ଓଡିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରଚନା
ଉପକ୍ରମ : ଉତ୍ସଫ ୄହଉଛି ଚିତ୍ତଫିୄନୋଦନଯ ସଫବୄେଷ୍ଠ ଭୋଧ୍ୟଭ । ଉତ୍ସଫ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକୋଯ
ଯହିଛ ି । ମଦି ଅୄଭ ଓଡିଶୋଯ ୄରୋକ ସଂସ୍କୃତ ି ୄଦଖିଫୋ ୄତୄଫ ତନମଧ୍ୟୄଯ ଓଡିଅ
ସଫବଦୋ ଉତ୍ସଫପ୍ରି ଣ ଯୂୄ ଜୀଫନ ନିଫବୋହ କଯିଛନ୍ତି

। ଫବଫବୋଣି ୄହଉଛି ଉତ୍ସଫ

ନ୍ତର୍ବତ ନୁ ଷ୍ଠୋନ ମୋହୋ ଅଭ ଓଡିଅ ସଂସ୍କୃତତ
ି ୄଫୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟ ୄେ

। ୄସଥିୋଆଁ ତ

ଅୄଭ ଓଡିଅ ଫୋଯ ଭୋସୄଯ ୄତଯ ଯଫ ୋନ କଯିଥୋଉ । କୋଯଣ ଫବଫବୋଣୀ
ଓ ଧ୍ୟୋତ୍ମିକତୋ ୄହଉଛି ଓଡିଅଙ୍କ ଯିଚଣ

। ମୋହୋଯ ଧୋଭିକ ୄକନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦୁ

େୀଜର୍ନ୍ନୋଥଙ୍କୁ ୄନଆ ର୍ଠିତ ତୋ ସଂସ୍କୃତୄି ଯ ଫବଫବୋଣୀଯ ଭହତ୍ତ୍ଵ କ୍ଷୀଣ ୄହଫ ଫୋ
କିଯି । ୄତୄଫ ଅୄଭ ଅଭ ୂଫବଯ
ି ବି ୄର୍ୋେିଏ
ୁ ୁ ଷଙ୍କ ଠୋଯୁ ନିସର୍ବଯ ୄଫୈଫଧ୍ୟ
ୄଯ ୄର୍ୋେିଏ ସଂଖ୍ୟ ଫବଫବୋଣି

ଯ ସତ୍ତ୍ଵୋଧିକୋଯ ୋଆ ଅସିଛୁ

। ମୋହୋଯ

ଫିୄଶଷତ୍ଵ ୄଦଖି ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ଵ ଜର୍ନ୍ନୋଥ ସଂସ୍କୃତ ି ପ୍ରତି କୃ ଷ୍ଠ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ତୋଯ ୄେଣ
ଅଭ ଫବଫବୋଣୀକୁ ୄଫୋରି କହିୄର ତୁ ୟକ୍ତି ୄହଫନୋହିଁ । ୁଯଲ୍ଲୀଯ ପ୍ରତି ର୍ୃହ ଓ
ପ୍ରତି ଯିଫୋଯୄଯ ଏକ ୂଫବ ଉନମୋଦନୋ ଜୋର୍ିଉୄଠ । ଏହୋ ପୄଯ ସୋଭୋଜିକ
ଜୀଫନ ହୁ ଏ ସୁନ୍ଦଯ ଓ ଭଧୁଯ । ଫୟକ୍ତି ଜୀଫନ ହୁ ଏ ସଯସ ଓ ୄସୌହୋର୍ଘବୟଭଣ ।

ପର୍ବପର୍ବାଣିର ପ୍ରକାର ଭେଦ : କୃ ଷି ୄକୈନ୍ଦ୍ରକ
ି ଭୋନଫ ସବୟତୋୄଯ କୃ ଷି ହିଁ ୄହଉଛି
ଜୀଫନଜୀଫିକୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧୋଯକ । ମୁର୍ ମୁର୍ ଧଯି କୃ ଷି ହିଁ ଅଭ ସୋଭୋଜିକ ଫୟଫସ୍ଥୋକୁ
ନିଣନ୍ତ୍ରଣ କଯି ଅସିଛ ି । ପୄଯ କୃ ଷିକୁ ୄକନ୍ଦ୍ରକଯି ର୍ଢିଉଠିଛ ି ଫହୁ ଫବଫବୋଣି ଓ
ସୋଭୋଜିକ ଭିୄନୋତ୍ସଫ । ୄଫୈଶୋଖ୍ ଭୋସଯ କ୍ଷଣ ତୃ ତୀଣୋଠୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ କଯି

