାଇ ପଣଡୁ୍ �େଗ । ୧୩୯ ।
ପଣଡୁ୍ର ପଛକତି ବଚିକ୍ଷଣ ବ�୍ହ୍ମେଣକ େହାଇ

ଅଗ୍ନ ିେଦବ�େୟ ପେଛ ଅଛ�ତି େଗାଡାଇ । ୧୪୦ ।
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�ହାଙ୍କର ପଛକତି େକାଇ��େୟ େଗାଡାବ�ତି
ମାଦର୍ୀେଦବୀ ପଛେର ଧାପ େଦଇଛ�ତି । ୧୪୧ ।

େୟମ�େତପ�ଇ େସ େଯ ବାଳ� ତ ନ�ଦନ
ଭୀମେସନ ପ�ଇ� ଶତଷଠ ିେଯାଜନ । ୧୪୨ ।

ଉଦର୍୍ଧୱ୍ବାହ� େବାଲିଣ େଯ ପବ�ତ େଗାଟିଏ
ସ�ଧୟ୍ାେବେଳ ଝୁଣଟି୍� �ହା ବାଳ� ତ ତନେୟ । ୧୪୩ ।

ତିନ ିେଯାଜନ ଆୟତନ େସ ପବ�ତ ପର୍ଚଣଡ୍ା
ଭୀମେସନ ଝୁଣଟ୍�େତଣ େହାଇ� ମସିଗୁଣଡ୍ା । ୧୪୪ । ସଂଖ୍ୟା

େସ ପବ�ତ ତେଳ ଅଛ ିନଦୀ େଯ େଗାଟିେୟ
ତହଂି ଯାଇ ହ�ଡି ପଡି� ବାଳ� ତ ତନେୟ । ୧୪୫ ।

�େଗ େଡଇଂ ପଡି� ପଣଡୁ୍ ବାଳ� ତ ଉପର
ବାମ କେର ଆକ୍େ�ଷି ଧଇ� ଭୀମେସନର ବାଳ । ୧୪୬ ।

ଖଡଗ େଘନଣି ପଣଡୁ୍ ହାଣି େ�ଡଇ ନଭି�େର
ଖଣଡ୍ା ଧଇେଲ ଯାଇଂ େଦବ େବୖଶୱ୍ାନେର । ୧୪୭ ।

େକାେପଣ ଉଚଛୁ୍ଡ�େତ ପଣଡୁ୍ େଦବ�େୟ
ମାରିବ ିେୟ ଦୁଷଟ୍ ପୁତର୍ ଛାଡ େହା ପଣଡ୍ାେୟ । ୧୪୮ ।

୧୩୮ କାହଂିର ପଣଡ୍ାେୟ ତୁେମ କାହଂିର ଦଇବତ ।
 ପୁତର୍ େଗାଟିକ େମାେହାର ରକ୍ଷା କରିବା ତେପାବ�ତ ।
୧୪୧ �ହାଙ୍କର ପଛକତି େଗାଡାବ�ତି ମାଦର୍ୀ େକାଇ��

 ଅତି ବୟ୍ାକୁଳ େସ �ଜାର େବନ ିବନ�ି
୧୪୬ ।୧ �େଗଣ ଧାଇଂଣ େସ ପଣଡୁ୍ ମହୀପାଳ ।

୧୩୯ ।୨ ଉହାଇ-ଉଭାକରି-େ�ଳି ୧୪୧ ।୨ ଧାପ-େବଗେର ଯାଉଛ�ତି ।
ଅଗ୍ନ ିେବାଇେଲ �ଜା େକାପ କି-ା େୟେତ

ଅଗ୍ୟାନ ବାଳକ େୟହାର େଦାଷ ଅଛ ିେକେତ । ୧୪୯ ।
ଆେହା �ଜା ତୁମେ୍ଭ ଥ�ର କରନ ିନଶିୱ୍ାସ
ବାଳ ଛାଡି �େୟ ଥ�ର େହାଇ ବସ । ୧୫୦ ।

କୁ�ତୀ ମାଦର୍ୀ ଦୁେହଂ �ଜା ବାମ ହସତ୍କୁ ଧଇେଲ
େକୗଣସି ମେତ ଚୂଳେଗାଟି ଛଡାଇ ନ ପାରିେଲ । ୧୫୧ ।

େବୖଶୱ୍ାନର େବାଇେଲ ବାଳ� ତର କିସ େଦାଷ ବାବୁ
ସଞଚ୍ପି କରିଣ କହନ ିେମାେତ ସବୁ । ୧୫୨ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ତୁ ଶୁଣ ସଗ୍ୁୟାନୀ ଦୱି୍ଜ ଶେ୍ରଷଠ୍ା
ପାକମାନ ସବୁ େମାର କରି ଅଇଂଠା । ୧୫୩ ।

ଭାରିଯା କହ�ତି ମୁନ ିଜାଣଇଂ େୟମ�ତ
ପାକ �ଶ କ�ନ ିେୟ ବଷ� ପରିଯ�ତ । ୧୫୪ ।

େଦବ ପିତୃ ଅତିଥ� ଅଗ୍ନ ିଆଦ ିକରି
େୟହାର ଉତତି୍ଷଟ୍ମାନ ଦଅିଇ ସବୁଙ୍କୁହଂି ନ ବ�ିରି । ୧୫୫ ।

ବରଷକ ଦନି� ଂ େୟହାର େୟେହେନକ ପର୍କୃତି
େୟ ମ�ଦ ଦୁଷଟ୍କୁ ମୁଂ େଥାଇବ ିେକମ�ତି । ୧୫୬ ।
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ଦଇନ ିକରଅୁଛ ିପଣଡ୍ାେୟ େୟହାର ପାଇଂ ନ େବାଲ
େୟହାର ବର୍ତିଥ�େଲ େମାେହାର କାେଳେହଂ �ହଂି ଭଲ । ୧୫୭ ।

ସମସତ୍ କ୍ରିୟା େମାର ଭାଙ୍ଗି� ମହାଦୁଷଟ୍
ବାଳ� ତ କାଳ� ଂ େୟହାର େହାଇ� େୟେଡ େପଟ । ୧୫୮ ।
େବୖଶୱ୍ାନର େବାଇେଲ ପଣଡୁ୍ େୟମ�ତ େ�ର କଥା

କଣକଳପ୍ େଦାଷକୁ େଦଉ େୟେଡକ ଅବସଥ୍ା । ୧୫୯ ।
ବାଳପୁଅ ଆବର ମାଛ ିସଙ୍େଗ ସରି

ଅଗ୍ୟାନ ମଢୂ େ�କ େସ େୟଥକୁ ବ�ିରି । ୧୬୦ ।
ତୁ େଯ େବାଇଲ�  ମୁଂ ଦଅିଇ ପିତୃ େ�କଙ୍କୁ

ପିତୃେ�େକ ଆଶା କର�ତି ବାଳ� ତ ଉତତି୍ଷଟ୍କୁ । ୧୬୧ ।
େଯେବ ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଗାହତୟ୍ା କରିଥ�ବ

ସ��ନ ଥ�େଲ ଶାସତି୍ ନ ଦଅିଇ ଯମ େଦବ । ୧୬୨ ।

୧୫୯ ।୨ କଣକଳପ୍ େଦାଷକୁ ଶିର େଛଦନ ଅବସଥ୍ା ।
୧୫୫ ।୨ ଉତତି୍ଷଟ୍-ଉଚଛ୍ଷିଟ୍

େୟ ଅବା ପାତକ କ� ମଖୂ� େଯ ଅଗ୍ୟାେନ
ପୁତର୍ େଗାଟିଏ ଅଛ,ି େୟହାର େମାକ୍ଷ କରିବା କାରେଣ । ୧୬୩ ।

ସ��ନକୁ ଆଶ କରଇ ଯମର ବ�ିର
�ହାକୁ ଶାସତି୍ େଦଇ ନ ପାରଇ �ଶକର । ୧୬୪ ।

ଅେନକ ପୁଣୟ୍ କରି େଯେବ ଅପୁତରି୍କ େହାଇ ମରଇ
ଅେନକ ଅବସଥ୍ା �କୁ ଦଅିଇ ଜ�ତୁସାଇଂ । ୧୬୫ ।

ଶଉଚ ଅଶଉଚ େହାଇ ବର୍ତିଥାଉ ବାଳ
ବଂଶକୁ କାରଣ େସ େହାଇଥାଇ ସବ�କାଳ । ୧୬୬ ।
େୟହା ବ�ିର କର ତୁ ପଣଡୁ୍ ମହୀପାଳ । ୧୬୭ ।

ବାଳ� ତ ଅଇଂଠା ପାଇେଲ ପିତୃଗେଣ
ବହ�ତ ସାନ�ଦ �ଙ୍କର ଉପୁଜଇ ମେନ । ୧୬୮ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େଯେବ ପିତୃେ�େକ େହାଇେଲ ତରି୍ପୁତି
ଇଷଟ୍େଦବ�ମାନ�ତ େଯ ଅ�ନ ଦଅିଇ ମଂୁ ନତିି । ୧୬୯ ।

େସ ଧମ� େମାେହାର �ଶ ଗ� େହା ଦୱି୍ଜବର
ଛାଡକି � ଖଡେଗ େଛଦବି ିେୟହାର ଶିର । ୧୭୦ ।

େଦବ�େୟ କାହଂି ଥଆ�ତି େହା ମହାବୀ�
ଶରୀରେର େସ ନଜି େଦବ� ବଦ�ତି େଦାେହା� । ୧୭୧ ।

ପର୍ଥମ ଶିର �ଳ� େର ବେିଜ କର�ତି ବର୍ହ୍ମା
କପାଳ ପାଟିେର ହାେଦ ��ୟଣ ମହାତମା । ୧୭୨ ।

ଚ�ଦର୍ ସଯୂ�୍ୟ େଦବ� ଅଟ�ତି ଚକ୍ଷୁ େବନି
�ସିକାେୟ ବସଇ ପବନ ମହାଗ୍ୟାନୀ । ୧୭୩ ।

ଦୁଇ ଆେଡ େଯ କଣ୍�ଣସଥ୍ଳୀ େବନି
ରଦୁର୍ େଦବ� ବସଇ ଭର୍କୁୂଟିଗଣ େଘନ ି। ୧୭୪ ।
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େବନ ିଶର୍ବେଣ ବସଇ �େୟ ଚଇତନ
ଗଭ�େଭଦ ିବସଇ �େୟ ଶ�ୂୟ ନରିଞଜ୍ନ । ୧୭୫ ।

୧୬୮ ବାଳ� ତ ଉତତି୍ଷଟ୍ ଇଚଛ୍�ତି ପିତୃଗେଣ
 େୟସେନକ ବାଣୀ େସ ଉପୁେଜ ପୁ�େଣ ।

୧୭୧ ।୨ ଶରୀେର ସକଳ େଦେବ ବସ�ତି େବାଲ�ତି େଦାେହା� ।
୧୭୧ ।୧ େଦାେହା�-ଅଗ୍ମି

ବତିଶ ଦ�ତ େଯ ବସଇ େବନ ିପାଟି
ବଜର୍ ନଘି�ାତ ବସ�ତି ଗ୍ରହଗଣ େଘନଟିି । ୧୭୬ ।

ଅନ�ସରି ରଚିୁର ସଦନ ମଉଳି
ଶୁକ୍ର ବୃହସପ୍ତି ବସ�ତି େବନ ିେଯ ଚହଳି । ୧୭୭ ।

ଋକ୍ଷ ତୁେଲ ବସଇ େଯବଣ ଓଷଠ୍
େସହ ିେସ ଇ�ଦର୍ ଆସନ କରଇ ସରୁ �ଷଟ୍ । ୧୭୮ ।
ଗଣଡ୍ସଥ୍ଳ ଆେବାରି ବସ�ତି ପଞଚ୍ତିରିଶ େଦବ�

କୃତ କୃ��ତକଗଣ ଆଦ ିଜି� । ୧୭୯ । ସଂଖ୍ୟା
ସଲୀଳ ଶଇଳ େଶାଭାବନ ସମୀର

ମନ ତଲେୟ େଯ ଗ୍ୟାନ ବୁଦଧ୍� କଣଠ୍ର । ୧୮୦ ।
କଣଠ୍ର ତେଳ ବସ�ତି େୟେତକ େଦବ�

ହଦୃଗେତ େ�େମ ବସ�ତି ନକ୍ଷତର୍ ଅପର୍ମି� । ୧୮୧ ।
ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିେ୍ୱେଦବା ବସ�ତି ହଦୃଗେତ

ସନକ ସ�ତନ ବସ�ତି କରସଥ୍ଳ ଯୁଗେତ । ୧୮୨ ।
ଚଉଦ ବଦିୟ୍ାେୟ ବସ�ତି େବନ ିକରସଥ୍ଳୀ

ସାଧନ ତଲେୟ ବସ�ତି ଆକ୍ରଷଣ ମହାବଳୀ । ୧୮୩ ।
ପ�୍କମ� ଗ୍ୟାନବ�ତ ବଳବ�ତ ଶକ�

େବନ ିଭେୁଜ ବସ�ତି ସ�ଇଶ େଦବ� । ୧୮୪ ।
�ଭିଠାର ୁଉପରକୁ �ଳ�  ବର୍ହ୍ମଦୱ୍ାର ଯାେକ

େୟେଥଂ େଭାଗ କର�ତି େତତିଶ େକାଟି େଦବେ�େକ । ୧୮୫ । ସଂଖ୍ୟା
ପିତୃ ଦଇବତ ପୁରଷୁ ବସ�ତି �ଭିମଣଡ୍ଳ ମାଡି

ସଂକଳପ୍ ଉଦକ ଅ�େତ େସହ� ଯା�ତି ଛାଡି । ୧୮୬ ।
ତିନ ିଦହି�ଡିେୟ ଆକାଶକୁ ଉଜାଣି

ଧାତୁ େଭଦ ିତଳକୁ ବହଇ ନବଝର ପାଣି । ୧୮୭ ।

୧୭୬ ।୨ େବନ ିବଜର୍ ପାଟି ଆପେଣ ଅଗ୍ନ ିେସଟି ।
ଉପରକୁ ବହଇ ଧାେର ତଳକୁ ବହଇ ଧାେର

ଆଗକୁ ବହଇ ଧାେର ଧାେରକ ପଡଇ ଆକାଶେର । ୧୮୮ ।
ପୃଥ�ବୀ ଆପ େତଜ ବାୟବୟ୍ ଆକାଶ

ପଞଚ୍ଧାତୁ େଭଦ ିେୟ ଦୱ୍ାଦଶ ପୁରଷୁ । ୧୮୯ ।
କାଳ କାମ ଅଥ� ଧମ� ଅନ�ସୱ୍ାର ପାଞଚ୍

ସିଦଧ୍ ପୁରଷୁମାନଙ୍କ େୟ ଦୃଢ ସଞଚ୍ । ୧୯୦ ।
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େବନ ିଜାନ�  ମାଡି �ଭି ମଣଡ୍ଳ ପରିଯ�େତ
େଯାଗ ପୁରଷୁମାେନ େୟେଥ ବସ�ତି ପଞଚ୍ଶେତ । ୧୯୧ ।

ତୁ େୟ େବାଇଲ�  ମୁଂ େଦବ�ଙ୍କୁ ଦଅିଇ ଅ�ନ
ଶରୀେର େସ ଥା�ତି � ସମସତ୍ େଦବ�ମାନ । ୧୯୨ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େଯ ଭମିୂେର ପତର୍ ପାଡି
�ମ ସଂେକତ କରି େଯ କରସଥ୍େଳ ପାଣି ଛାଡି । ୧୯୩ ।

ପଣଡ୍ାେୟ େବାଇେଲ �ହା ଆମେ୍ଭ କହ�ଂ େ�େହାର ଆେଗ
େସ ଅ�ନକୁ ପାଆ�ତି େଯ ଅଷଟ୍କୁ� �େଗ । ୧୯୪ ।

ହାଣଡି୍ୟା �ଣଡ୍ାଳିୟା ଆମୱ୍ଆୁ କ୍ଷାଙ୍କ�
ଭାଲ� ଙ୍କା �କ୍ଷସା କ୍େଷପଣୀ କ୍େଷତର୍ପା� । ୧୯୫ ।

େୟେତକ ପିଶାଚ ବୀରମାେନ ଅଇଂଠା ଚଣଡ୍େବାଲି
ପର୍ତିବାେୟ ଭଞୁଜି୍େଲ ପତେ୍ର ଦଅିଇ କର େ�ଳି । ୧୯୬ ।

ପତର୍ର ୁଯାଇଣ େଯେବ ପଡଇ ଭଇୂଂେର
�ହା ଆହାର କର�ତି ଅଇଂଠା ଅଷଟ୍ବୀେର । ୧୯୭ ।

ପଞଚ୍ ଅସରୁ ଅଛ�ତି େହା ପଞଚ୍ଭତୂ ଆତମ୍ାକୁ
ବାହାେର େମଞ�୍େୟ େଦେଲ େସ େଭାଗ୍ୟ େହାଅଇ �ହାଙ୍କୁ । ୧୯୮ ।

ଚଣଡ୍ ପର୍ଚଣଡ୍ ଦୃଦଣଡ୍ ମହାକାଳ ଅନଳ
େସ େମଞଚି୍କି ଖାଇ ଜୀଅ�ତି େୟମାେନ ରକ୍ଷାପାଳ । ୧୯୯ ।

୧୯୧ ।୧ େବନ ି�ଡିବାଡି କମଳ ପରିଯ�େତ ।
୧୯୫ ହାଣଡି୍ଆ ପଖାଳିଆ ଆ�ତିଆ ଖକି� ଅ�ନ

 �ରକା �କ୍ଷାସଣୁୀ ଖାଖର ପେ୍ରତମାନ
୧୯୬ ।୧ େୟେତକ ପିଶାଚ ଚଣଡ୍ମାେନ ଅଇଂଠା ବୀର େବାଲି

ବାହାର େମଞଚି୍େୟ ନ େଦଇ ଭଞୁଜ୍�ତି େଯ ଅ�ନ
ଅସରୁ େଭାଜନ ହାେଦ େହାଇଟି େସଦନି । ୨୦୦ ।

ହରିଣୟ୍ଗଭ� େବାଲି ଅଷଟ୍ ହସତ୍ୀବର ବଧିାନ
ପାଦ ଅରବ�ିେଦ େହାଅଇ େଗାପୟ୍ାନ । ୨୦୧ ।

ପାଦ ଶଉଚ ଜଳେର େସହ�ଅ�ତି ତରି୍ପୁତି
ସମସତ୍ େଦବ�େୟ େଯ ଶରୀେର ଅଛ�ତି । ୨୦୨ ।

ଜନଜ�ତୁ ଥ�େଲ େସ େଦବ�େୟ ପାଆ�ତି ପଜୂା
ଆପେଣ ଅତି ତରି୍ପୁତି େହାଇେଲ ସମସେ୍ତ ହ�ଅ�ତି ପଜୂା । ୨୦୩ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େହା େତବ�େୟ େହାଇେଲ ତରି୍ପୁତି
େଦାହ� ଅଗ୍ନେିର ମୁଂ ଆହ�ତି ଦଅିଇ ନତିି । ୨୦୪ ।

ଅଗ୍ନକିି ଅତରି୍ପୁତି କେଲ �ଶଯାଇ ପିଣଡ୍
େୟ େଯ ଅନୀତି କ� ପୁତର୍ର େକମ�େତ ନ କାଟିବ ିମୁଣଡ୍ । ୨୦୫ ।

ପଣଡ୍ା େବାଇେଲ ତୁ ନ ଜାଣି ହ�ଡିଲ�  େୟେବ
ଅଗ୍ନ ିେଦବ�େୟ ଥାଆ�ତି ସବୁଙ୍କରି ଗେଭ� । ୨୦୬ ।

ସେବୟ୍ ଅସେବୟ୍ ଯେବ କରଇ ଭକ୍ଷ
ସମସତ୍ ଦହନ କରଇ େସ ଅଗ୍ନ ିପରତକ୍ଷ । ୨୦୭ ।
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ଅଗ୍ନ ିେତବ�େୟ ନ ଜାଣ�ତି � ଉତତି୍ଷଟ୍
ସମସତ୍ ଭକ୍ଷ�ତି େୟ କ୍େ�ଟାନଳ ଦୁଷଟ୍ । ୨୦୮ ।

ଉତତି୍ଷଟ୍ ଅଣଉତତି୍ଷଟ୍ େସ ନ ଜାଣ�ତି କିଛି
ଦହନ ପାନ ପୁରଷୁ େସ ସମସତ୍ ପାେର ଭଛ ି। ୨୦୯ ।

କହ� କହ� େ�େଷଣ କହେିଲ ମହାତମା
ଆମେ୍ଭ େସ େଦାହ� ଅଗ୍ନ ିେବୖଶୱ୍ାନର େଦବବର୍ହ୍ମା । ୨୧୦ ।

ତୁ ଆଜ ସି� େଦଖିଲ�  େହା ପଣଡୁ୍
େଦଢବରଷ େହାଇ�ନ ିେହା ଉତତି୍ଷଟ୍ ମାନ ଛାଡୁ । ୨୧୧ ।

୨୦୧ ।୧ ହରିଣୟ୍ଗଭ� େବାଲି ଆଠହାତୀ ବଦ୍�ଧମାନ ।
୨୦୩ ।୨ ଆପେଣ ତରି୍ପୁତି େସ ଆପେଣ ହ�ତି ପଜୂା ।

୨୦୮ ।୨ ସମସତ୍ ଭକ୍ଷ�ତି େୟ କ୍େ�ଟାନଳ ପର୍ତକ୍ଷ ।
୨୦୮ ।୨ ଦୁଷଟ୍-ପର୍ତୟ୍କ୍ଷ

ସମସତ୍ ଭକ୍ଷି ଆେମ େହାଉ େଯ ତରି୍ପୁତି
ବାଳ� ତଙ୍କର େଦାଷ େଘନବିାର େ�ହଇ ଯୁଗତି । ୨୧୨ ।

ଅଗ୍ନରି ପର୍ତିବାେକ୍ୟ ଶା�ତ ପଣଡୁ୍�ଜା
ତତକ୍ଷେଣ େକଶ �ଜା ଛାଡି� ଆତମ୍ଜା । ୨୧୩ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େଯେବ େବୖଶୱ୍ାନର େଦବ
ତୁମଭ୍ ନଜି ସରପୂ େମାେତ େଦଖାଇବ । ୨୧୪ ।

େଯମ�େତ େମାେହାର ମେନ ପର୍େତ ଯାଇଂ
ନଜି ସରପୂ େମାେତ େଦଖାଇବା େଗାସାଇଂ । ୨୧୫ ।

ପଣଡୁ୍ର ବଚେନ େବାଲ�ତି େବୖଶୱ୍ାନର
େମାେହାର ନଜି ସରପୂ େଯେବ େଦଖିବାକୁ ଶରଧା େ�େହାର । ୨୧୬ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େଦବ ସ-ଦ ନମି�େତ
ନଜି ଶରୀର େଦଖାଇବା େମାେତ । ୨୧୭ ।

ପଣଡୁ୍ର ବଚେନ ସାନ�େଦ ଅଗ୍ନ ିଦଇବେତ
ଆପଣାର ନଜି ଶରୀର ବକିାଶିେଲ ଜଗେତ । ୨୧୮ ।

ମହା ଅନଳ ବକିାଶି� େଜୟ୍ାତି
େକାଟିେୟ େତଜ େହାଇ ବକିାଶିେଲ ଅଗ୍ନ ିମତୂ୍�ତି । ୨୧୯ ।

ମହା କା�ନଳ ବକିାଶି� କାେୟ
େଦଖିଣ ପଣଡୁ୍କୁ �ଗି� ମହାଭେୟ । ୨୨୦ ।

ଭେୟଣ ଅ�ତର େହେଲ ନୃପମଣି
େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ ପ�ଇେଲ େବନ ି�ଣୀ । ୨୨୧ ।

ମହାଭେୟ ପଣଡୁ୍ ପ�ଇେଲ ବହନ
ଅଗ୍ନ ିେଦବ� ପାରେୁଶ ଅଛଇ ଭୀମେସନ । ୨୨୨ ।

ଅନଳ େଜୟ୍ାତିକି �ର କିଛ ିଭୟ �ହଂି
ଅଗ୍ନ ିେଦବ�ଙ୍କ େକାେଳ ଅଛ ିରହ ି। ୨୨୩ ।

ମହା ଭେୟ କରି ପ�ଇେଲ ନୃପବର
େବନ ି�ଣୀ େଘନ ିରହେିଲ େଯାଜନକ ଅ�ତର । ୨୨୪ ।
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େଦାେହା�ଙ୍କ ମତୂ୍�ତି େଦଖି ପଣଡୁ୍ ନୃପତି
ଅଗ୍ନ ିେଦବ�ଙ୍କୁ କରଇ ବହ�ତ ତୁସତି୍ । ୨୨୫ ।

ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ଅ�ଦ ିସିଦଧ୍ େଦବ�
ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ସୟଳ ଦହ�� । ୨୨୬ ।

ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ଅନ�ତ କାଳବଞ�୍
ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ଅନ�ତ ରପୁ ସଚ�୍ । ୨୨୭ ।

ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ଅ�ଦ ିସିଦଧ୍ ବର୍ହ୍ମା
ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ଦାବାନଳ ମହାତମ୍ା । ୨୨୮ ।

ପିଙ୍ଗଳ ଜଟାଶିର ରପୁ ଅନଳ ବର୍ହ୍ମ
ଜୟ ତୁ େବୖଶୱ୍ାନର ଯଗଂ◌୍ୟେର ପଣୂ୍�ଣକାମ । ୨୨୯ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ େଦବ ଜୱ୍ଳିତ ଅନଳ
ହା�େଦା� ଲହରୀ େଦବ ତୁହ ିେସ ମହାବଳ । ୨୩୦ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ କ୍େ�ଟ ଅନଳ �ଥା
ବର୍ହ୍ମ ନ�ିକାର ମହାତମ୍ା ଆକାଶ କର� । ୨୩୧ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ େଯାଗ େଯ ଅନଳ
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ବଡବା ଅନଳ । ୨୩୨ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ ନଘି�ାତ ବଜର୍ ସଚୀ
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ପା�ଳ ଅନଳ ରଚିୁ । ୨୩୩ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ମହାବର୍ହ୍ମ ଅଗ୍ନି
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ ସରୁ ତରଙ୍ଗ ମୁନ ି। ୨୩୪ ।
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ନତିୟ୍କମ� େଦାେହା�

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ସବ�ଭକ୍ଷ ସଚ� । ୨୩୫ ।
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ସୱ୍ାହା ସୱ୍ଧା ଚରେଣ ନମାମି

ମହୁଂି େ�େହାର ଚରଣ ତେଳ ଶେତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପରଣାମି । ୨୩୬ । ସଂଖ୍ୟା
େଗାପୟ୍ାନ ପୁରଷୁ ସୱ୍ାମୀ ତୁ ସମସତ୍ ପର୍ତିପାଳ�
ନ�ିକାର ଦଇବତ ତୁ ଚଳ�  େଯ ଅଚଳ�  । ୨୩୭ ।
ଶରଦ ଶିଶିର େହମ ବସ�ତ, ଗ୍ରୀଷମ ବରଷା

େୟ ଛଡ ଋତୁ େହତୁ ତୁ ଦୱ୍ାଦଶ େଯ ମାସା । ୨୩୮ ।
ଋତୁେକ େହଉ ତୁ ଆନ ଆନ େଯ ମରୂତି

େ�େହାର ଉତତି୍ଷଠ୍ ଖାଇ ସଚ�ଚର ବତ୍�ତି । ୨୩୯ ।

୨୩୩ ।୨ ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ପା�ଳ ଅନଳଗ୍�ସୀ ।
କାହଂିେରଣ ଅଛୁ �ଥ ହାେଦ କାହଂିେରଣ �ହ�ଂ

ଆହାେରଣ ଦପ� େ�େହାର େଗାପୟ୍ାେନ େଦଖାଉ । ୨୪୦ ।
ଶେ୍ୱତ �ଜା ଯେଗ୍ୟଂ େଦବ ଅେନକ ଘୃତ ଭକ୍ଷି

ଲ� ଦୁବୁଦ େହାଇ େଦବ ମ�ଦାଗ୍ନ ିେହାଇଅଛ ି। ୨୪୧ ।
େକବଣ ପୁରଷୁ ସଞଚ୍ପି କହବି େ�େହାର ଚିହ୍ନବଣ୍�ଣ େଗାଟି
େୟକଲେୟ ସରଇ େମଦନିୀ ନବ େକାଟି । ୨୪୨ । ସଂଖ୍ୟା

ସେ୍ୱଦଜ, ଅଣଡ୍ଜ, ଉଭଭି୍ଜଜ୍, ଜ�ୟୁଜ �ରିଖାନି
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ବ�ି ଅଗ୍ନେିର ତ େକହ ିନ ବର୍ତ�ତି ପ�୍ଣୀ । ୨୪୩ ।
ଭିତେର େଦବ ତୁହ ିବାହାେର େଦବ ତୁହି

ମହା ଅନଳ ରେୂପଣ େଦବ ସକଳ ଦର୍ବୟ୍ ଦହ ି। ୨୪୪ ।
�� ପାତକ େଯେବ କରିଥ�ବ ପ�୍ଣୀ

େହାମ କରିଣ େ�ର ତହଂି ପକାବ�ତି ଆଣି । ୨୪୫ ।
ଅଭୟା ପୁରଷୁ ତୁ ସମସତ୍ େଦବ ବହ�

ଆପଣା ଶରୀରେର �ଇ େଦବ ସବ�ପାପ ଦହ� । ୨୪୬ ।
ସାଧୁ ମାେହଶୱ୍ରୀ େସ ଦକ୍ଷର କୁମାରୀ

ତବ େତଜ ଶୀତଳ କେଲ େହାଇେଲ ମେ�ହାରୀ । ୨୪୭ ।
ଶର୍ୀ େଦାେହା� ଅଗ୍ନଙ୍ିକର େସେବ ପଦମ୍ପାେଦ

ଧମ� ବଦ୍�ଧୁତ େହାଇବ ସୱ୍ାମୀ େ�େହାର ପର୍ସାେଦ । ୨୪୮ ।
ଶର୍ୀ େବୖଶୱ୍ାନର ଅଗ୍ନଙ୍ିକର ଚରେଣ ମହୁଂି ଦାସ

ଶଦୂର୍ମୁନ ିସାେ��ଦାସ ଜ�େମ ଜ�େମ ଅଭୟ୍ାସ । ୨୪୯ ।
େୟସେନକ ସତୁ୍ତି ଯହ� କେଲ ପଣଡୁ୍ ନୃପତି

ମହାେତଜ ଛାଡି ଅଗ୍ନ ିେହାଇେଲ ଶା�ତିମତୂ୍�ତି । ୨୫୦ ।
ପଣଡୁ୍ େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ େହାଇେଲ ସ�ନଧିାନ

େଦଖି ଅଗ୍ନ ିେଦବ� େହାଇେଲ େ�ଷମନ । ୨୫୧ ।

୨୪୦ କାହଂିେର ଅଛୁ, େକଉଂଠାେର �ହ�ଂ
 କାହାେରଣ ଦପ� ତୁ େ�େହାର େଦଖାଉ । ।

 ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ନଜି ରପୂ େମାେତ କି-ା ନ େଦଖାଉ । ।
୨୪୪ ।୨ କା�ନଳ ରେୂପଣ ତୁେମ ସକଳ ଜ�ତୁ ଦହ ି।

େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ େଦବୀ ଦୁେହଂ ଆେୟ
ପର୍ଣପତୟ୍ େହେଲ ଅଗ୍ନ ିେଦବ�ଙ୍କ ପାେୟ । ୨୫୨ ।

ଭୀମେସନଙ୍କୁ ଆଶୱ୍ାସ� କେଲ େବୖଶୱ୍ାନର
ଶା�ତି େହାଇ ମହାତମ୍ା �ଙ୍କୁ ଦେିଲ ବର । ୨୫୩ ।

େବୖଶୱ୍ାନର େବାଇେଲ େ�େହାର ଆହାେର ଏେଡ ଶର୍ଦଧ୍ା
କ୍େ�ଟ ଅନେଳ େ�େତ େହାଉ ବଡ଼ କ୍ଷୁଧା । ୨୫୪ ।

ଆହାେର ଅତରି୍ପୁତି ହ�ଅସିେର ଭୀମା
ଆେହା ପଣଡୁ୍ େୟ ପୁତର୍ େ�େହାର ଉଦଧ୍ରିବ ସୀମା । ୨୫୫ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େୟ ଆଜହ�ଂ େୟେଡ ଅତରି୍ପୁତି
ଅସଂକ୍େଷପକ ଖାଇବ େୟ କାହ�ଂ େଦବ ିନତିି । ୨୫୬ ।
େଦାେହା�େୟ େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  ପର୍ସ�ନ

ନତିିପର୍ତି ��ଧଣା େୟହାକୁ େହାଇବ ବଦିୟ୍ମାନ । ୨୫୭ ।
ଗଉରୀ ଶଉରୀ ଆବର ନଳବଧି�

େୟ ତିନ ିପାକ େୟହାକୁ େହାଇବ ପରସିଦଧ୍� । ୨୫୮ ।
ଅକଟା ଅବଟା େଯ କଞ�୍ େଯାଗାଡର

େୟହା ହସତ୍ �ଗ�େତ େହାଇବ ଅମିୟ ରସସାର । ୨୫୯ ।
େଭାଜେନ ଅତରି୍ପୁତି େହାଉ େ�େହାର ବ�
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ସଂଗ୍�େମ ଅତରି୍ପୁତରି୍ େହାଉ ଅ�ଗ�� । ୨୬୦ ।
ଶୃଙ୍ଗାେର ଅତରି୍ପୁତରି୍ ହ�ଅସିେର ଭୀମ

ବରି୍େକାଦର ମରୂତିକି େ�ର େକହ ିେ�ହେିବ ସମ । ୨୬୧ ।
ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�  ବଦ�ତି ଅଗସତି୍

ପଣଡୁ୍ ପର୍ଣପତୟ୍ େହେଲ େବୖଶୱ୍ାନର କତି । ୨୬୨ ।
ବହ�ତ ପର୍ସ�ନ େହେଲ ବାଳ� ତ କୁମରକୁ

େବୖଶୱ୍ାନର ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ଭୀମେସନକୁ । ୨୬୩ ।
ବର େଦଇ େବୖଶୱ୍ାନର ଗେଲ ଅ�ତଧ�ାେନ

ପଣଡୁ୍ ବାହ�ଡି ବେିଜ କେଲ ମେ�ହର ବେନ । ୨୬୪ ।
ଭୀମେସନକୁ କାେଖ େଘନେିଲ ପଣଡୁ୍ �ଜା

�ହାଙ୍କର ପଛେର େଗାଡାବ�ତି େବନ ିେଯ ଭାରିଯା । ୨୬୫ ।
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ

ପୁତର୍ ଭାରିଯା େଘନ ିରହେିଲ ନଶିଚି୍�େତ । ୨୬୬ ।
ବଇବସତୁ ମନ�  ପ�ରିେଲ ଅଗସତି୍ ମହାେଦବ

େକାଇ��ଙ୍କ କଥା ତ ଅତି ଅସମଭ୍ବ । ୨୬୭ ।
ଧମ� େଦବ�ଙ୍କର େସ ସହ�ି ଆରେଦାଳି

ପବନ େଦବ� େଯ େସ ଅଟଇ ମହାବଳୀ । ୨୬୮ ।
ମାନବୀ େହାଇଣ େସ େଦବ�ଙ୍କୁ ଦଅିଇ ରତି

େୟ ବଡ ଆଶରି୍ଜ କଥା କହବିା ଅଗସତି୍ । ୨୬୯ ।
ଶୁଣ େହା ମନ�  ପୁରଷୁ ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ମହାମେୁ�ୟ

ସତୟ୍ଯୁେଗ ଅଞଜ୍� େୟ ଅଟଇ ପବୂ�ଜ�େମ । ୨୭୦ ।
େସକାେଳ ପବନ େଦବ� ସଙ୍ଗେର ପୀରତି

Cଶୱ୍ର ବୀଯ�୍ୟ ଆଣି ଦ�ିକ ତଡତି । ୨୭୧ ।
େସ ବୀଯ�୍ୟ ସମଭ୍ାଳି ଇଚଛ୍�ି ଗଭ�ଗେତ

ତହ�ଂ ଜ�ମ େହାଇେଲ ବୀର ହନ�ମ�େତ । ୨୭୨ ।
େସ ହନ�ମ�ତଟି ତେ୍ରତୟା ଯୁେଗ ମହାମଲ୍ଲ

ଶର୍ୀ �ମଚ�ଦର୍ �ହାକୁ ବୁେଝେଲକ ଭଲ । ୨୭୩ ।
ସତୟ୍ଯୁଗେର େଯ ଅଞଜ୍� ରପୂ ଧରି

େୟେବ େକା�େ�େଭାଜ �ଜାର ଘେର ଅବତରି । ୨୭୪ ।
ଦୱ୍ାପରଯୁେଗ େଯ େସ ଭା� ନବିାରିବା ଅେଥ�

ପବନ େଦବ� ଆସି ସମଭ୍େବ� େଭଟି� ଯୁଗେତ । ୨୭୫ ।
ତହ�ଂଟି ଜାତ କେଲ ଭୀମେସନ �ହାର ପୁତର୍

େୟ ଯୁେଗ ଭାଗ େଯ କରିବ ରସାଂଗତ । ୨୭୬ ।
ଶତଶିଂଗ ବହ�ତ କ� େକାଇ��ଙ୍କୁ ବନିେୟ

େକାଇ��ଙ୍କୁ ପଣଡୁ୍ �ଜା କ�କ ମହାଭେୟ । ୨୭୭ ।
ମୁହଂି ଅଗ୍ୟାନ େଯ ଗ୍ୟାନ େମାର �ହଂି

ତୁ ଅ�ଦ ିଅପଣ୍�ଣା ଅଛୁ େୟେହେନକ ରପୂ ବହ ି। ୨୭୮ ।
ଶତଶିଂଗ ପବ�ତ କହ�େତ ତୁ ଅଟୁ ମହାେଦବୀ

ଆଝୁଂ େକାଇ�� େଗା େ�େତ ଥ�ବ ିମୁହଂି େସବ ି। ୨୭୯ ।
କହଣି ପବ�ତ େଯ େହାଇ� େଗାପୟ୍ାନ
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େକାଇ��େୟ ବନିୟ ଭାେବ ଖଟ�ତି ପବନ । ୨୮୦ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମେସନ େକାଇ��ଙ୍କର ପୁତର୍ େବନି

ଅତିସେ୍ନେହ ପାଳ�ତି ମାଦର୍ୀ ମକରଧୱ୍ଜର ନ�ଦନିୀ । ୨୮୧ ।
ଭୀମେସନର ସପତ ବରଷ ଉତ�୍େର

ଦୁଷଟ୍ ପର୍କୃତି େଦଖି େକାଇ��େୟ କର�ତି ବ�ିେର । ୨୮୨ ।
ବଳବ�ତ ମଖୂ� େୟ େହାଇବ ଅପଣଡି୍ତ

ଧନ�  ଶହସର୍ ବଦିୟ୍ାେର େୟ େ�ହବି ନଜିି�ତ । ୨୮୩-୨୫୯୦ ।

୨୭୬ ।୨ େୟ ଯୁେଗ ଭାର େୟ କରିବ ସମାପତ ।
ଅଜ�ୁନଙ୍କ ଜ�ମ

ଫାଲଗୁନ ମାସ ପଣୂ୍�ଣିମା ଅ�ତେରଣ ତିଥ�
କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଦୱି୍ତୀୟା ପଣଡି୍ତ ବାର �ତି । ୧ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ନକ୍ଷତର୍ େଭାଗ େଯ ଉତତ୍� ଫାଲଗୁନୀ
ପଣଡୁ୍�ଜା ମଗୃୟାକୁ ବଜିେୟ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମେସନ େଘନ ି। ୨ ।

ମହାନଶିା କାେଳ େଶଯୟ୍ାର ଯୁଗେତ େକା�ତେଭାଜ �ଜାର ଦୁ�ଳୀ
ଶର୍ୀହସେ୍ତ େଘନେିଲ େସ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ଜପାମାଳୀ । ୩ ।

ଧୟ୍ାେନଣ ସମୁରଣା େସ କେଲକ େଦବ�ଜ
ଜାଣିଣ ଅେନକ ଅଳଙ୍କାେର ବାସବ େଦବ ସଜ । ୪ ।

ହଦୃେର ଲମୱ୍ାଇ ପାରିଜାତକ ପୁଷପ୍ମା�
େକାଟିେୟ ଅଭିେଷକ ଅଳଙ୍କାର େଶାଭିତ ଢଳହ� । ୫ ।

ଶର୍ୀଅଙ୍େଗ େଲପନ ମୃଗ�ଭ କସତୁ୍ରୀ
େକାଇ��ଙ୍କ େଶଯୟ୍ାେର ଆସି ବଜିେୟ ବଜର୍ଧାରୀ । ୬ ।

େଦଖିଣ ସାନ�ଦ େଯ େଭାଜର ଦୁ�ଳୀ
ତୀଥ�ଜଳ େଘନ ିପାଦ େସ ପଖାଳି । ୭ ।

ପାଦଅଘ�୍ୟ େଦଇଣ େକାଇ��େୟ କର�ତି ଅେନକ ସତୁ୍ତି
ଜୟ ତୁ ସରୁ�ଥ ଅମର ଆଧ�ପତି । ୮ ।

ଜମେ୍ଭା ଦଇତୟ୍ ଦପ� ଧଂସିଲ�  େଦବ ଅବେହେଳ
େତଣ ୁେସ ଜମେ୍ଭାେଭଦୀ �ମ ବହଲି�  କୁେ�ହେଳ । ୯ ।

ଅଭେୟ ମୁଦୁଗର କେରଣ ବଜର୍ ଶକତି
େହେଳଣ �ଶିଲ�  ହରିଣୟ୍କଶିପୁର �ତି । ୧୦ ।

ଅଜଙ୍ଗମ ଅକ- ଅସିବର ପରଶୁ କୁଠାେର
ବାହନ ଇଚଛ୍ଲି�  େଦବ ଅଇ�ବର୍ତର ଉପେର । ୧୧ ।

ଶଚୀର ବଲ୍ଲଭ �ଥ ଅନଙ୍ଗ କାମମତୂ୍�ତି
ଚଉଷଠୀ େକାଟି ବଦିୟ୍ାଧରୀଙ୍କି ଅଭି�ଷ ନତିି ପର୍ତି । ୧୨ ।

ଅମ�ଧ��ଥ ତୁ ଅଳକାପୁର ରକ୍ଷା
ଅଦତିିର ନ�ଦନ କଶୟ୍ପର ବଚଛ୍ା । ୧୩ ।
ଅଣାକାର ପୁରଷୁ ତୁ େଦଖିଲ�  ବଣ୍�ଣଚିହ୍ନ

େତଣ ୁେସ ଲ�ଟ େ�ର େହାଇ� ସବୁଣ୍�ଣ । ୧୪ ।
ସୱ୍ଗ�ର ଠାକୁର ତୁ ବୃ�ଦାଅକ� କୁଳଦକ୍ଷ
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େକାଟିଏ ଭବୁନ ଦୃଷଟି୍ ତୁ ଅଟୁ ସହସ�୍କ୍ଷ । ୧୫ ।
ଅେନକ ବ�ିସଣୁୀ ଖଟ�ତି ଅନ�ବର୍େତ

ଭରହରଷ �ୟକ େଦବ କସୟ୍ପର େଗାତେ୍ର । ୧୬ ।
େକାଟିଏ ଭବୁନର ତୁ ଖଣଡୁ୍ସି ଅରଷଟି୍

େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂେୟଣ େମଘ ସଚ�ଚର ବୃଷଟି୍ । ୧୭ ।
ସଦା ଆନ�ଦ �ଥ ତୁ ବାହନ ମତତ୍�ଗ

ପା�ଳ ଥମୱ୍ େ�େହାର ଅନ�ତ ଉଡଙ୍ଗ । ୧୮ ।

୧୦ ।୨ େହେଳ ବଧ�ଲ�  ପବ�ତଙ୍କ ପକ୍ଷୀ
 େହେଳ ଭିଧୱ୍ସିଂଲ�  �ଥ େଦୖତୟ୍ େଯ ନୃପତି ।

୧୫ ।୧ ବୃ�ଦଅକ�-ବୃ�ଦାରକ-େଦବ । ୧୮ ।୨ ଥମୱ୍-ସତ୍ମଭ୍ ।
ବର୍ହ୍ମଦତୟ୍ ମୁଣଡ୍ େମାଡିଲ�  ଚ�ଦର୍ େବାେଲ

ରିପୁ ପୁରଖୁ ପ�ବ�ତି େ�େହାର ଶହସର୍ ଧଇେଲ । ୧୯ । ସଂଖ୍ୟା
େ�େଭଣ ହରିଲ�  �ଥ ଗଉତମର ପତନୀ

େସ ମହାତମାର ଶାେପ ତୁ େହାଇଲ�  ସହସର୍ େଯାନ ି। ୨୦ । ସଂଖ୍ୟା
ଶା�ତି େହାଇ� େସ ଆପାଦ ମାନସ ସେ�ବେର

ଦୁଷଟ୍ ନବିାରଣ କଲ�  �ଥ ନଘି�ାତ ବଜର୍ଶେର । ୨୧ ।
ତୁ େଦବ ଜଳ ସଥ୍ଳ ନ�ିକୁଳ ଅ�ଦି

କୃ��ତକ �ଥ ସୱ୍ାମୀ ଜୟ ତୁ ଜମେ୍ଭାେଭଦୀ । ୨୨ ।
ସପତ ସାଗର ଜଳ ସଥ୍ଳ �ଥ ନବଦୱ୍ୀପା ପୃଥୀ

େ�ହେରଣ େଦବ ସଚ�ଚର ବର୍ତି । ୨୩ ।
ଯମଦଣଡ୍ କାଳଦଣଡ୍ ଶଳୂଦଣଡ୍

ଦଣଡ୍ାଧ�ପତି େଦବ ତୁହ ିେସ ସବ�ଦଣଡ୍ ଖଣଡ୍ । ୨୪ ।
େବଦବର ମ�ତର୍ବର ଶାହାସର୍ବର �ଥ

ସତୟ୍ବ�ତ ପୁରଷୁ ସୱ୍ାମୀ ତୁ ପରମ ପଦାଥ� । ୨୫ ।
ଦଶ�େନ ପର୍ସ�େନ ତୁ ଦୁଗ�ତି ଦୁଖ ଧଂସି

ଯମର ଉପେର େଦୖବତ ସକଳ ଦପ� ବ�ିଶୀ । ୨୬ ।
ବର୍ହ୍ମାର ଉପେରଣ େ�େହାର ବର୍ହ୍ମପଦ

ମେହଶୱ୍ର ଉପେର ତୁ ମେହଶ େଦବ ଇ�ଦର୍ । ୨୭ ।
କଉସତୁ୍ଭ ମଣି ବ�ିଜିତ ଯାର ହେୃଦ

ଚ�ଦର୍ କିରଣ ମଣି ଲ�ଟ ସାନ�େଦ । ୨୮ ।
ଜାତ ଅ�ତ କରି �ଥ ତୁହ ିେସ ଭିଆ��

ନଭି�ୟା ପୁରଷୁ ତୁ େଯ ପର୍ସ�େନ ଗତି ଦୟ୍�� । ୨୯ ।
ସୟଳ ସାେହର�ଥ ଭଗତ ଜଗହ�ି

ମୁହଂି ମନ�ଷ ଜ�ମ ମଞଚ୍ପୁେର ନ ଛାଡୁ େମାର ଚି�� । ୩୦ ।

୨୫ େଦବଙ୍କର େଦବ ତୁ ଅଟୁ ସରୁ�ଥ
 େବଦ ଶାହାସର୍ର �ଥ ତୁ ପରମ ପରମାଥ� ।
 ସତୟ୍ବ�ତ ପୁରଷୁ �ଥ ଆବର ପରମାଥ� ।
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୩୦ ।୧ ସୟଳ ସଞଚି୍ତ ତୁ ଜଗତଜନ ଚି�� ।
୧୯ ।୨ ରିପୁ ପୁରଖୁ-ରିପୁ ପୁରଷୁ

�ଶକର ନଶିାକର ଯାହାର ଆଗ୍ୟାଂେରଣ ବତ୍�ତି
େତଣୁ କରି େ�େତ ମୁଂ ପ�୍ଥ�� କରଇ ଅଭୟ୍ଥ�ୀ । ୩୧ ।

ଶର୍ୀ ଅମ�ଧ��ଥ ଚରଣ ମମ ହେୃଦ
ଶଦୂର୍ମୁନ ିେସାେ�ଳ ଦାସ ବଦୟ�ତି ପରମ ସାନ�େଦ । ୩୨ ।

କହ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ଆେହା ଯୁଗପତି
ଏହ ିମନ�  ତବ ଅେଥ� ଜଗେତ ବଖ୍ିୟାତି । ୩୩ ।
ଇ�ଦର୍ େଦବ�ଙ୍କୁ େକାଇ��େୟ କେଲ ପଜୂା
ଶୃଙ୍ଗାର ସ-ଦ ରସ ମାଗଇ େଦବ�ଜା । ୩୪ ।

କୁ�ତେଭାଜର ନ�ଦନୀ େସ କାେଯ�୍ୟଣ କାଯ�୍ୟବ�ତୀ
ଭା�ଭର ବହ�ତି େସ ଅ�ଦ ିଦଇବତୀ । ୩୫ ।
େକାଇ��ଙ୍କର ତୁସତି୍ େଯ ଶୁଣିଣ ବଜର୍ଧାରୀ

ମହା ସ�େ�େଷଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ଚୁମୱ୍ନ େସହ� କରି । ୩୬ ।
ବଂେଶଣ ନକିଳଙ୍କ ମହାମ�ତେ୍ରଣ ନଦି୍�େଦାଷୀ
ଇ�ଦେ୍ରଣ ରମଣ େଯ ବଢି� ମହାନଶିି । ୩୭ ।
ଶତଶିଂଗ ପବ�ତୁଂ େସ ଗଙ୍ଗା େହାଇଛ ିଉତପତତି୍

ପା�ଳ େଭଦଛି ିପଞଚ୍ଚିରିଶ ଧା� ମତୂ୍�ତି । ୩୮ । ସଂଖ୍ୟା
ପାବନିୀ ଭାବନିୀ କାମିନୀ ପାପ�ଶିନୀ

ଗଙ୍ଗା େଗାମତୀ ନମ�ଦା ବଇତର୍ଣୀ । ୩୯ ।
େମଖ� ତରି୍ପୁ� ଭାଲ� ଙ୍କୀ ଭଇେ�ବୀ

ଯମୁ� ସରସୱ୍ତୀ ପା�ଳ ସମଭ୍ବୀ । ୪୦ ।
କାଶା କଉଶିକୀ ଅରଣୟ୍ େମଖ�

େବଣୀ ଗଉତମା ��ୟଣୀ ଚଞଚ୍� । ୪୧ ।
ବଜିୟା ଚିତର୍ଉତପ� ଗଗନଗୁପ�

ଚ�ଦର୍ଭାଗା ବୃହସପ୍ତୀ ନ�ଦନିୀ ବୃଦଧ୍ମା� । ୪୨ ।
ତମସା ସଉଭଦ�୍ ଚଉରୀ ଧବ�ଙ୍ଗୀ

ବୃଦଧ୍ୟୀ ହରପରି୍ୟା ଅନ�� େଯାଗାଙ୍ଗୀ । ୪୩

୪୩ ।୧ ସଉଭଦ�୍-ସଭୁଦ�୍
ପଞଚ୍ତିରିଶ ଧା� େସ ପବ�େତ ଫୁଟଇ

ମହାତୀଥ� ମାେନ େସ ବଷିଣ୍ୁ ପାଦ ଅଟଇ । ୪୪ ।
ତହଂି ମିଶରି୍ତ େଯ ସରସୱ୍ତୀ ତରି୍େବଣୀ

ତହଂିର ତୀେର ଇ�ଦର୍ େକାଇ��ଙ୍କର ରମଣି । ୪୫ ।
େସ ନଦୀର ତୀେର ଅଛ ିଅଜ୍�ଜୁନ �େମ ବନ

ଶୀତଳ ଅମିୟ ବହଇ ପବନ । ୪୬ ।
ବେିଶେଷ ବସ�ତ ଋତୁ ମୀନମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ପର୍ଥମ ଦୁତୀୟା

ଭଗୁୃବାର ଉତତ୍� ଫାଲ� ଗୁନୀ ଶତଶରି୍ୟା । ୪୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବାଣିଜୟ୍ �େମ କରଣ ଧୃତି �େମ େଯାଗ
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କ�ୟା ଚ�ଦର୍ମାକୁ ସପତମ ଦଣଡ୍ େଭାଗ । ୪୮ ।
ଦୁତୀୟା ଘେର ଶନଚିର ଚତୁେଥ� ବୃହସପ୍ତି

ଅମ�ୃକ୍ଷ �େମ କାଳ ପା�େଳ େଭାଗ �ତି । ୪୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
�ହ� ନବମେର ଚ�ଦର୍ ବଳୀୟାର େଯାେଗ

ଇ�ଦର୍ଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର େକାଇ�� େଦବୀଙ୍କର ସଙ୍େଗ । ୫୦ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େଦବ ଶୁଣିମା ସରୁପତି
ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ କରିବୁଟି ଉତପତତି୍ । ୫୧ ।

ପୁତର୍ର ଦପ� ମୁଂ ସହ ିନ�ଆରଇ ଭାରି
ମଣଡ୍�ଧ�ପତି ତୁ ଆକାଶକୁ ଅଧ�କାରୀ । ୫୨ ।

ମହାବଳବ�� ତୁ େଦବ�ଙ୍କର �ଜ
ମହୁଂି ମାନ�ଷୀଟି ସହ ିନ�ଆରଇ େୟ େ�େହାର ବୀଯ�୍ୟ । ୫୩ ।

ଆଦହି�ଂ ଅବଭିାଇତ କାେଳ େମାେତ ଆଦତିୟ୍ ରମଣ କ�
ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ ଉତପତତି୍ େଯ େହାଇ� । ୫୪ ।

େସହ ିପର୍କୃତି େଯ ଭାବ�ିକ େମାର ଅଙ୍େଗ
େୟେବ ମଂୁ ଗଭ�ର ଭା� ସହବି ିେକବଣ ବାେଗ । ୫୫ ।

ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େଯ ପୁର�ଦର େଦବ�
େକାଇ��େୟ ରମଣ ଇଚଛ୍ଇ ବରଦା� । ୫୬ ।

୪୪ Cଶାନ ମରୂତି େହାଇ ଯାଇ ସାଗେର େଭଟଇ
 ମହାତୀଥ� ମାେନ େସ ବଷିଣ୍ୁ ପର୍ତିଷଠ୍ା ଅଟଇ
୪୫ ।୧ ତହଂି ମିଶରି୍ତ େଯ ସରୁନଦୀ ତରି୍େବଣୀ ।

ବେିଶେଷ କାମିନୀ େସ ପେ୍�ଢାେୟ ବୟସୀ
େଦବ�ଜା ତୁେଲଣ କ୍ରିଡାରଙ୍େଗ ରସି । ୫୭ ।

ଅପଛରୀ ରମଣୀ େସ ରତି ଶାସେ୍ର ଜି�
ଚ�ଦର୍ ପବନ ବାରିଣ େସ ଶୃଙ୍ଗାେର ଶକ� । ୫୮ ।

ସତି୍ରୀଜନଙ୍କର ସଭାବ େସ ଗାଢ ଶୃଙ୍ଗାେରଣ ତରି୍ପୁତି
ଅଗ୍ନେିଦବ� େଯହ୍େନ ଘୃେତ େହା�ତି ଶା�ତି ମତୂ୍�ତି । ୫୯ ।

ମତତ୍ ତନ�  େଘନ ିେଯବଣ ପୁରଷୁ ପାବ�ତି େକଳି
�ତର୍ ଦବିେସ େସ ସହ ିପାର�ତି ଆେଦ�ାଳି । ୬୦ ।

ମନ ଚଇତନ େୟକତୱ୍ କ� ସଞ�୍
ପବନ େହଠାଇଣ ଉଜାଣି କ�କ େସ ବଞ�୍ । ୬୧ ।

ଶର୍ତିୁ ସମ୍ୃତି ଧୃତି ଶା�ତି ସଷୁୁମୁ�
େୟ ପଞଚ୍�ଡି ଅଟଇ ଶରୀରକୁ ବଜର୍େସହ୍� । ୬୨ ।

ତରଳ �ରଳ ଇଅଂ� ପିଅଂ� େଘାଟି
ନବ �ଡି ମେୂଳଣ ଅଛଇ ବାଆସେ୍�ରି େକାଟି । ୬୩ । ସଂଖ୍ୟା

େୟହା�ତ େୟକତୱ୍ କରି ପଞଚ୍ମଶର େଭାଗୀ
ଅନଙ୍ଗ ବଞ�୍ଇ� େସ ପୁରଷୁ ପରମ େଯାଗୀ । ୬୪ ।

ଅଗ୍ୟାେନ େହଠାଇ� େସ େଟକି� େୟକ ବର୍ହ୍େମ
ବାସତ୍ରୀ କ୍ରୀଡା କେଲ ଭବ େଯ ସାଂଗ୍�େମ । ୬୫ ।
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େଖପଇ ବାସବ େଯ ନଖଦ�ତ ଶର
େକାଇ��େୟ ବଞ�୍ବ�ତି ନ ଫୁଟଇ ଶରୀର । ୬୬ ।

ଓେହାବଳ ସଂଗ୍�େମ ବଢି� ରସଯୁଦଧ୍
ଭବ ଭଗ ଶା�ତି େଯ େ�ହ�ି କାମବ�ଧ । ୬୭ ।

୫୮ ।୨ ଚ�ଦର୍କ� ଜାଣଇ େସ ଶୃଙ୍ଗାେର ଶକ�
 ଚ�ଦର୍ ପବନ ମାରିଣ େସ ଶୃଙ୍ଗାେର ଶକ�

୬୧ ମନ ଚଇତନ େୟକତୱ୍ କ� ସାଚି ।
 ପବନ େହଠାଇଣ ଉଜାଣି ବ�ଧ ଆମଞଚି୍ ।

୬୫ ।୧ ଅଗ୍ୟାେନ ଧଇ� େଯ ଚଳି� େୟକ ବର୍ହ୍ମ ।
୬୭ ।୨ େକହ ିକାହାକୁ େଯ ନ କର�ତି ସାେଧୟ୍ ।

ଅଦୁଷଟି୍ ��ଜ ବ�ିଧଇ ପଞଚ୍ବାଣ
ଭାେବ ଅେ�ୟାଅନ ିପୀଡୁଛ ିମୟାଣ । ୬୮ ।

ବେିଶେଷ ବନ ଗହନ ନଗିମ ସଥ୍ାନ ଭମିୂ
ଆକାେଶ ଦୃଶୟ୍ଭାବ େ�ହଣିୀ ବଲ୍ଲଭ େଦବସୱ୍ାମୀ । ୬୯ ।

ବସ�େତ ଚ�ଦର୍ମାେୟ ମହା ନରିିମଳ
ସମସତ୍ ଦଶିଇ େସ ଦବିସହ�ଂ ପରିମଳ । ୭୦ ।

ଅଶା�ତ ଶୃଙ୍ଗାେରଣ ଅତୁଷଟ୍ େଦବ�ଜ
ରଜନୀ ନକିେଟ େଶଷ େସ ଛାଡିେଲ ମହାବୀଯ�୍ୟ । ୭୧ ।

ଦୁେହଂ ମନ ଶା�ତି େସ ପରମ ସାନ�ଦୁଂ
ସସୁଞେ୍ଚ କୁମାେରକ ଉତପତତି୍ େହାଇ� ସଇ�ଦୁ । ୭୨ ।

ମାତଳି େମେଳ େଯ ଥ�େଲ ଚଞଚ୍�ଗଣ ଅ�ତରୀକ୍େଷ
ପୁଷପ୍କ େଘନଣି ଯାଇଂ ମିଳିେଲ ସହସ�୍କ୍େଷ । ୭୩ । ସଂଖ୍ୟା

େଦବଗେଣ ଦୁ�ଦୁଭି ବଜା�ତି ରଙ୍େଗ େଘନି
ଚଉଷଠ ିେକାଟି ଅପଛଇରୀ ଦେିଲ ହ�ଳହ�ଳି ଧନୂ ି। ୭୪ । ସଂଖ୍ୟା

ଅମ�ଣ ବସତ୍ର୍ େଯ ପି�ଧ�ଣ ସବ� ବାଳୀ
େକହ� େକା��ଙ୍କୁ ଧରଇ େକ ପୁତର୍କୁ ସମଭ୍ାଳି । ୭୫ ।

ତପତ ଜଳ େଘନ ିସବୁାସିତ ପାଣି
ପୁତର୍ ଅଙ୍ଗ ପଖାଳ�ତି ଅତୟ୍�ତ େକାମଳ ଜାଣି । ୭୬ ।

ମଧୁ ଘୃତ କପି�ର କ୍ଷୀର େଯ ପର୍ବତ୍�ତି
କୁମାରର ଅଙ୍େଗ େନଇ େଲପନ କର�ତି । ୭୭ ।

ଆପେଣ ଥାଇଣ େସ ସେୁରଶୱ୍ର �ଜା
ଶର୍ୀହସେ୍ତ ଅଘ�୍ୟ େଘନ ିକୁମାରକୁ କେଲ ପଜୂା । ୭୮ ।

ରମଭ୍ା ଉବ�ଶୀ ମଦ� େମନକା କାମେସଣା
େଶଯୟ୍ାେୟ ଯୁଗେତ ଶୁଆଇେଲ ସମସେ୍ତ ଅପଣ୍�ଣା । ୭୯ ।

ନୀେଳ�ଦୀ ଦଳ ପ�େୟ କୁମରର ତନ�
ବଚିିତର୍ େବଶନ ରପୂ ସ�ୁଦର କି େକାଟି ସଯୂ�୍ୟଭାନ�  । ୮୦ ।

ଅତି ସ�ୁଦର େସ ଅଜ୍�ଜୁନ �େମ ବନ
େସ ବେନଣ େଯ ପୁତର୍ େହାଇ� ଉତପ�ନ । ୮୧ ।
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ଅତିଅ�ତ ହରଷ େହାଇଣ ମଘବାନ
ଅଜ୍�ଜୁନ ବନ େଦଖି ପୁତର୍ �ମ ଦେିଲ ଅରଜୁନ । ୮୨ ।

ବୃହସପ୍ତି ଗଣିେଲ ସପ�ଙ୍କ ପାଞଜି୍ େଘନି
ପୁତର୍ ଜାତ େହାଇ� ଉତତ୍� ଫାଲ� ଗୁନୀ । ୮୩ ।

ବୃହସପ୍ତି େବାଇେଲ ଅତିଅ�େତ ସ�ୁଦର ସଉଚଛ୍ମ
େତଣୁ େଦବଗୁର ୁଦେିଲ ଫାଲଗୁନ ିେୟହାର �ମ । ୮୪ ।

ଉତତ୍� ଫାଲଗୁନୀ େହାଇ� କ�ୟା �ଶି
ଗଣଡ୍ମଳୂ �ସତି୍ ମାହ�ିଦର୍ େଯାଗ ଭାଷି । ୮୫ ।
ସବ� ଗୁେଣ ସ�ୁଦର ସଲୁକ୍ଷଣ ସରୁବଇଂର ବ�
ଅମର ଆସନକୁ ବଜିେୟ ଆଖଣଡ୍� । ୮୬ ।
ଅମର ଅଳଙ୍କାର େଯେତ େଦବ�ଜାର ଥ��

ପୁତର୍କଇ ମଣଡି୍ଣ ସରୁ�ଥ େବେଗ ଗ� । ୮୭ ।
ଉବ�ଶୀ ଆସି ଧଇେଲ େକାଳେର

ସବୟ୍ସାଚୀ �ମ ଦେିଲ ଯୁବତୀ ରତନ୍ ସାେର । ୮୮ ।
ପଣଡୁ୍ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ସରୁ ନଦୀ କୂେଳ

ତରି୍ଭବୁନ େମାହନ ପୁତର୍ େକାଇ��ଙ୍କର େକାେଳ । ୮୯ ।
େଦଖିଣ ମହା�ଜା ଅେନକ ସାନ�େଦ

ବହ�ତ ପୁରସରି େକାଇ��ଙ୍କୁ ହାେଦ । ୯୦ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅରଜୁନ େଯ ପୁତର୍ ତିନି

ପାଳ�ତି େକାଇ��େୟ ମାଦର୍ୀ େଦବୀ େଘନ ି। ୯୨ ।

୮୨ ଅତିଅ�ତ ହରଷ େଯ େହାଇେଲ ମଘବାନ ।
 ରପୂ ବେଳଣ ପୁତର୍କୁ �ମ ଦେିଲ ଅରଜୁନ ।

୮୫ ।୧ ଗଣଡ୍ମଳୂ �ସତି୍ େବାଲିଣ ଗୁର ୁଭାଷି ।
୮୬ ।୨ ଅମରଗଣ େଘନ ିବଜିେୟ ଆଖଣଡ୍� ।

 ଅମର ଭବୁେନ ବଜିେୟ ଆଖଣଡ୍� ।
୯୦ ।୨ ବହ�ତ ପର୍ଶଂସିେଲ େକାଇ��ଙ୍କୁ ଆନ�େଦ ।

 ବହ�ତ ପୁରଷୁାଥ� େକା��ଙ୍କୁ ଆନ�େଦ ।
୮୪ ।୧ ସଉଚଛ୍ମ-େସୗଷଠ୍ବ ବା ସସୁମଶବଦ୍ଜ ସସୁମ-ସଦୁଧ୍ାକାର, େସୗଷଠ୍ବ-ସଡୁଉଲ

୮୬ ।୧ ସରୁବଇଂ-ସରୁପତି
ବଇବସତୁ ମନ�  େବାଇେଲ ଶୁଣ ଅଗସତି୍େୟ

ମୁକୁଇଂ େଫଡିବ କଥାେୟକ ସ�େଦେହ । ୯୨ ।
ଧମ� େଦବ�େୟ େଯବଣ ପୁତର୍ େଗାଟି

�ହାର �ମ ଦେିଲ କି-ା ଧମ� େଯ ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୯୩ ।
ଅଗସତି୍ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଶୁଣିମା ମହା�େଜ

ପର୍ଥେମ କଣ୍�ଣ ଉପୁଜି� େୟ ପୁତର୍ େହାଇ� ଦୁେଜ । ୯୪ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ କଣ୍�ଣ ମେହାର େଜୟ୍ଷଠ୍

ଗଙ୍ଗାେର ପକାଇଲି ମୁଂ ବାଳ� ତ ଗ୍ୟାନ ଭର୍ଷଟ୍ । ୯୫ ।
େସ ପୁତର୍ େ�ଡିେଲ ପାଇବ ିଆର କାହଂି
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ଦୁେଜ ଉପୁଜି� େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ େୟହ ି। ୯୬ ।
ମହାଗ୍ୟାନବ�ତ େୟ ଅହନି�ଶି କମ�

େତ�ୟାୟଂର ୁକରି �ମ ଦେିଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ଧମ� । ୯୭ ।
େକାଇ�� େଦବୀଙ୍କର େଯ ତିନ ିପୁତର୍ ଉପୁଜି�

େକାଇ��ଙ୍କୁ ଭଗତି େହାଇଂ ମଦ� କିସ କ� । ୯୮ ।
ତିନ ିପୁତର୍ େଘନ ିେସ େକାଇ�� େଦବୀ ଭାଳି

ସହ ିନ�ଆରଇ ଆଉ ପର ଶୃଙ୍ଗାର ଆେଦ�ାଳି । ୯୯ ।
ଆପଣା ସୱ୍ାମୀ ଜାଣଇଂ ଆପଣା ଭାରିଯାର ଚି��

ପର ପୁରଷୁ ଶୃଙ୍ଗାେର ବଡାଇ ଅବସ�୍ । ୧୦୦-୨୬୯୦ ।

୯୯ ।୨ ପଞଚ୍ଭତୁ ଆତମ୍ାେର ଡାକିଣ ବକିଳି ।
୯୬ ।୨ ଦୁେଜ-େଜୟ୍ଷଠ୍-ିଯୁେଜଷଠ୍ ି୯୭ ।୧ େତ�ୟାୟଂର-ୁେସହ ିେହତୁରୁ

ପୁତର୍ ନମି�େତ ମାଦର୍ୀର ��ୟଣଙ୍କୁ ସମ୍ରଣ, ��ୟଣଙ୍କ �ସତି୍େର ଦୁବ�ାସାଙ୍କର ଅ�ୟ
େଦବ�ଙ୍କୁ ସମ୍ରଣ କରିବାକୁ

ମାଦର୍ୀଙ୍କୁ କଥନ
ନ ପାରଇ ସହ ି�ର ଶୃଙ୍ଗାର ଆଦ୍�େଦାଳି

ମଦ�କୁ ବସାଇ େଦବୀ ସ�ନଧିୟ୍େର ଭାଳି । ୧ ।
ତୁ ମାଦର୍ୀ େମାେହାର ସପତଣୀ େହାଇଲ�  ଅବା

ଭତୃୟ୍ର ଭତୃୟ୍ େହାଇଣ ତୁ େମାେତ ବହ�ତ କଲ�  େସବା । ୨ ।
ତୁ େମାେହାର ଅଭି�ନ ପ�୍ଣର ସଂଘାତୁଣୀ

େମାେତ େସବା କରି େହାଇବୁ କି ଅପୁତରି୍କ ଲକ୍ଷଣୀ । ୩ ।
େକାଇ��େୟ ମାଦର୍ୀକି ଦେଲ ଜପାମାଳି

ଦଗିପାଳ େଗାଟିକୁ ସମୁରଣା କର ମନର ହଆିଳୀ । ୪ ।
ଆପେଣ ଥାଇ େକା�ତେଭାଜର ଦୁହେିତ

ମଦ�କୁ ସଞଚି୍ତ କେଲ େସ େଶଯୟ୍ାର ଯୁଗେତ । ୫ ।
ମଦ� ମହାେଦବୀ େଯ ଅଟଇ କୁମାରୀ

େୟହାର ମା� ଅଟଇ ମଳୟ ବସ�� ଅପଛରୀ । ୬ ।
ବାସବର େକାେପ େସ ପାଇ ଅଭିଶାପ

ମଧୟ୍ ପୁେର ଉପୁଜି� ଧରି ମାନ�ଷୀ ସରପୂ । ୭ ।
�ହାର େଦାହ�ି େୟ ମଦ�ବତୀ �ମ

ବାଛଣି ପଣଡୁ୍ �ଜାକୁ କ�କ ପର୍ଦାନ । ୮ ।
�ହାର ରପୂଗୁଣ କହତି କି ପାରି

ପୃଥ�ବୀ ଅଳଙ୍କାର େସ ଅଟଇ ସ�ୁଦରୀ । ୯ ।
କେରଣ େକାଇ��େୟ ଦେିଲକ ଜପାମାଳି

ଯାହାକୁ ଇଚଛ୍ା େ�ର ସମୁର ମେନ ଭାଳି । ୧୦ ।
େୟେତକ ତିଆରି ଗେଲ େଦବୀ େକା�େତ

ମାଦର୍ୀ େବଶନ େହାଇ� େଶଯୟ୍ାର ଯୁଗେତ । ୧୧ ।
େବାଇେଲ ଧମ� ପବନ ଇ�ଦେ୍ର େକାଇ��େୟ ପୁତର୍ କେଲ ଜାତ

େଦବ�ଙ୍କ ମେଧୟ୍ ଆଉ �ହଂି ବଲବ�ତ । ୧୨ ।
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��ୟଣ େଦବା�ଙ୍କୁ ସମୁରିବ ିଆଜ
ବଷିଣ୍ଙ୍ୁକର ବୀେଯ�୍ୟ େମାର ଉପୁଜୁ ତନ�ଜ । ୧୩ ।

େମାେହାର ପୁତର୍େଗାଟି େହାଇବ େଯ ବଳବ�ତ
ସପତ ବର୍ହ୍ମଣଡ୍କୁ େସ େହାଇବ େଯ େୟକଛତର୍ । ୧୪ ।

୧୨ ।୨ େଶାଭନ େହାଇ େଦବୀ ବସିେଲ େଶଯୟ୍ାର ଯୁଗେତ ।
୪ ।୨ ହଆିଳୀ-ଆନ�ଦଦାୟକ ୫ ।୨ ସଞଚି୍ତ-ସଥ୍ାପିତ

ଗା�ଧାରୀ ପୁତର୍�ତ େକାଇ�� ପୁତର୍�ତ ଜିଣି
େୟ େମାେହାର କୁମର େହାଉ େୟକାଙ୍ଗ ନୃପମଣି । ୧୫ ।

େୟେତକ ବ�ିରି େଦବୀ େୟକା�ତ ନଶିାକାେଳ
��ୟଣ ସମୁରଇ େସ ଦୁଭ�ାସା ମ�ତର୍ବେଳ । ୧୬ ।

ବଇେନତେ୍ରୟ ବାହାେନଣ େସ େଦବ ��ୟଣ
ଅ�ତରୀଚେ୍ଛୟ୍ ବେିଜ କେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତଣ । ୧୭ ।

ଅେନକ େବଶନ େହାଇ ମଦନେସନର କୁମାରୀ
ଅଘ�୍ୟ ତେଳ େଥାଇ� େସ ��ୟଣ ��ୟଣ ସମୁରି । ୧୮ ।

େୟମ�ତ ସମେୟ ଯାଇଂ ଶର୍ୀକୃଷଣ୍ ବେିଜ କେଲ
େଦଖିଣ ମାଦର୍ୀେଦବୀ ଆସନ େତଜୟ୍ା କେଲ । ୧୯ ।

��ୟଣ େବାଇେଲ ତୁ ଶୁଣ ପଣଡୁ୍ର ପାଟ�ଣୀ
ନ�ିକାର େବାଧ�� େ�େହାର େଜୟ୍ଷଠ୍ ସପତଣୀ । ୨୦ ।

�ହାର ବୀେଯ�୍ୟ ଉପୁଜି� େଯବଣ ପୁତର୍ େଗାଟି
ନରିଞଜ୍ନ େଦବ� େସ େମାେହାର ଠାକୁର ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୨୧ ।

ତୁ େମାେହାର ମା� େଗା ପର୍ତକ୍େଷ ନରିଞଜ୍ନୀ
ପୁତର୍କୁ କି-ା ସମୁରିଲ�  ମହାମ�ତର୍ େଘନ ି। ୨୨ ।
ଋଷିର ମହାମ�ତର୍ େଗା େକମ�େତ ଯିବ ିେମଣଟି୍

ନଜି ପ�୍ଣ ବସିଜି�ବ ିମୃଧୁ� ଯିବ ଫାଟି । ୨୩ ।
ମା�ର ତୁେଲ େଗା କାହଂି ପୁତର୍ର କାମ େଭଟ
େମାେତ କ�ଇଲ�  େଗା ଦୁସହ ସଂକଟ । ୨୪ ।

ତୁ କି-ା ବ�ିର େଗା ନ କଲ�  େୟହା ମେନ
ଗ୍ୟାନ ଥାଉଂ ଥାଉଂ ଗୁରପୁତନ୍ୀ ହରିବ ିେକସେନ । ୨୫ ।

େୟମ�ତ କମ� କି-ା କଲ�  େଗା ମାେହଶୱ୍ରୀ
େମାେତ ସମୁରିଲ�  କଥା�ତ ନ ବ�ିରି । ୨୬ ।
େୟେବ କିସ ବ�ିର କର େଗା ମହାତମ୍ାଣୀ

ମାଦର୍ୀ ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲ ��ୟଣଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି । ୨୭ ।
ମମ କେମ� େୟେହେନକ ଫଳ ଫଳି� ଚକ୍ରପାଣି । ୨୮ ।

୧୬ ।୧ େୟମ�ତ ବ�ିରି େସ ସ-ୂଣ୍�ଣ ନଶିାକାେଳ ।
୧୭ ।୧ ବଇେନତେ୍ରୟ-େବୖନେତୟ, ଗରଡୁ, ବନି� ପୁତର୍

ଅ�ତେର ଥାଇଂ େଯ େଦଖୁଥ�େଲ େଦବୀ େକାଇ��
ଧାତିକାେର ବେିଜ କେଲ ଧମ�ର ବନ�ି । ୨୯ ।
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େଦଖିେଲ ��ୟଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ
େକାଦଣଡ୍ ଧରିଣ �ଥ ବଜିେୟ କି ବ�ିରି । ୩୦ ।
��ୟଣଙ୍କ ବେିଜ େଦଖି େକାଇ��େୟ ଆଶରି୍ଜ
ସଗ୍ୁୟାନୀ ମାଦର୍ୀ ତ ପାଇ� େଦବ�ଜ । ୩୧ ।
େୟହାର ବୀେଯ�୍ୟ ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ସ�ତତି

��ୟଣ ତନ�ଜ େଯ େହାଇବ େୟକଛତର୍ୀ । ୩୨ ।
େକାଇ��କୁ େଦଖିଣ େସ େଦବ ଚକ୍ରଧାରୀ

ଧାତିକାେର ��ୟଣ ଗରଡୁ ପିଠରି ୁଅବତରି । ୩୩ ।
��ୟଣ େବାଇେଲ ମାେଗା ନରିଞଜ୍ନ େ�ଷିଲ�  ମହାମ�ତର୍ ବେଳ

ଧମ� େଦବ�େୟ ବେିଜ କେଲ ଆସି େ�ର େକାେଳ । ୩୪ ।
ବବୁିଧାଦଗିଣ ଯାହାର ନ େଦଖ�ତି ବଣ୍�ଣ ଚିହ୍ନ

େସ ଧମ� ମହାତମା େ�େତ େହାଇେଲ ପର୍ସ�ନ । ୩୫ ।
ଆମେ୍ଭ େଯ ତୁମଭ୍ର ପୁତର୍ ତୁମେ୍ଭ ଆମଭ୍ର ମାେୟ

ତୁମେ୍ଭ କି-ା ଚି�ତିଲ ମାେଗା େୟସେନକ ଉପାେୟ । ୩୬ ।
ଗୁରପୁତନ୍ୀ ଶିଷୟ୍ପୁତର୍ କାହଂି ଅଛ ିେୟକ େଯାଗ

ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ମ�ତର୍ େକହ୍େନ କରିବ ିପରିତୟ୍ାଗ । ୩୭ ।
େୟ କଥା ବ�ିର େଗା କରିବା ମାେହଶୱ୍ରୀ

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େୟ ତ ନ ଜାଣି� ବ�ିର କରି । ୩୮ ।
େୟହା କହ�ଂ େକାଇ��କୁ �ଗି� ମହାଭୀତି

ତହଂିକି ପରି୍ୟେଯାଗ ଜଗ��େଥ କର�ତି �ସତି୍ । ୩୯ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ବେିଜ କରିବା ଦାେମାଦର

ଆେଗା ମାଦର୍ୀ ତୁ ଆନ େଦବ� ସମୁର । ୪୦ ।
େଗାବ�ିଦ େବାଇେଲ ମାେଗା ଦୁଃସହ େହାଇ�କ େମାେତ

ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତର୍ ମୁଂ ବଞଚି୍ମି େକମ�େତ । ୪୧ ।
େୟଥକୁ ପର୍ତିକାର ସି� େସହ ିଋଷିହଂି ଜାଣ�ତି
�ହାଙ୍କୁ ସମୁରଣା କର ମାେଗା କୁ�ତୀ । ୪୨ ।

ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େଯ େଭାଜ�ଜର କୁମାରୀ
େୟକ ଲେୟ କରି ଦୁଭ�ାସାଙ୍କୁ େଯ ସମୁରି । ୪୩ ।

ଦଣଡ୍ କମଣଡ୍ଳ କଷା କଉପୁନୀ ଶୀ�ଂସୁ
�ମର୍ ବଣ୍�ଣ ଗାତର୍ ଅଙ୍େଗଣ େଲପନ ପାଂଶୁ । ୪୪ ।

��ୟଣଙ୍କୁ େଦଖିେଲ ଦୁଭ�ାସା ମହଋଷି
ଅଘ�୍ୟ େଘନ ିପଜୂା କେଲ େଯ ପଣଡୁ୍�ଜାର ପାଟବଂଶୀ । ୪୫ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ମାେଗା ମାଦର୍ୀ ତୁ ମ�ଦ କୃତୟ୍ କଲ�
��ୟଣ େଦବ�ଙ୍କୁ େକି- ସମୁରିଲ�  । ୪୬ ।
ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ବଚେନ ବଦୟ�ତି ଦାେମାଦର

େଭା ମନୁବିର େ�େହାର ବଚନ େୟଥ�କି ପର୍ତିକାର କର । ୪୭ ।
��ୟଣଙ୍କ ଆପଦ ଖଣଡି୍େଲ ଦୁଭ�ାସା

ଆନ ପୁରଷୁକୁ ମଦ�ବତୀ େଗା ବ�ଅ ମନୀଷା । ୪୮-୨୭୩୮ ।



173

୩୪ ।୨ ଦୁତି ନରିଞଜ୍ନ ଉପୁଜିେଲ େ�ର େକାେଳ ।
୩୫ ।୨ େସ ସିଦଧ୍ ମହାତମ୍ା େ�େତ େହାଇେଲ ପର୍ସ�ନ ।
୩୬ ।୨ ତୁମେ୍ଭ ଚି�ତିଲ କି-ା ମାେଗା ଆମଭ୍�ତ ଉପାେୟ ।
୪୧ ।୨ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମହାମ�ତର୍ େମଣଟି୍ବ ିେକମ�େତ ।
୪୭ ।୨ େ�େହାର ବଚେନ େୟଥକୁ ଅଛ ିକି ପର୍ତିକାର ।

ଦୁବ�ାସାଙ୍କର କୁ�ତୀଙ୍କ ପୁତର୍ ଦଶ�ନ କାଳେର ହରି ଅଜ�ୁନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ । ବୟ୍ାସଙ୍କୁ
କୃଷଣ୍-ଅଜ୍�ଜୁନର ମିତର୍� ଯୁଗ ଯୁଗ

କରି େହବା ବଣ୍�ଣ� । କୃଷଣ୍ଙ୍କ ଦୱ୍ା� ବଶିୱ୍ରପୂ ଦଶ�ନ
ଦୁଭ�ାସା େବାଇେଲ ଆେଗା କୁ�ତେଭାଜର କୁମାରୀ
େଦଖିବା ଆଣନ ିେଗା ପୁତର୍�ତ େ�େହାରି । ୧ ।

ଶୁଣିଣ ଉଷତ େଯ ପଣଡୁ୍ର ପାଟ�ଣୀ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ତିନ ିକଇ ଆଣି । ୨ ।

ପୁତର୍�ତ େଘନଣି େସ େଭାଜର ନ�ଦନୀ
ଶତସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପର୍ଲମୱ୍ ଦୁଭ�ାସା ମହାମନୁ ି। ୩ । ସଂଖ୍ୟା

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ େ�ର ପରୂ ୁମନବାଞଛ୍ା
ସେୁଖ ପଞଚୁ୍ କଟକ େଭାଗ କର େଯ େ�େହାର ସଇଚଛ୍ା । ୪ ।

��ୟଣ ନେି�ପ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ବଦନ
ଶୁକ୍�ମୱ୍ର ପୁରଷୁ େୟ ପର୍ତକ୍େଷ ନରିଞଜ୍ନ । ୫ ।

ଧବଳ ଶରୀର ଶୁଦଧ୍ ସଷଟି୍କର ପ�୍େୟ
��ୟଣ ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ପଦମ୍ପାେୟ । ୬ ।

ମହା ଧାମି�କ େସ ବେିବକ ଗୁଣବ��
ଅଜପା ଲେୟ କଲ୍ୟାଣ କେଲ ନ କହଣି କଥା । ୭ ।

��ୟଣ ବ�ିର�ତି େୟ ପୁରଷୁ ମହାବର୍ହ୍ମ
ଜ�ମର ସଫୁଳ େହାଇ� ପାଇଲି ଦରଶନ । ୮ ।
ଅେନକ ସାନ�ଦ େସ େହାଇେଲ େଦଖିଣ ଅଜ�ୁନକୁ

ହଦୃେର ଲଗାଇ େବାଇେଲ େମାେହାର େୟହ ିେସ କ�ବୁକୁ । ୯ ।
ଗ�େର ଲମୱ୍ାଇେଲ କୃଷଣ୍ ମରକତ ମଣି

ଅେନକ ଅଳଙ୍କାର ଆଭରଣ କେଲ େଦବ ଚକ୍ରପାଣି । ୧୦ ।
ଅେନକ ସ�େ�େଷ ��ୟଣ େବାଇେଲ

େକାଳେର ଧରି ହରି ଦୁତିକୃଷଣ୍ �ମ ଦେିଲ । ୧୧ ।
ଯହ�ଂ ଅଜ�ୁନକୁ େକାେଳ ଧଇେଲ ଶର୍ୀପତି

ସରପୂ ବାରଣ େ�ହ�ି ଦୁହଂିଙ୍କର େୟକ ମତୂ୍�ତି । ୧୨ ।
ଅଜ�ୁନକୁ େଘନଣି େଦବ ବନମାଳୀ

ମଥୁ� ନ ଗେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତଣ େଖଳି । ୧୩ ।

୭ ।୨ ଅକ୍ଷୟ କଲ୍ୟାଣ କେଲ େଦବ ନ କହେିଲ କଥା ।
୮ ।୨ ଜ�ମର ସଫୁଳ େହାଇ� େଭଟିଲି ନରିଞଜ୍ନ ।

୮ ��ୟଣ ବ�ିର�ତି େୟ ପୁରଷୁ ମହାବର୍ହ୍ମି ।
 ଜ�ମର ସଫୁଳ େମାର େଦଖିଲି େଦବସୱ୍ାମୀ ।
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୧୩ ।୨ ମଥୁ�ର ୁଆସ�ତି ଶତଶିଂଗ ପବ�ତକୁ େଖଳି
 ମଥୁ�ଉଂ ଆସ�ତି ଶତଶିଂଗ ପବ�େତଣ େଖଳି ।

୬ ।୧ ସଷଟି୍କ-ସଫ୍ଟିକ ।
ମହା ଅରେଣୟ୍ ପଶ�ତି କ୍ରୀଡା ରଙ୍ଗରେସ

�ତେ୍ରଣ ଅଜ�ୁନର େମେଳ, ମଥୁ� ଦବିେସ । ୧୪ ।
କୃଷଣ୍ ଅଜ�ୁନ ଦୁେହଂ ଅଛ�ତି ଯମୁ� କୂେଳ ବସି

ବାରି ତ ନ ହ�ଅ�ତି ଦୁେହଂ େୟକ ସରପୂ ପ�୍େୟ ଦଶିି । ୧୫ ।
ହସ�ତି ରସ�ତି େଖଳ�ତି େସ କ୍ରୀଡା ରଙ୍ଗ ରେସ

େୟମ�ତର ସମେୟ ଆସି ମିଳିେଲ ମୁନ ିବୟ୍ାେସ । ୧୬ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କୁ େଦଖି ଉଠେିଲ କୃଷଣ୍ ଅରଜୁନ

ଶତସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପର୍ଲମୱ୍ େହାଇେଲ ପଣଡୁ୍�ନ । ୧୭ । ସଂଖ୍ୟା
ବୟ୍ାେସ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ତୁମଭ୍ର ବହ�ତ ଅ�ତର

ଶତଶିଂଗ ପବ�ତକୁ ମଥୁ� �ରି ସହସର୍ େଯାଜନ ଦୂର । ୧୮ । ସଂଖ୍ୟା
େୟେତ ଦୂେର ଥାଇଂ ତୁମଭ୍ର େକମ�େତ େୟେଡକ ପୀରତି

ମନ�ଷୟ୍ େଦଖି ��ୟଣ େକମ�େତ ଧୀର ମତି । ୧୯ ।
��ୟଣ ବଦ�ତି ଶୁଣ ମୁନ ିବୟ୍ାେସ

କୁମୁଦ ଥାଇ ଜେଳ ଚ�ଦର୍ ଥାଇ ଆକାେଶ । ୨୦ ।
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ େଯାଜନ ବହ�ତ ଅ�ତର

କୁମଦୁବ�ଧୁ �ମ କି-ା ବହ�ି ଶଶଧର । ୨୧ । ସଂଖ୍ୟା
ଯାହାେର ଯାହାେର େସ ଅଟଇ ପର୍ୀତିଭାବ

େକ ଆକାେଶ େକହ� ପା�େଳ େକହ� �ତର୍ ଦବି । ୨୨ ।
ଦୀପିତ ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ��ୟଣ ଅବ�ର

େୟ େମାେହାର ଅଜ�ୁନ ଅଟଇ ବ�୍ହ୍ମଣ ଦାେମାଦର । ୨୩ ।
ଶୁକ୍�ମୱ୍ର ସତୟ୍ଯୁେଗ ଅଣାକାର ବଷିଣ୍ୁ ଦୱ୍ାେର
ଜେୟ ବଜିେୟ େହାଇ ଥାଇଂ େବୖକୁଣଠ୍ ପୁେର । ୨୪ ।

ଭବାନୀ ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ଅଟଇ ନୀ�ମୱ୍ର
େୟ େମାେହାର ସଖା ଅଟଇ ରଦୁର୍ ଅବ�ର । ୨୫ ।

ବଧୃିତ ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ଅଟଇ ବଷିଣ୍ୁ �ଥ
ସନକ �େମ ବର୍ହ୍ମା େୟ େମାର ପଞଚ୍ଭତୁ । ୨୬ ।

୨୦ କୁମଦୁ ଥାଇ େଯ ଅକାଦ ଜଳ ଗମଭ୍ୀେର
 ଚ�ଦର୍ େଦବ� ଥାଇ ଆକାଶ ଶ�ୂୟ ପୁେର ।

୨୩ ।୧ ଦୀପତି୍ ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ଅଣାକାର ଅବ�ର ।
ଅଭି�ନ ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ଅଟଇ ଅନ�ତ

ଇ�ଦର୍ ଅବ�େର େୟ େମାେହାର ପ�୍ଣହତି । ୨୭ ।
ହରି େମଖ� ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ଗରଡୁ ��ୟଣ

େୟ େମାେହାର ମିତର୍ ଟି ଶର୍ୀବଷ ବ�୍ହ୍ମଣ । ୨୮ ।
େୟହ� େମାେହାେର ପର୍ୀତିେହାଇ ବହ�ତ ଗବ� କ�

େ� ତହ�ଂ ବଡ େହାଇବ ିେବାଲି େବାଲିଣ େବାଇ� । ୨୯ ।
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େସ କଥାକୁ େୟହାକୁ ମୁଂ ଅେନକ �ଗ କଲି
ଅ�ଧ ଅ�ଧୁଣୀ ଘେର ଜାତ କ�ଇଲି । ୩୦ ।
ଦରିଦର୍ ଅବସଥ୍ା େହାଇ ମାଗୁଥାଇ ଭିକ୍ଷା

େୟେଡ ଶାସତି୍ େହ� େମାେତ ଦଣେ୍ଡେହଂ ନ କ� ଉେପକ୍ଷା । ୩୧ ।
ଦେିନ ଭିକ ମାଗି ଯାଉଅଛ ିେୟ ନଗ୍ରକୁ

ମାୟା କରି ଲ� �ଇଲି ମୁଂ େ�କ େଯ ମାନଙ୍କୁ । ୩୨ ।
ଅପାର ନଗ୍ର ଉଡ�୍ଦ ିଶିବପୁର ଆଦ ିକରି

ଆରେତଣ ଭର୍ମି�ନ ିେଦଶ ନଗ୍ର �ରି । ୩୩ ।
ଜନ ମନ�ଷୟ୍ କାହଂି େଯ ନ େଦଖି

ବାହ�ଡି ଆଶର୍ମକୁ ଆସଇ ମହାଦୁଖୀ । ୩୪ ।
ଜଗ��ଥ ପାଷାଣ େୟ େଦଖିଣ େକାପ କ�

ବାମ ପାଦ େନଇ େମାର ହଦୃେର ମାଇ� । ୩୫ ।
ମତୂ୍�ତିବ�ତ େହାଇଣ ମୁହଂି ଉଭା େଯ େହାଇଲି

ବଥା ପାଇଲ�  େବାଲି ମୁଂ �ର େବନ ିପାଦ ମଞ�୍ଳିଲି । ୩୬ ।
େଭା ବୟ୍ାେସ େୟହାର େମାେହାର ଭାବ େୟେଡ ହାେଦ

େୟହାର ପାଦଚିହ୍ନ େଦଖ େହା େମାେହାର ହେୃଦ । ୩୭ ।
ହରିଣୟ୍ ସତୟ୍ଯୁେଗ ମୁଂ ନରସିଂହ ମରୂତି

େୟହ� ପର୍ହ�ଦ ରେୂପ ହରିଣୟ୍ ଘେର ଉତପତତି୍ । ୩୮ ।
ହରିଣୟ୍ ବଦିାରି ମୁଂ େୟହାଙ୍କୁ ବସାଇଲି େକାେଳ
ଚିର�ତନ ପଦ େଦଲି ଗଗନ ମଣଡ୍େଳ । ୩୯ ।

କୁତୂେହାଳ ଇଚଛ୍ାେୟ ସାଂଗ୍�ମ ପୁଣ କଲ�
ଶସତ୍ ପର୍ଶସତ୍ େହାଇଣ ଅବ�ର େହଲ�  । ୪୦ ।

ଗ୍ରହେଯାଗ ଇଚଛ୍ାହଂି େହାଇ କୁତୂେହାେଳ
�ମ ବହଲି�  ହାେଦ ଆମେ୍ଭ େକତୁ େଯ ମଙ୍ଗେଳ । ୪୧ ।

ମହୁଂି େକତୁ ହାେଦ ମଙ୍ଗଳ ଅେଟ େୟହ�
କାଳ ଅନରେୂପ ଆମେ୍ଭ ଛଡ଼ା ଛଡି େ�ହ�ଂ । ୪୨ ।

େୟ ମହୀ ମଣଡ୍େଳ ସତୟ୍ଯୁେଗ ପର୍ଶୁ�ମ ଅବ�େର
ଦୁେହଂ ଜନମ େହାଇଲ�  ଜମଦ ଅଗ୍ନ ିଘେର । ୪୩ ।

ମହୁଂି ପରଶୁ�ମ େୟ ଅଟଇ ନୀଳ�ମ
କ୍ଷତର୍ୀ ଅ�ତ କରିମ ପାଳିଲ� ଂ ଅେନକ ଧମ� । ୪୪ ।

ତରି୍ଜୀବ ିେହାଇଲ� ଂ ପର୍ଶୁ�ମ ଅବ�େର
ଆନ କ�େୟ ଉପୁଜିଲ� ଂ ଦଶରଥ ଘେର । ୪୫ ।

ମୁହଂି େଯ ହାେଦ ଶର୍ୀ�ମ େୟ ଅଟଇ ବୀର ଭର୍ଥ
େୟେବ ଦୱ୍ାପରଯୁେଗ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  କୃଷଣ୍ ପାଥ । ୪୬ ।

ଅେନକ ଅବ�ର ଆମେ୍ଭ େହାଉଅଛୁଂ େୟହ ିମେତ
ତୁମେ୍ଭ ବୟ୍ାେସ ଆମଭ୍�ତ ଅ�ତର କର େଯ େକମ�େତ । ୪୭ ।

ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ କହଲି େଦବ�ଜା
େମାେତ ��ୟଣ, େଦଖି, ସ-୍ରେତ ଉପୁଜା । ୪୮ ।

କୁଷଣ୍ ଅଜ୍�ଜୁନ ତୁମେ୍ଭ େୟକ କ� େବନି
ଭା�ଭର ନବିାରଣ ଅେଥ� ତୁମେ୍ଭ ଉତପତତି୍ େହାଇଲ େମଦନିୀ । ୪୯ ।
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ତୁ ସୱ୍ାମୀ େୟହାକୁ ବଶିୱ୍ରପୂ େଦଖା
େୟ େଯେବ େଦଖି ପାରଇ ଅଟଇ େ�ର ସଖା । ୫୦ ।

େଗାବ�ିେଦ େବାଇେଲ େହା େକମ�ତ ଫାଲଗୁନି
ଅଜ୍�ଜୁନ େବାଇେଲ ସଂପର୍େତ ଯା�ତୁ ବୟ୍ାସ ମହାମନୁ ି। ୫୧ ।

େକମ�ତ ଟି ବଶିୱ୍ରପୂ ଅଟଇ େ�େହାର
େଦଖିବାକୁ ଇଚଛ୍ା େଦବ ଅଛଇ େମାେହାର । ୫୨ ।
��ୟଣ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ଅଜ୍�ଜୁନ ବଚେନ

ଧଇେଲ ବଶିୱ୍ରପୂ େଦବ ସୱ୍ାମୀ କମଳେ�ଚେନ । ୫୩ ।

୪୬ ମହୁଂି ଶର୍ୀ�ମ େୟ ଅଟଇ ଲକ୍ଷଣ ।
 ତେ୍ରତୟାେର ଉପୁଜିଲ�  େୟସନ ରେୂପଣ ।

୪୮ ।୨ େମାେତ ��ୟଣ ତୁ ସ-୍ରେତ ଉପୁଜା ।
ବୟ୍ାସଙ୍କ ବଚେନ ଅଜ�ୁନ କୁେ�େହାେଳ

କ୍ଷଣେକ ମୃଧୁନ ି�ଗି� ଗଗନମଣଡ୍େଳ । ୫୪ ।
ଆକାେଶ େଘାଟି� େସ ��ୟଣ କାୟା

ସୱ୍େଗ� ଶିର େହାଇ� ଅଦଭେୁଦ ମାୟା । ୫୫ ।
ଆକାେଶଣ ଶିର ପାଦ େଯ �ସା�ତଳ

ମଧୟ୍ ଭବୁନ େହାଇ� �ଭି େଯ ମଣଡ୍ଳ । ୫୬ ।
ଶ�ୂୟ ମଣଡ୍ଳ େଯ ବକ୍ଷସଥ୍େଳ େହାଇ�

ମଣଡ୍ଳ ଶିଖା ଖଣଡି୍ ଗଣଡ୍ସଥ୍େଳ ବକିାଶି� ।୫୭ ।
େବନ ିେ�ଚନ େଯ େହାଇ� ଚ�ଦର୍ ସେୂଯ�୍ୟ

େଦବ�େୟ େ�ମାବଳୀ େହାଇେଲ ସହେଜ । ୫୮ ।
ଚକ୍ରଧର ସୱ୍ାମୀ େହାଇେଲ ଚତୁଭ�ୁେଜ

ପଞଚ୍ବଂିଶ ଅଗ୍ନ ିବ�ିଜିେଲ େତେଜ । ୫୯ ।
କରତଳ ମେଧୟ୍ େଯ ବକିାଶିେଲ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ି

ପବ�ତମାେନ ତହଂି େହାଇେଲ େଗାପୟ୍ାନଟି । ୬୦ତସ଼୍ ।
ସପତ ସାଗର େଯ ସି�ଧୁ ମହାେଘାଷ

ଦକ୍ଷିଣ କରସଥ୍େଳ େସ େହାଇ� ଗଣଡୂ୍ଷ । ୬୧ ।
��ୟଣ କରତେଳ ରହ�ି ଯହ�ଂ ପାଣି

ତହ�ଂ େସ ଭଜୁକୁ ପାଣି େବାଲିଣ ବଖାଣି । ୬୨ ।
�ରିଖାନ ିଚଉ�ଶୀ େକାଟି ଜୀବ ପୃଥ�ବୀର ମେୂଳ

େୟମାେନ ରହେିଲ ��ୟଣଙ୍କ ବାମ କରସଥ୍େଳ । ୬୩ । ସଂଖ୍ୟା
େୟେହେନକ ବଶିୱ୍ରପୂ ଧଇେଲ ଜଗତଭତୂ

େୟକା ଶରୀର ବକିାଶି� ତିନ ିେଯ ଜଗତ । ୬୪ । ସଂଖ୍ୟା
ଅଜ�ୁନର ବଦନ �ହା�ତି ମୁନ ିବୟ୍ାେସ

ନ ପୁଣ ଦହଜି ହ�ଅଇ କୃଷଣ୍ର ତ�େସ । ୬୫ ।

୫୭ ।୨ ମଣଡ୍� ଶିଖିଖଣଡ୍ ଅେନକ ବକିାଶି� ।
୬୩ ।୨ େୟମାେନ ରହେିଲ ��ୟଣଙ୍କ ବକ୍ଷସଥ୍େଳ ।
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୬୫ ।୨ ତ�େସ-େଜୟ୍ାତିେର
ବର୍ହ୍ମା େଦବ� ଯାହା େଦଖିତ ନ�ଆରି�

କରସଥ୍ଳୀ ଗଙ୍ଗାେର ବୁଡିଣ ପଡି� । ୬୬ ।
ଶେ୍ୱତ�ଜା ଯଗଂ◌୍ୟ କାେଳ ଅଗ୍ନ ିକୁଣଡ୍େର ପାଂଶୁ

ରଦୁର୍ େଦବ� ତହଂି ପଡି େ�ଟି େହାଇେଲ ଶୀ�ଂଶୁ । ୬୭ ।
େସ ପାଉଂଶେର ପଡି ରଦୁର୍ େଦବ� ମଚୂ୍�ଛା ଯା�ତି

େତଣ ୁେସ ହର �ମ ବହେିଲ ପଶୁପତି । ୬୮ ।
ପବନ େଯ ଆତଯାତ ��ୟଣଙ୍କ �ସାଗ୍ରେତ

େତଣ ୁେସ ବଷିଣ୍ ୁବାତ �ମ ବହେିଲ ମରେୁତ । ୬୯ ।
ସମସତ୍ ବୁଡି� ��ୟଣଙ୍କ କାୟାେକ

ବଷିଣ୍ୁ ଆଶର୍େକ ରହେିଲ ସମସତ୍ ବୃ�ଦାଅେକ� । ୭୦ ।
ଅଜ�ୁନ ହସି� ବାଳ� ତ ମତି ବୃଦଧ୍ପ�୍େୟ

େବାଇ� ଆବର ବଢିବୁ � େୟତିକି େ�ର କାେୟ । ୭୧ ।
ଶୁଣିଣ ହସିେଲ େଯ ପାେରଶୱ୍ର ସ�ତତି

େଭା େଦବ ��ୟଣ େହାଅସି ଶା�ତିମତୂ୍�ତି । ୭୨ ।
େୟ କାୟା େଘାଟି� ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ େକାଟି �ରି

ଅଜ�ୁନ େବାଇ� େଭା େଦବ େ�େହାର ଅଛଟିି କି ଆହ�ରି । ୭୩ ।
ମହୁଂି ହାେଦ େ�ର ଉଦେର ପଶଇ କାେଳ କାେଳ

େୟ େ�େହାର େ�େମ ମୁଂ ଲୀନ େହାଇ ସବ�କାେଳ । ୭୪ ।
ମୁଂ େ�େତ ଭୟ କଲି �ଥ େଦଖିଣ େ�େହାର ବଶିୱ୍ମତୂ୍�ତି

ଭାେବ େବାଲଇ ଆହ�ରି ବଢିବୁ � ଶିରୀପତି । ୭୫ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େମାେହାର େ� ତହ�ଂ ବା�ଧବ �ହଂି େବାଲି ଜାଣିଥ�ଲି

ଆଉ େୟେଡ ଜେଣ ଅଛ ିେବାଲି େୟେବ େସ ପର୍େତ ଗଲି । ୭୬ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ଅଜ�ୁନ େହା େ�େହାର ଜୀବନ ସାଧୁ ସାଧୁ

��ୟଣର ବଲ୍ଲଭ ତୁହ ିେସ ପ�୍ଣ ବ�ଧୁ । ୭୭ ।
ଅଜ�ୁନର ଭୟ େଦଖିଣ ଜ�ଦ୍�ଦନ

ଛାଡିେଲ ବଶିୱ୍ରପୂ େହାଇେଲ ସାମା�ୟ । ୭୮ ।
ଅଜ�ୁନକୁ େକାଳ କରି ବଦୟ�ତି ମୁନ ିବୟ୍ାେସ

ଭା� ନବିାରଣ କରିବୁ ଭାରେତ ଭାେ�ଇ ମଲ୍ଲ ତୁ େସ । ୭୯ ।
ଅଜ�ୁନକୁ ଛାଡିେଲ ଶତଶିଂଗ ପରବେତ

ବୟ୍ାେସ ତତକ୍ଷେଣ େହାଇଗେଲ ଅ�ତଗ�େତ । ୮୦ ।
ଶର୍ୀକୃଷଣ୍ ଗେଲ େଯ ମଥୁ� ଭବୁେନ

େଗାପପୁେର ପର୍େବଶ ବାଳ� ତ ବଧିାେନ । ୮୧-୨୮୧୯ ।

୬୮ ।୧ େସ ଖାଇ କୁଣଡ୍େର ପଡି ରଦୁର୍ ମଚୂ୍�ଛାଯା�ତି ।
୭୪ ।୨ େୟ େ�େହାର ଶରୀର ଲୀନ େହାଅଇ େଯାଗବେଳ ।

୭୦ ।୨ ବୃ�ଦାଅେକ�-ବୃ�ଦାରେକ, େଦବ�ମାେନ
ନକୁଳଙ୍କର ଜ�ମ

ଅଶିଣ ଶୁକଳ େଯ ଦଶମୀ ଗୁରବୁାର
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ଶରଦ ଋତୁ ମେଧୟ୍ ଶର୍ବଣା ନକ୍ଷତର୍ ସାର । ୧ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େକୗଳବ �େମ କରଣ ଶଳୂ �େମ େଯାଗ

କ�ୟା ସଙ୍କ��ତିକି ପଞଚି୍ଶ ଦନି େଭାଗ । ୨ ।
େସ ଦନି ପଣଡୁ୍ ଅ�ଧାରି ବେିଜ କେଲ ବେନ

ମାଦର୍ୀ ବସିଛ�ତି େଯ େଶଯୟ୍ାର ବଧିାେନ । ୩ ।
େବାଇେଲ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ମ�ତେ୍ର ମୁଂ ��ୟଣ ସମୁରିଲି

ଅପ�୍ପତ େହାଇ� ମୁଂ ବୁଝି ନ�ଆରିଲି । ୪ ।
ମୁହଂି ବାଳ� ତ େଯ ଅଟଇ ସକୁୁମାରୀ

ଗାଢ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀଯ�୍ୟ ମୁଂ ନ ପାରଇ ସଂହରି । ୫ ।
ଅଶୱ୍ନୀକୁମାର େଯ ଆଦତିୟ୍ଙ୍କର ସତୁ

େଦେବ ବଡ ବଲବ�� କୁମାର ଭାଗ୍ୟବ�ତ । ୬ ।

୫ ।୧ ମୁହଂି �ହ�ଲୀ େଯ ଅଟଇ ସକୁୁମାରୀ ।
୬ ।୧ େସ ବଡ ସବ�� ବଳବ�ତ ଭି�ବ�ତ ।
୧ ।୧ ଅଶିଣ-ଆଶୱି୍ନ ୫ ।୨ ସଂହରି-ସଂଭରି

ଶର୍ୀହସେ୍ତ େଘନେିଲ େସ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ଜପାମାଳୀ
ଲେୟ କରି ସମୁରିେଲ ଦୁତୀ ଅଂଶୁମାଳୀ । ୭ ।

ସରୁବର ସ�ୁଦର େସ େ�ହ�ିକ୍ଷ ରପୂ
ଅମୃ�କ୍ଷ ପୁରଷୁ େସ ପର୍ତକ୍େଷ କ�ଦପ� । ୮ ।

�ତର୍େର େସ େତଜ �ଗି� ଶତଶିଂଗ ପବ�ତ
ଦବିସ ପ�୍ୟ ଦଶିି� କୁମାର ଉଦେବଗ ଗତ । ୯ ।

ଅେନକ ଅଳଙ୍କାର ଭଷୂଣ �ର କାେୟ
େଦଖିଣ ପଜୂା କ� େସ କୁମାରକୁ ନଭିେୟ । ୧୦ ।

କୁମାରଙ୍କ ତୁେଲ େସ ମଦ� ପୀରତି
ରହସ ଛଛ�ଦେ୍ରଣ ମେନଣ ତରି୍ପୁତି । ୧୧ ।
ହାସୟ୍ ପରିହାସୟ୍ େଯ ଶୃଙ୍ଗାର ବେି�େଦ

ପେ୍ରମ �ଟୁ ପଟଳ ପରମ ଆନ�େଦ । ୧୨ ।
ମାଦର୍ୀର ରେଜ ଅଶୱ୍ନୀକୁମାରଙ୍କ ବୀେଯ�୍ୟ

ସଇ�ଦୁ ଉପତପତି୍ େହାଇ� େୟକଇ ଆତମ୍େଜ । ୧୩ ।
କୁମାର ସମଭ୍େବ ନକୁଳ େବାଲି ବ�

�କୁ ଅଶୱି୍ନୀ �ମ ଦେିଲ ଅ�ଗ�� । ୧୪ ।
ନବଘନ ଅ�ଧାର େଯ ବାହନିୀ କୂଳ େଘନି

ନବକୁଳ ସଙ୍ଗମ େୟକଇ କାମିନୀ । ୧୫ ।
ନବନଦୀ କୂେଳ େଯଣୁ କୁମାର ଉପୁଜି�

େତଣ ୁକରି ମହାତମ୍ା ନକୁଳ �ମ ଦ�ି । ୧୬ ।
ଅତି ସକୁୁମାର େଯ େସହ� ବାଳଶିଷ

ନଧି�ୂମ ଅଗ୍ନ ିଜାଣି େତଜ � ବକିାଶି । ୧୭ ।
ଶର୍ବଣା ନକ୍ଷତେ୍ର େଯ ଉପୁଜି�କ ବାଳ

ଅତି ସକୁୁମାର େସ କୁମାର ନକୁଳ । ୧୮ ।
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ତହ�ଂ ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାେର ଅ�ତରୀକ୍େଷ ଚଳିଗେଲ
ଅତି ଆନ�େଦ ମାଦର୍ୀ ପୁତର୍କୁ ପାଳିେଲ । ୧୯ ।

େକାଇ��ଙ୍କର ତିନ ିପୁତର୍ ଗା�ଧାରୀର ଶେତ ପୁତର୍
ମାଦର୍ୀର େୟକ ପୁତର୍ େହାଇ� ସମଭ୍ତୁ । ୨୦ । ସଂଖ୍ୟା

େଦଖି ପଣଡୁ୍ �ଜା େହାଇେଲ ଆନ�ଦ
�ରି ପୁତର୍କଇ େକାଇ��େୟ ପାଳିେଲ ସାନ�ଦ । ୨୧-୨୮୪୦ । ସଂଖ୍ୟା
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୧୧ ।୨ ରହସୟ୍ ସଷୁମେର ଏକେମେଳ ରତି ।
୧୩ ।୨ ସଦୁୟ୍ ଉତପତତି୍ େହାଇ� େୟକଇ ଆତମ୍େଜ ।

୧୪ ଅେଲଖ ଘଟଣ ଜାଣି ଦଶିଇ େସ ବାଳ
 କୁମାର ସମଭ୍ବୁଂ େଯ ଉପୁଜଇ ନକୁଳ ।

୧୧ ।୨ ଛଛ�ଦେ୍ରଣ-ସୱ୍ଚଛ୍�େଦନ
ଦୁବ�ାସାଙ୍କ ହସତି୍� ଗମନ, �ଙ୍କ ବରେର ଗା�ଧାରୀଙ୍କର ପୁନବ�ାର ଏକ ପୁତର୍ ଓ କ�ୟା

ଜ�ମ
ଭାଦର୍ବ ଶୁକ୍ଲ େଯ ଅଷଟ୍ମୀର ହାେଦ ଦନି
ଦୁଭ�ାସା ମହଋଷିେୟ ହସତି୍�କୁ ଗବନ । ୧ ।

ଗା�ଧାରୀ ସ�୍ହାନ କରି ଆସଇ ଯମୁ� ନଦୀ ତୀେର
େୟମ�ତ ସମେୟ ଯାଇ ପର୍େବଶ ଦୁଭ�ାସା ମୁନବିେର । ୨ ।

ଦୁଭ�ାସାଙ୍କୁ େଦଖିଣ େଯ ପର୍ଣପତୟ୍ ଗା�ଧାରୀ
ଆଶିଷୟ୍ ବାଞଛ୍ା �କୁ କେଲ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୩ ।

ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ପର୍ତକ୍େଷ ବର୍ହ୍ମେବତ�୍
େକଉଂଣ ଲକ୍ଷେଣ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଭଗତି େହାଇେଲ େକାଇ�� । ୪ ।

ଦୁଭ�ାସାେୟ େବାଇେଲ ଆଉ ଇଚଛ୍ା େଯେବ େ�େହାର
େହାଇବ ପ�୍ପତ େ�େତ ମାଗୁ କି� ବର । ୫ ।

ମହାମ�ତର୍ ଆମେ୍ଭ େଦଇ ନ ପାରଂୁ ହାେଦ ଯାଚି
ମାଗ େ�େହାର ଇଚଛ୍ା େଯେଣ େ�େତ ରଚିୁ । ୬ ।

୧ ।୨ ଗବନ-ଗମନ
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ମୁନ ିେହ ତୁମଭ୍ର ମ�ତର୍ବେଳ

ଶତପୁତର୍ ପାଇଲି ମୁଂ କମ�ର ସଫୁେଳ । ୭ ।
ପୁତର୍�ତ େକାେଳ ଧରି େବାଇେଲ ବୟ୍ାସ ତପନଷିଠ୍

ସଜଜ୍ନ ନ�ହ�ତି ପୁତର୍ େ�େହାର ସମସେ୍ତ ମହାଦୁଷଟ୍ । ୮ ।
ଅବ�ିେର ବାଞଛ୍ା କଲ�  ଧୃତ�ଷଟ୍ �ଣୀ

�ଜୟ୍କୁ େକହ ିେ�େହାର େ�ହେିବ କାେରଣି । ୯ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େମାେତ ଅନ� ଗୃହ କରିବା

ବଂଶକୁ କାରଣ କରିବା େମାେତ େଗାଟିେୟ ପୁତର୍ େଦବା । ୧୦ ।
ଆବର େଦବା େମାେତ େଦାହ�ି େଗାଟିେୟ

ଭଗତି େଘନ ିମହାତମ୍ା େମାେତ କରିବା ସଦେୟ । ୧୧ ।
ଗା�ଧାରୀ କଟାଳ କେଲ ଯମୁ� ନଦୀ କୂେଳ

େଦଖ େହା ମହାତମା ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମ�ତର୍ ବେଲ । ୧୨ ।
ସ�ତତି ଜାତ କର େବାଲି �ମ େଯ ତୁଳସୀ

ତହ�ଂ ଫୁଲ େଗାଟିେୟ ପତର୍ େଗାଟିେୟ େ�ଳିେଲ ମହଋଷି । ୧୩ ।
େୟହା ଆୟି ଆପୟ୍ାନ ତୁ କରସି ଗା�ଧାରୀ

ପଣଡି୍ତ ପୁତେ୍ରେକ ପାଇବୁ କ�ୟା ସ�ୁଦରୀ ସକୁୁମାରୀ । ୧୪ ।
କମଣଡ୍ଳ�  ପାଣି ଚଳ�  େୟକ ଦେିଲ ପତନଷିଠ୍ି

ଗା�ଧାରୀ ଗଭ�ଗତ କ� େହାଇଣ ମହାତୁଷଟି୍ । ୧୫ ।
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ଋଷିଙ୍କର ମହାମ�ତର୍ ଅ�ତର େ�ହ�ି
ପୁତେ୍ରକ ଦୁହ�ିେୟ �ର ଗଭ�େର ରହ�ି । ୧୬ ।

ମହାମ�ତର୍ େଦଇ କରି ଗେଲ େଯ ଦୁଭ�ାସା
ଗା�ଧାରୀ ଶରୀର େଯ େହାଇ� ମହା ଅଳସା । ୧୭ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ପୁଚଛ୍ାକେଲ ଶୁଣ େଗା ଗା�ଧାରୀ
ଉଦର ଆଉଂଶି େବାଇେଲ ତୁ ତ େହାଇଲ�  ଗଭ�ଭାରି । ୧୮ ।

ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ଦୁଭ�ାସାେୟ ଦୟା କେଲ େମାେତ
ଗେଭ� ପୁତର୍ ଦୁହ�ି ରହେିଲ ଋଷିଙ୍କର ମ�ତେ୍ର । ୧୯ ।

ଶୁଣିଣ ବରିସ େହାଇେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍
ଅପାର କୁଟୁମେ୍ୱ ବହ�ତ ଅଛ ିକଷଟ୍ । ୨୦ ।

୧୩ ।୧ �ମ ତୁଳସୀ-ଧ� ତୁଳସୀ
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େସ ଅଟ�ତି ଅଜାତି

ପରମ ପଣଡି୍ତ ପୁତର୍ େହାଇବ େୟ ଘା�ତି । ୨୧ ।
ଧନ�  ଶୁକଳ ପକ୍ଷ େଯ ତର୍େୟାଦଶୀ ଦନି

ସଉରିବାର ନକ୍ଷତର୍ ମୃଗୁଶି� ମିଥୁନ । ୨୨ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େବଳ ମଧୟ୍ ସଥ୍ାେନ ବଜିେୟ ଦନିକର

ଶୁଭ ଲଗ୍ନ େଯାେଗ ଉତପତତି୍ େହାଇ� କୁମର । ୨୩ ।
ଗା�ଧାରୀ େଦଖଇ� ବତିଶ ଗୁେଣ ସସୁଞଚ୍

େସ ପୁତର୍ର �ମ ଦେିଲଟି ଦୁରଦୁଛ । ୨୪ । ସଂଖ୍ୟା
�ହାକୁ େଗାଡାଇ େୟକ େଦାହ�ିେୟ େହାଇ�

ସ�ୁଦର ପଣ େଦଖିଣ ଗା�ଧାରୀ ଦୃଶି� �ମ ଦ�ି । ୨୫ ।
ଦୃଦକ୍ଷ ଦୃଶି� ଉତପତତି୍ େହାଇେଲକ େବନି

ଅେନକ ହରଷ େଯ ଗା�ଧାରେସନର ନ�ଦନୀ । ୨୬ ।
େୟମ�ତ ଧୃତ�ଷଟ୍ର େୟକ ଉତତ୍ର ଶେତପୁତର୍

ଦୃଶି� �ମ େହାଇ� େୟକହଂି େଦାହତି । ୨୭ ।
ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ମ�ତେ୍ର େଯ ସ��ନ େହାଇ�

ଦୁ ଅକ୍ଷେର ଧୃତ�ଷଟ୍ ସବୁରି �ମ ଦ�ି । ୨୮-୨୮୬୮ ।

୨୪ ।୨ ଦୁରଦୁଛ-ଦୁରଦୁକ୍ଷ-(ଅତିଶୟ ଦକ୍ଷ ଅଥ�େର) ଯଥା ଦୁରବୁଳ
୨୫ ।୨ ଦୃଶି�-େଦଖିବାର େଯାଗ୍ୟା

ଗା�ଧାରୀଙ୍କ ଅ�ଧପଟଳ ବା�ଧ�ବା, କୁ�ତୀଙ୍କର ହସତି୍�କୁ ଯିବା, କଣ୍�ଣକୁ େଦଖିବା ଓ
ଗା�ଧାରୀଙ୍କୁ ଅ�ଧ ପଟଳ ବା�ଧ�ବାରୁ

ନବିତ୍��ଇବା
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ନରପତି

େୟଥୁ ଅନ�ତେର କଥା ଶୁଣ ଦବିୟ୍ରୀତି । ୧ ।
ସୱ୍ାମୀର ଅ�ଧପଣ େଦଖିଣ ଗା�ଧାରୀ

ଆପେଣ ଆପେଣ େଦବୀ ମନେର ବସିରି । ୨ ।
େକବଣ ପାତକ ସୱ୍ାମୀ କରମ ବପିଦ
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ସ��ନ ଉଛବ �ଜା ନ େଦଖଇ ସ-ଦ । ୩ ।
ସୱ୍ାମୀର ଅ�ଧପଟଳ େଯେବ େବନ ିଆଖି

ମହୁଂି େସ ପାମରୀ କିସ �ହାର ଦୁଖ େଦଖି । ୪ ।
କପାେଳଶୱ୍ର ତୀେଥ� େଦବୀ ସଂକଳପ୍ େଯ କ�

ସୱ୍ାମୀର ଦୁଖ ନ େଦଖଇବ ିେବାଲି ଅ�ଧପଟଳ ବା�ଧ�� । ୫ ।
ଗା�ଧାରୀକି କଢାବଇ େଦବୀ �େଧବ କୁମାରୀ

ସଞଜ୍ୟର ଦୁହ�ି େସ ମାଧବେସନର ମେ�ହାରୀ । ୬ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ କଢାବଇ େସ ସଞଜ୍େୟ ମହାମ�ତର୍ୀ

େୟସେନକ ବଞଚ୍ଇ ହସତି୍�େୟ କୁରପୁତି । ୭ ।
ବୟ୍ାେସ କହେିଲ ଯାଇ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ

େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ େଦବୀ ପଣଡୁ୍ର ଅଗ୍ରେତ । ୮ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅ�ଧପଣ େଦଖିଣ ନ ପାରି

ଆପେଣ ଅ�ଧପଟଳ ବା�ଧ�� ଗା�ଧାରୀ । ୯ ।
ଶୁଣିଣ ପଣଡୁ୍ େଯ ମନେର ବସିରି

ମେନଣ ଆରତ େହାଇେଲ ପଣଡୁ୍ ନୃପଧାରୀ । ୧୦ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କର ବଚେନ ପଣଡୁ୍ ଅେନକ ବକିଳ

ଗା�ଧାରୀ କି ନମି�େତ ବା�ଧ�େଲ ଅ�ଧ େଯ ପଟଳ । ୧୧ ।
େଭାଜନ ଶୟନ ଗବେନ େଯ ବାଟ କଢାଉଣ ଥ��
େୟେବେହଂ ସୱ୍ାମୀକି ବଡ କଟାଳ ପଡି� । ୧୨ ।

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ �ଲ ହସତି୍�କୁ ଯିବା
ଗା�ଧାରୀଙ୍କ ଅ�ଧପଟଳ ଚକ୍ଷୁର ୁକଢାଇବା । ୧୩ ।

୪ ।୨ ମହୁଂି �େଢଣୀ କିସ ସ-ଦ େୟେବ େଦଖି ।
୮ ବୟ୍ାେସ ବେିଜକେଲ େସ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ ।
 େକାଇ�� ମାଦର୍ୀ ପଣଡୁ୍ ବହ� ବନିୟ ମେତ ।

 ଗା�ଧାରୀ ଅ�ଧ ପଟଳ ବହ�ତି ବଗିଂ◌୍ୟବ�େତ
 ପଣଡୁ୍ �ହା ଶୁଣିେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ ।

୧୨ ।୨ େୟେବେହଂ ସୱ୍ାମୀକି ବଡ କଷେ୍ଠାର ପଡି� ।
୧୦ ।୧ ବସିରି-ବ�ିରି

ପଣଡ୍ େବାଇେଲ େସ ଅ�ଧ ଅ�ଧୁଣୀର ଅବସ�୍
େମାେହାର େବେଳ େଦଖି �ହା େ�ହବି େଗା େକାଇ�� । ୧୪ ।

େକାଇ�� େବାଇେଲ ମୁଂ ଯିବ ିହସତି୍�କୁ
ଅେନକ ବାେଗ ତିଆରିବ ିଗା�ଧାରେସନ ଦୁହ�ିକୁ । ୧୫ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େୟ ମିଳଇ ଉଚିତ
ଯାଆ, ଯାଆ ବାମା େଗା ବହନ େହାଇ ଆସ େକା�ତ । ୧୬ ।

ପୁଅ�ତ େଘନଣି ଯାଅ େଗା େ�େହାର ତୁେଲ
ଅ�ଧପଟଳ େଫଡିବ େସହ� େଗା ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି େଦଖିେଲ । ୧୭ ।

େକାଇ��େୟ ସଜ େହାଇେଲ ହସତି୍� ଭବୁନକୁ
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ ପୁଅ�ତ େଦଖିବାକୁ । ୧୮ ।
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େକାଇ��େୟ ତିଆରିେଲ ଶୁଣ େଗା ମଦ�
ଆେଗା ସୱ୍ାମୀଙ୍କି େସବ ିଥାଅ ମୁଂ ବହନ ଆସଇ ସି� । ୧୯ ।

େୟ େ�େହାର ରପୂଗୁଣ ସସୁଞଚ୍ ହାେଦ େଦଖି
ନ ପୁଣ ପଣଡୁ୍ ବଜିେୟ କର�ତିଟି େ�େହାର ତହଂିକି । ୨୦ ।

ଶୁଣିଣ ହସି� େଯ ଭାବନିୀ ମଦ�
େୟମ�ତ କଥାକୁ େଦବୀ େଗା ମୁହଂି େସ ବଜର୍େସହ୍� । ୨୧ ।

େକାଇ��େୟ ତିଆରିେଲ ସମଭ୍ାଳ ମଦ�
େୟେତ ତିଆରି େଦବୀ ଗବନ ହସତି୍� । ୨୨ ।

ଆେହା ଶିପ ପାଦ େବାଲି ଏକଇ ଶବେର
ତୁେଲ � େଘନ�ି େସ ଦା�କ୍ଷ ଫଳ ଭାେର । ୨୩ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ କୁମାର
�ରପୁୁତର୍ଙ୍କୁ କେଲ ସବ�ାଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର । ୨୪ । ସଂଖ୍ୟା

ବନସତ୍େର ଥାଆ�ତି େୟକଡା �େମ େମଷ
ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ବାହାନ କେଲ େବନ ିଶିଷ । ୨୫ ।

୧୬ ।୧ ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ େଗା େୟ ମିଳଇ ଯୁଗତ ।
୨୨ ।୧ େକାଇ��େୟ ତିଆରିେଲ ଆକଟ ବଚନ ।

୨୫ ।୧ ଇକଡା, ଇତିକା, ଏକଡା, ଇତୟ୍ାଦ ିପାଠ େପାଥ�ମାନଙ୍କେର ଅଛ ି।
ଧବଳ େ�ଖାର ତୁରଙ୍ଗ େବନ ିେଗାଟି

�ହା ଆେ�ହଣ କେଲ ଭୀମ େଯ ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୨୬ ।
ପୁଅ�ତ େଘନଣି େକା�ତେଭାଜର କୁମାରୀ

ହସତି୍� ଭବୁନକୁ ବଜିୟ କେଲ ମାେହଶୱ୍ରୀ । ୨୭ ।
ମକର ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଦୁତୀୟାର ତିଥ�

ସଉରି ବାର ମଘା ନକ୍ଷତର୍ ଯୁଗତି । ୨୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବଷିଟି୍ �େମ କରଣ ପର୍ୀତି �େମ େଯାଗ

େକାଇ��େୟ ବେିଜକେଲ ହସତି୍� ଭବୁନ ମାଗ� । ୨୯ ।
�େଧବୀ କ�ୟାକୁ େଦଖିେଲ ଯମୁ� ସ�୍ହାେନ

େକାଇ��କୁ ପର୍ଣପତୟ୍ ଅେନକ ଭକ୍ତି ମାେ�ୟ । ୩୦ ।
େଦଖିଣ େକାଳ କେଲ େକା�ତେଭାଜର ନ�ଦନୀ
କୁଶଳ ବାର� େଯ ପୁଚଛ୍ଇ ପୁଣ ପୁଣି । ୩୧ ।

�େଧବୀ େବାଇେଲ େଗା େ�ର ପୁତର୍ �ରିେଗାଟି
କ୍ଷମା ସାଧବୀ ତୁ ଉଦଧ୍ର�� ନବ ସଷୃଟି୍ । ୩୨ ।

େକାଇ��େୟ ପୁଚଛ୍ା କେଲ େହାଇଣ ହରଷ
ଆେଗା �େଧବୀ େ�ର ପୁତର୍ ଦୁହ�ି କିସ । ୩୩ ।

�େଧବୀ େବାଇେଲ ତୁ େମା ପ�୍ଣ ଅଧ�କାରୀ
ପରି୍ୟ େ�କ ତୁେଲ ମିଥୟ୍ା କହ ିତ କି ପାରି । ୩୪ ।

ବରଷ ବାଇଶ େଗା ପବୂ�ା ପବୂ�ୀ କଥା
େୟହ ିଯମ�ୁେର ସ�୍ନ କର�େତ େଗା ମା� । ୩୫ ।

ଜେଳ ଉପୁଚିଆଇଂ ଆସଛୁ ିମଞଜୁ୍ଷା େଗାଟିେୟ
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ମହାେତେଜ ଦଶୁିଅଛ ିନଧି�ୂମ ଅଗିନ ିପ�େୟ । ୩୬ ।
�ହା ଧଇଲି ମୁଂ ସ�୍ହାନର କାେଳ

ମହାଭାର ପାଇ ପାଣି ପକାଇଲି କୂେଳ । ୩୭ ।
ପାଷାେଣ େସ ପଡିଣ େହାଇ� େବନ ିଫାଳ

ତହ�ଂ ବାହାର େହାଇ� େୟକଇ ଦୁ�ଳ । ୩୮ ।

୨୬ ।୧ ଧବଳ େ�ଖାର ବାଜି ବାରଣ େବନ ିେଗାଟି ।
େ�ହତି ବଣ୍�ଣ େତଜ ବାଳ ଆଦତିୟ୍ର ପ�୍େୟ

ଶର୍ବେଣ ଅମତୃ କୁଣଡ୍ଳ ବଜର୍ଛଉରୀ ନମିି�ତ େଯ କାୟ । ୩୯ ।
�ଳ� େର ବ�ିଜଇ ଅେଭଦ କପଚମଣି

େୟମ�ତ ପୁତର୍ େଗାଟି ମୁଂ ପାଇଲି େଗାସାମଣୀ । ୪୦ ।
�େଧବୀ ବଚେନ ହସିେଲ ମାେହଶୱ୍ରୀ

େ�େତ େସ ପ�୍ପତ େହାଇ�କି ପାଳିଲ�  ଯତନ୍କରି । ୪୧ ।
ମା େଗା ଦୁଭ�ାସାେୟ େମାେତ ଜପାମା� ଦେିଲ ବାଳକାେଳ

ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ ନମି�େତ ସମୁରିଲି ଆଦତିୟ୍ଙ୍କୁ ମ�ତର୍ବେଳ । ୪୨ ।
ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ େମାେତ ଦନିକର �ଥ

ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ େଯ େହାଇ� ସମଭ୍ତ । ୪୩ ।
କଣ୍�ଣର ବାେଟ େଗା ପୁତର୍ େହାଇ� ଉତପତତି୍

କଣ୍�ଣ େବାଲି �ମ ଦେିଲ ବଦୟ�ତି େଦବୀ େକା�ତି । ୪୪ ।
�େଜଣ ନ େନଲି େଗା ପି�ର �ଜୟ୍କୁ

ମଞଜୁ୍େଷ ଭରି ପକାଇଲି ଯମୁ� ଭିତରକୁ । ୪୫ ।
େମାେହାର ସଫୁଳ େଗା େ�େହାର ପରମ େଯ ଭାଗ୍ୟ

େସ େମାେହାର ନ�ଦନ େଗା େହାଇ� େ�େତ େଯାଗ୍ୟ । ୪୬ ।
େମାେହାର େଜୟ୍ଷଠ୍ପୁତର୍ େଗାଟି େହାଇ� େ�େତ ଶାଖା
ଆେଗା �େଧବୀ ତୁ ମୁକୁଇଂ କଣ୍�ଣକୁ ଆଣି େଦଖା । ୪୭ ।

ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େଯ ସଞଜ୍ୟ କୁମାରୀ
େକାଇ��କୁ େଘନ ିବେିଜ ଆପଣା ନଜିପୁରୀ । ୪୮ ।

�ଇଣ �େଧବୀ େଯ ଆଣି� କଣ୍�ଣକୁ
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ବାଭିେୟ ଚିହ୍ନଲି�  ଟିକି ମକୁୁ । ୪୯ ।

କରପତର୍ େଯାଡିଣ େଯ େବାଲଇ ବୀର କଣ୍�ଣ
ମହୁଂି ଜାଣଇଂ େଗା ସମସତ୍ ବଧିାନ । ୫୦ ।

ଅବଭିାଇତ କାେଳ େଗା ମ�ତର୍ ପରୀକ୍ଷ ନମି�େତ
ଆଦତିୟ୍ େଦବ�ଙ୍କୁ ସମୁରିଲ�  ଅଭିନବ ବନସେ୍ତ । ୫୧ ।

ଛଦିେ୍ରଣ ଶୃଙ୍ଗାର େ�େତ କେଲ କର�ର
କଣ୍�ଣ ବାେଟ େ�େହାର ମୁଂ େହାଇଲି ବାହାର । ୫୨ ।

୫୨ ।୧ ଛଦିେ୍ରଣ-କ୍ଷୁଦେ୍ରଣ
ମାଟିର ମଞଜୁ୍ଷ କରି େମାେତ ଯତେନେହଂ ଭରି

ଜଳେର ଭରି େମଲିଲ�  ନ�ିଶ େମାେତ କରି । ୫୩ ।
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ଉପୁଚିଆଇଂ ଅଇଲି ଜଳର ଉଦଯାେନ
ହସତି୍�େୟ �ଗିଲି େଗା ପଞଚ୍ ସହସର୍ େଯାଜେନ । ୫୪ । ସଂଖ୍ୟା

�େଧବୀ କ�ୟା ପାଳି� େମାେତ ଧେମ�
�େଧବ �ମ େମାେତ ଦେିଲ ନଜିକେମ� । ୫୫ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ର ନ�ଦନ େଗା ଅଟଇ ଦରି୍େଯାଧନ

ଅେନକ ପର୍ୀତି େଗା �ହାର େମାେହାର ଅେଭଦ ମନ । ୫୬ ।
େମାେହାର ଅଟଇ େଗା େଜୟ୍ଷଠ୍ା ନକ୍ଷତର୍ �ଶି

େଜୟ୍ଷଠ୍ା ନକ୍ଷତର୍େର ଜାତ ଗା�ଧାରୀର ଶିଷି । ୫୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େୟମ�େତ େୟକ �ଶିେର ମଇତର୍ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  େଯ େବନି

ଦଣେ୍ଡ ମରଛୁ ିନ ପାର ୁଦବିା େଯ ରେୟଣୀ । ୫୮ ।
�ରିପୁତର୍�ତ �ଇଣ େଦବୀ େଯ େକାଇ�େତ

ବାବୁ ପର୍ଣପତୟ୍ ହ�ଅେର କଣ୍�ଣର ପାଦଗେତ । ୫୯ ।
େୟ ତୁମଭ୍ର େଜୟ୍ଷଠ୍ଭ�୍ଥ ଅଟଇ ସମ ପି�

ମହୁଂି ତୁମଭ୍ର ଅଟଇେର ଗଭ�ଧାରୀ ମା� । ୬୦ ।
ମା�ଙ୍କର ବଚେନ ନକୁଳ ଅଜ�ୁନ ଭୀମ େଯ ଯୁେଝଷଠ୍ି
କଣ୍�ଣର ପାଦତେଳ ଯାଇଂ ସମସେ୍ତେହଂ େ�ଟି । ୬୧ ।

ଅେନକ କଲ୍ୟାଣ କ� କଣ୍�ଣ େଜୟ୍ଷଠ୍ଭ�୍ଥ
�େଧବୀ କ�ୟାର େଯ ଅେନକ ହରଷ ଚିତତ୍ । ୬୨ ।

କଣ୍�ଣ ମା�ଙ୍କୁ େଯ େହାଇ� ପରିଣାମ
େୟ ପୁତର୍ମାନଙ୍କର େଗା କିସ କିସ �ମ । ୬୩ ।

ମା�େୟ େବାଇେଲ ବାବୁ େୟ େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ େଗାଟି
େୟହାର �ମ ବାବୁ େହା ଅଟଇ ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୬୪ ।

କଣ୍�ଣ େବାଇ� ମା େଗା ମ�ଦ କୃତୟ୍ କଲ�
ଦୁଜ ପୁତର୍କୁ େକସେନ େଜୟ୍ଷଠ୍ �ମ ଦଲି�  । ୬୫ ।

େମାେତ େଜୟ୍ଷଠ୍ ପେଣ େଥାଇଲ�  କାହଂି ମାେତ
େୟ ପୁତର୍�ତ େ�ର ଆବର ମୁଂ ସମଭ୍ାଳିବ ିେକମ�େତ । ୬୬ ।

୫୪ ।୧ ଉଦଯାେନ-ଜଳର ଉପରକୁ ଉଠବିାେର, ଉଜାଣିେର-
ତୁ େସ ମା� େହାଇ େମାେତ କଲ�  େଗା ନ�ିଶ

ମଂୁ ବାଳ� ତ େହାଇ େକହ୍େନ ବଢାଇବ ିମୁହାଂସ । ୬୭ ।
େକାଇ�� ପର୍ତିବାଚ ତୁ ନ େହାଅସି ବମିନ

େମାେହାର ସଙ୍େଗ ଚଳ େଜୟ୍ଷଠ୍ େଦବୀ �ମ । ୬୮ ।
େୟ ଭ�୍ଥଙ୍କ ଉପେର େ�େତ �ଜା କ�ଇବି

ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ତହ�ଂ ମାଗି ପଞଚୁ୍ କଟେକ େ�େତ ଛତର୍ ଧ�ଇବ ି। ୬୯ ।
େଜଷଠ୍ �ମ େ�େତ େଦବଇ ସମଭ୍େବ�

�ରି ଭାଇ େ�େତ େସବା କରଥୁ�େବ । ୭୦ ।
ଆସ ବାବୁ ଯିବା ଆମଭ୍ର ପୁରକୁ

ଶତଶିଂେଗ ଦଶ�ନ କରିବୁ ପଣଡୁ୍କୁ । ୭୧ ।
େୟ ଦୁଜ ପୁତର୍ େହାଇ େଗା ବହ�ି େଜୟ୍ଷଠ୍ �ମ
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େୟହାକୁ ମାଇେଲ ସି� ଦଶିିବ େମାେହାରି ଧମ� । ୭୨ ।
େୟହାର ଥ�େଲ େମାେହାର ସ-ଦ �ହଂି କିଛି

େୟ େଯେବ େମାେତ ମାରଇ େୟହାର େଜୟ୍ଷଠ୍ �ମ େହାଉସି । ୭୩ ।
େୟ େମାେହାର ବର୍ତଟି ଅଟଇ ନୟିମ

େୟମାନଙ୍କର ତୁେଲ ମୁହଂି େ�ହଲିଇ ସରିସମ । ୭୪ ।
େୟେତ େବାଲି କଣ୍�ଣ ଗ�କ ତହ�ଂ �େଗ

ଆଉ େବେଳ େ�ହ�ି େସ େକାଇ��ଙ୍କର ଆେଗ । ୭୫ ।
ପୁଅ�ତ େଘନ ିେକା�ତେଭାଜର କୁମାରୀ

��ୟଣ ��ୟଣ େବାଲି ଅେନକ ବସିରି । ୭୬-୨୯୪୪ ।

୬୭ ତୁ େସ ମା� େହାଇ କଲ�  େମାେତ ଝିଂଘାସା ।
 ମୁଂ ବାଳ� ତ େହାଇ େକମ�େତ ବଢାଇବ ିଆଶ ।

୭୨ ।୨ େୟହାକୁ ମାଇେଲ େମାର େଜୟ୍ଷଠ୍ ପଦ ଅଛ ି।
୭୪ ।୧ େୟ େମାେହାର ସଂକଳପ୍ ଅଛଇ ନୟିମ ।

କୁ�ତୀଙ୍କର ହସତି୍� ପର୍େବଶ ଓ ଗା�ଧାରୀକୁ ଅ�ଧପଟଳ ଛାଡିବାକୁ ଅନ�େ�ଧ
ଶୁଣ େହା ଯୁଗଧର େବାଲ�ତି ବର୍ହ୍ମେବତ�୍

ଧୃତ�ଷଟ୍ ମ�ଦେିର ବେିଜ କେଲକ େକାଇ�� । ୧ ।
ସଞଜ୍ୟ ଜଣାଇେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅଗ୍ରେତ

�ରିପୁତର୍ େଘନ ିବେିଜ କେଲ େଦବୀ େକା�େତ । ୨ ।
ଶୁଣି ଉଠେିଲ ଗା�ଧାରେସନର କୁମାରୀ

�ରିପୁତର୍ େଘନ ିେକା�ତୀ ଗା�ଧାରୀଙ୍କ ଚରେଣ ପଡି । ୩ । ସଂଖ୍ୟା
ଅେନକ କଲ୍ୟାଣ ବାଞଛ୍�ତି ଗା�ଧାରେସନର କୁମାରୀ

ଅେହଓ ସଲୁକ୍ଷଣୀ େହାଅ େଗା ବର୍ତ�ରୀ । ୪ ।
ପୁତର୍�ତ େଦଖିଣ େସ ଧୃତ�ଷଟ୍ ହରଷ

�ରି କୁମାେର ପି� ଚରେଣ ଆେବଶ । ୫ ।
ସଞଜ୍େୟ କହେିଲ ଶୁଣ ଅ�ଧ ଧୃତ�ଷଟ୍

ପଣଡୁ୍ର ତନେୟ ଦଅି ତବ ପାଦ ପୃଷଠ୍ । ୬ ।
ପୁତେ୍ର େକାେଳ ବସାଇ ଅ�ଧ �ଜନ

ଅେନକ ଉଷତ େହାଅଇ ମେନ ମନ । ୭ ।
ପୁତର୍କୁ େକାେଳ ଧରି ଧୃତ�ଷଟ୍ ନୃପତି

ଗା�ଧାରୀ ଚରେଣ ପର୍ଳମୱି୍ତ େଦବୀ େକା�ତୀ । ୮ ।
କୁଶଳ ସମଭ୍ାଷଣ େହାଇେଲ େବନ ିଜନ

ଗା�ଧାରିକି ପର୍ଳମୱ୍ କେଲ ଭୀମ ଯୁେଝଷଠ୍ ିନକୁଳ ଅଜ�ୁନ । ୯ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ମା େଗା େୟ କଥା କି େଯାଗାଇ

କି-ା ଅ�ଧ ପଟଳ େଗା ବା�ଧ�ଲ ମହାମାୟି । ୧୦ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େମାର େଯସେନକ ସୱ୍ାମୀର େଯାଗ

ମୁହଂି �ହାର ଭାରିଯା କରିବ ିଟିକି େଭାଗ? । ୧୧ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େଗା ନ�ହଇ େୟ ପଦ

ପୁଅ େଗାଟିମାନଙ୍କର େଦଖିବୁଟି � ସ-ଦ । ୧୨ ।
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ଅେନକ ଦୁେଖ େଗା ଅରଜିଲ�  ପୁଅଙ୍କୁ
େୟେବ ପର୍ତିପାଳଣା କରିବୁଟିକି େୟହାଙ୍କୁ । ୧୩ ।

ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ସମସେ୍ତ େମାର ଦୁଷଟ୍
ଯାହା କେମ� ଅଜି� ଅଛଇଂ ଧୃତ�ଷଟ୍ । ୧୪ ।

ସୱ୍ାମୀର େଯେବ ଦୃଶୟ୍ �ହଂି େମାର କିସ ଦୃଶୟ୍
ସୱ୍ାମୀ େଯେବ େମାେହାର ଅଦୃଶୟ୍ େତେବ �ହଂି େମାେହାର ଦୃଶୟ୍ । ୧୫ ।

୪ ।୨ ଅେହଓ-ଅହଅି, ଅବଧିବା
ତୁ େମାେହାର ମା� େଗା ନ େବାଲ େମାେତ ଆନ

େମାର କୁମରଙ୍କର ମା� େଗା ସାର ଅଭିମାନ । ୧୬ ।
କାହାରି େବାଲ େସ ନ କ� ଗା�ଧାରୀ

ସେୁଖ ଅ�ଧ ପଟଳ ବା�ଧ�� ଧୃତ�ଷଟ୍ ମେ�ହାରୀ । ୧୭ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭାଇ େୟକେମେଳ

ପାଞଚ୍ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍ଥ େଖଳ�ତି କୁେ�ହେଳ । ୧୮-୨୯୬୨ ।
ସହେଦବଙ୍କ ଜ�ମ

ଶୁଣ େହା େଯାେଗଶୱ୍ର େବାଲ�ତି ବର୍ହ୍ମେବତ�୍
ମାଦର୍ୀକି ଛାଡିଣ େଯ ଅଇେଲ େଦବୀ େକାଇ�� । ୧ ।

ମହାନଶିା କାେଳ େସ ମଦନେସର କୁମାରୀ
ଉତତ୍ନସାହୀ େହାଇ ପଲଙ୍େଗ ଅଛଇ ପହ�ଡି । ୨ ।

କେରଣ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର େଘନ ିଅଛ ିଜପାମାଳୀ
େଭା ଧରମ େଦବ� େବାଲି ପଞଚୁ୍ମେନ ଭାଳି । ୩ ।

େୟ େଯ ଅେଲଖ ତିଳକ ଶୃଙ୍ଗାର ସରୁତି
ଭାରିଯାର ରପୂ ବଳିସିବ ନଜି ପତି । ୪ ।

େଭା ମହା�ଜା େୟମ�ତ କି-ା କଲ�  ପଣଡୁ୍
ଆବର ବର ପାଇଲ�  ��ଜ ହେୃଦ ପଡୁ । ୫ ।

କେର ଧରି ଅଛଇ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କ ଜପାମାଳୀ
ସୱ୍ାମୀକି ସମୁରିଣ େସ କମ� େଘନ ିଭାଳି । ୬ ।

ପଣଡୁ୍ �ମ ଜପଇ େସ ଜପାମା� େଘନି
ଅ�ତରୀକ୍େଷ ମିଳିେଲ ପାଇ ପଣଡୁ୍ ନୃପମଣି । ୭ ।

େଦଖିଣ ତ�୍ସିେଲ େସ ସ�ୁଦରୀ ମଦ�
ତୁମଭ୍ର ଆମଭ୍ର ସୱ୍ାମୀ ଛାଡ ବର୍ତ ସି� । ୮ ।

୨ ।୧ ମହାନଶିାକାେଳ େସ ମଦନ ମହାେଦବର କୁମାରୀ ।
୩ ।୨ େଭା କମ� ପୁରଷୁ େୟମ�ତ କଲ�  େବାଲି ଭାଳି ।

ତୁହ ିକି-ା ନଶିା �ତିେର ଅଇଲ�  ଆମଭ୍ର ତହଂିକି
ମୁହଂି ତ�୍ସିଲି ସୱ୍ାମୀ ତୁମଭ୍ର ଆଗତ େଦଖି । ୯ ।

ପଣଡୁ୍ େବାଇେଲ ଦୁଭ�ାସାଙ୍କର ଜପାମାଳୀ ହସେ୍ତ େଘନ ିସମୁରିଲ�  େମାେତ
େୟହାକୁ ବଞ�୍ଇ ମୁଂ ଯିବଇଂ େକମ�େତ । ୧୦ ।

େଦେବ ଦାନେବ ଯାହା ନ ପାର�ତି େମଣଟି୍
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ଅବଶୟ୍ ସୱ୍ପ�୍ଣ ବସିଜି�ବ ିମୃଧ ୍� ଯିବ ଫାଟି । ୧୧ ।
ସଞଚ୍େୟ ମୃତୁୟ୍ େମାେହାର େହାଇ� ନକିଟ

ମତୁୃକାେଳ ପୁଅ�ତି ମୁଂ ନ ପାଇଲି େଭଟ । ୧୨ ।
େୟ ମ�ତର୍ େମଣଟି୍େଲ େଗା ନ ବର୍ତଇ ସଂଘାତୁଣୀ

ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ େଗା ମରିବ ିେୟହକ୍ିଷଣି । ୧୩ ।
ଆବର କିପାଇଂ ରମଣ ଛାଡିବ ିମନ ଇଛା

ଅକାରେଣ ସ�ୁଦରୀ େଗା ତୁ କଲ�  ମନ ବାଞଛ୍ା । ୧୪ ।
ମାଦର୍ୀ େବାଇେଲ ମୁଂ ନ ଚି�ତଇ େ�େତ

ଅଦଭେୁତ ନୃପତି େଭଟିଲ�  କି-ା େମାେତ । ୧୫ ।
ବେିଶେଷ ଅଟଇ େୟ ନଜି�ନ ସଥ୍ାନ ଭମିୂ

େକାଇ��େୟ �ହା�ତି ମାଦର୍ୀକି କଟାଳିେଲ ପଣଡୁ୍ ନୃପମଣି । ୧୬ ।
ପଲଙ୍କ ଉପେର ବସିେଲ େଦବ ମାଡି

ମଦ�କୁ େକାଳ କେଲ ସୱ୍ାମୀ େସ ଶାପକୁ ଭୟ ଛାଡି । ୧୭ ।
ମାଦର୍ୀ ସମୁରଇ ��ୟଣ ତ�୍ହ ିତ�୍ହି

ମହୁଂି ସତି୍ରୀ ମାତର୍କ ପୁରଷୁ ବଳବ�� େୟହ ି। ୧୮ ।
ପୁରଷୁ ବଳ କେଲ ସତି୍ରୀ କାହଂି ରଖି

େୟେହେନକ ଘଟଶତୂର୍ ବହି ିଅଛ ିେଲଖି । ୧୯ ।
ଧମ� ଧମ� ସମୁରଇ ମଦନ ମହାେଦବର ନ�ଦନୀ

ପଣଡୁ୍ ବବିସନ କେଲ ମାଦର୍ୀକି େକାେଳ େଘନ ି। ୨୦ ।
ଯହଂି େସ ପାତକ ତହଂି କାମେଦବର ଅନୀତି

ସମସତ୍ ବୁଡାଇ� ଅନଙ୍ଗ େସ�ପତି । ୨୧ ।
ବପିରୀତ ବୁଦଧ୍� ପର୍ସରଇ ନଶିବାର େବେଳ

ମଦ�କୁ ପଣଡୁ୍�ଜା ଧଇେଲକ ଯାଇଂ ବେଳ । ୨୨ ।

୨୧ ।୨ ଅହ�� ବୁଡାଇ� ଅନଙ୍ଗ େସ�ପତି ।
ମାଦର୍ୀର ତୁେଲ େଯ ବଢି� ଶୃଙ୍ଗାର

ହାସୟ୍ ଉଲ୍�ସ େଯହ୍େନ କାମର େବଭାର । ୨୩ ।
ପଣଡୁ୍ �ଜାର ରମଣ �ହଂି ତିନଶି ବରଷ ପରିଯ�େତ

କାମ ସଂହାରଣ କ� େସ ମହାେଯାଗ ମେତ । ୨୪ । ସଂଖ୍ୟା
ଅେନକ ରମଣ ବଢି� ପୀରତି

ବହ�ତ ଶୃଙ୍ଗାେର େସ ଅଶା�ତି ଅତରି୍ପୁତି । ୨୫ ।
ଦଇବର ଘଟସତୂର୍ େକହ� ଆନ କରି

ଯାହା େସ ଶାପ ଦେିଲ ଅଗ୍ନକିାର ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୨୬ ।
େହଠ ପ�ୂ ଶୃଙ୍ଗାର ସମେୟ ଅପର୍ମିେତ

ନଘି�ାତ ��େଜକ ପଡି� ଅଦଭେୁତ । ୨୭ ।
ମହାଋଷିଙ୍କର ଶାପ େକହ� ଆନ କରିପାରୁ

େବାଇେଲ େଯ େ�େହାର ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅକାଳ କାଣଡ୍ ପଡୁ । ୨୮ ।
େସ ଋଷିର ଶାପ େଯ ଅ�ୟଥା େ�ହ�ି

ପଣଡୁ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର କାେଳ ଅଦଭେୁତ ଆସି ��ଜ ପଡି� । ୨୯ ।
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ଆକାଶୁଂ ପଡି� ଶର ପଣଡୁ୍ �ଜାର ପିଠି
ମାଦର୍ୀର ହଦୃଗେତ ବାହାର େହାଇଗ� ଫୁଟି । ୩୦ ।

ମହାେତଜ ବଳବ�� ଅଭିଶାପ ବାଣ
ଅଦଭେୁତ ପଡି ହରି� ପଣଡୁ୍ ମାଦର୍ୀଙ୍କର ପ�୍ଣ । ୩୧ ।

ଶୃଙ୍ଗାର ପ�୍�ତ େଯ େହାଇ� ନକିଟ
ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ଦାନ େହାଇ� ଉଭୟ ସଂକଟ । ୩୨ ।

େଯବଣ ବୀଯ�୍ୟ ପଡି� ମାଦର୍ୀର ଗଭ�ଗେତ
େସ ଅେମାହ େରତ �ଶ େ�ହ�ି ଯୁଗେତ । ୩୩ ।

ମାଦର୍ୀ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ େହାଇ� ଶରଘାେତ
ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ େଯ େହାଇ� ଉପଜାେତ । ୩୪ ।

ଶୁଣ େହା ମହା�ଜା ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍
େସାମବଂଶ ଠାକୁର ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଆଧ�ପତି । ୩୫ ।

