
 ୨- ୮ ଅକ୍ଟୋବର , ୨୦୨୨

  ଓଡ଼ଶିୋକର ଶକ୍ ିଉପୋସନୋ ଓଡ଼ଶିୋକର ଶକ୍ ିଉପୋସନୋ
  ଶୋରଦୀୟ ଦୁର୍ୋ ପଜୂୋ ଶୋରଦୀୟ ଦୁରୋ୍ ପଜୂୋ
  ପ୍ୋଚୀନ ଶକ୍ ିପୀଠ ପ୍ୋଚୀନ ଶକ୍ ିପୀଠ
  ମୋ’ଙ୍କ ଉପୋସନୋ  ମୋ’ଙ୍କ ଉପୋସନୋ
  ଶକ୍ ିପୀଠ ଓ ବଳ ିପ୍ଥୋ ଶକ୍ ିପୀଠ ଓ ବଳ ିପ୍ଥୋ
  ଓଡ଼ଶିୋର ପ୍ସଦି୍ଧ ଶକ୍ ିପୀଠ ଓଡ଼ଶିୋର ପ୍ସଦି୍ଧ ଶକ୍ ିପୀଠ

ମମ



2 ରବବିାର ,  ୨-୮ ଅକ୍ଟାବର , ୨୦୨୨

ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ପରବିୋରସର �ଖୁଶୋନ୍ ିବୃଦ୍ଧପୋଇବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର 
ଭୂମକି୍ରୟ ବୋ ଗହୃୋଦ ିକଣିପିୋରନ୍।ି ଅର୍ଥପ୍ୋପ୍ରି �ସୁ�ୋଗ ରହଛି।ି ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର  
କମ୍ଥସଷେତ୍ରସର ପସଦୋନ୍ନତ ିସହୋଇପୋସର। ମହଳିୋମୋସନ ଉଚ୍ଚ ଆଶୋ କର ିକଷ୍ଟ ପୋଇପୋରନ୍।ି

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ଗରୁୁଜନଙ୍କ ପରୋମଶ୍ଥ କ୍ରସମ କୋ�୍ଥ୍ୟ କରନୁ୍। ଶୋରୀରକି ଅ�ସୁ୍ଥତୋ 
ସଦଖୋସଦଇପୋସର। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ସକୋର୍ଥକସେରୀ ମୋମଲୋସର ପଡ଼�ିୋଇ 
ପୋରନ୍।ି ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ପରବିୋରସର ବଶିଙୃ୍ଖଳୋ �ଷୃ୍ଟ ିସହୋଇପୋସର। �ନ୍ୋନ 
ପୋଇଁ େନି୍ୋ ଲୋଗରିହବି। 

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ବଭିନି୍ନ ପ୍କୋର ବୋଧୋବଘି୍ନ �ସତ୍ବେ ଆଗକୁ ବଢ଼େିୋଲସିବ। 
କ୍ୟୋରୟିରସର ଉନ୍ନତ ିପରଲିଷେତି ସହବ। ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବୋରସର କମ୍ଥସଷେତ୍ରସର 
ଦୋୟତିବେଭୋର ବଢ଼ବି। ଗରୁୁ,ଶୁକ୍ର,ଶନବିୋରସର ମହଳିୋମୋସନ �ମୋସଲୋେନୋର 
ଶକିୋର ସହୋଇପୋରନ୍।ି

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ସପୈତୃକ�ମ୍ପତ୍ସିର ଭୋଗୀଦୋର ିହୋ�ଲ କରସିବ। ଦୂର�ୋତ୍ରୋ 
କର ିଲୋଭବୋନ ସହସବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର  ଧମ୍ଥକୋ�୍ଥ୍ୟସର ମସନୋନସିବଶ 
କରସିବ। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ଆର୍ଥକସ୍ଥତସିର ଅବନତ ିସଦଖୋସଦଇ ପୋସର। 
ଜୀବନ�ୋରୀଙ୍କଠୋରୁ ଉେତି ପରୋମଶ୍ଥ ପୋଇସବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର କମ୍ଥସଷେତ୍ରସର �ମୟ ପବୂ୍ଥରୁ କୋ�୍ଥ୍ୟ �ଂପନ୍ନ କର ିପ୍ଶଂ�ୋର ପୋତ୍ର 
ସହସବ। ଶତରୁମୋନଙ୍କର କୂରେକ୍ରୋନ୍ର ଶକିୋର ସହୋଇପୋରନ୍।ି  ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର 
ବ୍ୟବ�ୋୟସର ଲୋଭବୋନ ସହସବ। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ଛୋତ୍ରଛୋତୀ ପ୍ତସି�ୋଗତିୋମଳୂକ 
ପରୀଷେୋସର �ଫଳ ସହସବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ଆଶୋନୁ�ୋସର ଫଳ ପୋଇସବ ନୋହ ିଁ। ବ୍ୟବ�ୋୟସର ଷେତ ି
�ହବିୋକୁ ପଡ଼ପିୋସର। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ବନୁ୍ବୋନ୍ଙ୍କ �ହସ�ୋଗ ପୋଇସବ। 
ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ମୋନ�କି ଅବ�ୋଦ ସଦଖୋସଦଇ ପୋସର । ଦୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସର 
ସ୍ଥରତୋ ରହବି। 

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ବଭିନି୍ନ ବୋଧୋବଘି୍ନ �ସତ୍ବେ  �ଫଳତୋ ହୋ�ଲ କରସିବ। ମହଳିୋମୋସନ 
�ବେୋଧୀନମନୋ ସହସବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ବ୍ୟବ�ୋୟସର ଉନ୍ନତ ିନମିସନ୍ �ୋଙ୍ଗ�ୋରୀଙ୍କ 
�ହସ�ୋଗ ପୋଇସବ। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ନଜି ଲଷେ୍ୟସର ଧ୍ୋନ ସକନ୍ଦତି କରନୁ୍।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ପୋରବିୋରକି �ଖୁଶୋନ୍ ିବୃଦ୍ଧ ପୋଇବୋକୁ ଲୋଗବି। କମ୍ଥସଷେତ୍ରସର 
କଛି ିନୂଆ କୋ�୍ଥ୍ୟସର ନସିୟୋଜତି ସହୋଇପୋରନ୍।ି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ଅପରୂ୍୍ଥ 
କୋ�୍ଥ୍ୟ ପରୂଣ ସହୋଇପୋସର। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର �ନ୍ୋନ�ନ୍ତଙି୍କ ଉନ୍ନତସିର 
ଗବବିତ ସହସବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ସକୌଣ� ିକରୋକୁ ସନଇ ମନସର ଭୟ ଏବଂ ଦୁଶ୍ନି୍ୋ 
ଲୋଗ ିରହବି। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ବଭିନି୍ନ ସଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥପ୍ୋପ୍ ିସହୋଇପୋସର। 
ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ଦରକୋରୀ କୋଗଜପତ୍ର ଦୋୟତିବେର �ହ ରଖନୁ୍। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ସଲଖୋପଢ଼ୋସର ଆଗଆୁ ରହସିବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ଶୋରୀରକି ଅ�ସୁ୍ଥତୋ େନି୍ୋର କୋରଣ ପୋଲର ିପୋସର। ଜୀବନସର ନୂତନ 
ପରବିତ୍୍ଥନ ସଦଖୋସଦବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର  ନୂତନ ନସିବଶ ପବୂ୍ଥରୁ ଅଭଜି୍ଞ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ 
ପରୋମଶ୍ଥ ନଅିନୁ୍। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ସପ୍ମ ଓ ଦୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସର ମଧରୁତୋ ବଢ଼ବି।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର କମ୍ଥସଷେତ୍ରସର ମୋନ�ମ୍ୋନ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ।  ପ୍ୟିଜନଙ୍କ ପୋଇ ଁେନି୍ତି 
ରହପିୋରନ୍।ି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ଅକସ୍ୋତ୍  ବନୁ୍ବୋନ୍ବଙ୍କ ଆଗମନ ସହୋଇପୋର। 
ବ୍ୟବ�ୋୟକି କୋ�୍ଥ୍ୟସର ଦୂର�ୋତ୍ରୋ କରପିୋରନ୍।ି ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ମହଳିୋମୋସନ 
ଧମ୍ଥପରୋୟଣୋ ସହସବ।

ରବ,ି ସ�ୋମବୋରସର ନୂତନ ସ�ୋଜନୋ କୋ�୍ଥ୍ୟକୋରୀ ସହବ। ପରବିୋର ମଧ୍ସର ସଛୋର 
ସଛୋର କରୋକୁ ସନଇ ଭୁଲ୍  ବୁଝୋମଣୋ ସଦଖୋସଦଇପୋସର। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବୋରସର ପରୁୁଣୋ 
କରୋକୁ ସନଇ େନି୍ତି ରହସିବ। ଗରୁୁ,ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ �ଜୃନଶୀଳତୋର 
ପରେିୟ ସଦସବ।
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ଭା ରତସର ଶକ୍ ିଉପୋ�ନୋର 
ପରମ୍ପରୋ ବହୁ ପ୍ୋେୀନ। ସକଉ ଁ
ଆବହମୋନ କୋଳରୁ ହନୁି୍ ଧମ୍ଥସର 

ଶକ୍ ିଉପୋ�ନୋ ପ୍ରୋ ପ୍େଳତି। ସପୌରୋଣକି 
କମି୍ବଦନ୍ୀ ଅନୁ�ୋୟୀ, ଦଷେ �ଜ୍ଞ ଅଗ୍ସିର ଝୋ� 
ସଦଇ �ତୀ ପ୍ୋଣ ବ�ିଜ୍ଥନ କରଥିିସଲ। ଫଳସର 
ଶବି ଉତ୍ ଷେପି୍ ସହୋଇ ରୁଦ୍ରମତୂ୍ବି ଧୋରଣ କର ି�ତୀଙ୍କ 
ମରଶରୀରକୁ କୋନ୍ସର ଧର ିତୋଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରବିୋ ଆରମ୍ଭ 
କସଲ। ଏରସର ଭୟଭୀତ ସହୋଇପଡ଼ରିସଲ ସଦବଗଣ। ସଶଷସର 
ବଷୁି୍ ନଜି େକ୍ରସର ମୋତୋଙ୍କ ଶରୀରର ସକସତକ ଅଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର ିକୋର ିପରୃବୀ 
ପଷୃ୍ଠକୁ ପକୋଇ ସଦସଲ। ସ�ଉ ଁସ�ଉ ଁସ୍ଥୋନସର ସଦବୀ �ତୀଙ୍କ ଶରୀରର ବଭିନି୍ନ ଅଙ୍ଗର ଅଂଶ, 
ତୋଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବୋ ଆଭୂଷଣ ପଡ଼ଛି,ିପରବତ୍୍ଥୀ କୋଳସର ସ�ହ ି�ବୁ ସ୍ଥୋନ ଶକ୍ ିପୀଠ ବୋ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ  ଭୋସବ 
ପରଣିତ ସହଲୋ। ଏହ ି�ବୁ ପୀଠକୁ ପବତି୍ର ତୀର୍ଥ ସବୋଲ ିବସିବେନୋ କରୋ�ୋଏ। 

ଭୋରତର ଆଧ୍ୋତ୍କି ଇତହିୋ�ସର ଶକ୍ ିପୀଠର ମହତ୍ବେ ଅନନ୍ୟ । ହନୁି୍ ଧମ୍ଥୋବଲମ୍ବୀମୋସନ �ସୁଗ 
�ସୁଗ ଶକ୍ ିଆରୋଧନୋ କର ିଆ�ଛିନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ପରୁୋଣସର ଶକ୍ ିପୀଠର �ଂଖ୍ୟୋକୁ ସନଇ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ 
ବର୍୍ଥନୋ ରହଛି।ି ସତସବ �ୋଧୋରଣତଃ ୫୧ର ିଶକ୍ ିପୀଠ ରବୋ କୁହୋ�ୋଏ।  ଏହ ି�ବୁ ଶକ୍ ିପୀଠସର 
ଦଶ୍ଥନ କସଲ �ମସ୍ତ ମସନୋସ୍ୋମନୋ ପରୂ୍୍ଥ ହୁଏ ସବୋଲ ିଗଭୀର ବଶିବେୋ� ରହଛି।ି ସତଣ ୁଗଭୀର ଭକ୍,ି 
ନଷି୍ଠୋ ଓ ଆନ୍ରକିତୋ �ହତି ଭକ୍ମୋସନ ଧୋଇ ଁ�ୋଇଛନ୍ ିମୋ’ଙ୍କ ଦଶ୍ଥନ ପୋଇ ଁବଭିନି୍ନ ଶକ୍ ିପୀଠକୁ। 

ପୋବ୍ଥଣ �ମୟସର ଉତ୍ସବମଖୁର ସହୋଇଉସଠ ଶକ୍ ିପୀଠଗଡ଼ୁକି। ମୋ’ଙ୍କ �ବେତନ୍ତ୍ର ପଜୂୋଚ୍ଚ୍ଥନୋ 
କରୋ�ୋଏ। ମୋ’ଙ୍କ ଦଶ୍ଥନ ପୋଇ ଁବଭିନି୍ନ ଶକ୍ ିପୀଠସର ଭକ୍ମୋନଙ୍କ ପ୍ବଳ ଭଡ଼ି ଲୋଗ ିରହରିୋଏ। ଏସବ 
ଓଡ଼ଶିୋ �ସମତ ସଦଶର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋନସର ରବୋ ଶକ୍ ିପୀଠଗଡ଼ୁକିସର ଲୋଗଛି ିମୋ’ଙ୍କ ପଜୂୋଚ୍ଚ୍ଥନୋ। 
ପ୍ତବିଷ୍ଥ ଏହ ି�ମୟକୁ ଭକ୍ମୋସନ େୋତକ ପର ିଅନୋଇ ରହରିୋନ୍ ିମୋ’ଙ୍କ ଦଶ୍ଥନ କରବିୋ ପୋଇ।ଁ 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋନସର ମୋ’ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ନୋମସର ପଜୂୋ ପୋଉଛନ୍।ି ସ� ଜଗତ୍ ଜନନୀ, ଶକ୍ପି୍ଦୋୟନିୀ, 
ଅଭୟଦୋୟନିୀ। ଜଗତର �କଳ କଲ୍ୟୋଣ ପୋଇଁ ମୋ’ଙ୍କ ଆବଭି୍ଥୋବ। ଓଡ଼ଶିୋସର  ରହଛି ିସକସତକ 
ଶକ୍ ିପୀଠ। ସ�ରମଧ୍ରୁ �ୋଜପରୁର ମୋ’ ବରିଜୋଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ପୋବ୍ଥଣ �ମୟସର ସଦବୀ 
ପୀଠଗଡ଼ୁକି େଳେଞ୍ଚଳ ସହୋଇଉସଠ। 

ସକବଳ ଭୋରତ କ ିଓଡ଼ଶିୋ ନୁସହ,ଁ ବସିଦଶସର ମଧ୍ ସକସତୋର ିଶକ୍ ି
ପୀଠ ରହଛି।ି ମୋ’ଙ୍କ ମହମିୋ ଅପୋର। ସ� କରୁଣୋମୟୀ, ଶକ୍ ି�ବେରୂପଣିୀ। 
ଓଡ଼ଶିୋସର ଶକ୍ ିଉପ�ୋନୋର ଉସନମେଷ ଓ ବକିୋଶ, ଶୋରଦୀୟ ଦୁଗ୍ଥୋପଜୂୋର 

ପରମ୍ପରୋ, ସଦଶବସିଦଶର ଶକ୍ ିପୀଠ, ମତୂ୍ବି ପଜୂୋର ବସିଶଷତବେ, େଣ୍ଡୀ 
ପୋଠର ମହତ୍ବେ, ଓଡ଼ଶିୋର ବଭିନି୍ନ ସଦବୀ ପୀଠର ମୋହୋତ୍୍ୟ ଆଦକୁି 
ସନଇ ଏରର ‘�ନୂି୍ରୋ’ର  �ବେତନ୍ତ୍ର ପ୍ତସିବଦନ: ମା’

ପ୍ରସ୍ତୁତ ି‘ସକାଳ’ ବତୁ ୟୁର�ା
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ଜୟତୁ ମଙ୍ଗଳା ମା’ଗ�ା ଜୟ ହରଚଣ୍ଡୀ,
ଗତାଗତ ସମୁରଗିେ ମା’ ଗ�ା ଦୁରତି ଗେ ଖଣ୍ି
X  X X
ଝଙ୍କଡ଼େ ରହଲୁି ନାମ ଶାରଳା ଡ଼�ାଲାଇ,
କାକଟପଡ଼ୁର ରହଲୁି ମଙ୍ଗଳା ଡ଼େ ତୁହ।ି
ଲହ ଲହ ଜହି୍ା ମା’ ସନି୍ଦୂଡ଼ର ମଖୁମଣ୍,ି
ଡ଼କାଣାଡ଼କକେ ରହଲୁି ମା’  ଅଭୟା ରାମଚଣ୍ଡୀ।
ଶ୍ଡୀପରୁୁଡ଼�ାତ୍ତଡ଼ମ ରହଲୁି �ମିଳା ଡ଼�ାଲାଇ,
�ାଙ୍କଡୀଡ଼ର ରହଲୁି ମା’ ଡ଼�ା ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଇ।
ସମ୍ବଲପଡ଼ୁର ରହଲୁି ନାମ ସମଲାଇ,
ୋଜପଡ଼ୁର ରହଲୁି ମା’ ନାମ �ରିଜାଇ।
ପଶ୍ଡ଼ିମ ରହଲୁି ମାତ ନାମ ହଙୁି୍ଗଳାଇ,
ଭୁ�ଡ଼ନଶ୍ଡ଼ର ରହଲୁି �ଉରଡୀ ଡ଼�ାଲାଇ।
�ାଣପଡ଼ୁର ରହଲୁି ମା’ ନାମ ଭ��ତଡୀ
ସକଳ ଅମଡ଼ର ଡ଼ତାଡ଼ତ କରନ୍ ିଡ଼େ ସୁ୍ତ,ି
ଉତ୍ତର ଦଡ଼ି� ରହଲୁି ଚଣ୍ଡୀ ନାମ �ହ,ି
ଏମନ୍ ଦ୍ାଦଶ ନାମ ବ୍ରହ୍ା �ଡ଼ଲ ଡ଼ଦଇ।
ଏହ ି ସବୁ ପୀଠ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ଶିାର ଆଉ 

କେକତେ ଅଞ୍ଚଳକର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ ି ଉପାସନା 
େରାଯାଏ।  

ଓଡ଼ଶିା ଓଡ଼ଶିା କରକର  

ପଣ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ାମୀ ମଶି୍ର

ପ୍ରାଚୀନ କରାଳରୁ ଓଡ଼ଶିରା ଶକ୍ପିୀଠ ରୂପପ 
ବଶି୍ୱବଦିତି। ଯରାଜପରୁର ଅଧିଷ୍ରାତ୍ୀ ବରିଜରା 

ପେଉଛନ୍ ିବଶି୍ୱର ପ୍ଥମ ଦ୍ଭୁିଜରା ମେଷିରାମର୍ଦ୍ଦିନୀ 
ଦୁର୍ରା ମରୂ୍ତ୍ଦି। ପବୈଦକି ଯରୁୀୟ ଶରାକ୍ ପଚତନରା 
ବରିଜରାଙ୍କ ମରୂ୍ତ୍ଦି ଉପରାସନରାରୁ ସରାକରାର ସରଣୁ 
ରୂପ ଧରାରଣ କରଥିିଲରା। ଏେ ିଦବି୍ୟଦୃଷ୍ପିର 

ଓଡ଼ଶିରାକୁ ପ୍ଥମ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ କୁେରାଯରାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିରା 
ମରାଟରୁି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ ିଉପରାସନରା ଆରମ୍ଭ ପେରାଇ 

ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱପର ପରବି୍ୟରାପ୍ତ ପେରାଇଥିଲରା।  ଆଜ ି
ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିରାର ପ୍ପତ୍ୟକ ଜନବସତ ିନକିଟପର 

ଗ୍ରରାମପଦବତୀ ପଜୂରା ପରାଉଛନ୍।ି

ଭରା ରତକର ଶକ୍ ିଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ବହୁ 
ପ୍ାଚୀନ। ଓଡ଼ଶିାକର ମଧ୍ୟ ରହଛି ିଅକନେ 
କେବୀ ପୀଠ। ଆେେିବ ିସାରଳା ୋସଙ୍କ 

ରଚତି ‘ଚଣ୍ୀପରୁାଣ’କର ଓଡ଼ଶିାକର ଶକ୍ ି ପରମ୍ପରା 
ସଂପେ୍କକର ବର୍୍କନା େରାଯାଇଛ।ି  ଓଡ଼ଶିାର ବାର 
କ�ାଟ ି ସ୍ାନକର ଶକ୍ଙି୍କର ପ୍ଧାନ ବଗି୍ରହମାନ ପଜୂା 
ପାଉଥବା ଜଣାଯାଏ। ଓଡ଼ଶିାର ପରୁପଲ୍ୀକର ବହୁଳ 
ପ୍ଚଳତି ‘ସବ୍କମଙ୍ଗଳା ସୁ୍ତ’ିକର ଓଡ଼ଶିାର ଶକ୍ ି
ପୀଠକର ସଂପେ୍କକର ଉକଲ୍ଖ େରାଯାଇଛ ିକଯ, 

କବୈେେି ଯ�ୁର ଅନ୍ମି ୋଳକର ସାୋରା 
କେବୀ ଉପାସନାର ଉକନମେଷ ଘଟଥିିଲା। ଅଥବ୍କ 
କବେ ଓ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକର ବରିଜାଙ୍କ 
ନାକମାକଲ୍ଖ ଥିବାର ପ୍ମାଣତି ହୁଏ। କବୈତରଣୀ 
ଅବବାହେିାର ବ୍ାତ୍ୟକ�ାଷ୍ୀ  ମାତକୃ ବ୍ହ୍ମକବାଧର 
ମାଧରୁମିାକର େ୍ଭୁିଜା ମାନବୀ ସେକୃ ଶ 
ମହଷିାମର୍ଦ୍ଦିନୀ େୁ�୍କାଙୁ୍କ ବରିଜା ନାମକର ଉପାସନା 
େରଥିିକଲ। ବରିଜାଙ୍କ େ୍ଭୁିଜା ମହଷିାମର୍ଦ୍ଦିନୀ 
ରୂପେଳ୍ପନା ବ୍ାତ୍ୟ ମହାମଳିନକର ବରିଜା 
ଋଗ୍ କବେର କେବୀସକୂ୍ର ପ୍ତଭୂି ପ୍ତଭିାତ 
କହକଲ। 

କମୌଳେି ଆଯ୍କ୍ୟମାକନ ଋଗ୍ , ସାମ, ଯଜୁ 
ଏହ ି ତନିକି�ାଟ ି କବେେୁ ସ୍ୀୋର େରୁଥିକଲ। 
ଅଥବ୍କ କବେ ବ୍ାତ୍ୟମାନଙ୍କ କବେ ଥିଲା। 
ପ୍ାଚୀନ ୋଳକର ଓଡ଼ଶିାକର ବହୁ ଅଥବ୍କକବେୀ 
ବ୍ାହ୍ମଣ ନବିାସ  େରୁଥିକଲ ଏବଂ ଅଥବ୍କ କବେର 
ବହୁଳାଂଶ ଓଡ଼ଶିାରୁ ଉଦ୍କୃତ। �କବଷେମାନଙ୍କ 
ମତକର ଅଥବ୍କ କବେର ଚୁଳକିୋପନଷିଦ୍, 
ଅନୁଚୁଳକିୋପନଷିଦ୍ , ବ୍କହ୍ମାପନଷିଦ୍ , ଅଣ ୁ
ଉପନଷିଦ୍  ଓ ସକୂ୍ଷ୍ମ ଉପନଷିଦ୍  ପ୍ଭକୃ ତ ି ଓଡ଼ଶିାକର 
ରଚନା କହାଇଥଲା।  ଏଥିରୁ ହକୃଦ୍ କବାଧ ହୁଏ, 
ଓଡ଼ଶିା ହ ିଁ ଅଥବ୍କ କବେର ଆେଭୂିମ।ି ଏହ ିମାଟକିର 
ହ ିଁ ବ୍ାତ୍ୟ ପ୍କଚତାଙ୍କ େ୍ାରା ଅଥବ୍କ କବେ ରଚନା 
କହାଇଥିଲା।  

ବରିଜାଙ୍କ ପୀଠକର କସହପିର ି ଯଜ୍ାନୁଷ୍ାନ 
କହାଇ ବ୍ାତ୍ୟପଜୂତିା ବରିଜା କବୈେେି କେବୀକର 
ରୂପାନ୍ରତି କହକଲ। ବ୍ହ୍ମତନ୍ତ୍ର ବର୍୍କନାନୁସାକର 
ବ୍ହ୍ମା �ାୟତ୍ୀ ମନ୍ତ୍ରକର ବରିଜାଙ୍କ ଉପାସନା 
େରଥିିକଲ। 

ମାଘଦଡ଼ଶକେ ସମଦୁ୍ ଭଦୂ ତା ର�ଡ଼ିକାଟ ିସମପ୍ରଭା, 
ମାଧ�ଡ଼�କେଚ ମଧ୍ାଡ଼ନେ �ରିଜା ସା ସନାତନଡୀ
�ାୟତ୍ଡୀ ମନ୍ତ୍ରରାଜନ ତସ୍ାାଃ ପଦୂଜାଂ ସମାଚଡ଼ରତ୍ ।

ମାଘ ମାସ ତ୍କିବଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାକର 
ଏହ ି ଯଜ୍ ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଥିବାରୁ କସହ ି ପବତି୍ 
ତଥିିେୁ ବରିଜାଙ୍କ ସ୍ନକ୍ଷତ୍ ତଥିିର ମାନ୍ୟତା 

ମରା’ ବରିଜରା

ମରା’ ମଙ୍ଗଳରାମରା’ ଶରାରଳରା ମରା’ ରରାମଚଣ୍ୀ ମରା’ ସମପଲଶ୍ବରୀ ମରା’ କଟକ ଚଣ୍ୀ

ଶକ୍ ିଉପାସନାଶକ୍ ିଉପାସନା
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ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ପ୍ରତବିର୍ଷ ସେହ ି େ୍ବନକ୍ଷତ୍ର ତଥିିସର  ଜଗଜ୍ଜନନୀ 
ବରିଜା ଗାୟତ୍ରୀ  ସବଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍।ି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣତି ହୁଏ,  
ବରିଜା ହ ିଁ ବଶି୍ବର ପ୍ରଥମ ଦ୍ବଭୁିଜା ସଦବୀମରୂ୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାସର ସବୈଦକି 
ସଦବୀ ତର୍ତ୍ବ ଆସରାପତି କରାଯାଇ ସବଦବର୍ଣ୍ତିତ ମାତୃତର୍ତ୍ବକୁ ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ରର 
ଭବ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ତନ୍ତ୍ରାଚାଯ୍ଷ୍ୟବୃନ୍ଦ ଆପଣାର ଅତନି୍ଦୟି ଜ୍ାନ 
ଓ ଅନ୍ଦୃ୍ଷଷ୍ଟସିର ସଦବୀ ବରିଜାଙୁ୍କ ଋଗ୍ ସବସଦାକ୍ତ ବାଗାମ୍ଣୃୀେକୂ୍ତ ବା 
ସଦବୀ େକୂ୍ତର ପ୍ରତଭୂି େ୍ବରୂପ ବଚିାର କସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନତି୍ୟସନୈମରି୍ତକି 
ଉପାେନାକୁ ସକନ୍ଦକର ି ଓଡ଼ଶିା ମାଟସିର ଶାକ୍ତ ତନ୍ତ୍ରର ଅଭୁ୍ୟଦୟ ଘଟେିା। 
ବରିଜା ସହଉଛନ୍ ି ବଶି୍ବର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରାରାଧ୍ା ସଦବୀ ଓ ବରିଜା ପୀଠ 
ସହଉଛ ି ବଶି୍ବର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। େକଳ ତନ୍ତ୍ରାଚାଯ୍ଷ୍ୟଗଣ ବରିଜା ପୀଠକୁ 
ପ୍ରଥମ ପୀଠର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି

ଓଡ୍ରାଖ୍ୟଂ ପ୍ରଥମୟଂ ପୀଠୟଂ ଦ୍ ବିତୀୟୟଂ ଜରାଳରାଶ�ୈଳକମ୍ , 
ତୃତୀୟୟଂ ପରୂ୍ଣ୍ଣପୀଠନ୍ତ କରାମରୂପ ଚତୁଥଣ୍ଣକମ୍ । 

(କାଳକିା ପରୁାଣ, ୬୪ ଅଧ୍ାୟ, ୪୩ ସ୍ାକ)

