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ଭୁମିକା 
ପ୍ରଥମରୁ ସ୍କୁରଣ ରଖିବା କ୍୍ରଭ ଯେ, ଘୁସକପାଠ ଦାସା ଶିଲାଶିକ୍ଷା ହୋଇ ନ ଘାରେ । 

କେଵଲ କାର୍ୟ କଣିବା ଦ୍ଖାଗ୍ ବିଲା ଶିକ୍ଷା କର୍ବାକୁ ହୂଣ । ଶିଲାଗିକ୍ଷା ନମନ୍ତେ ହସ୍ତକୁ ଘଦ ଓଁ 
ନେନ, ଏହ୍ନ ଭନ ଗୋଛ ଅଙ୍ଗର ଵିଶେଷ ପଣ୍ଗ୍ଭଲନା ଅବଵଶଂକ । ପ୍ରଭ୍େଯକ ଗିଲାରେ ହ୍ରାଢ ଓ 
ଆଖିର୍ ବିଚକ୍ଷଣଭା ଏବ ଚକେଚଭେକ ଶିଲ୍ବର୍ ଚଗାଡ଼ର୍ ସାହ୍ରାଯଂ ମଧ୍ଯ ଦରକାର; ଢେଣୁ ପ୍ରଥମେ 

ହ୍ରାଭ ଵଣେଷିଭଃ ଅଙ୍ଗଲଗୁଡ଼କ ଚଯଢେ ସ୍ତ ଇଚ୍ଛାନ୍ତମେ ଘଦଗ୍ଭଲନ କଣ୍ଢବାକ୍ସ୍ ଅଭ୍ଯାସ କରିବ, 
ଶିଲ୍ଵାରର୍ ଭେଢେ ଣଂଘ ଉନ୍ନଜର ଲଭ୍ କଣ୍ଢି ମାଗିବ । ବାଲାକାଲରୁ ଏହ୍ର ଅଢ୍ଯାସ ଆଁରମ୍ବ ନଜ କଲେ 

ଘନ୍ଛକ୍ୁ ଵଶେଷ ସ୍ଵବଧୀ ହୁଏ ନାହି । ସକ୍କୁ ସମୟରେ କୁଦ୍ଧ ର ଓ ରଚକଚନାର ବଣେଷ ପୟ୍ୋକନ । 
ଅଇଂପ୍ରଭଂଂଘଂର୍ ପରିଗ୍ଟଲନା ସସେଂ ସରେ ଝୁବ ର ଘର୍ବର୍ୁବଲନା ଆଵଶ୍ଯକ । ଅସସଂ ସର୍ଗ୍ବଲନା 

ଆରମ୍ବ କଲେ ରୁଦ୍ଧା'ର ମର୍ଗ୍ଲନା ଅଘେ ଆସେ ହୋଇଥାଏ | 

ବଞ୍ଜିମାନ ସ୍କୁ,ଲମାନଙ୍କରେ ଦ୍ରସ୍ତକର୍ମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଝ୍ଧ ଯଡ଼ଅଛ୍ଥ । ଏପର୍ଯାନ୍ 
କେବଲ ଲେଖା ମଜ଼ା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍ ମନ୍ତିଷ୍କ୍ ଘଲିଗ୍ଟ୍ଲନାର କଂବସ୍ତା ଥିଲ୍ଵ । ମସ୍ତିଷ୍କ ଘର୍ଗ୍ଭଲନା ସଙ୍ଗେ 
ସଙ୍ଗେ ଅନଜ୍ଯାନ୍ଯ ଅଇଂପ୍ରଭଂଇଂ ଘରିଗ୍ଭଲନାର୍ ଆବଶ୍ଯକଢା ବଞ୍ଜିମାନ ସମ୍ବସ୍ତେ ଉ୍ଘଲବ୍ ଧୁ 

କଲେଣି । ଲେଖାପଡ଼ୀ ଦ୍ବାଗ୍ ଯେଜ୍ ଜ୍ଞନ ଜନ୍ତ୍ରେ। ଭାହ୍ମା କାର୍କାରେ ପ୍ରଚକ୍ଟ୍ଗ କଚଲ ଭହ୍ନରୁ 
ଅନୁଭୁ ଲାଭ୍ ହୁଏ । ଚସହ ଅନୁଭୁଣ ନାନ' ପ୍ରକାରର ହୋଇ ସାରେ । ଭହି ମଧ୍ଯରୁ ଗୋଃଏ 
ପ୍ରକାର୍ର୍ ଅନୁଭୁଭନ୍ମୁ ବ୍ନ୍ତ ଦଗରେ ପ୍ରୟ୍ଲୋଗ କରିଵାହ଼ି ଣିଲ । 

ଅସଂପ୍ରଭଂସଂ ଅଣ୍ଢିଗ୍ଭ ଲନା ସମୟରେ ଶିଲ୍ର ପ୍ରଭ ଦୂନ୍ଧୁ ରଜ ଚସଦେ ହ୍ରସ୍ତଥ ପଦ ଓ ବଳନ୍ 

ଘଣ୍ଗ୍୍ଲନାର ଶିକ୍ଷା ଦଆପିବ ଢେବେ ଅଚଳକକର ଭ୍ବଷଂଯତ୍ ଜୀବନଚର ଶିଲକାର୍ୟାରେ ସହ୍ନଳରେ 
ଦକ୍ଷଭା ଜନ୍ତ ଗାର୍ବ ଓ ଶିଲା ପ୍ରଭ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରବୂଜ୍ତ୍ ଓ ଶ୍ରଛା ଜାଭ ବହବ । ଭାହ୍ରା ଚବହଲେ 
ଶିଲ୍୍ର ଉଥା ଦେଶର ୧ସ କଶେଷ ଜ୍ନ୍ନର ସାଧ୍ୁଭ ବଦ୍ଧାଇ ପାର୍ର, ଏଥିରେ ସବନ୍ଦହ ନାହି । 

ପୂୁଵ୍େ ଅନେକ ଜରକ୍ଷର୍ କଂଲ୍ତ ଗିଲ୍୍ବକୌଣଲର ସେଜ୍ ସକ୍ୁ ଜ୍ଦାହ୍ରରଣ ଦେଖାଇ 
ଯାଇଥଛନ୍ତ, ଭାଦ୍ମା ଦେଵି କାହ୍ନାର୍ ମନେ କଣ୍ଢିକା ଜଚଭ ନୁବରହଁ ଯେ, ସେମାଚନ ମୁଖ ଥିବାରୁ 
ଅଜଏ ଚକାଣସ୍ରି କାର୍କ୍ କର୍ କ ପାର୍ ଶିଲ୍ଚରେ ଦମ୍ପଭା ପ୍ରକାଶ କର୍ ପାର୍୍ଥୁବଲ। ଏଗର୍ ସ୍ବବ୍ଧବା 



(; 5 ' 
ସଥୁ ଏ ଦ୍କଲ । ବସମାବନ ଅକ୍ଷର ଘରଚୟ୍ୁବର ସମୟ କହାଇ ନ ଥିବଲବର୍ ପାର୍ମାର୍ଣ୍ଣ କ ଘଦାଥଓ 
ମାନକ ର ଯନ୍ୟାଚକକ୍ଷଣଚର୍ ସେମାନକର ଶଣ୍ଡ ଏଭେ ଅଧ୍ୟକ ଉନଭମଲ୍ବଦ୍ କର୍ରିଥିଲ୍ଵ ଯେକ ସେମାବନ 

ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୁ୍କ୍କ୍ ଅକ୍ଷର୍ରର ପ୍ରକାଣ କର୍ବାକ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଣ୍ଥିଲେଝହୁଁ ନାନାପ୍ରକାର ଯଦାର୍ଥର୍ 
ଅଙ୍ଗରେ ନଜ ନକର ବଗ୍ବରଶକ୍ତଃ ନନ୍ଦର ରୁଣ ଓ ଦ୍ରସ୍ତକଂଶଲର ସମାବେଶ ଅଧ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ସ୍ କଢ 
ସ୍ତ୍ରବଚର ପ୍ରସ୍ଥୁ ଛଡ କର୍ ମାରୁଥିଲେ । 

ଏହୁ ଯୁ ସ୍ତକର ପ୍ରଥମରେ ବକେଢେଗୁଡ଼ଏ ସାଧାରଣ ଓଁ ସ୍ଥ ଚସ୍ଥଃ ହ୍ରସ୍ତକର୍ମ ବସ୍ଫିଂଭ 

ବହ୍ଦଲ୍ନ । ଏହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥଚମଭ ଅଭ୍୍ାସ କଚଲ ପିଲ୍ଵମ୍ାନଙ୍କର୍ ଅଙ୍ଗଲ୍ତ ଘର୍ଗ୍ବଲନା ସହ୍ନଜରେ ବହ୍ଲାଇ 
ମରିବ । ଚଯଉିି ଘଦାର୍ଥମାନ ଓଡ଼ଣାର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସହ୍ରଜରେ ମିଲେ ଏବଂ ୟେତ୍ରି ସବୁ 
ଯଦାର୍ଥ ବଂବଦ୍ଲାର୍ ଅସ୍ଵବରେ ସାଧାରଞ୍ଭଃ ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ସେହି ସରୁ ଥଦାର୍ଥଦ୍ବାଗ୍ କ କ 
ଶିଲ୍ ଚହ୍ଲାଇ ମାରରେ, ଭାହ୍ରାନ୍ ଏନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧୁକ ସର୍ମାଣଠର୍ ଦେଖାଇ ନ୍ଦଆସାଇଅଛି । 

ଏହୁ ପ୍ରଦେଣର ରୀମୟାନଙ୍କରେ ସେଖ୍ ପେଝି ପଦାର୍ଥ ସହ୍ରଜରେ  ଛନା ମୁଲାରେ ମିଲ 
ପାଶର୍ବ, ଚକବଲ ବସହୁ ସଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସାହାଯଂରେ ଅଙ୍ଗୁଳ ଗର୍ଗୂଲନା ଶିଷା ଦେବା ବାଞୁସଯ୍ । 

ଗ୍ଧାମଣାନକଚର୍ ଚଯଉ ସକ୍ତୁ ଗିଲ୍ ଜ୍ୟଯୋଗାଁ ପଦାର୍ଥ ପିଲେ, ଚସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ -- 
(୧) ୧କଚଭକ ବଣ ବ୍ରୁଦୀ ଓ ଘଭଭ ଜମିରେ ଉଠିଥିବା ବୃକ୍ଷ ଓ ଲଢାମାନଙ୍କରୁ ସଂଗ୍ରଭ 

କଭିବାକ୍ସ୍ ଚଢ଼ବ । ଏହ ସବୁ ବୃଷ ବା ଲଭାକ୍ ଚକହ୍ନ କେବେ ଲଗାନ୍ଥ ନାହି । ସେମାଚନ ଆଶେ 
ଅଗେ ଉଠି ଥାଅନ୍ତ । 

(୨) ଅଜ୍ ବକଢେଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ଗୂର୍ଷୀମୀନକର୍ ଗୃଷରୁ ଜ୍ପୁନ ହୁଏ | 
(୩) ଅଡ୍ ବକେଢେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛ୍ଥ, ସେଗୁଡ଼କ ବର୍କୀଣସି ଚକୀଣସି ସ୍ାନରେ`କେଛୁ ବକୁ 

ଲଗାନ୍ଥ ଵୀ ଗ୍ଲୁଃ କରନ୍ତ ଏବ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସବୁ ଅପେ ,ବଣ ବୁଦାରେ 
ଉ୍ଠିଥାଆନ୍ତ । 

ନମ୍ପରେ ବସ୍ହବରୁଷ ଛମ୍ ଭ୍ନ୍ନ ଶ୍ରେର୍ଣୀର କେଢେଗୁଡ଼ଏ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଜ୍ଛୈଖ କଗ୍ଵଗଲ୍ : ¬¬ 

୧ । କଣ କୁଦା ଓ ପଭଢ ଜମିରେ ଉଠିଥିବା ରୃଷ ଓ ଲଢା :-_- 

ଖଜ୍ଚୁରି--ଏ ଦେଶରେ ଏଦ୍ବାକସୁ କେହ୍ ଲଗାନ୍ଥ ନାହି । ବଣ; ବ୍ରୁଦା ଓଁ ପଡ଼ ଜମ୍ମିଚର୍ 
ଖଜୁର୍ ଗନ୍ଥ ମନକ୍କ୍ ଜ୍ଠେ । ଆଫଗାନସ୍ଥାନ ଓଁ ଆରବ ପ୍ରକ୍ଟ ଭ ଅଞ୍ଚଲନ୍ତରେ ଏହ୍ଲାର ବଧ୍ଵମ୍ଭଭେ ଗ୍ଟଭ୍ଷ 



[୩ 1 
କଗ୍ଵଯାଏ / ସେ ଦେଶରେ ଏହାର ଘଲ କଢ଼ କଡ଼ ଏବ ସୂସ୍ପାଦୁ ଡୁଏ । ୧ସ ଚଦେଶର ଖଜୁର୍ବିଫଲ 
ଗୋଃଏ ଜ୍ମାଦ୍ଦେୟ୍ଡ୍ ଖାଦ୍ରୟ । ସସନହ୍ଦୁ ଫଲ ଏ ଦଦଗର ମଧ୍ଯ ଆସି କିନ୍ନୟ୍ଟ୍ ହେଜ୍ଅଛ । ଆମ ଦଦଶର୍ 

ଖଳୁର୍କୋଲ କନୁ ସେଘର୍ ହୁଏ ନାହ | 

ଖଜୁଭ୍୍ଗଛର୍ କନ୍ଦାରୁ ଯେଜ୍୍ ରସ୍ ବାଢ୍ରାରେ, ଢାହା ଖୁବ୍ ସ୍ପସ୍ବାହ୍ୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ଯ ଦୃବ୍ଧରେ 
ଦ୍ରୁଭକର୍ । ମାନ୍ନ ଭାନ୍ୟାର ଯଥେଷ୍ଠ ସଦ୍ବବଦ୍ବାର୍ ଏପର୍ୟାନ୍ତ ଏ ଦେଣରେ୍ ବହ୍ଲାଇ ପାଣି ନାହି । 
ଖଜୁରିର୍ସ କନ୍ଥ ସମ୍ବୟ୍ ରଦ୍ୁଗତଲ ଭଦହ୍ରିଚର ଘବନ ସ୍ବଗି ଭାହ୍ନା ଅସ୍ଵ୍ଲା ହ୍ରୋଇଯାଏ । ଆନ୍୍ରଲା 

ତହ୍ନଲେ ଭାହ୍ରା ଗଗୋଃଏ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ଯରେ ଘତ୍ରିଣଭ ହ୍ରୂଏ । ଏହ୍ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ମାରମ୍ମାନେ ସେର 
ଅନ୍ନିଲା ର୍ସକ୍ସ୍ ଭାଡ଼ର଼ୁ୍ପେ ବନ୍ନନ୍ଟ୍ କରଞ୍ଜ । 

ଖଜୁଣ୍ଢିର୍ସକ୍ୁ ପ୍ରଭ୍ଷରୁ ଫଗ୍ରହ୍ନ କଣ୍ଠ୍ ଅଧ୍କ ସମ୍ସ୍ଟ୍ ନ ରଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧ୍ରଲା ହ୍ବେବାକୁ ଅବସର 
ନ ଦେଇ ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ନଆଁରେ ବସାଲ୍ ଗ୍ବଛଲେ ଭହିରୁ ଜ୍ଜ୍ଜନ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ଥୁଭ ହ୍ବଣ । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ପ୍ରଦେଵରେ ଏହ ଗୁଡ଼ ଯଥେଷ୍ଠା ଯଶ୍ଵମ୍ାଣରେ ପ୍ରମ୍ପଭ ବହ୍ରର୍ଅର୍ଥ । ଓଡ଼ଣା ପ୍ରଦଦଶର ବାଲେଣ୍ଵର୍ 
ଜଞ୍ଚାର୍ କେଭଢେଳ ସ୍ଥାନରେ ବକଳହ୍ଘ କେହ୍ର ଏହ ଗୁଡ଼ ଅନେଳ ଦନରୁ କରୁଥିଲେ । ବଞ୍ଜି୍ମ୍ାନ 
କଃକ କଞ୍ଚାର୍ ବଣ ଚକନ୍ଦ ରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍କ ଟଗୋଷବନ୍ତୁ ଚଜ୍ଧୁର୍ବଙ୍କ ଉ୍ଦଂମରେ୍ ସସ୍ଵୀଷା କଗ୍ଵପାଇ ଦେଖା 
ସାଇଅଛ୍ଥ ଯେ, ଏଥୁରୁ ସୁଦ୍ଦର ଗୁଡ଼ ହ୍ରୋଇ ପାରେ । ଅନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହ୍ ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ 
କର୍ବାର୍ ଉଦ୍ୟମ ବଦ୍ଧ ତ୍ ଅର୍ଥ । କକ ଵଜ୍ଛ୍ଵାର୍ ସାଲେଷୁର୍ ଥାଳା ଅନ୍ତଗଭ ସିଙ୍ଗଂମାୟୁର୍ ଗ୍ରାମର 
ଶ୍ରୀ ବାନ୍ଧୁ କ୍ଲଷ୍ପକଛ୍୍ଭ୍ ୭ଘାଷଙ୍କ ଉଦଯମରେ ଅଭ ଜ୍ଲ୍ତଷ୍ଣ ଖଜୁରଘୁଡ଼ ଓ ଭାଲଗ୍ରଡ଼ ପ୍ରସ୍ପୁଢ ହ୍ରେଲ୍ପଣି । 

ଖଜୁର୍୍ଗଛର ଯନ୍ନରେ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ଝାଡ଼ୁ, ବଡ଼ ବ୍ଜ ଚଚହଲ, ଚସ୍ଥଃ ଚସ୍ଥଃ ଅସନକ 
[ଏ 

ଦ୍ରାଭ ବାଗ୍ , ଞୋସି ପକୁର ନାନାବଧ ଘଦାଥ ପ୍ରନ୍ଥୁଭ ଦହହ୍ବାଲ୍ ପାରେ । 

ବଦେଣା ଓ କାଛିଂର -ଚବବଣା ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ । ଏ ଦେଶରେ ଯଥଥଷ୍ଟ 
ଵେଣା ଜଲ୍ଟେ । ଅନେକ ମ୍ଥୁଲଣର ବେଣାର ଗୋଃଏ ଗୋଃଏ ବସ୍ପୁଭ ଅଡ଼ିଆ କମି ପଡ଼ ରହୁଅଛ । 
ଭାଦ୍ନାଲ୍ସ୍ ବେଣାଶାଃ କହ୍ନନ୍ତ । ଏହ୍ନ ବେଣାର ଚେର ଗୋଃିଏ ସୁଗଛ ଘଦାର୍ଥ | ଏହାକୁ `ଖସ୍ଖସ୍ 
କଦ୍ରୁନ୍ଥ । ଖସ୍ ଖସ୍ ଭାଃହ ଚଗାଶଏ ମୁଲଳାରାଲ୍ ପଦାଥଂ । ବେଣାବଚର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜଳାରାନ୍ ଖସ୍ଥସ୍ 

ଅଭର୍ ପ୍ତନ୍ଦ୍ୁଭ ହୁଏ । 

ଠିକ୍ ଏହ୍ନ ବେଣାକାରୀୟ୍ଭ୍ ଅଡ୍ ଚଗାହଏ ଘାସ ଅନ୍ଥ । ଭହିରୁ ବର୍ଷାକାଲରେ ଚଗାଃଏ 
ଗୋଃିଏ ଫୁଲ୍ କାହ୍ନାରେ । ସେହ୍ଵ ଫୁଲର କାଣ୍ଡଃ କାଇଂଚ କହ୍ରନ୍ତ । ଅନେକ ସ୍ଥଲରେ 



୮ * ] 
ଗୋହଝିଏ ଚଗାହିଏ ବସ୍ତୁଭ କ୍ଷେନ୍ତରେ ବହ ଗଘତ୍ତ୍ରିମୀଣଚର କାଣିଚ ଜନ୍ନଥିବା ଦେଖାଯାଏ । 
ଢାହ୍ନା ଛଡ଼ା କ୍ରୁଦା ବ୍ଦୁଦା ବହ୍ବାଇ୍ ଏହ୍ନା ସନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଲରେ ଧାନଵଲମ୍ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । 

କାଇଚର୍ ଡାଲ୍ଵ, ଯାନ୍ଥଅ ଓ ପେଡ଼ ଆନ୍ଦ ବୁଣିବା ଓଡ଼ଶାର ଚଗାହଏ ବହୁ ଘୁଗ୍ବଢନ 
ଗୃହ୍ରଶିଲ୍ର। କର୍ଣଜାଭର୍ ବାହ୍ତୁ ଓ ଝିଅମାଚନ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରସ୍ତକୌଣଳ ଓ ର 
ପ୍ରରଫଲିଭ କର୍ଚିରା କାର୍ଣ ଯେଢେପ୍ରକାର୍ ସାମ୍ଗାୀ ବର୍ମିଣ କରୁଥିଲେ, ଢନ୍ଥ ମଧ୍ଯଚର୍ କାଲ୍ଚ 
ଘଦାର୍ଥ ଥଲ ସବଂଚଶ୍ରଷ୍ଟ । ବଞ୍ଜିସାନ ଏଦ୍ର କାଥିଚନନିଭ ପଦାର୍ଥମାନ ବମ୍ବଭ ପ୍ରକ୍ତଭ ସତ 
ବଦଶମ୍ବାନଙ୍କରେ ଆଦୂଭ ହ୍ବେଜ୍ଅନ୍ଛ । ଏଥୁରେ ନାନାପ୍ଥକାର୍ କାରୁକାର୍ଷା ବଶିଷ୍ଣା ଠଦାର୍ଥମ୍ବାନ 

କଗ୍ଵଯାଇ ଯାରେ । 

ଖଜି-ଘନଇ୍ମଠାମାନକଂଚରେ ଏହା ଅେ ଆମେ କନ୍ମ୍ରେ । ଏହାର୍ ସ୍ଥଲରେ 
¢ ଏ 

ବ୍ରାଗ୍, ଛୌଗି ଓଁ ନାନା ଘଦାଥ କୁଣାଗାଇ୍ ଯାରେ । ପାର୍ଲାଖେଖୁଣ୍ତ। ରେ ଏହ୍ନୀର୍ ଯଥେଷ୍ଟ 

କ୍୍ଯବଦ୍ଘାର ହ୍ରେଉ୍ଅଛି । ସସ ଅଞ୍ଚ ଲରେ ଏହା ଜାଇକାଠି ନାମରେ ଘର୍ରଭ । 

ସ୍ୁୁଆଁ ଲ୍ଲ--ଏହା ବଣବୁଦାରରେ ଅପେ ଅପେ ଉଠିଥାଏ । ଏଥିରେ ଘାଭ୍ଛଧ, 
ଞୋବକଇ, ଛବୀକ, ସୁଞ୍ଚକସ୍ ପକୃଭ ବୁଣା ବଢ଼ାଇ ପାଚର | 

ଵ୍ଣ› ବେରୁ ହା) କାଣ୍ଡକାଣ୍ଡ ଆଃ ବକଉଚି,ଃ ଜଣ୍ଡ-¬ ଏଗୁଡ଼କ 
ମଞ୍ଚ ଜାଭଏ ଜାଭିଏ ଘାସ । ଏ ସରୁ ଅପେ ଆପେ ଉଠିଥାନ୍ତ । ଏଥୂଚର୍ ଇଲ୍ବକେ 
ବର୍ଦ୍ପସ, ମସ୍ସିଣା ପ୍ରକ୍ତଭ ବୁଣି ବ୍ଯଵଦ୍ବାର କରନ୍ଜ । 

ନାନିଆ-ଇସମ୍ବଦ ଜ୍ଷଧକୁଲର କେଢେକ ଅଞ୍ଚଳଚର୍ ନାଳଆଁ ଅପେ ଆପେ ଉଠି 
ମ୍ପାଡ଼ ଥାଏ। ଏହ୍ଵାଦ୍ବାଗ୍ଵ ସ୍ଥାସ୍ପୟ୍ ଲେକେ କୋକେଇ, ପାଛ୍ଥଥା ପ୍ରକ୍ତଭ ନର୍ମୂଣ କରୁଅଛନ୍ତୁ। ଏହ୍ନା ଅଭ 
ସୁନ୍ଦର $ ଶକ୍ତ ସଦାଥଂ । ଏହ୍ବାଦ୍ବାଗ୍ ନାନାପ୍ରକାର ସୁଲାବାନ୍ ଘଦାଥଂ ନଧିଁଭ ବହ୍ଲାଇ ପାରେ । 

ବହମ୍,' ଗ୍ଯାଇଏହ୍ନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂଦ୍ର ଜ୍ୟକ୍ତୁଲର କେଭେକ ସ୍ଥାନରେ ବହ୍ 
ପର୍ବିମାଣଚର୍ ଆଗେ ଆଚରଣ ଉଠିଥାଏ । ଚଲ୍ପକେ ଏଥିରରେ ଞୌକେଇ ବୁଣନ୍ତ । ଏହ୍ନା ବଇ 
ଘଣ୍ଢ୍ ବଦଖାଯା ଏ । ମା ନ୍ନ ଏଥୁଚର୍ ବଦ୍ଧୁ ଘଭିମାଣରେ ଗଣ୍ଡ ଥାଏ । ଏହା ବେଭଠାରୁ ବକ୍ସଷ୍କଣ । 

ଏହୁଣଟି ଅହ୍ମର୍ ନାନା ପଦାଥଂ ଅଚ୍ଥୟ ଯାନ୍ରା ଆପ ଆଚଷ ଵଣବୁଦାରେ କନ୍ତ ନଞ୍ଜା 

ହ୍ରେଉ୍୍ଅଚ୍ଛ । ଵଵଦ୍ଘାର କର୍ ଯାର୍ଲେ ସସେଗୁଡ଼କ ନାନା ଗିଲାର୍ ଉ୍ସଯୋଗୀ ବହବ, ସ୍କାନ ନାହି । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୫ 

ଜେଣ୍ଠାଖଣ୍ଡକର୍ ଅବଶିଷ୍ଣ କାଠଅଂଶ ଜ୍ପରେ ସ୍ବଖ-ଓଯାଲ୍ସ୍ ବା ବାଣ୍ଡିସ୍ ଦେଲେ 

ଏ ଡଷ୍ଟାର୍ ଅହ୍ମଭି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାପିବ । ୬ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ନ ଦେଖ । 
ଏ ପ୍ରକାର୍ ଡଷ୍ଟାର୍ ବଲ୍, ଅଲମ୍ାର୍, ବହ୍ଥଥ ସିଛୁକ ଓ ବାକ୍ତ ଅଦ୍ଧ ଝାଡ଼ବା ପାଲି 

ଅଭଠନ୍ତୁ ଜ୍ଥଯୋଗାଁ । 
ଵାର୍ବର୍ଷିଅ ଜୀ ସ୍ପର୍ଗାରୁ ବାଢ୍ବାରୁଥୁବା ଇନ୍ପୁଦ୍ଧାଗ୍ ଏହ ଡଷ୍ଟର୍, ଭୂଅର୍ କଲେ ଅହୂର୍ 

ଅଧ୍ଧ୍କ ସୁ୍ୟର ହ୍େବ । ଭାହ୍ନୀ ବାଛ୍ଞବାର ପ୍ରଣାର୍ଲୀ ବାର୍ବର୍ଗ୍ରିଆର ଅନ୍ୟ କାର୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବଣ୍ଛିଭ ଚହ୍େବ । 

ଫ୍ଲଝାଡ଼, 
ନଣପଠାମାନଙ୍କଚର ଯେଜକଁ ମର୍ ଖନି ଓ ବର୍କୌଣସି କୌଣସ୍ଥି ଗ୍ରାମରେ କାଣ୍ତଡଣର୍ ଜନ୍ତେ, 

କେତେକ ଜଙ୍ଗଲର ସେନ ଜାଗୀୟୁ୍ ଚଗାହଏ ଣର୍ ଜଚନ୍ତ । ଚସହ୍ନ ଶରର ଫୁଲ ବକଣ୍ତାମାନଙ୍କୁ 
କାଃ ଅଣି ଫ୍ୁଲଝାଡ଼୍ଟ୍ କରନ୍ତ । ସହ୍ନର୍ମଭାନକ୍କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଦେଜ୍ଜ୍ଲ ଓ ଅନ୍ଯ ସକ୍ସା 

ଘର୍ମ୍ଭାନକଚରେ ଏହୁ ଝାଡ଼ୁ ର୍ ଯଥେଷ୍ଣ ବ୍ୟବହ୍ବାର୍ ହୁଏ । 

ଏପର୍ଯାନ୍ତ ଚଯଭେ ଫୁଲଝାଡ଼୍ ବଜାର୍୍ରେ ଵୀ ହେଜ୍ଅନ୍ଥ, ବସଗୁଡ଼କରେ ବଳବଲ 

କେଢେଗୁଡ଼ ଏ ଫୁଲର୍ କେଣ୍ଡାକ୍ସ୍ ଗୋଗ୍ଥ “କବ୍ ଧର୍ ଖଣ୍ଡଂଏ ସରୁଆ ଲଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୋଃକେଢେ ଗର୍ଣ୍ 

ବାଜ୍ଧଦେଇ ଅଥକ! ବେଣ୍ଟାଵିକ୍ସ୍ ସିଅଳ ଲ୍ଇଦ୍ମାଗ୍ ଛଦ କର୍ ବୁଣି ଦେଇ ଝାଡ୍କ୍ ପ୍ରସ୍ଥୁଢ ବ୍ରଜ ଅଛି । 

୧ ନମ୍ହର୍ ଚନ୍ନଂଦଦଖ । 

ସେହି ଝାଡୁର୍ ଅକାର୍ ଆଡ୍ ୫କଏ ପଣ୍ବଞ୍ଚ୍ ନ କରିଦେଲେ ଭ।ହ୍ା ଅଧ୍ୟୁକ ଵବଦହ୍ବାଇର୍ 
ଜ୍ଷଯୋଗାଁ ବହ୍ଵର । ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦଦେଖ । 

୩ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ୍ଝାଡ଼୍ ଭଆର୍ଵ କଶ୍ଚିବା ଠାଇ୍ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ୍ ସଗି ଥୁବା 
ଷ୍ଟଲ୍ର କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼କ ମ୍ୂୂଲରୁ ବା ଅଧ୍ୟକ ଲମ୍ବା ର୍ଣି କହାଇ ଅଣିବାକ୍ଲ୍ ଢଦ୍ରଦ । ଫୁଲ ଏବ କାଣ୍ଡ- 
ସୁଡ଼କ ଉ୍ଜ୍୍ମରୁଥେ ଶୂଖିଗଲେ ସେଗୁଡ଼କ ଭଲଲ୍ ରେ ଗିଃ ଭଛିରୁ ଧୂସଗୁଡ଼କ ଝାଡ଼ି ସଫା କର୍ଚ୍ଦେବ । 
ଭମ୍ପୁରେ କାଣ୍ଡଗୁଡ଼କ ଏକ ଗଜ ସର୍ଯାନ୍ତ ଲମ୍ବା ରଖି ଅଵଣିଷ୍କା ଅଂଶ କାଃଦେବ । ଏହୁ କାଣ୍ତଗୁଡ଼କ୍ଲୁ 
ହ୍ଭା ଵା ବେଣ୍ଠା କକ୍ଜି ଝାଡ ୫ କାହରାକ୍ସ୍ ବହବ । 



୬ ଗୃହ୍ନଥିଲ୍ା 

ଏ ଝାଡ୍ରୁ କୁ ଵାଛ୍ନକା ସମ୍ମୟ୍ବ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଥିବା 
କାଣ୍ଡ ୩୪ ଗୋହ ଏକନ୍ନ ଧର୍ ଇହ୍ଜିର୍ ଅଗ୍ରସ୍୍ଗ 

ଅର୍ଥାତ୍ ଙୁଁଲ ଥୁବା ଅଂଶକ୍ସ୍ ନମ୍ଭେ ବଙ୍କା କରଛି 
ବାଜ୍ଞବାକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଣ୍ଵିବ୍ତ ଆବଶଂକ ହେଲେ 
ଖଣ୍ତେ ବେଡ ବା ଦ୍ଭାର ଅଗ ସର୍ୁକର୍ ଚଯାଗ 
କର୍ବ । ବେଭ ଗାଇଆ ବା କୋରଃ ସାଭଥଦ୍ନାଗ୍ 
ଭ୍ରାଞ୍ଥିଲେ ସ୍ବୁନ୍ର୍ ଏବ ଗଲ୍ଜ ହ୍ରେବ । ଫୁଲ୍ଗୁଡ଼କ 

. ଭ୍ଗର ପାଖକୁ ରଖୁଥିବ | ୨ ଜମ୍ଭର୍ ଶନ୍ନ ଦେଖ । 
ଆବଶ୍ଯଳଭା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଥରରେ କାଣ୍ତର୍ଲ୍ 
ଫୁଲର କେଣ୍ଡାକ୍, ନ୍ରଣ୍ରାଇ୍ ବନେଇ କେଵଲ ଫୁଲ 
ଚୋଗ କର୍ବ । ୧କ୧ଭବେେଳେ ଅବା କାଣ୍ଡ ସହ୍ୁତ 
ଙୂଲକେଣ୍ଡା ମିଶାଉ୍ଥିବ । ପ୍ରରଥର ଫୁଲ୍ର୍ କେଣ୍ଡାକୁ 
ଯୋଗ କଚି ଢହିର୍ ହୂୁଲଡ୍ଗରେ ଚଜଢ ବା 
କୋରହ ମାଛଆକ୍ସ ୩୩୬ଥର୍ ଗୁଡାଇ ଦେଜ୍ଥିବ । 
ଏ ଝାଡ ଆଁକଶଂଘ୍ରୀୟୁ ଆକାର ପର୍ଯାନ୍ନ ଚହ୍ଲାଇଗଲେ 
ବଛାଯାଜ୍ଥିବା ପାଭଅକ୍ ସେହ୍ରଠାରେ ବଶଷ କର୍ 
ଗଣ୍ଡଂ ଦଇ ଅଞକାଇ ଚଦବ । 

। 

୨ ନମ୍ବର୍ ଚିନ୍ନ 
ରୀ 

==1(,;/ 

୬ ଜମ୍ଟର୍ ଚିଭ୍ର 

ଵଛା ବଦ୍ବବା ଥରେ ନମ୍ବକ୍ଲ ବାହ୍ବାର୍ ପଡ଼ୁଥିବା କାଣ୍ଡଗୁଡ଼କ୍, କତ୍ଥ୍ ମ୍ୟାନ ଦ୍ବଭା ବା କେଣ୍ଟା 
ହେଵା ନମ୍ଭନ୍ତେ ଉ୍ତ୍ମରୁଚଗ ସଜାଡ଼ ଦେବ । ବେଣ୍ଠାକ୍ 'ଚଗାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଵଣଯକ 
ବହ୍େଲେ ଅଜଡ୍ ଗୋଃିକେଢେ ଫୁଲ ନ ଥିବା ଖାଲ୍ ଣର ଏ ମୁଠାରେ ଗୁଗ୍ଇ ଦେଉଜ୍ ହ୍ବାଇ 
ମୁଠିଦ୍ନାଗ୍ ବଳଦେଇ ଗୋଲ କରଣ୍ଚି ଧଶ୍ବବ । ଵେଣ୍ଟାକ୍ସୁ ଏକଗଜ ଲମ୍ଫାା ରଖି ଭହ୍ମି ଉ୍ପରେ ୩୮୫ 
ସ୍ଥାନରେ ଵେଉ ବା ବକୋରଃ ପାଭଅ ଦ୍ଵାଗ୍ଵ ୩୭ ଗୋଃ ମୁଠା ବାଛଦେବର । ଶେଷଳର୍ କଛା ହେବା 
ସୁଠାକ୍ଟ୍ ଅନ୍ଯ ସ୍ୁଠାମାନଙ୍କଠାରୁ କଚ୍ଛ ଅଧ୍ୟକ ଚଉ୍ଭଡ଼ା କଦ୍ଚିବ । ଚଶଷ ସୁଠାଠାରୁ ଏକ 

ଇଞ୍ଚ ଗ୍ରଡ଼ ଦ୍ରଢାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସମରୁଲ କରି କାହଦ୍ରେବ । ଗୁଡା ହ୍ରୋଲୁଥୁବା ଦେଢ ବୀ କୋରଃ 
ଘାଇଅଗୁଡ଼କ ନାଲ୍, ମଳ, ସାବଜା ଅଦ ଭଲ ଭ୍ନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ର୍ଙ୍ଗାଇ କରି ବ୍ଯବହ୍ନାର କଲେ 
ଏ ଝାଡ୍ ଆହୁକି ସୂନର ଦେଖାଯିବ । 



ସ୍ଥଥମଭ ଖଣ୍ଡ ୬ 

ଢାଜସନ୍ନ 

ସହ୍ଵଜରେ ସବୁଠାରେ ଝାଲପନ୍ନ ମିଳ ପାଚର । ଢାଳଘନ୍ନରେ ନାନା ପଦାର୍ଥ କରୁଣାଯୀଲ୍ 
ପରର ଭାଦ୍ନା ଛଡ଼ା ଅନଂପଳ" ସୁଲ୍ବାନ୍ ଜ୍ଘକରଣଦ୍ନାସ୍ଵ ଯାହା ଯାହ୍ନା ବୁଣାଯାଇ ମାରିବ, 
ସେନ ସକୁ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରୁଣିବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ଯ ଭାଲପନ୍ନଦ୍ବାଗ୍ ନୂଆ ଗି ଖାଲଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ଯାଣ୍ବ; 
ଢେଣୁ ଏଠାରେ ଢାଲସନ୍ଧର ସଖି ବାଛ୍ଛବା ଓ ଭାଲଗସ ନଦ୍ନାଗ୍ସ୍ କେଢେଗୁଡ଼ଏ ବୁଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ 

ଯ୍ରଦଞ୍ଥ ହେଲ । 

ଯମହାଅ -- ଭାଲସନ ର ମହା ଓ ରଞଣା ଅବନକ ଞକାରର୍ ବହାଇଥାଏ ̀। ଗୋଃଏ 
ଭାଲବାହ୍ୁଙ୍ୟ କାଃଆଣି ଢାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଏକ ସମ୍ମଭଲ ସ୍ଥାନରେ ର୍ଣ୍ଜିବ । ଢହ୍ିର ମନ୍ନକୁ ଏପରି ସ୍ବରରେ 
ଅଚ୍ଚସ୍ତ ଅଚସ୍ତ ଚମମ୍ବର୍ଦଵକ ସେପରି କ୍କ ପନ୍ଧଃ ବର୍କୀଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫାଃଯିର ନାହୁଁ । 
ଅବଶ୍ୟକ ଚହ୍ରଦଲ କୌଣସି ଏକ ଯାଖରୁ ମନ୍ନର୍ ଚକଚଭକ ଅଂଶ କାହି ବାହାର୍ କରି ଦେଲ୍ ମାର । 
ବେଣ୍ଟାକ୍ୁ ନବମ ଏକ ଯାଖର ମନ୍ଧ ଉ୍୍ପରକ୍ସ୍ ମଡ଼ାଇ୍ କର୍ ରଵିବ । ଏହ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଣ୍ଠା ଓଁ 
ଘନ୍ନନ୍ସୁ ଣିଣାଇ ଭହ୍ଲଁ" ଉପରେ ଗୋଃଏ ଘଥରର ଚକ୍ଜ ବା ଅନ କ୍ମତ୍ଥ ଗୋଲକାର ଦ୍ଵରି ପଦାର୍ଥ 
ମଡ଼ାଇ୍ ଦେଇ ରଖିବ ।୧°୮୧୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେବ ସ୍ଵରି ପଦାର୍ଥକୁ କାଜିନେଚଲ ଦଦଖି ପାରିବ 
ଯେ ସନ୍ନଃ ରସ୍ଥାରିଭ ଚହାଲ ରହୁ ଯାଇଥିବ । 

ଜଞ୍ଜମ୍ାନ ପଙ୍ଗିଁ ଜମ୍ଭନ୍ତେ ଯେଉ ଅଂଶ ଅଵଶ୍ଯକ୍, ଘନ୍ଥର୍ ଚସନ୍ଥ ଅଂଶଚର୍ ଗୋଃଏ 

ଷେନ୍ସିଲ୍ଦ୍ବାଗ୍ଵ ଦାଗ୍ ଦେଇ ଭାଦ୍ରାକ୍ଲ୍ ରସ୍ତ୍ ଭ କରିବ । ଅଵଶିଷ୍କ ଅଂଶକ୍ କଢ୍ରୁଲ୍ିରେ କାହ ଦଳ । 
ରିନ୍ନ ଅନୁକରଣରେ ଏହ୍ବନାର ଦାଢ଼ରେ ଦୁଇ ଯାଖରେ ଦୁଇ୍ଗୋଃ 
ଖଞ଼କା ବସ୍ବାଲ୍ ବୁଞ୍ମ୍ଦ୍ମାଗ୍ବ ଫୋଡ଼ କ୍କଭେକ ସ୍ଥୁଂଳଚର୍ ସୂରା ବଦଇ 
ତ୍ାନ୍ଥ ଦେଇଲ୍ ଗୋଛଏ ସ୍ପୃଦର୍ ସଖା ହେବ । 

ଘଙ୍ଗାକ୍ସ୍ ସୁନ୍ଦର୍ କରିବା ଘାଲ୍ ଭନ୍ମଣେରେ ବକଢେଗୁଡ଼ଏ ଳଲ୍୍ 
ଦ୍ଦଆଯାଇ ମାରେ । କଳ୍ପୀ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥ ଥମ ଭହ୍ନରେ ଦୁଇ 
ପ୍ରାଖରେ ଖଜ଼କା ଖଞ୍ଜି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସୂଭାଦ୍ନାଗ୍ଵ କାହି ଦେଵ; 
ଉମ୍ପୂରେ ଖଣ୍ଡ ଏ ସରୁ ଓଁ ଇଅଁ ଲ ଭାଲଘନ୍ନ ନେବ । ଏହୁ ନ୍ନ 
ଖଣ୍ରକର୍ ଏକ ଶାଣ୍ତଚର୍ ୧୬ € ଅନ ମାଣ୍ଡରେ ୨' ରହ୍ଥ ଦେବ । 
୧୬ ଶିର୍ହ୍ରଂଭ ମାଣ୍ଟ୍' ଭଲକ୍ସୁ ଓଁ (୨୬ ରହ୍ଵଂଭ ପାଣ୍ଟଂ ଜ୍ଣରକ୍ସୁ ରଣି ୧ ନମ୍ଳ୍ର ନ 



୮ ଗୃହଶିଲ 

ଢଜ୍ଧର୍ ଏକପ୍ରାନ୍ତ ସଙ୍ଖାରର୍ ଖଞ୍ଜା ବହ୍ଲାଇଥୁବା ଖଡ଼ଂକାର୍ ଝର୍କୀଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସହୁ ଖଡ଼ିଂକୀର୍ ଭଝ୍ତଲ 
ଭ୍ଙ୍ଟ୍” କରିବଦବ । ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଚସହ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଛପି ଧରିବ । 
ଘନର ଅସର ପାନ ଠିକ ପୁବଂଘରି ୧” ବଳିଭ ଣାଣ୍କୁ ଳକୁ ଓ 
୨” ରଚ୍ଥ୍ଭ ଘାଣ୍ଡକୁ ଉଗରକ୍ସୁ ରଣର ଚସହ୍ଥ ଖଡ଼କା ଭଲେ ଅନ୍ଯ 
ପାଖରୁ ଧୂଗ୍ବଲ୍ ଭାହ୍ରାକ୍ସ ଵାଣିନନେଲେ ଖଡ଼କାର୍ ଦଦଦ୍ବକ୍କ୍ 

୨ ନମ୍ବର୍ ରାତ୍ର ଲ୍ଵଗି ଭଛ୍ଥିର୍ ଏକ ଯାଣ୍ଟ୍ ଚର ଗୋହଏ କଲ୍ ହ୍ରୋଇନକ୍ଷିର । ୬ ନମ୍ହର୍ 
ଶିନ୍ଧ ଦେଖ । 

„ ପୁନଞ୍ତ ମନ୍ଦ୍ରଃର୍ ବସଦୁ ଦ୍ଧଂଙରୀୟ୍ ପ୍ରାନ୍ତକ୍ସ୍ ପୂବଂପରି ୧୬ ରହ୍ଥଂଭ ଯାଣ୍ଟ ଲ୍ଲ ଭଲକ୍ସ୍ “୨” ରହ୍ୁଭ 
ମାଣ୍ଡ କମ ଉୁୱରକ୍ଲ୍ ର୍ଣ୍ର ଚସନ୍ଥ ଖଡ଼କା ଭବଳେ ପ୍ ଗ୍ବଇ ଧାଣିଚନଚଲେ ପ୍ରଥମ କମ୍ବୀର୍ କମ୍ଭ 

ପାଣ୍ତ୍ ଚରୁ ଆଜ୍ ଚଗାହଏ କଳା ହ୍ରୋଇଯିବ । ଏହୁମରି ନମ୍ଭାଗଭ 
ଯେଢେଥର ଯସନ୍ନଃ ପ୍ଗ୍ବଇ ଞାଣି ଚନଉ୍ଥିବ ୧ସଂଚେଥର 

