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ଗୃହଶିଳ୍ପ 
ଲୀ ଵାଣ 

ପାଛ ଆକୁଣା 
ପାନ୍ଥଅ ଏବ ଞୌକେଇ କୁଣା ଚଗାଃଏ ବହୁକାଲର ସ୍ପଗ୍ଵଭଳନ ହସ୍ତ ଣିଲା । ୩ ଗଦ୍ଵକ ଵ 

ଧମ୍ପୀ ସଥସ୍ଙ୍କ ସରେ ପାଚ୍ଛଅ ଏବଂ ଚଳଇ ଚଲ୍ପାଡ଼ା । ପାନ୍ଥ ଏବଂ ୧୫୮୦କଲ ଚଳବଲ ଦହ୍ରାଭ 
ଦ୍ରାଗ୍ଧ ଵୁଣାହୂଏ । ଏଇର୍ୟାନ୍ତ ଏନ୍ର ଥିଲ ନମଚନ୍ତ ବଳୌଣପ୍ରି ବଦଶଚ୍ଚଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ 
କାର୍ଖାନା ହୋଲ୍ ନାହି । ସ୍୍ର୍ରୁଠାବ୍ତର ଏଦ୍ବା ହ୍ରାଭଦ୍ଵାଗ୍ ବ୍ରୁଣ୍ା ସ୍ପ ଭୁଅନ୍ର । ଅନ୍ୟାନ ଶିଲ୍୍- 
ମାନଙ୍କରେ କଲର ପ୍ରଭିଯୋଗି ଢା ହ୍ରସ୍ତ କର୍ମର କଣେଷ ଅନ୍ତଗ୍ବୟ୍ ହୋଇଅଛି । ଵନ୍ତୁ ଯାଚ୍ଛଆ ବରୁଣାଚର 
ଘ୍ରଭୂଚଯାଗଭାର ଅଶଙ୍କା ନାହି । ଯେ ଯେଭେ ସୁନ୍ଦର, ଭ୍ନ୍ନ ଭନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ ନେନ୍ନରୁରକର 
ମଦାର୍ଥମାନ ବ୍ରୁଣିବାରେ ବଚଞ୍ଣତା ହ୍ବାସ୍ଲ୍ କର୍ଚ୍ ସାର୍ବେ, ଡାଦ୍ନାଙ୍କ ପଦାଥଂ ସମସ୍ତ ଜଗଢ଼ରେ 
ଚ଼ସଚଭ ଅଧ୍ୟକ ଅଦୂଭ ହ୍ଲେବ । 

ଜ୍ନ 



୨ ଗୃଢ୍ମଣିଲ୍ 

ମାନ୍ଛଆ କୁଣିବାର୍ ସାମର୍ଗୀ ଆମ ୭୧ଦଶଚର ଚକଭେପ୍ରକାର ଯେ ଉପ୍ପୁନ ହ୍ବେଉ୍ଅଛ, ଭାତ୍ରାର 
ସୀମା ନାଛି । ବେଢ, ବାଖିଣ, ସୂଅ ଲଲ, କାଇଁଚ,  ଖର୍, ଭାଜନ, ଭାଲକୋରଃ, ନାଳଆ, 
ବହୁମ୍ସୁର୍ଗା, କଅବଚର ବା କଅଯଃ, ଅଖୁ ଚଛଅଗରୁ ବାହ୍ବାରୁଥିବା ଶର ବା କାଣ୍ଡ, ଜଡ଼ଅ ଖଡ଼କା, 
କ୍ଲ୍ଃା ଘ୍ରକ୍ତଭ ନାନା ମଦା ଥଂରେ ଯାଚ୍ଛଅ କୁଣାଯାଇ ପାଚରେ । ଅରଣ୍ଯମାନଙ୍କରେ ଆହୁର୍ର ଚକଭେ 
ପ୍ରକାର ଲଭା ଅଛ୍ଥ, ୧ସ ସବୁ ଏହ୍ନ ଶିଲା ଜମନ୍ତେ ଉ୍ମଯୋଗୀ ବହାଇ ଜାରିବ । ସେ ସବୁ ଏପର୍ତାନ୍ତ 
କେହ୍ଦି ମଟଵାକ୍ଷା କର୍ ନାହ୍ାନ୍ଥ । ଭାଲଥନ୍ନ ଚର ଘାକ୍ଛଥ ବୁଣିଵାର୍ ଚକଚଭଚଗାହ ପ୍ରଣାର୍ଳୀ ପ୍ରଥମ 
ଖଣ୍ଡରରେ ଦଆଯାଇଅଛି । ଏହି ଖଣ୍ଡ ରେ ସୂଅଁ ଲଇ, କାଲିଚ, ଝଣି, ଅଖ୍ ଵର, କଅବେର © ନାଳଆ 
ଦର ଘାଛଅ ବୁଣିବାର୍ କେଢେକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଦଆଗସ୍ପ ଏବଂ ପାଛ୍ଥଅ ବୁଣିବା ସମ୍ବତ୍ତେ କେଢେଗୁଡ଼ଏ 

ବିଚଶଷଷ କଥା ମଧ୍ଯ ଉଚଞ୍ଚିଶ କସ୍ଗଲ୍ଲ ୮ 

ପାନ୍ଥଅନୁଣା ଣିଲ୍ ଅଭ ସଦ୍ରଜ । ଯେକେହି ଏହା ସହ୍ରଜରେ କର୍ ସାର୍ବେ ଏବଂ 
ଅଚ଼୍ ଅଲ ସମୟୁ ମଧରେ ଶିଝ ପାର୍ ବେ କେବଲ ବୁଣିବାର କେଭେଗୋଃ ବାଗ ଶିଖିନେଲେ 
ଭାହାହ ସବୁଠ [ରେ ଶବେଚଳ, କର୍ ନମାଗଢ ପଆୟୋଗ କର୍ବାକୁ ହେବ | 

ବୁଣିଭ୍ରାର ଯଦାଥଂଗୁଡ଼କ ପ୍ରଥମ୍ନେ ବାନ୍ଥନେବାଲ୍ଲ୍ ଯଡ଼ବ । ସସଗୁଡ଼କ ବ୍ଟଣିବା ଚବଲେ 
ଯଣିଚର ବ୍ ଡାଇ ଓଦା କର୍ବେଇ ପାସଚର ରଖିବ । ଢହ୍ଥ ଉଗରେ ଖଣ୍ଡ`ଏ ଓଦାକନା ଝସାଡ଼ାଇ 
ର ଞ୍ଥଲେ ଭାହ୍ନୀ ବଵଗ୍ଵକର ନରମ ରହବ । ବଥ ଣିବା ବେଲ ମାଣ୍ଠରେ ବଗ୍ଵବର୍ ଗଗୋଶିଏ ମା ନ୍ଧରେ 
ମାଣ୍ି ର୍ଣିଥିବ । ଅବଶଂକ ମଚ ଖର୍ଣ ଏ ସ୍ଥେଃ କନା ଯାଣିରେ ବ୍ ଡ଼ାଇନେଇ ବ୍ଣିକା ଅଂଶରେ 
ପ୍ରୟ୍ଲ୍ଵୋଗ କରୁଥିବ । ବସ୍ଵବର୍ ବାମ ଆଡ଼ୁ ବ୍ହଣିବାକ୍ୁୁ ଆରମ୍ଭ କର୍ ଡାହ୍ନାଣ ଅଡ଼କୁ ବ୍ଣିଯବ୍ର । 
ପ୍ରଥଚ୍ମମ ସରଲବ୍, ଣାସ୍ୀଭବର ଚସ୍ଥଃ ଚସ୍ଥଃପଦାଥଂ ବ,ଣ୍ଠ ଭୂଳାଭ୍ଲ ପ୍ରକାର୍ ବ୍ଟଣିବାର ବାଗ୍, ଟର୍ଡି, 
ଓଁ ଯୋତଡ଼ବାର୍ କାଇଦାଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ନେବ । ସବ୍,ରେଳେ ବୁଣିରାର୍ ସ୍ବ ଜ୍ଯକର୍ଣ 
ଗୁଞ଼କର ସମଭା ପ୍ରଭ ଦୁଷ୍କ ରଖିଥିବ । ପ୍ରଭ କାଠି, ସ୍ଥଭ ଯାଭଅଁ, ପ୍ରଭ ଫାଲ ଓ ପ୍ରଭ ଗଣ୍ଠବକ୍ଲ୍ 
ଘରସ୍ପର୍ ସଚ୍ଚଇସଂ ଯେଭେ ସମ୍ମାନ ରଖି ସାର୍ବକ, ଯାହ୍ରା ବଣିବ ଭାହ୍ରା ସେଭ ସୁନ୍ଦର୍ ବହବ । 

ବଳୀଣସ୍ିି ଚଗୋହଏ କାଠି ବା ଗୋଃଏ ଫାନ୍ଦ ଚଯବେ ଅନ୍ୟ କାଠି ବ୍ରା ଫାନ୍ଦ ସବଙଂ କହିସାଭର 
ଅମେଲ ହୁଏ ବା ଅସମାନ ବଦ୍ଦାାଇ ବଟ୍ ଣା ହୋଇଯାଏ, ଢେବେ ସମ୍ବସ୍ତ ପଦାଥଂର୍ ଶୋଭ୍ଵ ନଷ୍ଟ 
ବହ୍ଲାଲଯିନ । 

ବକ ଣିବାକ୍ସ୍ ବସ୍ସିଲ୍ନ ବେଲେ ଯେଉ୍ଂଘଣ୍୍୍ ସ୍ବବରେ ବସିଲେ ଦୁଇଦ୍ରାଭ ସରଲତ୍ସ୍ଵବବରେ ଚଲାଇ 

ମ ଭବ, ଅଗେ ସସହିଘର୍ ଅସନ ଜମାଇ କର୍ିବସିକ । ଭାହା ନ ହେଲେ ବୁଣାଯିକା ଯଦାଥଂ ସୁର 



ଦ୍ଦ ଟୀୟ୍ ଖଣ୍ଡ # 

ହ୍ଲୋଲ୍ ମାର୍ଵ ନାହି । ଯଦାଥ ଛିକ୍ସ୍ ମଧ୍ଯ କୌଣନ୍ତ ଗୋଃଏ କାଠର ଗ୍ୃଭର୍ଗୋଡ଼ଅ ବା ଅନ୍ଯ 
କୌଣସ୍ନି ଜ୍ଇ ସ୍ମରାନରେ ଏପର୍ରିପୁରରେ ରଖିବ, ଚଯେପର୍ ବ୍ଟଣାପବା ପଦାଥଂ କଣା ହ୍ରେବା 
ବେଳକ୍ଗୁ ସ୍ର୍ଲସ୍କଵକତରେ ଆସେ ଅଚଯ କାଲ୍ ଯାଉଥୁବ। ଆପଣା ହ୍ରାଢ ଦୁଇହିକ୍କ୍ ସର୍ଲସ୍ଵବନ୍ତର୍ 

ପର୍ଛିଗ୍୍ ଲଭ ବଦ୍ବବାଭ୍ଲ ଅଵିଠାରୁ କହ ଦୁରରେ ରଖିବ । ପଦାଥଃ ଆଣ୍ଟ୍ ଜ୍ଘରେ ବା ଭୁଲ୍ି୍ଚର 
ର୍ଖି କ୍ଟ ଣିଲେ ଭାହ୍ମା ସ୍ବରିଲ ସ୍ତ୍ଵବେ ବଲ୍ ନ ପାର୍ ଅଚନକ ସମୟୁରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନ ଅମେଲ 

ହ୍ଲୋଲ୍ ଯଦ୍ାର୍ଥ 8କ୍ସ୍ ଅସ୍ଫୁଦ୍ଦର କର୍ ଯକାଏ । କୌଣସି ଅଂଶ ଯଢ୍କଞ୍ଚଭ୍ ଅଚଗଲ ବହ୍ବବା ଦେଖାଓ 

ଗଲେ ଭାଢ଼୍ମାକ୍ସ୍ ଅବଜ୍ଞ ନ କଣ୍ଢ୍ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସଜାଡ଼ ଦେଉଥିବ । “ଥାଉ, ଚଲକ୍ଷିବଂ ଏଘର୍ 

ପଭ୍ବ୍ବି କଦାଚ କୌଣସି ଅଂଶକ୍ଲ୍ ଅମ୍ବେଳ ରଵି ଆଗକ୍କ୍ ବଣି ଯିବ ନାହି । ଏହ ଅସେଳ ହେବାର 
ଦୋ ଷଛ ଶୀଘ୍ର ଧଶ୍ଵିପାର୍ଵାର ଶଣ୍ତ ଯାହ୍ରାର ଚଯଭେ ଅଧୁକ ବୃର୍ଵଂ ହ୍ରେବ, ସେ ଘାରଆ ବ୍ଣିକାରେ 

ସେଭେ ଅଧ୍ଧକ ରଚକ୍ଷଣଭା ଲାଭ୍ କରି ମାର୍ । ସାନ୍ଥଆ ଦ୍ ଖିବାଚର ବଶେଷ ରଧିର୍ଯା ଆବଶକ । ' 

ଗୋହଏ ବଗାହଏ ପ୍ରକାର୍ର୍ ଗଣ୍ଡ, ଚଗାଃଏ ଗୋଛଏ ପ୍ରକାରର ସୀଠ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦନ ନ୍ନ 

ବର୍ସି କରିବାକ୍ସ୍ ପଡ଼େୟ ଚଢଣୁ ବୁଣାଲର ବଧିର୍ୟା ନଷ୍ଟା ବହ୍ରବା ସ୍ପାସ୍ଵକକ । ମାନ୍ନ ଧୈର୍ୟ 
ଦ୍ବଗ୍୍ଲ୍ଲେ ଏ କାର୍ପରେ ସଫଲଭା ଅସମ୍ବକ । ଯାରୁଅ ଦେହ୍ନଟର ଚଯେଜ୍ ଖଣ୍ଡ ବ୍ଟ ଣାଯାଏ ଭାହ୍ମାକୁ 
କେଦ୍ଧ୍ କେନ ବାନ୍ଧ କହନ୍ତୁ ଓଁ କେନ୍ଧ୍ର କେହ୍ର ଗୋଡ଼ କହନ୍ତ । କାହୂ ବା ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼଼କ ଜ୍ଧରେ 

ଯେଜ୍୍ଗୁଡ଼କ ବ୍ଟଣାଯାଏ, ସାଧାରଣଭଃ ଢାଦ୍ଵାଚଗୁ ସାଭ କା ଯାଣିଥ କହ୍ରନ୍ଥ । ¢ ନମ୍ହର୍ ରଭ୍ରବରେ 
ଠିଅବୀଗରେ ଥକା ୬୫ ଖୁଣ୍ଟ ବାଛ ବା ଗୋଡ଼ କହ୍ପନ୍ଥ ଓ ଉଲ ଚାହନକୁ ଛଇ କର ଘେଜଉି ୪୫ 

ମାଭିଆ ବଣା ହ୍ରୋଇ୍ଅଛ୍ଥ ଭାକ୍ସଗ୍ ଘାଭ କହ୍ପନ୍ଥ । 

ବାହ୍ଵ ଵା ଗୋଡ଼ ଦ୍ରେହ୍ମତର୍ ଯାଭ ଭ୍ଥଣିକାର୍ କେଭେଚଗାହି ସ୍ଥଣାଳୀ ନମ୍କ୍୍ରେ 
ଦ୍ଦଆଗଲ «-- 

ବଗାଶଏ ପାସ୍ଥିଅ ନମ୍ଭନ୍ତେ ବାହୁଗୁଡୁଏ ସକାଇ କର୍ ରଖିବ) ଭହ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇହ କାହ୍ରର 

ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଭକ୍ତୁ ଆଡ଼କାଗତର ଖଞ୍ଜ 
ଢାହ୍ନାଚ୍ସ କଗ୍ଵକର୍ ଗୋଃିଏ କାହୁର୍ ଆଟ 

ଯାଖଚ୍ରରେ ଏବ ଚଗାହଏ ବାହର୍ ସଛଥ 
ଯାଖରେ ଛହ୍ଁକର୍ ବସାଇ ବସାଇ ଆଗକ୍ସ୍ କ୍ 5 

ବ୍ରୁଣିଯିକ । ୧ ନମ୍ପର୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦଖ । ଏ ନମ୍ବର୍ ର୍ଥ 

ପାଭିଅଛି ଟଣଷ ବଦ୍ବା ବେଲକ୍ସ ଭାହ୍ରା ଯାନଛୂଆର୍ ଠ୍ଭର (ସେ୭)ଅଡ଼କ୍ତୁ ସ୍ଥଡ଼ ଦଦଇ । 
ସେହୁ ଯାଉଛ ଆହୁବ୍ ବଢ଼ ହ୍ଲୋଇଥିଲେ ଯେଞ୍ଜିଠାରେ କାହ଼ାବ୍ଵ ଥାଆ ନା ଚସହ୍ନଠାରେ ଆଜ୍ ଖଣ୍ଡଂଏ 

ବସହୁଯରି ପାଇ ଭ୍ଉର୍ ଯାଖରୁ ଖଞ୍ଜ ମୂନଣ୍ଟ ଘୁବଂ ପରି ବୁଣିପିକ । 



୪ ଗ୍ଭ ହ୍ନଥିଲା 

ମ୍ରାଭ ଖଞ୍ଜିବା ମ୍ଥାନରେ ପାଢର ସ୍ୁଣ୍ଡକୁ ଜ୍ଞ୍ଜନରୁଷେ କାଃ ଯୂବଂର୍ ମାଭ ସଙେଂ ଖିଣାଲ୍ 
କବ୍ ବଣିକ । ଏହୂ ବ୍ରୁଣାକ୍ୁୁ ସରଳ କୁଣା କହ୍ଥନ୍ତ । 

ସର୍ଲ କ୍କୁଣ୍ବର ବାହ୍ରଗୁଡ଼କର ଙଖଖଖା ଯେକେ ବରଯୋଡ଼ ଥିବ, ଚଢବେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ର୍ ଖାଇଆ 
କୁଣି ସାର୍ବା ଘଚର ଦ୍ଧଟ୍ରୀୟ୍ ଧାଡ଼ରରୟ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ର ପାଭ ଚଯଦ୍ଚି ବାଛ୍ଥର ଅଗଚର ଚଳଇଥୁବ, 

ଦ୍ିଖୟ୍ୁ ଧାଡ଼ର୍ ମାଭ ଭାହ୍ରାର୍ ପନ୍ଥରେ ଚନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ୍ଭ ଧାଡ଼ର୍ ଯାଇକ୍ସ୍ ଯେଜି ବାହର୍ 
ଘନ୍ଥରେ ନେଇଥୁବ, ଦ୍ବଙ୍ଧୀନ୍ତ୍ ଧାଡ଼ର୍ ଯାଭକ୍ସ୍ ସେହ୍ର ବାଦ୍ରର ଅଗରେ ଚନବ । ଏହ୍ରପର୍ ଯାଭ 
ମଡ଼ିଲେ କୁଣା ଠିକ୍ ବହ୍ନଲ୍ଵ ବୋଲ୍ ଜାଣିବ । ବାହ୍ରଗୁଡ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରଯୋଡ଼ ଥୁଲେ ଅପେ ଆଟେ 
ଏହୁମଣ୍୍୍ ପଡ଼ଯିବ । ମା ନ କ।ଦ୍ଦୁଗୁଡଜକର ଫଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ ଥୁଲେ ଏଃଣ୍ଟି ପଡ଼କ ନାଛି । ଭଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ 
ପରେ ଦ୍୍ଂଟୀୟ୍ ଧାଡ଼ ଆରସ୍ହ୍ କଲ୍ମବବଲକ୍ସୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ ୧ଯଉ୍ ବାହ୍ୁଠାରୁ ଅର୍ମ୍ବ ଢହ୍ଲୋଇଥିବ 
ହ୍ବଂଗୀୟ୍ ଧାଡ଼ ଭହମିର୍ ଗୋଃଏ ବାହର ଆଟକ୍ସ୍ ମଡ଼ାଇ୍ ଯାଢ ଖଣ୍ଜ କୁଣିବାଳ୍ୁ ଆରମ୍ଭ କର୍କ ଏବଂ 
ଗୋଃଏ କାହୁର୍ ଅଗରେ ଏବ ଗେ ।ଵଏ ବାହ୍ରର ଯନ୍ଛରେ ପାଭ ସବୁକୁ ବସାଇ ବସାଇ ୁଣିବ । 

ସାଧାରଣଭଃ ଵୋବେଇ ଓ ପାଛ୍ଅ ସରୁ ଏହ୍ ସରଲକୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଣା ̀  । 
ସୂଚ୍କେଶ୍ ବା ଅନନ ସୌଖିନ ଘଦାର୍ଥ ମନା ନ କତ୍ଚିବାକ୍୍ ହ୍ରେଲେ ଭାହ୍ନା ହୁଇଲନ୍ ଓଁ ଅନ୍ନ 
ପ୍ରକାରର ଵୁଣିବ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଣାଯାଏ । 

ଧୁଇଲ୍ ବୁଣିବାମାରି ଖଣ୍ଡ ଏ ଘାଇକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜ” ରାଦ୍ନୀକ୍କ 
ଗୋଃଏ ଗୋଃଏ ବରାହ୍ଵ ଦଦଲଚର୍ ଯୋଡ଼ ଏ ୧ଯାଡ଼ଏ ବାହର ସ୍ଥଡକର୍ ରୁଣିଦାକୁ ହୁଏ । ଅଥ' |ଭ୍ 

ଯୋଡ଼ଏ ବାହର୍ ଅଚରେ ଓଁ ଅଜ୍ ଚଯାଡ଼ଏ ବାହ୍ରର୍ ମନ୍ଥଚର ପା ବସାଇ ବୁଣାଯାଏ । 
ଭହିରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ରେ ୧ପାଡ଼ିଏ ବାହୁ ଭଳକ୍ସ ଓ ୧ଯୋଡ଼ଏ 

ବାହୁ ଉଯରକ୍ଲ୍ ରହି ଶେଷ ପଫନ୍ତ ବୁଣିବ । ଦ୍ୁର୍ଦୀୟ୍୍ ଧାଡ଼ରେ 
୧ମ ବାହ୍ଦଛ ଉ୍ପରକ୍ସ ରି ଭା ପରେ ଯୋଡିଏ ବାହୁ ଭଲକ୍ପୁ 
ଓଁ ଯୋଡଏ ବାହର ଜ୍ପରକ୍ସ ରଣି ବୁଣିକ । ଭୂଟ୍ଧୀୟୁ ଧାଡ଼ରେ୍ 

୫ ଯୋଡ଼ଏ ରାକ୍ର ଉପରକୁ ଓ ଚଢଭୁର୍ଥ ଧାଡ଼ରେ ୪ମ ବାଦ୍ରିଛ 
ଡଲକ୍ଷ୍ ରଖି ଢା ଧରେ ଯଥାନ୍ନମ୍ବେ ଯୋଜଏ ଲେଖା ଏଁ ବାଢ଼ି 
ଭଲକ୍ଷ ଓ ଜ୍ପରକ୍ସ୍ ଏବଂ ଜ୍ଷରକ୍ସ୍ ଓ ଭଲକ୍ସ୍ ରଖି ଦଣିର । 
ଏହ ନ୍ଧମରେ ଵଗ୍ଵବର୍ ର୍ଝ ଣା ହେକ । ୨ ନମ୍ବର ରନ୍ଧନ ଦେଖ । 

5 ନମ୍ବର ରନ୍ଧ୍ର ଗୋଲ ଘପଦାଥ ରେ ବାଦ୍ଦଗୂଡ଼କ ଵଯୋଡ଼ ବଣିବ । ଭାହ୍ରା- 
ହ୍ନେଲେ ଦୁଇଛି ବାବ୍ଛଂ ଉ୍ଘରକ୍କ୍ ଓ ଦୁଇ ବାନ୍ଥଂ ଭଲକୁ ଦେଇ ବୁଲଲ ବ୍ୁଲ୍ମଇ ବୁଛ୍ିଗଲେ ଏହ୍ରସର 
ଫାନ୍ଦ ଆଘେ ସଡ଼ଯିର । 



ର୍ଦ୍ଧଝାୟ୍ ଖଣ୍ତ # 

ଯୋଡ଼ଏଣୁଣା 

ସାଧାର୍ଣଭଃ ଯାଭତର୍ ସଯୋଡ଼ ବ୍ ଣା ସୁଵିଧାରେ ବହ୍ଘାଇଥପାରେ ନାହି । ପାଉ ବଦ୍ରଲରେ 
କୌଣସ୍ପି ପ୍ରକାର୍ ଗୋଲ କାଠି, ଖଡ଼କା, ଲଭା, ବଗାଃ | ବବଭ ଓଁ ଭଦୃ,ଘ ଅନ ବକୌଣସି ଗୋଲ 
ଘଦାର୍ଥଦୁାସ୍ ସୋଡ଼ିକ୍ଣା ବୃ ଣିବାଲୁ ହୁଏ | 

ଏଥିପାର୍ ଘାଭ ବଦଳରେ ଦୁଇବଗାଛ ଚଗାଲ କାଠି ବାକ୍ଥ ନେଇ ଭାହ୍ରାକ୍ତୁ ଦୁଲଗୋଛି 
ଶାଖା କଣ୍ଜ୍ର । ଉଦ୍ଦି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥଚମ ଗୋଃଏ ଶାଣାକ୍କ୍ ଝଯ ବକୌଣସି ଦୁଇଗୋଃ ବାହ୍ରର ମଵିବରେ 
ଖଞ୍ଚଂକ । ଅନ୍ଯ ଣାଖାଛକ୍ସ୍ ଭହିଗର୍ ଦୁଇଛ ବାହର 

ମଝିରେ ଅର୍ଥାଭ୍ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବାହ୍ର ମଧ୍ଯରୁ ଦିର୍ଦୀୟୁ 
ବାହୁର ଏବଂ  ଇଦ୍ଦି ମର୍ବର୍ଷ୍ୀ ଭୁଙ୍ରୀୟ୍ଲ କାଛର ମଝିରେ 
ଖଞ୍ଜ ବ୍ଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରବ । ଏରୁପ 
ଵ୍ ଣାରେ ସାଧାରଣ ଦଉ୍ଭଡ଼ ଵଲକାଚର ଚଯପର୍ “' ୩ ନମ୍ପର୍ ଛନ୍ନ 
ତ୍ଵଙଂ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହୁପର୍ବି ସ୍ଵଙ୍ଗକ୍ୁ ଦୃଣ୍ଧ ରଖି ଏହ୍ର ଣାଖା ଦୁଇଛକ୍କୁ କ୍ଟଲ୍ଣଯିକ । ଦୁଇଃ ଶାଖୀ 
ମଧ୍ଯରୁ କଗ୍ଵକର ଡାଦ୍ବାଣ ଶାଖାହକ୍ସୁ ପ୍ରଭଥର୍ ବାମଣାଖା ଜ୍ପର୍କ୍କ୍ ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ଭ୍ଝଣିଯିବ । 
୩ ଲମ୍ହର୍ ରାନ୍ଧ ବଦଖ । ପ୍ରଭଥର୍ରରେ୍ ବଗାହଏ ଲେଖାଏଁ ବାହୁ ପ୍ରତ ଫାଦଚର ରହ୍ର ଯାଜ୍ଥିବ । 
ମ୍ାଣ୍ଟ୍ ର ରନ୍ଧରୁ ବଦ୍ଧ ଏହ୍ନା ସହ୍ଵଜରେ ବନ୍ଟ୍ଝିପାଶ୍ଵବ । ଚଗାହଏ ଶାଖା ଚଶଷ ବହ୍ରଲ୍ମବେଳକୁ ଅଜ୍ 
ଗୋଃଏ ଶାଖା ଚଯାଡ଼ଦେଇ କ୍ଟ ଣିଯିବ । 

ଭିନ ଶାଗାର୍ କ୍ୁଣା 

ଭନ ଗୋହ ଶାଖା ମଧ୍ଯ ଏକନ୍ତେ ବ୍ଟ ଣାଯାଇ କାରର । ଣାଖା ଭନ ଚଗାହକୁ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଥ 
ନେଇ ଭି ମଧ୍ଯରୁ ଗୋଃଏ ଶାଖା ଯେ ବର୍କୀଣସ୍ସି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଗୋଃ ବାହର ମଧ୍ୟରେ ଖଞ୍ି 
ବଟ ଜିବାକ୍ସ୍ ଆରମ୍ଭ କର୍ବ । ଅନ ଦୁଲ୍ଗୋଃ ଶାଖା ମଧ୍ଯରୁ ଗୋଃଏ ଉଚ୍ଥିର ପରବର୍ଷ୍ଟ।, ଅର୍ଥାତ୍ 
ଘୁବ କାହ୍ନି ମଧରୁ ର୍ଦ୍ରଗୟ୍୍୍ ଏଁ ଭୃଗୟୁ ବାନ୍ଧ ମଝିରେ ଏବଂ ଭୂଟ୍ଟାୟ୍ ଓ ଚତ୍ଦୁଥ ବାହ୍ଧର ମଝ୍ରରେ 
ଆଜ୍ ୧ଗାହଛଏ ଶାଖା ଖର୍ଚ ବ । 



5 ଗୃୁଡ୍ଣିଲ୍ 

ପ୍ରଥମ ଶାଖାହକ୍ସ୍ ବଯଉ ଦୁଇ ବାହୁ ମନ୍ରଚର ଖଜ୍ଜଥିବ ଭଦି ମଧ୍ଯରୁ ର୍ୁଂରୀୟ୍ ବାହର୍ 
ମନ୍ତର ଏବଂ ଭହି ପରକର୍ଚ୍ ] ଦୁଇଛ ବାତ ଅର୍ଥାଭ୍ ଭୂଟ୍ଟୀୟ୍ ଓ ଚରୁର୍ଥ କାହ୍ଵ ଅଗର, ଗଞ୍ଚୟ ବାହର 
ମନରେ, ଷଷ୍ଟ ଓ ସପ୍ତମ ବାହୁ ର୍ ଆଗଚର୍, ଅଞ୍ଥମ ବାହୁ ଯଛତର ବଦଇ ଏହି ତମରେ ବ୍ୟଣିବ । 

ହ୍ୁଚୀୟୁ ଶାଖାହକୁ ଠିକ୍ 
ସେହ୍ରିପର୍ ଗୋହିଏ କାହ୍ର 
ମନରେ ଦୁଇଗୋଃ ଚରାହୁର 
ଅଗରେ, ଭହ୍ନ ପରେ 

ଗୋଃଏ କାହୁର ଯଅଛରେ, 
5 ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଥ୍ର ଏହରରୁଷ ନମ୍ଭରେ କାଠି 

ବ୍ବଲ୍ଵଇ ଦ୍ଟ୍ଣିପିବ । ଭୃଦୀୟୁ ଶାଖାହକ୍ସ୍ଟ ମଧ ଠିକ ବସଦ୍ରପର୍ ନମ୍ମଚ୍ର୍ ଚଗାଃଏ ବାଢ୍ଧି ପର୍ବର, 
ଦୁଇଚଗାଃ ବାହୁର ଅଗରେ ଏବଂ ଭହିର୍ ଘର୍ବର୍ଞ୍] ବାହୁର ଘଛରେ ବୁଲ୍ମଇ ବୁଲ୍ଇ ବ୍ ଣିଯିବ । 
5 ନସ୍୍ର ଶନ୍ଞ ଦେଖ। - 

ଏହ୍ରା ପରେ ମନସ୍କ ପ୍ରଥମ ଣାଖାଠାରୁ ଅରମ୍ଭ କଣ ଦ୍ବଂଗୟୁ ଓ ଭୂଗୟୁ ଶାଖା ଜ୍ଣସେେଲୁ 
କମ୍ରେ କ,ଣିବ । 

ଏହୁ ନ୍ତମଚର ବଗ୍ଵବର୍ ବୁଣି ବଟ ଣ୍ଠ ବଶଷକ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ସହୂଭ ଚଗାଃଏ ଚଗାହଏ ଶାଖା 
ଚମୋଛଏ ଚଗାଟାଏ ସବ୍ତର୍ ଶଜ୍ଞ ଣାଖାଗ୍ରଡକ ଭ୍ଭର ପାଖକ୍ସୁ ସ୍ଥତଦ୍ଦେକ ଏବଂ ବଣା ପରେ ବଲକା 
ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ୍କୁ ଜ୍ଞ୍ଢମରୁପେ କାଃ ମିଶାଇ ଦେକ । 

ଗ୍ଭ ଶାଖାର କୁଣା 
ଗଣ ଗୋଃ ଶାଖାବରର ବ୍ଟଣିବାଳକୁ ହେଲେ ଭଲେ ଥିବା ଞନକ୍ବର୍ ରନ୍ନଂ ସର୍ ପ୍ରଥମେ 

ଦୁଇଟ୍ଗଗାଝ ଶାଖାକ୍ଲ୍ ଏକାଠି ରଯୋଡ଼ ଯେ କୌଣସ୍ଥି ଗୋଃଏ ବାହ୍ରର୍ ସଛରେ ଖଞ୍ଜିବ ଏବଂ ସସହୁ୍ 

ଅଉ୍ ଦୁଇଗୋଛ ଶାଖାକୁ ର୍ଦ୍ ବାୟୁ ବାହ୍ଧର 
ପଛରେ ଘୂଟଂ ଦୁଇଣାଖାର୍ ଦୁଇ ମାଖରେ 

¢ ଲମ୍ବର ଚନ୍ଥ 



ଦ୍ଗ ଗାୟ୍ ଖଣ୍ଡ ୮; 
ଖଞ୍ଜି ଭୂଗ୍ଧୀୟୁ ଵାନ୍ଥର ଅଗଚର୍ ଚଳଇ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ ଚତ୍ତୁର୍ଥକାହ୍ମର ପଛରେ .ପ୍ରଥମ ଦୁଇଣାଖାର୍ 
ମଝିରେ ସଡ଼ବ | ବସସହୁଠାରୁ ଯୁଣି ପଥମ ଶାଖା । ଦୁଲଛିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼, ଅର୍ଥାଭ, ଚଢ଼ୁଥଂ ବାହୁର 
ଅଗରେ ନେଇ ପଞ୍ଚମ୍ବ ବାନ୍ଧର୍ ଅଛଚର ଏକାଠି ସୋଡ଼ ଦ୍ରଂଚୀୟ୍ ଦୁଇଚଗାହ ଶାଖା ମଝିରେ 

ସ୍ଥଡ଼ଜକ । ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖ । 

ଏହ୍ର ନ୍ତମ୍ବରେ ଥରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଶାଖାକ୍ଲ୍ ଏକାଠି ସଯାଡ଼ ଦ୍ବଂଢୀୟ୍ ଦୁଲଶାଖା ମକ୍ଚରେ ଏବ 
ଥରର୍ ର୍ଦ୍ଧଂଦୀୟୁ ଦୁଇ ଶାଖାକ୍ସୁ ଏକାଠି ଚଯାଡ଼ ପ୍ରଥପ ଦୁଇ ଶାଖା ମଧ୍ଯରେ କ୍ୁଣି କଣି ଗ୍ଡର୍ଵିଘାଖ 
ବୁଲ୍ମଇଅଣି ଅର୍ମ୍ବ ସ୍ସ ଠିକ୍ ସସନ୍ରଯର୍ ବୁଣି ଶାଖୀଗ୍ବ?କ ଶେଷକ୍ସ୍ ଭ୍ଢଭର ପାଖରେ ସ୍ଥଡ଼ଦଦେବ 

ଏବଂ ଚସମାନଙ୍କର୍ ଅଗ କାହ ଣଶିଶାଇ ବଦଳ । 

ଏଘର୍ ଜଣା କେବଲ ପଦାଥର୍ ଚଣାସବ ବୃର୍ଵ ନମଚନୁ ଭଵିର ମଧ ସ୍ଗରେ ବା ଶେଷରେ 
ଥରେ ଥରେ ବଟଣାପାଇଥାଏ । ସମ୍ମତ ମଦାଥଂଃ ଏ ପ୍ରଣାର୍ଳୀରରେ ବୁଣିଲେ ଢାହ୍ନା ଛ୍ରଦ୍ରମୟ୍ 
ହ୍ବେଵ/ ବଢଣଠ ବକୌଣସି ଯଦାଥ ଦେହ୍ରଯାକ ଏରୁପ ପ୍ରଣାଲୀଚର ବଣା ହୁଏ ନାହି । 

ସାଧାରଣ ଚ୧୫୮କେଲ ବା ପାଛଆ ଘର୍ କୌଣସି ଗୋଲ ପଦାଥଂ ବ୍ୁଣିବାକ୍ସ୍ ବଦ୍ଧରଲେ 

ପ୍ରଥମେ ବକଠଭେକ ଗୁଡ଼ଏ କାନୁ ଲଗାଲଗି କଲ୍ତି ଯାଣ୍ବର୍ 

୬ ଜମ୍କ୍ର ରନ୍ଧଯର୍ ଆଜ୍ ବକଢେସୁଡ଼ଏ ବାନ୍ଧୁ ଉ୍ଘରେ ନ୍କ 
କଣ୍ଚ୍ ରଖିବ । 

ଢା ଥରେ ଗୋଃିଏ ଶାଖା ଚସନକ୍ଥ ଛଳର ଯେ 

ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଞ୍ଜ ଦେଇ ଛକ ବାଦ୍ ବାହ୍ାଶ୍୍ଥୁବା 
ବାହ୍ଧଗୁଡ଼କ୍ତୁ ପ୍ରଥଂମ୍ବ ଛଦଦେବ । ଭା ଘରେ ସସହୁ ବାହୁ- 
ଗୁଡ଼କ୍ସୁ ଗୋଛ ଟୋଃ କରଭ୍ଚିଦେଇ, କମ୍ହା ସଯାଡ଼ ବାହ୍ଥ 
ରଖିବ୍ରାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚଯାଡ଼ ଚ୭ଯାଡ଼ କରଣ୍ବଦଇ ପ୍ରଭ 
ଯୋଡ଼କ୍ତୁ ଟଗାଃିଏ ବାହ୍ର ଚରାଲ୍ ଧର୍ ଭହ୍ନରରେ ଗୋହକ 
ସରରେ ଗଗୋହିଏ ୭ଲଖାଏ' କାହରେ ବଣିକ | ଅଥାତ୍ , ୭ ନମ୍ବର ରନ୍ଗ 



୩ ଗୃଢ଼ଣିଲା 

ମ୍ରାରିଆଲ୍ଲ୍ ଚଗାଃଏ କାନ୍ଥର ଆଗରେ ଓଁ ଗୋହଏ ଵାହ୍ରର ମଘଛରେ କ୍ଟଲ୍ପଲ ଗ୍ବର୍ମାଖ ବଥ ଣ୍ରଯିବା 

୬ ନମ୍ପୂର୍ ଚନ୍ଥ 

ଭଲାହ ଚଯଭକ ସର୍ମାଣର୍ ଦରକାର୍ ଚସଭକୁ 

ଲ୍ଟ୍ଣା ହ୍ଲୋଇଗଲେ ବାହ୍ରଗୁଡକ୍ଲୁ 

ଉ୍ପରକ୍ସ୍ ଚଦମାଡ଼ ବଙ୍କାଇ ଚଦବ । ଉଗଚର 
ଭଦହ୍ନିର୍ ଗୃଭଗ୍ତିପଯାଖଝରେ ଖଣ୍ଡେ ଡୋର୍ ରାଜ୍ଞିଦଦବ । 
ଢା ଘରେ ଭହିଚ୍ରରେ ଗ୍ପବଂଘର୍ ବ୍ଲଂଣିଗଲେ 
ପାଛିଅଃର କାନ୍ଥ ବ୍ରୁଣା ଢୋଇଯିର । ଚଖଷକୁ 
ଯେକୌଣସି ମଦାଥ ର୍ ଚଗାହିଏ ୪ଣ ପ୍ୁଣ୍ତଲ 
କର୍ ବଯାଡ଼ବ, ବାନହ୍ରଗୁଡ଼କ ସେନ୍ଧ୍ର ସ୍ପଣ୍ଡଲ 
ଉଧରେ ବ୍ଟଲଲ୍ ବଣା ବଦୋଇଥୁବା ଅଂଶରେ 
ଗୁଞ୍ଜି ଅଃକାଲ୍ ଦେବ । ଭାହ୍ବାବହ୍ନଲେ ଥାନ୍ଥିଅ 
ବା ହୋକେଇଛ ଯୂଣ୍ଣୂ ହ୍ରୋଇଯିବ । ୬, ୬, ୮, 
୯, ୧୦ ଓଁ ୧୧ ନମପ୍ହର୍ ଚନ୍ନମାନଙ୍କରେ 