ଓଡ଼ଶିାସର ବରିଜାଙୁ୍କ ସକନ୍ଦକର ି ତନ୍ତ୍ର ଉପାେନା ପଲ୍ଲବତି, ପଷୁ୍ତି 
ଓ େରୁଭତି ସହବାପସର  ଏହ ି ଉପାେନାକୁ େଶୁଙୃ୍ଖଳତି କରବିା ନମିରି୍ତ 
ତନ୍ତ୍ରାଚାଯ୍ଷ୍ୟବୃନ୍ଦ ‘ଶକ୍ତ ି ପଲ୍ଲବ ତନ୍ତ୍ର’ ନାମକ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କସେ।  
ଏହାଦ୍ବାରା ତନ୍ତ୍ର  ଉପାେନାର ନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ଟ ନୀତ ିପ୍ରଣୟନ କରାଗୋ। ପରବର୍ତ୍ଷୀ 
କାଳସର ମହାନବି୍ଷାଣ ତନ୍ତ୍ର, ସଯାଗନିୀ ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର  ଚୂଡ଼ାମଣ,ି 
ନାରଦୀୟ େଂହତିା, ରୁଦ୍ର ଯାମଳ, ତନ୍ତ୍ର ଯାମଳ, ଜ୍ାନାର୍ଣ୍ଷବ 
ତନ୍ତ୍ର   େବ୍ଷଭାରତୀୟସ୍ତରସର  ରଚତି ସହାଇ ପ୍ରସତ୍ୟକ 
ଶାସ୍ତ୍ରସର ବରିଜାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ତିତ ସହୋ। ଏହ ି
େମୟସର ଓଡ଼ଶିାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀ 
ଅବବାହକିାମାନଙ୍କସର ବ୍ାତ୍ୟମାସନ ବାେ 
କରୁଥିସେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପାେନା ଥିୋ 
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ଗସବରକଙ୍କ ମତସର ପଶ୍ମି 
ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପାେନା ମଧ୍ସର  
ସ୍ତସମ୍ଶ୍ବରୀ ବା ଖସମବେଶ୍ବରୀ ଉପାେନା େବ୍ଷ 
ପ୍ରାଚୀନ। ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳସର ବହୁ ସ୍ତସମ୍ଶ୍ବରୀ 
ପୀଠ ରହଥିିସେ ସହଁ େବୁର୍ଣ୍ଷପରୁ , ଜୁନାଗଡ଼, 
ପାଟଣାଗଡ଼, ସଦାଭଗତା ପୀଠ ଓ େମସେଶ୍ବରୀ ପୀଠ 
ପ୍ରଭୃତରି ପ୍ରେଦି୍ ି ରହଥିିୋ। ଆଦବିାେୀମାସନ ସକସତକ 
ସ୍ଥଳସର ପଥର ଓ ସକସତକ ସ୍ଥଳସର  କାଠକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବସର 
ଗ୍ରହଣ ପବୂ୍ଷକ ପାରଂପରକି ରୀତସିର  ପଜୂା େଂପନ୍ନ କରୁଥିସେ।  ବସିଶରତଃ, 
ସେମାସନ ‘‘ସରାହଣିୀ ’’ ବୃକ୍ଷର ଖଣୁ୍ଟକୁ  ପରସମଶ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସ୍ତସମ୍ଶ୍ବରୀ 
ଭାବସର ପଜୂା କରୁଥିସେ। 

ଆଦବିାେୀମାସନ ମନ୍ଦରିମାନଙ୍କସର ମାସହଶ୍ବରୀ ତଥା ମନ୍ଦରି 
ବହାସର ସ୍ତସମ୍ଶ୍ବରୀଙୁ୍କ ପଜୂା କସେ। ମାସହଶ୍ବରୀ ମହୁେ ବୃକ୍ଷର ଖଣୁ୍ଟସର 
ଓ ସ୍ତସମ୍ଶ୍ବରୀ ସରାହଣିୀ ବୃକ୍ଷର ଖଣୁ୍ଟସର  ନମି୍ତିତ ସହାଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ 

ଉପାେନାର ପରଂପରାସର ପ୍ରତଭିାତ ସହାଇଥିସେ 
ସହଁ ବ୍ାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେହ ି ଉପାେନାସର କଛି ି
ପରମିାଣସର  ବ୍ାହ୍ମଣ ତନ୍ତ୍ରଧାରା େଂସଯାଗ କରାଗୋ। 

ପରୁାଣ ଯଗୁସର ବ୍ହ୍ମପରୁାଣ, ବାୟପୁରୁାଣ ଓ 
ବ୍ହ୍ମାଣ୍ଡପରୁାଣ ପ୍ରଭୃତସିର ବରିଜା ପୀଠର ପ୍ରଶସ୍ତ ି
ରହଛି।ି ଏହ ି ପରୁାଣ ଯଗୁସର ଶକ୍ତପିୀଠ େହତି ଦକ୍ଷ 
ଯଜ୍ ଉପାଖ୍ୟାନ ଜଡ଼ତି ସହାଇ େତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗପତନ 
ସ୍ଥଳ ସଗାଟଏି ସଗାଟଏି ଶକ୍ତପିୀଠ  ରୂସପ ପରଚିତି 
ସହୋ। ଶାସ୍ତ୍ରସର ୫୧ ଟ ି ପୀଠ ଓ ୨୬ଟ ି ଉପପୀଠର 
ମହମିା ବର୍ଣ୍ତିତି। ତନ୍ମଧ୍ରୁ ବରିଜା ପୀଠସର ନାଭ ି
ପଡ଼ଥିିବା ଉସଲ୍ଲଖ ରହଛି।ି 

ନରାଭବିପୀଶଠ ମହରାଶଦବୀ ବ ବିରଜରା ବ ବିରଜପ୍ରଢ଼ରା, 
ଶବୈତରଣୀ ତଶେ ଦଦ୍ରାତ୍  ପ ବିଣ୍ୟଂ ପ ବିତୃଗଣରାୟଂସ୍ତଥରା।
ଯଜ୍ଞନଗ୍ରାତ୍  ସରାମରଭ୍ ଯରାବତ୍  ତୀଥଣ୍ଣ ମଶହରାଦଧି 
ଶକୌଳ ଭୂମ ବିରତ ବି ଖ୍ରାତୁ ସବଣ୍ଣସ ବିଦ୍ଧ ପ୍ରଦରାୟକଃ।

ନୀଳତସନ୍ତ୍ରାକ୍ତ ଏହ ି ସ୍ାକସର ବରିଜାଙ୍କ ପୀଠକୁ ନାଭପିୀଠ ବା 
ତନ୍ତ୍ରପୀଠର ସକନ୍ଦସ୍ଥଳ ଭାସବ ବସିବଚନା କରାଯାଇ ଯାଜପରୁଠାରୁ ପରୁୀ 
ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସକୌଳଭୂମ ିକୁହାଯାଇଛ।ି 

ସବୈତରଣୀଠାରୁ ମସହାଦଧି ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ପରବି୍ୟାପ୍ତ ବଶିାଳ 
ସକୌଳଭୂମରି ଉର୍ତର ପ୍ରାନ୍ସର ବରିଜା ବରିାଜତିା ଏବଂ 

ଦକ୍ଷଣି ପ୍ରାନ୍ସର ଶ୍ୀସକ୍ଷତ୍ରସର ବମିଳା ବରିାଜତିା। 
ବମିଳା ପୀଠ େତୀଙ୍କ ପାଦପତନର ସକ୍ଷତ୍ର। 

କାଳକିା ପରୁାଣ, ସଦବୀ ଭାଗବତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରସର ବମିଳା ବରିାଜତିା ପାଦପୀଠକୁ 
ସଗାପନୀୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ତଥା ସଦବୀ 
ବମିଳାଙୁ୍କ ସଶ୍ଷ୍ଠ ତନ୍ତ୍ରାରାଧ୍ା ସଦବୀ ସବାେ ି
କୁହାଯାଇଛ।ି ବରିଜାପୀଠ ପସର ଏହ ି ପୀଠ 

ପ୍ରତଷି୍ଠତି ସହାଇଥିସେ  ସହଁ ସଯାଗନିୀ ତନ୍ତ୍ରସର 
ଏହାକୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତଙି୍କର ପରାପୀଠ ଅାଖ୍ୟାୟତି 

କରାଯାଇଛ।ି ତନ୍ତ୍ରେଦି୍ଗଣ ତନ୍ତ୍ରେଂସବାଧିର 
ଉର୍ତରଣସର ବମିଳାଙୁ୍କ ୋକ୍ଷାତ୍  ତ୍ରପିରୁେନୁ୍ଦରୀ 

ବସିବଚନା କରଥିାନ୍।ି 
ସବୈଦକି ଯଗୁସର ମରୂ୍ତ୍ତି ପଜୂା ନ ଥିସେ ସହଁ ପରବର୍ତ୍ଷୀ 

କାଳସର ମାତୃ ଆରାଧନାର ଉର୍ତରଣସର ବରିଜା ପୀଠସର ଶରତେ୍ବରୂପା 
ଜଗତ୍ ଜନନୀଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଉପାେନା ଆରମ୍ ସହାଇଥିୋ। େଦି୍ 
ୋଧକଗଣ ଶରତ କାଳକୁ ସଦବୀ ପଜୂାର େଂସବଦନଶୀଳ ମହୂୁର୍ତ୍ଷ ରୂସପ  
ବସିବଚନା କର ି ଶରତ୍ କାଳୀନ ଦୁସଗ୍ଷାତ୍ସବ ଆରମ୍ କରଥିିସେ। ଶରତ 
କାଳକୁ ସଦବୀଙ୍କର ଆବାହନ କାଳ ବସିବଚନା କରାଯାଇ ତ୍ରଦିନିାତ୍ମକ,  
ନବରାତ୍ର ଓ ସରାଡ଼ଶ ଦନିାତ୍ମକ ପଜୂାର ଅବତାରଣା କରାଗୋ। ଅଧିକନୁ୍, 

ପଜୂା େହତି ମାକ୍ଷସଣ୍ଡୟ ପରୁାଣାନ୍ଗ୍ଷତ ଦୁଗ୍ଷାେପ୍ତଶତୀ 
େ୍ବାଧ୍ାୟ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁସଗ୍ଷାତ୍ସବର 
ନାମସର ଅଭହିତି କରାଗୋ। ବରିଜା ପୀଠରୁ 
ଶାରଦୀୟ ଦୁସଗ୍ଷାତ୍ସବର ଆୟମାରମ୍ ଘଟ ି ଏହାର 
େବ୍ଷତ୍ର ପରବି୍ୟାପ୍ତ ଘଟଥିିୋ। 

ଓଡ଼ଶିାର ତନ୍ତ୍ର ୋଧକବୃନ୍ଦ କାମ, ସ୍ାଧ, ସୋଭ, 
ସମାହ, ମଦ, ମାତ୍ସାଯ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅେୟୂା ପ୍ରଭୃତ ି େପ୍ତଦୁଗୁ୍ଷଣ 
ବନିାଶ ନମିରି୍ତ େପ୍ତମାତୃକା ଉପାେନା ଆରମ୍ 
କରଥିିସେ। ସେହ ି େପ୍ତମାତୃକା ସହଉଛନ୍ ି ବ୍ାହ୍ମୀ, 
ମାସହଶ୍ବରୀ, ସବୈଷ୍ଣବୀ, ସକୌମାରୀ, ଇନ୍ଦାଣୀ, ବାରାହୀ 
ଓ ସରୌଦ୍ରୀ ଓଡ଼ଶିାର ତନ୍ତ୍ର ୋଧକବୃନ୍ଦ େପ୍ତମାତୃକା 
ପଜୂା ଆରମ୍ କରଥିିସେ ସହଁ ଏହା େବ୍ଷଭାରତୀୟ 
ସ୍ତରସର େ୍ବୀକୃତ ିୋଭ କର ିଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମଯ୍ଷ୍ୟାଦା ବଭୂିରତି 

ସହାଇଥିୋ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥଳବସିଶରସର େପ୍ତମାତୃକାଙ୍କ ନାମସର ତାରତମ୍ୟ 
ପରେିକ୍ଷତି ସହାଇଥାଏ। ସକସତକ ସ୍ଥଳସର ଅଷ୍ଟମାତୃକା ପଜୂା ମଧ୍ 
ପ୍ରବର୍ତ୍ଷନ କରାଯାଇଥିୋ। ପ୍ରଥସମ ବରିଜାପୀଠସର େପ୍ତମାତୃକା ପଜୂା 
ଆରମ୍ ସହାଇଥିୋ। ଓଡ଼ଶିାସର ଥବା ଅନ୍ୟ େପ୍ତମାତୃକା ପୀଠଗଡ଼ୁକି 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଅନ୍ନପାଳ େନ୍ନକିଟ ୋଙୁ୍ଗଡ଼ଗି୍ରାମ, ଧମ୍ଷଶାଳା, ଜଗତେଂିହପରୁ 
ଜଲି୍ଲା କୁସଣ୍ଡଶ୍ବର , ପରୁୀର ମାକ୍ଷସଣ୍ଡଶ୍ବର ମନ୍ଦରି ସବଢ଼ା, ଭୁବସନଶ୍ବରର  
ପଶୁ୍ଷରାମ ମନ୍ଦରି ଉର୍ତର ପାଶ୍ବ୍ଷ, ଭୁବସନଶ୍ବର କାପାଳନିୀ ମନ୍ଦରି, 
ଟଟିେିାଗଡ଼ େନ୍ନକିଟ ସଘାଡ଼ାେଖଣ୍ଡ , କଳାହାଣ୍ଡ ି ଜଲି୍ଲାର ସବେଖଣ୍ଡ ି ଓ 
ସକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲାର ହାବସଳଶ୍ବର ପ୍ରଭୃତ ି ସ୍ଥାନସର  ଅବସ୍ଥତ। ଓଡ଼ଶିାର 
ଅସନକ େପ୍ତମାତୃକା ପୀଠ କାଳର କରାଳ ଗତସିର ଧ୍ବଂେ ପାଇଯାଇଛ।ି 

େପ୍ତମାତୃକାଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ବାରାହୀ ଓ ଚାମଣୁ୍ଡାଙ୍କ ଉପାେନା େ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଆେନ ଅଳଂକୃତ କରଥିିୋ। ଓଡ଼ଶିାର ଅସନକ ସ୍ଥାନସର ବାରାହୀ ଓ 
ଚାମଣୁ୍ଡାଙ୍କର େ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ରହଥିିବାର ହୃଦ୍ ସବାଧ ହୁଏ, ତନ୍ତ୍ରାଚାଯ୍ଷ୍ୟବୃନ୍ଦ 
େପ୍ତମାତୃକାଙ୍କ ମଧ୍ସର ବାରାହୀ ଉପାେନା ଓ ଚାମଣୁ୍ଡା ଉପାେନାକୁ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସଦଇଥିସେ। ବାରାହୀଙ୍କ ସହଉଛନ୍ ିପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସମଘେଦୃଶ 
ଅତ୍ୟନ୍ ଭୟଙ୍କର। ବାରାହୀ ତାନ୍ତ୍ରକି  ଉପାେନା େବ୍ଷେଦି୍ପ୍ରଦ ଓ ଅେୟୂା 
ନାଶକ। ଏହ ି  ଦୃଷ୍ଟସିକାଣରୁ ଓଡ଼ଶିାସର ବାରାହୀ ପୀଠ ପ୍ରତଷି୍ଠତି 
ସହାଇଥିୋ।  ସେହପିର ି େମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷସର ଅଦ୍ୟାବଧି  ୋତସଗାଟ ି
ଚଉରଠ ି ସଯାଗନିୀ  ପୀଠ ଆବଷି୍ତୃ ସହାଇଛ।ି ତନ୍ମଧ୍ରୁ ଓଡ଼ଶିାସର 
ରାଣୀପରୁ ଝରଆିେ ଓ ହୀରାପରୁଠାସର ଦୁଇସଗାଟ ି ସଯାଗନିୀପୀଠ 
ଆବଷି୍ତୃ ସହାଇଅଛ।ି  

  ଓଡ଼ଶିା ସହଉଛ ିଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ରର ଉସନ୍ମରସ୍ଥଳୀ । ଏହ ିମାଟରୁି ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ରର 
ଅଭୁ୍ୟଦୟ ଘଟ ି ବଶି୍ବ ପରବି୍ୟାପ୍ତ ସହାଇଥିୋ। ଓଡ଼ଶିାସର ଜୀବନଯାତ୍ରା, 
ଧମ୍ଷଧାରଣା, ପବ୍ଷପବ୍ଷାଣ,ି କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କଯ୍ଷ୍ୟ, ୋହତି୍ୟ ଓ 
ପ୍ରତ୍ନତର୍ତ୍ବସର ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ େସୁ୍ପଷ୍ଟ। ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ରର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ ଓ 
ବଭିବକୁ ଆଧାର କର ି ଓଡ଼ଶିାର ସକାଣ ଅନୁସକାଣସର ଅଗଣତି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ 
ପ୍ରତଷି୍ଠତି। ଅଧିକନୁ୍, ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ଉପାେନାର ଉର୍ତରଣସର ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରତଟି ି
ଗ୍ରାମସର  ତନ୍ତ୍ରାରାଧ୍ା ସଦବୀ ନାମସର  ପଜୂତିା। 

େପ୍ତମ - ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ୀରୁ ଓଡ଼ଶିାର ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାସର ଉଚ୍ାଙ୍ଗ 
ଉପାେନା ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭୁ୍ୟତ୍ ଥାନ ଘଟଥିିସେ ସହଁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଚତାବୃନ୍ଦ ଏହାକୁ  
େବ୍ଷଜନସବାଧଗମ୍ୟ କରବିା ନମିରି୍ତ ବହୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରଯିାଇଛନ୍।ି ସଗୌରବର 
କଥା, ଓଡ଼ଶିା ବାହାସର ବଭିନି୍ନ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠସର ଜନ୍ମସନଇଥିବା ତନ୍ତ୍ରର ନୂତନ 
େଂସବାଧି ଓଡ଼ଶିା ମାଟ ି ସ୍ପଶ୍ଷସର େରଳ, େହଜ, େସୁବାଧ୍ ଓ ୋବ୍ଷଜନୀନ 
ସହାଇପାରଛି।ି ଓଡ଼ଶିାର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ େମହୂସର ପଜୂାବଧିାନର ଭନି୍ନତା 
ପରେିକ୍ଷତି ସହାଇଥିସେ ସହଁ ମାୟାସୋକରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ଷ ମହାମାୟ ୋମ୍ରଜ୍ୟର 
ତାର୍ତ୍ବକି ବସିବଚନା େମନ୍ବୟ ସ୍ଥାପନା ସହାଇପାରଛି।ି ମହନୀୟତା 
ସହଉଛ,ି ଓଡ଼ଶିା ମାଟସିର ଅସଦ୍ବୈତବାଦକୁ ଆଧାର କର ି ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦଶ୍ଷନ 
ସବୈଷ୍ଣବ ଦଶ୍ଷନରୂପ ପରଗି୍ରହଣ ପବୂ୍ଷକ ଜ୍ାନ ଓ ଭକ୍ତରି ମଧରୁ େମଶି୍ଣସର 
ତସନ୍ତ୍ରାପେବ୍ ଧ ୋବ୍ଷଜନୀନ ସହାଇପାରଛି।ି n

ଢେଙ୍କାନକାଳ
ରାଣୀପରୁ ଝରଆିଲର ଚଉଷଠ ିଯ�ାଗନିୀ ପୀଠହୀରାପରୁର ଚଉଷଠ ିଯ�ାଗନିୀ ପୀଠ

ମା’ ସଯୁରଶ୍ବରୀ
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ନ ବରାତ୍ ରି ହ ରିନ୍ଦୁ ଜାତ ରିର ଏକ ବ ରିଶ ରିଷ୍ଟ ପବ୍ବ, 
ଏହ ରି ଦ ରିନ ଘରର ଘରର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହଦୁଏ। 
ନବରାତ୍ ରି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ ରିଦ୍ଧ, ରେରହତଦୁ  ଏହା 

ଋତଦୁ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧକାଳ। ଏହ ରି ଋତଦୁ  ସନ୍ଧ ରିକାଳ ଉତ୍ପତ୍ରି 
ଓ ସଂହାରର କାରଣ ରହାଇଥାଏ। ଏହାକଦୁ ମଧ୍ୟ କାଳସନ୍ଧ 
କଦୁହାୋଏ। ଏହ ରି ସନ୍ଧ ରିକାଳରର ଜଗଜ୍ଜନନଡୀ ଦଦୁ ଗ୍ବାଙ୍କର ଆବାହନ 
ସଦୁଗମ ହଦୁଏ। ଏହ ରି ଅବସ୍ାରର ଇଡ଼ା ଓ ପ ରିଙ୍ଗଳାରର ବାୟଦୁଗତ ରିରର 
ସାମ୍ୟତା ରରହ। ଏଣଦୁ କଦୁଣ୍ଳରିନଡୀ ଜାଗରଣ ଓ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ବଗତ ରି ସହଜ 
ରହାଇୋଏ। ଏହ ରି କାରଣରଦୁ  ନବରାତ୍ ରି ମହାପବ୍ବ ରୂରପ ପାଳନ କରାେ ରିବା 
ସହ ରିତ ବ୍ରତରୂରପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାୋଏ। 

କାଳ ସନ୍ଧ ସମୟରର ରଦବଡୀଙ୍କଦୁ  ଆବାହନ କର ରିବା ସଦୁଗମ ରହାଇଥିବାରଦୁ  
ଶାରଦଡୀୟ ପାବ୍ବଣ ପଜୂାରର ସନ୍ଧ ପଜୂା ଅନଦୁ ଷ୍ ରିତ ହଦୁଏ। ଅଷ୍ଟମଡୀ ତ ରିଥିର ଅନ୍ତ ଓ 
ନବମଡୀ ତ ରିଥିର ଆଦ୍ୟକାଳର ମଧ୍ୟବତ୍୍ବଡୀ ସମୟରର ସନ୍ଧ ରି ପଜୂା ଅନଦୁ ଷ୍ ରିତ ହଦୁଏ। 
ଏହ ରି ସମୟରର  ର�ୈରବ ରୂପଡୀ ଶ ରିବଙ୍କର ପଜୂା ସହ ରିତ ବଳରିଦାନ ଓ ଦଡୀପ ଉତ୍ସଗ୍ବ 
ଆଦରି କରାୋଏ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧକମାନଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ ସନ୍ଧ ସମୟକଦୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ମହତ୍ଦ୍ପରୂ୍୍ବ ମରନ କରାୋଏ।

ଶାରଦଡୀୟ ପଜୂାର ର�ାଡ଼ଶ ଦରିବସଡୀୟ ପଜୂାବ ରିଧି ମଧ୍ୟରର ନବରାତ୍ ପ୍ରସ ରିଦ୍ଧ। 
ରକରତକ �କ୍ତ ଶଦୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମଡୀଠାରଦୁ  ପାଞ୍ଚଦରିନ, ଅନ୍ୟ ରକରତକ ଶଦୁକ୍ଳ ସପ୍ତମଡୀଠାରଦୁ  
ନବମଡୀ ପେ୍ବ୍ୟନ୍ତ ତ ରିନ ରିଦ ରିନ ଅଥବା ରକବଳ ମହାଷ୍ଟମଡୀ ଦ ରିନ ଏକ- ଦ ରିବସଡୀୟ ବ୍ରତ 
ପାଳନ କର ରିଥାନ୍ତ ରି, କାରଣ ଶାକ୍ତ ପରଂପରାରର ମହାଷ୍ଟମଡୀ ତ ରିଥି ସବ୍ବରରେଷ୍ ଓ 
ପ୍ରଶସ୍ତ। କଥିତ ଅଛ ରି ରେ ପ୍ର�ଦୁ  ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାବଳଡୀ ରାବଣର ବ ରିନାଶ ନ ରିମ ରିତ୍ 
ରଦବଡୀ ଦଦୁ ଗ୍ବାଙ୍କଦୁ  ଅକାଳରର ରବାଧନ ଓ ଆବାହନ କର ରିଥିରେ। ତାଙ୍କର ପଜୂାରର 
ସନ୍ତଦୁଷ୍ଟ ରହାଇ ରଦବଡୀ ସପ୍ତମଡୀ ତ ରିଥିରର ତାଙ୍କ ଧନଦୁ ବ୍ବାଣରର ପ୍ରରବଶ କରେ। 
ମହାଶକ୍ତ ରିଙ୍କର ଆବ ରି�୍ବାବ ଫଳରର  ରେଡୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକଦୁ ଅଷ୍ଟମଡୀ ତ ରିଥିରର ବଧ 
କର ରି ସଡୀତା ମାତାଙ୍କଦୁ  ଉଦ୍ଧାର କର ରିଥିରେ। ମହାବ ରିପଦ ଅପସର ରି େ ରିବାରଦୁ  ଏହ ରି ଅଷ୍ଟମଡୀ 
ତ ରିଥିକଦୁ ମହାଷ୍ଟମଡୀ ରବାେରି କଦୁହାୋଏ। ଏହ ରି ବ ରି�ୟରର ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ରହଉଛ ରି:-

ମହାବପିତ୍ାରକତ୍ାତ୍ଗୀୟତତହ୍ୟତ�ୌମହାଷ୍ଟମୀ
ମହା�ଂପଦ୍ଦାୟକତ୍ାତ୍�ାଖ୍ୟାତାମହାନବମୀ।

ଏଣଦୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରରତ୍ୟକ ହ ରିନ୍ଦୁ ଏହ ରି ମହାଷ୍ଟମଡୀ ଦ ରିନକଦୁ ରରେଷ୍ ମରନ କର ରି 
ବ୍ରତରୂରପ ପାଳନ କର ରିବା ସହ ରିତ ଉପବାସ କର ରିଥାନ୍ତ ରି। ରପୌରାଣ ରିକ 
ବ ରିବରଣଡୀରଦୁ  ଜଣାୋଏ ରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତ ରିଙ୍କ େଜ୍ଞ ଧଦ୍ଂସ ପରର ସତଡୀଙ୍କ 
ରଦହାବରଶ�ର ବ ରି� ରିନ୍ନ ଅଂଶ ପଡ଼ରିଥିବା ସ୍ାନଗଦୁଡ଼ ରିକ ଶକ୍ତ ରିପଡୀଠ ରୂରପ 
ପର ରିଚ ରିତ। ପ୍ରତ ରି ଶକ୍ତ ରି ପଡୀଠର ରକ୍ଷକ�ାରବ ଶ ରିବ ର�ୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କର ରି 
ପଜୂା ପାଇଥାନ୍ତ ରି। ସାଧାରଣତଃ ପଡୀଠର ଅଥ୍ବ ଜପ ବା ମନ୍ତ୍ର ସ ରିଦ୍ଧର ଆସ୍ାନ। 
ଏଠାରର ଅ�ଡୀଷ୍ଟ ପରୂଣ ପାଇଁ ସାଧନା ଓ ସ ରିଦ୍ଧୋ�ର ନ ରିଶ୍ ରିତତା ରହ ରିଥାଏ। 
ଏହ ରି ଦୃଷ୍ଟ ରିରଦୁ   �ାରତରର ଏକାବନଟ ରି ଶକ୍ତ ରି ପଡୀଠର ପ୍ରସ ରିଦ୍ଧ ରହ ରିଛ ରି। ଆଦରିକବ ରି 
ସାରଳାଦାସ ଓଡ଼ରିଶାରର ଅଷ୍ଟକଡୀଳାପଡୀଠ ଥବା ବ ରି�ୟ ବର୍୍ବନା କର ରିଛନ୍ତରି। 
ରସମାନଙ୍କଦୁ  ପଡୀଠ ରଦବଡୀର ମେ୍ବ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ।

ଶକ୍ତ ରି ପଜୂାରର ମାକ୍ବରଣ୍ୟ ପଦୁରାଣ ଅନ୍ତଗ୍ବତ ସପ୍ତଶତଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର 
ବ ରିଧି ରହ ରିଛ ରି। ନବରାତ୍ ସମୟରର ରୋକମାରନ ନ ରିଜଘରର ପ୍ରତ ରିଦ ରିନ 

ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ କର ରିଥାନ୍ତ ରି। ଏକଦା ରଦୈତମାରନ ସବଳ ରହାଇ 
ରଦବତାମାନଙ୍କଦୁ  େଦୁଦ୍ଧରର ପରାସ୍ତ କର ରି ଇନ୍ଦ୍ରରୋକ ଅଧିକାର କର ରିରନରେ। 
ଅଧିକାର ଚଦୁ ୍ୟତ ରଦବଗଣ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ରହରେ। ରସଠାରର 
ଉପସ୍ତ ରି ଥିବା ବ ରିଷ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ  ରଦବଗଣଙ୍କର କରଦୁ ଣ କାହାଣଡୀ ଶଦୁଣ ରି କରୁଦ୍ଧ 
ରହାଇଗରେ। ଫଳତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ରତଜରଦୁ  ଏକ ମହାଶକ୍ତ ରି ପ୍ରକଟ ରିତ ରହରେ। 
ରଦବଗଣଙ୍କ ରତଜ ଓ ଆୟଦୁଧରର �ୂ� ରିତ ରସହ ରି ରଦବଡୀ ରଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କଦୁ  
ସଂହାର ଓ ରଦବତାଙ୍କର ଦଦୁ ଃଖ ଦୂର କରେ। ଏହା ଶକ୍ତ ରି ପଜୂାର ପ୍ରକୃତ 
ରହସ୍ୟ। ଏଣଦୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଦଦ୍ାରା �କ୍ତମାରନ ସବ୍ବଶକ୍ତ ରିମୟଡୀ ରଦବଡୀଙ୍କର 
କୃପା ୋ� କର ରିବା ସହଜ ହଦୁଏ।

