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ଓଡ଼ଆିଓଡ଼ଆି

l	ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂ ରକ୍ଷକ ପଟ୍ାୟତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂ ରକ୍ଷକ ପଟ୍ାୟତ 
l	ଗଛ ପାଇଁ ସମପ ପିତ ‘ଗଛ ସାର୍ ’ଗଛ ପାଇଁ ସମପ ପିତ ‘ଗଛ ସାର୍ ’
l	ଡଜିଟିାଲ୍  ଗ୍ରନ୍ାଗାର ‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’ଡଜିଟିାଲ୍  ଗ୍ରନ୍ାଗାର ‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’
l	ସ୍ତନ କକଚ୍ଚଟ ଔଷଧର ଉଦ୍ାବକ ସନ୍ୀପସ୍ତନ କକଚ୍ଚଟ ଔଷଧର ଉଦ୍ାବକ ସନ୍ୀପ
l	ବଲଉିଡ୍ ଫର ଓଡ଼ଆି ପଅୁ  ସକୁାନ୍ତବଲଉିଡ୍ ଫର ଓଡ଼ଆି ପଅୁ  ସକୁାନ୍ତ
l	ଇଂଜନିୟିର୍ ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉଫଦ୍ୟାଗୀ ରାଜୀବଇଂଜନିୟିର୍ ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉଫଦ୍ୟାଗୀ ରାଜୀବ
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କ ଳା, ସାହତି୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ,ି ଶକି୍ା, ବଜି୍ାନ, ଗବବଷଣା ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ବକ୍ତ୍ରବେ ଓଡ଼ଶିାେ 
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ  େହଛି।ି ଅନନ୍ୟ ଏଇ ମାଟେି ମହକ। ଏଠାବେ ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ 
କେଛିନ୍ ିଅବନକ ମହାପେୁୁଷ, ସମାଜବସବୀ, ବବୈଜ୍ାନକି, ଡାକ୍ତେ, ଶକି୍ାବତି୍, 

ଐତହିାସକି, ସାହତି୍ିୟକ, ଶଳି୍ୀ ଏବଂ କଳାକାେ। ବେଉଁମାବନ ନଜି ନଜି ସାଧନା ଓ ପେଶି୍ରମ 
ବଳବେ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଅଜ୍ଜନ କେପିାେଛିନ୍ ିଏବଂ ବଦଶବବିଦଶବେ  ସନୁାମ ଅଜ୍ଜନ କେବିା ସହତି 
ଓଡ଼ଶିାେ ବଗୌେବକୁ ବକୃଦ୍ଧ କେଛିନ୍।ି ବସଭଳ ିକକୃତୀ ସନ୍ାନମାନଙୁ୍ ଜନ୍ମ ବଦଇ ଏଇ ମାଟ ି
ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବହାଇଉଠଛି।ି 

ସଂଘଷ୍ଜ ମଣଷିକୁ ସଫଳତାେ ସ୍ବାଦ ଚଖାଏ। ଅକା୍ନ୍ ପେଶି୍ରମ, ଏକନଷି୍ଠ ସାଧନା, 
ଅସୀମ ବଧୈେ୍ଜ୍ୟ, ଲକ୍୍ୟସ୍ଥଳବେ ପହଞ୍ବିା ପାଇଁ ଅହେହ ଉଦ୍ୟମ ଜଣକୁ ସଫଳତାେ ଶୀଷ୍ଜକୁ 
ଉବ୍ାଳତି କେବିନଇଥାଏ। ଓଡ଼ଶିାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିିବା ଅବନକ ପ୍ରତଭିାବାନ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ପାେବିାେକି ଅସବୁଧିା, ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ବଦଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଥୁବଲ ମଧ୍ୟ ବକବବବହବଲ 
ନଜି ଲକ୍୍ୟପଥେୁ ବଚୁି୍ୟତ ବହାଇନାହାନ୍।ି ବେଂ  ଲକ୍୍ୟସ୍ଥଳବେ ପହଞ୍ବିା ପାଇଁ ବସମାବନ 
କଠନିେୁ କଠନି ପେଶି୍ରମ କେଛିନ୍,ି ଆଉ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ବହାଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ିଅବନକ 
ଉଦାହେଣ େହଛି।ି ଶକି୍ା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଗବବଷଣା,ନକୃ ତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭନିୟ ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ବକ୍ତ୍ରବେ 
ଓଡ଼ଆିମାନଙ୍ ଉଚ୍ଚବକାଟୀେ ପ୍ରଦଶ୍ଜନ  ୋଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଗୌେବ ଆଣବିଦଇଛ।ି ଏଭଳ ି
ବ୍ୟକ୍ତତି୍ବମାନଙ୍ କାେ୍ଜ୍ୟଧାୋ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍ ଗଭୀେ ଭାବବ ପ୍ରଭାବତି କେଛି।ି 

ପ୍ରତଭିାକୁ ବକୌଣସ ିବାଧାବଘି୍ନ ଅଟକାଇ ପାବେ ନାହ ିଁ। ସାଧନାେତ ବ୍ୟକ୍ତେି ପ୍ରତଭିା 
ଦବିନ ନା ଦବିନ ପ୍ରସୁ୍ଟତି ବହାଇଥାଏ। ବସଭଳ ିପ୍ରତଭିାବାନ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସଂଘଷ୍ଜମୟ ଜୀବନ 

ବକୌଣସ ିଉପନ୍ୟାସ କ ିଫିଲ୍ମେ କାହାଣୀଠାେୁ କଛି ିକମ୍ ନୁବହଁ!  
ବତବବ ବସଥପାଇଁ ବସମାନଙୁ୍ ବହୁ ପେଶି୍ରମ କେବିାକୁ 

ପବଡ଼। ବଷ୍ଜ ବଷ୍ଜେ ସାଧନା ପବେ ବସମାବନ 
ସଫଳତା ଲାଭ କେଥିାନ୍।ି ବସଭଳ ିବ୍ୟକ୍ତଙି୍ 

ଜୀବନ ଓ କାେ୍ଜ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ବପ୍ରେଣାପ୍ରଦ ବହାଇଥାଏ। ଓଡ଼ଶିାେ 
ବଭିନି୍ନ ବକ୍ତ୍ରବେ ନଷି୍ଠାେ ସହତି କାେ୍ଜ୍ୟ 
କେ ି ସଫଳ ବହାଇଥବା ବକବତଜଣ କକୃତୀ 
ସନ୍ାନଙୁ୍ ବନଇ ଏଥେ ‘ସନି୍ଦୂୋ’େ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଉପସ୍ଥାପନ: ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଓଡ଼ଆି

ପ୍ରସ୍ତୁତ ି‘ସକାଳ’ ବତୁ ୟୁର�ା

େବବିାେବେ  ମନ ବଚିଳତି ବହାଇପାବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ାଧେୁ ଦଦୂବେଇ େୁହନୁ୍। 
ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାେବେ  କମ୍ଜବକ୍ତ୍ରବେ ପେବି୍୍ଜନ ସହତି ପ୍ରଗତେି 
ସମ୍ାବନା େହଛି।ି ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସାହାେ୍ୟ ପାଇବବ। 
ଶନବିାେବେ ସମସ୍ୟା ଦଦୂେ ବହବ। ଦଦୂେୋତ୍ରା ବୋଗ େହଛି।ି

େବବିାେବେ  ନଦୂତନ କାେ୍ଜ୍ୟ ଆେମ୍ କେନୁ୍ ନାହ ିଁ। ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାେବେ 
ଘବେ ଶାନ୍ଶିକୃଙ୍ଖଳା େହବି। ଗେୁୁ ,ଶୁ୍ ବାେବେ ଗେୁୁତ୍ବପ ଦୂର୍୍ଜ କାେ୍ଜ୍ୟ ପ ଦୂେଣ କେ ି
ଅନଶି୍ତିତାବେ େହବିବ। ବଭିନି୍ନ ବକ୍ତ୍ରବେ  ସଫଳତା ପାଇବବ।  ଶନବିାେବେ 
ପବଦାନ୍ନତେି ବୋଗ େହଛି।ି 

େବବିାେବେ  ବକୌଣସ ି ଧାମମିକ କାେ୍ଜ୍ୟ୍ମ ଆବୟାଜନ କେପିାେନ୍।ି  ବସାମ, 
ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାେବେ  ମନବେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ ବହବ। ପେବିାେବେ 
ସଖୁଶାନ୍େି ପେବିବଶ େହବି। ଗେୁୁ, ଶୁ୍ ବାେବେ ଚନି୍ାବେ ବୁଡ଼ ିେହବିବ। 
ଶନବିାେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ସଫଳତା ପାଇବବ। 

େବବିାେବେ କଛିଟିା ଉବ୍ଜନା ଭତିବେ କାେ୍ଜ୍ୟ ତୁଲାଇବବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ 
ସହ ନଦୂତନ ବୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କେବିବ। ବସାମ,ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାେବେ ବଭିନି୍ନ 
ବକ୍ତ୍ରବେ ଅଥ୍ଜପ୍ରାପ୍ ିବୋଗ େହଛି।ି ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ ଜମଜିମା କଥାକୁ ବନଇ 
ବବିାଦ ଉପଜୁପିାବେ। ଶନବିାେବେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ାନେ ଅଧିକାେୀ ବହାଇପାେନ୍।ି 

େବବିାେବେ  ଅଫିସ୍  କାେ୍ଜ୍ୟବେ ଦଦୂେୋତ୍ରା କେପିାେନ୍।ି ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବାେବେ ବକୌଣସ ିବହିାହ ପ୍ରସ୍ାବ ଆସପିାବେ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ 
ସମସ୍ ପ୍ରକାେ ବଚଷ୍ା କେବିବ। ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ ମନବେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଶନବିାେବେ ବ୍ୟବସାୟବେ  ଉ୍ମ ଲାଭବହବ।

େବବିାେବେ ସମାଜବେ ପ୍ରତଷି୍ଠତି ବହବବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍ ସହବୋଗ 
ପାଇବବ। ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାେବେ କବଠାେ ପେଶି୍ରମ ଓ ବଧୈେ୍ଜ୍ୟ ଶକ୍ତ ି 
ପାଇ ଁସଫଳତା ପାଇବବ। ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ ଭାବଚିନି୍ ିନଷି୍ପ୍ ିନଅିନୁ୍। 
ଶନବିାେ କମ୍ଜବକ୍ତ୍ରବେ ପ୍ରଶଂସାେ ଅଧିକାେୀ ବହବବ। 

େବବିାେବେ ମନେୁ ଖୋପ ଭାବନା ଅପସେ ିେବି। ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧବାେବେ 
ଆୟ ଅବପକ୍ା ବ୍ୟୟ କମ୍  େହବି । ସମସ୍ କାେ୍ଜ୍ୟବେ ସଫଳତା ପାଇବବ। 
ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ ନଜିେ ପ୍ରୟିବନୁ୍ଙ୍ ସହ ମବନାମାଳନି୍ୟ ବଦଖାବଦବ। 
ଶନବିାେବେ ମହଳିାମାବନ ସହକମ୍ଜୀଙ୍ଠାେୁ ସହବୋଗ ପାଇବବ।

େବବିାେବେ  କ୍ମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସହାୟତା ପାଇବବ। ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବାେବେ ସମାଜବେ ମାନସମ୍ାନେ ଅଧିକାେୀ ବହବବ। ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ 
ପେବିାେ ସଦସ୍ୟଙ୍ ସହ ଉ୍ମ ବୁଝାମଣା ବଦଖାବଦବ। ଶନବିାେବେ ଅନ୍ୟକୁ 
ବଦଇଥିବା ଧନ ବଫେ ିପାଇବବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇ ଁେତ୍ନବାନ ବହବବ।

େବବିାେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସହବୋଗ ପାଇବବ। ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବାେବେ ନଜି ଲକ୍୍ୟେୁ ବଚୁି୍ୟତ ବହାଇପାେନ୍।ି ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ 
ମହଳିାମାବନ  ପାେବିାେକି କାେ୍ଜ୍ୟବେ ବ୍ୟସ୍ େହବିବ। ଶନବିାେବେ  ଧନବେ 
ବକୃଦ୍ଧ ିଘଟବି। ଜୀବନବେ ନଦୂତନ ବମାଡ଼ ସକୃଷ୍ ିବହାଇପାବେ।

େବବିାେବେ ମଉଜ ମଜଲସି୍ ବେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ େହବି। ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ, 
ବୁଧବାେବେ କମ୍ଜବେ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆନ୍େକିତା ଅଧିକ େହବି। ବ୍ୟବସାୟୀମାବନ  
ଆଶାଠାେୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବବ। ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ ପେବିାେବେ ସଖୁଶାନ୍ ି
ବକୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ଶନବିାେବେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍ ସହବୋଗ ପାଇବବ।

େବବିାେବେ  ବପୈତକୃ କ ସମ୍ପ୍ ିହାସଲ କେବିାବେ ଆସଥୁିବା ବାଧା ଦଦୂେ ବହବ। 
ବସାମ,ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାେବେ କମ୍ଜବକ୍ତ୍ରବେ ପଦୂର୍୍ଜ ଆଗ୍ରହ ସହ କାେ୍ଜ୍ୟ କେବିବ। 
ଗେୁୁ,ଶୁ୍ ବାେବେ  ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନବେ ଭୁଲ୍  ବୁଝାମଣା ବଦଖାବଦଇପାବେ। 
ଶନବିାେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍ ଅାଶାଠାେୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଳିପିାବେ। 

େବବିାେବେ ବଭିନି୍ନ କାେ୍ଜ୍ୟବେ  ପ୍ରତବିନ୍କ ବଦଖାବଦବ।  ପେବିାେବେ 
ଲାଗେିହଥିିବା ସମସ୍ୟା ଅପସେ ିେବି।  ବସାମ, ମଙ୍ଗଳ,ବୁଧବାେବେ 
କ୍ୟାେୟିେ ପାଇଁ ଚନି୍ତି େହବିବ। ଭ୍ରମଣବୋଗ େହଛି।ି ଗେୁୁ ,ଶୁ୍ ବାେବେ  
ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାେତି ବହବ । ଶନବିାେବେ ସାମାଜକି ଦାୟତି୍ବବବାଧ ବକୃଦ୍ଧ 
ପାଇବାକୁ ଲାଗବି।  
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ରବବିାର , ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

କଳାହାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଅଧÒକାଂଶ ମଞ୍ଡି  େଂଗ୍ରହ କରନ୍ଡି। 
ଜସେ  େଫଳ ସ�ୈଦ୍ୟ ଭାସ� ତାଙ୍କର ନାଁ ରହ ଡିଛ ଡି।  ସେ 
ଦ ଡିନସର ଚାଷକାମ କରନ୍ଡି ଆଉ ରାତ ଡିସର  ଔଷଧୀୟ 
ଗଛରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଡି ସରାଗୀଙୁ୍କ ମାଗୋସର ସେ�ା 
ସ�ାଗାଇଦଡିଅନ୍ଡି।  େନ୍୍ୟାରୁ ରାତ ଡି �ାଏଁ ଅସନକ ସଲାକ ଭ ଡିନ୍ନ 
ଭ ଡିନ୍ନ େ୍ାସ୍୍ୟ େମେ୍ୟା ସନଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆେନ୍ଡି। ଏମ ଡିତ ଡି 
� ଡି ହୁଏ  � ଡିଳମ୍ ଡିତ ରାତ ଡିସର ପଟ୍ାୟତ ସରାଗୀଙ୍କ େମେ୍ୟା ଓ 
ଏହାର େମାଧାନ ପାଇଁ େଜାଗ ରୁହନ୍ଡି।  ମାଗୋସର ସରାଗୀ 
ସେ�ା କରୁଥÒ�ାସ�ସଳ ସେ ସକସ� � ଡି କାହା ଉପସର � ଡିରକ୍ ଡି 
ହୁଅନ୍ଡିନ ଡି।  ୋଧାରେତଃ ପ�ୂ୍ବରୁ ହ ଡିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳସର 
ଔଷଧୀୟ ଭଣ୍ାର ଥÒ�ା କୁହା�ାଉଥÒଲା।  ସତସ� ପଟ୍ାୟତ 
ୋହୁ ନ ଡିଜ ଜମ ଡିସର ଔଷଧୀୟ ଚାଷ କର ଡି ଏସ� ନୂତନ 
ଧାରା ଆେ ଡିଛନ୍ଡି। ତାଙ୍କ �ଗ ଡିଚାସର ଏମ ଡିତ ଡି କ ଡିଛ ଡି ଔଷଧୀୟ 
ଗଛ ଅଛ ଡି,  �ାହାକ ଡି  ଆଉ ସକଉଁଠ ଡି ମ ଡିସଳ ନାହ ିଁ।  ୩୦୦୦ 
ଔଷଧୀୟ �ୃକ୍ଷର ଉତ୍ାଦକୁ ସନଇ ତାଙ୍କ ପାଖସର � ଡିସଶଷ 
ତଥ୍ୟ ରହ ଡିଛ ଡି। ଆଗାମୀ ଦ ଡିନସର ��ୁପ ଡିଢ଼ଡି ଏହ ଡି ଔଷଧୀୟ 
�ୃକ୍ଷ �ଞ୍ଚାଇରଖÒ�ାକୁ ଦୃଢ଼ େଙ୍କଳ୍ପ ସନ�ା ଆ�ଶ୍ୟକ  ସ�ାଲଡି 
କୁହନ୍ଡି ପଟ୍ାୟତ। �ୃକ୍ଷସରାପେ ଓ ପର ଡିସ�ଶ ସକ୍ଷତ୍ରସର 

କା�୍ବ୍ୟ କରୁଥ�ାରୁ ୨୦୦୯-୧୦ସର  
ପ୍ରକୃତ ଡି�ନୁ୍ ଭାସ� ପଟ୍ାୟତ ୋହୁ 

ପରୁସ୍ତୃ ସହାଇଛନ୍ଡି।      
              n

3

ନଡିଃେ୍ାଥ୍ବ େମପ୍ବେ ଓ ପର ଡିଶ୍ରମ ଜସେ 
�୍ୟକ୍ ଡିର ୋଧନାକୁ ସଲାକାଭ ଡିମଖୁୀ ଓ େ୍ତନ୍ତ୍ର 
କରାଇଥାଏ। ଏହାର ନ ଡିଚ୍ଛକ ଉଦାହରେ 
ସହଉଛନ୍ଡି ପଟ୍ାୟତ ୋହୁ । ତାଙ୍କ ଜୀ�ନ 
ସ�ମ ଡିତ ଡି �ାନ୍ ସହାଇ�ାଇଛ ଡି ପ୍ରକୃତ ଡି 
ସକାଳସର। ସେଥÒପାଇଁ ତ �ୟେ  ତାଙୁ୍କ  
୭୦  ଛୁଇଁଥÒସଲ � ଡି  ୧୬ �ଷ୍ବ 
��ୁକଙ୍କ ପର ଡି ସେ େସତଜ। 
ତାଙ୍କ ଜୀ�ନ�ାତ୍ରା 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ସ ପ୍ର ର େ ା ଦ ା ୟ ୀ ।  
ପଞ୍ଚମ ସଶ୍ରେୀସର  
ପଢ଼ଡି�ା େମୟସର, 
ସେ ଗଛ ଲଗାଇ�ା 
ଆରମ୍ଭ କର ଡିଥÒସଲ। 

ପସର �ୃକ୍ଷର ଔଷଧୀୟ ଗେୁ େମ୍ପକ୍ବସର 
ଜାେ ଡି�ାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ �ଢ଼ଡିଲା।  ସେସ�ଠୁ 
� ଡିଲୁପ୍ତ ଔଷଧୀୟ �ୃକ୍ଷକୁ କ ଡିପର ଡି େଂରକ୍ଷେ 
କର ଡିସ�, ସେ ସନଇ ଚଡିନ୍ା କର ଡିଚାଲଡିସଲ। 
ଅ�ଶ୍ୟ ଆଥ୍ବକ େମେ୍ୟା ସ�ାଗୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ ଡିକ 
ପଢ଼ା ପସର ଘସର ରହ ଡିଗସଲ ପଟ୍ାୟତ। କ ଡିନୁ୍ 
ଏହାପସର   କଳାହାଣ୍ଡିର  ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ େହ ଡିତ 
ତାଙ୍କର ଘନଡିଷ୍ଠତା ସହାଇଥÒଲା।  ଜଙ୍ଗଲରୁ 

ଅସନକ ଔଷଧୀୟ ଚାରା �ା �ୃକ୍ଷ 
ଉପସର ତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ାନ 

ଚାଲଡିଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ 
ଅଁଳା, ଫୁଲ, ଫଳ 
ଖାଇ ସେ ଦଡିନ 
� ଡି ତ ା ଇ ଛ ନ୍ଡି । 
ପ ଡିଲାଦ ଡିସନ ଗାଁ 
ର ା ସ୍ ା କ ଡ଼ ସ ର 
ଅସନକ ଗଛ 

ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷକ 

ଶ�ୈ�ବରୁ ନରି୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ ଭବଷି୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ।  ଏହ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ବଧା  ସ୍ବପ୍ନ 
ପରୂଣ କରବିଧାକୁ  ଅଶନକ ତ  ସଂଘଷଦ୍ କରନ୍;ି କନୁି୍ ଶସମଧାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରୁ ସଫଳତଧା ଖବୁ୍  କମ୍ ଶଲଧାକଙୁ୍କ ମଶିଳ। ଯଧାହଧାର ଜ୍ବଳନ୍ 
ଉଦଧାହରଣ ଶହଉଛନ୍ ିକଳଧାହଧାଣ୍ ିଜଲି୍ଧା ଜୁନଧାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍  

ନଧାଶ୍ଧାଲ ଗଧଁାର ପଟ୍ଧାୟତ ସଧାହୁ।  ପ୍ରକୃତଶିକଧାଳଶର ଜୀବନକୁ 
ଉପଶଭଧାଗ କରୁଥÒବଧା ପଟ୍ଧାୟତଙ୍କର  ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷଣ 

ଦଗିଶର ଉଶଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦଧାନ ରହଛି।ି ଶସ ଏକଧାଧଧାରଧାଶର 
ଜଶଣ ଆୟଶୁବଦ୍ଦଧାଚଧାଯଦ୍୍ୟ, ପରଶିବ�ବତି୍  ଓ ନଷି୍ଧାପର କୃଷକ। 

ଲୁପ୍ତ ଶହଧାଇଯଧାଉଥÒବଧା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଗଳୁ୍ମ ଲଗଧାଇବଧା ସହ 
ମଧାଗଣଧାଶର ଶସ ଶଲଧାକଙୁ୍କ ଶସବଧା ଶଯଧାଗଧାଇ ଆସଛୁନ୍।ି   ଚଧାଷ 

ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ତଧାଙ୍କର ଅଭଜି୍ଞତଧା ପ୍ରଧାୟ ୪୦ ରୁ ୪୫ ବଷଦ୍। ନକିଟଶର 
ପଦ୍ମଶ୍ୀ ସମ୍ଧାନ ୨୦୨୩ ପଧାଇଁ ଶସ ମଶନଧାନୀତ ଶହଧାଇ ଆମ 
ରଧାଜ୍ୟ ପଧାଇଁ ଶସ ଆଣଛିନ୍ ିଶଗୌରବ। କପିର ିଜଶଣ ବ୍ୟକ୍ ି

ନଜି ଘର ବଧାଡ଼ବିଗଚିଧାଶର  ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗଧାଇପଧାରଶିବ 
ଶସଶନଇ ଶସ ସଶଚତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି  

ଚଧାଷୀରୁ ଶବୈଦ୍ୟ

ପରଶିବ�ବତି୍ ପରଶିବ�ବତି୍ 
ପଟ୍ଧାୟତପଟ୍ଧାୟତ    

ଜଙ୍ଗଲ ସହତି ଘନଷି୍ ସମ୍ପକଦ୍ 

ମହାମାରୀ କସରାନା େମୟସର ସେ   ଅସନକଙୁ୍କ   ଆୟସୁ�୍ବଦ ଔଷଧ ସ�ାଗାଇଥÒସଲ। 
ଏହ ଡି େମୟସର  କାଶ େମେ୍ୟା ଦୂର କର ଡି�ାକୁ  ମହୁ େହ ଡିତ �ାେଙ୍ଗ ରେ ସଦଇ 
ଅସନକଙୁ୍କ େସୁ୍ କର ଡିଥÒସଲ।  ଅ�ଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଡିରୁ ମ ଡିଳୁଥÒ�ା ଜଡ଼ଡି�ୁଟ ଡି େ୍ାସ୍୍ୟକୁ 
େସୁ୍ ରଖÒ�ା େହ ସରାଗପ୍ରତ ଡିସରାଧକ ଶକ୍ଡି �ୃଦ୍ଧ କରାଏ। ଅସନକ େମ୍ ଡିଳନୀ ଓ 
େସଚତନତା କମ୍ବଶାଳାସର ସେ  ଭାଗ ନ ଡିଅନ୍ଡି। ଅସନକ ମଞ୍ଡି େଂଗ୍ରହ କର ଡିଛନ୍ଡି।  
ସଭାପାଲରୁ ୧୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧ୍୍ବ କ ଡିମେ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ଆେ ଡିଥÒ�ାସସ�ଳ ରାଜ୍ୟ ଭ ଡିତରୁ  
ଓ ରାଜ୍ୟ �ାହାରୁ କ ଡିଛ ଡି ଚାରା ଆେନ୍ଡି। ତାଙ୍କ ଜମ ଡିସର � ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ �ୃକ୍ଷ, 
ଗଳୁ୍ମ, ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଦରକାରୀ ଗଛ  ରହ ଡିଛ ଡି। ଏହ ଡି ଚାଷ କର ଡି�ାକୁ ସେ ରାୋୟନ ଡିକ 
ୋର �ା ଔଷଧ �୍ୟ�ହାର କରନ୍ଡିନ ଡି। ସେ କୁହନ୍ଡି ‘‘ଚାଷୀମାସନ � ଡିଭ ଡିନ୍ନ ପ୍ରକାର 

ଚାଷ କରୁଥÒସଲ ମଧ୍ ଉତ୍ାଦଡିତ ଫେଲରୁ େଠଡିକ୍  ଭାସ� ମାସକ୍ବଟ୍ ସର 
� ଡିକ୍ ଡି କର ଡିପାରୁ ନାହାନ୍ ଡି। ମଣ୍ଡିର  ମଧ୍  େ�ୁ ଡିଧା  ନାହ ିଁ। ଉଚଡିତ ଦରଦାମ 
�ଦଳସର ଜସେ ଚାଷୀ ଅଧା ମଲୂ୍ୟସର ନ ଡିଜ ଉତ୍ାଦ � ଡିକ୍ ଡି କରୁଛ ଡି।  
ସତେ ୁ �ଦଡି ଚାଷୀଟ ଡିଏ ଏମ ଡିତ ଡି କ୍ଷତ ଡିସର ଚାଲଡି�  ତା’ର 
ପର ଡି�ାର ପ୍ରତ ଡିସପାଷେସର �ାଧା ସହ�, ଏଥÒପାଇଁ ଚାଷ 
େହ ଡିତ ଔଷଧୀୟ �ୃକ୍ଷ ଲଗାଇ�ା ଲାଭଦାୟକ। ଔଷଧୀୟ 
ଚାଷ କର ଡି�ାକୁ େରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ  େ୍ତନ୍ତ୍ର  େ�ୁ ଡିଧା ମ ଡିଳ ଡି�ା 
ଦ୍ାରା ଆଗାମୀ ଦ ଡିନସର ଏହା ସ�ଶ୍  ଫଳପ୍ରଦ ସହ� ସ�ାଲଡି 
ଆଶା କରୁଛ ଡି। ପଟ୍ାୟତଙ୍କ �ାପାଙ୍କ ନାମ ହର ଡି ୋହୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ 
ନାମ ଶଙ୍କର ୋହୁ। ସତେ ୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତୃ ଡି  ଉସଦେଶ୍ୟସର ନ ଡିଜ 
ଉଦ୍ୟାନର ନାଁ  ହର ଡି ଶଙ୍କର ନାମସର ସଦ�ାକୁ ଆଗ୍ରହ  ରଖÒଛନ୍ଡି।  

