
 

 

ଫସନ୍ତ ଋତୁ ଯଚନା 

ବାଯତୀୟ ଭାୄନ “ଛ” ୄଗାଟ ିଋତୁ ଉୄବାଗ କଯଥିାନ୍ତ ି । ତନମଧ୍ୟଯୁ ୄେଷତଭ ଓ ସୄଫବାତ୍ତଭ 
ଋତୁଟ ିୄହଉଛ ିଫସନ୍ତ । ଏହା ଋତୁଯାଜ ଯୂୄ କଥିତ । ଋତୁଯାଜ ଫସନ୍ତ େୀତଋତୁ ୄେଷୄଯ 
ଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଠୄଯ ଉସି୍ଥତ ହୁଏ । େୀତଋତୁୄଯ ଯୁକ୍ଷ , ନୀଯସ ଓ ଶ୍ରୀହୀନ ଧଯତି୍ରୀ ନଫ ଫସନ୍ତଯ 
ୄକାଭ ସ୍ପେବୄଯ ନଫୀନ ଶ୍ରୀଭଣି୍ଡତ ହୁଏ । ପ୍ରାଣୀ ସଭାଜ ଦୁୁଃଖୄକେେଯୁ ଅୂଫବ ଭାନସକି ତୃପି୍ତ 
ରାବ କଯନ୍ତ ି। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ବକ୍ତକଫ ିଭଧୁସଦୂନ ଯାଓ ଗାଇଛନ୍ତ ି–  

ଆସଇ ଫସନ୍ତ େେିଯି ଅୄନ୍ତ 

ଦେିଇ ଧଯଣୀ ଚାଯୁ ୄକଭୄନ୍ତ 

ୄସୌନ୍ଦମବୟ ଯୄଙ୍ଗ ବାସଇ ଭହୀ 

ବୁଫନ ଆନନ୍ଦ କହ ିନୁହଇ । 

ମୁୄଗ ମୁୄଗ ସକ ସନ୍ତାହାଯୀ ଫସନ୍ତକୁ ସଭୄେ ସ୍ବାଗତ କଯଛିନ୍ତ ି । ପାରଗୁନ ଓ ୄଚୈତ୍ର ଏହ ି
ଦୁଇ ଭାସ ଫସନ୍ତ ଋତୁଯ ଅନ୍ତଗବତ । କନୁି୍ତ ଫସନ୍ତ ଏହାଯ କଞି୍ଚତି ୂଫବଯୁ ଅନୁବୂତ ୄହାଇଥାଏ । 
ଫସନ୍ତ ଞ୍ଚଭୀ ଫା ଭାଘେୁକେ ଞ୍ଚଭୀ ଠାଯୁ ପ୍ରକୃତିୄ ଯ ଫସନ୍ତଯ ଆଫବିବାଫ ଘଟଥିାଏ । 

ଫସନ୍ତଯ ଆଗଭନୄଯ ପ୍ରକୃତ ିଯାଜୟୄଯ ଫଯିାଟ ଯଫିତ୍ତବନ ୄଦଖାମାଏ । ଦକି୍ଷଣ ଦଗିଯୁ ଭୟ 
ଫନ ଫା ଫସନ୍ତ ଫନ ଫୄହ । ଫୃକ୍ଷଯାଜ ିନଫ ଲ୍ଲଫୄଯ ଭଣି୍ଡତ ହୁଏ । ନାନା ଯଙ୍ଗଯ ନାନା 
ଜାତଯି ପୁର ଜନଭନ ହଯଣ କଯନ୍ତ ି । କାଭିନୀ , ୄକତକୀ , ୄଗାରା , ନଆିି , ଭାତୀ ପୁରଯ 
ଭହକ ଫନୄଯ ୄଖ ିଫୁରୁଥାଏ । ଯକ୍ତ ଯଙ୍ଗଯ ାେ ଦୂଯଯୁ ଆହୁଯ ିଭୄନାହଯ ଦିୄ େ । 
ୁଷ୍କଯଣିୀୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି କଭ ଢଢ ୄହାଇ ନୃତୟ କରାଯ ିଭୄନ ୄହଉଥାଏ । 



 

 

ଭଧୁ ଓ ଭଧୁଭକି୍ଷକା ଦଯ ଭଧୁ ଗୁଞ୍ଜନ ସଫବତ୍ର େୁଣିଫାକୁ ଭିୄ । ଫସନ୍ତ ଋତୁ ୄକାକିଯ 
କୁହୁଯାଫ ଅୋନ୍ତ ଚତି୍ତକୁ ୋନ୍ତ କୄଯ । ହଦୀ ଫସନ୍ତଯ ଡାକୁ ଡା ୄଡଇଁଫାଯ ଦୃେୟ ଅତୟନ୍ତ 
ହୃଦୟସ୍ପେବୀ । 