ଯଫତ୍ତବୀ ଭୋସର୍ୁଡକ
ି ୄଯ ଯଜସଂକ୍ରୋନ୍ତି , ର୍ବବଣୋ ସଂକ୍ରୋନ୍ତି , ଚିତୋରୋର୍ି ଭୋଫୋସୟୋ ,
ର୍ହ୍ମୋୂର୍ଣ୍ବଭୀ, ୄୌଷ ୂର୍ଣ୍ବଭୀ , ନଫୋନ୍ନ ବକ୍ଷଣ , ଭୋଣଫସୋ, ରକ୍ଷ୍ମୀୂଜୋ, ଧନୁ ସଂକ୍ରୋନ୍ତି ,
ଫକୁ  ଭୋଫୋସୟୋ, ଗ୍ନିଉତ୍ସଫ ଆତୟୋଦି ଫବର୍ୁଡକ
ି କୃ ଷିକୁ ୄକନ୍ଦ୍ରକଯି ସୃଷ୍ଟ୍ି ୄହୋଆଛି ।
ଏତଦଫୟତୀତ ଧୋଭିକ ବୋଫନୋଫଶତଃ ଫହୁ ପ୍ରୋଚୀନ କୋଯୁ ୄଦଫୄଦଫୀଙ୍କଯ ୂଜୋକୁ
ୄନଆ ସଂଖ୍ୟ ଫବ ୋିତ ୄହୋଆ ଅସୁଛ ି । ଯୋଭନଫଭୀ

, ଯୋଧୋଷ୍ଟ୍ଭୀ, କୃ ଷ୍ଣଜନମ,

ଶୀତଷଷ୍ଠୀ, ଦୁ ର୍ବୋୂଜୋ, ର୍ୄଣଷ ଚତୁ ଥବୀ ଓ େୀଞ୍ଚଭୀ ଆତୟୋଦି ୄହଉଛି ଏହି
ୄେଣୀଣ ଫବ । ନୟୋନୟ ସଂପ୍ରଦୋଣଯ ଆଦୁ ର ପି ତଯ, ଭହଯଭ ଓ ଫଡଦିନ ବି ଫବ
ଏହି କୋଯଣଯୁ ୋିତ ୄହୋଆଥୋଏ । ଋତୁ ଚକ୍ରଯ ଅଫତ୍ତବନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଶଯତ

, ଫସନ୍ତ,

ଗ୍ରୀଷମ ଆତୟୋଦି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଋତୁ ଭନୁ ଷୟଯ ୄଦହ ଭନୄଯ ୄମଉଁ ଏକ ନୂ ତନ ୁରକ
ସୃଷ୍ଟ୍ିକଯି ଧଯଣୀୄଯ ଅଫିବୁ ତ
ବ ହୁ ନ୍ତି , ତୋହୋକୁ ୄନଆ ଭଧ୍ୟ କମ୍ ଫବ ସୃଷ୍ଟ୍ି ୄହୋଆନୋହିଁ
। ଶୋଯୄଦୋତ୍ସଫ, ଫସୄନ୍ତୋତ୍ସଫ, ଚନ୍ଦନମୋତ, ଣୋସଂକ୍ରୋନ୍ତି ବି ଫବଯ ସୃଷ୍ଟ୍ି ଏହି
କୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଛି ।
ଅଧୁନକ
ି କୋୄଯ ସ୍ଵୋଧୀନତୋ ଦିଫସ , ସୋଧୋଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ , ଉତ୍କ ଦିଫସ , ଫିବିନ୍ନ
ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ୄନତୋଭୋନଙ୍କଯ ଜନମ ଓ ଭୃତୁୟ ଦିଫସକୁ ଜୋତୀଣ ଉତ୍ସଫ ବୋଫୄଯ ୋନ
କଯୋମୋଉଛି । ଉତ୍ସଫଯ ଫିବିନ୍ନତୋ ସହିତ ୄସର୍ୁଡକ
ି ଯ ଫିଧ ଫିଧୋନ ଓ ଅଡଭବଯୄଯ
ଭଧ୍ୟ ଫିବିନ୍ନତୋ ୄଦଖ୍ୋୄଦଆଥୋଏ ।
ଉତ୍ସର୍ର ପରମ୍ପରା ଓ ଇତିହାସ :