ଶକ୍ତ ରି ପଜୂାରର ବଳରିପ୍ରଥା ଏକ ତାନ୍ତ୍ର ରିକ ପଦ୍ଧତ ରି, ବାମମାଗ୍ବଡୀ 
ତାନ୍ତ୍ର ରିକମାନଙ୍କ ମତରର େଜ୍ଞ ପାଇଁ ନ ରିହତ ପଶଦୁପକ୍ଷଡୀମାରନ ଉଚ୍ଚଗତ ରି 
ୋ� କରନ୍ତରି, କ ରିନ୍ତଦୁ ମଦୁନ ରି ପରାଶର ଓ ମାଧଦ୍ଚାେ୍ବ୍ୟ ପ୍ର�ୃତ ରି ମନଡୀ�ଡୀମାରନ 
କହନ୍ତରି- ଚନ୍ନ କାଠକଦୁ ରପାଡ଼ ରି ତାହାର ଅଙ୍ଗାରକଦୁ ରଦହରର ରେପନ 
କର ରିବା ୋହା, ପ୍ରାଣଡୀମାନଙ୍କଦୁ  ବଧ କର ରି ଶଦୁ� େଜ୍ଞାନଦୁ ଷ୍ାନ କର ରିବା ତାହା। 
ରବଦରର ମଧ୍ୟ େଜ୍ଞର ଅନ୍ୟନାମ ଅଧଦ୍ର ଅଥ୍ବାତ୍  ଅହ ରିଂସା । ଏହ ରି ଦୃଷ୍ଟ ରିରଦୁ  
େଜ୍ଞକମ୍ବରର  ପଶଦୁବଳରି ରକରତଦୂର େଥାଥ୍ବ ତାହା ବ ରିଚାର ସାରପକ୍ଷ, କ ରିନ୍ତଦୁ 
ଉଦାରପନ୍ଡୀମାରନ ପଜୂା ବ ରିଧିରର କଦୁ�୍ାଣ୍ ବଳରି ପ୍ରଦାନ କର ରିଥାନ୍ତ ରି। 

ସବ୍ବଶକ୍ତ ରିମାୟଡୀ ମା’ ଦଦୁ ଗ୍ବାଙ୍କର ଉପାସନା �ାରତଡୀୟ ଧମ୍ବଧାରାରର 
ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଚର ରିତ ଅରଟ। ଉପାସନାର େଥାଥ୍ବତା �କ୍ତ ରିପରୂ୍୍ବ 
ଆତ୍ମନ ରିରବଦନରର ସାଥ୍ବକ ହଦୁଏ। ବ ରିଶଦ୍ଜନନଡୀ ମଙ୍ଗଳବ ରିଧାନ କରନ୍ତଦୁ- 
ଏତ ରିକ ରି ପ୍ରାଥ୍ବନା।  n

ମଖୁ୍ୟ ସଂପାଦକ, ଯଜ୍ଞପ୍ରଭା, ଯାଜପରୁ

ଶାରଦୀୟ  ଦୁର୍ାପଜୂା ଶାରଦୀୟ  ଦୁର୍ାପଜୂା ର ର 
ପରମ୍ପରାପରମ୍ପରା    

ବରିଜାରତ୍ନ ପଣ୍ତି ଭୂପତ ିଭୂଷଣ ମଶି୍ର

ବଶି୍ବର 
ସଷୃ୍,ି ସ୍ଥତ ିଓ ପ୍ରଳୟର ମଳୂ 

ହେଉଛ ିମାତୃଶକ୍।ି ଏେ ିଦୃଷ୍ରୁି ମାତୃଶକ୍ରି 
ଉପାସନା ବେୁପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳତି ହୋଇ ଆସଛୁ।ି 
ଯଦ୍ୟପ ିହବୈଦକି ସାେତି୍ୟହର ମରୂ୍ତ୍ତିପଜୂାର ପ୍ରମାଣ ମହିଳ 

ନାେ ିଁ, ତଥାପ ିହଦବୀସକୂ୍ ପର ିହକହତକ ସକୂ୍ ଓ ମନ୍ତ୍ରହର ଶକ୍ଙି୍କର 
ଅହ�ୌକକି ମେମିା ଓ ମୋପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ତିତ ହୋଇଛ।ି ପରବର୍ତ୍ୀ ସମୟହର 

ରାମାୟଣ ଯରୁହର ଉମା, ରରିଜିା, ରୁଦ୍ାଣୀ, ନାର ମାତା ଓ କଳାରାତ୍ ିପ୍ରଭୃତ ି
ହଦବୀମାନଙ୍କର ଉହଲେଖ କରାଯାଇଛ।ି ମୋଭାରତହର ବରିାଟ ପବ୍ ଅନ୍ତର୍ତ 

ଯଧୁିଷ୍ରିଙ୍କର ଦୁର୍ାସ୍ତବ, ଭୀଷ୍ମ ପବ୍ ଅନ୍ତର୍ତ ଅଜ୍ୁନଙ୍କର ଦୁର୍ାହସ୍ତାତ୍ ଓ 
େରବିଂଶର ଆଯ୍୍ୟାସ୍ତବକୁ  ଅନୁଶୀଳନ କହ� ଜଣାଯାଏ ହଯ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ 

ଶତାବ୍ୀ ହବଳକୁ ଭାରତହର ପରୂ୍ଣ୍ ରୂପହର  ଶକ୍ ିଉପାସନା ବକିଶତି 
ହୋଇଥି�ା। ସମୟକ୍ରହମ ହଯହତହବହଳ ମାନବ ଜାତ ିପ୍ରତୀକ ପଜୂାରୁ 

ପ୍ରତମିା ପଜୂା ପ୍ରତ ିମନ ବଳାଇହ� , ହସହତହବହଳ ମାତୃଶକ୍ଙି୍କର 
ପ୍ରଥମ ରୂପର ପରକିଳ୍ପନା କରାର�ା, ହସେ ିପ୍ରଥମ ମରୂ୍ତ୍ତି 

ହେହ� ଯାଜପରୁର ଅଧିଷ୍ାତ୍ୀ ଦ୍ବଭୁିଜା ବରିଜା 
ହଦବୀ।
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ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ପରୂ୍ବଭାରତର ସାତ ଶକ୍ ତିପୀଠ
ଶକ୍ ତି ଉପାସନାରେ ରେନ୍ଦ୍ରଭାରେ ପେୂ୍ବଭାେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନନମ୍ୟ। 
ଆସାମରେ ରେେୀ ୋମାକ୍ା ପଜୂା ପାଉଥÒୋ ରେରେ, ଓଡ଼ତିଶାେ 
ଯାଜପେୁରେ େ ତିେଜା ପୀଠେ େହ ତିଛ ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ରସହ ତିଭେତି 
ତ୍ ତିପେୁାରେ ରେେୀ ସତୀ ତ୍ ତିପେୁାସନୁ୍ଦେୀ ଭାରେ ପଜୂା ପାଉଛନ୍ତି।  
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୋଜମ୍ୟେ ରେଓଘେ ସ୍ତିତ ପ୍ରସ ତିଦ୍ଧ ଶକ୍ ତିପୀଠ ରହଉଛ ତି 
ମା’ ଜୟେୁର୍ବା ମନ୍ଦ ତିେ। ରମଘାେୟେ ଜୟନ୍ତିୟା ପେ୍ବତରେ େହ ତିଛ ତି 
ଜୟନ୍ୀ ଶକ୍ ତି ପୀଠ। େ ତିହାେେ ପାଟନାରେ େହ ତିଛ ତି ମରଧ ଶକ୍ ତିପୀଠ। 
ରସହ ତିଭେତି ମ ତିଥÒୋ ଶକ୍ ତିପୀଠେ େହ ତିଛ ତି ଅନନମ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ।

ଦେରୀ ଆେ୍ାଶକ୍ ତି ହ ିଁ ମହାମାୟୀ େୁର୍ବା। ଦସ ସମଗ୍ର ର ତିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ାଣ୍ଡର ନ ତିୟନ୍ା।  
ଅଫୁରନ୍ ଶକ୍ ତିର ଉତ୍ସ ଓ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ା। ପ୍ରକୃତ ତି ସ୍ବରୂପା ଶକ୍ ତି ହ ିଁ ଦେରୀ େୁର୍ବା। ଶ ତିର 

ପରୁାଣ ଅନୁସାଦର, ଦେରୀ ସତୀଙ୍କ ପ ତିତା େକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତ ତି ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର 
ଆଦୟାଜନ କର ତିଥÒଦେ। ଏହ ତି ଯଜ୍ଞଦର ଦଭାଳାନାଥଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହ୍ 

କର ତି ନ ପାର ତି ସତୀ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଦର ଆତ୍ମର ତିସଜ୍ବନ କଦେ। ଭରରାନ ରୁଦ୍ର 
ଦ୍ାଧତ ଦହାଇ ଦେରୀ ସତୀଙ୍କ େଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ସ୍କନ୍ଧଦେଶଦର ରହନ 
କର ତି  ତାଣ୍ଡର କର ତିରାକୁ ୋର ତିଦେ।  ର ତିଶ୍ବକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ାର ତିରା ପାଇଁ 

ଶ୍ୀର ତିଷୁ୍ ସେୁଶ୍ବନ ଚ୍ଦର ସତୀଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡର ତିଖଣ୍ଡତିତ କର ତିଦେଦେ। ଦଯଉଁ 
ଦଯଉଁ ସ୍ାନମାନଙ୍କଦର ସତୀଙ୍କର େତିର୍ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଭୂଷଣ ପଡତିୋ, ଦସହ ତିସରୁ 

ସ୍ାନରଡୁ ତିକଦର ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ ଶକ୍ ତିପୀଠମାନ ରଢ଼ତିଉଠତିୋ।  

ରେେୀ ଭାରେତ ଅନୁସାରେ ୧୦୮ଟ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠ େହ ତିଥÒୋ ରେରେ, 
ରେେୀ ରୀତା ଅନୁସାରେ େହ ତିଛ ତି ୭୨ଟ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠ। ରସହ ତିଭେତି, ତନ୍ତ୍ର 
ଚୂଡ଼ାମଣ ତିରେ ରେେୀଙ୍କେ ୫୨ଟ ତି ଶକ୍ ତି ପୀଠରେ ଉରଲେଖ େୋଯାଇଥÒୋ 
ରେରେ ରେେୀ ପେୁାଣରେ ୫୧ଟ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠେ େ ତିସ୍ତୃତ େର୍୍ବନା େହ ତିଛ ତି।

ଦେରୀ ପରୁାଣଦର ୫୧ ଶକ୍ ତିପୀଠ

ଦେଶର ସର୍ବାଧÒକ ଶକ୍ ତିପୀଠ ପଶ୍ ତିମରଙ୍ଗଦର ଅରସ୍ଥତ। ଦେଶର ସର୍ବାଧÒକ ଶକ୍ ତିପୀଠ ପଶ୍ ତିମରଙ୍ଗଦର ଅରସ୍ଥତ। 
ମସୁସିେବାରବାେର କ ତିରୀଦତଶ୍ବରୀ, ଶ୍ୀରବାମପରୁର ଅଟ୍ଟହବାସ, ମସୁସିେବାରବାେର କ ତିରୀଦତଶ୍ବରୀ, ଶ୍ୀରବାମପରୁର ଅଟ୍ଟହବାସ, 
ରୀରଭୂମର ଶ୍ୀ ରଦରେଶ୍ୱର, ନନ୍ ତିପରୁ, କବାଳ ତିକବା, ଦକତୁଗ୍ବାମର ରୀରଭୂମର ଶ୍ୀ ରଦରେଶ୍ୱର, ନନ୍ ତିପରୁ, କବାଳ ତିକବା, ଦକତୁଗ୍ବାମର 
ରହୁଳବା, ତ୍ ତିଦଶବାତବାର ଜଲପବାଇଗଡ଼ୁ ତିର ଭ୍ବାମବାରୀ, ଦମେତିନବାପରୁର ରହୁଳବା, ତ୍ ତିଦଶବାତବାର ଜଲପବାଇଗଡ଼ୁ ତିର ଭ୍ବାମବାରୀ, ଦମେତିନବାପରୁର 
ର ତିଭସବା, କ୍ୀରଗ୍ବାମଦର ଯଗୁବାଧ୍ୟ, ଖବାନକୂଳଦର ରତ୍ବାରଳୀ ଏରଂ ର ତିଭସବା, କ୍ୀରଗ୍ବାମଦର ଯଗୁବାଧ୍ୟ, ଖବାନକୂଳଦର ରତ୍ବାରଳୀ ଏରଂ 
କବାଳୀଘବାଟଦର େକ୍ ତିଦେଶ୍ବରୀ ଶକ୍ ତିପୀଠର ମବାହବାତ୍ମ୍ୟ ସର୍ ର ତିେ ତିତ।  କବାଳୀଘବାଟଦର େକ୍ ତିଦେଶ୍ବରୀ ଶକ୍ ତିପୀଠର ମବାହବାତ୍ମ୍ୟ ସର୍ ର ତିେ ତିତ।  
ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ ତିପୀଠଗଡ଼ୁ ତିକ ମଧ୍ୟରୁ କବାଳୀଘବାଟର େକ୍ ତିଦେଶ୍ବରୀ ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ ତିପୀଠଗଡ଼ୁ ତିକ ମଧ୍ୟରୁ କବାଳୀଘବାଟର େକ୍ ତିଦେଶ୍ବରୀ 
ଅନମ୍ୟତମ । କବାଳୀଘବାଟ ମନ୍ ତିରଦର ଦେରୀ ଶ ତିରଙ୍କ ଉପଦର ଅନମ୍ୟତମ । କବାଳୀଘବାଟ ମନ୍ ତିରଦର ଦେରୀ ଶ ତିରଙ୍କ ଉପଦର 
େଣ୍ବାୟମବାନ। ଏଠବାଦର ସତୀଙୁ୍କ ଉଗ୍ ରୂପଦର ପଜୂବା କରବାଯବାଏ।  େଣ୍ବାୟମବାନ। ଏଠବାଦର ସତୀଙୁ୍କ ଉଗ୍ ରୂପଦର ପଜୂବା କରବାଯବାଏ।  

ପଶ୍ ତିମରଙ୍ଗଦର ରହ ତିଛ ତି ସର୍ବାଧÒକ ଶକ୍ତିପୀଠ

ରେେେ ଭାେତରେ ନୁରହଁ, େ ତିରେଶରେ ମଧ୍ୟ ରେେୀଙ୍କେ ଅରନେ 
ଶକ୍ ତିପୀଠ େହ ତିଛ ତି। ୋଂଲାରେଶରେ େହ ତିଛ ତି ସେ୍ବାଧÒେ ଚାରୋଟ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠ। 
ଶ ତିୋେପେୁ ସରୁନ୍ା ଶକ୍ ତିପୀଠ ଅେସ୍ତ ତି। ଏହା େମ୍ୟତୀତ ୋଂଲାରେଶରେ 
ଚଟ୍ଟେ ଭୋନୀ ଶକ୍ ତିପୀଠ, ଯରଶାରେଶ୍ବେୀ ୋେୀ ମନ୍ଦ ତିେ, େରତ୍୍ବାୟାଘାଟ 

ଶକ୍ ତିପୀଠ େହ ତିଛ ତି। ରସହ ତିଭେତି ପାେ ତିସ୍ାନେ େଲୁଚତିସ୍ାନରେ ଅେସ୍ତିତ 
ହ ତିଙ୍ଗଜାଲ ଶକ୍ ତିପୀଠ। ଶ୍ୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ରେେୀ ସତୀଙ୍କ ପାଉଁଜତି 
ପଡ଼ତିଥିଲା।  ଏଠତି ମାଙୁ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ େୂପରେ ପଜୂା େୋଯାଏ। ତ ତିବ୍ଦତରେ 
ମାନସା ଶକ୍ ତିପୀଠ େହ ତିଛ ତି। ଭାେତେ ପରଡ଼ାଶୀ ରେଶ ରନପାେରେ େୁଇଟ ତି 
ଶକ୍ ତିପୀଠ େହ ତିଛ ତି। ରସଥି ମଧ୍ୟେୁ ପ୍ରଥମଟ ତି ୋଠମାଣୁ୍ଡେ ରରୁହଶ୍ୱେୀ  ଓ 
ଅନମ୍ୟଟ ତି ରପାଖୋ ରଣ୍ଡେୀ ଶକ୍ ତିପୀଠ। n

ର ତିଦେଶଦର ଶକ୍ତିପୀଠ

ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନନ୍ ଶକ୍ ତିପୀଠ
ଉତ୍େ ଭାେତରେ ରେେୀଙ୍କ ନଅଟ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠ 
େହ ତିଛ ତି।  େ ତିଶାୋକ୍ୀ, ଲେତିତା, ୋତମ୍ୟାୟନୀ, ଜ୍ବାୋ, 
ପୀଠେୁେୁରକ୍ତ୍, ତ୍ ତିପେୁମାେ ତିନୀ,  ମହାମାୟା, 
ଆରଲାପୀ, ଶ୍ୀପେ୍ବତ ଶକ୍ ତିପୀଠରଡ଼ୁ ତିେରେ ରେେୀଙ୍କେ 
େ ତିଭ ତିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ତିଥÒଲା। ଉତ୍େ ଭାେତରେ ଥÒୋ 
ଶକ୍ ତିପୀଠରଡ଼ୁ ତିେ ମଧ୍ୟେୁ ଅମେନାଥ ରମୁ୍ାରେ ଥÒୋ 
ମହାମାୟା ଶକ୍ ତିପୀଠ ଓ ଲୋଖ ସ୍ତିତ ଶ୍ୀପେ୍ବତ ଶକ୍ ତିପୀଠ 
େହୁ ରେୁୁତ୍ବ େହନ େରେ।

ଶକ୍ ତି ଉପାସନର ଦକନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ ତିମ ଭାରତ
ଶକ୍ ତି ଉପାସନା େତୃ ଷ୍ ତିେୁ ଭାେତେ ପଶ୍ ତିମାଞ୍ଚେ େହୁ ରେୁୁତ୍ବ 
େହନ େରେ। ଏଠାରେ େହ ତିଛ ତି ପାଞ୍ଚଟ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠ। 
ମଣ ତିରେେତିୋ, ଶ୍ୀ ଅମ୍ ତିୋ, ଜନସ୍ାନ, ଅମ୍ାଜୀ ଓ 
ମହାଲକ୍ଷୀ ମନ୍ଦ ତିେରେ ଶକ୍ ତିଙୁ୍କ ଆୋଧନା େୋଯାଏ। 
ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ରୋହ୍ାପେୁରେ ଶ୍ୀ ମହାଲକ୍ଷୀ େୂରପ ରେେୀ 
ପଜୂା ପାଉଥÒୋ ରେରେ,  ରଜୁୋଟରେ େହ ତିଛ ତି ପ୍ରସ ତିଦ୍ଧ 
ଶକ୍ ତିପୀଠ ମା’ଅମ୍ାଜୀ ମନ୍ଦ ତିେ। ଏଠାରେ ରେୌଣସ ତି ରେେୀ 
ପ୍ରତ ତିମାଙୁ୍କ ପଜୂା େୋଯାଏ ନାହ ିଁ। ରେେେ ଶ୍ୀଯନ୍ତ୍ରେ 
ଆୋଧନା େୋଯାଏ। ଶାେେୀୟ ନେୋତ୍ୀରେ ଏଠାରେ 
େ ତିରଶଷ େୀତ ତିନୀତ ତିରେ ପଜୂାର୍୍ବନା େୋଯାଏ।

ୋକ୍ଷ ତିଣାତ୍ର ଶକ୍ ତି ଆରାଧନା ଦକନ୍ଦ୍ର
େକ୍ ତିଣ ଭାେତରେ ଥÒୋ ଶକ୍ ତିପୀଠରଡ଼ୁ ତିେେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ 
ସମଗ୍ର େ ତିଶ୍ବରେ ପ୍ରଚାେ ତିତ। ଏଠାରେ େହ ତିଛ ତି ପାଞ୍ଚଟ ତି 
ପ୍ରମଖୁ ଶକ୍ ତିପୀଠ। ଏହ ତି ଶକ୍ ତିପୀଠରଡ଼ୁ ତିେ ମଧ୍ୟେୁ 
ସଚୁ ତିନ୍ଦ୍ରମ ଅନମ୍ୟତମ। ଏହା େମ୍ୟତୀତ େକ୍ ତିଣ ଭାେତରେ 
େହ ତିଛ ତି ୋମାକ୍ୀ ଅାମ୍ା ମନ୍ଦ ତିେ, େନମ୍ୟାୋଶ୍ମ, 
ରରାୋେେୀ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଶ୍ୀ ରଶୈେ ଶକ୍ ତିପୀଠ।

ପ୍ରାଚୀନପ୍ରାଚୀନ
ଶକ୍ ତିପୀଠଶକ୍ ତିପୀଠ  

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମଖୁ ଶକ୍ ତିପୀଠ 
ରେଶେ ପ୍ରମଖୁ ଶକ୍ ତିପୀଠରଡ଼ୁ ତିେ ଉଜ୍ଜୟ ତିନୀେ 
ମହାୋେ ରକ୍ତ୍ରେ ମାତା ହେସ ତିଦ୍ଧ ତିଙ୍କ 
ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦ ତିେ । େୁହାଯାଏ, ଏହ ତି ସ୍ାନ ସମ୍ାଟ 
େ ତିକ୍ରମାେତିତମ୍ୟଙ୍କ ତରପାଭୂମ ତି । ରସହ ତିଭେତି 
ଉଜ୍ଜୟ ତିନୀେ ଅନମ୍ୟ ଏେ ଶକ୍ ତିପୀଠ ରହଉଛ ତି 
ରଡ଼ୋେତିୋ। ଏହା େମ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶରେ 
ଶାେୋ ମାତା ମନ୍ଦ ତିେ ଅେସ୍ତ, ଯାହାେ ତି ୋମର ତିେ ତି 
ଶକ୍ ତିପୀଠ ଭାରେ ଖମ୍ୟାତ। ଅମେେଣ୍ଟେରେ ରଶାଣ 
ଓ େୋମାଧେ ଶକ୍ ତିପୀଠ େହ ତିଛ ତି।
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ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ଦେବୀଙ୍କ ଦବଶ 
ଦେବୀପୀଠଗଡ଼ୁକିଦେ ନବୋତ୍ୀ ପଜୂା ସମୟଦେ  ପୀଠ ଦେବୀଙ୍କେ ନବେୁଗ୍ା 
ଦବଶ ବା ୯ େନିଦେ ୯ପ୍ରକାେ ଦବଶ ଦ�ାଇଥାଏ। ଦସପଦେ 
ମଣୃ୍ମୟୀ ଦେବୀ ଦକବଳ ଜୟେୁଗ୍ା ବା ମ�ଷିାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦବଶଦେ 
ପଜୂା ପାଇଥାନ୍।ି ସ୍ଥଳ ବଦିଶଷଦେ ଦେଉଁ ମନ୍େିମାନଙ୍କଦେ 
ଦଷାଡ଼ଶେନିାତ୍ମକ ପଜୂା ବା ଦଷାଳପଜୂା �ୁଏ, ଦସଠାଦେ 
ଦେବୀଙୁ୍କ ୧୬ େନିଦେ ୧୬େ ିଦବଶ କୋୋଏ।

ନବରାତ୍ୀଦର କନ୍ା ପଜୂା

ଦେବୀପୀଠ ଓ ମଣୃ୍ମୟୀ ପୀଠରେ 
ମା’ଙ୍କ ଉପାସନା

ତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ ତି ଆରାଧନାର ଏକ ପବତିତ୍ ଭୂମ ତି 
ଭାରତ।  ଭାରତୀୟ ସଭ୍ତା, ସଂସ୍ତୃ ତି 

ଓ ହ ତିନ୍ଦୁଧମ୍ମଦର ବହଦୁ  ଦେବଦେବୀଙ୍କ 
ଉପାସନା ପ୍ରଚଳତିତ।  ଏ େୃଷ୍ ତିଦର ଦେଖଦେ 

ଓଡ଼ତିଶାଦର ଦଜୈନ, ଦବୌଦ୍ଧ, ଦଶୈବ, ଶାକ୍, 
ଦବୈଷ୍ଣବ, ଆେତି  ଧମ୍ମଧାରା ପ୍ରାଧାନ୍ ୋଭ 

କର ତିଥୋ। ଦତଦବ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ ତି ଆରାଧନା 
ଓଡ଼ତିଶାଦର ଦବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ମର ବ ତିକାଶ ପଦର 

ଆେୃତ ତି ୋଭ କର ତିଥୋ। ଓଡ଼ତିଶାର 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଦର ଶକ୍ ତି ଓ ମହାଶକ୍ ତିଙ୍କ ପଜୂା 

ପରମ୍ପରା ବହଦୁଳ ଭାଦବ ଦେଖବାକଦୁ  ମ ତିଦଳ। 
ଦକଉଁଠ ତି ଗଛ ମଦୂଳ ତ ଦକଉଁଠ ତି ମନ୍ ତିର 

ଭ ତିତଦର ଅବା ଦକଉଁଠ ତି ଗମ୍ୀରା ଭ ତିତଦର 
ମା’ ପଜୂା ପାଉଛନ୍ତି। ଶକ୍ ତି ଉପାସନାର 

ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ାକଦୁ  ଗଭୀର ଭାଦବ 
ପ୍ରଭାବ ତିତ କର ତିଛ ତି। ଦକନ୍ଦାପଡ଼ା, ଆଳତି 

ଅଞ୍ଚଳର ପଜୂକ ବ ତିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ୀଙ୍କ 
ମତଦର ଶକ୍ ତି ସ୍ବରୂପା ମା’ଙ୍କ ଆରାଧନା 

ପାଇଁ ଉଦ୍ତିଷ୍ ଦେବୀ ପୀଠ ଓ ମା’ଙ୍କ ମଣୃ୍ମୟୀ 
ପ୍ରତ ତିମା ପଜୂା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟଦର ଦକଦତକ 

ପାଥ୍ମକ୍ ରହ ତିଛ ତି।

ଦପୌରାଣ ତିକ କଥାଦର ପାଥ୍ମକ୍ 
ଦପୌୋଣକି କଥାନୁସାଦେ, େକ୍ଷେଜ୍ଞଦେ ମ�ାଦେବ ଶବିଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଅପମାନସଚୂକ ବାକ୍ୟ ସ� ି ନ ପାେ ି ସତୀ ଆତ୍ମୋ� କେଥିÒଦେ। 
ଅର୍େ୍ଗ୍ଧ ସତୀଙ୍କ ଶେୀେକୁ ଦନଇ ଶବିଙ୍କ ଦବୈୋଗ୍ୟ ଭାବ 
ବଢ଼ଚିାେଥିÒୋ। ତ୍ମିରୂ୍ତ୍ଦି ଖଣ୍ଡନ ଓ ସଷୃ୍କୁି େକ୍ଷା କେବିାକୁ ଶ୍ୀବଷୁି୍ 
ସେୁଶ୍ନ ଚକ୍ରଦେ ସତୀଙ୍କ ଶେୀେକୁ ଛନି୍ନଭନି୍ନ କେଦିେଇଥÒଦେ। 
ସତୀଙ୍କ ଶେୀୋଂଶ ଦେଉସଁବୁ ସ୍ଥାନଦେ ପଡ଼ଥିÒୋ, ଦସଠାଦେ 
ଶକ୍ପିୀଠ ବା ଦେବୀପୀଠମାନ ନମିା୍ଣ ଦ�ୋ। ମଣୃ୍ମୟୀ ଦେବୀପୀଠେ 
ମ�ାତ୍ମ୍ୟ ଅନୁୋୟୀ, ଧୋପଷୃ୍ଠକୁ ମ�ଷିାସେୁେ ଅତ୍ୟାଚାେେୁ େକ୍ଷା 
କେବିା ପାଇ ଁମା’ ଶକ୍ ିେୁଗା୍ େୂପ ଦନଇଥÒଦେ। ଦେଉେଁନି ମା’ େୁଗା୍ 
ମ�ଷିାସେୁକୁ ବଧ କଦେ, ଦସେନି ଥÒୋ ଆଶ୍ନି ମାସେ େଶମୀ ତଥିÒ। 
ଦତଣ ୁ ଏ�ାେ ପ୍ରତୀକ ଭାଦବ ପ୍ରତବିଷ୍ ଆଶ୍ନି ମାସେ େଶମୀ ତଥିÒକୁ 
ବଜିୟା େଶମୀ ଭାଦବ ପାଳନ କୋୋଉଛ।ି ଆଉ ଏକ ଦପୌୋଣକି 
କଥା ଅନୁସାଦେ ମଣୃ୍ମୟୀ ମରୂ୍ତ୍ଦି ପଜୂା ପଦେ ୋବଣ ଦପାଡ଼େି ପେମ୍ପୋ 
ଅଛ।ି କାେଣ ୋବଣକୁ ବଧ କେବିା ପାଇ ଁ ଶ୍ୀୋମଚନ୍ଦ୍ର ନବେନି 
ବ୍ୟାପୀ ମା’ଙ୍କ ଆୋଧନା କେଥିÒଦେ ଏବଂ େଶମୀ େନି ୋବଣଙୁ୍କ 
ବଧ କେଥିÒଦେ। ଦତଣ ୁଏ�ାେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୁଶକ୍େି ବନିାଶ ପାଇଁ 
େଶ�ୋ ସ�ତି ୋବଣ ଦପାଡ଼ ି ଆଖ୍ୟାନ ଦୋଡ଼ାୋଇଛ।ି ଦତଦବ 
ଦେବୀ ପୀଠଦେ ଏଭଳ ିଦକୌଣସ ିପେମ୍ପୋ ନା� ିଁ।

