
 

 

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯଚନା 

ଉପକ୍ରମ :  ୄଫୈଚଦି୍ର୍ୟଭୟ ଫଶି୍ବୄଯ ସକ ପ୍ରାକୃତକି ନୟିଭ ଯଫିର୍ତ୍ତନଶ୍ୀ । ାଥଫି 
ଜଗତୄଯ ଋତୁଚକ୍ର ଭଧ୍ୟ ଏଥିଯୁ ଫାଦ ୄ଼େ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଥୃିଫୀଫାସୀ ଏହ ି
ଧଯାଧାଭୄଯ ଫଷ୍ତକ ଫାଯଭାସ ଓ ଛଋତୁକୁ ଉୄବାଗ କଯଥିାନ୍ତ ି। ୄଗାଟଏି ୄଯ 
ୄଗାଟଏି ଯତ୍ନ ଧଯାଫକ୍ଷୄଯ ଦାତଣ କଯ ିନଜିଯ ୄୋରୀା ୂଫତକ ଫଶି୍ବଯୁ ଫଦିାୟ 
ୄନଆଥାନ୍ତ ି। ୄଫୈଶ୍ାେ ଓ ୄଜୟଷ୍ଠଭାସ ଦୁଆଟିୄ ଯ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ତା ’ଯ ତାଣ୍ଡଫରୀା କଯ ି
ଧଯାଧାଭଯୁ ଫଦିାୟ ନିନ୍ତ ି। ଭର୍ତ୍ତୟଫାସୀଙ୍କ ାଆଁ ଏହ ିନଦିାଘକା ଭୄନହୁଏ ଏକ 
ଭହାଯୀକ୍ଷାଯ କା । 

ଫସନ୍ତଯ କାନ୍ତକଭନୀୟ ୄଶ୍ାବାଶ୍ରୀକୁ ହୃତ୍ କଯ ିଧଯଣୀ ଷୃ୍ଠୄଯ ଦାତଣ କୄଯ 
ଯୁକ୍ଷ ନଦିାଘଯ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁଯ ସନ୍ତା ସହୟ କଯ ିନ ାଯ ିଫାସନ୍ତୀକାୀନ ଉଷ୍ା 
ଗ୍ରୀଷ୍ମଯ ଅଗଭନସହ ଏହ ିଧଯାଧାଭଯୁ ଫଦିାୟ ୄନଆଥାଏ । ୄଫୈଶ୍ାେ ଓ ୄଜୟଷ୍ଠଯ 
ୄଯୌଦ୍ର୍ତା ଜନଭାନସୄଯ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଲାନ୍ତଯ ପ୍ରଫାହ ୄୋଏ । ୄଫୈଶ୍ାେଯ ଅଗଭନୄଯ 
ୄକାକିଯ କୁହୁତାନ ଧଯାଫକ୍ଷଯୁ ଉୄବଆମାଆ ଝଙି୍କାଯୀଯ ହିଁ ଓଁ ଶ୍ବ୍ଦୄଯ ସ୍ନାନ ଼େମିାଏ 
। ଗ୍ରୀଷ୍ମଯ ଧୂସଯ ଯିୄ ଫଶ୍ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ର୍ତା ଭନୁଷ୍ୟ ଭନୄଯ ୄତାୄ ଶ୍ୂନୟତା ଓ 
ଗବୀଯ ତୃପି୍ତଯ ହା, ହୁତାଶ୍ଭୟ କଲାନ୍ତ ି। ଭନୁଷ୍ୟ ଜୀଫନ ଫୟସ୍ତ ଫବି୍ରତ ୄହାଆୄ଼େ । 

  



 

 

