
୯-୧୫ ଅକ୍ଟୋବର , ୨୦୨୨

  ମନ୍ ଦିରମନ୍ ଦିର
    ଧନୀ ମନ୍ ଦିରଧନୀ ମନ୍ ଦିର
 ଭୋରତର ପ୍ରସ ଦିଦ୍ଧ ଧନୀ ମନ୍ ଦିର ଭୋରତର ପ୍ରସ ଦିଦ୍ଧ ଧନୀ ମନ୍ ଦିର
 ମନ୍ ଦିରର ସଂପତ୍ଦି ୯୦ ହଜୋର କ୍ୋଟ ଦି ମନ୍ ଦିରର ସଂପତ୍ଦି ୯୦ ହଜୋର କ୍ୋଟ ଦି
  ମନ୍ ଦିରକର କ�ୋଭୋବଦ୍ଧଦ୍ଧ୍ ସନୁୋ ଛୋଉଣ ଦିମନ୍ ଦିରକର କ�ୋଭୋବଦ୍ଧଦ୍ଧ୍ ସନୁୋ ଛୋଉଣ ଦି
 ଶ୍ୀମନ୍ ଦିରର ୬୦ ହଜୋର ଏ୍ର ଜମ ଦି ଶ୍ୀମନ୍ ଦିରର ୬୦ ହଜୋର ଏ୍ର ଜମ ଦି
 ବ ଦିକେ�ର ଭବ୍ୟ ମନ୍ ଦିର ବ ଦିକେ�ର ଭବ୍ୟ ମନ୍ ଦିର

ସଂପେ ସମଦୃ୍ଧସଂପେ ସମଦୃ୍ଧ



2 ରବବିାର , ୯-୧୫ ଅକ୍ଟାବର , ୨୦୨୨

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର ମୋନ�କି ଚୋପସର ରହପିୋରନ୍।ି ମଙ୍ଗଳବୋରସର 
ଜୀବନ�ୋଥୀଙ୍କ �ହ ଦୂରସ୍ୋନକୁ ଯୋତ୍ୋ। ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର ସଯଉଁମୋସନ ଚୋକରି ି
କରୁଛନ୍ ି, ସ�ମୋସନ କଠନି ପରଶି୍ରମର ଲୋଭ ପୋଇସବ।  ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର 
�୍ୋସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ୋସର ଅବନତ ିସଦଖୋ ସଦଇପୋସର।

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର ସକୌଣ� ିଖବର ପୋଇ ଆନନ୍ତି ସହୋଇପୋରନ୍।ି 
ମଙ୍ଗଳବୋରସର ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀମୋସନ ଅଧ୍ୟୟନସର ଭଲ ଫଳୋଫଳ ପୋଇସବ । 
ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର ବବିୋହତି ଜୀବନସର �ଖୁ ସଦଖୋସଦବ।  ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର 
ଜୀବନସର ନୂତନ ପରବିର୍ତ୍ତନ ସଦଖୋସଦଇ ପୋସର। 

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର ଶୋରୀରକି �ମ�ଥ୍ୟୋ ଆପଣଙୁ୍କ ବଥ୍ୟଥିତ କରପିୋସର । 
ମଙ୍ଗଳବୋରସର  ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପୋଇବୋକୁ �କ୍ଷମ ସହବ। ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର  
ବଥ୍ୟବ�ୋୟୀଙ୍କ ପୋଇଁ �ମୟ ଭଲ ଅସେ । ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର ପରବିୋରର �ମଥତ୍ତନ 
ପୋଇସବ, ଯୋହୋ  ଜୀବନସର �ଖୁଶୋନ୍ ିବୃଦ୍ଧ କରବି। 

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର କଛି ିଅ�ବୁଧିୋର �ମ୍ଖୁୀନ ସହୋଇପୋରନ୍।ି ମଙ୍ଗଳବୋରସର 
ଅତଥ୍ୟଧିକ ଚନି୍ୋ କର ିକଷ୍ଟ ପୋଇପୋରନ୍।ି ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର ଆଶୋନୁଶୋସର 
ଅଧିକ ଲୋଭ ପୋଇସବ। ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର ପରୂ୍ତ୍ତ କୋଯତ୍ତଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟୋନର �ହ କରନୁ୍। 
ଜୀବନସର ଭନି୍ନ ସମୋଡ଼ ସଦଖୋସଦବ। 

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର ଦୀରତ୍ତଦନିର ଉସଦେଶଥ୍ୟ ପରୂ୍ତ୍ତ ସହବ। ମଙ୍ଗଳବୋରସର 
ଉତ୍ସବସର ସଯୋଗସଦଇ ପୋରନ୍।ି ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର କମତ୍ତସକ୍ଷତ୍ସର ପସଦୋନ୍ନତ ି
ପୋଇପୋରନ୍।ି  ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର ପୋରବିୋରକି ଜୀବନରୁ �ମ�ଥ୍ୟୋ ଦୂସରଇ ଯବି। 
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀମୋସନ ସଲଖୋପଢ଼ୋସର ମସନୋନସିବଶ କରସିବ।

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର  ଅଯଥୋ ଖଚ୍ଚତ୍ତ କର ିମୋନ�କି ଅଶୋନ୍ ିପୋଇପୋରନ୍।ି 
ମଙ୍ଗଳବୋରସର ଅକସ୍ୋତ୍  ବନୁ୍ ଆଗମନ ସହୋଇପୋସର।  ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର 
ସକୌଣ� ିକଥୋକୁ ସନଇ ପରବିୋରସର ଆସଲୋଚନୋ ଲୋଗ ିରହବି। ଶକୁ୍ର, 
ଶନବିୋରସର  ପରଶି୍ରମ କର ି�ଫଳ ସହସବ। 

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର କୋଯତ୍ତଥ୍ୟ�ଦି୍ଧ,ି�ଖୁ �ମ୍ୋନ ପ୍ୋପ୍ ିସହବ। ମଙ୍ଗଳବୋରସର 
�ନ୍ୋନମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଚନି୍ତି ରହସିବ। ବୁଧ, ଗରୁୁବୋରସର ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ିପୋଇବ।  
ଭବଷିଥ୍ୟତ ପୋଇଁ ସଯୋଜନୋ କରସିବ। ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର ପରବିୋର ମଧ୍ୟସର 
ତକି୍ତତୋ ସଦଖୋସଦଇପୋସର। ବଥ୍ୟବ�ୋୟ ମୋନ୍ୋ ରହସିବ। 

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର  ଅଥତ୍ତଚନି୍ୋ ଲୋଗରିହବି। ମଙ୍ଗଳବୋରସର କମତ୍ତସକ୍ଷତ୍ସର  
ଶତରୁବୃଦ୍ଧ ିସହୋଇପୋରନ୍।ି ବୁଧ, ଗରୁୁବୋରସର କୋଯତ୍ତଥ୍ୟ�ଫଳ, �ୋମୋଜକି ପ୍ତଷି୍ୋ 
ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବ। ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋର ଦୀରତ୍ତ ଦନିର �୍ପ୍ନ �ୋକୋର ସହବୋ �ହ �ଖୁୀ ଜୀବନ 
କେୋଇସବ।

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର ଭୂ�ମ୍ପର୍ ିକ୍ରୟ କରବିୋର ସଯୋଗ ରହଛି।ି ବଭିନି୍ନ ସକ୍ଷତ୍ସର 
�ଫଳତୋ ପୋଇସବ। ମଙ୍ଗଳବୋରସର ଦୋମ୍ପତଥ୍ୟ ଜୀବନ �ଖୁମୟ ରହବି। 
ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର  ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀମୋସନ କଥ୍ୟୋରୟିରକୁ ସନଇ ଚନି୍ତି ରହସିବ। ଶକୁ୍ର, 
ଶନବିୋରସର �ହକମତ୍ତୀଙ୍କ �ହସଯୋଗ ପୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ସିବ। 

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର  �ଫଳତୋ ପୋଇଁ ଆନନ୍ତି ସହସବ। ମଙ୍ଗଳବୋରସର 
ମଲୂଥ୍ୟବୋନ୍  ବସୁ୍ କ୍ରୟ କର ିପୋରନ୍।ି ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର ନଜି ସକ୍ରୋଧ ଉପସର 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରୁନୁ୍।  ଶକୁ୍ର, ଶନବିୋରସର ବଗିତ କଥୋକୁ ଚନି୍ୋକର ିକଷ୍ଟ 
ପୋଇପୋରନ୍।ି  

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର ବଭିନି୍ନ ସକ୍ଷତ୍ସର ପ୍ଶଂ�ତି ସହସବ। ମଙ୍ଗଳବୋରସର 
�ୋମୋଜକି ଦୋୟତି୍ସବୋଧ ବୃଦ୍ଧ ପୋଇବୋକୁ ଲୋଗବି। ବୁଧ,ଗରୁୁବୋରସର 
କମତ୍ତସକ୍ଷତ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ମତୋମତ ରଖିବୋର ମଉକୋ ପୋଇସବ।  ଶକୁ୍ର, 
ଶନବିୋରସର ଅଯଥୋ ଝୋସମଲୋରୁ ନଜିକୁ ଦୂସରଇ ରଖନୁ୍।  

ରବ,ିସ�ୋମବୋରସର କଛିେିୋ ଉସର୍ଜନୋ ଭତିସର କୋଯତ୍ତଥ୍ୟ ତୁଲୋଇସବ। 
ମଙ୍ଗଳବୋର ଦୂରଯୋତ୍ୋ କରପିୋରନ୍।ି ବୁଧ, ଗରୁୁବୋରସର ବଭିନି୍ନ ସକ୍ଷତ୍ସର 
ଅଥତ୍ତପ୍ୋପ୍ ିସଯୋଗ ରହଛି।ି ଶକୁ୍ର,ଶନବିୋରସର ଉଚ୍ଚ �ମ୍ୋନର ଅଧିକୋରୀ 
ସହୋଇପୋରନ୍।ି ପସଡ଼ୋଶୀଙ୍କ �ହ �ମ୍ପକତ୍ତସର ନବିଡ଼ିତୋ ବଢ଼ବି।
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ସ ମଦୃ୍ଧ କଳୋ, �ଂସ୍ତୃ,ି ଐତହିଥ୍ୟ, ଅୋଧ୍ୟୋତ୍କିତୋ ଓ ଧମତ୍ତ ନରିସପକ୍ଷ ରୋଷ୍ଟ୍ର ଭୋସବ ପରଚିତି 
ଭୋରତ। �ବୁ ଧମତ୍ତ �ଂପ୍ଦୋୟର ସଲୋସକ ଏଠୋସର ବ�ବୋ� କରନ୍।ି ସତସବ ହନୁି୍ 
ଧମତ୍ତୋବଲମ୍ୀମୋନଙ୍କ  ପୋଇଁ ଏକ ପବତି୍ ସ୍ଳ ସହଉଛ ିମନ୍ରି। ସକଉଁଠ ିଭକ୍ତେଏି ନଜିର 

ମନସ୍ୋମନୋ ପରୂଣ ପୋଇଁ ମନ୍ରିକୁ େୋଣ ିସହୋଇଆସ�, ପଣୁ ିସକହ ିସକହ ିଭକ୍ତଭିୋବସର ବସିଭୋର 
ସହୋଇ ଠୋକୁରଙ୍କ ପଜୂୋଚ୍ଚତ୍ତନୋ କରନ୍।ି ଆଉ କୋହୋକୁ ମନ୍ରିର ଅପବୂତ୍ତ ସ�ୌନ୍ଯତ୍ତଥ୍ୟ ଓ �କୂ୍ଷ୍ମ ବୋସୁ୍କଳୋ 
ଆକଷଷିତ କସର। ସତସବ �ବୁର ିମଳୂସର ରହଛି ିଭକ୍ତ ିଭୋବନୋ ବୋ ଆଧ୍ୟୋତ୍କି ସଚତନୋ। 

ଦୋନ କସଲ ପଣୁଥ୍ୟ ମସିଳ। ଏହ ିଗଭୀର ବଶି୍ୋ� ରହଛି ିଭକ୍ତମୋନଙ୍କ ଭତିସର। ସତଣ ୁ
ମନ୍ରିସର ଠୋକୁର ଦଶତ୍ତନ �ହତି �ୋଧ୍ୟମସତ ଦୋନ କରଥିୋନ୍ ିଶ୍ରଦ୍ଧୋଳୁମୋସନ। ଭୋରତସର ଏଭଳ ି
ଅସନକ ମନ୍ରି ରହଛି,ି ସଯଉଁ ମନ୍ରିକୁ ପ୍ତବିଷତ୍ତ ଶହଶହ, ହଜୋର ହଜୋର ସକୋେ ିେଙ୍କୋ �ହତି 
ସକଜ ିସକଜ ି�ନୁୋ,ରୁପୋ  ଆଦ ିମଲୂଥ୍ୟବୋନ ଅଳଙ୍କୋର ଦୋନ�ତୂ୍ସର ମଳିଥିୋଏ। 

ଭୋରତସର ରହଛି ିଅସନକ ଧନୀ ମନ୍ରି। ସ�ଥମଧ୍ୟରୁ ସକରଳର ଥିରୁଅନନ୍ପରୁମ୍ ର 
ପଦ୍ମନୋଭ�୍ୋମୀ ମନ୍ରି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ସଦଶର ତରୁିପତରି ସଭଙ୍କସେଶ୍ର ମନ୍ରି, ମମୁ୍ୋଇର �ଦି୍ଧ ି
ବନିୋୟକ ମନ୍ରି, ଶରିଡ଼ିରି �ୋଇ ମନ୍ରି,ତୋମଲିନୋଡୁର ମଦୁରୋଇ ମୀନୋକ୍ଷୀ ମନ୍ରି, ଅମତୃ�ରର 

ସଗୋଲ୍ ସଡନ୍  ସେମ୍ପଲ ବୋ �୍ର୍ତ୍ତ ମନ୍ରି, ଗଜୁରୋେର ସ�ୋମନୋଥ ମନ୍ରି, 
ସକରଳର �ବରୀମୋଳୋ ମନ୍ରି, ପରୁୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋଥ ମନ୍ରି, ଦଲି୍ୀର �୍ୋମୀ 

ନୋରୋୟଣ ଅକ୍ଷର ଧୋମ ମନ୍ରି, ଜମ୍ରୁ ସବୈସ୍ୋସଦବୀ ମନ୍ରି, ବୋରୋଣ�ୀର 
କୋଶୀ ବଶି୍ନୋଥ ମନ୍ରି, ଦଲି୍ୀର �୍ୋମୀନୋରୋୟଣ ଅକ୍ଷରଧୋମ ମନ୍ରି, 

ଜମ୍ରୁ ଅମରନୋଥ ମନ୍ରି, ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ମହୋଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ରି ଆଦ ି
ଅନଥ୍ୟତମ। ମନ୍ରିକୁ ଭକ୍ତମୋନଙ୍କ ଦୋନରୁ ମଳୁିଥବୋ ଅଥତ୍ତ ମନ୍ରି 
ପରଚିୋଳନୋ �ହତି �ୋମୋଜକି ସ�ବୋସର ବଥ୍ୟୟ କରୋଯୋଏ। 

 ଭୋରତସର ଥବୋ ସକସତକ ଧନୀ ମନ୍ରିର �ଂପର୍ରି 
ପରମିୋଣ �ଠକି୍ ଭୋସବ ଆକଳନ କରୋଯୋଇପୋରନିୋହ ିଁ। 

ତଥୋପ ିମନ୍ରିର ଅମୋପ �ଂପର୍କୁି ସନଇ �ବତ୍ତଦୋ ଚଚ୍ଚତ୍ତୋ 
ଲୋଗ ିରହଥିୋଏ। ସଦଶବସିଦଶସର ଥିବୋ ଏଭଳ ି
କଛି ିଧନୀ ମନ୍ରି ଓ ଏହୋର ବସିଶଷତ୍କୁ ସନଇ 
ଏଥର ‘�ନୂି୍ରୋ’ର  �୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ତସିବଦନ: 

ସଂପଦ ସମଦୃ୍ଧ ମନ୍ ଦିର
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦି ‘ସକାଳ’ ବତୁ ୟୁରରା

ଆଧ୍ୟାତ୍ ମିକ ପୀଠ ଭୟାରତ। ବହୁ ମନୁ ମିଋଷ ମି, ଆଧ୍ୟାତ୍ ମିକ ଗରୁୁଙ୍କ ପବ ମିତ୍ର ଜନ୍ମପୀଠ ଭୟାରତବଷ୍ଷ। 
ହ ମିନୁ୍ ଧମ୍ଷ ସହ ମିତ ଅଙ୍ୟାଙ୍ୀ ଭୟାବବ ଜଡ଼ମିତ ବେବବେବୀ ପଜୂୟା। ଭୟାରତବର ରହ ମିଛ ମି ହଜୟାର 
ହଜୟାର  ଭବ୍ୟ ମନ୍ ମିର। ବେଶର ବକବତକ ସହର ମନ୍ ମିରମୟାଳ ମିନୀ ସହର ଭୟାବବ ପ୍ରସ ମିଦ୍ଧ।  
ମଣ ମିଷ ମନବର ଭକ୍ ମିଭୟାବନୟା, ସମୟାଜବର ଆଧ୍ୟାତ୍ ମିକ ପର ମିବବଶ  ସଷୃ୍ ମି କର ମିବୟା ଉବଦେଶ୍ୟବର 
ନ ମିମ୍ଷୟାଣ କରୟାଯୟାଉଥଲୟା ମନ୍ ମିର। ବେବବେବୀଙୁ୍କ େଶ୍ଷନ କର ମିବୟା ସହ ମିତ ମନ୍ ମିରର ଶୟାନ୍ତ 
ବୟାତୟାବରଣବର କ ମିଛ ମି ସମୟ ଅତ ମିବୟାହ ମିତ କବଲ ଗଭୀର ମୟାନସ ମିକ ଶୟାନ୍ତମି ଓ ଆତ୍ତୃପ୍ ମି ମ ମିବଳ। ହ ମିନୁ୍ 
ଧମ୍ଷୟାବଲମ୍ୀମୟାବନ ଅପବୂ୍ଷ ଭକ୍ ମି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାର ସହ ମିତ ବେବବେବୀଙ୍କ ପଜୂୟାର୍୍ଷନୟା କର ମିଥୟାନ୍ତ ମି।
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ମ ନ୍ ଦିର ବା ଦେବାଳୟ। ଏକ ପବ ଦିତ୍ର 
ସ୍ଥଳୀ। ଦେଉଁଠ ଦି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ  
ଗଭୀର ଭକ୍ ଦି ଓ ଶ୍ରଦ୍ାର ସହ ଦିତ ପଜୂା 

କରାୋଏ। ହ ଦିନ୍କୁ ଧର୍ମ ସହ ଦିତ ଅଙ୍ାଙ୍ୀ ଭାଦବ 
ଜଡ଼ଦିତ ରନ୍ ଦିର ପରମ୍ପରା। ଦେବାଳୟଦର 
ଠାକକୁରଙ୍କୁ  ପଜୂା କଦେ ର ଦିଦଳ ଅପବୂ୍ମ 
ଶାନ୍ ଦି। ରନଦର ଆଧ୍ାତ୍ ଦିକତା ପ୍ରତ ଦି ଗଭୀର 
ବ ଦିଶ୍ାସ ବଦେ। ସାଂସାର ଦିକ ୋଭକ୍ଷତ ଦି, 
ଦରାହରାୟାରକୁ  ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦସାପାନକକୁ 
ଉଦତ୍ତାଳ ଦିତ କର ଦିନ ଦିଏ ଭକ୍ ଦିଭାବନା।

ଭାରତର ସଂସ୍ତୃ ଦି ଓ ଆଧ୍ାତ୍ ଦିକତା 
ସାରା ବ ଦିଶ୍କକୁ  ପ୍ରସାର ଦିତ ଦହାଇଛ ଦି। ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ 
ଧର୍ମର ସଙ୍ରସ୍ଥଳୀ ଭାରତବର୍ମଦର 
ଅଦନକ ପକୁରକୁ ଣା ଭବ୍ୟ ଓ କଳାତ୍କ 

ରନ୍ ଦିର ରହ ଦିଛ ଦି। ୋହାର ସକୂ୍ଷ୍ମ ଓ ଆକର୍ମଣୀୟ 
କାରକୁ କାେ୍ମ୍ୟ ଆଶ୍ଚେ୍ମ୍ୟଚକ ଦିତ କଦର।  
ଠାକକୁରଙ୍ େଶ୍ମନ ପବୂ୍ମରକୁ  ରନ୍ ଦିରର 
ଦସୌନ୍େ୍ମ୍ୟ ରଣ ଦିର ହୃେୟଦର ଦେଳାଇ 
େ ଦିଏ ଅପବୂ୍ମ ଭାବାଦବଗ।  ହଜାର 
ହଜାର ବର୍ମର ପକୁରକୁ ଣା ଏହ ଦି ସକୁନ୍ର 
ସକୁନ୍ର ରନ୍ ଦିର ଓ ସରଦୃ୍କକୁ  ଦେେ  
ଭାରତର ବ ଦିଶାଳ ଇତ ଦିହାସକକୁ 
ଅନକୁ ରାନ କରାୋଇପାଦର। ଭାରତୀୟ 
ସଂସ୍ତୃ ଦି, କଳା ଓ ଦସୌନ୍େ୍ମ୍ୟର ସଙ୍ର 
ଏଭଳଦି ଭବ୍ୟ ଆକର୍ମଣୀୟ ରନ୍ ଦିର 
େୂରେୂରାନ୍ର ଭକ୍ ଓ ପେ୍ମ୍ୟଟକରାନଙ୍କୁ  

ଟାଣ ଦି ଆଦଣ।

3

ଧନୀ ମନ୍ ଦିର
ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ବ ଦିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପ୍ାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରର ଅନ୍ୟତମ। 

ଭାରତ ହ ଦିନୁ୍, ରବୌଦ୍ଧ, ର�ୈନ, ଶ ଦିଖ ଆଦଦି  ଧମ୍ମର ଉତ୍ପତ୍ଦି ସ୍ଥଳ। ରଦଶର ଐତ ଦିହ୍ୟ, 
ସଂସ୍ କୃତ ଦି ଓ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ାଚୀନ। ଭାରତରର ରହ ଦିଛ ଦି ଅରନକ ପ୍ାଚୀନ ମନ୍ ଦିର। 

ଏଥମଧ୍ୟରୁ ରକରତକ ମନ୍ ଦିର ହ�ାର ହ�ାର ବର୍ମର ପରୁୁଣା। ରତରବ ଅରନକ ମନ୍ ଦିର 
ଧ୍ବଂସସ୍ତୂପରର ପର ଦିଣତ ରହାଇ ପଣୁ ଦି ରସଠାରର ଭବ୍ୟ ମନ୍ ଦିର ନ ଦିମ୍ମାଣ କରାଯାଇଛ ଦି। 

ସବୁ ମନ୍ ଦିରର ରହ ଦିଛ ଦି କ ଦିଛ ଦି ନା କ ଦିଛ ଦି ବ ଦିରଶରତ୍ବ। ଭାରତର ଅରନକ ମହତ୍୍ବପତୂର୍୍ମ ମନ୍ ଦିର 
ରହ ଦିଛ ଦି, ଯାହାର ବ ଦିସ୍କୃତ ବାସୁ୍କଳା ଏବଂ ସମକୃଦ୍ଧ ଇତ ଦିହାସ ରହ ଦିଛ ଦି। ରକଉଁ ମନ୍ ଦିର ସତୂକ୍ଷ୍ମ 
କାରୁକାଯ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ସ ଦିଦ୍ଧ ତ ପଣୁ ଦି ରକଉଁ ମନ୍ ଦିର ଯାତ୍ା, ପବ୍ମପବ୍ମାଣ ଦି ପାଇଁ ପର ଦିଚ ଦିତ। 

ଆଉ ରକରତକ ମନ୍ ଦିର ନ ଦି� ସଂପତ୍ଦିକୁ ରନଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ।

ପଦ୍ମନାଭସା୍ମୀ ମନ୍ ଦିର

ଭଭଙ୍କଭେଶ୍ର ମନ୍ ଦିର

ସ ଦିଦ୍ ଦି ବ ଦିନାୟକ ମନ୍ ଦିର

ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି ସାଇ ମନ୍ ଦିର

ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ ଦିର

ସ୍ର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ ଦିର

 ଭସାମନାଥ ମନ୍ ଦିର

ସବରୀମାଳା ମନ୍ ଦିରପରୁୀର ଶ୍ୀ ଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ ଦିର
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ଦେବଭୂମ ି ଭାରତ। 
ଏଠାକାର ମନ୍ରି ସଂସ୍କୃତ ି
ବହୁ ପ୍ାଚୀନ। ଦେଶଦର 
ରହଛି ି ବହୁ ପ୍ସଦି୍ଧ, ପ୍ାଚୀନ 
ସମକୃଦ୍ଧ ଧାମମିକ ସ୍ଥଳ। ସାରା 
ଦେଶଦର ୫୦୦,୦୦୦ରୁ 
ଅଧକ ମନ୍ରି ରହଛି।ି ଏହ ି
ସବୁ ମନ୍ରି ଆଧ୍ାତ୍କି ଆସ୍ଥା 
ଓ ବଶିା୍ସର ପ୍ତୀକ ଭାଦବ 
େଣ୍ାୟମାନ। ଠାକୁରଙ୍କ 
େଶ୍ଶନ ଦବଦଳ ଭକ୍ତମାଦନ 
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତ ି ସ୍ରୂପ ମନ୍ରିକୁ 
ଯଥାସାଧ୍ ୋନ କରଥିାନ୍।ି 
ଆଉ ଏହ ି ୋନ ତଥା ଅନ୍ାନ୍ ସତୂ୍ରରୁ ପ୍ତବିର୍ଶ ମନ୍ରିକୁ ଦକାଟ ି ଦକାଟ ି
ଟଙ୍କା  ମଳିଥିାଏ। ଭାରତଦର ଏଭଳ ି ଅଦନକ ମନ୍ରି ରହଛି,ି ଯାହାର 
ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମ,ି ମହଣ ମହଣ ସନୁା, ରୁପା ଅଳଂକାର, ହଜାର 
ହଜାର ଦକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବ୍ାଙ୍କ ବାଲାନ୍ ସ ଅଛ।ି ବଶ୍ିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ 
ମନ୍ରି ରହଛି ିଭାରତଦର। ଦକାଟ ିଦକାଟ ିଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ରି ମାଲକି ଆମର 
ଦେବଦେବୀ। ଦତଦବ ଦକମତି ି ମନ୍ରିଗଡ଼ୁକିର ପ୍ତବିର୍ଶ ଦକାଟ ି ଦକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଆୟ ଦହଉଛ।ି ଏହ ିଆୟ ପଛଦର କ’ଣ ରହଛି ିକାରଣ? ତାହା ହୁଏତ 
ଅଦନକଙୁ୍କ ଜଣା ନଥିବ। 