ବାହ୍ର ଖଞ୍ଜବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଣ୍ନ ଛନ ଦ୍ବଗ କଣ ବ୍ଟଣିବାକ୍ସୁ ଆରମ୍ବ କର୍ ଗୋଃଏ ଣାଖା 
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୮ ନମ୍ପର ଚନ 
କା ଠଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼ କଣ୍ ଭହ୍ନଂରରେ ଏକାଠଣ ଦୁଲ୍ଗୋହ ବା ୭ନଗୋହ ଶାଖୀ ଖଞ୍ଜ ୧ଯଉ୍ଜିଷଣ୍ 
ଆକାରର ପାଛିଆ ବା ଚଞ୍ଚାଚକଲ କର୍ଵିବାକ୍କ୍ ଇଚ୍ଛା କତ୍ଵ୍ଵ, ଢାହ୍ନା ସେଦ୍ର ସବ୍, ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ଣିଲେ 
ଅଧ୍ଧକ ସୁନ୍ଦର୍ ଓ ଶଲ୍ପ ବହବ୍ଁ । 

ଦ୍ରଂଗ୍ ସରଲ ବଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବକେଇ 
ବଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଠଦଖାଇ ଦଅଗଲ୍ପ । ଏଥୁ 
ମୂବେ ଏକାଠି ଦୁଇଗୋଛ ଶାଖାଦାଗ୍ ବ୍ ଣିକାର 
ପ୍ରଣାଳୀ ୩ ଳମ୍ହର୍ ଵନ୍ଧରେକ ଏକାଠି ଛନଗୋହ 
ଗାଝାଦ୍ବାଗ୍ ବୁଣିଵୀ ପଣାର୍ଳଜୀ ୪ ନମ୍ବର ଚାନ୍ଧରେ, 
ଗ୍ଟର୍ଵିଗୋଃ କୁଣିଵାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ୫ ନମ୍ବର ର ନ୍ନଚର 
ଏବଂ ଞ୍ଜୁଇଲ୍ ବ୍ଣିବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ୨ ନମ୍ବର୍ 
ଚାନ୍ଧଚ୍ର୍ ଦେଖାଇ ଭାଁ ଯାଇଅଛି । ଉ୍ଯରିଜ୍ଲକ୍ତ 

ମଭେ ବାହର ସଜାଇ ଢାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଗୋଃ ଚଗାଛି କର୍ 



୧୧୦ ନମ୍ବର୍ ବନ୍ଥର 

୧ ନମ୍ହର ରନ୍ଧନ 

ଯେଉ୍ତ' ଯାଛଅଚର ବାହ୍ରଗୁଡ଼କ ଗୋଃ ଗୋଃ କରି ସ୍ବଗ ନ କଣ୍ ଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼ କଣ୍ 
ଭ୍୍୍ବଗ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ, ଭହୁ' ରେ ଯୋଡ଼ଏ ଲେଖାଏଁ ବାହୁକ୍ସ୍ ±... 
ଗୋଃଏ କରଣ୍ଢି ଧର୍ ବୁ ଣିବାକ୍ସ ହୂଏ । ୮୩୯ ‰ < 5555: 

ନମ୍ବର ୧୬ ନମ୍ପର୍ ଚନ୍ଧରେ ବାହୁ ଗୁଡ଼କ୍କ ପୋଡ଼ "` ୧୦ ୦ 
ଯୋଡ଼ କର୍ ଧର୍ ଭହ୍ୁ'ରେ ଏକନ୍ନ ଦୁଇଚଗାଃ କର୍ ଣାଖା ତ 
ଲଗାଇ ବୁଣିବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଚବଦଖାଇ ଦଆଅଯାଇଅଛ । 
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାହ୍ରଗୁଡ଼ଏ ଏକାଠି ଧର୍ ଅଜ ୧୧ ଜମପର ରନ 
ଗୁଡ଼ିଏ ବାହ୍ର ଜ୍ୱରେ ଛକ କର୍ ର୍ଖି ବୁଣିବାକ୍ସ୍ ଆର୍ମ୍ସ । 

କଲେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ଥକ କ୍ରାଦ୍ କସଭ୍ ବାହ୍ର ସୁଡ଼କୁ ଛଜ 
ଦେବାକ୍ସ୍ ହୁଏ, ଭାହ୍ମା ୬ ନମ୍ହର୍ ଣନ୍ଧଚରେ ଦଦଖ ଲ୍ 
ନ୍ଦଆଯାଇଅଛି ।୮ 

ସାଧାରଣ ୧୫କେଲି କଣି ସାର୍ ଭାହ୍ବାର ମୁହୁଁ 
ଚନ୍ଦ କବ୍ଦିବା ଘାଲିଂ ୭ଗୋଃିଏ ଗୋହଏ ସୁଣ୍ତଲ୍ତ ଲଗାନ୍ତ । 
ମାନ୍ନ ଦୁଇ ବା ଭନ ଶାଖାଚର ର୍ୟଣାଯାଇଥିବା ଜକ 
ଶ୍ରେଣୀର ଚ୫।କେଇରେ ସାଧାରଣଭଃ ସୂଣ୍ତଲ୍ର ନ ଖଞ୍ଜ 
କେରଲ ଭାହୁର୍ ସୁହଁକ୍ ବୁଣି ଦେବାକ୍ସ୍ ହୁଏ । ସୁଦ 
ନାନା ସ୍ତକାରଚର୍ ବ୍, ଣ୍ଠଢାଯାଇ ଯାରେ । ୧୨ ନମ୍ବର୍ ଭନ୍ 

? 

ହା 
୮୪୮୮ 755 % 55 



୧୦୯ ଗ୍ହୁଣିଲ୍ 

ନମ୍ହଵର୍ ୧୩ ନମ୍ବର ରନ୍ଧଚର ଚଗାହଏ ପ୍ରକାର୍ର ମୁହିଁ ବ୍ରୁଣିଵା ପ୍ରଣାଳୀ ଚଦଖାଇ 
ନ୍ଦଆଁଗଲ୍ପ । ଏଥୁରେ ବାନ୍ଧଗୁଡ଼କ ଚଗାହଏ ଚଗାଛଏ ବଦଲଚର୍ ଚଯାଡ଼ଏ ଚଯାଡ଼ଏ ନିଆ ଯାଇଅଛି । 

ପ୍ରଭୂ ଯୋଡ଼ିକ ବାହୁକ୍ଧୁ ଗୋଛଏ ବାନ୍ଦୁ ପର୍ ଧଣ୍ଢ 
ପଥଯମେ ଗୋହଏ ଣାଖାଦୁଗ୍ ଏବଂ ଭା ଯେ 
ଯୋଡ଼ଏ ଶାଖାଦ୍ବାଗ୍ଵ ପଦାର୍ଥଃ କୁଣଢଯାଇ 
ଅନ୍ଥ । କୁଣା ହୋଇଥିବା ଅଂଶ ଉ୍ପର୍ରୁ 
ବାହ୍ନାର୍ଥିବା ବାଦ୍ରଗୁଡ଼କ୍ୁ ଝମାଡ଼ ମୁଦ ବୁଣା 

ଦେଖାଇ ନିଆଯାଇଥଛଥ । ପ୍ରଥମେ ବଯସ 
କୌଣସ୍ଥି ଚଗାହଏ ବାହୁକୁ ମୋଡ଼ ଭବୁ ଯାଖର୍ 

ଦୁଲ୍ଗୋଃ ବାହର ଆଗରେ ଓ ଉହୁଁ ସର୍ର୍ 
୧୩ ନପ୍ପର୍ ଚନ୍ନ ୫ ୧ଗାଃ ବାହ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାହୁଛର୍ 

ମଛରର ଦ୍ମିର୍ଭୀୟୁ ବାହ୍ଥର୍ ଅଗରେ ଚନଇ ଭୃଢୀୟ୍ ବାହ୍ରର ଛଛରେ ଭ୍ଢରକ୍ଲ୍ ସ୍ଥଡ଼ ଦିଅ 
ଯାଇଅଛି । ଠିକ୍ ସେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତୁ ଜନମରେ ଅନ ସେଭେଗୁଡ଼ଏ ଚାହି ଅଚ୍ଛ ସେଗୁଡ଼କ୍ୁ ଗଗୋଃ ଗୋଃି 
କଣ୍ ଚମାଡ଼ ପ୍ରଭ ବାନ୍ଧିର ଘରବର୍ଷ୍ବୀ ପ୍ରଥଥ ୨ ଚଗାହ ବାହ୍ର ଅଗରେ, ଭୂଢୀୟୁ ବାନ୍ଥର ଘନ୍ଥରେ, 

ଚତୁଥ ବାହ୍ଧ୍ର୍ ଅଗତ୍ତର୍ ଚଳଇ ପଞ୍ଚମ ବାହୁର ସନ୍ଥରେ ସ୍ଥଡ଼ ଦେ ବାକ୍ସ ହ୍ରେବ । ଗ୍ର୍ଅଡ଼ ଏହ୍ୁପରି 
କଛି ଦୁଗ୍ମଲ୍ ଅଣି ଧୁନଣ୍ଣ ଉପର୍ ଲ୍ଣଭ ନ୧ତର ଆରମ୍ଭର୍ ଵାହ୍ର ଗୁଡ଼କଚର ମଧ୍ଯ ସେହ୍ରପର୍ ଦୁଣି 
ଖମଣାଇ ଦେବାକ୍ମ ବଦ୍ବବ । 

ଜମ୍ପର୍ ୧୪ ଳମ୍ପର୍ ରନ୍ନରେ ଆଜ୍ ଚଗାହଏ ସୁହଁ ବାଦିବାର ପ୍ରଣ୍ରାଳୀ ଦଆଗଲ୍ବ । 
ଏଥିରେ ସଦାଥ ହ ଯାତ ବାହୁଚର ଚଗାଃଏ ଶାଣାଦ୍ସାଗ୍ବ ସର୍ଲ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀୀଚର୍ ବୁଣାଯାଇ 

ଅଛ । ଘ୍ରଢ ଚ୭ଯୋଡ଼କ କାହ୍ରକ୍ସୁ ଗୋଃଏ 
ମରି ଧଗ୍ବଯାଇଅଛ୍ । ସୁଦର ବାଣିକା ଯାଇ 
ଚଗାଃଏ ବଗାହଏ କର୍ ପ୍ରଭ୍ୟଯେକ ବାହୁକୁ 

ମୋଡ଼ ଭଦ୍ର ପରବର୍ଷ୍ଟା ପ୍ରଥମ ବାହ୍ରର୍ 
ଆଗରେ ଦ୍ରଂଢୀୟ୍ଡ୍ ବାହର୍ ମନ୍ଥରର୍ ନେଇ 
ଭୂ୍ଢୀୟ୍ ବାହି ସସ୍ସେ ଶ଼ଶାଲ୍ ସ୍ଥଡ଼ ଦଆ- 

୧୪ ନମ୍ବର ଶନ୍ଧ ଯାଇଅଛି ଏବ ସେଦ୍ରଠାରୁ ଭୃଟ୍ରୀୟୁ ବାହୁକୁ 

ଗୋଡ଼ ନଆ ଯାଇଅଛ । ଭ ହ୍ରାବୁ ମଧ୍ୟ ସେତ୍ରପର୍ ଢାହ୍ରାର୍ ଗରଳଷ୍ଟ୍। ପ୍ରଥମ ବାନ୍ଧୁ ଆଗରେ 
ବ୍ମିଗୟ୍ ନାହ୍ନ ମଚ୍ଛରେ ଚଳେଇ ଭୂଡ୍ୀୟ୍ତ ବାହି ସଙ୍ଗେ ନିଶାଲ ସ୍ଥଡ଼ ଦଅଯାଇଅଛ । ଏହି ନମଚର୍ 
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ଦ଼ିଗୟ୍ ଖଣ୍ଡ ୧୧ 

ମ୍ରଭେଂକ କାହ୍ନୁ ଧଡ଼ ଭାକୁର ଘର୍ବଞ୍ଜୀ ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ଧର୍ ଆଗରେ ଦ୍ର ଢଜୀୟ୍ କାହିର ପଛରେ ଚେଇ 
ଭୃଢୀୟ୍ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଗୁର୍ଷାଖ ବଟଣିଅଣି ସେହି ନ୍ତମ୍ମରେ ଆରଵର୍ ବାହ୍ୁଗୁଡ଼କରେ ବୁଣି 
ମଶାଇ ବଦବାକ୍କ୍ ହେବ । ବାହ୍ଲାରିଥିବା କାଠିଗୁଡକ କାଃ ସମାନ କର୍ଦେଇ । 

ଯେଡଢ ପ୍ରକାର୍ ବୁଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଣ୍ଛିଭ ହ୍ରେଲ୍କଥଃ ୧ସଦ୍ଘ ସବୁ ପ୍ରଣାଳ ରେ କଣିଣର 
ବ୍ରଢାକୁ ରର୍ ଭହ୍ମିରେ ଗୋଲ କାଠି ପ୍ରସ୍ଥୁଭ କର୍ ସେହି କାଠି, ବେଭ/, ସୁଅଆଁ ଲଇ ବା ଅନ କ୍ନଚ୍ଥ 
ଚସଦ୍ଦିଷର୍ ଲଭାଦ୍ମାଗ୍ ନାନା ଘଦାଥ ବୁଣାଯାଇ ଖାଶ୍ର । ବୁଣିକା ପୁଙ୍କ ରୁ କାଠଗୁଡ଼କ୍ସୁ ବୁଣିବା 
ଢ୍ବଲ ପ୍ରମ୍ତୁଭ କର୍ ନେବାକୁ ହେବ । ନାକ୍ମ୍ମରର୍ ସୁଅଁ ଲଲହ୍ନାଗ୍ ବକେବଢେଗୁଡ଼ଏ ପଦାର୍ଥ ବୁଣିବୀର୍ 
ପ୍ରଣ୍ରାଲୀ ଲଣ୍ଟଭ ଦ୍ରେଲ୍ଵ । 

ସୂଆଁଲଇ 
ସ୍ମୂଥଁ ଲଲ ଗୋଃ ଏ ଜଙ୍ଗଲ୍ ଲଭା । ଏହ୍ନା ଅବନକ ସ୍ଥଲରେ ମିଲେ । କୌଣସି କୌଣସି 

ଅଥ୍ଥିଲରେ ଏହ୍ରାକ୍ସ୍ ହୁଧେଇ ଲଭା କହ୍ନନ୍ଥ । ଏହ୍ନା ସୃକ୍ଣ୍ୁ, ସରଲ ଓ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହ୍ରୋଇ୍ ବଚନେ । 
କୌଣସ୍ସି ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହ୍ର ଲଭାଦ୍ବାଗ୍ଵ ଘର୍ର୍ ଗ୍ବଲରେ ବଢା ବାଛନ୍ତ, ଢାଲପନ୍ନର ଛଡା 
ମାଲି ଭାଞ୍ଜ (ଫରମା) ବାଛନ୍ତ ଏ ଭହି ଉ୍ପବର ଛକ ଘକାଇ କ୍ରୁଣି ଦଅନ୍ତଃ ଝା କାଛଛ ଏବଂ 
ସେନ୍ଧ୍ରସର୍ କେବଢକ ବ୍ୟବଦ୍ବାର୍ରରେ ଲଗାନ୍ଥ । ଏହ୍ଥ ଲଭାଦ୍ମାଗ୍ ଅହ୍ପର୍ ଅନେକ ସ୍ଥକାର ଉଇ 
ଶ୍ରେର୍ଣୀର୍ ଘଦ୍ଦାଥଂ ବୁଣାଯାଲ ମାରେ ଏବଂ  ଅଧ୍କ ମୁଲ୍ଲାବାନ୍ନ୍ ଥଦାଥଂ କଗ୍ଵଯାଇ ଘାରେ । 

ଏତହ୍ରୁ ଲ୍ଭା ଉ୍ଧରେ ଟୋଵଏ ଆଦର୍ଣ ଥାଏ । ଭାଢ୍ନାକ୍ଲ୍ ଗ୍ଫେପା କହ୍ନଣ୍ଡ । କଞ୍ଚା 

ଥୁବାଚେଲେ ଖଣ୍ଥିଏ ନୂସ୍୍ରେ ଢାଞ୍ଚୁଂ ଦେଲେ ଚଗ୍ଟ୍ଗାଃ ସହ୍ରଜଚର ବାଦ୍ବାର୍ଯାଏ । ର୍ଵେପା ବାହ୍ବାର୍ଗଲେ 
ଭଭରହ ଚଦଖିବାକ୍ସୁ ବେଣ୍ ଧଳା । ଭହିଚର ଭଅର୍୍ ପଦାଥଂଗୁଡ଼କ ମଧ୍ଯ ଦେଖିବାକ୍ସ ବେଗ୍ 
ସ୍ମୁନ୍ଦର ଡୂଏ । ଲଭା ଶୁଖିଗଲେ ଗ୍ଟେଷ୍କା କଳା ହ୍ରୋଲପାଏ ଓ ଭାର୍ଥିଲେ ଗ୍ଲେଷା ସହ୍ରଜରେ ଛଡ଼େ 
ନାହି । କନ୍ତୁ ସେହୁ ଶୁଖିଲ୍ଵ ଲଭାଗୁଡ଼କ୍ୁ ୪୩୪ ଦନ ସାଣିରେ ପକାଲ୍ ରହିଲେ ଭଞ୍ଜିର୍ ଗ୍ଲେସ୍ା. 

ସୂଚ୍ମଯାଏ । ଭେଭେଲେଳଲେ ଖର୍ଟ ଏ ଛୂଗ୍ରେ ଭାଞ୍ଜି ଦେଲେ ଭାହ୍ରା ସହଜରେ ସ୍ଥଡ଼ଯାଏ । 



୧୨ ଗୃକ୍ବଣରିଲ୍ 

ଚଗ୍ଟ୍ଯା ନ ଛଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଆଁ ଲଲ୍ରେ ସାଧାରଣ ଚଞାବକଲ୍ ବୀ ପାକ୍ଥଅ ବୁଣିଲେ ଟସ 
ଞବକଲ ଓ ଯାଇଛଛଆ ବେଶ୍ ଶର୍ମ 6 ଅଧ୍ୁକକାଳସ୍ଥାୟ୍ଟରୀ ହୁଏ । 

ଘାଣ୍ଟ ର ର ନ୍ଧବ୍ର ସେଣି୍ ଯାକ୍ରଅହ, ଦଅଯାଇଅଛ୍ଥ ଭହ୍ମିରେ ଦୁଇଗୋଃ ଲଭାକୁ ଏକାଠି 
ଝଗୋଃଏ ଶାଖା କର୍ ରୁଣାଯାଇ ଅଛ୍ଥ । ମଧ୍ଯସ୍ଵଗରେ ୮ ଗୋହ୍ଣ 
ଶାଖାରେ ଥଳାଠି ଏକ ଧାଡ଼ ବୁଣାଯାଲ୍ ଅବଶିଷ୍ଠା ଅଂଶ 
ସ୍ମୁଣି ଦୁଲ୍ ଣାଖାର୍େ ବ୍ଟ୍ଣାଯାଇ ଅଛ୍ଥ । ଭାକ୍ରାର୍ ମୁ ଦ୍ଦୂଟର 
ଚୁଣା ଦୀଦ ବାକ୍ ର୍ହ୍ଧ ଯାଇଥୁବା ବାହିକ୍ସ୍ ଗେ ୫ ଗୋହ 
କର୍ ବ୍ଟଲ୍ଵଲଇ ମୋଡ଼ ଭହିର୍ ମ୍ଭ ବଳା ଯାଇଅଛ୍ଥ । 

ଝଯଭେଠୁର ସର୍ଯାନ୍ତ ବଟ ଣିବା ଅବଶକ, ଭାହ୍ନା ବ୍କଣି 
ଧୀ £? 

ଣି ଚଯଝକ ବହୁ ବାକ ରନ୍ଦୁଯିବ୍ୟ ଭଦହ୍ମିମଧରୁ ୧ଘ କୌଣସି 
“(0 1 5=* ସ୍ଥାନରୁ ଚଗାଃଏ ବାାହ୍ରଠାରୁ ମୁହଁ ବଛା ଆରମ୍ହ କଣ୍ବ । 
୧ ନସ୍କର୍ ରନ୍ଧା ସସଦ୍ଦି ରାଦୁୁହରୁ ଚମାଡ଼ ଭଦହିିର୍ ସର୍ବଞ୍ଚି ଦୃଟରୀୟ୍ ବାଢ଼ିକ 

ଘନ୍ଥରେ ଭୂଗ୍ୀୟ୍ଟ୍ ବାନର ଅଗଚରେ ଓ ଚଢ୍ରୁଥଂ ଵାଦ୍ଧର୍ ପନ୍ଛରରେ 
ନେଇ ପାର୍ଛଆର୍ ଣ୍ଭର ଆଡ଼କ୍ସ୍ ଗୁଣି ଦଆଯାଇଅଛ । ସେଦ୍ରପର୍ ଭନ୍ଥିର ପରବଞ୍ଚୀ ବାଦ୍ଧକ୍ଗ୍ ମଧ୍ଯ 

¦ ]| ॥: ଚମାଡ଼ ଭଵିର ଦ୍ଧଂର୍ଡଭୀୟୁ ବାଦ୍ଦୁର ପଛର ଭୂଢୀୟୁ ବାହର୍ 

22 ନ୍ ଆଟରେ ଓ ଚଢୁଥଂ ବାଦ୍ଧୁର୍ ପନ୍ଥର କେଇ ଗୁଣର ଆ 
୦2୪ ଯାଇଅଛୁ । ଏହି ପ୍ରଣାର୍ଜୀଚର୍ ସମ୍ଭସ୍ତ ବାଦ୍ରଘୁଡ଼କ ଖନି ବାରେ 

ପାନ୍ଛଆଛର ମୁ ହଁ ବଛା ବଢ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି । ୨ ନମ୍ବର ନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଏହା ଃରେ ସୁଅଆଁଲଇ୍ର୍ ଗୋହଏ ଘାର୍ଛଆର୍ ରନ୍ନ 
୨ ନମ୍ବର ରନ୍ଜ ଦ୍ଦଆ ଯାଇଅଛି । ଭଦ୍ନି ରେ ଦୁଇଗୋଃ ଚଲ୍ଖାଏଁ ଲଭା ଏକାଠି 

ଯୋଡ଼ ବାହ୍ୁଗୁଡ଼କ ଚଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼ କଗ୍ଵଯାଇଅଛୁ । ମୁଣି 
ଭହ୍ମଁରେ ୭ନଗୋଃ ୭ଲ୍ଖୀ ଏ ସରୁ ଲଭାନ୍ମ୍ ଏକାଠି ଶାଖା କରହ୍ ସେନ ଣାଖାରେ ଯଚ୍ଥଆଃ 



କ୍ଦୁଦରୀୟ୍ ଖଣ୍ତ ୧୩ 

ବ୍ରୁଣାଯାଇଅର୍ଚ । ଭନଚଗା ହି 'ଣାଖାବର୍ ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଚ୍ଵଂ ବ୍ଟ୍ଚିଢ ହୋଇଅଛି । ଢଦନୁସାରେ 
ଏହ୍ନା ବ୍ରୁଣାଯାଇଅଛ । ଦକବଳ ପାଚ୍ଛଅଃର୍ ମକ୍ଷପ୍ଵଗରେ 

ଗୋଃଏ ଧୀଡ଼ ଗ୍ବଦ୍ଵ୍ଗୋଃ ଶାଖାରେ କୁଣା ଯାଇଅଛ୍ଥ। 

୪ ଗୋହ ଶାଖାରେ କ୍ରୁଣିଵା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପବେ ବଣ୍ିଭ 
ହ୍ଲୋଇଅଛ । ପାନ୍ଛଆଃର୍ ମୁହ ୧୭୮ ନମ୍ବର ର ନ୍ଧରେ୍ ବଣ୍ଫିତ 
ପ୍ରଣାଜୀୀଚର୍ ବ୍ରୁଣା ଯାଇଅଛି । ୩ ନମ୍ବର ବନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଏଥୁରେ ଯେଞ୍ ହ଼ଢା ସଗିଅଛି, କେଢେଗୁଡ଼ଏ 
ଲଭା ଏକାଠି ଗୁଡ଼ାଯାଇ ଢାହ୍ନା ସ୍ତନ୍ଦ୍୍ଭ କଗ୍ଵ ହ୍ରୋଇଅଛ୍ଥ । 
ଏହୁିଷର୍ ଗୂଡ଼ାଇଁବା ମାଇଁ ଏକ: ରେଲଚଳେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ୯ 
ଲଭା ଧର୍ ସୁଡ଼ାଇଲେ କସ୍ଫା ରଲଚଲେ ଏପର୍ ବଲ ବହାଇ ୧୯ 
ରହବ ନାହି । ବସଥୂପାଲିଁ ଚଗାହଏ ଲଢା ସାଛିଅଛର ୯ ଏ 
ଦୁଇ ପାଖଚର ଲ୍ଗାଲ ଭାହ୍ରାକ୍ସ ହ୍ରଢା ପଦ୍ଵିମାଣରେ ରଵି ଦୁସ୩୬୮୭୭୩ 
ଭାକ୍ସ୍ ଚମାଡ଼ ଭୁଇସରର କର୍ଦେକ। ୨ୟୁ ସଣ୍ବଢି ଲଢାକ୍ୁ 
ଯେଉ୍ଚ୍ଠାଚର୍ ମନୋଡ଼କ୍ର ଚସହ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଣ୍ ପ୍ରଥମ 
ପରସ୍ତ ଲ୍ଢା ଉ୍ସନ୍ତର ଦଜ୍ଡ଼ ସ୍ଵାଙ୍ଗଂଲ୍ନ ଘର୍ ଗୁଡ଼ାଇ ସୁଡ଼ାଇ 
ବସୀଲ୍ ଅଣିବ । ଆର ପ୍ଫଣ୍ତର୍ ଲଢାକ୍ଲ୍ ଆଡ୍ ଥଚର୍ ଗୁଡ଼ାଇ 
ଫେଗ୍ଵଇ ଆଣି ୩ଯ୍କ୍ ଥର୍କ୍କ୍ ବସନ୍ଧଠାରୁ ସୁଣି ଢାଦ୍ରା ଉ୍ପନ୍ତର୍ ୩ ନମ୍ବର ରନ 
କସ୍ତ ଦଉ୍ଡ଼ ସ୍ବସଂଂଲ୍ନ ମର୍ ଗୁଡ଼୍ଇ ସୁଡ଼ାଇ କସାଇ ଅଣିକ । ଏହ୍ଥକ୍ତି ଥରକୁ ଥର କସାଲ ଯେବଭ 
ଟମୋଞ୍ଚା କରବିବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଚସନ୍ଥ ଘର୍ମାଣର ଚମାଃା। ଚହାାଲ୍ଗଲେ ଲଭାହର ଅଗରକ୍କ୍ 
କୌଣସ୍ପି ଗୋଃଏ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ଢଭର୍କ୍ଲ ଗୁଞ୍ଜ ଦେଲ ଅଃକାଇ ଦେବ । ଏହରଣର କସାଇବା ବେଲେ 
ଗୋଃଏ ଲଭା ବଣଷ ଚହ୍ଲାଇଗବଲ ଭାହ୍ନାର୍ ଅଗକ୍ସ୍ ଭଵ୍ମିରେ ଗୁଞ୍ଜ ଦେଇ ସସହ୍ରୁଠାରୁ ଅଜ୍ ଖଣ୍ଡିଏ 
ଲ୍ଭା ଲଗାଇ ଘୁ ପର୍ ରସାଇ୍ଯିବ । 

ସ୍ଅଁ ଲଲ୍ରେ ନାନାପ୍ରକାର୍ ସ୍ଥେଃ ସ୍ଥେଃ ଗ୍ଟଙ୍କ ୨, ଦୁଆର 
ମୂହଁରେ ଫୁଲ ଓ ଲଭା ହାର୍ଗ” ରଖିବାର ଡାଲ୍ନ କଗ୍ଵଯାଇ ମାରେ । 
୪ ନମ୍ବ୍ ରନ୍ନ ବଦଖ । ।. 

ଏହୁ ଲଢାର ବା ଅନ କୌଣସ୍ଥି ପଦାର୍ଥର ଏକ ମାଘରେ ଝି 
ଯେବବେ ବଗାଃ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଡାଲ୍ନ ଅଧ ପଦାର୍ଥ ଅଲ୍ ସମସ୍ତ 
ମଧ୍ୟରର ଅଧୁକ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ବାନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ବ, ଚଭେବେ କାଠର 
ବା ମାଝିର୍ ଫରମ୍ା ବ୍ଯବଦ୍ବାର୍ କର୍୍ବ । ଭାହ୍ରା ଚହ୍ନଲେ ସ୍ହ୍ଜରେ 
ସମାନ ମାପର ଓ ଏକ ନମ୍ପୁନାର୍ ଅଧ୍ଧ୍କ ପଦାଥ ଭଅର୍ କର୍ ପାର୍ଵ୍ର । ୪ ଲନମ୍କଚର୍ ରନ 



୧୪ ଗୃକ୍ରଶଜିଲ 

ଏଥିଷାଲି ପ୍ରଥକଷ ଚଲେଵବଲ ଢଲାଃ ବୁଣି ଫରମୀ ଉ୍ପରେ ପକାଇ ଅବଶିଷ୍କ ଅଂଶ ବୁଣି 

ବଦଇ । ଫର୍ମ୍ଭା ଜ୍ଣନତର୍ ଠଯେବବ ଗାର ପଳାଇ ର୍ଖିକକ ଭେଚକ ଆହୁସର୍ ସୁବଧା ବ୍ବେବ । ବାହୁ 
ଗୁଡ଼ିକ ଗାର୍ ଜ୍ପରେ ରଖିକ । ଭା ଯବ୍ତର୍ ବୁଣିଯିକ । 

ଚପଉଁ ସବ, ସଦାଥଂ ଅଧିକ ଝଖ୩ରେ ଆଜଣ୍ୟକ , ସେ ସବ, ପଦାଥ ଶୀଘ ଶୀଘ୍ର ପଞୁଭ 
କରିବାସାଇ- ଚେଟ୍ବ କାପ କରୁଥିବା ଚଲ୍କକଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କାର୍ଫା ଵଣ୍ଡାନ କର୍ ନେବ, ଚଭବେ ଆହୁଭ୍ 
ଜ୍ଞ୍ଢମ୍ବ ହ୍ରେବ ଯଥା--ସ୍ୁଅଲଲଚରେ ଗୋଃଏ ପ୍ରକାର୍ର ଡାଲ୍ଵ ପ୍ରସ୍ଥୁଭ କର୍ଵ୍ବା ସାଇ କାର୍ଯ 
ବଣ୍ଢାନ କର୍କାଲୁ ଚହ଼ଚିଲ ସମାନ ସମାନ ଲଢାଗୁଡ଼ଲ ବାଛବା କାମ କର୍କ ଜଣେ, ଲ୍ ୬| 

ଗୁଡ଼କର ଗ୍ଟେଣା ଛଢ଼ାଇରାବର ଲ୍ଗିବେ ଦୁଇ ଜଣ, ଲଭାଗୁଡ଼କରେ ଚକବଲ ଭଲା ନୁଣିକେ 

ଦୁଲ୍ ଜଣ, ଫରମା ଉସଚର ପକାଇ ଅବସ୍ଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବଣ୍ିବବ୍ଧ ଦୁଇଜଣ, ଫରଥାରୁ ଉଠିଲ୍ନ ସରେ 
ମୁଦ୍ଘ ବାଛ୍ଛକାଚର ଲ୍ବଗିବବେ ଦୁଇ ଜଣ, ଯେଜଉ୍ଠାରେ ଯାହ୍ନା ବଳକା ଅଂଶ ବାହାରି ଥୁବ, 
ବସଗୁଡ଼କ କାହ ସଫା କଶ୍ ରଵିବଦେବ ଏକ କଣ । 

ଏହୁଣଣ୍ି କାରି ପ୍ଵଗ କର୍ଵି ଯେଜ୍ି ପଦାଥଂ ନର୍ମିଣ କଣ୍ଵଦ, ଭହିରରେ ଯେ ଜଣ ସ୍ବଗି 
ଦନକରେ ଯେଚଭ ପଦ୍ୟଥ ନର୍ମୀଣ କଣ୍ଚବ, ଯେବେ ଚସଭକ ଜଣ ଲିକ ସବାରି ପ୍ରଭେଂଳେ 
ଘଦାଥର୍ ସମ୍ଭସ୍ତ କୀର୍ମା ଏକା ଏକା କରନ୍ତ, ଚଭରେ କଦାଚ ଭହିର ଅକ୍ଲୀଂଶ ମଧ୍ଯ କର୍ ଷାର୍ଚବେ 
ନାଵି' । ଯେଜ୍' ଯଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ ଭାହ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚଦଖିବାରୁ କଦାଚ ସବୁ ମ୍ରକାର୍ରେ ସମ୍ମାନ 
ଦ୍ରେଵ ଳାହ୍ନ । 

¢ 
ଏହ୍ରୁ୍ କାର୍ୟାଭସ୍ଗର୍ ମୂବଵଧା ଓ ସୂଫଳର୍ ମୁଳା ନ ବୁଜିବା ପର୍ୟାନ ଏକାଠି ଅଧୁକ ସଦାଥ 

ପ୍ରସ୍ଥୁତ କର୍ବା ସଦ୍ବଜ ବହ୍ରକ ନାହ୍ର । 

ସୁୁଆଁ ଲଇବର୍ ସ୍ଦୁଞୁ କେସ୍ କଲେ ଭାହ୍ରା ବେଶ୍ ଶଲ୍ ଏବ ସୁନର ହ୍ରେବ । ଭାଲପନ୍ନର୍ 
ଚଞେଇ ବ୍ଟୃଣିକା ପାଲ୍ ୧ଯଜ୍୍ଷର୍ ପଭରଗୁଡ଼ଏ ସମାନ ସମ୍ବାନ କର୍ ରର୍ ସାଣ୍ଵି ଦେବାକୁ ହୁଏ) 

ଏଥୁରେ ସେହୁଘରର ଲ୍ଢାମୁଡ଼ ଏ ପାର୍ ଦେଵ । ଘଦାଥଂହ ଯେଢେ ଉଚ କଣ୍ଢିବାଲ୍ଗ୍ ହ୍ରେଵ, ସେବନର 
ଘବ୍ବିମାଣ୍ର ଅଷେକ୍ଷା ଏକ ପାଖରୁ ଅଉ୍ କଚ୍ଛ ଅଧ୍ୟୁକ ସ୍ଥ? ଭହ୍ନଁ ରେ ଠିକ୍ ସସହ୍ର ଢାଳଷନ୍ନର୍ ଚଞେଇ 
ବୁଣିରା ସ୍ରଣାଲୀରେ ଗୁଡ଼ଏ ଲଢା କୁଣିଵାକ୍ସ୍ ହ୍ରେଵ । ଭଲାଃି ଯେଢେ ଲମ୍ପା ଓଁ ଯେଭେ ଚଭ୍ଡ଼ାର୍ 

କର୍ବାକ୍ସୁ ଇଚ୍ଛା କର୍କ, ଚସହୁ ଆକାରର ଅଂଗିଃ ବୁଣା ଦୋଇଗଲେ ଡାଦ୍ରା ଉ୍ସଟେ ଠିକ୍ ସ୍େହ୍ନ 



ଦ୍ବଟୀୟ୍ ଖଣ୍ତ ବ୍୪ 

ମାଥର ଖଣ୍ଡୁଏ କାଠ ରଖି ଚଦବ । କ ଠ ଖଣ୍ତଂକ ୭୬ ଇଂ ନା ଭହିରୁ କନ୍ଥ ଉଚ୍ଚର ୧ହ୍ଲେ ସୁବ୍ରଧା 

ହ୍ରେଇ । କାଠଣଖଣ୍ଟଡକୁ ବଗାଡ଼ଦ୍ରୀଗ୍ଧ ମାଡ଼ ବସି ଡ଼ି ଷ।ଷ। ଣ 
ଭଦ୍ଦୁର୍ ଗ୍ଓବଘାଖର ଲଢାଗୁଡ଼ଳ ଉଠାଇ କାଠ ୪୯୯୯୪୯୯୪୯୯୯୯୭୪ 
ସବ୍ଦେଂ ଲଗାଇ ଖଣ୍ତଂଏ ଚଡାର୍ ଣୃଡ଼ ବାହି 

ଦେବ । ଚଗାହଏ ଲଢା ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 

୯୯୯୯ 

ଲ୍ଗାଇ ଗ୍ବର୍ଘାଖକୁ ବୁଲ୍ମର୍ କୁଣିଯିର । ଯେଉଁ 

ଠାଚର ୧ଗାଶିଏ ଲଭା ଚଣଷ ବ୍ରେବକ ସସଠାରର ହୈ 

ଧ୍ଅ 
୧ ଧ୍୧ କ୍ -୧୯୮୯୯୯୯୯୪ `< ୯୯,୯୭୮ 

୪ ୯୯୪୪ 

ଆଉ୍ ବଗାଶିଏ ଲ୍ଢା ଲଗାଇବ । ଏହ୍ରାକୁ ଗୋଃଏ 

ଲ୍ଢା ଉ୍ଘର୍କ୍ଲ ଉଠାଇ ଓ ଗୋଃଏ ଭଲକ୍ସ୍ଟ ରଵି 
ବ୍ରୁଣି ସାର୍ବ । ଅଥବା ଦୁଇହ ଲଭା ଉଗର୍କ୍ସ୍ 

ଞ୍ଜ $ 

ଉଠାଇ ଏବଂ ଦୁଇହ ଲଢା ଭଲକ୍କୁ ଯକାଇ ଞ୍ଚ ଲଲ 
ବ୍ଦୁଣିଵା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଵୁଣି ଯାଣ୍ିବ । କଵମ୍ବା ଏକା- ୪ ନସ୍କର୍ ଚନ 
ବେଳକେ ଚଯାଡ଼ ଏ ଲେଖାଏଁ ଲଢା ବୁଣି ଯାର । ଏଥୁପୁୁବେ ଚମଭେ ପ୍ରକାର ବୁଣିବାର ପ୍ରଣାଲୀ 
ବଣ୍ଣିଡ ହୋଲ୍ଅଛୁ ଭହ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଚଯ କୌଣସ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁଧ୍ କେଣ୍ ବ୍ଲୁଣି ଷାଣ୍ଢିବ । ସୃଵ୍ କେଣର 
ଗ୍ଭର୍ଗାଖର୍ ଳାନ୍ତୁ ବ୍ରୁଣା ହହ୍ାଇଗଲେ ସୁହରି ବାଛ୍ପକାର ଚଯଭେ ପ୍ରଣଂଳୀ ବଣ୍ଡିଭ ଦହ୍ରୋଇଅଚ, 
ଭଦହ୍ି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଛଲେ ମୁଵ ଧା ହ୍ରେଵ, ଚମଦ୍ଦ ପଣ ଳୀଚର ସ୍ଵଏଁ ବାଛ ଦେବ । 
ଠିକ୍ ସେହ୍ର ପଣାଳୀରେ ସୁୁଞ୍କଶ୍ ର ଜ୍ଷର୍ ନମନ୍ତେ ଖଣ୍ଧିଏ ଚାକୁ ଣୀ ଵା ଡାଲ ବୁଣି ଲଗାଇ ଦବ । 