ୄସାଯଷି, ଯାେ,ି ୄେୀ, ଚଣା, ଭଗୁ ଆଦ ିଯଫ ିେସୟୄଯ ୄକଦାଯ ୁଯୀ ଉଠଥିାଏ । ଫସନ୍ତଯ ନଫ 
ଛଫ ିସଫବତ୍ର ଦୃଷି୍ଟୄଗାଚଯ ହୁଏ । କଫ ିଏହ ିକଭନୀୟ ଦୃେୟୄଯ ଭଗୁ୍ଧ ୄହାଇ କଫତିା ଯଚନା କୄଯ । 
କଫକୁିତିକ କାଦିାସଙ୍କ “ଋତୁ ସଂହାର” କାଫୟୄଯ ଫସନ୍ତଯ କଭନୀୟ ଚତି୍ର ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୄ 
। ଉୄନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜ ଓ ଜୟୄଦଫ ଭଧ୍ୟ ଫସନ୍ତ ଋତୁଯ ସନୁ୍ଦଯତା ଫର୍ଣ୍ବନା କଯ ିମାଇଛନ୍ତ ି । ଫସନ୍ତଯ 
ଧଯାଫତଯଣୄଯ କ ିପ୍ରାଣୀ କ ିଉଦି୍ଭଦ ସଭୄେ ୄମଯ ିନଫ ଜୀଫନ ଧାଯଣ କଯନ୍ତ ି । ନୂତନ 
ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀନା ବିତୄଯ ଭନୁଷୟ କଭବଚଞ୍ଚ ହୁଏ । ଭନି ଓ ଧୂସଯ େଯୀଯ ସନୁ୍ଦଯ ଓ ଚକି୍କଣ 
ଦିୄ େ । ଖାଦୟୄୟଯ ଅବାଫ ନଥାଏ । 

ଫସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଉୄବାଗୟ କୄଯ ଏ ଋତୁୄଯ ଅନୁଷ୍ଠତି ଫବଫବାଣୀ ସଭହୂ । ଫସନ୍ତ ଞ୍ଚଭୀୄଯ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫୀଣାାଣିଙ୍କଯ ଆଯାଧନା କଯନ୍ତ ି। େଫିଯାତ୍ରି , ୄଦା ୂର୍ଣ୍ିଭା , ୄହାରି, ଅୄୋକାଷ୍ଟଭୀ 
ଓ ଯାଭ ନଫଭୀ ଆଦ ିଫବଫବାଣୀ ଗୁଡକି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭଧ୍ୟୄଯ ଧଭବପ୍ରାଣ ଜନତା ାନ 
କଯଥିାନ୍ତ ି। ଞ୍ଚୁୄ ଦା , ସପ୍ତୄଦା , ଦେ ୄଦା ଆଦ ିଉତ୍ସଫ ଭାନଙ୍କୄଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଭଖୁଯତି 
ୄହାଇ ଉୄଠ । ୁଯୀୄଯ ଶ୍ରୀୄରାକନାଥଙ୍କ େଫିଯାତ୍ର ିମାତ୍ରା ଓଡେିା ପ୍ରସଦି୍ଧ । ଦଣ୍ଡନାଚ ଏ ଋତୁୄଯ 
ଅନୟତଭ ଆକଷବଣ । ଅନୁଧ୍ୟାନ କୄର ଜଣାମାଏ ୄମ ଫାସନ୍ତୀୟ ଫବଫବାଣୀ ଗୁଡକି ୄମବ ି
ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ୄସବ ିଭହତ୍ତ୍ଵୂର୍ଣ୍ବ । 

ଋତୁଚକ୍ରଯ ଯଫିତ୍ତବନୄଯ ଫସନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଦିାୟ ନଏି । ୄକହ ିଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଠୄଯ ସି୍ଥଯ ନୁହନ୍ତ ି। 
କଫଫିଯ ଯାଧାନାଥଙ୍କ ଉକି୍ତୄଯ –  

କେହ ିରହନିାହିଁ   ରହକିେ ନାହିଁଟ ି  

 ଭେରଙ୍ଗ ଭୂମି ତକେ  



 

 

ସକେେ ନଜି ନଜି   ଅଭିନୟ ସାରି  

 ୋହୁଡକିେ ୋେ େକେ ।  

ଏଣୁ ଫସନ୍ତକୁ ପ୍ରାଣୀ ସଭାଜ ଦୁୁଃଖୄଯ ଫଦିାୟ ୄଦଇ ତାଯ ୁନଯାଗଭନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଯନ୍ତ ି। 
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