ଫସନ୍ତ ଋତୁ ଯଚନା
ବାଯତୀୟ ଭାୄନ “ଛ” ୄଗାଟି ଋତୁ ଉୄବାଗ କଯିଥାନ୍ତି
ଋତୁ ଟି ୄହଉଛି ଫସନ୍ତ । ଏହା ଋତୁ ଯାଜ ଯୂୄ କଥିତ

। ତନମଧ୍ୟଯୁ ୄେଷତଭ ଓ ସୄଫବାତ୍ତଭ

। ଋତୁ ଯାଜ ଫସନ୍ତ େୀତଋତୁ ୄେଷୄଯ

ୃଥିଫୀ ୃଷ୍ଠୄଯ ଉସ୍ଥିତ ହୁ ଏ । େୀତଋତୁ ୄଯ ଯୁକ୍ଷ , ନୀଯସ ଓ ଶ୍ରୀହୀନ ଧଯିତ୍ରୀ ନଫ ଫସନ୍ତଯ
ୄକାଭ ସ୍ପେବୄଯ ନଫୀନ ଶ୍ରୀଭଣ୍ଡିତ ହୁ ଏ । ପ୍ରାଣୀ ସଭାଜ ଦୁ ୁଃଖୄକେେଯୁ ଅୂଫବ ଭାନସିକ ତୃ ପ୍ତି
ରାବ କଯନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ବକ୍ତକଫି ଭଧୁସଦ
ୂ ନ ଯାଓ ଗାଇଛନ୍ତି –
ଆସଇ ଫସନ୍ତ େିେଯ
ି ଅୄନ୍ତ
ଦିେଇ ଧଯଣୀ ଚାଯୁ ୄକଭୄନ୍ତ
ୄସୌନ୍ଦମବୟ ଯୄଙ୍ଗ ବାସଇ ଭହୀ
ବୁଫନ ଆନନ୍ଦ କହି ନୁ ହଇ ।

ମୁୄଗ ମୁୄଗ ସକ ସନ୍ତାହାଯୀ ଫସନ୍ତକୁ ସଭୄେ ସ୍ବାଗତ କଯିଛନ୍ତି । ପାରଗୁନ ଓ ୄଚୈତ୍ର ଏହି
ଦୁ ଇ ଭାସ ଫସନ୍ତ ଋତୁ ଯ ଅନ୍ତଗବତ । କିନ୍ତୁ ଫସନ୍ତ ଏହାଯ କିଞ୍ଚତ
ି ୂଫବଯୁ ଅନୁ ବୂତ ୄହାଇଥାଏ
ଫସନ୍ତ ଞ୍ଚଭୀ ଫା ଭାଘେୁକେ ଞ୍ଚଭୀ ଠାଯୁ ପ୍ରକୃ ତୄି ଯ ଫସନ୍ତଯ ଆଫିବବାଫ ଘଟିଥାଏ ।
ଫସନ୍ତଯ ଆଗଭନୄଯ ପ୍ରକୃ ତ ି ଯାଜୟୄଯ ଫିଯାଟ ଯିଫତ୍ତବନ ୄଦଖାମାଏ

ଫନ ଫା ଫସନ୍ତ ଫନ ଫୄହ । ଫୃ କ୍ଷଯାଜି ନଫ ଲ୍ଲଫୄଯ ଭଣ୍ଡିତ ହୁ ଏ

।

। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଯୁ ଭୟ
। ନାନା ଯଙ୍ଗଯ ନାନା

ଜାତିଯ ପୁ ର ଜନଭନ ହଯଣ କଯନ୍ତି । କାଭିନୀ , ୄକତକୀ , ୄଗାରା , ନିଆି , ଭାତୀ ପୁ ରଯ
ଭହକ ଫନୄଯ ୄଖି ଫୁ ରୁଥାଏ

। ଯକ୍ତ ଯଙ୍ଗଯ ାେ ଦୂ ଯଯୁ ଆହୁ ଯି ଭୄନାହଯ ଦିୄେ

ୁଷ୍କଯିଣୀୄଯ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି କଭ ଢଢ ୄହାଇ ନୃ ତୟ କରାଯି ଭୄନ ୄହଉଥାଏ ।

।

ଭଧୁ ଓ ଭଧୁଭକ୍ଷିକା ଦଯ ଭଧୁ ଗୁଞ୍ଜନ ସଫବତ୍ର େୁଣିଫାକୁ ଭିୄ

। ଫସନ୍ତ ଋତୁ ୄକାକିଯ

କୁ ହୁଯାଫ ଅୋନ୍ତ ଚିତ୍ତକୁ ୋନ୍ତ କୄଯ । ହଦୀ ଫସନ୍ତଯ ଡାକୁ ଡା ୄଡଇଁଫାଯ ଦୃ େୟ ଅତୟନ୍ତ
ହୃ ଦୟସ୍ପେବୀ ।