୫ ନମ୍ହ୍ର୍ ବନ୍ଧରେ ଯେଜ୍ ସୁଞକେସ୍ ୫ ଦେ ଖୁ ଅଛ, ଭାଦ୍ରା ଚଗାଃଏ ବାହୁଚର ଦୁଲିଗୋହଛ଼ 
ଶାଖା ଏକାଠି କୁଣାଯାଇଅଛ। ଭହିର୍ ମଧ୍ଯସ୍ବଗରେ ଟଗୋହଏ =¥:555 25:21 
ଧାଡ଼ ପୁବ୍ବବଷ୍ଫ୍ଵିଭ ପ୍ରଣାର୍ଳାବରେ ଗ୍ୁଣ୍ଗୋଃା ଲଭାଚର 
ବ୍ରୁଣାଯାଇଅଛ୍ଥ । 

ବାର୍ଞଜ୍ଶରେ କ୍ନମ୍ବା ବବେଭରେ ଓ ଯେଜ୍ଠାରେ ଅଵଶ୍ଯକ 
ବହ୍ଵବ ଖଚଣ୍ଡ ଝଣଣ୍ଡ କାଠ ଲଗାଇ ଭଲ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଅକୃଭର୍ ଚଚଆର୍ 
(୦୩୩୮), କାଜ୍୍ଚ୍ ଘକୃ ଭର୍ ଗୋଃଏ ରଲଖା ଏଂ ଘରଯା ପ୍ରନ୍ତୁଭ 
କର୍ ଭହ୍ମରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବୁଣିକାର୍ ଆଵଶ୍ଳକ ସେହ୍ର ଅଂଶରେ 
ବେଭର ଯାଭଇିଅ ବା ଚବଭର ଅନ୍ତର୍ ମାଭଅ କମ୍ହା କାଉିଣର 
ଘାଭିଆଁ ଖଞ୍ଜ ଦଇ ଭହି ଉ୍ଥରେ ବାଚ୍ଛ ବଂକ୍ଥ ସମ୍ବାନ ସମୋଞାର 
ସୁଅଁ ଲଲ ଗୁଡ଼ଏ ବୁଣି ବଦରବ । ଚଉ୍ଜ ଅଶର୍ ଚଗାଡ଼, ଦ୍ରାଉ 
ପ୍ରକ୍ତର ଯେଜ୍୍ ସବୁ ସ୍ଥାନର କେବଳ ଲଇ ଗୁଡ଼ାଇ ହ୍ରେଵ, ସେ ବ 
ସକ୍ତୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହ୍ର ଲଭାକ୍ସ୍ ସୁଡ଼ାଲ୍ ଦେଇ ଏବଂ ପିଠିର୍ ଦାଢ଼ ଓଁ ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ 

ଦ୍ ୬୪ ଏ ୦୯୦୦ ୯୯ ୭୯୨୮ ୪୯୧୯ ୦ ୧୮ ୯202:2255)5)99):28925025)5)3:57:52/2557552- ୯ ଏ୯୭୭%୭୦୮୪୭୮ ଏ େ ଏ ବୈ ୭୭୦ ୬୯୪୯୪59୬ହ୍ 



୧୬ ଗ୍ ଦ୍ଣଣିଲ, 

୪୪୬୬ ବସିବା ସ୍ଥାନର ଦାଢ଼ ଘରକ୍ତଭରେ ଏହ୍ନ ସୂଅଂଲଇ୍ର୍ ବେଣୀ କଣ 
ବସାଲ୍ ଦେବ । ଭାହ୍ରାଚହ୍ବଲେ ସୁହର୍ ଚେୌଆର୍ € କାଜ୍ଚ୍ ପ୍ତକ୍ତଭ 
ହ୍ରୋଇ ପାଣବ । ଭଉ୍ସଚର ୬ ଓ ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନଚର୍ ଦୁଇଚଗାହ 

ଠି ଚଚଆର୍ର୍ ଚନ୍ନ ଦ୍ଦଆଗଲ୍ପ । ଚେଆର୍ ଅଦରେ ବହିବା ସ୍ଥାନରେ 
. ଖଣି ଏ ଖଣୁଏ ଗଦ ପକାଇ ବସିଲେ ଵଶେଷ ସୁବିଧା ବୁକ | 

୭ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ † 
କାଲିର 

କାଣିଚର ସ୍ବାସ୍ତ୍ବରକ ରଙ୍ଗ ଅଭ ସୁନ୍ଦର । କାଇଂ ଚଚର ଚଯ ବକୀଣସ୍ତି ପଦାର୍ଥ କୁଣିବ, 
ଢାଢ୍ମା ସ୍ଵଦ୍ର ଚହ୍ରକ । ଧୁଣି କାଥିଚନକ୍ତୁ ଝଯ କୌଣସ୍ଥି ଟ୍ଙ୍ଗଚର୍ ର୍ଙ୍ଗାଇ୍ବଲ ସେ ଗଙ୍ଗ ଗ୍ରହ୍ମଣ 
କର୍ବ । ଏହ୍ାକ୍ସ୍ ଠିକ୍ ଭାଳମନ୍ନ ରସ୍ଯ ଲଜା ପ୍ରଣାର୍ଳୀରର ର୍ଙ୍ଗାଇବାକ୍ସ୍ ହ୍ରେବ । 

କାଲିଚ କୁଣିଵାବର୍ ଚଗ୍୍ ବା ଯୁର୍ ବଦଇ ବୁଣିକା ପ୍ରଣାର୍ଲୀ ଅଧ୍ୟକ ପ୍ରଚନ୍ଞଢ । ଏହ୍ଜ 
ପ୍ରଣାଲୀ ଏଥିପୂଚବେ ଭାଲପନ୍ନ କଣାରେ ବଞ୍ଝିଭ ହ୍ରୋଇଅଛି । ଠିକ୍ ଚସନ୍ଥପର୍ ୟ୍ରଥମେ ଗୋଃ- 
ଚକବଭ ବସ୍ ବା ଧୁର୍ ଧରିବ । ଟଗାଃଏ କାଲ୍ଚଡାଙ୍ଗକ୍ଲ୍ ଭୁଇଲଫାଲ ବା ଗ୍ଟର୍ଫାଲ କର୍ଣଣ୍ ଭଦ୍ଜିର୍ 
ଅନ୍ଥି ବାହ୍ାର କରଣ୍ଵଦେଇ ସନ୍ଥ ମାଭଅନ୍ରକ ଠିକ୍ ଭାଲପନ୍ନ ଯେଣଣ୍ଢି ଚଗ୍ଵ ଜଣରେ ଗ୍ରୂଡ଼ାଲବାକସ 
ହୁଏ, ଚମ୍ପ୍ହ୍ମପର୍ର ଚଗ୍ଵ୍ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଵୁଣିବାକ୍ମ ଚହ୍ରକ । ଖୁବ୍ ସରୁ ପଦାର୍ଥ ବୁଣିବାକ୍ଵ୍ 
ବହିଲେ ଚଗାହଏ ଚଗାଶିଏ କାଇଁ ଚ ଡାଙ୍ଗଂକ୍ତ୍ ୮୮ ଫାଲ କର୍ ମଧ୍ଯ ରଗ୍ଵ୍ ଯାଇ ଘାର୍ବ । 

କାଇଁ ଚଚ୍ଦ୍ କଞ୍ଚା ଥିବାଚବଳେ ଚର୍ବାକୁ ହୁଏ । ଣ୍ତଣ୍ମିଗଚଲ ଭାହଢ଼୍ା ସବ୍ମୁବବଳେ 
ସହ୍ନଳରେ ରତ ହ୍ନୁଏ ନାହି । ଶ୍ରଣିଲ୍୍ କାଲ୍ ଚ ନର୍କାକ୍ସ୍ ଗଲେ ଭାହ୍ନା ସ୍ବଙ୍ଘଗଯାଏ । କାଲିଚ ଠିଲ୍ 
ବର୍ଷା ରଭ୍ତୁର୍ ଚଣିଷକ୍ସ୍ଟ ଘାକଲ ହୁଏ । ବସହ୍ର ସମୟୂଚର ଭାହ୍ନାକ୍ଲ୍ ସଗ୍ରହ୍ମ କଗଵଯାଏ । ସେହୁ 
ସମ୍ଭୟୁଟର୍ ସାଧ ରଣଭଃ ସ୍ବରରେକେ କାଇଁଚ ଫଗହ୍ନ କର୍ ଭାହ୍ରା ଶ୍ରଦିବା ଘୂବଂରୁ କେଭେକ ରର୍ 

ମକାନ୍ତ ଓ କେ ଭେକ ବଗାଞାଇ ଝଟ୍ଵରେ ଶୁଖାଇ ଭଵବିଷ୍ଯଭଚେ କାମ କରିବୀ ଯାଇ ସଜାଡଜ଼ 
ର୍ଖନ୍ଥ। ମାଣିବର୍ ଵନ୍ଜାଇ୍ କାଲ୍ଂଚ ଵିବାକ୍ସ ଚେଷ୍ଟାକଲେ ଭାହ୍ରା ବଗ୍ଵଯାଇ୍ ଘାରର୍ୀ ମାତ୍ର 
କାର୍ୟାର୍ ଉ୍ଥଯୋଗାଁ ହୁଏ ନାହ । 



ଦ୍ୁର୍ଗୟ୍ ଖଣ୍ତ ୧୭ 

କାଣିଚର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କ ଅଭ ସ୍କୃକ୍ଷ୍ଣ କାଖ ଭେଣୁ ବକୌଣସ୍ଥି ଚମାଃ୍ଚ। ଚଗ୍ଵ ଏଥୁ ନମଚନ୍ତ 

ସୁଣିଧାଜନକ ନୁଚଦ୍ର । କାଲିଚ ବ୍ରୁଣିଵାଷାର୍ ନଡ଼ଅବାହ୍ୁଙ୍ଗ। ଓ ଭାଲକାହ୍ମଙ୍ଗାର ଅନ୍ତର ଭନ୍ତୁ 
କ୍ମମ୍ବା ଗୋଞଃ। କାଲିଚକ୍କ୍ ଚଗ୍ଵ୍ କଣ୍ ଭହ୍ମିରେ କାଲିଚର୍ ପଦାର୍ଥ ବୁଣିଲେ ସ୍ଫୃଦ୍ଦର୍ ବହ୍ବ । 

କାର୍ଚ ବୁଣିବା ବଳଳେ ବଗ୍ଵକର୍ ଯାଖରର୍ ଚଗାହିଏ ସା ନଚର୍ ମାଣି ରଖିଥୁକ । କାଲ୍ଚ 

ମାଭଆଁହଲ୍ୁୁ ପାଣିଚର ଵୁଡ଼ାଇ ଭଦ୍ନିର୍ ଝପଃଘାଖ ଏକ ଦ୍ରାଭର୍ ବଢ଼ା ଅଂକ ଠି ନଖ ଉପରେ ବସାଇ 
ଅନ। ହ଼ାଭରେ ଵାଣି ଚନଲେ ଭହିଦର୍ ଯାଦ୍ରା ଅନ୍ତ ଥିବ, ଭାତା ଦାହ୍ାର୍ଯିର ଏବଂ ଗାଭଆହ 

ନରମ୍ବ ହ୍ରୋଇସିନ୍ତ । ସାଇଅ ନଚ୍ମ ଚଢହ୍ଧଲେ ଭାହ୍ମାକ୍ସ୍ ଯେଜିିଥିବଡ଼ ବାଗେଇ କର୍ ଯେଜ୍ଣନି 

କ୍ରୁଣିବାକ୍ସୁ ଗୁହ୍ଥକଃ ସେଦ୍ଦୁପର୍ ସହଜରେ ଵୁଣି ପାରିବ । 

ପ୍ରଥବମ୍ବ ଆବଶଂକ ସଣ୍ଢ୍ମାଣ ର୍ ଚଗ୍ଵ ନେଲ୍ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ୨୮୩ ଇମ୍ପ୍ ଲମ୍ଭ ବହବୀ ମର୍ମନ୍ତ ଢହଥ 

ଜ୍ଣରେ ଖଣ୍ଏ କାଇ୍ଚ ଧାଣିଆ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେକ । ଭା ଜେ ଭାହାକୁ ମୋଡ଼ ଦେବ । ଯେକେ 
ବକୌଣଵ୍ି ଚଗାଲ୍ଗକାର ଦାଥଂ କ୍ରୁଣିଵାକୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ବ, ଭେବେ ଭାହ୍ବାକ୍ସ୍ ଗୋଲ କଣ୍ ମୋଡ଼ବ । 
ଯେଚବ୍ ଗ୍ଵର୍କୋଣିଅ କମ୍ବା ବାଦାଣି ଆକାରର ଘନ୍ଦାଥଂ କର୍ବାକ୍ଲ୍ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ବ,ଭେଵେ ତା୍ରାକ୍ସ୍ 
ଝିକକଲ ଲ୍ସ୍ଟ୍୍ ସ୍ଵରରେ ଦୁଇପ୍ସସଂ କର୍ ଚମାଡ଼ ଚଦବ । 

ଏଥର୍ ଗୁଡ଼ା ଚହ୍ରାଇ୍ଥିବ୍ା ଅଂଶ ସଙ୍ଲେଂ ଗୁଡ଼ା ନ ବହ୍ଘାଇଥୁବା ଚସ୍ଵକ୍କୁ ମିଣାଇ ଦୁଦ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ 

ଥଚର କାଲିଚ ପାଭଧା ଗୁଡ଼ାଇ ବଦ । ଭା ପବର ସାଭରଅଃ ୧କବଲ ଚଗ୍ଵ ଜ୍୍ପଚର ଥରେ 
ଗୁଡ଼ାଇବ । ପୁନସ୍ବୟ୍ଟ୍ ଚଗ୍୍ ଓ ଗୁଡ଼ା ବହ୍ଘାଇଥିବା ଅଂଶକ୍କ୍ 

ଗିଣାଇ ଭାହ୍ରା ଜ୍ବର ଗୁଡ଼ାଇକ । ଏହିପରି ଥଚରେ ଖାଲ୍ ଚସ୍ଵ 

ଉପରେ ଓ ଥବର୍ ଚଗ୍ଵ ଏବଂ ଵୁଣା ଚହ୍ରାଇଥିକା ଅଂଶ ଦୁହିଙ୍କ 

ଜ୍ଘରେ କାଉଚ ପାଭଆକ୍ଲ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ବଗ୍ଵଵର୍ କୁଣିଯ୍ଷିବ । 

୧ ନମ୍ଳର୍ ଶନ୍ଥ ବଦଖ । କର୍ଛ ବୁଣା ବଦ୍ରୀଲ୍ଗଲେ ବୁଣ୍ଢା ଅଂଶରେ 

ବିନା ଏ କାଇଂ ଚ ମାଭିଅ ପଶିବା କଠିନ ଚହ୍ନବ । ଢେଣୁ 
୧୩୧ | କଃ ¬ =. 5 < ୩୦ ୨ନମ୍ଫର ରନ୍ଧ ପର୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଘଭଳା ଓ ଵାଣୁଆ ବାଜି୍ଶ 
କସ ଅଗକ୍ସୁ ଗଗୋକଅ କର୍ ଡାହାକ୍ଲ୍ ପାଖରେ 

୨ ନସ୍କର୍ ଚନ୍ନ ରଖିଥ୍ବିବ । ସେନ୍ଧ୍ର ପାଛିଆନ୍ତୁ ବୁଣା ଚଢ୍ରାଇଥୁବା 

ଅଂଶରର୍ ପୁଟ୍ଇ ଦେଇ କାଇଁ ଚ ଯାଭଅ ଘଣିବାଘାଇଁ. ବାଃ ସଫା କବ୍ଦଦେବ | ଚଗ୍ ଶେଷ ହ୍ଲୋଇ୍ 

ଅନ୍ନଲେ ଏକାବେଲ ଚକ ଅଧୁକ ଚଗ୍ଵ ନ ସଯାଡ଼ ଅଲ୍ଲ୍ ଅଲ୍ କର୍ରି ଝଗ୍ଵ ଡ୍ରମ ଯୋଡ଼ବ । ରୁଣା 

ଯାଜ୍ଥୁବା କାଇଁ ଚ ମଧ୍ଯ ଖଣ୍ରିଏ ଚଶେଷ ଚାହ୍ଧଲ୍ନ ବେଳକ୍ସଟ ଆଜ୍ ଖଣ୍ତ ଏ ଯୋଗ କର୍ଛୁଥିବ । 

ଗ୍ମ 



୧୮ ଗୃଦହ୍ଥିଲ୍ା 

ନମ୍ମାଗଭ ଏହ୍ର ପ୍ରଣାଲୀଚର ବୁଣି ବୁଣି ଯେଜ୍ଚ୍ ଘଦାଥଂ ବୁଜିକା ଅଵଶ୍ୟକ, ଭହିର ଢଲାଛି 
ଘ୍ତକ୍ଭୁତ କର୍ର । ୩ ନମ୍ଚର୍ ୭ନ୍ନ ଦେଖ । ଭା ଯରେ୍ ନ୍ରମେ ସେହ୍ରିଷର୍ ବୁଣି ବୁଣି ଯେଉ ଯଦାଥଂ 

5 ବୁଣିବ, ଭଦହ୍ଜର୍ ଆକାରକ୍ସ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ଯ ର୍ଣି ବୁଣିଲ୍ ଦେଲେ 

ଚଗ୍ଵକ୍ୁ ଡ୍ଇନ୍ବକୁ ଉଠାଇ ଘଦାଥ ହର ଯାଖ ବା କାର୍ଛ୍ଛ 

ବୁଣିବ । ୪ ନମ୍ବର୍ ବନ୍ଧ ଦେଖ । ଯେବରେ ମଝିଛର୍ ଭ୍ନ୍ନ 
ଭ୍ନ୍ନ ସ୍ଵସଂ ବସାଇବାକୁ ଥିବ, ଭେଚବ ସେବି ସ୍ବଙ୍ଗକୁ 

୩ ନମ୍ବର ଚନ୍ନ ଗୃହ୍ଧ ଯେଞ୍ଜିଠାରର ଚଯଜଉ୍ ଆଡ଼କ୍ସ ବଢ଼ାଇବାର ଓ 
ଯେଞ୍ଜଠାରେ ୧୭ଯତଁ୍ ଅଡ଼କ୍ତୁ ତ୍୍ଠାଇକାର ଅବଶ୍ଯକ 

<® ` ହେବ, ସେହିଠାରେ ସେହୁ ଆଡ଼କୁ ଚଗ୍ବକ୍ସୁ ମଡ଼ାଇ୍ 
ବ୍ ମଡ଼ାଇ ଢହୁଁରେ କାଇଁଚ ପାଝଅ ଗୁଡ଼ାଇ ମୂ ଗର୍ 

ଦୁଣିଯିବ । ବଣଷ ବହ୍ରଲ୍ନ ଚବଲକ୍ସ ଚଗ୍ଵକ୍ୁ ନ୍ତଚମ ସରୁ 
କର୍ ଆଣି ଅନ୍ଯ ଅଂଶ ସଙ୍ଗେ ମିଲାଇ ବଦଇ ବୁଣା 

ତଣଷ କରିବ । ୪ ନମ୍ମର ରାନ୍ଥ ଦେଖ । 

୦ 
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୪ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ . 
ଡାଲ୍ର, ଡ଼, ଚଗ ଲ୍ ଶଞ୍ଚିଣା, ଫରୁଅ ଭକ୍ତର ନାନା ପ୍ରକାର୍ ପଦ୍ରାଥଂ ଏହ ପ୍ରଣାଳୀରର୍ 

ତ ବୁଣାଯାଇ ପାଣ୍୍ଵ । ଚମଡ଼ ବା ଫରୁଅ କର୍ବାକ୍ପ ଚହ୍ନଲେ ପ୍ରଥଚମ୍ଭ ଉ୍ଗଗ୍ଵେଲ୍ଜ ପ୍ରଣାଳୀଚର୍ ବୁଣି 
ସାର୍ ଭା ପଟରେ ଭହିର ଡାଲ୍ଵହ ଠିକ୍ ସେହ୍ର ପ୍ରଣ୍ଢାଳୀଚର୍ 
ବୁଣି ପେଡ଼ ବା ଫରୁଆ ଯାଇ ଭାଙ୍କୁଣ୍ରୀ ଇଅର୍ କରିବ । 

ଗୋଏଏ ଚଗାହଏ ଚଗାଃ। କାଇଁ ଚର୍ ଘର୍ ଚଦଇ 
ଖୁବ୍ ସରୁ ସରୁ ଶଗ୍ଵ କାଇ ଚଢ୍ମାଗ୍ବ ସଦର ହ୍ଯାଞ୍ (40) 
ରୁଣାଯ,ଇ ଯାରେ | ୭ ନମ୍ବର୍ ଚନ ଦେଖା 

୫ ନମ୍ହ୍ର୍ ରନ୍ନ 
ନ ଚ ଗ୍ଇଂ 9 ଡି 8 କାଲ୍ ଚ ପେଡ଼ ବୁଣିବା ଓଡ଼ଶାର ଚଗୋହଏ ବହୁ ଘୁଗ୍ଵ୍ଭନ ଓ ପ୍ରଧାନ 

> ଗୃହ୍ରଣିଲା । ଓଡ଼ଶାର କର୍ଣମ୍ବାନଙ୍କ ଘର୍ର୍ ବବାଦ୍ଟୁ ଏ 
ଝ଼ଅମ୍ମାନେ ଏହା ବଗ୍ଵବର ବୁଣି ଆସ୍କୁଥିଲେ । ବଞ୍ଜିମାନ 

କ୍ ଓଡ଼ଣାର୍ ଗ୍ରାମ୍ମମାନଙ୍କରେ କାଇଁଚ ବ୍ୟଣିବା ଯଥେଷ୍ଠ 
୨୮ ଯର୍ମାଣରେ ପ୍ରଚଲଭ ଅଛ୍ଥ । ଏହୁ କାଇ୍ଂଚର୍ ଣେଡ଼ ଓଁ 

ର୍ସ୍ଟଡ ବଲଭ ପ୍ରକ୍ତୃଭ ରବଦେଶକ୍ସୁ ଇଠାଯାଇ ଚସଠାରର୍ 
ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧନ ଆଦୂଭ ହ୍ବେଉ୍ଅନ୍ତ । ଦ୍ଲଃଖର୍ ଵଷୟ୍୍ୟ ଉ୍ୟକ୍ୁକ୍ମ 



ଵ୍ମଗୀୟ୍ ଖଣ୍ଡ ୧୯ 

ଥିସ୍୍ମାଣରର୍ ୭୦୬ ଓ ଗ୍ୁଇକୁ ୨ ଓଡ଼ଣା କଦେଣନ୍ତୁ ଯୋରୀଲ୍ ଯାରୁ ନାହ୍ରଁ । ୭ଦେଣର କଡ଼ ବଡ଼ 

ଗାହ଼କନେ କାଇଂଚର ଗ୍ଟଙ୍ଗଡ଼ ଓଁ ଖଡ଼ ଚନା କାର୍ଣ ପ୍ରସ୍ଥୁତ ଥିଲେବୈ ଓଡ଼ଶା ଚସମାଚନେ 
ଗୃହ ଥିବା ପର୍ମାଣର୍ ପଦାଥଂ ଵଞ୍ଜିମବାଳ ପ୍ର୍ପୁଭ କଣ୍ ଦେଇ ଜାରୁ ନାହୁଁ । 

ଏ ରୁସ ଯୋଗାଇ ନ ପାର୍ରିକାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ୍ଢ ଏନ୍ଥ ଯେ, ଓଡ଼ଣାର ଗ୍ରାମମମାନଙ୍କଚର୍ 
ସେଉିପାଚନ ଏ ସରୁ ଯଦାର୍ଥ ରୁଣୁଅଛନ୍ଥ, ୧ସ୍ମାଚନ ଚସ ଯାଦ୍ବାର ମଳ ସ୍ୃଢାବକ କୁଣି ସାଉ୍ଅଛ୍ଛନ୍ତ । 
କେହ୍ନ ଏ ପର୍ଘାନ୍ତ କୋଣସି ପ୍ରକାର ନସ୍ପୂନା ଅନୁଳରଣ କରି ବା ମାପକ୍ସ୍ ଦ୍ରଷ୍କଂ ଚ୍ଞ୍ଜ ସଦାର୍ଥ ପ୍ରମ୍ଫଭ 

କର୍ବାକ୍ଲ ଅଭ୍ୟାସ କଣ୍ଢ୍ ନାହ୍ାନ୍ତ । ବଦଦଣକ୍ପୁ ପେଜ୍ ସକ ଯଦାର୍ଥ ପଠାଇବା କାର୍ଣ ଆଅଵଣ୍ଯକ 
ହ୍ରେଡ୍ଅଛ୍ଥ, ଭାଡ୍ନା ଘଠାଲଵାର୍ ସୂବଧା ଓ କାରବାର ସଵଚନ୍ନ ଚଲାଇବା .ନମନ୍ତେ ଗୋଃିଏ ବଗାଵିଏ 
ବଦ୍ଦିଷ୍କା ମାପ ଓ ଚଗାହଏ ଚଗା ଛଏ ଵବ୍ଦିଷ୍କ ନସ୍ପନାର ଏକାଦ୍ଲ ପଦାଥ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖୋଳା 
ଦ୍ରେଜ୍ଅଛ୍ଛ । ଓଡ଼ଶାର୍ ଗ୍ରାମର୍ କର୍ମୀ ମ୍ମାଚନ ସେହ୍ର ଅନୁସାଚର୍ ଏକାଭ୍ଲ ମଦାଥଂ ଅଧୁକ ସଂଖ୍ୟାରେ 
ଦେଇ ଧାରୁ ନାହ୍ବାନ୍ଥ । ସସେମାନକର୍ ବ୍ୁଣିବାର କୌଣଲ ଓ ହ୍ରାଭ ଅନ୍ଥ ଏବଂ ଅଭ୍ଯାସ ଅନ୍ଥ; 
କେବଳ ବସପାନଙ୍କୁ ବାଗରେ ମକାଇନା ଅବଶ୍ୟକ । ଏଯର୍ଯନ୍ତ ମେ ଯାହ୍ରା ବୁଣୁଅଛନ୍ତକ ଭାହ୍ରା 
ରୁଣୁ ବୁଣୁ ୧ସ ରଜର ଅଚମ ଅଯ ଏକ ଏକ ଅକାର ବହ୍ଲାଇ ଯାଉଅଛ । ପ୍ରଥମରୁ ଅକାର ୧ 
ମାଣ ମ୍ରଛ ଦୂର୍ଧଂ ରଵି କେଢେଗୋଃ ପଦାଥଂ ବୁଃଲେ ସହ୍ବଳରେ ନୟ୍କୁମ୍ଭ ଓ ଶୃଙଝଲାହ୍ୁନ 
ଅଭ୍୍ପାସ ସୁଧୁରିଯିକ ଏବ ଦେଶକୁ ଚଯାଗାଇବା ନମ୍ମନ୍ତେ ସହ୍ନକଚରେ ଲେକେ ନମ୍ବୁନା ଓ ମାପ 
ଅନୁସ୍ପାରରେ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥୁଡ କର୍ ପାର୍ବବ । ଗ୍ରାମର କାଲିଚ ବୁଣାଲମାନଙ୍କ ର ଏହ ବଦୋଷ ସଂଚଶାଧନ 
ଵମ୍ପନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର୍ ଚର୍ଶ୍ଶଜ୍ଡ୍ କମ୍ମିସନଗ୍ଠ ଶରୀୟୂକ୍ମ ଘି, ୫. ମାନସ୍ ଫିଲ୍ଡ ସାହ୍ରେକ ନଜ ଦ଼ାଇରୁ 
ଵ୍ବଦ୍ଥ ଅଥଂ ବ୍ଯସ୍ଟ୍ କର୍ କଃକର ୟୁଦ୍, ନୁଖ୍ମିରଶିଲ୍ କାରଣାଳା ଜଣ୍ଅଚର ମଫ୍ସସଲର ଗ୍ରାମ୍ମମାନଙ୍କୁ 
ଲ୍ବେଳ ପଠାଇ ବୁଣାଲମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଦିଷକ ମାମ ଓଁ ନମ୍ବନା ଅନୁସାରେ ବୁଣିଵ୍ରାନୁ ଶିଖାଇବ୍ରା ନମ୍ଭନ୍ତେ 

ପ୍ରଥମ ଜ୍ଦଂମ କର୍ଥିଲେ । ବର୍ଢିମାନ ସରକାରଙ୍କ ଶିଲ୍ବାଶ୍ବସ୍ବଗ ମଧା ଗ୍ରାଗର କାଉଚକୁଣାଳ୍ଲ 
ମାଳଙ୍କଦ୍ବାଗ୍୍ ଵ୍କିଷ୍ଣ ମାଷ ଓ ନମ୍ବୁନା ଅନୁସାଚର ଵହ୍ଦୁ ଅଲ୍ମାଣବର୍ ପଦ୍ରାଥଂ ପ୍ରସ୍ଥଭ କଗ୍ବଇବାର 
ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ଥ । ଓଡ଼ଶାର୍ ଗ୍ରାମ୍ର୍ କାଇଞ୍ଚ ଚୁଣାଲିମାନଙ୍କୁ ଏହ୍ରପର୍ ବୁଣିବାନ୍ସୁ ଅଭ୍ଯାସ 
କଗ୍ଵଲକାର ଏକମା ନ୍ଧ ସହ୍ନଜ ଜ୍ଯାୟ୍ ହ୍ବେଉ୍ତନ୍ଥ ଯ, ଗୋଃଏ ଗୋହଏ ପଦାର୍ଥ ନମ୍ଭନ୍ତେ ଣ୍ଲ୍ ଲ୍ନ୍ନ 
ମାୟର ଚଗାଶିଏ ଗୋହଏ ଫର୍୍ମ୍ା ଦେଇ ସେହୁ ଫରମା ସ୍ୁଭାବକ ଚସମାନଙ୍କଦ୍ବାଗ୍ଵ୍ ଘଦାଥଂ ନର୍ମିଣ 
କଗ୍ଇବାକ୍ସ ଦ୍ରେବ । ଚସଥୂ ନମଚନ୍ତେ ପ୍ରଥଠମଭ ଚକେଭେକ ଘପଦାଥ ବାଛ୍ଥ ନେବାକୁ ବହ୍ନେବ । 
ଚଯେଜ୍ ଗୁଡ଼କ ନମନ୍ତେ ଫର୍ମା ସରଲ ଓ ଫର୍ମାଦ୍ବାସ୍ ବୁଣିବରାକ୍ତୁ ସହ୍ଵଜ ବହ୍ବ/ ସେହ୍ରଷର୍ 



୨୧ ଗୃହସିଲ 

ପଦାଥ ବୁଣି ବୁଣି ମାପ ଓ ନମ୍ମୁଳା ଅନୁସାରେ ବୁଣିଦାର୍ ଖାଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଘଡ଼ଗଲେ, ଦେଣିକ ଯେଭି୍ 
ଘଦାଥର ବଦତଲ ମଧ ବୁଣାଲମାଚନ ସଦ୍ରଜଚର କର୍ ବଦଲ ଗାର୍ବେ । ଏହ୍ ରୁଗ ଦୁଇଂଗୋଃ 
ଘଦାଥୀର୍ ନମ୍ପୁନା ଵମ୍ବ୍ ରେ ଦଆଗଲ୍ନ :¬¬ 

କାର୍ଚ୍ଚର ଅଲିଆ କାଗଜ ଟୋକେଇ 

ଠିକ୍ ସମ୍ବାନ ମାପର୍ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାରର ଅଳଆ କାଗଜ ଵୋକଳେଲ ( ଵ୍ୈଷ୍ଟ ଘଘେଗର 

ଦାସ୍ଟ୍ଵେଷ୍ ) ତ ନମ୍ନ୍ତେ ସ୍ରଥମେ ନମ୍ପ୍ର୍ ୧ ନମ୍ବର୍ ବନ୍ଧ ଅନୁକରଣରେ ଝଗୋହଏ ଫରମା 

ପ୍ରସ୍ପତ କଲବ । ଏହୁ ଫର୍ମ୍ପାହର ଜମ୍ହ୍୍ଚର ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଓ ଡ୍ପ୍ର 

ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏ କାଠ ଛକ କର୍ ଲଗାଯାଇଅଛି । ଜ୍୍ଞ୍ପର୍ର 

ଛକଃ ସ୍ଥେଃ ଏବଂ ଢଲର୍ ନ୍ଥକହ ବଡ଼ । ଛକ ଦୁଇଛର୍ ମଝିରେ 
ଖଣ୍ରରଏ କାଠି ଲଗିଅଛି । ଅଜ୍ ୪୭ର୍ଣ ବଢାଦ୍ବାଗ୍୍ ଦୁଇ ଛକର 
ଅଗ୍ରଘ୍ନଗ ଗୃଡ଼କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କଗ୍ଵଯାଲ ଅଛ୍ଥ । ସେହୁ ବଭା ୧ ଖଣ୍ଡ 
୪ ଚଗାଵି ବଗାଡ଼ର୍ କାର୍ଯା କରୁଅଛି । 

ଅଜ୍ଚଆ କାଗଜ ଵୋକେଇ ନଠନନ୍ତେ ଫରମାର୍ ଛକ ଦୁଇଃି 

କ୍ ଜରୁ ମାଧ ନେଇ ସରୁ ବଭାର ଦୁଇଟଗୋହ ସୂଣ୍ତଲ ବାଶ୍ଧବ । 
୨ ନମ୍ଟର ଓ ୩ ନମ୍ଟର୍ ରନ୍ଥ ବଦଖ । ସ୍ଥେଃ ସ୍ଲଣ୍ଡଲହ କାଢ଼ିବେଇ 

ଢହ୍ଥିରେ ସୂଢା ଵା କନାଧଡ଼ କୀ କଦଲୀ ସଞ୍ଚୁକା ଵା କୌଣସି 
ଘଞଦ୍ଖାଗ୍ଵ କାଲ଼୍ିଚ ଗୁଡ଼ ଏ ଗୁଡାଇ ସୁଡ଼ାଇ ନ୍ଥଢ୍ରଦେଇ ଯିବ । 

ଭପ୍ପୂଚର ତାହ୍ରାକ୍ସୁ ଫରମା ଉଧରେ ଜସ୍ସାଇ ଦେବ । ୪ ନମ୍ବର୍ 

ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖ । ସସନ୍ଧ୍ ବଛ଼ଃ ମୁଣ୍ଡଲଠାରୁ ଆଉ ୫କଏ ବଡ଼ ଆଜ୍ 
ବଗାଵିଏ ମୁ ଣ୍ରଳ କର୍ ଭହ୍ି ଉପରୁ ଚଢ଼ାଲ୍ ଦେବଲ ସମସ୍ତ କାଲ୍ଚ 
ଗୁଡ଼କ ଫରମ୍ବାଃ ଦେହ୍ନରେ ଲ୍ବଗିଯିର । ଅବଶ୍ଯକୀୟ ଲମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା 

ଅଧୁକ ଲମସ୍ଫହା କାର୍ଚଗ୍ପଡ଼କର ଅଗ୍ରପ୍କ୍ଵଗ 
କାହଦେବ । କାଇଂଚଗୁଡ଼କ୍ତୁ ସମାନ 
ବ୍ଯବଧାନଠରେ ଉ୍ମୟୁଲ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ 
ଦେଇ ¡ ଭହିର ପେଞର୍ ଯେ କୌଣସି 

୬ ନମ୍ବର ରନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଗାଃଏ ଖଡ଼କା ବସାଇ ଇଦ୍ରି 



ଦ୍ଦଟୀୟ୍ ଣଣ୍ଡ ୨୧ 

୭୧ ଉଣଠଚେ କାଇଁଚ ସାଭଅଦ୍ଧାଗ୍ବ ନ୍କ 
୧୦୯ ୮୮୯୪ ମ୍କାଇ ବା କେବଲ କନ୍ତପ୍ଵବରେ ଗୁଡ଼ାଇ 

ଗୁଡ଼ାଇ ଗୋଃଏ ସ୍ଥାନଚର୍ ବୁଣି ବ୍ୁୁଲ୍ମଲ 

ଅଁଣିଲେ ସଵୁଗୁଡ଼କ କାଲ୍ଚ ମିର ହୋଇ 
ର୍ହୁଯିବ୍ତ । ଭା ଘରେ ଅଂଁଡ୍ ଯେବଭବଗାଛ 

ସେହ୍ରୁୟର୍ ଖଡ଼କା ବସଇ କୁଣି ମାରିବ ବା 
ଅନ ବରକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବ୍ଭୁଣି ପାତ୍ରବ, 
ପଦାର୍ଥଃ ଢେଭେ ଶକ୍ତ ହେବ । ଶେଷକ୍ସ୍ 

॥ ବଡ଼ ମ୍ବ ଣ୍ଣ ଲହ ଜ୍ୟଷରେ ଆଜ୍ ଝଣ୍ର୍ରଏ ବଢା 
/ | । କସାଇ ଭାହ୍ବାକୁ ବଡ଼ ମୂଣ୍ଡଲ ବନ୍ଧୁଢ 

୦ ନମ୍ଟର ରନ୍ନ ବଵାଜ୍ଞକ । ଢାହ୍ରାହେଲେ କାଇ ଚଗୁଡ଼କ 

ଦୁଇ ବଢାର ମଧଃସ୍ବରଗରେ ର୍ଥ ଣଲ୍ଫ ବଢ଼଼ାଇଯିବ । ଢା ମରେ \%7,1 1007; କଂ # 1:14! (1112029 ଉଦ୍ମର୍ ଭଳାରେ ଖଜ଼କା ଯୋଡ଼ ଵା ଖଣ୍ଡିଏ ବୁଣା ଗହ ଲଗାଇ ଦ୍ଧ | । ଢଳର୍ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଜ୍ଘର୍ର୍ ମୁଣ୍ଡଲ, ଜ୍ଭ୍ୟ୍ ମ୍ ଣଳ ଉ୍ଘରେ 
.. ମେ ବର୍କୀଣସି ପ୍ରକାର୍ କୁଣିଦେଲେ କମ୍ବା କେଵଳ କାଇଁଂଚ 

ନ ୯୧୯୩୩୧୧୩୯୮ (¦! ପାଭଆ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପଦାଥଂଃ ସୁନ୍ଦର ଓ ଣକ୍ତ ହ୍ରୋଇଯିବ । ଓ ଜଦତେଦେଖ। 
` ୟୁ ୟା ଗୋଃଏ ଫରମାର୍ ସାହ୍ବାଯଂରେ କ୍ରୁଣି ଯେତ୍ରେ- ବହ ପା ୀ ଗୋହି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ପୁଭ କର୍ଵ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମାପର ଓ ଏକ 
ଏ ପ୍ରକାର୍ର୍ ଵହ୍ବୋଇ ଯାଣ୍ବ । 