ଦେଶର ଧନୀ ମନ୍ରିଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ଦର ଦକରଳର ଥରୁଅନନ୍ପରୁମ୍ ର 
ପେ୍ମନାଭସା୍ମୀ ମନ୍ରି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶର ତରୁିପତରି ଦଭଙ୍କଦଟଶ୍ର ମନ୍ରି, 
ମମୁା୍ଇର ସଦି୍ଧ ି ବନିାୟକ ମନ୍ରି, ଶରିଡ଼ିରି ସାଇ ମନ୍ରି, ତାମଲିନାଡୁ 
ମେୁରାଇର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ରି, ଅମକୃତସରର ଦଗାଲ୍ ଦଡନ୍  ଦଟମ୍ପଲ ବା ସ୍ର୍୍ଶ 
ମନ୍ରି, ଗଜୁରାଟର ଦସାମନାଥ ମନ୍ରି, ଦକରଳର ସବରୀମାଳା ମନ୍ରି, 
ପରୁୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି, େଲି୍ୀର ସ୍ାମୀ ନାରାୟଣ ଅକ୍ର ଧାମ ମନ୍ରି, 
ଜମ୍ରୁ ଦବୈଦ୍ା ଦେବୀ ମନ୍ରି, ବାରାଣସୀର କାଶୀ ବଶ୍ିନାଥ ମନ୍ରି ଆେ ି 
ଅନ୍ତମ। ବଶି୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧକ ସଂପତ୍ ି ଥବା ମନ୍ରି ଭାଦବ ଭାରତର 
ଏହ ି ସବୁ ମନ୍ରି ପରଚିତି। ଭାରତର ବଭିନି୍ ମନ୍ରିର ଭଣ୍ାରଦର ରହଛି ି
ବପିଳୁ ପରମିାଣର ଧନସଂପତ୍।ି କୁହାଯାଏ, ଯେ ିଭାରତର ବଭିନି୍ ମନ୍ରିର 
ରାଜଦକାର ଦ�ାଲ ି େଆିଯାଏ, ଦତଦବ ଦେଶରୁ ଅଦନକାଂଶଦର ଗରବିୀ 
ହଟଯିବି।

ପବୂ୍ଶରୁ ରାଜା, ମହାରାଜାମାଦନ ସମାଜଦର ଆଧ୍ାତ୍କି ପରଦିବଶ ସକୃଷ୍ ି 
ଉଦଦେଶ୍ଦର ମନ୍ରି ନମି୍ଶାଣ କରୁଥଦଲ। ରାଜାମାଦନ ଯଦୁ୍ଧ ସମୟଦର ନଜି 
ଇଷ୍ ଦେବଦେବୀଙୁ୍କ ପ୍ାଥ୍ଶନା କର ି ଦସୈନ୍, ସାମନ୍ ଧର ି େଗି୍ ବଜିୟଦର 
ବାହାରୁ ଥଦଲ।  ଯଦୁ୍ଧଦର ବଜିୟ ଲାଭ ପଦର ଅନ୍ ରାଜ୍ରୁ ଆଣଥିିବା 
ଧନରତ୍ନକୁ ବଭିନି୍ ମନ୍ରିକୁ ୋନ କରଦିେଉଥଦଲ। ପରବତ୍୍ଶୀ ସମୟଦର 
ଏହ ିସବୁ ଅଥ୍ଶ �ର୍୍ଶ ଦହଉଥିଲା ମନ୍ରିର ବକିାଶ ପାଇଁ। 

ବଶି୍ର ଧନୀ ମନ୍ରି ମଧ୍ରୁ ଅନ୍ତମ ଦକରଳର ରାଜଧାନୀ 
ଥÒରୁଅନନ୍ପରୁମ୍  ଶ୍ରୀ ପେ୍ମନାଭସା୍ମୀ ମନ୍ରି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବପିଳୁ ୋନ ଦଯାଗୁଁ 

ପ୍ତବିର୍ଶ ଏହ ି ମନ୍ରିର ହଜାର ହଜାର ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆୟ ଦହାଇଥାଏ। 
ଶ୍ରୀ ପେ୍ମନାଭସ୍ାମୀ ମନ୍ରି ସଂପତ୍ରି ମଲୂ୍ ୯୦ ହଜାର ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା। 
ଦକବଳ ମନ୍ରିର ମହାବ ି୍ ୁ ବଗି୍ରହର ମଲୂ୍ ୫୦୦ ଦକାଟରୁି ଊଦ୍ଧ୍୍ଶ ଦହବ। 
ମନ୍ରିଦର ରହଛି ିବହୁ ପରୁୁଣା ସନୁା, ରୁପା, ହୀରା, ଦମାତ,ି ମାଣକି ଆେରି 
ମଲୂ୍ବାନ ଅଳଂକାର। ଦସହପିର ି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଦେଶର ତରୁିପତ ିଦଭଙ୍କଦଟଶ୍ର 
ମନ୍ରିର ସଂପତ୍ ି ପରମିାଣ ଦହଉଛ ି ୮୫ ହଜାର ୭୦୫ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା। 
ପ୍ତବିର୍ଶ ଏହ ି ମନ୍ରିକୁ ଏକ ହଜାର ଦକାଟରୁି ଅଧକ ଟଙ୍କା ୋନ ସତୂ୍ରରୁ 
ମଳିଥିାଏ। ଦସପଦଟ ପଞ୍ାବର ଅମକୃତସରର ଦଗାଲ୍ ଦଡନ୍ ଦଟମ୍ପଲ ବା 
ସ୍ର୍୍ଶ ମନ୍ରିକୁ ୋନସତୂ୍ରରୁ ବାରମିକ ପ୍ାୟ ୨୦୦ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା ମଳିଥିାଏ। 
ଦସହପିର ି ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀର କଟରାନଗରର ତ୍ରକୂିଟ ପବ୍ଶତ ଉପଦର ଅବସ୍ଥତ 
ମା’ ଦବୈଦ୍ା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ରିର ବାରମିକ ଆୟ ପ୍ାୟ ୫୦୦ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା। 
ଦସପଦଟ ଦକରଳର ସବରୀମାଳା ମନ୍ରିର ସଂପତ୍ ି ପରମିାଣ ଦହଉଛ ି
୨୪୫ ଦକାଟ ିଟଙ୍କା। ଦସହପିର ି  ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରୀ ସଦି୍ଧ ିବନିାୟକ ମନ୍ରିକୁ 
ବାରମିକ ୪୮ ଦକାଟରୁି ୧୨୫ ଦକାଟ ିଟଙ୍କା, ମେୁରାଇର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ରିକୁ 
ବାରମିକ ୬ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା, ଶରିଡ଼ି ି ସାଇ ବାବା ମନ୍ରିକୁ ବାରମିକ ପ୍ାୟ ୪ 
ଦକାଟ,ି ବାରାଣସୀର କାଶୀ ବଶ୍ିନାଥ ମନ୍ରିକୁ ବାରମିକ ୪ରୁ ୫ ଦକାଟ ି
ଟଙ୍କା, ଗଜୁରାଟର ଦସାମନାଥ ମନ୍ରିକୁ ବାରମିକ ୩୩ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା ୋନ 
ସତୂ୍ରରୁ ମଳିଥିାଏ। ଏହ ି ସବୁ ମନ୍ରି ବ୍ତୀତ େଲି୍ୀସ୍ଥତ ସା୍ମୀ ନାରାୟଣ 
ଅକ୍ରଧାମ ମନ୍ରି, ଜମ୍ରୁ ଅମରନାଥ ମନ୍ରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାଲକ୍ଷୀ 
ମନ୍ରି ଆେ ିଭାରତର ବଭିନି୍ ମନ୍ରିଦର ବାରମିକ ଦକାଟ ିଦକାଟ ିଟଙ୍କା ୋନ 
ସତୂ୍ରରୁ ମଳିଥିାଏ। 

ଭାରତର ଚାର ି ଧାମ ମଧ୍ରୁ ପରୁୀର ଶ୍ରୀଦକ୍ତ୍ର ଅନ୍ତମ। ସାରା 
ବଶି୍ଦର ପ୍ସଦି୍ଧ ିଲାଭ କରଛି ିଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି। ମହାପ୍ଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ 
ମଧ୍ ରହଛି ିଅମାପ ସଂପତ୍।ି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମ,ି ଶହ ଶହ  ଦକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ମାଲକି ଦହଉଛନ୍ ି କାଳଆି ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଦକୌଣସଥିଦର ଊଣା 
ନାହ ିଁ। ଦେୈନକି ତାଙ୍କଠାଦର ଲାଗ ିହୁଏ ରାଠଏି ପଉଟ ିଦଭାଗ। ମହାପ୍ଭୁଙ୍କ 
ମହାପ୍ସାେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ତେିନି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଧାଇଁ ଆସଥିାଆନ୍ ି
ଶ୍ରୀଦକ୍ତ୍ରକୁ। ଦଯଦତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦହଦଲ ମଧ୍ ଦକଦବ ଦହଦଲ 

ମହାପ୍ସାେ ନଅିଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହ ିଁ। ବଡ଼ ବଚିତି୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ 
ଲୀଳା।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି ନମି୍ଶାଣ 
ସମୟଦର ଠାକୁରମାନଙ୍କ 
ବଭିନି୍ ଅଳଂକାର ର�ବା 
ପାଇଁ  ରତ୍ନଭଣ୍ାର ନମି୍ଶାଣ 
କରାଯାଇଥଲା। ବଭିନି୍ 
ରାଜ୍ ଜୟ କରବିା ପଦର 
ଦସଠାରୁ ମଳୁିଥବା ସନୁା, ରୁପା, 
ହୀରା,ନୀଳା ଆେ ି େୁମ ୂ୍ଶଲ୍ 
ରତ୍ନ ରାଜା-ମହାରାଜମାଦନ 
ଦେଉଳକୁ ୋନ 
କରଦିେଉଥଦଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ରିଦର 
ରହଛି ି େୁଇଟ ି ରତ୍ନଭଣ୍ାର। 
ଭତିର ଭଣ୍ାର ଓ ବାହାର 
ଭଣ୍ାର । ଭତିର ରତ୍ନଭଣ୍ାରଦର 
ଗଚ୍ତି ରହଛି ି ବହୁ ସନୁା, 

ରୁପା ଓ ମଣମିକୁ୍ତା �ଚତି 
ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାଦର ଦକଦତ 
ପରମିାଣଦର ଅଳଙ୍କାର 
ରହଛି ି ତାହାର ସଠକି୍  ତଥ୍ 
ନାହ ିଁ। କାରଣ ବହୁ ବର୍ଶ 
ଦହଲା ଏହ ିଭଣ୍ାରକୁ ଦ�ାଲା 
ଯାଇ ନାହ ିଁ। ଅପରପକ୍ଦର 
ବାହାର ଭଣ୍ାରକୁ ବଭିନି୍ 
ପବ୍ଶପବ୍ଶାଣ ି ତଥା ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଉତ୍ସବଦର ଦ�ାଲା ଯାଇ 
ଠାକୁରଙୁ୍କ ସନୁାଦବଶ 
କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ରିକୁ 
ପ୍ତେିନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ୋନରୁ 

ମଳିଥାଏ ଲକ୍ ଲକ୍ ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରିର ଦମାଟ ସଂପତ୍ରି 
ପରମିାଣ ଏ ପଯ୍ଶ୍ନ୍ ସଠକି୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରନିାହ ିଁ। ଦତଦବ 
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରିର ଦମାଟ ସଂପତ୍ ି ୧୫୦ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା ଦହାଇପାଦର 
ଦବାଲ ି ସରକାରୀ ସତୂ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଦସହପିର ି କାଳଆି ଠାକୁରଙ୍କ 
ରାଜ୍ ତଥା ରାଜ୍ ବାହାଦର ୬୦ ହଜାର ଏକରରୁ ଅଧକ ଜମ ି ଥବା 
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି ଦତଦବ ଏହାର ମଧ୍ ସଠକି୍ ହସିାବ ଏ ପଯ୍ଶ୍ନ୍ 
ମଳିପିାରନିାହ ିଁ। 

ଭାରତର ଅଦନକ ମନ୍ରିର ଟ୍ରଷ୍ ଦବାଡ୍ଶ ଦକବଳ ପଜୂାପାଠ 
ବା  ପବ୍ଶପବ୍ଶାଣ ି ପାଳନଦର ତାଙ୍କର କାଯ୍ଶ୍କ୍ରମ ସୀମତି ର� ନାହାନ୍।ି 
ପଜୂାର୍୍ଶନା ସହତି ବଭିନି୍ ସାମାଜକି କାଯ୍ଶ୍ ପାଇଁ ମନ୍ରିଗଡ଼ୁକି 
ଅଙ୍ୀକାରବଦ୍ଧ।  ସମାଜଦସବା ଦକ୍ତ୍ରଦର ମଧ୍ ଦକଦତକ ମନ୍ରିର 
ଉଦଲ୍�ନୀୟ ଅବୋନ ରହଛି।ି ଦକଦତକ ମନ୍ରି ମାଗଣାଦର ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ସାେଦସବନ ବ୍ବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ି ତ ପଣୁ ି ଦକଦତକ ମନ୍ରି ପକ୍ରୁ 
ଡାକ୍ତର�ାନା ପ୍ତଷି୍ା କରାଯାଇ ଗରବି ଦଲାକଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସା ଦସବା ଦଯାଗାଇ 
େଆିଯାଉଛ।ି ଦସହଭିଳ ି ଦକଦତକ ମନ୍ରିଦର ମାଗଣାଦର ରହବିା ପାଇଁ 
ଭକ୍ତ ଓ ପଯ୍ଶ୍ଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି ଦସହପିର ି ଛାତ୍ରବକୃ ତ୍ ି
ପ୍ୋନ, ଦଗାଦସବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଦଯାଗାଣ, ଗରବି ପଲିାମାନଙୁ୍କ 
ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆେ ି ମହତ୍ କାଯ୍ଶ୍ କର ି ଅଦନକ ମନ୍ରି ପ୍ସଦି୍ଧ 
ଅଜ୍ଶନ କରଛିନ୍।ି ଦସଥପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଭାରତ ଦହଉଛ ିଭନି୍ତା ଭତିଦର 
ଏକତାର ଦେଶ। ମହାନ୍ ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତ,ି ପରମ୍ପରା, ମାନବୀୟ 
ଚନି୍ାଧାରା, ଆଧ୍ାତ୍କି ଭାବଧାରା। ମନ୍ରିଦର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପଜୂା 
କରବିା ସହତି ସମାଜଦସବା କରବିା ପାଇଁ ଏଦବ ଭାରତର ଅଦନକ ଧନୀ 
ମନ୍ରିଗଡ଼ୁକି ପେଦକ୍ପ ଦନବା ନଶି୍ତି ଭାଦବ ପ୍ଶଂସନୀୟ। 

ଭାରତର ଧନୀ ମନ୍ରିଗଡ଼ୁକିର ଦସବା କାଯ୍ଶ୍ ଦେଶବଦିେଶର ଭକ୍ତ 
ଓ ପଯ୍ଶ୍ଟକମାନଙୁ୍କ ଗଭୀର ଭାଦବ ପ୍ଭାବତି କରଥିାଏ।  ଦତଣ ୁଶ୍ରଦ୍ଧାଦର 
ଭକ୍ତ ଓ ପଯ୍ଶ୍ଟକମାଦନ ଲକ୍ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ୋନ କରୁଛନ୍ ି ମନ୍ରିକୁ। ଧନୀ 
ମନ୍ରିଗଡ଼ୁକିର ମହତ୍ କାଯ୍ଶ୍ ଯଦୁଗ ଯଦୁଗ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦପ୍ରଣା 
ଦେଉଥବ, ଏଥଦର ତଦିଳଦହଁ ସଦନ୍ହ ନାହ ିଁ। n

ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ ଦିର

ବ�ୈବ୍ଣୋ ବେ�ୀ ମନ୍ ଦିର କଣୋଶୀ � ଦିଶ୍ବନଣୋଥ ମନ୍ ଦିର
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ମନ୍ ଦିର ଇତ ଦିହାସ ବହୁ ପରୁୁଣା
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭସ୍ାମରୀ ମନ୍ ଦିରର ଇତ ଦିହାସ ବହୁ ପରୁୁଣା। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥାର 
କକୌଣସ ଦି କ�ାସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହ ିଁ। ତ୍ାବଣକକାର ରାଜାମାକନ ଏହାକୁ 
ତ ଦିଆର ଦି କର ଦିଥକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ ଦିରର ଆକାର ଅଷ୍ାଦଶ ଶତାବ୍ରୀକର 
ନ ଦିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଥୋ। ୧୭୫୦କର ମହାରାଜା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବମତ୍ତା ନ ଦିଜକୁ 
ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ଦାସ କବାେଦି କହ ଦିଥକେ। ଏହାପକର ଏହ ଦି ରାଜପର ଦିବାର 
ସଦସ୍ୟମାକନ ଭଗବାନ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ କସବାକର ନ ଦିକ�ାଜଦିତ 
କହାଇଥିକେ। କୁହାଯାଏ, ତ୍ାବଣକକାର ରାଜାମାକନ ନ ଦିଜର ସମ୍ପର୍ଦି 
ପଦ୍ମନାଭ ମନ୍ ଦିରକୁ ସମପତ୍ତଣ କର ଦିଥକେ। ତ୍ାବଣକକାର ରାଜାମାକନ 
୧୯୪୭ ମସ ଦିହା ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କର ଦିଥକେ। ସ୍ାଧରୀନତା ପକର ଏହ ଦି 
ରାଜବଂଶ ବ ଦିେ� କହାଇଥୋ। ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିରକୁ ସରକାର ନ ଦିଜ ଅଧରୀନକୁ 
କନଇ ନ ଥକେ। କସହ ଦି ରାଜପର ଦିବାରର ଏକ କବସରକାରରୀ ଟ୍ରଷ୍ 
ଏହାର ତର୍୍ାବଧାନ ଦା� ଦିତ୍ କନଇଛ ଦି।

ରକ୍ାକର୍ତ୍ା ନାଗ : 
‘ତ୍ାବଣକକାର: ଏ ଗାଇଡ୍  ବୁକ୍ ଫର୍ ଦଦି ଭ ଦିଜଦିଟର୍’ ବହ ଦିକର 
କେଖାଯାଇଛ ଦି ୧୯୩୧ ମସ ଦିହାକର ମନ୍ ଦିରର କବାଟ କଖାେଦିବାକୁ କେଷ୍ା 

କରାଯାଇଥୋ। କସକତକବକେ 
ହଜାକର ନାଗ ମନ୍ ଦିର ୋର ଦିପାଶ୍ତ୍ତକୁ 
କେର ଦି ରହ ଦିଥିକେ। କତକବ ଏହା 
ପବୂତ୍ତରୁ ୧୯୦୮ ମସ ଦିହାକର ଏଭେଦି 
ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ କଦଖବାକୁ ମ ଦିେ ଦିଥୋ। 

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍  ଡ୍କାଡ୍ 
ସମ୍ପର୍ଦିକୁ କନଇ ଏହା କକବେ 
େର୍ତ୍ତାକର ରହ ଦିଛ ଦି ତାହା ନୁକହଁ, 
ମନ୍ ଦିରକୁ ପ୍ରକବଶ ପାଇଁ ଧୋ 
ରଙ୍ଗର କରେସ୍  କକାଡ୍  ବ୍ୟବସ୍ା ଅଛ ଦି। 
ପରୁୁଷମାକନ କଧାତ ଦି ଓ ମହ ଦିୋମାକନ 
ଶାଢ଼ଦି ପ ଦିନ୍ଧବା ଅନ ଦିବାଯତ୍ତ୍ୟ।  n

ଭା ରତର ୧୦୮ ବ ଦିଷୁ୍ ମନ୍ ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ 
ଥିରୁଅନନ୍ତପରୁମ୍ ର ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭସ୍ାମରୀ ମନ୍ ଦିର। ମନ୍ ଦିରଟ ଦି 
ଭଗବାନ ବ ଦିଷୁ୍ଙୁ୍କ ସମପ ପିତ। ମନ୍ ଦିରକର ଅବସ୍ତ 

ଭଗବାନ ବ ଦିଷୁ୍ଙ୍କର ବ ଦିଶ୍ାମ ଅବସ୍ାର ମରୂ୍ପିକୁ ‘ପଦ୍ମନାଭ’ କୁହାଯାଉଛ ଦି। 
କପୌରାଣ ଦିକ କଥା ଅନୁସାକର, ପ୍ରଥକମ କସହ ଦି ସ୍ାନକର ଭଗବାନ 
ବ ଦିଷୁ୍ଙ୍କର ପ୍ରତ ଦିମା ମ ଦିେ ଦିଥୋ ଓ ପରବର୍ତ୍ତରୀ ସମ�କର କସ�ାକର ମନ୍ ଦିର 
ନ ଦିମତ୍ତାଣ କରାଯାଇଥୋ। ଦ୍ାବ ଦିଡ଼ କଶୈେରୀକର ନ ଦିମପିତ ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିରର 
ସମ୍ପର୍ଦି ମେୂ୍ୟ ୯୦ ହଜାର କକାଟ ଦି।  ମନ୍ ଦିରକର ମହାବ ଦିଷୁ୍ଙ୍କର ଏକ 
ବଡ଼ ମରୂ୍ପି ରହ ଦିଛ ଦି। ଯାହାର ମେୂ୍ୟ ୫୦୦ କକାଟ ଦି। ତା’ଛଡ଼ା ମହାବ ଦିଷୁ୍ଙ୍କ 
ଗୋକର ଏକ ସନୁାହାର କଶାଭା ପାଉଛ ଦି। ଯାହାର େମ୍ବ  ୧୮ ଫୁଟ୍  
ଏବଂ ଓଜନ ଅକଢ଼ଇ କକଜଦି। ମନ୍ ଦିରକର ବହୁକାେର ସନୁା, ରୁପା, 
ହରୀରା କମାତ ଦି ମାଣ ଦିକ ଭେଦି ଦୁମ ୂତ୍ତେ୍ୟ ଅେଙ୍କାର ଅଛ ଦି। ଏହ ଦି ସବୁ ଅେଙ୍କାର 
ହ ିଁ ମନ୍ ଦିରକୁ ଧନରୀ ତାେଦିକା ପର ଦିସରଭୁକ୍ତ କରାଇଛ ଦି। 

ରହସ୍ୟମୟ 
ମନ୍ ଦିର
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭସ୍ାମରୀ ମନ୍ ଦିରକୁ 
କନଇ ଭ ଦିନ୍ନ ଭ ଦିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 
ରହସ୍ୟ ଅଛ ଦି। ଯାହା ଉପରୁ 

ଆଜଦିଯାଏଁ ପରଦା ଉ�ଦିପାର ଦି ନାହ ିଁ। 
ମନ୍ ଦିରର ସପ୍ତମ କକା�ର ଦିକର ବହୁ ସମ୍ପର୍ଦି 

ଥିବା କୁହାଯାଏ। କତକବ ଆଜଦିସଦୁ୍ା ଅକନକ 
କାରଣ ପାଇଁ ଏହ ଦି କକା�ର ଦିର କବାଟ କଖାେଦିବା 

ସମ୍ଭବ କହାଇନାହ ିଁ।  କସହପର ଦି ସପୁ୍ର ଦିମକକାଟତ୍ତଙ୍କ 
ନ ଦିକଦ୍ତ୍ତଶାନୁସାକର ଏକବ ସଦୁ୍ା ଛଅଟ ଦି କସେଟ୍ ର ବା କକା�ର ଦିକୁ 

କଖାୋଯାଇଛ ଦି। ଏଥରୁ ପ୍ରା� ୨୦ ଡୋର ସମ୍ପର୍ଦି ମ ଦିେ ଦିଥବା କୁହାଯାଏ। 
ଏଥକର ସନୁା, ରୁପା ଅେଙ୍କାର, ସ୍ର୍ତ୍ତମଦୁ୍ା, ସବୁର୍ତ୍ତ ବାସନ କୁସନ 

ଆଦଦି ସାମ ଦିେ ଅଛ ଦି। ଅବଶ୍ୟ ଏହ ଦି ସମ୍ପର୍ଦିର ସ�ଦିକ୍  ଆକେନ 
କର ଦିବା ସମ୍ଭବ ନୁକହଁ। 

ପଜୂା ଓ ଦାନରୁ ମନ୍ ଦିରର ଆୟ
ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭସ୍ାମରୀ ମନ୍ ଦିରର ମଖୁ୍ୟ ଆ� ପଜୂା ଓ ଦାନରୁ କହାଇଥାଏ। 
ମନ୍ ଦିରକର ପଜୂା କର ଦିବା ପାଇଁ ଅନ୍ ୋଇନ୍ ଅାପଏଣ୍ଟ୍  କମଣ୍ଟ୍  କନବାର 
ବ୍ୟବସ୍ା ଅଛ ଦି। କସହ ଦିପର ଦି ପ୍ରତ ଦି ପଜୂା ୋଗ ଦି ଭ ଦିନ୍ନ ଭ ଦିନ୍ନ ଫଦି’ ନ ଦିଦ୍ତ୍ତାରଣ 
କରାଯାଇଛ ଦି। ମନ୍ ଦିର 
କେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାକର 
ପଜୂା ଫଦି’ ଦୁଇ ହଜାର 
ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଦି ୧୦ 
ହଜାର ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ତ ଉପେବ୍ଧ। 
କସହ ଦିପର ଦି ଭକ୍ତମାକନ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ଇଚ୍ାକର ସନୁା, ରୁପା, 
ଟଙ୍କା ଆଦଦି ଦାନ କରନ୍ତଦି। 
ମନ୍ ଦିରକର ୧୭ କ ଦିକୋର 
ସନୁା କଏନ୍, ୧୮ ଫୁଟ୍ 
େମ୍ବା ସନୁା ହାର, ବ୍ ଦିଟ ଦିଶ୍  
କାେର ୨୦ କ ଦିକୋ ସନୁା 
ମଦୁ୍ା ଥବା କୁହାଯାଏ। 

କେରଳର ରାଜଧାନୀ ଥରୁଅନନ୍ତପରୁମ୍ କର 
ଅବସ୍ଥତ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଶ୍ୀ ପଦ୍ମନାଭସ୍ାମୀ 

ମନ୍ରି। ମନ୍ରିଟ ିକଦଖବାେୁ ବଶିାଳ 
ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ। ଏଠାକର ଭରବାନ ବଷୁି୍ 

କଶଷନାରକର ଶୟନ ମଦୁ୍ାକର ବରିାଜମାନ 
େରଛିନ୍ତ।ି ଭକ୍ତଙ୍କ ବପିଳୁ ଦାନଧମ୍ଗ କ�ାରୁଁ 

ଏହ ିମନ୍ରିର କୋଟ ିକୋଟ ିଟଙ୍କା ଆୟ 
କହାଇଥାଏ। କ�ଉଁଥପାଇଁ ଏହା କଦଶର 

ଧନୀ ମନ୍ରି ଭାକବ ପରଚିତି। ଧନସମ୍ପତ୍େୁି 
କନଇ ସବ୍ଗଦା ବବିାଦ ଓ ଚର୍୍ଗାକର ରହ ି

ଆସଥିବା ପଦ୍ମନାଭସ୍ାମୀ ମନ୍ରିେୁ କନଇ 
ବକିଶଷ ଉପସ୍ଥାପନା।

5

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭସ୍ବାମରୀ ମନ୍ ଦିର

ସଂପର୍ଦି ୯୦ ହଜାର ଡ୍କାଟ ଦି



6 ରବବିାର , ୯-୧୫ ଅକ୍ଟାବର , ୨୦୨୨

ଆସ୍ଥା ଓ ବଶି୍ଥାସର ଦେଶ ଭଥାରତ। 
ଦେଶର ପ୍ରତ ିଦ�ଥାଣଅନୁଦ�ଥାଣଦର ଗଢ଼ ି
ଉଠଛି ିଅଦନ� ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ରି। 

�ଛି ିମନ୍ରିର ଗଠନ ଦଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ଉଚ୍ଚଦ�ଥାଟୀର ଦ�ଥାଇଥÒବଥା ଦବଦଳ, 

ଦ�ଦତ� ମନ୍ରି ପ୍ରସଥାେ�ୁ ଦନଇ ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ର�ଥିବଥାଦବଦଳ �ଛି ିମନ୍ରି େଥାନ 

ପରମିଥାଣ�ୁ ଦନଇ ପ୍ରଖ୍ୟଥାତ। ଏ�କି୍ରମଦର 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚତୁି୍ର ଜଲି୍ଥା ସ୍ତି ତରୁିପତ ି
ଦଭଙ୍କଦଟଶ୍ୱର ମନ୍ରି ଦେଶର ଧନୀ ମନ୍ରି 