୨୩ ।୨ ହାସ ରସ େଯେତ କ୍ରୀଡା ରଙ୍ଗ େବଭାର ।
୨୪ ।୨ ସଂହାରଣ-ତୟ୍ାଗ କ�ଇଲ-ସଂହରଣ-ତୟ୍ାଗକ�

ଯାହା େସ ଅରଜି� କମ�ର ବପିତତି୍
କାହାର େବେଳ େସ େହାଇବ ଅନତିି । ୩୬ ।
ଅଲଘିଂତ କମ� ପେଣ େଯ ପଣଡୁ୍ �ଶଗ�

େକହ ିଜେଣ ପୁତର୍ େଯ ଆେବାର�� େ�ହ�ି । ୩୭ ।
ପୁତର୍ େଗାଟି ପଡିଅଛ ିଭମିୂର ମେଧୟ୍

ବାଳ� ତ କୁମର କା�ଦଇ ଅତି କ୍େ�େଧ । ୩୮ ।
େୟମ�ତର ସମେୟ େଯ ରୟଣୀ ପର୍ଭାତ

ଉେଦଗିର ୁପର୍ଦକ୍ଷିଣ ଦନିକର �ଥ । ୩୯ ।
ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର େସ ଅଟଇ ଦବିୟ୍ ଆଖି
ପାପ ପୁଣୟ୍ ବପିଦ ସ-ଦ ସମସତ୍ ହଂି େଦଖି । ୪୦ ।

ଲକ୍େଷକ େଯାଜେନ ଥାଇ େଦଖିେଲ କର�ର
ମା� ପି� ପ�୍ଣତୟ୍ାଗ ପୁତେ୍ରକ େହାଇଛ ିଅବ�ର । ୪୧ ।

ଗହନ େଘାର ଅରଣୟ୍ ଅଟଇ ଅଟବୟ୍ା
ଶତଶିଂେଗ ପ�୍ଣତୟ୍ାଗ ପଣଡୁ୍ �ଜେଦବା । ୪୨ ।

ଅେନକ ଜୀବଜ�ତୁ ମାେନ ତହଂି ଛ�ତି ପରିୂ
ବୟ୍ାଘ୍ର ଭାଲ� କ ଗ୍ରିଧ�ନୀ ପେ୍ରତ ତହଂି ଭରିୂ । ୪୩ ।

େୟମାେନ େବଢିେଲ େସ ଅପାର ଗହନ
ମତୁୃପିଣଡ୍ ବାଳ� ତ କୁମାର ଭକ୍ଷିେତ କେଲ ମନ । ୪୪ ।

ବାଳ� ତ ପୁତର୍ ଚିଆଇଂ �ହଂି� ମୁଖ େ�ଳି
ପି�ଶ ଜୀବମାେନ ଗେଲ ସେବ� ଜଳି । ୪୫ ।

କୁମାର ନୟନ େତଜ େଯ କା�ନଳ ଜାଣି
ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁମାେନ ତ�୍ସିେଲ ଗଗନ େଯ ମଣି । ୪୬ ।

ଆକାେଶଣ େଦଖିେଲ େଯ ଗଗନ ବହିାରୀ
ଚି��ମଣି ପୁରଷୁ େସ ସକଳ ଚି��କାରୀ । ୪୭ ।
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ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାର�ତ �ଇ
ପୁତର୍କଇ ତୁମଭ୍ର େହା ସମଭ୍ାଳ େବେଗ ଯାଇ । ୪୮ ।

୪୭ ।୨ ଦୟା ବସି� ଦନିମଣି �ଥଙ୍କର ପୁତର୍କୁ େଦଖି କରି ।
୩୬ ।୨ ଅନତିି-ଅନତିୟ୍, ଅଳପ୍କ୍ଷଣ ସଥ୍ାୟୀ ।

୪୩ ।୨ ଭରିୂ-ପର୍ଚୁର ।
େସ ପୁତର୍େର କାରଣ େହାଇବ ତୁକୁଇ । ୪୯ ।
ବରିଞଚି୍ ��ୟଣଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂ ପରମାେଣ

ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାେର ଯାଇ େଭଟିେଲ ତତକ୍ଷେଣ । ୫୦ ।
େଦଖିେଲ ନ�ଦନ ପଡିଛ ିଉତ�୍ନସାହୀ େହାଇ

କୁମାରକୁ େକାଳ କରି ଧଇେଲ ଗୁଣଗ୍�ହୀ । ୫୧ ।
ଜାତ େହାଇ� ପୁତର୍ େଯ ସମଭ୍ାଳ�� େ�ହ�ି

କ୍ଷୀର ପାନ ନ ପାଇ େଯ କୁମର �ଶ ଗ� । ୫୨ ।
ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାେର େକାଳ କରି ଧଇେଲ ବାଳ ବଛି

େଦଖିେଲ ପୁତର୍ ଶରୀେର ପ�୍ଣ �ହଂି କିଛ ି। ୫୩ ।
କାନ ଫୁଙ୍କ�ତି ମହାତମ୍ା ଆଦତିୟ୍ର ଶିଷି
ମୃତୁ ଗତ କୁମର େସ େଚତ� ନ ଦଶିି । ୫୪ ।

ଭାଳ�ତି ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାେର ମୁଂ େଯ ମ�ଦକୃତୟ୍ କଲି
ଅକାରେଣ ଆସି ମୃତୁ ପିଣଡ୍କୁ ଛୁଇଂଲି । ୫୫ ।
ଗଗେନ େସ ଆଗ୍ୟାଂ େମାେତ ଦେିଲ କର�ର

େବାଇେଲ ପୁତର୍ ଯାଇଂ ସମଭ୍ାଳସି େ�େହାର । ୫୬ ।
ଆସ�େତଣ ପୁତର୍ େଗାଟି ପ�୍େଣ �ଶ ଗ�

େମାେହାର ଧରିବା ଯାେୟ ଆତମ୍ା କି-ାଇ ନଥ�� । ୫୭ ।
େୟ ମତୁୃ ପିଣଡ୍କୁ ପକାଇ ବାହ�ଡିଣ ଗେଲ

େଦବ�େୟ ହାସୟ୍ କରିେବ � େମାେତ େସ େଦଖିେଲ । ୫୮ ।
େୟେତକ ବ�ିରି େସ କୁମାର ମହାତମ୍ା

ଆପଣା ତନ�ର ୁେସ କାଢିେଲ ଅଦ୍�ଧ ଆତମ୍ା । ୫୯ ।
େସ ମତୁୃ ପିଣଡ୍େର ପର୍େବଶ କ�ଇେଲ ଜୀବ

ଜୀବ�ୟାସ ମ�ତର୍ ପଢିେଲ ଅଶୱି୍ନୀକୁମାର େଦବ । ୬୦ ।
ଅମତୃ ଭାେବ �ହଂିଣ ଫୁଙ୍କିେଲ କାମ େଗାଟି

ଗତ ଆତମ୍ା କୁମର �ହଂି� େୟକ ଦୃଷଟି୍ । ୬୧ ।
ଆପଣା ତହ�ଂ କାଢି ଭରି ଦେିଲ ଯହ�ଂ ଜୀବ

େତଣୁ କରି ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାେର �ମ ଦେିଲ ସହେଦବ । ୬୨ ।

୫୪ ।୧ ସଥ୍ାନମାନ ଫୁଙ୍କ�ତି େସ ଆଦତିୟ୍ର ଶିଷି ।
େ�େଷଣ ବର ଦେିଲ ପର୍ସ�େନ ଅଶୱି୍ନୀ

ଆେର କୁମର କରକୁ �ହା�େତ ଦଶୁି େ�େତ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ େକାଟି ତିନ ି। ୬୩ । ସଂଖ୍ୟା
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ତ ଗ୍ୟାଂ� ହ�ଅେର ସହେଦବ

ମ�ତର୍ୀ ପେଣ େ�େତ ଦୃଶୟ୍ େହାଉ ଗତ ଆଗତ ସବ� । ୬୪ ।
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େଯ େ�େତ ପ�ରିବ ଗତ ଆଗତ କଥା
ଅବଶୟ୍ ତୁ କହବୁି ଭତୂ ଭିବଷୟ୍ ବାର� । ୬୫ ।

ଆେହା େୟସେନକ ବର �କୁ ଦେିଲ କୁମାର ଅଶୱି୍ନୀ
ମହାତମ୍ାର ପର୍ସ�େନ େସ େହାଇେଲ ମହାଗ୍ୟାନୀ । ୬୬ ।

କୁମାର ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ େସ ବଶିୱ୍ େଦବ�ଙ୍କୁ
େକାଇ��େୟ ଆସିବା ଯାେୟ ସମଭ୍ାଳି ଥାଅ ପୁତର୍କୁ । ୬୭ ।

ସହେଦବଙ୍କୁ ଦେିଲ େନଇ ବଶିୱ୍େଦବାଙ୍କର େକାେଳ
ଚଳିେଲ ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାର ଆକାଶ ମଣଡ୍େଳ । ୬୮-୩୦୩୦ ।

କୁ�ତୀଙ୍କର ହସତି୍� ପର୍େବଶ ଓ ପଣଡୁ୍ଙ୍କ ମୃତୁୟ୍େର େଶାକ ପର୍କାଶ
ବଇବସତୁ ମନ�  ପୁଛା କେଲ େହା ଅଗସତି୍

ହସତି୍�େର ପର୍େବଶ ଆସି େହାଇେଲ େଦବୀ କୁ�ତୀ । ୧ ।
କଣ୍�ଣର ନଗର ୁମା� ଅଇେଲ ତଡେବେଗ

ସଞଜ୍େୟ କହ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କର ଆେଗ । ୨ ।
ପଣଡୁ୍ ପାଟ�ଣୀ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଅବଧାରୀ

ପୁତର୍ବ�ତୀ ଯେଶାବ�ତୀ ହ�ଅେର େଭାଜର କୁମାରୀ । ୩ ।
ଗା�ଧାରୀ �ହାଙ୍କର ସ�ନଧିୟ୍େର ଛ�ତି ବସି

ସାନ�ଦ େହାଇ େବନ ିଜନ କୁଶଳ ସମଭ୍ାଷି । ୪ ।
ଦ�ି ଦୁଇ ତିନ ିରହେିଲ େଭାଜ�ଜର କୁମାରୀ

ଦରି୍େଯାଧନର ସଙ୍ଗତେର େଖଳ�ତି ଭାଇ �ରି । ୫ । ସଂଖ୍ୟା
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ େହା ଶୁଣ ଦଣଡ୍ଧାରୀ

ଗଙ୍ଗାକଇ େକାଇ�� ଗେଲ ସ�୍ହାନ େଯ କରି । ୬ ।
ଅେନକ ଅଳଙ୍କାର ଭରି େଭାଜର କୁମାରୀ

ଶର୍ୀହସେ୍ତ ଦପ�ଣ େଘନ ିଆପଣ ରପୂ ଅନ�ସରି । ୭ ।
େଦଖଇ ଅେଲଖ ତିଳଖ ଦଶିଇ ବଭିଳି

ଅଲକ୍ଷଣ େଦବୀ ମେନ ମେନ ଭାଳି । ୮ ।
ବ�ିରିଣ େବାଇେଲ େକାଇ��େୟ େକମ�େତ ଦଶିଇ େମାର କାେୟ

ଶରୀର ଦଶିି� େମାର ବଧିବା ଲକ୍ଷଣ ପ�୍େୟ । ୯ ।
କି ଅବା ବେନ ପର୍ମାଦ ପଡି� ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ

କି ଅବା ପର୍ମାଦ ପଡି� େକା�ତେଭାଜ �ଜାଙ୍କୁ । ୧୦ ।
ଜାତ କ� ପି� କି ଆବର ସୱ୍ାମୀ େଦବ�

ଦୁହଂିଙ୍କ ଅବସାେନ ବଭିଳିତ ଦଶିଇ ବନ�ି । ୧୧ ।
ମହୁଂି େଯ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଛାଡି ଅଇଲି ବେନ

ମଦ�ର ତୁେଲ ଅବା କ୍ରୀଡା କେଲ କି େ�ଷ ମେନ । ୧୨ ।
ସଂଚେୟ ସୱ୍ାମୀ େମାର ରମଣ କି ଇଛା କ�
ଋଷିର ଶାପ େସ େମଣଟ୍ଣ ନ ଗ� । ୧୩ ।

ଛାଡିଣ ଅଇଲି ନ ପାରିବ ିେଦଖି
ଅେନକ କ୍େ�ଧ ଅବସଥ୍ାେର ଲ� ଅ ବହଇ େବନ ିଆଖି । ୧୪ ।

େକାଇ��େୟ ବେିଜ କେଲ ଗା�ଧାରୀ ସମୀେପ
ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ପର୍ମାଦ ଆେଗା ପଡି� କି ବନସେ୍ତ । ୧୫ ।

ମଂୁ ବହନ ଯାଉଛ ିଶତଶିଂଗ ପବ�େତ
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ସୱ୍ାମୀର ବଦନ ଆଉ �ହଂିବ ିେକବଣ ମେତ । ୧୬ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େଗା େ�ହଇ େୟମ�ତ

ତର୍ଇେ�େକ ଅଜେୟ େସ ପଣଡୁ୍ ନର�ଥ । ୧୭ ।
ଶବଦ େଭଦୀ ମହାତମ୍ ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ଅଧ�କାରୀ

ତିନ ିଭବୁନ ମଧୟ୍େର େଗା େକ ଅବା �ହାକୁ ସରି । ୧୮ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େଗା ପଡି�ନ ିଅପଚେୟ
ମାଦର୍ୀର େମେଳ �ଶ ଗ�ନ ିପଣଡୁ୍�େୟ । ୧୯ ।

େୟହ ିବ�ିର ସତ େଗା ଅଟଇ ଗା�ଧାରୀ
ଆବର ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ କି ପାଇବ ିମୁହଂି େ�ଡି କରି । ୨୦ ।

୨୦ ।୧ େୟ ବ�ିର ନୟିତ େଗା ଅଟଇ ଗା�ଧାରୀ ।
ବହନ ସଜ େଯ େହାଇେଲ େଦବୀ େକା�େତ

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ବଦୁିର ସେମେତ । ୨୧ ।
ସଞଜ୍େୟ ତୁ ଯାଅ ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ଆଦ ିକରି

ବଧଙ୍ୂକର ସଙ୍ଗେତ ଶତଶିଂଗ ଗିରି । ୨୨ ।
ଅେ�କିତ ବଚନ କହେିଲ େଦବୀ େଯ େକାଇ�େତ

ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ େଘନ ିଆସ େ�େହାର ସଙ୍ଗେତ । ୨୩ ।
ବଦୁିର େବାଇେଲ ମାେୟ େଗା େ� େପାେୟ େୟେଥ ଥା�ତୁ
ଭରିୂସବ�ାେୟ ପେଛ େ� େପାଅ�ତ େଘନ ିଯା�ତୁ । ୨୪ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ ସ�ନେିଧୟ୍ େପାଅ�ତ ମାନ େଦଇ

ବାବୁ ତୁମେ୍ଭ େୟେଥ େଖଳ� ଥାଅ ମୁଂ ନଦୀର ୁଆେସ ଯାଇଂ । ୨୫ ।
ପଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖଣଡ୍ ରସ ଦବିୟ୍ ପଦାଥ� ମାନ

ପୁଅଙ୍କର ହାେଥ େଦଇ କ�ଇେଲ େ�ଷ ମନ । ୨୬ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସନ ସଙ୍େଗଣ େଖଳ�ତି

ପୁଅ�ତ ଛାଡି ତହ�ଂ ଚଳିେଲ େଦବୀ େକା�ତୀ । ୨୭ ।
ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ସଞଜ୍ୟ ବଦୁିର

େୟମାେନ ଆେ�ହେିଲ ରଥର ଉପର । ୨୮ ।
ବମିେନ ଆେ�ହୀ େକା�ତେଭାଜର ଦୁହ�ି

ଶତଶିଂଗ ପବ�ତକୁ େବାଲି ବାଟ କଢା�ତି େଦବୀ େକା�� । ୨୯ ।
ବୃ�ଦାଅକ� ବେନ େସ େହାଇେଲ ପର୍େବଶ

େଦଖିେଲ େଯ ଅମଙ୍ଗଳ ବନସତ୍ ଦଶଦଶି । ୩୦ । ସଂଖ୍ୟା
ହା ହା ବଲ୍ଲଭ େବାଲି େବାଲ�ତି େକା�ତେଭାଜର ନ�ଦନୀ

ଜୀବ�େତଣ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ କି େଦଖିବ ଚକ୍ଷୁ େଘନ ି। ୩୧ ।
ଶିବପାଦ �େମଣ େଯବଣ ଶବର

େସ ଯାଇଥ�� େକାଇ��ଙ୍କ ସଙ୍ଗତର । ୩୨ ।
ଯହ�ଂ ବଅିଥ� େୟେଣ େହାଇେଲ ପଣଡୁ୍�ଜା

ହସତି୍�କୁ ଯାଉଅଛ ିେସ କି�ତ ଭାରିଯା । ୩୩ ।
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୨୯ ।୧ ହା�େଦା�େୟ ଆେ�ହ ିକୁ�ତେଭାଜର ଦୁହ�ି ।
୩୩ ।୧ ଯହ�ଂ ପ�୍ଣ ବସିଜ�ନ େହାଇେଲ ପଣଡ୍ �ଜା ।

େକାଇ��େୟ ପ�ରିେଲ ଆେ� କି�ତୁଣୀ
ପଣଡୁ୍ ମାଦର୍ୀଙ୍କର କହ ଶୁଭ ବାଣୀ । ୩୪ ।

େପାେୟ� �େମ କି�ତୁଣୀ େସ େକାଇ��େୟ େବାେଲ
ପଣଡ୍ ମାଦର୍ୀ େଗା େ�ର ଶତଶିଂେଗ ଛ�ତି ଭେଲ । ୩୫ ।

ଉଷତ େହାଇେଲ ଶୁଣି େକା�ତେଭାଜର ବାଳୀ
ହଦୃର ବୟ୍ଥା େଦବୀ ଛାଡିେଲ ବକିଳି । ୩୬ ।

ଧାତିକାେର ବେିଜ କେଲ ପବ�ତ ଶିଖେର
ପଣଡୁ୍ ମାଦର୍ୀ ପଡିଛ�ତି ଆତମ୍ ଅେଚତେର । ୩୭ ।

ଉଲଗ୍ନସାହୀ େହାଇ ମାଦର୍ୀ ପଡିଛଇ ପଲଙ୍କ ଉପେର
ଦୁହଂିଙ୍କର ଶରୀର ଫୁଟିଅଛ ିକାଳଚକ୍ର ଶେର । ୩୮ ।

ବଦୁିର େଦଖିଣ ପଡିେଲ ମଚୂ୍�ଛାେଗତ
ବମିାନ�  େକାଇ��େୟ ପଡିେଲ କି ଜାଣି ବଜର୍ଘାେତ । ୩୯ ।

ହା, ହା �ଥ େବାଲି େ�ବ�ତି ମାେହଶୱ୍ରୀ
ଗୁଣସାର �ଥ କି-ା �ଶ ଗ� ହ�ଡି । ୪୦ ।

ସୱ୍ାମୀକି େକାଳ କରି ହଦୃେର ଲଗାଇ
ଶତଚ�ଦର୍ ବଦନ େଗାଟିର ମୁଂ ଆପାଦ େଘନ ିଯାଇ । ୪୧ ।

ପ�୍ଣର ବଲ୍ଲଭ େମାର ଦୁଖୀର ସଂଘାତ େଗାଟି
ମୃତପିଣଡ୍ େଘନଣି େଦବୀ ପଡଇ ମହୀ େ�ଟି । ୪୨ ।
ହା, ହା ଜଗବଦନ �ଥ େମାେତ େକଉଂଣ ଗତି କଲ�

ଗଭୀର ସେମାଦେ୍ର େମାେହାର େଭ� ବୁଡାଇଲ�  । ୪୩ ।
ଧେମ�ଣ �ଜୟ୍ ରକ୍ଷା କଲ�  ପ�୍ଣଗୁରୁ

ପାପ ଲଘିଂଲ�  ଧମ� ଅଧମ� ବ�ିର ନକର ୁ। ୪୪ ।
ମୁହଂି �େଢଣୀ କି-ା ଛାଡି ଗଲି େ�େତ

ମାଦର୍ୀ େୟମ�ତ କମ� କ� ଅଦଭେୁତ । ୪୫ ।
ଆହା ପ�୍ଣ�ଥ ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଅଧ�କାରୀ

େଶାକ ସେମାଦେ୍ର େମାେତ ଗଲ� ଛାଡି କରି । ୪୬ ।

୩୮ ।୧ ଉତ�୍ନସାହୀ େହାଇ ମାଦର୍ୀ ପଡିଛ ିପଲଙ୍କ ଉପେର ।
୪୫ ।୨ ମାଦର୍ୀ େୟମ�ତ େ�େତ କ� ଅନମିେତ ।

େକାଇ��ଙ୍କର େକାଳର ୁଛଡାଇ ମୃତୁ ଶବ
ଆପେଣ େକାଳ କରି ଧଇେଲ ଗାଙ୍େଗବ । ୪୭ ।

ଭରିୂସବ�ାେୟ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଧଇେଲକ େକାେଳ
ଆମେ୍ଭ ଅଛୁ ବାବୁ ତୁେର ପଶିବୁ ଅନେଳ । ୪୮ ।

ତୁ େସ ଜମେ୍ୱାଦୀପକୁ ଅଳଙ୍କାର େଗାଟି
େୟେତ କୃତୟ୍ କ� େ�େତ ଅଗ୍ନକିାର ତେପାନଷିଠ୍ ି। ୪୯ ।

େୟହାଙ୍କର କ୍େ�ଧ େଦଖି ବଶିୱ୍େଦବା ପୁରେୁଷ
ସହେଦବ କୁମରକୁ ଆଣିେଲ ହରେଷ । ୫୦ ।
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େକାଇ��ଙ୍କର େକାେଳ େନଇ ଦେିଲ ବଶିୱ୍େଦେବ
ପଣଡୁ୍ର ପୁତର୍ େଗାଟି େଯ େୟହାର �ମ ସହେଦେବ । ୫୧ ।

ମାଦର୍ୀର ତୁେଲ ରମଣ କରିବାର େବେଳ
େୟ ପୁତର୍ େଗାଟି ଉତପତତି୍ େହାଇ� ପଣଡୁ୍ର �ଶକାେଳ । ୫୨ ।

ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାେର ପାଳିେଲ ମହାମ�ତର୍ େଦଇ
ଆପଣାର ତହ�ଂ ଅଦ୍�ଧ ଆୟୁଷ ଲଗାଇ । ୫୩ ।
ସତତ୍ୱ୍କୁ ଭାଞଜି୍ଣ େୟ ପୁତର୍କୁ ଦେିଲ ଜୀବ

େତଣ ୁକରି େୟହାର �ମ ଦେିଲ ସହେଦବ । ୫୪ ।
ଶୁଣିଣ େକାଇ��େୟ ପୁତର୍କୁ ପର୍ତିପାଳି

କ୍େ�ଧ ସମଭ୍ାଳିେଲ େକା�ତେଭାଜର ଦୁ�ଳୀ । ୫୫ ।
ଭରିୂସବ�ାେୟ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଧରିଥ�େଲ େକାେଳ

େଶାକଭର େହାଇଲଗାଇେଲ ବକ୍ଷସଥ୍େଳ । ୫୬ ।
ଭରିୂସବ�ା ଭୀଷମ୍ କେଲ କ୍େ�ଧ ସଂଘରଣ

େକାଇ��କୁ େବାଇେଲ େଗା ଛାଡ ତୁ କାରଣୁୟ୍ । ୫୭ ।
େଯ େସ ଗ� �ହା େ�ଡିେଲ ପାଇବା ଆଉ କାହଂି

ଚି� ଆେ�ପଣ କେଲ ଗଙ୍ଗା କୂେଳ େନଇ । ୫୮ ।
ଚ�ଦନ ଅଗର ସରଳ କାଷଠ୍ ଆବର େଦବଦାରୁ

ଅଗ୍ନ ିଆେ�ପଣ କେଲ େତଜ େସ ବସି�୍ର ୁ। ୫୯ ।
ଅଗ୍ନ ିଦାନ ଦେିଲ େଯ ମହାମ�ତର୍ ବାେକ୍ୟ

ହରିଣୟ୍ ଦାନ ଦେିଲ େଗାଧନ ଅେନେକ । ୬୦ ।

୫୯ ।୧ ସରଳ-ଶାଳ ଗଛ
ସବୁଣ୍�ଣ ପଲଙ୍କେର ଶୁଆଇେଲ ମୃତୁ ଶବ

େବନକିତି ଧଇେଲ ଭରିୂସବ�ା ଗାଙ୍େଗବ । ୬୧ ।
ଅେନକ କ୍େ�ଧ କେଲ ପଣଡୁ୍ର ବଦନ େଦଖି

ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍କୁ ଧାରଣା ତୁ େହାଇଲ�  ନରିିମାଖୀ । ୬୨ ।
ତିନବିାର ପର୍ତିକ୍ଷଣ କେଲ ବହନକିି

ଅନେଳ ବସାଇେଲ ପଣଡୁ୍ ନୃପତିକି । ୬୩ ।
େକାଇ��େୟ ମାଦର୍ୀକି େଯ େକାଳ କରି େନେଲ

ଆନ ଅଗ୍ନ ିଆେ�ପଣ କରି ମାଦର୍ୀକି ଶୁଆଇେଲ । ୬୪ ।
ଶମଶାନ ଭମିୂକି ବାଳ� ତ ସହେଦବକଇ େନେଲ

ତିଳ କୁସମୁ ଘୃତ େଘନଣି ମୁଖା ଅଗ୍ନ ିଦଆିଇେଲ । ୬୫ ।
ଦହନ କେଲ େସ ପଣଡୁ୍ ମଦ�କୁ

ଅେନକ ହରଷ େହେଲ ପୁତର୍ େଦଖି ପାେଶାରିେଲ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ । ୬୬ ।
ପଣଡୁ୍ ମାଦର୍ୀ ଦୁହଙ୍ିକି ଅଗ୍ନ ିସଂସକ୍ାର କରି
ଅଗ୍ନ ିଶା�ତି କେଲ ଜଳ ଅବଧାରି । ୬୭ ।
ଶମ୍ଶାନ ଭମିୂର ୁଆସିେଲ ସହେଦବ େକା�ତୀ

ଶୀତଳ ଦର୍ବୟ୍ମାନ ପ�ଶନ କ��ତି । ୬୮ ।
ଭରିୂସବ�ାେୟ େବାଇେଲ ମା େଗା ବହନ େହାଇ ଯିବା
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ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅଗ୍ରେତ ଯାଇ ପେ୍ରତକାଯ�୍ୟ କ�ଇବା । ୬୯ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ଗୁରେୁୟ ହସତି୍�କୁ ଯାଆ�ତୁ
ମହୁଂି କିପାଇଂ ଯିବ ିଶତଶିଂଗ ପରବତୁଂ । ୭୦-୩୧୦୦ ।

୬୫ ସହେଦବ ହସେ୍ତ ଦଆିଇେଲ ମାଦର୍ୀକି ମଖୁାଅଗ୍ନି
 ଶମ୍ଶାନ ଭମିୂର ୁଆଣିେଲ ପଣଡୁ୍ ନୃପ�ଣୀ ।

୬୩ ।୧ ପର୍ତିକ୍ଷଣ-ପର୍ଦକ୍ଷିଣ ୬୮ ।୨ ପ�ଶନ-ପ�୍ଶନ-ଭକ୍ଷଣ
କୁ�ତୀଙ୍କର ଶତଶୃଙ୍ଗ ପବ�ତେର ରହବିା ଓ ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ଦୱ୍ା� ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କୁ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ

ମୃତୁୟ୍ ଖବର କହବିା
ପୁଅ�ତ ଅଣାଇ ଦଅି େମାର େୟଥ

ମହୁଂି ରହ ିପାରିବ ିକି ଗା�ଧାରୀ ସଙ୍ଗତ । ୧ ।
ଦୁଷଟ୍ ପର୍କୃତି େସ ଅଟଇ ଗା�ଧାରୀ

ପୁତର୍ େଗାଟି ମାେନ �ର ଅଟ�ତି ଦୁଷଟ୍ ଆ�ରୀ । ୨ ।
�ହାର େବେଳ େମାେତ େ�ହଇ ସମଭ୍ାଳି

େସ ସହ ିନ ପାରିେବ େମାର ଭୀମାର ଆରେଦାଳି । ୩ ।
େସାଦେର େସାଦେର ଦୱ୍�ଦ େହାଇବାକ କି େକମ�େତ
ପୁଅ�ତ େଘନ ିମୁଂ େୟେଥ ଥାଇଂ� ନଶିଚି୍�େତ । ୪ ।

ଭୀଷମ୍ଙ୍କୁ ପରିଣାମି େବାଲ�ତି େଦବୀ େକା�େତ
ପୁଅ�ତ ବହନ କରି ଅଣାଇବା େୟେଥ । ୫ ।

ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ମା େଗା େ�ହଇ େୟମ�ତ
ପଣଡୁ୍ର େତେଜ େୟେଥ େହାଇଥ�ଲ�  ନଶିଚି୍�ତ । ୬ ।

ଅସରୁ ବଳ ଦୁଷଟ୍ �କ୍ଷସ ଶିର େଛଦି
ତର୍ଇେ�େକ୍ୟ ଅସମଭ୍ବ ପଣଡୁ୍ ଅଟଇ ଶବଦେଭଦୀ । ୭ ।

େତେଡ ବଡ ଛତର୍ୀ େଗା ପାର ନ ଗ�ଟି କାେଳ
ଅବଶିାପ େହାଇ�ଟି େଗା କମ�ର ଅବେଳ । ୮ ।

ଅେଦାେଷଣ େସ �ଶ ଗ�ଟି �େୟ ପଣଡୁ୍
�ଜୟ୍କୁ ଯିବା େଗା ମାେୟ େୟ ବନସତ୍ ପୁଡୁ ପୁଡୁ । ୯ ।

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ରହଥି�ଲ� ଂ େୟେଥ
ନଦି୍�ୱ�ଦୀ େହାଇଥ�ଲ�  ତିନଶି ପଞ�୍ଶ ବଷ� ପରିଯ�େତ । ୧୦ । ସଂଖ୍ୟା

େୟ ଥାନ ଛାଡି ଯିବାକୁ ନ ବଳଇ େମାର ଇଛା
ତହଂିକି େମାେତ େନଇ କରି ନ ପାରିବଟି ରକ୍ଷା । ୧୧ ।

େୟେତେବଳ ପରିଯ�େତ ସୱ୍ାମୀ ତ େମାର �ହଂି
େୟମ�େତେହଂ ପବ�ତ ଅଛ ିେମାେତ ସହ ି। ୧୨ ।

ସୱ୍ାମୀର ଶବ େଯ େମାର ପଡି�କ େୟେଥ
େକମ�େତ ଯିବ ିପେ୍ରତକାଯ�୍ୟ ନ ସରିବା ପରିଯ�େତ । ୧୩ ।

େୟେବ ତୁମେ୍ଭ େଦବ ବେିଜ କରି ଯିବା
ପୁଅ�ତ େଘନଣି େମାର ବହନ ଆସିବ । ୧୪ ।
େକାଇ��େୟ େଯ େସ ପରମ ମାେହଶୱ୍ରୀ

ଚଳିେଲ ଗାଙ୍େଗବ େଯ େଦବୀର ଆଗ୍ୟାଂେୟଣ କରି । ୧୫ ।
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ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ବଦୁିର ସହେିତ
ବାହ�ଡିଣ ଆସ�ତି େୟ େକାଇ��କୁ ଛାଡିଣ ବନସେ୍ତ । ୧୬ ।

ହସତି୍� �ଜୟ୍େର େଯ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଆେଗ ଯାଇ ଗାଙ୍େଗବ ବସିେଲ । ୧୭ ।

ସଞଜ୍େୟ କହେିଲ ଶୁଣ ଆେହା କୁରପୁତି
ସ�ନେିଧୟ୍ ବେିଜ କେଲ ଭୀଷମ୍ ମହାରଥୀ । ୧୮ ।

ଆସଥ୍ାନ େତଜି େଯ ଉଠେିଲ େସାମବଂଶୀ
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ଚରେଣ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଶିର େଯ ନେିବଶି । ୧୯-୩୧୧୯ ।

ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ମୁଖର ୁପଣଡୁ୍ଙ୍କ ମୃତୁୟ୍ ବାତ୍�� ଶୁଣି ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କ େଶାକ
ତୁମେ୍ଭ େଯ ଗଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�ତକୁ

ତୁେଲ େକି- ନ ଆଣିଲ ପଣଡୁ୍ େଯ �ଜାଙ୍କୁ । ୧ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ େସ ତହଂିେର ରହ�ି

ଶତଶିଂଗ ପବ�ତକୁ େବାଲି �କୁ ଦଇବ ସରି୍ଜି� । ୨ ।
ଆମେ୍ଭ େୟହକ୍ିଷଣି ବାହ�ଡିଣ ଯିବୁ

ପୁଅ�ତ େନଇ �ର ଶତଶିଂେଗ େଦବୁ । ୩ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ତହ�ଂ ଶୁଣି ପଣଡୁ୍ର କୁମାେର

�ଟ େଖଳ� ଥ�େଲ ଦରି୍େଯାଧନ ସଙ୍ଗତେର । ୪ ।
ବାର� ପାଇଣ େସ ଅଇେଲକ ବାେଳ

େଦଖିଣ ଭୀଷମ୍ ପୁଅଙ୍କୁ ଧଇେଲକ େକାେଳ । ୫ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ େଯ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ

େଦଖିଣ ଗାଙ୍େଗବ ନୟନ� ଂ ବେହ ଅଶର୍ଜୁଳ । ୬ ।
ଅେନକ କରି ପ�ର�ତି ଧୃତ�ଷେ୍ଟ

ଭୀଷେ୍ମ କହଣି ନ ପାର�ତି କ୍େ�ଧର ଗରିଷେ୍ଠ । ୭ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ଶୁଣିମା ମହାଗୁରୁ

କି ନମି�େତ କ୍େ�ଥ ଗତ କହତି ନ�ଆର ୁ। ୮ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଶୁଣ ତୁ �ଜସେୁତ

ବଡ ଦୁଲଭ କଥା େ�େତ କହବିା େୟକା�େତ । ୯ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିପୁଛାକେଲ ଭୀଷମ୍ଙ୍କ େକାେଳ ବସି

ମା�େୟ ଆମଭ୍ର େକେତେବେଳ େହାଇେବ େୟେଥଂ ଆସି । ୧୦ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ବାବୁ ଆସଛୁ�ତି ପ�େଥ

ପୁଅ�ତ େଘନଗିେଲ େସ େଭାଜନର ନମି�େତ । ୧୧ ।
ଭୀଷେ୍ମ େୟକା�େତ କହେିଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ

ଆେହା କୁର�ୁଥ ବପିତତି୍ ପଡି� ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ । ୧୨ ।
ଗା�ଧାରୀ ଅ�ଧପଟଳ ବା�ଧ�ବାକ ଶୁଣି

ପୁତର୍�ତ େଘନ ିେୟଥକୁ ଅଇେଲ େକା�ତ େଭାଜର ଦୁଲଣୀ । ୧୩ ।
ପଣଡୁ୍ େତେଣ ମୁରଛୁ ିନ ପାରିେଲ ଶୃଙ୍ଗାର

ମଦ�ର ତୁେଲ ବଢିଲ ପରି୍ୟ ଭାବ ଅପାର । ୧୪ ।
ଯାହା େସ ଶାପ ଦେିଲ ଅଗ୍ନକିାର ମହଋଷି

ଓେହାକୁଳ ଶୃଙ୍ଗାର କର�େତଣ ମହାନଶିି । ୧୫ ।
ମହାତମ୍ାର ଶାପ ନ ପାରି� େମଣଟି୍
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ଅ�ତରୀେଛ ��ଜ ପଡି� ଦୁହଙ୍ିକର ଶରୀର ଗ� ଫୁଟି । ୧୬ ।
ପଣଡୁ୍ ମାଦର୍ୀ ଦୁେହଂ ହାେଦ �ଶ ଗେଲ

େସ ସମେୟ ସଇ�ଦୁ ପୁତେ୍ରକ ଜ�ମିେଲ । ୧୭ ।
ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାର �କୁ ପ�୍ଣଦାନ କ�

ସହେଦବ େବାଲି େସହ� ପୁତର୍ �ମ ଦ�ି । ୧୮ ।
ଆମେ୍ଭ ଯାଇ ପର୍େବଶ େହାଇଲ�  ଶତଶିଂେଗ

େଦଖିଲ�  ପଣଡୁ୍ଙ୍କ େୟସନକ ବେିଯାେଗ । ୧୯ ।
କୁମାର େଗାଟିକି ସମଭ୍ାଳି ଥ�େଲ ବଶିୱ୍େଦବାେୟ

େକାଇ��ଙ୍କର େକାେଳ ଆଣି ଦେିଲ େସ ବାଳ� ତ ତନେୟ । ୨୦ ।
ଅେନକ କ୍େ�ଧ େସ େକାଇ�� େଦବୀ କ�

ପଣଡୁ୍ର ଅବସ�୍ େଦଖି କାହାର େଦହ ନ ରହ�ି । ୨୧ ।
ଚି� ବହନ ିଆମେ୍ଭ କଲ�  ଆେ�ପଣ

ପଣଡ୍ ମାଦର୍ୀଙ୍କି ଦହନ କଲ�  ତତକ୍ଷଣ । ୨୨ ।
େକାଇ�� ନ ଅଇେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�ତୁଂ

�ହାର ପୁଅ�ତ େଘନ ିଆମେ୍ଭ ଯିବୁଂ େୟଥୁଂ । ୨୩ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ମୁଖୁଂ େୟସନକ ବାଣୀ ଶୁଣି

ଅ�ଧ�ଜା େଶାକ କ� ମହାକ୍େ�ଧ ବାଣୀ । ୨୪ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟ �ଇେଲ େଦବୀ ଗା�ଧାରୀକି

ଶତଶିଂଗ ପବ�ତକୁ ଯିବା େଗା ପୁଅ�ତ େଘନ ିପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ େଯ େଦଖି । ୨୫ ।
ସୱ୍ାମୀର ଅଗ୍ରେତ ଗା�ଧାରୀ େବାଇ�

େମାେତ ଲ� �ଇବାର କିସ କାରଣ େହାଇ� । ୨୬ ।
ପଣଡୁ୍ �ଶ ଗ�ର େହାଇ�ନ ିପାଞଚ୍ଦନି
ତହଂିକି ଯାଇ କିସ କରିବା �ଜନ । ୨୭ ।

ଛାଡିେଲ ଆଶ େସ େହାଇେଲ ନ�ିଶ
କ୍େ�ଧ କରିଣ େସ କର�ତି ଉପବାସ । ୨୮ ।
ପେ୍ରତ କାଯ�୍ୟ କେଲ େସ �ଇଣ ପୁେ�ହେିତ

େପାେୟ ନ ଜାଣ�ତୁ ପେ୍ରତକାଯ�୍ୟ କ�ଅ ଗୁପେତ । ୨୯ ।
େଭା େଦବ ଭୀଷମ୍ ତୁମେ୍ଭ ବାହ�ଡିଣ ଯିବା

େକାଇ�� କୁମର େଗାଟିକି େଘନଣି ଆସିବା । ୩୦ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ମୁଂ ଯିବଇଂ ଶତଶିଂଗ ପରବେତ

କ୍େ�ଧ ଶା�ତି କ�ଇ େକାଇ��ଙ୍କୁ େଘନ ିଆସିବ ିସାେଥ । ୩୧ ।
େପାେୟଙ୍କର କ୍େ�ଧ ନ େଦଖିବା ନମି�େତ

ଧୃତ�ଷଟ୍ ପେ୍ରତକାଯ�୍ୟ କ��ତି ଗୁପେତ । ୩୨-୩୧୫୧ ।
ଗା�ଧାରୀଙ୍କର ଶତଶୃଙ୍ଗ ପବ�ତକୁ କୁ�ତୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ନମି�େତ ଗମନ, ବୟ୍ାସଙ୍କର

କୁ�ତୀଙ୍କୁ ଉପେଦଶ
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣ େହା ନୃପ�େଥ

େୟମ�େତଣ ତହଂି ଗ� ଦ�ି େକେତ । ୧ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ ବ�ିରି ହଦୃଗେତ । ୨ ।

ଗା�ଧାରୀ ବେିଜ କେଲ ହସତି୍� ଭବୁନ� ଂ
ଆେଗ ସହସେ୍ରକ ରଥ େଘନଣି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ତନ�  । ୩ । ସଂଖ୍ୟା
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ସହସେ୍ରକ ପରିବାରୀ େଘନ ିଗା�ଧାରେସନର ଦୁଲଣୀ
ଚଳ�ତି ମହାସତୀ େକାଇ�� େଦବୀଙ୍କର ଆଣି । ୪ । ସଂଖ୍ୟା

ବୟ୍ାେସ ବେିଜ କେଲ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ
େଦଖିଣ ନଉିଛାଳି କେଲକ େଦବୀ େକା�େତ । ୫ ।

ପୁତର୍ େଗାଟିକି େନଇ ଦେିଲ ବୟ୍ାସଙ୍କ କ୍େ�ଡେର
ପୁତର୍ େଦଖିଣ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ମୁନବିେର । ୬ ।

ହରେଷ ପୁତର୍କୁ ବର ଦେିଲ ପତନଷିଠ୍ି
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ଗତ-ଆଗତ େହାଉ େ�େତ ଦୃଷଟି୍ । ୭ ।
େକାଇ��ଙ୍କୁ ତିଆର�ତି ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କ ତନେୟ

ପଣଡୁ୍ ଅଭାେବଣ କ୍େ�ଧ�ତ େ�ହ ଆେଗ ମାେୟ । ୮ ।
ଛାଡସି କ୍େ�ଧ ତୁ େଗା େଭାଜର କୁମାରୀ

ପୁତର୍�ତ େଘନ ିଆୟି ସେୁଖ ଥାଅସି �ଜୟ୍ କରି । ୯ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ମୁଂ ପର୍ୟାଗ ତୀେଥ� ଯିବି

ବାଞଛ୍ାବଟ ତେଳ ମୁଂ ପ�୍ଣ ବସିଜି�ବ ି। ୧୦ ।
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େଗା େ�ହଇଟି େୟମ�ତ

ଅେନକ େଦାଷଟି େଗା େହାଅଇ ଆତମ୍ାଘାତ । ୧୧ ।
ପଞଚୁ୍ େଗାଟି ପୁତର୍ େଗା ପାଇଲ�  େ�ର କେମ�

େୟ ପଞଚୁ୍�ଜୟ୍ ମା� େଗା ପାଳିଲ�  େ�ର ଧେମ� । ୧୨ ।
ତୁମେ୍ଭ ବରିସ କି-ାଇ େଗା େହାଉଛ ମହାେଦବୀ

କୁ�ତେଭାଜର ନ�ଦନୀ େଗା ତୁ ପରମ ସାଧବୀ । ୧୩ ।
େୟ ସଂସାର ଯାକ େଗା ମାୟା ପଟଳ ସି�

ବପିରୀତ ମାୟା ଫାଶ େଗା ଦଇବ ରଞଚ୍� । ୧୪ ।
ସେୁଖଣ ଦନି େଗା େନବ େଦବୀ େକା�େତ

ଭା� ନବିାରଣ କରିେବ େୟ େ�େହାର ପୁତେ୍ର । ୧୫ ।
ଜାତ େହାଇେଲ େଗା ଅବଶୟ୍ େହାଇ ମତୁୃ

େୟମ�େତଣ �ରି ଯୁଗ େହାେୟ ଆତୁଯାତୁ । ୧୬ ।
େୟମ�େତଣ ପଛେର େଗା ଚଳ�ତି ପଥଶ�୍�ତି

ଆତଯାତ େ�େକ କି େଗା ବଳିମେ୍ୱ ରହଥିା�ତି । ୧୭ ।
ତୁ େଦବୀ େଗା କିଛହିଂି ଭ�୍�ତି ନ କର େୟଥ�କି

େଯେତେବେଳ ଧମ� ଥାଇ ସମସତ୍ ପୁଣୟ୍ େଦଖି । ୧୮ ।
ଆମେ୍ଭ ପର୍ଳୟ କାେଳ ପଶୁ ବଷିଣ୍ୁ �ଥ ପଞଜ୍�େୟ

କାଳ ଉଚିତ ମରଣକୁ ବଡ ଭେୟ । ୧୯ ।
ସଖୁ େଭାଗ ଇଛା େହା କର�ତି େଯବଣ ପ�୍ଣୀ

ମତୁୃ ସମାପତ କରଇ େଗା ନଶିଚ୍େୟ ନକିେଟ ଆଣି । ୨୦ ।
େଯ େସ ଗ� �ହା େ�ଡିେଲ ନ ପାଇ

ଥ�� ପୁଅ�ତ ଯତେନ େୟେବ ସମଭ୍ାଳ େଗା ଆC । ୨୧ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲିଣ େ�ର େଯବଣ ପୁତର୍ େଗାଟି

ପର୍ତକ୍େଷ େଦଖୁ ସି� ନରିଞଜ୍ନ େଦବ� ଅେଟ େସଟି । ୨୨ ।
ଭୀମ ଚରିତର୍ େଗା ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟଇ େମାେତ

ଅଜ�ୁନ େବାଲିଣ େସ ��ୟଣଙ୍କ ପଞଚ୍ଭେୂତ । ୨୩ ।
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ନକୁଳ େବାଲିଣ େସ େଯବଣ ପୁତର୍ ଅଟଇ
କୁମାର ମେୁଖ �କୁ ଆକାେଶ ପାଟ ଅଛଇ । ୨୪ ।
େୟ ବାଳ� ତ ପୁଅ େଗାଟିର େୟେହେନକ ଲକ୍ଷଣ

ସତ୍ରି ପର୍ମଦା େଗା ତୁମେ୍ଭ ତଥୟ୍ହଂି ନ ଜାଣ । ୨୫ ।
ତୀଥ�କୁ ଇଛା େଯେବ କଲସି େଗା ମାେୟ

ବଡ ବଡ େହାଅ�ତୁ େଗା େ�େହାର ତନେୟ । ୨୬ ।
ସତି୍ରିଙ୍କର ଧମ� େ�େତ େଗା େହାଉ ପ�ପତ

ପୁତର୍�ତ େଘନଣି େଗା �ଜୟ୍ ପ�୍ପତି ଚି�ତ । ୨୭ ।
ପଣଡି୍ତ ପେଣ େଗା ସଂଘର ସବ�କଥା

ଆମଭ୍�ତ େଦଖି େଗା ଛାଡ ନଜି ସୱ୍ାମୀର େଯ ଚି�� । ୨୮ ।
େୟମ�େତ ଅେନକ ତିଆରିେଲ ବୟ୍ାସ ମହାଯତି

ଦଣଡ୍ େଘନଣି ଭୀଷେ୍ମ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଝାତି । ୨୯ ।

୧୭ େଯମ�େତ ପଥୁକୀ ଗଛ ମଳୂେର ବସ�ତି
 ଶର୍ମ ସାରିଣ େସ େଯଝା ମେତ ଚଳି ଯା�ତି ।

ବୟ୍ାସଙ୍କର ପାଦତେଳ ସମସେ୍ତ େହାଇେଲ ପରଣାମି
କ୍ଷେମ ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ ବୟ୍ାସ ମହାମୁନ ି। ୩୦ ।

ଆପେଣ ପେ୍�ହତି େଯ େହାଇେଲ ଉଦଦ୍ାଳେକ
ପେ୍ରତକାଯ�୍ୟ ବଧି� କର�ତି େବଦବାେକ୍ୟ । ୩୧ ।

ଶ�୍ଦଧ୍କମ� େସ େଯ କେଲ ଶମଶାେନ
ଘୃତ ପାରଣା କେଲ େୟକାଦଶ ଦେିନ । ୩୨ ।

ଘୃତ େଘନ ିସଞଜ୍ୟ ଗେଲ ହସତି୍�କୁ
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଭଣଡି୍କରି ରଖିଅଛ�ତି ପୁଅଙ୍କୁ । ୩୩ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଦରି୍େଯାଧନର ଅେନକ ପୀରତି
େଖଳ ରେସ ଭାେବ ପାେସାରି ମା� ପି� ଦୁହ�ିତି । ୩୪ ।

ବନସତ୍େର ଥ�େଲ େସ ସଙ୍ଗେମଳ �ହଂି
କୁେ�େହାେଳ ରହେିଲ େସ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ହଂି । ୩୫ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିପ�ରିେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ େକାେଳ ବସି
ପି� ମାତ ତହଂିକି ଯିବୁ �ତ ଆଗ୍ୟାଂ େମାେତ େଦସି । ୩୬ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଶୁଣେର ତନେୟ
େୟଥକୁ ଆସ ୁଅଛ�ତି ସି� ତୁମଭ୍ର ବାପ ମାେୟ । ୩୭ ।

ଗା�ଧାରୀ ଗେଲଣି ବାବୁ �ହାଙ୍କୁ ଆଣିମାକୁ
େପାଡଇ କି � କି-ା ଯିବା ଗହନ ବନସତ୍କୁ । ୩୮ ।

ଭଲ ଭଲ ପଦାଥ�ମାନ ଦେିଲକ ଅପବୂ�
ସବ� ଅଳଙ୍କାର କେଲ ପୁଅ�ତ �ଜେଦବ । ୩୯ ।

ପହରଣ କ�ଇେଲ େଦବାଙ୍ଗ ବସର୍�ତ
େଯସନକ ବାେଗ ଭଣଡି୍ ବାଳ� ତ ପୁଅ�ତ । ୪୦ ।

ଧୃତ�ଷେ୍ଟ ସମୁର�ତି େଭା େଦବଧମ�
ବାଳ� ତ ପୁତର୍�ତ େହାଇ� େୟେହେନକ କମ� । ୪୧ ।
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୩୩ ।୨ ଧୃତ�ଷଟ୍ ମଚୂ୍�ଛାଉ ଅଛ�ତି ବାଳ� ତ ପୁତର୍ଙ୍କୁ ।
୩୫ ।୨ କୁେ�େହାେଳ ରହେିଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ଦାହ ି।

୩୩ ।୨ ମଚୂ୍�ଛାଉ-ଭ�ୂଉ, େମାହକରି
୩୫ ।୨ �ହଂି-ମୁଖ �ହଂି, ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ଅନ�େ�ଧେର

େୟସେନକ େଯାଗମାନ କଲ�  କି ପର୍ଜାପତି
ପି�ର ଅଭାେବ ପୁତର୍ େକବଣ ବାେଗ ବର୍ତି । ୪୨ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ େହ ଦଇବ ତୁ ସରି୍ଜିଲ�  ସଚ�ଚର
ବ�ି ଅପ�େଧ େକି- �ଶ କଲ�  େଯ ସଂସାର । ୪୩ ।

େ�ହ� େ�ହ� େୟେଡ କଷଟ୍ େୟ େ�ହ� ସଂସାରକୁ
େକବଣ ଭାେବ ଜନମ କ�ଉ ସମସତ୍ଙ୍କୁ । ୪୪ ।

ଜାତହ�ଂ କଲ�  େଯେବ ମରିେବ � ପ�୍ଣୀ
େ�େହାର ତହ�ଂ ବଗିଂ◌୍ୟ ଆବର େକ ପରିମାଣି । ୪୫ ।

େଯେବ ସରି୍ଜିଲ�  େସ େହାଇବ ଚିର�ତନ
ମହତ େ�କର ବାକ୍ୟ କି-ା େହାଇବାକ ଆନ । ୪୬ ।

କିମଭ୍ତୂ ମାୟା େୟ ନ ପାରିଲ�  ବୁଝି
�ଶକର େଲଖା ତ ନ ପାରିଲ�  ଶୁଝି । ୪୭ ।

େୟେଡ େୟେଡ େଦବ� କେଲ େୟେଡ କୃତୟ୍
�ହା �ଶ କରିବାକୁ ଭିଆଇେଲ େୟମ�ତ । ୪୮ ।

େକହ ିନ�ଆରିବ �ମକଇ ବଞଚି୍
ନ ଜାଣି ପ�୍ଣୀ ମର�ତି କି-ା ଆମେ୍ଭ ସଞଚି୍ । ୪୯ ।

ଅବେୟ ପୁରଷୁ ଯାହା ସଞଚି୍� ଦୃଢ କରି
କା��େତକ ପୁରଷୁ େଯ ଧଂସି� ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୫୦ ।

କ�ଳୀ ବଲ୍ଲଭ ପଦମ୍ପାେଦ େମାର େସବା
ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�ଳ ଦାସକୁ ଚିର ଆଷୟ୍ େଦବା । ୫୧-୩୨୦୨ ।

୪୪ ।୨ କି �ୟାୟୁଂ ମୃତୁ ଜାତ କ�ଇ ଜନମାନଙ୍କୁ ।
୪୬ ।୨ ମହତଙ୍କର ବାକ୍ୟ େକେବେହଂ େ�େହ ଆନ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ଙ୍କ େଶାକେର ଯୁଧ�ଷଠ୍ରି ତତତ୍ୱ୍ କଥା କହ ିସା�ତୱ୍� ପର୍ଦାନ କରିବା
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ମନ�  ଗ୍ୟାଂ�

େୟଥ�ର ଉତ�୍ର ୁେହାଇ� େଯେତ କଥା । ୧ ।
େ�ଗାତ୍�ତୀ ଅପଣଡି୍ତ ଅଗ୍ୟାନୀ ଜନ େ�େକ

ମ� େ�କଙ୍କୁ େସ ବ�ିର କର�ତି େଶାେକ । ୨ ।
�ହାର େଯେତ ପୁଣୟ୍ ମୁକତି ଗତି େଦବା

ଯୁେଝଷଠ୍ ିକହ�ତି ଶୁଣ େହା �ଜେଦବା । ୩ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଯହ�ଂ ବସିରିେଲ ପୁଅ�ତ େକାେଳ ଧରି

ଅ�ଧ େ�ଚନର ୁବହଇ କ୍େ�ଧ ଅଶର୍ ୁବାରି । ୪ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ଶୁଣିମା େଜୟ୍ଷଠ୍ �ତ

ପୃଥୀପତି େହାଇ କି-ା କ୍େ�ଧ ଅପର୍ମିତ । ୫ ।
ଯୁଗେତ �େଜୟ୍ େଯେବ �ଜା େହାେୟ କ୍େ�ଧୀ
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ୁ ୍ ୍
ମ�ଦ ବୃଦଧ୍� େହାଅଇ ଶରୀେର େହାେୟ ବୟ୍ାଧ� । ୬ ।

ଅଭିେଷକ େହାଇବା �ଜାର ଅଶର୍ଜୁଳ ପଡ�େତଣ ସଷୃଟି୍
ପୃଥୀ ଫଳଦାୟକ େ�ହଇ ଇ�ଦର୍ନ କରଇ ବୃଷଟି୍ । ୭ ।

ନୃପତି େହାଇ େଯେବ େହାଅଇ କ୍େ�ଧକାରୀ
ସ��ନ ହାନ ିେହାଅଇ କ�ଧର ୁଛାଡଇ ଶିରୀ । ୮ ।

�ଜା େହାଇ େଯେବ କ୍େ�ଧ କରଇ େଭା ପି�
ପର୍ଥେମ ହବଭି�ାଗ ନ େଘନଇ ଅଗ୍ନ ିେଯ େଦବ� । ୯ ।

�ଜାର ଧେମ� େସ ବର୍ତଇ ମହୀୟାଳୀ
�ଜାର କ୍େ�ଧ େଦଖ ସମସେ୍ତ େହାଅ�ତ ବକିଳି । ୧୦ ।

�ଜା େହାଇ େଯେବ ଅଦଭେୁତଣ କ୍େ�ଧୀ
ବୀଯ�୍ୟ ହାନ ିେହାଅଇ ଶତର୍ ୁେ�ହଇ ସାଧ� । ୧୧ ।
ପର�ଷଟ୍ର୍ �ରଗେଣ ଗୁପେତ ଥାଆ�ତିଟି ପି�

�ଜୟ୍ର ବଲିକ୍ଷଣ ପର�ଷଟ୍ର୍କୁ େହାଅଇ ବାର� । ୧୨ ।
ଚକ୍ଷୁ ଅବା େ�େହାର େହାଇ� ଅଦୃଶୟ୍

ବଳବ�ତ ପଣଡି୍ତ ତୁ ଗ୍ୟାଂ� ଭତୂ େଯ ଭବଷିୟ୍ । ୧୩ ।
ଆହାେରଣ ଜି� ହାେଦ େହାଇବାକ �ଜା

ଶୃଙ୍ଗାେରଣ ଜି� େହାଇ ବଳିସିବ ଅେନକ ଭାରିଯା । ୧୪ ।
ଶହସେ୍ର ଶାହସେ୍ରଣ େହାଇବ ଜଗୁଜି�

ପର�ଷଟ୍େ୍ର ଜିଣିମ ବାହାେନ ନଜିି�� । ୧୫ ।

୧୧ ।୧ �ଜା େହାଇ େଯେବ ଅନମିେତ କ୍େ�ଧୀ ।
ଆଗ୍ୟାଂେର ଥ�େବ ପାତର୍ ମ�ତର୍ୀ େଗା ଶକ� । ୧୬ ।

ପର୍�ପ ଗୁଣ ବହବି େହାଇ ଅଣକ୍େ�ଧୀ
ପରଭମିୂ େଘନମି ସମେରଣ ନେି�ଧୀ । ୧୭ ।
ଦଣେ୍ଡ ଦଣଡି୍େଲ �ଜାକୁ େ�ହଇ ଅଧମ�

କ୍ଷତର୍ୀ କୁଳକୁ �ଥ େୟସେନକ ନଜି କମ� । ୧୮ ।
େୟସେନକ ପରମାଥ� କଥା ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ କହେିଲ ଯୁେଝଷଠ୍ି

ଶୁଣିଣ �ଜା େବାଇେଲ ତୁ େମାେହାର ସାଧୁ ପୁତର୍ େଗାଟି । ୧୯ ।
େୟେଡ ଗ୍ୟାନବ�ତ ତୁ ବାଳ� ତ ବୟସଂୁ

ନ ପଢି ପଣଡି୍ତ ବାବୁ େକମ�େତ ବଘିଂସ ୁ। ୨୦ ।
ହଦୃେର କଳଙ୍କ େଘନେିଲ �ଜା ଯୁେଝଷଠ୍ ିଗୁଣ ବାଛି
ଆବର ପୁଅଙ୍କର େମାର ଜୀବନ କାହଂି ଅଛ ି। ୨୧ ।

ବାଳ� ତ ପୁତର୍ େବାଲି ମୁଂ େଖ�ଇଲି େୟହାଙ୍କୁ
ଅ�େତଣ ବର୍ହ୍ମଗ୍ୟାନ େୟ ଶିଖାଇ� ମୁକୁ । ୨୨ ।

�ଗ ଖଣଡି୍ ଧରି ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇ�
ବାବୁ େ�େହାର ପି� ପଣଡୁ୍ ଶତଶିଂେଗ �ଶ ଗ� । ୨୩ ।

ଶୁଦଧ୍ ଘୃତ େଘନଣି ଅଇେଲ ସଞଜ୍େୟ
େୟଥୁଂ ଗଣଡୁ୍ଷ କର ବାବୁ ଲି�େୟ, ଲି�େୟ । ୨୪ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ବାବୁ ପଣଡୁ୍ର ନମି�େତ
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ତହଂିକି ସ��ପ କି � �ତ କରଅୁଛୁ େୟେତ । ୨୫ ।
ପାପ େଯ କ� ପଣଡୁ୍ ଅଳେପ �ଶ ଗ�

ଆମଭ୍ର କୃତୟ୍ମାନ େସ େଦଖି ନ ପାରି� । ୨୬ ।
ମେଲ ଗେଲ ପଣଡୁ୍ ଆମଭ୍ର �ହଂି ଚି��

ତୁ ମାତର୍ କ୍ଷେମ କୁଶେଳ ଥାଅସି େଜୟ୍ଷଠ୍ ପି� । ୨୭ ।
େଭା �ତ େ�ଗିତ ଅପଣଡି୍ତ ଅଗ୍ୟାନୀ ଯଉଂ େ�କ
ମ� େ�କଙ୍କୁ େୟମାେନ କରଥୁା�ତି େଶାକ । ୨୮ ।

୧୮ ।୨ କ୍ଷତର୍ୀକୁଳକୁ �ଜା େୟସେନକ ବଧିାନ
୨୦ ।୨ ନ ପଢି ପଣଡି୍ତ ବାବୁ େକମ�େତ ବୁଦଧ୍� ଭାଷୁ ।
୨୧ ।୨ ଆବର ପୁଅଙ୍କର େମାର �ଜୟ୍ କାହଂି ଅଛ ି।

୨୮ େଭା �ତ ଅପାବନ ମଖୂ� େଯ ଅଟ�ତି େଯବଣ େ�କ ।
 ମ� େ�କ ମର�ତି କି-ା କର�ତି େଶାକ ।
�ହାର ପୁଣୟ୍ ଥ�� େସ େଭାଗ କରଥୁ��

�ହାର ପୁଣୟ୍ ସରି� େସ ଅଳେପ �ଶ ଗ� । ୨୯ ।
େ�େହାର େମାେହାର େଶାକ କେଲ କିସ େହାଇବ ମ� େ�କକୁ

ଆପେଣ କଷଟ୍ୀ େହାଇେଲ କି ପାଇବା ପି�କୁ । ୩୦ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିତିଆରିେଲ ଧୃତ େଯ �ଷଟ୍ଙ୍କୁ

ଅ�ଧ େବାଇ� ତୁ ଧାରଣା େହାଇଲ�  ପଞଚୁ୍କଟକକୁ । ୩୧ ।
େୟ କୁଳକୁ ଉତପତତି୍ ତୁହ ିେସ ମହାବର୍ହ୍ମି

େଶାକ କ୍େ�ଧ େତଜି� େସ କୁର�ୁଜ ସୱ୍ାମୀ । ୩୨ ।
ପାଞଚ୍ ଉତତ୍ର ଶେତ ପୁତେ୍ର େଘନ ିଅ�ଧ ଗଙ୍ଗାେୟ େସ କେଲ ସ�୍ନ
ଶୁଦଧ୍ ଘୃତ ପାରଣା କ�ଇେଲ ଉଦଦ୍ାଳକ ମହାମ�ୁୟ । ୩୩-୩୨୩୫ ।

ଗା�ଧାରୀଙ୍କ କଥାେର କୁ�ତୀଙ୍କ ଶତଶୃଙ୍ଗକୁ ସତୁ୍ତି ଓ ହସତି୍� ଗମନ
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣସି ମନ�  �େୟ

ପୁତର୍ଙ୍କୁ ନ େଦଖିଣ େସ ବକିଳ େକାଇ��େୟ । ୧ ।
େକାଇ��ଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ େସ କହେିଲ ଭରିୂସବ�ା

େଭା ମା� ହସତି୍� ପୁରକୁ �ଲ ଯିବା । ୨ ।
ମା େଗା ବାଟ �ହଂି ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟ

ଅ�ନ େଭାଜନ �ହଂି େଗା ତୁମଭ୍ର ଯିବା ଯାେୟ । ୩ ।
ଆମଭ୍ର ବଚନ େଗା ନ କର େବାଲି ମାେୟ

ଗା�ଧାରୀକି ପଠଆିଇେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟ । ୪ ।
େସ �ରିପୁତର୍ େଗା ଅଛ�ତି େ�ର ତହଂି

େୟ ପୁତର୍ େଘନ ି�ଲ ଯିବା ମହାମାୟୀ । ୫ ।
ଗା�ଧାରୀ େକାଳ କରି ଧଇେଲ େକାଇ��ଙ୍କୁ

ମା େଗା ଯିବା �ଲ ଆମଭ୍ ସଙ୍େଗ ହସତି୍� ଭବୁନକୁ । ୬ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େଗା ତୁମେ୍ଭ େ�ହସି ଦୟାବ�ତ

ସମଭ୍ାଳି ନ ପାରିବ େଗା େମାେହାର ପୁଅ�ତ । ୭
େୟେବ େମାେତ ଅପାର କରିଛ ସଦେୟ
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କାେଳ େମାେତ ସମଭ୍ାଳି ନ ପାରିବ େବାଇେଲ େକାଇ��େୟ । ୮ ।
େସ �ରି ପୁତର୍ େଗା ଥାଆ�ତୁ େ�ର ତହଂି

େୟ ସାନ ପୁତର୍ େଗା େଘନ ିେୟେଥ ଥାଇଂ ରହ ି। ୯ । ସଂଖ୍ୟା
େକାଇ��ଙ୍କର ଅଗ୍ରେତ କହ�ତି ଗା�ଧାରୀ
�ଜୟ୍ ଛାଡି ବେନ କି ଥ�ବୁ ଦୁଖ ପଡି । ୧୦ ।

େୟ ସଂସାର ଦୁଖ ନ େଦଖିବ ିେବାଲି
େତଣ ୁକରି ହାେଦ ମୁଂ ଅ�ଧପଟଳ ବା�ଧ�ଲି । ୧୧ ।

ଅ�ଧ ଅ�ଧୁଣୀ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  ଅଚଳ
ସବୁ ପୁଅ�ତ ମା� ଯତେନ ପର୍ତିପାଳ । ୧୨ ।

େକେତକାଳ ବର୍ତିବୁଂ ଆମେ୍ଭ ଅ�ଧ େଯ ଅ�ଧୁଣୀ
ତୁହ ିେସ ପଞଚୁ୍�ଜୟ୍କୁ େହାଇବୁ କାେରଣୀ । ୧୩ ।
େୟକା ପଣଡୁ୍କୁ ମାତର୍ େଗା ମୁଂ େଦଇ ନ ପାରିବି

େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂବର୍ତୀ େହାଇ ପୁତେ୍ର ଥ�େବ େସବ ି। ୧୪ ।
ଉଠଣି ଗା�ଧାରୀ େକାଇ��କୁ େକାଳ କେଲ

ମୁଂ େ�େହାର ଆପାଦ େଘନ ିଯାଇଂ କି � ଶିର ଆଉଂଶିେଲ । ୧୫ ।
େକାଳ କରି େନଇ େକାଇ��ଙ୍କୁ ବସାଇେଲ ରେଥ

ସହେଦବଙ୍କୁ େକାେଳ ଧଇେଲ େଦବୀ େକା�େତ । ୧୬ ।
ଶିବପାଦ �େମ �ଇେଲ କି�ତକୁ

ତୁ ବାବୁ ଅେନକ ଭଗତ େହାଇଥ�ଲ�  ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ । ୧୭ ।
ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ �ଜୟ୍ କର ତୁ ନଶିଚି୍�େତ

େୟ ଧନମାନ ତୁ ବଳିସ ସଚିୁତେ୍ତ । ୧୮ ।
ଅେନକ ପୁରଷୁାଥ� ଥାଇ ସବ� ଦୱ୍ାେର

ଜଗତ ହତି େ�େତ େବାଲ�ତି ପଣଡୁ୍ ନୃପବେର । ୧୯ ।
ତୁହ ିସଖା େହାଇଲ�  େୟହ� ବନସତ୍କୁ

ଅେନକ ଭଗତ ଭାେବ ଖଟିଥ�ଲ�  ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ । ୨୦ ।
େୟେବ େୟେଥ କି�ତ ତୁ େହାଅ ମହୀପାଳ

ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ସେ୍ନହ କରିଥ�ବୁଟି ଚିରକାଳ । ୨୧ ।
ତୁହ ିସବ�କାେଳ ସେ୍ନହ କରିଥ�ବୁ ମୁକୁ

େୟଥକୁ ଅଇେଲ ସମଭ୍ାଳିବୁ ତୁ େମାେହାର ପୁଅଙ୍କୁ । ୨୨ ।
େଭା ମହତ ଗିରିବର େମାେତ ଦୟା କରିଥ�ବା

େମାେହା ପାପ କରେମ େ�େତ କରି ନ ପାରିଲି େସବା । ୨୩ ।
ହମିବ�ତର ନ�ଦନ ଗିରିଜାର େଜୟ୍ଷଠ୍ ଭ�୍ଥ

ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ସୱ୍ାମୀ ତୁ ଗିରିବର ମହତ । ୨୪ ।
ପବ�ତ ସତୁ୍ତି କର ଆସ�ତି ଶାକମୱ୍ରୀ

େଲଉଟି, େଲଉଟି �ହଂି ଅଇେଲ ଯୁଣ �ରି । ୨୫ । ସଂଖ୍ୟା
ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ଗା�ଧାରୀ େକାଇ�� େଦବୀ

ହସତି୍�କୁ ଚିଳିେଲ ବୟ୍ାସଙ୍କର ପଦ େସବ ି। ୨୬ ।
ବୟ୍ାେସ େବାେଲ େଗା ଶୁଣସି ଗା�ଧାରୀ

େଯମ�େତ େକାଇ��େୟ ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ନ ସମୁରି । ୨୭ ।
ଯତନ କରି େଗା େୟହାଙ୍କୁ ଥାଅସି ପର୍ତିପାଳି
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ତୁ ମହତ କୁଳୀଣ େଗା ଅଟୁ ଶୁଦଧ୍ଶାଳୀ । ୨୮ ।
ଶତଶିଂଗ ଛାଡି� େସ େ�େହାର ପର୍ତିଆଶୁ

ଆମେ୍ଭ ହସତି୍�କୁ ସମେୟେକ ଯାଇଂ ଆସ ୁ। ୨୯ ।
ତିଆରିଣ ବାହ�ଡିେଲ ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କ ସତୁ

ପର୍ୟାେଗଣ ପର୍େବଶ େହାଇେଲକ ତେପାବ�ତ । ୩୦ ।
ହସତି୍�େର ପର୍େବଶ ଯାଇ େହାଇେଲ େଦବୀ େକା�େତ
ସଞଜ୍େୟ କହେିଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ । ୩୧ ।

େଭା ଧୃତ�ଷଟ୍ ଆଣିଲ�  ଆମେ୍ଭ େକାଇ��ଙ୍କୁ
େକାେଳ େନଇ ଦେିଲ ନ�ଦନ ସହେଦବଙ୍କୁ । ୩୨ ।

ହେୃଦ ଭରିଣ େସ େବାଲଇ ଅ�ଧ�େୟ
େୟେହେନକ ଅରକ୍ଷିତ ତୁ େହାଇଲ� େର ତନେୟ । ୩୩ ।

କ୍େ�ଧ ସମଭ୍ାଳମ େସ କେଲକ ସମସେ୍ତ
ଗର ୁଚି��ଭେର େସ ରହେିଲ େକାଇ�େତ । ୩୪ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ
େୟ ପଞ�୍ନ�ଦନ େଯ େହାଇେଲ େୟକଠାବ । ୩୫-୩୨୬୯ ।

�ଜକୁମାରଙ୍କ ବଦିୟ୍ାଶିକ୍ଷା ପର୍ସଙ୍େଗ ଦେ୍�ଣଙ୍କ ଜ�ମ ଉପାଖ୍ୟାନ
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଯୁଗପତି

ପଞଚୁ୍ପୁତର୍ ପାଳି ରହେିଲ େଦବୀ େକା�ତୀ । ୧ ।
କାଶୀପତିେବାଲି କର େୟକଇ ଦୱି୍ଜବର

ପାଠ ଗୁର ୁେହାଇେଲ େସ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର । ୨ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ପାେଶ

ସମସତ୍ ପୁତର୍ମାନଙ୍କୁ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଅ ଆେଦେଶ । ୩ ।
ଭାଗ୍ୟବର ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇେଲ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ

େସ ବଦିୟ୍ା ପର୍ସ�େନ େଯ ଶିଖାଅ ପୁଅଙ୍କୁ । ୪ ।
ଇ�ଦର୍ପର୍ଶସତ୍ କତିେର ହରିଣୟ୍କ ବନ

ତହଂି େନଇ ଆଖଡା କେଲ େଗାପୟ୍ ଥାନ । ୫ ।
ଭୀଷେ୍ମ ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇେଲ ଆଖଡାର

ବଦିୟ୍ା ଆରମଭ୍ େଯ କେଲ କ୍ଷତରି୍ ବର । ୬ ।
ସକାଳ ମଧୟ୍ାହ୍ନ ଦୁଇେବଳ ଆଖଡା

ଦୱି୍ପର୍ହେର ସବ� ପାଠ ପଢ�ତି ସବ� ବୀ� । ୭ ।
ବଇବସତୁ ମନ�  େଯ ପ�ରିେଲ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ

ଭୀଷେ୍ମ ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇେଲ ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୮ ।
ଦେ୍�େଣ ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇେଲ େକମ�େତ

କାହଂି ଯାଇ ମିଳିେଲ େସ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ସେୁତ । ୯ ।
ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ନ�ଦନ ଅଟ�ତି ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ

କ୍ଷତର୍ୀ ବଦିୟ୍ା େସ କାହଂି ପାଇେଲ କି କାରେଣ । ୧୦ ।
େୟଥର ଚରିତ େମାେର କହବିା ତପନଷିଠ୍ି

ଶୁଣିଣ ଭ�୍�ତି ମନର ୁଯାଉ େମାର ଫିଟି । ୧୧ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�

କଶୟ୍ପ େଗାତର୍ୀ େଯ ଅଟ�ତି ଶତମନ�  । ୧୨ ।
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ଶତମନ�ର ପୁତର୍ �ରଣ ମହଋଷି
ଅଜମୀଢ େବାଲି କରି େୟହାଙ୍କର ଶିଷି । ୧୩ ।

ଅଜମୀଢ ନ�ଦନ ଅଟଇ କୃତେକଶୀ
ବର୍ହ୍ମ�କ୍ଷସ େହାଇ େସ ଅେନକ ଜୀବ �ଶି । ୧୪ ।

କୃଷଣ୍ ଅବ�େର �କୁ ମାଇେଲ େଦବ ହରି
େୟହାର ନ�ଦନ େଯ ଅଟଇ ସଉଭରି । ୧୫ ।

ସଉଭରିର ନ�ଦନ ��ୟଣ ମହଋଷି
ସୱ୍େୟଂଣ ତେପାବ�ତ ପୁରଷୁ ତପସୱ୍ୀ । ୧୬ ।

��ୟଣର ନ�ଦନ ମଦନ ତେପାବ��
େୟହାର ନ�ଦନ �ମ େହ� ବର୍ହ୍ମେବତ�୍ । ୧୭ ।

ବର୍ହ୍ମେବତ�୍ର ନ�ଦନ ଶରଦ ମହଋଷି
ଭାନ�ବ�ତେବାଲି କରି ଏହାଙ୍କର ଶିଷି । ୧୮ ।

ଭାନ�ବ�ତର ନ�ଦନ ସେୁଦବ ବ�୍ହ୍ମଣ
�ହାଙ୍କର ନ�ଦନ ମାରକଣଡ୍ େଦବ ଜାଣ । ୧୯ ।

ମାରକଣଡ୍ର ନ�ଦନ ତୀରଣ େତଜ ମୁନି
�ହାର ନ�ଦନ ଅଟଇ ଶା�ତିପନୀ । ୨୦ ।

େୟହାଙ୍କର ନ�ଦନ ଅରଣୁ ମହଋଷି
ଜଳଦ େବାଲିଣ େୟହାଙ୍କର ଶିଷି । ୨୧ ।
ଜଳଦର ନ�ଦନ ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିୱ୍େଦବା

େୟ େସ ମୃଗପାଳ ଖଟ�ତି ମଘବା । ୨୨ ।
ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିୱ୍େଦବାେୟ ସଂଘରଣ କେଲ ରତି

ବଭିା େହାଇଣ େସ ଉେପକ୍ଷିେଲ ଯୁବତୀ । ୨୩ ।
ପୁରଷୁ ନପୁଂସକ େସ େହାଇେଲ ମହାଯତି

ନ�ିଶି ଭାଙ୍ଗିେଲ େସ ଅନଙ୍ଗ ଦପ� ମତୂ୍�ତି । ୨୪ ।
ବୟ୍ାେସ କହେିଲ େସ ଅପୁତରି୍କ େହାଇେଲ

ଯମ ଶାସତି୍ ଦଅିଇ ସଂଜୀବନୀ ପୁର ଗେଲ । ୨୫ ।

୧୪ ।୧ ଅନ�ତ ନ�ଦନ ଅଟଇ କୃତେକଶୀ ।
୨୦ ।୧ ତୀରଣ େତଜ-ତୀଣ୍�ଣେତଜ

୨୦ ।୨ ଶା�ତିପନୀ-ସା�ଦୀପନୀ
୨୩ ।୧ ସଂଘରଣ-ସଂହରଣ-ତୟ୍ାଗ

ଅେନକ ପାତକ େଯେବ ମଧୟ୍ ପୁେର କରି ଥ�ବ
ସ��ନ ଥ�େଲ େୟହା�ତ ଦଣଡି୍ ନ ପାରଇ ଯମେଦବ । ୨୬ ।

ଧମ�େ�କ ବ�ିରି େବାଲ�ତି େୟହା�ତ ନ ଦଅି ଶାସତି୍
ମଞେ୍ଚ ସ��ନ ଅଛ ିେୟହାକୁ କରିେବ ସଦଗତି । ୨୭ ।

ପୁତର୍ େଯେବ େୟହାଙ୍କର ନ କରିବ ଧମ� ବାଟ
େତେତ େବେଳ ପେଛ େୟହାର ମାଂସ କାଟ । ୨୮ ।
ଅପୁତରି୍କ େହାଇ େଯ ମର�ତି େଯବଣ ପ�୍ଣୀ

ଧାତିକାେର �ଶକର �କୁ ଶାସତି୍ ଦଅିଇ ଆଣି । ୨୯ ।
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ସ��ନ ଯାହାର େଗାଟିେୟ ଥାଇ ପି�ର ମର�େତ
ପି�କୁ ଯମ ଶାସତି୍ େଦଇ ନ ପାରଇ େସ ପୁତର୍ ମରିବା ପରିଯ�େତ । ୩୦ ।

ବଶିୱ୍େଦବାେୟ ଶୁଣିେଲ ବୟ୍ାସଙ୍କର ପୁ�େଣ
ପୁତର୍ ଜାତ କରିବାକୁ ଇଛ�ତି ପୁଣ ମେନ । ୩୧ ।

କାମେସଣା �େମଣ େୟକଇ ଅପକ୍ଷରୀ
ବାସବ େଦବ�ର ସଙ୍େଗ େସ କ୍ରୀଡା ରଙ୍ଗ କରି । ୩୨ ।

କାମ କୁତୁେହାେଳ େସ ପେ୍ରମରସ ଭେର
ଇ�ଦର୍ େଦବ�ଙ୍କୁ େସ ନ�ିଦା କ�କ ଶୃଙ୍ଗାେର । ୩୩ ।

େବାଇ� ଇ�ଦର୍ ତୁ େହା େମାେତ ରମେଣ େ�ହ� ସରି
ଅଭେୟ କାେମନୀ େସଇ�ଦର୍କୁ ତେଳ ପାଡି । ୩୪ ।
କରଇ ରମଣ େସ ଇ�ଦର୍ ବାସବର ଉପେରଣ ଉଠି

ଇ�ଦର୍ େଦବ� �ହାକୁ ବେିକାତି� ତଦୟ୍ାପି ନ ପାରି� ଉଠ ିଫୁଟି । ୩୫ ।
କାମ ଖଳିତ ଯହ�ଂ େହାଇ�କ ବାଳୀ

ଅେଚତ େହାଇ ପଲଙ୍କ ତେଳ ପଡି� େସ ଢଳି । ୩୬ ।
ଇ�ଦର୍ େଦବ�ଙ୍କ ଶରୀେର ବଦିାରଣ ନଖ, ଦ�ତ, ଘାେୟ

ଶରୀର ଯାକ ବେିକାତି� କଣଟି୍ଲ� ପ�୍େୟ । ୩୭ ।
କାମ କାେଳ �ହାର େଗାଚର ନ ଗ�

ଶୃଙ୍ଗାର ନଗ୍ିରେହ ଇ�ଦର୍ େଦବ�ର େକାପ େଯ ବଢି� । ୩୮ ।
ମହୁଂି ରତି ଶାହାସେ୍ରଣ ନଜିି�� େବଶୟ୍ା�ତ ବେିକାତି
େକାଟିେୟ ବ�ିସଣୁୀ ମୁଂ ରମଣ କରଇ ନତିି । ୩୯ ।

େ�େତ ହାରିଲି ମୁଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରତିକାେଳ
ପୁରଷୁ କୁଳକୁ ଦୁଷିଲ�  ତୁ ଅମର ମଣଡ୍େଳ । ୪୦ ।

େମାେହାେର ତରି୍ପୁତି ତୁ େ�ହଲି�  ଶୃଙ୍ଗାେର
ବାତୁଳୀ େହାଇ ତୁ େ� ବୁଲ ମଧୟ୍ପୁେର । ୪୧ ।
ଅଭାେବ ଭର୍ମ ତୁ େ� �ଜ କର ଉେପକ୍ଷା

ଥନ ଜାନ�  ଭବମାଗ� େ�ର ମଞଚ୍ପୁେର େଦଖା । ୪୨ ।
ମଞେ୍ଚଣ ବୁଲ� ଥ�ବୁ ତୁ ଉଲଗ୍ନସାହୀ େହାଇ

ସମସେ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର େ�େତ କର�ତୁ ଥନ ଜାନ�  �ହଂି । ୪୩ ।
େମାେହାେର ତରି୍ପୁତି େଯ େ�ହଲି�  ରତିକାେଳ

ଲକ୍େଷ ଇ�ଦରି୍ େଭାଗ କର ତୁ େ� ମଞଚ୍ମଣଡ୍େଳ । ୪୪ । ସଂଖ୍ୟା
କାପ�ୁଣୟ୍ େହାଇ ବାଳୀ କହଇ ଉତତ୍ର

େଭା ବାସବ େଦବ� େମାେତ କର ପର୍ତିକାର । ୪୫ ।
ସତି୍ରୀ େହାଇଣ ମୁଂ େହାଇଲି ମହାଗବ�ୀ

ପର୍କୃତି ଜାଣି ନ�ଆରିଲି ମୁହଂି େସବ ି। ୪୬ ।
ମହୁଂି ଅମର ଅଷଟ୍ �େୟକାେର ଅଟଇ େୟକ

େକେତ କାଳେର ଖଣଡି୍ବ ିେମାେହାର ପାେତକ । ୪୭ ।
ଭାବନିୀ ଭାେବ ପୁଣି ଦୟା କେଲ ଇ�ଦର୍

ତେ୍ରତୟା ଯୁେଗ ତୁ ଅେନକ କ�ଇବୁ ମ�ଦ । ୪୮ ।
ତେ୍ରତୟା ଯୁଗ େତରଲକ୍ଷ ପଞଚ୍�ଳିଶ ସହସର୍ ବରଷ ପରିଯ�େତ

ବଶିେ୍ୱ େଦବ�େୟ େ�େତ ରମ�ତୁ ତେ୍ରତୟା ଯୁଗ ଅ�େତ । ୪୯ । ସଂଖ୍ୟା



207

�ହାଙ୍କର ବୀେଯ�୍ୟ ଉପୁଜିବ େୟକ ପୁତର୍
େସ ପୁତର୍ ଦଶ�ନ ମାତେ୍ର େ�େତ ସୱ୍ଗ� େହାଉ ପ�ପତ । ୫୦ ।

େୟସେନକ ଶାପ ଯହ�ଂ ଦେିଲ ପୁର�ଦର
ମଞେ୍ଚ ଆସି ବାତୁଳୀ େହାଇଣ େସ ବୁଲଇ ବନସତ୍ର । ୫୧ ।

ତରି୍ଭବୁନ େମାହନିୀ େସ ଅପବୂ� ଚଞଚ୍�
ଥନ ଜାନ�  େଦଖାଇ େସ ବୁଲଇ ଲଙ୍ଗ� । ୫୨ ।

ବଶିୱ୍ େଦବ�େୟ �କୁ େଦଖ�ତି ନତିି ପର୍ତି
େୟହ� େଦଖଇ �କୁ ଇଛାେୟ କରଇ ରତି । ୫୩ ।

୪୫ ।୧ କିଙ୍କର େହାଇ ବାଳୀ କହଇ ଉତତ୍ର ।
କାେମନୀକୁ ଗାେଢ ଶାପ ଦେିଲ ସରୁସାଇଂ

ଶାପ େଚେରଷଟ୍ା �ଗି� େହାଇ� େସ କାେମ ବାଇ । ୫୪ ।
ତୁଳ ମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଦୱି୍ତୀୟାର ତିଥ�

ଦୱି୍ଜା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ବାର ବୃହସପ୍ତି । ୫୫ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େକୗଳବ �େମ କରଣ ବୟ୍ତିପାତ �େମ େଯାଗ

ତୁଳ ସଂକ୍��ତିକି �ରି ଦବିସ ଯାଇ େଭାଗ । ୫୬ ।
େସ ଦନି ଭର୍ମିଣ ଯାଉଛ ିବାତୁଳୀ

ଉତ�୍ଙ୍କୁର ତୀଥ�େର େସ ଶରୀର ପଖାଳି । ୫୭ ।
କଣୟ ଗିରି ଉପେର ଅଛଇ ବାଳୀ େଶାଇ

ଦୱ୍ାଦଶ ପୁରଷୁ େଯ େମାହ ଗେଲ �ହଂି । ୫୮ । ସଂଖ୍ୟା
େବାଇେଲ ଅଟଇ େୟ ତ ଆକାଶର ଅପକ୍ଷରୀ

ଅତି ଗେବ� େୟହାକୁ ଶାପ ଦେିଲ ବଜର୍ଧାରୀ । ୫୯ ।
େୟହାର ତୁେଲ େହା ସଭିେୟ ରମଣ କର

ଅବକ୍ିଷେଣ ଧୟ୍ାେୟ କରି ଶୃଙ୍ଗାର । ୬୦ ।
ସମସେ୍ତ ଛାଡିବା େହା େୟକ େଯାଗ କରି ବୀଯ�୍ୟ

ବତିକ୍ଷଣ େହାଇଣ େୟଥୁଂ ଉପୁଜିବ ଆତମ୍ଜ । ୬୧ ।
ବେନ ପବ�େତ ତ େୟକା ଅଛଇ ଯୁବତୀ

ବଶିୱ୍େଦବାେୟ �ହାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ ଧାତି । ୬୨ ।
ରତି େଭାଗ କେଲ େସ ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିୱ୍େଦବ
ସବୁହଂି ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ଦାନ କେଲ ଭବ । ୬୩ ।

ଦୱ୍ାଦଶ ବୀଯ�୍ୟ େୟକା ଗେଭ�ଣ ରହ�ି
େୟକଇ ପୁତର୍ େସ ମହାଭା� ପାଇ� । ୬୪ । ସଂଖ୍ୟା

କକାଡା ମାସ ଆବର ପଣୂ୍�ଣିମାର �ତର୍
ରବବିାର କୁମଭ୍ �ଶି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତର୍ । ୬୫ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ବଷିଟି୍ �େମ କରଣ ଅତିଗଣଡ୍ େଯାଗ
କକଡା ସଂକ��ତିର ନବଦନି େଭାଗ । ୬୬ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

୬୩ ଦୱ୍ାଦଶହଂି ବୀଯ�୍ୟ ଛାଡିେଲ ଅସମଭ୍ବ ।
 ସବୁରି ବୀଯ�୍ୟ ପର୍ଦାନ କେଲ ଗଭ� ।
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୬୧ ବତିକ୍ଷଣ-ବଚିକ୍ଷଣ
ତିଥ� ବାର ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଚ�ଦର୍ େଯାଗବେଳ

ପୁତେ୍ରକ ଉପୁଜି� େଯ ମହାନଶିା କାେଳ । ୬୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
କୁମର ମହାପର୍�ପୀ ମହାଭୀଷମ୍ ରପୂୀ

େପଟ ବଦିାରିଣ ପୁତର୍ ଜନମ େହାଇେଲ କ୍େଷପି । ୬୮ ।
ଦୱ୍ାଦଶ ବଦନ ଦୱ୍ାଦଶ �ର ଭଜୁ

ଆଦତିୟ୍କୁ �ଗି� କୁମାରର େତଜ । ୬୯ । ସଂଖ୍ୟା
ପୁତର୍ ଜ�ମି� େଯ ମା� �ଶ ଗ�

ବଶିୱ୍େଦବା ପୁରଷୁ �ହା େକାେଳଣ ଧଇ� । ୭୦ ।
ସୱ୍ରପୂ େଦଖିଣ େ�ଷ େହାଇେଲ ମହାଯତି

ଦୱ୍ାଦଶ ବଦନ େଯ ସବୁଙ୍କରି ମତୂ୍�ତି । ୭୧ । ସଂଖ୍ୟା
ମହାଭା� ପାଇଣ େଯ ମା� �ଶ ଗ�

ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିୱ୍େଦବାଙ୍କ ବୀଯ�୍ୟ ସଂହରି େହାଇ� । ୭୨ । ସଂଖ୍ୟା
ପୁତର୍ େକାେଳ ଧରି େସ ଦୱ୍ାଦଶ ପୁରଷୁ

େ�େଷଣ �ମ �କୁ ଦେିଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶ । ୭୩ । ସଂଖ୍ୟା
ପୁତର୍ ଉପୁଜାଇ େସ ବାତୁଳୀ �ଶ ଗ�

ଅମର ପୁେର ସରୁ�ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ େସହ� କ� । ୭୪ ।
େଦଖିଣ ସାନ�ଦ େଯ େହାଇେଲ ମଘବାନ

ଶାପକୁ ଅନଗୃହ କେଲ ସରୁ�ଜ ପୁଣ । ୭୫ ।
ବଶିୱ୍େଦବା ସମପି�େଲ ଯଦୁ ମହାଋଷିଙ୍କି

େସ େନଇ ପାଳିେଲ ଅଗ୍ୟାନ ବାଳ ଶିଷିକି । ୭୬-୩୩୪୬ ।

୭୨ ।୨ ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିୱ୍େଦବା ବୀଯ�୍ୟ ସଙ୍ଗ େହ� ।
 ଦୱ୍ାଦଶ ବଶିୱ୍େଦବାଙ୍କ ସଙ୍ଗେମ େହାଇ� ।

ଦେ୍�ଣଙ୍କ ଜ�ମ ଓ କୃପୀସହ ବବିାହ
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େବୖବସତୁ ମନ�

େୟ େସ ଭାରଦୱ୍ାଦଶ ବଢି� ବର୍ହ୍ମଗ୍ୟାନ� ଂ । ୧ ।
ଆେହା ମ�ଦପାଳ ଋଷିଙ୍କର ଭାଯ�୍ୟା ଭାନ�ମତୀ

�ହାର ନ�ଦନୀ େଯ ଶରି୍ୟା ସରସୱ୍ତୀ । ୨ ।
ଭାରଦୱ୍ାଦେଶ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ େସ କ�ୟାକୁ
ବ�ଦାପ� କାଳ� ଂ ରମଣ ନ କ� େଯ �କୁ । ୩ ।

ତପେରଣ ଇ�ଦରି୍ ମାଇେଲ ବର୍ହ୍ମଋଷି
ଶିଷୁମୁ� େଟକି େସ େହାଇେଲ ତପବାସୀ । ୪ ।
େସ ଶରି୍ୟା ଭଗତି େହାଇ ଥାଇ ଅନ�ବର୍େତ

ଶୃଙ୍ଗାର େଲଛଇେଲ େସ ଶତବରଷ ପରିଯ�େତ । ୫ । ସଂଖ୍ୟା
ପର୍ୟାଗ ତୀଥ�େର ପୁ�ଣ ପଢୁଅଛ�ତି ଅଗସତି୍

େଯେତ ଥ�େଲ ତପ, ସ��ନ ନ ଥ�େଲ �ହଂି ସଦଗତି । ୬ ।
େୟସେନକ ଚରିତ ଶୁଣିେଲ ପୁ�ଣ ବଚେନ
ଅେନକ ବରିସ ବାଳୀ ସ��ନ ବହି�େନ । ୭ ।
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ଶରି୍ୟା ପୁଛା କେଲ ପୁ�ଣ େବେଳ ଅଗସତି୍ଙ୍କି
ସୱ୍ାମୀ ପରଦା� ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ କିସ େଦାଷ ସତି୍ରୀକି । ୮ ।

ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ ମା େଗା କରିବା� ଉପାେୟ
ଅଷଟ୍ ପର୍କାେର ଜାତ କରିବା ଅଛ ିତ ତନେୟ । ୯ ।

ନଜି ସୱ୍ାମୀ ବୀେଯ�୍ୟ େଯେବ େ�ହ�ି ସ�ତତି
ଯଗଂ◌୍ୟ କ�ଇ େସ ସ��ନ କରିବ ଉତପତତି୍ । ୧୦ ।

େତେଣ ପୁତର୍ େଯେବ େ�ହ�ିକ ଜାତ
ତୀଥ� େସ ପଶି େ�ଡିବ େଯ ଫଳ ପ�୍ପତ । ୧୧ ।

େୟମ�େତ େହଂ େଯେବ େ�ହ�ି ସ��ନ
�ମାୟଣ ଶୁଣ ମା େଗା ଆଦ ିଅ�ତ ମଧୟ୍ମାନ । ୧୨ ।

େତେତ ବାେଗ େଯେବ େ�ହ�ି ସ��ନ
ପର ପୁତର୍ େଗାଟିଏ କିଣି କରିବ ପାଳନ । ୧୩ ।

ତହଂିେର େଯେବ ପୁତର୍ ନ ପାଇବ େ�ଡି
ପରଦା� କ�ଇ େହାଇବ େଦା�ରୀ । ୧୪ ।

େତେତ ବାେଗ େଯେବ େ�ହବି ଆତମ୍ଜା
ଧମ� ଅେଥ� ବଭିା େହାଇବା ଆପଣା ଭଣଞଜ୍ା । ୧୫ ।

୧୧ ।୨ ତୀଥ�େର ପଶି େ�ଡିବ ଭଲ ପଦାଥ� ।
େୟେତ ବାେଗ େଯେବ େ�ହବି ସ�ତତି

ବାେଟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା େବାଇେଲ ଅଗସତି୍ । ୧୬ ।
ଅଷଟ୍ ପର୍କାେରଣ ସ�ତତି ଜାତ କଥା

ସତି୍ରୀ ଜନମାନଙ୍କୁ େଗା ବଡ ଦୁଲ୍ଲଭ ଅଟଇ ମା� । ୧୭ ।
େୟେତ ବାେଗ େଯେବ ନ�ଆରି� ସ�ତତି ଜାତ କରି

ପ�୍େଗ ଝାସିେଲ େହାଅଇ ଅପୁତରି୍କ େଦାଷୁଂ ତରି । ୧୮ ।
ପ�୍ଗ ତରି୍େବଣୀେର ଝାସିେଲ ଫିଟଇ ଅପୁତରି୍କ େଦାଷ

ଯମ େଦବ� ଆସି ନ�ଆର�ତିଟି �ହାର ପାଶ । ୧୯ ।
ପୁ�ଣ ବାକ୍ୟ ଯହ�ଂ କହେିଲ ଅଗସତି୍

ଶୁଣି ବସିରିେଲ େସ ଶରି୍ୟା ସରସୱ୍ତୀ । ୨୦ ।
େସହ ିବାଞଛ୍ା ବଚ ତେଳଣ େଦବୀ ବସି

ଦେ୍�ଣ ପକ୍ଷୀକି ଭଗତି ଭାେବ ଭାବ�ି ଶୁଭର୍େକଶୀ । ୨୧ ।
ଶେତ ବରଷ ଲେୟ କ� ମହାସତୀ

େଦଖିଣ େବାଇେଲ ଦେ୍�ଣ ପ�ଥୀ ମହାଯତି । ୨୨ । ସଂଖ୍ୟା
ଧମ� ପକ୍ଷୀ େବାଇେଲ ବର ତୁ ମାଗେର ଶରି୍ୟା

ବନିୟ ଭାେବ େବାଇେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର ପରି୍ୟା । ୨୩ ।
େଭା ଧମ� ପକ୍ଷୀ େମାେତ ଅନଗୃହ କରିବା

ଅତିଭିଗଂ◌୍ୟ କରିଣ େମାେତ ପୁତର୍ େଗାଟିେୟକ େଦବା । ୨୪ ।
ଅତି ନେିରଖ େଦଖି ଦୟା କେଲ ଧମ� ପକ୍ଷୀ

ହଦୃଗେତ ଦୟା ବସି� �ହାର କଷଟ୍ େଦଖି । ୨୫ ।
ଦକ୍ଷ ଣ ଅଂଗୁ ପକ୍ଷ େଦେଲ ଡିମୱ୍ େଯ େଗାଟିେୟ
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େୟହା େନଇଣ ଯତନ କରସି େଗା ମାେୟ । ୨୬ ।
େୟଥୁଂ ଉତପତତି୍ େହାଇବ େଯବଣ ପୁତର୍ ସ�ତତି

ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ ବଳବ�� େସ େହାଇବ ମହାଛତର୍ୀ । ୨୭ ।

୧୬ ।୨ ବାେଟ ରପିୂେଲ େସ ଖଣଡ୍ଇ ଦୁଗ�ତି
 ଗହନ ବନ ପେଥ ଜଳଛତର୍ େଦବ କହେିଲ ଅଗସତି୍ (ପା)

୧୭ ଅଷଟ୍ ପର୍କାେରଣ ସ�ତତି ଜାତ କଥା ।
 ସତି୍ରୀ ଜ�ମ େଗା ବଡ ଦୁଲ୍ଲଭ ଅଟଇ ମା� । (ପା)

୨୦ ।୨ ବସିରିେଲ-ବ�ିରିେଲ
ଦେ୍�ଣ ପକ୍ଷୀ ଡିମୱ୍ େଘନଣି େସ ଶରି୍ୟା ସରସୱ୍ତୀ

େସହ ିପ�୍ଗ ତୀେଥ� �ହାକଇ ଧରିଥାଇ ନତିି । ୨୮ ।
ପଞଚ୍ଦଶ ବରେଷ େସ ଫୁଟି� ଡିମୱ୍ େଗାଟି

ମହାବର୍ହ୍େମ ପୁତେ୍ରକ ବାହର େହ� ଡିମୱ୍ ଫୁଟି । ୨୯ । ସଂଖ୍ୟା
ମନଷିର ଶରୀର େହା ଧମ� ପକ୍ଷୀର ବଦନ

ସଚୂୀମୁଖ ଓଷଠ୍ ରକତ �ମର୍ ବଣ୍�ଣ । ୩୦ ।
େବନ ିଭେୁଜଣ ଅଛ ିପକ୍ଷ ଲ�େୟ ଲ�େୟ

ପର୍ତକ୍େଷ ଦଶିଇ େସ ଗରଡୁ ପକ୍ଷୀର ପ�େୟ । ୩୧ ।
େଦଖିଣ ସ�େ�ଷ େହାଇେଲ ଭାର େଯ ଦୱ୍ାଦେଶ

ଦେ୍�ଣ ପକ୍ଷୀ ପରସାେଦ ପାଇ�ଟି େୟେହେନକ ଶିେଷ । ୩୨ । ସଂଖ୍ୟା
କୁମାରକୁ େ�ଳିଣ ଧଇେଲ ତପନଷିଠ୍ି

େବାଇେଲ େୟହାର �ମ େହାଉ ଦେ୍�ଣ େଗାଟି । ୩୩ ।
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ ଶୁମ ବଇବସତୁ ମନ�

େସ ଦେ୍�ଣ େହାଇେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ତନ�  । ୩୪ ।
ଅତି ଯତନ କରି େସ କୁମାର�ତ ପାଳିେଲ

ସପତ ବରେଷ େସ�କୁ ବଡୁବର୍ତ କେଲ । ୩୫ । ସଂଖ୍ୟା
ଆେହା କୁଶବର୍ହ୍ମା େବାଲି େସଶୁକବର୍ହ୍ମର ବ�

ପର୍ଜାପତିଙ୍କର େଗାତେ୍ର େସ, �ହାର େତଜ ଅନଗ�� । ୩୬ ।
କୁଶବର୍ହ୍ମଙ୍କର ପୁତର୍ େଯ ଆ�େଯ�୍ୟ

�ହାଙ୍କର କୃପୀ େବାଲିଣ ଭଗ୍ନୀ େଯ । ୩୭ ।
ଭାରଦୱ୍ାଦଶ େସ କ�ୟାକୁ ସସୁଞଚ୍ େଦଖି

ଦେ୍�ଣକୁ ବଭିା କ�ଇେଲ େସ କୁମାରୀ କୃପୀକି । ୩୮ ।
କୃପୀ କ�ୟାକୁ େଘନ ିଦେ୍�େଣ େଯ ଅଇେଲ

ବାଳ� ତ କାଳ� ଂ େସ ତୀଥ�ବାସୀ ତ େହାଇେଲ । ୩୯ ।
ଚ�ଦର୍ଭାଗା ତୀେଥ� େସ େଭଟିେଲ ପର୍ଶୁ�ମକୁ

ଜମଦଗ୍ନଙ୍ିକ ନ�ଦନ ପ�ରିେଲ ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ । ୪୦ ।
େବଦ ଆଧୟ୍ାନ ଜାଣ ୁନ ିଟିକି ବାବୁ

ମହାମ�ତର ଉଂକାର କରନ ିଆମେ୍ଭ ପରୀକ୍ଷ କରିବୁଂ । ୪୧ ।
ଯଦୁେବ�ଦ ଉଂକାରିେଲ ଭତୂ େଯ ଭବେିଷୟ୍

ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ କ-ି� େସ ମହାମ�ତର୍ ତ�୍େସ । ୪୨ ।
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ପର୍ଶୁ�ମ ଅଛ�ତି ପ�୍ଗବଟ ତୀେଥ�
ଆସନ କ-ି� ଜମଦଗ୍ନଙ୍ିକର ସେୁତ । ୪୩ ।
କ୍ଷଣେକ ବଶି�୍ମ �ହଂି ମହାବର୍ହ୍ମ ତପୀ

ତୀଥ�ବାେସ ଆଗମନ େଯ ଶହସର୍ ଧମ� ଆେ�ପି । ୪୪ । ସଂଖ୍ୟା
ମକର ମାେସ ଦାନ େଦଇଅଛ�ତି ପ�୍େଗ

ଛତରି୍ବଦିୟ୍ା ଛାଡି ପଶିେଲ ଧମ� ମାେଗ� । ୪୫ ।
ଦେ୍�ଣ ରହଅିଛ�ତି େଯ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କୂେଳ

ଭିକ୍ଷାପାତର୍ କରି ବର୍ତିେଲ ଧମ� ବେଳ । ୪୬ ।
ଭିକ୍ଷାପାତର୍ ଧରି ବଞଚ୍�ତି େବନ ିପ�୍ଣୀ

ନଗ୍େର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବର୍ତ�ତି ଗଙ୍ଗାକୂେଳ ଆଣି । ୪୭-୩୩୯୩ ।

୪୨ ।୧ ଯଦୁେବ�ଦ ଅଭୟ୍ାସ କେଲକ ହରେଷ । (ପା)
ଦେ୍�ଣ ଓ ଦର୍ପୁଦଙ୍କ ଚରିତ

ଶୁଣ େହା େସ ପଞ�୍ଳ େଦଶର �ଜା େଯ ଦେ୍�ପତ
�ହାର ବଇରି େଯ ଅଟଇ କି�ତ । ୧ ।

େଜୟ୍ଷଠ୍ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞଚ୍ମୀ ଗୁରବୁାର
କି�ତ ଦଣଡ୍ କ� ଦେ୍�ପଦ ଉପର । ୨ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

ଦେ୍�ପଦ କି�ତର େହାଇ� ଅେନକ ଯୁଦଧ୍
ବହ�ତ େଯାଦଧ୍ାେୟ ପଡିେଲ ସାଂଗ୍�ମର ମଧୟ୍ । ୩ ।

ସାଂଗ୍�ମେର ଅପ�୍ଂଜେୟ ପାଇେଲ ଦେ୍�ପଦ
ଦଣଡ୍ ଭଗ୍ନ େହାଇ ପ�ଇେଲ ପାଂ�ଳ ନେର�ଦର୍ । ୪ ।

ଭାଜିଣ ଦେ୍�ପଦ ପ�ଇ� �ଜୟ୍ ଛାଡି
କି�ତ ନୃପତି ବସି� ପାଂ�ଳ େଦଶ ମାଡି । ୫ ।

୧ ।୧ ଦେ୍�ପଦ, ଦେ୍�ପତ-ଦର୍ପୁଦ
୪ ।୧ ଅପ�୍ଂଜେୟ-ପ�ଜୟ ଅଥ�େର

ହତ �ଜୟ୍ େହାଇ େଯ ଦେ୍�ପଦ ପ�ଇ�
ଗଙ୍ଗାକୂେଳ �ଜା ଭଗନସତ୍ େହାଇଣ ରହ�ି । ୬ ।

ମହାଭଇେ�ବୀ େଯ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂେଳ
ଦେ୍�ଣ ରହଛି�ତି େସ ସଥ୍ାେନ ସବ�କାେଳ । ୭ ।

ନତିୟ୍କମ� ସାରି ଦେ୍�ଣ ବସିଚ�ତି ତେପ
ଦେ୍�ପେଦଶୱ୍ର ଆସି ମିଳି� ସମୀେପ । ୮ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ ନମସକ୍ାର େହାଇେଲ ଦେ୍�ପଦ

କଲ୍ୟାଣ ବାଞଛ୍ାକେଲ �ଜା େ�େତ ନ ପଡୁ ପର୍ମାଦ । ୯ ।
େକବଣ େଦଶର ବୀର ନୃପତି ତୁ ଅଟୁ

�ଜୟ୍ ଭାର େତଜି କି-ା ବନବାସ ଖଟୁ । ୧୦ ।
ବତିଶ ଗୁେଣ ସ�ୁଦର ସକୁୁମାର ଅଟଇ େ�ର କାେୟ

ମଧୁୃ� ଅବେିଷକୀ ଅଟୁ ଦଶୁିଛ ିହତ�ଜୟ୍ ପ�୍େୟ । ୧୧ । ସଂଖ୍ୟା
ଦେ୍�ପଦ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣିମା ବର୍ହ୍ମ�ରୀ
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ପାଂ�ଳ େଦଶର ମୁଂ ଅଟଇ ଅଧ�କାରୀ । ୧୨ ।
େମାେହାର �ଜୟ୍କୁ ବାହ�ି କି�ତ ମହୀପାେଳ

�ଜୟ୍ଭାର ସିଂହାସନ େଘନ�ି େମାର ବେଳ । ୧୩ ।
ପାଞ�୍ଳ ନୃପତି ମୁଂ ପଞଚୁ୍କଟେକ ଆଧ�ପତି

େମାେହାର �ମ େଗାସାଇଂ ଦେ୍�ପଦ ନୃପତି । ୧୪ ।
ଦେ୍�ଣ େବାଇେଲ େସ ମନ ମେନଣ ବ�ିରି

େ�େହାର େମାେହାର �ମ େୟକା ଅକ୍ଷେର ପଡି । ୧୫ ।
ଆମଭ୍ର �ମ ଦେ୍�ଣ ତୁମଭ୍ର �ମ ଦେ୍�ପତ
ତୁ ମହା�ଜା ଆମଭ୍ର େହାଇଲ�  ମଇତର୍ । ୧୬ ।

ଦେ୍�ପଦ େବାଇ� େଦବ େବାଲିବାକୁ େ�ହଲିି ମୁଂ କ୍ଷମ
ତୁମେ୍ଭ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ ଅଟ େହା ମହାବର୍ହ୍ମ । ୧୭ ।

ଠାକୁର ଦାସର େୟକା �ମ େହାଇେଲ
େସହକିି ମଇତର୍ େହାଇବ ଦେ୍�ପଦ େବାଇେଲ । ୧୮ ।

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ମିତ େହାଇଲ କି ବାଇ
�ମର ମଇତର୍ େହା ଅତି ଭାଗ୍ୟେର େସ ପାଇ । ୧୯ ।

୧୧ ।୨ ଅବେିଷକୀ-ଅଭିେଷକୀ
େ�େହାର େମାେହାର ଅଛନି ିପୀରତି

ଶୁଣିଣ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ଦେ୍�ପଦ ନୃପତି । ୨୦ ।
ଆେହା ଦେ୍�ଣ ଅେନକ େଯ ଯାଉଛ�ତି ଦାନ

ପର୍ତିଗ୍ରହ କରି ମହାତମ୍ା ଅଜି�େଲ ଅେନକ ଧନ । ୨୧ ।
ମହା େବଦା�ତୀ େଦଖି ପର୍ଶୁ�ମ ନୃପତି

ଦେ୍�ଣକୁ ବହ�ତ ଦାନ କେଲ ଭଣଡ୍ାର ଆଧ�ପତି । ୨୨ ।
ଦେ୍�ପଦ �ଜାର ଯହ�ଂ େସ ବପିତତି୍ େଦଖିେଲ

ଅେନକ ଧନ ଥ�� ଦେ୍�ଣ ଦେ୍�ପଦକୁ ଦେିଲ । ୨୩ ।
ଅେନକ ଦାନ େଘନ�ତି ଦେ୍�ପଦର ନମି�େତ

େଯସେନକ �ଗଇ ଦେ୍�ଣ ଦଅି�ତି ନେିତୟ୍ ନେିତୟ୍ । ୨୪ ।
�ଜୟ୍ର ୁନୃପତି ଧନ ଆଣିଥ�� େଯେତ

ଥାଠକୁ ଅଣଟି୍� ନବ ବରଷ ପରିଯ�େତ । ୨୫ । ସଂଖ୍ୟା
ଧମ� ବାସ� େସ ଅଟଇ ଦେ୍�ପଦ ନୃପତି

ଆନ ଭମିୂ ନ ଲଂଘଇ ନ ଯାଇ ଆନ କତି । ୨୬ ।
େୟେତ ବାେଗଣ େସ ଦେ୍�ପଦ �େୟ ବର୍ତି । ୨୭ ।

କି�ତ �ଜା �ହାର �ଜୟ୍ ମାଡି ବସିଥ��
େୟେକାଇଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ �ଜୟ୍ ନ ଛାଡି� । ୨୮ । ସଂଖ୍ୟା

�ଜାର ଥାଠକୁ ଯହ�ଂ ନ ମିଳି� ଅ�ନ
େତଣ ୁକରି ମେଲ ସ�ୟ େମାର ଥାଠ େହାଇ� କ୍ଷୀଣ । ୨୯ ।

ଦେ୍�ଣ େବାଇେଲ ସମସତ୍ ଥାଠକୁ ହକାରି
ଯାହାକୁ େଯେତ �ଗଇ �ହାକୁ ଆମେ୍ଭ େଦବୁ ପଡି । ୩୦ ।

ହସତ୍ୀ େଘାଡାକୁ ଦେିଲ ଚରଣୀ ପିଉଣି ଆଦ ିକରି
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େୟମ�େତ ଦେ୍�ଣ ସମଭ୍ାଳିେଲ ଦେ୍�ପଦ ଥାଠକୁ ଆେବାରି । ୩୧ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ଭାରିଯା େଯ କୃପୀ ମାେହଶୱ୍ରୀ
ଅତୁଟ ବଦିୟ୍ା େଯ ପର୍ସ�ନ �ହାରି । ୩୨ ।

୨୯ ।୧ କା��ର ପାଇେଲ ଯହ�ଂ ନ ପାଇେଲ ଅ�ନ (ପା)
୩୦ ।୧ ଦେ୍�ଣ େବାଇେଲ ମଇତର୍ େ�ର େସୖ�ୟକୁ େଯେତ େ�ଡି । (ପା)

୩୨ ।୨ ଅ�ନପଣୂ୍�ଣା ବଦିୟ୍ାେୟ ପର୍ସ�ନ �ହାରି । (ପା)
ଦକ୍ଷିଣ କେର ଅଛ ି�ର ଶଂଖ ପଦମ୍ନଧି�

ଦେିଲ ଦାନ ନ ସରଇ �ର ମହମିା ପର୍ସିଦଧ୍� । ୩୩ ।
େୟକ କଠାକେର ଅ�ନ େଯ ��ଧ�େଲ

ଥାଠକୁ ଅ�ନ ଅଣଟ୍ଇ ନ ସରଇ ଭେଲ ପରଶିେଲ । ୩୪ ।
େସ ମହାସତୀ ଅ�ନ ଦଅିଇଟି ନେିତୟ୍

ନତିି ପର୍ତି ପୁଣ ଯାହାକୁ େଯେତ �ଗଇ ଯୁଗେତ । ୩୫ ।
ସତି୍ରୀ ପୁରଷୁ ପୁତର୍ ସଭିେୟଂ ଆଦ ିକରି

ରହେିଲ ନଶିଚି୍�େତ ପଞ�୍ଳ େଦଶକୁ ପାେସାରି । ୩୬ ।
ଦେ୍�ଣ ଦଅି�ତି େଯ ଅଷଟ୍ରତନ୍ମାନ

ଯାହାକୁ େଯେତ �ଗଇ ଅଳଙ୍କାର ବଧିାନ । ୩୭ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପର୍ସାେଦ ରହେିଲ ନଶିଚ୍�େତ

ରହେିଲ ଦେ୍�ପଦ ଚଉବଂିଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ । ୩୮ । ସଂଖ୍ୟା
ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ ଶୁଣ େହା ଯୁଗପତି

ମଇତର୍ େଯାଗ େହାଇେଲ େୟେନକ ପୀରତି । ୩୯ ।
କି�ତ �ଜା େସ ପଞ�୍ଳ େଦେଶ ଅଛ ିରହି

ଅେନକ ସସୁେ୍ଥଣ େସ ପାଳି�କ ମହୀ । ୪୦ ।
ଆପଣା �ଜୟ୍େର େସ ପାତର୍କୁ ବସାଇଣ ଥ��

�ହାର �ଜୟ୍କୁ େତେଣ ଦରଦେସନ େଯ ବାହ�ି । ୪୧ ।
େଦଶାଉର ବାର� କ� ବର୍ହ୍ମ େବୖତରଣୀ କୂେଳ

କି�ତ ବେିଜ କରିଅଛ ିରଣସତ୍ମଭ୍ ପବ�ତର ତେଳ । ୪୨ ।
କି�ତର ଅଗ୍ରତେର କହ�ତି ମୁେନହି

ସୱ୍ାମୀ ଆବର କି-ା ପଞ�୍ଳ େଦେଶ ରହ ି। ୪୩ ।
େ�େହାର େଦଶକୁ େତେଣ ବାହ�ି ଦରଦ

ଆପଣା େଦଶ ଛାଡି ପର େଦଶେର କି ସ-ଦ । ୪୪ ।
େୟହ� ବଳ ବେୟସ େଦବ ସବ�ଦା ନ ଥ�ବ

େଯ ଯାହାର �ଜୟ୍ ପୁଣ େସହ� େସ େଘନବି । ୪୫ ।
ଚିର�ତନ କାଳକୁ େୟହ ିକଥା ରହଥି�ବ । ୪୬ ।

୩୪ ।୧ େୟକ କୁେଡାଇଆେର ଅ�ନ େସ ��ଧ�େଲ । (ପା)
ତୁଳ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଦଶମୀର ଦନି

ପଞ�୍ଳ େଦଶ ଛାଡି� େଯ କି�ତ �ଜନ । ୪୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ଆପଣା େଦଶକୁ େସ ଗ�କ କି�ତ



214

ଦରଦର ତୁେଲ ସଂଗ୍�ମ େହାଇ� ଅପର୍ମିତ । ୪୮ ।
ପଞ�୍ଳ େଦେଶ େଯ ଦେ୍�ପଦ �ଜାର େ�କ ଥ�େଲ

�ଜାର ଆେଗ ଯାଇ ବାର� କହେିଲ । ୪୯ ।
େଭା ସୱ୍ାମୀ କି�ତ �ଜା େଯ ଆମଭ୍ �ଜୟ୍ େଘନଥି��

�ହାର �ଷଟ୍ର୍କୁ େଦବ କି�ତ ବାହ�ଡି ଗ� । ୫୦ ।
ଆମଭ୍ର �ଜୟ୍କୁ େଦବ ବହନ ଚଳି ଆସ

ଶୁଣିଣ ଦେ୍�ପଦ ନୃପତି େସ େହାଇ� ହରଷ । ୫୧ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପାଦତେଳ ଦେ୍�ପଦ �ଜା ପରିଣାମି

େ�େହାେରଣ େମାେହାର ଆପାଦ ଖଣଡ୍ଣ ଗ� େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୫୨ ।
କି�ତ �ଜା େଯ ଛାଡି� େମାେହାର େଦଶ

େଭା ମଇତର୍ େମାେହାର �ଜୟ୍କୁ ଯିବା ଆସ । ୫୩ ।
ଦେ୍�େଣ ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ �ହା ଶୁଣି

ଧେମ�ଣ େ�େହାର �ଜୟ୍ ପ�୍ପତ େହାଇ� ନୃପମଣି । ୫୪ ।
ସଂପଦ ବପିଦ େୟ ସମେୟ ସମେୟ

ଅନ�ବର୍େତ ପ�୍ଣୀକି ବପିଦ �ହଂି କାେୟ । ୫୫ ।
େଭା ମଇତର୍ ଯାଅସି େ�େହାର ମଣଡ୍େଳ

ସବୁଧିାେନ �େଜୟ୍ େ�ର ବସ ଶୁଭେବେଳ । ୫୬ ।
େ�େହାର �ଜୟ୍ େୟେବ କର ଯାଇ ସସୁେ୍ତ

ଜନ ସଂସାର ଭଜ�ତୁ ଖଟ�ତୁ ଅମ�େତୟ୍ । ୫୭ ।
ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ଚଳ�ତି ପର୍କୃତି ନେିଯାଗୀ

�ଜୟ୍ େଭାଗ ସ-ଦ େ�େତ ମଣଡ୍ଳ େହାଉ େଭାଗୀ । ୫୮ ।
ସଂସାର େ�େହାର ଭଜଇ େଯେତେବେଳ

ଆମେ୍ଭ ପର୍େବଶ େହାଇବୁ େ�େହାର ସବୁଧିାନ ମଙ୍ଗେଳ । ୫୯ ।

୫୩ େତଣ ୁକି�ତ ଗ� ଆମଭ୍ର େଦଶ ଛାଡି
 ଶୁଭେଯାେଗ �ଜା ବସିବା ଯାଇ ମାଡି । (ପା)

୫୮ ।୨ ସେୁଖଣ ବର୍ତ ତୁମେ୍ଭ ମଣଡ୍ଳ େହଉ େଭାଗୀ ।
ଦେ୍�ପେଦ ପର୍ଣିପତୟ୍ ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପଦମ୍ପାେଦ

ସମସତ୍ କୁଶଳ ସି� ତୁମଭ୍ର ପରସାେଦ । ୬୦ ।
େଭା ମଇତର୍ �ଲିଯିବା େମାେହାେର ଅଛ ିେଯେବ ସଦେୟ

�େଜୟ୍ େମାେହାର କାଯ�୍ୟ �ହଂି ସବ�ଦା େ�େତ ଲେୟ । ୬୧ ।
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ତୁ ମେତ କଟାଳ ନ କର

କଥାେୟ କହ ିେହ ବଚନ ନ�ିଧାର । ୬୨ ।
କୃପୀ କ�ୟା େଯ େହାଇଅଛ ିଆଶାବତୀ

�ରିମାସ େହାଇ� ଅଳସ ପର୍କୃତି । ୬୩ । ସଂଖ୍ୟା
ଗଭି�ଣୀ ସତି୍ରୀକି ଆନ ଠାବ କରି ତ ନ ପାରି

େଭା ମଇତର୍ ଯିବୁଂ ପର୍ସବ େହାଇେଲ �ରୀ । ୬୪ ।
ଦର୍ହସିେତ କହେିଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ତନ�

�େଜୟ୍ େଭାଗ ପଶିେଲ ନ ପୁଣ େମାେତ ଚିହ୍ନ�  । ୬୫ ।
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ଦେ୍�ପଦ େବାଇେଲ େମାେହାର େୟେହେନକ କମ�
ନଶିଚ୍ୟ େମାେତ େଯେବ ଛାଡିବଟି ଧମ� । ୬୬ ।

େତେତେବେଳ େ�େତ ଅବା ନ ଚିହ୍ନବିି
ଅପର୍େତ େହାଇେଲ ସଞଚ୍େୟ �ଶ ଯିବ ି। ୬୭ ।
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ତୁ ନ କର ମେନ କିଛ ିଭ�୍�ତି

େ�େହାର େମାେହାର ଜ�େମ ଜ�େମ େୟସେନକ ପୀରତି । ୬୮-୩୪୬୧ ।
ଦର୍ପୁଦଙ୍କ �ଜୟ୍ପ�୍ପତି୍ ଓ �ଙ୍କ ଦୱ୍ା� ଦେ୍�ଣଙ୍କ ଅପମାନ

ଅେନକ କଲ୍ୟାଣ କେଲକ ତେପାବ�ତ
ଅେନକ ଧନ ଦେିଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ସତୁ । ୧ ।

ସମଦଣଡ୍ େଘନ ିତହ�ଂ ଗେଲକ ଦେ୍�ପଦ
ପଞ�୍ଳ େଦଶେର େସ ପର୍େବଶ ନରଇ�ଦର୍ । ୨ ।

ପଞ�୍ଳ କଟେକ ଭିଆଇେଲ ନଜି ପୁର
ସମସତ୍ ଖଟିେଲ ସାେୟ�ତ ପାତର୍ ପରିବାର । ୩ ।

�େଜୟ୍ ଦେ୍�ପଦ ବସିେଲ ନଶିଚି୍�େତ
ସଂସାର ପାଳନ କ�ଇେଲ ଅନ�ବର୍େତ । ୪ ।
ଦେ୍�େଣ ରହଛି�ତି ମହାେଭୖରବୀ ଗଙ୍ଗାକୂେଳ

କୃପୀକି ପୁ�ଣ ବାକ୍ୟ କହ�ତି ପ�୍ତକାେଳ । ୫ ।
ଗଙ୍ଗାକୂେଳ ଦେ୍�େଣ ରହେିଲ ସୀମ�େତ

େସ ବଧି� ବ�ଦାପ� ପୁତର୍ କାଯ�୍ୟ ଅେଥ� । ୬ ।
ସିଂହ ମାସ କୃଷଣ୍ ପକ୍ଷ ଷଷଠ୍ୀ ତିଥ�

ସଉରିବାର େସଦନି ନକ୍ଷତର୍ େରବତୀ । ୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବଷିଟି୍ �େମ କରଣ ଶଳୂ �େମ େଯାଗ

ସପତମୀ ଚ�ଦର୍ େହ� ଦନିେଶଷ େଭାଗ । ୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େରବତୀର େଭାଗ �ତର୍ ପାଞଚ୍ଘଡି ଗ�

ଆଦୟ୍ ନକ୍ଷତର୍ ଅଶୱି୍ନୀ ପର୍େବଶ େହାଇ� । ୯ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େୟ ତିନ ିଦଣଡ୍ର ମେଧୟ୍ ପୁତେ୍ରକ େହାଇ� ଜାତ
ମା� ଗଣଡ୍କୁ ପାଇ� କୃପୀ େହାଇ� ହତ । ୧୦ ।

ପୁତର୍ ଜାତ େହାଅ�େତ ମା� �ଶ ଗ�
ଅଶସତ୍ମା େବାଲି ଦେ୍�ଣ ପୁତର୍ �ମ ଦ�ି । ୧୧ ।

ଅେନକ ବଇକୁଲ୍ୟ େସ େହାଇ� ମହାତମା
ଅତି ଯତେନ ପାଳିେଲ ପୁତର୍ ଅଶସତ୍ମା । ୧୨ ।

କୃପୀ �ଶ ଗ� ପୁତର୍କଇ ପର୍ସବି
ଭାରିଯାକୁ ଦହନ କେଲ ଆେ�ପିଣ ହବ ି। ୧୩ ।

ଅଗ୍ନ ିସଂସକ୍ାର କେଲକ ଦୱି୍ଜବେର
ପାଣିର େଫଣ େନଇ ଦଅି�ତି ପୁତର୍ର ତୁଣଡ୍େର । ୧୪ ।

ବନସତ୍େର ଥାଇ େସ ଅମୃ� �େମ �ଇ
ତହଂିର ରସ େଦଇ ଜୀଆ�ତି ବାଳ� ତ େପାଇ । ୧୫ ।

ମେନ ବ�ିରିେଲ ଦେ୍�େଣ ପଡି� ପରମାଦ
ଆମଭ୍ର ମଇତର୍ େଯ ଅଟ�ତି ଦେ୍�ପଦ । ୧୬ ।
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ମଇତର୍ ତହଂିକି େୟ ପୁତର୍ େଗାଟିକି େଘନ ିଯିବୁ
େଧନ�  ଗାC େଗାଟିେୟ ମାଗିଣ ଆଣିବୁ । ୧୭ ।

୬ ।୧ ସୀମ�େତ-ସୀମ�େ��ନୟନ କମ�, େୟହା ଗଭ�ାଧା�ଦ ିଦଶସଂସକ୍ାର ମଧୟ୍େର ।
ଆବର ମାଗିବୁ ଆଶର୍ମ ଖଣଡି୍େୟ

ସସୁେ୍ତଣ ରହବୁି ପୁତର୍ େଗାଟି ବଡ େହବା ଯାେୟ । ୧୮ ।
ବପିଦର କାଳ ମଇତର୍ ହଂି େସ ସମଭ୍ାଳଇ

େସାହଦର୍ ଆଶେ୍ର ନ େଯାଗାଇ ବପିଦ କାଳକି । ୧୯ ।
ପତନ୍ୀ ଭର୍ଷଟ୍ େହାଇଣ େସ ଚି�� ଅ�ତ�େଳ

ଦେ୍�େଣ ଚଳିେଲ େହା �ଜୟ୍ େଯ ପଞ�୍େଳ । ୨୦ ।
େକାେଳଣ ପୁତର୍ େଯ େଘନଣି ଅଶସତ୍ମା

ଦେ୍�ପଦ �େଜୟ୍ ଯାଇ ପେ୍ୱଶ ମହାତମା । ୨୧ ।
ହସେ୍ତ ଦଣଡ୍ କମଣଡ୍ଳ ବାଳ ପୁତର୍ େଘନି

ସିଂଘଦୱ୍ାର େ�େକ �ଙ୍କୁ ନ ପାରିେଲ ଚିହ୍ନ ି। ୨୨ ।
ଅେନକ ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ େଯ ସଇନି

ଗହଳ ଧ�େଦାଳ ଘାେୟ କତିେର ଆଉଜିେଲ ମନୁ ି। ୨୩ ।
ଦେ୍�ଣ େବାଇେଲ ଦୱ୍ାର �େୟକକୁ �ହଂି

�ଜାର ଛାମୁେର ବାବୁ ଜଣାଅ କି � ଯାଇଂ । ୨୪ ।
ଆମେ୍ଭ �ଜାଙ୍କର ମଇତର୍ ହାେଦ ଅଟୁଂ ବାବୁ

ଦୱ୍ାର ଛାଡିବୁ କି ଆମେ୍ଭ ଦର୍ଶନ କରିବୁ । ୨୫ ।
�ହା ଶୁଣି ହସିେଲ େଯ ଦୱ୍ାରପାଳମାେନ

େବାଇେଲ ପ� ଯା ବ�୍ହ୍ମଣ ବାତୁଲ ଅଗ୍ୟାେନ । ୨୬ ।
ତୁ ଅଟୁ ଦରିଦର୍ ଭିଖାରୀ ବ�୍ହ୍ମଣ େଦଶା�ତରୀ

�ଜାକୁ ମଇତର୍ େବାଲ�  ଭୟ କିଂପା ନ କରି । ୨୭ ।
େଥାକାେୟ େବାଇେଲ ଆମଭ୍ର ଅଧ�କାରୀ

ହତ �ଜୟ୍ କାେଳ େସ ଥ�େଲ େଦଶା�ତର କରି । ୨୮ ।
େସକାଳେର ଅବା େହାଇଥ�େବ ମଇତର୍

ଜଣାଇବା ପଣଡ୍ାେୟ ତୁମେ୍ଭ ରହଥିାଅ େୟଥ । ୨୯ ।
ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ ସଇନ ିବଡାଇ ଗହନ

କତିେୟ େହାଇ ବସିଥାଅ କ�ଇବା ଦର୍ଶନ । ୩୦ ।
େଦବାଚ୍�ଚ� ସାରି �େୟ ରସାଣ �ଗି େହାଇ

ଆସ�୍ନ ନବେର ବେିଜ ବାଂକିୟାେର ଯାଇଂ । ୩୧ ।

୨୫ ।୨ ତୁମେ୍ଭ ଛାମୁେର ଜଣାଇେଲ ଦଶ�ନ କରିବୁ । (ପା)
େୟମ�ତର ସମେୟ ଦୱ୍ାର �ୟକ େବେଗ ଗ�

ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇଣ େଯ ମଥାେର ହାଥ ଦ�ି । ୩୨ ।
ଅବଧାନ େଭା େଦବ ପଞ�୍ଳ ଆଧ�ପତି

ତୁମଭ୍ର ମଇତର୍ େଦବ ଆସିଣ ଅଛ�ତି । ୩୩ ।
ଦେ୍�ପେଦ େବାଇେଲ େଯେବ ଅଇେଲ ମଇତେ୍ର
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ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ ପାଦା�ତି ବଳ ଅଛ�ତି େକେତ । ୩୪ ।
ଦୱ୍ାରପାଳ େବାଇେଲ ଶୁଣିମା େଦବ�େୟ

ଦରିଦର୍ ବ�୍ହ୍ମେଣକ େକାେଳ ବାଳ� ତ ପୁତର୍ େଗାଟିେୟ । ୩୫ ।
ଦଇେବ େହଠମାଥ ରସ �ଗି େହାଇ

ମହାମତତ୍ େବେଳ େସ �ଗିଛ ିଗଞଜ୍ାଇ । ୩୬ ।
େୟମ�ତର ସମେୟ �ର କହ�ି ବାରତ

ଶୁଣିଣ େକାପ କେଲ ନୃପତି ଦେ୍�ପତ । ୩୭ ।
ଆେହା �ଜୟ୍େର େମାେହାର ପାତର୍ ମ�ତର୍ୀ �ହା�ତି େଯ ପୁଣ

�ଜାର ମଇତର୍ େବାଲଉଛ ିଭିକ୍ଷୁକ ବ�୍ହ୍ମଣ । ୩୮ ।
େୟେତ ମାତର୍କ କଥା �ହଂି� ବ�ିରକୁ

େୟସେନକ ବାର� େଯ ଜଣାଇଲ ମୁକୁ । ୩୯ ।
ମହାପର୍ଭ ୁପେଣ େବାଇେଲ ଦଣଡ୍ଧାରୀ

େମାେହାର ଛାମୁର ୁେୟହାକୁ ନଅିେର ବାଳ ଧରି । ୪୦ ।
ଜଣାଇ� ଦୂତ େଯ ଦୱ୍ାର �ରମାନ�ତ

ଅେନକ ଦଣଡ୍ମଣଡ୍ କ�ଇେଲ ନୃପତୟ୍ । ୪୧ ।
ଅପ�ଧ ପାଇଣ େସ ଦୂେତ ଅଚି େକାପାନଳ

ଧାଇଂ ଧାଇଂ ଧଇେଲ େସ ଦେ୍�ଣଙ୍କର ବାଳ । ୪୨ ।
କାହଂିର ଅଟୁ ତୁେର ଦାନ�ଆ ବ�୍ହ୍ମଣ

�ଜାଙ୍କର ମଇତର୍ େବାଲି େବାଇଲ�  ଅକାରଣ । ୪୩ ।
େ�େହାେରଣ ଗଞଜ୍ଣା ପାଇଲ�  ଅପର୍ମାେଦ

ଧେମ� ବଞଚି୍ଲ�  ଆମେ୍ଭ କିଂଚିତ ଅପ�େଧ । ୪୪ ।

୩୯ େୟେତକ ପାେତକ କଥା େ�ହ�ି ନବିାରଣ କରିବାକୁ
 େୟ ବାର� ଜଣାଇବାକୁ େବାଇ� ଆମଭ୍ଙ୍କୁ । (ପା)
୪୨ ।୧ ପ�୍ଞଜ୍େୟ ପାଇଣ େସ ଅତି େକାପାନଳ । (ପା)

େକ ଯାଇ �ହାର େକଶ ଧଇେଲ େକାପ କରି
େକ େଲଡା େଗାଇଠା ବଧିା କହ�ଣି ଅଛ�ତି ମାରି । ୪୫ ।

େକ ତୁଣେ୍ଡ ବଣିଡ୍ା ମାଡି ପକାବ�ତି ଧଳିୂ
ବାଳ� ତ ପୁଅ େଗାଟି େଦଉଅଛ ିେବାବାଳି । ୪୬ ।

େକ କୁରଳିୁ ଗାଲେର ମାର�ତି େନଇ ବଧିା
େକ େଗାେଡ ଫିଙ୍ଗାଇ ଗେଲ ପକାବ�ତି ଖୁ�ଦା । ୪୭ ।

ଅଇଣଠ୍ା ପତେରଣ େଟ� ମାର�ତି ମିଶାଇ
ଧଳିୂ ଆଞଜୁ୍�େୟ େକ ମାର�ତି �କୁ େନଇ । ୪୮ ।

ହ�ରିୟା ଜୁରିୟାମାେନ ମାରଛୁ�ତି େବଢି କରି
ବଡ େବେଗ ନଗ୍ରଂୁ ଦେିଲ ବାହାର କରି । ୪୯ ।

ବକିେଳ ଦେ୍�ଣ ପୁଅ େଗାଟି ଲଗାଇଛ�ତି ହଆିେର
ବରଷଣ ପ�େୟ େଟ� ପଡୁଛ�ତି ଉପେର । ୫୦ ।

ଅେନକ ପ�୍ଭବ ପାଇଣ େଯ ଅଇେଲ ବାହ�ଡି
ବାହ�ଡିେଲ ହ�ରିଆମାେନ ନଗ୍ର ବାହାେର ଛାଡି । ୫୧ ।
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େକଶୀ ନଦୀକୂେଳ ବସି ବ�ିର�ତି ଦେ୍�େଣ
�ଣଡ୍ାଳ େମାଢା ତହଂିକି ଆମେ୍ଭ ଅଇଲ�  ଅକାରେଣ । ୫୨ ।

ଆେହ ପର୍ଜାପତି େୟମ�ତ କରି େଲଖି
�ଜପଣ େହେଲ େୟେତ ଗବ� ହାେଦ େଦଖି । ୫୩ ।

େଯେତକ ବାେଗ ସମଭ୍ାଳିଲି ମୁଂହ ିବେନ
କ୍ଷଣକର ଉପୁଗାର ଅହନି�ଶି ଥାଇ ମେନ । ୫୪ ।

ମୁଂ େୟହାକୁ ସମଭ୍ାଳିଲି ଚଉବଂିଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ
େୟଥକୁ ଉପୁଗାର ମାନ େହାଇ� େୟେତ େମାେତ । ୫୫ । ସଂଖ୍ୟା

ଶାହାସର୍ ମିଥୟ୍ା କି େହାଇ� ଅବ�ିେର
ଧମ� �ଶ ଗ� େମାର ପର ଉପୁଗାେର । ୫୬-୩୫୧୭ ।

୫୧ ଅେନକ ପ�୍ଭବ ପାଇେଲ ତପ�ରୀ
 ବାହ�ଡିେଲ ହ�ରିୟାମାେନ ନଗ୍ରଂୁ ବାହାର କରି । (ପା)
୫୪ ।୨ କ୍ଷଣକର ଉପୁଗାର ନ ରଖି� ମେନ । (ପା)
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପଶ�ୁ�ମଙ୍କଠାର ୁଅସତ୍ର୍ ପ�୍ପତି୍

ଦେ୍�େଣ ଯାଉଛ�ତି ସ��ପିଣ କମ�କୁ
ମଣିକଣ୍�ଣିକା ତୀେଥ� ମୁଣଡ୍ାଇବୁଂ େକଶକୁ । ୧ ।

େକାଟିେୟ ତୀଥ�େର ବୁଡି� ଅଛ ିେଯବଣ ବାଳ
େୟ େକଶ ବେିକାତି ଧଇେଲ ପାପିଷଠ୍ �ଣଡ୍ାଳ । ୨ ।

ପର୍ୟାଗ ତରି୍େବଣୀେର ଯାଇ କରିବା ସ�୍ହାନ
ତହଂି େସ ହରିବ ି� ଦୁସହ ପାପମାନ । ୩ ।

େୟେତ ବ�ିରିଣ େସ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ସତୁ
ଅଶସତ୍ମାକଇ େଘନ ିଚଳିେଲ ପ�୍ଗବଟ ତୀଥ� । ୪ ।

େସ ମହାତୀେଥ� ପର୍ଶୁ�ମ ଛ�ତି ରହି
ଦେ୍�େଣ ବକିେଳ େବଦ ଆଧୟ୍ାନ କେଲ ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ମଖୁ �ହଂି । ୫ ।

ଯଦୁେବ�ଦ ଆଧୟ୍ାନ କେଲ ପଞଚ୍ତିରିଶ ଶେ୍�କ ବାଛି
ଶୁଣି ପର୍ଶୁ�ମ ଥମଭ୍ୀଭତୂ େହାଇ ନ ଫୁରଇ କିଛ ି। ୬ । ସଂଖ୍ୟା

ରହ ରହ ବ�୍ହ୍ମଣ ତୁ ଅଟୁ ମହାବର୍ହ୍ମ େବଦୀ
େୟେଡ ବଡ ବ�୍ହ୍ମଣ େହାଇ ତୁ େକବଣ ଅେଥ� େୟେଡ କ୍େ�ଧୀ । ୭ ।

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ଶୁଣ ଜମଦଗ୍ନଙ୍ିକର ଶିଷି
ମହୁଂି ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ନ�ଦନ ଦୁେଜ େଗାତର୍ ପାଠଋଷି । ୮ ।

ମହୁଂି ଅେନକ ଗଞଜି୍ େହାଇଲି େଭା ପର୍ଶୁ�ମ
େମାେହାର �ମ ସାରି ଉଦଧ୍ରି ଧର ଧମ� । ୯ ।

ଶୁଣିଣ ପର୍ଶୁ�ମ ଅେନକ ସାନ�ଦ ମନ
ସତୟ୍ କଲ�  ମାଗ ଦୱି୍ଜ େଯେଣ କଲ�  ଧୟ୍ାନ । ୧୦ ।

ଡାହାଣାବର୍େତକ ଶଙ୍ଖ ଜଳ ତିଳ �ଇ
ପର୍ଶୁ�ମ ଦେ୍�ଣଙ୍କର ହସେ୍ତ ଦେିଲ େନଇ । ୧୧ ।

ପର୍ଶୁ�େମ େଦଉଛ�ତି ଉପର ହସତ୍ କରି
ସଂକଳପ୍ ବାେକ୍ୟଣ ସତୟ୍ ସତୟ୍ େଯ ଉଚ�୍ରି । ୧୨ ।
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୯ ।୨ େମାେହାର ମାନ ଉଦଧ୍ାର କରି ରଖିବ େସ ଧମ� ।
୧୧ ।୧ ଡାହାଣାବର୍େତକ ଶଙ୍ଖ-ଦକ୍ଷିଣାବତ୍�ତ ଶଙ୍ଖ ।

ତଳହସତ୍ କରିଣ େଯ େଘନ�ଛ�ତି ଦେ୍�େଣ
ମାଗ େହା ଦୱି୍ଜବର େ�େତ କାରଣ େହାଅଇ େଯେଣ । ୧୩ ।

ତୁ େଯ ଅନଳ ��ୟଣ େମାେତ ପର୍ସ�ନ େହାଇବୁ
େ�େହାର ଶସର୍ ଶାସର୍ମାନ ସବୁ େମାେତ େଦବୁ । ୧୪ ।

ପର୍ଶୁ�େମ େବାଇେଲ ଯାହା ମାଗିଲ�  ଦୱି୍ଜବର
େ�େତ ପ�୍ପତ େହାଉ େମାେହାର ସମସତ୍ ଶସର୍ ମ�ତର୍ ସାର । ୧୫ ।

ତଳହସତ୍ କରିଣ ପାତି ଅଛ�ତି ଦେ୍�େଣ
ଉପର ହସତ୍ କରିଣ ପର୍ଶୁ�େମ େ�ଳି ଦେିଲ ଧନ�ତେ୍�େଣ । ୧୬ ।

ପର୍ଶୁ ମୁଦୁଗର େକାଠାର ଶକତି
େକା�ତ ଅସିବର ବେିଜ କଣ୍�ଣକଟାରି େଯ କାତି । ୧୭ ।

ବଜର୍ ଶର ଅନଳ ଶର ଅେମାହ ଶକତି
କାଳ ଫାଶ �ଗ ଫାଶ ବର୍ହ୍ମ ଶର ଦଅି�ତି । ୧୮ ।

ଅଗ୍ନ ିଗଦା େହମ ଗଦା ଗରଡୁ ପ�ନଗା ଶର
ସଯୂ�୍ୟାବର୍େତକ ଗଦା ବର୍ହ୍ମ ଗଦା ଅଗ୍ନଶିର । ୧୯ ।

ବର୍ହ୍ମ ଶକତି ରଦୁର୍ ଶକତି ମହାକାଳ ଶକତି
ମଷୂଳ କାଇଂସିକା ସଯୂ�୍ୟାବର୍େତକ ଶକତି ଅନଳ ଶକତି । ୨୦ ।

ଜମଦଗ୍ନଙ୍ିକର ପୁତର୍ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ
ସମସତ୍ ଶହସର୍ ଶାହାସର୍ ତେ୍�ଣମାନ େଯ ଦେ୍�ଣଙ୍କ ହସେ୍ତ ଦେିଲ । ୨୧ । ସଂଖ୍ୟା

ପର୍ଶୁ�ମ େବାଇେଲ େମାର ସତୟ୍ ସତୟ୍
ନ ସାଧ� ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା ଦାନ େ�େତ େହାଉ ପ�ପତ ।୨୨ ।

ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା ଦାନ ଦେିଲ ପର୍ଶୁ�ମ ଧମ� ଅେଥ�
ଦେ୍�େଣ େଘନେିଲ ଦେ୍�ପଦକୁ ସାଧ�ବା ନମି�େତ । ୨୩ ।

େଯହ୍େନ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ଜମଦଗ୍ନଙ୍ିକର ଶିଷି
ନ ସାଧ� ଛତର୍ୀ େହାଇେଲ ଦେ୍�ଣ ମହଋଷି । ୨୪ ।

ଆକ୍ରଷଣ ଗଣଠ୍ ିମୁଠ ିପର୍ତଗ୍ୟାଂ ଗୁଣ ମାନ
ସମସତ୍ େ�େଷ ଦେିଲ େରଣୁକା ନ�ଦନ । ୨୫ ।

୧୩ ।୨ େ�େଷ େବାଇେଲ େଯ ଇଛା ମାଗ େହାଇଲି ପର୍ସ�ନ ।
୧୪ ।୧ ତୁ େଯେବ ଦୱି୍ଜବର େମାେତ ପର୍ସ�ନ େହାଇବୁ ।

ଅେନକ ଶସର୍ମାନ େଯେତକ ସାଧ�ଥ�େଲ
େ�େଷଣ ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ ପର୍ଶୁ�ମ ଦେିଲ । ୨୬ ।

ଆମେ୍ଭ ସମେୟ େଯ ସାଧ�ଲ�  ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା
େୟେବ ନ ସାଧ� ବ�୍ହ୍ମଣ ତୁ େହାଇବୁ ତପସିଦଧ୍ା । ୨୭ ।

େୟତ ପାଟବଂଶୀ ବଦିୟ୍ାଶୀ ବ�୍ହ୍ମଣ
ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା େ�େତ ପ�୍ପତ େହାଉ ଦେ୍�ଣ । ୨୮ ।

ପର୍ଶୁ�ମ େବାଇେଲ େହ ସମସତ୍ ଶସର୍ମାେନ
ତର୍ୟେ�କ୍ୟ େଖଦୁଥ�େଲ ଆମଭ୍ର େଯହ୍େନ ବଚେନ । ୨୯ ।
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୍ ୍ ୁ ୍ ୍
ଦେ୍�ଣକୁ େସହମିତ ହ�ଅ େହ ପ�ପତ

ଶହସର୍ ଗୁର ୁେହାଉ ଦେ୍�ଣ ଜଗେତ ବଖ୍ିୟାତ । ୩୦ । ସଂଖ୍ୟା
ଶହସର୍ ମାନ ଚଳିବାକୁ ମ�ତର୍ମାନ ସହେିତ

େୟମାନ ହଂି ପ�୍ପତ େହାଉ େହ ଦେ୍�ଣ େ�େତ । ୩୧ । ସଂଖ୍ୟା
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ବଦିୟ୍ା େବାଲି େବାଲ�ତୁ ଜଗେତ
ଗୁରପୁଣକୁ ସମସେ୍ତ େହାଅ�ତୁ ଭଗେତ । ୩୨ ।

ବଦିୟ୍ାମାନ େମାର ତହ�ଂ େଘନ ିେହାଅ ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ
େଯାଦଧ୍ା କୁେଳ େ�େତ ସମସେ୍ତ ବ�ଦ� େଯ କର ୁ। ୩୩ ।

ଦେ୍�ଣ େବାଇେଲ େହା ପର୍ଶୁ�ମ ତୁମେ୍ଭ େଯ ପର୍ସ�ନ େହାଇଲ ମକୁୁ
ବନିୟ ଭାବ େହାଇ ବ�ଦ� କର�ତି �ହାଙ୍କୁ । ୩୪-୩୫୫୧ ।

୨୮ ।୧ େୟେତ ପାଠବଂଶୀ ସବୁଦିୟ୍ା ବ�୍ହ୍ମଣ । (ପା)
ପଶ�ୁ�ମଙ୍କ ବ�ଦ�

ଜୟ ଜୟ କା��େତକ ଛତର୍ୀ ବଗ� ଧୱ୍ଂସା
ମହାତମ୍ା ପୁରଷୁ ତୁ ନଦି୍�ଦେୟ ନରିଂଶା ।୧ ।
ଶୁଦଧ୍ ସଷଟି୍କ ବ�ିଜିତ ଯାହାର େତଜବଣ୍�ଣ

ଶରୂ େସାହଡ �ଥ ଜଗତ େମାହନ । ୨ ।

୧ ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ କ୍ଷତରି୍ୟ କା��ତକ ଦପ� ଗଞଜି୍
 ମହା ପୁରଷୁ ତୁ ପର୍ପଞଚ୍ ନଭି�େୟ ଯମ ପାଞଜି୍ । (ପା)

୧ ।୧ ନରିଂଶା-ଅପୁତରି୍କ, ନରିହଂସା-ପାପଶ�ୂୟ-(ନରିଂଶା)
୨ ।୨ େସାହଡ-ସ�ୁଦର

ପରମ ବର୍ହ୍ମ ପୁରଷୁ ହଦୃଗେତ ବଦିୟ୍ା ସାଧ�
ଦର୍ଶେନ ପାପ ହର�� ପର୍ସ�େନ କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� । ୩ ।

କୃପା ସାଗର �ଥ ଦାରିଦର୍ ଦୁଖନଧି� । ୪ ।
ଭଅୂ ଭାର ହରଣ ତୁ ପୁରଷୁ ଅସକ�ଦା

ଜମୱ୍ ୁପଟଳ ରଚିୁର ପୁରଷୁ ଅଜପା ଲେୟ ଛ�ଦା । ୫ ।
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େୟାଗା�ତକ ପୁରଷୁ ସତୟ୍ଯୁଗ େଭାଗୀ

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଯାଗା�ତକ ସାତୁକ୍ୟ ପରମ େଯାଗୀ । ୬ ।
ଆକଷ�ଣ କୃପାଜଳ ସବୁକିଟ ଦୃଷଟି୍

ପାଦକ ଅ�ତକ ବକ୍ିରମ ବକିଟି । ୭ ।
ଶହସର୍ ବଦିୟ୍ାେର ତୁ ସହସର୍ ଅଜ�ୁନ ଦପ�ଧଂସୁ

ସରୁ ଦପ� ଧଂସନ କେରଣ େ�ର ତୀଖ ପର୍ଶୁ । ୮ । ସଂଖ୍ୟା
ଆଗ୍ୟାଂକର ଠାକୁର ତୁ ଯାହାର ଅଣବଞ�୍

େୟକ ଶେର ଦସି ଭଂଜନ ଧୱ୍ଂସ�� ସବ�ସଞ�୍ । ୯ ।
କୃପା ସାଗର �ଥ ଦରିଦର୍ ଦୁଖ ବଧିୱ୍ଂସା

ବାଞଛ୍ା ସାଗର �ଥ ସୱ୍ାମୀ ପ�ୂଅ ମନବାଞଛ୍ା । ୧୦ ।
ଅତିଅ�ତ ବକିଟାଳ ପି�ର ବଚନ ପର୍ତିପାଳି
ମା� ଭ�୍ଥାଙ୍କର ରଧୁ�ର କଲ�  ବଳି । ୧୧ ।
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ତୁ େଦବ ସଂସାେର ସମସତ୍ ଦପ� ଗଞଜୁ୍
ପ�୍ଣ ଉଦଧ୍ାରଣ �ଥ ଦୁସହ ଦପ� ଗଞଜୁ୍ । ୧୨ ।
େୟ ସଚ�ଚର ପୃଥ�ବୀ କି ତୁହ ିେସ େୟକ େଦବ
ସଦାନ�ଦ ପୁରଷୁ ତୁ ଅଭେୟ ସଦାଶିବ । ୧୩ ।

ସମସେ୍ତ ନେିରଖ ତୁହ ିେସ ସବ� ଟାଣ
ସପତ ବର୍ହ୍ମାଣେ୍ଡ େ�ର େମଣଟ୍�� �ହଂି ଆନ । ୧୪ ।

୮ ।୧ ଶହସର୍ ବଦିୟ୍ାେର ତୁ ସହସର୍ ଅଜ�ୁନ, ସଉଦାସର ଦପ� ଧୱ୍ଂସୁ
 ଶହସର୍ ବଦିୟ୍ାେର ତୁ ସହସ�୍ ଅଜ�ୁନ ଶରୂ ଦପ� ଧୱ୍ଂସ ୁ। (ପା)

୫ ।୧ ଭଅୂ-ପୃଥ�ବୀ, ବା ପଞଚ୍ଭତୂ । ୫ ।୨ ପୁରଷୁ ଅସକ�ଦ-ପୁରଷୁ �ଜ, ପୁରଷୁ ଶେ୍ରଷଠ୍
(ସକ୍�ଦ-�ଜା)

୬ ।୧ ଆକଷ�ଣ-ଅ�ୟକୁ ବଶୀଭତୂ କାରୀ, କୃପାଜଳ-ଦୟାର ଉଷ
୭ ।୨ ପାଦକ ଅ�ତକ-ପାଦକର ଯମ-ପାତକ ଅ�ତକ-ପାପ ବା ପାପୀ �ଶକାରୀ

ଅଂଶାବ�େର େଦବ ଅନ�ତ େକାଟି ମତୂ୍�ତି
ପର୍ଶୁ�ମ ଅବ�େର �ହଂି� ଆନ ଛତର୍ୀ । ୧୫ ।

�ଗ ନ ସହଲି�  �ଥ ପି�ର ନମି�େତ
କ୍ଷତର୍ୀ ଅ�ତ କଲ�  �ଥ େୟେକାଇଶ ବାର ପରିଯ�େତ । ୧୬ । ସଂଖ୍ୟା

େକବଣ େଯାଗ ବେଳ ସୱ୍ାମୀ ବଢି� େ�ର �ମ
ମହା ଭେୟ ଉପୁଜି� �ମ ପର୍ଶୁ�ମ । ୧୭ ।
ଅେନକ ପାତକ େଦବ େ�ର ଦର୍ଶେନ ଭଂଜା

ଦୁରିତ ନବିାରଣ �ଥ �ଶକର ଦପ� ଗଞଜ୍ା । ୧୮ ।
ଯାବତ ଚ�ଦର୍ େଯ ଦବିାକର ବର୍ତି ଥାଉ

ପର୍ଶୁ�ମ �ମ େଗାଟି େମାର ହେୃଦ ରହ� । ୧୯ ।
ଜ�େମ ଜ�େମ ଭାବଇଂ ମୁହଂି ତବ ପଦମ୍ ପାେୟ

ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�� ଦାସ େସବଇ ପର୍ଶୁ�ମ ଧୟ୍ାେୟ । ୨୦-୩୫୭୧ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ହସତି୍� ଆଗମନ, କୃପଙ୍କ ଘେର ବାସ ଓ ଗୁରପୁଦ �ଭ

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ବ�ଦ� କେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ତନ�  । ୧ ।

ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା ଦେିଲ େସ ଜମଦଅଗ୍ନଙ୍ିକ ଶିଷି
ବଦିୟ୍ା ସାଥ�ୁକ େହାଇେଲ ଦେ୍�ଣ ମହାଋଷି । ୨ ।

ଶସର୍ମାନ େଘନେିଲ ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ
େୟ େଯେବ ପ�୍ପତ େହାଇ� � ଜାଣିମା େୟଥ�ର କାରେଣ । ୩ ।

