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ଗୂହଣିଳ୍ପ 
ସାବଚ୍ଛନ 

ସାବୁନ ଵଜି୍ମାଳ ସବ' ନ ଗୋଃ ଏ ନଭ୍ୟ ବରହାର୍ୟ ଦୋର୍ଥ ମଧ୍ବର୍ ଗଣ॥ୟ | କ ସହର, 
କ୍ରି ମ୍ଙ୍ସସଲ୍ ସକ୍ରୁଠାରେ୍ ଏହ୍ନାର ଵ୍ଯବଦ୍ବାର୍ ଦ୍ରଥଭ ଗଛବର ବ୍ଜୁଅଛ୍ଛ । ସଜ୍ଵନଅଁ ସାବୁନ ନ 
ହ୍ନେଲେ ମଧ୍ଯ ସାଧାର୍ଣ ଲ୍ବ୍ ଗାଧୂଆ ସାବୁନ ସକ୍ତୁଠାରେ ଚଲ୍ପଡ଼ା ହ୍ରେଲ୍ପଣି । ଏହ୍ନ ସାବୁନ ଭଅଭ୍ 
ଢର୍ବା ଖୁବ୍ ସହ୍ନଜ । ଯେ ଇଚ୍ଛା ବସ ସହ୍ରଜଚର୍ ଜକ ସରେ ନକର ବ୍ଯବହ୍ଘାର ଛମନ୍ତେ ସାବୁନ 
ଦିଅର୍ କରି ପାରିବେ | ଯେ ଯାହାର୍ ରସେଡ଼ା ସାବୁନ ଭଅର୍ କର୍ ାର୍ଚଲ୍ ସାବୁନ କଣିବାପାଇ୍' 
ଚଯେଭେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟ୍କ କଣ୍ଵିବାକ୍ସ୍ ପଡ଼ୁଛ୍ଥଃ ଭାହା ବହୁଭ କମିଯିବ । 

ସାବୁନ ଭଆର୍ କରିବା ବଷୟ୍ରର୍ ଭନ୍ନ ଭନ୍ନ ସ୍ବଷାରେ ଅଳେକ ଯୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଣିଭ 
ବଦ୍ଲାଇଅନ୍ଥ । ଭହ୍ମିରେ ସାବ ନ ଭଆଁର୍ କବ୍ଦ୍ଵରବାର ନାଳାପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବକ୍ଟ୍ରିଭ ବହ୍ରାଇଅଛି । 
ଏ ମସ୍ତକରେ ବକବଲ ସାର୍ ନ ସମ୍ବତରେ ବକଭେଗୁଡ଼ ଏ ସାଧାରଣ ଣ୍ଜିଭର ବିଷୟ ଦଆଗଲ୍ବ 
ଏବ୍ର ସମ୍ବସ୍ୂଙ୍କର୍ ଅଲ୍ ଚବର୍ଗୀ ଲେଡ଼ା ଲ୍ବ ଗାଧୁଆ ସାରୁନ ଭଅର୍ଵି କର୍ବା ପ୍ରଣାଳ୍ଳୀ ଉଚନ୍ଥିଖ 
କଗ୍ଵଗଲ୍ଵ । 

କଷ୍ୁକ୍ ସୋଡ଼ା ପ୍ରଭଭ୍ୟେକ ସାବ୍ଟ ନର ବଗାଃଏ ପ୍ରଧାନ ଜ୍ଷାଦାନ । ଚଯଭେ ଓଜନର 
କଷ୍ଟା କ୍ ସୋଡ଼ା ଦେବ, ଭହିର ଦୁଇଗୁଣ ଓ କେଚଭକ ସ୍ଥଳଚବର୍ ଭଦ୍ନରୁ କନ୍ଥ ଚବଶୀ ଜଳ 

ଆଅଵଶଂକ ବହବ। ସାବୁନ ଭଅଵ୍ରବର୍ 
ଭେଲ୍ ଅଜଡ୍ ବଗାଃ ଏ ପ୍ରଧ'ନ ଉପକରଣ | 
ଚେଲ ଅ-ନକ ପ୍ରକାରର ପିଚଲ । 
ଭିଲ୍ ଭନ୍ନ ଚଭଲ ନମ୍ଭରନ୍ତ ଭନ କମ୍ଭ 

„ 7 ୪୪ ପରିମାଣରେ କଷ୍ପୂକ୍ ସୋଡ଼ା ଆଵଶକ 
୨୦୭୮. ଦୂଏ । ବଜାର୍ଚର ଭଲ୍ନ ଭନ୍ନ ପ୍ରକାର 

ଓ ଗୁଣକଶ୍ଚିଷ୍ଟା ୧୯ ଚିସାଡ଼ା 

ˆ ମିବଲ । ସାଧାର୍ଣଭ? ୪ ପ୍ରକାର୍ର, 
53 ଅର୍ଥାତ୍ ୬୬, ୬୬, ୭୨ ଓଁ ୬୦ ଏହି ୪ 

ନମ୍ହର୍ର୍ କଷ୍ପିକ୍ ସୋଡା ବଜାରରେ 
ଶ୍ନିଚବଳ । ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସରିମ୍ବାଣରେ 
କିଛ କଣ୍ ବା କର ବେଶୀ କଷ୍ଣଂକ୍ ବସାଡ଼ା 



^ ଗୃହଣିଲ 

ସାରରୁନରେ ଲଗାଲ୍ବାକ୍କ୍ ହନଏ । ନମ୍ପ୍ରେ କଷ୍ଣୁକ୍ ଚସାଡ଼ାର ଗୁଣ୍ଠ ଅନୁସାରେ ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଚେଲ 
ନମଚନ୍ତ ଦର୍କାର୍ କନ୍ତୁକ୍ ଚସାଡାର ପର୍ଚିମାଣର ଭୀଲ୍କା ଶଭକଡ଼ା ହ୍ରିସାବରେ 
ଦ୍ରଆଗଲ୍ମ । 

ଶବହ୍ଧ ସ୍୍୍ବଗ ଚଇଲ୍ବର କେଚଉ ତ୍ଵଗ କଣ୍ଟକ ସୋଡା ମା ଣାଯିକ ¬- 
ଜୟା ¬ ଏନା ୩୬୦୭ ୟା ¥ 

ଭେଲ୍ର୍ ନାମ ୬୬ନସମ୍ବରସସୋଡ଼ା୬୭ଳସ୍କରସୋଡ଼ା ୬୨ ନମ୍ବର୍ସୋଡ଼ା୨୧ ନକ୍ପ୍ର୍ ୧ସାଡ଼ା 

ଜଡଅ ୧େଲ୍ ୧୭ବ୩୮୦୮୮।୨.୫୭ ବାଫ ‹8୧୮.୫୪ ବା୧୯,.୫୯୮୧୨ବା୯୧୨ 
ଚର୍ବ ̀  ୧୪ ୧ୂ୪୭୪ ୧୍ଞ'୮ 

ଖସା ଚଭଲ , ୧୩ କା ୧୪ ୧୩୦୪ ବ୍ରା୧୪.୪୧୪ ବୀ ୧୫୬ ।୧୪୪ ଦା ୧୫୮ 
ଜଡ଼ା ଭେଲ୍ ୧୨ ରା୧୩  ।୧୬୬୩ ବୀ୧୩,୪( ୨,୧୬ ରା ୧୪୮୧୩୭ଟ୩ କା ୧୪୬୪ 

ମହୁଲ୍ ଭେଲ ବା' ୮ ସା ରା 
କରଡ଼ା! ଭଲ୍ 

ଣ୍ଣଲ୍ଵଙ୍ଗ୍ ଚଭଲ ୧୪ ୧୪୯୪ ୧୪୮ ` 
କରଞ୍ଜ , ଭେଲ ୧ ୩ ୧୩୬୪ ୧୪.୪ 

ବଵାଦାମ୍ଭ ବ୍ଲ ୧୪ ୧୪୩ ୧୪୧୮” 

ଲେହ୍ଣୁ ଭେଲ ୧ ¬ - × ର 

କପ୍ଷାମଞ୍ଚ ଭେଲ୍ ୧୩ ୧୩୭୪ ଚା୧୪୮।୧୪ କା ୧୫ ୧୪୭୪ ରା ୧୫୦୮” 
ଝଣା ୧୨ କା ୧୪ (୧୨. ଦା( ୪୧୬୭୧୨ ବା ୧#୧୬,୪ ରା ୧୫'୮ 

'ଭି୍ମି ଭେଲ ୧୩ ରା ୧୦୪ ।୯୩.୪ ବା୧୧୮୪୧୪ କା ୧୬ ।୧୪୬୭୪ ବା ୧୬‹'୪ 

ଉ୍ଘର୍ ଭାଲ୍କାବର ଚଲଖାଥ୍ୁୁବା ବଭଲମାନଙ୍କରରେ୍ ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଅଉ୍ ବଳେଇ 

ବଢଲଟଚର ସାବ୍ରୁନ ଭଆଁର୍ କଗ୍ଵଯାଲ୍ ପାର୍ଵ । ଉପର ଭାଲ୍୍ଚୀରେ ଲ୍ଖିଭ ଚଭଲ୍୍ମ୍ଭ ନଜଙ୍କଚ୍ତର 

ସାବୁଜ ଭଅଵ୍ କର୍ବାକ୍ସ୍ ଚହ୍ନଚଲ ଚସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଚକ୍ ଢଢେଲ୍ଝ୍ତର୍ ଦକ ଭେ କଦ୍ନିକ୍ ସସାଡ଼ା 
ଲଗିବ, ଚାହା ଏହ୍ର ଭାଳ୍କାରୁ ହ୍ରସାବ କର୍ ସ୍ତର କର୍ନେବ । 

ସାବୁନ ସେ ବକୌଣସି ଗୋହଏ ଢେଲଚରେ ଭଅଵ୍ କଗ୍ଵଯାଇ ସାରେ କମ୍ବା ଦୁଲ୍ ଭନ ପ୍ରକୀର 
ଚରଲ ଏକାଠି ଶିଣାଲ୍ ବସହ୍ଥ ଭେଲଚର କମ୍ପା ଚଳଠଢଭେକ ଭେଲ ଓଁ କେଭେକ ଚର କୀ କେଚଭକ 
ଚଭେଲ ଏ କଳେଢେକ ଖ୍ଣା ଇଚକ୍ାଦ୍ ର୍ନ୍ନର୍ନ୍ନ ସ୍ବ୍ଗରେ ଶିଶାଲ୍ ଭହ୍ନିଚର୍ ସାବ୍ରୁନ କଗ୍ଯାଇ ସାବର୍ । 



ସ୍ପ୍ତମ୍ଭ ଖଣ୍ଡ ୩ 

ବଯେବେ ଏକାଧୁକ ସ୍ତକାର୍ର୍ ଚେଲ୍ବର୍ ଅଥବା ଚଢଲ୍ରେ ବକ ଓ ଝୁଣା ମିଶାଇ ସାକ୍ତୁନ କର୍ବିକ 
ଭେଵେ ଯେଙଉଁଂ ୧ଯଉ୍ଂ ଭେଲ, ଝୁଣା ଵା ଚଦ ଏକାଠି ମିଶାଇବ, 6 ସେହ୍ଵସକ୍ତୁ ପ୍ରଚଭ୍ୟକ ଧଦାର୍ଥର 
ଘର୍ମ୍ାଣ ଅନୁସ୍ାବର୍ କାଵଧିଚର ଚକଭେ କପଷ୍ପ କ୍ ଚସାଡ଼ା ପିଣଶ୍ରାଇବାଲ୍ୁ ହେବ, ଭାହ୍ନା ଉପରେ 
ଦଅଯିବା ଢାଲ୍କା ବଦଞି ନୁସାର କର୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ର ର ବ୍ବର୍କ । ହ୍ୁସାବବର୍ ୧ମାଃ ସଭେ 

କ୍କ କ ସମ୍ମାଡ଼ା ସ୍ଵଗବ, ଭାକ୍ଗ୍ ପାଣିବିର ଟଗୋଲାଇ ସ୍ଵାରୁନ ଭଆର୍ କର୍ବ । 

ଏକ ଚସର୍ ସହ୍ବଲଭେଲୟ ଅଧସେର୍ ଚବି ଓ ଅଧ୍ଵସେର ନଡ଼ଅଚଭେଲ ଶିଶାଇ ସାକ୍ରୁନ 
ଭଆର୍ କରବା ପାଲି ୬୬ ନମ୍ବର କଷ୍ଟ କ୍ ବସାଡ଼ା ଚକଭେ ସ୍ପଜିବ, ଭାହାର୍ ହ୍ରସାକ ନମ୍ଚ୍ରେ 
ଦେଖାଲ୍ ଦ୍ଦଆଗଲ୍ର । 

“ ଉଗରେ ଥୁବା ଭାଲକା ଅନୁସାରେ ମହ୍ଦଲଭେଲ ପାରି ଶିକ୍ଡ଼ା ୧୪ ଭ୍ବଗଃ ନଡ଼ଅ ଭଲ୍ 
ଯାଇଁ ଶଭକଡ଼ା ୧୮ ଭ୍ତୂଗ ଓ ରବ ” ମାଝ୍ ଶଭକଡ଼ା ୧୪ ଭ୍ବ୍ଗ କର୍ଣ୍ଵକ ଚମାଡ଼ା ଆଵଣକ । 
ଏଥଠାଣନ ଣଛଜନକ ଓଁ ଜଵବି ନ ଜବଣ #ଷଂ ୨? ଵଶ ର ୯ ୮ ଭଵୁ ନାଧବୁ ଦେ ୭୮ସ୮ଜ୍, 
ମହୁଲ ବଢଲ ୪ ଚ୧ସର ପାଲି କଷ୍ଟ କ ବସାଡା ଚକଭେ ଚଲାଗବ ? 4 ଢାଳ୍କାରେ ଦେଖା ଯ ଜ୍ଅଛି 

ଚଯ, ୧୦୦ ସୁଗ ମହୁଲ୍ ଚଭଲ୍ ମାଲ୍ ୧୩ ସ୍ବଗ କଷା କ ଚମ଼ାଡ଼ା ଦରକାର । ଅଭ ଏବ ସେରେ 
ମହୁଲ ଭେଲ ମାଲ୍ କର୍ଷ୍ଂକ ସୋଡ଼ା ଲଗ ବ ବ ? $ ରହାକକ)ଅର୍ଥୀଭ୍ ୨୭୫, ଓ ଅଜ୍ ୧ ଛଞାକିର 

୧୫୭ କ୍ 
୪ ସ୍୍୍ଗରୁ ଭ୍ଵବଗ । ଥା × ଛଧ୍କାଙ୍କ କି= ?¥ = 929 ନ୍ଥହାନ୍କ । ଏହୁପର୍ ଶଚଚହସ୍ତ୍ରଗ । 

୬ଫଏ 

ନଡ଼ିଆଁ ଭେଲ୍ ଯାଇ ୧୮ ସ୍ବଗ କଷ୍ଟାକ ଚସାଡ଼ା ଲଗ ବର । ଅଇଏବ ଅଧଚସର ନଡ଼ିଆରେଲ ଠାଇଂ 

୨ 
କଷ୍ଣଂକ ଦସ୍ପାଡ଼ା ଲ୍ବଗିବ ୫ ଇଞ୍ଚାଙ୍କରୁ ଜ୍ରଚ୍ଥ ଅଲ । ନଡ଼ଅଦେଲ୍ ନ ୨×« ୮(ଲଞାଙକ୍କ =¬ ୨ ¥ == ୪ ¥ 

୨୪ 

୧ ୧୪ ତ 9୨୮ .୦ # ଛିଷୀାଙ୍କ । ସେନ୍ଦ୍ରମର୍ ଏ ୧ ୨‹ ।(ଇଵାଙକ == 7 ¥== ୧ ୪୪ ରୁ? |= | 

୨୬ 

୨୨ ¬" ୧ ୬୫ ¬“ ୧ମ୍ପ୦୦୪ $ହ ଇହାଙ୍କ = କଞ୍ଚୁତ୍ କମ ୫ ଇକାଙ୍କ କନ୍ଧିକସୋଡ଼ା ଅଵଶ୍ଯକ । ¦ 
ଚିଯଭେ କଷ୍ଟକ ସୋଡ଼ା ଭହିର୍ ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଣି ଆବଶ୍ଯକ । ଏହ୍ର ଗବ୍ମାଣରେ ଓଜନ 

କର୍ ପ୍ରଭ୍ୟେକଳ ଯଦାର୍ଥକଲ୍ଗ୍ ର୍ଦ୍ଧବ । ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଠଟଂକ୍ ସସାଡ଼ାନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଘକାଇ ଦେବ । କଣ୍ଟକ 
ସ୍ପୋଦ୍ମା ଯାଣିରେ୍ ମଡ଼ବା ମାନ୍ରେ ମାଣି ଗରମ ଵଦ୍ଲାଇ୍ପିବ । ଭୂନ୍ଧଚ୍ଚ ସୋଡ଼ାନ୍ତୁ କଦାଇ ହ୍ରାଭରେ 

ଧର୍ବ ନାହ” । ହ୍ରାଭରେ ଭାହ୍ମା ଲ୍ଗବଝଲ ହାଭରେ ୧ଫାଞଚକା ହ୍ରୋଇ୍ଯାଇ ସାବର୍ । ଏଣୁ 



୪ ଗୃ ହିଲ୍ 

ଏହ୍ଲାକ୍ସୁ ସବଦା ସୀବଧ ନ ବଢ୍ଦାଲି କାରବାସନ ବା ଏନାଚମେଲ , (କଲେର) ପଲୁଭ ବାସନରେ 
ବ୍ଯବହ୍ନାର କର୍ବ । କତ୍ଜୂଚ ବସାଡ଼ୀ ମିଣୀ ମାଣି ଥଣ୍ତଡା। ହୋଇଯିବା ମର୍ଯାନ୍ତ ଅଯେକ୍ଷା କର୍ରିକ । 

ପାଣି ଗର୍ଣ ଥୁବା ଅବସ୍ଥାଚର୍ ବ୍ଯବଢ଼ାର୍ କର୍ଵ ନାହୁଁ । 

ଭେଲ ଓଁ ରବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ମଶାଇ ଦଦକ । ରକି ଯେବକ ବସି ଯାଇଥୁବ, 
ଡେବେ ଢାହ୍ରାକ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଆଁ ଉଠରେ ବସାଇ ଦଦେରଲ ତାହ୍ବା ଭର ଯିବ । ଭପୂରେ ଚାହ୍ାକ୍ସ 
ଭେଲ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇବ । ଚର୍ବଂକୁ ଢଢେଲ ସଙ୍ଗ ପିଣାଲ୍ବା ସମ୍ମନ୍ଦ୍୍ରେ ଚର୍ଵ ମଧ୍ଯ ଥଣ୍ଡା କର୍ 
ମିଶାଇକ । 

କଷ୍ଟ କ _ ସୋଢ଼ାମିଣା ପାଣି ଏବ ଢେଲ ଏଁ ଚବି ପ୍ରକ୍ତଭ ଜ୍ଞ୍ଚମରୁଂଷ ଥଣ୍ଡା ଢ୍ରୋଇଗଲେ 
ଚଚଲ ଓ ଚବଲୁ ଚଗାଃଏ କଝରେଇବର ବା ଅନ୍ଯ କୌଣସି ପା ନ୍ନରେ ରଖି ଭଦହ୍ିରେ ଅଲ୍ ଅଲ 
କଷ୍ିକ୍ ସୋଡାମ ଣା ଣି ପକାଇ ଗୋୌଃଏ ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ଧାଗ୍ସ ଜମ୍ଭାଗଭ ଭାକ୍କ୍ ଘାଣ୍ଡୁ ଥିବ । ମେ ଏହୁଘରି 
ଘାଣ୍ଟା। ଘାଣ୍ଟା କରେଲ୍ର୍ ବଭଲ 5 କଶଂ ବହଳ ହୋଇ୍ ଆସିବ । କଷ୍ଟା କ୍ ଶିଶାଯାଣି ଶେଷ 

ହୋଇଯିବା % ମରେ ମଧ୍ଯ କରେଇ୍ଚର ପଦାର୍ଥଗ୍ଧଡ଼କ ଉ୍ୱ୍ମରୁମେ ବସି ନ ଢ୍ରେବାପଙବନ୍ତ ଏହ୍ରଘର୍ 

ଘାଣ୍ଡାଥିବ । ସନ ବଦ୍ବବାକ୍କ୍ ପ୍ରାୟୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ସ୍ଗିକ । 

ଜ୍ଞ୍ଵ୍ମରୁଘେ ବସିଗଲେ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ କୌଣସି ଚଗାଃଏ ସ୍ଥଥିରେ ଭାଲକର୍ ରଖିଦେବ । 
ଭହ୍ି ଘର୍୍୍ଦନକ୍ଵ୍ ଭାଦହ୍ବା ଣଲ୍ତ ବହ୍ରାଇ ଯାଇଥିବ । ଗଲ୍ତ ଚହ୍ଘାଇଗଲେ ଚାଦ୍ବାକ୍ସ ଦାହ୍ରାର କର୍ ଖଣ୍ଡ 
ଖଣ୍ତ କର୍ ଚାହ ବ୍ଯବ୍ରହ୍ରାର୍ର୍ ଜୁପଯୋଗୀ କର୍ବ । ଅଥବା ପ୍ରଥମରୁ ଟଗୋଃଏ ଗଗାହଏ ସ୍ଥେହ 
ସ୍ଥେଃ ସ୍ଥଞ୍ଚୁରେ ଭାନ୍ନ ର୍ଦ୍ନିଦଦଲେ ଭାଦ୍ନା ଦସହ୍ଘ ଅନୁସାତ୍ତର ଗଲ୍ଜ ଚଢ୍କାଇଯିବ । ବର୍ଷାଦ୍ରନରେ ଏହ୍ନା 
ସଦ୍ଘଜରେ ଞାଣ ହୁଏ ନାହି । ଢେଣୁ ୪୮ଶ କଶ୍ବାଯାଇଁ ଭଞହିରେ କହି ଚୁନ ମିଣାଲ୍ବାକୃ ବଡ଼ । 

ଯେଝ୍ରେ ସାବ୍ରୁନଚର କୌଣସ୍ହି ର୍ଙ୍ଗ ବା ସ୍ପଗଳ ଘଦରୀର୍ଥ ମିଣାଇବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କରଃ ଭେଚବେ 
ଯେଭେଝିବରଲ ସାକ୍ରୁନ ଦଣ୍ଡାଯାଇ ବହ୍ଲ ବହ୍ଲାଇ ଆସୁଥାଏ, ସେହୁ ସମ୍ଭୟବ୍ତର୍ ଭଞ୍ପି୍ର୍ ର୍ଙ୍ଗ ବା 
ସୁଗଛ ସଦାର୍ଥ ଖିଣାଇ ଯାର ! 