ଓଡିଅ ଜୋତି ଫବଫବୋଣିଯ ଆତିହୋସ ସୁପ୍ରୋଚୀନ

ୄେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍ୀଣ ନଫଭ ଶତୋବ୍ଦୀ ୂଫବଯୁ ୁଯୀ ଧୋଭୄଯ ଯଥମୋତ୍ରୋଯ ପ୍ରଚନ ଥିଫୋଯ
କୁ ହୋମୋଏ । ପ୍ରତିଫଷବ ଅଷୋଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵିତୀଣୋ ଦିନ ନୁ ଷ୍ଠତ
ି ୄହଉଥିଫୋ ଏହି ଉତ୍ସଫେି

ଅଜି ୄକଫ ବୋଯତୄଯ ନୁ ୄହଁ , ବୋଯତ ଫୋହୋୄଯ ନୟୋନୟ ୄକୄତ ୄଦଶୄଯ ଭଧ୍ୟ
ନୁ ଷ୍ଠତ
ି ୄହଉଛି । ୁଯୋଣ ମୁର୍ଯ ଯୋଜୁତ୍ର ସତୟଫୋନ ଏଫଂ ତୋଙ୍କଯ ତିବ୍ରତୋ ନୋଯୀ
ସୋଫିତ୍ରୀଙ୍କଯ ଭଯ କୋହୋଣୀକୁ ୄନଆ ର୍ଢିଉଠିଛ ି ସୋଫିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ତୀତୄଯ ୄଜୟଷ୍ଠ
କୃ ଷ୍ଣ ତ୍ରୄଣୋଦଶୀଠୋଯୁ ଭୋଫୋସୟୋ ମବୟନ୍ତ ସଧଫୋ ଯଭଣୀଭୋୄନ ଏହୋକୁ ୋନ
କଯୁଥିୄର । ଧୁନୋ ଏହି ବ୍ରତେି ୄକଫ ଭୋଫୋସୟୋ ଦିନ ୋନ କଯୋମୋଉଛି ।

ୄଜୟଷ୍ଠ ଭୋସଯ ୄଶଷଦିନ ଓ ଅଷୋଢ ଭୋସଯ ପ୍ରଥଭ ଦୁ ଆ ଦିନ ଏଆବି
ତ୍ରିଦଫ
ି ସଫୟୋୀ ୋନ କଯୋମୋଉଥିଫୋ ଯଜଫବ ଓଡିଶୋଯ ଏକ ପ୍ରଧୋନ ଫବ ବୋଫୄଯ
ଫିୄଫଚିତ । ୄସୋଭଫଂଶୀଣ ଯୋଜୋଭୋନଙ୍କ ସଭଣଯୁ ଏହି ଫବ ୋିତ ୄହୋଆ
ଅସୁଥିଫୋଯ ଜଣୋମୋଏ । ଏତଦଫୟତୀତ ଜନମୋଷ୍ଟ୍ଭୀ