ତଥାଲ�ିଥାଦର ର�ଛି।ି

ତରୁିପତ ିଭେଙ୍କଭେଶ୍ୱର ମନ୍ରି

୮୬ ହଜାର 
ଭ�ାେରି ସମ୍ପତ୍ି

ତରୁିପତ ିଦେବସ୍ଥାନମ୍ ର ସମ୍ପତ୍ ି
ବଶି୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ମନ୍ରି ଶ୍େଉଛ ି
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଶ୍େଶର ତରୁିପତ ି ଶ୍େଙ୍କଶ୍େଶ୍ୱର ମନ୍ରି। ୧୯୩୩ 
ମସେିାରୁ ତରୁିପତ ି ତରୁିମାଳା ଶ୍େବସ୍ାନମ୍  (େେିଡି)ି ଏେ ି
ମନ୍ରିର ପରଚିାଳନା ୋୟତି୍ବ ବେନ କର ି ଆସଛୁ।ି ଏେ ି
ମନ୍ରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତବିଧିି ଏେ ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୟିନ୍ତତି କରଥିାଏ। 
ଶ୍ତଶ୍ବ ବଶି୍ୱର େ୍ବତିୀୟ ଧନୀ ମନ୍ରିର ସଂସ୍ା ରପୂ ଶ୍ପ ପରଚିତି 
ତରୁିମାଳା ଶ୍େବସ୍ାନମ୍ ୍  ସାରା ୋରତଶ୍ର ୮୫ େଜାର 
୭୦୫ ଶ୍କାେ ିେଙ୍କାର ସମ୍ତ୍ ିରେଛି।ି ଶ୍େଶବ୍ୟାପୀ ବେିନି୍ନ 
ସ୍ାନଶ୍ର ମନ୍ରିର ସ୍ାବର ସମ୍ତ୍ ିରେଛି।ି ଶ୍ତଶ୍ବ, ୧୯୭୪ 
ରୁ ୨୦୧୪ ମସେିା ମଧ୍ୟଶ୍ର  ବେିନି୍ନ େଡିପି ି  ଟ୍ରଷ୍ଟ ବେିନି୍ନ 
ସ ର କ ା ର ଙ୍କ ଅଧୀନଶ୍ର ନାନା କାରଣରୁ ମନ୍ରିର 
କଛି ି ସମ୍ତ୍କୁି ବକି୍ ି କରଛିନ୍।ି ୨୦୧୪ ମସେିା 
ପଶ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶ୍କୌଣସ ି ସମ୍ତ୍ ି ବକି୍ ି କରାଯାଇ 
ନାେ ିଁ।

�ାହ ିଁ� ି�ରନ୍ ିଦାନ 
ତରୁିପତ ି ମନ୍ରିଶ୍ର ପପୂଜା ପାଉଥÒବା େଗବାନ ଶ୍େଶ୍ଙ୍କଶ୍େଶ୍ବର 
ରେୀବଷୁି୍ଙ୍କ ରପୂ ପ ଶ୍ବାଲ ି କୁୋଯାଏ। ବାଲାଜୀଙ୍କର ଏେ ି ମନ୍ରି 
ସାତେ ି ପାୋଡ଼ ଉପଶ୍ର ରେଛି।ି ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାଶ୍ର, ମେର୍ଷି 
େୃଗ ୁ ରେୀବଷୁି୍ଙ୍କ ବକ୍ଷଶ୍େଶକୁ ପାେ ପ୍ରୋର କରଥିÒଶ୍ଲ। ଏଥÒଶ୍ର 
ଶ୍େବୀ ଲକ୍ଷୀ ଶ୍କ୍ାଧÒତ ଶ୍ୋଇ ଶ୍ବୈକୁଣ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କର ି ପଥୃ୍ବୀଶ୍ଲାକକୁ 
ଚାଲ ି ଆସଶି୍ଲ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଘଶ୍ର ପେ୍ାବତୀୋଶ୍ବ ଜନ୍ଗ୍ରେଣ 
କଶ୍ଲ। ଶ୍େବୀ ଲକ୍ଷୀଙ୍କ ସନ୍ାନଶ୍ର ରେୀବଷୁି୍ ଶ୍େଶ୍ଙ୍କଶ୍େଶ୍ବର ୋଶ୍ବ 
ପଥୃ୍ବୀଶ୍ଲାକ ଆସଶି୍ଲ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ାଶ୍ର ପେ୍ାବତୀଙ୍କ ସେ 
ବବିାେ ପ୍ରସ୍ାବ ରଖଶ୍ଲ। ଶ୍ତଶ୍ବ ପେ୍ାବତୀଙୁ୍କ ବବିାେ କରବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରେୁ ଶ୍େଶ୍ଙ୍କଶ୍େଶ୍ବରଙୁ୍କ ବେୁ ଧନସମ୍ତ୍ରି ଆବଶ୍ୟକତା 
ପଡ଼ଲିା। ଶ୍ତଣ ୁ ପ୍ରେୁ ଶ୍େଙ୍କଶ୍େଶ୍ବର େଗବାନ ଶଙ୍କର ଓ ବ୍ରହ୍ାଙୁ୍କ 
ସାକ୍ଷୀ ରଖ କୁଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ବେୁ ମାତ୍ାଶ୍ର ଧନ କରଜ ରପୂ ପଶ୍ର 
ଆଣଶି୍ଲ ଏବଂ ପେ୍ାବତୀଙ୍କ ସେ ବବିାେ କଶ୍ଲ। ଶ୍ତଶ୍ବ 
କୁଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ କରଜ ଆଣବିା ଶ୍ବଶ୍ଳ ପ୍ରେୁ ଶ୍େଶ୍ଙ୍କଶ୍େଶ୍ବର 
ବଚନ ଶ୍େଇଥÒଶ୍ଲ ଶ୍ଯ କଳଯିଗୁ ସମାପ୍ତ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଶ୍ସ ସମସ୍ କରଜ 
ଶଝୁ ି ଶ୍େଶ୍ବ। ଏେ ି ମାନ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କର ି ବେୁ ସଂଖ୍ୟକ େକ୍ତ 
ପ୍ରେୁ ଶ୍େଶ୍ଙ୍କଶ୍େଶ୍ବରଙୁ୍କ ଋଣମକୁ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ୋନ କରଥିା’ନ୍।ି 
ମନ୍ରିକୁ ଆସଥୁିବା େକ୍ତମାଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଜିର ଶ୍କଶ ୋନ କରଥିାନ୍।ି 
କୁୋଯାଏ କ,ି ପ୍ରେୁଙୁ୍କ ନଜିର ଚୁେ ି ୋନ କରବିା ଅଥଣ୍ଣ ନଜିର ଗବଣ୍ଣ 
ତ୍ୟାଗ କରବିା ସେ ସମାନ। 

ଆସ୍ାର ପୀଠ 
ତଳ ୋଗରୁ ୩େଜାର ୨ଶେ ଫୁେ ଉଚ୍ଚତାଶ୍ର ତରୁିମାଲାର 
ପାୋଡ଼ ଉପଶ୍ର ଅବସ୍ତ ରେୀ ଶ୍େଙ୍କଶ୍େଶ୍ବରଙ୍କ ମନ୍ରି 
ଏଠାକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଣ୍ଣଣର ଶ୍କନ୍ଦ୍ର।  ଏେ ି ମନ୍ରିଶ୍ର  
େକ୍ଷଣି ୋରତର ବାସୁ୍କଳା ଏବଂ ଶଳି୍ପକଳାର ଅପପୂବଣ୍ଣ ନେିଶଣ୍ଣନ 
ଶ୍େଖବାକୁ ମଶି୍ଳ। ଶ୍ତଶ୍ବ ମନ୍ରିର ନମିଣ୍ଣାଣ ଓ ଇତେିାସକୁ ଶ୍ନଇ 
ମତଶ୍େେ ରେଛି।ି  କୁୋଯାଏ ତରୁିପତ ିବାଲାଜୀ ମନ୍ରି ଶ୍ଯତକି ି
ଅଦୁ୍ତ ଶ୍ସତକି ି ରେସ୍ୟମୟ। ଏେ ି ମନ୍ରିଶ୍ର ବରିାଜମାନ 
କରଥିିବା ଶ୍େଙ୍କଶ୍େଶ୍ବର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମପୂତ୍ଷିଶ୍ର ଲାଗଥିିବା ଶ୍କଶ 
ତାଙ୍କର ଅସଲ ି ଶ୍କଶ ଶ୍ବାଲ ି କୁୋଯାଏ।  ଶ୍େଙ୍କଶ୍େଶ୍ବର ବା 
ତରୁିପତ ି ବାଲାଜୀ ମ ପୂତ୍ଷିର ପଛ ୋଗ ସବଣ୍ଣୋ ୋଲୁକା ଓୋ 
ରେଥିାଏ। ଏୋ ବ୍ୟତୀତ େଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଶ୍ଥାଡ଼ଶି୍ର ମଧ୍ୟ 
ଚନ୍ନ ଲାଗବିାର ପରମ୍ରା ରେଛି।ି

ଭଦୈନ�ି ଚାର ିଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲଡୁ 
ତରୁିପତଙି୍କ ମନ୍ରିଶ୍ର ପ୍ରତେିନି ତନିରୁି ଚାର ି ଲକ୍ଷ ଲଡୁ ତଆିର ି
କରାଯାଏ। ତରୁିମାଳା ମନ୍ରିର ଗପୁ୍ତ ଶ୍ରାଶ୍ର୍ଇକୁ ଶ୍ପାେୁ 
କୁୋଯାଏ। ଶ୍ଯଉଁଥିଶ୍ର ୬୦ ରୁ ୭୦ େଜାର ତୀଥଣ୍ଣଯାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ପ୍ରତେିନି ଖାେ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଏ । ଏେ ିତନି ିରୁ ଚାର ିଲକ୍ଷ ସ୍ବତନ୍ତ 
ଲଡୁକୁ ପ୍ରସାେ ୋବଶ୍ର ତଆିର ିକରାଯାଏ। n

ତରୁିପତ ିମନ୍ରି�ୁ ଦେଶର ଦ�ଥାଣ ଅନୁଦ�ଥାଣରୁ ତରୁିପତ ିମନ୍ରି�ୁ ଦେଶର ଦ�ଥାଣ ଅନୁଦ�ଥାଣରୁ 
ପ୍ରତେିନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମଥାଗମ ଦ�ଥାଇଥଥାଏ। ପ୍ରତେିନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମଥାଗମ ଦ�ଥାଇଥଥାଏ। 
ଦେଉଁମଥାଦନ େଥାନ ଆ�ଥାରଣଦର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଥା ଦେଉଁମଥାଦନ େଥାନ ଆ�ଥାରଣଦର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଥା 
ମନ୍ରି �ୁଣ୍ଦିର ପ�ଥାଇଥଥା’ନ୍ତ।ି ପ୍ରତେିନି ମନ୍ରିର ମନ୍ରି �ୁଣ୍ଦିର ପ�ଥାଇଥଥା’ନ୍ତ।ି ପ୍ରତେିନି ମନ୍ରିର 

�ୁଣ୍ରୁି ପ୍ରଥାୟ ନଗେ ଦ�ଥାଟ ିଦ�ଥାଟ ିଟଙ୍କଥା ଓ ଅଳଙ୍କଥାର �ୁଣ୍ରୁି ପ୍ରଥାୟ ନଗେ ଦ�ଥାଟ ିଦ�ଥାଟ ିଟଙ୍କଥା ଓ ଅଳଙ୍କଥାର 
ମଳିଥିଥାଏ। ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟଥାଙ୍କଦର ଟଟିପି ି୧୪,୦୦୦ ମଳିଥିଥାଏ। ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟଥାଙ୍କଦର ଟଟିପି ି୧୪,୦୦୦ 
ଦ�ଥାଟରୁି ଅଧି� ଟଙ୍କଥା ସ୍ଥାୟୀ ଜମଥା ଓ ପ୍ରଥାୟ ୧୪ ଟନ୍  ଦ�ଥାଟରୁି ଅଧି� ଟଙ୍କଥା ସ୍ଥାୟୀ ଜମଥା ଓ ପ୍ରଥାୟ ୧୪ ଟନ୍  
ସନୁଥା ଅଛ ିଦବଥାଲ ିଟଟିଡି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୱଥାଇ.ବ ିସବୁ୍ଥା ଦରଡ୍ୀ ସନୁଥା ଅଛ ିଦବଥାଲ ିଟଟିଡି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୱଥାଇ.ବ ିସବୁ୍ଥା ଦରଡ୍ୀ 
ପ୍ର�ଥାଶ �ରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରତବିର୍ଷ ମନ୍ରି�ୁ ୧୦୦୦ରୁ ୧୨୦୦ ପ୍ର�ଥାଶ �ରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରତବିର୍ଷ ମନ୍ରି�ୁ ୧୦୦୦ରୁ ୧୨୦୦ 
ଦ�ଥାଟରି େଥାନ ମଳୁିଛ।ିଦ�ଥାଟରି େଥାନ ମଳୁିଛ।ି

୧୪ ହଜାର ଭ�ାେ ିେଙ୍କାର ସ୍ାୟୀ ଜମା
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ବର୍ଷକୁ ଆୟ ୪୮ କକୋଟ ି
ଦେଶର  ଧନୀ ମନ୍ ଦିର ତାଲଦିକାଦର ରହ ଦିଛ ଦି ସ ଦିଦ୍ ଦି ବ ଦିନାୟକ ମନ୍ ଦିର 

ନାମ। ଏଠାଦର ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍ାମନା ପରୂଣ ଦହଦଲ, ଦସମାଦନ ଗପୁ୍ତୋନ 
କର ଦିଥାନ୍ ଦି। ପ୍ରତ ଦିେ ଦିନ ଏଠାଦର ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ଦି େୁଇ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଭକ୍ତ ୋନ କରନ୍ଦି। ଦତଦବ ଏଠାଦର କଳା ଶ ଦିଳାଖଣ୍ଡଦର 
ନ ଦିମମିତ ଗଦଣଶ ମରୂ୍ତମିଦର ସବୁଠୁ ଅଧକ ୋନ କରାରାଏ। ଅବଶ୍ୟ 

ସଦି୍ ିବନିୋୟକ ମନ୍ରିସଦି୍ ିବନିୋୟକ ମନ୍ରି

ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ରର ସମଦୃ୍ ଏବଂ ପ୍ରସଦି୍ ମନ୍ରି ଭୋକବ 
ପରଚିତି ଶ୍ରୀସଦି୍ ବନିୋୟକ ମନ୍ରି। ଏଠୋକର ଶ୍ରୀ 
ଗକେଶ ପଜୂୋ ପୋଆନ୍।ି ସଦି୍ ବନିୋୟକଙ୍କ ଦଶ୍ଷନ 

ଲୋଗ ିଶ୍ଦ୍ୋଳୁଙ୍କ ଭଡ଼ି ସବୁକବକଳ ଲୋଗ ିରହଥିୋଏ। 
ପ୍ରତବିର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଗକେଶଙ୍କ କୃପୋପ୍ରୋପ୍,ି 

ମନସ୍ୋମନୋ ପରୂେ ପୋଇଁ ଏଠୋକୁ ଆସନ୍ ିଏବଂ ଦୋନ 
ଦଅିନ୍।ି ଏ ବୋବଦକର ମନ୍ରି ପୋଣ୍କୁି କକୋଟ ିକକୋଟ ି

ଟଙ୍କୋ ଆସଥିୋଏ।

ଭ ଗବାନ ଗଦଣଶଙ୍କ ଦଲାକପ୍ର ଦିୟ ରୂପ ଦହଉଛ ଦି ସ ଦିଦ୍ ବ ଦିନାୟକ। ଗଦଣଶଙ୍କ 
ଶଣୁ୍ଢ ଡାହାଣ ପାଶ୍ଶ୍ଯକୁ ରହ ଦିଥାଏ। ଗଦଣଶଙ୍କ ଏଭଳଦି ପ୍ରତ ଦିମାରକୁ୍ତ ମନ୍ ଦିରକୁ 
ସ ଦିଦ୍ ଦି ପୀଠ କୁହାରାଏ। ଏହ ଦି କାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ ଦିରକୁ ସ ଦିଦ୍ ବ ଦିନାୟକ ଦବାଲଦି 

କୁହାରାଏ। ମନ୍ ଦିରଦର ଗଦଣଶଙୁ୍କ ୩.୭ ଦକଜଦି ସନୁାଦର ଛାଉଣ ଦି କରାରାଇଛ ଦି। 
କଳା ପଥରଦର ନ ଦିମମିତ ଗଦଣଶଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଓ ଚଉଡ଼ା େୁଇ ଫୁଟ। 
ଦସହ ଦିପର ଦି ଗଦଣଶଙ୍କ ମଥାଦର ତୃତୀୟ ନୟନ ଅଛ ଦି। ଏହା ସହ ଶ୍ୀଗଦଣଶଙ୍କ େୁଇ 

ପାଶ୍ଶ୍ଯଦର ତାଙ୍କର େୁଇ ପତ୍ୀ ର ଦିଦ୍ ଓ ସ ଦିଦ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ଦିମା 
ଦଶାଭାପାଉଛ ଦି।

ଏହା ଦହଉଛ ଦି ୨୦୦ ବର୍ଯ ପରୁୁଣା। ଦସହ ଦିପର ଦି ମନ୍ ଦିରର ବାରମିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ 
୪୮ ଦକାଟ ଦିରୁ ୧୨୫ ଦକାଟ ଦି ଟଙ୍କା। ଦତଦବ ମନ୍ ଦିରର ରକ୍ଷଣାଦବକ୍ଷଣ 
କରୁଥବା ସଂସ୍ା ଦହଉଛ ଦି ମମୁ୍ାଇର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ।

 ମନ୍ରିର ଇତହିୋସ
୧୮୦୧ ମସ ଦିହା ନଦଭମର୍ ୧୯ଦର ମମୁା୍ଇର ପ୍ରଭାଦେବୀ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍ତ ସ ଦିଦ୍ ଦି ବ ଦିନାୟକ ମନ୍ ଦିର ନ ଦିମ୍ଯାଣ କରାରାଇଥଲା। ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିରର 
ନ ଦିମ୍ଯାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବ ଦିଥ ୁପାଟ ଦିଲ୍  କର ଦିଛନ୍ଦି। ଜଦଣ ମହ ଦିଳା ଚାରୀ ମନ୍ ଦିର ନ ଦିମ୍ଯାଣ 
ଲାଗ ଦି ଅଥ୍ଯ ୋନ କର ଦିଥଦଲ। ମହ ଦିଳା ଜଣକ ଥଦଲ ନ ଦିଃସନ୍ାନ।  ଦସଥପାଇଁ 
ଦସ ଚାହଁୁଥଦଲ, ମନ୍ ଦିରକୁ ଆସଥୁବା ସମସ୍ତ ମହ ଦିଳା ସନ୍ାନ ସଖୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରନୁ୍। ଏଦବ ଏହା ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବ ଦିଶ ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ ଦିରଦର ପର ଦିଗଣ ଦିତ। ପ୍ରବଚନ 
କକ୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ଦି ଏଠାଦର ଗଦଣଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଗଦଣଶ ବ ଦିେ୍ୟାପୀଠ 
ଅଛ ଦି। ଏହ ଦି ମହଲାଦର ଦରାରଘର ମଧ୍ୟ ଅଛ ଦି। 

ନବସୋଚୋ ଗେପତ ି
ସ ଦିଦ୍ ବ ଦିନାୟକଙୁ୍କ ମରାଠୀଦର ‘ନବସାଚା ଗଣପତ ଦି’ ବା ନବସାଲା 

ପାବଣାର ଗଣପତ ଦି ନାଁଦର ମଧ୍ୟ ସଦମା୍ଧନ କରାରାଏ। ଏହାର ଅଥ୍ଯ 
ଦହଉଛ ଦି, ଦକୌଣସ ଦି ଭକ୍ତ ହୃେୟରୁ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଡାକ ଦିଦଲ, ସ ଦିଦ୍ ବ ଦିନାୟକ 
ଦସମାନଙ୍କ ମନସ୍ାମନା ଅବଶ୍ୟ ପରୂଣ କର ଦିଥାନ୍ ଦି। ମନ୍ ଦିରର କାଠ ନ ଦିମମିତ 
କବାଟଦର ଅଷ୍ଟ ବ ଦିନାୟକଙୁ୍କ ପ୍ରତ ଦିବ ଦିମ୍ ଦିତ କରାରାଇଛ ଦି। ମନ୍ ଦିର ଭ ଦିତର 
ଛାତ ସନୁାଦର ତ ଦିଆର ଦି। ମନ୍ ଦିର ଭ ଦିତଦର ରୁପା ମରୂା ଅଛନ୍ଦି। ଏହ ଦି ମରୂାଙ୍କ 
କାନଦର ମନ କଥା କହ ଦିଦଲ, ତାହା ଶ୍ୀଗଦଣଶ ପରୂଣ କରୁଥବା ବ ଦିଶ୍ଶାସ 
ରହ ଦିଛ ଦି। ଗଦଣଶ ଚତୁଥ୍ଯୀଦର ଦେଶବଦିଦେଶର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭ ଦିଡ଼ 
ଦହାଇଥାଏ। n

ଶ�ୋଭୋବର୍ଦ୍ଧକ 
ସନୁୋ ଛୋଉେ ି

ଶ ଦିଖ୍ ର ପଞ୍ଚମ ଗରୁୁ ଶ୍ୀ ଅଜ୍ଯନ  ଦେବଜୀ ସ୍ଶର୍୍ଯ ମନ୍ ଦିର ନ ଦିମ୍ଯାଣ ପାଇଁ 
ପ୍ରୟାସ କର ଦିଥÒଦଲ। ନ ଦିମ୍ଯାଣ ପବୂ୍ଯରୁ ଗରୁୁ ନାନକ ଏଠାଦର ଧ୍ୟାନ 
କରୁଥÒଦଲ। ୧୫୮୧ ମସ ଦିହାଦର ମନ୍ ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଥÒଦଲ 
ଦହ ଁ ପରୂା ଦହବାକୁ ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଯ ଲାଗ ଦିଥÒଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ମନ୍ ଦିର 
ସନୁା ଛାଉଣ ଦି ନ ଥÒଲା। ଶ ଦିଖ୍  ଶାସକ ମହାରାଜା ରଣଜଦିତ୍  ସ ଦିଂହ 
୧୮୦୯ ମସ ଦିହାଦର ସଙ୍ଗମରମର୍  ଏବଂ ତମା୍ଦର ପରୂା ସ୍ାନର 
ପନୁଃନ ଦିମ୍ଯାଣ କର ଦି ୧୮୩୦ଦର ଗଭ୍ଯଗହୃକୁ ସନୁାଦର ଢାଙ୍କଦି ଥÒଦଲ।  
ଦେଶର ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ସ୍ାନର କୁଶଳୀ କାର ଦିଗରଙ୍କ େ୍ଶାରା  ଏହ ଦି ସନୁା 

ଆବରଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରାଇଛ ଦି। ମହାରାଜା 
ରଣଜଦିତ୍  ସ ଦିଂହ ସ୍ଶର୍୍ଯ ମନ୍ ଦିର ନ ଦିମ୍ଯାଣ କର ଦିବା 
ପାଇ ଁଦକବଳ ୭ ରୁ ୯ ପରସ୍ତ ବ୍ୟବହାର 
କର ଦିଥÒଦଲ।  ପଦର ଏଥÒଦର ୨୪ ପରସ୍ତ 
ଉପଦରାଗ କରାରାଇଥÒଲା। ଏହ ଦି 
ମନ୍ ଦିରର ଚାଦରାଟ ଦି େ୍ଶାର ରହ ଦିଛ ଦି, ରାହାକ ଦି 
ପ୍ରଦତ୍ୟକ ଧମ୍ଯର ଦଲାକଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ ଦିତ 
କର ଦିଥାଏ। ଦତଦବ ସ୍ଶର୍୍ଯ ମନ୍ ଦିର ହ ଦିନୁ୍ 
ଏବଂ ଇସ୍ ଲାମୀୟ ବାସୁ୍ତକଳାର  ମ ଦିଳ ଦିତ 
ସଂଦରାଗ।  ମନ୍ ଦିରର ଦମାଟ ସମ୍ପର୍ତଦି 

ଦହଉଛ ଦି ୯୦,୦୦୦ ଦକାଟ ଦି। ଏଥÒଦର ସନୁା, ସନୁାର ମରୂ୍ତମି, ରୁପା, ହୀରା, ତମା୍ ଆେଦି ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ। 
ଆଧ୍ୟାତ୍ ଦିକ ଶାନ୍ ଦି ପାଇ ଁଏହ ଦି ସ୍ାନ ଦବଶ୍  ଉପରକୁ୍ତ। ମନ୍ ଦିର ପର ଦିସରଦର କୁଣ୍ଡକୁ ଅମତୃସଦରାବର 

କୁହାରାଏ। େଶ୍ଯନ ପବୂ୍ଯରୁ ଶ୍ଦ୍ାଳୁ ଏହ ଦି ସଦରାବରରୁ ପବ ଦିତ୍ର ଜଳ ସ ଦିଞ୍ଚନ କର ଦିଥାନ୍ ଦି। n

ଅମତୃସରର ସ୍ଶର୍୍ଯ ମନ୍ ଦିର ବା ଦଗାଲ୍ ଦଡନ୍ ଦଟମ୍ପଲ ଗରୁୁ 
ରାମୋସଜୀଙ୍କ େ୍ଶାରା ପ୍ରତ ଦିଷ୍ା ଦହାଇଥÒଲା। ଭାରତର 
ପ୍ରମଖୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ମନ୍ ଦିରଟ ଦି  
୪୦୦ କ ଦିଦଲାଗ୍ରାମ ଶଦୁ୍ ୨୪ କ୍ୟାଦରଟ୍  ସନୁାଦର ନ ଦିମମିତ। 
ରାହାର ମଲୂ୍ୟ ୧୪୦ ଦକାଟ ଦି ଟଙ୍କାରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ଯ ଦହବ। ପ୍ରତ ଦିବର୍ଯ 
ପ୍ରାୟ ୪ ଦକାଟ ଦି ଶ୍ଦ୍ାଳୁ ଏହ ଦି ଧାମମିକ ସ୍ାନ ପର ଦିେଶ୍ଯନ କରନ୍ଦି। 
ୋନ ସତୂ୍ରରୁ  ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିରକୁ  ବାରମିକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଦକାଟ ଦି ଟଙ୍କା 
ମ ଦିଳ ଦିଥାଏ। ଏଥପାଇଁ ସ୍ଶର୍୍ଯ ମନ୍ ଦିର ଭାରତର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମନ୍ ଦିର 
ତାଲଦିକାଦର ସାମ ଦିଲ ଦହାଇପାର ଦିଛ ଦି।

ସ୍ୱର୍୍ଷ ମନ୍ରିକର 
୪୦୦ କକିଲୋର 
ସନୁୋ ଆବରେ

ପଞ୍ୋବର ଅମତୃସରଠୋଶର �ଖି୍ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟର 
ହରମନ୍ରି ସୋହବି ‘ସ୍ୱର୍ଦ୍ଧମନ୍ରି’ ଭୋଶବ ବ�ି୍ବଶର 

ପ୍ରସରି୍ । ଏହୋକୁ �ଖି୍ ଙ୍କ ଗରୁୁଦ୍ବୋର କୁହୋଯୋଉଥÒଶେ 
ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶତୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟର ଶ୍ରର୍ୋଳୁ ଦ�ଦ୍ଧନ 

କରବିୋର ଶସୌଭୋଗୟେ ପୋଆନ୍।ି  ଏହ ିମନ୍ରିର ସ୍ୱର୍ଦ୍ଧ 
ଆବରଣ ସୋଙ୍ଗକୁ ଏହୋର କୋରୁକୋଯଦ୍ଧୟେ ପଯଦ୍ଧୟେଟକଙ୍କ 