ଦନିଶର ଗଛର ଯତ୍ନ    ରଧାତଶିର ମଧାଗଣଧା ଚକିତି୍ଧା

ଲଗାଇଥÒସଲ। ପସର ନ ଡିଜର ସଦଢ଼ ଏକର ଜମ ଡିସର ସେ ନ ଡିସଜ 
ଔଷଧୀୟ ଗଛ  ଲଗାଇସଲ। �ର୍୍ବମାନ ତାଙ୍କ �ଗ ଡିଚାସର ୩୦୦୦ରୁ 
ଊଦ୍ଧ୍୍ବ  ଗଛ ଥÒ�ାସ�ସଳ ସେଥÒରୁ ୭୦୦ରୁ ଅଧÒକ ଔଷଧୀୟ �ୃକ୍ଷ, 
ହର ଡିଦ୍ା, ବ୍ାହ୍ୀ, କନକଚମ୍ପା, ସଲମ୍ବୁ ତୁଳେୀ, ରାମ କପୂ୍ବର  ଆଦଡି 
ରହ ଡିଛ ଡି। ଏକ ସ�ୈଦ୍ୟ ପର ଡି�ାରରୁ ସେ ଆେ ଡିଥÒ�ାସ�ସଳ �ୃକ୍ଷରୁ 
ସେ ଆୟସୁ�୍ବଦ ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଛନ୍ଡି। ପଅୁ  େଶୁାନ୍ କୁମାର 
ୋହୁ, �ାପାଙୁ୍କ ଅସନକ େହସ�ାଗ କରନ୍ଡି।

ପରଶିବ� ଅନୁକୂଳ ରଖÒବଧାକୁ ପ୍ରୟଧାସ
ଜସେ ମଧ୍�ଡିର୍ ପର ଡି�ାରର ପଟ୍ାୟତ ୋହୁ। �ର୍୍ବମାନ  
ସେ ପର ଡିସ�ଶକୁ ପ୍ରଦୂଷେ ମକୁ୍ ଓ େରୁକ୍ଷା ସଦ�ାକୁ ଅଣ୍ା 
ଭ ଡିଡ଼ ଡିଛନ୍ଡି।  ଏଥÒପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ‘ମନକୀ 
�ାତ’ କା�୍ବ୍ୟକ୍ମସର ତାଙୁ୍କ କା�୍ବ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂୋ କର ଡି�ା  ପସର 
େମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍୍ବାର � ଡିଷୟ ପାଲଟ ଡିଥÒସଲ ପଟ୍ାୟତ। 
ଭ�ଡିଷ୍ୟତସର ଅଧÒକ ଔଷଧୀୟ �ୃକ୍ଷସରାପେ କର ଡି ରାଜ୍ୟ ତଥା 
ସଦଶ ପାଇଁ ସଗୌର� ଆେ ଡିପାର ଡିସ� ସ�ାଲଡି ସେ କୁହନ୍ଡି। ଜଡିଲ୍ାରୁ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇ�ାକୁ ମସନାନୀତ ସହାଇଥÒ�ାରୁ 
ସେ ସ�ଶ୍  ଖେୁ ଡି ରହ ଡିଛନ୍ଡି।  ପର ଡିଶ୍ରମ କସଲ, େଫଳତା  ଆସପ 
ଆସପ  ଆପେଙ୍କ ପାଖକୁ ଆେ ଡି�। ଅ�ଶ୍ୟ ଏଥÒପାଇଁ ସଧୈ�୍ବ୍ୟ  
ରଖÒ�ାକୁ ପଡ଼ଡି� ସ�ାଲଡି ସେ କୁହନ୍ଡି। 



4 ରବବିାର , ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧକ 
ବୃକ୍ଷରରାପଣ
କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ଓ କବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ା 
ନୁକେ,ଁ କେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟ ି ଜଲି୍ାେୁ ଯାଇ 
ବୃକ୍ଷକରାପଣ େରବିା ପାଇ ଁ କ�ାେଙୁ୍ 
ଉତ୍ାେତି େରଛିନ୍।ି ଆର୍ େଡିେି ି
ନାମେ ଏେ ଏନ୍ ଜଓି ଜରଆିକର କେ 
ଜକଣ ରକିେସୋେ ପେସେନ ଭାକବ କବୌଦ୍ଧ, 
କୋନପରୁ, କୋରାପଟୁ, େଳାୋଣ୍,ି 
ନବରଙ୍ଗପରୁ, ମା�ୋନଗରି,ି ରାୟଗଡ଼ା 
ଓ ବ�ାଙ୍ଗଗୀର ଜଲି୍ାକର ୋଯସେ୍ୟ େରଛିନ୍।ି 
ଏ ପଯସେ୍ୟନ୍ ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାକର 
କେ ୫୦ େଜାରରୁ ଅଧେ ବୃକ୍ଷକରାପଣ 
େରେିାରଛିନ୍।ି ବୃକ୍ଷେୁ େରୁକ୍ଷା କେବା 
ଏବଂ ପରକିବଶ େନୁ୍ଳନ ରକ୍ଷା େରବିା 
ପାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋର ବୃକ୍ଷକରାପଣ 
େରବିାେୁ କେ ଗରୁୁତ୍ୱ େଅିନ୍।ି 
ବୃକ୍ଷକରାପଣ କେବଳ ମଣଷି ଉପକଯାଗଗୀ 
ନକୋଇ ଜଗୀବଜନୁ୍ ଉପକଯାଗଗୀ କେବା 
ଆବଶ୍ୟେ କବା� ିଗଛ ୋର୍  ମତ  େଅିନ୍।ି 
ପଳାଶ, ଶମିଳି ି ଆେ ି ବୃକ୍ଷକରାପଣ 
େରାଗକ� ମେୁ ମାଛ ି ବେୁ ପରମିାଣର 
ମଧ ୁେଂଗ୍ରେ େରବିାକର େୋୟେ କେବ। 
କେେଭିଳ ିକୋଚ�ିା ଗଛ ଦ୍ାରା କୋଚ�ିା 
ଖାଇ ପକ୍ଷଗୀ ଏବଂ ମାଙ୍ଡ଼ମାକନ ଖାେ୍ୟ 
ପାଇ ପାରକିବ କବା� ି କେ େେଛିନ୍।ି 
ଅଡ଼ଙ୍ଗା ବୃକ୍ଷ ଏକବ ଜଙ୍ଗ�ଗଡ଼ୁେିରୁ 
�ୁପ୍ତ କୋଇଯାଉଥିବାରୁ କେ ଉେକବଗ୍  
ପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍।ି ତାୋର େନ୍ାେୁ 
ବାୋରେୁ ଚା�ାଣ େରାଯାଉଥିବାରୁ 
ଏେ ି ବୃକ୍ଷ କଶଷ କୋଇଯବିା ଆଶଙ୍ା 
କେ େରଛିନ୍।ି କ�ାେମାକନ ଅମ୍ଲଜାନ 
ନପାଇ ମତୁୃ୍ୟ ମଖୁକର ପଡୁଛନ୍।ି ବୃକ୍ଷ 
େ ିଁ ଅମ୍ଲଜାନ କଯାଗାଇବାକର େୋୟେ 
କେଉଥିବାକବକଳ ମଣଷି େମାଜ ବୃକ୍ଷର 
ଶତରୁ ୋଜୁଥିବା ତାଙୁ୍ ବ୍ୟଥିତ େକର। 
ଆଜରି ଯବୁପଢ଼ି ିନଜିର କେୈନନ୍ନି ୋଯସେ୍ୟ 
େେ ବୃକ୍ଷକରାପଣ ଏବଂ ତାୋର େରୁକ୍ଷା 
ପାଇ ଁ େଛି ି େମୟ କେବାେୁ କେ ଆେ୍ାନ 
କେଇଛନ୍।ି  n

ଗଛ ପାଇଁ 
ସମପ ପିତ 
‘ଗଛ ସାର୍’

ମଣଷି ନଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରତତ୍ୟକ ଦନି ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷ କାଟ ିଚାଲଛି।ି ତତତବ ଏଭଳ ିଅତନକ ବ୍ୟକ୍ ି
ଅଛନ୍,ି ତେଉଁମାତନ ଗଛ ପାଇଁ ନଜିକୁ ସମପ ପିତ କରଥିାନ୍।ି ତସଭଳ ିଜତଣ ନଆିରା ମଣଷି ତହଉଛନ୍ ିଅନ୍େ୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁ। 

ତସ ଗଛ ସାର୍  ଭାତବ ନୟାଗଡ଼, ତବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ାତର ତବଶ୍  ପରଚିତି। ଶକି୍ଷକତାକୁ ତପଶା ଭାତବ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବା ଅନ୍େ୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ନଶିା ତହଉଛ ିବୃକ୍ଷତରାପଣ କରବିା ଓ ବୃକ୍ଷତରାପଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି କରବିା। ଏହ ି
ବ୍ୟକ୍ ିତହଉଛନ୍ ିନୟାଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍  କଣ୍ତିଲା ତଥାଡ଼ଆି ସାହରି ବାସନି୍ା।  ୧୯୪୬ ମସହିା ଡତିସମ୍ବର ୨୭ 
ତାରଖିତର ପତିା ଖଲ ିସାହୁ ଏବଂ ମାତା ତଗୌରୀ ତଦବୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରଥିିତଲ ଅନ୍େ୍ଯ୍ୟାମୀ। ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷା 
ଗ୍ରହଣ କରବିା ପରଠାରୁ ତସ ବୃକ୍ଷତରାପଣ କରବିା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ତସ ଷଷ୍ଠ ତରେଣୀରୁ ଲଗାଇଥିବା ବର, ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛ 

ଆଜ ିକଣ୍ତିଲା ତନଳୀତପାଖରୀ ହୁଡ଼ା ଏବଂ ତଗାରୁ ହାଟ ପଡ଼ଆିତର ବଶିାଳ ବୃକ୍ଷତର ପରଣିତ ତହାଇଛ।ି

ଅନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନୟାଗଡ଼

ଶକି୍ଷକତାରୁ ବୃକ୍ଷରରେମୀ
ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ନଜି ଜଗୀବନେୁ େମପ ପି କେଇଥିବା  ଅନ୍ଯସେ୍ୟାମଗୀ 
ୋେୁ ମାଟ୍େି ପରଗୀକ୍ଷା ପକର େଟି ି ତା�ମି କନଇଥିକ�। 
ପକର ତତ୍ାଳଗୀନ ଫୁ�ବାଣଗୀ ଜଲି୍ା େଣ୍ାମାଳ ବ୍ଲକ୍  ଘଣ୍ପଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତ େକି�ଟପଡ଼ା ୟପୁ ି ସ୍�ୁକର ଶକି୍ଷେତା ଆରମ୍ଭ 
େରଥିିକ�। ପକର କବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ା �ୁଣବିା� ଝାଡ଼ୋଶ 
ୟପୁ ି ସ୍�ୁେୁ ବେଳ ି କେବା ପକର ତାଙ୍ ସ୍ୱପ୍ନେୁ ୋୋର 
େରବିା ପାଇଁ ପ୍ରକଚଷ୍ା ଆରମ୍ଭ େରଥିିକ�। ବେି୍ୟାଳୟକର 
ବୃକ୍ଷକରାପଣ ୋଙ୍ଗେୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକର ଗ୍ରାମ�କ୍ଷଗୀ ଉେ୍ୟାନ 

ନମିସୋଣକର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମେିା ଗ୍ରେଣ େରଥିିକ�। ଶେ ଶେ 
ଶାଗଆୁନ ବୃକ୍ଷକରାପଣ େର ି ଗ୍ରାମ�କ୍ଷଗୀ ଉେ୍ୟାନେୁ େବୁଜ 
େନୁ୍ର େରଥିିକ�। ଯାୋର େଫୁଳ ଆଜ ି ଗ୍ରାମବାେଗୀ 
ପାଉଥିବା କେ େେଛିନ୍।ି ଏଥିେେତି େରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ କର ଥିବା 
�ୁମ୍ନି ଉେ୍ୟାନେୁ େବୁଜ େନୁ୍ର େରବିାକର କେ ସ୍ାନଗୀୟ 
ବାେନି୍ାଙ୍ େେକଯାଗ କନଇଥିକ�। ଏଥିକର ମଧ୍ୟ କେ 
େଫଳ କୋଇଥିକ�। ଶକି୍ଷେତା େେତି ବଳୋ େମୟକର 
ଚାରା ଉତ୍ାେନ େରବିା ଏବଂ ଉତ୍ାେତି ଚାରାେୁ ବୁ� ି ବୁ� ି
ଗ୍ରାମବାେଗୀଙୁ୍ ବାଣ୍ୁଥିକ�।  ୋର୍ , ଗଛ ବାଣ୍ୁଥିବାରୁ େମକତେ 
ତାଙୁ୍ କନେେକର ‘ଗଛ ୋର୍’ ଭାକବ େମ୍ଦ୍ଧସେତ େରନ୍।ି

ଖଜୁରୀ ଓ ତାଳ ବୃକ୍ଷରରାପଣ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ାରରାପ
ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ବାଇଚକଢ଼ଇଙ୍ େରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରକତ୍ୟେ ସ୍ାନକର 
ତାଳ ଏବଂ ଖଜୁରଗୀ ବୃକ୍ଷକରାପଣ େରବିାେୁ ଗଛ ୋର୍ ଗରୁୁତ୍ୱ େଅିନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ 
ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁ� ିମଞ୍ ିଓ ଚାରା ବାଣ୍ବିା େେ କ�ାେଙୁ୍ ବୃକ୍ଷକରାପଣ େରବିା ପାଇଁ 
ପ୍ରବର୍ସୋଇଥାନ୍।ି  ତାଙ୍ େେବିାନୁୋକର, କଗାଟଏି ଖଜୁରଗୀ ଏବଂ ତାଳ ଗଛ ୮୦ରୁ 
ଶକେ ବଷସେ ବଞ୍ବି। ଏୋ ଜଗୀବଜନୁ୍ଙ୍ ପାଇ ଁଖାେ୍ୟ କଯାଗାଇବା େେ େଛି ିକ�ାେଙ୍ 
ପାଇ ଁ କରାଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କେବ। ବନବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଥପାଶ୍ଶସେର ବନଗୀେରଣ 
କବକଳ ଖଜୁରଗୀ ଏବଂ ତାଳବୃକ୍ଷ କରାପଣ େରବିାେୁ କେ ଆୋ୍ନ କେଇଛନ୍।ି 
ମୋନେଗୀ େୂଳକର ବୃକ୍ଷକରାପଣ େରବିା ଏବଂ କେଗଡ଼ୁେିର ରକ୍ଷଣାକବକ୍ଷଣ 
େରବିାକର ଏକବ ତାଙ୍ର ଅବେର େମୟ େଟୁଛ।ି େରୋରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଳୁିଥିବା 
କପନେନ୍ େୁ କେ େରମା କବା� ିଭାବନ୍ ି। େଛି ିପାରଶି୍ରମେି ମଳୁିଛ ିମାକନ ରାଜ୍ୟ 
ଓ କେଶର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁେମୟ କେବା ଆବଶ୍ୟେ କବା� ିକେ େେନ୍।ି ଏୋ ଏେ 
ମାନବେି ଏବଂ ୋମାଜେି େର୍ସେବ୍ୟ କବା� ିକେ େେନ୍।ି ଭଗବାନଙ୍ ପ୍ରେୃତ ିଏବଂ 
ପରକିବଶେୁ ରକ୍ଷା େରବିା, ତାଙ୍ର ୋୟତି୍ୱ କବା� ିକେ େେଥିାନ୍।ି
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୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧÒକ 
ଡଜିଟିାଲ ବହ ିସଂରକ୍ତି
ବର୍ତ୍ତମାନ  ଇଣ୍ଟର୍ ନନଟ୍ ପାଲଟଛି ି
ବଶି୍ୱ ପାଇ ଁ ବଶିାଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। 
ଅତ୍ାଧନୁକି ଜ୍ାନନକୌଶଳ ବ୍ବହାର 
କର ି ଘନର ବସ ି ଇଣ୍ଟରନନଟ୍ 
ଜରଆିନର ନଲାନକ ସାରା ଦୁନଆିର ଖବର 
ପାଇପାରୁଛନ୍।ି ଅନନକ ପ୍ାଚୀନ ଦୁଲତ୍ତଭ 
ଗ୍ରନ୍ଥ, ନୂଆ ପରୁୁଣା ପତ୍ରପତ୍ରକିା, ସମା୍ଦପତ୍ର 
ଇଣ୍ଟର୍ ନନଟ୍୍ ନର ଉପଲବ୍ଧ ନହଉଛ।ି ଓଡ଼ଆି 
ଭାଷା, ସାହତି୍, ସଂସ୍କୃତକୁି ନଦଶବନିଦଶର 
ଓଡ଼ଆି ନଲାକଙ୍କ ପାଖନର ପହଞ୍ାଇବାର 
ଉଦ୍ମ କରଛି ି‘ସକୃଜନକିା’ ଅନୁଷ୍ାନ।  ପରୁୁଣା  
ବହ,ି ଶବ୍ଦନକାଷ, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ,ଶବ୍ଦନକାଷ, ପତ୍ରପତ୍ରକିା, 
ସମା୍ଦପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର ି ତାହାକୁ ସ୍ାନଂି କରବିା 
ପନର ନେବ୍ ସାଇଟ୍  ପ୍ସୁ୍ତ କରଛିନ୍ ିଏହ ିଅନୁଷ୍ାନର 
ପ୍ତଷି୍ାତା ଡକ୍ଟର ନଖିଳ ନମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ 
ପତ୍ୀ ପଷୁ୍ପଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ପତଙୁି୍କ 
ସହନ�ାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥନଲ ଜୀବନ କୁମାର 
ପଣ୍ା, ଶବିପ୍ସାଦ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଅଜତି ନାୟକ, 
ଡକ୍ଟର ନଦବୀ ପ୍ସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ବଗତ୍ତତ �ତୀନ୍ଦ୍ର 
ନମାହନ ମହାନ୍,ି ସ୍ବଗତ୍ତତ ସଦୁଶତ୍ତନ ଆଚା�ତ୍୍ତ  ପ୍ମଖୁ 
ସକୃଜନକିାର ସହନ�ାଗୀ ଓ ଶନୁଭଚୁ୍ମାନନ। ପରୁୁଣା 
ବହରି ବଶିାଳ ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ନହଉଛ ି ‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’। 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି୍ ଓ ସଂସ୍କୃତରି ମଦୁ୍ତି ରୂପର 
ଡଜିଟିାଲ୍  ଗନ୍ାଘର ଭାନବ ନବଶ୍ ପରଚିତି ଏହ ି
ନେବ୍ ସାଇଟ୍। ନଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ହରାଜଙ୍କ ‘ପରୂ୍ତ୍ତଚନ୍ଦ୍ର 
ଭାଷାନକାଷ’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ପ୍ାୟ  ବର୍ତ୍ତମାନର 
କବ,ି ନଲଖକଙ୍କ ପସୁ୍କକୁ ଅତ ି�ତ୍ର ସହତି ସ୍ାନଂି 
କରା�ାଇଛ।ି  ୨୦୦୪ ମସହିାନର ପ୍ଥନମ ‘ପରୂ୍ତ୍ତଚନ୍ଦ୍ର 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷାନକାଷ’କୁ ଡଜିଟିାଲ୍  କରା�ାଇଥଲା। 
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟନର ଏକାଧିକ ସଂକଳନର 
ଡଜିଟିାଲ୍  ପ୍କାଶ ପନର ଏହାକୁ ସମସ୍ଙ୍କ ପାଖନର 
ପହଞ୍ାଇବା ଲକ୍୍ନର ନନଇ ୨୦୧୭ ମସହିାନର 
‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’ ନେବ୍ ସାଇଟ୍ ଜନ୍ମ ନନଇଥଲା।  ଏହ ି
ନେବ୍ ସାଇଟ୍ ନର  ସ୍ାନ ପାଇପାରଛି ି ୧୦ ହଜାରରୁ 
ଅଧିକ ବହ,ି ୧୩୦ଟ ି ପତ୍ରକିା, ୨୧ଟ ି ଖବରକାଗଜ 

ଓ ଅନନକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଭମିନୁ୍ ସାମନ୍ସଂିହାରଙ୍କ 
ପ୍ାଚୀନ କାବ୍ ‘ସଲୁକ୍ଣା’ ଏଥିନର ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି 
ପତ୍ରକିା ବଭିାଗନର ୧୮୫୬ ମସହିାନର ପ୍କାଶତି 
ପ୍ନବାଧ ଚନ୍ଦ୍ରକିାଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି୨୦୧୫ ମସହିାନର 
ପ୍କାଶତି ‘ନଚର’ ପ�ତ୍ତ୍ନ୍ ପତ୍ରକିାଗଡ଼ୁକି ସଂରକ୍ତି 
କର ିରଖା�ାଇଛ।ି ଏହ ିବଭିାଗନର ରହଛି ିପ୍ଦୀପ, 
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଉତ୍କଳ ସାହତି୍, ମକୁୁର, ସତ୍ବାଦୀ, 
ହୀରାଖଣ୍, ପଞ୍ାମକୃତ, ସହକାର, ବାରୁଣୀ, 
ନବଭାରତ, ଡଗର ପର ି ବହୁ ବରିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପାପ୍ 
ପତ୍ରକିା।  ‘‘ଗତ ୫ ବଷତ୍ତ ମଧ୍ୟନର ଓଡ଼ଆି ବଭିବକୁ 
ନମାଟ ୩ ଲକ୍ ୭୫ ହଜାର ବ୍ବହାରକାରୀ 
ନଦଖିଛନ୍।ି ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟନର ୪୭ ହଜାର 
ନଲାକ ଏହ ି ନେବ୍ ସାଇଟ୍  ନଦଖିଥିବାର ସଚୂନା 
ରହଛି।ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୫ ଭାଗ ବ୍କ୍ ି
ନମାବାଇଲ୍ ନର ନଦଖଥୁିବା ନବନଳ ୨୪ ଭାଗ 
ନଲାକ କମ୍ପୁ୍ଟର୍ ନର ନଦଖଛୁନ୍ ିଏବଂ ଅବଶଷି୍ଟ ୧ 
ପ୍ତଶିତ ନଲାକ ଟାବ୍ ନଲଟ୍ ନର ନଦଖଛୁନ୍।ି ହସିାବ 
ଅନୁସାନର ଏନବ ନଦୈନକି ହାରାହାର ି୮୦୦ ଜଣ 
ଏହ ି ନେବ୍ ସାଇଟ୍ ବ୍ବହାର କରୁଛନ୍।ି ସାରା 
ପକୃଥିବୀନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୁ୍ା ୬୯ଟ ି ନଦଶନର 
‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’ ବ୍ବହାର ନହାଇଥିବାନବନଳ 
ଭାରତନର ସବତ୍ତାଧିକ ୯୮ ପ୍ତଶିତ ବ୍ବହାର 
କରା�ାଉଛ’ି’ ନବାଲ ି ‘ସକୃଜନକିା’ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
ଦଆି�ାଇଛ।ି

ନଖିଳ ମ�ାହନ ନଖିଳ ମ�ାହନ 
ଓ ଓ ପଷୁ୍ପଶ୍ରୀ ପଷୁ୍ପଶ୍ରୀ ଙ୍କଙ୍କ
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‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’କୁ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି୍, ସଂସ୍କୃତରି ଏକ 
ଗନ୍ଥାଘରନର ପରଣିତ କରବିାନର ‘ସକୃଜନକିା’ର ପ୍ତଷି୍ାତା ଡକ୍ଟର 
ନଖିଳ ନମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପଷୁ୍ପଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଦାନ 
ଉନଲେଖନୀୟ। ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ ଓ ବ୍କ୍ ିବନିଶଷଙ୍କଠାରୁ 
ପରୁାତନ ଦୁଲତ୍ତଭ ପସୁ୍କ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରକିା ସଂଗ୍ରହ କର ିଅତ୍ାଧନୁକି 
ପଦ୍ତନିର ନସଗଡ଼ୁକୁି ସ୍ାନ୍  କର ି‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’ନର ଅପ୍ ନଲାଡ୍ 
କରଛିନ୍।ି ନତନବ ଏସବୁ ସଫଳତା ପଛନର  ‘ସକୃଜନକିା’ର  ଅନ୍ 
ସହନ�ାଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ମଖୁ ଭୂମକିା ରହଛି।ି  ନଖିଳ ନମାହନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନଣ ସପୁ୍ତଷି୍ତି ନବୈଜ୍ାନକି। ଆନମରକିାର 
ଚକିାନଗା ବଶି୍ବବଦି୍ାଳୟରୁ ବାନୟାନକନମଷ୍ଟନିର ପଏିଚ୍.
ଡ ିଲାଭ କରଛିନ୍।ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟନର ନସ ଓଡ଼ଶିା ଆସ ି
ବଜି୍ାନ ଶକି୍ାଭରି୍କି ଅନନକ କା�ତ୍ତ୍କ୍ରମ ହାତକୁ ନନଇଛନ୍।ି  
ଜନଣ ବରିଳ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭାନବ ନଦଶବନିଦଶନର 
ନସ ସମ୍ାନତି ନହାଇଛନ୍।ି ଏପରକି ିଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି୍ର 
ପ୍ଚାରପ୍ସାର ଦଗିନର ତାଙ୍କର ବଳଷି୍ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ନଖିଳ 
ନମାହନ ଓ ପଷୁ୍ପଶ୍ୀଙ୍କ ଏହ ିମହତ୍ କା�ତ୍ତ୍ ନଶି୍ତି ଭାନବ 
ଅନ୍ମାନଙୁ୍କ ନପ୍ରଣା ନଦବ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, ସାହତି୍, ସଂସ୍କୃତରି 
ପ୍ଚାରପ୍ସାର ଦଗିନର କା�ତ୍ତ୍ କରବିା ପାଇଁ। n

ଡଜିଟିାଲ୍  ଗ୍ରନ୍ାଗାର 
‘ଓଡ଼ଆି ବଭିବ’  

ଶତାଧÒକ ବର୍ଷ ତଳର ବହୁ ମଲୂ୍ୟବାନ ପରୁୁଣା ପସୁ୍ତକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ର ରିକା 
ଧୀରର ଧୀରର ନଷ୍ଟ ରହବାରର ଲାଗ ରିଛ ରି। ଗ୍ରନ୍ାଗାର ବା ବଜାରରର 
ମଧ୍ୟ ରେ େବୁ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ରହଉ ନାହ ିଁ। ଏପର ରିକ ରି ପରୁୁଣା ବହ ରିର 

ପନୁଃମଦୁ୍ରଣ ରହଉନାହ ିଁ। ଫଳରର ପରୁୁଣା ଦୁଲ୍ଷଭ ପସୁ୍ତକ,ପତ୍ରପତ୍ର ରିକା 
ପାଠକମାରନ ପାଇ ପାରୁନାହାନଁ୍ ରି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟ ରିରର ରଖ ‘େଜୃନ ରିକା’ 

ପକ୍ଷରୁ ବ ରିଶ ରିଷ୍ଟ ରବୈଜ୍ାନ ରିକ ଡକ୍ଟର  ନ ରିଖଳ ରମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 
ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ପଷୁ୍ପଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରୁୁଣା ପସୁ୍ତକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ର ରିକାର 

ଡ ରିଜରିଟାଲାଇରଜେନ୍ କାର୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ରିଥରଲ। ରେମାନଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର 
ପର ରିଶ୍ମ ଫଳରର ‘ଓଡ଼ରିଆ ବ ରିଭାଗ’ ରେବ୍ ୋଇଟ୍ ରର ପାଠକମାରନ 

ହଜାର ହଜାର ଦୁଲ୍ଷଭ ପସୁ୍ତକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ର ରିକା ପଢ଼ରିବାର େରୁରାଗ 
ପାଉଛନ୍ରି। ଆଉ ଏହାର ରଶ୍ୟ ରହଉଛ ରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦମ୍ପତ ରି ଓ ତାଙ୍କ ଟ ରିମ୍ 