, ଫୋରିତୃତୀଣୋ,ଶିଫଚତୁ ର୍ଦ୍ବଶୀ,

ଋଷିଞ୍ଚଭୀ, ଆନ୍ଦ୍ରୂର୍ଣ୍ିଭୋ ଆତୟୋଦି ଫବର୍ୁଡକ
ି ସୁପ୍ରୋଚୀନ ୄେ । ବୋଦ୍ର ଭୋସ ଶୁକ୍ଳକ୍ଷ
ଚତୁ ଥବୀ ତିଥୄଯ ଉତ୍କଯ ଶିକ୍ଷୋନୁ ଷ୍ଠୋନଭୋନଙ୍କୄଯ ସୋଫବଜନୀନବୋୄଫ ୋିତ
ୄହଉଥିଫୋ ର୍ୄଣଶ ଚତୁ ଥବୀକୁ ଏକ ଫିଶଷ୍ଟ୍
ି ଫବ ୄଫୋରି କହିୄର ତୁ ୟକ୍ତି ୄହଫନୋହିଁ ।
ପ୍ରୋଚୀନ କୋୄଯ ଏହି ଦିନ ୄକଫ ଶିଫୋଫବତୀଙ୍କଯ ୂଜୋଯ ଫୟଫସ୍ଥୋ ଥିରୋ. ।
ଓଡିଶୋୄଯ ର୍ଙ୍ଗଫଂଶୀଣ ଯୋଜୋଙ୍କଯ ଶୋସନ କୋୄଯ ଏଆେି ର୍ଜୋନନ ୂଜୋୄଯ
ଯୂୋନ୍ତଯିତ ୄହରୋ । ୄସଆବି ଶିକ୍ଷୋନୁ ଷ୍ଠୋନ ସଂକିତ ଫବ େୀଞ୍ଚଭୀ ଫୋ ସଯସ୍ଵତୀ
ୂଜୋ ଭଧ୍ୟ ଅଧୁନକ
ି କୋୄଯ ଏକ ସୋଫବଜନୀନ ୂଜୋଯ ଯୂ ଧୋଯଣ କଯିଛ ି । ଏହି
ଦିନ ଫିଦୟୋଥବୀ ବକ୍ତଫୃ ନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧୂତ ହୃ ଦଣୄଯ ଜ୍ଞୋନଫିଧୋଣିନୀ ୄଦଫୀ ଫୀଣୋୋଣିଙ୍କୁ
ଅଯୋଧନୋ କଯି ଫିଦୟୋ ପ୍ରୋଥବନୋ କଯନ୍ତି । ଅଶ୍ଵିନ ଭୋସଯ ୄକୌଭୁଦୀ ୂର୍ଣ୍ିଭୋ ଫୋ କୁ ଅଁଯ

ୁୄନଆଁ ସହିତ ଫହୁ ଅକୋଂକ୍ଷିତ ଓ ଫହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦଶହଯୋ ଉତ୍ସଫୄଯ ଭହୋଭୋଣୀ
ଦୁ ର୍ବୋଙ୍କଯ ଅଯୋଧନୋ ଏକ ଜୋତୀଣ ଫବ ୄେ । ୄକୌଭୁଦୀ ଚଚ୍ଚିତ ଶୋଯଦୀଣ
ଯଜନୀଯ ୂର୍ଣ୍ବଭୀ ତିଥିୄଯ ଗ୍ରୋଭୟ କୁ ଭୋଯୀଭୋନଙ୍କଯ ସମ୍ମତ କଣ୍ଡଯ ଭଧୁଯ ସଙ୍ଗୀତଯ
ଭୂଚ୍ଚବନୋ ଲ୍ଲୀ ଯିୄଫଶକୁ ୄଫଶ୍ ଭଧୁଯ କୄଯ । କୋତ୍ତିକ ଭୋସଯ ଭୋଫୋସୟୋ
ଯୋତ୍ରିୄଯ ଓଡିଅ ଜୋତିଭୋୄନ ଦୀୋଫୀ ଜୋି ୂଫବୁଯୁଷଭୋନଙ୍କୁ ର୍ଘବୟ ନିୄଫଦନ
କଯନ୍ତି । ଏହୋ ୄହଉଛି ଏକ ୋଯମ୍ପଯିକ ପ୍ରୋଚୀନ ଫବ । ୄସଆବି କୋତ୍ତିକ ୂର୍ଣ୍ିଭୋ
ୄହଉଛି ଉତ୍କଯ ନୟତଭ ଫିତ୍ର ଦିଫସ । ୁଯଲ୍ଲୀୄଯ ୄରୋକଭୋୄନ ସଭଗ୍ର
ଭୋସେି କୋତ୍ତିକ ବ୍ରତ ୋନ କଯନ୍ତି ଏଫଂ ତୋ