୭ ନମ୍ପର ରନ୍ନ 



୨୬ ଶ୍ଟ୍ଦ୍ଧଣିଲ୍ 

ସେନ୍ରପନ୍ ମାଣ୍ଟର ଶନ୍ଥ ଅନୁକରଣରେ କାଇଁ ଚର 

ଝଗାଲ ସେଡ଼ କୁଣିବା ନମ୍ଭଚନ୍ତୁ ଚକେବଳ ଖଣ୍ଧଏ ଦୁଇଲଞ୍ଚ 

ଚଉ୍ଭଡ଼ା ଏକଇଞ୍ଚ୍ର ମୋଃ ଓ ଦେଢ଼ଙୁଁଃ ଲମ୍ବା ମା ନେବ 

ଭଛିଚର ୬,୬,୮,୯୧,୧୦୭ ଓ ୧୧ ଇଞ ବା ସଯେଉ ମାପର୍ ପେଡ଼ 

କର୍ବିବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କଦ୍ଚିବ୍ ଭେଭନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ରେ ଦୁଇ ମାଖରେ 
ଗୋହଏ ଶୋହଃଵଏ ଲେଖାଏ ଖା ଖୋଲିବ । ଏକ ଇଞ୍ଚ 
ଚଜଡାର୍ ଦୁଇଗୋହ ଖିଲ ଭାଞ୍ଚି ର୍ଜ୍ଜିବ । ଯେଢେଚେଚଳଲ 
ଯେଉଁ ମାର୍ ପେଢ଼ କର୍ବ, ସେହ ମାରେ ଅଃ ଖଣ୍ଡଂକର 

୭ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଦ ଖାଘରେ ଖିଲ ଦୁଇ ବସାଇ ଦେଇ ସେନ୍ଦ୍ରୁ ମାପରେ ଢଲାହି 

ଗୋଲ କର୍ କ୍ୁୁଣି ସେହ୍ର ଜିଲ ଦୁଇହ ମଧ୍ଯରେ ଦସାଇ ଦେବ, ଯେପର୍ ଭହ୍ର୍ ଦୁଇଷାଖ ଦୁଇ 
ଖିଲ୍ ସଙ୍ଗେ ଲଗି ଯିବ । ଜଞ୍ଜିମାନ ଢାଢ଼ାର ମାଣ୍ଡଂ ବା କାର୍ଧୁ' ଉଠାଇବା ଶମନ୍ତେ କୁଣ୍ଜିବ । ଯେଭେ 
ଭଜ କରିବ ଖିଲ୍ ଦୁଇଃ ସବଙ୍ଘ ଲଗାଲ ଲଗାଇ କ୍ରୁଣିଲେ ସଦ୍ରଳରେ ଠିକ୍ ସସହ୍ର ମାସରେ 
ର୍୍ଲ୍ବ । ଢାହ୍ନାହ୍ନେଲେ ଣାଣ୍ଡ୍ୀର୍ ମାଷ କମ୍, ବେଣି ହେବ ନାହ ଓ ସିଧା ରି । 

ଏହ୍ନ ଏକ ମାସଚର୍ ଚଯଚଭ ପଡ଼ ଭର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଦ୍ଚିଵବ ଠିକ୍ ଏକ ମାଗର 
ବଭଚଭ ଚପଡ଼ କର୍ ପାଶର୍ବ । 

ଏତ ଅନୁକରଣରେ ଯେ ଚକାଣସି 

ପଦାର୍ଥ କୁଣିଵ, ଭହିର ଗୋଵଏ ଚଗାଝିଏ 
ର୍ୁହା ଚା ମାମର ଅଦର୍ଶ ପ୍ରଥମେ 
ପ୍ରମ୍ଭୁଭ କର୍ ଭହି ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ ବୁଣିଲେ 

ର ଏକ ସ୍ଥକାର୍ର ଓଁ ଏକ ମରାଗର୍ ଅଧୁକ 

୭ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ୍ର ମଦାର୍ଥ ସହକରେ ବ୍ରୁଣା ହ୍ରୋଇ ମାଣ୍ବ । 



ଦ୍ଦିଗୟ୍ ଖଣ୍ଡ ୨୫ 

ଗୋଟା କାଇଁ ରର ରଞ୍ଚଣା 

ବଗାଃ। କାଇଁ ଚଚର ନାନା ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚଣା କୁଣାଯାଏ । ୭୫ଜ୩ା ଦୁଣିକା ନମନ୍ତେ 
ଘ୍ରଥମେ ସମାନ ଝମାଞି କାଇଲ୍ଂଚ ଗୁଡ଼ଏ ବୀନ୍ଥ ରଵିବ ଏବଂ କାଇ ଚ ଘାଇଆଗୁଡ଼ଏ ପର୍ବିସ୍କୀର୍ କଚ୍ 

ଭଞ୍ଜିର ଅଶ୍ଜ ସଫା କର୍ ଦେଲି ଚସଗୁଡ଼କ ପ୍ବଗ କରି ଭନ୍ନ ଭନ ରଙକରେ ରଙ୍ଗାଇ ଚନବ । 
ବଞ୍ଚଣାରେ ଯେଞ୍ଚିଠାରେ ଯେଉ ରସଂ ଦେଇ ଚଯଜ୍ ପ୍ରକାର ରାନ୍ନଭ କର୍ବାକ୍ସ ଇକ୍ଛା କରିବକ ସେନ୍ର 
ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ତ'ଏ କାଗକ ଜ୍ପରେ ରନ୍ଧ ଆଳି ବନ୍ଦ । ସସନ୍ଥ ରାନ୍ନକୁ ମାପ ରଖି ବଞ୍ଚଣାହ 
ବୁଣିବାକ୍କ ଅର୍ମ୍ବ କର୍ବ । 

ଭିନ୍ଧକ୍ସ୍ ନକର୍ ରଵି ଏକ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚଣାଲୁ ଆର୍ମ୍ଠ କର୍ର । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଗୋହ 

କ.ଲିଚ ଧର୍ର । ଭଦ୍ରରେ ବଗାହଏ କା ଗାରେ ଖଣ୍ରିଏ କାଉଚ ଯାଭଆ ଯୋଡ଼ଦେବ । ରନ୍ନର୍ ମାପ 

ଅନୁସାଚର୍ ଚଯଭେ ଗହ ସ୍ଥାନରେ 

ଯେଝଭେଗୋହି ଯାଭଆଁ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ଯକ 

ଚହ୍ଘନବ,କ ବଭଚିଭଚଗାଛ ସ୍ଥାନରେ ଢେଭେ- 
ଗୋଃ ଯାଣିଥ ଲଗାଲ୍କ । କୁଣିକା ବେଲେ 

ଚଯଉ୍ ଠାରେ ଯାଆ ଲଗାଇବକାକ୍ସ୍ ଦ୍ରର 
୧ ଜମ୍ପର୍ ରନ୍ଥ କା ଯୋତଉ଼ବାକୁ ଦଦ୍ବ/ଃ ୧ସଠାରର ଚାହ୍ରା 

ଲ୍ଗାଉ୍ଥୂବ ଏବ ସଯୋଡ଼ ଥିବ । ୧ ନମ୍ବର ରନ୍ନ ଦେଖ । 

ପ୍ରଥମ ଦୁଇହ କାଲଚିଚ ରେ ଆଡ୍ ଗୋଃଏ କାଲଁଚ ୦ଯାଡ଼ବ ଏବଂ ଭାହ୍ନାକ୍ସ ପ୍ରଥମ 
ଦୁଇଗୋଃ କାଇଁଚ ମଧ୍ଯରୁ ଦୁର୍ମୟ୍ତ କାଇଁଚହ ସବଙ୍ଗଂ ମିଶାଇ ଧର୍ ଭହି ଉପରେ ପୁକ୍କଂରୁ 
ଲ୍ବଗିଥିବା କାର଼ିଚପାଭିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଗୁଡ଼ାଇ ଚଦର । ଢା ସରେ ଆଜ୍ ଚଗାଃଏ 

କାଇଁଚ ଚଯାଡ଼ବ । ଏନ୍ଧ ନୂଢନ କାଇ ଚହକ୍ଲ୍ ଭନ୍ଧି ପୂଵଂ ଥର୍ର୍ କାଇ ଚ ଗୋଃକ ସବଙ୍ଗ ସଣାଲ 
ଧଶ୍ଵ ଚସହ୍ନ ଦୁଇଶ ଉମରେ ପୁସ୍କଂରୁ ଲ୍ବର୍ବଥିବା କାଇଁଚ ମାଛଆଗୁଡକ ଥରେ ଚଲଖାଏଂ 
ଗୁଡ଼ାଇଦେଵ । 

ଏଜ୍ଧୁମତ୍ତି ଯେଢେଚଗା ଛ ନୂଢନ କାଇଁ ଚ ୧ସାଡ଼ବ, ଭାହ୍ନାକ୍ଲ ଢାହ୍ନରାର ପୂଵଂଥର ଯୋଡ଼ା 
ହ୍ରୋଇଥୁବ୍ା କାଇଁ ଚ ସଚସଂ ଏକନ୍ନ ମିଶାଲ ଧର୍ ଚସମାନକ ଜ୍ଥରେ ଥଚେ ଲେଖାଏଁ କାଲ୍ଂଚ 
ପ୍ରାଝ୍ରଅ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଉ୍ଥୁଳ । 



୨୪ ଗ୍ଟହ୍ଧଥିଲା 

ଯେଝ୍ କାଇ୍ଂର ଯାଇଥଗୁଡ଼କ ସୁଡ଼ାଜ୍ଥୁଲ, ଶାନ ଅନୁସାରେ ବସ୍ଗୁଡ଼ଲ ସଯଭିଅଡ଼କୁ 
ର୍ବନ୍ଥୁକଃ ଭହିର୍ ଦ୍ଗ ଯନ୍ଦବତ୍ତ୍ଵଳ କରୁ୍କାକ୍ସୁ ହ୍ରେଲେ ଭାହ୍ରାନ୍ତୁ ଓଲଃାଇ ଗୁଣିବାଲୁ ଘଡ଼ବ । 
ଓଲ୍ାଲ୍ ବୁଣିବା ସ୍ମ୍ଭ୍ଟର ବଯଜ୍ଜି କାଲ୍ ଚଠାରୁ ବୁଣା ଚଫଗ୍ଵଲ୍ବଵ, ସେନ୍ର କାଇଁଚହକ୍ୁୁ ପ୍ରଥମ 
କରଛି ଧର୍ବ । 

।ଭଦ୍ଦୁଂ ଘରେ ଦୁଗରସ୍ଟ୍ କାଇଁ ଚ ସଙ୍ଗେ ଭୂଗୀୟୁବ୍ୁ ଭୃଗୟୁ କାଇଁଂଚ ସଙ୍ଗେ ଚଢୁଥକୁ ଓ 
ଚଢୁଥ' କାଇ ଚ ସଙ୍ଗେ ଯଥିମକ୍ସ ଏହୁ କ୍ରମରେ କାଇଂଚଗୁଡ଼କ ଜ୍ଧରେ ସାଛଥ ଗୁଡ଼ାଇବାକ୍ସ 
ଦହ୍ବବ । ମାନ୍ନ ପ୍ରଭଥର କେବଳ ଦୁଇଃ ଲେଖାଏଂ କାଲଂଚ ଉ୍ପଚେ ପାଭଅଛ ଗୁଡ଼ାଇ 
ଗୁଡ଼ାଇ ଫେଗ୍ଵ୍ଲବ । 

୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ୩ ଜମ୍ବର୍ ରନ 

ଏହ ପ୍ରକାର ବୁଣ୍ଣାବର ଇଚ୍ଛାମଢେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚନ୍ନ କର୍ ବହ୍ଲକ ନାହ୍ରଁ । କେଵଲ 
ଜ୍ସରୁ ଭଲକ୍କ୍ ଏବଂ ଭକ୍ମ ଜ୍ମର୍କ୍ସ୍ ମାରିଆ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଯେଖି ର୍ନ ସମ୍ବକ, କେଲ ୧ସହ୍ରିଘର୍ 

ରିନ୍ଧ କଗ୍ଯାଇ ଣାଣ୍ଵିକ । ୨ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଜନ ଦେଖ । 
ବଞ୍ଚରଣା ନଦ୍ଧୀର୍୍ଭ ଅକାର୍ରେ ବଣା ବଦଦ୍ଲୋଇଗଟେ ଉଭଦ୍ଦଂର୍ ଗ୍ଟର୍ଧାଖ କାହଦେଇ 

ଦାଢ଼ରେ ଦୁଇ ଗାଖରୁ ଦୁଇଝଗୋଛ ସରୁ ସରୁ ସୁଣ୍ଡଲ ଖଞ୍ଜବ । ; ଣ୍ରଲ ଦୁଇହି ଉ୍ସର୍ତର୍ ଣ୍ଲ୍ ଭ୍ନ୍ତ 
ରଙ୍ଗର୍ ରଗ୍ଵ କାଇଁ ଚ ମାଇଆ ଗୁଡ଼ାର୍ ଦେବ । ଭା ପରେ ୧ମ ଖଣ୍ଡ ପୁ ସ୍ତକର ୯ ପୃଷ୍ଣାଚର୍ ଭାଲ- 
ମନ୍ନର ବର୍ଚଣାରେ ଚଯଣର୍ ବବଣ୍ଡା ଓ ନଲ ଲଗାଇବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ରଣ୍ଫିଭ ଅଚ୍ଥଥ ସୁସେହ୍ରୁଷର୍ 

ଏସ୍ଗୁରେ ଵେଣ୍ଟା ଓ ନଲ ଲଗାଇ ଦେବ । ୩ ନମ୍ପୁର୍ ରନ୍ଥ ଦେଖ । 



ଦ୍ୁଟରୀୟ୍ ଖଣ୍ଡ ୨୫ 

ଏହୁ ପ୍ରଣ୍ଢାଲୀଝର ବୁଣି ଗ୍ଟର୍ରଦକାଣିଆ ବା ଅନ୍ଯ 

ଚଯେଭେ ଚକାଣର ଓ ଯତ୍ ଆକାରର୍ ବଞ୍ଚଣା କରୁବାକ୍ସ୍ 
ଇଚ୍ଛା କରବ, ୧ସହ୍ରପର୍ ଆକାର୍ର୍ ବଞ୍ଚଣା କର୍ ମାର୍୍ବ । 
୪ ନମ୍ବର ଚନ୍ଧ ଦେଖ । ଭଞ୍ିରେ ଯଉ କଞ୍ଚଣାର୍ ଶନ୍ନ 
ନ୍ଦଆଯାଇଅଛ୍ଥ ସସଞ୍ଗୁ୍ଚ୍ର୍ ଅନେକଗ୍ଧତୁଏ କୋଣ ରଖାଯାଇ 
ଅନ୍ଥ । 

ଜ୍ଘଣ୍ିଜ୍ଲ୍ମ ପ୍ରଣାଲୀଚର୍ କିର୍ଥଣା ବୁଣି ଭହ୍ମରେ ମୁ ଣ୍ଠଲ 
ଖବ୍ି ଵା ୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ପଦ୍ବି ଗ୍ଭର୍୍ଷାଖଯ,କ ଣଲ୍ କରି ମୁହଁ 
ବଛା ବହ୍ବାଇଥିବାରୁ ଏହ୍ନ ବଞ୍ଚଣାହ ୫୩ ବହ୍ରାଇ 
ରହୁଅନ୍ଥ। ସ୍ପଣି ୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନରେ ବେଣ୍ଠାହି ଭଞ୍ଚୃଣାରେ 
ବ୍ରୁଣା ବହ୍ଲାଇଥିବା କାଲିଚର ଗୋହଏମୁ ଣ୍ତଚର୍ ଅଡ଼ବାଗଚର୍ 
ଲ୍ଵଗି ଅଛ୍ଛ । ୫ 

¦ | ଓ [ 

୪ ନମ୍ବର ରନ୍ନ 
ଶଞ୍ଚିଣାକ୍ସୁ ୪ ନମ୍ତ୍ର୍ ନ୍ନ ଘଣ୍ ବୂଣ୍ଷି ଭହ୍ନର୍ ଗ୍ଟଶ୍ଵପାଖରରେ କୌଣସ୍ର ୪ ପଦାର୍ଥ ନ 

ଲଗାଲ୍ ଓଁ ୧ସଥଣ୍୍୍ ମୁଦ ନ ବାଛ ଯେବକ ଭାହ୍ରାର ଦାଡଚର୍ ଚଳବଲ ଅଧଇଞ୍ ପର୍ଯନ୍ତ ୫ ନମ୍ବର 

1 
ଧଧ୍୍ୟ 

ମୀ କା | ॥ ରୟ 
। † 

` 

ୟୁ 

୫ ଜସ୍କର ରନ 
ଶନ୍ଧ ପଦ୍୍ କାଣ୍୍ଚ ସାରିଅଦ୍ବାଗ୍ କୁଣ୍ମିଦେବ ଏବ ବେଣ୍ଟାକ୍ୁ “ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଧ ଘର୍ କାଲିଚଗୁଡ଼କର 
ଅଡ଼ବ୍ରାଗର୍ ନ ଲଗାଇ ଝସଚବ କାଲିଚଗୁଡ଼କ ସଙ୍ଗେ ମିଲାଇ ସେଗୁଡ଼କ ବଯଜ୍୍ କାଚକ୍ର୍ ଝୁଣା 

¥ 

୬ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଦ୍ର 



୨୬ ସ୍ଟୃକ୍ଧଶିଲ 

ଯାଇଅଛି, ଠିକ୍ ସେହୁ ବାଗନ୍ତର ଲଗାଇବ, ବଢବେ ବଞ୍ଜଣାହଳ୍ଲ୍ ଚବଣ୍ଟରର୍ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖି ଦଅଯାଇ 

ତାର୍ବ । ଏଭ୍ଜ ବଞ୍ଚଣା ବଦଦେଣିକ୍ଲ୍ ସିଵୀ ଅସିବା ଚବତଳ ସଙ୍ଗରେ ନେବା ଅଶିବାରାଲି ଅଧୁକ 

ସ୍ମ୍ଵଧାଜଳକ ହେବ । 
ଏହ୍ଲ ସରକାର ବ୍ଦୁଣାବର ସ୍ରେଃ ସ୍ରେଃ ଘରଦୀ (“୧୮୧୧୬) ଚିବଶ୍ ରର୍ନ୍ଢ କର୍ ଵୁଣୀଯାଇ 

ମାତ୍ର । କାଖାନ୍ ସ୍ତକ୍ଟଭଁ ଵଦେଶରୁ ଭନ୍ନ ଭନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥେଃ ସସ୍ଥେଃ ଘର୍ଦା 4ଠାରେ ଅସ୍ଥି ବନ୍ନୟ୍ତ 

ହ୍ରେଜ୍ଅନ୍ଥ । ଏଛୁମ ପରଦା ସ୍ାଧାରଣଭଃ କାନ୍ଥ ଓ ଦୁଅରମ୍ବୁର୍ଧୁଲୁ ସଜାଇବା ନମନ୍ତେ ସ୍ପେକେ 

କଣି କାନ୍ଥଚର୍ ଓ ଦୁଅରସୁଦ୍ଦିଚର ଥାଙ୍ଗନ୍ତ । କାଲିଚର ଏରୁଗ ପରଦା ପ୍ରନ୍ପୁଭ କଲେ ଢାହ୍ରା 

ସଜାଇବା ଵନନ୍ତେ ଅଧକ ମନୋରମ ଢ଼େଵ । ଏହ୍ନ ପରଦାକ୍ସ ଅଧକ ଚଉ୍ଡ଼ାରେ ବ୍ରୁଣି ମାର୍ଲେ 

ଚସ୍ଥୁଃ ଛେଃ ଝରକାବର୍ ସଧ ୪ସଂାଯାଲ ଘାର୍କ । ୬ ନମ୍ବର୍ ବନ୍ଧିଷର୍ ମଲଦା ଆରମ୍ଭ କଲ୍ ବୁଣିନ୍ତ । 

ଦୋଦ୍ରର୍ କାଇଁଚ କୁଣା 

ଏକ ମରସ୍ତ ଚଗାଞ୍ଜା କାଲିଚ ଉପରେ ଆଜ୍ ଏକ ଘର୍ସ୍ତ ଗୋଃୀ କାଥି୍ଚ ଅଞ୍ଜବାଗରେ ଖଛି 

ଭଞିଚରେ ସୁଛର ପଙ୍ଖା, ବାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦାର୍ଥମାନ କଗ୍ଵଯାଇ ପାଗ୍ଵବ । ଆଡ଼ବାଗରେ ଦୁଇ- 

୪ ପରସ୍ତ ଚଗାଃା କାଥଚିଚ ରହ୍ରଚଲେ ଭହିଚର ଝଯଭି 

ପଦାର୍ଥ ଦ୍ବେବ, ଭାଢ଼଼ା ବବଶ୍ ଶକ୍ତ ଅଦ୍ବେଵ› କର 

ଏହ୍ଜା କାଣ୍ଚ ମାଭଅଦ୍ବାଗ୍ ଛଦାଯାଇ ସାର୍ବ ନାହ । 

ଏହ୍ନାକ୍ସୁ ସ୍ତ ଭାଦ୍ନୀଗ୍ ଛଦ୍ଦବାକୁ ବହବ । ଭନ ଣ୍ 

ରଙ୍ଗର ସୂଭାରେ ଛନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଗ୍ରକାରର ବନ୍ଦ ଘକାଲି 

ଚଛରଇଟଲେ ଏଥିଚରେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କ ଅଚ ସୁନର୍ 

ଦେଖାଯିବ । 

ଏଜ୍ଦରୁପର୍ ବ୍ରୁଣିଵାଷାଲି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଚଗାଃ 

କାଇଁଚ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ ଧଶ୍ଚବ । ଢହ୍ଦିର ଗୋଃଏ 

ମୁଣ୍ରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍କଢା ଵାଛବ । ଅଜ୍ ଚଗାଃଏ 

୧ ନମ୍କର ରନ୍ନ କାଇଂଚ ଅଶ୍ଧି ୧ ନମ୍ବର ବନ୍ଧ ପର୍ ଉଦ୍ଧିଝର ଅଡି” 

ବାଗରେ ଖଝ୍ିବ ଏବଂ ସୂଭାହ ଭହ୍ରିଚର ଥରେ ସୁଡାଲ ଦେବ ¡ ଘୁଣି ଅଉ୍ ଝଗାଃଏ କାଇଁ ଚ 

ସସନ୍ଦୁପର୍ ଅଣି ଢାହ୍ନା ସଦ୍ଭ ବଯାଡ଼ ଖଞ୍ଜଦଦ ଏବଂ ସୃ ଭାହ ଥଚର ଗୁଡ଼ାଇ ଦଦେବ । ଏହୁସନ୍ତି 

ଟୋହଃ ଏ ଗୋଃ ଏ କଣ୍ କାଇଁ ଚ ନଜନଭ୍ 
ତି ସଙ୍ଗତରେ ଚସାଡ଼ ବସାଡ଼ ଓ ସ୍ୂଭାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସୂଡ଼ାଲ୍ 



ଏ ତ 

ଦ୍ୁଖକ୍ଟ୍ ଖଣ୍ଡ ୨୬୭ 

ଘଦାଠହ୫ରୁ ଠେଢେ ଲାମ୍କା ଓ ଚଞ୍ଡ଼ା କଣ୍ଢବାର ଥୁବ, ସେହ୍ର ଘଣ୍ଢମାଣ ପର୍ଷାନ୍ତ ପ୍ରଥମ କାଇଁଂଚ 
ଦୁଲ୍ ଗୋହ ଉ୍ଘଚର ଏହି କାଲ୍ ଚଗୁଡ଼ୁ଼କ ଏକମରସ୍ତ ଆଡ଼କାଗରେ ଛଢ଼ ଦେଇ । 

ଭା ଅରର ଭାହ୍ନାକ୍ଲ୍ ଓଁଲ୍ହାଇ ଧରିବ । ଓଲ୍ାଲ ଧରିଲେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଚଗାଛ କାଲଂଚ 
ଜ୍ମପର୍କ୍ସ୍ ରହ୍ରୁଵ ଏବ ଉଦ୍ଛିରେ ଛନ୍ଦା ହ୍ରେଵା କାଇଁଚ ଘରସ୍ତଃ ଭଳକ୍ସ୍ ରହବ । ଏଥର୍ ସେନ୍ରରି 
କାଇଂଚ ଦୁଲ୍ହ ସଙ୍ଗରରେ ଆଉ୍ଜ ଗୋଃଏ ଗୋଃଏ ଳାଇଂଚ ଯୋଡ଼ 
ଘ୍ରଛରଥର୍ ଘ୍ରଭ କାଲି ଚର ଦୁଇ ମୁ ଣ୍ତକ୍ସ୍ ଛନଦା ହୋଇ ଯାଇଥିବା 
କାଲ୍ ଚ ଗରସ୍ତୁଃର୍ ଦୁଇ୍ପାଖର୍ ଝଣିଷ ଦୁଇ୍ଛ ଲେଖାଏଁ କାଇଁଚ 
ସଇଂରେ ନ୍ଥଛ ୧ଦଉ୍ଥୁବ। ୨ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ଥ ଚଦଦଖ । ଏହିଦର୍ 

ନ୍ତମ୍ଭାଗଭ ଛକ୍ରଗଲେ ପ୍ରଥମ୍ଭ ଏକଗରସ୍ତ କାଇଁ ଚ ଜ୍ଧରେ ଅଜ 
ଏକଘରସ୍ତ କାଇଂ'ଚ ଅଭ଼କାଗରେ ପଢଡ଼ଯିବ । ଭା ଘର ଭହିରେ 
ଚଯଉଁ ଭୁଲ ରନ୍ନ କଣ୍ଵବାଳ୍ୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ଜ, ଅଗେ ଭାହ୍ବା ସ୍ଥିର 
କବ୍ଦ୍ ସେହୁ ଅନୁସାରରେ ଭ୍ନ୍ନ ଶ୍ଲ ର୍ଇଂ ସଭାରେ ବ୍ରୁଣିଯିକ୍ତ । 

୨ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଧ୍ର 

ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଏବର କାଇ ଚକ୍ଲ୍ ଦୁଇପରସ୍ତ କରିବା ଚଯଢେ କଠିଳ, ଭାହ୍ନାକ୍ସ ବୁଣିବା 
ଠେଭେ କଠିନ ବକାଧହ୍ଣଏ ନାହି । କାଲି ଚଗୁଡ଼କ ସହ୍ବଚଳ ରକଣ, ଚଗାଶିଏ 

ପର୍ସ୍ଥ ମରେ ଆଜ୍ ଚଗାଃଏ ଘରନ୍ସ୍ତ ରସାଇଲ୍ଵ ଚକଲକ୍ସ୍୍ ଏଚଣଚଢେଚ୍ଛଣ ଖସ୍ସି- 

ଯାଏ, ବଙ୍କା ଚଢ଼ା ଚହ୍ଲାଇସାଏ । ପଦାର୍ଥଃ ବୁଣିବା ଚବଲକ୍ସ୍ ଭହିଚର ନାନା 
ପ୍ରକାର ଚଦାଷ ବଦ୍ଦଖାଯା ଏ । 

କାଇଁଂଚକ୍ଲ୍ ଦୁଇଘର୍ସ୍ତ କର୍ବାଧାଇୁ୍ଂ ଆଉ୍ ଚଗାହିଏ ସର୍ଳ ଜ୍ପାୟ୍ 
ଏଠାରେ ନ୍ଧଆଯାଇଥଅଛ୍ତ । ଭନ୍ଦୁଂଚର୍ ଏକ୍କା ଅବସକ୍ଷା ସହ୍ରଜବର କାଇଁ ଚଗୁଡ଼କ 
ଦୁଲ୍ସର୍ସ୍ତ କର୍ ଚନଲ୍ ପାର୍୍ବ । ମାନ୍ନ ପ୍ରଥମରୁ ଭହ୍ରର ବଦହ୍ରଃ ସ୍ତ୍ଵଗ ସ୍ବଗ 
ହ୍ଲୋଇଯିର୍ତ । ଭହ୍ଦ' ରେ ଯେଜି୍ ର୍ନ ଉ୍ଠାଇଜ ଭାହ୍ନା ସସନ୍ଥ ସ୍ବଗଗୁଡ଼କ୍ତୁ ଚନଇ 
କଣ୍ଚିବାଦ୍ଧୁ ଘଡ଼କ୍ । ଚସଥି ବମଭନ୍ତେ ୩ ନମ୍ଳର୍ ରନ୍ନ ଘର୍ ଅଚଗେ ଖଣ୍ଡଏ ଫର୍ମା 
ବାହ୍ଧ ବନକ । ଘରମା ଖଣ୍ତଡଂକ ବାଉ୍ିଶର୍ ଵଭାରେ୍ କଭ୍ଚି ସାର୍ବ ଲମ୍ମା ଲ୍ବଦ୍ରା 
ଆଭଇଅଚର ମଧ୍ଯ କର୍ି ପାର୍କ । 

୩ନମ୍ବ୍ଵର୍ ରନ୍ଥ 



୨୮୮ ଗୃକ୍ମଥିଲ, 

ପ୍ରଥମ୍ବେ ଚସଦ୍ଦୁ ଫରମାବରେ କେବଲ ଦହି ର୍ ମଝ୍ର୍ ଗ୍ଭର୍ ବକୋଣିଆ ଅଂଶ ଉପରେ 
କାଲିଚ ଗୁଡ଼ଏ ମାରିଦେଇ ଭାହ୍ମାଲ୍ଗ୍ ଦ୍ରାଭରରେ ଖେଲାଲ୍ ବଦବ ଏବଂ ଦୁଇ 

ମୁଣ୍ଡଚର ଦ୍ରାଭ ମାର୍ ସମାନ କର୍ଦେବ । ଭାଡ୍ମାଚଦ୍ଧଲେ ସହ୍ରଜରେ ସେହ୍ର 
ସ୍ଥାନଚର୍ ଏକପର୍ସ୍ତ କାଇଁ ଚ ବସ୍ଥଲ ବଦ୍ରାଲ୍ଯିବ । ୪ ନମ୍ବର ଚିନ୍ନଷ୍ପର୍ 
ଦୁଇଖର୍ଣ” ପା୭ଆ ସେନ୍ର କାଇଁଚ ଉ୍ଷରେ ଫରମାର ଆଡ଼ ଦୁଇଛର୍ ସମ୍ବାନଚରେ 
ର୍ଣ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଗର୍ବ କୋଣରେ ଗ୍ଟର୍ଗୋଃ ଟଣ୍ଡଂ ଦେଇ ବାଣ୍ଞଦେବ । ଢା 
ପଚର୍ ବସନ୍ଧ କାଇଁଂଚ ଉପରେ ୫ ନମ୍ଳପର୍ ବନ୍ଧ ପର୍ ଅଜ୍ ଏକ ସରସ୍ତ କାଇଁ ଚ 
ଆଡ଼ ଵାଗବର ଯାର୍ଦେବ । ଭହ୍ନି ଜ୍ପଧରେ ଆଜ୍ ଦୁଇଖଣ୍ଡ” ସ୍ଥେଃ ଚଚ୍ଥଛ ମାରିଆ 
ଫରଚାର ବାଦ୍ଧ୍ର ଦୁଇଃର୍ ସମାଳରେ ରଖି ଗୁୁର୍ଗୋଃ ଟଣ୍ଟ” ବାଞ୍ଚିଦେବ । 
ଏଥୁରେ ଏହ ଗ୍ଟର୍ କୋଣିଆ ଅଂଶରେ ସମ୍ଖ୍କ୍୍ଟ ଦୁଲ୍ ଘରସ୍ତ କାଇଂଚ ସ୍ଥିର 
ହ୍ରୋଇ ରହଵଯିବ । ଏହ୍ନ ଅଂଶହରେ ବୁଣିଦେବଲେ ଭାହ଼ା ଗଲ୍ଣ ବହ୍ଲାଇଯିବ । 

ଏହ୍ଲାମ୍ରେ ଯେଜ୍' ସ୍ଥେଃ ଛ୍ଛେଛଃ ଯାଇଅଗୁଡ଼କ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼କ ଜାଲ 
କାର୍ଭି ଦେବ । 

୪ ଲମ୍ବର୍ ରନ୍ଥ 

ମଝିର୍ ଶଵ କୋଣିଅ ଅଂଣଃ ଣଲ୍ତ ହୋଇ ରହ୍ଥଗଲେ ଚଭହିର ଗ୍ଟବ୍ରଥାଖର ଅବଶିଷ୍କ ଅଂଶ 
ଗୁଡକଚର ଆଡ଼କାଗରେ କାଲିଚ ଖଞ୍ଜ ଚସଦ୍ଧ ସଲୁ ଅଂଶକୁ 
ଦୁଇଘରସ୍ତ କର୍ଵା ସହ୍ଘଜଳ ବହ୍ରବ । ଭହିଚର କାଇଁ ଚ 
ଖଞ୍ଜଂଵା ଯାଇଁ ୧ସେନ୍ଦୁ ଅଂଶ ମଧ୍ଯରୁ ଗୋଃଏ ଯାଖ ଚନଇ 
ଭଢହ୍ଥି ଜ୍ଣଥରେ କାଇଂଚ ସୁଡ଼ଏ ସେହ ଯାଖରେ ସର୍ 

କାଲ୍ ଚ ଘର୍ସ୍ତ ସଙ୍ସେ ସମ୍ବାନ ରଣର ପାଣ୍ଦଦଳ ଏବ ସେନ 
ଅଂଶ ଉଧରେ ପାଛିଆ ଦେଇ ଗ୍ଟର୍କୋଣରେ ରଗ୍ଶ୍ଗେ ୫ ବଣ 
ବାଛି ଦେବ । ଭା ମଚ୍ର୍ ଢହ୍ରଁ ରେ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଦେଳ । 
ସେଦ୍ରପର୍ ଅନ। ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକଚରେ ଉପର୍ ଜ୍ଲ୍ମ ମଢଭେ 

କାଇ ଚ ପକାଇ ଦୁଇ ସର୍ସ୍ତ କଣି ଭାହ୍ନାକୁ ବୁଣିବ । ଗ୍ଭର୍ 

ପାଖରେ ର୍ଵଦ୍ବିଥର୍ ଏହ୍ନତବ୍ତରି କାଇଁଚ କାଇ ବୁଣିଦାନ୍କ୍ 
ହ୍ରେଵ । ସମ୍ପପ୍ତ ଯଦାର୍ଥଃ ଦୁଇପରସ୍ତ ବହ୍ରାଇ୍ଗଲେ ଭହିରରେ 
ଯେପରି ରନ୍ଧ କର୍ଦବାକ୍ସ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେପରି ଚନ୍ନକ୍କ ଲକ୍ଷ୍ଯ 

ଞ ନମ୍ଟର୍ ଚନ୍ନ କର୍ କୁଣି ଗାର୍ବ । ଏଥୁରେ ଯେଜ୍ ପ୍ରକାର ରନ୍ନ କର୍ଵିକ 



ଵରିଗସ୍ ଖଣ୍ଡ ୨୧ 

ଭାହ୍ନା ମୁଝଂରୁ ଆଳି ରଖିବ କମ୍ପା। ମଳେ ମନେ ସ୍ଥଁର କର୍ ଚନବ । ସେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଭନ୍ନ 
ର୍ଙ୍ଗର୍ ସ୍କୁଭାରେ ଏହ୍ବାକ୍ସ୍ କୁଣିକ । ଦୂଞ୍ଣୁ ସାହ୍ବାଯବର 

ଏହ୍ନା କୁଣବାକ୍କ୍ ବ୍ବବ । 

“ କାଇଁଚ ଗୁଡ଼କ ଦୁଲ୍ ପରସ୍ତ ହୋଇ ଗହ୍ରଗଲେ 
ଉହ୍ଦଂର୍ ଦେତ୍ପପାକ ଜାଲପଣ୍ ୍ରଦ୍ଦମୟୁ ବଦେଖାର୍ଯର । == = = 5] ର ¬ 222: 

ଜଲ ଜାଲ୍ଲଆ କେର୍ ଯାଲ ଖଣଣ୍ଡ ଖୀ ଚନଇ ଏକଟା 

ଭହିଁ ରେ ମଧ୍ଯ ହୂଞ୍ଜ ସଭାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ କଣନନ == = =⁄×‰⁄34:-== = ×¬⁄:ୱ1= = ==; 
କର୍ କାର୍ତ୍ୈଃ ଅସନ କୁଣାଯାଏ । ମାନ୍ନ ଭାତ୍ାର ବୁଣା ଟକ? 