େଦେ୍ୟଙ୍କ। ‘ଓଡ଼ରିଆ ବ ରିଭବ’ର ୋ୍ତନ୍ତ୍ୟକୁ ରନଇ ଏଇ ଉପସ୍ାପନା।

ବଜି୍ାନ ଓ ଶକି୍ାକୁ ନଲାକଙ୍କ ପାଖନର ପହଞ୍ାଇବା ଉନଦେଶ୍ର 
ନନଇ ୧୯୮୦ ମସହିାନର ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥଲା ‘ସକୃଜନକିା’। 
ସ୍ଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବଜି୍ାନ ମନସ୍ କରବିାର ମଳୂଦୁଆ 
ପକାଇବା ଓ ବୟସ୍ମାନଙୁ୍କ ବଜି୍ାନ ଦଗିନର ଆଗ୍ରହ ସକୃଷ୍ଟ ି
କରବିା ଉନଦେଶ୍ନର ଏହ ି ଅନୁଷ୍ାନଟ ି କା�ତ୍ତ୍ କରୁଥଲା। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶକି୍କ, ଆଗ୍ରହୀ ବୟସ୍ଙୁ୍କ ନନଇ ବଜି୍ାନ ଭରି୍କି 
କମତ୍ତଶାଳା, ଆନଲାଚନା ଆଦରି ଆନୟାଜନ କରା�ାଉଥଲା। 
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟନର ଏହ ି ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ ଡକ୍ଟର ନଖିÒଳ 
ନମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂପାଦନାନର ପ୍କାଶ ପାଇଥଲା 
ବଜି୍ାନ ଭରି୍କି ପତ୍ରକିା  ‘ବଜି୍ାନ ତରଙ୍ଗ’।  ସରଳ ଓଡ଼ଆି 
ଭାଷାନର ବଜି୍ାନକୁ ବୁଝବିା ଏବଂ ବଜି୍ାନ ସଂପକକିତ ଶବ୍ଦଗଡ଼ୁକୁି 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସହତି ନ�ାଡ଼ବିା ପାଇଁ କାମ କରୁଥଲା। ବଭିନି୍ନ 
ଓଡ଼ଆି ଶବ୍ଦନକାଷ ବା ଅଭଧିାନନର ଥବା ବଜି୍ାନ ସଂପକକିତ 
ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କର ିତା’ର ବ୍ାଖ୍ା ଓ ସମୀକ୍ା କରା�ାଉଥଲା। 
ନତନବ ଓଡ଼ଆି ଅଭଧିାନ ଓ ପରୁୁଣା ଓଡ଼ଆି ବହ ି ଓ ପତ୍ରକିା 
ସଂଗ୍ରହ କରବିା କଷ୍ଟକର ନହାଇପଡ଼ଥିଲା। ଏହାକୁ ଦକୃ ଷ୍ଟନିର 
ରଖ ପରୁୁଣା ବହ,ି ପତ୍ରପତ୍ରକିାର ଡଜିଟିାଲାଇନଜସନ୍ କା�ତ୍ତ୍ 
ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଥଲା।

‘ସଜୃନକିା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ନଷି୍ାପର 
ଉଦଷ୍ୟ� 

ସଫଳତାର 
�ାପକାଠ ି
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ସ୍ତନ କକ୍କଟ ସ୍ତନ କକ୍କଟ 
ଔଷଧର ଉଦ୍ଭାବକଔଷଧର ଉଦ୍ଭାବକ

ଓଡ଼ଶିଭାର କଳଭା, ସଂସ୍ କୃତ,ି ଐତହି୍ୟ, ଜୀବନଶଶୈଳୀ, ଖଭାଦ୍ୟ, ପରମ୍ପରଭା, ପବ୍କପବ୍କଭାଣ ି
ସବୁକଛି ିଅନନ୍ୟ। ଶତଣ ୁଏସବୁ ଏଶବ ଶଦଶବଶିଦଶଶର ଶ�ଭାକପ୍ୟି ଶହବଭାକୁ �ଭାଗଛି।ି 
ଶକବଳ ଏତକି ିନୁଶହଁ, ଶକି୍ଭା, ସ୍ଭାସ୍୍ୟ, ଗଶବଷଣଭା ଓ ଅତ୍ୟଭାଧନୁକି ଜ୍ଭାନଶକୌଶଳ ଇତ୍ୟଭାଦ ି

ଶକ୍ତ୍ରଶର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଆିମଭାଶନ ନଜିର ପରଭାକଭାଷ୍ଭା ପ୍ଦଶ୍କନ କରପିଭାରଛିନ୍।ି ଶଦଶ 
ବଶିଦଶଶର ବଭିନି୍ନ ସମ୍ଭାନଜନକ ପ୍ତଷି୍ତି ପଦପଦବୀଶର ଓଡ଼ଆିମଭାଶନ କଭାର୍କ୍ୟରତ 

ଅଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିଭାର ଶଗୌରବମୟ ଇତହିଭାସଶର ଶସମଭାଶନ ଆଉ ଏକ ସ୍ର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟଭାୟ ଶରଭାଡ଼ ି
ଶଦଇଛନ୍।ି ଶସମତି ିଜଶଣ ଓଡ଼ଆି ଶହଉଛନ୍ ିଡଭାକ୍ତର ସନ୍ୀପ ମଶି୍ର, ରଏିକ ିସ୍ତନ କକ୍କଟର 

ଟୁ୍ୟମର୍  ଦମନକଭାରୀ ଜନି୍  ଆବଷି୍ଭାର ସହ ଏହ ିଜଟଳି ଶରଭାଗର ନବିଭାରଣ ପଭାଇଁ  ଔଷଧ 
ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରଛିନ୍।ି ଏହଭାଦ୍ଭାରଭା ଶଟେଜ୍ -୩ ସ୍ତନ କକ୍କଟ ଶରଭାଗୀ ମଧ୍ୟ ଆଶରଭାଗ୍ୟ 
�ଭାଭ କରପିଭାରଶିବ। ଉଶଲେଖଶରଭାଗ୍ୟ, ଡଭାକ୍ତର ସନ୍ୀପ ସଙି୍ଭାପରୁ ଏକଭାଶଡମକି୍ ଅଫ୍ 

ସଭାଇନ୍ସର ଆଜୀବନ ପରଭାମଶ୍କଦଭାତଭା ତଥଭା ଆଶମରକିଭାନ୍  ଆଶସଭାସଏିସନ୍ ଫର୍  
କ୍ୟଭାନସର୍  ରସିର୍୍କର ସଦସ୍ୟ ରହଛିନ୍।ି ଶଶ୍ରଷ୍ ଓଡ଼ଆି ଭଭାଶବ ନଜି ପଭାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିଭା 

ପଭାଇଁ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସକୃଟେ ିକରବିଭା ସହ ଶରଭାଗୀଙ୍କ ପଭାଇଁ ଆଶଭାର ଆଶ�ଭାକ 
ସଭାଜଥିÒବଭା ଗଶବଷକ ଡଭାକ୍ତର ସନ୍ୀପ ମଶି୍ରଙ୍କ ସଂପକ୍କଶର ଏକ ବଶିଶଷ ଉପସ୍ଭାପନଭା। 

ସନ୍ୀପସନ୍ୀପ
ବଶି

୍ର 
ପ୍ଥ

ମ
ବଶି

୍ର 
ପ୍ଥ

ମ

ଭୁ ବନେଶ୍ବରସ୍ଥତ ଜୀବ ବଜି୍ଞାେ 
ପ୍ରତଷି୍ଞାେ ବଞା ଇନ୍ ଷ୍ଚ୍ିୟୁଟ୍  
ଅଫ୍ ଲଞାଇଫ୍  ସଞାଇନେସେଜ୍  

(ଆଇଏଲ୍ ଏସ୍ )ନର ସେିୟିର୍  
ମଲକ୍ିୟୁଲର୍  ଅନ୍ଞାନଲଞାଜଷି୍ ଭଞାନବ 
କଞାର୍ଯୟୁରତ ଓଡଆି ନବୈଜ୍ଞାେକି ସନ୍ୀପ 
ମଶି୍ର। ନସ ବଗିତ ୨୦ ବର୍ଯ ଧର ି ସ୍ତେ 
କକ୍ଯଟ ଉପନର ଗନବରଣଞା କରଥିÒନଲ। 
ନଶରନର ସ୍ତେ କକ୍ଯଟ ସଷୃ୍ ି କର୍ଥÒବଞା 
ଜନି୍ କ୍ ନସ ନ�ଞାଜ ିବଞାହଞାର କରଥିÒନଲ। 
ନକବଳ ଏତକି ି େ୍ନହଁ, ଡଞାକ୍ତର 
ସନ୍ୀପ ଏଥÒପଞାଇଁ ୨ ପ୍ରକଞାର ଔରଧ 

ମଧ୍ୟ ବଞାହଞାର କରଛିନ୍।ି ଆଜ ି ପର୍ଯୟୁନ୍ 
କକ୍ଯଟର ନକୌଣସ ି ଔରଧ େଥÒଲଞା, କନ୍ି୍ 
ଚକିତି୍ଞା ବଜି୍ଞାେୀ ସନ୍ୀପ୍ ଦକ୍ଷତଞା 
ବଳନର ଏନବ ସ୍ତେ କକ୍ଯଟର ଔରଧ 
ମଳିପିଞାରବି। ଏହ ି ଔରଧ ନଷ୍ଜ୍ -୩ 
ସ୍ତେକକ୍ଯଟ ନରଞାଗୀ୍୍ ନରଞାଗମକ୍୍ତ 
କରବି ନବଞାଲ ି କ୍ହଞାରଞାଉଛ।ି ଏହଞାର 
ସଫଳ ନମଡକିଞାଲ୍  ପରୀକ୍ଷଣ ପନର 
ଔରଧ ବଶି୍ବସ୍ତରନର ଉପଲବ୍ଧ ନହବ। 
୨ଟ ିଔରଧ ମଧ୍ୟର୍ ନଗଞାଟଏି ଔରଧ ପଞାଇଁ 
ଭଞାରତ ସରକଞାର୍ ପକ୍ଷର୍ ଅେ୍ମତ ି
ମଳି ି ସଞାରଛି।ି  ବଞାନୟଞାନଟନକନଞାନଲଞାଜ ି

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀ ରସିର୍୍ଯ ଆସଷି୍ଞାେସେ କଞାଉନ୍ ସଲି୍  
(ବଆିଇଆର୍ ଏସ)ି, ବଞାନୟଞାନଟନକନଞାନଲଞାଜ ି
ବଭିଞାଗ (ଡବିଟି)ି ଏହ ି ଅେ୍ସନ୍ଞାେ ପଞାଇଁ ଅଥ୍ଯ 
ପ୍ରଦଞାେ କର୍ଛନ୍।ି ରଦ ି ସବ୍କଛି ି ନରଞାଜେଞା 
ମତ୍ଞାବକ ଚଞାନଲ, ନତନବ ଏହ ିଔରଧ ଆଗଞାମୀ 
୨-୩ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟନର ବଜଞାରନର ସଲ୍ଭ ମଲୂୟୁନର 
ଉପଲବ୍ଧ ନହବ। ଡଞାକ୍ତର ସନ୍ୀପ୍ ଏହ ି
ଗନବରଣଞା, ଆବଷି୍ଞାର ଓ ଉଦ୍ଞାବେ ସମ୍ପକ୍ଯନର 
ଅନେକ ପ୍ର�ୟୁଞାତ ବଜି୍ଞାେଭତି୍କି  ତଥଞା ନେଚର୍  
ଗରୁପ୍ ଅଫ୍ ଜର୍୍ଯଞାଲ୍ ଗଡ୍କିନର ପ୍ରକଞାଶତି ନହଞାଇଛ।ି 

ଡଞା. ସନ୍ୀପ ମଶି୍ର୍ କହବିଞା ଅେ୍ରଞାୟୀ, 
‘‘ଆଜକିଞାଲରି ଜୀବେନଶୈଳୀ 

ନରଞାଗ୍ ଁଅଧÒକଞାଂଶ ମହଳିଞା୍ଠଞାନର 
ସ୍ତେ କକ୍ଯଟ ସମସୟୁଞା ନଦ�ଞାରଞାଉଛ।ି 
ଏଥÒପଞାଇ ଁପ୍ରକୃତନର ୩ଟ ିଔରଧ ବଞାହଞାର 
କରଞାରଞାଇଛ।ି ପ୍ରନତୟୁକ ଔରଧକ୍ ତନିେଞାଟ ି
ମଞାଧ୍ୟମନର ପରୀକ୍ଷଞା କରଞାରବି। ଏନବ 
ମରୂଞାମଞାେ୍ ଉପନର ଏହଞାର ସଫଳ 
ପରୀକ୍ଷଣ କରଞାରଞାଇଛ।ି ଆଉ କଛି ିେୂତେ 
ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ମଞାେବୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପନର ଏହ ି
ଔରଧ ଉପଲବ୍ଧ ନହଞାଇପଞାରବି।’’ ଡଞାକ୍ତର 
ମଶି୍ର ଉଦ୍ଞାବେ କରଥିÒବଞା ଔରଧଗଡ୍କି 
ନହଉଛ ି– ଡନିଜଡ୍ ଏନ୍ ଇପଏି, 
ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏନ୍  ୪୯୨୪। ଏହଞାର ପରୀକ୍ଷଣ 
ପଞାଇ ଁଏମସେର ସହଞାୟତଞା ନଲଞାଡଞାରଞାଇଛ ି
ଏବଂ ଏଥÒପଞାଇ ଁ୩ ନକଞାଟର୍ି ଊର୍୍ବ୍ଯ ଟ୍ଞା 
ମଞ୍ର୍ କରଞାରଞାଇଛ।ି ସ୍ପଶ୍ଯ ହସ୍ପଟିଞାଲ୍  ମଧ୍ୟ ଏ 
ଦଗିନର ସହଞାୟକ ନହଞାଇଛ।ି

ସଫଳତଭାର ଅନ୍ୟ  
ନଭାମ  ସନ୍ୀପ

ଚକିତି୍ସା ବଜି୍ସାନୀ ସନ୍ୀପଙ୍କ ସଫଳତସା ଚକିତି୍ସା ବଜି୍ସାନୀ ସନ୍ୀପଙ୍କ ସଫଳତସା 
ତସାଲକିସାରେ ଏହ ିବଶି୍ବସ୍ତେୀୟ ସଫଳତସା ତସାଲକିସାରେ ଏହ ିବଶି୍ବସ୍ତେୀୟ ସଫଳତସା 
ବ୍ୟତୀତ ଆହୁେ ିଅରନକ କଛି ିଉଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁେ ିଅରନକ କଛି ିଉଚ୍ଚ 
ପଦପଦବ ିସସାମଲି ରହସାଇଛ।ି ରସ ପଦପଦବ ିସସାମଲି ରହସାଇଛ।ି ରସ 
ଏକସାଧସାେରେ ଅକ୍ସା ସସାଇଣ୍ଫିିକ୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍  ଏକସାଧସାେରେ ଅକସ୍ା ସସାଇଣ୍ଫିିକ୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍  
ବସାରୟସାରଲସାଜଏିଡଟିେଆିଲ୍  ରବସାଡ୍ଡେ ବସାରୟସାରଲସାଜଏିଡଟିେଆିଲ୍  ରବସାଡ୍ଡେ 
ପେସାମଶ୍ଡଦସାତସା ସହତି ଆରସସାସଏିଟ୍  ପେସାମଶ୍ଡଦସାତସା ସହତି ଆରସସାସଏିଟ୍  
ଏଡଟିର୍  ଅଫ୍ ୱସାଲଡ୍ଡ ଜର୍୍ଡସାଲ୍  ଅଫ୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍ ଏଡଟିର୍  ଅଫ୍ ୱସାଲଡ୍ଡ ଜର୍୍ଡସାଲ୍  ଅଫ୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍ 
େସିଚ୍ଚ୍ଡ ବସା ଆରମେକିସାନ୍  ସସାଇଣ୍ଫିିକ୍  େସିଚ୍ଚ୍ଡ ବସା ଆରମେକିସାନ୍  ସସାଇଣ୍ଫିିକ୍  
ପବ୍ସିସ୍ଡ, ଏଡଟିର୍  ଅଫ୍ ଜର୍୍ଡସାଲ୍  ଅଫ୍  ପବ୍ସିସ୍ଡ, ଏଡଟିର୍  ଅଫ୍ ଜର୍୍ଡସାଲ୍  ଅଫ୍  
କ୍ୟସାନ୍ସର୍  ସସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍   ରେେସାପ,ି ଏଡଟିର୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍  ସସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍   ରେେସାପ,ି ଏଡଟିର୍  
ଜର୍୍ଡସାଲ୍  ଅଫ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସରପ୍ସାର୍ ଡ କ୍ୟସାନ୍ସର୍  ଜର୍୍ଡସାଲ୍  ଅଫ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସରପ୍ସାର୍ ଡ କ୍ୟସାନ୍ସର୍  
ଡସାଟସା ଭସାରବ ନଷି୍ସାେ ସହତି କସାର୍ଡ୍ୟ  ଡସାଟସା ଭସାରବ ନଷି୍ସାେ ସହତି କସାର୍ଡ୍ୟ  
କେଛିନ୍।ି ୨୦୦୩  ମସହିସାରେ ୟଟୁ ିଏମ୍ ଡ ିକେଛିନ୍।ି ୨୦୦୩  ମସହିସାରେ ୟଟୁ ିଏମ୍ ଡ ି
ଆଣ୍ର୍ ସନ୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍  ରସଣ୍ର୍ , ହଷ୍ଟନ୍, ଆଣ୍ର୍ ସନ୍  କ୍ୟସାନ୍ସର୍  ରସଣ୍ର୍ , ହଷ୍ଟନ୍, 
ରଟକ୍ସସାସ୍ ଠସାରେ ରବୈଜ୍ସାନକି ସନ୍ୀପ   ରଟକ୍ସସାସ୍ ଠସାରେ ରବୈଜ୍ସାନକି ସନ୍ୀପ   
‘Amgen ଆୱସାଡ୍ଡ ଇନ୍  ରବସକି୍  ସସାଇନ୍ସ ‘Amgen ଆୱସାଡ୍ଡ ଇନ୍  ରବସକି୍  ସସାଇନ୍ସ 
େସିଚ୍ଚ୍ଡ’ ପେୁସ୍ସାେ ପସାଇଛନ୍।ି େସିଚ୍ଚ୍ଡ’ ପେୁସ୍ସାେ ପସାଇଛନ୍।ି 

ପଦପଦବଶିର ସନ୍ୀପ 
ଶବୈଜ୍ଭାନକି : ଏଫ୍ , ଇନ୍ ଷ୍ଚ୍ିୟୁଟ୍  ଅଫ୍ ଲଞାଇଫ୍ ସଞାଇେସେ, ଭ୍ବନେଶ୍ବର
ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଟର୍  : ଡପିଞାଟ୍ଯନମଣ୍ଟ୍  ଅଫ୍ େ୍ୟୁନରଞାନଲଞାଜ,ି ୟେ୍ଭିସସିଟ ିଅଫ୍ ନଟସ୍ଞାସ୍  ଏମ୍ ଡ ି
ଆଣ୍ଡର୍ ସନ୍  କୟୁଞାେସେର୍  ନସଣ୍ର୍ , ହଷ୍ନ୍ , ଟଏିକ୍ସ -୭୭୦୩୦, ୟଏ୍ସ୍ ଏ।
ରଡିର୍  :  ଇନ୍ ଷ୍ଚ୍ିୟୁଟ୍  ଅଫ୍ ଲଞାଇଫ୍ ସଞାଇେସେ, ଭ୍ବନେଶ୍ବର
ଶପଭାଟେ ଡକ୍ଟରଭାଲ୍  ଶଫଶ�ଭା : ଡପିଞାଟ୍ଯନମଣ୍ଟ୍  ନମଞାନଲକ୍ୟୁଲଞାର୍  ଆଣ୍ଡଟ୍   ନସଲ୍ଲଞାର୍  
ଅନ୍ଞାନଲଞାଜ,ି ୟେ୍ଭିସସିଟ ିଅଫ୍ ନଟସ୍ଞାସ୍  ଏମ୍ ଡ ିଆଣ୍ଡର୍ ସନ୍  କୟୁଞାେସେର୍  ନସଣ୍ର୍ , ହଷ୍ନ୍ , 
ଟଏିକ୍ସ -୭୭୦୩୦, ୟଏ୍ସ୍ ଏ।
ଶପ୍ଭାଶଜକ୍ଟ ଆଶସଭାସଏିଟ୍  : େୟୁଞାସେଞାଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚ୍ିୟୁଟ୍  ଅଫ୍ ଇମୟ୍ୁନେଞାନଲଞାଜ,ି ଦଲି୍ୀ। n



ରବବିାର , ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଆସ୍କା ଭଳ ିଏକ ଛ�କାଟଆି ଗକଁାରୁ ମକାୟକାନଗରୀକୁ ତକାଙ୍କ ଯକାତ୍କା ଆଛ�ୌ 
ସହଜ ନ ଥଲକା। ଛତଛେ କ�ି ିକରେିକାର ଇଚ୍କା ଓ �ୃଢ଼ ମଛନକାେଳ ହ ିଁ ତକାଙୁ୍କ 

ସଫଳତକାର ଶୀର୍ଷଛର ପହଞ୍କାଇ�।ି ଓଡ଼ଆି ପଅୁ ଛହକାଇ େଲଉିଡ୍ ଛର ତଆିର ିକର�ିନ୍ ିନଜିର 
ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ। େଲଉିଡ୍ ଛର ତକାଙ୍କ ସଫଳତକା ଓଡ଼ଶିକା ପକାଇ ଁଆଣ�ି ିଗେ୍ଷ ଓ ଛଗୌରେ। ଛସ 

ଛହଉ�ନ୍ ିେଲଉିଡ୍ ର ଛଲକାକପ୍ୟି କଳକା ନଛିଦ୍୍ଷଶକ ତଥକା ପ୍ଡକ୍ସନ୍  ଡଜିକାଇନର୍  
ସକୁାନ୍ତ ପାଣଗି୍ାହୀ।  

7

କଳା ପ୍ରତ ିଥଲା ରୁଚ ି
୧୯୭୬ ମସହିା େମ ୧୧ ତାରଖିେର 
ଆସ୍ାେର ଜନ୍କଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ ି ସକୁାନ୍। 
େସ ଅେ୍ରେଲଆିର େହେଲନ୍  େଜାେନସ୍ ଙୁ୍ 
ବବିାହ କରଛିନ୍।ି ପଲିାେବେେ େସ ପଢ଼ାପଢ଼ ି
କରବିାକୁ େସେତଟା ଭଲପାଉ ନ ଥେଲ। 
ତାଙ୍ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଚାକରି ି ପାଇବା 
ପାଇଁ ଏକାଧକ ସାକ୍ାତକାର େେଉଥବା 
େସ େେଖନ୍।ି ଏହାକୁ େେଖ ତାଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
େସମତି ି କଛି ି କରବିାକୁ ପଡ଼ବି େବାଲ ି େସ 
ଭାବୁଥେଲ। ମାତ୍ର େସ େସଭେ ିକଛି ିଚାହୁଁ ନ 
ଥେଲ। େତେବ ସକୁାନ୍ଙ୍ର ପଲିାେବେୁ ଥଲା 
କୋ ପ୍ରତ ିଅେହତୁକ େୁବ୍ବେତା। 

ସହଯୋଗୀରୁ କାେ୍ଯ୍ାରମ୍ଭ 
କଛି ି ନୂଆ କରବିାର ଇଚ୍ା ଓ ନଜିର ଏକ 
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ଗଢ଼ବିା ଥଲା ତାଙ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 
େସଥପାଇଁ େସ େ୍ବାେଶ େରେଣୀରୁ ପାଠ 
ପଢ଼ା ଛାଡ଼େିଲ। େକବେ େସତକି ି ନୁେହଁ, 
ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ ି ଭୁବେନଶ୍ବର ଆସେିଲ। 

ରାଜଧାନୀେର ରହବିା ପାଇଁ େସ କଛି ି
େଛାଟେମାଟ କାମ ମଧ୍ୟ କେଲ। ଏହା ପେର 
େସ ମମୁ୍ାଇ ଅଭମିେୁଖ ଯାତ୍ରା କେଲ। ଅବଶଷ୍ୟ 
ମମୁ୍ାଇକୁ ଯବିା ସମୟେର ତାଙ୍ ପାଖେର 
ଟଙ୍ା ନ ଥଲା। ମମୁ୍ାଇେର ପହଞ୍ବିା ପେର 
କୋ ନେିଦ୍୍ବଶକ ଅଜତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ସହ 
ତାଙ୍ର େଭଟ େହଲା। ଅଜତି ହ ିଁ ସକୁାନ୍ଙୁ୍ 
ତାଙ୍ ଟମି୍  ସହ କାମ କରବିାର ସେୁଯାଗ 
େେେଲ। େସଇଠୁ େସ ସହେଯାଗୀ ଭାେବ 
କାଯ୍ବଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 

ସହଜ ନ ଥଲା ୋତ୍ା
ଏହ ି ସମୟେର ତାଙୁ୍ ଅନଷ୍ୟମାନଙ୍ ଭେ ି
ସାଧାରଣ କାମ କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିଲା। ଘର 
େପାଛବିା, େଶୌଚାେୟ ସଫା କରବିା, ଚା’ 
େୋକାନେର କାମ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ େସ 
ପଛାଇ ନ ଥେଲ। କହବିାକୁ ଗେଲ ପ୍ରଥେମ 
ତାଙୁ୍ ମମୁ୍ାଇେର ରହବିା ପାଇଁ ଖବୁ୍  ସଂଘର୍ବର 
ସାମ୍ା କରବିାକୁ ପଡ଼ଥିଲା। ତାଙ୍ର ବେିଶରତ୍ବ 
େହଉଛ ିେସ େକେବ େକୌଣସ ିକାମକୁ େନଇ 
ପ୍ରଶ୍ ଉଠାଉ ନ ଥେଲ। 

ବଲଉିଡ୍  ବଲଉିଡ୍  ଛର ଛର 
ଓଡ଼ଆି ପଅୁ 
ସକୁାନ୍ତସକୁାନ୍ତ

‘ଗଙ୍ାଜଲ୍ ’ରୁ ସଫଳତା
ସକୁକାନ୍ଙ୍କ କକାଯ୍ଷ୍ୟ ପ୍ତ ି ଥେକା ନଷି୍କା ହ ିଁ ସକୁକାନ୍ଙ୍କ କକାଯ୍ଷ୍ୟ ପ୍ତ ି ଥେକା ନଷି୍କା ହ ିଁ 
ସକୁକାନ୍ଙୁ୍କ ପ୍ତଷି୍ତି କଳକା ନଛିଦ୍୍ଷଶକ ଶମମିଷ୍କା ସକୁକାନ୍ଙୁ୍କ ପ୍ତଷି୍ତି କଳକା ନଛିଦ୍୍ଷଶକ ଶମମିଷ୍କା 
ରଏଙ୍କ ସହ କକାମ କରେିକାର ସଛୁଯକାଗ ରଏଙ୍କ ସହ କକାମ କରେିକାର ସଛୁଯକାଗ 
ଛ�ଇ�।ି ପ୍ଥଛମ ଛସ ସଛିନମକା ‘�ଲି୍ ୱକାଛଲ ଛ�ଇ�।ି ପ୍ଥଛମ ଛସ ସଛିନମକା ‘�ଲି୍ ୱକାଛଲ 
�ୁଲ୍ ହନଆିଁ ଛଲ ଜକାଏଛଗେ’ ପକାଇଁ କ�ି ିଡ୍ରଇଂ �ୁଲ୍ ହନଆିଁ ଛଲ ଜକାଏଛଗେ’ ପକାଇଁ କ�ି ିଡ୍ରଇଂ 
କରଥିଛଲ। ଏହପିର ିଭକାଛେ ଛସ ସକାତ େର୍ଷ କରଥିଛଲ। ଏହପିର ିଭକାଛେ ଛସ ସକାତ େର୍ଷ 
ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ସହଛଯକାଗୀ ଭକାଛେ କକାମ କଛଲ। ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ସହଛଯକାଗୀ ଭକାଛେ କକାମ କଛଲ। 
ଏହକା ପଛର ୨୫ େର୍ଷ େୟସଛର ତକାଙୁ୍କ ଏହକା ପଛର ୨୫ େର୍ଷ େୟସଛର ତକାଙୁ୍କ 
‘ଗଗେକାଜଲ୍ ’ ସଛିନମକାଛର ସ୍ବକାଧୀନ ଭକାଛେ ‘ଗଗେକାଜଲ୍ ’ ସଛିନମକାଛର ସ୍ବକାଧୀନ ଭକାଛେ 
କକାମ କରେିକାର ସଛୁଯକାଗ ମଳିଲିକା। ଆଉ ଏହ ିକକାମ କରେିକାର ସଛୁଯକାଗ ମଳିଲିକା। ଆଉ ଏହ ି
ସଛିନମକା ତକାଙ୍କ କ୍ୟକାରୟିର୍  ଲକାଗ ିମକାଇଲଖଣୁ୍ଟ ସଛିନମକା ତକାଙ୍କ କ୍ୟକାରୟିର୍  ଲକାଗ ିମକାଇଲଖଣୁ୍ଟ 
ସକାେ୍ୟସ୍ତ ଛହଲକା। ସକାେ୍ୟସ୍ତ ଛହଲକା। 