’ଯ ଯିସଭୋପ୍ତି ର୍ଘୄେ ଏହି ୂର୍ଣ୍ବଭୀ

ତିଥିୄଯ । ୄଶୈଫୀଠଭୋନଙ୍କୄଯ ଅଡଭବଯ ସହକୋୄଯ ଏହି ଫବେକ
ି ୁ ୋନ
କଯୋମୋଏ । ଫିଧଫୋ ନୋଯୀଭୋୄନ ଭୋସେିମୋକ ହଫିଷୋନ୍ନ ଖ୍ୋଆ ନିଷ୍ଠୋଯ ବୋଫୄଯ
ଜୀଫନ ତିଫୋହିତ କଯିଥୋଅନ୍ତି । ୂର୍ଣ୍ବଭୀ ଦିନ ପ୍ରତୁ ୟଷଯୁ ଭହିୋଭୋୄନ ସ୍ନୋନ ସୋଯି
କଦୀ େୁଅୄଯ ଡଙ୍ଗୋ ବସୋଆ ୄଫୋଆତ ଫନ୍ଦୋଣ କଯନ୍ତି । ଏହୋ ୄହଉଛି ପ୍ରୋଚୀନ
ଉତ୍କଯ ୄନୌଫୋଣିଜୟଯ ଏକ ସ୍ମୋଯକୀ । ଏହି ଫସଯୄଯ କେକୄଯ ନୁ ଷ୍ଠତ
ି
ୄହଉଥିଫୋ ସପ୍ତୋହଫୟୋୀ ଫୋରିମୋତ୍ରୋ ଉତ୍ସଫ ଯିୄଫଶକୁ ଫହୁ ର୍ୁଣୄଯ ଅୄଭୋଦିତ
କଯିଥୋଏ ।

ୄୌଷଭୋସେି ୄହଉଛି କୃ ଷକ ଯିଫୋଯୄଯ ପ୍ରୋଣ ଓ ପ୍ରୋଚୁ ମବୟଯ ଭୋସ । କୃ ଷକ ର୍ୃହଣ
ି ୀ
ଶୁକ୍ଳଧୋନୟୄଯ ଭୋଣୟ ସ୍ଥୋନ କଯି ହୃ ଦଣଯ ର୍ବୀଯ କୃ ତଜ୍ଞତୋକୁ ଜୋଡି ଦିଏ ଭୋଅ
ରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉୄର୍ଦ୍ଶୟୄଯ । କଫି ଫନ୍ଦନୋ କଯି ର୍ୋଏ

“ସ୍ଵୋର୍ତ ରକ୍ଷ୍ମୀ ଉଷ

ର୍ଘୄଯ ର୍ଘୄଯ ତୁ ୄଭ ଅଣିଛ ି ନ୍ନ ଅଣୁ ଷ ।"