‹ 

ଠାରୁ ଏହ୍ନାର କୁଣୀ ସ୍ମୃଥକ୍ । ସେଥିରେ ଛୂ୍ମହର୍ତୁ ଗୋହଏ 
ଛୁଦ୍ଵରେ ଘୁଗ୍ଵଲ୍ ଯେଜ୍ଚ୍ଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ବସନ୍ଦୁ ଅଜ଼କ୍ତୁ ସଭା ¿== === 
ଚଳାଇ ଜେଲ ମାଣ୍ଡବ, କିନ୍ତୁ କାଇଁ ୮ କୁଣାଚର ୭ =< 
ରଣଣେଷକ୍ ଏଢକ ୧ଯେକ ଚଯଦଉିଠାରେ ଏକ ମାଖରୁ || ॥ା 
ବୃମ୍ମୁହ ଘୁ ଧାଇଦେବ ଭାତ୍ନା ଭହୁଁ ର ଅପର୍ ପାଖଚର ସିଧା 
ସ୍ତ୍ରବଚର୍ ଗ୍ଭ ଳ କର୍ ଆଜ୍ଗଗୋଃଏ ଦ୍ଦଗନ୍ଗ୍ ଗଭ କରିବ ୬ ନମ୍ପର ଚନ୍ଦନ 
ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଜ୍ ଦୁଇଗୋହ କାଇଁ ଚକ୍ସ୍ ଛଇ ସୁନଗ୍ବୟ୍ ହୁଞ୍ପହକୁ ଫେଗ୍ଵଇ ଆଜିବାକୁ ମଡ଼ବ । 
ଏକମ୍ପାଖନ୍ତର ସେବରୁଘର୍ ବୁଣି ବୁଣି ଯେଜି ଚନ୍ଧଃ ଅକିଭ ବହ୍ବୋାଇଯିବକ ଭହ୍ଦିର ଆର ପୀଵଃରେ ମଧ 
ଠିକ୍ ସେଦ୍ରସର୍ ରାନ୍ଧ ଚଗା ଵିଏ ବହବ । ମାନ୍ନ ଭହ୍ପର୍ ବଛା ଦୁଇପାଃଝର୍ ସମାନ ଚହବ ନାହି । 
ଏକ ପାଖରେ ସୁଭାର୍ ଗଣ ଇଜ଼ ଉ୍ଧରକ୍ସ୍ ହ୍ରନେଲେ ଅଳଯଯ ପାଝରେ ଢାହ୍ରା ବାମରୁ ଜାହ୍ରାଣକ୍କୁ 

ବା ଡାହ୍ରାଣରୁ ବାମକ୍ଲ୍ ହ୍ରେବ । 

୩11 ॥ା 

ଚଯଉ୍' ଛଦ, ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଣିବାଲୁ ଚହେବ› ସା ¡ ?କ ୦ ଏଆାଣିଳୁ ୧ସଥାଣ ସଥା ବଦାଆା 

ଯାଉଥୁବ; ଚଢଣୁ ବୁଣି ଵାକ୍ସ୍ କନ୍ଥ କଠିନ ହ୍ବେବ ନାହି । ଏଥୁରେ ୧୭ଯ୧ଢ ଵ୍ୁଣି ଯାଉଥିବ ଏନ 

ଯେଉେ ରନ୍ଧନ ଅଳିଭ ହୋଇ ଯାଜ୍ଥୁବ, ପଦାଥ ୫ ଚଢାଭେ ଣଲ୍ଫ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼େଉଥିବ । 



୩୦ ଗୃ ହ୍ରଥ୍ଚିଲର 

ଏଥିରେ ଦ୍ବାଭଗଙ୍ାା ବା ଫଖ୍ାନ୍ (ନ୮୭) କର୍କ,ପାଇଂ ଯେଭକ୍ନ ବୁଛିବାର ଆବଶୟକ 
ଏବଂ ଘୁଟରକ୍ସ୍ର୍ କ୍ଵକଥିକା ଅନୁସାରେ ଯେଜ୍ ଅଡ଼କ୍ସ ଯେଣରି 
„ ଥବାର୍ ଢାହ୍ନା ବୁଣିସାରି, ବୁଣା ନ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ 

ଗର୍ ଚକାଣରୁ ୬ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଘର୍ କାହ ଦେଲେ ୮ଟଗୋଃ 
ଚକୋଣର ଚଗଗାଵଏ ସ୍ର ସଙ୍କାା ବା ଫଯାନ୍ ଚହ୍ୁବ । 

ଏହ୍ ପ୍ରକାର୍ ଧ୍ଯାନୁ (୪୫୮) ଗୋଲ, ଆଠ 
କୋଣି ଅ, ଅଣ୍ତାଳ୍ୁଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ ଅବନକ ଆକାର୍ର୍ 

କଗ୍ଵଯାଇ ଠାବର୍ । ପେଘଣ୍ କରଲିବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଢିବ, 

ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ବ ସେ ଅନ୍ତୁସାର୍ ଆଗ କୁଣି ଭା ଧନ୍ତର୍ 
ହାଇକର୍ ଗ୍ଟର୍ଯାଖ କଇଞ୍ଚୁରେ କାହଦ୍ଦେବ । 

ସର୍ଟ୍ଲା।ର୍ ଦାଭ଼ଚର୍ ଅଲ ଓଧାର୍ର ଖଣ୍ତଂଏ କନା 
ଗ୍ର୍ଯାଖନ୍ରେ ସିଲ୍ର କରି ଧଡ଼ ବାଇ୍ଜ଼ଦେବ ଏବଂ କନା 

ପାଖେ ଯାଖ ଗୋଞା କାଇଁଂଚ ସୋଡ଼ଏ ଲେଖାଏଁ ଭୁଇ- 
ମ୍ାଖରେ ବସାଇ ମଚଧ୍ଯ ମବଧ ଚଗାହଣ ଚଗାହିଏ. ଟଣ୍ଡ 

୬ ନମ୍ବର୍ ଛନ୍ନ କ୍ାଞ୍ପଦେଲେ ଚର୍ମଖିବ୍ରାକ୍ସ୍ ଖା ଃ ଆହୃର୍ ସୁଦର ଝହ୍ବବ । 

ଶେଷକ୍କୁ ୬ ନମ୍କର୍ ରାନ୍ଧ ପର୍ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠର୍ ହ୍ତ ଭା ଲଗାଇଚଦରଲ୍ର ଅଜି ସୁନର ହ୍ରାଢସଙ୍ଗା 
ବା ଢ୍ଲାଣ୍ଡଫୟାନ୍ (1610 40) ବହୁବ | 

ଏବଏ. ୧°¢ 

ଦୋହ୍୍େର୍ କାଇଞ୍ଚର୍ ବାକ୍ସ 

ଜ୍ଷର୍ଉ୍ଲୁ ୟ୍ରଣାଳାରେ ଦୋହଣ୍ କାଇଁ ଚ ବୁଣ ନାନାଧ୍ରକାର ଗୃଶ୍୍କୋଣଅ ବାକ୍ସ ବା 
(୨୨୯ ୩୮ମାମସା ନ ଅନଜ୍ମାନ୍ଯ ପଦାର୍ଥ ୧ହୁଜରେ କଲ ପାଣିର । 

ଗୋଃଏ ବରାକ୍ସ କରିବାକୁ ହ୍ରେଲେ ବାକ୍ସର 
ଜ୍ଗର ଡାଲ୍ଵ ମାଯର୍ ୧ ଖଣ୍ତ, ଭଞ୍ଜିର୍ ଭଲା 
ମାପର ୧ ଖଣ୍ତ ଓ ଗ୍ଟର୍ୟାଖର ମାପରେ ୪ ଖଣ୍ତ, 

୦ ଏରୁପ ୬ ଖଣ୍ତ ବୁଣି ସେଗୁଡ଼ଳ ବାକ୍ସ ଆକାରନ୍ତର୍ 
୮୮ ଜମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଯୋଡ଼ ସୂଭାଦ୍ରାଗ୍ଵ ଗୁନ୍ଥଦଦେର । ବଳରଳଲ 



ଦ୍ଟୟ୍ ଖଣ୍ତ ୬୧ 
ଜ୍ଗରର ଡାଲ୍ଵହ ଏକପାଖବ୍ତର ସୂଭାର ସ୍ରିଲ୍ଲଲ ବଦଇ ଖଞ୍ଞବ, ଯେପନ୍ତ୍ର ଭାହ୍ନା ସହ୍ବ ଜରେ ବୁଜ ଡହ୍ରଦ 
ଏଟ ବିଞ୍ଞାଇ୍ ଢ଼େବ । ଅନ୍ୟ ସାଖରର୍ ଧଧ୍ଯ ସେନ୍ୁ ସୂଢାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଥିକ୍ଦୂଳ ବୁଣି ଲଗାଇ ଚଦବ । 

ବ୍ରାଳ୍ସ୍ ଦେହ୍ନରେ ଖଣ୍ଡେ ଝିଭା ବା ଚମ୍ଭଡ଼ା ଲଗାଇ ଠୁଗାଃଏ ଛପା ବୋଢାମ ଲଗାଇ ଦେଲେ 
ଭାହ୍ନା ସନ୍ଧଳତର ବଦ୍ଦ କରିହ୍ଲେବ । 

ଉ୍ଞରର ଡାଲ୍ବ ଉଧରେ ଗ୍ବବ୍ ଯାଖରେ ଏବ ପ୍ର ପାଖର ଗ୍ବକବ୍ଦିଅକ 

ଭୁଲ ଝଗୋଛି ଚଲଖାଏଁ ସମାନ ମୋର ୧ଘାଷା କାଲିଚ ବସାଇ ପ୍ରଭ ଧାଡ଼ରେ ୩ ତଗାଛ, ୪ ଗୋ 

ଵା ୫ ଚଗାହ ଚଲଖାଏ ସ୍ଥାନରରେ ହୃଞ୍ପିବର ୧ଫାଡ଼ ଗଣ୍ଠଂ ବାଦ୍ଚିଦବ ଅଥବା କାଲ୍ଚର 

ବଗାହ ଏ ମହି କୁଣି ସବୁଆଚଡ଼ ବସାର୍ବଦବ । ୮ ନସ୍ଟ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ଦଦଖି । 

ବାକ୍କ୍ ଶ୍ଭରରେ ବକାଠର୍ କଣଶ୍ଚିବାଯାଇଁ। ମଧ୍ୟ ଣ୍ଭର ମାପ କ୍ତ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ 
ଚସେଚଦ ଲମସ୍ହାା ଓଁ ଚଯେଟଭ ଚଉ୍ଡାର୍ ଆବଶଯଳକ ଚସହ୍ନ ମାପରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଥୁଏ ଉ୍ପର୍ଡ୍୍କ୍ୂ 
ପ୍ରଣାଲୀଚର୍ ବଦ୍ାଦ୍ଧର୍ କାଲିଚର ଭକ୍ତା ବୁଣି, ଭାକ୍କ୍ ଛୂଞ୍ଜ ସ୍ଢାଦ୍ବାଗ୍ଧ ଗୁନ୍ଥି” ବାକ୍ସର ଭଭରେ 
କସାଇଦେବ । 

ସେଦ୍ରପର୍ ଯେଜ୍ଂ ମାପର ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ଦ୍ଚ୍ ଚକାଣିଅ ଯେଜି୍ ନଦ୍ଦାର୍ଥ କର୍ବାଚ୍ଧୁ ଇଚ୍ଛା 
କର୍ଵ, ଜ୍ପର୍ଜ୍ଲୁ ପଣାଲୀରେ ବଦୋହର କାରିଚର ଖଣ୍ତ`ଏ ଖଣ୍ଡଏ ଢଲୁ ବୁଣି ଢାହ୍ନାକୁ ସଯାଡ଼ 
ଭାହ୍ରା କର୍ ପାର୍ରିର । 

ର୍ଗର୍ 

ଖଟି ଆମ୍ବ ଦେଶରେ ନଣ୍ଘଠାମ୍ପାଳଙ୍କରେ ବହ୍ଛୁ ପର୍୍ମାଣରରେ ଜନନ୍ତ୍ର । ଚଯଖି ଅର୍ଚଲରେ୍ 
ପରୀନର୍ ରୁଷ ଅଛ, ସାନ ବର୍କ ଭ୍ରୁଏଥ, ଚସଠାଚର୍ ଚଲ୍ଚଳ ଏହ ଖରଭିଗୁଡ଼କ କୀହ ଚଳେଇ ଠୀନ- 

ବର୍ଜଚର ପାଳଲଭା ମଡ଼ାଇବାୟାଲ୍ ରଞ୍ଜା, ବର୍ଜର ଗ୍ଲଟ୍ଚି ପାଖର ବାଡ଼ ଏବ ବର୍ଜ ଜ୍ଷରର 

ସ୍ଥଡ୍ଣି ନମଚ୍ତନ୍ତ ବ୍ଯଳହ୍ଘାର କରନ୍ଜ । ରଯେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନର ଗୃଷ ହୁଏ ନାହି, ଚସଠାରେ 
ଏଗୁଡ଼କ ଚକବଲ କାଲ ହୁଏ । 

ଖର୍ବକାଠିଗ୍ସଡ଼କର ସ୍ବାସ୍ତ୍ବିକ ରଙ୍ଗ ଣ୍ ସ୍ମୁନଦର୍କ ତ୍ପର୍ଛ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ରିଥର୍ ଚିକ୍କଣ । 

ଏହ୍ଲା ଟଗୋଃଏ ପ୍ରକ୍ନଭଦତ୍ତ ପ୍ଟଲ୍ୟବାନ୍ ପଦାର୍ଥ । ଏହ୍ରାକ୍ସ୍ ଵବଯବଦ୍ରାର କଦ୍ଧି ଜାଣିଚୁଲ ଏଞୁରେ 



୩୨ 
ଗ୍ୃ ହ୍ଶିଲ୍ଟ 

ବେଡ ପ୍ରକାର୍ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତଭ 
ହୋଇ ଯାର୍୍ର । ଯାର୍ଲା ଶିମିଡ଼ ଅଞ୍ଚଲରେ 
ଏହ୍ନାକୁ କହ୍ନନ୍ଥ ଜାଲ୍କାଠ । ଏହ୍ଲନାର୍ 
ଘାଇଆରେ ସ୍ପନ୍ଦର୍ ସ୍ପନ୍ଦର୍ ବାଳ୍ସ, ବାଗ୍ 
(8£), ୧ଞପି ପକର ଭଅଣ୍ ହୁଏ । 

ଝର୍କାଠିଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ସରୁ ସରୁ କର୍ ରଣ୍ 
ଭାହ୍ନାକ୍ସ ଘାଣିରେ ଛନ୍ତାଇ୍ ଦେବ । 

ଭନ୍ତ ଗଲେ ଖଣ୍ତ `ଏ ହ଼ଟ୍ଵ୍ରେ ଭାଞ୍ଜ ଦେଲେ 
ଅନ୍ତ ଦ୍ରାହ୍ମାବଦ୍ଦରଯିକ । ଅନ୍ଥଗୁଡ଼କ ରାଭ୍ରାର୍ 
କର୍ ଦେଇ ସମ୍ବାନ ସମାନ ସାହା ସରୁ ୧ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ନ୍ନ ସରୁ ଯାଇଅଗୁଡ଼ଏ ପସ୍ଛ୍ଭ କର୍ବ । “ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ବଦେଖ । ଭାଲଘନ୍ନର୍ ଚଞେଲ୍ ଦ୍ରୁଣିବାର ଯେଭେ ଧ୍ରିକାର୍ ପ୍ରଣାଲୀ ଏହୁ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଥମ୍ଭ ଖଣ୍ଡ ରେ କଣ୍ଡି ଭ ଢ୍ବୋଇଅଛୁ, ସେହୁ ସ୍ବ୍ଦୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହ ଯାଇଅଗୁଡ଼କ ବ୍ରୁଣାଯାଇ କ୍ୟାର୍ଲ । 

ଏହ୍ ଘାଇ ଥରେ ବାଗ୍ (368) କର୍କାକୁ ହେବଲେ ସେହୁ ପଣାଳୀ ମଧରୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ଧଣାଲୀରେ୍ ଗୋଃଛିଏ ଚଃେଲ କୁଣିବାକ୍ସ୍ ଅର } କଣ୍ଢଚବ । ଠିକ୍ ସେହୁ ମାପରେ ସାଧାରଣ ବାଉ୍ଂଶ ଧାଇଥବର୍ ମଧ୍ଯ ଖଣ୍ଡି ଏ ଚବଃଲ ସର୍ଲ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳ୍ଳୀଚର୍ ଵୁଣିବ୍ରାଳ୍ସ୍ ଆରମ୍ଭ କଣ୍ବ । 
_ ବାଗ୍ ଵିର୍ ଭଲା ମାଘରେ ବୁଣା ହ୍ଵୋଲ୍ଗରଲେ ଭଢ଼ି ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଃ୍ଚ ରଞ୍ଜ ଗ୍ହ୍ର୍ ସାଖର୍ ଘାଇଆଗୁଡ଼ହୁ ବଳେଇ କର୍ ଜ୍ଣରଳୁ ମୋଡ଼ଦେବ । ଃ। କଦଲରେ ଫର୍ମା ଖନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ୁଭ 

କର୍ ବସାଇ ବୁଣିଲେ ଅହୁଭକ୍ଚ ସ୍ୁୁରଧା 
ହ୍ଲେକ୍ର । ୨ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଧନ ଚଦଖ । 
ଏଥର ଖଣ୍ ପାଭଅଗୂଡ଼କ ଯେଉଁ” 
ପ୍ରଣାଲୀବର୍ ଵୁଣ୍ଠ ଥିକ, ସସ୍ନ୍ଥୁ 
ପ୍ରଣାଲୀରେ ଗ୍ଭଶ୍ଚ୍ ପାଖରେ ଉଘରକୁ 
କ୍ରୁଣିବ । ପାଖଗୁଞ୍ଜକ ଵାଗର୍ ଅକାର୍ 
ଘର୍ପାନ୍ତ ବୁଣା ଚଢ୍ରାଇଁଗଲେ ଵ୍ରାଉ୍ଣ 

୦୪୪୭ ± ପାଭଆଁର୍ ଚଞେଲ୍ ଖଣ୍ଡତକ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଚମ୍ଭାଡ଼ ୨ ନଞ୍ଚର୍ ର୍ନ ଢହ୍ମର୍ ଗ୍ଭର୍ବିଧାଖ ସେହ୍ନ ମାପ ପର୍ଷାନ୍ତ 



୩୮୩୮ 

ରୁଣିବ ଏବଂ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଖର୍ପାଭଆଁର 

ରାଗ୍ (888) ଭଢରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଵ | 

ଦୁନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭିଶାଇ ଗୁର୍ ସାଖରେ 

ସ୍ର ବାଛିଦେବ । ସୂଦ୍ନରେ ଖର୍ଣ୍ରଂଏ 

ଅଲ୍ଟ ଚମାଃ ବୀଜ୍ ଗିଯାଭରଅ ବଦଇ 
ଡାଞ୍ଚଂଶଦ୍ଧାଗ୍୍୍ ୧ଫାଡ଼ ଦହି ଜ୍ମେ 

କେଵଲ ସରକପ୍କବବର୍ ଖର୍ପାଇଆ 

ଢ଼ାଲ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ସୁଵି ବାଶିଦେବ । 
` ଦେଖ । ଭା ଯରେ ଦୁଇ ୩ କମ୍ଢ୍ର ଚନ୍ନ ଠୁ 

ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଵ ଦେବ ଏବ ଦୁଇ ପାଖଚର୍ ଦୁଲ୍ଶଣ୍ଡ ଦ୍ରଭା ଲ୍ଗାଲ୍ ଦେବ । ବନ୍ଦ କରିବା ଗାଲ୍ ଏକ 

ମା ଖରେ ଦୁଲଚଗାଛ ଅଙ୍ୂର୍ଶୀ ଓ ଅନ" ପାଖରେ ଦୁଇ ଗୋଃଛ କ୍କୁଦୃଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଦଦଇ ଖଣ୍ଡ ଏ କାଠ 

ଲଗାଇ ଦେବ । ସ୍ଥଥମ ଶଣ୍ତଡଚର୍ ଚକାରଃର୍ ବ୍ୟାଗ୍ (88୪୫) ଆଦଦ ବନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ଯେଘଣି 

କାଠି ଜ୍ମନ୍ତର ପାଛଅ କୁଣି ଗୁଣ ଗକାଇଵାର ପ୍ରଣାର୍ଲୀ ବଣ୍ଝମଭ ଚ୭ଢ ଇଅନ୍ଥକ ଚସଦ୍ରପର୍ କାଠ ବରୁଣ 

ଲଗାଇଲେ ସହଜରରେ ଉକୁ ବାଗ, (368) ର୍ ଗୃବ ଘକାଇ୍ ଘାର୍ର | 
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ଗୋଃଏ ବାଉ୍ଁଣର ସ୍ଥେଃ ଞେକୁଲ ବା ଞୁଲ୍ କା ୫ଃମାଲ (1୧୫୮୯୩)ର ଫର୍ମା 

ପ୍ର୍ପୁତ କଣ୍ ଭଢ୍ମି ଜ୍ଘର୍ର୍ ଃଞା ଖଣ୍ଡିକ ନମନ୍ତେ ଆକଣଂକ୍କୀୟୁ ଲମ୍ବା ଓଁ ଚଚୀଡ଼ାର୍ ଖଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ ଶ 

ମାଭିଅଚର୍ ଚଝୈଇ ବୁଣିବ । ଦହି କ୍ଷର୍କ୍ଲ୍ ଠିକ୍ ସେହ୍ ମାଘଚର 

ଖର୍ୱାରଅରରେ ଅଜ୍ ଖଣ୍ତଏ ଚବଃଲ୍ କୁଣିର । ଏହ୍ନ ଖର୍ଞାିଆର 

ଚଝେଇଲ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଡାଇଣଣ୍ଡ ୨ ତ୍ୁଇଲ୍ ବା କଳାଞ୍ଚୁଲ୍ଲ୍ ଅଦ ଯେ 

ବୌଣସ୍ସି ଗୋଃଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ଟଣିବଲେ ସ୍ତର ବହ୍ବବ । ବାଜିଣ 

ପାଭିଅର ଚଝଃଇ ଜ୍ସଚର୍ ଏହୁ ଣର୍ ଯାଛଆର୍ ଚଞେଲକ୍ଲ୍ ସମକ୍ୁଲ 

କର୍ ବସାଇ ଭଞ୍ଜିର୍ ଗ୍ଟର୍ ପାଖରେ ଭଜ୍ମ ଓ ଉପରୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ 

ଲେଖାଏ ବଢା ସକ୍ଷାଡ଼ ଭାଦ୍ବାକ୍ସ୍ ଉ୍ଵ୍୍ ମଲୁବଯ ବାଶିଦେବ । କହୀଂ 

ଉଧରେ ଏହ୍ନ ପାଭଅଁ ଗୋହିଏ ଗୁଡ଼ାଇ ବଭାକ୍୍ ଲ୍ଵରଗ୍୍ଇ ଦେବ । 

କମା ଅଳିସ୍ ® (1୩୩) ବା ଡାଲ ଅଦର ସୁହ ବାଛିବାଣାର୍ ଭଇହିର୍ ୧ ନମ୍ର ରହ 

ବୁ ଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯାଦ୍ନା ପ୍ବବେ ବଣ୍ଟି ଭ ଦ୍ରୋଇଅ୍ଥ, ବସଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀଚର ଏହାର ଗ୍ର୍ଘାଖ କୁଣିଚଦଵ । 

ପାଣିଅ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ” ବ୍ବମ୍ବା ବୁଣିବାପାଇ୍ଲିଁ ଗେ ୫ଏ ଡାମ୍ମଣଣରେ ବସ୍ଵବର ଫୋଡ଼ ଘାଭିଅ 

ଡ଼ 



୩୮୪ ଗୃହ୍ରଥିଲ୍ା 

ଗଳାଇ ଵୁଣିବାନ୍ସ୍ ଯଡ଼କ । ଭା ଘରେ ଭାହାକ୍ୁ ଛେବ୍୍ଲ୍ର ଫଂରମ୍ନା ଉପଚର୍ ଖଞ୍ଜ ଉତ୍ବ୍ମରୁଯେ 
ବାତ୍ଧ ଦେଲେ ଗୋଵଏ ସୂନର ବ୍ୟବହାର୍ ଜ୍ୟଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ହ୍ରେବ । ୯ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଦେଖ । 

ଖରରିଷାଇଆରେ ସୂଞ୍୍କେସ୍ ବା ବାକ୍ସ କଣ୍ଢିରାକ୍ସ ହେଲେ ସୁଃୁକେସ୍ର୍ ବା ବାକ୍ଗର୍ 
ମାପ ଅନୁସାଚର ଉପରର ଡାଲ୍ଲା ନମଚ୍ତେ ଏକଖଣ୍ଡ, ଭଲା ନମନ୍ତେ ଏକଣଣ୍ତ ଓ ଗ୍ଭରିଘାଶ ନମନ୍ତେ 

ମୀ ଗ୍ଭରିଖଣ୍ଡ ଏରୁମ୍ଭ ଚମାଃଁ ଛଅଖଣ୍ତ 
ଯେଉ୍ ମାର ଚଯଉ୍ ଠାରେ 
ଆକଶ୍ଯକ୍ର ହେର, ସନ୍ଥ ମାଣ 
ଅନୁସାବର୍ ଖରିପାରଅରେ 
ଚଞେଇ୍ ବ୍ଝଣିକା ଘରି ଡାଇଣଣ୍ଡ 
ରା ହୁଲ୍ଲ୍ ବଣା ପ୍ରଣାଲୀରେ 

. ବୁଣିବ । ଠିକ୍ ସେହୁ ସେହ 
୫ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ ମାଘର୍ ଆଡ୍ ୬୩ଖଣ୍ତ ବାଜଉ୍ଂଣ 

ମ୍ାର୍ରଅରେ ସନ୍୍ଲ ବଣା ମ୍ରଣାର୍ଳୀଚର୍ ଚଚଃଇ ବ୍ଟଣିବ୍ । ସେଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ଯେ ଯାଦ୍ନା ସନ୍ଧୁଭ ମିଲବ 
ଢାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଭାହା ସବସଂ ମିଲାଲ୍, ଖଣ୍ଡିଏ କାଜ ଣ ପାଛଆର ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଏ ଖରିଯାରଥାର ଏର଼ୁ୍ଷ 

ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏ" ଯୋଡ଼ି ସ୍ର , ଗୁଡ଼କର୍ ଦାଢ଼ ବାଜିଦେବ | ଜା ଘରେ କାଜ୍' ଗପଧାଇଅଆଁ ଭ୍ଭରକ୍ସ୍ 

ରଵି ଏ ଖରି୍ପାଚିଆ ଜ୍ଘରକ୍ୁ ରଖି ପ୍ରଭ କୋଣରେ ଖଣ୍ରିଏ ଖଣ୍ଡି ଏ ବଢା ଖଜି ଡାଞ୍ଚଂଣରେ ଫୋଡ଼ 
ସୁଧ୍ କେସ୍ ବୀ ବାକ୍ସ୍ ଆକାରରେ ଗୁନ୍ଥି ବୀତ୍ଧିଦେବ । ତକାଣ ବୀଦ୍ମବୀ ୧ବଚଲ ବଭୀକ୍ୁ ମିଣୀଇ 
ବାଞ୍ଞଲେ ବକାଣ ଗୁଡ଼କ ଣଲ୍ତ ହ୍ରେବ । ୫ ନସ୍ଫାର୍ ରନ୍ନ ଦେଖ । 

ଉ୍ମର୍ ଡାଲ୍ବର ର୍ଟରି ଦାଢ଼ରେ, ପ୍ରଭ ପାଖର ଗୃଣି ଦାଢ଼ରେ ଓଁ ଭଳାର ଗ୍ଟଣ୍ଚି 
ଦାଢ଼ରେ୍ ମଧ୍ଯ ଦୁଇ୍ଫାଲ ଚଲଖଣା ଏଁ ସରୁ ଶର ବସାଇ ଚସମ୍ମୁଡ଼କର ଦୁଇପାଖରେ ରୃଞ୍ଚୁରେ ଫୋଡ଼ 

ଜାଗା କାଗା ବାଛ ବନ୍ଦବଲ ବଦଣିବାକୁ ସୂଜର୍ ହ୍ରେବ । ଉପରର ଡାଲ କରୁକାଦ୍ଗାଗ୍ବ ବ଼େଜ୍ 

ବା ଖଣ୍ଡଏ ଖଣ୍ଡ ଏ ଚସଡ଼ା ଲଗାଲ୍ ଭହ ରେ କଣ୍ଟାମାରି ଚଗାହଏ ପାଣ ଲଗାଲ୍ ୧ଦକ, ୧ସସଣ୍ରି 

ଭାହ୍ନା ସହ୍ନକରେ ଭଜ ବଦହ୍ରଲ ଏବ ହାଇ ବହବ । ଗ୍ବଣି ଅକାଇ୍ବ୍ରା ନମମନ୍ତେ କୌଣସି 

ଧାତୁର କ୍ହୂଣ୍ଠା ଓଁ ଗିଲ୍ୁଲ ର୍ଯୀବଢଦ୍ଘାର୍ କର୍ ଯାର । ଏଥୁରେ ଚମଢ଼ାଚର ଦ୍ରଭା ଲଗାଇ ମାର୍ର 
ଅଥବା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତର୍ ୬୩ ସ୍ତୃଷ୍ଟାଚର ଚକାରଃ ଯାଭଅଁରେ ଦ୍ଭା କୁଣିବାର୍ ୧ଯଉଁ ପ୍ରଣାଲୀ ବଣ୍ଡିଭ 

ହ୍ରୋଇଅଛୁ, ସେନ୍ଦର ପ୍ରଣାଲୀଚରେ କୋର୍ଃ ମାଭଆରେ ବା ଏହି ମାଭିଆରେ ଦୁଢା ବୁଣି ଲ୍ଗାଇ୍ଦଦେର । 
କ୍ଦ୍ୁଢା ଜମଚନ୍ତ ଏହ ପାଇଆ ଶଲ୍କ ବହ୍ରକ ନାହିୱ ଚଢଣ୍ଡୁ ଚକାର୪ ପାଭିଆଁର୍ ଦ୍ରଭା ସୁବଧାଳନକ 
ହେବ । ଭ୍ଉଚେ ଏକ ପରସ୍ତ କନା ଲଗାଇଦେଲେ ଆହୁଭି ଜ୍ଞଦ୍ଜଯ ବହୁବ୍ର । 



ଵୁଗରୟ୍୍ ଖଣ୍ଡ # ¥ 

ଗ୍ଟର୍ କୋଣିଅଁ ଅନ୍ଯ ଯେ କୌଣସି ମଦାର୍ଥ ଏହ୍ନ ଯାଭଆରେ କଣ୍ଵକ ଭାଢ୍ରା ଉପର 
ଵଣ୍ଜି ଭ ସ୍ରଣାଲୀରରେ କଣ୍ ପାର୍ଵ୍ବ । ଅଥକା ଖର୍ ର୍ ପାଭଅଗୁଡ଼ଏ ପ୍ରସ୍ପୃଭ କର୍ ଭାହ୍ରାକୁ୍ ଭଲଯନ୍ତର 
ଚଚଞଇ ଦୁଣିବା ପ୍ରଣାଲ'ଚର ଚଗାହଏ ସମ୍ବଭଲ ସ୍ଥାନଚର ପାର୍ ଚଦଇ ଭହିଚର ଚଯ ଚକାଣସି 

ପ୍ରଣାର୍ଜୀରେ ଭଲାଃ ବୁଣିବ୍ଧ । ଭା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ାଖବର୍ ଖଚଣ୍ଡ ସା ବା ଯାଇ ବା ଅନ ବକୌଣସି 
ଶିଲ୍ପ ପଦାର୍ଥ ର୍ଖି ବୁଣା ଅଂଶ ବାଦ୍ ଅକର୍ଗରିଷ୍ଟା ପାଭଆଁଗୁଡ଼କ ବଙ୍କାଇ ଉ୍ପର୍କ୍ସ୍ ମୋଡ଼ ଚଦବ । 

ଏବୁସଗ୍ରି ଗର୍ ସାଖର୍ ଘାଭଥଗୁଡ଼କ ଉଠାର୍ଦେଇ ଗୋଃଏ ଚଗାହଏ ସାଭଆ ଭଞ୍ଜରେ ଲ୍ଗାଇ 
ଚଯେ କୌଣସି ପାଖରୁ ବୁଣିବାକ୍ୁ ଆର୍ମ୍ବ କର୍ଜ ଏବଂ ସେହ୍ର ପାଭଅଁକୁ ଗୃର୍ର ୟାଖର୍ ବୁଲାଲ 
ବୁଣିଲେ ପଦାର୍ଥର ଗ୍ବଣ୍ କାନ୍ଧୁ' ଉଠିଯିବ । ଶେଷକୁ ଉପର୍ର୍ ଡାଲ୍ବ ଖନ୍ତ୍ୁକ କବଳ ଭହ୍ଥିର୍ ଗୋଛ ଏ 
ପାଖରେ ବୁଣି ପ୍ରସ୍ଦ୍୍ଭ କର୍ ପାଲ୍କିବ କସ୍ହାା ପୃଥକ୍ କଣ୍ଠ ଖନ୍ଜିଏ ବ୍ଟ ଣି ଲଗାଇବଦବ । ଏହାକୁ ଣଲ୍ଧ 
କର୍ବାଧାଲି ଵାଜ୍୍ଣଣାଝଆର ଆଜ୍ ଚଗାଃଏ ଠକ୍ ସେବ୍ର ମ୍ାୟର ଡାଲ୍ଵ କୁଣି ଭାହ୍ନା ଶ୍ଭରେ 
ବସାଇ ଇହ୍ଦୁର୍ ଗ୍ଟର୍ ଯାଶର୍ ମୁର୍ହ ବାଜ୍ପଦେବାକ୍ତ୍ ହେବ । 

ଏହୁ ଖରଣ୍ର ଶରଦ୍ବାଗ୍ ଅଲିଅ କାଗଜ ର୍ଣିବାର୍ ସୂନର ଞ୪କେଇ, ବସିକାର ମୋଡ଼ା, 
ଚୌକ ̀, ୧ଫଟ୍ବାଲାମାନକ'ର ଡାଲା ରଵିବାର ଶୁଣୁ (ସ(810) ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ॥ ଅଚନେକ ପଦାର୍ଥ 
ଭଅରଣ୍ ବହ୍ୋଇ ଯାରେ । ବସ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରମ୍ତୁଭ କର୍ଚିବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ରାଜ୍ଚ୍ଣର କାମ୍ମ ମଧ୍୍ଯଟେ ନଦଆଯିବ। 
ଠିକ୍ ସେହ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏସୁଡ଼ବ ବାଛବାକୁ ବଦହ୍ରକ । ବାଝିଣକାମ ଶିକ୍ଷା କଲ୍ବ ସରେ ଏହ୍ଲା ଅଭ । 
ସଦ୍ରଜରେ କଣ୍ଢି ପାଣ୍ଢିର । 

ଆଖ୍ଫ୍ଲର ଣର୍ 

ବଞ୍ଜିନାନ ଏକପ୍ରକାର୍ ଆଖୁ ଗୃଷ ବହଉ୍ଅଚ, ସେହ୍ର ଅଖୁଗଛ ଅଗଚର୍ କକଣ୍ତାଏ 
ଵେଣ୍ଟାଏ ଫୁଲ୍ ଫୁ । ଫୁଲକେଣ୍ଡାଃ ସ୍ବଇ୍ଗଂ ଦେଲେ ଯେଞ୍ଜ୍ କାଣ୍ଡଃ ରଚହ୍ନ, ଢାହ୍ରା ବେଣ୍ 

ସ୍ର୍ଲ, ରକ୍ମଣ ଓ ଲମ୍ଫ ଲମ୍ବା ହ୍ରୋଇ ପ୍ରାୟ ଏକସ୍ବମାନ ମ୍ବାପଚର୍ ବହୁୁଭ ମିଲ ଗାରର୍ । ସସହ୍ର 
କାଣ୍ଡଗୁଡ଼କ୍ଟ୍ ଏଠାଚର୍ ଅଖୁ ଶର ବୋଲ୍ କ୍ହ୍ଘାଯାଉ୍ଅନ୍ତ । ଆଖ୍ ଯୀକଳ ହ୍ରେଲେ ଗନ୍ଛଗୁଡ଼କ 

କାହି ଭାହ୍ରାକ୍ସୁ ସଫା କଲ୍ପବେଲେ ଆଖ୍, ଗଛ୍ଥର୍ ଯଢର୍ ଓ ଝଖୋଲପା ସାବ ସାଙ୍ଗେ ଗଛର ଅଗଃମାନ 
କାହ ଚଲ୍ପକେ ଫୋପାଡ଼ ନଅନ୍ତ । ଭାହା ସଙ୍ଗରେ ଏହ୍ଜ ଶର୍ସୁଡ଼କ ଅକାରଣ ଚଷ୍ଟା ହୁଏ । ଭାକ୍ସ୍ 
ଶୁଖାଲ ଜାଲ ନ୍ଦଅଣ୍ତ । ବନ୍ତୁ ସେହୁ ଗୁଡ଼କ ଜାଲ ନ ଦେଇ ରଖିଲେ ଭହିଚରେ ନାନାଵଧ ସଦାର୍ଥ 
୭ଅର୍ ହୋଇ ପାର୍ବ । 

ଅଖୁଗନ୍ଥର୍ ସେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ଗୁଡ଼କ୍କ୍ ସର୍ ସରୁ କଣ୍ ଚର୍ ଭହିରୁ ଅନ୍ତ ବାହାର୍ କଦ୍ଦେଲେ 
ଖଣ୍ଣାଭଅ ମର୍ ଏଥିରୁ ଵେଣ୍ ସୁନର୍ ପାଣରିଅ ବାହ୍ାଶ୍ଵ । ଖଣ୍ତସାଭ ଅରେ ସେଜ୍ ସକୁ ଯଦାଥ 



୩୭ ଗୃହ୍ଧଣିଲ 

ଦହ୍ରୋଇ ଧାର୍ଵ, ଏଥୁରେ ମଧ୍ୟ ସସନ୍ର ସେହି ପଦାର୍ଥମାନ ସହ଼୍ଳତର ହେକ । ମାନି ଖର୍ଗାଭିଆ- 
ଠାରୁ ଏହ୍ଲାର ପାଇଆ ଛକର ଏ ନରମ ପଡ଼ବ, ଢେଣ୍ଡୁ ଖର୍ପାଭଆର ମ୍ରଦାର୍ଥ ଏଥୁରେ ଭଅର୍ ପଦାର୍ଥ 
ଠାରୁ କଚନ୍ଥ ଅଧ୍ୟକ ଶକ୍ତ ଓଁ ଅଧୁକ କାଲ ସ୍ଥାୟୀ ବହବ । 

ଅଖୁଶରକ୍କ୍ ନ ଵରି ଗୋଞ୍ଚା ଚଗାଷା ରଖି ଭହ୍ରିର୍ ଅଲଳଅଁ କାଗଜର୍ ଞୋକେଲ୍ ଅଭ 

ସଦ୍ନଜରେ କଗ୍ଵଯାଇ ପାଣ୍ଢକ ଏବଂ ଭାହ୍ରା ଦେଖିବାକ୍କୁ ମଧ ଗୁଳ୍ ସୂହର୍ ହ୍ରେଲ । 

ମାଧାରଣଭଃ ବାଜ୍ ଶକାଠିରେ ଅଳିଆ କାଗଜର୍ ୧୪୩କେଇ ଭଅର୍ କରଗ୍ଯାଇଥାଏ । 
ବାଉ ଶକାଠିକ୍ସ୍ ଭାଞ୍ଚି ସମାନ 
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୨ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଦ୍ର 

ସମାନ ଓ ସରୁ କାଠିଗୁଜଡ଼ଏ ପସ୍ଥୁଭ କରିବାକୁ ଅନେକ ଘରିଗ୍ରମ 
ଯଚଡ଼ ଏବଂ ସମୟୁ ଗ୍ଗେ । ଏକ ସମାନ ଓଁ ସରଲ ଅଖ ଶର୍- 
ଗୁଡ଼ଏ ଖାଲ୍ ବାନ୍ଥ ନେବାକୁ ହୁଏ । ଢଞ୍ଚାତ୍ଧୁଂ କା ଅଉ୍ କଚ୍ଛ 
ଘଣ୍ଣ୍ରମ୍ଭ କର୍ବାନ୍ତୁ ଘଢ଼େ ନାହି । ଗୋହଏ ଯାଛ୍ଥଅ କରିବା ଘାଲ୍ 

ଯେତେ ଲମ୍ଫାର ୧ସଦେଗୁଡ଼ଏ କାଠି ଆବଶ୍ଯକ ହ୍ମେବ, ଭାହ୍ନା 
ଚକବଲ ସମାନ ମାରେ କାଃନେବ । ଭଲପାଖ ଯାଲ୍ ଗୋଃଏ 
ସାନ ମୁ ଣ୍ରଲ ଓ ଉପର ପାଖ ପାଇଁ, ଚଗାହଣ ବଡ଼ ମୁ ଣ୍ଡଲ, ଏରୁପ 
ଦୁଇଚଗାଃି ବାଜ୍'ଶ ବଵଭାର ମୁ ଣ୍ତଲ କରି, ସେହି ମୁଣ୍ଡଲ ଦୁଲ୍ଃରେ୍ 

କାଠଗ୍ଗଡ଼କର୍ ଦୁଇମ୍ପୁଣ୍ଡ ଖାଲ୍ କାହିଦଦେଲେ ଚଶାକେଇଛର୍ ଅଧ୍ୟୁକ 
ଘବ୍ଵିମାଣର୍ କାମ୍ବ ବଣଷ ଢ଼ୋଇଯିବ । ୧ ନମ୍ବର ରନ୍ଧ୍ର ବଦଖ । 
ଢା ପରେ ମଝି ମାଲି ମାପ କଳି ଅଜ୍ ଦୁଇଃ ସରୁ ସରୁ ବଵଢାର 
ମୁଣ୍ଡଲ କବ୍ଛି ଭୂଭରେ ଲଗାଇ ଚଦବ । ଏହ ମୁଣ୍ଡଲ ଦୁଇହ 
ବେବଲ ବାଛି ଅଃକାଇ ଚଦଚଲ ଚଳବ କମ୍ଳା ସେନ ଆଖୁ 
ଶର୍ର୍ ଇଞ୍ଚା ମାଭଆରେ ଵାଛିଦେଲେ ଵା ବୁ ଣିଦେଲେ ଅହୁଶର୍ 
ସ୍ମୁଦର ଦେଖାଯିବ । ୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଦେଖ । ମେ ଖଣ୍ତର୍ ୫୪ 