ପ୍ରଡକ୍ସନ୍  ଡଜିାଇନ୍ ଯର 
ଦକ୍ଷତା
ଧୀଛର ଧୀଛର ଛସ େଲଉିଡ୍ ଛର ସଫଳତକା ଧୀଛର ଧୀଛର ଛସ େଲଉିଡ୍ ଛର ସଫଳତକା 
ଲକାଭ କଛଲ। ଛସଇଠୁ ଛସ କଳକା ନଛିଦ୍୍ଷଶକ ଲକାଭ କଛଲ। ଛସଇଠୁ ଛସ କଳକା ନଛିଦ୍୍ଷଶକ 
ଭକାଛେ କକାମ ଆରମ୍ଭ କଛଲ। ‘ଛଜକାକର୍ ’, ଭକାଛେ କକାମ ଆରମ୍ଭ କଛଲ। ‘ଛଜକାକର୍ ’, 
‘ଜକାଛନ କହଁକା ଛସ ଆଇ ଛହ ୈ’, ‘ଛ�େ ଡ’ି, ‘ଜକାଛନ କହଁକା ଛସ ଆଇ ଛହ ୈ’, ‘ଛ�େ ଡ’ି, 
‘କଜ୍ଷ’, ‘ଆଜକା ନଚ୍ ଛଲ’, ‘ଚକ୍  ଛ� ଇଣ୍ଆି’, ‘କଜ୍ଷ’, ‘ଆଜକା ନଚ୍ ଛଲ’, ‘ଚକ୍  ଛ� ଇଣ୍ଆି’, 
‘ଜୟ ସଛନ୍କାରୀ ମକା’ଛର ସକୁକାନ୍ କଳକା ‘ଜୟ ସଛନ୍କାରୀ ମକା’ଛର ସକୁକାନ୍ କଳକା 
ନଛିଦ୍୍ଷଶକ ଭକାଛେ କକାମ କରଥିେକା ଛେଛଳ ନଛିଦ୍୍ଷଶକ ଭକାଛେ କକାମ କରଥିେକା ଛେଛଳ 
ପ୍ଡକ୍ ସନ୍  ଡଜିକାଇନର୍  ଭକାଛେ ‘ଏକ୍  ଥକା ପ୍ଡକ୍ ସନ୍  ଡଜିକାଇନର୍  ଭକାଛେ ‘ଏକ୍  ଥକା 
ଟକାଇଗର୍ ’, ‘�ୃଶ୍ୟମ୍ ’, ‘ଗଗେକାଜଲ୍ ’, ‘ଡ-ିଟକାଇଗର୍ ’, ‘�ୃଶ୍ୟମ୍ ’, ‘ଗଗେକାଜଲ୍ ’, ‘ଡ-ି
ଛଡ’, ‘ଛସକାନୁ ଛକ ଟଟୁି କ ିସଇୁଟ’ି, ‘ଫିତୁର୍ ’, ଛଡ’, ‘ଛସକାନୁ ଛକ ଟଟୁି କ ିସଇୁଟ’ି, ‘ଫିତୁର୍ ’, 
‘ରକ ି ହ୍ୟକାଣ୍ସମ୍ ’, ‘ଛମ ଛତରକା ହଛିରକା’, ‘ରକ ି ହ୍ୟକାଣ୍ସମ୍ ’, ‘ଛମ ଛତରକା ହଛିରକା’, 
‘ଶକା� ି ଛକ ସକାଇଡ୍  ଇଛଫକ୍ଟସ୍ ’, ‘ଛନୌଟଙି୍କ ‘ଶକା� ି ଛକ ସକାଇଡ୍  ଇଛଫକ୍ଟସ୍ ’, ‘ଛନୌଟଙି୍କ 
ଶକାଲକା’, ‘ଛନକା ୱକାନ୍  କଲିଡ୍  ଛଜସକିକା’, ଶକାଲକା’, ‘ଛନକା ୱକାନ୍  କଲିଡ୍  ଛଜସକିକା’, 
‘େଦ୍ ମକାସ୍  କମ୍କାନ’ି, ‘ଝୁମ୍  େରକାେର୍ ଝୁମ୍’ ‘େଦ୍ ମକାସ୍  କମ୍କାନ’ି, ‘ଝୁମ୍  େରକାେର୍ ଝୁମ୍’ 
ଭଳ ିଆହୁର ିଅଛନକ ସଛିନମକାଛର ଛସ ତକାଙ୍କ ଭଳ ିଆହୁର ିଅଛନକ ସଛିନମକାଛର ଛସ ତକାଙ୍କ 
�କ୍ଷତକା ପ୍�ଶ୍ଷନ କର�ିନ୍।ି �କ୍ଷତକା ପ୍�ଶ୍ଷନ କର�ିନ୍।ି 

ଏକାଧÒକ ସମ୍ାନର 
ଅଧÒକାରୀ
ବଲଉିଡ୍୍ େର ନଆିରା େଶୈେୀେର 
କୋ ନେିଦ୍୍ବଶନା େେଇ େସ 
ନଜିର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ 
ସଷୃ୍ ିକରପିାରଛିନ୍।ି ୧୦୦ରୁ 
ଏକାଧକ ସେିନମାେର େସ 
କାମ କରଥିବା େବେେ େସଥରୁ 
୫୦ଟ ିଫିଲ୍ମ େହଉଛ ିେକବେ 
ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ର। 
ତାଙ୍ର କର୍୍ବବଷ୍ୟନଷି୍ା ପାଇଁ େସ 
ଅେନକ ସମ୍ାନର ଅଧକାରୀ 
େହାଇପାରଛିନ୍।ି ଏପରକି ିେସ 
ଜାତୀୟ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ସ୍ତରେର 
ସମ୍ାନତି େହାଇଛନ୍।ି େନିକୁ 
େନି େସ ସଫେତାର ଶଢ଼ିେିର 
ଚଢ଼ବିାେର ଲାଗଛିନ୍।ି ଏହାସହ 
ତାଙ୍ର କାଯ୍ବଷ୍ୟ େକ୍ତା ଆଜ ି
ବ ିଏକାଧକ ସେିନମାେର 
େେଖବାକୁ ମେୁିଛ।ି n
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ସମ୍ବଲପରୁୀରର ଆଧନୁକିାତର ଛୁଙ୍କ 
‘‘ଓଡ଼ଶିାକୁ ନେଇ ମୁ ଁ  ମଖୁ୍ୟତଃ ଡଜିାଇନ୍  କନେ। ନେେବୁ ଡଜିାଇନ୍  
ନେଶବନିେଶନେ ବହୁତ ନ�ାକପ୍ୟି ନହାଇଛ।ି କନୁି୍ ମୁ ଁଓଡ଼ଶିା ପାଇ ଁଆହୁେ ିବହୁତ 
କଛି ିକେବିାକୁ ଚାନହଁ। ଯେ ିନ�ାଟଏି �ଛେ ନଚେ େୃଢ଼ ଭାନବ ମାଟ ିେହତି େଂ�ଗ୍ନ 
େଥÒବ, ତାନହନ� ନେ ନକନବ ମଧ୍ୟ ବେିାଟ ବୃକ୍ଷନେ ପେଣିତ ନହାଇପାେବି ୋହ ିଁ। 
ନେଭଳ ିଭାନବ ନମାେ କଳା ଜୀବେ ନ�ାଟଏି ବୃକ୍ଷ େେୃଶ। ନମାେ ନଚେ ବା ମଳୂ 
ନହଉଛ ିଓଡ଼ଶିାେ ଜେ୍ମମାଟ।ି ନତଣ ୁମୁ ଁପ୍ଥନମ ଓଡ଼ଶିାକୁ େୃଢ଼ କେବିାକୁ ଚାହୁଛଁ’ି’ 
ନବା� ିକହନ୍ ିେଜୁତି। ପ୍ଥନମ ଯେ ିଆନମ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଯବୁପଢ଼ିଙୁି୍ ନେଖÒବା, 
ତା’ ନହନ� ତାଙ୍ ମତନେ ହସ୍ତତନ୍ ନହଉଛ ିଏକ ପେୁୁଣା ଫ୍ୟାଶନ୍। ଏେବୁ ପନି୍ଧନ� 
ଆନମ ଓଲ୍ ଡ ଫ୍ୟାଶନ୍ ନେଖାଯବୁି। ନତଣ ୁନଯ ନକୌଣେ ିଜେିରିକୁ ଆ�କୁ ନେବାକୁ 
ନହନ� ପ୍ଥନମ ଯବୁପଢ଼ିଙି୍ ପେନ୍ଦକୁ ଆଖÒନେ େଖÒବାକୁ ପଡ଼ବି। ‘‘କଥାନେ ଅଛ ି
�ାଁ କେଆି େଂିଘାଣୀୋକୀ। ନତଣ ୁେଜି ଅଞ୍ଚଳେ ନକୌଣେ ିଜେିରି ମହତ୍ତ୍ବ କାହାକୁ 
ଜଣାପଡ଼ ିେଥାଏ। ନତନବ ନେହ ିଜେିରି ବାହାେୁ ଆେନି� େମନସ୍ତ ତା’କୁ ଆେେ ି
େଅିନ୍।ି ନତଣ ୁମୁ ଁପ୍ଥନମ ନମାେ ଆଞ୍ଚଳକି ହସ୍ତକଳାକୁ େ୍ୟାେୋଲ୍  କମିା୍ ନ�ଲାବାଲ୍  

ପଲାଟଫମ୍ଷନେ ନ�ାକପ୍ୟିତା ନେବାକୁ ଚାହ ିଁ�।ି ନେ�ବି୍ଟିମିାନେ 
ପନି୍ଧବା ପନେ ଓଡ଼ଶିାେ ଯବୁପଢ଼ି ି ଏହ ି ହସ୍ତକଳା ପ୍ତ ି

ଆଗ୍ରହୀ ନହନବ। ନତଣ ୁ ପନୋକ୍ଷ ଉପାୟନେ 
ଓଡ଼ଶିାେ ହସ୍ତକଳା ଓଡ଼ଶିାେ ଯବୁପଢ଼ି ିପାଇଁ 

ଆଗ୍ରହଜେକ େହନିବ। ଯବୁପଢ଼ିଙି୍ 
ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍ ପେ ପଢ଼ି ି ପାଇଁ 

ମଧ୍ୟ ଉପାନେୟ ନହବ’’ 
ନବା� ି େଜୁତି ମତ 

େଅିନ୍।ି

ରକ୍ତରର ରହଛି ିହସ୍ତତନ୍ତ କଳା 
ଫ୍ୟାେନ୍  ଡଜିାଇେର୍  େଜୁତି ନମନହେଙ୍ ମତନେ ନମନହେ 
େଂପ୍ୋୟେ ନ�ାକମାନେ ନହଉଛନ୍ ି େମ୍�ପେୁୀ ହସ୍ତତନ୍େ 
ଜେକ। ଏ େୃଷ୍େୁି ନେଖÒବାକୁ �ନ� ପାେବିାେକି ପେମ୍ପୋ ଓ 
କଳାତ୍ମକ �ଣୁ େଜୁତିଙ୍ଠାନେ ଅଛ।ି ବନିଶର ଭାନବ େମ୍�ପେୁୀ 
ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାଇବାେ ମଖୁ୍ୟ କାେଣ ନହଉଛ ି େଜୁତିଙ୍ ଜେ୍ମ 
କଳାହାଣ୍େି ଧୋମ�ଡ଼େ ବୁଣାକାେ େମ୍ପ୍ରୋୟ ପେବିାେନେ। 
କଳାହାଣ୍େି ମଖୁ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ ନହଉଛ ି ‘ହବେପେୁୀ’। ଏହାେ ମଖୁ୍ୟ 
ନକନ୍ଦ୍ର ନହଉଛ ିଚଚିାଇ�ଡ଼ୁା �ାଁ। ନେହ ିଚଚିାଇ�ଡ଼ୁା �ାଁନେ ତାଙ୍େ 
ଜେ୍ମ। ନତଣ ୁ�ାଁେ ପାଣପିବେ, ପେମ୍ପୋ, ୋମାଜକି ଚା�ଚିଳଣ ିଓ 
ଜୀବକିାେ କଳାତ୍ମକ �ଣୁ ତାଙ୍ ଭତିନେ େହଛି।ି ନତନବ େୁଃଖେ 
ବରିୟ ନଯ, ଏହ ି ହସ୍ତକଳା ବ�ୁିପ୍ତ ପ୍ାୟ ନହାଇ��ାଣ।ି ମାତ୍ର 
ନ�ାଟଏି କମିା୍ େୁଇଟ ିପେବିାେ ଏହ ିକଳାକୁ ଜୀବତି କେ ିେଖÒଛନ୍।ି 

‘ହବସପରୁୀ’ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା  
େମ୍�ପେୁୀ ହସ୍ତକଳା ବାନ୍ଧନେ ତଆିେ ି ନହଉଥÒବାନବନଳ 
‘ହବସ୍ ପେୁୀ’ନେ ବାନ୍ଧ ଓ ଛନ୍ଦେ ଉପନଯା� ନହାଇଥାଏ। 
ହସ୍ତତନ୍ନେ ନପଟର୍୍ଷ ବା ସ୍ାେୀୟ ଭାରାନେ କହବିାକୁ �ନ�, 
ବୁଟ�ିଡ଼ୁକୁି ନେଇ ଡଜିାଇନ୍  ପ୍ସୁ୍ତତ ନହାଇଥାଏ। ନତଣ ୁ‘ହବେପେୁୀ’ 
ପାଇଁ େରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ନପଟର୍୍ଷ େହଛି।ି ହସ୍ତତନ୍େ ବନିଶରତା ଥାଏ େତୂାେୁ। 

ନତଣ ୁନକୌଣେ ିହସ୍ତତନ୍ ୋମଗ୍ରୀ ପ୍ସୁ୍ତତ କେବିା ପବୂ୍ଷେୁ 
ନକଉଁ ଭଳ ି େତୂା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା �େୁୁତତ୍ବପରୂ୍୍ଷ। 
ହବେପେୁୀ ପାଇଁ ୮୦ କାଉଣ୍ଟ େତୂା ଥାଏ। ଏହ ି
ଶାଢ଼�ିଡ଼ୁକିେ େଙ୍ଗ, ଡଜିାଇନ୍  ଏବଂ ନମାଫିଙ୍ଗଗ୍   ପାଇଁ 

ପ୍େଦି୍ଧ। ଏଥÒନେ ବୁଣାଯାଇଥÒବା ମାଛ, କଇଁଛ, 
ଫୁ�, ଆେବିାେୀ ପ୍ାଚୀେ କଳା, ମନ୍ଦେି ଆେ ି
ନବଶ୍  ଆକର୍ଷଣୀୟ।   

ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ଅରନକ 
ସ୍ବପ୍ନ 

‘ହବେପେୁୀ’ ହସ୍ତକଳା ଧୀନେ ଧୀନେ ବ�ୁିପ୍ତ  
ନହାଇଯାଉଛ ିକହନି� ଚନଳ। ନଚନଚ�ଡ଼ୁାେ �ାଁେ ୧-୨ ପେବିାେ 

ଏହ ିକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ େଖÒଛନ୍।ି ନତଣ ୁଏହାେ ବକିାଶ େ�ିନେ ନେ ଅନେକ 
କଛି ିକାମ କେବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍।ି �ାଁେ ହସ୍ତକଳାକୁ  ବଞ୍ଚାଇ େଖବା ପାଇଁ ନେ ଉେ୍ୟମ 

ଜାେ ି େଖଛନ୍।ି ନତଣ ୁ
ନେ ଡଜିାଇେର୍  ଭାନବ 

ନେହ ି କଳାକୁ ବକିାଶ ପାଇଁ 
େବୁ ପ୍କାେ ନଚଷ୍ା କେୁଛନ୍।ି 

ନକାଟପାଡ଼ େହତି ହବେପେୁୀେ 
ବକିାଶ ମଧ୍ୟ କେବିାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍।ି 

ପେୁୁଣା ବୁଣା ପଦ୍ଧତନିେ ବକିାଶ ଆଣବିା, େୂତେ 
କଳାନକୌଶଳ ଓ ଡଜିାଇନ୍  େମ୍ପକ୍ଷନେ ଜାଣପିାେବିା 
ପାଇଁ ନେ କାମ କେବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍।ି ନତଣ ୁ ନେ 
ନବଙ୍ଗା�ୁେୁନେ ଥÒନ� ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିାେ ହସ୍ତକଳା 

ପ୍ତ ି ତାଙ୍ ମେ େବୁନବନଳ ଆକୃଷ୍ 
ନହାଇଥାଏ। 

ଫ୍ାସନ୍ ରଶା’ରର 
ସମ୍ବଲପରୁୀ ରପାଷାକ

ଓଡ଼ଶିା ବାହାରର ସଜୁତି ଅରନକ ଫ୍ାଶନ୍  ଓଡ଼ଶିା ବାହାରର ସଜୁତି ଅରନକ ଫ୍ାଶନ୍  
ରଶା’ କରଛିନ୍ତ।ି ରେଉଁଥରର ରସ ସମ୍ବଲପରୁୀ ରଶା’ କରଛିନ୍ତ।ି ରେଉଁଥରର ରସ ସମ୍ବଲପରୁୀ 

ରପାଷାକକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ରେଇଥାନ୍ତ।ି  ରତରବ ହବସପରୁୀ ରପାଷାକକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ରେଇଥାନ୍ତ।ି  ରତରବ ହବସପରୁୀ 
ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ରସ ଅରନକ କାେ୍ଯ୍ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ରସ ଅରନକ କାେ୍ଯ୍ 

କରଛିନ୍ତ।ି ରସ ରବଙ୍ାଲୁରୁର ନ୍ାସନାଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ଟ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ରସ ରବଙ୍ାଲୁରୁର ନ୍ାସନାଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ଟ୍ 

ଅଫ୍ ରେରକ୍ନାରଲାଜରୁି ଫ୍ାସନ୍  ଡଜିାଇନର୍  ରକାସ୍ଯ ଅଫ୍ ରେରକ୍ନାରଲାଜରୁି ଫ୍ାସନ୍  ଡଜିାଇନର୍  ରକାସ୍ଯ 
କରଛିନ୍ତ।ି ତାଙ୍କର ବ୍ାଣ୍ଡର ନାମ ରହଉଛ ି  ‘ତରିଲାତ୍ତମା’। କରଛିନ୍ତ।ି ତାଙ୍କର ବ୍ାଣ୍ଡର ନାମ ରହଉଛ ି  ‘ତରିଲାତ୍ତମା’। 
ଜସିସି ି ଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରନିୟିର୍ ଏଣ୍ଡ ଡଜିାଇନର୍ ଅଫ୍ େ ଇୟର୍ ଜସିସି ି ଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରନିୟିର୍ ଏଣ୍ଡ ଡଜିାଇନର୍ ଅଫ୍ େ ଇୟର୍ 
୨୦୧୪, ସାଉଥ୍ ଏସଆିନ୍ ୟଥୁ୍ ଅଫ୍ େ ଇୟର୍, ଏସଆିନ୍ ୨୦୧୪, ସାଉଥ୍ ଏସଆିନ୍ ୟଥୁ୍ ଅଫ୍ େ ଇୟର୍, ଏସଆିନ୍ 
ମ୍ାନ୍ ଅଫ୍ େ ି ଇୟର୍ -୨୦୧୯ ଆେ ି ବଭିନି୍ନ ସମ୍ାନରର ମ୍ାନ୍ ଅଫ୍ େ ି ଇୟର୍ -୨୦୧୯ ଆେ ି ବଭିନି୍ନ ସମ୍ାନରର 
ସମ୍ାନତି ରହାଇଛନ୍ତ।ି ଆଗାମୀ େନିରର ହବସପରୁୀ ଓ ସମ୍ାନତି ରହାଇଛନ୍ତ।ି ଆଗାମୀ େନିରର ହବସପରୁୀ ଓ 
ସମ୍ବଲପରୁୀ ରପାଷାକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ନଷି୍ାପର ଭାରବ ସମ୍ବଲପରୁୀ ରପାଷାକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ନଷି୍ାପର ଭାରବ 
କାେ୍ଯ୍କରବିାକୁ ରସ ଅଙ୍ୀକାରବଦ୍ଧ।କାେ୍ଯ୍କରବିାକୁ ରସ ଅଙ୍ୀକାରବଦ୍ଧ।  n

ରସୌନ୍ଦେ୍ଯ୍ ସାଧକରସୌନ୍ଦେ୍ଯ୍ ସାଧକ  
ସଜୁତି ରମରହରସଜୁତି ରମରହର

ହସ୍ତତନ୍ତର ଏନୁ୍ତଡ଼ଶିାଳ ରହଉଛ ିପଶ୍ମି 
ଓଡ଼ଶିା। ‘ସମ୍ବଲପରୁୀ’ ଶବ୍ଦ ସହତି ଓଡ଼ଶିା 

ରେମତି ିରୋଡ଼ ିରହାଇରହଛି।ି ଏହ ି
ସମ୍ବଲପରୁୀ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ବଶି୍ବ ବଜାରରର 

ପରଚିତି କରବିାରର ଆଉ ପାରେ 
ଆରଗଇ ୋଇଛନ୍ତ ିଫ୍ାସନ୍  ଡଜିାଇନର୍  
ସଜୁତି ରମରହର। ସମ୍ବଲପରୁୀ କଳାକୁ 

ଆଧନୁକିତାର ଛାପ ରେଇ ଏରବ ରସ 
ଜରେ ରରେଷ୍ ଓଡ଼ଆି ଫ୍ାସନ୍  ଡଜିାଇନର୍  

ଭାରବ ରେଶବରିେଶରର ନଜିର ଏକ 
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରପିାରଛିନ୍ତ।ି 

ଜଆିଇ େ୍ାଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
‘ତରିଳାତ୍ତମା’ ମାଧ୍ୟମରର ଏହାକୁ ରଲାକପ୍ରୟି 

କରାଇପାରଛିନ୍ତ।ି ସଜୁତି ରମରହରଙ୍କ 
ସଫଳତା ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ରନଇ ଆସଛି ିଗବ୍ଯ 

ଓ ରଗୌରବ। ତାଙ୍କ ଉେ୍ମ ଓ ଡଜିାଇନରର 
କଳାହାଣ୍ଡ ିବଶି୍ବବେି୍ାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 

ୟନୁଫିମ୍ଯ ମଧ୍ୟ ‘ହବସପରୁୀ’ କପଡ଼ାରର 
ତଆିର ିରହାଇଛ।ି  ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ 

ସାଜବି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହବସପରୁୀ 
ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର େବୁପଢ଼ିଙି୍କ ମଧ୍ୟରର 

ଏହାର ଆେୃତ ିବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। 
ଓଡ଼ଶିା ସରମତ ବଶି୍ବ େରବାରରର 

ସମ୍ବଲପରୁୀ ସହତି ହବସପରୁୀକୁ 
ଏକ ନୂଆ ରୂପରରଖ ରେଇଥÒବା 

ସଜୁତିଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯରର ଏହ ିବରିଶଷ 
ଆରଲଖ୍।  

ସମ୍ବଲପରୁୀ ଓ ହବସପରୁୀ ବସ୍ତ୍ରର
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ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ  ଏ ଦଗିରେ ତଲାଙ୍ ପେବିଲାେେ ସମର୍ଥନ 
ମଳିକୁଛ।ି ଅର୍ଥଲାତ୍  ବଲାନ୍ଧ ଏବଂ ବକୁ ଣଲାଇ କଲାମରେ ତଲାଙ୍ 
ପତ୍ନୀ ମମତଲା, ଦକୁ ଇ ପକୁଅ ରେଲାହନ ଏବଂ େଲାହକୁଲ ତଲାଙ୍କୁ  
ସବକୁ  ପ୍ରକଲାେ ସଲାହଲାଯ୍ୟ କେନ୍।ି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ୧୨ ବର୍ଥେକୁ  
ବକୁ ଣଲାଇ କଲାମ ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍।ି ଯଲାହଲାକକୁ ରସ ଏ ଯଲାବତ୍ 
ଜଲାେ ିେଖଛନ୍।ି ରସହପିେ ିତଲାଙ୍ ନଖିକୁଣ କଲାମ ହ ିଁ ତଲାଙ୍କୁ   
ତନ୍ଶଳି୍ନୀ ଭଲାରବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ପ୍ରଦଲାନ କେଛି।ି 
ଅନ୍ୟପରେ ରସ ଏହ ି କଲାମରେ ନରିଜ ଆର ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ 
ରହଲାଇପଲାେଛିନ୍ ି ତଲାହଲା ନକୁରହଁ, ତଲାଙ୍ ସହ ଜଡ଼ତି 
ଅଛନ୍ ି ୪୦-୫୦େ ି ବକୁ ଣଲାକଲାେ ପେବିଲାେ। ରସମଲାନଙ୍କୁ  
ମଧ୍ୟ ରସ ରେଲାଜଗଲାେେ େଲାହଲା ରଦଖଲାଇଛନ୍।ି 
ଆଉ ରସମଲାରନ ମଧ୍ୟ ଶଲାଢ଼ ି ବକୁ ଣ ି ମଲାସକକୁ ୧୨େକୁ  ୨୦ 

ହଜଲାେ େଙ୍ଲା ରେଲାଜଗଲାେ 
କେବିଲାକକୁ ସକ୍ଷମ 

ରହଲାଇଛନ୍।ି 

ରତରବ ରକବଳ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରମରହେ 
ନକୁହନ୍,ି ସକୁବର୍୍ଥପକୁେ ଜଲି୍ଲାରେ େହଛିନ୍ ି

ଆହକୁେ ିଅରନକ ବକୁ ଣଲାକଲାେ,  
ରଯଉମଁଲାନଙ୍ ଶଲାଢ଼ ିରଦଶେ ବହକୁ 

ପ୍ରତଷି୍ତି ମହଳିଲା ପନି୍ଧଛନ୍।ି 
ରସଲାନପକୁେ ବକୁ ଣଲାକଲାେଙ୍ 
ଦ୍ଲାେଲା ତଆିେ ିଗଣତି ଶଲାଢ଼କିକୁ 
ବଲଉିଡ୍ ଅଭରିନତ୍ନୀ ବଦି୍ୟଲା 
ବଲାଲଲାନ ପନି୍ଧରରଲ। 

ରସହପିେ ିପଦ୍ମଶ୍ନୀ ଚତକୁଭକୁ ୍ଥଜ 
ରମରହେଙ୍ ପ୍ରସ୍କୁତ ଶଲାଢ଼ ି
ବଲଉିଡ୍ ଅଭରିନତ୍ନୀ 
ଐଶଯ୍୍ଥ୍ୟଲା େଲାୟ, 
ପବୂ୍ଥତନ ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରନୀ 
ଇନ୍େିଲା ଗଲାନ୍ଧନୀ ପ୍ରମକୁଖ 
ପନି୍ଧରରଲ।  ରସଲାନପକୁେେ 
ବକୁ ଣଲାକଲାେମଲାନଙ୍ ସକୂ୍ଷ୍ମ 
କଲାେକୁକଲାଯ୍ଥ୍ୟେ ତଆିେ ି
ଆକର୍ଥଣନୀୟ ଶଲାଢ଼ ିସଲାେଲା 