ପଜୂା ବ ତିଧÒଦର ପାଥ୍ମକ୍ 
ଦେବୀ ପୀଠଗଡ଼ୁକିଦେ ଦଷାଡ଼ଶ େନିାତ୍ମକ ପଜୂା ବା ନବେନିାତ୍ମକ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ଠତି ଦ�ାଇଥାଏ। ଦତଦବ  
ପ୍ରଦତ୍ୟକ ମଣୃ୍ମୟୀ ଦେବୀ ପୀଠଦେ ତ୍େିନିାତ୍ମକ ପଜୂା ବା ତନିଧିେ ିପଜୂା ଦ�ାଇଥାଏ। ମଣୃ୍ମୟୀ ପୀଠଦେ 
ନବୋତ୍ୀେ ୬ଷ୍ଠ େନିଦେ ବେି୍ବେଣ ସ�ତି ମା’ଙୁ୍କ ଅାବା�ନ କୋୋଏ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ େନି ମା’ ଚକ୍ଷେୁାନ 
ପାଇଥାନ୍।ି ଏ�ାପଦେ ଅଷ୍ମୀ, ନବମୀ ଓ ବଜିୟା େଶମୀ ପାଳନ କୋୋଏ। ଏ�ାପଦେ ମା’ଙ୍କ ବସିଜନ୍ 
କୋୋଏ। ଦସପଦେ ପୀଠ ଦେବୀଙୁ୍କ ଆବା�ନ କମି୍ା ବସିଜ୍ନ କୋୋଏ ନା� ିଁ। ଦେବୀ ପୀଠ ଓ ମଣୃ୍ମୟୀ 
ମରୂ୍ତ୍ଦିଙ୍କଠାଦେ ଦ�ଉଥÒବା ପଜୂାବଧିÒ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ମଙ୍ଗଳ ଆେତ ିଓ ଉପଚାେ ପଜୂା ସମାନ ଥାଏ।

ଦଭାଗ 
ଦେବୀପୀଠଦେ ଦେଉଁ ଦଭାଗ �ୁଏ, ତା�ା ବା�ାେକୁ 
ଆସ ି ନ ଥାଏ ବା ମା’ଙ୍କ ପଜୂା ସମୟଦେ ପଜୂକ ଓ 
ଦସବାୟତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦକ� ି  େ�ନିଥାନ୍।ି 
ଏ�ା ଗପୁ୍ତ ପଜୂା ଭାଦବ ପେଗିଣତି।  ବଭିନି୍ନ  ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ପକ୍ଷେୁ ମଣୃ୍ମୟୀ ପୀଠଦେ େଶ�ୋ ଦ�ାଇଥାଏ। ଦତଣ ୁ
ଏ� ିଦଭାଗ ସବ୍ସାଧାେଣଦେ ବାଣ୍ ିେଆିୋଏ।

ଶାେେୀୟ େୁଗ୍ାପଜୂାେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ପରୂ୍୍ େଗି ଦ�ଉଛ ି
କୁମାେୀ ପଜୂା ବା କନ୍ୟା ପଜୂା।  ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ମୀ ଓ 
ନବମୀ ପଜୂା ଦଶଷଦେ କୁମାେୀ କନ୍ୟାଙୁ୍କ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର 
ପେଧିାନ କୋଇ ପାେମ୍ପେକି େୀତଦିେ ପଜୂାର୍୍ନା 
କୋୋଏ। ସ୍ତ୍ରୀୟଃ ସମସ୍ାସ୍ବ ଦେବୀ ଦଭୋଃ ସରି୍ାନ୍ 
ଅନୁସାଦେ ସମସ୍ ନାେୀ ମ�ାମାୟାଙ୍କ ସ୍େୂପ ଅେନ୍ି 
ଦଛାେ କନ୍ୟାଙୁ୍କ ‘ନାଗ୍କିା’ ଦବାେ ି କୁ�ାୋଏ ଏପେ ି
କନ୍ୟା ନବି୍ଦିକାେ ଦ�ବା କାେଣେୁ େୁଗ୍ାପଜୂାଦେ 
ଦସମାନଙୁ୍କ ପଜୂା କୋୋଏ। କୁମାେକିା ପଜୂନେ 
ପ୍ରଥମ ନୟିମ ଦ�ଉଛ,ି ସାଧକଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ି ପାଇଁ 
ବ୍ାହ୍ମଣ କନ୍ୟା, ବଳପ୍ରାପ୍ତ ିପାଇଁ କ୍ଷତ୍ୟି କନ୍ୟା, ଧନପ୍ରାପ୍ତ ି
ପାଇଁ ଦବୈଶ୍ୟ କନ୍ୟା  ଏବଂ ଶତରୁ ବଜିୟ  ମାେଣ 
ଦମା�ନ ତଥା ଉର୍ାେନ ଆେ ିଅଭଚିାେ ପ୍ରଧାନ କାେ୍୍ୟ 
ସରି୍ ି ନମିରି୍ତ ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟାେ ପଜୂନ କୋୋଇଥାଏ 

ଚାେବିର୍୍େ ସମନ୍ୟ ପାଇଁ ଏପେ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଦକବଳ ଆମ 
ସନାତନ ସଂସ୍ତୃଦିେ ବେି୍ୟମାନ େୁଗ୍ା ପଜୂା ସ�ତି 
କୁମାେୀ ପଜୂାେ ସଂପକ ୍ନବିଡ଼ି। ପ୍ରଥଦମ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗଦେ 
କୁମାେୀ ପଜୂା ଆେମ୍ଭ ଦ�ାଇଥୋ। ପେବର୍ତ୍ୀ ସମୟଦେ 
ଏ�ାେ ପ୍ରସାେ ଘେଥିୋ। ଏଦବ ଭାେତ ବଭିନି୍ନ 
ୋଜ୍ୟଦେ ଶାେେୀୟ େୁଗା ପଜୂା ଅବସେଦେ କନ୍ୟା 
ପଜୂା ପ୍ରଥା ଦବଶ୍ ଗେୁୁତ୍ ବ�ନ କେଛି।ି n
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ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ବବିଧି ବଳ ି 
ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ େଳରି ଅର୍ଥ ବେଉଛ ିେଳଦିାନ। 
ବେଣ ୁ ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ େଳକୁି ଦୁଇଭାଗବର 
େଭିକ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ସାତ୍ତ୍କି ଓ ମାନସକି। 
ସାତ୍ତ୍କି େଳ ି ବେଉଛ ି  ବୋମ ଯଜ୍ଞବର େ୍ୟେେୃେ 
ବେଉରÒୋ ପ୍ରବେ୍ୟକ ଜନିଷି। ବସେ ିସେୁଜନିଷିକୁ 
ବୋମର ଅଗ୍ ିଦତ୍ାରା ବଦେୋଙୁ୍ ଅର୍ଥଣ କରାଯାଏ 
ୋ ଯାୋର େଳଦିାନାବର୍ଥ ରଜୂା ସଂରରୂ୍୍ଥ େୁଏ। 
ୋୋକୁ ସାତ୍ତ୍କି େଳ ି କୁୋଯାଏ। ଦତ୍େିୀୟବର 
ସନାେନ ଧମ୍ଥର ମଳୂ ଅର୍ଥ ବେଉଛ ି ଧମ୍ଥ ଜ୍ଞାନ 
ଆେରଣ କର ି ନଜି ଭେିବର ରÒୋ କୁପ୍ରେୃତ୍କୁି 
ନାଶ କରେିା। ବୋମ ଯଜ୍ଞ କରେିା ସମୟବର 
ବ୍ାହ୍ମଣମାବନ ଓ ଯଜ୍ଞକତ୍୍ଥାମାବନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ାରଣ 
ରେୂ୍ଥକ ନଜି ଭେିବର ରÒୋ ବୋଭ, ବମାେ, ମାୟା, 
ବ୍ାଧ, କାମନା,ୋସନା ଆଦ ିକୁପ୍ରେୃତ୍କୁି େ୍ୟାଗ 
କରୁରÒବେ। ଶଦୁ୍ଧରେୂ ଚତି୍ବର ରେ ିଏେ ିେ୍ୟାଗକୁ 
େଳଦିାନ କରାଯାଉରÒୋ। ବେଣ ୁଏୋକୁ ମାନସକି େଳ ିକୁୋଯାଏ।

 
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବଳି
େତ୍୍ଥମାନ େଳପି୍ରରା େନ୍ଦ ରାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ବୋଇଛ।ି ବେଣ ୁ ରଶରୁକ୍ୀ 
େଳ ିେଦଳବର ପ୍ରେୀକାତ୍ମକ ଭାବେ କୁଷା୍ଣ୍ଡ (ରାଣକିଖାରୁ), ୋଉ ଓ କାକୁଡ଼ ି
ଆଦ ିପ୍ରେୀକାତ୍ମକ େଳ ିବଦଖÒୋକୁ ମଳୁିଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ସବମେ ଭାରେବର ରÒୋ 
୫୧ଟ ିଶକ୍ତରିୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେକ ଶକ୍ତରିୀଠବର ପ୍ରେୀକାତ୍ମକ େଳରି ପ୍ରରା 
ଆରମ୍ଭ ବୋଇଛ।ି ଆସାମର ମା’ କାମାକ୍ାଙ୍ଠାବର ରଶେୁଳ ି ରରେିବତ୍୍ଥ 
ରଶମୁାନଙ୍ କାନର ଚମ୍ଥକୁ ବନଇ ମା’ଙୁ୍ ସମର୍ଥଣ କରାଯାଉଛ।ି ରାଜସ୍ାନର 
ତ୍ରିରୁା ସନୁ୍ଦରୀ ଶକ୍ତରିୀଠର ବଦେୀ ମା’ େରେଇଙ୍ ନକିଟବର କୁଷ୍ାଣ୍ଡ େଳ ି
ରଡୁଛ।ି ଉତ୍ର ପ୍ରବଦଶର ବଗାରଖରରୁ ନକିଟସ୍ ମା’ େରକୁଳୋ ମନ୍ଦରିବର 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ଭାବେ େଳପି୍ରରା େନ୍ଦ ବୋଇଛ।ି େେିାରର ଶକ୍ତରିୀଠ ମା’ 
ମବୁଣ୍ଡଶତ୍ରୀଙ୍ ଶାରଦୀୟ ରଜୂାବର ରଜୂକ ରଶରୁକ୍ୀଙୁ୍ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ାରଣ କର ି
ରଜୂା କରେିା ରବର ବସମାନଙୁ୍ ଛାଡ଼ ିଦଆିଯାଇରାଏ। 

ଓଡ଼ଶିାରେ ବଳପି୍ରଥା 
େତ୍୍ଥମାନ ଓଡ଼ଶିାର ଅବନକ ଜଲି୍ାବର େଳପି୍ରରାର 
େବିୋର ବଦଖାବଦଇଛ।ି ଆଶତ୍ନି ମାସବର 

ରରୁୀବର  ମା’ େମିଳାଙ୍ ବଷାଳରଜୂା 
ଅନୁଷ୍େି ବୋଇରାଏ। ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ 
ଓ ନେମୀବର ତ୍କିାଳ ରଜୂା ସେ ମା’ଙ୍ 
ରାଖବର ନଶିାଦ୍ଧ୍ଥବର ସଙୁ୍ଡ଼ ି ବଭାଗ 
ୋବଗ। ସପ୍ତମୀଠାରୁ ତ୍ଦିନିାମକୂ 
ରଜୂା ଅନୁଷ୍େି େୁଏ। ଏେ ି ସମୟବର 
ମା’ଙ୍ ରାଖବର ମାଛ ରଜୂାର େଧିÒ 
ରେଛି।ି ଏେ ି ବଭାଗ ପ୍ରସୁ୍େ ି ନମିବତେ 
େମିଳାଙ୍ ସମ୍ଖୁ କୂଅ ରାଖବର ଏକ 
ଅସ୍ାୟୀ ବରାଷଘର େଆିର ି କରାଯାଏ। 
ମୋପ୍ରଭୁଙ୍ େଡ଼ସଂିୋର ନୀେ ିସର ିରାତ୍ 
ରେୁଡ଼ ରବର ବଦଉଳ ବେଢ଼ା ବଶାଧନ 
କରାଯାଇ ରଶ୍ମି ଦତ୍ାର ୋବଟ ବଦେୀଙ୍ 
ଅାମଷି ବଭାଗ ରାଇଁ ପ୍ରସୁ୍େ ିଆରମ୍ଭ େୁଏ। 
ବଦେୀଙ୍ ନଶିାଦ୍ଧ୍ଥ ରଜୂା ଓ େଳଦିାନାଦ ି
ରବର ଉତ୍ସଗ୍ଥୀକୃେ ରଦାର୍ଥଗଡ଼ୁକି ବସେ ି
ରଶ୍ମି ଦତ୍ାର ବଦଇ ୋୋରକୁ ନଆିରାଏ। 
ଏୋ ଏକ ଗପୁ୍ତ ନୀେ ି ବୋଇରÒୋରୁ 

େଳଦିାନ ସମୟବର ସମ୍କୃ୍ତ ବସେକ ଓ ରଜୂକଙ୍ େ୍ୟେୀେ ଅନ୍ୟ ବକେ ି
ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟବର ରେତେ ି ନାେ ିଁ। କୂଅ ନକିଟବର େଳ ି ରଡ଼େିା ରବର ରଜୂକ 
ଏକ ସରାବର ରକ୍ତ ବନଇ ମା’ େମିଳାଙୁ୍ ସମର୍ଥଣ କରତେ।ି 

ମାଣରିକଶ୍ବେୀଙ୍କ ଛତେଯାତ୍ା 
କଳାୋଣ୍ଡରି ଇଷ୍ଟବଦେୀ ମା’ 
ମାଣବିକଶତ୍ରୀଙ୍ ଛେର ଯାତ୍ା 
ସମୟବର େଜାର େଜାର 
ମାନସକିଧାରୀ ମା’ଙୁ୍ ସ୍ମରଣ 
କର ି ବଛଳ,ି ବୋଦା, କୁକୁଡ଼ା 
ଇେ୍ୟାଦ ି େଳ ି ଅର୍ଥଣ କରରିାତେ।ି 
ଆଉ କଛି ି ମାନସକିଧାରୀ 
ମା’ଙ୍ ଉବଦେଶ୍ୟବର ରାରା 
ଉଡ଼ାଇରାଆତେ।ି ଏେ ି ସମୟବର 

ବରାଢ଼ େଳ ିଓ ବୋଦା େଳ ିଭଳ ିଅଷ୍ଟେଳ ିରଡ଼ରିାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ବର ସମସ୍ 
ଗପୁ୍ତ ରଜୂା େଧିÒ ଅନୁଷ୍େି େୁଏ। ଛେର ଯାତ୍ାକୁ େନିା ରକ୍ତରଞ୍େି କରେିାରାଇଁ 
ପ୍ରଶାସନ ରକ୍ରୁ ଦୃଢ଼ ରଦବକ୍ର ଗ୍ରେଣ କରାଯାଉରÒୋରୁ େଳରି ରରମିାଣ 
କମ୍ ବୋଇରାରଛି।ି 

କୁଷ୍ାଣ୍ଡ ବଳି
କାକଟରରୁର ଅଧÒଷ୍ାତ୍ୀ ବଦେୀ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍ ରୀଠବର ମଧ୍ୟ 
ବଷାଡ଼ଶଦନିାତ୍ମକ ରଜୂା ମୋ ଆଡ଼ମ୍ବରବର ବୋଇରାଏ। ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙୁ୍ 
ରରମ ବେୈଷ୍ଣେୀ କୁୋଯାଉରÒବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେେିଷ୍ଥ ଆଶତ୍ନି ମାସର 
ମଳୂାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମୋଷ୍ଟମୀ ରଯ୍ଥ୍ୟତେ େବିଶଷ େନ୍ତ୍ରରଜୂା ନୀେ ି ରାଳନ 
କରାଯାଏ। ମେଷିାସରୁକୁ ମାରରିÒୋରୁ ମା’ ଦୁଗ୍ଥାଙ୍ ସତ୍ରୂର ଭାବେ ମା’ 
ମଙ୍ଗଳଠାବର ରେୂ୍ଥରୁ ମଇଁଷ ି େଳ ି ଦଆିଯାଉରÒୋ। ଏବେ ବକେଳ 
ପ୍ରେୀକାତ୍ମକ େଳ ିଭାବେ କୁଷ୍ାଣ୍ଡ ୋ’ ରାଣ ିକଖାରୁ େଳ ିଦଆିଯାଉଛ।ି 

ବଳ ିବଦଳରେ ସନୁାେୁପା 
ଗହଣା ଓ ଘଣ୍ ିସମପ୍ପଣ
ୋଙ୍ୀର ଆରାଧ୍ୟ ବଦେୀ ବେଉଛତେ ିମା’ ଚଚ୍୍ଚିକା। ରେୂ୍ଥ କାଳବର ଏୋ ଏକ 
ମଧ୍ୟ େନ୍ତ୍ରରୀଠ ଭାବେ ଖ୍ୟାେ ବୋଇରÒୋରୁ େଳପି୍ରରା ରÒୋ। କତୁିେ ଏବେ 
ବସେ ି େଳପି୍ରରା ନାେ ିଁ। ମାନସକି ରରୂଣ ରବର ଭକ୍ତ ମା’ଙୁ୍ ରଶରୁକ୍ୀ େଳ ି
େଦଳବର ଏବେ ସନୁାରୁରା ଗେଣା ଓ ଘଣ୍ ିସମର୍ଥଣ କରୁଛତେ।ି 

ଆମଷି ର�ାଗ
ୋଣରରୁବର ମା’ ଭଗେେୀ, ରଶ୍ମିାଭମିଖୁୀ  ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁଗ୍ଥା ଭାବେ ରଜୂା 
ରାଉଛତେ।ି ମା’ ଭଗେେୀଙ୍ ମତୂ୍୍ଚି ରଜୂା ରେୂ୍ଥରୁ ଆଦେିାସୀ ବଶୈଳୀବର 

ସ୍ବମ୍ଭଶତ୍ରୀଙ୍ ଭାବେ ରଜୂା ରାଉରÒୋ। 
ଏବେ ବଦେୀଙୁ୍ କାଠ ି ଠାକୁରାଣୀ 
ଭାବେ ରଜୂାଚ୍୍ଥନା କରାଯାଉଛ।ି 

ବେଣ ୁ ରେୂ୍ଥରୁ ଏଠାବର େଳପି୍ରରା 
ରÒୋ ବୋେ ି କୁୋଯାଏ। ମା’ େମିଳାଙ୍ 
ଭଳ ି ଏଠାବର ବଦେୀଙୁ୍ ଆମଷି ସେେି 

ମୋପ୍ରସାଦ ବଭାଗ ୋଗ ିକରାଯାଏ। 

 ଓଡ଼ଶିାର ଆଉ ବକବେକ ବଦେୀ ରୀଠବର 
ମଧ୍ୟ େଳ ିପ୍ରରା ପ୍ରଚଳେି। ବେବେ ଧୀବର 

ଧୀବର ଜନସବଚେନୋ ବଯାଗୁଁ େଳ ିପ୍ରରା 
େବିୋର ବେୋବର ୋଗଛି।ି  n

�ାେତେ ରବଦଶାସ୍ତ୍ର ପଶପୁକ୍ୀ ବଳପି୍ରଥାେ ରଘାେ ବରିୋଧୀ। 
ରବଦେ ବ�ିନି୍ନ ର୍ାକରେ ଏହାେ ବର୍୍ପନା େହଛି।ି ରତରବ ଏହ ି
ପ୍ରଥା ରକରବଠାେୁ ସଷୃ୍ ିରହାଇଛ,ି ତାହାେ ରକୌଣସ ିସଠକି୍  ତଥ୍ୟ 

ନାହ ିଁ। ଧମ୍ପ ସହତି ର�ାକ ସଷୃ୍ ପେମ୍ପୋେ ବକିାଶ ବଳପି୍ରଥାକୁ ସଷୃ୍ ି
କେଥିାଇପାରେ ରବା� ିବଦି୍ବାନମାରନ ମତ ଦଅିନ୍।ି କାେଣ ରକବଳ 

ହନୁି୍ ଧମ୍ପରେ ନୁରହଁ, ଆହୁେ ିରକରତକ ଧମ୍ପୀୟ �ାବନା ସହତି 
ବଳପି୍ରଥା ଜଡ଼ତି ରହାଇେହଛି।ି

ଶକ୍ ିପୀଠ ଓ 
ବଳ ିପ୍ରଥା
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ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ଓ ଡ଼ଶିାର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଶକ୍ ିପୀଠ ହେଉଛ ି
ଯାଜପରୁର ମା’ ବରିଜାଙ୍କ ପୀଠ। ମା’ 
ଏଠାହର ଦୁର୍ା ରୂପହର ପଜୂା ପାଆନ୍।ି 

ପ୍ରହ୍ୟେକ ଶକ୍ପିୀଠହର ମା’ ଦଶ ଭୁଜା ହବଶହର 
ପଜୂା ପାଉଥିବା ହବହେ ଏଠ ିମା’ ଦ୍ଭୁିଜା ଭାହବ 

ପଜୂା ପାଇଥାନ୍।ି  ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପବତି୍ର 
ସନୁଆିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମା’ ବରିଜାଙ୍କ 
ଶାରଦୀୟ ପଜୂା। ମା’ଙ୍କ ରଥ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ 
କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରେ ୍ଥା ବଲି୍ୱବରଣ ପଜୂା ଲାର ି
ବନଜାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  ହୋଇଥାଏ। ସନୁଆିଁ 
ସନ୍ୟୋହର ବେ ିମଣ୍ଡପହର ବଧିି ମୁ୍ ାବକ 
ସାବତି୍ରୀ ଓ ସରସ୍ୱ୍ୀ ଆବାେନ ପଜୂା କାଯ୍ୟେ 
ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  ହୋଇଥାଏ। ପଜୂା ପହର ହଦବୀଙ୍କ 
ସଂିେଧ୍ୱଜ ରଥ ନମି୍ାଣ ଲାର ିଚହି୍ନଟ ହବଲ 
ରଛ କଟା ଯବିାର ପରମ୍ପରା ରେଛି।ି 

ସନୁଆି ପର ଦନିଠାରୁ 
ମା’ଙ୍କ ରଥ ନମି୍ାଣ କାଯ୍ୟେ ଆରମ୍ଭ 
ହେବାର ବଧିି ରେଛି।ି ମା’ଙ୍କ 
ବଜିୟା ରଥ ନମି୍ାଣ କାଯ୍ୟେହର 
ଲାରନ୍ ିଏକାଧିକ ମୋରଣା 

କାରରିର। ରଥହର ହମାଟ 
୮୯୮ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଲାହର। 

୫୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ୍ା ଏବଂ ୧୨ଟ ି

କ ୋୋଣ୍ଡ ି ଜଲି୍ାର ମା’ ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶକ୍ ି ପୀଠର 
ମେମିା ଅନନୟେ। ୍ତ୍ାେୀନ ରାଜା,ମୋରାଜାମାହନ 

ଇଷ୍ଟହଦବୀ ଭାହବ ସବ୍ଶକ୍ମିୟୀ ମା’ ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ  
ଉପାସନା କରୁଥହଲ। ଦୁର୍ମ ଆଦବିାସୀ ଅଧୟୁେଷ ି୍  
କୋୋଣ୍ଡ ି ଜଲି୍ାହର ଶାକ୍ ଧାମମିକ ଭାବନା ଆଜବି ି
ବେବତ୍ତର ରେଛି।ି ଶାରଦୀୟ ହଷାଡ଼ଶ 
ଦନିାତ୍ମକ ପଜୂା ବଧିି ଅନୁସାହର କୋୋଣ୍ଡରି ମାଁ 
ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ନା ଓ ଛ୍ର ଯାତ୍ରାର  
ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  ହୋଇଥାଏ।  ନାରବଂଶୀୟ 
ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟହର ମା’ 
ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆବଭି୍ାବ 
ହୋଇଥଲା। କୋୋଣ୍ଡରି 
୍ତ୍ାେୀନ ରାଜା ଜୁନାରଡ଼ରୁ 
ପ୍ର୍ୟୋବତ୍ତ୍ନ କରବିା ପହର 
ମା’ ମାଣହିକଶ୍ୱରୀ ମନ୍ରି 
ଭବାନୀପାଟଣାଠାହର ପ୍ର୍ଷି୍ଠା 
ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। 
ହ୍ହବ ୧୯୩୫ମସେିାହର 
ରାଜପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟହର େ ିଁ 
ମା’ଙ୍କ ମନହଲାଭା ମନ୍ରି ନମି୍ାଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। ମା’ ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ରି ପାଶ୍ଶ୍ହର 
ମୋକାେ, ହଭୈରବ, ବୁଢାରାଜାଙ୍କ ନାମହର ପଜୂା 
ପାଉଛନ୍।ି ମୋକାେ ଓ କାେଙ୍କ ପଜୂା ମା’ ମାଣହିକଶ୍ୱରୀ 
ମନ୍ରିର ପ୍ରକୃ୍ ହବୈଶଷି୍ଟ ଅହଟ। ହ୍ହବ ମୋଷ୍ଟମୀ 
ରାତ୍ର ସମୟର ହଦବୀଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ନା ଭକ୍ ି ଭାବନାର 

ରଭୀର ଆରାଧନାକୁ 
ଏଯାବତ୍   ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ବାନ୍ ି ରଖିଆସଛି।ି ଶାକ୍ 
ପରମ୍ପରାହର ପଜୂା, ହୋମ ଓ 
ବେଦିାନ ବୟେବସ୍ା ଦ୍ାରା ହଦବୀ 
ପଜୂା ପାଇଥାନ୍।ି ମୋଷ୍ଟମୀର 
ନଶିପିଜୂା ବା ସନ୍ପିଜୂାର ମଧ୍ୟ 
ରାତ୍ରର ମୋଦଶବଦିୟୋ ଅନ୍ର୍୍ ମାଁ 
ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ ହବୈଦକି ରୀ୍ହିର ପଜୂାଚ୍ଚନ୍ା 
କରାଯାଏ। ପ୍ର୍ବିଷ୍ ମା’ଙ୍କ ପୀଠହର ଛ୍ର 

ଯାତ୍ରା ମୋଆଡ଼ମ୍ୱର ସେକାହର ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  
ହୋଇଥାଏ। ମା’ ମାଣହିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛ୍ର 

ମନ୍ରିକୁ ହଫରବିା ରାସ୍ତାହର େଜାର 
େଜାର ଭକ୍ ୍ଥା ମାନସକିଧାରୀ ମା’ଙ୍କ 
ଉହଦେଶୟେହର ବେ ିଚଢାଇଥାନ୍।ି     n

 

ଓ ଡ଼ଶିାର ପ୍ରସଦି୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ପିୀଠମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟହର ଜର୍ସଂିେପରୁ ଜଲି୍ା ଝଙ୍କଡ଼ 

(କନକପରୁ)ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହଦବୀ ମା’ ଶାରୋଙ୍କ 
ପୀଠ ଅନୟେ୍ମ। େନୁି୍ ଧମ୍ୀୟ ବଶି୍ୱାସ ଓ 

ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ ତି ପୀଠପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ ତି ପୀଠ  
ଝଙ୍କଡ଼ର ଝଙ୍କଡ଼ର 

ମରା’ ମରା’ ଶରାରଳରାଶରାରଳରା
ରଶ୍ ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର,  ଜଗତସ ମିଂହପରୁ

ଯରାଜପରୁର 
ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବରୀ 

ଚକ ବଶିଷି୍ଟ ଏେ ିରଥହର ନବଗ୍ରେ,ଦଶଦରିପାେ ରେଛିନ୍।ି 
ଆଉ ଏେ ିରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ ିସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ା। ୯ ଦନିର 
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହଦଖିବା ପାଇଁ ହଦୈନକି ଶେ ଶେ ଶ୍ରଦ୍ଧାେୁଙ୍କ ଭଡ଼ି 
ହଦଖିବାକୁ ମେିଥିାଏ।  

ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱ୍ନ୍ତ୍ର ପଜୂା ପ୍ର୍ବିଷ୍ ମେୂାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ହୋଇଥାଏ। ମା’ଙୁ୍କ ୧୬ ଦନି ଧର ିଏେ ିହଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରହର 
ପଜୂାଚ୍ଚ୍ନା କରାଯାଇଥାଏ। ମା’ଙ୍କ ଦୁହର୍ାତ୍ସବହର ସ୍ୱ୍ନ୍ତ୍ର୍ା 
ହେଉଛ ିମା’ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଯାୋକ ିଅନୟେ ହକୌଣସ ି
ଶକ୍ପିୀଠହର ହଦଖିବାକୁ ମେିନିଥାଏ। ପ୍ର୍ପିଦଠାରୁ ମା’ 
ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ବଜିୟା ରଥହର ନଜି ମନ୍ରି ହବଢ଼଼ା ପରକି୍ରମା 
କରବିାର ବରିେ ପରମ୍ପରା ରେଛି।ି ମେୂାଷ୍ଟମୀ ବେିମ୍ୱ ି୍  
ରାତ୍ରହିର ବ୍ରହ୍ାକୁଣ୍ଡରୁ ଜେ ଆସ ିଘଟ ନମିଜ୍ଜନ ହେବା ପହର 
ମାଙ୍କର ସ୍ୱ୍ନ୍ତ୍ର ପଜୂା ହୋଇଥାଏ। ପହର ହବୈ୍ ରଣୀ ନଦୀରୁ 
ପବତି୍ର ଜେ ଆସ ିମା’ଙ୍କର ମୋସ୍ାନ ହୋଇ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପହର 
ହଷାଡ଼ଶ ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ହସପହଟ ମା’ ବରିଜା 
ପୀଠହର ଥିବା ନାଭରିୟାହର ପଣି୍ଡଦାନ ପାଇଁ 
ଶ୍ରଦ୍ଧାେୁଙ୍କ ଭଡ଼ି ହଦଖିବାକୁ ମହିେ। n

 