ଆକରଦ୍ଧଣର ଶକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ପୋେଟଛି।ି 

ମନ୍ରିର ବକିଶରତ୍ବ

ବୋରଷିକ ଆୟ ୨୦୦ କକୋଟ ି
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ସୁ ନା, ରୁପା ଅଳଙ୍ାର ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସ�ାମନାଥ 
ମନ୍ ଦିରକୁ ତୁକକି ଶା�କ ମହମଦୁ ଗଜନ ଦି 

ପ୍ାୟ ୧୭ଥର ଲୁଣ୍ଠନ କର ଦିଥସଲ। ସତସବ ସ� 
ସକବଳ ମନ୍ ଦିରର ତମାମ �ମ୍ପତ୍ଦି ଲୁଟ୍  କର ଦିଥସଲ 

ତାହା ନୁସହଁ, ଏହାକୁ ଧ୍ବଂ� ମଧ୍ୟ କର ଦିଥସଲ। ୫ 
ହଜାର ସଲାକଙ୍ �ହ ମ ଦିଶ ଦି ସ� ଉକ୍ତ ମନ୍ ଦିର ଉପସର 
ଅାକ୍ରମଣ କର ଦିଥବା କୁହାଯାଏ। ମନ୍ ଦିର �ରୁକ୍ା 

ପାଇଁ ବହୁ �ବଂଖ୍ୟକ ସଲାକ ପ୍ାଣ ହରାଇ ଥସଲ। 
କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ �ସତ୍୍ ମଧ୍ୟ ମନ୍ ଦିରର ଯଶ 

କୀତ୍କି କମ ଦି ନାହ ିଁ। ଭଗବାନଙ୍ ପ୍ତ ଦି ଥବା 
ଗଭୀର ବ ଦିଶ୍ା� ସଯାଗୁଁ ସଲାସକ 

ଦାନଧମ୍ମ କର ଦିବାକୁ 

ଆସଗଇ ଆ�ନ୍ଦି। ପ୍ତ ଦିବର୍ମ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ମନ୍ ଦିରକୁ 
ସକାଟ ଦି ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା ଦାନ କର ଦିଥାନ୍ ଦି। 

ଏହ ଦି କାରଣ ସଯାଗୁଁ ଏହା ଧନୀ ମନ୍ ଦିର 
ତାଲଦିକାସର ସ୍ାନ ପାଇଛ ଦି। ଏହାର 
ବାରକିକ ଆୟ ୭୫ ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା।

୧୨ ଜ୍ୟୋତରି୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଜେ 
ଅନୟତମ

ଭଗବାନ ଶ ଦିବଙ୍ ଦ୍ାଦଶ ସଜ୍ୟାତ ଦିଲକିଙ୍ଗ 
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ 

ସ�ାମନାଥ। 
ମନ୍ ଦିରଟ ଦି ଶ ଦିବଙୁ୍ 
�ମପ କିତ। ଏହାର ନ ଦିମ୍ମାଣ 
ସଶୈଳୀ ସକୈଳା� ମହାସମରୁ 
ପ୍ା�ାଦ ଉପସର ଆଧାର ଦିତ। 
�୍ୟବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସଦବ ସ�ାମରାଜ 
ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର �ନୁାସର ନ ଦିମ୍ମାଣ 
କର ଦିଥିସଲ। ଏହା ସହଉଛ ଦି 
ସଦଶର �ବୁଠୁ ପରୁୁଣା 
ମନ୍ ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍  ଗୀତା, 
ସ୍କନ୍ ପରୁାଣ, 
ଶ ଦିବ 

ପରୁାଣ, ଋଗ୍ ସବଦ ଭଳଦି ପ୍ାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥସର ମନ୍ ଦିରର ମହ ଦିମା 
ବର୍୍ମନା କରାଯାଇଛ ଦି। ସ�ହ ଦିପର ଦି �ମଦୁ୍ରକୂଳସର ଅବସ୍ତ 
ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର ସଦଖବାକୁ ସବଶ୍ �ନୁ୍ର ଓ ଆକର୍ମଣୀୟ। 
ଏଠାସର ମହାଶ ଦିବରାତ୍ ଦି ଓ କାତ୍କିକ ପରୂ୍କିମା ଖବୁ୍  ଧମୁ୍ ଧାମସର 
ପାଳନ କରାଯାଏ।

 ଶେିଡ଼ି ିସୋଇ ବୋବୋ ମନ୍େି
ଦାନରୁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 
୪୦୦ ଜ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋ

ମ ହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦିସର ଅବସ୍ତ �ାଇ ବାବା 
ମନ୍ ଦିର। ସକାଟ ଦି ସକାଟ ଦି ସଲାକଙ୍ର ଆସ୍ାର 
ସକନ୍ଦ୍ର ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର। ସଦଶବ ଦିସଦଶରୁ 

ଭକ୍ତଙ୍ �ଅୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟ ଦିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ �ଇ୍ଚ୍ାସର 
ଟଙ୍ା, �ନୁା, ରୁପା ଆଦଦି ଦାନ କରନ୍ଦି। �ାଇ ବାବାଙ୍ 
ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର ଦାନ ମାଧ୍ୟମସର �ବଂଗହୃୀତ ଅମାପ ଧନ 
ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଜଣାଶଣୁା। ଆୟ ଦୃଷ୍ ଦିରୁ ସଦଶର ଅଗ୍ରଣୀ 
ମନ୍ ଦିର ମଧ୍ୟସର ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି �ାଇ ମନ୍ ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଏକ 
ର ଦିସପାଟ୍ମ ଅନୁ�ାସର, ବ୍ୟାଙ୍ସର ମନ୍ ଦିରର ପ୍ାୟ ୩୨ 

ସକାଟ ଦିରୁ ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟର �ନୁା ରହ ଦିଛ ଦି। ୪୪୨୮ 
ସକଜଦି ରୁପା ଓ ପାଖାପାଖି ୧୮୦୦ ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା 
ରହ ଦିଛ ଦି । ବାବାଙ୍ ମନ୍ ଦିରକୁ ପ୍ତ ଦି ବର୍ମ �ାସେ ୩ 
ଶହ ସକାଟ ଦିରୁ ଊଦ୍୍୍ମ ଦାନ ମ ଦିଳ ଦିଥାଏ। ୨୦୧୩-୧୪ 
ଆଥ୍ମକ ବର୍ମସର �ାଇ ମନ୍ ଦିର ଟ୍ରଷ୍ର ୧୦୯୮ ସକାଟ ଦି 
୫୭ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଥିଲା,  ଯାହା ୨୦୧୭-୧୮ସର 
୨୧୩୬ ସକାଟ ଦି ୪୯ ଲକ୍କୁ ବୃଦ୍ ଦି ପାଇଛ ଦି। ୨୦୧୯ 
ମ� ଦିହାସର �ାଇ ମନ୍ ଦିର ଟ୍ରଷ୍ର ୨୨୯୫ ସକାଟ ଦି 
ଟଙ୍ା ସ୍ାୟୀ ଜମା ସହାଇଛ ଦି।

ଶନୂୟ ନ ଥୋଏ 
ଦୋନପୋତ୍ର
ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି �ାଇ ମନ୍ ଦିରକୁ ସଦୈନ ଦିକ 
ପ୍ାୟ ସଦେ ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା ଦାନରୁ 
ଆ� ଦିଥାଏ।  ଏହାବ୍ୟତୀତ �ନୁା, 
ରୁପା ଅଳବଂକାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ମଲୂ୍ୟବାନ ପଦାଥ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦାନସର 
ମ ଦିଳ ଦିଥାଏ । ସକବଳ ଦାନବାକ୍ସରୁ 
ମନ୍ ଦିରକୁ ବାରକିକ ୪୦୦ ସକାଟ ଦି 
ଟଙ୍ା ମ ଦିଳୁଥିବା ଆକଳନ 
କରାଯାଇଛ ଦି। ଭକ୍ତମାସନ ଏସତ 
ପର ଦିମାଣର ଦାନ କରନ୍ଦି ସଯ, 
ମନ୍ ଦିରସର ଥÒବା ଦାନପାତ୍ 
ସକସବ ଖାଲଦି ନଥାଏ। ୨୦୨୧ 
ମ� ଦିହାସର ମାତ୍ ଆଠ ମା�ସର 
୨୦୭ ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା ଦାନ 
ମ ଦିଳ ଦିଥÒଲା। ଏଥÒ�ହ ୧୭ କ ଦିସଲା 
�ନୁା, ୧୯୫ କ ଦିସଲା ରୁପା 
ମଧ୍ୟ ଦାନ �୍ରୂପ ମ ଦିଳ ଦିଥÒଲା। 
କସରାନା ପରବତ୍୍ମୀ �ମୟସର 
ସଯସତସବସଳ ମନ୍ ଦିର ସଖାଲା 
ଗଲା ୨୪୦ ଦ ଦିନସର ପ୍ାୟ ଏଠାକୁ 
୬୫ ଲକ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ବାବାଙ୍ 
ଦଶ୍ମନ ପାଇଁ ଆ� ଦିଥÒସଲ।

ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି ପବୂ୍ମରୁ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା। ସତସବ �ାଇଙ୍ 
ପ୍ତ ଦି ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ ବ ଦିଶ୍ା� ସଯାଗୁଁ ଆଜଦି ଏହ ଦି ସ୍ାନ 
ତୀଥ୍ମସ୍ଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛ ଦି। ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି �ାଇ 
ବାବା ମନ୍ ଦିର ୧୯୯୨ ମ� ଦିହାସର �ାଇଙ୍ �ମାଧÒ 
ଉପସର ପ୍ତ ଦିଷ୍ା କରାଯାଇଥÒଲା।  ସ� �ମୟସର 

ସରାସରଇ ପାଇଁ ସଯଉଁ ନ ଦିଆଁ ଜାଳ ଦିଥସଲ, ଆଜଦି 
ତାଙ୍ ଭକ୍ତମାସନ ତାହାକୁ ନ ଦିବ୍ମାପ ଦିତ ସହବାକୁ 
ସଦଇନାହାନ୍ ଦି। ସ�ହ ଦି ନ ଦିଆଁରୁ ଜାତ ପାଉଁଶକୁ 
ପବ ଦିତ୍ ବ ଦିଭୂତ ଦି ଭାସବ ମଥାସର ଲଗାଇଥା’ନ୍ ଦି। 
ତାଙ୍ର �ବୁଠାରୁ ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ମୀ ଓ ଶ ଦିକ୍ଣୀୟ 

ସ�ଲାଗାନ୍ ସହଲା ‘‘�ବକା ମାଲଦିକ୍ ଏକ୍ ସହ।’’   
ପ୍ତ ଦିଦ ଦିନ �ବ୍ମନ ଦିମ୍ନ ୭୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍ ଭ ଦିଡ଼ 
ଜମଥୁିବା ସବସଳ ଗରୁୁବାର ପ୍ାୟ ୧ ଲକ୍ ୩୦ 
ହଜାର ପର ଦି ଭକ୍ତ ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦିସର ଏକାଠ ଦି ହୁଅନ୍ଦି। ବ ଦିଭ ଦିନ୍ନ  
ପବ୍ମପବ୍ମାଣ ଦିସର ଭକ୍ତଙ୍ �ବଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ ଛୁଏଁ। n

ଗଁୋ ପୋର୍ଟରି୍ୋ 
ତୀଥ୍ଥସ୍ଥଳ

ଧୋମଲି� ସ୍ଥଳୀ ପୋଇଁ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଗୁ୍ େୋଟ। 
ଏହୋେ ପ୍ରତଷି୍ତି ଆଧ୍ୟୋତ୍�ି ଜଷେତ୍ର ତଥୋ 
ପର୍ଥୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟେୁ ଅନୟତମ 
ଜସୋମନୋଥ ମନ୍େି। ଏହ ିମନ୍େିେ 
ଇତହିୋସ ଜବଶ୍  ସମଦୃ୍ଧ । ମନ୍େି�ୁ 
ଏ�ୋଧ� ବୋେ ନଷ୍ଟ �େୋରୋଇ 
ନମି୍ଥୋଣ �େୋରବିୋ ସଜତ୍ବେ ଏହୋ 
ଶ୍ରଦ୍ଧୋଳୁଙ୍ ବଶିବେୋସଭୋ୍ନ 
ଜହବୋଜେ ସଫଳ ଜହୋଇଛ।ି 
ଶ୍ରଦ୍ଧୋଳୁଙ୍ ଜ�ୋଟ ିଜ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋ 
ଦୋନ ଧମ୍ଥ ଜରୋଗୁଁ ଜସୋମନୋଥ ମନ୍େି 
ଜଦଶେ ଧନୀ ମନ୍େି ତୋର୍�ିୋଜେ 
ସ୍ଥୋନ ପୋଇଛ।ି

ଏ�ୋଧ�ବୋେ 
ଆକ୍ରମଣ ଓ ପନୁଃନମି୍ଥୋଣ

ଅତୀତରର ଏହ ିମନ୍ରି ଉପରର ବହୁବାର ଆକ୍ରମଣ ରହାଇଛ।ି ଅତୀତରର ଏହ ିମନ୍ରି ଉପରର ବହୁବାର ଆକ୍ରମଣ ରହାଇଛ।ି 
ରୋମନାଥ ମନ୍ରି ଉପରର ଇସ୍ ଲାମୀ ଅନୁପ୍ରରବଶକାରୀ ରୋମନାଥ ମନ୍ରି ଉପରର ଇସ୍ ଲାମୀ ଅନୁପ୍ରରବଶକାରୀ 

ଏକାଧକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରଛିନ୍।ି ରେହପିର ିଏହାକୁ ଏକାଧକବାର ଏକାଧକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରଛିନ୍।ି ରେହପିର ିଏହାକୁ ଏକାଧକବାର 
ପନୁଃନମି୍ାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଭାରତ େ୍ାଧୀନତା ଲାଭ ପରର ଏହାକୁ ରଶର୍ ପନୁଃନମି୍ାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଭାରତ େ୍ାଧୀନତା ଲାଭ ପରର ଏହାକୁ ରଶର୍ 

ଥର ପାଇଁ ନମି୍ାଣ କରାଯାଇଥଲା। ରେହପିର ି ମନ୍ରିକୁ ରମାଗଲ ଶାେକ ଥର ପାଇଁ ନମ୍ିାଣ କରାଯାଇଥଲା। ରେହପିର ି ମନ୍ରିକୁ ରମାଗଲ ଶାେକ 
ଔରଙ୍ଗରେବଙ୍କ କରୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ୋମ୍ା କରବିାକୁ ପଡ଼ଛି।ି ତାଙ୍କ ଶାେନକାଳରର ଔରଙ୍ଗରେବଙ୍କ କରୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ୋମ୍ା କରବିାକୁ ପଡ଼ଛି।ି ତାଙ୍କ ଶାେନକାଳରର 

ଏହାକୁ ଦୁଇ ଥର ଭଙ୍ଗାଯାଇଥଲା।  ଏହାକୁ ଦୁଇ ଥର ଭଙ୍ଗାଯାଇଥଲା।  n

ଜସୋମନୋଥ ମନ୍େି
ବୋର୍ଲି� ଆୟ 
୭୫ ଜ�ୋଟ ି
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ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ ଦିରମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ ଦିରଦେଶର ଧନୀ ମନ୍ ଦିର ମଧ୍ୟଦର 
ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ୀ ମୀନାକ୍ୀ ଅମନ୍ନ 
ମନ୍ ଦିର। ଏହା ତାମ ଦିଲନାଡୁର 
ମେୁରାଇଦର ଅବସ୍ଥତ। 
ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର ବ ଦିଶ୍ବର ସପ୍ତମ 
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 
ମନ୍ ଦିରର ଅଦୁ୍ତ ବାସୁ୍କଳା 
ବ ଦିଶ୍ବବ ଦିଖ୍ୟାତ। ଏଠାଦର ମା’ 
ପାବ୍ଯତୀ ଦେବୀ ମୀନାକ୍ୀଙ୍କ 
ରୂପଦର ପଜୂା ପାଆନ୍ଦି। ଦତଦବ 
ଏ ମନ୍ ଦିର ଅନ୍ୟ ମନ୍ ଦିରଠାରୁ 
ସମୂ୍ର୍୍ଯ ଭ ଦିନ୍ନ। ଏଠାଦର ଶ ଦିବ 
ଓ ପାବ୍ଯତୀଙୁ୍କ ଏକାସାଥିଦର 
ପଜୂା କରାରାଏ। ପ୍ରତ ଦିେ ଦିନ 
ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର 
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସଥୁବାରୁ ଏହା 
ଦଲାକପ୍ର ଦିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 
ଭାଦବ ପର ଦିଚ ଦିତ। ଦତଦବ 
ଦକଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା 
ଧନୀ ମନ୍ ଦିରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ 
କର ଦିଛ ଦି, ତାହାକୁ ଦନଇ ଏହ ଦି 
ଉପସ୍ଥାପନା।

ଶ୍ରୀ ମୀନାକ୍ୀ ଅମନ୍ନ ମନ୍ ଦିର ଭାରତର ଏକ ପ୍ାଚୀନ 
ମନ୍ ଦିର। ମନ୍ ଦିର ଗଭ୍ଭଗହୃ ତ ଦିନ ଦିହଜାର ବର୍ଭର 
ପରୁୁଣା। ମନ୍ ଦିରରର ୩୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମରୂ୍ତ୍ତି 

ଅଛ ଦି। ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିରର ବାର୍ତିକ ଆୟ  ୬ ରକାଟ ଦି ଟଙ୍ା। 
ପ୍ତ ଦିଦ ଦିନ ଏଠାକୁ ୨୦ରୁ ୩୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ଅାସ ଦିଥାନ୍ ଦି। 
ମନ୍ ଦିର ପର ଦିସରରର ବହୁ ଆକର୍ଭଣୀୟ ମରୂ୍ତ୍ତି ରହ ଦିଛ ଦି। ମଖୁ୍ୟ 
ମରୂ୍ତ୍ତି ରଦବୀ ମୀନାକ୍ୀ। ମନ୍ ଦିରରର ଦୁଇଟ ଦି ସ୍ବର୍୍ଭ ବ ଦିମାନ 
ଅଛ ଦି। ଏହାବାଦ୍ ବହୁ ପର ଦିମାଣର ସନୁାରୁପା ଅଳଙ୍ାର 
ଅଛ ଦି। ଭକ୍ତଙ୍ ଦାନ ରହଉଛ ଦି ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର ମଖୁ୍ୟ ଆୟ। 

ବର୍ତ୍ତମାନର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ ଦିରର ନ ଦିମତ୍ତାଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ ଦିରର ନ ଦିମତ୍ତାଣ 
ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ୀରର କରାଯାଇଥଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ୀରର କରାଯାଇଥଲା। 
ମନ୍ ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ୧୬୦ ଫୁଟ୍। ୧୪ ଏକର ମନ୍ ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ୧୬୦ ଫୁଟ୍। ୧୪ ଏକର 
ଜାଗାରର ଅବସ୍ଥତ ଏହ ଦି ଭବ୍ୟ ମନ୍ ଦିର। ଜାଗାରର ଅବସ୍ଥତ ଏହ ଦି ଭବ୍ୟ ମନ୍ ଦିର। 
ମନ୍ ଦିରର ରଶାଭା ଓ ସରୁକ୍ା ଲାଗ ଦି ଏହାର ମନ୍ ଦିରର ରଶାଭା ଓ ସରୁକ୍ା ଲାଗ ଦି ଏହାର 
ଚାର ଦିପାଖରର ବ ଦିରାଟ ପାରଚର ଦି ତ ଦିଆର ଦି ଚାର ଦିପାଖରର ବ ଦିରାଟ ପାରଚର ଦି ତ ଦିଆର ଦି 
କରାଯାଇଛ ଦି। ମନ୍ ଦିର ପ୍ରରବଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଛ ଦି। ମନ୍ ଦିର ପ୍ରରବଶ ପାଇଁ 
୪ଟ ଦି ମଖୁ୍ୟ ଦ୍ାର ଅଛ ଦି। ଯାହାକ ଦି ପରସ୍ପର ୪ଟ ଦି ମଖୁ୍ୟ ଦ୍ାର ଅଛ ଦି। ଯାହାକ ଦି ପରସ୍ପର 
ସହ ଜଡ଼ଦିତ। ମନ୍ ଦିରର ଆଠଟ ଦି ଖମ୍ବରର ସହ ଜଡ଼ଦିତ। ମନ୍ ଦିରର ଆଠଟ ଦି ଖମ୍ବରର 
ମହାଲକ୍ଷୀଙ୍କ ମରୂ୍୍ତି ତ ଦିଆର ଦି କରାଯାଇଛ ଦି। ମହାଲକ୍ଷୀଙ୍କ ମରୂ୍୍ତି ତ ଦିଆର ଦି କରାଯାଇଛ ଦି। 
ଏହ ଦି ଖମ୍ବରର ମହାରଦବଙ୍କ ରପୌରାଣ ଦିକ ଏହ ଦି ଖମ୍ବରର ମହାରଦବଙ୍କ ରପୌରାଣ ଦିକ 
କଥା ମଧ୍ୟ ଉରଲେଖ କରାଯାଇଛ ଦି।କଥା ମଧ୍ୟ ଉରଲେଖ କରାଯାଇଛ ଦି।

ସପ୍ତେଶ ଶତାବ୍ୀର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ ଦିର

ଅଧÒଷ୍ାତ୍ୀ ମା’ ପାବ୍ଯତୀ 
ଶ୍ରୀ ମୀନାକ୍ୀ ଅମନ୍ନ ମନ୍ ଦିର ରଦବୀ ପାବ୍ଭତୀଙୁ୍ ସମପ ୍ତିତ। 
ପାବ୍ଭତୀଙ୍ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରହଉଛନ୍ଦି ମା’ ମୀନାକ୍ୀ। ମୀନାକ୍ୀର 
ଅଥ୍ଭ ଯାହାଙ୍ ନୟନ ବା ଆଖ ମୀନ ସଦୃଶ। ମା’ ମୀନାକ୍ୀଙୁ୍ 

ଭଗବାନ ଶ ଦିବଙ୍ ପତ୍ୀ ପାବ୍ଭତୀଙ୍ ଅବତାର ଓ ଭଗବାନ 
ବ ଦିଷୁ୍ଙ୍ ଭଉଣୀ ରବାଲଦି ବ ଦିରବଚନା କରାଯାଏ। ରତରବ ରାଜା 

ମଳଧ୍ବଜ କଠଦିନ ତପସ୍ୟା ବଳରର ମୀନାକ୍ୀଙୁ୍ ପତୁ୍ୀ ଭାରବ ପ୍ାପ୍ତ 
କର ଦିଥିରଲ। ମାନ୍ୟତା ଅଛ ଦି, ମହାରଦବ ସନୁ୍ରରଶ୍ବର ରୂପରର ପାଣ୍୍ୟ 

ରାଜା ମଳଧ୍ବଜଙ୍ କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ମୀନାକ୍ୀଙୁ୍ ବ ଦିବାହ କର ଦିବା ପାଇଁ 
ମଦୁରାଇ ଆସ ଦିଥରଲ। ରସଥପାଇଁ ଏହ ଦି ସ୍ାନରର ମନ୍ ଦିରକୁ ନ ଦିମ୍ଭାଣ କରାଯାଇଛ ଦି। 

ରସହ ଦିପର ଦି ଏହା ପାବ୍ଭତୀଙ୍ ଜନ୍ମସ୍ାନ ରହାଇଥବାରୁ ପାବ୍ଭତୀଙୁ୍ ସ୍ମରଣ ଓ ପଜୂା କର ଦିବା 
ଲାଗ ଦି ଏଠାରର ମୀନାକ୍ୀ ମନ୍ ଦିର ନ ଦିମ୍ଭାଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଏ।

ସନୁା ଦପାଖରୀ 
ରଦବୀ ମୀନାକ୍ୀ 
ଓ ସନୁ୍ରରଶ୍ବରଙ୍ 
ସରମତ ଏହ ଦି 
ମନ୍ ଦିରରର ମା’ ଲକ୍ଷୀ, 
ସରସ୍ବତୀ, ଗରଣଶ 
ଆଦଦି ରଦବରଦବୀଙୁ୍ 
ପଜୂା କରାଯାଏ। 
ମନ୍ ଦିରରର ଏକ 
ରପାଖରୀ ଅଛ ଦି। 
ଏହାର ନାଁ 
‘ରପାଥ୍ଭମରାଇ 
କୁମଲ’। ଏହାର ଅଥ୍ଭ 
‘ସନୁା ରପାଖରୀ’। 
ଏହାର ଲମ୍ବ ୧୬୫ 
ଫୁଟ୍  ଓ ଚଉଡ଼ା ୧୨୦ 
ଫୁଟ୍ । ସନୁାର ଏକ 
ପଦ୍ମ ଏହ ଦି ରପାଖରୀର 
ମଧ୍ୟଭାଗରର 
ନ ଦିମ୍ତିତ ରହାଇଛ ଦି। 
ଆଉ ଏଠାରର ପ୍ଭୁ 
ମହାରଦବ ବାସ 
କରୁଥବା ବ ଦିଶ୍ବାସ 
କରାଯାଏ। 

ଦଲାକପ୍ର ଦିୟ ଉତ୍ସବ ଚଦିତ ଦିରଇ
ଶ୍ରୀ ମୀନାକ୍ୀ ଅମନ୍ନ ମନ୍ ଦିରର ଦଶ୍ଭନ ସମୟ ସକାଳ ୫ଟାରୁ ରାତ ଦି ନଅଟା। ରତରବ ଦଦିନ 
୧୨ଟାରୁ ୪ଟା ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ମନ୍ ଦିର ଦଶ୍ଭନ ବନ୍ ରହ ଦିଥାଏ। ଏଠାରର ଏପ୍ ଦିଲ ଓ ରମ’ ମାସରର 
ମଦୁରାଇର ସବୁଠୁ ରଲାକପ୍ ଦିୟ ଉତ୍ସବ ଚଦିତ ଦିରଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହ ଦି ଉତ୍ସବ ସମୟରର 
ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଦଶ୍ଭନ ଲାଗ ଦି ମନ୍ ଦିର ଆସନ୍ଦି। ଆଉ ଏହ ଦି ଅବସରରର ଭକ୍ତମାରନ 
ବ ଦିପଳୁ ପର ଦିମାଣରର ଦାନଧମ୍ଭ କର ଦିଥାନ୍ ଦି। ଫଳରର ମନ୍ ଦିରର ଭଲ ଆୟ ରହାଇଥାଏ। 
ରସହ ଦିପର ଦି ଏହ ଦି ଉତ୍ସବରର ମୀନାକ୍ୀ ରଦବୀଙ୍ ରାଜ୍ୟାଭ ଦିରରକ, ରଥ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରଦବତାଙ୍ 
ବ ଦିବାହ ଅାଦ ଦି ସାମ ଦିଲ ଅଛ ଦି। ତା’ସହ ନବରାତ୍ ଦି ଓ ଶ ଦିବରାତ୍ ଦିରର ବ ଦି ଏଠାରର ଭକ୍ତଙ୍ ଭ ଦିଡ଼ 
ପର ଦିଲକ୍ ଦିତ ରହାଇଥାଏ। n

ଉଚ୍ଚଦକାଟୀର ବାସୁ୍କଳା 
ପ୍ାଚୀନ କଳାର ଏହା ରହଉଛ ଦି ଉନ୍ନତ ସ୍ାପତ୍ୟ ଓ ବାସୁ୍କଳା। ରତରବ ଏହା ଦ୍ାବ ଦିଡ଼ ବାସୁ୍କଳାକୁ 
ଦଶ୍ଭାଇ ଥାଏ। ରସହ ଦିପର ଦି ତାମ ଦିଲ ସାହ ଦିତ୍ୟରର ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିରକୁ ରନଇ ଖବୁ୍ ଚର୍୍ଭା ରହ ଦିଛ ଦି।