ପୃଷ୍ଠାରେ କୋରଃରେ ୭ (୮୮୧୦୩୩)ର ମୂଁ ବାଛ ବୁଣିବାର 
ପେଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବଣ୍ଟରଭ ହୋଇଅଛି, ସେନ୍ଧ ସ୍ରଣାଲୀରେ ଏହ୍ନାର୍ 

ମୂ୍ଦ୍ଦ ବାହି ଉଛି ଭ୍ଘରେ ଏହ ଆଖୁଶର୍ର୍ ପାଭିଅ ଵୁଣିବଦଦେଲେ 
ଅଭ ସୁନ୍ଦର୍ ହ୍ରେବ । 



ଦ୍ରଟାୟ୍ ଖଣ୍ତ ୩୬ 
ଏହ୍ନ ମାରଆଗୁଡ଼କୁ ର୍ଙ୍ଗାଇଵାକ୍ସ୍ ହ୍ରେବଲ୍ ୧ମ୍ବ ଖଣ୍ତର୍ ୧୨ ପ୍ତୁଷ୍ଫାରେ ଭାଲମନ୍ନ ର୍ସଂ 

କର୍ଧିବାର୍ ଯେଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ରଣ୍ଫିଭ ଦ୍ରୋଇଅଛ , ଠିକ୍ ସେହୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହ୍ଲାକ୍ସ୍ ରଇ୍ାଲ୍ ପାଣିର । 

ଭାଜପନ୍ତ ର୍ଙ୍ଗାଲ୍ବା ମାଲ୍ ଚଯତଦ୍ ର୍ସଂ ସ୍ବଗେ ଏହ୍ବାକ୍ସୁ ର୍ଇ୍ଗଂଲବା ଠଧାଇ୍ ମଧ୍ୟ ଚସନ୍ଦୁ 
ର୍ଇ୍ଗଂ ଲଗିର । 

ଅଳିଅ କାଗଜ ଞୋକେଇର ମୁହଁ ବାଜିବା ପାଲ୍ ୪କେଇଃର ମୁହ୍ନର୍ ମୂ୍ଣଲଃଳାର 
ପ୍ରଥମ୍େ କୁଃା ବା ରାଜ୍ଜିଶର୍ଛ କମ୍ବା ବେଇରୁ ଝଣ୍ଜା ହ୍ଲୋଇଥିବା ଜଞ୍ଚଜାଗୁଡୟ ଯୋଡ ଖଣୁଏ ସୁଢୁଲ୍ ସୁଡାଇ୍ ସ୍ବୁଅଚଡ଼ ସମ୍ବାନ ମୌଃରେ ବାଦ ଣଲ୍ତ କଣ୍ଵଦେବ । ଉଛି ଉଧରେ ସମ୍ଭସ୍ତ ଅଂଶରେ ବା 
କେଭେକ ଅଂଶବର୍ ର୍ଙ୍ଗଯାଭଅ ଗୁଡଏ ଯାତ୍ରିଦେଲ୍ ଖନ୍ଥିଏ ଚଡାର୍ରେ ବାଞଦେଇ ଭାଦ୍ନା ଅଞକାର୍ 
ର୍ଖିଦେକ । ଆଡ୍ ଗୋଛଏ ସାଧା ସାଛଆ ଧଣି ଭାଦ୍ରାନ୍ୁୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଵ୍ଲୁଣିବାକ୍ 
ଆର୍ମ୍ଭ୍ କନ୍ତର । ସ୍ର୍ଲ ପ୍ରଣ୍ରାର୍ଲୀରେ ଗୋଛକ ମରେ ଚଗାଃଏ ଟ୍ଙ୍ଗପାଭିଅ ଜୁଠାଇ ବା ଞୁଇଲ୍ 
ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଃ ପରେ ଦୁଇଛ ମାଭଅ ଜ୍ଠାଇ ଅଥବା ଅନ୍ଯ କୌଣସି ରନ୍ଜ ଉଠାଇବାକ୍ସ୍ ଇକ୍ଛା 
କଲେ ସେନ ଅନୁସାରେ ଯେଜ୍ ଫସଂଖାରେ ଘାରଭଅଁ ଉ୍ଠାଇବାର୍ ପ୍ରଯ୍ଟୋଜନ ହ୍ରେବ, ସେନ୍ରୁ ସଁ ଟାରେ ଜ୍ଠାଲ୍ ସାଧା ମାଭଅ ଃି ଦକବଳ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ବ୍ୁଣିଗଲେ ମୁ ହଧଁଃ ସ୍ପୁନ୍ର୍ ଏବ ରନ୍ନିଭ ଦେଖାଯିକ । 

୩ ନମ୍ପର୍ ଛନ୍ନ ୪ ନମ୍ବର ର୍ନ 
ଧଟ୍ଟୁ ଶିର୍ଦ୍ବାଗ୍ ଯେଜ୍୍ି ଅଳଆ କାଗଳ ଵୋକେଲ କଶ୍ଵବ, ଭହ୍ରୀ ର୍ ଭଲ।ହ ନଡ଼ଅ ଖଡ଼କା ବା ସବୁ ସରୁ ଵାଜ୍ଣ କାଠିଦ୍ନାଗ୍ ଇକ ଛକାଇ ବାହିଦେଲେ ସୁଣଧା ହ୍ରେବ ଏବଂ ଣଲ୍ଧଂହ୍ରେବ । 

୩ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଧ ଦ୍ରେଖ । ଖଞ଼କା ଵା ବାଜ ଣ କାଠିଗୁଡ଼କ ବ୫ବକଲ୍ର୍ୱନମ୍ କୁ ବାହାର୍ଥିବା କାଠ - 
ଗୁଡ଼କର୍ ସ୍କ ସର୍ତ ଖଞ୍ଜଦେବ । ୩ ଓଁ ° ନସ୍ବର୍ ରନ୍ନ ବଦଖ । ଭା ବର୍ ଏହ କାଠି ବା 



ଗୃଢଣିଲ୍ 

ଖଡ଼କାକୁ ନମ୍ ର୍ ମଣ୍ଡଲ ସବ୍ଦ ମିଣାଇ ଭଦ୍ନି ଉପରେ ଗୋଃଏ ଏହ୍ର ଅଖୁ ଶରର ଘାଭଆଅ ସୁଡ଼ାଇ 

ଦେବ । ଢାହ୍ରାଦଦ୍ରବଲେ ଭଳାହଃି ଣକ୍ତ ଦ୍ରେବ ଏବ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ଯ ସୁନ୍ଦର୍ ହଳ । 

ଆଖ୍ଣର୍ ଗୁଡ଼ଏ ସମାନ ୭ମାଃର ବ୍ରାକ୍ଥ ଭାଦ୍ରାକ୍ସ ସମାନ ଲମ୍ବରେ କାହ ବହସ 

ବୁଣ୍ଚିଲ୍ନ ର୍ ଚଗାଃକେବଢକ୍ସ ସୂଭାଭ୍ନାଗଵ କୁଣି 
ଭଦ୍ଦିରେ # ଳସମ୍ହର୍ ଣନ୍ଧ ସର୍ ସ୍ଫୁଏନ୍ (5୦୮୧) 

ବା ପରଦା ବ୍ଛୁଣିଚଲ ଅଭ ସ୍ପୁଦ୍ଦର୍ ଦହ୍ନର । 

ନମ୍ବ୍ୁଚ୍ତରେ ଏବଂ ଉପରେ ଖଣ୍ଡ ଏ ଖଣ୍ରରଏ ବଭା 

ଲଗାଇ ଭହିଣର୍ ଡୋର୍ ବାଜ୍ଷ ଝରକାରେ ୫ାଇି 
ଦେବ । ଭଦ୍ମର ର୍ୁର୍ଷାଶରେ ଖଣ୍ତଂଏ କନା 

ଯୋଡ଼ ଭାଢ୍ରାକ୍ସ୍ ଛୂଞ୍ଚୁରେ ସିଲ୍ବଇ କର୍ ସୂହୂଁ 
ବାଜ ବଦ । ମଝିଚରେ ଳନାର ଦୁଇଚଗାହ ପଛ 
ଦୁଇ ପାଖରୁ ଚ୭ଯାଡ଼ ସିମ୍ବଲ କଶ୍ିଦେବ । 
କନାଗୁଡ଼କ ଚଗାହଏ ରସଂର୍ ୧ହଘରଲ୍ ସୁୟର 
ସଦଖାସିଲ । 

ଚ୍ଚ 

କଆଟନ୍ଥ ଓଡ଼ଶାର ପ୍ରାୟ୍ ସଵୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚ୍ଥ । ଚକଢେକ ଅଥିଲରେ ଏହ୍ଵା 
ବହ୍ଦୁଗର୍ମାଣତର୍ ଜଚନ୍ତ୍ଵ । ସ୍ଥାଚନ ସ୍ଥାନେ କୂଅ ଜଙ୍ଗଲ ବଦ୍ରାଇ ମାଡ଼ଯିବାରୁ ସମ୍ଭୟ୍ ସମୟ୍ଲରେ 
ଲେକେ ନଆଁ ଲଗଇ ଏସୁଡ଼କ ସସାଡ଼ ଦଅନ୍ତ । ଛଲବାଡ଼ଚର ୍ତକଠଭେକ ସ୍ଥୁଲଣ୍ତର୍ କ୍ରଆଗର୍ଥ 
ବାଡ଼ର କାର୍ଦ କର୍ିଥାଏ। କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟକ ଜାଗା ମାଡ଼ ବସି କପକ୍କ ନଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଲେକେ ଏହାକ୍ଲ୍ 
କାହ ପକାଲ୍ବାକ୍କ୍ ବାଧ ଭୁଅନ୍ତ । 

କିଅର୍ ବଡ଼ ଦଡଢ଼ ଚେର ହ୍ମଏ। କିଆଁଡାଲରୁ ପୁଣି ଚଗାଃଏ ଚ୭ଗୋଃଏ ଏଦହ୍ରଲ 
କ୍ରାହ୍ନାରେ । ସେଗୁଡ଼କ ଚେର୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧୁକ ମୋଧ। ହ୍ନଏ । ଚେର ଏବଂ ଓହ୍ଲଲ ଭନ୍ତୁମ୍ଭୟ୍ ଅଞେ । 
ସେର ଭନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଣଲ୍କ । ଚଭଣୁ ଚଲ୍ପକେ କି ଅଚେର ଏବଂ କିଅ ଓହ୍ମଲକ୍ସ୍ କାହ ଆଣି ସେଗୁଡ଼କ 
ଭିତ୍ତ ଖସ୍ବଠ୍ ଶୁଣାଇ ଦଅନ୍ତ । ଶ୍ଳ ଖିଗଲେ ଭାହ୍ରାକ୍କ୍ ଘରସ୍ଥଞ୍ଣି ଓ ବାଡ଼କୁୁଜା ଅଦଚର୍ ଲଇ କର୍ 



ଦାଭିବା ନମତନରୁ ବ୍ଯବହାର 

କରନ୍ଥ । କଆଚେର୍କୁ “ଦାନ୍ତକାଠି 
କର୍ଚ୍ ଭଦ୍ଦ୍ଧାଗ୍ ଅନେକ ଚାଲ୍ବକ ଦାନ୍ତ 
ବସନ୍ତି । 

କୁଆଁଚେର୍ ଓ କଆଏଦ୍ୂଲ- 

ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ଦ୍ଦର୍ ସୁଦର 
ଯଦାର୍ଥ କଗ୍ଵପାଇ ଯାରେ । କଅ- 
ଚେର ଓ କଅଓହ୍ୁଲକ୍ସୁ ଣାଃ 
ଚମାଃ ଫାଲ କର୍ଠଚ ରର ସେଗୁଡ଼କ 
ଝଗ୍ଵରେ୍ ଶୁଖାଲ୍ ଦେବ ।୬୮୦ଣ୍ଟା 

,ଶୁଖିଲେ ସଗୁଡ଼କ ଦର ଶୁହ୍ିଲ୍ବ 
ବହୋଇଯିବ । ଦରଶୁକିଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ୧ ନମ୍ର ଚନ 

ସେନ ଫାଲଗ୍ଧ୨କ ୟୁଣି ଆଡ଼ବାଗେ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କର୍ ଵର୍ ଦେବ ଯେପରି ପ୍ରଭ ଖଣ୍ଡକ ଗ୍ଏର୍ପାଖ 
ସମ୍ମାନ ହ୍ରୋଇ ରର୍ ଚଢ୍ଘାଇଯିର୍ତ । ସେଗୁଡ଼କ ଧୁନଗ୍ଵୟ୍ ଖଗ୍ରେ ଶୁଖାଇ ଦେବ । ସମ୍ପ ନ୍ଧ ଣୁକିଯିବା 

ଆଗରୁ ଢଢ୍ମିର୍ ଖଣ୍ରରଏ ଚଲଖା ଏଁ ଵାମ୍ଭ ହ୍ବାଭଚର୍ ଧରିବ, ଡାହ୍ନାଣ ଦ୍ରାଟର ଖର୍ଣ୍ରଏ ହତ୍ ଧରିବ । 
୧ ନମ୍ଳର୍ ଛନ୍ନ ଦେଖ । କଆର୍ ଚସଦ୍ର କାଠିଖଣ୍ଡଂକ ବଣି ଅଙ୍ଗଳ ଉପଚର ରଖି ଢହିର୍ ଚକାଣଗୁଡ଼ଳ 

ଉପରର ନୂଗ୍୍ୀ ବସାଇ ଧୀବର ଧରେ ବାମ୍ର ହ୍ରାଭଚର୍ ୪ାଣିଚନଚଲେ ଭାହ୍ରାର ଚକାଣସଗୁଡ଼ିକ ଭାଞ୍ଜି 
ଦ୍ଲୋଇ୍ଯିବ ଏବଂ ଢାହ୍ନା ବର୍ଶ୍ ଗୋଲ୍ ବହ୍ଘାଇଯିବ । ଆଡ୍ ୧କ୧ଢେଗୁଡ଼କ୍ସ୍ କେବଲ ଣି ବଦବ । 
ସେଣଶୁଡ଼କ ସମାନ ସ୍ମାନ ପାର ଆ ବହ୍ାଇପିବ । 

ଏହ୍ନପର୍୍ ଏଥିରୁ ଯେଜ୍ି ଅକାର୍ର୍ ଯେବବଭ ସଥାଳ ୧ମୋଞଃର୍ ଗୋଲ୍ ଚଗାଲ କାଠି 
କର୍୍୍ବାକ୍ସ୍ ଲକ୍ରା କରିବ ଚଭ୭ଚଭ କାଠି ସହ୍ରକବରେ କରଣ୍ଵ ବନଇ 
ପୀର୍ର । ଚସଦୁପରି ସରୁ ଓଁ ଚମାଃ ସମ୍ବାନ ସମ୍ଭାଳ ଚବଯଚଭ ପାଛିଆ 
କରି୍ବାକ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କର୍ଦ ଚସତେ ସାରିଅ କି ନେଇ ସାର୍ବ । ଏହୁ 
କାଠି ଏ ମାଛଆଗୁଡ଼କ ସେଜ୍ ଆଡ଼କ୍ସୁ ଚଯଣଣ୍ଠି ସ୍ବରରଟ୍ଚର ଚମକଡ଼ର 
ଢାହ୍ନା ଚସହ୍ଥ ଅଡ଼କ୍ସୁ ଚସନ୍ରିଥର ଚମାଡ଼ ଚହ୍ରର । ୧ମ ଖଣ୍ଡର୍ ୪୪ // 

ମ୍ଫୃଷ୍ଫାରେ ଢାଳଷନ୍ନଦର୍ ଓଁ ଏହୁ ସୁ ସ୍ତକରେ କାଣି୍ଚ ବଗ୍ଵଦ୍ବାଗ୍ ବୁଣିବାର 

ସେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବଣ୍ଣ୍ଡିଭ ହ୍ବୋଇଅଛଥ, ଝସନ୍ନ ପ୍ରଣାଲୀଚର୍ ଏହ଼ାକ୍ସ୍ 
ବୁଣି ଏଥୁବର କାନା ପଦାର୍ଥ ବ୍ରୁଣ୍ଧ ମାର୍କ୍ । ଏଥୁରେ ଅନ୍ଯ ଚସ୍ଵ 
ପ୍ର୍ବଵଝ୍୍ରର୍ ଏହ୍ଲାର୍ ଝ୍ତଗାଲ ଚଗାଲ୍ କାଠିଗୁଡ଼କ୍୍ଉ୍୍ଷରେ୍ ଏହ୍ଵାର୍ ସରୁ ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ 

7 8 ୩ 

/ ([[/! 10୭1) =¬¡ 
£ 8୩ ।୩୭ ୨୩୭୯ #, © ® £. 

ସ୍୪୩୩୩୬୮୮୮୮୮ 
ଏହ୍ ଏ 20,025 75/95 



ଠଡୟ 
ଗୃ ହ୍ମଣିଲ୍୍ 

୭ > ସରୁ ଘାଇଥାଗୁଡ଼କ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ କୁଣିଲ୍େ ଅହୂର୍ ସ୍କ 
ହେବ । ଏହୂଣ୍ଢି ବୁଣି ଭଦ୍ଧାଗ୍ଵ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ଡାଲ, ଯାଛୁଆ, 
ଡବା,ବଘଡ଼.ର,କ୍ସ ଓ ସୂଞ୍କେସ୍ ଆଦ କର୍୍ଯାଇ ଘାର୍ବ | ୨, ଵ 

_ ଓ ୪ ନମ୍ବର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖ । ଏହ୍ଲାକ୍ସ୍ ଯେଜ୍୍ ର୍୍ସଂରେ ରଙଂ 
” କରଲ୍ିକ୍ର, ଏହ୍ନା ସହ୍ରଜରେ ସେହୁ ରସଂ ଧର୍ବ । ଭଲ୍ମ 

ଭ୍ନ୍ ଗ୍ଙ୍ଗଂର୍ କାଠି ଓ ମାଭିଆ ଖଜ୍ଛ ବେଣ୍ ରନ୍ଧ ବରନ୍ତ 
ପଦାର୍ଥମାଳ କର୍ଯାଇ ଘାଶ୍କ | 

8୨ .ମଖା କ୍ [/ (1 
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"୪ ୯୮୬ 
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୪୪୯୯ ୩୮୮ 
୪ ନମ୍ବର୍ ଗନ୍ଧ 

କଅଚଚର୍ କା ଏହ୍ଲଲକ୍ସ୍ ଚମାଃ ଚ୍ରମାଃ ଫାଲ କଣ୍ ରଣ୍ତ୍ ଚସଗୁଡ଼କ ଶୁଖାଲ୍ ଦେବ । 
ଶୁଖିଗଲେ ସେଗୁଡ଼କ ଉ୍ଦ୍ଵ୍ମରୁଥେ ଭାଞ୍ଚି ̀  ରକ୍ଷଣ କଣ୍ଠଦେବ । ଏହ୍ନାକ୍ସ୍ । | । ଖଣ୍ଡଏ ୪ ଜଗତର ରସି ଚଗାହଏ ଛୂଗ୍ବଦ୍ନାସ୍ଵ ଭାନୁବ । ଢାଣି 
ସାବ୍ଦ୍ ସମାନ କବ୍ଛି କାଃି ଦେବ । ଯେଜଁ ଘଦାର୍ଥ ନର୍ମଣ କଣ୍୍ବାକ୍ସ କକ ଇଛା କର୍କ, ସେହୁ ପଦାର୍ଥର ମାପ ଅନୁସାରେ ପଥମରୁ କାଃରଵିଲେ 

୫ ନମ୍ଳର ନ୍ନ ଅହ୍ମର୍ ସୁବଧା ଢ୍ରେବ । ଯେବେ ଗୋଃଏ ବାକ୍ସ କରିବାକୁ 
ଲଚ୍ଛା କର୍ର, ଭେଚବ ବାକ୍ସ୍ଃ ଯେଭେ ଲମ୍ବ । ଓଁ ଚଉ୍ଡ଼ାର କରୁଛ, ଚକଳରଭେଗୁଡ଼ ଏ ସେହୁ ଲମ୍ବା 

ଓ ଚଉ୍ଡ଼ାର ଭହିରୁ କାହ ଚେକ । 

ବକେଢଭେଖଣ୍ଡ ଖଡ଼କା ଗୋଜଅଁ କର୍ ।ଭଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ସେଗୁଡ଼ିକ ୫ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧନ ଅନୁକରଣଚରେ ନୋଡ଼ ବାକ୍ସଃର 
ଭଳା, ଜ୍ପର୍ର୍ ଡାଲା ଏବଂ ଗୃର୍ଘାଶ ନମକ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ 

୬ ନମ୍ହର ରନ୍ଥର ଖଣ୍ତଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଧା ଅକାର୍ଚର ପ୍ରସ୍ଥଭ କଣ୍ବ । ଭନ 
ଭିନ୍ନ ର୍ଙ୍ଗଂର୍ ସୃଭା ଆଣି ରୂଜ୍ମଦ୍କାଗ୍୍ ସସେହ୍ର ପଞାଗ୍ପଡ଼କ ଜ୍ଧରେ ସରିଲ୍ବଲ୍ କର୍ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ରନ୍ଥ କର୍ ସାର୍ । ଭହ୍ମ ଭ୍ୟରେ ଯେଭେ ଚନ୍ନ କର୍ଵବ ଭାଦ୍ରା € ଭଭେ ଶକ୍ତ ହ୍ନେବ । 

ଭା ଘରେ ଭଲ, ଜ୍ଣର ଏବଂ ଘାଖର୍ ଷଞ୍ଚାକ୍ସ୍ ୪୪ ନିଳାଇ କାକ୍ସ୍ ଘର୍ ଖଞ୍ଜ ଦେଳ ଏବଂ କୋଣରେ ଓ ଭଳେ ଏବଂ ଜ୍ଷରେ ଦାଢ଼େ ଦାଢ଼େ ଦୁଲଃ ଲେଖାଏଁ କାଞ୍ଜଚଚ ବା ଦୁଲ୍ଫାଲ ଲେଖାଏଁ ଅଟୁଣର ଖଞ୍ଜି ସିଲ୍ବଲ୍ କଣ୍ ଗୁ ଛୁ ଦେବ । ୬ ନମ୍ବର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖ । 
୭୨୨୯ 



ଦ୍ଗ୍ମୟ୍ ଖଣ୍ଡ ଖ୧ 

କିଆପନ୍ନ 

କିଅସନ୍ନ ଗୁଡ଼ଳ ଆଣ୍ଠି ପ୍ରଥବମ୍ଭ ଭାଦ୍ବାର୍ କଣ୍ଟାସୂଡ଼ଳ ବାଡ୍ଥାର୍ କର୍ଚଦବ । କଣ୍ଟା ବାହ୍ାର୍ 
ଵର୍ବାମାଲ୍ ଗୋଃଏ ନଜ଼ିଅ କଭାର ଭନ୍ତୁ କା ସେହ୍ଵଥଣ୍ ଅନୟ କଳ୍ଛ ଭନ୍ତୁ ଜଳଲ ଭହିର୍ ଦୁଇ 
ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇହଃ ଫାଶ ।ସ୍ରମ୍ପ୍ତ କଣ୍ବ । ଯାଶ ଦୁର୍ଛ 
୧ ଇଞ୍ଚ ରା ୪ ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତରରେ ରହୁଲେ ସ୍ପରଧା 

ହ୍ନେର । ସେହ୍ର ଫାଣ ଦୁଲ୍ଃ ମଧ୍ଯରୁ ଚଗାଃିଏ ଫାଶ 

ଡାହ୍ନାଣ ହ୍ବାଭର୍ ବୁଢ଼ା ଅଙ୍ଗୁଲରେ ଏବଂ ଆଜ୍ 

ଗୋଃଏ ଫାଶ ସେହ୍ର ଦ୍ରାଭର ବଗି ଅଙ୍ଗୁଛରେ 

ଗଲାଇ ଗିଭିବ । ୧ ନମ୍ବର ର୍ନ ଦଦଶ । 

ବାମ୍ସ ହ୍ବାଭରେ ଗୋଃଏ କଅମନ୍ନ ଧରଣ୍୍ବ । 

 ମ୍ତନ୍ନଦୁଡ଼କର ୧ଝ ଶିଗ୍ବହ ପ୍ରଥଚେ କାଢ଼ି ବଦବ । 
ସସଥପପାଇଁ ଯନ୍ଧ୍ରର୍ ମଝି ଶିଗ୍ଵର୍ କଣ୍ଠା ଠାରୁ କଞ୍ଚଭ 

ଶିଭର୍ ଆଡ଼କ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଘନ୍ରର ସ୍ଫଣ୍ତ ଉପରେ 
୧ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଆସ, ଲରର୍ ଗିଛା ଯାଇଥିବା ଡାଲୁଃଲୁ ବସାଇ ଦେବ | 

କ୍ରାମ୍ଭ ହ୍ବାଇବର୍ ଘନ୍ନକ୍ଗ୍ ଧର୍ ରଵିକ । ଡାହାଣ ହ୍ରାଭବର୍ ଭନ୍ତୁଃକ୍ଲୁ ଲମ୍ହ୍ବାଲଦ୍ଵ ଚଲାଇ ନେଲେ 
ପନ୍ଧର୍ ମଜି ଶିସଵହ କଣ୍ଟା ସଦ୍ଭ ବାହ୍ବାର୍ପିକ । ପ୍ରଥମେ ଏହ୍ୁଘର୍ ସକ୍ତୁ ପନ୍ଧଗୁଡ଼କର ୧ଝ ଶି ଗ୍ଵଗୁଡ଼କ 
ରାହ୍ାର୍ କର୍ବଦବ । ଭା ଧବର୍ ଠିକ୍ ବସନ୍ନରଥର୍ ଘନ୍ନଗୃଡ଼କର ମୂଣ୍ଡ ଜ୍ଘରେ ଢନ୍ତୁ ବସାଇ 
ଭାହ୍ରାକ୍ସ ଚଳାଇ ପାଖର କଣ୍ଠଟାଗୁଡ଼କ ଵାହ୍ରାର୍ କଦ୍ବ୍ଦେଵ । ଢା ପରେ ମୁଣି ଚସହ୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀଚ୍ରର 

ସେହ୍ନି ଇନ୍ତୁ ସାହ୍ଲାଯରେ ସମ୍ବସ୍ତ ମନ୍ସ୍ ଘୁଡ଼କ ସମାନ ଚଚୀଡ଼ାରେ ରତ୍ତି ଗକାଲବ । 

ନଡ଼ଅ କଭାର ଭଲ୍ଜୁ ଘର୍୍ବର୍ଜ୍ଚର ଖକୁଣ୍ତିଗରର ପାଲ୍ର ଢନ୍ତୁକୁ ବାରଦର୍ଅ ଇନ୍ଜୁକ 
ଭାଜଝସିଃ କରା ସରୁ ଢାର କବଢ଼ାର କଗ୍ଵପାଇ୍ ଘାରେ । 

ମନ୍ଧଗୁଡ଼କ ରତ୍ ସାରି ଉନ୍ମର ସୁଲଗୁଡ଼କ ଚଗାଃଏ ପାଣକ୍ସ୍ଟ ସଳାଡ଼ କର୍ ଧର୍ । 

ବସଗୁଡ଼କ୍ସୁ ସ୍ଥ ସ୍ଥ ଛଡ଼ା କର୍ ଚମାଡ଼ ଚଚକା ଚକା କରତ ବାଣିବ । ଚଚକାଗୁଡ଼କ ଛଲ 

ରଖି ୨୩୭କାଗାରେ ଖଣଣ୍ତ ଖଚଣ୍ତ ତସହ୍ନ ରଗ୍ଵ କଥୀଥନ୍ତ ବାଛି ଚକବଲ ବସଗ୍ଭଡ଼ଳ 

ଅଃଚକାଲ୍ ଚଦବ । ୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖ । । 

ନ୍ଥ 



୪୨ ଗୃହ୍ଣିଲ 

ଚଗାଛଏ ଦ୍ବାଣ୍ଡଚଗ୍ ପାଣି ଗରମ୍ କର୍୍ଵ । ପାଣି ଉ୍ଞ୍ମରୁଝପ ଗରମ ବହ଼ାଇ ଫୁ ଛିଲେ 

ଚଗୋଶଏ ଲେଖାଏ ଚେକା ଭହ୍ରଂରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ । ୫ ମିନଞ୍ ଘରେ ଭାଦ୍ରାକ୍ତୁ ୯ଣ୍ରରଏ କାଠି- 

ଦ୍ବାଗ୍ ଓଲ୍ହାଇ ୭ଦବ । ଏହୁପର୍ ଓଲଃଞ୍ସାଲ୍ଵ୍ କର୍ 
୧୬ ମନିନହ୍ ଘରେ ଢାହ୍ରାକ୍ସ କାଢ଼ ଆଣିବ । ଅଜ୍ 
ବଗାଃଏ ଚେକା ସେଦ୍ରମର୍ ସେହୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ 

୨୫ ଭାତ୍ମାକ୍ସ ଓଲଃଘାଲଃ କର୍ ୧୫ ଶିନତୁ ମରେ କାଢ଼ୀ 

7 ଅଣିବ । ଏହ୍ରଧର ୦ଯେଚଇଗୁଡ଼ଏ ଚଚଳା କରିଥୁବ, 
ସବ୍ ଗୁଡ଼କ ସିଝାଇ୍ ଳେବ । 

ଚେକା ଗୁଡ଼କ ଥଣ୍ଡା ଚହ୍ନାଇଟଲେ ସେଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ଗୋଃଏ ହ୍ବାଣ୍ଡଂରେ ରଖି ଭଦ୍ପ ଚର ଥଣ୍ଡା 

ଘାଣି ରାଲଦେବ ଚଯଣଣ୍ଠି ଘଭ୍ର ଗୁଡ଼କ ବଟ, ୨ ରହ୍ରକ । ୫।୬ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରର ଥଚ୍ତର ବା ଦୁଇଥର 
ପାଣି ଵଦଲାଇ୍ ନୂଭନ ପାଣି ଦେଲେ ଉ୍ଦ୍ଵ୍ମ୍ଭ ଚହ୍ନବ । ପ୍ରାୟ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଗାଣିଘୂ ଡ଼କ ଜଗାଡ଼ 

ଚିଦଲ୍ ଅଜ୍ ଥରେ ପାଣି ଦେଇ ସେଗୁଡ଼କ ଉ୍ଦ୍ଵିମଭୁଂପ ଧୋଇ ବଦଳ । ଭା ଯଟେ ଚକାଗୁଡ଼କ 
ଫଞାଇ ପନ୍ନଗୁଡ଼କ ଖଗ୍ଚର୍ ଶୁଖାଇ ବଦ । ୩୮୪ ନ୍ଦଳ ଖଗ୍ବ ଚର ଶୁଖାଇଲଲେ ଭାହ୍ରା ଉ୍ତ୍ଵମରୁସଷ 
ଶୁଖିଯାଇ ଧାର୍ର । ଏଥର ମନ୍ନଗୁଡ଼କ ସଜାଡ଼ ବଡ଼ା ବଡ଼ା କର୍ ବାଛ ଯନ୍ୂ କଲର୍ଚ୍ ର୍ସ୍ସରଦେବ । 

ସିଝାଇବା ସମ୍ବୟ ରେ ଘାଣି ସବସଂ ସାମାନ କଚ୍ଛ ଦୁଧ ମିଶାଇଲ୍ ଦ୍ରେଝଲ୍ ମନ୍ନ ଗୁଡ଼କ 

ଆହ୍ୁର୍ ଉନ୍ହଲଲ ବହ୍ଘଦ । ୧° ବସର ପାଣିଚର ଏକ ଛ୍ଥଧାଙ୍କି ବା ବଦଢ଼ ଛୂଞ୍ଚାକି ଦୁଧ ୩ଶାଇବଲ 
ଚଲକ । 

ଷନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଖଗ୍ଵଚର୍ ଶୁଖିଗଲେ ସୋଡ଼ ବହ୍ଘାଇପିବ କ ଅନ। କାମ ନ ଧୂଲ୍ଵ ବେଳରେ 

ବତ୍ପି ୧ସ୍ନ୍ଧ୍ ଚମାଡ଼ ବହାର୍ ଯାଇଥୁକା ମନ୍ନଗୁଡ଼କ ଠିଃାଇ ହିଧା କର୍ ସଜାଡ଼ ର୍ଵିବତ । 

ପନ୍ନଗୁଡ଼କ ସିଧା କବ୍ଵ ସଜାଡ଼ବା ପାଲ୍ ଚଗାଵିଏ ୧ମାଡ଼ ବହାଇ ଯସ ଲଥୁକବା ସନ୍ନକୁ 

ଦ୍ରାଭରେ ଧି ଭହ୍ମର୍ ମୁଣ୍ଡ ମାଖରୁ ଗୋଃଏ ଜାଗାରେ ୫କ୍ନଏ ହ୍ରାଭରେ ଜିଥାଁଇ ମେଲ୍ପକର୍ ଦେବ । 
ସସତ୍ନଠାରେ ଗୋଃିଏ ହୁାଇର୍ ବୁଢ଼ା- 

ଧର୍ବ । ଆର୍ ହ୍ରାଭରେ ମନ୍ନହକ୍କ୍ ଞାଣି 

୩ ନମ୍ବର୍ ଚନ ନେକ। ୩ ନମ୍ବୁର୍ ରନ୍ଥ ଦେଖ । 

ତାହ୍ନାହ୍ଲେଲେ ମନ୍ନହ ମିଂହଯିବ ଏବଂ ନରମ ହ୍ଲୋଇ୍ଯିବ । . 