୩ "େୟ େଯେବ ପ�୍ପତ େହାଇ� � ଜାଣିମା େୟଥ�ର କାରେଣ" ପାଦା�ତ ପେର 'ଅ�ୟ'
େପାଥ�େର ଅଧ�କା

ପାଠ:
 ଜୟୁ ତୁ ସରସୱ୍ତୀ େଗା ବଷିଣ୍ରୁ ପାଟ�ଣୀ
 େବଦ ଭାରତ ତୁ ଜାତ କଲ�  ପଦମ୍ େଯାନ ି।
 ଶେ୍ୱତ ବଦନୀ େଗା ଶୁକ୍ଲ ବଣ୍�ଣ େଜୟ୍ାତି
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 କାଶୀ େଦଶର ୁମା େଗା େହାଇଲ�  ଉତପତତି୍ ।
ଦର୍ପୁଦ େଯ ଆମଭ୍�ତ ଦ�ି ଅେନକ ଶାସତି୍
ଶରୀେର ବୟ୍ଥା ପାଇଲ�  ଅେନକ ଦୁଗ�ତି । ୪ ।

ସଂଗ୍�ମ କରିବୁ ଆମେ୍ଭ ଦର୍ପୁଦର ତୁେଲ
ଯୁଦଧ୍ କରି ନ ପାରିବୁ େୟ ବାଳ� ତ ପୁତର୍ ଥ�େଲ । ୫ ।

ହସତି୍�େୟ ଅଛ�ତି େଯ କୃପ �େମ ଆ�େଯ�୍ୟ
�ହାର ଘେର େନଇ ଛାଡିବା ବାଳ� ତ ଆତମ୍େଜ । ୬ ।

ପୁତର୍ ରହୁାଇ ଆସିବୁ ପଞ�୍ଳ େଦେଶ
ଦର୍ପୁଦର ତୁେଲ ଯୁଦଧ୍ କରିବୁ ନ�ିେଶ । ୭ ।

େୟେତକ ବ�ିରି େସ ଗେଲ ହସତି୍�କୁ
କରପତେ୍ର ଧନ�  ତେ୍�େଣ କାେଖ େଘନେିଲ ଅଶସତ୍ମାକୁ । ୮ ।

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ କୃପ ଆ�ଯ�୍ୟଙ୍କ ଘେର
େଦଖିଣ ଆ�େଯ�୍ୟ ଆଶରି୍ତ େହାଇେଲ ସନ�ିଧେର । ୯ ।

କୃପା�ଯ�୍ୟ ପୁଛାକେଲ ଭଗ୍ନୀକି ନ େଦଖି
ସଂଗେର ତୁମେ୍ଭ କିଂପା ନ ଆଣିଲ କୃପୀକି । ୧୦ ।

େୟ ପୁତର୍ େଗାଟି ହାେଦ କାହାର େହା ଦେ୍�େଣ
ତପୀପଣ ଛାଡି କିଂେପ ଧଇଲ ଧନ�  ତେ୍�େଣ । ୧୧ ।

ଅେନକ ବାେଗ େଯ ପ�ରିେଲ କୃେପ
ଆସେନ ବସାଇେଲ ଗଉେ�େବ ସମୀେପ । ୧୨ ।

ସ�୍ହାନ କ�ଇ େଭାଜନ ଦେିଲ ତରି୍ପୁତି
ଆଞେ୍�ବନ ସାରି ଆସେନ ବସାଇେଲ ମହାଯତି । ୧୩ ।

ଅରଣୁ େ�ଚନୀ େଗା ଗରଡୁ ଖଗ �ସା
ବଶିାଳ କଟି େଗା ବୃଷାଳ ଦ�ତ ଭାସା ।
ବାହ� ଯୁଗଳ େଗା ବୀଣା ଯ�ତର୍ଧାରୀ

�� କଉତୁେକ ଶର୍ୀବଷିଣ୍ୁ ମେ�ହାରୀ ।
ସ�୍ନ ଦାନ ପାନ ମା େଗା ଅତିୟ ଗହନ
ଅଣଡି୍ର େକାକିଳ େୟହ୍େନ ଚୂତ ଘନ ।

ଶରୀର ଶକ� ମା େଗା ବଦିୟ୍ାେର ଆଧ�ପତି
େତଣ ୁକରି ପି� �ମ ଦେିଲ ସରସୱ୍ତୀ ।

କୃପ ଆ�େଯ�୍ୟ ପୁଚଛ୍ା କେଲକ ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ
େୟ ଶହସର୍ମାନ େହ େକ ଦ�ି ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ । ୧୪ । ସଂଖ୍ୟା

ସସୁଥ୍ େହାଇ କହ�ତି ହରଷ ଭାବ େହାଇ
ମକୁତିକଇଂ କାରଣ ପାଇଲ�  େୟ ପୁତର୍କଇ । ୧୫ ।

ଆେହା କୃପା�େଯ�୍ୟ ବପିଦ ଆମଭ୍କଇଂ ପଡି�
େୟ ପୁତର୍ ପର୍ସବ ିହାେଦ କୃପୀ �ଶ ଗ� । ୧୬ ।

କୃେପ ବଷିାଦ େହାଇେଲ �ହା ଶୁଣି
ଅତି େଦଶା�ତରୀ େହାଇଲ�  ଅପର୍ମାଣି । ୧୭ ।

େୟେଥଂ େଯେବ କରିଥଆ�ତ ଗୃହବାସ
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ଆମଭ୍ ଭଗ୍ନୀ କିଂେପ ହ�ଅ�� ପ�୍ଣ �ଶ । ୧୮ ।
କୃପ ଆ�ଯ�୍ୟଙ୍କର ଭାରିଯା ଲଘୁମଣି

�ହା େଗାଚେର ଅଶସତ୍ମାକଇ ସମପି�େଲ ଆଣି । ୧୯ ।
େୟ ପୁତର୍ େଗାଟିକି େଗା ପାଳସି ଯତେନ

ଆମଭ୍ର ପୁତର୍ େହା ହାେଦ େୟହାକୁ ନ େଦଖିବୁ ଭି�େନ । ୨୦ ।
େୟେତ ଶୁଣି ଲଘୁ ପୁତର୍କୁ କାେଖ େଘନି

ଆଶୱ୍ାସ� କରି ମୁେଖ ଚୁମୱ୍ନ ଦେିଲ ପୁଣି । ୨୧ ।
ସମସତ୍ ଶହସର୍ମାନ େଘନଣି ଦେ୍�ଣ ମହାକ୍ଷତର୍ୀ

ବନସେ୍ତ ପଶି ବଦିୟ୍ା ସାଧ�ତି ନତିି ପର୍ତି । ୨୨ । ସଂଖ୍ୟା
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର ଶିକ୍ଷାେୟ ଚଳ�ତି ଶସର୍ମାନ

ଶରଘାତ େହାଇପଡ�ତି ସମସତ୍ ଜୀବମାନ । ୨୩ ।
ହରିଣ ବାହ�ଟିଆ ଗଣଡ୍ା ଜୀବ ମାରି

କୃପ ଆ�ଯ�୍ୟ ଘରକୁ ଆଣ�ତି ଭାର କରି । ୨୪ ।
ଶିବପୁର ନଗ୍ର େକୗଶିକ ବ�୍ହ୍ମଣ

�ହାର ତହ�ଂ କ�ୟା େଗାଟିେୟ ପର୍ଦାନ େହାଇେଲ ଦେ୍�ଣ । ୨୫ । ସଂଖ୍ୟା
େସ କ�ୟାର �ମ େଯ ଅଟଇ ହରି�

େସ କୁମାରୀ େହାଇ� ଦେ୍�ଣଙ୍କର ବନ�ି । ୨୬ ।
ଫାଲଗୁ�ୟ ଶୁକଳପକ୍ଷ ସଉରିବାର ଷଷଠ୍ୀ

କୃପ ଆ�େଯ�୍ୟ �ଇେଲ ଦେ୍�ଣ ତପନଷିଠ୍ ି। ୨୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
ବାରଣୁାବ�ତ ଆଖଡାକୁ �ଲ ଆମେ୍ଭ ଯିବା

�ଜକୁମରମାନଙ୍କର ଶର ସାଧନ େଦଖିବା । ୨୮ ।
କୃେପ ଦେ୍�େଣ ଗେଲ ହସତି୍� ଆଖଡାକୁ

ଭୀଷେ୍ମ ପୁଅ�ତ େଖ�ଉଛ�ତି ଶହସର୍ ସତୂର୍ ଜାଣିମାକୁ । ୨୯ । ସଂଖ୍ୟା
ଦେ୍�େଣ କୃେପ ଦୁେହଂ ଉଭା େହାଇଣ ଅଛ�ତି

େଦଖିେଲ ସମସେ୍ତ ଶର ସାଧ� କର�ତି । ୩୦ ।
େଖେଳ ଦରି୍େଯାଧନ �ଟ େଗାଟିେୟ ମାରିଣ େଯ ଦ�ି

େସ �ଟ ଜୀଣ୍�ଣ କୂପେର ଯାଇଣ ପଡି� । ୩୧ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଅଗ୍ରେତ କହେିଲ ଯାଇଂ �ଟ

ବାମଫ୍ୀର ଭିତେର େଦବ ପଡି� ଯାଇ �ଟ । ୩୨ ।
ସଭିେୟ ରଣୁଡ୍ େହାଇେଲ ବାମଫ୍ୀ କୂପ େବଢି

େଦଖିେଲ ସାତ�ଳ ଗଭୀେର �ଟ ଅଛ ିପଡି । ୩୩ । ସଂଖ୍ୟା
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େୟହା କାଢିବା େକମ�େତ
ପଶିତ ନ�ଆରିଲ�  ଗଭୀର ଅପର୍ମିେତ । ୩୪ ।
ଦେ୍�ଣ େବାଇେଲ େୟ ସାମା�ୟ କୂପ େଗାଟି

େୟ ଛାର ପୁଣ କିସ ଦୃଷଟି୍ ବଦିୟ୍ା େସଟି । ୩୫ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ତୁମେ୍ଭ େହା କାହଂିର ବ�୍ହ୍ମଣ

ଦୃଷଟି୍ ବଦିୟ୍ା େବାଇେଲ େଯେବ �ଟ େଦଖି ଆଣ । ୩୬ ।
କୃପା�ଯ�୍ୟଙ୍କୁ େବାଇେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ତନେୟ

ଉପାଡି ଆଣ େହା ଗୁଗୁଚିଆ େ�ଚିେୟ । ୩୭ ।
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୨୯ ।୨ ଭୀଷେ୍ମ ପୁଅଙ୍କୁ େକାଥ େଖ�ଉଛ�ତି ସତୂର୍ ଜାଣିବାକୁ ।
 ଭୀଷେ୍ମ ପୁଅଙ୍କୁ ଫ�ଦ କ�ଉଛ�ତି ବଦିୟ୍ା ଜାଣିମାକୁ ।

 େକାଥ େଖ�ବ�ତି େସ ମହାଶା�ତି ମତୂ୍�ତି ।
 ଫ�ଦ େଖଳ େଦଖ�େତ େଦଖ େ�ଷ ମତି ।

୩୧ ।୨ ସୀଆ କୂପ େଗାଟିେକ େସ ଯାଇଣ ପଡି�
 ସୀ� କୂପେର େସ ଯାଇଣ ପଡି� ।

୩୫ ।୨ େୟ ଛାର କି ସାମା�ୟ ଦୃଷଟି୍ ବଦିୟ୍ା େହଟି ।
୩୬ ।୨ ଉପାଡି ଆଣ େହା ଗୁଳ� ଚିଆର ଫଳ େ�ଚିେୟ ।

୨୯ ।୨ େକାଥ-ଆମୱ୍ଟାକୁଆେର େଖଳ - (ଖବତତ୍ଶବ�ଦଶଷ ଉଷମ�ଦଷଚଛ୍ଚଚ୍ବତତ୍ସଥ୍,
ଖଚଛ୍କ୍ଷର�ଦଧ୍ଚଛ୍ତତ୍�ଦଶ), େକାଥ, େକାୟ ଉଭୟ

ପାଠ ଅଛ ି।
କୃପ ଆ�େଯ�୍ୟ �ହା େଘନ ିଅଇେଲ ବହନ

ଗୁଗୁଚିୟା ଶର େଗାଟିେୟ େଘନେିଲକ ଦେ୍�ଣ । ୩୮ । ସଂଖ୍ୟା
ମ�ତର୍ ପଢି ମାଇେଲ େସ କୁପର ଭିତେର

ଗୁରଚିୁୟା ଶର ଯାଇ ବସି� �ଟର ଉପେର । ୩୯ ।
ପୁଣ ଆେରକ େଗାଟିେୟ ଦେିଲ ଦେ୍�ଣ ଫିଙ୍ଗି

େସ େଗାଟି ଉପେର େୟ େଗାଟି ବସି� ଯାଇ େବଗି । ୪୦ । ସଂଖ୍ୟା
ପୁଣ େଗାଟିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେିଲ ଭିତେର

େୟ େଗାଟି ବସି� ଯାଇ େସ େଗାଟି ଉପେର । ୪୧ । ସଂଖ୍ୟା
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ମ�ତର୍ ମହଂିମା େଦଖ�ତି ସବ� ନୃପ କୁମେର
ଗୁଗୁଚିଆ ଶର ଛାଡିେଲ ସାତ �ଳ କୂପେର । ୪୨ । ସଂଖ୍ୟା

ଦେ୍�େଣ େଘନେିଲ େଯଉଂ ଉପର ଶର େଗାଟି
କୂପର ୁବାହାର େଯ େହାଇ ଅଇ� �ଟ େଗାଟି । ୪୩ । ସଂଖ୍ୟା

ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ଛାମୁେର େଯ ପକାଇେଲ େନଇ
ସମସେ୍ତ ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲ �ହା �ହଂି । ୪୪ ।

କାହାକଇଂ େଗାଚର �ହଂି ନ ଦଶିଇ ବାଟ
ଗୁଗୁଚିଆ ��େଜ େସ ବାହାର େହାଇ� �ଟ । ୪୫ ।

ଗୁରଶୁେ୍ରଷଠ୍ େହାଇଲ େହା ତୁମେ୍ଭ ଦୱି୍ଜବର
େୟ ଘା�ତି ଜାଣିବା େଦଖି ବଦିୟ୍ା େଯ ତୁମଭ୍ର । ୪୬ ।
ହସତ୍ର ୁବଚଛ୍ା ମୁଦ ିପକାଇେଲ କୂପେର ଦରି୍େଯାଧନ

େୟ ଘା�ତି ବୁଝିବା ନ େ�େହାର ମ�ତର୍ ଗୁଣ ପୁଣ । ୪୭ ।
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ େୟ େ�େହ ଅସଂକ୍େଷପ

ସେମାଦର୍ ନଦୀ େ�ହଇ େୟ ଛାର ମାତର୍ କୂପ । ୪୮ ।
ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ଗାଢ େଦଖିଣ ଦରି୍େଯାଧନ ହଟୁଂ

ହସତୁ୍ଂ ଦେ୍�େଣ ଆପେଣ େଯ କାଢିେଲ କୁଶବଟୁ । ୪୯ ।
କୁଶବଟୁ ପକାଇେଲ କୂପର ଭିତେର

ମଦୁ ିଆେବାରି ବସି� ଯାଇ �ରି େଫେର । ୫୦ ।
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୪୩ ।୧ ଦେ୍�େଣ େ�ଳିେଲ େସ ଉପର ଫଳ େଗାଟି ।
୪୯ ।୧ ପେ୍�ଢି ଗାଢ େଦଖି ଦରି୍େଯାଧନ ହଟୁଂ ।

୪୭ ।୧ ବଚଛ୍ା-ଉତକୃ୍ଷଟ୍
ଆସେର େବାଲିଣ ଡାକ ଦେିଲ ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ

କୁଶବଟୁ �ଗି ମୁଦ ିବାହାର େହାଇ� କୂପର ୁ। ୫୧ ।
ଭୀଷମ୍ଙ୍କ ଛାମୁେର ମୁଦ ିପକାଇେଲ େନଇ

ଭୀଷେ୍ମ ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲ �ହାକଇଂ �ହଂି । ୫୨ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଶୁଣସି େହା ବ�୍ହ୍ମଣ

ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ନ�ଦନ ଅଟ କି ତୁମେ୍ଭ ଦେ୍�ଣ । ୫୩ ।
କୃପ ଆ�େଯ�୍ୟ େବାଇେଲ େୟହ ିେସ ଦେ୍�ଣ ଅଟ�ତି
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ବଦିୟ୍ା େୟ ସମସତ୍ ଜାଣ�ତି । ୫୪ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଦେ୍�େଣ ଦୟା କର େୟ ପୁଅଙ୍କୁ

ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇ ବଦିୟ୍ା ଖିଖାଅ େହା େୟହାଙ୍କୁ । ୫୫ ।
ଅେନକ ବାେଗ େବାଇେଲ କୃପ େଯ ଆ�େଯ�୍ୟ

ତହ�ଂ ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର ଆତମ୍େଜ । ୫୬ ।
ତୁଳ ମାସ କୃଷଣ୍ ପକ୍ଷ ଚଉଠୀ ଗୁରବୁାର

େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତର୍ େଯ ବୃଷ �ଶି ଅଟଇ େସ ଦନିର । ୫୭ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େତୖତିଳ �େମ କରମ ଶିବ �େମ େଯାଗ

ତୁଳ ସଂକ୍��ତିକି ପଚିଶ ଦନି େଭାଗ । ୫୮ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର
େସ ଦନି ବଦିୟ୍ାକୁ ଅନକୂଳ କେଲ ଦେ୍�ଣ

ଗଣ�ଥ ଆଖଡା ଚଣଡ୍ୀ ପଜିୂେଲ ତତକ୍ଷଣ । ୫୯
ସକାଳ ସ�ଧୟ୍ାେୟ େବନ ିେବଳ ସାଧ�ତି ଆଖଡା
ମଧୟ୍ାହ୍ନ େବେଳ ପାଠ ପଢ�ତି ସବ� ବୀ� । ୬୦

ଧାଉଡି ଆକ୍ରଷଣ ମାଲ େଯ ଗୁଳ� ଗୁଞଚି୍
ପଟା େକା�ତ ବ�ିଧାଣ ସମସତ୍ ଗୁର ୁସଞଚି୍ । ୬୧

େବଦ ଶାହାସର୍ ମ�ତେ୍ର କେଲକ ନଜିି�ତ
େୟ ମ�ତେ୍ରଣ ଶିଷ େହାଇେଲ ନବିଡିିତ । ୬୨

୬୧ ଆରଣ ଆକଷ�ଣ ମାନ ଗୁଳ� ଗୁଞ�୍
 ପଟଟ୍ େକା�ତ ଭାଲ ବ�ିଧାମ ସବ� ସଞ�୍ ।

୬୨ ।୨ େୟମ�େତଣ ସମସତ୍ ବୀ� ଚି� େଯ ମାର��
 ସମସତ୍ ଶାହାସର୍ ମାନ କର�ତି ମୁଖ ହସ�୍ ।

୬୨ ।୨ ନବିଡିିତ-କୁଶଳ, ସସୁ-�ନ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ

ଦରି୍େଯାଧନ େୟକ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍ଥ ଅଶସତ୍ମା �େଧବ । ୬୩ । ସଂଖ୍ୟା
େୟମ�େତ ଆଠ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭାଇ

ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର ବଦିୟ୍ା ଦେ୍�େଣ ସମସତ୍ ଶିଖାଇ । ୬୪ । ସଂଖ୍ୟା
�ଖପଟା ଆକାଶ ତେଳ କେଲ େନଇ

ସମସତ୍ଙ୍କୁ ଅଦୃଶୟ୍ େହାଇବାର ପାଇଂ । ୬୫ ।
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ପଟା ଜ� କେଲ େୟେକାଇଶ େଗାଟି
ଦରି୍େଯାଧନ ବ�ିଧ�େତ ଜ� ପାେଖ ବସଇଟି । ୬୬ ।ସଂଖ୍ୟା

େ�ହେିଲଣ ଚ�ଦର୍ ଉପେରଣ ବସି
ଭୀମର ବ�ିଧ�େତ ଜ� ଆନଠାେର ପଶି । ୬୭ ।

ଧୁଶାସନ େକହ ିନ ବ�ିେଧ ସମର କରି
ଦେ୍�େଣ େସ ସାତ�ଳ ବ�ିଧ�ତି ଅନ�ସରି । ୬୮ । ସଂଖ୍ୟା

କଣ୍�ଣର ହସତ୍େର େନଇ ଦେିଲକ େଯ ଧନ�
ବାଙ୍କ ଚ�ଦର୍ ଦୁଇ ବ�ିଧଇ �େଧବର ତନ�  । ୬୯ ।

େଦଖିଣ ହରଷ ମନ େହେଲ ଦରି୍େଯାଧନ
ଚମତକ୍ାର ପଡଇ ପାଣେ୍ଡବଙ୍କର ମନ । ୭୦ ।

ଅଜ�ୁନର ହସେ୍ତ ଗୁର ୁଦେିଲ େନଇ �ପ
ବାଙ୍କ ଚ�ଦର୍କୁ ଗ�ଇ ବ�ିଧ େହ ପାଥ��ବ । ୭୧ ।
ଗୁରଙ୍ୁକୁ ନମସକ୍ାର କରି ଧନ�େର ��ଜ ବସାଇ

ବାଙ୍କଚୂଳି ଚ�ଦେ୍ର ଅଠର ଦୱ୍ାେର ଶର ଯାଇ । ୭୨ । ସଂଖ୍ୟା
େଦଖିଣ ଚମତକ୍ାର େହାଇେଲ ଦରି୍େଯାଧନ

ଗୁରଙ୍ୁକର ତହ�ଂ ତ େହାଇେଲ ଅଧ�କ ଅଜ�ୁନ । ୭୩ ।
ଅଶସତ୍ମା ହସେ୍ତ ଧନ�  ପି� ଦେିଲ େନଇ

େୟ ଚ�ଦର୍କୁ ବାଣ ବ�ିଧେର ବାଳ େଯ ତନଇ । ୭୪ ।
କେର ��ଜ ଧରି ଧନ�େର ଗୁଣ ଦ�ି

ପି� �ମ ଧରି ବ�ିଧ�େତ ପଞଚ୍ଚ�ଦେ୍ର ��ଜ ଚଳି ଗ� । ୭୫ ।
େଦଖିଣ ଦେ୍�ଣ େଯ େହାଇେଲ ଚକିତ

ବାସବ ି�େଧବକୁ େକହ ିେ�ହେିଲ ସାମଥ� । ୭୬ ।

୬୮ ।୧ େକହ-ିକିପରି
ଢାଲ ଫରି ଆଡଣ ପାଟଣ ଓହାଡଣ

କଣ୍�ଣର ତୁେଲ ସମକଛ େହାଇବ ଅଜ�ୁନ । ୭୭ ।
ଦରି୍େଯାଧନର ତୁେଲ ଭୀମେସନ

ମାଲ ବଦିୟ୍ାେର ପଥେର ପକା�ତି ସମାନ । ୭୮ ।
ନକୁଳ ଧୁଶାସନ େଘନଣି ଶାେବଳୀ

ଶତ େଭଡା ପରିଯ�େତ ନକୁଳ ଦେିୟ େପଲି । ୭୯ । ସଂଖ୍ୟା
ଧୁଶାସନ ଦଅିଇ ପଞ�୍ବନ େଭଡା

ଅଶସତ୍ମା ଦଅିଇ ପଞ�୍ଶୀ ପହଣଡ୍ ଛଡା । ୮୦ । ସଂଖ୍ୟା
ଦୁଇଶତ େଭଡା ଘୁଞ�୍ଇ ଦଅିଇ ଅଜ�ୁନ

ଶତ େଭଡା ଘୁଞ�୍ଇ ଦଅିଇ ବୀର କଣ୍�ଣ । ୮୧ । ସଂଖ୍ୟା
େଦଖିଣ ଦରି୍େଯାଧନ ହ�ଅଇ �ତିଷଠ୍

ସାଧୁ ସାଧୁ ଧ�ୟେର ତୁ ପଣଡୁ୍ �ଜାର �ଟ । ୮୨ ।
ମାଲ ବଡିମୱ୍ଣ ସମ ବଦିୟ୍ା ସିଦଧ୍�

ଧନ�  ସାୟକ ବଦିୟ୍ା ସମସେ୍ତ େହେଲ ସାଧୟ୍ । ୮୩-୩୬୫୪ ।
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୮୨ ।୧ �ତିଷଠ୍-କାତର ।
ଜା� ଶବର ଉପାଖ୍ୟାନ

ଅଗସତି୍ େବାଇେଲ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
ଜା� �େମ କି�ତ େଯ ଅଜପତିର ତନ�  । ୧ ।

ଗଣଡ୍ା ଦୁଇେଗାଟା େଘନ ିଅଇ� ଯତେନ
ବାରଣୁାବ�ତକଇଂ ଚଳଇ େ�ଷମେନ । ୨ ।
ମଥାେର ମଜୂର ଝାଲି କଣେ୍ଠ ଗୁଞଜ୍� ମାଳି

େ�ହତି ବଣ୍�ଣ େନତର୍ ଶରୀେର ରଙ୍ଗଧଳିୂ । ୩ ।
ଧାମଣା କାଠର ଧନ�  କଣଟ୍ା ବାେୟଂଶର ଗୁଣ
ଡାଳି ଆଭରଣ ଫିରିକି ��ଜ ତେ୍�ଣ । ୪ ।

୩ ।୧ ମଜୂର-ମୟୁର
େୟେହେନକ ସରେୂପ ଅଜପତିର ତନେୟ

ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କ� ବାରଣୁାବ�ତ ଆଖଡାେୟ । ୫ ।
ଗଣଡ୍ା େଦଖି ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ

ମହୁଂି ବଦିୟ୍ା ପୁତର୍ େହାଇକି ଆଗ୍ୟାଂ େଯେବ କର ୁ। ୬ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇ� େହା ଥାଉ େୟ କି�ତ

ବନଚର େ�କ େୟହାେର କାଯ�୍ୟ ଅଛ ିବହ�ତ । ୭ ।
ଶୁଣିଣ େକାପ କ� େସ ଧୃତ�ଷଟ୍ ବ�

�େଗଣ େବାଇ� ତୁ ହୀନ କି�ତେର ବହନ େୟଥୁଂ ପ� । ୮ ।
ଅଜ�ୁନ େବାଇ� େୟ େ�ହଇ େୟମ�ତ

ବଚନର େ�କ େୟହାେର ଅଛଇ କାଯ�୍ୟ ବହ�ତ । ୯ ।
ଗଣଡ୍ା ହରିଣ େଯ ମୃଗ ବାହ�ଟିୟା

�େମରୀ ଆଦ ିକରି ଆଣୁଥ�ବ ଜିଆଦ ସାେଳହା । ୧୦ ।
ଥାଉ େବାଲି କରି ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇେଲ କିପାଂ ଭଣଡ୍ାଅ ଅକାରେଣ । ୧୧ ।
ଧୁଶାସନକୁ େବାଇ� େୟହାକୁ ନଅି ବାଳ ଧରି

ବନସେ୍ତ ଛାଡି ଆସ ଅେନକ ଅବସ�୍ କରି । ୧୨ ।
ଶୁଣିଣ ଧୁଶାସନ େକଶ ଧରିଣ େଯ େକାେପ

େଯାଜନକ ଅ�ତେର େଯ ଛାଡି� ଗର ୁ�େପ । ୧୩ ।
େସ ଜା� କି�ତ ଅେନକ କ୍େ�ଧ କ�

ଆଖଡା ଶାଳର ୁଆପଣା ପଲ୍ଲିକି ଝାଡ କାଟି େନ� । ୧୪ ।
ଆପଣା ପଲ୍ଲି ଦୱ୍ାେର ଭିଆଇ� ଆଖଡା

ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜେନ ଥାଇ ସାଧଇ ମହାବୀ� ।୧୫ । ସଂଖ୍ୟା
ଆପଣା ଦୱ୍ାେର ଥାଇ ବାରଣୁାବ�ତ ଆଖଡାକୁ ଲୟ େଦଇ

ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜେନ ଥାଇ ବଦିୟ୍ା ସାଧଇ ତହଂି । ୧୬ । ସଂଖ୍ୟା
େଦଖ େହା ମହମିା ପର୍�ପୀ ଶବ�

ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜେନ ଥାଇ ତଲେୟ କରଇ ଜା� । ୧୭ । ସଂଖ୍ୟା
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୧୦ ।୨ ସୟମଭ୍ର ଆଦ ିକରି ପା�ଧ� ବେରହା ।
୧୪ ।୨ ଆଖଡା ଶାଳର ୁଆପଣା ପଲ୍ଲିକି ଲଟା କଟାଇ� ।

େଯବଣ ପାଦ ଗତି କର�ତି ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁେଦେବ
େସହ ିମତି ସାଧ�ତି ସବ� କଉେ�େବ । ୧୮ ।
େସହ ିଗତିକି �ହଂି ଶବର ସାଧଇ ସବ� ବଦିୟ୍ା

ସମସତ୍ ଶିଖି� େସ କ୍ଷତରି୍ୟ ମହାସିଦଧ୍ା । ୧୯ ।
�� �େମଣ େଯ �ହାର ପରି୍ୟବତୀ

େସ କି�ତକୁ େବାଇ� ବମିୁଖ କରି ମତି । ୨୦ ।
ଆମେ୍ଭ ବନଚର େ�କ ବନ ଜୀବ ଆହାରୀ

ମଗୃୟା ନ ଯାଇ କିଂପା ଧାଇଂ ଧାଇଂ ମରି । ୨୧ ।
ଜା� େବାଇ� ତୁ ଶୁଣସିେର ସଂଘାତ

କାେଳ ଜାଣିମୁ ସି� େୟଥ�ର ତଦ�ତ । ୨୨ ।
ଭାରିଯା େବାଇ� େୟହାକୁ କିସ କିସ େବାଲି

େକବଣ ପର୍କୃତି େ�ର େୟହା ବୁଝି ନ ପାରିଲି । ୨୩ ।
ଅକାରେଣ ପାମରେର କିଂେପ ଧାଇଂ ଧାଇଂ ମରୁ

େୟହା େଯ ସାଧୁଅଛୁ େହା େକ େ�େହାର ଗୁର ୁ। ୨୪ ।
ଅଣ ଗୁରେୁର ବଦିୟ୍ା େଯ େ�ହଇ ପ�ପତ
ମଖୂ� ପାମର େହା ତୁ ବନଚେର ଜାତ । ୨୫ ।

ଭାରିଯାର ବଚନ ପରମ ହତି କ�
ମାଟିର ଦେ୍�େଣକ େସ କି�ତ େବେଗଣ ଥାପି� । ୨୬ ।

ମଥାେର ଖଞଜି୍� େସ କୃଷଣ୍ ମୃଗର �ମର
ଗୁଞଜ୍� ମାଳୀେୟ ଖଞଜି୍�କ ଲ�େଟ �ହାର । ୨୭ ।

ସଷଟି୍କ େବନ ିେଗାଟି ଚକ୍ଷୁେରଣ ଖଞଜି୍
ଗୁଞଜ୍ ଗରଗଡ ମାଳୀ ଗ�େର ଅଛ ିରଞଜି୍ । ୨୮ ।
େକାଇଲି ସ�ୂ ପଇ� ଆଭରଣ କ� ବାମ କ�େଧ
କୁମୁଦ ମାଳ ଉତତୁ୍ରୀ ଲମୱ୍ାଇ� ଛ�େଦ । ୨୯ ।

ଚ�ଦନ କାଠ େଘାରି ହଦୃେର ଦ�ି ଚି�
ଧାମଣା କାଠର ଧନ�  ଧ�ଇ� ବାମ ହସ�୍ । ୩୦ ।

୨୧ ।୨ ମଗୃୟାକୁ ନ ଯାଉ ଅଶକ�ଦ ିେହାଇ କି-ା ମରି ।
ଡାହାଣ ଭଜୁର େଯ ତଜ�ନୀ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍

ଆଖଡାଶାଳକୁ �ହାର କ�ଇଛ ିଦୃଷଟି୍ । ୩୧ ।
େସ ମତୃତି୍କା ଦେ୍�ଣର ଚରଣାମୱ୍ଜୁ େସବି

ସାଧ�� ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା କି�ତେସନ ବଇଷଟ୍ଂଭୀ । ୩୨ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଯୁଗପତି

େୟମ�େତ ବଦିୟ୍ା ସାଧ�� ଚଉବଂିଶ ବଷ� ପରିଯ�ତି । ୩୩ । ସଂଖ୍ୟା
ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ାେର େସ େହାଇ� ନଜିି��

ଧନ�  ବଦିୟ୍ାେର େସ େହାଇ� ବଳବ�� । ୩୪-୩୬୮୮ ।
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୩୨ ।୨ ବଇଷଟ୍ଂଭୀ-ବଶିର୍ମଭ୍ୀ-ବଶିୱ୍ସୀ
ଯୁଧ�ଷଠ୍�ିଦଙ୍ିକ ଅସତ୍ର୍ ପରୀକ୍ଷା

ବସ�ତ ଋତୁ େସ ଫାଲଗୁନ ମାସ
ବହ�ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦବିସ । ୧ ।

ହସ�୍ ନକ୍ଷତର୍ େଯ ବତିଶ ଦଣଡ୍ େଭାଗ
ବାଣିଜୟ୍ �େମ କରମ ଶଳୂ �େମ େଯାଗ । ୨ ।ସଂଖ୍ୟା

ଅଗ୍ନେିକାେଣ େଯାଗିନୀ ��ୟଣୀ ମତୂ୍�ତି
ସପତେମ ଚ�ଦର୍ େଯ ପଞଚ୍େମ ବୃହସପ୍ତି । ୩ । ଶଚଛ୍ତତ୍ଚଛ୍�ମଚଛ୍ଟଟ୍ର

େୟସେନକ େଯାଗ ଅନକୂଳ ବାଢି
ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ ନମି�େତ ଶୁଭ େବ� ଧରି । ୪ ।

େୟକା େହାଇ ଗୁର ୁପଶିେଲ େଘାର ବେନ
�ତେ୍ର ବେିଜ କେଲ କୁଣଡ୍ଳୀ ନଦୀ ସ�ନଧିାେନ । ୫ ।

େକାେଶ ପରିଯ�େତ େନେଲ ବନ କାଟି
କୁଣଡ୍� �େମ େଦଖିେଲ େୟକ ପବ�ତ େଗାଟି । ୬ ।

େସ ପବ�ତ ଉପେର ଥ�� କୃଷଣ୍ ଅଗ୍ର ବୃକ୍େଷ
��େଜ ଅେଧକ �ହା େଛଦେିଲ ପର୍ତକ୍େଷ । ୭ ।
େସ ଖମୱ୍ ଉପେର ବସାଇେଲ ଖଡିକା େଗାଟିେୟ

ତହଂିର ଉପେର ବସାଇେଲ ଶୃଙ୍ଗଧାନ େଗାଟିେୟ । ୮ ।ସଂଖ୍ୟା
ତହଂିର ଉପେର ଗରଗଡ େଗାଟିେୟ େଯ େଥାଇ

ଗରଗଡ ଉପେର େସାରିଷ େଗାଟିେୟ ବସାଇ । ୯ ।ସଂଖ୍ୟା
େୟସେନକ ଉପାେୟ କେଲ ଦେ୍�େଣ ତହଂି

�ଜପୁତର୍ ମାେନ େୟହା ନ ଜାଣ�ତି େକହ ି। ୧୦ ।
ବାହ�ଡି ଅଇେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ସେୁତ

କୁମର�ତ େଘନଗିେଲ ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ ନମି�େତ । ୧୧ ।
େସ ନଦୀର ତୀେର ରହେିଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ତନ�

କଣ୍�ଣର ହାଥେର ଗୁର ୁଦେିଲ ପର୍ଥେମଣ ଧନ�  । ୧୨ ।
େବାଇେଲ ��ଜ ପେୂ�ଇ ନେି�ପନେିର କଣ୍�ଣ
କିସ କିସଇ ଦଶିଇେର ପବ�ତର ସଥ୍ାନ । ୧୩ ।

କଣ୍�ଣ �ହଂି� େଯ ��ଜ ପେୂ�ଇ
େବନ ିଜାନ�  କ-ି� େଯ ଥରହର େହାଇ । ୧୪ ।

ଆକ୍ରଷଣ କରି େଯ �ହଂି� ବୀର କଣ୍�ଣ
ଗୁରଙ୍ୁକର ମୁଖ �ହଂି େବାଲଇ ବଚନ । ୧୫ ।

ପବ�ତ େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ ଗୁର ୁଦୂେର
ଖମୱ୍ େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ ତହଂିର ଉପେର । ୧୬ ।ସଂଖ୍ୟା

ତହଂିର ଉପେର ଖଡିକା ଦଶିଇ େଗାଟିେୟ
ଖଡିକାର ପେର ଦେିଶ ଶୃଙ୍ଗଧାନ େଗାଟିେୟ । ୧୭ ।ସଂଖ୍ୟା

ଶୃଙ୍ଗଧାନ ଉପେର ଗୁର ୁେହ ଅଛଇ ଗରଗଡ ପୁଣ
ଆନ କିଛ ିହଂି ନ ଦଶିଇ େବନ ିେଯ ନୟନ । ୧୮ ।

େସାରିଷ ନ ଦଶିଇ େବାଇେଲ ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ
�ରିପାେଦ ବଦିୟ୍ା ତ େ�ହ�ି ସଂପଣୂ୍�େଣ । ୧୯ । ସଂଖ୍ୟା
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କଣ୍�ଣ ହସତ୍ର ୁଧଇେଲ ଅଜଙ୍ଗ �ମା ଧନ�
ଅଶସତ୍ମା ହସେ୍ତ ଦେିଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର ତନ�  । ୨୦ ।

ତୁ େମାେହାର ନ�ଦନେର କ୍ଷତରି୍ୟ ପୁତର୍ େଗାଟି
ଧନ�େର ��ଜ ପେୂ�ଇ କର ବାବୁ ଦୃଷଟି୍ । ୨୧ ।

କିସ କିସ ଦୃଶୟ୍ ବାବୁେର େହାଇବାକ େ�େତ
ନେି�ପି କହନ ିବାବୁ େମାେହାର ଅଗ୍ରେତ । ୨୨ ।

ପି�ର ଆଗ୍ୟାଂେରଣ ��ଜ ପେୂ�ଇଣ ଶିଷି
ଆକ୍େରଷିଣ େବାଇ�କ �ତ ପବ�େତକ ଦଶିି । ୨୩ ।

ତହଂିର ଉପେର ଦଶିଇ ଖମୱ୍ େଯ େଗାଟିେୟ
ଖମୱ୍ର ଉପେର ଦଶିଇ ଖଡିକା େଗାଟିେୟ । ୨୪ । ସଂଖ୍ୟା

ଅ�ତେର ଗରଗଡ େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ �ତ
ଆନ କିଛ ିନ ଦଶିଇ କହ�ି ବଳବ�ତ । ୨୫ । ସଂଖ୍ୟା

ଛାଡ ଧନ�  େବାଲି ଦେିଲ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ହସେ୍ତ
ଧନ�େର ��ଜ ପେୂ�ଇ ନେି�ପ�ତି େକୗ�େତ । ୨୬ ।

େଯେତେବେଳ ଧନ�  ଆକ୍େରଷିେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ି
ଆକ୍ରଷଣ କର�େତ କ-ଇ େବନ ିମୁଷଟି୍ । ୨୭ ।

ବନସତ୍ ଭିତେର ଦଶିଇ ପବ�ତ େଗାଟିେୟ
ପବ�ତ ଉପେର ଦଶିଇ ଅମୱ୍ େଯ େଗାଟିେୟ । ୨୮ । ସଂଖ୍ୟା

ଖମୱ୍ର ଉପେର ଅଛ ିଖଡିକା େଗାଟିେୟ
ଆନ କିଛ ିନ ଦଶିଇ କହଲିି ଗୁର ୁେହ । ୨୯ । ସଂଖ୍ୟା

ଛାଡ ଛାଡ ଧନ�  େବାଲି େବାଇେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ତନେୟ
ସଂପଣୂ୍�ଣ ବଦିୟ୍ା ନ ଦଶିଇ େୟେତ ଜଣ ଠାେୟ । ୩୦ ।

ଦରି୍େଯାଧନ ହସେ୍ତ ଦେ୍�େଣ ଦେିଲକ େନଇ ଧନ�
��ଜ ପେୂ�ଇ ନେି�ପଇ ଧୃତ�ଷଟି୍

ଅପାର ଦୂେର ଦଶିଇ ଧବଳ ପବ�ତ େଗାଟି । ୩୨ ।
ଖମୱ୍ େଗାଟିେୟକ ଦଶିଇ ତହଂିର ଉପେର

ଖଡିକା େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ କିଞଚି୍ତ ମାତର୍କେର । ୩୩ । ସଂଖ୍ୟା
ଆନ ତହଂି କିଛ ିନ ଦଶିଇ ଶୁଣିମା ଗୁର ୁେହ

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ କିଛ ିହଂି ତୁ ନ ପାଇଲ�  ସ�େଦେହ । ୩୪ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ହସତ୍ର ୁଧନ�  େଯ ଛଡାଇ

ଧୁଶାସନ ହସେ୍ତ ଅଜଙ୍ଗ ଧନ�  ଦେିଲ େନଇ । ୩୫ ।
େଦଖେର ଧୁଶାସନ କିସ କିସ ଦଶିି

ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚେନ ��ଜ ପେୂ�ଇ ଆକ୍େ�ଷି । ୩୬ ।
ବନସତ୍ ଭିତେର ପବ�େତକ ଦଶିଇ �ତ

େମଘମାଳମାନ ଦଶିଇ ଅପର୍ମିତ । ୩୭ ।
ଛାଡ �ଡ େବାଲି ଧୁଶାସନ କର ୁଧନ�  େଘନି

ଭୀମେସନ ହସତ୍େର ଦେିଲକ ଗୁର ୁଦେ୍�ଣି । ୩୮ ।
��ଜ ପେୂ�ଇ ନେି�ପେର ଭୀମେସନ

କିସ କିସ ଦଶିଇ କହ ସରପୂ ବଚନ । ୩୯ ।
କହ ିଭୀମେସନ େୟ ଶୁକଳ ପବ�ତ
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ଖମୱ୍ େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ ବଦିୟ୍ମାନ ସାକ୍ଷାତ । ୪୦ । ସଂଖ୍ୟା
ଖଡିକା େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ ଗୁର ୁେହ

ଆନ କିଛ ିନ ଦଶିଇ େବାଇେଲ ସ�େଦେହ । ୪୧ । ସଂଖ୍ୟା
େବାଇେଲ ଦରି୍େଯାଧନ ଗଦା ବଦିୟ୍ାେର ପରିପଣୂ୍�ଣ

ସମସତ୍ ଭ�୍ଥମାେନ େୟହ ିରେୂପ ପୁଣ । ୪୨ ।
ଛାଡ ଛାଡ େବାଲି ହସତ୍ର ୁଧନ�  େଘନି

ସନେିଧୟ୍ଣ �ଇେର କୁମାର ଫାଲଗୁନ ି। ୪୩ ।
ଅଜଙ୍ଗ ଧନ�  ଦେିଲ �ହାର େଯ ହସେ୍ତ

��ଜ ପେୂ�ଇ ବାବୁ କର ଦୃଷଟି୍ ପାେତ । ୪୪ ।
��ଜ ପେୂ�ଇ େସ ନେି�ପଇ ଅରଜୁନ

ଗୁରଙ୍ୁକର ଅଗ୍ରେତ କହଇ ଫାଲଗୁ�ୟ । ୪୫ ।
ଆଠ ସହସର୍ ଆଠ ଶତ ଅଠାଇଶି ପହଣେ୍ଡ

ପବ�ତ ଉପେର ଦଶିଇ ବୃକ୍ଷର ଅଦ୍�ଧ ଖଣେ୍ଡ । ୪୬ । ସଂଖ୍ୟା
ତହଂିର ଉପେର ଦଶିଇ ଖଡିକା େଗାଟିେୟ

ତହଂିର ଉପେର ଅଛ ିଶୃଙ୍ଗଧାନ େଗାଟିେୟ । ୪୭ । ସଂଖ୍ୟା
ଶୃଙ୍ଗଧାନ ଉପେର ଗରଗଡ େଯ ଅଛଇ

ତହଂିର ଉପେର େସାରିଷ େଗାଟିେୟ ଦଶିଇ । ୪୮ । ସଂଖ୍ୟା
ଖମୱ୍କୁ ବ�ିଧ�ବ ିକି ଖଡିକାକୁ ବ�ିଧ�ବି

କହ ଗୁର ୁେହ ଶୃଙ୍ଗଧାନକୁ ��ଜ ସ�ଧ�ବ ି। ୪୯ ।

୪୯ ।୧ ଥମୱ୍ ମଧୟ୍ େପାଥ�ମାନଙ୍କେର ଅଛ ି।
ଗରଗଡକୁ ବ�ିଧ�ବ ିକି େସାରିଷକୁ ବ�ିଧ�ବ ିସ�େଦେହ

କାହାକୁ ବ�ିଧ�ବ ିେମାେତ ଆଗ୍ୟାଂ େହାଉ ଗୁର ୁେହ । ୫୦ ।
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ବାବୁ ଛାଡ ଛାଡ ଧନ�

ତୁ େସ ଭା�ଭର ଉଶୱ୍ାସିବୁ େୟ ମଧୟ୍ ଭବୁନ� ଂ । ୫୧ ।
ଅଜ�ୁନ ପେୂ�ଇ ଅଛ ିଦବିୟ୍ ଶର

େଦଖି ଅଛ�ତି େବଢି ସବ� �ଜକୁମର । ୫୨ ।
ଅଜ�ୁନ େବାଇ� ଗୁର ୁେହ ପେୂ�ଇଲି ଶର

ନ ବ�ିଧ�େଲ େଦାଷ େୟେଥଂ ଅଛଇ ଅପାର । ୫୩ ।
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁ ଦୃଢ କରସି ମଷୁଟି୍

ନଶିଚ୍ଳ େହାଇ ଖମୱ୍ ଖଡିକା ଧାନ ଗରଗଡ େଗାଟି । ୫୪ ।
ସମସେ୍ତ ତହଂିେର େଯ େହାଇଥ�େବ ନଶିଚ୍ଳ

ତହଂି ଉପେର େସାରିଷ େଗାଟିେୟ େହାଇବ େବନଫିାଳ । ୫୫ । ସଂଖ୍ୟା
େୟେହେନକ ସୱ୍ରପୂ ��ଜ ବ�ିଧ ବାବୁ

ବ�ିଧ�େଲ ଜଗଜି� ତୁହେିର େହାଇବୁ । ୫୬ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ବଚେନ ସାନ�ଦ ଫାଲଗୁନି

ହଦୃଗେତ ଲେୟ କ� ଅବେ�କନ ଶସର୍ େଘନ ି। ୫୭ ।
କିଞଚି୍ତ ପ�୍କ୍ରେମ େସ ବ�ିଧ�� ସତୂର୍ ଶର

ଅ�ତରୀକ୍େଷ ପଡି� େସ େସାରିଷ ଉପର । ୫୮ ।
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ବଦିୟ୍ାର ସରପୂ େଦଖ େହ ମହୀପାଳ
��ଜ ପଡି େସାରିଷ େହାଇ� େବନ ିଫାଳ । ୫୯ ।

୫୮ ।୨ ଅ�ତରୀକ୍େଷ ��ଜ ପଡି� େସାରିଷ ଉପେର ।
 ��ଜ ପଡି� େସାରିଷ େହାଇ� େବନଫିାେଳ ।

୫୯ ।୧ ବଦିୟ୍ାର ସରପୂ େଦଖ େହ ମହୀପାଳ ସଥ୍ାନେର ଅଧ�କା ପାଠ-
 ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ ହାେଦ େଦଖ େହା ମହୀପାେଳ

 ଖମୱ୍ ଖଡିକା ଗରଗଡ ଧାନ ଅଛଇ ନଶିଚ୍େଳ ।
 ଦୁଇଫାଳ େହାଇ େସ େସାରିଷ ରହ�ି

 ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ ଅଜ�ୁନ େୟମ�ତଟି କ� ।
 ଧନ�  ଉଛାଡିେଲ କ-ଇ ହାେଦ ମୁଷଟି୍

 ପବନ ଗତି ପ�୍େୟ କ-ଇ ହାେଦ ମୁଷଟି୍ ।
 କିଞଚି୍ତ ଅବେ�କେନ ବ�ିଧ�� ସବ�ସାଚୀ ବୀର
 ଅ�ତରୀକ୍େଷ ��ଜ ପଡି� େସାରିଷ ଉପର ।

ଖମୱ୍ ଖଡିକା ଧାନ ଗରଗଡ ନ ଟଳି�
ଦୁଇଫାଳ େହାଇ େସାରିଷ େସହ ିଗରଗଡେର ରହ�ି । ୬୦ ।

ପର୍ତକ୍େଷ ବଦିୟ୍ା େଦଖିେଲ ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ
ସାଧୁ ସାଧୁ ଧୁନ ିେଗାଟିେୟ ଶୁଭି� ଆକାଶର ୁ। ୬୧ । ସଂଖ୍ୟା

େଦଖି ପରମ ସାନ�ଦ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ଶିଷି
ବାବୁ ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର ବଦିୟ୍ା େ�େହାର ତହଂି ଅଛ ି। ୬୨ ।

େୟେତ ବ�ିରି େସ ଋଷିକୁଳ ବଚଛ୍
ତୁହ ିେସ ଭା� ବାବୁ ନବିାରିବୁ ପର୍ତଚଛ୍ । ୬୩ ।

ଆବର େୟମାନଙ୍କେର କିସ ପର୍େୟାଜନ
ବାହ�ଡି ଶିଷୟ୍�ତ େଘନ ିଅଇେଲ ବାରଣୁାବ�ତ ଭବୁନ । ୬୪-୩୭୫୨ ।

୬୩ ।୧ ବଚଛ୍-ବଷୟ୍, ୬୩ ।୨ ପର୍ତଚଛ୍-ପର୍ତକ୍ଷ
ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ କୁମଭ୍ୀର ମୁଖର ୁଅଜ�ୁନଙ୍କ ରକ୍ଷା

ବାହ�ଡିେଲ ଦେ୍�ଣ ଶିଷୟ୍ଗଣ�ତ ସେମେତ
ଗଙ୍ଗାକଇ ଗେଲ ଆହଣ୍�ଣିକ ନମି�େତ । ୧ ।

ଅଜ�ୁନ �ଇ ଆଗ୍ୟାଂ ଅବଧାରି
ତୁ େସ ଯାଅନ ିବାବୁ ଆମଭ୍ର ନଜି ପୁରୀ । ୨ ।

ତିଳ ଖଣଡି୍େୟ ଆଣ ବାବୁ ମଥାେର ଲଗାଇବାକୁ
େସ ତିଳ ତେଳ ନ େଥାଇବୁ ବାବୁ େମାେହାର ଶପତ ତୁକୁ । ୩ ।

ଗୁର ୁଆଗ୍ୟାଂ ଶିେର ନେିବଶି ଅଜ�ୁନ ଚଳି ଯାଇ
ଗୁପେତ ଦରି୍େଯାଧନକୁ ପାଶକଇ �ଇ । ୪ ।
ମନେଭଦୀ ବଦିୟ୍ା େଯ କହେିଲ ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ

��ଜ ପେୂ�ଇ ଦରି୍େଯାଧନ େହାଇ� ଠାଣମାେଣ । ୫ ।
ମ�ତର୍ ସମୁରି ବ�ିଧ�� ସତୂେ୍ର ଶର

��ଜ ନ କ୍େଷପି� ଯାଇ ପତର୍ଙ୍କ ଉପର । ୬ ।
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ଛାଡ ଛାଡ େବାଲି ଗୁର ୁଆପେଣ ଧନ�  ଧରି
ମ�ତର୍ ଆବାହେନ ��ଜ ସ�ଧାନ କରି । ୭ ।
େସ ��ଜ ଯାଇ ପଡି� ପତର୍ଙ୍କ ଉପେର

େଦଖି ରହ ିପତର୍ମାେନ ପଡିେଲ ଭମିୂେର । ୮ ।
ତହ�ଂଣ ଦେ୍�େଣ େଯ େବେଗ ଚଳି ଗେଲ

ଶିଷୟ୍ମାନ�ତ େଘନ ିନଦୀ କୂଳେର ରହେିଲ । ୯ ।
ଅଜ�ୁନ ଗ� େଯ ଗୁରଙ୍ୁକ ମ�ଦେିର

ତିଳ େଖାରି େଘନ ିେସ ଆସଇ େବେଗ ଖେର । ୧୦ ।
େଦଖି� ବଟବୃକ୍ଷ େସ ପତର୍ �ହଂି କିଛି

ହଦୃଗେତ ବ�ିରି ଜାଣି� ସବ�ସାଚୀ । ୧୧ ।
େୟଥ�ର ନମି�େତ ଗୁର ୁେପଷିେଲକ ମକୁୁ

ଗୁପେତ ମ�ତର୍ େୟହା କହେିଲ ଦରି୍େଯାଧନକୁ । ୧୨ ।
ହଦୃଗେତ ବସିରି� ବୀର ଫାଲଗୁନି

ପଞଚ୍ ��ଜ ବ�ିଧ�� ମହାମ�ତର୍ େଘନ ି। ୧୩ ।
ତିଳ େଖାରି େଗାଟି େଥାଇ� େସ ��ଜ ଉପେର
ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚନ େଯ ନେିବଶିତ ଶିେର । ୧୪ ।

ଧନ�େର ଶସତ୍ର୍ େଦଇ ଠଆି ଠାଣି େହାଇ�
��ଜମାନ େପଷି େସ େବଣଟ୍ମାନ ଛ�ିଇ� । ୧୫ ।

ତହ�ଂ ତିଳ େଖାରି େଘନ ିଗମଇ ଅତି େବେଗ
ପର୍େବଶ େହାଇ� ଯାଇ ଗୁରଙ୍ୁକର ଆେଗ । ୧୬ ।

େଦଖିଣ ସ�େ�ଷ େହାଇେଲ ତେପାବ�େତ
େସ ତିଳ ଗୁର ୁଲଗାଇେଲ ନଜି ମାେଥ । ୧୭ ।

ଗଙ୍ଗାଜେଳ ଗୁର ୁପଶିେଲ ଅବଗାହି
ଜଳପର୍ଭା ଥ�� େସ ଧଇ� ନଠିାଇ । ୧୮ ।

ଯଦୟ୍ପି ଆପେଣ ତ ବ�ିଶି ପାରଇ
ଶିଷୟ୍�ତ ହାକ ଦେିଲ ଅତି ଆକୁଳ େହାଇ । ୧୯ ।

ସମସେ୍ତ ପ�ଇ ଯାଇ କୂଳେର ଉଠେିଲ
ଅଜ�ୁନ ରହ�ି େୟକା ଗୁରଙ୍ୁକର ତୁେଲ । ୨୦ ।

ଧନ�େରଣ ��ଜ େସ ପେୂ�ଇ ଛାଡି�
ପ�୍ଣ ବସିଜି�ଣ ଜଳପର୍ଭା ହଂି ପଡି� । ୨୧ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ଅଙ୍େଗ େ�ହ�ିକ ଆଘାତ

କୁମଭ୍ୀର ମାତର୍କ େସ େହାଇ�କ ହାତ । ୨୨-୩୭୭୪ ।

୧୩ ।୨ ପଞଚ୍ ��ଜ କୁରଳିୁ େହାଇ� େମଦନିୀ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ଅଜ�ୁନକୁ ବର୍ହ୍ମଶି� ଶର ପର୍ଦାନ

ଶୁଣ େହା �ଜନ ସ�େ�ଷ େହାଇ ଗୁର ୁକୂେଳ ଯାଇ ଉଠି
ବର୍ହ୍ମଶି� ଶର ଦେିଲକ କିରଟୀ । ୧ ।

ସାମା�ୟକଇ େପଷିେଲ ଆପଣା ପ�୍ଣ �ଶ ଯାଇ
ମହାତମ୍ା ଜନ େହାଇେଲ େସ ନଶିଚ୍େୟ ନଶଇ । ୨ ।



234

ତହ�ଂଣ ଗମନ କରି ଆସ�ତି ଗୁର ୁଶିେଷୟ୍
େସହ ିବଟବୃକ୍ଷ ତେଳ େହାଇେଲ ପର୍େବେଶ । ୩ ।

େଦଖିେଲ ଶାଖା େହାଇଅଛ ିମୁଣଡି୍ତ
ହଦୃଗେତ ବ�ିରି ଜାଣିେଲ ଋଷସତୁ । ୪ ।

ଅଜ�ୁନକଇଂ ହକାରି େବାଇେଲ ବଚନ
ଆମଭ୍ର ବଚନ ତୁ ଲଘିଂଲ�  ବଦିୟ୍ମାନ । ୫ ।

କରପତର୍ େଯାଡି େସ େବାଇ� ଅରଜୁନ
ତୁମଭ୍ର ବଚନ େମାେତ ଶି�ଗ୍ରତ ଜାଣ । ୬ ।

ଭମିୂଗେତ ମୁଂ େଯ ନ େଥାଇଲି ତିଳ େଖାରି
ପଞଚ୍ ��ଜ ବ�ିଧ� କୁରଳିୁ େଥାଇଲି ଗଗନ �ରି । ୭ । ସଂଖ୍ୟା

ଶୁଣିଣ ଗୁର ୁେଯ େହାଇେଲ ସ�େ�ଷ
ମନ େଛଦନ ମ�ତର୍ କହେିଲ ଉପେଦଶ । ୮ ।

ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ ଶରୀର ଆଉଂଶି
ତହ�ଂ ଆସି ନଜି ମ�ଦେିରଣ ପଶି । ୯ ।

ଶିଷୟ୍ମାେନ ଗେଲ େଯ ଯାହା ନଜି ବାସ
ଗୃହକେମ� ଯାଇ ଗୁର ୁେହାଇେଲ ପରେବଶ । ୧୦-୩୭୮୪ ।

୨ ।୨ ମହା ଶତର୍କୁୁ େସ େଯ େୟ ଶର ବ�ିଧଇ ।
୬ ।୨ ତୁମଭ୍ର ବଚନ େମଣଟି୍ବାକୁ ମୁଂ େ�ହଇ ଭାଜନ ।

୭ ।୨ ପଞଚ୍��ଜ ବ�ିଧ� େଥାଇଲି ଗଗନ �ରି ।
୯ ।୧ ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ ବଚନ ଆଶୱ୍ାସି ।
େକୗରବ ପାଣଡ୍ବାଦଙ୍ିକର ଅସତ୍ର୍ପରୀକ୍ଷା

ଅଗସତି୍ଙ୍କି ପ�ରିେଲ ବଇବସତୁ ମନ�
େୟଥ� ଉତ�୍ର ୁେକବଣ କୃତ କେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦସଙ୍କ ତନ�  । ୧ ।

ପୁଣ େକେତେହଂକ ଦନି ବହ ିଯାଆ�େତ
ହଦୃଗେତ ବ�ିର କେଲ ଶର୍ୟା େଦବୀ ସେୁତ । ୨ ।

ଗୁପତ ପରୀକ୍ଷ ଆମେ୍ଭ କ�ଇଲ�  ନରିେୁତ
େୟେବ ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ କରିବା େଦଖ�ତୁ ସମସେ୍ତ । ୩ ।

ତହ�ଂ ଶିଷୟ୍�ତ େଘନ ିଗୁର ୁେବେଗ ଚଳି ଗେଲ
�ଜାର ସିଂଘଦୱ୍ାେର ଯାଇଣ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ । ୪ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ କୃପ ଆ�ଯ�୍ୟ େଯ େସାମଦତତ୍
ବାଲହକି ବଦୁିର ଅଛ�ତି ସମସତ୍ । ୫ ।

ଭୀଷମ୍କଇ ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ପୁଣ ବାକ୍ୟ�ତ
ଶସର୍ ଶାସର୍ତ ପାଇେଲ ପୁତେ୍ର ବହ�ତ । ୬ ।
ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ା ତୁମଭ୍ର େଦଖିବାର ଉଚିତ

ଶୁଣିଣ ସନମତ କେଲକ ବହ�ତ । ୭ ।
ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ େଯ ବଦୁିରଙ୍କୁ �ହଂି

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ ପାଇଂ । ୮ ।
ସଭା ସମଭ୍ର େହା କର ତୁମେ୍ଭ ଯାଇ
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ଦାଣେ୍ଡ େଘାଷଣ ଦଆିଅ �ରଗଣ �ଇ । ୯ ।
ଶୁଣିଣ ତକ୍ଷେଣ ବଦୁିର ଚଳି ଗେଲ

ନଗ୍େର େଘାଷଣ ଦଆିଇ ସମସତ୍ ରଣୁଡ୍ କେଲ । ୧୦ ।

୫ ଧୃତ�ଷେ୍ଟ ପୁଚଛ୍ା କେଲ ଡାକି େସାମଦତତ୍
 ବାଲହକି ବଦୁିର ରହୁାଇଣ ସମସତ୍ ।

ସବୁଣ୍�ଣର କଳସ ଖଞଜି୍େଲ ଦବିୟ୍ ରତନ୍
ମକୁୁ�ର ତେ୍�ଣ ଲମୱି୍ତ ବଚିିତର୍ ବତିପନ । ୧୧ ।

ବଚିିତର୍ ସଭାେୟକ କେଲ ବଦିୟ୍ମାନ
ମିଳିେଲ ସଭାେୟ େଯ କ୍ଷତରି୍ ବଶୟ୍ ବପିର୍ ଜନ । ୧୨ ।

ନଗ୍ର ନର �ରୀ ମିଳିେଲ ସମସତ୍
କୁମାରମାେନ ମିଳିେଲ କେର ଅସର୍ ଶସର୍ । ୧୩ ।

�� ବାଦୟ୍ ବଜାଇେଲ କେଲ ଶଙ୍ଖଧୁନି
ସତୂର୍ େଦଖାଇେଲ େଯ ଯାହାର ଶସର୍ େଘନ ି। ୧୪ ।

େଦଖି ସଭାଜେନ େହାଇେଲ ଚମତକ୍ାର
େୟକକୁ ଆେରକ େଯ େତଜ ମହା ପରଖର । ୧୫ ।

ବଦୁିର କହ�େତ ହାେଦ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଜାଣି
ଜେଣ ଜେଣ ପର୍ତି ସ�େ�ଷ ବଖାଣି । ୧୬ ।

�� ଶସର୍ ବଦିୟ୍ା େଦଖାଇେଲ ସବ�
ସାଧୁ ସାଧୁ ଅଜ�ୁନ େବାଲି ନଗ୍େର ଶୁଭି� େୟକ �ବ । ୧୭ ।

ଭୀମ ଦରି୍େଯାଧନ େମଲ�ତି ଗଦାଯୁଦଧ୍
ଅଶସତ୍ମା ଯାଇଂ କେଲ ମେଧୟ୍ଣ ବେି�ଧ । ୧୮ ।

ଅଜ�ୁନ ଧନ�  ଆକ୍େରଷି କ� ଅଗ୍ନ ିଶର
ପର୍ଜୱ୍ଳିତ ବହନ ିଉଠ�ି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ର । ୧୯ ।

ପୁଣ ବାରଣୁା ଶର କ�କ ସବ�ସାଚୀ
ପବ� ଶସର୍ ଘାେୟ ପର୍ଖର ବହ�ଅଛ ି। ୨୦ ।

ପବ�ସର୍ େମଘାସର୍ ବଜିୟାସର୍ ମା�
େମଘା ଶସେ୍ର ପବ�ତ ସରି୍ଜଇ ଇ�ଦର୍ ବ� । ୨୧ ।

ଅ�ତଧ�୍ୟାେୟ େହାଇ ଚଳଇ ଶସର୍ଘାତ
କ୍ଷେଣ ରଥ କ୍ଷେଣ ଗଜ କ୍ଷେଣ ଅଶୱ୍ଗତ । ୨୨ ।

କ୍ଷେଣ ତୁରଙ୍ଗ ଗତ କ୍ଷେଣ ଭମିୂଗତ
ଲ� ହା ଶେରକ ପୁଣ ପି�ଧ�� ଶର ଘାତ । ୨୩ ।

୧୪ ।୨ ଶହସର୍ େଦଖା�ତି େଯ ଯାହାର େତଜ େଘନ ି।
ସଭାର ସମସେ୍ତ କର�ତି ଧନ ିଧନି

ସାଧୁ ସାଧୁ ଶସର୍ ବ�ିଧଇ ଫାଲଗୁନ ି। ୨୪ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ଅଶସତ୍ମାକୁ �ଇ

ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା ତ ଅଛ ିେ�େହାର ତହଂି । ୨୫ ।
ଶେତ ଭାଇ େଘନ ିେହାଇେଲ ପୁଣ କତି
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ଦତୟ୍ ବ�ିଶେନ େଯସେନେକ ପଶୁପତି । ୨୬ । ସଂଖ୍ୟା
ତଦ�ତେର ପୁଣ କଣ୍�ଣ େହାଇ�କ ଆସି

ବାଳଅକ� ଜାଣି ଶରୀର େଜୟ୍ାତି ଦଶିି । ୨୭ ।
େଯେତକ ଶର େଦଖାଇ� ବୀର ପାଥ

ତୁଲ ଶହସର୍ କ� େସ �େଧବର ସତୁ । ୨୮ । ସଂଖ୍ୟା
ଦରି୍େଯାଧନ େଦଖି ୟାଇଂ କ� େକା�ଗ୍ରତ

ଆଝୁଂଣ ସଖା େମାେତ େହାଇଲ�  େଭା େମୖତର୍ । ୨୯ ।
ଅଙ୍ଗ େଦଶ �ଜୟ୍ ତୁ ଭଞୁଜି୍ବୁ ବପୁିଳ

କଣ୍�ଣ େବାଇ� ତୁ େହା ଶୁଣ ମହୀପାଳ । ୩୦ ।
ଅଜ�ୁନ ତୁେଲ କ�ଅ େମାେତ ଯୁଦଧ୍

ମଂୁ �ହାକୁ ଜିଣି ପାରଇ ରଣ ମଧୟ୍ । ୩୧ ।
କୃପ ଆ�େଯ�୍ୟ େବାଇେଲ ଅଜ�ୁନ �ଜାର କୁମର

ସାରଥ�ର ତନେୟ େହାଇ େୟେଡକ ଗବ� େ�େହାର । ୩୨ ।
େ�େହାର ମା� ପି�କଇ କର ଯା ଅନ�ମତ

ପେଛଣ ଯୁଦଧ୍ କର ଅଜ�ୁନ ସଙ୍ଗତ । ୩୩ ।

୨୬ ଶେତ ଭାଇ ପୁଣ େହାଇେଲ ଯାଇ କତି
 ଦତୟ୍ ବ�ିଶେନ େଯସେନକ ସରୁପତି ।

୨୭ ଶର୍ବଣେର କୁଣଡ୍ଳ ମୁକୁଟ ଶିରେର ବକିାଶି
 ସହେଜ ରତନ୍ କୁଣଡ୍ଳ ପର୍କାଶି ।

୨୮ ଶୁଣିମ କଣ୍�ଣ େଯ ଲଜୟ୍ାେୟ ନବିତ୍�ତିତ
 ଘୁଞଚି୍ଣ ରହ�ି େଯ �େଧବର ସତୁ ।

ଶୁଣ କରି କଣ୍�ଣ େଯ େହାଇ� ନୂୟ୍ନପକ୍ଷ
ଦରି୍େଯାଧନ �ହାକଇ ଆେବାରି� କଛ । ୩୪ ।

ଶରୂବ�ତ ଜନ କି ହ�ଅ�ତି ଅକୁଳୀନ?
ଅଜ�ୁନ ସରିକି କଣ୍�ଣ େହାଇଛ ିଘଟଣ । ୩୫ ।

ଭୀମେସନ େବାଇ� ସାରଥ�ର ସତୁ
ରଥ େସ ବାହବି ଯୁଦଧ୍ େ�ହଇ ଯୁଗତ । ୩୬ ।

େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଆସଥ୍ାନ ମଉଳି
େଯ ଯାହା ସଥ୍ାନକି ଗେଲ ସେବ� ଚଳି । ୩୭ ।

ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁଚଳିେଲ ଆପଣା ଭବୁେନ
ଅେନକ େଦଶ େଘାଷ ପାଇେଲ ରତ�୍ ଯାେନ । ୩୮ ।

ଶୁଣ େହା �ଜନ ପୁଣ ହଂି କର�ତି ବଦିୟ୍ା ଉପାସନ
ମିଳିଣ େଦଖ�ତି ନଗ୍ର ଜନମାନ । ୩୯ ।

��ଜ ବ�ିଧ��ତି େସ �େଖକ ଉଭାରି
େଯ ଯାହାର ବଳ ଧନ�  ହସେ୍ତ ଧରି । ୪୦ ।

ଧନ�  ଧରି ��ଜ ବ�ିଧ�େତ ଅଶସତ୍ମାର କ-ଇ ଭଜୁ
କଣ୍�ଣର ଜାନ�  କ-ଇ ଧନ�େର ��ଜ ବ�ିଧ�େଲ

ଧୁଶାସନ ବୁକୁସଥ୍ଳ କ-ଇ ଧନ�  ଆକ୍େରଷିେଲ । ୪୨ ।
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��ଜ ପେୂ�ଇେଲ କୁମର ଯୁେଝଷଠ୍ି
ପବନ ଗତି ପ�୍େୟ କ-ଇ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ ି। ୪୩ ।

ଭୀଷମ୍ଙ୍କର କ-ଇ ଶିର ଦେ୍�ଣଙ୍କର କ-ଇ ଭଜୁ
ନକି- ଅଜ�ନ େସ ବାେସବର ଆତମ୍ଜ । ୪୪ ।

ତଦ�ତ କରିଣ ବୁଝିଲ� ନ ିସବ� ତତୁ
େୟହାଙ୍କର ହସତ୍େର େହାଇବ ସବୁଙ୍କରି ମତୁୃ । ୪୫ ।

୩୪ ଶୁଣି କଣ୍�ଣ ଲଜଜ୍ାେୟ ନରିତୁତ୍ର
 ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ସପକ୍ଷ େହାଇ� େମାେହାର ।
୩୮ ।୨ ଅେନକ େଦଶ େଘାଷ ପାଇେଲ ହାେଦ ଦାେନ ।

୩୯ ।୧ ଶୁଣ େହା �ଜନ ପୁଣ କ��ତି ବଦିୟ୍ା ଉପେଦଶମାନ ।
୩୯ ।୧ ଉପାସ�-େସବା

େୟକା�ତ କରିଣ �ଇେଲ ଦେ୍�େଣ ଆପଣାର ବ�
େୟଥ� ଥ�େଲ ନ�ଦନେର ମରିବୁ, ବହନ େହାଇ ପ� । ୪୬ ।

େଯବଣ ��ଜ େଗାଟି ବାବୁେର ବ�ିଧଇ ଫାଲଗୁନି
େସ ��ଜ ମେୁନ ଦଶିଇ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ ଖଣଡ୍ ତିନ ି। ୪୭ । ସଂଖ୍ୟା

େୟେହେନକ କରି େୟହାକୁ ସରି୍ଜି� ବଧିା�
ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ବର୍ହ୍ମାଣେ୍ଡ େୟହାକୁ �ହଂି � ଜିଣ�� । ୪୮ ।

ଅବଶୟ୍ ଦରି୍େଯାଧନ ନ ଛାଡିବ େ�େତ
ତୁ ପୁଣ ବଧ େହାଇ ଟି ଅଜ�ୁନର ହସେ୍ତ । ୪୯ ।

ପୁଣି ହଂି ବଦିୟ୍ାମାନ େଯ କର�ତି ଆରମଭ୍
ବାଘମୁହଂି ଛ�ଦା େୟ ପାତିେଲ ଦୱ୍ାେର ଦମଭ୍ । ୫୦ ।

ପଞଚି୍ଶ ସହସର୍ ପିଟଣା ମୁଗୁରେର ଲଗାଇ
କାଠ ଜ� ଭିତେର ଓଟାର�ତି ସେବ� ବୀେର ଯାଇଂ । ୫୧ । ସଂଖ୍ୟା

ପର୍ଥେମ ଦରି୍େଯାଧନ ଓଟାରଇ ସାତ ସହସର୍ ବଳ
ଧୁଶାସନ ଓଟାରଇ ପାଞଚ୍ ସହସର୍ ବଳ । ୫୨ । ସଂଖ୍ୟା

କୃେପ �ରି ସହସର୍ ଭୀଷେ୍ମ ପଞଚ୍ଶତ ତିରିଶ ସହସର୍ ବଳ
ଦେ୍�େଣ ଓଟାରିେଲ �ଳିଶ ସହସର୍ ପରି�ଳ । ୫୩ । ସଂଖ୍ୟା

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ଓଟାର�ତି ତିରିଶି ସହସର୍ ଗରୁ
ପଞ�୍ଶ ସହସର୍ ଓଟାର�ତି ବରି୍େକାଦର ଭୟାଙ୍କାର ୁ। ୫୪ । ସଂଖ୍ୟା

କଣ୍�ଣ ଓଟାର�ତି ନଉ ସହସର୍ ଭାର
ଅଶସତ୍ମା ଓଟାର�ତି ଅେଠାସତ୍ରି ସହସର୍ ପରି�ଳ ଭାର । ୫୫ । ସଂଖ୍ୟା

ସହେଦବ �ରି ସହସର୍ ନକୁଳ ପଞଚ୍ତିରିଶ ବଳ
ଦରି୍େଯାଧନର ଅେନଶୱ୍ତ ଭ�୍ଥ େୟହ ିରେୂପ ପରି�ଳ । ୫୬ । ସଂଖ୍ୟା

ଅଜ�ୁେନ ଓଟାର�ତି ସହସେ୍ର ଲକ୍େଷ ଭାର
େଦଖି ଚମତକ୍ାର େହାଇେଲ ଦେ୍�େଣ ସମସେ୍ତ କୁରବୁୀର । ୫୭ । ସଂଖ୍ୟା

ଦେ୍�େଣ ଅଶସତ୍ମାକୁ ଡାକିେଲ ସ�ନଧିୟ୍ର
ଜୀବନ ନମି�େତ ବାବୁ େଯ ଧଜୂ�ଟି େସବା କର । ୫୮ ।

ପୁଣୟ୍େ�ୟା ନଦୀକୂେଳ ସରସୱ୍ତୀ କୂେଳ
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ନରିଞଜ୍ନ ସମୁର ବାବୁ ଉେଦ ବଟ ତେଳ । ୫୯ ।
େଯେବ ହସତି୍�କୁ ଯିବାକୁ କର ୁଇଚଛ୍ା

ଅମର ବର ତୁ ବାବୁ କର ମନ ବାଞଛ୍ା । ୬୦ ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ବଚେନ େଯ ଚଳଇ ଅଶସତ୍ମା

ତୁେଲଣ ମାତୁଳ େସ ଚଳଇ କୃପ ବର୍ହ୍ମା । ୬୧ ।
ପୁଣୟ୍େ�ୟା ନଦୀ ତୀେର ରଞଚି୍େଲ ଆଶର୍େମ

ଅଜପା ଲେୟ କରି େଯ ଚି�ତିେଲ େଦବ ବର୍ହ୍େମ । ୬୨ ।
ସରସୱ୍ତୀ େଯ ସ�୍ହାନ କରି ଯା�ତି ଅନ�ବର୍େତ

ଆହାର େତଜୟ୍ା କେଲ ପଞଚ୍ଦଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ । ୬୩-୩୮୪୭ । ସଂଖ୍ୟା

୫୯ ।୨ ନରିଞଜ୍ନ ସମୁର ବାବୁ ଉଦଦ୍ାଳକ ବଟ ମେୂଳ ।
୬୧ "କୃପ ବର୍ହ୍ମା" ପଦ ପେର େଗାଟିଏ େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପାଠ-

 ଉତତ୍�ଙ୍କୁରଠାେର ନରିଞଜ୍ନ ଦାହି
 ମଉ� ଭଣଞଜ୍ା ବସିେଲ ନପିେ୍�ହ ି।
 ଆଖଡା ସାରି ପୁର ୁନବେର ପରେବଶ

 ଅଜ�ୁନ ପର୍େବଶ ଯାଇ ମା�ଙ୍କର ପାଶ ।
ଗା�ଧାରୀ ଓ କୁ�ତୀଙ୍କର ବବିାଦ

ବଦୟ�ତି ବଇବସତୁ ମନ�  ଶୁଣିମା ଅଗସତି୍ େହ
କଥାେୟ ପ�ରିବ ିବଡାଇ ସ�େଦେହ । ୧ ।
ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁହଂି ଭେଲ

େୟଥୁଂ ଉତ�୍େରଣ ପୁଣ େକବଣ କୃତୟ୍ କେଲ । ୨ ।
େକାଇ�� ଗା�ଧାରୀର ବବିାଦ ବାର�

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ମନ�  ମହାରଥୀ । ୩ ।
ବସ�ତ ଋତୁ େଯ ଫାଲଗୁନ ମାସ

କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ସପତମୀ ଆଦତିୟ୍ ଦବିସ । ୪ ।
ଗା�ଧାରୀ େକାଇ�� ଏହ� େବନ ିଯାେୟ

ଯମ�ୁ ନଦୀକି େସ ପ�୍ତସ�୍ନ କରି ଗେୟ । ୫ ।
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୫ ।୨ ଯାେୟ-ଯା�-ଭାଇଙ୍କର ସତ୍ର୍ୀ
ସବୁଣ୍�ଣର ହା�େଦା�େର ବଜିେୟ ଗା�ଧାରୀ

ତୁେଲଣ ଅଛ�ତି ଅେନକ ଦାସୀ ପରିବାରୀ । ୬ ।
ଅଗର ଚ�ଦନ େଯ କପ�ୂର କସତୁ୍ରୀ

କୁଶ ଅଗ୍ର ଗୁଗୁଳ ନଇେବଦୟ୍ ଆଦ ିକରି । ୭ ।
ଆଲଟ �ମର େଯ େଘନଣି ଯୁବତୀ

ବଶିୱ୍�ଥ ଭଗତି ନମି�େତ ଯମୁ� କୂଳକଇଂ ଚଳିଣ ଯାଆ�ତି । ୮ ।
େକାଇ��େୟ େଦବୀ ଯାଆ�ତି େୟକାଙ୍େଗ

ପୁଷପ୍ ନଇେବଦୟ୍ େଘନ ିଚଳ�ତି େସ େବେଗ । ୯ ।
ଯମୁ� ଜେଳ ପଶି ନତିୟ୍ କମ� ସାରି

ରତେ୍ନଶୱ୍ର ପ�୍ସାେଦ ପଶିେଲ ଗା�ଧାରୀ । ୧୦ ।
ହା�େଦା�ର ୁଓହ୍�ଇ ଗା�ଧାରେସନ େଦାହତିୀ

ବଶିୱ୍�ଥ ଦର୍ଶେନ ଗମଇ �େଧବ କ�ୟା ଅଛ ିକତି । ୧୧ ।
େୟମ�ତ ସମେୟ େକା�ତେଭାଜର ଦୁ�ଳୀ

େଦଉେଳ ପର୍େବଶ କେର େଘନ ିଅଘ�୍ୟସଥ୍ାଳୀ । ୧୨ ।
�େଧବୀ ଜଣାଇ� େଯ ଗା�ଧାରୀଙ୍କର ଅଗ୍ରେତ

େକା��େୟ ବେିଜ କେଲ ତୁମଭ୍ର ସଙ୍ଗେତ । ୧୩ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େକାଇ��େଦବୀ �ହଂି

କି ନମି�େତ ପ�୍ସାଦକୁ ଅଇଲ� ସି ତୁହ ି। ୧୪ ।
ଯାବତ କାେଳ େୟ ଲିଙ୍ଗ ଅଟଇ େମାେହାର
ତୁ କି-ା ପଜିୂବୁ ହୀନ ଜୀବନ େ�େହାର । ୧୫ ।
େଯବଣ �ରୀ ଅଟ�ତି ଭର୍ଥା େଯ ବେିଯାଗୀ
ସମସତ୍ କାଯ�୍ୟକୁ େସ ଅଟଇ ଅ�ଗୀ । ୧୬ ।
ପର୍ସ�୍ପ ବାେକ୍ୟଣ ଅେନକ େବା� େବାଲି

ହାେବାଡା ହାେବାଡି େହାଇଣ େହାଇେଲ େପ� େପଲି । ୧୭ ।
େବନ ିକୁଳ ଅପର୍ୀତି େଦଖିଣ ବଶିୱ୍�ଥ

ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କର େସ ମିଳିେଲ ଅଗ୍ରେତ । ୧୮ ।
ବଦୟ�ତି ଶଶିଧର ମର କିସ ପାଇଂ

ଆମେ୍ଭ େଦବ�େୟ କାହାର େ�ହ�ଂ ଆC । ୧୯ ।
ଯହଂି େଭାଗ ପାଇଂ ତହଂି ଆମେ୍ଭ ଥାଇଂ

ଅକାରଣ କଥାେର ତୁମଭ୍ର କଳି କିସ ପାଇଂ । ୨୦ ।
ପର୍ଭାେତ ସବୁଣ୍�ଣ ଶେତ ଚ-ା େଘନ ିଆେଗ େଯ ପଜୂଇ

ଆମେ୍ଭ �ହାର େହାଇଲ�  େବାଇେଲ େଦବ�ଜଇ । ୨୧ ।
ନ ପଜିୂ େବନ ିଯାେୟ ନବେର ପର୍େବଶ

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ମୁ କରିବଇଂ କିସ । ୨୨ ।
ଶେତକ ପୁତର୍ �ହାର ପୁଷେ୍ପ ପୁଷେ୍ପ ମାଗ�େତ

ଶେତକ ପୁଷପ୍ ତ େହାଇବାକ ଯୁଗେତ । ୨୩ । ସଂଖ୍ୟା
ସେବ� େମାେହାର ପଞଚ୍େଗାଟି ତନେୟ

ପଞ�୍େଣାଇ େଗାଟି କାହ�ଂ େହାଇବ ଉପାେୟ । ୨୪ । ସଂଖ୍ୟା
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ଶୁଣ େହା ମହା�ଜା କବାଟ କିଳି ଶୁତିେଲ େକା��େୟ
େୟମ�ତର ସମେୟ ମିଳି� ଧନ�ଜ�େୟ । ୨୫ ।

ମା�କଇ ଅ�ନ ମାଗି� ପାଥ ଯାଇଂ
ଉଠଣି େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ଅଜ�ୁନକୁ �ହଂି । ୨୬ ।

ଆଜ ବାବୁ ଗଲି ମୁଂ ମହାେଦବ ଦର୍ଶେନ
ଗା�ଧାରୀ ଅେନକ ଝିଂଘାସି� ଶୁଣ ଫାଲଗୁେ�ୟ । ୨୭ ।
େବାଇ� ଆମଭ୍ର େଦବ� େୟ ଅଟଇ କାେଳ କାେଳ

ତୁ କି-ା ପାେମରୀ ପଶିଲ�  େଦଉେଳ । ୨୮ ।
େୟେତକ ବଚେନ ମୁଂ ପାଇଲି ଅପମାନ

ଦୁହଙ୍ିକର ଅଗ୍ରେତ ଉଭା େହାଇେଲ ତରି୍େ�ଚନ । ୨୯ ।
ତୁମେ୍ଭ କ�ଦଳ େଗା ନ କର େବନ ିଯାେୟ

ଆମଭ୍ର ମଖୁର ୁତୁମେ୍ଭ ଶୁଣସି କଥାେୟ । ୩୦ ।
ଆ�ା ଦେିଲ େଦବ ବଚନ ନ�ିଧାରି

ସବୁଣ୍�ଣ ଶେତ ଚ-ା େଘନ ିେଯ ପଜୂଇ ଆମେ୍ଭ େହାଇବୁ �ହାରି । ୩୧ ।
�ହାର ଶେତ ପୁତର୍ େସ ସେତ ଚ-ା ପାଇବ

େମାର ପାଞଚ୍ ପୁତର୍ େସ ପାଞଚ୍ ପୁଷପ୍ ହଂି େହାଇବ । ୩୨ । ସଂଖ୍ୟା
ପଞ�୍େଣାଇ ପୁଷପ୍ କାହ�ଂ ଆଣିବ ିମୁହଂି

େୟ କଥା ମେନ ଗୁଣି କବାଟ ବ�ିଧ�ଲଇଂ । ୩୩ । ସଂଖ୍ୟା

୩୩ ।୨ େୟ କଥା ମେନ ଗୁଣି କବାଟ କିଳିକଇଂ ।
ଯାହା େସ ଧା� କ�କ ଲିଖିତ

ଭର୍ଥା ବେିଯାେଗ ମୁଂ େହାଇଲି ଅମହତ । ୩୪ ।
େୟେତ େବାଲିଣ େସ େଭାଜ�ଜାର ଦୁହ�ି

ଉଚେ୍ଚ େ�ଦନ କେଲ ମନେର ମହାଚି�� । ୩୫ ।
ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ମା� ଚି�� ନ କର

ସବୁଣ୍�ଣ ପୁଷପ୍ ସି�, ଭ�୍�ତି ମେନ ନ ଧର । ୩୬ ।
କନକ ଶେତ ପାଖୁଡା େହାଇଥ�ବ ଶେତ ଦଳ

ସବୁଣ୍�େଣ ସବୁଣ୍�େଣ କାଲି ପେୂ�ଇବ ିେଦଉଳ । ୩୭ । ସଂଖ୍ୟା
ଅଜ�ୁନ ବଚେନ େବଗି ଉଠ ିେକା�ତୀ ମାତ

ସବୁଣ୍�ଣର ପଇଲେମ ଦେିଲ ଦଧ� ଅ�ନ ଘୃତ । ୩୮.
େଯ ଯାହାର ଇଚଛ୍ାେୟ ସ�୍ହାନ େଭାଜନ ସାରି

ସେୁଖ ପଞଚ୍ବୀେର ନଦି�୍ ଅପହରି । ୩୯ ।
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ରେୟଣୀ ପର୍ଭାତ

ବମିଳ ସଶୁୀତଳ ବହଇ ମରେୁତ । ୪୦ ।
ପ�୍ସାଦମାନଙ୍କେର ଶଙ୍ଖ ଧୁନ ିଫୂରି

ନଦି�୍ େତଜି ଉଠେିଲ େଭାଜ�ଜାର କୁମାରୀ । ୪୧ ।
ପୁତର୍କଇ େ�ଳି େଦବୀ ବଚନ ସମଭ୍ାଷି
ଶୁଣିଣ ଅଜ�ୁନ ଉଠଣି େବେଗ ଆସି । ୪୨ ।

ସବୁଣ୍�ଣର ପାତେ୍ର େଦବୀ େଯାଗାଡ�ତ �ଇ
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ମା� ପୁତର୍ ଚଳି ଗେଲ େସ ଲିଙ୍ଗ ଠାବକଇ । ୪୩ ।
ଯମ�ୁ ଜେଳ ପଶି କେଲକ ସ�୍ହାନ

ତପ�ଣ ସାରି ପ�୍ସାଦ ଭିତେର ପଶିେଲ େବନ ିଜନ । ୪୪ ।
ଅଗର କପ�ୂର କସତୂ୍ରୀ େଲପନ ହାେଦ କରି

ଚ-ା �େଗଶୱ୍ର ବକୁଳ ଶିେରଣ ଉଭାରି । ୪୫ ।
ବହ�ତ ବଧି� େଯ ଶୀତଳ ଦର୍ବୟ୍ମାନ

ଅଗ୍ରେତ େଥାଇ େଦବୀ େହାଇେଲ କାପ�ୂଣୟ୍ । ୪୬ ।
କରପତର୍ େଯାଡି ସତୁ୍ତି କେଲକ ଅପାର

ଜୟ ତୁ ଉମାପତି େଦବ ତୁ େସ ଚ�ଦର୍େଶଖର । ୪୭ ।
ଜୟ ତୁ ବଶିେ୍ୱଶୱ୍ର କପାଳଧର ପାଣି

ସରୁ ସିଦଧ୍ ମନୁ ିଯାହାର ଚରେଣ ପରିଣାମି । ୪୮ ।
ଷାଠେିୟ ସହସର୍ ବରଷ ସମର େଘାର ଯୁଦଧ୍

ଗଣ�ଥ ପର୍ସ�େନ ତରି୍ପୁର କଲ�  ବଧ । ୪୯ । ସଂଖ୍ୟା
ତରି୍ପୁ�ରି େବାଲି େ�େତ ସଂସାେରଣ ଭାଷି

ମମ କଷଟ୍ ଉଦଧ୍ାରଣ କର େଦବ କାଶୀ । ୫୦ ।
ଭର୍ଥାର ବେିଯାେଗ ମୁହଂି ଅଟଇ ଅ�ସତୁ୍ଣୀ

ତବ ପଦମ୍ ପାେଦ େମାର ଶେତକ ଦଇନ ି। ୫୧ ।
ଜୟ ଜୟ ପାବ�ତୀର ପ�୍ଣ�ଥ େଦବ ହର

ମହୁଂି ନରିିମାଖୀ େମାେତ କର ପର୍ତିକାର । ୫୨ ।
ଶର୍ୀ ବଶିୱ୍�ଥ ପାଦପଦେ୍ମ େମାେହାର ମାଥ

ବଦୟ�ତି ସାେ�� ଦାସ ମୁଂ ଜ�େମ ଜ�େମ େ�େହାର ଭତୃୟ୍ । ୫୩ ।

୪୮ ଠାର ୁ୫୩ ମଧୟ୍େର ଅଧ�କା ପାଠ-
 ଜୟୁ ତୁ ତରି୍ୟମୱ୍କ ଧେମ�ଣ �େଟଶୱ୍ର

 ଜୟୁ ତୁ ଉମା େଦବୀ ବଲ୍ଲଭ ଚ�ଦର୍େଶଖର ।
 ଜୟ ତୁ ଲିଙ୍େଗଶୱ୍ର ଉତତ୍�ୟଣି

 ଜୟ ତୁ ତରି୍�ପହର େଦବ ଶଳୂପାଣି ।
 ଉମାର େକାପେର ଦକ୍ଷ ଯ� ଭଞଜ୍ା

 ଅ�େଧକ ବ�ିଶ ତରି୍ପୁର ଗବ� ଗଞଜ୍ା ।
 ଷାଠେିୟ ସହସର୍ ବରଷ ମହା ଯୁଦେ୍ଧ

 ଗଣ�ଥର ପର୍ସ�େନ ଅ�େଧକ କରି ବେଧ ।
 ତରି୍ପୁ�ରି େବାଲି େ�େତ ଜଗତେର ଭାଷି

 ମନ କଷଟ୍ ସଙ୍କଟୁଂ ଉଦଧ୍ର େଦବ କାଶୀ ।
 ଭର୍ଥା ବେିଯାେଗ ମୁଂ େହାଇଲି ଅ�ଥୁଣୀ

 ତବ ପାଦ ପଙ୍ଗେଜ େମାର ଶେତବାର ଦୟିନ ି।
 ଜୟ ତୁ ଜୟ ୁତୁ ପାବ�ତୀ ପ�୍ଣ�ଥ େଦବ ହର
 ମଂୁ ହୀନ ନମି�ାକ୍ଷୀ େମାେତ ପର୍ତିକାର କର ।

 ଶର୍ୀ ଶର୍ୀ ବଶିେ୍ୱଶୱ୍ର ପାଦ ପଙ୍କେଜ େମାର ଆଶ
 ବଦ�ତି ସାେ�� ଦାସ ଜ�େମ ଜ�େମ ଅଭୟ୍ାସ ।
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ପାଦ ଅଘ�୍ୟ େନଇ େସ ମନ�  ମହା�ଜା
ଅଗସତି୍ଙ୍କ ଚରେଣ େସ କ� ଦବିୟ୍ ପଜୂା । ୫୪ ।
େଭା େଦବ ଅଜ�ୁନ ଗ� ସବୁଣ୍�େଣଶୱ୍ର ଲିଙ୍ଗ ତହଂି

କିସ କାରଣ େଯ ପୁଣ ତହଂି େହାଇଲଇଂ । ୫୫ ।
ଶୁଣ େହା �ଜନ ପାଥ ବାବଲ ଶେରକ େପଷି� ପରଚଣଡ୍

ଅେୟଂ� ଶିର ଛଡିି େହାଇ� େବନ ିଖଣଡ୍ । ୫୬ ।
ପୁଣ ବାବେଲକ ବ�ିଧ��କ ବୀର

ପଦମ୍ ବରଷି� ପାଣିର ସଙ୍ଗର । ୫୮ ।
ଅେୟଂ� ଶିର ବୁଡି ସବୁଣ୍�ଣ କୁଢ କୁଢ େହାଇ ପଡି

ଶେତ ଶେତ ପାଖୁଡା ଅଷଟ୍ ରତେ୍ନ ଜଡି । ୫୯ । ସଂଖ୍ୟା
ଶୁଣ େହା �ଜା ଗା�ଧାରୀ ଗ� େଯ ବହ�ତ ପର୍ତ�ା କରି

ପୁତର୍�ତ ବସି ପ�ରଇ କର େଯ ପର୍ସାରି । ୬୦ ।
ଯମ�ୁ କୂେଳ ଅଛ�ତି ଲିଙ୍ଗର ସବୁଣ୍�େଣ

ବାବୁ ମାନେଗାବ�ିଦ ତୁ ଶୁଣ ସାବଧାେନ । ୬୧ ।
େସ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶେନ ଗଲି କାଲି ମୁହଂି

େକାଇ��େୟ ଗେଲ େସ ଲିଙ୍ଗକଇ ଦାହ ି। ୬୨ ।
�ହାର େମାେହାର େଯ େହାଇ� ଉଚଚ୍ବାଚ

ମୁହଂି େବାଇଲି େ�େହାର େୟ େକବଣ ପରପଞଚ୍ । ୬୩ ।
କାେଳ କାେଳ େୟ ଲିଙ୍କ ଅଟଇ େମାେହାର

ତୁ କିଂପା ଆସି େୟହ ିଲିଙ୍ଗର କତିର । ୬୪ ।
େୟମ�ତ ଉଚଚ୍ବାଚ ଶୁଣି ବଶିୱ୍ବାସୀ

ଲିଙ୍ଗର ମଧୁଂ◌୍ୟ େଦବ ବେିଜ କରି ଆସି । ୬୫ ।
ଆମଭ୍ ଦୁହଙ୍ିକର ଅଗ୍ରେତ ଉଭା େହାଇ

ପରମାଥ� ବଚନ କହେିଲ ଉମାସାଇଂ । ୬୬ ।
କାଲି ପର୍ଭାେତ ଶେତକ ସବୁଣ୍�ଣ ଚ-ା େଘନି

େୟ ପଜୂା କରିବ କାଲି ପାହେିଲ ରଜନୀ । ୬୭ ।

୬୨ ।୨ ଦାହ-ିପଜୂା କରି ।
ଆମେ୍ଭ �ହାର େସ େହାଇବୁ ନୟିେତ

େୟସେନକ ବଚନ େସ େବାଇେଲ ବଶିୱ୍�େଥ । ୬୮ ।
ତୁମେ୍ଭ େମାେହାର େଯ ଅଟ ଶତ ପୁତର୍

େୟଥକଇ େମାେତ କାରଣ କରିବ ନୟିତ । ୬୯ ।
ଶୁଣି ମାନେଗାବ�ିଦ ପରମ ସାନ�ଦ

ଶେତ ଭ�୍ଥ ତହ�ଂ େସ ଶେତ ଚ-ା ଧରି ଆନ�ଦ । ୭୦ ।
ରଜନୀ ପର୍ଭାେତ ଚଳଇ ଗା�ଧାରୀ

ସବୁଣ୍�େଣଶୱ୍ର େଦଉେଳ ବେିଜ ଯାଇଂ କରି । ୭୧ ।
ଶେତ ପରିବାରୀ ଅଛ�ତି �ର ତୁେଲ

ଯମ�ୁ ତୀରେର େଦବୀ ବଜିେୟ ଯାଇଂ କେଲ । ୭୨ ।
ସ�୍ନ ସାରି ଅଇେଲ େଦବ� ଦର୍ଶନ ପାଇ ।
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େଦଖି� ସବୁଣ୍�ଣ ପୁଷପ୍ ପଡିଛ ିକୁଢ କୁଢ େହାଇ । ୭୩.
େଦଖି େସ ବରିସ େଯ େହାଇ� ଗା�ଧାରୀ

େଦବ ଆଳ େଦଖି େସ ବାହ�ଡଇ ଖର କରି । ୭୪ ।
ବାହ�ଡିଣ ନଗେର େସ ପଶଇ ତୁରିତ

ମେନଣ ବରିସ ସରସ �ହଂି ଚିତତ୍ । ୭୫ ।
ଗା�ଧାରୀ ପର୍ଶଂସଇ ଧ�ୟ େକା�� େଦବୀ

ଧ�ୟ ଲକ୍ଷେଣ ପୁତର୍ ଜାତ କଲ�  ଧ�ୟ ତୁ ସାଧବୀ । ୭୬ ।
ଧ�ୟ ଧ�ୟ େ�େହାର ପୁତର୍ ଫାଲଗୁନି

େୟସେନକ ପର୍ଶଂସା କ�କ କାମିନୀ । ୭୭ ।
େୟମ�ତ ବ�ିରି େସ ଗା�ଧାରେସନର ଦୁହି

ମନେର ବକ୍ିରିୟା ଧରି େସ େହାଇ� ଚକିତ । ୭୮ ।
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣ ଦବିୟ୍ ରସ

ଯାହା େସ କହେିଲ କୁମଭ୍ ଋଷିର ଶିଷ । ୭୯ ।
େଦବ�ମାେନ କେଲକ ବହ�ତ ସତୁ୍ତି

ଜୟ ତୁ ପାଥ��ବ ତୁ େ�ଷିଲ�  େଦବୀ େକା�ତୀ । ୮୦ ।
ସରୁ ପୁେର ଶୁଭି� ଜେୟ ଜେୟ

େଦବ�େୟ �ମ ଦେିଲ େଯ ଧନଞଜ୍େୟ । ୮୧ ।

୭୮ ।୨ ବକ୍ିରିୟା-ବକିାର
ଧନେର େ�ଷି ଧନଜ�େୟ �ମ ପାଇ�

ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�  ଅଗସତି୍ କହ�ି । ୮୨ ।
ପଦମ୍ନଧି� କାଟି� େଯ ଅଜ�ୁନ �ପହସତ୍

ବାହ�ଡି େସ ନଧି� େହାଇ� େକମ�ତ । ୮୩ ।
େୟଥ�ର ଚରିତ େମାେତ କହ ତେପାବ�ତ

ଅଗସତି୍ କହେିଲ ଶୁଣ େହା ମନ�  ମହତ । ୮୪ ।
େତବ�ମାେନ ସତୁ୍ତି କେଲ ଅଜ�ୁନକୁ

େଯବଣ ସବୁଣ୍�ଣ ଦଲି�  ସବୁଣ୍�ଣ ଲିଙ୍ଗକୁ । ୮୫ ।
ବାହ�ଡାଇ ରତନ୍ମାନ େଥାଅ ଧନ�ଧ�ର

କୁେବର ଭବୁନ େଯ ନ କର �ରଖାର । ୮୬ ।
େଦବ�ଙ୍କ ବଚେନ ଭମିୂର ୁ��ଜ ବ�ିଧ��

ବାହ�ଡାଇ ରତନ୍ନଧି� କୁେବର ଭଣଡ୍ାେର େଥାଇ� । ୮୭ ।
ପଦମ୍କଇଂ େଯ ଅଟଇ େଯବଣ ନଧି�

ମହାକଳପ୍ େକାଷ େସ ଅଟଇ ପର୍ସିଦଧ୍� । ୮୮ ।
ଅେହାମୁଖୀ ��ଜ ପବନର ୁଜାତ

େସ ନଧି�ର ସଥ୍ଳୀ େହାଇ� ଜଡିତ । ୮୯ ।
ବାହ�ଡି ସଂଘରି� ପଦମ୍ନଧି�ର ଭିତେର

ଅଜ�ୁନର ମହମିା ତୁ ଶୁଣିଲ�  ନୃପବେର । ୯୦ ।
ଶୁଣ ପରମ ସାନ�ଦ ମନ�  ମହାଗ୍ୟାଂ�

େଦବକୁ ଦୁଲ�ଭ େସ ଅଜ�ୁନର କଥା । ୯୧-୩୯୩୮ ।
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ଏକଲବୟ୍ ଉପାଖ୍ୟାନ
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଦେ୍�େଣ ଶିଷୟ୍ ମାନ�ତ ହକାରି

ବାବୁ ତୁମେ୍ଭ ଯାଅସି ମୃଗୟା ବେି�ଦ କରି । ୧
ଅଶସତ୍ମାକୁ ପର୍ସବ ିକୃପୀ �ଶ ଗ�

�ହାର ପ�୍ଣ ତୟ୍ାଜ ଦବିସ ପର୍େବଶ େହାଇ�. ୨
ଗଣଡ୍ା େଗାଟିେୟ ବାବୁ ମାରି ଆଣ ଯାଇ ବନ� ଂ

ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚେନ ଚଳ�ତି ସବ� ତନ�  । ୩
ପଶଚି୍େମ ବୀମ ଅଜ�ୁନ ଦକ୍ଷିେଣ ବୀର କଣ୍�ଣ

ଶେତ େସାଦର େଘନ ିଉତତ୍ରକୁ ଚଳଇ ଦରି୍େଯାଧନ । ୪
ଭର୍ମ�ତ କୁମାେର େଖଦ�ତି ମୃଗାରି

କ୍ଷିଦେ୍ର ନ ଛାଡ�ତି େଯ ଗଣଡ୍ା ଜୀବ େ�ଡି । ୫
ଦକ୍ଷିେଣ କଣ୍�ଣ େ�ଡି ନ ପାଇ� ଗଣଡ୍ା ଜୀବ

ମଗୃ ଭାେରକ େଗନ ିଦର୍ଶନ କ� ଗୁରଙ୍ୁକ �େଧବ । ୬
ପଶଚି୍ମ େକାଶେଳ ଗେଲ ଭୀମେସନ ଅରଜୁନ

ଗଣଡ୍ା ଦୁଇ େଗାଟା େଘନ ିଗୁରଙ୍ୁକୁ ଦର୍ଶନ କେଲକ ପଞଚୁ୍ଦନି । ୭
ଉତତ୍ରକୁ ଗେଲ େଯ ଦରି୍େଯାଧନ ଶେତ ଭ�୍ଥ
େଖଦ�ତି ବନ ଗହେନ େଯ ଅେନକ ପବ�ତ । ୮ ସଂ

େ�ଡ�ତି ଗହନ ଅଟବୟ୍ା ପୁଣୟ୍ ଗଣଡ୍ା
େଖଦ�ତି ବନସେ୍ତେର ବହିଡ�ତି ଦୁଦ୍�ଦଣଡ୍ା । ୯

ମଣି�ଗ େବାଲି େୟକଇ ପବ�ତ େଗାଟିେୟ
ତହଂିର ତେଳ ଅଛ ିଜଳଘାଟ େଗାଟାେୟ । ୧୦

େସ ପାଣି ଘାଟ ଜଗି ଅଛ�ତି ଅନ�ସରି
ତହଂିକି ନକିଟ ଜା� େବଣଟ୍କାର ପୁରୀ । ୧୧

େସ ଜା� ଶବର ଭାରିଯା ଶିରିୟା �େମ ବାଳୀ
ସୱ୍ାମୀକି େବାଇ� ଦୃଷଟି୍ େଦଇଥାଅ େଯ ପଲ୍ଲୀ । ୧୨

ସ�୍ନ କରି ମୁଂ ଆଣଇଂ ଜଳ ଘଟି େଗାଟିେୟ
ଦୱ୍ାରକୁ ତଲେୟ କରିଥାଅ େମାର ଆସିବାର ଯାେୟ । ୧୩

ସୱ୍ାମୀକି ସମେ୍ୱାଧ� ଚଳଇ ଶବର ତରଣୁୀ
ସେ�ବେର ପଶି ଘେଟ ପେୂ�ଇ� ପାଣି । ୧୪

୧ ଏଥୁ ଅନ�ତେର ଦେ୍�େଣ ଶିଷୟ୍ ପୁତର୍�ତ ହକାରି
 ବାବୁ ତୁମେ୍ଭ ଯାଅସି ମୃଗୟା ବନ େହରି ।

୫ ।୧ ମେନ ମେନ ଅନ�ସରି ଗଣଡ୍ା ଜୀବ େ�ଡି ।
୯ ।୧ େଖଦ�ତି ଗହନ ବନ ଅଟବୟ୍ା େସ ପଶି ଗଣଡ୍ା ।

୧୧ ।୨ ତହଂିର ନକିଟ େଯ କି�ତ େବନ�  ପୁରୀ ।
ଘଟ ତୀେର େଥାଇ ସାରି� ସ�୍ହାନ

କୂେଳ ଆସି କ� ପତର୍ ପରିହରଣ । ୧୫
ମଥାେର ବସାଇ� ପାଣିଘଟ େଗାଟି

ସିଂଘ ଠାଣି ଜାଣି େସ ଆସି େଲଉଟି । ୧୬
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ଦୂେର ଥାଇ େଦକି� �କୁ ଧୁସାସନ ମେୁଢ
ଆକ୍େରଷି େବନ ିବୁେଜ �କୁ ଧଇ�କ ଗାେଢ । ୧୭

େଦଖି େସ ଶିରିୟା େଯ �ହଂଇ େଲଉଟି
ତରି୍ଭବୁେନ ସ�ୁଦର ବାଳ� ତ େୟ କାହାର ପୁତର୍ େଗାଟି । ୧୮

ଶବରଣୀ େଦଖ�େତ େସ ଧାଇଂେଲ ସବ� ଦୁଷେ୍ଟ
େବଢିଣ ଶବରଣୀକି ହରି େ�ଡିେଲ ପାପିଷେ୍ଠ । ୧୯

େଭା �ଥ ରଖ େବାଲି ଉଚେ୍ଚ ଦ�ି ଡାେକ
େଭା ସୱ୍ାମୀ ବ�ତକ୍ାର କର�ତି କାହାର ଦୁଷଟ୍ େ�େକ । ୨୦

ଉଚଚ୍ସୱ୍େର ଯହ�ଂ ଶୁଭି� ଭାରିଯା େ�ଦନ ବାଣୀ
ଆଖଡାେର ଥାଇ �ହା �ହା ଜା� ଶବର ଶୁଣି । ୨୧

ହସତ୍େର ଧନ�ଶର େଘନ ିବାହାର କି�ତ
ଧାଇଂଣ ପର୍େବଶ େହାଇ� ଯାଇଂ କୁରବୁୀରଙ୍କ ସଙ୍ଗତ । ୨୨

ମହା ବକିଟାଳ ସୱ୍ରପୂ େସ ଭଇେ�ବ ମରୂତି
ହାକ ଦଅିଇ କି�ତେର ତୁମେ୍ଭ କାହାର େହା କତି । ୨୩

ଶୁଣିଣ ପର୍ଚଣଡ୍ ମରୂତି ଧୁଶାସନ ମହାବୀ�
ପର୍ତଗ୍ୟାଂ କରି େବାଇ� ମରିବୁେର ଶବ� । ୨୪

ବନଚର େ�କ େହାଇ କିଂପା େ�େହାର େୟମ�ତ ଘରଣୀ
�ଜାଙ୍କର ଅବଷିକ୍କୁ େୟ େଯାଗାଇ ପାଟ�ଣୀ । ୨୫

ଆମେ୍ଭ େସାମବଂଶୀ ପୃଥୀକି ଆଧ�ପତି
େୟହାର ନମି�େତ ତୁେର େହାଇବୁ ପ�୍େଣ କ୍ଷତି । ୨୬

ଦୁଭ�ାର ବଚନ ଶୁଣି େସ ଜା� େବଣଟ୍କାର
ଧନ�େର ବସାଇ� ଆକ୍େରଷିଣ ଶର । ୨୭

୧୯ ।୨ େବଢିଣ ଶବରଣୀକି ଧରିେଲ ପାପିଷେ୍ଠ ।
୨୩ ।୧ ମହା ବକିଟାଳ ଠାଣି େସ ଭଇେ�ବ ମରୂତି ।

୨୬ ।୨ େୟହାର ନମି�େତ ତୁେର େହାଇବୁ ପ�୍େଣ ବନିଶୟ୍ତି ।
ଭମିୂକି େଗାଟିେୟ ବ�ିଧ�� ଗୁରଙ୍ୁକ �ମ ଧରି

ମଥାେର ମତୃତି୍କା େଘନ�ି ଦେ୍�ଣ ଗୁରଙ୍ୁକୁ ସମୁରି । ୨୮
େୟକ ଉତତ୍ର ଶେତ େଯ ଅଟ�ତି କୁରବୁୀେର

ଜେଣ ଜେଣେକ ପେୂ�ଇ� ଶେତ ଶେତ ଶେର । ୨୯
ଅବକ୍ିଷେଣ ବାଣ ଯହ�ଂ ବ�ିଧ�� ମହାମ�ତେ୍ର

ଜେଣେକ ଶେତ ଶେତ ଶର ପଡି� ହଦୃଗେତ । ୩୦
ତରି୍ପଣଡ୍ ଗଳିତ େଯ ଶରୀେର ଅସତ୍ର୍ େଭଦି

ପଡିେଲ କୁରବୁୀେର ରଧୁ�ର ବହ ିନଦୀ । ୩୧
ଭାରିଯାକୁ େଘନଣି ଚଳଇ ବୀର ଜା�

ଆପଣା ପଲ୍ଲୀେର ପର୍େବଶ ଶବ� । ୩୨
ଦେ୍�େଣ ବାଟ �ହା�ତି ଦରି୍େଯାଧନ ତ ନଇ�

ପଥ ନେି�ପ�େତ ଦୱ୍ାଦଶ ଦବିସ େହାଇ� । ୩୩
ସଙ୍ଗେର େଘନେିଲ ଗୁର ୁକଣ୍�ଣ ଭୀମ କିରୀଟୀ
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ବାଟ ଅନ�ସରି ହାେଦ ଆସ�ତି ପାେଛାଟି । ୩୪
ପେ୍ୱଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ସେ�ବର କୂଳ

େଦଖିେଲ ପଡିଛ�ତି କୁରବୁୀର ସକଳ । ୩୫
େଯସେନକ ବୃକ୍େଷ େ�ଟ�ତି ମହାବାତ କାେଳ
େତସେନ ଦଶି�ତି େଯ କୁରବୁୀର ସକେଳ । ୩୬

ହେୃଦ ��ଜ ପଡି ପିଛ ିକତିକି ଫୁଟି
ମହା ପର୍�ପ ବୀେର ଭମିୂେର ଛ�ତି େ�ଟି । ୩୭

ଭୀମେସନ ଧାଇଂ ଯାଇଂ େଦଖି�କ ଦୂରୁ
ସମସେ୍ତ ଶରଘାେତ ପଡିଛ�ତି େହ ଗୁର ୁ। ୩୮

ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର ନ�ଦନ େଦଖିଣ ବ�ିରିେଲ
େୟ ତ ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ା େବାଲି ଅଜ�ୁନକୁ ପ�ରିେଲ । ୩୯

େଦଖନ ିେୟ ବନସତ୍େର େକ ଅଛଇ ଫାଲଗୁନି
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର ବଦିୟ୍ା େକ ଆନ ଅଛଇ େଘନ ି। ୪୦

୨୯ ।୨ ଜେଣେକ, ଶତ, ଶତ ବାଣ ପଡି� ନଘି�ାେତ ।
୩୨ ।୨ ଆପଣା ପଲ୍ଲୀେର ଯାଇଂ ସାନ�ଦ ଶବ� ।

ଆନକୁ େଗାଚର େ�ହଇ େୟ ବଦିୟ୍ା
ମାନେବ େଗାଚର କାହଂି େୟେତକ ପର୍ସିଦଧ୍ା । ୪୧

ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚେନ େ�ଡଇ ସବ�ସାଚୀ
େଦଖି� ଗହନ ବେନ ଶବର ପଲ୍ଲୀ େୟକ ଅଛ ି। ୪୨

କି�ତ ଆଖଡାେର ପଟାେୟ ବ�ିଧଇ ବାଣ
ଅଜ�ୁନକୁ େଦଖି ବାହାର ତତକ୍ଷଣ । ୪୩

ହସତ୍ ଧାମଣା କାଠର ଧନ�  କଣଟ୍ା ବାେୟଂଶର ଗୁଣ
କଟି େମଖେଳ େକାଠାର ଫିରିକି ��ଜ ତେ୍�ଣ । ୪୪

ଗଦ ଗଦ ବାେକ୍ୟ କିସ କିସ େବାଲି
ଅଜ�ୁନ ଉପରକୁ େସ ଆସଅୁଛ ିେପଲି । ୪୫
ଡାକ ଦଅିଇ ଜା� ତୁେର କାହାର କତି ଅଟୁ

ମହୁଂି ବନଚର େମାେହାର ଆଶର୍େମ କି� େଭଟୁ । ୪୬
ଆଷୟ୍ ଥାଉଂ ଥାଉଂ କି� ଭରସ ୁଅଛୁ ମରଣକୁ
ମରିଣ ପ�ଥାଇ କି ବଳି େଦବ ିମୁଂ ତୁକୁ । ୪୭

ଅଜ�ୁନ େବାଇ� ଆେର ଶୁଣସି କି�ତ
େୟ େମାେହାର ଭାଇ ମାନ�ତ େକ କ� ଶ�ଘାତ । ୪୮

ଅଜ�ୁନ ବଚନ ଶୁଣି ଜା� ଶବର େଯ େକାେପ
ଧନ�େର ��ଜ ପେୂ�ଇ� ଗୁର ୁ�େପ । ୪୯

ଆକ୍େ�ଷିଣ ଶର ଛାଡ�େତ େଦଖି� ଫାଲଗୁନି
ଶବରକୁ ମଇ� େଯ ଦବିୟ୍ ଶସର୍ େଘନ ି। ୫୦

ଶେର ଶର ପଡି�ଳ େହଉଣ ଅଛ�ତି
ଭାଜିଣ ସମସତ୍ ଶହସର୍ ଚୂର େହାଇ ଯା�ତି । ୫୧ ସଂ
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ଶେତ ��ଜ �େପ ପେୂ�ଇ� ଜା�
ଅଜ�ୁନ ଉପରକୁ ବ�ିଧ�� େସ େକାେପ ମହାବୀ� । ୫୨

୪୫ ।୧ ଗଦ ଗଦ ବାେକ୍ୟ କିସ େବା କିସ େବା େବାଲି ।
୪୬ ।୧ ଡାକ ଦଅିଇ ଜା� ତୁେର କାହାର ସତୁ ଅଟୁ

 ଡାକ ଦଅିଇ ଜା� ତୁେର କାହାର �ଟ ଅଟୁ ।
୪୮ ।୨ େୟ େମାର ପ�୍ଣର ଭାଇଙ୍କି େକହ�ଂ କ� ହତ ।

ଶେତକ ��ଜ େକାେପ େପଷି� ଅରଜୁନ
େଛଦ ିପକାଇ� େସ ସମସତ୍ ଶର ମାନ । ୫୩
କି�ତ ଅଜ�ୁନ େସ େହାଅ�େତ ଅେ�ୟାଅନିୟ୍

ଶହସର୍ ବଘିାେତଣ େଯ କ-ି� େମଦନିୀ । ୫୪ ସଂ
କଷୁଣି ଟଙ୍କାର ଶୁଭି� ଗୁଣ େଘାଷ

ତିନ ିଭବୁନକଇ �ଗି� ବଡ ତ�୍ସ । ୫୫
ଦେ୍�େଣ ଶୁଣିେଲ ଯହ�ଂ ସହସର୍ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ

କଣ୍�ଣ ଭୀମ େଘନ ିଗୁର ୁଧାଇଂେଲ େବେଗ ପୁଣି । ୫୬ ସଂ
ଗୁର ୁେଦଖିେଲ ଅଜ�ୁନ କି�ତର ସମର

ଜା� ଅଜ�ୁନକୁ ପେୂ�ଇ ଅଛ ିଲକ୍େଷ ଶର । ୫୭
ଦେ୍�େଣ େଭଟିେଲ ସମର କର�େତମ େବନି

େକହ ିକାହାକୁ ନ ଘୁଞଚ୍�ତି ଅେ�ୟାଅନିୟ୍ । ୫୮
ଦେ୍�େଣ ଡାକ ଦଅି�ତି ରହ ରହ ବାବୁ

କାହାର ତହ�ଂ ସାଧ�ଲ�  େୟ ବଦିୟ୍ାମାନ ସବୁ । ୫୯
କାହାର ଶିଷ ତୁ େକ େ�େହାର ଗୁରୁ

କାହାର ବଦିୟ୍ା ସାଧ� ତୁ େୟେଡ ଯୁଦଧ୍ କର ୁ। ୬୦
କି�ତ େବାଇ� ତୁ ଶୁଣ େହା ବ�୍ହ୍ମଣ

େମାେହାର ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁଅଟ�ତି ହାେଦ ଦେ୍�ଣ । ୬୧
ଗୁର ୁଥମୱ୍ୀଭତୂ େହାଇେଲ କି�ତ ବଚେନ

ଆମେ୍ଭ େସ ଦେ୍�ଣ େହା ବାବୁ ଅଟୁ ବଦିୟ୍ମାେନ । ୬୨
ବଦୟ�ତି ଦେ୍�େଣ କାହଂି ଅଛ�ତି େ�ର ଗୁରୁ

ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଦଖାନ ିତୁ କାହାକୁ େସବା କର ୁ। ୬୩
ଆପଣ ଆଖଡା ଶାଳକୁ େସ କଢାଇଣ େନ�

ମାଟିର ଦେ୍�ଣକୁ େଯ େନଇଣ େଦଖାଇ� । ୬୪
େୟ େମାେହାର ଗୁର ୁଅଟଇ ଦେ୍�ଣ ସିଦଧ୍ା

େୟହାଙ୍କୁ େସବମି ମୁଂ ଲଭିଲି ସବ� ବଦିୟ୍ା । ୬୫
ଗୁର ୁପୁଚଛ୍ା କେଲ ତୁ େକମ�େତ ସାଧୟ୍ କଲ�

ଅଦୃଷଟି୍ ଅଶର୍ତିେର େକମ�େତ େୟମାନ ପାଇଲ�  । ୬୬
ଆମଭ୍ର ମ�ତର୍ବେଳ ତୁହ ିେସ ମାଇଲ�  । ୬୭

୬୭ ।୨ ଆମଭ୍ର ପୁତର୍ଙ୍କୁ େହା କି େଦାେଷ ମାଇଲ�  ।
େବାଲଇ କି�ତ ମୁଂ ଗଲଇଂ ବାରେୁଣ
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େବାଇଲି ବଦିୟ୍ା େମାେତ ଶିଖାଅ ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ । ୬୮
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲି ଜେଣ େମାେତ ଦୟା କ�

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଲି େମାେତ ତହ�ଂ ବାହାର କରି ଦ�ି । ୬୯
ଅପମନ ପାଇ ମୁଂ େଯ ବାହ�ଡି ଅଇଲି

ବାରଣୁାବ�ତଠାର ୁେୟଠାକୁ େବାଲି ବନସତ୍ କାଟିଲି । ୭୦
ଆଖଡାେୟ ଭିଆଇଲି ମୁଂ ପଲ୍ଲୀର ଦୁଆେର

ମତୃତି୍କା ଦେ୍�ଣ େଗାଟି ମୁଂ ଥାପିଲି ସାଧ�ଲି ସମଭ୍େର । ୭୧
େୟହଠିାେର ଥାଇ �ହଂଇ ମୁଂ ବାରଣୁବ�ତ ଆଖଡାକୁ

ଦୃଷଟି୍ପାତ କରିଥାଇଂ ଦୱ୍ାଦଶ େଯାଜନକୁ । ୭୨
େଯବଣ ପାଦଗତି କର�ତି ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ

ମଂୁ େୟେଥ ସାଧଇ େଯ ସମସତ୍ ଗତି କରଂୁ । ୭୩
ଶୁଣି ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁେଯ ପରମ ସାନ�େଦ

ଜା�କଇଂ ଆଣି ବସାଇେଲ ଆପଣ ସ�ନେିଧୟ୍ । ୭୪
ଆମେ୍ଭ େସ ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁଅଟୁ େୟ େସ ଭୀମ ଅଜ�ୁନ କଣ୍�ଣ

ଯାହାକୁ ଶରଘାତ କଲ�  େସହ ିେସ ଦରି୍େଯାଧନ । ୭୫
େୟସନ ବଚନ ଶୁଣିଣ ବୀର ଜା�

ଗୁରଙ୍ୁକ ପାଦପଦେ୍ନ ପର୍ଳମୱ୍ ମହାବୀ� । ୭୬
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ତୁ ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ା ପୁତର୍ ବାବୁ
େସ ପୁତର୍ ମାନ େଯ ମାଇଲ�  ଆମଭ୍ର ହଂି ସବୁ । ୭୭

ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ େୟେବ ବାବୁ ଜାଣିମା ଯୁଗେତ
ପୁଣ େସ ପୁତର୍ମାେନ ଆମଭ୍ର ବର୍ତ�ତି େକମ�େତ । ୭୮

ଜା�କଇଂ େଘନ ିଗେଲ େସ ସାଂଗ୍�ମ ଭମିୂକି
କି�ତ େବାଇ� େୟହକ୍ିଷଣି ଗୁର ୁେହ ଜୀଆଂଇବ ିସଭଙ୍ୁକି । ୭୯

ଧନ�େର ବସାଇ ଜୀବ�ୟାସ ଶର କ� ବୃଷଟି୍
େମାହ େତଜି ଉଠେିଲ େସ ସକଳ ଧୃତ�ଷଟି୍ । ୮୦
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପାଦପଦେ୍ମ େହାଇେଲ ପରିଣାମି

ଶବର ଶରଘାେତ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ େହାଇଲ�  ଆମେ୍ଭ ସୱ୍ାମୀ । ୮୧

୭୭ ।୨ େସ ପୁତର୍ମାେନ େଯ ଆମଭ୍ର ଜାଣ ସବୁ ।
େ�େହାର ପ�େୟ ଗୁର ୁେସବ ିଆମେ୍ଭ ବଦିୟ୍ାମାନ ସାଧ�ଲ�

କି�ତ ମାତର୍କ ସମେର ଆମେ୍ଭ କ୍ଷେୟ ଗଲ�  । ୮୨
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କର ବଦିୟ୍ାକୁ ଆମଭ୍ର ଗୁର ୁଦେ୍�ଣ

ଅଭାେବ ଶିଖାଇଲ କିଛ ିେ�ହ�ି କାରଣ । ୮୩
ଧ�କ େହାଉ ଆମଭ୍ର ଜୀବନ ଆମଭ୍ର ଛତର୍ୀ ବୃତେ୍ତ କିସ କାଯ�୍ୟ

େକସେନ ଜନ ମୁଖ �ହଂିବୁ େହାଇଣ ନଲିଜଜ୍ । ୮୪
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ନ ବାବ କିଛ ିଚିତତ୍
ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ା ପୁତର୍ େୟ ଅଟଇ କି�ତ । ୮୫
େୟକଇ ବଦିୟ୍ାେୟ ଧଂସି େହାଇଲ ଭ�୍ଥ େବନି

ଘେର ଘେର େୟକ େସାଦେର େହାଇେଲ ଅେ�ୟାଅନିୟ୍ । ୮୬
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େୟଥକୁ ଅଭିମାନ େହାକରି ତ ନ େଯାଗାଇ
ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ା ପୁତର୍ ଅଟଇ ଜାଣ େୟହ ି। ୮୭

ଗଣଡ୍ା େଘନ ିଗ� େୟ ପର୍ଥେମ ଆଖଡାକୁ
ତୁମେ୍ଭ ଅପମନ କରି େଯ ବାହାର କରିଦଲି େୟହାକୁ । ୮୮
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ବଚେନ ଦରି୍େଯାଧନ େହାଇ� ପରମ ଶା�ତି

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ଜା�େର ତୁ େୟ ବେନ ଥାଅ ନଭି�୍�ତି । ୮୯
ଆମେ୍ଭ ଯାଉଅଛୁଂ ହସତି୍� ଭବୁନକୁ

ବାରଣୁାବ�ତର ୁଭାଙ୍ଗି େଦଇଣ ଆଖଡାକୁ । ୯୦
ଆମଭ୍ର େବାେଲ େ�େତ ସମସତ୍ ପ�୍ପତ େହାଉ
େ�େତ ତ ସମେର ଜିଣ�� େକହ ିେ�ହ� ଆଉ । ୯୧

ଉଷତ େହାଇ ପଡି� କି�ତ ଗୁରଙ୍ୁକ ଚରେଣ
ଦକ୍ଷିଣା ମାଗ େହା ମୁକୁ ଗୁର ୁେଦବଇଂ େୟହକ୍ିଷେଣ । ୯୨

ଶୁଣିଣ ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁପରମ ସାନ�ଦ ଚିତେ୍ତ
ଗୁର ୁଦକ୍ଷିଣା ଶିଷୟ୍େର �ଗଇ ଯୁଗେତ । ୯୩

ସତୟ୍ କେଲ େ�େତ ମାଗିବ ିଦକ୍ଷିଣା
ଯୁେଗ ଯୁେଗ କଥା ଥ�ବ େମାେହାର କହଣା । ୯୪

୮୪ ।୨ ଆମେ୍ଭ ଶେତ ଭ�୍ଥ ପାଇଲ� ଟି �ଜ ।
୮୯ ।୨ େୟଥକଇଂ ମେନ ନ କର ତୁ ଭ�୍�ତି ।

ଜା� େବାଇ� ସୱ୍ାମୀ ସତୟ୍ କଲି ମୁହଂି
େମାେହାର ଶିରକମଳ ମାଗିେଲ େହଂ େଦବଇଂ । ୯୫

ଗୁର ୁେବାଇେଲ ତୁ େଯେବ ସତୟ୍ କଲ� େର ବାବୁ
ଦକ୍ଷିଣ ହସତ୍ େଜୟ୍ଷଠ୍ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ ିକାଟି େମାେତ େଦବୁ । ୯୬

େଜୟ୍ଷଠ୍ ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ ିେଗାଟି ଧଇେଲ ଗୁର ୁଟାଣି
��ଜ ବ�ିଧ�େତ ହସତ୍ ନ ଥ�ବଟି କଷୁଣି । ୯୭

�ରି ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍େିର ବ�ିଧ�ବୁ ତୁ ଶର
େୟେତକ ଦେିଲ ଗୁର ୁଦକ୍ଷିଣା େହାଇ� ଆମଭ୍ର । ୯୮

ଜା� େବାଇ� ଗୁର ୁେହ େଯେବ ଭୟ କଲ ମୁକୁ
ମୁକୁଇଂ କଳଙ୍କ କରି ଉଦଧ୍ରିଲ େୟମାନଙ୍କୁ । ୯୯

େଯବଣ ଅଭିମାନ କେଲ େମାେତ ବାରଣୁାବ�େତ
େସ କଥା ଖଣଡି୍କ ମୁଂ ଧରିଥ�ଲି ହଦୃଗେତ । ୧୦୦

ମୁହଂି େସ �ଶ କର�ତି ଦରି୍େଯାଧନର ବଂଶ
କୁରବୁଳ ମାନ�ତ ସବୁ�ତି କର�ତି େଯ ଧୱ୍ଂସ । ୧୦୧

ଜାଣି ତ ରକ୍ଷା କଲ େୟମାନଙ୍କୁ ଗୁର ୁେହ
ପରମ ମହାତମ୍ା ତୁ ସଞଚି୍ଲ�  ସ�େଦେହ । ୧୦୨

େୟେତ େବାଲିଣ େଯ ବୃଦଧ୍ା ଅଙ୍ଗୁଷଠ୍ ିକାଟିଣ େସ ଦ�ି
�ହା େଦଖି ଗୁରଙ୍ୁକର ଚିତତ୍ ହରଷ େହାଇ� । ୧୦୩

ଜା�କୁ କଲ୍ୟାଣ କରି ରହୁାଇେଲ ନଜି ଆଶର୍େମ
ପୁତର୍�ତ େଘନ ିଗେଲ ବାରଣୁାବ�ତ ଭବୁେନ । ୧୦୪
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ବେିଜ କେଲ ମହାତମ୍ା ହସତି୍� ନଗ୍ର ପୁରୀ
ନଜି କମ� ବଧିାେନ ଗ� ପୁଣି ବରଷ �ରି । ୧୦୫-୪୦୪୩ ।

୧୦୦ େଯବଣ ଅଭିମାନ କେଲ େମାେତ ବାରଣୁାବ�ତ ନଗ୍େର
 େସ କଥା ଖଣଡି୍କ ମୁଂ ଧରିଥ�ଲି �େଗ ।

ଅଜ�ୁନର ସ�୍ନ ପଦାଥ� ଆଣିବା ଓ ନଜିର ଅସତ୍ର୍ କୁଶଳ� ଦଶ�ାଇ ଦେ୍�ଣଙ୍କଠାର ୁବର
ପ�୍ପତି୍

ଶୁଣ େହା ମହା�ଜା ଯଉଂ ଦନି ବଦିୟ୍ା ପରୀକ୍ଷ କେଲ
େସହ ିଦନି�  କଉେ�େବ ମେନ ଅ�ତର ଧଇେଲ । ୧

ଦରି୍େଯାଧନ ମେୂଳ େଯ ବ�ିର କର�ତି
ଆମଭ୍ ତହଂି ଗୁରଙ୍ୁକର �ହଂି ଶୁଦଧ୍ମତି । ୨

ଦେ୍�େଣ େଯ ଆମଭ୍ର ବଦିୟ୍ାଗୁର ୁେହାଇେଲ
େୟକା କରି ଅଜ�ୁନକୁ େସ ଶସର୍ ଶିଖାଇେଲ । ୩

ଆମେ୍ଭ ଶେତ େୟକ ଉତତ୍ର ବଦିୟ୍ାେୟ ଶକ� େ�ହଲି�
ଦେ୍�ଣ ପ�୍େୟ ଗୁର ୁଥାଉଂ ବଦିୟ୍ା ନ ପାଇଲ�  । ୪

େୟମ�େତ ବ�ିରି ଧୃତ�ଷଟ୍ ତେନେୟ
 କଣ୍�ଣ ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସନ ମେୂଳ ଗୁରଙ୍ୁକ ବନିେୟ । ୫

େଭା ଗୁର ୁତୁମେ୍ଭ େବଦ ଶାହାସେ୍ର ସକଳ ନଜିି��
ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ବଦିୟ୍ାେୟ ତୁମେ୍ଭ ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ଜିଣ�� । ୬

ତୁମଭ୍ର ମନେର ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଶୁଦଧ୍ ଚିତତ୍ �ହଂି
େୟକା କରି ଅଜ�ୁନକୁ ଶିଖାଅସି େଗାସାଇଂ । ୭

ଦେ୍�ଣ ପ�୍େୟ ଗୁରଙ୍ୁକୁ ଆମେ୍ଭ େସବା କଲ�
ବଦିୟ୍ା ନ ପାଇଣ ଆମେ୍ଭ ଅସାଥ�ୁକ େଯ େହାଇଲ�  । ୮

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ େଯହ୍େନ ଆମଭ୍ର ମ�ଦ କମ�
ତୁମଭ୍�ତ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  ଅକାରଣ । ୯

ତୁମଭ୍�ତ ଆମେ୍ଭ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇଲ�  ଶୁଦଧ୍ ଚିତେ୍ତ
ଗଣଠ୍ ିମଠୁ ିଦୃଢ କରି େଦଖାଉଂ ନଜି ଗାତେ୍ର । ୧୦

ହସତ୍ ଧରି ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଜେଣ, ଜେଣ େଦଖାଇ
ତୁମେ୍ଭ �ହା ନ ଶିଖ େଯ ମନେର ଗବ� ବହ ି। ୧୧

ତୁମଭ୍�ତ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇେଲ ଅଜ�ୁନ େଦଖଇ
େଦଖିଣ ଶିଖଇ େସ କାହାକି ନ ପ�ରଇ । ୧୨

୯ ।୨ ତୁମଭ୍�ତ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇ ଆମେ୍ଭ ପାଇଲ�  ଅପମାନ ।
େଯବଣ ��ଜ ଧରଇ ଫାଲଗୁନି

େମାେତ େଗାଚର ନ�ହଇ େସ େବାଇେଲ ଦେ୍�ଣ ମନୁ ି।୧୩
ପର୍ଶୁ�ମ ବଦିୟ୍ା �କୁ େହାଇ� ପ�୍ପତ

େଦଖିଣ ଶିଖଇ େସ ବାସବର ସତୁ । ୧୪
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ତୁମଭ୍ର ଶୁଦଧ୍ ଚିତେ୍ତ
େତଣୁ କରି ସମସତ୍ କହଲି ବୀର ପାେଥ । ୧୫
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ଦରି୍େଯାଧନ ବଚେନ ଦେ୍�େଣ ତୁନୀ େହେଲ
ସମସେ୍ତ କୁରବୁୀେର ଅଜ�ୁନକଇଂ ହଂିସା କେଲ । ୧୬

େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
ବଦିୟ୍ାର ମହମିା େହା ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�

ବଦିୟ୍ାର ମହମିା େହା ଶୁଣ ଯୁବ�ଜ ତନ�  । ୧୭
େୟକ ଦନିେର େଯ ଦେ୍�େଣ ଉପାେୟକ କେଲ

ସବୁ ପୁଅ�ତ େଘନ ିଯମୁ� ସ�୍ହାେନ େଯ ଗେଲ । ୧୮
ବାଟେର େଦଖିେଲ ସସୁଞଚ୍ ଶାଳ ବୃକ୍େଷ

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ େୟଠାେର ବୁଝିବା ପରୀକ୍େଷ । ୧୯
ଅଜ�ୁନକୁ େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁ ବାହ�ଡିଣ ଯିବୁ

କୃପଙ୍କର ଘର ୁସ�୍ହାନ ସଞ�୍ େଯ ଆଣିବୁ । ୨୦
ତିଳ ଅେୟଂ� ସସୁଞଚ୍ ଅଭୟ୍ଙ୍ଗମାନ

ଭଇୂଂେର ନ େଥାଇ ଆମଭ୍ଠାର ୁଆଣିବୁ େଯ ପୁଣ । ୨୧
ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚେନ େସ ଚଳି� ଅଜ�ୁନ

ବୃକ୍ଷର ତଳ ଯାଇଂ ମିଳିେଲ ଗୁର ୁଦେ୍�ଣ । ୨୨
ଦରି୍େଯାଧନ େବନ ିକର ସଂକ୍େଷପି ଧଇେଲ ଗୁର ୁଦେ୍�ଣ

ଦୃଷଟି୍ ମୁଷଟି୍ ଗଣଠ୍ ିଦୃଢ େସ କରିଣ । ୨୩
ଦରି୍େଯାଧନ କେର ଗୁର ୁଦେିଲ ଧନ�  ତେ୍�ଣ । ୨୪

କତୁରୀ ��ଜ େସ ଗୁଣେର ବସାଇ
େୟକ ଦୃଷଟି୍େର ��ଜ ବ�ିଧ କୁରସୁାଇଂ । ୨୫

ଶୁଣି ଦରି୍େଯାଧନ ବ�ିଧ� ପତର୍ମାନ କ�କ େଛଦନ
କୁରବୁୀରମାନଙ୍କର ଆନ�ଦ ପଞଚୁ୍ମନ । ୨୬

୨୩ ।୧ ସଂକ୍େଷପି-ଟାଣି
ଶିଷୟ୍�ତ େଘନ ିମୁନ ିପର୍େବଶ ଯମୁ�ର କୂେଳ

ମଥା େଯାଗାଣ େଘନ ିଅଜ�ୁନ େସ ବୃକ୍ଷଠାେର ମିେଳ । ୨୭
େଦଖିେଲ ବୃକ୍ଷେର ପତର୍ େଗାଟିେୟକ �ହଂି
ଆଶରି୍ଜ ଅଜ�ୁନ େସ ବୃକ୍ଷକୁ ପୁଣ �ହଂି । ୨୮

େଦଖି� ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପଡିଛ ିପାଦ ଗତି
ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ଗୁପତ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇେଲ କୁରପୁତି । ୨୯

େସହମିତି ଅଜ�ୁନ ପାଦ ଗତି କ�
ପାଞଚ୍େଗାଟି ��ଜ ଭମିୂକି ମାଇ� । ୩୦ ସଂ

ତହଂିର ଉପେର ସ�୍ହାନ ସଞ�୍ େଥାଇ
ଅେବାେ�କନ ଶର ବ�ିଧ��କ ତହଂି । ୩୧
ବଂକ୍ଷି େଗାଟିମାନ େଯ ପକାଇ� େଛଦି

ସ�୍ହାନ ସଞ�୍ମାନ େଘନ ିେସ ଚଳଇ ମନେଭଦୀ । ୩୨
ଗୁରଙ୍ୁକର ସ�ନେିଧୟ୍ େନଇ ସ�୍ହାନ ସଞ�୍ ଦେିଲ

ସଗୁ�ଧ ତଇଳ େସ ମଥାେର ଲଗାଇେଲ । ୩୩
ଯମ�ୁ ନଦୀେର େସ ପଶିେଲ ଦେ୍�େଣ ଯାଇ
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ସମସତ୍ ଶିଷୟ୍ମାେନ ପଶିେଲ ଝସାଇ । ୩୪
ସ�୍ହାନ କର�େତ େଯ କୁମଭ୍ୀେରକ ଅଇ�

ଦେ୍�ଣ ଗୁରଙ୍ୁକୁ େସ େଯ ଆକ୍େରଷିଣ େନ� । ୩୫
ସମସତ୍ ଶିଷୟ୍ମାେନ ଡେର ଅଇେଲ ପ�ଇ
କୁମଭ୍ୀର ଗୁରଙ୍ୁକୁ େନଉଛ ିେଘାସ�ଇ । ୩୬

ଜଳର ୁଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁଆସି ତ ନ�ଆରଇ
ରଖ ରଖ େବାଲି େସ ଶିଷୟ୍ଙ୍କୁ ଡାକ େଦଇ । ୩୭

େଦଖି ଭୀମେସନ ଜଳ ଭିତରକୁ େଡଇଂ�
ଆକ୍େରଷିମ କରି ଯାଇଂ କୁମଭ୍ୀରକୁ ଧଇ� । ୩୮

ଭିଡ�େତ ଜଳପର୍ଭା େସ େହାଇ� ନଧିନ
ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁେବାଇେଲ ଧ�ୟେର ଭୀମେସନ । ୩୯

୩୨ ।୧ ବୁକ୍ଷି େଗାଟିମାନ େଯ ପକାଇ� େଛଦି
୩୪ ।୨ ସମସତ୍ ଶିଷୟ୍ମାନ ପଶିେଲ ଅବଗାହ ି।
୩୭ ।୨ ରଖ, ରଖ େବାଲି େସ ମିେଛ ଡାକ େଦଇ ।

ତୁହ ିେସ େୟେତ େବେଳ ଦଲି�  ଜୀବଦାନ
କିସ େଦଇ େ�ଷ କରିବ ିେ�ର ମନ । ୪୦

ଗଦା ବଦିୟ୍ା େ�େତ େଗାଟିେୟ େଦବଇଂ ପର୍ସ�ନ
େମାେହାର ଗଦା ବଦିୟ୍ାେର ତୁ ସକଳ ଭବୁନ ଜିଣ । ୪୧

ବଳ�ମ ଗଦା ବଦିୟ୍ା େବାଲ�ତି ଜଗେତ
ଆେର େ�ର ଗଦା ବଦିୟ୍ା ପର୍କାଶୁ େସହ ିମେତ । ୪୨

ଅତୁଟ ଗଦା ବଦିୟ୍ା ଦେ୍�େଣ ଭୀମେସନକୁ ଦେିଲ,
ତର୍ଇେ�କ ବଖ୍ିୟାତ େହାଅ ଭୀମେସନକୁ େବାଇେଲ । ୪୩

ଗଦା ବଦିୟ୍ା ପାଇଣ େସ ସାନ�ଦ ଭୀମେସନ
ତହ�ଂମ ପୁଅ�ତ େଘନ ିଦେ୍�େଣ କର�ତି ଗମନ । ୪୪

େନଉଟି ଗୁର ୁେଯ ତର ୁତେଳ ମିଳିେଲକ ଯାଇଂ
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େସ ଶାଳବୃକ୍ଷକୁ �ହଂି । ୪୫

ଆମେ୍ଭ େଯ କାଟିଲ�  ସମସତ୍ ପତର୍ମାନ
ବଂକ୍ଷିମାନଙ୍କୁ େକ କାଟି� େବାଲଇ ଦରି୍େଯାଧନ । ୪୬

ଦେ୍�େଣ ବଦୟ�ତି ଶୁଣେର ଅଜ�ୁନ
େ�େହାର ��ଜ ପ�୍େୟ ତ ଦଶିଇ ବଦିୟ୍ମାନ । ୪୭

ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ମୁଂ କୃପଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି
ସ�୍ହାନ ସଞ�୍ େଘନଣି ମୁଂ ଶୀଘ୍େରଣ ଅଇଲି । ୪୮

ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ମୁଂ �ହଂିଲି ନୟନ
େଦଖିଲି ପତର୍ମାେନ ଭମିୂେର ପତନ । ୪୯

ନେିରଖି �ହଂିଲି ମୁଂ ଗୁରଙ୍ୁକ ପାଦଗତି
େସହ ିମତି କରି ମୁଂ ବାବଲ େପଷିଲଇଂ ଧାତି । ୫୦

ବଂକ୍ଷିମାନ ସବୁ େଛଦ ିପକାଇଲି ଭମିୂ
ଶୁଣିଣ ଥମଭ୍ୀଭତୂ ଦେ୍�ଣ ମହାମୁନ ି। ୫୧
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ଦରି୍େଯାଧନ ବଦନ �ହଂି େବାଲ�ତି ବଚନ
େୟ ବଦିୟ୍ା ଅବା କାହ�ଂ ଅଜି�� ଅଜ�ୁନ । ୫୨

ତୁମେ୍ଭମାେନ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େବାଲ� ଥାଅ ଜଗେତ
ସବୁ ସହ�ଂ ଆମେ୍ଭ, ତୁମେ୍ଭ ଯହ�ଂ ଶିଷୟ୍ ପୁତେ୍ର । ୫୩

୪୬ ।୨ ବଂକ୍ଷି-େଡମଫ୍
ଅଜ�ୁନକୁ �ହଂିମ େଯ େବାଇେଲ ଗୁର ୁଦେ୍�ଣ

େୟ ଭା�ଭର ଉଶୱ୍ାସିବାକୁ ତୁହଂି େସ େଯ ଜ�ମ । ୫୪
ଧୁଶାସନ େବାଇ� ଗୁର ୁେହ ଅଜ�ୁନ ଆଗ୍ୟାଂ ତ େମଣଟି୍�

ସ�୍ହାନ ସଞ�୍ମାନ େସ ଭମିୂେର େଥାଇ� । ୫୫
ଅଜ�ୁନ େବାଇ� ଗୁର ୁେହ ଧୁଶାସନ େବାଇ� େଯମ�ତ

ପଞଚୁ୍ ��ଜ ଭମିୂକି ମାଇଲି ତୁରିତ । ୫୬
ତହଂି ଉପେର େଯ ସ�୍ହାନ ସଞ�୍ ମୁଂ େଥାଇଲି
ବାବଲ ଶେର ସବୁ ବଂକ୍ଷିମାନ ତ େଛଦଲିି । ୫୭

ଗୁରଙ୍ୁକର ଆଗ୍ୟାଂ େମଣଟ୍ଇ େଯବଣ ଶିଷ
ବଦିୟ୍ା ଅପ�୍ପତ େହାଇ ଅଳେପ ଯାଇ େସ �ଶ । ୫୮

ଦେ୍�ଣ େଦଖିେଲ ��ଜ ମୁନ ବସିଛ ିଭମିୂର
େଦଖି କରି ଚକିତ େଯ େହାଇେଲ କୁରବୁୀର । ୫୯

ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇମ ଆନ�ଦ ପଞଚୁ୍ମନ
ସକଳ ବଦିୟ୍ା େ�େତ େହାଉେର ଅରଜୁନ । ୬୦

ସ�େ�ଷ େହାଇମ ଅଜ�ୁନକୁ ବର ଦେିଲ
ପୁଅ�ତ େଘନ ିଦେ୍�ଣ ଇ�ଦର୍ପର୍ଶସତ୍କୁ ଗେଲ । ୬୧

�େଖକ ପାତି କରି ଶରମାନ ବ�ିଧ�ତି
େସହ ିଦନି�  ପୁମ ହାତ ସତୂର୍ େଯ କର�ତି । ୬୨

େଯବଣ ��ଜ ବ�ିଧଇ ଅଜ�ୁନ
େଦଖି କୁରବୁୀରଙ୍କର ହଦୃୟ କ-ମାନ । ୬୩
କହ�ତି ଅଗସତି୍ ପଣଡି୍ତ ବର୍ହ୍ମେବତ�୍

ବଇବସତୁ ମନ�  ଶୁଣ�ତି ଅମୃତ ରସ କଥା । ୬୪
ନମାମି ସିଦଧ୍ ସାେ�� ଜଙ୍େଖର ପୁର ବାସୀ

କଳିକାଳ ପାତକ େ�େହାର େହାେୟ ଧଂସି । ୬୫
ତୁ େସ ବର୍ହ୍ମଗ୍ୟାଂନୀ ଅ�ଦ ିଅପଣ୍�ଣା ସାେ�� େଗାସାମଣୀ

ଅଦୃଷଟି୍ ଅଶର୍ତିୁ ତୁ ବଞ�୍ଇଲ�  ଆଣି । ୬୬
ଜ�େମ ଜ�େମ ମୁହଂି େ�ହଇ ଶାହାସର୍ ବାଦୀ

ପଣଡି୍ତ ଜନ ମେଧୟ୍ ମୁଂ ନ ପଶିଲି ପର୍ସିଦଧ୍� । ୬୭
େସ ସିଦଧ୍ େଦବୀ େମାେତ ପର୍ସ�ନ େହାଇ�

ଅକ��ତ ଶର୍ୀ ମହାଭାରତ େମାେତ ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି । ୬୮
ଜଙ୍େଖର ପୁର ବାସୀନୀ କୃପାଜଳ ନ�ଦନୀ

�ହାର ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ମୁଂ େହାଇଲି ଶଦୂର୍ମୁନ ି। ୬୯
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େସ ସିଦଧ୍ େଦବୀ ଚରେଣ େମାର େସବା
ଶଦୂର୍ମୁନ ିସାେ�� ଦାସକୁ ଗତି ମୁକ୍ତି େଦବା । ୭୦-୪୧୧୩ ।

୬୨ ।୨ େସହ ିଦନି� ଂ ଶର େସ ବ�ିଧ�ତି ନତିି ପର୍ତି ।(ପା)
୬୨ ।୨ ସତୂର୍-ହସତ୍େର ଶର େଯାଜ� କର�ତି

ଦେ୍�ଣଙ୍କ ନେିଦ�ଶେର କୁରପୁାଣଡ୍ବଙ୍କର ଦର୍ପୁଦଙ୍କୁ ବ�ଦୀକରି େଘନ ିଆସିବା
େୟଥୁ ଅନ�ତେର େଯ ବଇବସତୁ ମନ�

ଯାହା ପୁଚଛ୍ା କଲ�  �ହା କହବିା ସାବଧାନ�  । ୧
ମୀନ ଶୁକଳ େଯ ତେ୍�େୟାଦଶୀ ଅକ�ବାର

ହସ�୍ �େମ ନକ୍ଷତର୍ େଯ େଭାଗ୍ୟ େସ ଦନିର । ୨
େତୖତୁଲ୍ୟ �େମ କରଣ ଗଣଡ୍ �େମ େଯାଗ
େମଷ ସଂକ��ତିକି ପଚିଶ ଦନି େଭାଗ । ୩
ଆଖଡା ଶାେଳ ବସି ଅଛ�ତି ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ

ଭ�୍ଥମାନ�ତ େଘନ ିଛାମୁେର ଉଭା କୁର�ୁେଣ । ୪
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ବାବୁ େହ ଆମେ୍ଭ ଅଟୁଂ େଯ ତୀଥ�ବାସୀ

ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ବଦିୟ୍ା େଦବା ନମି�େତ ଆମେ୍ଭ ସମେୟ ରହଲି�  ଆସି । ୫
ଋଷି ବପିର୍ ଭଗବ�ତ ଆବର ବର୍ହ୍ମ�ରୀ

ପାଦ ଶର୍େମ ଭର୍ମ�େତଣ େସ ଧମ�କୁ ଆଚରି । ୬
ତୁମେ୍ଭ ପରମ କଲ୍ୟାଣ େହାଇଥାଅ କ୍ଷେମ

ଆମେ୍ଭ ତୀଥ� ଯାତ�୍ କରିବୁ ବାବୁ ଯିବୁଂ ନଜି ଧେମ� । ୭
ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସନ ଆବର ବୀର କଣ୍�ଣ

େୟକା�େତ ତିଆର�ତି ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ନ�ଦନ । ୮
ଯଦୟ୍ପି ବଦିୟ୍ା େହା ଶିଖାଇଲ�  ଆମେ୍ଭ

ଭୀମ ଅଜ�ୁନ ବବିାହୀ େ�ହବିାକ ତୁମେ୍ଭ । ୯
ତୁମେ୍ଭ େୟକ େସାଦର ଅଟ େଯ ଅଭି�ନ

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଭଗତି େହାଇ ଥ�ବଟି ପଣଡୁ୍ର ସମାନ । ୧୦
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ତୁେଲ େକେବ ଅଭାବ େ�ହବିେର ବାଳ

େୟ ଶିରୀ ସ-ଦ େଘନ ିଥ�ବ ସବ�କାଳ । ୧୧
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େଯାଡିଣ େବନ ିକରପତର୍

ଅେନକ କାଳ ବଦିୟ୍ା େଯ ଶିଖାଇଲ ଆମଭ୍�ତ । ୧୨
ଗୁର ୁଦକ୍ଷିଣା ମାଗ ଆମେ୍ଭ େଦବୁ େଯ ତୁମଭ୍�ତ

ଯାହା ଇଛା ମାଗ େହା ଭଗବ�ତ । ୧୩
େୟମ�େତ େକେତେହଂ ଦନି ତହଂି ଗ�

ସମସତ୍ ଭ�୍ଥଙ୍କୁ �ଇ ଦରି୍େଯାଧନ ପ�ରି� । ୧୪
ଗୁର ୁଦକ୍ଷିଣା େଦବୁଂ ଆମଭ୍�ତ ମାଗସି େହା ଗୁରୁ
େଯ ମେନ ଇଛା େଦବୁଂ ବାଞଛ୍ା ଯାହା କର ୁ। ୧୫
ଗୁର ୁଦକ୍ଷିଣା ନ େଦଇ ସାଧ�ତି େଯ ବଦିୟ୍ା

େସ ବଦିୟ୍ା ପ�ପତ େ�ହଇଟି େଦବ ସିଦଧ୍ା । ୧୬
ଗୁର ୁେବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣ େହା ଧୃତ�ଷଟି୍
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ତୁ ଯାହା େବାଇଲ�  େୟ କଥା ସତୟ୍ଟି । ୧୭
ଆମେ୍ଭ ତଳ ହସତ୍ କରି ଦାନ େଘନଲି�  ପର୍ଶୁ�ମଙ୍କ ତହ�ଂ

ଆନକୁ ଦାନ ଆମେ୍ଭ ମାଗିବୁଂ ଅବା କାହ�ଂ । ୧୮
ବାଞଛ୍ାଗୁର ୁଶିକ୍ଷାଗୁର ୁେକାଦଣଡ୍-ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ

କାରଣ ପୁରଷୁ ତହ�ଂ ପର୍ତିଗ୍ରହ ଆମେ୍ଭ କର ୁ। ୧୯
ଧନ ଦାେନ ଭମିୂ ଦାନ ଆମଭ୍ର �ହଂି ପରି୍େୟାଜନ

ଆମଭ୍�ତ ଦକ୍ଷିଣା େଦବ ସତୟ୍ କର ଦୃଢ ମନ । ୨୦
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ତୁମେ୍ଭ ଯାହା ମାଗ �ତ

ଅବଶୟ୍ େଦବୁ େୟହା ଆମଭ୍ର ତରି୍ବାର ସତୟ୍ ସତୟ୍ । ୨୧

୯ ।୨ ଭାଇେର ଭାଇେର ଭି�ନ େ�ହବିଟି ତୁମେ୍ଭ ।
୧୧ ଯୁେଝଷଠ୍ରି େଯେବ ଅପର୍ୀତି େହାଇବେର ବାଳ ।

 େୟହ ିଶିରୀ ସ-ଦ ନ ରହବି ଚିରକାଳ ।
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ବାବୁ େହ ମାଗୁଅଛୁଂ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ

ଦେ୍�ପଦ �ଜାକଇ ଧରି ଆଣି େଦବ ମୁକୁ । ୨୨
ମହୁଂି ତୁମଭ୍ର ଗୁର ୁତୁମେ୍ଭ େମାେହାର ଦୁଲଣା

େୟେତକ ଦେିଲ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େହାଇବ ଗୁର ୁଦକ୍ଷିଣା । ୨୩
ଶୁଣିଣ ଦରି୍େଯାଧନ େକାେପଣ ପର୍ଚଣଡ୍

