
ପକୀଯ ୄଭୋହନ ୄେନୋତଙି୍କ ଜୀଫନୀ 

୧୩ ଜୋନୁଆଯୀ ୧୮୪୩ୄଯ ଅଫବିକ୍ତ ଫୋୄରଶ୍ୱଯ ଜଲି୍ଲୋଯ ଭଲି୍ଲକୋଶୁଯ ଗୋଆଁଯ ରକ୍ଷ୍ମଣ ଚଯଣ 
ୄେନୋତ ିଓ ତୁେୀ ୄଦଫୀ ୄେନୋତଙି୍କ ଔଯେଯୁ ଜନମଗ୍ରହଣ କଯଥିିୄର । ତୋଙୁ୍କ ଏକ ଫର୍ଷ ୋଞ୍ଚ 
ଭୋେ ଫଣେ ୄଫୄ ତୋଙ୍କ ିତୋ ରକ୍ଷ୍ମଣ ଚଯଣ ୄେନୋତଙି୍କଯ ଭତୁୃୁ ଘଟରିୋ । ଏହୋଯ ଭୋତ୍ର ୧୪ 
ଭୋେ ୄଯ ତୋଙ୍କ ଭୋତୋ ତୁେୀ ୄଦଫୀ ୄେନୋତ ିଭଧ୍ୟ ଈହଧୋଭ ତୁୋଗ କଯଥିିୄର । 
ଫୋରୁକୋଯୁ ତୋଙ୍କଯ ରୋନୋନ ବୋଯ ତୋଙ୍କଯ ୄଜୄଜଭୋ େମ୍ଭୋଥିିୄର । 

ପକୀଯ ୄଭୋହନ ୄେନୋତ ି(୧୩ ଜୋନୁଆଯୀ ୧୮୪୩ - ୧୪ ଜୁନ ୧୯୧୮) ଜୄଣ ଓଡଆି 
ୄରଖକ ଓ ତତ୍କୋୀନ ଇଷ୍ଟ ଇଣି୍ଡଆ କମ୍ପୋନୀ ଅଧୀନୄଯ କୋମଷୁଯତ ଜୄଣ ୄଦୱୋନ ଥିୄର । ୄେ 
ଥିୄର ପ୍ରଥଭ ଓଡଆି ଆଧୁନକି କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ ୄଯଫତୀଯ ୄରଖକ । 

 

ପକଯି ୄଭୋହନ ୄେନୋତି , ଉତ୍କ ୄଗୌଯଫ ଭଧୁେଦୂନ ଦୋେ , ଉତ୍କଭଣି ଣି୍ଡତ ୄଗୋଫନୁ୍ଧ 
ଦୋେ, କଫଫିଯ ଯୋଧୋନୋଥ ଯୋଣ , ସ୍ୱବୋଫ କଫ ିଗଙ୍ଗୋଧଯ ୄଭୄହଯଙ୍କ େହ ଓଡଆି ବୋର୍ୋ 
ଆୄଦୋନଯ ୁୄଯୋଧୋ ବୋଫୄଯ ଓଡଆି ବୋର୍ୋକୁ ଫିୄ ଦଶୀଭୋନଙ୍କ କଫଯୁ ଫଞ୍ଚୋଇଫୋ ୋଇଁ 
ରଢଥିିୄର । ଫୁୋେକଫ ିପକୀଯ ୄଭୋହନ ୄେନୋତ ିଓଡଆି େୋହତିୁଯ କଥୋ େମ୍ରୋଟ ବଫୄଯ 
ଯଚିତି । 

 

 ଜନ୍ମ ୧୩ ଜାନୁ୍ଆରୀ ୧୮୪୩ 

 ବାଲେଶ୍ୱର , ଭାରତ 

 ମୃତୁୁ ୧୪ ଜୁନ୍ ୧୯୧୮ (୭୫ ବର୍ଷ) 



 ବୃତି୍ତ ଗାଳ୍ପକି, ଲେଖକ, କବ,ି ସାହତିିୁ କ 

 ଭାର୍ା ଓଡଆି 

 ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ 

 ସମୟ ଊନ୍ବିିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ 
 ସାହତିୁ କୃତ ିଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ 