ଗୋଵଏ ଶଘଗୋଶଏ କଲ୍ଲା ଏପାଖରେ ଓ ସେଣଠାଖରେ ଯଡ଼ଯାଜ୍ଥିବ ¦ 

ପୁଥମ ଯନ୍ଖଣୁ ̀  ଶେଷ ହେବା ଯୂବଂରୁ ଅଜ୍ ଖଣଏ ଠିକ ସେହୁଥରି 
ମନ୍ଥ ୧ଯାଡ଼ ସେନ ଖଡ଼କାର ଦୁଇପାଣ୍ଡଚର୍ କମ୍ପ ଇଳାଇ 
ଯ୍ିର । ଏହ୍ନପରି ଯଙ୍ଗଆାରେ ଚଯଚଭ ଧାଡ଼ି କଳା ସକାଇ ଭାହ୍ରା 

ରନ୍ନିଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଚଭଭେ ଧାଡ଼ଂ ଖର୍ଡ଼ଂକା ଖଞ୍ଜି 
ଜ୍ଣ.ଲ୍ଫିଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଳା ପକାଇ ଢାହ୍ରା ରନ୍ନଭ କରି 

୩ ନପ୍ପ୍ର୍ ଚିତ୍ତ ପାରିବ । 

ନିଞ୍ଚ୍ପଣା - ସୁଥିମେ କେଚେଗୁଡ଼ଏ ଭାଲଥନ ନେଇ ଭାହାଯକୁ ସମାନ ସମାନ କର୍ ରର୍ବ | 

ଭାଲଘଭ୍ରକ୍କୁ ସହ୍ନକରେ ସମ୍ଭାଳ କର୍ ଚର୍ବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯରେ ନ୍ଦଅଯାଇଅଛୁି । 

ବଞ୍ଚଣାହ ଚଯେଭେ ଚଚାଡ଼ାର କର୍ବିବାକ୍କ୍ ଇକ୍ରା କର ବ, ସସନ୍ର 
ଚଚୀଡ଼ାର ଗୋ ଶଏ ସମ୍ବଭଲ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଧଗୁଡ଼କ ଚଗାଵକ ଘରେ 
ଗୋଃଵଏ ବସ୍ଥଲ୍ ଦେବ । ଭଞ୍ଜିର୍ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭହ୍ନି ଜ୍ମରେ 
ଖଣ୍ଡିଏ ସତା ବା ବଢା ରଵି ଭାଜ୍ରାଲ୍ଲ୍ ବଗାଡ଼ ଆଙ୍ଗକଲଦ୍ଧାଗ୍ 

ମ୍ରାଡ଼ ଧର୍ବ । 

ଵଞ୍ଜିମାନ ବାମ୍ମ ଛାଣ୍ଟ ରୁ ଵୁଣଧିବାକ୍କ୍ ଆରସ୍ତ୍୍ କର୍ ଗୋଃଏ ଛଡ଼ା 
। ଗୋହଵଏ ଘନ୍ନ ଉଗରକୁ ଜ୍ଠାଇବ। ଏହ୍ର ବବଧୀନରେ ଆଡ଼- 

୧ ନମ୍ବର୍ ଚିନ୍ନ ବ୍ଵାଗରେ ଟଗାଛଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣ୍ଜିଂ ଦେବ । ଭଢ୍ଯରେ ଭଲକ୍ସୁ ରଖିଥିବା 



ଗୃହଶିଲ ଓ 

ପନ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଚଦଲେ ଘୁ୍ଵ ଥର୍ ଜ୍ଷରକ୍ସ୍ ଉଠିଥିବା ମନ୍ଥର ଗୁଡ଼ିକ ଝଲକ ରହୁଯିକ । 

ଏହୁ କ୍ୟଯବଧାନରେ ଆଜ୍ ବଗାଛିଏ ମନ୍ଦର ଗୁଜି ଦେବ । ଧୁନସ୍ହ ଭଳକ୍ସ୍ ରହୁଥିବା ଠନ୍ନଗୁଡ଼କ ଉପରକ୍ଲ୍ 
ଏବଂ ଜ୍ଷରକ୍ଲ୍ ଉଠିଥିବା ଯନ୍ନରୁକ୍କକକ ଢଲକ୍ସ୍ ବଦଇ ଯୁଣି ଗୋଛଏ ଘନ୍ତ ଗୁକ୍ନ ବଦବ । ଏହୁଃର୍ 
ବଗାଃକ ପଟ୍ତର୍ ଟଗୋଃଏ ଚଲ୍ଖାଏଁ ପଭ୍ର ଖଞ୍ଜୁ ଖଞ୍ଜୁ ବଯଭକ ଚଚୀଡ଼ାରେ ତଢ୍ତ ପାରଥୁବ ଚସହୁନ 

ଗରଭିମାଣର ଲମ୍ବା ହୋଇ୍ଗଲେ କୁଣିକା ବନ୍ଦ କରିବ । 

ବରଞ୍ଜିମାନ କୁଶା ଦହ୍ରାଇଥିକା ଅଂଶର ବାହ୍ବାରକ୍ସ୍ ଗ୍ଭରି୍ଷାଖରେ ବାହାରିଥିବା ପଭ୍ରର 

ଅଂଣିର୍ତୁ ଯେ ଚସଉ୍ ଆଡ଼ୁ ସ୍କୁହୁଁ ଥିବ ଢାହ୍ନା ସହନ ଅଡ଼କ୍ସ ସମୋଢ଼ି ବୁଣା ଚହ୍ରାଇଥିବା ଅଂଶରେ 
ଗୁଛି ଦେବ । ଭଛି ମଧ୍ଯଚର ଗୁରିଷାଖରେ ଗୋହିଏ ଭାଲଘଭ୍ଜର ଶିର ବା ଖଡ଼କା ଖଞ୍ଜି ସେଦ୍ର 
ଖଢ଼ିକା ଉ୍ପତ୍ତର୍ କ୍ଗୁଲ୍ଵଲ ପତ୍ରଗୁଡ଼କ ଚମାଡ଼ି ଦଲ ବଞ୍ଚିଣାହ ଶକ୍ତ ଚଢ୍ଘ ବ ଏବଂ ତମ୍ାଡ଼ାକ୍ରେବା 
ଘଭ୍ରଗୁର୍ଭଁ କ ସମ୍ମାବସ୍ବବରରେ ମୋଡ଼ ବୋଇ ଚହ୍ଧି ସୂଦଦର୍ ଦେଖାଯିବ | 

ଏହୁ ବଞ୍ଚଣାଃଚର ଖଣ୍ଡଏଏ ବେଣ୍ଟା ଲ୍ଗାଲବା ଅବଶ୍ଯଳ । ବଣ୍ଟା ନମଚନ୍ମ ଖଣ୍ତ ଏ 

ରାଜ୍ ଣ କଣି କମ୍ଫା ଖଣ୍ଡ"ଏ ସରୁ ଵଢା ଅଣିବ | ଢାହ୍ା ବଥିଣାଠାରୁ ୮୯ ଇଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟୁକ ଲମ୍ଳା ହ୍ରେବା 

୬ ଚକ ଆବଶଂକ । ବାଜି୍ଵକଣିର୍ ଏକ ପ୍ରାନ୍ମରେ ଗୋଛିଏ ଗଣ୍ତଂ ଉଇ 
୨ ନମ୍କର୍ ଚିତ୍ତ କରି ରସ୍ଗିବ । ବଢା ୧ଢୋାଇଥୁଲେ ବଭାର ଏକପଯ୍ତାନ୍ତବର୍ ଗଣ୍ଠ` 

ରସି ଅବଶିଷ୍ଟ ,ଅଂଶକ୍ସ ଗୃୁଞ୍ି କରି ଚଗାଲ୍ କରିଦେବ । 

8. 

୩ ନମ୍ହର ଚିତ୍ର 

୫ ଜମ୍ହର୍ ଭଭ୍ଵଗରି ଓ।୫ ଇଞ୍ଚ ଲ୍ମ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ଏ ବାଉଁଶ ଜଲ କାଟ ସେନ 

ଜଲ ମଧ୍ଯରର୍ ବନ୍ଧର କାଠିର୍ ଗନ୍ଜି ନ ଥୁବା ମାଖକ୍ସୁ ଏପର୍୍ବ୍ବରେ ମୂଗ୍ଵଲଦେକଃ ଚଯସଗରି ନଲଛି 

ଯାଇ ଇହୁଁର୍ ଅନ୍ୟ ୍ତାନ୍ତରେ ଥୂକୀ ଗର୍ଣଣରରେ ଅଃକ୍ନ ରହୁବ ଏବଂ କାଠିଃ ଳଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ର୍ଲ 

ସ୍ତ୍ଵବଚର୍ ଝୁଲ୍ ମାରିବ। ଲଲ ଜାଦ୍ ବବଣ୍ଟାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକ୍ଲ ସମାନ ଦୁଇ ସ୍ବଗରେ୍ ଚରି 

ଭହୁଁ' ମ୍ରଧଚର୍ ଶଞ୍ଚଣା ଛର୍ ଏକପାଣ୍ସନ୍ତୁ ପୂଗ୍୍ଲ ଦେବ ଏବଂ ଵଞ୍ଚଣାର ଚି ଗଲ ଯାତିଅ ଶଶୀ ପାଣ୍ଠ ନସ 

ଢାଲକୋର୍ଃ ସାଵଅଡ୍ଗାଗ୍ବ ଭୁ ବାଛ ବଦବ । ଏହ୍ରପରି ବାକ୍ଷିବାକ୍ସ୍ ହ୍ରେଲେ ବଞ୍ଚଣାଚ୍ଛ 

2 



୧୦ ଗୃଢ଼ଣିଲ 

ଗୋହଏ ଡାଞ୍ଂଣଦ୍ବାଗ୍ଵ ଚଫାଡ୦୦ଡଦବା ଆବଶ୍ଯକ ଚ୍ରହ଼ର । 
ଓ ନମ୍ପର୍ ଭଭ୍ର ଦଦଖି । 

୪ ନମ୍ଳର୍ ଚିଭ୍ରଝରେ ସରଳପ୍ଵବରେ ଶଞ୍ଚଣା ବାଞ୍ଜବାର୍ 
ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏହୁ ବବେଣ୍ଟା ପାଖରେ ସମ୍ାନ୍ତଗ୍ବଲ 
କରି ଆଜ୍ ଖଣ୍ଡ ଏ ଖର୍ଚ଼ କା ଧରି ପ୍ରଭଥର୍ କୋରଃଞ ସେହୁ ଖଝଜିକା 
ଉପରେ ଥରେ ରଲଖାଏଁ ଦୁଲ୍ମଇଅଣି ଗୁନ୍ଥୁଲେ ସେହୁ ବଛା 
ଅଧ୍ୟକ ସୂନର ଏ ଅଧକ ଶଲ୍ଫ ହ୍ଵେର । ୫ ନମ୍ବର୍ ଚିଭ୍ର ଦେଖ । 

ଉପରେ ଗରି କୋଣିଅ ବଞ୍ଚଣା କୁଣ୍ଢିବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ରଆଗଲ । 
ଚଯଚବ ବମିଣାଛଚର୍ ଅଧ୍ୟକଗୁଡଏ କୋଣ ରଖିବ୍ରାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କରିବ, 

ଭେବରେ ୧ଯଉ୍ ଯେଜ୍ ସ୍ଥାନରେ କୋଣ ର୍ଖିବ୍ୟ ଚକଳଲ ସେହୁ ସେହୁ ସ୍ଥାନ ଯରୟାନ୍ଜ ବୁଣି 
ଅବଶିଷ୍ଟ ‹ ଅଂଣ ସ୍ଥଡ଼ଚଦବ । ଚଣଷକୁ ସସହ୍ଥ ସେହ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାହ୍ବାରିଥିବା ପଭ୍ନଗ୍ମଡିକ୍ସ୍ ମୋଡ଼ ବୂଣା 

ହ୍ରୋଇଥ୍ଛିବା ଅଂଶରେ ଖଞ୍ଜ ବୁଣି “ଦେଲ ସେହ୍ର ସ୍ପେହ୍ନ ସ୍ଥାନଚର 
ଗୋଃଏ ୋହିଏ ଚକାଣ ବାଢ୍ାରି ଗଡ଼ି । ଭରଞ୍ଚଣାଚର୍ ଭ୍ଳ ର 

ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର୍ କଲେ ଆହୁର୍ ସୁନ୍ଦର ବହବ । ପାଣ୍ଟ୍ର୍ 
୬ ନମ୍ବରରେ ଦୁଲଗୋଶି ରଇଂଂର ଢାଲ ଘଭ୍ରରେ ବୁଣା ଯାଇଥୁବା 
ଗୌଃଏ ବଞ୍ଚଣାର ଚିତ୍ତ ଠଆଗଲ୍ବ । ଭଛ୍ିରେ୍ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କୋଣ 
ରଖାଯାଇ ଥି ଛି । 

ପଙ୍ଗାଚର ଯେପରି କଲୀ ପକାଇ ଭାହ୍ନାକୁ ଚିର୍ତ୍ଵଭ କରିବାର୍ 

ପ୍ରଣାଳୀ ଘୁଲବେ ବଣ୍ଟ୍ମଢ ଦ୍ରୋଇଅଛୁ, ବମ୍ପଣାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବସଦ୍ରମର 
ଓ ଠିକ୍ ସେଦ୍ଧ୍ ପ୍ରଣାଲୀରେ କଳା ମକାଇ ଶଞ୍ଚଣାକ୍ସ୍ ନାନାପ୍ରକାରରେ 

୬ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଚିର୍ତଚ ଭ କଳି ଯାଲିବ । 
ଅଙ୍ଗ ବହ୍ ବା ର୍ଚଣା ହ୍ରେଡ୍, ଢହ୍ମରେ ଯେଜ୍ ଅରି ଚିତ୍ର ଉ୍ଠାଇବାକୁ ଇଚକ୍ରା କରିବ 

ଘ୍ରଥମେ € ।ହସରି ଗଡ଼ଂକା ବାଞ୍ଧମିଲ୍ର । ଭଭ୍ଛରେ ଭଛହିରେ କଳ ମକାଇବ 

ପଙ୍ଖା କା ବଞ୍ଚଣାର ଧଡ଼ରର୍ କଳାର୍ ଝାଲର ଲଗାଇବାକ୍କ ଇଚ୍ଛା କବଲା ପ୍ରଥମେ ରୂଞ୍ଚୁ ଓ 

ସୂଚୀ ସାହ୍ନାୟଂରରେ ଖର୍ଣ୍ଣ ଏ କନା ଭହିର୍ ଧତଡ଼ରେ ସିିଲ୍ଲ୍ କରି  ଲ୍ଗାଇ୍ ଦେବ । ଆଜ୍ ଖର୍ଟ ଏ 
କନାକୁ କମ୍ପ କରି ସେହୁ , “କନା ସଙ୍କେ ଲଗାଇକବ୍ ସିଲାଇ କରିଦେବ | 



ଗୃ ହ୍ଶିଲ୍ ୧୧ 

ପନକଟା ସନ୍ଭ୍ 

ଏହ୍ଲାଧରେ ଭାଲପନ୍ନଦ୍ଧାଗ୍ କେବତେକଗୁଡ଼ଏ ଯଦାର୍ଥ କ୍ୁଣିକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ୍ଭ ହ୍ବେଵ । 
ଭଦ୍ନିପାର୍ ଗନ୍ନଗୁଡ଼କ ସରୁ ସରୁ ଓ ସମ୍ବାନ ସମାନ କଲ୍ଚି ରଗ୍ବା ଅବଵଣଂକ । ଢାଲମନ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ଯେ କୌଣସି ୟଦାଥଂ ବୁଣିବ ସେଥିନମନ୍ତେ ଯେବେ ମ୍ରଥମରୁ ଛ ନ୍ଧଗୁଡ଼କ ସଣାନ ସମ୍ବାନ କଣ୍ଠ ୭୭ 
ନ ର୍କ ଭେବେ ଚକାଣସି ସଦାଥଂ ସୁନ୍ଦର ଦଦେଣାଯିବ ନାହି । 

ମଭ୍ରଗୁଜ଼କ ସମାନ ସମାନ କର୍ ଚ ଶିବ। ଗ୍ବଗ ଆମ୍ବେମ୍ଭାଟନେ ୭ଗାଃଏ ସରଲ ଯନ୍ନ 
ବାହାର କର୍ଥକୁ । ଭାହ୍ନା ବଲରଲ ୨ ଇଞ୍ଚ ଚଜ୍ଡ଼ା ୨ ଇଞ୍ଚ୍ ମୌଃ 
୩ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍କ ଖଣ୍ଡ ଏ ଷୁଦ୍ଦ କାଠ ଏହ୍ବାର ଗ୍ଭର୍ଘାଖ ରହାମାଣ୍ର 
ଘ୍ରମ୍ଭାନ କଗ ଯାଇ ଅସ୍ଥ । ଏହା ଉପରେ କରତଦ୍ମାଗ୍ବ କେଭୋହ ଣ୍ନ୍ଦ 

୧ ଜମ୍ବ୍ର୍ ଛଭ୍ ଭଲ ମାପର ସାଇ କଞ୍ଚା ବଦ୍ାଇଅଛ୍ଥ । ସେହୁ ଗାଇଗୁଡ଼କର ଉଘରେ 
ଝଣୁଏ ରଦ ଖୁର ପାଇଅ | 58/60)7/7420£ 9166) ଯାର୍ ଦିଆ ଯାଇଅଛି | ସହୁ ଶୁର ଯାଭଆ 
ଉ୍ପଚ୍ତର ଏବଂ ସାଇଗୁଡ଼କ ବାଦ୍ଦେବଲ ଦୁଇ୍ଃି ଘାଲ୍ ହସ୍ତରେ ଏବ ଦୁଇ ଷାଖଚ୍ରେ କାଠର୍ 
ବଯଉଁ ଅଂଶ ବାଳୀ ରହିଅଛି ଠିକ ସେନ୍ଥ ଅଂଶଗୁଡ଼କ ଜ୍ଥରେ ଏବଂ ସେଦହ୍ର ୧ସନ୍ଦୁ ଅଂଶର ସଣ୍ର 
ସମାନ ଖଣ୍ଡଏଏ ଖଣ୍ଜ୍ରଏ ସଃ ସ୍ଥେଃ କାଠର ଛାଙ୍କୁଣି ଗ୍ଟଞ୍ଥ ଭହରିତ୍ପରେ ବସାଲ୍ ଦଆପାଇଅଛନ । 
ଏହ କା ୬ ଖଣ୍ତଂକ ଆଉ୍ ଖଣ୍ଡ'ଏ ୬ ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ତ୍ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚ୍ତଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ୧୪ାଞ୍୍ଧରେ କଣ୍ଠାଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ବସ୍ସାଲ୍ ନ୍ରଆଯାଇଥିଛୁ । ଯନ୍ତ୍ରୀଃ ରକ୍ଲାର୍ କଲ୍ପବକେଲେ ଭାହ୍ନାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ଧରିବାକୁ ଭହିର 
ଭଲେ ଅଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରାୟ ବଦେଢ଼ ଫୁଃ ଲ୍ମ୍ହୀ ଓ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ମଞ୍ା ଲ୍ବଗଅନ୍ଥ । ନମ୍ବର୍ 
ଚିତ୍ତ ଦଦେଖ । 

ଭାଲପନ୍ନ ରରଶ୍ବାକ୍ଲ ବଢ୍ଘଲେ ପ୍ରଥମେ ପନ୍ନର୍ୁ ଗିଗ୍ଗୁଡ଼କ ନୂର୍ ବା ପଜକଦ୍ଧ।ଗ୍ ବାହାର 

ˆ କର୍ବଦବ ଏବଂ ପର, ର୍ ଏକ ସୁଣ୍ତକ୍୍ ସ୍ର୍ଲ ସ୍ତ୍ବଚର କାଃ ରଖିବ । 
ଗର୍ବା କାଶବା ପାଇଂ ପଜଳକରେ କସ୍ପିଲ୍ନ ମର୍ ସା ଖଣ୍ଡଂକ ଝୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ରସ୍ଥିକ । 

ଗୋଃିଏ ଭାଲଧଯଭ୍ ଚନଲ୍ ଇହିର୍ କା ବ୍ରୋଇଥୁକା 

ମ୍କୁଣ୍ତଟକ୍ତ୍ ଗୋଃଏ ଘାଇ୍ଚର ଏକ ଠାଖରୁ ସୂଗ୍ଵ୍ଇ ଭାହ୍ନାକୁ 
କୁଇ ଦ୍ବାଭଦ୍ବାଗ୍୍ ଅସ୍ତେ ଆଣସ୍ତ ଚଲାଇ ଅନ୍ୟ ଘାଖଚର 
ବାହ୍ନାର୍ କର୍ନେର । ୨ନସ୍ପାର୍ ଚଂଭ୍ର ଦେଖ । ସେନ୍ଦ୍ର 
ଦ୍ଦାଇଚର୍ ଚଯତ୍ତଭ ପତ୍ର କାଃଦ ଭାକ୍ନାସରୁ ସମାନ 
ଚଜ୍ଡ଼ା ହେବ । ଭ୍ନ୍ମ ଣ୍ନ୍ନ ଘାଇରୁ ସେହୁିଥଣ୍ ଭ୍ନ୍ନ 
ଭ୍ନ୍ନର ଚଜ୍ଡ଼ାର୍ ଘଭ୍ର ସହଜରେ ଅଲ ସମ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ 

୨ ଜମ୍କ୍ର ଚତ୍ରା ଏହ୍ଲ ସନ୍ତ୍ଵଦ୍ଧାଗ୍ଵ କାଃଛନେଇ ପାର୍ବ । 

ଲୋ କାନି 



୧୨ ଗୃହ୍ଧଛଲେ 

ଢାଲପଦକୁ ରଙ୍ଗାଲବାର ପ୍ରଣାଳୀ 

ରସଂ-¬-ଢାଲପଭ, ବକୋରଃ, କାଇଥି, ବଳଭ, ନାଳଅ, ଖରି, ଅଖୁଗଛରୁ ବାଢ଼ାର 
ପଡ଼ିଥୁବା କାଣ୍ଡ ଓ ଵଅଁପତ୍ର ଅଦ୍ରକୁ ର୍ଙ୍ଗାଇବା ଯାଲ୍ ମେକକଣ୍ଡର୍ କାର୍ରୀୟୁ ରସଂ (8510 ୧୦1047) 
ଜ୍ମୟୟୁଲ୍ମ ର୍ଇ୍ଗ ଅଃ । ଏସିଡ୍ କଲ୍ ର ନାମକ ରଙ୍ଗ ଦ୍ରାଗ୍ଭ୍ ମଧ୍ଯ ଏହ୍ଜୀ ର୍ଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ । ମରାଭ୍ର 

ଏସ୍ପିଡ୍ ର୍ଙ୍ଗର୍ ମ୍ଫଳୀ ଅଧ୍ୟକୟ ଚଢଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟୁକ ଖର୍ଚ ପଡ଼ବ୍ । 

ବଜାରରେ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ରଙ୍ଗ ଛନ୍ନୟୁ ହୁଏ । ଯେଜ୍ ରଙ୍ଗ ଯାଦ୍ରାମାଇ ଜମ ପୁଲ ଢାହା 
ଚିହଁ କର୍ ନ ଆଣିଲେ ଭ୍ଚମରରେ ପଡ଼ ଦୁଲ୍ଗ୍ଣ ଚହ୍ରବାକୁ ଖଡ଼ । 

ଉଘର୍ଲେଲ୍ଫ ଘଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ନମ୍ଭଚନ୍ତୁ ଗସ୍ତ । ଓଁ ଉ୍୍ହୁ ଲ ର୍ସଂ ମଧ୍ଯରେ ( 8ଞ୍ତ୩୯) ଚମଜେଣ୍ତର୍ 
କାଟ୍ଟୀୟ୍ ରଙ୍ଗଦ୍ଦୁ' ସବ୍େୋଲ୍ତଷ୍ । ମେତଜଣ୍ଡର୍ ର୍ଙ୍ଗ ଦଦଖିବାକ୍ସୁ ଦାନା ଦାଳା ସଲ୍ତ, ମାଭ୍ର ଅନ୍ଯ 
କେଭେକ ରଗଂ ଅଚ୍ଛ, ଭାହା ମଧ୍ୟ ବଦଖିବାକୁ ଦାନା ଦାନା ଘରଣ୍। ମୁଣି ଚକଢେକ ମେଇଜେଣ୍ଠଡର 

ଜାଦରୀୟୁ ରଙ୍ଗ (8810 ୯୦୦୩) ଅର୍ଥ ଢାହ୍ନା ଦାନା ଦାନା ନ ବହାଇ ବକେବଳ ଚ୍ଟନା । ଏବ 
ସରୁ କାରଣରୁ ରଙ୍ଗ ଚି ହଁ "କାରେ ସାଧାରଣ ଲଲ୍ଵେକଙ୍କ ଯଷରେ ଭୃ ମ ସହିକା ସ୍ମାସ୍ତ୍କିକ । 

ଡେଣ୍ଟ୍ ଉ୍ପବଗ୍ଵକ୍ଖ ପଦାର୍ଥମାନ ର୍ଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚହ୍ଧଲେ ଵଜାର୍ରୁ ରଙ୍ଗ କଣିବା ଚବଚଲ 
ରଙ୍ଗ ଡବା ଉପରେ ଯାଦ୍ରା ଲେଖାଥାଏ, ଭାହ୍ନାକ୍ ପଢ଼” ନମ୍ଟଲ୍ଵ୍ଣଭ ଲେଖାର ରଙ୍ଗ ଚଂହ୍କଂ 
ଆଣିଲେ ଆଉ୍ ସ୍ବଦଦହ୍ଵର କାର୍ଣ ନ ଥିବ ।-¬ 

କଲା 716 118୧ 3. ?୯ . 
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ଗ୍ୃଦ୍ପଶିଲା ୧୩ 

ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସ୍ଥି ସ୍ଥକାର ରସଂ କର୍ବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଉ୍ପଗ୍ଵେଲ୍ଜ ରଙ୍ଗମ୍ମାନଙ୍କ 
ମର୍ଦ ଵଂବଚନା କର୍ଛି ଆବଶୟକ ଘଣ୍ଚିମରାଣର ଣ୍ନ୍ନ ଲ୍ନ୍ନ ଦୁଇ କା ଭଭୋଞ୍ଜୁକ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲେ 
ନାନା ପ୍ରକାର୍ ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ରଇଂ ମାଲ୍ ସା ଭ୍ବିବ । 

ର୍ଙଇାଇବା ଥଣାଲୀ 

ପ୍ରଥମେ ଭାଲପନ୍ନକ୍ସୁ ଦଚ୍କାଦୀ ଆକାର୍ଚର୍ ରର୍ ସସଗୁଡ଼କ୍ସୁ ଚମାଡ଼କର୍ ଚେକା କର୍ବ । 

ଭାହ୍ରାକୁ ଭିଲ୍ନ ରଖି ଦୂଇ ଭନ ସ୍ଥାନରେ ବାଛ ଦେବ, ବଯଷଣ୍ବି କ ନିହ ନ ଯାଏ । ମାନ୍ତ 
ଅଧୂକ ଣଣ୍ତ କର୍ ରାଜ୍ଞକ ନାହ । ଣଲ୍ଫ କର୍ ବାଜ୍ଞଲେ ମୋଡ଼ା ଭଭରେ ର୍ଙ୍ଗ ପ୍ରରେଶ କଣ୍ଞବାକୁ 

ଅସ୍ତବଧା ଝଦହ୍ରରର । 

ଭହିପୁର୍ବରୁ ୧୦ ଚସର ପର୍ମିଭ ପାଣିରେ ଅଧସେର ହ୍ରର୍ଡ଼ାକ୍ସ ଛେର ୧୨୮୦“ ଘଣ୍ଟା 
ଅଗର୍ଲ୍ ଗୋଵଏ ମାହ ଦ୍ରାଣ୍ଡରରେ ବଢଛୁଗ୍ଵଇ ର୍ଣ୍ରି ଦେଇଥିବ । ସେହ ଘାଣି ଓ ହୁ ରିଡ଼ାକ୍ସ ନଆଁ ରେ 

ବସାଲି ଜ୍ଞ୍ଚମରୁ୍ଧେ ପ୍ରାୟୁ୍ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସର୍ଯାନ୍ତ ସିଝାଲ୍ବ । ଏକ ଘଣ୍ଟା ଗରେ ଦ୍ରର୍ଡ଼ାଗୁଡକ୍ସ୍ 
ଫୁ ଃିଲ୍ପ ଯାଣିରୁ ସ୍ଥଣି ଯକାଲ୍ବ । 

ଚସ୍ନ୍ଧୁ ମାଣିକ୍ସୁ ପୁନଗୟ୍ ନ୍ଆଁ । ବର୍ ଵସାଇ ଭାହ୍ମା ଫୁଞ୍ଚୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଢନ୍ମିଲେ ଯେଭେ 

ଢାଲଘନ୍ନ ବା ଜ୍ଘର ଲ୍ଖିଭ ପଦୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ଯ ଯାଦ୍ରାକ୍ସ୍ ରଇାଲ୍ବୟ ଭାହ୍ରୀକ୍ସ୍ ସହୁ ଯାଣିରରେ 

ରୁଡ଼ାଲ ବଦଇ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଲ ସିଝାଇବ । ଭପ୍ୁରେ ଢାହ୍ରାକ୍ସ ନଅଁ ଭୁ ଏକ୍ତାଇ ଅଣିକ । 

ହର୍ଡ଼ା କସଘାଣିବର ସିକ କରିବାଦ୍ଧାଗ୍ ଭାଲପନ୍ନ ବା ଉ୍ପଟଗ୍ଵେକ୍ତ ଅନ୍ଯ ଘଦାଥୀର ରସଂ 
ଗଦ୍ରଣ କର୍ବାର୍ ଶକ୍ତ ବୃର୍ଧଂ ବହ୍ରକ ଏବ ଚଯଉଁ ରଙ୍ଗ ଧର୍ବ ଢାହ୍ା ମଧ ସ୍ଥାୟ୍ଠବୀ ଚହ୍ରାଇ ରହ୍ର 
ଘାଣ୍କ, ଅଥ୍ାତ୍ ର୍ସଂହ ସକା ରସଂ ହେବ | 

ହ୍ମର୍ଡ଼ା ଅଧ୍ଧକ ସମୟ ରଭୁର୍ଲେ କ୍ଷଭ ନାହି । କନ୍ତୁ ହରିଡ଼ା ବଭ୍ରୁର୍ବିବାର୍ ସମଯ ମ୍ବିଙ୍ 
ହ୍ଵେବାର ସମ୍ପୟ୍ ଓଁ ହୁଗ୍ବିଡ଼ାର ମର୍ମାଣ ଆନ୍ଦ ଉ୍ଷରେ ର୍ଙ୍ଗର୍ କ୍ଯୋଭ ନର୍ଭ୍୍ର କରେ । ତେଣୁ 

ପୁବଂରୁ ର୍ଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଯଦାଥର୍ ର୍ଙ୍ଘ ସବସଙ୍ସ ମି ଶି କାଭ୍ଲ କଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ କର୍ବାକ୍ସ୍ 
ହ୍ବେଲେ ପୁବ ସଦାଥଂଶ ୫ ରଙ୍ଗ କରିବା ବେଳେ ଯଦ୍ଧ୍ରିରେ ଚଯତେ ସମୟ ୍ଦଆ ଯାଇଥିବ ଓ ଯେଭେ 
ଘରର ମାଣର ଯେଉ୍ଂ ପଦାଥଂ ର୍ରଯବହ୍ତୁଭ ହ୍ରୋଇଥୁବ ଭଚ୍ପ୍ରଭ ବଗେଷ ଦୁତ୍କ ରଖିବାକୁ ଯବ । 
ଭାହ୍ରା ନ ବ୍ବେବଲ ରଇଂର୍ ପ୍ରଦଦ୍ଦ ଘଛିବ । 



୯୪ ଗୃଳ୍ଣଗିଲ 

ଉ୍ପଷକର୍ଣର୍ ପରିମାଣ 

ଭାଲପନ୍ନ ଵା ଅନ। ଚଯେଜ୍ଵ ପଦାଥଂ ରଙ୍ଗାଲର ସେନ୍ରୁ ଘଦାଥର ଧର୍ମାଣ ୧ ସେର 
ବହ୍ରଲେ ୧ସଥୁନମ୍ଭବନ୍ତୁ ୨୦ ବସ୍ର୍ ଯାଣି ଆଵଶ୍ଯକ । ୨୦ ବସର୍ ଥାଣିରେ ଆବଣଂକର ମଚର ଅଧ 
ଭ୍ର୍ରୁ ଏକ ଭର୍ ପର୍ଯାନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଓ ରସଂର୍ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ଜଞକ୍କର୍ ଓ ଭୁଇଗୁଣ ଜଢ଼ାଢେଲ 
ଆବଶ୍ଯକ । 

ଦହ୍ରାଲ୍ଲକା ରସଂ ( 1,1911 ୯୦14 )  କର୍ବାକୁ ବହଲେ ରସଂର୍ ପରିମାଣ କଛୁ କମ୍ , ଏବ 

ଅଧୁକ ଗାଢ଼ କର୍ବାକ୍ସ୍ ହ୍ରେଲେ ରଙ୍ଗର ସରିମାଣ କର ଅଧୁକ ବଦେବାକୁ ପଡ଼ । 

କଡାଚଭଲ ଅସ୍ତ୍ବବରେ ବସାରିଷ, ମହୁଲ, ବାଦାମ୍, କରଞ୍ଜ, ଘୁନାସଇଂ ଆଦ ଭେଲ ଵଂବହାର 
କଗ୍ଵଯାଇ ଯାରେ । ମୀନ୍ନ ଅନୟ ଚଭଲର ପର୍ରି ମାଣ କଛି ଅଧୁକ ନେକାକ୍ସ୍ ଧଡର । 

ପ୍ରଥମେ ମାଣ୍ିଲ୍ଭ୍ ଡ୍ଵ୍ଵମରୁପେ ଗରମ୍ଭ କର ବ । ପାଣି ଘୂ ଃିଲେ ଢଦହ୍ନିରେ ଫିଃକରର ଓ ର୍ଙ୍ଗ 
ଯକାଇ ଭାହ୍ାକ୍ତ୍ ଖଣ୍ରରଏ ବାଜ ଶର୍ ବା କାଠର ଚଞ୍ଛୁ ଦ୍ାଗ୍ ଗଗୋଲାଲର । 

ଲ୍ବ୍ଦ୍ରାର ବା ହଣ୍ଠର୍ ପାନ୍ନ ବୀ ଲ୍୍ହ୍ଲାର ବା ଝଣର୍ ଚଧୁୁ ଆଧ୍ ବ୍ଯବଦ୍ବାର୍ କର୍ବ ନାହି । 
ଏରୁଷ ଧଦାଥଂ କ୍ୟକଦ୍ଦାର କଲେ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ କଲୀ ହ୍ଲୋଲିର । 

ର୍ଇଂ ଜ୍ତ୍ଗରୁଠପ ଚଗାଲ ବଦ୍ରାଇଗଚଲ ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରଦାଥସୁ ଭହିରେ ବୁଡାଇ 
ଚଞ୍ଚୁଦ୍ମାସ୍୍୍ ଭାହ୍ନାକ୍ୁ ଜମାଗଭ ଏଲଃହ ପାଲଃ ଓ ଭଲ ଉଥିର କରୁସିକ । ଏହୂଥର୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା 

ମଘର୍ମାନ୍ତ କଲ୍ ଘଚର୍ ରଙ୍ଗା ଯାଜ୍ଥୁବା ପଦାଥକ୍କ୍ ଚଞ୍ଚ୍ ଝୁ ଦ୍ଗାଗ୍ନ ଜ୍ୁଠାଇ ଧର ଚସହ୍ଥ ଘାଣିରେ ଭଲ 

ଭାଲ ଡାଦ୍ନାକ୍ସ୍ ଉ୍ଡ୍ଵ୍ମରୁଝସ ଘାର୍ଣ୍ବଂ୍ । 

ଢପୂରେ ର୍ଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଘକଳାଇ ଆଜ୍ ଅଧସଣ୍ଟା ଯର୍ଯାନ୍ତ ଥୁନଗ୍ଵାୟ୍ବ 

ଏଁଲ୍ଃମାଲ୍ କରି ର । 

ଅଧଘଣ୍ଟା ଯରେ ହ୍ରାନ୍ଥିକ୍୍ ଅରୁ ଏସ୍ତ୍ୟାଇ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଲ ପଦାର୍ଥ- 
ଗୁଡ଼ିକୁ ସେନ ହାଣ୍ଡିରେ ସେହ୍ରୁପର୍ର ମକାଲ ର୍ଖିବ । 

ଭମ୍ପୂରେ ସସ୍ ପଦାଥ ଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ବାହାର କର୍ ଜ୍ଞ୍ଘରୁସେ ଦୁଲ୍ ଭନ ଥର ପାଣିରେ ଧାଇ 

ସ୍ଥଲବରେ ଶୁଖାଲ୍ ବଦଳ । ଥବଣଂକ ମଠିନ କଚଲ ସାକ୍ରୁନ ବା ବସାଡଢ଼ାଯାଣିଚର୍ ଚଧାଇ ବଦଇ 
ମାର୍୍ବ । ଏହ୍ନ ର୍ଙ୍ଗ ପକ୍କା ଏବ ଚଢାଫା ହ୍ରେବ । 



ଗ୍ଟହ୍ଧଶିଲ ୧୍ହ 

¢ ଶାଖାରେ ପଚ 

ଯେଉଁ ଅଣ ୧ଝାଃ, ସୂଭା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସତ୍ସି ଉନ୍ତୁର ୩ ଚକେଗ୍ଲ୍ ନେଇ ବେର୍ଣୀ ବଳାଯାଏ, 
ସେନ୍ଧ୍ରିରର୍ ଭାଳଘନ୍ନଃ ଝଲୁର୍ଟନ୍ଧ୍ୟ କୁଃି। ବା ନାଲିଆ ପ୍ରକ୍ତଭ ରଯ ବର୍କୀଣସ୍ି ପଦାର୍ଥର୍ ୩ ଚଗାହି 

ଶାଖା ଚନେଲ୍ ମଛି କରୁଣାଯାଇ ପାରରେ । 
ତୃ ପ୍ରଥମେ ସମାନ ଚଉ୍୍ଡ଼ାର୍ କେଭେ- 
ଗୁଡ଼ଏ ଭାଲପଭ୍ର ଚର୍ ପକାଇବ । ଭହୁିରୁ 
୩ଖଣ୍ଡ। ଯଭ୍୍ ଚନଲ (୧ନମ୍ପରଚିଭ୍) ଅନୁସାରେ 
ସକାଲ୍ ର୍ଣିବ । ବାମ ଘାଖରୁ ଆର୍ମ୍ବ କର୍ 
ପଭ୍୍ ୩ ଖଣ୍ଡରେ ଯଥାନ୍ତରଣ ଉପରର ୧, ୨ 
ଓଁ ୩ ଚହ୍ମ ଦେବ । ଚିକ୍ମବା କାର୍ଣ 
ସେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼କରେ ଵମ୍ଫୁ୍ପ୍ଵ୍ଗରେ୍ ମଧ୍ୟ ସସଦଷର 
ଚହ୍ଫଥ ଦେଵ । ଠିକ୍ ବେଣୀ କଲ୍ମ ପର୍ ଏହ 

୬ ନମ୍ପର୍ ଚଭ୍ର ୩ ଗୋହ ଶାଖାରେ ମଛ କୁଣିରାକ୍ ବହବ । 

ଵେ ` ଛେ ୬5 ୬୦ ଠା 
୬ ନମ୍ବର୍ ଭତ୍ତ 

୩ ନମ୍ପର୍ ଶାଣାକ୍ଲୁ ୨ ନମ୍ବର୍ ଶାଖାଭଳେ ମ୍ୋଡଦେଇ ୧ଲସ୍ବର୍ ଶାଖା ସଚସଂ ସମ୍ବାନ୍ରସ୍ଵଲ କର୍ ରଖିବ । 
ସୁଣି ୪ ୨ ୩ >» ୨ ତ 

)? 5 ୨”? ୧ 22 2 ?୨ 

୬” ୩ 2୬2 ୫ ୬୬ ୧ ୬୬ 

୬୬ ୧ ୬୬ 9) 7”? ୬ ୨୬ 

୬ 22 ୧ 4୬ ` 3? 