ଦେ୍�ପଦ ପୁରକୁ ଯିବା ସାଜେର ସମଦଣଡ୍ । ୨୪
ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ ସଇନ ିପାଦା�ତି

େଢାଲ ଦମାଲ�  ଭରି ବାଜଇ ଅପର୍ମିତି । ୨୫
ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ଗହେନ ହାେବାଡ�ତି ରେଥ

େ�ଖାର ତୁରଙ୍ଗମ ଚଢି ବହିଡ�ତି �ଉେତ । ୨୬
ବୀର ତୂର ଟମକ ବଜିିେଘାଷ ବାଜି

େୟକାଦଶ କ୍ଷଉଣୀ େସୖ�ୟ ବଳ ସାଜି । ୨୭
ଦଣଡ୍ ସଜ େଦଖି ହସି ଫାଲଗୁନି

ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ େୟ େ�ର ବ�ିରକୁ ନ େଯାଗାଇ କି ପୁଣି । ୨୮
ଅଜ�ୁନ େବାଇ� ଗୁର ୁେହ ମୁଂ ହସିଲି େୟଥକୁ

େୟେଡ ଦଣଡ୍ ସଜ େକି- ଦର୍ପୁଦ ଛାରକୁ । ୨୯
େଯ େସ ଜେଣ ଯାଇଂ ଆଣଇଂ କି � ଧରି

କିଞଚି୍ତ କଥାକୁ େକି- େୟେଡ ଦଣଡ୍ ଭିଡି । ୩୦
ଦରି୍େଯାଧନ େବା� ତୁ ଜ�ମହ�ଂ େଯ ନଷଟ୍

େଯେତକ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ କଲ�  ସବୁ ଗର ୁେଜୟ୍ଷଠ୍ । ୩୧
ବ�୍ହ୍ମଣ ଗୁର ୁେବାଲି ସହେିଲ େଯ େ�େତ

ଭାଗ୍ୟବର େହାଇେଲ �ଶ ଯାଆ�ତୁ କିଞଚି୍େତ । ୩୨
େୟହ ିଗୁରଙ୍ୁକ ଛାମୁେର େୟେଡ ଦପ� କଥା କହ�

ଅଳପ ଜାଣି ତୁ େଯ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ଅପାର ତ ବହ� । ୩୩
ଆେହା ଦେ୍�ପଦ େବାଲି େଯବଣ ଚକ୍ରବର୍ତୀ

ମହା ବେିବକ ଧାମି�କ ବଳବ�� ପଞ�୍ଳ େଦଶର ଆଧ�ପତି । ୩୪
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ପଦେ୍ମକ ରଥ େଯ ନବସାଗର ହାଥୀ
�ରି ପ�ୟୁଧ ଅଶୱ୍ ନବ କ୍ଷଉଣୀ ପାଦା�ତି । ୩୫

�ରି ସହସର୍ ପାରିଦଣଡ୍ ଖଟ�ତି �ଜା େୟେକ
�ହାକୁ ଧରି ଆଣିମୁ ତୁ େୟକାଇ ଜଣେକ । ୩୬ ସଂ

େବାଲବ ିବାସବ ିେଯ େୟହା େ�ହଇ ଅକାରଣ
ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚନ ସି� ଅଟଇ ପରମାଣ । ୩୭

ଗୁରଙ୍ୁକର ଆଗ୍ୟାଂେୟ େଯବଣ ବଚନ
�ହା େସ ସାର କରି ଶୁଣ େହା ଦରି୍େଯାଧନ । ୩୮
ଦେ୍�େଣ େଯେବ ଆଗ୍ୟାଂ େଦେବଟି ନରି�ୁ�େତ

ଦେ୍�ପଦ ଛାରକୁ ମୁଂ ଆଣିବ ିକ୍ଷଣକର ମାତେ୍ର । ୩୯
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େଦଖି ଯାଅ ନେିର ବାବୁ

ଦେ୍�ପଦକୁ ଆଣିେଲ େସ ପର୍ତଗ୍ୟା ସା� ସବୁ । ୪୦
ଅଜଙ୍ଗମ ଧନ�  ଅକ୍ଷେୟ ତେ୍�ଣ େବନି

ଶର୍ୀକେର ଦେ୍�େଣ େନଇ ଦେିଲକ ଫାଲଗୁନ ି। ୪୧
େୟକା ଅଜ�ୁନ ଚଳଇ ଗୁର ୁବାେକ୍ୟ

ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପରଳମୱ୍ ଗୁରଙ୍ୁକର ପାଦ ଉଦେକ । ୪୨ ସଂ
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁ େହାଅସି ଜଗୁଜି�

ସୱ୍ଗ� ମଞଚ୍ ପ�େଳ େକ େ�େତ େ�ହ� � ଜିଣ�� । ୪୩
ଗୁରଙ୍ୁକ ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ଚଳି ତୁତୀକୃଷଣ୍

ଜଗୁଜି� ସ�ୁଦର େସ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ଗରିଷଠ୍ । ୪୪
ବନ ନଗ୍ର ଜିଣିଣ େସ ପର୍େବଶ ପାଞ�୍ଳ େଦେଶ

କୃଷଣ୍େବଣୀ କୂେଳ ବୀର ଚଳଇ ହରେଷ । ୪୫
�ଜୟ୍ର ନକିେଟଣ ମଳୟ �େମ ଗିରୁ

ତହଂିର ଶିଖେର େଯ ବଜିେୟ ଧନ�ଧ�ାରୀ । ୪୬
ଶିେର ରତନ୍ମଣି ମୁକୁଟ କୁଣଡ୍ଳ େଶାଭା

ଶରୂବ�ତ ସ�ୁଦର ରଚିୁର �ର ୁପର୍ଭା । ୪୭
େଦଶାଉର ପୁଚଛ୍ା କେଲ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ େଦଖି ସବୁ

େକବଣ �ଜାର ତୁ କୁମର ଅଟୁ ବାବୁ । ୪୮

୪୪ ।୨ ଦୱ୍ାପରକୁ ଭାେ�ଇ ମଲ୍ଲ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ଗରିଷଠ୍ ।
୩୯ ।୧ ନରି�ୁ�ତ-ନ�ି�ତ

୪୨ ।୨ ପାଦ ଉଦେକ-ପାଦ ଉଦେ୍ଦେଶୟ୍
େବାଲଇ ବାସବ ିକହେର ତୁମଭ୍ର �ଜାକୁ

ଦେ୍�ପଦର ବଇରୀ ମୁଂ ଆସିଛ ିସାଂଗ୍�ମ କରିବାକୁ । ୪୯
ତୁମେ୍ଭ କହ ଯାଇଂ େବେଗ ତୁମଭ୍ �ଜାଙ୍କ ଆଗର

ଦଣଡ୍ େଘନ ିଆସି କର ୁେମାର ତୁେଲ େଯ ସମର । ୫୦
ଶର୍ୀବ�ତ େ�କଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂ େ�ହଇ � ଭର୍ଷଟ୍

ଦର୍ଶେନ େବାଧ େହାଇ ପର୍ଶ�େନ ପେୂ�ଇ େପଟ । ୫୧
�ଜାର ଦଣଡ୍କୁ େୟକା ଜଣକ ହଂି ବାହି
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ଶୁଣି �ହାର ବଚନ ଭର୍ଷଟ୍ ନ କେଲ େସ େକହ ି। ୫୨
େଦବାଚ୍�ଚନ ସାରି �େୟ ବଜିେୟ ଅବକାେଶ

ମ�ତର୍ୀ ଅମା�ତୟ୍ମାେନ ଖଟିଛ�ତି ପାେଶ । ୫୩
େଦଶାଉର ବାର� କହଇ କରପତର୍ େଯାଡି

ଅଶକ୍ୟ କଥାେୟ େଦବ ଶୁଣିମା ଅବଧାରି । ୫୪
�ଜାମାନଙ୍କର େଯ େଦଶାଉର ଦବିୟ୍ ଚଛୁ

ସବୟ୍ ଅସବୟ୍ କହେଣ ମ�ତର୍ୀ �ହା ବାଛୁ । ୫୫
େଦବ ! ହସେ୍ତଣ ଧନ�  ଆର ହସେ୍ତ ଶହସେ୍ରକ ଅଛ ିଧରି

େଯସେନେକ ବଦିୟ୍ାଧର ଗଗନ� ଂ ଅବତରି । ୫୬
େବାଲଇ ବାର� କହ ତୁମଭ୍ର �ଜାକୁ

ଦଣଡ୍ େଘନ ିଆସି ସାଂଗ୍�ମ େଦଉ ମୁକୁ । ୫୭
ଦେ୍�ପଦ େବାଇେଲ କରଣୁାକର ପାତର୍କୁ �ଇ
େକହ� ଅଟଇ େସ ତୁମେ୍ଭ ବୁଝି ଆସ ଯାଇ । ୫୮

�ଜାର ବଚେନ େଯ ପାତର୍ ଚଳି ଗ�
ଅହବିର୍େତକ େଯାଦଧ୍ା ତୁେଲଣ େଘନ�ି । ୫୯

ଆସ�ତି ମତତ୍ �େଗ ଦାଣଡ୍େର ସେବ� ପରିୂ
�ଦ ଶବେଦ େଯ ଆସ�ତି ଝଞଜ୍ାରୀ । ୬୦
ଧର, ଧର, ମାର, ମାର ଶୁଭି େଘାର େବାବି

ଝଲକ�ତି �ଙ୍କିୟା େଯ ବାଳ କିରଣ େଯହ୍େନ ରବ ି। ୬୧

୬୦ ।୨ ଘଣଟ୍ାରବ ଶବେଦ େଯ ଆସ�ତି ଢପାଡି ।
୬୦ ।୨ ଝଞଜ୍ାରୀ-ଝମ ଝମ କରିବା, ବାଦୟ୍ ବାଦକ

୬୧ ।୨ ଲଙ୍କିୟା-େକ�ଥ�ବା ଶସର୍ ବେିଶଷ
ପବ�େତ ଥାଇଣ େଦଖଇ େକା��ଙ୍କର ସେୁତ

ଦଶ ଧାଉଡି ଦଶ ��ଜ ବ�ିଧ�େଲ କିଞଚି୍େତ । ୬୨
ଧାଡିେକ ଆସଥୁ�େଲ ଦଶ ସହସର୍ ମତତ୍ ଗେଜ

ଅହବିର୍େତକ ହସତ୍ୀ ପଡିେଲ ଦଶ ��େଜ । ୬୩ ସଂ
ଚି�େର ବାଜି ବାଣ ମଳଘର ବାେଟ ନକିିଳି

ହସତ୍ୀ ଉପର ୁେଯାଦଧ୍ାେୟ ପଡିେଲ େମାେହ ଢଳି । ୬୪
�ଜାର ଅଗ୍େରେତ ଯାଇ କହେିଲ ମୁେନହି

ଦଣଡ୍ େଘନ ିଦେ୍�ପଦ ଆପେଣ ଅଇ� େଯ ବାହ ି। ୬୫
ପଦେ୍ମକ ରଥ ବତିଶ ପଦମ୍ ହସତ୍ୀ

ଅଶୀ ସାଗର ବା�ସ ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ପାଦା�ତି । ୬୬
ଧାମ�ତି େଯାଦଧ୍ାେୟ େଯ ସିଂହ ରଚି କରି

ସାତ େଯାଜନ ପରିଯ�େତ ଥାଟ ଆସଇ ପରିୂ । ୬୭
ପବ�ତ ଉପେର ଥାଇ ବ�ିର କରଇ ଅଜ�ୁନ

ସାଧୁ ସ-ଦ େ�ରେର ଦେ୍�ପଦ ଧ�ୟ େ� ଜୀବନ । ୬୮
ଗୁର ୁଆଗ୍ୟାଂ େଯ ନ ଦେିଲ େ�େତ ପ�୍େଣ ମାରିବାକୁ

ବ�ି ଅପ�େଧ େକି- ମାରିବ ିେୟହାକୁ । ୬୯
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ଗୁରଙ୍ୁକର ମଇତର୍ େୟ ଅଟ�ତି ଯୁଗେତ
ଗୁର ୁମଇତର୍ ମୁଂ �ଶ କରିବ ିେକମ�େତ । ୭୦
ସଦଭାେବ େମାେତ କହ ିଅଛ�ତି ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ

ମନେଭଦୀ ��ଜ ବୀର କାଢି�କ ତେ୍�େଣ । ୭୧
େମାହ� ��ଜ େଭଦ�ି େସ ଦେ୍�ପଦର ଥାଟ
ଅେନକ ��ଜ ଯାଇ େହାଇ�କ େଭଟ । ୭୨

ରଥେକ ସହସର୍ ��ଜ େଯ ଗଜେକ ପାଞଚ୍ ଶତ
ଅଶୱ୍େକ ଅଢାଇ ଶତ ପାଦା�ତିେକ େୟକ ଶତ । ୭୩ ସଂ

୬୨ ।୨ ଗୁମ ଟଙ୍କାରି ଦଶ ��ଜ ମାରି� କିଞଚି୍େତ ।
୬୪ ।୧ ଚି�େର ବାଜି ବାଣ ପଛ ବାେଟଣ ନକିିଳି ।
୬୫ ।୧ ମେୁନହ-ିଦୂତ, ୬୬ ।୨ ବା�ସ-ଅଶୱ୍ାେ�ହୀ

େୟେତକ ��ଜ େୟକା ଅଜ�ୁନ େଯ େଭଦି
ସାଦ େଯାଜନ ମାଡି ଥାଠ ପଡିେଲ ଆଛାଦ ି। ୭୪
େମାେହଣ ଅେଚବନ େହାଇ େଯ ପଡିେଲ ସଇନି

ଦେ୍�ପଦ �ଜାକୁ ଯାଇ ଧଇେଲ ଫାଲଗୁନ ି। ୭୫
ଦେ୍�ପଦ େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁ େକବଣ ପୁରଷୁ

ତରି୍ଭବୁେନ �ହଂି କାର େୟମ�ତ ସାହସ । ୭୬
ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ମୁଂ େକାଇ��ଙ୍କ ସତୁ

ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁତହ�ଂ ବଦିୟ୍ା ଶିଖିଲି ଅପର୍ମିତ । ୭୭
େସ ଗୁର ୁଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିେଲ

ଦେ୍�ପଦ �ଜାକୁ ଆଣି ଦଅିସି େବାଇେଲ । ୭୮
�ହାଙ୍କର ବଚେନ ମୁଂ ଅଇଲଇଂ େୟଥ

େତଣ ୁକରି ସଇନ ିେ�ର କଲଇଂ ନପିାତ । ୭୯
ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ଦେ୍�ପଦ ଭ�୍�ତି ତୁ ନ କର େହା କିଛି
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ଶିଷ ମୁଂ େ�େତ େନମାକୁ ଆସି ଅଛ ି। ୮୦

େମାେହାର ଥ�େଲ େ�େତ �ହଂି ପରମାଦ
ମେନ ଭ�୍�ତି ତୁମେ୍ଭ କିଛୁ ନ କର ଦେ୍�ପଦ । ୮୧
ଦେ୍�ପଦ େବାଇ� ମୁଂ ଦେ୍�ହ କରିଛ ିଦେ୍�ଣଙ୍କୁ

େଭା ଅଜ�ୁନ ତୁମେ୍ଭ େଯ ଶରଣ ରଖ ମୁକୁ । ୮୨
ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ମୁଂ କରିବ ିେୟକ ଶାସତି୍

ଗୁରଙ୍ୁକ ବଚେନ ଶିେଷୟ୍ ଥାଆ�ତିଟି ବତ୍�ତି । ୮୩
େଡାର େଗାଟିେୟ େଘନ ିବା�ଧ�ବ ିେଯ କର

େୟଥକୁ େଭା �ତ େମାେତ େକାପ େଯ ନ କର । ୮୪
ଶାସତି୍ େଦଖିମ େ�େତ ଦୟା କର�ତୁ ଦେ୍�େଣ

ଚିର େକାପୀ େ�ହ�ତି େସ ମହାଶା�ତି ବ�୍ହ୍ମେଣ । ୮୫

୭୪ େୟେତକ ��ଜ େଯ ଅଜ�ୁନ ହସତୁ୍ଂ ଫିଟି
 ସାତ େଯାଜନ ମାଡି ପଡିେଲ ଥାଠ େଗାଟି ।
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୮୩ ।୨ ଗୁର ୁବଚନ ଦେିଲ ନ ଥା�ତୁ � ବତ୍�ତି ।
୭୫ ।୧ ଅେଚବନ-ଅେଚତନ

ଦେ୍�ପଦ େବାଇ� େଯହ୍େନ �ହାଙ୍କର ପର୍ତଗ୍ୟାଂ
େ�େହାର ବଚନ େକସେନ କରିବ ିଅବଗ୍ୟାଂ । ୮୬

ଆେଗଣ ଦେ୍�ପଦ ପେଛ ବୀର ଫାଲଗୁନି
ନବ ଦେିନ ଚଳି ଗେଲ େୟାଜନ ଶତ ତିନ ି। ୮୭

ବାରଣୁାବ�ତ େସ ଆଖଡାର ନକିେଟ
ଦେ୍�ପଦକୁ ବ�ଧନ େସ କ� େଡାର ପାେଟ । ୮୮

େକଶ ବାସ ଅସମଭ୍ାଳ ଧଳିୂେର ଧସୂର
ବବିଶ ବଛି�ନ କରି େଦଇ େନ� ଗୁରଙ୍ୁକ ଛାମରୁ । ୮୯

ବାମ କେର ଅଛ ିଧେ୍�ପଦର େକଶ ଧରି
ଆଖଡା ଘେର ପଶି� ଦେ୍�ପଦଙ୍କୁ ବା�ଧ� କରି । ୯୦

ପଲଙ୍କ ଉପେର ଗୁର ୁଅଛ�ତି େଯ େଶାଇ
ଦେ୍�ପଦକୁ େଘନ ିଅଜ�ୁନ ଅଛ ିଉଭା େହାଇ । ୯୧

ଗୁରଙ୍ୁକର ନଦି�୍ ମୁଂ ଭାଞଜି୍ବ ିେକମ�େତ
ପାଦତେଳ ପଲଙ୍କ ଖୁ�େର ବା�ଧ�େଲ ଦେ୍�ପେତ । ୯୨

ଆେହା ମହୁଂି ଯାଉଅଛ ିଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କ ଛାମେୁର ଯାେୟ
ତୁ େୟେଥ ପଡି େ�ଦନ କରଥୁାଅସି େଯ �େୟ । ୯୩

ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ ବ�୍ହ୍ମଣ ଅଟ�ତି ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ
ଅବସ�୍ େଦଖି େ�େତ ବ�ିରି ଦୟା କର ୁ। ୯୪

ନସିତ େହାଇ ତୁ ନ ପ�ଇବୁଟି ଦେ୍�ପଦ
��ଜ ବ�ିଧ�ବ ିେଯେତ ଦୂେର ଥେଲ େହାଇବୁ ଶିରେଛଦ । ୯୫

ମଇୁଂ େୟେବ ଭୀଷମ୍, ବଦୁିର, ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଆଣଇ �ଇ
େ�େତ ପାରି କରି େଦବୁନ ିସମସେ୍ତ ବେି�ଇ । ୯୬

ବାହାର େହାଇ ଗ�କ ତହ�ଂ ଦୁତୀ ଶର୍ୀହରି
ମେନ ବ�ିରଇ କଥାେୟ ଅଇଲି ପାେଶାରି । ୯୭

ଦେ୍�ପଦ ସ�ୟ କି-ା େମାେହ ପଡିଥ�େବ
େସ କି ଆଉ ଆସି ଆମଭ୍ଙ୍କୁ କିସ ଯୁଦଧ୍ େଯ କରିେବ । ୯୮

୮୯ ।୨ ବରିପୂ କରିେଦଇ େନ� ଗୁରଙ୍ୁକ ଛାମରୁ ।
୯୬ ।୨ େ�େହା ପାଇଂ ସମସେ୍ତ କହ�ତୁ ବକି�ଇ ।

୯୫ ।୧ ନସିତ-ନସିତୱ୍, ଦୁବ�ଳ
୮୯ ।୨ ବଛି�ନ-ବଷିଣଣ୍, ବୟ୍ାକୁଳ

େ�ହଇ ବଇରି େସ ଅଟଇ ବ�୍ହ୍ମଣ
କିଞଚି୍ତ େଦାେଷ ଯହ�ଂ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ଗୁର ୁଦେ୍�ଣ । ୯୯

େୟସେନକ ସମେୟ େଘନେିଲ ଜୀବ�ୟାସ ଶର
ଦେ୍�ପଦ ଥାଠକୁ ଜୀବ େଦବୁ େବାଇ� ବାସବ କୁମର । ୧୦୦

ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ େସ ଶର ଚଳି ଗ�
ତିନ ିଶତ େଯାଜେନ ପଡି େସ ସମସତ୍ ଜୀଆଂଇ� । ୧୦୧
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ବାହ�ଡି ��ଜ ଆସି ଅଜ�ୁନ ତେ୍�ଣେର ପଶି
ସାଧ ସାଧୁ େବାଇେଲ େସ ସରୁ ସୱ୍ଗ� ବାସୀ । ୧୦୨

ଦେ୍�ପଦର ସଇନ ିେମାହ େତଜିଣ ଉଠେିଲ
�ଜାକୁ ବ�ଦୀ କରି େନ� େସ େଯ େଗାେଳ କେଲ । ୧୦୩

େଯ ଯାହା ପୁେର େସ େ�ଦନ କେଲ େ�େକ
ସମେୟ ଜାଣି ପୁଣି ଶା�ତି େହାଇେଲକ େଥାେକ । ୧୦୪

େୟଥୁ ଅନ�ତେର େଯ ଅଜ�ୁନ ଚଳି ଗ�
ଭୀଷମ୍ ବଦୁିର ସଞଜ୍ୟ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ରଣୁଡ୍ କ� । ୧୦୫

ଦେ୍�ପଦ ବାପୁଡାକୁ ଆଣି ଅଛ ିଧରି
ଗୁରଙ୍ୁକୁ କହ ିସମସେ୍ତ େହଂ େଦବା ପାରି କରି । ୧୦୬

େୟମ�ତର ସମେୟ େଯ କଣ୍�ଣ ଦରି୍େଯାଧନ
ଶେତକ ଭାଇ ତୁେଲ େସ କୁମାର ଧୁଶାସନ । ୧୦୭

ଆଖଡା ଶାେଳ ଆସି ପର୍େବଶ ସମସେ୍ତ
େଦଖିେଲ ବା�ଧଣା େହାଇଛ ିନୃପତି େୟେଡ ଭଗନସେ୍ତ । ୧୦୮

ଧାଇଂଣ ବାଳ �ର ଦରି୍େଯାଧନ ଧଇ� ଯାଇଂ ଝାତି
ମାର�ତି ଦେ୍�ପଦକୁ େଦଅ�ତି ଅେନକ ଶାସତି୍ । ୧୦୯

ମଖୂ� ଦୃଭାର େସ ଦୁଷଟ୍ ଧୃତ�ଷଟି୍
��ଜ େଘନ ିଦେ୍�ପଦକୁ କ�କ ସାତ େବଣଟି୍ । ୧୧୦
ମାର�ତି େଲଡା େଗାଇଠା ପଛବାହା କରିଣ େଯ ବା�ଧ�

ଅଜ�ୁନ ରଖ, ରଖ େବାଲି ଉଞଚ୍ ସୱ୍େର ନୃପ କା�ଦ ି। ୧୧୧
େଗାଳ ଶବଦ ଶୁଣି ଚିଆଂଇେଲ ଗୁର ୁଦେ୍�େଣ

େଦଖିେଲ ଦେ୍�ପଦର େକଶ ବାସ ଅସମଭ୍ାଳେନ । ୧୧୨
ଦେ୍�େଣ େବାଇେଲ ରହ ରହ ଧୃତ�ଷଟି୍

େୟ ଆମଭ୍ର ମଇତର୍ ଦେ୍�ପେଦଶୱ୍ର େହ ଟି । ୧୧୩
ପଲଙ୍କେର ଥାଇଂ ଦେ୍�ପଦର ଅବସ�୍ େଦଖିେଲ
ହା ହା ମଇତର୍ େବାଲି ଉଠଣି େକାଳ କେଲ । ୧୧୪

ତୁ େମାେହାର ମଇତର୍ ଅଟୁ ପଞଚୁ୍ଭତୂ ଆତମ୍ା
ନ ଜାଣି ଅପ ଗଞଜ୍ଣା ପାଇଲ�  ମହାତମା । ୧୧୫
ଶାଢି ସରଳ ଅକ୍ଷତ ଗୁର ୁଦେିଲକ ସମଭ୍େର

ଯାଅ ଯାଅ ମଇତର୍ େହା େ�େହାର ନଜି ପୁେର । ୧୧୬-୪୨୨୯ ।

୧୦୮ ।୨ ଭଗନସତ୍-ଭଗନଷଟ୍, ଐଶୱ୍ଯ�୍ୟ ହାନ ିବା ଭଗ୍ନସଥ୍, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି
୧୧୦ ।୧ ଧୃତ�ଷଟି୍-ଧୃତ�ଷଟ୍ର ପୁତର୍-ଦୁେଯ୍�ୟାଧନ (ଧାତ�ଷଟ୍ରି୍ର ଅପଭର୍ଷଟ୍)

୧୧୫ ।୨ ଆପ ଗଞଜ୍ଣା-ଅପମାନ
୧୧୬ ।୧ ସରଳ-ଅଳଙ୍କାର ବେିଶଷ

ଦର୍ବୁଦଙ୍କର ତପସୟ୍ା
ଛାଡିେଲ ଦେ୍�ପଦକୁ ପ�ଇ� ବକିେଳ

କାଶୀ ନଦୀ ବହଇ େହମବ�ତ ପବ�ତର ତେଳ । ୧
େଗୗ� ତପ କରିଥ�େଲ େସ ଥାନେର
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�େଜଣ �ଜୟ୍କୁ ନ ଗେଲ ଦେ୍�ପଦ Cଶୱ୍େର । ୨
େୟେଡ ଅବସ�୍ େହାଇଣ �ଜୟ୍କୁ େକମ�େତ ଯିବି

ଅମ�ତୟ୍ ପାତର୍ଙ୍କ ମୁଖ େଯ େକମ�େତ �ହଂିବ ି। ୩
ଜୀବନ ନଆିଶୀ �ଜା ବସି� େଘାର ତେପ

ଛାଡି� �ଗ, େମାହ, ହଂିସା ବସି� ତେପାଧନ ରେୂପ । ୪
ପଞଚ୍ଭତୂ ନମିଜଜି୍ ବସି� ମହା�େୟ

ରଦୁର୍ େଦବ�ଙ୍କୁ ଜପଇ ଅଜପା ମ�ତର୍ ଲେୟ । ୫
ଅଣ ଅ�ଧର �ଥ େଯ କୃପାଜଳ ସି�ଧୁ

ଅ�ଧକ ବଦିାରଣ ମଉଳିଧର ଇ�ଦୁ । ୬

୪ ।୨ ତେପାଧନ ସଥ୍ାନେର ତପସୱି୍ନ ପାଠ ଅଛ ି।
୨ ।୧ େଗୗ�-େଗୗରୀ, ପାବ�ତୀ

ସଂସାର ଦପ� ଭାଞଜି୍� େଯବଣ କାମେଦବ
ସଦାନ�ଦ ପୁରଷୁ େ�େହାର �ମ ସଦାଶିବ । ୭

ବର୍ହ୍ମାର ଶାେପ େଦବ ଦହଲି�  ଅନଙ୍ଗ
ଅଣାକାର ପୁରଷୁ ତୁ େଯ ଧଇଲ�  େସାଢଳ ଅଙ୍ଗ । ୮

ଆଦ ିCଶାନ �ଥ ତୁହ ିେସ ଜଗତ ଗୁରୁ
େୟ କଳିକାଳ ଧଂସିବାକୁ �ଥ ତୁହ ିେସ ଚି�� କର ୁ। ୯

ସୱ୍ାମୀ େୟକ କାୟାକୁ ଯାହାର ପଞଚୁ୍ଶିର
ସରୁ ପାବକ �ଥ େ�େହାର �ମ ଗଙ୍ଗାଧର । ୧୦

ସଂସାରକୁ ସାର େ�ର ମହାରଦୁର୍ ମ�ତେ୍ର
େସୖଳଜାର ବଲ୍ଲଭ ତୁ ପି�କ ଧର ୁହସେ୍ତ । ୧୧

ସରଳ େଯବଣ େଯ କା�ନଳ ଉଡଙ୍ଗ
କଟି େମଖ� େସ େୟ ଅନ�ତ ଭଜୁଙ୍ଗ । ୧୨

କାମ ପତନ �ଥ ନ କଲ�  େୟହା କିଛି
େୟକ ତଲେୟ ଭଜିଲ�  େଯାଗ ଲେୟ ବାଛ ି। ୧୩

େୟ ସଚ�ଚର ଜୀବ ଜ�ତୁ କଲ�  କୀଟ େପାକ
ଉଲଗ୍ନସାହୀ େହାଇ ଲଭିଲ�  ତେ୍ରୖେ�କ । ୧୪

ପି�କ ଶାରଙ୍ଗ ଖଟୱ୍ାଙ୍ଗ ଡମୱ୍ର ୁେଯ ହସେ୍ତ
ଡାକି ଗହନ �େଦ ପ��ତି ଦୁ�ପାେତ । ୧୫

ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସାଥ�ୁକ �ଥ ଦକ୍ଷର ଯାଗଭଞଜ୍ା
କପି�ସ ବହିରମ ବର୍ହ୍ମାର ଶିରଗଞଜ୍ା । ୧୬

କବ�ଧ ବଦିାରଣ ତୁହ ିେସ ଆଦ ିCଶାନ
ନମସେ୍ତ ବରିପୂାକ୍ଷ େଦବ ତରି୍େ�ଚନ । ୧୭

କରଣୁାକର �ଥ ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟଚି��ମଣି
େକାଟିେୟ ଯୁଗ ଗେଲ ସୱ୍ାମୀ ନମିିଷକ ପ�୍େୟ ମଣି । ୧୮

ସୱ୍ାମୀ ନୀଳକଣଠ୍ ତବ ଶର୍ୀ ଚରେଣ ନମାମି
କପି�ସ ସିଂଘଦୱ୍ାର େମାେତ ପ�୍ପତ କର େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୧୯

ଗିରିଜା ବଲ୍ଲଭ ଶର୍ୀ ଚରେଣ ନେିତୟ୍ ମୁହଂି ଦାସ
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କିଞଚି୍ତ ଖଣଡ୍ଣ କରିବା �ଥ କାଳଦଣଡ୍ ଫାଶ । ୨୦
ଶର୍ୀ ମେହଶୱ୍ର ରପୂକୁ ଶେତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପରିଣାମି

ବଦୟ�ତି ଶାହାସର୍ େଯାେଗ ସାେ�� ଦାସ ଶଦୂର୍ ମନୁ ି। ୨୧-୪୨୫୦

୮ ।୨ ଅଙ୍ଗ ସଥ୍ାନେର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି
୧୦ ।୨ ସରୁ ସାଇଂ ଜପଇ ନେିତୟ୍, �ମ ଗଙ୍ଗାଧର ।

୧୪ ।୨ ବଇଲସାହୀ େହାଇ ବଭିର୍ମି ତର୍ଇେ�କ ।
୨୦ ।୨ କିଞଚି୍ତ ଖଣଡ୍ଣ କରିବା �ଥ ସକଳ େମାହ ପାଶ ।
 କ୍େଲଶ ଖଣଡ୍ଣ କର ସୱ୍ାମୀ ନ ଯିବ ି�ଶକର ପାଶ ।

ଅଜ�ୁନର ପର୍ତି�ା
ଅଗସତି୍ କହେିଲ େଯ ପୁ�ଣ ସଂେଯାେଗ

ଅଜ�ୁନ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ କହ�ତି େଯ ବଇବସତୁ ମନ�  ଆେଗ । ୧
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ଭାରିଯା ପାକ ସ-ାଦନ କରି

ସ�୍ହାନ ନମି�େତ େଯ ଯାଆ�ତି ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୨
ସରୁଭି ନଦୀକୁ ସ�୍ହାନ କରିଣ ଯାଉଣ ଦୀଘ� ପେଥ

ବାଟେର େତ�ତୁଳି ବୃକ୍େଷକ େଦଖିେଲ ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର ସେୁତ । ୩
େବାଇେଲ ଦେ୍�େଣ ପଲ୍ଲବ େହାଇଛ ିବୃକ୍ଷ�ଜ
େବେଗଣ ଦେ୍�େଣ େପଷେଲ କତୁରୀ ��ଜ । ୪

ବୃକ୍ଷର ୁପତର୍ ଯାକ ଝାଡି ପକାଇେଲ
ଜାହ୍ନବୀକି େବାଲି ଗୁର ୁସ�୍ହାନ କରି ଗେଲ । ୫

େୟମ�ତ ସମେୟ େଯ ଅଜ�ୁନ ଅଇ�
ଗୁରଙ୍ୁକ ଘରଠାେର ପର୍େବଶ େହାଇ� । ୬

ଅଜ�ୁେନ ପ�ରିେଲ ଗୁର ୁଗେଲ େକେଣ
ଅ�ନତିଆରି କର ବାବୁ ଗୁର ୁଗେଲ ସ�୍ହାେନ । ୭

େୟେତ ଶୁଣି ବୀର େସହ ିପେଥ ଗବନ
ବାଟେର େଦଖିେଲ େତ�ତୁଳି ବୃକ୍ଷର େବବସ�୍ମାନ । ୮

ଚଇତର୍ ମାସ େ�ହଇ େୟତ ପତର୍ ଝଡା ଦ�ି
େୟେତ େବାଲି େସ ବୃକ୍ଷ�ଜ କତିେଲ େହାଇ� । ୯

୨୦ ।୨ କିଞଚି୍ତ ଖଣଡ୍ଣ କରିବା �ଥ ସକଳ େମାହ ପାଶ ।
 କ୍େଲଶ ଖଣଡ୍ନ କର ସୱ୍ାମୀ ନ ଯିବ ି�ଶକର ପାଶ ।

େଦଖଇ ପତର୍ େଯ ��େଜ େଛଦନ
ହଦୃେର ବ�ିରି େବାଲଇ ଦେ୍�ଣଙ୍କ କଥାମାନ । ୧୦

େୟ ମହାଖ�େର ବୃକ୍ଷ େହଉଛ ିଦଗଧ�
େଦଖିଣ ହଦୃଗେତ ମନେର ବଡ କ୍େ�ଧୀ । ୧୧

ପବ� ଶେରକ ଗୁଣେର ବସାଇ�
ପତର୍ମାନ ଉଡାଇ େଯ ଯାହା ଠାବେର ଲଗାଇ� । ୧୨

ମ�ତର୍ବେଳ ଶୁଖି� ପତର୍ କଞ�୍ କରି
ସମସତ୍ ଲଗାଇ� େନଇ ମ�ତର୍ବଳ କରି । ୧୩
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େୟେତ କୃତୟ୍ କରି ବାହ�ଡି ଅଇ�
ନଜି ମ�ଦେିର ଯାଇ ପର୍େବଶ େହାଇ� । ୧୪

ଗୁର ୁସ�୍ହାନ ତପ�ଣ େବେଗ ସାରି
ବାହ�ଡି ଆସ�େତ ବାଟେର ବୃକ୍ଷ େଦଖିେଲ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ । ୧୫

�ହଂିଣ େଦଖିେଲ ମୁଂ ପତର୍ ଝାଡି ଡାଙ୍ଗ କରି ଯାଇଥ�ଲି
େୟହା କ� େକହ� ମୁଂ �ହାକୁ ହାରିଲି । ୧୬
େୟେତ େବାଲି ଦେ୍�େଣ ତୁରିେତ ଅଇେଲ

ଘେର ଆସି ଦେ୍�େଣ େଭାଜେନ ବସିେଲ । ୧୭
େବାଇେଲ ହରି� େଗା େୟଠାକୁ ଆସିଥ�େଲ କିେୟ

େବାଇେଲ େୟଠାକୁ ଆସିଥ�� ବାସବର େପାେୟ । ୧୮
ବ�ିରି େବାଇେଲ େୟହାର େଛଦନ

କାଲି ପ�ରି ବୁଝିବା େୟ କଥା ଅଜ�ୁନ । ୧୯
�ତର୍ ପାହେିଲ ଉଦୟ େହାଇେଲ ମାରତଣଡ୍

ସମସେ୍ତ ଆଖଡାଶାେଳ େହାଇେଲକ ରଣୁଡ୍ । ୨୦
ଗୁର ୁେବାଇେଲ ଅଜ�ୁନ ଗଲ�  େଯ ଆମଭ୍ର ମ�ଦେିର

ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଉଦେ୍ଦଶି ଗଲ�  ତୁ େଯ ଗତ େଯ ପଥେର । ୨୧
େସ ବୃକ୍ଷ�ଜକୁ ବାବୁ େକବଣ କୃତୟ୍ କଲ�
ଶୁଣିେଲ କୁରବୁୀେର ଗୁରଙ୍ୁକ ମୁଖର ୁ। ୨୨

ବାବୁ ସମସତ୍ ପତର୍ ଭାଞଜି୍ ସମୁ�ତର୍ବେଳ ଗଲି ଭ�
ଶୁଖି� କଞ�୍ ଶେର ପବ� ଶେର ଉଡାଇ ଖଞଜି୍� । ୨୩

ଶୁଣି କୁରବୁୀେର େହାଇେଲ ତରସତ୍
କି ଜାଣି ତରଳ ଭାଣେ୍ଡ ପଡି� କୀଟ େପାକ । ୨୪

ବାବୁ େ�େହାର ଉଦତିେର କୁଟୁମେ୍ୱ ବଗ୍ିରହ ପଡିବ
ଅବଶୟ୍ ଦରି୍େଯାଧନ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ସାଂଗ୍�ମ େହାଇବ । ୨୫

େୟେତକ ବଚନ ଶୁଣିଣ ଧୃତ�ଷଟି୍
ମନେର ଗର ୁଚି�� ବାହାେର ଭାବ ତୁଷଟି୍ । ୨୬-୪୨୭୬

୧୨ ।୨ ପତର୍ମାନ ଉଡାଇ େଯ ଯାହା େଡମଫ୍େର ଲଗାଇ� ।
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ପର୍ୟାଗ ଗମନ, ଅଶୱ୍ଥ�ମା ଓ କୃପଙ୍କର ତପସୟ୍ା, େକୗରବଙ୍କ ଦୱ୍ା�

େସମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଓ �କୃଷଣ୍ଙ୍କ
ଦଶ�ନ

ଅଗସତି୍ କହେିଲ ପୁ�ଣ ସଂେଯାେଗ
ବଇବସତୁ ମନ�  ଶୁଣ�ତି ଆସ�୍େଗ । ୧
ଶର୍ୀ ମହାଭାରଥ େୟ ଆଦପିବ� କଥା

ସଂସାର ଗତି �ଭ କାେୟ ମୁକତି ଅଥ� ଦା� । ୨
େଯବଣ ଗ୍ର�ଥ ଶୁଣିେଲ ଯଶ ଶିରୀ ଆୟୁଷ ବଢଇ

ଶତର୍ ୁକ୍ଷେୟ ଯାେୟ ଅରଷଟି୍ ଦପ� େଯ ଗଞଜ୍ଇ । ୩
ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁକୁରବୁୀରମାନଙ୍କର ପର୍ତଗ୍ୟାଂ େଦଖିେଲ

��ୟଣଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ ବଳ�େମ େଯ କହେିଲ । ୪
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ବଡ ସାଧେନ ସାଧୁ ଅଛ�ତି ହସତି୍�
ଆଖଡାଶାଳ ତହଂି ଯାଇ େଦଖି ଯିବା ଭାଇ କହ୍� । ୫

�ଳଧୱ୍ଜ ରେଥ ବଜିେୟ ବଳେଦବ
ନ�ଦେିଘାଷ ରଥେର ବଜିେୟ ମାେଧବ । ୬

୧ ।୨ ଆସ�୍େଗ-ଅତି ସ�େଗ
�ଳଧୱ୍ଜ ରଥେର େଯ ସବୁଳ ସାରଥ�
ନ�ଦେିଘାଷ ରଥ ଦାରକୁ ତଡତି । ୭
ବସ�ତ ଋତୁ େଯ ଫାଲଗୁ�ୟ ମାସ

ଶୁକଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଭଗୁୃବାର ଦବିସ । ୮
େରବତୀ ନକ୍ଷତର୍ େଯ ବାଣିଜୟ୍ �େମ କରଣ

ମାେହ�ଦର୍ େଯାଗ େଘନ ିବାରଣୁାକୁ ଚଳ�ତି କାହ୍ନ�  ସଂକ୍ରିେଷଣ । ୯
ଦେ୍�େଣ େଯ ଗେଲ ପ�୍ଗ ମହାତୀେଥ�

ପାେଛାଟି ଗେଲ ସାତ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍େଥ । ୧୦
ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ େନଇ ଛାଡିେଲ ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବେନ

ସମସେ୍ତ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ କୃପ ଅଶସତ୍ମାର ତପସଥ୍ାେନ । ୧୧
େଦଖିେଲ ଅଶସତ୍ମାର େୟକଇ ଆସନ

ଚଉଦ ବରଷ େହାଇ� େୟକଇ ନଶିଚ୍ଳ ନୟନ । ୧୨
କାହାରି �ମ େଯ ନ ଧରଇ �ର ମେନ

ଶ�ୂୟକୁ ଲୟ କରି �ହଂଇ ଗଗେନ । ୧୩
େବାଧଇ ଅଣାକାର ସାଧଇ ବର୍ହ୍ମଗ୍ୟାନ

େୟମ�େତ ଚଉଦ ବରଷ େୟକ ଲେୟ ମନ । ୧୪

୭ ପଦ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ-
 ବଦ�ତି ଦେ୍�େଣ େଯ ଶିଷୟ୍�ତ ବସାଇ

 ଆମେ୍ଭ ପ�୍ଗ ତୀଥ�କୁ ଯିବୁ ଶୁଣ ସବ� ଭାଇ ।
୧୦ ।୧ େୟେତ େବାଲି ଦେ୍�େଣ ତୀଥ�କୁ କେଲ ଅନକୂଳ

 ଚଳ�ତି ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁପର୍ୟାଗ ତୀଥ� ବଟ ତଳ ।
୧୦ ।୨ ସାତ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍ଥ ପେଛାଟି ପୁଣ ଗେଲ

 ଅଜଇକ ବେନ େନଇ ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ ଛାଡିେଲ ।
୧୧ ।୧ ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ େନଇ ଛାଡିେଲ ଅଜପା େଘାର ବେନ ।

 ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ େନଇ ଛାଡିେଲ ଅଜେୟକ ବେନ ।
୧୨ ।୨ ଚଉଦ ବରଷ େହାଇ� ତଲେୟ ନୟନ ।

ପବନ ନେି�ଧ� େଯ େଟକଇ ଉଜାଣି
ଦୱ୍ାଦଶ ଇ�ଦରି୍ୟ େୟକତୱ୍ କରି ଆଣି । ୧୫

ବଂିଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଙ୍ଗା େବାଲି େଶାଷି
େୟଥୁ େସ ନଦି�୍ ଅଳସ ନ�ଆସି । ୧୬

ପଞଚ୍ମୁ� �ଳ େଯ ତିହ�ଡିର ବାଟ
ଜୱ୍ା�ନଳ େଟକି� େସ ଶର୍ୀହଟ େଯ ପାଟ । ୧୭
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କ୍ଷ�ଦାଇ ପକାଇ� ବାସତ୍ରୀ େଯ ମୁଦ�୍
ଧା� ଦୃଢ କରିଣ ଭାଞଜି୍� ମହାନଦି�୍ । ୧୮

ନଦି�୍ ପୁରଷୁଟି େସ ଅଟଇ େଯ କାଳ
େୟହ ିେସ �ଶ କରି ସକଳ । ୧୯

ପବନ ଉଜାଣି ଜାଇ ନବଦୱ୍ାର ବାେଟ
�ହା ସବୁ ବ�ଧନ ଶିଷୁ ମୁ� ବାେଟ । ୨୦
ନବ ଦୱ୍ାର ନେି�ଧ� େଯ ବସିଛ ିମହାତମ୍ା
େଦଖି ନ େଦଖଇ ଶ�ୂୟ ଶବଦ ସୀମା । ୨୧

ଜିହ୍ୱା େଗାପୟ୍ାନ କ� େସ ଘଣଟି୍କାର ମେୂଳ
ତହଂିର ୁଅମୃତ ପାନ କ� ସବ�କାେଳ । ୨୨

ସାତୁକୀ ପୁରଷୁ େସ ଅଭେୟ କାଳକୁ
ଅମାୟା ପୁରଷୁ େସ �ହଂଇ ଶ�ୂୟକୁ । ୨୩

�ହଂି �ହଂି ପବନ �ହଂି ପଞଚ୍ଶାଖା
�ହଂି �ହଂି ନ ିଅଙ୍ଗ �ହଂି � ବାଟ େରଖା । ୨୪

�ହଂି ପରସ�ନ �ହଂି � ଅପର୍ସ�ନ
ଜିହ୍ୱା ଇ�ଦରି୍ େଗାପୟ୍ କ� ନଗ୍ିରହ ବାସନ । ୨୫

୧୫ ଆହାର ନଦି�୍ େଯ ମଇଥୁନ ଉେପଖି
 ପବନ ନେି�ଧ� ଉଜାଣି େଟକି� ଅଦୟ୍ାପି ।
୨୨ ।୨ ଅମୃତ ପାନ କ� ପବନର ବେଳ ।

୧୮ ।୧ କ୍ଷ�ଦାଇ-ଛ�ଦାଇ, ସାତୁକୀ-ସାତତ୍ୱି୍କ ।
ନ�ିଶିତ ଜପ ଯହ�ଂ କ� ଅଣାକାେର

ଆସନ ଛାଡିଣ େଯ ଉଠେିଲ ନ�ିକାେର । ୨୬
ଶେୂ�ୟଣ ଶବଦ୍ ଶୁଭି� ବର ମାଗ ଅଶସତ୍ମା

ସାମାଧ�େର ଥାଇଂ ଉତତ୍ର ଦେିଲ ମହାତମା । ୨୭
ଶବଦ ଶୁଭଇ ସୱ୍ାମୀ ନ ଦଶିଇ ଶରୀର

ଅଣଡ୍ୀର େକାକିଳ ଜାଣି ବାଣୀ ସସୁୱ୍ର । ୨୮
ଆେର େକବଣ ଭବୁନକୁ କରଅୁଛୁ ଇଚଛ୍ା

ବର ମାଗ େ�େହାର େଯବଣ ମନ ବାଞଛ୍ା । ୨୯
ଅଶସତ୍ମା େବାଇ� ମୁଂ ଉତପତତି୍ େହାଇଲି ଭବୁି
େୟ ପୃଥୀ ଥ�ବା ଯାେୟ ମୁଂ େୟହମିେତ ଥ�ବ ି। ୩୦

କାଳ କାମ ନଦି�୍ େମାେତ ନ ପୀଡିବ ନୟେନ
େହାଉ େ�େତ ପ�୍ପତ େବାଲି େବାଇେଲ େଦବ ଶେୂ�ୟ । ୩୧

କୃପ ଆ�େଯ�୍ୟ ମାଗିେଲ େଯହ� ବର
େୟ ପୃଥୀ ଥ�ବା ୟାେୟ ମୁଂ େହାଇବ ିଅମର । ୩୨
ତରି୍ଜୀବୀ େହାଇବ ିସୱ୍ାମୀ େ�େହାର େସ ବେରଣ

େହାଉ େବାଲି େବାଇେଲ ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ଶେୂ�ୟଣ । ୩୩
କରପତର୍ େଯାଡି େବାଲଇ ଅଶସତ୍ମା

ଆବର ବର େମାେତ େଦବୁ େହ ମହାତମା । ୩୪
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ହସତି୍� ଭବୁେନ ଥ�ବାକୁ େମାର ଆଶ
ବର୍ହ୍ମେବଦ ବଦିୟ୍ାେୟ ମୁଂ େ�ହବି ିନ�ିଶ । ୩୫

ଅସତୁ୍ େହାଉ େବାଲି େବାଇେଲ େଦବ ଶନୂିୟ୍
ବର୍ହ୍ମେବଦ ବଦିୟ୍ାେୟ ତୁମେ୍ଭ ହ�ଅସି ମହାଗ୍ୟାନୀ । ୩୬

େୟମ�େତ ସମେୟ ଯାଇ େହାଇେଲ କୁରବୁୀେର
େଦଖିେଲ ଗତ ଆତମ୍ା ପ�୍େୟ ପଡିଛ�ତି ଭମିୂେର । ୩୭

ଅଶସତ୍ମା କୃପ େଯ ଆହାର ବହି�େନ
ଉଠ ିବସି ନ ପାର�ତି ଆତମ୍ବଳ ହୀେନ । ୩୮

୨୬ ନ�ିଶ ତପ ଯହ�ଂ ପାଇ� ନ�ିଧାରି
 ଆସନ ଛାଡିଣ େଯ ଉଠ�ି ଦମଭ୍ କରି ।
ଧୁଶାସନ େକାଳ କରି ଧଇେଲ ଅଶସତ୍ମା

କା�େଧଣ େଘନେିଲ େସ କ୍ଷତରି୍ୟ ମହାତମା । ୩୯
କୃପ ଆ�ଯ�୍ୟଙ୍କୁ ଧଇେଲ ଦରି୍େଯାଧନ

କା�େଧ ବସାଇେଲ େସ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ନ�ଦନ । ୪୦
େଘନଣି ଆସ ୁଅଛ�ତି ବାରଣୁା ପର୍ଶସେ୍ତ

�ମକୃଷଣ୍ଙ୍କୁ େଭଟିେଲ କଉସତୁ୍ଭ ପବ�େତ । ୪୧
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ସହେଦବ ନକୁଳ

ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇେଲ ବଳେଦବଙ୍କ ପୟର । ୪୨
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କୁ କୃଷଣ୍ ନମସକ୍ାର କେଲ

କଲ୍ୟାଣ କେଲ ଧମ��େୟ ନୃପତିର ତୁେଲ । ୪୩
�ମକୃଷଣ୍ଙ୍କୁ ନମସକ୍ାର ନ କେଲ କୁରବୁୀେର େକହି

ଅେନକ ଅପର୍ସତୁ୍ତ କଥାମାନ କହ ି। ୪୪
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବାରଣୁାବ�େତ ଯାଇଂ
ଅଶସତ୍ମା କୃପଙ୍କୁ ଅେନକ ବଧାଇ । ୪୫

ସ�୍ହାନ େଭାଜନ କେଲ େକାଇ��ଙ୍କ ପୁେର ରହ ି। ୪୬
ସପ��ତ ମଉେଳ ବହ�ତି େଦବ କାମପାଳ

ପବନ ଆହାେର େସ ବର୍ତ�ତି ସବ�କାଳ । ୪୭-୪୩୨୩ ।

୪୫ ।୨ ଅଶସତ୍ମା କୃପଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ବ�ଦାଇ ।
େକୗରବଙ୍କର ବଳ�ମଙ୍କ ଠାର ୁଗଦା ବଦିୟ୍ାଶିକ୍ଷା, ଅଜ�ୁନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନ କରିବାର କାରଣ

କଥନ ।
ସଂକ୍ରିେଷମ େବାଇେଲ େହା ଦେ୍�ଣ ତୁମଭ୍ ବଦିୟ୍ାଗୁରୁ

କି,କି ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇ ଅଛ�ତି େଦଖି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ୍ଭ କର ୁ। ୧
ଧନ�  ଶହସର୍ ବଦିୟ୍ା େଯ େଦଖିେଲ ସମସତ୍

ବଳ�େମ େବାଇେଲ େ�ହ�ି ସାଧନ ଗଦାହସତ୍ । ୨
ବଳ�େମ ଗଦା େଯ ଧଇେଲ ଆପେଣ

ଆକ୍ରଷଣ ଗତି କେଲକ େଦବ ସଂକ୍ରିେଷେଣ । ୩
ଶ�ୂୟ ପବେନ ଗଦା ବୁ�ଇେଲ ଉଠି



267

ଆକ୍ରଷଣ କରିମ େଯ ସଂଘର�ତି େଦବ ମୁଷଟି୍ । ୪
ଦରି୍େଯାଧନ ବନିୟ େଭାେବମ େହାଇ� ପରିଣାମି

େୟ ଗଦା ହସତ୍ େମାେତ ଶିଖାଇବା େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୫
ବଳ�େମ େବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ଆଖଡ଼ା ରଇବର୍ତ ପବ�େତ

ଯାହାର କାଯ�୍ୟ ତହଂିକି ଯାଅ ନେିତୟ୍, ନେିତୟ୍ । ୬
ଅଜ�ୁନ େବାଇ� ସୱ୍ାମୀ ଦେ୍�େଣ େଯ ଆମଭ୍ର ଗୁରୁ

�ଙ୍କର ବଦିୟ୍ା ବନି� ଂ ଆମେ୍ଭ ଆନ େଯ ନ େ�ଡୁ । ୭
େୟକ ଗୁରେୁକ େଯ ଅେନକ ବଦିୟ୍ା େହାେୟ ସାଧ�
ବୟ୍ାଧ� �ଶ ଯାଇଟି କେଲ େୟକ ମଉଷଧ� । ୮

ଅପାର ଔଷଧେର ନ ବତ୍�ତଇ େ�ଗୀ
ଅପାର ଅ�ନ ଖାଇେଲ �ଶ ଯାଇ େୟାଗୀ । ୯

ଅପାର କୁଟୁମେ୍ୱ କ୍େ�ଧ େହାଇ ଅପାରଇ
ଅପାର ପର୍ତିଗ୍ରେହ ବ�୍ହ୍ମେଣ �ଶ ଯାଇ । ୧୦

ଅପାର ବୁଦଧ୍�େରମ େଯ କାଯ�୍ୟ େହାେୟ ହାନି
ଆପେଣ �ଶ ଯାଇ ଅପାର ମତ େଘନ ି। ୧୧

ଅପାର ସତି୍ରୀ ପର୍ସଙ୍ଗ େହାଇେଲ
ଆୟୁଷ କ୍ଷେୟ ଯାଇ ଅପାର ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ । ୧୨

ଅପାର େ�କେର ଇ�ଦୁର େ�େହ ମାରି
ଅପାର ତୀଥ� କେଲ େହାଅଇ େଦଶା�ତରୀ । ୧୩

ଅପାର ହଂିସାେର େଦହ ପତନ େଯ େହାଇ
ଅପାର େ�ଭେର ହାେଦ ମଙ୍ଗଳ ତୁଟଇ । ୧୪

୫ �ମର ହରଷ େବେଳ ଦରି୍େଯାଧନ କର ମାଗି
 େଯ ଗଦା ହସତ୍ େ�ର ଶିଖାଅ େମାେତ େବଗି ।

୧୧ ।୨ ଆପେଣ �ଶ ଯାଇ ଅପାର ମ�ତର୍ େଘନ ି।
୧୨ ।୨ ଆୟୁ କ୍ଷେୟ ଯାଇ ଅପାର ସାଧନ େହାଇେଲ ।

ଅଜ�ୁନ ଭାଞଜି୍� େସ ଅପାର କଥାକୁ
ଅପାରଂୁ ଅପାର େଯ କହ�ି େଯାଗା�ତକୁ । ୧୫
େୟସେନକ କଥା ଶୁଣି ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ�

ତୁମଭ୍ର ନ ଗେଲ ଆମଭ୍ର କିସ େଯ େହାଇ� । ୧୬
ଆମେ୍ଭମାେନ ଯାଇଂ େସ ଶିଖିବୁଂ ଗଦାବଦିୟ୍ା

ଶୁଣି ପରମ ସ�େ�ଷ େହାଇେଲ େଯାଗସି�ଧା । ୧୭
ବାହ�ଡି �ମ କୃଷଣ୍ ଗେଲ ନଜି େଦଶ

ହସତି୍� �ଜୟ୍େର ରହେିଲ କୁରବୁଂଶ । ୧୮
ଦରି୍େଯାଧନ ଯାଇଂ ନେିତୟ୍ ରଇବତ ପବ�ତକୁ

ଉଚଛ୍ମ�ଧଲରଚଚ୍�ଦ� ଙଉଋ
Cଚଛ୍ଲଟଟ୍କ୍ଷର�ଦର

Cକ୍ଷଷମହ ଏରତତ୍ର ଞଜ୍ ଞଟଟ୍ବତତ୍ବଯର
ଊ�ଥଟଟ୍ବଚଚ୍ଯରଯ ଋରବ�ଦ�ଧତତ୍ର�
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ଞଚଚ୍କ୍ଷଷଲଷ�ଦରଯ ଙବବର�
ବଳ�ମଙ୍କ ଗଦା ବଦିୟ୍ା ସାଧନ କରିବାକୁ । ୧୯

ଗଦାବଦିୟ୍ା ଶିଖିେଲ େସ ବଳ�ମଙ୍କର ସଙ୍ଗେତ
ଗଣଠ୍ ିମୁଠ ିସକଳ ଜାଣିେଲ ଶେତ ଭ�୍େଥ । ୨୦-୪୩୪୩

ଭାନ�ମତୀ ବବିାହ
ଶୁଣ େହା �ଜନ ବଜିୟ ନଗ୍ର େବାଲିଣ େସ ଦକ୍ଷିଣ େକାଶେଳ

ଭମୂନ�  େବାଲି କରି ତହଂିର ମହୀପାେଳ । ୧
�ହାର ଭାରିଯା �ମ ଭବୁ�ବତୀ

�ହାର ଦୁହ�ିର �ମ େହାଇ� ଭାନ�ମତୀ । ୨
ବଡାଇ ସ�ୁଦର େସ ଅଟଇ ମହାଗ୍ୟାନୀ

େବଦଶାସେ୍ର ନଜିି�ତ େଯ ଅଟଇ ପୁଣୟ୍ମାନୀ । ୩
ମା�ର ତହ�ଂ େସ େଯ କ� କ୍ଷୀର ପାନ

କ୍ଷୀର ଆହାେର ବର୍ତଇ ନ ଭଞୁଜ୍ଇ ଅ�ନ । ୪
େଦବାଙ୍ଗ ବସନ େଯ ପି�ଧଇ ଯୁଗେତ

ନ ପଢିଣ ଶାସର୍ େସ ବଖାଣ ୁଥାେୟ ନେିତୟ୍ । ୫
େକାକିଳ ଧୁନ ିସସୁୱ୍େର ଭାଷଇ ଦବିୟ୍ ରେସ

ବତିକ୍ଷଣ ସ�ୁଦରୀ େସ �ହଂି � ଆକାେଶ । ୬

୪ ।୨ କ୍ଷୀର ଆହାରଂୁ େସ ନ େ�ଡଇ ଆନ ।
ଭମୂନ�  ପ�ରଇ େଗା ସତି୍ରୀ ଜ�ମ ତୁହି

କାହାକୁ ପର୍ଦାନ େଗା କରିବାକ ଆୟି । ୭
ଶୁଣିଣ ବଚନ େଯ େବାଲଇ ଭାନ�ମତୀ

ତୁ େମାେତ ବମିୁଖ େ�ହ ମୁଂ ଅଟଇ ମହାସତୀ । ୮
ଆମେ୍ଭ �ରିକ�ୟା ଶ�ୂୟର େଯ େଦବତୀ

ଦୱ୍ାପର ଯୁେଗ ଆସି ମଧୟ୍ ଭବୁେନ ଉତପତତି୍ । ୯
ସତୟ୍ ଯୁେଗ ଆମେ୍ଭ ରତି ଅହ�ି ଦମ�ତୀ େବଦମତୀ
ତେ୍ରତୟାେର ସୀ� �� ସାବତିର୍ୀ ଇ�ଦୁମତୀ । ୧୦

ଦୱ୍ାପେର ଆମେ୍ଭ ଜ�ମିଲ�  େରବତୀ ରକ୍ୁମଣୀ
ଭାନ�ମତୀ ଦେ୍�ପତୀ ଆମେ୍ଭ �ରି େଯ ଭେୟଣୀ । ୧୧

ତୁମେ୍ଭ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ବମିୁଖ େ�ହସି େହା �ତ
ମରି ନ ମରି ଆମେ୍ଭ େକୗତୁେକ େହାଉ ଜାତ । ୧୨

ଆମଭ୍ର େଯେତେବେଳ �ତ େହାଇବଟି ଇଛା
େ�େହାର ଆଗେର କହବୁି େଯହ୍େନ ମନ ବାଞଛ୍ା । ୧୩

େୟହ� ବଚେନଣ ସମେୟକ ଗ�
ଶେୟ ଚଉଷଠୀ ବରଷ ସ-ୂଣ୍�ଣ େହାଇ� । ୧୪

ବାଳ� ତ ଭାେବଣ େସ େଖଳଇ କୁମାରୀ
ପୁଣିହଂି ଭମୂନ�  ଦୁହ�ିକୁ ପ�ରି । ୧୫

ମା େଗା େକେହେନକ ଆଗ୍ୟାଂ େଦବୁ �ହଂି କି େମାେତ
କାହାକଇ ପର୍ଦାନ କରିବଇଂ େ�େତ । ୧୬
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ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� େଯେବ େହାଇଲ�  ଆରତ
�ଜା�ତ ଆଣି ସୟମୱ୍ର କର �ତ । ୧୭

ଦୁହ�ିର ବଚେନ ଭାଷି� ନୃପମଣି
ଧନବ�ତ �ଜା ମୁଂ େଗା େ�ହଇ ଦୁଲଣି । ୧୮

ଲକ୍େଷ ନୃପତି େଯ ଅଛ�ତି ପୃଥ�ବୀେର
ସୟଂବର କେଲ ଆସିେବ ସବୁ ନୃପବେର । ୧୯

ଯାହାକୁ ନ�ଆଣିବ ିେସ େହାଇବ ଅବରଣ
ଧମ� �ଶ ଯିବ କାଯ�୍ୟ େହାଇବ ଅକାରଣ । ୨୦

୧୦ ।୧ ସତୟ୍ଯୁେଗ ଅହଲ୍ୟା େଯ ଅର�ୁଧତୀ ରତି ଦମୟ�ତୀ ।
ସତୟ୍ ଯୁେଗ ଯାଗ କେଲ ଜମଦଅଗ୍ନ ିମହାଯତି
ସହସ�୍ ଅଜ�ୁନକୁ ନ ବରି ବରିେଲ ସବୁ�ତି । ୨୧
େୟକା ଜଣକ େସ ଧାଡି ଦ�ିକ ଯଗଂ◌୍ୟକାେଳ

ଶହସର୍ ଘାେୟ ପ�ଇେଲ େଯ ସମସତ୍ ମହୀପାେଳ । ୨୨
ଜମଦଅଗ୍ନରି େସ ଆସି େଛଦ�ିକ ଶିର

ଯାଗ ଭାଞଜି୍ଣ େସ ସମସତ୍ କ� ଜୂର । ୨୩
ସୟଂବର କେଲ େସ ସମସତ୍ େ�କ ଆସି ଯାଇ
କାରଯ େ�ହଇ େସ ଆପେଣ �ଶ ଯାଇ । ୨୪

ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� �ତ ସୟମୱ୍ର ଯାଗ କେଲ
ଧମ� �ଶ ଯାଇଂ ଜେଣକ ହଂି ନ ବରିେଲ । ୨୫

ଭମୂନ�  େବାଇ� ମୁଂ ଅଟଇ ଧନହୀନ
େୟେତ ସ�ୟକୁ ମା େଗା କାହ�ଂ େଦବ ିଅ�ନ । ୨୬
ଭାନ�ମତୀ େବାଇେଲ �ତ ଧନକୁ ନ କରସି ଚି��

ମହୁଂି େସ େ�େତ େହା ଧନ ଅ�ନ େଯ ଦଅି�� । ୨୭
ଭମୂନ�  େବାଇେଲ ମୁଂ ସ-୍ରେତ େକହ୍େନ ଯିବି

ପରୀକ୍ଷ େଦଖିେଲ ମୁଂ ତରି୍ପୁତି େହାଇବ ି। ୨୮
େଯାଗାଡ େଗାଟିେୟ �ତ ନମିି�ତ ତୁମେ୍ଭ କର
େମାେହାର ମ�ତର୍ ପାଣି ଫୁଟିେୟକ ଭର । ୨୯

େସ ପାଗ ��ଧ�େଲ େହାଇବ ଅମିୟ ରସ
ସମଦଣଡ୍ ସ�ୟ େ�େହାର ଇଛାେୟମ ପରଶ । ୩୦

ଲକ୍େଷକ �ଜାର େଯେତକ ସଇନି
ଇଚଛ୍ାେୟ ଭଞୁଜ୍�ତୁ �ତ େଯ ଯାହା ଥାଠ େସୖ�ୟ େଘନ ି। ୩୧

ପରୀକ୍ଷ ନମି�େତ େଦବୀ ମ�ତର୍ ପାଣି ଦ�ି
ନଜି ପାେକ େନଇ ଭମୂନ�  ବସାଇ� । ୩୨

ଅମୃତ ରସ ପାଗ େହାଇ� ଯୁଗେତ
ପରଶିେଲ ନ ସରଇ ସିନ ିବଳ େଯେତ । ୩୩

େୟକାଦଶ କ୍ଷଉଣୀ �ଜାର ଅଟଇ ଥାଠ
େୟକା େଯାଗାଡେକ ସମସତ୍ଙ୍କୁ ଅ�ନ ନ େହ� ନଅିଣଟ୍ । ୩୪
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୨୯ ।୨ େମାେହାର ମ�ତର୍ ପାଣି ଫୁଟିେୟ ନଉିଡ ।
ଭମୂନ�  େବାଇ� ମା େଗା େୟ ବଡ ଦୁଲଭ

େୟ ମଧୟ୍ ଭବୂେନ �ହଂି େଗା େୟସେନକ ସଲୁଭ । ୩୫
େୟମ�ତ ପର୍ସ�ନକୁ ଅଟୁ ଅତୁଟାଇ

େକଉଂଣ ପୁଣୟ୍ ବେଳ େୟସେନକ ଭିଆଇ । ୩୬
ଦୁହ�ି ପର୍ତିବାଚ �ତ ଶୁଣିମା ଭଅୂପତି

ବର୍ହ୍ମାଙ୍କର ଭାରିଯା ଅଟଇ ସାବତିର୍ୀ । ୩୭
ଆମେ୍ଭ ସାତ କ�ୟା �ହାଙ୍କର ପରିବାରୀ

େରବତୀ ଋକ୍ମଣୀ ଭାନ�ମତୀ ଦେ୍�ପଦୀ ଆଦ ିକରି । ୩୮
ଅର�ୁଧତୀ ଅଞଜ୍� କମ� େଘନ ିସାତ

େସ ବର୍ହ୍ମାେୟଣୀ ପର୍ସ�େନ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ��ଧଣା ବଦିୟ୍ା ପ�ପତ । ୩୯
ଭମୂନ�  େବାଇ� ମା େଗା ମ�ଇଲ�  ଅ�ନ

ଧନ ନ ଥ�େଲ େ�ହଇ ଅବଛିେନ ଦାନ । ୪୦
ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� �ତ ଧନକୁ ନ କର ଚି��
େଯେତ ଧନ ମାଗୁ �ତ ମୁଂହ ିେସ ଦଅି�� । ୪୧

ଭମୂନ�  େବାଇେଲ ମା େଗା ପରୀକ୍ଷକୁ େମାେତ େଦଖାଇବୁ � କାରଣ
ପରୀକ୍ଷ ଦେିଲ ସୟଂବରକୁ ସୱ୍ୀକାର କରିବ ିେୟହକ୍ିଷଣ । ୪୨

ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� �ତ େୟହ ିେସ ପାଷାଣ
ଧ� ଧରି କରିମ େମାେହାର ଛାମୁକୁ ଆଣ । ୪୩

ସାତ ସାଙ୍ଗୀ �ଗି� ଦୃଢ କରି
ଭାନ�ମତୀ ଛାମୁେର ଆଣି େଥାଇେଲ ଥ�ର କରି । ୪୪

ଭାନ�ମତୀ ଡାହାଣ କର ଘଷି� ପାଷାେଣ
ଅଗ୍ନହି�ଂ ଉତ�୍ର ରତନ୍ େହାଇ� ତତକ୍ଷେଣ । ୪୫

େଦଖିଣ ଆଶରି୍ଜ େଯ ଭମୂନ�  ନରପତି
ପର୍ତକ୍େଷ ଲକ୍ଷମ୍ୀ ମା େଗା େହାଇଛୁ ଉତପତତି୍ । ୪୬
ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� �ତ େମାର ଜ�େମ ଜ�େମ େୟ ସିଦଧ୍�

ଦୁଇ ହାେଥ ଅଛ ିେମାର ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ନଧି� । ୪୭

୪୦ ।୧ ଭମୂନ�  େବାଇ� ମା େଗା ମିଳି� େୟେବ ଅ�ନ ।
୪୫ ।୨ ଅଗ୍ନ ିହ�ଂ େତଜ େସ ସବୁଣ୍�ଣ େହାଇ� ତତକ୍ଷେଣ ।
 ପାଣି ଦର୍ବୟ୍ ଉତପତତି୍ ପାଷାଣ େହାଇ� ତତକ୍ଷେଣ ।

ମାଂକଡା ପଥେର ଲଗାଇେଲ େମାର କର
ଯଉଂ ରତନ୍ ଇଛବି ିେସହ ିେହାଇବ ପାଣିଦର୍ବୟ୍ ସାର । ୪୮

କ�ୟ ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ େଯ ତିଥ�
ଶରଦ ଉଚଛ୍ବ ଅ�େତଣ ଅପ�ଜି� ପାବ�ତୀ । ୪୯

ପଣଡି୍ତ ବାର େଯ ଶର୍ବଣା ନକ୍ଷତେ୍ର
ସୟଂବରକୁ ଅନକୂଳ େଘନଇ ଭମୂନ�  ନୃପେତୟ୍ । ୫୦
ଶଦୂର୍କ �େମଣ �ର ମ�ତର୍ୀକି ତତକ୍ଷେଣ �ଇ

�ଜା�ତ ନମି�ତର୍ଣ କର ସୟଂବର କୃତୟ୍ କହ ି। ୫୧
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ଶଦୂର୍କ ମ�ତର୍ୀ ଶୁଣ ଅେନକ ହରଷ
େଦଶାଉର େପଷି� େସ �ରଦଗି ପାଶ । ୫୨
ଭାନ�ମତୀ ସାଦରି୍େଶ ଚିତର୍ପେଟକ ଲିହ�ି

�ଜାଙ୍କୁ େଦଖାଇବାକୁ େସ ସ�େଦଶ ଭିଆଇ� । ୫୩
ମ�ତର୍ୀର ବଚେନ େଯ ଚଳିେଲ ସବ� ଦୂେତ

�ଜା�ତ ନମି�ତର୍ଣ କର�ତି ତୁରିେତ । ୫୪
ଭାନ�ମତୀର ସୟଂବର େବାଲିଣ ଜଣାଇଂ

େଲଖନ ଚିତର୍ପଟ ଛାମୁେର େଦଖାଇଂ । ୫୫
ଭାନ�ମତୀର ଛାମୁକୁ �ଜା ଆଣଇଂ ପାଷାଣ ସବ�

�ହାର କର �ଗ�େତ େହାଅଇ ପାଣିଦର୍ବୟ୍ । ୫୬
େୟମ�େତ �ଜାର ଅେନକ ପାଣିଦର୍ବୟ୍ େହାଇ�

ନବର ଭଣଡ୍ାରମାନ େଯ େଥାଇେତ ଠାବ େ�ହ�ି । ୫୭
ବଶିୱ୍କମ�ା ମେୂଳ ଅେନକ ଦର୍ବୟ୍ ବାଣଟି୍

ଛାୟା ମଣେ୍ଡାପେକ ଉପାେୟ କରିଣ ଘଟି । ୫୮
ଛାୟା ମଣେ୍ଡାପ ଭିଆଇ� ଶୁଭ େଯାେଗ

ଛତର୍ ଘରମାନ �ଜା ଭିଆଇ� େବେଗ, େବେଗ । ୫୯
ଅଶୱ୍ଶାଳ ଗଜଶାଳ ନଦୀ କୂେଳ େ��ଇ

ସବୁଣ୍�ଣର କଳସ �ଜା ଘେର, ଘେର ବସାଇ । ୬୦

୪୯ ।୨ ଶରଦ ଉଚଛ୍ବ ଅ�େତଣ ଅପ�ଜି� ପବ�ତିଥ� । (ପା)
୫୨ ।୨ େପଷାଇ�, େପଷି� ଅଛ ି୫୬ ।୨ ପାଣିଦର୍ବୟ୍-ସବୁଣ୍�ଣ, ରତନ୍

େନତର ପା�ଙ୍ଗ ଉଡଇ ଫରହର
କଦଳୀ ତେ୍�ଣା େଯ ଉଭାର�ତି ଦୱ୍ାର ଦୱ୍ାର । ୬୧

ଅଶୀ ପଦମ୍ ଘର େଯ ଭମୂନ�  �ଜାର ନଗ୍ରେର
ବଜିୟା ମଣଡ୍ଳ ଭମୂନ�  �ଜା ମଣଡ୍ଇ ସମଭ୍ବ�େର । ୬୨

େଯସେନକ ଭମୂନ�  ପୁର ଦଶିଇ ଇ�ଦର୍ ବାରସୱ୍ତୀ
କି େସ ଭବୁନ ଦଶିଇ ଅଳକାପୁର େଜୟ୍ାତି । ୬୩

ଅକ୍ଷତ ପାଇଣ ଆସ�ତି �ଜାଗଣମାେନ
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ବଜିୟା ନଗ୍ର ଥାେନ । ୬୪

ପାଦାଅଘ�୍ୟ ପାଦାସନ େଘନଣି ଭମୂନ�  �ଜା
ସମସତ୍ ନୃପତିମାନଙ୍କୁ କରଇ ପାଦ ପଜୂା । ୬୫

କଳିଙ୍ଗ ଉଡଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ େଯ େତଲଙ୍ଗ
ଖାଞଜ୍ଣ େଦଶ େଯ ତିହ�ଡି େଦଶଭାଗ । ୬୬

ଚିର େଦଶ ବୀର େଦଶ ମହାତିରଣ େଦଶ
େଭାଟ େଦଶ ମ�ଦାର େଦଶ କାଉଂରୀ େଯ େଦଶ । ୬୭

ମଙ୍ଗ� େଦଶ ଡାହାଳ େଦଶ େଦଶ େବ�ଉଳ
କ୍ଷୀରଣ େଦଶ େଖଚର େଦଶ େଦଶ େଯ ଭପୂାଳ । ୬୮

ମାଳବ େଦଶ ଗୁଜ�ର େଦଶ େଦଶ ମରହଟଟ୍
ମଗଧ େଦଶ ମଷୟ୍ େଦଶ, େଦଶ େଯ ଗୁଜୁ�ଟ । ୬୯
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କାଶୀ େଦଶ କଉଶିକ େଦଶ, େଦଶ େଯ କୁବୁଜ
ଉଜଜ୍ୟିନୀ େଦଶ ପାରିଜାତ କ�ଉଜ । ୭୦

କ୍େଷତର୍ େଦଶ, ବକ୍ିେଷତର୍ େଦଶ, େଦଶ େଯ ଗା�ଧାର
ନୀଳ େଦଶ, ଅନୀଳ େଦଶ, େଦଶ େଯ େନପାଳ । ୭୧
ଶାଖା ମଣଡ୍ଳ ଭାଖା ମଣଡ୍ଳ ବଜର୍ଗିରି ମଣଡ୍ଳ

େଶାଣିତ ମଣଡ୍ଳ େଯ କଣୟ ମଣଡ୍ଳ । ୭୨
େମର ୁମଣଡ୍ଳ �ଜା ଆସ�ତି ସକଳ ମଳୟ ମଣଡ୍ଳ
ମ�ଦର ମଣଡ୍ଳ ଆବର ପଦମ୍ େଯ ମଣଡ୍ଳ । ୭୩

୬୨ ।୧ ଶାଖା ମଣଡ୍ଳ ଭାଖା ମଣଡ୍ଳ ବଂିଝଗିରି ମଣଡ୍ଳ
୬୧ ।୧ ପା�ଙ୍ଗ-ପ�କା, ୬୪ ।୨ ଥାେନ-ସଥ୍ାେନ

େକାଶଳ ମଣଡ୍ଳ ଯାଜନଗ୍ର ମଣଡ୍ଳ
ଅମର ମଣଡ୍ଳ କୁଞଜ୍ଗଳ ମଣଡ୍ଳ । ୭୪

ବାରଣୁା ମଣଡ୍ଳ ଇ�ଦର୍-ପର୍ଶସତ୍ ମଣଡ୍ଳ । ୭୫
େୟମ�େତ ଛତିଶ ମଣଡ୍ଳ ଜମୱ୍ଦୁୱ୍ୀପ ପୃଥୀ

ବାର �ଷଟ୍ର୍ କରିଣ େୟହା ଭିଆଇେଲ ଯଯାତି । ୭୬
ବୀର ମଲ୍ଲ ସିଂହ ମଲ୍ଲ ଅପର୍ମିତ �ଷଟ୍ର୍
ଚିତର୍ �ଷଟ୍ର୍ େଯ ଜଳ�ତର �ଷଟ୍ର୍ । ୭୭
ଭାନ�  �ଷଟ୍ର୍ ଆଦ ିଆବର େଯେତ �ଷଟ୍ର୍

ଅେଯାଧୟ୍ା �ଷଟ୍ର୍ ବ�ିଧୟ୍ମାଳ �ଷଟ୍ର୍ ସିଂହ �ଷଟ୍ର୍ । ୭୮
ପଶଚି୍େମ େସାମ �ଷଟ୍ର୍ ଦକ୍ଷିେଣ ଉଡ �ଷଟ୍ର୍

ମଧୁବନ �ଷଟ୍ର୍ କଣୟ ସଉ�ଷଟ୍ର୍ । ୭୯
େୟମ�େତ ବାର �ଷଟ୍ର୍ ଭିଆଣ େଯ ମେୂଳ

�ଷଟ୍ର୍ପତିମାେନ ଭିଆଇେଲ ସବ�କାେଳ । ୮୦
କାମପୁର ନଗ୍ରୀ େଯ ଉଜାଣ ନଗ୍ରୀ

ପାେ�� �େମ ନଗ୍ରୀ େଯ ଯାଜନ ନଗ୍ରୀ । ୮୧
କାଞଚ୍ୀ ନଗ୍ରୀ, ରଦୁର୍ ନଗ୍ରୀ େଯ େହାଳ �େମ ନଗ୍ରୀ

ବଡବାନଳ ନଗ୍ରୀ ବଜିାୟା �େମ ନଗ୍ରୀ । ୮୨

ଭଜୁଙ୍ଗ, ଚୁଡଙ୍ଗ, ବେିଜପୁର, େଗାରୀ, କଣ୍�ଣାଟ, କାଶମ୍ୀର, ନଝି�ର, ଉତକ୍ଳ, ପାଞ�୍�,
େଶାଭାଙ୍ଗ, ବଚିିତର୍, େସାମ େଦଶ,

ବପିଦ, ଦୃଷଟ୍ା�ତ, (ଦୁ��ତ, ଦୃଶ�ତ) େୟହ ିେଦଶମାନଙ୍କରନ �ମ ଦୁଇ ଖଣଡ୍ େପାଥ�େର
ଅଧ�କା ଅଛ,ି କି�ତୁ ଉଦଧୃ୍ତ

ମଳୂ ପାଠ ଅ�ୟ େପାଥ�ମାନଙ୍କେର ସମାନ ।
୭୬ ।୧ ମଣଡ୍ଳମାନଙ୍କ ମଧୟ୍ର-ୁଦଣଡ୍, ମଧୁ, ସକୁା�ତି, ଉେଦ, କ୍ଷୀଣ, ଗମୟ, ପୁଣୟ୍,

ଶଉରୀ, େକାମର,
 ଅଟଳ ସିଂହ, ସଜୁନ, େ�ଳ, ପାଣି, ହମିବ�ତ ନେରଶୱ୍ର, ସଢୁଳ, - େଗାଟିେୟ େଗାଟିେୟ

 େପାଥ�େର ଅଧ�କା ଅଛ ି। ଭାସକ୍ର, ଧୃତି, ଧୁମା�ତ-ଛପା ବହେିର ଅଧ�କ ।
୭୮ ।୨ �ଷଟ୍ର୍ ମଧୟ୍େର - େକରି �ଷଟ୍ର୍, ବୀରମୟ, ଅପର୍ମିତ, ବଂିଖିତ, ଜଳତୁରଙ୍ଗ,
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େଘାଟ, ବାଉନ�  ବ�ିଷଟ୍ର୍,
ମ�ଦବଳ, ଅନ�ମତି, କିୟା, ଅମିତ, ଜିତ, େଭାଟ, ଅଜମିତ ।

୮୦ େୟ ରେୂପ ବାର �ଷଟ୍ର୍ େଯ ଭିଆମ ମଣଡ୍େଳ
 �ଷଟ୍ର୍ପତିମାେନ େଯ ଯାହା ଆସ�ତି ସକେଳ ।

କୁଣଡ୍ ନଗ୍ରୀ େବଦ ନଗ୍ରୀ େଯ ମାେହ�ଦର୍ �େମ ନଗ୍ରୀ
ହଂିଜଳ �େମ ନଗ୍ରୀ େକା�ଦାବଇ �େମ ନଗ୍ରୀ । ୮୩

ପଦମ୍ଦଳ ନଗ୍ରୀ, ବଷିଣ୍ୁ ନଗ୍ରୀ, ସରୁ ନଗ୍ରୀ, ବର୍ହ୍ମଧାତୁ ନଗ୍ରୀ
ଜମୱ୍ଦୁୱ୍ୀପ ନଗ୍ରୀ, େଭାଜ ନଗ୍ରୀ, ଅନ�ଭବ �େମ ନଗ୍ରୀଷ ୮୪

େୟ ନଗ୍ରମାନଙ୍କର େଯେତକ ନୃପତି
ଭମୂନ�  �େଜୟ୍ ବେିଜ କେଲ ସକଳ ଆଧ�ପତି । ୮୫

ଦକ୍ଷିେଣ ମେହାଦଧ� େକାଶଳ ପଶଚି୍େମ େସାମ�ଷଟ୍ର୍ େକାଶଳ
େଭୖରବ େକାଶଳ େଯ କାଉଂରୀ େକାଶଳ । ୮୬

ଅରବ�ିଦ େକାଶଳ ବଂିଝମାଳ େକାଶଳ
ଉତତ୍� େକାଶଳ େଯ ମଷେଦଶ େକାଶଳ । ୮୭
େମର ୁେକାଶଳ କୁସମୁ ସତୟ୍ାନଳି େକାଶଳ । ୮୮

ଭାନ�ମତୀ େକାଶଳ େଯ ଉଦୟଗିରି େକାଶଳ
Cଶା�ୟ ଭାେଗ ବେସ �ରି େଯ େକାଶଳ । ୮୯

ଜଳ ତରଙ୍ଗ େକାଶଳ ଫାଲଗୁନ େକାଶଳ ପୁରୀ
ଅଜଙ୍ଗ େକାଶଳ ଚୁଡଙ୍ଗ େକାଶଳ �ରି । ୯୦

ସଥ୍ଳରଙ୍ଗ େକାଶଳ ଫଲ� କୀ େଯ ଅନ��ଇ େକାଶଳ
େୟମ�େତ ଆସ�ତି େକାଶଳ ଅଧ�କାରୀ ସକଳ । ୯୧

େକାଶ�ଧ�ପତିମାେନ ଦଣଡ୍ ଛତର୍ େଘନି
ଭାନ�ମତୀ େଦେଶ ପର୍େବଶ େଯ ଯାହା ସ�ୟ େଘନ ି। ୯୨

ଉତତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପବୂ� ପଶଚି୍ମ ଦଗି �ରି
ସମସତ୍ େଦଶର ୁେଯ ଆସ�ତି ଦଣଡ୍ଧାରୀ । ୯୩

୮୫ ମଦୁରି୍ତ ପୁସତ୍କେର - ନୀଳ, ଅନୀଳ େଯ�ବଳୀ, ମଥୁ�, ସଢୁଳ, ଯମ�ୁ, ଖଣଡ୍ପୁର,
ବ�ିଧୟ୍ବର,

 ସବୁଳୟ, ବ�ିଳ, କନଖଳ ଓ େମଖଳ ପର୍ଭତିୃ ନଗରମାନଙ୍କର ମାନ ଅଛ ି। କି�ତୁ ପ�୍ପତ୍
 େପାଥ�ମାନଙ୍କେର େୟମାନଙ୍କର �ମ �ହ� । ପୁନଶଚ୍ େକେତକ େପାଥ�େର ମନମୁଖୀ �ମ ଅଛି

।
୮୮ େମର ୁେକାଶଳ, କୁସମୁ, ମଳୟାନଳି େକାଶଳ ।
୯୦ ।୧ ଅଜଙ୍ଗ େକାଶଳ କରଞଚ୍ େକାଶଳ �ରି ।

ସବୁ�ତି େୟକ ସରେୂପ �େୟ କର�ତି ପଜୂା
ବର େବେଶ ମଙ୍ଗେଳ ବଜିେୟ ସବ� �ଜା । ୯୪

ସମସତ୍ ନୃପତିଙ୍କି କେନକ ସିଂଘାସନ
କେରଣ ରତନ୍ େଦଇ �ଜା କରଇ ସମମାନ । ୯୫

ପଛେିମ ଦୁଇ ଊଣା ପଞ�୍ଶ ସହସର୍ ନୃପତି
ଉତତ୍େର େୟକ ଊଣା �ଳିଶ ସହସର୍ ନୃପତି । ୯୬ ସଂ
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ପବୂ� ଦେିଗ େୟକ ଊଣା ସାତ ସହସର୍ �ଜନ
ଦକ୍ଷିେଣ ତିନ ିସହସର୍ �ଜା ବସ�ତି ବଦିୟ୍ାମାନ । ୯୭ ସଂ

େୟମ�େତ େଯ �ରି ଊଣା ଲକ୍େଷକ ନୃପତି
ଭାନ�ମତୀ େଦେଶ ଆସି ସମସେ୍ତ ମିଳ�ତି । ୯୮
ବର୍ହ୍ମ, କ୍ଷତରି୍ୟ, ବଶୟ୍, ଶଦୂର୍ ଜାତି �ରି

ଦର୍ତୟ୍ ଦାନବ �କ୍ଷସ ପିଶାଚ ଆଦ ିକରି । ୯୯
କ�ଧ, ମହ୍�ର, କି�ତ, ବବ�ର ନୃପତି

ଗ�ଧବ�, ପକ୍ଷ, କି�ନର, ଭପୂାଳ ବାରସୱ୍ତୀ । ୧୦୦
କ�ଉଜ, ମହା�ଷଟ୍ର୍, େତଲଙ୍ଗ, ମହାଭାଖା

ଉଡଙ୍ଗ, ଖାଞଜ୍ଣ େଘନ ିଅଷଟ୍ାଦଶ ବଗ� େଲଖା । ୧୦୧
ସମସତ୍ �ଜାମାେନ େଯ ଯାହାର ସ�ୟ ତୁେଲ

ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ େଘନ ିସମଭ୍େର ବେିଜ କେଲ । ୧୦୨
େଦଖିଣ ସାନ�ଦ େଯ ଜମୱ୍େୁସନର ବାଳ

ସମସତ୍ �ଜାଙ୍କୁ ଦ�ି ବରଣ ରତନ୍ ମାଳ । ୧୦୩
ଅେନକ ସପୂକାର ର�ଧନ କର�ତି ଛତର୍ଶାେଳ

ନତିୟ୍କମ� ସାରି ମେୁଣାହଂି କର�ତି ସକଳ ମହୀପାେଳ । ୧୦୪
�ଜା�ତ ସମାଜି� େସ ଭମୂନ�  ନୃପତି

ଆପେଣ ବେିଜ କେଲ ଯହଂି ଅଛ ିଦୁହ�ି ଭାନ�ମତୀ । ୧୦୫
ବନିୟ ଭା େହାଇ େସ ପ�େର ନୃପତି

ମା େଗା େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂେୟ ଅଣାଇଲି �ଜା ସବୁ�ତି । ୧୦୬
େବାଲଇ େକବଣ ବଧିାନ େହବ କହ ତଥୟ୍ କରି

ମାଳ େଗାଟିେୟ େଘନ ିେଗା େ�େହାର ଇଚଛ୍ାେୟ ବର ବରି । ୧୦୭
ଅେନକ ସମଭ୍େବ� େଯ ବେିଜ କେଲ ନୃପ

ତୁହ ିେସ ବାରିବୁ � �ଜାଙ୍କର ବତିକ୍ଷଣ ରପୂ । ୧୦୮
ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� �ତ ବ�ିର କର େ�ର ବୁଦଧ୍�
େକବଣ �ଜା କେର ଅଛ ିଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ନଧି� । ୧୦୯

େସ �ଜାକୁ ପର୍ଦାନ କରିବୁ �ତ େମାେତ
ଭମୂନ�  େବାଇ� ମା େଗା �ହା ମୁଂ ଜାଣିମି େକମ�େତ । ୧୧୦

ତୁ େଗା ମାତ େଦଖ ଯାଇ �ଜାଙ୍କର ବଣ୍�ଣ ଚିହ୍ନ
ତୁ ପରମ ମାେହଶୱ୍ରୀ େସ ସବୁ େ�େତ ଦୃଶୟ୍ମାନ । ୧୧୧

କ�ୟା ଶୁକଳ େଯ ଦଶମୀର ଦନି
ଭଗୁୃବାର ନକ୍ଷତର୍ ଶର୍ବଣା ବଦିୟ୍ମାନ । ୧୧୩

�ଜାେୟ ସୟଂବରକୁ ଅନକୂଳ କେଲ
ଚତୁମ�ାସର ମେଧୟ୍ ସଭା ସମଭ୍ର କ�ଇେଲ । ୧୧୪

ମକର ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀର ତିଥ�
େ�ହଣିୀ ନକ୍ଷତର୍ େଯ ବାର ବୃହସପ୍ତି । ୧୧୫

ବାଳକ �େମ କରଣ ବଇଧୃତ �େମ େଯାଗ
ମକର ମାସ ସଂକ��ତିକି ଚଉଦ ଦନି େଭାଗ । ୧୧୬

�ର ଚ�ଦର୍ େଯାଗ ବାର ନକ୍ଷତର୍ ଶୁଭ ଅନକୂଳ ବ�ିରି
ଅମୃତ େଯାେଗ ନୃପତି ସଭାକୁ ସୱ୍ୀକାର କରି । ୧୧୭
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ଶର୍ୀହସେ୍ତ ଅଘ�୍ୟ େଘନ ିଭମୂନ�  ମହା�ଜା
ପଞ�୍ମୃତ େଯାଗାଡ େଘନ ି�ଜାଙ୍କୁ କରଇ ପାଦପଜୂା । ୧୧୮

ବସନ କୁଣଡ୍ଳ େଯ ରତନ୍ ମାଳ େଦଇ
ସକଳ �ଜାଙ୍କୁ ବର େବଶ କ�ଇ । ୧୧୯

୧୦୮ ।୨ େତେବ େସ ବହି�ଡିବୁ � �ଜାଙ୍କର ବତିକ୍ଷଣ ରପୂ ।
୧୧୮ ।୨ ପଞଚ୍ରତନ୍ େଘନ ି�ଜା�ତ କ� ପାଦପଜୂା ।

୧୦୮ ।୨ ବତିକ୍ଷଣ - ବଚିକ୍ଷଣ, ୧୧୨ ।୨ ତନ�  - ପୁତର୍ ।
ଶିେରଣ ମୁକୁଟ େଯ ହଦୃେର କୁସମୁର ମାଳ

କୁଙ୍କୁମ େଲପନ କରି ବରଣ କ� ମହୀପାଳ । ୧୨୦
ମଧୟ୍ ସଭାେୟ ବେିଜ ଦକ୍ଷିଣ େକାଶ�ଧ�

ସକଳ ନୃପତିଙ୍କି ପର୍ଣପତୟ୍ ବନିୟ ବଧି� । ୧୨୧
ପୁଣ ପୁଣ ପର୍ଣପତୟ୍ ଶତ ସହସର୍ ପରିଣାମି

ମଂୁ ଯହଂିକି ସୟଂବର କଲି ଅବଧାରୀ ଶୁଣିମା େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୧୨୨ ସଂ
େମାେହାର ଦୁହ�ି �ମ ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ

�ହାର ନମି�େତ ସୟଂମୱ୍ର କରି ବରିଲି ସବୁ�ତି । ୧୨୩
େୟକ ପଦମ୍କଇଂ େଯହ୍େନ ଲକ୍େଷକ ଭର୍ମର

େତସେନକ ବୃତ�୍�ତ େମାେହାର ସୟଂବର । ୧୨୪
େୟକ ଦୁହ�ିେୟ େମାେହାର ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ

�ହାକଇ ବର ତୁମେ୍ଭ �ରି ଊଣା ଲକ୍େଷକ ନୃପତି । ୧୨୫
ତୁମଭ୍ର ଇଚଛ୍ାକୁ େସ େ�ହଇ ଯୁଗେତ

�ହାର ଇଚଛ୍ାେୟ େସ ବର ବରିବ ବ�ିର ଅନ�ମେତ । ୧୨୬
ଯାହାକଇ ଇଚଛ୍ା େସ ବରିବ କୁମାରୀ

ମା� େଦଇ ବରିବ େସ �ହାର େହାଇବ ମନର ହଆିଳି । ୧୨୭
େୟ କଥାକୁ ଅ�ୟାଅନିୟ୍ େ�ହବି ସମସତ୍ �େୟ

ଲକ୍େଷ �ଜାଙ୍କୁ ସେବ� େମାେହାର େୟକଇ ଦୁହ�ିେୟ । ୧୨୮
ମା� େଦଇ ସ�ୁଦରୀ ଧରିବ ଯାହାରଟି ହାଥ

େସହ ିେସ େହାଇବ � �ହାର ପ�୍ଣ�ଥ । ୧୨୯
େୟଥକୁ ସତୟ୍ ବଚନ େମାେତ କରିବା େଗାସାଇଂ

ତୁମେ୍ଭ ଅଭିମାନ କେଲ କ�ୟାକୁ ସଭାକୁ ଆଣି �ହଂି । ୧୩୦
�ଜାମାେନ େବାଇେଲ େୟ ଅଟଇ ଯଥାଥ�

ସମସତ୍ �ଜାମାେନ ଆମେ୍ଭ ଅଟୁ କି ଅପଣଡି୍ତ ? । ୧୩୧
ଦୁଷଟ୍ �ଜାମାେନ େୟଥ� ଅଛ�ତି ବହ�ତ

ଶକ� ବକ� େୟେଥଂ େହାଇବକୁ ଚରିତ । ୧୩୨

୧୨୨ ।୧ ପୁଣ ପୁଣ ପର୍ଣପତୟ୍ ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପରିଣାମି
୧୩୨ ।୨ ଶକ� ବକ� େୟେଥଂ େହାଇବ କିଞଚି୍ତ ।

ଓଛ ଓଛ େ�କଙ୍କର ପର୍କୃତି ଅଟଇ ମ�ଦ
କାେଳ ନ ସହବି େହାଇବ ବଡ ଦୱ୍�ଦ । ୧୩୩
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�ଜାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଣ ଭମୂନ�
େୟେଡ ବଡ ପର୍ମାଦ କି େହାଇବ େମାେହାର ଗ୍ୟାନ� ଂ । ୧୩୪

ବାଣା ବଜର୍�ଭ େଯ କାଳଦମନ
େମରଶୁଳୂ ଶମୱ୍ର ସକଳ ଯାତୁଧାନ । ୧୩୫

େୟମାେନ େବାଇେଲ ନ ଭାଳ ତୁମେ୍ଭ �େୟ କିଛି
ସୟମୱ୍ର ବଧିାେନ େଯେବ େୟସେନକ ବଧି� ଅଛ ି। ୧୩୬

ନମି�ତର୍ଣ ବରଣ କେଲ ଅବଶୟ୍ ଯାଇ ତହଂିକି
େୟକ କ�ୟା ପ�୍ପତ କି ହ�ଅଇ ସଭିଙ୍କି ? । ୧୩୭

ସମସତ୍ �ଜାେୟ େବାଇେଲ େହାଇ� ଆମଭ୍ର ସତୟ୍
ଯାହାର ସକୁମ� କ�ୟା �ହାକୁ େହାଇବ ପ�୍ପତ । ୧୩୮

ବଶିୱ୍�ଥଙ୍କୁ େଯ େସବଅିଛ ିପେୂବ�
�ହାର ପୁ�ୟ କି ସମସେ୍ତ ପାଇେବ ? । ୧୩୯
ସମସତ୍ ନୃପତି ଆମେ୍ଭ ଅଟୁ େୟକ େଗାତର୍ୀ

ଜେଣ କ�ୟା ପାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ସମସେ୍ତ ତରି୍ପୁତି । ୧୪୦
େୟଥକଇଂ ଭ�୍�ତି �ଜା ନକର େ�ର ଚିତେ୍ତ
ଦୁହ�ିକୁ ଆଣ େ�ର ସଭାର ସେମେତ । ୧୪୧

େଦଖିବାକୁ ବଣ୍�ଣ ଚିହ୍ନ େ�ର େକମ�ତ କୁମାରୀ
ସୟଂବର କ�ୟା ମୁଖ �ହଂିେଲ ଦୁଷକୃ୍ତି ଅପହରି । ୧୪୨

�ଜାମାନଙ୍କୁ େସ କ�ଇ ଦୃଢ ବର୍ତ
ନଜି ଭବୁେନ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ନୃପତୟ୍ । ୧୪୩

ଦୁହ�ିକୁ େବଶ େବଶନ କ�ଇ ନୃପମଣି
ଅଷଟ୍ରତନ୍ ଖଚିତ ହା�େଦା�େୟ େଦବାଙ୍ଗ ବସତ୍ର୍ ଟାଣି । ୧୪୪

ଲକ୍େଷକ �ମର ଢାଳ�ତି େବନ ିକତି
ଲକ୍େଷକ ଉଦଦ୍ଣଡ୍ ଲକ୍େଷକ ପାଟ ଛତୀ । ୧୪୫

ଲକ୍େଷକ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ପୁରଇ ଅଗ୍ରେତ
ଧାଇମାେନ େଗାଡାବ�ତି ତୁେଲଣ ଅହବିର୍େତ । ୧୪୬

୧୪୪ ।୨ ଅଷଟ୍ରତନ୍ ଖଚିତ ହା�େଦା�େୟ େଦବାଙ୍ଗ ବସତ୍ର୍ ଛାେୟଣୀ ।
୧୩୩ ।୧ ଓଛ - ନୀଚ, ତୁଚଛ୍ ।

ସବୁଣ୍�ଣର େଯାଗାଡମାନ େଘନଣି କାମିନୀ
ଧାମ�ତି ଅସମଭ୍ାେଳ କରିଣ ମଙ୍ଗଳ େଯ ଧୁନ ି। ୧୪୭

ସହସର୍ ବନ�ି ନୃତୟ୍ କର�ତି ଅଗ୍ରେତ
ବଜିେୟ ବ�ିସଣୁୀ ସୟଂବର ସେମେତ । ୧୪୮

ସୟଂବର ମଧୟ୍େର େସ ସବୁଣ୍�ଣ େମଢ ଜଗତୀ
ଶରଦକାଳ ଆଦତିୟ୍ ଜାଣି ଦଶିଇ �ର େଜୟ୍ାତି । ୧୪୯

ସଭାେର ଥାଇ େବାଇ� ନୃପତି ଜ�ସ�ଧ
ଅମଲ୍ୂୟ ରପୂ ବଣ୍�ଣ େୟ ପଣୂ୍�ଣମୀର ��ଦ । ୧୫୦

କ�ୟାକୁ ଓହ୍�ଇେଲ ହା�େଦାଳର ମଧୁଂ◌୍ୟ
ପ�ନଙ୍ଗା ��ୟଣ ଯାହାର ପ�୍ଣବ�ଧୁ । ୧୫୧
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ଜ�ସ�ଧ ବଚନ ନ�ିଧାର େଘନି
ପାେଦଣ ଉଭା େହାଇ� ସଭାେୟ ନ�ଦନୀ । ୧୫୨

�ଜାେୟ େଦଖ�ତି ନକିଳଙ୍କ ଚ�ଦର୍ େତଜ
କାମଗେତ ମଚୂ୍�ଛାଗତ େଦଖିମ ସବ��ଜ । ୧୫୩
ସାଧ, ସାଧୁ ସାଧବୀ େୟ ପର୍ତକ୍େଷ ଅ�ନପଣୂ୍�ଣା

ଆମେ୍ଭ ଅନମିତେ୍ତ ଅଇଲ�  େୟ େଦବଙ୍କୁ େଭାଗ୍ୟ ସି� । ୧୫୪
ଜ�ସ�ଧ ନରପତି କରଇ ବ�ିର

େୟହାକୁ ବର �ହଂି େୟ ସଭାର ମଧୟ୍ର । ୧୫୫
ପର୍ତକ୍େଷ ଦଗିପାଳ େଯେବ ବଜିେୟ କରଇ େୟଥ�

�ହାର ବଲ୍ଲଭୀ େସ େହାଇବ ଭାନ�ମତୀ । ୧୫୬
େମାେହାର ବ�ିେର ତ େୟଥ� �ହଂି କିଛ ିକାଯ�୍ୟ

େହାଇଲ�  ଦୂଷିତ େୟେଥ ଉପୁଜିବ ବହ�ତ �ଜ । ୧୫୭
ଚ�ଦର୍ ବାଞଛ୍ଇ କି ନକ୍ଷତର୍ଗଣଙ୍କୁ

ଚିତତ୍ ବରିସ କ�ନ ିସ�ୁଦରୀ େଦଖିଣ �ଜାମାନଙ୍କୁ । ୧୫୮
ଦୁହ�ିର ଅଗ୍ରେତ େଯ େବାଲଇ �ଜା ଭମୂନ�

ସୟଂବର କଲ�  େଗା େ� ଆଗ୍ୟାଂ ପରମାଣ ୁ। ୧୫୯
ଧାମି�କ ବଂଶିକ େଯ ବେିବକ କୁଳଶୀଳ

େୟହାର ତହ�ଂ ବଂଶିକ �ହା�ତି ରବତିଳ । ୧୬୦

୧୫୪ ସାଧୁ, ସାଧୁ ସାଧବୀ େୟ ପର୍ତକ୍େଷ ଅପଣ୍�ଣା
 ଆମେ୍ଭ ଅନମିତେ୍ତ ଅଇଲ�  େୟ େଦବଙ୍କୁ େଯାଗ୍ୟ ସି� ।

େଯମ�େତ େ�ର ମନକୁ କରିଅଛୁ ବାଞଛ୍ା
ଯାହାକୁ ପାର ଆC ବରସି େ�େହାର ଇଛା । ୧୬୧

ପି�ର ବଚନ ଶୁଣି େବାଇ� ଭାନ�ମତୀ
ପ�ର ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଥି� ବହଇ େକବଣ ନୃପତି । ୧୬୨

ଦୁହ�ିର ବଚେନ େଯ େବାଲଇ ନରସାଇଂ
କରପତର୍ େଯାଡି �ଜାଙ୍କୁ କହଇ ବେି�ୟି । ୧୬୩
ସୱ୍ାମୀ ଆନ ସ�େଦଶ େମାର େ�ଡ�� �ହଂି କିଛି
େୟକ ସ�ତକ େମାେହାର ଦୁହ�ିେୟ ବାଛ ି। ୧୬୪

ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� ଅଛଇ ଯାହାର କେର
�ହାକଇଂ ଦୁହ�ି େମାର କରିବ ସୟଂବେର । ୧୬୫

�ଜାର ବଚେନ େଯ େବାଲଇ ଜ�ସ�ଧ
ସଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ ନଧି� େୟକା କହ�ତି �ମଚ�ଦର୍ । ୧୬୬

ମାନବ ଜ�େମ କାହଂି େୟେଡକ ଲକ୍ଷଣ
ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� େୟକା ବହ�ତି ��ୟଣ । ୧୬୭

ଜ�ସ�ଧ ବଚେନ େବାଇ� କାଶୀଶୱ୍ର ନୃପତି
ମଖୂ� ଭାେବଣ କହଲି�  � ମଗଧ ଅଧ�ପତି । ୧୬୮

ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� ଯାହାର କେର �ହଂି
ମଦୂ୍�ଧୁ� ଅଭିେଷକୀ େସ େହାଇବ ପୁଣ କାହଂି । ୧୬୯
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ବଷିଣ୍ ୁଅଂଶ ନ ଥ�େଲ ପୃଥ�ବୀକି େ�ହଇ ଆଧ�ପତି
ବଷିଣ୍ ୁକ� ନ ଥ�େଲ କି େସ େହାଇ ଅଭିେଷକୀ ନୃପତି । ୧୭୦

ମଖୂ� ସୱ୍ଭାବ ଭମୂନ�  ତୁ ନ ଜାଣୁ କିଛି
ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� େହା ସବୁରି କେର ଅଛ ି। ୧୭୧

କାଶୀଶୱ୍ର ବଚେନ ଚଳଇ ନୃପ�େୟ
େ�ର ଇଛାେୟ ବର ପାଇଲ�  କି େଗା ମାେୟ । ୧୭୨
ମା େଗା ସୟଂବେର ବେିଜକେଲ େଯେତକ ନୃପେତୟ୍

ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� ଅଛ ିସବୁଙ୍କରି ହସେ୍ତ । ୧୭୩
ଭାନ�ମତୀ େବାଇେଲ ସଙ୍େକତ ବୁଝ �ତ

େୟ ଘଟଣ ଶି� େଗାଟି େନଇ ଦଅି �ଜାଙ୍କର ହସତ୍ । ୧୭୪
ଯାହାର କର �ଗିେଲ େୟ େହାଇବ ପାଣିଦର୍ବୟ୍

�ହାକୁ ପର୍ଦାନ କର �ତ େସ େମାେହାର ବଲ୍ଲଭ । ୧୭୫
େୟସେନକ ନଷିଠୁ୍ର ବଚନ ଯହ�ଂ େବାଇ� ଭାମୁନତୀ

ଘଟମ ପାଷାଣ େଘନ ିଗ� ଭମୂନ�  ନୃପତି । ୧୭୬
ଜା� ଶାଲ�  ଦମେଘାଷ ଦ�ତବµ କାଶୀଶୱ୍ର

ପରୀକ୍ଷ ନମି�େତ �ଜା ଦଅିଇ ସବୁଙ୍କରି ହସତ୍ର । ୧୭୭
ଲକ୍େଷ ନୃପତିଙ୍କର ଦ�ି କର ପତେ୍ର

ପାଷାଣହ�ଂ ଆନ େସ େ�ହ�ି ଯୁଗେତ । ୧୭୮
ସ�ତକ �ସତି୍ େବାଲି େଦଖି ନ�ିଦ�ି ଭାନ�ମତୀ

େବାଇ� �ତ େୟ ସୟଂବେର �ହଂି େମାେହାର ପତି । ୧୭୯
େମାେହାର ଇଛାେୟ େଯେବ ନ ପାଇଲି ବର

େମାେହାର ନମି�େତ ଧଂସି େହାଇଲ�  ପିଅର । ୧୮୦
େବାଲଇ ନୃପତି େସ ସଭାେର ଉଭା େହାଇ

ଦୁହ�ିର ଇଛା େମାେହାର େ�ହ�ି େଗାସାଇଂ । ୧୮୧
ତୁମେ୍ଭ �ଜାମାେନ େମାେତ ଅନ� ଗ୍ରହ କରିଥ�ବା

େଯ ଯାହାର ଭବୁନକୁ ବେିଜ କରି ଯିବା । ୧୮୨
ଶୁଣିଣ ବରିସ େହାଇେଲ �ଜାଗମ

ଜଳ� କା ମୁଖେର େଯହ୍େନ େଦଇଟି ଲବଣ । ୧୮୩
ସଜୁନ �ଜାମାେନ ଯିବାକୁ କେଲ ଇଛା

ଦୁଜ�ନ �ଜାମାେନ ଇଛେିଲ ମ�ଦ ବାଞଛ୍ା । ୧୮୪
େବାଇେଲ େୟ େଯେବ କ�ୟା ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ନ କରିବ ପର୍ଦାନ
ଆମଭ୍�ତ କି-ାଇଂ ବଡିମୱ୍ଣ କ� ବରେବଶ ବଧିାନ । ୧୮୫

େକ େବାଲଇ ଭମୂନ�  ନୃପତିର ମୁଣଡ୍ କାଟି
ବେଳ େଘନ ି�ଲି ଯିବା େୟହ� କ�ୟା େଗାଟି । ୧୮୬

େୟସେନକ େଥାେକ ବ�ିର କର�ତି ଦୁବ�ୁଦଧ୍�
ଛାଡିେଲ ଧମ�ମାନ ଆଚରିେଲ ଅବଧ� । ୧୮୭

୧୯୩ ।୨ ଜେଳୗକା- ଜଳେର ଓକ ଅଥ�ାତ ୍ ବାସସଥ୍ାନ ଯାହାର େସ ଜେଳୗକା - େଜାକ ଜଲ� କା
ଭାଷାେର
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େହାଇଅଛ ି।
ଧର, ଧର ମାର, ମାର ଶୁଭି� ଗର ୁେ�ଳ

ଉଚଚ୍ ବାଚ ଶବଦେର ପଡଇ ଚହଳ । ୧୮୮
ଶୁଣ େହା �ଜନ େୟସେନକ ସମେୟ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ତନେୟ

ବଳ�ମଙ୍କ ସଙ୍ଗେତ ଥ�େଲ ରଇବର୍ତ ପବ�ତ ଆଖଡାେୟ । ୧୮୯
ବଳ�େମ କହେିଲ, ଶୁଣ ଦରି୍େଯାଧନ

ଦକ୍ଷଣ େକାଶେଳ ଭମୂନ�  �ଜନ । ୧୯୦
�ହାର ଦୁହ�ି �ମ ଭାନ�ମତୀ

ଦୁହ�ି ଅେଥ� ସୟଂବର କରଇ ନୃପତି । ୧୯୧
କଣ୍�ଣର ହସତ୍ ଧରିଣ �ଜନ

�ଲ େଦଖିବା � ସୟଂବର ବଧିାନ । ୧୯୨
ବଦ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�

ସୟଂବରକୁ ବେିଜ କ� �ଜା ଦରି୍େଯାଧନ�  । ୧୯୩
ପୁଣ େଗାଳ ଶବଦ ଶୁଣି ଧାଇଂେଲ କୁମେର

ଧରିଛ�ତି ଅେନକ ଶହସର୍ ମାନ କେର । ୧୯୪
େଦଖ�ତି ଭାନ�ମତୀ �ଜୟ୍େର ମହାେଗାଳ

େଘାର ଶବଦ ବାେକ୍ୟ ଶୁଭଇ ଚହଳ । ୧୯୫
ଦୁଧ�ଂସ ବୁଦଧ୍� କରି କ�ୟା େନଇ େ�ଡ�ତି ବେଳ

ଭମୂନ�  ନୃପତିକି ଆେବାରିେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କର ବାେଳ । ୧୯୬
�ଜାଙ୍କର ଦୁବ�ୁଦଧ୍� େଦଖି େସ ଆଦତିୟ୍ର �ନ
କେରଣ ଧନ�  ଧଇ� େସ ମହାବଳୀ କଣ୍�ଣ । ୧୯୭
େକ ବେଳ କ�ୟା େନବେର କାହାର େୟେଡ ଦପ�

ଖେଗଶୱ୍ର େଦଖିେଲ େଯହ୍େନ ମହାଭୟ କରି କାଳସପ� । ୧୯୮
େମର ୁତତତୁ୍ଲ୍ୟ ବଡିମା ଅଟଇ ଧନ�ଧ�ର

ଅେଭଦ କପଚ ବଜର୍ ଛଉରୀ େସ କଣ୍�ଣ ମହାବୀର । ୧୯୯
ଗଜ ପଲ େଦଖି େଯହ୍େନ େକଶରୀ ଧାମଇ ଗଳଗାଜି
କଣ୍�ଣ ମତୂ୍�ତି େଦଖି �ଜାଙ୍କର ଦପ� ଭାଞଜି୍ । ୨୦୦

୧୯୭ �ଜାଙ୍କର ଦୁବ�ୁଦଧ୍� େଦଖି େସ �େଧବର ବ�
 କେର ଧନ�  ଧଇ� େସ କ୍ଷତରି୍ୟ ଅ�ଗ�� ।
ଆେହ ରହ ରହ େବାଲି େଯ କାଳଦମନ ଜା�

ଲକ୍େଷ ଲକ୍େଷ େଯାଦଧ୍ା େଘନ ିଧାଇଂେଲ ସବ� ବୀ� । ୨୦୧
ଦେ୍�ଣଙ୍କର ବଦିୟ୍ାେର େସ େଯ ଅମାପ ବଳବ��
ଅଭେୟ କ୍ଷତରି୍ବର େସ େସାହଡ ରଣଜି� । ୨୦୨

ହାେବାଡା ଶର େଘନ ିେସ ମାଇ� ଜା�କୁ
େୟକ ଶହସର୍ େତଜ �ଗି� ସକଳ �ଜଙ୍କୁ । ୨୦୩

ରଥ ଭଗ୍ନ େହାଇ େଯ ପଡି� ମଗଧ Cଶୱ୍ର
ଦଶ ସହସର୍ ରଥୀ େଯ ପଡିେଲ �ହାର ସଙ୍ଗତର । ୨୦୪

ଜା�ର ଅସାଷଟ୍ମ େଦଖି କାଳଦମନ ଭାଞଜି୍
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େୟକା ବଣ୍�ଣ ଲକ୍େଷ �ଜାଙ୍କର ଦପ� ଗଞଜି୍ । ୨୦୫
ଅବଛି�େନ ��ଜ କଣ୍�ଣ କେର ବ�ିଧୁ

ଥାେଠଣ ଶୁଭଇ କଣ୍�ଣ ଜୀବନ େ�ର ସାଧୁ ସାଧୁ । ୨୦୬
କଣ୍�ଣର ବଳବୀଯ�୍ୟ େଦଖିଣ ନୃପତି ଭମୂନ�

କଣ୍�ଣର ତୁେଲ ��ଜ ବ�ିଧ�େଲ େଘନଣି ପଞଚ୍ବଂିଶ ତନ�  । ୨୦୭
ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସନ େୟକ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍େଥ
ଗଦା େକା�ତ ��ଜ େଯ େହାଇ ଧନ�  ହାେଥ । ୨୦୮

ପଣଡି୍ତ �ଜାମାେନ ଆଗହ�ଂ ଗେଲ ଅପସରି
ଦୱ୍�ଦ ଇଛା କେଲ େହା �ଜା ସହସର୍ େଯ �ରି । ୨୦୯

କଣ୍�ଣର ମହମିା େଯ େଦେବଣ ଅେଗାଚର
ଭାଞଜି୍େଲ ଦୁ��ତକ ବଳ େକହ ିନ ରହେିଲ ଛାମୁର । ୨୧୦

ରଣ ଭଗ୍ନ େହାଇ ପ�ଇେଲ ସକଳ ନୃପମଣି
ଭମୂନ�  ନୃପତିକି ଆେବାରି� େସ କ୍ଷତରି୍ୟ ଚୂଡାମଣି । ୨୧୧

େଦଖିମ ପର୍ଶଂସା କରଇ େସ ନୃପତି ଭମୂନ�
ସାଧୁ ସାଧୁ ବାଭିେୟ କାହାର ତୁମେ୍ଭ ଅଟ ତନ�  । ୨୧୨

ଦୟାସାଗର ତୁମେ୍ଭ ପର ଦୁେଖଣ ଦୁଖୀ
ଶରଣ ପଞଜ୍ର ବାଭିେୟ ତୁମେ୍ଭ ଉଦଧ୍ରିଲ ନରିିମାଖୀ । ୨୧୩

ଭମୂନ�  ନୃପତି ପ�ରଇ �ହାର ଦୁହ�ିକୁ
କଣ୍�ଣକୁ ପର୍ଦାନ କରିବା େଯାଗାଇ କି େ�େହାର ବ�ିରକୁ । ୨୧୪

୨୦୩ ।୨ େୟକ ଶହସର୍ େତଜ �ଗି� ଲକ୍େଷକ �ଜାଙ୍କୁ ।
ବୁଡି� �ଜୟ୍ େମାର ଉଦଧ୍ରି ଧଇ�କ େହେଳ

�ହଂି �ହଂି ସମେଯାଦଧ୍ା େୟହାକୁ ରବତିେଳ । ୨୧୫
ଧେମ�ଣ ଆସି ରକ୍ଷା େଯ କ� ହାେଦ େମାେତ

େମାେହାର ଧମ� ଉଦତି େଗା େହାଉ େୟହାଙ୍କୁ ପର୍ଦାନ କେଲ େ�େତ ।
ପି�ର ନଷିଠୁ୍ର କଷେ୍ଠାର ବନିୟ ବଚନ ଶୁଣି
ଇଛ�ି ସନମତ େସ �ଜାର ଦୁଲଣୀ । ୨୧୭

ଶର୍ୀକେର ସ�ୁଦରୀ େଯ େଘନ ିନୀଳ ଉପùଳ ମାଳୀ
କଣ୍�ଣର ଛାମେୁର ପର୍େବଶ େହାଇ� ଶୁଦଧ୍ଶାଳୀ । ୨୧୮

�େଧବ େବାଇ� େମାେତ ନ ବର େଗା ସଂଘାତ
ଆପେଣ �େଧବ ଧଇ� ଭାନ�ମତୀର ହାଥ । ୨୧୯

ଦରି୍େଯାଧନ ଅଗ୍ରେତ େନଇ କ�ୟାକି କ� ଉଭା
େୟ େସ କୁରବୁଇ �ଥ େୟହାକୁ ମା� େଦଇ ବରିବା । ୨୨୦
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମଇତର୍ କ�ୟା ଇଛ�ି ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ

ତୁମଭ୍ର ଭାରିଯା େଦଇ େକହ୍େନ େ�ଡୁ ମକୁୁ । ୨୨୧
କଣ୍�ଣ ପର୍ତିବାଚ ତୁ େମାେହାର ପରମ ଗୁରୁ

େ�େହାର ଥା�େତ �ଜା ଦୁହ�ି େମାେତ େଦଇ େ�ଡୁ । ୨୨୨
ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� ମଇତର୍ େଦଖ େୟହାର େଯ ହସେ୍ତ

େ�େହାର ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ନଧି� ଅଛ ିକରଗେତ । ୨୨୩
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ମଦୂ୍�ଧୁ� ଅଭିେଷକୀ େସ ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ
ତୁ େଯ େସାମବଂଶ ଆଧ�ପତି ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୨୨୪

େ�ର ଥାଉଂକି କ�ୟା େହାଇବ େମାେହାର
ଦକ୍ଷିଣ େକାଶେଳ େୟ ଭମୂନ�  �େଜଶୱ୍ର । ୨୨୫

�ଜାର କୁମାରୀ େହାଇବ େଯ �ଜାର ବଲ୍ଲଭୀ
ଅ�ଦ ିଅପଣ୍�ଣା ଅଟଇ ମାେହଶୱ୍ରୀ ସାଧବୀ । ୨୨୬

ଅବୟ୍େୟ ପଦମ୍ନଧି� ଅଛଇ ଯାହାର ହସେ୍ତ
ମଂୁ �ହାକଇ ପର୍ଦାନ େହାଇବ ିେକମ�େତ । ୨୨୭

୨୧୭ ।୧ କଷେ୍ଠାର - କେଠାର
ଭିତେର ସାନ�ଦ ବାହାେର �ସତି୍ କରଥୁ��

କଣ୍�ଣର ନଷିଠୁ୍ର ବଚେନ ଦରି୍େଯାଧନ ସନମତ କ� । ୨୨୮
ଦରି୍େଯାଧନ କେରଣ ଅକ୍ଷୟ ନଧି� େଦଖି

ଅେନକ ସାନ�େଦ େସ ବରି� ଶଶିମୁଖୀ । ୨୨୯
କଣ୍�ଣର ମହତ ପଣ େଦଖ େହା ଭିଗଂ◌୍ୟ ଜେନ
ଆପଣାର କ�ୟା େନଇ ସମପି�� ଆେନ । ୨୩୦

ଯହଂି ଭାବ ତହଂି େୟସେନକ ପୀରତି
କଣ୍�ଣ ଦରି୍େଯାଧନର େୟକଇ ଆତମ୍ା ଶୁଦଧ୍ମତି । ୨୩୧

କଣ୍�ଣର ବଚେନ ବରି� ଯହ�ଂ ବାଳୀ
ଗଣିକାଗଣମାେନ ଦଅି�ତି ହ�ଳହ�ଳୀ । ୨୩୨

େକାେଳଣ ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଧରିଣ ବରି� ନୃପତି ଭମୂନ�
ବର େବଶ କର�ତି େନଇ ଗା�ଧାରୀର ତନ�  । ୨୩୩

ସୟଂବର ବାର� ଶୁଣି ବୟ୍ାସ ପାେରଶୱ୍େର
ଦୁଭ�ାସା ମାରକଣଡ୍ ସମସତ୍ ମୁନବିେର । ୨୩୪
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାରଂ ଭମୂନ�  ମ�ଦେିର

େଦଖିେଲ ଅେନକ ପଜୂା କ� େସ ଭମୂନ�  ମହୀପାେଳ । ୨୩୫
ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସନ କଣ୍�ଣ େଯ ଦୁଜ�େୟ

େବଦବୟ୍ାସଙ୍କର ଚରେଣ ଅେନକ ବନିେୟ । ୨୩୬
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ �ଜା ଶୁଣ ତୁ ଭମୂନ�

େୟ ପୁତର୍ମାେନ ସମସେ୍ତ ଅଟ�ତି ଆମଭ୍ର ତନ�  । ୨୩୭
ପଞଚୁ୍ �ଜୟ୍େର ଠାକୁର େୟ ଅଟ�ତି େସାମବଂଶୀ
ନମି�ଳ ନକିଳଙ୍କ େୟ ଅଟ�ତି ନଦି୍�େଦାଷୀ । ୨୩୮

େୟ ଜମେ୍ୱାଦୀପ ପୃଥୀକି େୟ ଅଟ�ତି ଧାରଣ
େୟେବ େସ ଜାଣିଲ�  େହା େ�ର ଭାଗ୍ୟବ�ତ ଗୁଣ । ୨୩୯

୨୨୯ ଅେନକ ସାନ�େଦ େସ ବରି� ଶଶି ମଖୁୀ ପାଦା�ତ ଅଧ�କା ପାଠ-
 �ଲ�େତ ସବୁଣ୍�ଣ ଅେବଣଟ୍ ପୁଷପ୍ ଫୁଟଇ

 େଦଖିଣ ସ�ୁଦରୀ ମନ ସ�େ�ଷ ଅଟଇ ।
୨୩୨ ।୨ ଗଣିକାଗଣ ତହଂି ମଙ୍ଗଳ ଧୁନ ିେ�ଳି ।
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୨୩୮ ।୨ ନମି�ଳ ନକିଳଙ୍କ ଅଟ�ତି ଗୁରହୁଂସୀ ।
ବୟ୍ାସଙ୍କର ମୁଖୁଂ େୟସେନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି

େଭା େଦବ ସୟଂବର ମୁଂ କଲଇ ନ ଜାଣି । ୨୪୦
�ଜାଙ୍କୁ ନ ବରି� ଦୁହ�ି ଭାନ�ମତୀ

େବାଇ� ସଙ୍ଖ ପଦମ୍ ନଧି� ଅଛ ିଯାହାର ହସେ୍ତ େସହ ିେମାେହାର ପତି । । ୨୪୧
ପାଷାେଣ କର �ଗ�େତ େଯେବ େହାଅଇ ପାଣି ଦର୍ବୟ୍

ମୁହଂି �ର ବଲ୍ଲଭୀ େସ େମାେହାର ବଲ୍ଲଭ । ୨୪୨
େୟେଡ ଗୁଣବ�ତ େ�ହେିଲ ଜାଣ େକହି

ବେଳ େନଇ ଇଚଛ୍ାକେଲ ମାରିେବ ମୁକୁଇଂ । ୨୪୩
ଧମ� ତସ୍ଦୁତି େମାେହାର େହାଇ� ଯୁଗେତ

େୟମାେନ ଆସି େମାେତ ଆେବାରିେଲ ଅଦଭେୂତ । ୨୪୪
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େଯହ୍େନ ସରି୍ଜିେଲ ପର୍ଜାପତି

କାହାର େବେଳ େସ େ�ହଇ ଅନୀତି । ୨୪୫
ବହ�ତ କାଳର କଥା �ଜା େୟହା�ତ ନ ଜାଣୁ

ଶୁଣସି ସାବଧାେନ ଆମେ୍ଭ ଶାହାସର୍ ବଖାଣୁ । ୨୪୬
ଆକାଶ ଭବୁେନ େଯ ମଧୟ୍ ଭବୂନ ଶ�ୂୟ ଠୂେଳ

େଦବ�େୟ ଉତପତତି୍ େୟଥ� େହାଅ�ତି ସବ�କାେଳ । ୨୪୭
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଲିଣ େସ େଯବମ କୁମାର

ପ�ନଗା ��ୟଣ ପର୍ତକ୍େଷ ଅବ�ର । ୨୪୮
ପ�ନଗ ବ�ଧ େବାଲି େୟକଇ ବଇକୁଣଠ୍

େସ ପ�ନଗ ବଷିଣ୍ରୁ ତହଂି ଆସନ ଗରିଷଠ୍ । ୨୪୯
ଶୁଦଧ୍ ସଷଟି୍କ ବଣ୍�ଣ େସ ଅଟଇ ନ�ିକାର

ଦବିା �ତର୍ ନ େଭଦଇ ଯାହାର ଶରୀର । ୨୫୦
ଶୁଭ ସତୟ୍ ଯୁେଗ ଶଦୂେ୍ରକ �େମ ବର୍ହ୍ମା

ପ�ନଗା ବଷିଣୁ୍ଙ୍କୁ େସ ଲେୟ କ� ମହାତମା । ୨୫୧

୨୪୬ ।୧ ବହ�ତ ଗହନ �ଜା ତୁ କିଛହିଂି ନ ଜାଣୁ ।
ସୱ୍ଗ� େତଜି ମଞଚ୍ େତଜି ପା�ଳ େଯ େତଜି

ସଢୁଳ �ସା�ତଳ ଅତି�ଳ ଭାଜି । ୨୫୨
ଭତୂଳ ଭବୁେନ �ଜା ଅଟୁ େଯ ଭମୂନ�

େସ ଜ�େମ, ଜ�େମ େ�ର ଦୁହ�ି ଅଟଇ ଭାନ�  । ୨୫୩
େସ ପୁର ସରୁଗଣ େଯ ଇଚଛ୍ାକେଲ ତୁକୁ

େସ ଭାନ�ମତୀ ସ�ୁଦରୀକୁ େଦଲ�  ପ�ନଗା ବଷିଣ୍ୁକୁ । ୨୫୪
ଆେହା ଭମୂନ�  ଭଅୂତେଳ େ�େହାର ଦୁହ�ି ତପ କ�

ଲକ୍େଷକ ବରଷ ପରିଯ�େତ ��ୟଣଙ୍କୁ ଚି�ତି� । ୨୫୫
ଅଷଟ୍ାଙ୍ଗ େଦଖିଣ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ନ�ିକାର
ଭାନ�  କମ�କୁ େସ ଆପେଣ େହାଇେଲ ବର । ୨୫୬
ପର୍ସ�ନ େହାଇମ େଯ େବାଇେଲ ପରମ େଯାଗୀ

ତୁ େମାେହାର ବଲ୍ଲଭୀେର ଜ�େମ, ଜ�େମ େଭାଗୀ । ୨୫୭
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େସ ଭାନ�  କମ�କୁ େଘନ ିବଇକୁଣଠ୍କୁ ଗେଲ ��ୟଣ
କାଳ ବଞ�୍ଇେଲ େସ େଯାଗ ପୁରଷୁ େମେଳଣ । ୨୫୮

େସ ଶଦୂେ୍ରକ ବର୍ହ୍ମା ଗ� ଶରଦ ବଇକୁଣଠ୍କୁ
ସାତ ମନ�  ଚି�� କ� େସ ପ�ନଗା ବଷିଣୁ୍ ରପୂକୁ । ୨୫୯

େୟେତ କେଠାର େସ ନ ପାଇ� ସମାଧ�
��ୟଣ ରପୂ େସ ଚି�ତି� ପରମାଦ ି। ୨୬୦
କେଠାର ତପ େଦଖି େସ ଭାଳ�ତି ନ�ିକାର

ଭାନ�  କମ�କୁ �ଇ େସ େବାଇେଲ ଉତତ୍ର । ୨୬୧
ବର୍ହ୍ମ ଚି�ତୁଅଛ ିେସ ଆମଭ୍�ତ େଦଖିବ
ବର କାମୟ୍ କରି େସ ଭବୁନକୁ ଯିବ । ୨୬୨
େୟେଥ ରହେିଲ େସ କଳପ୍, କଳପ୍ ବହଯିିବ
ନବସଷୃଟି୍େକ ପୁନ ଭିଆଣ କରିବ । ୨୬୩

େତଣ ୁକରି ଦୃଶୟ୍ ଆମେ୍ଭ େ�ହଲି�  �ହାକଇ
�େଗଣ େ�ଡୁଅଛ ିଶିର କମଳ େମ�ଇ । ୨୬୪

ଭାନ�ମତୀ େବାଇ� ଶୁଣିମା ଅ�ଦି
ଆକାଶହ�ଂ ସସୁଥ୍ କି ଏଥ�ର ସ-୍ରଧ� । ୨୬୫

ପ�ନଗ େବାଇେଲ େୟ ସୱ୍ଗ� ମଞଚ୍ େବନ ିପୁେର
ଅେନକ େଭାଗ ତହଂି ବଳିସ�ତି େଦବ ନେର । ୨୬୬

କାେଳ ପୁମ ମୃତୁୟ୍ ହ�ଅଇ ପ�ପତ
�ଶକର ଦଣେ୍ଡ ପୁଣି େହାଇବ ବଘିାତ । ୨୬୭

ସଖୁ େଭାଗ କଉତୁେକ କର�ତି େଯ ଇଚଛ୍ା
େଯଣୁ ସୱ୍ଗ� ମଞଚ୍ଭବୁନ କର�ତି ମନବାଞଛ୍ା । ୨୬୮

କୃ��ତକ ଦଣଡ୍କୁ େଯ କର�ତି ମନଭ�୍�ତି
େଯଣ ୁେୟ ଭବୁେନ ଆମଭ୍�ତ େସ ବଘ୍ିନ ଚି�ତି । ୨୬୯

ତୁ ପରି୍ୟାେର େୟେବ ଆମଭ୍ର ବଚନ କର
ତୁ େସ ଉଭା େହାଅ ବଧିା�ର ଛାମୁର । ୨୭୦

େ�େତ େଦଖିଣ �ହାର ତପ ଧମ� ଭାଞଜୁ୍
ଆମଭ୍�ତ କେଠାର ତପ କରି େସ ନ ଭଜୁ । ୨୭୧

ମଦନ ସଙ୍େଗ େଘନ ିବସ�ତି ସଙ୍ଗେତ େ�ର ଥ�ବ
ଶୁମ େହା ଭମୂନ�  ପବୂ�ର େୟସେନକ ସୱ୍ଭାବ । ୨୭୨

େସ େଯ ପ�ନଗ ��ୟଣର ବଚନ ଅଥ� ପାଇ
ଅେନକ େବଶ େବଶେନ ବର୍ହ୍ମାର ଛାମକୁୁ େଯ ଯାଇ । ୨୭୩

ଶର୍ୀକେର ଅେଘ�କ େଘନଣି ମାେହଶୱ୍ରୀ
ଶଦୂେ୍ରକ ଛାମୁେର ମିଳିେଲ ଅବଧାରି । ୨୭୪

ଅଘ�୍ୟ େଗାଟିେୟ େନଇ ଦେିଲ ବର୍ହ୍ମାଙ୍କର ମାେଥ
ହ�ଳହ�ଳି ଶବଦ କେଲକ ପରମାେଥ� । ୨୭୫

େସ ଶୁଦଧ୍ ଅପଣ୍�ଣାର ହ�ଳହ�ଳି ପଶି� �ହାର ଗେଭ�
ମଦନ ଶର ବର୍ହ୍ମାଙ୍କୁ େପଶଇ� କାମେଦେବ । ୨୭୬

େରତ ଖଳିତ େହାଇ� ଭାଜି� ମହାତପ
େଦଖି�କ େବଦବର େମାହନିୀ ସରପୂ । ୨୭୭
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ଧୟ୍ାେନ ଜାଣି� େସ ବଷିଣ୍ ୁ�ଥର ମାୟା
େକାେପଣ ପର୍ଜୱ୍ଳିତ େସ ଅ�ଦ ିସିଦଧ୍ କାୟା । ୨୭୮

ସାତ ମନ�  ପରିଯ�େତ ତପ େଘାର କଷଟୁ୍ଂ
ନଦି୍�ଦୟା ପକ୍ଷ େମାେତ ପର୍ସ�ନ େ�ହଲି�  ପ�ନଗା ବଷିଣ୍ୁ । ୨୭୯

େୟେତ ତେପ ବଷିଣ୍ୁ ପର୍ସ�ନ େ�ହଲି�  େଯେବ େମାେତ
ସମାଧ� ସରପୂ ନ େଦଖାଇଲ�  ତୁ ଯୁଗେତ । ୨୮୦

ମଞଚ୍ପୁେର ଜାତ େହାଅ ମନଷିୟ୍ ସରେୂପ
ସମସେ୍ତେହଂ େଦଖ�ତୁ େ�େତ ଅଜପା ଅଣତେପ । ୨୮୧
ଆେଗା ଭାନ�  କମଳ ତପ େସ ଭାଙ୍ଗିଲ�  େମାେହାର ଆସି

ତୁହ ିେସ ମଧୟ୍ ଭବୁେନ ଜାତ େହାଅସି ମନ�ଷୀ । ୨୮୨
ଦୁେଖ ଅଜି�� ତପ ଅଟଇ େଯେବ ସତ

ପତି ପତନ୍ୀ ତୁମେ୍ଭ େବନ ିନର େଯାନେିର େହାଅ ଜାତ । ୨୮୩
ତପ ଧମ� ଛାଡି େଯେବ �ଗ ଯହ�ଂ େସ ଭଜି�
�ଗ େମାହ ହଂିସାେୟ ଧମ� �ଶ ଗ� । ୨୮୪

��ୟଣ ଦୃଶୟ୍ େହାଇେଲ ଶଦୂର୍କ ବର୍ହ୍ମାକୁ
ଆେହା େବଦବର ତୁ େକାପ କଲ�  େଯ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ । ୨୮୫

�େଗ େବାଇେଲ ବର୍ହ୍ମା ତୁ େଯ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େ�ହଲି�  ଦୃଶୟ୍
ଧୃତ�ଷଟ୍ େକାେଳ ଜମନ ିମାନବ େମେଳ ବସ । ୨୮୬

ଭମୂନ�ର ଦୁହ�ି େୟ େହାଉ ଭାନ�ମତୀ
ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ପର୍ଦାନ େହାଉଥାଉ ନତିି । ୨୮୭
ଅନ�ବର୍େତ ବର େବଶ େହାଉଥାଅ ନେିତୟ୍

ନମସକ୍ାର ନ କରିବୁ ମା� ପି� ସହେିତ । ୨୮୮
ଯାହାକୁ ନମସକ୍ାର କରିବୁ କର େ�ଳି

େଦବ� େହାଇେଲ େସ ଅବଶୟ୍ ଯିବ ଜଳି । ୨୮୯
େୟହା ଶୁଣି େବାଇେଲ ପ�ନଗା ��ୟଣ

ମଂୁ େଯେବ ମଞଚ୍ପୁେର େହାଇବଇଂ ଜ�ମ । ୨୯୦
କଥାେୟ କହବି ିମୁଂ ଶୁଣ େବଦବର

ଅନଘ�୍ୟ ମଣି ମୁକୁଟ ଥ�ବ େମାେହାର ଶିର । ୨୯୧
�ରିପାେଦ କମ� ଥ�େବ ବେିଜ କରି

େଭାଗ େମାହ ବାଧା େମାେତ େ�ହବିାକ ସରି । ୨୯୨

୨୮୧ ।୧ ମନଷିୟ୍-ମ�ତଷୟ୍
େୟ ଭାନ�  କମ� ମଞେ୍ଚ �ମ େହାଇବ ଭାନ�ମତୀ

ମାନେଗାବ�ିଦ �େମ େହାଇବ ିମୁଂ େୟହାର ପତି । ୨୯୩
ଅଷଟ୍ଦେିନ ମଙ୍ଗଳ ମୁଂ େହାଉଥ�ବ ିବାଳୀ

େୟେତକ ବଚନ େଯ େମାେହାର ପର୍ତିପାଳି । ୨୯୪
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣିବା ଭମୂନ�

ପ�ନଗା ବଷିଣ୍ ୁରପୂ େୟ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ତନ�  । ୨୯୫
ଭାନ�  କମ� େଯ ଅ�ଦ ିକମଳିନୀ
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ପ�ନଗା ��ୟଣର େୟ ଅଟଇ ଜ�େମ, ଜ�େମ ଘରଣୀ । ୨୯୬
େଯେତେବେଳ ପର୍ଦାନ େୟ େହାଇବ ଭାନ�ମତୀ

ମାନେଗାବ�ିଦ େହାଇବ େୟ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୨୯୭
ଅଷଟ୍ଦେିନ ମଙ୍ଗଳ େସ େହାଉଥଇବା ବାଳୀ

ଶଦୂେ୍ରକ ବର୍ହ୍ମାର େଯ ବଚନ ପର୍ତିପାଳି । ୨୯୮
ବର କ�ୟା େୟ େହାଉଥ�େବ ଅନ�ବର୍େତ

େୟେଥ ଥ�ବ ଭା�ଭର ନବିାରିବା ପରିଯ�େତ । ୨୯୯
ଶୁମ େହା ମନ�  ପୁରଷୁ ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍

ବୟ୍ାେସ ଛଡାଇେଲ ଓେହା କୁଳର ଭ�୍�ତି । ୩୦୦
ଭାନ�ମତୀକୁ େହା ପର୍ଦାନ କର ଦରି୍େଯାଧନକୁ

େୟ ଅ�ଦ ିଅପଣ୍�ଣାକୁ କାହଂି ବରି େ�ଡୁ ଆନକୁ । ୩୦୧
ତୁହ ିତ ଭତୂଳ ପୁରର ଅଟୁ ଆଧ�ପତି

େୟଥ� ଉତପତତି୍ େହାଇେଲ ସମସତ୍ େହାଇ ଭ�୍�ତି । ୩୦୨
ଭମୂନ�  ଅେନକ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ବୟ୍ାସଙ୍କର ବଚେନ

ଭାନ�ମତୀ ଉଚଛ୍ବ କ�ଇେଲ �ଜା ବଭିାର ବଧିାେନ । ୩୦୩
ନଗ୍େରଣ ମଙ୍ଗଳ େଯ ଅେନକ ଉଚଛ୍ବ

ବଭିାକୁ ସଞଚି୍ତ �ଜା କରିଥ�� ସବ� । ୩୦୪
ଶଶଧର େଗାତର୍ େଯ ବୀର ଦରି୍େଯାଧନ

ଉଦଦ୍ାଳକ େଗାତର୍ େଯ ଭମୂନ�  �ଜନ । ୩୦୫
ଉଦଦ୍ାଳକ େଗାତେ୍ର ପୁେ�ହେିତ କ�ବ�ତି ବଭିା
ପରମ ସାନ�ଦ େସ େହାଇେଲ �ଜ େଦବା । ୩୦୬

୩୦୦ ।୨ ଓେହା-ଉଭୟ
ଭମୂନ�  େକାଳେର େଯ ବଜିୟ କେଲ ଭାନ�ମତୀ

ବୟ୍ାସଙ୍କର େକାେଳ ବସିେଲ କୁରପୁତି । ୩୦୭
େୟସେନକ ପର୍ଦାନ େଯ ବଭିା େସାମ େଗାତେ୍ର

େଦଶ କାଳ ବାକ୍ୟ ଉଚ�୍ର�ତି ଉଦଦ୍ାଳକ ପୁେ�ହେିତ । ୩୦୮
ସତୟ୍ ବାେକ୍ୟଣ ବରମ ସୀଉକାର ସାରି

ବଭିା ସମଭ୍େବ� େସ ସମପି�େଲ କୁମାରୀ । ୩୦୯
କୁଶହସତ୍ କ�ବ�ତି ପୁେ�ହେିତ

ଡାହାଣ ବର୍େତକ ଶଙ୍େଖ ଜଳ ତିଳ େଘନ ି�େୟ ହସେ୍ତ । ୩୧୦
ଦୁହ�ି ପର୍ଦାନ କଲ�  ଦକ୍ଷିଣା ଦଅିସି େହା�େୟ
େଯସେନ ବଧିାନ କର ୁେ�େହାର ଉପାେୟ । ୩୧୧

ଶଙ୍େଖ ଜଳ ତିଳ େଘନଣି ଭମୂନ�
ପଦେ୍ମକ ଗାବ ଦ�ି ସବଚଛ୍ା କରି େଧନ�  । ୩୧୨
�ରି ଲକ୍ଷ ଅଶୱ୍ ଦ�ି େସ େ�ଖାର େଯ ବାଜୀ
ପବନହ�ଂ େବଗବ�ତ ଅଟ�ତି ମହାେତଜି । ୩୧୩

ଲକ୍େଷକ ଗଜେକ ଲକ୍େଷ �ମର ଉଭାରି
ଲକ୍େଷକ ଗଜ ଦ�ି ଶେ୍ୱତବଣ୍�ଣ କରୀ । ୩୧୪
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ସପତ ଭଣଡ୍ାର େଯ ଦ�ି ଅଷଟ୍ରତନ୍
ଲକ୍େଷକ ଧାC ଦ�ି ଗଣିକାଗଣ ମାନ । ୩୧୫
ଲକ୍େଷକ ପାଟଛତର୍ େବନଲିକ୍ଷ ଉଦଦ୍ଣଡ୍

�ଇଜ ସୀମା ପାଣି ଛଡାଇ� �ରିଶତ ପାରିଦଣଡ୍ । ୩୧୬
ଆଲମୱ୍ �ମର ଅଗଣିତ ଦ�ିକ �େୟ

ଅେନକ ବୀର ତୂର ସମଭ୍େବ� ବଜାେୟ । ୩୧୭
ଅହବିର୍େତକ ରଥ ସବୁଣ୍�େଣଣ ସାଜି

ରଥଙ୍କେର େଯାଚି� �ରି �ରି ବାଜୀ । ୩୧୮
ଯଉତୁକ ପାଣି େସ ଛାଡି� ଦଣଡ୍ଧାରୀ

ଅେନକ ସମଭ୍ବ� କହ ିତ କି ପାରି । ୩୧୯
କ�ୟା ସମପ�ଣ କ� ଭମୂନ�  ନୃପ �େୟ

�ଜା େହାମ ସାରିେଲ ପେ୍�ହତି ମୁନ ିଧୟ୍ାେୟ । ୩୨୦

୩୦୯ ।୨ ବଭିା ସମଭ୍େବ�ଣ ଦେିୟ କୁମାରୀ ।
ଘୃତ ପାରଣା କେଲ ବର କ�ୟା େବନି

ମନୁଗିଣ ମାେନ କେଲ ଆଶିଷୟ୍ େଯ ଧୁନ ି। ୩୨୧
ଚିର ଆଷୟ୍ େହାଅ ତୁ ଶୁଭ ସଲୁକ୍ଷଣୀ

େସୗଭାଗ୍ୟବ�ତୀ ମାେନ ବ�ଦାଇେଲ ଅଘ�୍ୟ େଘନ ି। ୩୨୨
ବଭିା ସାରିଣ େସ ଗେଲ ନଜି ପୁେର

େଯ ବଧି� ମୁେଣାହ ିକର�ତି ସମଭ୍େର । ୩୨୩
ଅଷଟ୍ ଦବିସ ରହେିଲ ବଭିା ମଙ୍ଗଳ େଯାେଗ

ପୁଣି ହଂି ବଭିା େହାଇ� ଭାନ�ମତୀକି େସହ ିବାେଗ । ୩୨୪
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�

ବଭିା ସାରି ଚଳଇ େଯ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ତନ�  । ୩୨୫
ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ ସଇନ ିପାଦା�ତି

ଚଳ�ତି ହସତି୍�କୁ କୁରବୁଇ ବୀର କ୍ଷତର୍ୀ । ୩୨୬
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇ କୁଞଜ୍ଗଳ େଦେଶ

ଭୀଷମ୍ ବଦୁିେର କହେିଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ପାେଶ । ୩୨୭
େଭା େଦବ ଅବଧାନ େହାଅସି କହଇ ସଞଜ୍େୟ

ବଡ ସମଭ୍େବ� ଆସ�ତି େ�େହାର ତନେୟ । ୩୨୮
ଭାନ�ମତ େଦଶର ଭମୂନ�  େବାଲି �ଜା

ଦକ୍ଷିଣ େକାଶେଳ ଅେନକ �ଙ୍କୁ ପଜୂା । ୩୨୯
�ହାର ଦୁହ�ି େଯ ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ

ଦରି୍େଯାଧନକୁ ପର୍ଦାନ କ� େସ ନୃପତି । ୩୩୦
କ�ୟାକଇ େଘନ ିେସ ଅେନକ ସମଭ୍େର

ବହ�ତ େଯ ଯଉତୁକ ଦ�ିକ ନୃପବେର । ୩୩୧-୪୭୭୪ ।

୩୨୧ ।୧ ଅମତୃ ପାରଣା ବଭିା ଶୁଭ େଯାେଗ କେଲ ବର କ�ୟା େଘନ ି।
୩୨୨ ।୧ ଚିର ଆଷୟ୍-ଚିର ଆୟୁଷ-ଚିର ଆୟୁ - ଦୀଘ�ାୟୁ
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ବରିପୂାକ୍ଷ ସଙ୍େଗ ସମର
ଚଳ�ତି ଥାଠ େସ େଯ ତିନପୁିଣ ମାଡି

ପର୍ଥମ ଦନି ଗେଲ େଯ ପଥ ବଢି । ୧
ସମଭ୍େର ହସତି୍�କୁ ଚଳଇ କୁରସୁାଇଂ

ଶେତକ ଭ�୍ଥ େଘନ ିନୃପମଣି ଆସଇ । ୨
େୟମ�ତର ସମେୟ େଯ ବରିପୂାକ୍ଷ ବୀର
ଶେୂ�ୟଣ ରଥ ଚଢି ଭର୍ମଇ ଅସରୁ । ୩

ବର୍ହ୍ମାର ବେର େସ େଯ ଅମାପ ବଳବ��
ଯାହାର ଧନ�  ଧର�େତ କ-ଇ ବଧିା� । ୪
ଭର୍ମଣ କର�େତ େସ �ହଂି� ଶେୂ�ୟଣ
ବୀର ବାଦୟ୍ମାନ ଶୁଭି� ଶର୍ବଣ । ୫

ବଜିୟା ସାରଥ�କି େବାଇ� ଅସରୁ
ଅଦଭେୁତ ବେନଣ େଯ ବାଜି ବୀର ତୂର । ୬

େକବମ �ଜାେୟ େଯ ଆସଇ ରଥ ବାହି
କାହାର େୟେଡ ଦପ� ବୀର ତୂର ବଜାଇ । ୭
େୟମ�ତ ଶୁଣି ସାରଥ� ଅ�ତରୀକ୍େଷ �ହଂି

କୁରବୁଳ ଥାଠ ନ ଦଶିଇ ମହୀ । ୮
ବଜିୟା ସାରଥ� େବାଇ� େଭା େଦବ

େକବଣ �ଜା ମତର୍୍େତୟ୍ ବଡାଇ ସଲୁଭ । ୯
ଶୁଣିଣ ବରିପୂାକ୍ଷ େବାଲଇ କ୍େ�େଧଣ

ବାହା େମାର ରଥ ଅଜଙ୍ଗ �େମ ବନ । ୧୦
ସହସେ୍ର ସାଦ୍�େଦାଳ େଯାଚି� ଅଛ ିତହଂି

ତିନ ିଦଣେ୍ଡ ତିନ ିଭବୁେନ ଭର୍ମଇଂ । ୧୧
ତତକ୍ଷେଣ ସାରଥ� େଟକି�କ ଯାନ

�ହ� ଗ୍�ସ କ� କି ପଣୂ୍�ଣମୀର ଜହ୍ନ । ୧୨
େ�ହାର ରଥ େସ େଯ େଯବଣ ନଜିି��

ଦୀଘ� ପର୍ତି �ର ଅଟଇ ଆୟୁ� । ୧୩
ବାବୁ େସ ରଥ �ର େଦବ ରଥ ଜାଣି

ପ�ତି ପ�ତି ଲମୱ୍�ତି ଅଷଟ୍ରତେ୍ନ ମଣି । ୧୪
େନତର ଚି�ଳ ଉପେରଣ ଉଡି

ଚକର ଶବଦ େଯ େମଘ ଘଡଘଡି । ୧୫
ଅଦଭତୁ ଶବଦ ଶୁଣିଣ େକା�ହଳ

ଉପରକୁ ଦୃଷଟି୍ େଯ କର�ତି କୁରବୁଳ । ୧୬
ମିଥୁନ ମାେସ େଯହ୍େନ ଦଶି�ତି େମଘମାଳ

େତସନ ଦଶିଇ ରଥ େଯ ଶାମଳ । ୧୭
ତଥ�ର ମେଧୟ୍ େୟ ବଜୁିଳୀ େତଜ ଝଳି

ଅଷଟ୍ରତେ୍ନ ଲମୱ୍�ତି େସ େତଜର ୁଉଗୁଳି । ୧୮
େଦଖିଣ କୁରବୁଳ ନ ପାରିେଲ ବାରି

େକ େବାଲି ବାେସବ େୟ ଅମର ଅଧ�କାରୀ । ୧୯
େକ େବାେଲ ଗ�ଧବ� େୟ ଅଙ୍ଗାର ପ�ନଗ
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ରଥ ଆେ�ହ ିେଯ ଭର୍ମଇ ମଧୟ୍ସୱ୍ଗ� । ୨୦
ଶୁଣିଣ କଣ୍�ଣ େସ େଯ େବାଇ�କ �ହଂି

ଅଙ୍ଗାର ପ�ନଗହ�ଂ ଆନ େସ େ�ହଇ । ୨୧
ମାନେଗାବ�ିଦର ବଭିା ସମେଯାଗ ଶୁଣି

ଆକାଶେର ଉଚଛ୍ବ େଯ କ�େୟ ବଜର୍ପାଣି । ୨୨
ଅଜ�ୁନ େଲଖାେୟଂ େସ ଅଟଇ ଟି �ତ

ଅବଶୟ୍ ସରୁ �ଜା ଅବା ଆସଇ େଦଖି ତ । ୨୩
ଅଶସତ୍ମା େବାଇ� େହା ଅଇ�ବର୍ତ �ହଂି

େସ େକହ୍େନ ମଘବା କଣ୍�ଣ େହାଇଲ�  ତୁ ବାଇ । ୨୪
ବଜର୍ ତତତୁ୍ଲ୍ୟ ତ ଶୁଭଇ ଘଡଘଡି

କି ଅବା ସୱ୍ଗ� େଯ ମତ୍�ତୟ୍କୁ ପେଡ ଝଡି । ୨୫
ସତ୍ମଭ୍ୀଭତୂ ଥାଠ େଯ ନ ପାର�ତି ଯାଇ

ମାନେଗାବ�ିଦ େବାଇ� ଧୁଶାସନକଇ �ହଂି । ୨୬
େକବଣ କଥାେୟ ବୁଝି ତଥୟ୍ କର

ଶୁଣିଣ ଧୁଶାସନ ଉଠ�ି ଝୁଣି ଶିର । ୨୭
େରେର କାର କରି ଉଠ�ି େକାପଭେର

ଯାଇଣ ମିଳି� ଅଶସତ୍ମାଙ୍କର ଛାମୁେର । ୨୮
େବାଇ� ଧୁଶାସନ େକାେପଣ ଶିର ଝୁଣି

ଅବୟ କ୍େଷତର୍ୀ ତୁମେ୍ଭ ଆେଗ ଆଗିଆଣି । ୨୯
କିସ ଶବଦ ଅବା ଆକାେଶ ଶୁଭି�

ଭୟ କରି ତୁମଭ୍ ରଥ ଥ�ର କ� । ୩୦
କଣ୍�ଣକୁ ଧୁଶାସନ କହ�େତ ଉତତ୍ର

ଆକାଶୁଂ ଆସଇ େଯ ଖସିଣ ରହ�ବର । ୩୧
େମର ୁତୁଲ୍ୟ ଜାଣି ଆକାଶୁଂ ପଡଇ ଖସି

େଦଖିମ କୁରବୁେଳ ରହେିଲକ ତ�୍ସି । ୩୨
େୟମ�ତ ସମେୟ ବରିପୂାକ୍ଷ ବୀର

େ�ହା ଧନ�େର େଯା�ଇ� ବାମ କର । ୩୩
େଯାଜେନ ଉଦର୍୍ଧେ୍ୱ ଥାଇ େସ େଯ ଅସରୁ ମହାବୀ�

ବ�ିଧ�� ଶର େସ େଯସେନ ଜଳଧା� । ୩୪
ତୀଖମୁ� ଶର ବ�ିଧ�� ତେ୍�ଣୁଂ କାଢି

ରଥୀ ହାଥୀ ପାଦା�ତି େଯ ପଡିେଲ ବଛିଡି । ୩୫
ଅଦଭତୁ େଦଖି ବୀର ଅଶସତ୍ମା କଣ୍�ଣ

େସ ବୀେର ଧନ�  େଯକେଲ ଆମଞଚ୍ନ । ୩୬
ଅ�ତରୀକ୍େଷ ବାଣ େଯ ଗଗନ� ଂ ପଡଇ ଖସି

େକଉଣିସି ପର୍କାେର େ�ହ�ତି ଶର �ଶି । ୩୭
ମଖୁ େଟକି �ହା�େତ ଲ�େଟ ପେଡ ଶର

କଣ୍�ଣ େଦଖ�େତ ସ�ୟ େହାଇେଲ ଅପହାର । ୩୮
ମତ୍�ତୟ୍କୁ ଆସ ୁଆସ ୁବରିପୂାକ୍ଷ ବୀର

େକାଟିେୟ େଯାଦଧ୍ା େସ େଯ େପଷି� ଯମପୁର । ୩୯
ଅ�ତରୀକ୍ଷୁଂ ଅଜଙ୍ଗ ବନକୁ ଆସ ୁଆସୁ
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ଅସଂଖ୍ୟ େଯାଦଧ୍ା େସ କ�କ ଧଳିୂ ପାଂଶୁ । ୪୦
ସାରଥ�କି େବାଇ�େର ଶୁମ େମା ଉତତ୍ର