ୄସାଯିଷ, ଯାେି, ୄେୀ, ଚଣା, ଭୁଗ ଆଦି ଯଫି େସୟୄଯ ୄକଦାଯ ୁଯୀ ଉଠିଥାଏ । ଫସନ୍ତଯ ନଫ

ଛଫି ସଫବତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟିୄଗାଚଯ ହୁ ଏ । କଫି ଏହି କଭନୀୟ ଦୃ େୟୄଯ ଭୁଗ୍ଧ ୄହାଇ କଫିତା ଯଚନା କୄଯ ।
କଫିକୁତିକ କାିଦାସଙ୍କ “ଋତୁ ସଂହାର” କାଫୟୄଯ ଫସନ୍ତଯ କଭନୀୟ ଚିତ୍ର ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୄ
। ଉୄନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜ ଓ ଜୟୄଦଫ ଭଧ୍ୟ ଫସନ୍ତ ଋତୁ ଯ ସୁନ୍ଦଯତା ଫର୍ଣ୍ବନା କଯି ମାଇଛନ୍ତି

। ଫସନ୍ତଯ

ଧଯାଫତଯଣୄଯ କି ପ୍ରାଣୀ କି ଉଦ୍ଭି ଦ ସଭୄେ ୄମଯି ନଫ ଜୀଫନ ଧାଯଣ କଯନ୍ତି

। ନୂ ତନ

ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀନା ବିତୄଯ ଭନୁ ଷୟ କଭବଚଞ୍ଚ ହୁ ଏ । ଭିନ ଓ ଧୂସଯ େଯୀଯ ସୁନ୍ଦଯ ଓ ଚିକ୍କଣ
ଦିୄେ । ଖାଦୟୄୟଯ ଅବାଫ ନଥାଏ ।

ଫସନ୍ତ ଋତୁ କୁ ଉୄବାଗୟ କୄଯ ଏ ଋତୁ ୄଯ ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ଫବଫବାଣୀ

ସଭୂହ । ଫସନ୍ତ ଞ୍ଚଭୀୄଯ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫୀଣାାଣିଙ୍କଯ ଆଯାଧନା କଯନ୍ତି । େିଫଯାତ୍ରି , ୄଦା ୂର୍ଣ୍ିଭା , ୄହାରି , ଅୄୋକାଷ୍ଟଭୀ
ଓ ଯାଭ ନଫଭୀ ଆଦି ଫବଫବାଣୀ ଗୁଡକ
ି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭଧ୍ୟୄଯ ଧଭବପ୍ରାଣ ଜନତା ାନ
କଯିଥାନ୍ତି । ଞ୍ଚୁୄଦା , ସପ୍ତୄଦା , ଦେ ୄଦା ଆଦି ଉତ୍ସଫ ଭାନଙ୍କୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଭୁଖଯିତ
ୄହାଇ ଉୄଠ । ୁଯୀୄଯ ଶ୍ରୀୄରାକନାଥଙ୍କ େିଫଯାତ୍ରି ମାତ୍ରା ଓଡିୋ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଦଣ୍ଡନାଚ ଏ ଋତୁ ୄଯ
ଅନୟତଭ ଆକଷବଣ । ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କୄର ଜଣାମାଏ ୄମ ଫାସନ୍ତୀୟ ଫବଫବାଣୀ ଗୁଡକ
ି ୄମବି
ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ୄସବି ଭହତ୍ତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ ।
ଋତୁ ଚକ୍ରଯ ଯିଫତ୍ତବନୄଯ ଫସନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫିଦାୟ ନିଏ । ୄକହି ୃଥିଫୀ ୃଷ୍ଠୄଯ ସ୍ଥିଯ ନୁ ହନ୍ତି ।
କଫିଫଯ ଯାଧାନାଥଙ୍କ ଉକ୍ତିୄଯ –
କେହି ରହିନାହିଁ ରହିକେ ନାହିଁଟ ି
ଭେରଙ୍ଗ ଭୂମି ତକେ

ସକେେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି
ୋହୁ ଡକି େ ୋେ େକେ ।
ଏଣୁ ଫସନ୍ତକୁ ପ୍ରାଣୀ ସଭାଜ ଦୁ ୁଃଖୄଯ ଫିଦାୟ ୄଦଇ ତାଯ ୁନଯାଗଭନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଯନ୍ତି ।
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