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରପ୍ରକୃତ ି:  ଭନୁଷ୍ୟ ସଭାଜୄଯ ୄଫୈଶ୍ାେ ଓ ୄଜୟଷ୍ଠଯ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ର୍ତା 
ନୁବୂତ ହୁଏ । ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ସଭୟୄଯ ଝାଞି୍ଜ ଫନଯ ପ୍ରେଯତାକୁ ୄରାକଭାୄନ ନୁବଫ 
କଯନ୍ତ ି। ଫସନ୍ତଯ ଶ୍ୀତସ୍ପଶ୍ତ ଓ ଭଦୁୃ ହିୄ ଲା ଭନୁଷ୍ୟ ୄୋଜିୄ ର ାଏ ନାହିଁ । ସମୂତୟଙ୍କ 
ପ୍ରେଯ କଯିଣ ୄଭଦନିୀକୁ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ କୄଯ । ୄରାକଭାୄନ ଂଶ୍ୁଘାତ ୄଯାଗଯ ଶ୍କିାଯ 
ହୁନ୍ତ ି। ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୂତୟଙ୍କ ୄତୄଜାଦ୍ଦୀପ୍ତ କଯିଣ ଭନୁଷ୍ୟଯ ମାତାୟତୄଯ ଫାଧା ସଷିୃ୍ଟ 
କଯଥିାଏ । ଏଯକି ିସମୂତୟ ସ୍ତଗାଭୀ ୄହୄର ଥୃିଫୀୄଯ ଶ୍ୀତତା ନୁବୂତ ହୁଏ । 
ଯାହ୍ନଯ ଭଦୁୃ ଭୟ ୄରାକଙ୍କ ଭନୄଯ ଅଶ୍ଵାସନା ଅଣିଥାଏ । ସମୂତୟଙ୍କଯ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ 
କଯିଣ ଜ୍ଵାାୄଯ ପ୍ରାଣୀଗତ ଉବିଦଜଗତ ହାହାକାଯ କଯନ୍ତ ି। ନଦୀ , ୁଷ୍କଯଣିୀ, କୂ ଓ 
ଝଯଣା ଅଦ ିଜଶ୍ୂନୟ ୄହାଆମାଏ । ଜଚଯ ପ୍ରାଣୀ ାଣି ଫନିା ତଷି୍ଠ ହୁନ୍ତ ି। 

 

ଫନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫନାଗି୍ନ ଜଉିୄେ । ସଫୁଜଭିା ଭଣି୍ଡତ ଘଞ୍ଚ ଫନାନୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମଯ 
ତା଼େନାୄଯ ସହୟୄଫାଧ କଯ ିକଛି ିସଭୟ ବିତୄଯ ବସ୍ମୀବୂତ ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି। ପ୍ରତାୀ 
ଗ୍ରୀଷ୍ମଯ ତା଼େନାୄଯ ସଫୁଜଭିାଯ ସକଶ୍ରୀ ବୂରୁଣ୍ଠତି ୄହାଆଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁୄଯ ଚତୁଦ୍ଦଗି 
ଧୂ ିଉ଼େ ିଅକାଶ୍କୁ ଧୂଭାଭ୍ର କଯଦିଏି । ଏଯକି ିଦାଫ-ଦହନୄଯ ପ୍ରାଣୀଯ ଚରି୍ତ୍ ଚଞ୍ଚ 
ହୁଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମକାୄଯ ଦଫିାବାଗଯ ସଭୟ ଯାତ୍ରବିାଗୋଯୁ ଧିକ ନୁବୂତ ୄହାଆଥାଏ । 
ଏହ ିସଭୟୄଯ ଦନି ଫ଼େ ଓ ଯାତ୍ର ିସାନ ୄହାଆଥାଏ । ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ଯାହ୍ନୄଯ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିପ୍ରଫାହ 
ପ୍ରଫାହତି ୄହାଆଥାଏ । ଭଝିୄ ଯ ଭଝିୄ ଯ େଣି୍ଡଅବୂତ ଚକାବଉଁଯୀ ୄେୄ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ 
ପ୍ରଫାହୄଯ ଥଚାଯୀ ଭନୄଯ ଦଫିା ସଭୟୄଯ ଦୂଯୄଯ ଭଯୀଚକିା ସଷିୃ୍ଟ କୄଯ । 
ଥକଲାନ୍ତ ଥକ ନଜିଯ କଲାନ୍ତ ିୄଭଣ୍ଟାଆଫା ନଭିୄନ୍ତ ଯାସ୍ତାୄଯ ମିଫା ସଭୟୄଯ ଗ୍ରୀଷ୍ମ 
ପ୍ରଫାହଯୁ ନଜିକୁ ଯକ୍ଷା କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ତଯୁଛାୟାତୄ ଫଶି୍ରାଭ ନିନ୍ତ ି। 



 

 

ନଦିାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସଂହାରଲୀଳା :  ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମୂତୟଯଶ୍ିମ ଅଘାତୄଯ ଭନୁଷ୍ୟ ତୟଧ୍ଵ ଗଯଭ 
ନୁବଫ କଯନ୍ତ ି। ୄରାକଭାନଙ୍କ କ୍ଷୄଯ ୄଗାଟଏି ସ୍ଥାନଯୁ ନୟସ୍ଥାନକୁ ମାତାୟତ 
କଯଫିା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ । ଥପ୍ରାନ୍ତୄଯ ଥକ ଫଟଫୃକ୍ଷ ଫା ଫଶି୍ା ଦୁଭ ତୄ 
ଫଶି୍ରାଭ ୄନଆ ନଜିଯ ଗନ୍ତଫୟ ସ୍ଥାନକୁ ମାତାୟତ କଯନ୍ତ ି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ର୍ତାୄଯ ଶ୍ରଭିକ 
କଭତ- ପ୍ରଫଣ ୄହାଆାୄଯ ନାହିଁ । କୃଷ୍କ ଥକ୍କା ଭାଯ ିତଯୁଛାୟାତୄ ଫଶି୍ରାଭ ୄନଆଥାଏ 
। ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁୄଯ ଦନିଅି ଝ଼େ ଫଷ୍ତା ଧଯାୄଯ ପ୍ରୟ ସଷିୃ୍ଟ କଯଥିାଏ । ସଭୄୟ ସଭୄୟ 
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଫଗୄଯ ଫନ ୄଫାହଫିା ସହତି ଦନିଅି ଫଷ୍ତାୄଯ କୁଅଥଯ ଼ୁେଥିଫାଯ 
ୄରାୄକ ନୁବଫ କଯନ୍ତ ି। 

ୄଫୄୄଫୄ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ର୍ତାୄଯ ଭନୁଷ୍ୟ ଂଶ୍ୁଘାତଯ ଶ୍କିାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି। ଏଣୁ 
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭୟୄଯ ଭଣୁ୍ଡୄଯ ଓଦାଗାଭଛୁା , ଅଖିୄଯ କାଚଷ୍ଭା ଓ ଛତା ଫୟଫହାଯ କଯ ି
ୄଗାଟଏି ସ୍ଥାନଯୁ ନୟ ସ୍ଥାନକୁ ମାତାୟତ କଯଫିା ଉଚତି । ୄଶ୍ଷ୍କୁ ନଫିାଯଣ କଯଫିା 
ନଭିିର୍ତ୍ ୄତାଯାଣୀ, ଧ୍ଵକ ଜାନ, ଦହ,ି ଚନିଭିିଶ୍ା ୄରଭବୁାଣିଯ ସଯଫତ ିଆଫା ଉଚତି 
। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାୄଯ ଧିକାଂଶ୍ ସ୍ଥାନୄଯ ଜାବାଫ ଯଦୃିଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ । ପ୍ରାଣୀଜଗତ , 

ଉବିଦଜଗତ ାଣିଦନିା ହାହାକାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି। ଜାବାଫଯୁ ଜଚଯ ପ୍ରାଣୀଭାୄନ 
ଭତୁୃୟଭେୁୄଯ ତତି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି। ଗ୍ରୀଷ୍ମଯ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ ଯିୄ ଫଶ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାବାଫ ଓ େକି୍ 
ସଭୟୄଯ ଅକସି୍ମକ ଗି୍ନକାଣ୍ଡ ଭନୁଷ୍ୟ ଜୀଫନୄଯ ଚଯଭ ଦୁଦ୍ଦତଶ୍ା ଅଣିଥାଏ । 
େଯାଦନିୄଯ ଗଁା ଗହିୄ ଯ ନଅିଁ ରାଗିୄର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ର୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗି୍ନକାଣ୍ଡ 
ୄଗାଟଏି ଭହୂୁର୍ତ୍ତୄଯ  ଜିୄ ା଼େ ିବସ୍ମୀବୂତ କଯଦିଏି । ଦିବପ୍ରହଯ ସଭୟୄଯ ଯାସ୍ତାଘାଟ 
ନଜିତନ ୄହାଆମାଏ । ଫିାସୀ ତଥା ଧନକି ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶ୍ଷ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଭୟୄଯ 
ସଶୁ୍ୀତ ଜୄଯ ସ୍ନାନ କଯ ିଚନ୍ଦନ , କତୂଯ ୄରନ ୂଫତକ ଫଦୁିୟତ୍  ଙ୍ଖା ସାହାମୟୄଯ 