ରଦଶରେ ରବଶ୍ 
ଆଦୃତ ିଲଲାଭ କେଛି।ି  

              n

ସବୁର୍ଣ୍ଣପରୁର ବୟନ ଶଳି୍ପୀମାନନ ସବୁନବନେ କଛି ିନୂଆ କରବିାର 
ପ୍ରନେଷ୍ାନର ଥାନ୍।ି ସରୁ ସତୂାନର ସକୂ୍ଷ୍ମ କୋ ପ୍ରସୁ୍ଟତି କରବିାନର 
ସ୍ାନପୀୟ ବୟନ ଶଳି୍ପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସଦି୍ ିରହଛି।ି ବଭିନି୍ନ ସମୟନର 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଶାଢ଼ ିବୁଣ ିବୁଣାକାରମାନନ େର୍ଣ୍ଣାନର ରହଥିାନ୍।ି 
ଏହ ିଅଞ୍ଚେର ନସମତି ିଜନଣ ନଅିାରା ବୟନ ଶଳି୍ପୀ ନହଉଛନ୍ ି
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମେମହର। ନସ ସବୁନବନେ କଛି ିନା କଛି ିନୂଆ କରବିା 
ପ୍ରନେଷ୍ାନର ଥାନ୍।ି ତାଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରନେଷ୍ା ହ ିଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରସଦି୍ ବୟନ 
ଶଳି୍ପୀର ପରେିୟ ପ୍ରଦାନ କରଛି।ି ନସ ତାଙ୍କର ଏହ ିନକୌେକି ବୃତ୍କୁି 
ଆପଣାଇ ନକବେ ନନିଜ ନରାଜଗାରକ୍ଷମ ନହାଇଛନ୍ ିତାହା ନୁନହଁ, 
୪୦ ବୁଣାକାର ପରବିାରରୁ ମଧ୍ୟ ନରାଜଗାରର ରାହା ନଦଖାଇଛନ୍।ି 

ବୟନ କଳଲାର 
ସଫେ ଶଳି୍ପୀ 

ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମେମହର ଧରଣପୀଧର ମଶି୍ର , ନସାନପରୁ

ମକୌଳକି ବୃତ୍ରୁି ପ୍ରସଦି୍ଧ
ମଙ୍ଲାେକୁ  ପ୍ରସ୍କୁତ େଙ୍ରବେଙ୍େ ଶଲାଢ ି ପଲାଇଁ ରଦଶ ବରିଦଶରେ 
ରସଲାନପକୁେ ମଲାେେି ଖ୍ୟଲାତ ିେହଛି।ି ନଜିେ ରକୌଳକି ବୃତ୍କିକୁ  ଆପଣଲାଇ 
ବକୁ ଣଲାକଲାେ ଭଲାରବ ସକୁନଲାମ ଅଜ୍ଥନ କେଛିନ୍ ି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରମରହେ। 
ରକରତରବରଳ ଗଣତି ଶଲାଢ ି ତ ପକୁଣ ି ରକରତରବରଳ ମଲା’ ଶଲାଢ ି
ତଆିେ ି କେ ି ଅବଲା ଆଉ ରକରତରବରଳ ଗଞ୍ଜପଲା ଶଲାଢ ି ବକୁ ଣ ି
ଚର୍୍ଥଲାରେ ରଲାନ୍ ି ଏଠଲାକଲାେ ବକୁ ଣଲାକଲାେ।   େଲାଜେଲାଜକୁଡ଼ଲା ଅମଳେକୁ  
ରସଲାନପକୁେରେ ରଖଳଲା ଯଲାଉଥିବଲା ଗଞ୍ଜପଲା ରଖଳକକୁ ପଲାେ ସତୂଲାରେ 
ବକୁ ଣବିଲାେ କଳଲା ରକୌଶଳ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ  ରବଶ୍  ଭଲ ଭଲାରବ ଜଣଲା। 
ତଲାଙ୍େ ବକୁ ଣବିଲାେ ଏହ ିନଆିେଲା ରକୌଶଳ ତଲାଙ୍କୁ  ଜଲାତନୀୟ ପକୁେସ୍ଲାେେ 
ଅଧକଲାେନୀ କେପିଲାେଛି।ି ରସହପିେ ି ଧନୀରେ ଧନୀରେ ରଲଲାପ ପଲାଇବଲାକକୁ 
ଯଲାଉଛ ି ଗଞ୍ଜପଲା ରଖଳ। ଆଉ ଏହ ି ରଖଳ କଭିଳ ି ପବୂ୍ଥପେ ି ତଲାେ ଅସ୍ତି୍ 
ବଜଲାୟ େଖବ, ରସ ଦଗିରେ ରସ ଅଣ୍ଲା ଭଡ଼ିଛିନ୍।ି ରସରପଲାଇଁ ରସ ଗଞ୍ଜପଲା 
ରଖଳେ ପ୍ରଚଲାେ ପ୍ରସଲାେ ଦଗିରେ ରସ ସବକୁ ପ୍ରକଲାେ ପ୍ରୟଲାସ କେକୁ ରବଲା ରଦଖଲାଯଲାଉଛ।ି

ଶଲାଢ଼ମିର ନଖିଣୁ କଲାେ
ଗଞ୍ଜପଲା ଶଲାଢ଼ରିେ େଲାମ, େଲାବଣ, ହନକୁମଲାନଙ୍ ସହ 
ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ ୧୬ ପ୍ରକଲାେ ରଯଲାଦ୍ଲାମଲାରନ େହଛିନ୍।ି 
ବଡ଼ କରଲା ରହଉଛ,ି ଗଞ୍ଜପଲା ରଖଳଲା ଯଲାଉଥିବଲା 
ରସଲାନପକୁେ ର�ଲାଡ଼ଲା�ଲାେ ପଡ଼ଲାେ ବଉଳ ତଳ 
ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ରଖଳଲାଳମିଲାନଙ୍କୁ  ଖକୁବ୍  ନଖିକୁଣ 
ଢଙ୍ରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଶଲାଢ଼ରିେ ଦଶ୍ଥଲାଇଛନ୍।ି

ଜଲାତୀୟ ପରୁସ୍ଲାରର ଅଧÒକଲାରୀ
ଗଞ୍ଜପଲା ଶଲାଢ଼ ି ଭଳ ି ବଜଲାେରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍ 
ଚକ୍ରବନ୍ଧ, ଝକୁ ଁେବିନ୍ଧ ଏବଂ ଆଦବିଲାସନୀ ଶଲାଢ଼େି 
ଆଦେ େହଛି।ି ଚକ୍ରବନ୍ଧ ଶଲାଢରିେ େଲାଜ୍ୟ 
ପକୁେସ୍ଲାେ ପଲାଇଥିବଲା ରବରଳ 
ଗଞ୍ଜପଲା ଶଲାଢ଼ରିେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ 
ଜଲାତନୀୟ ପକୁେସ୍ଲାେରେ 

ସମ୍ଲାନତି ରହଲାଇଛନ୍।ି ରତରବ ରସ 
ସବକୁ ରବରଳ ଶଲାଢ଼ରିେ ନୂଆ ଡଜିଲାଇନ ତଅିଲାେ ି
କେବିଲାକକୁ ରଚଷ୍ଲା କେନ୍।ି ରସରପଲାଇଁ ରସ 
ବଭିନି୍ନ ରକୌଶଳ ପ୍ରରୟଲାଗ କେରିଲାନ୍।ି ୪୭ 
ବର୍ଥନୀୟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍ ଅନ୍ୟତମ ବରିଶରତ୍ 
ରହଉଛ ିଦନିକକୁ ଦନି କଭିଳ ିନୂଆ ଡଜିଲାଇନେ 
ଶଲାଢ଼ ି ଗ୍ଲାହକଙ୍କୁ  ରଭେ ି ରଦରବ, ତଲାକକୁ ରନଇ 
ରସ ତଲାଙ୍ ପ୍ରରଚଷ୍ଲା ଜଲାେ ିେଖଛନ୍।ି

୪୦ ବୁଣଲାକଲାର ପରବିଲାର 
ମରଲାଜଗଲାରକ୍ଷେ
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ବଶି୍ବସ୍ତରରର ଓଡ଼ଆି 
କଳାକୁ ପହଞ୍ାଇରବ
ଜଣେ ବାହାର ଣେଶଣର ପାେ ଥାପବିା 
ମାଣରେ ତା’ଣେଶ ଓ ସଂସ୍କୃତକୁି ପ୍ରତନିଧିତ୍ବ 
କଣର। େୁବାଇ ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍କୃତ ିଓ 
ବ୍ୟକ୍ତି୍ବଙୁ୍ ସମ୍ାନ କରଥିାଏ। ଏପରକି ି
ଣସଠାକାର ଣ�ାକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ିଓ 
କଳାକୁ ଭ� ପାଆନ୍।ି ଣସଥପାଇଁ ଆମ 
ସଂସ୍କୃତ ିଓ ଐତହି୍ୟ ଣକଣତ ସମକୃଦ୍ଧ ତାହା 
ବଶି୍ବକୁ ଜୋଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧକରୁ 
ଅଧକ ଓଡ଼ଆି କଳାକୁ ବଶି୍ବସ୍ତରୀୟ 
ପା୍ଟଫମ୍ମଣର ଉପସ୍ାପନ କରବିାକୁ 
ପଡ଼ବି ଣବା� ିଣମାନା କହଛିନ୍।ି ଏହାର ି
ଭତିଣର ଣସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଣସାଣ�ା 
କଳା ପ୍ରେଶ୍ମନୀ ବଣିେଶଣର କର ିଖବୁ୍ 
ଖସୁ ିଅଛନ୍।ି ତାଙୁ୍ ଭ� �ାଗଥୁବା 
କାମ ସବୁକୁ ଆଗାମୀ େନିଣର ଜାର ି

ରଖବା ଣହଉଛ ିତାଙ୍ର 
�କ୍୍ୟ। ଣକବଳ ଏତକି ି

ନୁଣହଁ, ଣସ ନଆିରା 
ଢଙ୍ଗଣର ରାଜ୍ୟ 
ତଥା ଣେଶକୁ 

ପ୍ରତନିଧିତ୍ବ 
କରଣିବ 
ଣବା� ି

କହଛିନ୍।ି 
n

ର�ାଲ୍ ରେନ୍  ଭସିା ର�ାଲ୍ ରେନ୍  ଭସିା 
ପାଇଥÒବା 

ଓଡ଼ଆି ମହଳିାପ୍ରଥମ
ଚତି୍ର ଆଙି୍ବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାଙ୍ ବାପାଙ୍ କାଳ ିଓ 
ମା’ଙ୍ ଅଳତାରୁ ରହାଇଥଲା। ଏହ ିଚତିକ୍ରଳା ହ ିଁ ତାଙୁ୍ 
ବରିେଶ ମାଟରିର ପରଚିତି କରାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିାର 
କଳା ଓ ସଂସ୍ କୃତରି ନଖିଣୁ ଚାରୁକଳାକୁ ବରିେଶ 
ମାଟରିର ପରଚିତି କରାଇବାରର ତାଙ୍ର ଅଛ ି
ଯରଥଷ୍ଟ ଅବୋନ। ମହାମାରୀର ମହାସଙ୍ଟ ଭତିରର 
ରମାନା ବଶି୍ବରୂପା ମହାନ୍ ିଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ଆଣଥିରଲ 
�ବ୍ବ ଓ ର�ୌରବ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି ଭାରବ ତାଙୁ୍ ମଳିଛି ି
େୁବାଇର ସମ୍ାନଜନକ ର�ାଲରେନ୍ ଭସିା।

ବା ରପିୋର ଣଗାଟଏି କଳାକାର 
ପରବିାରଣର ଣମାନା ବଶି୍ବରୂପାଙ୍ ଜନ୍ମ। 
ବାପା ସଂଗ୍ାମ ଣକଶରୀ ମହାନ୍ ିଗୀତକିାର 

ଓ ମା’ ମମତା ଶକି୍ୟରିେୀ। ଣମାନା ବଶି୍ବରୂପାଙ୍ ବଡ଼ 
ଭଉେୀ ଜଣେ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ଓ ସାନ ଭଉେୀ ନକୃ ତ୍ୟଶଳି୍ୀ। 
ଣସଥପାଇଁ ପ�ିାଟ ି ଣବଳୁ ତାଙ୍ର କଳା ପ୍ରତ ି ଆଗ୍ହ 
ରହ ିଆସଛି।ି ଆଉ ଏଇ କଳା ହ ିଁ ଏଣବ ତାଙୁ୍ ଣେଇଛ ି
ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ। ନଜିର ନଖିେୁ ଚରିେକଳା ଣ�ାଗୁଁ 
ଣସ ପାଇଛନ୍ ି େୁବାଇର ସମ୍ାନଜନକ ଣଗା�ଣେନ୍ 
ଭସିା। ଏହା ଣ�ାଗୁଁ େୀର୍ମ ୧୦ ବର୍ମ ପ�୍ମ୍ୟନ୍ େୁବାଇଣର 
ରହ ି କାମ କରବିାଣର ସଣୁ�ାଗ ଜୁଟଛି ି ଣମାନାଙୁ୍। 
ଣସ ବାରପିୋ ଆଟ୍ମ ଆଣ୍ଡ୍  କ୍ାଫ୍ଟ ବେି୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇନ୍ 
ଆଟ୍ମଣର େଣିପ୍ାମା େଗି୍ୀ କରଥିବା ଣବଣଳ ନୁଆେଲି୍ୀ 
ସ୍ତ ନଫି୍ଟରୁ ଫ୍ୟାଶନ େଜିାଇନଂିଣର ବ୍ୟାଚ�ର େଗି୍ୀ, 
ଫ୍ୟାଶନ ଓ ଣଟକ୍ସଟାଇଲ୍ ଣର ଇଟା�ରି ଆଇଇେ ି
ମ�ିାନ୍ ରୁ ସ୍ାତଣକାତ୍ତର ହାସ� କରଛିନ୍।ି ମାରେ ତାଙୁ୍ 
ଫ୍ୟାସନ୍  େଜିାଇନଂିଣର ଆତ୍ମସଣନ୍ାର ନ ମଳିବିାରୁ 
୨୦୧୬ରୁ ଏଥରୁ ଓହର ି  ୨୦୦୭ଣର େୁବାଇମହୁାଁ 
ଣହଣ� ଣମାନା। ଆଉ ଏଥଣର ତାଙ୍ ସ୍ବାମୀ ��ାଣଟନୁ୍ 
ମହାନ୍ ିଣବଶ୍ ସହଣ�ାଗ କରଛିନ୍।ି

ଭାବକୁ ଚତି୍ରରର 
ଉକୁଟାଇରଲ
ଣମାନା ବଶି୍ବରୂପା ତାଙ୍ ବାପା ଭାବନାକୁ 
ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମଣର ପ୍ରକାଶ କରଥିାନ୍।ି ଠକି୍  
ଣସମତି ି ଣମାନା ବ ି ନଜି ଭାବକୁ ଚରିେଣର 
ଉକୁଟାଇଣ�। ଅଥ୍ମାତ୍ ତାଙ୍ ଭାବନାକୁ ଣସ 
ଭଜୁିଆଲ୍  ଆଟ୍ମଣର ଣେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ 
କଣ�। ଣକବଳ ଏତକି ି ନୁଣହଁ, ଣସ ତାଙ୍ 
ମା’ଙ୍ ଭଳ ି ଣସ୍ହୀ, ଉୋର, କ୍ମାଶୀଳ ଓ 
ହକୃେୟରୁ ମଜବୁତ ଣହବାକୁ ଇଚ୍ା କରନ୍।ି 
ଏହା ବାଦ୍ ତାଙୁ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଣେଶ, 
ବଣିେଶର ଚରିେକରଙ୍ଠାରୁ ବହୁତ କଛି ି
ଶଖିବାକୁ ଣସ ଆଶା ରଖଛନ୍।ି

ରପ୍ରରଣାୋତା ବାପା
ବାପାଙ୍ ସରଳ ଣ�ଖା ଣଶୈଳୀ ପ�ିାଣବଳୁ 
ତାଙୁ୍ ଉତ୍ାହତି କରଛି।ି ଏହା ବାଦ୍ ନାରୀତ୍ବ, 
ପ୍ରକକୃତ,ି ଣସୌନ୍�୍ମ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ,ି ଣ�ାକଙ୍ 
ଭାବନାରୁ ବ ି ତାଙୁ୍ ଣପ୍ରରୋ ମଣିଳ। ତାଙ୍ 
ଜୀବନଣର ଣ�ଉଁମାନଙ୍ ଅବୋନ ଅଛ ି
ଣସମାନଙ୍ର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଶୀବ୍ମାେ ଣ�ାଗୁଁ 
ଣସ ଏଣତ କଛି ି ହାସ� କରପିାରଥିବା 
କହଛିନ୍।ି ଜାପାନୀଜ୍  ଆଣସ୍ତଟକି୍  ୱାବ-ି
ସାବରୁି ବ ିଣସ ଖବୁ୍ ପ୍ରଭାବତି।

ବାପାଙ୍ କାଳ ିଓ ମା’ଙ୍ ଅଳତାରୁ ଚତି୍ର
ପ�ିାଣବଣଳ ଣମାନା ତାଙ୍ର ପ୍ରଥମ ଚରିେ ବାପାଙ୍ କାଳ ି
ଓ ମା’ଙ୍ ଅଳତାକୁ ଣନଇ ଆଙି୍ଥିଣ�। ଏହା ସହ ଣସ 
ଆଙି୍ଥବା ଚରିେକୁ ସ୍�ୁ ସାଙ୍ଗମାନଙୁ୍ ଣେଇଥଣ�।  
ଏହାକୁ ତାଙ୍ ସାଙ୍ଗମାଣନ ଖବୁ୍ ପସନ୍ କରଥିଣ�। 
ଏପରକି ି ଣ�ଉ ଁ ପ�ିାମାନଙୁ୍ ତାଙ୍ର ଚରିେ ମଳି ି ନ 
ଥ�ା ଣସହ ିଣସମାଣନ ଖବୁ୍ ମନେୁଃଖ କରଥିିଣ�।  
ଣମାନା ନାରୀ ଚରରିେର ଚରିେେକୁ ଅତ ିଚମତ୍ାର 
ଭାଣବ ଚରିେତି କରନ୍ ି ନଜି ଚରିେଗଡ଼ୁକିଣର। 
ଏହା ସହ ଣସମାନଙ୍ ମାଧ୍ୟମଣର ଣସ 
ଣସୌନ୍�୍ମ୍ୟ, ଶକ୍ ି ଓ ସଣମବେେନଶୀଳତା 
ତଥା େୁବ୍ମଳତାକୁ େଶ୍ମାଇଥାନ୍।ି ତାଙ୍ 
ଚରିେକଳାଣର ଶାନ୍ ି ତଥା ଆନନ୍ର ଅାଭା 
ଥାଏ। �ାହାକ ି ଣକବଳ ଆଖକୁ ନୁଣହ,ଁ 
ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ ିପ୍ରୋନ କରଥିାଏ।
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ମାତ୍ର ୧୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଏରବ ସଫଳତାେ ମାତ୍ର ୧୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଏରବ ସଫଳତାେ 
ପଥରେ ଆରେଇଚାଲଛି।ି ବର୍ଷକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ରୋଜୋେ ଏରବ ପଥରେ ଆରେଇଚାଲଛି।ି ବର୍ଷକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ରୋଜୋେ ଏରବ 
୮ରକାଟେୁି ଊର୍ଦ୍୍ଷ ପହଞ୍ଲିାଣ।ି ଏମତିକି ିମହାମାେୀ ସମୟରେ ରେର୍ାୋଁ ୮ରକାଟେୁି ଊର୍ଦ୍୍ଷ ପହଞ୍ଲିାଣ।ି ଏମତିକି ିମହାମାେୀ ସମୟରେ ରେର୍ାୋଁ 
ଆରସାସଏିସନ୍   ଅଫ୍   ଓଡ଼ଶିା(ୋଓ)ପ୍ରତଷି୍ା କେଥିିରଲ। ଏରତ କମ୍   ଆରସାସଏିସନ୍   ଅଫ୍   ଓଡ଼ଶିା(ୋଓ)ପ୍ରତଷି୍ା କେଥିିରଲ। ଏରତ କମ୍   
ବୟସରେ ରସ ରହାରଟଲ କ୍ାେୟିର୍  ରେ ଆେକୁ ବଢ଼ଛିନ୍,ି ତାହା ତାଙ୍କ ବୟସରେ ରସ ରହାରଟଲ କ୍ାେୟିର୍  ରେ ଆେକୁ ବଢ଼ଛିନ୍,ି ତାହା ତାଙ୍କ 
ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀେୁ ବାେ ି ରହାଇପରଡ଼। ଓଡ଼ଶିା ଖାଦ୍କୁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀେୁ ବାେ ି ରହାଇପରଡ଼। ଓଡ଼ଶିା ଖାଦ୍କୁ 

ଓଡ଼ଶିା, ଓଡ଼ଶିା ବାହାେ ତଥା ରଦଶ ବାହାେକୁ ପହଞ୍ାଇବାେ ଲକ୍ଷ୍ ଓଡ଼ଶିା, ଓଡ଼ଶିା ବାହାେ ତଥା ରଦଶ ବାହାେକୁ ପହଞ୍ାଇବାେ ଲକ୍ଷ୍ 
େଖିଛନ୍।ି ଏସଆିନ୍   କଣ୍ଟ୍ଜି୍  ରେ ଓଡ଼ଆି ଖାଦ୍େ ସମ୍ାେ ରଲାକଙୁ୍କ େଖିଛନ୍।ି ଏସଆିନ୍   କଣ୍ଟ୍ଜି୍  ରେ ଓଡ଼ଆି ଖାଦ୍େ ସମ୍ାେ ରଲାକଙୁ୍କ 
ଚଖାଇବା ପାଇ ଁ ଆଶା େଖିଛନ୍।ି ୨୦୨୪ ସରୁ୍ା ବରିଦଶରେ ଓଡ଼ଶିା ଚଖାଇବା ପାଇ ଁ ଆଶା େଖିଛନ୍।ି ୨୦୨୪ ସରୁ୍ା ବରିଦଶରେ ଓଡ଼ଶିା 
ରହାରଟଲେ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍   ରଖାଲବିା ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ େଖିଛନ୍।ି ଏ ସମ୍ପକ୍ଷରେ ରହାରଟଲେ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍   ରଖାଲବିା ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ େଖିଛନ୍।ି ଏ ସମ୍ପକ୍ଷରେ 
ୋଜୀବ କୁହନ୍,ି ବାପାଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଆେମ୍ ରହାଇଥିବା ରଛାଟ ‘ଓଡ଼ଶିା ୋଜୀବ କୁହନ୍,ି ବାପାଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଆେମ୍ ରହାଇଥିବା ରଛାଟ ‘ଓଡ଼ଶିା 
ରହାରଟଲ’େ ମଙ୍ଗ ଧେବିା ପରେ ଅରନକ ସଂଘର୍ଷେ ୋ୍ା ଅତକି୍ରମ ରହାରଟଲ’େ ମଙ୍ଗ ଧେବିା ପରେ ଅରନକ ସଂଘର୍ଷେ ୋ୍ା ଅତକି୍ରମ 

କେବିାକୁ ପଡ଼ଛି।ି ଆଇଟ ି ଇଞ୍ନିୟିେଂି ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଆଇପଏିସ୍   କେବିାକୁ ପଡ଼ଛି।ି ଆଇଟ ି ଇଞ୍ନିୟିେଂି ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଆଇପଏିସ୍   
ଅଫିସର୍  ରହବାେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ର�ାେ ିବାନ୍ ିରହାଇଥିଲା ସତ। କନୁି୍ ରହାରଟଲ ଅଫିସର୍  ରହବାେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ର�ାେ ିବାନ୍ ିରହାଇଥିଲା ସତ। କନୁି୍ ରହାରଟଲ 
କ୍ାେୟିର୍  ରେ ଆେକୁ ବଢ଼ବିାେ ୋହା ପାଇପାେଛି।ି ୧ ଶହେୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ କ୍ାେୟିର୍  ରେ ଆେକୁ ବଢ଼ବିାେ ୋହା ପାଇପାେଛି।ି ୧ ଶହେୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁକମ୍ଷନରିଯାେ ସଷୃ୍ ିକେପିାେଛି।ି ସଫଳତା କ୍ଷଣକି ନୁରହ।ଁ ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁକମ୍ଷନରିଯାେ ସଷୃ୍ ିକେପିାେଛି।ି ସଫଳତା କ୍ଷଣକି ନୁରହ।ଁ 
ଏଥିପାଇ ଁ ରଯ, ରକରତ କଷ୍ ସହବିାକୁ ହୁଏ, ରକରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଳ ିଏଥିପାଇ ଁ ରଯ, ରକରତ କଷ୍ ସହବିାକୁ ହୁଏ, ରକରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଳ ି
ରଦବାକୁ ପର�, ୋଜୀବ ରହଉଛନ୍ ିଏହାେ ଜୀବନ୍ ଉଦାହେଣ।  ରଦବାକୁ ପର�, ୋଜୀବ ରହଉଛନ୍ ିଏହାେ ଜୀବନ୍ ଉଦାହେଣ।  n

ଇଞ୍ନିୟିେରୁ
ଖାଦ୍ ଉରଦ୍ାେୀ
ୋଜୀବ ୋଜବୀେ  

ସଂଘର୍ଷ ଓ ଧ�ୈର୍ଷ୍ୟ, ସଫଳତାର ଚାବ ିକାଠ।ି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼଼ ିଆଇପଏିସ୍   ଅଫିସର୍  ଧେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧସ ପଲିାଦଧିେ 
ଧଦଖିଥିଧଲ। ଇଞ୍େିୟିରଂି ପାଠ ପଢ଼଼ ିକଛି ିଅଲଗା କରବିାର ଆଶା ବ ିଧସ ବାନ୍ଧ ଥିଧଲ। ଧେଧଲ ପରସି୍ତି ିଓ ପରଧିବଶ ତାଙ୍କ 

ଜୀବେର ଗତପିଥ ବଦଳାଇ ଧଦଲା। ତଥାପ ିଧସ ପରବିର୍ତ୍ତିତ ପରସି୍ତଧିର ୋର୍   ମାେ ିେ ଥିଧଲ। ଦୃଢ଼ ମଧୋବଳ ଓ ଅବରିତ 
ଧଚଷ୍ା ଧରାଗୁଁ ଏଧବ ଧସ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷଧର। ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ‘ଓଡ଼ଶିା ଧୋଧେଲ’ ଧରାଗୁଁ ଧସ ଏଧବ େଧିଜ 

ଆତ୍ମେଭି୍ଷରଶୀଳ ଧେବା ସେ ଅେ୍ୟମାେଙୁ୍କ ଧରାଜଗାରର ଅବସର ବ ିଧଦଇଛନ୍।ି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାୋଧର ଓଡ଼ଆି 
ପାରମ୍ପରକି ଖାଦ୍ୟକୁ ପେଞ୍ାଇବା ପାଇଁ ଧସ ଉଦ୍ୟମ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି ଖବୁ୍   କମ୍   ବୟସଧର ଧସ ପାଲେଛିନ୍ ିରାଜ୍ୟର ଜଧେ 

ସଫଳ ରବୁ ଉଧଦ୍ୟାଗୀ। ଧସ ଧେଉଛନ୍ ିଭୁବଧେଶ୍ୱରର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ରାଜୀବ ରାଜବୀର ସ୍ୱାଇ।ଁ 

‘ଓଡ଼ଶିା ଧୋଧେଲ’ର 
୮େ ିଆଉଟ୍  ଧଲଟ୍  
ବାପାଙ୍କ ଦ୍ାରା ୨୦୦୦ ମସହିାରର 
ସହଦି୍  ନଗରରର ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଥିବା ରହାଇଥିବା ‘ଓଡ଼ଶିା 
ରହାରେଲ’କୁ ସମ୍ଭାଳବିା 
ସହ ରହାରେଲ କ୍ାରୟିର୍   