କଳରାହରାଣ୍ତି ର 
ଇଷ୍ଟଦେବରୀ 
ମରା’ ମରାଣ ତିକକଶ୍ୱରୀ

ସ୍ରାଧୀନ ପରାତ୍ର, କଳରାହରାଣ୍ତି

ସନ୍ଦୀପ୍ତ ରାୟ, ଯାଜପରୁ

ମରା’ମରା’ ବ ତିରଜରା ବ ତିରଜରା

ସଂସ୍ୃ୍ ହିର ମା’ ଶାରୋଙୁ୍କ ଏକାଧାରହର ହବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ 
,ହବୈଦକି ୍ନ୍ତ୍ର ଓ ହବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ସମନ୍ୱୟ ହଦବୀ 
ଭାବହର ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମା’ଙୁ୍କ ଉଭୟ ସରସ୍ୱ୍ୀ, 
ମୋଲକ୍ଷୀ, ଦୁର୍ା, ଶବିାନୀ ଓ ପାବ୍୍ୀ ଭାବହର ପଜୂା 

କରାଯାଏ। ହସଥିପାଇଁ ଏେ ିପୀଠହର ମା’ଙ୍କ ପଜୂାହର 
ଉଭୟ ହବଲପତ୍ର ଓ ୍ୁେସୀ ଲାର ିକରାଯାଇଥାଏ। ଏୋ 
ଏକ ଶାକ୍ ଓ ୍ନ୍ତ୍ରପୀଠ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ର୍ବିଷ୍  ୧୬ 
ଦନି ଧର ିଶାରୋଙ୍କ ପୀଠହର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଶାରଦୀୟ ପଜୂା 
ମୋସମାହରାେହର ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  ହୋଇଥାଏ। ଏେ ିପଜୂା 
ହଦଖିବାକୁ ରାଜୟେର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେରୁ େଜାର େଜାର 
ଭକ୍ଙ୍କ ସମାରମ ହୋଇଥାଏ।

ମା’ ଶାରୋଙ୍କ ପୀଠ, କନକପରୁହର ପବତି୍ର ଶାରଦୀୟ 
ପାବଣ୍ ପଜୂା ବଧିିପବୂକ୍ ନୀ୍କିାନ୍ ିଅନୁସାହର ଆରମ୍ଭ 
ହୋଇଥାଏ। ଶାରୋ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପାବଣ୍ ପଜୂା 
ହମାଟ ୧୬ ଦନିଧର ିମେୂାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମୋଷ୍ଟମୀ ପଯୟ୍େନ୍ 
ମୋସମାହରାେହର ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 
ହଦୈନକି ସଯୂ୍ୟେପଜୂା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ମା’ଙ୍କର ହଷାଡ଼ଶ 
ଉପଚାର ପଜୂା ଅନୁଷ୍ଠ ି୍  ହୋଇଥାଏ।  n
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ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ଚଣ୍ଡୀ, ସେ ସେଉଛନ୍ତି ଭୁବସେଶ୍ୱରଡୀ। ପ୍ରସ୍ୟେକ ଦତିେ ମା’ଙ୍କ େ ତିକଟସର ପଞ୍ଚ 
ଉପଚାର ପଜୂା କରାଯାଏ। ମଳୂାଷ୍ଟମଡୀଠାରୁ ଦଶେରା ପଯ୍ଯୟେନ୍ ସ�ାଡ଼ଶ ଦତିୋତ୍ମକ 
ପଜୂା ସୋଇଥାଏ। ମଳୂାଷ୍ଟମଡୀ ଦ ତିେ େକାସଳ ମା’ଙୁ୍କ େେସ୍ର କୁମ୍ଭସର ଅଭତିସ�କ 
କରାଯାଏ ଏବଂ େନ୍ୟୋସର ଗଡ଼ଗଡ଼ତିଆ ଘାଟରୁ ଘଟ ଆେ ତି ସ୍ାପେ କରାଯାଏ। 
ଆରମ୍ଭ େୁଏ ସ�ାଡ଼ଶ ଦତିୋତ୍ମକ ପଜୂା ବା ଶର୍କାଳଡୀେ ପଜୂା। ୧୬ ଦତିେ ଧର ତି 
ମା ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ସବଶସର େଜ୍ତ୍ି  ସୋଇଥାନ୍ ତି। ପ୍ରଥମ ସବଶ ଭୁବସେଶ୍ୱରଡୀ। ପସର 
େ ତିସଧେଶ୍ବରଡୀ, ଉଗ୍ର୍ାରା, ରାଜରାସଜଶ୍ୱରଡୀ, ମା୍ଙ୍ଡୀ ଆଦତି ଅସେକ ସବଶ। 
ସ୍ସବ �ଷ୍ଡୀଠାରୁ ଦଶମଡୀ ପଯ୍ଯୟେନ୍ କ୍ାମାେ୍ୱୟସର ଗାୟତ୍ଡୀ ସବଶ, ମୋକାଳଡୀ, 
ମୋଲକ୍ଷଡୀ ଓ େରସ୍ୱ୍ଡୀ ଓ ମେ ତି�ାମର୍ଦ୍ଦିେଡୀ ସବଶ େୁଅନ୍ତି। ଏେ ତି ଆକ�୍ଯଣଡୀୟ ସବଶ 
ସଦଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ ତିରସର ୋେ ିଁ େଥିବା ଭ ତିଡ଼ ସୋଇଥାଏ। ମଳୂା େକ୍ଷତ୍ସର ମା’ଙୁ୍କ 
ଆବାେେ କର ତିବା ଓ ଶ୍ରବଣାସର େମପ୍ଯଣ କର ତିବା। ମଳୂାଷ୍ଟମଡୀସର ଆଣ ତିଥିବା 
ଘଟଟ ତି ଶ୍ରବଣା େକ୍ଷତ୍ ଥିବା ଦଶମଡୀ ଦ ତିେ େଦଡୀସର େମପ୍ଯଣ କର ତିବା 
ପସର ଶର୍କାଳଡୀେ ଦୁଗ୍ଯାପଜୂାର ପର ତିେମାପ୍ ତି ଘଟ ତିବ ସବାଲତି 
ସମୌରେ ତି ସେବକ 
ଓ ସେବକ ପ୍ର୍ ତିେ ତିଧି 
ମସୋଜ କୁମାର ପଣ୍ା 
କେ ତିଛନ୍ତି। n

ମ ରେଟ୍ା ଶାେେ କାଳସର ମା’ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବ ତିଗ୍ରେକୁ ବାରବାଟଡୀ 
ଦୁଗ୍ଯ ପର ତିେରସର ପଜୂା କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ କଳାପାୋଡ଼ ଆକ୍ମଣ 
କାଳସର ଖ୍ଡୀ. ୧୫୬୮ ସର ସେଠାରୁ ସଦବଡୀ ଅପୋର ତ୍ି  ସୋଇ ଦକ୍ଷ ତିଣ 

ପାଶ୍ବ୍ଯସର କ ତିଛ ତି ଦୂରସର ପଜୂା ପାଇଥିସଲ। ଏେ ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରବର୍୍ଯଡୀ େମୟସର କେ ତିକା 
ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ ୍ଯତ୍ୱସର ରେ ତିଥିଲା। କଟକ ସଶଖବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସବସେରା ବାରବାଟଡୀ ଦୁଗ୍ଯର ଏକ ପଥରଗଦା ଉପସର ବେ ତି ପଡ଼ତିଥିସଲ। ବେ ତିବା 
କ୍ଷଣ ତି ଏୋ ଥର ତି ଉଠତିଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲତିଯାଇଥିସଲ। ସେେ ତି ରା୍ ତିସର ୍ାଙୁ୍କ 
ସ୍ୱପ୍ାସଦଶ ସୋଇଥିଲା। ସେେ ତି ପଥରଗଦା ଉପସର ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣଡୀ ରେ ତିଥିବା 
ସ୍ୱପ୍ ସଦଖିଥିସଲ। ୍େ ିଁ ପରଦତିେ ସେେ ତି ସ୍ାେସର ପେଞ୍ଚ ତି ପଥରଗଦା ସଖାଳ ତି ସେଠାରୁ 
ସେ ସଦବଡୀଙୁ୍କ ଉଧୋର କର ତିଥିସଲ। ସଦବଡୀଙୁ୍କ ମସ୍ତକସର ଧର ତି ଆେଥୁିବା ସବସଳ 
ବର୍୍ଯମାେର ପଡୀଠ େ ତିକଟସର ଏୋ ଭାରଡୀ ସୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ 
ଯାଇ େପାର ତି ସେେ ତିଠାସର ଅଟକ ତି ଯାଇଥିସଲ। ଉକ୍ତ ସ୍ାେସର ସ୍ାପେ କର ତିଥିସଲ 
ସଦବଡୀଙୁ୍କ। ଏେବୁ ସଲାକମଖୁରୁ ଶଣୁାଯାଏ।

ଓଡ଼ତିଶାର ପରୁୁଣା ରାଜଧାେଡୀ େଜାର ବ�୍ଯର କଟକ େେରର ଏେ ତି ଐ୍ ତିୋେ ତିକ 
ଅଧିଷ୍ାତ୍ଡୀ ସଦବଡୀ ମା’ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ୋମସର ପର ତିଚ ତ୍ି । ଯଦତିଓ ମା’ ସେଉଛନ୍ତି 

କ ଟକ ଜତିଲ୍ା ବାଙ୍କଡୀର ଆରାଧ୍ୟ ସଦବଡୀ 
ମା’ ଚର୍ଚ୍ଦିକା। ମୋେଦଡୀର ଦକ୍ଷ ତିଣସର 

ରୁଚ ତିକା ପବ୍ଯ୍ ଉପସର ରେ ତିଛ ତି ମା’ଙ୍କ ଏେ ତି 
ଭବୟେ ମନ୍ ତିର। ମା’ ଚର୍ଚ୍ଦିକା ଅଷ୍ଟଭୁଜା। ଦକ୍ଷ ତିଣ େସ୍ତ 
ଚାସରାଟ ତିସର ଯଥାକ୍ସମ ରେ ତିଛ ତି ତ୍ ତିଶଳୂ, େପ୍ଯ, 
ଅଙୁ୍କଶ ଓ ଅକ୍ଷମାଳା। ବାମେସ୍ତ ଚାସରାଟ ତିସର ଖପ୍ଯର, 
ଡମ୍ୱରୁ, ଏକ େସ୍ତସର କେ ତିଷ୍ା ଅଙୁ୍ଳତିକୁ ଦାନ୍ସର 
କାମଡ଼ୁ ତିବା ଏବଂ ସଶ� େସ୍ତସର ଏକ ଚ୍ ତିନ୍ନ ମଣୁ୍ 
ଧାରଣ। ସଦବଡୀ େଭାରୂଢ଼ା, ଉଲଗ୍ା ଏବଂ ଦକ୍ଷ 
ସବଶସର େରମଣୁ୍ମାଳ। ଏେବୁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପସଡ଼ 
ସଯ ପ୍ର୍ୟେକ୍ଷ ସଦବଡୀ ମା’ ଚର୍ଚ୍ଦିକା ସ୍ୱୟଂ ଚାମଣୁ୍ା। 
ସପୌରାଣ ତିକ ମ୍ ଅେୁଯାୟଡୀ ପ୍ରାୟ ୮ଶେ ବ�୍ଯ ପସୂବ୍ଯ 
ଏେ ତି ଶକ୍ତ ତି ପଡୀଠ ସ୍ାପେ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ�୍ଦି 
ଜମଦଗ୍ତିଙ୍କ ପତୁ୍ ପରମ ପ୍ର୍ାପଡୀ ପଶୁ୍ଯରାମ ଏଠାସର 
ମା’ ଚର୍ଚ୍ଦିକାଙୁ୍କ ପଜୂାର୍ଚ୍ଯୋ କରୁଥିସଲ। ଏଣ ୁଏୋକୁ 

ମା’ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ
ଭକ୍ ତିଭୂଷଣ ମହାନ୍ ତି , କଟକ

ମା’ ଚର୍ଚ୍ଚିକା

ପଶୁ୍ଯରାମ ପଡୀଠ ସବାଲତି ମଧ୍ୟ କୁୋଯାଇଥାଏ।
ମା’ ଚର୍ଚ୍ଦିକା ପଡୀଠ ୍ନ୍ତ୍ର ପଡୀଠ ସୋଇଥିବାରୁ ଦଶେରା େମୟସର ଏୋ 

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୋଇ ଉଠତିଥାଏ। ୧୬ ଦତିେ ବୟୋପଡୀ ମା’ଙ୍କ ସ�ାଡ଼ଶ ଉପଚାର 
ପଜୂାର୍ଚ୍ଯୋ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ର୍ ତିଦ ତିେ େକାଳୁ ମା’ଙ୍କ ପେଡ଼ ସଖାଲାଯାଇ ସ୍ାେ କାଯ୍ଯୟେ 
କରାଯାଇଥାଏ। ଏୋପସର େଯୂ୍ଯୟେପଜୂା, ଦ୍ାରପାଳ ପଜୂା ଆଦତି କରାଯାଇ ମାଣୁ୍ଅ 
ସଭାଗ ଲାଗ ତି ସୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନସର ସଖସଚଡ଼ତି ସଭାଗ କରାଯାଇ ପେୁଡ଼ ପଡ଼ତିଥାଏ। 
ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା େମୟସର ସଖାଲାଯାଇଥାଏ ପେୁଡ଼। େନ୍ୟୋସର ଆଳ୍ ତି ସୋଇ 
ରାତ୍ ତିସର ଦେ ତି ପଖାଳ, ମାଛ ସଭାଗ ଲାଗ ତି କରାଯାଇଥାଏ। ମୋେପ୍ମଡୀସର ମୋଲକ୍ଷଡୀ 
ସବଶ, ମୋଷ୍ଟମଡୀସର ମେ ତି�ାମର୍ଦ୍ଦିେଡୀ, ଦଶେରାସର ରାଜରାସଜଶ୍ୱରଡୀ ଏବଂ କୁମାର 

ପରୂ୍ଣ୍ଦିମାସର କୁମାରଡୀ ସବଶସର ସଦବଡୀ ଦଶ୍ଯେ ଦ ତିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାେଙୁ୍କ। ଏେ ତି େମୟସର 
ମା’ଙ୍କ ଦଶ୍ଯେ କସଲ ସକାଟ ତି ଜେ୍ମର ପଣୁୟେ ଫଳ ମ ତିଳ ତିଥାଏ ସବାଲତି ବ ତିଶ୍ୱାେ ରେ ତିଛ ତି। ମା’ 
ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ସବ�ସର ଶ୍ରଧୋଳୁ ଓ ମାେେ ତିକଧାରଡୀଙୁ୍କ ଦଶ୍ଯେ ଦ ତିଅନ୍ତି, ସଯଉଁ ଦଶ୍ଯେ ପାଇଁ 
ରାଜୟେ ୍ଥା ରାଜୟେ ବାୋରୁ ମା’ଙ୍କ ପଡୀଠସର ଭ ତିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ ତି ଶ୍ରଧୋଳୁ। ସ�ାଳପଜୂାର 
ପ୍ରଥମ ଦତିେ ରାଜ ପର ତିବାର ୍ରଫରୁ ଏକ େଂକଳ୍ପ କଳେଡୀ ମା’ଙ୍କ େମ୍ଖୁସର ସ୍ାପେ 
କରାଯାଇ ପଜୂା େୁଏ। େଂକଳ୍ପ କଳେଡୀ ରଖାଯାଇଥିବା ଉ�େୁା ଧାେସର ସୋଇଥାଏ 
ଗଜା ଏବଂ ଉଠତିଥାଏ ଗଛ। ଏୋ ଭକ୍ତମାେଙୁ୍କ ଆକ�୍୍ଦି  କର ତିଥାଏ। ଦଶେରା 
ପସର ଏେ ତି ଉ�େୁା ଧାେ େେ କଳେଡୀକୁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ର୍ ତିେ ତିଧି କେକଦୁଗ୍ଯା 
ମନ୍ ତିର ପାଖସର ଥିବା ଜମ ତିସର ବ ତିେଜ୍ଯେ କର ତିଥାନ୍ ତି। ଏେ ତି ପରମ୍ପରା ପ୍ର୍ ତିବ�୍ଯ ପାଳ ତ୍ି  

ସୋଇଆେଅୁଛ ତି। 
ମା’ଙ୍କ େ ତିକଟସର ଦଡୀଘ୍ଯ 

ବ�୍ଯ ଧର ତି ବଳତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳେ 
ସୋଇଆେଥୁିଲା। ମା’ଙ୍କ 
େ ତିକଟସର େ ତିଜ ପର ତିବାରର 
ମାେେ ତିକ ୍ଥା ମଙ୍ଳ େ ତିମସନ୍ 
ଶ୍ରଧୋଳୁମାସେ ବଳତି ସଦଉଥିସଲ 
ସଛଳତି, ସମଣ୍ା। ଏଥିେେ ଶ୍ରଧୋଳୁ 
ଦାେ କରୁଥିସଲ ଅଳଙ୍କାର 
ଏବଂ ଘଣ୍ାଘଣ୍ତି। ବ ତିସଶ�କର ତି 
ମୋଷ୍ଟମଡୀସର ମୋ ପଶବୁଳତି 
ପ୍ରଥା ସଦଖିବାକୁ ଶ୍ରଧୋଳୁଙ୍କ 
ଗେଳତି ସେଉଥିଲା। ମାତ୍ 
େରକାରଙ୍କ େଡୀ୍ ତି ଓ କଟକଣା 
ଅେୁଯାୟଡୀ ବଳତି ପ୍ରଥାର 
ବ ତିସଲାପ ଘଟ ତିଛ ତି। ପଜୂା ସକବଳ 
େଡୀ୍ ତିକାନ୍ ତି ଅେୁଯାୟଡୀ େମାପେ 
କରାଯାଉଛ ତି। n

ବାଙ୍ଡୀର 
ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ 
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ସ ମ୍ବଲପରୁର ପ୍ରଥମ ଚ�ୌହାନ ରାଜା ବଳରାମ ଚେବ ୧୬୦୦ 
ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ ୱିତଦୀୟାର୍ଦ୍ଧଚର ସମଚଲଶ୍ୱରଦୀ ମନ୍ ୱିର ନ ୱିମଦ୍ଧାଣ କର ୱିଥିଚଲ। 
ଏହା ଏକ ଶକ୍ ୱି ଉପାସନା ପଦୀଠ ରୂଚପ ପର ୱି� ୱିତ। ଚଲାକକଥା 

ଅନୁଯାୟଦୀ ମା’ ସମଚଲଶ୍ୱରଦୀ ଚରେତୟା ଯଗୁଚର ଲଙ୍ା ଚେବଦୀ ଭାଚବ ଲଙ୍ାର 
ରାଜା ରାବଣଙ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ସରୁକ୍ା ଚେଉଥିଚଲ। ପରବର୍ଦ୍ଧଦୀ ସମୟଚର 
ଚସ ଏଠାଚର ପଜୂା ପାଉଛନ୍ୱି। ରାଜା ବଳରାମ େ ୱିଚନ ଶ ୱିକାର 
ଉଚଦେଶ୍ୟଚର ବାହାର ୱିଥିବା ଚବଚଳ ସାଙ୍ଗଚର ଥିବା କୁକୁରଙୁ୍ ଏକ 
ଚଠକୁଆ ଚଗାଡାଇଥିଲା। ପରବର୍ଦ୍ଧଦୀ ସମୟଚର ଚଠକୁଆଟ ୱି ଏକ 
ଶ ୱିମ ୱିଳ ୱି ଗଛ ମଳୂକୁ �ାଲୱି ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଉକ୍ ଶ ୱିମ ୱିଳ ୱି ଗଛ ମଳୂକୁ 

ଚଶୈଳଦୀ ଚରେଣଦୀୟ। ମନ୍ ୱିରର ଉଚ୍ଚତା ଚବଢ଼ା ପର୍ନଠାର 
ପ୍ରାୟ ୬୦ ଫୁଟ୍   ଚହବ। ମନ୍ ୱିରଟ ୱି ମଖୁ୍ୟତଃ ତ ୱିନ ୱି ଭାଗଚର 
ବ ୱିଭକ୍। ଅଥଦ୍ଧାତ୍   ମଖୁଶାଳା ବା ବ ୱିମାନ, ଜଗଚମାହନ 
ଓ ନାଟମଣ୍ଡପ। ବ ୱିମଳା ମନ୍ ୱିରର ବ ୱିମାନ ବା ଗଭଦ୍ଧଗହୃ 
ମଧ୍ୟ ଭାଗଚର ଅବସ୍ୱିତ ଶକ୍ ୱିପଦୀଠ ଉପଚର େଣ୍ଡାୟମାନ 
ଭଙ୍ଗଦୀଚର ମା’ ବ ୱିମଳା ଚେବଦୀ ପ୍ରସୁ୍ଟ ୱିତ ଚଶ୍ୱତ ପେ୍ମ ଉପଚର 
ବ ୱିରାଜୱିତ। କମନଦୀୟ ମଣ ୱିମୟ ବ ୱିଗ୍ରହ ଚେବଦୀଙ୍ର �ାଚରାଟ ୱି 

ହସ୍ତ ଓ ତ ୱିନ ୱିଚଗାଟ ୱି �କ୍।ୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବ ୱିଶ ୱିଷ୍ଟ 
ବ ୱିଗ୍ରହଙ୍ େକ୍ ୱିଣ ପାଶ୍ଶଦ୍ଧଚର ମାୟା ଏବଂ ବାମ ପାଶ୍ଶଦ୍ଧଚର 
ଛାୟା ଚେବଦୀ ବ ୱିରାଜୱିତା। ନାନା ଅଳଙ୍ାର ବ ୱିମଣ୍ଡୱିତା ମା’ 
ବ ୱିମଳାଙ୍ ଊର୍୍ଶଦ୍ଧ େୁଇହସ୍ତଚର ଅକ୍ମାଳା ଓ ପାଶ ଏବଂ ନମ୍ନ 
େୁଇହସ୍ତଚର ସଧୁାକଳସ ଓ ଅଭୟ ମଦୁ୍ା 
ସଚୁଶାଭ ୱିତ। ମନ୍ ୱିର ବ ୱିମାନର ଦ୍ାରବନ୍ଧ 
ଉପଚର ଚତାରଣଚର ଲକ୍ଷଦୀ ଓ ନ ୱିମ୍ନ 
ଚେଶଚର ଦ୍ାରପାଳ ଭାଚବ 
ପ୍ର�ଣ୍ଡ ଚଭୈରବ ଓ �ଣ୍ଡ ଚଭୈରବ 
ରହ ୱିଛନ୍ୱି।

ଆଶ୍ୱ ୱିନ ମାସ ଶକୁ୍ଳ ସପ୍ତମଦୀ, 
ଅଷ୍ଟମଦୀ ଓ ନବମଦୀ ତ ୱିଥିଚର 
ସନ୍ଧ୍ୟାଧପୂ ପଚର ମା’ ବ ୱିମଳାଙ୍ 
ସଙୁ୍ଡ଼ୱି ଚଭାଗ ଏହ ୱିଠାଚର 
ଚହାଇଥାଏ। ନାଟମଣ୍ଡପ 
କାନ୍ଥଚର ଚ�ାଡ଼ଶ ମାତୃକା 
ଓ ଚଯାଗ ୱିନଦୀଗଣଙ୍ର ୪୪ଟ ୱି 
� ୱିରେ ରହ ୱିଛ ୱି। ଅତଦୀତଚର 
ଧପୂକାଳଚର ଏହ ୱି ମଣ୍ଡପଚର 
ନୃତ୍ୟାେ ୱିର ବ୍ୟବସ୍ା ଥିଲା। 
ଚହଚଲ ଅଚନକ ବ�ଦ୍ଧ ଧର ୱି ଚସହ ୱି ପରମ୍ପରା ବ ୱିଲୁପ୍ତ 
ଚହାଇଯାଇଛ ୱି। ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଚବଶ ଦ୍ାରଚର ପାବଚ୍ଛ 
ଚରେଣଦୀର ଉଭୟପଚଟ େୁଇଚଗାଟ ୱି ଚଭୈରବଦୀ ମଣ ୱିବ ୱିଗ୍ରହ 
ବ ୱିେ୍ୟାମାନ। ଏହ ୱି ମଣ୍ଡପଚର ଚ�ାଡ଼ଶ େୱିନାତ୍ମକ ପଜୂା 
ଅବସରଚର େୁଗଦ୍ଧାମାଧବ ବ ୱିରାଜମାନ କର ୱିଥାନ୍ ୱି। 

ନାଟମଣ୍ଡପର ଏକ ପାଶ୍ଶଦ୍ଧ ପଜୂାମଣ୍ଡପ ଭାଚବ ବ୍ୟବହୃତ 
ଚହାଇଥାଏ। ଚ�ାଡ଼ଶ େୱିନାତ୍ମକ ପଜୂା ଅବସରଚର 
ମହ ୱିଳାମାଚନ ମା’ଙ୍ ମନ୍ ୱିରକୁ ପ୍ରଚବଶ କରନ୍ୱି ନାହ ିଁ।

ମା’ ବ ୱିମଳାଙ୍ ଚ�ାଳପଜୂା ସମୟଚର 
େୁଗଦ୍ଧାମାଧବଙ୍ର ଏକରେ ଅବସ୍ାନ ଓ ପଜୂା 

ଅନୁଷ୍ ୱିତ ଚହାଇଥାଏ। ପ୍ରତ ୱିବ�ଦ୍ଧ 
ରେଦୀମନ୍ ୱିରଚର ଆଶ୍ୱ ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ 

ଅଷ୍ଟମଦୀଠାରୁ ଶକୁ୍ଳପକ୍ ନବମଦୀ 
ପଯଦ୍ଧ୍ୟନ୍ ବ ୱିମଳାଙ୍ ପଦୀଠଚର 
ଚ�ାଳପଜୂା ଅନୁଷ୍ ୱିତ ଚହାଇଥାଏ। 
ଚ�ାଳପଜୂା ଅବସରଚର ମାଧବ 
ଭଦ୍ାସନଚର େୁଗଦ୍ଧାଙ୍ ସହ ଏକରେ 
ରୁନ୍ଧା ହୁଅନ୍ୱି। 

ମା’ ବ ୱିମଳାଙ୍ ନ ୱିକଟଚର 
ଚକାଠଚଭାଗ ମଧ୍ୟଚର ଶାରେଦୀୟ 
ମହାପଜୂାର ଚରା�ଚର ନ ୱିମମିତ 
ଚହଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ ୱିଠା, 
ଗଜାମଣ୍ଡା, ମଅୁାଁ ଓ ଥାଳ ୱି 
ଚଖଚ�ଡ଼ୱି ମଚଣାହ ୱିଚର ବଢ଼ାଯାଇ 

ଚ�ାଡ଼ଶ ଉପ�ାରଚର ପଜୂା 
କରାଯାଏ। ମହାସପ୍ତମଦୀ, ମହାଷ୍ଟମଦୀ ଓ ମହାନବମଦୀଚର 
ବ ୱିମଳା ଚେବଦୀଙ୍ ମନ୍ ୱିରଠାଚର ଅସ୍ାୟଦୀ ଭାଚବ ଚରା�ଘର 
ନ ୱିମମିତ ଚହାଇ ସଙୁ୍ଡ଼ୱି ଚଭାଗ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପବୂଦ୍ଧକ ଚନୈଚବେ୍ୟ 
ଚହାଇଥାଏ। ଚ�ାଳପଜୂା ଅବସରଚର ମା’ ବ ୱିମଳାଙ୍ର 
୧୧ଟ ୱି ଚବଶ ହୁଏ।  n

ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପରୁୀ

ବମିଳ କୃଷ୍ଣ ଥମ୍ବ, , ସମ୍ବଲପରୁ

ଶ୍ରୀକ୍ଷେକ୍ରେଶ୍ୱରରୀ 
ମା’ ବମିଳା

ଫ
ଚଟ

ା: ନ
ରସ

ୱିଂହ

ଶକ୍ସି୍ବରୂପଣିରୀ ଶକ୍ସି୍ବରୂପଣିରୀ 
ମା ମା ’ ’ ସମହେଶ୍ୱରୀସମହେଶ୍ୱରୀ

ନବରାତ୍ରହର ନଅ ହବଶ
ନବରାରେ ଅବସରଚର ମା’ ନଅଟ ୱି ଚବଶଚର େଶଦ୍ଧନ ଚେଇଥାନ୍ୱି। ମା’ଙ୍ର 
ଚବଶଗଡ଼ୁ ୱିକ ଚହଉଛ ୱି ଚଶୈଳପରୁେଦୀ, ବ୍ରହ୍ମ�ାର ୱିଣଦୀ, �ନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ା, କୁ�୍ମାଣ୍ଡା, 
ସ୍କନ୍ମାତା, କାତ୍ୟାୟ ୱିନଦୀ, କାଳରାରେ ୱି, ମହାଚଗୌରଦୀ ଏବଂ ରାଜରାଚଜଶ୍ୱରଦୀ। 
ନବରାରେ ସମୟଚର ଅଖଣ୍ଡ େଦୀପ ଲାଗ ୱିଥାଏ। ନ ୱିଦେମିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ାନଚର 
େଦୀପଚର ଭକ୍ଙ୍ ନାମ ଚଲଖାଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ େଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଶଳ ୱିତ ହୁଏ। 

େଶହରା ସମୟଚର ଏଠାଚର ଭକ୍ଙ୍ ସମାଗମ ଚହାଇଥାଏ। ମା’ଙ୍ 
ନ ୱିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଓଡ଼ୱିଶା ତଥା ଓଡ଼ୱିଶା ବାହାରୁ ବହୁ ମାନସ ୱିକଧାରଦୀ 
ଆସ ୱିଥାନ୍ ୱି। ମା’ଙ୍ ନ ୱିକଟଚର ଯ ୱିଏ ଚଯ ଚକୌଣସ ୱି ମାନସ ୱିକ କଚର, ତାହା 
ପରୂଣ ଚହାଇଥାଏ ଚବାଲୱି ଗଭଦୀର ବ ୱିଶ୍ଶାସ ରହ ୱିଛ ୱି।  n