ଶତର୍ରୁ ସମମ୍ୁଖକୁ ବାହା େମାର ରହ�ବର । ୪୧
ଶୁଣିଣ ବଜିୟା େଯ ବାହ�ିକ ଯାନ

େଭଟ ପଡି� େଯ େସ ଆଗ ଥାେଠ କଣ୍�ଣ । ୪୨
କଣ୍�ଣର ରହ�ବର ଜାଣିଣ ମ�ଦର

ଇ�ଦର୍ଧନ�  ଜାଣି ହସତ୍େର ଧନ�  �ର । ୪୩

୩୩ ।୨ େଯା�ଇ�-େଯାଗ କ�
ଅେଭଦ କପଚ ବଜର୍ ଛଉରି ଅମୃତ କୁଣଡ୍ଳ

େଦଖିଣ ବ�ିରଇ େସ େଯ େ�ହ�ିକ୍ଷର ବାଳ । ୪୪
େୟେତ ଲକ୍ଷଣ େଯ େୟହାର ତହଂି ଅଛି

େକବଣ ଦଗିପାଳ େୟ ମତ୍�ତୟ୍େର ବୁଲ� ଛ ି। ୪୫
େୟମ�ତ ବ�ିରି କଣ୍�ଣର ମୁଖ �ହଂି

େବାଲଇ େକବଣ େଦଶର �ଜା ଅଟୁ ତୁହ ି। ୪୬
କାହାର ଭରସାେର ବୀର ତୂର ବାଉ

ସମଦଣଡ୍ ପ�ଣି େଦଶ ଭର୍ମି ଯାଉ । ୪୭
ଆଜ ଜାଣିମାେର ବଡିମା େ�େହାର

େକ ଆଜ ରଖିବେର ବହ୍ମା ହରିହର । ୪୮
େୟମ�ତ କଥା ଯହ�ଂ ଶୁଣି� ଧୁଶାସନ

ପିଟି� ଗଦା େସ େଯ କରିଣ ମହାତମ । ୪୯
େ�ହାର ରେଥ ବାଜି ପଡିଣ ଚୂର ଗ�

ଅେନକ େବଳ ଖଡ ୍ଗ େ�ଳି ପର୍ହାରି� । ୫୦
ବାଜ�େତ ରଥେର େଯ ତୀଖ ଅସିଧାର

ଭଗନସତ୍ େହାଇଣ ପଡି� ଶେତ ଚୂର । ୫୧
େଦଖିଣ େକାପ କ� �େଧବର ବଚଛ୍ି

ଆବର ଅଶସତ୍ମା ସଙ୍େଗ �ର ଅଛ ି। ୫୨
ଇ�ଦର୍ଧନ�  ଜାଣି ବୀେର ଧଇେଲ େବନ ି�ବ
ଦତୟ୍ ଉପରକୁ ଶର କର�ତି ପ�ଭବ । ୫୩
ନମିିେଷକ ଭିତେର ବୀେର ଲକ୍େଷ ବାଣ ବ�ିଧ�

ମେଧୟ୍ ପୁରକଇଂ େସ େଯ ଶେରଣ ନେି�ଦ ି। ୫୪
େଦଖିମ ଅସରୁ େଯ େହାଇ� େକାପାନଳ

ତେ୍�ଣର ୁକାଢି� େସ ଶର କା�ନଳ । ୫୫
ଆକଣ୍�ଣ ପରିଯ�େତ ଓଟାରିଣ ବାଣ

ଶର�ତି �ଶିବାକୁ ବ�ିଧଇ ଗରଟୁାଣ । ୫୬
ତତ ୍କ୍ଷେଣ ବାଣ େସ େଯ ଚଳିେଲ ଅ�ତରୀକ୍େଷ

େସ ଅଗ୍ନେିର ଶର ଦହନ େହାଇ� ପର୍ତକ୍େଷ । ୫୭
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୫୩ ।୧ �ବ-�ପ
ଶର�ତ �ଶି ଧୁଶାସନ ଉପେରଣ ପଡି

ପଡି� ମହାବୀର େଯ ଛାଡି ସିଂଘ ରଡି । ୫୮
େଦଖିଣ କଣ୍�ଣକୁ େଯ ନ ଫୁରଇ କିଛି

ପବ�ତ ଶେରକ େଯ ବ�ିଧ� ବୀର ବାଛ ି। ୫୯
ବରିପୂାକ୍ଷ ଅସରୁ େୟ ବଜର୍ଶର ବ�ିଧ�

ବଜର୍ର ବଘିାେତ େଯ ଗିରି�ଜ େଛଦ ି। ୬୦
ପୁଣିହଂି କଣ୍�ଣ େଯ ବ�ିଧ�� େମଘାଶର

ପବ� ଶେର �ହା ନବିାେର ଅସରୁ । ୬୧
ଅଶସତ୍ମା ଅଗ୍ନ ିଶର ବ�ିଧ��କ ଦୃଢକରି
ଜଳଧା� ଶେର �ହା ଅସରୁ ନବିାରି । ୬୨

ପ�ନଗା ଶେରକ େଯ ଗୁର ୁସତୁ ଛାଡି
ସୱ୍ଗ� ମତ୍�ତୟ୍ ପା�ଳ ଧାମ�ତି େଫର ୁଧରି । ୬୩

େଦଖି� େଯ �ହା େ�ହ�ିକ୍ଷ ସତୁ
ଗରଡୁା ଶେର �ହା ନବିାେର ଦଇତ । ୬୪

ବ�ିଧ�, ବ�ିଧ� େବନ ିବୀେର େହାଇେଲ ବମିୁଖ
ବ�ିର�ତି ଦାନବ ତ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଦ�ି ଦୁଖ । ୬୫

େୟମ�ତ ବ�ିରି େସ ବ�ିଧ�େତ େବେଗ ଶର
ଅସରୁ େଛଦଇ �ହା କିଞଚି୍ତ ପର୍କାର । ୬୬

ମହା ଭୀଷମ୍ ରେୂପ େଯ କଣ୍�ଣ ମହାବଳୀ
ତିନକିାଣଡ୍ ଗୁେଣ ବସାଇେଲ ଆଦ�୍ବଳୀ । ୬୭

ଅସରୁ ଉପରକୁ ବ�ିଧ�� େ�ଷଭେର
ପଡିେଲ ଶର େସ େଯ ମହାଦତୟ୍ର ଉପେର । ୬୮

ବଜର୍େସହ୍� ଫୁଟି ଅଙ୍େଗ ଶର ଯାଇଂ
ଗଜି�� ଦାନବ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ କ-ାଇ । ୬୯

ବୟ୍ଥା ପାଇ� େସ େଯ େ�ହ�ିକ୍ଷ ବାଳ
େକାେପଣ ଧଇ� େସ େଯ େବୖେ�ବ ମଷୂଳ । ୭୦

ପର୍ଥମ ମଷୂଳ େସ େଯ ପିଟି�କ େ�ଳି
କଣ୍�ଣର ସାରଥ� ରଥ ସହେିତ େହେଲ ଧଳିୂ । ୭୧

ଆଡ େହାଇ କଣ୍�ଣ ପ�ଇଣ ଯାଉଂ
ପଛର ୁମଷୂଳ ପିଟି� ଅସରୁ କୁଳ �ହ� । ୭୨

େସ ମଷୂଳ ବାଜି କଣ୍�ଣ ରଧୁ�ର ଉଦ ୍ଗାରି
ଭମିୂେର ପଡି� େସ ରଧୁ�େର ପ�୍ଣ ହାରି । ୭୩

େଦଖିଣ ଅଶସତ୍ମା େଟକିେଲ ରହ�ବର
ଅସରୁ ଉପରକୁ େଯ ବ�ିଧ�େଲ େଦବ ଶର । ୭୪
ବଜର୍ େସହ୍�େର ନ େଭଦ ିଶର ପଡି� େଲଉଟି

େସ େଭୖେ�ବୀ ମଷୂଳ ଅଶସତ୍ମାକୁ େନଇ ପିଟି । ୭୫
ଅକ୍ଷେୟ ତରି୍ଜୀବୀ େସ ଅ�ଦରି ବେର

କିଛହିଂି େ�ହ�ି େସ ମଷୂଳ ପର୍ହାେର । ୭୬
ହ�ଂକାେର ତିନ ିେବଳ ରିଂଝାଇ ପିଟି�



291

ଅଶୱ୍ ସାରଥ� ସହେିତ ରଥ ଧଳିୂ କ� । ୭୭
ତଦୟ୍ାପି ଅଶସତ୍ମାର େ�ହ�ିକ କିଛି

ବ�ିରି� େୟହାେର ଅେନକ କାଯ�୍ୟ ଅଛ ି। ୭୮
େୟମ�ତ ବ�ିରି ଦେ୍�ଣିର ଚରଣ ଧଇ�

ଆପଣା େ�ହମୟ ରେଥ େନଇ କ�ଡି� । ୭୯
ଯହ�ଂ େସ େ�ହମୟ ରେଥ ପିଟି� ନଠିାଇ

େମାହ େହାଇେଲ େସ କୃପୀଙ୍କ ତନୟି । ୮୦
ବଜିୟା ସାରଥ�କି େବାଇ� କାମଚର

ରଥ ଦଣଡ୍ ଉପେର େଯ େୟହାକୁ ବ�ଧନ କର । ୮୧
ଶୁଣିଣ ସାରଥ� େଯ ଦଣଡ୍ା ପେର େଥାଇ

କର ଚରଣ େସ େଯ ବା�ଧ�� ନଠିାଇ । ୮୨
େୟ ତିନ ିବୀେର ଯହ�ଂ ହ�ଇେଲ ପ�୍ଣ

ଶଳୂ େଘନ ିପଶି� ଯାଇଂ �ଜାର ଥାେଠଣ । ୮୩
କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ େଯହ୍େନ ବାତ ଘାେୟ ଭାଜି

ଶଳୂ ଘାେତ ସ�ୟ େଯ ପଡିେଲ ନମିଚଛ୍ ି। ୮୪
ମଧୟ୍ ଗହଣେର ଆସଇ ଦରି୍େଯାଧନ

ସ�େଣାଇ ଭାଇ େସ େଘନଣି ସଙ୍ଗେତଣ । ୮୫

୭୬ ।୧ ହ�ଂକାେର ତିନ ିେବଳ ରଖାଇଂ ପିଟି� ।
ଡଗର ଜଣାଇ� ଶୁଣିମା କୁରପୁତି

ଧୁଶାସନ ଅଶସତ୍ମା କଣ୍�ଣ ହାରିେଲ ଜୀବତି । ୮୬
ଅକସମ୍ାେତ କାହ�ଂ ଅଇ� ଅସରୁ

ଅେନକ ସ�ୟ େସ େଯ େପଷି� ଯମପୁର । ୮୭
ଅଶସତ୍ମା କଣ୍�ଣ ବହ�ତ ଯୁଦଧ୍ କେଲ

କମ� ଅବେଳ େସ େଯ ଜିଣି ନ ପାରିେଲ । ୮୮
ଧୁଶାସନ କଣ୍�ଣ ଭମିୂେର ଛ�ତି ପଡି

ଅଶସତ୍ମାକୁ ରେଥ ବା�ଧ�ଅଛ ିଭିଡି । ୮୯
ଶୁଣିଣ ଦରି୍େଯାଧନ ପଡି�କ କ୍ଷିତି

ଶର୍ୀକେର େ�ଳିଣ େଯ ଧଇ� ଭାନ�ମତୀ । ୯୦
ମେୁଖ ପାଣି ସିଞଚି୍ଣ େସ ସେଚତ କ�ଇ

ସଧୀେର ବଚନ େସ େଯ ସୱ୍ାମୀକି ଭାଷଇ । ୯୧
ଅକସମ୍ାେତ ଶତର୍ ୁେଯେବ େହାଇ� ବଦ୍�ଧମାନ

ଲକ୍େଷ �ଜାଙ୍କୁ ସୱ୍ାମୀ ଜିଣି� େଯବଣ କଣ୍�ଣ । ୯୨ ସଂ
ଆବର ଅଶସତ୍ମା ଧୁଶାସନ ମାରି

େସୖ�ୟ�ତ �ଶ େଦଖି େଯ ମହାକ୍େ�ଧ କରି । ୯୩
ଜାଣିଲି � ଛାମୁେର ବର୍ହ୍ମାଦ ିେ�େହ ରହ

ଭାଇ�ତ େଘନ ିସୱ୍ାମୀ ପଛଘୁଞ�୍ ଦଅି । ୯୪
ଦଇନ ିକରି ସୱ୍ାମୀ ଏ େ�ର ଚରେଣ

ଶରୀର ନ ହାର ସୱ୍ାମୀ �ଙ୍କ ସଙ୍ଗ ରେଣ । ୯୫
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ଶୁଣିଣ କୁରବୁଇ େବାଲି ବଚନ
ପଛକୁ ପ�ଇବ ିକି େହାଇଣ କ୍ଷତର୍ୀମାନ । ୯୬

ପ�୍ଣର ସଖା େମାର ପଡି� େଯେବ କଣ୍�ଣ
ଆବର ଧୁଶାସନ ଗୁରଙ୍ୁକ ନ�ଦନ । ୯୭

ସ�ୟ ସାଖା ବଳ େୟ ପଡିେଲ ବହ�ତ
ଆବର ସଂଘାତ କିସ େମାେହାର ଜୀବତି । ୯୮

େୟସେନକ ସମେୟ ଧାମଇ ଅସରୁ
ରଥ ଚଢି ଟି କରଇ ସବ� ଚୂର । ୯୯

େଦବଙ୍କୁ ଦୁଲଭ େସ ଅସରୁର ଯୁଦଧ୍
ମୃଗ ପ�ଇ କି େଦଖିଣ ବେନ ବୟ୍ାଧ । ୧୦୦

ଶଳୂ େଘନ ିପିଟଇ �ଜା ଗଳଗାଜି
ରଥୀ ପାଦା�ତି ପଡିେଲ ନମିଜଜି୍ । ୧୦୧

ଭାନ�ମତୀକି ଛାଡି �ଜା ଦରି୍େଯାଧନ
ସ�େଣାଇ ଭାଇ େଘନ ିଧାମଇ େକାପମନ । ୧୦୨

ଉଭାରି ଗଦା େସ େଯ ପିଟି� େଯେତେବେଳ
କିଛୁ ହଂି େ�ହ�ି େସହ� କେଳବେର । ୧୦୩

ଗଦାବର ବଅିେଥ� ଗା�ଧାରୀର େପାେୟ
ସିଂଘର ଆେଗ େଯହ୍େନ ମତତ୍ ହସତ୍ୀ ରେହ । ୧୦୪

େଭୖେ�ବୀ ଶଳୂ ଦତୟ୍ ପିଟି� ରିଂଝାଇ
େମାେହଣ ପଡିେଲ ସ�େଣାଇ ଭାଇ । ୧୦୫

ସ�ୟ�ତ ମାରି େସ େଯ କ�କ କୁଢ କୁଢ
େଯାଜନ ପରିଯ�େତ ପଡି� ପେୟଡ । ୧୦୬
ଭାନ�ମତ �ଜା େଯେତକ ସ�ୟ େଦଇଥ��
ବରିପୁାକ୍ଷ ବୀର ସବୁ�ତି ମାଇ� । ୧୦୭

ଦରି୍େଯାଧନର ସ�ୟ ନେିଶାଧନ କରି
େଗାଟିେୟ େହାଇଂ ମାତର୍ ନ ଅଇେଲ ଉବୁରି । ୧୦୮

େୟହା�ତି ମାରି େସ ରଥକୁ ଦ�ି �ହଂି
ଅପବୂ� ସ�ୁଦରୀ େସ ଦଖିି�କ ତହଂି । ୧୦୯
ରେୂପ ପଟା�ତର କି େସ ସହସେ୍ର ପାବ�ତୀ

େତସେନକ ସରପୂ ଦଶିଇ ଭାନ�ମତୀ । ୧୧୦
ବ�ିରଇ ଧ�ୟ େମାେହାର ଜୀବନ

ନଶିଚ୍େୟଂ ଲଭିଲି ମୁଂ ସତି୍ରିଙ୍କ ରତନ । ୧୧୧
େୟେତକ ବ�ିରି େସ େଯ ନେିରଖିଣ �ହଂି

ଭାନ�ମତୀ ରପୂକୁ େସ ମେନ ବାଉନଇ । ୧୧୨

୧୦୦ ।୧ ଯୁଦଧ୍ ସଥ୍ାନେର ଯୁଧୟ୍ ସବୁ େପାଥ�ମାନଙ୍କେର ।
୧୦୭ ।୧ ଭାମୁମତ-ଭମୂନ�

ଧ�ୟ ଧ�ୟ ସ�ୁଦରୀ ଧ�ୟ େ�ର ଅଙ୍ଗ
ସଂସାର ଛାଡିବ େ�େତ େଦଖିଣ ଅନଙ୍ଗ । ୧୧୩
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ଧ�ୟ େସ ପର୍ଜାପତି ସଂସାର ଚି�� ଛାଡି
କଳେ୍ପ ପରିଯ�େତ କି େ�େହାର ରପୂ ଗଢି । ୧୧୪

ଚ�ଦର୍ମା ବଦନ ମୁଂ ଯାଇଂ ନଉିଛାଳି
େକବଣ �ଜାର ତୁ ଅଟୁ େଗା ଦୁ�ଳୀ । ୧୧୫

ଧ�ୟ ଧ�ୟ ସ�ୁଦରୀ ଧ�ୟ େ�େହାର ବଣ୍�ଣ
ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳି ଜାC କଢିର ସମାନ । ୧୧୬

ଭ� େଶାଭିତ େଯ ଅଟଇ ପାଦ ଲଖ
କ�ଦପ� ପୁରଷୁର କି ଅଟି କାମେରଖ । ୧୧୭

ଅଳ� େବଢିଣ ଚରଣ ନ�  େଶାହି
େଦଖିଣ କାମ େଯ ନ ଯିବ ଆର କାହଂି । ୧୧୮
ଉଲଟ ରମଭ୍ା ପ�୍େୟ ଦଶିଇ େବନ ିଜାନ�
ମଝା ସିଂହ ଜାଣି େସ�ହାର କୁଶାନ�  । ୧୧୯

ସମାନ ଶର୍ୀଫଳ ଜାଣିଣ ସତ୍ନ େବନି
ପୀୟୁଷ ପେୂ�ଇ ରଖିଅଛୁ େଘନ ି। ୧୨୦
କରୀ କର ପ�୍େୟ ଦଶିଇ କର େବନି

କ�ଦପ�କୁ ବ�ିଧଇ କୁସମୁ ବାଣ େଘନ ି। ୧୨୧
କମୱ୍ ୁକଣଠ୍ ପ�୍େୟ ଦଶିଇ କଣଠ୍ େ�ର

ସରୁଙ୍ଗ ଅଧର ବମିୱ୍ ଫଳର ଆକାର । ୧୨୨
ଭର୍ଲୂ� ଇ�ଦର୍ଧନ�  ଚ�ଦର୍ମା ବଦନ

କୁଞଚି୍ତ େହାଇବାେର େ�ମ ମଳୂମାନ । ୧୨୩
ସୱ୍ାମୀର କ୍େ�େଧ ଶର୍ମ ଝାଳ େ�ମ ମଳୂ� ଂ ଗଳି

ଚ�ଦବ�ଦନ କିବା ଏକତେ୍ୱ ଓେହାଳି । ୧୨୪
ଅଷଟ୍ରତେ୍ନ ଜଡିତ େଯବଣ ଅଳଂକାର

ସବ�ାଙ୍େଗ ସ�ୁଦର ଭାନ�ମତୀର ଶରୀର । ୧୨୫

୧୧୯ ।୨ କୁଶାନ� -କୁଶତନ�  (ତ-ଅ-ଅପଭର୍ଂଶ) କୁଶତ (କୁଶବତ ୍ ତନ� ) କୁଶ ଅନ� -କୁଶାନ� , କ୍ଷୀଣ,
ସକ୍ୂଷମ୍ କଟି ।

େବଳ ଅସତ୍ େହବାକୁ ତିନ ିଦଣଡ୍ ଥାଇ
ସମସତ୍ଙ୍କୁ ମାରି ଭାନ�ମତୀ ପାଶକୁ ଯାଇ । ୧୨୬

ରପୂକୁ ନେି�ପ�େତ �ତର୍ ଦବିା ଗ�
ତଥାପି ଭାନ�ମତୀ ବଣ୍�ଣ ବଣ୍�ଣି ନ ପାରି� । ୧୨୭

େସ ତ ନ ବ�ଇ ଦଇବ ସଂେଯାଗ
ଏବମଭ୍ତୁ କ�ୟା ମୁଂ େଯ କରିବଇଁ େଭାଗ । ୧୨୮

େୟେତକ ବ�ିରିଣ େମରରୁ େଯ �ତି
ରପୂକୁ ବାଉନ�େତ ଗ� ଦବିା�ତି । ୧୨୯
େୟସେନକ ସମେୟ ବର୍ହ୍ମାଙ୍କ କୁମର

ପର୍ୟାଗକୁ ଯାଇଥ�େଲ �ରଦ ମୁନବିର । ୧୩୦
ତୀଥ� କାଯ�୍ୟ ସାରି ମନ ଦଣଡ୍ ଚଢି

ହସତି୍� ଭବୁନକୁ ଆସ�େତ ଆଗ ବଢି । ୧୩୧
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େମର ୁତତତୁ୍ଲ୍ୟ େଯ ଦଶିି� ରଥମାନ
େଦଖିଣ ବ�ିର�ତି ବର୍ହ୍ମାଙ୍କ ନ�ଦନ । ୧୩୨

େକବଣ କଥାେୟ ନ ଗ� ବାରଣ
ଧୟ୍ାେନମ ଜାଣିେଲ େସ �ରଦ ମହାମୁ�ୟ । ୧୩୩

ହସତି୍�ର �ଜା େୟ ମାନଚକ୍ରବର୍ତୀ
ଭାନ�ମତ �ଜୟ୍ର ୁପର୍ଦାନ େହାଇ� ଭାନ�ମତୀ । ୧୩୪

ସମଦଣଡ୍ େଘନ ିହସତ୍� ଆସ�େତ
ବାଟେର ବ�ିଶ କେଲ େ�ହ�କ୍ଷର ସେୁତ । ୧୩୫

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଅଗ୍ରେତ କହବିା ଆମେ୍ଭ ଯାଇଂ
େୟେତ େବାଲି ଶୀଘ୍େର ଚଳିେଲ ତପସାଇଂ । ୧୩୬

ବାରଣୁାବ�ତେର େଯ ଅଛ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ି
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଣ ତେପାନଷିଠ୍ ି। ୧୩୭

ଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ
େୟକତେ୍ୱ ବସିଣ େଯ ଅଛ�ତି ପାଣେ୍ଡବ । ୧୩୮

�ରଦଙ୍କୁ ଦୂରହ�ଂ େଦଖିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ି
ଆସେନ ବସାଇ େସ ପଜୂ�ତି ତେପାନଷିଠ୍ ି। ୧୩୯

୧୨୮ ।୧ ନ ବ�ଇ- ନ କହି
ପର୍ଣପତୟ୍ େହାଇଣ େଯ ଶୁତିେଲ ପାେୟଣ

ସ�େ�େଷ ମୁନବିର କର�ତି କଲ୍ୟାଣ । ୧୪୦
ଧନ ଶର୍ୀ ଆୟୁଷ ବଦ୍�ଧୁତ େହାଉ ତୁକୁ

ଆମେ୍ଭ ଯାଇଥ�ଲ�  ପର୍ୟାଗ ତୀଥ�କୁ । ୧୪୧
ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବେନ ଆସ�େତଣ ବାେଟ

ମତୁୃ ଶବ େଦଖିଲ� ଂ େଯ ସମସତ୍ କୁରଥୁାେଠ । ୧୪୨
େୟଥକଇଂ ଯୁେଝଷଠ୍ ିବ�ିରି କାଯ�୍ୟ କର

େୟେତ କହ ିଅ�ତର େହେଲ ମୁନବିର । ୧୪୩
ଶୁଣିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଯ ପଡିେଲକ ଢଳି

େକାଳ କରିମ ଧଇେଲ ଭୀମ ମହାବଳୀ । ୧୪୪
ମଖୁେର ପାଣି େସ େଯ ସିଞଚି୍େଲ ସହେଦବ

ଧୀର ଧୀର କରି େସ େଯ ବଞିଚ୍ଇ ପାଥ��ବ । ୧୪୫
ଘଡିକର ମେଧୟ୍ େଦବ େଚତ� େୟ ପାଇଂ

େଶାେକଣ ଦ�ଣଡ୍�ତି ଅବନୀକି �ହଂି । ୧୪୬
ହା ହା ମାନେଗାବ�ିଦ େବାଲିଣ େଶାକ କେଲ

ଆଜ ହ�ଂ ଅ�ଧ �ଜା େମାର ଅ�ସତ୍ େହାଇେଲ । ୧୪୭
େ� କେର ପଦମ୍ନଧି� ଥ�� େମାର ବାବୁ

ବଧିା� ଅବେଶ େସ ହ�ଇଲ�  ସବୁ । ୧୪୮
ମଖୂ� ପେଣ ବାବୁେର କାହଂି କଳି କଲ�

ସମଦଣଡ୍ େଘନଣି େଯ ଆପେଣ ପ�୍େଣ ମଲ�  । ୧୪୯
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ବଚେନ ଭୀମ ପରିଣାମି
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ଅକାରେଣ କି-ା କ୍େ�ଧ କର େହ େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୧୫୦
େସ ମଖୂ� ପାପିଷଠ୍ ଅଟ�ତି ପର୍ମାଦ

ଆମଭ୍ର ହେିତ �ଙ୍କୁ ଆେନ କ� ବଧ । ୧୫୧
ତହଂିକି େଭା େଦବ କ୍େ�ଧ େଯ ନ କର

�ଲ େୟେବ ହସତି୍�କୁ ଯିବା େହ ସତୱ୍ର । ୧୫୨
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲ�ତିେର ହସତି୍�କୁ ଯାଇ

ଧୃତି�ଷଟ୍ କ୍େ�େଧ କି ଜୀବନ େମାର ରହ ି। ୧୫୩

୧୪୫ ।୨ ପାଥ��ବ - ପାଥ�, ଅଜ�ୁନ
ନକୁଳ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ ଗ� ମ� ଯିବା

�ହା�ତ େ�ଡିେଲ ଆଉ କି ପାଇବା । ୧୫୪
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲ�ତିେର େ�ହଇ େୟମ�ତ

ଯଦୟ୍ପି ନ ଜୀଇଂେବ ଗା�ଧାରୀର ଶେତ ପୁତର୍ । ୧୫୫
ମକୁୁ ହଂି ଜେଣେର େହାଇଲି �ଙ୍କ ତୁେଲ

ଯଦୟ୍ପି େମାେହାର ଶେତ ଭ�୍ଥ ମେଲ । ୧୫୬
େସମାେନ େକଉଂଠାେର ଅଛ�ତିେର ପଡି

�ହା�ତ େଦଖିେଲ ମୁଂ େଯ ଅବଶୟ୍ ଆତମ୍ା ଛାଡି । ୧୫୭
ସହେଦବକୁ �ହଂି ପୁଚଛ୍�ତି ବାରତ

ତୁ େସ ଜାଣୁ ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ଆଗତ ନୟିତ । ୧୫୮
କହ ତଥୟ୍ କରି ପର୍େତ େଯେଣ ଯାଇଂ
ଅକାରେଣ କି-ା ମ� କୁରସୁାଇଂ । ୧୫୯

କାହାର ସଙ୍େଗ େସ େଯ ବୀବାଦୀ େହାଇ�
େକ େୟେଡ ବଳିଷଠ୍େର �ହା�ତ ମଧୟ୍ କ� । ୧୬୦

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ବଚେନ ମ�ତର୍ୀ ଚୂଡାମଣି
କରପତର୍ େଯାଡିଣ େବାଲଇ ମୃଦୁ ବାଣୀ । ୧୬୧

େଭା ସୱ୍ାମୀ କହଇ େହାଇବା ସାବଧାନ
େଯଉଂ େହତୁ ମେଲ େସ ଗା�ଧାରୀ ନ�ଦନ । ୧୬୨

ରଇବର୍ତ ପବ�ତକୁ ଗେଲ କୁରବୁୀେର
କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା େଘନଣି ସଙ୍ଗତେର । ୧୬୩

ଗଦା ଶିଖାବ�ତି େଦବ ବେଳବର
ଅଛ�ତି କୁରବୁୀେର ରଇବର୍ତ ପବ�ତର । ୧୬୪

ଭାନ�ମତ �ଜୟ୍େର ଭମୂନ�  ନୃପତି
�ହାର ଦୁହ�ି �ମ ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ । ୧୬୫

ସବ� ସଲୁକ୍ଷଣୀ େସ ଅଟି ନବଯୁବା
� ରପୂ ସମାନକୁ କମ� େ�ହବିା । ୧୬୬

େସ ଭାନ�ମତ �ଜା ବ�ିରଇ ମେନ
କାହାକଇଂ କ�ୟା େଯ କରିବା ପର୍ଦାେନ । ୧୬୭
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୧୬୫ ।୧ ଭାନ�ମତ, ଭାନ�ମ�ତ ପାଠ ଅଛ ି।
େୟମ�ତ ଭାଳ�େତ େଯ କିଛୁ ଦନି ଗ�

ଲକ୍େଷକ �ଜାହ୍ କୁ େସ େଯ ସୟଂବେର ବରି� । ୧୬୮
ଦୁହ�ି େବାଇ� ଶୁମ �ତ ପୁଣ

ରଣୁଡ୍ େହାଇେଲ େସ େଯ ସକଳ �ଜାଗଣ । ୧୬୯
ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ ନଧି� ଅଛ ିକାହା କେର

ପରୀକ୍ଷା କର ଶି� �ହାଙ୍କ ହସତ୍େର । ୧୭୦
କର �ଗି ପାଷାଣ େହାଇବ ପାଣିଦର୍ବୟ୍

ନଶିଚ୍ୟ ଜାଣ �� େସ େମାେହାର ବଲ୍ଲଭ । ୧୭୧
ଶୁଣିଣ ଭମୂନ�  ପରୀକ୍ଷ େଯ କ�

ସଂେକତ େ�ହ�ିକୁ �ଜାଙ୍କୁ କହ�ି । ୧୭୨
େଭା ନୃପ�େୟ େମାେତ ଦୟା କରିଥ�ବା

େ�ହ�ି ସଙ୍େକତ େଯ ଯାହାର �େଜୟ୍ ଯିବା । ୧୭୩
ସଗ୍ୁୟାନୀ �ଜାମାେନ ବାହ�ଡିେଲ ଶୁଣି

ଦୁଷଟ୍ �ଜାମାେନ ଯୁଦଧ୍ ଆରମଭି୍େଲ ଆଣି । ୧୭୪
େବାଲ�ତି ଦୁଷଟ୍ �ଜାେୟ େୟମ�ତ ବାଞଛ୍ା ତୁକୁ

କି-ାଇ ବର େବଶ କଲ�  ତୁ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ । ୧୭୫
ଉଚଚ୍ବାଚ େଗାଳ ଶୁଭଇ ବହ�ତ ଦୂର

ରିବର୍ତ ପବ�ତର ୁଆସଇ କୁରବୁୀର । ୧୭୬
ଦରି୍େଯାଧନ ଡଗ� କହଇ ବାରତ

ଭାନ�ମତ �ଜୟ୍େର େଦବ ଭମୂନ�  ନର�ଥ । ୧୭୭
�ର ଦୁହ�ିର �ମ ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ

ସୟଂବେର ବରି� ଲକ୍େଷକ ନୃପତି । ୧୭୮ ସଂ
ଡଗର ମୁଖର ୁେସ ଶୁଣିଣ ବାରତ

ଭାନ�ମତ �ଜୟ୍କୁ ଚଳିେଲ କୁର�ୁଥ । ୧୭୯
େଦଖି� �ଜା ସଙ୍େଗ ଯୁଝ�ତି �ଜା ମ�ଦ

ଭମୂନ� କୁ ଆେବାରି� �ଜା ମାନ େଯ େଗାବ�ିଦ । ୧୮୦
ଲକ୍େଷ �ଜାକୁ ତହଂି ଜିଣି� ବୀର କଣ୍�ଣ

ଭାନ�ମତୀକି ପର୍ଦାନ େହାଇ� ଦରି୍େଯାଧନ । ୧୮୧ ସଂ
ଅେନକ ଯଉତୁକ େଯ ଦ�ିକ ନରସାଇଂ

ଭାନ�ମତୀର େଘନ ି�ଜା ହସତି୍�କୁ ଆସଇ । ୧୮୨
ଅେନକ ସମଭ୍ାେର �ଜା ଥାଠ େଯ ପ�ଣି

ଶେତ ଭ�୍ଥ କଣ୍�ଣ ବୀରବର ଦେ୍�ଣି । ୧୮୩
ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବେନ େହାଇେଲ ପର୍େବଶ
ବାଜି ଦମା ବୀର ତୂର ବଜିିେଘାଷ । ୧୮୪
େୟମ�ତର ସମେୟ ବରିପୂାକ୍ଷ ବୀର

ଶେୂ�ୟଣ ଭର୍ମଇ େସ ଚଢିଣ ରହ�ବର । ୧୮୫
ବୀରବର ବାଦୟ୍ ଶୁଣି� ଯହ�ଂ କଣ୍�େଣ

ତତକ୍ଷେଯ େଟକି� େ�ହତି ନମିି�ତ ଯାେନ । ୧୮୬
ଗଗନ�  ଆସଂୁ ଆସଂୁ ବ�ିଧ��କ ଶର
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ରଥୀ ହାଥୀ ଛଡିି ପଡିେଲ ପେୟଦାର । ୧୮୭
ଅେନକ ଯୁଦଧ୍ କେଲ ଅଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା

କମ�ର ଅବେଳ େସ େଯ ହାରିେଲ ମହାତମା । ୧୮୮
େୟମ�ତ ସମେୟ ଧୁଶାସନ ବୀର

ଗଦା ପର୍ହାରି� ଅସରୁ ଉପର । ୧୮୯
େସ ଗଦା ସହ ିେଯ ଅସରୁ କୁଳସାଇଂ

ଭଇେ�ବୀ ମଷୂଳ େଯ ପିଟି� ରିଂଝାଇ । ୧୯୦
ଶଳର ଘାେତ ଧୁଶାସନ ହାରି�କ ପ�୍ଣ

େସ ଶଳୂ େନଇ ପିଟି� କଣ୍�ଣ ଉପେରଣ । ୧୯୧
ତତକ୍ଷେଣ �େଧବ ପଡି� ଉତ�୍ନଶାହୀ େହାଇ

ଅଶସତ୍ମାର ଥାେଠ େଟକି� ରଥ େବେଗ େନଇ । ୧୯୨
ଅେନକ ସମର େସ ଦତୟ୍ର ସଙ୍େଗ କେଲ

ଅ�ଦରି ବେର େସ ଶଳୂ ବଞ�୍ଇେଲ । ୧୯୩
େଦଖିଣ ଅସରୁ େଯ ମହାକ୍େ�ଧ କ�

ଚରଣ ଧରିଣ ରେଥ େନଇ କ�ଡି� । ୧୯୪
େମାହ େହ� ଯହ�ଂ ଗୁରଙ୍ୁକ ତନୟି

ଆପଣାର ରେଥ େନଇ ଭିଡି ବା�ଧ�ଛଇଂ । ୧୯୫

୧୮୭ ।୨ ପେୟଦାର - ପାଇକ, ପଦାତିକ ।
େୟହା�ତ ମାରି େସ େଯ ସ�ୟଙ୍କୁ ମାଇ�

ଶଳୂ ପର୍ହାରି େଯ ବଳ ବଧିଂସି� । ୧୯୬
ଦରି୍େଯାଧନ ଆଦ ିସ�େଣାଇ ଭାଇ

�ହା�ତ ମାଇ� ଶେୂଳ େ�ହ�ିକ୍ଷ େନଇ । ୧୯୭
ନେିଶାଧନ କରିଣ େସ କୁରବୁଳ ଥାଠ

ରଥର ଉପରକୁ �ହଂି� ଦର୍ପିଷଠ୍ । ୧୯୮
ସତୁ୍ତି କର�େତ େଯ ଦବିା�ତି ଯାଇଂ

ଭାନ�ମତୀର ରପୂକୁ େସ ବଣ୍�ଣି ନ ପାରଇ । ୧୯୯
ଯୁବତୀ େମାେହ ଉଭା େହାଇଅଛ ିଅସରୁ

ଭାନ�ମତୀକି େଘନ ିଯିବ ନଜି ପୁର । ୨୦୦
ଶୁଣିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେୟହା େହାଇେଲ ବଇକୁଲ

ଶୁଣିଣ କ୍େ�ଧଭର ଭାେ�ଇ େଯ ମଲ୍ଲ । ୨୦୧
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲେର ଶୁମ ଧନଞଜ୍େୟ

େସମବଂଶକୁ େଯ େୟ କଳଙ୍କ ବଡ େହାେୟ । ୨୦୨
ଯଦୟ୍ପି କଉେ�େବ େହାଇେଲ ଅମାନୀ

େସ ଦୁଷଟ୍ମାନଙ୍କର ମୁଂ େଦାଷ େଯ ନ େଘନ ି। ୨୦୩
ଆମଭ୍�ତ ଜିଂଘାସ େଯେବ କେଲ କଉେ�େବ
ଧମ� େଦବ� �ଙ୍କୁ ଦଅିଇଂ ପ�ଭେବ । ୨୦୪

ଧମ� ଥ�� େ�େକ ତର�ତି ଦୁସତ୍େରଣ
ଧମ� ହୀେନ କଉେ�େବ ହ�ଇଛ�ତି ପ�୍ଣ । ୨୦୫
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େକମ�େତ କାହଂିେର ପଡିଅଛ ିେସହି
ଯୁେଝଷଠ୍ ିବଚେନ ବାହାର �ରି ଭାଇ । ୨୦୬

ସହେଦବକଇଂ ବଦ�ତି ଧମ��ଟ
ଆଗେର ମ�ତର୍ୀବର କଢାଅ ତୁ ବାଟ । ୨୦୭

ଶୁଣିଣ ସହେଦବ ଆଗେରଣ େହାଇ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ପେଛ ଛ�ତି ଧାଇଂ । ୨୦୮

ପବନ ହ�ଂ େବେଗ େସ େଯ େଖପ�ତି ପାଣେ୍ଡବ
ପୁଣି ହଂି ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲ�ତି �ହଂିଣ ସହେଦବ । ୨୦୯

େକବଣ ବଂଶେର େୟ ଅସରୁ ଅବ�ର
କାହାକଇଂ େସବଣି େୟ ପାଇଅଛ ିବର । ୨୧୦

କୁରବୁଳ ମାରିବାକୁ େୟ ସାମଥ� େହାଇ
େକବଣ େଦଶେର େସ େଯ ଅସରୁ ରହଇ । ୨୧୧

�ହା ସଞଚ୍ପି େମାେତ କହ ମ�ତର୍ୀବର
ଶୁଣିଣ େବାଇେଲ େସ ମାଦର୍ୀର କୁମର । ୨୧୨

ଶୁଣିମା ସାବଧାେନ ଅସରୁ ଆଦୟ୍ ଜ�ମ
େୟଥୁ େସ ଅସରୁ େହାଇେଲ ସାଥ�ମ । ୨୧୩
ଶିବା�ତକ କାଳ େୟକ ସତୟ୍ ଯୁଗ ଲେୟ

ପର୍ଳୟା�ତକ କାଳ େହାଇ� େଫନମେୟ । ୨୧୪
ନରିଞଜ୍ନ �ଥ ଶୟନ େଯାଗବେଲ

ଅ�ଦ ିମହାେଦବ ବାକ୍ୟେଦବୀର େକାେଳ । ୨୧୫
�ସିକାର ୁରସ ପକା�େତ ��ୟଣ

େସ େବନ ିଅସରୁ ଉତପତତି୍ ତତକ୍ଷଣ । ୨୧୬
ଆସ�େତ ଆକାଶକୁ କ୍େଷପ�ତି ଦେିତ

ମଧୁ କଇଟଭ �ମ େୟ ସଂେକେତ । ୨୧୭
��ୟଣ ସୀମସଥ୍ାେନ ଅଛ�ତି ବାକ୍ୟେଦବୀ

କୃଷଣ୍ଙ୍କୁ େକାେଳ ଧରି ପରମ େବୖଷଣ୍ବୀ । ୨୧୮
ଅନ�ତ େକାଟି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ ଜଳମେୟ ଅଗାଦ
େସ େବନ ିଦତୟ୍ଙ୍କର ନ ତି�ତଇ ପାଦ । ୨୧୯

ଅତୟ୍�ତ ସ�ୁଦର େସ େଦଖିଣ ଧବ�ଙ୍ଗୀ
େସ େବନ ିବୀେର େଦଖି ଶୃଙ୍ଗାର େବନ ିେହଂ େଯ ମାଗି । ୨୨୦

ସରସୱ୍ତୀ େବାଇେଲ େଭା େଦବ ��ୟଣ
େମାେତ ଅଭି�ଷ େୟ ମାଗ�ତି େବନ ିଜନ । ୨୨୧

ଶୁଣିଣ ��ୟଣ ଛାଡିେଲ େଯାଗବଳ
କା�ନଳ ଜାଣି ଭର୍ମଇ େବନ ିେଡାଳ । ୨୨୨
ଚକ୍ର ଧରି ଭର୍ମି ଆସ�େତ ଅ�ଦ ିଶର୍ୀହରି
ମଧୁ େକୖଟଭ ଦୁେହଂ କର େଯ ପର୍ସାରି । ୨୨୩

୨୧୩ ।୨ ସାଥ�ମ-ଅସତି୍ତୱ୍
୨୨୧ ।୨ ଅଭି�ଷ-ସପୃ୍ହା, ଅନ��ଗ, େ�ଭ
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େଭା େଦବ ନ ଚିହ୍ନଲି�  କଲ�  ଆମେ୍ଭ ଦେ୍�ହ
େସ ଅନରେୂପ ଶାସତି୍ ସୱ୍ାମୀ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଯ ଦଅି । ୨୨୪

ଭକ୍ତି ଉପୁଜାଇ ମାଗିେଲ ଯହ�ଂ ବର
ସୱ୍ାମୀ ଯହଂି ପାଣି �ହଂି ତହଂି ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଯ ମାର । ୨୨୫

ଶୁଣିଣ ��ୟଣ ବହେିଲ ବୀର ତନ�
ଦୁଇ ଦାନବ�ତ ମାଡି ବସିେଲ ଦୁଇ ଜାନ�  । ୨୨୬

ଗଦାେୟ େମଲି େଦବ ମାଂସ କେଲ େ��
ଜେ�ଦକ କରିଣ େୟ ପୃଥୀ କେଲ ସଞ�୍ । ୨୨୭

ସହେଦବ େବାଲଇ ଶୁଣିମା ଧମ�ସତୁ
େସ େମଦାସରୁକୁ େଯ େମଦେିଲ ଅଚୁୟ୍ତ । ୨୨୮
େସ େମଦାସରୁ େମଦ ିଜେଳ ପକା�େତ ଗଦାଧର

ପଞଜ୍� ଅସଥ୍� ଖଣେ୍ଡ ରହ�ି େଶଷ �ର । ୨୨୯
ତେଳ ପକା�େତ ବମିୱ୍ େୟକ େହ�

ଅନ�ତ ବମିୱ୍ର େବାଲି ଅ�ଦ ି�ମ ଦ�ି । ୨୩୦
�ର ଉପେର ପଡି� ମାଂସ େ��

େତଣ ୁେସ େମଦନିୀ �ମ ବଷିଣ୍ୁ କେଲ ସଞ�୍ । ୨୩୧
ସହେଦବ େବାଲ�ତି ଶୁଣିମା ଧମ�ବଚଛ୍ି

ଅସରୁ ମାଂେସ ସୱ୍ାମୀ େମଦନିୀ େହାଇଅଛ ି। ୨୩୨
େୟ ଅସରୁ ବଂଶ କହଇ ଶୁଣିମା ସାବଧାେନ
େୟଣ ୁଅସରୁ େହାଇେଲ ବଧ�ମାେନ । ୨୩୩

ମଧୟ୍କାର େବାଲି ଅସ�ୁଧ� େଗାତେ୍ର
େସ ବଂେଶ ଉତପତତି୍ ତରି୍େହାତର୍ େବାଲି ପୁତେ୍ର । ୨୩୪

ତରି୍େହାତର୍ର ନ�ଦନ ଜମୱ୍ଦୁତୟ୍ େବାଲି
ଜମୱ୍ଦୁତୟ୍ର ପୁତର୍ ଜପାସରୁ କହଲିି । ୨୩୫

ଜପାସରୁ ନ�ଦନ େଯ ଦପାସରୁ ବୀ�
ଦପାସରୁ ପୁତର୍ େହାଇ� ଅଙ୍ଗି� । ୨୩୬

ଅଙ୍ଗି�ର ନ�ଦନ ମେୟ େବାଲି ବୀର
ମେୟର ନ�ଦନ ଉତପତତି୍ େ�ହାସରୁ । ୨୩୭

େ�ହାସରୁ ପୁତର୍ େଯ ଅସରୁ ବତିକ୍ଷ
�ହାର ନ�ଦନ ଶଳିୂକ ମହାତକ୍ଷ । ୨୩୮

ଶଳିୂକର ନ�ଦନ ବଜର୍�ଭ ଅସରୁ
ବଜର୍�ଭ ନ�ଦନ େସୗଦାସ �କ୍ଷସ ମହାବୀର । ୨୩୯

ଜଳତରଙ୍ଗ �େମ େୟହାର େସ ଶିଷୟ୍ । ୨୪୦
େୟ ଜଳତରଙ୍ଗ ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ ବୁଲି�

ଅନ�ତ ବମିୱ୍ର ପା�େଳ ଠାବ କ� । ୨୪୧
କଟକ କରି ତହଂି ରହ�ି କାମଚର

ସହସେ୍ରକ ବାର ଧାଡି ଦ�ିକ ଅମର । ୨୪୨
ଡେରଣ ସୱ୍ଗ� ଛାଡି ପ�ବ�ତି େଦବବୃ�ଦ
ଜୂର କରି ଆଣଇ ସୱ୍ଗ�ର ସ-ଦ । ୨୪୩
ଜଳତରଙ୍ଗ ନ�ଦନ ଅସରୁ ବୀର େମଧା
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େୟ େସଆକାଶକୁ କ�କ ଶରଧା । ୨୪୪
େମଧାସରୁ ନ�ଦନ ଅଟଇ କୃତେକଶୀ

ସଂସାର ଦହ�ି େସ େଯ �ଶି� ସବ� ଋଷି । ୨୪୫
କୃତେକଶୀ ନ�ଦନ ଜଟାସରୁ �ମ

େସ ମହା ମଢୂ େଯ �ଶି� ସବୁ ଧମ� । ୨୪୬
କୃତେକଶୀ ପୁତର୍ ଅଟି େ�ହ�ିକ୍ଷ

ଭାସକ୍ର ବେର େସ େଯ ପର୍�ପୀ ମହାଦକ୍ଷ । ୨୪୭
େୟ ପୁଣି ସୱ୍ଗ�କଇଂ ଅେନକ ଧାଡି ଦ�ି

ଡେରଣ ଶଚୀପତି ସୱ୍ଗ� ଛାଡି ଦ�ି । ୨୪୮
ବହ�ତ ଦର୍ବୟ୍ େସ େଯ ଆଣି� ଜୂର କରି

େୟ ପାପିଷଠ୍ର ମନ େଯ ବଳି� େଦବ ସତି୍ରୀ । ୨୪୯
ଯହ�ଂ ସୱ୍ଗ� ଛାଡି ପ�ଇ�କ ବଜର୍ଧର

ସୱ୍ଗ� ମତ୍�ତୟ୍ ପା�ଳ ପାଳିେଲ ଅସରୁ । ୨୫୦
ମକର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ େଯ େପୗଣ୍�ଣମୀର ଦନି

ମଘା �େମଣ ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଅଟଇ ବଦିୟ୍ମାନ । ୨୫୧
ଗର �େମ କରଣ ଅତିଗଣଡ୍ �େମ େଯାଗ

ମକର ସଙ୍କ��ତିକି ସତର ଦନି େଭାଗ । ୨୫୨

୨୪୨ ।୧ କାମଚର-�କ୍ଷସ ।
େସ ଦନି େ�ହ�ିକ୍ଷ େମରକୁୁ ଦ�ି ଧାଡି

ବ�ିରଇ ଆଜ �କୁ ପକାଇବ ିଉପାଡି । ୨୫୩
େୟମ�େତ ବ�ିରି େସ େଯ େମର ୁସଥ୍ାେନ ମିଳି

ହ�ଂକାର ଶବଦ େଯ କ� ଯାତୁଧାନ ମହୀ େଯ ଉଛୁଳି । ୨୫୪
ତିନ ିେବଳ ଝାଙ୍ଗ�େତ ହଲି�କ େମରୁ

ଟଳି�କ ପୃଥୀ େ�ହ�ିକ ଯହ�ଂ ଗର ୁ। ୨୫୫
ବକିେଳ େମର ୁେସ େଯ େବାଲଇ ଅସରୁକୁ

କି-ାଇ ଦୁଧ�ଂସ ତୁ କରଅୁଛୁ ମକୁ । ୨୫୬
ମୁହଂି ତେର େ�େହାର େ�ହଇ ବରିି

ନଶିଚ୍େଳ ମାଡି ମୁଂ େଯ ବସଇ ବସ�ୁଧରୀ । ୨୫୭
କି-ାଇ ମହାଦତୟ୍ େକାପ େମାେତ କରୁ

େ�େତ ସାମା�ୟ ମୁଂ କାହଂି େହବ ିଗର ୁ। ୨୫୮
େମରରୁ କାକୁସତି୍ ବନିୟ ବାଣୀ ଶୁଣି

ଶା�ତି ଭଜି� େସ ଅସରୁ କୂଳ ଚୂଡାମଣି । ୨୫୯
େବାଇ� ଯଦୟ୍ପି େ�େତ ମୁଂ ନ ଉପାଡିବି

କିସ େଦବୁ େମାେତ େଯ ବାହ�ଡିଣ ଯିବ ି। ୨୬୦
େମର ୁେବାଇ� େଯ େ�େହାର ଇଚଛ୍ା

ମାଗୁ କି� େ�ର ପରୂ ୁମନ ବାଞଛ୍ା । ୨୬୧
େ�ହ�ିକ୍ଷ େବାଇ� ସତୟ୍ କର ତୁହି

ତଦଅ�ତକରି ଯାହା ମାଗିବ ିମ�ଇଂ । ୨୬୨
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ଶୁଣିଣ େହମାଦରି୍ େଯ ସତୟ୍ ସତୟ୍ କହି
ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ଅବଶୟ୍ େଦବ ିମୁହଂି । ୨୬୩

ଶୁଣିଣ େ�ହ�ିକ୍ଷ େବାଇ� ନ�ିଧାର
ମକୁୁଇଂ େଦବୁ ସରି� ଦୁହ�ି େ�େହାର । ୨୬୪

ଶୁଣିଣ େମର ୁସତୟ୍ ଭଗ୍ନ େ�ହ�ି
ସରି�କୁ ଆଣିଣ େ�ହ�ିକ୍ଷକୁ ଦ�ି । ୨୬୫

କ�ୟା େଘନ ିଅସରୁ ବାହଡିି� ଧାତି
େସ ଦନି� ଂ େମରକୁଇଂ କ� ବହ�ତ ପୀରତି । ୨୬୬
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୨୫୪ ।୨ ଯାତୁଧାନ-ନଶିାଚର, �କ୍ଷସ
ଅନ�ତ ବମିୱ୍େର ବହିର�େତ ଯାତୁଧାନ

େୟମ�େତ ଗ� ତହଂି େକେତେହଂକ ଦନି । ୨୬୭
ସରି�ର ସଙ୍େଗ ପର୍ୀତି ବଶ େହାଇ

ଆବର ସୱ୍ଗ�କୁ େଯ ନ ଯାଏ ଦଣଡ୍ ବାହ ି। ୨୬୮
ସୱ୍େଗ� େଦବ�େୟ େଯ ନଶିଚ୍�େତ ରହେିଲ

ବହ�ତ ପର୍ଶଂସା େସ େଯ େମରକୁଇଂ କେଲ । ୨୬୯
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣିମା େଭା େଦବ

�ଲି ଯାଉଂ ଯାଉଂ କହଇ ସହେଦବ । ୨୭୦
େବୖଶାଖ କୃଷଣ୍ େଯ ଅମାବଇ ଦନି

େରବତୀ ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଅଟି ବଦିୟ୍ମାନ । ୨୭୧
ବଷିଟି୍ �େମ କରଣ ବୟ୍ତିପାତ �େମ େଯାଗ

େମଷ ସଙ୍କ��ତି କି ବାଇଶ ଦନି େଭାଗ । ୨୭୨
ଭଗୁୃ ବାରର �ତର୍ ଅଟଇ ବଦିୟ୍ମାନ

ସରି�ର ଗଭ�ର ୁଉତପତତି୍ ନ�ଦନ । ୨୭୩
ମହା ଉଗ୍ର େତଜ େଯ ପର୍ଚଣଡ୍ କା�ନଳ

ଦନି�  ଦନି�  ବଢଇ ଅସରୁ ଅ�ଗ�ଳ । ୨୭୪
�ମ �ହାର େଯ ଦ�ି େ�ହ�ିକ୍ଷ

େୟ ପୁତର୍ �ମ େମାର ଅଟଇ ବରିପୂାକ୍ଷ । ୨୭୫
ଜ�ମ େହାଉଂ େଯଣୁ ଭୀଷମ୍ ରପୂ େହ�

େତଣ ୁକରି ବରପୂାକ୍ଷ େବାଲି ପି� �ମ ଦ�ି । ୨୭୬
କିଛୁ ଦନି ଅ�ତେର େବାଲଇ ସରି�

େଭା ପୁତର୍ ତପସୟ୍ା କରେର ବଧିା� । ୨୭୭
ଯାହାର ପର୍ସ�େନ ଜ� ମୃତୁୟ୍ �ହଂି

ଅଭେୟ ବର ଦେିୟ ସାବତିର୍ୀ େଦବୀର ସାଇଂ । ୨୭୮
ଶୁଣି ବରିପୁାକ୍ଷ ସନମତ କ�

ତପସୟ୍ା କରିବାକୁ ବମିୱ୍ର ୁବାହାରି� । ୨୭୯
େଦଖି� ପୃଥୀ େଯ ତୃତୀୟ ବଦିୟ୍ମାନ

ଗ୍�ମ ପାଟଣା ନ�ଦ ନଦୀ େଯ ଉପବନ । ୨୮୦
ମହା େଘାର ବେନ ପର୍େବଶ �କ୍ଷସ

ଜିଣିଣ ଗ� େସ ହଟେକଶୱ୍ର େଦଶ । ୨୮୧
ତୁଙ୍ଗଭଦ�୍ ବନ େଯ ଅତୟ୍�ତ ପରିମଳ

େସ ବେନ ବସି� େଯ ଆସନ ନଶିଚ୍ଳ । ୨୮୨
େଷାଳ ଡମୱ୍ର ୁେଯ ଗ୍ୟାନ ତତତ୍ୱ୍ ଧରି

ବର୍ହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସୟ୍ା କରି ନ-ିଆହାରୀ । ୨୮୩
ନବ ସହସର୍ ବରଷ କ� େଘାର ତପ

ବର୍ହ୍ମାଙ୍କୁ ଲେୟ କରି ଦୁ�ତମ୍ା କୁେଣାପ । ୨୮୪
ଅନଳ ଜାଳିଣ େସ ମାଂସ କାଟି େଦହ�ଂ

ଅଗ୍ନରି ଭିତେର ମାଂସ କାଟି େଦଉ । ୨୮୫
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ଅଗ୍ନେିର ଦଅି�େତ େଯ କଅଂଳଇ ଅଙ୍ଗ
ପଶୁ ମାଂସ କାଟି େଯ ଦଅିଇ ହବ ିମଧୟ୍ ଭାଗ । ୨୮୬

େୟ ପର୍ମାେଣ ତପ େୟ ଦାନବ କରଇ
ନବ ସହସର୍ ବରଷ ନ-ିଆହାେର ଥାଇ । ୨୮୭

େୟେତ କଷେ୍ଟ ନ ଦଖିି�କ ଚିହ୍ନ ବଣ୍�ଣ
ପୁମ ଦହ�ି େଯ ଶରୀର ଯାତୁଧାନ । ୨୮୮

େୟେକାଇଶି ସହସର୍ ବଷ� ଅଗ୍ନେିର େଦହ ଝାସି
ଆହ�ତି ସମପି�� ଅଗ୍ନେିର ଯାଇଂ ପଶି । ୨୮୯

ଅନଳ ଭିତେର େଯ ନେିବଶି� କାୟା
ଦହନ େ�ହ�ି େସ େୟ ପି�ମହର ମାୟା । ୨୯୦

ଜଳି ବହନ ିେଯ ନଜି େତଜ �ଗି
ଦୁ�ପଦ କଷେ୍ଟ ଜୀବନ ପରିତୟ୍ାଗି । ୨୯୧

ମହାକଷେ୍ଟାର େଦଖି ଭେୟ କେଲ ବୃ�ଦାଅେକ�
ଧା�ର ତହଂିକି େୟ ଗେଲ େଦବ େ�େକ । ୨୯୨

ଇ�ଦର୍ ଚ�ଦର୍ ପବନ େଦବ ବୃହସପ୍ତି
ସଯୂ�୍ୟ ନଲକୁେବର ବରଣୁ େନୖରତିୁ । ୨୯୩

ଗ୍ରହଗଣ ଆଦ ିସପତ୍ େଦବେ�େକ
ବସଧୁା ସହେିତ ସମସେ୍ତ େଦେବ େଶାେକ । ୨୯୪

ଯେଶାବ�ତୀ ଭବୁେନ ବଜିେୟ େବଦବର
ଆସ�୍ନ ତେଳ ଉଭା ସମସତ୍ େଦବବର । ୨୯୫

ଶତ ସହସର୍ େଯ ପର୍ଣମୟ୍ ଦଇନି
େଦଖିଣ ପର୍ତିବାଚ ଦଅି�ତି ପଦମ୍େଯାନ ି। ୨୯୬

ଇଦଂ ପର୍ତିବାଚ ପି�ମହ ସଂଚି
ସୱ୍ୟଂ ସମଭ୍ାଷଣ କର�ତି ବରିଞଚି୍ । ୨୯୭

କିମଭ୍ତୂ କାରେଣ ଅଇଲ ବୃ�ଦାଅେକ�
ମେୁଖ ଅଙ୍ଗୁଷଟି୍ େଦଇ େଦେବ େଶାେକ । ୨୯୮

ବୃହସପ୍ତି େବାଇେଲ ତୁ ଜଗତର ବ�ଧୁ
କାରଣ �ଥ ତୁ େଯ କୃପାଜଳ ସି�ଧୁ । ୨୯୯

େ�ହ�ିକ୍ଷର ସତୁ ବରିପୂାକ୍ଷ ବୀର
େସ େ�େତ ଲେୟ େଯ କରଇ ଅପାର । ୩୦୦

କାହାର ସ-୍ରଧ� େସ େଯ େଘନମି ଯାତୁଧାନ
ଶୁଣିଣ େବାଲ�ତି େସ ଚତୁର ବଦନ । ୩୦୧

ମଂୁ �ହାକୁ ବର େଦବଇ ନ�ିଧାର
ତୁମେ୍ଭ େଦେବ ଯାଅ େଯ ଯାହାର ଘର । ୩୦୨

ଶୁଣିଣ େଦେବ ଗେଲ େଯ ୟାହାର ସଥ୍ାନ
ମରଳୁ ବାହେନ ବେିଜ ଚତୁର ବଦନ । ୩୦୩

ବରିପୂାକ୍ଷ ସ�ନେିଧୟ୍ ଯାଇଂ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ
କମଣଡ୍ଳ�  ପାଣି େୟ ସଧୀେର ସିଞଚି୍େଲ । ୩୦୪

ଗତୁଂ ଶେତ ଗୁେଣ େହାଇ� ଅସରୁ
ବର୍ହ୍ମା େବାଇେଲ ମାଗୁ କି � ବର । ୩୦୫
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କର ପତର୍ େଯାଡି େବାଲଇ ସରି� ତନେୟ
େଭା ସୱ୍ାମୀ େବଦବର ମୁଂ େହାଇବ ିଅକ୍ଷେୟ । ୩୦୬

ଅସତୁ୍ େହାଉ େବାଲିଣ େବାଇେଲ ପି�ମହ
େଭା ସୱ୍ାମୀ େବଦବର ବଜର୍ େହାଉ େମାର େଦହ । ୩୦୭

େଦବାସରୁ ନେର େଯ ନ ମରିବ ିମୁହଂି
େଦବ ଶର ମାନ େମାର ଅଙ୍େଗ ନ େଭଦଇ । ୩୦୮

୩୦୩ ।୨ ମରଳୁ-ମ�ଳ-ହଂସ ।
ଭର୍ମି ଆସିବ ସୱ୍ଗ� ମତ୍�ତୟ୍ ପା�ଳ େମାର ଯାନ
ସାଂଗ୍�େମ େମାେତ େକହ ିେ�ହେିବ ସମାନ । ୩୦୯

ଅସତୁ୍ େହଉ େବାଲି େବାଇେଲ େବଦବର
କର ପତର୍ େଯାଡି େବାଲଇ ଅସରୁ । ୩୧୦
େଭା ପି�ମହ ଦଲି�  ଅଭେୟ େଯ ବର । ୩୧୧

ମୃତୁୟ୍ େଭଦ େମାର କହବିା � ତତତ୍ୱ୍
ଶୁଣିଣ ଉତତ୍ର େବାଲ�ତି କୁଶେକତୁ । ୩୧୨

ପଞଚୁ୍ ଇ�ଦର୍ ଜ�ମିେବ େୟ ମତ୍�ତୟ୍ ଭବୁେନ
େସ େ�ର ହ�ତକାର ୁପାଣେ୍ଡବ ଫାଲଗୁେ�ୟ । ୩୧୩

ଶୁଣିଣ ବ�ିରଇ ଅସରୁ କୁଳପତି
େୟକ ଇ�ଦର୍ ସି� ସୱ୍ଗ�େର ଆଧ�ପତି । ୩୧୪

ପଞଚ୍ ଇ�ଦର୍ କାହଂି ଏକତେ୍ୱ ଜ�ମ େହାଇ
ଧ�ୟ େମାର ବର ଅଭେୟ ବର ପାଇ । ୩୧୫

େୟମ�ତ ବ�ିରି େସ େବାଇ� ଦାନବ
େଭା କୁଶେକତୁ େମାର ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗ ଥ�ବ । ୩୧୬
ପଞଚୁ୍ ଇ�ଦେ୍ର େୟେବ େମାେତ ପକାଇେବ ହାଣି
ପୁନ ପୁନ ଶିର େମାର �ଗିବ ତତକ୍ଷଣି । ୩୧୭

ଅମୃତ ଲିହ୍ ଗ େମାର �ଭି ପଦେ୍ମ ଥ�ବ
େସ ଥ�ବା ଯାଏ େମାର ମୃତୁୟ୍ େଯ େ�ହବି । ୩୧୮

ଅସତୁ୍ େହଉ େବାଲି େବାଇେଲ େବଦବର
ଅ�ତଧ�ାନ େହାଇେଲ ଅସରୁକୁ େଦଇ ବର । ୩୧୯

େସ ଦନି�  �କ୍ଷସ େଯ ଦଗିବେିଜ କ�
ଅେନକ �ଜା େସ େଯ �କ୍ଷସ ଜିଣି� । ୩୨୦

ବର୍ହ୍ମା ବେର େସ େଯ ଅସରୁ ମହାବୀର
ସରି ନ�ହଂ�ତି �କୁ ସମେର ହରିହର । ୩୨୧

ଭାନ�ମତୀ କି େଯେବ ରଥେର ବସାଇବ
ପା�ଳ ଭବୁନକୁ େବାଲି େଘନ ିଯିବ । ୩୨୨

ଜଳଅ�ଧାରି ପୁର େୟ ଅଟଇ କୁଣଡ୍ଳୀ
େଭଦ େ�ହଇ ବର୍ହ୍ମା ବଷିଣ୍ ୁେଯେବ ମିଳି । ୩୨୩

ଶୁଣିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମକୁ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ
ଆଗେର ଦତୟ୍କୁ ନେି�ଧ େବାଇେଲ । ୩୨୪
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ଶୁଣିଣ ପାବନ ିେଯ ଧାଇଂ�କ ଖେର
ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବେନ ପର୍େବଶ ବୃେକାଦେର । ୩୨୫

େଦଖି� ପଡିଣ େୟ ଅଛ�ତି କୁରବୁୀେର
ରଥ�େର ବ�ଧନ ଦେ୍�ଣଙ୍କ କୁମେର । ୩୨୬

ବ�ଧେନ େଚତ� େସ ପାଇ� ଅଶସତ୍ମା
ଦୂର ହ�ଂ େଦଖି� େଯ ଆସଇ ବୀର ଭୀମା । ୩୨୭

କର ଚରଣ େସ େଯ ନ ପାରଇ �ଳି
ଦାରଣୁ �କ୍ଷସ �କୁ ବା�ଧ�ଛ ିନେି�ଳି । ୩୨୮

ରଥର ସନେିଧୟ୍ ମିଳି� ପବନର �ନ
ବଜିୟା ସାରଥ�କି ଧଇ�କ ବହନ । ୩୨୯

େ�ଳି କ�ଡି� ରଥ ଚକର ଉପେର
େଛଚି େହାଇ ସାରଥ� େଯ ପଡି� ଭମିୂେର । ୩୩୦

ଅଶସତ୍ମା ପାେଶ ପର୍େବଶ ପାେବନି
ଧ�କ୍ କାର କରଇ େସ େଯ ଗୁରସୁତୁ ଚିହ୍ନ ି। ୩୩୧

ଅସିପତର୍ େଘନଣି ବ�ଧନ �ର କାଟି
ଅଶସତ୍ମା ବାହା ଧରି ତଳକୁ ଦ�ି ଛାଟି । ୩୩୨

ବଜର୍ ସମ ଗଦା ରେଥ ପର୍ହାରି�
ଅଖ ଚକ ଅଶୱ୍ ରଥ�ତ ଧଳିୂ କ� । ୩୩୩

ତଦୟ୍ାପି ବରିପୂାକ୍ଷ ନ ଜାଣଇଂ କିଛି
ଭାନ�ମତୀ ରପୂ େଦଖି େମାହ େହାଇଅଛ ି। ୩୩୪

େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଭାନ�ମତୀ �ଣୀ
ସୱ୍ାମୀ ସ�ୟ ଅଭାେବ େଯ କା�ଦଇ ତରଣୁୀ । ୩୩୫

େଯେତ କ୍େ�ଧ �ର କହତି କି ପାରି
ଲକ୍େଷ �ଜା�ତ େମା ପି� ଥ�� ବରି । ୩୩୬

ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ ନଧି� ସ�େତକ ନ ପାଇ
�ସତ୍ କଲି ମୁହଂି ପି�ର ମୁଖ �ହଂି । ୩୩୭

ଶୁଣି ପି� େମାର �ଜାଙ୍କୁ ଅବଧାରି
େ�ହ�ି ସଙ୍େକତ �ସତି୍ କ� େମା କୁମାରୀ । ୩୩୮

ସଜଜ୍ନ �ଜାମାେନ ବାହ�ଡିେଲ
ଦୁଷଟ୍ �ଜାମାେନ େଯ ଯୁଦଧ୍ ଆରମଭି୍େଲ । ୩୩୯

ଅକସମ୍ାେତ ସୱ୍ାମୀ େଯ େହାଇଲ�  ଉତପ�ନ
ଲକ୍େଷ �ଜାଙ୍କୁ େୟକା ଜିଣି� ବୀର କଣ୍�ଣ । ୩୪୦ ସଂ

ଛାର ଦନ�ଜ େୟ ଦୁଭ�ାର କାମରପୂୀ
�ହାକୁ େଭା ସୱ୍ାମୀ େଯ ହାରିଲ ଅଦୟ୍ାପି । ୩୪୧

ଆଶା େଦଖାଇ େୟ ନ-ିଆଶା କରି ଗଲ�
େଯେତ ମଂୁ କହଲିି େମାର େବାଲ ନ ମାନଲି�  । ୩୪୨

ସ�ୁଦର ସଲୁକ୍ଷଣ ଅଟୁ ନବ ଯୁବା
ବୃକ୍ଷେର ଉଠାଇ ନଶୁିଣି କାଟିଲ�  େମାର ବାବା । ୩୪୩

ଅନଙ୍ଗ ସ�ୁଦର ଯୁବା ବୟସ ମରୂତି
ଶଙ୍ଖ ପଦମ୍ ନଧି� ଶର୍ୀକେର େ�ର ସଥ୍�ତି । ୩୪୪
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କୀତ୍�ତିଗ୍�ମ େ�ର ନ ଜାଣଇଂ ମୁହଂି
ପେୂବ�ଣ କି ପଜିୂ ନ ଥ�ଲି ମୁଂ ଉମାସାଇଂ । ୩୪୫

ସୱ୍ାମୀର ଗୁଣ ମୁଂ େଯ ବାହ�ନବି ିକିସ
ଜଳ�� ଅନେଳ ମୁଂ େଯ ନଶିେ୍ଚ େଦବ ିଝାସ । ୩୪୬

ତଳକୁ ନ ଆସଇ ଅସରୁ ଭୟ ପାଇ
ରଥର ଉପେର େସ େଯ ବାହ�ନ ିକା�ଦଇ । ୩୪୭

େୟଥୁ ଅନ�ତେର କଣ୍�ଣ ମହାବଳୀ
ବରିପୂାକ୍ଷ ଘାେତ େସ େୟ ପଡିଥ�� ଢଳି । ୩୪୮

�ତର୍ମାେନ େସ େୟ ମୃତୁୟ୍ ପାଇ ଥ��
�ତର୍ର ଅ�େତ ପୁଣ ଅରଣୁ ଉଇଂ� । ୩୪୯

ଆଦତିୟ୍ର ସତୁ େଯ ଅଟ�ତି କଣ୍�ଣବୀର
ଅମତୃ କୁଣଡ୍ଳ କଣ୍�େଣ ରଞଚି୍ଛ ିକର�ର । ୩୫୦

େସ କୁଣଡ୍ଳ ଥ�େଲ ମୃତୁୟ୍ �ର �ହଂି
ସଯୂ�୍ୟଙ୍କ କିରେଣ ଅମୃତ ଝରଇ । ୩୫୧

ଶୀତ ରଶମି୍ କାେଳ ମୃତୁୟ୍ ପାଇଥ��
ରବ ିଉେଦ ହ�ଅ�େତ ଅମୃତ ସର୍ବ�ି । ୩୫୨

ମେୁଖଣ ପଶ�େତ କଣ୍�ଣ ପାଇ� େଚତନ
ନ ଉଠଇ ଡେର େସ କରିଣ ଭୟ ମନ । ୩୫୩

େୟମ�ତ ସମେୟ େଯ ପବନ ତନେୟ
ଅସରୁ ରଥ ଭଗ୍ନ କରି ସିଂଘ ରଡି ଦେିୟ । ୩୫୪

କଣ୍�ଣ ଶୁଣି� ଯହ�ଂ ବରି୍େକାଦର ଡାକ
ଆକାଶର ପାଣି କି େସ ପାଇ� �େତକ । ୩୫୫

ପବ�ତ ସମାେନ େବନ ିଗଦା େ�ଳି
�କ୍ଷସ ଉପରକୁ େଯ ଧାମଇଂ ମହାବଳୀ । ୩୫୬

ଚକ୍ଷୁ ମଳି କଣ୍�ଣ ଉଠ�ିକ ଧାତି
େଦଖିଣ ଅଳପ ହସଇ ମାରତିୁ । ୩୫୭
ଅଶସତ୍ମା ଭୀମ କଣ୍�ଣ େଘନ ିତିନି

�କ୍ଷସ ଉପରକୁ ଧାମଇଂ େପବନ ି। ୩୫୮
ରଥ ତେଳ େଯ ଦାେନବ ଅଛ ିରହି

ସିଂଘ ରଡି ଶୁଣି ପଛକୁ ଦ�ି �ହଂି । ୩୫୯
େମର ୁତୁଲ୍ୟ ଜାଣି ଭୀମେସନ କାେୟ

ମ�ଦର ତୁଲ୍ୟ େବନ ିଗଦା େଘନ ିଧାେୟଂ । ୩୬୦
େରେର କାର ଶବେଦ ଉଛୁଳଇ�କ ନହୀ

ବାମ ଡାହାେଣ କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା ରହ ି। ୩୬୧
ଇ�ଦର୍ ଧନ�  ଜାଣି କେର �ପ ଧରି

ଭୀମ ସଙ୍େଗ ଧାମ�ତି ବକ୍ିରମ େକଶରୀ । ୩୬୨
ଅସରୁ ବଘିାେତ ମରି ଜୀଇଂ ଥ�େଲ

ଭୀମକୁ ବଳ ପାଇ ଉଠଣି ଧାଇଂେଲ । ୩୬୩
ଅସରୁ ସ�ନେିଧୟ୍ ପର୍େବଶ େହେଲ ଯାଇଂ
ଅସରୁକୁ �ହଂି ଭୀମେସନ େବାଲଇ । ୩୬୪
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ଆଜ େସ ବଧିା� େ�େତ ମୃତୁୟ୍ ଦ�ି
ସଞଜ୍ୀବନୀ �ଥ େ�ର ପାଞଜି୍ େଯ େପାଛ�ି । ୩୬୫

େୟମ�ତ କହ�େତ ଅସରୁ କ� ଦୁଷଟ୍
ଆପଣା ରଥେର �ହଂି ସାରଥ� େଗାଟି । ୩୬୬

ବରିରୀତ େଦଖି ଅସରୁ ମେନ ଭାଳି
େୟ ରଥ ଭାଙ୍ଗି� େକ େୟେଡକ ମହାବଳୀ । ୩୬୭

େଦଖି� ଆଗେର ତିନଜିଣ ଉଭା
ବଦିୟ୍ାଧରର ପ�୍େୟ ଦଶି�ତି େଯ େଶାଭା । ୩୬୮

େବାଲଇ ମାନବେର ପରିୂ� ତୁମଭ୍ କାଳ
େୟେଡକ ଥାଠ ମାରି ପଦା କଲି ସକଳ । ୩୬୯

ଆବର ଜୀବନେର ପାଇବ କି ତୁମେ୍ଭ
େମାର ମେୁଖ େଭଟ ପଡିଲ ତୁମେ୍ଭ େଯେବ । ୩୭୦

େୟମ�ତ କହଣି ପାମର ଅସରୁ
ଭୀମେସନ ଅଙ୍େଗ ଶଳୂ କ�କ ପର୍ହାର । ୩୭୧

ଶଳୂ ପଡ�େତ ଭୀମ ପାତି� ବାମ ଅଙ୍ଗ
ପଡିଣ ଶଳୂ େଯ େହାଇ� ବଭିଙ୍ଗ । ୩୭୨

େଦଖିଣ ପାେବନ ିେଯେରେର କାର କରି
ବାଉଂନ ବାଉଂନ ଭାର ଗଦା କେର ଧରି । ୩୭୩

ଧାଇଂଣ ପିଟି� େସ େଯ ପବନର ବଷି
କାେଳବର ଗଦା ପଡି େ�ହ�ି �ର କିଛ ି। ୩୭୪

ଧନ�  ଧରି କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା ଥ�େଲ ରହି
ଅସରୁ ଉପରକୁ ବାମ ବ�ିଧ�େଲ ନଠିାଇ । ୩୭୫

େଦଖିଣ ଅସରୁ େଯ ପର୍ତିଶର କରି
ଦୁହଂିଙ୍କର ଶର ଦୂର ହ�ଂ ନବିାରି । ୩୭୬
ଅଗ୍ନ ିଶେରକ େଯ ବ�ିଧ�େଲ ଗୁର ୁସତୁ

ଜଳ ଧା� ଶେର �ହା ନବିାରି� ଦଇତ । ୩୭୭
େମଘାଶେରକ େଯ ବ�ିଧ�� କଣ୍�ଣବୀର

ଗଜ��ତି େମଘମାେନ ପର୍ଳୟ ମହା େଘାର । ୩୭୮
ଅସରୁ ବ�ିଧ�� େଯ ପବ�ଶର ବାଣ

ପବନ ବଘିାେତ େମେଘ ରଡିେଲ ଗଗନ । ୩୭୯
ପଞଚ୍ଶତ ଶର ଗୁର ୁସତୁ ମାରି

କିଞଚି୍ତ ଶେର �ହା ଅସରୁ ନବିାରି । ୩୮୦
େକାେପଣ କଣ୍�ଣ ବୀର ପ�ନଗା ଶର ମାରି
ଗରଡୁା ଶେର �ହା ଅସରୁ ନବିାରି । ୩୮୧
ଅସରୁ େବାେଲ ମାନବ ପରିୂ� େ�ର କାଳ
ଶଳୂ ଧରି େସ େଯ ଧାମଇଂ ମହାବଳ । ୩୮୨

ଅସରୁ ଧାମ�େତ ଧାମ�ତି ପାେବନି
ବାଉନ ବାଉନ ଭାର ଗଦା କେର େଘନ ି। ୩୮୩

ଅସରୁ ଭୀମେସନ ପଡିେଲ େଯ େଭଟ
ଐ�ବର୍ତ ଗଜ େଯହ୍େନ େମରରୁ ନକିଟ । ୩୮୪
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ଶଳୂ ଧରି ଅସରୁ ପିଟି�କ େନଇ
ବାମ ଅଙ୍ଗ ପାତି� େଯ ପବନ ତନୟି । ୩୮୫

ଶଳୂ ବାଜ�େତଣ ଭୀମେସନ ଗଜି�
ଗଦା ବୁ�ଇ ଭୀମ ପିଟି� ଗଳଗାଜି । ୩୮୬

େସ ଗଦା ପଡି� େଯ ଅସରୁର କାେୟ
କ୍ଷେଣ ଅେଚବନ ଅସରୁକୁଳ �େୟ । ୩୮୭

େଚତ� ପାଇ ପୁଣ ଉଠ�ି ତଡତି
େଦଖି� ତିନ ିଜେଣ ଉଭା େହାଇଛ�ତି । ୩୮୮
ଶୁମ େହା �ଜନ େବାଲ�ତି ଅଗସତି୍ ମହାଋଷି

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ ମିଳିେଲକ ଆସି । ୩୮୯
ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବନକୁ ଯୁେଝଷଠ୍ ି�ହଂିେଲ

ବଧିା�କୁ ସମୁରି ଅେନକ େଶାକ କେଲ । ୩୯୦
ଅଜ�ୁନକୁ �ହଂି େବାଲ�ତି ଧମ��ନ

େଦଖେର ଭ�୍ଥ ପଡିଛ�ତି ଶେତ ଗା�ଧାରୀ ନ�ଦନ । ୩୯୧
ଭାଇଙ୍କର କଷଟ୍ ମୁଂ େପାେଶାରିବ ିେକମ�େତ

େୟ ଅ�ସତ୍ େହାଇେଲ ଆମଭ୍ର େଦଖ�େତ । ୩୯୨
େପାଡୁ ଆତମ୍ା ଆତମ୍ର ନଲିଜ ଶରୀେର

ଶେତ ଭ�୍ଥ େଯେବ ପଡିେଲ ସମେର । ୩୯୩
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର େଶାକ କହ ିତ େ�ହଇଂ

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ସମେ୍ୱାଧ� କର�ତି ତିନ ିଭାଇ । ୩୯୪
େତେଣ ଅସରୁ ସଙ୍େଗ ଯୁଦଧ୍ କର�ତି ତିନ ିଜଣ

େରେରକାର କର�େତ ଶୁଣି� ଅଜ�ୁନ । ୩୯୫
ଅସରୁ ସ�ନେିଧୟ୍ �ରି ଭାଇ େହାଇେଲ ପର୍େବଶ

େଦଖି ଭୀମ ଅଶସତ୍ମା କଣ୍�ଣ େହାଇେଲ ହରଷ । ୩୯୬
କଣ୍�ଣକୁ ଯୁେଝଷଠ୍ ିନମସକ୍ାର କରି

ଅଶସତ୍ମାକୁ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେକା�ଗ୍ରତ କରି । ୩୯୭
ଅଜ�ୁନଙ୍କୁ �ହଂି େବାଲ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ି

ଅସରୁକୁ ବ�ଧନ ବାବୁ କରେର କିରଟୀ । ୩୯୮
ଅସରୁ ଭୀମେସନ ସମର ମହାେଘାର

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଆଗ୍ୟାଂେର ଧାଣଇଂ ବାସବ କୁମର । ୩୯୯
ଗାଣଡ୍ୀମ ଧନ�  ପାଥ ଧରିଅଛ ିକେର

ଯାଇଂଣ ମିଳି� ଅସରୁ ଆଗେର । ୪୦୦
ଅସରୁକୁ େଦଖି ଅଜ�ୁନ ପର୍ଜୱ୍ଳି

ଗାଣଡ୍ୀମ ଧନ�େର ପେୂ�ଇ ଆଦ�୍ବଳି । ୪୦୧
ଶରକୁ ତିଆରଇ ବୀର ଫାଲଗୁ�ୟ

ଅସରୁର ପ�୍ଣ େଘନସି ବହନ । ୪୦୨
ଶରକୁ ତିଆରି େବେଗ ଛାଡି ଦ�ି

େ�ହ�ିକ୍ଷ ସତୁ େଦେହ ବାଜି ଉପୁଡି ପଡି� । ୪୦୩
ଟହ ହଟ େହାଇଣ େଯ ହସଇ ଦଇତ

େୟେଣ କି ମାନବାେର ଜିଣିବୁ ଆମଭ୍�ତ । ୪୦୪
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େ�ହାର ଧନ�  େଯ ବରିପୂାକ୍ଷ କେର ଧରି
ଅଜ�ୁନ ଉପରକୁ ବ�ିଧ�� େକାଟି �ରି । ୪୦୫

କିଞଚି୍ତ ଶେର �ହା େଛଦଇ ଅଜ�ୁନ
ହାେବାଡା ଶେରକ ବ�ିଧ�� ବୀର ଫାଲଗୁ�ୟ । ୪୦୬

ହାେବାଡ�େତ ଅସରୁ େଯ ପଡି� ଭମିୂଗେତ
ପୁଣି େଚତ� ପାଇଂ ଉଠ�ି ତୁରିେତ । ୪୦୭

ବଜର୍ ବୁଦ ୍ଗର ଅସରୁ ପିଟି�କ ଧରି
ଅଜ�ୁନ େଛଦ�ି �ହା ବଜର୍ଶର ମାରି । ୪୦୮

େକାଟି ଅବ�ୁଦ ଶର ଅଜ�ୁନ ଓଟାରି
ଅସରୁ ଉପରକୁ ବ�ିଧ�େଲ େକାପ କରି । ୪୦୯
ବରିପୂାକ୍ଷ ଅସରୁ �ହା ଦୂରହ�ଂ ନବିାରି । ୪୧୦

ମନେଭଦୀ ଶର େଯ ଅଜ�ୁନ େବେଗ େପଷି
େବାେଲ ବରିପୂାକ୍ଷ ଅସରୁକୁ ପକାଅ େବେଗ �ଶି । ୪୧୧

ଶରକୁ ତିଆରି ଅଜ�ୁନ ଛାଡି ଦ�ି
ଅେମାଦ ଶେର ଅସରୁ ଢଳିମ ପଡି� । ୪୧୨

କ୍ଷଣେକ େଚତ� ପାଇ� ଅସରୁ
ଅଜ�ୁନକୁ �ହଂି େବାଲଇ େକାପଭର । ୪୧୩

ଶଳୂ ବୁ�ଇଣ ଉଠଇ େକାପଭେର
ଅଜ�ୁନ ଛାମୁେର ମିଳି� ସତୱ୍େର । ୪୧୪

ଡାକ ଦଅିଇ ମାନବାେର ପରିୂ� େ�ର କାଳ
ଗାରଡି ନ ଜାଣି କାଳ ସପ� ମୁେଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭର । ୪୧୫

େରେର ମାନବା ତୁ େକବଣ ଜାତୀୟା
ତିରଣ ପର୍ମାେଣ କାଟିବ ିେ�ର କାୟା । ୪୧୬

େରେର ମାନବା ସମୁର େ� ପି�ମା�
େରେର ମାନବା ସମୁର େ�ର ଇଷଟ୍ େଯ େଦବ� । ୪୧୭

ପହଜି କରିଣ ଶଳୂ େଘନ ିପିଟି
ବଜ�୍ ଶେର �ହା େଛଦଇ କିରଟୀ । ୪୧୮
ଅଧାଚ�ଦର୍ ବାଣ େଯ େପଷି� ବୀର ଟାଣି
ବରିପୂାକ୍ଷ ଶିର େଯ ପକାଇ� ହାଣି । ୪୧୯

କ�ଧୁଂ ମୁଣଡ୍ ପୁଣ େହାଇ� ଉତପତତି୍
ଟହ ଟହ େହାଇଂ ହସଇ ଦତୟ୍ପତି । ୪୨୦

ଅସରୁ ହସ�େତ ଅଜ�ୁନ େକାପାନଳ
ତେ୍�ଣୁଂ କାଢି� େସ ��ଜ ମହାକାଳ । ୪୨୧
େଦଖିଣ ଅସରୁ େଯ େବୖଷଣ୍ବ ଚକ୍ର େଘନି

ନ ବ�ିଧ��, ଅଜ�ୁନ ମହାକାଳ ପକାଇବ ଛ�ିନ ି। ୪୨୨
େଦଖିଣ ଅଜ�ୁନ େସ କରଇ ବ�ିର

ବଡ ଦୁଭ�ାର େୟ ଅଟଇ ନଶିାଚର । ୪୨୩
େୟେତ େବାଲିଣ େସ େଯ ଗ�ଧବ�ା ଶର ବ�ିଧ�
ରଦୁ�୍ ଶେର �ହା ବରିପୂାକ୍ଷ େଛଦ ି। ୪୨୪

କ୍ଷିନ ିକ୍ଷି� ଶର େଯ ବ�ିଧ�� ଅସରୁ
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ସୱ୍ଗ� ମତ୍�ତୟ୍ ପା�ଳ ପରିୂ� ତିନପୁିର । ୪୨୫
ଯହ�ଂ ପାଥ� େଦଖି� ଅସରୁ ମାୟା ରଣ

ଶେରକ ବ�ିଧ�� ତିମିରି ବଦିାରଣ । ୪୨୬
ତକ୍ଷେଣ ତିମିରି ଫାଟି ସଯୂ�୍ୟ ଉଂଇ

ଦଶଦସି ନମି�ଳ ଦଶିି� ରଣ ଭCୂ◌ଂ । ୪୨୭
କୁହ�କା ଶେରକ ବ�ିଧ�� ବାସବି

କୁହ�ଡି େଘାଟି� ସଚ�ଚର ଭବୂ ି। ୪୨୮
େଦଖିଣ ଦାନବ ପର୍ତି ଅସତ୍ର୍ କରି

ପବ� ଶେରକ ବ�ିଧ�� ଆଗ ବଢି । ୪୨୯
ପବନ ବଘିାେତ କୁହ�ଡି ଫାଟି�

ଶର ପଥମାନ ସକଳ ଦଶିି� । ୪୩୦
��ୟଣ ଶର ଅସରୁ ବ�ିଧ��

ରଦୁ�୍ ଶେର �ହା ଅଜ�ୁନ ନବିାରି� । ୪୩୧
ପବ�� ଶେରକ ଅଜ�ୁନ େଯ ବ�ିଧ�

ବଜ�୍ ଶେର �ହା ଅସରୁ େଛଦ ି। ୪୩୨
କପାଳକୁ ଅଜ�ୁନ ବ�ିଧ�� ଲକ୍େଷ ବାଣ

କଣଠ୍କୁ ଶେତ ବାଣ ବ�ିଧ�� ଗର ୁଟାଣ । ୪୩୩
ଅବ�ୁେଦକ ଶର �ଭି ମଣଡ୍ଳକୁ

େୟେତ ଶର ବ�ିଧ�� ବରିପୁାକ୍ଷ ଅସରୁକୁ । ୪୩୪
େଦଖିଣ ଅସରୁ ପର୍ତି ଅସର୍ କରି

ଅଜ�ୁନ ଶର ସବୁ ଦୂରହ�ଂ ନବିାରି । ୪୩୫
ଶର ନବିାରିଣ ବରିପୂାକ୍ଷ ଅସରୁ

ତେ୍�ଣଂୁ କାଢି� େସ �ଗପାଶ ଶର । ୪୩୬
ଶରକୁ ତିଆରଇ ଅସରୁ-କୁଳପତି

େୟ ମାନବାର ପ�୍ଣ େଘନ ତୁ ତଡତି । ୪୩୭
ଆଗ୍ୟାଂ ପାଇଣ �ଗମାେନ ଚଳି

ଗଜ�ନ �ଦେର କୁରମୁ ଉଛୁଳି । ୪୩୮
ସଚ�ଚର େଯ େଘାଟିେଲ �ଗବଳ

ବୃ�ଦାଅେକ� େଦଖି େଯ େହାଇେଲ ବକିଳ । ୪୩୯
କଣ୍�ଣ ଡାକ ଦଅିଇେର ଶୁଣ ସବୟ୍ସାଚୀ

ଗରଡୁା ଶର େବେଗ ତୁ ବ�ିଧ ଆମଞଚି୍ । ୪୪୦
ଗରଡୁ ଫାଶୀ ଶର ଅଜ�ୁନ ମାରି

େଦଖିଣ �ଗମାେନ ପ�ଇେଲ ଡରି । ୪୪୧
ଅଜ�ୁନ ବ�ିରଇ େୟ େ�ହଇ ସାମା�ୟ

େୟହାକୁ ଜିଣିମାକୁ ମୁଂ େ�ହଇ ଭାଜ�ନ । ୪୪୨
େୟମ�ତ ବ�ିରି େସ େଯ ବାସବ କୁମର
ଅବ�ୁେଦକ ବାଛ ିବ�ିଦ�ିକ ଶର । ୪୪୩

ବରିପୂାକ୍ଷ ଅସରୁ େଦଖି� � ଦୂେର
େଛଦ ିପକାଇ� କିଞଚି୍ତ ପର୍କାେର । ୪୪୪
ଶୁଣ େହା �ଜନ ବଦୟ�ତି ବର୍ହ୍ମେବତ�୍
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ତିନ ିଦବିସ ତିନ ି�ତର୍ ଯୁଦଧ୍ ଅପର୍ମି� । ୪୪୫
ସହେଦବକୁ �ହଂି େବାଲ�ତି ଧମ��ନ

େକମ�େତ ଅସରୁ େହାଇବ �ଶମାନ । ୪୪୬
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଆଗ୍ୟାଂେର ମ�ତର୍ୀ ଚୂଡାମଣି
କର ପଲ୍ଲବକୁ େସ �ହଂି� ତତକ୍ଷଣି । ୪୪୭
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ କହ ିମାଦର୍ୀ େଦବୀଙ୍କର �େଟ
ଅମତୃ ଲିଙ୍ଗ ଅଛ ିଅସରୁ �ଭିତେଟ । ୪୪୮

ଅଗ୍ନଶିର େଯେବ �ଭିେର ପଡିବ
େତେବ େସ ଅସରୁ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ େହବ । ୪୪୯

ହଦୃକୁ ପଶୁପତର୍ ବ�ିଧ�ତୁ ବୀର ପାଥ
ଅଧାଚ�ଦର୍ ବାେଣ ଛଡିିବ ମୁଣଡ୍ େ�ହ�ିକ୍ଷ ସତୁ । ୪୫୦

େୟ ତିନ ିଶର ପାଥ� ବ�ିଧ�ତୁ େବେଗ ଟାଣି
ଅସରୁ ପ�୍ଣ ହର�ତୁ ଏହକ୍ିଷଣି । ୪୫୧
େୟମ�ତ ମ�ତର୍ୀ ଯହ�ଂ କହ�ି ସ�େଦଶ

ଶୁଣି ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ େହାଇେଲ ହରଷ । ୪୫୨
ଅଶସତ୍ମା େବାଇେଲ ଶୁମ ବୀର ପାଥ

େୟ ଦତୟ୍କୁ େବେଗ କର ପ�୍େଣ ହତ । ୪୫୩
ଶୁଣିଣ ଅଜ�ୁନ େଯ ମେନ ଗର ୁଖଙ୍ଗ

�ଞଜ୍ ମାଡିେଲ େଯହ୍େନ ଗଜ�ଇ ପ�ନଂଗ । ୪୫୪
କା�ନଳ ଶର କାଢି�କ ତେ୍�ଣୁଂ

ଗାଣଡ୍ୀେମ ବସାଇ� କରି େକାପ ମନ�  । ୪୫୫
ପଶୁପତର୍ ଶର ମେଧୟ୍ ଗୁେଣ େଥାଇଂ

ଅଧାଚ�ଦର୍ ପୁଣ ଗାଣଡ୍ୀେମ ବସାଇଂ । ୪୫୬
େୟ ତିନ ିଶର ଯହ�ଂ ବସାଇ ପାଥ� ଗୁେଣ

ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କି ଧଇେଲ ��ୟେଣ । ୪୫୭
ବଶିୱ୍ରେୂପ ଅଜ�ୁନ ଶର�ତ ଓଟାରି

ଶରମୁେନ ରହ�ି କି ସପତ ସି�ଧୁ ବାରି । ୪୫୮
ଇ�ଦ�୍ଦ ିେଦବ�େୟ େଦଖି ଭେୟ କେଲ

ଦନି ଥାଉଂ ଥାଉଂ ଆଦତିୟ୍ ଅସତ୍ େହେଲ । ୪୫୯
େଡେରଣ ବାସକିୁ ନ େଟକଇ ଶିର

ଅଜ�ୁନ ଓଟାରି େଯ ବ�ିଧ�� ତୀକ୍ଷଶର । ୪୬୦
ଅହବିର୍େତ ବଜର୍ଘାତ କି ଶରଙ୍କ ଗଜ�ନ
�ଭିେର ପଡି� େୟ ଶର ହ��ଶନ । ୪୬୧

ବୁକୁେର ପଡି� ପଶୁପତର୍ ଶର
ଅଧାଚ�ଦର୍ ପଡି� କଣଠ୍ର ଉପର । ୪୬୨

ମହା ଅଗ୍ନଶିର �ଭିେର ପଡି�
�ଭି ମଣଡ୍ଳକୁ େସ େଯ େବେଗଂ ହା�େଦାଳି� । ୪୬୩

ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗପେର ପଡି�କ ମାଡି
ଅଗ୍ନରି େତେଜ େସ ଶେୂ�ୟ ଗ� ଉଡି । ୪୬୪

କଣଠ୍କୁ ଅଧାଚ�ଦର୍ ବେି�ଳି କାଟି�
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ତକ୍ଷେଣ ମୁଣଡ୍ �ର େଛଦ ିପକାଇ� । ୪୬୫
ପଶୁପତର୍ �ର ପଡି� ହଦୃଗେତ

େବନ ିଫାଳ େହାଇ େଯ ପଡି� ଦଇେତ । ୪୬୬
ଉତ�୍ନସାହୀ େହାଇ ପଡି� ଅସରୁ

ଛାଡି� ସିଂଘ ରଡି କ-ି� ତିନପୁିର । ୪୬୭
ପ�୍ଣ ଛାଡି� େସ ପଡି� ଧରଣୀ

ସମସେ୍ତ ପର୍ଶଂସା କର�ତି ଅଜ�ୁନକୁ ପୁଣି । ୪୬୮
ସୱ୍େଗ�ଣ ଯୁଦଧ୍ େଦଖୁଥ�େଲ ବୃ�ଦାଅେକ�

ଅଜ�ୁନ ଶିେର କୁସମୁ ବୃଷଟି୍ କର�ତି େଦବେ�େକ । ୪୬୯
ଦୁ�ଦୁଭି ଶବଦ କର�ତି େଦବାଙ୍ଗ�

ଦୁତୀ କୃଷଣ୍ ରପୂ ବାସବସତୁ ସି� । ୪୭୦
ଅଜ�ୁନକୁ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲ�ତି ବଚନ

ଶେତ ଭ�୍ଥ େଯମ�େତ ପାଇେବ ଜୀବନ । ୪୭୧
େ�ହେିଲ ଜୀବେନ �ହଂି ମୁହଂି ବର୍ତି

େୟମ�ତ କହଂି ଯୁେଝଷଠ୍ ିକ୍େ�ଧ େଯ କର�ତି । ୪୭୨
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ନଷିଠୁ୍ର ଶୁଣି ପାଥ�

ମନେର ଧୟ୍ାନ େସ କରଇଂ ଶଚୀ�ଥ । ୪୭୩
ଜୟ ତୁ ବଜର୍ଧର େଦବଙ୍କ ଶିେ�ମଣି

ଦଇନ ିକରଇଂ ମୁଂ େଯ ଆସିବା େୟହକ୍ିଷଣି । ୪୭୪
ଜୟ ତୁ ପି�ମହ ଅମର ଅଧ�କାରୀ

ଅମୃତ େଘନ ିବଜିେୟ କରିବା ବଜର୍ଧାରୀ । ୪୭୫
ଅେନକ ସତୁ୍ତି ଯହ�ଂ କ�କ ଅଜ�ୁନ

ଧୟ୍ାେନଣ ଜାଣିେଲ େବଦ ମଘବାନ । ୪୭୬
ସାରଥ�କି ଆ�ା ଦ�ି ସ�ୁସୀର

େବେଗ େହା ମାତଳି ରଥ ସଜ କର । ୪୭୭
ଶୁଣିଣ ମାତଳି ରଥ ସଜକ�

ପୁର�ଦର ଆଗେର େନଇଂ ଉଭାରି� । ୪୭୮
ବଦିୟ୍ାଧରମାେନ େହାଇେଲ େଯ ସଜ

ଦୁ�ଦୁଭି ବଜିାଇ ବଜିେୟ େଦବ�ଜ । ୪୭୯
େତତିଶ େକାଟି େଦବ େଘନଣି ଆଖଣଡ୍ଳ

ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବେନ ବଜିୟ େଦବ� ସକଳ । ୪୮୦
େଦବ��ତ େଦଖି ଯୁେଝଷଠ୍ ିଆସନ ଉେପଖି
ରଥର ୁଉତୁରିେଲ େଦବ ସହସ�୍କ୍ଷି । ୪୮୧

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ
ବାସବଙ୍କୁ ନମସକ୍ାର କେଲ ପଞଚୁ୍ େଯ ପାଣଡ୍ବ । ୪୮୨

ଅ�ତରୀକ୍େଷ ରହ ିେବାଇେଲ ମଘବା
କି କାେଯ�୍ୟ ସମୁରଣା କଲ େମାର ବାବା । ୪୮୩
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ �ତ ସଙ୍କଟ କାଳ େମାର

ମାନେବାବ�ିଦ ଶେତ ଭାଇ େମାର ଅଟ�ତି ସେହାଦର । ୪୮୪
ଭାନ�ମତ �ଜୟ୍ର ୁେଯ ଭାନ�ମତୀ େଘନି
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ଆପଣା �ଜୟ୍କୁ େୟ ଥାଠ େଯ ପ�ଣି । ୪୮୫
ବରିପୂାକ୍ଷ ବୀର ସମସତ୍ଙ୍କୁ �ଶ କରି

େସ �କ୍ଷସକୁ ପାଥ� ସାଂଗ୍�େମ ନବିାରି । ୪୮୬
େୟ େ�ର ପର୍ସାେଦ େସ ମ�ଟି ଅସରୁ

ଜୀଆଇଂ େଦବା �ତ ଶେତ ଭାଇ େମାର । ୪୮୭
ଶୁଣିଣ ଶଚୀସାଇଂ ହରଷ େହାଇଂ

ଅମ�ୃ ଶେରକ େଯ ଅଜ�ୁନ କେର େଦଇଂ । ୪୮୮
ବଦ�ତି ପୁର�ଦର ଶୁମ ଫାଲଗୁନି

ବ�ିଧ ଥାଠ େସୖ�ୟ ଜୀଇଂେବ ବହନ ି। ୪୮୯
ଶୁଣିଣ ବବିଚଛ୍ �ହା ଗାଣଡି୍େମ ପେୂ�ଇ
ବ�ିଧ�� ��ଜ ମୃତୁୟ୍ ଥାଠକଇଂ । ୪୯୦
ମାନେଗାବ�ିଦ ଆଦ ିଅଠାେ�ଇଂ ଭାଇ

ଅମତୃ ଶର �ଗି ଉଠଣି ଉଭା େହାଇଂ । ୪୯୧
ମୃତୁୟ୍ ଥାଠ �ର ଉଠ�ତି ତଡତି

କଣ୍�ଣକୁ ପ�ରଇ ମାନଚକ୍ରବର୍ତୀ । ୪୯୨
େଭା ମଇତର୍ ସ�ୟ େମାର କି-ାଇଂ ଅପହାର

କଣ୍�ଣ େବାଇ� ମଇତର୍ ମାଇ� ଅସରୁ । ୪୯୩
ସମସତ୍ଙ୍କୁ ମାରି ଭାନ�ମତୀକି ନଅି�େତ

କାହ�ଂ ପାଣଡ୍େବ ଆସି ମିଳିେଲ େୟ ବନସେ୍ତ । ୪୯୪
େୟେଡ ବଡ ଦାନବ ଅଜ�ୁନ ବଧ କ�

ଅମ�ୃ ଶେର ପୁଣ ତୁମଭ୍�ତ ଜୀଂଆଇ� । ୪୯୫
ଶୁଣି ମାନେଗାବ�ିଦ ମଉନବର୍ତ େହାଇ

ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ ସମସୟ୍ା ନ ଦ�ି କୁରସୁାଇଂ । ୪୯୬
ଧୁଶାସନ ଆଦ ିସକଳ ସ�ୟ �ର

ଘଡିକର ମେଧୟ୍ େଯ ପାଇେଲ ଶରୀର । ୪୯୭
ଦରି୍େଯାଧନ ଯାଇଂ ବସି�କ ରେଥ

ସମଦଣଡ୍ ଚଳ�  େବାଇ� କୁର�ୁେଥ । ୪୯୮
�ଜାର ବଚେନ େଯ ଚଳିେଲ ସବ� ସଇନ

ଦମା ଦୁ�ଦୁଭି େଯ ବାଜଇ ବଦିୟ୍ମାନ । ୪୯୯
ଭାନ�ମତୀକି େଘନ ିଚଳଇ କୁରସୁାଇଂ

ମଖୂ� ସୱ୍ଭାେବଣ ଅଟଇ ମ�ଦବାଇ । ୫୦୦
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି କିଛ ିସମସୟ୍ା ନ ଦ�ି

ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ େଦଖି କି�ତୁ େଯ ମଣି� । ୫୦୧
ଯହ�ଂ ହସତି୍�କୁ ପର୍େବଶ କୁରସୁାଇଂ

ଇ�ଦର୍ େଦବ�େୟ ସରୁପୁରକଇ ଯାଇଂ । ୫୦୨
ଅପମାନ ପାଇଂ ପାଣଡ୍ବ ପଞଚ୍�ଣ

ବାରଣୁାବ�ତକୁ େଯ କର�ତି ପୟାଣ । ୫୦୩
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଆେଗଣ ସଞଜ୍େୟ େଯ କହି

ଶୁଣିମା ସାବଧାେନ ଅମୱି୍କାତନୟି । ୫୦୪
ଭାନ�ମତ �ଜୟ୍ର ୁବଭିା େହାଇଂ ଭାନ�ମତୀ
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ସମଭ୍େବ� ଆସଇ ଦରି୍େଯାଧନ କୁରପୁତି । ୫୦୫
ସମଦଣଡ୍ େଘନଣି ଆସ�େତଣ ବାେଟ

ଅଜଙ୍ଗପାଦ ବେନ େଭଟି� େ�ହ�ିକ୍ଷ ସେୁତ । ୫୦୬
ସମସତ୍ ସ�ୟ େ�ର ମାରି କ� େଶଷ

କଣ୍�ଣ ଦରି୍େଯାଧନ ସମସତ୍ଙ୍କୁ ମାରି ଅସରୁ �କ୍ଷସ । ୫୦୭
ଭାନ�ମତୀକି େନମାକୁ ବ�ିେର ଦଇତ । ୫୦୮

େୟମ�ତ ସମେୟ �ରଦ େଦବଋଷି
ପର୍ୟାଗକୁ ଆସ�ତି ଅଜଙ୍ଗ ବେନ ପଶି । ୫୦୯

େଦଖିେଲ େସଠାେର ମୃତୁୟ୍ ଶବ ଥାଠ
�ରେଦ କହେିଲ ଯାଇଂ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଅଗ୍ରତ । ୫୧୦

ଭୀମେସନ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ େଘନି
ଅେନକ ଯୁଦଧ୍ କେଲ ଅସରୁ ସଙ୍େଗ ପୁଣି । ୫୧୧

ସହେଦବ କହ�ି �ର ମୃତୁୟ୍ େଭଦ
ଅଜ�ୁନ ବ�ିଶ କ�କ ଦନ�ଜ । ୫୧୨

ଅମତୃ ଶେରକ େଯ ମାଇ� ସବ�ସାଚୀ
ଅମତୃ ଆହାେର ଶେତ ଭାଇ ଉଠ ି। ୫୧୩

େଦଖିଣ ଦରି୍େଯାଧନ ବୀର େ�ର କ� ଅପମାନ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଗେଲ େସ ବାରଣୁା ଭବୁନ । ୫୧୪

ଶୁଣ ଧୃତ�ଷଟ୍ ହରଷ ବରିସ ମନ
ବଦୁିରକୁ �ଇ ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ିକ �ଜନ । ୫୧୫
ପୁତେ୍ର େଯେବ ଉଦତି େହାଇେଲ େମାେହାର

ପୁେରଣ ଉଚଛ୍ବ ତୁ କର େହା ବଦୁିର । ୫୧୬-୫୧୯୦
ଦୁେଯ୍�ୟାଧନର ଭାନ�ମତୀ ସହ ହସତି୍�େର ପର୍େବଶ

�ଜାର ବଚେନ େଯ ଅମୱ୍ବୁତୀର ବ�
ସାନ�େଦ ଉଚଛ୍ବ େସ �ଜୟ୍େର କ�ଇ� । ୧

ହାଟ ବାଟ ଦାଣଡ୍ ସମସତ୍ ପରିମଳି
ସବୁଣ୍�ଣର କଳସ ଉଭାରି� ସବ�ପୁରୀ । ୨

ବହ�ତ ପୁରଜନ ମିଳି ଧାମ�ତି ଗହେଳ
ଅେନକ ସାନ�ଦ ହରଷ ସବୁରି ମନେର । ୩
ହସତି୍�ର ଥାଠ େଘନ ିଭୀମ େଯ ଯୁେଝଷଠ୍ି

ଅେନକ ସମଭ୍େବ� େସ ଯାଆ�ତି ପାେଛାଟି । ୪
ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସେ୍ତ େଭଟିେଲ ଧମ�େଦବ ଯାଇ

ଭୀଷେ୍ମ ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲ �ହାକଇଂ �ହଂି । ୫
ଦରି୍େଯାଧନ ବଜିେୟ ଶେ୍ୱତ ହସତ୍ୀର ଉପେର

ସବ� ଅଳଙ୍କାେର ଭାନ�ମତୀ ଅଛଇ େକାଳେର । ୬
ସେମାଦର୍ ମ�ଥନ�  େଯହ୍େନ େଦବ ��ୟଣ

ଲକ୍ଷମ୍ୀକି େଘନ ିେଯହ୍େନ ଆସ�ତି େବୖକୁଣଠ୍ ଭବୁନ । ୭
ଚ�ଦର୍ର େକାେଳ େଯହ୍େନ ବଜିେୟ ଶଳୂପାଣି । ୮

ରତିକି େଘନଣି େଯହ୍େନ ବଜିୟ କ�ଦପ�
ଦରି୍େଯାଧନ ଭାନ�ମତୀକି େଦଖିେଲ େତସନ ସରପୂ । ୯
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ଅେନକ ବୀର ତୂର ବାଜଇ େଯ ଗଗନ ଉଚଛୁ୍ଳି
ଗଣିକା ଗଣମାେନ ସାନ�େଦ ଦୟ୍�ତି ହ�ଳହ�ଳି । ୧୦

ଶଙ୍ଖ ଧୁନ ିଶବଦ େଯ ଘନ ଘନ ଫୁରି
ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଗାବ�ତି ବାଜଇ ମହ�ରୀ । ୧୧

ବାଜୀ�ତ �ଳିଣ େଯ ବହିଡ�ତି �ଉେତ
ବୁ�ବ�ତି �ଙ୍କିଆ ଆସିପତର୍ େକା�େତ । ୧୨

େୟମ�େତକ ସମଭ୍େବ� େଯ ଆସ�ତି ଦାଣଡ୍ ପରିୂ
ଅେନକ ହରେଷଣ କୁତୂେହାେଳ େଗାଡାବ�ତି ନଗ୍ର ନର �ରୀ । ୧୩

େବାଲ�ତି େୟେବ େସ ହସତି୍� ପୁର େଶାହ�ି
ପଣଡୁ୍ ବନବାସ ଦନି� ଂ େୟମ�ତ ଦେିନ େୟେଥଂ ନ େଦଖି� । ୧୪

ଚଛୁର ଦରିଦର୍ ଫିଟି� େୟହା େଦଖି
େୟେବ େସ �ଜୟ୍ େହାଇବ ଅେନକ ସଖୁୀ । ୧୫

ଅେନକ ସାନ�େଦ େଯ �ଜୟ୍ ଜନ ହରଷ
ଦଧ� ମଙ୍ଗଳ ସମୁରି ଯାଇଂ �ଜୟ୍େର ପର୍େବଶ । ୧୬

ଅେନକ ସଲୁକ୍ଷଣୀ େଘନ ିବଜିେୟ ଗା�ଧାରୀ
ହସେ୍ତ ଅଘ�୍ୟ େଘନଣି ଶୁଭ ଅବଧାରି । ୧୭

ହସତ୍ୀର ୁଓହ୍�ଇ� ଦରି୍େଯାଧନ ଭାନ�ମତୀର ଭଜୁ ଧରି
ଆସ�୍େନ ବେିଜ କରି ଅଛ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ । ୧୮

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ଶୁଣିମା େଗା େଦବୀ ମାେୟ
ଜ�ମହ�ଂ ଅ�ଧ େହାଇେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟ । ୧୯

ଚଛୁ ଥାଇଂଣ ଅ�ଧ କି-ା େହାଇଲ ଆପଣ
ଅ�ଧ ପଟଳ େଫଡ ମା େମାେହାର େବାଲ ଶୁଣ । ୨୦

ଆମଭ୍�ତ ଉତପତତି୍ େଯ କଲ ଗଭ�ଗେତ
େୟେଡ ସ-ଦ ମା େଗା ଚଛୁ ଥାଉଂ ନ େଦଖିବ େକମ�େତ । ୨୧

ସୱ୍ାମୀର ଅଭିମାନକୁ େଗା ତୁମେ୍ଭ ନ ବଢ
ଆମଭ୍ର ସ-ଦ େଦଖ େଗା ଅ�ଧ ପଟଳ େଫଡା । ୨୨

ଭାନ�ମତ େଦଶର େସ ଭମୂନ�  ନୃପତି
�ହାର ଦୁହ�ିର �ମ ଅଟଇ ଭାନ�ମତୀ । ୨୩

ଲକ୍େଷକ �ଜା ଆଣି କ�କ ସୟମୱ୍େର
େୟହାର ସାଦୃେଶୟ୍ ମୃତୁୟ୍ପୁେର ନ ମିଳି� ବେର । ୨୪

ଦୁଷଟ୍ �ଜାମାେନ େୟହା େନଇ େ�ଡୁଥ�େଲ ବେଳ
କଣ୍�ଣ ସାଂଗ୍�ମ କ� ଜିଣି� ସମସତ୍ ମହୀପାେଳ । ୨୫

େୟକା କଣ୍�ଣ େଘାର ସାଂଗ୍�େମ ଜିଣି� ସବୁ�ତି
ବେଳ ଛଡାଇ ଆଣି� ସ�ୁଦରୀ ଭାନ�ମତୀ । ୨୬
କଣ୍�ଣକୁ ପର୍ଦାନ କରଥୁ�� ଭମୂନ�  ଦଣଡ୍ଧାରୀ

ଆପେଣ ପର୍ଦାନ େ�ହ�ି େମାେତ ଦ�ି ଅନ� ଗ୍ରହ କରି । ୨୭
ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟର େମାହନିୀ େୟ ଅଟଇ ରପୂବ�ତୀ

ଶଙ୍ଖନଧି� ପଦମ୍ନଧି� େୟହାର େବନ ିକରେର ବ�ିଜ�ତି । ୨୮
ପାଷାେଣ କର �ଗ�େତ େୟହାର େହାଅଇ ପାଣିଦର୍ବୟ୍
େୟେଡ ବଡ ସ-ଦ ମା� େଗା େକମ�େତ ନ େଦଖିବ । ୨୯
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କ୍ଷେଣ ଅ�ଧ ପଟଳ େଗା କାଢିେମଲ ଗା�ଧାରୀ
ଆମଭ୍�ତ ଅଘ�୍ୟ େଦଇ ପେଛ ବା�ଧ ଦୃଢ କରି । ୩୦

ଗା�ଧାରୀ େବାଇ� ବାବୁ କିସ ସ-ଦ େଦଖିବି
ବପିଦ େଦଖିେଲ ପୁଣ େକମ�େତ ମଚୂ୍�ଛବି ି। ୩୧

ତୁ େୟହା ସ-ଦେର ବୁଝୁଅଛୁ ବାଳ
େୟହ� ସ-ଦ ବାବୁେର ନ ଥ�ବ ଚିର କାଳ । ୩୨

ଜ�ମ କାଳ� ଂ େଦଖିଲି ମୁଂ ତୁମଭ୍ର ଦୁଷଟ୍ େଯ ପର୍କୃତି
େଯେତ କଥା ଶୁଣଇ ବାବୁ ସବୁହଂି ଅନୀତି । ୩୩

ବଦୁିର କହେିଲ େଯବଣ ପରମାଥ� ବାଣୀ
ଅ�ଧ ପଟଳ ବା�ଧ�ଲି ମୁଂ �ହାର ବଚନ ଶୁଣି । ୩୪

ସ-ଦ ବପିଦ େହାଇଥଆଇ ଗ�ଗତ
ନ େଦଖିବ ିମୁଖେର ଶୁଣ େମାେହାର ସତୁ । ୩୫

େୟହ� ସ-ଦ େ�େତ ନ ଥ�ବ ଚିରକାଳ ପରିଯ�େତ
ହରଷ ବରିସ ନ କ�ଅ ପୁତର୍ େମାେତ । ୩୬

ଗା�ଧାରୀ କହେିଲ ଯହ�ଂ ନ�ିପକ୍ଷ ବାଣୀ
ଦରି୍େଯାଧନ େକାପ କ� ମା�ର ବଚନ ଶୁଣି । ୩୭

େକାଇ��େୟ କଲ୍ୟାଣ କେଲ ଆଶିଷୟ୍ େଦଇ
ଭାନ�ମତୀକି େଘନ ିଚ�ଦର୍ଶା� ପୁେର ବଜିେୟ କେଲ ଯାଇଂ । ୩୮

ଭାନ�ମତୀକି େଘନ ିବଜିେୟ ନଜି ଭବୁେନ
ସଞଜ୍େୟ କହେିଲ ଯାଇଂ ଧୃତ�ଷଟ୍ ସ�ନଧିାେନ । ୩୯

ବଡାଇ ସ-ଦ �ଜା ଅଜି�େଲ େ�େହାର େଯ ପୁତେ୍ର
�େଜୟ୍ ପଶ�େତ ଦଶିଇ େଯସେନ ଶଚୀ ଇ�ଦର୍ ସଂଜାେତ । ୪୦

୩୪ ।୧ ବଦୁିର କହେିଲ େମାେତ େବଦବୟ୍ାସଙ୍କର ଭବଷିୟ୍ ବାଣୀ (ପା)
୪୦ ମଦୁରି୍ତ ପୁସତ୍କେର-ସଂଜାେତ-ପାଦା�ତ ପେର - (୧୨୩ ପୃଷଠ୍ାେର) େକେତକ ପଦ ଅଛ ି-

ସାର�
ବ�ଦ� ।

 ଶଚୀ ପ�୍ୟ େଶାଭା ଦେିଶ ଭମୂନ�  ନ�ଦନିୀ
 ଇ�ଦର୍ େକାେଳ ଶଚୀ ଥ�ବା ପ�୍େୟ େସହ ିେବନ ି।

 ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ଶୁଣି ଅ�ଧ ନରପତି
 ଜୟ ତୁ ଜୟ ସାର� େଦବୀ େଗା ପାବ�ତୀ ।

େୟଥୁ ଅନ�ତେରଣ ମନ�  ମହା�େୟ
ଶର୍ୀ ମହାଭାରତ ଶୁଣି ପାପ କର କ୍ଷେୟ । ୪୧

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ବଇବସତୁ ମନ�
ଅେନକ ଉଚଛ୍ବ େହାଇ� ହସତି୍� ଭବୁନ� ଂ । ୪୨

େୟଥୁ ଅନ�ତେର େକବଣ କୃତୟ୍ କେଲ
େକମ�େତ କରି ବୟ୍ାସ ସେ�ବର ଭିଆଇେଲ । ୪୩

େୟହା େମାେତ ସଞଚ୍ପି କହବିା ମୁନବିର
ତୁମଭ୍ର ବଚେନ ମୁଂ େହାଇବ ିଗ୍ୟାନସାର । ୪୪



317

ହସତି୍� ଭବୁନ Cଶା�ୟର େକାେଣ
ତହଂି େସ ବୟ୍ାେସ ସେ�ବର କର�ତି ଆପେଣ । ୪୫

 ଯେ� କୟା ବ�ିଶିଲ�  ସୱ୍ାମୀ ଅପମାେନ
 ସୱ୍ାମୀର ବରିହ ସହ ିନ ପାରି ଆପେଣ ।

 ଜନମିଲ�  ଆସି ପୁଣି ହମିାଳୟ ଘେର
 ରହଲି�  େଗା ମା� େମ� େଦବୀର ଉଦେର ।

 ତପ କରି ସୱ୍ାମୀର ପାଇଲ�  େଗା େଭଟ
 େଭା��ଥ ସୱ୍ାମୀ ମନ କଲ�  େଗା ଉଚ�୍ଟ ।

 େଦବ�େୟ ଆସି େ�େତ କେଲ ବହ� ସତୁ୍ତି
 ପୁତେ୍ରକ ପର୍ଦାନ �ଙ୍କୁ କଲ�  େହୖମବତୀ ।

 ସକ୍�ଦ ଜନନୀ �ମକୁ ବହଲି�  େସ ଦନି�
 େଦବଥାେଟ େସ�ପତି େହ� େ�ର ସନୂ�  ।

 �ରକ ଅସରୁ ବଧ କ� େ� କୁମର
 ଜ�େମ ଜ�େମ ମୁହଂି େ�ର ଚରେଣ କିଙ୍କର ।

 େତଣ ୁେମା �ମ ସାର� ଦାସ େହ� ମାତ
 ଜନ କାଳର ୁମୁହଂି ମଖୂ� ଅପଣଡି୍ତ ।

 ଏ ଭାରତ େଲଖିବାକୁ େମାର କି ଶକତି
 େ�େହାର କୃପାର ୁସି� ବଳି� େମା ମତି ।
 ସଦା େ�େହାର ଚରେଣ େମାେହାର ଦୟିନି
 ସାର� ଦାସ େମାେହାର �ମ ଶଦୂର୍ ମୁନ ି।

ଏହା ପର୍କ୍ଷିପତ୍ ପ�୍ୟ ଜଣାଯାଏ (ମୁଦରି୍ତ ପୁସତ୍କର ପାଠ)
(େବଢାଇେଲ) ନଉ ଭାଗ ଦୀଘ� ବତିଶ ଭାଗ ପର୍ତି

�ରିପାଖ ବସାଇେଲ ପାଷାଣ ଅପର୍ମିତି । ୪୬
ହର ବର୍ହ୍ମା ବଷିଣ୍ୁ ତିନେିହଂ େହେଲ ସତ୍ମଭ୍

ଚ�ଦର୍ ସଯୂ�୍ୟ କ� କାଣଡ୍ ଅଶୱି୍ନୀକୁମାେର େମରଦୁଣଡ୍ । ୪୭
ଅଶୀ େକାଟି ଗ�ଧେବ� େହାଇେଲ ରଅୁ ବ�

ଋଷି ବଚନ ଅପଗ୍ୟାନ କରିବ ହଦୃ ଫାଟିବ ତଥା । ୪୮
ଅଗ୍ନ ିବରଣୁ କୁେବର ସ�ଇଶ ନକ୍ଷତର୍

େୟମାେନ େହାଇେଲ ପାଣି ପାଟିଆ ଥମୱ୍ ତଥୟ୍ । ୪୯
�ରି େମେଘ େଯ େହାଇେଲ �ରି ପୀଢା

ଜୁଣକ ମେଧୟ୍ ବଭିତିୂ ପଡଇ ତର୍୍ୟକ୍ଷଉ� । ୫୦
ସଦୁରି୍େଶନ ଚକ୍ର ଉପେର ଭର୍ମୁ ଥାଇଂ

ଦୁଷଟ୍ଜନ େଦଖିେଲ ଶିର ଛଡିି ପଡଇ । ୫୧
ଅଣଗତି େ�କକୁ ଦଅିଇ େନଇ ଠାବ

ବ�ତକ୍ାେର ପଶିେଲ �ହାର ପ�୍ଣ ଯିବ । ୫୨
ମାଣକ ଆକାେର େଯ େବଢାଇେଲ େବଢା

ଆପେଣ ବୟ୍ାେସ କେଲ ସେ�ବେର ପୀଢା । ୫୩
ସଞଜ୍େୟ କହ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ର ଆଗର
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ଆପେଣ ବୟ୍ାେସ ଥାଇ କେଲ ବୟ୍ାସ ସେ�ବର । ୫୪
ଶୁଣିଣ ଧୃତ�ଷଟ୍ େଯ ବଡ ହରଷ େହାଇ�

କି େହାଇବ େବାଲି େଯ ମ�ତର୍ୀକି ପ�ରି� । ୫୫
ସଞଜ୍େୟ ଗୁପତ କେଲ ନ କହେିଲ େସହ� କଥା

କି କାଯ�୍ୟ େହାଇବ େସ ଭିଆଉ ଅପର୍ମି� । ୫୬
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ସହେଦବ କହେିଲ ଗୁପତ େଯ କରି
ଦରି୍େଯାଧନ କୁଶଳ ବାର� କହଇ ବ�ିରି । ୫୭

ହସତି୍� େ�କଙ୍କୁ େସ ଚମତକ୍ାର �ଗି�
କି କଥା େହାଇବ େବାଲି ବଦୁିର ସଞଜ୍ୟକୁ ପ�ରି� । ୫୮

କ୍ଷିଦର୍ େଦହେର ରଖି କହ�ତି ସଞଜ୍େୟ
ବୟ୍ାସ ସେ�ବେର ପଶିେଲ ଶତର୍ ୁରକ୍ଷା େହାେୟ । ୫୯

କିଛୁ ଦନି ଅ�ତେର ବୟ୍ାସ ସଞଜ୍ୟ ବାସେୁଦବ
ସହେଦବକୁ ବସାଇ କହ�ତି ଗୁପତ ଭାବ । ୬୦

େୟ ଗୁପତ କଥା ବାବୁ ନ କହବୁି କାହଂି
ବାସେୁଦବଙ୍କୁ ବୟ୍ାେସ ଅେନକ ବେି�ୟୀ େହାଇ । ୬୧
େକଶୀ-ଦତୟ୍-ଧଂସ�� େ�େତ ଚିହ୍ନ�� େକହ ି�ହଂି

ଦୁଷଟ୍ ନବିାରଣ ସ�ଥ ପାଳ�� �ଥ ତୁହ ି। ୬୨
ଦଶରଥ ଘେର ଜ�ମ ଜାତ ମହୀ

ଋଷିଙ୍କର ଯଗଂ◌୍ୟ ରଖିଲ�  �ଥ ତୁହ ି। ୬୩
େ�େହାର ବାହ� ବେଳ ଋଷିଙ୍କର େସବା

ଅପାର ଦୁଧ�ଂସ �ଥ ମୁକତି ଗତି େଦବା । ୬୪
ଶେ୍ୱତ ପୀତ େ�ହତି କୁଙ୍କୁମ େଯ ବଣ୍�େଣ

ନୀଳ ସଷଟି୍କ �ଥ ବାଉନମିି କିସ ଗୁେଣ । ୬୫
ଯଦୁକୁଳ ନ�ଦନ ମୁକତି ଗତି ଦୟ୍��

େଦବକୀ େକାେଳ �ଥ ତୁହ ିେସ ସମଭ୍�ୂ । ୬୬
େୟ ବୟ୍ାସ ସେ�ବର �ଥ ତୁମଭ୍ର ପର୍ସ�େନ

��ୟଣ ସଦୁରି୍େଶନ ଚକ୍ର େଦବୁ େ�ଷ ମେନ । ୬୭
ବାସେୁଦବ େ�ଷ େହାଇ େବାଇେଲ ଅସତୁ୍ େହାଉ

ଶତର୍ ୁପକ୍ଷ େହାଇ େଯ ପଶିବ �ର ପ�୍ଣ ଯାଉ । ୬୮
ବାସେୁଦବଙ୍କୁ ମ�ଇ ଚଳିେଲ େଦବବୟ୍ାସ

ଗଙ୍ଗାକୂେଳ ଯାଇଂ େହାଇେଲ ପର୍େବଶ । ୬୯
ବାସେୁଦବ ସଞଜ୍େୟ ଚଳିେଲ େଯ ଯାହାର ପୁର

ସହେଦବ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଛାମରୁ । ୭୦
କାହଂି ଥ�ଲ�  େବାଲି ପ�ର�ତି େଦବ ଧମ�

ସଞଜ୍େୟ ବାସେୁଦବ େଦଖୁଥ�ଲ�  ବୟ୍ାସ ସେ�ବର ଆଶର୍ମ । ୭୧
କି େହାଇବ େବାଲି ପ�ର�ତି ଧମ� େଦବ

ଅପାର ଦନି ଅ�ତେର ଦରି୍େଯାଧନକୁ ରକ୍ଷା େଯାଗ େହାଇବ । ୭୨
େୟ େବନ ିକୁେଳ ଉପୁଜିବ ମହାଭାରଥ

ଗୁପତ କରିଥାଅ ବାବୁ ନ କର ପର୍ଘଟ । ୭୩
େଯ ଯାହାର ମାେଗ� େସ ରହେିଲ କାଳ ଜାଣି
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ଅଗସତି୍ଙ୍କି ପ�ର�ତି ବଇବସତୁ ପୁଣି । ୭୪-୫୨୬୪ ।
କୁର ୁପାଣଡ୍ବଙ୍କର ଝିମାଣି େଖଳ

ବଦ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
ଅେନକ ଉଚଛ୍ବ େଯ େହାଇ� ହସତି୍� ଭବୁନ�  । ୧

ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂ, ଶେୟ ଅଷଟ୍ ଉତତ୍ର କୁମାେର
ମହା ପରି୍ୟ ଭାବେର ଆଖଡାେର କଉତୁକ କେର । ୨

ବଳ�ମଙ୍କର ତହ�ଂ େସ ଗଦାବଦିୟ୍ା ପାଇ
କାହାକଇଂ ଗଣ� ନ କର�ତି ଦରି୍େଯାଧନ ଶେତ ଭାଇ । ୩

ଆଖଡାେୟ ପଶି ଗଦାଯୁଦଧ୍ କର�ତି ନତିି
ଭୀମେସନ ଧୁଶାସନର େଯ େହାଇ� ଅତୟ୍�ତ ଅପର୍ୀତି । ୪

କଣ୍�ଣ ଅଜ�ୁନର େଯ ଉପୁଜି� ଅଭାବ
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଦରି୍େଯାଧନ ନ କରଇ ପରି୍ୟଭାବ । ୫

ଗଜ ଅଶୱ୍ ଚଢିଣ େଯ ହଙ୍ିଗିଡି େଖଳ�ତି
ପଶା ଆଖଡା େଯ �ୟାୟବଳ େଖଳ� ଥା�ତି । ୬

ପୟା�ତି ପାଦ ଗର ୁଧାଉଡି ନମିିେତୟ୍
�� କଉତୁେକ େଖଳ�ତି ପୁତର୍ମାେନ ସମସେ୍ତ । ୭

ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ଆଖଡାେୟ କଉତୁକ ସଂକୁେଡ
କୁତୂେହାେଳ ଭିଆଇେଲ ଝିମାଣି �ମ େଖେଡ । ୮
ଦରି୍େଯାଧନ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଯ େହାଇେଲ ମଳୂଗଣଡି୍

ଭୀମ ଧୁଶାସନ େହାଇେଲ ତଳଗଣଡି୍ । ୯

୩ ।୨ କାହାକଇ ଭୟି� �ହଂି ଦରି୍େଯାଧନ ଶେତ ଭାଇ ।
୫ ।୧ ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ଆଖଡାେର କୁତୂେହାଳର ସଭାବ ।

୭ ।୧ ପୟା�ତ-ପାଦ�ର, ପାଦ�ଳନ
୮ ।୧ ସଂକୁେଡ - ସଂକୃତ, ସମୟ୍କ୍  କ୍ରିୟାେର, କାଯ�୍ୟେର

କଣ୍�ଣ ଅଜ�ୁନ ଗେଲ େଯ ଗଣଡି୍ ଭାେଗ
ଦରି୍େଯାଧନ କଣ୍�ଣ, ଅଜ�ୁନ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଭାେଗ । ୧୦
ଧୁଶାସନ କଣ୍�ଣ େହାଇେଲ ଦରି୍େଯାଧନର �େଗ । ୧୧

ଶଲ୍ୟ ସହେଦବ ଦୁେହଂ ଗଣଡି୍ େଯ େହାଇେଲ
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ସହେଦବ ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଶେଲ୍ୟ । ୧୨

ନକୁଳ ଅଶସତ୍ମା ଗଣଡି୍ ଗେଲ ଅନ� କ୍ରେମ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭାେଗ ନକୁଳ ଦରି୍େଯାଧନ ଅଶସତ୍େମ । ୧୩

େୟସେନକ ଗଣଡି୍ ଭିଆ�ତି ସମକଚେ୍ଛ
ଧୁଶାସନ େବାଇ� ଭୀମ ତୁମେ୍ଭ ପୀଢ େହାଇଲ ପର୍ତକ୍େଷ । ୧୪

ଭୀମେସନ ହସି� ଧୁଶାସନର ବଚେନ
ତୁମଭ୍�ତ ଥାେଡ େହାଅ ଶେତ ଭାଇମାେନ । ୧୫

ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ତୁମେ୍ଭ େହା ନ ଦଅି େୟକା ଜେଣ । ୧୬
ଶଲ୍ୟ କୃପ ଅଶସତ୍ମା କଣ୍�ଣ େଯ ସହେିତ

କଚଛ୍େକ େହାଅ ତୁମେ୍ଭ ପଞଚ୍ ଉତତ୍ର ଶେତ । ୧୭
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ଆମେ୍ଭ ପାଞଚ୍ ଭାଇ େହାଇଲ�  େୟକ କତି
େଖଡର ଚରିତର୍ ଜାଣିମା � େକ ହାରଇ ଜିଣଇ ଯୁଗତି । ୧୮

ଭୀମେସନ ବଚେନ ଦରି୍େଯାଧନ କ� ସନମତ
ପଛମି ଭାେଗ ରହେିଲ ପାଞଚ୍ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍ଥ । ୧୯

ପବୂ� ଭାେଗ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିପାଞଚ୍ ଭାଇ
ମେଧୟ୍େର େବନ ିଖମୱ୍ େପାତିେଲ ଗାର େଦଇ । ୨୦

Cଶାେ�ୟ ଯୁେଝଷଠ୍ ିପଶଚି୍େମ ଦରି୍େଯାଧନ ଭାଗ ଆେଡ
ବଢି� ଉଚଚ୍ ବାଚ ଝିମାଣି ରସ େଖେଡ । ୨୧

ପର୍ଥେମ େଗାଡାଇ� କୁମାର ଧୁଶାସନ
ପ�ବ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ିପବନହ�ଂ େବେଗଣ । ୨୨

ବନଚର େଦଖି େଯହ୍େନ େଖଦଇ ହରିଣୀ
ନଶିୱ୍ାସ ଧରି େଖଦଇ ଧୁଶାସନ ବୀରମଣି । ୨୩

୨୨ ।୨ ପ�ବ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଯସେନ ପବନ ବାହାନ ।
 ପ�ବ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ିେହାଇଣ େଖଳ ଭଗ୍ନ ।

୧୭ ।୨ କଚଛ୍େକ - ଏକ ପାଖେର ।
େରେର କାର କରି ଧାଇଂ� େବେଗଣ କ୍େଷପି
ଚି�େୟ ମାରିଣ ମାଇ� ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି । ୨୪

ଅସାଷଟ୍େମ ପଡିେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଧୁଶାସନର �େପାଡ ଘାେତ
�ସିକା େବନ ିପୁଡାର ୁବହଇ ଶେ୍�ଣିେତ । ୨୫

ମାରିଣ ଧୁଶାସନ ବାହ�ଡଇ େଲଉଟି
ଆେର ଆେର େବାଲି ଭୀମେସନ ଧାମଇଂ ପାଲଟି । ୨୬

ମଧୟ୍ ଦାଣଡ୍େରମ ମାଇ� ଧୁଶାସନକୁ
େୟକା ପର୍ହାରେକ ଭାଞଜି୍� �ହାର ବୁକୁ । ୨୭

ଦରି୍େଯାଧନ ପ�ବଇ େଗାଡାେୟ ମାରତିୁ
େୟକା �େପାଡାେକ ପଡି� କୁରପୁତି । ୨୮

ଦୁଜ�ୟ ଦୁବ�ାଳ ଦୁ�ଷଟ୍ର େମେଳ
ପୟରେକ ବୀର ମାଇ� କରସଥ୍େଳ । ୨୯

ଶେତ ଭାଇଙ୍କି ମାଇ� ଶେତ େଯ େଭଡାେୟ
କଣ୍�ଣ ହଂି ପଡି� ଭୀମ ହାେଦ ଘାେୟ । ୩୦
ଶେତ ପହଣେ୍ଡ ମାଇ� ଶେତ ଭ�୍ଥଙ୍କୁ

ଗାତର୍ ପର୍ହାେର ଭାଞଜି୍� ସମସତ୍ହଂି ବୁକୁ । ୩୧
ଅଶସତ୍ମାକୁ କ୍େଷପି ମାଇ� ବକ୍ଷସଥ୍େଳ
ମଚୂ୍�ଛାଗେତ ପଡିେଲ କୁର ୁେଯ କୁମେର । ୩୨

ଶେଲ୍ୟ ପ�ବ�ତି ବାହ�ଟିଆ ଜୀବ ଜାଣି
ନଶିୱ୍ାସ େଟକି କଟାଳ କ� ଭୀମ ଆଣି । ୩୩

ଚି�େୟ ମାରିଣ ହାେବାଡାଇ� ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ
ଗାଢ ପର୍ହାେର ଶେଲ୍ୟ ପଡିେଲ ମାଡି ବୁକୁ । ୩୪
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ବାମ ପାଦ ପଡି� ପିଠରି ମଧୟ୍ ଖଣେ୍ଡ
ଡାହାଣ ଚରଣ ପଡି� ଶଲ୍ୟଙ୍କର ମଣୁେ୍ଡ । ୩୫

୨୬ ।୨ ଆେର ଆେର େବାଲିଣ ଭୀମେସନ ଧଇ� ପାଲଟି ।
୨୭ ।୧ ମଧୟ୍ଗଣଡି୍େର ମାଇ� ଧୁଶାସନକୁ ।

୩୦ ଶେତ ଭାଇଙ୍କି ମାଇ� ଶେତକ �େପାଡା
 କଣ୍�ଣ ହଂି ପଡି� ଭୀମେସନର ହାେବାେଡ ।
ମୁଣଡ୍ ଫାଟିଣ େଯ ବହ�ି ଗହନ ଶେ୍�ଣି

ବାହ�ଡଇ ବରି୍େକାଦର ବକ୍ିରମ ସିଂହ ଠାଣି । ୩୬
ସବୁ କୁର ୁବୀେର ପଡିେଲ ଅସାଷଟ୍ମ େହାଇ

ଶଲ୍ୟ କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା କାହାରି େଚତ� େଯ �ହଂି । ୩୭
ବଦୟ�ତି ମହାମୁନ ିବର୍ହ୍ମେବତ�୍ ଅଗସତି୍

ଆଦ ିହ�ଂ େୟହଠିାର ୁକୁର ୁପାଣଡ୍ବଙ୍କର ଉପୁଜି� ଅପର୍ୀତି । ୩୮
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କର ଅଗ୍ରେତ କହେିଲ ସଞଜ୍େୟ

େଖଡର ବେି�େଦ ପଡିେଲ ଅସାଷଟ୍େମ େ�େହାର େପାେୟ । ୩୯
େୟକାେୟ ଭୀମେସନ ମାଇ� ସବୁଙ୍କୁ ହଂି େଖେଡ

ଝିମାଣି ଭିଆଇେଲ େୟକା କୁତୂେହାେଳ ପୀେଢ । ୪୦
ଭୀଷେ୍ମ ସଞଜ୍େୟ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇ

ପୁଅ�ତ ଆଣିେଲ େଚତ� କ�ଇ । ୪୧
ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ ସମୁରଇ େରବତୀ ପ�୍ଣବ�ଧୁ
ଜୟୁ ତୁ କାମପାଳ ଅଭୟ ବର ଇ�ଦୁ । ୪୨

ଶୁଦଧ୍ ସଷଟି୍କ ପ�୍େୟ ଯାହାର ଶରୀର ବ�ିଜି
ଅଣାକାର ପୁରଷୁ ତୁ ଅଜପା ଲେୟ ଭଜି । ୪୩

ଅଦୃଷଟି୍ ମେହଶୱ୍ର ଧବଳ ବଣ୍�ଣ ଚିହ୍ନ
ଅବୟ ଅବୟ୍କ୍ତ ଯାର ବଚନ ଅପଣୂ୍�ଣ । ୪୪
େୟକ ଆସେନ ଯାହାର େକାଟିେୟ କଳପ୍ ବହି
ମଉଳି ଆଭରଣ ସୱ୍ାମୀ ମହା ଦପ� ଅହ ି। ୪୫

ଅେଚବନ ପୁରଷୁ ପାଇଲ�  େଯାଗ ଚି��
�ଶକର ଦପ� ତୁହ ିେସ ଭାଞଜ୍�� । ୪୬

ଅସମଭ୍ବ ପୁରଷୁ ତୁ ଗତି ମୁକତି ଦଅି��
କା��ତକ ପୁରଷୁ େଯାେଗଣ େଯାଗ ଚି�� । ୪୭

୪୦ େୟକା ଭୀମେସନ ମାଇ� ଝିମାଣି େଖେଡ
 ଝିମାଣି ଭିଆଇେଲ କୁେ�ହେଳ ସଂେଫାେଡ ।

୪୪ ।୨ ମହାବର୍ହ୍ମ ସୱ୍ାମୀ ତୁ ଅଟୁ ନରିଂଜନ ।
୪୪ ।୨ ଅଭୟ ଶା�ତି ଯାହାେର ଅଜପାେର ଗ୍ୟାଂନ ।

ଶେ୍ୱତ ଶଙ୍ଖ ପଣଡୁ୍ର େ�ହତି ପୀତ ବାସଇ
କୁଙ୍କୁମ ନୀଳ କେଳବର ଶିରେର ସପତ ଫଣୀ ବସଇ । ୪୮

େଯାଗ େଭାଗ େସାଗ ଯାହାର ଅଭେୟ
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ପବନ ଉଜାଇଲ�  �ଥ ତୁ ଅଜପା େୟାଗ ଲେୟ । ୪୯
ନଶିଚ୍ଳ ଆସନ ସୱ୍ାମୀ ଯାହାର ଭବୁନ ସଉନଧି�

ସବ� େସାଦର ବ�ଧୁ ଦର୍ଶେନ କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� । ୫୦
ପର୍ସ�େନ ପ�୍ପତ େହାଅଇ ବଇକୁଣଠ୍ ଭବୁନ

ଜଗ ବ�ଦନ ସୱ୍ାମୀ ସଢୁଳ ନୟନ । ୫୧
ମହା େଯାଗ ଲେୟ େଦବ ଉତତ୍�ଙ୍କୁର ତୀେଥ�
ଝରଇ ସଧୁାରସ େଦବ ସ��ପ କର�େତ । ୫୨

ଶର୍ୀଭେୁଜ େଶାଭାବନ ଯାହାର ସମେଥ�କ ସଉନ�ଦ
ଦର୍ଶେନ ଦହନ ସୱ୍ାମୀ େହାଇ ସବ� ବ�ଧ । ୫୩

ଅମୱ୍ା କଦମୱ୍ା ପର୍ଳମୱ୍ା ଅସରୁ ଧଂସି
େରବତୀ ରମଣ �ଥ ଅଭୟ େଯାଗ ଅଭୟ୍ାସି । ୫୪

ସରୁସିଦଧ୍ ମୁନ ିଯାହାର ଚରଣ ବ�େଦ
ଅଭୟ ବର େଦଉ �ଥ ପରମ ସାନ�େଦ । ୫୫

କା�ନଳ ବଞ�୍ଇଲ�  ଅ�ଦ ିପରମ େଯାଗୀ
କଳିକାଳ ଦପ� ଧଂସି ଇଛା କଲ�  େଭାଗୀ । ୫୬
ଶେତ େବଳ ବନିୟ ମୁଂ କାମପାଳ ଚରେଣ

ଭଗତି ମୁକତି �ଥ ଇଚଛ୍ା କଲି େଦବ ମଂୁ େ�େହାର ଶରେଣ । ୫୭
େରବତୀ ରମଣ ସୱ୍ାମୀ ହ�ୟୁଧ ପାଣି

ଅନ�ତ େକାଟି ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ �ଥ ତୁହ ିେସ ଶିେ�ମଣି । ୫୮
ଅନୀତି ସଂସାେର �ଥ େ�ଭ େମାହ କ୍େ�ଧ ହଂିସା

େୟଥୁଂ ତରିବାକୁ ମୁହଂି ବଢାଇଲି ମନୀଷା । ୫୯
େକଶୀ ବଦିାରଣ �ଥ ଚରେଣ ନମାମି

େୟ ଭବ ସାଗର ୁଉଦଧ୍ର େଦବ ସୱ୍ାମୀ । ୬୦

୫୬ ।୨ କଳିକାଳ ଧଂସି ତୁ ରକ୍ଷାକର ଭବୂ ି।
୫୧ ।୨ ସଢୁଳ-ସ�ୁଦର

ଶର୍ୀ ନୀ�ମୱ୍ର �ଥଙ୍କୁ ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ବତ ପାଦ ତେଳ
ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�ଳ ଦାସ ମାଗଇ ସବ� କାେଳ । ୬୧-୫୩୨୫ ।
କୁ�ତୀସହ ପାଣଡ୍ବଙ୍ଗର ଇ�ଦର୍ପର୍ଶସେ୍ତ ଅବସଥ୍�ତି

ଆେହା କୁରବୁଇ ନୃପତି ଧୃତ�ଷଟ୍
ଅେନକ ତୁସତି୍ କ� ବଳ�ମଙ୍କୁ େହାଇ ତୁଷଟ୍ । ୧

ଧୟ୍ାେନ ଚି�ତି� ଯହ�ଂ ଅମୱି୍କାର ବାଳ
ଆସନ କ-ି� େଦବ ସୱ୍ାମୀ କାମପାଳ । ୨
ହସତି୍� ନଗ୍େର େଦବ କେଲକ ବଜିେୟ

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଅଗ୍ରେତ କହେିଲ ସଞଜ୍େୟ । ୩
ଆସନ େତଜି ଉଠ�ି କୁର�ୁଜ ସୱ୍ାମୀ

ଶର୍ୀ ବଳ�ମଙ୍କ ଚରେଣ ଦଣଡ୍ ପରିଣାମି । ୪
କ୍େ�ଧଭର େହାଇଣ କହଇ ଧୃତ�ଷଟ୍

େଭା େଦବ କାମପାଳ େଦଖ େମାେହାର ପୁତର୍ଙ୍କର କଷଟ୍ । ୫
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ଯହଂିର ନମି�େତ ମୁଂ କଲି ହେୃଦ ଭ�୍�ତି
େଖଡର ବେି�େଦ ଭୀମା ମାଇ� ସବୁ�ତି । ୬
ବଳ�େମ େବାଇେଲ ତୁ ଭ�୍�ତି ନ କର କିଛି

େଖଡର ପରିହାେସ େହା େୟସେନକ କୃତ ଅଛ ି। ୭
େମାେହାର ବଦିୟ୍ାେୟଣ େଯ ଅଟ�ତି ଶକ�
ଗଦା ଯୁଦେ୍ଧଣ େୟ େହାଇେବ ଜଗଜଜି୍� । ୮

ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କର ଶେତପୁତର୍ ମସତ୍େକ ବଳେଦବ ଦେିଲ ହସତ୍
ଆଜହ�ଂ େୟମାେନ ଅଟ�ତି ଆମଭ୍ ପୁତର୍ । ୯

ତୁ କିଛ ିଭ�୍�ତି େହା ନ କର େୟହାଙ୍କୁ
େୟହାଙ୍କର ସମସତ୍ କଥା �ଗଇ େଯ ମକୁୁ । ୧୦

ବଳ�ମଙ୍କ ବଚେନ ତୁଷଟ୍ ଧୃତ�ଷଟ୍
ଛାଡି�କ ମନ ଭ�୍�ତି ଶରୀର କ� ତୁଷଟ୍ । ୧୧

ତହ�ଂ ବଜିେୟ କାମପାଳ ଦୱ୍ାରକା ଭବୁେନ
ସନେିଧୟ୍ ପୁଛାକେଲ େଦବ ଜ�ଦ୍�ଦେନ । ୧୨
କହ�ତି କାମପାଳ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ସବ�କଥା

ଭାେବଣ କହେିଲ େଦବ େଖଡର ବାର� । ୧୩
ବଳ�େମ ନ ଜାଣ�ତି ଅଜ�ୁନ ତୁେଲ ବାସେୁଦବର ପୀରତି

ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଆେବାରି କହେିଲ ହଳପତି । ୧୪
ଧୃତ�ଷଟ୍ ପୁଅଙ୍କର ମଥାେର ହାଥ େଦଲି

ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇ �ହା�ତ ଆେବାରିଲି । ୧୫
ପଣଡୁ୍ର ପୁଅଙ୍କୁ େସ କ� ବଡ ଭ�୍�ତି

େୟକା ଦରି୍େଯାଧନ �ହାର ଜିଣିବ ସବୁ�ତି । ୧୬
େୟ ପାଞଚ୍ ପୁତର୍�ତ ମାରି ପଞଚୁ୍ କଟେକ େହାଇବ �ଜା

େୟମ�ତ କରି ସଞଚି୍ଲି ମୁଂ ଗା�ଧାରୀ ତନ�ଜା । ୧୭
ବଳ�ମଙ୍କ ମୁଖୁଂ େୟସେନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ହଦୃଗେତ ବ�ିର�ତି େଦବ ଚକ୍ରପାଣି । ୧୮

ଗରଡୁ ପିଠେିର ବେିଜ କେଲ େଦବ ହରି
ବଜିେୟ ��ୟଣ ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ନଗରୀ । ୧୯

ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ �େମଣ େୟକଇ ପବ�ତ େଗାଟିେୟ
�ତରି୍କାେଳ ��ୟଣ ତହଂିକି କେଲକ ବଜିେୟ । ୨୦

ଅଜ�ୁନଙ୍କୁ ସମୁରଣା କର�ତି େଦବ ଧୟ୍ାେନ
ବାସବ ିପର୍େବଶ େହାଇ� ବାସେୁଦବଙ୍କ ସ�ନଧିାେନ । ୨୧

େଦଖି� ��ୟଣ ଗରଡୁ ପିଠେିର ବେିଜ
ଶତ ସହସର୍ ଦଣଡ୍ ପର୍ଳମୱି୍ତ ଇ�ଦର୍ର ଆତମ୍େଜ । ୨୨

ଅଜ�ୁନକୁ େକାଳ କରିଣ େଦବ େଯ ମୁ�ରି
ପ�ର�ତି କୁଶଳ ବାର� େଦବ ଦଇ�ରି । ୨୩

୧୪ ।୨ ଦରି୍େଯାଦନକୁ ଆେବାରି କହେିଲ ହଳପତି ।
ଏହ ିପଦ ସଥ୍ାନେର ଭି�ନ ଭି�ନ ପାଠ-
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 ଅପାର ବଚନ କହେିଲ ହଳପତି ।
 ଦରି୍େଯାଧନର ଗାରିମା କହେିଲ ହଳପତି ।

େକବଣ ଚରିତ େହାଇ� ଝିମାଣି େଖଡ ବାେଗ
କୁର ୁବୀେର ପଡିେଲ ପୁଣି ଭୀମେସନ �େଗ । ୨୪

ଅଜ�ୁନ େବାଇ� ସୱ୍ାମୀ ପର୍ଥେମ ଧୁଶାସନ େଗାଡାଇ�
ଅସାଷଟ୍ମ କରି େଦବ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ମାଇ� । ୨୫

େସ �ଗ ସହ ିନ ପାରିେଲ େଯ ମାରତିୁ
େୟକା ନଶିୱ୍ାସେକ େସ ମାଇେଲ ସବୁ�ତି । ୨୬

ଅଭିମାେନ ଧୃତ�ଷଟ୍ ବଳ�ମଙ୍କୁ ସମୁରି
ହସତି୍�େୟ ପର୍େବଶ ଆସି େହାଇେଲ ହଳଧାରୀ । ୨୭

ଅେନକ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ େଯ କେଲକ ନୀ�ମୱ୍ର
ମସତ୍େକ ହସତ୍ େଦଇ େବାଇେଲ େୟ ପୁତେ୍ର ଆଜି ହ�ଂ ଆମଭ୍ର । ୨୮
ଶର୍ୀହରି େବାଇେଲ ବଳ�ମଙ୍କୁ ମଳୂ କରି ଧୃତ�ଷଟ୍ ଭିଆଇଛ ିମ�ଦ

ଅବଶୟ୍ ତୁମଭ୍ର ତୁେଲ େହାଇବଟି ବଡ ଦୱ୍�ଦ । ୨୯
ଆଜହ�ଂ ବଶିୱ୍ାସ ତୁମେ୍ଭ ନ ଯିବଟି ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ
କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା ଶଲ୍ୟ ଦରି୍େଯାଧନକୁ । ୩୦

ଅଜ�ୁନ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ େ�େହାର ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଯେବ େୟେଡ ଚି��
ଲକ୍େଷ ବଳ�ମ େହାଇେଲ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ �ହଂି � ଜିଣ�� । ୩୧

ଅଜ�ୁନର ପର୍ତଗ୍ୟାଂ େଦଖିଣ ସାନ�ଦ ମଧୁରିପୁ
ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସାଥ�ୁକ ତୁମଭ୍ର ବୁଝିଲ� ଂ ବଳବପୁ । ୩୨