ବରତ୍ତକୁ ଆୟ 
୬ ଦକାଟ ଦି୬ ଦକାଟ ଦି
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ଭସାଇ ଦେଦେ।  
ନେୀଦେ ଭାସ ି
ଆସଥୁÒବା ଶଶିକୁୁ 
ପ ଣ୍ ା େ ମ୍  େ 
ଅପତୁ୍କି ୋଜା ୋଜଦଶଖେ 
ଦେଖÒବାକୁ ପାଇଥÒଦେ ଏବଂ ତାଙୁ୍ 
ଆଣ ି ନଜି ପତୁ୍ ପେ ି ଦନେହଦେ ୋଳନପାଳନ 
କଦେ। ଏହାେ କଛି ି େନି ପଦେ ୋଜାଙ୍ ଜଦଣ 
ପତୁ୍ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ ଦହୋ। ଏହାପଦେ ୋଣୀଙ୍େ ଆୟାପ୍ା 
ପ୍ରତ ି େୁବ୍ବବ୍ୟହାେ ବଢ଼ବିାଦେ ୋଗେିା। ୋଜାଙ୍ଠାେୁ 
ଆୟାପ୍ାଙୁ୍ େୂେ କେବିାେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେ ିୋଣୀ, ଆୟାପ୍ାଙୁ୍ 
କହଦିେ- ଦସ ଅସସୁ୍ଥ ଅଛନ୍ ିଏବଂ ବାଘଣୁୀେ କ୍ୀେ ପଇିବା 
ପଦେ ଦସ ସସୁ୍ଥତା ୋଭ କେଦିବ। ଏହା ଶଣୁବିା ପଦେ 
ଆୟାପ୍ା ସଦଗେ ସଦଗେ ଜଗେେ ଭତିେକୁ ଯାଇଥÒଦେ। 
ଦସଠାଦେ ପବୂ୍ବେୁ େହଥିÒବା ମହଷିୀ ବାଳକ ଆୟାପ୍ାଙ୍ 

ଉପଦେ ଆକ୍ରମଣ କେଥିÒଦେ। ଆୟାପ୍ା 
ମହଷିୀଙୁ୍ ବଧ କେ ି ବାଘଣୁୀ ଉପଦେ 
ବସ ି ୋଜ ନଅେକୁ ଦେେଆିସଦିେ। 
ବାଘଣୁୀ ସହ ବାଳକ ଆୟାପ୍ାଙୁ୍ ଦେଖÒବା 
ପଦେ ପ୍ରଜାମାଦନ ଆଶ୍ଚଯ୍ବ୍ୟଚକତି ଦହବା 
ସହ ଦେୈବୀଶକ୍ ି ପେଚିୟ ପାଇଥÒଦେ। 
ଏହାପଦେ ୋଣୀ ମଧ୍ୟ ଆୟାପ୍ାଙୁ୍ କ୍ମା 
ମାଗଦିେ। ନଜି ପତିାଙୁ୍ େ୍ବନ୍୍ବ ଓ କଠନି 
ପେସି୍ଥତଦିେ ପଡ଼ଥିÒବାେ ଦେଖÒ, ଆୟାପ୍ା 
ୋଜ୍ୟ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ନରି୍୍ବୟ ଦନବା ସହ 
ସବେୀମାଳା ପବ୍ବତ ଉପଦେ ଏକ ମନ୍େି 

ନମି୍ବାଣ ପାଇଁ କହଦିେ। ଏହାପଦେ ଦସ ସ୍ବଇଚ୍ାଦେ 
ସ୍ବଗ୍ବାଦୋହଣ କଦେ। ଧୋପଷୃ୍ଠଦେ ମହଷିୀଙ୍େ 
ଅତ୍ୟାଚାେେୁ ମକୁ୍ ି ମଳିବିା ସହ ବ୍ରହ୍ାଙ୍ ବେୋନ ସେଳ 
ଦହାଇପାେେିା। ମକେ ସଂକ୍ରାନ୍ ିେନି ଉତ୍ତୋ ଓ ୋଲ୍ ଗନୁ ି
ନକ୍ତ୍ଯକୁ୍ ପଞ୍ଚମୀ ତଥିÒ ଓ ବୃଶ୍ଚକି େଗ୍ନଦେ ଆୟାପ୍ାଙ୍ 
ଜନ୍ମ ଦହାଇଥÒବାେୁ ମକେ ସଂକ୍ରାନ୍ ିଦହଉଛ ିଏହ ିମନ୍େିେ 
ମଖୁ୍ୟ ପବ୍ବ। n

ସବୁର୍ଣ୍ଣ ଛାତ ଓ ପାହାଚ 
ସବେୀମାଳା ମନ୍େିେ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଛାତ ସନୁାଦେ ତଆିେ ି ଦହାଇଛ।ି  ୧୯୯୮ 
ମସହିାଦେ ବଶିଷି୍ଟ ଶଳି୍ପପତ ିବଜିୟ ମାେ୍ୟା ଏହ ିସବୁର୍୍ବ ଛାତ ପାଇଁ ୩୧ ଦକଜ ିସନୁା 
ଓ ୧୯୦୦ କଦିୋ ତମ୍ା ୋନ କେଥିଦେ। ଏହାେ ଆନୁମାନକି ମେୂ୍ୟ  ଦମାଟ ୧୮ 

ଦକାଟ ିଟଙ୍ା ଥÒୋ।  ଏହାେ ମଖୁ୍ୟ େ୍ବାେଦେ ମଧ୍ୟ ସନୁାେ ଆସ୍ତେଣ େଆିଯାଇଛ।ି ମନ୍େିକୁ 
ଯବିା ପାଇଁ ଦଯଉଁ ୧୮ଟ ି ପାହାଚ େହଛି,ି ତାହା ପଞ୍ଚଦୋହମ୍  ଅଥ୍ବାତ୍  ୫ଟ ି ଧାତୁଦେ ତଆିେ ି ଦହାଇଛ।ି ଏହ ି ପାହାଚଦେ 

ସନୁା ଓ େୁପା ଅଧÒକ ପେମିାଣେ ବ୍ୟବହାେ ଦହାଇଛ।ି ଏହ ି ମନ୍େିେ ଦମାଟ ସମ୍ତ୍ତ ିଦହଉଛ ି୨୪୫ ଦକାଟ।ି ଏହ ି
ମନ୍େି ଗହ୍ବେଦେ  ଅମାପ ଧନସମ୍ତ୍ତ ି େହଛି ି ଦବାେ ି ମତବାେ ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି ପ୍ରତବିଷ୍ବ ଏହ ି ମନ୍େିେୁ 

ଦକାଟ ି ଦକାଟ ି ଟଙ୍ା ୋନ ଆକାେଦେ ସଂଗହୃୀତ ଦହାଇଥାଏ। ଦକବଳ ଟଙ୍ା 
ନୁଦହଁ, ଅଦନକ ଭକ୍ ମନ୍େିେ ହୁଣ୍ଦିେ ସନୁାଗହଣା ମଧ୍ୟ ୋନ 

କେଥିାନ୍।ି ଅନ୍ ୋଇନ୍  ମାଧ୍ୟମଦେ ଭକ୍ମାଦନ ୋନ 
ଦେବାେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି

ବବୈଷ୍ଣବ ଓ ବ�ୈବ ସଂସ୍ କୃତରି ସମନ୍ବୟର 
ପ୍ରତୀକ ସବରୀମାଳା ମନ୍ରି ବହଉଛ ିବ�ି୍ବର 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀରଣ୍ଣସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। 
ବକରଳର ସବରୀମାଳା ପବଣ୍ଣତ ଉପବର 
ରହଛି ିସ୍ବାମୀ ଆୟାପ୍ାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ରି। 
ସବରୀମାଳା ପବଣ୍ଣତ ଉପବର ରÒବାରୁ ଏହାକୁ 
ସବରୀମାଳା ବଦବସ୍ଥାନମ୍  ବା ଶ୍ୀଧମଣ୍ଣଷଷ୍ଠ 
ମନ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହ ିମନ୍ରିବର 
ଶ୍ଦ୍ାଳୁମାନଙ୍କ ଦାନାରଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏହା 
ଭାରତର ଏକ ଧନୀ ମନ୍ରିର 
ପରଚିୟ ପାଇଛ।ି

ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ହ ିଁ ମଖୁ୍ୟ ଆୟ 
ସବେୀମାଳା ମନ୍େିକୁ ଭାେତେ ଧନୀ 

ମନ୍େି କହବିା ପଛଦେ ଅଦନକ କାେଣ 
େହଛି।ି ମନ୍େି ପେଚିାଳନା ପାଇଁ ଗଠତି 

ଦହାଇଛ ି ‘ତ୍ାବଣଦକାର୍  ଦେବସ୍ବମ୍  
ଦବାର୍ବ’। ସବେୀମାଳା ମନ୍େିେ ମଖୁ୍ୟ 

ଆୟ ଦହାଇଥାଏ ତୀଥ୍ବ ଯାତ୍ା ସମୟଦେ। 
ବଗିତ କଛି ିବଷ୍ବେ ତୀଥ୍ବଯାତ୍ା ସମୟଦେ 

୨୨୫ ଦକାଟ ିଟଙ୍ା ଆୟ କେଥିÒୋ। 
ପ୍ରତବିଷ୍ବ ଏଠାକୁ ୪େୁ ୫ ଦକାଟ ିଭକ୍ 

ଓ ପଯ୍ବ୍ୟଟକ ଆସଥିାନ୍।ି ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ 
ୋନଅଥ୍ବଦେ ମନ୍େିେ ପେଚିାଳନା ଏବଂ 

ଅଥ୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାେ ସପୁେଚିାଳନା ଦହାଇଥାଏ। 
ଭକ୍ମାଦନ ଦସମାନଙ୍େ ଆସ୍ଥା ଓ ବଶି୍ବାସ 

ଦନଇ ମନ୍େିଦେ ବହୁତ ପ୍ରକାେ ପଜୂା 
କେଥିାନ୍।ି ପଜୂାେ ପ୍ରକାେ ଅନୁଯାୟୀ 

ଭକ୍ମାଦନ ଅଥ୍ବୋନ କେଥିାନ୍।ି ଉଷା 
ପଜୂା କେବିା ପାଇଁ ଭକ୍ମାଦନ ୧,୦୦୦ 

ଟଙ୍ା ଦେଉଥÒବାଦବଦଳ ନତି୍ୟ ପଜୂା ପାଇଁ 
୩,୦୦୦ ଟଙ୍ା ଦେବାକୁ ହୁଏ।  ଦସହପିେ ି

ଗଣପତ ିଦହାମ ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍ା 
ୋଗଥୁÒବାଦବଦଳ ଭଗବତୀ ଦସବା ପଜୂା 
ପାଇଁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍ା ଧାଯ୍ବ୍ୟ କୋଯାଇଛ।ି 

ବଭିନି୍ନ ପଜୂା ପାଇଁ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଦେୟ େହଛି।ି 
ଦତଣ ୁଏହ ିଦେୟ ଅଥ୍ବ ମଧ୍ୟ ମନ୍େି ସମ୍ତ୍ତଦିେ 

ଦଯାଡ଼ାଯାଉଛ।ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ପଜୂା କେ ି
ଏହସିବୁ ୋନ ଅଥ୍ବେୁ ମନ୍େି ପକ୍େୁ ଅଦନକ 

କଛି ିସାମାଜକି କାଯ୍ବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଥ୍ବକ 
ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କୋଯାଉଛ।ି

୨୪୫ କ�ୋଟରି 
ସ୍ବାମୀ ଅବାୟବାପ୍ବା

ଅଧÒକାରୀ

ବପୌରାଣକି ଆଖ୍ୟାନ
ଭଗବାନ ଶବି ଓ ଦମାହନିୀ ସ୍ବେୂପ ଶ୍ରୀବଷୁି୍ଙ୍ ଔେସେୁ 
ଜନ୍ମତି ଶଶି ୁ ଦହଉଛନ୍ ି ଆୟାପ୍ା। ମହଷିାସେୁେ 
ଭଉଣୀ ମହଷିୀ ଅମେତ୍ବ ୋଭ ପାଇଁ ଦଘାେ ତପଦେ 
େୀନ ଦହଦେ। ତାଙ୍େ ତପସ୍ୟା ସେଳ ଦହୋ ଏବଂ 
ସଷୃ୍ଟକିତ୍ତ୍ବା ବ୍ରହ୍ା ତାଙୁ୍ ସ୍ବଇଚ୍ାଦେ ବେ ମାଗବିା ପାଇଁ 
କହଦିେ। ଏହାପଦେ ମହଷିୀ ନଜି ଇଚ୍ାଦେ ବେ 
ମାଗଦିେ ଏବଂ କହଦିେ, ଦକବଳ ଶବି ଓ ଶ୍ରୀବଷୁି୍ଙ୍ 
ଔେସେୁ ଜନ୍ମତି ଶଶିଙୁ୍ ହାତଦେ ଦମାେ ମତୁୃ୍ୟ ଦହବ। 
ଏଭଳ ି ବେ ମାଗବିା ପଛଦେ ଥÒୋ ଦକବଳ ଅମେତ୍ବେ 
ୋଳସା। କାେଣ ମହଷିୀ ଜାଣଥିÒଦେ, ଏହା ଦକଦବ ମଧ୍ୟ 
ସମ୍ଭବ ନୁଦହଁ। ଶବି ଓ ଶ୍ରୀବଷୁି୍ଙ୍ ଔେସେୁ ପତୁ୍ୋଭ 
ଦଯମତି ିଅସମ୍ଭବ, ତାଙ୍େ ମତୁୃ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦସଭଳ ିଅସମ୍ଭବ 

ଦହାଇଯବି। ମହଷିୀଙ୍ ଏହ ି ବେ ପ୍ରାଥ୍ବନାଦେ 
ବ୍ରହ୍ା ତଥାସୁ୍ତ କହଦିେ। ଏହାପଦେ ମହଷିୀଙ୍ 

ଅତ୍ୟାଚାେ ଧୀଦେ ଧୀଦେ ବଢ଼ଚିାେେିା। ତାଙ୍ 

ଅତ୍ୟାଚାେଦେ ସମଦସ୍ତ ତ୍ାହ ିତ୍ାହ ିରାକବିାକୁ ୋଗଦିେ।  
ଏଥÒେୁ ସମସ୍ତଙୁ୍ ତ୍ାହ ି କେବିା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶବି ଓ 
ଶ୍ରୀବଷୁି୍ ଦମାହନିୀ (ସ୍ତୀ) େୂପ ଧାେଣ କଦେ। ଏହାପଦେ 
ଭଗବାନ ଶବି ଓ ଶ୍ରୀବଷୁି୍ଙ୍ ଔେସେୁ ଶଶିପୁତୁ୍ ଜନ୍ମ 
ଦନଦେ। ଏହାପଦେ ଦମାହନିୀ ଶଶିଟୁେି ଦବକଦେ ଏକ 

ଦଛାଟ ସ୍ବର୍୍ବ ଘଣ୍ ିେଗାଇ ଦଗାଟଏି 
ଦଟାଦକଇଦେ  େଖÒ ନେୀଦେ 
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୧୫୦ କ�ୋଟରି ସଂପତ୍ ି
ସାଢ଼େ ଚାର ିଢ଼�ାଟ ିଓଡ଼ଆିଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଢ଼େବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ। ୧୦ ଏ�ର 
ଜମ ିଉପଢ଼ର ନମିମିତ ପରୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି। ବଶି୍ବବେିତି ଶ୍ରୀମନ୍ରିଢ଼ର 
ବଳଭଦ୍ର, ଢ଼େବରୀ ସଭୁଦ୍ରା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ଓ ସେୁଶ୍ଶନ ରତ୍ନ ସଂିହାସନ 
ଉପଢ଼ର ପଜୂା ପାଉଛନ୍।ି ଏହ ି ଚତୁର୍୍ଶାମରୂ୍ତମି ଢ଼ୋଡ଼ଶ ଉପଚାରଢ଼ର ପଜୂା 
ପାଉଥÒବାଢ଼ବଢ଼ଳ ରଥଯାତ୍ା ଢ଼ହଉଛ ିମଖୁ୍ୟ ପବ୍ଶ। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତଢ଼ିନାଟ ିରଥଢ଼ର 
ଚତୁର୍୍ଶାମରୂ୍ତମି ଗଣୁ୍ଚିା ମନ୍ରି�ୁ ବଢ଼ିଜ �ରଥିାନ୍।ି  ପରୁରୀଢ଼ର ଢ଼ହଉଥÒବା 
ରଥଯାତ୍ାଢ଼ର ପ୍ରତବିେ୍ଶ ଲକ୍ାଧÒ� ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଢ଼ହାଇଥାଏ। ଏହ ି
ଯାତ୍ା ୯େନି ଧର ି ଚାଢ଼ଲ। ଏହ ି ଯାତ୍ାର ଢ଼ଶେ େନିଢ଼ର ତନିରିଥଢ଼ର 
ବଗି୍ରହମାନଙ୍କର ସନୁାଢ଼ବଶ ଅନୁଷ୍ତି ଢ଼ହାଇଥାଏ। ପ୍ରତେିନି ଶ୍ରୀମନ୍ରିଢ଼ର 
ୋଠଏି ପଉଟ ିଢ଼ଭାଗ ଲାଗ ିଢ଼ହାଇଥାଏ।   

ଭାରତର ଧନରୀ ମନ୍ରି ମଧ୍ୟଢ଼ର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି। 
�ାଳଆି ଠା�ୁରଙ୍କ ସଂପର୍ତରି ପରମିାଣ ସଠକି୍  ଭାଢ଼ବ ଏ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଆ�ଳନ 
�ରାଯାଇପାରନିାହ ିଁ। ଢ଼ତଢ଼ବ ସର�ାରରୀ ସତୂ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ି ଢ଼ଯ, 
ପରୁରୀ ମନ୍ରିର ଢ଼ମାଟ ସମ୍ପର୍ତ ି ୧୫୦ ଢ଼�ାଟ ି ଟଙ୍କା ଢ଼ହାଇପାଢ଼ର।  
ଢ଼ତଢ଼ବ ଢ଼ବସର�ାରରୀ ଭାଢ଼ବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରିର ସଂପର୍ତ ି
ପରମିାଣ ଏହାଠାରୁ ଅଧ� ଢ଼ବାଲ ି�ୁହାଯାଏ।

୬୦ ହଜୋର ଏ�ରରୁ ଅଧÒ� ଜମ ି
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଏ�ର ଜମ ି ରହଛି।ି 
ଢ଼ତଢ଼ବ ଏଢ଼ବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ରିର ଜମ�ୁି ଢ଼ନଇ ବବିାେ ଲାଗ ିରହଛି।ି 

ଶ୍ରୀମନ୍ରି ଅଧରୀନଢ଼ର ଥବା ଜମରି ପରମିାଣ ସଠକି୍ ଆ�ଳନ �ରାଯାଇ 
ନାହ ିଁ। ଢ଼ତଢ଼ବ  ଶ୍ରୀମନ୍ରି ଅଧରୀନଢ଼ର ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଏ�ର ଜମ ିରହଛି ି
ଢ଼ବାଲ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଢ଼ସପଢ଼ଟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାଢ଼ର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ 
ଏ�ର ଜମ ିରହଛି ିଢ଼ବାଲ ିଗଢ଼ବେ�ମାଢ଼ନ ଅା�ଳନ �ରଛିନ୍।ି

 
ରତ୍ନଭଣ୍ୋର  
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରିଢ଼ର ରହଛି ି େୁଇଟ ି ରତ୍ନଭଣ୍ାର। ପବୂ୍ଶରୁ ରାଜାମାଢ଼ନ 
ବଭିନି୍ ରାଜ୍ୟ ଜୟ �ରବିା ପଢ଼ର, ଢ଼ସହ ି ରାଜ୍ୟରୁ ମଳୁିଥÒବା ସନୁା, ରୁପା, 
ହରୀରା ଓ ମାଣ�ି୍ୟ ଆେ ି ମନ୍ରି�ୁ ୋନ �ରଢ଼ିେଉଥÒଢ଼ଲ। ଏହ ି ଧାରାଢ଼ର 
ପରୁରୀର ରତ୍ନ ଭଣ୍ାରଢ଼ର ଅମାପ ସମ୍ପର୍ତ ି ଗଚ୍ତି ଢ଼ହାଇ ରହଛି ି ଢ଼ବାଲ ି
�ୁହାଯାଏ। ଢ଼ତଢ଼ବ ଏ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ାରଢ଼ର ଥÒବା ଢ଼ମାଟ ସମ୍ପର୍ତରି ହସିାବ 

�ରାଯାଇନାହ ିଁ। �ାରଣ ଗଣନା ସମୟଢ଼ର ଢ଼�ୌଣସ ି
ନା ଢ଼�ୌଣସ ି ଢ଼େୈବରୀ ପ୍ରଭାବ ଢ଼ଯାଗୁଁ 

ଏହା ସମ୍ଭବ ଢ଼ହାଇପାରନିାହ ିଁ। 
ଢ଼େୈବରୀ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ଖୁରୀନ 

ଢ଼ହାଇଥÒବା ବ୍ୟକ୍ତମିାନଙ୍କ 
�ହବିା ଅନୁଯାୟରୀ, 
ରତ୍ନଭଣ୍ାର�ୁ ନାଗ 
ଢ଼େବତା ଜଗ ି ରହଛିନ୍।ି 
ଅାଉ ଢ଼�ଢ଼ତଜଣଙ୍କ 

ମତଢ଼ର ରତ୍ନଭଣ୍ାରରୁ 
ଏ� ଅଢ଼ଲୌ��ି 

ଉଜ୍୍ବଳ ଆଢ଼ଲା� ବାହାରଥିାଏ, ଯାହା� ି ଆଖÒ ସହ୍ୟ �ରପିାଢ଼ର ନାହ ିଁ। 
ଢ଼ତଣ ୁଏମତି ି�ଛି ିଢ଼େୈବରୀ ପ୍ରଭାବ ଢ଼ଯାଗୁଁ ରତ୍ନଭଣ୍ାରର ସମ୍ପର୍ତରି ଆ�ଳନ 
�ରାଯାଇ ପାରନିାହ ିଁ। ବଗି୍ରହଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର�ୁ ସରୁକ୍ତି �ର ି ରଖÒବା ପାଇଁ  
ପବୂ୍ଶରୁ ନମିମିତ ରତ୍ନଭଣ୍ାର ମଧ୍ୟ ବବିାେଢ଼ର ଅଛ।ି

କ�ୈନ�ି �ୋନ କ�ଢ଼ରୁ  ତନି ିଲକ୍ଷ
ଶ୍ରୀମନ୍ରିର  ଥÒବା ‘ହୁଣ୍’ି ଢ଼ହଉଛ ିଆୟର ମଖୁ୍ୟ ଢ଼୍ାତ। ୧୯୮୦ ମସହିାଢ଼ର 
‘ହୁଣ୍’ି ସ୍ାପନ ପାଇଁ ଢ଼ଯାଜନା ଢ଼ହାଇଥÒଲା। ଢ଼ତଢ଼ବ ୧୯୮୩ ମସହିାଢ଼ର 
‘ହୁଣ୍’ି ସ୍ାପନ �ରାଯାଇଥÒଲା।  ପ୍ରତେିନି ହୁଣ୍ରୁି ପ୍ରାୟ ଢ଼େେ ଲକ୍ରୁ ତନି ି
ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମଳିଥିାଏ। ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ମାଧ୍ୟମଢ଼ର ଶ୍ରୀମନ୍ରି ପାଇଁ ୋନ ଗ୍ରହଣ 
�ରାଯାଏ।  ଏଥÒପାଇଁ ପରୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଢ଼େବ୍ ସାଇଟ୍  
ତଆିର ି ଢ଼ହାଇଛ।ି ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ  ଡଡି,ି ଢ଼ଚକ୍  �ମିା୍ ମନଅିଡ୍ଶର୍  
ମାଧ୍ୟମଢ଼ର ୋନ ଅଥ୍ଶ ଗ୍ରହଣ �ରାଯାଏ। 

ଓଡ଼ଶିୋ ବୋହୋକର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ ମନ୍ରି 
ଓଡ଼ଶିା ବାହାଢ଼ର ରହୁଥÒବା ଓଡ଼ଆି ଢ଼ଲା�ମାଢ଼ନ ଢ଼ସମାନଙ୍କର ସ୍ବଢ଼ଚଷ୍ାଢ଼ର 
ଓଡ଼ଆି �ମ୍ୁୟନଟି ି ଗଠନ �ର ି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି ନମି୍ଶାଣ �ରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଧାରାଢ଼ର ଓଡ଼ଶିା ବାହାଢ଼ର ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍, ଅମମ୍ୋବାଦ୍ , ଢ଼ବଙ୍ାଲୁରୁ, 
େଲି୍ରୀ ଓ ରାଞ୍ଠିାଢ଼ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଓ ସେୃୁଶ୍ୟ ମନ୍ରି ରହଛି।ି ଏଠା�ୁ 
ପ୍ରତବିେ୍ଶ ଲକ୍ାଧÒ� ଯାତ୍ରୀ ଓ ପଯ୍ଶ୍ୟଟ� ଆସଥିାନ୍।ି ଏହସିବୁ ମନ୍ରିର ଆୟ 
ମଖୁ୍ୟତଃ ୋନ ବାକ୍ସ ଉପଢ଼ର ନଭି୍ଶର �ଢ଼ର। ବଭିନି୍ ରଢ଼ିପାଟ୍ଶରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ି

ଢ଼ଯ, ଏହ ିମନ୍ରିମାନଙ୍କର ବାେମି� ହାରାହାର ିୋନ ୪ରୁ ୫ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଢ଼ହାଇଥାଏ।  n

ଶ୍ରୀମନ୍ରି ଶ୍ରୀମନ୍ରି ର ର 
୬୦ ହଜୋର ଏ�ର ୬୦ ହଜୋର ଏ�ର 

ଜମ ିଜମ ି

ଜଗତର ନୋଥ ଜଗନ୍ୋଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ରି �ଳନୋ 
�ରବିୋ ସମ୍ଭବ ନୁକହଁ। ବଡ଼ କ�ଉଳ, ବଡ଼ 

ଠୋ�ୁର, ରୋଜରୋକଜଶ୍ବର ମହୋବୋହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍�ୁି 
କନଇ ଭନି୍ ଭନି୍ ମତ ରହଛି।ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ ମନ୍ରିର ସଂପତ୍ରି ପରମିୋଣ ସଠକି୍  
ଆ�ଳନ �ରୋରୋଇପୋରନିୋହ ିଁ। ଠୋ�ୁରଙ୍କ 

ସମ୍ପତ୍�ୁି କନଇ ବଭିନି୍ ସମୟକର ଅକନ� ବବିୋ� 
ମଧ୍ୟ ଉଠଛି।ି କତକବ ଭୋରତକର ଧନରୀ ମନ୍ରି 

ତୋଲ�ିୋକର ରହଛି ିପରୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ୋଥ ମନ୍ରି।

୨୦୯କ�ଜ ି
ସନୁୋ ଅଳଙ୍କୋର

ବଗି୍ରହଙ୍କର ସନୁାଢ଼ବଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 
ଅଳଂ�ାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଂ�ାର�ୁ ମଶିାଇ ଢ଼ମାଟ 

୨୦୯ ଢ଼�ଜ ି ସନୁା ରହଛି।ି ଏହା ସହତି ମଲୂ୍ୟବାନ 
ସନୁା, ରୁପା, ହରୀରା, ନରୀଳା, ଢ଼ମାତ,ି ମାଣ�ି୍ୟ ଆେ ି
ରହଛି।ି ଢ଼ତଢ଼ବ  ଭତିର ଭଣ୍ାରଢ଼ର ଥÒବା ସମ୍ପର୍ତରି ମଲୂ୍ୟ 