 

 

ୄସଫତି ୄହାଆ ଅତ୍ମତୃପି୍ତ ରାବ କଯଥିାନ୍ତ ି। କନୁି୍ତ ଦଯଦି୍ର୍ ୄରାକଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଯ 
ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଭୟୄଯ କଛି ିତାଯତଭୟ ରକ୍ଷୟ କଯାମାଆ ନଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଦାଉଯୁ 
ନଜିକୁ ଯକ୍ଷା କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ତଯୁଛାୟାତୄ ଫଶି୍ରାଭ ୄନଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତାତ୍ରଯ 
ଫଞି୍ଚଣା ଧଯ ିଫଷୁି୍ଣ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି। ତା’ ପୄଯ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଭୟୄଯ ୄସଭାୄନ ଅତ୍ମତୃପି୍ତ ରାବ 
କଯଫିା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଧଯଣୀଯ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ ଯିୄ ଫଶ୍ ଭଧ୍ୟ ଶ୍ୀତତା ନୁବଫ କଯଥିାଏ । 
କଲାନ୍ତ ଲୀଫାସୀ ଦଫିସଯ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ର୍ତାଯୁ ଯକ୍ଷା ାଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଭୟୄଯ ନଜି 
ଫାଯଣ୍ଡାୄଯ ତାତ୍ର ଚୄଟଆ ପ୍ରକାଯ ଫଶି୍ରାଭ ନିନ୍ତ ି। ଯାତ୍ରଯି ଥଣ୍ଡା ଦନ ସ୍ପଶ୍ତୄଯ ୄସ 
ଗାଢ଼ ନଦି୍ର୍ାୄଯ ୄଶ୍ାଆମାଏ । ତାକି୍ଳଷ୍ଟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାୄଯ ଭନୁଷ୍ୟ ଭନୄଯ ୄନକ ପ୍ରବାଫ 
଼େଥିାଏ । ଧନୀ ୄରାକଟଏି ଫିାସ ୄଦଖ୍ ୄସ ନଜିକୁ ସେୁୀ ଭୄଣ । ୁନଶ୍ଚ 
ଗ୍ରୀଷ୍ମଦାଉଯୁ ନଜିକୁ ଯକ୍ଷା କଯଫିା ାଆଁ ୄସ ନାନାପ୍ରକାଯ ଶ୍ତି ଉଚାଯ ଓ ଉାୟ 
ଭଧ୍ୟ ଫରଭବନ କଯଥିାଏ । 

ତାତ୍ର ଫଞି୍ଚଣାୄଯ ାଣି ଛିୄ ଞ୍ଚାଆ ଫଞି୍ଝାୄହଫା , ୄଦହଯ ଉଷ୍ମତାକୁ ଉଶ୍ଭ କଯଫିା 
ନଭିୄନ୍ତ ଶ୍ଯୀଯୄଯ ଶ୍ୀତ ଜ ୄସଚନ ୂଫତକ ଚନ୍ଦନ ଓ କତୂଯ ଅଦ ିଥଣ୍ଡା 
ଉଚାଯଭାନ ପ୍ରୄୟାଗ କଯଫିା , ଭଣୁ୍ଡୄଯ ଓଦାଗାଭଛୁା କାଆଫା , ାନୀୟ ୄସଫନ 
କଯଫିା ଆତୟାଦ ିଉଚାଯଭାନ ଗ୍ରହଣ କଯଥିାନ୍ତ ି। ପୄଯ ଶ୍ଯୀଯୄଯ ଥଣ୍ଡା ନୁବଫ 
କଯ ିଅତ୍ମତୃପି୍ତ ରାବ କଯଥିାନ୍ତ ି। ଯାତ୍ରଯି ଫିମି୍ବତ ପ୍ରହଯ ମତୟନ୍ତ ୄରାକଭାୄନ 
ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁୄଯ ଚପ୍ରଚ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି। ଣା ଅଦ ିାନୀୟ ପ୍ରତ ିୄରାକଭାନଙ୍କଯ ଅସକି୍ତ 
ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଥାଏ । ଏଯକି ିଘଞ୍ଚ ଫନାନୀୄଯ ଫନୟ ପ୍ରାଣୀଭାୄନ ନଦିାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମଯୁ ଯକ୍ଷା 
ାଆଫା ନଭିୄନ୍ତ ସଶୁ୍ୀତ ଛାୟାତୄ ଫଶି୍ରାଭ ୄନଆଥାନ୍ତ ି। ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁୄଯ ଭଲୀ , ଚମ୍ପା, 
ଜୁଆ ପୁରଯ ଫାସ୍ନା ଫନବୂଭିକୁ ଭେୁଯତି କଯଥିାଏ ।  ଅଭବଗଛୄଯ ଫଉ ୄଶ୍ାବାଫଦ୍ଧତନ 