ରନ୍କୟ୍ଟ୍ ସକାଣେ ଠଯଦ୍ଜିମାଚନ ସାରୁନ ପ୍ରମ୍ପୁତ କର୍ନ୍ଥ, ଚସମ୍ବାବନ ଏହ୍ ସମୟରେ ସାବୁନ 
ସଙ୍ଘ ସାବୁନ ଥର (୦୦୫୮ “୯୦୪୯ ) ଶ୍ରଣଶାଲ୍ ଦଅନ୍ତ । ସାକ୍ଦୁନରେ ସାକ୍ତୁନ ଘଥର୍ 

( 5୦9୮ 81୦1 ) ମିଶାଇଲେ ସାକୁନର ଓଜନ ବୃର୍ଵ ହୁଏ, ମାନ ଗୂଣର ଝଣିଣସି ସାର୍ଥକ 
ଘଝଃ ନାହି । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସରେ ସାଧାରଣଭଃ ସାକ୍ରୁନଗୁଡ଼କ କଞ୍ାଯାଇଥାଏ । କଲ୍ତ ନଚାନ୍ତ ଅକ୍ଷରେ 
୧୭ ନ୍ଦନ ନ ଗଲେ ସାବ୍ରୁନ ବ୍ୟବହ୍ନାରର ଉ୍ଗଯ଼କ୍ତ ହୃଏ ନାହ । 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୬ 

ସାବ୍ରୁଳ ଭଅର୍ କଣବାର ଏହ୍ବା ଚଗାହଏ ସ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ । ଏହ୍ାବ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଣାଳୀ 
କହ୍ନନ୍ଥ । 

ସାବୁନ ଗରମ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ଯ କଗ୍ଵଯାଏ । ଗରମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚଭଲ କରେଇକ୍ସ 
ଛଆଁବିରେ ବସାଇ ଭାହା ନଅଁ ଚର ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭହୁଁ ରେ ଆସ୍ତେ ଆଚସ୍ତ କଷ୍ଟ କ ସୋଡ଼ା 

ମ୍ନିଣାପାଣ୍ଣି ଭାଲ ସାବ୍ରୁନ ୭ଆର୍ କର୍ବାକ୍ସ୍ ହ୍ରେଵ । ଵମ୍ବ ଚର୍ ଗରମ ପ୍ରଣାଲୀରେ ସୀବ୍ରୁନ ଭଅଭ୍ର 
ଗୋ ୫ଏ ଜ୍ଦାହୁରଣ ଦିଆଗଲା :¬¬ 

ଏଥ୍ଲ୍ ନମ୍ଭନ୍ତେ କଞ୍ଚିକ ସୋଡା ଆଵଣ୍ଯକ :-= 
ମହ୍ୁଲ୍ଭେଲ୍ ସେ୧ ର୍ 
ନଡ଼ଅଚଭଲ ସେ © 4 ମହୃଲ୍ଭେଲ ୧ ଚସର୍ କ୍କ ୨୨୫ ଛାନ୍ଦ । ନଡ଼ଆଭେଲ 

ଚସଠ ଧ୍କ୍ପୁ ୫୮୪୮ ଛଞାଙ୍କ । କଡାବଭେଲ ଦସ ୦ । ଜକଡାଚଭଲ ଚସ ୦ । ମି ରୁ ୨୫୩ ` କଦ 
,¥ ଛାର | ବମାଃ ପାଯୟ ତସ ° |।⁄ ରହାଙ୍କ | 

କଷ୍ମକ ସୋଡା ସେ ୦ ।⁄ ଛଛିାଙ୍କକୁ ୨ ସର ପୀଣିଚିର୍ ଘକାଲଦେବ । ଭାହ଼ା ଗାଣିଵର୍ 
ପଡ଼ରୀାକ୍ଷଣି ସ୍ରିଳାଇଯିନ୍ତ ଏବ ମସାଣି ଗରମ୍ଭ ବହ୍ଘାଇ୍ଯିର । କନ୍ତୁ ଢାହ୍ନାକ୍ସ୍ ରଖିଦେଳଲେ କଚ୍ଥ 
ସନ୍ୟ୍ଟ୍ ଘରେ ଭାଦ୍ରା ଥଣ୍ଡା ବହାଲଯିବ । “୭ ର 

ଏଥର ବିଭଲ୍ ଭିନଗୋଛିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଲ୍ ଗୋହଏ କରେଇରଠରେ ନିଆ ରରେ ବସାଇବ । 
ଭେଲ୍ ଗରମ ବଦହ୍ନଲେ କଷ୍ଟକ ଘ ଣି ଅମ୍ଳ ଅଲ୍ ଘର୍ମାଣଚେ୍ ଭନ୍ର ଚେ ଭାଳି ଢାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଦଗ୍ଵକର 
ଚଗାଳାଲ୍ବ । ଏହ୍ର ଯାଣି ଦେଡ୍ ଚଦଜ୍ଜ ଯେବେ କର୍ଷ୍ଠଂକ ଚହିଚର୍ ନ ଖି ଣି କେଶୀ ହ୍ଲୋଇ 
ସେଥୁରୁ ଜ୍ଢଭୁର୍ବା ନୁ ଅରମ୍ଭ କରେ ଚଭବେ କଚ୍ଛ ଖାଲ୍ ଯାଣି ସଚାଇ ଭାଢ଼ାକ୍ସୁ ଟଗୋଲାଇଜ । 

ଯୁଚୁଣା ସାକ୍ଦୁନ୍ ଥିଲେ ଭାକ୍ରାକ୍ସ୍ ମଧ୍ଯ ୯ କ୍ ଏହ୍ନ ସମ୍ବପ୍ଟରେ ଭଦ୍ଧିରେ ଘକାଇ କଗୀଲାଲ୍ ଦେଇ । 
କଷ୍ଟ କ ସୋଢ଼ାର ପାଣି ବଦଲ୍ ସାର୍ ଦଦଖିବ୍ୟ ଭାହ୍କାକୁ ଚଞୁଠରେ ଜ୍ଠାଇଲେ ଭାହ୍ନା ଭାର୍ ଧର୍ 
ହ୍ବୋଲ୍ ଯଡ଼ବ ଏବଂ ସେହ୍ର ଭାର୍ର୍ ମଧ୍ୟସ୍ତ୍ରଗ ଶୁଭୁ , ଦେଖାଯିକ | 

ଜଲ ଅଂଶି ଅଧୁକ ଥିଲେ ଭହିରେ କଞ୍ଚୁତ୍ ଲ୍ବଣ ବା ଅଲ୍ କଷ୍ଟଂକ ଚ୍ରଦଚଲ୍ ଭା ହ୍ରା 
ଛେନା ଧର୍ ଛଣ୍ଡ' ଯିକ । ଯେବେ ରଞ୍ଚଳ ଦଦକାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କର୍, ଚଢକେ କଷ୍ଟ କ ଦଦଇ ଛିଣ୍ଡାଇବ। 
ନଳ ବହୁ ରିଲ ଲ୍ଲଣ ବଦଲ ଭଣ୍ଡାଇକ । ଲ୍ବଣ ଦେଇ ଛ୍ଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଛ୍ଣ୍ଡଯିବା ଘରେ ଆସ୍ତେ ଅସ୍ତେ 



୭ ଗୃଢ୍ର୍ିଲ 

ଜାଲ ବଦବଲ୍ ସେଗୁଡ଼କ ଦୀନା ସର୍ ବଦ୍ଦାଇ ଫଳିଯର । ଦାନା ଦାନା ବଢ଼ାଇର୍ ଫଲବା ଧର 

ଭଦ୍ର ରୁ ସାଣିଗୁଡ଼କ ବାହ୍ଲାର୍ କରିଦେବା ଅଵଶ୍ଯକ । ବସଥୁସାଲି ଭାହ୍ରାକୁ ଚୁହ୍ହୀରୁ ଏକ୍କ୍ୟାଇ ୨୮୩ 
ଦଣ୍ଡା ରଖିଚଠଦବ । ଭାତ୍ରା ଯଚର ଏକ ପାଖରୁ କାଃ ପାଣିଗୁଡ଼କ ନଗାଡ଼ ଦେବ । ପାଣି 

କାହାରିଗଲେ ଯୁଳଗ୍ବୟ୍ଠ ଭାହ୍ନାକ୍ତ ନ ଆଁ ରେ କସାଇବ । 

ଠୁନଣ୍ଡ ଭାର୍ ଧର୍ଚି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ଚହ୍ରଲେ ଭାକ୍ସ୍ ହମ୍ଚରେ ଭାଲବ । ଯେଚଦ କଷ୍ଟକର 

ଦୋଇ ଛିଣ୍ଡାଲ୍ ଥାଅ ଚଭବବ କଷ୍ଟାକର୍ ଗ୍ଵଗକ୍ସ୍ ନାଣ କଣ୍ବା ସାଇ କନ୍ଥ ଖାଇବା ବସାଡ଼ା 
ଦେବାକ୍ସଟ ପଡ଼ିବ । ଅଥକା ଆଜ୍ କଛ୍ଥ ଚଢଲ୍ ଦେବ। କପଷ୍ଟାକର୍ ଗ୍ଵଗ ମରି୍ଅରନ୍ଥ ୭ ନା ରାହ୍ରନା 

ଜାଣିବା ମାଲ୍ ଭହ୍ିରୁ ଛକ୍ର ଏ ଜଭ୍ରେ ଲଗାଇଦେଵ । ଯେବେ କଦ୍କ୍ଗ୍ ଗ୍ଡ୍ କଣ୍ ଲାଗକ, ଚଭଲ୍ଲେ 
ଜାଣିବ ୧ଯ କର୍ଶୁ କର୍ ଗ୍ବଗ ମର୍ ନାହିଁ । ଭଭେଚରେଝଲ ସସାଡ଼ା ବା ଭେଲ୍ ବଦଳ । କତଷ୍ପୂକର 
ଗ୍ବଗ ମର୍ଯାଇ ଭାର ସର୍ ସଡ଼ୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଚର ସ୍ଥମ୍ଚରେ ଭାଳକ । 

ବରକୀଣସି ରସଂ ବା ସୁଗଛ ସଦାର୍ଥ ଦେବାକ୍ସ୍ ହ୍ରେଲ ଧତ୍ଥ ଭାର ଘର୍ ପଡୁଥୁବା 
ଅବସ୍ଥାରେ ଭାହ୍ନୀଂଦଇ ଚଗାଲ'ଲକ ଏବଂ ଭା ମରର୍ ସମ୍ଚରେ କାଜବ । ରଞ୍ଜନ ଦେବାକ୍ସଷ 
ହ୍ରେଲେ୍ ରଞ୍ଚଜନକ୍ସ୍ ଉ୍ଞ୍ଜ୍ମରୁମେ ଚୂର ଭାଲ୍ମ ଖଣ୍ଡ ଏ ସବୁକନା ଦ୍ରାଗ୍ଵ ଖଲ୍ ଛଳାଇବ । 
ସସଦ୍ର ରୁଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏହ ଭାର୍ ସଣ୍ଚି ପଡୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ଘକାଇ ଜ୍ଜ୍ମ୍ମଭୁଚପ ଘାଣ୍ଠାବ । ଏଥର୍ 
ଘୁବଂମର୍ ଚଞୁ ରର୍ ୭୪କଚଲେ ୭ଯେଭେବବଚଳ ଭାରଘରି ପଡ଼କା ଅଵସ୍ଥା ଆସିକ, ”ସେଠଭେବବଳେ 

ଜଆଁ ରୁ ଓକ୍ତ୍ୟାଇ ରଖିଦଦବ । ୮।୧° ଘଣ୍ଟା ମରେ ଭାହ୍ନାକ୍ଲ୍ କାହକ । ଢାହ୍ନା ଭବଲ କୌଣସ୍ସି ମଲ୍ଲା 
ବସିଥିବାର ବଦଦିଲେ ମଇଳାଗୁଡ଼କ ଭାଞ୍ଚୁ ବାଡ୍ରାର କର୍ଦେଵ । ଘୂନଗ୍ଵୟ୍ କଞ୍ଚୁତ୍ କଣ କ ସୋଡା 
ଓଁ ମ ଣି ବଦଇ ଭାହ୍ରାଲୁ ଭର୍ଲ କର୍ବ । ୯ ଦଣ୍ଡା ପରେ ୭ଗାଵିଏ ଜୀଲ୍ ଚଞୁରେ ସାବୁନଗୁଡ଼କ 

ସ୍ଥଣ୍ମି ନେଇ ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ଯକାଲ୍ ୧ଦବ । ଯୁଜଟ୍ବଯ୍ଠ ଢାହ୍ରାକ୍ସ ଗରମ କରିବ । କଷ୍ମିକର ଗ୍ଵଗ ନଷ୍ଟ 
କର୍ବାଘାଇ କଛୁ ଖାଇବା ବଚସାଡ଼ା ଏବଂ ଢେଲ ଓଁ ସଲଫୂଂର୍କ୍ ଏସଡ (511111110 4014) 
ଦେବ । ଭା ପରର୍ ଚଞ୍ୁଚର୍ ୭ଃକଲେ ଯେବେ ଭାରପଣି ପଡ଼ବା ଅବପସ୍ଥାକ୍ସ୍ ଅସଥିକକ ୧ଭବେ 
କିଞ୍ୁଭ ନାଇଞୌ ବକଚଞ୍ଞାନ୍ (11020 161120106) ଦେଇ ସଞ୍ଚରେ ଭାଲବ | ଏବଡ୍ ଅଦ 
ବ୍ଯଳ୍ଠଦ୍ବାର୍ କର୍ବା ସାଧାର୍ଣଠଭଃ ସ୍ମ୍ଭସ୍ତଙ୍କ ଯକ୍ଷରେ ସୁଵିଧାଜନକ ନୁବଦ୍ନ । ଵି ଅଭ୍ଂସ୍ତ ନ 
ବହ୍ରଲେ ଏହ୍ବାସବ୍ଟ୍ ବଂବଦ୍ଘାର୍ କର୍ବା କଠିନ ହ୍ରେବ । ନମ୍ବରରେ ଆଜ୍ ୩ଗାଃଏ ପ୍ରଣାଳୀ 
ନ୍ଧଆଗଲ୍ଵ । ଭାହ୍ରାକ୍ତୁ ଅଧା ଥଣ୍ଡା ଓ ଅଧା ଗଚ୍ମ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହ୍ବାପାଇ୍ ମାରର୍ । 



ସପ୍ତମ୍ ଖଣ୍ତ ” 

ଜଡ଼ଆଚଳଲ ଚ୧ସ ୧ ୪4 ଅନୁସ୍ବାରେ ଚମ୍ପାଃଚର @ ର୍ରଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟକ 
ମୁଲଙ୍ଗ ଚଲ ଚାସ ୧ ର ¦ ଏଥୂବରେ ଘୁବଂ ଲ୍ଣ୍ରିଢ ଭାଲ୍କାର ହୁସ୍ାବ 

କଢ଼ାଚଭଲ୍ ସସ ୦। ସୋଡା ଲ୍ଗିଭ | 

ଘଥମେ ଏହି ଚଇଲ୍ଗୁଡ଼ିଳ ଏକାଠି ` ଶାଇ୍ ବଗାଃଏ ଇଚର୍ଇବର ରଆଁ ଚିର୍ ବସାଇ୍ଓ- 

ଦେବ । କଞ୍ଣକ ବସାଡ଼ା ୫୬ ରୂହାଙ୍କଚର ଭତହ୍ରଁର୍ ୯ ଗୁଣ ପାଣି ଵିଣାଇ ଢାହ୍ରାକ୍କ୍ ପୁଵଂରୁ 
ରସ୍ରନ୍ଦେଇଥୁଚିଲ ଏହ୍ର ଘାଣି ଥଣ୍ତାଚଦ୍ରାଇ ରହ୍ରଥିର । କଚରଲତର ଗରମ୍ବ ଵେଉ୍ଧୁବା ଢେଲ୍ବରେ 

ଏହ ଥଣ୍ତା କଷ୍ପିକ ସାଣିକ୍ଧୁ ଏକାଚବଳଚଳେ ଭାଲଦଦେଇ ଭ ଦ଼୍ମାକ୍ଧ୍ ନ୍ତମଭଗଭ ଘାଣ୍ଡା ବ । ବଦଦଖିବ୨ 
୧ଯଠଭେଦିବବଲ ଢାହ୍ରା ବହୁଲ ହୋଇ ବସ୍ସି ଆସିବ ଏବଂ ଛେଦା ଛହେଦା ବହାଇ ପଡ଼ିବ 

ଠେଝଭନବଠଲ ଭହିଁ' ଚର୍ ୧ଯଦେ କସ୍ଥ ରଙ୍ଗ ବା ସୂଗତ୍ର ସଦାଥ ଦେବାକ୍କ୍ ଥାଏ ଭଂଦ୍ରା ଯକାଇ- 
ଦେବ | ସାବୁନ୍ ସଥର ( $0୫7 5101€ ) ପକାଇବାର ଥିଲେ ମଧ୍ଯ ଭାହା ଏହ୍ ସମ ୟୂଚର 
ମକାଲ ଉତ୍୍ମରୁଚଗ ଘାର୍ଣ୍ଣାକ । ଘନ ବହ୍ଲାଲ୍ଗଲେ ସଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ସଞ୍ଚରେ ଭାଲବ । ଭାହ୍ରା- 

ନ ଝହ଼ଲେ ଏହା ଶାଁଘ କସିପାଇ କଠିନ ବହ୍ବାଇଯିବ । 

ସାରୁନରେ ଯେ ସବ୍ ଖାଦ ଦଅଁଯାଏ, ଭହ୍ରିମଧୟରେ ସାବୁନ ପଥର (56&7581616) 

ସବବୀଭୂ କୃଷ୍ଣା । ଥଣ୍ଡା ମୁଣାଳୀଚରେ ସୀବୁନ କାଲ୍ ଭନ୍ଦ୍ଧୁ ଵର ୧ସେରଚରେ ଏକପାଅଁ ଖାଦ ଦିଆଯାଇ 

ମାଚର୍ । ଅଚଧ ଥଣ୍ଡା ଏବ ଅବଧ ଗର୍ମ୍ବ ପ୍ରଣାର୍ଜୀଚର୍ ସାରୁନ କଳଲେ ୯ ବସର୍ଚର୍ ୬ ଛଧାଙ୍କ 

ମଘର୍ୟାନ୍ତ ଖାଦ ନ୍ଦଆଯାଇ ଯାର୍୍ର । 

ସାନ୍ରୁଜ୍ଚର୍ କାବଟ୍ଟାଲ୍କ୍ ଏସିଡ଼୍ ଵା ନମ୍ବ ଏସେନ୍ସ ଦେବାକ୍ସ୍ ଚଦ୍ରଝଲ ସ୍ଥଞ୍ଚିରର ଜାଳବା 

ପୁଝଟଂ ବସନ୍ଧୁ ଏସିଡ଼୍ ବା ଏସେନ୍ ସ ଶଭକଡ଼ା ୫ ସ୍ବଗ ପରିମାଣରେ ଘକାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚସଯେଭେ 

ସାବୁଳ୍ ହୋଇଥିବ ହର ୧୧୦ ଭ୍ବଗରୁ # ସ୍ବଗ ଘକାଇଵ । ଅନ କୌଣସି ଵାସନା ଠଭେଲ୍ ବା 

ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ଯ ଦେବାକ୍ସୁ ବଦ୍ଧଲେ ସାକ୍ରୁନକ୍କ୍ ସ୍ଥଞ୍ଚ ବା ଫର୍ମାରେ ଭାଲା ପୂର୍ବେ ଶଢକଡ଼ା ୨ ଦ୍ଵଗ 

ଜ୍ଲ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବେଲେ ଚଲ କ । ସାଧାର୍ଣରଃ ସାକୁନ୍ରେ ସ୍ାଫ୍ରାନ୍, ସାଣୁଲ୍,) ସନ୍ଥାଃକ୍ ମସ୍କ୍ୟ 

ଚଲଝଦ୍ଣର , ନାଲବକଗାାସ୍, ବଜ୍ ପକର ଦଆଯାଇଥା ଏ | 

ସାବ୍ୁନ୍ର ଭଆର୍ କର୍ବାକ୍ସୁ ଚ୧ହ୍ନଲେ ଚଭଲ୍ଗୁଡ଼କ ଯେ କୌଣନ୍ନବ ମଫ୍ସସଲ ଗଶ୍ରାମ୍ମଚର 

ବଖାଛଚନ୍ତ ମଧ ଗଲି ପାର୍ବ । ମୀନ କଶ୍ଜକ ଚସାଡ଼ା ସକ୍ତୁଠାରେ ମିଳିବ ନାହି । ଆଅହ୍ମର୍ ମଧ 

କତ୍ଦ କ ସୋଡ଼ା ଖଶ୍ଵିଦ କର୍ଵ୍ ଚଝଳଲ୍ ରଖିବା ସକ୍ଗୁ ସମୟ୍ଲ୍ଚରେ ସ୍ଵଧାଜନକ ନୃବହେଁ । ଢେଣୁ କଷ୍ଟାକ 

ଚସୋଡ଼ା ନଚଜ ନକ ପ୍ରସ୍ଥଭ କର୍ ଭଦ୍ଦ୍।ଗ୍ବ ସାଗ୍ଦୁନ ଭଆର୍ କବଲ ଅହ୍ମର୍ ସ୍ଵବଧାକନକ ବହବ । 



(” ଗୃହିଲ 

ଏଠାରେ କବ୍କ୍ ସୋଡ଼ା ଭଅର୍ଦ କରି୍ବାର୍ ମ୍ମଣାଳୀ ଦ୍ଦଅଗ ସ୍ର ;¬* 

କଷ୍କ୍ ସୋଡ଼ା :-- 
କତୁକ୍ ସୋଡ଼ା ସାବୁନ ଛଡ଼ା ଅଡୃଣ୍୍୍ ଅନେକ କାର୍ଦାନମଭନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟକ ହୃଏ । କଝ୍ଣଂକ୍ 

ସ୍ପୋଡ଼ା ଭିଅବ୍ ଦର୍ବା ନମ୍ଭବନ୍ତ ବସାଡ଼ା ଏବଂ ଚୁନ ଅକଶ୍ଯଳ । ସୋଡ଼ା ବଞ୍ଜ୍ମାନ ପ୍ରାୟ ସରୁ 
ସ୍ଥାନର ମିଚଲ । ଭେଣୁ କକ୍ପକସୋଡ଼ା ସହଜଚରେ ଚଯ ବକ୍କଣନ୍ଂ ସ୍ଥାନରେ ଘ୍ରମ୍ଦୁଢ କର୍ଯାଇ 
ମାର୍ବ | ଲ୍ଗାଧୂଆ ଚସାଡ଼ା ସେଃେ୩ ହଟିଲା ଭହ ସଂ ରୂନ ୧ସଠଣଏ ଓ ଯାଣି ® ର୍ ଦର୍କାର 
ହ୍ରେକ । ସ୍ଥଥମେ ୩ ବସର୍ ଘାଣିରେ ଚସାଡ଼ୀ ସକାଲ୍ ଢାହ୍ବାକ୍କ୍ ଉ୍ତ୍ଵ୍ମଣୁଚସ ଚଗାଳାଇ୍ ବଦବ । 
ଅବଶ୍ୟକ ହ୍ନେଚବଲ ନଅଆଁ ରେ ବସପାଲ୍ ଗୋଲାଇଲ୍ ଭାହ୍ନା ଜ୍ଞ୍ମରୁସେ ଜିଳାଲ୍ ଯିବ । ଚୁନ 
ସସ ° ଏ ର୍ରେ ମାଣି ୨ ଚମ୍ର୍ ବଦଇ ଭାଢ୍ରାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞ୍ଵମରୁଥେ ଚଗାଲାଲ୍ ଦେବ ଏବଂ ଖଣ୍ତ ଏ 
ସର୍ କ୍ହଗାରେ ସ୍ଥଣି ଦେଲେ ଭହ୍ିଚର ଯାଦ୍ରା କଚ୍ଥ ଗୋଡ଼ ଆଦ୍ଧ ଥୁବ ଭାହ୍ରା ବାହାର୍ଯିର । 

ଏଥର୍ ଚୁନପାଣିକ୍କ୍ ଚସାଡ଼ାପାଣି ସଙ୍ଗଂ ମଣୀଲ୍ ଗୋଃଏ ମାଛ ବ୍ରା ଲ୍ଵଦ୍ପାର୍ ଯାନରେ 
ଚିଆଁ ଚର ବସାଇ ଗରମ କଲିକ । ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଯାନ୍ତ ବଗ୍ଵରର୍ ନଆଁ ରେ୍ ବସାଇ ଘାଣ୍ଟ ଥିବ । 

ଗୋଛଏ କାଠର୍ ଚଞ୍ଛୁ ଅଥବା ଲ୍ବ୍ ହ୍ବାହ୍ଭାଦ୍ବାଗ୍ର ଘାଣ୍ଟାର । ଭା ଟରେ ଭହି ଉପରୁ କଞ୍ଚୃର୍ ଯାଣି 
ନେଇ ଭାହ୍ବାକ୍କ୍ ସଗ୍ଵକ୍ଷା କର୍ ଚଦଖିକ । ଏଥୂମାଇ୍ କୃୁତ୍ ଯାଣି ଚେଇ ଚାହ୍ନାକ୍ସ ଖଣ୍ଡ ଏ ଵୃ ଵଙ୍ଗ୍ 