ଜଣାପଡ଼ନିାହ ିଁ।  ଆଗାମରୀ େନିଢ଼ର ପରୁରୀର ସଂିହେ୍ବାର 
�ବାଟ�ୁ ସନୁାର ଆସ୍ତରଣ �ରାଯବି ଢ଼ବାଲ ି

ଢ଼ଯାଜନା ରହଛି।ି
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ଗମୁ୍ଫାରେ ପଜୂଫା ପଫାଆନ୍ତି ରେବୀ
ଗମୁ୍ଫାରେ ମଫାତଫା ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀଙ୍କ ତନିଟି ି ମରୂ୍ତ୍ତି 
େହଛି।ି ଡଫାହଫାଣରେ ମଫା’ କଫାଳୀ, �ଫାମରେ ମଫା’ 
ସେସ୍ବତୀ ଏ�ଂ ମଧ୍ୟରେ ମଫା’ ଲକ୍ଷୀ। ଏହ ିତନି ିପଣି୍େି 
ସମ୍ଳିତି େୂପକୁ ର�ୈର୍ଫାରେ�ୀ େୂପ �ରି�ଚନଫା 
କେଫାଯଫାଏ। ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀ ଗମୁ୍ଫାେ ପ୍ରର�ଶ 
ସ୍ଫାନରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ େ୍ବଫାେ �ନଫାଯଫାଇଛ।ି ଏଠଫାରେ ରେ�ୀ 
େୁଗଣ୍ଣଫାଙ୍କ ୯ଟ ି ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତି େହଛି।ି   ଏପେକି ି ଏହଫାକୁ 
ମଫା’ଙ୍କ ଭ�ନ ର�ଫାଲ ିମଧ୍ୟ କୁହଫାଯଫାଏ।

ମନ୍ ତିେେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଜୂଫା-ପବ୍ବ
ମଫାତଫା ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀ ମନ୍େିରେ ପ୍ରତ�ିରଣ୍ଣ ର�ଶ୍  
ଧମୁ୍ ଧଫାମରେ  ନ�େଫାତ୍ୀ ପଫାଳନ କେଫାଯଫାଏ। ଏଥÒପଫାଇଁ 
ରକଫାଟ ିରକଫାଟ ିଟଙ୍କଫାେ ଫୁଲ ରେ�ୀଙ୍କ ମନ୍େିରେ ସଜ୍ଫା 
ଯଫାଇଥଫାଏ।  େଙ୍ଗ ର�େଙ୍ଗେ ଫୁଲରେ ମଫା’ଙ୍କ େଶଣ୍ଣନ 
କେ�ିଫାକୁ ଅଧÒକ ସଂଖ୍ଫାେ ଶ୍ରଦ୍ଫାଳୁ ଆସନ୍।ି ମନ୍େିରେ 
େଫାନ କେଫାଯଫାଉଥି�ଫା ଟଙ୍କଫା ପଇସଫା ପ୍ରତ ି ମଫାସକୁ ମଫାସ 
ହସିଫା� କେଫାଯଫାଏ। ରତର� ଯଫାତ୍ଫା ପଫାଇ ଁ ମଫାର୍ଣ୍ଣ ଏ�ଂ 
ଅରକଟଫା�େ ମଫାସ ସ�ୁଠୁ ଭଲ ସମୟ। n

ଭଣ୍ଡାରରର 
୧୮ କୁଇଣ୍ଫାଲ ସନୁଫା
ଜମ୍-ୁକଫାଶ୍ୀେ, କଟେଫାନଗେେ ତ୍ ତିକୂଟ ପବ୍ବତ ଉପରେ  ଅବସ୍ଥତ ପ୍ରସ ତିଦ୍ଧ 
ରବୈରଣେଫା ରେବୀ ମନ୍ ତିେ। ଆେଫାଧ୍ଫା ରେବୀ ମଫାତଫା େଫାଣୀ ଏବଂ ରବୈଣେବୀଙ୍କ 
ନଫାମେୁ ରବୈରଣେଫା ରେବୀେ ସଷୃ୍ ତି। ହ ତିନୁ୍ ପେୁଫାଣ ଅନୁଯଫାୟୀ ରବୈରଣେଫା 
ରେବୀଙୁ୍କ ରତ୍ତୟଫା ଯଗୁେ ମଫାତଫା ପଫାବ୍ବତୀ, ସେସ୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷୀଙ୍କ  
ସ୍ବେୂପ ରବଫାଲତି ବ ତିରବଚନଫା କେଫାଯଫାଏ। ଏହ ତି ମନ୍ ତିେରେ  ଅରନକ ରଲଫାକ 
େଫାନ କେ ତିବଫା ସହ ମଫାନସ ତିକ ମଧ୍ କେ ତିଥଫାଆନ୍ତି।

ବ�ୈବ୍ଣୋ ବେ�ୀ ମନ୍ ଦିରବ�ୈବ୍ଣୋ ବେ�ୀ ମନ୍ ଦିର

ବ�ୈ ୍ଫା ରେ�ୀ ମନ୍େି ଭଫାେତେ ସ�ୁଠଫାେୁ ଧନୀ ମନ୍େି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ତ। ମହଫାେଫାଜଫା ଗଲୁଫା� 
ସଂିହ ୧୮୪୬ ମସହିଫାରେ ଏହ ିମନ୍େି ନମିଣ୍ଣଫାଣ କେଥିÒରଲ। ତେୁିପତ ିପରେ େ୍ବତିୀୟ ସ�ଣ୍ଣଫାଧକ 
ଶ୍ରଦ୍ଫାଳୁ ମଫା’ଙ୍କ େଶଣ୍ଣନ ପଫାଇ ଆସଥିଫାନ୍।ି ଏହ ିମନ୍େିରେ ମଫାତଫା ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀଙୁ୍କ ପଜୂଫାର୍ଣ୍ଣନଫା 

କେଫାଯଫାଏ। ୧୦୮ଟ ି ଶକ୍ତ ି ପୀଠ ମଧ୍ୟେୁ ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀ ମନ୍େି ସଫାମଲି େହଛି।ି ମଫାତଫା ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀ 
ମନ୍େିେ �ଫାର୍ତିକ ଆୟ ରହଉଛ ି ପ୍ରଫାୟ ୫୦୦ ରକଫାଟ।ି  ତଥ୍ ଅନୁଯଫାୟୀ େଫାନଧମଣ୍ଣ ମଧ୍ୟେୁ ମନ୍େିରେ େହଛି ି 
୧୮୦୦ କରିଲଫାଗ୍ଫାମେ ଅଧÒକ ସନୁଫା, ୪,୭୦୦ କରିଲଫାଗ୍ଫାମ.େୁପଫା । ଗତ େୁଇ େଶନ୍ଧରେ (୨୦୦୦େୁ ୨୦୨୦) 
୨୦୦୦ରକଫାଟ ି ଟଙ୍କଫା ନଗେ େଫାନ ଭଫା�ରେ ଗ୍ହଣ କେଥିିଲଫା ମନ୍େି। ରେଶ ତଥଫା �ରିେଶେୁ ୧୦ ନୟିତୁେୁ 
ଊଦ୍୍ବଣ୍ଣ ପଯଣ୍ଣ୍ଟକ ମଫା’ଙ୍କ େଶଣ୍ଣନ ପଫାଇଁ ଆସଥିଫାନ୍।ି ୨୦୧୧-୨୦୧୨ ମସହିଫା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରକଫାଟେୁି ଊଦ୍୍ବଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଫାଳୁ 
ମଫା’ଙ୍କ େଶଣ୍ଣନ ନମିରନ୍ ଆସଥିÒରଲ। ରହରଲ କରେଫାନଫା ପଫାଇଁ ୨୦୨୦ ମସହିଫାରେ ମଫାତ୍ ୧୭ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଫାଳୁ ମନ୍େି 
େଶଣ୍ଣନ କେଥିÒରଲ। ୨୦୧୯ ମସହିଫାରେ ନଗେ ୧୫୦ ରକଫାଟ ିଟଙ୍କଫା େଫାନ ସତୂ୍ରେ ମଳିଥିଲଫା। ରସରତର�ରଳ 
ପ୍ରତେିନି ମନ୍େିକୁ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଫା େଫାନ ସତୂ୍ରେ 
ମଳୁିଥଫାଏ। ରତର� ରକଫାଭଡି୍ ସମୟରେ ୭୦ 
ରକଫାଟ ି ଟଙ୍କଫା କ୍ଷତରିେ ସହ�ିଫାକୁ ପଡ଼ଥିଲଫା।  ‘ଜୟ 
ରକ ଟ୍ରଷ୍ଟ’ ଜେଆିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଫାଳୁ ନଜି ସକ୍ଷମ 
ଅନୁସଫାରେ େଫାନ କେନ୍।ି ଅରନକ ଶ୍ରଦ୍ଫାଳୁ �ଫାର୍ତିକ 
ଆକଫାେରେ େଫାନ କେୁଥÒ�ଫା ର�ରଳ ଆଉ କଛି ି
�ଭିନି୍ନ ସମୟରେ  େଫାନ କେଥିଫାନ୍।ି ଏହ ି େଫାନ 
ଟଙ୍କଫା ମନ୍େିେ �କିଫାଶ କଫାଯଣ୍ଣ୍ରେ ଲଫାଗଥିଫାଏ। 
ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀ ମନ୍େିେ �କିଫାଶ  େଫାୟତି୍ବ ଶ୍ରୀ 
ମଫାତଫା ର�ୈର୍ଫା ରେ�ୀ ସଫାଇନ୍  ର�ଫାଡଣ୍ଣେ।  ଏହଫାେ 
ସ୍ଫାପନଫା ୧୯୮୬ରେ କେଫାଯଫାଇଥÒଲଫା। ଏହ ି
ର�ଫାଡଣ୍ଣ ମନ୍େିକୁ େଆିଯଫାଉଥÒ�ଫା ସମସ୍ତ େଫାନେ 
ହସିଫା� େଖନ୍।ି

ରପୌେଫାଣ ତିକ କ ତିମ୍ବେନ୍ୀ
ମଡାତଡା ର�ୈରଣେଡା ରେ�ୀ ମନ୍ ଦିରକୁ ରେଇ ଅରେକ ର�ୌରଡାଣ ଦିକ କଥଡା ପ୍ରଚଳଦିତ ରହ ଦିଛ ଦି। ମଡାତଡା ର�ୈରଣେଡା ରେ�ୀ ମନ୍ ଦିରକୁ ରେଇ ଅରେକ ର�ୌରଡାଣ ଦିକ କଥଡା ପ୍ରଚଳଦିତ ରହ ଦିଛ ଦି। 
ଏକେଡା ତ୍ ଦିକୂଟ �ଡାହଡାଡ଼ ଉ�ରର ସନୁ୍ର କେ୍ଡାକୁ ରେଖÒ ରଭୈର�ଡାେଡାଥ ତଡାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଏକେଡା ତ୍ ଦିକୂଟ �ଡାହଡାଡ଼ ଉ�ରର ସନୁ୍ର କେ୍ଡାକୁ ରେଖÒ ରଭୈର�ଡାେଡାଥ ତଡାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ 
�ଡାଇ�ଡା �ଡାଇ ଁ ରେୌଡ଼ଦିଥିରେ। ରସରତର�ରଳ କେ୍ଡା ଜଣକ �ଡାୟ ୁରୂର�  ତ୍ ଦିକୂଟ �ଡାଇ�ଡା �ଡାଇ ଁ ରେୌଡ଼ଦିଥିରେ। ରସରତର�ରଳ କେ୍ଡା ଜଣକ �ଡାୟ ୁରୂର�  ତ୍ ଦିକୂଟ 
��୍ଶତକୁ ଉଡ଼ଦି ଯଡାଇଥÒରେ।  ରତର� ମଡା’ଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଡା ରେ�ଡା �ଡାଇ ଁରସଠଡାରର �ହଞ୍ଚÒ ��୍ଶତକୁ ଉଡ଼ଦି ଯଡାଇଥÒରେ।  ରତର� ମଡା’ଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଡା ରେ�ଡା �ଡାଇ ଁରସଠଡାରର �ହଞ୍ଚÒ 
ଥÒରେ ହେୁମଡାେ। ହେୁମଡାେଙ୍କ ରରଡାଷ ରମଣ୍ଡାଇ�ଡାକୁ ଯଡାଇ ଧେୁ ଜର ଦିଆରର ମଡା’ ଥÒରେ ହେୁମଡାେ। ହେୁମଡାେଙ୍କ ରରଡାଷ ରମଣ୍ଡାଇ�ଡାକୁ ଯଡାଇ ଧେୁ ଜର ଦିଆରର ମଡା’ 
ଜଳଧଡାରଡା ସଷୃ୍ ଦି କର ଦିଥÒରେ। ଏହ ଦି ଜଳରର ରକର ରଧଡାଇଥÒରେ। ଆଉ ରସଠଡାରର ଜଳଧଡାରଡା ସଷୃ୍ ଦି କର ଦିଥÒରେ। ଏହ ଦି ଜଳରର ରକର ରଧଡାଇଥÒରେ। ଆଉ ରସଠଡାରର 
ଥÒ�ଡା ଏକ ଗମୁ୍ଡା ମଧ୍ୟରର ପ୍ରର�ର କର ଦି ମଡାତଡା େଅ ମଡାସ ଯଡାଏ ତ�ସ୍ଡା କର ଦିଥÒରେ। ଥÒ�ଡା ଏକ ଗମୁ୍ଡା ମଧ୍ୟରର ପ୍ରର�ର କର ଦି ମଡାତଡା େଅ ମଡାସ ଯଡାଏ ତ�ସ୍ଡା କର ଦିଥÒରେ। 
ପ୍ରଭୁ ହେୁମଡାେ େ୍ଡାର ଜଗ ଦିଥÒରେ।  ଅ�ର୍ ରସରତର�ଳ ଯଡାଏ ଁରଭୈର�େଡାଥ ପ୍ରଭୁ ହେୁମଡାେ େ୍ଡାର ଜଗ ଦିଥÒରେ।  ଅ�ର୍ ରସରତର�ଳ ଯଡାଏ ଁରଭୈର�େଡାଥ 
ଜଡାଣ ଦି େ ଥÒରେ ରଯ,  ରସ ଯଡାହଡାଙୁ୍କ ସଡାଧଡାରଣ କେ୍ଡା ର�ଡାେଦି ଭଡା�ୁଛନ୍ଦି ରସ ଜଡାଣ ଦି େ ଥÒରେ ରଯ,  ରସ ଯଡାହଡାଙୁ୍କ ସଡାଧଡାରଣ କେ୍ଡା ର�ଡାେଦି ଭଡା�ୁଛନ୍ଦି ରସ 
ଆେଦିରକ୍ ଦି ଜଗେମଡ୍ା। ଏକଥଡା ତଡାଙୁ୍କ ଜରଣ ସଡାଧ ୁକହ ଦିଥÒରେ। ରହରେ ରଭୈର�େଡାଥ ଆେଦିରକ୍ ଦି ଜଗେମଡ୍ା। ଏକଥଡା ତଡାଙୁ୍କ ଜରଣ ସଡାଧ ୁକହ ଦିଥÒରେ। ରହରେ ରଭୈର�େଡାଥ 
ସଡାଧଙୁ୍କ କଥଡାକୁ ରହୟ ମରେ କର ଦି ମଡାତଡାଙ୍କ ଗମୁ୍ଡାର େ୍ ଦିତୀୟ �ଡାର୍୍ଶରୁ ମଡାଗ୍ଶ �େଡାଇ ସଡାଧଙୁ୍କ କଥଡାକୁ ରହୟ ମରେ କର ଦି ମଡାତଡାଙ୍କ ଗମୁ୍ଡାର େ୍ ଦିତୀୟ �ଡାର୍୍ଶରୁ ମଡାଗ୍ଶ �େଡାଇ 

�ଡାହଡାରକୁ ଯଡାଇଥÒରେ। ଏହ ଦି ଗମୁ୍ଡା ଅର୍୍ଶକୁମଡାରୀ �ଡା ଆେଦିକୁମଡାରୀ େଡାମରର �ଡାହଡାରକୁ ଯଡାଇଥÒରେ। ଏହ ଦି ଗମୁ୍ଡା ଅର୍୍ଶକୁମଡାରୀ �ଡା ଆେଦିକୁମଡାରୀ େଡାମରର 
ପ୍ରସ ଦିର୍। ରରଷରର ରଯରତର�ରଳ  ରଭୈର�ଡାେଡାଥ ମଡା’ଙ୍କ କଥଡା େ ରଣୁ ଦି�ଡାରୁ ପ୍ରସ ଦିର୍। ରରଷରର ରଯରତର�ରଳ  ରଭୈର�ଡାେଡାଥ ମଡା’ଙ୍କ କଥଡା େ ରଣୁ ଦି�ଡାରୁ 
ହେୁମଡାେଙ୍କ ସହ ଦିତ େରେଇ ରହଡାଇଥÒେଡା। ଏହଡାର ଅନ୍ େ ରହ�ଡାରୁ ମଡାତଡା ର�ୈଣେ�ୀ ହେୁମଡାେଙ୍କ ସହ ଦିତ େରେଇ ରହଡାଇଥÒେଡା। ଏହଡାର ଅନ୍ େ ରହ�ଡାରୁ ମଡାତଡା ର�ୈଣେ�ୀ 
ମହଡାକଡାଳୀ ରୂ�ରର ରଭୈର�େଡାଥଙୁ୍କ �ଧ କର ଦିଥÒରେ। କୁହଡାଯଡାଏ ରଯ, �ଧ �ରର ମହଡାକଡାଳୀ ରୂ�ରର ରଭୈର�େଡାଥଙୁ୍କ �ଧ କର ଦିଥÒରେ। କୁହଡାଯଡାଏ ରଯ, �ଧ �ରର 
ରଭୈର�େଡାଥ େ ଦିଜ ଭୁଲ୍  �ୁଝ ଦି�ଡାର ଦି ମଡା’ଙୁ୍କ କ୍ମଡା ପ୍ରଡାଥ୍ଶେଡା କର ଦିଥÒରେ। ଏ�ର ଦିକ ଦି ରଭୈର�େଡାଥ େ ଦିଜ ଭୁଲ୍  �ୁଝ ଦି�ଡାର ଦି ମଡା’ଙୁ୍କ କ୍ମଡା ପ୍ରଡାଥ୍ଶେଡା କର ଦିଥÒରେ। ଏ�ର ଦିକ ଦି 
�ରେଡାେ ରେଇଥÒରେ ରଯ, ଯେଦି ରକୌଣସ ଦି ଭକ୍ ରମଡା େର୍ଶେ �ରର ତୁମ େର୍ଶେ େ �ରେଡାେ ରେଇଥÒରେ ରଯ, ଯେଦି ରକୌଣସ ଦି ଭକ୍ ରମଡା େର୍ଶେ �ରର ତୁମ େର୍ଶେ େ 
କରନ୍ଦି ରତର�  ରମଡାର େର୍ଶେ �ରୂ୍୍ଶ ରହ�େଡାହ ିଁ।କରନ୍ଦି ରତର�  ରମଡାର େର୍ଶେ �ରୂ୍୍ଶ ରହ�େଡାହ ିଁ।

 ରସହ ଦି�ର ଦି ୭୦୦ �ଷ୍ଶରୁ ଅଧÒକ ସମୟ ��ୂ୍ଶରୁ ମଡା’ ର�ୈଣେ�ୀଙ୍କ �ରମ ଭକ୍  ରସହ ଦି�ର ଦି ୭୦୦ �ଷ୍ଶରୁ ଅଧÒକ ସମୟ ��ୂ୍ଶରୁ ମଡା’ ର�ୈଣେ�ୀଙ୍କ �ରମ ଭକ୍ 
ଶ୍ୀଧରଙ୍କ କଥଡା ମଧ୍ୟ ଉରଲେଖ ରହ ଦିଛ ଦି। ଯଡାହଡାଙୁ୍କ  ସ୍ୟଂ ରେ�ୀ  ରଛଡାଟ ଝ ଦିଅ ର�ୈଣେ�ୀ ଶ୍ୀଧରଙ୍କ କଥଡା ମଧ୍ୟ ଉରଲେଖ ରହ ଦିଛ ଦି। ଯଡାହଡାଙୁ୍କ  ସ୍ୟଂ ରେ�ୀ  ରଛଡାଟ ଝ ଦିଅ ର�ୈଣେ�ୀ 
ରୂର� ରେଖଡାରେଇଥÒରେ।  ତଡାଙ୍କର େ ଦିଃସନ୍ଡାେ ସମସ୍ଡା େୂର ରହଡାଇଥÒେଡା। ରୂର� ରେଖଡାରେଇଥÒରେ।  ତଡାଙ୍କର େ ଦିଃସନ୍ଡାେ ସମସ୍ଡା େୂର ରହଡାଇଥÒେଡା। 
କ ଦିଛ ଦିେ ଦିେ �ରର ଶ୍ୀଧରଙୁ୍କ ମଡା’ ଗମୁ୍ଡା � ଦିଷୟରର  ସ୍�ଡ୍ାରେର  କର ଦି�ଡାକୁ ଶ୍ୀଧର କ ଦିଛ ଦିେ ଦିେ �ରର ଶ୍ୀଧରଙୁ୍କ ମଡା’ ଗମୁ୍ଡା � ଦିଷୟରର  ସ୍�ଡ୍ାରେର  କର ଦି�ଡାକୁ ଶ୍ୀଧର 
ଅରେକ ରଖଡାଜଡାରଖଡାଜଦି କର ଦି ମଡା’ଙ୍କ ଗମୁ୍ଡାର ସନ୍ଡାେ �ଡାଇଥÒରେ, ରସର�ଠୁ ଉକ୍ ଅରେକ ରଖଡାଜଡାରଖଡାଜଦି କର ଦି ମଡା’ଙ୍କ ଗମୁ୍ଡାର ସନ୍ଡାେ �ଡାଇଥÒରେ, ରସର�ଠୁ ଉକ୍ 
ସ୍ଡାେକୁ ମଡା’ଙ୍କ େର୍ଶେ େ ଦିମରନ୍ ଶ୍ର୍ଡାଳୁଙ୍କ ଯ ଦି�ଡାଆସ ଦି�ଡା େଡାଗ ଦି ରହ ଦିଛ ଦି।ସ୍ଡାେକୁ ମଡା’ଙ୍କ େର୍ଶେ େ ଦିମରନ୍ ଶ୍ର୍ଡାଳୁଙ୍କ ଯ ଦି�ଡାଆସ ଦି�ଡା େଡାଗ ଦି ରହ ଦିଛ ଦି।
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ସ୍କନ୍ଦ ପରୁାଣରର କାଶୀ 
ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା 

କାଶୀ ବଶି୍ବନାଥ ମନ୍ରିର ନମି୍ାଣ କାଶୀ ବଶି୍ବନାଥ ମନ୍ରିର ନମି୍ାଣ 
ଅନନକ ଥର ନ�ାଇଛ।ି ଏଠାନର ଅନନକ ଥର ନ�ାଇଛ।ି ଏଠାନର 
ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ�ଉଥିବା ସବ୍ନଶଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ�ଉଥିବା ସବ୍ନଶଷ 
ସଂରଚନା ୧୮ ଶତାବ୍ୀନର ନମିମିତ ସଂରଚନା ୧୮ ଶତାବ୍ୀନର ନମିମିତ 
ନ�ାଇଥିଲା। ଥନର ଭଗବାନ ଶବି ନ�ାଇଥିଲା। ଥନର ଭଗବାନ ଶବି 
ଇନନ୍ାରର ରାଣୀ ଅ�ଲ୍ୟାବାଈ ଇନନ୍ାରର ରାଣୀ ଅ�ଲ୍ୟାବାଈ 

ନ�ାଲକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନନର ଆସଥିିନଲ। ନ�ାଲକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନନର ଆସଥିିନଲ। 
ନସ ଭଗବାନ ଶବିଙ୍କର ଜନଣ ଭକ୍ତ ନସ ଭଗବାନ ଶବିଙ୍କର ଜନଣ ଭକ୍ତ 

ଥିନଲ। ୧୭୭୭ ମସ�ିାନର ନସ ଏ� ିଥିନଲ। ୧୭୭୭ ମସ�ିାନର ନସ ଏ� ି
ମନ୍ରି ନମି୍ାଣ କରଥିିନଲ। ସ୍କନ୍ ପରୁାଣନର ମନ୍ରି ନମି୍ାଣ କରଥିିନଲ। ସ୍କନ୍ ପରୁାଣନର 

ଶ୍ୀକାଶୀ ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ବଷିୟନର ବର୍୍ନା ଶ୍ୀକାଶୀ ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ବଷିୟନର ବର୍୍ନା 
ଅଛ।ି କୁ�ାଯାଏ,ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ଏ� ିଅଛ।ି କୁ�ାଯାଏ,ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ଏ� ି

ନଜ୍ୟାତଲିମିଙ୍ଗଙୁ୍କ ଦଶ୍ନ କନଲ  ନଜ୍ୟାତଲିମିଙ୍ଗଙୁ୍କ ଦଶ୍ନ କନଲ  
ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମକୁ୍ତ ିପାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମକୁ୍ତ ିପାଇଥାଏ। 

ଏପରକି ିଏ� ିଧାମନର ମତୁୃ୍ୟ ଏପରକି ିଏ� ିଧାମନର ମତୁୃ୍ୟ 
ନ�ନଲ ନମାକ୍ଷ ମଳିଥିାଏ ନ�ନଲ ନମାକ୍ଷ ମଳିଥିାଏ 

ନବାଲ ିବଶି୍ବାସ ର�ଛି।ି ନବାଲ ିବଶି୍ବାସ ର�ଛି।ି 
ନତଣ ୁଏଠାକୁ ପ୍ରତଦିନି ନତଣ ୁଏଠାକୁ ପ୍ରତଦିନି 

ଶ୍ଦ୍ାଳୁଙ୍କ ସଅୁ ଶ୍ଦ୍ାଳୁଙ୍କ ସଅୁ 
ଛୁଟଥିାଏ।ଛୁଟଥିାଏ।
n

୧୦୦ ଏକରରର ପରବି୍ାପ୍ତ 

ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦରି
ଦଲି୍ୀର ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ରିର 

ଐତ�ି୍ୟ ସାରା ବଶି୍ବନର ନରକର୍ ସଷୃ୍ ି
କରଛି।ି ଏ� ିମନ୍ରିଟ ିସ୍ବାମୀନାରାୟଣ 

ମନ୍ରି ଭାନବ ଜଣାଶଣୁା। ଏ�ା 
ବଶି୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ �ନୁି୍ ମନ୍ରି ଭାନବ 
‘ଗନିଜି୍  ବୁକ୍  ଅଫ୍  ୱାଲ୍ଡ୍ ’ ନରକର୍ନର 
ସାମଲି ର�ଛି।ି ନତନବ ଏ�ା ନଦଶର 

ଅନ୍ୟତମ  ଧନୀ ମନ୍ରି ତାଲକିାନର 
ଅନ୍ତଭୁ୍କ୍ତ ନ�ାଇଛ।ି

‘ଅ କ୍ଷରଧାମ’ର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦବି୍ୟ 
ନବିାସ। ଯାହାକ,ି ଭାରତୀୟ 
ହନି୍ଦୁ ଧମ୍ଥ, ସାହତି୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ,ି 

ସଭ୍ୟତା, କଳାକକୃତ,ି ପରମ୍ପରା 
ଏବଂ ଆଧ୍ାତ୍କିତାକଦୁ ଦଶ୍ଥାଇରାଏ। 
ଦଲି୍ୀରର ରହଛି ିଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ରି ବା 
ସ୍ବାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ରି। ଏହ ିମନ୍ରିର 
୩୫୦ ଫଦୁଟ୍  ଲମ୍ା, ୩୧୫ ଫଦୁଟ୍  ଚଉଡ଼ା 
ଏବଂ ୧୪୧ ଫଦୁଟ ଉଚ୍ଚର ସ୍ାରକ ଅରଟ। 
ଏହାର କାରଦୁ କାଯ୍ଥ୍ୟ ଏପର ିରହଛି ି ରଯ, 
ମନ୍ରିଟ ିପ୍ାୟ ୧୦୦୦ ବର୍ଥ ଯାଏ ସଦୁରକ୍ଷତି 
ରହବି। ପ୍ତବିର୍ଥ ଏହ ି ମନ୍ରି ଦଶ୍ଥନ 
କରବିାକଦୁ ପ୍ାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ାଳଦୁ  ଆସରିାନ୍।ି 
ଶ୍ର ଦ୍ ା ଳଦୁ  ସ୍ବାମୀନାରାୟଣ ସଂସ୍ା ଜରଆିରର 