ଓ ଡ଼ୱିଶାର ଶାକ୍ ପରମ୍ପରାଚର 
ରେଦୀଚକ୍ରେର ଅଧିଶ୍ୱରଦୀ ମା’ ବ ୱିମଳାଙୁ୍ 
ଏକ ମଖୁ୍ୟ ଶକ୍ ୱି ରୂଚପ ଗ୍ରହଣ 

କରାଯାଏ। ପରୁୁଚ�ାର୍ମ ଚକ୍ରେଚର 
ସତଦୀଙ୍ ଶରଦୀରର ଏକ ଅଂଶ ପଡ଼ୱିଥିବାରୁ 
ଏହା ପ୍ରସ ୱିର୍ ତନ୍ତ୍ରପଦୀଠ ବା ବ ୱିମଳା ପଦୀଠ 
ନାମଚର ନାମ ୱିତ ଚହାଇଛ ୱି। ରେଦୀମନ୍ ୱିର 
ଭ ୱିତର ଚବଢ଼ାର ଚରାହ ୱିଣଦୀ କୁଣ୍ଡ ସମ୍ଖୁସ୍ 
େକ୍ ୱିଣ-ପଶ୍ ୱିମ ଚକାଣର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 
୭୨ଚର ମା’ ବ ୱିମଳା ମନ୍ ୱିର ଅବସ୍ୱିତ। 
ମନ୍ ୱିରର ନ ୱିମଦ୍ଧାଣକୁ ଚନଇ ଭ ୱିନ୍ନ ଭ ୱିନ୍ନ ମତ 
ରହ ୱିଛ ୱି। ଚତଚବ ଏହ ୱି ମନ୍ ୱିରଟ ୱି ଚରଖ 

ଯ ୱିବାଚର ମା’ ଗଛ ମଚୂଳ ପଜୂା ପାଉଥିବା ଚେଖିବାକୁ ପାଇଥିଚଲ। ରାଜା 
ଏହା ଚେଖି ବ ୱିସ୍ ୱିତ ଚହବା ସହ ଉକ୍ ସ୍ାନର ଚକୌଣସ ୱି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହ ୱିଥିବା 
ଅନୁଭବ କର ୱିଥିଚଲ। ପରବର୍ଦ୍ଧଦୀ ସମୟଚର ସମ୍ବଲପରୁର ସପ୍ତମ ସ୍ୱାଧଦୀନ ରାଜା 
ଛରେସାଇ ଚେବ ମନ୍ ୱିର ପନୁଃ ନ ୱିମଦ୍ଧାଣ କର ୱି ମା’ଙ୍ର ପଜୂାଚ୍ଚଦ୍ଧନା କରାଇଥିଚଲ। 
ପଶ୍ ୱିମ ଓଡ଼ୱିଶାର ପ୍ରଚତ୍ୟକଟ ୱି ରଦୀତ ୱିନଦୀତ ୱି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ୱିତ ଜଡ଼ୱିତ ମା’ 
ସମଚଲଶ୍ୱରଦୀ। ପ୍ରତ ୱିଟ ୱି ଶଭୁ କାଯଦ୍ଧ୍ୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରଥଚମ ମା’ଙ୍ ପାଖଚର 
ସମପଦ୍ଧଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରା�ଦୀନ କାଳରୁ ମା’ଙୁ୍ ଜଗତ୍ ଜନନଦୀ, 
ଆେୱିଶକ୍ ୱି, ମହାଲକ୍ଷଦୀ ଓ ମହା ସରସ୍ୱତଦୀ ରୂପଚର ପଜୂା 
କରାଯାଉଅଛ ୱି। ବ ୱିଚଶ� କର ୱି ନୂଆଁଖାଇ ଓ େଶହରା ମା’ଙ୍ର 
ସ ବୁ ଠ ା ରୁ ବଡ଼ ପବଦ୍ଧ।  

ମା’ଙ୍କ ଧବଳମଖୁୀ ହବଶ
ମା’ ସମଚଲଶ୍ୱରଦୀଙ୍ ଧବଳମଖୁଦୀ 
ଚବଶ (ଗଙ୍ଗା େଶଦ୍ଧନ) ଅନନ୍ୟ ଓ 
ଚବଶ୍  ଆକ�ଦ୍ଧଣଦୀୟ। ବ�ଦ୍ଧ ତମାମ 
ମା’ ଲାଲ ସ ୱିନୂ୍ର ବର୍ଦ୍ଧଚର ପଜୂା 
ପାଉଥିବା ଚବଚଳ ମହାଳୟା 
େ ୱିନ ଚଶ୍ୱତ ବର୍ଦ୍ଧଚର ବ ୱିଭୂ� ୱିତ 
ଚହାଇଥାନ୍ ୱି। ମହାଳୟା ପବୂଦ୍ଧ 
େ ୱିନ ମା’ ସତଦୀ ରୂପଚର େଶଦ୍ଧନ 

ଚେଇଥାନ୍ୱି। ଚସ େ ୱିନ ମଧ୍ୟରାରେଚର ପଜୂକମାଚନ ମନ୍ ୱିର ଦ୍ାର ବନ୍ କର ୱି 
ଚେବଦୀଙୁ୍ କପୂଦ୍ଧର ମ ୱିରେ ୱିତ ଗଙ୍ଗାଜଳଚର ସ୍ାନ କରାନ୍ ୱି। �ନ୍ନ ଅଗରୁୁର 
ପ୍ରଚଲପ ଚେଇ ମା’ଙୁ୍ ଧବଳମଖୁଦୀ ଚବଶଚର ସଜାନ୍ୱି। େୁଇ େ ୱିନ ଧର ୱି ମା’ 
ଧବଳମଖୁଦୀ ଚବଶଚର ରୁହନ୍ୱି। ମହାଳୟା େ ୱିନ ଚେବଦୀଙୁ୍ ଏହ ୱି ଚବଶଚର 
େଶଦ୍ଧନ କଚଲ ଗଙ୍ଗା େଶଦ୍ଧନର ପଣୁ୍ୟ ମ ୱିଳ ୱିଥାଏ ଚବାଲୱି ବ ୱିଶ୍ୱାସ ରହ ୱିଛ ୱି। 

ମା’ ବମିଳାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିÒ  ମା’ କାକୁଡ଼ଖିାଇଙ୍କ ବଗି୍ରେ

ମା’ ବମିଳାଙ୍କ ହରଖାଚତି୍ର
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ବ ଲାଙ୍ଗିର ଜଗିଲ୍ାରର ରହ ଗିଥିବା ପରୁାତନ 
ଶକ୍ ଗି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ 
ଅନ୍ୟତମ। ଆବହମାନ କାଳରୁ 

ଏଠାରର ମା’ ପାଟରଣଶ୍ୱରୀ ରେବୀ 
ପାଟଣାଗଡ଼ସ୍ଗିତ ଗଡ଼ ଭ ଗିତରର ପଜୂା 
ପାଉଛନ୍ଗି। ପାଟରଣଶ୍ୱରୀ ରେବୀଙ୍କ ନାମ 
ଅନୁସାରର ଏହ ଗି ସହରର ନାମ ପାଟଣାଗଡ଼ 
ରଖାଯାଇଛ ଗି। ପାଟଣା ରାଜା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର 

ରେଓଙ୍କ ରାଜୁତ ଗି ସମୟରର ମା’ଙ୍କର 
ମନ୍ ଗିର ନ ଗିମ୍ାଣ କର ଗି ପଜୂାର୍୍ନା 
କରାଯାଇ ଆସଥୁିବା ରାଜ ପରୁରାହ ଗିତ 
କହ ଗିଛନ୍ଗି। ପ୍ରତ ଗିବର୍ ଆଶ୍ୱ ଗିନ ମାସରର 
େୁଇ ମନ୍ ଗିରରର ମା’ ପାଟରଣଶ୍ୱରୀ 
ରେବୀ ଓ ମା’ ସମରଲଶ୍ୱରୀ ରେବୀଙ୍କ 

ତ ନ୍ତ୍ରପୀଠ ରସାନପରୁରର ଅଷ୍ଟଚଣ୍ୀ ପଜୂା 
ପାଉଛନ୍ଗି। ସରୁରଶ୍ୱରୀ, ସମରଲଶ୍ୱରୀ, 
ଖରମବେଶ୍ୱରୀ, ଭଗବତୀ, ରାମଚଣ୍ୀ, ବ ଗିମଳା, 

ନାରାୟଣୀ ଏବଂ େଶମତୀ ଏଠାରର ଅଷ୍ଟଚଣ୍ୀ ଭାରବ 
ପଜୂଗିତା। ଦ୍ ଗିତୀୟ ବାରଣାସୀ ଭାରବ ଖ୍ୟାତ ଗି ଲାଭ 
କର ଗିଥିବା ସବୁର୍୍ପରୁର ଅଧିଷ୍ାତ୍ୀ ରେବୀ ରହଉଛନ୍ଗି 

ମା’ ସରୁରଶ୍ୱରୀ। ସମସ୍ତ ପବ୍ପବା୍ଣ ଗି, ଯାନ ଗିଯାତ୍ାରର ମା’ଙ୍କ ରହ ଗିଛ ଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ। 
ବ ଗିଧି ପବ୍ୂକ ମା’ଙୁ୍କ ପଜୂାର୍୍ନା କରଲ ସମସ୍ତ ମାନସ ଗିକ ପରୂଣ ରହଉଥିବାରୁ 
ବରସ୍ାରା ଏଠାରର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍କ ଭ ଗିଡ଼ ଲାଗ ଗିଥାଏ।  ଏହାକୁ ରରଣକୁା ପୀଠ ମଧ୍ୟ 
କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ପଶୁର୍ାମ ରଷେତ୍ୀଶନୂ୍ୟ କର ଗି ସାର ଗିବା ପରର ମାତା ରରଣକୁାଙ୍କ 
ନ ଗିରଦ୍ଶ୍ ମତୁାବକ ମା’ ସରୁରଶ୍ୱରୀଙୁ୍କ ପ୍ରତ ଗିଷ୍ା କର ଗି ଯଜ୍ଞ ଆରୟାଜଗିତ କର ଗିଥିବା 
ଜନଶରୁତ ଗି ରହ ଗିଛ ଗି। ମନ୍ ଗିର ପର ଗିସରରର ଖଉଳ ଗାଡ଼ ରବାଲଗି ଏକ ଗାତ ରହ ଗିଛ ଗି। 
ପଶୁର୍ାମଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରଯାଗୁ ଁ ରସହ ଗି ସ୍ାନର ମାଟ ଗି ଖବୁ୍   ଉଷ୍ଣ, ଏପର ଗିକ ଗି ନୂଆ ମାଟ ଗି 
କୁଣ୍ଗିରର ରସହ ଗି ମାଟ ଗି ରଖିରେରଲ ତାହା ନାଲଗି ପଡ଼ଗି ଯାଇଥାଏ। ରତଣ ୁ ଏହାକୁ 

ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ
ଶଶିରିକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଓ 

ଅଭଳିାଷ ଣ�ାତା, ବଲାଙ୍ରି

ରରାଡ଼ଶ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ ଗିତ ହୁଏ। ମଳୂାଷ୍ଟମୀ ବା ପଅୁ ଜଗିଉଁତ ଗିଆଠାରୁ 
ଏହ ଗି ପଜୂା ଆରମ୍ଭ ରହାଇ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବା ଭାଇଜଗିଉଁତ ଗିଆ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ଚାଲଗିଥାଏ। ରରାଡ଼ଶ ପଜୂାର ପ୍ରଥମ େଗିନରର ରକବଳ ମା’ 
ପାରଟରଣଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଟ ଖଣ୍ାକୁ ରୀତ ଗିନୀତ ଗିରର ଧଆୁ ଯାଇଥାଏ।  
ପ୍ରତ ଗିପୋ େ ଗିନ ମା’ ପାଟରଣଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 
ନୀତ ଗିନ ଗିୟମ ଅନୁସାରର ପଜୂାର ବ ଗିଧି ସମାପନ ରହାଇ ମା’ଙ୍କର 
ଝାରବଏଲ ଯାତ୍ା ଅନୁଷ୍ ଗିତ ରହାଇଥାଏ। ମହାଷ୍ଟମୀ େ ଗିନ 

ମଧ୍ୟରାତ୍ ଗିରର ଖଣ୍ା ଧଆୁ, ସନ୍ ଗିପଜୂା ରହାମ ରହବା ସହ ଗିତ ମା’ଙ୍କ 
୪ ଟ ଗି େୁଆରରର ପଜୂାର୍୍ନା ଓ ରହାମ ରାଜ ପରୁରାହ ଗିତଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ସମ୍ପନ୍ନ ରହାଇଥାଏ। ରସହ ଗିପର ଗି ପରୁୁଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 
ଛତର ଗିଆ, ରେରହଲଗିଆ ଓ ବୁରେଲ ମାରନ ମା’ଙ୍କର ଖଣ୍ା ଧଆୁ, 
ଝାରବଏଲ, ବଏଲ ଯାତ୍ାରର ରସବା କର ଗିଥାନ୍ ଗି। ନବମୀ େ ଗିନ 
ମା’ ପାରଟରଣଶ୍ୱରୀ, ମା’ ସମରଲଶ୍ୱରୀ ଓ ମା’ େୁଙ୍ଗି ରେବୀଙ୍କର 
ବଏଲ ଯାତ୍ା ଅନୁଷ୍ ଗିତ ରହାଇଥାଏ।  n

ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ଚଉଷଠ ିଣୋଗନିୀ
ବଲାଙ୍ଗିର ଜଗିଲ୍ା ବରଙ୍ାମଣୁ୍ା ବ୍ଲକ୍  ରାଣୀପରୁ-ଝର ଗିଆଲଠାରର 
ଅବସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ଚଉରଠଗି ରଯାଗ ଗିନୀ। ରମଜର ରଜରନରାଲ 
ଜନ୍  ରକମ୍ପରବଲଙ୍କ ଅନୁସାରର ୧୮୫୩ ମସ ଗିହାରର 
ରାଣୀପରୁ - ଝର ଗିଆଲଠାରର ପ୍ରଥମ ରଯାଗ ଗିନୀ ମନ୍ ଗିର 
ଆବ ଗିଷ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। ଝର ଗିଆଲଠାରର ଥିବା ଚଉରଠଗି 
ରଯାଗ ଗିନୀ ପୀଠରର ପଥରରର ତ ଗିଆର ଗି ମନ୍ ଗିରରର ଚଉରଠଗିଟ ଗି 
ରଯାଗ ଗିନୀ ମରୂ୍ତ୍ତି ରେଖିବାକୁ ମ ଗିଳ ଗିଥାଏ। ଏହ ଗି ମନ୍ ଗିର ରେଶର 
ଅନ୍ୟତମ ରଗାରଲଇ ମକୁ୍ ମନ୍ ଗିର ଭାରବ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ଗି ଅଜ୍ନ 
କର ଗିଛ ଗି। ରେଶରର ଥିବା ଚାରରାଟ ଗି ମକୁ୍ ରଗାରଲଇ ମନ୍ ଗିର  
ମଧ୍ୟରର  ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଚଉରଠଗି ରଯାଗ ଗିନୀ ମନ୍ ଗିରର 
ମଧ୍ୟ ଭାଗରର ଚାରରାଟ ଗି ପଥର 
ପ ଗିଲରରର ଏକ ରଛାଟ ମନ୍ ଗିର 
ରହ ଗିଛ ଗି। ରଯଉଁଠ ଗି ଏକ ବଡ଼ 
ପଥର ଖଣ୍ରର ନଟରାଜଙ୍କ ଛବ ଗି 
ରହ ଗିଛ ଗି। ଯାହାଙ୍କର ତ ଗିରନାଟ ଗି ମହୁଁ 
ଓ ଆଠଟ ଗି ହାତ ରହ ଗିଛ ଗି। ଏହାକୁ 

ଲାଗ ଗି ହାତୀମହୁାଁ ଗରଣଶ, ନନ୍ୀ ଓ ଚାମଣୁ୍ାଙ୍କ ଛବ ଗି ପଥରର 
ତଳଭାଗରର ରେଖିବାକୁ ମ ଗିଳ ଗିଥାଏ। ରସାମବଂଶୀ ରାଜାମାରନ 
ଉଭୟ ଶ ଗିବ ଓ ଶକ୍ ଗିର ଉପାସକ ଥିରଲ। ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ 
ନ ଗିେଶନ୍ ରହଉଛ ଗି ଏହ ଗି ରାଣୀପରୁ - ଝର ଗିଆଲ ପୀଠ।  ଝର ଗିଆଲର 
ଏହ ଗି ପୀଠରର ପଥର ଚଟାଣ ଉପରର ନ ଗିମ୍ତିତ ମନ୍ ଗିରଗଡ଼ୁ ଗିକୁ ଲାଗ ଗି 
ପଥରରର ଏକ ଚକ୍ରବୂ୍ୟହ ଆକୃତ ଗିର ଯନ୍ତ୍ର ତ ଗିଆର ଗି କରାଯାଇଛ ଗି। 
ରଯଉଁଠାରର କ ଗି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଏ। 
ରସହ ଗିପର ଗି ଜଗିଲ୍ାରର ସାଉନ୍ପରୁର ସାଉରନ୍ଶ୍ୱରୀ, କୁଶଙ୍ର 
କୁଶଙୁ୍ାଇ, ସ ଗିରନ୍ରକଲାର ଦ୍ାରରସନୀ ଓ ଜରାସ ଗିଂହା ପାଟଖଣ୍ା 
ଆେଗି ଶକ୍ ଗିପୀଠ ଭାରବ ଖ୍ୟାତ ଗି ଲାଭ କର ଗିଛ ଗି। n

ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁର 
ଅଧିଷ୍ାତ୍ୀ  

ମା’ ସଣୁରଶ୍ୱରୀ

ପଶୁର୍ାମ ପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରେବୀ ସରୁରଶ୍ୱରୀଙୁ୍କ େଷେ ଗିଣକାଳୀ ରୂପରର 
ପଜୂା କରାଯାଏ। କୁଣ୍ଳଗିନୀ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରର ମା ସରୁରଶ୍ୱରୀ ଅଧିଷ୍ଗିତା। 

୯୬୦ରୁ ୯୯୫ ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ରସାମବଂଶୀ ରାଜା ମହାଶ ଗିବଗପୁ୍ତ 
ଧମ୍ରଥଙ୍କ ଶାସନ କାଳରର ରେବୀ ସରୁରଶ୍ୱରୀଙୁ୍କ ସ୍ାପନ କର ଗିଥିରଲ 
ରବାଲଗି ଗରବରକମାରନ ମତ ରପାରଣ କରନ୍ଗି। ରତରବ ରଚୌହାଣ ରାଜା 
ଅଚଳ ସ ଗିଂହରେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରର ୧୭୨୫ରୁ ୧୭୫୦ ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 
ମଧ୍ୟରର ମା’ ଙ୍କ ମନ୍ ଗିର ନ ଗିମ୍ାଣ ରହାଇଥିଲା। ପରର ମହାରାଜା ବୀରମ ଗିତ୍ 
ସ ଗିଂହରେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରର (୧୯୦୨-୧୯୩୭) ମନ୍ ଗିର ନ ଗିମ୍ାଣ ସମ୍ପର୍ୂ୍ 
କରାଇ ସମ୍ପ୍ରସାର ଗିତ କର ଗିଥିରଲ। 

ଆଶ୍ୱ ଗିନ ମାସରର ମନ୍ ଗିରରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଜୂାବ ଗିଧି ହୁଏ। ମହାଳୟା 
େ ଗିନ ମା’ଙ୍କ ଧବଳମଖୁୀ ରବଶ ଅନୁଷ୍ ଗିତ ହୁଏ। ତା’ପରର କାଳୀ, ତାରା, 

ରରାଡ଼ଶୀ, ଭୁବରନଶ୍ୱରୀ, ଧମୂାବତୀ, 
ବଗଳାମଖୁୀ, ଜୟେୁଗ୍ା, ମହ ଗିରାମଦ୍୍ତିନୀ 
ଏବଂ ରାଜରାରଜଶ୍ୱରୀ ରବଶରର ମା’ େଶନ୍ 
େ ଗିଅନ୍ଗି। ନବ େଗିନାତ୍ମକ ପଜୂାର ରବଶଠାରୁ ମା’ 
ସରୁରଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରବଶ ଟ ଗିରକ ଭ ଗିନ୍ନ। ରସାନପରୁ 
ପ୍ରସ ଗିଦ୍ ବଳଗିଯାତ୍ାର ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ପଜୂାରୀତ ଗି ଏହ ଗି 
ମନ୍ ଗିରରର ଅନୁଷ୍ ଗିତ ହୁଏ। ଆଶ୍ୱ ଗିନ ଶକୁ୍ଳ ନବମୀ 
େ ଗିନ ମହାବଳଗି ଯାତ୍ା ଅବସରରର ବରୁଆ 
ରେହରର ସାଷୋତ ସରୁରଶ୍ୱରୀ ଅବତୀର୍୍ ରହାଇ 
େଶ୍ନ େ ଗିଅନ୍ଗି। ରେବୀଙୁ୍କ ପ୍ରତ ଗିେ ଗିନ ମାଛ ରଭାଗ 
ଅପ୍ଣ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ୱ ଗିନ ମାସରର ରରାଳପଜୂା 
ଅନୁଷ୍ ଗିତ ରହାଇଥାଏ। େଶହରା େ ଗିନ ମା’ଙ୍କ 
େଶ୍ନ କରଲ ର ଗିଷ୍ଟ ଖଣ୍ନ ରହବା ସହ ମାନସ ଗିକ 
ପରୂଣ ରହାଇଥାଏ ରବାଲଗି ବ ଗିଶ୍ୱାସ ରହ ଗିଛ ଗି। n

ଧରେୀଧର ମଶି୍ର, ଣସାନପରୁ

ଣସାନପରୁ ପ୍ରସଦି୍ଧ ବଳେିାତ୍ାମା’ ସଣୁରଶ୍ବରୀଙ୍କ ଧବଳମଖୁୀ ଣବଶ
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ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…ଯା ଦେବୀ ସବ୍ବଭୂଦେଷୁ…

ସତୀଙ୍କ 

ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ ଯେଉଁ 
ସ୍ଥାନମଥାନଙ୍କଯେ 
ପଡ଼ଥିିଲଥା, ଯେଥିମଧ୍ୟେୁ 
ବଥାଣପେୁେ ମଥା’ 
ଭଗବତୀ ଶକ୍ପିୀଠ 
ଯେଉଛ ିଅନ୍ୟତମ। 
ପଶ୍ମିଥାମଖୁୀ ମଥା’ 
ଭଗବତୀ, ଅଷ୍ଟଭୁଜଥା 
ଦୁଗ୍ଥା, ଦକ୍ଣିପଥାଦ 
ମେଷିଥାେେୁ ଉପଯେ 
େଖି ଶଳୂ ଧଥାେଣ 
କେବିଥା େେ 
ମେଷିଥାେେୁକୁ ମଥାେବିଥା 

ପଥାଇଁ ଉଦ୍ୟତ। ବଥାମପଥାଦଟ ିେଂିେଥାଯେଥାେଣ କେ ିଅଷ୍ଟଭୁଜଯେ 
ଖଣ୍ଥା, ଖପ୍େ, ତ୍ଶିଳୂ, ଖଡ୍ଗ, ଶେ, ଧନୁ, େପ୍, ଅଙୁ୍କଶ ଓ ଢଥାଲ 
ଆଦ ିଧଥାେଣ କେଥିିବଥା ଯବଯଳ ମଖୁମଣ୍ଳଯେ ଯଲଥାେତି ଜେ୍ିଥା 
ଦଶନଥାର୍ୀ ଓ ଭକ୍ମଥାନଙ୍କେ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କେ ିଯନଇଛ।ି 
ମଥା’ଙ୍କେ ଚଳନ୍ ିପ୍ରତମିଥାଟ ିଅଷ୍ଟଧଥାତୁଯେ ନମିମିତ।

ମଥା’ଙ୍କେ ଚକ୍ରମଯଣଥାେ ିମଆୁଁ ଯଭଥାଗ ଯକବଳ ମଥା’ଙ୍କ 
ମଖୁଶଥାଳଥାଠଥାଯେ କଥାେ ିଁ ପେୁଥାତନ େଗୁେୁ ଗଡ଼ୁଆି ପେବିଥାେେ 
ଯଲଥାକଙ୍କ ଦ୍ଥାେଥା ପ୍ରସୁ୍ତ ଯେଥାଇରଥାଏ। ଅଯଶଥାକ େଥାେୁ ଏବଂ େେ 
େଥାେୁଙ୍କ ବଂଶଜ ନଜି ଗେୃଯେ ଚକ୍ରମଯଣଥାେ ିନଷି୍ଥାେ େେ 
ତଆିେ ିକେ ିମଖୁଶଥାଳଥାଯେ ମଥା’ଙୁ୍କ େମପ୍ଣ 
କେରିଥାନ୍।ି  ମନ୍େିେ ଚତୁଦମିଗଯେ 
ଚଥାଯେଥାଟ ିମେଥାନ ଶକ୍ ିପୀଠ 
େେଛି।ି ଦକ୍ଣିଯେ ନଥାେଥାୟଣୀ, 
ଉତ୍ତେଯେ େଦି୍ଥାମ୍େୀ, 
ପବୂ୍ଯେ କଥାଳଜିଥାଈ, 
ପଶ୍ମି ଦଗିଯେ 
ବେିଜଥାଈ ମଥା’ 

େେଛିନ୍।ି ବଭିନି୍ନ େମୟଯେ ଏେ ିଚଥାଯେଥାଟ ିମଖୁ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଥା’ 
ଭଗବତୀ ପେଭି୍ରମଣ କେବିଥାକୁ େଥାଇରଥାନ୍।ି  ମଥା’ଙ୍କ ବଯିଜ 
ପ୍ରତମିଥା କଥାଠ ିଠଥାକୁେଥାଣୀ େଦଥାେବ୍ଦଥା ନଜି ପତି୍ଥାଳୟ ଦଯକ୍ଶ୍ୱେ 
ମନ୍େିକୁ ବଯିଜ କେରିଥାନ୍।ି େପ୍ଥାେକ ମଧ୍ୟଯେ ଯକବଳ ପ୍ରଯତ୍ୟକ 
ମଙ୍ଗଳବଥାେ ଦନି େନ୍୍ୟଥାଯେ ଛତ୍, ଚଥାମେ, ଘଣ୍ଟ, କଥାେଥାଳୀ, 
ବଥାଦ୍ୟ, ଯଢଥାଲ, ମେୁେୀ ଏବଂ ଛତ୍ୀ ମଶଥାଲ ଯଶଥାଭଥାେଥାତ୍ଥାଯେ 
ପତି୍ଥାଳୟେୁ ମଳୂ ପୀଠକୁ ବଯିଜ କେରିଥାନ୍।ି ଯେଠଥାଯେ ମଥା’ଙ୍କେ 
ନଶିଥାେଥାତ୍ଯିେ ଆମଷି ଯଭଥାଗ ପଜୂଥା ଯେଥାଇରଥାଏ। 
ମଥା’ଙ୍କ ଦଶ୍ନ ପଥାଇଁ ଏ ପୀଠକୁ େଥାଜ୍ୟ ତରଥା 
େଥାଜ୍ୟ ବଥାେଥାେୁ ବେୁ ଶ୍ରଦ୍ଥାଳୁ ଛୁଟ ି
ଆେରିଥାନ୍।ି  n

ପ୍ର କୃତରି ଅପରୂପ ଶ�ୋଭୋରୋଜଶିର ଅବସ୍ତି ମୋ’ ଉଗ୍ରତୋରୋଙ୍କ କୃତରି ଅପରୂପ ଶ�ୋଭୋରୋଜଶିର ଅବସ୍ତି ମୋ’ ଉଗ୍ରତୋରୋଙ୍କ 
ମନ୍ରି। ବଶି୍ୋସ ରହଛି ିଶେ, ମୋ’ କୋଳୀ ଉଗ୍ରରୂପ ଧୋରଣ କରବିୋ ମନ୍ରି। ବଶି୍ୋସ ରହଛି ିଶେ, ମୋ’ କୋଳୀ ଉଗ୍ରରୂପ ଧୋରଣ କରବିୋ 

ପଶର �ୋନ୍ତରୂପଶର ଦ�୍ଶନ ଶଦଉଥିବୋରୁ ମୋ’ ଉଗ୍ରତୋରୋ ରୂପଶର ପଶର �ୋନ୍ତରୂପଶର ଦ�୍ଶନ ଶଦଉଥିବୋରୁ ମୋ’ ଉଗ୍ରତୋରୋ ରୂପଶର 
ଜଣୋଣଣୁୋ। ରୋଜୋ କପଶିଳନ୍ଦ୍ର ଶଦବ ଏହ ି ମନ୍ରି ସ୍ୋପନ କରଥିବୋ ଜଣୋଣଣୁୋ। ରୋଜୋ କପଶିଳନ୍ଦ୍ର ଶଦବ ଏହ ି ମନ୍ରି ସ୍ୋପନ କରଥିବୋ 
ଜଣୋେୋଏ।  ଏଠୋଶର ଦ�ହରୋ ସମୟଶର, ନବରୋତ୍ରଶର ମୋ’ ଜଣୋେୋଏ।  ଏଠୋଶର ଦ�ହରୋ ସମୟଶର, ନବରୋତ୍ରଶର ମୋ’ 
ବ୍ରହ୍ମଚୋରଣୀ, ଶ�ୈଳପତୁ୍ରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ୋ, କୁଷ୍ମଣ୍ୋ, ସଦି୍ଦିୋତ୍ରୀ, କୋତ୍ୋୟନିୀ, ବ୍ରହ୍ମଚୋରଣୀ, ଶ�ୈଳପତୁ୍ରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ୋ, କୁଷ୍ମଣ୍ୋ, ସଦି୍ଦିୋତ୍ରୀ, କୋତ୍ୋୟନିୀ, 
କୋଳରୋତ୍ର,ି ମହୋଶ�ୌରୀ ଶବ�ଶର ଦ�୍ଶନ ଶଦଇଥୋନ୍ତ।ି କୋଳରୋତ୍ର,ି ମହୋଶ�ୌରୀ ଶବ�ଶର ଦ�୍ଶନ ଶଦଇଥୋନ୍ତ।ି 