ୄୌଷ ୂର୍ଣ୍ବଭୀ ଦିନ େୀଜର୍ନ୍ନୋଥଙ୍କ ଭନ୍ଦିଯୄଯ ଅଡଭବଯ ସହିତ ୁଷୟୋବିୄଷକ ଉତ୍ସଫ
ୋନ କଯୋମୋଏ । ଶୀତଯତୁ କୁ ଫିଦୋଣ ୄଦଫୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଫସନ୍ତକୁ ସ୍ଵୋର୍ତ
କଯିଫୋକୁ ମୋଆ ଗ୍ରୋୄଭ ଗ୍ରୋୄଭ ଭୋର୍ଘ ୂର୍ଣ୍ବଭୀ ଦିନ ୋିତ ହୁ ଏ ଗ୍ନିଉତ୍ସଫ । ଲ୍ଲୀ
ଫୋକଭୋୄନ ୂଫବ ଅନନ୍ଦ , ଅୄଫର୍ ଓ ୄକୌତୁ କତୋ ୃୄଯ ହଜିମୋଆ ସୁଯ ଧଯନ୍ତି
“ର୍ି ଜିରୋ, ଶୀତ େିରୋ...... ।”
ପୋରର୍ୁନ ଭୋସଯ ୄଦୋମୋତ୍ରୋ ଏଫଂ ୄହୋରି ୄଖ୍ ୄହଉଛି ଏକ ସଫବବୋଯତୀଣ ଫବ
। ଉତ୍ତଯ ବୋଯତୄଯ ଏହୋ ଧିକ ଉତ୍ସୋହ ଏଫଂ ଅଡଭବଯ ସହକୋୄଯ ୋିତ
ୄହୋଆଥୋଏ । ଓଡିଶୋୄଯ ୄଷୋଡଶ ଶତୋବ୍ଦୀୄଯ େୀ ୄଚୈତନୟଙ୍କ ଅର୍ଭନ ପୄଯ
ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭବଯ ପ୍ରଚୋଯ ଓ ପ୍ରସୋଯ ର୍ଘେିଥିରୋ । ୧୫ ୧୦ ଭସିହୋଯ ୄଦୋୂର୍ଣ୍ିଭୀ ଦିନ
ୄସ ଅସି ୁଯୀୄଯ ଦୋବଣ କଯିଥିୄର । ତୋଙ୍କଯ ଉତ୍କ ଅର୍ଭନଯ ସ୍ମୋଯକୀ ସ୍ଵଯୂ
ୄଦୋୂର୍ଣ୍ବଭୀ ଦିନ ୁଯଲ୍ଲୀୄଯ ୄଭନ ମୋତ ନୁ ଷ୍ଠତ
ି ୄହୋଆଥୋଏ । େୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କଯ
ଦୋଣୋଦ ବୋଫୄଯ ଏହି ଉତ୍ସଫୄଯ ୄର୍ୋୋଭୋୄନ ଶିଙ୍ଗୋ ଫଜୋଆ ନଉଡି ୄଖ୍ି
ଯିୄଫଶକୁ ଧୁକ ଉୄବୋର୍ୟ କଯିଥୋଅନ୍ତି । ଏର୍ୁଡକ
ି ସହିତ ଫଷବ ଭଧ୍ୟୄଯ

ଓଡିଶୋୄଯ ୄଛୋେ ଫଡ ୄନକର୍ୁଡଏ
ି ଫବଫବୋଣି , ଓଷୋବ୍ରତ ୋନ କଯୋମୋଏ ।
ଦ୍ଵିତୀଣୋ ଓଷୋ , ଜହ୍ନି ଓଷୋ , ଚିତୋରୋର୍ି ଭୋଫୋସୟୋ , ର୍ହ୍ମୋ ୂର୍ଣ୍ବଭୀ ଫୋ ଯୋକ୍ଷୀ ୂର୍ଣ୍ିଭୋ ,
ଜନମୋଷ୍ଟ୍ଭୀ, ଫୋରିତୃତୀଣୋ, ଶିଫ ଚତୁ ଥବୀ , ୄସୋଭନୋଥ ବ୍ରତ , ଆନ୍ଦ୍ର ୂର୍ଣ୍ିଭୋ ସୄଫବୋଯି
କୁ ଭୋଯୀ କନ".ଭୋନଙ୍କଯ ଖ୍ୁଦୁଯୁକୁ ଣୀ ଓଷୋ ଏହି ଫବର୍ୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉୄଲ୍ଲଖ୍ୄମୋର୍ୟ
। ଫଷବୋଋତୁ ବି ଶୀତଯତୁ ଭଧ୍ୟ ଉତ୍କଯ ସୋଭୋଜିକ ଜୀଫନୄଯ ଉତ୍ସଫ ଭୁଖ୍ଯ ୄେ ।
ଁୋ ନଫଭୀ, ପ୍ରଥଭୋଷ୍ଟ୍ଭୀ, ନଫୋନ୍ନ ବକ୍ଷଣ, ସୁନଅ
ି ଁ, ଶୋଭବ ଦଶଭୀ, ଣ୍ଡୁ ଓଷୋ, ଫୋେ
ଓଷୋ ଆତୟୋଦି ଫବର୍ୁଡକ
ି ଜନଜୀଫନକୁ ସଜୀଫ ଓ ସଯସ କଯିଥୋଏ ।
ଶ୍ଚି ଭ ଓଡିଶୋୄଯ ନୂ ଅଖ୍ୋଆ , ଶୀତଷଷ୍ଠୀ ଓ ଫଯର୍ଡ ସହଯୄଯ ୋିତ ୄହଉଥିଫୋ
ସପ୍ତୋହ ଫୟୋୀ ଭୁକ୍ତୋକୋଶ ଧନୁ ମୋତ୍ରୋ ୄଫଶ୍ ଅଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସୋହ ସୃଷ୍ଟ୍ି କଯିଥୋଏ ।
ନୂ ଅଖ୍ୋଆ ଫବେ ି ସମ୍ପୁଣବ କୃ ଷିବିତ୍ତକ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ ସ୍ଥୄ ଶୀତଷଷ୍ଠୀ ଫବେ ି
ଶିଫୋଫବତୀଙ୍କ ଫିଫୋହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଫଂ ଧନୁ ମୋତ୍ରୋ ୁଯୋଣଯ କଂସ ଚଯିତ୍ରକୁ ୄନଆ ର୍ଢି
ଉଠିଛ ି ।