କ୍ସ୍୍ଟ୍ଟୀୟ୍ ଖଣ୍ତ ଅଜୀ 

ଖଣ୍ତ ଏ କାଠି ବା ବଗାହଏ ରଛଝ୍୍ର ପିଠ ବସ୍ରମର୍ ଯନ୍ଧହ ଉଧରେ ଚଗାଃଏ ହ଼ାଭରେ 
ବସାଇ୍ ଅର୍ ଦ୍ରାଭରେ ମନ୍ଧହଃ ୪ାଣ୍ି ଚବନଲେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ନଧହ ଥିହଯାଇ ଜାଣିବ । ୪ ନମ୍ମର୍ ରନ୍ନ 
ଦେଖ । 

ଘନ୍ଧଗୁଡ଼କ ଃଯେବଦ ସହ୍ରଳରେ ନ 
ଫିଃକ, ଭେଟ୍ରଗ ୧ସଗୁଡ଼କ କର୍ଥ ସମ୍ପ 
ପାଲ୍ କାଳରେ ରଵି ଦେଲେ 
ସଦ୍ନକଚରେ ଫି ଃ ପତ୍ତ । 

ଭାଲଧ୍ପନ୍ନଛର୍ ଚଵେଲ୍ ବୁଣିବ 
ପାଲି ଯେଉ୍ ସବ୍ ପ୍ରଣାଲୀ ଏହ୍ରି ୪ ନମ୍ହର୍ ଚନ୍ଧ 
ଯୁସ୍ତକର୍ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର୍ ୨୦ ପ୍ତୃଷ୍ଫାରୁ ୩୧ ପ୍ୁଷ୍ଟାମ୍ଭାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟ ଭ ବଦ୍ଘାଇଅକ୍ଛ, ଭହି ମଧ୍ଯରୁ ଯେକୌଣସି 
ପ୍ରଣାଳୀରେ କଥନ୍ନର୍ ଚଝଛଲ ବ୍ଟଣାଯାଇ ମାରିବ । କନ୍ତୁ ସାଧାରଣଭଃ କୁଅପନ୍ନର୍ ଚଞେଇ 
ଗୋଃଏ ଚକାଣରୁ ଆରମ୍ବ କର୍ ସରଲ କରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଣିବାକ୍ସ ହ୍ୂଏ । ୫ ନମ୍ବର୍ 
ରନ୍ଧ ଚଦଖ । 

ଏଥ୍ବିଛ ର ପ୍ରଥମେ ଗୋଃଏ ନ୍ନ ଭୁମିରେ ପାର୍ଦେଳ । ୫ ନମ୍ଳ୍ର୍ ରନ୍ଜ ମଣ୍ ଭହ୍ମି ଡ୍ୟରେ 
ଆଜ୍ ଗୋଃଏ ସନ୍ନ ଛକ ସକାଲ୍ ରଖିବ । ପ୍ରଥଥ ଘନ୍ଧ ୫ ସଙ୍କେଂ ସମାାନ୍ତଗବଲ କଣ୍ଠ ଭଦ୍ନିର୍ ଠିକ୍ 
ଭଲକ୍ଲ୍ ଦ୍ଧଟ୍ଟାସ୍ଟ୍ ପନ୍ନର୍ ଜ୍ଃରେ ଅଜ 
ଗୋଵଏ ପନ୍ଥ ଯୋଡ଼ର । ଭା ସରେ 
ଦ୍ରିଝ୍ମୀୟୁ ସନ୍ଧର୍ ଦୁଇ ଧାଖକ୍ସ ପ୍ରଥମ 
ଅନ୍ନର୍ ଯେଜ୍ ରାହୁ ଦୁଇ୍ହଃ କାହାରଥୁବ, 
ସେହୁ ବାଢ଼ୁ ଦୁଇଃକ୍ସ୍ ଭୂଟ୍ଟୀୟ୍ ଘନ୍ଧର୍ ଦୁଇ 
ରାହୁ ଉ୍ପର୍କ୍କ୍ ଚବମ୍ମାଡ଼ ଆଣିବ । ଭାହ୍ରା 

ଚହ୍ଚିଲ ଦୁ ଟ୍ଟୟ୍ ପନ୍ଧର୍ ଦୁଇ ସାଖରେ 
ପ୍ରଥମ ମନ୍ଧର୍ ହୁଇ ବାହ୍ଣ ମିଶି ଭନଗୋଶ 
ଶାଖା ଚହ୍ଲାଇ୍ଯନ୍ଵ । ବକବଲ ଭୃଚ୍ୀୟ୍ଠ ପଦ୍ଜର 
ଦୁଇଃ ବାହ୍ମ ଉ୍ଗରଆଡ଼କ୍ସ ରହୁଥ୍ବିବ । 

ଏହୁ ଯେ ଭନଗୋହ ଶାଖା 
ଭଲକ୍ଲ୍ ଝହ୍ରତ୍ନ ଭହି ମଧ୍ୟବର୍ ମଝି ଶାଖାଛି 
ଜ୍ଘର୍ବୁ ଉଠାଇ ଓ ଭଚ୍ଦ୍ରୂର ଦୁଇ 
ପ୍ରାଖର ଶାଖା ୁଇହକ୍ସକ୍ ଭଲକ୍ତୁ ଦେଇ ୪ ନମ୍ବର୍ ଛନ୍ଦ 

¿^ 



୫୪ ଗୃଦୁର୍ଖିଲ 

ଅ୍ ଟଗୋଶଏ ଅର୍ଥୀତ୍ ଚଢ୍ଭୂର୍ଥ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଥ୧ ଦବ ଏବଂ ଉ୍ଗରେ ଥିବା ଭୂଟୀମ୍ବ୍ ୧ଢ୍ରର ବାହ ଦୁଇଵକ୍ଲ୍ 
ଚଢୂର୍ଥ ସଭ୍ଛର୍ ଦୁଇବାହ୍ଣ ଉ୍୍ରକ୍ସୁ ମୋଡ଼ ଅଣିବ । ଭାତ୍ନାଦରେଓଲେ ବଞ୍ଚ୍ମାନ ୫ ଚଗାହ ଶାଖା 
ହ୍ଲୋଇଯିବ । 

ଭା ଘରେ ମଝି ଶାଖାଃ ଢଲକ୍ସୁ ଓ ଭର୍ ଦୁଲ୍ ଷାଖର ଶାଖା ମଧ୍ଯରୁ ଗୋଃଏ 
ଉ୍ଘରକ୍ସ୍ ଓ ଗୋଃିଏ ଭଲନ୍କ୍ ବଦଇ ଅଉ୍ ଟଗାହଏ ପତ୍ ଅର୍ଥାଭ୍ ଘଞ୍ଚମ ଘନ୍ବହ ଶଞ୍ଚଂର ଏବଂ 
ଜ୍ମରେ ଥିବା ଚଢ଼ୂର୍ଥ ମଭ୍ରଃର୍ କାହ ଦୁଇଛକ୍କ୍ ଏହ ଘଞ୍ଚମ୍ଭ ଘଭ୍ରର୍ ଦୁଇ ବାହ୍ନୁ ଉପରକ୍ସ୍ଟ ମୋଡ଼ 

ଆଣିବ । ଏପର୍ କରେ ସାଭ ଚଗା ଛ ଶାଖା ବଢ଼ୋଇ୍ଯିର । 

ଏହ୍ଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଓଁ ଏହ୍ର ନମ୍ବରେ ମଝି ର୍ ଣାଖାହନ୍ତୁ ଥରେ ଜ୍ଖରକ୍ଗ୍ ଓ ଥବର୍ ଭଲକ୍ସ୍ 
ରଖି ଓ ଭଦ୍ଁର୍ ଦୁଲ୍ ମାଖର ଶୀଖାଗୁଡ଼କ ମଧରୁ ଗୋଃଏ ଭଲକ୍ସୁ ଓ ଗୋଃଏ ଜ୍ପର୍କ୍କ୍ ଚଦଲ 
ପ୍ରଭଥର୍ ଗୋହଏ ଚଗଟାଵିଏ ପତ୍ର ଖଞ୍ଜଥବ ଏବଂ ଜ୍ପଚର ବାହ୍ରାର୍ ଥୁବା ଭଦ୍ନି ପୂବ ଖଞ୍ଜା 
ବହ୍ଲାଇଥିବା ଯତ୍ର ଃର୍ ବାହ ଦୁଇଃ ସୋଭ଼ ଅଣୁଥିବ । ଏହ୍ରରୁମେ ଓ ଏହ୍ନ ନବମରେ ବୁଣି ଚଞେଇ 
ଖଣ୍ଥୁକ ଯେଭେ ଚଭ୍ଡ଼ା ବା ଲମ୍ଳା କର୍ବାକ୍ସ୍ ଇକ୍ଛା କର୍ବ, ସେତ୍ଵ ପଣ୍ଵମାଣ ପର୍ଷାନ୍ତ ବୁଣିଯିବ । 
କ୍ରୁଣିବାକ୍ସ୍ ଅରମ୍ସ କଲ୍ିବା ପୁବେଂ ଭୁସରେ ଵା ଖଣ୍ରୂଏ କାଗଜରେ ସମ୍ପକୋଣ କର୍ ଦୁଇଛି ଗାର 
କାହ ବଦଇଥୁବ । ବସହ୍ର ଚକାଣଠାରୁ ପ୍ରଥଚମ ପଭ୍ର ମାର୍ କ୍ଟ ଣିବାକ୍ସ୍ ଆରମ୍ବ କର୍ଵିବ । ଚଞେଇ ଖଣ୍ଡ 
ବ୍, ଣିକାବବବଳ ଭହିର୍ ଦୁଇଚଗାଃ ପାଖ ସେହ୍ର ସମ୍ଭକୋଣର୍ ଦ୍ଧ ଦୁଇହ ସଙ୍ଗେ ନିଶାଲ୍ ର୍ଣ 
ବଟ ଣୁଥିବଲେ ଚଞେଇ ଖଣ୍ଡ କଗ୍ଵରର ସିଧା ଏବ୍ଟ ସମ୍ଭକୋଣ ହଲେଇ ଗ୍ଟଲ୍ଲ୍ଥ୍ବବ । ଯେଭଜ୍ମ ଦରକାର 
ବସଭକତ ଲମ୍ବା ଅଥବା ଚଭ୍ଡ଼ା ପର୍ୟାନ୍ତ ବୁଣା ବଦ୍ବାଇଗଲେ ଭା,ଘଚରେ ଭଛିର ଅନ୍ଯ ଦୁଇ ପାଖ 

ବାହ୍ବୀର୍ କରି୍ବାନ୍ସ୍ ଘନ୍ଜକ । 

ଏଥୁପାଲି ୧ଯେଜ୍ ଘନ୍ଧ ଚଶଷରେ ଵ୍ଟଣା ଚହ୍ଲାଲୁଥିକ କେଵଲ ସେହୁ ଗୋହକ ସନ୍ନ ବାଦ 
୮ ରଖି ଢାହ୍ନା ଯରେ ବାହ୍ରାର୍ ରହୁଥୂବା ପନ୍ଥ 

ଗୁଡ଼କ ମଧ୍ଯରୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଗୋହ ନ୍ନ 
ମୋଡ଼ ଭାକ୍ନାକ୍ସ ବାହ୍ରାରିଥିବା ଅବ ୍ରିଷ୍ଟା ପନ୍ନଦର 

%‹ 1⁄8 ଏ ହ୍ ¦ 1 ମା॥[1ମ ମମ | | | 0 11 | କ୍ୟ ` ମନା / ||| || 
ଯି ତ 

୭ ବ୍ ଡ୍ ରନ ସୁଣା ବଦ ରେ ମଁ ॥॥| [|| || । 
ତୃ 

କି 
0100 ୧୮୩ ଅଆ :ଅଆଅଛିଥ] ରା ଓ ନସ ଶ ` ଲେ ରଖି ବୁଣିବ । ଯନ୍ଧ ଦୁଇ୍ଃ ଦୁଇଆଡ଼୍ୁ ଭଣି 

ଆଣି ମଝିରେ ଯେଜ୍ ଠାରେ ସେମାନେ ଶିଣି 
ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସନ୍ଦୁଠାରେ ମଣାଇ୍ ବଦବ । 
୭ ନମ୍ହର୍ ଛତ୍ର ଦେଖ । 

୬ ଳମ୍ଳ୍ର ଭଭ୍ତ 



ଦ୍ବୟ ଖଣ୍ତ ୪୫ 

ଭା ଥରେ ଅଜ୍ ଦୁଇଗୋହ ମନନ ଦୁଇ ସୁଣ୍ଡରୁ ମୋଶଆଅଣି ଯୁଣ୍ଷ ବାହ୍ବାକିଥିବା ଘନ୍ଧ ସବଙ୍ଗ 
ଗୋଵଶିଏ ଭଲକୁ ଏବଂ ଗୋଃଏ ଜ୍ଣର୍କ୍ଗ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଚ ଯଉ୍ ଠାରେ ଗିଗିବେ, ସେନରିଠାରେ 
ଗିଶାଇ ଦେବ । ଏହରମ୍ଭର୍ ଦୁଇ ଯାଖରର ଛା 

ବଯେଭେଗୁଡ଼ଣ ସନ୍ନ ବାହାରିଥୁବଃ ସେଗୁଡକ ୭ 
ବଗାଃହ ଝଗାଛ କର୍ ଆଣି ଚଶଷ କଲ୍ମବଦେଲକୁ 

କେବଲ ମଝିର ଗୋହଏ ଯନ୍ ବାକି ରହି 
ଅବଶିଷ୍ଣା ସମସ୍ତ ନ୍ଧ ଗୁଡ଼କ ଦୁଣା ହ୍ଲୋଇଯିବ 
ଏବଂ ଚଞେଲ ଖଣ୍ତରକର୍ ଅବଶିଷ୍ଠା ଦୁଇ୍ଗୋଛି ॥ 
ମାଖ ଘୁଣ୍ଟଂ ଢ୍ରୋଇମ୍ରିବ । ଶେଷକୁ ଚକବଲ < 
ଗର୍ କୋଣତ୍ତର ଗ୍ଭର୍ ଗୋହି ଗନ୍ଧ ବାହ୍ରାର୍ ୬ ଜସ୍ବର ରନ 
ର୍କ । ସେହ୍ର ମନ୍ନ ଗ୍ଟର୍ ଗୋଛକ୍କ୍ୁ ଓଲ୍ାଲ୍ ବୁଣା ଅଂଶ ସଙ୍ଗେ ଗୁଞ୍ଜ ଦେଇ ଚଞେଇ ଖଣ୍ଡ ଛଶଷ 
କର୍ର । ୭ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଏହ୍ନପଣି ଦୁଲ୍ ଖର୍ଣ୍ରଂ ଚଞେଲ୍ କ୍, ଣି ଚଞେଲ ଦୁଲ୍ ଖଣ୍ତକ୍ସୁ ଏକାଠି ରଯୋଡ଼ ଶଣାଲ ଧର୍ଢବ 
ଏବଂ ଭଦ୍ର ଗର୍ ଖାଖରର୍ ସୁଦହ୍ଧ ବାଜ୍ଞ ଦେବ । 

ମୁହଁ କାବା ଯାଇଁ ଚଞେଲ ଦୁଇହକ୍ସ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ ଧଣ୍ଢି ଢାହ୍ନାକୁ ଏପର୍ସ୍ସକରେ 
ଖଣ୍ଡିଏ ଚଡାର୍ରେ ସ୍ତିଲ୍ବଲ୍ କର୍ଚିବ, ଚଯଘର୍ ଚଡାର୍ଃ ଚଞେଇ ଦୁଇହକ୍କ୍ ଗୁନ୍ଥୁଂ କଗ୍ଵକର 

ଚଚଃଇ ଦୁଇହର ପଦାକ୍ସ୍ ଡ୍ଲପଚର ଜ୍ସତର 
ବାଦ୍ଲାରର ରନ୍ଧରୁଥୂର । ଭା ସରେ ରଙ୍ଗସନ୍ନ 
ଦଲ ଗୋଃ ନେଲ ସେଦ୍ର ଡୋର୍ ଉଠ ଲ ସୁଗ୍ଵଇ 
ଢାଦ୍ନାଲୁ ଡୋରର ଦୁଇ ଯାଖରରେ ଚମ୍ଭାଡ଼ଦେବ ଲ୍ 
ଢାହ୍ନା ର୍ଭଗୋଃ ଣାଖୀା ହ୍ଲୋଇଯିକ । ସେହୁ କୁ 
ରୁର୍ ଗୋଃ ଶଖାକୁୁ ଟଗଗୋଃକ ମଚର ଚୋ ଏ 

ଚମ୍ଭାଡ଼ ବଦଲ କୁଣିପିଳ । ୮ ନଞ୍ଟର୍ ରନ୍ନ 

ଦେଖ । ଢାହ୍ରା ବଦ୍ରଲଲେ ଗ୍ବର୍ ମାଖରେ ସୁନ୍ଦର 
ଚଗୋହାଏ ଚଡାର ଖଞ୍ଜିସ୍ଵ ଘର୍ ବହାଇ ଚବଃଇ 
ଖଣ୍ଡକର୍ ଧଡ୍ଜ ବଛା ହୋର୍ଯିବ । 

୮ ନମ୍ହୁର୍ ଚନ୍ନ 

ଲଆଁପନ୍ନ ର୍ ଚବଃଇ ଦେଖିବାକ୍ସୁ ଚଯପର୍ ସୁଛର, ବଣାଇ୍ଝା ଯ ଲ୍ ଦେହ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସେହଥର୍ 
ନରମ ସ୍ବଗେ । 



୪୭ ଥୁଢଗଶିଲ 

କିଆ ଫ୍ଲ 

କଥା ଘର୍ ସେହୁ କାଗୟ୍ଠ୍ ଅଜ୍ ଗୋଃଏ ଗଛ ଅଚଛ୍ଛ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ କେଇସ୍ଵ କହ୍ନନ୍ତ । କଆ 

ଫୁଲ ଧଲା । କଉକ୍ରୀଫୁଲ ଦ୍ବଲଦ୍ଧଆଁ । କଅଫୁଲର ସୁମ୍ମଛଠାରୁ ବକଭକରୀଫୁଲର ସୁଗହ ଅଧ୍ୟୁକ 

ମଧ୍ ର୍ । ଚକଉଦ୍ଵୀପଭ୍ର କଆଁଗଭ୍ୂଠାରୁ ଅଧ୍ୟୂକ ଲସ୍ହାଃ ଅଧ୍ୟଳ ମୋଷି। ଏବଂ ଅଧ୍ୟୁକ ଶକ୍ତ ।. କେଭକ୍ଲୀ 

ଗଛଛର୍ ସଂଖ୍ଯା ଓଡ଼ଣାଠିର ଜଥଆଁଗଛର ସଂଖ୍ଯାଠାରୁ ଦହ୍ଦ ଘଦ୍ଦରମାଣଚର କମ୍ପ।। ଘୁସ୍ କମ୍ବ୍ର୍ 
ବ ଣଧୁରତର ଯଚଥଷ୍ଟା କେଉଦ୍ରୀଗଛ  ଅଚଛ୍ଛ । ୭ସଠାରେ ବହୁଭ କେଢକାଫୁଲ ଫୁ । ଅନନ 

ଅନେକ ସ୍ଥୁଲରେ କେଭର୍ଲୀଗଛ ଅଚଛ୍ଛ ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଞୈ : ମାନ୍ତ ଗନ୍ଥର ସଖା ଖୁବ୍ କମ । ଅନେକ 

ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ଦ୍ର କେହ୍ର କେଭକ୍ବାଗନ୍ଥ ଲଗାଇ୍ ଯନୁରେ ରଖନ୍ତୁ । କମ୍ପ କ ଆଗନ୍ଥ ଧର୍ କେଇକରୀଗର୍ର 

ଅଧ୍ୁକ ପର୍ିମାଣତର୍ ନାହ । 

ଓଡ଼ଣାର ଅଧୁକାଂଶ ଅଞ୍ଚଲଚ୍ର୍ କଆଁଗଛ ଅନ୍ଥ । ମା ନ୍ନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଘର 
ମାଣଚର୍ ଫୁଲ ଫୁଃ ନାହି । ପୁଲ କମ୍ଚାର ମାଲ୍ଲଦ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ କଞ୍ଚାର ଚଗୋପାଲମୁର, ଛ ନୁର 
ଏବ୍କ ଅଗ୍ରଦ୍ବାମ ପ୍ରକ୍ଟୃଭ ଅଳରେ ବହ୍ଦୁପର୍ମାଣଚର କଳ ଆଫ୍ୁଲ ଫୁଚଃ । ଅନଂଘକୁ ମ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ 
ମଧ୍ଯଚର କେଵଲ ବର୍ଷାକାଳରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଫୁଲ ଫୁଃକାର୍ ଦେଖାଯାଏ । ଉ୍ଗଗ୍ବେକ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଲରେ୍ ଦର୍ଷ ମଧ୍ଯରେ କୈଣାଖ, ଅଷାଚ ଏବଂ କାଣ୍ଢ୍କ ମାସରେ, ଏରୁଚପ ଭନ ଥର୍ ଫ୍ଲ 
ଫେ । 

କନୌଜର୍ ଚମ୍ପକ ଆସି ଫ୍ଲ ସମ୍ଭୟୁରରେ ସେହ୍ଵ ସବ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୂଆଙ୍କୁଲ ହ୍ରଗ୍ରହ୍ନ 
କରବ୍ଵି ଭହ୍ମିରୁ ଅଢର ଭିଆର୍ ବର୍ ସେନ ଯାଅନ୍ତ । କିଆଙ୍କଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଅଚର୍ କାହାରେ, ଭାହାକ୍ସ 
କେଉ୍ଡ଼ା ଅଭର୍ କହନ୍ତୁ । ଅହ୍ମର୍ ମଧ୍ଯ କଅଫ୍ୁଲ୍ରୁ ଯେଜ୍ ସୁବାସ୍ବିଭ ଜଳ ପ୍ରମ୍ପୁଢ ହୁଏ ଭାହ୍ରାକୁ 
କକ୍ଜ୍ଡ଼ା ଜ୍ଞାଃର୍ କଦ୍ନନ୍ତ । ଗଲ୍ଵସେ ପାଣିରେ ଏ କେଉ୍ଡ଼ା ପାଣିରୁ ସାମାନ ହୋଷା କେର 
ଖିଶାଇ ଦଦେଚଲ ଏପାଣି ପିଲ୍ବାପାଲି ଖୁବ, ରୁଣକର୍ ଓ ସ୍ୁୁଗଛ ହୃଦ ଏ । ସେମ୍ଭାଚନ ପ୍ରଭବର୍ଷ ସେବ 
ସେହ୍ ଅଞ୍ଚଲକ୍ସ୍ ଆସ୍ବି ଅଭର୍ ଅଦ କରୁଥିବାରୁ, ଗୋଃଏ ଚଗାହଏ ସ୍ଥାୟ୍ଟୀୀ ଘର କର୍ ସ୍ଥେଃ ସ୍ରେଃ 
କାରଖାନା କରିଅଛନ୍ତ । ଏହପ୍ତକାର୍ କାରଖାନା ପ୍ରାୟ୍ ଚସଠାରେ ୧° ଗୋଃ ୟମ୍ୟାନ୍ତ ଅଛ । ପ୍ରତ 
କାରଖାନାରେ ଦ୍ବାଗ୍ଦ୍ଘାର୍ ବର୍ଷରେ ୧୭ ଲଷ ଫୁଲ ସମୃ ସ୍ବ୍ଭ ଦ୍ରୋଲ୍ ସେଥିରୁ ଅଭର କଢାଯାଏ । 

କେଜ୍ଡ଼ା ଅଭର ନମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ତଭଲ୍ର୍ ଆବଶ୍ଯଳ ଭୁଏ । ଚନ୍ଦନ ଚଭଲ ସେମାନେ 

ବାହ୍ନାରରୁ ଅଣାଇ ଏଠାରେ କିଅ ଅଭର୍ ପ୍ରନ୍ଦୃଭ କର୍ ସେଵ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏଥୁରେ ଲ୍କ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୪ଙ୍କାର୍ 



ଦୁଟ୍ଟାୟୁ ଖଣ୍ତ ୪୬ 

କାରବାର ହୁଏ । ମାନ୍ନ ଏସର୍ଯାନ୍ତ ସ୍ଥାମୟୁ୍ ଲ୍ରେକେ ବା ଓଡ଼ଶାର କକହ୍ର ଏହ ଶିଲ ପ୍ରଛ ଦୂଝ୍କ 
ଦେଇ ନାହ୍ବନାନ୍ଥ । କହକର ଚକଵଳ କଣେ ସ୍ପସଲମାନ ସ୍ପର୍ଗୀୟୃ ରହ୍ରମ୍ ଚ୍ରୁଲ୍ସ କଛ୍ଥକାଲ ଯାଇ 
ମାଲ୍ଟ୍ଦ୍ଝର ରହ୍ର କଆଁ ଅଢର ଛର୍ କାର୍ଯା କରୁଥିଲେ । ଭାହ୍ରାଙ୍କ ମୃ ଭ୍ ଘରେ ̀ ଅଦ୍ଜ୍ କେନ୍ଦ୍ର 
ଭାହ୍ନା କରୁ ନାହ୍ନାଛ୍ଥ । 

ବକେଜ୍ଡ଼ା ଅଢର ଓ କେଭ୍ଡ଼ା ଜଳ ପ୍ରସ୍ଥଭ କରିବାର ପ୍ରଣାଲୀ ଏଧୁସ୍ତକର ସପ୍ତମ 
ଖଣ୍ତରେ ନ୍ଦଅଯିବ । 

ଏଠାରେ ଲ୍ବେବକ କଳେବଲ କିଆ ଓ କେଭସ୍ନରୀ ଫୁଲରେ ଖଇର୍ ବାତ୍ଥ ଭଦ୍ଦ୍ାଗ୍ଵ କଅ 
ଓଁ କେଢଭକୀ ଖଲର ପ୍ରସ୍ଥୁତ କରନ୍ଥ । କଅଁ ଓଁ ଚଳଭକ୍ବୀ ଖଲର ଯାନରେ ଖାଇଲ୍ ଆମ୍ବ ଦେଶର 
ଲେକେ ପାହି ନାଲ୍ କରନ୍ତ ଏବଂ ଭଦ୍ରିରରେ ଚଝଯଦ୍ଦକ ସ୍ୁଗଛ ଯାଇ୍ ଯାରନ୍ଥ କକଳେବଲ ଚଢେଶଳ ମାନ୍ନ 
ମାଇ ଭହ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଢ୍ରୋଇ ର୍ହ୍ନନ୍ତ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୪କାର କାରବାର ସେଠାନଙ୍କ ଆଖିକୁ 
ଦେଖାଯାଏ ନାହି କମ୍ଵା ଭାହ୍ମା ପ୍ରଭ କାହ୍ରାର୍ କୌଣସ୍ମି ଅଗ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ତେ ନଃ । 

କ୍ରଆ ଓ କେଭକ୍ନୀ ଖଲର୍ 

କଅଙ୍ଲର୍ ଏବଂ କେଚା୍ତରଙୁଲ୍ର ଷାଖୁ ଡ଼ାଟର୍ ଖଲ୍ର୍ ବଛାଯାଏ । ଏହ୍ନ ଖଲ୍ର ପ୍ତମ୍ପ୍ଭ 
କ୍ଚବାଣାଇଁ ସାଧାରଣ ଖଲ୍ର୍ ଆଣି ଭାଦ୍ନାଳ୍ସ୍ ଗିଲରେ ବା ହ୍ରସାମ୍ମଦସ୍ତାରେ ଚୁଣ୍ଢ ଘଳାଇବ । 
ଅଲେଇଚ।, ଗୁଜ୍୍ଗ୍ଵଭ, ମାନମଦ୍ଦରି ଓ ଲବଇଂ ଅଦ୍ 
ଅଲ୍କ ଘଣ୍ଵମାଣରେ ରୃୁଣ୍ଘ କର୍ ଭହି ସଙ୍ସେ ମିଶାଇ ୨୬୨ 
ଦେବ । ଅଵଶ୍ୟକ ଗର୍ିମାଣରେ ଭଦ୍ମିରେ ଅଲ୍ ଅଲ୍ ୮ 
ଜଲ ଦେଇ ଖଇ୍ରବଚ୍ ନା ଓ ମସ୍ଲ୍ବଚୁନାକ୍ୁ ଚଗାଲାଇ => 
କାଦୁଅ ଘର୍ କର୍ଦେବ । କଅଁ ବା ବକଭସ୍ଵୀଫୁଲର $ ,୪୨୫୦୬୯୮୭- 
ଗୋଃଏ ବଡ଼ସ୍ାଖ୍ ଡ଼ା ଳେଇ ଭଦ୍ର ରେ ୮୯ ଇଞ୍ଚ ମର୍ରିମିଭ ଲମ୍ହା ସ୍ଥାଳରେ ୭ଯଭେ ଘଣ୍ଵିମାଣର 
ଚକା ଖଲ୍ର୍ ସଚମ୍ବଲ ଯାଶ୍ଵ୍କ, ଚଭବଭ ଖଇର୍ ବଦଲି ବସ୍ଥଃ ସ୍ଥେଃ ପାଖୁ ଡାଗୁଡ଼କଦ୍ଧାଗ୍ବ ଭାଦ୍ନାର ' 
ମେଲ୍ଵ ଅଂଶକୁ ଉ୍ଞ୍ଵମରୁଚଘ ଚଘାଡ଼ାଲ୍ ବଦଳ । ବଡ଼ ପାଶଣୁଡ଼ାର୍ ଦୁଇ ସାଖରେ ବାଢ଼ାର୍ଥୁକା 
ଅଂଣକ୍ୁ ଚମାଡ଼ଆଣି ଏକ ନ୍ଧ କଣ୍ ସଜାଡ଼ ଧର୍ ଭଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥଚମ କଦର୍ଳୀ ଅଞ୍ଜୁକା ଏବ ଭାରେ 
କନାଧଡ଼ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ସସଗୁଡ଼କ୍ସୁ ଗୋହ ଟଗୋଃ କଣ୍ ଗୋହଏ ଡାଲ୍ଲରେ ସଜାଡ଼ ରଖିବ ଏବଂ ̀  



୪୮ ଗ୍ୁହ୍ଗିଲା 

ସ୍ଥଲବରେ ଶୁଖାଇକ । କେଭେଦ୍ଧନ ଯରେ ଉନ୍ ମରୁଥେ ଶୁଜିଗବଲ ଭ୍ଘରେ ବଜା ଚହ୍ରାଲ୍ଥିବା କନା 
ଓଁ କଦଳୀଃଞ୍ଜୁକା ଜିଧାଇ ଖଲର୍ଗୁଡ଼କ ଗୋଛଏ ଚଢ୍ଡ଼ାମ୍ ହାଁ ବକାଭଲ୍ରେ ବା ଘଡ଼ରେ ସାଇ୍ଭ 
କର୍ ରଖିଦେକ । 

ଏହୁସର୍ କର୍ବାଦ୍ବାଗ୍ କଅ ବା କେଢକୀଫୁଲର ସୁଗଳ ୧ସନ୍ର ଖଲ୍ରଚର୍ ରହୁଯାଏ । 
ପାନଜିଅଲମାନଙ୍କ ନକଃରେ କିଆଁ ବା କେଇକୀ ଖଲ୍ରର ଅଦର ଅଭଓନ୍ଜ ଅଧୂକ । 

ଚଳଭଦ୍ଦୀ ପାଖ୍ଡ଼ାକ୍ସ୍ ମଧ୍ଯ ଗୁଣ୍ଡ ରଖାଯିବା ବୋଭଲ୍ରେ ଵା କୁଞ୍ପାରେ ମୁଗ୍ବଲ୍ ସେ 
ବୋଭଲରେ ବା କ୍ଲମ୍ପାରେ ଗୁର୍ଠଣ ଦ୍ରଭ କର୍ କନ୍ଥନନ ରଖିଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ଯ କେଭକ୍ଲୀ 
ଯଂ ଲର୍ ସ୍ଟ୍ଗଛ୍ତ ମର୍ ର୍ହ୍ମେ । 

୫୪୦ ୦ଲ୫¬-=-- - ¬= 

ନାଳିଆ 

ନାଲ ଚଗାହଏ ଘାତ୍ସ । ଓଡ଼ଶାର ସମୁଦ୍ରକ୍ଟଲ ନକଃଦର୍ତ୍ରୀ ଚକଢେଳ ଅଞ୍ଚଲରେ 
ଏହ ଘାସ୍ ଵହୁଷର୍ମାଣଚରେ ଜଚନ୍ତୁ । କନକା, କୁଜସଂ, ହରଶ୍ୟୁର, ମସ୍ଚ୍ୟୁର୍ ପ୍କୃଭ ଅଞ୍ଚଲ- 
ମାନଙ୍କରେ ଏହ୍ନା ଅଧ୍ଯକ ପରିମ୍ମାଣରେ ଝଦଖାଯାଏ । 

ନାଲଅଘାସ ଲଢା ପର୍ ୬୮ ହ୍ରାଢ ଲମ୍ହାରେ ମାଡ଼ଯାଏ । ଏହ୍ବାର୍ ପ୍ରଭ ଗର୍ଣଂରୁ 
ମନନ ଗୁଡ୍ନଏ ଧାନଗଚ୍ଛ ଘର୍ ଉ୍ମ୍ରକ୍ସ୍ ଭ୍ଠି ଠିଆ ହ୍ବୋଇ ରବହ୍ର । ସେହ୍ର ସବ୍ଟ, ଅଞ୍ଚଲର୍ ଚଲ୍ବବକେ 

ଏନ ଘନ୍ଧ ସବୁକ୍କ୍ କାଃନେଇ ଭଦ୍ଧ୍ାଗ୍ବ ଘର୍ ସ୍ଥଉ୍ଣି କର୍ନ୍ଥ । 

ଲଢାଃ ଅତ ସୁନ୍ଦର, ରକ୍ମଣ ଓ ଶକଗ୍ମ । ଢାଦ୍ନାର୍ ସ୍ପାସ୍ଵ୍ରକ ର୍ଙ୍ଗ 
ମଧ୍ଯ ଅଭସ୍ୁନତ୍ର । ଚଗାଷଏ ଲଢାବର୍ ଚକରଭେକଗୁଡ଼ିଏ ଗଣ୍ଠି 

ଥାଏ । ଭଥାଚ ପ୍ରଭ ପବ ସୁନଅଡ଼କ୍ଧୁ ପ୍ରାୟୁ ୨।୩ ଫୁଃରୁ 
ଅଧ୍ୟକ ଲସ୍କା ହୁଏ । ସ୍ଥାମାୟ୍ ଡମ୍ଭ ଓଁ ପାଣ ପ୍ରଭ୍ଟଭ କେଭେକ 
ଜାଭର୍ ଚଲ୍ବବକ ଏହ୍ଜାକୁ ନେଲ ଭସ୍ପାଗ୍ବ ଵୋବକେଲ, ସାଚ୍ଛଅ, 

ମି ଡାଲ୍ ପ୍ତକ୍ଟଟଚ ବଣି ଛନ୍ବୟୁ କର୍ନ୍ଥ | ନାଲଅଁର ବଞ୍ଚାବଳଲ 
ଏ ନମ୍ବର ରଢ୍ର ଝୁଁର ଗକ୍ତ ୧ ନମ୍ବର୍ ରକ୍ତ ଦେଖ । ସାନ୍ତ ନାଲିଆ ବହୁ 



ଦ୍ଖୟ୍ ଖଣ୍ତ ୦୯ 

ଘର୍୍ମ୍ଭାଣିରେ ନଷ୍ଟା ଚହ୍ଜ୍ଵ୍ ଅଛି । କହକ ର ଞ୪ାଜ୍ନହଲ୍ ସ୍ଵେଡ଼ର କ୍ଲୁଖ୍ପୀର ଶିଲା କାରଖାନାରେ ଏହୁ 

ଲଢା ନାନା ପକାରରରେ ସ୍ପବ୍ବାକ୍ଷା କଗ୍ବଯାଇ ବଦଖାଯାଇଅଲ୍ର ଯେ, ଏହ୍ନାଦ୍ବାଗ୍ବ ୯କୈନଦନ କ୍ୟ ବଦ୍ବାର୍ୟା 
ଅଭ ଉଲ୍ତଷ୍ଟ୍ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ର୍ଥ୍୍ଭ କଗ୍ବଯାଲ ଘାଚର । 

ନାଲଅରେ ସୂଞ୍ଚକସ୍ , ହାଭବ୍ୟାଗ୍ , ଶୋଇବାଘାଲି ପହ ପ୍ରଭୁ ଅଭ ରଲୋଭ୍ଜୀୟ ସଦାର୍ଥମାନ 
ଭିଅଣ୍ ହବେଜ୍ଅଛ । ଗାଁଷ୍ମକାଲରେ ଗନ୍ଦ ଓ ବଵନ୍ଛଣା ଉ୍ଘରେ ବସ୍ଥଲବା କାରଣ ନାଲିଆର୍ ପଛ 
ଶୀଭଲମହଠାରୁ ଚକୌଣ ସି ଗୁଣରେ ନକ୍ପଷ୍ଟ ନୁହ୍ରେ । ଶୀଢଭଲସହକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛାନ୍ତମେ ମୋଡ଼ ଭ୍ଵଙ୍କି 
ହୁଣ୍ଠ ନାହି । ନାଲଆ ସହକ୍ସୁ ସହ୍ଵଜଚର ଲ୍ଲଗା ଘର୍ ବଯଣର୍ ଇଚ୍ଛା ଭାବି ଚହ୍ରବ । ଅଥଚ ଭାହ୍ନା 
ଖରଗ୍ଵଗ ହ୍ରୋଇଟିବ ନାହି, ଚଢଣୁ ଏହ୍ଲାକ୍ସୁ ଦର୍କୀଣକ ସ୍ଥାଳକ୍ସ୍ ପିବା ଅନ୍ଧକା ବବିଳେ ବନ୍ଥଣା ମଧ୍ୟରେ 
ଵାଛ୍ଧ ନେବା ଓ ଅନ୍ଯାନ। ବ୍ଯବ୍ରହ୍ନାର୍ ନମଭନ୍ତେ ଏହ୍ନା ଅଧ୍ୟକ ସୁବିଧାଜନକ । 

ନାଲିଆକ୍ଲ୍ ନାନା ସ୍ବକାର ର୍ସଂରେ ର୍ସଂଯାଇ ଯାରେ । ଢାଲପନ୍ଥ ର୍ଙଂ କର୍ଵାର ଯେଉ 
ପ୍ରଣାଳୀ ପୂବ ବ୍ଫିଭ ଦ୍ବେଇ ଅଛୁ, ଏହ୍ବାକ୍ସ୍ ସେହୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଓ ଚମହ୍ନ ସବୁ ର୍ସଂଦ୍ଧାଗ୍ ରଙ୍ଗା 
ଯାଇ ପାରେ । 

ନାଲ୍ଅକ୍ଲ ରର୍ ଭହିର୍ ଅନ୍କ୍ଗ୍ ହୂସ୍ଵଦ୍ବାସ୍ ବାହ୍ଘାର୍ କର୍ ଦେବାଲୁ ବ୍େବ । ଗେଂଡ଼ର୍ 
ଗୋଇଠି ଜ୍ଞରେ ଏକ ଫଲ ନାଳିଆ ରଖିବ । ଡାଢ୍ମାଣ ହ୍ରାଭରେ ଖଣ୍ତ ଏ ନୂଟ୍ଵ୍ ଧର୍ ଭହି ଉପରେ 
ବଧଟ୍ଵୀଃ ” କସାଲ ରାମ ଦ୍ରାଭରେ ସାଭଅକ୍ୁ ୯ , 
ଣି ନେଲେ ଅନ୍ଥ ସଦ୍ବଜବର ବାହ୍ରାବ୍ ` 
ଯିବ । ୨ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । ଅନ୍ତକ୍ସ 
ସାବ୍ଵଧାନର ସହ୍ରୁଭ ସର୍ଳ ଭ୍ବଵାବଵଚର୍ କାଢ଼ି 
ଚଳଇ ର୍ଣିଲେ ସସନ୍ଥ ଅନ୍ଥଦ୍ଘାଗ୍ଵ ଧଧ୍ୟ 
ବଳ୍ଭେକ ଯଦାର୍ଥ ଭଅଣ୍ କଗ୍ଵଯାଇ ପାର୍ବ । 

ନାଲଆର୍ ଅନ୍ତ ବାହ୍ରାରିଗଲେ 
'ଭାହ୍ରାର୍ ଯେଜ୍ ମାରିଆ ରନ୍ଦ୍ରଵଃ ଭାଦ୍ରା ଅଭ 

ସ୍ସୁହର୍ ଏବ ଖୁବ୍ ନର୍ମ୍ମ । ଏହ୍ନାକ୍ସ୍ ଯେପଣ୍ 

ଇଚ୍ଛା ସେପରଣ୍ ମୋଡ଼ ଆର୍ବ । ୨ ନମ୍କର୍ ରନଂ 
ଢାଲଧନ୍ନ ଦ୍ବାଗ୍୍ ଯେଢେ ପ୍ରକାର୍ ଯଃ ଓଁ ଚଵେଲ୍ ବୁଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମୁବେଂ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ 

ବଣ୍ଝି ଭ୍ ହ୍ରୋଇ ଅଛ, ସେହ୍ଵ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହ୍ନ ନାଳ ଥର ସାଭଅଥଗୁଡ଼ୁକ ବୁଣି ଶ୍ଲ ଭ୍ନ୍ନ 
ଧଦ୍ରାର୍ଥ ମାନ ପ୍ରମ୍ପୁଭ ଜଶ୍ଵ୍ବାକୁ ହେବ । 

ଛ 



୫୧ ଗ୍ୃହ୍ନଗିଲା 

ବାଳିଆର୍ ହାଜବ୍ଯୀଗ୍7810 288)“*ନାଳଅରେ ଭଆରଣ୍ ହାଭବଜାଗ୍ 
ଦେଖିବାକୁ ଅଶସ୍କଦର । ହ୍ରାଭବ୍ୟାଗ୍ ପାଲି ପ୍ରଥମେ କେଵଲ ଚଞେଇ ବୁଣିବାକ୍ସ୍ ହେବ । ଚହେଲଗୁଶକ 
ଵୁଇଲ୍, କଳା ଵୁଲଲ୍ , ଡାଇମଣ ପକ୍ତଭ ଯେବଢେ ପକାର ଚଞେଇ କୁଣିବାର ପଣାଳୀ ଏହି ଘୁସତକର୍ 
ପ୍ରଥମ୍ଭ ଶଣ୍ତରେ୍ ୬୪ ପୁଷ୍ଟାରୁ ୩୧ ପ୍ତୃଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଫ୍ଡିଭ ଚଦ୍ରାଇଅଛ୍ଥ ଭଦ୍ଦି ମଧ୍ଯରୁ ଚଯେ କୌଣସି 
ପ୍ରଣାଲୀଚରେ କୁଣିବା କୁ ହ୍ବେବ । ଧୁଣି ଜଞ୍ମାଗ୍ ଗୁଡ଼କର୍ ଚଶାସ୍ ଅନକ ସର୍ମାଣଚର ଗୀରଅଗୁଡ଼କର୍ 

- ର୍ଇଂ ଉ୍ଠଚାଃ ନିର୍ଭର କରେ । ନାଲିଆ ପାଣଅକ୍କ ଚଯଉଁ ଚ୍ଇଂଚରେ ରଙଂ କଲଣ୍ବ, ଭାହ୍ରା ସେବ୍ର 

ର୍ଙ୍ଗ ବହ୍ରଣ କଣ୍ଢଵ । ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତର୍ ୧୩ ପୃଷ୍ଟୃରେ ଢାଲମନ୍ନ ର୍ସଂ କର୍ବାର ପଣାର୍ଲୀ ବଣ୍ଝୁ ଭ ଅଛ । 
ନାଲଆକ୍ଲ୍ ଠିକ୍ ସେନ୍ର ପଣାର୍ଳୀରେ ଟ୍ଇଂ କର୍୍ବାକ୍ସ୍ ବହ୍ଵକ । ଭାଲପନ୍ନ ରସଂ କରିବା ଗାଲି ଯେଜି 
ରଙ୍ଗ ସମ୍ବଡ଼ା ଏଥୁପାଲ୍ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ଧୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ । 