ଏହୁପର୍ ନ୍ଧମାଗଭ କ୍ଲୁଣିଗଲେ ସ୍କୁଦର୍ ପହ ଗୋଃଏ ବହ୍ବଳ । 



୧୭ ¦ ଦୁଶିଲ 

” ଶାଖାରରେ୍ ଘଚ 

ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଗୋଃ ଣାଖା ନେଇ ୨୧ ନମ୍ହର ର୍ନ 

ଘର୍ ଝଗାଛକ୍ସ୍ୁ ଅଳହ ଉଠରେ ଧରିବ । ଉପରର ଶାଖାଛରୁ 

୨ ନପ୍ଟର ଚିତ୍ର ଘର ସମାଡ଼ ଅଣିଲେ ଓ ଗୌଃ ଶାଣା 
ହ୍ରେବ । ସେନ୍ର ୪ ଟଗୋଃ ଶାଖାରେ ବାମ ଦଗରୁ ଆରମ୍ବ 

କରି ଧ୍ ୨, ୩ ଓ ୪ ଚଂୟ୍ଞ ଦଦବ । ଭାଗରର କୁଣିବାକ୍ସ୍ 
ଆର୍ୟ କଲ୍ବ ;--¬ 

(୧) ୧ ଚହଭ ଣାଖାକୁ ୨ ଚି ହ୍ଢ ଣାଖା ଜ୍ମରେ ୦ୋ୫ ଚେଇ ୬ ଚି ହ୍ନ ଭ ଣଖା ସସେଂ 
୮ ସ୍ପମାନ୍ତଗ୍ବଲ କରି ରଖିବ ୟ 

(୨, ୭୧ ୬ ୬୨ ` ୩ ଭଚଳ(ଚୋଡ଼ ନେଇ ୧ ଶାଖା ଜ୍ପଚର ୨ସଙେ ସହାନଗ୍ଲ କରି ରଖିବ 
(୩) 9 ,› ୨ ୪ଉଷ ରରେ କଚ, ୧ ସଦଘଂ ସ୍ମାନ୍ଗ୍ବଲ କରି ରଖିଳ 
(5) ‰ ,, ୨ ୧୯ ଭବଳ ›› ୨୬ ଉପଠଣ୍ତର ୪ ସଙ୍ଘ ସ୍ମ୍ାନ୍ତଗ୍ବଲ କଟି ରଖିବ 
(#) ୪ ,, ,›› ୩ ଉ୍ସବର ୨ ୨୫ ସବସିଂ ସ୍ମ୍ଭାନ୍ତଗ୍ଲ କରି ରର୍ଖିବ 
{୬) ୧ ,, ,,› ୨ ଭଲେ ୨୨ ଓ୪ ଉପରେ ୩ ସଚସଂ ସମାନ୍ତଗ୍ବଳ କରି ରଖିବ 
(୬) ୩ ,? ୨, ୧ ଉପରେ ୨ ୨୦ ସଟଇଂ ସମ୍ମାନ୍ତଗ୍ଲ କର ର୍ଣିଲ 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୧୭ 

(”) ୨ ଚକ୍କରଂଭ ଣାଖାକ୍ଲ୍ ୧ରକ୍ସଂଭ ଶାଖା ଢଲବୀଠ୪ ଚମାଡ଼ ଚେଇ ୩ ରନ୍ତ୍ରଭ ଶାଖା ଉପରେ 
୧ ଛିକ୍ଭ ଶାଖା ସସେଂ ସମାନ୍ତଗ୍ବଲ କର୍ ରଖିବ । 

ଏହ୍ନା ଘଚର୍ ପୁନସ୍ଖ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘର୍ଦାନ୍ତ ଯେଷଣର କୁଣାଯାଇଥଛନକ ଠିକ୍, . ସେହୁଣରି 
କୁଣିର। ଏଣିଜ୍ଜ ଯେଭେ କୁଣିବଵ, ଠିକ୍ ସେଦୁସରି ମୂନଗ୍ବୁଞ୍୍ କର୍ଯିକ । 

“୪ ଶାଖାରେ କଲୀଭ୍ଘଂ। ଘଚ 

ଜ୍ଞରେ ୪ ଶାଖାଚର୍ ସରଲ ଯଛି ବୁଣିକା ନମନ୍ତେ ଚଯମରି ଗୋଃଏ ଶାଖାକୁ ଆଜ୍ 
ଗୋଃିଏ ଶାଖା ଉ୍ଣରେ ଧଗ୍ଵ ଯାଇଥିଲ୍ଲ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ଯ ଚସନ୍ଦଷରି ଚଗାଛିଏ ଶାଖାକୁ ଅଜ୍ ଗୋଃଏ 
ଶାଖା ଜ୍ଧରେ ଧତ୍ବିବ ଏବ ଠିକ୍ ସେନ୍ୁଥରି ଣାଖାଃକୁ ମୋଡ଼ଆଣି ୪ ଗୋଛ ଣାଖା କଣ୍ଢିବ | 
ଶାଖାଗୁଡ଼କରେ ବାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪, ୨, ୩ ଓ ୪ ରହ୍ଥ ଦେବ । ଭହିଥରେ ବୁଣିବାକ୍ସ୍ 
ଅରମ୍ବ କଣ୍କ- ¬ ଧ 

୧ ନମ୍ବର ରନ ୨ ନପମ୍ହର ରନ୍ଥ ୩ ନମ୍ବର ଗନ୍ଧ 

(9 ୧ ଚିହିଭ ଶାଖାକୁ ୨ ଚାହଁ ଭ ଶାଖା ଉ୍ମରବାଃ ଚମାଡ ଚେଇ ୭ ଚାହଁଇ ଶାଖା ସଚସଂ 
ସମ୍ାନ୍ତଗ୍୍ଲ କରି ରଖିବ । ୧ ନମ୍ବର ରଭ୍ର ଦଦଟ୍ଟା । 

(୨) ୧ ରହ୍ଥିତ ଶାଖାକ୍ତ୍ ୩ ରକ୍କିଭ ଣାଣ୍ଜା ଭଲବାବଃ ଚମାଡ଼ ୧ ଶର୍ଭ୍ରଂଭ ଶାଖା ଜ୍ଘରେ ୨ ଚଳିଢ 
ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍ଲ କରି ରଖିବ । ୨ ନସ୍ତକର୍ ଭ୍ ଦଦଖ । 

(୩) ୩ ଚିହ୍ନଜ ଶାଖାକୁ ୧ ଓଁ ୪ ଚକ୍ରିଭ ଶାଖାମାନକ୍ ଭଲଦାଞେ ସୋଡ଼ନେଇ ୨ ରହ୍ଥଂଭ 
ଶାଖା ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବ । ୩ ନମ୍ବର୍ ରଭ୍ର ଦେଖ । 

୩ 



ଵ୍କ” ଗୃହୁଶିଲ, 

୪ ନମ୍ବର ରନ୍ଧନ ୪ ନମ୍ହର ରନ୍ଜ ୬ ନମ୍ହର୍ ଚନ୍ଧ 
(5) # ବହ୍ଛିଭ ଶାଖାକୁ ୬ ଚିର୍ତଁଭ ଶାଖା ଭଳବାଞେ ଓଁ ୪ ଚିନ୍ଜିତ ଶାଖା ଉ୍ଘରେ ନେଇ ୧ 

ରହ୍ଥଭ ଣାଖା ସବ୍ଦ ସମ୍ଭାନ୍ତସ୍ଵଲ କରି ରଖିବ । ୪ ନମ୍ଳର୍ ରଭ୍ର ଦେଖ । 
(୬) ୨ ଚିହ୍ନ ଭ ଶାଖାକ୍ଗୁ ¢ ଓଁ # ଚିହ୍ସଂଭ ଶାଶୀଣାନକ ଭଳବାଃେ ନେଇ ୯ ଚିନ୍ନିଭ ଣାଖା 

ଜ୍ମ୍ରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବ । ୫ ନମ୍ହର୍ ରଭ୍ର ଦେଖ । 

(୬) 5 ଚିତ୍ନିଭ ଶାଖାକ୍ସ୍ ୧ ଚିତ୍ଛତ୍ତ ଶାଖା ଭଲେ # ଚିକ୍ଜିଭ ଶାଖା ଉ୍ଘରବାଛେ ଚଳଲ୍ ୪ ଚିକ୍ନିର 
ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାନ୍ତଗ୍ବଲ କଦ୍ଛ୍ ରଖିବ । ୬ ନମ୍ବର୍ ଚଭ୍ର ଦେଖ । 

(୮) ୧ ଚିର୍ହ୍ଂଭ ଶାଖାକୁ @ ଏ ୨ ଚିନ୍ତଇ ଶାଖାମ୍ଭାନଙ୍କ 
ଢଳବାଞେ ନେଲ ୪ ଚିନ୍ଥଭ ଶାଖା ଜଣରେ ଚଢ଼ାଇ 
ଦେବ । ୬ ନମ୍ଳପର୍ ରଭ୍ର ଦେଖ ¦ 

(୮) ୧ ଚିର୍ତ୍ଁ ଢ ଶାଖାକ୍ସ୍ ୪ ଚିନ୍ଛିଭ ଣାଖା ଢଲକାବଃ ନେଇ୍ 
୨ ଚିହ୍ତ୍ଁଭ ଶାଖା ଉଣରେ୍ ୬ ଚିର୍ଦ୍ଧଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ 
ସମ୍ଭାନ୍ତଗ୍୍ଲ କରି ରଖିକର । 

(୯) ୪ ଚିର୍ଦ୍ର ଭ ଶାଖାକ୍ସ୍ ୨ ଓ ୧ ଚିକ୍କିଭ ଣାଖାମାନଙ୍କ 
ଭଲବାଚଃ ନେଇ ୬୭ ଚିତ୍ଛଭ ଶାଖା ଉ୍ପଚର୍ ଚଢ଼ାଇ 

୭ ନମ୍ଳର୍ ରନ୍ଥ ବଦ ॥¦ 

(୧°) ୪ ଚିନ୍ଥରଭ ଶାଖାକ୍ସ୍ ୩ ବର୍ହ୍”ଂ9 ଶାଖା ଭଳବାବ ନେଇ ୯ ଚ୍୍ଂଭ ଣାଖା ଉ୍ପରେ 
୨ ଚାସ୍ତ୍ରଭ ଶାଖ। ସ୍ଙ୍ଲେଂ ସମ୍ବାନ୍ରଗ୍ବଲ କଜି ରଖିବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ . ୧୧ 

(୧ ଧ # ଚଭୀଇ ଣାଖାକୁ ୧ ଓ ୪ ଚିହ'ଢ ଶୀଖାମାନକ୍କ ଢଜଲବାଃ ନେଇ ୨ ଟହ ଢ ଶାଖା 

ଜରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେର । 

(୧୨) ୩ ଚହ୍ରଢ ଶାଖାକ୍ଲୁ ୬ ରସ୍ତଭ ଶାଖା ଭଲକାଃ ଓଁ ୪ 

ଚିଂରହ୍ଁ”ଇ ଶାଖା ଜ୍ୟରେ ନେଇ ୧ ଚହଦ୍ଘଂଭ ଶାଖା ସବସଂ 
ସମ୍ମାନ୍ତଗ୍୍ଲ କଳି ର୍ଵିବ୍କ । 

(୧୩) ୨ ର୍ଥଭ ଶାଖାକ୍ସ୍ ୪ ଓ ୩ ରହୁ ଭ ଶାଖାମାନଙ୍କ ଭଲବାହୈ 
ବନଇ ୧ ଚହ୍ନଭ ଣାଖ। ଜଭ୍ଷରେ ଚଢ଼ାଇ ବଦର । 

(୧୪) ୨ ଝିଂହ୍ମଂଭ ଣାଖାକ୍ଲୁ ୧ ଚର୍ହ୍ଂଭ ଶାଖା ଭଲବାବଃ ଓଁ ୩ 

ଚିଂକ୍କଭ ଶାଖା ଉ୍ପର୍ବାଚଃ ବନଇ ୫ ଚନ ଭ ଶାଖା ସଚସଂ 

ସ୍ମ୍ଭାନ୍ତଗ୍ବଳ କରି ର୍ଣିଲ । 

ଏହ୍ନା ପରେ ଆଜ୍ଜ୍ ଚଯରେ ଅଧୁକ ବୁଣିବ ଭାହ୍ନା ଜ୍ପର୍ର 
ବୁଣଠାକୁ ଲକ୍ଷ୍ଯ କର୍ ନ୍ନମାଗଭ ବୁଣିଯିବ । 

୮୮ ନମ୍ହର୍ ଚନ୍ନ 

୫ ଶାଖାର ପଚ 
& ବଟା ଶାଖା ଚଳଇ ୧ କମ୍ପର୍ ଚନ୍ନ ପରି ସଳାଇ୍ ରଖିକ । ଶାଖାଗୁଡ଼କୁ ୧, ୨, 

୩, ୪ ଓ ଞ ଅଳିଦ୍ଧାସ୍ ଚକ୍ର ଉ କରିବ । ଛନ୍ନଚ୍ର ୧, ୨ ଓ ୩ ଛନ୍ଥଭ ଶାଖା କାମକ୍ତୁ ଏବଂ ୪ 
ଓଁ ୫ ରହ୍ଜଭ ଶାଖା ଡାହ୍ରାଣକୁ ର୍ଖାଯାଇଅଛ୍ଥ । ମୂଳରେ ୪ 
ରହ୍ଥ ଢ ଶାଖାହ ୧ ଓଁ # ରହ୍ରଭ ଣାଖାମ୍ମଭାନକ ଜ୍ଞରେ ଏବଂ 
୨ ରହ୍ରଂତ ଶ୍ରାଖାର୍ ଭଳେ ରହ୍ରୁଅନ୍ଥ ଏବ ୫ ଚକ୍କଭ ଣାଖା ୧ 

ଏ ୩ ରକ୍ତଂଭ ଶାଖାମାନକଂ ଭଳେ ଏବଂ ୨ ରହ୍ନଂଭ ଶାଖାର 
ଜ୍ଷରେ ରଥ୍ଦୁଅଛ୍ଥ । 

ଯେବେ ଏହୁଠାରେ ୪ ଚି ହଁଂଭ ଶାଖାକୁ ୧ ଓ ୩ ଚ୍ଛ 
ଶାଖାମାନଙ୍କ ଉଚଲେ ଏବଂ ୨ ଚିଂକ୍ମଢ ଶାଖାର୍ ଉ୍ଘରେ ର୍ଖା- 
ଯାଏ ଏବ ୫ ଚର୍ତ୍ନଂ ଶାଖାକ୍ସୁ ୧ ଓ ୩ ର ହଁ ଭ ଶାଖାମାନଙ୍କ ଏ 
ଉଧରେ ଏବ୍ବ ୨ ୭ ସ୍ତ୍ରଭ ଣାଖାର ଭଲେ ରଖାଯାଏ, ଭାହ୍ରା ̀  ୧ ନମ୍ହର୍ ଚନ 
ହ୍େଚଲ୍ ବଞ୍ଜିମାନ ଚଯେପର୍ ବୁଣାଯିବଃ ବସଚ୍ରଭଚବଲେ ଠିକ୍ ଭାଦ୍ବାର୍ ବରଟ୍ଵ୍ଭ ଦ୍ବବରେ୍ 

ବୁଣିରାକ୍ସ୍ ଢେର । 



96 ଗ୍ୃଢ୍ରଣିଲ୍୍ 

ଶନ୍ନରେ ଯେପର୍ ଅଛ ସହ୍ରଧର୍ ରଖି ବ୍ରୁଣିଵାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନମ୍ପୂରେ ଦଆଗଲ୍ନ-- 

(© ବାହରୁ ୧ ଭସ ଭ ଶାଖାକୁ ମୋଡ଼ ୨ ରଜ ଇ ଶାଖା 

ଉ୍ଷର୍ବାଃ ଏବଂ ୩ ଚିଦ୍ନିଭ ଶାଝା ଭଳକାଵେ ନେଇ 
ଢଞ୍ମୁର ଦକ୍ଷଣଚର ୪ ରହ୍ର ଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସ୍ମାନ୍ଦଗ୍ବଲ 
କରି ରଖିବ | 

(୨) ଦଞ୍ଧିଣରୁ 8 ଶନ୍ଛ୍ରଭ ଣାଣାକ୍ସୁ ମୋଡ଼ ୪ ରହାଁଂଭ ଣାଖା 

ଉ୍ଞରେ @ ୧ ଚଳିଢ ଣାଖା ଭଲରାଛେ ଚନଲଇ୍ ଭଦ୍ର 
ବାମ୍ରେ୍ ୬ ରହ ଂଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗଂ ସମାନ୍ତଗ୍ବଲ କଣ୍ଢ୍ 
ର୍ଖିବ । 

\୩୩୫ ବାମରୁ ୨ ଛକ୍କୁ ଢ ଶାଖାଲୁ ମୌଡ଼ ୩ ରକ୍ରଭ ଖାଖା 

ଜ୍ଖରେ ଓ ୫ ରହ୍ନଂଢ ଣାଖୀ ଭଲଦୀଃ୪ ଚେଇ 
ଭଛ୍ଜିର୍ ଦଷିଣରେ ୧ ଚଢ୍ଜଭ ଶାଖା ସ୍ବସଂ ସମାନ୍ତଗ୍ବଲ 

କର୍ ରଖିବ । 

(୪) ଦତ୍ଧିଣରୁ ୪ ଚହଁ ଭ ଶାଖାକୁ ମାଡ଼ ୧ ରହଁଂଭ ଶାଖା 
ଉ୍ମରେ ଓ ୨ ଚହ୍ଘଭ ଣାଖା ଭଲବାଃଃ ଜେଇ 
ଭହ୍ଛର୍ ରାମଚର ୫ ର୍ଥ ଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ମାନ୍ତଗ୍ବଲ 
ଭଲ୍ ର୍ଣିଲ୍ତ । 

(୬) ବାମରୁ ୩ ରହା ଭ ଣାଖାକୁ ସମାଡ଼ ୬ ଚିର୍ଦ୍ରଂଭ ଶାଖା 
ଉଧରେ ଓଁ ୪ ରହ୍ଥ ଭ ଣାଖା ଭଲବାଃଃ ନେଇ 
ଭହିର ଦତିଣରେ ୨ବଵହ୍ଧୂଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାନ୍ଧଗ୍ଵଲ 
କଣ୍ ରଵିବ । 

(୬) ଦଞ୍ିଣରୁ ୧ ରର୍ହ୍ ଭ ଣାଖାକ୍ତ୍ ମୋଡ଼ ୨ ଛହ୍୍ରଂଭ ଣାଣା 
ଉପରେ ଓଁ ୩୭ଜହ୍ମିଭ ଶାଖା ଭଳବାଛେ ନେଇ ଭହିର 
ବାମ୍ବକର ୪ ରଦ୍ର୍ରଭ ଶାଖା ସଇେଂ ସମାନ୍ତଗ୍ବଲ କର୍ 
ରଖି । 

ଏହରୁପେ ଥରେ ବାମଆଭ୍ ଏବଂ ଥିର୍ ଡାହ୍ରାଣ 

ଅଞ୍ଜୁ ଭୁଣି, ଯେଢେ ବଡ଼ କର୍ବିବାକ୍ସ୍ ଲ୍ଚ୍ରା କଦ୍ଚିଟ,/ ଭେଢେ 
ବଡ଼ ବହ୍ବବା ପର୍ୟାନ୍ତ କୁଣିଯିବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୨୧ 

୭ ଶାଖାର୍ ଉଚ 

୬ ଚଗାହ ଶାଖୀ ନେଇ ୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଘର୍ ସଜାଇ ଧରିବ । ଶାଖାଗୁଡକ୍ସ୍ ୧୨ ୨, ୩ 

୪, ଞ ଓ ୬ ଅଙ୍କ ଦ୍ଖାଗ୍୍୍ ବହ୍”ଭ କର୍ବ । 
୧ ନମ୍ଳର୍ ଚନ୍ଧରେ ୪ ଶର୍ଦ୍ଧଭ ଶାଖା ୧ ଓଁ ୩ ରର୍ହ୍ଭ ଶାଖା- 

ମ୍ବାନଙ୍କ ଡଲେ ଏବଂ ୨ ଚର୍ଦ୍ଧଁ୍ଭ ଶାଖାର୍ ଉପରେ ରହୁଅର୍ଥ । ୫ ରଜ 
ଶାଖା ୧ ଓ ୩ ଚରହଁଂଭ ଶାଖୀମାନକଂ ଉ୍ଗରେ ଓ ୨ ବ୍ର ଢ ଶାଖାର 

ଭଲେ ରନ୍ଧୁଅଚୁ ଏବ ୬ ଚରହଂର ଶାଖ। ୧ ଓଁ ୩ ଚଣ୍୍ମଂଭ ଶାଖାମାନଙ୍କ 

ଭଲେ ଏବଂ ୨ ଚହାନଁ`ଢ ଶାଖାର୍ ଉ୍ଥରେ ରହୁଅଛ । 

ବ୍ରାମ୍ଭ ମାଖ ର ଵୁଣିବାକ୍କୁ,.ଅରମ୍ବ କଣ୍ବ | 
(୯) ବାମରୁ ୧ ରଲିଭ ଶାଖାକ୍ସ୍ ମୋଡ଼ ୨ ଚଳ୍ଜିଭ ଣୀଶ। ଭଳବାଃୈ ଓ 

୩ ୭ହଂଭ ଶାଖା ଉ୍ଜର୍ବାଃ ନେଇଁ ଢଞ୍ର୍ ଡାହ୍ନାଣରେ ୪ 
ରହଁଂକ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସ୍ମାନ୍ଗ୍ବଲ କର୍ ରଖିବ । 

(୨) ଦବିଣରୁ ୬ ରହା ଭ ଣାଖ |କୁ ଚମାଡ଼ ୬ ରହି ଢ ଶାଖ | ଜ୍ଘର୍ବାଚ୫େ 
୪ ୭ଛଂଭ ଶାଖା ଭଲେ ଓ ୧ ରର୍ହଂଢ ଣାଖା ଉ୍ଗରବାଵ ଚେଇ 
ଢଛ୍ଛର୍ କାମରେ ୩ ରହଭ ଶାଖା ସଂ ସମାନ୍ତସ୍ଲ କର୍ ରଖିକ । 

(୩) ବାମ୍ମରୁ ୨ ରର୍ଦ୍ଧଛ' ଭ ଶାଖାକୁ ଚମ୍ବାଡ଼ ୩ ଚର ଭ ଶାଖା ଢଲବାଃେ ୬ 
ର୍ରିଭ ଣାଖା ଉ୍ସ୍ର୍ବାଃେ ଚେଇ ଭଞିର୍ ଡାହ୍ରାଣରେ ୧ ରହ୍ରଂଇ 
ଶାଖା ସଗେଂ ସମ୍ବାନ୍ତଗ୍ବଲ କରି ରଖିବ । 

(୧୪) ଦହିଣରୁ ୫ ଚକ୍ରଭ ଣାଖାକୁ ମୋଡ଼ ୪ ଶହ୍ଦ୍ଂଭ ଶାଖା ଜ୍ଧର୍ବାଃେ 
୧ ରଭିଲ ଶାଖା ଭଲବାଵହ @ ୨ ବର୍ଣ ଭ ଣାଖା ଡ୍ପରେ୍ ନେଇ ଭଞିର 

ବାମ୍ବରେ ୭ ରହ୍ନଂଭ ଶାଖୀ ସଝସଂ ସମାନ୍ତଗ୍ବଲ କର୍ ରଵିବ । 
(୫) ବାମରୁ ୩ ଶହ୍ଥଭ ଶାଖାକ୍ସ ମୋଡ଼ ୬ ରହାଁଂଭ ଶାଖା ଭଲବାଃ ୪ 

- ରହାଭ ଶାଖା ଜ୍ଗରବାଃେ ନେଇ ଭହିର ଡାହ୍ନାଣରେ ୨ ଚରହ୍ହଂଇ 
।ଝା ସଙ୍ସେ ସମାନ୍ତଗ୍ଵଲ କର୍ ରଖିବ । 



୨୨ ଗୃକୁଣିଲ 

୬) ଦଞ୍ଷିଣରୁ ୪ ରହ୍ନିଭ ଶୀଖାକ୍ସୁ ଚମାଡ଼ ୧ ରହୁଁଂଭ ଶାଖା ଜ୍ଗରବାହୈ 
2 ରହ୍ଥଛଢ ଶାଖା ଭଳବା ଓଁ ୩ ରହ୍ଥଢ ଶାଖା ଉ୍ଘର୍ବାଛେ ଚନଇ 
ଇଦ୍ମିର୍ ଵାମରେ ୬ ରଳ୍ଥଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାନ୍ତଗ୍ବ୍ଲ କଣ୍ ର୍ଵିର । 

(୬) ଵାମ୍ମରୁ ୬ ଚକ୍ର ଶାଖାକୁ ମୋଡ଼ ୫ ରହାଉ ଶାଖା ଭଲବାଚଃ ୪ 
ଛନ୍ନଢ ଶାଖା ଉ୍ଷର୍ବାଃେ ନନେଇ ଭହ୍ିର୍ ଡାହ୍ଘରାଣରେ ୩ ଚକ୍ଜଭ 
ଶାଖା ସଂ ସମମାନ୍ତଗ୍ବଲ କର୍ ରଖିର । 

(ˆ) ଦଞ୍ପଣରୁ ୧ ଶବ୍ରଢ ଶାଖାକ୍ସ୍ ଚମାଡ଼ ୨ ଚରୁ ଭ ଶାଖା ଉ୍ପର୍ବାବଃ 

୩ ରହ୍ତଂଭ ଶୀଖୀ ଭଳବାଞ ଓ ୬ ରକ୍ରଭ ଣାଖା ଉ୍ପରବାେ 
ନେଇ ଭଞ୍ମିର ବାମରେ ୪ ରଛହ୍ଲଭ ଶାଖା ସଙ୍ଗେ ସମାନ୍ତଗ୍ବଲ କଚ୍ 
ରଖିବ | ଏହୁରୁଷ ନମ ଅନୁସରଣ କର୍ ବର୍ବର ବ୍,ଣିଯାଇ ପାରିବ । 

ପ୍ରଥମେ ଘନ୍ତଗୁଡ଼କ ସଜାଇବାଚର୍ ସେବ ୪ ରର୍ଭ୍ଭ ଶାଖାକୁ ୧ ଓ ୩ ରକ୍ଥଂଭ 
ଣାଖାମାନଙ୍କ ଜଲେ ଏବଂ ୨ ରହଁଂଭ ଣାଖାର୍ ଉଠରେ ନ ରଖି ୧ ଓ # ରନ୍ନଂଭ ଶାଖାମ୍ବାନଙ୍କ 

ଉ୍ଘରେ ଏବ ୨ ରକ୍କ୍ଂଭ ଶାଖା ଭଚଲ ରଖାଯାଇ ଥାଆନ୍ତା 
ଏବଂ ୫ ଚର୍ତ୍ଁଭ ଣାଖାକ୍ଗୁ ୧ ୩ ରହ ଭ ଶାଖାମ୍ବାନଙ୍କ 
ଜ୍ମରେ ଏବଂ ୬ ୭ହ୍ମିଢ ଣାଖାର ଢଚଳ ନ ରହି ୧ ଓ ୩ 

ରର୍ଣ୍ରଂଭ ଶାଖାମ୍ମାନଙ୍କ ଭଚଳ ଏବଂ ୨ ଚାହାଁ ଢ ଶାଖାର୍ ଉ୍ଧରେ 
ରଖାଯାଇ ଥଆନ୍ତା ଓ ୭ ଚିହାଁଭ ଶାଖାକ୍ସୁ ୧ ୫ ୩ ବିନ୍ଥର 

ଶାଖାମାନଙ୍କ ଭଲେ ଓ ୨ ଚଳ୍ରିଭ ଶାଖାର ଉ୍ସବରେ ର୍ଖା ଜଳ 
ଯାଇ ୧ ଓ # ଚଁହଁ'ଭ ଶାଖାମାନଙ୍କ ଜ୍ଞରେ ଏବଂ ୨ ଚ କ୍ରଭ 
ଶାଖାର ଭଳେ ର୍ଖାଯାଇ ଥାଅନ୍ତା ଚଢବେ କୁଣିକାଚେଲେ 

ମ୍ରଥମ୍ଭେ ୧ ଚଳ୍ଲଭ ଶାଖାକୁ ନମ୍ପୃକ୍ୁ ନ ମୋଡ଼ ଉପରକୁ ଓଁ ୬ 
ଚିଦ୍କଢ ଶାଖାକ୍ଲ୍ ଭ୍ପର୍କ୍ସ୍ ନ ମୋଡ଼ ଭଲକ୍ସଟ ଚମ୍ବାଡ଼ ଭଦ୍ରନୁ ନେ 

ଅନ୍ୟ ଶାଖାଗୁଡକ ମୋଡ଼ କୁଣାଯାଇ ଥାଆନ୍ତା । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୨୩ 

୬ ଶାଖାର୍ ଓଁ ଭଦହ୍ଥ ରୁ ଅଧ୍ଧକ ଶାଖାର୍ ପହି 

୬ ଗୋହ ଶାଖାଚର୍ ଵା ଭଢିରୁ ଅଧ୍ୟକ ଶାଖାଚର ଛଛି ଦରୁଣିବାକ୍କ୍ ଇଚ୍ଛା କଚଲ୍ ଠିକ୍ 

ଘୁଙ୍କଵକ୍ଟ୍ଵଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାଡ୍ନୀ ରରୁଣୀଯାଇ ପାର୍ । ବଦବଲ ସ୍ମରଣ ର୍ଣିବାକୁ ବହବ ଚଯ -- 

୧ । କୁଣିଵାଚବଚଳ ପ୍ରଥମେ ବାମରୁ ଵ୍ରୁଣିକାକ୍ସ୍ ଅର୍ବ କଦ୍ଵ୍ବ । । 

୨ । ଶାଖାଗୁଡ଼କ ବଚଯାଡ଼ ସଂଖଜ୍ାର୍ ସ୍ରିବଲ୍ ଚସ୍ଗୁଡ଼କ ବୁଣିକାଘାଲି 

ପ୍ରଥମେ ସଜାଲବା ବେବଲ ଚଯାଡ଼ରୁ ଅଧ୍ୟକା ଥିବା ଗୋହିକ୍ସ 

ବୀମଲ୍ଲ୍ ରଖ୍ଜିକଃ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ବଗାଛ ଶାଖା ଥିବଲ୍ ୪ ଚଗାଛି 

ଣାଖା ବାମ୍ମକ୍ତୁ ଏବଂ ୩ ଚଟାହ ଶାଖା ଡାହ୍ରାଣକ୍ସ୍ ରଖିବୀକ୍ 

ଦ୍ରେବଵ। ସେହ୍ରଥଶ୍ତ୍ ଶାଖାର ସଂଖ୍ଯୀ ୯, ୧୧, ୧୩ ଵା ୧୫ 

ହେଲେ ବାମ୍ବନ୍ତୁ #, ୬, ୬ ଓ ୮ ଚଗାଃ ଶାଖା ଏବ 

ଡାଦ୍ନାଣକ୍ସୁ ୪, ୫, ୬, ୬ ଚଗାଛ ଶଂଖା ଯଥ'ନ୍ବମେ ରଗିଵାକଲ 

ହ୍ରେବ । 
ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ବଚଯାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଥିଚବଲ ଦୁଇ ପାଖର ବଶଷ ଶାଖା 

ଦୁଇହଯାକ ଉପରକ୍ଗ୍ ବା ଭଲକ୍ସ୍ ଏକ ଅଡ଼କବ୍ଧ ଚମ୍ମାଡ଼ି ବୁଣା 

ଆରମ୍ହ୍ କରି୍ବାକ୍କ୍ ଦହବ । ସା ନ୍ଧ ଶାଖାଗ୍ଭ?଼କର ସ୍ସଖ୍ୟା ଦୁଲ୍ ଘାଖଚର 

ସମ୍ବାଳ ଥୂଚଲ ଦୁଇ ପାଖର ତ୍ରଣିଷ ଶାଖା ଦୁଇଃି ମଧ୍ଯରୁ ଗେ ୫ଏ 

ଭଲକ୍କ୍ ଓଁ ଅନ୍ଯହ ଉ୍ପରକ୍ସ୍ ଚମ ଡ଼ ବ୍ରୁଣିଵା ଆରମ୍ବ କର୍ବାକ୍ଲ୍ 

ହ୍ରେବ । ବଳି ଶାଖା ଭଲକ୍ସଲ ବା ଚକଉ୍ ଖିଂଖା ଜ୍ପରକ୍ଛ୍ 

ମୋଡ଼ାଯିବ, ଭାହ୍ନା ଶାଖା ସଳୀଲ୍ଵା ଅନୁସାଚର ଅଚଷ ଜଣା 

ଇଡ଼ଯିକ। ଏଭଦ ସ୍ବରଣ ରଞ୍ଜ ବୁଣିକ୍ାକ୍କ୍ ଅରମ୍ବ୍ କଚଲ ଅଳ୍ଯ 

ଶାଖାଗୁ?଼ବ ୧ସ ଚଯଜି ଆଡ଼କ୍ସୁ ବୁଣା ସିବ୍ଧାର ଚାହ୍ନା ମଧ୍ଯ ଆଚଘ ଜଣା 

ମଣ଼ୟିର । 

୩ 

ଖଜୁଭ୍୍ପନ୍ନର୍ ଚଉଡ଼ା ମହିଥ ବୁଣିବା ପାଲି ଏକାବେଳକେ ଅଦେକଗୁଡ଼ି ଏ ଣାଖା 

ନେବାକ୍ଲ୍ ପଡ଼େ । ଡାହ୍ନା ଠିକ୍ ଏହ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଣିବାକ୍ଲ୍ ହ୍ୂଏ । ପ୍ରଥମେ ବଗାଃିଏ ବଗାଃିଏ 

ଲମ୍ହ୍ାା ପଃ ବୁଣି ଘତର ସେସହ୍ର ଇଛିଗୁଡ଼ଳ ପରସ୍ପର ସବଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ପଃିଆ 

କଗ୍ଵଯାଏ । 



୨୪ ଗୃହ୍ବଶିଲ 

ପଞ଼ ଦୁଇ ଗୋଛ ୧ଯୋଡ଼ବାକ୍ସ ଢହେଲେ ଦୂଇ ଚଗାହି ପହକ୍ତୁ ଏକାଠି ଲଗାଲଗି କରଶ୍ଚ 
ଧର୍୍ଵ । ଟଗୋଃଏ ଘନ୍ଧ ନେଇ ଏକ ପଛର ଧଡ଼ରେ ବନ୍ଞସ୍ସବବରେ ଚମାଡ଼ ବହାଇ ରହିଥିବା ଅଧା 

ଘର ଆକାର୍ର୍ ଝଗାଃଏ ଫାହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଇଲ ଭାହ୍ରାନ୍ସୁ ାଣି ଦେବ । 

ବସହି ଠାଚର ଲ୍ଵର୍ଗିଥିବୀ ଅନ୍ୟ ଘହର୍ ବସହଘର୍ି୍ ଅଧା ଘର୍ ର ଫାନ୍ଦ ଗୋଛକ 
ମ୍ରଧ୍ୟରେ ସେନ୍ର ଘନ୍ଧହ ଘୁଗ୍୍ଲ୍ ଵାଣି ବଦଲେ ସହ ଦୁଲ୍ ଗୋହର୍ ସେନ୍ର ଅଧା 
ଘର୍ ଦୁଲ୍ହ ଏକାଠି ଖିଶି ଗୋ ହଣ ପୁଣ୍ଡ୍ ଘର୍ ହ୍ଲୋଇଯିବ । 

ଚସଦ୍ରପର୍ଵି ଯଃ ଦୁଲଃର୍ ଧଡ଼ରେ ଚଯଢେଗୁଡ଼ିଏ ଅଧା ଘର ଥୁବ, 
ସେଗୁଡ଼କ ମଧ୍ୟରର ଯନ୍ନର ପୁଗ୍ବଲ୍ କୁଣିଗଲେ ଘନ୍ଧଃ ଭ୍ଇରେ ଲ୍ବଣ ରହୁଯିକ 
ଏଟ ଘଛ ଭୁଲହ ଏକାଠି ମିଶି ଗୋଃଵଏ ଅଧୁକ ଚୌଡ଼ା ଯହ ହୋଲ୍କଯିକ । 

ଘ ଶୃବ୍ତୀୀ ରନରୁ ଏହା ରୁଢ଼ି ଯାର୍ବ | 

ରଞ୍ଚେଇ କୁଣା 
ରଭଚଃଇ ନାନାପ୍ରକାରରେ କୁଣାଯାଏ । ଯଥା :--ସରଲ କୁଣା, ୪ୁଇଲ୍, କୁଣା, 

କଲୀ ୪ କଲ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଭ୍ୟାଦଧ । 
ଣ୍ନ୍ନ ଣ୍ଲ ପ୍ରକାରରେ ମନ୍ତର ବସ୍୍ରଗ କର୍ ଢନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଚଗାଃଏ ଚଗାହଏ ପନ ଖଞ୍ଜ 

ଵ୍ୁଣିବାଦ୍ବାଗ୍ ଶ୍ଲ ଣର ପ୍ରକାର ବୁଣା ହଣ । ସେହୁ ଭନ୍ନ ଭନ୍ନ ଗ୍ରକାର୍ର୍ ଵୁଣ୍ଣିଵାର୍ ପ୍ରଣାଲୀ ଗୋଃ 
ଗୋଃ କରି ନମ୍ପୁରେ ସ୍ରଦତ୍ତ୍ ବଢ଼୍ଲ୍ବ । 

ସରଳ ବୁଣା :¬- 
ଯେ ଚର୍ଚାଣସି ପ୍ରଣାର୍ଳୀରେ ଚଞେଲ୍ ବ୍ରୁଣିବାକ୍ସ୍ ଢ଼େଲେ 

ପ୍ରଥମ୍ଭେ ମନ୍ଧଗୁଡକ ସମ୍ମାନ ସମ୍ଭାନ କବ୍ଵି ୭ର୍ ଭଦ୍ଜିପରେ 
ଵୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ବ କର୍ଢିକ । ଠନ୍ଧ ଗୁଡିକ ମଧ୍ଯରୁ ଅଚଧ ସାଧା 

ରଖି ଅଜ ଅଧେ ର୍ଙ୍କାଲ୍ ନେଲେ ଚଞେଇ ଖଣ୍ତକରରେ ଦୁଲ୍ଃ 
ଚ୍ଙ୍ଗର ମନ୍ନ ଥାଇ ଅଧ୍ଗକ ସୁନ୍ଦର ୧ଦଖାଯିର । 

ସରଳ କୁଣା ସ୍ଥଣାଳୀୀରେ ଚଝଃଇ କୁଣିବା ସାଲି 
ଗୋଃିଏ ସମ୍ବଢଲ ସ୍ଥଳରେ କେଚଭଗୁଡ଼ଏ ସନ୍ରବୁ ଗୋଃକ 

ଷଚରେ ଚଗାହିଏ ଲଗାଲଗି କର୍ ଘାଭିଦେବ । ଚବଃଇ ଖଣ୍ଡକ 
ଯେଭେ ରୌଡ଼ାର୍ କର୍ଦ୍ଵବାକୁ ଲଚ୍ଛା କଘ୍ଵ, ସେହି ଚଚୌଡ଼ାରେ 
ପନ୍ଥ ପାରବ । 



ମ୍ରୁଥମ ଖଣ୍ଡ ୨୪, 

୮ ମ୍ତୁଷ୍ଟାରରେ କର୍ଟ୍ମଭ ବର୍ଥଣା ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଃକ ଘଚର୍ ଗୋହଛି ଏ ସନ୍ଜ ଜ୍ପରକୁ 

ଜ୍ଠାଇ୍ ଓ ଚଗାଵିଏ ଘନ୍ଧ ଭଲକ୍ସ୍ ରଖି ଗୋଃଏ ବଚଗାଃଏ ଘନ୍ନ ଗୃଞ୍ଜ ଦେବ । ସନ୍ନଗୁଡ଼କ ଦୁଲ୍ହ 

ର୍ଙ୍ଗର୍ ହ୍ରୋଇଥ୍ବଲେ ଗୋଵିଏ ର୍ଙ୍ଗର୍ ମନ୍ଧଗୁଡ଼କ ମାର୍ ଅନ ର୍ଙ୍ଗଂର୍ ମନ୍ନ୍ରଗୁଡକ ବୁଣିବ । 

ଚଞେଇ ଖଣ୍ଡକ ଗ୍ଟ ର୍ କୋଣି ଆ କର୍ବାକ୍ସ୍ ଚହ୍ନବଲ ସେଭ ଚୌଡ଼ାରରେ ମନ୍ଥନ ଘଗ୍ଵଂଯାଇଥ୍ପିବ 
ବେଣକ୍କ ଲମ୍ହ୍ା ହ୍ରେଵା ପର୍ଯନ୍ତ ରୁଣା ବହ୍ଲାଲ୍ଗବଲ୍ ଆଜ୍ ଅଧ୍ପୂଳ ଦୁଣିରା କନ୍ଦ କର୍ଦବ୍ର । 

ଗ୍ର୍ଘାଖରେ ବାହ୍ନାରିଥିବା ମନ୍ନ ମୁଡ଼କ୍ଲ୍ ୧ ପ୍ୃୃଷ୍ଣାଟର୍ ବଦ୍ଫିଢ ବଞ୍ଚଣାର ଯନ୍ନଗୁଡ଼ଳ୍ ସ୍ବର୍ଗ 
ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଲୀଚର୍ ବୁଣା ବଦହ୍କୋଇଥିବା ଅଂଶ ସତସଂ ଗୁଣି ମିଶାଇ ଦେବ । ଚସନ୍ରୟର୍ ଯନ୍ଦ 

ଚମାଡ଼ବା ସ୍ଥାନରେ ଭାଲଘନ୍ନ ର ଶିର୍ ବା ଖଞ୍ଜଡକା ବଦଇ ପନ୍ଧଗୁଡ଼କ ମୋଡ଼ଚଲେ ଚଚଞଲ ଖଣ୍ରିଳ 

ଶଲ୍ଧ ଏବଂ ଦେଖିବାକ୍କ ସୁନ୍ଦର୍ ବହବ । 

୨ । ଟୁଲୁଲ୍ ବୁଣା 
ମନ୍ନଗୁର୍ଡ଼କ ସମାନ ସମ୍ମାନ କର୍ ରବିର । ବସଗୁର୍ଜକ ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ତ ରସଂରେ ରଙ୍ଗାଇ 

ଚଳେ । ଏଠାରେ ଵାଣି * ପତ୍ରଗୁଡ଼କ ସାଧା ରଣି ଭ୍ରଣି {) ମନ୍ଧରଗୁଡ଼କ ର୍ଙ୍ଘ। ଯାଇଅଛି । 

ଚଚଃଲଃ ୧ଯଢଭେ ଚଚୀଡ଼ା କର୍ବଵାକ୍ୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ବ ଚସହ୍ନ ପର୍ମିତ ଚଗାଛଏ ସମଭଲ 
ସ୍ଥାନରେ ସାଧା ମନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବଦବ । ଢହିର୍ ଏକପ୍ଘାନ୍ତରେ ଭାହ୍ନା ଜ୍ଯଚର ଖଣ୍ତଂଏଏ ଘଷା ବା 
ବଭା ମଳାଇ ଚଗାଡ଼ରରେ ମାଡ଼ ବସିବ । ଭାଦ୍ରାଦହହ୍ରେଲଲ ମନ୍ଥନ ଗୁର୍ଡ଼ିକ ହଲ୍ଚଲ ,ନ ବହାଇ ଯେ 
ଯେଉ୍ଡ୍ଠାରରେ ଥୁବ ବସ୍ ସେହ୍ରଠାରେ ସ୍ଥିର୍ ବହ୍ଲାଇ ରହୁବ । ପ୍ରଥମେ ବାମ ଦଗରୁ ଦୁଣିକଵାକ୍ସ 
ଆରମ୍ଭ କର୍ବ :-_- 

୧ । ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇଟଗୋହ ମନ୍ଥର ଭ୍ପର୍କୁ ଉଠାଇ ଏ ଦୁଇ୍ଚଗାଃ ଯନ୍ନ ଭଳକ୍ସ୍ ରଖି ଯଥା- 

ନ୍ଧମେ ସମସ୍ତ ନ୍ଧ ପଗ କର୍ ଭହ୍ମର୍ ଜ୍ଯବଧାନରେ ଟଗୋଵିଏ ରସଂଧନ୍ନ ଖଛିଦେବ । 

= ଚାଲ-ଉଉଉଉ ¬ 

# ଛଣି ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଘନ ଗୁର୍ଜ଼କ୍ୁ ପ୍ରଥମେ ଯାର ନିଆଯାଏ । 
ମ୍ମ ଭ୍ର୍ଣି ଅର୍ଥରେ ସଯଉଁ ମ ନ୍ନଗୁଡଲ୍ଲ୍ ଆଣି ପନ୍ନର ଅଡ଼ବାଗରେ୍ ଖଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ । 

ର୍ଡ 



ଗୃଢ଼ଣିଲ୍ 

୨। କ୍କଂଟୀୟ୍ ଥରରୁ କେବଲ କାମ ପାଣ୍ଠର 
ପ୍ରଥମ ଘନ୍ଧ ଚଗାଃକ ଭଲକ୍ସ୍ ରଖି ଅବଗ୍ରିଷ୍କା ମନ୍ଧ ଗୁଡିକରୁ 
ଯଥା ଚମ ଦୁଇଗୋହ ଉଘଗରକୁ ଡ୍ଠାଇ ଓ ଦୁଲଗୋଵି 

ଢଲକୁ ଦେଇ ଢହିର୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଜ୍ ଟଗାଃଏ 
ରସଂଯନ୍ଧ ଖଞ୍ଜିଜଦବ । 

୬ । ଭୃଟ୍ଟୀୟ୍ତୁ ଥର୍କ୍ସ ମଥାନ୍ନମେ ଦୁଇ୍ଗୋଛ 
ଘନ୍ନ ଢଲକ୍ସ୍ ରଖି ଓ ଦୁଇବଗାହ ମନ୍ଥନ ଉପରକ୍ସ୍ 

ଉଠାଇ ସବୁ ପନ୍ନରୁଡ଼ିକ ସ୍ଦ୍ରଗ କ୍ଢି ଏହ୍ର ଵବଯବଧାନରେ 
ଆଉ୍ ଗୋହଏ ର୍ଇଂସନ ଖଞ୍ଜ ଦେବ । 

୪ । ଚଢୁର୍ଥ ଥର୍କ୍ଲ୍ ପ୍ରଥମ ଚଗାଛକ ମନ୍ନ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଅବଶିଷ୍କ ମନନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା- 
ନ୍ଧ ମେ ଦୁଇଗୋଃ ଭଲକ୍ଗ ଓଁ ଦୁଇବଗାଃ ଉ୍ଘର୍କ୍କ୍ ଦେଇ ଖୁଣି ଚଗାଶିଏ ରଙ୍ଗନ୍ଧ୍ର ଵଞ୍ଜ ଦେବ । 

ଏହ୍ନପର୍ ନମ ଅନ୍ତୁସରଣ କଣ୍ଚି ଚଜେଲ୍ଃ ଚଯେଭେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଥୁବ ଭେଭେ ବଢ଼ 
ହ୍ବେଵା ପର୍ତାନ୍ତ ବୁଣି ସ୍ଥଡ଼ିଦଦେବ । ଶେଷକ୍ସ୍ ଗଭ୍ଦିାାଖରେ ମସ୍ତ ଵାକ୍ରିଦେବ । ସୂଦ୍ଦ ବାଭିବାର 

ପ୍ରଣାଳୀ ସଵର୍ଲ ବୁଣା ଚଞେଇଚର୍ ଚଯଷଣ୍୍୍ ବଣ୍ଫିଭ ହୋଯଇଅଛ୍ଥ ଏଥୁରେ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍ ସେହ୍ର 
ପ୍ରଣାଳୀବର୍ ବାଭିବ । 

7 | ଟ୍ଇଲ୍ କୁଣା--୨୮ଗୋଚ ଶାଗାରେ 
ଜ୍ବର ଦୁଇବଗାହ ଗନ୍ଧ ଭଳକ୍ସ ରଵି ଓ ଦୁଇଗୋହଛ ସନ୍ଥ ଉ୍ପର୍କ୍କ ଉଠାଇ ଯେପରି 

ଞୁ ଇଲ୍, ଦୁଣିକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଣ୍ଟରିଢ ବଦ୍ଘାଲିଅଢ଼କୁ ସ୍ପେଦ୍ରମର୍ ୩୦ଗାହ ପନ୍ଜ ଭଳକ୍ସ୍ ରଖି ଏବ 

୩୧ଗାଃି ମନ୍ଧ ଉ୍ଘର୍କ୍ସ୍ ଉଠାଇ ମଧ୍ଯ ଵୁଇଲ୍ 
ଦୁଣାପାଇ ପାଚର୍ । 

ପୂବ୍ଵ ପର୍ ପ୍ରଥମେ କେଭେଗୁଡ଼ାଏ ପନ୍ଥ 
ସମ୍ଭାନ ସମ୍ବାନ କର୍ ଚରର୍ ଚାହାକ୍ସ୍ ଗୋଵଏ 
ସମ୍ବଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଯାର୍ଦଦେବ । ଭକ୍ଥର୍ ଏଲ- 
ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଝାଖର୍ଣ | ଏ ଵା କଭାଖଣ୍ଡ ଏ ପଳାଇ 
ଗୋଡରେ ମାଡ଼ଂ ବସ୍ସିବ । ବାମ ପାଖରୁ 
ବୁଣିବାକ୍ତ୍ ଆର୍ମ୍ବ କର୍ବ । 

୧ । ପ୍ରଥମେ ୩”ଟଗୋହି ଯନ୍ର ଭଲକୁ ର୍ର 

ଓଁ ୩ଗୋହ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ଘର୍କ୍ସ୍ ଜ୍ଠାଇ ଏହି 

ନୂଟରେ ଅଵଶ୍ରିଷ୍ତା ମନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ୩୧ଗାହି 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୨୬ 

ଭଲକୁ ଓଁ ଭନଚେଗା ଛି ଜ୍ପରହୁ ବଦଇ ଭହିର୍ ଵ୍ଯବଧାନଚର୍ ଚଗାଃ ଏ ରସଂପନ୍ନ ଖଞଦେବ । 
୨ । ଦ୍ବଂଗୟୁ ଥର୍କ୍ସ୍ ପ୍ରଥମ ଘନ୍ଧ ଗୋହକ ଜ୍ଷର୍କ୍ସ୍ ଉ୍ଠାର୍ ଭନ୍ଦି ପରର ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼କରୁ 

ଯଥାନ୍ନ ମ୍ବ ୩ଗୋଵି ଘନ୍ଧ ଭଲକୁ ରଖି ଏବ ୩୭ଗାଃ ପଭ୍ଛ ଜ୍ଷର୍କ୍କ୍ ଜ୍ଠାଇ ସସନହ୍ଥ ବ୍ଯକଧାନରେ 
ଆଜ୍ ଗୋହଏ ରଙଂମନ୍ନ ଖଞ୍ଜଦେକ । 

୩ | ଭୂଙ୍ଗୟୃ ଥର୍ ନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ୍ବଗୋଃ ଘନ୍ନ ଜ୍ପର୍ଲ୍ୁ ଉଠାଇ ଭନ୍ମ ଘରର ପନ ଗୁଡ଼ିକରୁ 
ଯଥାନ୍ନମେ ୬ଗୋଃ ଭଲକୁ ର୍ଜ୍ଜ ଓଁ ୩୭ଗାଃି ଉ୍ଣରନ୍ଥ୍ ଉଠାଇ ଆଜ୍ ଚଗାହଏ ର୍ଙ୍ଗଂଭ୍ର 
ଖଞ୍ଜିଦେବ । 

୪ । ଚହୁର୍ଥ ଥର୍କ୍ସ୍ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଘଥାନ୍ତମେ ୩ଗୋହ ପତ୍ର ଉ୍ପର୍କ୍କ୍ ଉଠାଇ ଏବ 
୩ଗୋଃ ଦ୍ର ଭଲକ୍ସ୍ ରଖି ସେହୁ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଜ୍ ବଗାଃ ଏ ରଘଂଗଭ୍ର ଖ ଞଞଦେବ । 

୫ । ଥିମ ଥରକ୍ଷୁ ପ୍ରଥମ ଗୋ ଃକ ପତ୍ର ଭଲକ୍ସ୍ ରଵ୍ର ଅଵଶିଷ୍ଟା ଘଭ୍ରଗୁଡ଼କରୁ ଯଥାନ୍ତମେ 
୩ଗୋଃ ଯଭ୍ର ଜ୍ଘରକ୍ତୁ ଡ୍ଠାଇ୍ ଏବଂ ୩ଗୋଃ ପତ୍ର ଭଲକ୍ସ୍ ରି ପୁଣି ଚଗାଃଏ ର୍ଙ୍ଗପଭ୍ 
ଖଞ୍ଜଂଦେବ । 

୬ । ଷଷ୍କ୍ ଥର୍କ୍ସ୍ ପ୍ରଥମ୍ବ ଦୁଇ୍ଗୋଛି ଘଭ୍ତ ଭଲକ୍ସ୍ ରଖି ଅଵଶିଷ୍ଟା ଧଭ୍ରଗୁଡ଼କରୁ ଯଥାନ୍ତମେ 
୩ଗୋଃି ଜ୍ପରକ୍ସ୍ ଉ୍ଠାଇ୍ ଏବ୍କ ୩ଘଗୋହ ଭଲକ୍ସ୍ ରଖି ଘୁଣ ବଗାଃ ଏ ରସ ପଭ୍ଚ ଖଞ୍ଜବ । 

୬। ସପ୍ତମ୍ବ ଥର୍କ୍କ୍ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମ୍ଭ ଥର ଘର୍ ପଭ୍ରଗୁଡ଼ିକ୍ଧ୍ ସ୍ବ୍ଗ କର୍ ଚଗାଃଏ ରଙ୍ଗଂତ୍ତ 
ଖଞ୍ଜଂବ । 

ଏହୁ ଵମ୍ଭରେ ବୁଣ ଚଯଚତ କଡ଼ କର୍ବାକ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କର୍କ ବଢଭେ ବଡ଼ 'ଦ୍ବେକା ପର୍ଘାନ୍ତ 
ନ୍କ ଣିବ । ଶେଷକୁ ପୁ୍ଵବଣ୍ଫମ ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ଟଗ୍ଵିାଖରେ ସ୍ବୁୱଁ ବାଛ୍ଦେବ । 

୪--- କଲୀ ସୂଇଲ,, 

ଘତ୍ରଗୁଡ଼କ ସମ୍ବାନ ସ୍ମାନ କର୍ ରର୍ ଚଗାଃହଏ ସମଭଲ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍ ଦେର । ଏକ- 
ପ୍ରାନ୍ତରେ ପଞ। ବା ବଭା ଖଣ୍ଡ ଏ ଦେଇ ଚୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ବସିର । 

ପ୍ରତଭ୍ର ସ୍ବଗରେ ୫ଟଗୋଃ କର୍ ର୍ଖି ସମସ୍ତ ପତ୍ରସୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବଟ କଘ୍ଵକ । ଶେଷ ସ୍ତ୍ରଗରେ 
ଚଗାଃଏ ଯଭ୍ର କମ୍ କର୍ ୪ଗୋହଵି ସତତ ର୍ଖିବ । କାମରୁ ବୃଣିକାକୁ ଆରମ କଲ୍ବ । 



9୮ ଗୃହସିଲ 

୧ । ପ୍ରଥମ ୫୬ ଚଗାଃି ଅନ୍ନ ମଧରୁ ୨ ଚଗାହ ଭଲକ୍କ ୨ ଚଗାଃ ଉ୍ଘର୍କ୍କୁ ଏବଂ ୫ମ 
ପନ୍ଧଃ ଢଲକୁ ଏ ର୍ଦ୍ଧଦ୍ଧୀୟୁ ୫ ଗୋଃ ପନ୍ଥ ମଧରୁ 

୨ ୭ଗାହ ଉ୍ପରକ୍ତୁ ୨ ଗୋଃହ ଭଲକୁ ଏବ୍ର ଞମ ୫ 

ଉ୍ପଣିକ୍ସଥ ଏନ୍ଜ ନୟ୍ୁମରେ ଯଥାନ୍ତମେ ଧାଡ଼ ଶେଷ ମର୍ମାନ୍ତ 

ମନ୍ନଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ସ୍ଵଗକର୍ ଢହ୍ରିର୍ ବ୍ଯବ୍ଵଧାନରେ ଝଗାଃଏ 
ରଙ୍ଗ ମନ୍ନ ଖଞ୍ଜ ଦେବ । ଏଥୁରେ ଶେଷ ଦୁଲ୍ ଗୋଛଃ 
ପନ୍ଥ ଢଲକ୍ଷ୍ ର୍ଦ୍ରରପିବ । 

୯୮୨୯ > 

୨। ଦୁର୍ଦୀୟୁ୍ ଥର୍ଲ୍ୁ ପ୍ରଥମ୍ଭ ଅନ୍ନ ୭ଗାହକ 
ଜ୍ଷର୍କ୍ସ୍ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍କା ପନ୍ନଗୁଡ଼ିକ ୨ ଗୋଃ ଭଲକୁ 

ଏବଂ ୩ ଟଗୋଃ ଉ୍ପର୍କ୍ସ ଏହୁ ନମରେ ଧାଡ଼ି ଶୈଷ 
ମର୍ଯାନ୍ତ ସ୍ବ୍ଗ କଟି ଭହ୍ହର୍ ର୍ଯବଧାନରେ ଆଡ୍ ଗୋଃଏ 

ରଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ଖଞ୍ଜକ । ଏଥର ବଵେଷର ଚଟୋଃଏ ନ୍ନ ଜ୍ପରକ୍ତୁ ରହିଯିବ । 

6 । ଭୂଟ୍ନୀୟୁ ଥର୍କ୍୍ ୨ ଟଗାହି ପନ୍ଥ ଉପରକୁ ୨ ଚଗାଛି ଯନ୍ଧ ଭଳକ୍ସ ଏବଂ ଜମ ପନ୍ନା 

ଉସରକ୍ଲୁକ ମୁଣି ୨ ବଗାଵ ଢଲକ୍ସ ୨ ଗୋଃ ଉ୍୍ପରନ୍ସୁ ଏବ ଗୋଃଏ ଭଲକ୍ଧ ଏହ୍ରଘରି ଜନମରେ 

ଅବଶିଷ୍ଣ ମନ୍ଧଗୁଡ଼କ ସ୍ତ୍ବଗ କଣି ଭଛ୍ମିର୍ କ୍ଯକଧାଳଚର୍ ଧୁଣି ଚଗାଃିଏ ର୍ଇଂ ଅନ୍ନ ଖଞ୍ଜିକ । ଏଥର୍ 

ବଣଷର୍ ୨ ଝଟାଃଛ ମନ୍ତ ଉପରକ୍ଲୁ ରନ୍ରୁବ । 

୪ । ଚଢୁର୍ଥ ଥରକ୍ସ୍ ପ୍ରଥମ ଗୋଛିଳ ଘନ୍ଧ ଭଲକ୍ସୁ ର୍ଣି ଅକଶିଷ୍ଟା ଅନ୍ନଗୁଡ଼କ ୨ ଗୋଃ 
ଉପରକୁ ଓଁ # ବଗାଛ ଭଲକ୍ସୁ ଏହ ନମ୍ବରେ ଧାଡ଼ ୭ଶଷ ପର୍ୟାନ୍ତ ତ୍ଵଗ କର୍ ଢନ୍ମିର ବ୍ଯବଧାନରେ 

ଆଜ୍ ଚଗାଃିଏ ରଙ୍ଗମନ୍ନ ଖଞ୍ଜି ବ । ଏଥର ଶେଷର ୧ ଟଗଗାଛି ମନ୍ନ ଭଲକ୍ଲୁ ରହୁବ । 

& | ଘର୍ଥମ ଥରକୁ ଠିକ୍ ପଥମ ଥର ପର୍ ସଗ କର୍ ଗୋଃଏ ମନ୍ଦ ଖଞ୍ଜ | 
୬ । ଷଷ୍ଟ ଥର୍କ୍ଜ୍ୁ ଠିକ୍ ହଁ ଦୀୟ୍ୁଥର ପର୍ ପନ୍ନଗୁଡକ ପ୍ଵଗ କର୍ ଗୋଃଣ ସନ୍ନ୍ର ଖଣ୍ଜିବ । 
୬ | ସପ୍ତମ ଥରକ୍ସୁ ଠିକ୍ ଭ୍ତୂର୍ଟୀୟ୍୍ଥର ମର୍ ଠନ୍ଧଗୁଡକ ସ୍ବଗ କର୍ ଗୋଛଏ ମନ୍ଥର ଖଞ୍ଜିବ । 

୮ । ଅଷ୍ଳ୍ମମ୍ଭ ଥରକ୍ଗ୍ ଠିକ୍ ଚଢୁଥିଥର ଷଣ୍ଢ ମନ୍ଧ୍ଗୁଡକ ଦ୍ଵଗ କର୍ ଗୋଃଏ ନ୍ନ ଖଞ୍ଜିବ । 
୯ । ନବମ୍ମ ଥରକ୍ଷୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମୂଥର୍ ଘଣ୍ ଘନ୍ନ ଗୁଡ଼଼କ ଢ୍ବଗ କର୍ ଗୋଃଏ ଯନ୍ତ୍ର ବୁଣିବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୨୯ 

ଏହ୍ର ଵମ୍ଭରେ କ୍ରୁଣିଯିବ । ଏଥୁରୁ ବ୍ରୁଝିଯାର୍କ ଯେ କଲ୍ଲା ଞ୍ୁଲଲ୍ ବୁଣିଵୀରେ ପ୍ରଭ ଧାଡରେ 
ପ୍ରଥମ ଘନ୍ଧହ ଭଲକୁ ବା ଜ୍ପରକୁ ଚଯେଣଣ୍ ରଦ୍ରକ ଶେଷ ମନ୍ଧ୍ରଃ ମଧ୍ଯ ଠକ୍ ସେହ୍ରିମଣ୍ ଭଲକୁ କା 
ଜ୍ଘରକ୍ୁ ରହ୍ଦୁଥିବ । ଚଞେଲ୍ ଖଣ୍ଡଂକର୍ ବୁଣୀ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଚହ୍ାଇଗଲେ ମୁବ୍ଵଂ ଵଣ୍ଢ୍ରିଭ ଘଣାଳୀରେ ଭହିର୍ 
ଗ୍ଟର୍ଯାଖର୍ ଧଡ ବାଜ୍ଞ ଦଦେଳ । „, 

୫। ଡାଇ ମଣ୍ଟ୍ କୁଣା 
ଲ୍ଟ୍ଗାରେ ଯେପର୍ ଡାଇମଣ୍ଟ୍ ବୁଣା ଯାଏ ସସହ୍ରଷର୍ ଚଞେଇରେ ମଧ୍ଯ ଡାଇଣଣ୍ତ ବୁଣା- 

ଯାଇ ଯାରେ । ଏହ୍ବାର୍ ମଧ୍ଯଘ୍ନଗରର ବରଙ୍ଗ ଅକାର୍ର ଚଗାଃଏ ଚର୍ୁଚଷ୍ଟ।ଣ କ୍ଷେନ୍ନ ଦେଖାଯିବ । 
ମୁବ୍ଟମର୍ ସାଧା ମନ୍ଧଗୁଡ଼କ ଚଗାହଏ ସମ୍ମଭଳ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ଦେେକ । ଏକ ପ୍ରାନ୍ତବର 

ଖଣ୍ଡର ଏ ମଞ୍ା ଵା ବଭୀ ରଖି ଚଗାଡ଼ରେ ମାଡ ବସିବ । 

ମନ୍ଧଗୁଡଳ ଯୋଡ଼ା ଚଯୀତ଼ା କଣ୍ ଗଣିଯିବ । ଯେଚଇେ ୧ଯାଡ଼ା ବହବ୍ତ ହ୍ରୁ ଝଗାଃଏ 
ମନ୍ତ୍ର ଅଧୁକ ରଖିବ । ଏ ® 

ଏଥିରେ ଠକ୍ ମଝିରୁ ବୁଣିବ୍ାକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କର୍ଵ । 
୧। ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ମଳି ସନ୍ଥ ଃ ଉ୍ଷର୍କ୍କ୍ ଉଠାଇ ଭହନର ଦୁଇ ପାଖର୍ ସନ୍ନଗୁଡକ୍ଲ୍ 

= ୪୦୩୩ ଯଥାଦଠଗ ୪ ଗୋ ଭଳକ୍କ ରଖି ଓ ୧ ଚଟଗାହି 

୮ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସେହୁ ବଂଯବଧାନଚର୍ ଗୋଃଏ 
ର୍ଙ୍ଗସନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ” ଦଦବ । 

- ୨। ଦ୍ବିଝୀୟ୍ତୁ ଥଚନ୍ତୁ ମଝିରୁ ୭୨ ଟଗୋଃ ସଭ 
. ୮ ଉ୍ଷରକ୍ସ୍ ଉଠାଇ ଦୁଇ ଯାଖର ଘଢଭ୍ରଗୁଡକ ଯଥାନ୍ତସେ 

ଅକ ୪ ଗୋଛ ଭଲକ୍ଗ୍ ରଵି ଓ ୪ ଗୋହ ଉ୍ପଗରକ୍କ ଉ୍ଠାଲ 
ଅଜ୍ ବଗା ଏ ର୍ଙ୍ଗପତ୍ତ ଖଞ୍ଜଂର । 

୭ । ଭୂର୍ଗୟୁ ଥରକୁ ମଝିରୁ ୫ ଗୋଃ ପର୍ 
ଜ୍ଯରକୁ ଜ୍ଠାଇ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଯାଖର ପତ୍ୁଗୁଡକ 

ଯଥାନବତମ୍ଭ ୪ ଚଗାଃ ଉଭଳକୁ ରଣଞ୍ନି ଓ ୪ ଗୋହ ଉଗରକୁ ଉଠାଇ ସେହ୍ର ବଂବ୍ରଧାନରେ 
ଆଉ୍ ଗୋଃ ଏ ରସଂଧଭ୍ ଖଞ୍ଦେବ | 



୩୦ ଗୃଢ଼ଗିଲ୍ 

୪ । ଚଭୁର୍ଥ ଥର୍କୁ ମଝିରୁ ୬ ଗୋଃ ପତ୍ତ ଜ୍ପରକୁ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଯାଖର୍ 
ପତ୍ତଗୁଞକ ଯଥାନ୍ନମ୍ବେ ୪ ଚରା ୪ ଭଳକ୍ୁ ରଖି ଓ ୪ ୭ଗାଃ ଜ୍ଗର୍କୁ ନାର ଏହୁ ବଯବଧାନନ୍ତର୍ 

ମୁଣି ଚଗାଃଏ ରଇଂଧଭ୍ର ଖଞ୍ଜ । 
ଏ ଯର୍ୟାନ୍ତ ଯେଜ୍ ୨ ଗୋଃ ପତ୍ର କୁଣା ହ୍ରେଲ୍ନ ଢ୍ରହ଼ିବରେ ଯଥାନ୍ତତମ ମଜିରୁ ୧୨ ୩, ୫ 

ଓ ୬ ଗୋହ ପତ୍ର ଉପରକୁ ଜ୍ଠାଇ ଏବଂ ଦୁଇ ଧାଖର୍ 
ଘଭ୍ଜଗୁଡକ ଯଥାନ୍ତସମ ୪ ଟଗୋଃ ଭଲକୁ ରଣ ଓ ୪ ଗୋଃ 

` ଉପରକୁ ଜ୍ ଠାଇ ବୁଣା ହେୟ ।| ଏହିଠାରୁ ମଝିରୁ ମଥା ବମେ 
“୧, ୩, ୪ ଓ ୭ ଗୋହ ପରଭ୍ର ଭଲକୁ ରଖ୍ରି ଏବ୍ର 
ସେମାନଙ୍କର ଣ୍ଲୁଇ ଯାଖର ଅଭ୍ତ ଯଥାନ୍ତଃମେ ୪ ଗୋ 

ଜ୍ସରକୁ ଉଠାଇ ଓ ¢ ଚଗାଝ ଭଲକୁ ରଖି ଅଜ୍ ୪ଗୋଃ 
ଚ୍ସଂପଭ୍ର ବୁଣିବ । 

ଏହ୍ଲା ମରେ ପ୍ରଥମ ୪ ଗୋଃ ପଭ୍ରପର୍ ୯ ବଗାଃ 

ଘଭ୍ର ଏବ ଦ୍ୁଟ୍ଧୀୟ୍ ୪ ଚଗାଃ ଘଭ୍ର ଘର୍ ୪ ଗୋଃ ପତ୍ର 
ଏରୁଖ ୮ ଗୋହ ପଭ୍ର ବୁଣିବ । 

ଯେଉ ପଦାର୍ଥଃ କୁ ଶିବାକୁ ଥିବ ଭହିର ମଝି ଯର୍ୟାନ୍ତ ବ୍ ଣିବା ପାଲି ଏହ୍ପଣ୍ ଟେଇ- 
ଥର୍ ଅବଶ୍ୟକ ବହ୍ରବ ଭଭେବଭେଥର୍ ୮ ଗୋଃ କର୍ ପତ୍ର କୁଣି ଅର୍ଥାଢ୍ ଘୁନଗ୍ବବୃଜ୍୍ରେ ବୁଣି ବୁଣି 
ବସଦ୍ ସଦାର୍ଥର ଠିକ୍ ମଟି ଘର୍ଦାନ୍ତ ଅସିବ । ଭାତ୍ବାଦ୍ବେଲଲ ବରଫି ଆକାର୍ର୍ ଚଢ୍ରୁଷ୍କ୍ୋଣ ଶତ୍ରର୍ 

ଠିକ୍ ଅଧେ ଦେଖଣାଯିକ । ଏଥର ଚଭଢ୍ରୁଷ୍ଟରୋଣ ଚତ୍ରଃର ଠିକ୍ ମଝିଃି ଚଦଖାଇ କାକ୍ନ ଅଧକ 
ଦେଖାଲ୍ବା ପାର୍ ଠକ୍ ବଵସସୀଭ ସ୍ବରେ ଵ୍ ଣିବାକ୍ତ୍ ବହ୍ରକ । ସେଥୁ ଜମନ୍ତେ--- 

ପ୍ରଥବମ ସଚ ଦଦଣାଲକବା ସାଲ୍ ଠିକ୍ ମଝିର ଘଭ୍ତଚଗାଃକ ଭଲକୁ ଗ୍ଞ୍ଜି ଭମର ଦୁଇ- 
ମାଖର୍ ଘତ୍ତକୁ ଯଥାନ୍ବମେ ୪ ୧ଗାଃ ଉ୍ଗରକୁ ଉ୍ଠାଲ୍ ଓ ୪ ଣ”ଗୋଃ ଭଲକୁ ରଖି ଗୋଵିଏ ର୍ସଂ 
ପତ୍ର ବଟ ଣିଳ । ଏହ୍ର ସଭ୍ରଃ ଚଢ଼ୁଚଷ୍କାଣ ଷେଭ୍ରର ଠିକ୍ ମଳି ଚହ୍ରକ୍ର । ଏହା ମରେ ୪ ଗୋଃ ପତ୍ର 
ବ୍ଟ ଣା ବଦ୍ରଲେ ଠିକ୍ ମଝିର ଚଢୁସ୍କୋଣ କ୍ଷେର୍ରଃ ପୁଞ୍ଜ ଚହ୍ଵନକ । ଶଶେଷ ପର୍ୟାନ୍ତ କପଟରୀଭ 'ସ୍ତ୍ରରରେ 

ଲ୍ ଣିଗଲେ ଉଭ୍ୟ ଯାଖରେ ଆଜ୍ ସେଭେଗୁଡ଼ଏ ଚକ୍ଷଭ୍ ଅଗଘୁଞ୍ଜ ରହ୍ରଥିର ବସର ସ୍ବର ଗୁଡିକ ଘୁଣ୍ଟତ 

ହ୍ରୋଇଫିକ୍କ । ବଢଣ୍ଡ୍ ଏହ୍ଲାୟରେ --- 

୧ । ମଝିରୁ ୬ ଟଗୋହ ପଭ୍ର ଜ୍ଷର୍କୁ ଜ୍ଠାଇ ଦୁଇ ଯାଖର ପତ୍ରଗୁଡଳ ଯଥାନ୍ତଠେ ୪ ଚଟଗାଵି 
ଭଲକୁ ରଜ୍ଜ ଓ ୧୧୭ଗାଃ ଜ୍ପରକୁ ଜ୍ଠାଇ ଗୋଃଏ ର୍ଘଂପଭ୍ର ଖଞ୍ଜିବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୩୧ 

୨ । ମଜିରୁ ¥ ଗୋହ ଛନ୍ନ ଉ୍ସର୍କ୍ସ୍ ଉଠାଇ ଦୁଇ ପାଖରୁ ଯଥାଏଁମେ ୪ ଚଗାଃ ଘଭ୍ର ଭଲରୁ 
ର୍ଣି $ ୪ ଚଗାହି ପଢ ଉ୍ଗରକୁ ଉଠାଇ ଗୋଵିଏ ର୍ଙଂ ଭର ଖଞ୍ଜଂବ । 

୩ ¡ ମଝିରୁ ୫୨ ଟଗୋଃ ସଭ୍ର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦୁଇପଷାଖର ପଢ୍ରରୁ ଯଥାନ୍ତମେ ୪ ଗୋଃ ଢଲଳୁ 

ରଖି ଓ ୪ ଚଗାହ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ବଗାଃଏ ରଙ୍ଗ ପତ୍ର ଖଞ୍ଜ । 

₹ ] ମଜିରୁ ୧ ଚଗାଛ ସଭ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦୁଇପାଖର୍ ସଭୂଗୁଡ଼କରୁ ଯଥାନମେ ୪ ଚଗାଛି 
ଢଳକୁ ରଖି ଓ ୪ ଗୋଃ ଜ୍ପର୍କୁ ଜ୍ଠାଇ ବଗାଵିଏ ରଙ୍ଗ ପଦ ଖଞ୍ଜ ବ । 
ଭା ଥରେ ମଝିରୁ ଯଥାନ୍ନସେ ଥଚର୍ ୬ ଚଗାଃ, ଥଳର୍ # ଚଗାହ¢, ଥରେ ୩୬ ଟଗୋହି 

ଏବଂ ବଶଷଥର ୧ ଗେହି ପଭ୍ତ ଢଲକୁ ରଵି ପ୍ରଚଥର୍ ଦୁଇପାଖର୍ ପତ୍ତ ଯଥାନ୍ତଃମ ୪ ଗୋ 

ଉ୍ଟରକୁ ଜ୍ଠାଇ ଓ ୪ ଗୋହ ଭଲକୁ ରଖି ଅଭ୍ ୪ ଟଗାହ ଚ୍ଙ୍ଗ ପଢୁ ଖଞ୍ଜଂବ । 
ଏହ 6 ଚଗାଃ ପତ୍ଜ ଦ୍ରୁଣା ବହ୍ରାଇ୍ଗଲ୍ନ ଚର ୧ଝିର୍ ଚଢ଼ୁଚଷ୍ଟାଣ ବକ୍ଷଭ୍ରହ ଘୁଣ୍କ 

ବହ୍ବାଇଯିର । 
ଭା ପରର୍ ପୁବବ;:ଅନୁଳରଣରେ ପଦାର୍ଥର ଅବଶିଞ୍ଠ ଅଂଶ ଏହୁପର୍ ବଘଗ୍ଭ ସ୍ବରେ ବୁଣି 

ଶେଷ କର୍ି୍ବ । 
ଯର୍ଵିଶେଷରେ ପୁଟ୍ଟ ବନ୍ଜିଭ ପ୍ରଣାର୍ଲୀରେ ଧଡ଼ ଵାଛଦେବ । 

ଢାଲଘନ୍ନ ବ୍ଯାଗବ 
ସରଳ ରୃଣା-¬ 

୨ ନମ୍ବର ରଖ୍ 
୧ ନମ୍ବର୍ ରାନ୍ନ 

ପ୍ରଥମେ ବକେଭେକଗୁଡ଼ଏ କ ଏ' ଲଆଁ ଢାଲପଭ୍ର ସମ୍ବାନ ଚୌଡ଼ାରେ ରର୍ବ । ଚଞେଲ୍ 

ବ୍ଧୁଣିବାର ସର୍ଳ ଦୁଣା ସ୍ରଣଚାଳୀରେ ଚ୍ରଗୋଃିଏ ପତ୍ଚ୍ ଭ୍ଘରକ୍ସ୍ ଉଠାଇ ଓ ଗୋଵଏ ସଭ୍ର ଭଳକ୍ସ୍ 



୩୬ ଗୃହନଶିଲ 

ର୍ଖି ଖଣ୍ଡରଏ ଗ୍ଵର୍ଵିକୋଣିଆ ଚଃେଇ କ୍ରୁଣିକ । ୧ ନମ୍ବର୍ ଚଭ୍ର ଦେଖ । ଚଷେନ୍ ଗ୍ଭର୍ଣାଖ 
ସମ୍ମାନ ରହୁର । ୨ ନମ୍ବର ରଭ୍ର ପତ୍ତ ଚଞେଇ ଝଣ୍ଡଂଳ ଚମାଡ଼ଦେଇ ଢହିର ଦୁଇ ଘଟ୍ଵଭ 
ଚକଳୋଣ ଏକାଠି ଶିଶାଇକର୍ ଧର୍ବ । ମଝିର ଢ୍ଵଇ୍ଗ ୫ ଅବ ଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଦୁଇଛର୍ ଠିକ୍ ମଝିଝର୍ ପଡ଼ । 

ଯେଞ୍ଜିଠାରେ ସ୍ଵ୍ଵଙ୍ଗ ପଜ୍ମବ ବସନ୍ଦୁଠାଚର୍ ଖର୍ଜଣଏ ସୂଢା ବାଛ୍ମଦେବଲ ଦୁଇସ୍ତୁଣ୍ଡର୍ ଏଭ୍ରଗୁଡ଼କ ଖସି 
ଯିବାର୍ ଅଶକଦା। ରହ୍ଦବ ନାହି । 

ବଞ୍ଜ୍ମାନ ଯେଜ୍' ଦୁଇ ଗୋହ କୋଣ ଜ୍ଞନର୍ 
ଭ୍ବଙ୍ଗ ପଡ଼ଲ୍କ ସେନ୍ଥ ଦୁଇ୍ ଗଗୋହ କୋଣବର୍ 

ଵାହାରିଥିବା ଘଭ୍ରଗୁଡ଼କ ମଧ୍ଯରୁ ଦୁଇଆଡ଼୍ୁ ଆସିଥିବା 

ପ୍ରଥମ ଦୁଇ୍ଗୋହି ଘଢ୍ଲ୍ଲ ପରସ୍କର୍ ଛଭାନ୍ତର କର୍ 
୩ ଳମ୍ହ୍ର ରଭ୍ର ଦେଇ ୧୦ ଯେଉ୍ ଅଡ଼”, ଅଦିଥୁବ ଢାକୁ ସେନ୍ଧୁ ଅଡ଼କ୍ଲ୍ 

ହୁ ୩୭୭୮ ଫେଗ୍ଵଇ ଚନବ । ଢା ଘରେ ଅଉ୍ ପଭ୍ରଗୁଡ଼କ ଚସ 
। ଯେଉ ମାଖରୁ ବାହ୍ନାରି ଥିବ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଢାହାର୍ 

<= ଏ ୪୫ ଦି ୯ କଘଗ୍ଵୀ ଭ ପାଖରର୍ ବୁଣିବ । କୁଣିବା ସମୟରେ ବୁଣିକାର୍ 
ଦି *® ୪ ଭ୍ବ୍ରଗକ୍ସୁ ନଜର ରଖି ପ୍ରଭ ଘାଖରୁ ଥଚର ଚଲ୍ଝାଏ 

୯ ଦ୍ରଣିଯିବ । ଏଦ୍ୁପର୍ ବୁଣି ବ୍ଯାଗ୍ଃ ଯେଭେ କଢ଼ 

ଝି କର୍ବାକ୍ଲ୍ ଇସ୍ଥ କର୍ଵ, ସେହ ଯର୍ୟାନ୍ତ ଭହିର୍ ଉଣି 
5 ସ୍ବଗକୁ ସବୁଆଚଡ଼ ସେହୁ ଘର୍ମାଣଚର୍ ସମାନ କର୍ବ | 

୪ ନମ୍ଟର ରଭ୍ଛ ବୁଣୀ ଵାଦ୍ ବାହ୍ନାବ୍ଦିଥିବା ପଭ୍ରାଂଶଗୁଜ଼୍ିକ ଚମାଡ଼ଂ 
ଓଁଲ୍ଵାଇ ବୁଣା ବଦ୍ାଇଥୁିବା ଅଂଶରେ ଗୁଞ୍ଥଦ୍ରେଲେ ସ୍ତଣ୍ତ ସମ୍ବାନ ବହ୍ବାଇଯିବ । 

ଏଥୁରେ ଞାଣିଚର୍ ସାଧା ଘଭ୍ର ଦଦଇ ଭରଣିରେ କୌଣସି ଗୋଃଏ ରଙ୍ଗସଭ୍ର ବୁଣିବ 
ଲ୍ମମ୍ବା ଗୋଃଯାକ ଏକର୍ଙ୍ବର୍ କଶ୍ ଣ୍ଢରେ ଚଗାହଏ ବା ଦୁଇହ ନ୍କ ଇକାଇବା ଦ୍ଳ 
୪ୀଣିତରେ ରଙ୍ଗଭ୍ର ଖନ୍ଜି ଚସଦ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରଣି ପତ୍ର ବୁଣିଷାାର୍ । କ୍ମ୍ଫା ଚଯଉ୍ଯର୍ ଚର ଂଭ 
କଣ୍ଜିବାକ୍ଲ୍ ଇଚ୍ଛାଳର ସସ୍ରଗଣ୍୍ ପଢ୍ର ସଜାଇ ବୁଣିବ । ଭାହ୍ନାହଦ୍ରେଲଲ ପଦାର୍ଥ ୫ ଦେଖିବାକ୍କ୍ ଭନ୍ନଭ୍ 
ରଙ୍ଗର ର୍ଂଭ ବୃଦଖାନିବ । 

ଠିକ୍ ଏହ୍ନ ଘ୍ଣ୍ଠାଳ୍ମୀରେ ଅଜ୍ ଗୋ ୫ଏ ଅଲ୍ଲ୍ ଜ୍କର୍, ମାଭ୍ର୍ ସମ୍ବାନ ଚଉ୍ଡ଼ାର୍ ବ୍ୁଣିଦେଲେ୍ 
ଢାହ୍ନା ବାଂଗ୍ର ଭାଙ୍କୁଣ୍ି ହ୍ଲେଵ । 



ପ୍ରଥଠ ଖଣ୍ତ ୩3) 

ଏହ୍ଲାକୁ ଖୀଛ୍ ରଦିଘାର୍ର ଅଥବା ହଭା ଲଗାଲବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛାକଲେ ହ୍ଢା ନମ୍କ୍ତନ୍ତ 
ଫାଲେ ବବଭ ବା ଭାଲ ପଭ୍ର ଶିଗ୍ଵ ଵା କୋରଃ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଵ ଚହିରେ ଏକଃରସ୍ତ ରର୍ଗ୍ଲ ପରର 
ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବ । ଭାହ୍ନାଲୁ ଚମାଡ ବଜ୍ପାଗ୍ ର ଦୁଲ୍ଷାଖରେ ସମ୍ବାନ କର୍ ବସାଇ ଭଜିର୍ ଢଲର୍ଲ ଖଜ୍ଜି 
ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଚକାରଃ ପାଭଅଡ୍ବାଗ୍ଵ ବାହବଦବ । 

ଚ୍ଚଇଲ୍ କୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ 

ଯେଘଣ୍୍ ସରଳବୁଣା ପ୍ରଣୀଳୀରେ 
ଚଝଃଇ ଖର୍ଣରଏ ବୁଣି ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ୩ଝରୁ 
ଚକାଣକ୍ସ୍ କୋଣ ଦଢ୍ଵସଂ କ୍ଯାଗ୍ 
ବୁଣିବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବଙ୍ଫିଂଭ 
ହେଲ୍ଲ; ଠିକ୍ ସେଦ୍ଦୁଷର୍ ୍ୁଇଲ୍ କୁଣିବା 
ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚଞେଇ ଖଞ୍ଥିଏ ବୁଣି 

ଭାଦ୍ରାକ୍ସ ଠିକ୍ ସସହ୍ପର୍ କୋଣକ୍ଲ୍ 
କୋଣ, ଦ୍ଵଳିଦେଇ ଞୁଇଲ୍ କୁଣା 

୨ ନମ୍ବର ଶଭ୍ର 



୩୩୪ ଗୃଦୁଣଶିଲ, 

ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଵଣିଷ୍ଟ ଅଂଶ ରୁଣ ବଵଜ୍ଞାଗ୍ ଝଅର୍ 
କଣ୍ ମାରିବ । ସ୍ବର୍ଣ ର୍୍ିଲ୍ନ ଯେ, କକାଶା ବୁଣିବା 
ବେଲେ ଦୁଇମାଖରୁ ଅସିଥୁବା ପ୍ରଥମ ଘତ୍ର ଦୁଇଛିର୍ୁ 
ଘରସ୍ପର ଛା ଛି କର ଲେ୍ଜ୍ଵାଇ୍ ଅଣିବ ଓଁ 
ଢପ୍ଗୁରେ ଘଭ୍ତଗୁଡଳ ଞ୍ଜୁଲଲ୍ ବୁଣା ମ୍ରଣାର୍ଲୀରେ ଯେ 
ଚଯଦ୍ଚ୍ ମାଖରୁ ବାହ୍ରାଦଥୁବ ଭାହ୍ରାକ୍ସ ଭାଦ୍ରାର୍ 
ବପଟ୍ୀଭ ଯାଖଚର୍ ବୁଣିବାକ୍କୁ ହେବ । ଉପରର 
୧୨୨ ଓଁ ୩ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନମ୍ବାନଙ୍କରୁ ଭ୍ନ୍ନ ଭନ୍ନ 

୩ ଲମ୍ମର୍ ଚଭ୍ର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ମାଣ୍୍ବ । 

୩ ଶାଗାର୍ କୁଣା ବ୍ୟାଗ 

୨୬ ସ୍ମୃଷ୍ଟାରେ ବଣ୍ଡିଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖଣ୍ଡଏଏ ଚଚଃଇ କୁଣି ଭାହ୍ଲାକ୍ସ୍ କୌଣକ୍ସ୍ କୋଣ 
ତ୍ଵଙ୍ଗିଦେବ । ଉର୍ ଦୁଇ ୨ ଲେଖାଏ ଘଭ୍ର ଯେଜି୍ ପ୍ରଣ ଲୀରେ ବଣା ବଦ୍ରାଇଅଚ୍ଛ ଠିକ୍ ସେନ 

ପ୍ରଣାଳୀଚର ୩ ଟଗୋଃ ପତ୍ର ଢଲକ୍ସ ରଖି ଓଁ ୩ ଗୋହ ପତ୍ର 
ଉ୍ଘର୍କ୍ସ୍ ଉଠାଇ ବ୍ଟଣିଚାକ୍କ ଚହ୍ରକ । ଅନ୍ଯ ସମ୍ସ୍ତ ଅଂଶ 
ପୁବଂ ବକ୍ଝିଭ ମଚ୍ଭ କର୍ବ । ଏଥ୍ପରେ ମଧ୍ମା ଚକାଣରର୍ ଦୁଇ 

? ପାଖରୁ ଆସ୍ସିଥିବା ପ୍ରଥମ୍ଭ ଦୁଇଟଗୀଡ଼ ସଭ୍ରକ୍ତ୍ ଛଦାଛଦ କଣ୍ 

ଲେଜ୍ଞାାଇ ଚନେଇ ଭା ଘରେ ଯେଜ୍ ଘତର ଯେଜିଆଡ଼କୁ ଅସିଥୂୁବ 
ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଢାଦ୍ନାର ଵଘସ୍ଵାଭ ପାଣ୍ଠରେ ବ୍ଣିବ । 

ଏହ୍ର ପ୍ରକାର ଦ୍ୟାଗ୍ଗୁଡକ ବ୍ ଣିବାବବେବଲ ସକେ 
ମାଣ୍ଟ୍ର୍ ଭଭ୍ରଯର୍ ଖନ୍ର୍ରଏ କାଠର ଫର୍ମାରେ ଚଢ଼ାଲ୍ କରି 

୧ ନମ୍ବର ଚତ୍ର ଵ୍ଟଣିଵ, ଚଭବେ ବକୌଣସିଠାରେ ବଙ୍କା ନ ବହାଇ ବ୍ୟାଗ୍ଛ 
ସ୍ଵିଧା ଏବଂ ସ୍ବୁ୍୍ଦର୍ ଚହ୍ବବ । 



ପ୍ରଥମ୍ଭ ଖ } 

ଢାଳପନ ର୍ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟାଗ୍ 

6 § 

ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଲମ ନ୍ନ ସମାନ ସମ୍ମାନ କର୍ ରଭ୍ବ । ଢାଲପ ନ୍ନ ମ୍ଭାନଙ୍କ ଶିଗ୍ନ ଵା ଖଡ଼କା 

ଗୁଡ଼ିକ ସକାଡ ରଖିଥିବ । ଦୁଇଗୋଃ ଖଡ଼କା ୧ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ 

ଘର୍ ଗୋଃକ ଜ୍ୟରେ ଗୋହିକ୍ସୁ ସମକୋଣରେ ଛକ କର୍ 

ଧର୍ବ। ଭହି ଜ୍ପରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଘନ୍ଧ ପରସ୍ପର୍ ମଧ୍ଚାରରେ 
ସ୍ମନ୍ତକାଣରେ ରଖିବ । ମନ୍ଥନ ଦୁଇଖଣ୍ଡ" ରେ “୧୬୯୨”? ଶହର 
ଦେବ । ୧୬ ଛହ୍ଥିଭ ସନ୍ନକ୍ସ୍ ଭଲନ୍ଗୁ ଓ ୧୨୬ ରହ୍ତ୍ର ଭ ମନ୍ନକୁ 
ଉ୍ଘର୍କ୍କୁ ର୍ଖିର । ୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । 

୧୍୬ ରଳ୍ଜିଢ ମନ୍ଦ୍ରର୍ ଭଲଲ୍ଲ ଥୂବା ଅଂଶନ୍ଧୁ ଖଡ଼କାର 
ଛକଢଲେ ମୋଡ଼ ଜ୍ପଷର୍କ୍ମୁ ଜ୍ଠାଇ ନେକ ଏବ ଭାହ୍ାକ୍ଲ୍ 
ସେଠାରେ ସେହ୍ର ୧” ଶର୍ଦ୍ଧଂଭ ମନ୍ଧ୍ରର୍ ବସ୍ତି ଅଂଶ ଜ୍ପରେ 
ଥୁବ ଭହିର ବାମ୍ଭକ୍ପୁ ର୍ଵିରର । 

୨୬୨ ଭର୍ହ୍ଵଭ୍ଭ ପନ୍ଧର୍ ଯେଉି୍ ଅ ଶ ଜ୍ପରକ୍ଗ୍ ଥୁବ 
ଭାଜ୍କାକ୍ୁ ଛ୍ରକଭଲେ ଭଲକ୍କ୍ ଚମାଡ଼ ନେଲ ସସହ୍ନ ୨୨୨୭କ୍ର ଭ 
ଘନ୍ତର୍ ଯେଜ୍ଚ୍ ଅଂଶ ଭଲବକ୍କୁ ଅନ୍ଥ ଭଦ୍ନିର ଅହ୍କରି ଭଳକୁ 

କର୍ ର୍ଣିବ । ,୨ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ନ ଦେଖ । 

ଇକ୍ଜ ୧” ରର୍ତ୍ଵଂଢ ଯନ୍ନର୍ ଯେଜ୍ ଅଂଣ ଓଜ୍ଷର୍କୁ 

ସୋଡ଼ ଚନଇଥୁବ ଭାହ୍ରାକ୍ସୁ ୮୭” ରକ୍ଥଭ ଘନ୍ଧ ଉପରେ 
ମୋଡ଼ ଭଲନ୍ତୁ ଆଣିର ଏବ୍ର ଭଳେ ଭାଢ୍ରାକ୍କ୍ ବସହ୍ 

ରିନ୍ଥଢ ପନ୍ଦର ଚ୭ସଜ୍ ଅଂଶ ଢଲେ ଅଛ୍ଛ ଢାହ୍ରା ସଙ୍ଗ 
ଲଗାଲ ଭ୍ଥରଁର କାମକ୍କ ରଖିକ । 

ଭଂ ର୍ତ୍ରାଭ ମନ୍ଧର୍ ଯେଜୁଂ ଅଂଶକ୍ତୁ ଅଗେ ମୋଡ଼ 
ଆଣିଥିକ ସେହୁ ଅଂଶକୁ ଧୁଣି ଓଲ୍ଃଵାଇ ୧” ରନ୍ଥଭ ପନ୍ନର 

ଉ୍ଗରେ ଭହ୍ୁ' ରେ ସ୍ଲ୍୍ଗ୍ନ ଥୁବା ସହନ ୯ ରନ୍ଥିଭ ସନ୍ନର 

୧ ନମ୍ପର୍ ରଢ୍ର 

ପ୍ବଙ୍ଗ ମଧ୍ଯରେ ଘୁଗ୍ଵଲ୍ ୫ାଣି ନେବ । କାହ୍ରାହରେଲେ ଗୋ ଏ ପୁଣ୍ଫ୍ ଚଉ୍କବଛାଗଣ୍ଠ ହ୍ରୋଇଯିବ ଓ 
ଏହ୍ଲାର୍ ଗ୍ଟର୍ପାଖବର୍ ୪ ଖଣ୍ଡ ସନ୍ଥ ଓ ଖଣ୍ତ ଖଡ଼ଢ଼ା ବାହ୍ଲାର୍ ପଡ ରହ୍ବ । ୩ଳସ୍ତର୍ ଚନ୍ଧ ଦେଶ । 



୩୬ ଗୃହଶିଲା 

ଏହ୍ନ ପୁଞ୍ଜ ଚଜ୍କବଛାଗଣ୍ଠଂର୍ ଏକ ଚକାଣଚର ଜାଜକ୍ନାଣକୁ ବାଦ୍ବାର୍ଥିବା ଖଞ୍ଜକା 
୩ ୧ ଜ୍ପରେ ଓ ମନ୍ନଭଚେ ଅଜଡ୍ ଗୋହଏ ଖଡ଼କା ପୁବ୍ବ 

ଖଡିକାଃ ସଙ୍ଘେ ସମ୍ବକୋଣ କଣ୍ ଖଜ୍ଛି ଧର୍ବ । ବାହ୍ବାର୍- 
ଥିବା ଘନ୍ଥଖଣ୍ଡକର ଭଚଲ ଏହ ନୂଭନ ଛକର୍ ଉପରେ 
୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଜନ ପଦ୍ଚି ଅଜ୍ ଖଣ୍ଡଂଏ ଧନ୍ଧ୍ର ଠଯାଢ଼ିକ । ଠିକ୍ 

ପୁଵ୍ଥର୍ ମର୍ ବୁଣିଲେ ଆଜ୍ ଗୋହଏ ଚଉ୍କ ଗଣ୍ଡ 
ଜ୍ନେକ । ଏହ୍ନୟର୍ ଗୋଃଏ ଗୋଃଏ ଖଡ଼ବକା ଓ ଖଣ୍ଡ`ଏ 
ଖର୍ଣ୍ରଏ ମନ୍ଧ ୍ମମାଗଭ ଯୋଡ଼ଂ ଥର୍କ୍ସଥର୍ କ୍ଦୁଣୁ ଯେଭେ 
ଲମ୍ବା କର୍ଵାକୁ ଇଚ୍ଛା କଦ୍ିଵୟ ଭେଢେ ଲମ୍ହା ଚଜ୍କ 