ପର୍ବପର୍ବାଣିର ସାମାଜିକ ଉପଭ ାଗିତା : ଅନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସଫପ୍ରି ଣ ଯସିୋସୁ ଭୋନଫ
ପ୍ରୋଣଯ ଯିୄତୋଷ ନିଭୄନ୍ତ ୄକଉଁ ତୀତ କୋଯୁ ସୃଷ୍ଟ୍ି ୄହୋଆଛି ଫବଫବୋଣି , ୄଭୋ
ଓ ଭୄହୋତ୍ସଫ ଆତୟୋଦି । କଭବକଲୋନ୍ତ , ଫସୋଦଗ୍ରସ୍ତ ଜୀଫନୄଯ ଏର୍ୁଡକ
ି ଅଣିଦଏ
ି
ୂଫବ ଶୋନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋ କୄଯ ୋଯସ୍ପଯିକ ୄସୌହୋର୍ଘବୟ । ୄର୍ୋଷ୍ଠୀଜୀଫନ ଭଧୁଭଣ ଓ
ଉୄବୋର୍ୟ ୄହୋଆଛି ଫବଫବୋଣିକୁ ୄନଆ । ଧଭବବିତ୍ତକ
ି ଫବର୍ୁଡକ
ି ଫୟକ୍ତିଯ
ଅଧୋଣିକ ୄଚତନୋକୁ ଜୋଗ୍ରତ କଯୁଥିଫୋ ୄଫୄ କଭବ ଫୋ ଫୃ ବିବିତ୍ତକ
ି ଫବର୍ଡ
ି ତୋ ’ଯ
ୁ କ

ଜୀଫନ ଓ ଜୀଫିକୋ ପ୍ରତି େଦ୍ଧୋ, ବକ୍ତି ଓ ନୁ ଯୋର୍ ସୃଷ୍ଟ୍ି କଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ କଯିଥୋଏ ।
ଋତୁ ବିତ୍ତକ
ି ଫବର୍ୁଡକ
ି ୄଯ ସୄତୄମଭିତ ି ଯଙ୍ଗଭଣ ପ୍ରକୃ ତ ି ପ୍ରୄତୟକ ଫୟକ୍ତିଯ ୄଦହ ଓ
ଭନକୁ ଓହ୍ଲୋଆ ଅସି ତୋ ’ଯ ପ୍ରୋଣକୁ ଯଙ୍ଗଭଣ କଯିଦଏ
ି । କ୍ଷଣକ ୋଆଁ ୄହୄର ସୁଦ୍ଧୋ
କଭବକ୍ରୋନ୍ତ ଜୀଫନଯ ଫସୋଦକୁ ୄସଭୋୄନ ବୁରିମୋଆ ନୂ ତନ ଉତ୍ସୋହ , ନୂ ତନ ୄପ୍ରଯଣୋ
ୄନଆ କଭବୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୁଣି ଅୄର୍ଆ ମୋଅନ୍ତି ।