ବାଗଜହ୍ବା ଗ୍ଵ ସ୍ଥଣି ଭହ୍ବିଚର ଏକ ବନ୍ଦୁ ସଲଫଂର୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଯଢାଲ୍ବ । ଏସଡ଼୍ ପ୨ଚଲ ଚସଦେ 
ଦ୍ଖ୍ର୍ତୁ ଭ୍ଲରୁ ବହ୍ନାଇ ଯେଣ ଘର୍ ଉଠେ ଚଢଚକ କାଣିକ ଯେ କଞଷ୍ଟଂ।କ୍ଚସାଡ଼ା ଠିକ ପ୍ରନ୍ତ୍ଭ 
ଦହ୍ରୋଲ୍ ନାହ୍ର । ଭାହ୍ାଚହ୍ପଦଲ ଆଜ୍ କଚ୍ଥ ସପୟୁ ନଥଁ ଚିର୍ ବସାଲ୍ ଘାଣ୍ଡାଦ । ଚଯଦେ 
ଆଦ୍ର କିନ୍ଛରକ୍ଷଣ ବସାଇବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ମଗ୍ଵାଷ୍ତା କଲେ ସ୍କ୍ଵରୁଭ୍କ୍ରୁ ହୋଇ ଝଣ ପରି 
ଉଠିବା ବଳ ଳ ହୁଏ, ବିଢବକ କାଣିବ ଯେ ଚୁଳର ଘର୍ମାଣ କମ୍ ଅନ୍ଥ । ଅଜ୍ କଛି ଚୁନ ସ ଣି କଲ୍ 
ଭଦିରେ୍ ମିଶାଇ ଭାହ୍ବାକ୍ସ୍ ଧୁନଗ୍ବପ୍ ସଦ୍ଧ କରିବ । ଚୁନଗୁଡ଼କ ଉତ୍ଵଵମ୍ ବୁନ ବହ୍ରୋଇଥିଲେ ଉପଟ ଗଲୁ 
ଘର୍ମାଣର୍ ବୁନରେ ଠିକ୍ କଷ୍ଜିକ ସୋଡ଼ା ହ୍ବୋଇ ଯାର୍ଵ । ମାନ୍ନ ଚୂଳ ଯେବେ ଖଗ୍ଵଥ ଥାଏ 
ଭାହ୍େଲେ ଅଭ୍ ଵ୍ଥ ଅଧୂୁକ୍ର ବୁଳ ଅବଶଖ୍ଯଳ ଚହ୍ଘକ । ସବ୍ଵୀକ୍ଷା କଲ୍ ଚଯଭେବେଲେ ଆଜ୍ 
ଭ୍ସ୍ରୁକ୍ଧ୍ରୁ ନ ବହ୍ଦାଇ ଫେଣଘର୍ ନ ଜ୍ଠିକ ଭେବଭବେଳେ ଜାଣିବ କଷ୍ କ ଚସାଡ଼ା ଠିକ ସ୍ତମ୍ପତ 
ବହୀଲଗଲ୍ବଣି । ଢା ମରେ ଡାହ୍ନାନ୍ସୁ ନଅଆଁ ରୁ ଓହ୍ତ୍ୟାଇ ରଜିଦେବ । କଟ୍ଥ ସମ୍ୟୁ ମରେ ଉସରୁ କର୍କୀୟ୍ଠ 
ଅଂଶଗୁଡ଼କ ଧୀଚର୍ ଧୀଚର ନଗାଡ଼ ନେର୍ ଅନ ବଗାଃଏ ଯାନରେ ର୍ଣିବ । ଚଗାହଵିଏ ରଡ଼ 

କାହ୍ନାଳ୍ଲୀରେ ବୁଛଙ୍ଗ୍ କୀଗଜ ବଦଇ ଭଭ୍ଦ୍ୟାଗ୍ବ ଠାଣିରୁଡ଼କ ସ୍ଥଣିନେଲେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ କ ସସାଡ଼ା 
ଘାଣିଗୃଡ଼଼କ ପର୍ଷ୍ଟ୍ା।ର୍ ହୋଇ ବାହ୍ରାର୍୍ଯିର । 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୧ 
ଅବ୍ରଶରିଷ୍ଟ ଯତ୍ ଅଂଶ ରହୁସିବ, ଭତ୍ରିବର ସବଦ କଳ୍ଥ କରୁକ ନ଼ସାଡ଼ା ରହୁ ପାଇଥାଏ, 

ସେଥୁମାର୍ ଭହିରେ ଆଜ୍ କନ୍ଥ ଯ ଣି ବଦଇ ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ନଆଁ ଚର ବସାଲ୍ବ । ଭା ଘରେ ବ୍ରସନ୍ଥ 
ଘାଣିଗୁଡ଼କ ମଧ୍ଯ ନଗାଡ଼ କାହାଳୀ ଜ୍ପରରେ କ୍ଟ ୫ଙ୍ଗ୍ କାଗଜ ଚଦଇ ସ୍ଥଣି ବେକ । ଭାହାବହ୍ଲଚଲ୍ 

ଆଁଡ୍ ସେଭ କଶ୍ୁଳ ବସାଡ଼ାର ଅଂଶ ଥୁବ, ଭାହ୍ନା ବାହ୍ଘାର୍ ଆନ୍ରଳ । ଭା ମରେ ଯଉ ଗରଦା- 
` ରହବ, ଭହିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘର୍ମାଣରେ ଜଲ ଦେଇ ଭାହ୍ରାକ୍ଗୁ ୩୩ ଥର ଛଗାଡ଼ ବାହ୍ରାର 

ଭିଦେବଲ ଭହିଂରେ ଯେବଭେ କଞଷ୍ଟମୁକ ଭ୍ଵଗ ଥୁବ, ଭାହା ସମ ¿6 ବାହା ର୍ଯାଇ ସଙ୍ଫା ହୋଇଯର । 

୪ ଅଂଣ ବାହ୍ରୀର୍ଗଲେ ଢାହ୍ରାକ୍କ୍ ଖଗ୍ଵରେ ଶ୍ରଖାଇ ଦେବ । ଶୁଦ୍ରିଗଲେ ଭଦ୍ର ରୁ ଉ୍୍୍ମ ଇକ୍ 
ସ୍ତ୍ଭଭ ବହ୍ଵକ । 

କଷ୍ଟାଳ ଗ୍ବଜ୍ଥକା ସମ୍ବଯୟ୍ଲବର୍ ସାରଧାଳର ସହ୍ରଭ ଗ୍ବହ୍ଜବ । କାରଣ ଢାହ୍ରା ହ୍ରାଭରେ 
ଲ୍ଵଗିଲେ ହ୍ବାଢକ୍ସଲା କତ୍ଵିବ ଏବ ଫୋଃକା ମଧ୍ଯ ଚଢ୍ରାଇ ମାରେ । ଲ୍ବଗାରେ ଲ୍ବଗିଲେ ଲ୍ବ୍ଗା ନଷ୍ଟ 
ହ୍ରୋଇଯିବ । 

ବିମାନ ଏହୁ କଷ୍ଟୁଂକ ସ୍ୋଡ଼ାରେ ସାବୁନ୍ କର୍ବଵା ସମ୍ବସ୍ଥକ ମଞ୍ଚରେ ସୁୁଵାଧାଜଳକ 
ହ୍ରେକ। ଏଥୁମାର୍ ବଦ଼ ଚସର୍ ଚ୍ରଭଲରେ ଅଧସେର ଜଲ ଦେଇ ଭାହାକ୍ସ୍ ନଆଁ ରେ 
ବସାଇବ । ଢା ସରେ ଭଞିତର୍ କନ୍ଥ କଷ୍ଟ ଳ ଜଲ ୧ଦବ ଏବଂ ଢାହାକ୍କ୍ ଚଗାହଏ ରହୁଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ଘାଣ୍ଟାବ । ଭାପରରେ ଅଲ୍ ଅଲ୍ କଷ୍ଟାକ ଜଲ ଦେଇ ଭାହ୍ବାକ୍ଲ୍ ବଗ୍ବକର ଘାଣ୍ଟା ଥୁବ । ପ୍ରାୟ୍ ଏକଣଣ୍ଟା 
ଯଚର୍ ଭାହ୍ରା ନିମେ ସନ ବଢ଼୍ାଲ ଅସ୍ସିକ । ଘଳ ଦ୍ବେବଲ ଅଧଚସର ଲ୍ବଣ ଚୁଷ୍ତି କର୍ ଉହନରୁ ସ୍ପଠାଏ 
ମ୍ମୁଠାଏ ଲ୍ହୁଣ ଯକାଇ ଭାହ୍ର'କୁ ଗୋଲାଇବ | ଘନ ବହାଇ ବସିଗଚଲ୍ ନଆଁ ଜାଳବା ରହ କଶ୍ବ 
ଏଁ ନଅଆଁ ନଭ୍ାଇ ବଦଇ ରୁଞ୍ଚୀ ଉ୍ସରେ ସସହ୍ରପର୍ି ବସାଇ ରଖିବ । ଢାହ୍ରାହେବଲେ ସସଗୁଡ଼କ 

ଅଚସ୍ତ ଅଚସ୍ତ ସେହ୍ରଠାରେ ଥଣ୍ଡା ଚହବ । ୧୨।୧୪ ଘଣ୍ଟା ଯଚର୍ ଦଦର୍ଧିଵ, ସାକ୍ତୁନଗୁଡ଼କ ଜ୍ଜ୍ଵମଂ 

ରୁଝମ ବସ୍ଥିଯାଇଥିକ । ମାନ୍ନ ଚଳଭେକ ଜଲ ଏବଂ ବିଢଲ୍ରର୍ ଯାହ୍ରା କନ୍ଥ ମଇଳା ଥ୍ରିବ, ଭାଦ୍ରା 

ସରୁ ଭଲକ୍ସୁ ଦସିି ଯାଇଥୁକ । ୧ଭଣ୍୍ ଖଣ୍ତ ଏ ରୂସ୍ବୀଦ୍ଗାଗ୍ବ ସାବୁନ୍ ଅଂଶକ୍ସ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର୍ କାହ 

ଚଳଇ ଭଲକ୍ସ୍ଟ ଥୁବା ଅଗର୍ଷ୍କାର ଅଂଶଗୁଡ଼କ ବାହ୍ବାର୍ କର୍ବଦବ । ସାବ୍ରୁନ ଅଂଶରୁ ଜଲକଦ୍ଧାଗ୍ଵ 
ଧୋଲ୍ ଅଘଷର୍ଚିଷ୍ଟାର୍ ଅଂଶକ୍କୁ ବାହ୍ଘାର୍ କରିଦେଇ ଯାର୍ବ । ଏଥର ସାକ୍ରୁନକ୍ସ୍ ଚସଃ ବସ୍ଥଃ କଲ୍ବି 
ଢାଃ ବା ଭାହ୍ରାଲୁ ହ୍ରାଭ ହଘଦ୍ବାଗ୍ଵ ରଗି ରପି ଖଗ୍ଵଚର ଶୁଖାଲ୍ ବଦବ । ଭାହ୍ନାହୋେବଲେ ଭହ୍ନିର 
କଳ୍ଳୀୟ୍ଵ ଅଂଶ ବହ୍ଗ ଘର୍ିମାଣଚର ଣୁଖିଯିବ । ମାନ୍ଧ ଅଧୁକ ଶୁଖାଇବ ନାହି । କାରଣ୍ବ ଅଧୁକ 

ଶୁଣ୍ିଗବଲ ୪୩ ବହାଇସିବ । ଏଥର ଏହ ସାକ୍ରୁନଗୁଡ଼କ ଟଗୋଃଏ ଶିିଲଦ୍ମାଗ୍ବ ବାଃ ଭାକ୍କ୍ ଯେ 
କୌଣସ୍ସି ମ୍ରକାର ସ୍ଥଞ୍ଚଟରେ ସଳାଇ ପ୍ରସ୍ଥୁଭ କଣ୍ଢି ରଵିକ । ଚଯବେ ଅଧ୍ୟକ ଶୁଣିଯା ଏ, ଭାହ୍ରା 
ସହ୍ନଜରେ ବାହ ଚଦ୍ବବ ନାହି । ବଢଣ୍ତ ଭଞ୍ଘବର କମଞ୍ପୃଭ୍ ଗର୍ମ ଜଳଦେଇ ଭାକ୍ନାନ୍କ୍ କାଃବ । 
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୧.୬ ସୃଦ୍ଦଞ୍ଜିଲ୍ 

ସାବ୍ରୁନ୍ ଵାହ୍ନାର୍ କର୍ ଚବନଲ୍ନ ଘରେ ୧ଯଜ୍ ମଲ୍ଳା ଅଂଶ ରହବ, ଭାହ୍ନାକ୍ଲ୍ ସ୍ଥଣ 
ଖଣ୍ଡ' ଏ ଵନାବର୍ ବାଜି ଞର୍ଗଂ ବଦଲେ ଭହିରୁ୍ ସମ୍ବସ୍ତ ଜଲ ନର୍ଗ ଡ଼ ସିବ । ଭାହ୍ବାକ୍ଲ୍ ମଧ୍ଯ ଶୁଖାଲ୍ 
ଦେବଲ ଦହିରୁ ନକ୍ସଷ୍କ ସାକ୍ୁନ ପ୍ରକ୍ତୁଭ ବହବ । 

ଏହ୍ଜ ପ୍ରଣାର୍ଜୀଚର୍ ସାବୁନ୍ ଭଆର୍ କରିବା ସର ଚଯଜ୍ କଲଗସୁଡ଼କ ରହ୍ନେ, ଭହିରୁ 
ଗହ ସାର୍ନ୍ ପ୍ରସ୍ଥୁଭ ହ୍ନ ଏ । ଭାହ୍ନା ଅବଣ୍ଯ ଅଲ୍ ଅଲ ସାଦୁଳ ପ୍ରସ୍ଥୃଢ ହ୍ବେଜ୍ ଖ୍ଵବା ସ୍ଥାନରେ ଅକାରଣ 
ନଷ୍ଟ ହୃ ଏ । ମାନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାରେ ଏହ୍ର ଜଳ ବହୁ ପର୍ଚମାଣରର ବାହ୍ବା ରୁଥୁବାରୁ ଭାଦ୍ନାକ୍ସ୍ 
ଡ଼ଷ'ଲେସନ୍ (01511161101) ଦୃାଟ୍ ଭଢିରୁ ବସମାନେ ଗୁ ସାର୍ନ୍ ପୁଭ କର୍ନ | 

ସ୍ପାବୂନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଚଣଷ ଦ୍ବୃଷ୍ଣଂ ରଖିବାକ୍ସ୍ ବହବ ସେଷର୍ । କଷ୍ଟଂକ ସସାଡ଼ାର ଘରିମାଣ 

କୌଣସି ମଭେ ବେଣୀ ହେବ ନାହି, କସା କମ୍ ହେବ ନାହି | କଉ କ ସେୋଡ଼ାର ପର୍ମାଣ କମ୍ 
ବହରଲ ସାବୁନ ବସିଳ ନାହି । କଷ୍ଟଂଳ ସୋଡ଼ାର୍ ଘର୍ମାଣ ବବାର୍ଶୀ ହୋଇଗଲେ ସସଦ୍ର ସାଦୁନ୍ 

ବ୍ୟବିହ୍ରାର ପକ୍ଷରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚହ୍ଦର । ଚସଭ୍ଲ ସାବୁନଦ୍ଧାରା ଚଯେଜି ଲ୍ଵଗା୧୪। ବଧାଲ୍ବ,କ 
ଢାହ୍ମା ଗାଁଘ୍ର ନଷ୍ଟା ବଢ଼଼ାଇଯିର । 

ଥିଣ୍ଟା ପ୍ରଣାର୍ଜୀରେ କଷ୍ଜ କ ସସାଡ଼ା ଵ୍ଯବହ୍ଘନାର୍ଚର ଏହିପରି ଭ୍ଲଲ ହ୍ରେବାର ଖୁବ 
ସ୍ମ୍ଲଵାଵନା । ଗର୍ସ୍ତ ପ୍ରଣାର୍କୀଚର୍ ଭହ୍ମିର୍ ସମ୍ବାଵନା କମ୍, କାରଣ ଗରମ ପ୍ରଣାଳ୍ଳୀରେ ନିଆଁ ବର 

ବହ୍ିଥିକା । ସମୟ୍ଲରେ କଷ୍ଣକ ବସାଡ଼'ର ଠାଣି ଦେଲି ଘଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟା ସାଵ୍ଗୁଳ ଣଲ୍ତ ହ୍ରୋଲ୍ଗଲେ 
ଆଜ୍ କଷ୍ଟୁକ ଦସାଭ଼ାର ମାଣି ଦେବାକ୍ସୁ ବହବ ନାହି । ମାନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଣାଳୀରେ କଷ୍ଠଚ ପାଣି 

ବଦଇ ସାର୍ ମଧ୍ଯ ଅଚନକ ସମସ୍ବ ଘାର୍ଣ୍ରାଵାଦ୍ଖାଗ୍ଵ ସାକ୍ରୁଳ ପ୍ରସ୍ପୁଭ ହ୍ନ ଏ । ୭ଢଣ୍ଟ୍ ବକବଲ ବ୍ୟବହ୍ଳାର୍ 

ଦ୍ଖାଗ୍ ଭାହ୍ନା ଜଣାଯାଏ । 

ଭିନ୍ନ ଭ୍ଲ୍ନ ଢେଲ୍ର ଗୁଣ ଅନୁସାର ସାବୁନ ଗଲ୍ଜ ବା ନରମ ହୁଏ । କେବିଭକ 
ଚଭଲରେ ସାକୁନ ଖ ବ୍ ଶଲ୍ଗ ହୁଏ ଏବ ଚକଢେକ ତେଲରେ ଖ୍ବ୍ ନର୍ମ୍ମ ହୃଏ । ଗଣ୍ତ ସାବୁନ 
ଘାଣି ବଦଲ ଘସ୍ବିବିଲ ସହଜଚର ବଣ ବାହ୍ନାରେ ନାହି । ପୁଣି ନର୍ମ୍ମ ସାକୁନ ପାଣି ବଦଇ 
ଘସିଲେ ସହ୍ବକଚ୍ତର ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟ ହ୍ରୋଇ୍ଯାଏ । ଏଥୁଛଧମମନ୍ତନ୍ତ ପେଲି ଭେଲରେ ନରମ୍ଭ ହୁଏ 
ଭାହ୍ବା ସହ୍ଵଭ ଚଯଦ୍ଚ୍ ୭୧ଭଲରେ କଠିନ ହୁଏ, ଚସହ୍ନ ଭେଲ ଏରୁ୍ଘ ଦୁଇବଗାଃି ଭେଲ ଏକନ୍ଧି 
ଖିଶାଲ୍ ସୀକ୍ଗୁନ ଗ୍ରସ୍ଥୁତ କଶ୍ଵିବାକ୍ସ୍ ହ୍ମଏ । ଯଥା :- ନମ୍ବଦେଲରେ ସାକ୍ରୁନ ଝଲକ ହ୍ପଏ୍ଏ ଏବଂ ମହୁଲ 

ଚଡଲ୍ଚର୍ ସାବ୍ରୁନ ନର୍ମ୍ମ ହୃଏ । ଚଢଭଣୁ ମହ୍ୁଲ୍ବଢ଼ଲ୍ ଓ ନମ୍ବଚେଲ ଜ୍ଭ୍ୟ୍ହକ୍ସ୍ ମଣାର୍ ସାକ୍ୁନ୍ଵ 



ସିପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ 

ପ୍ରନ୍ତୁଭ କଲେ ଜ୍ଧଯୂଲ୍ଗ ପାଗ ଆସି ଘାରଵିକ । ଅନେବକ ସାକୁନଚରେ ଚର୍ବ। ଶ୍ରିଣାନ୍ଥ । ଚର୍ଵ ସକ 
ପୁଢାରର ଭଲ୍ ସରଙ୍ଗ ସ୍ପୃ୍୍ଧା ହ୍ନୁଏ । ଚଯ ବକୌଣସି ଦୁଇହ ଵା ଭଢୋଃୱଧୁଳ ଚଢଲ ମିଣାଇଲେ 
ଏବଂ ଭଛି ସଙ୍ଘ ଇର୍ଵ” ଦେଲେ ଭଲ୍ ଭ୍ନ୍ନ ଚଭଲ ଓ ଚର୍ଚ ” ନମ୍ଭନ୍ତେ ଯେଜ୍ଟ୍ ଘର୍ମାଣରେ ଯେଚଭ 
କଷ୍ଟ କ ସସୋଡ଼ାର୍ ଅବଶ୍ଯକ ବଢ୍ରକୟ ଭାହ୍ନା ହ୍ରସାଦ କର୍ ଭଢ୍ରିର୍ ସମ୍ବର୍ଧୁ ଅନୁସାଚର୍ କଷ୍ମୁକ 
ସୋଡ଼ା ଦଦବାକ୍ଧୁ ହୁଏ । 

ଇର୍ 

ଖଲ୍ର୍ଗନ୍ଥ ଓଡ଼ଶାର ଅନୁଗ୍ୁୂଲ ଏ ଅନ୍ଯାଳ୍ଯ ଜଙ୍ଗଲ୍ମ୍ଭାନଙ୍କକର ଏବଂ ଓଡଶାର୍ ବଞ୍ଟାଃ 
ମାନଙ୍କରେ ଯଥଥଷ୍ଟା ପଦ୍ଚିମାଣରେ ଜଚନ୍ତ । ଖଇ୍ର୍ଗନ୍ଛକ୍ତୁ କାହ ଢାହ୍ରାର୍ ସ୍ଥଲ ଓ ଘଲଖା ବାହ୍ରାର 
କଦ୍ଵିଦେଇ୍ ବଳ୍ୈକଲ ଭ୍ଭରର ମଞ୍ଚକ୍ସ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର୍ କାହ ଢାହ୍ରାକ୍ୁ ପାଣିବର୍ ସିଝାଇ ଢଢ୍ରିରୁ 
ଖଇର ପ୍ରସ୍ଥୁଭ କଗ୍ଵଯାଏ । ସାଧାର୍ଣଭଃ ଘ୍ଵେକେ ଏଠାରେ ସେହୁ କାଠକ୍ଗ୍ ପୁବ୍ଦେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଘଣ୍ଟାରୁ 
ଜ୍ଞ କାଲ ଘର୍ଯାନ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ବଞ୍ଜିମ୍ବାନ ସସଦ୍ର କାଠକ୍କ୍ ଖବେ ସ୍ଥେଃ ସସ୍ଥ କର୍ କାଛିବାରୁ 
ସ୍ଥାୟ୍୍ ୬।୪ ଘଣ୍ଟା ସ୍ତ କର୍ ଖଲ୍ର୍ ପାଇ ଷାରୁଅଛନ୍ଜି । 

ଯେବଵେ ସଦ୍ଧ କାଠକ୍କ୍ ଚ୍ଦାଦ୍ବାଗ୍ ଗୁଞ୍ଚି ରହା କାଠଗୁଡ଼କ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତ ଚଢଭବକ ଅହ୍ମଣ୍ 
କମ୍ ସମ୍ବୟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓ କମ୍, କାଲ ବ୍ୟକ୍କ୍ରରେ ଓ ଅଲ୍ବା ଘର୍ଶ୍ରମରର୍ ଖଇର ମିଲ ଯାଚର୍ । ଚଢବବ 
ସ୍ଥା ନ୍ବ୍ଶିଷରର୍ ଦେଖିବାକ୍ସ୍ ହ୍ରେଵ୍ୟ ଯେଞ୍ଞ୍ଠାବର ଜାଲ ଶସ୍ତ। ସେଠାରେ ଯେକେ ରହ୍ଦାଦ୍ବାଗ୍ର 