୪ ନମ୍ବର୍ ରଭ୍ର ଗଣ୍ଡଠଂମାନଙ୍କର୍ ଚଗାଃଏ ଧାଡ଼ ବୁଣା ହ୍ଲୋଇଯିବ । 
୫ ନମ୍ହର୍ ରଭ୍ର ଦେଖ । 

ଏଥର୍ ଆଜ୍ ଚଗାଃିଏ ଯାଖରେ କଢ଼ାଲ୍ବା ଆଲ୍ପଶ୍ୟକ ଚହବ । ସେଥୁଯାଥ୍ ଯେଉଁ ଶିଣ୍ଵ ରା 
ଖଡ଼ିକାର ଉପନ୍ତର୍ ଘ୍ରଥମ୍ବ ଧାଡ଼ରେ ଅନୟ ଖଡ଼ିକାଗୁଡ଼କ ସମ୍ବକୋଣବର୍ ୧ଯାଡ଼ା ହ୍ରୋଇ ଯାଇଅଛି, 

ଏ ୧ ଞ୍ଚ ୬୬ ସହସ୍ର ଶିଗ୍ଵ କା ଖଡ଼ କାର ଭଳକ୍ସ୍ ବାହ୍ଲାର୍- 

` ‹ \ । . ୭. 8 ` ସିବା ଘରୁସୂଚ କର ଭଳେ ଓ ଖଡ଼କାଗୁଡ଼କର 

୬୬୭ ୭୧ 
୧୪୯ ଅସ୍ ଉପରେ ଜ୍ପର ଧାଡ଼ଂର ଖଜ୍ଜ଼କାଃ ସଙ୍ଗେ 

୧ %‰ ୨ ଏ ବ୍ ବ୍ ସମ୍ମାନ୍ତଗ୍ବଲ କବ୍ଛ୍ ଆଡ୍ ଗୋଃଏ ଖଡ଼କା 
ଏଵୈ୪5୭୫୍ଜି ଏ ଦ୍ = ¬ 

ତ ୨୮୮ ଯୋଡ଼ବ । କାମରୁ ଖର୍ଣ୍ଏ ପତ୍ରର ଲଗାଇ 
ଵାହ୍ନାର୍ଥିବା ଘତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼କ ସଙ୍ଗେ ପୁଟ୍ଟ ଘର୍ 

୨ ଏ ବ୍ରୁଣିଗଲେ ଅଡ୍ ଗୋହିଏ ଧାଡ଼ ହେବ । 
ଞ `ନସ୍ହର୍ ରଭ୍ର ଏହୁମଣ୍ ଗ୍ଟର୍ ଠାଞ୍ଚଗୋହ ଧାର୍ଜଜ ଦହ୍ଲାଇଗଲେ 

ଢାହ୍ରା ୯ ଜମ୍ପର୍ ଶଭ୍ରର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଯର୍ ଗୋଃଏ କ୍୍ୀଗ୍ର୍ ଭଲା ନମ୍ଭଚନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଠା ହେବ । ଯେବେ 

ଅଧୁକ ବର୍ବୀଡ଼ାର୍ ଯେଡି ଦା ଅନ୍ଯ କ୍ର କଣ୍ବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କର୍ଵ,ଃ ଚଭବେ ଯେଭେ ଧାର ଅଧୁକ 
ବୁଣିବ ଚଢଭେ ଅଧ୍ୟକ ବଚୀଡ଼ା ହ୍ଵେବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୩୬ 

ସେଉିଁ ଘଦାର୍ଥ କରିବ ଭହ୍ନିର୍ ଭଲା ବୁଣ୍ଢା ହ୍ଲୋଲ୍ ଗଲେ ଭାଦ୍ନାକ୍କୁ ଓଲଶାଇ ଧର୍ ଭଞ୍ଜିର୍ 
ଗ୍ର୍ିଅଚଡ଼ ବାହାରିଥିବା ଖଡ଼କାଗୁଡ଼କ ଉ୍ଗରକ୍ସୁ ମୋଡ଼ ଅଣିବ । ଗଡ଼କାଗୁଡ଼କ ଉପର୍କ୍ସ୍ ମୋଡ଼ 

ଦେଵଲ୍ ଦସଗୁଡ଼କ ସ୍ପପ୍ସ୍ଵବଭଃ ଯୁଣି ସାଧା ହ୍ରୋଇଯିବକ । ଢଣ୍ଡ୍ 

କାଠର୍ ପଞ୍ଚାରେ୍ ୬ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଧ ପର୍ ଚଗାଃିଏ ଫର୍ମଭା ପ୍ରସ୍ପୁଭ 

କର୍ ଭଞ୍ଜ ଜ୍ରୟରେ ବୁଣା ବ୍ରୋଇଥିକା ଭଲକୁ ବସାଇ ଖଡ଼କା- 

ଗୁଡ଼ିନ୍ଧୁ ମୋଡ଼ ଖର୍ଣ ଏ ଡଡାର ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍ ଚସସନ୍ଦ୍ର ଫରମ୍ବା ବଦହ୍ନରେ 

ବାହି ଦେଲେ ସୁଛଧା ବହ୍ନବ । ଭା ପଚର ଭାକ୍ସ୍ ଓଲଵାଇ ରଖି 

କୁଣିବ । ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । ଚଡାର୍ ବଦଳରର୍ ସାଇକିଲ୍ । ଛି ଉତର 

ଛିଜୁବ୍ର୍ ଖଣ୍ଡେ ବଣ୍ଡା ର୍ବର୍ ବାଛି ଦେଲେ ଭାଦ୍ରା ଖଡ଼କା- ” 5୩୦୩ ବଂ 
ଗୁଢ଼କ୍ସ୍ ଫଂର୍ମା ସଚ୍ଗଂ ସଦ୍ବଜରର୍ ଭୃଡଢ଼ି କର୍ ଧର୍ ର୍ଵିବ । ୬ ନମ୍ହର୍ ଚନ 

ଏଥର ଏବର ଖଡ଼କାଗୁର୍ଜ଼କ ଉ୍ପରେ ଆଉ୍ ଗୋହିଏ ଖଡ଼କା ବସାଇ ଖଣ୍ରିଏ ୧ନ୍ଧ ଯେ କୌଣସି 
ସୁାଳଝର ଲଗାଇ ବାହାର୍ବିଥୁବା ମ ନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସଇଙ୍ସଂ ଚଗାହ ଗୋଃ କର୍ ମୂବଂ ଘର୍ ଗ୍ଭରପାଖ କୁଣି 

ଆଅଣ୍ଠିକ । ଧାଡ଼ଃ ଚଣଷ ବହଲ୍ନ ବବଲକ୍ସ 

ଖଡ଼ିକାକ୍ଲ୍ ଵ୍ରୁଣରାବଦ୍ବାଇଥୁବା ଗର୍ଣ' ଗୁଡ଼କର 
ସ୍ଞ୍ଚରେ ପୁଗ୍ଵ୍ର ଝଡ଼ି କାର୍ ଆରମ୍ବ ସସେଂ 
ଶ଼ିଶାଇ ବଦଦେଵ ଏବଂ ଅନ୍ଜର୍ ବଶଷ 

ପ୍ତ୍ବଗଲୁ ବସନ୍ଧୁ ଧାଡ଼ର୍ ଆରମ୍ଭରେ ଗଣ୍ଠକ୍ଲ୍ 
ନିଣାଇ ବୁଣି ଦେବ । ଏ 

ଏହ୍ଲ ଧାଡ଼ି ଚଗାଃଏ ସ୍ମଭନ୍ବା 
ଧାଡ଼ ବହ୍ନର । ଭାହ୍ନା ଘରେ ଅଉ୍ 

ଚୋହିଏ ଚଗାଃିଏ ଖଡକା ପୁକ୍ରଂ ପର୍ 
ରସାଇ୍ ଓ ଖଣ୍ଡଂଏ ଖଣ୍ତରଏ ଘନ୍ଧ ଲଗାଇ ଚଗାଵହିଏ ୬ ନମ୍ପର୍ ଛନ୍ନ 

ଗୋଃଏ ଧାଡ ବୁଣ ଯେବଢ ଉଇ କର୍ବା ଅଵଶଂ୍କ ଚଉଢେ ଉଇ ପର୍ଯନ୍ତ ବଣ” ଶେଷ କରି୍ବ । 



ଗୃହ୍ଣିଲା 

ଚଶଷକୁ ଚଯଜ୍ଚ୍ ଖଡକାଗୁଡଳ ବଲକା ରହୁଥିବ 
ସେଗୁଡକ ସମ୍ବାନ କର୍ କାହ ଦେଇ ଏବଂ ଗେ ଵିଏ 

୮୮୨୬ ଚମାଃ ଖଡକା ଚଣଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସାାଲ୍ ଅତ୍ରଗୁଡକ୍ସୁ 
୮5 ୨ ଓଲ୍ାଲ୍ ବଣା ବଦ୍ରୋଲିଥିବା ଅଂଶରେ ଵ୍ଟ ର୍ଣ ଦେବ । 
< 9 ୮ ନମର ରଡ଼ ଦେଖ | ¦ 

୮ ନମ୍ହର ଶଭ୍ର 

୦କ୍ ବସହୁଷର୍ ଆଉ୍ ବଗାଃଏ ଅଲ, ଉ୍ଚଭାର୍ 
ପାନ୍ନ ବୁଣି ଭା ଛାଙ୍କୁଣି ଗ୍ରମ୍ପୁତ କର୍ବ । 

ହ୍ରଭା ନମଚ୍ତ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବକାରଃ 
ଉ୍ଘଚରେ ଖଣ୍ତଂଏ ରଙଘଂ ମ୍ଭତ୍ତ ଗୁଡ଼ାଇ ଢାହ୍ରାକ୍ସ 
୯ ନମ୍ବର୍ ଚତ୍ତ ଘର୍ ହଭା କରି କମ୍ମାଗ୍ର 
ଦୁଇ ପାସ ଛି ଭଲାଟଚ୍ୁଲ୍ ଧାର୍ମ୍ବ କର୍ ଲଗାଇ ୯ ନମ୍ଳର୍ ରନ୍ନ 
ବଦ୍ରେଲେ ର୍ୟାଗ୍ ¢ ସ୍ଘୁଣ୍ଟ୍ର ହ୍େକ । 

[` (7୬୯୬ ୯୭୯ ୭୯୬୦୭) ୨ ୪ % ୫୦୯ ୬ ୪୯୫୦୨୯୯୭୪ 4». ଏ୫. ୯ ୯୫୦୯୬୯%୬୩୯୬୭୦୭୯୯୮୮୬୫ ୪୪୦) 
ଠୁ 'ଝ&, ଏଥି 20୦. 0. 2୦8 

୪୮%¿ ± ୮ ଶ ଓ ୫\# 

୧୦ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ଥ 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୩)ଘ୍ 

ତଘଡ଼ି--ପୁବଂ ମରି ବୁଣି ୧° ନମ୍ହର୍ ୭ତ୍ତ ଯରି ଗୋଃଏ, ରୂରିକୋଣିଅ ୧େଡ ସହବକରେ 

କର୍ଯାଇ ପାର୍ବ | 

ଝୁଡ଼ି-ଭଳେଏ ଜ୍ଘରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସୂଣ୍ଡଳ ଲଗାଇ ଏହ୍ର ପ୍ରକାର ବୁଣାଚର ଗୋଲ 
ମ୍ଭାସ୍ଥ କଗ୍ଵଯାଇ ମାରିବ । ଭହିର୍ ଭଲା ପାଇଂ ଖଣ୍ରିଏ ସାଧା ଚଞେଇ୍ ବୁଣି ଚଗାଲ କଲି କାହ 
ଭଲାରେ ଘଳାଇ ଦେଵ । ବଢର୍ ବା ବାଞ୍ଣ ଵଭାର ଚଗାଟିଏ ହ଼ଢା ଲଗାଇ ଦେଳଲେ ଧରିବା 
ପାଇଁ ସୁବିଧା ଚହ୍ନବ । ୧୧ ନମ୍କର୍ ଚଭ୍ତ ଦେଖ । 
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ଅଳିଆ କାଗଜ ୧ଟା୧କଲ--ଭଳ ସୁଣଲଃ ହୋେଃ 
ଏବଂ ଉ୍ଘର ସ୍ପଣ୍ତଲଵ ଅଲପଘ ବଡ ରଖି ଗ୍ଟରିପାଖ ଏହୁପରି ₹£$%୨୫୦୪୦୭୯୭୭ 
ବୁଣି ଖଣ୍ରୁଏ ଭଳା ଲଗାଇ ଦେରଲ୍ ଅଳଅ କାଗଜକ ରଖିବା ୪୪୪5 

ଘାଲ୍ ଟଗୋଃଏ ସୁନ୍ଦର ୧୫କେଇ ବହ । ଢଳାରେ ଖଣ୍ତଏ ୭ ୯୪୪୯ ୨£୯୪୯ 
ଗୋଲ ଚଞ୍େଇ୍ ବୁଣି ଲଗାଇ ଦେବ । କମ୍ବା ସରୁ ସରୁ କାଠ- ୯୬ 
ଗୁଡଏ ଖଜ୍ଛି ଭଳା ପ୍ରସ୍ୁଭ କରି ଯାରିବ । 

ପନ୍ଧଘୁଡକ ଣ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ରସଂଂ କରି ସାଧା ଘ୍ଡ 
ସସ୍ସେଂ ଠଯେଜ୍ ଯେଜଠାରେ ଯେଥର୍ର ଅବଶକ୍ଯକ ବବେଚନା 
କର୍ଵିବ ବସହରପର୍ର ଖଞ୍ଜ” ବୁଣି ବଦଲେ ଅଦାଥଗୁଡକ ଅହ୍ର୍ 
ସୁର୍ ବଦଖାଯିକର । 

୧୬ ନମ୍ବର ରତ୍ର 



୪୦୪୫ ଗୃହଣିଲ 

କଲ୍ୀଭସଂ| ଘଟିର୍ ବଂଗ୍ 

୮ ¿ ¢ &-7 = % ଅଧା 

୮ ¬+ # 27୮: » 9 ଡ଼ ୨୩୮୮୭୦୭୪୮୨୪ ୪୯୪୦ 
¦! 
' ).ବ ¿ ' ଏ 

୧ ନମ୍ଫର୍ ରଭ୍ର 

ଭାଲଃଭ୍ରର ଗ୍ଟଶ୍ଚିଗୋଃ ଶାଖାରେ ଚଯଜ୍ଂ କଲ୍ଭ୍ଙ୍ଗୀ ପଛ ବୁଣିବା ପ୍ରଣାର୍ଳୀ ୧୭ ପୂଷ୍ଫାରେ 
ଵଣ୍ଫିଭ ବହ୍ବୋଇଅଛୁ, ଚସହ୍ରୟର୍ ଚବଗାଃଏ ଲମ୍ବା ପଃ ବୁଣିବ । ଖଣ୍ଡଏଏ କାଠର୍ ମଞ୍ଞା ନେଇ ଭଦ୍ର 

ଗୃର୍ଷାଖତର ପହିଛ଼କ୍ଲ୍ ବୁଲ୍ମଇ ବୁଲ୍ମଲ୍ ହୃଞ୍ଚ ଓ ସୂଚାଦ୍ଵାଗ୍ ଗୁ ନ୍ଥ ଯିବ । ୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଦଦଖ । 

ଗୁ ନୁବା ସମୟ୍କରେ ସୂଢ଼ାଃ ପତ୍ରର ଦାଢ଼େ ଦାଢ଼େ ରଖି ଗୁ ନୁଁ ଗଲେ ବାହ୍ବାରକ୍ଗୁ ସୂଢା 
ଆଚର୍ବୀ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହି । ଭଲ ସିଲ୍ବଲ୍ କଣ୍ ବନ୍ଦ କଣ୍ଦେବ । ଦୁଇଖଣ୍ଡ” ବଳାର୍ଃ ନେଇ 
ଭଞ୍ମିଚରେ ଖର୍ଥଏ ଖଣ୍ଡ" ଏ ପତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାଲ୍ ଦୁଲଷାଖଚର୍ ଖଞ୍ଜଂଦେଝଲ ଢାଦ୍ବା ଦ୍ବଢାର୍ କାର୍ୟା କଣ୍ଢିକ । 

୨ ନମ୍କର୍ ଚଭ୍ର ୧ଦଖ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୯୮୮ ଏ 

କଲୀ ଭସ ପଚିର୍ ହୁୟାଚ ¿(1162 

୧ ନମ୍ହର୍ ରଭ୍ର ୨ ଜମ୍ହର ଭଭ୍ର 
ଏହ ଗ୍ବର୍ ଶାଖାର୍ କଳ୍ଳାଭ୍ଇଗା ମଛଦ୍ବାଗ୍ଵ ସୂଦ୍ର ହ୍".ଛ୍ (1141) କଗ୍ପାଇ ପାରେ | ପଣଥମେ 

ଚଚାଡ଼ା ଢାଲପଭ୍ରରରେ ସାଧା ଚଃଃଇ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚଗାଃଏ ଦ୍ରାଞ୍ (180 ଅକାର୍ଚର 
ବୁଣିବାକ୍କ୍ ଘଡ଼ବ । ଏଥୁଘାଇ୍ କାଠର୍ ବା ମାଛର୍ ଚଗାଃଏ ଙରମା କଠ ଭଦ୍ଦୁ' ଜରେ ଢାଲପତ୍ରକ୍ଲ୍ 
ଛଳାଇ ବୁଣିଲେ ସହକ ହ୍ଲେବ । ୧ ନମ୍ବର୍ ରଭ୍ଵ ଚବଦଖ । ପ୍ରଥମେ ୨ ନମ୍ଟର ଗନ୍ଧ ଘର୍ ହେବ । 
ବାହ୍ନାର୍ ଥୁବା ଅଂଶରେ କୁଶି ଗ୍ଟର୍ଯାଖ କାହ # ଲସ୍ପର୍ ରନ୍ନଘର୍ କର୍ବ । 

ଭହୁଁଂ ଜ୍ଧରେ ଏହ ପଛକୁ ବୁଲ୍ମଲ 
ବୁଲଇ ଛୁଞ୍ଜ୍ ଓ ସୂଭାଦ୍ନାଗ୍ ଗ୍ର୍ନ୍ଧ ବାକ୍ ମଡ଼ ବା 
ଭୁ#ଃଃ(1141) ର ଘଦାକୁ ବାହାର୍ଥିବା ଅଂଶରେ, 
ଭଚଲେ ବଗାଶଏ ଓ ଉପରେ ଚଗାଵିଏ, ଏରୁେ 
ଏକ ସମ୍ମୟୁରେ ଦୁଇଟଗୋଃ ମହ ଖଜ୍ଜଂ ସଲ୍ବଇ 

=>>=( ୯୯ 

କରିନ । ଅବଶିଷ୍ଟା ଅଂଶଘରର୍ ଚଳବଲ ଜ୍ଷର ସି ୭୨ ..ଏ ୮୦5 
ବ୍ର 

କା 
ସ୍ମାଖରେ ଚଗାଃିଏ ଗହ ଲଗାଇ ସ୍ବଲ୍ କର୍ବ । ୮ 

ଶେଷକୁ ଚଯଉ୍ଜ୍ଠାରେ ୧ଯଉି ପତ୍ର ଇଭଜ୍ମା୍ଦ 
୭ 



୪୨ ଗୃଦ୍ମଣିଲ୍ 

ବଳକା ଚାଲ କାହାର୍ଥିକ, ସେ 
ସବୁକୁ କାଃ ସଫା କର୍ ଦେବ । 
ଭ୍ଭବର୍ ଏକଘରିସ୍ର କଳା ଏବଂ 
ଦୁଯାହ୍ ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡଂଏ ନିଭା 
କାଭି ଦେଲେ ସୂର ହକାଞ୍ (140 
ଚୋହଃଏ ହ୍ଲେଵ । (୪ ନମ୍ବର୍ 

ରିନ୍ନ ଦେଖ 

କଲୀଉ୍ଙ୍ଗା ଘଟର୍ ଦ୍ବାଭଯଙା 

ଗ୍ଭରି ଶାଖାର୍ କଳ୍ଵାଜ୍ଙ୍ଗା ଯଞଦ୍ବାଗ୍ ସୂର୍ ଦ୍ବାଭସଙ୍ଗା ହହ୍ଜଇ ପାର୍ରିବ । ନମ୍ପ ୧ ନମ୍ବର 
ଚିନ୍ନ ପର୍ ଭାଲମନ୍ତଣୁ୨୯ ନ କର୍ କାହି ଏଳାଠି ଗୋଚ୍ଥ କଣ୍ଡ ଧଭ୍ଚ୍କ । ଭହିର ମଝିକୁ ଗୋହଏ 

1 ୧୧୧୫ \ \ ର 8 ଣା ୟ 
ତ ଧ( ୟା 

୧ ନମ୍ହର୍ ଚଭ୍ନ ୨ ନସ୍ଫର ରଭ୍ର 

ଡା ଖ୍ଂଣ ବସ୍ପାଇ ଫୁଧାଇ ଦେବ । ମନ୍ନଗୁଡ଼କ ଏଘର୍ ପ୍ଵବରେ ଚଳାଇ୍ବ୍ୟ ଯେସର୍ ଢାହ୍ୀ ଗ୍ଟର୍ଆଚଡ଼ 

ଛଭାଧୀ` କ୍ଲୁଲ୍ ଵସ୍ତୁଭ ହେଇ ୨ ନମ୍ହର ନ୍ଧ ଘଣ୍ଠ ହୋଇପିବ । ମଝି ଫୋଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡଏ ସୂଢା 

ମ୍ଭ୍ଟ୍ଵ୍ଇ ଚଲ୍ପା କର୍ ବାହ୍ପଦେବ । ଃ 



ସ୍ଥଥମଭ ଖଣ୍ଡ ୪୫ 

ଭାହ୍ମାର ଦାଢ଼ ଉତ୍ଵଵମରୁଯେ ଗୋଲ 

କର୍ କାଃ ସୁଭାଚରେ ଛକ ସସନ୍ଧୁ 

ଆକାରରେ ର୍ଝ୍ର ବାଞଚଦେଳ । 

ମଝିରୁ ଦୁଇ ଭଳ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥ?ରଦେଇ ଦୁଇ 
ଘାଖରେ ଦୁଇ୍ଟଗୋହ ମହ ଲଗାଇ 

୩ ନମ୍ଳର୍ ରନ୍ନ ମଳ୍ ସିଲ୍ବର୍ କର୍ ବଶଷ 

ମର୍ମାନ୍ଧ ଯହଦ୍ଦୋାଗ୍ସ ଅବୃଭ କରିଦେବ । 

୪ ନମ୍ବର୍ ଶନ୍ଥ ଗର୍ ଖଣ୍ଟଡଂଏ ବଣ୍ଟା 

ପ୍ରସ୍ଛଉ କର୍ ଭହିର୍ ଅଗ୍ରସ୍୍୍ଵଗ 
ଦୁଇଫଙାଲ କର୍ ରଭ୍ର । ସଙଖଂାହ ;ୟ 

ଇଦ୍ଜୁଚର୍ ଏପର୍ ସ୍ବରରେ ଖଛି ଦେବ ଚସପର୍ ର 5555 005 
ଦୁଇଫ୍ାଲର୍ ଅଗ୍ରସ୍ତ୍ରଗ ମଙ୍ଟୟା ଃର୍ ଦୁଇ ଯାଖରର ଢାହ୍ରାର 

ମଧ୍ୟଭ୍ନଗ ଯର୍ଦାନ୍ତ ଅସିର । ଦୁଇ ଇନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଲ- ୪ ନମ୍ବର୍ ରଭ୍ର 

ଅନୁକ୍ଲ୍ ଫୋଡ଼ି ବେଣ୍ଟା ସଙ୍ସେଂ ଗିଶାଇ୍ ଦୁଇ ଛନିବଗୋହ 

ଗଣ୍ଢ ବାଛ୍ଧଦେବ । ୩ ନମ୍ବର ରନ୍ନଥ ଦେଖ । 

କଲୀ ମହ ଦ୍ବାଗ୍ ବଯ ବର୍କୀଣହି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥୁଭ କର୍ବଵ । 
ସମ୍ବୟୁବର୍ ସ୍କୁର୍ଣ ର୍ଜ୍ଜିକ ସସ, ସିଲ୍ବଲ୍ କସ୍ବବରେଲେ ସ୍ୃଭାହ ଯେଯର୍ 
ମନ୍ଧର୍ ଦାଡ଼େ ଦାଢ଼େ ଗ୍ୁଲ୍ଲଅଁକ । ଭାହ୍ବାହ୍ନେଚଲ ସୃଭା ଅବଦୌ 
ଉ୍ଥରଲ୍ଗ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହି । 

୪ ନମ୍ପାର୍ ଚନ 

ଢାଳଗନ୍ନର୍ ବଗ୍ରକ୍ୁଣା 
ଭାଲଘନ ନ୍ଧରେ ବୁଣିଵାରେ ଏଘର୍ୟାନ୍ତୁ ଯେଚଭ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ୍ଫରିଭ ହ୍ରୋଇଅଛ, ଭାହ୍ରା ଛଡ଼ା 

ଅଜ୍ ବଗାହଏ ପ୍ରଣାଲୀ ଅଛ୍ଥ, ଭାଦ୍ରାକୁ କହ୍ନ୍ଥ “ଚଗ୍ଵବୁଣାଂ । ଚସ୍ଵ କ୍କୁ କେହ୍ଵ କେହ୍ର କହନ୍ଥ 



୪୪ ଗ୍ୃହ୍ଣିଲ 

"ପୁର! | ‹ଚର୍' ଵା ଘୁର' ଦେଇ ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମ ବକେଭେକଗୁଡ଼ ଏ ଅନ୍ୟ ସଦରାଥ 
ଧର୍ ଭଞ୍ଜ ଜଣରେ ବୁଣିବା ଥଦାର୍ଥଃ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ସେହୁ ଅଳ" ପଦାର୍ଥକ୍ସ ଲ୍ବ୍ଗ୍ଟ୍ଲ ବଦେବାଳୁ 

ମୂଢଡ଼ । ସସନ୍ତୁ ଅନ୍ଯ ପଦାର୍ଥ ଃ (ଯାହ୍ରା ଉଯରେ ରୁଣାଯ୍ିବା ଘଦାର୍ଥକ୍ଲୁ ଗୁଡ଼ାଇବାକ୍ସ ହୁଏ ଭାହ୍ନାକ୍ସ) 

କହ୍ନ୍ତ “ଚଗ୍ଵ' ବା ପୁର୍ । ଭାଲଘନ୍ନ ର୍ ଡାଲ, ଗ୍ଭଙ୍ଗୁଡ଼ ଓ ପେଡ଼ ପ୍ରକ୍ତୃଭ ଅନେକ ଏହୁ 
ପ୍ରଣାର୍ଲୀରରେ ବୁଣନ୍ଥ । ଅପେଷାକ୍ସ୍ଭ ଏହ୍ନା ଅଧୁକ ଶଲ୍ଧ ଓ ଅଧ୍ୟୁକ କାଲ ସ୍ଥାୟ୍ରୀ ହୁଏ । 

ଏହ୍ବିପ୍ରକାର ବୁଣିକାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ଏହ୍ରଠାରେ ନୁହେଁ, ସୁଥୁବୀର୍ ଅନନ? ଅନେକ 
ଦେଶରେ ବଵହ୍ମୁକାଲରୁ ପ୍ରଚଳଭ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଲେ । ଆକା, ଆଣେଣ୍ଢିକା ଘକ୍ତଭ ଦେଶ- 
ମାନଙ୍କ ବର ନଧ୍ଯ ଏହ ପ୍ରଣାଳୀଚର ଚୁଣିଵା ବହ୍ଦୁକାଲ ହ୍ରେଲ୍ଵ ଚଲ ଆସୁଅଛି । ଭ୍ନ୍ନ ଦନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 
ଶ୍ଲ ଲଭ୍ନ୍ନ ଯଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହ୍ନାର୍ କଗ୍ଵପଯାଏ । ଆଁଯମ ଦେଶବରେ ଢାଲୟମନ୍ନ, କାଇ୍ଚ, କିଅପଛ କୁହା ପ୍ରକ୍ତଭ 

ଏଥି ନମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ । ଏଠାରେ ଢାଲମନ୍ନରେ କେବଭକ କାର୍ୟ ଜ୍ଞ୍ଜ୍ରେଖ `କଗ୍ଵ ଗଲଲ । 
ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଶଷୟୁ ପରେ ବଣ୍ଟି ଭ ହ୍େକ । . 

ନଡିଅ ବାହୁଇାର୍ ଅନ୍ତ ଓ 080; ® ଅନ୍ତର୍ ଭନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଛଆ ଟାମ, କୁଣ ବା 
ଉଦ୍ଥ,ପ ଅନ୍ୟ ମଦାର୍ଥମାନ ସାଧାରଣଭଃ “ଚଗ୍ଵ' ନମଛନୁ କ୍ୟଵହୁଭ ହୁଏ । 

ରୃଣବା ଧଣାଳଲୀ ¬ 
ଜ୍ଞା୬ ଗୋଃ ଚଗ୍ଵ ଏକାଠି ଧର୍କ । ଇହ୍ଜ ଜ୍ପରେ୍ ସରୁ ଓଁ ସର୍ଳ ସ୍ତକରର୍ ଚଗ୍ଵ ଦ୍ବୋଇ- 

„ ଥିକା ଖଣ୍ତଏ ଢାଲମନ୍ନ ୨୮୩ ଇଞ୍ଚ 

“ ମର୍ତାନ୍ତ ଲମ୍ସ୍ ଲେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବ । 
ଯେରେ ଗୋଲ ଅଆକାର୍ରେ ଡାଲ୍ବ 

ବା ସେଡ଼ ବୁଣିକାକ୍ତ୍ ଇଚ୍ଛା କର୍ଵ, 
ଢେକଵେ ସସନ୍ର ସୁଡ଼ା ଡ୍ରୋଇଥୁବା 
ଅଂଶକୁ ଗାଲ୍ କରଣ୍ଚ୍ ମୋଡ଼ ଦେବ। 
ଭା ଧରେ ଚଗ୍୍ ଓ ଗୁଡ଼ା ଚହ୍ଘାଇ ଥୁବା 
ଅଂଶ ଦୁହୁଙ୍କୁ ମିଣାଲ୍ ଧର୍ବ । ଇହ 
ଜ୍ଘଚର୍ ଭାଲଣନ୍ତର ଖଣ୍ଡଂ ଏ ଥରେ 
ଗୁଡ଼ାଇ୍ବ । ଭା ମରେ ଖାଲ୍ ଚସ୍ର 
ଜ୍ଷ୍ରେ୍ ଥରେ ବସନ୍ତ ଭାଲଃନ୍ନକ୍କୁ 
ଗୁଡ଼ାଇ୍ବ । ପୁଣି ଚଗ୍ଵ ଓ ଯାହ୍ଲା 



ଉ୍ୟରେ ଢାଲ ନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଅଛି 

ସେ ଦୁହୁଙ୍କୁ ମିଣାଇ ଢହ୍ଘ ଉପରେ 

ଥରେ ସନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଇକ । ଏହିପରି 

ଥରେ ଖାଳ୍ ,ଚର୍' ଜ୍ପରେ ଓ 

ଥରେ ଚଗ୍ଵ” ସଙ୍ଘେ ଯେଉ ଅଂଶ୍ୀ 

ଜ୍ଞରେ ମନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବ 
ଭାଦ୍ନାକ୍ସ୍ ମିଣାଇ୍ ଦୁହ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ତର 
ଘନ୍ନଃ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ବସ୍ଵବର ବୁଣି- 
ପି୍ନ୍ନ। ବକଭେକ ଅଂଶ ବୁଣା ବହ୍ରାଇ- 

ଗଲେ ଗୁଡ଼ା ବଦ୍ଧାଇଥୁବା ଅଂଶରେ 
ଅନ୍ନ ପୁଗ୍ବଇବାକ୍୍ କଠିନ ବହବ । 
ସେଥ ନମଚ୍ର ଖଣ୍ଡ ଏ ସରୁ କାଉିଣ 
ମାଛଆର୍ ଅଗକ୍ସ ଭାବି ଗୋକଅ କର୍ 
ରଖିଥିବ । ରୁଣା ଅଂଶରେ ପ୍ରଥେ 
ସସେଦ୍ଦ ଯାରଅ ଖଣ୍ଡ କଦ୍ଵାଗ୍ବ ଫୁ ହାଇ 
ଦେଲେ ବୁଣିବାକ୍ସ୍ ସହ୍ରକ ବହୁର୍ । 

ସ୍ଥଥମ ଖଣ୍ତ ୪୫୫ 
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ମୀ ସ୍ୀ ସା 

ଏହୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଣି ଯେ କୌଣସି ଆକାରର ଡାଲ, ପାଛ୍ଥଅ, ଯେଡ ଇଭ୍ଯାଦ ସହ୍ନଜରେ କଣ 
ପାର୍ରର । ଦୁଣିକା ଯନ୍ନକ୍ସୁ ଭନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ର୍ସଂ କର୍ ବୁଣିଲେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କ ନାନାପ୍ରକାର 
ରନ୍ଧ ବରିନ ବହାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗିଲ । 

ଏହୁ ପ୍ରଣାର୍କୀରେ ଅଧ୍ଧଳାଂଶ ଟୋଲ ବା ଅଣ୍ଟାକ୍ଧନ ଯଦାଥଂ ବୁଣାଯାଏ । 
ଏ ସଲ ->=- = ନ୍. ¬ 



୪୬ ଗୃହଣିଲ 
ଲି 

ଝାଲ୧୍ମଟ 
ମାକଲ ଭାଳରାହୂଙ୍କାର୍ ମୁଲ ଅଂଶଃକ ଯାହ୍ବାକ ଗଛକ୍ତୁ କ୍ୁଣ୍ଟାଇ ଧର୍ଥାଏ ( ୧ ନମ୍ବର 

ଚନ୍ଥ ଦେଖ ) ଚସନ୍ଥ ଅଂଶହ ନ୍ଥେର ଦେଲେ ଇଞ୍ଜି 
ମଧ୍ଯରୁ ବେଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦର୍ ଓ ଶକ୍ତ ଭନ୍ତୁଗୁଡ଼ଏ ବାହ୍ବାରେ । 
( ୨ ନମ୍ଫ୍ର୍ ଚନ୍ନ ଦେଖ ) ସସନ୍ଧ୍ ଭନ୍ତୁକୁ ଭାଲଜିମିହ 

୮୮୮ † କହୁଛୁ । ଏହାକୁ ବକୁ କେହୁ କହୁଛୁ ମାଉ୍ଲ | 
ଭାଳଵଝିମ଼ିହରେ ଡୋର୍ ଦଲାଯାଏ । ଏହ୍ର 

ଡଡାର୍ ଖୁବ୍ ଗଲୁ ହୁଏ । 

ବୃ ରୁଣ (2୮151)---ସହର୍ମାନ୍କରେ କଡ଼ 
ବଉଡ଼ ନଲା ଓ ଘର୍ ସଫା କର୍ଵିବା କାରଣ ଭାଲ 

ଝମ୍ମଛର୍ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ବୁରୁଣ (3151) ରବହୁଭ 

ହୁଏ | ଏହ୍ ରୁରୁଶ (3151) ରେ ବଡ଼ କଡ଼ ବେଣ୍ଠା 
ଲ୍ଗିଥାଏ | ଏହ କୂରୁଶ (87151) ୭ଅର୍ କଶ୍ବା 
ପାଲ୍ ଖଣ୍ଡଂଏ ୧ ଇର୍ଥ ମୋ ୧ଫୁଃବା ୧୪ ଫୁଲ8 
ଲମ୍ହା ଓ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚଡ୍ଡ଼ାର୍ ପଛା ଚ୭ନବ । ସଛା 
ଖଣ୍ଡଂକର ଗ୍ଟର୍ବକାଣ କାଃ ଚଗାଲ କର୍ବଦବ । 
ଏକ ପାଖଚର୍ ଭଦ୍ର ଧାରରୁ ଅଲ, ଅଂଗ ରାଦ 

- ଚଦଲ ମଧ୍ସ୍୍ଗ ଃକଏ ଖୋଲ ଖାଲ କର୍ଚଚଦକ । 
ସେନ୍ଦୁ ଖାଲ୍ଲ୍ଆଁ ଅଂଶଛି ସ୍କ୍ମୁଆଚଡ଼ ସମ୍ବାନ ରହିବ । 

ଭହ୍ିଚର ଭ୍ଅ ରଦ୍ମାଗ୍ ଧାଡ ଧାଡ଼ କର୍ ଫୋଡ଼ 
ଗୁଡ଼ଏ ଝଫୋଡ଼ କର୍ଦେବ । ୩ ନମ୍ବର ଚନ୍ନ 
ଦେଖ । 

ଢାଳଝମନିଛହର ଭନ୍ଜ ୮୧୧ ଗୋଃ 
ଲେଖାଏଁ ଏକାଠି ସମ୍ମାନ କର୍ ଧର୍ ଭା ହ୍ରାକୁ 
ମଝିରୁ ମୋଡ଼ ଭୁଇ ଢ୍ଵ୍ଙ୍ଗ କତ୍ବ୍ବ । ଚସହ୍ନ ସମାଡ଼ା 

ଅଂଣକ୍ସୁ ଅନ୍ଯ ପାଖରୁ ଚଗାହ ଗୋହଃ କଣ୍ ପ୍ରଶ 

୪ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଧ ଫୋଡ଼ରେ ଏଣର୍ଚି ସ୍ତ୍ରକେ ଧୁଗ୍ସଇ ଦେକବ୍ ୧ଯଣର୍ 
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ଢାହାାର ମୋଡ଼ା ପୁଣ୍ତଡଗୁଡିକ ୪ ଖଣ୍ତ କର 
ଏପାଖରେ ଝାଲ୍ଲଅ ଅଂଶରେ ଅଲା ବାହ୍ରାଣ୍ତ ତ୍ 

ରହ୍ରର୍ । ଗୋଃଣଏ ନିଡଲ ବା ଲ୍ବଦ୍ଘାର ଭାର ନେଇ 
ସେନ୍ଦର ଠମାଡ଼ା ମ୍ବ ଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ପଭ୍ଵଗଚର୍ ଚଫାୋଡ 
ସେଗୁଡ଼କ୍ସୁ ଗୁ ଛୁଁ ଦେଲେ ଅଦ୍ତ୍ ରାହାବ୍ତି ଦିବାର 
ଢ୍ୟ୍ଡ ରହୁକ ନାହି । ସହୁଗୁଡ଼କ ମୁଣ୍ତ ଗୁ ର୍ନୁସାର୍ 
ଭାର୍ ଝଣ୍ରଂକୁ ଅଣି ଢାଢ଼ାର୍ ଣେଷମୁଣ୍ଡ ଆର୍ଘ୍ତର୍ 
ଭାର ସଝସଂ ମିଶାଇ ଜ୍ଞ୍ମରୁଘେ ମୋଡ଼ ଅଃକାଇ 
ଦେବ । ଖର୍ଣ୍ରଏ ଘଞାାରେ ଭାଲଵିନିଛର୍ ମୁଣ୍ତ- 
ଗୁଡ଼ଇ ଗିଃ ଦେଲେ ସକ୍କୁ ଗୁଡକର ଣ୍ରଣ୍ତ ଖାଲ୍ଵ୍ଅ ୬ ନମ୍ଟର ରନ୍ଥ 
ଅଂଶ ନଧ୍ଯରରେ ସମ୍ବାନ ଉ୍ଇରେ ଓ ସଞ୍ଚାଖଣ୍ଡ କ ଦ୍ରାଢ଼ରେ ରହୁଥିବା ଉଚ ଅଂଶ ସାଇ ଠର୍ ସମାନ 
ହୋଇ ରହୁ । 

୪ ନମ୍ଭର୍ ଚନ୍ 

ଏଥର୍ ଅଜ୍ ଖଣ୍ଡଏ ଃ୪। ଠିକ୍ ବୁରୁଶ ଖଣ୍ଡଂକର ଉପର ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରି କାଃ 
ଡାହ୍ବାକ୍ସ୍ ରକ୍ମଣ କର୍ ଢଞ୍ଜ ଉ୍ଘରେ କଣ୍ଟା ମାର୍ ଵସାଲ୍ବଦର ଏବଂ ଗୃର୍ ପାଝଚର ରଜା ମାର୍ 
ଗ୍ନିଣାଇ ବଦର । ଭାଳକିମି ହର୍ ମୋଡ଼ା ସୁ ଣ୍ତଗୁଡ଼କ 
ସବ୍ତୁ ଏହ୍ନ ଖାଲ୍ଅ ଅଂଶ ଓ ଉପରର୍ ମଞ୍ଜା ଖଣ୍ଡିକ 

ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ବର ରହ୍କ । ଭାରଚର୍ ଗୁନ୍ତୁକା ପୁବ୍ରୁ 
ଯେବେ ଚଗାହିଏ ସରୁ ଘାଇ କାହ ଦଅ ଢାହ୍ରା- ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ 
ହ୍ଵେଲେ ଢାର ଖଣ୍ଡଂକ ସେହ୍ର ଘାଇ ମ୍ଯରେ ବସ୍ସିଯାଇ ଅଧ୍ୟ୍କ ଶିଲ୍ତ ଓଁ ସମ୍ାନ ଜହ୍ଲୋଇଯିଲ । 

ଉର୍ର୍ ଧଞ୍ଚାଖଣ୍ଡି ଦୁଇ ଲଞ୍ଚ ବା ଭଞିରୁ କଚ୍ଥ 
ଅଧ୍ଧ୍କ ବମ୍ମାଃ। ରଖି ମାର୍ ।। କାରଣ ଏହୁ ପଞ୍ଚାଖର୍ଣ କରେ 
ଵେଣ୍ଟା ଲଗାଇବାକୁ ଅଡ଼ବ । 

୮ ନମ୍ହର୍ ଚନ 



୪୮” ଗୃ ଦ୍ରଜିଲ 

ବୁରୁଣର୍ `(151  ବବଦାର ଅନୁସାରେ ଭହିବର 
ଭିନ୍ନ ଭନ ଡ୍ରକାରର୍ ବଵେଣ୍ଟା ଲଗାଇବାକ୍ସ ହ୍ୂଏ । ଅଥବା 
କୌଣସ୍ସି ବୁରୁଶରେ ଆଦୌ ବେଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଅବଣ୍ୟକ 

ମୁର୍ହ୍ଧ୍ ଏ ନାହି । ଉପରର ପଞାଖଣ୍ତୂଳର ଉପର୍ ପାଖରେ 
କେଢେଳ ଦୁରୁଶରେ ବେଣ୍ଠା ସ୍ବଗିଥାଏ । ୮ ଓ ୯ ନମ୍ବର୍ 
୭୫ ଦେଖ । କାହ୍ରାର୍ କାହ୍ନାଣ୍ ଏଳ ଯାଖଚରେ ବବଣ୍ଟା ୯ ନମ୍ବଲ୍ ଚିନ୍ତ 

ଲଗାଇକାକ୍ଛୁ ମଡ଼େ । ୧୯ ଓଁ ୧୧ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ଥ ଦେଖ । 

`¥, 

୧୧ ଜଯୟ୍ବର ଛନ୍ନ ୧୯ ନଯୟ୍ଜହୁର୍ ରନ୍ଥ 

ଢାଳକୋର୍ଟ 

ଭାଲବାହ୍ୂଙ୍ଗାର ଉ୍ଯର୍ର୍ ସ୍ଥଲକ୍ସୁ୍ ଚଳାର୍ଃ କହ୍ନନ୍ଥ । ଢାଲକ୍ମାହ୍ମଙ୍ସାର୍ ଚଯେଜ୍ ପାଖ 
କ୍ଞଞ୍ପୁତ୍ ଚଗାଲ୍ ଚଦ୍ଘାଲ୍ ଉ୍ପରକ୍ସ୍ ଉଠିଥାଏ, ଢାହ୍ାାକୁ କ ¥ ମିଠିମାଖ ଓ ଚଯଜ୍ ପାଖ ବକ ଏ ଚେଷ୍ଥା 
କା ଖାଲ୍ଲ୍ଆ ଦହାଇ ଭଲକ୍ଷୁ ପଣି ଯାଇଥାଏ, ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ କହୁନ୍ତ ୧ଘଃମାଖ । ୧ପେଃ ଗାଖର୍ କୋର୍ଃ 
ମିଠ” ମ୍ାଖର୍ ବଚକାର୍ଃ ଅଚଷଷ୍ଠା ଅଧୁକ ନରମ ଓଁ ରଳ୍ଣ । ଘେଃ ଚକା ଥଛରେ ଯେ କୌଣସି କାମ 
କର୍୍ବ ଢାହ୍ନା କଣ୍ଢବାକ୍ସ୍ ସୁଣଧା ହ୍ଲେଵ ଏବ ଘେଃ କୋରଃଚର୍ ଯେ କୌଣନ୍ି ମଦ୍ଦାର୍ଥ ନମୀଣଂକର୍ବ 
ଭାହ୍ନା ୩୦ ବକାର୍ଃର୍ ଯଦାର୍ଥ ଅପେଷା ଦଦ ଞ୍ବାକ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ ସୁନ୍ଦର ହେବ । 