ମନ୍ରିକଦୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରରିାନ୍।ି 
ଏହ ି ମନ୍ରି 

ଅରନକ ଜମ ି ଓ  
ଆପାଟ୍ଥରମଣ୍ଟ ମଧ୍ 

ରହଛି।ି

ମନ୍ଦରିର ବରିଶଷତ୍ବ
ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ରିରର ସ୍ବାମୀ 

ନାରାୟଣ, ସୀତା-ରାମ, ରାଧାକକୃଷ୍ଣ, 
ଶବି-ପାବ୍ଥତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ 

ଠାକଦୁର ପଜୂା ପାଆନ୍ ି। ଏଠାରର ସନାତନ 
ଧମ୍ଥ ଅନଦୁ ସାରର ପ୍ରତ୍ୟକ ପବ୍ଥପବ୍ଥାଣ ି
ପାଳନ କରାଯାଇରାଏ।   ଏହାର ନମି୍ଥାଣ ବ.ିଏ.ପ.ିଏସ୍  ଅର୍ଥାତ୍  ରବାଚାସନବାସୀ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ପଦୁରଦୁ ରରାତ୍ତମ ସ୍ବାମୀ 
ନାରାୟଣ ସଂସ୍ା ତରଫରଦୁ  କରାଯାଇରÒଲା। ସ୍ବାମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଅଧ୍ାତ୍ ପରମ୍ପରାର ପଞ୍ଚମ ଉତ୍ତରାଧÒକାରୀ ‘ପ୍ମଦୁଖ 
ସ୍ବାମୀ ମହାରା’ଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ବପରୂ୍୍ଥ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ମନ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀ  ଅଧ୍ାତ୍ ସହତି ଜଡ଼ତି ରହଛି।ି ମନ୍ରିରର 

ରହଛି ି୨୩୪ ଟ ିରଖାଦତି ଖମ୍, ୯ଟ ିଗମ୍ବୁଜ ଏବଂ ପ୍ାୟ ୨୦ ହଜାର ମତୂ୍ତ୍ତି,  ଯାହା ଆଧ୍ାତ୍କିତାର ପରଚିୟ ଦଏି। 
ଏଠାରର ରÒବା  ମଦୁ୍ୟଜକିାଲ୍  ଫାଉରଣ୍ଟନ ( ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର) ରବଶ୍  ପ୍ସଦି୍ ଲାଭ କରଛି।ି ମନ୍ରିର ସଂଗ୍ହାଳୟରର 

ପାରମ୍ପରକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ,ି ଭାରତୀୟ ପଦୁରାଣର ପ୍ମଦୁଖ ଘଟଣାଗଦୁଡ଼କି ଚତି୍ତି, ରଖାଦତି କରାଯାଇଛ।ି 
ଏଠାରର ଭାରତର ଦବି୍ୟ ମହାପଦୁରଦୁ ରଙ୍କ  ମତୂ୍ତ୍ତି ରହଛି।ି ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ରିକଦୁ ନାରାୟଣ ସରରାବର ରଘର ି

ରହଛି।ି ୧୦୦ ଏକରରର ପରବି୍ୟାପ୍ତ ମନ୍ରିର କାରଦୁ କାଯ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗନିଜି୍  ବଦୁ କ୍  ଅଫ୍  ୱାଲ୍ଥଡ ରରକଡ୍ଥରର 
ସାମଲି ରହଛି।ି ୨୦୦୫ ମସହିାରର ଏହ ିମନ୍ରି ସାଧଦୁ ସ୍ବାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନମି୍ତିତ ରହାଇରÒଲା। 

ନମି୍ଥାଣ ପାଇଁ ଖଚ୍ଚ୍ଥ ରହାଇରÒଲା ୧୫୦ ଡଲାର ମଲିୟିନ୍ ।

ପଜୂା ପାଉଛନ୍ ିସନୁା ବଗି୍ରହ
ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ରିରର ପଜୂା ପାଉଛନ୍ ି ସଦୁନାର ବଗି୍ହ। ଏଠାରର ପଜୂା 

ପାଉରବା ବଗି୍ହ, ସଦୁନା ମଦୁକଦୁଟ, ଅଳଙ୍କାର,  ସଦୁବର୍୍ଥ ଧନଦୁ , ହୀରା ଏବଂ 
ପଦୁରାତନ ଅଳଙ୍କାର ମଲୂ୍ୟ ୫୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରହବ ରବାଲ ିଅାକଳନ 

କରାଯାଉଛ।ି ମନ୍ରିଟ ିଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ିଓ ପ୍ାଚୀନ ଇତହିାସର 
ଗାରା ବଖାଣଦୁଛ।ି ରତରବ ସ୍ବାମୀ ନାରାୟଣ ଅକ୍ଷରାଧାମ 

ମନ୍ରିର ୩ ଡ ିସଂରଚନା ବଶି୍ବର ପ୍ସଦି୍ ହନି୍ଦୁ ମନ୍ରି ଭାରବ 
ବରିବଚତି। ନାରାୟଣ ସରରାବର ନକିଟରର ୧୦୮ଟ ି

ରଗାମଦୁଖ ନମି୍ଥାଣ କରାଯାଇଛ।ି ବର୍ଥକରର ରରର ପରଡ଼ 
ଅନ୍ନକୂଟ, ଏହ ି ଦନିରର  ଶ୍ରଦ୍ାଳଦୁ  ସ୍ବାମୀନାରାୟଣଙ୍କଦୁ  
ସଦୁସ୍ବାଦଦୁ  ଫଳଲାଗ ିକରରିାନ୍।ି n

କାଶୀ ବଶି୍ବନାଥ ମନ୍ଦରି

ଗଭଗ୍�ୃନର ୩୭ କନିଲା 
ସନୁାର ଆସ୍ତରଣ

ଦେ ବ 
ରଦବ 

ମହାରଦବଙ୍କଦୁ  ସମପ ୍ତିତ କାଶୀ ବଶି୍ବନର 
ମନ୍ରି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦଶର ବାରାଣସୀ 
ସହରରର ଅବସ୍ତ ଏହ ିରଶୈବପୀଠ 
ଦ୍ବାଦଶ ରଜ୍ୟାତଲି୍ତିଙ୍ଗ ମଧ୍ରର 
ଅନ୍ୟତମ। ଭଗବାନ ଶବିଙ୍କର ଏହ ି
ଅନନ୍ୟପୀଠକଦୁ ବର୍ଥତମାମ ଶ୍ରଦ୍ାଳଦୁ ଙ୍କଦୁ  
ସଦୁଅ ଛଦୁ ଟରିାଏ। ମହାରଦବଙ୍କ ଏହ ି
ମନ୍ରି ଦାନ ମାଧ୍ମରର ସଂଗକୃହୀତ 
ଅମାପ ଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ ଜଣାଶଦୁଣା। କଛି ି
ରଲାକ ଏହ ିମନ୍ରିଟକିଦୁ  ସ୍ବର୍୍ଥ ମନ୍ରି ବ ି
କଦୁହନ୍ ିକାରଣ, ମନ୍ରିଟରି ଦଦୁ ଇଟ ିଗମ୍ବୁଜ 
ସଦୁନାରର ଅାବକୃ ତ ଓ ଗଭ୍ଥଗକୃହରର ୩୭ 
କରିଲା ସଦୁନାର ଆସ୍ତରଣ ଲଗାଯାଇଛ।ି 
ପ୍ତବିର୍ଥ ମନ୍ରିକଦୁ ରକାଟ ିରକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଓ ବଭିନି୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ ସତୂ୍ରଦୁ  
ମଳିରିାଏ ।

ବାବା ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ି
୨୦୧୮ ମସହିାର ଏକ ଗଣନା ଅନଦୁ ସାରର କାଶୀ ବଶି୍ବନାର 
ମନ୍ରିର ପ୍ାୟ  ୮୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର 
ଜମ ି ରହଛି।ି ସକଳଡହାଠାରର ବାବାଙ୍କର  ୩୬ ଏକର 
ଜମ ି ରÒବାରବରଳ ମଜି୍ଥାପଦୁରର କକରାହରିର ରହଛି ି ୨୦ 
ଏକର ଚାର ଜମ।ି ଜ୍ାନବାପୀରର ୪ ରକାଟରି ଜମ ି ରÒବା 
କଦୁହାଯାଇଛ।ି  ୨୦୧୭- ୧୮ ଆର୍ଥକ ବର୍ଥରର ବାବା 
ବଶି୍ବନାରଙ୍କ ୨୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରର 
ଜମା ରହାଇରÒଲା, ଯାହାକ ି ଦାନ ସ୍ବରୂପରର ମଳିରିÒଲା। 
୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥକ ବର୍ଥରର ବଶି୍ୱନାର ମନ୍ରିରର 
ପ୍ାୟ ପାଞ୍ଚ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଅତରିକି୍ତ ଆୟ ରହାଇଥିଲା। 

୨୦ ରକାଟରି ସନୁା ଓ ରୁପା ବାସନ  
ବାବା ବଶି୍ବନାଥଙ୍କ ୨୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କାର ସନୁା, ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 
ବାସନକୁସନ ଅଛ।ି ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ଗପୁ୍ତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ା ଅଧିକ।
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ଗଜୁରାଟର ସ�ାମନାଥ ମନ୍ ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଗଠଦିତ ସ�ାମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଜୁରାଟର ସ�ାମନାଥ ମନ୍ ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଗଠଦିତ ସ�ାମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ଜର ଦିଆସର ଶ ଦିକ୍ଷା, �ା୍ସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର ଦିସେଶ �ରୁକ୍ଷା ଦ ଦିଗସର କାର୍ଯଥ୍ୟ ଜର ଦିଆସର ଶ ଦିକ୍ଷା, �ା୍ସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର ଦିସେଶ �ରୁକ୍ଷା ଦ ଦିଗସର କାର୍ଯଥ୍ୟ 

କରାରାଉଛ ଦି। ପାନୀୟ ଜଳର �ରୁକ୍ଷା ଓ ଜଳ �ଂରକ୍ଷଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର କରାରାଉଛ ଦି। ପାନୀୟ ଜଳର �ରୁକ୍ଷା ଓ ଜଳ �ଂରକ୍ଷଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଥ୍ଯକ �ହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାରାଉଛ ଦି। ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଥ୍ଯକ �ହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାରାଉଛ ଦି। 

ଏହା �ହ ଦିତ ସ�ାମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସଗାଶାଳା ନ ଦିମ୍ଯାଣ ଏହା �ହ ଦିତ ସ�ାମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସଗାଶାଳା ନ ଦିମ୍ଯାଣ 
କର ଦି ସଗାସ�ୋ ମଧ୍ୟ କରାରାଉଛ ଦି। େ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ଗାଁସର ସଗା କର ଦି ସଗାସ�ୋ ମଧ୍ୟ କରାରାଉଛ ଦି। େ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ଗାଁସର ସଗା 

�ା୍ସ୍ଥ୍ୟଜନ ଦିତ କମ୍ଯଶାଳାର ଆସୟାଜନ, ମାଗଣାସର ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ �ା୍ସ୍ଥ୍ୟଜନ ଦିତ କମ୍ଯଶାଳାର ଆସୟାଜନ, ମାଗଣାସର ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଉଛ ଦି। ଅ�ଂଖଥ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଅ�ହାୟ ଓ ଗର ଦିେ ସ�ାକଙୁ୍ ପ୍ରତ ଦିଦ ଦିନ କରାରାଉଛ ଦି। ଅ�ଂଖଥ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଅ�ହାୟ ଓ ଗର ଦିେ ସ�ାକଙୁ୍ ପ୍ରତ ଦିଦ ଦିନ 
�କାସଳ  ଓ �ନ୍ଥ୍ୟାସର ମାଗଣାସର ଖାଦଥ୍ୟ େଣ୍ଟନ କରାରାଏ। ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙ୍ �କାସଳ  ଓ �ନ୍ଥ୍ୟାସର ମାଗଣାସର ଖାଦଥ୍ୟ େଣ୍ଟନ କରାରାଏ। ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙ୍ 
�େୁ ଦିଧା ପାଇ ଁ େ ଦିନାମ�ୂଥ୍ୟସର �ା୍ସ୍ଥ୍ୟ ଶ ଦିେର, ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା ଶ ଦିେ ଦିର ଏେଂ �େୁ ଦିଧା ପାଇ ଁ େ ଦିନାମ�ୂଥ୍ୟସର �ା୍ସ୍ଥ୍ୟ ଶ ଦିେର, ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା ଶ ଦିେ ଦିର ଏେଂ 
ସପ୍ରାଟ ଦିନ୍ ରକୁ୍ତ ଖାଦଥ୍ୟ େଣ୍ଟନ କରାରାଉଛ ଦି। ପ୍ରାକୃତ ଦିକ େ ଦିପର୍ଯଥ୍ୟୟ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସପ୍ରାଟ ଦିନ୍ ରକୁ୍ତ ଖାଦଥ୍ୟ େଣ୍ଟନ କରାରାଉଛ ଦି। ପ୍ରାକୃତ ଦିକ େ ଦିପର୍ଯଥ୍ୟୟ ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ମଧ୍ୟ ସ�ାମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଥ୍ଯକ �ହାୟତା ସରାଗାଇ ଦ ଦିଆରାଉଛ ଦି। ମଧ୍ୟ ସ�ାମନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଥ୍ଯକ �ହାୟତା ସରାଗାଇ ଦ ଦିଆରାଉଛ ଦି। 
୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୦ ଭ ଦିତସର ୧୩୯୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ୬୯.୮୦ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା ୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୦ ଭ ଦିତସର ୧୩୯୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ୬୯.୮୦ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ପର୍ଯଥ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରେୃତ୍ଦି ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ ଦି। ପର୍ଯଥ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରେୃତ୍ଦି ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ ଦି। n

ମାଗଣା ଚକିତି୍ା ସେବା
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରସଦଶର ତ ଦିରୁପତ ଦି ତ ଦିରୁମାଳା ସଦେସ୍ାନମ୍  �ଂସ୍ା, ଦାନସର 

ମ ଦିଳୁଥÒୋ ଅଥ୍ଯକୁ େ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ସ�ାକହ ଦିତକର କାର୍ଯଥ୍ୟସର େ ଦିନ ଦିସରାଗ 
କର ଦିଥାଏ। ଏହ ଦି �ଂସ୍ା �ହ ଶ୍ୀ ସଭଙ୍ସଟଶ୍ର ଅନ୍ନ ପ୍ର�ାଦମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, 
ଶ୍ୀ ୋ�ାଜୀ ଆସରାଗଥ୍ୟମ୍ ର ପ୍ର�ାଦଦିନୀ ସରାଜନା ଆଦଦି େ ଦିଭ ଦିନ୍ନ ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ଜଡ଼ଦିତ। ଏହ ଦି �େୁ ଟ୍ରଷ୍ଟଗଡ଼ୁ ଦିକ �ମାଜର ହ ଦିତ ପାଇଁ କାର୍ଯଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତଦି। 
ଏହ ଦି ମନ୍ ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟଗଡ଼ୁ ଦିକ ମାଗଣା ଖାଦଥ୍ୟ, ଗହୃ, ମାଗଣା ଚ ଦିକ ଦିତ୍ା, ଅନାଥ 
ପ ଦି�ାମାନଙ୍ ପାଇଁ ଆଶ୍ୟ, ସଗା �ରୁକ୍ଷା ଏେଂ ଭାରତୀୟ �ଂସ୍ତୃ ଦିର 
�ଂରକ୍ଷଣ ଭଳଦି କାର୍ଯଥ୍ୟ କର ଦିଥାନ୍ତ ଦି। ମନ୍ ଦିରର ସ�ୋୟତ ଓ ଅନଥ୍ୟ 
କମ୍ଯଚାରୀଙ୍ ସେତନ ମଧ୍ୟ ଦାନଅଥ୍ଯରୁ ୋହାର ଦିଥାଏ। ଏ �ମସ୍ତ କାର୍ଯଥ୍ୟ 
ପାଇଁ ୋଷଷିକ ୬୫୯ ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଯ ସହାଇଥାଏ। 

ସ�ୈନକି ୫୦ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ  ଖା�୍ୟ ବତିରଣ
ଅମତୃ�ରର �୍ର୍୍ଯ ମନ୍ ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ ଦିଦ ଦିନ ମନ୍ ଦିରସର ୫୦ ହଜାରରୁ 
ଊର୍୍୍ଯ ଶ୍ର୍ାଳୁଙ୍ ପାଇଁ �ଙ୍ଗର େଥ୍ୟେସ୍ା ସହାଇଥାଏ। �ଙ୍ଗର ଅଥ୍ଯାତ୍  
ସରଉଁଠ ଦି ମାଗଣାସର �ମସ୍ତଙୁ୍ ଖାଇୋକୁ ଦ ଦିଆରାଏ। ସକୌଣ� ଦି ଉତ୍େ 
ଓ େ ଦିସଶଷ ଦଦିନସର ୪ �କ୍ଷରୁ ଊର୍୍୍ଯ ସ�ାକଙ୍ ପାଇଁ ଖାଦଥ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସହାଇଥାଏ। ରୁଟ ଦି ସମ� ଦିନ୍ ସର ସଦୈନ ଦିକ ପ୍ରାୟ ୨ �କ୍ଷ ରୁଟ ଦି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସହାଇଥାଏ। ଦାନଅଥ୍ଯସର ଶ୍ର୍ାଳୁଙ୍ ପାଇଁ େ ଦିସଶଷ େ ଦିଶ୍ାମାଗାର 
ମଧ୍ୟ ନ ଦିମ୍ଯାଣ କରାରାଇଛ ଦି। ୨୦୧୯-୨୦ ମ� ଦିହାସର ଦାନ ପାଣ୍ ଦିକୁ 
୬୯୦ ସକାଟ ଦି ଟଙ୍ା ମ ଦିଳ ଦିଥÒ�ା। 

େକୁପର୍  ସପେେଆିଲଟି ିହସ୍ ପଟିାଲ
ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି �ାଇ ମନ୍ ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ୀ �ାଇୋୋ �ପୁର 
ସପେ� ଦିଆ�ଦିଟ ଦି ହସ୍ ପ ଦିଟା� ଏେଂ ଶ୍ୀ �ାଇନାଥ ହପେ ଦିଟାଲ୍  

ନାମକ ଦୁଇଟ ଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ପର ଦିଚାଳ ଦିତ ସହଉଛ ଦି। ଏଠାସର 
ସ�ାକମାନଙୁ୍ ପ୍ରାଥମ ଦିକ ଚ ଦିକ ଦିତ୍ା ମାଗଣାସର କରାରାଏ। 
ଏହା �ହ ଦିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ାରା ପର ଦିଚାଳ ଦିତ େ ଦିଦଥ୍ୟାଳୟ ଓ 
କସ�ଜସର େ ଦିଦଥ୍ୟାଥ୍ଯୀମାସନ ମାଗଣାସର ପାଠ ପଢ଼ଦିୋର 
�ସୁରାଗ ପାଇଥା’ନ୍ତ ଦି। ଏହା େଥ୍ୟତୀତ �ାଇ ମନ୍ ଦିରକୁ 
ଆ�ଥୁÒୋ �କ୍ଷ �କ୍ଷ ଭକ୍ତଙୁ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ାରା ମାଗଣା ଖାଦଥ୍ୟ 

ପ୍ର�ାଦ େଣ୍ଟନ କରାରାଏ। ସ�ହ ଦିପର ଦି �ହରର �୍ଚ୍ଛତା, 

ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାସେକ୍ଷଣ ତଥା ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି ନଗର ପଞ୍ାୟତକୁ ଜଳ ସରାଗାଇୋ 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଥ୍ୟେସ୍ା କରାରାଇଛ ଦି। ମନ୍ ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ ଦିର ଦିଡ଼ ଦି େ ଦିମାନେନ୍ର ଏେଂ 
େସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର େ ଦିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯଥ୍ୟ କସର। 

ଗରବିଙ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧକୁନକି ଚକିତି୍ା ସେବା 
ମମୁ୍ାଇର � ଦିର୍ େ ଦିନାୟକ ମନ୍ ଦିରର ଦ୍ ଦିତୀୟ ମହ�ାସର ଗର ଦିେଙ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା 
�ପୁର୍  ସପେଶା�ଦିଟ ଦି ହପେ ଦିଟାଲ୍  ନ ଦିମ୍ଯାଣ କରାରାଇଛ ଦି। ସରଉଁଥÒସର ଗର ଦିେଙୁ୍ 
ମାଗଣାସର ଅତଥ୍ୟାଧନୁ ଦିକ ଚ ଦିକ ଦିତ୍ା �େୁ ଦିଧା ସରାଗାଇ ଦ ଦିଆରାଏ। ସ�ହ ଦିପର ଦି 
ଚାଷୀ ପର ଦିୋରର ପ ଦି�ାଙ୍ ଶ ଦିକ୍ଷାର େ ଦିକାଶ ପାଇଁ ଅସନକ ପଦସକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କର ଦିଛ ଦି। ଏହ ଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମତୃଚାଷୀଙ୍ ପ ଦି�ାମାନଙୁ୍ ମାଗଣାସର ରକୁ୍ତ ତ ଦିନ ଦି 
ପର୍ଯଥ୍ୟନ୍ତ ଶ ଦିକ୍ଷାଦାନ ଦାୟ ଦିତ୍ େହନ କରାର ଦିୋ �ହ ‘� ଦିର୍ େ ଦିନାୟକ ସ୍�ାର� ଦିପ୍ ’ 
ସରାଜନା କାର୍ଯଥ୍ୟକାରୀ ସହଉଛ ଦି। 

ମାଗଣା ରହବିା ବ୍ୟବସ୍ା  
ସକରଳର �େରୀମାଳା ମନ୍ ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଗଠଦିତ ‘�େରୀମାଳା ଶ୍ୀଧମ୍ଯଷଷ୍ଠ 
ଅନ୍ନାଧନା ଟ୍ରଷ୍ଟଟ୍’ ତରଫରୁ ‘ଅନ୍ନଦା ମଣ୍ଡପ’ ନାମକ ଏକ େଡ଼ ମଣ୍ଡପ ନ ଦିମ୍ଯାଣ 
କରାରାଇଛ ଦି। ଏଠାସର ସଦୈନ ଦିକ ଦୁଇ�କ୍ଷରୁ ଊର୍୍୍ଯ ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀଙ୍ ପାଇଁ 
ମାଗଣା ଖାଦଥ୍ୟ େଥ୍ୟେସ୍ା ସହାଇଥାଏ। ସ�ହ ଦିପର ଦି �େରୀମାଳା ଏେଂ ଏହାର 
ଆଖପାଖସର ଥÒୋ ଅନଥ୍ୟ ମନ୍ ଦିରକୁ ଆ�ଥୁÒୋ ତୀଥ୍ଯରାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯଥ୍ୟଟକଙୁ୍ ମାଗଣା 
ଖାଦଥ୍ୟ ଓ ରହ ଦିୋ �େୁ ଦିଧା ସରାଗାଇ ସଦୋର େଥ୍ୟସ୍ା କରାରାଇଛ ଦି। �େରୀମାଳା 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ�ାକଙୁ୍ ଶ ଦିକ୍ଷା ଓ �୍ାସ୍ଥ୍ୟସ�ୋ ସରାଗାଇ ଦଦିଆରାଉଛ ଦି।

ଅନାଥ ପଲିାଙ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା ଶକି୍ା 
ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ ଦିରକୁ ଆ�ଥୁÒୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍ ପାଇଁ ମାଗଣାସର 
ପାକଷିଂ �େୁ ଦିଧାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଦି ରହ ଦିୋ, ଖାଇୋ ଓ �ଚୂନା ସକନ୍ଦ୍ର ନ ଦିମ୍ଯାଣ 
କରାରାଇଛ ଦି। ଭକ୍ତଙ୍ ପାଇଁ �୍ଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସରାଗାଇୋ ପାଇଁ ର ଦିଭ�୍ଯ 
ଓସ୍ ସମା� ଦିସ୍  ପ୍ାଣ୍ଟଟ୍   ସ୍ାପନ କରାରାଇଛ ଦି। ଆଧ୍ୟାତ୍ ଦିକ ଜ୍ାନର େ ଦିକାଶ ପାଇଁ 
�ାଇସରେରୀ ପ୍ରତ ଦିଷ୍ଠା କରାରାଇଛ ଦି। ମନ୍ ଦିର ପ୍ରଶା�ନର ତତ୍୍ାେଧାନସର ଭକ୍ତଙ୍ 
ଦାନଅଥ୍ଯସର ଏକ ଉର୍ ୋଳ ଦିକା େ ଦିଦଥ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ ଦିଷ୍ଠା କରାରାଇଛ ଦି। ଏହା 
�ହ ଦିତ ଅନାଥ ପ ଦି�ାଙ୍ ପାଇଁ ରହଣ ଦି, ଖାଦଥ୍ୟ, ସପାଷାକ, ଶ ଦିକ୍ଷା  ଓ �୍ାସ୍ଥ୍ୟସ�ୋ 
ସରାଗାଇ ଦ ଦିଆରାଉଛ ଦି। ମନ୍ ଦିରର ଦାନଅଥ୍ଯସର ପ୍ରତ ଦିେଷ୍ଯ ଗର ଦିେ ଝ ଦିଅଙ୍ ପାଇଁ 
ନ ଦିଃଶକୁ୍ଳ େ ଦିୋହର ଆସୟାଜନ କରାରାଇଥାଏ।  

ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ାନର 
ୋମାଜକି କାର୍ଯ୍ୟ

ଭାରତର ଧନୀ ମନ୍ରିଗକୁଡ଼କିର �ାନଅଥ୍ଯ ସକବଳ ମନ୍ରିର ବକିାଶ ଓ ସେବାୟତଙ୍ ପାଇଁ 
ବନିସିରାଗ ହକୁଏନାହ ିଁ।  ଏହ ି�ାନ ଜନହତି, ୋମାଜକି କାର୍ଯ୍ୟସର ଲଗାରାଉଛ।ି ଶକି୍ା, େ୍ାସ୍୍ୟ, 
ପରସିବଶ େକୁରକ୍ା, ସଗାସେବା, ପ୍ାକୃତକି ବପିର୍ଯ୍ୟୟସର କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ସଲାକଙ୍କୁ  ଆଥ୍ଯକ େହସରାଗ 

ପ୍�ାନ ଆ� ିବଭିନି୍ନ ୋମାଜକି କଲ୍ୟାଣମଳୂକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାରାଉଛ।ି ସତସବ ସକଉଁ ଧନୀ ମନ୍ରି 
କଭିଳ ିେମାଜ ସେବା କାମ କରଥିାନ୍,ି ତାହାକକୁ ସନଇ ଏହ ିେ୍ତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ାପନା।

ଗରବି ପଲିାଙ୍କୁ  ଛାତ୍ରବୃତ୍ ି
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ରାଧାମାଧବ ଧାମ
ରାଧାମାଧବ ଧାମ ବା ବରସାନା ଧାମ 
ହେଉଛ ି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ରି। 
ଆହମରକିାର ହେକ୍ ସାସ ସେରର 
ଏୋ ହେଉଛ ି ସବ୍ବପ୍ାଚୀନ ମନ୍ରି। 
୧୯୯୦ ମସେିାହର ଏେ ି ମନ୍ରି 
ପ୍ତଷି୍ା କରାଯାଇଥଲା। ରାଧାମାଧବ 
ଧାମ ଭାରତର ପବତି୍ର ଭୂମ ି ବ୍ରଜକୁ 
ପ୍ତନିଧିିତ୍ବ କରବିା ଲାଗ ି ନମି୍ବାଣ 