ଦଗିରର ଆରଗଇ ଚାଲଛିନ୍।ି 
ଏଥିପାଇ ଁ ତାଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ 

ଆରମ୍ଭ କର ି ସମ୍ପକୀ୍ୟଙ୍କ ପର୍୍ନ୍ 
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଥଟ୍ା ପରହିାସ ଶକିାର 

ରହବାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ମାତ୍ର କାହାର ିକଥାକୁ ନ ଶଣୁ ି
ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆରଗଇ ରନଇଚାଲଛିନ୍।ି 
ପାରମ୍ପରକି ଢଙ୍ଗରର ଓଡ଼ଆି ଖାଦ୍ 
ପରଷା ରଶୈଳୀକୁ ପାରଥୟ କର ି
୨୦୧୫ ମସହିା ଡରିସମ୍ବରରର ପେଆି 

ଇନ୍  ର�ାସେିରିର ନଜି ଉଦ୍ମରର 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ ‘ଓଡ଼ଶିା ରହାରେଲ’ର 

ଦ୍ତିୀୟ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍  । ଏହାପରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା ସ�ଳତାର ରାତ୍ରା। 

ଓଡ଼ଆି ପାରମ୍ପରକି ଖାଦ୍, ପାରମ୍ପରକି ଢଙ୍ଗରର 
କଂସା ପତି୍ତଳ ବାସନରର ଖାଦ୍ ପରଷା ସାଙ୍ଗକୁ 

ରହାରେଲର ଡଜିାଇନ୍  କୁ ମଧ୍ୟ ଭନି୍ନ ଲୁକ୍   ରଦଇ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। ରଲାକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାପରର ୨୦୧୭ମସହିା 
ଡରିସମ୍ବରରର ଦଲି୍ୀରର ଓଡ଼ଆି ପାରମ୍ପରକି ଖାଦ୍ର 

ସମ୍ଭାରକୁ ରନଇ ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ ‘ଓଡ଼ଶିା ରହାରେଲ’ର ୩ୟ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍  । 
ରାଜ୍ ବାହାରର ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ଆିଙୁ୍କ ଖାଣ୍ ି ଓଡ଼ଆି ଖାଦ୍ ପରଷ ିରବଶ୍   
ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁେଛିନ୍।ି ରଲାକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀବ୍ାଦକୁ ପାରଥୟ କର ି
୨୦୧୮ ମସହିାରର ଏକାମ୍ର ହାେରର ଓ ପରୁଣର ଖରାଡ଼ରିର ସମାନ ଢଙ୍ଗରର 
ସମାନ ଲୁକ୍  ର ଝଲକ୍   ଦଆିରାଇ ୪ଥ ୍ ଓ ୫ମ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍   ରଖାଲଛିନ୍।ି 
ରସହପିର ି୨୦୧୯ରର କେକରର ଓ ଭୁବରନଶ୍ବର ରବ ିେକଜି୍   ଛକର ଓଡ଼ଶିା 
ରହାରେଲର ଅନ୍ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍    ରଖାଲାରାଇ ଓଡ଼ଆି ପାରମ୍ପରକି ଖାଦ୍ 
ଗ୍ାହକଙୁ୍କ ପରଷା ରାଉଛ।ି ଏହାର ିଭତିରର ଅରନକ ଉତ୍  ଥାନ୍   ପତନରୁ ସାମ୍ନା 
ମଧ୍ୟ ରସ କରଛିନ୍।ି ବାପା ଚାଲରିବିାପରର ଘରର ଏକମାତ୍ର ପଅୁ ହସିାବରର 
କମ୍   ବୟସରୁ ପରବିାରର ରବାଝ ମଣୁ୍ାଇବା ସହ ରହାରେଲ ସହ ଜଡ଼ତି 
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ପରବିାର କଥା ବ ିଭାବଛିନ୍ ିରସ। ମହାମାରୀ କରରାନା ସମୟରର 
ସବୁ କଛି ି ବନ୍ଦବାନ୍ଦ ଥିରଲ ସଦୁ୍ା ନଜି ଉଦ୍ମ ବଳରର ରଲାକଙ୍କ ପାଖରର 
ଖାଦ୍ ପହଞ୍ାଇବାର ବ୍ବସ୍ା ମଧ୍ୟ କରଥିିରଲ। ଏହାପରର ୨୦୨୧ ମସହିା 

ଡରିସମ୍ବରରର ଖଣ୍ଗରିରିର ଓଡ଼ଆି କଳା, 
ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ଜୀବନରଶୈଳୀର ଝଲକ୍   ରଦଇ 
ରହାରେଲ ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ସମୟ 
ସହ ତାଳ ରଦଇ ତାଙ୍କ ରହାରେଲର ମଧ୍ୟ 
ଆକଷ୍ଣୀୟ ମରଡଲ ରହାଇଛ।ି ନକିେରର 
ରବଙ୍ଗାଲୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ଆି ରଦଶୀ 
ଖାଦ୍ ପହଞ୍ାଇବା ଉରଦେଶ୍ରର ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍ ି ନଜିସ୍ୱ ଉଦ୍ମରର ଓଡ଼ଶିା 
ରହାରେଲ। ରାହାକ ି ଓଡ଼ଶିା ରହାରେଲର 
୮ମ ଆଉଟ୍  ରଲଟ୍  । ରଲାକମାରନ କଂସା 
ପତି୍ତଳରର ଖାଦ୍ ପରଷା ରବିା ସହ ବାହାର 
ରାଜ୍ର ରଲାକଙୁ୍କ ଭନି୍ନ ଢଙ୍ଗରର ଓଡ଼ଆି 
ଖାଦ୍ ଚଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାରାଇଛ।ି

ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ
ପାଠପଢ଼ା ସମୟରର ହଠାତ୍   ମଣୁ୍ 

ଉପରକୁ ଆସଥିିଲା ରବାଝ। ବଞ୍ବିାର ଏକାମାତ୍ର 
ସାହାରା ବାପା ସ୍ବଗ୍ତ ନରିଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ 

ରହାଇଥିବା ରଛାେ ‘ଓଡ଼ଶିା ରହାରେଲ’ର ଦାୟତି୍ୱ ରନଇଥିରଲ। 
ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲ,ି ମଉଜ ମଜଲସି୍   ନ କର ିକରଲଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ 

ବରିତ ି ପାଇରଲ ରହାରେଲରର ସମୟ ରଦଉଥିରଲ। ବାପାଙୁ୍କ ସହରରାଗର ହାତ 
ବଢ଼ାଇଥିରଲ। ଏହାପରର ରହାରେଲର ସମ୍ପପୂର୍୍ ଦାୟତି୍ୱ ହଠାତ୍   କାନ୍ଧ ଉପରର ପଡ଼ଲିା। 
କାରଣ ବାପା ଚାଲରିାଇଥିରଲ। ପରବିାର ପ୍ରତରିପାଷଣ ପାଇଁ ରହଉ ଅବା ପରବିାର 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସଖୁସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ର ରବାଝ ତରୁଣ ବୟସରର ନଜି କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସରିାଇଥିଲା। 
ମଣଷିର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପ ପୂରଣ ହୁଏନ,ି କନୁି୍ ପରବିାର ମଣଷିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ ି

ରବାଲ ି ରସ ଭାବଥିିରଲ। ଏହ ି ଶକ୍କୁି ଅଧିକ ସାମଥ୍୍ ରରାଗାଇବା ପାଇଁ 
ରହାରେଲରର ମରନାନରିବଶ କରଥିିରଲ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା 

ତାଙ୍କର ସଂଘଷ୍ମୟ ଜୀବନ। ସ୍ୱପ୍ନର ରାଇଜରର ବରିତ ି
ଲାଗଥିିଲା। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରର ବହୁ ପ୍ରତକିପୂଳ ପରସି୍ତି ି

ସରତ୍ତ୍ବ ଆଗକୁ ବଢ଼ଚିାଲଛିନ୍ ିରସ।

ବର୍ଷକୁ
୮ଧକାେ ି

ଧରାଜଗାର

ଐଶ୍ବର୍ଷ୍ୟା ପରଜିା , ଭୁବରନଶଦ୍େ
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ସହଜ ନ ଥÒଲା ସଫଳତା
ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଅନନକ କଟକଣା ରହଥିÒଲା। ବନିେଷ ଭାନବ 

ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଜନୀୟ ଥିଲା। ପରୁୁଷମାନନ ହ ିଁ ମହଳିାଙ୍କ 
ନବେନର ନୃତ୍ୟ ପରନିବଷଣ କରୁଥÒନଲ। କାରଣ ଛଉକୁ ଏକ ସାମରକି କଳା 

ଭାବନର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକ ିମହଳିାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷନର ସମ୍ଭବ ନୁନହଁ 
ନବାଲ ିକୁହାଯାଉଥÒଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚନି୍ାଧାରା ଥିଲା ନଯ, ଛଉନର ନକବଳ ନମି୍ନ 
ରାତ ି ବା ଗରବି ନରେଣୀର ନଲାକମାନନ ନୃତ୍ୟେଳି୍ୀ ଭାନବ ନୃତ୍ୟ ପରନିବଷଣ 
କରଥିାନ୍।ି ନତଣ ୁ ନକହ ି ସମ୍ଭାନ୍ ଘରର ପଅୁମାନନ ମଧ୍ୟ  ଛଉନୃତ୍ୟ  େଖିିବାକୁ 
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାେ କରୁ ନଥÒନଲ। ନତନବ  ନସହ ି ସମୟନର ସମାରର ଏହ ି
ଚନି୍ାଧାରାରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଜକୁ ଯାଇ େଭୁରେୀଙ୍କ ପରବିାର ପରୁୁଣା ମାନସକିତାକୁ ପରବିର୍୍ଜନ 
କରବିା ପାଇଁ ଅାଖଡ଼ାନର ବଧିିବର୍ ଭାବନର ଛଉ ନୃତ୍ୟ େକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ 
ତାଙୁ୍କ ନପ୍ରାତ୍ାହନ ନେନଲ। ବ୍ାହ୍ମଣ ଘରର ଝଅି ଯାଇ ଆଖଡ଼ାନର ଛଉ ନୃତ୍ୟ 
ପରନିବଷଣ କରଥିÒବାରୁ ଗାଁଗହଳନିର ନଲାକଙ୍କଠାରୁ ତାଙୁ୍କ ବହୁତ କଛି ିେଣୁବିାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। କନୁି୍ ପରବିାର ନଲାକଙ୍କ ସହନଯାଗନର ନସ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନିଲ।

ପରବିର୍ତ୍ତନର ସହଯ�ାଗୀ
ଛଉ ନୃତ୍ୟନର ମହଳିାଙ୍କ ନଯାଗୋନ କରବିାର ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସଷୃ୍ ି
କରବିାନର ସହନଯାଗ କରଥିିନଲ ଉର୍ର ସାହରି ତତ୍ାଳୀନ ସମ୍ପାେକ ରେୀ ଲକ୍ଷୀ 
ନାରାୟଣ ୋେ, ତୂରୀ ବାବୁ, ନମି୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନେଓ ପ୍ରମଖୁ। ଏମାନନ ମଳିତି 
ଭାନବ ଉର୍ର ସାହରି ନାରୀ କଳାକାର ଭାବନର େଭୁରେୀଙୁ୍କ ଚୟନ କରଥିିନଲ। 
େଭୁରେୀ ନସହ ିବଷ୍ଜ ନଚୈତ୍ର ପବ୍ଜନର ଅଂେ ଗ୍ରହଣ କରଥିÒନଲ।  ୧୯୯୪ ମସହିାନର 
ନସ  ଉର୍ର ସାହରି ଆଖଡ଼ାନର ‘ମହଷିାମର୍ଦ୍ଦିନୀ’ନର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଛଉ 
ନୃତ୍ୟ ପରନିବଷଣ କରଥିିନଲ। େଭୁରେୀଙ୍କ ଗରୁୁ ଓ ଗରୁୁ ଭାଇ ରେୀ ତ୍ରନିଲାଚନ 
ମହାନ୍ଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେକି୍ଷଣ ନନଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେେ୍ଜନ କରଥିିନଲ େଭୁରେୀ। 

ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦରତ୍ତନଯର ସଫଳତା
ଉର୍ର ସାହରି ନଯତକି ିଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରନିବଷଣ କରାଯାଏ, ନସ ସବୁକୁ 
ନସ ଭଲ ଭାବନର େଖିିଛନ୍।ି ଯଥା-   ମହଷିାମର୍ଦ୍ଦିନୀ,ମାତୃପରୂା, 
ନକୈଳାସ ଲୀଳା, ନଟରାର, ଆେବିାସୀ, ନକଳା ନକଳୁଣୀ, ସାଗର 
ସଙ୍ଗମ ପର ିଅନନକ ନୃତ୍ୟ। ନସ ୧୯୯୪ ମସହିାନର ବାରପିୋନର 
ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିବା ପ୍ରେକି୍ଷଣ ସଂସ୍ାନନର  ନସ  ପ୍ରଥମ ମହଳିା 
ନୃତ୍ୟେଳି୍ୀ ଭାନବ ନଯାଗ ନେଇଥÒନଲ। ଗରୁୁ ରେୀହର ି ନାୟକ  ଓ 
ମେନ ନମାହନ ନଲଙ୍କାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେକି୍ଷଣ ନନବା ପନର 
୨୦୦୦ ମସହିାନର ମଳିତି ଭାନବ  
ରେୀଲଙ୍କାନର ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଛଉ 
ପ୍ରେେ୍ଜନ କରଥିିନଲ। ୨୦୦୨ ନର 
େଭୁରେୀ ବବିାହ ବନ୍ଧନନର ବାନ୍ଧ 
ନହାଇଥିନଲ। ପାରବିାରକି ପରସି୍ତି ିଓ 
ୋୟତିଦ୍ ପାଇଁ ନସ ୧୦ ରୁ ୧୨ ବଷ୍ଜ  ଛଉ 
ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରପିାରନିଥିନଲ। ପଣୁ ି 
୨୦୧୫ ମସହିାନର ନସ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଛଉନର ନଯାଗୋନ ନେଇଥÒନଲ।

ମହଳିା ମହଳିା 
ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରଳି୍ୀ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରଳି୍ୀ 
ରଭୁଶ୍ୀରଭୁଶ୍ୀ

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ପାରମ୍ପରକି ନୃତ୍ୟ 
ଛଉ। ସାଧାରଣ ଭାଯବ ପରୁୁଷମାଯନ 

ପରଯିବଷଣ କରନ୍।ି ଯତଯବ ଏ ଯଷେତ୍ରଯର 
ଏକ ନଆିରା ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ ିକରଛିନ୍ ି

ରଭୁଶ୍ୀ ମଖୁାଜତ୍ତୀ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରଳି୍ୀ ଭାଯବ 
ଯଦରବଯିଦରଯର ସନୁାମ ଅଜତ୍ତନ କରଛିନ୍।ି 

ଏଯବ ଯସ ଛଉକୁ ଯନଇ ଗଯବଷଣା ମଧ୍ୟ 
ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି ସାମାଜକି ବଧିିବ୍ୟବସ୍ା 

ଓ କଟକଣାକୁ ଖାତରି ନକର ି‘ମହଳିା ଛଉ 
ନୃତ୍ୟ ରଳି୍ୀ’ ଭାଯବ ପ୍ରରଂସା ସାଉଁଟଥିÒବା 

ରଭୁଶ୍ୀ ମଖୁାଜତ୍ତୀଙୁ୍ ଯନଇ ଏହ ିସ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଉପସ୍ାପନା।

ମନ�ୋଜ କୁମୋର ପଣ୍ୋ, ବାରପିଦା

ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତ ିଆକଷତ୍ତଣ 
ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚବଷ୍ଜ ବୟସରୁ ଓଡ଼େିୀ ନାଚ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା େଭୁରେୀ  ଏନବ 
ଓଡ଼େିାର ରନଣ ମହଳିା ଛଉ ନୃତ୍ୟ େଳି୍ୀ 
ଭାନବ ନରିର ଏକ ସଦ୍ତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ 
ସଷୃ୍ ି କରଛିନ୍।ି ୧୯୯୩ ମସହିାନର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଛଉନୃତ୍ୟନର ‘େୋବତାର 
ନୃତ୍ୟ’ ପ୍ରେେ୍ଜନ କରବିା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ 
ସନୁଯାଗ ମଳିଥିିଲା। ନସନତନବନଳ 
ନସ ଗରୁୁ ରେୀକାନ୍ ନସନ୍ ଙ୍କ ପାଖରୁ 
େକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥନଲ। ନସନବଠାରୁ  
ନୟିମତି ତଥା ବଧିିବର୍ ଭାବନର ଛଉ 
ନୃତ୍ୟ େକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରବିା ସହ ବଭିନି୍ନ 
ଉତ୍ବନର ନୃତ୍ୟ ପରନିବଷଣ ମଧ୍ୟ କର ି
ଆସଛୁନ୍।ି 

ନ୍ୋନଜକ୍ଟ ‘ଛୋଉଣୀ’
୨୦୧୬ ମସହିାନର େଭୁରେୀ ଛଉର ଉନ୍ନତ ିନମିନନ୍ ଏକ ନପ୍ରାରକ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କର ିତତ୍ାଳୀନ ରଲି୍ାପାଳ ରାନରେ ପ୍ରଭାକର ପାଟଲିଙ୍କ ନକିଟନର 
ଉପସ୍ାପନା କରଥିିନଲ।  ୨୦୧୬ ନମ’ ମାସ ୧୯ ତାରଖିନର ‘ଛାଉଣୀ’ 
ନାମକ ନପ୍ରାନରକ୍ଟ ମୟରୂଭଞ୍ଜନର ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପେନକ୍ଷପ 
ଭାନବ ୨୦୨ଟ ିଛଉନୃତ୍ୟ ସଂଗଠନରୁ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର 
ଏହାର  ଅଡସିନ୍ ନର ସାମଲି ନହାଇଥିନଲ।  ନସଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ରଣ 
ନୃତ୍ୟେଳି୍ୀ ଓ ୩୦ ରଣ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ଚୟନ କର ିତାଲମି 
େଆିଯାଇଥିଲା। ‘ଛାଉଣୀ’ ନପ୍ରାନରକ୍ଟର ମଳୂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥÒଲା ଛଉ ନୃତ୍ୟ 
ତଥା ଛଉ କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ନପ୍ରାତ୍ାହନ ନେଇ ‘ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଛଉ ଏକାନଡମୀ’ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିା। ୨୦୧୭ ମସହିା ଏପ୍ରଲି ୧୦ନର ଏହ ି
ଏକାନଡମୀର ଉଦ୍ ଘାଟନ ନହାଇଥିଲା।  ବର୍୍ଜମାନ େଭୁରେୀ ନପ୍ରାନରକ୍ଟ 
ଛାଉଣୀର ନନିର୍ଦ୍ଜେକିା ଅଛନ୍।ି

‘ଛଉ ନହଉଛ ିଏକ ସେକ୍ତ ନୃତ୍ୟ। ଏଥିରୁ ବହୁତ କଛି ିେଖିିବାର 
ଓ ରାଣବିାର ଅଛ।ି ଏହ ିସାମରକି କଳା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ରୀବନ 
ନେୈଳୀନର ଅନନକ ପରବିର୍୍ଜନ ଆଣଥିାଏ। ସମସ୍ ରଲି୍ାର ଛଉ 
କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁନବନଳ ସହନଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୁଁ ଖବୁ୍  
ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରଥିାଏ ’ ନବାଲ ିେଭୁରେୀ ପ୍ରକାେ କରଛିନ୍।ି ଏହା 
ସହତି ଛଉର ପରୁାତନ ତଥା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ନେୈଳୀକୁ 
ସଂଗ୍ରହ କର ିରଖାଯାଇଛ ି। ୨େହ ୨ଟ ିସଂଘ  ଏବଂ ୧୧ ହରାର ୭ େହ 
୩୮ରଣ କଳାକାରଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସହର ପ୍ରକ୍ୟିା 
ନୁନହଁ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ପରରିେମ ଏବଂ ନରିନ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଆବେ୍ୟକ 

ନବାଲ ିନସ କହନ୍।ି
ବହୁ ବେିଷି୍ ନୃତ୍ୟେଳି୍ୀଙ୍କ ସହତି 

େଭୁରେୀ ନୃତ୍ୟ ପରନିବଷଣ କରଛିନ୍।ି 
ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ  
ଉତ୍ାହତି କର ିଆସଛିନ୍।ି ଛଉ ନୃତ୍ୟର 
ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର େଗିନର ତାଙ୍କ ଅବୋନ 
ଏକାନ୍ ଉନଲ୍ଖନଯାଗ୍ୟ।  େଭୁରେୀଙ୍କ 
ନଷି୍ାପର ଉେ୍ୟମ ଓ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତ ି
ଅବୋନ ଅନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ େଳି୍ୀମାନଙୁ୍କ 
ନପ୍ରରଣା ନଯାଗାଇବ ନବାଲ ିଆୋ 
କରାଯାଏ। n
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୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 
୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରର�ୋଦ ପ୍ରଥ� ବ୍ୋଡ୍ �ଣି୍ଟନ �୍ୋଚ୍ ରେଳଥିରେ। 
ଏହ ି �୍ୋଚ୍୍ ରେ ତୋଙ୍କେ ଉଚ୍ଚର�ୋଟୀେ ପ୍ରଦର୍ଷନ ଦର୍ଷ��ୋନଙ୍କକୁ  
ତୋଜକୁବ୍ �େରିଦଇଥିେୋ। ଦର୍ଷ�ଙ୍କ ଉତ୍ୋହ ଓ �େ�ୋଳ ି ତୋଙ୍କକୁ  
ରେଳବିୋ ପୋଇଁ ଅଧ� ରପ୍ରେଣୋ ରଦଇଥେୋ। ରସଇଦନିଠୋେକୁ  ରସ 

ଆଉ ପଛ�କୁ ରେେ ିନୋହୋନ୍।ି ର�ୋଟଏି ପରେ 
ର�ୋଟଏି ପ୍ରତରି�ୋ�ତିୋରେ ସେଳତୋ 

େୋଭ �େଚିୋେରିେ। �ଠନି ପେଶି୍ର� 
ଓ ଆନ୍େ�ି ନଷି୍ୋ ବଳରେ ରସ ପୋେୋ 
ଅେମି୍କି୍ ଇତହିୋସରେ ବ୍ୋଣ୍ଟ�ଣି୍ଟନ 
ପ୍ରତରି�ୋ�ତିୋରେ ସ୍ବର୍୍ଷ ପଦ� 

ଜତିଥିବୋ ପ୍ରଥ� ଭୋେତୀୟ ରେଳୋଳ ି
ଭୋରବ ରେ�ର୍ଷ ସଷୃ୍ ି�େଛିନ୍।ି 

ଭୋେତୀୟ ପୋେୋ ର�ମ୍ ସରେ  ପ୍ରର�ୋଦ 
ଭ�ତ ଜରଣ ସେଳ କ୍ୀଡ଼ୋବତି୍। 

ତୋଙ୍କେ ନଷି୍ୋ, ସୋଧନୋ ଅନ୍ 
କ୍ୀଡ଼ୋବତିଙ୍କକୁ  ନଶି୍ତି 

ଭୋରବ ରପ୍ରେଣୋ 
ରଦବ। n

ଛ�ୋଟ ସମୟରୁ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ୍   ଛ�ୋଟ ସମୟରୁ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ୍   
ପ୍ରତ ିଆକର୍ଷଣପ୍ରତ ିଆକର୍ଷଣ
ଭୋରତର ଜଛଣ ଏକ ନମ୍ବର ପୋରୋ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ ଭୋରତର ଜଛଣ ଏକ ନମ୍ବର ପୋରୋ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ 
ଛେଳୋଳ ି ପ୍ରଛମୋଦ ଭଗତ। ଘର ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ ଛେଳୋଳ ି ପ୍ରଛମୋଦ ଭଗତ। ଘର ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ 
ଅତୋବରିୋ।  ଛେଛତଛବଛଳ ତୋଙୁ୍ ମୋତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ଅତୋବରିୋ।  ଛେଛତଛବଛଳ ତୋଙୁ୍ ମୋତ୍ର ୫ ବର୍ଷ 
ଛ�ୋଇଥଲୋ ଛସ ଛପୋଲଓି ଛରୋଗଛର ଆକ୍ୋନ୍ତ ଛ�ୋଇଥଲୋ ଛସ ଛପୋଲଓି ଛରୋଗଛର ଆକ୍ୋନ୍ତ 
ଛ�ୋଇଥଛଲ। ନଜିର ଶୋରୀରକି ଅସସୁ୍ଥତୋ ସଛତ୍ବେ ଛ�ୋଇଥଛଲ। ନଜିର ଶୋରୀରକି ଅସସୁ୍ଥତୋ ସଛତ୍ବେ 
ଛସ ନଜିକୁ ଛକଛବଛ�ଛଲ ଶକ୍�ିୀନ ଛବୋଲ ିଛସ ନଜିକୁ ଛକଛବଛ�ଛଲ ଶକ୍�ିୀନ ଛବୋଲ ି
ଭୋବ ି ନୋ�ୋନ୍ତ।ି ବରଂ ନଜି ଲକ୍୍ସ୍ଥଳଛର ପ�ଞ୍ବିୋ ଭୋବ ି ନୋ�ୋନ୍ତ।ି ବରଂ ନଜି ଲକ୍୍ସ୍ଥଳଛର ପ�ଞ୍ବିୋ 
ପୋଇଁ ଛ�ୋଟ ସମୟରୁ ଛବଶ୍ ସଂଘର୍ଷ କର ି ଆସ�ିନ୍ତ।ି ପୋଇଁ ଛ�ୋଟ ସମୟରୁ ଛବଶ୍ ସଂଘର୍ଷ କର ି ଆସ�ିନ୍ତ।ି 
ପୋରବିୋରକି ସମସ୍ୋ ସଛତ୍ବେ ଛସ ଲକ୍୍ ପଥରୁ ବଚୁି୍ତ ପୋରବିୋରକି ସମସ୍ୋ ସଛତ୍ବେ ଛସ ଲକ୍୍ ପଥରୁ ବଚୁି୍ତ 
ଛ�ୋଇନୋ�ୋନ୍ତ।ି ଛସଛତଛବଛଳ ପ୍ରଛମୋଦଙୁ୍ ମୋତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ଛ�ୋଇନୋ�ୋନ୍ତ।ି ଛସଛତଛବଛଳ ପ୍ରଛମୋଦଙୁ୍ ମୋତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ 
ବୟସ ଛ�ଉଥୋଏ। ଥଛର ଛସ ଏକ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ ମ୍ୋଚ୍ ବୟସ ଛ�ଉଥୋଏ। ଥଛର ଛସ ଏକ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ ମ୍ୋଚ୍ 
ଛଦେବୋକୁ େୋଇଥଛଲ। ଛେଳ ଛଦେ ଛସ ଏଛତ ପ୍ରଭୋବତି ଛଦେବୋକୁ େୋଇଥଛଲ। ଛେଳ ଛଦେ ଛସ ଏଛତ ପ୍ରଭୋବତି 
ଛ�ୋଇଥଛଲ ଛେ, ଛସ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ୍ ଛର ନଜି କ୍ୋରଅିର୍ ଛ�ୋଇଥଛଲ ଛେ, ଛସ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ୍ ଛର ନଜି କ୍ୋରଅିର୍ 
କରବିୋକୁ ମନସ୍ଥ କରଥିଛଲ। ଏ�ୋର କ�ି ି ବର୍ଷ ପଛର କରବିୋକୁ ମନସ୍ଥ କରଥିଛଲ। ଏ�ୋର କ�ି ି ବର୍ଷ ପଛର 
ପ୍ରଛମୋଦ ପତିୋ ଛକୈଳୋସ ଭଗତଙ୍ ପରଛଲୋକ ଛ�ୋଇେୋଏ। ପ୍ରଛମୋଦ ପତିୋ ଛକୈଳୋସ ଭଗତଙ୍ ପରଛଲୋକ ଛ�ୋଇେୋଏ। 
ଫଳଛର ପରବିୋର ପ୍ରତଛିପୋରଣର ସମସ୍ତ ଦୋୟତିବେ ତୋଙ୍ ବଡ଼ ଫଳଛର ପରବିୋର ପ୍ରତଛିପୋରଣର ସମସ୍ତ ଦୋୟତିବେ ତୋଙ୍ ବଡ଼ 