ବକୋର୍ଃ ଏ ବଦଶଲେ ନାନା କାର୍ପାରେ ବ୍ଯବଦ୍ଧୂର ହ୍ୁୁଏ । ଗ୍ବଲର୍ ଗଣ୍ଠ୩, କାଡ଼ର୍ ଗଣ୍ଠଂ, 
ଭାହର୍ ଗଣ୍ଡ, ସ୍ଞ୍ଚ୍ ଣି ବଛା, ପହୁଁଗ୍ ବଛା, କୁଲା ପାଛୁଆ ଅଦର୍ ସୁହଁ ବଛା, ଏବଂ କୁଲା, ମାସ ଓ 
ଚଞାବକଲ ପ୍ରଭ୍ଭର ସ୍ବସଂଗଚଲଲ ଭଢ୍ିର୍ ମଗ୍ଵମଭ ପ୍ରକ୍ଭ ନାନା କାର୍ଡରେ ବକୋରଃ” କଯବ୍ତୁଭ 
ହୁଏ । 



ପ୍ରଥମ ଝାଣ୍ଡ ୫୯ 

କୌଣଦ୍ର ବର୍କୀଣ ଝୁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ବକାର୍ଃଦ୍ବାଗ୍ ପାଛ୍ଛଆ ଏବ ୧୭କେଇ କୁ ଶାଯାଏ। 
କୋରଧକ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସମାନ ଓ ସରୁ ସରୁ କର୍ ଚର୍ ଷାର୍ଲେ ଡଦ୍ଧାଗ୍ବ ଝବତ ଅପ୍କବଚରେ ଚମାଡ଼ାକ 
କାଜ୍ିଣର୍ ଚେୟ୍କାର୍ ପ୍ରଚ୍ତଛ୍ତ ମଧ୍ଯ କୁଣାଯାଇ ଣାଣ୍ବ । ଏହ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍ କୁଣିଵାର ଘଣାଳୀ ଠକ୍ 

ବକଭଡ୍ନାଗ୍ନ ବୁଣିବା ସକୈ ସମାନ । 

ବାଉଁ ଶର୍ କାଠିଦ୍ଖାଗ୍୍ ଚଗାଃଏ ଚଗାହଏ ଶ୍ଥମ୍ଚ ବା ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରମ୍ପୁତ କର୍ ଢହି ଡ୍ସରେ 
ବକୋରଞ ଘାଭିଆଦୁ।ଗ୍ ବୁଣି ସୂନର୍ ସୁଞ୍କେସ୍ କାକ୍ସ) ଅନଜିସ୍ ଡାଲ୍ନ ପ୍ରସ୍ତର କଗ୍ଵଯାଇ ଷ୍ପାର୍ବ । 

ବ୍ୟବଡୁ|ର୍ର୍ ଥିଣୀଳୀ---କୋର୍ଞକୁ ପଥଯପେ ପାଣିରେ ଭନାଇ ଦେବ: ୨ ବା # ଠଣ୍ଡା 

ଚିନ୍ଦଗଲେ ଯଥେଷ୍ଠା ବୃହର । ଅଧ୍ୟଳ ସମ୍ବଯୁ ପାଣିଚର୍ ଗଳାଲ୍ ରଖିଲେ ଏହାର୍ ସ୍ଵାସ୍ଵନ୍ଧକ ର୍ଙଇଂର୍ 

ବକ୍ସଭ ଘହଯାରର୍ । 

୧ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ 

ବକୋରଃ ଭନ୍ତଗଲେ ଭାହ୍ବାକ୍ସୁ ଗଗୋହଏ ସମ୍ବଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବା ଖଣ୍ତଂଏ ମଞଃା ଉ୍ପଷରେ 

ସମ୍ମାନ କବ୍ଛ୍ ମାର୍ ଦବ । ଭଜି ଉପରେ ଆଉ୍ ଖଣ୍ଡ ଏ ପଞ୍ଚାର୍ ରୁଲ୍ ପକାଇ ଚଗାହଏ ଭୂର୍ର୍ ଅଗ- 

ଦ୍ବାଗ୍୍୍ ସମ୍ମାନ ସ୍ବଗ କର୍ ଗାର୍ ଘଳାଇଯିବ । ଭାକ୍ଵାବଦ୍ରଦଲ୍ ସସଗୁଡ଼କ ସମ୍ବାନ ବହ୍ଲାଇ ଵର୍ ବହ୍ଲାଲ୍ 

ଯିବ । ୧ ନସ୍ଟର୍ ଣନ୍ଧ ଦେଖ । ଭା ସରରେ ଅନ୍ତଗୁଡ଼କ ନୂସ୍ଵଦ୍ବାଗ୍ବ ଭାଞ୍ଚି ବାହାରି କଦ୍ିଦବ । 

ବେଉଭ ପାରଆ ବା ବାଉ୍ ଣ ପାରଅ ଭାଞ୍ଚିବା ଜମ୍ଭବନ୍ତ ଡମମ୍ଭାନେ ବାଉ ଣର୍ ଖଣ୍ଡଂଏ 
କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଯବଦ୍ଘାର୍ କର୍ନ୍ଜ । ଭାହ୍ରାକ୍ଲ୍ ସଘାଡ଼ା 
କବହ୍ନନ୍ଥ। ୨ ନମ୍ବର ଚନ୍ଧ ବଦଦଖ । ସେଵ୍ ସଘାଡ଼ା 
ରନ୍ନନ୍ଧାର୍ କଲେ ଏହା ସହଜଚର ଓ „ ଶୀସ୍ତ ଶୀଘ୍ର 
ସ଼ୂଚ୍ଥେଷ୍ଟ ସର୍ ମାଣନ୍ତର୍କୁରଞ୍ଚାଯାଇ୍ ସାର୍ବ । ୩ ନମ୍ବର୍ ୨ ନମ୍ବର ରଭ୍ର 

୨ 



ଜ୍ଞ୨ ଗୃହଗିଲ 

ଚନ୍ଧ ବଦଖ । ବସହ୍ର ଘୋଡ଼ା ବାଉଁ ଣ ଖଣ୍ଡଂକ ଜ୍ସରେ କରଭଦ୍ମାଗ୍ବ ଚଗାହକେଭେ ସାଇ କାହ 
== ଚଦଲେ ସେଉଁ ଚଉଡ଼ାର କାଇଆ 

କର୍ଚିବାକ୍ତ୍ ଚହ୍ରକୟ ସେହ୍ର ମାଷର୍ ଗୋହଏ 
ଘାଇଚର ସରୁ ଗୁଡ଼କ ଘାଵିଅ ସକାର୍ 
ଢାଞ୍ଚୁ ନେଲେ ମାରଅଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାନ 
ହ୍ଦୋଲ୍ କାହ୍ବାର୍ଵିବ । ସାଇଅରଗୁଡ଼କ 
ଠଯେଢେ ସମ୍ବାନ ବହ୍ରଦ ଓ ଜ୍ଞ୍ମରୁସେ ̀ 

ଭଞ୍ଜା ହୋଇଥିବ, ଭଦ୍ାଗ୍ ଯେଉ୍' ପଦାଥ 
୩ନମ୍ଫ୍ର ଭାନ୍ନ ପ୍ର୍ପୁଡ କର୍ଵ, ଭାଦ୍ରା ସେଭେ ସୃଦ୍ଦର୍ 

ବହବ । 

ରଇଂ କଲିବ। ଥିଣାଳୀ -- ଢାଲଘନ ସେଉ୍ ପଣାରୀବରେ ଏବଂ ଯେଉ୍' ଯେଉ ରଙଂଦ଼ାଗ୍ 

ରଙ୍ଗ କର୍ବାହ୍ଛୁ ହୃ ଏ, କୋର୍ଃ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍ ସେହ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏ ବସନ୍ର ସେହୁ ରଙ୍ଘଦ୍ସାଗ୍ବ ରଙ୍ଗ 
ବଦଦ୍ବୋଇ ଖାଣ୍ଢକ । 

କ୍ଳୋରଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କେସ୍ 

ପ୍ରଥମେ ବାଜ୍ ଶଲ୍ କେଢେଖଣ୍ଡବଣା 
ଢାଞ୍ଚୁ”ଂ ଚକବଲ ସସନ୍ଥ ବଭାଦ୍ଧାଗ୍ବ 
ଟଗୋଛିଏ ଘରମ୍ପା.ବାଛନେବ । ୧ ନମ୍ଳର 
ରନ୍ଧ ବଦ । ରନ୍ନରେ ଲମ୍ହା ଵାଗରେ୍ 
୪ ଖଣ୍ତ, ଚଉଡ଼ା ବାଗରେ ୪ ଖଣ୍ତ, 
ଉ୍ଇବାଗରେ ଗ୍ବର୍ଵି କୋଣରେ ୮ଖଣ୍ଟ, 
ଚଘଃ୭ର୍ ୨ ଖଣ୍ତ ଲେ୍ଖାଏଁ ୪ ଖଣ୍ଡ 
ଏବ ଦୁଲ୍ ସ୍ପୃଣ୍ତରେ ୨ ଖଣ୍ତ ଏରୁସ 

୧ ନମ୍ବର୍ ଛନ୍ନ _ _ ମୋଃ ୨୨ ଖଣ୍ତ ବଭା ସ୍ବଗିଅଚ୍ଛ । 
ବୂକାଣବର୍ ୨ ଖଣ୍ଡଂ ଲ୍ଖୌଏ୍ର ଵଢା ଏକାଠ ଲଗାଲଗ କର୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଅଛ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୫? 

ଆଜ୍ କେଢେଗୁଡ଼ଏ ସରୁ ସରୁ ବାଜଣକାଠି ଅଲା ଚଚସୁ୍ଞା କଣ୍ ଭାଞ୍ଚଜି ସେସୁଡ଼କ 

ସେହ୍ନ ଫର୍ମ୍ଭାର ଭଲପାଖ ବାହୁରେ ଖଣ୍ଜଏ ସୂଭାଦ୍ବାଗ୍୍ ଛଭ ଦେବାକ୍କ୍ ଦ୍ରେଵ । ୨ ନମ୍ଭ୍ର୍ ରନ୍ଧ 
ଦେଖ । ଏଥୁଠାଇ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂଢା ନେଇ ତ 1 0050 01 (| ||.# ++: ହଁ 
ସେହୁ ଫରମାହର୍ ଭଲବାନ୍ର ବଢାରେ ୟା (1 4////- × 
ଯେ କୌଣସ୍ଥି ସ୍ଥଲରେ ବାଜ୍ଞ ବଦବ । କା 
ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ କାଠି ଖଛ କେବଲ ୩: 14 188. 118 
ଥରେ ଚଲଖାଏଁ ସୂଭାଶ ଗୁଡ଼ାଇଦେଲେ ॥॥||| | 18॥| ୫ ୪5 
ଚଲବ । ଏହ୍ଲମଣ୍୍ ଗ୍ଛଣ୍ ଘାଖରେ କାଠି 4 । ହା | | 
ଛଜ୍ଦ ଦେବ । ଭା ପରେ ସନ୍ଧି କାଠି- ୫୭୪୭୨୯୪୭୪୨୮୨୯- 7 484 
ଗୁଡ଼କ ଚଗାଃକ ଛଡ଼ା ଚଗାଛଏ ଉଠାଇ ୯୬  « 7 “¥ ୪୩ 
ଭହିଚର୍ କୋରହ ପାଇଆ ଚଗାହଏ ୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଥ 
ଖଞ୍ଜି ଦେକ | ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଜି୍ କାଠିଗୁଡ଼କ ଜ୍ମର୍କ୍ସ୍ ଡ୍ଠାଇବ, ଦବ ଗୟ୍ ଥର୍କ୍କ୍ ସସଗୁଡ଼ିକ୍ସ୍ ଭଲକୁ 
ରଖି ଅଳଗୁଡ଼ଂକ ଜ୍ଘରକ୍ସ୍ ଉଠାଇ ଦୁ ଗୟୁ ଧା୫ ମାଛିଆ ବୁଣିବ । ଭୂଟୀମ୍ଭ ଥରକ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥରର 
କାଠିଗୁଡ଼କ ଜ୍ମର୍କ୍ସ୍ ଭ୍ଠାଇବାକ୍ସ୍ ହ୍ଲେଵ । ଏହ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲୁ ଣି ଶେଷ କଣ୍ବ । କୁଣିବା 
ସମ୍ମଯ୍ଲ୍ର୍ ଚକୋରଃର୍ ଶକ୍ସଣ୍ଠ ଘ.ଖଃ କଗ୍ଵବର ଉ୍ମର ଛୁ ରଖି କୁଣିବ । 

(4. (0..0- 0 
ଲୀ 

ଉ୍ପ୍ତର୍ ସ୍ର୍ଲ କରୁଣା ପ୍ରଣାଲୀ ଜ୍ଛ୍ଵୈଖ କଗ୍ଵଗଲ୍ଲା । ଭାଳଘନ୍ଧର୍ ଚଞେଇ କୁଣିକ୍କାରେ 
ଯେଭେ ପ୍ରକାର୍ର ବୁଣିକାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଵଣ୍ଡିଢ ହୋଇଥଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ବୁଣା ଛଡ଼ା ଞ୍ଚୁଇଲ, 
କଳା ଞ୍ଜୁଲ୍ଲ୍ , ଡାଇମଣୁ ପରକୁ ର ସରୁପକାର ପଣାଳୀରେ ଏଥିବର କୋରଃ ସାଭଆ ବୁଣାଯାଇ ଘାର୍ବ | 
ଗୃଭ୍୍ଯାଖ ଏହୂଣଣ୍ ଦୁଣ୍ରା ହ୍ବାଇଟଲେ ଢହ୍ଵର ଭଲ ଓ ଉପରର ଡାଗ୍ଵ ନମନ୍ତେ ଠିକ୍ 
ମାମ ଚଳଲ୍ ବଢଭାର୍ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଫର୍ମା ବାତି 
ନେବ । ଭଜ୍ରି ଜ୍ୟରେ୍ ଲମ୍ଳଵଗ୍ବଵବରେ କେଭେ- 
ଗୁଡ଼ିଏ ସରୁ ସରୁ ଅଲ ଚେସ୍ଞା ବାଖିଣକାଠି 
ଅରମାର୍ ଏକ ସ୍ତଣ୍ତରେ ସୂଭାଦ୍ବାଗ୍ଵ ଛକ 
ଢହିରେ ବକାର୪ ଶାଭଆ ବୁଣିଦେବ । 
୩ ନମ୍ବର୍ ରଭ୍ତ ଦେଖ । 

୩ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ 



୪» ଗୃଦ୍ଧଗିଲ 

ଢଲାକ୍ସ୍ ଭଲ'ମାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ବବରେ ବାଛ ଦେବ । ଉଣରର ଡାଲ୍ଵଃ ଉ୍ପଚରେ ଏକ 
ମାଖରେ ୨ ଗଗୋଛ ବା ୩ ଗୋହ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି 

ବଚର ଦାଛି ଖଞ୍ଚିବକ ୧ଯଣଣ୍ ଭାଦ୍ରୀ ସହ୍ରଜରେ 
 ଇଚ୍ଛ'ନୁପାବର ଖୋଳ୍ ହେବ ଏବଂ ଵନ କଣ୍ ହ୍ନେବ । 
 ଡାଲ୍ଵହ ଖଞ୍ଜ” ସେନ୍ଧୁ କୋରଃଦ୍ଧାଗ୍ବ ଦୁର ଭଜନ- 
ଗୋଳ ସ୍ରିଲ୍ଲଲ କର୍ ଢହ୍ଥି ଉପଚର ବୁଣିଦେଇ ସାର । 
୧ ନମ୍ଟ୍ଵର ରନ୍ଥ ଚଦଦଖ । 

୪ ନମ୍ବର୍ ଚତ୍ର 

ଡାଲ ଲଗାଇବା ମାଇଂ ଡାତଲ୍ପହର ଅନୟ ଘାଖରର୍ ଲ୍ହଦ୍ଲାର୍ ବା ପିଢଲର ବା ଅଜଏ ବକୌଣସି 
ଧ ଭ୍ରୁର୍ କବ୍ଥା ବସାଇ ଚପଞ୍ଚ ଅର୍ଣ୍ଣଂ ଦେଇ ଯାର୍ଵ, ଅଥବା ସେଦ୍ର କୋର୍ଃବର୍ ଦୁଇଗୋଝି ସିକ୍ଦ୍ଲ 
ବୁଣିଦେବ । କନ କରି ଗ୍ଟବ୍ନ ଯକାଇବା ନମନ୍ତେ ଆଗ ଯାଖରେ ଦୁଲ୍ଗୋହି ଛଞ୍ କଣି ଲଗାଲ୍ଦେବ । 

&୦୮୮୮୮୯୩୩୮୮୮୮୮୮୮୮୮୩୮୩୮୩୧୦ ଖଣ୍ତଡ'ଏଏ କାଠି ଉଧରେ କୋର୍ଃ କୁଣି ୬ ନମ୍ବର ରନ୍ନ 
ଘଣ୍ଠି ଭାହ୍ରା ପ୍ରସ୍ପୁଭ କର୍ଵ । କାଠିଖଣ୍ତ “କର ଦୁଇ ମ୍ତଣ୍ତରର୍ 

୩ ନମ୍ବର୍ ରଭ୍ର ଦୁଇଗୋହ ଘର ରଖିବ: ଚରଗାହିଏ ଘର୍ ସ୍ଥେଃ ଓଁ 
ଟୋଃଏ ଘର୍ କଢ଼ । ସୁତ୍ ବକ ସରେ ଦୁଲ୍ଃ କୁଦ୍ଦୃଣ୍ଟା ଲଗାଇବ, ଗିଚ୍ଲୁଳ ଦୁଇ୍ଃକ୍ଲ୍ ସେହୁ ଦୁଇ 

କ୍ଲୁଦ୍ୃଣ୍ଟାରେ ଲ୍ଗାଇଲ୍ କାଠିଖଣ୍ଡକର ସ୍ରୁଯାଖ ଗାଏ କୁହ୍ୁଣ୍ଡାରେ୍ ପୁଗ୍ଵଲ୍ ଦେଵ । ଚମାଃ ପାଗକ୍ତୁ 

ଅନଂ କ୍କୁଦ୍ୃଣ୍ଟା ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଚଦବ । ୧ଯପରି ବୁଦ୍ମଣ୍ତାଃ କାଠିର୍ ଘରେ ପଣି ଉଗର୍କ୍ଲ୍ 
କାଦ୍ରାର୍ବ । ବସ୍ଵ୍ କ୍ଗଦହୃଣ୍ଡାରେ ଗବ ଘକାଇ ସାଭିବ । 

ଧର୍ବା ଲ୍ଵଗି ଖର୍ଣ୍ରଏ ହ୍ବଢା କୁଣି ଲଗାଇ ଦେବ । ଦହ୍ବଢା ବୁଣିବାର୍ ପ୍ରଣାର୍ଲୀ ନମ୍ଫ୍ରେ 
ପ୍ରଦଖ୍୍ ଦ୍ରେଲ୍ଲ୍ । 

ହୁଭ!=_ ସୂତ କେସ୍ ବା ବଂଗ୍ (188) ପକୁଦଚରେଂହଭା ଗୋଵିଏ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ । ଧର୍ବିବୀ 

ଏବଂ ନେବା ଅଣିବା କଣ୍ଵବାର୍ ସମସ୍ତ ସୂଵଧା ଏହୁ ହ଼ଭା ଉଝର୍ ନର୍ଭୂର୍ କରେ । 

ଦଦୁଭାକ୍ଗ୍ ସେ ଲମ୍ହା କରିବାର ଅବଶଂକ ଵ୍ରେବ, ଢହ୍ମର ମାଘ ଅନୁସାରେ ନିକ୍ସୃଷ୍ଟା କୋରଃ 

ବା ଅନ କୌଣସି ଶଲ୍ମ ମଦାର୍ଥରେ ଦଜ୍ଡ଼ି ବଳ ଗୋଲ କର୍ଚଢବ କ୍ଢମ୍ବା ଚେପ୍ଞା କଣ୍ଵିବାର ଇଚ୍ଛା 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୫୩ 

ବହଲେ ଇଞ୍ଜି ରେ ଚଗାଃଏ ବବର୍ଣୀ କର୍ ବଳବ। ଭା 
ଅଚରେ ଭହ୍ଥିର୍ ଏକ ଯାଖଚର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ଯ ପ୍ରାନ୍ତ 
ଘର୍ତନ୍ତ ଏକ ଘର୍ସ୍ତ ଭଞ୍ଜା କୋରଃ ପାଭଆଁ ଖଞ୍ଚ ଦଦେବ। ଏବଏ 
ଏଗୁଜ଼ଂକ ବର୍କୀଣସ୍ଥି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ନେଲେ ଆଦର _ 
ସୁନ୍ଦର୍ ବହ୍ନକ । ଅଜ୍ ଖଣ୍ଥରଏ ସାଧା କୋର୍ଃ ଷା୭ଇଅ- = 
ଦ୍ଖାଗ୍ ଏହ୍ନାକ୍ସ୍ ବୁଣିଦଦବ । ପୁ 

୭ ନମ୍ଭ୍ର ରଭ୍ 

ଭଢାଲପତଭ୍ଭରରେ ଚଝଲ ବୁଣିବ୍ାର୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚଗାଃଏ ପାଇଆଁ ଭଲକ୍ସୁ ରଵି ଓ ଚଗାହଏ 
ପାଭଅଁ ଜ୍ପରକ୍ସ୍ ଉଠାଇ ସରଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବା ଦୁଇଛ ମାଭିଅ ଭଳକ୍ସ୍ ର୍ଣ୍ର ଓ ଦୁଇହ ଘାରଭଆ 
ଉ୍ପର୍କ୍ଲ୍ ଉଠାଇ ଞ୍ୁଲଲ୍ ପ୍ରଣାଳ୍ଲଜୀରେ ଵା ଅନ ଯେ ବର୍କୀଣନ ରଭ୍ର ଜ୍ଠାଇବାକ୍ଗ୍ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଚିବ 
ସେହ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଭେ ଚଗାହି ପାଭଅ ଉପରକୁ ଜ୍ଠାଇବାର, କଠ ଭଲକୁ ଘକାଇବାର 
ଅକଶଂକ, ସେହୁ ଅନୁସାଚର୍ ପାଭିଆ ଖଞ୍ଜି ବୁଣିବାକ୍ସ୍ ହ୍ଦେବ । ଏପ୍ରକାର୍ର ବୁଣା ବକେବଲ କ୍ମର 
ଘାଖଚର ବୁଣିବ | ଅନ ପାଖରେ ବୁଣା ପାଭିଆବ ଖାଲ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ଜେଉ୍ଥୁବ | ୬ ନମ୍ପର୍ ରନ ଦେଖ | 

ଭଳପାଖ ଖାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଵ୍ବେବାରୁ୍ ଧ୍ବାସାଇ୍ ହ୍ରାତନ୍ଧୁ ସରଳ ଲଗିବ । ଦ୍ରଢାଃ ଛୁଣା 
ହ୍ଲୋଇଗଲେ ଭାହ୍ଵାକ୍ଲ୍ ବଙ୍କା କଣ୍ଢ ରହି ;' ରି ଦୁଇ ଷଣ୍ଡ ସୂଖ୍କେସ୍, ବା ବ୍ୟାଗ୍ (268) ଦେହରେ 
ଉ୍ଞ୍ଚ୍ମରୁଚପ ଗୁ ନ୍ଥ ଦେବ । 

ଯଦ୍ଧ ଦୁଲ୍ଃ କଡ଼ା ଖଜ୍ଞ ଢନ୍ଦୁ'ରର୍ ଦ୍ବଭା ଲଗାଲ୍ବାକ୍କ୍ ଇଚ୍ଛା କର୍କ, ଝଭବବ ଆଗମେ କଡ଼ା 
ଦୁଇ ଆଣିବ । ଦୁଢା ଯାଲ୍ ଯେଜ୍ ଦଉ୍ଡ ବା 

ବବର୍ଣୀ କର୍ଲିଥିବ, ଭହିର୍ ଦୁଇ ସ୍ମୃଣ୍ତ କଡ଼ା ଭୂଭରେ ¢ 
ଘୁଗ୍୍ଇ୍ ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଚମାଡ଼ଅଣି ଅନ୍ଯ ଅଂଶ ୮୩॥ 

ସବଙ୍ଗ ଜ୍ଞ୍ଵନରୁମେ ବାହ ମ଼ଶାଇ ଦଦବ । କୁ 
ଢା ଘରେ ହଭା ଉପରେ ଚକାରଃ ପାଇଆ 
ବସାଇ ବୁଣିବ ଭା ପବନର୍ ହରଭା ଲଗାଇବ । 



#¿ ଗୁ ହ୍ଶିଲ 

ଅଫିସ ଟଚ୍କେ (71୫୨) ବା ଡାଲା 

ବାଞ୍ଣଶ କଭାଚର ୧ ନମର ରଭୁ ମର୍ ଗୋଃଏ ଫର୍ମା ବାଛିକ | ସୂଞ୍ଦେସ୍ ରେ ଯେଜ୍ଗଣ 
କାଠିଗୁଡ଼ଏ ବାଞ୍ଜକାକ୍ପ ହୁଏ ସେହୁଗର କାଠ 

ଗୁଡ଼ଂଏ ବାହିବ । ଢା ଛରେ ବୁଣିବାକ୍ସ ଅରମ୍ଭ 
ଯା କର୍ବ । ପ୍ରଥମେ ଢଲଆଡ୍ଲ୍ୁ ବଦଢ଼ ଇର୍ଥ ଘର୍ୟାନ୍ଜ 

୮ ` କୋରଃ ଘାଭଆ ବୁଣି ଆଜ୍ ୧ଦଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଖାଲ୍ସ୍ଥ୍ଜ 
ଦେବ । ଢା ଥରେ ମୁଣି ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ବୁଣି ଆଜ୍ 

୧ ନମ୍ଳର୍ ରନ କ୍ନଚ୍ଥ ଅଂଶ ଖାଲ୍ ସ୍ଥଡ଼ ଭହ୍ ର୍ ମୁହଁ ବାତ୍ମ ଦେବ । 

ସ୍ମୁର୍ଣ୍ବର ଅଲ୍, ଚଟାଞ୍ଧା ବଢା ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଚଲଖାଏଁ' ଦୁଲ୍ ପାଖରୁ ଖନ୍ଜି ପ୍ରଥମେ ଭୂଙ୍ଜ ବାଜି 
7 ଦେବ । ଇହ୍ଜି ଉ୍ପରେ ସରୁ ସର 

ପଭଲା ଭାଜଣ ବା କୋରିଃର୍ 

!ଉଞ୍ଜା କା ଲୁଃା ଆଦ୍ଦଲୁ ସମାନ 

ମୋରେ ଗ୍ଟଲ୍ଆଚଡ଼ ଖଞ୍ଜ” 
- ଆଇ ଉ୍ଵ୍ମରୁଃଘ ବାଷି ଦେଵ । ଭା 

୨ ନମ୍ପର୍ ରଭ୍ର ଜ୍ପଚରେ ବକକୌଶସ୍ ର୍ଙ୍ଗର୍ କୋର୍ଃ 
ପାଣିଆ ଯାଣିଦ୍ଦେବ । ଦହ୍ରଭା ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଲୀଚତର ଅଜ୍ ଝଣଣ୍ଡ ସାଧା ବୋର ଘାଭଧଅହ୍ଵାଗ୍୍ 

ଭାଦ୍ଵାନ୍ସ ବୁଣିକ। ୬ ନମ୍ବର ଚଭ୍ର ଦେଖ । 
୧€୫,(£୮୫,୮) ବୀ ଡାଲାଃ ସଖ୍ନ@ ବୁଣା 

ହ୍ଲୋଇ ଉଚ୍ଦୁ ର୍ ଉ୍ଘର୍ର ସୁହ୍ର ବଛା ହ୍ଲୋଇ- 
ଗଲେ୍ ସୂଧ୍କେସ୍ର ଭଲା ଘର୍ ଗୋହଏ ଭଲା 

ବୁଣି ଉଧର ଆଡ଼ୁ ଭାଦ୍ରାକ୍ସ ଭ୍ତରେ ଖଞ୍ଜ 
ଦେଇ ଭଳାକ୍ଗ୍ ମିଣାଲ ଭହୁଁର ଭଲସ୍ବୁହନକ୍ସ 

୩ ନସ୍ହର୍ ରନ ଡ୍ବପର ମୁହ ଘତ୍ ବାଛ ଦେଵ । ଦୁଇ ସୁଣ୍ତରେ 

ଦୁଇଗୋଃ ହ୍ରଭା ଲଗାଇ ଚଦଲ । ୩ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଥନ ଦେଖ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୫୫ 

କୁଟାର୍ ର୍ଯବଦାର 

ଧାନ କାଃ ନେବା ଘରେ ଧାନଗନ୍ଛର୍ ସୁଲଗଡ଼ଃକ୍ୁ ନଡ଼ା କହନ୍ତୁ । ଏନ ନଡ଼ାରେ 
ସ୍ାଧାର୍ଣଭଃ ଘର ସ୍ଥଜ୍୍ଣି ଭୁଏ ଏବ ଏହ୍ରା ଚଗାରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକ୍ସ୍ ଦଆଯାଏ । ଧାନକେଣ୍ଡା- 
ମାନଙ୍କୁ ବେଇଂଲା ଧକାଇ ବା ଚଗୋଡ଼ରେ ୧୩ ଧାନଗୁଡ଼କ ଝାଡ଼ ନେମଲ୍ବ ପରେ ଯାହ୍ନା ରହୁଯାଏ, 
ଭାଦ୍ାକ୍ସୁ କ୍ଦୁଃା କହ୍ରନ୍ଥ । ଏହ୍ନ ସ୍ଲୁଃ ନାନା କାର୍ଯ୍ଯଟର ଵ“ବହ୍ୃଭ ଡ଼ ଏ । ଏହ୍ଲାକୁ ଗୋରୁ 
ଖାଆନ୍ତ । ଏଥିରେ ଓଲଆ ବନା ହୁଏ । ଖଣି ଓ ସ୍ତରେଇ ଭଭରେ ଧାନ ରଖିବାଣାର୍ 
କ୍କୁଞୀରେ କର୍ ସ୍ତମ୍ଭ କର୍ ଖଣିର୍ କାର୍ଦ୍ଦୁଚର୍ ନ୍ଦଅନ୍ତ । ଏଥିରେ ଦଉଡ଼ ବଳାଯାଇ ଓଁଲଆ 
ବଛା ଭୁଏ । କ୍ଲୁଃା ଏହ୍ରୟର୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ , କ୍ଷଦ, ବ୍ଯବଢ଼ାର୍ରେ ଲଗେ | 

ବାଲେଣ୍ଠର୍ କଜ୍ଞାତର୍ ଓ ଅନ୍ୟାଳକ ଚକେଚଭକ ସ୍ଥୁଲଚର ଧାନ ଗଛକୁ ମୂଳରୁ କାଃନ୍ତ; ଚଢଣୁ 
ବେଙ୍ଗଲା ପକାଇ ଧାନ ଝାଡ଼ନେଲ୍ଵ ଘଚର୍ ସମସ୍ତ ଅଂଶ କଲୁଷାରେ ମର୍ରଣଭ ହୁଏ । ସେ ସରୁ 
ଅଞ୍ଚଲରେ କ୍ରୁଷାରେ ଘର୍ ସଡଉ୍ଣି କରନ୍ତ । କୁଃାର ସ୍ଥ୍ଣି ଦେଖିବାକ୍ଧ୍ ସ୍ବୁନର୍ ଏବ ଅଧ୍ୟଳ କାଲ 

ସ୍ଥାୟୀ ହଏ । 
କ୍ୁଃା ସଦ୍ବଜରେ ସକ୍ତୁଠାରେ ମିଳେ ଓ ଭାହାର ସୁମ୍ା କସ୍ । ଯେବେ କେନ୍ଦୁ କେବଳ 

କ୍ଛି ଘର୍ଣ୍ରମ୍ କର୍ ଅଧୁକ ମୁଲ୍ଲାର ପଦାର୍ଥ କଣ୍ଵବାକ୍ସୁ ଇଚ୍ଛା କଘ୍ଵଵ, ଭେକେ ସେ ସହ୍ନଜରେ ଵନ୍ଥ 
ଲ୍ଵଭ୍ କର୍ ଯାଣ୍ଢକ । 

କ୍ଲୁଆା ରେ ର ଯୋଛ୍ , ବ୪ପି, ଡାଲା ପ୍ରକୃ ନାନା ପଦାର୍ଥ କର୍ଵଯାଇ ପାରେ | 

କୁଝାର୍ ରାଣ ପାରୁ ଏ ାଁପୋଛ୍ କଣ୍ବିବା ନମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କେଢେଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲୁଃଃ ଜଳେଇ 
ଭାଦ୍ରାକ୍୍ ଜ୍ଞ୍ଢମରୁଥେ ଝାଡ଼/ ଦେଇ ଭଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ଗୋହିଏ ସର୍ଲ ଏଁ ସମ୍ଭାନ ମୋହର ବେଣୀ 
କଳର । ୧ ନମ୍ବର୍ ଶନ୍ଧ ଦେଖ । 

୧ ନମ୍ପର୍ ଭଭ୍ର 
ଗୋହିଏ ସଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଲ୍ ପାଖରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଷଞ୍ଚା ରଣର ଭନ ମଧ୍ଯରେ ବେଣ୍ୀବକ୍ସ୍ 

୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଦ ଘଣ୍ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ କର୍ ବ୍ରସାଲ୍ ଦେଇ ଭାହ୍ର କ୍କ ପାଦରେ ମାଡ଼ ଧର୍ଵବ । ଭାହ୍ନା- 



ଜ୍ଞ ଗୃହ୍ରଣିଲା 

ହ୍ଲେବଲ ସ୍ଵଙ୍ଗ ଗୁଡ଼କ ସକ୍ତୁ ସମାନ ଦଦ୍ଘାଇ ର୍ତ୍ରୁବ । 
ଟସଦ୍ରୁ ପ୍ଵଇଂଗୁଡ଼କ ଉ୍ଃରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ 
ଖର୍ଣ'ଏ ଖଡ଼ ଅଙ୍ଗାର୍ ବା ଗେରୁଦ୍ବାଗ୍୍୍ ଗୋଃଏ 
ଗାର୍ କାହ ଦାଗ କଣ୍ ବଦର । ଭା ପରର ଭାକ୍ମ୍ 

।{ କାଢ଼ି ଅଣ ବା ଭାଢ଼ା ବସକୁଠାରେ ଥାଉ ଥାଜି୍ 
ସଦର ଦାଗକ୍ଲ୍ ଗ୍ଲହ୍ଧ ଚଗାଃଏ ଡାଞ୍ଚଂଣ ବା ମୋଃ 
ହୂଞ୍ଚିରେ ଚ୧ଙାଡ଼ ଚଗାଃଏ ବାଣି ଦଜ୍ଛ଼ଦ୍ବାଗ୍ବ 

୬ ନମ୍ବର୍ ଵନ୍ନ ତାହ୍ନାକ୍ଗୁ ଗ୍ୂନ୍ଧୁଂ ଦେବ । ୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଗୋହିଏ ମୁଁ।ମୋଛ ନମନନ୍ତ ଚକଢେଗୁଡ଼ ଏ ବେଣ୍ଣୀ ଏନ୍ରଥର୍ ମୋଡ଼ା ହେବା ଆକଣଂଲ । 

ଏବ ଆଉ୍ ବେଣୀର କେଢେକ ଅଂଶ ସେହ୍ରପର୍ ଖାଲ୍ ରହ୍ରବା ଆବଶ୍ଯକ, ଯାହ୍ନା କ୍ର, ଗ୍ଭର୍ 
ସ୍ରାଖଟଝର୍ ଓଁ ମଝିଚ୍ରର ମଝଵିଚର୍ ସରଲସ୍ବବଚର ବସାଇ୍ବାକ୍ତୁ ଚଦହ୍ନକ । ଯେଚଭ 
ଲମ୍ବା ଓ ଚୌଡ଼ାର ମାଁଯୋଇଛ କରିବ, ବସହି ଅନୁସାଚରେ ଗୋଃଏ ସମଭଲ ସୁନରେ ଗୃର୍ଗୋଚଡ 
ଖିଲ ମୋଭ ଦେବ । ସେହ୍ରଠାରୁ ମାଗିଲେ ଜାଣି ମାରିବ ଯେ, କେଢେ ଲମ୍ଳାର ବବର୍ଣୀକ୍ସ୍ ମୋଡ଼ କଣ୍ଚ 
ଗ୍ଵଙ୍ଗ ବସାଇ ଗ୍ନ୍ତୁ ବାକ୍ ବଦ୍ରବ ଏବ ଚକଚତ ଲମ୍ପାର ରୀ ଖାଲ୍ ର୍ହୁବ› ସେଦ୍ଗ୍ ହ୍ରସାଵଚର୍ 

ପ୍ରଥମରେ ବବଣୀକ୍କ୍ ଦ୍ଵଙ୍ଗଂ ବସାଇ ଗୂନ୍ୁନୂନେବ । ଭା ଘରେ ହିଲଚର ଚଢ଼ାଇ ପାଁରପାଛକ୍ଲ ବାଶ୍ଞିବ । 
ପ୍ରଥମେ ବସ୍ପହ୍ଧ ୪ ଚଗାଛି ଖିଲ ମଧ୍ଯରୁ ଲମ୍ପପ୍ସଵବରେ ଦୁଇ ଚଗାଃ ଖିଲରେ୍ ଏକ ଧାଡ଼ ସରଲ ବବଣୀ 
ଖନ୍ମ ଭଦ୍ମିରେ ଝମାଡ଼ା ହ୍ରୋଇ ଗ୍ଧନ୍ଥା ହ୍ରୋଇଥିବା ବବଣୀର୍ ଭ୍ବସଂ ସେହି ଲମ୍ବା ପର୍ୟାନ୍ତ ଏକ ଧାଡ଼ 
ଖଞ୍ଜିବ । ଢହ୍ନିର ପ୍ରଭ ସ୍୍୍ରଙ୍ଗଳୁ ସରଲ ବବ୍ଣୀ ସରେଂ ବାଣିଦ୍ବାଗ୍ଵ ଡ୍ାଖ୍ଣ ସାହ୍ବାଯଏରେ ଗ୍ୂର୍ଥି ଦେବ । 

ଭା ପରେ ଏକ ଧାଡ଼ ଵା ଦୁଇ ଧାଡ଼ ସରଳ ବବର୍ଣୀ 

ଖଞ୍ଜବ । ଭାହ୍ନାକ୍ଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭ ଦ୍ବଇଂ ସହ୍ୁଭ ବାଣି- 
ଦ୍ଖାଗ୍୍ ଗ୍ନୁ" ଦ୍ଦେବ । ଅନ ଖିଲ ଦୁଲ୍ଗଗୋହ ଯର୍ଯାନ୍ତ 
ଚର୍ବୀଡ଼ା କର୍ବା ମାରଣ ଏହିପଠି ଯେଭେ ଧାଡ଼ି 
ଗ୍ବନ୍ତଂକୀ ଅଵଣଂକ ହେବ ଭାହ୍ରା ଖଞ୍ଜି ଚଶଷରେ୍ 
ଅପର ଦୁଇବଗାହ ଖିଲ୍କ୍ଗୁ, ମିଶାଲ୍ ସର୍ଲ ବଣୀ 

ଏକ ପରସ୍ତ ଵା ଦୁଇ ଘରସ୍ତ ସାଁଯୋର୍ ଛର୍ ଗୃଭର୍ 
ପାଖଚର ଖଞ୍ଜି ଉତ୍୍୍ଚରୁଷେ ବାଣିଦ୍ଧାଗ୍ଵ ଗୁର୍ଛ 

୩ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ୍ର ବଦଳ । ୭ ନମ୍ପଵର୍ ଗନ୍ଧ ଦେଖ । 



ଘ୍ରଥମ ଶଣ୍ଡ ୬୭ 

ଲୁଝାର୍ ଟୋର -- କୁଃଦାର୍ ସୂଦର ୋଷି କର୍ଯାଇ ଯାଚର | ଝୋଷି କରିବା ହାଇ' 
ଚକଚଭଗୁଡ଼ିଏ କଲର୍ ମଜ ଶୀଂଷା ବାହ୍ଥ ଚବନବ । ପଭର୍ ଓ ଚଖାଲମା ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଶଷ 
ଗଣ୍ଠ ଠାରୁ ଅଗ ମଞ୍ଜଃ ଏଥୁପାଲ ଉ୍ମୟୂଲ୍ଜ ବହ୍ବେଦ ( ଭଣି ମଧ୍ୟରୁ ସମାନ ସମାଃ୫ କେବଢଗୁଡ଼ିଏ ଶୀ “ଷା 
ରାଛ୍ଥ ୧ନଇ୍ ଭହ୍ନବରେ ୫ ଶାଖା, ୬ ଶାଖା ରା ୭ ଶ'ଖାର ଗୋଵଏ ପଛ ବ୍ଲୁଣିକ । ୧ ନମ୍ବର ରନ୍ନ 
ଦେଖ । ଢାଲମନ୍ନଧରରେ ଯଃ କୁଣବାର ଯେଜି ± 3857: ୪ 

ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍କୁ ୧୯ ପ୍ପୃଷ୍ଟାାଠାରୁ ୨୩ ଶୂୁକ୍ଫରାରେ “ “୬ 
ବଣ୍ଡ ର ହ୍ରୋଇଅଛ, ଠିକ୍ ବସହୁ ପ୍ରଣାର୍ଲୀରେ ସଃ ୧ଜମ୍କର ଚନ୍ନ 
/ବ୍ରୁଣିକ । କୁଧା ମୋଃ। ଥୁଲେ ୫ ଶାଖାଚର ଏବ ସରୁଥିଲେ ୬ ବା ୭ ଶାଖାରେ ମହ କୁଣିବ । 
ମହିକ୍ସ୍ ସବୁ ଆଡ଼ ସମାନ କର୍ବ । ସମ୍ମାନ କ ବହବଲ ୧୫ ସୁନର ବହ୍ରବ ନାହ୍ନ । 

ହୋପିହ ଯେଭେ ବଢ଼ କରିବାକ୍ସକ୍ ଇଚ୍ଛା 

କବ୍ଵ୍ଵୟସ୍େନ୍ଧ୍ ମାର୍ ରୋ ଃ ଏ ଚମାଞ୍ଚା କାଗଳର ଜବ 
ବା ଢାଲପନ୍ନର୍ ମେଲ୍ମ ଯାରମା ପ୍ରସ୍ପୁଭ କଣ୍ଢବ । 
ଡହ୍ଘ ଉ୍ଘଚରେ ଏହୂ କୁଃାଯଃକତୁ ସାଇ ଏବଂ 

ପଛିଲୁ ଫର୍ମିର୍ ଗ୍ଭର୍ଆଡ଼େ ବୁଲ୍ମଇ ଦୂଞ୍ଜ ଓ 
ସୂଭାଦ୍ବାଗ୍ ସିଲ୍ଲ୍ କରିବ । “ ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର 

ଚଦଖ । 
୨ ନମ୍ବର୍ ରନ 

ସୂଢ୍ାକୁ ବଗ୍ବବର୍ କଗି କ୍ଲୁଞାର୍ ଦାଢ଼େ ଦରାଢ଼େ ବସାଇ ସିଲ୍ବଲ୍ କଲେ ଉ୍ମ୍ପରକ୍ସ ସୃଢ଼ା 
ବିଦଖାଯିର ନାହି । 

ଙରମା ଜ୍ଷରେ ମାଗ ଅନୁସାବର ତଞାପିହର୍ ମାଣ୍ଡ ହରୋଇଗଛଲ ଭାହ୍ନାଲଲ କଞ୍ଚତ୍ ଫରମ୍ବାର 
ଦାଢ଼ଦ୍ଘରକ୍କ୍ ଜ୍ଠାଇ ବୋଗିର୍ ଉ୍ଯର୍ ଦାଢ଼କ୍ ଫରଣାର ଉଧର ସଙ୍ସେ ମିଣାଇ୍ ନେଲ ରଣିକ । ଢା 

ଝର ଏହ ଘଛରୁ ଖର୍ଣ|ଏ ଖଣ୍ଡଏ କାହ ଚଳଇ ଚାଗି 

ଜ୍ଧରେ ୩ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ପର୍ବ ଖଣି ଭଦ୍ର ର ଦୁଇ # 
ଦାଢ଼ବର ଭୂୁଞ୍ଫ ସୂଭ୍ାଦ୍ବାଗ୍ ଗୃଭର୍ଛ୍ଚ ଚଦ୍ଦଦ । ଉପରର କୁଜ୍ଞ 

ଯେଡଡ ଖଣ୍ଡ ସହ୍ବ କାହ୍ବ ନେଇ ବସ୍ାଇ୍ବ ଏବଂ ନସ ସଃ ଝଲୁ 

ସବୁକୁ କାହ୍ରାକ୍୍ ଚଗାଲ କର୍ ବା କାହ୍ବାକ୍୍ ଛକ ଯଳାଲ୍ ଏ 
ଖଞ୍ଜି ର? ସେ ସ୍ବୁର୍ ପ୍ରଭ ଛକମାନଙ୍କରେ ହୃଞ୍ଚୁ ସୂଢାରେ ୩ ନମ୍ହର ଚନ୍ନ ୪ ନମ୍ହର୍ ନ୍ନ 
ଗୋ ହଏ ଚଗା ୫ଏ ହାଙ୍କା ବସାଇ ଗ୍ଭର୍ନ୍ଧଦେବ । 