ଆେହା େଭାଜେନ ଶେୟେନ ତୁମେ୍ଭ ନ ଯିବଟି ବଶିୱ୍ାସ
ଶତର୍ରୁ ଛଦିର୍ ବୁଦଧ୍�େର େହାଅଇ ଅେନକ କାଯ�୍ୟ �ଶ । ୩୩

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ନକୁଳ ସହେଦବଙ୍କୁ ତିଆରି
ବୁଦଧ୍� ଉପାେୟ କରି େୟହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯାଅ ଅପସରି । ୩୪

କହଣି ��ୟଣ ଗେଲକ ଅ�ତରୀକ୍େଷ
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଅଜ�ୁନ େଯ କହେିଲ ପର୍ତକ୍େଷ । ୩୫

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େସ ଜଗତ େମାହନ
ସମସତ୍ ବ�ିର େସ ଜାଣ�ତି ପାପ ପୁଣୟ୍ । ୩୬
ଆମେ୍ଭ ତ େହାଇଥାଉଂ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ଭଗେତ

େସ ଆମଭ୍�ତ ଆନ ଭାବ ଧରିେବ େକମ�େତ । ୩୭
ହଦୃେର କଳଙ୍କ ଥାଇଟି େଯବଣ ପ�୍ଣୀ
�ହାର ପାପଟି �ହାକୁ େହାଅଇ ହାନ ି। ୩୮
ଧମ�କୁ ଆଶେ୍ର କରି ବାବୁ ଥାଅ ହଦୃଗେତ

ଧମ�ଥ�େଲ ପାପଟି ନ �ଗଇ ଯୁଗେତ । ୩୯
ଅଜାତ ଶତର୍ ୁେହା ଯାହାର େକାପ �ହଂି

ଅଜ�ୁନକୁ ଶା�ତି କ�ଇେଲ ପରମାଥ� କଥା କହ ି। ୪୦
ପୁଅ�ତ ବସାଇଣ େଯ ଭାଳଇ ଧୃତ�ଷଟ୍

ଭୀମକୁ ବ�୍�ତି େମାର ହଦୃେର ଗର ୁକଷଟ୍ । ୪୧
ସଞଜ୍ୟ େବାଇେଲ େଯେବ ଅ�ତର ଧଇଲ�  ଚିତେ୍ତ

ପଣଡୂ୍ର ପୁତର୍�ତ ତୁ ଆଉ ସମଭ୍ାଳିବୁ େକମ�େତ । ୪୨
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ହଦୃେର ବକୃିତ େହାଇ� େଯବଣ ପ�୍ଣୀଙ୍କି
�ହା�ତ େଘନଣି ଆଉ ତୁ ବଶିୱ୍ାସ କରିଥାଉ ନକିି । ୪୩

ସଞଜ୍ୟ ବଚେନ େସ �ଜା କୁରପୁତି
ବଦୁିରକୁ େୟକାେନେତ �ଇ� ନଶିା�ତି । ୪୪

ବାବୁ ପରମ ପଣଡି୍ତ ତୁ ଅଟୁ ମହାଗ୍ୟାଂ�
େକମ�େତ ବ�ିର କର ୁଭୀମେସନର କଥା । ୪୫
ବଦୁିର େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ ଅଗ୍ୟାନ ବାଳକାେଳ

ପର୍ୀତି ଅପର୍ୀତି େହାଉଥା�ତି େସ େଖଡର କୁତୂେହାେଳ । ୪୬
ତହଂିକି କି-ାଇ ସୱ୍ାମୀ କର ୁମେନ �ପ

େ� ତହ�ଂ ବତିର୍େକ ଆେନ େକ ଅଛ ି�ହାଙ୍କର ବାପ । ୪୭
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ଭୀମାର ଜୀଇଂ ଥ�େଲ

େମାେହାର ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ �ହଂି େମାର ପର୍ୀତି ବଢାଇେଲ । ୪୮
ବଦୁିର େବାଇେଲ େଯେବ ଚିତତ୍େର ଧଇଲ�  ଅ�ତର

ସଙ୍ଗର ୁଛଡାଇ େସ ପାଞଚ୍ଙ୍କୁ ଦୂର କର । ୪୯
ବଦୁିର ବଚେନ େସ େବାଲ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ଇ
େୟହା େଯ କହଲି�  ବାବୁ ସରପୂ ଅଟଇ । ୫୦

୩୮ ।୨ �ହାର ପାଟ ଖଡେଗ �ହାକଇ ହାଣି ।
୪୮ ।୨ ପୁତର୍ଙ୍କୁ େମାର କୁଶଳ �ହଂି ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ।

ହସତି୍� �ଜୟ୍ ଅ�ତେର ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ପୁେର
ତହଂି ଭବୁେନକ ଭିଆଇେଲ କୁରବୁୀେର । ୫୧
ଆଖଡାେର ଭୀମେସନ ପଶଇ ନତିି ପର୍ତି
ଗଦା ବୁ�ଇ କରଇ ବକ୍ିରମ ମରୂତି । ୫୨

କରବୀର େବାଲି େୟାକଇ ପରବେତ
େଯାଜେନକ ଆୟତନ ଉଚଚ୍ଗ� ନଳ ଶେତ । ୫୩

ଗଦା ବୁ�ଇଣ େସ ସଂହରି ନ�ଆରି�
ପବ�ତ ଉପେର େନଇ ବୁ�ଇ ପର୍ହାରି� । ୫୪

େ�ହାର େବନ ିଗଦା ବାଉନ ବାଉନ ଭାର
ଭୀମେସନ ଗଦା ଘାେତ େସ ପବ�ତ େହାଇ� ଚୂର । ୫୫

େଦଖିଣ ତ�୍ସିେଲ େଯ କୁରବୁୀରମାେନ
ଭୀଷେ୍ମ କହେିଲ ଯାଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ସ�ନଧିାେନ । ୫୬

ଆେହା କୁରବୁଇ ତୁ ସାବଧାେନ ଶୁଣ
ଭୀମର ମହମିା ଆମେ୍ଭ େଦଖିଲ�  େୟହକ୍ିଷଣ । ୫୭

କରବୀର ପବ�ତକୁ ଜାଣ� କି ଭେଲ
େସ ପବ�ତ ଚୂର େହାଇ� ଭୀମେସନ ଗଦା ପର୍ହାେର । ୫୮

ବାଳ� ତ ବୟେସ �ର େୟେଡକ ମହମିା
ଜଗତ ଦପ� ମଦ୍�ଦବି େସ ପବନ ନ�ଦନ ଭୀମା । ୫୯

ପୁଅ�ତ ତିଆରିଣ େ�େହାର ଥାଅସି ପର୍ତିପାଳି
ଭୀମ ତୁେଲ େକହ ିେ�ହେିବ ବାରଆୁଳି । ୬୦
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୫୨ ।୨ ଗଦା ବୁ�ଇ କରଇ ବରି୍େକାଦର ମତୂ୍�ତି ।
୫୯ ।୨ ଯମଦପ� ଧଂସନ େସ ପବନ ନ�ଦନ ଭୀମା ।
୫୯ ।୨ ମଦମତତ୍ ସିଂହ ପ�୍େୟ ଦଶିଇ େସ ଭୀମା ।

୬୦ ।୨ ଭୀମ ତୁେଲ େକହ ିେ�ହେିବଟି େଖଳ� ଆଳି
 ଭୀମ ତୁେଲ େକହ ିନ କରିେବ ଦୱ୍�ଦ କଳି ।
୫୫ ।୧ େ�ହର, େ�ହାର ଦୁଇ ପାଠ ଅଛ ି।

୬୦ ।୨ ବାରଆୁଳି-କଳହ
ଯାହାକୁ କରିବ େସ ପର୍ହାର ପରିହାେସ

େକହ ିନ ବତ୍�ତିବଟି ଭୀମାର େକାପ ତ�୍େସ । ୬୧
ଭୀଷମ୍ଙ୍କର ବଚେନ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ �ଗି� ମହାଚି��

େକବଣ କ୍ଷେଣ �କୁ ଜାତକ� େଦବୀ େଯ େକାଇ�� । ୬୨
େୟମନତ ୍ ସମେୟ େଯ ପଣଡୁ୍ର ତନେୟ

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଚରେଣ େଯ ପର୍ଣପତୟ୍ େହାେୟ । ୬୩
ସଞଜ୍େୟ େବାଇେଲ ସୱ୍ାମୀ ଶୁଣିମା କୁରପୁତି

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ଆସି ପର୍ଣପତୟ୍ ହ�ଅ�ତି । ୬୪
କଲ୍ୟାଣ ବାଞଛ୍ା କେଲ େସ କୁରବୁୀର ନରସାଇଂ
ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ପୁଅ�ତ କତିେର ବସାଇ । ୬୫

ବାବୁ ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସେ୍ତ ତୁମେ୍ଭ ରହଥିାଅ ପାଞଚ୍ ଭାଇ
ଭୀମର ବଚନ ଦରି୍େଯାଧନ କ୍ଷେଣେହଂ ନ ସହଇ । ୬୬

ଅନ�ବର୍େତ ବରେବଶ େହାଉଥାଇ ମାନେଗାବ�ିଦାୟି ପେଣ
ଉତକମ� ବଢାଇ େସ େହାଇ� ଆପେଣ ଆପେଣ । ୬୭

କିଞଚି୍ତ ମାନ େସ ନ ସହଇ ମାନେଗାବ�ିଦ
ବ�ି ତେପ ଅରଜି� େୟସେନକ ସ-ଦ । ୬୮

େ�ର ଭାଇ ଭୀମା ଅଟଇ ବଡ ମ�ଦ
େୟକାଠାେର ଥ�େଲ ବାବୁ ଉପୁଜିବ ବଡ ଦୱ୍�ଦ । ୬୯

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ �ତ େୟକଥା ଯୁଗତ
େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ଆମେ୍ଭ ରହବୁିଂ ଇ�ଦର୍ େଯ ପର୍ଶସତ୍ । ୭୦

େୟମ�ତ ସମେୟ ଭୀମେସନ ଆଖଡାେର ପଶି
େବନ ିଗଦା ବୁ�ଇ� ପୃଥୀକି ଆକ୍େରଷି । ୭୧

େଦଖିଣ ଭେୟ କ� େଦବୀ େଯ ବସଧୁା
ବନିୟ ଭାେବ କହଇ ଭୀମାକୁ ବଚନ ପର୍ସିଦଧ୍ା । ୭୨

େୟେଡ ଆକ୍ରଷେଣ ଗଦା ପିଟ�େତ େମାେହାର ଉପେର
�ସାଂଗତ େହାଇବ ି� ଗଦା ପିଟ�େତ ମହାଭାେର । ୭୩

ଗଦା ସଂଘରି� େସ ବୀର ପୃଥୀର ବକିେଳ
ପୁଣ ହଂି ଗଦା ବୁ�ଇଣ ଧାମଇ କୁତୂେହାେଳ । ୭୪

ବନ ପବ�ତ ଡିଙ୍ଗର କ�ଦର କ-ିେଲ �ହାର ମତୂ୍�ତି େଦଖି
ଶ�ୂୟ ପୁରେୁଷ ପ�ଇେଲ ଆସନ ଉେପକ୍ଷି । ୭୫

ଗଦାବର ବୁ�ଇ େସ ବକ୍ିରମ ରପୂ କ�
ଆକ୍ରଷଣ କରି େସ ଆକାଶକୁ �ହଂି� । ୭୬
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ଅଧର ପୁଷଟ୍ କରି ଓଷଠ୍େର ଦ�ତ �ପି
ଯମ େଦବ� ଭେୟ କ� ତ�୍ସି� ଅଦୟ୍ାପି । ୭୭

େବାଲଇ ମାରତିୁ େୟ ଗଦା ବର ମହାଭା�
ପୃଥ�ବୀ ପବ�େତ ସହ ିନ�ଆରିେଲ େଦବ େଯ ଅସ�ୁ । ୭୮

ଧୃତ�ଷଟ୍ର ଶେୟ େପାେୟ ସହ ିପାରିେବ କି େମାେହାର ଗଦା
�ହାଙ୍କର ଉପରକୁ ମୁଂହ ିେଯ ବହଛି ିଗଦା ସବ�ଦା । ୭୯

ଭୀମେସନ ଗଦା ମୁଷଟି୍ େଦଖିଣ କୁରବୁୀେର
ଡିଆଂ ଘୁଞ�୍ଇଂ ଲଟି ପାତିେଲ ଆଖଡାେର । ୮୦

ପର୍ଥେମ ଦରି୍େଯାଧନ ଡିଆଇଂ ପଞ�୍ଶ ଗଜ ହାଥ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଡିଆ�ତି େକାଡିେୟ ପର୍ସତ୍ । ୮୧

ଧୁଶାସନ େଡଇଂ� ପଞଚ୍ଷଠୀ ଗଜ
ବତିଶ ଗଜ େଡଇଂେଲ ଅଶୱି୍ନୀଙ୍କ ଆତମ୍ଜ । ୮୨

କଣ୍�ଣ େଡଇଂ� ନଉ ଗଜ ହାଥ
ଅଶସତ୍ମା େଡଇଂ� ପଞ�୍ଅଶୀ ଗଜ ହାଥ । ୮୩

ଶେଲ୍ୟ େଡଇଂେଲ ପଞ�୍ବନ ହାଥ କାଠି
ସହେଦବ େଡଇଂେଲ ପଞଚ୍ ତିରିଶ ଗଜଟି । ୮୪
ଦରି୍େଯାଧନ ଶେତ ଭାଇ େୟହମିତି େଡଇଂେଲ

ପଞ�୍ବନ ଗଜ େଯ ଦେ୍�େଣ େଡଇଂ ଗେଲ । ୮୫
ଅଜ�ୁେନ େଡଇଂେଲ ଶେୟ ଗଜ କାଠି

େଦଖି ଚମତକ୍ାର େଯ େହାଇେଲ ଧୃତ�ଷଟି୍ । ୮୬
େବାଇ� ଗୁରଙ୍ୁକଠାର ୁବଡ େହାଇ� ଅଜ�ୁନ

ଜାଣିେଲ ହେୃଦ ବହ�ତ ବଳ ବପୁମାନ । ୮୭

୭୬ ଗଦାବର େଘନ ିବୀର ଆକ୍େରଷଣ କ�
 ନୟନ ତ�ଟି େସ ଆକାଶକୁ �ହଂି� ।

େୟମ�େତ ଭୀମେସନ େଡଇଂଣ େଯ ଗ�
ଶେୟ ପଞଚ୍ସତ୍ରୀ ଗଜେର ଉଭା େସ େହାଇ� । ୮୮

େୟମ�େତ ବାର� କହେିଲ େଦବ ଶେଲ୍ୟ
କର�ୁଥ େବାଲଇ ଭୀମା ଅଟଇ ମହାବେଳ । ୮୯

ଆେହା ଗଦା ବୁ�ଇ ଭୀମା ମହାମତୂ୍�ତି କ�
ଗା�ଧାରୀ ଶେତ ପୁତର୍ଙ୍କୁ ଗଦା ଆକ୍େରଷ େବାଇ� । ୯୦
ତର୍ଇେ�େକ୍ୟ େୟ ଗଦା ତ ଆନ େ�େକ ନ ପାରିେବ ସହି

�ହାଙ୍କର ଉପରକୁ ଗଦା ଭାର ଅଛ ିବହ ି। ୯୧
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣିଲ�  ଟିକି ଯୁେଝଷଠ୍ି

ଅନ�ବର୍େତ ଭୀମାର ପର୍କୃତି ଅଟଇ ବଡ ଦୁଷଟି୍ । ୯୨
େସହ� ପର୍ତଗ୍ୟାଂ େବଳକୁ େପାେୟ େମାର େଯେବ ଥା�େତ

ଶେତ ଭାଇ େହାଇଣ ଭୀମାକୁ େବଢିଣ ଅବଶୟ୍ ମାର�େତ । ୯୩
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େମାେତ ଭୀଷେ୍ମ �ଶ କେଲ

ଶତଶିଂଗ ପବ�ତୁଂ େମାେତ ଅନମିେତ ଆଣିେଲ । ୯୪



328

ପୁଅ�ତ େଘନଣି ତହଂି ଅଇେଲ ଅଭିମାେନ
ରହେିଲ େକାଇ��େୟ ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ସଥ୍ାେନ । ୯୫

ପୁଅ�ତ େଘନଣି େଦବୀ େକା�ତେଭାଜର କୁମାରୀ
ଭୀମକଇଂ �ଇ ସ�ନେିଧୟ୍ ତିଆରି । ୯୬

େୟେଡ ଦୁଷଟ୍ ବୁଦଧ୍� କି ଆଚରଣ କଲ�  ବାବୁ
େ�େହାେରଣ କାଯ�୍ୟ �ଶ ଯାଉଅଛଟିି ସବୁ । ୯୭

ଅେନକ ଦୟା ଆମଭ୍ଙ୍କୁ କରିଥ�େଲ କୁରପୁତି
େୟକା େ�େହାର ପର୍ମାେଦ ବାବୁ ଉପୁଜି� ବକୃିତି । ୯୮

ଭୀମେସନ ଶୁଣଇ େକାଇ��ଙ୍କ ବାଣୀ
ହଦୃେର ନ ଧରଇ �ହା ବଧୀର ମତ ଜାଣି । ୯୯
ରଜନୀ ପର୍ଭାେତ ସ�୍ହାନ ସାରିଣ ନତିୟ୍ କମ�

ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ଦଶ�ନ କରିଯା�ତି େଦବ ଧମ� । ୧୦୦

୯୯ ।୧ ଭୀମେସନ ନ ଶୁଣଇ େକାଇ��ଙ୍କ ବାଣୀ ।
ମା� ଗା�ଧାରୀ କି କର�ତି ନମସକ୍ାର

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ବାବୁ ବସ ଯା ସଭାର । ୧୦୧
ସଭାେର ପର୍େବଶ ହ୍ୱ�ତି ପାଞଚ୍ ଭାଇ

ଆସ�୍େନ ଦରି୍େଯାଧନ ବଜିେୟ ଗୁଣଗ୍�ହୀ । ୧୦୨
ଶେତକ ଭ�୍ଥ େଘନଣି ବଜିେୟ କରବୁୀର

ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ଶଲ୍ୟ କୃପ କଣ୍�ଣ ବଦୁିର । ୧୦୩
ଅଶସତ୍ମା ଆଦ ିକରି ସମସେ୍ତହେହଂ ଛ�ତି ବସି

ଯୁେଝଷଠ୍ ିପାଞଚ୍ ଭାଇ ସଭାେର ଉଭା େହାଇଛ�ତି ଆସି । ୧୦୪
ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ କେଲ ନମସକ୍ାର

କାେଖ ହାଥ �ଇ ଉଭା େହାଇେଲ ମଧୟ୍ ସଭାର । ୧୦୫
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଧମ�ପୁତର୍ ବସ
ଭୀମେସନକୁ େବାଇ� ବସେର ପବନର ଶିଷି । ୧୦୬

ଅଜ�ୁନକୁ େବାଇ� ବସେର ବାସବି
ନକୁଳକୁ େବାଇ� ବସେର ଅଶୱି୍ନୀ ସମଭ୍ବ ି। ୧୦୭

ସହେଦବକୁ େବାଇ� କୁମାର ପୁତର୍ ବସ
ହେୃଦ କି�ତୁ କରି େବାଇ� ଝିଂଘାସ । ୧୦୮
ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ବସ�ତି ପଞଚୁ୍ ବୀେର

ଆସ�୍ନ ମଉଲି� ପହଡକ ଉତ�୍େର । ୧୦୯
ଚଳ�ତି ପଞଚୁ୍ ଭାଇ ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ଭବୁନକୁ
ଭୀମେସନ ଯାଇ ପ�ରଇ େକାଇ��ଙ୍କୁ । ୧୧୦

ମାେଗା ଦରି୍େଯାଧନ ସଭାେୟ କହଇ ଅନୀତି
ପାଞଚ୍ଙ୍କର ପି� କହଇ ଆନ ଆନ ପର୍ତି । ୧୧୧

୧୦୮ ।୧ ପଣଡୁ୍ର ପୁତର୍ ବସ ମାଦରି୍ର ପୁତର୍ ବସ ।
୧୧୧ ।୨ ପାଞଚ୍ କରି ପି�ଙ୍କର �ମ ଭି�ନ ଭି�ନ ପର୍ତି ।
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େକାଇ�� ପର୍ତିବାଚ ବାବୁ ନ ଜାଣୁେର ଭୀମ
ପି�ର �ମ ଉଦତି େହାଇେଲ ପୁତର୍କୁ ଅେନକ ଧମ� । ୧୧୨

ଗ୍ୟାନ ପ�୍େୟ କହେିଲ େକା�ତେଭାଜର ନ�ଦନିୀ
ମା�ଙ୍କର ବଚେନ ଭୀମେସନ େହାଇେଲକ ତୂନ ି। ୧୧୩

ପୁଣି ହଂି ହସତି୍�କୁ କର�ତି ଗବନ
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀଙ୍କି କର�ତି ଦରଶନ । ୧୧୪

ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣ ବାଞଛ୍�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ ପୁତେ୍ର ଅବଧାରି
ସଭାେୟ ବସ େବାଲି େବାଲ�ତି ଦୟାଭାବ କରି । ୧୧୫

ପି�ର ଆଗ୍ୟାଂ େଯ ପୁତେ୍ର ଅଟଇ ଅଲଘିଂତ
ସଭାେର ପର୍େବଶ ଯାଇ େହାଇେଲ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍ଥ । ୧୧୬

ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ ନମସକ୍ାର େହାଇ
ଆସ�୍େନ ଉଭା େହାଇେଲ େଦବ କରସଥ୍େଳ ବେି�ୟି । ୧୧୭

ଆେହା ଧମ�ସତୁ ବସ େବାଲି େବାଇ� ଦରି୍େଯାଧନ
ପବନର ନ�ଦନ ବସ େହା ଭୀମେସନ । ୧୧୮
ଅଜ�ୁନକୁ େବାଇ�େର ବାସବର ପୁତର୍ ବସ

ନକୁଳ ସହେଦବକୁ େବାଇ� ବସ େହା ଅଶୱି୍ନୀକୁମାରଙ୍କ ଶିଷ । ୧୧୯
ଦରି୍େଯାଧନ ଆଗ୍ୟାଂେର ବସ�ତି ପଞଚୁ୍ ବୀେର

ଅଭିମାନ ପାଇ େସ ବସ�ତି ସଭାେର । ୧୨୦
େବଳ ପର୍ହରକ ଉତ�୍େର ମଉଳି� ଆସ�୍ନ

ଦରି୍େଯାଧନ ପର୍େବଶ େହାଅଇ ଆପଣା ଭବୁନ । ୧୨୧
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଚଳ�ତି ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍କୁ

ସ�୍ହାନ େଭାଜନ କର�ତି, ନତିୟ୍କମ� ମାନଙ୍କୁ । ୧୨୨
େୟହ ିମତି ନତିି ପର୍ତି େହାଅ�ତି ଆତ ଯାତ

ପର୍ତିଦନି ଦରି୍େଯାଧନ େବାଲଇ େୟହମିତ । ୧୨୩

୧୧୨ ।୨ ପଞଚ୍ ପି�ଙ୍କର �ମ ଧରି ଡାକିେଲ ଉଦତି େହାେୟ ଧମ� ।
୧୨୧ ।୧ ପର୍ହରକ ମଧୟ୍େର ମଉଳି� ଆସ�୍ନ ।

୧୨୨ ।୨ ସ�୍ହାନ ନତିୟ୍କମ� ସାରି ଚଳ�ତି େଭାଜନକୁ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଜାତ ଶତର୍ ୁ�ହାଙ୍କର �ହଂି େକାପ
ମହା�େଗ ଭୀମେସନ ପାଇ� ପରି�ପ । ୧୨୪

େକାଇ��ଙ୍କର ଚରଣ ତେଳ ବରି୍େକାଦର ପଡି କେହ
କୂଟ ବଚନ ସହ ିନ�ଆରଇ େଗା ମାେୟ । ୧୨୫
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ତୁ ଅଟୁ ବଡ ମ�ଦ

ଅନ�ବର୍େତ ଚି�� କି-ା କରଥୁାଉ ଦୱ୍�ଦ । ୧୨୬
ପି�ର ପୁେଣୟ୍ ସି� ବର୍ତଇ � ବାଳ

ପି�ର ବଚେନ ପୁତର୍କୁ ଆଷୟ୍ ଚିରକାଳ । ୧୨୭
େକାଇ��ଙ୍କର ମୁଖ �ହଂି �େଗଣ େବାଲଇ ଭୀମ

ପାଞଚ୍ ଭାଇଙ୍କର ଧରଇ ପାଞଚ୍ ପି�ଙ୍କର �ମ । ୧୨୮
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ତୁ ନ ଜାଣୁେର ମ�ଦ ବାଇ
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ପଞଚୁ୍ େଦବ�ଙ୍କର େୟକ ଆତମ୍ା ଅଟ�ତି େସହ ି। ୧୨୯
ଭୀମେସନ େବାଇ� ଆମଭ୍�ତ ଜ�ମ କଲ�  େକମ�େତ

ପଣଡୁ୍ର �ମ ନ ପଡଇ ସଭାର ଅଗ୍ରେତ । ୧୩୦
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ପଣଡୁ୍ ଅଟ�ତି ମନ�ଷୟ୍
େଦବ କ� ହଂି େସସବୁ ଶରୀେର ପର୍େବଶ । ୧୩୧

ବାବୁ ଭଲ କଥା େସ କହଇ ଦରି୍େଯାଧନ
ତହଂିକି ବକୃିତି ବାବୁ ନ ଧରିବୁ ଭୀମେସନ । ୧୩୨

ସମାଜ�ନ କରି େକାଇ��େୟ କେଲ ଶା�ତି
ହସତି୍� ଭବୁନକୁ ପୁଣି ଯାଆ�ତି ନତିି ପର୍ତି । ୧୩୩

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀଙ୍କି ପୁଣ ନମସକ୍ାର କରି
ଆସ�୍େନ ବସ େବାଲି ଆଗ୍ୟାଂ ଅବଧାରୀ । ୧୩୪

ପର୍େବଶ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଯ େହାଇେଲ ଆସ�୍େନ
ପାଞଚ୍କଇ ପଞଚୁ୍ ପି� �ମ ଧରଇ ଦରି୍େଯାଧେନ । ୧୩୫

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଜ�ୁନ େଯ ନକୁଳ ସହେଦବ
େୟହାଙ୍କର ମେନ କାହଂି ବକୃିତ ସଭାବ । ୧୩୬

୧୨୫ ।୧ େକାଇ��ଙ୍କ ଛାମୁେର ଭୀମେସନ ପଡି ପାେୟ ।
୧୩୧ ।୨ େଦବ ��ୟଣ ସବୁଙ୍କରି ହଦୃେର ପର୍କାଶ ।

୧୩୨ ।୨ ତହଂିକି ତୁ କି-ା ବାବୁ ଭୀମେସନ ।
ଭୀମେସନ ବସିରି ପାଇ� ବଡ ଲଜଜ୍ୟ୍ା

ବ�ିରଇ େୟ କଥା ନ ସହବିା ଶରୀର କରିବାକୁ େତଜୟ୍ା । ୧୩୭
ଭାଦର୍ବ ଶୁକଳ ଷଷଠ୍ୀ ସଉରି େଯ ବାର

ସୱ୍ାତୀ ନକ୍ଷତର୍ େଯ େଭାଗ େସ ଦନିର । ୧୩୮
ବଷିଟି୍ �େମ କରଣ େଯ ବଷିକୁ୍ମଭ୍ �େମ େଯାଗ
ସିଂଘ ସଂକ୍��ତିର େଯ ଦଶ ଦନି େଭାଗ । ୧୩୯
େସ ଦନି ହସତି୍� ସଭାେୟ େହାଇ� େସହ� କଥା

ଉପହାସୟ୍ କେଲ କୁରବୁୀେର େୟହା େସ କ� େକାଇ�� । ୧୪୦
ମା�ର ଅ��େର ପୁତର୍ଙ୍କୁ କଳଙ୍କ ରହ�ି

େୟେତ ବଡ ସଭାେର ଅେନକ ଉପହାସୟ୍ ଉପୁଜି� । ୧୪୧
ବଂେଶଣ ପୁତର୍ େଯେବ େ�ହବିାକ ଜାତ

ଅ��ରୀ େ�ହ� � େସ ଗଭ�ଧାରୀ ମାତ । ୧୪୨
ତହ�ଂଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଇେଲ ଲଜଜ୍ା ପାଇ

ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ଭବୁେନ ପର୍େବଶ େହାଇେଲକ ଯାଇ । ୧୪୩
ଭୀମେସନ ଉତତ୍ର ସମସୟ୍ା କାହାକୁ ହଂି ନ ଦ�ି

ନଜି ମ�ଦେିର କପାଟ ପାଡିଣ ଶୁତି� । ୧୪୪
ସ�୍ହାନ େଭାଜନ େସ ନ କ�କ କିଛି

କଟୁ ବଚନ ଶୁଣି େସ ମୃତୁୟ୍କୁ ଲେୟ କରିଅଛ ି। ୧୪୫
ମେୁଣାହରି େବଳ ଯହ�ଂ େହାଇ� ଯୁଗେତ

ଭୀମେସନକୁ ଯାଇ େ�ଡ�ତି େଦବୀ େକା�େତ । ୧୪୬
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ବାବୁ ସଯୂ�୍ୟ ଅସତ୍ େବଳ େହାଇ� ଉଠ ଉଠ ବରି୍େକାଦର
ସ�୍ହାନ ସାରି ବାବୁ ମୁେଣାହକିି ବେିଜ କର । ୧୪୭

ଭୀମେସନ କବାଟ ପାଡି େଶାଇଛ ିବଜର୍ େସ କୀଳଣୀ
େକାଇ��ଙ୍କର ବଚନ େସ ଶର୍ବେଣ ନ ଶୁଣି । ୧୪୮
ଆେର ଆେର ଭୀମା େବାଲି ମାେୟ ଡାକ େଦଇ ଫୁଟି
ଶବଦ୍ େଘାର ଶୁଣି ବେିଜ କେଲକ ଯୁେଝଷଠ୍ ି। ୧୪୯

୧୪୬ ।୨ ଭୀମେସନକୁ ଯାଇଂ େ�ଳ�ତି େଦବୀ େକା�େତ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଡାକ ଦଅି�ତି ବାବୁ ଉଠ କି� ଭୀମେସନ

କାହାକଇଂ ବାବୁ ମେନ େ�େହାର େୟେଡକ େଯ ତମ । ୧୫୦
ବାବୁ କିଂେକ ଶରୀରକୁ କରଅୁଛ ିଏେଡ ପ�୍ସ

େବେଳ େବେଳ ଭଞୁଜୁ୍ଥାଉ େ�ହ�େର ତୁ େ�ଷ । ୧୫୧
ଷାଠେିୟ ପଉଟି ଅ�େନ େବେଳେକ େହାଉ ଅତରି୍ପୁତର୍

େଭାଜେନ ସାନ�ଦ େ�େହାର େଦଖି ଉଚଛ୍ଗ� ମନ ଧୀରତି । ୧୫୨
ସଯୂ�୍ୟ େବେଳ ବାବୁେର ଯଦ ିକରିବୁ େଭାଜନ

େତେବ େସ େ�େହାର ଗେଭ� ପଂକୁ େହାଇବାକୁ ଅ�ନ । ୧୫୩
େସାମର େବେଳ ବାବୁ ମୁେଣାହ ିେସ କେଲ

ଅଗ୍ନମି�ଦ ହ�ଅଇେର ଆହାର ଭଞୁଜୁ୍େଲ । ୧୫୪
କାହାର ହଂି ବଚନ େସ ନ ଶୁଣଇ ମାରତିୁ

େବଳ ଅସତ ଗ� େହାଇ� ନଶିା �ତି । ୧୫୫
ଯୁେଝଷଠ୍ ିବସିରିେଲ ଅଜ୍�ଜୁନ ମୁଖ �ହଂି

ଭୀମର ଅଭାେବ େଯ କାହାରି ହଂି ମୁେଣାହ ିତ �ହଂି । ୧୫୬
ଅଜ୍�ଜୁନ ବସିରି ସମୁରଇ ଜଗ��ଥ

ବଇେନତ ବାହାେନ ଆସି ବଜିେୟ ଅଚୁୟ୍ତ । ୧୫୭
ଖେଗଶୱ୍ର ପିଠରି ୁଉତତୁ୍ରିଣ େଦବ ଦାେମାଦର

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କୁ େଦବ େକାଲକ ନମସକ୍ାର । ୧୫୮
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ମଥାେର ଦେିଲ େବନ ିପାଣି

େବାଇେଲ ଭୀମର ଚରିତର୍ େଦବ ବୁଝ ନ ିପରିମାଣି । ୧୫୯

୧୫୨ ।୧ ଷାଠେିୟ ପଉଟି ଅ�େନ େ�ହ� େଯ ତରି୍ପୁତି ।
୧୫୬ ।୧ ଯୁେଝଷଠ୍ ିବସିରିେଲ େକା��ଙ୍କ ବଦନ �ହଂି ।

୧୫୮ ।୨ ପାଦ ପେର େଗାଟିଏ େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପାଠ-
 ଶର୍ୀକୃଷଣ୍ଙ୍କ ଚରେଣ ମନ�ତି ଫାଲଗୁନି

 ନକୁଳ ସହେଦବ କର�ତି ଦୟିନ ି।
 କ୍େ�ଧଭେର ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲକ ବାଣୀ
 ଭୀମର ଚରିତର୍ ହାେଦ ଶୁଣ ଚକ୍ରପାଣି ।

କବାଟ କିଳିଣ ହାେଦ ଶୁତି� ଅଦଭେୁତ
ଅ�ସତ୍ େହାଇଲ� ଂ ଆମେ୍ଭ ଉପୁଜିଲ� ଂ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ । ୧୬୦

ବାଳ� ତ କାଳହ�ଂ ଆମଭ୍ର ଅଟଇ ମ�ଦ କମ�
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ଅେଭାଗ ଲିଙ୍ଗ େହାଇ ରହଲି�  ଆମେ୍ଭ ଜ�ମ । ୧୬୧
ପି� ପଣଡୁ୍ଙ୍କୁ ଆମେ୍ଭ େଦଖି ନ ପାରିଲ�  ଭଲ କରି

ଧୃତ�ଷଟ୍ ଚିତତ୍େର ଅ�ତର ଧଇେଲ ନ ବ�ିରି । ୧୬୨
ହସତି୍� ପୁରଂୁ ବାହାର କରି ଦେିଲକ ଆମଭ୍�ତ

ମହା ଗହନ ବେନ ପଶିଲ�  ଇ�ଦର୍ େଯ ପର୍ଶସତ୍ । ୧୬୩
େୟେତକ କଷଟ୍କୁ ହାେଦ େୟହାର ପୁଣ େୟେଡକ କଥା

କବାଟ କିଳି ଶୁତି� ପାଇଲ� ଂ ବଡ ବୟ୍ଥା । ୧୬୪
େଗାବ�ିେଦ େବାଇେଲ ଉଠ ଉଠ େହା ମାରତିୁ

ଆମଭ୍ର ଛାମୁେର କହ େକବଣ େ�ର ଗତି । ୧୬୫
ଭୀମେସନ େବାଇ� ଶୁଣ େହା ବାସେୁଦବ

ହସତି୍� ସଭାେୟ ମୁଂ ପାଇଲି ଅେନକ ଅଭାବ । ୧୬୬
ଆସ�୍େନ ଦରି୍େଯାଧନ େବାଲଇ ଆମଭ୍ର ପଞଚୁ୍ପି�

ଉପହାସ କରି େବାଇ� ଧ�କ ଧ�କ େ�େହାର ମା� େକା�� । ୧୬୭
ଆେହା େୟ ବଚନ ମାନ କାହାର େବେଳ ସହ�

ପ�୍ଣ ବସିଜି�ବ ିଶରୀର ପେଛ େମାର ଯାଉ । ୧୬୮
କୂଟ ବଚନ ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ ସଙ୍େଗ ସରି

ଅନଗୃହ �ଥ ଦୟା େମାେତ କରିଥାଅ ଶର୍ୀହରି । ୧୬୯
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି େହାଇେଲ କାଶୀେଦବ�

�ହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେଲ ମୁେଣାହ ିକରଇ ନତିୟ୍ା । ୧୭୦

୧୬୦ ।୨ ଅ�ସତ୍ େହାଇବୁଂ ହରି ଆମେ୍ଭ �ରି ଭ�୍େଥ ।
୧୬୧ ।୧ ଧୱ୍ଂସରିଙ୍ଗି େହାଇ େହାଇଲ�  ଆମେ୍ଭ ଜାତ
 ଅେଯାଗ୍ୟ ପୁରଷୁ େହାଇ େହାଇଲ�  ଆମେ୍ଭ ଜ�ମ ।
୧୬୫ ।୨ ଆମଭ୍ର ଛାମୁେର କହ େକବଣ ଅପର୍ୀତି

 ଆମଭ୍ର ଛାମୁେର କହ େକବଣ େ�ର ବକୃିତି ।
୧୬୮ ।୨ ପ�୍ଣ ବସିଜି�ବ ିଗ୍ରିଧ�ନୀ ପେଛ ମାଂସ ଖାଉ ।

େସ ଅ�ଧ ଆଗ୍ୟାଂ ପୁଣି ଦଅିଇ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ
ଯତେନ ପଠଆିଇଂ ସଭାେର ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଝିଂଘାସ କରିବାକୁ । ୧୭୧

େୟ �ଣଡ୍ାଳ ପୁଣ �ହା ସଂଘରଇ େକମ�େତ
କିଞଚି୍େତ େହଂ ଆଗ୍ୟାଂ େମାେତ ନ ଦଅିଇ କଦାଶଚି୍େତ । ୧୭୨

ମାର େବାଲି େବାଇେଲ ମୁଂ େ�ଟାଇ ଆସିବ ିେସ ସବୁ�ତି
ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ା ଶଲ୍ୟ ଆଦ ିସକଳ ମହାରଥୀ । ୧୭୩

ଛତର୍ୀ କୁେଳ ଜାତ େହାଇ େୟ ଅଟଇ ମହାପାପୀ
ଅନ�ବର୍େତଣ ଅଣେକାପିତ େୟ ଅଟଇ ଅଦୟ୍ାପି । ୧୭୪

ଭୀମେସନର ବଚନ ଶୁଣି େବାଲ�ତି ଅଚୁୟ୍ତ
କବାଟ େଫଡ ମାରତିୁ ମୁଂ କହଇ େୟଥ�ର ଅଥ� । ୧୭୫

ଉଠଣି ବରି୍େକାଦର େଫଡି� କବାଟ
ଭୀମେସନ ବାସେୁଦବ େୟକା�େତ େହେଲ େଭଟ । ୧୭୬

��ୟଣ େବାଇେଲ େସ େ�େତ ଝିଂଘାସ କହେିଲ
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ତୁ େୟେବ କୂଟ ବଚନ ନ�ଆରିବୁ କି ଦପ� ଥ�େଲ । ୧୭୭
େବାଲଇ ମାରତିୁ ମୁଂ ନ ଜାଣଇ �ଥ �ହା

େକଉଣ କଥାଟି କହବିା କାଳ�ଦୀର ପ�୍ଣ�ହା । ୧୭୮
େଗାବ�ିଦ ପର୍ତିବାଚ ତୁ ଧରିଥାଅ ହଦୃଗେତ

ପବନ ପୁତର୍ େବାଲି େ�େତ େବାଲିବ ଯୁଗେତ । ୧୭୯
ଭୀମେସନ େବାଇ� ମୁଂ ନ ଜାଣଇ କିଛି

େକଉଣ କଳଙ୍କ ଖଣଡି୍ େମାେତ କହବିା ଶର୍ୀବଷି । ୧୮୦
େଗାବ�ିେଦ େବାଇେଲ ଭୀମେସନର ଅଗ୍ରେତ

ବସ େହ ପବନସତୁ େବାଲି େବାଲିବ େସ େ�େତ । ୧୮୧ ।
�ହାର ବଚନ ତୁ ସଭାେର ନ ସହବୁି

ଆେହା େଗାଲକ ପୁତର୍ ମୁଂ ବସଅୁଛ ିନ ିେବାଲିବୁ । ୧୮୨ ।
େୟସେନକ ବଚନ ଯଦ ିଶୁଣିମ ଧୃତ�ଷଟି୍

ସଭାେର ଲଜଜ୍ା ସି� େସ ପାଇବ େଲଉଟି । ୧୮୩-୫୫୦୮

୧୭୨ ଶଥ୍ େୟ �ଣଡ୍ାେଳ ପୁଣି �ହା ସହଇ େକମ�େତ
 କିଞଚି୍େତ େହଂ ଆଗ୍ୟାଂ ନ ଦଅିଇ କୃେତ ।
୧୭୭ ବାସେୁଦବ େୟମ�ତ ବଚନ େବାଇେଲ

 �ଙ୍କୁ କଟ ବଚନ େବାଲ େ�େହାର ଶକ୍ୟ ଥ�େଲ ।
୧୮୩ ।୨ ସଭାେର ଲଜଜ୍ା ପାଇ େସ ଯାଇ ସି� ଉଠ ି।

ଦୁେଯ୍�ୟାଧନର ଅପମାନ ଓ ପାଷାଣ ଗୃହ ନମି�ାଣ
େୟସେନକ ବୁଦଧ୍� ଯହ�ଂ କହେିଲ ଅଚୁୟ୍ତ

ଅନ� କ୍ଷେଣ ଭୀମେସନ େଘାଷି େବାଲଇ େଗାଲକପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ ।୧ ।
କହଂିଣ ��ୟଣ ଗେଲ ଅ�ତଧ�ାେନ

େଗାଲକପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲଇ ସ�୍ହାନ େଭାଜେନ ।୨ ।
ଅ�ନ ଗୁଡାେୟ ଭଞୁଜ୍ଇ ମହା େ�େଷ

େଗାଲକ ପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଇଲ ହରେଷ ।୩ ।
ଆଞେ୍�ବନ ସାରି ଶୟନ ଥାେନ ବେିଜ

େଗାଲକ ପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲି ମେନ ମେନ େହେଜ ।୪ ।
�ତର୍ ଯହ�ଂ େହାଇ� ତିନ ିପହର େଯ ଆସି

ପାହା�ତି କି ନଦି�୍ ଘାରି� ପବନର ଶିଷି ।୫ ।
ତତକ୍ଷେଣ ପାେଶାରି� ପାଣଡ୍ବ ସ�ୁଦର

ଉଠ ିତଉକତି ଦ�ଣଡ୍ଇ ଶୟନ ମ�ଦରି ।୬ ।
ହା ହା ପଦ େଗାଟି ଗ� େମାର େକଉଣ କତି

େ�ଡ�େତ ସହେଦବଙ୍କୁ ହାେବାଡି� ଯାଇଂ ଝାତି ।୭ ।
େୟ େକ ଟି େବାଲି େଯ ଉଠ ିବସି� ସହେଦବ

ଭୀମେସନ େବାଲଇ େକଉଣ �ମ େଗାଟି କହେିଲ ବାସେୁଦବ ।୮ ।
ସହେଦବ େବାଇେଲ େସ େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲି

ନସିତ୍ରିଲି ନସିତ୍ରିଲି ବାବୁେର ହ�ଇ�ର ପାଇଲି ।୯ ।
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େଗାଲକ ପୁତର୍ େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲ� ଅଛ ିମେନ ମେନ
ରୟଣୀ ପାହ�ି ଉଠ�ି ଭୀମେସେନ ।୧୦ ।

୧୮୩ ।୨ ସଭାେର ଲଜଜ୍ା ପାଇ େସ ଯାଇ ସି� ଉଠ ି।
୪ ।୨ େହେଜ ସଥ୍ାନେର ଭେଜ ପାଠ ଅଛ ି।

ବହନ ସ�୍ହାନ ସାରି� ହରେଷ
େଗାଲକ ପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ ହଦୃ ମେଧୟ୍ େଘାେଷ ।୧୧ ।

ମହା ହରଷ େହାଇ େବାଲଇ େଯେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି
�ଲ ସୱ୍ାମୀ : େଦଖି ଯିବା ଧୃତ�ଷଟ୍ ତହଂିକି ।୧୨ ।

େସ େଯେବ ଆମଭ୍�ତ େହାଇେଲ ବଶିୱ୍�ଥ େଦବ�
େଦବ ପିତୃ ଛାଡି େଯେବ େହାଇ�ଇ ଧୃତ�ଷଟ୍େର ଭଗ� ।୧୩ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଗମି� କର�ତି ହସତି୍� ଭବୁନକୁ
େଗାଲକ ପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲି ବାଟ କଢାଇ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କୁ ।୧୪ ।

େବାଲ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ିଆେର କି କି େବାଲ�  ମ�ଦ
ନ ପୁଣ ଭାଇଙ୍କର ତୁେଲ େମାର ଲଗାଉ କଳି ଦୱ୍�ଦ ।୧୫ ।

ଆେଗଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିପେଛଣ କି�ଟୀ
�ହାଙ୍କର ପେଛ ନକୁଳ ସହେଦବ େବନ ିେଗାଟି ।୧୬ ।
ପର୍ତିଦନି ଯାଆ�ତି େଯ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ େଦଖିବାକୁ

ସବୁରି ପେଛ �ଲଇ ଭୀମେସନ କାହାକୁ ହଂି ସମାଦ ନ େଦବାକୁ ।୧୭ ।
େସ ଦନି ଆଗ େହାଇ ଭୀମେସନ �ଲଇ େବଗି େବଗି

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କୁ େକାଶ ଦୁଇ ଛାଡି �ଲଇ ଗୁର ୁତୟ୍ାଗୀ ।୧୮ ।
େଲଉଟି କରି �ହଂଇ େସ ଭୀମେସନ

େଦଖି� ପେଛ ଅଛ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ି�ଜନ ।୧୯ ।
ଭୀମକଇ େଦଖିେଲ େଯ ଧମ�ର କୁମେର

େବାଇେଲ ଆଜ ତୁ ତ ଗଲ�  େବଗ େବଗେର ।୨୦ ।
ଭୀମେସନ େବାଇେଲ ମୁଂ ଆଗ େ�ହବିି

ତୁମେ୍ଭ େଯେବ େକାପ କର ମୁଂ ପେଛ ପେଛ ଯିବ ି।୨୧ ।
ସବୁରି ପଛେର ଥାଇ �ଲଇ ମାରତିୁ

େଗାଲକ ପୁତର୍, େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲଇ େ�ଷମତି ।୨୨ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଭବୁେନ େହାଇେଲ ପରେବଶ

ମନସକ୍ାର କେଲ ଯାଇଂ ଅ�ଧ �ଜାର ପାଶ ।୨୩ ।

୧୧ ।୨ େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲି ନ ଛାଡଇ ହଦୃଗେତ ।
୧୭ ।୨ ସମାଦ-ସମୱ୍ାଦ, ନଜିର ମନ କଥା ପର୍କାଶ ।

ଆସନେର ବସ େବାଲି େବାଇେଲ ଧୃତ�ଷଟି୍
ଦରି୍େଯାଧନ ପାେଶ ଯାଇ ବଜିେୟ ଯୁେଝଷଠ୍ ି।୨୪ ।

ଧମ�ସତୁ ବସ େବାଲି େବାଇେଲ କୁରବୁୀର
ଅଣେକାପୀ �ଥ ଯାଇ ବସିେଲ ସଭାର ।୨୫ ।
ଅଜଜୁ୍ନକୁ େବାଇେଲ େହା ବସ ଇ�ଦର୍ ସତୁ
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ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ଯାଇଂ ବସି� ବୀର ପାଥ ।୨୬ ।
ନକୁଳ ସହେଦବଙ୍କୁ େଯ େବାଇେଲ ଆଗ୍ୟାଂ ଅବଧାରୀ

ଅଶୱି୍ନୀ କୁମାର ସେୁତ ବସ େବାଲି େବାଇେଳ ଦଣଡ୍ଧାରୀ ।୨୭ ।
ନକୁଳ ସହେଦବ ବସିେଲ ସଭାେୟ

ପେଛ ପରେବଶ େହ� ଯାଇଂ ପବନତନେୟ ।୨୮ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ପବନ ପୁତର୍ ବସ

ଆେହା େଗାଲକ ପୁତର୍ ମୁଂ ବସଛୁ ିେବାଲି େବାଇ� ହରଷ ।୨୯ ।
ଭରିୂସବ�ା ଭୀଷେ୍ମ ହସିେଲ କର�ଳି େଦଇ

େୟେହେନକ ମରମ ଖଣଡି୍ ତୁ ଭିଆଇଲ�  କାହଂି ।୩୦ ।
େୟସେନକ କଥା ଶୁଣିଣ କୁରପୁତି

ବସିରି� ଆତମ୍ା �ହଂଇ ଚଉକତି ।୩୧ ।
ଅେନକ ବସିରି ଲଜଜ୍ା ପାଇ� ମାନ େଯ େଗାବ�ିଦ

ମଥା େପାତି ମହାବୀର କପାେଳ ଦ�ି କର ଧ��ଦ ।୩୨ ।
ତକ୍ଷେଣ ଆସ�୍ନ� ଂ େଡଇଂ ପଡି� କୁରପୁତି

ଅଭିମାନ ପାଇ ଗ� ମାନଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୩୩ ।
ଭିତର ଆହ�ଟ ଭବୁେନ ପର୍େବଶ େହାଇ�
କପାଟ ପାଡି �ଜା ବସିରି ଶୁତି� ।୩୪ ।
ମୁେଣାହରି େବେଳ ଜଣାଇେଲ ସପୂକାେର

େ�ଡ�ତି ମାନେଗାବ�ିଦଙ୍କୁ ଉଭାରି ସବ� ଦୱ୍ାେର ।୩୫ ।
ସଞଜ୍େୟ ବଦୁିେର ଆଦ ିକରି ସମସେ୍ତ େହଂ ପରେବଶ

ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ାେୟ ମିଳିେଲ ଯାଇ ପାଶ ।୩୬ ।
କବାଟ େଫଡ ବାବୁ ମାନଚକ୍ରବର୍ତୀ

କି ନମି�େତ ବକୃିତ ବଢାଇଲ�  େୟ େ�େହାର ମତି ।୩୭ ।

୩୪ ।୧ ଭିତର ଆହ�ଟ ଭବୁନ- ଭିତର କୂଟ ଭବୁନ, ଆଟୁ ଭବୁନ, ଗମଭ୍ୀରି ଘର ।
ସଯୂ�୍ୟ େବେଳ ମୁେଣାହ ିକରିବା ବାବୁ ଉଠ

କେଠାର େଦଖିଣ ବେିଜ କେଲ ଧଋତ�ଷଟ୍ ।୩୮ ।
ଡାକ�ତି ପି� ବାବୁ ଉଟେର କୁରପୁତି

ତୁ ମାେନ ମାନେଗାବ�ିଦ ଉଠ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୩୯ ।
କି ନମି�େତ କପାଟ କିଳି ଶୁତୁଲିେର ବାବୁ

ତୁ େସ ପଞଚୁ୍ କଟେକ ପାଳ�� ଅଟୁ ସବୁ ।୪୦ ।
କଣ୍�ଣ ମହାବୀର େଯ ଦୱ୍ାେର େଦଇ ଡାକ

େକବଣ ନମି�େତ ମଇତର୍ ତୁମଭ୍ର େୟେଡ �ପ ।୪୧ ।
କାହାକଇଂ �ଜା ନଦ�ି ସମଭ୍ାଷି

ଆପେଣ ଗା�ଧାରୀ େଯ ବେିଜ କେଲ ଆସି ।୪୨ ।
ଗା�ଧାରୀ ଡାକ ଦଅି�ତି ଉଠସିେର ବାଳ

ତୁ େସ ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଅଟୁ ମହୀପାଳ ।୪୩ ।
ତୁହ ିେସ ଭିଗଂ◌୍ୟବ�ତ ବାଇ େହାଉ କାହଂି

ସମସେ୍ତ ମଖୂ� େୟକା ତୁହ ିେସ ବୁଝାଇ ।୪୪ ।
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ବାବୁ େ�େହାର ଅପଣଡି୍ତ ପେଣ ପୃଥୀ େହାଇ� ଭାସି
େ�େହାର ବ�ିରକୁ େଯ ନ େଯାଗାଇ �ହା ପକା �ଶି ।୪୫ ।

କୁବୁଦଧ୍� କୁଶଯୟ୍ାେୟ ଲକ୍ଷମ୍ୀ ହ�ଅଇ ହାନି
ଅଭେୟ ପୁରଷୁ ତୁ କାହାକଇଂ େୟେଡ ଅଭିମାନୀ ।୪୬ ।

ଅପଣଡି୍ତ େ�କଙ୍କର େୟସେନକ ଗତି
ଛତରି୍ଙ୍କି େୟମ�ତ କଥା ତ େ�ହଇ ଯୁଗତି ।୪୭ ।

ତୁହ ିେସ ସଂସାେରଣ ଅଟୁଂ ଦଣଡ୍ଧାରୀ
ଅେନକ ବୁଝାଇଂ କହଇ ମା� େଯ ଗା�ଧାରୀ ।୪୮ ।

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମା� େଗା େ�େତ କହଇ ବଶିୱ୍ାସ
ଭୀମା ସଭା ମେଧୟ୍ େମାେତ କହ�ି ଝିଂଘାସ ।୪୯ ।

ମନହଂି େସ ଜାଣଇ େଗା ହଦୃେର େଯେତ ପାପ
ମା�ହଂି େସ ଜାଣଇଂ ପୁତର୍ର େଯେତ ବାପ ।୫୦ ।

୩୯ ।୧ େ�ଳ�ତି ପି� ବାବୁ ଉଠେର କୁରପୁତି । (ପା)
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁହ ିେସ ମ�ଦ କଲ�

ଆପଣାର ମ�ଦପକ୍େଷ ସମସତ୍ କାଯ�୍ୟ �ଶ କଲ�  ।୫୧ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେ�େହାର ଯୁଗେତ ଅଟଇ େଜୟ୍ଷଠ୍ ଭ�୍ଥ

�ହାକୁ ନେିତୟ୍ ତୁ େବାଲ�  ବସ େହା ଧମ�ସତୁ ।୫୨ ।
େସ କି ବଦିୟ୍ାମାେନ େ�ହ�ତି କି େ�ର ପଞଚୁ୍ ଭାଇ
ଆପଣାର ଛଦିର୍ କଥା ଆପେଣ େସ ଲ� �ଇ ।୫୩ ।

ପଣଡୁ୍ ଧୃତ�ଷଟ୍ େଯ େ�ହ�ତି � ଭି�ନ
େ�େତ �ଜ େ�ହଇ କି ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଅଭିମାନ ।୫୪ ।

େସାେହାଦେ୍ର ଝିଂଘାସ େଯ କଲ�  ତୁ ଯୁଗେତ
କାେଳଣ ପାପ ଆସି ଦୂଷାଇ� େ�େତ ।୫୫ ।

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମା େଗା େମାେହାର ପି� ଧୃତ�ଷଟ୍
ଗା�ଧାରେସନ ଦୁହତିୀ ତୁ ବଂେଶଣ ଗରିଷଠ୍ ।୫୬ ।

ପି� ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗା�ଧାରୀ େମାର ପି�
େଗାଲକ ପୁତର୍ େବାଲି ଭୀମା େବାଲଇ ଅମଜି�� ।୫୭ ।

ଭୀଷମ୍ ଭରିୂସବ�ାେୟ ହସିେଲ �ହା ଶୁଣି
�େଜ ଅପମାନ ପାଇଲି େଗାସାମଣୀ ।୫୮ ।

ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ତୁ ପଣଡି୍ତ େମାର ପୁତର୍
ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ ଝିଂଘାସ କଲ� ନ ିେଯ ବହ�ତ ।୫୯ ।

ଆପଣାର ଶରୀେର ପଡିଛ ିଅଂସାଇ
ପରକୁ ହସ ୁକି-ା �ସିକାେର ହସତ୍ େଦଇ ।୬୦ ।

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମା େଗା େୟ ଅଥ� େକମ�େତ
େଗାଲକ ପୁତର୍ କଥା େମାେତ କହସି େଗା ମା� ।୬୧ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁ େୟେବ ମେୁଣାହ ିକର ଉଠ
ମେୁଣାହ ିଉତ�୍େର କହଇ େୟଥ�ର ଅଥ� େଗାଟି ।୬୨ ।
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ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େୟମ�ତ କଳଙ୍କ ଅଛ ିେଯେବ
କାହଂିକି ଗୁପେତ କର ୁକହ� କି� େୟେବ ।୬୩ ।

୫୬ ।୨ ଅମଜି��-ଅମଯ�୍ୟାଦା
ତହଂିର ଅଥ� େଗା ଶୁଣିେଲ ମହାମାୟୀ

େତେବ େସ ଉଠଣି ମୁଂ କରିବ ିମୁେଣାହ ି।୬୪ ।
ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ ବାବୁ ଶୁଣ ପବୂ�ର କଥା

ଗା�ଧାରେସନ �ଜା ଅଟଇ େଯ େମାର ପି� ।୬୫ ।
େଜୟ୍ଷଠ୍ ମାସ ଅମାବଇ କୃତତି୍କା ନକ୍ଷତେ୍ର
େସ ଦନି ଉତପତତି୍ ମୁଂ େହାଇଲି ଯୁଗେତ ।୬୬ ।

ଜାତି ଉଆଂସୀ ଆବର ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁୀ
େକହ ିେମାେତ ପର୍ଦାନ େ�ହେିଲ ଡରି କରି ।୬୭ ।

ଦୂର �ଜା ମାନ�ତ ବାବୁେର ପି� େଯ ବରି�
େମାେହାର �େମ ବରିେଲ ବାଇଶି �ଜା ମ� ।୬୮ ।

ବୟ୍ାସଙ୍କୁ ହକାରି ଗା�ଧାରେସନ ପୁଚଛ୍ଇ
ବୟ୍ାେସ େବାଇେଲ େୟହାକୁ ବଭିା କରିବା େଗାଲକ ବୃକ୍ଷକଇ ।୬୯ ।

ପି�ଙ୍କର ମଧୟ୍ ଅଗଣାେୟ େଗାଲକ ବୃକ୍ଷ ଥ��
ବୟ୍ାସଙ୍କୁ େନଇ �ହା ଗା�ଧାରେସନ େଦଖାଇ� ।୭୦ ।

ଆପେଣ ବୟ୍ାେସ କ�ୟାେବଶ କ�ଇେଲ ମକୁୁ
ବରେବଶ କ�ଇେଲ େସ େଗାଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ।୭୧ ।
େମାେତ ପର୍ଦାନ କ�ଇେଲ ପାେରଶୱ୍ରଙ୍କ ସତୁ

େଗାଲକ ବୃକ୍ଷର ଡାେଳ ବା�ଧ�େଲ େମାେହାର ଡାହାଣ ହସତ୍ ।୭୨ ।
କୁଶେର ବ�ଧନ କେଲ ସତୟ୍ବତୀର ବାଳ

ଶଙ୍େଖ ଗା�ଧାରେସନ �ଇଂ ଦ�ି ଜଳ ତିଳ ।୭୩ ।
େମାେହାର କର �ହାର ତହଂି �ଗି� ପର୍ତୟ୍କ୍େଷ
ତତକ୍ଷେଣ ମ� େସ େଗାଲକ ମହାବୃକ୍େଷ ।୭୪ ।

େ�େହାର ପି� ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ �ହାକୁ କ�ୟା େକ ଦଅି�� �ହଂି
ଶେତ ଅଷଟ୍ଉତତ୍ର କ�ୟା ମ�ନ ି�ହାର ବରଣ �ହଂି ।୭୫ ।

ବୟ୍ାେସ ଥାଇ େୟକା େଯ ଆପେଣ ଭିଆଇେଲ
ଧଋତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ଆଣି େମାେତ ଦଆିଇେଲ ।୭୬ ।
େୟେହେନକ ବଶିୱ୍ାସ କଥା େକହ ିନ ଜାଣ�ତି ଆନ

ବୟ୍ାେସ ବାସେୁଦେବହଂି ଜାଣ�ତି େୟସେନକ ବଧିାନ ।୭୭ ।
ଯାହା େ�ଡିଲ�  ବାବୁ ତୁ �ହାହଂି ପାଇଲ�

ପରକୁ ଛଦିର୍ କହ ିଆପଣା ଛଦିର୍ ମରମ କଢାଇଲ�  ।୭୮ ।
ଭୀମା ଯାହା କହ�ି େସ ଅଟଇ ନଚିେୟ

ଶୁଣିଣ ବଷିାଦ େହାଇ� ଗା�ଧାରୀତନେୟ ।୭୯ ।
େୟେତ ଅଥ� େକମ�େତ ଜାଣି�କ ଭୀମା

ନ ଜାଣି ହ�ଡିଲି ମୁଂ �ଶିଲି ଆପଣାର ସୀମା ।୮୦ ।
ନତିି ପର୍ତି ଭୀମା େୟ ଦପିଦ େବାଲ� ଥ�ବ େମାେତ
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ଆବର ସଭାେୟଣ ମୁଂ ବସିବ ିେକମ�େତ ।୮୧ ।
ଗା�ଧାରେସନ ପାମର କି� େୟମ�ତ କୃତୟ୍ କ�

ବଧିବା କ�ୟାକୁ େକମ�େତ େମା ପି�କଇଂ ଦ�ି ।୮୨ ।
େୟେହେନକ ପାପ କ୍ଷେଣ େଯେବ େହାଇଲ�  ତୁ ଜାତ
ପି� ଘେର ପଡି କିଂେପ ନ ମଲ�  େଗା ମା� ।୮୩ ।

େୟେତ େବାଲି କମ�କୁ ଆଦରି ବୀର ଉଠି
ସ�୍ହାନ ନତିୟ୍ କମ� େଯ ସାରି� ଧୃତି�ଷଟି୍ ।୮୪ ।

ମଢଫୁଲିେର ବେିଜ �ଜା ମହାବୀର
େସହଦିନି�  ଦରି୍େଯାଧନ ନ ବସଇ ଆସ�୍ନର ।୮୫ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ଭୀମେସନର ମୁଖ �ହଂି
ଦରି୍େଯ୍�ୟାଧନକୁ ଅନୀତି କଥା କହଲି�  କିସ ପାଇଂ ।୮୬ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ� ନତିି ଦନି ଆମଭ୍�ତ କରଇ ଝିଂଘାସ

ଅେନକ ସହଲି� ନ ିଆମେ୍ଭ ପର୍ତି େଯ ଦବିସ ।୮୭ ।
ପାଞଚ୍ଙ୍କରି ପି� �ମ ଧରଇ ସଭାେର

ଉଫହାସ କର�ତି � ଆମଭ୍�ତ ସକଳ କୁରବୁୀେର ।୮୮ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ �ହାର ପି� ଧୃତ�ଷଟ୍ ମା� େଯ ଗା�ଧରୀ

େଗାଲକ ପୁତର୍ �ହାକଇଂ କିଂପା େବାଇଲ�  ନ ବଚିୀରି ।୮୯ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ� େଦବ େହାଇଅଛନି ିେସହି

େ�ହେିଲ କିଂପା ଚଳ�� କଳଙ୍କ େଯେବ �ହଂି ।୯୦ ।

୮୫ ।୧ ଶଥ୍ ମୁେଣାହେିର ବେିଜ କେଲ ମହାବୀର
ଶଥ୍ ମେୁଣାହେିର ବେିଜ କେଲ ମାନେଗାବ�ିଦ ବୀର ।

ଶୁଣିଣ ତବଦ େଯ ଧମ�ର ନ�ଦନ
ମେନ ମେନ େ�ଷ େହାଇେଲ ଭୀମେସନ ।୯୧ ।

ପର୍େବଶ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେହାଇେଲ ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ପୁେର
ନତିୟ୍ କେମ�ଣ େସବ�ତି େସ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ପୟେର ।୯୨-୫୬୦୦ ।

ଦୁେଯ୍�ୟାଧନର ପାଷାଣ ଗୃହ ନମି�ାଣ
େସହ ିଦନି�  ଆସ�୍ନେର �ହଂି ଜାଣ ସଭା

େଯ ଯାହାର ଆସ�୍େନ ଥା�ତି ସକଳ �ଜେଦବା ।୧ ।
କୂଟ କପଟ ଛତର୍ୀ େଯ ମାନଚକ୍ରବର୍ଥୀ

ବୃଦଧ୍� ବ�� ଭାଗ୍ୟବ�� ଉପାେୟ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୨ ।
େ�ହଗିରି େବାଲି େୟକ ପବ�ତ େଗାଟିେୟ

ଉଚଛ୍ଗ� େପା� ବସି�୍ର େସ ଅେଟ େକାଶମେୟ ।୩ ।
ଶିଲପୀ ବ�ିଧାଣୀ ମାନ�ତ ସମସତ୍ ରଣୁଡି୍ ଆଇଂ

ଶର୍ୀଭେୁଜ ଶାଢୀ ସରଳ ଅେନକ ରତନ୍ େଦଇ ।୪ ।
�ତର୍କାେଳ ପବ�େତ େସ ଲଗାଇ� େନଇ

େୟ ପବ�ତ େଗାଟି େଖାଳିବ ଭିତେର ଭଙ୍ଗାଇ ।୫ ।
ଯତନ କରିବ େଖାଲ ପ�୍େୟ କରି

େୟକଇ ଦୁଆେର େଯ େହାଇବ �ହାରି ।୬ ।
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ଘର ପ�୍େୟ କରି କରିବ େଯ ସଞ�୍
େୟେତ େବାଲି ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି ଧୃତ�ଷଟ୍ ବଷା ।୭ ।

େଯାଜେନକ ବସି�୍ର େହାଇବାକ ସଞଚ୍
ଉଚଛ୍ଗ� େହବ ଦୁଇ େଯାଜନ େଯ ଉଞଚ୍ ।୮ ।

ତହଂିକି ନବି�ାଣ କରିବ ବର୍ଜ କବାଟ େଯ େଗାଟି
ବାହାେର ଥାଇ କିଳିେକ େସ ଭିତେର ନ ଫିଟି ।୯ ।

୫ ।୨ େୟ ପବ�ତ େଗାଟି େକାରିବ ଭିତେରଣ ଭଙ୍ଗାର ।
୪ ।୨ ସରଳ-ଅଳଙ୍କାର ବେିଶଷ ।

ଜଣେକ ବରତନ କ� ଗ୍�ମ ପାଞଚ୍ଖଣଡ୍
ମାସେକ ବତ୍�ତନ େହାଇ� ସବୁଣ୍�ଣ େୟକ ମାଢ ।୧୦ ।

ପାଞଚ୍ ଉତତ୍ର ଶେତକ �ଗିେଲ ବ�ିଧାଣି
କାଟ�ତି ପାଷାଣ େଯହ୍େନ ବଜର୍ କୀଟ ନବି�ାଣି ।୧୧ ।

ଦୱ୍ାଦଶ ବରେଷ �ହା କେଲକ ନମିି�ତ
ସଉଭାଗୀ ନଦୀ କୂେଳ ସଉଭଦର୍ ବନସତ୍ ।୧୨ ।

ତହଂିର କୂେଳ ଅରବ�ିଦ େ�ହଗିରି
ଉପାେୟଣ ଦରି୍େଯାଧନ �ହା ପଥର ଘର କରି ।୧୩ ।

ଘଟଣ ନମିି�ତ େଯେତେବେଳ େହାଇ� ସପଣୂ୍�ଣ
ଭିତେର ପିତୁଳି�ତ ଭିଆଇେଲ ଚିତର୍ େଯ େଲଖନ ।୧୪ ।

ଗୁପେତ କ�ଇ� �ହା ନ ଜାଣ�� େକହି
ଦେିନକ ଦରି୍େଯାଧନ ମା� ଗା�ଧାରୀ ଆେଗ କହ ି।୧୫ ।

େଭା ମା� ମହାସତୀ ଆଗ୍ୟାଂ େଦବା ମକୁୁ
ମୁହଂି ଯିବ ିମା� େଗା ଗା�ଧାରେସନ �ଜୟ୍କୁ ।୧୬ ।

େକମ�ତ ସଂପେଦ େଗା ଅଛଇ େମାର ଅଜା
େକମ�ତ କରିଣ େସ ପାଳଇ ଜନପର୍ଜା ।୧୭ ।

କଥା ପାେଶାରିେଲ ନ ଜାଣିେଲ ଗା�ଧାରୀ
ଯାଅ େବାଲି ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଆଗ୍ୟାଂ ଅବଧାରୀ ।୧୮ ।

ଧୁଶାସନ ଦୃଜେୟ କଣ୍�ଣ ଶଲ୍ୟ କୃପ
ଅଶସତ୍ମା ସହେିତ ଅଛ�ତି ସମସତ୍ ନୃପ ।୧୯ ।

େୟେତକ ସଙ୍ଗର ସ�ୟ କୁମାର କୁରପୁତି
ଗା�ଧାରେସନ �ଜୟ୍କୁ େସ ଚଳଇ ତଡତି ।୨୦ ।

�ତର୍ ଦବିେସଣ କର�ତି ପର୍ୟାଣ
ହସତି୍�କୁ ଗା�ଧାରେସନ �ଜୟ୍ ପ�ଦର ଶତ ଯୁଣ ।୨୧ ।

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ପ�ଦର ଦବିେଷ
କଟେକ ପର୍େବଶ ଯାଇଂ େହାଇେଲ ହରେଷ ।୨୨ ।

ବାର� ପାଇଣ େସ ଗା�ଧାରେସନ ନୃପତି
ଦଣଡ୍ ସ�ୟ େଘନ ିେସ ପାେଛାଟି ଆସଇ ତଡତି ।୨୩ ।

ବଇଡୁଯ�୍ୟ ପଭ�ତ ତେଳ େହାଇେଲ େଭଟା େଭଟି
ଗା�ଧାରେସନ କୁଶଳ ବାର� ପୁଚଛ୍ଇ ଧଋତ�ଷଟି୍ ।୨୪ ।
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ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ଶୁଣିମା ମାତ �ତ
ସ�ୟବଳ ଛାଡି େ�େହାର େମାେହାର େହାଇବା େୟକା�ତ ।୨୫ ।

ପବ�ତ ଉପେର ଯାଇଂ ବସିେଲ ଅଜା �ତି
ବଂଶାଧ�କ �ଜା ତୁ ଅଟୁ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୨୬ ।
ମହୁଂି ସହ ିନ�ହାରଇ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଆରେଦାଳି

େସ ନମି�େତ ଅଜା, ଅଇଲି େ�େହାର ତୁେଲ ଭାଳି ।୨୭ ।
ଭୀମେସନ ଅେନକ ଝିଂଘାସ କ�କ େମାେତ

ମୁହଂି �ହାର ପ�୍ଣ ତୟ୍ାଗ କରିବ ିେକମ�େତ ।୨୮ ।
ଭଇୂଂ ଛୁଇଂ ଶର୍ବେଣ ହସତ୍ ଦ�ି ଗା�ଧାର

ବାବୁ େଯବଣ କଥା କହଲି�  େସ ଦୁସହ ଅେଗାଚର ।୨୯ ।
େ�େହାର େବେଳ ପାଣଡ୍ବ�ତ ବଳବ�େତ େ�ହ�ଂଟି େଯ ସରି

େଦବ କ� େଘନ ିେସ ପର୍ତକ୍େଷ ଅବତରି ।୩୦ ।
ଧମ�ର ବୀେଯ�୍ୟ ଜାତ େସ େଯବଣ ଯୁେଝଷଠ୍ି

କର େଲଉଟା�େତ ଯାହାର େଲଉଟଇ ନବ ସଷୃଟି୍ ।୩୧ ।
ବରି୍େକାଦର ଜାତ ହାେଦ ପବନର ବୀେଯ�୍ୟ

କେରଣ ଗଦା ଧରିେଲ ତ�୍ସଇ େଦବ�େଜ ।୩୨ ।
ମହା ବଳବ�� େସ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସାଥ�ୁକ ଭୀମ

ଛଡ ଲକ୍ଷ େଯାଜେନ ଥାଇଂ �ହାକଇଂ ତ�୍ସ କରଇ ଯମା ।୩୩ ।
ବାସବର ନ�ଦନ େଯବଣ ଫାଲଗୁନି

େୟକା ��ଜେକ ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ପାରଇ େସ ଜିଣି ।୩୪ ।
ନକୁଳ େବାଲିଣ �ହାର େଯବଣ ଅନ�ଜ

ଆକାେଶ ପାଟ ଅଛ ିଅଶୱି୍ନୀ କୁମାରଙ୍କ ଆତମ୍ାଜ ।୩୫ ।
�ହାର ଅନ�ଜ େଯ ସହେଦବ େବାଲି

ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ଗ୍ୟାଂ� ମୁଂ ପର୍ତକ୍େଷ େଦଖିଲି ।୩୬ ।
ବାବୁ େମାେହାର ବଚନ ଶୁଣେର ମାନେଗାବ�ିଦ

ସମେୟ ବର୍ତିଥାଅ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକେର ନ କର ତୁ ଦୱ୍�ଦ ।୩୭ ।

୨୪ ।୨ ଧୃତ�ଷଟି୍- ଦୁେଯ୍�ୟାଧନ
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� �ତ ସମର ନ କରିବି

ଉପାେୟ କରିଣ ହାେଦ ପାଣଡ୍ବ�ତ ମାରିବ ି।୩୮ ।
ଭୀମାର ବଳ ବୀଯ�୍ୟକୁ େମାେହାର ଭୟ �ହଂି

ଯାହାକୁ ନ�ିମୱ୍ର େଦବ େହାଇଛ�ତି ସାହ ି।୩୯ ।
ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� ବାବୁ େକବଣ ଉପାେୟ

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ଆସ େଦଖାଇବ ିେଦବ�େୟ ।୪୦ ।
ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� େଯେବ ଅଇଲ�  େମାର ପୁେର

ଦ�ି ପାଞଚ୍ସାତ ରହବୁି � େମାେହାର ପୁର ମ�ଦେିର ।୪୧ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� �ତ କଟାଳ ନ କର େଯ େମାେତ
ପାଣଡ୍ବ�ତ �ଶ କେଲ ମୁଂ ବର୍ତଇ ନଶିଚି୍�େତ ।୪୨ ।

ସମସତ୍ ସ�ୟମାନ ପଠଆିଅ େ�େହାର େଦଶ
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ବଗ� କୁଟୁମୱ୍ମାନ େଘନ ିସଙ୍ଗେତ େମାର ଆସ ।୪୩ ।
ଆପଣାର ଶେତ ପୁତର୍ େଘନଣି ଗା�ଧାର

ଆବର ଛୟାେଣାଇ ଭ�୍େଥ େଘନଣି ବ�ଧୁ ସଙ୍ଗର ।୪୪ ।
ଆପଣାକୁ �ଇ ଶେୟ ସ�େଣାଇ ଜଣ

ଦରି୍େଯାଧନ ତୁେଲ ଗା�ଧାରେସନ କରଇ ପୟାଣ ।୪୫ ।
ସଉଭଦର୍ ବେନ ଯାଇ େହାଇେଲ ପର୍େବଶ

େ�ହଗିରି ପବ�ତେର ମିଳିେଲ �ର ପାଶ ।୪୬ ।
କୂଟ କପଟ �ଜା େଫଡି� କବାଟ େଗାଟି

ଆପେଣ ଭିତେର ଯାଇ ପଶି� ଧୃତ�ଷଟି୍ ।୪୭ ।
�ହାକୁ େଗାଡାଇ େଯ ପଶିେଲ ଗା�ଧାରେସନ

ପି�ର ସଙ୍ଗେତ ପଶିେଲ ଗା�ଧାରେସନ ପୁତର୍ମାନ ।୪୮ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ବ�ିର କର ପି�

ଭୀମାର ଗଦାଘାତ େୟ ସହବିଟି ପବ�� ।୪୯ ।
େୟହା େଭା ପି� ବ�ିର କର ଦୃଢ କରି

କବାଟ ପାଡିବ ିପାଣଡ୍ବ�ତ ଭିତେର ମଂୁ ଭରି ।୫୦ ।

୩୯ ।୨ ସାହ-ିସହାୟ
୪୫ ।୨ ପୟାଣ-ପର୍ସଥ୍ାନ ।

େଦଖି ବ�ିର କରଇ ଗା�ଦାରେସନ ନୃପତି
ବାବୁ ଦରି୍େଯାଧନ ତୁ ଉପାେୟ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୫୧ ।

େ�େହାର େବାେଲ େୟହା େହାଇ� ନବି�ାଣି
ପର୍ତକ୍େଷ ଦଶୁିଅଛ ିଇ�ଦର୍ ବାରସୱ୍ତୀ ପୁର ଜାଣି ।୫୨ ।

ଭଲ କରି ପି�ପୁତର୍ େୟହାକୁ ବ�ିର କର
କାହାର କିସ ବୁଦଧ୍� କହ େମାେହାର ଆଗର ।୫୩ ।

େୟେତକ ବଚନ କହ ିବାହାର ଧୃତି�ଷଟି୍
ବାହାେର ଥାଇ ପାଡି� ବଜର୍ କୀଳଣୀ କବାଟ େଗାଟି ।୫୪ ।

ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� କବାଟ େଫଡ ବାବୁ
ସବ�ଗଂ◌୍ୟ �ଥ େ�େତ ବୁଦଧ୍� ଦୃଶୟ୍ ସବୁ ।୫୫ ।

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ଶୁଣ େହା ଗା�ଧାର
ତୁମେ୍ଭ ନରି�ୁ�ତ ବଇରି ଅଟ େଯ େମାେହାର ।୫୬ ।

ମା�କୁ େମାେହାର େଯବଣ କୃତୟ୍ କଲ�  ଗା�ଧାରେସନ �ଜା
ବଧିବା କ�ୟା କ�ଇଲ�  ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ଭାରିଯା ।୫୭ ।
େଗାଲକ ବୃକ୍ଷ େଯ ବଭିାକାେଳ ମ� ଯୁଗେତ ।୫୮ ।

ବଧିବା କ�ୟା ପି�କୁ େମାେହାର ଦଲି�  ତୁ େକମ�େତ ।୫୮ ।
ଅଗ୍ନେିର ଦହନ କିଂେପ ନ କଲ�  ମହାତମା

େସ କଥା କଳଙ୍କ େମାେତ ସଭାେର େବାଇ� ଭୀମା ।୫୯ ।
େ�େତ ମାଇେଲ ମୁଂ ପାେଶାରଇ େସ କଥା

େ�େହାର ନମି�େତ େମାେତ ହାେଦ ଲଜଜ୍ା ଅପର୍ମିତ ।୬୦ ।
ପାଣଡ୍ବଙ୍କ ନମି�େତ ନବି�ାଣ େ�ହଇ େୟ ଘର
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େ�େହାର ନମି�େତ ନବି�ାଣ କରିଛ ିେୟହ� ପୁର ।୬୧ ।
ତୁ େୟେବ ନଶିଚି୍�େତଣ ଥାଅ ଯାଉଅଛ ିମହୁଂି

ବଜର୍ ଯ�ତର୍ କୀଳଣୀ କିଳି�, ତହ�ଂ ଗ�କ କୁରସୁାଇଂ ।୬୨ ।
ପର୍େବଶ େହାଇ� ଯାଇଂ ଆପଣା ନଜି େଦଶ
ସ�୍ହାନ େଭାଜନ େସ କରଇ ହରଷ ।୬୩ ।

୬୧ ।୧ ପାଣଡ୍ବଙ୍କ ନମି�େତ ଭଣଡି୍ କହଲିି େ�େହାର ଆଗର ।
୫୬ ।୨ ନରି�ୁ�ତ-ନ�ି�ତ

ଗା�ଧାରୀ ବାର� ପାଇେଲ ତଥୟ୍ କରି
ଦରି୍େଯାଧନ ସ�ନେିଧୟ୍ ବେିଜ କେଲ ମାେହଶୱ୍ରୀ ।୬୪ ।

ବାବୁ ପି�କୁ େମାେହାର �ଇଲ�  ପଥର ଘେର
ଆେର େସାଦର ବଧେର ପଶିଲ�  ବାଳ� ତ ପାମେର ।୬୫ ।

ଗା�ଧାରେସନ ବର୍ତିଥ�େଲ େ�େତେର ପରମ ହତି
େକେବେହଂ ବାବୁ ନ ବାହ�ଡଇ କ� କମ� କୃତୟ୍ ।୬୬ ।

ଦରି୍େଯାଧନ ନ ଶୁଣଇ ଗା�ଧାରୀର େବାଲ
େଗାଟିେୟ କରି ଦରି୍େଯାଧନ ନ କଲ�  ତୁହ ିଭଲ ।୬୭ ।

ଯଦୟ୍ପି ପି�କୁ େମାେହାର କଲ�  େୟେଡ କୃତୟ୍
ଅ�ନ େଦଉଥାଅ �ହାର ଜୀବନ ଥ�ବା ପରିଯ�ତ ।୬୮ ।

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମା େଗା େ�େହାର ବଚେନ
େଦବଇଂ ଅ�ନ ଯାହା ମାଗିଲ�  େ�ଷ ମେନ ।୬୯ ।

ମା�ଙ୍କର ବଚେନ ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି କୁରବୁୀର
ବସାଣ କ� ଗା�ଧାରକୁ ନେିତୟ୍ ଅ�ନ େୟକ ଭାର ।୭୦ ।

୬୭ ।୨ କୂଟେର ଦରି୍େଯାଧନ ନ କଲ�  ବାବୁ ଭଲ ।
୭୦ ପଦ "ମା�ଙ୍କର ବଚେନ ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି କୁରବୁୀର ।" ପାଦା�ତ ପେର ଭି�ନ ପାଠମା�ଙ୍କର

ବଚେନ ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି କୁରବୁୀର
ବସାଣ କ� ଗା�ଧାରକୁ ନତିି ଅ�ନ ଦଶ ଭାର ।

ପାଣି ତହଂିକି ଦଅିଇ ଦୁଇ ଭାର େଲଖାେୟଂ
ଜଣେକ ପାଣି େଯ ପଡଇ ପାେୟ ପାେୟ ।

ଜ� କବାଟି ବାେଟ ବଢାଇ ଦଅି�ତି ପର୍ତିଦନି
େଦଖିଣ ଗା�ଧାରେସନ ବ�ିରଇ ମନ ।

ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଧରି ଦରି୍େଯାଧନ ଦୁଖ ଦ�ି ପୁଣ
େୟହମିିତି ଦ�ି ମାସକ ପଣୂ୍�ଣ ଅ�ନ ।

େସହଠିାର ୁପାଞଚ୍ ଭାର ଦ�ି ଦରି୍େଯାଧନ
ପୁଣ କିଛୁ ଦନି ଦୁଇ ଭାର େଲଖାେୟଂ ଦ�ି ଅ�ନ ।

ପୁଣ ଭାେରକ ଦଅିଇ ହସତ୍ େଯ ଆଞଜୁ୍�
େବନମିାସ ଭାେରକ େଲଖାେୟଂ େସ ଦ�ି ।
େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ ଶଙ୍କୁନ ିପରଶଇ ଭ�

ଗା�ଧାରେସନ କହଇ ମୃତୁୟ୍ ଆସି ନକିଟ େହାଇ� ।
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ଭାେରଖ ଅ�ନ ଆବର ପାଣି କଳସାେୟ
ଗୁଣଡି୍ରି ଜ� ବାେଟ ବଢାଇଣ ଦେିୟ ।୭୧ ।
େଦଖିଣ ଗା�ଧାରେସନ ବ�ିର କରଇ ମେନ

ଅ�ନ ଶାସତି୍େର ମେଲ ମୁକତି ନ�ହ�ତି ଜେନ ।୭୨ ।
ସମସେ୍ତେହଂ ପାତ�ତି ଡାହାଣ କର େଗାଟି

େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ ଶଙ୍କୁନ ିସବୁଙ୍କୁହଂି ଦଅିଇ ବାଣଟି୍ ।୭୩ ।
ଜେଣକ େହାଅଇ େପାେଷ େପାେଷ ଅ�ନ

ଘଡାେୟକ ପାଣି ଚଳ� େୟ ଗ୍�ସ ପୁଣ ।୭୪ ।
େୟସେନକ ନତିି ପର୍ତି ଦଅିଇ କୁରବୁଇ

ଉପାେୟ ଶଙ୍କୁନ ିତହ�ଂ େଥାକାେୟ େଥାକାେୟ ରଖିଥାଇ ।୭୫ ।
ଭାତ ପୁଡାେୟ ଚକଟି େଲପିଥାଇ କା�େଥ

ବୁଦଧ୍� ଭିଆଇ� ଆପଣା ବର୍ତିବା ନମି�େତ ।୭୬ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଯୁଗଧର

ଛଅ ମାସ ପରିଯ�େତ ଦ�ି ଅ�ନ େୟକ ଭାର ।୭୭ ।
ଛ ମାସ ଅ�ତେର ପୁଣ ବୁଦଧ୍� େୟକ କ�

ଅଙ୍ଗାେୟକ ଦଅି େବାଲି ସପୂକାରକୁ େବାଇ� ।୭୮ ।
େଜୟ୍ଷଠ୍ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଚଉଠୀର ଦନି

ଆଗ୍ୟାଂେୟ ବଢାଇ ଦ�ି ଅଧ ଭାେରକ ଅ�ନ ।୭୯ ।
�ହା ବାଣଟି୍ ବୁଞଜି୍େଲ ସମସେ୍ତ ବକିେଳ

ଥାଳିେୟକ ଅ�ନ ପୁଣି ଦ�ି ଅ�ତକାେଳ ।୮୦ ।
�ହା େଦଖି ବ�ିର କରଇ ନୃପତି ଗା�ଧାରେସନ

ବାବୁ ସବୁ�ତି ଅେଦାେଷ �ଶ କ�ଟି ଦରି୍େଯାଧନ ।୮୧ ।
ଶେହ ସ�େଣାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାଳିେୟକ ଭାତ

େୟେତକ ଆହାର କରି େହା ବର୍ତିବା େକମ�ତ ।୮୨ ।
ଦରି୍େଯାଧନର ତ ଆମେ୍ଭ େ�ହ�ଂ � ବଇରି

ବ�ି ଅପ�େଧ କିଂପା ଆମଭ୍�ତ �ଶ କରି ।୮୩ ।

୫ ।୧ କୁରବୁଇ-କୁରପୁତି ।
େୟ େମାେହାର ବଂଶ େଯ ମାରଅୁଛ ିଅନମିେତ

�ହାର ବଂଶ େକହ� �ଶ କରିବ େୟହମିେତ ।୮୪ ।
େୟ ଥାଳିକ ଭାତ ଜଣକ ହଂି ଭଞୁଜ୍

ପିତୃ କାଯ�୍ୟ କରି ଦରି୍େଯାଧନ ବଂଶ ଗଞଜ୍ ।୮୫ ।
ଗା�ଧାରେସନ �ଜାର େୟସେନକ ବଚନ ଶୁଣି

େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ ଶଙ୍କୁନ ିକହ�ି ଦୃଢ ବାଣୀ ।୮୬ ।
ତୁ େଯହ୍େନ ଆଗ୍ୟାଂ ଦଲି�  ନରସାଇଂ

ମହୁଂି ପାରିବ ିଦରି୍େଯାଧନର ବଂଶ �ଶ କ�ଇ ।୮୭ ।
ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� ଥାଳିକ ଅ�ନ ଖାଅ

ସବୁରି ଆଷୟ୍ େଘନଣି ତୁ ଶୁେଭଣ ବର୍ତି ଥାଅ ।୮୮ ।
େସ ଥାଳିକ ଅ�ନ େଯ ଭଞୁଜ୍ଇ ଶଙ୍କୁନି
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ସଭିଂେୟ ପ�୍ଣ ପୟାଣ େହାଇେଲ ଅବସାନ ି।୮୯ ।
ଶେହ ପାଞଚ୍େଣାଇ ଜଣ େହାଇେଲ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ

ଶଙ୍କୁନ ିେଘନ ିବର୍ତି ଅଛ ିଗା�ଧାରେସନ �ଜ ।୯୦ ।
ଗା�ଧାରେସନ ପ�ରଇ ଶୁଣେର ଶଙ୍କୁନି

ତୁ େମାେହାର େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ ଅଟୁ ମହାଗ୍ୟାନୀ ।୯୧ ।
ମହୁଂି େଯ ପୁତର୍େର ରକ୍ଷା କଲି େ�େତ

ଦରି୍େଯାଧନର ବଂଶ ତୁ �ଶିବୁ େକମ�େତ ।୯୨ ।
ଶଙ୍କୁନ ିେବାଇ� �ତ ଅଛ ିନ ିେମାେହାର ବୁଦଧ୍�

େ�େହାର ବଚନ କହ େମାେତ େକମ�େତ କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� ।୯୩ ।
ତୁମେ୍ଭ େ� ଯାଉଅଛ ବୁଦଧ୍�େୟ େମାେତ କହ

ହଦୃେର ଧରିଥ�ବ ିେ�େହାର ବଚନ ସ�େଦହ ।୯୪ ।
ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� ଶୁଣସି େମାେହାର ପୁତର୍

ମହୁଂି େଯେତେବେଳ େହାଇବ ିମୃତୁୟ୍ ପ�ପତ ।୯୫ ।
େୟ େମାେହାର ଡାହାଣ କରର ପବ ଅସଥ୍�

�ହା ଯତନ କରି େଥାଇଥ�ବୁ ନ ଜାଣିମ କୁରପୁତି ।୯୬ ।

୮୯ ।୨ ଶଥ୍ ସମସେ୍ତ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ େହାଉଛ�ତି ଅ�ୟାଅ�ୟ
ଶଥ୍ ସମସେ୍ତ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ ହ�ଅ�ତି ଅବନୀ ।

ଡାହାଣ ହାଥର ଡାହାଣ ପବ େଗାଟି
�ହା କ�ଇବୁ ବାବୁ ପଶା ଦୁଇ କାଠ ି।୯୭ ।

ବାମ ହାଥର ପବ କ�ଇବୁ ପଶାର ଗୁଟି
କ�ଇବୁଟି ନବି�ାଣ ଯତନ କରି ତିରିଶ େଗାଟି ।୯୮ ।

ଅବଶୟ୍ ଦରି୍େଯାଧନ େ�େତ କରିବ ବଡ ଜେଣ
�ଜାର ତୁେଲ ବସିବୁ ତୁ ମହାମ�ତର୍ୀ ପେଣ ।୯୯ ।

ବାବୁ ତୁ ତ �ଶ କରି ନ�ଆରିବୁ �ହାକୁ
ପଶା େଖ�ଇବୁ ତୁ ଦରି୍େଯାଧନ ସଂେଗ ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ ।୧୦୦ ।

ଆପେଣ ପାଡିବୁ ତୁ କୂଟ କପଟ ପାଶା
ଦାନ ପଡୁଥ�ବଟି େ�େହାର ମନୀଷା ।୧୦୧ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ହ�ଇବୁ ଜିଣାଇବୁ ଦରି୍େଯାଧନ
ପଶା େଖଳଇ େଯ େଘ�ଇବୁ ପାଣଡ୍ବଙ୍କ �ଜୟ୍ ସିଂହାସନ ।୧୦୨ ।

ଆତମ୍ା ସହେିତ ଜିଣାଇବୁ ଦରି୍େଯାଧନକୁ
ସେଭୖର ତେଳ େନଇ ବସାଇବୁ ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ ।୧୦୩ ।

ସମଭ୍େବ� ଆସ�୍େନ ବସିଥ�ବ କୁର�ୁଜା
ସଭାର ତଳକୁ େକଶ ଧରି ଅଣାଇବୁ ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ଭାରିଯା ।୧୦୪ ।

ବବିସନ କ�ଇବୁ ଆଣି ମହାସଭା ତେଳ
େସ କଥାମାନ ଭୀମା ଲିହଥି�ବ ବକ୍ଷସଥ୍େଳ ।୧୦୫ ।

ତହଂିର �ଗ େଯ େଘନଣି ଭୀମେସନ
ଦରି୍େଯାଧନର ବଂଶ �ଶ କରିବ ସାଂଗ୍�େମଣ ।୧୦୬ ।

ବାବୁ ତୁହ ିରଣ ଯାଗଂ◌୍ୟ କରିବୁ ସହେଦବର ହସେ୍ତ
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ଭଣଞଜ୍ାଙ୍କୁ ମ�ଇ ନ ରହବୁି କଦାଚିେତ ।୧୦୭ ।
ଜଳ ସଥ୍ଳ ଅନେଳ କହ�ଅଛ ିେ�େତ

ପାଣଡ୍େବ ବଧ େ�ହ�ତି େକଉଣସି ମେତ ।୧୦୮ ।
ଶଙ୍କୁନ ିେବାଇ� �ତ କହଲି�  େଯଉଣ କଥା

େଦବଙ୍କୁ ଅଶକ୍ୟ େୟ େ�େହାର ବାର� ।୧୦୯ ।

୧୦୭ ।୨ ଭଣଞଜ୍ାକୁ ମ�ଇଣ ମରିବୁ ପଶ�୍େତ ।
େୟ େ�େହାର ଭଜୁ େୟେତ ପୁଣୟ୍ କରିଥ�� କାହଂି

ସଂପର୍େତ କ�ଅ େମାେତ େୟଥ�ର କଥା କହ ି।୧୧୦ ।
ଗା�ଧାରେସନ େବାଇ� ବାବୁ େୟ ତେ୍ରତୟା ଯୁଗର କଥା

ଶହସର୍ ଶାହାସେ୍ର ମୁଂ ଅଟଇ ନଜିି�� ।୧୧୧ ।
ପଶା େଖଳିେଲ ମୁଂ ହାରଇ ପର୍ତିଦେିନ

ଗଙ୍ଗାକଇଂ େସବା କାଲି ମୁଂ ପୁତର୍େର ପଶାର ଅଭିମାେନ ।୧୧୨ ।
ପଞଚ୍ଦଶ ବରଷ ପରିଯ�େତ ମୁଂ କଲି େଘାର ତପ

କେଠାର ତେପ େଦଖିଲି ବାବୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସରପୂ ।୧୧୩ ।
ଉତତ୍�୍ଙ୍କ ତୀେଥ� ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ଧଭ�ଙ୍ଗୀ
େବାଇେଲ ଗା�ଧାରେସନେର ବର ମାଗ େବଗି ।୧୧୪ ।
ମୁଂ େବାଇଲି େଗା ମା� ସଦୁୟା କର େମାେତ ଆଦ ି�ରୀ
େ�େହାର ତହ�ଂ େଦବୁ େମାେତ ବଜିୟ ପଶା ସାରି ।୧୧୫ ।

ପଶାେର େକହ ିେମାେତ େ�ହେିବ ଜିଣ��
ପର୍ସ�େନ ପଶା ସାର େମାେତ ଦେିଲ ଆଦମିା� ।୧୧୭ ।

ତିନ ିବରଷେର ତୁ ତିନ ିଭବୁନ ଜିଣିବୁ
କଥା ରହୁାଇ ଆଣି େମାେତ ବାବୁେର ବାହ�ଡାଇ େଦବୁ ।୧୧୮ ।

ଗଙ୍ଗାହ�ଂ ବଜିୟା ସାର େଘନ ିଅଇଲି ତନେୟ
ଅେନକ �ଜାଙ୍କୁ ବାବୁେର ମୁଂ ଜିଣିଲି ପଶାେୟ ।୧୧୯ ।

ପଶାର ଭେୟ େକହ ିନଇେଲ େମାର କତି ।୧୨୦ ।

୧୧୫ ।୧ େଭା ମାତ ସିଦଧ୍ େଗା େମାେତ କର ଆଦ ି�ରୀ ।
୧୨୦ ପଦ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ-

ତିନ ିବରଷକୁ ଆଣିଲି ସାତ ବରଷ ଗ�
େ�ଡିବାର େବେଳ ଗଙ୍ଗା ସାର ନ ପାଇ� ।

ନ ପାଇଣ ଗଙ୍ଗା େଦବୀ ଶାପ ଅନ�ସରୀ
ଯାଅେର ଗା�ଧାରେସନ ପଥର ଘେର ବଂଶ ମର ୁେ�େହାରି ।

ତିନ ିବରଷ ଉତ�୍େର ମୁଂ ଉତ�୍ଙ୍କୁର ତୀଥ�କୁ ଗଲି
ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତୁସତି୍ କରି ମୁଂ ବଜିୟା ପଶା େଦଲି ।୧୨୧ ।

ପଶା େଘନମିାକୁ େଦବୀ ପାତିେଲକ ହସତ୍
ବନିୟ ଭାେବ େଗାସାମଣୀଙ୍କୁ େଯାଡିଲି େବନ ିକରପତର୍ ।୧୨୨ ।

ତୁ େଯେବ ପର୍ସ�ନ େହାଇଲ�  ମେହଶୱ୍ରୀ ମକୁୁ
ଚିର�ତନ କଥା ରହ� େମାେହାର ବଂଶକୁ ।୧୨୩ ।
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ଗଙ୍ଗା େବାଇେଲ ପଶା ପାତିଲ�  େଯବଣ କରସଥ୍େଳ
େ�େହାର ମତୁୃକାେଳ ଅସଥ୍� େଘନମି େ�େହାର କୁମେର ।୧୨୪ ।

ଡାହାଣ ହସତ୍ ପେବ କରିବ ଦୁଇ ପାଶା କାଠି
ବାମ ହସତ୍ର ପବ କରିବ ପାଶାଗୁଣଡି୍ ତିରିଶ େଗାଟି ।୧୨୫ ।

େ�େହାର ବଂଶକୁ େଯ ରହବି ଚିର�ତେନ
େକହ ିଜିଣ�� େ�ହବିଟି ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ଭବୁେନ ।୧୨୬ ।

ଗଙ୍ଗାର ପର୍ସ�ନ ବାବୁ େ�ହଇ ଆନ କ�
କହ�ଂ କହ�ଂ ଗା�ଧାରେସନ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ େହାଇ� ।୧୨୭ ।

ପି�ର ବଚେନ େସ କୁମାର ଶଙ୍କୁନି
ଦୁଇ ହସତ୍ର ଅସଥ୍� ପବ ଯତନ କରି େଘନ ି।୧୨୮ ।
ଶେୟ ଛୟାେଣାଇ ଜଣ ତ ପ�୍ଣତୟ୍ାଜ େହାଇ�
େୟକମାତର୍ ଶଙ୍କୁନ ିପ�୍ଣ େସ ପାଇ� ।୧୨୯ ।

ଥାଳିେୟକ ଅ�ନ େଯ େଦଉଥ�� କୁରପୁତି
ଅ�େତଣ ପୁଣ ନ ଦ�ି �ହା ମଖୂ�ମତି ।୧୩୦ ।
କା�ଥେର ଶଙ୍କୁନ ିେଲପିଥ�� େଯବଣ ଅ�ନ

�ହା ଖାଇ ପ�୍ଣ େସ ରଖଇ ପର୍ତିଦନି ।୧୩୧-୫୭୩୧ ।
ଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କ

Cଶୱ୍ର ତହଂି େଯ େବାଲଣା େମାେତ କରି
େୟମ�ତ େବାଲି େମାେତ ଶାପ ଅନ�ସରି ।

୧୨୩ ।୨ ଚିର�ତନ କଥା େକମ�େତ ରହବି େମାେହାର ବଂଶକୁ ।
୧୨୫ ।୨ ବାମ ହସତ୍ର ପବ କରିବ ଗୁଳି େଷାଳ େଗାଟି ।

ଶକୁନରି ମ�ତର୍ୀତୱ୍ �ଭ
େୟଥୁ ଅନ�ତେର ବଲିଙ୍କ େଦଶ �ଜା

ଅଗସତି୍ ଚରଣ ତେଳ କ� ଦବିୟ୍ ପଜୂା ।୧ ।
ଗା�ଧାରେସନର ବଂଶ ପଥର ଘେର ଭରି

ବ�ି େଦାେଷ �ଶ କ� କୁର ୁଦଣଡ୍ଧାରୀ ।୨ ।
ଶେୟ ସ�େଣାଇ ଜଣ ସେବ� ଗେଲ �ଶ

ଶଙ୍କୁନ ିମାତର୍କ େଯ ରହ�ି ଅବେଶଷ ।୩ ।
େୟଥୁ ଅନ�ତେର େହ� େଯ େକବଣ ଚରିତ

ବ�ିରି ଆଗ୍ୟାଂ େମାେତ କହବିା କୁମଭ୍ସତୁ ।୪ ।
କହ�ତି କୁମଭ୍ସତୁ ଶୁଣିମା ବଲିଙ୍କାଧ�

େକେତ ଦନି ଅ�ତେର େସ କୁରକୁୁଳ ନଧି� ।୫ ।
ଦନି ପର୍କୃତି ସଂସକ୍ାର ନମି�େତ �ଜନ

ରତନ୍ କଠାଉ ଚଢି ବେିଜ େ�ଟା ଜଗତୀର ସଥ୍ାନ ।୬ ।
ସଙ୍େଗ ରତନ୍ଝରୀେର ନୀର ଧରୀ �ର ଦାସୀ

ବଟ ମେୂଳ �ଜନ ମିଳି�କ ଆସି ।୭ ।
ମତୂର୍ କର�େତଣ ଧାର ଗ� େବେଗ ବହି
ବଟଫଳ ଭାସି� େଦଖି ନରସାଇଂ ।୮ ।
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ମେନ ବ�ିର କରଇ �ଜା ଦରି୍େଯାଧନ
େୟେଡ ବୃକ୍ଷର ଫଳ େଯ େୟେତକ ସାମା�ୟ ।୯ ।

େୟେବ ଭାସି ଯାଉଅଛ ିକିଞଚି୍ତ ମତ େହାଇ
େୟଥ� ବୀଜ ଅଛ ିପାଞଚ୍ ସାତ ଶଥହଂି ।୧୧୦ ।

ବଧିା�ର ବେଶ େୟ ବୀଜମାେନ ବୃକ୍ଷ େହେବ େଯେବ
ସେମାଦର୍ ପ�୍େୟ ଜଳ ବରଷିେଲ େୟ ପୁଣ କିଛହିଂି େ�ହେିବ ।୧୧ ।

ବୃକ୍ଷକୁ �ହଂି� ଅଟଇ େକେଡ ଦାରୁ
ମେନ ମେନ ବ�ିରି ହସି� �ଜା ଗୁର ୁ।୧୨ ।

ଧ�ୟ ଧ�ୟ ବଧିା� ଅଟଇ ପର୍ଭ ୁପଣ
କାହଂିକି େକେତ ରେୂପ କରିଛୁ ନବି�ାଣ ।୧୩ ।
ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର �ଜା େଯବଣ ସଥ୍ାବର

� ବୀଜ ଭାସି� ମତୂର୍େର େମାେହାର ।୧୪ ।
ତଳକୁ ଅ�ଇଂ �ଜା ବୃକ୍ଷକୁ ଅ�ଇଂ

ମେନ ମେନ ବ�ିରିଣ ହସି� କୁରସୁାଇଂ ।୧୫ ।
ଯହ�ଂ େସ ହସି� ଗା�ଧାରୀ ନ�ଦନ

ଦାସୀହଂି ହସି� େହାଇ ହଷୃଟ୍ ମନ ।୧୬ ।
େକାେପ ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମୁଦୁସଲୁୀକି ।
କିମେଥ� ହସିଲ�  େକବଣ କଥା େଦଖି ।୧୭ ।

ସରପୂ କରି କହ େ� େୟ େ�ର େକବଣ ପର୍କୃତି
ଉପହାସ କଲ�  କି ଅନମିେତ ହସିଲ�  ନବୃିତି ।୧୮ ।

ମ ୁଦୁସଲୁୀ େବାଇ� ଶୁଣିମା େଗାସାଇଂ
ତୁମେ୍ଭ ଯହଂିକି ହସି� ମୁହଂି ହସିଲି ତହଂି ପାଇଂ ।୧୯ ।

�ଜନ େବାଇ� ମୁଂ କି ନମି�େତ ହସିଲି କହ
ନ କହେିଲ ତୁ ଆଜ �ଶ ଗଲ�  ତ ନଶିଚ୍ୟ ।୨୦ ।

ମଦୁୁସଲୁୀ େବାଇ� ଶୁଣିମା େଗାସାଇଂ
କାଲି ପର୍ଭାେତ େଦବାଚ୍�ଚେନ ଜଣାଇବ ିମୁହଂି ।୨୧ ।
ନୃପତି େବାଇେଲ କାଲି େଯେବ େମାେତ ନ କହବୁି ସତ

�ସା ଶର୍ବଣ ଦୁଇ କରିବ ିେ�ର ହତ ।୨୨ ।
ଆଗ୍ୟାଂ େଦଇ �ଜନ ଗ� ନଜି ପୁର

େୟଥୁ ଅନ�ତେର ଶୁଣ ବଲିଙ୍କ ନୃପବର ।୨୩ ।
କଣଡ୍ କରି ମୁଦୁସଲୁୀ ଗ�କ ଭିତର

ମେନ ବ�ିରଇ ମରଣ େହାଇ� େମାେହାର ।୨୪ ।
ନ ଜାଣି ହସିଲି ମୁଂ କି କହବି ିକାଲି ପର୍ଭାେତ

େଭା ଧମ� େଦବ� ପର୍ତିକାର କର େମାେତ ।୨୫ ।
ଆଜ ଦନି ବଞ�୍ଇଲି ବଳ ବୁଦଧ୍� କରି

କାଲି ନୃପତି ଦଣଡି୍ବ ମୁଂ କି ରେୂପ େହାଇବ ିପାରି ।୨୬ ।
େଯଉଂ ଦନି� ଂ ଗା�ଧାର ବଂଶ ବ�ଦୀ କରି

ପଥର ଘର ଭିତେର ଭରି� ଦଣଡ୍ଧାରୀ ।୨୭ ।
ଅ�ନ ଜଳ ଯାହା ଦଅିଇ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତୀ

ବ�ଦୀ ଘର ଭିତେର ଦାସୀ ପର୍େବଶ କ�େୟ ନତିି ।୨୮ ।
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େସ ଦନି ଅ�ନ େଘନ ିମନର ବରିେସ
ପର୍େବଶ େହ� ଯାଇଂ ବ�ଦୀ ମ�ଦରି ପାେଶ ।୨୯ ।

ଗୁଣଡୁ୍ରି ଜ� ବାେଟ ଡାକି� ଥ�ର କରି
େକ ଅଛ ଅ�ନ ବାବୁ ନଅି େବଗ କରି ।୩୦ ।

ବହି ିତୁମଭ୍ଙ୍କୁ େମାେତ କ�କ ଅ�ତର
କାଲି �ସା ଶର୍ବଣ େମା େଛଦବି ନୃପବର ।୩୧ ।

ଭିତେର ଥାଇଣ ଶଙ୍କୁନ ିକହଇ ବଚନ
କି େଦାେଷ �ଶ େ�େତ କରିବ �ଜନ ।୩୨ ।

ଦାସୀ େବାଇ� େଦବ ନ ଜାଣଇ କିଛି
ପର୍କୃତି ସଂସକ୍ାେର କାଲି ଗା�ଧାରୀର ବଷି ।୩୩ ।

ବଟ ବୃକ୍ଷ ମେୂଳ ବଜିୟ କ� ଆସି
ମତୂର୍ ନୀର ବହ�େତ ମ�ଦ ମ�ଦ ହସି ।୩୪ ।

ତଳକୁ �ହଂିଣ େସ େନତର୍କୁ ବୁଜି�
ବୃକ୍ଷକୁ ନେିରଖି େସ ପୁଣି ହଂି ହସି� ।୩୫ ।

�ଜା ହସି ଉଠ�େତ ହସିଲଇଂ ମୁହଂି
ଶୁଣି �ଜନ େବାଇ� େ� ହସିଲ�  କାହଂି ପାଇଂ ।୩୬ ।

କରେଯାଡି େବାଇଲି ମୁଂ ନ ଜାଣଇ କିଛି
ତୁମେ୍ଭ ଯହଂିକି ହସିଲ ମୁଂ ତହଂିକି ହସିଲି କୁରବୁଷି ।୩୭ ।

�ଜା କହ�ି ତୁ କହ େମାର ମନର ବାର�
େ�ହେିଲ ପ�୍େଣ େ�େତ ମାରିବ ିସବ�ଥା ।୩୮ ।

େୟମ�େତ େବାଲି ଆଗ୍ୟାଂ େଦଇଛ�ତି ଦଣଡ୍ଧାରୀ
କାଲି ପର୍ଭାତେର େଯ ପକାଇବ ମାରି ।୩୯ ।
ଶଙ୍କୁନ ିେବାଇ� ମା େଗା ନ କର ମେନ ଚି��

ଆମେ୍ଭ କହବିା �ଜାର ଅ�ତଗ�ତ ବାର� ।୪୦ ।
େଯମ�େତ �ଜନ େ�େତ ନ େବାଲିଛ କିଛି

େୟମ�େତ ଆଶରି୍ଜ ଉପାୟ ଆମଭ୍ ତହଂି ଅଛ ି।୪୧ ।
େଯେତେବେଳ �ଜନ େ�େତ ପୁଚଛ୍ବି ବାର�

େବାଲିବୁ ଶୁଣ ପର୍ଭ ୁକୁରକୁୁଳ�ଥ ।୪୨ ।
ବଟ ମେୂଳ େଯେତେବେଳ କଲ�  େଯ ପର୍କୃତି

ବଟ ବୀଜ ଉପୁଚିଆଇ ମତୂର୍ର େସାହତି ।୪୩ ।
ବୀଜକୁ ଅ�ଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଅ�ଇ

ବଧିା� ସମୁରି ହସିଲ�  କୁରସୁାଇଂ ।୪୪ ।
ଶଙ୍କୁନ ିତହ�ଂ ତଥୟ୍ ବ�ିର ପାଇ ଦାସୀ

�ଜାର ଛାମେୁର ମିଳି� ପସ�ନ େହାଇ ଆସି ।୪୫ ।
ପର୍ଭାତୁଂ ଉଠ ିଦାସୀକି ପୁଚଛ୍�ି ଦଣଡ୍ଧାରୀ

ସ�ୁଦରୀ କହଇ ଭୟକୁ ଦୂର କରି ।୪୬ ।
ବଟମେୂଳ ବଜିେୟ େଯ କଲ�  ଦଣଡ୍ଧର

ରତନ୍ଝରୀେର ମୁଂ େଯ ଧରିଥ�ଲି ନୀର ।୪୭ ।
ମତୂର୍େର ତୁମଭ୍ର ବଟ ମଞଜି୍ େଯ ଭାସ�େତ

ବୃକ୍ଷକୁ �ହଂି ତଳକୁ �ହଂି ହସିଲ�  କୁର�ୁେଥ ।୪୮ ।
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ଅ�ତଗ�ତ ବାର� କହଲିୀ ଦାସୀ ଯହ�ଂ
ଶୁଣିଣ ଆଶରି୍ଜ େହ� କୁରକୁୁଳପର୍ହ� ।୪୯ ।

ଦାସୀକି ଅ�ଇ ଦଣେ୍ଡ ମଉନ େହାଇ ରହି
ମେନ ମେନ ଅ�ତଗ�େତ ଭାଳି� କୁରସୁାଇଂ ।୫୦ ।

ଦାସୀ ଛାରକ ନ�େହଂ େୟହାର େୟ ବୁଦଧ୍�
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ବତ୍�ତମାନ ତିନ ିକାେଳ ସିଦଧ୍� ।୫୧ ।

େୟମ�ତ ଜନ ନଶିେ୍ଚଂ କହ�ି େୟହାେର
ଦାସୀକି �ହଂିଣ କହ�ି କୁରବୁୀେର ।୫୨ ।
େ�େହାର ଚରିତ େୟ େ�ହଇ କଦାଚିତ

କହ େ�େତ କହ�ି େକବଣ ପଣଡି୍ତ ।୫୩ ।
ଧନରତନ୍ ବହ�ତ ଅଳଙ୍କାର େଦବି

ଯାବତ େଦାଷ େ�େହାର କ୍ଷମା ମୁଂ କରିବ ି।୫୪ ।

୪୩ ।୨ େସାହତି-ସେ୍�ତ
ଦାସୀ େବାଇ� ଆେହା ଶୁଣିମା କୁର�ୁଥ

ପର୍ତିଦନି ଯାହାକୁ ମୁଂ ଦଅିଇ ନୀର ଭାତ ।୫୫ ।
ପଥର େଘ ଯାହାକୁ ରଖିଛୁ ନୃପବର

େସ କହ�ି େ�ର େୟ ହଦୃୟ ବ�ିର ।୫୬ ।
ଶୁଣିଣ �ଜନ ବହ�ତ ହରଷ େହାଇ�

ବହ�ତ ଧନରତେ୍ନ ତହ�ଂ ଦାସୀକି ମଣଡି୍� ।୫୭ ।
ଆସ�୍ନ ଜଗତୀେର େୟକା�େତ ବ�ିରିେଲ ବସି

େୟହ ିେସ ଉପାେୟ ଶତର୍କୁୁ ପାରିବଇଂ �ଶି ।୫୮ ।
ଭତୂ ଭବଷିୟ୍ ବତ୍�ତମାନ ଜାଣଇ ତିନ ିକଥା

େୟହ ିେସ ମ�ତର୍ୀ ପଣକୁ ସଭାେର େଯାଗ୍ୟ� ।୫୯ ।
ସକଳ ସଭାଜନ େଘନଣି ନରପତି

େତର ମାେସ ବେିଜ କ�କ କୁରପୁତି ।୬୦ ।
କବାଟ େଫଡାଇ� ଯାଇଂ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୬୧ ।

ହାକଇ ଦରି୍େଯାଧନ ଦୱ୍ାେର ଉଭା େହାଇ
ଜୀବ�� େକ ଅଛ ିେବାଲି ଡାକଇ କୁରସୁାଇଂ ।୬୩ ।

ଅ�ନ ଖି�େନ ଶଙ୍କୁନ ିକହଇ ତେ୍�ଧ ବାଣୀ
ଅନମିେତ େମାର ବଂଶ ତୁ �ଶିଲ�  ନୃପମଣି ।୬୪ ।

ଶେୟ ଛୟାେଣାଇ ଜଣ ମାଇଲ�  େମାେହାର େହା �େୟ
ନଲ୍ିଲଜ ଆତମ୍ା େମାର ବର୍ତିଛ ିେୟକାେୟ ।୬୫ ।
େୟହାଙ୍କର ଅବସ�୍ େଦଖି ଶରୀର କି-ା ନ ଯାଉ

ଧ�କ େମାେହାର ଜୀବନ ଗ୍ରିଧ�ନୀ ମାଂସ ଖାଉ ।୬୬ ।
କମ�କୁ ନ�ିଦ ିକ୍େ�ଧ କରଇ ଶଙ୍କୁନି

ହଦୃେୟ େବୖକୁଲ୍ୟ �ଜାର କ୍େ�ଧ ମାନ ି।୬୭ ।
ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି େସ ଧୁଶାସନ ଦୁଜ�ୟକୁ

ଭିତେର ପଶି ଆଣେର େମାେହାର ଛାମକୁୁ ।୬୮ ।
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ଆଗ୍ୟା ପର୍ମାେଣ େସ ପଶିେଲ ଭିତେର
ଶଙ୍କୁନ ିକି େକାଳ କରି ଆଣ�ତି େବନ ିବୀେର ।୬୯ ।

୬୪ ।୧ ତେ୍�ଧ ବାଣୀ- େଶାକ କଥ ।
ଭିତର ୁବାହାର େସ େହାଇ� ଶଙ୍କୁନି

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� ମାମୁ ଜୀବନ େ�େହାର ଧନ ି।୭୦ ।
କେନକ ରତନ୍ ଘେଟ ପାଣି େଯ ପୁେ�ଇ

ସ�୍ହାନ କ�ଇ� ଆପେଣ ସ�ନେିଧୟ୍ ଉଭା େହାଇ ।୭୧ ।
ଅେନକ ସଗୁ�ଧ େଯ ଲଗାଇ �ହାର େକେଶ

ସ�୍ହାନ କ�ଇ ପି�ଧାଇେଲ ଝୀନ ବାେସ ।୭୨ ।
ଅେନକ କୁସେୁମଣ େକଶ ସାଞେ୍ଜାଇ

ଅଷଟ୍ ରତନ୍ ଅଳଙ୍କାର ଶରୀେର ଆଭରଣ କ�ଇ ।୭୩ ।
ଚ�ଦନ ଚତୁସମ ମୃଗ�ଭ କସତୁ୍ରୀ

ଆପେଣ ଦରି୍େଯାଧନ ଶଙ୍କୁନ ିଶରୀେର େଲପନ କରି ।୭୪ ।
ଶର୍ୀହସେ୍ତ ପାଟ ଶାଢୀ ଦ�ିକ କୁରପୁତି

େୟ ପଞଚୁ୍ କଟେକ ମାତୁଳ ତୁମେ୍ଭ େୟକାଙ୍ଗ ମହାମ�ତର୍ୀ ।୭୫ ।
େଯ େସ �ଶ ଗେଲ େ�ର ପି� ବା�େଧବ େସାେହାଦେର

�ହା ମାତର୍ େ�େତ େଦଇ ନ ପାରିବ ିମ�ତର୍ୀବେର ।୭୬ ।
ଇ�ଦର୍ ପର୍ଶସତ୍ ଯମ ପର୍ଶସତ୍ ହସତି୍� ଜୟ�� ବାରଣୁା

େୟ ପଞଚୁ୍ �ଜୟ୍କୁ ମାମୁ ତୁହ ିେସ ଧାରଣା ।୭୭ ।
ବଇଠା �ଜା େସ ଆଜହ�ଂ େମାେହାର

େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂହ ିେସ ପଞଚୁ୍ �ଜୟ୍କୁ ନ�ିଧାର ।୭୮ ।
ଆଲମୱ୍ ପାଟଛତର୍ ଉଭାର�ତି େବନପିାେଖ

ଛାମେୁର ଫୁରଇ ସବୁଣ୍�ଣ ବ�ଧା ଶଙ୍ଖ ଲକ୍େଷ ।୭୯ ।
ଲକ୍େଷକ ଆଲଟ େଯ ଢାଳ�ତି େବନ ିକତି ।୮୦ ।

ଆେଗଣ ମହାମତତ୍ େଯ ପାଞଚ୍ ଲକ୍ଷ ଗଜ
ପଛେରଣ ପାଞଚ୍ ମଭ�ୁତ ଅଶୱ୍ େ�ଖାର କେଲ ସଜ ।୮୧ ।

େୟସେନକ ସ-ଦ କ�ଇଣ ଶଙ୍କୁନି
ଗା�ଧାରୀଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଦରି୍େଯାଧନ ଗ� େଘନ ି।୮୨ ।

୮୦ ।୧ ଶଥ୍ ଲକ୍େଷକ �ମର େଯ ପଡଇ େବନ ିକତି
ଶଥ୍ ଲକ୍େଷକ �ମର ଢାଳ�ତି େବନ ିକତି ।

ସଂଜେୟ କହେିଲ ଶୁଣ େହା ଗା�ଧାରେସନର େଦାହତି
ଶଙ୍କୁନ ି�େମଣ େଯ ବର୍ତି� େ�େହାର େୟକ ଭ�୍ଥ ।୮୩ ।

ଅେନକ ପୁରଷୁାଥ� େଯ କ�ଇ� ଦରି୍େଯାଧନ
ଦୁତୀ ଇ�ଦର୍ ପ�୍େୟ ଦଶିଇ ଗା�ଧାରେସନ �ନ ।୮୪ ।

ଗା�ଧାରୀ େବାଇେଲ େୟ ସଭିେୟଂ ଗେଲ �ଶ
େୟକା ପାମର ତୁ ଜୀବେନ କଲ�  ଆଶ ।୮୫ ।
ମହୁଂି େୟେବ େ�େହାରେର ପର୍କୃତି ଜାଣିଲି
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ତୁ େୟକା ବର୍ତିଲ�  ଦରି୍େଯାଧନର ବଂଶ �ଶ କରିବୁ େବାଲି ।୮୬ ।
େମାେହାର ବଚନ ଶୁଣେର କୁର-ୁ�ଜ-େଦବ

ଶଙ୍କୁନ ିବଚନକୁ ବାବୁେର ନ ଯିବୁ ସଦଭାବ ।୮୭ ।
ଯାହାର ବଂଶ �ଶ କଲ�  �ହାକୁ କଲ�  ମ�ତର୍ୀ

ଉଭେୟ କୁଳ ନ ପାରିବ ିେବାଲି େବାଇେଲ ମହାସତୀ ।୮୮ ।
ପି� କୁଳ, ସୱ୍ାମୀ କୁଳ ଅବଶୟ୍ ଯିବ �ଶ

ଯହଂି ପାପ ତହଂି �ଶ େହାଅ�ତି ଅବଶୟ୍ ।୮୯ ।
ଗା�ଧାରୀ କହେିଲ ସିଦଧ୍ ଅଥ� ବାଣୀ

ମଖୂ� ଦରି୍େଯାଧନ �ହା ଶର୍ବେଣ ନ ଶୁଣି ।୯୦ ।
�େଗଣ ଗା�ଧାରେସନକୁ �େୟ ମାରି

ପାଣଡ୍ବଙ୍କ �େଗ େହା ଅପାର ବସିରି ।୯୧ ।
କଣ୍�ଣ ଶଙ୍କୁନ ିେଯ ଅଶସତ୍ମାକୃପ

େୟହା�ତ େଘନ ିେୟକା�େତ ଭାଳ� ଥାଇ ନୃପ ।୯୨ ।
ବଦୁିେର କହେିଲ େଯ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଅଗ୍ରେତ

ଧୃତ�ଷଟି୍ ବାବୁେର ଅେନକ େକାପ କ� େ�େତ ।୯୩ ।
ତୁ ବାବୁ େୟ କଥା�ତ ବୁଝିଥାଅ ପରିମାଣି

ଅେନକ ପର୍ମାେଦ େ�େତ ଚି�ତିବ କୁରମୁଣି ।୯୪ ।

୮୮ ଶଥ୍ ମାତୃ ପିତୃ କୁଳ େହାଇବ ବନିଶୟ୍ତି
ଶଥ୍ େୟସେନକ େବାଲି ଭାଳ�ତି ମନ ମତି ।

୮୮ ଶଥ୍ ନଶିଚ୍େୟ ଛାଡିଲି ମୁହଂି ଦୁଇ କୁଳର ଆଶା
 ଶଥ୍ ମାତୃ ପିତୃ କୁଳ �ଶ ଯିବ େଯ ଅବଶୟ୍

�ଜା ଗା�ଧାରେସନ ବଂଶ �ଶ କ� ତୁମଭ୍ �େଗ
ଶଙ୍କୁନ ିମହାମ�ତର୍ୀ େହାଇ� ଶୁଭ େଯାେଗ ।୯୫ ।

ଅବଶୟ୍ ପର୍ମାଦ େସ ଚି�ତିବଟି ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ
ବହ�ତ ବାେଗ ସମଭ୍ାଳି ଥ�ବଟି ଭୀମେସନକୁ ।୯୬ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିପ�ର�ତି ବଦୁିର ଅଗ୍ରେତ
ଧୃତ�ଷଟି୍ େୟେତ �ଗ କରିଛ ିକି� େମାେତ ।୯୭ ।

ଯଦୟ୍ପି ଅଦୟା େମାେତ କରିେବ କୁର�ୁେୟ
ତୁହ ିମାତର୍ �ତ େମାେତ କରିଥାଅ ସଦେୟ ।୯୮ ।

ବଦୁିର ବାସେୁଦବ େଯେବ େହାଇେବ ସପକ୍ଷ
ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ବର୍ହ୍ମାଣେ୍ଡ େମାେତ େକ ଅଛ ିସମକକ୍ଷ ।୯୯-୫୮୩୦ ।

ଜତୁ ଗୃହ ନମି�ାଣ ଓ ଭୀମର ବଷି ଲଡୁ ଭକ୍ଷଣ
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�

କୂଟ ଉପାେୟ ପାଞଚୁ୍ ଅଛ ିଧୃତ�ଷଟ୍ର ତନ�  ।୧ ।
ଦରି୍େଯାଧନ କଣ୍�ଣ ଶଙ୍କୁନ ିଅଶସତ୍ମା

ବାରଣୁାବ�େତ ବସି ଭାଳ�ତି ମହାତମା ।୨ ।
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 ଶଥ୍ ନେିଜ କ୍ଷିଦର୍ ନ ଛାଡଇ ଦରି୍େଯାଧନ ମନ�
 ୧ ଶଥ୍ କୂଟ କପଟ କରଅୁଛ ିଧୃତ�ଷଟ୍ ତନ�  ।

" ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�" ପାଠ ପେର ଦୁଇେଗାଟି େପାଥ�େର ଅଧ�କ
ପାଠବଦୟ�ତି

ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�
ଇ�ଦର୍କୁ ସମୁରଣା କେଲ ପରମହତି ଗ୍ୟାନ�  ।

ଦରି୍େଯାଧନ ଅତିଅ�ତ ବହ�ତ ଜିଂଘାସି�
େଭା ପି� େକମ�େତ େଯଥୁଂ ପାର େହାଇବୁ େବାଇ� ।

ଇ�ଦର୍ ସପକ୍ଷ େହାଇ ଚିତର୍େସନକୁ ପଠଆିଇ
ଦରି୍େଯାଧନକୁ ବା�ଧ� ଆଣେର ସୱ୍ଗ�କଇଂ ।

ଆଗ୍ୟାଂ ପରମାେଣ ଚିତର୍େସନ ଗ�
ମଢଫୁଲି ଠାର ୁଦରି୍େଯାଧନକୁ ବା�ଦ ିେନ� ।

ଶ�ୂୟ ରଥେର ପକାଇ େନ� ଦରି୍େଯାଧନ
ଆକାଶକୁ ନଅି�େତ ଉଚଛ୍ବ େହାେୟ ମନ ।

ତୁଳମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଦୱି୍ତୀୟାର ତିଥ�
ବନସେ୍ତ ଥାଇ ଭାଳଇ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତୀ ।୩ ।

ଆେହା ପୁେ�ତନ �େମ େୟାକଇ ଦୱି୍ଜବର
େୟକା େହାଇଥାଇ ବ�୍ହ୍ମଣ ବନସତ୍ ଭିତର ।୪ ।

ପବୂ� ଅଭିଶାପର ୁଅଷଟ୍ର ୁେୟକ ବସୁ
ଶାପ ଅନ�ମତୁଂ େୟ ବୁ�ଇ ବନ କ�ଦର େଦଶୁ ।୫ ।

ହସତି୍� �ଜୟ୍ଯାକ ଚମତକାର ପଡି�
ଦରି୍େଯାଧନ �ଜାକୁ ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ହରି େନ� ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କୁ କହେିଲ ଅରଜୁନ
ଆମଭ୍ ଅପମାେନ ଦରି୍େଯାଧନକୁ େନ� ଚିତର୍େସନ ।

ଶୁଣିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ବ�ିରିେଲ
ଆେର ଅଜ୍�ଜୁନ ତୁ ସାଧୟ୍ କର ଭେଲ ।

େ�ହେିଲ ମୁହଂି ମରିବଟିି େ�େହାର େଯ ଆେଗ
ନ ମରଇଂ େବାଲି ବାସେୁଦବଙ୍କ �ଣ କହଲିି ମହୁଂି େୟେବ ।

ଶୁଣିଣ ଅଜ୍�ଜୁନ େଯ ��ଜ ପର୍ହାରି�
ଶରପଥ କରି େସ ବାଟ ନେି�ଧ�� ।

ବାଟ ନ ପାଇଣ େସ ଚିତର୍େସନ ଗ�ଧବ�
ରଥ ନ ଚଲି� େସ ରହ�ି ଶ�ୂୟ ଠାବ ।
େବାଲଇ ଗ�ଧବ� େସ କଲଇଂ ଭଲ କୃତ

ଗଞଜି୍ଣ ଅପମାନ ବଚନ କହ�ି ପାଣଡ୍ବ�ତ ।
ପାଣଡ୍ଙ୍କର ହତିେର ମୁଂ ଆଣିଲଇଂ ଧରି

େୟ େହଥୁ ନ ବ�ିରି େମାେତ ପଥ ନେି�ଧ� କରି ।
େକମ�ତ କରି େସ ଦରି୍େଯାଧନକୁ ରଖ�ତି

େଦଖିବା ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ବଳ ଶଉୟ�୍ୟ େଯ ମତି ।
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େୟେତ ବ�ିରି ଗ�ଧବ� ପକାଇ େଦ� ଭମିୂଗତ
ଶେର ସାଗର କରି ବା�ଧ� ଆଣି� ବୀର ପାଥ ।
ଦରି୍େଯାଧନକୁ େସ େଯ େକାେପଣ ଛାଡି ଦ�ି

ରଥ ରଖ ଅଜ�ୁନ େବାଲି ଦରି୍େଯାଧନ ଶ�ୂୟେର ଡାକ ଦ�ି ।
ତୁ� ପଟ ପ�୍େୟ ଆସି ନବେର ପଡି� ।

ପବୂ� ଅନ�କମ�େର େୟ ବନ ପବ�େତ ଅଛ�ତି ବସି
ପୁେ�ଚନ ପଣଡ୍ାେୟ ସ�ନେିଧୟ୍ େହାଇେଲକ ଆସି ।୬ ।

ଧାମି�କ ବେିବକ େବଦ ଶାହାସେ୍ରଣ ନଜିି��
େବଦ ଆଧୟ୍ାନ େସ କରଇ ବ�୍ହ୍ମଣ ମହ� ।୭ ।

କଣ୍�ଣ ପ�ରିେଲ ତୁମେ୍ଭ କାହଂିର ପଣଡ୍ା େହ
ବନସେ୍ତ ଭର୍ମୁଅଛ େହାଇଣ ନଭି�େୟ ।୮ ।

ବୟ୍ାଘ୍ର ଭାଲ� େକଣ ତୁମେ୍ଭ ନ କର କି ଶଙ୍କା
େୟ େଘାର ବନସେ୍ତ ତୁମେ୍ଭ ବୁଲ କିଂେପ େୟକା ।୯ ।

ପୁେ�ଚନ େବାଇ� ତୁମେ୍ଭ କାହଂିର ନରପତି
ହତ �ଜୟ୍ ପ�୍େୟ ତୁମଭ୍ର ଭାଳ� ଣି େଯ ମତି ।୧୦ ।

କଣ୍�ଣ େବାଇେଲ ତିମେ୍ଭ ଶୁଣ େହା ଦୱି୍ଜବର
ପଞଚୁ୍ କଟେକ ଆଧ�ପତି େୟ ଦରି୍େଯାଧନ ମହାବୀର ।୧୧ ।

େୟହାର ବଡ କଷଟ୍ ଶତର୍ରୁ ଉପଦେପ�
ଅେନକ ବଷିରଇ �ଜା ବଇରି ମତତ୍ ଗେବ� ।୧୨ ।

ତକ୍ଷେଣ ଉଠାଇ ଆଣି� ଫାଲଗୁନି
େବାଇ� ଅଜ�ୁନେର ବର ମାଗ େୟହକ୍ିଷଣି ।
େବାଇ� କି ବର ମୁକୁଇ େଦବୁ ମାଗିବ ିେ�େତ

େ�େହାର ଅନଘ�୍ୟ ମୁକୁଟ େଯେବ େଦବୁ ମେତ ।
ସତୟ୍ ସତୟ୍ େବାଇ� େଦବୀ ଦରି୍େଯାଧନ
େଯେତେବେଳ ମାଗିବୁ ସତୟ୍ େୟ ବଚନ ।

ସତୟ୍ ମ�ଇ ଚଳି� ଧମ� େଦବ
ଆପଣା ଶତର୍କୁୁ ପର ମାରଥୁ�େଲ ତହଂିକି କେଲ କ୍େ�ଧ ।

ଅଣାକାର ପୁରଷୁ ଛଳ ସେ୍ନହ �ହଂି
େରେର କାର ବଚନ କରି କ୍େ�ଧ େଯ କରଇ ।
େୟମାନ ସହବିାେର ପୁଣ ସୱ୍ଗ�ଗାମୀ େହାଇେବ
େସହ ିଶରୀର େଘନ ିେସ ସୱ୍ଗ�କୁ ଚଳି ଯିେବ ।

ଶୁଣ େହ ସଗୁଂ◌୍ୟ ଜନ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ମହମିା
ଶତର୍ ୁମର�େତ �ଶ କ�ଇ ଆପଣା ନଜି ଆତମ୍ା ।

୬ ।୧ ଆେହା ଦରି୍େଯାଧନ ମେୂଳ ଦୁଷେ୍ଟ ପବ�େତ ଛ�ତି ବସି ।
୯ ।୨ େୟକାକୀ ଆସ ୁଅଛ�ତି ବନସତ୍ ଭିତେର ।

ବଚିକ୍ଷଣ ବେିବକ ଧାମି�କ ମହା�େୟ
େକେଡକ ଶତର୍ ୁେସ �ହାକୁ େ�େହାର େୟେତକ ଭେୟ ।୧୩ ।

ରଥ ଗଜ ଅଶୱ୍ ପାଦା�ତି ବଳ �ର େକେତ
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ସେବ� ମାଆ �ଣଡ୍ ପାଞଚ୍ େଗାଟି ପୁତେ୍ର ।୧୪ ।
ପୁେ�ଚନ େବାଇ� େୟେତକ ଛାରକୁ

େବଢିଣ ମାରି କି େହା ନ ପାରି� �ହାକୁ ।୧୫ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� �ଙ୍କୁ ପ�୍କେମ� େ�ହ� ସରୀ

ଯୁଦେ୍ଧଣ ବଳବ�� ପ�୍କେମ� େକଶରୀ ।୧୬ ।
ପୁେ�ଚନ େବାଇ� େମାେହାର ଅଛ ିନ ିଉପାେୟ
ମହୁଂି �ହା �ଶ କରି ପାରଇ କୁର�ୁେୟ ।୧୭ ।

େୟମ�ତ ଶତର୍ ୁେସ ତୁମଭ୍ର �ହାକୁ େୟେଡ ଭେୟ
ଯାହା କହବି ିମୁଂ କରିବ ିକଥାେୟ ।୧୮ ।

ଗ୍�ମ େଗାଟିେୟ ମାତର୍କ ତୁ �ହାକୁ ଛାଡିବୁ
ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃତ ଛଣପଟ େମାେତ େଦବୁ ।୧୯ ।

ଜଦୁର ଘେରକ ମୁଂ ଭିଆଇବ ିକୂେଟ
ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃତ ଛଣପେଟ ।୨୦ ।

ଆେହା ପାଣଡ୍ବ�ତ ରହୁାଇବୁ େସ ଘରେର ଆଣି
ନଦି�୍ କାେଳଣ ଜାଳି େଦବଇଂ ମୁହଂି େୟ ରେୟଣୀ ।୨୧ ।

ଜଦୁର ଘେର ଦହନ େହାଇେବ ପଞଚୁ୍ ବୀେର
େୟକାଙ୍ଗ �ଜା ତୁ େହାଇବୁ ପଞଚୁ୍ କଟକେର ।୨୨ ।

ଶୁଣିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇ� କୁରପୁତି
ବ�୍ହ୍ମଣକଇଂ ସମଭ୍ାଳି� ଅେନକ କରି ପର୍ୀତି ।୨୩ ।

େବାଇ� େୟହ ିବାରଣୁାବ�ତ କଟକ େଯ େମାେହାର �ଜୟ୍
େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂେହ େୟହା ଛାଡିଲି େହା ଦୱି୍ଜ ।୨୪ ।

ଅେନକ ରତନ୍ େଦଇ େସ କ�କ ଗଉେ�ବ
ଆତମ୍ାହ�ଂ ଅଧ�କ େସ େହାଇ� ପରି୍ୟ ଭାବ ।୨୫ ।

ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃତ ଛଣପଟ
େୟ �ରିଙ୍କି ମଦ୍�ଦ ିପୁେରକ ନମିି�ତ କ� କୂଟ େଯ କପଟ ।୨୬ ।

ବଚିିତର୍ େଲଖନ ଉପେର ନବି�ାଣି
ଲମୱ୍�ତି ଅଷଟ୍ ରତେ୍ନ ମୁକୁ� ଝ�ମଣି ।୨୭ ।

କା�ଥ �ଳ େସ ରଅୁ ବ� ଆଦ ିକରି
ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃତ ଛଣପେଟ ଜଡି ।୨୮ ।

ଭିତେରଣ ସମାନ ଉପେର ବଚିିତର୍ କମ
ଝଲକ�ତି ମଣି ରତନ୍ ଚି�ଳ ଉତତ୍ମ ।୨୯ ।

ସବୁଣ୍�ଣର କଳସ େଯ ବସାଇ ଉପେର
ପୁର ନବି�ାଣ କ� ବ�୍ହ୍ମଣ ପାଞଚ୍ ବରଷେର ।୩୦ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ହକାରୀ େଯ େବାଇେଲ ଧୃତ�ଷେ୍ଟ
ବାବୁ େ�େହାର ଥ�ବା ନ େଯାଗାଇ ହସତି୍� କଟେକ ।୩୧ ।
ବାବୁ ଭୀମେସନ ଦରି୍େଯାଧନ େହାଇେଲ ଅେନକ ଅପର୍ୀତି

ଦୱ୍�ଦ େହାଇବ ବାବୁ ନ ରହ ତୁ େୟଥ� ।୩୨ ।
ତୁମଭ୍�ତ ଛାଡିଲ�  କଟକ ବାରମୁାବ�େତ

ସେୁଖଣ �ଜୟ୍ େଭାଗ କର ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େତ ।୩୩ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ଆମେ୍ଭ ଆଦୟ୍ହ�ଂ ବନଚର
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ଜ�ମହ�ଂ ବଢିଲ�  ଆମେ୍ଭ ଶତଶିଂଗ ପବ�ତର ।୩୪ ।
େୟ େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂ ଶିେର ଧରି ମାନ�  ଆମେ୍ଭ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ

ବାରଣୁାବ�ତ �ଇେଜ �ତ ରହବୁି ନଶିଚି୍�େତ ।୩୫ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ର ଆଗ୍ୟାଂ ଶିେର ନ�ିଧା� କରି

ଶୁଭ ଅନକୂଳ େଯାଗ ଲଗ୍ନ େଯ ବ�ିରି ।୩୬ ।
ମାଗ�ଶୀର କଷଣ୍ପକ୍ଷ ପର୍ତିପଦା ଚ�ଦର୍ବାର
ବୃଷ�ଶିକୁ େଭାଗ େଯ ଅଟଇ େସ ଦନିର ।୩୭ ।

େତୖତିଳ �େମ କରଣ ଶିବ �େମ େଯାଗ
�ର ଚ�ଦର୍ ବଳ ଶଶୀ େ�ହଣିୀ ଘେର େଭାଗ ।୩୮ ।

େୟସେନକ ଶୁଦଧ୍ ଶୁଭ େଯାଗ ଅନକୂେଳ
ବାରଣୁାବ�ତକୁ ଅନକୂଳ କେଲ ଶୁଭଲଗ୍ନ େବେଳ ।୩୯ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ
େକାଇ��କୁ େଘନ ିଚଳିେଲ ପଞଚୁ୍ େଯ ପାଣଡ୍ବ ।୪୦ ।

ପର୍େବଶ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଯାଇ ବାରଣୁାବ�ତ ପର୍ଶସେ୍ତ
ଜଦୁର ଘର ଦୱ୍ାେର େଯ ରହେିଲ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ ।୪୧ ।

େଦଖ�ତି ଭବୁନ େଯ ଅତି ପରିମଳ
ସବୁଣ୍�ଣର କଳସ େଯ ବସଇ ଢଳହଳ ।୪୨ ।

ଚଉଂରୀ ନବର ବସି�୍ର ଭିଆଣ ସାତପୁର
ଖଞଜି୍ତ ରତନ୍ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ବସି�୍ର ।୪୩ ।

ସବୁଣ୍�ଣର ପାତିଆ େଯ ଉପେର ଛାେୟଣୀ
ମରକତ ବଇଡୁଯ�୍ୟ ଗଜଦ�ତ ଶୁଦଧ୍ମଣି ।୪୪ ।

ପୀଢାର ଉପେରଣ ମାଣିକ୍ୟ ପୁଞଜ୍ୀ ପୁଞଜ୍ୀ
ବାଳ ଆଦତିୟ୍ର େତଜ ପର୍ଭାେତଣ ଗଞଜି୍ ।୪୫ ।
ପୀଢାର ଉପେରଣ ନବି�ାଣ େଯ ଅଷଟ୍ରତନ୍ କମ

େଦଖିଣ ଅେନକ ଉଷତ େଯ େହାଇେଲ ବୀର ଭୀମ ।୪୬ ।
ଭୀମେସନ େବାଇେଲ େୟ ବଡ ସସୁଞଚ୍ ଭବୁନ େଗାଟି
ବାରସୱ୍ତୀ ଭବୁନ ଜାଣି େତଜ େୟହାର ଫୁଟି ।୪୭ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ବାବୁ ଭିତେରଣ ପଶ
େକମ�ତ ସରପୂ �ହା ତୁ ବ�ିରିଣ ଆସ ।୪୮ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ ମାରତିୁ
ଜଦୁର ଘର ଭିତେର ପଶି� ତତକ୍ଷଣା�ତି ।୪୯ ।

କଣୟ ପତର୍ ରସାଣି ଅେନକ ରତନ୍ ଖଞଜି୍
କି ଅବା ବା�ନଧି� େଘନ ିଲକ୍ଷମ୍ୀ େୟଥ� ଭଜି ।୫୦ ।

ଭୀମେସନ େବାଇ� ସୱ୍ାମୀ ଶୁଣ �ଜେଦବ
େୟେଡ ଦୟା କିଂେପ କ� ମାନେଗାବ�ିଦ େକଉଂଣ ପର୍ସ�୍ବ ।୫୧ ।

େୟ ମଧୟ୍ ସୱ୍ଗ�େରଣ େୟମ�ତ େଦଖି� େମାର �ହଂି
ମହୁଂି ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲ େୟ ପୁରକଇଂ �ହଂି ।୫୨ ।
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୪୩ ଶଥ୍�ରିପାେଖ ଲମୱ୍�ତି ମୁକୁ�ର ହାର
ଶଥ୍େଦଖ�ତି ମଣିଗଣ େଯ ମାଣିକ୍ୟ ଅପାର ।

୫୦ ।୨ଶଥ୍ କି ଅବା ବାରସୱ୍ତୀ ତହଂିକି �ଗିଅଛ ି।
ଶଥ୍ କି ଅବା ବା�ନଧି� ତଥ�କି �ଗିଅଛ ି।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ପୁଅଙ୍କୁ େମାର ଅେନକ �ଗ ଥ��
େୟ ଦବିୟ୍ ଭବୁନ େଦଖ�େତ େଦବ ସମସତ୍ ପାେଶାର ଗ� ।୫୩ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େଯ େସ ମଖୂ� ପ�୍ଣୀ
ପଣଡି୍ତ କଥା େସ େଯ େକେବେହଂ ନ ଶୁଣି ।୫୪ ।

ଆପେଣ ବେିଜ କେଲ ଜଉ ଘରର ଭିତେର
ପୁର ପରିମଳ ଜାଣ�ତି ପଞଚୁ୍ ବୀେର ।୫୫ ।

ଚ�ଦର୍ଶା� ପୁେର ଚଉଂରୀ ଭବୁନ
ଦକ୍ଷିଣ ଜଗତୀ େଯ ��ବଧି ରତନ୍ ଚିହ୍ନ ।୫୬ ।

େମଢକ ନବି�ାଣ େଯ େଦଖିଣ େ�ଷମତି
ବଶିେ୍ୱଶୱ୍ର ଆସନ କି ଅମର ବାରସୱ୍ତୀ ।୫୭ ।

ଭିତେରଣ ଥାଇ ଜଉ ଗୁଆଘୃତ ଛଣପଟ ଜଡି
ଉପେର ସବୁଣ୍�ଣ ରସାଣ ପତର୍ ଅଷଟ୍ରତେ୍ନ ଖଞଜ୍ଣି କରି ।୫୮ ।

େଦଖ�ତି ସସୁଞଚ୍ େଯ ଅତୟ୍�ତ ଅମଲ୍ୂୟ
କୁେବର ଅଳକା ଭବୁେନ େଯ େ�ହଇ ସମତୁଲ ।୫୯ ।

ପର୍ତକ୍େଷ ପରିମଳ େସ େଦବ ଭବୁନ ପ�୍େୟ
େଦଖିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େସ ଧମ�ର ତନେୟ ।୬୦ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େହା ଆମେ୍ଭ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ

ଆମଭ୍ର ମା� ଅଛ�ତି େକା�ତ େଭାଜର େଦାହେିତ ।୬୧ ।
େୟେହେନକ ପୁର େଯ ନବି�ାଣ କ� ଦରି୍େଯାଧନ
କାହାର ବ�ିରକୁ େୟହା ଦଶିଇ େକସନ ।୬୨ ।
ମାେୟ େବାଇେଲ ବାବୁ େୟ ବଡ ସସୁଞଚ୍ ପୁରୀ

ଦରି୍େଯାଧନ ବଡ ସଦଭାେବ େୟହା ନବି�ାଣ କରି ।୬୩ ।
�ହାର ହେୃଦ େଯ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ �ହଂି ପାପ ବାଧା

ମାନେଗାବ�ିଦ େୟ ପୁର କ�ଇ� ବହଣି ଶରଧା ।୬୪ ।

୫୫ ।୨ ପୁର ସସୁଞଚ୍ େଦଖି ବ�ିର�ତି ପଞଚୁ୍ ବୀେର ।
ଶଥ୍ େମଢକ ନବି�ାଣ ପଛମି ଦୱ୍ାର କତି ।

୫୭ ।୧ ଶଥ୍ େମଢ ନବି�ାଣ ଆବର ଦକ୍ଷିଣ ଜଗତୀ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ� େଦବ େୟ ଅତିଥ� ସସୁଞଚ୍ ପୁରୀ

ଅେନକ ପରି୍ୟ ଭାେବ େୟହା ନବି�ାଣି� ଦଣଡ୍ଧାରୀ ।୬୫ ।
େୟେବ େସ ଜାଣିଲି ଦରି୍େଯାଧନର ନକିଳଙ୍କ ହୟିା

େସାଦରି୍ମା ପଣ େଦବ ପାଳି� କୁର�ୁହା ।୬୬ ।
ଅଜ୍�ଜୁନ େବାଇ� େଦବ ଦରି୍େଯାଧନ ଅଟଇ ଭଲ

ବଢି� ପିରତୀ େଦବ େହାଇ� ସମତୁଲ ।୬୭ ।
େସାଦରି୍ମା ପଣ େଦବ ଜାଣିମା େକମ�େତ
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ଭଲ ବାଞଛ୍ା କରଇ େଦବ �ହାର ହଦୃଗେତ ।୬୮ ।
ଅଭାବକୁ ଭାବ େଯେବ କର�ତି େଯବଣ ପ�୍ଣୀ

ସଜୁନ ସଙ୍ଗତେର �ହା�ତଇଂ ଗଣି ।୬୯ ।
େସାଦର େସାଦରି୍ମା ପଣ ଜାଣିମା େକମ�େତ
ଧନ ପ�୍ଣ ଭାରିଯା ଭାବଇ ହଦୃଗେତ ।୭୦ ।
ନକୁଳ େବାଇ� େଦବ �ର ନକିଳଙ୍କ ହୟିା

େତଣ ୁେସ ଦରି୍େଯାଧନ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଦ� େୟହା ।୭୧ ।
େସ ମ� ଧାମି�କ ବେିବକ େସାଦରି୍ମ

ଆମଭ୍�ତ ସମଭ୍ାଳି� ଅଟଇ �ର ଧମ� ।୭୨ ।
ସହେଦବ େବାଇ� େଦବ ବଡ ସସୁଞଚ୍ ପୁର

ଅତି ଅନ�ତ ଅେଲଖ େସ କଣୟ ବସି�୍ର ।୭୩ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ କାହଂି େୟେଡକ ସହୁେୃଦ

କପଟ ପ�୍େୟ େଦବ ବୁଝଇ େମାେହାର ହେୃଦ ।୭୪ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେକାଳ େଯ କେଲ ସହେଦବଙ୍କୁ

େ�େହାର ପର୍ସାେଦ ବାବୁ କାରଣ ଅଛଇ ମକୁୁ ।୭୫ ।
ସହେଦବଙ୍କୁ େଘନ ିେୟକା�ତ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ

ବାବୁ େକମ�ତ କପଟେର କହସି ସହେଦବ ।୭୬ ।

୭୨ ।୨ ଆମଭ୍�ତ ସମଭ୍ାଳି� �ହାର େୟମ�ତ ମହମିା ।
୭୩ ।୨ ଅଷଟ୍ରତେ୍ନ ଅେଲଖ େଦବ ଅେନକ ବସି�୍ର ।

୭୫ ।୨ ଶଥ୍ େୟେତକ େସାେହାଦେ୍ର ବାବୁ କାରଣ ଅଛଇ ମୁକୁ ।
ଶଥ୍ େ�େହାର ପର୍ସାେଦ ବାବୁ ମୁକୁତ ଅଛଇ ମୁକୁ ।

୭୬ ।୨ ବାବୁ େକମ�ତ େଗାପୟ୍ାନ କଥା କହସି ସହେଦବ ।
ସହେଦବ କହଇ ପୁେ�ଚନ �େମ ଦୱି୍ଜ
�ହାର ଭିଆଣ େୟ ଅଟି ଧମ��ଜ ।୭୭ ।

ଜଉ ସଜଳସ ଛଣପଟ ଗୁଆଘୃତ ଭରି
େୟହାର ସଂେଯାେଗଣ ଘର ନବି�ାଣ େଯ କରି ।୭୮ ।

କା�ଥ �ଳ�  ରଅୁ ବ� ଆଦ ିକରି
ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃେତ ଜଡି ।୭୯ ।
ନଦି�୍ କାେଳ େୟଥ� ଲଗାଇବ ଜୁଇ

େୟମ�ତ ଭିଆଣ କରିଅଛ ିକୁରସୁାଇଂ ।୮୦ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିମେନ ମେନ ସମୁର�ତି ଧମ� ଧମ�

ବାବୁ େଗାପୟ୍ କର ନ ିେୟ କଥା ନ ଜାଣୁ ବୀର ଭୀମ ।୮୧ ।
ଜାଣିେଲ େୟକ୍ଷଣି ଦୱ୍�ଦ େଯ କରିବ ସାଂଗ୍�ମ

ଦରି୍େଯାଧନ ଶେତ ଭାଇଙ୍କି ମାରିବ ଅତି ତମ ।୮୨ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ପୁଅ�ତ େସ ସବୁ�ତି ମାରିବ

ଅ�ଧ�ଜା େଗାଟି େଯ ଅ�ସତ୍ େହାଇବ ।୮୩ ।
ବାବୁ େସ ଅବା କପଟ କ� ନ ବ�ିରି

େକମ�େତ ଧେମ� ଆମେ୍ଭ େହାଇବା େୟଥୁଂ ପାରି ।୮୪ ।
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ସହେଦବ ତୂନୀ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ବଚେନ
ରହେିଲ ଜଗବ�ଦନ ବାରଣୁାବ�ତ ସଥ୍ାେନ ।୮୫ ।

ତର୍ୀଡ�ତି ବହିଡ�ତି େଘାର ବପିଟ ବନ େଭଦି
ମାର�ତି ବେରହା ହରିଣ ବାହ�ଟିଆ ବନଚର େଖଦ ି।୮୬ ।

କୁତୂେହାେଳ େବଣେ୍ଟ ବହିଡ�ତି କୁରଳିୁ
େଯସେନେକ ସିଂଘ ବେନ ନଭି�େୟ େହାଇ େଖଳି ।୮୭ ।

ମୃଗ ବାହ�ଟିଆ ଗଣଟ୍ା ଜୀବ ମାନ ଧରି
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ କତିକି ଯାଆ�ତି ପକ୍ଷେକ ଦର୍ଶନ କରି ।୮୮ ।

ପୁେ�ଚନ �ଇଣ ପ�ରଇ ଦରି୍େଯାଧନ
ପାଣଡ୍ଙ୍କର ମୃତୁକୁ ଅଛଟିିକି ବଧିାନ ।୮୯ ।

୮୭ ।୧ ଶଥ୍ କଉତୁେକ ବେି�ଦ କର�ତି ପାଞଚ୍ ଭାଇ ।
ଶଥ୍ କୁତୂେହାେଳ ବନ ପବ�ତ ଉଛୁଳି ।

ପୁେ�ଚନ େବାଇ� ମୁଂ ଗଙ୍ଗାକୂଳୀୟା ଦୱି୍ଜ
ଅଥବ� େବଦୀ ବ�୍ହ୍ମଣ ମୁଂ ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ାେର ଗ୍�ହଜି ।୯୦ ।

େଯଉଣିସି ପର୍କାେର େଯ �ଶିବା ଶର୍ତର୍କୁୁ
ତହଂିକି ଅଧମ� କିଛ ି�ହଂି � ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ।୯୧ ।

ବଷି େୟାଗାେଡକ େୟେବ ଭିଆଇବ ିମହୁଂି
ଭୀମାକୁ ପରଷିବା ଭାେବଣ ଭଞୁଜ୍ାଇ ।୯୨ ।

ଶୁଣି କରି ହରଷ େହାଇ� ଦରି୍େଯାଧନ
େବଗ କରି େୟହା କର େହା ବ�୍ହ୍ମଣ ।୯୩ ।
�ଇଜୟ୍କୁ ରହୁାଇବୁ େ�େହାର ବୁଦଧ୍�ମେତ