ୄଶଷ କଥୋ : ସୋଭୋଜିକ ଜୀଫନଧୋଯୋ ୄହଉଛି ଏକ ପ୍ରଫହଭୋନ ୄରୋତ । ଅଜି ଜ୍ଞୋନ
ଫିଜ୍ଞୋନଯ ଫିକୋଶ ଓ ଅଧୁନକ
ି ଶିକ୍ଷୋଯ ପ୍ରସୋଯ ପୄଯ ସଭୋଜଯ ସ୍ଵଯୂୄଯ ଫିଯୋେ
ଯିଫତ୍ତବନ ର୍ଘେିଛ ି । ୄତଣୁ ଅଭଯ ମୁର୍ ମୁର୍ଯ ଯମ୍ପଯୋ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ୄହୋଆଛି
କ୍ଷଣଶୀ । ସଂସ୍କୃତ ି ନୋଭୄଯ ସଂସ୍କୃତ ି ଅଭକୁ କଫିତ କଯିଛ ି । ୄସଆଥିୋଆଁ
ଫବଫବୋଣିଯ ଫିତ୍ରତୋ ଓ ଓଷୋବ୍ରତଯ ଶୁଦ୍ଧତୋ ଯକ୍ଷୋ କଯୋମୋଆ ୋଯୁନୋହିଁ ।
ୄବୋଜିବୋତ ସହିତ ଶସ୍ତୋ ନୋଚର୍ୀତ , ଭଦୟ ଭୋଂସ ଆତୟୋଦିଯ ପ୍ରୋଫରୟ ୄବୋର୍ଫୋଦୀ
ଭୋନଫଯ ତୋଭସିକ ପ୍ରଫୃ ବିକୁ ଗ୍ରୋସ କଯି ୄନଆଛି । ସଂକୀର୍ଣ୍ବ ଯୋଜନୀତିକ
ଫିଚୋଯଫଶତଃ ୄଦୋ , ଦଶହଯୋ, େୀଯୋଭନଫଭୀ, ସଯସବତୀ ୂଜୋ , ର୍ୄଣଶ । ୂଜୋ
ଆତୟୋଦିକୁ ସୋଂପ୍ରଦୋଣିକ ଯୂ ପ୍ରଦୋନ କଯୋମୋଉଛି ଏଫଂ ୄସଥିୋଆଁ ଅଭଯ ସୋଭୋଜିକ
ସବୋଫ ନଷ୍ଟ୍ ୄହଉଛି ; ଅଆନ ଶୃଙ୍ଖୋ ଫୟୋହତ ୄହଉଛି । ୄଭଢ

, ଭଣ୍ଡ,

ଜନସଭୋୄଫଶ ଫୋ ୄଶୋବୋମୋତ୍ରୋଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ନିଭୄନ୍ତ ଶସ୍ତ୍ରଧୋଯୀ ୄୋରିସଙ୍କଯ ସୋହୋମୟ
ଅଫଶୟକ ୄହଉଛି । ଅନନ୍ଦଭୁଖ୍ଯ ଉତ୍ସଫଯ ଅୄଣୋଜନ ଯିୄଶଷୄଯ ର୍ବୀଯ
ନିଯୋନନ୍ଦୄଯ ଯିଣତ ୄହଉଛି । ସୁତଯୋଂ ଯମ୍ପଯୋ ଓ ସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ବ ଯଖ୍ୁ ଭନୄଯ

ଉଦୋଯ ଭୋନଫୀଣ ବୋଫକୁ ଜୋଗ୍ରତ ନକୄର ସୋଭୋଜିକ ଉତ୍ସଫର୍ୁଡକ
ି ଯ ଉୄର୍ଦ୍ଶୟ ନିଶ୍ଚ
ୄହୋଆମିଫ ।
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