ଚହ୍ାଁସ୍ବାର ବ୍ଯୟ୍ ଅଧ୍ୟୁଳ ହ୍ୃମଣ ୧ଢବବ ବସଠାରେ ରଜା ନ କଗ୍ବ ଛି କାଠଗୁଡ଼କ ଖ୍ବ୍ ଚସ୍ଥଃ 

ଚସ୍ଥଃ କର୍ ରର୍ଚଲେ ରଳବ । ଚଯଖ୍ଠାରେ କାଲର ସୁଲ୍ଯ ଅଧୁକକ ଚସଠାଚର୍ ରହା କ୍ଯଳହ୍ଲାର୍ 

କର୍ବା ବାଞ୍ଚିମ୍ବୟ୍ । 

ଖଇର୍ ଗ୍ଵତ୍ଧିକା ନମନ୍ତେ ଖଲର୍ କାଠର୍ ଘଶ୍ମ୍ବାଣ ଯେଚ୍ଵଭ ଜଲର୍ ଷଶ୍ଵିମାଣ ରଢ୍ନିର୍ 
୨୦ ଗୁଏ ୧ଦାକ୍କ୍ ହୁଏ। 

ସୁଜ୍ଞ କରି୍ବା କାର୍ଣର ୧ନମ୍ପର୍ ରାନ୍ଧି ଅନୁକରଣଚରେ ଚଗାଛଏ ଲ୍ସ୍କ୍ରା ଅନ୍ଧୁଆ ବା ଖନ୍ଦକ 

ଖୋଲି ଭର୍ ହାନି ବସାଲ୍କା ନମଚନ୍ତୁ ଫ୍ଵଗି କର୍ ୧ଦେଇ୍ ଏକାବେଳଵକ ୫୬ ଗୋହଛ ହ଼୍ାଣ୍ଡ 

କସାଲ ୧ଦତନ୍ ଜାଲ କମ୍, ଖରଚ €ହୁବ | 



୧୨ ଗୃହଗିଲ 

କାଠଗୁଡ଼କ ସ୍ଥ ବହାଇ ଭହିରୁ ରସ କାହ୍ରାର୍ ଆସ୍ରଲେ ଘାଣିଗୁଡ଼କ ଖଲର୍ ରଙ୍ଘି 
ହ୍ରୋଲ୍ଯିବ । ସମ୍ମୁ ଷ ର୍ସ କାହ୍ବନାର୍ ଆବବାର୍ କୁଝ୍ ଗାର୍ଲଲେ କାଠଗୁଡ଼କ ସ୍ଥଣି ବାଢ଼ାର୍ କର 

ସେ ସଲ ଚଦବାକ୍ସୁ ହ୍ରେକ । ରସମାଣିକ୍ୁ 
୮ ୪୪ ସକ ଖଣ୍ଡ ଏ ଲ୍ଲଗାରେ ସଣି ଢାଢ୍ନାନ୍ସ 

ର୍, --557 "= ଠୁଳଗ୍ଯୂ ନଅଁ ବର୍ କସାଇ୍ଚଲ 
ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ସରେ ଢାହ୍ରା 

୧ ନମ୍ହର ଚନ୍ନ ସ୍ଵ ଓର୍ ଘନ ହୋଇଯିବ । 

ଖଲିଲର୍ ଛଲ୍ମ ଗୁଣ କମ୍ମିଯିକା ଓ ମଧ୍ୟ ଗତ୍ଵିମାଣ ବୃର୍ଂ ନମନ୍ତେ ର୍ସପାଣିକ୍ତୁ ସ୍ କର୍ବା 

ସମ୍ଭୟ୍୍ରେ ଭହିଚରେ ଏକ ଚସରକ୍କ୍ ଏକ ପାଅ ମର୍ଯାନ୍ତ ଯଣ୍ମାଣରେ ଗ୍ୃଡ୍ଳ ଚୁନା ବା କାଣ୍ଡ ଅଜୁଣ୍ଡା 
ଅଦ୍ଧ ବ୍ଯବ୍ତସାର୍ଠୀମାନେ ମିଶାଇ ନ୍ଦଅନ୍ଥ । ଏରୁଘ ମିଣା ଖଇର ପାନ ଖାଇବା ନମ୍ନ୍ତେ ବେଶ 
ତ । ମାନ୍ନ ରସବଂ ଜମ୍ଭଚନ୍ତ ଏହ୍ଲା ନକ୍ସଷ୍ଟା ଚଶ୍ରଣୀରେ ଗଣ୍ଯ ହୁଏ । ସୁଲ୍ଯ ମଧ୍ୟ କମ୍, 
ଳେ। 

ଓଡ଼ଶା ପର୍ ମଧ୍ପପ୍ରଦଦଶରେ ମଧ୍ଯ ଯଥେଷ୍ଟା ଖଇର ପ୍ରନସ୍ତୁଭ ହ୍ନଏ । ଅଠମଞ୍ଚି କର୍ ଗ୍ବଵଜା 
ସାଚହବ ମଧ୍ଯଘ୍ରଦେଶର ଖଲ୍ର ଭିଥଆବ୍ କଣ୍ଢିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା କାରଣ ଦୁଇଜଣ ଚଲ୍ବକ 
ପଠାଇଥୁବଲେ । ସେମାଚନେ ସସଠାଚ୍ତର୍ ଚସତ୍ଚ୍ ପ୍ରଣାଳୀଚର ଖଇର ଉଥର୍ କ୍କ ଏ, ଭାଦ୍ରା ଶିକ୍ଷା 

କର୍ ଅସିଅନ୍ଥନ୍ତ । ଅଠମ୍ପଛ୍ତି କରେ ବଞ୍ଜିମାନ ମଧ୍ଯପ୍ରଦଦେଶ ଅନୁକରଣଚର୍ ଖଲ୍ର ଭିଅଭ 
୧ହଜ୍ଅଛି । 

ଘୁର୍ଦେ ଏଠାଚର ରସ୍ପଷାଣିନ୍ତୁ ସିଳ କଲ୍ବ ମର୍ ଚାହ୍ରା ସିରାଯର୍ ଘନ ବହ୍ରାଇ୍ଗଲେ 

¥ ̀ ରାଢ଼଼୍ାକ୍ସ୍ ସେହି ଦ୍ାଣ୍ଡ"ରେ ପ୍ରାନ୍ଦ୍୍ ଏକ ମାସ୍ ଯର୍ଷାନ୍ଜ 
\ ନୂ ଣ# (¦ /|[/ ରଖି ଦେଜୁଥୁିବଲ । ଏକ ମାସ ସରେ ଭାଦ୍ରାକ୍ଲ 

ବୃ ଡୁ © 10/07 %&7 4 ̀  ଢାଳପନ୍ନ ୦୦ାଗରେ ଭାଳ ସ୍ଥଲଚର୍ ଶୁଖାଜ୍୍ 
00 ୪. /୫୮୪୮୬ ଥିଲେ | ୨ ଓ @ ନମ୍୍ର୍ ରନ ଦେଖ । 
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77, ବଞ୍ଚିମାନ ଏକ ମାସ୍ସ ସର୍ଚାନ୍ତ ନ ରଖି 
୯୮୮୮ ରସଧାଣିହ ମର୍ଯାଇ ସିରାମର୍ ହୋଇଗଲେ 

୫୯୮ ଭାହ୍ମରାନ୍ତ ଏକ ଦନ ସରେ ଗୋଃଏ ଗନ୍ତ୍ଵଚର 
¬ 4522. 

¬= = < -- ଭାଳ ଦଅଯଂଜ୍ଅହ । 

୨ ନମ୍ଟର୍ ଶୁନ୍ନ 



ସପ୍ତମ ଡାଣ୍ଡ ଡ୍ 

ଏହ୍ର ଗଞ୍ଜ୍ଃର କ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ୍ ୨ ଫୁଃ ଏବଂ ଗସ୍ବାର ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଃ । ଗତ୍ଜିର୍ ମଧ୍ୟଦ୍ାଗର 
କାନ୍ଥଃକ୍କୁ କାଜ୍ ଶଘାଭ ଆର୍ ଭଲେଇ ବୁଣି ଅଦୃଭ କର୍ ଦଆପାଜ୍ଅଛ୍ଥ । ଭଳଲେ କଞ୍ଚୁତ୍ ପାକ୍ ଶ 
ଦେଇ ଉହି ଜ୍ପରେ ଖଣ୍ତ ଏ ବାର୍ଜ୍ଶର୍ ଭଚଲଇ ବା 
ଢାଲପନ୍ଥର୍ ଖବଣ୍ତ ଚଞ୍ଚେଇ ବଗାଲ୍ କର୍ ବୁଣି 
ଘକଳାଇ ବଦଲେ ଆହୁର୍ ସରଧା ହହ୍ବେବ । 

ପ୍ରଭଦହନ ଚଯେଭେ ଖଇର ଚଵଛା ବଦ୍ରବ, 
ଭାହ୍ନା ଭକ୍ଜ ଘର୍ନ୍ଧନ ଏହ୍ର ଗଞ୍୍ରେ ଢାଲି ବଦଞ- ୩ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ 
ଥିବ | ଗଞ୍ଜି ମୂଞ ଢୋଇଗଚଲ ଧୂଲଳ ଆଦ୍ର ନ ପଡ଼କା କାରଣ ଇହି ଜ୍ସଚାର ଜ୍ଞ୍ଚ୍ମରୁଚଅ ଭାଲପନ୍ତ 
ଅଦଦ୍ଧାରା ଭାଙ୍କ ଦେବ । ଏହ୍ଜ ଅବସ୍ଥା ରେ ପ୍ରାୟ୍ଟ୍ ଦୁଇ ମସ ରର୍ଯାନ୍ମ ସ୍ରଡ଼ୂଦଦେଲେ ଭହିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ 
ଜଳ ଶୁଖି ଯାଇ ଢାହ୍ନା କାହୁଅ ଘବ୍ଧି ଦ୍ବୋଲ୍ପିବ । ବଞ୍ଜ୍ମାନ ଗଗୋଃଏ ଗୃହ୍ନ ବା ଗ୍ବଲଆ ମଧ୍ୟରର 
ଖଣ୍ଡ ଏ ଖଣ୍ରଏ ଭଲେଇ ସାଶ୍ଦେଲ୍ ସେନ୍ଥର ଭବଲର 
ଜ୍ଣର୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏକଲ୍୍ପ କହ୍ନଲଚରେ ଭାହ୍ବରାଞ୍ସ ଚବ୍ଶ ସପଭଲ 
କବ୍ ଲେପି ସ୍ଥଲ୍ରେ ଶୁଖିବା କାର୍ଣ ସ୍ଥଡ଼ଦେବ । ପ୍ରାୟ୍ଠ 

୨।୩ ନ୍ଦ୍ରନ ପରେ ଏହ୍ରା କାଃିବାର୍ ଜ୍ମଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରାଇ୍ଗଲେ 
ଖଣ୍ଡ ଏ ସରୁପୀଭଅ ବା ହୂସ୍ଵାଦ୍ବ୍ାରା ଢାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଦୁଇ ଇର୍ଥ 
ଲସ୍ହା ଓ ଦଦଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଚଜ୍ଡ଼ା କା ୭ଯତ୍ ଆକାରଚର 
କାଵବାକ୍ସ୍ ଇଚ୍ଛା କର୍ ୧ସନ୍ଧ ଆଅକାରବର କାହ ସ୍ଥଡ଼ଦେବଲ 
ଢାହ୍ରା ଶୂୃଖ଼୍ିସକ । ୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ ଚଦଖ । ଶୁହିଗବଲ 
ସେଗୁଡ଼କ ସଂଗହ୍ନ କର୍ ବସ୍ତ।ଚର୍ ବଦ କଲ୍ଢି ରଖିବ । 

ଖଲିର୍ ଗୋଃଏ ମୁଳାବାନ ପଦାର୍ଥ । ଏହ୍ଲାଚଯ ୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ନ 
କେଵଲ ଚଲ୍ମକେ ସାନ ସବଙଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଯବଦ୍ବାର କଲନ୍ତ ଢାହ୍ନା ନୁହେଁ । ର ନମନ୍ତେ 
ଖଇର୍ ଯଥଥଷ୍ଟା ଘର୍ ମାଣରେ କ୍ୟବହ୍ଦୃତ ହୁଏ । ଢେଣୁ ଏହ୍ନା କହୁ ଯର୍ମାଣଚର ରପ୍ତାନ ଚହ୍ରାଇଯାଏ। 

କିଥ୍ -¬ ଏହ ଖଲ୍ର୍ ରାଜବା ସମଯରେ ପ୍ରଥମେ *ଖଇରଂ କାଠକୁ ସି କରି ତାହାକୁ 
ରଖିବଦଳେ କେଚଡକ ଅଂଣ ହ୍ରାଣ୍ଡଂରେ ଭଲ କ୍ସ୍ ବସ୍ିପକ । ଜ୍୍ପରୁ ଜଳଂୟୁ ଅଂଶ ନଗାଡ଼ ଭା ହ୍ୀକ୍ୁ 
ପୁନରାନ୍ଦ୍ବ ରାକ୍ିିଲେ ଭାଦ୍ମା ଖଇର ଦ୍ବେଵ । ୦ଯେଜ୍ ଅଂଶ କସି ସାଇଥୁବ ସେ କୁ ଅଂଗକ୍ସ ସ୍ଥଲରେ 
ଶ୍ରଖାଇ୍ଲେ କଥ୍ ଚହକ । ଏହୁ କଥ୍ ଣିଷଧ ନମ୍ଭନ୍ତ ବ୍ଯବହ୍ତଭ ହୂଏ ଏବଂ ଏହ୍ନାର ମୁଲ୍ୟ ଅଧ୍ପକ । 

୮ 6 



୧୪ ଗୃହୁଣିଲ, 

ଶିଶୁଚଢଲ 

ଶିଶୁକାଠରୁ ଏକଵପ୍ତକାର୍ ବଢଲ ବାହ୍ରାଚରେ । ଚସନ୍ନ ଦେଲ୍ ସବଂପ୍ରକାର ଚର୍ମଗ୍ଵେଗର 
ଅବ୍ଯର୍ଥ ଞ୍ଜଷଧ । ବଇଞ୍ଚୁ ଏ କନ୍ଦା ପ୍ରକ୍ତଭ ୧ଦଦ.ଭକ ଗ୍ଵେଗ ଅନ୍ଯ କୌଣସି ଵ୍ାଷଧଦ୍ଧାଗ୍ 

ସତ୍ଥଜଚରର ଅଚଗ୍ଵଗ ଢ଼ୁଏ ନାହ । 
ମାନ ଏହୁ ଣିଶୁଭେଲ ଲଗାଇଚଲ ଭାହା 

ଖଶୁଭେଲ ଘ୍ରସ୍ପୁର କଜ୍ଞ୍ବା କାରଣ 

ଶିଶୂକାଠର କୌଣସି ସଦାର୍ଥ ଵଢ଼େଇଁ- 
ମୀନେ ଛଅ କଣ୍ଵବେଳେ ସେଜ୍ 

କାଠସୁଡକ କାହ ପକାଇ ଅନ୍ତ, 

ବା ରହାରେ ଭାଞ୍ଥୁ ପଢା, ବସହ 
ଅଂଶଗୁଡ଼କ୍ତ ସଗ୍ରହ୍ଥ କର୍ ରଖିବ । 

ସା ଗୋହଏ ଦ୍ରାଣ୍ଣରେ ଝସହ୍ଥ ଗୁଣ୍ଡ” 
ଵ୍ ନମ୍ବର ଚନ ରଜା କାଠଗୁଡ଼କ ପୂଣ୍ତ କରିକ । 

ଦ୍ନାଣ୍ଡ ଃର୍ ନମ୍ମରେ ବଗାଵଏ ଷ୍ଟୁଦ୍ର ଭ୍ରଦ୍ର ଵଜିଦେବ । ହ୍ରାଣ୍ଡ ଃ ସ୍ପହ୍ହଁରେ ଚଗାଃ ଏ ଯଲମ୍ବ ଘୋଡ଼ାଇ 

ଭଵିର୍ ଦାଢ଼ରେ କା ଭୂଅ ଲେଗିଦେଵ । 

୨ ଫୁଃ ବିମ୍ବା ୨୩ ଫଲ8 ବ୍ଯାସ୍ପର ଚଗାଃଏ ଗାଭ ଚଖାଲକ । ଗାଇହଛି ପ୍ରାୟ୍ ୯ ଫ୍ରୁଃ 
ରସ୍ର କର୍ର । ରୀଭ ଭ୍ଭରରୁ "ସୁହାନ 6 ଚଉ୍ରସ କର୍ର । ଗାଭର୍ ହଛସ୍ରରେ ଜୋଡ ଏ ରତେ 
ଚଠକ ଉହିର୍ ମ୍ ହ୍ନ ପର୍ଭନ୍ତ ସୋଭବଦ୍ରେବା ଭଲ ଅଜ୍ ଚଗାଃଏ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଗାଉ ଂଶାଲ ଭହିମଭଷଚର 
ଠେକଛ କସାଇବଦବ । ଭହିର୍ ମ୍ ହବ ପର୍ଦାନ୍ତ ମୋଭବଦକ । ମ୍ବ ହଃ ସଖ୍ଚୁଞ୍ତ ଖୋଲ୍ଲ ର୍ଣିବ । 

ଦୁଣମିରେ ଗଞ୍ଜି ନ ଖୋଲ ସମ୍ମଭଳ ଭଲି ଜ୍ୟଚର ଚଗାଲକବଵ୍ ଇଞା ବସ୍ସାଲିଲେ ମଧ୍ୟ 
ରଳବ । ଏହାର ଜକ ପ୍ରାୟୁ ୨ ଫୁଃ ବହବ ଏବ ବ୍ଯାସ ୨ ଫୁଃ ବା ୨୩ ଫ୍ରୁଃ ଚହ୍ରବ । ଭହି 

ମଧ୍ଯରେ ଘୁସ୍ଂଘର୍ ଚ୦ କଶି ଶୋର ଦହେବା ଦଲ ଚଗାଃ ଏ ଚସ୍ଥଃ ଗାଉ ଝଖାଳ ଠେକଛି ମ୍ ଘର୍ାନ୍ତୁ 

ବୋଭ କସାଇଚଦବ | ଚ୦କ ମ୍ ହୁଁଃି ସର୍ଚ, 9 ଖୋଲା ରଖିବ | 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୧୫ 

। ଠେକ ଉପରେ ଶି ଶୁକାଠ ପୁଞ୍ମୁ କବ୍ଦିଥିବା ହାଣ୍ଡ ̀ ୫ କସାଇଦେବ । ଝଯଧ୍ଷବ୍ରି ଭାହାର 
ଶିଦ,ଃ ଠିକ୍ ସେହୁ ଠେକର ମ୍ହଁର ମଧଂସଗଚର୍ ରହୁବ | ହାଣଃ ବସଲେ ଭାହାର ଗ୍ଟର୍ଘାଖବର 
ଯେଉ୍ ସ୍ଥାନ ରହ୍ରକ ଭଞ୍ଜଚର ଜାଳକାଠ ଘୂଣ୍ଟଁ କର୍ ନଆଁ ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ୍ ୬ଘଣ୍ଟା ପର୍ୟାନ୍ତ ଜାଳବ । 
୧ ନମ୍ପର୍ ଶନ୍ଧ ଦେଖ । ଭାପରେ ହ୍ଲାଣ୍ତ।ଃ ଡ୍ଠାଇ ନେଲେ ଦେଖିବ ଚଝ୦କ୍ରଃଚରେ ଚକଭେ- 

କଗ୍ଗଡ଼ ଏ ଭେଲ ଝଵ୍ଥ୍ୁର । ସସେନ୍ଧୁ ଭେଲନ୍କୁ ବବାଭଲ୍ରେ ରଖିବ । ଏହ୍ନାକ୍ସ୍ ଣିଣୁଠଭେଲ୍ କହ୍ଥ ନ୍ଥ । 

ଗିଲ୍ମମାନକର୍ ଟଗୋଡ଼ଚର ମଠ ଣ୍ଡରେ ଘାଅ ହବେଲଲେ ଏହି ଚଲ ମଙ୍ସସଲରେ ଅବନକ 
ବ୍ଯବହ୍ଘାର୍ କରନ୍ତ ଏବଂ ବହ୍ମମୂଲା ବଦଇ ଖର୍ବିଦ କଣିଥାନ୍ଥ । 

ଣ୍ପୀଗ୍ବକସ (୮୮୦୩ 511101116) 

ବକେବଲ ଏହୁ କଃକ ସହ୍ବରଚର ବର୍ଷକେ ପ୍ରାୟ୍ ୩୧।୪୦ ମହ୍ଲଣ ପ୍ରାଗ୍ନକସ ଅନ୍ଦେଶରୁ 
ଆଜ୍ପି ବ୍ର ନ୍ୟୁ ହୁଏ । ଅନ୍ଯ ସହର୍ମାନକଚର୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ ହ୍ଵାବ୍ବକସ ବନ୍ୟ ହୁଏ । 

ହ୍ରାଗ୍ବକସର ପ୍ରଧାନ ଜ୍ମାଦାନ ରଦ ଲ୍ଵହ୍ନା ଏବ ସଲ୍ ଫ୍ଭିକ୍୍ଏସ ଡ୍ (511011111° ^,୯1) 

ଏଡ଼ଶାରେ ଘରେ ସରେ ବକଭେ ପୁରୁଣା ଲ୍ବହ୍ନାର ରଦ୍ଧ ଜନଷମାନ ନଷ୍ଟା ଚହ୍ରଉ୍ ଅଛି । 

ପ୍ରଭ୍ ଘଚର୍ ଚକଚଉ ଘୁଇୁଣା ଲ୍ବ ଦ୍ବାକଣ୍ଟା, ଯୂରୁଣା ଲ୍ଦହାଯାଭଅ, ଜ୍ଙ୍ଗ। କଚରଇ, ଭସା ଲ୍କାରଞ୍ ଏ 

କଚ ଛୁଲ୍ ଆନ୍ଦ୍ର ଜନଷ ନଷ୍ଟ ବହ୍ରଜ୍ଅବ୍ର । ବଯଦ୍ତବ ଵବବଲ ସସଦ୍ ଗୁଡ଼କ୍ସ୍ କେହ୍ର ସଗ୍ରହ୍ମ କର୍ ଢହ୍ଦାଗ୍ବ 
ପ୍ରଗ୍ଵକସ ଘମ୍ପୁ୍ଭ କରନ୍ଜ।, ଚଭେବେ ଅକ୍ଳେଣରରେ କଚ୍ଛ ୭କା ଲ୍ଵଦ୍ କର୍ ମାରନ୍ତା । 

ଦୁୀଗ୍କସର୍ ଜ୍ଯଧକରଣ ଓ ଯର୍ମାଣା :¬- 
ରଦ ଲ୍ବହ୍ଘା ଏଳନରେ ୬୬ ଦ୍ଵଗ । 

ସଲଫ୍ଅର୍କ୍ ଏସଡ଼୍ (51010110116 .,୯[0) ୯୮ ଭଗ | 

ଚଯେଭେ ସଲଖ୍ୟର୍କ ଏସଡ଼୍ୁ ଭହିର୍ ୧° ଗୁଣ ଘାଣି | 
ଗୋହଏ ମାହହ୍ଲାଣ୍ଡରରେ ମାଣି ଧୁଗ୍ବଲ୍ ଭହିବର୍ ସଲ୍ ଫୁଯର୍କ ଏସଡ଼ ଘକାଲ୍ ବ୍ରଗାଳାଇ 

ଦେବ । ସେହୁ ପାଣିରେ ରଦ୍ଦ ଲ୍ଵହ୍ଘା ସକାଇ ଏକସାଵିଆଁ କର୍ ଚଗାହଏ ସ୍ଥାନଚେ ରଞିଦେକ । 

୨ ନ୍ଧନ ସରେ ଦଦଖଶିବ ଲ୍ବହ୍ନାଗୁଠଡ଼କ ଭହ୍ନିରେ ମନଂଳାଇ ଯାଇଥୁବ୍ତ । ଚଯେବବ 
କୁଛ ବାକ ରହ୍ରୁଯାଲ୍ୁଥିବ ଚଢବେ ସସ ଲ୍ବହ୍ବାକ୍ସ୍ କାଢ଼ି ଗକାଇବ । ହଣ୍ଵର୍ ଚଗୋହଏ ବ଼ଜ଼ 