କରାଯାଇଥଲା। ରାଧାମାଧବ ଧାମହର 
ରାହସଶ୍ବରୀ ରାଧାରାଣୀ ମନ୍ରି ହେଉଛ ି
ପ୍ଥମ େନୁି୍ ମନ୍ରି। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଣି 
ଭାରତୀୟ ବାସୁ୍କଳା ହଶୈଳୀହର ଏୋ 
ନମିମିତ।  ମନ୍ରିର ୯୦ ଫୁଟ୍ ଗମ୍ବୁଜ 
ସନୁାହର ତଆିର।ି ଅଧକାଂଶ େନୁି୍ 
ପବ୍ବପବ୍ବାଣ ି ଏେ ି ମନ୍ରିହର ପାଳନ 
କରାଯାଏ। ବହିଶଷକର ି ଜନା୍ଷ୍ଟମୀ 
ମୋଆଡ଼ମ୍ରହର ଏଠାହର ଅନୁଷ୍ତି 
ହୋଇଥାଏ। n 

ଭାରତ ଭଳ ିବଦିେଶଦର ବ ିଅଦେକ ମନ୍ରି ରହଛି,ି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମେମଗୁ୍ଧକର। 
ମନ୍ରିର ଭବ୍ୟତା ଓ ଉଚ୍ଚଦକାଟୀର ବାସୁ୍କଳା ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟଛି ିପ୍ରମଖୁ ଆକର୍ଷଣ। 

ଦେହପିର ିମନ୍ରିର େନୁ୍ର କାରୁକାଯ୍ଷ୍ୟ  ମନ୍ରିକୁ ପରଚିତି ିକରଛି।ି

ବଦିେଶର ଭବ୍ୟ ମନ୍ରି

ପଶପୁତେିାଥ ମନ୍ରି
ହନପାଳସ୍ତି ପଶପୁତନିାଥ ମନ୍ରିହର ଭଗବାନ ଶବି ପଜୂା ପାଆନ୍।ି ହକାେ ି ହକାେ ି
େନୁି୍ଙ୍କର ଏୋ ହେଉଛ ି ଆସ୍ାର ହକନ୍ଦ୍ର। କୁୋଯାଏ, େନୁି୍ ଧମ୍ବର ସବୁଠୁ ପ୍ମଖୁ ତଥା 
ପବତି୍ର ସ୍ଳ ଭାହବ ଏୋ ସାମଲି ଅଛ।ି ଏେ ିକାରଣ ହଯାଗୁଁ ମନ୍ରିର ଶକ୍ ିଓ ମେତ୍ତ୍ବ ଅଧକ 
ବଢ଼ଥିାଏ। ପଶପୁତନିାଥ ମନ୍ରିହର ଥବା ଶବି ଲଙି୍ଗ ଦୁମ ୂ୍ବଲ୍ୟ।  ପ୍ତବିଷ୍ବ େଜାର େଜାର 
ସଂଖ୍ୟକ ପଯ୍ବ୍ୟେକ ଏଠାକୁ ଆସଥିାନ୍।ି ଏଠାହର ମନସ୍ାମନା ପରୂଣ ହେଉଥିବା ବଶି୍ବାସ 
ରେଛି।ି ବଭିନି୍ନ ଦାନ ଧମ୍ବରୁ ଏେ ିମନ୍ରିର ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କହର ୧୨୦ ହକାେ ିନଗଦ ରାଶ ିସେ 
୯.୨୭୬ କହିଲାଗ୍ାମ ସନୁା, ୩୧୬.୫୮କହିଲାଗ୍ାମ ରୁପା ଥବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ହତହବ 
ଏେ ି ତଥ୍ୟ ୧୯୬୨ରୁ ୨୦୧୮ ମସେିା ମଧ୍ୟହର ହୋଇଥବା ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ପଶପୁତନିାଥ ମନ୍ରି ବଶି୍ବ ଐତେି୍ୟ ସ୍ଳ ଭାହବ ହ�ାଷତି।
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ଅରୁଲମଗି ୁ
ଶ୍ରୀରାଜାକାଲଅିମନ୍ 

ଗ୍ାସ୍ ମନ୍ରି
ସବ୍ବପରୁାତନ ମନ୍ରି ମଧ୍ୟରୁ 

ଅନ୍ୟତମ ଅରୁଲମଗି ୁ
ଶ୍ୀରାଜାକାଲଅିମନ୍ ଗ୍ାସ୍ 

ମନ୍ରି।  ମାହଲସଆିହର ୧୯୨୨ 
ମସେିାହର ଏୋକୁ ନମି୍ବାଣ 

କରାଯାଇଥିଲା। ହତହବ ଏୋ 
ଅନ୍ୟ ମନ୍ରିଠାରୁ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଭନି୍ନ। 

କାରଣ ଏୋ ସଂପରୂ୍୍ବ ଗ୍ାସ୍  
ବା କାଚ ନମିମିତ। ଏେ ିକାରଣ 

ହଯାଗୁଁ ଉକ୍ ମନ୍ରି ହଦଶର 
ପ୍ମଖୁ ପଯ୍ବ୍ୟେନସ୍ଳୀ ଭାହବ 

ମଧ୍ୟ ପରଚିତି। ମନ୍ରିହର 
୯୦ ପ୍ତଶିତ ଭାଗ କାଚହର 

ନମିମିତ। ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ରଙ୍ଗର 
୩୦୦,୦୦୦ ଖଣ୍ଡ ହଛାେ ହଛାେ 
କାଚହର ଏୋକୁ ସଜାଯାଇଛ।ି 

ମନ୍ରିହର ଭଗବାନ ଶବି 
ପଦ୍ହର ବରିାଜମାନ କରଥିବା 
ହଦଖବାକୁ ମହିଳ। ଭକ୍ମାହନ 

ମୋହଦବଙୁ୍କ ହଗାଲାପ ଜଳ 
ଲାଗ ିକର ିପ୍ାଥ୍ବନା କରନ୍।ି ଏେ ି

ମନ୍ରିହର ୧୦େ ିସନୁା ନମିମିତ 
ମତୂ୍ତମି ମଧ୍ୟ ରେଛି।ି ବେୁ ସଂଖ୍ୟକ 

ପଯ୍ବ୍ୟେକ ବଭିନି୍ନ ସମୟହର 
ଏଠାକୁ ଆସଥିାନ୍।ି  

ଅଙ୍ଗଦକାର ୱାଟ୍  ମନ୍ରି
ଏୋ ହେଉଛ ି ପଥୃବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ େନୁି୍ ମନ୍ରି। କାହମ୍ାଡ଼ଆିହର ଅବସ୍ତ ଅଙ୍ଗହକାର 
ୱାଟ୍  ମନ୍ରି। ଏେ ିବଶିାଳ ଭବ୍ୟ ମନ୍ରି ଭଗବାନ ବଷୁି୍ଣଙୁ୍କ ସମପ ମିତ। ୪୦୦ ଏକର ପରମିତି 
ଜାଗାହର ଏୋ ଅବସ୍ତ। ଏୋର ପ୍କୃତ ନାମ ‘ବରାେ ବଷୁି୍ଣହଲାକ’ ହୋଇଥହଲ ହେଁ ଏୋ 
‘ଅଙ୍ଗହକାର ମନ୍ରି’  ନାଁହର ହଲାକପ୍ୟି। ହତହବ କାହମ୍ାଡ଼ଆି ଭାଷାହର ‘ଅଙ୍ଗହକାର’ 
ଅଥ୍ବ ‘ସେର’ ଓ ‘ୱାଟ୍’ର  ଅଥ୍ବ ‘ମନ୍ରି’। ଅଥ୍ବାତ୍ ‘ଅଙ୍ଗହକାର ୱାଟ୍ ’ର ଅଥ୍ବ ‘ମନ୍ରିର 
ସେର’। ଏୋର ନମି୍ବାଣ ରାଜା ସଯୂ୍ବ୍ୟ ବମ୍ବନ ଦ୍ବତିୀୟ ଦ୍ବାଦଶ ଶତାବ୍ୀହର  କରଥିିହଲ। 
ମନ୍ରି କାନ୍ଥହର ରାମାୟଣ, ମୋଭାରତ କଥା ହଖାହଦଇ  କରାଯାଇଛ।ି ଅବଶ୍ୟ ଏୋକୁ 
ହଦଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ହଯ, ପ୍ବାସୀ କଳାକାର ଭାରତୀୟ କଳାକୁ ଉଜ୍ୀବତି ରଖବା 
ପାଇଁ ପ୍ୟାସ କରଛିନ୍।ି  ମନ୍ରି ପ୍ହବଶ ଲାଗ ି ଏକ ବଶିାଳ ଦ୍ବାର ଅଛ।ି ଯାୋର ଚଉଡ଼ା 
ପାଖାପାଖ େଜାହର ଫୁଟ୍ । ପ୍ତବିଷ୍ବ ଏଠାକୁ ୨.୬ ମଲିଅିନ ପଯ୍ବ୍ୟେକ ବୁଲବିାକୁ ଆସନ୍।ି 
ମନ୍ରି ଭତିରକୁ ଯବିା ଲାଗ ି େହିକଟ୍ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଏେ ି ସତୂ୍ରରୁ ଆସଥୁବା ଅଥ୍ବ 
ଉପହର ମନ୍ରି ନଭି୍ବରଶୀଳ। ଅନ୍ୟପହେ ୧୯୯୨ହର ୟହୁନହସ୍ାର ୱାଲ୍ଲ୍ବ ହେରହିେଜ୍ 
ସାଇଟ୍ ହର  ଏୋ ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି



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 ି

କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ ୱିତୀୟବାେ ସେକାେ ଗଠନ ପରେ କ୍ଷମତା ବାସ୍ାରେ ବାଉଳା ପଦ୍ମ ଦଳେ 
ଓଡ଼ୱିଶା ରନତାଙ୍କୁ  ତାଙ୍େ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱିତ ୱି ଗଲା ପଞ୍ାୟତ ଓ ରପୌେ ନ ୱିବ୍ାଚନରେ ରଦଖାଇଛନ୍ୱି 
ର�ାଟେ। ପଞ୍ାୟତ ଓ ରପୌେେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପୋଜୟ ଧକ୍ାରେ ସଂଜ୍ାହୀନ ଆଖଡ଼ାେ କକୁସ୍ତ ୱିଆଳଙ୍କୁ  
ନଡ୍ାମନ୍ତ୍ର କ ୱିଛ ୱି ପେ ୱିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କେ ୱିଛ ୱି। ରହରଲ ଦଳେ ୋଷ୍ଟାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅତ ୱି ଉଦ୍  ବକୁ ଦ୍ଧ 
ବ ୱିଧାନସ�ାରେ ଦଳେ ନୂଆ ମଙ୍କୁ ଆଳ ମ ୱିଶ୍ର ଆଜ୍ା ରେପେ ୱି େଡ଼ୱିକେ ୱି ଶାସକ ଦଳ ବ ୱିରୋଧରେ 
େକୁଦ୍ଧଂ ରଦହ ୱି ଡ଼ାକୋ ରଦଇଛନ୍ୱି ତାହା ତାଙ୍େ ୱି ଦଳେ ରନତାମାନଙ୍କୁ  ବ ୱି କରମଡ଼ୱି ପେ ୱି ଲାଗକୁଛ ୱି। 
ରେେ ଦୱିନ ରହଲା ମ ୱିଶ୍ର ଆଜ୍ାଙ୍କୁ  ଦଳେ ୋଜ୍ୟ ମକୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରଦଖିବାକକୁ ମ ୱିଳକୁ  ନ ଥିଲା। ଗ ୱିେୀଶ 
ଓ ସମୀେଙ୍ � ୱିନ୍ନ ସମ୍ବଲପକୁେରେ ସ ୱିଏ କକୁଆରଡ଼ ଆଉ କାହା ସହ ରବଶୀ ମ ୱିଶକୁ ନ ଥିରଲ। ମାତ୍ର 
ରେରବଠାେକୁ  ବ ୱିଧାନସ�ାରେ ୋମମନ୍ ୱିେ ଆଖଡ଼ାେ ନୂଆ ମଙ୍କୁ ଆଳ ରହରଲଣ ୱି, ରସରବଠାେକୁ  
ତାଙ୍େ ରଚରହୋ ଆଉ ହାବ�ାବରେ କକୁଆରଡ଼ ରେେ ପେ ୱିବର୍୍ନ ରଦଖିବାକକୁ ମ ୱିଳ ୱିଛ ୱି ରବାଲୱି 
ୋଜଧାନୀେକୁ  ସମ୍ବଲପକୁେ ପେ୍୍ୟନ୍ ଚର୍୍ା। ଅବଶ୍ୟ ଗଜ୍ନତଜ୍ନ କେ ୱିବା ମ ୱିଶ୍ର ଆଜ୍ାଙ୍ ପକୁେକୁ ଣା 
ଅ�୍ୟାସ। ଖାଲୱି ଗଜ୍ନତଜ୍ନ କାହ ିଁକ ୱି ଆଉେ ୱି ରକରତରକରତ କଳା ତାଙ୍ଠୱି �େ ୱି େହ ୱିଛ ୱି ତାହା 
ଧନକୁ ପାଲୱି, ବକୁ ଲ୍ା, ରସାରହଲା, ପାଇକମାଳ ଆଉ ସମ୍ବଲପକୁେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲୱିପ ୱିବଦ୍ଧ ରହାଇ 
େହ ୱିଛ ୱି। ରତଣକୁ ଆମ୍ବ ମାସ ନ ରହଉଣକୁ ଆମ୍ବସୋ କେ ୱିବାକକୁ ମ ୱିଶ୍ର ଆଜ୍ା ରେଉଁ ଆଗକୁଆ ରୋଜନା 
କେକୁ ଛନ୍ୱି, ତାହା ରକରତ ସାକାେ ରହବ ତାହା ରକବଳ �ବୱିଷ୍ୟତ ହ ିଁ କହ ୱିବ।  n

ଅରଶାକନନ୍ନ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ରକଉଁ ଧାତକୁ ରେ ଗୋ ରସ କଥା ଆମକକୁ  ଜଣାନାହ ିଁ; କ ୱିନ୍କୁ  ଦଳପତ ୱି ନବୀନଙ୍ ନ ୱିରଦ୍୍ଶକକୁ
ଅକ୍ଷରେଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କେ ୱିବାକକୁ  ରସ ରେପେ ୱି ନ ୱିଷ୍ା ପ୍ରଦଶ୍ନ କେ ୱିଥାନ୍ ୱି, ତାହା ଅରନକଙ୍ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନକୁ ରହଁ। ଶଙ୍ଖ ଦଳ 
ଗତ ଦକୁ ଇ ଦଶନ୍ ୱି ଧେ ୱି ୋଜ୍ୟରେ ଅପୋରଜୟ। ଗତ ଦଶନ୍ ୱି ଓ ଚଳୱିତ ଦଶନ୍ ୱିେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ଉପନ ୱିବ୍ାଚନରେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ବ ୱିପକୁଳ 
ବ ୱିଜୟ ହାସଲ କେ ୱିଛ ୱି। ଶଙ୍ଖପତ ୱିଙ୍ ରଗାଟ ୱିଚାଳନା ଆଗରେ ପ୍ରତ ୱିପକ୍ଷ ରକବଳ ହାର୍   ମାନ ୱି ନାହାନ୍ ୱି; ନ ୱିବ୍ାଚନ ପେ ୱିଚାଳନାରେ 
ଶଙ୍ଖଦଳ ସହ ମକୁକାବ ୱିଲା କେ ୱିବା ରସମାନଙ୍ ସାମଥ୍୍ୟ ବାହାରେ ରବାଲୱି ରଖାଲାରଖାଲୱି ସ୍ୀକାେ କେ ୱିଛନ୍ୱି। ଏହା ସହ ୱିତ 
ଶଙ୍ଖପତ ୱିଙ୍ ହନକୁ ମାନ ସଦୃଶ କାେ୍୍ୟ କେକୁ ଥିବା ସାଙ୍ଠନ ୱିକ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶଙ୍ ଅକ୍ାନ୍ ପେ ୱିଶ୍ରମକକୁ  ମାନ ୱିବାକକୁ  ବାଧ୍ୟ 
ରହାଇଛନ୍ୱି। ଇତ ୱିମଧ୍ୟରେ ରକାୋପକୁଟରେ କଂରରେସ ଗଡ଼, ମୟେୂ�ଞ୍ଜରେ ପଦ୍ମ ଗଡ଼ �ାଙ୍ୱି ଶଙ୍ଖପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଲାଗ ୱି 
କେ ୱିଥିବା ନ ୱିଜ ପଣକକୁକୁ  ପେୂଣ କେ ୱିଛନ୍ୱି ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ। ବ ୱିରଜପକୁେ, ବାରଲଶ୍ୱେ, ତ ୱିରର୍୍ାଲ, ପ ୱିପ ୱିଲ ୱି, ବ୍ରଜୋଜନଗେ ପେ୍୍ୟନ୍ ସବକୁ  
ଉପନ ୱିବ୍ାଚନରେ ଶଙ୍ଖପତ ୱିଙ୍ ପ୍ରତ ୱିନ ୱିଧି �ାବରେ ପ୍ରଶଂସଶନୀୟ �ାବରେ ନ ୱିଜ ଦାୟ ୱିତ୍ୱ ସକୁଚାେକୁ  ସମ୍ାଦନ କେ ୱିଥିବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ 
ଧାମନଗେ ଦଖଲ କେ ୱିବାକକୁ  ପ୍ରସ୍ତକୁତ କେ ୱିଛନ୍ୱି ଶଙ୍ଖବକୁ ୍ୟହ। ଆଉ ବୂ୍ୟହେ ପ୍ରତ ୱି ରକାଣ ଦାୟ ୱିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ୱି ଜରଣଜରଣ ସେୂବୀେ। ଏ 
ବୀେମାନଙ୍କୁ  ଅତ ୱିକ୍ରମ କେ ୱି ବୂ୍ୟହ ର�ଦ କେ ୱିବାରେ ପ୍ରତ ୱିପକ୍ଷ ସମଥ୍ ରହାଇ ପାେ ୱିରବ ତ ?n

ବାତ୍ୟା ଓ ସାମକୁଦ୍ ୱିକ ଝଡ଼ ଲାଗ ୱି ବଦନାମ ଅଶ ୱିଣରେ
ଅଚାନକ ଧାମନଗେରେ ସଷୃ୍ ୱି ରହାଇଛ ୱି ୋଜରନୈତ ୱିକ 
ଘରୂ୍ଣ୍ଣି। ବ ୱିଧାନସ�ାରେ ପଦ୍ମ ଦଳୱିଆଙ୍ ଉପ ଦଳପତ ୱି ବ ୱିଷ୍କୁଙ୍ 
ପେରଲାକ ଧାମନଗେରେ ରେଉଁ ଅବପାତ ସଷୃ୍ ୱି କେ ୱିଛ ୱି; ତାହା 
ତାଙ୍ ଦଳ ପାଇଁ ରେତ ୱିକ ୱି ଗକୁେକୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍; ହାତ ଦଳୱିଆଙ୍ ପାଇଁ 
ତରତାଧିକ ଗକୁେକୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ କକୁହାୋଉଛ ୱି। ଦ ୱି’ ଦଶନ୍ ୱିେକୁ  ଊଦ୍ଧଦ୍୍ କାଳ 
ଧେ ୱି ଛ ୱିଡ଼ ୱିଛ ୱିଡ଼ ୱି ୋଉଥିବା ସଙ୍ଠନ, କମ ୱିକମ ୱି ୋଉଥିବା ଆସନ, 
ଖସ ୱି ଖସ ୱି ୋଉଥିବା ର�ାଟବ୍ୟାଙ୍ରେ ବନ୍ ବାନ୍ ୱିବାକକୁ  ଶେତ 
ଏଣ୍ଡ ରକାଃ. ଏରବ ରେଉଁ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ୱି ଆେମ୍ଭ କେ ୱିଛନ୍ୱି ତାହାେ 
ପ୍ରଥମ ପେୀକ୍ଷା ଧାମନଗେରେ ରହବ। ଜୟରଦବ, ନ ୱିେଞ୍ଜନ, 
ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍ ଅମଳରେ ୋହା କେ ୱି ପାେ ୱି ନ ଥିରଲ, ତାହା କେ ୱି 
ରଦଖାଇବାକକୁ  ଶେତ ଏବଂ ତାଙ୍େ ସହରୋଗୀମାରନ ଏରବ 
ପକୁୋ ପାଗ � ୱିଡ଼ ୱିଛନ୍ୱି। ଏଥିପାଇଁ ଧାମନଗେେ ଧୀମା ପ ୱିଚ୍  ରେ 
ଦଳେ ଜରଣ ରପାଖତ ତଥା ଅ�ୱିଜ୍ ବ୍ୟାଟେଙ୍କୁ  ଓପନ ୱିଂ ପାଇ ଁ
ଦଳ ପଠାଇବାକକୁ  କକୁଆରଡ଼ ନ ୱିଷ୍ପର୍ୱି ରନଇଛ ୱି। ଏମ ୱିତ ୱି ରଦଖିରଲ 
ଧାମନଗେ ଅଞ୍ଳରେ ଅନନ୍ ରସଠୀଙ୍ ପେ ୱି ରପାଖତ ଆଉ 
ଅ�ୱିଜ୍ ବ୍ୟାଟେ ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ରକହ ୱି ନାହାନ୍ ୱି। ପବୂ୍େକୁ  
ବ ୱିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ରହବାରେ ତାଙ୍େ ଅ�ୱିଜ୍ତା େହ ୱିଛ ୱି। ତା’ 
ଛଡ଼ା �କୁ ବରନଶ୍ୱେେକୁ  ଦ ୱିଲ୍ୀ ପେ୍୍ୟନ୍ ବ ୱି� ୱିନ୍ନ ବଗ୍େ ରନତାଙ୍ 
ସହ ତାଙ୍େ ସମ୍କ୍ �ଲ ରବାଲୱି ଅରନକ କହନ୍ୱି। ଏହ ୱି ଦୃଷ୍ ୱିେକୁ  
ହାତ ଦଳ ଅନନ୍ଙ୍ ଉପରେ ଆସ୍ା ସ୍ାପନ କେ ୱିପାରେ ରବାଲୱି 
ମାଷ୍େକ୍ୟାଣ୍ୱିନ ପାଖ ଚା-ଖଟ ୱିରେ ରଜାେଦାେ ଚର୍୍ା।  n

କୋଇଲା ସହେ ଝାେସକୁଗକୁଡ଼ା ଇତ ୱିମଧ୍ୟରେ ଶ ୱିଳ୍ପ ସହେରେ ପେ ୱିଣତ ରହାଇ ସାେ ୱିଲାଣ ୱି। 
ଝାେସକୁଗକୁଡ଼ା ଆକାଶରେ ଦୱିନକକୁ ରେରତ ଟନ୍   ପାଉଁଶ ଆଉ ଧଳୂ ୱି ଉଡ଼କୁଛ ୱି ରସଥିରେ ସହେବାସୀ 
କାହ ିଁକ ୱି, ରସହ ୱି ଜୱିଲ୍ା ରଦଇ ୋଉଥିବା ରଲାକଙ୍କୁ  ବ ୱି ପାଉଁଶ ୱିଆ କେ ୱି ସାେ ୱିଲାଣ ୱି। ଚଳମାନ 
ଗାଡ଼ ୱିରମାଟେଠାେକୁ  ଚଳପ୍ରଚଳ ଅକ୍ଷମ ଗଛପତ୍ର ପେ୍୍ୟନ୍ ସବକୁ େ ୱି ଉପରେ ପାଉଁଶେ ବହଳ 
ଆସ୍ତେଣ। ପାଉଁଶ ୋଜା ରବାଲାଉଥିବା ତ୍ର ୱିପାଠୀ-ପାଣ ୱିରୋହୀ ରୋଡ଼ୱି ତ ଜୱିଲ୍ାେ ଅରଧ ଅଞ୍ଳରେ 
ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ଠ ୱିଆ କେ ୱି ସାେ ୱିରଲଣ ୱି। ଝାେସକୁଗକୁଡ଼ା ସହେରେ ଜୱିଲ୍ାପାଳଙ୍ ଅଫୱିସଠାେକୁ  
ବ୍ରଜୋଜନଗେ, ଏପେ ୱିକ ୱି ପରଡ଼ାଶୀ ଜୱିଲ୍ା ସକୁନ୍େଗଡ଼ ପେ୍୍ୟନ୍ ଚାେ ୱିଆରଡ଼ ପାଉଁଶ ବ ୱିଛାଇ 
ସାେ ୱିଛନ୍ୱି ଏହ ୱି ପାଉଁଶ ୋଜା। ଖାତ ରପାତ ୱିବାକକୁ ଅନକୁ ମତ ୱି ରନଇ ତ୍ର ୱିପାଠୀ ଏଣ୍ଡ ପାଣ ୱିରୋହୀ 
କମ୍ାନୀ ରେଉଁ ରକରଳଙ୍ାେୀ କେ ୱିଛନ୍ୱି ତାହା ବଖାଣ ୱିରଲ କକୁଆରଡ଼ ରପାଥିଟ ୱିଏ ରହବ। ରହରଲ 
ଝାେସକୁଗକୁଡ଼ାେ ବ ୱିକାଶ ପାଇଁ ଅବ ୱିେତ ଲରେଇ କେକୁ ଥିବା ଦାସ ଆଜ୍ାଙ୍ ଆଖିରେ କ ୱିପେ ୱି 
ଏଗକୁଡ଼ାକ ପଡ଼କୁନାହ ିଁ, ଏ କଥା �ାବ ୱି�ାବ ୱି ଅରନକ ବ ୱିସ୍ ୱିତ। ଦାସ ଆଜ୍ା ଝାେସକୁଗକୁଡ଼ାେ ହର୍୍ାକର୍୍ା 
ରବାଲୱି ଅରନକ କହନ୍ୱି। ତାଙ୍ ଅଜ୍ାତସାେରେ କଳ କାେଖାନା ଧଆୂଁ ଉଡ଼ାଇବା ତ ଦୂେେ କଥା, 
ଟ୍ରକ୍  ଟ ୱିଏ ଧଳୂ ୱି ଉଡ଼ାଇବା ବ ୱି ସମ୍ଭବ ନକୁ ରହଁ। ମାତ୍ର ତ୍ର ୱିପାଠୀ ଏଣ୍ଡ ପାଣ ୱିରୋହୀ ଜୱିଲ୍ାସାୋ ରେଉଁ 
ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ଠ ୱିଆ କେ ୱିଛନ୍ୱି, ରସ କଥା ଦାସ ଆଜ୍ା କ ୱିପେ ୱି ଜାଣ ୱି ପାେକୁ  ନାହାନ୍ ୱି ରକଜାଣ ୱି। 
ପାଉଁଶଗକୁଡ଼ାକକୁ ଏରଣରତରଣ ବ ୱିଛାଇବା ପେ ୱିବରର୍୍ େଦୱି ଶନୂ୍ୟ ରକାଇଲା ଖଣ ୱିରେ ତାକକୁ �ର୍୍ଣି 
କୋଗରଲ କ’ଣ ଅସକୁବ ୱିଧା ହକୁଅନ୍ା ? n

ଆମ୍ବ ନ ଲହଉଣ ୁ
ଆମ୍ବସଢ଼ା

ଅନନ୍ତଙ୍କ 
ମଥାଲର ପାଗ ! 

ଧାମନଗରଲର
ଶଙ୍ଖ ବୁ୍ୟହ 

ଦାସଙ୍କ 
ଆଖିଲର 

ଅନ୍ଧପଟୁୁଳି
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