୮ 



୪୮ ଗୃଢ଼ଣିଲ 

ବଣେଷରେ ବଜାଷିର୍ ଭଡଚରେ ଏକପରସ୍ତ କନା ଏଟ ମୁହଁରେ ୯ ଇଞ୍ଜ ବା ୪ ଇଞ୍ଚ 
ଚର୍ଚୀଡ଼ାର ଖଣ୍ଡି" ଏ ଚମ୍ମଡ଼ା ଵା ମ୍ଦ୍ବମଭ ଜାମା କନା କୁଲ୍ଵଗକର୍ ଲଗାଇ ସିଲ୍ବଲ କର୍ଦେବଲେ ଞୋପିଛହି 
ସମ୍ମୁ 9 ବଖବହ।ରର୍ ଉ୍ସଚଯା ଗୀ ବଢ଼ବ | ୪ ନମର ରନ ଦେଖ | 

ଲୁଚାର ହାତ୍ (୮୭୦ 

= ଦର 

୯ 5 କଡ 
୧ ନମ୍ବର ରନ୍ଥ ୨ ଲମ୍ହର୍ ଚନ 

କ୍ଲୁଃାବର୍ ହ୍ରାଃ୍ କଣ୍ବାଘାଲ୍ ପ୍ରଥଦମେ ଭାଲଧ ନୃଦ୍ଗାଗ୍ବ ହ୍ରାଛ୍ର ଟଗେ।ଂଏ ଯାରିମା ସିଲ୍ବଲ୍ 
କଣ୍ ନେକ ବା ବୁଣି ନେର । ୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ୍ର ବଦଖ । 

ମାଃର ବା କାଠର୍ ଗଗୋଃଏ ଫରମ୍ଭା ଜ୍ୱରରେ ଭାଲସ୍ତନ୍ନ ଘକାଇ ସିଲ୍ବଇ କଲେ କମ୍ଟା କୁଣି 
ବଦଲେ ସହକରେ ଫରମାହ ବହ୍ଲାଇ ପାଣିର । 

ଵୋପି ନମ୍ଭବନ୍ତ ଚଯଯଣି କୁଞ୍ଚାର୍ ପହି ଅକଶଯକ, ଠିକ୍ ସେହ୍ରପର୍ ଗୋହଏ ଲମ୍ବ ସଃ ବୁଣିବ 
ଭାଳପଘନ୍ତର ଫର୍ମ୍ରାଃଝଚର୍ ପଦାକୁ ବଦାଦ୍ରାର୍ୁଥୂକା ଅଂଶର୍ ଢଲପାଖଚରେ ଏଇ ଘରସ୍ତ ଓ 

ଉପର ପୀଖଚର ଏକ ଘରସୁ, ଏରୁପ ଭୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଘରସ ଯଛ ଲଗାଇ ସିଲାଇ କରଣ୍ବାକୁ ହେକ | 
ଅବଵଗିଷ୍ଟା ଅଂଶରେ ୧କବଳ ଏକ ପରସ୍ତ ମଃ ବାହ୍ନାର୍ ଯାଖରେ ଖଞ୍ଚ ସ୍ବିଲ୍ମଇ କରିଲ । ଉ୍ୟରେ 

ମଧ୍ଯ କୁଲ୍ମଇ ବୁସ୍ଵଇ ଏକ ଘରମ୍ର ପଛି ସିଲ୍ବଲ୍ କର୍ବ । 

ପ୍ରଥମେ ଉଘରଆଡ଼୍ୁ ପଛକୁ ବ୍ରୁଲ୍ଧଲ୍ ବୁଲ୍ମଇ 
ନ୍ଥ ବସାଇ ଆଶିର । ୨ ନମ୍ବର ଚନ୍ଧ ବଦଖ । 

ଶେଷକୁ ବାହାରିଥିବା ଅଂଶରର୍ ଢକ୍ମ ଏବଂ 
୬ ଉପରୁ ଧୁଇ ପରସ୍ତ ମହି ଯୋଡ଼ ସବିଲ୍ନଲ୍ କର୍ ଶେଷ 

୩ ଜମ୍ପର୍ ରନ୍ନ କରି୍ର । ଭ୍ଭରେ୍ ଏକ ପରସ୍ତ କଳା ଓ ପୂରେ ୧ 
ଲଞ୍ଚ ବା ୪ ଇଞ୍ଚ ଚୌଡାର୍ ଖଣ୍ରଏ ଚମଡ଼ା ବା ମଦ୍ରମ ଜାଧା କନା ଏବଂ ଢ୍ବାଞ୍ର୍ ବେକରେ ଖନ୍ଧଏ 
ନିଭା ଗୁଡ଼ାଇ ବାଛ ଦେଚଲ ଦ୍ରାଞ୍ (1180) ଖଣ୍ଡି ବଯବହ୍ାର୍ କଣ୍ଢବାକୁ ସୁବିଧା ବହ୍ରକ ଏବ୍ର 
ଦେଖିବାକ୍ଲ୍ ମଧ୍ଯ ସ୍ବୁନ୍ଦର୍ ବହ୍ରର । ୩ ନମ୍ବର ଚନ୍ଧ ଦେଖ । 
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ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ &୯ 

ଲ୍ଲ୍ଟାର ବାଗ୍ (368) 

ବୋଘି ଏବଂ ଦୁଖ॥ଞ୍ (1160) ପାଲ୍ ଚଯଜ୍ ପର୍ କୁଆକ 8 ଆବଶଂକ, କଆଗ୍ (888) 
ପାଲି ସଧ୍ଷ ଠିକ୍ ସସହୁମର ପହ ଆବଶ୍ଯକ ବଦୁବା | ପଥବମ ବ୍ୟାଗ୍ (88) 8 ୭ଯବଭ ବଡ଼ କର୍ବାକୁ 
ଇଚ୍ଛା କର୍କ, ଭାଦ୍ରା ଅନୁମାନ କର୍ ଵଜ ଗ୍ ମାଲ୍ ଚଯଢଭେ ସଃ ଆଵଶଂକ ହ୍ରେବ, ଭାହ୍ନା କୁଣି 
ତନକ । ଯହଛଗୁଡ଼କ୍ତୁ ଦୁଇଭ୍୍ଗ କର୍ ଏକତସ୍ତ୍ବଗ ରଙ୍ଗାଇ ଦଳ । ଆଜ୍ ଏକସ୍ଵଗ ସାଧା ରଖିବ । 

ଢାଲଘନ୍ନ ର୍ଙ୍ଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ପୂବେ ୧୨ ଠାରୁ ୧୪ ସ୍ୃଷ୍ଟାନାନଙ୍କରେ ବଣ୍ଛିଭ ବହ୍ଲାଇ - 
ଅନ୍ଥ । ଏହ୍ଲାକ୍ସୁ ମଧ୍ଯ ଠିକ ସସ୍ନ୍ଥ ପ୍ରଣାଲ ରେ ବଙ୍ଗ କବ୍ବ । ର୍ମାଗ୍ ପାଲ୍ ଶାଣୁଆ ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର 

ବହୁକ | 1.୦୨୫1 8†୧୧୮ †„^ ୦, ବା [୧୩ 1 41 ୦୩ ମାର୍ଲା ର୍ର ନ୍ତ ରସଂରେ ଏହ୍ବାକ୍ସ୍ 

ର୍ଙ୍ଗ କର୍ବ । 
ବର୍ାଟ୍ (988) 8 ୧ସଚଭ ଚଚୀଡ଼ାର କର୍ବ, ଚସହୁ ଚଚୀଡ଼ା ଏବ ୧ଯଢେ ଲ୍ପ୍ବା 

କଣ୍ଚିବାନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କର ଭାଦ୍ନାଠାରୁ କଚ୍ଛ ଅଧ୍ଗୁକ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡି ଏ ଯଃ ନେବ, କମ୍ବା ଖର୍ଣ"|ଏ ଖର୍ମା ଭଥଣ୍ 
କଗ୍ଲ୍କ | ରସାଗ୍ହ ଯେଉ୍' ମାଘରେ କଣ୍ବ, ଘା କା ଫରମାରେ ସେହୁ ମାଘର୍ ଦାଗ ଦେଇ ଭଢଛିର 
ଦୁଇ ଯାଖରରେ ବଗା ୫ବଳେଚଭ କଣ୍ଟା ବସାଇ ଚଦର । ସେନ କଣ୍ଢାଗୁଡକ ଉଠରେ ଖଣ୍ତ ଏ ଡୋର୍ 

ରାଜି ବଦଳ । 

ଘଷା ବା ଫରମାର ଏକପାଖରରେ ଏବ ବଛା ହ୍ଲୋଲ୍ଥିକା ଚଡାର୭ର୍ ଘଗୋଃଏ ଯପୁଣ୍ଡରେ ଶାଗୁଆ 

ର୍ଙ୍ଗର ପଛର୍ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକ୍ମୁ ଵାହଦେବ ଏବଂ ଭାହ୍ବାନ୍ସୁ ପା ବା ଫଂରମାହର ଭଲେ ଦୁଲ୍କ୍ଲ୍ ଅନ ପାଖର୍ 

ଡୋର୍ ପର୍ୟାନ୍ତ ବନବ । ଚସଠାବର ଡୋର ଜ୍ପରେ ଯଂସିକ୍ସ୍ 

ଥରେ ଗୁଡ଼ଇ ଦଇ ଥ୍ୟାଣି ବଧ୍ୟଗ୍ବଲ୍ ଆଣିବ । ଏ ମାଖବର 

ଆଣି ଆଉ୍ ଥରେ ସେହୁ ଚଢଡାର୍ରେ୍ ସୁଢଡ଼ାଇ ପୁଣି ଆର୍ ମାଖକ୍ସ୍ଟ 

ବଫଗ୍ବଲ ନେବ ଏବଂ ଆର୍ ପାଖର ପୁଣି ଚଡାର୍ଚେ 

ଗୁଡ଼ାଇ ଏମାଖକ୍କଲୁ ଆଣିବ । ୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଏହ୍ୁଘର୍୍ ଦୁଲ୍ମଇ ବୁଲ୍ମଲ ସାଃ କା ଫରସ୍ପାଖଣ୍ଡଂ କବେ 
ଘରହ ଗୁଡା ହ୍ନୋଇଥୁିବା ଅଂଶ ସମ୍୍ଫ ସୋଡ଼ାଇ 

ହ୍ଲୋଇ୍ଯିନା ପର୍ଯନ୍ତ ଯେଢେ ଥର୍ ସେନ୍ଦ୍ର ଅଃକ୍ଲୁ ପୁବଂ 

ଘର୍ ବୁଲ୍ଵଭିବାର ଆଵଶଂକ ବହବ, ବସବଭ ଥର ବୁଗ୍ଗଇ୍ 

ଜୁଲ୍ମିଲ୍ ଭାହ୍ନାଲୁ ସଖ୍ଟ୍ ସ୍ପ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ । ଏହ୍ଵା ବୁଣିକା 

ବେଲେ ଵୀୟ୍ଷିର୍ କାର୍ୟା କଶ୍୍ର । ଏନ୍ୁମତ୍୍ କର୍ବାରେ ସଞ୍ଚାର 

କ୍ତ ଘଂର୍ମା) କଡ଼ କଡ଼ କୁଲ୍ଗୋଃି ପାଣ ଘୁଣ୍ଟା ବହ୍ରାଇଯିବ,କ ୪ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ 
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୬୦ ଗୃଦ୍ୁଣିଲ 

ମାନ୍ନ ସସ୍ଥଃ ଚସ୍ଥଃ ଦୁଇଚଗାହ ପାଖ ବାଳ ରହ୍ରଵ । ସେହ୍ର ଦୁଇ୍ଘାଖ ପୂର୍ଷ କର୍ବାଘାଲି ସୁଣି 

ସେହୁ ଶାଗୁଆଁ ପଛକ୍ସୁ ସସହ୍ର ସସ୍ଥାଃ ଦୁଇପାଖ ମଧରୁ ଗୋଛଏ ପାଖର୍ ଡଢଡାର୍ରର୍ ବାଛ ଆର୍ ସାଖକ୍ତୁ 

ଏବଂ ସେ ପାଖରୁ ଝଫଗ୍ଇ ଅଧି ପୁଟ ଘର୍ ଏ ଦୁଇ ପାଖକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇବାକସୁ ପଡ଼ିବ । 

¬ ଏହ୍ନ ଦୁଲ୍ ଘାଖକ୍ସୁ ସସୋଡ଼ାଲ୍ବା ପାଇ ଗଛକୁ ଏ 

ପାଖରୁ ଅନ୍ଯ ପାଖକ୍ସୁ ଏବ ଅନ୍ଯ ପାଖରୁ ଏ ପାଖକୁ 

ଚେବା ଆଣିବା ସମ୍ମୟୁବର୍ ସଷାର ଦା ଫର୍ମ୍ଭାର ଢଲେ 

ଆଗରୁ ବସାଯାଇଥୁବା ପହିଗୁଡ଼କଚର୍ ଭାହ୍ରାବ୍ୁୁ ସର୍ଲ 

ବୁଣ୍ଢା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ଟଣି ବ୍ଟଣି ନେଜ୍ଥ୍ଵିକ । ବସହ୍ 

ବାକ ଦୁଇ ଗାଖ ପୂଣ୍ଝୁ ବହ୍ବବା ବେଳକ୍ସ୍ ପଞାଁ ବା ଫରମା 

ଭଲେ ଭଲ ଅଂଶିହ ସରଳ ବଣା ପ୍ରଣାର୍ଳୀରେ ବଣା 

ହ୍ରୋଇ୍ ଯାଇଥିବ । 

ଏଥର୍ ବ୍ଯାଗ୍ଃର୍ ଭଳା ବାଦ୍ ଅବଶିଷ୍କ ଅଂଶ 

ଖା ରିବା ଆଵଶଂକ | ଢାହ୍ନା କେବଳ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ପଃ 

୨ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ ଅଵ । ଢହିରେ ସାଧା ପଛ ବ, ଣିଦଦେଚଲ ସୁଛର ବହବ । 

ସ୍ପାଧା ଧଃକ୍ଗୁ ଫରମାର୍ ବାମ୍ଭ ପାଖ କୋଣରେ 

ଲଗାଇ ବ୍କଣି କାଳ୍କ୍ ଆରମ୍ବ କର୍ବ । ୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଢାଲପନ୍ନର ଚଝେଇ ଵ୍ଝଟ୍ଣିବ୍ରାଚର୍ ଯେବତଉ ପ୍ରକାର୍ 

ପ୍ରଣାଳୀ ୨୭ ଠାରୁ ”୧ ସ୍ମୃତ୍ଝାରେ ବଣ୍ଡି ଭ ହୋଇଅଛି, 

ଢବ୍ି ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣବକ୍ଧ ପ୍ରଣାଲୀରରେ ଏହାକ୍ସ୍ ବି 

ଘାଣ୍ବ | ଯାଣ୍ଠ ର ରନତର୍ କ୍ଯାଗ୍ '288) 8 ଡାଇଣଣ୍ଠ, 

ବୁଣା ପଣାର୍ଳୀଚର୍ ବ୍ଝଣା ଯାଇଅନ୍ଥ । ” ନମ୍ବର 

ରନ୍ଜ ଦେଖ । 

ଦ୍ ଣା ଶେଷ ବହ୍ରଲେ ବ୍ଯାଗ୍ଛ ସଂରମାରୁ ଖସାଇ 

ନେଇ ଢହିର ଧ୍ପୂବ୍ଧରେ ୩ ନମ୍ର ଛନ୍ନ ଘର୍ ଦୁଇ ପାଖରେ 

ନ୍ଦୁଇଃ ହ୍ରଢା ଲଗାଇ ଦେବ । ଦ୍ରଭାରେ ଏବଂ ବ୍ଯାଗ୍ର୍ 

ଣୁ ମ୍ବୁ୍ଦୁରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସହି ଉ୍ଞ୍ଵ୍ମରୁଚପ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବଲ 

୩ ନିର ଚନ୍ନ ଢାହ୍ରା ଦେଖିବାକ୍ସ୍ ସ୍୍ନ୍ର ହେବ । 
ମା ଏ 



ସ୍ଥଥମ ଖଣ୍ତ ୬୧ 

ଲୁଚାର ଡାଲା ଓ 6ଘଡ଼ିଂ 

କୁ ଧାରେ ଡାଲ, ପେଡ଼, ଗଙ୍ଗ ୨ ଓ କାକ୍ଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୃଭ୍ ମଧ୍ଯ ବୁଣାଯାଇ ପାରେ । ଏହ୍ର ସବୁ ବ୍ୁଣିକା ମାଇ୍ଂ ପୂବେଂ ଭାଲପନ୍ନର୍ ଚଚ୍ଵରରେ ବୁଣିବାର ଯେଜି୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଵଣ୍ଡିଭ 
ହ୍ନୋଇଅଛ୍ର, ବହୁ ଘର୍ମାଣରେ ସେହୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ରୁଣିକାଳ୍ୁ ହେବ । ସେହ୍ରଧର୍ ଚଗ୍ଵ ନେଇ ଚସ୍ବ 
ଉ୍୍୍ପରେ ମଞ୍ଜଲୁଃ। ଗୂଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ କୁଣିଯିବ । ମା ନ୍ନ ଏଥୁପାଲ୍ ଚର୍ଵଗୁଡ଼କ ମୋଞ। କର୍ଚିବାକ୍ସ୍ ହେବ 
ଏବ ପ୍ରଚଥର କୁଞାକୁ ଚଗ୍ଵଜ୍ତ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାଲ୍ ଦୁଣିବାରେ ୭୪ ଭାହ୍ରାଠାରୁ କହ୍ଛ ପ୍ରଢେ୍ଦ ହ୍ରେବ । 

କ୍ରୁର ଡାଲ ଓଁ ଧାର୍ରଅ ଅନ୍ଧ କର୍ବା ପାଲି ଜୁଣ, ସନାସ୍ବି ଵା ବୋବେଇଥ ନତ଼ଅ 
ବାହୁଙ୍ଗାର୍ ଵା ଢାଳ ବାଦ୍ଣଙ୍ଗାର ଅନ୍ତ ଅଣି ଚଗ୍ଵ ତଅର୍ କର୍ବ । ଢାହ୍ନାହ୍ନେଲେ ଏଥିରେ ଯେଜି 
ଘଦାର୍ଥ ବୁଣିବ, ଭାଦ୍ରା ଶିଲ୍ତ ଓ ସ୍ତ୍ର ହ୍ରେବ । 

ଲ୍ୁଃ।ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣି ଢହିରୁ ନ୍ନ ଓ ଖୋଲପା ଅଦ୍ଦ ଛଡ଼ାଇ ବଦଲ୍ କରଲ ମଜ୍ଜଗୁଡ଼ଳ 
ସଫା କର୍ ରଖିବ । ଏହୁ ସମ୍ପା ମଞ୍ଜଦ୍ବାଗ୍ଵ ବୁଣିବାକ୍ସୁ ହ୍ବେବ । 

କେଢେଗୁଡ଼ଏ ଚଗ୍ଵ୍ ବନେଇ ଭଞ୍ଥି ଜ୍ପଷରେ ମଞ ଶୀଷା କୁଷା ଗୁଡ଼ାଇବ । କୁଷା 
ଗୁଡ଼ାଲ୍ବା ବେଲେ ତାହ୍ନାନ୍ସ୍ ବଗ୍ଵବର ପାଣିରେ ଏଦା କର୍ ଜେଉ୍ଥିବ । ଭାହ୍ମା ନ କଲେ କଷା 
ଦ୍ଵବଙ୍କିଯିବ। ଗୁଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଲ୍ଲ 8 ସମ୍ମାନ ସ୍ବ୍ବରେ ଚଗ୍ଵ ଜ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ାଇ ହ୍ରୋଇ ବସ୍ବି ଯାଉଅଛ, 
ଏଥୁପ୍ତର ଦୃତ୍ଧ ରଖିଥିବ । କୌଣସିଠାରେ ୧ମୋଡ଼ ହ୍ନେଵ ନାହି କମ୍ହା ଭହିରେ ସ୍ଵ ପଡ଼ ନାହି । 
ବୁଣିବା ସମ୍ୟ୍ଟ୍୍ଟର୍ ବକଃବରରେ ଗୋହି ଏ ପା ନ୍ମରେ ପାଣି ରଖିଥିବ । ବଗ୍ଵବର ଘାଣିଢ଼ାଭ କଟୁ ରୁଥିବ । 
ଵୁଣିଵା କ୍ଲଃଁ ଃଲ୍ଲୁ ଯାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ନେଉ୍ଥୁବ । ଆକଣ୍ୟକ ହ୍ରେଲେ ଚଗ୍ଵରେ ମଧ୍ଯ ସମ୍ଭୟୁ ସମୟ୍ଟଲରେ 
କିନ୍ଥ ପାଣି ନ୍ରମ୍ପୁ ଦେଇ ଢାହ୍ରାକ୍ସୁ ରନ୍ଥାଇ ନରମ୍ଭ କର୍ ଚଦଜ୍ଥୁବ । 

ଚଗ୍ଵ୍ ଉପରେ ୨ ଇଞ୍ଚ ଵା ୩ ଇଞ୍ଚ୍ ଅଥବା ବୁଣିବା ସଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଣ୍ରକ ଦର୍କାର୍, ସେହୁ 
ଭିବେଚନ,ରେ୍ ଭହିରୁ୍ କନ୍ଥ ବେଗିଁ ଲମ୍ହା ପର୍ୟାନ୍ତ କୁଃା ଗୁଡ଼ାଇ ସାର୍ଲେ ଗୁଡ଼ା ହ୍ଲୋଇଥିବା ଅଂଶକ୍ସ୍ 
ମୋଜ଼ଦେବ । ଘଦାର୍ଥଃ ଗୋଲ କଶ୍ଵବାର ଥିଲେ ଭାକ୍ରାକସ୍ 
ଗୋଲ୍ କବ୍କ୍ ମ୍ପୋଡ଼କ । ୯ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଜ ଦେଖ । ଲ୍ସ୍ହୃଡ଼ା 
କରା ଗ୍ବର୍କୋଣିଅ କର୍ବିବାର୍ ଥିଲେ ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ୁ କେଵଲ 
ଲ୍ମ୍ବରେ୍ ୨ ଢ୍ଵସଂ କର୍ ମୋଜ଼ଂକ । ଭାହା ଯରେ ଥରେ 
ବ୍ରା ଦୁଇଥର୍ ଖାଲ୍ ରଗ୍ଵ ଜ୍ପରରେ କ୍ଲୁଷା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ୧ ନମ୍ବର ରନ୍ଧ୍ର 



ଗୃହ୍ରଣିଲା 

, ସେହୁ ଅ ଗକ ମୂବ୍ବରୁ କ୍ଦୁଃୀ ଗୁଡ଼ା ବଦହ୍ଲାଇଥୁବା ଅଂଶ 
ଉପରେ ଏକାଠି ମିଣାଇ ଧର୍ବର । ଗୁଡ଼ାଜ୍ଥୁବା କ୍ଲୁଞ୍ାହକ୍ସୁ 
ବୁଲ୍ମଲ୍ ଆଣ ଭ ହ୍ରାକୁ ଗୋଃଏ ବଡ଼ ଦୃଞ୍ଚୁ ରା ଡାମ୍ଫୂଣରେ 

ଲଗାଇ ଦେବ ଏବଂ ଘୁଡ଼ା ବଢ୍ରାଇଥୁବା ଅଂଶ ଉପବେ 

ତାଦ୍ବାକୁ ର୍ଖଜି ଗୁଡ଼ାହ୍ରୋଇ୍ଥିବା. ଅଂଶରୁ ଅଭି ଅଲ 
୧୫ ରେ ବୃମ୍ଷଣ ଦ୍ଦ ଗ୍ ଫୋର୍ଡ ଢନ୍ଧୁ ଝର୍ କୁଞାଃ ସୁଗ୍ବଇ 

କୁଃାଛିଲୁ ୫|ଣି ନେବା । କୁୁଷାହ ରଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଭାହ୍ବାକୃ 
କେଵଲ ଚଗ୍ଵ ଉପରେ ଯୁଣି ଦୁଇଥର ସୁଡ଼ାଇବ । ଭାହ୍ରା 

ଘରେ ପୁଣି ଗୁଡ଼ା ହ୍ରୋଇଥିବା ଅଂଶର୍ ଜ୍ଗରୁ କ୍ବସ୍ଥ ଅ ଶରେ 

ନୂଞ୍ମି ଢ଼ାନ୍ସ କୁଂଶ୫ଛ କୁ୬କ୍ତୁ ୪।୬୫ନୟ ଜଡ଼ ଦେଇ । 
୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ୍ର ୩ ନମ୍କକ୍୍ ଗନ୍ଧ ଢାଭ୍ଲା ସରେ ୟୁଣି ଚଗ୍ବ ଉ୍ସଚର୍ ଦୁଇଥର ଗୁଡ଼ାଇବ । ଧୁ 

ଗୁଡ଼ା ହ୍ଲୋଇଥିବା ଅଂଶରେ ଫୁଵ୍ାଇବ । ଏହ୍ନଗର୍ ୧ମ୍ବାଗଭ ଚର୍ଵ ଉ୍ପରେ କୁାଃିଲୁ ଗୁଡାଇ ଗୁଡ଼ାଇ 
ଓ ଘ୍ରଜ୍ ଭୁଇଥର୍ ରରେ ଥିରେ ଛଲ୍ଖାଣଁ ସୁଡ଼ା ଚଦ୍ଲାଇଥିବା ଅଂଶର୍ ଉ୍ଗରେ ନୁଞ୍ଚୁ ଵା ଡାକ୨ଂଣ 
ପୁ ଃାଇ ବୁଣଯିବ । 

ଏହୁପଷର୍ ଜମ୍ଭାଗଭ ବୁଣି ଚଯଉଁ” ଅକାରର ପଦାର୍ଥ 
କର୍ବ୍ବାନ୍ଧୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ବ, ସେହ୍ର ଆକାର୍ର୍ ପଦାର୍ଥ କର୍ 
ପାତ୍ଵିବ । ପାଣ୍ଟର ୨ନସ୍କ୍ଵର୍ ଓ ୩ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନରେ ଲମ୍ମଡ଼ା 
ଏବଂ ଗ୍ଟଶ୍କୋଣିଆ ଧଦ୍ଦାଥ କୁଣିକା କାମର ଅରମ୍ବ ପ୍ରଣାଳୀ 
ଦେଖାଇ ଦଆଁ ଯାଇଅଛ । ଏଣିକ ଯେଉ୍ ଅକାରରେ 
କର୍ବ, ବୁଣିବା ସମୟରେ ସେହୁ ଅକୀରକୁ ଦୃ ରଖି 
ଦୁଣିପିବ୍ର । ୪ ନମ୍ବର୍ ଏବ ୭ ନମ୍ବର୍ ରହରେ ରୋଲ 

ଅକାର୍ର ପଦାଥଂ ଦେଖାଇ ନଅ ପାଇଅଛି । 
୪ ନମ୍ବର ୭ ନ୍ନ ଭାଳପନ୍ଵଚଝର୍ ଚଗ୍ଵ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ କୁଞାରେ 

ଚଗ୍ଵ ଚୁଣା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ଯଚବର୍ ପ୍ରଭ୍ଦ ଏଭକ୍ଜ 
ଚପ, ଭାଳପନ୍ନ ଝଣ୍ଡି ଥରେ ଖାଳ୍ ଚଗ୍ଵରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଥରେ 
ସମ୍ପର୍ତର ବୁଣା ଅଂଶ ଓ ଦଗ୍ଵ, ଦୁଛୁଙ୍କୁ ଗିଣାଇ ଭହି ଉ୍ୟରେ 
ଗୁଡ଼ାଇବାକ୍ସ୍ ହୁଏ । ଏଥୁରେ ବ୍ଟଣା ଅଂଶର୍ ଅଭ ଅଲା 
ଅଂଖିରେ ଥରେ ଡାଆଁଂଶ ଫୁହାର୍ କୁଃାଃ ଘୁଗ୍ଇ ଣ୍ଡ 

ଦେବାକ୍ତ ଧଡ଼େ ଏବ୍ଟ ଚଗ୍ଵ ଉପରେ ହୁଇଥର କଭି 
ଗୁଡ଼ୀଇବାବ୍ଲ୍ ଯବଡ଼ । 
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ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୬୭୩ 

ବୋବେଇ 

ବବୋଚବଇ୍ ଏକପ୍ରକାର ଘାସ । ଏହ୍ନା ଜଇ୍ଗଲ୍ପାନଳ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟା ଘର୍ମ୍ାଣରେ କଚନ୍ତା । 
ଏହ୍ଲାକ୍ସ୍ କନ୍ଧ କେହି ମନାସି କହ୍ନରନ୍ତ ଏବ କେହ୍ଵ କେନ୍ଦ୍ର ବବାଚବଇ କହ୍ରନ୍ତ । ସହ୍ନର ମୀନଙ୍କରେ 
ଏହା ସେଚୀାଇ ଘାସ ନାମରେ ଘର୍୍ରଭ । ଏହି ଘାସ୍ କାଗଜ ଭଆଁରି ନମନ୍ତେ ବହୁଇ ବ୍ଯବହ୍ଦୁଭ 

ଦୁଏ:) େଣଠ ବହ୍ୁଘଠ୍ମାଣରେ ଏହୁ ଘାସ ଓଡ ଣୀରୁ କାଗଜକଲମାନନ୍ତୁ ରପ୍ତାନ ହ୍ରୋଲ୍ ଯାଏ । 
ଧୁସବୀ କଞ୍ଚାର୍ ଖୋଦ୍ଧଃ ଅଞ୍ଚଳରର, କଃକ କଞ୍ଚାର ୪ାଇଇଂ, ଦର୍ମଣ ଅଦ ଅଞ୍ଚଲଚ୍ତର, ଦାଲେଣ୍ଡଇ 
ଜଞ୍ଜାର୍ କେଚଡକ ସ୍ଥାନରେ, ଅନ୍ଧଚଗାଳଚରେ ଏବଂ ଓଡ଼ଶାର ଗଡ଼ଜାଭମାନଙ୍କଚରେ ଏହ ଘାସ 

ବହ୍ଧୁ ଗର୍ର୍ମାଣରେ କଲନ୍ତେ । 

ଯେଉଁ ଅର୍ଚଲରେ ଏହୁ ଘାସ ଅଧୁକ ଘରିମାଣଚର୍ ଜନ୍ମେ, ସେ ଅଞ୍ଚଲର୍ ଲ୍ରେକେ ଏହୁ 

ଘାସ୍ରେ ଦଜ୍ଡ଼ ବଳ ଭହ୍ୁ ରେ ସର୍ର ଗ୍ଟଲ ଏ ବାଡ଼ଭଅଡ଼ କୀନ୍ଥକଳୀକ ବାଡ଼ରୂକା ଏବ ଅନନଯ 

କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହ୍ଜ ଦଉ୍ଭଡ଼କ୍ତୁ ବ୍ଯବହାର କରନ୍ଥ । ବୋବେଲ ଦଉ୍ଡ଼ରେ ଶୋଲ୍ବାର୍ ଖହଆ ମଧ୍ୟ 

କୁୁଣାଯାଏ । ସମ୍ବଲପ୍ଣର୍ରେ ଵଞ୍ଜ୍ମାନ ଗୋଃଏ କାଗକକଲ ବସ୍ଥିଲ୍ମଣ୍ରି । ଚସ ଅମ୍ଚଲର ଅନେକ 
ବକୋବେଲ୍ ଘାସ ଏଣିକ ଏହ୍ର କାରଖାନାରେ ଖରଚ ବହାଇ ସାଣ୍ଢଡବ । 

୧ଦବୋଦବର ଗାଁ।ଣପୋରୁ, 

ଏହୁ ଘାସଦ୍ବାଗ୍ବ ମଁ ଯୋଛ୍ ହ୍ଲୋଇ ଯାବ୍ଧକ । ସସଥିପାଇ” ପ୍ରଥଚୀ କୁଃ୍ପାଦ୍ବାଗ୍୍ ବେଣୀ କମ୍ବ 
ମଣି ଏହୁ ଘାସଦ୍ଗାଗ୍ଵ ଗୋଃଏ ଖୂବ ଲସ୍ହ୍ ଚବବଣୀ ବଲକ । ବେରଣ୍ଣୀଃ ୧େପଣି ସକ୍ତୁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବାନ 
ବହ୍ବକୱଭଭ୍ ପ୍ରଭ ଦୃଷ୍ମୁର୍ ଖ଼ିବ । କୁଃଃର୍ ବେଣୀ- 
ଦ୍ରଂଗ୍ ଧାଁ୭ଗାଇ୍ର ଇଅର୍ କଣ୍୍ଵାର ଝେଖି୍ 
ପ୍ରଣାଲୀ ଘଟେ ବର୍ଣ୍ଣିଭ ହ୍ରୋଇଅଛକଠିକ୍ ସେହି 
ହୁଣଂଲ୍ଳୀରେ ବୋବେଲି ରେ୍ଣ ରେ ରାଁଘୋର୍ 
ପୁନୁଭ କର୍କ | ଚୋବେଇ ପାଁତପାର୍ କୁଃ[ର 
ଧାଁଘୋହ୍ ଅଚଯେଷା ଅଧ୍ୟ୍କ ଣଲ୍, ସୁନ୍ଦର ଏବ [5 
ଅଧୁକ ନନ ସ୍ଥାୟ୍ଵୀ ହେବ । ୧ନମ୍ବର ରନ 
ଦେଖି ୧ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ 

ଵୋ ବେଲ୍ ଦଜ୍ଡ଼ଦ୍ବାଗ୍ ଆହୁର୍ ମଧ୍ଯ ଗୋଲ, ଗ୍ଟଣ୍କୋକିଅ, ଅଠକୋଣମ, ଲମ୍ବଡ଼ା, 
ଭଳୋଣଅ ଏହ୍ରଘର୍ ନାନା ଅଂକ୍ୂରର ରାଁଘୋର୍ ଏଁ ଅହୂର୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର୍ର ପଦାର୍ଥ 
କ୍ରଗ୍ଵଯାଇ ପାରେ । ସାଧାର୍ଣଢଃ ବୋବ଼ବ୍ଧଇ ଦଉ୍ଡ଼ରେ କେଢେଗୁଡ଼ଏ ଖଣ୍ତଂ ଜ୍ଠିଥାଏ । ସେନ୍ନ୍ 



୬୪ ଗୃଦ୍ଦଶିଲ୍୍ଟ 

ଗୁ ଣ୍ଠ ଗୁଡ଼କ ସଫା କ ର୍ଦଦେବଲ ଦଉ୍ଡ଼ଃ ଅଭ ସୁନର ହ୍ନଏ ଓ ସସହ୍ର ଦଉ ବ଼ଦ୍ଧାଗ୍୍୍ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ 
ନର୍ମୀଣ କର୍ର ଭାହ୍ବା ମଧ୍ଯ ସୁନ୍ଦର୍ ଦେଖାଯିକ । 

ଖର୍ଣ୍ଣଗୁଡକ ସଙ୍ଫଗା କରିବା ନମଭନ୍ତେ ଚବବାଚବଲ୍ ଦଉ୍ଡ଼ ବଲସାର୍ ଢାହ୍ନାକୁ ମାକଲ କର୍ 
ଦଜ୍ଭଡ଼ର୍ ଦୁଇ ମ୍ ଣ୍ତକ୍ସ୍ ଦୁଇ ଗାନ ଖଣ୍ଡା କା ଗୃଲରେ ବାଞ୍ଞ ଦେଳ}- ବଯଧରଣି ଭାହ୍ରା ୪ଣି ବଦହ୍ବୋଇ 

। × ରହବ ଏବଂ ସମ୍ $ ଖଗ୍ ଖାଇ ପାଣବ | ଜ୍ଞ୍ମ- 
ରୁଚଘ ଖଗ୍ବରେ ଶୂଖ୍ଚିଗଛଲ ରେକାଏ କ୍ଲଃ। ବା 
ବୋବେଇଲ୍ ଘାସ କମ୍ହା ନଡ଼ଅକଭାକ୍ସୁ ଚସ ଦଉଡ଼ି 

ଉ୍ଯରେ ବ୍ଟଲଲ ସମାଡ଼ କବ୍ ଧର୍ ୨ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଥର 
୩୩୮୦ ଘର୍ ଭଢ୍ରିରେ ଦଉ୍ଡ଼କ୍କ୍ ବବ୍ଶ କୋର୍ କବ୍ଥ 

ଵାରଂବାର୍ ଘଞ୍ଚ ଘନ ମାଛ ଦେବ । ଭାହ୍ରା- 
୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧନ ହ୍ରେଲେ ଖ୍ର୍ଣ୍ାମୁଞଳ ସବୁ ସ୍ବ୍୍ଂଯାଇ ଝଡ଼ ଘଡ଼ବ ' 

ଏବଂ ଦଉ୍ଡ଼ଃ ସମ। ଓ ଚିକ୍ମଣ ହ୍ରୋଲ୍ଯିବ । 

୨ବାବେଇ ଦଉଜିର ବାଲ୍ଟି 

କୌଣସି ପ୍ରକାର ଵାଜେ କାଠ ଦା କଗ୍ବନ୍ପନ ବାକସର ଯହ ।କ୍କ ମାଧ ମ୍ ଭାକକ କାହ ସହା 
ମ୍ାନକବର୍ କଣ୍ଟା ମାର୍ ଗଗୋଃଏ ସାଧାରଣ ବାକ୍କ୍ ବା ସୁଃ କେଣ୍ ଭଆର୍ଵ୍ କଦ୍ଵିବ । ଭଦ୍ନି ଉପରେ 

ବକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଠା ଦେଇ ଝବାବେଇ ଭିଡ଼କୁ 
ବାକ୍ମର୍ ଗୃର୍ ଘାଝଖ ଘରସ୍ପର୍କ୍ସ୍ ଲଗାଇ କର୍ ବସ୍ବାଇ୍ 
ବଦବ । ଗୁର୍ ପାଖରେ ଦଜ୍ଡ ବ୍ରସୀଇବା ଚବଲେ 

ଖ୍ବ୍ ଭଡି କଣ୍ ବସାଉ୍ଥିବ । ବାକ୍ସ ଉଜ୍ପରର 
ଡାଲ୍ପଝର ବକୌଣସି ପ୍ରକାର୍ ଚନ୍ଧ କର୍ବାକ୍କ ଇଚ୍ଛା 
କଲେ ସେବନ ଚ ନ୍ନ ଅନୁସାଚର ଦଉ୍ଡ଼କୁ ଅଠାରେ 

୩ ଜ୍ଵର ରନ୍ନ ନସାଲଵ । ଭାହ୍ଵ' ମରେ ଭାଦ୍ବାକ୍ସୁ ଖଗ୍ବରେ୍ ଣୁଖାଇ୍ 
ଦେବ । ୩୮ନମ୍ବଲ୍ ଛନ୍ନ ଦେଖ 

ଶୃଖ୍ମିଚଲେ ଢଞ୍ଜଉ୍ରେ ଶିର୍ଷ କାଗଜ ସହି ରକ୍ପଣ କର୍ଦେବ । ଶେଷକୁ ଭଣି ଭେଲ୍ ସନମୁଭ 

ଚକେଂଲେଞ୍ ରଙ୍ଗ ଵା ଅନ।୧ସ ବର୍କୀଣସି ରଙ୍ଗ ଗିଶାଇ ଏହ୍ଲାକ୍ସ୍ ରଟ୍ଗାଇ ଦେଲେ ଭବି 
ଉ୍ଣରେ ସାଣ ପଡିଲେ ନକ୍ଯ ଚିଳୀଣସି କଷଭ ବହ୍ପକ ନାହ । 

ଏପଣ୍ ପଦାର୍ଥ ଅଳ। ଯେ କୌଣ୍ଠମି ଭେଲ-ରଙ୍କରେ ମଧ୍ଯ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ନୀନାପ୍ରକାର 
ରଙ୍ଗାଯାଇ୍ ଯାଣ୍ଟ୍ବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୬୫ 

ବାଜ୍ଚ୍ଗରେ ଵା ରାଜେ କାଠଚର୍ ୪୫ ଚଲଖାଏଁ ଗୋଡ଼ କର୍ ଏବଂ ଭହ୍ନ ଉପରେ 
କର୍ଵସିନ୍ଃାର୍ ଭଲ୍ମା ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ, ବସ୍ବାଇ ଶ୍ରେଃ ବସ୍ଥଃ ୧୫କ୍ୁଲ୍ ଭଅର୍ କର୍ ପାଲ୍ଲିକ । ଟଗାଡ଼ 
ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଠା ବୋଲ ଚବାବେଇ ଦଉ୍ଡ଼ ସୁଡ଼ାଇ୍ ବଦକ ଏବଂ ଭଲ୍ଜା ଜ୍ପରେ ଅଠା ବବାଲ 
ଦଜ୍ଡ଼କୁ ଲଗାଲ୍ଗି କଣ୍ ଭଲ୍ଜା ଜ୍ପରେ ପାର୍ ଦେବ । ଭା ଘରେ ଉକ୍ତ ବଲ୍ କୁ ଖଗ୍ଛରେ 
ଶୁଣ୍ାଲ୍ ଶ୍ରିର୍ୱକାଗଜ ଘସି ପାଲ୍ସ୍ କର୍ବ; ଭହିବର ଢେଲର୍ସଂ (ଅଏଲ୍କଲର୍) ଦେଇ ଦାଦୁାକ୍ଲ୍ 
ର୍ଙ୍ଗାଇ ଝଦବ । ଭାଢତ୍ନାହେଲେ ସୁନ୍ଦର୍ ଚ୪ରୁଲ୍ ବଢ୍ଲାଇ ସାର୍ବ । 

ବାର୍ଚ୍ଣରେ ଵା ବାଜେ କାଠରେ ଚଉ୍ତ୍କ, ବସାଫା, କାଉଚ୍ ପରୁରର କେବଲ ଫରମା 
ବଗାଃ ଏ ରଲଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ଥ୍ଭ କଗ୍ଲଇ ବନବ । ଭହିିର୍ ଚଗାଡ଼, ଦଣ୍ଡା ଓ ଅନ ସସେଉି ଅଂଶ ସବ୍ତୁ 
ସରଲ ଥୁବ୍ୟ ସେହୁ ଅଂଗମ୍ବାନଙ୍କରରେ ବବାବଦଲ୍ ଦତ୍ଡ଼କୁ ରକ୍ମଣ କର୍ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବ ବଦେଖିବ 

ଦଉ ଡ଼ ମଝିରେ ଫାଙ୍କ ନ ରବହ୍ର । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାଚନେ ଗଣ୍ଠ ରହ୍ଥଲ୍ନ ପଚ୍ ଗୁଡଅ ହ୍ରୋଇଥୁବା ଦଉ୍ଡ଼କ୍ସ 
ଉ୍ଇ କର୍ ଭହ୍ନ ଉପରେ ଭ୍ଲ୍ଲ ଛନ୍ନ ପ୍ରକାର୍ର୍ ସ୍ତୁଠିଆ ବସାଇଲେ ଆହୁର୍ ସୁଦର ଦହ୍ରବ । 

ଦଉ୍ଭଡ଼ ଗୃଡ଼ଅ ବଢ୍ରାଲ୍ଥିବା ଅଂଶମ୍ବାଳଙ୍କ 
ଛଡ଼ା ଅଜୟ ଅଂଶିମ୍ବାନଙ୍କଟର୍ ଦେଭର ଅନ୍ତ କମ୍ପ ଧୃ 
ବାଞ୍୍ଣ ମାଭଅଁ ଖଞ୍ଞ କହ୍ଥ ଜ୍ଧରେ ଚବାଚରଇ । 
ଦଜ୍ଡ଼ ବୁଣିଲେ ଥର ସୁନ୍ଦର ହ୍ବେକ । ପାଣ୍ଠଚର 
ଝଗୋଃଏ କାଉ୍ଚ୍ର ରନ୍ନ ଦଆଗଲ୍ଵ । ଏହ୍ବାର୍ ୪ “ 
ଯଫର୍ମାଛହ କେବଲ କାଉଁଶରେ ଭଥାର୍ କଗ୍ଵ୍ ଯାଇଅଚ୍ଛ £ 

ଏଟ୍କ ଭହ୍ମିର୍ ଗୋଃାକଯାକରେ କାଜ୍ଚ୍ଣଣାଭଅଁ ଖଞ୍ଜା ହ୍ରୋଇ ଭହ୍ମିରେ ଏ ଦଞ୍୍ତ କ୍ଲଣା 

ଯାଇଅଛି । 
ଉଚଆ କୁଣା 

ଚିଣାଇବା ଯାଇି ସାଧାରଣ ଖଃ ଚଦାଚଦଇ ଦଉଡ଼ ରରେ ବୁଣା ହୁଏ । ଦଭ୍ଡ଼ରେ 
ଯେଜି୍ ଖଃ ବୁଣାଯାଏ ଭାହ୍ରାକ୍ଲ୍ ସାଧାରଣଭଃ ଦଉ୍ଡ୍ଜବକ ଣା ଖଃ ବା ଖହଆଁକହ୍ନନ୍ଥ । ଏଗଣ୍ ଖହିଆ 
ଅଲା ବ୍ୟୟରେ ଭଆଣ୍ କଗ୍ଵଯାଇ ମାରେ । ଏହ୍ନା ଭବଶେଷ ଵ୍ଯବହ୍ରାରର ଉପଯୋଗୀ । ଅନୁଗୁଳ, 
କଛମାଲ ଏବ୍ର ଗଡ଼ଜାଭମ୍ଭାନଙ୍କଚର୍ ଏରୁଷ ଖଃଆର ବହ୍ଧୁଲ ଵଵଦ୍ବାର ଅଚ୍ଛ । 