୧୬ ଗ୍ୃଦ୍ବଶିଲଲ 

କାହାଲୀରେ ବୁହଙ୍କ୍ କାଗଜ ଯାର୍ ଦଦଇ ୧ସହ୍ର ଘାଣିଗୁଡ଼କ ସେହ୍ର କାହ୍ାଲୀବର ଭାଜ 
ଢାହ୍ାକ୍ଲ୍ ଅଡ୍ ବଗାହ ଏ ଦ୍ବାଣ୍ଡ କୁ ସ୍ଥଣିନନେକ । ସେନ ଦ୍ବାଣ୍ଡକୁ ବୁଛ୍ଚାଚବର ବସାଇ ନଅଁ ଜାଳବ । 
ପାଣି ଟୁଡ଼କରୁ ୩ ସ୍ବ୍ବଗ ଯାଣି ମଦ୍ତ୍ଗଲେ ଅବଗିତ୍ଣୁ ମାଣିକ୍ସ୍ ଗୋଃଏ କଂଠର୍ ଡାଲ୍ଵରେ ଜାଲ 

ରଣ୍ଜିବଦବ । ପାଣିଗୁଡ଼କ ଭଦ୍ରିପର ୍ଦନଚ୍ତ୍ ବସିଯିବ । ଚସତରେ ସମ୍ଲୁଣ୍ଡ୍ ବସ ଯାଇ ନଥୁବ ଚଭଝବ 
ଭାହ୍ରାବ୍ସ୍ ଖଗ୍ଵରର ରଖି' ଦେବ । ବସଗୁଡ଼ଳ ଶୁଖିଗଲେ ହୁଗ୍ଵକସ ପ୍ରମ୍ପୁଭ ବହ୍ନବ । ଡାଲରୁ ଭାହାହନ 

ବଗାଞାଇ୍ କର୍ ରଖିବଦବ । 

ଲ୍ହା, ସଳ୍ପର୍କ୍ ଏସି ଓ ସାଣି ଏକ ମିଶିବା ଫଳରେ ଗ୍ବସାୟୁନକ ଵୟ୍ାରମ୍ 
୬୬ ଢ୍ଵଗ ଲ୍ବହ୍ଘା ସଙ୍ଗଂ ୩୨ ସ୍ବଗ ସଲ୍ ଫାର୍ ।-୬୪ ସ୍ବଗ ଅକ୍ଳ ଜେନ - ୧୨୬ ଶ୍ଵଗ ଣାଣି 
ସୁଯୁଲ୍ ଚହାଇଯିକ । ମରି୍ବଶଷରେ ପାଣି ଶୁଜ୍ଞିଯୀଇ ୬୬୮ ଭ୍ଵଗ ହ୍ରାଗ୍ବଚସ ଚହ୍ରଦକ । ଅଥାଭ୍ ଯେ 

#୬୭ ଭୋଳା ଲ୍ବହ୍ଥା ଓଁ ୧୮ ଡୋଲୀ ସଲ୍ ଫୁଅରବିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ନଆଁପାଇ ଭହିଚର୍ ପାଣି ପିଶାଲ୍ 
ସ୍ମରଗ୍ଵକସ୍ପ ଭର୍ କଗ୍ଵସାଏ, ଚଭଚବ ୨୬୮ ଚଢୀଲା ସ୍ଥାସ୍ଵକସ ପ୍ରମ୍ପୁଭ ଢହ୍ରେକ । ଏହ୍ ଅନୁପାଭଃର 
ଯେଚଭ ଅଧ୍ୟକ ବା ଯେଭେ କମ୍ ଲ୍ବଦହ୍ଘା ଓ ଏସକ୍ ଚନବ ବ୍ବସହ୍ର ଅନୁସାରେ ହ୍ବାଗ୍ବକସ୍ ପାଲ୍ 
ମାର୍୍ବ । ଏବ୍ବଡ଼୍ ଯେବବ ଭୁଲ୍ ନଥିବ ଭେବେ କନ୍ଥ ଅଧୁକ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଢ଼ବ । 

ଖସ୍ଵ ଖସ୍ ବରା ବଵଣା ଚଚର୍ 

ବେେଣାଚେର୍କ୍ସ୍ ଖସ୍ ଶସ୍ କହ୍ନନ୍ତ । ଓଡ଼ଶାଝରେ ଅନେକ ସ୍ଥଲରେ ବେଣ୍ଞା ଜଚନ୍ତା । 
ଚଗାଃଏ ବଗାଃଏ ସ୍ଥାନରେ ବବଣାର୍ ବସ୍ତୀଣ୍ଟ ପଡଥମାନ ଗଡ଼ରନ୍ତରୁଅନ୍ଥ । ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଵେଣାଘାୱ 

କହ୍ନନ୍ତ । କକଭେକ ସ୍ଥଲରେ୍ ଏହ୍ର ଯାଃସକ୍କୁ ସମ୍ଭଭଲ କ୍ଷେନ୍ଧ । ଚବଣାମାଞରୁ ବେଣାବୁଦାଗୁଡ଼କ ଭାଡ଼ 
ଜ୍ଠାଇଚଦରଲ ସ୍ଥାନ ଗ୍ବଷର୍ ଜ୍ଯୁ କ୍ତ ହରେକଳ । ମାନ୍ନ ଚବଵଣାର ୭ରର ଖୁବ୍ ଗସ୍ଵାରକୁ 
ଗଲ୍ ଯାଇଥାଏ । ଚବଣାକ୍ୁଦାଗୁଡ଼କ ଢାଡ଼ବାକ୍ସ୍ ବହ୍ୃତ ଖର୍ଚ ଲ୍ଵଗେ । ସେହ୍ର ଭୟ୍ବରେ କେହ୍ଵି 
ଏ ପ୍ରକାର୍ ଚଣା ଯାଞକ୍ସ୍ ଗ୍ବଷକ ସ୍ବିରେ ଘଟ୍ବିଣ୍ଣଢ କକ୍ବିବାକ୍ସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତ ନାହି । 

ବେଣାଚଚର ଚଗାହଏ ମୁଲ୍ଲାବାନ୍ ମଦାର୍ଥ । ବସହୁ ରେରରେ ଘରଦା କୁଣିଲେ ଭାହ୍ବୀ 
ବହୁ ସୁନାରେ ବନ୍ୟ ହ୍ରୋଇ ପାର୍ବ । କଡ଼ ବଡ ସହ୍ନରମାନଙ୍କରରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗ୍ରାଷ୍ମକାଲରେ 
ଏହ୍ଜ ଖିଁରଦା ଦରକାବର୍, ବାରଣ୍ଡାଚର ଏବଂ ଝରଳାରେ ଝ୍ଟଲ୍ଲ୍ ଥିରକାସ୍ବାହ୍ବାଗ୍ ଘାଣି ପକାଇ 
ସେଗୁଡ଼କ ଭନ୍ତାଇ ନ୍ଦଅନ୍ତ । ଏପର୍ କର୍ବ୍ବାଦ୍ବାଗ୍ଵ ଘରଃ ଥଣ୍ଡା ହୂଏ ଏବ ଘର ଭ୍ଭରର ପବନ 
ସୂଗଛମୟ୍ ହୁଏ । 



ସ୍ଵପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୨6 

ଚବର୍ଣୀଚଚର୍ ବା ଖସ୍ ଖସ୍ ସରଦା ସାଧାରଣ ଚହୁଁସ ବ୍ରୁଣିବା ପ୍ରଣ୍ଚାଳୀଚର ବୁଣିବା କମ 
ହୁଏ । ସ୍ଥଥମରେ ଖଣ୍ଡଏ ସରୁ ବାଜିଣ ଲଗାଇ ଵୁଣିଵାକ୍ସ୍ ଅରମ୍ଭ କର୍ବ । ଛଣ ଦେଢ଼ ଫ୍ଃ କା ଦୁଇ 
ଫୃଃ, ବେଣାଚରର କୁଣିଯିବା ଘବର ଖଣ୍ଡଏ ଖଣ୍ଡଏ ବଭା କଣି ଦଦବ । ଚଣଷଚେ ଆଜ ଖଣ୍ତ 
ସରୁ ବାଣ ଖଞ୍ଜି ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ବୁଣିଦେବ । ଢଚଲ ଓ ଜ୍୍ଘଚର ବାଉିଣ ଦୁଇଖଣ୍ଡ” ଦେଲେ ସେହ୍ନ 
ଵାଉ୍୍ଶ୍ରେ ଚଡାର ବାଡି ଝ୍ଠ ସ୍ଵଲବାକ୍୍ ସୃକିଧା ଚ୧ହ୍ନକ । ଭୂଭରେ ବଢା ଖଣ୍ତୁ ଏ ଖଣ୍ଡ ଏ କୁଣିଥୁଲେ 
ଘରଦାଶ ଝ୍ ୟ୍ଲବା ବେଳଲ ସିଧା ବହ୍ବାଲ ରହ୍ଵବ । 

ସରୁ ନଡ଼ଅ କଭାର୍ ଡୋର୍ କାର୍ବରକ୍ିଅ ବା ସ୍ୂର୍ଗାର୍ ବାଣି କାଃ ଭଞିରେ୍ 
ବେଣାଚଚରର ସର୍ଦା କ୍ୁୁଣିଲେ ଭାହ୍ନା ଅଧ୍ଗକ ଦଳ ସ୍ଥାୟ୍ଵୀ ଦ୍ରେଵ । କାରଣ ଏହ୍ନାକ୍ସ୍ ବଗ୍ଵକର 
ଭନ୍ତାଇବାକୁ ପଚଡ଼ । ସ୍ୂଗାଁର ବାଣି ଚା ନଡ଼ଅ ର: 
କଡ୍ାର୍ ଚଡୀର ସସଚଭ ପାଣି ଖାର୍ରଲ କମ୍ପ 
ହ୍ବେକ ନାହି । ବଭଣୁ ନଡ଼ଅ କଭା ଡୋର, ସ୍ପର୍ଗା 

ଵା ବାର୍ବର୍ଷିଅର ଡଡାର୍ରର୍ କୁଣ୍ଠିବ । 

ବେସ୍ ବୁଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତ 
ଏବ ଭାହ୍ରା ୩ଯ୍ଢ୍ ସ୍ବଵଗରେ କଦର୍ଳୀ ୧ଞୁ କାର 
ଚଵେଇ କୁଣିବାବର ମଧ୍ଯ ବଣ୍ଟି ଭ ଅଚ୍ଥ । ବଦ ରୁଦ୍ଧା, 
ଜୁଣ ପ୍ରକ୍ତଭ ବଦଲଚର ଚକବଲ ବବଣାରେର 
ଗୁଡ଼ଏ କୁଣିବାକ୍ଖ୍ ହୃଏ । ବେଣାଚେର୍ର ପର୍ଦା 
ଗୋହଃକର୍ ଶନ୍ନ ମାଣ୍ଡ ଚର୍ ଦଆଗଲ୍ଵ । 

କଲ୍କଢଭାରେ ଖସ୍୍ଖସ୍ ଘରଦା ବହ୍ଣ 
ଘତ୍ଵିମାଵବର୍ ବନ୍ୟ ହୁଏ । ସେଠାରରେ ଚକଢେକ ୧ ନମ୍ଫର ରି 
ଦୋକାମ୍ମା ଅଛନ୍ତଃ ଚ୭ଯଜ୍ ମାନେ କେବଲ ଚଟଣାଚେ ର୍ ଝକ୍ବ୍ଦ କଣ୍ଜ ଚାଖନ୍ତୁ ଓ ବଗ୍ଵଦ ମାଇଲେ 
ମାଘ ଅନୁସାରେ ଠର୍ଦା କୁଣି ଚଯାଗାନ୍ତ । କଲଚଢାକ୍ସ୍ ବଞ୍ଟ୍ଵମାନ ହବ ବଡା ଛଣା, କଳଲ୍ଧୁର ଏବଂ 
ଗଯ୍କାରୁ ବବଣା ରେର ଅସୁ ଅଛ । ୭ ଚଞ୍ପରୁ ୪୮ ଇଥ ଳସ୍ହା ଚେର ସେହର ସକ୍ତୁ ସ୍ଥ ନରୁ ଅସସ । 
ସେଜ୍ ଗୁଡ଼କ ଅଧ୍ୟକ ଲମ୍ହା। ଓ ସୂଚଛଯୁଲ୍ମ ଭହିର ମୁନ୍ନା ଅଧ୍ୟକ । 



୧୮” ଗୃହଣିଲ 

କଃକର ଅନ୍ରସ୍ମାନକଚର ମଧ୍ଯ ଖସ୍ଖସ୍ ପର୍ଦ୍ରା ବଵଜ୍ଵ୍ମାନ ପ୍ରଭିକର୍ଷ ଚଖାଜା 
ବହ୍ମଜ୍ଅଛି । ଅଠମନ୍ତୁକ ଓ ଚବୀଦ ଚଷ୍ଟାଷୁ ମାନଙ୍କଚର୍ ଯଦଥଷ୍ଟ ବେଣାଚଚର ଘିଜ଼ୁ ଅଛି । 
ଆଅଠମନ୍ କ ଚଷ୍ଟାଃ ବାଞ୍ଜ୍ମ୍ବାନ କଃବଲୁ ଚବଣାଚେରର୍ ସର୍ଦା ଚଯାଗାଉ୍ଅନଛ୍ଥ । 

ଏହି ବବେଣାଚଚରଚରେ ସ୍ଗଛ ଥିବାରୁ ଭହ୍ମରୁ ଅଭର୍ ପ୍ରମ୍ଥ୍ଭ ହୁଏ । ୧ସସହ୍ନ ଅଭର 

ଖସ୍ ଖସ୍ ଅଭର ନାମବର୍ ପରିରଭ | ଏହା ବହୁସୁଲାରେ ବନ୍ୟ ହୂଏ । ଆମ୍ଭ ଚଦଣର ଚଲ୍ମଚକେ 
ଯେବେ ଖସ୍ଖସ୍ ଅଭର୍ ପ୍ଛୁଭ କରନ୍ତ ଭେବେ ବେଣାସୁଦାକ୍ସ୍ ଭାଜ଼ବାକ୍ସ ଭ୍ୟ୍ଠ୍ କରନ୍ତେ ନାହି । 
ଭଦିରୁ ବହ୍ଗୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ସାକ୍ସନ କଣ୍ ଘାରନ୍ତେ ଏବଂ ବକଭେକ କମି ମଧ୍ଯ ଆଚଯ ଅଚୟ ଆବାଦସିଯାଗ୍ୟ 
ହୁଞ୍ପନ୍ଧା । 

ଖସ ଣସ୍ ଅଭର ଭଆଣ କରଣ୍ବ୍ରା ପ୍ରଣାକୀ¬- 

ଆବଘଶ୍ଯକୀୟ ଉପକରଣ 
୧ । ଚଗାଵଏ କଡ଼ ଦ୍ରଣ୍ଣା ଦରକାର । ଭାହ୍ରା ଇମ୍ବହାର ହ୍ରେଲେ ଜ୍ଞ୍୍ମ ହେବ । 

କଲେଇ ଦ୍ରଣ୍ଡା ବହ୍ନଚ୍ଲ ଚଲରତ । ହଣ୍ଡା ଉପର୍ ଜମବନ୍ତ ଚଗାହଏ ଇଂକ୍ୁର୍ଣୀ ଆଵଶକ । ରାକର୍ଣୀଃ 
¬ ଏସର୍ ସ୍ରକ୍ଥୁଭ ହେବ ବଯଯରି କ ଦ୍ରୁଣ୍ଡାଃ 

ମୃସ୍ତତ୍ର ଜ୍ଞ୍ଵମରୁଯେ ନକୁକ ହ୍ଲୋଇ ଲଗୀ 
ରହ୍ରକ ଏବଂ ହ୍ରଣ୍ଡାରୁ ଵାହ୍ପଗୁଡ଼କ ଗୋଃଏ 
ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସ୍ସିଅଡ଼େ ବାଢ଼ାବ୍ପାଇ 

ଭ୍୍ି୍ ନାଢ଼। ସେହବହତୁରୁ ଭାକ୍ଦୁଣୀଶର ଫନ୍ଦ 
୮୩ ଫନି ସଙ୍କେ ଶିଳାଇ ଚକା ରହୁଵ । 
ମୁଣି ପାଣ୍ଟର୍୮୨ନସ୍ବର ଚନ୍ଧ ସର୍ ଫଳ ଭଲକୁ 

। ୧୩ ଇମ୍ପ୍ର କା ୨ ଇଞ୍ଚ୍ ପର୍ୟାନ୍ତ ଆହୁଘ୍ତି ବଲକା 
ଗୋଃଏ ଅଂଶ ରହବ । ସେହୁ ବଲକା ଅଂଶ 
ହଣ୍ଡାର ମୁ ବ୍ଦିରେ ଭଭର୍କ୍ସୁ ଗଳଡ଼କ ଏବଂ 
ଜାଙ୍କୁଣୀର୍ ଫଳ ହଣ୍ଡାର ଘନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ମିଶଯାଇ 
ରହିବ । 

ଭାନ୍ଦୁର୍ଣୀର୍ ଜ୍ସ୍ତରେ ଏକ ପାଖଣ୍ତର୍ ବସ୍ତି 
ବାହାର୍ଯିରା ପାଲ୍ ଗୋଃଏ ରାଃ ରଖିର | 

ତ ୨। ଘାଣ୍ଟ୍୍ର୍ ରନ୍ଧଚର ଲଗିଥିବା 
୨ ନମ୍ବର ରନ୍ନ ଆକାରର ଚଗାଃଶଏ ଜଲ ଆଵଶକକ । ନଲହର୍ 



ସପ୍ତମ୍ଭ ଖଣ୍ଡ ୧୯ 

ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଏଘଣ୍ଵ୍ସ୍ବବରେ ବଙ୍କା ଚହ୍ରକୟ ସେଷର୍ କ ସେହ୍ନ ବଙ୍କା ଅଂ ଶଛି ଦୁଣ୍ଟାର୍ ଭୀାଙ୍କୁର୍ଣୀ ଜ୍ୟରେ 
ଥିବା ବାଞ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ନାର୍ଵାର୍ ବାଃ ମଧ୍ଯଚର୍ ଖଞ୍ଜ ବହବ ଏବଂ ଢଳକ୍ଗ୍ ହ୍ରଣ୍ଣା ଜ୍ପରେ ଜ୍ଘଚରେ ଆଣି 
ଭାହ୍ମାର୍ ଅଗର ପ୍ରାନ୍ତବ୍ସୁ ହ୍ରଣ୍ଟା ଯାଖତର ରଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ଯ ୭ଟଗା୫ଏ ମାଠିଆଁ ମଧ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥଡ଼ 
ଦିଆଯାଇ ଘାର । 

୩ । ଚଗାଃଏ ମାଠିଆ ଦର୍କାର । ଢାହ୍ରାର ବବକ ପ୍ରାୟୁ ୧ ଫୁଃ ଲସ୍ହା ହ୍ନେବ । 
ବେକଠାରୁ ମ୍ ହଁଅଡ଼କ୍ସୁ କଞ୍ଚୁର୍ ଅଧ୍ଧକ ଚଜ୍ଡ଼ା ହେବ । 

୪। ଗୋଷିଏ ଚୁହାଁ ଦରର୍କାର୍ । ଏହ୍ନା ର୍ଞାରେ କର୍ଵ୍ବାକ୍ସୁ ଚଦ୍ରକ । ୬ ୪ ଲ୍ମ୍ଳାକ 
୨ ଫୁଃ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ୧୪ ଫୁଃ ଉ୍୍ଇର୍ ଚୁଜ୍ଞ୍ରୀ କଲେ ୧ଦ୍ରକ୍ । ଚୁଞ୍ଚୀ ଡ୍ଗରେ ହ଼୍ଣ୍ତାଃ ଵସିବୀ 

ମରି୍ମନାଣର୍ ଗାଇ ରହିଲ । ଭଲେ ଏକ ଯାଖରରେ ଚୁମ୍ଜି ଜାଲକା ପାଲ୍ ମହ ରହ୍ରଵ । ଢହି ଥା ଖରେ 
ମାଠିଆଃ ରଖିବା ସାଲି ଅଜ୍ ଗୋଃଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଞ୍ଥୁଢ କଣ୍ଠିକ । ସେହ୍ର ସ୍ଥାନଃ ଚଗାଃ ଏ ଚସ୍ଟି ବଳା 

ଆକାରରେ କରଲ ସ୍ତରଧା ବହବ । 
ଖସ୍ ଖସ୍ଗୁଡ଼କ ଧୋଇ ଭାହ୍ମାକ୍ସ୍ ଶୂଖାଲ୍ବଦର । ଦ୍ରଣ୍ତାରେ ଦେକା ଘୁବଂଭୁ ଖସ୍ଣସ୍ - 

ଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ଦର୍ଦର ଚଛଗ୍ଛ କର୍ ବା ଇଙ୍କ ଦ୍ବାର୍୍ ଅଲା ଘନ୍ରିମାଣରେ କ୍ସଃ ଭଜାହାକୁ ହଣ୍ଡାରେ୍ ଗୁଗ୍ଵଲ୍ 

ଭହରେ ଖସ୍ଖସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡବା ସର୍ମାଣରେ କଲ ବଦଦ | 
ହ୍ମଣ୍ଡାଃ ଚୁଞ୍ଚୀ ଉସେ ବସାଲ୍ ଭହି ମ୍ ହରେ ଭାକ୍ଟ ଣୀ ଣ୍ଡ଼ ବସାଇଦେଵ । ଏହିସ୍ଲ 

ଏପରି ବସାଇବାକୁ ହ୍ରେକୟ ଯେଣଣ୍ ହଣ୍ଡାରୁ ବାୟୁ ଵା କାମ୍ପ ଚକାଣସିମବ୍ତଭ ସେହବାଷେ ବାହ୍ନାର୍ଵାର 
ସମ୍ବାବନା କଳ ଥର । 

ବଯେଚବ କନ୍ଥ ଅଃ। କା ମଲ୍ଦାରେ ଜଲ ଚଦଇ ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଜ୍ଞ୍ମରୁଃମ ଚକି ଓ ଦଳି 
ଦ୍ମଣ୍ଟାର୍ ଫଳର ପ୍ରାୟ୍ଠ୍ ଅଧଇଞ୍ଚ ଚମାଃରେ ଏକ ସରସ୍ତ ଦେଇ ଇହ ଉପରର ଭାଙ୍କୁର୍ଣୀଃ ରସାଲିଦେବ 
ଭେଵେ ଭାହ୍ଵୀ ଜ୍ଵ୍ଵମରୁବଯ ଭ୫ ବହ୍ଲାଇ ବସଯିବ । 

ବଞ୍ଜିମାନ ନକ କାଷ୍ପ ବାହ୍ମାର୍ବା। କାର୍ଣ୍ଠଢ ଭାଙ୍କାର୍ଣୀଚତର ଥିବା କା୍ଚ୍ତର ଲଗାଇଚଦଇଲ 
ନଲଃର୍ ଅଧର ପ୍ରାନ୍ତକ୍ଧୁ ଭଦ୍ଧ ଯାଖର୍ ମାଠି ଅ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଥଡ଼ଚଦକ । ଭାଙ୍କର୍ଣୀର କାଷ୍ଣ ଯାଇ୍ ରଖା ' 
ଯାଇଥିବା ଛଦ୍ରରରେ କନା ୧ଦଲ ଜ୍ଞ୍ବଵମରୁପେ ନଲଞିକୁ ଭସ୍ଜ ବସାାରଲ୍ଦେବ । ନଳର୍ ଅସର୍ ପ୍ରାନ୍ତ 