 

 

କଯଥିାଏ । ଏହସିଫୁ ପୁରଗୁ଼େକି ଫନବୂଆଁୄଯ ଫାସଚହଟାଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମଯ ୄଯୌଦ୍ର୍ତାକୁ କଛି ି
ଯଭିାଣୄଯ ପ୍ରଶ୍ଭିତ କଯଥିାନ୍ତ ି। ୄସହ ିସଭୟୄଯ ଅଭବ , ଣସ, େଜୁଯୀ ୄକା ିାଚ ି
ଭାନଫ ସଭାଜକୁ ଏକ ଯସା ଉହାଯଭାନ ପ୍ରଦାନ କଯଥିାନ୍ତ ି। ଓ଼େଶି୍ାଯ ଚାଷ୍ୀକୁ 
ନଜିଯ ଫା଼େ ିଫଗିଚାୄଯ ୄାଆ , କୋଯୁ, କାକୁ଼େ,ି ଫାଆଗଣ, ଜହ୍ନ,ି ୄବଣି୍ଡ ଅଦ ିରଗାଆ 
ପ୍ରଚୁଯ ଯଭିାଣୄଯ ନିଯଫିା ଉତ୍ପାଦନ କଯଥିାନ୍ତ ି। ୄସଭାୄନ ାଣିୄଦଆ ଫହୁ 
କଷ୍ଟୄଯ ଫା଼େ ିଫଗିଚାୄଯ ପଭୂ, ନିଯଫିା ଓ ପୁରଚାଷ୍ କଯ ିନଜିଯ ଅତ୍ମତୃପି୍ତ ରାବ 
କଯଥିାନ୍ତ ି। 

 

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପର୍ବପର୍ବାଣି :  ଗ୍ରୀଷ୍ମକାୄଯ ଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି , ଯଜଫତ, ଚନ୍ଦନ ମାତ୍ରା , 

ଶ୍ୀତଷ୍ଷ୍ଠୀ ମାତ୍ରା, ସାଫତି୍ରୀ ଭାଫାସୟା ଅଦ ିଫତଫତାଣି ଼େଥିାଏ । ଓ଼େଶି୍ାଫାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା 
ସହକାୄଯ ଏହ ିଫତଫତାଣି ଓ ମାନମିାତ୍ରାକୁ ାନ କଯଥିାନ୍ତ ି। ଫବିିନ୍ନ ଶ୍କି୍ତୀେୄଯ 
ଝାଭମୁାତ୍ରା ବକ୍ତଭାନଙୁ୍କ ଅକୃଷ୍ଟ କଯଥିାଏ । ନଦିାଘଯ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ ଯିୄ ଫଶ୍ଯୁ ସାଭୟିକ ଭକିୁ୍ତ 
ାଆଫା ନଭିିର୍ତ୍ ଉତ୍କୀୟଭାନଙ୍କଯ ଏ ପ୍ରକାଯ ଫତ ାନଯ ୄମ ଏକ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଭହତ୍ତ୍ଵ 
ଯହଛି,ି ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାଯ କଯହୁିଏ ନାହିଁ । ଏହ ିସଭୟୄଯ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କଯ ଚନ୍ଦନମାତ୍ରା 
ଜନସଭାଜକୁ ୄଫଶ୍ ପ୍ରବାଫତି କଯଥିାଏ । ନଦିାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମଯୁ ଯକ୍ଷା ାଆଫା ନଭିୄନ୍ତ 
ୋକୁଯଭାନଙୁ୍କ ଜକୁଣ୍ଡୄଯ କାମାଆ ୄସଭାନଙ୍କ ନଭିିର୍ତ୍ ଶ୍ୀତ ଉଚାଯଭାନ 
ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆଥାଏ । ୄଦଫତାଭାନଙୁ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉଯୁ ଯକ୍ଷା କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ ତାଙ୍କ 
ଶ୍ଯୀଯୄଯ ଚନ୍ଦନ ଓ କତୂଯ ୄରନ କଯାମାଆଥାଏ । ୄସଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ୁଷ୍କଯଣିୀୄଯ 
ଜକ୍ରୀ଼ୋ କଯନ୍ତ ି। ୋକୁଯଭାନଙୁ୍କ ସଫୁାସତି ୁଷ୍ପୄଯ ସଜ୍ଜତି କଯାଆଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ 
ନାନା ସଭିୁଷ୍ଟ ପ ୄନୈୄ ଫଦୟ ଅକାଯୄଯ ତଣ କଯାମାଆଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭୟୄଯ 