ନମ୍ବର # ନମ୍ବର୍ ଶାନ୍ଧରେ ସେଉ୍' ବ୍୍ଯାଗ୍ର୍ ଛର ନ୍ଦରଆଯାଲ ଅନ୍ତ, ଭହୁଁ ରେ ହୁଇ ଖଣ୍ଣି 
ସ୍ଥେଃ ସ୍ଥେଃ ଚେଲ ସ୍ପଗି ଅଚ୍ଛ । ଚଞେଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡିର୍ ଚଉଡ଼ା ସମାନ । ଖର୍ଣବ ଏ ଚବଞଇ ଅନ୍ଯ 
ଖଣ୍ଡଂକଠାରୁ ଲମ୍ପରେ ୬ ଇଞ୍ଚ୍ ବଡ଼ । ଚଞେଇ୍ ଦୁଇଛ କମ୍ମା ଞୁଇଳ୍ ପ୍ଣାଲଂଚର୍ ବରୁଣାଯାଇ ଅଚ୍ଥ । 
ଭଙ୍ଗ ର୍ ଘାଭଆଗୁଡ଼କ ଏକପରସ୍ତ ଧଲ ଏବଂ ଏକପରସ୍ତ କଲା ରଙ୍ଗର ଅଛେ । 

ଏହୁଘର୍ ବାଗ୍(389;କର୍ବା ପାଲି ପଥମେ ଚବଃଇ ଦୁଇଖଣ୍ୁ 
ବୁଣି ଚଞେଇ ପଇ ୫ଲ୍ପୁ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତବର୍ ମିଳାଇ ଧର୍ବ୍ବ । ନମ୍ପରେ 

ଏବଂ ଦୁଇ ପାଣ୍ଠ ବର୍ ଜନ୍ଜ୍ ଲଗା କା ସେହୁଘର୍ ଅନ ବୌଣନ୍ର 
ଵାଣ ଲ୍ବଗାର ବା ଚମ୍ପଡ଼ାର ୨4 ଇଞ୍ଚ ବା ୩ ଇଞ୍ଚ ଚଚାଢ଼ାର୍ 
ଗୋଃଏ ମହ ଜନଲଇ ଭ଼ହ୍ର ର୍ ଦାଢ଼କ୍ତୁ ଚେଲ ଦୁଇଃର ଦାଢ଼ 
ସଙ୍ସେଂ ସଙ୍ଗେ ଏଃର୍ ଭାବରେ ମିଣାଲ୍ ଧର୍ ସଲ୍ବର୍ କର୍ବଦବ›, 

ଚଯେଷଭ୍ଦି ବସନ୍ର ଲଗା ବା ଚମ୍ପଡ଼ାଘହ ଖଣ୍ଡକ ଭାଙ୍ଗି ବହାଇ 
ଭ୍ଭବର୍ ଭ୍ଢରେ ଲ୍ଲର ରହୁଯିକ । ଭା ଧରେ ଗ୍ଟର୍ପାଖ 

ଦାଢ଼ରେ ଦୁଇ ଘାଖକ୍କ୍ ମୂଡ଼ାଲ କନାରେ ମୁହଁ ବାଛି ଦେବ । 
ଦୁଇ୍ ପରସ୍ତ ହ୍ଲୋଇ ସଲ୍ଲଲ୍ ହ୍ରେକା ଅଂଶ ବାଦ୍ ଯେଉଁ ଅଂଶ 
ବାକଳରଦ୍ଥକଃ ଭହ୍ଁଂର୍ ମଧ୍ୟ ମୂଁ ବାଛ୍ପଦେବ । ଣ୍ଭରେ ଏକ 
ଘରସ୍ତ ନ୍ରଃ କା ବର୍କୀଣସ୍ର ରଙ୍ଗର ଲ୍ବଗା ବା ସଲ୍ଫ କନା 

୩ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ନ ସ୍ଵଲ୍ପଲ୍ କର୍ ଅସ୍ତର୍ ଲଗାଇ ଦେଲ ଵଣ୍ପଗୁଃ ଅହ୍ପର୍ ଜ୍ତ୍ଵମ 
ବହ୍ଵନ୍କ । ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଞ୍ଜୁଅ ଭ୍ଭଚର ଖୋଷ,ର୍ଦ୍ରୁବା ଘର୍ କନାରେ ଗୋଃଏ ବା ଦୁଲ୍ ଖୋଷ ବା 
ନୁଣି ମଧ୍ଯ ବ॥ାଗ୍ (388) ଭ୍ଭରେ କର୍ ପାରିବ | 



ଦ୍ର୍ଟୟ୍ଟ୍ ଖଣ୍ତ ୫୧ 

ଦୁଇ ଘର୍ସ୍ତ ବାଦ୍ ବଦ୍ଦକା ଥୁବା ଅଂଶକୁ ଭ୍ଵାର୍ଗଂ ଦେଲେ ଢାଦ୍ରାଦ୍ବୀଗ୍୍ ଵଯଗ୍ର୍ ସୂହ୍ର 
ବ୍ରୁଜ ଚହ୍ନାଲ୍ ଯାଦ୍ଵବ । ବୁ ହ୍ରେଜ୍ଥିବାୀ ସ୍ଥାନରେ ଵଜାର୍ରେ ବନ୍ତୟ୍ ହ୍ରେଜ୍ଥିବା ଦ୍ବାଭ 
ବ୍ଯାଗ୍ର ଗୃଣ ଲଗାଯାଇ ପାଣିର କମା ବଵଜାର୍ରରେ ଶଵ ବହୁଜ୍ଥିବା ୩ ଗୋ ଛପା ବାଭାମ୍ 
ଲ୍ଗାଲ୍ଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ତ ̀  ସୁବୁଧା ଅନ୍ନୁସାରେ ବୁ ହ୍ରେବ ଓଁ ଝଖାଲ୍ ଦହ୍ନେବ । 

ଭ୍ମାଗ୍କ୍ର ହବାଉରେ ଓହ୍ନଲାଇ ଧରିବା କାରଣ ଭହିରେ ଖଣ୍ତଂଏ ହ୍ଭା ଲଗାଲ୍ବା 
ଆବଶ୍ଯକ । ହ୍ରଭା କୁଣିକାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମୂଚ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିଭ ହୋଇଅଛି । ଏହ ବାଗ୍ ନମ୍ଭନ୍ତେ ଆଉ୍ 
ଏକପ୍ରକାର୍ ଦ୍ରଭା ବ୍ଟ୍ଣିଵାର୍ ପ୍ରଣାଲୀ ଏହ୍ଲା ଘଚର୍ ବକ୍ଫ୍ମିଭ ବହବ । 

ହୁଭା ଖଣ୍ଡିଏ ଵ୍ଟଣି ଭାହ୍ମାର ଦୁଲ୍ ମ୍ୁଣ୍ଡକ୍ତୁ ଗୋଃଏ ମୋଃ ଚୂକ ବା ଡାଞଣଦ୍ବାଗ୍୍ ଫୋଡ଼ 
୩୮ ୪ ଏଁ ଜଞ ନମ୍ବର ରନମାନକ ଘର୍ ବଜ୍ଷାଗ୍ରେ ଲ୍ଗାଇଦେଵ । ଏହ ହୁଜା ଲଗାଇବା 

ପୂ୍ବରୁ ଚାଙ୍କୁର୍ଣୀର ଭ୍ଭର୍ ଖାଖଚର୍ ଖଣ୍ଡଏ ବଡା ଖଞ୍ଜଂ ଉପର୍ ଗାଖରୁ ଭୁଞ୍ପ ଫୁଞ୍ଜାଇ 

ସଭାକୁ ସେହ୍ର ବଭାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହଭାର ମୁଣ୍ଡ ବାହରେ ବଜ୍ପାଗ୍ ଅଧ୍ୟକ ଶକ୍ତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ 
ହ୍ଵେବ । ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡ ୭ସଭେ ଚଉ୍ଡ଼ା , ବଭା ଭାହ୍ନାଠାରୁ ଏକଲ କମ୍ ଚଉ୍ଡ଼ୀର୍ ହ୍ଲେଲେ ଚଲକ । 
ହ୍ଢାର ଦୁଲ୍ ମୁଣ୍ତକ୍ସ୍ ସୁଢାଚରେ ଗୁନ୍ଧୁ ବାଡ୍ଛିକା ପର ଖଣ୍ଡ'ଏଏ ସରୁ ନାଲଅ ପାଭଅଁ ସସହୁ ରୁଞ୍ଚରେ 
ଖଞ୍ଜ ଭାଦ୍ରାକ୍ସ ବ୍ . ଲି ବ୍୍ଲ୍୍ଇ ସୂଚାବର ସିଲ୍ଵଲ ହୋଇଥିକା ଅଂଶକ୍ସୁ ସୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ନାଳଆଅ 
ସଙ୍ଗେ ନାଳଅ ମିଗିଯାଇ ସୁନର୍ ବଦଖାରିକ ଏ ସୂଢା ଅଂଣ କରୁ ଜଣାଯିକ ନାହିଁ । 

୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନଚର ସଯେଜ୍ କ୍ଯାଗ୍ର୍ ନ୍କ ନ୍ବଆଯାଇ ଅଛ୍ଛ, ଭୁଁ ରେ ମଧ୍ଯ ଦୁଇଣର୍ଟୀ” ଚେଇଁ 
ଲ୍ବକିଅଛ୍ଛ । ଢହ୍ମିର ଡଚଚ୫ଲ୍ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ` 

୩ ଜସ୍ହର୍ ର୍ଯାଗ୍ର ଚଞେଇଠାରୁ କଚ୍ଛ ଅଧ୍ଧୁଳ 
ଚଉଡ଼ା, ମାନ୍ନ ଉ୍ଇଢା ଦାହ୍ବାଠାରୁ କମ୍ । ।। 14 (1 ମା 
ଏଥିରେ ଖଣ୍ତେ ଚଞେଇ୍ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକ ଠାରୁ ୫ । କି --.ର1 +[ 
ଲଞ୍ଚ୍ ବଡ଼ । ଏହା ମଧ୍ଯ କଳା ଞ୍କୁଲଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ । ¦ 
ବୁଣା ବଦ୍୍ାଲ୍ଅଚ୍ଛ ଓ ଏଥୁରେ ମଧ। ଦୁଇ୍ଗୋଃି 
ର୍ଇଂର ପାଇଆ ଲ୍ବଗିଅନ୍ଥ । ଭାହ୍ରା ଛଡ଼ା 
ଏହାର ଅଲ୍ଯ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଠିକ୍ ୩ ନମ୍ବର୍ 

ଲ୍ଲାଗ୍ ନର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଲୀରେ କଗ୍ଵଯାଇଅଛ୍ଥ । 
୫ ନମ୍ଫ୍ଵର୍ ର ନ୍ଧଚର୍ ଯେ ବଜ୍ଷାଗ୍ ଛର ଛକି 

ହ୍ରଅପାଇଅଛ୍ଥ, ଭହ୍ିଚର୍ କେଵଲ ଖଞ୍ଜିଏ ଓ୪ନମ୍କର ରନ 



୪୨ ଗୃହଣିଲ 

ଚଞେଲ୍ ବ୍, ଣି ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ମୋଡ଼ ଭହିର୍ ଏକ ଅଂଶକ୍କଂସ୍ଵର୍ଗଂ ଭଛ଼ିର ଦୁଇ ଘାଖର ଧଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଶିଶାଲ୍ 
ଥାନା ଗମୋଞା ଜନ୍ କନା ସୁଟର ପ୍ରଣାଳ୍ଲୀଚର୍ ସିସ୍ବ୍ର୍ କଗ୍ଵ 

ଯାଇଅଛ୍ଥ । ସବ୍ରୁଅଚଡ଼ ଧଡ଼ରେ୍ ଖଣ୍ରରଏ କନା ଲଗାଇ୍ 
ମହ ବଛା ଯାଇଅଚ୍ଛ । ଅବଗିଷ୍ଣ ଅଂଶକୁ ମୋଡ଼ ଭଞ୍ଜିର୍ 
ଭଂଙ୍କୁର୍ଣୀ କଗ୍ଵ ଯାଇୁଅଛ୍ଛ । ଭ୍ଢରେ କନାର ଅସ୍ତର୍ 
ସିଲ୍ଵଲ୍ କସ୍ଯାଇଅଛ ଏବଂ ଦୁଭା ସ୍ବବିଅଛୁ । ଏହାର 
ଚଞେଇ ଖଣ୍ତିକ ଧୁ୍ଇଲ୍ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭୁଣା 

ଯାଇଅଛି । 

ଦ୍ରୂଢା 

ଵ୍ଯାଗ୍ବଗ ହ୍ଢା ଲ୍ବରିବା ଖୁବ ଦରକାର୍ ଢେଣୁ ଭହିର୍ ସ୍ପଭନ୍ତ୍ ନର୍ମଣ ପ୍ରଣାଲୀ 
ଏଠାରେ ଦଧଅଗଯ୍ବ । ଦ୍ବଭାହ 
ଯେଭଢେ କଢ଼ କର୍ରାକ୍ସ ଇଚ୍ଛା 

କର୍ବ, ସେହୁ ମାଘ ଅନୁସାଚର 
ଚଜ୍ଜୁଡା ରଖି କେଭେଣଣ୍ଡଟ 
କୋରଃ ବା ଦେବଦାରୁ ଛେଲ୍ 

୬ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ ନେଇ ଚସଗୁଡ଼କ ଏକ ନ୍ନ କଣ୍ 
ଧର୍ବ | ଭକି'ର ଦୁଇଖାଖରେ ନାଲିଆର ମାରଅ ଗୁଡ଼ ଏ ଗୋଃକ ବରେ ଗୋଛଏ ଲଗାଲଟି କଢି 
ମାତ୍ବିଦଦଲ ଭାହ୍ବାନ୍ସ୍ ସମ୍ପ ଙ୍ ଚସହ୍ନ ନାଳଆର୍ ଯାଭଅଦ୍ବାଗ୍୍ ଅବୃଭ କର୍ବଦବ । ୬ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ 
ବିଦଖ | 



ଦୁଟ୍ଟୀୟ୍ ଖଣ୍ତ ୫୩ 

ଥଜ୍ ଖଣ୍ଣ୍ରଏ ନାଲଅ ଯ'ଇଅଁ ବନଇ ଭଦ୍ଦାଗ୍ ଢାହ୍ନାକୁ ବ୍ଲଣିବଵ । ବୁଣିବା ସମ୍ବର 
@- 

ରିସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଯାଇଆ 

ଗୁଞ୍ଜକରେ କୁଣିବାକୁ ହେବ। 
୬ ନମ୍ପର୍ ରନ୍ଥରେ ଞଵୁଇଲ 
ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଣା ଯାଲ୍ଅଛି, ୭ ନମ୍ହର୍ ଚନ୍ନ 
ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପାଇଅ ଭଳକ୍ସ ଘକାଇ ଓଁ ଦୁଲିଛ ମାଭଅଁ ଉ୍ଗର୍କ୍ୁ ଉଠାଇ ବ୍ଟଣିକାର୍ ଘାଭଅ 
ଖଣ୍ଡଂକ ଗର୍ ମାଖରେ ବ୍ଟଲ୍ମଇ ବ୍ଟଲ୍ମଲ ଏହା ବ୍ଟଣା ଯାଇଅଛନ । ବୁଣିକୀର୍ ସଂଭିଅ ଖଣ୍ତଂକ ସଗ୍ବ 
ଝଦ୍ଲାଇଥୁବା ମାଭଅଠାରୁ ମ୍ଦୁଥକ୍ ରଙ୍ଗର ଚହ୍ରଲେ ବଦଶ୍ରିବାକ୍କ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ବହ୍ବବ । 

ର୍ମାଗଃ ରନ୍ନଭ କର୍ ବ୍ରାର ଇଚ୍ଛା କରଲ ଚଚଃଲ ସ୍ଦୁଣିବା ସମ୍ବସ୍ଚର ପ୍ରଥଚମ ସାଧା ଓଁ 
ଣ୍ନ୍ତର ଣ୍ନ ରଇଂର୍ ହାଭିଅଗୁଡ଼କ ଣ୍ନ୍ନ ଭନ ସଂଖ୍ଯାରେ ସକାଇ୍ ଭହ୍ନିଟେ ଦ୍ରସାକ କର୍ ସାଧା ଓ 
ଣ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଗସଂର ଯାଛଅ ଦ୍ରୁଣିଲେ ଭନ୍ନ ଛନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚନ୍ନ୍ଵଭ ଚଞେଇ ହ୍ରେଵ । ଚଞେଇ 
ଯେଘର୍ ରନ୍ଧିଭ ହେବ, ଭଦ୍ନ ର୍ ସେ ହୁଘର୍ ବାଗ ବହୁବ | 

ନମ୍ପୂଟ୍ର୍ ଉ୍ଦାହ୍ନର୍ଣ ସ୍ପରୁଷ ଦୁଲ୍ ଗୋଃ ଶ ନ୍ନ ଭ ଚଞେଲ୍ ର୍ଙ୍ଗପାଭିଆ ଖଞ୍ଜ ବୁଣିବାର୍ 
ସ୍ତରଗ ଦଆଁଗଲ୍ନ। ବସହ୍ରପର୍ 5ଯେବଭପ୍ରକାର ଭନ ଭ୍ଲ ଭ୍ାଗବର୍ ର୍ସଂଧାଭଆଁ ୪୮ଶିରେ ବଦଇି 

ଶ୍ନ୍ନ ଣ୍ନ୍ ଭ୍ାଗବର୍ ର୍ଙ୍ଗଗାଭିଆ ବ୍ରୁଣିକଦଃ ଚଭଭେପ୍ରକାର ରାନ୍ଧଢ ଚଞେଇ ବହବ । 

ବଯବକ ପ୍ରଥଚମ ୬ ବଗାଛି ଧଳା ଯାଭଅଁ, ଭା ପରେ ୨ ଗୋଃ କଲା ଘାଭିଅ, ଭାକ୍ଘରରେ ୨ 
ବଗାଃ ଧଳା ଯାଭିଆ, ଭା ଯପରର୍ ୨ ବଗାହ କଲା ଘାଇଆ, ଭା ଯରେ ୬ ଚଗାଛି ଧଲା ସାଭିଆ, 
ଭା ପଚର୍ ୪ ବଗାଶ କଳା ମାଭିଅଁକ ଭା ଘରେ ଧୁନଗ୍ବୟ୍କ୍ ଘୁବଂ ହ୍ରସାବରେ ୬ ଗୋଃ ଧଲାଠାରୁ ଆର୍ମ୍ବ 
କର୍ ଯେଢେ ଥର୍ ଆବଶ୍ଯକ, ସସନ୍ବ୍ ଦ୍ବସ୍୍ାବରେ୍ ଯାଭଆସ୍ରୁ ୪।ଣିରେ ସଜାଇ କୁଣିବା ବେଲେ 
ଭ୍ରଣିରେ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍ ସେହୁ ହସାଵଚର ସାଧା ଓ ରଙ୍ଗ ଯାଭଅ ବ୍ରୁଣିବ) ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ୬ ଗୋଃ 
ଧଲା, ଭା ଅଚର୍ ୨ ଚଗାହ କଲା, ଭା ଘରେ ୬ ଚଗାଛି ଧଲା, ଭା ଅଠର ୨ ଚଗାହି କଲା, ଭା ସରେ 
୭ ଚଗାହ ଧଲୀ, ଭା ଘରେ ₹ ଚରା କଲା ଏବଂ ଡା ପବର ଘୁନଞ୍ଝ ସେହୁ ହୁସାବରେ ନମ୍ମ ଅନ୍କ୍ ସରଣ 
କରର ଶେଷ ପର୍ଯାନ୍ତ ରୁଣିଵ୍ୟ ଢେବବ ଚଲ ଖଣ୍ତଂକ ଏକସ୍ଥକାର୍ ରନ୍ନଂତ ହ୍ଲୋଇ ସ୍ଥମ୍ଥଭ 
ଦହ୍ରେକ । 



୫୪ ଗୃହଣିଲା 

୮ ନମ୍ହର୍ ଚନ୍ଧଚର୍ ଚଯଉ୍ ବଧଗହ ଦଆଯାଇଅଛ୍ଥ ଭନ୍ନିରରେ ଚଞେଇହ କମଲ୍ 

ଷ୍କ ଲଲ୍ ପ୍ରଣ୍ଜାଳ୍ଲୀରେ ବୁଣ୍ଜା ବହାଲ୍ଥଚ୍ଛ । ଭହିର ୫/ଣବର୍ ପ୍ରଥମେ ୭ ବଗାଃ ଧଲାକ ଭପୁ ରେ 
୪ ଗୋହି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଘାଭଆ ନ୍ଧୂଆଯାଲ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସମ୍ପୃର 
ଧଲା, ପୁଣି ଶେଷକୁ ୪ ଟଗାଃ ଶାଗୁଆ ଏବଂ ଢପ୍ପୁରେ ୭ ଗୋଃ 

ଧଲା ମାରିଅ ଦିଅଁ ଯାଇଅଛ୍ଥ । ଦୁଣିବାରେ ଭ୍ର୍ଣିରେ୍ ପ୍ରଥମେ 
୬ ଗୋଝ କଲା, ଭପୁରେ ୪ ଗୋହ ଶାଗୁଆ ଏବଂ ଭପୁରେ 
ସମ୍ବସ୍ତ କଳା ସାଚିଆ ରୁଣାଯାଇ ଶେଷକୁ ଧୁଣି ୪ ଠଗୋଃ ଶାଗୁଆ 

ଓ ଢପୂରେ ୬ ଗୋଃ କଲା ପାଇଧ କରୁଣା ଯାଇଅଛ୍ଥ । 

୯ ନମ୍କର ରନ୍ନରେ ଯେଉଁ ସୁଃୁ କେସ୍ଃ ଦେଖଇ 
ଅଛୁ/ ସେଭ୍ଲ ସୁଞ୍ବକେସ୍ ଭରଆରି କର୍ବାକୁ ଇଚୁ| କଲେ ପଥମେ 

୮୮ ଚଗାଃଏ ବାଉ୍ଣ ପାଇଁଆର୍ ଭଲେଇ୍ରୁ ଭଲା ସକାଣ 
୮ "୩ 8) [. ଏ ୧ ଖଣ୍ତକ ଜ୍ଷରର ଡାଲ ସକାଶ ୧ ଖଣ୍ତ ଓ ଗ୍ଟର୍ପାଖରୁ 
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# ¥ ୭୩୮୮ ଲମ୍ବ ଦୁଇଘାଖ ନମନ୍ତେ ୨ ଖଣ୍ତ ଓ ଚଢ୍ଡ଼ା ଦୁଇଲ୍ପାଖ ବମ୍ଭନ୍ତେ 
୩ ୩୩ 8590. ହଜି ୨ ଝଣ୍ତଡ, ଏରୁଷ ୭ ଖଣ୍ଡ” ମାପ ଅନୁସାଚର କାଃନେଇ 

×-=--- - ¬= =. ଅଥକା ସେହୁ ମାପରେ ୬ ଖଣ୍ଡ ବୁଣି ଚସଗୁଡ଼କ ଘରସୁର୍ ସବସ 
୮ ଜମ୍ଟର ରନ୍ନ ଚୋଡ଼ ଗୋଵଏ ସୁଃଚକସ୍ର ଫରିମ୍ଭା ପ୍ରକ୍ତୁଭ କରିଚ । 

ଢା ପରର ପ୍ରଭ ଖଣ୍ତର୍ ମାପ ଅନୁସାରେ ୬ ଖଣ୍ତ 
ନାଲଳଆ ସାଇଥଆଦ୍ନାଗ୍ବ ଚଚଃ୫ଇ କ୍, ଣି ୧ଯ ଯାହ୍ଲାର 
ମାପ ଅନ୍, ସାଚର ପ୍ରରମା ଉପରେ 6ଯେଂଡ଼ ମିଳାଇ 

ଦେଇ ଜ୍ଞ ଖରୁବଘ ବାଣ ଦଦବାକ୍କ ଚଢ୍ରବ୍ର । 
ଏଥିରେ ଚପଞ୍୍ ନାଲିଅର୍ ଚା ଞେଲସୁଡ଼କ ଗଗ ଅଇ୍ଛ, 
ଢାହ୍ବା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ତ ର୍ ୨୧ ସମ୍ମୃଷ୍ଟାରେ ବି ଢାଲସନ୍ଥର 

ଚଞେଇ୍ ଵ୍ଝ୍ଣିକ୍ା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅର୍ଥାଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଟ 

ପଣାଳୀରେ ବୁଣା ଚଢ୍ରୋଇଅଛ୍ି । ଭହ୍ିର୍ ଧଡ଼ଚର 
ଯଦ୍ଦ ଗୋଃଏ ୪ ଶାଖାର୍ ମହ ବି ଖଞ୍ଜ ଦବ, 
ଭେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆହ୍ୁର୍ ସୁଦର ବହ୍ରର୍ର । ୪ 

୯ ନମ୍ହର୍ ରନ୍ଜ ଶାଖାର ଘଛି ବ୍ଲଣିକ୍ରାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାଲଘନ୍ଧର ସଃ 
ବ୍ଲୁ ଣିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବଦଖାଇ ଦଆ ଯାଇଅଛି । ସେହ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ୪ ଚଗାହ ନାଲଅ ଘାଦଅଦ୍ଧାଗ୍ 



ର୍ଦ୍ବଝ୍ବୀୟ୍ ଖଣ୍ଡ × 

ଏହ୍ଜ ସହି ବହ ଣିଵ । ଦୁଇଃ ସାଧା ଓ ଦୁଇ୍ହ ରଙ୍ବିଂନ ପାଚୁଆଦ୍ବାଗ୍ ବୁଣିଲେ ମଃହ ମଧ ଚ୍ଂଇ 
ଦେଖାଯିବ । 

ଜ୍ମରର୍ ଡାଲ୍ମହ କବ୍ କାଦ୍ବାଗ୍ବ ସପୁଲକ୍ଧ କଗ୍ବଯାଇଅଛ୍ଥ । ଗବ ଲଗାଇବା କାର୍ଣ 

ବଜୀଚ୍ରେ ମିଲ୍ମଥିବା ଗୋଃଏ ଘିଭଲ ବା ନକେଲ୍ ଗର୍ଭର ଲଗାଯାଇ ପୀର୍ଭ । ପୁଟବଣ୍ଡିଭ 
ପ୍ରଣା ର୍ଲୀରରେ ହ୍ରଭା ଟଗାଃଏ ବକୁ ଣି କଣ୍ଟା ଵା ପେଞ୍ଚଦ୍ଗାଗ୍ ସୂଚ୍ଚକସ୍ରେ ବସାଇ୍ ଦେଲେ ସ୍ୃଞକେସ୍ ଛୁ 
ସମ୍ପିଷ୍ଟ୍ଣ ହ୍ଵେବ । 

ନାଲଆ ଘଘଚ 

ଚଞ୍େଲ ବ୍ରୁଣିବା ଘ୍ରଣାଲୀରେ ଏହ୍ରାକ୍ସ୍ ବୁଣିକ । ନାଛଅ ଘଃ ଅର୍ଥଂଢ୍ ବଛଣ। ଉ୍ଘରେ 
ପକାଇ୍ ଵଶାଇବା କାରଣ ଅନ୍ୟୁନ ୬ ଫୁଃ ଲ୍ମ୍ବ। ଏବଂ ୩ ଫୂଃ ଚଲ୍ଡ଼ାର୍ ଗଗାଃଏ ଯଃ ଜଣକର 
ଶୋଇବା ନମମନ୍ତେ ଚଲ ପାଟ୍ତର୍ । ବଡ଼ ବଡ଼ ପଲନ୍କରରେ ବସ୍ଥଲବା କାରଣ ୭ ଫୁଞ୍ ଲମ୍ବା ଏବଂ ୪ 
ଫୃ୍ ବା ଭହନଁ ରୁ ଅଧ୍ୟଳ ଚଜ୍ଡ଼ାର ପହ ଅଵଶ୍ଯକ ବୋଇ ପାଚର । ୧ଯବଭେ ଲମ୍ପା ଓଁ ଯେଭେ 
ଚଜ୍ଡ଼ାର ମହି ଭ୍ଠ ଣିବାକଲ୍ଗ୍ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଭାହ୍ା ସହଜରେ ଏହ୍ର ନାଳଅ ଯପ ଭଅଦ୍ଵାଗ୍ବ ବୃଣାଯାଇ 
ମାର୍ବ । ଚଚଃଞଲ୍ ବ୍ଟଣ୍ଠବାର ଝଯଦଦେପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଟୂଚବଂ ଭାଳପନ୍ନ ଚେଲ ଦ୍, ଣାଃରେ ପ୍ରଥମ 
ଝଣ୍ତ ରେ ଦେଖାଇ ନ୍ଦ୍ରଅଯାଇଅଚ୍ଥୟ ଢଚ୍ପ ମଧ୍ଯରୁ ୭ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣାଳୀରେ ଏହ୍ନା ବ୍ ଣାଯାଇ 
ମାର୍ଜ । ସାଧାରଣ ଞୁଲଲ୍ ବଣା ପ୍ରଣାଳୀଚର୍ ବ୍ ଣ”ଲେ ଚଲବ । ଚଗାଃଯାକ ରନ୍ନଭ କର୍ଦାକ୍ଲ୍ 
ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚବକରଲ ଚକବଦଗୁଡ଼ଏ ମାଇଆ ସାଧା ରଵି ଅଦଗିଷ୍ଟ ଯାଇଅଗୁଡ଼କ ଭଲନ୍ନ ଭୁମ୍ଭ 

ରଙ୍ଗରେ ର୍ସଂକର୍ ଯେପଣ୍ ରନନଭ କବ୍୍ବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେହୁପର୍ ଅଗରୁ ସିର୍ କର୍ ହାଣିରେ 
ଭ୍ନ୍ନ ଣ୍୍ଲ୍ନ ଫୁଖ୍ୟାଚର୍ ଣ୍ଲ ଭଲ୍ ରଙ୍ଗର ଯାଭଅଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଞ୍ଚିବ ଏବ ଚସହ୍ନଥଭ୍ରି ଭ୍ଲ ଭଲ୍ଲ 
ସଂଖ୍ୟାର୍ .ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ ର୍ଇସଂର ଯାଭଅ ବ୍ଣଣ୍ଢିବ । 

ଯେଭେ ଲମ୍ଟ୍ା ଓ ଯେଠଭେ ଚଉଡ଼ାର୍ ମହି ଆବଶୟକ, ଢାହ୍ରା ବୁଣି ସାଭ୍ ଭଦ୍ଘର୍ ଧଡ଼- 
ଗୁଡ଼କ ମୀଡ଼ ବଟ ଣିଚଦବ ଏବଂ ଝରଗାଃଏ ଅଲ୍ ଚଉ୍ଡ଼ାର ସଃ କୁଣି ଭାହ୍ନାର୍ ଗ୍ଟର୍ ଘାଖର୍ ଧଡ଼ରେ 
ବସ୍ସାଇ୍ ସିଲ୍ଵ୍ଇ୍ କରିଦେଲେ ଅହୁର୍ ସୁନ୍ଦର୍ ହେବ । ଛଛିଛ ୪ ଶାଖାଠାରୁ ଅର୍ମ୍ଭ କର୍ ୪୬୮୭ ବା 
ଭଞ୍ମରୁ ଅଧ୍ୟକ ଣାଖାଦ୍ବାଗ୍ବ ବ୍ଣାଯାଇ ମାର୍ବ । ଭାହ୍ରା ମଧ୍ଯ ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ର୍ଇଂର୍ ଯାଢଅଦ୍ଧାଗ୍ବ 
ବୁଣିରଲ ସୂର୍ ରନନଭ ଢ଼ୋଇ୍ ସରିବ | 

ଲମା ୨ ସା୦୩୮୭୩୦ ୮ 



୪୬୭ ଗ୍ରହଗିଲ 

ଅନୁଣୀଳନ। 

ଏହୂ ପ୍ପସ୍ତକର ଦ୍ିର୍ମୟ୍ ଖଣ୍ତ ବିଷ ହେଲ୍ପ । ଏହ୍ନ ଦୁଲ୍ ଖଣ୍ଡରେ ଅଚ୍ଚନକ ଗୂଡ଼ଏ ପଦାର୍ଥର 
କ୍ଯବଦ୍ଘାର ଏବ କେଭେଗୁଡ଼ ଏ ଘଦ୍ନାର୍ଥର ନର୍ମୀଣପ୍ରଣା ଲୀ ବଣ୍ଡ ଭ ବହ୍ଲୋଇଅଛି । ଯେକ୍ ଘଦାର୍ଥ- 

ମାନଙ୍କ ଶଷୟ୍ଟ୍ ଉ୍ର୍ଲର ଖ ଦହ୍ଲୋଇଅଛ୍ଥ, ଭାହ୍ନା ଛଡ଼ା ସେହୁଷର୍ ଆଉ୍ ଚଯ ଚକଚଉ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ପେମାଚନ 
ପ୍ରଭଦନ ଆଖି ଆଗର ଦେଖୁ ଅଛୁ, ଢହିର୍ ସୀମା ନାହି । ଜହର ମଧ୍ଯରୁ ଅଧ୍ୟକାଂଶ ଅକାର୍ଣ ନଷ୍ଟ 
ହ୍ବେଉ୍ ଅଚ୍ଥ । ପ୍ରଭ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କ ର୍ୟାଚଟର ଲଗାଇ ଜାଣିଲେ ଭଦ୍ଧାଗ୍ବ ଅଭ ସୂହର୍ ସୁନ୍ଦର ଓ 

ମୂମାବାଳ, ମଦାର୍ଥମାନ ନର୍ମ ଭ ହ୍ବୋଇ ସାର୍ଵ । ଯେଜ୍ଂ ୍ରଣାଳୀଗୁଡକ ବଣ୍ଡିଭ ହ୍ଲୋଇଅଛି, 
` ଢାହ୍ଘା କେଦଲ ଟଗୋଃଏ ଗୋଃଏ ଜ୍ଦାହ୍ନର୍ଣ ଓ ଦ୍ଧଗଦର୍ଶନ ମାନ୍ନ । ସେବରିମର୍ ଅଜ ନାନା 

ପ୍ରକାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉ୍ଭାବନ କର୍ବାକ୍ସ୍ ଚେଷ୍କା କଲେ ଅହ୍ୁର୍ କେଭେ ପ୍ରକାର୍ ନୁଢନ ଓଁ ସରଲ 
ପ୍ରଣାଳୀବର୍ ଏବଂ ସଦ୍ବକରେ ବଢ଼ଗ ସ୍ପଦାର୍ଥ କଗ୍ଵଯାଇ ଗାଟ୍୍ଵ । ପ୍ରଭେଂକ ପଦାର୍ଥ ନର୍ମ କଲ୍ପବ ବେଲେ 
ଚଯେବକ ରନ୍ତୀ କର୍ବ ଏବ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ରୂଷୟ୍ୁ ପର୍ଯବବେଷଣ କରିବ ଚଭେବେ ବକେଭେ କେଚ ନୂଢନ 

ଘନ୍ତ୍ା ଆବେ ଦେଖାଯିକ । 

ଆମ୍ବମ୍ଭାନଙ୍କର ପର୍ୟାବେକ୍ଷଣ୍ଠର୍ ଵଟଣେଷ ଅସ୍ଵବ୍ଧ । ପରଜା ବକ୍ଷଣର୍ ଅର୍ଥ ମଚନାନବବେଶପ୍ୁବ୍ରଳ 
ଦେଖିବା । ଅଚମ୍ଭମାନେ ସବୁ ବଦଖୁଂ, ମାନ୍ନ କ୍ମଚ୍ଥ ସର୍ଯାବେକ୍ଷଣ କରୁ ନାହି । ପ୍ରଭଦ୍ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ଘରେ କୋଡ଼, କ୍ଲଗ୍ଵଢ଼?, ହୂଝବ୍ ଓଁ ସେହୁଗର୍ ୧କଢଭେ କେଚଭ ପଦାର୍ଥ କଂବହୃଭ ବଦ୍ରଜ୍ ଅଛି । 
ଚଳାଡ଼ର୍ ବଵଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡକ କାଵିକ ସସ୍ଥେଃ, କୁଗ୍ଵଡ଼଼ର ଚବଣ୍ଡା କାହିକ ଲମ୍ହାଃ ଚଯଭେ ଲମ୍ବା ଅଭ୍ଛ, 
ଭାହ୍ନାଠାରୁ ଅଧ୍ଯୁଳ ଲମ୍ବା କଲେ କଥଣ ସୁଣ଼ଧା ବା ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, କମ୍ଭ ଲମ୍ବା ଚହ୍ନଲେ କଅଣ 

କ୍ଦୁଅନ୍ତାଃ ଯଯେଭିକ ଲ୍ମ୍ପା ଅନ୍ଥ, ଚଭଶ୍ଚକ ଲମ୍ବ କର୍ବାରୁ କେଉ୍ ଠାରେ କଣଣ୍ଠ ଜୋର୍ ପତୁ ଅଛ, 

ଏ ସବୁ ବକବେ ଆମ୍ବ୍ମ୍ବାନେ ସ୍୍୍ବରୁ ନାହି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜିକି ଅଚ୍ଛକ ଧାନ କ୍ୁଃା ହ୍ଲେଉ୍ଅଛ୍ର । 
ଭଛିର୍ ନିମ୍ମ଼ଣପ୍ରଣାଲୀରରେ କ ଭଞ୍ଜ ନହ୍ଦରଭ ଅଚ୍ଥୁ/ୁ ଏ କଥା ଆଦଚସ୍ବମାଚ୍ନ ଚକବବ ରନ୍ତା କରୁ 
ନାହି । ଭିର୍କଁହ ଏପର୍ ଗଢ଼ା ହ୍ବୋଲ୍ଅଚ୍ଛ ଯେ, ଭହ୍ରିଂର କାର୍ୟରେ ଅବଦୀ କାହ୍ରାଶ୍କ୍ସୁ କହ ମାନ୍ନ 
ଵଳ ପ୍ରୟ୍ହୋଗ କରିବାକ୍କ୍ ଘଡ଼୍ ନାହ । ଚକେବଲ ଜଣ ବା ଦୁଲ୍ ଜଣ ମନୁଷ୍ଯ ରିଜିଲିରେ 
ଠିଆ ହ୍ରୋଇଗଲେ ଭାଙ୍କର ଶସ୍ଵୀର୍ର୍ ଓଜନରେ ତାଦ୍ବା ଜ୍ଠି ଯାଉ୍ ଅଛ୍ଥ, ଓକ୍ଜ୍ଲାଇ୍ ଅସଥିଲେ ଆପେ 

ମଡ଼ ଯ ଉଅଛ । ଭିକିମ୍ପଣ୍ଠାର ଓଜନରେ ଗ୍ଡ୍ଲ ହ୍ରୋଇ ଯାଜ୍ଅଛ୍ଥ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ଯ ଚକବଲ 
ଉଠିବା ଓସ୍ତ୍ୟାଇବ୍ରା ଛଡ଼ା ଆଜ୍ ଵହ୍ଛ ବଳ ପ୍ରୟ୍ୟୋଗ କରୁ ନାହୁଁ । ଏହ୍ମର୍ ସଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼କ ମନ 
ଲ୍ଗାଇ ବଦଖିକାଟ୍ସ୍ ପର୍ୟାକେକ୍ଷଣ କହ୍ନନ୍ତ । ଘର୍ତବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତ ବଯଢେ ବୂର୍ଣ। ଦେବ୍ଧଃ ଶିଲ୍କୌଶଲ 
ଭେଚଢ ଜ୍ନ୍ନଭ ଲ୍ବଭ୍ କଣ୍ଵରୱ ଢେଣ୍ଡ୍ ଗିଲ ଶିକ୍ଷା କର୍ଵବାନ୍ସୁ ସମ୍ବସ୍ତଙ୍କର୍ ଯର୍ୟାଚବକ୍ଷଣ ଅଦ୍ଭ୍ଯାସ 
କର୍ବା ଅବଶଂକ । 
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