ମାଠିଆ ମଧରେ ଦେଇ ମାଠିଆର ମ୍ ଦ୍ଧ୍ରେ ମଧ୍ଯ କନା ବଦଇ ଜ୍ତ୍ବମରୁଚପ ଭ୍ଉ୍ଜ ବସାଇଦେବ । 
ମାଠଆ କସାଇବା ପୁବ୍ଂରୁ ଭଦ୍ର ମଧ୍ଯରେ କନ୍ଥ ଚନ୍ଦନଚଭଲ ଦେଇ ଡାଦ୍ରାବ୍ଧ ବସାଲ୍କ । 

ଭାଦ୍ର। ଛ୍ମା ମାଠିଅର ଚବଳ ଉଘଚର ଥଣ୍ଡା ରହୁବା ପାଲି ଓଦାକନା, ସାଣିତର ଓଦା 
ହ୍ରୋଇଥିବା ଛଣ୍ଡା ଅଖା। ଅନ୍ଧ ରଖିବଦ୍ଦବ । ନଲକ୍ସ୍ ଯେବବ ଗା ଏ ଥଣ୍ଡା କଲପୁଣ୍ଠି ପା ନ୍ନ ମଧ୍ୟଦେଇ 
ଯିବାର ବ୍ଯକସ୍ଥା କଗ୍ଵଯାଇ ମାରେ ଭାହ୍ମାହ୍ନେଲେ ଅହୁର୍୍ ଅଧ୍ୟକ ସୂବଧା ବହ୍ରକ । ଭାହ୍ନା ନ ହ୍ଲେଲେ 



§ © ଗୃହ୍ଧଣିଲା 

ନଳହନଚରେ ମଧ୍ଯ ଓଦା କନା ବା ଓଦା ଅଖା ଗୁଡାଇଦେବାକ୍ୁ ସଡ଼କ । ଏହୁସବୁ ଅଖା ବା 

କନାରେ କାରସ୍ବାର ଜଲ ଦେଇ ଭାହ୍ବାକ୍କୁ ବଗ୍ଵବର ଥଣ୍ତ। ରଖିବାକ୍ସ୍ ଚହ୍ନଦ । 

ଚୃ୍ଷିରେ ନଆଁ କାଳଲେ ହଣ୍ତାର୍ ଜଳଗୁଡ଼କ ବାଞ୍ପ ହ୍ରୋଲ୍ ନଲଵାଞେ ବାହ୍ନାର୍ବାକ୍ଲ୍ 

ଚେଷ୍ଟା କର୍ବ । ବାହାର୍ ଅବବବା ଵାଃବର କଲା ଓ ମାଠିଆ ଉପରର ଥଣ୍ଡା ଅଂଶଚରେ ଲଗ ଭାହ୍ନା 

କଲଚର ଗର୍ଣଭତ ଚହ୍ଲାଲପିବ ଏବଂ ବସନ୍ନ ଜ ଲଗୁଡ଼ିକ ନଲକ 8 ଯାଇ ମାଠିଅ ମଧ୍ଯରର୍ ଥୁବା 

ଚନ୍ଦନ ଭେଲରର୍ ଯଡ଼ାବ । 
ସେବକ ୪ ଭର୍ ଚନ୍ଦନବଭଲ ମାଠିଆଚରେ ଦଅଯା ଏକ ଠଭେବେ ଭାହାକୁ ଅଭର୍ରେ 

ମରିଣର କବ୍୍ଲବାଲ୍ଲ୍ ପ୍ରାୟ୍ ୨୦ ସେର ଖସ୍ଖସ୍ ଅବଣ୍ଯକ ହ୍ରେବ । ୧ସଗୁଡ଼କଚ୍ଚର୍ ସ୍ୃଗଜ଼ କମ୍ 
ଥିଲେ ଅହୁର୍ ଅଧ୍ୟଳ ଚେର ଦରକାର୍ ବହ୍ରବ । 

୨୦ ସେଲ୍ ଚଚର କ୍ଯବହ୍ବାର କରିବାକ୍ସ୍ ୬୬ ନ୍ଦନ ଲ୍ବଗଯବ । ପ୍ରଭଦନ ସ୍ଥାୟୁ ୩୮୪ 

ସେର ଖସ୍ ଖସ୍ ଦ୍ରଣ୍ଡାରେ ଦୋଇ ସିକ କରିବାକ୍ସ୍ଟ ହେବ । 

ପଥମ ଦନ ଖସ୍ ଖସ୍ ଦେଇ ପ୍ରାୟ୍ ୩୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ପାନ୍ତ ରୁଜ୍ଞା ଜାଲ ବନ୍ଦ କର୍ବ । 

ବୁର୍ଦୟୁ୍ ନ୍ଦନ ସକାଳେ ହ୍ରଣ୍ଡା ଖୋଲ୍ ଭହିରୁ ଘୂବଂଦନର ଖସ୍ଖସ୍ଗୂଡ଼କ ଛଣି ରଘୁଡ 

ଲାଜ ପକାଇବ ଏବ ଭଢିଚର ପୁନସ୍ତ ଚସହ୍ରପରରିମ୍ଭାଣର ଖସ୍ ଖସ୍ ଦଦଇ ଆଜ୍ କହି ପାଣି 
ଯୋଗ କରଶ୍ଚି୍ବ । 

ମାଠିଥର ସ୍ହ ଝଖାଲ୍ ଭଦିରୁ ଭେଲ ଓ ଜମିଥୁକା କଲଗୁଡକ ଚଗାଃଏ ସା ନ୍ମରେ ଭାଜ 
ଭହୁଁ ରୁ ଢେଲ ଓ ଜଲକ୍ସ୍ ସ୍ଥ କର୍ଦ୍େଵ । ଏଥ୍ବିନମଚ୍ନ୍ତ କାରର ଏକ ପ୍ରକାର କାହ୍ବାଲୀ ବନ୍ୟ 

ହୁଏ, ଭହୁଁ ର ବେଳବର ବହ କର୍ବାପାଲି ଗୋଝଏ ସପଞ୍ଚ ଲାଗିଥାଏ | ସେହ କାହାରୀଚରେ ବସଗୁଡ଼ିକ 
ଭାଳ ୧ଦଚଲ କଲଗୁଡ଼କ ଭଢଲବଚ୍ଗ୍ ରହ୍ରକ୍ର ଓ ଚଢଲ ଉ୍ସରକ୍ସ ପ୍ପସକ୍ତ । ପେଞ୍ଚହ ଅଲା ଚମାଡ଼ 

ଖୋଲ୍ ୧ଦଚଲ ମାଣିଗୁଡକ ମଘଡ଼ଯିବ । ପାଣି ଚଣଷ ଚହ୍ରାଇଗଲେ ପେର୍ଥିଃ ବନ କର୍ଦେଚଲ 

ଭେଳଗୁଡ଼କ ଖାଲ୍ ରହ୍ରଯବ । ବସର ଯାଣିଗୁଡ଼କ ଚଗାଃଏ ଯା ନିର ଧର୍ ରକ ଭାହ୍ରାକ୍ସୁ ଧୁନସ୍ତ 

ହଣାରେ ଖସ୍ଖସ୍ ସବସଂ ଭାଳଚବଦବ । 

ଜ୍ପଗ୍ଵେଲ୍ଣ ପ୍ରକାରର କାହ୍ନାଳୀ ନ ଘାଲ୍ଲେ ଢେଲଗୁଜକ ବକଳବଲ ହ଼୍ାଇଦ୍ନାଗ୍ଵ ସ୍ରଗି ସ୍ଥଗି 

ଥାଣିରୁ ଜ୍ଠାଇ ନେବାକ୍ପ ଘଡ଼ିବ । ୨ୟୁ ଦନ ସକାଳେ ପୁନସ୍ଫଗ ୧ସସେହ୍ର ଚଭେଲଗୁଡ଼ିକ ପୁବଵଂଥର୍ 

ମାଠିଅଚର ଦେଇ ଠିକ୍ ଘୁବଂଦନପର୍ ନଳ ଲଗାଇ ସୁହିଅଦ ବନ୍ଦ କର୍ ବଅଆଁ ର୍ ବସାଇ ଚୁହାଁ 

ଜାଳିବ । ଏବୁମଯର୍ ୬୦୭ ନନ ଯର୍ଯନ୍ତ ନ୍ରସାଗଢ କଲେ ତ୍ରଟେ ନଥ ଚନ୍ଦନଢେଲ ନିଜର୍ ଗଲ 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୨୯ 

ହଗ୍ଵଲ୍ ମୁର୍ପିସ୍ଵବରେ ଖସ୍ଖସ୍ ର ଗଳ ଗ୍ରହ୍ମଣ କର୍୍ଵ । ଏହ୍ନାନ୍ଦି ଖସ୍ଖସ୍ ଅଭର । ସୁଣ୍ଝ ଗନ ନ 

ଆସିଥୁଲେ୍ ଆଜ୍ ୨1୩ ଦ୍ଦନ ସର୍ୟାନ୍ତ ଚସହ୍ନ ପ୍ରଣାଳ ରରେ ପ୍ରଭଦନ ନୁଭନ ଖସ୍ଖସ୍ ଗ୍ବଜ୍ଜବାକ୍ 

ମଡ଼ବ । 

କେଉ୍ଜଡ଼ା ଅଜ୍୍ତ--ଗସ୍ଖସ୍ ଅଭର ପ୍ରସ୍ତକ କର୍୍ବୀ ।ସ୍ତାଲ୍ ଯେଉ ପ୍ରଣୀ ର୍ଲା ଦଣ୍ଡି ଭ 

ବଦ୍ବଲ୍ର, ଠିକ୍ ସେବ୍ଦର ମ୍ରଣାର୍ଳୀରରେ କେଜ୍ୀ ଡ଼ା ଅଭର୍ କଗ୍ବଯାଏ | ଠିକ୍ ସେହୁଘର୍ ହଣ, ସେହଗର୍ ଭାଙ୍6 

ଏ ସେନ୍ଦୁଘଣ୍ ନଳ ଲଗାଇ ଷାଣ୍ବଂର୍ ୩ ଠିଆରେ ଳଲର ଏକପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥଡ ଉ୍ଞ୍ମରୁବସ ଦାସ୍ପ ବାହାରି 
ଯିକାର୍ ବାଃ ସକୁ ବନ୍ଦ କଣ୍ଢିବାକୁ ସତିବ । ପା୦'ଆଅଳରେ ଚଳନତେଲ ଦେଇ ମାଠିଆ ବସାଇବାକୁ 

ଚହ୍ୁର୍ତ । ହଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭଦନ କଆଁଫ୍ଲଲ ଏବଂ ଜଲ ଦେଇ ଦ୍ରୁଣ୍ତ।କ୍ସ ନିଆଁ ରେ ବସାଲ୍ ୪୮୫ ଘଣ୍ଟା 

୭ଆଁ ଜାଳ ସ୍ଥଡ଼ ବଦବ । ମର୍ଦ୍ଦନ ସକ,ଲେ ହଣ୍ଡା ଫଃାଇ ଭହିରୁ କାସୀ କଅଫାଲଗୁଡ଼କ ସ୍ଥଣି ପକାଇ 
ପୁଣି ଭଃକା ଫ୍ଲ ବଦବ ଓ ଆଅଞ୍ତ୍ ବ୍ନନ୍ଥ ଯାଣ୍ର ବଦ୍ରବ । ମାଠିଆ ଫଂଞାଇ କହି ରୁ ପାଣ ଓଁ ଭେଲ୍ 

ଅଲଗା କରବଦଇ ମାଣିଗୃତିକ ଦ୍ରଣ୍ତାଇ୧ରେ ଭାଂଳଚଦବ । ଚନ୍ଦନଭେଲକ୍ସ୍ ଘୂନଗ୍ବଯ୍ ସାଠିଆରେ 

ଘୁଗ୍୍ଲ୍ ମାଠ ଅ ବସାଲିବାକୁ ବହବ | ଯଆଯରଭଦନ ଏହଘର୍ ୫୭୬ ଦନ କଲା ଧର୍ ଦେଖିବ ଯଉ ' 

ବେବଲ ଚଦ୍ଦନଢେଲ୍ ଭାହ୍ରାର ଗଛ ହ୍ରଗ୍ଵଲ୍ କଅଙ୍କ୍ଲର ଗଛ ଗ୍ରହ୍ମଣ କର୍ବିବକ ଚଭେବଢେବେଳେ 

ଜାଣିବ ଯେ ବକଜ୍ଡ଼ା ଅଭର ପ୍ରସ୍ତଢ ଦ୍ରୋଇଗଲଣି । 

ଖସ୍ଖସ୍ ଅଭର ଣୀଘ ଭଅଣ କରିବାକ୍ଛ୍ ଇଚ୍ଛା କଳେ ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଇଥର ଚଵଣାବଚର 
ଦଣ୍ଡା ରେ ଦେଇ ଦୁଇଥର ରହାପାଲ୍ ୟାର୍ବ । ଅର୍ଥାଭ୍ ସକାଲେ ଥରେ ବସାଇ ୩୪ ଦଣ୍ଡା ବୁଞ୍ଚା 

ଜାଲ ସ୍ଥଡିଦଦେବ । ସଵବ୍ଯାବବଲ ଦ୍ଧୁ ଘ ୪ଇ ପାଣି ଏ ଭଲ ଅଲଗା କର ଦେଇ ଅଜ୍ଥରେ 

ନୁଢନ ବେଣାଚେର ବ଼ଣ୍ତୀଠର୍ ଚ୧ଦଇ ସଛ୍ଯାବର୍ ଥଚର୍ ବସାଲ୍ ୩୪ ଘଣ୍ଡୀ ନଅଁ ଜାଳ 

ସ୍ଥଡ଼ିଦେଇ ସାର୍ବ । ମାନ୍ନ କେଉ୍ଭଡ଼ା ଅଭର ଘାରି ପ୍ରଭହନ ସକାଳେ ଇ୪କା ଫ୍ ଲପାଇଁ 
ଅଚଯକ୍ଷୀ କଣ୍ ବ୍ରାକ୍ସ୍ ଗଢ଼ ୩}. ଢେଣ୍ଠ ପ୍ରଭଦ୍ଵନ ସକାଲେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଏହ୍ନାର୍ଟୁ ଵଦଲାଇ 

ଦେକ୍କ । 

୧୦ ମାଜ୍ଣ୍ତ ବା ୫ ସେର କକଜ୍ଡ଼ା ଅଭର୍ ଯାଇ ୧୧ ମାଜ୍ଣ୍ଡ ବା ୫ ସର୍ ଚନ୍ଦନ 

ଢେଲ ଓ ୧୧ ହଜାର ଯର୍ୟନ୍ତୃ ହଅଫ୍ ଲ୍ ଆବଶୟକ ହେବ । ସ୍ରଭଦ୍ନନ ହ୍ଣ୍ଡାଝର୍ ମାଣି ଦେଇ 
ଚଯେଭେ ଙ୍ଲ ଧର୍ ସାଣ୍ଵିକ ଭେଭେ ଲେଖାଏ ଫ୍ଲ ଦେଇ ଦ୍ରଣ୍ଡା ମୁହିଁ ବନ୍ଦ କଣ୍ଠ ପୁଟ୍ବକନ୍ଫାଭ 
ପ୍ରଣାଲୀଚର ୧୦ ଦ଼ଜାର୍ ଫଲ ଶେଷ ବହୁବା ଯର୍ଯନ୍ତ ପ୍ରଭତ୍ରନ ନଅଁ ରେ ବସାଇ ସ୍ବଜ୍ଲେ ୧୦ 
ମ୍ାଜ୍ଣ୍ତ କେଉ୍ଡ଼ା ଅଭର ସ୍ରସ୍ଥୁଭ ହ୍ରେବ । ୧୦ ଯାଜ୍ଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନଚତଲର ସୁୁନ୍ଲ୍୍ ପ୍ରାୟ ୧୧୬ ଅଳ । 
୯୮ ହଜାର କଅ ଫ୍ଲର ସୁନ୍ଲା ଭନ୍ନ ରୁନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ମଦାନ ଅନୁସାଚର ପ୍ରାପ୍ଟ୍ ୭୧ ଛଙ୍କାରୁ 



୨୨ ଗୁକୁଥିଲା 

୬୬ ୪ଙ୍କା ଯାଏ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଖରଚ ୫୦ ୪ଙ୍କାରୁ ଉତ୍ ବଢ଼େବ ନାହ । ୧୦ ପାଉଣ୍ତ 
ଚକଜ୍ଡ଼ା ଅଭର୍ର୍ ମୁମ୍ଲା ୩୨୫ ଃଙ୍କାରୁ କମ୍ବ୍ ନୃହେ । ଏଥୂରୁ ସ୍ବଭ୍ର୍ ଯରିମାଣ ସହ୍ରଜରେ 
ଭୁଝାଯାଉ୍ଅଛି । 

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କଆଁଗଛର ସୀମା ନାହି । ସମ୍ଭଭଲ ଅଞ୍ଚଲରେ ବିଚଶଷଭଃ ସମ୍ପଦ 

ଜଡ୍ସକ୍ଟଲମ୍ବାନଙ୍କବର୍ କୁଆ ବହ୍ଣୁ ଥର୍ମାଣଚ୍ରର ବଦଖାଯାଏ । ଗ୍ରାମମାନଙ୍କକରେ କଆଗଛ୍ଥ ମାଡ଼ 
ଯାଉଅଛି । ଲେଚକେ କଥଗଛକ୍ସ୍ କାଃ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଇ ନଆ ଲଗାଇ ଦଅନ୍ତ । ସକ୍କୁ ସ୍ଥାନରେ 
କଅଫୁଲ ଫୁଚଃ । କନ୍ତୁ ପୁଦୀ କମ୍ଥାର ମାଲ୍ଲଦ୍ୟ ଗଞ୍ଜାସ କମ୍ଚାର୍ ଚୋମଷାଲପୁର, ଅଗ୍ରହ୍ନାରମୁ ଓ 

ଛନ୍ନଷୁର ପ୍ରସ୍ତ ଦ ସ୍ଥାନରେ ଵଅଫୁଲ ଅଧ୍ଯକ ଘର୍ମାଣରେ ଙୁଞୈ । ଅନଂ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାର୍ଣଇଃ 
ବର୍ଷା ସମୟୃଚର ଥରେ ଚଲ୍ଝ। ଏ କଅଫୁଲ ଫୃଃବା ଦେଖାଯାଏ । ମାନ୍ନ ଉ୍ଣନ୍ବିଭକ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ 
ମଧରେ ୩ ଥର ଫୃଃବାର୍ ଦେଖାଯା ଏ; ଯଥା---ଥବରେ ବୈଶା ଣ ମାସବର, ଥଚରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ 
ଏବଂ ଅଜ୍ ଥଚର କାଣ୍କ ମାସରେ । 

ପାବ୍ଢକ୍ସ୍ଦର କଣ୍ଢାବଣିଆ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ କଞ୍ଚାର୍ ଗୋପାଳପୁର, ଅଗହ୍ନାରମ୍ , ଛନ୍ନପୁର 

ପ୍ତକ୍ଟୃ ସ୍ଥାନସାଳନରେ ପ୍ରାୟ୍ ୧୧ ଗୋଃ ଅଭର୍ କରିବାର ସ୍ବ ଅଚ୍ଛ । ପ୍ରଭ ସ୍ତ୍ରଃଚରେ ହ୍ରାଗ୍ଵଦ୍ବାର୍ 
ବର୍ଷରେ ୧୦ ଲ୍୍ ଫଲ୍ ବ୍ଯବନ୍ମୁଭ ହୁଏ । ଏସ୍ ରୁ ସହଜରେ ଅନ୍ଜୁଧାନ କଗ୍ଵପାଇ ଯୀରେ ଚଯ,ୁ 

ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଭେ ଲକ୍ଷ ଵଙ୍କାର୍ କାର୍ଵାର୍ ସେଠାରେ ହ୍ଦୁଣ୍ଠ। କମ୍ତୁ ଏହ୍ନ ସମସ୍ତ କାରବାର 

କଚନୀଜର୍ ବଲ୍ମକେ ଆସ୍ କର୍ଥ । ଚସମ୍ଭାନେ ସସନ୍ଦୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଛଏ ଚଗାହଏ ଦର କଣ୍ଚି 
ଅନ୍ଥନ୍ଥ । ବଲବଲ ଫୁଲ୍ ଫୁଃବା ସ୍ମଯୃର୍ରେ ଆସନ୍ତ । ଅଭର୍ ଓ ଚକଉଡ଼ୀ ଜଲ ପ୍ରସ୍ଥଭ କରନ୍ତ । 

ଙ୍କଲ୍ ବନ୍ଦ ଢ୍ଲୋାଇଗଲେ ଗ୍ୁଲ୍ଯାଅନ୍ତ । ଚନ୍ଦନଚଢଲ ଚସମାଚନ ଅଣାଲ୍ ଆମ୍ଭ ଚଦଶରୁ କଆଅଭର 

ସେନ ଗ୍ଲଲ୍ ଯାଅନ୍ତୁ । ଓଡଣାର ଚକବଲ କଃକ ଚଜ୍ରଧୁତ୍ନା କଳାରର ଜବଣ ସୁସଲ୍ମାନ ସ୍ପର୍ଗଭ 
ରହ୍ନିମକୂୁଲ କଛିକାଲ ନମଚନ୍ତ ମାଲ୍ଲଦବରେ ଗୋଃଏ କେଉ୍ଡ଼ା ଅଭର କର୍କାର୍ ଦୁଃ ବସାଇ 
ଥିଲେ | ଭାହ୍ନାକର ମୃଭ୍ା ମେ ଓଡ଼ଶାର ଆଜ୍ ଚକହି ସେଠାରେ ଅଭର ଭିଆଣ୍ କର୍କାକ୍ସ୍ ଚେଷ୍ଟା 

ମଧ୍ୟ କଲି ନାହ୍ରାନ୍ତ । 

ଚକୁଳ) ଚମ୍ଷୀ ଓ ନାଣଗଶୃର୍ ଅଜର୍-¬ଓ୫ଣାରେ ବକୁଲ, ରଞ୍ଚୀ ଓ ନାଗେଣ୍ବର୍ 
ଅଭର୍ ମଧ୍ଯ ଭଥୀରଣ୍ ହୁଏ । ସଇବାଦ୍ଧୀ ଓ କଛକବର ବକ୍ଗୁଲ ଅଭର ଭଆର୍ ହୁଏ । ଚମମାଁଙ୍କଳର 

ଅଭଢର ସଭ୍ୟକାସ୍ଵୀରେ ଓ ଯାଜଧୁର୍ରେ ଭିଅଣ୍ ହୁ ଏ ଏବଂ କାଗେଣ୍ଟର୍ର୍ ଅଭର୍ ଯାଜପୁରରେ ଭଆର୍ 

ହୁଏ । ଏହ୍ର ସକ୍ତୁ ଅଭର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଞ୍ଚୁ ଅବା ସମ୍ବଯୟଭଚ୍ତର୍ କବୌଜର ଚଲ୍ମାକେ ଆସି ସଲ୍ ଭିଢ଼ ଅବା 
ଘକାନ୍ତ ରନ୍ଥ ଅଭର ପ୍ଥନକ୍ଥୁଭ କଣ୍ଢି ନେଇଯାଛ୍ । 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ତ ୨୩ 