 

 

ନୁଷ୍ଠିତ ଫବିିନ୍ନ ଫତଫତାଣିୄଯ ଗଁା ଗହଭିାନଙ୍କୄଯ ଫବିିନ୍ନ ିୋଣାଯ ଅୄୟାଜନ 
କଯାମାଆଥାଏ । ଏହ ିସଭୟୄଯ ୄରାକଭାନଙ୍କଯ ୋଦୟ ହଜଭ ନ ୄହଫାୄଯ ଝା଼ୋ , 

ଫାନ୍ତ,ି ୄଯାଗ ୄଦୋୄଦଆଥାଏ ।  ଫିୄ ଶ୍ଷ୍ ବାୄଫ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁୄଯ ନୁଷ୍ଠିତ ଯଜଫତକୁ 
ଅଫା ଫୃଦ୍ଧଫନତିା ଭନୄୋରି ଉୄବାଗ କଯଥିାନ୍ତ ି। ସ୍ତ୍ରୀୄରାକ ଓ ଝି ୄଫାହୂଭାୄନ 
ଏହ ିସଭୟୄଯ ଫବିିନ୍ନ କାଭଧନ୍ଦାଯୁ ଭକିୁ୍ତ ାଆ ଅନନ୍ଦ ସହକାୄଯ ସଭୟ ତଫିାହତି 
କଯଥିାନ୍ତ ି। 

 

ଉସଂହାଯ :  ଗ୍ରୀଷ୍ମକା ସକ ପ୍ରାଣୀଜଗତଯ ସକ ଦୁଃେଯ କାଯଣ ୄହାଆଥାଏ । 
ତଥାି ଏହ ିଦୁଃେ ବିତୄଯ ପ୍ରାଣୀଜଗତ , ଜୀଫଜଗତ ଓ ଉଦି୍ଭଦ ଜଗତ ଫଞ୍ଚଫିାଯ ଯାହା 
ୄୋଜଥିାନ୍ତ ି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଫଷ୍ତାଯ ଷୃ୍ଠବୂଭି । ୄସ ଜକଣାକୁ ଫାଦର ବାଫୄଯ ଗଚ୍ଛତି 
କଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଥିାଏ । ତା ’ ପୄଯ ଭନୁଷ୍ୟ ଯଫତତୀ ସଭୟୄଯ ଫଷ୍ତାଋତୁଯ 
ସାନ୍ନଧି୍ୟ ରାବ କଯ ିନଜିଯ ଅତ୍ମତୃପି୍ତ ରାବ କଯଥିାନ୍ତ ି। ଏ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ଫଚିାଯ କୄର ନଦିାଘ 
ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଭନୁଷ୍ୟଯ ଦୁଃେ ୄହୄର ୄହଁ ତାକୁ ସେୁଯ ଅଧାଯ ୄଫାରି କୁହାମାଆାୄଯ । 
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭୟୄଯ ୄଯୌଦ୍ର୍ସନ୍ନୟାସୀଯ ତ ବଙ୍ଗ କଯ ିଫଷ୍ତା ଥୃିଫୀୄଯ ଦାତଣ କୄର 
ଥୃବୀ ହୁଏ ଶ୍ାନ୍ତ, କାନ୍ତ ଓ କଭନୀୟ ।  
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