ଭ ୋ ଇ ଙୁ୍ ଭ ୋ ଇ ଙୁ୍ 
ଛନବୋକୁ ପଛଡ଼। ଏଭଳ ି ପରସି୍ଥତଛିର ମଧ୍ୟ ଛସ ଛନବୋକୁ ପଛଡ଼। ଏଭଳ ି ପରସି୍ଥତଛିର ମଧ୍ୟ ଛସ 
ନଜି ସୋଧନୋ ଜୋର ି ରେଥଛଲ। ସ୍ଲୁରୁ ପୋଠପଢ଼ ିନଜି ସୋଧନୋ ଜୋର ି ରେଥଛଲ। ସ୍ଲୁରୁ ପୋଠପଢ଼ ି
ଆସଲିୋ ପଛର ଛସ ପ୍ରତଦିନି ଛେଳ ଅଭ୍ୋସ ଜୋର ିଆସଲିୋ ପଛର ଛସ ପ୍ରତଦିନି ଛେଳ ଅଭ୍ୋସ ଜୋର ି
ରେଥଛଲ। ରେଥଛଲ। 

ସଂଘର୍ଷେୁ ସଫଳତୟା 
ପୟାେୟା ଅଲମି୍ଆିନ୍
ପ୍ରରମୟାଦ ଭଗତ

କଠନି ପେଶି୍ରମ, 
ଏକୟାଗ୍ରତୟା ଓ ର�ୈର୍୍ଷ  

ରେଉଛ ିସଫଳତୟାେ 
ମୟାପକୟାଠ।ି ଏେୟାକୁ ପ୍ରମୟାଣତି 

କେଛିନ୍ ିପୟାେୟା ଅଲମି୍ଆିନ୍ 
ପ୍ରରମୟାଦ ଭଗତ।  ବଶି୍ବେ ଏକ ନମ୍ବେ 

ପୟାେୟା ବ୍ୟାଡ୍ ମଣି୍ଟନ୍  ରେଳୟାଳ ିଭୟାରବ 
ସନୁୟାମ ଅର୍ଷନ କେଛିନ୍ ିରସ। ର�ୟାକଓି 

ପୟାେୟାଅଲମି୍କି୍ସରେ ସ୍ବର୍୍ଷ ପଦକ ଲୟାଭ କେବିୟାଠୟାେୁ 
ଆେମ୍ଭ କେ ିପଦ୍ମଶ୍ରରୀ ପର୍୍ଷ ନ୍ ବେୁ ପେୁସ୍ୟାେ ଓ 

ସମ୍ୟାନେ ଅ�କୟାେରୀ ରସ। ରତରବ ତୟାଙ୍କେ ଏ ରୟରୟାତ୍ୟା 
ଏରତ ସରେ ନଥଲୟା। ରରୀବନରେ ବେୁ କଷ୍ଟ କେ ିନରି 

ସ୍ବପ୍ନକୁ ପେୂଣ କେପିୟାେଛିନ୍ ିରସ।  କମ୍ ବୟସେୁ ସଫଳତୟାେ 
ଶେିେ ଛୁଇଥଁବୟା ପ୍ରରମୟାଦଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ରରୀବନ ଓ ସଫଳତୟାକୁ 

ରନଇ ଏଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର େରିପୟା�୍ଷ।

ପଦକ ଓ ପେୁସ୍ୟାେ  
ରଟୋ�ଓି ପୋେୋଅେମି୍କି୍ ରେ ସ୍ବର୍୍ଷ ପଦ� େୋଭ �େବିୋ ଥେୋ ପ୍ରର�ୋଦଙ୍କ ପୋଇଁ ଏ� ବଡ଼ ସମ୍ୋନ। ଏହ ି ପଦ� 

ପୋଇଁ ସୋେୋ ରଦର�କୁ ରସ ର�ୌେବୋନ୍ବତି �େଛିନ୍।ି ରସ ପ୍ରଥ� ଭୋେତୀୟ ଭୋରବ ଉଭୟ ପୋେୋଅେମି୍କି୍ ଓ 
ଅେମି୍କି୍ ରେ ସ୍ବର୍୍ଷ ପଦ� ଜତିବିୋେ ର�ୌେବ ଅଜ୍ଷନ �େଛିନ୍ ି । ପଦ� ଜତିବିୋେ ଧୋେୋ ପ୍ରର�ୋଦଙ୍କେ 

୨୦୧୩ �ସହିୋେକୁ  ଆେମ୍ଭ ରହୋଇଥେୋ। ରସହବିର୍ଷ ଜ�୍ଷୋନରେ ଆରୟୋଜତି ବରିବ୍ ଲୁଏଫ୍ ପୋେୋ ବ୍ୋଡ୍ �ଣି୍ଟନ 
ବରି୍ବ ଚୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍  ପକୁେକୁ ର ରବଲ୍ ରେ ର�ୋେଡ୍ ର�ରୋଲ୍ , ୨୦୧୪ �ସହିୋରେ ଦକ୍ଣି ର�ୋେଆିେ 

ଇଞ୍ଚରୟୋନ୍ ଠୋରେ ଆରୟୋଜତି  ଏସଆିନ୍ ପୋେୋ ର��୍ସରେ ର୍ୋଞ୍ଜ ପଦ�, ୨୦୧୫ �ସହିୋରେ 
ଇଂେଣ୍ଡରେ ବରିବ୍ ଲୁଏଫ୍ ପୋେୋ ବ୍ୋଡ୍ �ଣି୍ଟନ ବରି୍ବ ଚୋମ୍ଆିନ୍ ସପି୍  ପକୁେକୁ ର ସଙି୍ଗେରେ ସ୍ବର୍୍ଷ ପଦ�, 

୨୦୧୫ �ସହିୋରେ  ବରି୍ବ ଚୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ରେ ଉଚ୍ଚର�ୋଟୀେ ପ୍ରଦର୍ଷନ ପୋଇଁ ରେୌପ୍ ପଦ�, 
୨୦୧୬ �ସହିୋରେ ରବଜଂିଠୋରେ ଆରୟୋଜତି ପୋେୋ-ବ୍ୋଡ୍ �ଣି୍ଟନ ଚୋମ୍ଅିନ୍ସସପି୍ ରେ 

ଦକୁ ଇଟ ି ର୍ୋଞ୍ଚ ପଦ�, ୨୦୧୭ �ସହିୋରେ ଦକ୍ଣି ର�ୋେଆିରେ ବରି୍ବ ଚୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ 
ପକୁେକୁ ର ସଙି୍ଗଲ୍  ପ୍ରତରି�ୋ�ତିୋରେ ତୋମ୍ର ପଦ�, ୨୦୧୮ �ସହିୋରେ ଜୋ�ର୍୍ଷୋଠୋରେ 

ଏସଆିନ୍ ପୋେୋ କ୍ୀଡ଼ୋ ପ୍ରତରି�ୋ�ତିୋରେ ର�ୋଟଏି ସ୍ବର୍୍ଷ ଓ ର�ୋଟଏି ତୋମ୍ର ପଦ�, 
୨୦୨୦ ସ�ର୍  ପୋେୋଅେମି୍କି୍ସ ପକୁେକୁ ର ସଙି୍ଗେ ଏସ୍ ଏଲ୍ ୩ ସ୍ବର୍୍ଷ ପଦ� ଜତିଥିରେ। 

୨୦୨୧ �ସହିୋରେ ରସ ‘ର�ଜର୍ ଧ୍ୋନ ଚୋନ୍ଦ ରେଳ େତ୍ନ ପକୁେସ୍ୋେ’ରେ 
ସମ୍ୋନତି ରହୋଇଥରେ। କ୍ୀଡ଼ୋ ଜ�ତ�କୁ ଉରଲେେନୀୟ ଅବଦୋନ ପୋଇଁ 

ରସ ୨୦୨୨ �ସହିୋରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ୋନରେ ସମ୍ୋନତି ରହୋଇଥରେ। 
ଏହୋପବୂ୍ଷେକୁ  ରସ  ୨୦୧୯ �ସହିୋରେ ଅଜକୁ ୍ଷନ ପକୁେସ୍ୋେ, ବଜିକୁ  

ପଟ୍ଟନୋୟ� ପକୁେସ୍ୋେ ଆଦ ିସମ୍ୋନ ଓ ପକୁେସ୍ୋେ େୋଭ 
�େଛିନ୍।ି ପୋେୋ ବ୍ୋଡ୍ �ଣି୍ଟନ ପକୁେକୁ ର 

ସଙି୍ଗଲ୍  ଏସ୍ ଏଲ୍  ୩ରେ ବରି୍ବେ 
ଜରଣ ଏ� ନ�୍ବେ ରେଳୋଳ ି

ପ୍ରର�ୋଦ ଭ�ତ। ନଜି ରେଳ 
�୍ୋେଅିର୍ ରେ ରସ ଅରନ� 

ପକୁେସ୍ୋେ ଓ ର�ରୋେ େୋଭ 
�େଛିନ୍।ି
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ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖବା ଜରୁର ି
ପଲିାବେଳୁ ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କଛି ି ନଆିରା କରେିାକୁ ଚାହଁୁଥବଲ। ତା’ସହ 
ବସବତବେଳରୁ ହ ିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଶାସନକି ବସୋ ବଷେତ୍ରବର ଆଗ୍ରହ ଥଲା। ବସଥପାଇଁ 
ବସ ତାଙ୍କ ଜୀେନକୁ ଚ୍ୟାବଲଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର ି ଆଗକୁ େଢ଼ଛିନ୍।ି ବସ କହନ୍,ି 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ବେଖୋ ଅାେଶ୍ୟକ। କାରଣ ସ୍ବପ୍ନ ସତ ବହାଇଥାଏ। ନଜି ଭତିବର 
ଆତ୍ମେଶି୍ବାସ ଥବଲ ସେୁ କଛି ି କରେିା ସମ୍ଭେ। ବତବେ ତାଙ୍କ ଜୀେନର ମଳୂ ଲଷେ୍ୟ 
ବହଉଛ ିସମୟର ସେୁପବରାଗ କରେିା। 

େୃଷ୍ବିାଧÒତ ଦେସ୍  
ଦଖଳାଳ ିପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ

ଇଚ୍ାଶକ୍ ି
ଆଗଦର ହାର୍  

ମାନଛି ିଅକ୍ଷମତା

ସ୍ବପ୍ନ ପରୂଣ େଗିଦର ଶାରୀରକି ଅକ୍ଷମତା 
ଦକଦବ ବ ିବାଧକ ସାଜ ିନ ଥାଏ। ତାହାର 

ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉୋହରଣ ଦହଉଛନ୍ତ ିପାରା ଦେସ୍ 
ଦଖଳାଳ ିପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଧାନ। ତାଙ୍କର କଠନି 
ପରଶି୍ରମ, େୃଢ଼ ମଦନାବଳ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ହ ିଁ 
ତାଙୁ୍କ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଯଦର ପହଞ୍ାଇଛ।ି 

ଓଡ଼ଶିା ପ୍ଶାସନକି ଦସବା ପରୀକ୍ଷାଦର 
କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଦହାଇଛନ୍ତ ିଏହ ି ଅନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ 

ପାରା ଦେସ୍ ତାରକା। ଦସ ଜନ୍ମରୁ ସମୂ୍ର୍୍ଯ 
େୃଷ୍ବିାଧିତ । ତଥାପ ି ଏହା ତାଙ୍କ ସଫଳତାଦର 
ବାଧକ ସାଜ ିନାହ ିଁ। ଓଡ଼ଶିା ପ୍ଶାସନକି ଦସବା 

ପରୀକ୍ଷାଦର  ଦସ ୨୯୨ Ñଙ୍କ  ରଖିଛନ୍ତ। 
ଦତଦବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ସୁ୍ତ ିକରବିା ଥଲା ତାଙ୍କ 

ପାଇ ଁବଡ଼ ଆହ୍ବାନ। ବର୍୍ଯମାନ ଦସ ଓଏଫ୍ଏସ୍  
ଭାଦବ ଦରେନଂି ଦନଉଛନ୍ତ।ି ପବୂ୍ଯରୁ ଦସ ଓଡ଼ଶିା 

ମାଇନଂି କଦପ୍ଯାଦରସନ୍ ଦର ଆସଷି୍ାଣ୍ଟ 
ମ୍ୟାଦନଜର୍  (ବରି୍) ଭାଦବ କାମ କରୁଥଦଲ।  

ଅାଗକୁ ୟପୁଏିସ୍ ସ ିପରୀକ୍ଷାଦର ସଫଳତା 
ହାସଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଥବା ପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟଙୁ୍କ ଦନଇ 

ଏହ ି ଉପସ୍ାପନା।   

ପ୍ଥମ ପ୍ୟାସଦର ସଫଳ
ସାଧାରଣତଃ ଓଏଏସ୍  ପାଇଁ ପଲିାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧର ି େଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଥିାନ୍।ି ସାଧାରଣତଃ ଓଏଏସ୍  ପାଇଁ ପଲିାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧର ି େଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଥିାନ୍।ି 
ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୁର୍ଘ୍ୟ ଛଅ ମାସନର ଏହାର ପ୍ରସୁ୍ତ ିକରଥିନଲ। ତା’ସହ ନସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସନର ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୁର୍ଘ୍ୟ ଛଅ ମାସନର ଏହାର ପ୍ରସୁ୍ତ ିକରଥିନଲ। ତା’ସହ ନସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସନର 
ଏଥିନର ସଫଳତା ଲାଭ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ପରୀକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ି ସମୟନର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଏଥିନର ସଫଳତା ଲାଭ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ପରୀକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ି ସମୟନର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ 
ଆହ୍ାେ ଥଲା ସମୟର ସଦୁପନରାଗ କରବିା। ନସଥିପାଇଁ ନସ ଖବୁ୍ ରତ୍ନବାେ ଥନଲ। ଆହ୍ାେ ଥଲା ସମୟର ସଦୁପନରାଗ କରବିା। ନସଥିପାଇଁ ନସ ଖବୁ୍ ରତ୍ନବାେ ଥନଲ। 
ପରୀକ୍ା ଲାଗ ିନସ ଦେିକୁ ପାଞ୍ଚ ରଣ୍ା ପରଶି୍ରମ କରୁଥନଲ। ଆଗକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଘ୍ୟ ୟପୁଏିସ୍ ସ ିପରୀକ୍ା ଲାଗ ିନସ ଦେିକୁ ପାଞ୍ଚ ରଣ୍ା ପରଶି୍ରମ କରୁଥନଲ। ଆଗକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଘ୍ୟ ୟପୁଏିସ୍ ସ ି
ପରୀକ୍ା ନଦଇ ଆଇଏଏସ୍  ନହବା ଲକ୍୍ୟ ରଖଛନ୍।ି   ନତନବ ସଏି  ପରୀକ୍ାନର ସଫଳତା ପରୀକ୍ା ନଦଇ ଆଇଏଏସ୍  ନହବା ଲକ୍୍ୟ ରଖଛନ୍।ି   ନତନବ ସଏି  ପରୀକ୍ାନର ସଫଳତା 
ନସ ଲାଭ କର ିଫାଇୋଲ୍  ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ନହଉଛନ୍।ି ପବୂ୍ଘରୁ ନସ ଏମ୍ .କମ୍ . ପନର ନସ ଲାଭ କର ିଫାଇୋଲ୍  ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ନହଉଛନ୍।ି ପବୂ୍ଘରୁ ନସ ଏମ୍ .କମ୍ . ପନର 
ଏନ୍ ଇଟ ିଓ ନଜଆର୍ ଏଫ୍  ପାଇ ନରନଭନ୍ ସା ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟନର ଗନବଷଣା କରୁଛନ୍।ିଏନ୍ ଇଟ ିଓ ନଜଆର୍ ଏଫ୍  ପାଇ ନରନଭନ୍ ସା ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟନର ଗନବଷଣା କରୁଛନ୍।ି

ପାରା ଦେସ୍ ଦର  ପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଫଳତା
ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ରଦର ପାରା ଦେସ୍  ଦଖଳାଳ ି ପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ ଅଦନକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ରଦର ପାରା ଦେସ୍  ଦଖଳାଳ ି ପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ ଅଦନକ 
ପେକ ଜତିଛିନ୍ତ।ି ୨୦୧୫ଦର ଦମାଦଣ୍ଟଦନଦଗ୍ରାଦର େୃଷ୍ବିାଧତଙ୍କ ପାଇଁ ପେକ ଜତିଛିନ୍ତ।ି ୨୦୧୫ଦର ଦମାଦଣ୍ଟଦନଦଗ୍ରାଦର େୃଷ୍ବିାଧତଙ୍କ ପାଇଁ 
ଆଦୟାଜତି ଜୁନଅିର ୱାଲ୍ଲ୍ଯ ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନସପି୍ ଦର ସାମଲି ଦହାଇଥବା ଆଦୟାଜତି ଜୁନଅିର ୱାଲ୍ଲ୍ଯ ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନସପି୍ ଦର ସାମଲି ଦହାଇଥବା 
ଦବଦଳ ୨୦୧୭ଦର ଏସଆି ପାସଫିିକ୍ ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ଦର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ଦବଦଳ ୨୦୧୭ଦର ଏସଆି ପାସଫିିକ୍ ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ଦର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ 
କରଥିଦଲ। ଦସହପିର ିଦସ ପାଞ୍ ଥର ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଏ - ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍  କରଥିଦଲ। ଦସହପିର ିଦସ ପାଞ୍ ଥର ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଏ - ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍  
ଦଖଳବିାକୁ ମଦନାନୀତ ଦହାଇଥଦଲ। ୨୦୧୫ଦର ଲାଟୁରଦର ଅନୁଷ୍ତି ଦଖଳବିାକୁ ମଦନାନୀତ ଦହାଇଥଦଲ। ୨୦୧୫ଦର ଲାଟୁରଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଜୁନଅିର୍  ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନ୍ ର ବଜିୟ ମକୁୁଟ ପନି୍ଧଛନ୍ତ ିପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ। ଜୁନଅିର୍  ନ୍ୟାସନାଲ୍  ଦେସ୍ ୋମ୍ଅିନ୍ ର ବଜିୟ ମକୁୁଟ ପନି୍ଧଛନ୍ତ ିପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ। 
ଦସହପିର ି ୨୦୧୮ ମସହିାଦର ଇଦ୍ାଦନସଆିଦର ଅନୁଷ୍ତି ପାରା ଦସହପିର ି ୨୦୧୮ ମସହିାଦର ଇଦ୍ାଦନସଆିଦର ଅନୁଷ୍ତି ପାରା 
ଏସଆିନ୍  ଦେସ୍  ପ୍ତଦିରାଗତିାଦର େଳଗତ ଭାଦବ ପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ ଦରୌପ୍ୟ ଏସଆିନ୍  ଦେସ୍  ପ୍ତଦିରାଗତିାଦର େଳଗତ ଭାଦବ ପ୍ାେୁର୍ଯ୍ୟ ଦରୌପ୍ୟ 
ପେକ ଜତିଥିଦଲ। ଏଥପାଇଁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେ ି ଓ ମଖୁମନ୍ତୀ ପେକ ଜତିଥିଦଲ। ଏଥପାଇଁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେ ି ଓ ମଖୁମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍୍ଯତ କରଥିଦଲ। ଏହପିର ି ଦସ ଏକାଧକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍୍ଯତ କରଥିଦଲ। ଏହପିର ି ଦସ ଏକାଧକ 
ସମ୍ାନର ଅଧକାରୀ।ସମ୍ାନର ଅଧକାରୀ।

ଦେସ୍ ପାଲଟଛି ିଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ
ନୂଆପଡ଼ାବର ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ। ୋପା ରେ ିରଞ୍ଜନ ପ୍ଧାନ 
ଓ ମାଆ ଜୟନ୍ୀ ପ୍ଧାନଙ୍କ ସପୁତୁ୍ର ବହଉଛନ୍ ି ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟ। 
ତାଙ୍କ େଡ଼ ୋପା େଶିଷି୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ନାଟ୍ୟ ନବିଦ୍୍ଯଶକ 
ବକଶ ରଞ୍ଜନ ପ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଜବଣ ବଚସ୍ ବଖଳାଳ।ି ବସ ହ ିଁ 
ତାଙୁ୍କ ବଚସ୍ ଶଖିାଇଛନ୍।ି ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 
ମଧ୍ୟ େୃଷ୍ଟେିାଧତ। ବସଥପାଇ ଁ ବସମାବନ ଆଉଟ୍ ବ�ାର୍ 
ବଗମ୍ ବଖଳେିାରୁ େଞ୍ତି ବହାଇଥାନ୍।ି ବତଣ ୁ ବଚସ୍ ପ୍ତ ି
ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ େଢ଼ଲିା। ଅନ୍ୟପବଟ ତାଙ୍କ ୋପା ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ 
ବଚସ୍  ସମ୍ବନ୍ୀୟ େହ ିପଢ଼ାଇ ଶଣୁାନ୍।ି ରାହା ତାଙ୍କ ବଚସ୍  
ବଖଳବର ଉନ୍ନତ ି ଆଣେିା େଗିବର ସାହାର୍ୟ କରଛି।ି ତାଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ବଚସ୍  ବହଉଛ ି ଜୀେନର ଏକ ଅଂଶ। କାରଣ ଏହା  
ବସମାନଙ୍କ ଜୀେନର ଗତପିଥକୁ େେଳାଇଛ।ି 

ପଢ଼ାଦର ସାହାର୍ୟ କରଛି ିଦେସ୍
ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଚସ୍ ଓ ପଢ଼ା ସମାନ ଗରୁୁତ୍ବ େହନ କବର। 
ବଚସ୍ ବଖଳ ତାଙୁ୍କ ପଢ଼ାବର ଏକପ୍କାର ସାହାର୍ୟ କରଛି।ି ତାଙ୍କର 
ନଷି୍ପତ୍ ି ବନୋର ଷେମତା ତଥା ଏକାଗ୍ରତା େୃଦ୍ଧ େଗିବର ବଚସ୍  
ବଖଳର ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଯ ଭୂମକିା ଅଛ।ି ବତବେ ବଚସ୍ ବଖଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ 
ପଢ଼ା ଆଜରିାଏଁ ବକବେ େ ିୋଧାପ୍ାପ୍ତ ବହାଇ ନାହ ିଁ।

ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଦର େଅିନ୍ତ ିତାଲମି୍ 
େୃଷ୍ଟେିାଧତଙ୍କ ପାଇଁ ବଚସ୍ ବଖଳ ରେଓି ସମାନ, ତଥାପ ିବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଚସ୍ େୃଷ୍ଟେିାଧତଙ୍କ ପାଇଁ ବଚସ୍ ବଖଳ ରେଓି ସମାନ, ତଥାପ ିବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଚସ୍ 
ବୋ�୍ଯ ଭନି୍ନ ପ୍କାରବର �ଜିାଇନ କରାରାଇଥାଏ। େଭିନି୍ନ ପ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ବୋ�୍ଯ ଭନି୍ନ ପ୍କାରବର �ଜିାଇନ କରାରାଇଥାଏ। େଭିନି୍ନ ପ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ 
ବଚସ୍ ପ୍ାଟଫମ୍ଯବର ବସ େଶି୍ବର ବକାଣ ଅନୁବକାଣର େୃଷ୍ଟେିାଧତ ବଚସ୍ ବଖଳାଳଙି୍କ ବଚସ୍ ପ୍ାଟଫମ୍ଯବର ବସ େଶି୍ବର ବକାଣ ଅନୁବକାଣର େୃଷ୍ଟେିାଧତ ବଚସ୍ ବଖଳାଳଙି୍କ 
ସହ କଥାୋତ୍୍ଯା କରନ୍।ି ଏପରକି ିକବରାନା କାଳବର ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସହ କଥାୋତ୍୍ଯା କରନ୍।ି ଏପରକି ିକବରାନା କାଳବର ପ୍ାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ 
ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବର େୃଷ୍ଟେିାଧିତ ବଖଳାଳଙୁି୍କ ତାଲମି ପ୍ୋନ କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବର େୃଷ୍ଟେିାଧିତ ବଖଳାଳଙୁି୍କ ତାଲମି ପ୍ୋନ କରଛିନ୍।ି n
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କରାଯାଉଛ।ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟନୁଟି୍  ତର 
ସ୍ାସ୍ୟେକର ପରତିେଶ ମଧ୍ୟତର ଆମ୍ବ, 
ତେମ୍ବବୁ, ଗାଜର ଓ କଞ୍ା େଙ୍ାର ଆଚାର 
ପ୍ରସୁ୍୍ କରାଯାଉଛ।ି ୨୦୨୧ ମସହିା 
ଅତକଟାେରରୁ ଆରମ୍ଭ ତହାଇଥିୋ 
ଏହ ି ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍୍ ି ୟନୁଟି୍  ତର ମାତ୍ର 
୍ନି ି ମାସତର ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍ ଦ୍ାରା 
୫ଶହ ୭୭ କୁଇଣ୍ାଲ୍  ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍୍ 
କରାଯାଇଥୋ। ତସମାତନ ରାଜୟେର 
ସହରାଞ୍ଳତର ଥିୋ ୧୬୭ଟ ି ଆହାର 
ତକନ୍ଦ୍ରକୁ ୫୦୬ କୁଇଣ୍ାେର ଆଚାର 
ତଯାଗାଇଥତେ। ଆହାରକୁ ଆଚାର 
ତଯାଗାଇ ୨୮େକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ତରାଜଗାର 
ମଧ୍ୟ କରପିାରଥିତେ।  ତସହପିର ି
ୋହାର େଜାରତର ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍୍ ୨୦ କୁଇଣ୍ାଲ୍ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ 
ଆଚାର େକି୍ ି ତହାଇ ୨ େକ୍ଷ ଟଙ୍ାର 
ଆୟ ତହାଇଥିୋ। ତ୍ତେ, େର୍ଧ୍ବମାନ 
ସରୁ୍ା ୧୮ଟ ି ମହାସଂଘର ମହଳିା ସଦ୍ୟଂ 
ସହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀର ସଦସୟୋମାତନ 
୨୨୬୩ କୁଇଣ୍ାେରୁ ଅଧକ ଆଚାର 
େକି୍ ି କର ି ୧ ତକାଟ ି ୩୬ େକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ତରାଜଗାର କରେିାତର ସକ୍ଷମ 
ତହାଇଥୋ  ତନଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ 
େଭିାଗ ଓ ରାଜୟେ ସହରାଞ୍ଳ 
େକିାଶ ସଂସ୍ା(ସଡୁା) ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍୍ ି ୟନୁଟି୍   
ପାଇଁ ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜମିାନଙୁ୍ ମଶିନ ଶକ୍ ି
େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ ସେୁଧିା ତଯାଗାଇ 