ବକୁଳ, ଚମ୍ମା ଓ ନାଗେଣ୍ଠର ଅଭର ଏବଂ ଗୋଲ୍ଵପ ମଞ୍ଚୀ ପ୍ରସ୍ତୃଭ ଅନ୍ଯ ଫ୍ଲ 
ମାନଙ୍କର ଅଭର ପ୍ରମ୍ପୃଭ କର୍ବାର ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଡ଼ା ଅଭର ପ୍ରମ୍ପୃଭ କଣ୍ଢକାର ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ 
ଅଧୁକ ମୁ ଥକ ନୂବହ୍ର । ହଣ୍ଡା, ଚୃଜ୍ବୀ, ନଲ, ମାଠିଆ ପ୍ରକ୍ତଭ ସରୁ ଠିକ ବସନ୍ଦୁଘଣ୍ । ଏଥରେ ମଧ୍ଯ 
ମାଠିଆରେ ଚନ୍ଦନ ଚଭଲ ବଦ ରି ଠିକ ସେହୁମରର ବସାଇବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ଫୁଲଗୁଡିକ ଅଛ 
କୋମଲ ବଢଣୁ ଏହ୍ ଫ ଲକ୍କ୍ ଦ୍ରଣ୍ରାରେ ମୂଗ୍ଇ କଳଦେଇ ନିଆଁ ରରେ ବସାଇ ୯୩ ଘଣ୍ଢାରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା 
ଘର୍ୟାନ୍ତ ଆଁ ଜାଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ପ୍ରଭହନ ସକାଲେ ଥରେ ଲେଣାଏଂ ଫଲ୍ ଦଦଳାଭ୍ବାକ୍ମ 
ଅଡ଼ିକ । ୩୮୬ ଦ୍ରନରେ ଏହୂ ସବୁ ଫଲର୍ ଅଭର ପ୍ରସ୍ଥଭ ଚଢ୍ରୋଇ ଯାଇ ଯାର୍ଵ । ଠଯରେ ପୁଣ 
ଗଛ ନ ଅସିବ ଚଭକେ ଆଉ୍ ଦବେ ଦୁଇଦ୍ଧନ ଫ୍ଲ ଦେଇ ସ୍େହ୍ରଗର୍ ବସାଇଲେ ମୁଣ୍ତ ଗଛ 
ଆସ୍ପିଯିବ । 

୨କଜଞ୍ଡ଼ା ଜଲ-¬କେଉ୍ଡ଼ା ଜଳ ପିଇବା ପାଣିରେ ସଢାଲ୍ ପିଅଛ | କେଜ୍ଡ଼ା କଲ 
ବୋଢଲରରେ ବନ୍ଦ ହ୍ଲୋଇ ଆସ୍ପି ବନ୍ନୟ୍ ହ୍ଦ ଏ । ଚକଜ୍ତ ଡ଼ା କଳ ଭଅର୍ କର୍ଜିବାଲୁ ଚଦ୍ଧାଦଲ ଅଭର ଭଅଣର୍ 
କର୍୍ରାର୍ €©ଯଜଁ ପଣାରୀ ବଣୁୁଭ ହେଲା, ୦ କ ସେହୁ ପଣାଳୀରେ ସେଜଛୁପଛି ଦଣ୍ତା|ରେ ପାଣିଦେଇ 
ଭହିରେ କଅଙ୍କଲ ମଳାଇ ବନ୍ଦ କଣି ନିଆଁ ରେ ବସ୍ପାଲ୍ବ । ମାଣ୍ତର୍ ମାଠିଆରେ ଅଭର୍ ଭଅଣ୍ ଘାଣି 
ଚନ୍ଦନ ଚଢେଲ୍ ଦଦବାକ୍ଧୁ ହୁଏ । କେଜ୍ଡ଼ା ଜଲ ଭିଆରି ଘାର ଚନ୍ଦନ ଭଭେଲ ନ ଦେଇ ଖାଜ୍ 
ମାଠ ଆକ୍ଲ୍ କସାଇ ଭହ୍ର' ମକ୍ୟକ୍ସ୍ ଜ୍ମରର ନଳହ ପୁଗ୍ଵର୍ ଦେଇ ନଅ କାଲ । ମାଠିଅର୍ ମୁର୍ରେ 
ଓଁ ନଲରେ କନା ଅଦ ଗୁଡ଼ାଇ ଭହ୍ନଂ ଜ୍ଂଟେ ଦଗ୍ଵବର୍ ଥଣ୍ଡାଣାଣି ଭାଳ ଭାହ୍ନାକ୍ସ ଛନ୍ତାଇ 
ରଖିଲେ ବାଞ୍ପଗୁଡ଼କ ନଲ ମଧ୍ୟରେ ଜସ୍ମି ଯାଇ ଣାଣି ହ୍ରୋଇ ମାଠିଆଁ ମଧ୍ଯଚର୍ ପଡ଼ବ । ସେନ୍ତୁ 
ମାଣିକ୍ସୁ ନେଇ ବବାଭଲରରେ ବନ୍ଦ କଣ୍ ରଣର । ଢାହ୍ରାହି ହ୍େଲ୍ନ କେଜ୍ଡ଼ା କଲ । ଏକ ଡ୍ରାମ 
କେହ୍ଡ଼ାକଲ ପ୍ରମ୍ପୁଭ କର୍ବା ଘାଲ୍ ପ୍ରାୟ୍ଟ୍ ଏକ ହ୍କାର୍ ଵଆଫ୍ଟ୍ ଲ୍ ଆବଶୟକ ଚହଳ । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଖରର ୪ ଞଲାରୁ ଉତ୍ ̀ ହେବ ନାଵ | 

< 

ଅକ 
କେଜ୍ଢ୍ଡ଼ା ଜଳ ପ୍ରମ୍ପୁଭ କଣ୍ଢବାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଜୁଅଣୀ, ଯାନମଢ଼ର୍ତ୍ର ଘକ୍ତଭରୁ ଅର୍କ 

ବାହାର କର୍କାର ମଧ୍ଯ ଠିକ୍ ସେନ ପ୍ରଣାଳୀ । 
କୁଆଣ୍ଣୀ ବା ସାନମହ୍ଗୁର୍ିକ୍ସ୍ ଜ୍ଞ୍ମ୍ଭରୁଘେ ପାନୂତ ପର୍ଷ୍ଟକ୍ାର୍ କର୍ବଦଇ ହଣ୍ଡାବରେ ର୍ଵିର । 

ଢହ୍ରେ ଉଜ୍ମଯୁଲ୍ମ ଘର୍ମ୍ଭାଣର୍ ଜଳ ଦେଲ୍ ହ୍ଣ୍ତୀକ୍ସ ଜଥିଂରେ ବସାଇ ୩।୪ ଘଣ୍ଟା ଛଅଂ 
ଜାଲକ । ଭହିରୁ୍ ବାସ୍ପଗୁଡ଼କ ନଲବା୧୪ ଯାଇ ପାଣି ବହ୍ଲାଇ ମାଠିଆରେ ଘଡ଼ବ । ସେବନର କଳକ୍ସ 
ଚବାଭଲବର୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ । 



୨୪ ଗୃହଣିଲ 

ଠିକ୍ ସ୍ପେହ୍ଦପନ୍ତ୍ ମ୍ଭ ଚୁକ୍କ୍ଦ ଫୁଲରୁ ମଧ୍ଯ ଅର୍କ ବାହ୍ଲାର୍ କଗ୍ଵଯାଇ୍ ମାଲିକ । କୁଅର୍ଣୀ ବା 
ସାନମହୁର୍ ଵଦଲଚର ମ ବୁକ୍ଲନ୍ଦ ଫୁଲ ଦ୍ମଣ୍ତାରେ ରଵି ସାଣ ୨ ନ୍ରଣ୍ଡାକ୍ଲୁ ନଆଁ ଚର ର ୨।୩ 

ଦଣ୍ଡା ନଅଁ ଜାଲଲେ ମୂ ଚୁକ୍କଦ ଫୁଲରୁ ଅକ ବାଦ୍ବାର୍ଵିବ । ମୂ ବୁକ୍ଲୁଦ ଫୁଲର ଅର୍ଵ୍ଚ ପେଃସ୍ବେଗ 
ଜମ୍ପଚ୍ତୁ ବଣେଷ ଉସକା । 

ଝ୍ଣ୍ଣା 
ଝରଣା ଗାଲଗଛର୍ ର୍ଷୀରରୁ ଉ୍ପୂନ୍ନତ ହ୍ୂଏ । ଓଜ୫ଶାର୍ ଗଡ଼ଜାଭମାନଙ୍କରେ ଏବଂ 

ଅଳ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦହ୍ବା ଡ଼ଆ ଅର୍ଥଲରେ ଶାଳଗଛ ବହ୍ଛୁ ଘର୍ମାଣରର୍ ବଦଖାଯା ଏ । ବଯଜ୍ଠାରେ ଶାଲଗର୍ଥ 
ଅଛ ସେଠାରେ ଝ୍ଟଣା ଉପଲ ହୃଏ । ୬ ଫୁଃ ବା ଭଞହିରୁ ଉଦ୍ “ ବେଢ଼ ଥିବା ଶାଲ ଗଛର୍ ଗଣ୍ତ ରୁ 
ଅଧ୍ୟୁଲ କ୍ଷୀର ବାହ୍ରାଚଗର୍ । ଅଚନକ ସମ୍ଭୟ୍ୁୁରେ ଣାଲ ଗଛ ର୍ ଗଣ୍ଡ ରୁ ଅପେ ଆଗେ ଆର୍ ଵ୍କାହ୍ବାରି 
ଥାଏ । କୌଣସ୍ତି କୌଣସ ସମ୍ଭୟ୍ଚ୍ର୍ ଚଲ୍ପକେ ସେହ୍ଦମର୍ ବଡ଼ ଗଛର୍ ଗଣ୍ଠ ରେ ରର୍ଛ ମାର୍ ଘଂଗ୍ 
କର୍ ବଦଲ ଥାଆନ୍ତ, ଢହ୍ରୁ କ୍ଷୀର ଦ୍ରାହାର୍ଵି ଥାଏ । ଯଦନରେ ଣାଲଗର୍ଥର୍ ଡାଲ ସ୍ଵର୍ଗ 
ଗଲେ ମଧ୍ଯ ସସହି ଦ୍ଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରୁ କ୍ଷୀର ଵାଡ଼ରାର୍ ଥାଏ । ଗାଳଗଛରୁ ର୍ଷାରର ବାହ୍ମାର୍ଲେ ଭାଢ୍ରା 
ଶୁଖଜିବାକ୍କ୍ ପ୍ରାୟୁ ୩ ସପ୍ତାସ୍ସ ସମୟ ଲଚଗ । 

କର୍ଘ ମଧରେ ଦୁଇଥର ଝ,ଣା ଆସଦାନ ହୁଏ | ଅରେ ଚଫଂୃପୂ|ର୍ଠାରୁ ଅସେଲ ମଧରେ 
ଏବଂ ଆଉ୍ଥଚ୍ରର ବସପ୍ଟେସ୍କ୍ ର୍ ଠାରୁ ନଚଭ୍ ମ୍ବଙ୍୍ ମଧ୍ଚର । 

ଫେବୃୟ୍କାର ଠାରୁ ଅପ୍ରେଲ୍ ମଧ୍ଯରେ ସେଞ୍ ଝୁଣା ଆମଦାନ ହୁଏ, ଭାହା ଅଭ ଉକ୍କଷ୍ଟ 
ଝଣା । ଭାଦ୍ରାକ୍ସ୍ ଦେଵଝୁଣା କହନ୍ତ । ଭାଡ଼୍ନାର୍ ବଞ୍ଢ ଖ୍ଟବ୍ ସଙ୍ଫା ଓ ଠଧାବଲ୍ବ ଏହା 
ଗନ୍ଛରେ ଗୋଃ ଏ ଟଗୋହଏ କାଠିଣଣ୍ତ୍ ବହ୍ଘାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଲଗ ରହ୍ରଥାଏ । ସମଯ ସମ୍ୟ୍୍ଚରେ୍ ଏଣରି 
ବଗାଶଏ ୭ଗାଶ ଏ କାଠି ୨୮ ଫୁଃ ଲସ୍ହା ଏବଂ ୧୩ ଇଞ୍ଚରୁ ୧୮ ଇଞ୍ଚ ମର୍ଯାନ୍ତ ସମ୍ମାା ବଦ୍ଲାଲ୍ଥା ଏ । 
ସେଘ୍ଟେମ୍ବର୍ଠାରୁ ନଢେ୍ମ୍ବର୍ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ଝ୍ୃ ଣା ଅମଦାନ ଡ଼ଏ ଢାହ୍ନା ନକୃଷ୍ଣ ଝୁଣା । ବଷା 
ଓ କାକର ଖାଇ ଉଲ୍ଗ ଝ୍ଣାର୍ ର୍ଙ୍ଂ କଲା ୧ବହ୍ଲାଇ ଯାଇଥା ଧ । ଏହ୍ବାସକ୍କୁ ବଲ୍ଵକେ ଗଚ୍ଛରୁ ଭାଧୁ 
ଆଣନ୍ତୁ । ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଝ୍ଣା ବବାଲ୍ ପଘର୍ରଭ । ଏଥୁରରେ ବହୁ ପର୍ବ୍ସାଣଚର ଟର୍ଛର 
ଛେଲ୍ ପି ଗିଥା ଏ । ଚସ୍ଥଃ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଝୂ ଣା ମିଲେ ୧ସଗୁଡ଼ଳ ମଧ୍ୟ ଏହୂଯର୍ ନକ୍ସୃଷ୍ଣ ଝୁଣା । 

ଝ୍ଣା ଅନେକ ପ୍ରକ!ର କଏବହାରରେ ସଗେ | ଝ୍ଣା ଧୂସ ଦଅଯାଏ । ଝ୍,ଣାଚେ ଜଭ୍ 
ଶଚ୍ଚ।। ଇଅର୍ ହୁଏ । କ୍ଟୁଣା ସାକୁନରେ ରବହୂତ ହୁଏ । କାଗକ ଭିଅଆଁବ୍ ନମନ୍ତେ ଝୁଣ।କରେ 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ + ୬ 

୧ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ 
ଭିଥର୍ ସାବ୍ଦୁନର ବଶେଷ ପ୍ରୟ୍ଲୋକନ । ଝ୍ଟଣଣାରେ ଘୁଃନ୍ ଢଅର୍ ହୁଏ । ଝୁଣା ବଷଧରେ ମଧ୍ଯ 
ଦଂବହୁଭ ହୁଏ । ଝ୍ ଣାଚରେ ରୂଆ ସ୍ନ୍ତ୍ଭ ହୁଏ । 

ଚୁଆ ରୁଆ ୫ ଶାର ସଗାଵଏହୁକଶିଷ୍ଠ ଘଦାଥୀ | ଚରୂଅଢେଲ ଅନ କୌଣସଠାବରେ 
ଭିଅଭି ହୁଏ ନାହି । ଓଡ଼ଶାଚରେ' କେଵଲ କଞକରେ ଏହ୍ନା ବହୁ ଘଣ୍ଢିମାଣଚର୍ ଭଅର୍ ହୁଏ । 
ମୂବବଂ ଚମ୍ପକଙ୍କର ଧାରଣା ଥୁଲ୍ଵ ଯେ, କହିକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ଯ କୌଣସଠାରେ,ବୁଅଭେଲ ବହାଇ ଘାବର 
ନାହି । କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ପୁସ୍ତକର ବଲଖକ ଅଲ୍୍କାଲ ପୂଚ୍ବଂ ମୟୁରଭ୍ଞ୍ଜଚର୍ ଏବଂ ଅଠମସ୍ଥିକରେ 
ଚୁଅ ମ୍ପଗ୍ଵ୍ଲ୍ଵା ସଗ୍ଵୀକ୍ଷା କର୍ଵଲଥିଲେ । ବ୧ସଦ୍ଵ୍୍ ଉଦ୍ୟ୍ ସ୍ଥାନଚର ଉତଲ୍ଲଞ୍ଜ ଚ୍ଝଅ ବାଢ଼ରାର୍ଥୁଲ୍ଵ । 

ଅଭର ଅଦ୍ଧ ଓଡ଼ଶାକ୍ଗୁ ଆମ୍ଦାନ ଚହବା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶାରରେ ୭କବଲ ଚୁଆ ଓ ଚନ୍ଦନ 
ଏନ୍ଦ ଦୁଇହ ସ୍କୁଗତ୍ର ପଦାର୍ଥ କ୍ଯବନ୍ତଭ ବହ୍ପତ୍ଭଥିସ୍୍ । ଏପର୍ଦାନ୍ତ ଦେକମଭରମ୍ବାଳଙ୍କରେ ରୁଆ 
ବ୍୍ଯବ୍ରଦହୁଭ ବହ୍ଵଜ୍ ନ୍ଥ । କଃ ଳରେ ଅବନକ ବଲ୍ମକ ଚୁଆଁ ଭିଆଜ୍ କରନ୍ତ । କଃକରୁ ବହ୍ୁଯରିମାଣ ଚର 
ଚୁଅଁ ବଦେଣଶବ୍ଧୁ ରପ୍ତାନ ହ୍ବଏ । ଅଧିକ ଚ୍ଆ ମାଦ୍ଦୟାକକ୍ଲ୍ ଯାଏ। ବର୍ମାକୁ ଏବଂ କଳ୍କଭାକ୍ସ ମଧ୍ଯ 

ଚଢଭେକ ସର୍ ମାଣର୍ ଚୁଅ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଏ । 

ଚୁଆ ଗ୍ବହିବା ପାଇଁ ଭ୍ଲ ଝ୍ଣା କାନ୍ଥ ଚବନବ । କଃକରେ ସ୍ଥାମମୟୁ୍ ଲେକେ 
ମାଃ ଢ଼ାଣ୍ତ ରେ ଚୁଅ ଗ୍ବଛନ୍ଥ। ଗୋହଏ ଭ୍ଲ ୪ାଣ ହ୍ବାଣ୍ଡ ୧ଝଳଲ ଭଡ୍ର ର୍ ଏକ ଘାଖଚର 
ହ୍ରାଣ୍ଡରର ମଝ୍ ପେଃ୍ର ଉଥରକ୍ସ୍ ବଗାଃଏ ଛିଦ୍ବ କରନ୍ତ । ଦ୍ରାଣ୍ରିଵ ଚ୍ମ୍ଚଁିରେ ବସାଇ 
ରହରେ ଝ୍ଣା ସୁଗ୍ବନ୍ତ । ଝ୍ଣା ଛଦ୍ଧଠାରୁ ୨୮୩ ଲଞ୍ଚ ଭଳ ପର୍ମନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡଂରେ ଚୃହ୍ଛେ । ପାଣ୍ଡ ର୍ 
ସୁଦର ଗୋଛୁଏ ଲ୍ଲ୍ହ୍ରାର ନଲ ଖଞ୍ଜ ଭନ୍ମୁଁରେ ମାହ ଚଲପି ନବୁଜ କଣି ବଦ୍ଦ କରନ୍ତ । ନଲର୍ 

ଅନ୍ଯ ପ୍ରାନ୍ତବ୍ଧ ଆଡ୍ ଗୋଃଏ ।ହ୍ଲାଣ୍ଡ ରେ ବା ଃଣ ,ମଧ୍ଯବିର ସ୍ଥ ନଅନ୍ତ ।। ସସନ୍ଧୁ ଦ୍ବାଣିକ୍ସ 

ର 



୨୬୬ ଗୃଦ୍ଘଶିଲ 

ଵା ହଣକ୍ସ୍ ସାଧାରଣ୍ଠଭଃ ଵୁମିବର ଟୋହଏ ଗାଭ ଚଖାଳ ଭଜି ମଧ୍ଯଚର୍ ବସାଲ୍ ନଅନ୍ତ । ଚଯଘର୍ 

ତାହ୍ନା ଚୁଜ୍ଚୀରେ ଵସ୍ସିଥିବା ଦ୍ବାଣ୍ଡ ର ଭଲ ଘଞ୍ଜ୍ନଠାରୁ ଅନତୁଂନ ୧୯ୁ୫ ନମ୍ବକ୍ସ୍ ରହ୍ରକ ଏବଂ ନଲଷର୍ 

ଅଗ୍ରସ୍୍୍ରଗ ସସନ୍ର ହ୍ରାଣ୍ଡ ଚରେ ବା ୫ଣଚ୍ତରେ ୨।୩ ଇଞ୍ଚ ଭ୍ଭର ̀ ଯ୍ୟାନ୍ତ ଶି ମାର୍ବ । ଚ୍ମ୍ଜଥୀ ଜ୍ଗରେ 

କମ୍ସିଥୁୁଳା ହ୍ବାଣ୍ଡରର ସୃଦ୍ଦ୍୍ ରେ ବଗାହଏ ଯଲମ୍ବ ଦେଲ ଦାହ୍ରାକ୍ସ୍ ମଧ୍ୟ ମରାହ ଚଲ୍୍୍ସି ନଲ୍ୁଜ କର୍ ବନ୍ଦ 

କରି । ଭ୍ଗରର୍ କ୍ ଛ୍ଲୀରେ ନଅଆଁ କାଳନ୍ଥା । ଝୂଣା ଗରମ୍ଭ ବହାଇ ଭଦ୍ନିରୁ ସଯେଜ୍ ବାଷ୍ପ ବାହ୍ରାରେ, 
ଭାଵା ନଲକାବ ବାହାର୍ ଅଚସ । ନଲହ ଘଦାଚର୍ ଚଖଲ୍ମ ଥୁବାରୁ ଅଣ୍ଡା ଥାଏ ଓ ନଲବର୍ 

ଏଦାକନା ଗୁଡ଼ାଇ ଚାହ୍ରାକ୍ସ୍ ଥଣ୍ଡା ରଖାଯାଏ । କାମ୍ଣ ସେଠାଚର୍ ଥଣ୍ଡା ଚଯାଗୁ ଜମିଯାଲ୍ ଚଭଲ 

ହ୍ଲୋଲ୍ ଚୁଞ୍ଚୀ ମାଵଝଚର ବସ୍ସିଷ୍ପୁବା ହ୍ଵାନ୍ରିରରେ ବା ୫ଣରେ ପଡ଼େ । ଏହ୍ର ପ୍ରଣା୍ୀରେ ଚ୍ଟଆଁ କହ୍ବବା 

ଦ୍ବାଗ୍ ହାଗ୍ଵଦ୍ବାର୍ ୧ ମହ୍ରଣ ଝ୍,ଣାରୁ ସ୍ତାୟୁ ୧୬ ସେର ଘର୍ପାନ୍ତ ଭଲ ବାହାରେ । ଏଥୁରେ ସମ୍ବୟୁ 

ସମୟୂବର ଝ୍,ଣା କଲ ଉଠ । ହଲ ଣ୍ଟ ̀  ଫାଃଯାଏ । ହାାଣ୍ଡ ଫାହଗରେ ଅଧ୍ୟୁକ କ୍ଷରଭ ହ୍ୃଏ ଓ ବସଦର 

ଅଶଳ୍କା| ଥାଏ । ହ୍ରାଣ୍ଡ ବଦ୍ରଳବର୍ ଯେବେ ଚଗା ଃିଏ ଲବ୍ ଦ୍ବାର ଯା ନ୍ନ କ୍ଯବଦ୍ଥାର୍ କଗ୍ବଯାଏ, ଭେ 

ସେସରୁ ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ) ଢେଣୁ ଗୋଛଏ ଲ୍ବଦହ୍ନୀଯନ୍ତର ଡବା ନେବ । ଢାହ୍ନାର ଉଇଢା ୧୩୮୪ 

ଏବଂ ଟଗୋଲେଇ ୪ ତଃ ବହ୍ଧଲେ ଚଳବ୍ର । ଚସ ଡ୍ବାରର ଘାଖସକ୍କୁ ରପିଃ୍ ବୋଇ ବନ୍ଦ କଗ୍ଵ 

ଯାଇଥିବ । ଅବନକ ଡବାରେ ବଦେଶନ୍ତୁ ନାନା ପଦାଥଂ ପୂର୍ଷ ହୋଲି ଅସ୍ତ ଃଛ । ୧ସହ୍ନ ଡଦାରୁ 

ଗୋଛଏ କାନ୍ଧ ୧ନଲେ୍ ବୃହ୍ନକ । ଢହି ଜ୍ଃରେ ୪୬ ଇଞ୍ଚ କମ୍ପାସର୍ ଗଗାଛଏ ସ୍ଵହ୍ନ ଚଗୀଲ୍ କର୍ 

କାଃବ । ଭାଦ୍ନାକ୍ସ୍ ବନ୍ଦ କଣ୍ ଵା କାରଣ ଗୋଛଏ ଜାଙକ୍କୁର୍ଣୀ କର୍ବ । ଯେଵେ ୧ ଇଞ୍ଚ ଉର ମୁହଁ 

ଚଗା ହ ଏ ତଷଞ୍ଚର୍ ଘଗ୍ଵ କବ୍ଢି ବସାଲ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭୀଙ୍କୁର୍ଣାଚର୍ ସେହ୍ଵଗର୍ ଘେର୍ଥିର ଘର ରଖାଯାଏ 