 

୧୮୬୮ୄଯ ନଜିସ୍ୱ ପ୍ରୄଚଷ୍ଟୋ ଫୄଯ ୄେ ଫୋୄରଶ୍ୱଯୄଯ ’ଉତ୍କ ୄପ୍ରେ ’ ନୋଭୄଯ ଏକ 
ଛୋୋଖୋନୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ କୄର , ମୋହୋ ୄହଉଛ ିଓଡଶିୋଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଛୋୋଖୋନୋ । ଏହଠିୋଯୁ ୄେ 
ଓଡଆିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ତ୍ରକିୋ ଓ େଭବୋଦତ୍ରଭୋନ େମ୍ପୋଦନୋ ଓ ପ୍ରକୋଶନ କୄର । ଏଥିଭଧ୍ୟଯୁ 
"ୄଫୋଧଦୋଣିନୀ", "ନଫେଭବୋଦ" ଓ "େଭବୋଦ ଫୋହକିୋ" ଆଦ ିପ୍ରଧୋନ । ପ୍ରଥଭୋଫସ୍ଥୋୄଯ ୄେ 
ପ୍ରକୋଶକ, ୄରଖକ, େମ୍ପୋଦକ, ଭଦୁ୍ରଣକୋଯୀ, ଫଣ୍ଟନ କୋଯୀ ଏଫଂ ଭୋରିକ ଥିୄର । ଯଫର୍ତ୍ଷୀ 
େଭଣୄଯ ୄେ ଯୋଧୋନୋଥ ଯୋଣ ଏଫଂ ଭଧୁେଦୂନ ଯୋଓଙୁ୍କ ନଜିଯ େ ହକଭଷୀ ବୋଫୄଯ ୄନଇଥିୄର 
ଏଫଂ ୄେଭୋୄନ ୄଫୋଧଦୋଣିନୀ ୋଇଁ ଗଳ୍ପ ୄରଖଥୁିୄର । 

 

ଓଡଆି ବୋର୍ୋଯ ଉନ୍ନତ ିଓ ପ୍ରଚୋଯ ନଭିୄେ ୄେ ୧୮୬୭ୄଯ "ଉତ୍କ ବୋର୍ୋ ଉନ୍ନତ ିଫଧିୋନ ିେବୋ" 
ନୋଭକ ଏକ େଙ୍ଗଠନ ଗଢଥିିୄର । ’ଉତ୍କ େୋହତିୁ େଭୋଜଯ ’ ୧୯୧୨ ଓ ୧୯୧୭ଯ ଫୋର୍ିକ 
େବୋୄଯ ୄେ େବୋତ ିଦୋଣିତ୍ୱ ତୁରୋଇଥିୄର । ୧୯୧୫ ଭେହିୋୄଯ ପକୀଯୄଭୋହନ େତୁଫୋଦୀ 
ଫଦିୁୋଣକୁ ଯଭି୍ରଭଣୄଯ ମୋଇଥିୄର ଏଫଂ ୄେଠୋୄଯ ଉତ୍କଭଣି ୄଗୋଫନୁ୍ଧ ଦୋେଙ୍କଯ କୋମଷୁ 
ୄଦଖି ଅତୁେ ଖେୁ ିୄହୋଇଥିୄର । 



ଓଡଆି ବୋର୍ୋ େୋହତିୁ ଯ ୄେନୋତ ିେଂକ୍ରୋେ ିୁଯୁର୍ , ମୁଗମୋତ୍ରୀ ପକୀଯ ୄଭୋହନ ୄେନୋତଙୁି୍କ 
"ମୁଗମୋତ୍ରୀ " ଏଫଂ ବୋର୍ୋ ଆୄଦୋନ ଓଡଶିୋ ତଯପଯୁ ୄକୋଟ ିୄକୋଟ ିପ୍ରଣୋଭ - ଫୄଦ ଉତ୍କ 