ପର୍ଥେମ େୟ କଥା େହା କର ଯଥା ଅେଥ� ।୯୪ ।
େୟଥୁ ଅ�େତ ସଞଜ୍େୟ ବଦୁିର ଭରିୂସବ�ା ଭୀଷମ୍ ସହତି

କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା ଶଲ୍ୟ ଶଙ୍କୁନ ିକୃପ ମାନ�ତ ।୯୫ ।
େୟହା�ତ ବସାଇଣ େସ େଯ ଭାଳ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍

�ଜୟ୍କଇଂ ଅେଯାଗ୍ୟ ମୁଂ ନୟନ େମାର ଭର୍ଷଟ୍ ।୯୬ ।
ବୟ୍ାେସ ଦୁଭ�ାସା ଅନ��େଗଣ କରି

ପୁଅ�ତ ପାଇଲି ମୁଂ କ୍ଷତରି୍ୟ ଦୁଭ�ାରି ।୯୭ ।
ପୁଅ େଗାଟିେୟ ଅଭିେଷକ କ�ଇବ ି�ଜୟ୍କୁ

ଧମ� ସରପୂ ବ�ିରି କହବି ଜାଣ ମୁକୁ ।୯୮ ।
ଭୟ ଉପେ୍�ଧ ଦୁହଙ୍ିକି କର ତୁମେ୍ଭ ପରିେତଜୟ୍ା

େୟ ପଞଚୁ୍ �ଜୟ୍କୁ େହା େକହ� େହାଇବ ମହା�ଜା ।୯୯ ।
ଶୁଣିଣ ସମସତ୍ େଯାଧାେୟ େହାଇେଲକ ତୂଷଣ୍ୀ

ଭରିୂସବ�ାେୟ େବାଇେଲ ଶୁଣ ଧୃତ�ଷଟି୍ ।୧୦୦ ।

୯୫ ।୨ େୟହା�ତ େଘନଣି ଭାଲଇ କୁର�ୁେଥ ।
୯୬ ।୨ �ଜୟ୍କଇଂ ଅେଯାଗ୍ୟ ମୁଂ ନୟନ େମାର ଭର୍ଷଟ୍ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ କିଛହିଂି �ହଂି େକାପ
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େଯସେନେକ ବହ�ତ ବ�ିରକୁ ଆସଇ ସରପୂ ।୧୦୨ ।
ଆେହା ସବୁ�ତି ବସାଇ ବଦୟ�ତି େସାମବଂଶୀ େଜୟ୍ଷଠ୍ ଭରିୂସବ�ା

ଆମଭ୍ର ବ�ିରକୁ େଯାଗାଇ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି �ଜୟ୍ େଦବା ।୧୦୩ ।
ଯାହାର ବଚନକୁ ଭଜଇ ସଂସାର

�ହାକଇ ଆସଇ େଯ ଯୁଗେତ �ଜୟ୍ ଭାର ।୧୦୪ ।
ଆମଭ୍�ତ େଘନ ିେଯେବ ଭାଳିଲ�  କୁର�ୁଥ

ଆମଭ୍ର ବ�ିରକୁ େଯ େଯାଗାଇ େୟମ�ତ ।୧୦୫ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଥ�େଲ େ�େହାର ଦରି୍େଯାଧନ �ହଇ �ଜା
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଭଜଇ ସଂସାର ଜନ ପର୍ଜା ।୧୦୬ ।

ଅଳପ େଦାେଷ େଯେବ ବହ�ତ କରଇ େକାପ
ଦୁଭ�ାର ଭାର େସ ଜାଣ କିସ କରିବ ନୃପ ।୧୦୭ ।

ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ଦେପ� ଅବା ଦରି୍େଯାଧନକଇଂ କରିବୁ ତୁ �ଜା
ଅେନକ େଦଶ ଭାଞଜି୍ବ େଯ ପ�ଇେବ ଜନ ପର୍ଜା ।୧୦୮ ।
େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍ ଥାଉଂ କନଷିଠ୍ ପୁତର୍ େ�ହଇ �ଜୟ୍ ନୃପା
ଅଦଛ ପୁତର୍ କି େସ �ହାକୁ ଭାଞଜି୍ବୁ ତୁ �ହାର ବାପ ।୧୦୯ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି �ଜୟ୍ ଦେିଲ େୟ େୟକ �ଜୟ୍ େହାଇବ
ନଦି୍�ୱ�ଦ େହାଇଣ ସବୁଧିାେନ ଦନି ଯିବ ।୧୧୦ ।

ତୁ ଅବା େବେଳ ଆମଭ୍ର େବାଲ ଭାଞଜି୍ବୁ ଧୃତ�ଷଟ୍
ଆପେଣ ଛତର୍ ଉଡାଇ ବସିବ େସହ� ପାଟ ।୧୧୧ ।

େୟକା �ଇେଜ େହା ଦୁଇଦଣଡ୍ େହାଇେଲ
ଅେନକ ଦୱ୍�ଦ େହାଇବ ଦନି ନ ଯିବଟି ଭେଲ ।୧୧୨ ।

୧୦୨ ।୧ ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ କିଛହିଂି �ହଂି େଦାଷ ।
୧୦୨ ।୨ େୟସେନକ ବ�ିର ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ଦଶିଇ ତ ।
୧୦୭ ଶଥ୍ ଦୁଭ�ାର ଅପାଳକ େସ ଅେଟ କିସ ନୃପ ।

ଶଥ୍ ଦୁଭ�ାର ଅଗ୍ନ ିେଯସେନେକ େସହ ିସରପୂ ।
୧୦୯ ।୨ ଅଦଛ-ଅଦକ୍ଷ, ଅକୁଶଳ ।

େ�େତ େସ �ଇଜ ପଦ ଦେିଲ ଶାେୟଂତନ�ର ତନ�
ବେଳ େ�ର �ଜୟ୍ େଘନ�ିଟି କାଳ େଯ ଦମନ�  ।୧୧୩ ।

ପ�ଇ ପଶିଲ�  ଯାଇ ତୁ ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ
ମାଡିଣ ବସି� �ଜୟ୍ ଦମନ ପଞଚ୍ଇ ପର୍ଶସେ୍ତ ।୧୧୪ ।

ପଣଡୁ୍ େଯ େସ େବେଳ ତପସୟ୍ାେୟ େହାଇଥ�େଲ ଅଗ୍ନୟିାନ
�ଜୟ୍ ସେୁଖ େଭାଗ କ� କାଳ େଯ ଦମନ ।୧୧୫ ।
ପଞଚ୍ଦଶ ବରଷ ଯହ�ଂ ପଣଡୁ୍ର ସପଣୂ୍�ଣ େହାଇ�

ଭାଗ୍ୟବର େ�ଷି ଅେନକ ବଦିୟ୍ା ସାଧୟ୍ କ� ।୧୧୬ ।
କାଳଦମନର ତୁେଲ ଅେନକ େଘାର ଯୁଦଧ୍

ପଣଡୁ୍ �ହାଙ୍କୁ ଜିଣି� େତତିଶ ଦନିର ମଧୟ୍ ।୧୧୭ ।
ଚଉବଂିଶ କ୍େଷଉଣୀ େଯ ଦମନର ଥାଠ

ପଣଡୁ୍ର ଶର ଘାେତ େସ େହାଇେଲ ମୁଣଡ୍ କାଟ ।୧୧୮ ।
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ପଞଚ୍ ପୁରଷୁ େଘନ ିେସ �େଜୟ୍ ବସିଥ��
ପଣଡୁ୍ର ବଘିାେତ �ର ବଂଶ �ଶ ଗ� ।୧୧୯ ।

େ�େତ ବସାଇ� ଆଣି ହସତି୍� ଭବୁେନ
େ�େତ ସଂପଦ େଦଇଣ େସ ପଶି� େଘାର ବେନ ।୧୨୦ ।

ପଣଡୁ୍ର ଅଜି��ର େୟ ଅଟଇ ପଞଚୁ୍ �ଜୟ୍ଇ
�ହାର ପୁତର୍କଇଂ େସ ସଂସାର େଯାଗାଇ ।୧୨୧ ।

ତୁ ଅବା େୟ କଥା େହା �ଜା କରିବୁ ଗୁପତ
େସ ଜାଣି ଅଛ�ତି େଯ ସମସତ୍ ତଦ�ତ ।୧୨୨ ।

୧୧୫ ପଦ ପେର ଭି�ନ ପାଠ:-
ପଣଡୁ୍ େସ େବଳେର ତେପ େହାଇଥ�େଲ ମଗ୍ନ
ପଞଚ୍ଦଶ ବରଷେର ହ�ଅ�େତ ତପ ପଣୂ୍�ଣ ।
ଭାଗ୍ୟବର େ�ଷି ବଦିୟ୍ା ଅେନକ ପାଇ�
କାଳଦମନର ତୁେଲ େଘାର ୟୁଦଧ୍ କ� ।

ପଣଡୁ୍�ଜା ଜାଣଇ େଯ ଶବଦ େଭଦୀ ବାଣ
େତଇଶି ଦନିେର ଶତର୍ବୁଳ େହାଇ� କ୍ଷୀଣ ।

୧୨୧ ।୨ ପଣଡୁ୍ର ପୁତର୍କୁ ସଂସାର ଜନ େଯ ଭଜଇ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଥ�େଲ େ�େତ �ଜୟ୍ଭାର �ହଂି

େଯଥ� ମେଧୟ୍ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ସମାଜି� ପାର େଯେବ ଧମ� କଥା କହ ି।୧୨୩ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେହାଇେବ େଯେବ ଶା�ତି

ଭୀମ ଅଜ୍�ଜୁନ କିଂେପ ଭଜିେବ ତରି୍ପୁତି ।୧୨୪ ।
ଶଙ୍କୁନ ିେବାଇ� େମାର କଥାେୟ ଅଛଇ

ପଣଡୁ୍ର ପଞଚୁ୍ ପୁତର୍କୁ େଯେବ ନେିଶଷ କରି ମାରଇଂ ।୧୨୫ ।
େତେବ େସ ଦରି୍େଯାଧନ େୟ �େଜୟ୍ େହବ �ଜା

ସେୁଖ େଭାଗ୍ୟ କରିବ �ଜୟ୍ ଜନ ପର୍ଜା ।୧୨୬ ।
ଧମ� ଧମ� ସମୁରି ସମସେ୍ତ ସଭାର ୁଗେଲ ଉଠି

ପାଣଡ୍ବ�ତ ମାରିବାକୁ ବୁଦଧ୍�େୟ କରଇ ଧୃତ�ଷଟି୍ ।୧୨୭ ।
କୂଟ କପଟ ଭିଆଉଅଛ�ତି ଶଙ୍କୁନ ିପୁେ�ଚନ

କଣ୍�ଣ ଧୁ ଶାସନ ଶେତ ଭାଇ ଦରି୍େଯାଧନ ।୧୨୮ ।
ବଷି ଲଡୁର େଯାଗାଡ େଯ ଭିଆ�ତି ମେନ ଭାଳି

ଧମ� େତଜୟ୍ା କେଲ େଯ ଅସତୟ୍ ପର୍ତିପାଲି ।୧୨୯ ।
ମେନଣ ବ�ିର�ତି େସ ଧୃତ�ଷଟ୍ �େୟ

େକବଣ ବୁଦଧ୍� େୟେବ କରିବା ଉପାେୟ ।୧୩୦ ।
େୟତୁ ଅ�ତେର େସ ପଣଡୁ୍ର କୁମେର

ଭର୍ମ�ତି ମଗୃୟା ବେି�େଦ ପଞଚୁ୍ ବୀେର ।୧୩୧ ।
ଗଣଡ୍ା େଗାଟିେୟ ମାଇେଲକ େଘାର ବେନ

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲେର ଶୁଣ ଭୀମେସେନ ।୧୩୨ ।
ଅପବୂ� ପଦାଥ� େୟ ନଅି ହସତି୍�କୁ

ଗଣଡ୍ା େଗାଟି େନଇ େଦଇ ଆସ ଧୃତ�ଷଟ୍ �ଜାଙ୍କୁ ।୧୩୩ ।
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ଯୁେଝଷଟି୍ଙ୍କର ବଚେନ େସ ପବନର ଶିଷି
ଗଣଡ୍ା େଗାଟି େଘନ ିେସ ହସତି୍�କୁ ଆସି ।୧୩୪ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ ସଂଜେୟ ବଦୁିର କୃପ ଅଶସତ୍ମା
େୟହା�ତ େଘନ ିଭାଳଇ କ୍ଷତରି୍ୟ ମହାତମା ।୧୩୫ ।

ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ନ ଭାଞଜ୍ ତୁମେ୍ଭ େମାେତ
ତେ୍ରତୟା ଯୁେଗ େକମ�େତ କେଲ ଦଶରେଥ ।୧୩୬ ।

ଶର୍ୀରୀମଚ�ଦର୍ େଯ ଅଟ�ତି େଜୟ୍ଷଠ୍ ପୁତର୍
�ହାଙ୍କୁ ଛାଡି �ଜୟ୍ ଦ�ିକ ଭରଥ ।୧୩୭ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲ େସ ଖଳ ବଚେନ େୟମ�ତ କ�
ଭର୍ଥ �ଜା େ�ହ�ି ଆପେଣ �ଶ ଗ� ।୧୩୮ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲ ତୁ ନ ଭାଳ ନ ିେୟାମାନ
ମ�ଦବୁଦଧ୍� ଭାଳିଣ ପୁଅ�ତ କରଛୁୁ ଅେ�ୟାଅ�ୟ ।୧୩୯ ।

ଆପେଣ କଷଟି୍ େହାଇ ମରିବୁ ବଂଶହଂି �ଶ ଯିବ
େ�େହାର ବୁଦଧ୍�ବେଳ ଭର୍ଥ େୟମ�ତ େହାଇବ ।୧୪୦ ।

େୟମ�ତ ଭାେଳଣି ତହଂି େହାଇବାର ସମେୟ
ଗଣଡ୍ାେଗାଟି େଘନ ିଭୀମେସନ ପର୍େବଶ ଆସି େହାେୟ ।୧୪୧ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲ �ତ ନ ଧର କିଂପା ସୀମା
ଗଣଡ୍ା େଗାଟି େଘନ ିଦର୍ଶନ କ� ଭୀମା ।୧୪୨ ।

େୟମ�ତ ଭଗତି େ�େତ େହଉଛ�ତି ପୁତେ୍ର
େୟାହାକୁ ପାପ ଚିତତ୍ ତୁ ଧରିବୁ େକମ�େତ ।୧୪୩ ।

ଭଗତି େ�କଙ୍କୁ େଯ ଧରଇ ପାପ କଥା
ଆପେଣହଂି �ଶ ଯାଆ�ତି ପାେପ ବୁଡ�ତି ସବ�ଥା ।୧୪୪ ।

େୟ କଥା ମାନ େଯେବ ମିଥୟ୍ାଟି େହାଇବ
େୟ ସଂସାର ଜନ ଆଉ େକମ�େତ ବର୍ତିବ ।୧୪୫ ।

ପବୂ�ର ପାତେକଣ େୟେବ େହାଇଲ�  ହୀନ ଚଛୁ
େୟ ଜ�େମ ପୁଣି ପେର ପର୍ମାଦ ଚି�ତୁଅଛୁଂ ।୧୪୬ ।
େୟମ�ତ ପାତକ କେଲ ଉଫରକୁ �ହଂି ତ ସଦଗତି
ନକ� ହଂି େସ ଅଛଟିି େ�େତ �ଶକର ଶାସତି୍ ।୧୪୭ ।

ବଦୁିର ବଚେନ ଅ�ଧ ଉଠ�ି ସିର ଝୁଣି
ଖଣଡ୍ା େୟକ େଘନ ିଆସଇ ବଦୁିରକୁ ହାମି ।୧୪୮ ।

େକାଳ କରି ଧଇେଲ େସ ଅଶସତ୍ମା କୃେପ
ରହ ରହ ନୃପତି କିଂେପ େୟେଡକ ପରି�େପ ।୧୪୯ ।

ଉଠଣି ବଦୁିର େଯ ଗେଲକ ନଜି ସଥ୍ାେନ
େବାଇେଲ ବଂଶ �ଶ କଲ�  େ�େହାର ମ�ଦ ଗ୍ୟାନ ।୧୫୦ ।

ଭୀମେସନକୁ େକାଳ କରି ଧଇେଲ ନକିେଟ
ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ ବଦୟ�ତି ଧୃତ�ଷେ୍ଟ ।୧୫୧ ।

ବାବୁ ତୁ ଯାଇ କହବୁି ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଆଗର
େସାଦେର ଅେ�ୟାଅ�ୟ କ�ଅଛ ିବଦୁିର ।୧୫୨ ।

�ହାର ବଚନକୁ େକହ ିନ ଯିବଟି ବଶିୱ୍ାସ
�ରଖାର ଭିଆଇ େସ ସବୁ�ତି କରିବଟି �ଶ ।୧୫୩ ।
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ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ ଦରି୍େଯାଧନକୁ �ଇ
ଭୀମେସନକୁ େଘନ ିଭଞୁଜି୍ ବସ ସବୁ ଭାଇ ।୧୫୪ ।
ପି�ର ବଚେନ ଦରି୍େଯାଧନ ଭୀମକୁ େକାଳ କରି
ସେ�ବେର ପଶି ସ�୍ହାନ େବେଗ ସାରି ।୧୫୫ ।

ଠାବ ସଜାଡିଣ �ଇେଲ ପୁେ�ଚନ
ଭୀମାକୁ ପାେଶ େଘନ ିବସିେଲ ଦରି୍େଯାଧନ ।୧୫୬ ।

ଡାହାେଣ ଦରି୍େଯାଧନ ବାେମ ଧୁଶାସନ
ମଧୟ୍େର ବସାଇେଲ େଯ ପବନ ନ�ଦନ ।୧୫୭ ।

ରତନ୍ଝରିେର ଦେିଲକ ସବୁାସିତ ପାଣି
ସବୁଣ୍�ଣ ପଇଲମ େଯ ଛାମୁେର ଦେିଲ ଆଣି ।୧୫୮ ।
ପରଶଇ ଅ�ନ େଯ ବପିର୍ ସବୁଣ୍�ଣ ପାତର୍ େଘନି

ଚି�ତୁ ଅଛ ିପର୍ମାଦ େସ ବପିର୍ େଯ ଅଗ୍ୟାନୀ ।୧୫୯ ।
େଭାଜେନ ଅତରି୍ପୁତି େସ ପବନର ବଳଆ

ଭଞୁଜ୍ଇ ବରି୍େକାଦର େସ ଆହାେର ମତି େଭା� ।୧୬୦ ।
ଦୁଦୁ� ମଞଜି୍ ଗଞଜ୍ାଇ ଶାକାର ମିଶାଇ ଭରି

ମାଛେର ମିଶାଇ� �ହା ��ଧ�� ଯତନ୍ କରି ।୧୬୧ ।
ଉପେର ଭଲ ଥ�� �ହା ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଦ�ି

ତେଳ ଜଡି ବଷିମାନ �ହା ଭୀମେସନକୁ ପରଶି� ।୧୬୨ ।
ମଧୁର ସଆୁଦେର �ହା ଭଞୁଜ୍ଇ ମାରତିୁ

ଜାଇଫଳ ଗରଳ ମିଶାଇ େଦ� ଖଣଡ୍ ପଣା କତି ।୧୬୩ ।

୧୫୩ ।୨ କ୍ଷୀର ଖାର ମିଶାଇ େସ ବୁଲ�ତି କରିବଟି �ଶ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େମାେତ େଶାଷ �ହଂି

ଭୀମେସନ କତିକି େସ ଦ�ିକ ବଢାଇ ।୧୬୪ ।
ସେୁଖଣ ପିଅଇ େସ ପାଣଡ୍ବ ସ�ୁଦର

ଦୁଗୁଣ ଘାରି� ବଷି ମଧୁର ଆହାର ।୧୬୫ ।
ଅଧାମ ଭିତେର �ଇ� ଅଛ ିମହ�� ସିଂଘଡା ଜାତି

ତହ�ଂ କେପା�େୟ ଦ�ି େସ ଭୀମେସନ କତି ।୧୬୬ ।
ଖଣଡ୍ ଶାକର େଯ େମଦ�ି ଅଛ ିତହଂି

ଭଞୁଜ୍ଇ ବରି୍େକାଦର ମେନଣ ହରଷ ପାଇଂ ।୧୬୭ ।
େଭାଜନ ଅ�େତ େନଇ ପରଶିେଲ ବଷି ଲଡୁ
ଅହବିର୍େତକ ଲଡୁ � ଗ୍�ସ ବଢୁ ।୧୬୮ ।
ଲଡୁର ସସୁୱ୍ାେଦ େଯ ଅତି ଉପମା େଦଖି

େଗାଟାେୟ େଗାଟାେୟ କରି ଭଞୁଜ୍ଇ ନୟନ ନେିରଖି ।୧୬୯ ।
ଗଞଜ୍ାଇ ଫଳ ଦୁଦୁ� ଫଳେର କାକ�

ଆବର ମିଶରି୍ତ ତହଂି ସିଂଘଡା ଜାତି ମହ�� ।୧୭୦ ।
କାଳସପ�ର ବଷି ଲଡୁେର େସ ଭରି

େୟହାକୁ ଭକ୍ଷିଣ ବରି୍େକାଦର ପ�୍ଣ ହାରି ।୧୭୧ ।
�ଗି� ବଷି େଯ ପଡି� ଅେଚେତ
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ମଧୁର ରସ ପାଇ େସ ବଷି େଖପି� ନଜି ଗାତେ୍ର ।୧୭୨ ।
ଭଞୁଜ୍ ଭଞୁଜୁ୍ଣ ଢଳି ପଡି� ବୀର ଭୀମ

େସହଠିାେର େ�ଟି େସ େହାଇ� ଅସାଷଟ୍ମ ।୧୭୩ ।
ଥାନମାନ ନଶିଚ୍ଳ ନ ବହଇ ପବନ

ଛାଡି� ପଞଚ୍ଭତୂ େହାଇ� ଅେଚବନ ।୧୭୪ ।
ଆଦତିୟ୍ ଅସତ୍ ଯହ�ଂ ଗେଲ ପଶଚି୍ମ ଦଗି ଭାେଗ

�ତର୍ ଅଧ ଆସି େଯ େହାଇ� ନଶିା େଯାେଗ ।୧୭୫ ।
ଧୁଶାସନ ଦୁଜ�େୟ ଦୁବି��ଦ ଦୁ�ଷଟ୍

ଭୀମକୁ ଧରିେନଇ ପକାଇେଲ ଜଳ ଘାଟ ।୧୭୬ ।
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୧୬୬ ।୨ ତହ�ଂ ଚତ�େୟ ଦ�ି େସ ଭୀମେସନ କତି ।
୧୬୬ ।୨ ଲଇ�-ଗୃହୀତ ।

ଯମୁ� ନଦୀେର େଯ ଥାଆ�ତି �େଗଣୀ
ଭୀମେସନକୁ ବା�ଧ�େନଇ େମଳିେଲ ତହଂି ପାଣି ।୧୭୭ ।

େୟହ ିଜଳ ମେଧୟ୍ �ଗୁଣୀ ୟାକୁ ଖାଉ
କୁରବୁୀର ମାନଙ୍କର ଆପଦ ଆଝୁଂ ଯାଉ ।୧୭୮ ।

େୟେତ େବାଲି �ରିେହଂ ଅଇେଲ ପକାଇ
ଭୀମକଇଂ ମାରି ସୱ୍ସଥ୍ େହାଇେଲ କୁରସୁାଇଂ ।୧୭୯ ।

ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�  ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍
ଧମ� ଥ�� ପ�୍ଣୀକି ନ ଆେସ ପାପ କତି ।୧୮୦ ।

ଅନ�ତ �ଗର ଦୁହ�ି େବ�ବାଳୀ
ପଦେ୍ମକ �େଗଣୀ େଘନ ିେସ କରଇ ଜଳେକଳି ।୧୮୧ ।

�େଗଣୀ ବଳ େଘନଳି େସ େଖଡ େଖଡ�ତି ଜେଳ
ପଦମ୍ ବଙ୍ିଘସିତ େଯ ଶିଶିର ଋତୁ କାେଳ ।୧୮୨ ।

ମାେଗମୀ ବ�ିର�ତି େୟତ ବଡାଇ ଅପବୂ�
ଶିଶିେର ସଲୁଭ ତ ବସ�ତ ପଲ୍ଲବ ।୧୮୩ ।

କାଲି ତ କିଛହିଂି ନ ଥ�� େୟହ� ଜେଳ
ଅଦଭେୁତ େହାଇ ବଙ୍ିଘସିତ କମେଳ ।୧୮୪ ।

େଦଖ�ତି େଗାଟାେୟ କିସ ଅପୁରବୁ
େ�ଡ�େତ େଦଖିେଲ େସ ସ�ୁଦର ମୃତୁ ଶବ ।୧୮୫ ।

ଅତି ସକୁୁମାର ସସୁଞଚ୍ �ହାର କାେୟ
�ତର୍କାେଳ ଦଶିଇ ଶରଦ ଚ�ଦର୍ମାର ପ�୍େୟ ।୧୮୬ ।

େଦଖିଣ େକାଳ କରି ଧଇ� େବ�ବାଳୀ
େୟ ପୁରକ୍ଷ ଅଟଇ େମା ମନର ହଆିଳି ।୧୮୭ ।

େକାଳ କରି �େଗଣୀ େଯ ବୁଡାଇେଲ �ହାକୁ
େଘନ ିଗେଲ ସ�ୁଦରୀ େସ ପା�ଳ ଭବୁନକୁ ।୧୮୮ ।

ଛାମେୁର େନଇ ଦେିଲ ଅନ�ତ �ଗ�ଜା
ବ�ିରଇ ଅନ�ତ େକବଣ ଦଗିପାଳ ଆତମ୍ଜା ।୧୮୯ ।

୧୮୬ ।୨ �ତର୍କାେଳ ଦଶିଇ ଶରଦ ଆଦତିୟ୍ର ପ�୍େୟ ।
ଅମତୃ ଦ�ି ଆଣି ବରି୍େକାଦର ମୁେଖ

ନବ ଶସର୍ �ଗର ବଳ େହାଇ ଉଠ�ି ପର୍ତକ୍େଷ ।୧୯୦ ।
ସାଷଟ୍ମ େହାଇ ବୀର �ହଇଂ ଚଉକତି

େଦଖଇ ଜଳଭବୁନ ପରିୂ ଅଛଇ ଅପର୍ମିତି ।୧୯୧ ।
ଚଉକତିକି �ହଂି ମନେର ବ�ିରି

ମହୁଂି ତ ପଡିଲି ଆସି ଜଳ ଭବୁନ ଅ�ଧାର ପୁରୀ ।୧୯୨ ।
େକ େମାେତ ଆଣି େୟେଥ କ�କ କପେଟ

ଅଗାଦ ଜଳ ଭବୁନ େୟଥୁଂ ମ ୁଯିବ ିେକବଣ ଘାେଟ ।୧୯୩ ।
େୟ �େଗଣୀ ବଳମାନଙ୍କୁ ପକଇବ ିମାରି
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ଯିବାକଇଂ ବାଟ �ହଂି େୟ ଜଳ ଅ�ଧାରପୁରୀ ।୧୯୪ ।
ପୁଣି ବ�ିରଇ େୟହାଙ୍କର ତୁେଲ େହାଇବ ିପୀରତି

ଭାବ ବଢାଇେଲ େମାେତ େସ ଅଛଇ ସଦଗତି ।୧୯୫ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ� ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ େଗା �େଗଣୀ

ମ ୁହଂି େଯ ମାନ�ଷ େକହ� େମାେତ େୟଥକୁ ଆଣି ।୧୯୬ ।
ଭୀମେସନର ବଚେନ େସ ଅନ�ତ ଦୁ�ଳୀ

ଭୀମକୁ େକାଳ କରିଣ େସ େବାଇ� େବ�ବାଳୀ ।୧୯୭ ।
ଅନ�ତ �ଗ ଦୁହ�ି ଆମେ୍ଭ ଜଳଭବୁନ ବାସୀ

ସ�ଧୟ୍ାବାଳୀ େବ�ବାଳୀ ବଝିଂବାଳୀ ଉଦାସୀ ।୧୯୮ ।
େୟ �ରି କ�ୟାେୟ ଆମେ୍ଭ ଅନ�ତ ଦୁ�ଳୀ

ଯମ�ୁ ଜଳ ଗଭୀର େଯାଜନ ସହସର୍ େଯ �ରି ।୧୯୯ ।
କ୍ରୀଡା ରଙ୍ଗ କର�େତ େଭଟିଲ�  ତୁକୁ ଯାଇଂ

ମୃତୁ ପିଣଡ୍ େଗାଟି େଯ ତୁ ଥ�ଲ�  ଉପୁଚିଆଇଂ ।୨୦୦ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େ�େତ େଯ ଭଞୁଜ୍ାଇଣ େନ�

କପଟ କୂଟ କରିଣ େସ େ�େତ ବଷିଲଡୁ ଦ�ି ।୨୦୧ ।
ଲ� ବୁେଧ ଖାଇଣ ତୁ ପଡିଲ�  ଅେଚବେନ

ଅଗାଦ ଜେଳ େ�େତ ପକାଇେଲ କୁରବୁୀରମାେନ ।୨୦୦୨ ।

୨୦୨ ।୧ ଲ� ବୁେଧ-େ�ଭେର ।
ଆମେ୍ଭ େଭଟିଲ�  େ�େତ ତର୍ୀଡାରଙ୍ଗ େବେଳ

ଅନ�ତ �ଗ ଛାମୁକୁ େ�େତ ଆଣିଲ�  ପା�େଳ ।୨୦୩ ।
ଅମତୃ େଦଇଂଣ େ�େତ ଜିଆଇଂେଲ ଆମଭ୍ �ତ

ତୁ େୟେବ ମାରିଣ େ�ଡୁଅଛୁ େଯ ଆମଭ୍�ତ ।୨୦୪ ।
ପରକୁ ଉପଗାର କେଲ କି ଆପେଣ �ଶ ଯିବା

େଲଞଚ୍ େ�କଙ୍କୁ େହା ଉପଗାର ନ କରିବା ।୨୦୫ ।
�େଗଣୀର ବଚେନ ଭୀମେସନ ପରମ ଶା�ତି
ଛାଡି� େକାପଭର ବ�ଇ� ପୀରତି ।୨୦୬ ।
ଅନ�ତ ବେିଜ କେଲ ଭୀମେସନର ସ�ନଧିାେନ

ପବନର ନ�ଦନ େଦଖି ସାନ�ଦ ପଞଚୁ୍ ମେନ ।୨୦୭ ।
ବାବୁ ତୁ େଯ େସାମବଂଶୀ ଅଟୁ ମହାବଳୀ

େମାେହାର େଦାହ�ି େ�େତ ପର୍ଦାନ କରିବ େବ�ବାଳୀ ।୨୦୮ ।
େବାଲଇ ମାରତିୁ େ�ର େଯହ୍େନକ ବ�ିରଇ

େମାେହାର େବେଳ କି �ହା �ସତି୍ କରି ପାରଇ ।୨୦୯ ।
ଯାଚି�ର କ�ୟା େଯ ପାଚି�ର ଅ�ନ

େୟହା ଉେପକ୍ଷିେଲ �ଶ ଯାଇ ଧମ� ।୨୧୦ ।
ଅମତୃ େଯାେଗ େସ ସୀଉକାର କରି �ଗ�େୟ

େବ�ବାଳୀ କ�ୟାକୁ ଭୀମେସନକୁ ପର୍ଦାନ କେୟ ।୧୧୧ ।
�େଗଣୀ ପର୍ଦାନ କରି େସ ଅନ�ତ �ଗ�ଜା

ଅେନକ ସମଭ୍େର ଭୀମେସନକୁ କ� ପଜୂା ।୧୧୨ ।
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ପୁରଷୁ ବଶ ବଦିୟ୍ା େସ ଜାଣଇ �େଗଣୀ
ଭାେବ ବଶୟ୍ େହାଇ� େସ କାଳଦଣଡ୍ ପାଣି ।୨୧୩ ।

ଅନ�ତ େବାଇ� ମୁ ଅପବୂ� େଦବଇଂ କିସ
ଯଉତୁକ ଦ�ି ଅମୃତ କୁମଭ୍ ବେିଶଷ ।୨୧୪ ।

୨୦୩ ।୨ େଦଖିଣ ସ�େ�ଷ େହାଇଲ�  େ�େତ ଭଗତି କୁତୂେହାେଳ
୨୧୩ ।୨ ଭାେବ ଭଗତି େହାଇେଲ ଅନ�ତ ନୃପମଣି ।

୨୧୪ ।୨ ଅମତୃ ନବ କୁଣଡ୍ େସ ଆଣି ଦ�ି ସ�େ�େଷ ।
୨୦୫ ।୨ େଲଞଚ୍-ନୀଚ ।

ବ�ିରଇ ଭୀମେସନ େୟହା କାହଂି େଥାଇବି
ପିଣଡ୍ ତରି୍ପୁତି େହବ ମୁଂ େୟହା ଆହାର କରିବ ି।୨୧୫ ।

ନବ ନଶିୱ୍ାସେକ ନବ କୁଣଡ୍ ପିଇ�
ଆହ�ରି ନବ ସହସର୍ �ଗର ବଳ େହାଇ� ।୨୧୬ ।

େୟେକ ମହାବଳୀ ପବନ ତନେୟ
ଅମୃତ ଖାଇ �ର ଅବଳ ବଳ କାେୟ ।୨୧୭ ।
ପା�େଳ ରହ�ି ବୀର �େଗଣୀ ରଙ୍ଗ ରେସ

ପାେଶାରି� େସାେହାଦର୍�ତ ସରୁତି ମହୁାଂେସ ।୨୧୮ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ପ�ର�ତି ଅଜଜୁ୍ନକୁ ହକାରି

ଭୀମା ଗଣଡ୍ା େଘନଗି� ହସତି୍� �ଜୟ୍ ପୁରୀ ।୨୧୯ ।
ନବ ଦବିସ େହାଇ� ନ ଆସି� ଆଜକୁ

େକମ�େତ ଭୀମେସନ ମଚୂ୍�ଛ�ି ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ।୨୨୦ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ େସ ଦରି୍େଯାଧନର େମଳ ପାଇଂ

େଖଡ କଉତୁେକ େଯ ଅଛଇ ତହଂି ରହଂି ।୨୨୧ ।
େକାଇ��ଙ୍କର ବଚେନ େସ ପୁଣ ଛଡ ଦବିସ ଗ�

େଷାଳ ଦବିସ େହାଇ� ବାର� େ�ହ�ି ।୨୨୨ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଜ�ୁନ ଗେଲ ଭୀମେସନକୁ େ�ଡି

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ହସତି୍� ନଗ୍ର ପୁରୀ ।୨୨୩ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ପାଦତେଳ ହ�ଅ�ତି ପରିଣାମି

ଭୀମ େଯ ଅଇ�, େକେଣ ଅଛ ିସୱ୍ାମୀ ।୨୨୪ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଇେଲ େସ ଅଇ� େଯବଣ ଦନି

ଗଣଡ୍ା େଗାଟି େଦଇଗ� େୟେଥ ନ କ� େଭାଜନ ।୨୨୫ ।
ତକ୍ଷେଣ ଗ� େସ ନ ରହ�ି େୟଥ

ଶୁଣିଣ ଆଶରି୍ଜ େହାଇେଲ ଧମ�ସତୁ ।୨୨୬ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସନ ଶଙ୍କୁନ ିକୃପ କଣ୍�ଣକୁ

ଜେଣ ଜେଣ ପୁଛା କର�ତି େଦଖି� କି ଭୀମକୁ ।୨୨୭ ।

୨୧୮ ।୨ ଶଥ୍ ପାେଶାରି� େସାଦର�ତ କ�ୟା ଅଭି�େଷ ।
ଶଥ୍ ପାେଶାରି� େସାଦର�ତ �େଗଣୀର ବଶିୱ୍ାେସ ।

ସମସେ୍ତ େବାଇେଲ ଆମଭ୍ର େଦଖି� ତ �ହଂି
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ପଞଚୁ୍ କଟେକ େ�ଡ�ତି ମହା କ୍େ�ଧ େହାଇ ।୨୨୮ ।
େକାଇ��ଙ୍କର ଅଗ୍ରେତ ପୁଛା କେଲ ଚଉଭ�୍େଥ

ଭୀମାକୁ େ�ଡି େଗା ନ ପାଇଲ�  ପଞଚୁ୍ କଟକ ପର୍ଶସେ୍ତ ।୨୨୯ ।
େୟମ�େତ ପାଣଡ୍େବ େହାଅ�ତି ବକିଳ

ସବୁଙ୍କରି ନୟନ� ଂ ବେହ ଅଶର୍ଜୁଳ ।୨୩୦ ।
ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�

ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ ମ�ଦ େୟକା ଧୃତ�ଷଟ୍ ଗ୍ୟାନ�  ।୨୩୧ ।
ଶୁଣିଣ ବଷିାଦ େକା�ତେଭାଜର କୁମାରୀ

େକେଣ ଗଲ�  ଦୁଖୀର ସଂଘାତ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଛାଡି କରି ।୨୩୨ ।
ଧମ��ଜା େବାଇେଲ ମା� େଗା େ�ହସି ବଷିାଦ ମେନ

ଭୀମେସନକୁ େ�ଡି ନ ପାଇଲ�  ଜୀବେନ ।୨୩୩ ।
େକାଇ��ଏ େବାଇେଲ ବନ କ�ଦର େଦେଶ

ସଙ୍ଗତ େହାଇ େ�ଡୁଥ�ବ ନ ଜାଣିେମ �କ୍ଷେସ ।୨୩୪-୬୦୬୪ ।
ଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କଙ୍କ

୨୨୯ ପଦ ପେର ମୁଦରି୍ତ ପୁସତ୍କେର ଅଧ�କା ପାଠ-
ନ କହ ିେକଣିକି ଗଲ�  ଆେର ଭୀମେସନ

କପେଟ ମାଇେଲ ଅବା ଗା�ଧାରୀ ନ�ଦନ ।
େ�େହାର ବହି�େନ ବାବୁ ସକଳ ଅ�ଧାର

େୟମ�ତ କର�େତ େଶାକ �ରି ସେହାଦର ।
େବାଇେଲ ଯାଉଛୁ ମାତ େଖାଜିବାକୁ ପୁଣି

ଭୀମ ବହି�େନ ମରିବା ଆମେ୍ଭ ପାଞଚ୍ ପ�୍ଣୀ ।
େବାଇେଲ କୁ�ତୀ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ରଖୁ ବାସେୁଦବ
ଶର୍ୀକୃଷଣ୍ ସମୁରି ବାବୁ ଯାଅ େୟଥୁଂ ଜବ ।
ଶର୍ୀହରୀ ଶର୍ୀହରୀ ସମ୍ରି ଗେଲ �ରି ଭାଇ
ଶାର� ଦାସ ସାର� ପାଦପଦମ୍ ଧୟ୍ାୟି ।

ପାଣଡ୍ବାସରୁ ବଧ
ଆେହା ଅ�ଧକର ବଂେଶ େଯ ପାଣଡ୍ବାସରୁ ବୀର

ପଣଡୁ୍ବତୀର ଗଭ�ର ୁେଯ ଉପୁଜି� ବର୍ହ୍ମ ଅସରୁ ।୧ ।
ଅ�ଧକର ପୁତର୍ େଯ ପାଣଡ୍ବା ମହାସ�ୁ

ହସତି୍� ଭବୁନକୁ େସ ବାହ�ି ମହାବୀ� ।୨ ।
ଥାଠ ସ�ୟ �ହଂି େସ ଅସରୁର ତୁେଲ

ବର୍ହ୍ମା ରଦୁର୍କଇଂ େସ ଜିଣଇ ସାଂଗ୍�େମ ପଶିେଲ ।୩ ।
ବାମକେର ଶଳୂ ଡାହାଣ କେର କୃପାଣଇ

େୟେତକ େଘନଣି େସ ସକଳ ଭବୁନ ଜିଣଇ ।୪ ।
ସାଂଗ୍�େମ ନଭି�ୟା େସ ଦାନବ ମହାବଳୀ

ଜିଭର ୁରଧୁ�ର େଦଇ ତରି୍ପୁତି କ� ଭଦର୍କାଳୀ ।୫ ।
ପର୍ସ�େନ ବର �କୁ ଦେିଲ ମହାେଦବୀ

ଭଗବତୀ ବେର େସ ଦାନବ ତରି୍ଜୀବୀ ।୬ ।
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େସ ପାଣଡ୍ବାସରୁ େଯ ବାହ�ି ଭବୁନ ହସତି୍�
ଶରୀେର ଶହସର୍ ନ େଭଦଇ େସ ଅଟଇ ବଜର୍େସହ୍� ।୭ ।

େଯେତକ ଜୀବ ଜ�ତୁ େଦଖୁଅଛ ିପେଥ ଯାଉଂ
ଆହାର ନ ଅଣଟ୍ଇ େଯେତକ ଜ�ତୁ ଖାଉଂ ।୮ ।

ହସତି୍� �େଜୟ୍ କ� ଅେନକ ଅରଷଟି୍
ବାର� ପାଇଣ ଧାଇଂେଲ େସ କୁମାର ଧୃତ�ଷଟି୍ ।୯ ।

ରଇବର୍ତ ଆଖଡାେୟ ବଳ�ମଙ୍କ ତୁେଲ ଥ�େଲ
ନଦିାଘ ବେନ େସ ପାଣଡ୍ବାସରୁକୁ େଦଖିେଲ ।୧୦ ।

କଣ୍�ଣ େବାଇ� େୟ େଯ ଅଟଇ ଅସରୁ ଅରି
ତପବନ ଭାଞଜି୍ େସ ଋଷି�ତ �ଶ କରି ।୧୧ ।

୫ ଶଥ୍ ସାଂଗ୍�େମ ନଭି�େୟ ଦାନବ ମହାବଳୀ
ଶଥ୍ ଅଭେୟ ବର �କୁ ଦେିଲ େଯ କପାଳୀ ।
 ୬ ଶଥ୍ ଭଗତି କରିଣ େସ ଦାନବ ତରି୍ଜୀବୀ

ଶଥ୍�ହାକୁ ଯୁଦେ୍ଧ େକହ ିେ�େହା�ତି ସମଭ୍ବି� ।
୧୧ ।୧ ଅସରୁ ଅରି- ଅସରୁ ଶେ୍ରଷଠ୍, ଅରି-Cଶୱ୍ର (ଋଗେଦବ ୧୦, ୨୮-୧)

ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� େବଢଣ ଧର େୟହା
ମାରିବା ନଶିା�ର ତେପାଧନଙ୍କ େଦାେରହା ।୧୨ ।

େୟେତକ ବ�ିରି େବଢିେଲ �ହାକଇ େକାେପ
ନରଜ�ତୁ େଦଖି େସ ଉଷତ କଉେଣାେପ ।୧୩ ।

କୁରବୁୀେର ଗଦା ମଷୂଳ�ତ ବୁ�ଇେଲ େ�ଳି
ଅସରୁ ଶରୀେର ପଡି ଗଦାବର େହାଇ�କ ଧଳିୂ ।୧୪ ।

ଗଦାବର ଭଞଜ୍�େତ େଯ େହାଇେଲ ବରିେସ
େ�ଚି େହାଇ ରହେିଲ ସମସତ୍ କୁରବୁୀର ନ�ିେଶ ।୧୫ ।

େଦଖିଣ ପାଣଡ୍ବାସରୁ ଅତି ଗର ୁ�ପ
ବଜର୍ ମଷୂଳ େଘନ ିେସ ମାଇ� କଉେଣାପ ।୧୬ ।

କଣ୍�ଣ ଦରି୍େଯାଧନ ଦୁଶାସନ ଦୁଜ�େୟ
ଅଶସତ୍ମା ଆଦ ିକରି ପଡିେଲ ଅସରୁ ଶସର୍ ଘାେୟ ।୧୭ ।

ତବେଦଣ କୁରବୁୀେର ପ�ଇେଲ ବକିେଳ
ସବୁ�ତି ହଂି େଗାଡାଇ ମାଇ� ବର୍ଜ େଯ ମଷୂେଳ ।୧୮ ।

ଗା�ଧାରୀ ଶେତ ପୁତର୍ ଆବର କଣ୍�ଣ ଅଶସତ୍ମା
ସବୁ�ତି ମାଇ� େସ ଅସରୁ ଦୁ�ତମା ।୧୯ ।

ସବୁଙ୍କରି େକଶ େସ ଧଇ� େ�ଚି କରି
େବନ ିଭେୁଜ େ�ଳି ଆଣଇ ବାରଣୁାବ�ତ ଗିରି ।୨୦ ।

େବାଇ� ଦରେବ େଯେବ ଦ�ିକ େମଞଜ୍ନ
େୟ ପବ�ତ ଉପେର ବସି କରିବ ିେଭାଜନ ।୨୧ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିରହ ିଅଛ�ତି େସହ ିବାରଣୁାବ�େତ
ଭୀମେସନକୁ ନ େଦଖି ବୁଲ�ତି �ରି ଭ�୍େଥ ।୨୨ ।

ପବ�ତ ଉପେର େସ ମୃତୁ ପିଣଡ୍ମାନ େଥାଇଂ
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ନଦୀେର ସ�୍ହାନ େଯ କରଇ ଅବଗାହ ି।୨୩ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦଖିେଲ େଯ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ପୁଅ�ତ

ଭେୟଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ େହାଇେଲ ଅ�ତଗ�ତ ।୨୪ ।

୧୯ ।୧ ଶଲ୍ୟ ଆଦ ିକରି େଯ ଆବର କୃପବର୍ହ୍ମା ।
ଭୀମକୁ ସମୁର�ତି େଯ େଦବ ଧମ�ଶିଷି

େବୖବୁ ଅ�ସତ୍ର �ଥ ତୁ େକେଣ ଅଛୁ ପଶି ।୨୫ ।
ବାବୁ େକବଣ �କ୍ଷସ େମାର ଭାଇ�ତ �ଶ କ�

ଆମେ୍ଭ କି ବର୍ତିବୁ େୟେଡ ପର୍ମାଦ ପଡି� ।୨୬ ।
କ୍େ�ଧଭେର ସମୁରିେଲ ଯହ�ଂ ଧମ�ର ନ�ଦନ
ପା�େଳ ଆସନ େଯ କ-ି� ଭୀମେସନ ।୨୭ ।
େବାଲଇ ବରି୍େକାଦର ଶୁଣ େଗା େବ�ବାଳୀ

େମାେତ ନ େଦଖି େମାେହାର େସାଦେର ବକିଳୀ ।୨୮ ।
ଜାତଗୁର ୁେଯ ଅଟ�ତି େମାର ନଜି ମାତ

ଆତମ୍ାଗୁର ୁେମାର ତୁହ ିପ�୍ଣର ସଂଘାତ ।୨୯ ।
ଭ�୍� ମା�ଙ୍କୁ ମୁଂ ଯାଇଂ ଦର୍ଶନ କରିବି

ପୁଣ େ�ର ତହକିିଂ େଗା ବହନ ଆସିବ ି।୩୦ ।
େବାଇ� େଯ େବ�ବାଳୀ ଶୁଣ େହା ପ�୍ଣ�ଥ

େଦଖିବୁ �ହଂି କି ସୱ୍ାମୀ େ�େହାର େସାଦର�ତ ।୩୧ ।
େ�େହାର ବୀଯ�୍ୟ େଯ େମାେହାର ଗେଭ� ପଡି

େମାେହାର ଉଦର େଯ େହାଇଛ ିଅଳପ୍ ଅଳପ୍ ଭାରି ।୩୨ ।
େୟଥକୁ ନ ପୁଣ ସୱ୍ାମୀ ମେନ କର ୁଭ�୍�ତି

ନ ପୁଣ କାେଳ େବାଲ� ଟି ତୁ େହାଇଲ�  ଅସତୀ ।୩୩ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ� େଗା ଅବଶୟ୍ େହାଇବ ଦୁ�ଳ
�ମ େଦବୁଟି �ହାର ତୁ ବଳୀ େଯ େବ�ଳ ।୩୪ ।

ମହୁଂି େଯ ମହାବଳୀ ତୁ ଅଟୁ େବ�ବଳୀ
ଦୁହଂିଙ୍କର �ମ େଦଇ ଥ�ବୁଟି �ଗର ଦୁ�ଳୀ ।୩୫ ।

�େଗଣୀକି ବୁଝାଇ େସ ଚଳଇ ବରି୍େକାଦର
�େଗଣୀର ମାୟାର ୁେସ େଯ େହାଇ� ବାହାର ।୩୬ ।
ସ�୍ହାନ କରିଣ େସ ଆସଇ ପାଣଡ୍ବାସରୁ କଉେଣାପ

ମୃତୁ ପିଣଡ୍ମାନଙ୍କର େସ ମିଳି� ସମୀପ ।୩୭ ।

୩୪ ।୨ �ମ େଦବୁଟି �ହାର ବଳୀ େଯ େବ�ଉଳ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଜ୍�ଜୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ

�ରି ଭାଇ ଆସିଣ ମିଳି ଓଗାଳିେଲ ଦାନବ ।୩୮ ।
େଦଖିଣ ଦାନବ େସ ମଷୂେଳକ ବୁ�ଇ

ପବ�ତ ଉପରକୁ େସ ଆସଅୁଛ ିଧାଇଂ ।୩୯ ।
େଦଖିଣ ଅଜ୍�ଜୁନ ବ�ିଧ�� ହାବୁଡା �େମ ଶର
ଧାତିକାେର ପଡି� େସ ଦାନବ ଉପର ।୪୦ ।
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େଦହ ଫୁଟି� େସ ହାେବାଡା ଶରଘାେତ
ରଧୁ�ର ବୃଷଟି୍ େଯ େହାଇ� ଦୁ�ପାେତ ।୪୧ ।

ପୁଣି ଉଠ�ି େସ ଦୁଭ�ାର କଉେଣାପ
ଅଜ୍�ଜୁନକୁ ଶେୂଳ ପିଟି� ଗର ୁ�ପ ।୪୨ ।

ଅଜ୍�ଜୁନ ପର୍ହାର କ� ବର୍ଜ େଯ ମୁଦଗର
େବନ ିଶସର୍ ହାେବାଡ�େତ କ-ି� ସୱ୍ଗ�ପୁର ।୪୩ ।
େୟେହେନକ ସାଂଗ୍�ମ କର�େତ େଘାର ମହାରଣ
ଭୀମେସନ ପର୍େବଶ େହାଇ� ତତକ୍ଷଣ ।୪୪ ।

େଦଖିଣ ପରମ ସାନ�ଦ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ି
ବାବୁ ଧୃତ�ଷଟ୍ ପୁଅଙ୍କର େଦଖେର ଅରଷଟି୍ ।୪୫ ।

ବାବୁ ରଇବର୍ତ ପବ�ତ ଆଖଡାର ୁଆସଛୁ�ତି
ପାଣଡ୍ବାସରୁ ଦତୟ୍ େଯ ମାଇ� ସବୁ�ତି ।୪୬ ।

ଆହାର କର�େତ ଆମେ୍ଭ େଭଟିଲ�  ଅସରୁକୁ
ଅେନକ ଯୁଦଧ୍ କରି ଜିଣି ନ ପାରିଲ�  େୟହାକୁ ।୪୭ ।

ଭୀମେସନ େବାଇ� େଦବ କଥାକୁ ନ ବଢ
ଖାଉ ଖାଉ ଅସରୁ କଉେ�ବଙ୍କୁ ତୁମେ୍ଭ େବେଗଂ ଛାଡ ।୪୮ ।

ଆପଣାର ବଇରି େଦବ ମାରଅୁଛ ିପର
େୟହ ିେସ ପରମ ହତି ହାେଦ କାଯ�୍ୟହଂି ଅପାର ।୪୯ ।

ଗଣଡ୍ା େଗାଟି େଘନ ିେଦବ ଗଲି େଯବଣ ଦେିନ
ଭଞୁଜ୍ାଇ ବସାଇେଲ େମାେତ ଦରି୍େଯାଧନ ଧୁଶାସେନ ।୫୦ ।

୪୮ ।୨ ଖାଉ ଅସରୁ ଏ କଇେ�େବ ବଢ ମଢୂ ।
କପଟ କରିଣ ଅଛ�ତି େଯ ପାକ ମହାରସ

ତହଂିର ଭିତେର ଲଇ େମାେତ ପରଶିେଲ ବଷି ।୫୧ ।
ବଷି ଖାଇ େଦବ ମୁଂ ଢଳିଲି େଯେତେବେଳ

�େଗଣୀ ଖାଉ େବାଲି େମାେତ େମଲି ଦେିଲ ଅଗାଦ ଜେଳ ।୫୨ ।
ସୱ୍ାମୀ ଅନ�ତ �ଗର େଯ େଦାହ�ି େବ�ବାଳୀ

�େଗଣୀ ବୃ�ଦ େଘନ ିେସ ତରି୍ଡାରଙ୍ଗ େକଳି ।୫୩ ।
େମାେତ େଦଖି ପା�ଳ ଭବୁନକୁ େଘନ ିଗେଲ

ଅମୃତ େଦଇ େମାେତ େସ ଜିଆଇଂେଲ ସେୁବେଳ ।୫୪ ।
ଅନ�ତ �ଜା େମାେତ ବଭିା ଦ�ିକ କୁମାରୀ

ଅେନକ ଭଗତି େମାେତ େହାଇ� �ଗର କୁମାରୀ ।୫୫ ।
ଆସନ କ-ି� େଦବ ତୁମର ସମୁର�େତ

େୟକା ନଶିୱ୍ାସେକ ଅଇଲି �ଗୁଣୀର ମହାମ�ତେ୍ର ।୫୬ ।
େଭା େଦବ �ଶ ଆମେ୍ଭ ଯାହା କର�ତୁ ବଇରି

ଦଇବ �ଶି� େୟହାଙ୍କୁ େଶାକ ଛାଡ ଦଣଡ୍ଧାରୀ ।୫୭ ।
ଛାଡ ଛାଡ େଦବ େକୗରବ�ତ ପାଣଡ୍ବାସରୁ ଖାଉ

ଯାବତ କାଳକୁ ଆମଭ୍ର ଅରଷଟି୍ ମାନ ଯାଉ ।୫୮ ।
ଯଦୟ୍ପି ଦରି୍େଯାଧନ େୟଥୁ ପ�୍ଣ ପାଇଯିବ
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ଅେନକ ଦୁଖ ପାଇବା େଦବ �ଜୟ୍ ପ�୍ପତ େ�ହବି ।୫୯ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ବାବୁ ଦରି୍େଯାଧନକଇ ନ କର େକାପ

ଦଇବ ଦଣଡ୍ ବହି�ି ତହଂିର ଅନରପୂ ।୬୦ ।
ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ପାପ ଚିତେ୍ତ ଯାହା ଚି�ତି� ଆପେଣ

ପର୍ତୟ୍କ୍େଷ େଦଖ ବାବୁ ଫଳି� େୟହକ୍ିଷେଣ ।୬୧ ।
ବାବୁେର ଅଣଉପଗାରୀ ପରହଂିସକ େଯଉଂ ପ�୍ଣୀ

ଆପେଣ ନ କେଲ େୟହା ଦଇବ ବହିଇ େଯ ଆଣି ।୬୨ ।

୫୧ ।୨ ଲଡୁର ଭିତେର େମାେତ ଭରିଣ ଦେିଲ ବଷି ।
୬୨ ଶଥ୍ ପରେର ଜିଘାଂସଟି କର�ତି େଯଉଂ ପ�୍ଣୀ

ଶଥ୍ ଅମୟ୍ ସଥ୍ାେନ େ�ହ�ି ଦଣଡ୍ ବହି ିତ କ� ଆଣି ।
ଧମ�ହଂି େସ �ରି ଯୁେଗ ବଧ�ୁତ ଅଟଇେର ବାବୁ

ଧମ� େସ ସଚ�ଚର ପାଳନ କରଇ ସବୁ ।୬୩ ।
ଧମ� ଥ�େଲ ଜିଘାଂସ �ହଂିଟି ପ�୍ଣୀକି

ଆପଦ ବପିଦ ପଡିେଲ ଧମ�ହଂି େସ ପ�୍ଣୀକି ରଖି ।୬୪ ।
ବାବୁ ଅନତିୟ୍ ସମସାର େୟ େ�ହଇ କାହାରି

ଜଳ ବମିୱ୍ େଫାଟକା ପ�୍େୟ ସଂସାର ବହିରି ।୬୫ ।
ତୁ େଯ ଅଧମ�େର �ହ� େମାର ଭୀମ

ମତୃ ପିଣଡ୍ ଜୀଆଂଇେଲ ଉଦତି େହାଇ ଧମ� ।୬୬ ।
ଅଧମ� େ�କଙ୍କୁ ବାବୁ ଧମ� କ�ଉଥ�ବା

େସହ ିତମ ୁ�ଶ ଯିେବ ଆମେ୍ଭ ଧେମ�ଣ ଉତୁରିବା ।୬୭ ।
ବାବୁ ଧୃତ�ଷଟ୍ େପାେୟ େଯ ଆମଭ୍ର େସାଦର

େୟହା�ତ ଉଦଧ୍ର ଭାଇ ଧମ� ଉପୁଜୁ ତିନ ିପୁର ।୬୮ ।
ମହୁଂି େ�ର ଆପଦ େଘନଇ ଆେର ବାପ

ଅସରୁକୁ ବଦଧ୍ କର ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଛାଡ େକାପ ।୬୯ ।
ଆମଭ୍ର େଦଖ�େତ େଯେବ ଦରି୍େଯାଧନ �ଶ ଯିବ

ଅ�ଧ�ଜ େଗାଟି େମାର ଭାଇେର ଅ�ସତ୍ େହାଇବ ।୭୦ ।
ବାବୁ ଯଦୟ୍ପି କଉେ�ବେର ମରିେବ େୟ ପର୍ସ�୍େବ

ମହୁଂି କି ବର୍ତିବ ିଦରି୍େଯାଧନର ଅଭାେବ ।୭୧ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ମୁଖର ୁକଷେ୍ଠାର ବଚନ େଯ ଶୁଣି

ଅସରୁ ଉପରକୁ ବୀର ଉଠ�ି ଶିର ଝୁଣି ।୭୨ ।
ବରି୍େକାଦରକୁ େଦଖିଣ ପାଣଡ୍ବାସରୁ େବେଗ

ବଜର୍ ମଷୂଳ ଧରି ପିଟି� ଭୀମେସନ ବାମ ଅଙ୍େଗ ।୭୩ ।
ପଡିଣ ବଜର୍ ମଷୂଳ ଚୂର େହାଇଗ�

ଅସିବର େଘନ ିେକାେପ ଅସରୁ ଧାଇଂ� ।୭୪ ।
ଖଡକ ପର୍ହାର�େତ େଯ ଧଇ� ମାରତିୁ

ଅସରୁ ହାଥୁଂ ଉଛୁଡି େଘନଗି� ଝାତି ।୭୫ ।
େସ ଅସିବର ଭୀମ ଊଦ୍�ଧବାହ� କରି ହାଣି

ପଡିଣ ଅସରୁର ଛଡିି� ଦକ୍ଷିଣ ପାଣି ।୭୬ ।
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ପୁଣି ଆେରକ େବେଳ େଯ ପର୍ହାର ଭୀମ କ�
ବାମ କର ପାତି� େଯ ଛଡିିଣ ପଡି� ।୭୭ ।
ପୁଣି ଆେରକ େବେଳ ପିଟି� େକାପାନେଳ

�ଳ� ଠାର ୁପାଦ ପରିଯ�େତ େହାଇେଲ େବନ ିଫାେଳ ।୭୮ ।
ପେବ�ଣ ବର �କୁ େଦଇଛ�ତି ଭଦର୍ କାଳ�ତରି୍

ଶରୀେର ନ କାଟିବ େ�ର ବଜର୍ େଛଲ କାତି ।୭୯ ।
ତୀକ୍ଷ ଅସିବର ଶଳୂେକ ଦେିଲ ହାେଥ

େୟ ଦୁେହଂ ହସତ୍େର ଥ�େଲ ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ େକହ ିଜିଣ�� �ହଂି େ�େତ ।୮୦ ।
େ�େହାର ହଂି ଶହସର୍ ଛଡାଇ େ�େତ େଯ ମାରଇ

େତେବ େସ ଶରୀର େ�େହାର ହଇବ ଅପହାରଇ ।୮୧ ।
େସ କାଳୀଙ୍କର ବଚନ େହ େ�ହଇ ଆନ କ�
�ହାର ଅସିବାେର େସହ ିେସ �ଶ ଗ� ।୮୨ ।

ନମସେ୍ତ ସରୁବର ସ�ୁଦର ଶର୍ୀ�ମ
ନମସେ୍ତ ଇଚଛ୍ାଙ୍କୁର ବଂଶ ମଣଡ୍ନ ଗୁଣ ଧାମ ।୮୩ ।

ନମସେ୍ତ ରଘୁ�ଥ ଅମ�ଣ ସଯୂ�୍ୟବଂଶୀ
ନମସେ୍ତ ଶର୍ୀ�ମ କଉେଣାପ ବଳ ଧୱ୍ଂସୀ ।୮୪ ।

ନମସେ୍ତ ଶର୍ୀ�ମ େକାଦଣଡ୍ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ
ନମସେ୍ତ ଶର୍ୀ�ମଚ�ଦର୍ �ବଣ ଦପ� ହର ୁ।୮୫ ।

ବା�ନଧି� ବ�ଧନ �ଥ ହରିବଳ ପ�୍ଣବ�ଧୁ
ଅଧାରଣ ପୁରଷୁ ଉଦଧ୍ାରଣ ତୁହ ିପବତିର୍ ପଣୂ୍�ଣଇ�ଦୁ ।୮୬ ।

୭୮ ।୨ "�ଳ�  ଠାର ୁପାଦ ପରିଯ�େତ େହାଇେଲ େବନଫିାଳ ।" ପାଦା�ତ ପେର
େକେତକ େପାଥ�େର ଅଧ�କା ପାଠ-

ପଡିେଲ ଅସରୁ େସ େମରରୁ ୁଅ�ଗ�ଳ
ପଡ�େତ କ-ି� େସ ପବ�ତ ମଣଡ୍ଳ ।
ପଡି� ଦତୟ୍ େଯ େମର ୁଗିରି ଜାଣି

ପେୂବ� ବର �କୁ େଦଇଥ�େଲ େଗାସାମଣି ।
୮୬ ।୧ ବା�ନଧି� ବ�ଧନ �ଥ ଜାନକୀ ପ�୍ଣବ�ଧ ।

୮୩ ।୨ ଇଚଛ୍ାଙ୍କୁର-ଇକ୍ଷୱ୍ାକୁର
ଥାବର ଜଙ୍ଗମ େଯ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି

ତବ ପର୍ସାେଦ �ଥ ସବୁରି ବର୍ତ ସିଦଧ୍� ।୮୭ ।
କଉଶିକର ପର୍ସ�େନ �ଡକୀ ଦପ� ଗଞଜି୍
ଜନକ ଋଷି ଘେର ଶିବଧନ�  ଭାଞଜି୍ ।୮୮ ।
ଅଭୟ ଭବୁେନ େଯ ବଇକୁଣଠ୍ପୁର ବାସୀ
ଯାହାର ��େଜ ଅସରୁ ଦପ� ଧଂସି ।୮୯ ।
ଅନ�ତ ଦୁଗ�ଳ ଜଳ େଯ କ� େୟକ ବାଟ

ଅହ�ି ସୱ୍ଗ� ପାଇ� ଫିଟି� ଗର ୁକଷଟ୍ ।୯୦ ।
ଶର୍ୀ ଭଗବ�ତ ��ୟଣ ଚରେଣ ଶରଣ

ସଯୂ�୍ୟ ବଂଶିକ �ଥ େମାେତ କରିବା ଉଦଧ୍ାରଣ ।୯୧ ।
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ଯଦୟ୍ପି ଶର୍ୀ�ମ ମୁଂ େଦଖ�ତି େବନ ିେଡାେଳ
ସ�୍ହାନ େଭାଜନ ମୁହଂି େତଜ�ତି ସହ�କାେଳ ।୯୨ ।

ଅଭୟ ପଦମ୍ପାଦ େଗାଟି ପାଷାଣର େରଖା
େୟ ସଂସାର ଅ�ଧ ପଟଳର ୁେମାେତ ମୁକତି ବାଟ େଦଖା ।୯୩ ।

ନୟେନ ନ େଦଖି ଯାହା ଶର୍ବେଣ ନ ଶୁଣିଲି
ଗ୍ୟାଂନକୁ ଉପେଲଖି ମୁଂ ଶବଦକୁ େଗାଡାଇଲି ।୯୪ ।

ଶର୍ୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଚରେଣ ନଜି ଦାସ
ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�� ଦାସକୁ େବୖକୁଣଠ୍େର େଦବା ବାସ ।୯୫-୬୧୫୯ ।

ଜତୁଗୃହ ଦାହର ମ�ତର୍ଣା
ଆେହା ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ଯୁଗବାସୀ

ଅମତୃ ରସ ଭାରଥ, ଶରୀର େଯହ୍େନ େ�ଷି ।୧ ।

ଶଥ୍ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଚରେଣ େମାର େସବା
 ୯୫ ଶଥ୍ ଶୁଦର୍ ମୁନ ିସାେ�� ଦାସକୁ କପି�ସ େଦବା ।

ଶଥ୍ ପାବ�ତୀର ବଲ୍ଲଭ ଚରେଣ ମୁହଂି େଘାଷି
ଶଥ୍ ଶଦୂର୍ମୁନ ିସାେ�� ଦାସ ମୁଂ କପି�ସ ବାସୀ ।

୯୦ ।୨ ଅହ�ି-ଅହଲ୍ୟା
ପାଣଡ୍ବାସରୁକୁ ଯହ�ଂ ପାଣଡ୍େବ ବଧ କେଲ

ତହ�ଂ େସ ପାଣଡ୍ବ �ମ ପାଞେ୍ଚେହଂ ବହେିଲ ।୨ ।
ଧାତୁବାଦ ପୁରଷୁ େବାଇେଲ ଶ�ୂୟେଦବ

ଆଜହ�ଂ ତୁମଭ୍ �ମ େହଉ େଯ ପଞଚୁ୍ ପାଣଡ୍ବ ।୩ ।
ଅସାଷଟ୍ମ େହାଇ େଯ ପଡିଥ�େଲ କୁରବୁୀେର

ଶରୀର ପାଇେଲ େଶ ଅଜ�ୁନର ଜୀବ�ୟାସ ଶେର ।୪ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ�େର ପର୍ତଗ୍ୟାଂ କରଥୁ�ଲ
କପଠ ଭିଆଇ େମାେତ ବଷିଲଡୁ େଦଲ ।୫ ।

ତୁମୱ୍ର ନମି�ତେର ପାଣଡ୍ବାସରୁ �ଶି
ପାଣଡ୍ବ �ମ ଆମଭ୍�ତ ଦେିଲ ସୱ୍ଗ�ବାସୀ ।୬ ।

ଚଳ�ତି କୁରବୁୀେର ଅେନକ ଅଭିମାେନ
ବଜିେୟ କୁରବୁୀେର ହସତି୍� ଭବୁେନ ।୭ ।
ସଞଜ୍େୟ କହେିଲ ଶୁଣ ଅମୱ୍କାର ସତୁ

ପୁଅଙ୍କର ଚରିତର୍ େ�ର ଶୁଣ ବପିରୀତ ।୮ ।
ବଳ�ମଙ୍କ େମଳ� ଂ ଆସ�େତ େ�ର ପୁତେ୍ର

ପାଣଡ୍ବାସରୁ ଦାନବ େଯ େଦଖି� ବନସେ୍ତ ।୯ ।
ସାଂଗ୍�ମ କରି ସବୁ�ତିହଂି ମାଇ� ମହାେ�ଳ

କ୍ଭକ୍ଷଣ କରିବ ସବୁ ପକାଇ ଅନେଳ ।୧୦ ।
ପଣଡୁ୍ର ନ�ଦନ େଯ େଦଖିେଲ େୟମ�ତର ସମେୟ

ଅସରୁ ମାରି ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସା� କ� ପବନ ତନେୟ ।୧୧ ।
ଅସରୁ ମାରି ଯହ�ଂ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସା� କେଲ

ପଞଚୁ୍ ପାଣଡ୍ବ େବାଲି ଆକାେଶ ଡାକିେଲ ।୧୨ ।
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ସଞଜ୍ୟ କହ�େତଣ ପର୍େବଶ ଦରି୍େଯାଧନ
ଧୃତ�ଷେ୍ଟଙ୍କ ଅଗ୍େର ସମସତ୍ କହ�ି କଣ୍�ଣ ।୧୩ ।

ଶଙ୍କୁନ ିକହ�ି େଦବ ଶୁଣ କୁରବୁଇ
ଭୀମେସନ ପାର କ� େସ ବଷିଲଡୁ ଖାଇ ।୧୪ ।

ସଞଜ୍େୟ େ� ବଂଶ �ଶ େହବ େହା କୁରବୁଇଂ
ପାଣଡ୍ବ ବର୍ତିଥ�େଲ େ�ର ପୁଅଙ୍କର ଜୀବନ �ହଂି ।୧୫ ।

ଶୁଣିଣ ବଷିାଦ େହାଇ� େସ ଅମୱି୍କାର ବ�
ଅଗାଦ ସମଦୁେ୍ର ନଶିେ୍ଚ େମାେହାର ବୁଡି�କ େଭ� ।୧୬ ।

ସଙ୍କୁନ ିେବାଇ� ତୁ ଶୁଣ �େଜୟ୍ଶୱ୍ର
ପାଣଡ୍ବଙ୍କର �ଶ େଯହ୍େନ ଉପାେୟ େଦବ କର ।୧୭ ।

େୟସେନକ ବ�ିର େଯ କରଇ କୁର�ୁେଥ
ପାଣଡ୍େବ ରହଛି�ତି ବାରଣୁାବ�େତ ପର୍ଶସେ୍ତ ।୧୮ ।

ବାସେୁଦବଙ୍କୁ ସମୁର�ତି େୟକା�େତ ଯୁେଝଷଠ୍ି
ଯୁେଝଷଠ୍ ିସମୁର�େତ େଦବ ମିଳିେଲ ଗରଡୁର ପିଠ ି।୧୯ ।

�ତର୍ ଅଦ୍�ଧମାେନ ଶଙ୍କୁନ ିହକାରୀ ଭଗବାନ
ସଙ୍ଗେତ େଘନଛି�ତି ସହେଦବ ମ�ତର୍ୀ ପୁଣ ।୨୦ ।

ତିନ ିଜଣ ବସି େଯ ବ�ିର କର�ତି
ଜଦୁଘର ତୁମଭ୍ ପାଇଂ ଭିଆଇ ଅଛଟିି କୁରପୁତି ।୨୧ ।

ସହେଦବ େବାଇେଲ ତୁ ମାତୁଳ ଶୁଣିମା
ଜଦୁର ଘର ଭିଆଇ ଅଛ�ତି କାହାକୁ ରଖିେବ ମହାତମା ।୨୨ ।

େଗାବ�ିେଦ େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ େହା େବନ ିମ�ତର୍ୀ
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ଡକାଇ କହବିା େୟ ଘା�ତି ।୨୩ ।

ବଦ�ତି ଶଙ୍କୁନ ିଶୁଣିମା ବାସେୁଦବ
ଧମ� ସତୁଙ୍କୁ େଦବ କି ଅବା କହବି ।୨୪ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ହକାରୀ ଆଣିେଲ ନଶିା ଭାେଗ
ସକଳ ବୃତ�୍�ତ େଯ କହ�ତି �ଙ୍କ ଆେଗ ।୨୫ ।
ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା ଯଦୁଘର େବେଗ ଦହନ କରିବ
େବାଲ�ତି ଧମ� ନ�ଦନ ଶୁଣ ବାସେୁଦବ ।୨୬ ।

େୟ େଘାର ସଂକଟର ୁତୁମେ୍ଭ େସ ରଖିବ
ତୁମେ୍ଭ ସାହାପକ୍ଷ େହାଇଥ�େଲ େକ କିସ େଯ କରିବ ।୨୭ ।

ବୟ୍ାସ ବାସେୁଦବ ବଦୁିର େମାେତ ସପକ୍ଷ େହାଇଥ�େଲ
େକହ� ଜିଣିମ େମାେତ ପୃଥ�ବୀେର ଭେଲ ।୨୮ ।

୨୦ ।୧ ଶଙ୍କୁନ ିସମୁରିେଲ ଭଗବାନ । ପୁରଞଚ୍ନ ଓ ପୁେ�ତନ ପାଠ ଅଛ ି।
"ବାସେୁଦବଙ୍କୁ ସମୁର�ତି" ଠାର ୁ"ପୁେ�ଚନ �ଇଣ" ପଯ�୍ୟ�ତ ପଦମାନ େକେତକ େପାଥ�େର

ଛାଡିଅଛ-ି
େୟକା�େତ ବାସେୁଦବ କହେିଲ ସହେଦବଙ୍କୁ

�ତେ୍ରଣ ଜଗାଇ ରଖାଇବ ପୁର ଭୀମେସନକୁ ।୨୯ ।
େୟେତ କହ ିଶଙ୍କୁନ ିବାସେୁଦବ ଅ�ତଦ୍�ଧାେନ ଗେଲ
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ହରି ହରି ସମୁରୀ ପାଣଡ୍େବ ନଜି ନବରକୁ ଅଇେଲ ।୩୦ ।
ପୁରଞଚ୍ନ �ଇଣ େବାଇ� କୁରପୁତି

ତୁ ଷା ବ�୍ହ�ଣ େହା ପାଣଡ୍ବଙ୍କର କତି ।୩୧ ।
ସପୂକାର ପେଣଣ ପାକ ସଞଚି୍ େଦବୁ

ବଷି ପରଶିଣ ତୁ ପାଣଡ୍ବ�ତ �ଶିବୁ ।୩୨ ।
ନଦି�୍ ଯିେବ ପାଣଡ୍େବ େଯବଣ ନଶିାକାେଳ

ଜଦୁର ଘେର ତୁ ଲଗାଇବୁ ଅନେଳ ।୩୩-୬୧୯୨ ।
ଦୁେଯ୍�ୟାଧନ ଆ�ାେର ପୁେ�ଚନର ବାରଣୁାବ�ତଗମନ

�ଜାର ଆଗ୍ୟାଂ େସ ପାଇଣ ପୁରଞଚ୍ନ
ବାରଣୁାବ�ତକୁ େସ ଚଳଇ ବହନ ।୧ ।

ଆଷାଢ ମାସ ବଷିଟି୍ େଯ ପଣୂ୍�ଣୀମୀର ଦନି
ଉତତ୍�ଷାଢା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଧନ�  ବଦିୟ୍ମାନ ।୨ ।

େସ ଦନି ପୁରଞଚ୍ନ େଯ ବାରଣୁାବ�ତ ଗ�
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ସ�ନେିଧୟ୍ ଯାଇ ପର୍େବଶ େହାଇ� ।୩ ।

ବ�୍ହ୍ମଣକୁ େଦଖିଣ େଯ ପ�ର�ତି େଦବୀ େକା�େତ
େକବଣ କାେଯ�୍ୟ ବପିର୍ ଅଇଲ କାହଂିର ନମି�େତ ।୪ ।

ବ�୍ହ୍ମଣ େବାଇ� ଶୁଣ େଭାଜର କୁମାରୀ
ତୁମେ୍ଭ େଯ ଦୁଖ ପାଉଅଛ ପାକ ବଚନ କରି ।୫ ।

ମହୁଂି ବଲ୍ଲଭ ଜାଣଇ ��ଧଣା ବଧିାନ
ପାକ ରଞଚ୍ନ କରି ମୁଂ େଦଉଥ�ବ ିପର୍ତିଦନି ।୬ ।

୬ ଶଥ୍ ମୁହଂି ବଲ୍ଲଭ ପେଣ ଅଟଇ ସପୂକାର
ଶଥ୍ ପୁରଞଚ୍ନ �ମଟି ଅଟଇ େମାେହାର ।

୩୦ ।୧ ଅ�ତଦ୍�ଧାେନ ଗେଲ - େସଠାର ୁଦୂର େହେଲ ।
ପୁରଞଚ୍ନ େବାଇ� ଧୃତ�ଷଟ୍ େବାଲି େଯବଣ �େୟ

ତୁମଭ୍ର ଚି��କୁ �ର ଅନ�ବର୍େତ ଧୟ୍ାେୟ ।୭ ।
�ହାର ପୁତର୍ଙ୍କୁ �ହଂି �ହାଙ୍କର ଚି��

ଅନ�ବର୍େତ ଧରଇ େସ ପଞଚ୍ ପୁତର୍ଙ୍କର କଥା ।୮ ।
ପୁରଞଚ୍ନ ବଚନ ଶୁଣି େବାଲ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ରି

ସହେଦବଙ୍କୁ ହକାରି େୟକା�େତ ନୃପବର ।୯ ।
ବ�୍ହ୍ମଣ ଚରିତର୍ ତୁ େକମ�ତ ପ�୍େୟ ମଣୁ
ତୁ େଯ ବତିକ୍ଷଣ ବାବୁ ସବୁ କଥା ଜାଣୁ ।୧୦ ।
ସହେଦବ େବାଇ� େଦବ ଉତତ୍ର େକାଶେଳ

ଗ୍ୟାନପୁର ନଗ୍ର େବାଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂେଳ ।୧୧ ।
ନଉ ସହସର୍ ଷାଠେିୟ ଘର ତହଂି େଯ ବସଇ

ସମସେ୍ତେହଂ କୁଗ୍ୟାନୀ �ଶ କରଇ ମନ�ଷୟ୍ଇଂ ।୧୨ ।
ତହଂିର ମହାଜନ େୟ ଅଟଇ ଶାେସନୀ

ପାପ ପର୍କୃତିେଦବ ଅଟଇ କୁଗ୍ୟାନୀ ।୧୩ ।
ଗଉଡିଆ େଗାଖର େୟ ଅଟଇ ମ�ଦ ବାଟି
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ଘର ଭିଆଇ� େଯ ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃତ ଛଣପଟି ।୧୪ ।
ଭୀମେସନ ଠାକୁରଙ୍କୁ େୟଟି ଦ�ି ବଷି ଲଡୁ

େୟେବ ଆମଭ୍�ତ େୟ �ଶ କରିବ େନଇଣ ବଷି େଯାଗାଡୁ ।୧୫ ।
ୟୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ରହ ରହେର ସହେଦବ

ଭୀମେସନ ଜାଣିେଲ ଏହାକୁ ପ�୍େଣ �ଶ କରିବ ।୧୬ ।
ସବୟ୍ େହାଉ କି ଅସବୟ୍ େହାଉ ଅଟଇ ବ�୍ହ୍ମଣ
ଅଥବ�େବଦୀ େୟ ବହଇ ବପିର୍ ଲକ୍ଷଣ ।୧୭ ।

େୟହାର ପାେପ େହା �ଶ ଯାଉ େୟହି
ବର୍ହ୍ମହତୟ୍ା େଦାଷ ନ �ଗୁ ଆମଭ୍କଇଂ ।୧୮ ।

େମାେହାର ଶପତ ବାବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କର ଗେଭ�
କଦାଶଚି୍େତ ନ କହବୁିଟି ଭୀମେସନର ଆେଗ ।୧୯ ।

୧୩ ।୨ ଯାଗ ପାଗ ପର୍ତିପାଳ େୟ ଅଟଇ କୁଗ୍ୟାନୀ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େହା ଶୁଣିମା ପଣଡ୍ାେୟ

ତୁମଭ୍�ତ ହକାରି େଯେବ େପଷିେଲ ପି�େୟ ।୨୦ ।
ଆଦହି�ଂ ଜାତ େହାଇଲ�  ଶତଶିଂଗ ପବ�େତ

ବନ ଫଳ ଭଞୁଜୁ୍ ଆମେ୍ଭ ଥାଉଂ େଯ ବନସେ୍ତ ।୨୧ ।
ବନସତ୍ହ�ଂ ଏେବ ଆମଭ୍ର େସହ ିେସ ପର୍କୃତି

ଅ�ନ େମଞଜ୍େନ ଆମେ୍ଭ େ�ହ� � ତରି୍ପୁତି ।୨୨ ।
ପି� େଯେବ େପଷିେଲ ତୁମେ୍ଭ ଥାଅ ଆମଭ୍ ତୁେଲ

ଅ�ନ ପାଞଚ୍ନ କରି େଦବ ଆମଭ୍ର ଇଚଛ୍ା େଯ େହାଇେଲ ।୨୩-୬୨୧୪ ।
ବଦୁିର ଜତୁଗୃହ ଦୱ୍ାେର ପର୍େବଶ

ରହେିଲ ପୁରଞଚ୍ନ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର ତୁେଲ
ହଦୃେର ପାପ ଚିତତ୍ ବାହେର ଅେନକ ପୀରତି ବଢାଇେଲ ।୧ ।

କୁମଭ୍ ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଅଟଇ ତିଥ� ତର୍େୟାଦଶୀ
ଗୁରବୁାର ଦନି ପୁଷୟ୍ା ନକ୍ଷତର୍ର େବେଳ ଆସି ।୨ ।

େସ ଦନି �ତର୍କାେଳ ଆସି ବେିଜ କେଲ ବଦୁିେର
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ େସହ� ଜଦୁଘର ଦୱ୍ାେର ।୩ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି େ�ଳି େସ ପଣଡି୍ତ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ

�ତର୍େର ସ�ନେିଧୟ୍ଣ ବସାଇ କହ�ତି ସବ�ଗଂ◌୍ୟ ।୪ ।
ବାବୁ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଚରିତର୍ ମଣିଲ�  କି ମେନ

ଅଭିେଷକ କ�ଇ େ�ଡଇ ଦରି୍େଯାଧେନ ।୫ ।
ଆମଭ୍�ତ େଘନ ିଭାଳି� ସ�ନେିଧୟ୍ ବସାଇ

ଭୀଷେ୍ମ େବାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିଥାଉ ଦରି୍େଯାଧନକୁ ପାଟ �ହଂି ।୬ ।
�ହା ଶୁଣି େକାପ କ� �ଜା ଅ�ଧ

େତଣ ୁକରି ତୁମଭ୍�ତ ଚି�ତି� ପରମାଦ ।୭ ।

 ଶଥ୍ �ହା ଶୁଣି େକାପ କ� େସ ମାନେଗାବ�ିଦ
ଶଥ୍ େତଣୁ କରି ତୁମଭ୍�ତ ଚି�ତି� ପରମାଦ ।
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 ୭ ଶଥ୍ ମଧୁ ପିଙ୍ଗଳ ଜାତି େସ ଅଟଇ ବଡ ମ�ଦ
 ଶଥ୍ � ଠାର ୁମ�ଦ ଅଟଇ ବାପ �ର ଅ�ଧ ।

େଗାଖ� ବ�୍ହ୍ମଣ େୟ ଅଟଇ ମହାଦୁଷଟ୍
ଭାମେସନକୁ ବଷିଲଡୁ ଖୁଆଇ� େୟ ପାପିଷଠ୍ ।୮ ।

ଧେମ�ଣ ପାର େହାଇ� େ�େହାର ଅନ�ଜ
ସମସତ୍ େହତୁ କରି ହଦୃେୟ େ�େହାର ବୁଝ ।୯ ।
ଆେହା େୟ ପୁର ଭିଆଇ� ପୁରଞଚ୍ନ କପେଟ

ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଘୃେତ ଛଣପେଟ ।୧୦ ।
େଯବଣ ପାକଟି କରିବ ରଞଚ୍ନ

ସବୁହଂି ବଷି �ହା ନ କରିବଟି େଭାଜନ ।୧୧ ।
�ତର୍େର ବାବୁେର ତୁମେ୍ଭ େଯେବ ନଦି�୍ ଯିବ

େସହ ିଦନି ବର୍ହ୍ମଣ େୟ ପୁର େପାଡି େଦବ ।୧୨ ।
ଅଗ୍ନ ିନ ଥ�ବଟି ଜଦୁଘରର ଭିତେର

େୟହା େଚତି କାଯ�୍ୟ େହା କରସି ନଭି�େର ।୧୩ ।
େସ ଅବା ବାପେର ତୁମଭ୍�ତ ଚି�ତି� ପାପ ଚିତତ୍
ଗୁପେତ ପାର େହାଅ ସମେୟ ନ ଥାଅ େୟଥ ।୧୪ ।

େକ େକମ�େତ ବ�ିର କରଇ ତଥୟ୍ କରି
ତୁମଭ୍ର ଚି��ହଂି େସ ଥ�ବ ହେୃଦ ଧରି ।୧୫ ।

େୟେତ କହ ିେସ ଗେଲ ଅମୱ୍ବୁତୀର ସତୁ
ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ ପର୍ଳମୱି୍ତ କେଲକ ତୁରିତ ।୧୬ ।

କଲ୍ୟାଣ ବାଞଛ୍ା େଯ କରଇ କୁରବୁଇ
ଆସନ ପାଇଣ େଯ ବସଇ ତହଂି ଯାଇଂ ।୧୭ ।
ଯୁେଝଷଟି୍ େଦବ ହକାରିେଲ େଯ ଭାମେସନକୁ

ତୁ ସବୁ �ତେ୍ରଣ ଇଚଛ୍ା େଯ ନ କରିବୁ ନଦି�୍କୁ ।୧୮ ।
ମହା ବନସତ୍ େୟ ଦଇତ ଦାନବଙ୍କ ଭମିୂ

ବୟ୍ାଘ୍ର ଭଲ୍ଲ� କ ମୟମତତ୍ ହସତ୍ୀ େୟଥ� ଅେନକ ବଶି�୍ମି ।୧୯ ।

୮ ।୧ େଗାଖ�-ମଢୂ, କାଣଡ୍�ାନ ଶ�ୂୟ ।
ଦବିେସ କ୍େଷପଇ ମାରତିୁ େଘାର ବେନ

ଖାଇଜ ଜୀବ ମାରି ଭଞୁଜ୍ଇ ପର୍ତିଦେିନ ।୨୦ ।
କ�ଦମଳୂ ଦା�କ୍ଷ ଭଞୁଜ୍ଇ କ୍ଷୁଧାେବଳ ଜାଣି

ଭୀମେସନ ଜଦୁଘେର ଭର୍ମୁଥାଇ େସ ରୟଣୀ ।୨୧ ।
ପା�ଳ ଭବୁେନ ଭୀମେସନ େଯ େବ�ବାଳୀକି ପର୍ଦାନ େହାଇ�
�ହାର ତହ�ଂ ବଳୀେବ�ଉଳ �େମ ପୁତେ୍ରକ ଉପୁଜି� ।୨୨ ।

ବଡାଇ ସ�ୁଦର େସ ଅତି ବଳବ��
ଅନ�ତର �ତି େସ ଅେନକ ଶାହାସେ୍ର ନଜିି�� ।୨୩ ।

ଋଷଭ ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀର ଦନି
େସାମବାର େସ ଦନି ନକ୍ଷତର୍ ହସ�୍କ�ୟ ।୨୪ ।
େସ ଦନି ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା ଗ� ହସତି୍� ଭବୁନକୁ
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ବାର� କହ�ି ଯାଇଂ ଦରି୍େଯାଧନ �ଜାକୁ ।୨୫ ।
ଆେହା ଅ�ନ ପାଞଚ୍ନ �ହଂି ପାଣଡ୍ବଙ୍କର

କ�ଦମଳୂ ଭକ୍ଷ�ତି େସ େଯହ୍େନ ବନଚର ।୨୬ ।
ଅଗ୍ନ ିବବିଜି�ତ େଦବା କେଲକ ଜଦୁର ଘେର

େ�ଡିେଲ ନ ପାଇ ଅଗ୍ନ ିଗହନ ବନସତ୍େର ।୨୭ ।
ଆନ ଘରମାନ େଯେବଟି ଥାଇ ସ�ନଧିାେନ

େତେବ ଅଗ୍ନ ିପାଇବା େ�ଡିବା ବଧିାେନ ।୨୮ ।
ସଙ୍କୁନ ିେବାଇ� େମାେହାର ବଚନ କରିବା

ଝିମାଣିଶାଳମାନ�ତ େଯ ତହଂି େ��ଇବା ।୨୯ ।
ସାଞଜୁ୍ ଘଟଣ େଯ କରଥୁା�ତି ବ�ିଧାଣିମାେନ ତହଂି
େ�ଡିବାର େବେଳ େଯ ପାଇବାକ ଜୁଇ ।୩୦ ।

୨୦ ।୨ କ୍ଷଦର୍ ଜୀବ ମାରି ବର୍ତଇ ପର୍ତିଦେିନ । (ପା)
୨୩ ଶଥ୍ � �ମ େବ�ଳେସନ ଦ�ି �ର ମା�

ଶଥ୍ ପୁତର୍କୁ େଦଖି ଆନ�ଦ ଅନ�ତ ଦୁହ�ି । (ପା)
୨୮ ।୨ େତେବ େସ ଅଗ୍ନ ିପାଇବା � ଗହସଥ୍ାେନ ।

୨୦ ।୨ ଖାଇଜ- ଖାଦୟ୍
େଯେତେବେଳ ନଦି�୍ େଯ ଯାଆ�ତି ରୟଣୀ

ଝିମାଣିଶାଳ� ଂ ଅଗ୍ନ ିଆଣି ଲଗାଇ େଦବା ପୁଣି ।୩୧ ।
ସଙ୍କୁନରି ବଚନ େଯ ଶୁଣି� େସ ମାନେଗାବ�ିଦ

ଘଟଣା ବ�ିଧା�ତି ମାନ�ତ �ଇ ଆଗ୍ୟାଂ ଦ�ି େସ ନେର�ଦର୍ ।୩୨ ।
ଶାଢୀ ସରଳ ଅେନକ ରତନ୍ ଦ�ିକ ବଧାଇ

ସହସେ୍ର ଶାଳ ଭିଆଅ ବାରିଣାବ�େତ ରହ ି।୩୩ ।
ନଦୀର ସ�ନେିଧଣ ଆବର ବନସତ୍ ନକିଟ

ଅଙ୍ଗାର େପାଡିବାକୁ ତହଂି ପାଇବାକ ଅେନକ କାଠ ।୩୪ ।
ଭ�୍ଥମାେନ େମାର େଯ ରହେିଲ ତହଂି ଯାଇ

ପାଣଡ୍ବ�ତ ସପକ୍ଷ ତୁମେ୍ଭମାେନ ଥ�ବ େହାଇ ।୩୫ ।
ଆପେଣ ବେିଜ କେଲ ମହାମ�ତର୍ୀ ସଙ୍କୁନି

ବାରଣୁାବ�େତ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବ�ିଧାଣିମାନ�ତ େଘନ ି।୩୬ ।
ଯଦୁର ଘର େବଢାଇ ପାତିେଲ ମହାଖ�

ସଙ୍କୁନ ିସ�ନେିଧ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ପଣଡୁ୍�ଜାର ବ� ।୩୭ ।
ମାତୁଳ େବାଲି କରି କେଲ ନମସକ୍ାର

େୟ କିସ ଭିଆଣ େବାଲି ପ�ରିେଲ ୟୁେଝଷଠ୍ରି ।୩୮ ।
ଶଙ୍କୁନ ିେବାଇ� ତୁ ଶୁଣ ଧମ�ସତୁ

ଶୁଣସି ସାବଧାେନ କହଇ େ�େତ ସତ ।୩୯ ।
ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା େଯ ଯାଇ ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କୁ କହେିଲ

ମହା େଘାର ଅରେଣୟ୍ େ�ର େପାେୟ େୟକା େହାଇ ରହେିଲ ।୪୦ ।
ଝିମାଣିଶାଳ ମାନ�ତ ତୁମଭ୍�ତ ଦ�ି ସାଙ୍ଗ ।୪୧ ।
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୩୬ ।୨ "ବାରଣୁାବ�େତ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବ�ିଧାଣି ମାନ�ତ େଘନ"ି ପେର ମୁଦରି୍ତ
ପୁସତ୍କେର-

ଜଦୁଗୃହ େବଢି ପୁଣି ରହେିଲକ ତହଂି
କାଠ କାଟି ଜମା କେଲ ବନସତ୍ର ୁବହ ି।

ସ�ନେିଧୟ୍ ପର୍େବଶ େହେଲ ପଣଡୁ୍�ଜା ବ�
େଦଖିେଲ �ରି ପାରେୁଶ ଅଙ୍ଗାରର ଖ� ।

ଶଙ୍କୁନ ିକହ�ି େଯ ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ସ�ନଧିାେନ
ନଭି�େୟ େହାଇଣ ତୁମେ୍ଭ ଥ�ବା � େଘାର ବେନ ।୪୨ ।

�ତର୍ ଦବିେସ ବ�ିଧାଣି କରଥୁ�େବ ଘଟଣା
ପଞଚ୍ଦଶ ମାେସ ସବୁ େହାଇବ ସଂପଣୂ୍�ଣ ।୪୩ ।

ଦୱ୍ାଦଶ ନେଳ ବଖ�େୟ କର�ତି ନବି�ାଣ ।୪୪ ।
େୟମ�େତ ସହସର୍ ବଖ� ଘର େହାଇ� ନମିି�ତ

େ�ହକାର ବ�ିଧାଣିମାେନ �ଗି� ସମସତ୍ ।୪୫ ।
ପୁରଞଚ୍ନ ଥାଇ େହା େସ ପାଣଡ୍ଙ୍କର ତୁେଲ

ତୁମଭ୍�ତ ସଙ୍ଗ ବାବୁ କ�ଇଲି େମାେହାର େବାେଲ ।୪୬ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ମହାଭିଗଂ◌୍ୟ ପଣଡି୍ତ

ଧାମି�କ ବେିବକ ତୁମେ୍ଭ େବଦ ଶାସର୍େର ନଜିି�ତ ।୪୭ ।
ତୁମଭ୍ର ଗ୍ୟାେନ କି େହାଇ ପାପ କଥା

ଧମ�ହଂି ସାହାପକ୍ଷ େହାଇବ � ସବ�ଥା ।୪୮ ।
ତହ�ି ଦୱି୍ଜବର ଯୁଝ ୍ଷଠ୍ଙ୍ିକର ତୁେଲ

ଝିମାଣିଶାଳ ବ�ିଧାଣିମାେନ ଶାଳ�ତ ସିଜି�େଲ ।୪୯- ୬୨୬୪
ଝିମାଣିଶାଳ ନମି�ାଣ

ସିଂହ ଶୁକଳ ତର୍େୟାଦଶୀ ତିଥ� ଅକ�ବାର
ଧନଷିଠ୍ା ନକ୍ଷତର୍ କୁମଭ୍ �ଶି େଭାଗ୍ୟ ଅଟଇ େସ ଦନିର ।୧ ।

ବଦୁିର ମହାତମ୍ା େଯ ବେିଜ କେଲ ନଶିାକାେଳ
ଭାମେସନକଇ େଦଖିେଲ ବାରଣୁାବ�ତ ପବ�ତର ତେଳ ।୨ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ହକାରି ଆଣ େମାର କତି
ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ େବେଗ ଚଳଇ ମାରତିୁ ।୩ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅଜ�ୁନଙ୍କୁ େଘନଣି ବରି୍େକାଦର
ବଦୁିରଙ୍କୁ େଭଟିେଲ େସ ସରୁନଦୀ ତୀର ।୪ ।

ବଦୁିର କହେିଲ ତୁ ଶୁଣ େହା ଯୁେଝଷଠ୍ି
ଅନ�ବର୍େତ କପଟ ତୁମଭ୍�ତ ଚି�ତଇ ଧୃତି�ଷଟି୍ ।୫ ।
ଝିମାଣିଶାଳ ବ�ିଧାଣିମାନ�ତ େ�େହା ସନେିଧୟ୍ ରହୁାଇ

ତହଂିର ତଦ�ତମାନ ଜାଣିଲ� ଟି କି ତୁହ ି।୬ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ �ତ ଥ�ଲି ମୁହଂି େୟକା

ଦତୟ୍ ଦାନବଙ୍କୁ େମାେତ �ଗୁଥ�� ବଡ ଶଙ୍କା ।୭ ।
ଶଙ୍କୁନ ିପର୍ସ�େନ ମୁଂ େହାଇଲି ନଭି�େୟ
ଏପାର ସାଙ୍ଗ ମୁଂ ପାଇଲି ପି�ମେହ ।୮ ।
େସ େମାେହାର �ତ େଯ ଅଟ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍

ସକଳ ଚି�� କରିବାକୁ ବଂଶକୁ େସହ� ଶେ୍ରଷଠ୍ ।୯ ।



380

ଅେନକ କାଳ ମୁଂ ରହଲିି େଘାର ବେନ
ଅେନକ ଅରଷଟି୍ ବଞଚି୍ଲି ଧୃତ�ଷଟ୍ଙ୍କ ପର୍ସ�େନ ।୧୦ ।

ବଦୁିର େବାଇେଲ ତୁ ଧମ� ନ ଛାଡିବୁ କଦାଚିେତ
ଧୃତ�ଷଟ୍ର ପର୍କୃତି େ�େତ େ�ହଇ � େୟମ�େତ ।୧୧ ।

େଯମ�େତ �ଶଯିବ ତୁମେ୍ଭ ପାଞଚ୍ ଭାଇ
ତହଂିକି ବୁଦଧ୍� ହାେଦ ଅନ�ବର୍େତ ଚି�ତୁଅଛ ିେସହ ି।୧୨ ।
ତୁ େଯ େବାଲ� ଅଛୁ ହଦୃଗେତ ଧୃତ�ଷଟ୍ େମାେହାର ପି�
େକବଣ ବାେଗ ସହବିଟି �କୁ ଧମ� େଯ ବଧିା� ।୧୩ ।

ବାବୁ ଝିମାଣିଶାଳମାନ େଯ େ��ଇ� ଯତେନ
ଅଗ୍ନ ିନ ପାଇଲ ଯହ�ଂ ପୁରଞଚ୍ନ େ�େହାର ଭବୁେନ ।୧୪ ।

ଝିମାଣିଶାଳମାନ େଯ େୟଥ� ନମି�େତଟି
ଅଗ୍ନ ିେଘନ ିପୁରଞଚ୍ନ ଦହବି ନଶିା�ତି ।୧୫ ।
ବାବୁ ଏମ�େତଟି ହାେଦ ଧୃତି�ଷଟ୍ ଚିତତ୍ କଥା

ବାବୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ େୟମ�ତ େବବସ�୍ ।୧୬ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ �ତ େ�େହାର େଯେବ େୟେହେନକ ଚି��

େକ େମାେତ ତେ୍ରୖେ�େକ୍ୟ ଅଛ ିପର୍ମାଦ ବହି�� ।୧୭ ।
କହଣି ବଦୁିର େଯ ଗେଲ ନଜି ସଥ୍ାେନ

ଯୁେଝଷଠ୍ ିପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବାରଣୁାବ�ତ ଭବୁେନ ।୧୮ ।
ହସେ୍ତଣ ଖଡଗ େଯ େଘନଣି ବଦୁିର

ହସତି୍� ଭବୁେନ େଯ ଭର୍ମଇ ପୁେର ପୁର ।୧୯ ।
ନଶିାକାେଳ ଯା�େତଣ ହସତି୍� ଭବୁନ ଭର୍ମି

ତୁେଲଣି େକହ ି�ହଂି େୟକସେର �େୟ ଗମି ।୨୦ ।
ପୁରଷୁକୁ େଦଖିେଲ େସ ବୁଲଇ େକା�ଦ ିେକା�ଦି

ଚିରକୁଟୀ ବସେ୍ରକ େସ କଟିେର ଅଛ ିପି�ଧ� ।୨୧ ।
ନୟେନ ଅଞଜ୍ନ େଯ ମଥାେର େକଶ ହୀେନ

ପରପଞଚ୍ ଅବସ�୍ େସ ବସର୍ର ବହି�େନ ।୨୨ ।
ନଶିାପତିକି େଦଖିଣ େସ େହାଇେଲ ଗୁପତ

ଧାଇଂ ଯାଇ ବଦୁିେର େଯ ଧଇେଲ �ର ହସତ୍ ।୨୩ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲେର ତୁ ଅଟୁ କାହାର କତି

ପର୍ପଞଚ୍ ଅବସ�୍େର ତୁ ଦଶୁି ହୀନ ଜାତି ।୨୪ ।
େୟ ହସତି୍� ଭବୁେନ େୟମ�ତ େ�କ େଦଖି� ତ �ହଂି

େୟେହେନକ ଦାରିଦର୍ ଅବସ�୍ େହାଇଲ�  ତୁହ ିକାହଂି ।୨୫ ।
େୟଥ�ର ସରପୂ କହ ତୁ େମାେହାର ଅଗ୍ରେତ

ମିଛ କହେିଲ ପ�୍େଣ �ଶିବଟିି େ�େତ ।୨୬- ୬୨୯୦ ।
ଖନକିାର ଟସକର ବୃତ�୍�ତ

ବଦୁିର ବଚେନ େସ େବାଲଇ ଟସକର
ମହୁଂି େଯବଣ ଜାତି ଶୁଣିମା ଦଣଡ୍ଧର ।୧ ।

ମହୁଂି ଟସକର େଯ ଅଟଇ ଯୁଗେତ
ବଦୁିର େବାଇେଲ ଟସକର ଜାତିେର େକମ�େତ ।୨ ।

ମୁଂ ଅଟଇ ହାେଦ ଚଉଯ�୍ୟ ହୀନ ଜାତି
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ଘର ବାସ �ହଂି େମାର ଚଉଯ�୍ୟ କେମ�ଣ ବର୍ତି ।୩ ।
ପୁଣ ପ�ରଇ ଅମୱ୍ବୁତୀର ବାଳ

େକବଣ ମେତ ପରଧନ ଚଉଯ�୍ୟ େଯ କର ।୪ ।

୩ ।୨ ଆନ େବଉସା �ହଂି ମ ୁଚଉଯ�୍ୟ କେମ� ବର୍ତି ।
୨୧ ।୧ େକା�ଦ ିେକା�ଦ ି- କ�ଦ ିକ�ଦି
କା�ଥ େଖାଲିଣ େଦବ ପଶଇ ଭିତେର

ପର ଧନ ଚଉଯ�୍ୟ କରି ନେିୟ ନଶିାକାେଳ ।୫ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ଥା�ତି କବାଟ ପାଡି କରି

େକବଣ ବାେଗ ପଶ �ହାଙ୍କର ଭିତର ପୁରୀ ।୬ ।
କହଇ ଟସକର ଶୁଣିମା େଗାସାଇଂ

�ରିଖାନ ିଚଉ�ଶି ଲକ୍ଷ ଜ�ତୁ ��ୟଣ ଭିଆଇ ।୭ ।
ଚଉର େବାଲି କରି େୟକ ଜାତିେୟ ଭିଆଇ�

ଲକ୍ଷଣା ଦଣଡ୍ େବାଲି ଶସେ୍ରକ ସରି୍ଜି� ।୮ ।
�ହା େଘନ ିକା�ଥ େଖାଳଇ �ଶା �ତି

ଭିତେରଣ ପଶିେଲ େଦବ େକହ ିନ ଜାଣ�ତି ।୯ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ �ର ସରପୂ େମାେତ କହ

କାହା ହାେଥ ଲକ୍ଷଣାେର େକେତେବେଳ ଗଢାଅ ।୧୦ ।
କହଇ ଖନକିାର ସୱ୍ାମୀ ଶୁଣିମା ସାବଧାେନ

ତୁଳମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଅମବାଇ ଚଣଡ୍ୀପଜୂା ଦେିନ ।୧୧ ।
ବଶିାଖା ନକ୍ଷତର୍ େଯ ଅଟଇ େସ ଦନିର

େସ ଦନି ଲକ୍ଷଣାକୁ କର�ତି ବ�ିର ।୧୨ ।
ତହଂିର ପାହା�ତି େଯେବ େ�ବଇ ଅବ�

ଚଉଯ�୍ୟ ବଦିୟ୍ାକୁ େସ ଅଟଇ ଶୁଭ ଅନକୂ� ।୧୩ ।
େଯଉଣ ମହାରଣାର କୃତତି୍କା ବୃଷ �ଶି
�ହାକୁ ବରଣ କରି ଅମାବାଇ ନଶିି ।୧୪ ।

ପ�୍େତ ସ�୍ହାନ କରି କ� ବସେ୍ରକ ଥାଇ ପି�ଧ�
ମ� ମାଇପଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖା ପଟିେୟ ବାମ ହସେ୍ତ ବା�ଧ� ।୧୫ ।

�ତର୍ନ େହାଇେଲଣ ଶାଳଯ�ତର୍ ପଜୂା କରି
ନବତନ ଅଗ୍ନ ିେଲହ ପାଷାଣର ୁଉତ�୍ରି ।୧୬ ।

 ୮ ଶଥ୍ ଲକ୍ଷଣା େବାଲି େଦବ ପଦାଥ� ଭିଆଇ� ।
ଶଥ୍ ଖଣ�� ଦଣଡ୍ା େବାଲି ଶହସେ୍ରକ େହାଇ� ।
୧୪ ।୨ �ହାକୁ ବରଣ କରି ଆମେ୍ଭ େଘନ ିଆସି ।

�ତର୍ ତିନ ିପର୍ହେର କଷଣ୍ ଛାଗେଳକ େନଇ
ଚଉରଣୁୀ େଦବୀଙ୍କି ରକତ ଭାତ ବଳି େଦଇ ।୧୭ ।

େଭା େଦବ ଅବ�ମାନଙ୍କର େଯ ପର୍ଥମ �ବ େଯ େବାବାଳି
ଅଗ୍ନେିର େନଇ ଲ� ହା ସିଝାଇ ପରି�ଳି ।୧୮ ।

େଯାେଗଣ ନବି�ାଣ େସ କରଇ ମହାରଣା
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ତରି୍ଅଧାର କରି ଦଣଡ୍ କ�ଇ ଲକ୍ଷଣା ।୧୯ ।
େଭା େଦବ ବଦୁିର ଶୁଣିମା ସାବଧାେନ

ଆପେଣ ସଞଚି୍େଲ �ହା େଜବ ଜ�ଦ୍�ଦେନ ।୨୦ ।
ସୱ୍ାମୀ େଗାପପୁେର ଜନମ େଯ େହାଇେଲ ବନମାଳୀ

ରଙ୍ଗା ଅବ�େର ବଳିସିେଲ ଚ�ଦ�୍ବଳୀ ।୨୧ ।
ଶର୍ୀହରି �ଧାର ତୁେଲ ଅେନକ ପୀରତି

ଚ�ଦର୍େସଣ ଗୁଆଳ �ଧାର ନ ଛାଡଇ କତି ।୨୨ ।
�ତର୍େର ଶୁଆଇ ଥାଇ �ହାର ନଜି ଗମଭ୍ୀରି
ଅେନକ ଯତେନ େଯ କବାଟ କିଳି କରି ।୨୩ ।

ମଦନ ଆରତ େହାଇ େଦବ ବନମାଳୀ
�ଧାର ନମି�େତ େଯ �ତେ୍ର ବୁଲ�ତି ଅ�ତ�ଳି ।୨୪ ।

ସାତ କବାଟ ଅ�ତେରଣ ଚ�ଦର୍େସଣା େଶାଇଛ ି�ଧ�କାଙ୍କୁ େଘନି
ପଶି ତ ବାଟ େ�ଡି ନ ପାଇେଲ େଦବ ସୱ୍ାମୀ ରୟଣୀ ।୨୫ ।

ଅସମଭ୍ାଳ େହାଇ ସୱ୍ାମୀ ମଦନ ଆରେତ
�େଗଣ କବାଟ ହରି େପଲ�ତି େହଠ ମାେଥ ।୨୬ ।

କବାଟ କଣଟ୍ା େଗାଟିେୟ �ଗି� କପାଳ
ଲ�ଟ ଫୁଟିଣ ରଧୁ�ର ବହଇ ଝର ଝର ।୨୭ ।

ଧା�ଙ୍କୁ ଚି�� େଯ �ଗି� ମେନ ବଡ ଭ�୍�ତି
��ୟଣଙ୍କୁ ପର୍ସ�ନ େହାଇେଲ ପି�ମହ ଧାତି ।୨୮ ।

୧୭ ।୨ ସକୁୁଟୀ ଚମାରଣୁୀ, ପିେତଇ ସଉରଣୁୀ େୟମାେନ େଦବୀ ଅଟ�ତି ।
୧୭ ।୨ ଚଉରଣୁୀ େଦବୀ, ସଉରଣୁୀ, ଚଉଣୀ, ଚଉ�ଣୀ, ଚଲଣା, ଚଉ�ଣୀ,
ସଉରିଣୀ, ଚଣଡ୍ୀେଦବୀଙ୍କୁ ପର୍ଭତିୁ ପାଠ ଭି�ନ ଭି�ନ େପାଥ�େର ଅଛ ି।

ରଧୁ�ର ବହ�େତ ହରି ପକାବ�ତି େପାଛି
କଟାକ୍ଷ ମ�ତେ୍ରଣ େବଦବର ଫୁଙ୍କ�ତି ଶର୍ୀବଷି ।୨୯ ।

��ୟଣଙ୍କ ରଧୁ�ର ରହୁାଇେଲ େବଦପତି
ପି�ମହ ବେିଜ କେଲ ��ୟଣଙ୍କର କତି ।୩୦ ।

େଭା େଦବ ��ୟଣ କି େହାଇଲ ବରିହତି
େଗାପାଳ ନେି�ଧ� କଲ ପୁଷେ୍ପକର ଦୁହତି ।୩୧ ।

େୟ େ�ହ ଯ�ତର୍ େ�େତ େଦଉଛ ିବନମାଳୀ
େୟହା େଘନ ିଭିତେର ପଶ କା�ଥ େକାଳି ।୩୨ ।
େସ ଶହସର୍ େଗାଟି େଘନ ିେଦବ େଯ ଅଚୁୟ୍ତ

ତତକ୍ଷେଣ େଖାଳିେଲ େଗାପାଳର ପାଷାଣର କା�ଥ ।୩୩ ।
ବର୍ହ୍ମାର ମାୟାେର େଯ ନ ଶୁଭଇ କାହାକୁ

କା�ଥ େଖାଳି ବନମାଳୀ ପଶିେଲ ଭିତରକୁ ।୩୪ ।
�ଧ�କାକୁ �ଗିଅଛ ିକାମଶର ବାଧା

େକଶବର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଲେୟ କରିଅଛ ି�ଧା ।୩୫ ।
ଅଞଜ୍ନ ବଦିୟ୍ା େଯ େଦଇଥ�େଲ େବଦପତି

ନୟେନ ଲଗାଇ ହରି �ହଂିେଲ ଚଉକତି ।୩୬ ।
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ଦବିସ େଯସେନକ ଦଶିଇ ଆଲ� ଅମେୟ
ଅ�ଧାର ଘର ଦଶିଇ ସଯୂ�୍ୟ ଉଦୟ ପ�େୟ ।୩୭ ।

ଆେରକ ବଦିୟ୍ାେୟ କହେିଲ େବଦବେର
ନଦି�୍ଧଳୂୀ ଗୁଡାେୟକ ଦେିଲ ��ୟଣଙ୍କ ହସତ୍େର ।୩୮ ।

�ହା େନଇ ପକାଇେଲ େଗାପାଳ ଉପେର
ଅସାଷଟ୍େମ ନଦି�୍େର ପଡିେଲ ଗଉେଡ ।୩୯ ।

�ଧାର ହାଥ ଧରି ��ୟଣ େ�ଳି
ଧାତିକାେରଣ ଉଠଣି େସ େଯ ବସି� ଚ�ଦ�୍ବଳୀ ।୪୦ ।

�ଧାର ହସତ୍ ଧରି ପଇଠ ିଗମଭି୍ରି
ହରେଷ ବାସେୁଦବ କ୍ରୀଡାରଙ୍ଗ କରି ।୪୧ ।

୩୪ ଶଥ୍ ଯାହାର ମାୟା ଅେଗାଚର ବର୍ହ୍ମାଙ୍କୁ ।
ଶଥ୍େଖାଳି ବନମାଳୀ ପଶିେଲ ଭିତରକୁ ।

୩୭ ।୧ ଦହି�ଡି ଆଲ� ଅ ପ�୍େୟ ଦଶିଇ ଆଲ� ଅମେୟ ।
ରସ ଖଳିତ େହାଇ ଭାଗି� ସ�ଗ

େସହ ିବାେଟ ବାହାର େହାଇେଲ ଶର୍ୀରଙ୍ଗ ।୪୨ ।
େକଶବ ବ�ିର�ତି େୟ ବମିୱ୍େର େହାଇ� କାଯ�୍ୟସିଦଧ୍�

େୟହ ିବମିୱ୍େର ସବ�କାେଳ କାଯ�୍ୟ େହାଇବ ପର୍ସିଦଧ୍� ।୪୩ ।
େୟମ�େତ ��ୟଣ ଲକ୍େଷ ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ

େତଣ ୁେୟ ଶହସର୍ େଗାଟିକୁ ଲକ୍ଷଣା �ମ ଦେିଲ ।୪୪ ।
େୟ ବଦିୟ୍ାେର ଅେନକ କାଯ�୍ୟ ସିଦଧ୍� କରିଣ କହ୍�ଇ

େମାେତ ଦେିଲକ ଅଞଜ୍ନ କଜଜ୍ଳ ବଦିୟ୍ା ନଦି�୍ ଗୁଣଡି୍ ସିଦଧ୍ଦାୟୀ ।୪୫ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ବଡାଇ ସସୁଞଚ୍ ପରସ�୍ବ
େ�େହାର େକଶବର ଏେଡ କାହଂି ଭାବ ।୪୬ ।

ବନିୟ ଭାବ େହାଇ କହଇ ଖଲ୍ୟକାର
ବାସେୁଦବ େଯ େଗାପପୁେର ରଙ୍ଗା ଅବ�ର ।୪୭ ।

�ଧାର ତୁେଲ ଯହ�ଂ ନ ପାଇେଲ ପୀରତି
ସ�ନେିଧୟ୍ ହକାରିେଲ ସରହସ�ୁଦରୀ ଦୂତୀ ।୪୮ ।

େସ ଅମର ସ�ୁଦରୀ ସୱ୍ଗ�ର ଅଟଇ ଦୂତକାରୀ
େୟହାର ମେୂଳ େଭାଗ୍ୟ ଚଉଷଠୀ େକାଟି ବଦିୟ୍ାଧରୀ ।୪୯ ।

ସତ୍ମଭ୍ନ େମାହନ େଯ ବଶୟ୍ ଉଚ�୍ଟନ
ଗୁଟିକା ଅଞଜ୍ନ େଯ ଧରଣ ଧାରଣା ।୫୦ ।
ସମସତ୍ ବଦିୟ୍ା େଯ ଜାଣଇଂ ସରହସ�ୁଦରୀ

ଭାର ରସ ବଚେନ ପାଷାଣ େହାେୟ ଜଡି ।୫୧ ।
ନ�ଦପୁଅ କହ୍�ଇ େବାଲି ନ�ିଦା କରଥୁ�େଲ

େସ ସରହସ�ୁଦରୀ ଦୂତିକାର ବଚେନ ସମସେ୍ତ ବଶ େହାଇେଲ ।୫୨ ।
ବଇଶାଖ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଚଉଠୀର ଦନି

େ�ହଣିୀ େଭାଗ ଯାଇ ମୃଗଶୀ� ସଂପଣୂ୍�ଣ ।୫୩ ।
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୪୪ ।୧ େୟମ�େତ େଗାବ�ିଦ ଲକ୍େଷ େଗାପସତି୍ରୀ ରମଣ କେଲ ।
୪୫ ।୨ ଅଞଜ୍ନ ଗୁଟିକା ଗୁଣଡି୍ ହରି େମାେତ େଦଇ ।

୫୦ ।୨ ଧରଣ ଧାର ନବି�ାଣ (ନମି�ାଣ) ସରଦ ସ�ୁଦରୀ ଦୂତୀ ।
୫୧ ।୨ ଭାବ ରେସ ଜାେଣ େସ ପାଷାଣ ତରଳ କରି ।

େସ ଦନି �ଧ�କା ପୁେରଣ ଅଛ ିରହି
ଶାଶୁ ଗ� �ର ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ପୁଆଇ ।୫୪ ।

ବସ�ତ ଉଚଛ୍ବ େଯ ମଥୁ� ନଗ୍ରପୁର
ଦହ ିଦୁଧ ଘୃତ ସର େଘନଗିେଲ ଗଉେଡ କଂସର ଛାମରୁ ।୫୫ ।

େଗାପାଳ� ଣୀ ଗ� ଯହ�ଂ ଶ�ୂୟ ମ�ଦରି େହାଇ�
େସ ସରହସ�ୁଦରୀ ଦୂତିକାଙ୍କୁ �ଧ�କା ହକାରି� ।୫୬ ।

ଆପଣାର ଅଳଙ୍କାରମାନ ସମସତ୍ କାଢି ଦ�ି
େସ ସରହସ�ୁଦରୀକି �ଧ�କା ମଣଡି୍� ।୫୭ ।

ଆପଣାର ଅେଲଖ ତିଳକ ବସର୍ ପି�ଧାଇ
କେବରୀ ଭାର େଖାଷା େଖାଷି� ପୁଷପ୍ ମା� �ଇ ।୫୮ ।

କସତୁ୍ରୀ ଗ�ଧ େଯ େଲପନ କ� �ର ଅଙ୍େଗ
ଆପଣାର �ମେ୍ୱାଳ ଭଞୁଜ୍ାଇ ଅଧର କ ସରୁଙ୍େଗ ।୫୯ ।

େବାଇ� ସଂଘାତ େଗା ଯାଅ େୟହ ିକ୍ଷଣ
ନ�ଦ ପୁଅ କହ୍�ଇ କି ବହନ କରି ଆଣ ।୬୦ ।
ଆପଣାର େନପୁର କାଢି ଦୂତିକା ପାେଦ େଦଇ

�ଧ�କାର ବଚେନ ସରହସ�ୁଦରୀ ଚଳଇ ।୬୧ ।
�ଧ�କାର ନମି�େତ େଦବ ମଧୁହାରୀ

ମାଧବୀ ଲ� ତେଳ ଛ�ତି ପଥ ଅନ�ସରୀ ।୬୨ ।
କ୍ଷେଣ ଯମୁ� କୂେଳ କ୍ଷେଣ କଦମୱ୍ ବୃକ୍େଷ ଉଠି

ପର ଦୱ୍ା� ଶୃଙ୍ଗାେର ହରି େୟେହେନକ କଷଟି୍ ।୬୩ ।
େୟମ�େତ ପ�ଥା ଅନ�ସର�ତି ଜଗ��ଥ

େନପୁର ଧନୂ ିଶୁଭି� ଦୂତିକା ଗବନର ପଥ ।୬୪ ।
ଧାତିକାେର େଡଇଂ ପଡିେଲ କଦମୱ୍ର ଡାଳ� ଂ

ତରଙ୍ଗ ନୟେନ ହରି �ହାଂ�ତି େହଳ�  େହଳ�  ।୬୫ ।

୫୪ ।୨ ଶଥ୍ଶାଶୁ ଗ� �ର ଝିଅ ଘରକଇ ।
ଶଥ୍ ଶାଶୁ ଗ� �ର ଝିଅକୁ ଜଗାଇ ।

ମଦନ ରେସ ବୁଡାଇ ଅଛ�ତି କୃଷଣ୍ ନେିଜ କାେୟ
ଦୂତିକାକୁ େଦଖିେଲ ସଢୁଳ ଆଭରଣମେୟ ।୬୬ ।

କାମ ଆରେତଣ େଯ େଦବ ମଧୁହାରୀ
�ଧ�କା େବାଲି ହରି ଦୂତିକାକୁ େକାଳ ଧରି ।୬୭ ।

ମଦନ ଆରେତ େଦବ କିଛ ିନ�ଆରି ପ�ରି
ଦୂତିକାର ପି�ଧ�� ବସନ େଦବ ପକାଇେଲ େଫଡି ।୬୮ ।

ବେିଶେଷ କୁଞଜ୍ଲ� ଗହନ େଘାରବନ
ବସ�ତ ଋତୁ ମଳୟାନଳି ଖଏଦଇ ମଦନ ।୬୯ ।
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ବସ�ତ େକାକିଳ ଧୁନ ିଦଅିଇ େସ ଋତୁ
ମନସିଜ ବାଣଘାେତ ଦହଇ କାମ ତତତୁ୍ ।୭୦ ।

େୟେହେନକ ଭ�୍�ତି କ�କ କାମେଦବ
ପରମଗ୍ୟାନୀ �ଥ ନ ପାଇଲ ସଦଭିାବ ।୭୧ ।

�ଧ�କାର େବଶ ଅଳଙ୍କାରମାନ ନୟେନଣ େଦଖି
�ଧ�କା େବାଲି ଶୃଙ୍ଗାର କେଲକ ଦୂତୀକି ।୭୨ ।

େହଠ ଉବୁଡାେୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ େଭାେଳ
ମେୁଖ ଚୁମୱ୍ନ େଦଇ େସ ଭିଡ�ତି ବକ୍ଷସଥ୍େଳ ।୭୩ ।

ମଦନ ଆରେତ େଦବ ଅସମଭ୍ାଳ େଘନି
ମୁେଖ ମଖୁ ଲଗାଇଂ େଯ ନ ପାର�ତି ଚିହ୍ନ ି।୭୪ ।

୬୬ ଶଥ୍ ମଦନ ଶର େଯ ଘାରଇ ନଜି କାେୟ
ଶଥ୍ ଦୂତିକାକୁ ମଣିେଲ �ଧ�କାର ପ�୍େୟ ।

୬୭ ।୨ ଶଥ୍ କାମ ଅସାଷଟ୍େମ େଦବ ମଧୁହାରୀ (ପା)
ଶଥ୍ କାମ ଆରେତ ବହ୍ିୱଳ େଦବ ମଧୁହାରୀ (ପା)

୭୦ ଶଥ୍ ବସ�ତ େବାଲି ଅଟଇ େଯବଣ ଋତୁ
ଶଥ୍ ଉଚଛ୍ାହା କରଇ େସ କାମଶର ତତତୁ୍

୭୧ ଶଥ୍ େୟେହେନକ ରୀତି ଭିଆଇ କାମେଦବ
ଶଥ୍ ପରମ ବର୍ହ୍ମ �ଥ ଧରି ନ ପାରିେଲ ସୱ୍ଭାବ ।
୭୩ ।୨ ବପିରୀତ ରତି କେଲ ଶୃଙ୍ଗାର ବେିଭାେଳ ।

୭୦ ।୨ ତତତ୍-ତତତ୍ୱ୍
ଦୂତିକା େବାଲିଣ େସ େଯବଣ ଯୁବତୀ

�ହାର ବୟେସ େଯ �ହଂି େକହ ିପୃଥୀ ।୭୫ ।
ପାଚି� େକଶ �ର ଅତି ଗଳିତ ଖଳିତ କାେୟ

ପରପଞଚ୍ ଦଶିଇ େଯ େକ�ଦୁ କାଠ ପ�୍େୟ ।୭୬ ।
ଅତିହଂି ଉଚଛ୍ଗ� େଯ ପର୍ଳମୱ୍ ହାଥ େଗାଡ

�ହାର ତୁେଲ ହରି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ େଖଡ ।୭୭ ।
ଅତି ଆରେତ ଯହ�ଂ ହରି ବୁଡାଇେଲ କାେୟ

ଦୂତିକା ପାଚି� େକଶ ଦଶିି� େଯ େସବତୀ ପାଖୁଡା ପ�୍େୟ ।୭୮ ।
ହାସୟ୍ �ସୟ୍ ରତି ରଙ୍େଗ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଭାେବ

ଲଖ ଦ�ତଘାେତ ଶରୀର ବଦିାରିେଲ ପର୍ସ�୍େବ ।୭୯ ।
ବାଳ� ତ ପୁରଷୁକୁ ବୃଦଧ୍ସତି୍ରୀ ଭାବ

ଉଷେତ ମହ��ରୀ ସହଇ �ଟୁ ଭାବ ।୮୦ ।
ହଦୃକୁ ହଦୃ ଭିଡି ମୁେଖ ଦଅିଇ ଚୁମୱ୍ନ

ପେ୍ରେମ େବାଲ�ତି ପରି୍େୟ େମାର ରଖସି ଜୀବନ ।୮୧ ।
ସାଥ�ୁକ ପୁରଷୁ େସ ଶୃଙ୍ଗାେରଣ ଜି�

ଦୂତୀହଂି ଅେନକ କାଳର ବୃଦଧ୍ େଯ ବନ�ି ।୮୨ ।
ଅପାର କାେଳ ପାଇ� ବାଳ� ତ ପୁଅ େଗାଟି

ରସ ରଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାେର ସରହସ�ୁଦରୀ ଫୁଟି ।୮୩ ।
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�ଧ�କା େବାଲି ହରି ଥ�େଲନ ିେଖଦ କରି
ହାେଦ ଶୃଙ୍ଗାର ଅ�େତ ଦୂତିକା ପଡି� ଅସାଷଟ୍ମ ଧାଡି ।୮୪ ।

େଯେତେବେଳ ରସ ଖଳିତ େହାଇ�
କାମ ଭର୍ଷଟ୍ େହାଅ�େତ ସ�୍ଗହଂି ଭାଂଜି� ।୮୫ ।

ଛାଡିଣ ବସିେଲ େଦବ ଶୃଙ୍ଗାର ଉେପକ୍ଷି
ଦୂତିକାର ବଣ୍�ଣ ଚିହ୍ନ ସାଷଟ୍ମ େହାଇ େଦଖି ।୮୬ ।

୭୬ ।୧ ପାଚି� େକଶ ଗଳିତ �ର କାେୟ (ବଗିଳିତ କାେୟ)
୮୨ ।୨ ଦୂତୀ ଅେନକ କାଳର ଅଟଇ େପାଖତୀ ।

୮୦ ।୨ ମହ��ରୀ - ମାନତିି ସତ୍ର୍ୀ, ଏଠାେର ବୃଦଧ୍ା ସତ୍ର୍ୀ ।
୮୫ ।୨ ସ�୍ଗ-ସ�ଗ

�ସାେର ହସତ୍ େଦଇ ହସିେଲ ଜ�ଦ୍�ଦନ
ବସିରିେଲ ପଞଚୁ୍ମନ ବସର୍ ପି�ଧ�ବାକୁ �ହଂି ମନ ।୮୭ ।

ଯହ�ଂଣ େକଶବ ବସିେଲ ମଥା େପାତି
ଅସମଭ୍ାଳ େହାଇଣ ପ�ଇ� ଦୂତୀ ।୮୮ ।

ଆପଣାର ବସର୍ ବାରି ନ�ଆରି�
େବେଗ େବେଗ କହ୍�ଇ ବସର୍ ପି�ଧ� ପ�ଇ� ।୮୯ ।

ବସର୍ ନ ପି�ଧ�ତି ହରି ନ ବା�ଧ�ତି େକଶ
�ଧ�କାକୁ ଛାଡି ଦୂତିକାେର କଲି ରତିରସ ।୯୦ ।

େକବଣଂ କଲଇ ପାପ େୟ କାମର ଅନୀତି
େମାେହାର ଭଳିକି ବହି�ି େୟେତ ବଡ ଶାସତି୍ ।୯୧ ।

କାହାର େବାେଲ ମୁହଂି କଲଇଂ େୟେଡ କଥା
ମାନବମାନ�ତ ତ େହାଇବ ଅେନକ ଅବସ�୍ ।୯୨ ।

ମହୁଂି ଯାହା କଲି ତହଂିକି େଗାଡାଇବ ସଂସାର
ଗୁର ୁଗଉେ�ବ�େତ େହାଇବ ଅେନକ ଅେବଭାର ।୯୩ ।

ବୃଦଧ୍ ବୟସ ତ ନ�ଆରିଲି ମୁହଂି ବାରି
ଥାବେକ ବୁଡିଲି ମୁଂ କାମ ମହାଭାରୀ ।୯୪ ।
େକେତ କାଳର େସ ମହ�� �ରୀ େଗାଟା

�ହାକଇ କାମ େମାେତ କ�ଇ� େଚରଷଟ୍ା ।୯୫ ।
ନ ପୁଣ �ଧ�କାର ଛାମୁେର କହଇ ଯାଇ

ଅେନକ ଉପହାସୟ୍ େମାେତ କରିେବ େଯ �ହୀ ।୯୬ ।
େଭା ସରସୱ୍ତୀ ଦୂତିକାର କଣେ୍ଠ େହାଅ ଆଲିଙ୍ଗନ

େୟ କଥା ମାନ ନ କହ� ଦୂତିକା �ଧ�କା ଆଗେରଣ ।୯୭ ।
ପୁଣି ବ�ିରିେଲ ସତ୍ର୍ୀଙ୍କର ବଡ ଗବ�

ପର ଦା� ଶୃଙ୍ଗାର କି-ାଇ ଆନକୁ କହବି ।୯୮ ।

୯୫ ।୨ �ହାକଇ କାମ େମାେତ କ�ଇ� ହଟା ।
୯୭ ।୧ େଭା ସରସୱ୍ତୀ ଦୂତିକାର କଣେ୍ଠ ହ�ଅ ଆଭରଣ ।

୯୫ ।୧ ମହ�� �ରୀ - ମହା�ରୀ
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ଯଦୟ୍ପି କହବି େୟ �ଧ�କାର ଆଗ
�ଧ�କା ଶୁଣିେଲ େୟହାକୁ କରିବ ମହା�ଗ ।୯୯ ।

େୟେତକ ବ�ିରି େସ ଉଠେିଲ େଦବ ହରି
ବସର୍ େ�ଳି େଦଖିେଲ ଦୂତିକା ପାଲଟା ଶାଢି ।୧୦୦ ।

� େଦଖି ସୱ୍ାମୀ ମନ ଦୁଗୁଣ ବରିସ
କଥା ଅନ�ସରି େଯ ମାଡି� ପୁମ ହସ ।୧୦୧ ।

େୟେହେନକ ଅବସ�୍ କଲ� ଟି ଅନଙ୍ଗ
ଜଗବ�ଦନ ପୁରଷୁକୁ କଲ�  େୟସେନକ େଯାଗ ।୧୦୨

ପର ଦା� ଶୃଙ୍ଗାର େଯ େ�ହ� େପାଡୁ େପାଡୁ
ପର ଦା�କୁ େଯ ଇଚଛ୍ବି ଶରୀର �ର ଛାଡୁ ।୧୦୩ ।

ପରଦା� ହେରଣ େଯ େୟେହେନକ ଅବସ�୍
େକଉଣଂ ରେସ ମୁଂ ଭିଆଇଲି େୟେଡ କଥା ।୧୦୪ ।

ପର ଦା� ସତ୍ର୍ୀ େଯ ଅମୃତ ତହ�ଂ ସଆୁଦ
େୟେବ େସ ଜାଣିଲି ପର ଦା� ପରମାଦ ।୧୦୫ ।

��ୟଣ ବରିସ େଯ ହଇେଲ େୟସେନ
ପରଦା�କୁ ନ ବଢ ସଂସାର ଜନମାେନ ।୧୦୬ ।
କାେମନୀ କାମେସଣୀ େସ କାଉଂରୀ କାମାକ୍ଷୀ

ସତ୍ୀରୀ କୁଳକୁ ହାେଦ େସ କାମ େଦଇଅଛ ି।୧୦୭ ।
କମ� ପିଙ୍ଗଳ ବଗଳୀ ମାତଙ୍ଗୀ ଅଭୟା

କଳମ୍ଷ�ଶିନୀ କମ�କ୍ଷୀ ବମି� ବଜିୟା ।୧୦୮ ।
କାମାକ୍ଷୀ ସମୁର ନେର କାମ କଷଟ୍ ଛାଡୁ

ସୱ୍ଦା� ଇଚଛ୍ା କର ସଂସାର ନ ପଡୁ ।୧୦୯ ।
କାମ ସାଗର େବାଲି ତ ଅକାଦ ମହାଜଳ

କାହାକଇଂ ଦୃଶୟ୍ �ହଂି େଯ ତହଂିର ଥଳକୂଳ ।୧୧୦ ।

୧୦୮ ମଦୁରି୍ତ ପୁସତ୍କେର (�ଧାେମାହନ) କମ� ପିଙ୍ଗ� ମା� ଶବ� ବହ୍ିୱ�
 ସର� ତର� କ� ବମି� ସାର� ।

୧୦୯ ।୨ ପର ଦା�କୁ ସଂହର ସଂସାର ନ ତୁଟ ।
ଜଗେମାହନ ପୁରଷୁର ଭାଜି� େୟେଡ ଦପ�

ପର ଦା� େସ ଉପୁଜାଇ ସକଳ ପାପ ।୧୧୧ ।
କ୍ଷଇକ ମାତର୍ ସି� ପର ଦା� ରସ ସଙ୍ଗ

କ୍ଷଣକ ଉତ�୍େର େସ େହାେୟ ସବ� ଭଙ୍ଗ ।୧୧୨ ।
କାମାକ୍ଷୀ କାମେସଣୀ ଚରେଣ େସବା ନତିି

ପର ଦା� ସଙ୍ଗେର େମାର ନ ବ�ଅ ମତି ।୧୧୩ ।
ପରଦା� କଷଟ୍ େଯ ଅଟଇ େୟମ�ତ

ପର ଦୁେଖ କାତର ତୁ େଗା ସବୁଙ୍କରି ମା� ।୧୧୪ ।
େ�େହାର ଆଗ୍ୟାଂେୟ କହଲିି ଶଦୂର୍ମୁନ ିେମାେହାର �ମ

େୟ କଥାକୁ ଅ�ତର େମାେତ ନ କ�ଅ ମତିଭର୍ମ ।୧୧୫ ।
ତୁହ ିେସ ସିଂହବାହନିୀ େଗା ପର୍ତୟ୍କ୍େଷ ହଙ୍ିଗୁ�
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େୟ ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦଅିସି ସିଦଧ୍ ସାର� ।୧୧୬ ।
ମହୁଂି େ�ର ପୁତର୍ େଯ ସାେ�� ଦାସ େବାଲି

ଅବଶୟ୍ ପାଇବଇ ମୁହଂି ଯାହା ବାଞଛ୍ା କଲି ।୧୧୭-୬୪୦୭ ।
ଶର୍ୀହରିଙ୍କର ବାଳଲୀ� ଓ ଖନକିାରର ବବିର ନମି�ାଣ

ବଇବସତୁ ମନ�  ପୁଚଛ୍ କେଲ ଅଗସତି୍ଙ୍କି
ବଡାଇ ଚରିତର୍ କହଲି ବଡାଇ ରସ ବାକି ।୧ ।

ଦୂତୀର ଉତତି୍ଷଟ୍ ବସର୍ େଯ ��ୟଣ େଦଖିେଲ
ଆପଣା ବସର୍ େବାଲି ଶର୍ୀକେର େଘନେିଲ ।୨ ।

ମେନ ବରିସ େହାଇ ପକାଇେଲ ଭମିୂ
କିସ ବସର୍ ପି�ଧ�େଲ ଜଗତ-ଭତୂ ସୱ୍ାମୀ ।୩ ।

ବଦୟ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ମନ�  ପୁରଷୁ
ବସର୍ ପକାଇ ଉଲଗ୍େନ ବସିେଲ ହଷୃୀେକଶ ।୪ ।

ବାଆଂଶ େଗାଟିେୟ ଭାଞଜି୍େଲ େଦବହରି
ଲେହଣ ଚିରିେଲ �ହା େବନଫିାଳ କରି ।୫ ।

େକାମଳ ସସୁଞଚ୍ େହାଇ ବାହାରି�କ ଶିର
କାଛଟା କେଲ େନଇ �ହା କଟିେର କରି େଡାର ।୬ ।

େବଣ ୁବସର୍ େଗାଟି େଯ କଟିେର ଭିଡିେଲ
ପୁଣ ଅଗସତି୍ଙ୍କି ବଇବସତୁ ମନ�  ପ�ରିେଲ ।୭ ।

େଭା ମୁନ ିଦୂତିକା ଗ� େଯ �ଧ�କା ଛାମକୁୁ
କିସ ଉତତ୍ର େବାଇ� ସରହସ�ୁଦରୀ �ହାଙ୍କୁ ।୮ ।

ଅେଲଖ ତିଳକ େହାଇ ବସିଛ ି�େଧବ
ବଷିଣ୍ ୁଅଭିସାରିକା େୟ ଆସିେବ ବାସେୁଦବ ।୯ ।
ଛାମୁେର ପର୍େବଶ େହାଇ� ସରହସ�ୁଦରୀ ଦୂତୀ
ଝାେଳଣ ତରି୍ପଣଡ୍ େଯ ବରିସ �ର ମତି ।୧୦ ।

ସରହସ�ୁଦରୀକି ପ�ରଇ �ଧ�କା
େକଶବ ନ�  ଆସଂୁ ସଖୀ ଅଇଲ�  ତୁ େୟକା ।୧୧ ।

ଦୂତୀ େବାଇ� �ଧା େଯ େ�େହାର େଯେତ େବଗ
ତୁକୁ ହଂି �ହାର �ହଂି େୟେଡ ସ�୍ଗ ।୧୨ ।

�ଧ�କା େବାଇ� ଆC େୟ େ�େହାର ଅଧର
ବରିସ ଦଶିଇ ତ ଚୁମୱି୍� ଆକାର ।୧୩ ।

ଦୂତୀକା େବାଇ� େ� ଶୁଣ ସଂଘାତୁଣୀ
େ�େହାର ପାଇଂ େବାଇଲି ଅେନକ �ଟୁ ବାଣୀ ।୧୪ ।

ଅେନକ ଟାଟୁ ପଟଳ କଲି ଉଜାଇଂ ପର୍କାଶ
କହ ିକହ ିକଣଠ୍ ଶୁଖି� େତଣୁ େମାେହାର ଅଧର ବରିସ ।୧୫ ।

�ଟୁ ପଟଳ କହଲିି ଅେନକ େଯ ରଞଜି୍
ମହୁଂି େସ ଫୁଟି� େ�େତ େସ େକେବେହଂ ନ ଭଜି ।୧୬ ।

�ଧ�କା େବାଇ� େଖାପା େଖାଷିଲି ସସୁଞଚ୍ କରି
ଆଉଳ େହାଇ ମୁହଂ କତିକି ପଡଇ ମାଡି ।୧୭ ।

ଦୂତୀକା େବାଇ� ଶୁଣ େଗା �େଧନି
ବଚେନ ନ ଭଜି�କୁ �କୁ କ�ଇ ଦୟିନ ି।୧୮ ।
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୯ କି-ାଇଂ େୟତେବଳ ଯାେୟ ନ ଅଇେଲ ବାସେୁଦବ ।
୯ ଶଥ୍ ଅେଲଖ ତିଳକ େହାଇ �ଧ�କା ଛ�ତି ବସି
ଶଥ୍ ଛାମେୁର ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଦୂତୀ ଆସି ।

ଅପାର େବଳ ଯାେୟ ଶୁତିଲି ପାେୟ ପଡି
େତଣ ୁେସ େଖାପା େମାେହାର େଲଉଟି କପାଳକୁ ପଡି ।୧୯ ।

�ଧା େବାଇେଲ ଗ�େର �ଇଲି ରତନ୍ମାଳୀ
ପିଠକିତିକି ସମସତ୍ େଥାପାମାନ ଢଳି ।୨୦ ।

ଆେଗା ପିଠ ିକତିକି ରତନ୍ମାଳୀ ହତୃକତିକି ଝୁ-ା
େୟେହେନକ ବଭିଳିତ େହାଇ� େ�େହାର କି-ା ।୨୧ ।

ଦୂତୀ େବାଇ� ମୁହଂି େଯେତେବେଳ ଶୁତିଲି ପାେୟ ପଡି
ରତନ୍ମାଳ ମାନ େ�ଟି� େତଣ ୁଗଣଠ୍ ିେଫଡି ।୨୨ ।

ବକିେଳ ଝୁ-ାମାନ ଆଗକତିକି େଦଲି େଲଉଟାଇ
ହସତ୍େକ ଗଣଠ୍ ିମୁଠ ିଧଇଲି ନଠିାଇ ।୨୩ ।

େତମ�େତ େୟଣିକି େଲଉଟି� ପାଟଝୁ-ା
�ଧ�କା େବାଇ� ସଖି େ� ପିଠେିର ଧଳିୂ କି-ା ।୨୪ ।

େଯେତେବେଳ ସଖି େଗା ଧଇଲି ମାଳୀର ଗଣଠ୍ ିମାନ
େଲଉଟାଇ ପାଡି� େମାେତ ମୁଂ ପଡିଲି ଉତ�୍ନ ।୨୫ ।

େତମ�େତ ପିଠେିର େଗା େମାେହାର �ଗି�କ ଧଳିୂ
େ�େହାେର ସହଲିି ମୁଂ େୟେତକ ଆଗେଦାଳି ।୨୬ ।

�ଧ�କା େବାଇେଲ ଆC େୟ େ�େହାର କାେୟ
ବଦିାରି େହାଇଅଛ ିଲଖ ଦ�ତ କ୍ଷତ ପ�୍େୟ ।୨୭ ।
ଦୂତୀ େବାଇ� ଅପାର ଘା�ତି ଯହ�ଂ ଶୁତୁଲି ଗଡଘାଲି

ନ ଯାଇଂ ନ ଯାଇଂ େବାଲି େମାେତ ପାଦେର ଦ�ି େପଲି ।୨୮ ।
କଣଟି୍କା ଲଟାେୟ ମୁଂ ପଡିଲି ମୁହଂ ମାଡି

କଣଟ୍ାମାନ �ଗି ଶରୀର େମାର ଛଡିି ।୨୯ ।
�ଧ�କା େବାଇେଲ ମୁହଂି େ�େତ ପି�ଧାଇଲି େମାେହାର ଝୀନଶୀଢି

ପୁରଷୁ ବସର୍ େଗାଟିଏ ଅଇଲ�  କିପରି ପି�ଧ� କରି ।୩୦ ।
ଦୂତିକା େବାଇ� ମୁଂ ଅେନକ େବାଇଲି ବେି�ୟି

େୟେତ କଷଟ୍ େଦଖି ଆସିବାକୁ ସନମତ କ� େସହ ି।୩୧ ।
େୟେତ କଷଟ୍େର େସ ସନମତ କ�

ଆଜ �ତର୍େର �ହାର ପୁରକୁ ଯିବ ିେସ େବାଇ� ।୩୨ ।

୩୧ ।୨ େୟେତ କଷଟ୍ େଦଖି ଆସିବାକୁ ସନମତ କ� କହ୍�ଇ ।
ମୁହଂି େବାଇଲି େଯେବ ଯିବୁ ଆଜର ନଶିି

େମାେହାର ହାେଥ �ଧ�କାକୁ ସ�ତକ େଦସି ।୩୩ ।
�ଧା ସ-୍ରେତ ଯାଉ େ�େହାର ସ�ତକ େଦଖି

ସ�ତକ େଦଖିେଲ ସ-୍ରେତ ଯାଉ ଚ�ଦର୍ମୁଖୀ ।୩୪ ।
କୃଷଣ୍ େବାଇେଲ କିଛ ିସ�ତକ �ହଂି େଗା ଦୂତିକା
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ପି�ଧ��ର ବସର୍ ଅଛ ିମାତର୍ େମାର େୟକା ।୩୫ ।
ମୁହଂି େବାଇଲି େୟହା େଦବୁ ନ ପାଲଟି

ତୁ ପି�ଧ କହ୍ନଇ �ଧ�କା ଶାଢି େଗାଟି ।୩୬ ।
େ�ର ବସର୍ େବାଲି େହାଇ� ଉଷତ

େସ ଶାଢି ଆପେଣ ପି�ଧ�େଲ ଜଗ��େଥ ।୩୭ ।
�ହାଙ୍କର ପି�ଧ�� ବସର୍ ମୁହଂି ପି�ଧ�ଲି

ପରେଚ ନମି�େତ ମୁହଂି ସ�ତକ ଆଣିଲି ।୩୮ ।
ଶୁଣିଣ �ଧ�କା େଯ ପରମ ସାନ�ଦ ଚିତତ୍

େମାେହାର ପାଇଂ ଆC ପାଇ� ଦୁଖ ବହ�ତ ।୩୯ ।
ଅେନକ ବକିଳ େଯ େହାଇେଲ �ଧ�କା

ବାଳ� ତ କୁମାରୀକଇ ଭଣଡି୍� ଦୂତିକା ।୪୦ ।
ଟସକର କହ�ି େଦବ ଶୁଣିମା ବଦୁିର

ଦୁତିକାକୁ ��ୟଣ କେଲ େଯ ଶୃଙ୍ଗାର ।୪୧ ।
ସହରସ�ୁଦରୀ ଗେଭ� େଯ ପଡି� ବାସେୁଦବର ବୀଯ�୍ୟ

ନବମାେସ ଉତପତତି୍ ମୁଂ େଯ େହାଇଲି ଆତମ୍ଜ ।୪୨ ।
ସହରସ�ୁଦରୀ େବାଇ� େୟ େ�େହାର ବୀେଯ�୍ୟ େହଟି

େ�େତ େସବା କରି ଥାଉ େୟ େମାେହାର ପୁତର୍ େଗାଟି ।୪୩ ।
ଦୂତିକାର ଗଭ�ର ୁମୁଂ େହାଇଲି ଅବ�ର

�ମ େମାେହାର ହରି ଦେିଲ ଖଲ୍ୟକାର ।୪୪ ।
ବର୍ହ୍ମାଙ୍କର ଦ�ି େଯ ଲକ୍ଷଣା ପର୍ତକ୍େଷ

�ହା ମାହାର ହାେଥ ଆଣି ଦେିଲକ ଶର୍ୀବଚେ୍ଛ ।୪୫ ।
େମାେତ େବାଇେଲେର ତୁ କଥାେୟକ କର

କଦମୱ୍ ତଳକୁ ଜୁେଣ େଯ �ଧ�କାର ପୁର ।୪୬ ।

୪୧ ।୨ ଦୂତିକାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କେଲ ��ୟଣ ନଭି�ର ।
େୟହ ିକଦମୱ୍ ତଳକୁ ବମିୱ୍ର େଗାଟିଏ େଖାଳିବୁ

�ଧ�କାଙ୍କର ପଲଙ୍କ ତେଳ େନଇଣ ଫୁଟାଇବୁ ବାବୁ ।୪୭ ।
��ୟଣଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂେୟ ମୁଂ େଖାଳିଲି ବମିୱ୍ର
�ଧ�କାର ପୁେର ଫୁଟି� ଦନି େଯ ଅଠର ।୪୮ ।

�େଳକ ଉଷଗ� ବସି�୍ର �ଳ ତିନି
�ଧ�କା ଲ� �ଇ ଥାଇ ବମିୱ୍ର ପଥେରକ େଘନ ି।୪୯ ।

�ତର୍ େହାଇେଲ େଯ ଗୁଆଳକୁ ନଦି�୍ କ�ଇ
ବମିୱ୍େର ପଶି �ଧ�କା କଦମୱ୍ ମଳୂକୁ ଯାଇ ।୫୦ ।

ଇଚଛ୍ାେୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଦଅିଇ େସ ଚ�ଦର୍ବଦନୀ
େଗାପାଳ କତିେର ଯାଇ େଶାଅଇ ରଜନୀ ।୫୧ ।

େମାେହାର ଚରିତର୍ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣସି ବଦୁିର
ଖଲ୍ୟକାର �େମଣ ମୁଂ ଅଟଇ ଟସକର ।୫୨ ।

ଶୁଣିଣ ବଦୁିର ବ�ିରଇ ପରମାଥ�
େୟହ ିେମାେହାର ପୁଅକଇଂ େହାଇବାକ ହତି ।୫୩ ।
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ବଦୁିର ପୁଚଛ୍ା କେଲ ଶୁଣେର ମହାବଳୀ
େକେତ ଦୂର ତୁ େହା ବମିୱ୍ର ପାର ୁେଖାଳି ।୫୪ ।

ଖଲ୍ୟକାର େବାେଲ ଯାହାର େଯେତ ଦୂେର ହ�ଅଇ କାଯ�୍ୟ
େତେତକ ସ-ାଦ ିମୁଂ ପାରଇ ଗ୍�ହଜି ।୫୫ ।

ଶୁଣିଣ ବଦୁିର େଯ ପରମ ସାନ�େଦ
ଟସକର େଘନଣି ଚଳିେଲ ନଜି ଫ�େଦ ।୫୬ ।

ତୁ େଯେବ ଚଉଯ�୍ୟେର େଭଟିଲ� ନ ିେମାେତ
ଆବର େବେଳ ଚଉଯ�୍ୟପଣ କରିବୁ େକମ�େତ ।୫୭ ।

ଦୁଇ ଅଧ�କାର ବଦୁିରର ହସତି୍� ନଗରୀ
ନଗ୍ର ରକ୍ଷା କରଇ ଆବର ଭଣଡ୍ାର ଅଧ�କାରୀ ।୫୮ ।

�ତେ୍ରଣ ବଦୁିର ତୁେଲ େଘନଣି ଖଲ୍ୟକାର
ଭଣଡ୍ାର ୁପାଣିଦର୍ବୟ୍ ଦେିଲ େୟକ ଭାର ।୫୯ ।

ସେୁଖଣ ବଳିସ ତୁ ରହ ିହସତି୍�ପୁର
ଆବର େବେଳ ଚଉଯ�୍ୟ ପଣ ନ କରିବୁ ଖଲ୍ୟକାର ।୬୦ ।

ଧନ ରତନ୍ ମାନ େପାତି େଥାଇ� ନଜିପୁେର
ଅନ�ବର୍େତ େଗାଡାଇ ଥାଇ ବଦୁିରଙ୍କ ସଙ୍ଗତେର ।୬୧ ।

ଦେିନକ ଟସକର େବାଇ� କର େଯାଡି
ତୁମେ୍ଭ େଯ େମାେତ େପାଷୁ ଅଛ ମୁଇଂ କିସ ଉପୁଗାରୀ ।୬୨ ।

ବଦୁିର େବାଇେଲ ମୁଇଂ େ�େତ େପାଷୁ ଅଛି
େ�େହାେରଣ େମାେତ ଅେନକ କାଯ�୍ୟ ଅଛ ି।୬୩ ।

େକବଣ େମାେତ େ�େତ ମୁଂ କରିବ ିକାରଣ
ଆଗ୍ୟାଂ ଦଅି େମାେତ ଭିଆଇବ ିେୟହକ୍ିଷଣ ।୬୪ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ତୁ େଯେବ ଗେଭ� କର ୁେଗାପୟ୍

କାହାରି ଅଗ୍ରେତ ନ କହବୁିଟିେର େମାେହାର ବାପ ।୬୫ ।
େତେବ େସ ବାବୁେର କହ ିପାରଇ େ�େତ

ଖଲ୍ୟକାର େବାଇ� ମୁଂ େ�ହଇ େୟମ�େତ ।୬୬ ।
ମୀନମାସ କୃଷଣ୍ପକ୍ଷ ଦୁତୀୟା ଭଗୁୃବାର

ହସ�୍ ନକ୍ଷତର୍ର େଶଷ େଭାଗ େସ ଦନିର ।୬୭ ।
ଖଲ୍ୟକାର େଘନ ିଅମୱ୍ବୁତୀର ବାଳ

େବନଜିେନ ମିଳିେଲ ଯାଇ ସରୁନଦୀ କୂଳ ।୬୮ ।
ପଥ ବୁ�ଇଣ େଘନଣି ଗେଲ ଟସକରକୁ

ଜଦୁର ଘେର େନଇ େଭଟାଇେଲ �ହାକୁ ।୬୯ ।
ସରୁନଦୀ କୂଳକୁ ଜଦୁର ଘର େୟକାଦଶ ଜୁଣ

ବାବୁ ବମିୱ୍ର େଗାଟିେୟ ତହଂି କରିବୁ ନରିିବାଣ ।୭୦ ।
ଖଲ୍ୟକାର େବାଇ� କିସ େ�େହାର ଚି��
ମହୁଂି େସ େୟହା େଯ ଅଟଇ ବହି�� ।୭୧ ।

��ୟଣ ସମୁରି େସ କ� ଶୁଭ ଅନକୂଳ
ତରି୍ଶି� ପବ�ତ ତଳ� ଂ େଖାଳଇ ବମିୱ୍ର ।୭୨ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲ ଦୱ୍ାପରଯୁଗ େଦଉଳ ଉଚଚ୍ େଯେତ
ଆଠ ସହସର୍ ଆଠ ଶତ ଅଠାଇଶ ହାଥ ପରିଯ�େତ ।୭୩ ।
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ଉଚଚ୍ େହାଇବ େଯ ବସି�୍ର େହାଇବ େତେଡ
ଉଭାେର ଜେଣ ଯିବ ଆସିବ ସଂେପାେଡ ।୭୪ ।
ଟସକର େବାଇ� େ�େହାର କାଯ�୍ୟ େଯେତ

ଆହ�ରି ବସି�୍ର ମୁଂ କରି ପାରଇ େତେତ ।୭୫ ।
ଖଲ୍ୟକାର ବମିୱ୍େର ଲଗାଇ ବଦୁିର

�ତେ୍ର ଆେପଣ େନଇ ଦଅି�ତି ଅ�ନ ଜଳ ।୭୬ ।
ମକର ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ପଣୂ୍�ଣୀମୀର ଦନି