ଦଆିଯେିା ସହ ଋଣ ମଧ୍ୟ ତଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି

ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି ଏେଂ ତକନ୍ଦ୍ର େଜି୍ାନ 
ଓ ତେୈଷୟକି ମନ୍ତାଳୟ ଅଧଠୀନତର 
ତକନ୍ଦ୍ରଠୀୟ ଖାଦୟେ ପ୍ରଯକୁ୍ ି େଦିୟୋ ଏେଂ 
ଗତେଷଣା ପ୍ର୍ଷି୍ାନ ମହଠୀଶରୂତର 
ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜରି ସଦସୟୋମାତନ ଆଚାର 
ପ୍ରସୁ୍୍ ିପ୍ରଶକି୍ଷଣ ତନଇଛନ୍।ି ହାଇଜନିକି୍   
ପ୍ରଣାଳଠୀତର ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍୍,ି ପୟୋତକଜଂି, 
ପରଚିାଳନା ଓ େୟେେସାୟ ସମ୍ପକଧ୍ବତର 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ତନଇଛନ୍।ି ମହଳିାମାନଙ୍ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍୍ ଆଚାରକୁ ପ୍ର୍ ିୟନୁଟି୍  ତର 
ଥିୋ ଖାଦୟେ ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରଠୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଯାଞ୍ କରାଯାଇ େଜାରତର 
େକି୍ ି କରାଯାଉଛ।ି ଆଗକୁ ଏହ ି ୩ଟ ି
ସହରତର ଥିୋ ଆଚାର ତପ୍ରାତସସଂି 
ୟନୁଟି୍  କୁ େଢ଼ାଯାଇ େଭିନି୍ନ ରକମର 
ଆଚାର ସହ ଆମ୍ବ ଚଟଣଠୀ ଆଦ ି
ପ୍ରସୁ୍୍ ି ତନଇ ତଯାଜନା କରାଯାଇଛ।ି 
ଯାହାଦ୍ାରା ମହଳିାମାନଙ୍ର ଭାଗଦିାରଠୀ 
ସହ ମହଳିା ଉତଦୟୋଗଠୀକରଣ 
େଢ଼େି ତୋେ ି େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ସଦ୍ୟଂ ସହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀର 
ମହଳିାମାତନ ନଜି ଉଦୟେମତର ଆଚାର 
୍ଆିର ି କର ି ପରେିାରର ଆଥଧ୍ବକ 
ଅେସ୍ାକୁ ସଦ୍ଚ୍ଛଳ କରେିାତର ସଫଳ 
ତହଉଛନ୍।ି ଏହା ନଶି୍ ି୍  ଭାତେ ଅନୟେ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍ ତପ୍ରରଣା ତଯାଗାଇେ।  
      n

ମ ହଳିାମାନଙୁ୍ ଆଚାର କରଛି ି
ଆତ୍ମନଭିଧ୍ବରଶଠୀଳ। ଆଚାର 
୍ଆିର ି କର ି ଅତନକ ମହଳିା 

ସଦ୍ାେେମ୍ବଠୀ ତହାଇପାରଛିନ୍।ି ରାଜୟେର 
ତକତ୍ାଟ ି ଜଲି୍ାତର ରହଛି ି ମହଳିା 
ସଦ୍ୟଂ ସଦ୍ହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀ। ଏହାର 
ସଦସୟୋମାତନ ନଜିର ପରଶି୍ରମ, ନଷି୍ା 
ଓ କର୍ଧ୍ବେୟେପରାୟଣ୍ା ତଯାଗୁଁ ସଫଳ 
ତହାଇପାରଛିନ୍।ି ପ୍ରତ୍ୟେକଟ ିତକ୍ଷତ୍ରତର 
ଏତେ ମହଳିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀର 
ସଦସୟୋମାତନ  ପାରଦଶଶ୍ି ା ହାସେ 
କରଛିନ୍।ି ନତିଜ ସ୍ାେେମ୍ବଠୀ ତହୋ ସହ 
ତରାଜଗାରର ପନ୍ା ପାଇପାରଛିନ୍।ି 
ମହଳିା ସଶକ୍କିରଣ ୍ ଥା ତରାଜଗାରର 
ୋଟ ତଦଖାଇୋ ପାଇଁ 
ମଶିନ ଶକ୍ ି ଓ ନଗର 
ଉନ୍ନୟନ େଭିାଗ ଏ ଦଗିତର 
ପଦତକ୍ଷପ ତନଇଛନ୍।ି 
ମଶିନ ଶକ୍ରି ମହଳିାମାତନ  
ପ୍ର୍ତିଯାଗ ି୍ ାମଳୂକ େଜାରତର 
ଉନ୍ନ୍ମାନର ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍୍ 
କର ି ନଜିର ତରାଜଗାରକ୍ଷମ 
ତହାଇପାରଛିନ୍।ି

ଆଧନୁକି ଉପାୟତର 
ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍୍ କର ିେକି୍ ିକରେିା 
ସହ ସହରାଞ୍ଳର ଆହାର 

ତକନ୍ଦ୍ରମାନଙୁ୍ ତଯାଗାଉଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ 
ରାଜୟେର ୩ଟ ି ସହର ତେଙ୍ାନାଳ, 
ୋରପିଦା ଏେଂ ବ୍ରହ୍ମପରୁର ୧୮ଟ ି
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜି୍ କୁ ସାମେି କରାଯାଇଛ।ି 
େଷଧ୍ବକୁ ସହରାଞ୍ଳତର ଥିୋ ଆହାର 
ତକନ୍ଦ୍ରତର ୩୦୦ ତମଟ୍କି୍   ଟନ୍   ଆଚାରର 
ଆେଶୟେକ୍ା ଥିୋତେତଳ ମହଳିା ସ୍ୟଂ 
ସହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀର ମହଳିାମାତନ ଏତେ 
ଏହ ି ଆେଶୟେକ୍ାକୁ ପରୂଣ କରୁଛନ୍।ି 
ତେଙ୍ାନାଳର ‘ମହାସଙ୍ଗମ ମହାସଂଘ’, 
ୋରପିଦାତର ମା’ ଦୁଗଧ୍ବା ସ୍ୟଂ 
ସହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀ ଏେଂ ବ୍ରହ୍ମପରୁତର 
‘େତିନେଶ୍ୱର-୨’ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ‘ତମା ଆଚାର’ ପ୍ରସୁ୍୍ ି

ଆଜରି ନାରୀ ଆଉ ଘରର ଚାରକି�ାଣ ଭତିକର ଆବଦ୍ଧ ନୁକେଁ, ପ୍ରତଟି ି
କଷେତ୍ରକର ପରୁୁଷମାନଙ୍କ ସେତି କସ ସମ�ଷେ କୋଇଛ।ି ଘକର କେଉ � ି
ଅଫିସ୍ କର ସବୁଠ ିମେଳିାମାକନ  ନଜି ନଜି କଷେତ୍ରକର କବଶ୍ ଆଗଆୁ ରେଛିନ୍।ି 
ଅଳ୍ପ ଶଷିେତିା ମେଳିାମାକନ ମଧ୍ୟ ଘକର ବସ ିରେ ିନାୋନ୍।ି କସମାକନ ମେଳିା  
ସ୍ବୟଂ ସୋୟ� କଗାଷ୍ୀ ଗଠନ �ର ିକବଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା କରାଜଗାର �ରୁଛନ୍।ି 
କ�ଉଁ ସ୍ବୟଂ ସୋୟ� କଗାଷ୍ୀ ବଡ଼,ି ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଆଉ କ�ଉଁ  କଗାଷ୍ୀ ଆଚାର 
ତଆିର ି�ର ିକରାଜଗାରଷେମ କୋଇପାରୁଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାକର ଏମତି ିକ�କତାଟ ି
ସ୍ବୟଂ ସୋୟ� କଗାଷ୍ୀ ରେଛି,ି ଯାୋର ସଦସ୍ାମାକନ କ�ବଳ ଆଚାର 
ତଆିର ି�ର ିକର�ର୍ଡ ସଷୃ୍ ି�ରଛିନ୍।ି କସଥମଧ୍ୟରୁ କେଙ୍କାନାଳର ‘ମୋସଙ୍ଗମ 
ମୋସଂଘ’, ବାରପିଦାର ମା’ ଦୁଗ୍ଡା ସ୍ୱୟଂ ସୋୟ� କଗାଷ୍ୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପରୁର 
‘ବକିନେଶ୍ୱର-୨’ ସ୍ୱୟଂ ସୋୟ� କଗାଷ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ‘କମା ଆଚାର’ର 
ଚାେଦିା ଅଧ�। ଏେ ିସମସ୍ ସ୍ବୟଂ ସୋୟ� କଗାଷ୍ୀର ସଦସ୍ାମାନଙ୍କ ତଆିର ି
ଆଚାର ବଭିନି୍ନ ଆୋର କ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ପଠାଯାଉଛ।ି

ଆଚାର ଆଚାର 
କରଛି ିମହଳିାଙ୍କୁ  କରଛି ିମହଳିାଙ୍କୁ  

ସ୍ବାବଲମ୍ୀସ୍ବାବଲମ୍ୀ
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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 ି

ଦ ଳମତ ନରି୍ବିଶେଷଶେ େଙ୍ଖ ଦଳେ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ପାଦକ 
ପ୍ରଣର୍ ପ୍ରକପାେଙ୍କୁ  ଶେେ ଶ�ପାକ ଭ� ପପାଆନ୍।ି 

ନଜି ଦଳକକୁ ସଙ୍ଗଠତି କେରି୍ପାଶେ ଶକୌଣସ ିସକୁଶ�ପାଗ 
ହପାତଛଡ଼ପା କେକୁ  ନ ଥିର୍ପା ପ୍ରଣର୍ଙ୍ ସହ ର୍ଶିେପାଧୀ ପଦ୍ମ, ହପାତ 
ଦଳେ ଅଶନକ ଶନତପାଙ୍ ସମ୍କ୍କ ଶର୍ଶ୍   ଭ� ଓ ର୍୍ୟକ୍ଗିତ 
ଭପାର୍ଶେ ଅଶନକ ତପାଙ୍ ସହ ନୟିମତି ଶ�ପାଗସତୂ୍ରଶେ ଥିର୍ପା 
ଖର୍େ ମଶିଳ। ଅନ୍ୟ ଦଳେ େପାଜଶନତପାଙ୍ ପପାେରି୍ପାେକି 
କପା�୍କ୍ୟକ୍ରମଶେ ପ୍ରଣର୍ପ୍ରକପାେଙ୍କୁ  ର୍ ିଶ�ପାଡ଼ପା ପଶଡ଼। େତରୁ 
ଶହଉ ର୍ପା ମତି୍ର, ଭ� କପାମ କେକୁ ଥିର୍ପା ପ୍ରଶତ୍ୟକଙ୍ ର୍୍ୟକ୍ଙି୍କୁ  
ପ୍ରଣର୍ ସର୍୍କ ସମ୍କୁଖଶେ ପ୍ରେଂସପା କେରି୍ପାଶେ ଆଶଦୌ କକୁଣ୍ତି 
ହକୁଅନ୍ ିନପାହ ିଁ ତପାହପାେ ଏକ ଉଦପାହେଣ ର୍ଧିପାନସଭପା ଭତିଶେ 
ଶଦଖିର୍ପାକକୁ ମଳିକୁଛ।ି ଏଇ ଶକଇ ଦନି ତଶଳ ଧପାମନଗେ 
ର୍ଧିପାୟକ ସ�ୂ୍କ୍ୟର୍ଂେୀ ସେୂଜ ର୍ଧିପାନସଭପା ଗହୃ ମଧ୍ୟଶେ 

ଏକ ନରି୍ଦବିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଶେ ସେକପାେଙ୍କୁ  େପାଣତି ସମପାଶ�ପାଚନପା 
କେକୁ ଥପାଆନ୍।ି ମପାତ୍ର ତପାଙ୍େ ଉପସ୍ପାପନପା ଶେୈଳୀ ଓ ତକ୍କ 
ପ୍ରଣର୍ପ୍ରକପାେଙ୍କୁ  ଶର୍ଶ୍   ପ୍ରଭପାର୍ତି କେଥିି�ପା। ସ�ୂ୍କ୍ୟର୍ଂେୀଙ୍ 
ଅଭଭିପାଷଣ ଶେଷ ପଶେ ତପାଙ୍ ଆସନ ନକିଟଶେ 
ପହଞ୍ଥିିଶ� ପ୍ରଣର୍ପ୍ରକପାେ। ସ�ୂ୍କ୍ୟର୍ଂେୀଙ୍ ପଠି ିଥପାପକୁଡ଼ପାଇ 
ତପାଙ୍କୁ  ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣପାଇଥିଶ�। ସେକପାେଙ୍କୁ  ସମପାଶ�ପାଚନପା 
କେକୁ ଥିର୍ପା ସଶତ୍ବେ ତପାଙ୍େ ପ୍ରଭପାର୍ୀ ତକ୍କ ପପାଇଁ ତପାଙ୍କୁ  େକୁଶଭଚ୍ପା 
ଜଣପାଇଥିଶ�। ପ୍ରଣର୍ ପ୍ରକପାେଙ୍ ଏହ ିକପା�୍କ୍ୟକକୁ ଦଳମତ 
ନରି୍ବିଶେଷଶେ ସମଶତେ ପ୍ରେଂସପା କେଛିନ୍।ି ଗହୃେ ନର୍ପାଗତ 
ସଦସ୍ୟମପାନଙ୍କୁ  ଉତ୍ପାହତି କେରି୍ପା ର୍େଷି୍ଠମପାନଙ୍େ ଦପାୟତି୍ୱ। 
ମପାତ୍ର ନଜି ଦଳେ ସଦସ୍ୟଙ୍ଠପାେକୁ  ପ୍ରେଂସପା ପପାଇର୍ପା ପରୂ୍୍କେକୁ  
ପ୍ରତପିକ୍ଷ େପାସକ ଦଳେ ଟପାଣକୁଆ ଆଉ ପ୍ରଭପାର୍େପାଳୀ ଶନତପାଙ୍ 
ଦ୍ପାେପା ପ୍ରେଂସପାଶେ ସେୂଜ ଶର୍ଶ୍   ଉତ୍ପାହତି। n

ବି ନପା େତରୁତପା ଆଚେଣ କେ ିେତରୁକକୁ କପିେ ିପେପପାେକିକୁ ପଠପାଇ ଦଆି�ପାଏ ଶସ କଥପା 
ଚପାଣକ୍ୟଙ୍ଠପାେକୁ  େଖିିର୍ପା କଥପା। ଥଶେ ର୍ପାଟଶେ �ପାଉ�ପାଉ ଚପାଣକ୍ୟଙ୍ ପପାଦ ଏକ କଣ୍ପାଗଛ 

ଦ୍ପାେପା ଆଘପାତପ୍ରପାପ୍ତ ଶହ�ପା। ନଜିେ ପ୍ରୟି ଗକୁେକୁ ଙ୍ ପପାଦେକୁ  େକ୍ ଝେକୁ ଥିର୍ପା ଶଦଖି େପାଜପା ର୍କି୍ରମପାଦତି୍ୟ 
ନଜି ଖଡ଼୍  ଗଶେ ଶସହ ିକଣ୍ପାଗଛଟକିକୁ କପାଟରି୍ପାକକୁ ଉଦ୍ୟତ ଶହଶ�। ମପାତ୍ର ଚପାଣକ୍ୟ ତପାଙ୍କୁ  ଏଥିେକୁ  
ନରୃି୍ତ୍ େଖିଶ�। ଶସହ ିଗଛମଳୂଶେ ମନ୍ଦପା କେ ିପପାଖଶେ ଥିର୍ପା କଛି ିେକ୍କେପା ଜପାତୀୟ ସପାମଗ୍ୀଶେ 
ପପାଣ ିମେିପାଇ େପାଳ ିଶଦଶ�। ଗକୁେକୁ ଙ୍ କପା�୍କ୍ୟଶେ ଆଶ୍ଚ�୍କ୍ୟପାନ୍ତି େଷି୍ୟ ର୍କି୍ରମପାଦତି୍ୟଙ୍ ଜଜି୍ପାସକୁ 
ଆଖିକକୁ ଶଦଖି ଚପାଣକ୍ୟ କହଶି�- ଗଛଟକିକୁ ଖଡ଼୍  ଗଶେ କପାଟଶିଦଶ�, ତପାହପା କଛିଦିନି ପଶେ ପକୁଣ ି
କଅଁଳରି୍ ଓ ଅନ୍ୟ କପାହପା ପପାଦକକୁ ଆଘପାତ ଶଦର୍। ମପାତ୍ର େକ୍କେପା ଖପାଇର୍ପାକକୁ ଆସ ିପମି୍ଡ଼ୂମିପାଶନ 
ଗଛଟକିକୁ ସମ୍ରୂ୍୍କ ର୍ନିପାେ କେଶିଦର୍। ଏଶର୍ ପଦ୍ମଦଳଆି ଉତପପାତଆି ଶନତପା ସମ୍�ପକୁେଆି ମଶି୍ରଙ୍ 
ପପାଇଁ ତପାଙ୍ ଦଳେ କଛି ିପଶ୍ଚମିପା ଶନତପା କକୁଆଶଡ଼ ଶସହ ିଶ�ପାଜନପା କେଛିନ୍ ିଶର୍ପା� ିଫପାଟକ 
ଛକଶେ ତପାଙ୍େ କଛି ିଅନକୁଗତ ଚର୍୍କପା କେକୁ ଛନ୍।ି ଏମତି ିତ ମଶିଶ୍ର ଏଶର୍ ଭୟଙ୍େ ଭପାର୍ଶେ 
ଅସକୁସ୍। ସପ୍ତପାହଶେ ଅନୂ୍ୟନ ତନିେିକୁ  ଚପାେଥିେ ଡ଼ପାଏ�ସିସି୍   କେରି୍ପାକକୁ ପଡ଼କୁଛ।ି ଏପେ ିଅର୍ସ୍ପାଶେ 
ତପାଙ୍ ସ୍ପାସ୍୍ୟ ପପାଇଁ ଶକ୍ରପାଧ ଅତ୍ୟନ୍ ଅହତିକେ। ମପାତ୍ର ତପାଙ୍େ ିଦଳେ ପଶ୍ଚମିପା େକୁଭଚନି୍କ (!) 
ଶନତପାମପାଶନ କକୁଆଶଡ଼ ନଜି ସ୍ପାଥ୍କ �ଜ୍ଶେ ର୍ଳ ିଶଦର୍ପାକକୁ ଶର୍କଶେ ମନ୍ଦପାେମପାଳ ପକପାଇ ମଶି୍ରଙ୍କୁ  
େପାତେପାକକୁ ଛପାଡ଼ ିଶଦଇଛନ୍।ି ଆଉ �େକୁଆ ଶର୍ପାଦପା ପେ ିମଶିଶ୍ର ହପାତଶଗପାଡ଼ ଛଚିପାଡ଼ ିଡ଼ଆିଁକକୁଦପା 
କେକୁ ଥିର୍ପାଶର୍ଶଳ ତଥପାକଥିତ ଚପାଣକ୍ୟମପାଶନ ଦଲି୍ୀଶେ ଆଶମପାଦ କେକୁ ଛନ୍।ି n

କ ଣ୍ପାର୍ପାଞ୍ ିହପାତ ଶନତପା ସପା�କୁ ଜପା କକୁଆଶଡ଼ ଏଶର୍ ପଦ୍ମ 
ସକୁଗନ୍ଧଶେ ସଶମ୍ପାହତି। େେତଙ୍ ଶନତୃତ୍ୱ ଓ ନେସଂିହଙ୍ 

ଛପାୟପାଶେ ସଏି କକୁଆଶଡ଼ ନଜିକକୁ  ସକୁେକ୍ଷତି ମଣକୁନପାହପାନ୍ ିଆଉ 
ହପାତ ପପାଟବିେ ଭର୍ଷି୍ୟତ ଅନଶି୍ଚତି ଆେଙ୍ପା କେ ିପଦ୍ମ ଦଳ 
ଆଡ଼କକୁ ମକୁହପାଁଇଛନ୍ ିଶର୍ପା� ିକଣ୍ପାର୍ପାଞ୍େିକୁ  ର୍�ପାଙ୍ଗୀେ ପ�୍କ୍ୟନ୍ 
ଘଣ୍ ିର୍ପାଜକୁ ଛ।ି ଏପେକି ିଆଗପାମୀ ନରି୍୍କପାଚନଶେ ସପା�କୁ ଜପା ହପାତ 
ପପାଟବି ର୍ଦଳଶେ ପଦ୍ମ ପପାଟବିେକୁ  ପ୍ରପାଥ୍କୀ ଶହର୍ପା ଶନଇ ଦଲି୍ୀଶେ 
ଚୂଡ଼ପାନ୍ ନଷି୍ପତ୍ ିଶହପାଇଥିର୍ପା କକୁହପା�ପାଉଛ।ି ୟପା ଭତିଶେ ସପା�କୁ ଜପା 
ଏଣ୍ଡ ଶକପାଃ ଦଲି୍ୀ �ପାଇ ଜଶଣ ପ୍ରଭପାର୍େପାଳୀ ଶକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙ୍କୁ  
ଶଭଟ ିପଦ୍ମ ଧପାେଣ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକପାେ କେଛିନ୍।ି ନପାେୀ ଅସମ୍ପାନ, 
ମପାେପଟି୍  , ଗକୁଣ୍ଡପାଗର୍ଦବିଶେ ର୍ଶିେଷଜ୍ମପାନଙ୍କୁ  େପାଜ୍ୟ ପଦ୍ମ ଦଳଶେ 
ସ୍ପାଭପାର୍କି ଭପାର୍ଶେ ଅଗ୍ପାଧିକପାେ ଦଆି�ପାଉଥିର୍ପାେକୁ  ସପା�କୁ ଜପାଙ୍ 
ପଦ୍ମ ଧପାେଣ ଏକପ୍ରକପାେ ନଶି୍ଚତି ମଶନ କେପା�ପାଉଛ।ି ନକିଟଶେ 
ପତିପା ସପା�କୁ ଜପା ଜଲି୍ପାପପାଳଙ୍କୁ  ଅସମ୍ପାନ ପ୍ରଦେ୍କନ କେ ିଚର୍୍କପାଶେ 
ଥିର୍ପାଶର୍ଶଳ ପକୁତ୍ର ସପା�କୁ ଜପା ସଶିନମପା ହଲ୍  ଶେ ଗଣ୍ଡଶଗପାଳ କେ ି
ଗେିଫ ଶହପାଇଥିଶ�। ତପାଙ୍ ପେଚିପାଳତି ଜମି୍   ମଧ୍ୟେକୁ  ପକୁ�ସି 
ର୍ପିକୁଳ ପେମିପାଣେ ମଦ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍ପା ର୍ ିଜର୍ତ କେଥିି�ପା। 
ଶତଣ ପଦ୍ମ ଧପାେଣ ପପାଇଁ ଶ�ଉଁ ସର୍୍କନମି୍ନ ଶ�ପାଗ୍ୟତପା ଆର୍େ୍ୟକ 
ତପାହପା ସପା�କୁ ଜପାଙ୍ ନକିଟଶେ ଅଭପାର୍ ନପାହ ିଁ। ମପାତ୍ର ସପା�କୁ ଜପା 
�ଦ ିକଣ୍ପାର୍ପାଞ୍ଶିେ ପଦ୍ମ ଦଳେ ପ୍ରପାଥ୍କୀ ହକୁଅନ୍ ିଶତଶର୍ ଗ�ପା 
ନରି୍୍କପାଚନଶେ ମପାତ୍ର ୧୨୮ ଖଣ୍ଡ ଶଭପାଟଶେ ପେପାଜତି �କ୍ଷ୍ମଣ 
କକୁଆଶଡ଼ �ଶିର୍ ତପାହପାହ ିଁ ସର୍କୁ ଠକୁ  ର୍ଡ଼ ପ୍ରେ୍ନ।n

କ ଟକ ଶମୟେ ସକୁର୍ପାସ ଓେଫ୍   ନେିକୁଆ ସଂିହ ଶହଉଛନ୍ ିଶ�ପାକଙ୍ ଶନତପା। ର୍ତେ ିେପାଜନୀତେିକୁ  
କ୍ଷମତପା େପାଜନୀତଶିେ ପ୍ରଶର୍େ କେଥିିର୍ପା ସକୁର୍ପାସ ଶ�ଶତ ଉପେକକୁ ଉଠଶି� ମଧ୍ୟ ର୍ତେ ି

ର୍ପାସନି୍ଦପାଙ୍କୁ  ପପାଶେପାେ ିନପାହପାନ୍ ିକ ିର୍ତେ ିଶମପାହ ଛପାଡ଼ ିପପାେନିପାହପାନ୍।ି ର୍ତେରି୍ପାସନି୍ଦପା, ଗେରି୍ ଶ୍ରମକିଙ୍ 
ପପାଇଁ କକୁଆଶଡ଼ ତପାଙ୍ ହୃଦୟକନ୍ଦେଶେ ଶଗପାଟପାଏ ସଂେକ୍ଷତି ପ୍ରଶକପାଷ୍ଠ ଅଛ।ି ଶ�ଉଁ ପ୍ରଶକପାଷ୍ଠଶେ 
ଶକର୍ଳ ର୍ତେରି୍ପାସନି୍ଦପାଙ୍ ଭନି୍ନ ଅନ୍ୟ କପାହପାେ ିପ୍ରଶର୍େ ନପାହ ିଁ। ପେସ୍ପେ ସହ ଘନଷି୍ଠ ଭପାର୍ଶେ ଜଡ଼ତି 
ସହେ ଆଉ ର୍ତେକିକୁ ଶ�ପାଡ ିଏହପାେ ଆଶପକ୍ଷକି ର୍କିପାେ ପପାଇଁ ସକୁର୍ପାସ କଟକ ମହପାନଗେଶେ 
ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍ ିଏକ ଅଭନିର୍ କପା�୍କ୍ୟକ୍ରମ ‘ଶମପା ୱପାଡ଼୍କ’। ପ୍ରେପାସକ ଓ ପ୍ରତନିଧିିମପାଶନ ର୍ତେଶିେ 
ର୍କୁ �ରି୍କୁ � ିଶ�ପାକଙ୍ ସମସ୍ୟପା ଶଦଖିଶର୍ ଓ ଶସମପାନଙ୍ ସହ ପ୍ରପାତଃଭ୍ରମଣ, ମଧ୍ୟପାହ୍ନ ଶଭପାଜନ ଓ 
େପାତ୍ର�ିପାପନ କେଶିର୍। ଏହ ିକ୍ରମଶେ ନେିକୁଆ ସଂିହ ପ୍ରଥମ ଗତେଶେ ର୍ତେଶିେ କକୁଆଶଡ଼ ନପା� ିର୍ଗଡ଼ପା 
ଭପାତ ସପାଙ୍ଗକକୁ ଶକପାଳଥ ଡ଼ପା� ିଓ େକୁଖକୁଆ ଶପପାଡ଼ପାଶେ ଶପଟପଜୂପା କେଥିିର୍ପା କର୍୍କପେିପାଚୀ �ନ୍ତଶେ 
ସଚୂନପା ଶଦଇଛନ୍ ିଆମେ କଟକୀ ଭକ୍। ପପାେଷିଦ ପେଶିର୍ଷ୍ଟତି ଶମୟେ ଓ ତପାଙ୍େ ପ୍ରେପାସନକି 
ସହଶ�ପାଗୀଙ୍ ଏହ ିର୍ତେ ିଭ୍ରମଣ କପା�୍କ୍ୟକ୍ରମ ନଶି୍ଚତି ଭପାର୍ଶେ ପ୍ରେଂସନୀୟ ଏର୍ଂ େପାଜ୍ୟେ ଅନ୍ୟ 
ଦକୁ ଇ ମହପାନଗେେ ମକୁଖିଆଙ୍କୁ  ଅତକି୍ରମ କେ ିନୂଆ ମପାଇ�ଖକୁଣ୍ ସ୍ପାପନ କେଥିିର୍ପା କକୁହପା�ପାଉଛ।ି 
ମପାତ୍ର ‘ଶମପା ୱପାଡ଼୍କ’ ର୍କୁ ��ିପା ଶର୍ଶଳ ଶମୟେ ଓ ତପାଙ୍ ସହଶ�ପାଗୀମପାଶନ �ଦ ିଟକିଏି ପେମିଳ ଆଉ 
ଜର୍େଦଖ� ଉପଶେ ଧ୍ୟପାନ ଦଅିଶନ୍ ଶତଶର୍ କଟକ ସହେ କକୁଆଶଡ଼ ଶେେ ପେରି୍ତ୍୍କନ ଶହପାଇ 
ପପାେନ୍ପା ଶର୍ପା� ିଶକହଶିକହ ିକହକୁଥିର୍ପା ଆମ କପାନଶେ ର୍ପାଜଛି।ି  n

ଉଦାର ହୃଦୟ 
ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ 

କଣ୍ା ମାରବିାକୁ 
ଶାକର ପଣା 

ଲକାଳଥ 
ଡାେକୁି ଶଖୁଆୁ 

ଲପାଡ଼ା 

ସଂିହ ସାେୁଜାଙୁ୍କ 
ପଦ୍ମ ସବୁାସ !
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