ଆମ ଦେଶରେ ଅନେର୍କ ସନ୍ତସନ୍ତଅଁ ସ୍ଥାନ ଅଚ୍ଛ । “ସେଠାରେ ରଲ୍ବକଙ୍କର ଭୁଲ୍ରେ 
ଣୋଇବା ସଯାଗୁ ଅଳେକଙ୍ଦର୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହରୁଏ । ବିବଣଷଭଃ ବର୍ଷାକାଲରେ ସନ୍ନସନ୍ତୂଅ ଜାଗାରେ 

ଘ୍ 



୭୬ ଗୃହ୍ରଣିଲ, 

ଚଣାଲ୍ ଅନେକେ ମାଲେର୍ ଆ ପ୍ତକ୍ଟଦ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ସ୍ଵେଗରର୍ ଆନ୍ନାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏହ ପ୍ରକାର ଅଲା 
ର୍ଯୀୟୁରେ ଭଆଁର୍ ଖଵିଆ ବ୍ଯବ ହ୍ବାର୍ କଲେ ସେହ୍ରସବୁ ଅର୍ଥଲ ରଲ୍ବକଙ୍କର୍ ଭରଶେଷ ଉ୍ଗକାର୍ ହୁଅନ୍ତା । 
ସପେଜ୍ଚ୍ଠାରେ ବବାବେଲ୍ ଦଜ୍ତଡ଼ ମିଲେନାହି, ଚସଠାରେ ବଝାଃର୍ କାଣି ବଲ ସେହ୍ନ ବାଣିରେ 
ଏଘଣ୍ ଖହଆଁ ସହ୍ବଜଚରେ ବୁଣା ବହ୍ଲାଇ ଯାର୍ବ । ଯେ ବର୍କାଣ୍ସି ବାଝଜ କାଠର ଚଗାଢ଼ ଓ ଦଣ୍ଡାରେ 
ଖଣ୍ଡ ଖଚଣ୍ଡ ଖଛଆ ର୍ଡ ବନେବା କଠିନ ନୁହେଁ । ଖଃିଆ ବୁଣିବ୍ତା ଅଭ ସହ୍ନଜ । ଭାହାା ସମ୍ଭସସ୍ତ 
ସଦ୍ରଜବ୍ରର ଅଷେ ଅପେ ବୁଣି ପାର୍ବବେ । ବୁଣିବାର୍ ପ୍ରଣ୍ଠାଳୀ ଵମ୍ଗ୍ରେ ଦଅଗଲ୍ । 

ଏଇର୍ ଖଛିଆଁ କରି୍ବାପାଇ ପ୍ରଥମେ ଚଯ ବକୌଣସି ହଣ କାଠରେ ୧ ଖଣ୍ତ ଖାହିଅ 
ବା ଚଗାଡ଼ କର୍ ଚନବ ଉଦ୍ଘରେ ୧ ଖଣ୍ତ ଦଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଖବଆର୍ ଫର୍ମା ଝଅଁର୍ କର୍ବ । 

୧ ନସ୍କର୍ ରନ୍ନବର୍ ଖହିଅର୍ ଘର୍ମାର୍ ଦଣ୍ଡାମାନ ୧, ୨, ୩ ଓ ୧୪ ଅଙ୍କ 

ହ୍ବାଗ୍ଵ ଵଦ୍ଧଂଭ କଗ୍ଵ ଯାଇଅନ୍ଥ । ୪ ଶସ୍ତା ଭ ଦଣ୍ଡା ଠାରୁ ୮୧୭ ଲଞ୍ଚ ଭ୍ଭର୍ଅଡ଼କ୍ସୁ ୧ ଓ ୨ 
କ୍ 2 ଦର ରଭିଭ ଦଣ୍ଡାରେ ଖନ୍ରଥଏ ଚଡାର ଖହଃର୍ 
ହସ ସ୍ଥ ଅଡ଼ର୍ାଗରେ ୮୧୧୯ଥର ଗ୍ରଡ଼ାଇ ଭଞଡ଼ 

ଦେବ । ଏହୁ ଚଡୋରରଗ୍ ଉପୟରର୍ ଓଁ ଭଲର 

ଦୁଇକେଟ୍ଵ୍ ମଧ୍ଯଛଲ୍ ଖଣ୍ଡ" ଏ କାଠ ପୂଗ୍ବ୍ଲ୍ ଚସ 
କାଠିକ୍ସ୍ ମ୍ରୋଡ଼ଲେ ଡୋରଗୁଡ଼କ ଦଲ ହୋଇ . 
ଗୋଃଏ ଗକ୍ତ ଦଜ୍ଡ଼ ବ୍ବୋସିଯିର । ୧ ନମ୍ବର୍ 
ର୍ନ ଦେଖ । କାଠ ଖଣ୍ଡକ ଡାହ୍ରାଣରୁ ବାମ଼୍କ୍ସୁ 

ଘୁସ୍ବଲ କର୍ଛ୍ ଚମ୍ମାଡ଼ିବ । ଶେଷକ୍ସ ସେହ୍ର 
୧ ନମ୍ବର ରନ୍ଜନ କାଠିର୍ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ୧ ରର୍ହ୍ବଂଭ ଦଣ୍ଡାଭଲେ 

ଅଃକାଇ ବଦଚଲ କାଠି ଖଣ୍ଡକ ସେହ୍ରଠାରରେ ଅଃକ୍ଳ ରହୁବ ଏବଂ ଦଉ୍୍ଡ଼ଃହ ବଗ୍ଵବର୍ ବଲ୍ଞ ହୋଲ୍ 
ର୍ଛ୍ୁଥିକ । ଏହ୍ନ ବଲା ଚହ୍ରାଇଥିବା ଆଡ଼-ଦଉ୍ଡ଼ହ ଖଵଆର ଗୋଛଣ ପ୍ରଧା ନ ଅଙ୍ଗ । ରନ୍ଜରେ ଏହ୍ରୁ 
ଦଉଡ଼ି ଞ ଅକ ଦ୍ବାଗ୍ ରହ ଭୀ ବଦହ୍ରଲ୍ବ ଓ ୭ ରହ୍ଥତ ଦଣ୍ଡାର୍ ଦ୍ଲୁଇ ସୁଣ୍ଡରୁ ଦୁଇଗୋଃ କୋଣ କ ଓ 
ଖ ଅକ୍ଷର୍ ଦ୍ରାଗ୍ ଏବ ୫ ରକ୍ର ଭ ଦଉ୍ଡ଼ିର ଦୁଇସ୍ପଣ୍ଡର ଠୁଇ୍ଗୋଃ ବୋଣ ଗ ଓ ଘ ଅଧ୍ଷର ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ରର୍ଣ୍ବଂଭ ହ୍ରେଲ୍ବ । 

ସେଜ୍ ଡୋର୍ରେ୍ ଖଃିଅ ଵ୍ଝ ଣା ହ୍ନେବ ୧ସହ୍ଥ ଢୋର୍କୁ ଘ୍ରଥମେ ମାଜ ସମା କନର୍ଵି 
ଲଣ୍ଡାରେ୍ ସ୍ଟୃଢା ଗୁଡ଼ା ଚହ୍ନଦ୍ଧାଃଞ୍ଜ୍ ଖଣ୍ଡ ଏ କାଠିରେ ଗୁଡାଇ କଣ୍ ରଖିବ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୬୭୬ 

ଡୋର୍ର୍ ଅଵତ୍ା ଅଗକ୍ସ ୫ ରହଂଇ ଦଉ୍ଭଡ଼ର ୧ରକ୍ତଭ ଦଣ୍ଡା ସଂଲଗ୍ଧ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଵ ଛି 
ଅକାଲ୍ ବଦବ । ୧ ନପ୍ପର୍ ଛ ନ୍ନରର୍ ନସ୍ସହ୍ଦ ଚଡାର ଗ ଶାହ୍ୁଂଭ କୋଣର୍ ନକଃବର୍ିୀ ଞ ରକ୍ର ଭ 

ଦଞ୍ତଡ଼ର ପ୍ରାନ୍ତର ବଛା ଯାଇଅଛି । 

ଡଡୋର୍ ସୁଡ଼ଆ ବହ୍ଲାଇଥୁକା ରଡ଼ାକ୍ସ୍ ୫ ରର୍ହ୍ଂଭ ଦଉ୍ଡ ଓଁ ୪ ଚହଭ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବର୍ଝ୍ୀ 
ଭ୍ଲୁମଭରେ ରଖିଦେବ । କ୍ ଣିଵାବବେଳଲେ ଚଡାରହ ଅଂଚୟ ଅଚପ କାଠି ଦଦଦ୍ରରୁ ଜିଃ ଯାଉ୍ଥୁବ । 

ଚଡାର୍କ୍କ୍ ୨ ସତ୍ଚି କର୍ ଏକାଠି ନେଇ କ ବହ୍ନଭ ବୋଣଠାରେ ୬ ଓ ୨ ରନ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡା 
ଉ୍ଷ୍୍ର ବୁଗ୍ଗଲ୍ ନେଇ ସସହ୍ନ ଚକାଣର୍ ଯାହୁଅ ଭଲେ ସୁସ୍ଇ ସେହ୍ର ପାହ୍ରଆର୍ ଭ୍ଭର୍ ମାଖରେ 
ପାନୁଆ ଦେହକୁ ଲଗାଇ୍ ଡଡାର୍କ୍କୁ ଭୁଡ଼ ବଦଲେ ଚଡାର୍ଛ ୩ ଓ ୨ ରହ୍ନିଭ ଦଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଜ୍ୟରେ 
ଣଡ଼ ବହ୍ଲାଇ ର୍ହ୍ୁଯିବ । ଏହୁଧର୍ ଥର୍କ୍କ୍ଥର, ଭନ ଥର ଚଡାର୍କ୍ସ୍ ଚଦବଲ୍ କ ଓ ସ ଚହ୍ଥଂଭ 
ବକାଣ ଦୁଇହ ମଧ୍ଯରର୍ ୬ ସରିଅ ଚଗାଛିଏ ଧାଡ଼ ବସିଯିବ । 

ଭାଦ୍ରାୟରେ ସେନ୍ଧ ଡୋରକ୍କୁ ଦୁଇ ମର୍ସ୍ତ କଣ୍ ଆଣି ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ୫ ରହ୍ଥଂଭ ଦଜ୍୍ଡ଼ଚର୍ 
ବୁଲ୍କଲ ବନେଇ ପୁଟ୍ଟଂର୍ ସେହ୍ ୬ ସର୍ରିଥ ଧାଡ଼ ଜ୍ମତ୍ର୍ ଚଢାଇ ୧ ରା ଢ ଦଣ୍ଡାଭଲେ ବୁ ଲ୍ବଇ 

ନେକ, ଭା ସରେ ଡୋର ଯୁଇ ଖିଅରୁ ଚସ୍ଠାଚର ଅଲ୍ଗା କର୍ିବଦବ ଏବଂ ଭାଢ୍ନା କୁ . ଖ ରଦ୍ଥଭ 

କୋଣରେ ଥିବା ପାନ୍ଧୁଆର୍ ଭଲେ ଘୁଗ୍ଵ୍ଲ୍ ଜ୍ସର୍ ଅଡ଼କ୍ସ୍ ଜ୍ଠାଇଦେଵ । ୩ ଓ ୨ ରହ୍ଜଂଭ ଦଣ୍ଡା 
ଦୁଇହ ଉପରେ ୬ ସର୍ଅ ଧାଡ଼ରୁ ୯୮ ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତରଚର ଭହିର୍ ବାମ ଯାଖଚର୍ ଆଜ୍ ଚଗାଵଏ ଧାଡ଼ 
ଆରପ୍ହ୍ କର୍ଵ; ବଡାରହକୁ ୪ଣିକ ଏବଂ ଡଡାର୍ ଗୁ ଡ଼ଅ ବହ୍ଲାଲିଥିବା ଭଡ଼ାହକ୍ ୨ ରର୍ତ୍ଚତ ଦଣ୍ଡା 
ଭଲବାଃୈ ଚନଇ ଦବଣ୍ଡାର୍ ଉପରେ ଝଫଗ୍ଵଇ ଆଣି ୬ ସରି୍ଆ ଧାଡ଼ର ଡାହ୍ଲାଣ ମାଖଚର୍ ଡାହ୍ନାଠାରୁ 
୧4 ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତରରେ ୨ ରହ୍ଵଂଭ ଦଣ୍ଡା ଓ ୫ ରହ୍ରଂଭ ଦଜ୍୨ ଉପରେ ଚଗାଃଏ ଧାଡ଼ ଆରମ୍ଭ 
କରିବ | ଠିକ୍ ଏହୁଞର୍ ଆଜ୍ ଦୁଲ୍ ଥର୍ ସସହୁ ଚଡାର୍କୁ ବୁଲ୍ଲ୍ ଚନେଇ ଭ୍ଡ୍ମଦେଲେ ମଝିର୍ ୬ 
ସର୍ଅ ଧାଡ଼ର୍ ଦୁଇ ଘାଖରେ ୩ ସଣ୍ଅ ଧାଡ଼ ୨ ଚଗାହ ବହାଇଯିବ ଏବଂ କ ଓଁ ଗ ରହ ”ଭ ଚକାଣ 

ଦୁଇଃର ସଞ୍ଚୁ ଖରର୍ ୬ ସଣ୍ଅ ଧାଡ଼ର୍ ଦୁଇ ସ୍ପଣ୍ଡରେ ଭହ୍ିି ଉପରେ ଭନସରି୍ଆ ଧାଡ଼ଃ ବସି ଗ୍ରଥମ୍ନ 
ଥର୍ କ୍ଜୁଣିବାର୍ ଫାଦ୍ଦ ସଡ଼ପିବ । 

ଭାଷେ ଡଡାରହିସ୍ଲ୍ ମୁଣି ଦୁଇସର୍ କର୍ ୫ ରହ୍ଥଭ ଦ୍ଭ ଡ଼ ଉପରେ ବୁଲ୍ମର୍ ଡାହ୍ବାଣ 
ପାଖର ୩ ସର୍ଆ ଧାଡ ଉ୍ଗରେ ମଝର ୬ ସନ୍ଆଁ ଧାଡ଼ ଭବଲ ଓ କାମ ସାଖର୍ ୬ ସରି୍ଆ ଧାଶ଼ 
ଜ୍ଷରେ ଚଢ଼ାଇ ୯ ରହ୍ଥଭ ଦଣ୍ଡାର୍ ଭଲେ ନେର୍ ବସଠାବର ପୁବ୍ବଂଘ ଡୋର୍ର୍ ୨ ଖିଅକ୍ସ 

ଅଲଗା କରିଦେବ ଏବଂ ଭାଦ୍ନାଳ୍ସୁ ଖ ରହଂଭ କୋଣରେ କହୁ ଆ ଭଳେ ଘୁସ୍ଲ୍ଲ୍ ଜ୍ୟର୍କୁ ଜ୍୍ଠାଇ 
୩ ଓଁ ୧ ରର୍ଦ୍ଧଂଭ ଦଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉ୍ଘଚର ବାମ ମାଖଟରେ ପୁବଂଠ ଛନ ସଣଆା ଧାଡ଼ର୍ ବାମକୁ ଅଡ୍ 



୬୭୮ ଗୃହ୍ଗିଲ 

ଗୋଃଏ ଧାଡ଼ କ,ଣା ଆର୍ମ୍ବ କଭର । ଠିକ୍ ପୁଵ୍ଥର ପର୍ ଚଡାରକ୍କ୍ ୫ାଣି ଏବ ଡାର କଡ଼ାକୁ 
୨ ରଭ୍ଜଂଭ ଦଣ୍ଡାଭଚଲ ଚଳଇ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଦଣ୍ଡା ପଟରେ ରୁମ୍ବର୍ ଅଣି ୨ ରହ୍ତ୍ରାଭ ବାହୁ ୫ 
ରଦ୍ଥ ଢ ଦଜ୍ଡ଼ ଉପରେ ଡାହ୍ନାଣ ଯାଖଚରେ ପୁବ୍କର ଭନନସର୍ଆ ଧାଡ଼ର ଡାଦ୍ନାଣରେ ୧୩ ଇଞ୍ଚ 
ଅନ୍ତୁରଚ୍ଁର୍ କସାଇ୍ ଚଦବଲ ଚସଠାରେ ମଧ୍ଯ ଆଡ୍ ଗୋଃଏ ଧାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ବହ୍ଲାଇଯିବ । ଘୁଣି ଠିକ୍ 
,ଘୁବଂଘର୍ ଦୁଇଥର ବୁଣିଲେ ଏହ ଦୁଇ ପାଖର ନୁଢନ ଧାଡ଼ ଦୁଇ୍ ଟଗୋଃ ଭନସର୍ଆ ଚିହାଇଥିବବେ । 

ଗ ରହଁଂଭ କୋଣ ଓ ଖ ଚସ୍ତ୍ରଭ କୋଣମାନକଂର ଆଜ୍ ଥଚର୍ ଥରେ ଏହ୍ର ନୁତନ ଭନସର୍ିଆ 
ଧାଡିର ବ,ଣା ଫାନ ବସିଯିବ । ପୂବବଥର ବଣାରେ ମୂବଂର ଧାଡ଼ି ୧ଯେଜି୍ ଧାଡ଼ର ଉ୍ଯରେ ପଡୁଥିବ 
ଏଥର୍ର୍ ଏ ଧାଡ଼ ଢାହ୍ନାର୍ ଭଲେ ଏବଂ ଘୁବଂଥର୍ର୍ ଧାଡ଼ ଯେଦଜ୍ଚ୍ ଧାଡ଼ର ଭଲେ ଯଡ଼ଥିବ ଏ ଥରର୍ 
ଏ ଧାଡ଼ ଭାହ୍ରାର୍ ଜ୍୍ପବର୍ ପଢଡ଼ବ । 

ଠିକ୍ ପୁବ୍ବଂର୍ ବ୍ ଣି ବୁଣି ଖ ଓ ଘ ବହଭ କୋଣ ଦୁଇ ମଧରେ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଥୁବ, 
ଭହ୍ି ମଧ୍ଯରେ ସେଢେଟଗୋଃି ଭଵସରିଆ ଧାଜଡ଼ ବୋଇ ପ୍ରାର୍ଵ୍ବ ଚଢଢେଗୋଃ ଭନସରଶ୍ଵଅ ଧାଡ଼ 
ଵସାଲ୍ବ । ଏହ୍ଜ ଧାଡ଼ଗୁଡ଼କ ମଘରସ୍ପରଠାରୁ ୧ ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ରେ ରହବ । ଧାଡ଼ର୍ ସଖ୍ଯା ବୃ 
ହ୍ରେବା ସସ୍େ ସଙ୍ଗେ କ ଓଁ ଗ ଵହ ଢ କୋଣ ଦୁଇଃଠାରୁ ଦୂଇ୍ଷାଖରୁ ମଝିଅଡ଼କ୍ସ୍ ସମାନ 
ଭ୍ଵ୍ୁବଚର୍ ଖଃଆହ କଣି ବହାଲ୍ ଯାଜ୍ ଥିବ । 

ଚଶଷକ୍ସୁ ଧୁଣି ପ୍ରଥମେ କ ଓ ଗ ଚକାଣ ମଧ୍ଯଚର୍ ୬ ସବଣ୍ରିଆ ଧାଡି ବସାଇଗ୍ବ ପର୍ 
ଚଡାର୍କ୍ସ୍ ବନେଇ ଖ କୋଣର୍ ପାହ୍ରୁଅ ଭଚଲ ପୁଗ୍୍ଲ୍ ବ୍ଟଣା ଫାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପାଖର୍ ବ୍ଣାଲ୍ୁ 
ଦୁର୍ଷ୍” କର୍ ଘ ଚକାଣ ପର୍ୟାନ୍ତ ଆଣି ଭଦଵଥର୍ ବସହ୍ନଗର୍ ଚଡାରକ୍ୁ ବ@ଣ୍ଣି ଦେଲେ ଖ ଓ ଘ କୋଣ 
ମଧ୍ଯାତର୍ ଆଡ୍ ଚଗ.ଂଃଏ ୬ ସଞ୍ଆ ଧାଡ଼ ଗଠିଭ ଦ଼ଳୋଇପିବ ଏବଂ ଖଃଅହର୍ କଣା ସମ୍ପୁର୍ଣ ବଢ୍ବବ । 
୨ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ନ ଦଦେଖ । 

୪ ରକ୍ର ଭ ଦଣ୍ଡା ଓଁ ୫ ଚହ୍ଜଂଭ ଦଉ୍ଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡିଏ କସ ଦଜ୍ଡିବରେ ୨ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ନ ଣ୍ 
ଛଉ ଭଡି ୧ଦବଲ ଖଃଆଅଁର୍ ସମ୍ମସ୍ତ ବୁଣା ଅଂଶ ଵାଣି ଚହ୍ଲାଇ୍ ସମଭଲ ଚହ୍ଘାଇଯିବ । ଖବର 

କ୍ ୮ ଘ ଶୁଅ ବସା କର୍ବା ପଚର୍ ଚଡାରଗୁଡିକ ୧ଯଚକ 
3 [# ଦୃଗ୍ଧଲା ବହ୍ଦାଇ ଝୁଲ୍ ଯଚଡ ଚଡଚର ଏହୁ ୪ 

୫ ରହ୍ରଂଭ ଦଣ୍ଡା ଓଁ 8 ରହାଁଂଭ ଦଉଜ୍ଡ଼ବରେ 
ଲରଗିଥିବା କସକ୍ସ୍ ଦିଧାଇ ଧୁଣି ୪ଣିକର 
ଭ୍ଡିବେଲେ ଭାହ୍ବା ମ୍ମୁଣି ହାଣି ହ୍ଲୋଇ ବହୁ- 
ମତ୍ଵ୍ମାଣଚର୍ ସମତୁଲ ବହ୍ଘାଲ୍ ସାର୍ବ । 

କା ଏହ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖଃିଆବୁଣାକୁ ଅବନକ 

୬ ନମ୍ହର୍ ଚନ _ସଳରେ୍ ବଲଦଆଝଵିଅ ର୍ଟଣା ବାଲ୍ କହନ୍ତି । 
ଚ଼ଡ଼ାର୍କ୍ଗୁ ର୍ଙ୍ଗାଇ ଆହ୍ୁର୍ ଅବନକ଼ ପ୍ରକାରରେ ରନ୍ନନଭ କଣ୍ ମଧ୍ୟ ଖହିଆ ର୍ ¦ ଣୀ ଯାଇଥାଏ । 



ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ୭୧୯ 

ଡାଇମଣ୍ଡ  କୁଣା ଖଚଆ 

ବୋବବଇ ଦଜ୍ଡ଼ଚରେ ଖହଆ ନାନା ପ୍ରକାର୍ରେ ବ୍ଦୁଣାଯାଇ ହାରେ । ଞ୍ୁୁଲ୍ଲ୍, କଳୀ- 
ଞ୍ଚୁଇଲ୍, ଡାଇମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ଟଭ ଚଯ ବକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହ୍ରୁଗର୍ 
କୁଣା ବହ୍ରାଇ ଯାର୍ବ । 

ପ୍ରଥମ୍ବେ କାଠର ଗୋଡ଼ ଢଆର୍ କର୍ ଢହିରେ ଦଣ୍ତାର୍ଡ଼ ଖଃଆର ଅଂଟ୍ ମା ପ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଢବ । 
ଦଣ୍ଡାଗୁଡ଼କ କ୍ଵଦ୍ଦାଇ ନେଲେ ଅଦୁର୍ ସୁଦର ହ୍ଲେଵ । 

୩ ନମ୍ଟର୍ ରନ୍ନରେ ଦଣ୍ଡାଗୁଡ଼କ ୧୯୧,୨୨,୩ ଓ ୪ (ଇଂଗ୍ବଢ 1, ୦, ଓ, ।) ଅକ ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ର୍ଥ ଢ କଗ୍ଵଯାଇ ଅଛ୍ଥ । ୧(1) ଓ ୨ (2) ରହ୍ନଭ ବଣ୍ଠାଦ୍ବୟ୍ଟ୍ର୍ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ୧୧ ଇଞ୍ଚ ଭ୍ଭର୍ଆଡ଼କ୍ସ୍ 
ସନ୍ଧି ଦଣ୍ଡା ଦୁଲହରେ ଖଣ୍ଡି ଏ ଚଡାର ୮୧୦ ଥର୍ ଅଡ଼ ବାଗରେ ସୁଡ଼ାଯାଇ ଭାହ୍ବାକ୍ସୁ ଖଣ୍ଡ୍ରଏ କାଠି 
ଦ୍ଧାଗ୍ଵ ଵୁଙ୍କଇ ବ୍ୁଲ୍ମଇ ବନ୍ଳଦ୍୍ଆ ଯାଇଅଛ୍ଥ । କାଠି ଖଣ୍ଡକୁ ୪ (4 ନସ୍କର ଦଣ୍ଡା ଭଲେ ଲ୍ଗାଇ ବଦବାରୁ 
ଭାହ୍ମା ଚସନ୍ଧୁଠାଚର୍ ଅଃକ ରହ୍ୁଅନ୍ଥ ଏବଂ ବଲ୍ଷହ୍ନୋଇ ଯାଇଥିବା ଚଜୋରଗୁଡିକ ୭ଗାହଏ 
ମୋଃ ଦଉ ଡ଼ରେ ପଣ୍୍ଣଢ ହେ ଇଅଛୁ ୧ ଓଁ ୨ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ ଦେଖ । ସେନ୍ରର ଦଜ୍ଡ଼କ୍ତୁ ଚନ୍ମରେ 
୬ (/) ଅଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ ରନ୍ଥିଭ କଗ୍ଵ ଯାଇଅଛୁ । ଏହ ୫ (ଓ) ରକ୍ଥଢ ଦଞ୍ଜଡ଼ ଓ ଓ (4) ରନ୍ଥରଭ 
ଦଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡ ଏ କସ ଦଉ୍ଡ ଭଡ଼ା ଯାଇଥଅଛ୍ଥ । 

ଏହୁ ¥ (5) ରହା ଭ ଦଉଡରେ ଓଁ # (3) ଚଳିଢ ଦଣାରେ ବୁଣିବା ଚଡାରକୁ ଲଗାଇ 
ଖହିଆର୍ ଵାଣି ଡଡାର୍ ବାଭବାକ୍ସ୍ ବ୍ର । 

(୫ାଣି ଡୋରର ଅର୍ଥ ଯେଝି୍ ଡୋର୍ମାନ ଲମ୍ଫଵାଚର୍ ଵଛାମିକ ଏବ ସନ୍ଧିଚରେ ଭଣଣି 
ଡୋର ଅଡ଼କ୍ାଗେ ବୁଣାଯିକ । ଯେଉ ଚଡାର୍ମାନ ଷାଣି ଚଡାରମାନଙ୍କରରେ ଆଡ଼ବୀଟଗ ରୁଣାଯାଏ 
ତାହ୍ବାଛ୍ୁ ଭ୍ର୍ଣି ଚଡାର୍ କହ୍ନନ୍ଥ) । 

୪ାଣି ଚଡାର ବାବା ନମବନ୍ତ ଦୁଇଖଣ୍ଡ” କାଠି ପ୍ରସ୍ତୁଭ କରିବ । କାଠି ଦୁଇଖଣ୍ଡ କାଠଚରେ କା 
ଵାଜିିଣରେ ଅଥକା ଲ୍ବହ୍ନାରେ ହ୍ରୋଇ- 
ମାରେ | କାଠର ବୀ୍ବାଜ୍ ଶର ଢ୍େଲେ 
ଭାହ୍ନା ୧୭ଇଞ୍ଚରୁ ୯ଇଞ୍ଚ ଘଯଂଂନ୍ତ ମୋଞା 
ହ୍ରେଵା ଆଵଶ୍ୟକ | ଲ୍ବହ୍ଲାର୍ ହ୍ରେଲଲ କ୍ 
ଇମ୍ମ ଚମାଞ୍ଚା ଚହ୍ଧଲେ ଚଲର । କାଠର୍ 
ଏକ ପୁଣ୍ତକ୍ଧୁ ନମେ ନମେ ସରୁଆଅଁ ଓ 

ଗୋଵଆ କର୍ରଚିକ । ଅଗକ୍ସ୍ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥଡ଼ ୩୯ 
ଭହିରେ ଗୋହଏଣ ଆଙ୍କୁଣା କରି୍ଦେକ । ¬” 
୪ଳସ୍କର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । ୩୭ନ଼ମ୍ବଦ୍ ରନ୍ଧନ 

ମୀ | 



ଣି ଗୃ ହ୍ଦଥିଲ 

ଖଝିଅ ବ୍ ଣିବାସାଲି ଭରଣ ଡୋରଗୁଡକ୍ସ୍ ଉ୍ତ୍ତ୍ମରୁପେ ମୀଜ ସଫା କଣ୍ଠ ରଖିଥୁବ । ଭହିମଧ୍ୟରୁ 
ଏକସ୍ବ୍୍ଗ ସାଧା ରଖିବ ଆର୍ ସ୍ବଗହିକ୍ସ୍ କୌଣସି ଗୋଃଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ୍ ଚନବ କ୍ବସ୍ହା ସବୁ 
ବଢାର୍ସୁଡ଼କ ସମାନ ସମ୍ବାନ ୩୮୦ ସ୍ବଗକର୍ ଭନ ଗ୍ଟର୍ ପ୍ରକାର୍ ର୍ଙ୍ଗରେ ଭନ୍ନ ଭନ୍ନ ସ୍ଵଗକ୍ସୁ 

ଦ୍ଙ୍ଗାଲ୍କ । ୪ାଣି ଚଡାରମ୍ଭାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଗୋଃଏ ର୍ଙ୍ଗର୍ ନ କଣ୍ଠ ଯଞା ଘଞଥା କବ୍ ଭନ୍ନ ଲ୍ଲ ରସଂର୍ 
ଢୋର୍ ଲଗାଲ ପାର୍ କ । 

୩ ନମୃର୍ ଚନ୍ର # ( ) ବବ୍ିଢ ଦଜ୍ଡ଼ର ବାମ ସୂଣ୍ତରେ କୁଣିବା ଚଡାରର୍ ଏକପ୍ରାନ୍ତକ୍ସ୍ 
ବାଜ୍ଧଦେକ । ଡୋର୍ହକ୍କ୍ ୧ (।) ଚହ୍ତଂଭ ଦଣ୍ଡା ଯାଝଖ ପାଖେ ସି୍ଧାକଲ୍ରି ୩ (3) ରଭ୍ରଂଭ ବଣ୍ଡା 

ପର୍ୟାନ୍ତ ବନବ । ବମନ୍ଧିଠାବର୍ ବଡାରହକ୍ସ୍ ଦୁଇ ଠର୍ସ୍ତ କର୍ ଭାହ୍ରାକୁ ୩ (3) ଚନ୍ଭ ଦଣ୍ଡାଉ୍ଘରେ 

ବୁଲ୍ମଇ ୧ ରହ୍ିଭ ଦସ୍ତା ଓ ସେହୁ ଚଡାରର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ମରକ୍ସ୍ ଉଠାଇବ । ଚଡୋରର କୁଇ ପରସ୍ତ 
ଦ୍ବଇଂର ଫେଗ୍ଵ୍ ମଧଚରେ ୪ ଳସ୍ହର୍ ରନ୍ନ ର୍ ଆଙ୍ଟୁଣା କାଠିରୁ ଗୋହଏ ଲଗାଇ ଦେଇ ଡୋରବକ୍କୁ ୫ 
(5) ଚହଭ ଦଉ୍ଡ଼ ନକଃକୁ ପରଥମ ଦିଅ ୪ାଧି ଆାଖେ ଯାଖେ ଫେଗଲଇ ଆଣିର | ୫ (8) ଛହିଢ ଦଜ୍ଡ଼ 

ଜ୍ଷରେ ୨ମେଗ୍ବ କର୍ ଦୁଲ୍ବଲ୍ ଜ୍ଘରକ୍ସ୍ ଉ୍ଠାଇ୍ ଚଡାରର୍ 

ଫେଗ୍ଵ୍ ମଧ୍ୟରରେ ଅନ୍ଯ ଆଙ୍ଟୁ ଶ୍ରିଆ କାଠ ଖଣ୍ତୁଳ ପୁଗ୍ଵ୍ଇ୍ ଅଚକାଇ 
ଦେବ। ଚଡାରକ୍ସୁ ମ୍ପଣ୍ର ୩ (3) ରହ୍ମିଭ ଦଣ୍ଡା ଜକଃଲୁ ଚଳେଇ 
ସେହୁ ଦଣ୍ତାଡ୍ପରେ ଠୁଇଟଫଗ୍ଵ କଣ୍ ବୁଲାଇ ଆଣି ଜ୍ଘରକୁ 
ଉଠାଇ ଝସନ୍ଧୁ ଫେଗ୍ସରେ ଦସଠାରେ ଥରକା ଅଙ୍କୁଶିଅ କାଠିର୍ 

ଆଙ୍କୁଣା ଲଗାଇ ଫେଗ୍ଵଃିକୁ ଘୂବ୍ବଥରର୍ ୭ଫଗ୍ଵ୍ ମଧ୍ଷକୁ ଵାଣିନେର । 

ଆଙ୍କୁଣା କାଠିଃକୁ ଏହ୍ର ନୂଢନ ଫେଗ୍ଵ ମଧ୍ଯରେ ଧୁଗ୍ବଇ ଦାହ୍ରାକୁ 

ସେନ୍ଦୁଠାରେ ସସତ୍ଦୂପର୍ ସ୍ଥଡଦେଇଲ୍ ଚଡାରଃରକୁ ଧୁଣି ୫ (®) 

ଧି ରହା ଭ ଦଉ୍ଡ ନକଃକୁ ଆଣିବ; # (5) ରଭୁ ଢ ଦଉଡ଼ ଜ୍ପରେ 
୪ ନମ୍ହ୍ର ରନ୍ଧନ ଦୁଇଫେସଗ୍ଵ କର୍ ଠିକ ଘୁବଂଘର୍ ବଲ୍ଲଅଣି ଏଠାରେ ମଧ୍ଯ 

ଆଙ୍କୁଶିଥ କାଠିଦ୍କାଗ୍ଵ ନୂଭନ ଫେଗ୍ରଃକୁ ମୂଙ୍କ ଥରର ଫେଗ୍ଵ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଞାଣିବଳେଲ୍ ନୂଢନ ଫେଗ୍ଵରେ 

ଅଙ୍କୁଣା କାଠି ଲଗାଇ ସ୍ଥଡଦେକ୍ତ । ଡୋରକୁ ମୁଣି ୩ (8) ରହ୍ନଂଭ ଦଣ୍ଡା। ନକଃକ୍ସ୍ ଚନବ ଏବ୍କ 
ସେଠାରେ ପୂଙ୍କପର୍ ନୂଢଳ ଫେସ୍ଵକୁ ଅଙ୍କୁଣା କାଠିଦ୍ଵାଗ୍ବ ପୂସ୍ଵଂ ଫଫେଗ୍ବ ମଧ କୁ ୪॥ଣିବନେଲ ନୂଢନ 
ଝଫ୍େଗ୍ଵ ମଧଂରେ୍ ଆକ୍ନୁ ଣା କାଠି ଲଗାଇବ । 

ଏହୁଘର୍ @ମାଗଭ ଥବର # (3) ରହା ଭ ଦଣାଚର ଓଁ ଥରେ 8 (3) ଚର ଭ ଦଜ୍ଡରେ 
ଡୋରକୁ ବୃଲଲ ର୍ଲ୍ଲ ୨ (2) ରହିଭ ଦଣା ସର୍ୟାନ ସମୟ ଫକ ଥିବା ଜାଗାରେ ୪|5 ଡୋର 



ଷ୍ରଥମ୍ମ ଖଣ୍ଡ 

ଲଗାଇ ଦେବ । ୩ ନମ୍ବର ରନ୍ଧ ବଦ୍ଦଶ । ଞଣି ଚଡାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୩ (3) ରସ୍ତ୍ରଭ ଦଣ୍ଡା ଓ 

୫ (୪) ରହଁଂଭ ଦଉ୍ଡର ପାଚଖ ପାଖେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ତରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ ଵସ୍ଥମ୍ବାଳଅ ଗଣ୍ଠଂ ବଛ। 
ଵବ୍ରୋଇ୍ଯିବ୍କ । 

ଏଥର ଢ୍ବର୍ଣି ଚଡାର୍ ଲଗାଇ ଵ୍ଣିବାକୁ ଦ୍ଵେବ । 

୪ ଣିର୍ ୭ଡାର ସେଜ୍ଜ୍ଠାରେ ଣେଷ ବହନ, ସେହିଠାରେ ଢାହ୍ନାକ୍ୁ ଢହ୍ମର ସଲଗ୍ଡ ବଡ଼ 
ଦଣାରେ ଦୁଲଲ୍ ଅଣି, ଠିକ୍ ହାଣି ବଡାର୍ ଯେପରି ୩ (ଓ) ରକତ ଦଣାରୁ # (5) ଶଢଢ ଦଉଡ଼ି 
ମର୍ଯାନ୍ତ ନଅଯାଇଥିଲ୍ଲ ସେହୁଥନ୍ଵ୍ ଭୂର୍ଣି ଡୋର୍ଲ୍ୁ ଖଃଆଁର ଲମ୍ହ ଦଣ୍ଡା ଦୁଇଃଚର ହଣ ଚଡାର- 
ମାନଙ୍କ ଅଡ଼ଜାଗରର୍ ବ୍ଟଣିବାକ୍ୁ ହ୍ରେବ । ଏହିମର୍ ବଗ୍ଵବର ୫୩ ଚଡୋରଯାକ ପୁଣ୍ତ୍ର ବହବା 
ଘର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରଣି ଚଡାରକ୍ତ୍ ବୁଣିବ । 

ବୁଣିବା ସମୟୃରେ ଵଞକ୍କୁ ଵୁଲଲ୍ , କଳା ଞ୍ଚୁଲଲ୍ ବା ଡାଇମଣ୍ତ ପ୍ରକ୍ଟଭ ଯେ କୌଣସ 

ପ୍ରକାର୍ରର୍ ବୁଣିବାାକ୍ଗୁ ମୁଁର କର୍୍ବ, ସେହୁ ଅନୁସାରେ ୪ଣିର୍ ଚଡାରଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ଗଣି ଆଗେ ସ୍ବ୍ଗ କର 
ନେବ । ଏଥି ମୂ ସେହ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର୍ରେ ଢାଲମନ୍ନର ଚଝଞଲ୍ ବୁଣିବା ବଷଯ୍ରେ ଯେଜି 
ସନ୍ଗ୍ ସ୍ବରଗ ଓ ଗଣନା ବଦଖାଇ ଆ ଯାଇଅଛ୍ଥୟ ଏଠାଚର୍ ବସୁ ସ୍ବଗ ଅନୁସାରେ ଡୋରମାନକ୍କୁ 
ଗଣିକ । ଭହ୍ରିଚର୍ ଚଗାଃଏ ଚଗାହଏ ମନ୍ଧ ବଦଲରେ ଏଠାରେ ଚଯାଡ଼ଏ ଲେଖାଏ ଡୋରକ୍ସୁ 
ଗୋଃଏ ବାଲ୍ ବେଚନା କର୍ ବ୍ଲୁଣିବାକ୍ସ୍ ହକ । 

ସେହୁରୁଷ ଗଣନାଚରେ ଯେଭେ ଯୋଡ଼ା ବାଣି ହେର ଭାହ୍ନା ରଲ୍ପଡ଼ା ବଦ୍ରବା ହୁସାତ 

ଅନୁସାରେ ଭଳକ୍କ୍ ଏବଂ ଜ୍ଥର୍କ୍କ୍ ଚଳେଇ ଝୁଣିବାକ୍ଧୁ ପଡ଼ବ । ଭ୍ରଣି ଚଡାଇକ୍ସ୍ କଗ୍ଵବର୍ ଦୁଇସରି 

କର୍ ଚଲାଇ୍ରାକ୍କ ବ୍ରେକ । 

ଭ୍ରଣି ଡଢୋରକ୍କ୍ ଦୁଇସର୍ କଣି ଯେଉଁ ଚନ୍ଧ କର୍ଚବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କର୍ବ ସେନ ରନନ୍ନକ୍ସ୍ 

ଲକ୍ଯ ରଖି ଭଞ୍ମିର୍ ହ୍ୁ଼ସାକ ଅନୁସାରେ ଯେ ଯୋଡ଼ା ୪ଣି ଡୋର୍ ଜ୍ଞର୍କ୍ସୁ ରହ୍ଥକ ଏବଂ ଯେଢେ 

ଯୋଡ଼ା ଉଲକ୍କ୍ ଯିବ ସେହ୍ଵ ଅନୁସାଚର ଞ୮୩ ଚଡାରଗୁଡ଼଼କ ଭଳକ୍କୁ ଓ ଉ୍ଘର୍କ୍କ୍ ରଖି ଭଦ୍ମି ମଧ୍ଯରେ 
ଦ୍ର୍ଜ ଡୋର ଯୋଡ଼ିକ ବୁଣି ଵଯଟ୍ଭ ଦଣ୍ଡାରେ ବୁଲ୍ଇ ଓ ସୁନସ୍ତ ଢାହ୍ରା ଯେଗ୍ଧଇ ଧାଣି ଡୋଜ 
ଦ୍ବାଗ୍ ଯେଷଣ୍ଠି ୭ (8) ରର୍ଭ୍ବଂଭ ଦଣ୍ଡା ଓଁ ୫ (5) ରହୁ ଭ ଦଉଡ଼ଠାରେ ବବଣୀ ଘଡ଼ଅଛି ସେହୁପଣ 
ବେଣୀ ଘକାଇ ଶେଷ ସର୍ୟାନ୍ତ କ୍ଟ ଣିଯିବ । 

ଦଣ୍ଡାରେ ଵ୍ଝ୍ ଣାକାମ୍ ଆର୍ମ୍ଟ କଲ୍ପବେଳଲେ ଅନଏ ` ଯାଖର୍ ବସ୍ଥମ୍ବାଲଅ ଗଣ୍ଠଂ ରୁ ଗୋଃଏ 
ଫାଶ ଚେଲ ଏପାଖରେ ମାଗ ବସାଇବା ଆର୍ସ୍ତ୍ କର୍ର । 



୬୫ ଗୃନ୍ଗିଲ୍ନ 

ଗ୍ୁର୍ଘାଖର୍ ଶସ୍ଥମାଲଆ ଫାଶକ୍ସୁ ଆହ୍ବର୍ ଅଧ୍ୟକ ବଡ କଲେ ଅଧୁକ ସ୍କୁଦ୍ର୍ ଦେଖାଯିବ । 
ଚଢଣୁ ବଡ଼ ବଜ୍ଜ ଖହଆରରେ ସାଧାର୍ଣଭଃ ଉଲ୍ଜ ଫାଣକ୍କ୍ ବଡ଼ କର୍ ର୍ଖନ୍ତ । ବଢ଼ କର୍ ରଖିକା 
କାରଣ ଚଡାର୍କ୍ଲୁ # ଥର୍ ବ୍ଟଲ୍ଵଇ୍ ୩ ଗୋ ଫେଗ୍ଵ ହ୍ରେଲେ ଗୋଃିଏ ଲେଖା ଏଁ ଗର୍ଣ ̀  ଧ୍ପକାଇକାକ୍ସ୍ 
ବହ୍ରର । ଉ୍ସରେ ପ୍ରଭ ୧ଫଗ୍ଵ ମୂଧଂଚରେ ନୂଢନ ଫେସ୍ଃକ୍ସ୍ ଅଳ୍ ଣାକାଠଦ୍ଖାଗ୍ ୪ାଣି ନଅଯାଇ 

ଡୋର୍ଃ ଫେଗ୍୍ଲ ଆଣିବାର୍ ଦେଖାଲ୍ ଦଆଯାଇଥଛ । ଢାହ୍ନା ଯର୍ର୍କନ୍୍ ପ୍ରଥମ ଫେଗ୍ଵରେ ହୁ ଗରୟ୍ଟ୍ 
ଫେଗ୍ଵ୍କ୍କୁ ପୂଗ୍ଲ୍ର୍ ଭବରିଯଚର୍ ଭୃଟ୍ଟୀୟ୍ ଥରୁ ଓଡୋର ଫେଗ୍ବଲ୍ ଆଣ ଭୂଦ୍ଦୀୟ୍ ଫେଗ୍ବକ୍୍ ଅଙ୍କୁଣାକାଠି 
ଦ୍ବାଗ୍ବ ଯୂଟଂର ଦୁଇ ଗୋଃ ଫେଗ୍ଵ୍ ମଧ୍ୟକ୍ସ୍ ୫।ଣିନେଇ୍ ଏହ୍ନ ଭୂଗ୍ରପ୍ଟ ଯେଗ୍ଵଚର୍ ଆଙ୍କୁଣା କାଠି ଦେଇ 
ର୍ଜ୍ଞିବ ଏବଂ ଘୂବ୍ଵର୍ ଝଫଗ୍ଵ ଦୁଇହରୁ ଦ୍ଗ ରୟ ଫେରଵ କ୍ସ ମଧ୍ଯ ସେହ୍ ଆଙ୍କୁଣାକାଠି ଜ୍ଗର୍କ୍କ୍ ଉଠାଇ 
ଚିନ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଚଫସ୍ଛକ୍ତୁ ସୂଡ଼ ଚଦର । 

ଠିକ୍ ଏହୁସର୍ # (6) .ରଜୁଭ ଦଭ୍ଡ଼ ପାଖରେ କର୍ବ ଓଁ ଅଳଏ ଦୁଇଛ ଦଣ୍ଡା ପାଖରେ 
ମଧ୍ଯ ଏହ୍ରିଗର୍ କଣ୍ଢଦ । 
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