ଉଗ୍ରତୋରୋ ଶହଉଛନ୍ତ ି ହନୁି୍-ଶବୌଦ୍ ଧମ୍ଶୋବଲମୀ୍ଙ୍କ ଶଦବୀ। ଉଗ୍ରତୋରୋ ଶହଉଛନ୍ତ ି ହନୁି୍-ଶବୌଦ୍ ଧମ୍ଶୋବଲମୀ୍ଙ୍କ ଶଦବୀ। 
ଏମୋଶନ ଦୁଇଟ ି ଶ�ୋଷ୍ୀ ଥିଶଲ। ତନ୍ମଧ୍ୟଶର ଶ�ୋଟଏି ଶ�ୋଷ୍ୀକୁ ଏମୋଶନ ଦୁଇଟ ି ଶ�ୋଷ୍ୀ ଥିଶଲ। ତନ୍ମଧ୍ୟଶର ଶ�ୋଟଏି ଶ�ୋଷ୍ୀକୁ 
ମହୋେୋନ କୁହୋେୋଉଥିବୋ ଶବଶଳ ଅନ୍ ଶ�ୋଟଏି ଶ�ୋଷ୍ୀକୁ ହୀନେୋନ ମହୋେୋନ କୁହୋେୋଉଥିବୋ ଶବଶଳ ଅନ୍ ଶ�ୋଟଏି ଶ�ୋଷ୍ୀକୁ ହୀନେୋନ 
ଶବୋଲ ିକୁହୋେୋଉଛ।ି ଶତଣ ୁମହୋେୋନ ଶ�ୋଷ୍ୀ ଏ ପୀଠଶର ମୋ’ଙ୍କ ପଜୂୋ ଶବୋଲ ିକୁହୋେୋଉଛ।ି ଶତଣ ୁମହୋେୋନ ଶ�ୋଷ୍ୀ ଏ ପୀଠଶର ମୋ’ଙ୍କ ପଜୂୋ 
ଅର୍୍ଶନୋ କରୁଥିବୋ ଅନୁମୋନ କରୋେୋଉଛ।ି ଶସମୋନଙ୍କ ଇଷ୍ଟଶଦବୀ ଅର୍୍ଶନୋ କରୁଥିବୋ ଅନୁମୋନ କରୋେୋଉଛ।ି ଶସମୋନଙ୍କ ଇଷ୍ଟଶଦବୀ 
‘ତୋରୋ’ ଶହୋଇଥିବୋଶବଶଳ ତୋଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପଜୂୋଶର ବଶି୍ୋସ ଥିବୋ ମଧ୍ୟ ‘ତୋରୋ’ ଶହୋଇଥିବୋଶବଶଳ ତୋଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପଜୂୋଶର ବଶି୍ୋସ ଥିବୋ ମଧ୍ୟ 
ପଜୂକ ସଶୁର� ଚନ୍ଦ୍ର ସୋମନ୍ତରୋ କହନ୍ତ।ି ଶତଣ ୁଶବୌଦ୍ ଧମ୍ଶୋବଲମୀ୍ମୋଶନ ପଜୂକ ସଶୁର� ଚନ୍ଦ୍ର ସୋମନ୍ତରୋ କହନ୍ତ।ି ଶତଣ ୁଶବୌଦ୍ ଧମ୍ଶୋବଲମୀ୍ମୋଶନ 
ମୋ’ଉଗ୍ରତୋରୋଙ୍କ ପଜୂୋ କରନ୍ତ।ି େଦଓି ଶଦବୀ ଉଗ୍ରତୋରୋଙ୍କ ପୀଠ ୫୨ ମୋ’ଉଗ୍ରତୋରୋଙ୍କ ପଜୂୋ କରନ୍ତ।ି େଦଓି ଶଦବୀ ଉଗ୍ରତୋରୋଙ୍କ ପୀଠ ୫୨ 
�କ୍ପିୀଠ ମଧ୍ୟଶର ଅନ୍ତଭୁ୍ଶକ୍ ନୁଶହ,ଁ କନୁି୍ତ ଦ� ମହୋବଦି୍ୋର ଦ୍ତିୀୟ �କ୍ପିୀଠ ମଧ୍ୟଶର ଅନ୍ତଭୁ୍ଶକ୍ ନୁଶହ,ଁ କନୁି୍ତ ଦ� ମହୋବଦି୍ୋର ଦ୍ତିୀୟ 
ଶଦବୀ ଶହଉଛନ୍ତ ିଉଗ୍ରତୋରୋ। ମୋ’ କୋଳୀ ଶେଉଭଁଳ ି�ନଙି୍କ ଇଷ୍ଟଶଦବୀ, ଶଦବୀ ଶହଉଛନ୍ତ ିଉଗ୍ରତୋରୋ। ମୋ’ କୋଳୀ ଶେଉଭଁଳ ି�ନଙି୍କ ଇଷ୍ଟଶଦବୀ, 
ଶସହଭିଳ ି ତୋରୋ ଶହଉଛନ୍ତ ି ବୃହସ୍ପତଙି୍କ ଇଷ୍ଟଶଦବୀ। ପୋବ୍ଶଣ ଶସହଭିଳ ି ତୋରୋ ଶହଉଛନ୍ତ ି ବୃହସ୍ପତଙି୍କ ଇଷ୍ଟଶଦବୀ। ପୋବ୍ଶଣ 
ଅବସରଶର ମୋ’ଙ୍କ ପୀଠଶର ପୋରମ୍ପରକି ରୀତନିୀତ ିଅନୁେୋୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସରଶର ମୋ’ଙ୍କ ପୀଠଶର ପୋରମ୍ପରକି ରୀତନିୀତ ିଅନୁେୋୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଶଭୋ� ମଧ୍ୟ ଲୋ� ି ହୁଏ। ପୋଇକମୋନଙ୍କ ଦୋୟୋଦମୋଶନ ପୋରମ୍ପରକି ଶଭୋ� ମଧ୍ୟ ଲୋ� ି ହୁଏ। ପୋଇକମୋନଙ୍କ ଦୋୟୋଦମୋଶନ ପୋରମ୍ପରକି 
ଶବ� ଶପୋଷୋକଶର ଦ�ହରୋ ସମୟଶର ମୋ’ଙ୍କ ନକିଟଶର ପଜୂୋପୋଠ ଶବ� ଶପୋଷୋକଶର ଦ�ହରୋ ସମୟଶର ମୋ’ଙ୍କ ନକିଟଶର ପଜୂୋପୋଠ 
କରଥିୋନ୍ତ।ି ଏପରକି ିଅନ୍ ସମୟ ଅଶପକ୍ୋ ଦ�ହରୋ ସମୟଶର ମୋ’ଙ୍କ କରଥିୋନ୍ତ।ି ଏପରକି ିଅନ୍ ସମୟ ଅଶପକ୍ୋ ଦ�ହରୋ ସମୟଶର ମୋ’ଙ୍କ 

ପୀଠଶର ବହୁ ସଂଖ୍କ ଶ୍ରଦ୍ୋଳୁଙ୍କ ସମୋ�ମ ପୀଠଶର ବହୁ ସଂଖ୍କ ଶ୍ରଦ୍ୋଳୁଙ୍କ ସମୋ�ମ 
ଶହବୋ ଶଦଖୋେୋଏ।  ଶହବୋ ଶଦଖୋେୋଏ।  n

ବାଣପରୁର 
ଅଧିଷ୍ୋତ୍ରୀ ଶଦବୀ 
ମା ’ ଭଗବତୀ
ରଞ୍ଜିତ କେ.ଏନ୍ .ସାମନ୍ତରାୟ , କ�ାର୍ଦ୍ା

ଓଡ଼ଶିାର ଶକ୍ପିୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବାଣପରୁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଛି।ି କମି୍ବଦନ୍ୀ ଅନୁସାରର 

ବାଣପରୁର ରାଜା ବାଣାସରୁ ଥିରେ। ରାଜାଙ୍କର 
ଇଷ୍ଟରଦବୀ ଭାରବ ଏଠାରର ମା’ଭଗବତୀ ପଜୂା ପାଇ 

ଆସଛୁନ୍।ି ବାଣାସରୁର ନାମ ଅନୁସାରର ବାଣପରୁ 
ର�ାଇଥିବା ରୋକକଥା ର�ଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ମା’ ଭଗବତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ାତ୍ୀ ରଦବୀ। ସପ୍ତମ 
ଶତାବ୍ୀରୁ ଦ୍ାଦଶ ଶତାବ୍ୀ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏଠାରର ତନ୍ତ୍ରର 

ପ୍ରଭାବରର ଶକ୍ ିଉପାସନା ବ୍ୟାପକ ର�ାଇ ଉଠଥିିୋ।

ଅଗ୍ସି୍ବରୂପୋ  
ମା ମା ’ ’ ହ ଜିଙୁ୍ଳାହ ଜିଙୁ୍ଳା

ସଂଗ୍ାମ ଦାସ, ଅନୁକଗାଳ

ତା

ଉଗ୍ କହାଇ ବ ଜି 
ମା’ ଏଠଜି ଶାନ୍ତ

ଶଖୋଦ୍୍ଶୋ ଶଖୋଦ୍୍ଶୋ 
ଜଲି୍ୋର ଟୋଙ୍ୀ ବ୍ଲକ୍  ଜଲି୍ୋର ଟୋଙ୍ୀ ବ୍ଲକ୍  
ଭୁଷଣ୍ପରୁସ୍ତି ମୋ’ ଭୁଷଣ୍ପରୁସ୍ତି ମୋ’ 

ଉଗ୍ରତୋରୋ ପୀଠର ଉଗ୍ରତୋରୋ ପୀଠର 
ରହଛି ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହଛି ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ମହୋତ୍୍। ମୋ’ଙ୍କ ମହୋତ୍୍। ମୋ’ଙ୍କ 
ଅପୋର ମହମିୋ ଅପୋର ମହମିୋ 
ଥିବୋରୁ କରୁଣୋ ଥିବୋରୁ କରୁଣୋ 

ପୋଇବୋକୁ ରୋଜ୍ ପୋଇବୋକୁ ରୋଜ୍ 
ଓ ରୋଜ୍ ବୋହୋରୁ ଓ ରୋଜ୍ ବୋହୋରୁ 

ମଧ୍ୟ ଏଠୋଶର ମଧ୍ୟ ଏଠୋଶର 
ଲୋଶ� ଶ୍ରଦ୍ୋଳୁଙ୍କ ଲୋଶ� ଶ୍ରଦ୍ୋଳୁଙ୍କ 

ଭଡ଼ି। ମୋ’ ଉଗ୍ର ଭଡ଼ି। ମୋ’ ଉଗ୍ର 
ଶହୋଇ ବ ିଏଠୋଶର ଶହୋଇ ବ ିଏଠୋଶର 

�ୋନ୍ତ ରୂପଶର ପଜୂୋ �ୋନ୍ତ ରୂପଶର ପଜୂୋ 
ପୋଉଛନ୍ତ।ି ଶତଣ ୁପୋଉଛନ୍ତ।ି ଶତଣ ୁ

ତୋଙ୍କ ନୋମ ଉଗ୍ରତୋରୋ ତୋଙ୍କ ନୋମ ଉଗ୍ରତୋରୋ 
ଶବୋଲ ିଶଲୋକକଥୋ ଶବୋଲ ିଶଲୋକକଥୋ 

ରହଛି।ିରହଛି।ି
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ଓ ଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ ଼ିଦ୍ଧ ଶାକ୍ତ ପୀଠଗଡୁ ଼ିକ 
ମଧ୍ୟରର କାକଟପରୁ ବାସ ଼ିନୀ ମା’ 
ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ପରୁୀ 

ଜ଼ିଲ୍ାର କାକଟପରୁରର ଅବସ୍ଥତ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ 
ମନ୍ ଼ିର। ରକଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କାକଟପରୁର 

ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରର ମା’ ମଙ୍ଗଳା ପଜୂା 
ପାଇ ଆସଛୁନ଼୍ି। ମା’ଙ୍କ ମନ୍ ଼ିରର ଉଚ୍ଚତା 

ପ୍ରାୟ ୬୦ ଫୁଟ। ପ୍ରାୟ ୬ ଫୁଟ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଓ ୪ ଫୁଟ 
୬ ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥ ବ ଼ିଶ ଼ିଷ୍ଟ ଏକ କଳାମଗୁନୁ ଼ି ପ୍ରସ୍ତରରର ନ ଼ିମମିତ 

ମା’ଙ୍କର ବ ଼ିଗ୍ରହ ପଜୂା ପାଉଛନ଼୍ି। ମା’ ସବୁ ରବରଳ 
ଧ୍ୟାନମଗ୍ା ମଦୁ୍ାରର ରହ ଼ିଛନ଼୍ି। 

ଶ୍ୀରଷେତ୍ରର ଶ୍ୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ ଼ିର ସହ ଼ିତ 
କାକଟପରୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ ଼ିରର ଅତ ଼ି ନ ଼ିବ ଼ିଡ 

ସମ୍ପକ୍କ ରହ ଼ିଛ ଼ି। ଦାରୁ ବ ଼ିଗ୍ରହଙ୍କ ନବକରଳବର 
ସମୟରର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହାଇଉରଠ ଏହ ଼ି 

ପୀଠ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ାଥ, ବଳଭଦ୍, 
ରଦବୀ ସଭୁଦ୍ା ଓ ସଦୁଶ୍କନଙ୍କ  ବ ଼ିଗ୍ରହ 

ପର ଼ିବର୍୍କନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ରସବକ  
(ଦଇତାପତ ଼ି)ମାରନ 

ରଦଉଳ଼ି 

ମଠରର ରହ ଼ିଥାନ୍ ଼ି। ପରର ପରୁୀ ରଦଉଳ 
କରଣ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରସବାୟତମାନଙୁ୍କ 
ନ ଼ିମନ୍ତ୍ରଣ କର ଼ିବାକୁ ମନ୍ ଼ିର ପ୍ରଶାସନ 
ପାଖରର ଚ଼ିଟାଉ ରଦଇଥାନ଼୍ି। ମା’ 
ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରସବାୟତମାରନ ରଦଉଳ଼ି 
ମଠକୁ ଯାଇ ଦଇତାପତ ଼ିମାନଙୁ୍କ 
ପାରଛାଟ ଼ି ଆଣ ଼ିଥାନ୍ ଼ି। ଜଗନ୍ାଥଙ୍କ 
ଦଇତାପତ ଼ି  ରସବାୟତମାନଙୁ୍କ ମନ୍ ଼ିରକୁ 
ଆସ ଼ିଲା ପରର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତ ଼ି  ଅନୁଷ୍ ଼ିତ 
ରହାଇଥାଏ। ମନ୍ ଼ିରର ଚାର ଼ି ଦ୍ାର ବନ୍ 
କରାଯାଇ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙୁ୍କ ସ୍ାନ ମାଜ୍କଣା 
କରାଯାଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରବଶ କରାଯାଏ। 
ପରୁୀରୁ ଆସ ଼ିଥିବା ଦଇତାପତ ଼ିମାରନ ମା’ 
ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ାମାଳ ଆଣ ଼ି ରଦଉଳ଼ି 
ମଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ ଼ି। ରସଠାରର ଅଧିଆ 
ପଡ଼ି ମା’  ମଙ୍ଗଳାଙୁ୍କ ସମୁରଣା କର ଼ି ଶରଣ  

ପଡନ଼୍ି। ରଦବୀ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ାରଦଶରର ରକଉଁ ଜାଗାରର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ାଥ, 
ବଳଭଦ୍, ମା ସଭୁଦ୍ା, ଓ ସଦୁଶ୍କନଙ୍କ ଦାରୁ ମ ଼ିଳ ଼ିବ ତାହାର ଠ଼ିକଣା ବତାଇ 
ଦ଼ିଅନ଼୍ି। ରସହ ଼ି ରସହ ଼ି ସ୍ଥାନରୁ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଼ି ଦଇତାପତ ଼ିମାରନ 
ଶ୍ୀରଷେତ୍ର ରଫର ଼ିଯାଆନ଼୍ି। ରସହ ଼ି ଦାରୁରର ବ ଼ିଗ୍ରହ ନ ଼ିମ୍କାଣ ରହାଇଥାଏ। 

ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ  ବଡ ପବ୍କ ରହଉଛ ଼ି ଝାମଯୁାତ୍ରା।  ରସହ ଼ିପର ଼ି 
ଦଶହରାରର ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଧରାପଷୃ୍ରୁ ବ ଼ିନାଶ କର ଼ିବା ପାଇଁ ମା’ ଶରତ 
ଋତୁରର ଆଗମନ କର ଼ିଥାନ୍ ଼ି।  ପ୍ରତ ଼ିଦ ଼ିନ ମା’ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦଶ୍କନ କର ଼ିବା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭ଼ିଡ ରହାଇଥାଏ। n

ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ ଷିତ, କାକଟପେୁ

କାକଟପେୁ ବାସ ଷିନୀ 
ମା’ ମଙ୍ଗଳାମଙ୍ଗଳା

କରୁଣାମୟୀ 
ମା’ ତାୋତାେ ଷିଣୀ

କ୍ଷୀରସନି୍ଧୁ ମହାନ୍,ି ବ୍ରହ୍ମପଧୁର

ଗ ଞ୍ାମ ଜ଼ିଲ୍ାର ପରୁୁର�ାର୍ମପରୁ ନ ଼ିକଟସ୍ଥ ସପ ମିଳ 
ଗତ ଼ିରର ପ୍ରବାହ ଼ିତ ପବ ଼ିତ୍ର ଋ� ଼ିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ତଟରର 
ଏକ ସଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡର ଶୀ�୍କରଦଶରର ଅବସ୍ଥ଼ିତ ପବ ଼ିତ୍ର 

ତାରାତାର ଼ିଣୀ ମନ୍ ଼ିର। ରଯଉଁଠାରର  ମା’ ଯମଜ ଭଗ୍ୀରଦବୀ ତାରା 
ଓ ତାର ଼ିଣୀ ନାମରର ପଜୂ଼ିତ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତ ଼ିପୀଠ 
ଭାରବ ପ୍ରସ ଼ିଦ୍ଧ। କୁହାଯାଏ, ମହାରଦବଙ୍କ ରମାହାଚ୍ଛନ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଗ୍ 
କର ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ୀବ ଼ିଷୁ୍ ସଦୁଶ୍କନ ଚକ୍ରରର ସତୀଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଖଣ଼୍ିତ 
କର ଼ିଥÒରଲ, ରସରତରବରଳ ରଦବୀଙ୍କ ବରଷୋଜ ଅଂଶ ଏଠାରର ପତ ଼ିତ 
ରହାଇଥÒଲା। ରସଥÒପାଇଁ ଏହ ଼ି ପୀଠରର ରଦବୀଙୁ୍କ ଯଗୁ୍ମରୂପ ଼ିଣୀ ରୂରପ ଆରଧନା 
କରାଯାଏ। ଏହ ଼ି ପୀଠ ରବୌଦ୍ଧ, ରବୈଷ୍ବୀ, ତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତ ଼ିପୀଠ ଭାବରର ପ୍ରସ ଼ିଦ୍ଧ ଼ି ଲାଭ 
କର ଼ିଛ ଼ି। ଶାରଦୀୟ ଦୁଗ୍କାପଜୂା ଅବସରରର ତାରାତାର ଼ିଣୀ ପୀଠରର ର�ାଡଶ ଉପଚାର 
ପଜୂାବ ଼ିଧÒ କରାଯାଏ।  ଏହ ଼ି ସମୟରର  ମା’ ତାରାତାର ଼ିଣୀଙ୍କର ୯ଟ ଼ି ରବଶ ରହାଇଥାଏ। 
ଏଠାରର  କଖାରୁ ବଳ଼ି ରଦବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହ ଼ିଆସ ଼ିଛ ଼ି। ଏହ ଼ି ପୀଠରର ନବରାତ୍ରଠାରୁ 
ଦୀପାବଳ଼ି ଅମାବାସ୍ୟା ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ଭକ୍ତ, ସାଧକ, ତନ୍ତ୍ରସାଧକ ତଥା ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ରବଶ୍ ଭ ଼ିଡ 
ପର ଼ିଲଷେ ଼ିତ ରହାଇଥାଏ। n

ରହଉଛ ଼ି ଏକ ପ୍ରସ ଼ିଦ୍ଧ ଶକ୍ତ ଼ିପୀଠା। ଏହ ଼ି ପୀଠରର ମା’ଙ୍କ 
ନବରାତ୍ରୀ ପଜୂା ଆରୟାଜ଼ିତ ରହାଇଥାଏ। ନଅ ଦ଼ିନ ଧର ଼ି 
ମା’ ରଭୈରବୀ ନଅଟ ଼ି ରବଶରର ପଜୂା ପାଆନ଼୍ି। ପ୍ରତ ଼ିଦ ଼ିନ 
ମା’ଙୁ୍କ ରୀତ ଼ିନୀତ ଼ି ଅନୁସାରର ପଜୂାଚ୍ଚ୍କନା କରାଯାଏ। 
ରସହ ଼ିପର ଼ି ଦୁଗ୍କାପଜୂା 
ଅବସରରର ମା’ଙ୍କ 
ଦଶ୍କନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭ ଼ିଡ 
ଏଠାରର ରଦଖବାକୁ 
ମ ଼ିଳ ଼ିଥାଏ। ରସହ ଼ିପର ଼ି 
ରଭୈରବୀ ମା’ ପ୍ରତ୍ୟଷେ 
ରଦବୀ ରହାଇଥିବାରୁ 
ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ 
ମରନାସ୍ାମନା ପରୂଣ 
କରନ଼୍ି। ଅନ୍ୟପରଟ 

ପ୍ର ତ ଼ିବ�୍କ ଦୁଗ୍କାପଜୂା ଅବସରରର ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ରହାଇଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପରୁର ରଭୈରବୀ ପୀଠ। 

ବ୍ରହ୍ମପରୁଠାରୁ ୧୮ କ ଼ିମ ଼ି ଦୂର ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଡ଼ି ନାମକ ଏକ 
ରଛାଟ ଗାଁରର ଅବସ୍ଥତ ସ ଼ିଦ୍ଧ ରଭୈରବୀ ମନ୍ ଼ିର। ଏହା 

କରରାନା 
ରଯାଗୁଁ 

ଦୁଇ ବ�୍କ 
ଧର ଼ି ପଜୂାରର 

ଏଠାରର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରରବଶ 
ନ ଼ିର�ଧ ରହ ଼ିଥିଲା। ଏଣ ୁଏଥର 

ଦଶହରାରର ପ୍ରବଳ ଭ ଼ିଡ ପର ଼ିଲଷେ ଼ିତ 
ରହବ ରବାଲ଼ି ଆଶା କରାଯାଉଛ ଼ି।  ଏହ ଼ି ମନ୍ ଼ିରରର 
କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ଉପସ୍ଥତ ଥବା ସମସ୍ତ 
ହ ଼ିନୁ୍ ରଦବତାଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗ୍କୀକୃତ। ରସହ ଼ିପର ଼ି ୧୦୮ ଉପ 
ମନ୍ ଼ିର ଅଛ ଼ି। ଯଥା, ୧୨ ରଜ୍ୟାତ ଼ିଲମିଙ୍ଗ ପାଶ୍ବ୍କ ରଦବା ରଦବୀ, 

ଦଶାବତାର, ରଭଙ୍କରଟଶ୍ବରା, 
ରଙ୍ଗନାଥ, ମୀନାଷେୀ, ବଦ୍ ଼ିନାଥ। 
ଏହା ବାଦ୍ ଏକ ବଡ ମନ୍ ଼ିର 
ମଧ୍ୟ ଅଛ ଼ି। ରଯଉଁଠାରର ପ୍ରଭୁ 
ଜଗନ୍ାଥ ପଜୂା ପାଇଥା’ନ୍ ଼ି। 
ଅନ୍ୟପଷେରର ବ ଼ିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ 
ରଯ, କଳ଼ିଯଗୁ ରଶ�ରର 
ରଭୈରବୀ ରଦବୀ ଧମ୍କକୁ 
ପନୁରୁଦ୍ଧାର କର ଼ିବାରର କଳ୍ କ ଼ି 
ଅବତାର ସହ ଆସ ଼ିରବ। n

ନବୋତ୍ ଷିରର 
ନଅଟ ଷି େୂପରେ ପଜୂା ପାଆନ୍ଷି 

ମା’ ର�ୈେବୀ
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ଏ କାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ ତି ପୀଠ କ୍େଉଛ ତି 
ମା’ କ୍�ୌରୀ ପୀଠ ବା କ୍�ୌରୀ ମନ୍ ତିର। ଏେ ତି 

ମନ୍ ତିର ୭୯୦ ଖ୍ୀଷ୍ାବ୍ଦକ୍ର ନ ତିମ୍ାଣ କରାଯାଇଥବା 
ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କ୍ତକ୍ବ ଏେ ତି ପ୍ାଚୀନ 
ମନ୍ ତିରର ଜ�କ୍ମାେନ ଭାଙ୍ତି ଯାଇଥବାରୁ ପରବର୍୍ୀ 
ସମୟକ୍ର ଏୋର ପନୁଃନ ତିମ୍ାଣ ନୂତନ କ୍ଶୈଳୀକ୍ର 
କରାଯାଇଥଲା।  ଏଠାକ୍ର ମା’ କ୍�ୌରୀ ଶକ୍ ତି ରୂପକ୍ର 
ପଜୂା ପାଆନ୍ତି।  ଏେ ତି ପୀଠକ୍ର ମା’ଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ପଜୂା େୁଏ। 
ଭୁବକ୍ନଶ୍ବରର କ୍କଦାରକ୍�ୌରୀ ମନ୍ ତିରକ୍ର 
ଅବସ୍ଥତ ସବ୍ପ୍ାଚୀନ ମନ୍ ତିର କ୍େଉଛ ତି 
କ୍�ୌରୀ ମନ୍ ତିର। ମା’ କ୍�ୌରୀଙ୍କ 
ମନ୍ ତିର  କ୍େଉଛ ତି ପବୂ୍ମଖୁୀ। 
ମନ୍ ତିରକ୍ର କ୍ଦବୀ ମା’ 
କ୍�ୌରୀ ମନୁଷ୍ୟାକୃତ ତି 
ବ ତିଶ ତିଷ୍ ଦଣ୍ାୟମାନ କ୍ୋଇ 
ପଜୂା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ତ ତିଦ ତିନ 
ମା’ଙ୍କ ଦଶ୍ନ ପାଇଁ ଭକ୍ଙ୍କ 
ଭ ତିଡ଼ ଜକ୍ମ ମନ୍ ତିରକ୍ର। 

ଦଶେରା ସମୟକ୍ର 
ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ୍ୋଇଉକ୍ଠ 
ଏେ ତି ପବ ତିତ୍ର ପୀଠ। କ୍�ୌରୀ 
ପୀଠକ୍ର ମଳୂାଷ୍ମୀଠାରୁ 
ନବମୀ ପଯ୍୍ୟନ୍ ମା’ଙ୍କ 

କ୍ଷାଳଦତିନାତ୍ମକ ପଜୂା େୁଏ।  
ଏ ଅବସରକ୍ର ମା’ଙ୍କ ବ ତିଭ ତିନ୍ନ 

କ୍ବଶ ଅନୁଷ୍ ତିତ କ୍ୋଇଥାଏ। 
ଶୀତଳଷଷ୍ୀ, ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ୀ ଓ ଦଶେରା 
ସମୟକ୍ର କ୍�ୌରୀ କ୍ଦବୀଙୁ୍କ ସସୁଜ୍ ତିତ 
କ୍ବଶ କରାଯାଏ। ଏେ ତି ପୀଠକ୍ର 
କ୍�ୌରୀ ମନ୍ ତିର ସକ୍ମତ କ୍କଦାରନାଥ, 
େନୁମାନ, �କ୍ଣଶ, କପ ତିକ୍ଳଶ୍ବର, 
ତାର ତିଣୀ, ନାକ୍�ଶ୍ବର ଆଦତି ମନ୍ ତିର 
ରେ ତିଛ ତି।  n

ମା’ ରାମଚଣ୍ୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥତିତ ତି 
ଓ ମାୋତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପକ୍କ୍ର 
ମାଦଳାପାଞ୍ତି, ସାରଳା 

ମୋଭାରତ, ପରୁୁକ୍ଷାର୍ମ ମାୋତ୍ମ୍ୟ 
ତଥା ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ଐତ ତିୋସ ତିକ ବ ତିବରଣୀରୁ 
ସଚୂନା ମ ତିକ୍ଳ।  ସାରଳା ମୋଭାରତର 
ବର୍୍ନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୀତାଙ୍କ 
ସନ୍ାନକ୍ର ମୋପ୍ଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାୋର ତି 
କ୍କାଣାକ୍ଠାକ୍ର ସମଦୁ୍ରକ୍ର ଲଙ୍କାକୁ 

ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରର 
ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବରୀ 
ମା’ ରାମଚଣ୍ଡୀ

ରବଡୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହନିଡୀପତ,ି କ୍ରାଣାର୍କ

ଦ�ଠାଣଠା�୍କ-ପରୁରୀ ଦବଳଠାଭୂମ ିମଠାର୍କ ପଠାର୍ଶ୍କଦର ରହଛି ିମଠା’ 
ରଠାମଚଣ୍ରୀଙ୍କ ପବତି୍ ପରୀଠ। ରଠାକ୍ତ ଉପଠାସନଠା ପରମ୍ପରଠାଦର ଓଡ଼ରିଠାର 
ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତପିରୀଠମଠାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ମଠା’ ରଠାମଚଣ୍ରୀଙ୍କ ପରୀଠ ଅନ୍ୟତମ। 
ମଠା’ ରଠାମଚଣ୍ରୀ ଦହଉଛନ୍ ିଅ�୍କଦଷେତ୍ ଦ�ଠାଣଠା�୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବରୀ। 

ପ୍ରଠାଚରୀନ ସରୂ୍କ୍ୟଦଷେତ୍ର ରଷେଠା�ର୍୍କରୀ ଦେବରୀ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର 
ରଠାମଚଣ୍ରୀ ଦରେଷ୍। ପବତି୍ ମଦହଠାେଧି ଓ ପଣୁ୍ୟଦତଠାୟଠା �ୁରଭଦ୍ଠା ନେରୀର 

ସଂରମ ସ୍ଥଳଦର ଏବଂ ବଠାଲୁଖଣ୍-ଦ�ଠାଣଠା�୍କ ଅଭୟଠାରଣ୍ୟର ଅପବୂ୍କ 
ପ୍ରଠା�ୃତ�ି ଦରଠାଭଠାର ରନ୍ଠାଘର ମଧ୍ୟଦର ମଠାଆ ପଜୂଠା ପଠାଉଛନ୍।ି ମଠା’ 

ରଠାମଚଣ୍ରୀଙ୍କ େର୍କନ ପଠାଇଁ ଓଡ଼ରିଠାର ଦ�ଠାଣ-ଅନୁଦ�ଠାଣରୁ ବର୍କସଠାରଠା 
ରେଦ୍ଠାଳୁଙ୍କ ଆରମନ ଦହଠାଇଥଠାଏ।

କ୍ସତୁବନ୍ ବାନ୍ ତିବାର କଳ୍ପନା କର ତି ଏକ ଶଭୁଶ ତିଳା ସ୍ଥାପନ କର ତିଥିକ୍ଲ। ଏେ ତି 
ଶଭୁଶ ତିଳାକୁ କ୍ସ କ୍ଦବୀମନ୍ତ୍ରକ୍ର ପଜୂାର୍୍ନା କର ତିଥିକ୍ଲ। ପକ୍ର ବ ତିଭୀଷଣଙ୍କ 
ପରାମଶକ୍୍ରକ୍ମ କ୍ସ କ୍କାଣାକଠ୍ାରୁ କ୍ସତୁବନ୍ ନ ବାନ୍ ତି ଦାଷେ ତିଣାତ୍ୟର 
ରାକ୍ମଶ୍ୱରଠାରୁ ଲଙ୍କାକୁ କ୍ସତୁବନ୍ ବାନ୍ ତିଥିକ୍ଲ। 

ମା’ଙ୍କ ମନ୍ ତିର ଅତ ତି ପ୍ାଚୀନ। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଓ ବକ୍ଙ୍ାପସା�ର 
ସଂ�ମସ୍ଥଳକ୍ର ଥିବା ଏେ ତି ମନ୍ ତିରଟ ତି କାଳକ୍ରକ୍ମ ମେୁାଣମେୁଁର �ତ ତିପଥ 
ପର ତିବର୍୍ନକ୍ର କ୍ପାତ ତିକ୍ୋଇ ପଡ଼ତିଥିଲା। ପରବର୍୍ୀ ସମୟକ୍ର ୧୯୮୨ 
ମସ ତିୋକ୍ର ପ୍ାଚୀର ନ ତିମ୍ାଣ ଉକ୍ଦେଶ୍ୟକ୍ର ଖନନ କ୍ବକ୍ଳ ରାକ୍ମଶ୍ୱରଙ୍କ 
ଶ ତିବଲତିଙ୍, କାର୍୍ତିକ୍କଶ୍ୱର, ପାବ୍ତୀ ଓ ୪ଟ ତି ବୃଷଭ ମରୂ୍୍ତି ବାଲତିବନ୍ ତଳୁ 
ମ ତିଳ ତିଥିଲା। ଚାର ତି ଦଶନ୍ ତି ତଳୁ ରାକ୍ମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ ତିର ନ ତିମ୍ାଣ କରାଯାଇ ତାଙୁ୍କ 
ପଜୂାର୍୍ନା କରାଯାଉଛ ତି। କାର୍୍ତିକ୍କଶ୍ୱରଙ୍କ ମରୂ୍୍ତି ପରବର୍୍ୀ ଅବସ୍ଥାକ୍ର କ୍ଚାର ତି 
କ୍ୋଇଯାଇଥିବା, କ୍ସବାୟତମାନଙ୍କଠାରୁ ସଚୂନା ମ ତିକ୍ଳ। 

ମା’ ରାମଚଣ୍ୀ କ୍େଉଛନ୍ତି ଦଶଭୁଜା ମେ ତିଷାମଦେ୍ତିନୀ ଦୁ�୍ା। ପବୂ୍କାଳକ୍ର 
ମା’ଙ୍କ ପୀଠ ଏକ ପ୍ସ ତିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂକ୍ପ ଖ୍ୟାତ ତିଲାଭ ଜଣାଯାଏ। ମାଙୁ୍କ 
ବନଦୁ�୍ା ମନ୍ତ୍ରକ୍ର ପଜୂା କରାଯାଏ। ମଧ୍ାହ୍ନ ଅନ୍ନକ୍ଭା�କ୍ର କ୍ଖଚୁଡ଼ତି, 

ଅନ୍ନ, ଡାଲତି, ମାଛଭଜା, ମାଛ 
କ୍ପାଡ଼ା ବଳତି, ମାଛ ତରକାର ତି, 
ଏଣୁ୍ର ତିପ ତିଠା, ଖଟା ଓ ଷେ ତିରୀ 
କ୍ଭା� ଲା� ତିେୁଏ। ଆଶ୍ୱ ତିନ ମାସର 
ମଳୂାଷ୍ମୀଠାରୁ ମୋଷ୍ମୀ 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ମା’ଙ୍କ ନ ତିକଟକ୍ର 
କ୍ଷାଳପଜୂା ଅନୁଷ୍ ତିତ େୁଏ। ଏେ ତି 
ସମୟକ୍ର ଚଣ୍ୀପାଠ ସେ ତିତ 
କ୍ଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରକ୍ର ପଜୂାନୀତ ତି 
ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। n

ଚ ଉଷଠତି କ୍ଯା� ତିନୀ ମନ୍ ତିରକୁ ମୋମାୟା ମନ୍ ତିର 
ମଧ୍ କୁୋଯାଏ। ଭୁବକ୍ନଶ୍ବରଠାରୁ ପ୍ାୟ ୨୦ 

କ ତିକ୍ଲାମ ତିଟର ଦୂର ବାଲତିଅନ୍ାର େୀରାପରୁ ଗ୍ାମକ୍ର 
ଏେ ତି ମନ୍ ତିର ବା ଶକ୍ ତିପୀଠ ଅବସ୍ଥତିତ। କ୍ଦବୀ ମୋମାୟା 
ଏେ ତି ପୀଠ ଓ େୀରାପରୁ ଗ୍ାମର ଅଧÒଷ୍ାତ୍ରୀ କ୍ଦବୀ ଭାକ୍ବ 
ପଜୂା ପାଇଥାନ୍ ତି। ଚଉଷଠତି କ୍ଯା� ତିନୀ ପୀଠ ଉପକ୍ର 
କ୍କୌଣସ ତି ଊଦ୍ଧ୍ବ ୍ କ୍ବଷ୍ନୀ ବା ଛାତ ନାେ ିଁ।  ପୀଠର 
କ୍କନ୍ଦ୍ରକ୍ର ମୋମାୟାଙ୍କ ପ୍ତ ତିମା ଇଷ୍କ୍ଦବୀ ଭାକ୍ବ 
ପଜୂତିତା ଏବଂ କଳାମ�ୁନୁ ତି ପଥରକ୍ର ନ ତିମ୍ତିତ ୬୪ ଜଣ 

କ୍ଯା� ତିନୀଙ୍କ ପ୍ତ ତିମା ମନ୍ ତିରର କାନ୍ଥକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କର 
ବାେନ ଉପକ୍ର ବ ତିରାଜତିତା। କ୍ସମାକ୍ନ ସନୁ୍ର ବସ୍ତ୍ର 
ଓ ଆଭୂଷଣ ସେ ତିତ ନାନାଦ ତି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର ତିଛନ୍ତି। 
ସବୁଠାରୁ କ୍ରାଚକ କ୍େଉଛ ତି, ଚଉଷଠତି କ୍ଯା� ତିନୀଙ୍କ 
କ୍କଶ ବ ତିନ୍ୟାସ ମଧ୍ ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ। ଏେ ତି ମନ୍ ତିର ପର ତିସରକ୍ର 
ଥÒବା ଶ ତିବଲତିଙ୍ ସ୍ବୟମ୍।ୁ କ ତିମ୍ବଦନ୍ୀରୁ ମ ତିଳ ତିଥÒବା ତଥ୍ୟ 
ଅନୁସାକ୍ର ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀକ୍ର କ୍ଭୌମ ବଂଶୀୟ 
ଶାନ୍ା ନାମକ ଜକ୍ଣ ରାଜା ରାଜୁତ ତି କରୁଥÒକ୍ଲ। ତାଙ୍କର 
ପାଟରାଣୀ େୀରାବତୀଙ୍କ ନାମାନୁସାକ୍ର ଗ୍ାମର ନାମ 

େୀରାପରୁ କ୍ୋଇଛ ତି। ଏୋ ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ 
ଭାବକ୍ର ମଧ୍ ଖ୍ୟାତ। କ୍ତକ୍ବ ଏକ୍ବ ଆଉ 
ଏଠାକ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାଯାଉନାେ ିଁ। 
ମନ୍ ତିରର ବ ତିକ୍ଶଷ ପଜୂା ଉତ୍ସବ ମଧ୍କ୍ର 
ରେ ତିଛ ତି ଦଶେରା। ଏଠାକ୍ର ଅନ୍ୟ 
ପଜୂାପାବ୍ଣ ସାଧାରଣ ଭାକ୍ବ ପାଳନ 
କ୍େଉଥÒବାକ୍ବକ୍ଳ ଦଶେରା ବେୁ ଆଡ଼ମ୍ବର 
ସେକାକ୍ର ପାଳନ କରାଯାଏ। n

ହରୀରଠାପରୁର 
ଚଉଷଠ ି

କ୍�ାଗନିଡୀ

ଭୁବକ୍ନଶ୍ବରକ୍ର 
ପଜୂତିା 

ମା’ କ୍ଗୌରଡୀ



ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ାତ୍ମକ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏହାଦ୍ାରା କାହାର ସମ୍ାନହାନ ିକରବିା ଆମ୍ଭର ଉଲଦେଶ୍ୟ ନୁଲହଁ। ସାମ୍ପ୍ରତକି ରାଜଲନୈତକି ସ୍ତିକୁି ମଲନାରଞ୍ଜନ ଲଶୈଳୀଲର ପାଠକଙ୍କ ସାମା୍କୁ ଆଣବିା ଏହାର ଏକମାତ୍ର େକ୍୍ୟ।

ଶ୍ୀବଦୂିର

ନୀତ ି
ଅନୀତ ି

ରାଜନୀତ ି

ଇସ୍ପାତ ସହରର ଦୁର୍ପା ପଜୂପା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସପାଜସଜ୍ପାଠପାରୁ ସପାଂସ୍ କୃତକି କପାର୍୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ପାଜନୟର 
ଇସ୍ପାତ ସହର ରପାଜଧପାନୀ ଭୁବୟନଶ୍ୱର ଓ ପରୁୁଣପା ରପାଜଧପାନୀ କଟକଠପାରୁ ୟକୌଣସ ିରଣୁୟର 
ପଛୟର ନୁୟହଁ। ଏୟବ ପଜୂପା ମପାୟହପାଲ ଭତିୟର ଇସ୍ପାତ ସହର ରପାଜନୀତୟିର ଅକସ୍ପାତ ସକୃଷ୍ ି
ୟହପାଇଛ ିହଲଚଲ। ପରୁୁଣପା ଛପାତ୍ର ୟନତପା ତଥପା ହପାତ ଦଳଆି ଟପାଣଆୁ ୟନତପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସନୁ୍ୟପାନ ି
କୁଆୟେ ଶଙ୍ଖ ଧରୟିବ ୟବପାଲ ିୟକଉଁଠୁ ୟରପାଟପାଏ ଚର୍୍ପା ଇସ୍ପାତନରର ରପାଜନୀତ ିପପାଳରଦପାୟର 
ନଆିଁ ୟରଞ୍ ିୟଦଇଛ।ି ସନୁ୍ଦରରେ ରପାଜନୀତୟିର ରରୁୁତ୍ୱବହନ କରୁଥିବପା ଇସ୍ପାତ ସହରର କଛି ି
ଇସ୍ପାତଆି ୟନତପା ଏହ ିଖବରକୁ ୟନଇ କୁଆୟେ ଭପାର ିଚନି୍ତି। ରଘନୁପାଥପପାଲ ିନବି୍ପାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ 
ସବୁ୍ରତ ତରପାଇ ଦୁଇଥର ବଧିପା�କ ୟହୟଲଣ;ି ମପାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ଉପୟର ସବୁ୍ରତଙ୍କର ନ�ିନ୍ତ୍ରଣ 
ନପାହ ିଁ ଓ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଦକୃ ଢ଼ୀଭୂତ କରବିପାକୁ ସଏି କୁଆୟେ ଆଉ ବୟିଶଷ ମନ ୟଦଉ ନପାହପାନ୍ ି
ୟବପାଲ ିତପାଙ୍କ ବୟିରପାଧୀମପାୟନ ଫୟରଷ୍ପପାକ୍ ଚଉପପାଢ଼ୀକୁ ନ�ିମତି ଖବର ୟପ୍ରରଣ କରୁଛନ୍।ି 
ଶଙ୍ଖ ଦଳର ରେ କୁହପାରପାଉଥିବପା ରଘନୁପାଥପପାଲରି ଆଉ ଜୟଣ ସଙ୍ଗଠକ ପ୍ରଶପାନ୍ ୟସଠୀ ୟଢ଼ର 
ଦନିରୁ ଦଳ ଛପାେ ିହପାତ ପତପାକପା ଉେପାଉଛନ୍।ି ୟସପୟଟ ଜୁଏଲଙ୍କ ଛପା�ପାୟର ପଦ୍ମ ଦଳଆି 
ଜରବନୁ୍ ବ ିଉପରକୁ ଉଠ ିପପାରୁ ନପାହପାନ୍।ି ଏମତି ିପରସି୍ତିୟିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଶବିରି ପ୍ରୟବଶ 
ଚର୍୍ପା ଅୟନକଙ୍କ ଝପାଳ ନରିପାେ ିୟଦଇଛ।ି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପବୂ୍ରୁ ହପାତ ଦଳରୁ ଥୟର ବଧିପା�କ ପ୍ରପାଥ୍ୀ 
ୟହପାଇଥିୟଲ। ଛପାତ୍ର ରପାଜନୀତରୁି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରପାଜନୀତ ିପର୍୍ୟନ୍ ତପାଙ୍କର ଅଭଜି୍ଞତପା ବ ିରହଛି।ି ସଏି 
ରଦ ିଶଙ୍ଖ ଧରୟିବ, ସବୁ୍ରତ କ’ଣ କରୟିବ ତପାକୁ ୟନଇ ତପାଙ୍କ ଅନୁରତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୟର ପେଛିନ୍।ି   n

ଅଫିସରଙ୍କଠପାରୁ କପିର ିକପାମ ଆଦପା� କରପାରପାଏ ୟସ କଥପା କଟକୀ ନଶିଆୁ ସଂିହଙ୍କଠପାରୁ ଶଖିିବପା କଥପା। ଦଲି୍ଲୀର ମଫଲର ଭେିପା ୟନତପା 
ୟକଜ୍ଙି୍କ ଢ଼ପାଞ୍ପାୟର ସଂିହପଅୁ ରପାସ୍ପାୟର ୟରପର ିରପାତ ିଧପାରଣପା ୟଦୟଲ ୟସଥିୟର ଅଫିସରଙ୍କ କର୍୍ମଳୂ ଇଣ୍ଡକ୍  ସନ ହଟିରଠପାରୁ ବ ି
ତତଲପା ଆଉ ନପାରଙ୍ଗୀ ପେରିପାଇଥିବପା କର୍୍ପଶିପାଚୀୟର ସଚୂନପା ୟଦଇଛନ୍ ିଆମର କଟକୀ ଶଷି୍ୟ। ଘଟଣପାଟ ିୟହଉଛ ିକଟକ ମହପାନରରର 
ୟଚୌଧରୁୀବଜପାର ଅଞ୍ଳୟର ରପାସ୍ପାକପାମ ସମ�ୟର ୟରପାଟଏି ସ୍ପାନୟର ଅକସ୍ପାତ ୟରପାଟପାଏ ଖପାତ ୟହପାଇ ରପାଇଥିଲପା। ଏଥିପପାଇଁ 
ୟଲପାକମପାୟନ ଅକଥନୀ� ସମସ୍ୟପାର ସମ୍ଖୁୀନ ୟହପାଇଥିୟଲ ୟହଁ ଠକିପା ସଂସ୍ପା କୁଆୟେ ଏହପାକୁ ଅଣୟଦଖପା କରଥିିଲପା। କଥପାଟପା ୟକମତି ି
ୟକଜପାଣ ିରପାଇ ୟମ�ର ସଂିହଙ୍କ କପାନୟର ପେଲିପା। ତୁରନ୍ ସଏି ଘଟଣପାସ୍ଳୟର ପହଞ୍ୟିଲ, କପାମ ନ ସରବିପା ପର୍୍ୟନ୍ ୟସଇଠୁ ୟସ 
ଘଞୁ୍ୟିବ ନପାହ ିଁ ୟବପାଲ ିବ ିୟଘପାଷଣପା କୟଲ। ଏପରକି ିରପାତୟିର ଖଟ ପକପାଇ ଖପାଲ ନକିଟୟର କମ୍ବଳ ୟଘପାେ ିୟହପାଇ ୟଶପାଇୟଲ। ୟଶଷୟର 
ଠକିପା ସଂସ୍ପା ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ ରପାସ୍ପା ମରପାମତ ିୟହଲପା ଓ ସଂିହପଅୁ ନଶି ୟମପାେ ିଅଫିସ ୟଫରୟିଲ। ଅତୀତୟର ସଂିହପଅୁ କଟକ ବପାସନି୍ଦପାଙ୍କ 
ପପାଇଁ ୟଢ଼ର ଲୟଢ଼ଇ କରଥିିବପା ଆୟମ ୟଦଖିଛୁ। ଏଥିପପାଇଁ ତପାଙ୍କ ପଠିୟିର ପେଥିିବପା ପଲୁସି ଲପାଠ ିଦପାର ସମ୍ଭବତଃ ଲଭିନିପାହ ିଁ। ୟତୟବ 
କଟକୟର ଏବର ରପାସ୍ପା ମରପାମତ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ୟନଇ କଟକ ସହରବପାସୀ ଦୁଇ ପ୍ରକପାର କଥପା କହୁଛନ୍।ି ସବୁପାସଙ୍କ ସମଥ୍କମପାୟନ ଏହପାକୁ 
ଜନୟସବପା ୟବପାଲ ିକହୁଥିବପାୟବୟଳ ତପାଙ୍କ ବୟିରପାଧୀ �ପାକୁ ରପାଜୟନୈତକି ନପାଟକବପାଜୀ ୟବପାଲ ିଅଭହିତି କରୁଛନ୍।ି  n

ପଦ୍ମ ଦଳର ରପାମମନ୍ଦରି ଆଖେପା ମଖୁ୍ୟ କୁସ୍ଆିଳ ସମୀର ଅତ୍ୟନ୍ 
ସ୍ରି ଚତି୍ତର ମଣଷି। ରଏି ରପାହପା କହୟିଲ ବ ିସଏି କଛି ିକହନ୍ ିନପାହ ିଁ, 
ରପାଳ ିୟଦୟଲ ବ ିଉତ୍ତର ଦଅିନ୍ ିନପାହ ିଁ। ଅତୀତୟର ପର୍୍ୟୟବକ୍ଷକ ୟହପାଇ 
ସମ୍ବଲପରୁ ରପାଇଥିବପାୟବୟଳ ତପାଙ୍କର ିଦଳର କଛି ିୟନତପାଙ୍କ ଇଙ୍ଗତିୟର 
ତପାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ ୟହଲପା, ତଥପାପ ିସଏି କଛି ିପ୍ରତକି୍ର�ିପା ୟଦୟଲ ନପାହ ିଁ। 
ୟଭପାଟ ପବୂ୍ରୁ ଟୟିକଟ ବଣ୍ଟନ ୟବୟଳ ତପାଙ୍କ ଘୟର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣପାୟର 
ବ ିସମୀର ସମ୍ରୂ୍୍ ନରିବତପା ଅବଲମ୍ବନ କୟଲ। ୟଖପାଧ୍ପା ଜଲି୍ଲପା ସଭପାପତ ି
ପରବିତ୍ତ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ପଞ୍ପା�ତ ବପିର୍୍ୟ� ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ଭୁବୟନଶ୍ୱର 
ସପାଂସଦ ଅପରପାଜତିପା ତପାଙୁ୍କ ହନିୀମପାନ କୟଲ ବ ିସମୀର ପଦଟଏି ବ ିତୁଣ୍ଡ 
ୟଖପାଲୟିଲ ନପାହ ିଁ। ୟହୟଲ ରପାଷ୍ଟୀ� ସଭପାପତଙୁି୍କ ମଧ୍ପାହ୍ନ ୟଭପାଜନୟର 
ଆପ୍ୟପା�ତି କରବିପା ସମ�ୟର ସମୀର ୟରପର ିତପାଙ୍କର ପବୂ୍ ଅପମପାନର 
ମଧରୁ ପ୍ରତୟିଶପାଧ ୟନଇଛନ୍ ିତପାହପା ବପାସ୍ବୟର ଅକଳ୍ପନୀ�। ଘଟଣପାଟ ି
ୟହଉଛ ିନକିଟୟର ରପାଷ୍ଟୀ� ସଭପାପତ ିୟଜ.ପ.ି ନଡ୍ପା ରପାଜଧପାନୀୟର 
ଏକ ସମପାୟବଶୟର ୟରପାର ୟଦବପା ପୟର ତପାଙୁ୍କ ସମୀର ଦଳୀ� 
କପାର୍୍ୟପାଳ�ୟର ମଧ୍ପାହ୍ନ ୟଭପାଜନୟର ଆପ୍ୟପା�ତି କରଥିିୟଲ। ରପାଷ୍ଟୀ� 
ସଭପାପତଙି୍କ ସହ ୟକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧୟମ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧପାନ, ପ୍ରଭପାରୀ ପରୁୟନ୍ଦଶ୍ୱରୀ, 
ସନୁୀଲ ବଂଶଲ, ବଜି�ପପାଲ ସଂିହ ୟତପାମପାର, ରପାଷ୍ଟୀ� ଉପପାଧ୍କ୍ଷ 
ୟବୈଜ�ନ୍ ପଣ୍ଡପା ଓ ନୟିଜ ସମୀର ୟରପାଟଏି ୟଟବୁଲୟରଏକତ୍ର 
ୟଭପାଜନ କରଥିିୟଲ। ୟସହପିର ିସପାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତପା ସଂିହୟଦଓ, ପ୍ରତପାପ 
ଷେଙ୍ଗୀ, ସୟୁରଶ ପଜୂପାରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ ମଧ୍ପାହ୍ନ ୟଭପାଜନ ପପାଇଁ ମଧ୍ ବ୍ୟବସ୍ପା 
କରପାରପାଇଥିଲପା। ମପାତ୍ର ୟସହ ିସମ�ୟର ଭୁବୟନଶ୍ୱର ସପାଂସଦଙୁ୍କ 
ୟସଠପାୟର ୟଦଖିବପାକୁ ମଳି ିନ ଥିଲପା। �ପା’ଠୁ ଆଉ ବେ ପ୍ରତୟିଶପାଧ କ’ଣ 
ୟହପାଇପପାରନ୍ପା ?  n

ଦଳର ୟନତପା ଓ ଦଳୀ� ଛପାପୟର ରପାଜନୀତ ିକରୁଥିବପା ୟଢ଼ର ୟନତପା ସବ୍ତ୍ର ଅଛନ୍।ି 
ୟସମପାନଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ସଙ୍ଗଠନ ନ ଥପାଏ, ନଜିସ୍ୱ ୟଭପାଟ ନ ଥପାଏ; ମପାତ୍ର ଦଳ, ଦଳର ୟନତପା 
ଓ ଦଳର ଚହି୍ନୟର ୟସମପାୟନ ରପାଜନୀତ ିକରନ୍।ି ୟସମପାନଙ୍କ ରପାଜନୀତ ିପରସିୀମପା ୟକବଳ 
ରଣ୍ଡପାଏ ଦୁଇରଣ୍ଡପା ଅନୁରତଙ୍କ ମଧ୍ୟର ସୀମତି। ୟକନ୍ଦ୍ରପାପେପାର ପବୂ୍ତନ ସପାଂସଦ କୁଆୟେ ୟସହ ି
ବର୍ର ୟବପାଲ ିତପାଙ୍କର ିଦଳର ୟଲପାକମପାୟନ ନକିଟୟର ଜନତପା ମଇଦପାନୟର ଚର୍୍ପା କରୁଥିବପା 
ଏୟବ ଶଣୁବିପାକୁ ମଳୁିଛ।ି କଛି ିଦନି ତୟଳ ରପାଜଧପାନୀର ଜନତପା ମଇଦପାନୟର ପଦ୍ମ ଦଳଆି 
ଶକ୍ୟିକନ୍ଦ୍ର ସୟମ୍ଳନ ଆୟ�ପାଜନ କରଥିିୟଲ। ଦଳର ରପାଷ୍ଟୀ� ସଭପାପତ ିନଡ୍ପା ମହପାଶ� ଏହ ି
କପାର୍୍ୟକ୍ରମୟର କମ୍ୀ ଓ କମ୍କତ୍ତ୍ପାମପାନଙୁ୍କ କର୍୍ମନ୍ତ୍ର ୟଦବପାକୁ ଆସଥିିୟଲ। ୟସଠପାୟର ରପାଜ୍ୟର 
ପ୍ରୟତ୍ୟକ ପଞ୍ପା�ତରୁ ଅନୂ୍ୟନ ୫ ଜଣ ୟଲଖପାଏଁ କମ୍ୀଙ୍କ ଉପସ୍ତି ିଦଳ ଆଶପା କରୁଥିଲପା। ମପାତ୍ର 
୬ ହଜପାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ପଞ୍ପା�ତ ମଧ୍ରୁ ଚଉୟଠ ପଞ୍ପା�ତରୁ ୫ ଜଣ କ’ଣ ଜୟଣ ବ ିକମ୍ୀ ଆସୟିଲ 
ନପାହ ିଁ। ୟରଉଁ କଛି ିକମ୍ୀ ଓ କମକ୍ତ୍ତ୍ପା ପହଞ୍ୟିଲ ୟସଥିମଧ୍ରୁ ଅୟଧ ଥିୟଲ ଜୟଣ ୟକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଅନୁରତ ଓ ସମଥ୍କ। ମଞ୍ୟର ଭପାଷଣ ମପାରୁଥିବପା େଜୟନରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ବଧିପା�କ, ସପାଂସଦ, ଦଳୀ� 
କମକ୍ତ୍ତ୍ପାଙ୍କ ଅଞ୍ଳର ଜୟଣ ବ ିକମ୍ୀ ଓ କମ୍କତ୍ତ୍ପାଙୁ୍କ ବ ିୟସଠ ିକୁଆୟେ ୟଦଖିବପାକୁ ମଳି ିନ 
ଥିଲପା। ୟକନ୍ଦ୍ରପାପେପାର ପବୂ୍ ସପାଂସଦଙ୍କ ଅଞ୍ଳରୁ ବ ିଅନୁରୂପ ଭପାବୟର କମ୍ୀ ଉପସ୍ପାନ ଅତ୍ୟନ୍ 
ନରଣ୍ୟ ଥିଲପା। ୟସଥିପପାଇଁ ଦଳର କଛି ିକମ୍କତ୍ତ୍ପା ପୟରପାକ୍ଷୟର ତପାଙୁ୍କ ଶନୂ ସମଥକ୍ ୟନତପା ୟବପାଲ ି
କହୁଥିବପା ଶଣୁବିପାକୁ ମଳିଛି।ି    n

ଶଙ୍ଖ ଧରଲିବ 
ସନୁ୍ୟାନ ି

ସମୀରଙ୍କ 
ମଧରୁ 

ପ୍ରତଲିଶାଧ 

ନଶିଆୁ ସଂିହଙ୍କ 
ଲକଜ୍ ିଢ଼ାଞ୍ା 

ବଡ଼ ଲନତା, 
ସମର୍ଥକ ଶନୂ
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