ମଙ୍ଗଳବାର ନକ୍ଷତର୍ େସ ଦନି ପବ�ଫାଲଗୁନ ।୭୭ ।
େସ ଦନି ହରି ବଳ�ମ େବନ ିଭ�୍େଥ

ପର୍େବଶ େହେଲ ହସତି୍� �େଜୟ୍ କୁର�ୁଥ ଅଗ୍ରେତ ।୭୮ ।
ବଦୁିେର େଦଖିେଲ �ମ କୃଷଣ୍ େବନି

ଅେନକ ପଜୂା କେଲ ବେି�ୟ ଦୟିନ ି।୭୯ ।
ଆସ�୍ନ� ଂ ଉଠ ିେଦବ ବେିଜ କରି ଯା�େତ

ପେଛଣ େଗାଡାଇ ଅଛ�ତି ଅମୱ୍ବୁତୀର ସେୁତ ।୮୦ ।
ଆଗ େହାଇ ଗେଲ େଦବ ବଳ�େମ ତୁରିେତ

େୟକା�େତ ବଦୁିରକୁ ପୁଚଛ୍ା କେଲ ଜଗ��େଥ ।୮୧ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ପାଣଡ୍ବଙ୍କୁ େଯ ଚି�ତଇ ପରସାଦ

େସ ପାର େହାଇେବ େୟକା େ�େହାର ପରସାଦ ।୮୨ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ େମାେତ ନ କହ େୟେତ କଥା

ସୱ୍ାମୀ େ�େତ େସ �ଗଇ ପାଣଡ୍ବଙ୍କ କଥା ।୮୩ ।
ଦରି୍େଯାଧନ କୂେଟ ଝିମାଣିଶଳ କ� ବାରଣୁାପର୍ଶସେ୍ତ

ଜଦୁର ଘେର ଦହନ କ�ଇବ ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା ହାେଥ ।୮୪ ।
ଖଲ୍ୟକାର �େମଣ େଯ େୟକଇ ଟସକର

�ହାକୁ ଲଗାଇ ମୁହଂି କ�ଉଅଛ ିବମିୱ୍ର ।୮୫ ।
�ତର୍କାେଳ େଦବ େସ େଯ ଜଦୁର ଘର ଜାଳି

େସ ବମିୱ୍ର ବାେଟ ପାଣଡ୍େବ �ତେ୍ର ଯିେବ ଗଳି ।୮୬ ।
��ୟଣ େବାଇେଲ େସ ଖଲ୍ୟକାର ଚଉଯ�୍ୟ

ସରହସ�ୁଦରୀ ପୁତର୍ େସ ଆମଭ୍ର ଆତମ୍ଜ ।୮୭ ।
ଆମେ୍ଭ ଶିଖାଇଲ�  �ହାକୁ ଚଉଯ�୍ୟପଣ ବଦିୟ୍ା

ବମିୱ୍ର େଖାଳି ପାରଇ େସ ବଚନ ସଂସିଦଧ୍ା ।୮୮ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ େହା ଶୁଣିମା େଗାସାଇଂ

ଖଲ୍ୟକାର ବଚନ େସ ଆହ�ରି ଅଛ ିକହ ି।୮୯ ।
େସ େଯ େଖାଳ� ଅଛ ିେଦବ ବମିୱ୍ର େଗାଟି

ଅସମଭ୍ାଳ େହାଇ କାହଂି ସମଭ୍ାଳିବ ମାଟି ।୯୦ ।
େଖାଳିବାକୁ ଶକ� େସ ଅଟଇ ଦାେମାଦର

େକମ�େତ ପର୍କାେର ମାଟି େହାଇବାକ ଦୂର ।୯୧ ।
ବଦୁିର ତହ�ଂ େୟସେନକ ବଚନ ଶୁଣି

ମେନ ମେନ େସ ବ�ିର କର�ତି ଚକ୍ରପାଣି ।୯୨ ।
େୟେତ େବାଲି ବଶିୱ୍ ମତୂ୍�ତିକି ଧଇେଲ

େବନ ିଭଜୁର ୁେବନ ିପୁରଷୁ ଭିଆଇେଲ ।୯୩ ।
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ଛାୟା ମାୟା �େମ େଯ ଅଟ�ତି େବନ ିବୀର
�ହା�ତ �ଇ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲକ ଦାେମାଦର ।୯୪ ।

ତୁମେ୍ଭ ଦୁେହଂ େୟେବ ସରୁନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବ
ଖଲ୍ୟକାର ବାମ ଡାହାେଣ �ଗିଥ�ବ ।୯୫ ।

େଯେତକ ଭମିୂ େସ େଖାଳିବ ପର୍ତକ୍ଷ
େସ ମତୂତି୍କାମାନ ତୁମେ୍ଭ ଦୁଇଭାଇ ଭକ୍ଷ ।୯୬ ।
ତେ୍�ଟ ଅନଳ େଯ େଥାଇେଲ �ହାଙ୍କର ଗେଭ�

େସ ମୃତତି୍କାମାନ ଦହନ େହାଇବ ପଡିେଲ ଉଦର ଭାେଗ ।୯୭ ।
��ୟଣଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂେୟ େସ ମହାବୀର େବନି

ଖଲ୍ୟକାରକୁ ସପକ୍ଷ େହାଇେଲ ମୃତତି୍କା ଦହନ କେଲ ଭାଇ େବନ ି।୯୮ ।
େଖାଳ�ତି ଟସକ୍ର େଯ ଭକ୍ଷ�ତି େବନ ିଦକ୍ଷ

ତିନେିହଂ ବମିୱ୍ର େଯ ଭିଆଇେଲ ପର୍ତକ୍ଷ ।୯୯-୬୫୦୬ ।
ବଦୁିରଙ୍କର ବାରଣୁାବ�ତ ଗମନ

ଶ�୍ବଣ ଶୁକଳ େଯ ଚତୁଦ୍�ଦଶୀ ଦନି
ଭଗୁୃବାର ଉତତ୍�ଷାଢା ନକ୍ଷତର୍ ବଦିୟ୍ମାନ ।୧ ।

େସ ଦନି ବଦୁିର ଗେଲ ବାରଣୁାବ�ତଙ୍କୁ
�ତର୍ ଅଢାଇ ପର୍ହେର େଭଟିେଲ ଜଦୁର ଘରଦୱ୍ାରକୁ ।୨ ।

ବାଉନ ବାଉନ ଭାର େବନ ିଗଦା ଧରି
�ତର୍ କାେଳ ବୁଲଇ ଭୀମ ଜଦୁଘେର େବଢି ।୩ ।

ବଦୁିରକୁ େଦଖି ଭୀମ ଡାକ ଦ�ି େକ େକ ଟି େର
ଆପଣାର କାଯ�୍ୟ େବାଲି ମିଳିେଲ କତିେର ।୪ ।

ବଦୁିରଙ୍କୁ ଭୀମେସନ କରଇ ନମସକ୍ାର
ବାବୁ ତୂନୀ େହାଇ ଯାଇ ତୁ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି ହକାର ।୫ ।

ତୂନୀ କରି େ�ଳି ଆଣଇ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି
ଯୁେଝଷଠ୍ ିବେି�ଇ େହାଇେଲ େଯ ବଦୁିରଙ୍କଇ େଦଖି ।୬ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲ ତେଲ କରିଥାସି ମେନ
ବମିୱ୍ର େଗାଟାଏ ଫୁଟିବଟି ଜଦୁଘର ଥାେନ ।୭ ।

ଖଲ୍ୟକାର ଟସକ୍ରକୁ କରିବଟି ଅେନକ ଗଉେ�ବ
�ହାର ପର୍ସାେଦ ତୁମେ୍ଭ େଗାପୟ୍ାେନ ପାର େହାଇ ଯିବ ।୮ ।

କଉେ�େବ ତୁମଭ୍�ତ ଝିଙ୍ଘାସ କରିେବ ଅେନକ
ଭେଲ ପାରି େହାଇଯାଅ ସମେୟକ ।୯ ।

ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ସାହାପକ୍ଷ ଅଟ�ତି ଜଗ��େଥ
ସମେୟକ ବଞଚ୍ ବାବୁ ଦୁଖଏଣ ବନସେ୍ତ ।୧୦ ।

ପାଞଚ୍େଗାଟି ଭ�୍ଥ ମା�ଙ୍କୁ ଘଏନ ିଛଡ ପ�୍ଣୀ
େୟକ ଆତମ୍ା େହାଇଥ�ବ େ�ହବି ପ�ପର ଜାଣି ।୧୧ ।

ମା�ଙ୍କୁ େସବା କରି ଥ�ବଟି ବନସେ୍ତ
ଦୁଖଏଣ ସମେୟକ ବାବୁ ବଞଚ୍ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ ।୧୨ ।

େୟେତ କହ ିପୁଣ କହେିଲ ବଦୁିର
ପୁରଞଚ୍ନ ହାେଥ କିଛ ିନ କରିବଟି ଆହାର ।୧୩ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ତୁହ ିେଯ ଆମଭ୍ର ପି�
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ତୁହ ିେସ ଅଟୁ ଆମଭ୍�ତ ଧମ� େଯ େଦବ� ।୧୪ ।
କହଣି ବଦୁିର ଗେଲକ ଗହନ ବନସେ୍ତ

ସରୁନଦୀ ତୀେର େଯ ତରି୍ଶି� ପବ�େତ ।୧୫ ।

୩ ।୨ �ତେ୍ର ଭୀମେସନ ଜଉଘେର ଉଭାରି (ପା)
୪ ।୨ ଆପଣାର େ�କ େବାଲି ମିଳିେଲ କତିେର ।

ବମିୱ୍େର ପଶିେଲ ଯାଇ ମହା ନଶିାକାେଳ
େଦଖିେଲ ବମିୱ୍ର େଯ ବସି�୍ର ନବ �େଳ ।୧୬ ।

େଦଖିେଲ ବଦୁିେର ବମିୱ୍ର ଅତିହ ିବସି�୍ର
ବରଷେକ େହାଇ�ଣି ପାଞଚ୍େଯାଜନ ଦୂର ।୧୭ ।

ଅେନକ ଧନରତନ୍ ଦେିଲ େଯ ଟସକ୍ରକୁ
େ�େହାର ଉପୁଗାର ମୁଂ କହବି ିକାହାକୁ ।୧୮ ।
େୟେତ େବାଲି ବଦୁିେର େଯ ବାହାର େହାଇେଲ

ସରୁନଦୀ କୂଳ �ବ ବାହ�କ କହବିର୍ତକୁ େଦଖିେଲ ।୧୯ ।
�ବ େଗାଟି କୂେଳ ଲଗାଇ ବସିଅଛ ିକଣଡ୍ୟାର
�ତେ୍ର ଜନ ଅଇେଲ କରି ଦେିୟ ପାର ।୨୦ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲେର େକବଣ ତୁ ଜାତି
େୟ ବନ ନଦୀ କୂେଳ େକି- ବସିଲ�  ନଶିା�ତି ।୨୧ ।

ମୁଂ େଦବ ନଷିାଦ ଅଟଇ କଇବର୍ତ
�ବେର ବସାଇ ପାର କରଇ ଜନମାନ�ତ ।୨୨ ।

ପେଣ େବାଡିେୟ େଯ ଗଣଡ୍ାେୟ ଆଦ ିକରି
େୟେଣ ବର୍ତଇ ମୁଂ ଜୀବନ ଆହାରି ।୨୩ ।

ବଦୁିେର େବାଇେଲ ଏ ମାନ େଗାବ�ିଦର �ଜୟ୍
ସମସତ୍ ଜେନ େୟେଥଂ ବର୍ତ�ତି ଅଇଶୁଯ�୍ୟଷ ।୨୪ ।

େ�େହାର ପ�େୟକ କଷଟି୍ େ�କ େୟଥ� �ହଂି
େକେତ ଦନି ବଞଚି୍ବୁ ତୁ ଜଳଚର େହାଇ ।୨୫ ।

�ବ େଗାଟି ବୁଡାଇ ତୁ ଆସ େହା କଇବର୍ତ
େୟ ତର ପଡୁ େ�େକ େ�ହ�ତୁ େୟେଥ ଆତଯାତ ।୨୬ ।

ବଦୁିର ବଚେନ �ବ ବୁଡାଇ� କଣେ୍ଡୟାର
କଇବର୍ତକୁ େଘନ ିତହ�ଂ ଗେଲକ ବଦୁିର ।୨୭ ।
ଭଣଡ୍ାର େଫଡିଣ �ହାକୁ ଦେିଲ ଅେନକ ଧନ

ଆପଣାର ପୁେର �କୁ କେଲକ େଗାପୟ୍ାନ ।୨୮ ।
ବଦୁିର ପର୍ସ�େନ �ର କଷଟ୍ ପାରଗ�

ଦେିନ େସ କଣେ୍ଡୟାର ବଦୁିରଙ୍କୁ ପ�ରି� ।୨୯ ।
େୟେତ ଧନ ଦେିଲ େମାେତ ଭଣଡ୍ାର େଫଡି

ମହୁଂି ଛାର ହୀନ େ�େତ କଉଂଗୁେଣ େହାଇବ ିଉପୁଗାରୀ ।୩୦ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ତୁ ଅଟୁ େଯ ମହତ

େ�େହାର କାରଣ ମେତ ଅଛଇ ବହ�ତ ।୩୧ ।
କଇବର୍ତ ହସତ୍ ଧରି େନେଲ ନଶିାକାେଳ
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ବମିୱ୍ର ସ�ନ େଧୟ୍ େହାଇେଲ �ତର୍କାେଳ ସରୁନଦୀ କୂେଳ ।୩୨ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ତୁ େୟହଠିାେର ଜଗି ବସିଥ�ବୁ
ଦବିେସ �ବ େଗାଟି ପାଣିେର ବୁଡାଇବୁ ।୩୩ ।
�ତେ୍ରଣ ପାଣିର ୁକାଢି ରଖିବୁ ବମିୱ୍ର ଦୱ୍ାର

ବମିୱ୍ର ୁେଯ ଆସଇ �ଙ୍କୁ କରିଣ େଦବୁ ପାର ।୩୪ ।
ପାରି କରି େଦବୁ ସରୁନଦୀର ପଛମି କୂଳକୁ

େତେତେବେଳ ଯାଇ ବାର� କହବୁି ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ।୩୫ ।
ବଦୁିର ବଚେନ େସ ନଷିାଦ କଇବର୍ତ

�ବ େଘନ ିଜଗି ବସି� େସ ସରୁନଦୀ ତଟ ।୩୬ ।
ଦବିେସ �ବ େଗାଟି ବୁଡାଇ ଘେର ଥାଇଂ ଯାଇଂ

�ତେ୍ର ପାଣି ନଗିାଡି ବମିିବର ଦୱ୍ାରକୁ ଯାଏ ବାହ ି।୩୭ ।
ବମିିବର େଖାଳି� ଯଏ ଟସକ୍ର ଖଲ୍ୟକାର

ବମିୱ୍େର ନବି�ାଣ େହାଇ� ବରେଷ େୟଗାର ।୩୮ ।
ମୀନମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀର ନଶିି

େଭୗମବାର ଅଶେ୍ଳଷା ଅ�ତେର େଭାଗ ମଘା ସିଂଘ �ଶି ।୩୯ ।
ସକୁମ�ା �େମ େଯାଗ ବାଣିଜୟ୍ �େମ କରଣ

�ତର୍ ନବ ଘଡି ମାେନ ଫିଟି� ବମିୱ୍ର ଜଦୁଘର ଉତତ୍ର କଣ ।୪୦ ।
େସହ ିଠାବେର େଶାଇଥ�� ବୀର େଯ ଅଜ�ୁନ

ଧାତିକାେର ଚିଆଇଂ ଉଠ�ି େସ ବାସବର �ନ ।୪୧ ।
େକେର େକେର େବାଲିଣ ଦ�ଣଡି୍� �େଗ

ବାମ କେର ଟସକର େକଶ ଧଇ�କ େବେଗ ।୪୨ ।
େବାଇ� ଖଲ୍ୟକାର େମାେତ ଛାଡ ବୀର ପାଥ�

ବଦୁିର ଆଗ୍ୟାଂେୟ ମୁଂ ତୁମଭ୍ର କାେଯ�୍ୟ ହତି ।୪୩ ।
େୟସେନକ ବଚନ ଶୁଣିଣ କିରୀଟୀ

ତତକ୍ଷେଣ ଟସକ୍ରର ଛାଡିେଲ େକଶ େଗାଟି ।୪୪ ।
ଆଶୱ୍ାସ� କରିଣ େସ ବାସବର ସତୁ

କତିେର ବସାଇ ବାର� ପୁଛଇ ତୁରିତ ।୪୫ ।
କତିେର ବସି କରି େଯ କହଇ ଚଉଯ�୍ୟ

େୟହ ିବମିୱ୍େର ପଶି ତୁମେ୍ଭ ଯିବ େଦବ�ଜ ।୪୬ ।
ଦୱ୍ାଦଶ ବରଷକୁ େମାେତ ଅେନକ ଧନ େଦଇ

ବଦୁିରଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂେୟ ମୁଂ ବମିୱ୍ର ଭିଆଇ ।୪୭ ।
ଅଜ୍�ଜୁନ େ�ଳି� ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ଠାକୁରଙ୍କୁ
ଯୁେଝଷଠ୍ ିହକାରିେଲ େଯ ଭୀମେସନକୁ ।୪୮ ।
େୟ ବମିୱ୍ର ଭିତେର ଯାଇ ପଶନେିର ମାରତିୁ

େକେତ ଥଳ େକେତ ଦୀଘ� େକେତ ଉଚଛ୍ଗ� େଯ ପର୍ତି ।୪୯ ।
ଯାଇ ପାରିବାଟି କି େୟ ବମିୱ୍େରଣ ପଶି

ଆଗ୍ୟାଂେୟ ବରି୍େକାଦର ଗ�କ ମହାନଶିି ।୫୦ ।
ବାଉନ ବାଉନ ଗଦାଭାର େବନ ିହାେଥ

ବମିୱ୍ର ଭିତେର ମାରତିୁ ଗମଇ ଉଷେତ ।୫୧ ।
ଊଦର୍୍ଧୱ୍ ବାହ� କରି େବନ ିହାଥ େ�ଳି ଗ�
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ଆକାଶ ପ�୍େୟ େହାଇ େସ କାହଂି ନ �ଗି� ।୫୨ ।
େୟଗାର େଯାଜ� ବମିୱ୍ର େଖଦଇ ବରି୍େକାଦର

ପର୍େବଶ ମାରତିୁ ଯାଇ ସରୁ ନଦୀର େଯ ତୀର ।୫୩ ।
ବାହ�ଡା େବଳକୁ ମାରତିୁ ବସି�୍ରି� େବନ ିକରପତର୍ ।୫୪ ।

ବ�ିରଇ ମାରତିୁ େୟଥ� ସାଂଗ୍�ମ ପଡିେଲ
ଯୁଦଧ୍କୁ ଠାବ େଯ େହାଇବଟିକି ଦୁଇ ଭଜୁ ଆତେ୍ରଷିେଲ ।୫୫ ।

ଗଦା ବୁ�ଇ ଯଏ ଦୁଇ କେର ବୀର
ଗଦା କାହଂି ନ ହାେବାଡି� ପା�ଳ ବମିୱ୍ର ।୫୬ ।

ଭୀଷମ୍ ରପୂ ଧରିଣ େଯ ବରି୍େକାଦର ଗ�
ଜଦୁର ଘେର ଯାଇଂ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବଙ୍କୁ କହ�ି ।୫୭ ।

ବଡାଇଂ ଆଶରି୍ଯ େଦବ େୟ ଟସକର କଥା
େଦବଙ୍କୁ ଅବକ୍ୟ େୟ ଅସମଭ୍ବ ବଳବ�� ।୫୮ ।

େଯବଣ ବମିୱ୍ର େୟ ସ-ାଦ�ି ଟସକର
ମଞଚ୍ ସୱ୍ଗ� ପ�୍େୟ େଦବ କିଛ ି�ହଂି େଯ ଅ�ତର ।୫୯ ।

ଶୁଣିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ପରମ ସାନ�ଦ ଚିତେ୍ତ
ଟସକରକୁ ଅେନକ ରତନ୍ ଦେିଲ ଜଦୁଘେର ଥ�� େଯେତ ।୬୦ ।

ତୁ ଆମଭ୍ ନମିିତେ୍ତ େଯେତ କଷଟ୍ ପାଇଲ�  ଖଲ୍ୟକାର
ଧେମ�ଣ �ଜୟ୍ ପାଇେଲ େ�େହାର କରିବୁ ଉପୁଗାର ।୬୧ ।

ଟସକର େବାଇ� େଦବ ବଦୁିର ମାହାତମ୍ା ହଂି ଥ�େଲ
ତୁମଭ୍�ତ ପଞଚୁ୍ କଟକ ପ�୍ପତ େହାଇବ ଭେଲ ।୬୨ ।

�ମଗିରି �େମ େଯ ପବ�ତ େଗାଟାେୟ
ବମିୱ୍ର ଦୱ୍ାେରଣ େନଇ ଭୀମ �ପିଣ େଗାପୟ୍ କେୟ ।୬୩ ।

ଖଲ୍ୟକାର ଗ� େଯ ବଦୁିର ସ�ନଧିାେନ
ବମିୱ୍ର ପରିକ୍ଷ କେଲ ପାଣଡ୍ବ ଭୀମେସେନ ।୬୪ ।

ଶୁଣିଣ ବଦୁିର େଯ ଅେନକ ସାନ�େଦ
ଖଲ୍ୟକାରକଇ ବହ�ତ ଧନ ଦେିଲକ ଆନ�େଦ ।୬୫ ।

େସହ ି�ତେ୍ର େସ ଟସକ୍ରକୁ ତୁେଲ େଘନି
ଜଦୁର ଘେର ପର୍େବଶ ଦବିା ଅ�େତଣ ରୟଣୀ ।୬୬ ।

ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଯାଇଂ ଜଦୁର ଘେରଟି
ପର୍ତକ୍େଷ େଭଟିେଲ ଯାଇଂ ଧମ��ଜା ଯୁେଝଷଠ୍ ି।୬୭ ।

େବାଲ�ତି ମୁଂ ତ ସଞଚି୍ଲି େୟସେନକ ସ�େଦେହ
ଧେମ� େୟଥୁଂ ପାର େହାଇଥାଅ ସମେୟକ ବାଭିେୟ ।୬୮ ।

େଯମ�ତ ବାବୁେର ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ ନ ଜାଣ�ତି ଆନ ଜେନ
ବରଷ େକେତ ରହ ଯାଇ ଅଗମୟ୍ େଘାର ବପୁିେ�ୟ ।୬୯ ।

ଜାଣିମା ଧୃତ�ଷଟ୍ େକମ�ତ କଥା ଧରଇ ହେୃଦ
େକମ�େତ ବ�ିରଇ େସ ବଷିାଦ କି ଆନ�େଦ ।୭୦ ।

୬୯ ।୨ ବପୁିେ�ୟ - ବପିିେନ
ପରମ ଆଷୟ୍ ତୁମେ୍ଭ େହାଅ ପାଞଚୁ୍ ଭାଇ
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ବରେଷ େକେତ ବାବୁ ତୁମଭ୍ର ଆମଭ୍ର େଭଟା େଭଟି �ହଂି ।୭୧ ।
େମାେହାର ଆଇଷୟ୍ େଘନ ିବର୍ତି ଥାଅ ଭେଲ
ଅଇରି ଦପ� ଗଞଜି୍ବ ବନସେ୍ତ େଭଟିେଲ ।୭୨ ।

େୟେତ େବାଲିଣ ସ�ନେିଧ �ଇେଲ ଭୀମକୁ
ବାବୁ କଷଟ୍ କମ� କରି ଧରିଥ�ବୁ ଶରୀରକୁ ।୭୩ ।

ବାବୁେର ବମସେ୍ତ ପଶ�େତ େହାଇବ ଅେନକ କଷଟ୍ ଦୁଖ
ଶରୀର ରକ୍ଷଣ ନମି�େତ ଯାଇ ମାଗିବଟିେର ଭିଖ ।୭୪ ।

ଅଳପ ସମେୟଟି ବାବୁ କମ�ର ବପିଦ
ତହ�ଂ ଅଇେଲଟି ପ�୍ପତ େହାଅଇ ସି� �ଜୟ୍ ସଂପେଦ ।୭୫ ।

େୟେତକ ତିଆରିଣ େଯ ଗେଲକ ବଦୁିର
ତୁେରଣ େଗାଡାଇଅଛ ିଖଲ୍ୟକାର ଟସକର ।୭୬-୬୫୮୨ ।

 --------------
ଜତୁଗୃହ ଦାହ ଓ ଭୀମଙ୍କର ଅଗ୍ନସିତ୍ବ

ବଦୁିେର ହସତି୍� ଭବୁେନ ପର୍େବଶ େହାଇେଲକ ଯାଇ
ଅଛ�ତି ପାଣଡ୍ବ େଯ ଜଦୁର ଘେର ରହ ି।୧ ।

ବଦୁିେର ଗେଲ େଯ ଦୱ୍ାରକା ଭବୁନକୁ
ସମସତ୍ ସଂବାଦ କହେିଲ ଶର୍ୀ ବାସେୁଦବଙ୍କୁ ।୨ ।
େମାେହାେର େୟେତକ େୟ େହାଇ�କ ଦାେମାଦର

େ�େହାର ବୁଦଧ୍� ବେଳ ସୱ୍ାମୀ ଜଦୁଘର ୁପାରିକର ।୩ ।
ଶ�୍ବଣ ଶୁକଳ େଯ ତର୍େୟାଦଶୀ ଚ�ଦର୍ ବାର

ମ�ୂ ନକ୍ଷତର୍ ଯଏ େଭାଗ ଅଟଇ େସ ଦନିର ।୪ ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ ହରି େକବଣ କୃତୟ୍ କରିବା
େକମ�େତ ପାଣଡ୍ବ�ତ ପାର କରି େଦବା ।୫ ।

ବମିୱ୍ର ବାେଟ େଯେବ େହାଇେବ ବାହାର
େକବଣ ବୁଦଧ୍� ଉପାେୟ ଅଛଇ େ�େହାର ।୬ ।

େବାଲ�ତି ଶର୍ୀହରି ଶୁଣ େହା ବଦୁିର
େୟ କଥାକୁ ଉପାେୟ ଅଛନି ିେମାେହାର ।୭ ।

େମଘା�ତ ହକାରିଣ େବାଲ�ତି ��ୟଣ
ବାରଣୁାବ�େତ େଘାର କରିବା ବରଷଣ ।୮ ।
��ୟଣଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂେୟ ବରଷ�ତି େମେଘ

ମଷୂଳ ଧା� ପର୍ମାେଣ େସ ବରଷ�ତି ଉଚଛ୍େଗ� ।୯ ।
ଅନ�ଭବ ବେନ ଅଜ�ଜ �େମଣ କି�ତ

ଜୟ�� �େମ ଭାରିଯା � େକାେଳ ପାଞଚ୍ ପୁତର୍ ।୧୦ ।
ନଘି�ାତ ବଜର୍ ସଚିୂ ପଡି� �ର ବାସ

ଅଜ ଶବର ଉପେର ପଡି�କ େସ େହାଇ�କ �ଶ ।୧୧ ।
ଆଶର୍ମ େଗାଟି େଯ �ର ଗ� ଜଳି

ପାଞଚ୍ େଗାଟି ପୁତର୍ ଘଏନ ିପ�ଇ� ବକିଳୀ ।୧୨ ।
ଜଦୁର ଘର କା�ଥେର େସ �ଗି �କ ଯାଇଂ

ଭୀମେସନ େବାଇ� େ� ଆସଅୁଛୁ କାହଂି ।୧୩ ।
େକ ଟି େବାଲିଣ �ହଂିେଲ େଦବୀ େକା�ତୀ
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ଆସ ଆସ ମହାତମ୍ାଣୀ େଗା ଅଟୁ େକଉଣ ଜାତି ।୧୪ ।
ମୁହଂି କି�ତୁଣୀ ଅଟଇ ବନଚର

ପାଞଚ୍ େଗାଟି ପୁତର୍ େଗା ଅଟଇ େମାେହାର ।୧୫ ।
ସୱ୍ାମୀ େମାେହାର �ଶ ଗ� ବଜର୍ ସଚୂୀ ଘାେୟ

ରହବିାକୁ ଠାବ ଖଣଡି୍ଏ େଦୟସି େଗା ମାେୟ ।୧୬ ।
େୟ ପାଞଚ୍ େଗାଟି ପୁତର୍ େଯ େ�େହାର ବାଳ ଶିଷ

�ମ େଗାଚି ଆC ଅଟଇ େ�ର କିସ ।୧୭ ।
େବାଲଇ ଶବରଣୀ ଶୁଣ େଗାସାମଣୀ

େମାେହାର �ମ ଅଟଇ ଜୟ�� ଶବରଣୀ ।୧୮ ।
େକାଇ�� େବାଇେଲ େଗା ଭିତେର ରହ ଆସି

�ମ ଅକ୍ଷର ପଡି� ତୁ େମାେହାର ବେୟସୀ ।୧୯ ।
େମାେହାର ପାଞଚ୍େଗାଟି ପୁତର୍ େ�େହାର ପାଞଚ୍ପୁତର୍

ଆସ ଆସ ପଇଠ ିଗମଭ୍ୀରିେର ପଶସିେର ସଂଘାତ ।୨୦ ।
ଭୀମ ଦୱ୍ାର ଛାଡ, େସ ପଶ�ତୁ ଭିତେର

ମା�ଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂେୟ ଛାଡି� ଦୱ୍ାର ବରି୍େକାଦେର ।୨୧ ।
ପଇଠ ଗମଭ୍ୀେର େସ ରହ�ି ଶବରଣୁୀ

େଶଯୟ୍ା େଗାଟିେୟ �ହାକୁ େକାଇ�� ଦେିଲ ଆଣି ।୨୨ ।
ବନସେ୍ତ ଅେନକ େଯ ଅଇେଲ ଦୁଖ ପାଇ

ଉଷୁେମ ନଦି�୍ ଗେଲ େଯ ଅସାଷଟ୍ମ େହାଇ ।୨୩ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ

େକାଇ��କୁ େଘନ ିଭିତେର ପଶିେଲ ପଞଚୁ୍ ପାଣଡ୍ବ ।୨୪ ।
ଯୁେଝଷିଠ ିେବାଇେଲ ଶୁଣସି େଗା ମାେୟ

େୟଥୁ ପାର େହାଇଯିବା େୟହ� େଯ ସମେୟ ।୨୫ ।
ପବ�ତକୁ ଆଡିଆଇ ପଶିେଲ ଭିତେର

େକାଇ��କୁ ଭୀମେସନ ବସାଇ� ଶିେର ।୨୬ ।
ଡାହାଣ କା�େଧ ଯୁେଝଷଠ୍ ିବାମ କା�ଧେର କିରୀଟୀ

ଦୁଇ କାେଖ ବସାଇ� ନକୁଳ ସହେଦବ ଦୁଇ େଗାଟି ।୨୭ ।
ବାଉନ ବାଉନ ଭାର ଗଦା ଧରି େବନ ିହସେ୍ତ

ବମିୱ୍େର ଚଳଇ ଭୀମ ପବନ ଅପେତୟ୍ ।୨୮ ।
ସରୁ ନଦୀ କୂେଳ େନଇ ବସାଇ� ପାଞଚ୍�ତି

ଜଦୁର ଘରକୁ ଭୀମେସନ େଲଉଟ ଅଇ� ନଶିା�ତି ।୨୯ ।
ବମିୱ୍େରଣ ପଶି ଆସି ଜଦୁ ଘେର ମିଳି

ଝିମାଣିଶାଳ� ଂ ଅଗ୍ନ ିଆଣି ବାମକେର ଦ�ି ଜାଳି ।୩୦ ।
ଭାମେସନ େ�ଳି� ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ାକୁ

ତୁ େସ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ପାଣଡ୍ବ�ତ ମାରିବାକୁ ।୩୧ ।
ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସା� େହାଇ� େ�େହାର ଦୱି୍ଜବର
ପାଣଡ୍ବ�ତ ମାରି �ଜୟ୍ ଦଅି କୁରବୁୀର ।୩୨ ।
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୨୫ ।୨ ପଦ"େୟଥୁ ପାର େହାଇଯିବା େୟହ� େଯ ସମେୟ"ପେର ଅଧ�କ ପାଠବଧିା�
ଆଣି ସରି୍ଜି�ନ ିେୟହା

ଆମଭ୍�ତ ଧମ� େହାଇ�ନ ିସାହା ।
ପୁରଞଚ୍ନକୁ େଦଖିେଲ ବାହାର ପିଣଡ୍ାେୟ ଅଛ ିେଶାଇ

ନଦି�୍େର ଅେଚତନ ଶରୀେର ଗ୍ୟାଂନ �ହଂି ।
ଜଦୁର ଘରେକ େଯ କପେଟ ଭିଆଇଲ�  ।୩୩ ।

ପୁରଞଚ୍ନକୁ ଝିଙ୍ଘାସଇ ପବନର ବ�
ଧାତିକାେର ଜଦୁର ଘେର ଲଗାଇଲ�  ହ�� ।୩୪ ।

ଜଉ ସଜଳସ ଗୁଆଗୃେତ ଛଣପଟ
େୟ �ରିଙ୍କି େମଦ ିକରି ଘର କରଛୁ କପଟ ।୩୫ ।

େଯେତେବେଳ ହ�� ଲଗାଇେଲ ଜଦୁର ଘେର
ଜଳି� ଅନଳ ଯଏ କା�ନଳ ପରଖେର ।୩୬ ।

ପଣଡ୍ାେୟ ପ�ଅ ତୁମେ୍ଭ ବାହାର େହାଇ
କାହ�ଂ ଆଣି ଲଗାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଜୁଇ ।୩୭ ।

େୟହକ୍ିଷଣି ଆମେ୍ଭ ମରିବଇଂ େପାଡି
ତୁମେ୍ଭ ପ�ଅ ପଣଡ୍ା େହ ଅଗ୍ନ ିଆସଅୁଛ ିମାଡି ।୩୮ ।
ତୁରିେତ ଅଗ୍ନ ି�ଗି� ବ�୍ହ୍ମଣ ଭୀମ ଦୁହଙ୍ିକର କର

ମହୁଂ ମାଡି ପଡି� ବ�୍ହ୍ମଣ ଭମିୂର ।୩୯ ।
ଭୀମେସନ ପ�ବ�େତ ଅଗ୍ନରି େତଜ �ଗି

ଅେନକ ତୁସତି୍ ଭୀମ କ� ପରମ େଯାଗୀ ।୪୦ ।
ରହ ରହ ପବନ ନ�ଦନ େମାେହାର ହାତର ୁଯିବୁ କାହଂି

ରହଣି ଭୀମେସନ ବସିମ୍ୟ େହାଇ ତୁସତି୍ କରଇ ତହଂି ।୪୧ ।
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ େବୖଶୱ୍ାନର

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ େଦାେହା� ଅବ�ର ।୪୨ ।
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ଦହନ ପାପ େଘା�

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ େଗାପୟ୍ାନ େଦାେହା� ।୪୩ ।
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ଆହାେର ମତତ୍େଭା�
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ସିଦଧ୍ ଅନଗ�� ।୪୪ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ କାଳ େଯ ଅନଳ
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ପର୍ସ�େନ ପିଙ୍ଗଳ ।୪୫ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ମହାରଦୁର୍ ମତୂ୍�ତି
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ତେ୍�ଟ ଅନଳ େଜୟ୍ାତି ।୪୬ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ଶ�ୂୟ ପୁରଷୁ ଦକ୍ଷ
ଜୟତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ଅଭକ୍ଷ ସବ� ଭକ୍ଷ ।୪୭ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ତୁହ ିପି� ମା�
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ପର୍ସ�େନ ବର ଦୟ୍�� ।୪୮ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ସରୁସିଦଧ୍ ମହାବର୍ହ୍ମି
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ପର୍ସ�େନ ଅଭୟ ସୱ୍ାମୀ ।୪୯ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ମହାବର୍ହ୍ମ େତଜା
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ମଖୂ� ଦପ� ଭଞଜ୍ା ।୫୦ ।
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ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ କା�ନଳ ହ�ଅ ଶା�ତି
ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ଅନଳ ଅନ�ତ ମତୂ୍�ତି ।୫୧ ।

ଜୟ ତୁ ଜୟ ତୁ େଦବ ସୱ୍ାହାର ବଲ୍ଲଭ
ଶଦୂର୍ମନୁ ିସାେ�� ଦାସ ଭକତି ବନିୟ ଭାବ ।୫୨ ।

ଭୀମେସନ ତୁସତି୍ କ� େବୖଶୱ୍ାନର େଦବ�ଙ୍କୁ
ଅପାଦ କାେଳ ସୱ୍ାମୀ କଟାଳ ନ କର ମକୁୁ ।୫୩ ।
େମାେତ େୟବାେର େଯଥୁଂ ରକ୍ଷା କେଲ େଦବ ହବି

େମାେହାର ସମାେନ ସୱ୍ାମୀ ଶେତ ଜଣ େ�େତ େଦବ ି।୫୪ ।
େୟେତକ ତୁସତି୍ କରିଣ ବରି୍େକାଦର

ଧାତିକାେର ପଶି� ଯାଇଂ ପା�ଳ ବମିୱ୍ର ।୫୫ ।
ଦୱ୍ାେରଣ �ପି� େସ ପବ�ତ ଶି� େଗାଟି

ଧାତିକାେର ଧାଇଂ ଯାଇଂ ବରି୍େକାଦର େଭଟି� ଯୁେଝଷଠ୍ ି।୫୬ ।
ଏେନକ ଧନରତନ୍ େନ� ଜଦୁର ଘରୁ

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େୟହା ଆଣି କିସ କର ୁ।୫୭-୬୬୩୯
କୁମଭ୍ୀର େଦୖତୟ୍ ବଧ

େୟମ�ତେର ବମିୱ୍ର ଦୱ୍ାେର ବୀର ବ�ିର�ତି ବସି
କଇବର୍ତ �ବ େଘନ ିମିଳି�କ ଆସି ।୧ ।

�ହାକୁ େଦଖି ବୀେର ବମିୱ୍େର େହାଇେଲ ଗୁପତ
ସୱ୍ାମୀ ରହ ରହ େବାଲି ଡାକ ଦଅିଇ କଇବର୍ତ ।୨ ।

ବଦୁିର ମହାତମା େମାେତ ଅେନକ ଧନରତନ୍ ଦେିଲ
ନବୂ ବରଷ ଜଗିଲି ମୁହଂି �ତେ୍ର ନଦି�୍ �ହଂି ଭେଲ ।୩ ।

ବଦୁିରଙ୍କ ବଚନ େଯ ଶୁଣି ଅଛ�ତି ଯୁଗେତ
ବମିୱ୍ର ୁବାହାର େହାଇେଲ ପଞଚୁ୍ ଭ�୍େଥ ।୪ ।

କଇବର୍ତ ବଚନ ଶୁଣି େସ େହାଇେଲ ହରଷ
�ହାକୁ େଦଖିଣ ପାମ ୍ଡେବ ପରମ ସ�େ�ଷ ।୫ ।

�ବେର ବସ ସୱ୍ାମୀ େଦବ ିପାରିଆଇ
ତର ପଡି�ନ ିେୟେଥ ଆତଯାତ �ହଂି ।୬ ।
ପର୍ଥମ �ବେର ବସିେଲ େଦବୀ େକା�େତ

ଯୁେଝଷଠ୍ ିଦୁେଜଣ ତୃତୀେୟ ବୀର ପାେଥ ।୭ ।
ଚତୁେଥ�ମ ବସିେଲ େଯ ନକୁଳ ସହେଦବ

ପେଛ ଭୀମେସନ ଉଠ ିବସି�କ �ବ ।୮ ।
ଭୀମେସନର ଭା� �ବ ନ ସହ�ି

ଭଡ ଭଡ େହାଇଣ �ବ େଗାଟି ବୁଡିଗ� ।୯ ।
ଧାତିକାେର �ବୁଂ େଡଇଂ ପଡି� ବରି୍େକାଦର

େ�ଳିଣ �ବ େଗାଟି େସ ଧଇ� ବାମ କର ।୧୦ ।
ପାଣି ନଗିାଡିଣ େଯ ବସି� ପୁଣ �େବ

ଭୀମେସନ ବସିବାକୁ �ବ ନ ସହ ିସୱ୍ଭାେବ ।୧୧ ।
କରପତର୍ େଯାଡିଣ େବାଲଇ କଣେ୍ଡୟାର

ଭୀମେସନ ଠାକୁର ବସ�ତୁ �ବ ବଡ ମଙ୍ଗର ।୧୨ ।
ଛେୟ େହାଇ ବସିବା ଆମେ୍ଭ ସାନ ମଙ୍ଗ କତି
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ପୁତର୍�ତ େଘନ ିସାନ ମଙ୍ଗ ବସିେଲ େଦବୀ େକା�ତୀ ।୧୩ ।
ଯାଇଂଣ ଭୀମେସନ �ବ ବଡ ମଙ୍େଗଣ ଉଠି

ମହାଭା�େୟ �ବ େଗାଟି େଯ ପଡୁଛ ିେଲଉଟି ।୧୪ ।
ପୁଣି ହଂି ଭୀମେସନ େଡଇଂ ପଡି� ତୁରିେତ

�ବ ସମଭ୍ାଳି ଧଇ�କ କରପତେ୍ର ।୧୫ ।
କକଡା ମାସେର େଯ ମହା ବରଷାର କାଳ

ପରିୂଅଛ ିନଦୀ େଯ ନ ଦଶିଇ େବନ ିକୂଳ ।୧୬ ।
ଅେନକ �ଳ ଗଭୀର ନ ପାଇ େଯ ଥଳ

ଭାଳଇ େଯ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ମେନଣ ଗର ୁବକିଳ ।୧୭ ।
ସହେଦବ ମୁଖ �ହଂି ପ�ର�ତି ଧମ�ସେୁତ

�ବ ନ ସହଇ ବାବୁ ପାରି େହାଇବା େକମ�େତ ।୧୮ ।
ସହେଦବ େବାଇେଲ ଆଗ୍ୟାଂ େଦବାକ ଭୀମେସନ ଠାକୁରଙ୍କୁ

ଗଦା ଦୁଇ ପକା�ତୁ େୟ ନଦୀର ଭିତରକୁ ।୧୯ ।
ପାଣିର ଭିତେର ଥାଉ କି � ପଡି

ବାହ�ଡାର େବେଳ େୟଥୁଂ େନଇଂ ସି� କାଢି ।୨୦ ।
େୟେକ େହଂ ବଳବ�� ଆବର େବନ ିଗଦା ହସେ୍ତ

ବାଉନ ବାଉନ ଭାର େବନ ିଗଦା ଜାଣି େବନ ିପବ�େତ ।୨୧ ।
�ବ ମାତର୍ ସି� େୟ େକମ�େତ ସହବି

ବରି୍େକାଦର ମରୂତି େୟହାର ତେ୍ରୖେ�େକ ଅସମଭ୍ବ ।୨୨ ।
ସହେଦବର ବଚେନ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍କର ଆଗ୍ୟାଂ ପର୍ମାେଣ

ସରୁନଦୀ ଭିତେର ଗଦା ଛାଡିେଲ ଭୀମେସନ ।୨୩ ।
ସାନ ମଙ୍େଗ ପାଞେ୍ଚ େହଂ ବରି୍େକାଦର ବଡ ମଙ୍େଗ

ବସିେଲ �ବେର କଣେ୍ଡୟାର ବାହଇ ଅତି େବେଗ ।୨୪ ।
ନଦୀେର �ବ ଜଳ ଚହଳ �ବ ଶୁଣି

ଜଳପର୍ଭା ବାହାର େହାଇ� କୃ��େତକ ଜାଣି ।୨୫ ।
ପଞଚ୍ତିରିଶ �ଳ ପରିଯ�ତ ପରିୂଅଛ ିଜଳ

ତୁଣଡ୍ ବସି�୍ର କୁମଭ୍ୀର ଜଳ କ�କ ହା�େଦାଳ ।୨୬ ।
େଦ େଦ େବାଲିଣ ଡାକ ଦଅିଇ ଭୀଷମ୍ ରେୂପ

�ବ େହଠ ବୁଡ େହଉଅଛ ି�ର ପର�େପ ।୨୭ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିପୁଚଛ୍ାକେଲ େହା େୟ କଥା େକମ�ତ

କର ପତର୍ େଯାଡିଣ େଯ କହଇ କଇବର୍ତ ।୨୮ ।
ସୱ୍ାମୀର �ରି ଯୁଗ େହ�ନ ିକୁମଭ୍ୀର ଅଛଇ େୟହ ିତୁେଠ

ଜେଣକ ବସାଣ ଅଛଇ ପଡଇ ଯଏ େଭେଟ ।୨୯ ।
 ସୱ୍ାମୀ ନବ ବରଷ େହ�ନ ିପଡି� େୟତୁ ତର

କ୍ଷୁଧାତ୍�ତୀ େହାଇ ଅଛଇ େୟ ଜଳପର୍ଭା ଅସରୁ ।୩୦ ।
ଜେଣ ନ ପାଇେଲ ଜଳ ହା�େଦାଳ କରିବ

�ବ ବୁଡାଇ ସୱ୍ାମୀ ସମସତ୍ ଭକ୍ଷିବ ।୩୧ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ �ହଂିେଲ ଭୀମେସନର ବଦନ
ବାବୁ ଦୁସହ କଷଣ ପଡି� େୟହକ୍ିଷଣ ।୩୨ ।

ତୁ େମାେହାର େସାଦର ପଣଡି୍ତ ଭିଗଂ◌୍ୟ ଦକ୍ଷ
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ସଭିଂେୟ ମରିବା କି ବାବୁ ଜେଣକ େୟଥୁଂ ବାଛ ।୩୩ ।
ବରି୍େକାଦର େବାଇ� େଦବ ସହେଦବ ଅଟଇ ସାନ

କିଛ ିହଂି ନ କହଇ ବାଳ� ତ ଅଗ୍ୟାନ ।୩୪ ।
ଚତୃଦଶ ଭବୁନର ବାର� ଥାଇ �ହାର ଗେଭ�

ଜାଣି ନ କହଇ େୟ େମାଢା ପାପିଷଠ୍ ସହେଦେବ ।୩୫ ।
େମାେହାର ବ�ିେର ସହେଦବକଇ େଦବା

ଆମେ୍ଭ ପାଞେ୍ଚ େହଂ �ଲ ପାରି େହାଇ ଯିବା ।୩୬ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲେର େୟ ମା� ପିଅର ଅବସାେନ

େୟ ପୁତର୍ େଗାଟିେର ଉପୁଜି� ପଣଡ୍ର ଉଦଯାେନ ।୩୭ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ପର ପୁତର୍ େବାଲି ଭାଗ ନ େଦବା ଆମଭ୍ଙ୍କୁ

�ଜୟ୍କୁ କାେରଣି ଅଛଇଟି େୟକ ସହେଦବକୁ ।୩୮
ଆବର ବେିଶେଷ େୟ ଜାଣଇ ସମସତ୍

ଭତୂ ଭବଷି େୟ ଜାଣଇ ଗତ େଯ ଆଗତ ।୩୯ ।
େୟହା ପ� ବତିକ୍ଷଣ ଭାଇକି େଦବଇଂ େକମ�େତ

ମ�ତର୍ୀ ପେଣ �ଜୟ୍ ଭିଆେଣ ଅଟଇ ଶକେତ ।୪୦ ।
ଆନ ଜେଣକ ବାଛ ବାବୁ ସହେଦବକୁ ଛାଡି

ଭୀମେସନ େବାଇ� େଯ କରପତର୍ େଯାଡି ।୪୧ ।
ସୱ୍ାମୀ ନକୁଳ େଯ ଅଛଇ ଅତି ସକୁୁମାର

ଶେତ ପଳ ଚ�ଦନ େଲପଇ ମାଛ ିେଗାଟିଏ ବସିେଲ ଶୀର ।୪୨ ।

୪୦ ।୧ ମ�ତର୍ୀ ଅଭାେବ �ଜା େ�ହଇ ଯୁଗେତ । (ପା)
୩୭ ।୨ ଉଦଯାେନ - ମୃତୁୟ୍ପେର

ହଂସଲୁୀ ତୁଳୀ ଉପେର େଦବ କପରୂର ଗୁଣଡି୍
ତହଂି ପହ�ଡି ଥ�େଲ େୟହାକୁ ନଦି�୍ନ ମାଡି ।୪୩ ।
ବନସେ୍ତ େୟତକ ଦର୍ବୟ୍ ପାଇବା ଆମେ୍ଭ କାହଂି

ଅବଶୟ୍ ବନସେ୍ତ ମରିବ େୟ ସଖୁ େଭାଗ ବାଟ �ହଂି ।୪୪ ।
ସୱ୍ାମୀ େମାେହାର େଯ ତୁମେ୍ଭ ବଚେନକ କରିବା

ନକୁଳକୁ େଦଇ �ଲ ପାରି େହାଇ ଯିବା ।୪୫ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିବସିରିେଲ ଭୀମେସନର ବଚେନ

ବାବୁ ସାବତ ମା�ର ପୁତର୍ େଗାଟି ମ ୁେଦବଇଂ େକସେନ ।୪୬ ।
ଆକାଶେର ପାଟ ବାବୁ ଅଛଇ ଯାହାକୁ

ମୁଇଂ େକମ�େତେର �ଶ କରିବ ି�ହାକୁ ।୪୭ ।
ଆନ ଜଣକ େହା ବ�ିରି ଧର �ମ

କରପତର୍ େଯାଡିଣ େବାଳଇ ଭୀମେସନ ।୪୮ ।
ସୱ୍ାମୀ ବଡଇ ପାପିଷଠ୍ େମାଢା ଅଟଇ ଫାଲଗୁନ

ଶରଣ ପଶି� ଶତର୍କୁୁ େୟ ନ ମାରଇ ଶସର୍ େଘନ ି।୪୯ ।
ଅବଶୟ୍ ଦରି୍େଯାଧନର ତୁେଲ ଆମଭ୍ର ସାଂଗ୍�ମ େହାଇବ
ବରିଥୀ ବଶିସର୍ େହାଇେଲ େୟ ଶତର୍କୁୁ ଛାଡି େଦବ ।୫୦ ।

େୟହାଉଂ ପାପିଷଠ୍ େଦବ �ହଂି ଆନ ଜେଣ
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ଶତର୍କୁୁ ପାଳଇ େୟ େସାଦରି୍ମା ବ�ଧୁ ପେଣ ।୫୧ ।
ଛତର୍ୀ େହାଇ େଦବ ଦୟାବ�ତ େହାଇେଲ

�ଜୟ୍ ପ�୍ପତ େହାଇ କି େୟେଡମ�ଦ େ�କ ଥ�େଲ ।୫୨ ।
ସାଂଗ୍�ମ େବଳକୁ େଦବା େଯ କଳଙ୍କ ନ ଥାଉ

ଅଜ�ୁନକୁ େଦବା େଯ କୁମଭ୍ୀରୀ ଦତୟ୍ ଖାଉ ।୫୩ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେକାଳ ଧରି ଧଇେଲ ଅଜ୍�ଜୁନକୁ

ଜାନ� େର ବସାଇ ��ୟଣ କୃଷଣ୍ �ମ ଦେିଲଟି େୟହାକୁ ।୫୪ ।

୪୩ ଶଥ୍ ହ�ଂସଲୁୀ ତୁଳୀ ଖଟେର କପ�ୂରର ଗୁଣଡି୍
ଶଥ୍ ତଦୟ୍ାପି �ହାକଇ େଦବ ନଦି�୍ େଯ ନ ମାଡି । (ପା)

୪୯ ।୨ ଶ�ୂୟ ହସତ୍ େ�କକୁ ନ ମାରଇ ଶସର୍ େଘନ ି। (ପା)
ଯାହାର ପିଅର ବାବୁେର ଅଟଇ ମଘବା

ଅମ�ଧ� �ଥ ଅଛଇ ସୱ୍ଗ�ପୁର େଦବା ।୫୫ ।
ଯଦୟ୍ପି ଅଜ୍�ଜୁନକୁ େଦବା ଆମେ୍ଭ େୟେଥ

ବାସବ ବାସେୁଦବ େକାପୁଂ ବର୍ତିବା େକମ�େତ ।୫୬ ।
ବଦିୟ୍ା ଶିଖାଇବା େବେଳ େମାେତ ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁେବାଇେଲ

ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ଜିଣିମାକୁ ଅଜ୍�ଜୁନ ଅଟଇ ଭେଲ ।୫୭ ।
ଭଲ କରି େୟହାକୁ ପାଳିଥାଅ ଯତେନ

େୟହାେର େସ �ଜୟ୍ ପାଇବୁଟି ବଦିୟ୍ାମାେନ ।୫୮ ।
ବାବୁ େୟମ�େତ େବାଲି ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁକହଗିେଲ େମାେତ

ଗୁରଙ୍ୁକର ବଚନ ମୁଂ ଭାଞଜି୍ବ ିେକମ�େତ ।୫୯ ।
େୟ େମାେହାର େବେଳ େଦଇ ନ ପାରିବ ବବିଚଛ୍
େୟ ତିନ�ିତ ଛାଡି ବାବୁ ଆନ ଜେଣ ବାଛ ।୬୦ ।

ଭୀମେସନ େବାଇ� େୟ ତିନେିହଂ େ�ହେିଲ
ତୁମେ୍ଭ ତ ନ ଯିବ ମୁହଂି ନ ଯିବ ିତୁମଭ୍ର େବାେଲ ।୬୧ ।

ସୱ୍ାମୀ େକାଇ��େୟ ଅଛ�ତି େଯ ବୃଦଧ୍ ମହ��ରୀ
ପଣଡୁ୍ର ପର୍ସାେଦ େୟ ଅେନକ େଭାଗ କରି ।୬୨ ।

ବନସେ୍ତ ସସୁତ୍ ପାଇବା ଆମେ୍ଭ କାହଂି
ଦଇେବ ବେୟସାଧ�କ େୟ ମରିେବ ବେନ ଦୁଖ ପାଇ ।୬୩ ।

େୟହାଙ୍କର ଥାଉଂ ଆମଭ୍ର ଯିବାର କି ମିଳଇ ଉଚିତ
ପୁତର୍ ଅଭାେବ �ଙ୍କୁ ଦୁଖ େହାଇବ ବହ�ତ ।୬୪ ।
େୟ �ଲି ନ�ଆରିେବ େଯ ଜଞଜ୍ାଳିେବ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ

େକାଇ��ଙ୍କୁ େଦବା କି େୟ କୁମଭ୍ୀରୀ ଦଇତକୁ ।୬୫ ।
ଭୀମେସନ ବଚେନ ବକିଳ େହାଇେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ି

ଆମେ୍ଭ ଜାଣିଲ�  ଭୀମା ତୁ ବଡ ମଖୂ� େହଟି ।୬୬ ।

୫୭ । ତେ୍ରୖେ�କ୍ୟ ଧଂସିବାକୁ େ�େହାର ଅଜ�ୁନ ଜ�ମ େହାଇେଲ ।
୬୪ ।୨ ଶଥ୍ େୟହାଙ୍କ ଥାଉ ଆମଭ୍ର ଯାଇ ନ େଯାଗାଇ

ଶଥ୍ ଆମେ୍ଭ ମେଲ ତିଳ େୟ ପାଇେବ କାହଂି ।
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ବାବୁ ଗଭ�ଧାରୀ ମା� ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ମୁଖେର କ୍ଷୀର ଦ�ି
ଆତମ୍ାର ୁଜାତ କରିଣ ଆମଭ୍�ତ ପାଳି� ।୬୭ ।

�ହାର ବର୍ତିଥ�େଲ େସ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଅଛଇ ବହ�ତ ଧମ�
�ହାକୁ େକହ୍େନ ଦତୟ୍କୁ େଦଇ େ�ଡୁେର ଭୀମ ।୬୮ ।

ଭୀମେସନ େବାଇ� ଆମେ୍ଭ ସମସେ୍ତ େସାଦର
ସମସେ୍ତ ଭାଇ ଆମେ୍ଭ େୟକ ମା� ପିଅର ।୬୯ ।

ଆମଭ୍ର ତହ�ଂ ବାହାର େୟ େଦବ ଅଟଇ କଣେ୍ଡୟାର
େୟହାକୁ େଦଇ ଆମେ୍ଭ େହାଇ ଯିବା ପାର ।୭୦ ।

ଭୀମେସନ ବଚେନ େଦବ େହାଇେଲ ବରିସ
ପୁଣ କ୍ଷଣେକ ସୱ୍ାମୀକି ମାଡି�କ ହସ ।୭୧ ।
ବାବୁ ଆମଭ୍ର ନମି�େତ େୟ ଜଗିଥାଇ ନଷିାଦ

ନବ ବରଷ େହାଇ�ନ ି�ତେ୍ର ନ ମାଡଇ ନଦି ।୭୨-୭୭୧୧ ।
 ଭୀମକୁ ଜଳପର୍ଭାକୁ ପର୍ଦାନ ଓ ଭୀମର ଭୀଷମ୍ ରପୂ ଧାରଣା

ଖ� ବରଷା େଯ ଶୀତ ଆଦ ିକରି
ଗୃହ ବାସ େତଜି କରି ଜଗି ଥାଇ ଜଳ େଯ ଅ�ଧାରୀ ।୧ ।

ପାପ ପୁଣୟ୍ ଭୀମ ତୁ କିଛ ିହଂି ନ ବ�ିରୁ
େଯ େସ ଉପୁଗାରୀ �କୁ ବାଟେର େନଇ ମାର ୁ।୨ ।

୬୯ ।୨ ଶଥ୍ ସମସେ୍ତ ଭ�୍� ଆମେ୍ଭ େୟକ ହଂି ଶରୀର ।
ଶଥ୍ସମସେ୍ତ ଭ�୍� ଆମେ୍ଭ, େୟକ େଯ ପିଅର ।

୭୦ ପଦ ପେର ୨ଟି େପାଥ�େର ଅଛ:ି-
 ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େୟହା େ�ହଇ ଧମ� କଥା

 ବଦୁିରଙ୍କ ବଚେନ େୟ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ କ� ଧମ� ପି� ।
୭୧ ।୨ ଶଥ୍ କ୍ଷଣେକ ସୱ୍ାମୀ େଯ ଛାଡିେଲ ନଶିୱ୍ାସ

ଶଥ୍ କାହାକୁ ଦେିଲ ତୁମେ୍ଭ େହାଇବ ହରଷ ।
୧ ।୨ ଶଥ୍ ଗୃହବାସ େତଜି କରି ଜଗିଥାଇ ଯତନ୍ କରି ।

 ଶଥ୍ ଗୃହବାସ େତଜି କରି ଜଗୁଥାଇ ପାହାରୀ ।
ମା�ଙ୍କର ବଦନ �ହଂିଣ ଧମ�ସତୁ

ମା େଗା ଆମେ୍ଭ ଅଟୁ େ�େହାର ତିନ ିେଗାଟି ପୁତ ।୩ ।
ନକୁଳ ସହେଦବ ଦୁହଂି�ତି ଦୂର କରି

େ�େହାର ତିନ ିପୁତର୍ ହ�ଂ ଜେଣ ଦଅିସି ବ�ିର ।୪ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲେର ଦୁଷଟ୍ ଅଟଇ ଭୀମ
ମ�ଦ ବତିର୍େକ େୟହାର �ହଂି ଆନ କମ� ।୫ ।

େୟହାେର େସ ଅ�ତର ଧଇେଲ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଧୃତ�ଷଟ୍
ଗୁର ୁଗଉେ�ବ ମା�ୟ �ହଂି ଆନ�ବର୍େତ ଅଟଇ ମହା ଦୁଷଟ୍ ।୬ ।

ଷାଠେିୟ ପଉଟି ଆଣିେଲେୟ େବଳକୁ େସ ନ ଅଣଟି୍
େପଟ ନ ପରିୂେଲ େସ େହାଉଥାଇ ମହା କଷଟ୍ୀ ।୭ ।

 ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତ େୟ ନ ଯିବ କଦାଶଚି୍େତ
ଅଳପ ନୟେନ ଯାର ନ ଦଶିଇ ଯୁଗେତ ।୮ ।
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ଯାଅ ଯା ପଣଡ୍ାେୟ େବାଲି େଯହ�ଟି େବାଲିବ
କୁଡିଆ େଗାଟି ଉପାଡିଣ �ହାର ସବୁ�ତି ମାରିବ ।୯ ।

େୟେଡକୁ ଦୁଷଟ୍ ଆମଭ୍ ସଙ୍ଗେତ ନ ଥାଉ
ଭୀମକୁ େଦବା େୟେବ େୟ ଜଳପର୍ଭା ଖାଉ ।୧୦ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ମାେୟ କର�େତ େୟସନ ଭାେଳଣି

ଦୁହଂିକରି ବ�ିର େସ ଭୀମେସନ ଜାଣି ।୧୧ ।
େବାଇ� ତୁମଭ୍ର ମନ େଗା ମୁହଂି ଜାଣିଲିନ ିଆC
େମାେତ େଦମାକୁ େଗା ଭାଳ� ଛ ତୁମେ୍ଭ ଦୁଇ ।୧୨ ।

େୟେତ େବାଲି ଭୀମା ନଦୀେର ପଡି�କ େଡଇଂ
ଜଳପର୍ଭା ଆତେ୍ରଷି ଧଇ� ନଠିାଇ ।୧୩ ।

୫ ।୨ ଦୱ୍�ଦ କରିବା ବତିର୍େକ �କୁ ନ ରଚୁଇ ଆନ ।
୧୨ ପଦ "େମାେତ େଦମାକୁ ଭାଳ� ଛ େଗା ତୁମେ୍ଭ ଦୁଇ" ପେର େୟକ େପାଥ�େର ଥ�ବା ଅଧ�କ

ପାଠଯୁେଝଷଠ୍ି
େବାଇେଲ ବାବୁ େ�େତ କି-ା େଦବି

ଜଳପର୍ଭା ଖାଉ େମାେତ ମୁହଂି େଯ ପଡିବ ି।
ଦୁଇ ହସେ୍ତ ଧରି ଉପରକୁ ପିଙ୍ଗି ଦ�ି

ଝିଣଟି୍କା ମତୂ୍�ତି ପ�୍େୟ ଭୀମ ଉଦେର ପଶି� ।୧୪ ।
କୁମଭ୍ୀର ଗଭ� ଦଶିଇ ପା�ଳ ବମିଭ୍ର ପ�୍େୟ

ଗଭ�େର ପଶିଅଛ ିେଯ ପବନ ତନେୟ ।୧୫ ।
ତହ�ଂ �ବ ବାହ ିକରି େନ� କଣେ୍ଡୟାର

�ରି ଭାଇ ମା�େୟ ଓହ୍�ଇେଲ କୂଳର ।୧୬ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିଅେନକ କ୍େ�ଧ କେଲ ଭୀମକୁ ନ େଦଖି

ଅବକ୍ିଷଣ ଲ� ଅ ବହଇ େବନ ିଆଖି ।୧୭ ।
ନକୁଳ ସହେଦବ ଆବର କି�ଟୀ

ଅସାଷଟ୍ମ େହାଇଣ େସ ଭମିୂେରଣ େ�ଟି ।୧୮ ।
ଆେର ଆେର େମାର କାହଂି ଗଲ�  ବଳବ�� ଭାଇ େଗାଟି

ଅେନକ ବକିେଳ େଯ େବାଲ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ି।୧୯ ।
େକଣିକି ଯିବ ିଭୀମେର େ�େହାର ଅଭାେବ

ବାଟ କଢାଇଣ େକ େନବ େମାେତ େୟେବ ।୨୦ ।

େୟମାନ�ତ େଘନ ିବାବୁ ବୁଲ ତୁମେ୍ଭ ସେୁଖ
ମହୁଂି ଆଧାର େହାଇବ ିଜଳପର୍ଭା ମୁେକ ।
େୟେତ େବଲି ଯିେଝଷଠ୍ ିପଡୁଛ�ତି େଡଇଂ
ଭୀମେସନ େବାଇ� ରହ ରହ େଗାସାଇଂ ।

ତୁମେ୍ଭ କି-ା ମୁହଂି ପେଛ ଯିବି
ଜଳପର୍ଭା ମୁେଖ ଆହାର େହାଇବ ି।

ଆବର ଭାଇ କାହଂି େଦଖିବ ିେମାର ଆଖି ।
 ଶଥ୍ ତୁଣଡ୍ ବ ୍ସ�୍ରିଣ ଭୀମକୁ ଗଭ�କୁ େଖପି� ।
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୧୪୧ ।୧ ଶଥ୍ ତୁଣଡ୍ ବସି�୍ରି ଭୀମକୁ ଗବ�େର ଭରି� ।
ଶଥ୍ ତୁମ ୍ଡ ବସି�୍ରି� ଭୀମକୁ ଅଳେପ ଗିଳି ଦ�ି ।

ଶଥ୍ ବାେଟ ବସାଇଣ କାଟିଲ�  ଆମଭ୍ର ତଣଟି୍
ଶଥ୍ େ�େହାର ବହି�େନ ଆମେ୍ଭ େହାଇଲ�  ମହାକଷଟି୍

 ୨୦ ଶଥ୍ େକଣିକି ଯିବୁ ଭୀମେର େ�େତ ହ�ଇଟି
ଶଥ୍ େ�ଦ�ତି କାରଣୁୟ୍ ଧନ�  ଅଶର୍ ୁଜଳ ବୃଷଟି୍ ।

ମ�ଦ ଅଗ୍ନ ିେହାଇେଲ େଯହ୍େନ ନବି�ଳ େହାଅ�ତି ପ�୍ଣୀ
ଦଶ ଦଶି ଅ�ଧାର େହ� େମାେତ ଜାତି ଅ�ଧ ଜାଣି ।୨୧ ।

ରିପୁ ତ�୍ସ କରଥୁ�� େ�େହାର ପ�୍କମ� େଦଖି
େ�େହାର ଅଭାେବଣ ମୁଂ େହାଇଲି ନରିିମାଖି ।୨୨ ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ବାବୁ େକେତ କର ୁେଶାକ
ରେୟଣୀ ପାଇେଲ ପୁଣ ଦାଣିେମ ସବ�େ�କ ।୨୩ ।

ହଦ�ି ବଣା େ�କଙ୍କୁ ବାବୁ କି ବାଟ �ହଂି
ମ� ନ�ଆସଇ ଭାସମ୍ କାହଂି ନ ଆଙ୍େକାରଇ ।୨୪ ।

�ରି ପୁଅଙ୍କର େଯ ହସତ୍ େଦବୀ ଧରି
ପଶିେଲ ଗହନ ବେନ ନରସିଂଘ ସମୁରି ।୨୫ ।

ଭୀମତୂନୀ େହାଇଅଛ ିକୁମଭ୍ୀରର ଗେଭ�
ଭାଇ ମାଆଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା � େୟହ ିପରସ�୍େବ ।୨୬ ।

େଯେତେବେଳ ନ�ିେଶ େସ ଗେଲ େଘାର ବେନ
କୁମଭ୍ୀର ଗେଭ� ଭୀଷମ୍ରପୂ ଧଇେଲ ଭୀମେସେନ ।୨୭ ।

ବର୍ ତସି୍େକାଦର ମରୂତି ଧଇ� ମହାବଳ
ଶରୀର ବକିାଶି� ଉଚଛ୍ଗ� ନବ�ଳ ।୨୮ ।

ପଞଚୁ୍ �ଳ ଉଚଛ୍ଗ� େଯ କୁମଭ୍ୀର ଗଭ� େଗାଟି
ମହା ଭ� ପାଇଗ� �ର େପଟ ଫାଟି ।୨୯ ।

କୁମଭ୍ୀରକୁ ମାରି ଚମ� ଛଉରି ଭୀମ କରି
ଉପେର ପକାଇ କରି େହାଇଂ ବାହାର ଜଗ��ଥଙ୍କୁ ସମୁରି ।୩୦ ।

�ବ େଗାଟି େଘନ ିଆସଇ କଣେ୍ଡୟାର
�େଗଣ �େପାେଡକ ମାଇ� ବରି୍େକାଦର ।୩୧ ।

୨୧ ।୧ ଦଶଦଶି ଅ�ଧାର େମାେତ ଦଶିି� ରେୟଣୀ ।
୩୧ ପଦ ପେର ପାଠା�ତର-

�ବ େଗାଟି େଘନ ିଯାଉଅଛ ିକଇବର୍ତ
�େଗ �େପାେଡ ମାରି� ପବନର ସତୁ ।
�ହାଙ୍କ ଭାଳି� େବେଳ ତୁହ ିବସିଥ�ଲ�

େମାେତ େଦବାକୁ ତୁହେିର ସନମତ କଲ�  ।
�ହାଙ୍କର ଭାେଳଣିେର ତୁହ ିପଶିଥ�ଲ�

େମାେତ େଦବାକୁ େବାଲ� ଂେର ତୁହ ିସନମତ କଲ�  ।୩୨ ।
େକାେପଣ ମୁଣଡ୍ �ର ପକାଇ� େମାଡି

�ବ େଗାଟି ଭାଞଜି୍� ଶତଖଣଡ୍ କରି ।୩୩ ।
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ପର୍େକାପିତ ବଦନ ହଇଂ ଧାମଇଂ େଧାର ବେନ
େମଦୀନ ିକ-ୁ ଅଛ ି�ର ଚରଣ ଉଦଦ୍ାେନ ।୩୪ ।
ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ ମା େଗା ମୁଣଡ୍ତ େପାଡି�

େକଉଂଣ �କ୍ଷସ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ େଦଖିଣ ଧାଇଂ� ।୩୫ ।
ଆେର େମାର ଭାଇ ମୁହଂି କି-ାଇଂ ନ ମଲି

େ�େତ ମ�ଇ ମୁହଂି ସଂେପାେଡ �ଶ ଗଲି ।୩୬ ।

େକାେପ ଆଜି ମୁଣଡ୍ �ର ପକା�ତିେର େ�ଡି
�ବ େଗାଟି ଭାଙ୍ଗ�ତି ମୁଂ ଶେତ ଖଣଡ୍ କରି ।

ବଦୁିରଙ୍କ େଯାଗୁ େ�ର ରଖିଲି ପ�ଣ
େୟ କଥା ତୁ ନ କହମି କରିବୁ େଗାପନ ।
େକବଳ ତୁ ବଦୁିରଙ୍କ ଆଗେର କହବୁି

ଆନ େକହ ିଜାଣିେଲ ତୁ ସବଂେଶ ମରିବୁ ।
ଭେୟ �ବକି କହଇ ରଖ େମାର ପ�୍ଣ

ତହଂି ତୁମଭ୍ ପାେଦ ପଶିଲି ଶରଣ ।
ସତୟ୍ କହ�ଅଛ ିେକେଭଂ ନ କହବି ିକାହଂି

େୟ� କହ ି�ବ େଗାଟି ଦ�ି େସହ� ବାହ ି।
୩୬ ପଦ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ-

େୟମ�ତ େଦଖିଣ କେର ଝନ�  ଧଇ� ଅଜ�ୁନ
ଦେ୍�ଣଙ୍କୁ ସମୁରି ��ଜ କରଇ ସ�ଧାନ ।

େପଷି� ଅଜ�ୁନ େଯ ��ଜ ତୀଖମୁ�
ପଡିଣ ��ଜ େହାଇ�କ ଚୂ� ।

ପୁଣି ହଂି ବାସିବ ିେସ ବ�ଧ��କ ଶର
ପଡି ହଂି ଶହସର୍ ନ େଭଦ�ି ଶରୀର ।

ପୁଣି ହଂି ଅେମାଘ ଶର େପଷି� ସବ�ସାଚୀ
ଉପୁଡି� ଶର ପଡି� ତତ ୍କ୍ଷଣା�ତି ।
େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ରହ ରହ ପାଥ
ଅସରୁ େ�ହଇ େସ ଭୀମଟି ପର୍ତକ୍ଷ ।

େକାଇ�� େବାଇେଲ ବାବୁ ତୁ ନ ଭାଳ ଯୁେଝଷଠ୍ି
ଦାନବ େ�ହଇ େ�େହାର ଭାଇ ଭୀମେସନ େହଟି ।୩୭ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇ� ମା େଗା େୟେଡକ ନଦି୍�ଦୟା
ସତି୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ େହାଇ ପାଷଣ େ�ର ହୟିା ।୩୮ ।

ଗଭ� ଧାରୀ େହାଇଣ ପୁତର୍କୁ ମ�ଇ
ଗଭ� େ�େହାର େଗା କିଛହିଂି ନ ବଥାଇ ।୩୯ ।

େକାଇ��େୟ େବାଇେଲ ଭ�୍�ତି ତୁ ନ କର କିଛି
କୁମଭ୍ୀର ଦତୟ୍ ମାରି େ�ର ଭାଇ ଆସଅୁଛ ି।୪୦ ।

େୟସେନକ ବ�ିର କର�େତ େଦବ ଧେମ�
ସନେିଧୟ୍ଣ ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ବୀର ଭୀେମ ।୪୧ ।

େକାଇ��ଙ୍କର ପାେଦ ଭୀମ େହାଇ� ପରିଣାମି
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ଭୀମକୁ େକାଳ କେଲ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେଦବ ସୱ୍ାମୀ ।୪୨ ।
ବାବୁ ଆମଭ୍ର େଦଖ�େତ େ�େତ ଗିଳି� କୁମଭ୍ୀର
େକବଣ ବାେଗ ବାବୁେର େହାଇଲ� ଂ ବାହାର ।୪୩ ।

କୁମଭ୍ୀର ଗେଭ� ଥାଇଣ ବରି୍େକାଦର
ଅ�ତ ଚିରିଣ ଗଭ�ୁଂ େହାଇ� ବାହାର ।
�ହାର ଚମ� େଯ େଘାଡାଇଣ େହାଇ

ଆସଇ ବରି୍େକାଦର ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ଡ�ଇ ।
େୟମ�ତ ସମେୟ ଡାକ ଦଅିଇ ଭୀମ

କୁମଭ୍ୀରକୁ େଦଇ େମାେତ େୟେବ କରଛୁ ସାଂଗ୍�ମ ।
େୟେତ େବାଲି ସ�ନେିଧୟ୍ ପର୍େବଶ ମାରତିୁ

େଦଖିଣ ମନ�  ଭ�୍�ତି ଫିଟି�କ ଧାତି ।
 ଶଥ୍ କୁମଭ୍ୀରି ଛାଲ େସ େଘାଡି େଯ େହାଇଣ
 ଶଥ୍ ସ�ନେିଧୟ୍ ଯାଇ େସ ଡ�ଇ ପୁଣ ପୁଣ ।
 ୪୨ ଶଥ୍ େଦଖିଣ ଯୁେଝଷଠ୍ ିେହାଇେଲ ତରସଥ୍

 ଶଥ୍ ଭୀମକୁ ଖାଇ େୟେବ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ କ� ଗ୍ରସତ୍ ।
 ଶଥ୍ ଭୀମେସନ େବାଲଇ ନ ଡର ତୁମେ୍ଭ େୟେବ
 ଶଥ୍ କୁମଭ୍ୀରିକି ମାରିଣ ଅଇଲି ମୁହଂି େୟେବ ।
ଭୀମେସନ େବାଇ� ସୱ୍ାମୀ ଗେଭ� �ର ଥ�ଲି
ଓଦର ବଦିାରି େଦବ ମୁଂ ବାହାର ହଇଲି ।୪୪ ।

କହଇ ଭୀମେସନ ସାନ�ଦ େ�ଷ ମେନ
�ଲଇ ପବନ ଗତି େଘାର ଗହନ ବେନ ।୪୫ ।

�ଲ�େତ ଶେତ ହାଥ େହାଇ େୟକ ଭଡା
ହାେବାଡା ଘାେତ ବୃକ୍ଷ ପବ�ତ େହାଉଛ�ତି ଚୂ� ।୪୬ ।

�ଲି ନ ପାରି େକାଇ��େୟ ବସିେଲକ ଫୁଟି
ରହ ରହ ଭୀମେସନ �ଲି ନ ପାରିେଲ ମାେୟ େବାଲି େବାଲ�ତି ଯୁେଝଷଠ୍ ି।୪୭ ।

ଭୀମେସନ େବାଇ� ମା� େଗା େକମ�େତ କର�ତୁ
ଦରି୍େଯାଧନ େବଣଟ୍କାେର ବୁଲ�ତି େୟଥୁଂ େକେତ କାଳ ଯା'�ତୁ ।୪୮ ।

େକାଇ��ଙ୍କୁ େକାଳ କରି ଧଇ� ପାେବନି
ମଥାର ଉପେର ବସାଇ� କେର େଘନ ି।୪୯ ।

ଡାହାଣ କ�େଧ ଯୁେଝଷଠ୍ ିବାମ କା�େଧଣ କି�ଟୀ
ନକୁଳ ସହେଦବ େବନ ିକାେଖ େବନ ିେଗାଟି ।୫୦ ।

ପବନହ�ଂ େବେଗ େଖପଇ ଭୀନେସନ
ଘଡିେକ ଯାଉଅଛ ିେକାଡିେୟ େଯାଦନ ।୫୧ ।

ବନ ଜୀବମାେନ ପ�ବ�ତି ଡେର
କୁତୂେହାେଳ ଗଣଡ୍ା ଗୟଳ ହରେଷ ଧରଇ ବରି୍େକାଦର ।୫୨ ।

ବଇବସତୁ ମନ�  ପୁଚଛ୍ାକେଲ ଅଗସତି୍ଙ୍କି
ଜଦୁର ଘର ୁପୁରଞଚ୍ନ ଗ� େଯ େକଣିକି ।୫୩ ।
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ଶବରଣୁୀ ପଞଚ୍ପୁତେ୍ର କେଲ େଯ େକମ�େତ
ଏହା େମାେତ ସଞଚ୍ପି କହବିା ତେପାବ�� ।୫୪ ।

୪୯ ।୧ ପଦ ପେର ଅଧ�କା ପାଠ:-
�ହାଙ୍କର େଭଟ ପଡିେଲ େହାଇବ ଅସାର
ତୁମେ୍ଭ ଓ ବଧମ� ଆତମ୍ା ଜାଣିଣ ବ�ିର ।

ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଇେଲ େ�େହାେର ସବୁ େହାଇ
େୟ ଦୁରଗୁମ ପଥର ୁେକମ�େତ ପାର େହାଇବାଇଂ ।

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ବଚନ ଶୁଣିଣ ବରି୍େକାଦର
ତୁରିେତ ମିଳିେଲ ଯାଇଂ ମାତଙ୍କ ଛାମୁର ।

ଅଗସତି୍ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଶୁଣ ମହାମନ�
ଜଦୁର ଘର ଦହ�ି େଯ ପବନର ତନ�  ।୫୫ ।

ଅଗ୍ନରି େତେଜ େଯ ପଡି� ମି�ଇ
ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା େଯ �ଶ ଗ� ତହଂି ।୫୬ ।

ଜୟ�� ଶବରଣୁୀ ପଞଚୁ୍ପୁତର୍ େଘନି
ମହାନଦିର୍େୟ େସ ଦହନ େହାଇ� ରେୟଣୀ ।୫୭ ।
ଶବରଣୁୀ ପଞଚୁ୍ପୁତର୍ ଶବରଣୁୀକି େଘନ ିଛଡ ଜଣ

�ହାଙ୍କର ତୁେଲ େଯ ମ� ପୁରଞଚ୍ନ ବ�୍ହ୍ମଣ ।୫୮ ।
େୟ ସାେତ େହଂ ଦହନ େହାଇେଲ ଜଦୁର ଘେର

ସମସତ୍ �ଶ ଗେଲ ଅଗ୍ନରି ସମଭ୍େର ।୫୯ ।-୬୭୭୦ ।
ଶବରଣୁୀର ପଞଚୁ୍ପୁତର୍ଙ୍କର ପବୂ� ବୃତ�୍�ତ
 ଅଗସତି୍ଙ୍କି ପୁଚଛ୍ା କେଲ ବଇବସତୁ ମନ�
ବଡ ଦୁଲଭ କଥା କୁମଭ୍ ଋଷିଙ୍କ ତନ�  ।୧ ।
େକଉଂଣ ପାତକ େୟହ� କରିଥ�େଲ ପ୪ୂେବ

ବ�ି େଦାେଷ େକମ�େତ ଦହନ େହାଇେଲ ଅପର୍ସ�୍େବ ।୨ ।
େୟେହ କହବିା େମାେତ ପଣଡି୍ତ ଭିଗଂ◌୍ୟ ଯତି
ଶୁଣିଣ ମହାତମା େଯ ଫିଟିବ ମନ ଭ�୍�ତି ।୩ ।

କହ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ େହା ସାବଧାେନ
ପବୂ�ର କୃେତୟ୍ ଦହନ େହାଇେଲ ଶବରଣୁୀ ପୁତର୍ମାେନ ।୪ ।

ବଝିଂକଳପ୍ େଦଶ �ଜା ଗାଧ� େଯ ନୃପତି
େଭାଜବଂେଶଣ େସହ� ଅଟଇ ଆଧ�ପତି ।୫ ।
େସ ଗାଝିର ନ�ଦନ େଯ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ �ଜା

ମଞେ୍ଚଣ ନରପତି େସ ଜାଣିଣ ବେିଡାଜା ।୬ ।

୬ ।୧ ବେିଡାଜା-ଇ�ଦର୍
ଦଗିବେିଜ କରଇ େଯ ସମସତ୍ ଦେିଗ ପଶି

ଅେନକ �କ୍ଷସ େସ ମାରଇ ଆତେ୍ରଷି ।୭ ।
ପଦେ୍ମକ ରଥ �ର େବନ ିପଦମ୍ ହସତ୍ୀ

�ରି ସାଗର ଅଶୱ୍ ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ପାଦା�ତି ।୮ ।
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େୟେତକ େଘନ ି�ଜା କରଇ ଦଗିବେିଜ
ବନ ଅରେଣୟ୍ େଖଦ ିମାରଇ ଦନ�େଜ ।୯ ।

ମକର ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ନବମୀର ତିଥ�
େସ ଦନି ଦଗିବେିଜ କ� ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ନୃପତି ।୧୦ ।

ଅରେଣୟ୍ େଖଦଇ �ଜା ଅ�ନପାଣି �ହଂି
ଦଶମୀ େୟକାଦଶୀ େଯ େଖଦଇ େଯ ଅବଗାହ ି।୧୧ ।

ତିନ ିଦନି ଉପାେସ େଭଟିେଲ ସତତ୍ ଭର୍େମ
ଯା�େତଣ େଭଟିେଲ ଯାଇଂ ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ ଆଶର୍େମ ।୧୨ ।

େଦଖିଣ ବଶିଷେ୍ଠ �ଙ୍କୁ କେଲକ ଅଘ�୍ୟ ପଜୂା
େବାଇେଲ ଅତି ଶର୍େମ କାହଂି ଥ�� ମହା�ଜା ।୧୩ ।

�ଜା ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଅସରୁ ଉପଦ�େପ େଖଦଲି�  ବନବାେସ
ମାଇଲି ଅେନକ ଦୁଷଟ୍ ପି�ଶ �କ୍ଷେସ ।୧୪ ।

ଅଶକେତ �ଲି ନ�ଆର�ତି ବଳ
ତିନ ିଦବିସ େହ�ନ ି�ହଂି ଅ�ନ େମଳ ।୧୫ ।

ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲ ଶୁଣ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ �େୟ
ଆମଭ୍ର ତହଂି ଅଛ ିଅ�ନ େଯ ପୁଡାେୟ ।୧୬ ।

େଗାଟି �ରି ଭଞୁଜି୍ ତୁ ଯାଅ ନୃପମଣି
ବଶିୱ୍ାମିତର୍ େବାଇେଲ େମାେହାର ବଳ ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ।୧୭ ।

ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲ ସ�ୟ େଘନଣି ବସିବା ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର
ସମସେ୍ତ େହଂ ବାଣଟି୍ ଭଞୁଜ୍ ଅ�ନ ଅଛ ିେଯେତ ।୧୮ ।

୧୨ ଶଥ୍ତିନଦିନି ଉତ�୍େର େସ ବେନ ଭର୍ମ�େତଣ
ଶଥ୍େଭଟିେଲ େସ ଋଷିବର ବଶିଷଠ୍ ଆଶର୍ମ ।

୧୨ ।୧ ସତତ୍- ସତତ୍ୱ୍, ବଳ, ଶରୀର
ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲ ପାଡ େହା ଶାଳ ପତର୍ ଗୁଡାେୟ

ସମସେ୍ତ ସିଅଂ ଦ� େଗାଟିେୟ ।୧୯ ।
ସମୁ�ତଙ୍କୁ େବାଇେଲ ତୁ ଦୁହଂ ଗାC େଗାଟି
େମଞଜ୍ନ େଯ �ହଂି େଦବା ଦୁଧ ଫୁଟି ।୨୦ ।

ବଶିଷଠ୍ଙ୍କର ଭାରିଯା େଯ ଅଟ�ତି ଅର�ୁଧତୀ
ଭାତ ଓରିୟା େସ ��ଧ�ଣ ଅଛ�ତି ।୨୧ ।

ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ବଳ େଘନ ିେଯ େସହ ିବନସେ୍ତ
ତିନ ିେଯାଜ� ମାଡି ବସିେଲ ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର ।୨୨ ।

ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ େଚ� ପଞ�୍ଶ ସହସର୍ େଯ ଶିଷି
ଅର�ୁଧତୀ ଢାଳୀ ଦଅି�ତି େଯ ସମସେ୍ତ ପରଶି ।୨୩ ।

ଗାC େଗାଟିକର ଦୁଧ ଓରିୟା େଗାଟିକର ଭାେତ
ଯାହାକୁ େଯେତକ ଅଣଟ୍ଇ ଭଞୁଜ୍�ତି ସମସେ୍ତ ।୨୪ ।

ଦନି ଅଦ୍�େଧ �ଜା ମୁେଣାହଂିେର ବେିଜ କ�
ଆଦତିୟ୍ ଅସତ୍ ଯାେକ ମୁେଣାହଂି ସରି� ।୨୫ ।

ସମସତ୍ ସଇନ ିଭଞୁଜି୍ େହାଇେଲ ତରି୍ପୁତି
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ଆେ�ଂବନ ସାରି ଆସ�୍େନ ବେିଜ ନରପତି ।୨୬ ।
ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର େବାଇେଲ ଶୁଣିମା ମୁନ ିେହ
ବଡାଇ ଆଶରି୍ଜ େଦଖିଲ�  ସ�େଦେହ ।୨୭ ।

ଗାC େଗାଟିକର ଦୁଧ ଓରିୟା େଗାଟିକର ଭାତ
େୟେତକ ଅଣଟି୍� େମାର ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ସ�ୟ ବଳବ�ତ ।୨୮ ।

ବଶିଷଠ୍ ପର୍ତିବାକ୍ୟ ଶୁଣ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ �େୟ
ଆହ�ରି େହାଇବ � ପଖାଳ ଗୁଡାେୟ ।୨୯ ।
ବଶିୱ୍ାମିତର୍ େବାଇେଲ ଶୁଣିମା ତପନଷିଠ୍ି

େମାେତ େଦବା େୟ ତୁମଭ୍ର ଗାC େଗାଟି ।୩୦ ।
ସହସେ୍ରକ େଧନ�  ଗାବ ମୁହଂି େଦବଇଂ ତୁମଭ୍ଙ୍କୁ

ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲ େ�କ େକ ଆମଭ୍ର ସମଭ୍ାଳିବାକୁ ।୩୧ ।
େୟକା କାମେଧନ�  େମାର ଅଟଇ ଯୁଗେତ

ବୟିାେଣ ବଆିଇେଲ ଦୁହ�ଂ ମନ�େୟ ପରିଯ�େତ ।୩୨ ।
ତୁ �ଜା ମହା ପଣଡି୍ତ ଅଟୁ ଭିଗଂ◌୍ୟବ�େତ

ବ�୍ହ୍ମଣ ଗାବ େଯ ହରିବୁଂ େକମ�େତ ।୩୩ ।
ଶୁଣି ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର ତୂନୀ େଯ େହାଇେଲ

ଦୁଷଟ୍ ଜନ ମାେନ େଯ �ଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇେଲ ।୩୪ ।
�ଲ େହା େୟେବ ବନସତ୍ ଠାବେର େଗାପୟ୍ େହାଇଥ�ବା

ଚରିବା ଠାବର ୁଗାବ ଅଡାଇଣ େନବା ।୩୫ ।
ଦୁଷଟ୍ଙ୍କରବଚେନ େଯ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ �ଜା

ମଂୁ େୟଠାେର ଋଷିଙ୍କି େବାଲ� ଥାଇଂ େତେଣ ଅଡାଇ ନଅିଯା ।୩୬ ।
�ଜାର ବଚେନ ଚଳିେଲ ବୀର ଦୁଷେ୍ଟ

ଗାC କି େଭଟିେଲ ଯାଇ ବଇତରଣୀ ନଦୀ ତେଟ ।୩୭ ।
ଏଡାଇ େନମାକୁ ବୁଦଧ୍�େୟ କେଲ ମହାରଥା

ଦୁଷଟ୍�ତ େଦଖି େକାପ କେଲ ଜଗତ ମା� ।୩୮ ।
ଖୁରି ଖାଇ �େଦ େଦବୀ �ହଂିେଲ େକାପ ଦୃଷଟି୍

େଦଖି � ମହାବୀେର କେର ଧଇେଲ ଯାଠ ି।୩୯ ।
େଦଖିଣ େଗା ମା� ମାଇେଲ େମଇ ସିଙ୍େଘ

ଫୁଟିେଲ ଅଶୱ୍ େଯାଦଧ୍ାେୟ ପ�ବ�ତି େବେଗ ।୪୦ ।
ସହସେ୍ରକ େଯାଦଧ୍ାେୟ େଯ େବଢିଥ�େଲ ଗାC
�େଗଣ ମହାେଦC ମାଇେଲ େଗାଡାଇ ।୪୧ ।

ଋଷି ଯହ�ଂ ଗାC ନ ଦେିଲ ମାଗ�େତ
ସମଦଣଡ୍ େଘନ ିଆସି େବଢିେଲ ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର ।୪୨ ।

େଦଖିେଲ େଯାଦଧ୍ାମାେନ ସମସେ୍ତ ଛ�ତି ପଡି
ସେୁଖଣ େଗା ମା� ନଦୀେର ପାଣି େହରି ।୪୩ ।

େଦଖିଣ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେିଲ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ �ଜା
ସଇନକିି େବାଇେଲେର ଅଡାଇ ଆଣ ଯା ।୪୪ ।

�ଜାର ବଚେନ ଧାଇଂେଲ େବେଗ ଥାଠ
ଗଜ ଅଶୱ୍ େଯାଦଧ୍ାେୟ ମହା ମହା ବଳିଷଠ୍ ।୪୫ ।
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୪୩ ।୨ ସେୁଖଣ େଗା ମା� ନଦୀେର ପାଣି ପିେୟ ଚରି (ପା)
୪୩ ।୨ େହରି-ହରଣ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପାନ କରିବା- ଧାତୁର ଅେନକାଥ�ତୱ୍ େହତୁ ।

ଲକ୍େଷ ପୁର କରିଣ େସ େବଢିେଲ ଗାCଙ୍କି
େଗା ମା�ର େକାପ େଯ ବଢି� ଥାଠ େଦଖି ।୪୬ ।
େବନ ିଶିଙ୍େଘ େହାଇେଲ �ର ପରଶୁ ତୀକ୍ଷ କାତୀ

ନଶିୱ୍ାସ ବହ�ି ପବନ ଅଣ�ଶ ମତୂ୍�ତି ।୪୭ ।
ପାଦ େହାଇେଲ �ର ଅସିବର ତୀକ୍ଷ ମ�ୂ

ପିଠରି ଚମ� �ର େହାଇ� ବଜର୍ େସହ୍� ।୪୮ ।
େ�େମ େହାଇେଲ େଦବୀଙ୍କର ଅସତି୍ ତୀକ୍ଷ ବାଣ

ଝାଡ�େତ ବଷି�� ଯାଇ ସ�ୟଙ୍କ ଶରୀର ଉପେରଣ ।୪୯ ।
ଘାେୟଣ ସ�ୟ ଦଣଡ୍ େଯ ପଡିେଲ ନମିଜାଇ

ଯମ େଦବ� ପାଞଜି୍ େପାଛ�ି ସବୁ�ତି ହଂି ।୫୦ ।
ହତୟ୍ାକୁ ବେିମାଚନ କେଲ ସବ� ସଇନି

�େଗଣ ବ�ିଧ�େଲ ଧନ�  ଶସର୍ େଘନ ି।୫୧ ।
ଶହସର୍ମାନ ପଡିେଲ ଗାCର ଶରୀେର

ବଜର୍ ଛଉରିେର ପଡି ଉଚଛୁ୍ଡ�ତି ଶେର ।୫୨ ।
ନଶିୱ୍ାସ ଛାଡିେଲ େଦବୀ ଅତି େକାପଭେର

ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ସଇନ ିଉଡି ପଡିେଲ ଅପାର ଦୂରେର ।୫୩ ।
ପବନ ବହ�ି କି ଅଣ�ଶ ମତୂ୍�ତି େଘନି

େଯ ଯହଂି ପଡିେଲ େସ େ�ଟିେଲ ଧରଣୀ ।୫୪ ।
ସାତ କ୍ଷଉଣୀ ବଳ େଯ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ଙ୍କର ଥ��

େୟକା େଗା ମା�ର େକାେପ ସମସତ୍ �ଶ ଗ� ।୫୫ ।
େତର ଜଣ େଘନ ି�ଜା ଗ� ସ�ୟ ଭଗ୍ନ େହାଇ

ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କ ଆଶର୍େମ ପର୍େବଶି� ଯାଇଂ ।୫୬ ।
ଭାରଦୱ୍ାଦଶ େବାଇେଲ େ�ର ସ�ୟ କାହଂି ବଶିୱ୍ାମିତର୍

ସ�ୟର ବହି�େନ �ଜା ଦଶୁିତ ବପିରୀତ ।୫୭ ।
କାହାର ତୁେଲ �ଜା େହାଇଲ�  ବବିାଦୀ

ସକଳ ଭବୁନ ତ ସମସତ୍ ପାର ୁସାଧ� ।୫୮ ।

୪୮ ।୧ ପାଦ େଯ େହାଇ� ଚ�ଦର୍ମାସ ତୀଖ ମ�ୂ (ପା)
୫୧ ।୧ ହତୟ୍ାକୁ ବେିମାଚନ େଯ ନ କେଲ ସଇନ ି। (ପା)

ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର କହେିଲ େଯ ବଶିଷଠ୍ଙ୍କର କଥା
େ�େତଣ ହରି ମୁଂ ଆଣୁଥ�ଲି �ଙ୍କର େଗା ମା� ।୫୯ ।

ଅେନକ �ଜା ମୁଂ ଜିଣିଲି ସାଂଗ୍�େମ
େଗା ମା� �ଶ କ� େମାର ସଇନ ିଅନ� କ୍ରେମ ।୬୦ ।

�ଜୟ୍ ଭାର େମାର କିଛ ିେ�ହ�ି ମହାଗ୍ୟାଂ�
ଧମ� ବଳହଂି େସ ଅସଂଖ୍ୟ ବଳବ�� ।୬୧ ।

େପାଡୁ େପାଡୁ �ଜୟ୍ େମାର �ହଂି ପରି୍େୟାଜନ ।
େୟେତ େବାଲି ଛାଡି� େସ �ଜୟ୍ ଆଶାମାନ ।୬୨-୬୮୩୨ ।
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 ବଶିଷଠ୍ଙ୍କର ଅଷଟ୍ବସଙ୍ୁକ ପର୍ତି ଅଭିଶାପ
ସମସତ୍ େତଜୟ୍ା କରି ତପକୁ କ� ଇଛା

ପଶି� ଧେମ� �ଜା ଅମର ପଦ କ� ବାଞଛ୍ା ।୧ ।
ମହାଘଓର ତେପ େସ ବସିେଲ ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର

ଶ�ୂୟ େଭଦ ିତଲେୟ କର�ତି ଶୁଦଧ୍ ଚିତେ୍ତ ।୨ ।
େ�ହ ଚୂରି ଭକ୍ଷି� ନବ ସହସର୍ ବରଷ

ଶ�ୂୟ ପରଷୁମାେନ େହାଇେଲ ଆସି ଦୃଶୟ୍ ।୩ ।
ବଶିୱ୍ାମିତେ୍ର େବାଇେଲ ଅଷଟ୍ବସ�ୁତ �ଇ

ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ ତହ�ଂ ଦଅି େମାେତ କାମେଧନ�  ଗାC ।୪ ।
�ଜଋଷିର ବଚେନ ଚଳିେଲ ଅଷଟ୍ବସୁ

ବଶିଷଠ୍ଙ୍କର ଗାC େସ େଦଖିେଲ ଆଶର୍ମେର ପଶୁଂ ।୫ ।
ଚଉଯ�୍ୟ ପଣ ଧରି ପଶିେଲ ନଶିାକାେଳ

ଆଶର୍େମ ପଶି ଗାC େଫଇେଲ ବାହ� ବେଳ ।୬ ।
ଗାCକି ଓଡାଇ େସ େନଇ ଯାଉଛ�ତି ବେନ

ରେୟଣୀ ପର୍ଭାେତ ମ�ଦେିର ଗାC ନ େଦଖିେଲ ମହାମେୁ�ୟ ।୭ ।
ଦୁହଂିବାକୁ େ�ଡିେଲ �ହଂି ଗାC େଗାଟି

ଆଶର୍ମ ଚଉକତି େ�ଡ�ତି ତପନଷିଠ୍ ।୮ ।
ଅେନକ ଶର୍େମଣ ପଡି େ�ଡ�ତି ମନୁ ିଗାC

ବସେୁୟ େବାଇେଲ େୟମ�େତ େନମା େଯ କି-ଇ ।୯ ।
ମହାମ�ତର୍ ଧଳିୂ ପକାଇ ଆଣେ୍ଟ ଅଷଟ୍ଭାଇ

ଆପଣା ଇଚଛ୍ାେୟ େଯ ପେଛ େଗାଡାଇ ଅଛ ିଗାC ।୧୦ ।
ଦୃମନ ପବ�େତ େଯ ବା�ଧ�େଲ େନଇ ଗାC

ଗଣଡ୍ାେୟକ ମାରି େସ ସଉରୀ େଭାଜନ ଖାଇ ।୧୧ ।
ଗାCକି େ�ଡିଣ ଯାଉଛ�ତି ବଶିଷେ୍ଠ

େଭଟିେଲ ଗାCକି ଦୃମନ ଗିରି ନକିେଟ ।୧୨ ।
ଧାଇଂ ଯାଇଂ କତିେର େଭଟିେଲ ବର୍ହ୍ମ�ରୀ
ଆଶୱ୍ାନୀ ଗାCକି େଫଇେଲ ଦଉଡି ।୧୩ ।

ପବ�ତ ଉପରଂୁ ଧାଇଂ ଅଇେଲ ଉମା ବସୁ
ବଶିଷଠ୍ଙ୍କଉପେର ପିଟିେଲ ଯାଠ ିେଯ ପରଶୁ ।୧୪ ।

ଯାଠ ିପଡି ମୁନ ିଅଙ୍ଗ ମହା ବୟ୍ଥା ପାଇ
�େଗଣ େବାଇେଲ ତୁ ଥାଅେର ନପୁଂସକ େହାଇ ।୧୫ ।

ମଞେ୍ଚ ଜାତ ହ�ଅ ଯାଇଂ ଗଙ୍ଗାର ଉଦେର
ଅପୁତରି୍କ େହାଇ �ଶ ଯାଅ ଭାରଥ ଯୁଦଧ୍େର ।୧୬ ।

ବଷିମ ଶାପ ପାଇ ଉମାବସ ୁେଯ ଗ�
େଶେଷ ଭୀଷମ୍ ଗଙ୍ଗାର ପୁତର୍ େଯ େହାଇ� ।୧୭ ।

ବଶିଷେ୍ଠ ଯାଉଛ�ତି ଅଡାଇଣ ଗାC
ଅନଳି ବସ ୁଧାଇଂ ଲଉଡି େୟକ ବୁ�ଇ ।୧୮ ।
ଅନଳି ବସ ୁବଶିଷଠ୍ଙ୍କୁ ପିଟି� େନଇ ବାଡି

ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲ ତୁ ଅ�ଧ େହାଇଥାଅ ପତି ।୧୯ ।
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େସ ମହାତମ୍ାର ଶାପ େଯ େମଣଟ୍ଣ ନ ଗ�
ଅନେିଳକ ବସ ୁତତକ୍ଷେଣ ଅ�ଧ େଯ େହାଇ� ।୨୦ ।

୧୫ ।୧ ଯଷଟି୍, �ଠ ିଯଷଟି୍, ବାଡି
ଅନଳି ବସ ୁେବାଇ� ଶୁଣ େହ ବଶିଷଠ୍

ବଶିୱ୍ାମିତର୍ଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂେୟ ଆମେ୍ଭ ପାଇଲ�  େୟେତ କଷଟ୍ ।୨୧ ।
ଚକ୍ଷୁ ମୁକତକୁ େମାେତ କହବିା କାରଣ

ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲ ପଡିଥାଅ େୟହ ିବନସେ୍ତଣ ।୨୨ ।
ଦୱ୍ାପର ଯୁେଗ େୟ ଅରେଣୟ୍ ଆସିେବ ଧମ� ଯୁେଝଷଠ୍ି

�ହାଙ୍କୁ େଦଖିେଲ େ�େହାର ଅ�ଧ ପଟଳ ଯିବ ଫିଟି ।୨୩ ।
ପ�୍େୟକ ବସ ୁଧାଇଂେଲ େକାପ ଅପର୍ମିେତ

ବଶିଷଠ୍ଙ୍କର ଗାC ନଅି�େତ ଧଇେଲ େକାପ ଚିତେ୍ତ ।୨୪ ।
ଗାC ଧରି ବଶିଷଠ୍ଙ୍କୁ ପକାଇେଲ େପଲି

ବାଡିେୟକ ପିଟିେଲ େସ ଅେନକ ମ�ଦ େବାଲି ।୨୫ ।
େକାେପଣ ଶାପ �ଙ୍କୁ ଦେିଲ ମୁନ ିଦୱି୍ଜ

େବାଇେଲ ପର ଉପୁଗାରୀ େହାଇ ଜଦୁର ଘେର ହ�ଅସି ଦହଜି ।୨୬ ।
ପୁଣି ଗାC େଘନ ିଯା'�େତଣ ତେପାଧନ

ଆର ପାଞଚ୍ ବସ ୁଧାଇଂେଲ ମହା େକାପ ମନ ।୨୭ ।
ଲଉଡିେୟ ଲଉଡିେୟ େଘନ ିେକାେପଣ ବୁ�ଇ

ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ ଉପେର ପର୍ହାର କେଲ େନଇ ।୨୮ ।
ମହୁଂ ମାଡି ଭମିୂେର ପଡିେଲ ବଶିଷେ୍ଠ

ଗାC େଘନଣି ଯାଆ�ତି ପଞଚ୍ ବସ ୁବଳିଷେ୍ଠ ।୨୯ ।
ସାଷଟ୍ମ େହାଇଣ ମୁନ ିକେଲ େକାପ

�େଗଣ ବସଙ୍ୁକୁ ବଶିଷେ୍ଠ ଦେିଲ ଶାପ ।୩୦ ।
ପାଞେ୍ଚ େହଂ େହାଅ ତୁମେ୍ଭ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁଅ

ଜ�ମି� ଦନି ହଂି ତୁମେ୍ଭ ଶିରଚେ୍ଛଦ େହାଅ ।୩୧ ।
ଶାପ ଦଅି�େତଣ ବସ ୁହଂି ଅପସରି

େଭା ବଶିଷଠ୍ ନ ଜାଣି େ�େହାର ଗାବ କଲ�  େ�ରି ।୩୨ ।
ଶିରଚେ୍ଛଦ େହାଇବୁ େଯେବ ମା�ଙ୍କର ହସେ୍ତ
ମକୁତିକି କାରଣ କହବିା ତେପାବ�େତ ।୩୩ ।

ବଶିଷେ୍ଠ େବାଇେଲେର େ��ଇଲ େୟ େମାେହାର ଗାବ
େବନ ିଜ�େମ ତୁମେ୍ଭେର ମୁକତ େହାଇବ ।୩୪ ।
ଗଙ୍ଗାର ହାେଥ ଶିର େଛଦନ େହାଇବ ବାଳକାେଳ
ପୁଣ ଜ�ମ େହାଇବ ଶବରଣୁୀର େକାେଳ ।୩୫ ।

ଅଜ ଶବର �େମ ତୁମଭ୍ର େହାଇବ �ତ
େସହ ିକି�ତ ଉପେର ପଡିବ ବଜର୍ ନଘି�ାତ ।୩୬ ।

ମା� ତୁମଭ୍ର ତୁମଭ୍�ତ େଘନ ିପ�ଇବ
ବାରଣୁାବ�େତ ଯାଇଂ ଜଦୁର ଘେର ଆଉଜିବ ।୩୭ ।

ଜଦୁର ଘେର ଦହନ େହାଇବ େସହ ି�ତି
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ତହଂି ତୁମେ୍ଭ ଦହନ େହାଇବ ପାଞଚ୍ ମତୂ୍�ତି ।୩୮ ।
ଆେର ଅଷଟ୍ବସ ୁତୁମେ୍ଭ େ��ଇଲ େମାେହାର ଗାବ
େଗାର ୁେ�� �ମ ତୁମଭ୍�ତ ରହ� �ରି ଯୁଗ ।୩୯ ।

ବଦ�ତି ଅଗସତି୍ ଶୁଣ ମନ�  ମହା ଧାମି�କ
କହ�େତଣ କଥା େଯ ନ ସରଇ ଅେନକ ।୪୦ ।

ଆେହା ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ ଶାେପୟ୍ଣ ଅଷଟ୍ ବସୁ
ଜଦୁ ଘେର ଛଡ ବସ ୁଶରୀର କେଲ ପାଂଶୁ ।୪୧ ।
ଶୁଦଧ୍ାଙ୍ଗ ସାଧୟ୍ଙ୍ଗ ଭିଗଂ◌୍ୟ ଭାଗ୍ୟବ�ତ

ସବ�ଗଂ◌୍ୟ ପ�୍ଗଂ◌୍ୟ େୟ ଛଡ ବସ ୁସଙ୍େକତ ।୪୨ ।
ଶବରଣୁୀ ପୁତର୍ େହାଇ ପଞଚ୍ ବସ ୁେହାଇେଲ ଦହନ

ପ�୍େୟ ବସ ୁଦହନ େହାଇେଲ ପଣଡ୍ା ପୁରଞଚ୍ନ ।୪୩ ।
ଅନଲି ବସ ୁଅ�ଧ େହାଇ ପଡି ଅଛ ିବେନ

େସ ମକୁତି େହାଇବ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ ଦରଶେନ ।୪୪ ।
ଉମା ବସ ୁଗଙ୍ଗାର ପୁତର୍ ଭୀଷମ୍ ମହାେତଜା

ଯୁେଝଷଠ୍ ିନମି�େତ ଭାରଥ ଯୁଦେ୍ଧ କରିେବ ଶରଶଯୟ୍ା ।୪୫ ।
େୟମାେନ ଅଷଟ୍ ବସ ୁଅଟ�ତି େଗାର ୁେ�ର

ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ନମି�େତ ଧୱ୍ଂସିେବ ଶରୀର ।୪୬ ।
ବଶିଷଠ୍ଙ୍କ ଶାପୁଂ◌୍ୟ େୟ େହାଇେଲ ମକୁତ

ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକର କାଯ�୍ୟ �ହଂି ଏହାଙ୍କର କାେଯ�୍ୟ େୟ େହାଇେଲକ ହତ

୪୭ ।୨ ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକ କାେଯ�୍ୟ େହବ େୟହାଙ୍କର ହତି ।
୪୨ ।୧ ଶୁଦଧ୍ାଙ୍ଗ, ସାଧୟ୍ାଙ୍ଗ, ଭି�, ଭାଗ୍ୟବ�ତ, ସଭୁଙ୍ଗ, ବଭିଙ୍ଗ

ଶୁଣିଣ ପରମ ସା�ଦନ େହାଇେଲ ମନ�  କଳପ୍ �ଜା
ଅଗସତି୍ଙ୍କ ପଦମ୍ ପାେଦ କେଲକ ପାଘ�୍ୟ ପଜୂା ।୪୮ ।

ସାଧୁ ମହାତମ୍ା ତୁମେ୍ଭ ପରମ ପଣଡି୍ତ ଅଗସତି୍
ଅମତୃ ରସ ମହାଭରଥ ଶୁଣି ପାଇଲି ପରମ ଗତି ।୪୯ ।
ମନ�  େବାଇେଲ େୟମାେନ ସମସେ୍ତ େହାଇେଲ ଦହନ

େଗାପୟ୍ାେନ ପାଣଡ୍େବ େଯ ଗେଲକ େଘାର ବନ ।୫୦ ।
େୟଥ�ର ବାର� େସ ପାଇ�କ କୁରପୁତି

କିସ କିସ େବାଇେଲ ସଭାେୟ କହବିା ମହାଯତି ।୫୧-୬୮୮୩ ।
ପାଣଡ୍ବଙ୍କ ମତୁୃୟ୍ ଶୁଣି ଧତ�ଷଟ୍ଙ୍କର େଶାକ ଓ ପେ୍ରତ କ୍ରିୟା ସାଧନ:

ବଦ�ତି ଅଗସତି୍ କୁମଭ୍ ଋଷିଙ୍କର ତନ�
କଳି କାଳ ଧୱ୍ଂସ ନମି�େତ ଶୁଣ ବଇବସତୁ ମନ�  ।୧ ।

�ତର୍େର ଜଦୁ ଗୃହ େହାଇ�କ ଦହନ
ପ�ଇଣ ଗେଲ ଝିମାଳିଶାଳ େ�କ ମାନ ।୨ ।

ସମଭ୍େବ� ଆସଥ୍ାେନ ବଜିେୟ କୁରପୁତି
କରପତର୍ େଯାଡିଣ ଡଗ�େୟ ବାର� କହ�ତି ।୩ ।

ସୱ୍ାମୀ ପାଣଡ୍େବ ଥ�େଲ େଯ ଜଦୁର ଘେର ରହି
ଆଜ �ତର୍ କାେଳ େଦବ େହାଇେଲ ସେବ� ଦହ ି।୪ ।
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ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା �ଙ୍କ ସଙ୍ଗେତ େଶାଇଥ��
�ହାଙ୍କର ସଙ୍ଗେତ େସ ଦହନ େହାଇ� ।୫ ।

େୟସେନକ ବାର� ଶୁଣି �ଜା କୁରପୁତି
ମୁଚ୍�ଛାଗେତ ପଡି� େସ ମାନଚତର୍ବର୍ତୀ ।୬ ।

ଧୁସାସନ ଦୃଜେୟ ଏକ ଉତତ୍ର ଶେତ ଭ�୍ଥ
ଶହସର୍�ତ ପକାଇ େଯ େହାଇେଲ ମଚୂ୍�ଛାଗତ ।୭ ।
ଭରିୂସବ�ଦାେୟ ଶୁଣିେଲ େଯ ଭୀଷମ୍ କୁରପୁତି ।୮ ।

ଭିତେର ବାର� େଯ ପାଇେଲ ଧୃତ�ଷେ୍ଟ
ବଜର୍ ଘାତ ପ�୍େୟ ପଡିେଲ ଅେଚଷେ୍ଟ ।୯ ।
ଥାନ ମାନ ନଚିଳ �େୟ ଅସାଷଟ୍େମ ଅଛ ିପଡି

ନଜି ପ�୍ଣ ନଶିଚ୍ଳ କି ପ�୍ଣ ଗ� ଛାଡି ।୧୦ ।
ସୱ୍ାମୀକିେକାଳ କରି ଧଇେଲ ଗା�ଧାରୀ

ମେୁଖ ଜଳ େନଇ ସିଞଚି୍େଲ ପରିବାରୀ ।୧୧ ।
େକାଳ କରି ମ�ତର୍ୀବର ଧଇ� ସଞଜ୍େୟ

େକଶ ବାସ ଅସମଭ୍ାଳ େଚତନ �ହଂି କୁର�ୁେୟ ।୧୨ ।
ଆହା ପୁତର୍ େବାଲଇ େ�ବଇ ଧୃତ�େୟ

େୟେତକାେଳ ଧା� େମାେତ ଦ�ିକ ପୁତର୍ କଷଟ୍ ।୧୩ ।
ପୁତର୍�ତ ପାଳିଲି ମୁହଂି ପଣଡୁ୍ର ଅଭାେବ ।

େୟଥ� ଦୱ୍�ଦ ପର୍ମାଦ େହାଇ େବାଲି ମୁଂ େଥାଇଲି ଆନ ଠାବ ।୧୪ ।
ଜଗତ େମାହନ ବାବୁ ଜଗତ �ରଣ �ମ େଗାଟି

ଅ�ସତ୍ର ବା�ଧବ େମାେହାର ଦୁଖୀର ସଙ୍ଘାତ ଯୁେଝଷଠ୍ ି।୧୫ ।
ଅଜାତ ଶତର୍ ୁବାବୁ ସବ�ଗଂ◌୍ୟ ସଧୁମ�

ଆେର େମାେହାର ବାବୁ ଅଜ୍�ଜୁନ ବୀର ଭୀମ ।୧୬ ।
ବଳବ�� ଶକ� େଯ ଧମି�କ ବୁଦଧ୍�ବ��

ପର େ�କ ବା�ଧବ ବାଭିେୟ ଅଭେୟ ରଣଜି� ।୧୭ ।
ଅ�ଥର �ଥ ବାବୁ େମାର ଅ�ଧର ଲଉଡି

େୟକହ�ଂ ଜାତ ଅ�ଧ ଆବର ଦୁଗୁେଣ କଷଟ୍ ପଡି ।୧୮ ।
ବାବୁ ପାଣଡ୍ବାସରୁ ମାରି ଉଦଧ୍ରିଲ�  କୁରବୁଂଶ

ପାଣଡ୍ବ �ମ ତୁମଭ୍�ତ ଦେିଲ େଯ ତରି୍ଦଶ ।୧୯ ।
ହା ହାେର ନ�ଦନ େମାର େକଉଂଣ କତି ଗଲ�

ଗଭୀର େସାେମାଦେ୍ର େମାେହାର େଭ� ବୁଡାଇଲ�  ।୨୦ ।
ଦୁଖୀର ସଙ୍ଘାତେର େମାେହାର ପ�୍ଣ ପଞଚୁ୍ ଭତୂ

ମହୁଂି ତୁମଭ୍ର ଅପାଦ େଘନ ିଯାଇଂେର ପଞଚୁ୍ ପୁତର୍ ।୨୧ ।
େଦବ େ�େକ ତୁମଭ୍�ତ କେଲ ଯହ�ଂ ଜ�ମ

େକବଣ ପାପ େଦାେଷ �ଶ ଗ�କ େୟେଡ ଧମ� ।୨୨ ।
ଆେର ବାବୁ େମାେହାର ନ�ଦନ ଅଜ�ୁନେର ଦୁତୀକୃଷଣ୍ ଫାଲଗୁନି

େୟ �ମ େଗାଟି ଦେିଲ କୃଷଣ୍ େକାେଳ େ�େତ େଘନ ି।୨୩ ।
ବାବୁ େୟ କଉଂ ହୀନ ଜୀବ ଆବର ଦୁଖ ଉପେର ଦୁଖ

ମହୁଂି ବର୍ତି �ଣଡ୍ାଳ �ହବିଂି କାହା ମୁଖ ।୨୪ ।
ବାଳ ଭାବ ଛାଡି ପୁତେ୍ର ଆବର େହାଇ�େର ଯୁବା
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ଓେହା କୁଳ ବୁଡାଇଣ େକେଣ ଗଲ ବାବା ।୨୫ ।
େ�ବଇ ଗା�ଧାରୀ ଧୃତ�ଷଟ୍ର ପାଟ�ଣା

ଭମିୂେର ପଡଇ େଦବୀ େଯହ୍େନ ବଜର୍ଘାତ ଜାଣି ।୨୬ ।
ବଜର୍ଘାେତ ଶରୀର େମାେହାର େହାଉଛ ିବଦିାରି

େପାଡୁ େମାେହାର ଶରୀର େକମ�େତ ଥ�ବ ଧରି ।୨୭ ।
ଅ�ଧ ପଟଳ ବା�ଧ�ଲି କାହାରି ଦୁଖ ନ େଦଖିବାକୁ
କଷଟ୍ ଉପେର କଷଟ୍ ନ ଗ� ହାେଦ ମୁକୁ ।୨୮ ।

ଆେର ଆେର ବାବୁ େୟ େମାେହାର ନକୁଳ ସହେଦବ
ସଲୁକ୍ଷଣ ବୁଦଧ୍� େଗାଟି ଯାହାର ଅମତୃ ରସ ଭାବ ।୨୯ ।
ବାବୁ �ଲ�େତ େଶାହଇେର େମାେହାର ପଞଚୁ୍ କଟକ ପୁରୀ

ଆସ�୍ନ େଶାହଇ େଯହ୍େନ ବଜିେୟ ମ�ୁରି ।୩୦ ।
ପର୍ମାଦର ଡେର ତୁମଭ୍�ତ ବାବୁ ଲ� �ଇଲି େନଇ

େସ-ାେଡ �ଶ ଗଲ େମାେହାର ହୀନ ବୁଦଧ୍�େର ତହଂି ।୩୧ ।
ବାବୁେର ଆମଭ୍�ତ ମରଣ ହ�ଅ�� ତୁମଭ୍ର ଆେଗ
ନଲିଜ ଆତମ୍ା େକି- ନ ତୁଟଇ ପୁତର୍ େଶାେଗ ।୩୨ ।

ପୁତେ୍ର କି-ା �ଶ ଗେଲ ମା� ପି� ଥାଉଂ ଥାଉଂ
େଭା ଦଇବ ପୁରଷୁ େୟହା ଭିଆଣ କଲ�  କାହ�ଂ ।୩୩ ।

୩୦ ।୧ ଆସ�୍େନ ବସିେଲ େଶାହଇ େଯସେନ ଅମର ପୁରୀ ।
୩୨ ଏହ ିପଦପେର ଅଧ�କା ପାଠଭ�୍ଥା

ଆବର ପୁତର୍ �ହଂିବୁ କାହାର ମୁଖ
େହ ଦଇବ ପୁତର୍ କଷଟ୍ ଦଲି�  େୟେତ ଦୁଖ ।

୩୨ ।୨ େଶାେଗ-େଶାେକ ।
ଆେଗା େକାଇ�� ତୁ େଯ େମାେହାର ପ�୍ଣ ସଖୀ

େ�େହାର ପୁତର୍ହ�ଂ ଅଧ�କ େମାେହାର ପୁତେ୍ର େଦଖି ।୩୪ ।
ଆମେ୍ଭ ତ ବସିଲ�  େଯ େହାଇ ଅ�ଧ େଯ ଅ�ଧୁଣୀ
େୟହ� ପଞଚୁ୍ କଟକେର ତୁହ ିେସ ଠାକୁ�ଣୀ ।୩୫ ।

କାହାକୁ ସମପି�ଲ�  େ�େହାର େୟେଡକ ସ-ଦ
େମଣଟି୍ତ ନ ପାରିଲ�  େଗା କମ�ର ବପିଦ ।୩୬ ।
ଦ�ଣଡ୍ େହାଇଣ ଅ�ଧ େଯ ବାହାର େହାଇ ଆସି

େକଉଂଣ ଅଗାେଦ ପଶିବ ିଶରୀର େମାର ଝାସି ।୩୭ ।
େକ େମାେତ କଢାଇଣ େନବ ଜଦୁର ଘେର

ଅ�ଧ ଅ�ଧୁଣୀ ଦହ ିେହାଇବୁ ପୁତର୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗତେର ।୩୮ ।
ଦରି୍େଯାଧନ େବାଇ� �ତ କ୍େ�ଧେର ନ�ହ ବାଇ

ଦହଜି ଗ� ଶରୀର ଆବର େ�ଡିେଲ କାହଂି ପାଇ ।୩୯ ।
ତୁ �ହାଙ୍କର ଗୁଣ ଜାଣୁଟିକି ପି�

ଆମଭ୍�ତ ମାଇ� େସ ପାଣଡ୍ବା ଦଇ� ।୪୦ ।
ନଦୀେର ପଶି େଦହ ପଖାଳ� ଛ ିଖାଇବ େବାଲି ସବୁ�ତି

େୟମ�ତର ସମେୟ ଯାଇଂ େଭଟିେଲ ସତୁ କୁ�ତୀ ।୪୧ ।
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ମହୁଂି �ହା�ତ �ତ କରିଅଛ ିଅେନକ େଯ ପାପ
େସ କଥା ଶରୀେର େଯ ନ ବହେିଲ ଗର�ୁପ ।୪୨ ।

ଯୁଦଧ୍େର ମାରିେଲ େସ ପାଣଡ୍ବାସରୁକୁ
ଅମତୃ େଦଇଣ �ତ ଜିଆଇେଲ ଆମଭ୍ଙ୍କୁ ।୪୩ ।

କ� ଉପୁଗାର େଯ ନ ସମୁର�ତି ଜନ
ଅବଶୟ୍ ହ�ଅ�ତି େସ ନରେକ ପତନ ।୪୪ ।

େୟସେନକ ସଖା େଯ ଅଟ�ତି େମାେହାର େସାେହାଦେ୍ର
େୟସେନକ ସଖା େଯ ପି� େମାେତ ପଡି� ହାେଦ ।୪୫ ।

ଜା� ଶବର ମାଇ� େଯ ଆମଭ୍�ତ ବାଳ କାେଳ
ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁଥା�େତ େସ େମାେତ ଉଦଧ୍ରିେଲ େବେଳ ।୪୬ ।

କହ�ଂ କହ�ଂ ଦରି୍େଯାଧନ େଯ ପଡି� ମହୀ େ�ଟି
କ୍େ�େଧ ପଡି ଗଡିଣ ଯାଉଛ�ତି ଧୃତ�ଷଟ୍ ଧୃତ�ଷଟି୍ ।୪୭ ।

ଶେତ ଭାଇଙ୍କର କ୍େ�ଧ କହ ିତ କି ପାରି
ନଘି�ାତ ବାଣ କି ପଡୁଅଛ ିଅଙ୍େଗ ସବୁଙ୍କରି ।୪୮ ।
ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ବହି�େନ େମାର ଜୀବେନ କାଯ�୍ୟ କିସ

େୟହକ୍ିଷଣି ଭକ୍ଷିବ ିେମାେତ େକ ଆଣି େଦବ ବଷି ।୪୯ ।
େଦହ ମି�ଉ େମାର େଯ ଅଜ�ୁନର କଷଟ୍ େଦଖି

େ�େହାର ଅଭାେବ ବାବୁେର େହାଇଲି ନରିିମାଖି ।୫୦ ।
ଦଶ ଦଶି େମାେତ ଅ�ଧାର ଦଶିି�

ଶରଦ ଚ�ଦର୍ମାକୁ କି �ହ� ଗ�ସି� ।୫୧ ।
ଉର ଶିର ଦରି୍େଯାଧନ ପାଷାେଣଣ େକାଡି

େକାଳ କରି ଗାଙ୍େଗବ ଧଇେଲ �କୁ ଭିଡି ।୫୨ ।
ଭରିୂସବ�ାେୟ ଧରି ଅଛ�ତି ଧୁଶାସନକୁ

ସଞଜ୍େୟ ଧରି ଅଛ ିଅ�ଧ େଯ �ଜାକୁ ।୫୩ ।
�ଧା ଧରି ଅଛ ିେଯ ଗା�ଧାରେସନ ଦୁହ�ିକୁ ।୫୪ ।

ବଦୁିର ମହାତମା କହଇ ଶା�ତି ବୁଦଧ୍�
ରହ ରହ ଦରି୍େଯାଧନ ତୁ ଅନମିତେ୍ତ େ�ହସି କ୍େ�ଧୀ ।୫୫ ।

ଆମଭ୍ର େଦହ ନ ସହଇ େ�େହାର କ୍େ�ଧ କେଲ
ପାଣଡ୍େବ ଆସିେବ କି େ�େହାର �ଶ ଗେଲ ।୫୬ ।

ସମସେ୍ତ ମରିବା କି ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ପାଇଂ
େକ ପାର ୁଯୁେଝଷଠ୍କିି ଆଣୁ� ଜୀଆଇଂ ।୫୭ ।

ଅପର୍ମିତ କ୍େ�େଧ କର�ତି ସେବ� ମିଳି
ବର୍ହ୍ମାଣଡ୍ ଉଛୁଳ� ଛ ିଅସଂଖ୍ୟ େବାବାଳି ।୫୮ ।
ସମସତ୍ �ଜୟ୍େର ବାର� କହେିଲ େଦଶାଉେର

ପାଣଡ୍େବ ଦହନ େହାଇେଲ ବାରଣୁାବ�ତ ଜଦୁର ଘେର ।୫୯ ।
ଦେ୍�େଣ ଥ�େଲ େଯ ତରି୍ପୁ��ତକ ପବ�େତ

ତପ ଧମ� ଉେପଖି ଆସ�ତି ଶୀଘ୍ରଗେତ ।୬୦ ।
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୪୭ ।୨ ଧୃତ�ଷଟ୍ ଓ ଧୃତ�ଷଟି୍-ଧୃତ�ଷଟ୍ର୍ ଓ ଦୁେଯ୍�ୟାଧନ ।
ପର୍େବଶ େହାଇେଲ ଆସି ହସତି୍� ଭବୁେନ

ବଦୁିରଙ୍କୁ ପ�ର�ତି ଭାରଦୱ୍ାଦଶଙ୍କର �େନ ।୬୧ ।
େ�େୟ ଅ�ଧ ସବୁଙ୍କରି ଚକ୍ଷୁ େବନି

ଦେ୍�ଣ ଗୁର ୁେବାଲି େକହ ିନ ପାରିେଲ ଚିହ୍ନ ।୬୨ ।
ବଦୁିରଙ୍କୁ ଦେ୍�େଣ ପ�ର�ତି େୟକା�େତ

େ�େହାର ଥା�େତ ପାଣଡ୍େବ �ଶଗେଲ େକମ�େତ ।୬୩ ।
ବଦୁିର େବାଇେଲ ଭୀମ ଧୁଶାସନ ଯହ�ଂ େହାଇେଲ ଅପର୍ୀତି
ପୁଅ�ତ େଘନ ିଅପସରିେଲ େଦବୀ େଯ େକାଇ�ତୀ ।୬୪ ।

ବାରଣୁାବ�େତ ଯାଇଂ ରହେିଲ ଅେନକ ସସୁେ୍ତ
ପର୍ମାଦ ଉପୁଜି� କମ�ର ଘଟ ସତୂେ୍ର ।୬୫ ।

ବଦୁିର ନ�ିଶ ବଚନ ଶୁଣି ଦେ୍�ଣ ଗୁରୁ
ଶରୀର ବଅିଥ� କେଲ ଅଜ�ୁନ ସମୁର ୁସମୁର ୁ।୬୬ ।

ଧାଇଂ ଯାଇ େକାେଳ କରି ଧଇେଲ ଅଶସତ୍ମା
େଭା ପି� ତୁମେ୍ଭ େ�ହ ଅସାଷଟ୍ମ ଆତମ୍ା ।୬୭ ।

ବଦୁିର େବାଇେଲ େହା ସମସେ୍ତ ଥ�ର େହାଇ ରହ
ପଣଡି୍ତ ପଣ କରି କି-ା ଜେଣ େହଂ ନ କହ ।୬୮ ।

ପ�ଇବା େ�କଙ୍କୁ କି ବକିଳ େହାଇବା
ଦୂତ ବରଗିବା କି ଆପେଣ େ�ଡିବା ।୬୯ ।

ତହଂି କି ଉପାୟ କରିବା ଦବିୟ୍ ମଉେଷାଧ� େ�ଡି ? ୭୦ ।
ଅଗ୍ନ ିଦହଜି କ� ସବୁଙ୍କରି ଗାତର୍

କାୟା ଭସମ୍ େହାଇ� କାଳ ଯହଂି ତ ପ�୍ପତ ।୭୧ ।
ଦହନ ପାନ ପୁରଷୁ େସ ଗ୍�ସି�କ ଆପଣ

ତହଂିକି କ୍େ�ଧ କର େକବଣ କାରଣ ।୭୨ ।
ରହ ରହ କୁର�ୁଥ ଛାଡି େମଲ େଶାକ

କିସ େ�େତ ବୁଝାଇବ ିତୁ କି ଅଟୁ ମୁଖ� ।୭୩ ।

୬୩ ।୧ େ�େୟ - ଲ� ହେର ।
୬୫ ।୨ କମ�ର ଅନେଥ�, ଆୟତେ୍ତ କମ�ର ଅଲଙ୍ଘିେତ, କରମର ଚିତେ୍ର ।

ବାବୁ ଛାଡି େମଲ କ୍େ�ଧ େମାହବଦଧ୍ ଚି��
ଥ�ର େହାଇ ରହ ିକି ଯାଆ�� ପଥ ଶ�୍�� ।୭୪ ।

କାଳ େବାଲି କରି େହା େଯବଣ ପୁରଷୁ
ନଦି�ୟା ନ�ିପକ୍ଷ େସ କହାକୁହଂି େ�େହ ବଶୟ୍ ।୭୫ ।

�ହାକୁ ଜାଣିମାକୁ େୟେଥ େକ ଅଛ ିସାମରଥ
କି-ା ଅେନକ �ଜୟ୍ ସିଂହାସନ ଛାଡିେଲ ବଶିୱ୍ାମିତର୍ ।୭୬ ।

ସବ� ସଖୁ ଛାଡି ପରିତୟ୍ାଜ ଛାଡିେଲ ସଖୁ େଭାଗୀ
ଛାଡିେଲ ଜଞଜ୍ାଳ େସ େହାଇେଲ ପରମ େଯାଗୀ ।୭୭ ।

େସାଧର ନଧିେନ େସ ଅେନକ କଷଟ୍ େବାଲି
େକେୟେଥ ଅମର ଅଛ ିସମସେ୍ତ ମରିବା କାଲି ।୭୮ ।
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ଆେହା ବଡ ଭାଗ୍ୟବ�� େସ ପାଣଡ୍େବ ପୁଣୟ୍ େଦହୀ
କାହାରି କଷଟ୍ ନ େଦଖି ଧମ� ପେଥ ଗେଲ ଆଗ େହାଇ ।୭୯ ।

େକହ� ଆେଗ େକହ� ଅବା େହାଇ ଥାଇ ପଛ
ବହ�� ପଥକୁ କି-ା ଅରଗଳି େଦଉଅଛ ।୮୦ ।
ଆରମେ୍ଭ ମୁ�ଟ େହାଅ କ୍େ�ଧ ଛାଡି େମଲ

ପର �ଷଟ୍ର୍କୁ େୟେତ କ୍େ�ଧ କେଲ େ�ହଇ ଭଲ ।୮୧ ।
ହରି ବଳ�ମ େଯ ବଜିେୟ ରଇବର୍ତ ପବ�େତ

ଇ�ଦର୍ ଉଚଛ୍ବ ଯାତ�୍ ବଧିାେନ ଯଦୁ େଭାଜ ସମସେ୍ତ ।୮୨ ।
େୟସେନକ ସମେୟ ମିଳିେଲ ମୁେନହି

ଉଗ୍ରେସନର ଆସ�୍େନ ବାର� ଯାଇ କହ ି।୮୩ ।
ସୱ୍ାମୀ ପାଣଡ୍େବ ଥ�େଲ ବାରଣୁାବ�ତ ଯଦୁର ଘେର

େକାଇ�� ଆଦ ିକରି ଦହନ େହାଇେଲ ପାଣଡ୍ବ ପଞଚୁ୍ ବୀେର ।୮୪ ।
େଦଶାଉର ତହ�ଂ େୟସନ ବାର� ଶୁଣି

ଉଗ୍ରେସେନ ଜଣାଇ� େଦବ ଚକ୍ରପାଣି ।୮୫ ।
ଶୁଣ େଦବ ଯଦୁବୀର ବପିରୀତ ବାର�

ଜଦୁର ଘେର �ଶଗେଲ ପଞଚୁ୍ ପାଣଡ୍େବ ଆବର େକାଇ�� ।୮୬ ।

୮୦ ।୨ ବହ�� ପାଥକୁ େକି- ଅରଗଳି େଦଉଅଛ ି।
୮୦ ।୨ ପାଥକୁ-ଜଳକୁ ।

େ�କିେତ ଚକତି େହାଇେଲ ଚକ୍ରପାଣି
ପୁଣି ଛଦର୍େମ କା�ଦା�ତି େ�ଟିଣ ଧରଣୀ ।୮୭ ।

ଯଦୁଂ ଆପେଣ ଅପାର େଶାକ କେଲ ଶ�୍ପୁରେୁଷାତତ୍ମ
��ୟଣଙ୍କୁ ଶା�ତି କ��ତି େଦବ ବଳ�ମ ।୮୮ ।

ବଳ�ମ ବାସେୁଦବ ଅେନକ ବକିଳ
ପୁଣ ପୁଣ ନେିଚଷଟ୍ େଦବ କାମପାଳ ।୮୯ ।
ହା ହା ଯୁେଝଷଠ୍ ିେବାଲି େବାଲ�ତି ହଳପତି

ଅେଦାେଷ �ଶ ଗଲ କମ�ର ବପିତତି୍ ।୯୦ ।
ସଞଚ୍େୟ ପାଣଡ୍େବ େଯେବ େହାଇେଲ ପ�୍ଣଭର୍ଷଟ୍

ଅେନକ କଷଟ୍ ପାଇବ ନୃପତି ଧୃତି�ଷଟ୍ ।୯୧ ।
ବଦୟ�ତି ସଂକ୍ରିେଷଣ ଶୁମ େହା ଜ�ଦ୍�ଦନ

ଧୃତି�ଷଟ୍ ତହଂିକି ଯିବାଟିକି ପାଣି ଦରଶନ ।୯୨ ।
ଦାରକୁା ସାତୟ୍କି ହକାରି େବାଲ�ତି େଦବ�ଜ

�ଳଧୱ୍ଜ ନ�ଦେିଘାଷ େବଗ କରି ସାଜ ।୯୩ ।
��ୟଣଙ୍କ ଆଗ୍ୟାଂେୟ େବନ ିେଯ ସାରଥ�
ଅେନକ ରତନ୍ େସ ରଥେର ମଣଡ୍�ତି ।୯୪ ।

�ଳଧବଜ ରଥ ସାଜଇ ଦାରକୁ
ଉପେର ସବୁଣ୍�ଣ ବ�ଧା ଶେ୍ୱତ �ମର େୟକ ଲକ୍ଷ ।୯୫ ।

ଡାଳିମୱ୍ େନତ େଯ ଲମୱ୍ା�ତି ଚଉସ�
ଶେତ ସରି ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁ� ମାଳମାନ ଝ� ।୯୬ ।
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େନତର ଚି�ଳ ପାତଙ୍ଗ େଯ ଫିରିଫି��ତି ବାେୟ
�ରି େକାେମ ଦାସୀେନତର ଆଳମୱ୍ ଶେୟ ଶେୟ ।୯୭ ।

ସବୁଣ୍�ଣ କାଠେିର ଅଷଟ୍ ରତେ୍ନଣ ଉଦଦ୍ଣଡ୍
ଢଳ�ତି ବଇଡୁେଯ�୍ୟ ନୀ� ରତେ୍ନଣ �ରିକାଣଡ୍ ।୯୮ ।

 ସହସେ୍ର ସହସେ୍ର ପତନ ିହୀ� କନକେର ଜଡି
େଫରେକଣ ଗଜମୁକୁ� ପାଞଚ୍ ପାଞଚ୍ ସରି ।୯୯ ।

୯୪ ।୨ ଅେନକ ଯତେନ େସ ରଥ ମଣଡ୍ା�ତି ।
୯୨ ।୨ ପାଣି ଦଶ�ନ-ତପ�ଣ ପର୍ଭତିୁ କାଯ�୍ୟ ।

ତଥ�ର ସଙ୍ଗେତ ମକରତ ଧାଡି ଧାଡି
ରତନ୍ ପାଟିୟା ଉପେର ମାଣିକ୍ୟ ଦପ�ମ ଅଛ ିଜଡି ।୧୦୦ ।

ଶେତ ମକୁୁ�େର ମାଣିକ୍ୟ ପୁଞଜି୍ ପୁଞଜି୍
ତରଣୁ ଆଦତିୟ୍ େତଜ ପର୍ଭାତେର ଗଞଜି୍ ।୧୦୧ ।

ରଥର �ରିକତି ସବୁଣ୍�ଣର ଘଣଟି୍କା
ପରିମଳ ଶବେଦ େଯ ଝଟକ�ତି ରତନର ଶିଖା ।୧୦୨ ।

ଶୁକଳ ପତନ ିରଙ୍ଗ ପତନ ିଦାସୀେନତ ତୁେଲ
ଗଜ ବ�ଧ ମାନ�ତ େନଇ ଉପେର ରଞଚି୍େଲ ।୧୦୩ ।

�ଳଧୱ୍ଜ ରେଥ ସବୁଣ୍�ଣ ଅହବିର୍େତକ ଲମୱି୍
େଯସେନକ ଅମର ସଭା ଦଶିଇ ଆରମଭି୍ ।୧୦୪ ।

ରଥର �ରି ପୀଢ ସବୁଣ୍�ଣର େକାଣ କାଣଡ୍
ଝଟକ�ତି ହୀ�େୟ େଯହ୍େନ ଉଦୟ ମାରତଣଡ୍ ।୧୦୫ ।

େୟସେନକ ସୱ୍ରପୂ େଯ �ଳଧୱ୍ଜ ରଥ େଶାଭା
କୁେବର ଭବୁନ ଜାଣି ଚ�ଧର୍ କିରଣ ପର୍ଭା ।୧୦୬ ।

ଶେ୍ୱତ ଅନ�ତ େଗାକ୍ଷୁର ଶାଦ୍�ଦୁଳ �ରି ବାଜୀ
କଳପୀ ହେୟ େଯ ଅଟ�ତି ମହାେତଜୀ ।୧୦୭ ।
େୟକା ନମିିଷେକ େତୖେ�କ୍ୟ ପାର�ତି େଖପି

ମହାଯାଗୁଂ ସମଭ୍ତୂ ହେୟ ଅଟ�ତି କାମରପୂୀ ।୧୦୮ ।
�ହାଙ୍କର ମେୂଳ ସହସେ୍ର ସହସେ୍ର ବାଜୀ

େ�ଖାର ତୁରଙ୍ଗମ େସ ପବନ�  େବଗ େତଜି ।୧୦୯ ।
େୟ ଅଶୱ୍�ତି େଯାଚି� େନଇ ଦାରକୁ ସାରଥ�

େଶଣା ପକ୍ଷୀ ପ�୍େୟ େସ େଖପ�ତି ଗଗନ ଗତି ।୧୧୦ ।
�ଳଧୱ୍ଜ ରେଥ ବଜିେୟ କାମପାଳ

ଶର୍ୀଭେୁଜ େଶାଭମାନ ସୱ୍ାମୀର ସଉନ�ଦ ମଷୂଳ ।୧୧୧ ।
ଶିେରଣ ସପତ ଫଣା େଯ ଭଜୁଙ୍ଗ ମଉଳି

େରବତୀର ବଲ୍ଲଭ ସୱ୍ାମୀ ପର୍ତଗ୍ୟାଂ ସାମରଥା େଦବ ହଳୀ ।୧୧୨ ।

୧୦୨ ।୨ ଝଣ ଝଣିତ ଶବଦ େଯ ଝଟକ�ତି ରତନ୍ ଶିଖା ।
ଶିରେର ସୀମ�ଥ କଟିେର େମଖ� ପବତି�୍

ନୀଳ ବସନ ଆଭରଣ ସୱ୍ାମୀ େ�ହତି ବଣ୍�ଣ େନତ�୍ ।୧୧୩ ।
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ଯାତ�୍ ମଙ୍ଗଳ ସେୁଯାେଗ ଶୁଭ ଅନକୂେଳ
ଭଜୁଙ୍ଗ ମଣଡ୍ଣ ସୱ୍ାମୀ ବଜିେୟ କାମପାେଳ ।୧୧୪ ।

ଦାରକୁ ମଣଡି୍� େଯ ନ�ଦେିଘାଷ ରଥ
ଅେନକ ସମଭ୍େର ସୱ୍ାମୀ ବଜିେୟ ଜଗ��ଥ ।୧୧୫ ।

େଶତ େଗାକ୍ଷୀର ଶଙ୍ଖ କାମପାଳ �ରି ହେୟ
ଜଳ ବାରଣ ଅନଳ ନସି�୍ରଣ କାେୟ ।୧୧୬ ।
ଶର୍ୀଭେୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶାରଙ୍ଗ େକୗେମାଦୀ

ବେିଜ ଜଗେମାହନ ସୱ୍ାମୀ ପରମ ସାନ�ଦୀ ।୧୧୭ ।
ଉଡ�ତି ହୟବର ପବନ ଗତି ଜାଣି

େଦଖିଣ ଅେନକ ସାନ�ଦ େଦବ ଦନିକର ମଣି ।୧୧୮ ।
ବାହା�ତି ତୁରଙ୍ଗମ େସ େବନ ିସାରଥ�

ହସତି୍� ଭବୁେନ ବେିଜ କୃଷଣ୍ ହଳପତି ।୧୧୯ ।
ଅମଙ୍ଗଳ ଭବୁେନ େଯ ଦଶିଇ �ରଖାର

କଳହ ଅସ�୍ନ ପେ୍ରେୟ େସବ�ତି କୁରବୁୀର ।୧୨୦ ।
ଶର୍ୀଖଣଡ୍ ଚ�ଦନ ମାନ େଗାବ�ିଦର କାେୟ

କ୍େ�ଧ ଭେର ନୃପତି େହାଇଛ ିେରଣୁ ମେୟ ।୧୨୧ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଦରି୍େଯାଧନ ସବୁରି କଷଟ୍ େଦଖି

ଆସ�ତି େବନ ିଭ�୍େଥ ଯାନ ବାହାନ�ତ ଉେପଖି ।୧୨୨ ।
ସଞଜ୍େୟ କହେିଲ ଶୁଣ ଧୃତ�ଷେ୍ଟ

ସୱ୍ାମୀ ସ�ନୀେଧୟ୍ େ�େହାରି ବେିଜ କେଲ �ମ କୃଷେ୍ଣ ।୧୨୩ ।
ଅମୱି୍କାର ନ�ଦନ କହଇ େଶାକ ଭେର କଥା

େୟେହେନକ ବପିଦ ସୱ୍ାମୀ ବହି�ି େମାେତ ଧା� ।୧୨୪ ।
ଭୀମ ଧୁଶାସନ ଯହ�ଂ େହାଇେଲ ଅ�ୟାଅନିୟ୍

ମୁହଂି େୟକା�େତ ଭାଳିଲି ଯୁେଝଷଠ୍ଙ୍ିକି େଘନ ି।୧୨୫ ।
େୟକାଠାେର ଥ�େଲ ବାବୁ େହାଇବ ଅ�ୟଅନିୟ୍

ବାରଣୁାବ�େତ ରହ ଯାଇଂ ଭାଇ�ତ େ�ର େଘନ ି।୧୨୬ ।
ଗୁରଜୁନ ବଚେନ େଦବ ଅଲଙ୍ଘିତ ଯୁେଝଷଠ୍ି

ବାରଣୁାବ�େତ ରହେିଲ େମାର ପୁତର୍ ପାଞଚ୍ େଗାଟି ।୧୨୭ ।
କାଲି �ତେ୍ର େଦବ େମାେତ ପଡି� ବପିଦ

େସ ପଞଚୁ୍ ପୁତର୍ଙ୍କୁ ହାେଦ ପଡି� ପରମାଦ ।୧୨୮ ।
ଝିମାଣିଶାଳ�  ଅଗ୍ନ ିପଡି େଦବ ପୁର ଦହନ େହାଇ�

େକାଇନମñ◌ା ସହେିତ େମାର ପଞଚୁ୍ ପୁତର୍ �ଶ ଗ� ।୧୨୯ ।
ବ�ିଶ କାଳକୁ େଦଖ ବପିରୀତ ବୁଦଧ୍�

ବପିଦ କେମ�ଣ େମାେହାର େୟଲେନକ ଲିହ ିବଧି� ।୧୩୦ ।
କହ�ଂ କହ�ଂ ମୃକ୍ଷାଗତ େହାଇେଲ ଧୃତ�ଷଟ୍

ରହ ରହ କୁରପୁତି େବାଲି ଧଇେଲ ଜଗ��ଥ ।୧୩୧ ।
ଜଗୁଜନ ବ�ଧୁ େଯ ଜଗତ ଜନ ହତିକାରୀ

େକବଣ ପାତେକ େମାେତ େୟେଡକ ବପିତତି୍ ପଡି ।୧୩୨ ।
ଦରି୍େଯାଧନ ଅସାଷଟ୍ମ ବଳ�ମଙ୍କ ମୁଖ େଦଖି

େବେଳକ େସାଦର�� ସୱ୍ାମୀ ନ ପାରିଲ�  ରଖି ।୧୩୩ ।
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ଶର୍ୀହରି େବାଇେଲ ତୁମେ୍ଭ ଶୁଣ କୁରପୁତି
ଦଇବ କୃେତୟ୍ େ�େତ େହାଇ� ଅନୀତି ।୧୩୪ ।

ବଳ�େମ େବାଇେଲ କାହଂି ଦହନ େହାଇେଲ ପାଣଡ୍େବ
�ଲ େହା େଦଖିଯିବା େବାଲ�ତି ବଳେଦେବ ।୧୩୫ ।

�ମର ବଚେନ ସଜ େହାଇେଲ କୁରଥୁାଠ
ଅେନକ ଗହଳ େଯ େହାଇ� ମୁ�ଟ ।୧୩୬ ।

ଯଦୁର ଘର େଦଖିବାକୁ ଯାଆ�ତି ସଇନି
ମହାେତଜ େହାଇ େଯ ଦହ� ଅଛ ିଅଗ୍ନ ି।୧୩୭ ।

ବଦୁିରକୁ େୟକା�େତ ପ�ର�ତି ଜ�ଦ୍�ଦନ
ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ଚରିତ େହା େକବଣ ବଧିାଣ ।୧୩୮ ।

 (ବୁଦଧ୍ କାଳକୁ େଦଖ ବପିରୀତ ବୁଦଧ୍� ।
୧୩୦ ।୨ ବପିଦ କାେଳ ପଡି� େମାେତ ଏେତକ ଅବଧି� (ପା)

ବପିତତି୍ କେମ� େମାେହାର େଲଖିଅଛ ିବଧି� ।
ବଦୁିେର େବାଇେଲ େଦବ ଗେଲନ ିପାର େହାଇ

ଅରେଣୟ୍ ପଶିେଲନ ିେଯ େୟହାଙ୍କୁ େଗାଚର �ହଂି ।୧୩୯ ।
େଭା �ଥ ��ୟଣ ତୁ ମ�ଦ କୃତୟ୍ କଲ�

େୟ ଜଦୁର ଘର େଦଖାଇ କି-ା େୟହାଙ୍କୁ ଆଣିଲ�  ।୧୪୦ ।
େୟଥ�େର ଦହନ େହାଉଛ�ତି ଶବରଣୁୀ ପଞଚୁ୍ ପୁତେ୍ର
ନ ପୁମ ଚିହ୍ନ�ତି େୟ େଦଖିେଲ ନଜି ଗାତେ୍ର ।୧୪୧ ।

ଶର୍ୀହରି ତ�୍ସିେଲ େଯ ବଦୁିର ବଚେନ
ସଦୁରି୍େଶଣ ଚକ୍ର େପଷିେଲ ଅଗ୍ନ ିଦହନ ସଥ୍ାେନ ।୧୪୨ ।

ନ ଚିହ୍ନ�ତୁ କୁର ୁବୀେର ଦୁଗୁଣ େତଜ ବହ�
ବାସେୁଦବର ମାୟା େହା ଜାଣିମାକ େକହ� ।୧୪୩ ।

େୟ େସ ମାୟାଧର େହା ମହାମାୟା ରଞଚ୍�
ଭା� ନବିାରିବାକୁ େୟ କୂଟ ଉପାେୟ ସି� ।୧୪୪ ।

ଶର୍ୀହରୀ େବାଇେଲ େହା ଶୁଣ କୁରପୁତି
ମତୁୃ ପିଣଡ୍ ଗ�ଧ �ଗିେଲ ଶିରୀ େହାେୟ କ୍ଷତି ।୧୪୫ ।

ଦୂେର ଥାଇ େଦଖ�ତି ସମସତ୍ ବୀରମାେନ
େଦଖୁଛ�ତି ଛଡ ପିଣଡ୍ େହାଉଛ�ତି ଦହେନ ।୧୪୬ ।

ହା ହା ଦଇବ େବାଲି େଯ ପଡି� କୁରପୁତି
ଭୀଷମ୍, ଦେ୍�ଣ, କଣ୍�ଣ , ଭରିୂସବ�ା, ଶଲ୍ୟ, ଅଶସତ୍ମା ସବ� କ୍େଷତର୍ୀ ।୧୪୭ ।

ଦରି୍େଯାଧନ ଶେତ ଭ�୍େଥ ଆବର କୁରେୁଦବ
ସମସେ୍ତ ବଜର୍ ଘାେତ ପଡିେଲ ପାଣଡ୍ବଙ୍କର ଅଭାେବ ।୧୪୮ ।

�ମକୃଷଣ୍ ସମାଜର୍� କର�ତି ସବୁ�ତି
େଗାବ�ିେଦ ବଦ�ତି େହା କ୍େ�ଧ କର ଶା�ତି ।୧୪୯ ।

କ୍େ�ଧ ଶା�ତି କର େହା ଅମୱି୍କାର ସତୁ
ଅେନକ କ୍େ�ଧ ଅବସ�୍ େ�େତ ଅଛନି ିବହ�ତ ।୧୫୦ ।
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୧୫୦ ।୧ ଅେନକ କ୍େ�ଧ ଅବସ�୍ େ�େତ ଅଛନି ିବହ�ତ-ପାଦ ପେର ଅଧ�କ ପାଠଜଦୁର
ଘେର େଦଖା�ତି ସବୁ ମାନ

ଚିହ୍�ଇ ଦଅି�ତି େଯ ପର୍ଭ ୁଭଗବାନ ।
ଅପାର କୁଟୁମୱ୍ ତୁ େଯ ଅରଜିଲ�  ଧୃତ�ଷଟ୍

େମାେହାର ବ�ିେର େ�େତ େହାଇବ ଅେନକ କଷଟ୍ ।୧୫୧ ।
ଧୃତ�ଷଟ୍ ଦରି୍େଯାଧନକୁ ଶା�ତି େଯ କ�ଇ

ବାହ�ଡି ହସତି୍� ଭବୁନକୁ ଆସ�ତି କୁରସୁାଇଂ ।୧୫୨ ।
ପେ୍ରତ କାଯ�୍ୟ କରିବାକୁ େଯସେନକ ବଧି�
ସାଂସାରିକା ଧମ�କୁ �ଜା େଯସେନକ ବଧି�

ସାଂସାରିକ ଧମ�କୁ �ଜା େଯସେନକ େହାଇ ସିଦଧ୍� ।୧୫୩ ।
କର�ତି କୁେବରୀେର ପେ୍ରତକାଯ�୍ୟ ବଧିାନ

ରହେିଲ ଯଦୁ ନ�ଦନ କୁର ୁ�ଜାର ଆସ�୍ନ ।୧୫୪ ।
ନବ ଦବିସ ପରିଯ�େତ ଅେନକ ଦାନ ଦେିଲ

ଦଶାହ ଶ�୍ଦଧ୍କରି େୟକାଦଶ ପିଣଡ୍ ଭିଆଇେଲ ।୧୫୫ ।
େହାମ କେମ�ଣ କ��ତି ଘୃତ ପାକ

ପାରଣା ଆେ�ବନ ଶୁଦଧ୍ େଯ ପାତର୍କ ।୧୫୬-୭୦୩୯ ।
 -------------

��ୟଣଙ୍କର ମାୟାେକ କରି ପାରିବ େଗାଚର
ସଦୁରି୍େଶନ ଦୃଚଛ୍�େର ଚିହ୍ନ�ତି କୁରବୁୀର ।
େନଇଣ ଅଙ୍ଗୁଳିେର େଦଖାଇ ଦଅି�ତି ହରି

ଯୁେଝଷଠ୍ରି ଭୀମ ଅଜ�ୁନ ନକୁଳ ସହେଦବ ଆଦ ିକରି ।
େୟଟି େକାଇ�� ଅଟ�ତି େହା ପଣଡୁ୍ଙ୍କର �ଣୀ
ପୁରଞଚ୍ନ ପଣଡ୍ା େୟେଥ ମ� ଅକାରେଣ ପୁଣି ।

ସମସତ୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍��ତି େଦବ ଭଗବାନ
ବାଳ�ମ ଆଦ ିନ କରି ବାରଣ ।

େଫରିଣ ଆସ�ତି ସମସେ୍ତ କୁର ୁବୀେର
ବାଟେର କହ�ତି �ହାକୁ ଚକ୍ରଧେର ।
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