ଓ ବନ୍ଦ ଵଭିବାଚବବଲେ ଵା ଫିଶାଇବାଦେଳେ ଘସଞ୍ଚପନ୍ଦି ବରୁଲ୍କଇ ବ୍ଯବହାର କର୍ବାର ସୁବିଧା 

ରଖାଯା ଏ, ଚଭକେ ଆଦୁର୍ ଜ୍ଞ୍ମ ବଢ଼ବ ! ସହାମ । ହୁଁରାବ୪ ଝୁଣା ଡବାରେ ପିକ ଏବଂ ଡବା 

ଭିଢର୍କ୍କ ସଫା କର୍ବାକ୍ସ୍ ବହ୍ନର । ମ୍ବ ହର୍ ଏକ ପଣ୍ଡ ଠରେ ଆଡ୍ ଚଗାହଏ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ବ୍ଯାସର 

ଗୋଲ ଛଦ, କରିବ । ଢଞ୍ରିରେ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚ ର୍ ଦଗ୍ବ କଗ୍ବଵଯାଇଥିବା ମ | ଲ୍ଗାଇକ । ଏହି ଛ୍ରଛଦ ରେ 

ନଲ ଗୋହଏ ଖଞ୍ଜି ବାକ୍ସ ଚଦ୍ଘଦ । ନଳର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଝଘଞ୍ଚର ଘଗ୍ଵ କଞାଯାଇଥିଲେ ଭାହ୍ରାକ୍ଲ୍ 

ଘୁଗ୍ବଇକରି ଵସାଲ୍ ଦେଇ ପାର୍ଵ । ନଳଲର ଏହ ଅଂଶ ଖଣ୍ର ଏ ଚସ୍ଥଛି ବକତ। ନଳ ଚହ୍ନଲେ 

ଵଂପବଦ୍ବାର କର୍ଵବାସ୍କ୍ ସୂୃବ୍ଧଧା ହ୍ରେବ । ଭାହ୍ନାର ଅନ୍ଯ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପେଞ୍ଚିର ଘର୍ ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ 

ଚଗାଃଏ ଲମ୍ବା ନଲ ଖଞ୍ଜ ବଦବାକ୍ୁୁ ପଡ଼ବ । ଯୁଞ୍ଚି ୧୦ ଫୁଃ ଲମ୍ଫ ନଳ ଲଗାଲିବ । ନଲର୍ ଅନ୍ଯ 

ପ୍ରାନ୍ତ ଗୋଃଏ ଖାଲ୍ ୫୩ ଭ୍ଭରକ୍ପୁ ସ୍ଥଡ଼ିଦେଵ› ଯେଘର୍ ଳଲାବାଚ ଚଭଲ ଦଦ୍ଥ ଅସଥିଚିଲ୍ ଃଣ 

ମଧଂରରେ ଗଡ଼ ଜମା ହ୍ବେବ । ଅପର୍ ଘାଣ୍ଢ ର୍ ରନ୍ନରୁ ସମ୍ଭସ୍ତଂ କ୍ଦୁଝି ମାଶ୍ବ । ଯେବବ ନଲଃକୁ ର ନ୍ଧରେ୍ 

ଲମ୍ବିଥିବା ନଲ ଘର୍ ବଦ କର୍ ଯାର ଚଢବେ ଅହୁୂର୍ ସ୍ଵ୍ବରଧା ବହ୍ରକ । ଡବାଚରେ ଝୁଣା ପୁଗ୍ବଲ୍ 



ସ୍ପପ୍ତମ ଝାଣ୍ଡ ୨୬ 

ଡାହ୍ନାବୁ୍ ରୁଞ୍ଜୀଚର ବସାଲ୍ ନଆଁ ଜାଲଚଲ୍ ଝୁଣାରୁ ବାହ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ନାର୍ ନଲବାଃ୫ ଆସ୍ତରିବ । ନଳ 
ଜ୍ମ୍ରେ୍ ଅଖା ବା କଳନା ଗୁଡ଼ାଇ ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ସକ୍ଧୁଵେଳେ ପାଣିବ୍ତର୍ ଭନ୍ତାଇ ର୍୍ମବାକ୍ସୁ ଚଛହ୍ରକ । ନଇ 

ବେଲକ୍ସ୍ଟଇବବଲ ଗର୍ମ ହ୍ରୋାଲ୍ ଯାଉ ଥୁବ । ଧୁଣି ଥର୍କ୍ସ୍ ଥର୍ ସସ ଅଖାଚର୍ କା ଚନାଚର୍ ଣାଣି 

ଭାଳ ଭାହ୍ରାକ୍ସ ଥଣ୍ଡା ର୍ଫଖ୍ରିବାକ୍ସ୍ ଘଡ଼ବ୍ର । ଡବା ଭଭରୁ ବାଷ୍ପ ବାହ୍ନାଶ୍ ଆସ୍ମି ନଳର ସସଦ୍ର ଥଣ୍ତା 

ଅଂଣିରେ ସ୍ପରିଲେ ଢାହ୍ନା ଘାଣି ଧର୍ ଭଟ୍ଲ ଯଦ'ଥଚେ ଘବ୍ଣର ହୋଇ ନଲବ।୧୫୪ ବବାହୁଆଅସି 
ଶିଣ ଚର୍ ଘଡ଼କ୍ତ । 

ଚଯକେ ନଳଲଃ ରନ୍ନର୍ ନଳ ଘର୍ ବଳା ହୋଇଥ୍ଵିର, ଚ୭ବେ ଗୋଃଏ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଣି 

ଘୁଗ୍୍ଇ ବନ୍ଦୀ ନଲବ ସେହ୍ର କ୍ଲଣ୍ଡରେ ବ୍ଦୁଡ଼ାଲ୍ ରଖିଲେ ଢାହ୍ନା ସକ୍ତୁଦଦବ ଳ ଥଣ୍ଡା ରହ୍କ । କ୍କଣ୍ତର୍ 
ମାଣି ଗରମ ବହାଲଗଲେ କ୍ସଣ୍ଡରର୍ ଆଉ୍ ମାଣି ଚଯାଗ କଣ୍ବି ଭ୍ାକ୍ସ୍ ସହନକ ହ୍ରେ । 

ଘାଣ୍ଟ ର୍ ଵଣରେ ଯେଭେ ଭର୍ଳ ସଦ୍ରାଥଂ କମା ବଢ଼଼େବ, ଭାତ୍ରାଦି ଚ୍ଅ । ପ୍ରଥମେ ଏହ୍ନା 
ଅଧିକ ଭରଳ ଦଦଖାଯିରୁ, କନ୍ଧ ସଛକୁ ନମେ ବସଥିଯାଲ ଘର ଚଢ଼ଚ । 

ଅବଶକକ ବକ୍କଲେ ଡବାର୍ ମୃ ହୁକ୍ଗୁ ଥିଃାଇ ପୁଣି ଝୁଣା ଯୋଗ କର୍ ଘାଣ୍କ୍ର । 

କାଲ 
ଶିକ୍ଷାର ବୂର୍ଵ ̀  ସଙ୍କେ ସଙ୍ଗେ କାଳ ର ଵ୍ୟବହ୍ବାର ବୁର୍ଵା ହହ୍ଵଜ୍୍ଷଛ । ଓଡ଼ଣାରେ ଯେ 

କାଳ କ୍ୟବହ୍ଦୃ ଭ ବହ୍ମଜ୍ ଅନ୍ଥିକ ଭହ୍ମି ମଧ୍ୟରୁ ଅଭ ଅଲ୍ବ ଅଂଶ ଓଡ଼ଣାଚର୍ ଭଆର୍ ଦହ୍ରେଉ୍ ଅଛ । ଅଧ୍ୟକାଂଣ 
କାଳ ବଦଦଶରୁ ଆସୁଅଛ୍ଥ । ବଡ଼ କଡ଼ ସକ୍ବରରୁ ଅର୍କ୍୍ କର୍ ମଫସଲର ସ୍ଥେଃ €ସ୍ଥଃ ବଜାର, 
ଦ୍ରାଃ ଓ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଵଦେଶୀ କାଳ ବନ୍ଦୀ ହ୍ଲେଜ୍ ଅଛି । 

କେଭେ କାଳ ଭର୍ଲ ଅବସ୍ଥାରେ, ବକ ବାଲି ବହକା ଆକାରରେ, କେଭେ କାଲ 

ଗୁଣ୍ଡ ଅକାର୍ରେ ଏବ ବକେଭେ କାଳ କାଲପଡା ଝହ୍ଲନାଲ ଶୁଦ୍ରିଲ୍ନ କାଗଳ ଆଵାରଚର୍ ବନ୍ଜୀ 
ଦ୍ରେଜ୍ ଅଛ୍ଥ । 

କାଳର ପ୍ରଧାନ ଜ୍୍ଷାଦାନ ହଣିଡାୱ, ବାହ୍ରାଡୀ। ଅଁଳା ଓ ଚ୫୪ସ୍ୀଙ୍ଗଲ । ଏଗ୍ରଡ଼କ 
ଏଁଡଣାରର ପ୍ରଚ୍ର ଘର୍ମାଣତର ଗିବଲେ ଏବଂ ଅଭ ଅଲ୍ ସୁୁଲ୍ଯରେ ବବଦଗଣକ୍କ ରପ୍ତାନ ବହ୍ଲାଇ 
ଯାଜ୍ନ୍ଥ । ୧୯୩୬-୩୮ ମଗସ୍ର ଦ୍ରୀରେ ଓଡ଼ଶାରୁ ଦେବଳ ହୃର୍ଡା› ବାହ୍ନାଡା, ଅଁଳା ୯ ଲକ୍ଷ 
୮୮୦ ଦ୍ୁଜାର୍ ମଦ୍ରଣ ରଙ୍ତାନ ବଦହ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲ୍ଵ । ବକୌଣସି ବର୍ଷ କମ୍ପି ଓ କୌଣବ୍ର ବର୍ଷ ଅଧ୍ଧକ 

ପରିମାଣରେ ଏସରୁ ଘଦୀଥଂ ବଦେଶକ୍ଖ୍ ବଗ୍ଵକର ଯାଜ୍୍ଅଛ । ଏହୁ ଜନଷରୁ ଆମ ଦେଶଛରର୍ ଦର୍କାର୍ 

ଵଷ ସବ୍ତୁ ଭର୍ କର୍ବାଜ୍ଞାର୍ ଲେକେ ମଚନାଯୋଗୀ ଵ୍ଵେଚଲେ ବଚଶଷ ଲ୍ଵଦ୍ଵାନ ହୁଅନ୍ତେ । 



୨ ଗୃଢ୍ଣିଲ 

କାଜ୍ଞ ନାନାପ୍ରକାରରେ ଭିଥର୍ଚି କଗ୍ଵପାଏ । କଲା କଂଲର ବ୍ଯବହ୍ରାର୍ ସବ୍ାଝଷଷା 
ଅଧୁକ । କଲା ସବଙ୍ବଂ କନ୍ଥ ମୀଲ ପିଣିଥିବା (0116 0190) କାଲନୁ ଚଲାଚକ ଅଧୁକ ଅଦର 
କରୁଅଛନ୍ତ । ସେଦ୍ର କାନ୍ତ ପ୍ରଚ୍ପୁଭ କର୍ବାର୍ କେଭେଚଗାଶ ସରଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠାଟରର୍ ଦଆଗଲ :¬= 

୧ମ ଧିଣାଳୀ :-- 

ହ୍ରରିଡା, ବାଢ୍ରାଡ଼ା ଓଁ ଅଁଲା ପ୍ରଭେଯକ ଅଧନ୍ତସର ଲେଖାଏଂ 
ଞେସ୍ଵାଙଳ ୧ ଘସର 
ଲ୍ବଦ୍ରା ମଲଦା (ନ୍କ୍ବହ୍ବଂଗୁହଃ ଅଧସେର 
ମାଣି ୧୭ ସେର୍ 

ମାଜୁମଫଲ (0&11-111) ୯ ସେର୍ 
ମ୍ଦ୍ରାଗ୍୍କସ ଅଧସେର 
ସୀଲର୍ଙ୍ଂ ୩ ଆଜ୍ନ୍ନ ବା ପ୍ରାୟ୍ ଦେଢ଼ ଛଞ୍ଜାଙ୍କ 

ହ୍ଗ୍ରିଡ଼ା ବାହ୍ନାଡ଼ା ଏବଂ ଅଲାନ୍ସ୍ ଛେଣି ଚସଥ୍ପୟୁ ମଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ କାଚ଼ି ଦେଇ ମଞ କଢ଼ା 
ପ୍ରଭ୍ଯେକ ଦ୍ବ୍ଯରୁ ଅଧବସର ଚଲଖାଏ ନେବ । ଭଜି ସସେଂ ୧୪ସ୍ଵୀଫଳକ୍ସ ଚଛର ମିଣାଇବ । 
ଲ୍ହ ଦ୍ରାମଲଦାକ୍କ୍ ମକ୍ଯ କଃ ଭହ୍ନିରେ ପକାଇବ । ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଗୋହଏ କଡ଼ ଲ୍ବହ୍ଘା କରରେଇଟରେ ୧୭ 

ବସର ପାଣିରେ ରଖି ନଆଁ ଉ୍ସଚର ବସାଇ ସିଝାଇବ । ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରିହବା ପର୍ ନଖଂରୁ ଏହ୍ସ୍ାଇ 
ଅଣିବ । ମାଜ ଫଲକ୍କ୍ ଉ୍ଞ୍ଵମରୁଚଗ ଚଛର ଏଥିଚର ଘକାଇ ୩ ନ୍ଦନ ପର୍ଯଂନ୍ତ ରଖିବ । ଭା ଘରେ 
ପୁଣି ଭାନ୍ସ୍ ଆଁ ବର ବସାଇବ । ନଥାରେ ବସ୍ିଥ୍ଵବାଚଳଳେ ଭହିରେ ହ୍ରଵାଗ୍ବକସକ୍ଗ୍ ଚୁଷି 
କ୍ରି ପକାଇବ । ପାଣି ମର୍ ଯାଲ୍ ୧୦ ୧ସର ବାକ ରହ୍ରବା ପର୍ଯନ୍ତ ନଅଁ କଳ ଜ୍ଞ୍ମରୁସେ କାଲୁପର | 

ଭା ମରେ ଉକ୍ତ ପା ନ୍ନବ୍ଵ୍ ନଆଁ ରୁ ଏହ୍ଜ୍ୟାଲବ । ଢାହ୍ନା ଥଣ୍ଡା ଢଦ୍ଘାଇଗଲେ ଏ ସିଝା ପାଣିକ୍ସୁ ଖନ୍ଧଏ 
କନାରେ ସ୍ଥଣି ୧୪୧୬ ଦନ ସର୍ଯାନ୍ତ ରଖିଦେବ । ୧୬୮୧୬୭ ନ୍ଦନ ଘରେ ଧୁଣି ଥରେ ଖନ୍ଥଏ 
କନାରରେ ସ୍ଥଣି ଚଦର । କଚରେଲ୍ର ଫଳରେ ଅଡ଼କବାଗରେ ଖଣ୍ତଏ କାଠି ଭଖିବ । ସୀଳର୍ଙ୍ଗଟ୍ସ୍ 
ଖଣ୍ଣି ଏ କନାରେ ସୁଡ଼ା କର୍ ବାଛ ଏ ଛଣା ଚଢ଼ାଇଥିବା ଭରଲ ବମ୍ଛୁରେ ଧୁଡ଼ାଃ କୁଡ଼ଯିବା ଭଲ 
ସେନ୍ଧୁ କାଠିରୁ ଝୂଲ୍ଵଇ ଦେବ । ସମୟ୍ ସମୟରେ ଭାହ୍ନାକ୍ସୁ ଘାଣ୍ଣ ଦେଉଥୁବ । ସୀଲର୍ଙ୍ଗଗୁଡ଼କ 
ସଖୀ ଶି ଗିଲାଇ ଯିବାକ୍ସୁ ୨୩ ଦନ ଲଗିବ । ଯେବେ କଚ୍ଥି ରଙଂ ରହ୍ୁଯିବ, ଚଭବେ ଢାହ୍ନାକ୍ଲ୍ 
ଦାାଉରେ ଘଲଦେବଲ ଢାହ୍ନା ମିଲାଇ ଯିବ । ଢା ଗରେ ଆଜ୍ ଥଏର ଭାହ୍ରାକ୍ଗ୍ କନାରେ ଶ୍ରଣି 
ବଚ୍ରକାଭଲ୍ଚର ବନ କର୍ ରଖଵିବ । 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ”୯ 

ଅଚନିକ ସମସୟ୍ଟରେ କାଲଗୁଠିକ ବହୁଳ ଲ ୭୬) ଭଲରେ ଭଦ୍ରୂଗଚଲେ ଭହ୍ନ ଜ୍ପଚର୍ ସର 
ପଡ଼ଯାଏ ଓ ସର୍ ଉସରେ ଛତୁ ସର୍ ରୁଅସାନ ମୂ୧୫ । ବୋଭଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଙ୍ଟେ କ୍ରଚ୍ଥ 
କାବ୍ବୋଲ୍କ ଏସିଡ୍ (୦୩୮୬୦1୯ ୧୯1୩) ରା ଆସେଃକ୍ ଏସିଡ୍ (4 ୦୧୮୮ &2010) କସା 
ସାଲ୍ସାଇଲ୍କ୍ ଏସିଡ୍ (5୭110)11° &୧14) ଯକାଇ ଦେଲେ ସର ବାଦ୍ଧିକାର ଜ୍ୟୂ ନ ଥୁକ । 
ଏସିଡ୍ର ଘରିମାଣ ଅଭି ସାମାନ୍ୟ ଚ ହବ । ୯ ସାଉ୍ଣ୍ତ ଏସିଡ୍ ବହବଲ ୧ ଦଜାର୍ ଗ୍ଯାଲନ୍ ଵା 
୪ କୁଜାର ପାଣ୍ଠଡଂ (2110) ଚିରାଭଲ କାଳ ନମଚନ୍ତ ଭାହ୍ରା ଯଥେଷ୍ଠ ଚହେବ । ଏହୁ ଯନ୍ରମାଣ 
ବବବେଚନାରେ ଚଯବଭେ କାଳ କରିବ ଭହଚର ଏସିଡ୍ କାଇ ଚବାଢଲରେ କଦ କର୍ବ । 
5୬ୟ,. ଧଣାଲୀ ¬- 

ହଣ୍ଡ଼ା, ବ'ହାଡା ଓ ଅଲା “-ପଭେୟକରୁ ୨୩ ସେର ଲେଖା ଏ 
ବବ୍ୁରଛେଲ ୨୩ ବସର 
ହ୍ଵୀଗ୍ଵଳସ ୧| ସେର 
ଗୁଦ୍ଦ ଅଠା ୧| ସେର 
ଏସିଡ୍ ବୁ. (41୩ 2116) ୮” ଆଜ୍ନ୍ସ ବା ୯ ଯାଅ 

ହ୍ରର୍ଡ଼ା, କାହ୍ଘାଡା ଓଁ ଅ ଲାକ୍ଗ୍ ଛେଣ ମଞ୍ଜ କାଚ଼ି ୨୩ ସେର୍ ଚଲଖାଏଁ ଓଜନ କଣ 
ନେଵ । ବର୍ମରଚ୍ଛେଲ୍କ୍କୁ ଃକ ୫କ କର୍ କାଃ ଭହ୍ନିର୍ ଘକାଲବ । ଗୋଛଏ ଲ୍ବଢ଼ା ବଵରେଇରେ 
୨୯ ସସର ପାଣିଚର୍ ଏ ସକୁକ୍ମ୍ ଯକାଇ ଉ୍୍ଵମରୁବପ ସ୍ଥିଝାଲର । ଭୀ ଘଚର ଭାହ୍ମାକ୍ସ୍ ୧ ଠାସ ନଣ୍ଟଲ 
ଭ୍ଜବଚରେ ରଖିଦେବ । ୧ ମାସ୍ ବର ଦ୍ଵୀର୍ଵଲସକ୍ସୁ ବୁଣ୍ଢ କର୍ ଢଢହ୍ରିବର କାଲ୍ ୪୫ ଦନ ରଖିଦେଇ । 
ଢା ଘରେ ଗୁହ୍ ଅଠାକ୍ଲ୍ ବୁଷ୍ଷି କବଚ ଭବ୍ବରେ କାଇ ଗୋଲାଇ ପୁଣି ୧୫ ଦନ ଯଉତନ୍ତ ରଞ୍ଜନ୍ଦର । 
ଭହି ଜ୍ଵପରେ ଚଗାଃଷଏ ସର ପଡର୍ପବ । ସରଃ କାଇ ପକାଇବ ଏଁ ଭଢ଼ିତର୍ ଏସିଡ୍ କୃ 
(&୯୮୯ ୮୦11) କାଇ ଘୁଣି ୩ ନ୍ଦନ ରଣିକ । ଢା ପଣର ଭାଢ଼୍ାକ୍ସ ଚଗାଲାଲ୍ ଖଣ୍ତଂଏ 
କନାରେ ଶ୍ଥନ୍ଷି ୟୂବଂବମ୍ଫ୍ଵିଭ ମ୍ଭ ୩ ଚଗୋଃ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ବବ୍କୀଣନ ଏସିଡ୍ କଚ୍ଛ ଇଳାଲ 
ବବୋୌଭଲରେ ବନ୍ଦ କର୍ ରଵିଦେକ । 

୩କ୍ ଧଣାଳୀ 
ମାଜୁଫଲ (0୦&1 1110) ୩୦ ତସର 

ହ୍ରୀଗ୍୍କସ ୧ ଚସର୍ 
କଲା ଖଇର ୨ ଛଣାଙ୍କ 
ଣାଣି ୩୦ ଚସର 
ଏସଡ୍ ବୁ (4&0°1ଏ 2110) ୧ ଡ୍ରାମ 



୩୦ ଗୃହଣିଲ 

ମାଜୁଙ୍ଗଲକ୍ସ୍ ଜ୍ଵ୍ଢମରୁଯ ଛେର ଗସ୍ଥଃ ଚସ୍ଥଃ କର୍ଦେବ । ଭାହ୍ରାକ୍ସ ଚଗାଶଏ ଲ୍ବହ୍ା 
କଚରଇ ରରେ ₹ ୭ ସସ୍ପର ଘାଣି ବର୍ ବଢ଼ୁଗ୍ଵଲ ୬ ଦନ ରଖିଳ । ୬ ଦ୍ରନ ଘନ୍ତର୍ କରରେଇକ୍ସ୍ ନଆଁଂଚରେ 
ବସାଇ ସେ ପାଣିକୁ ସଝାଇକ । ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସିଝଳଲ ଚସ ଠାଣି ଗାଢ଼କଳା ବହ୍ଲାଲଯିବ ଏବଂ 
ଏ କାଲଦ୍ବାଗ୍ବ୍ କଲମବର ୭ଲଖାଯାଇ ସାର୍ । ଏହ୍ୁଯ ଣି କଲମ୍ଦ୍ଧାଗ୍ଵ ଲେଣ୍ରି ହ୍ବେଵା ମର୍ଯାନ୍ତ ନଅଂ ଚର 
ଵସାଲ୍ ସିଝାଇବ । ଭା ଘରେ ହ୍ଵଗ୍ଵକସକ୍ସ୍ ଚୁଣ୍ତ କର୍ ଭଦ୍ନିରରେ ଯକାଲ ଚଦବ ଏବଂ ଅଜ୍ ୧୫ ମିନଞ୍ 
ଘର୍ତାନ୍ତ ବଆଁ ଜ୍ଘରେ ବସାଇ ରଖିବ । ଢା ଧରେ କଳା ଖଇର୍କ୍ସ୍ ଚୁଣ୍କ କଵ୍ ଚହିରେ ଛକାଇ 
ଚଗାଳାଇକ । ଏହ୍ବା ମଚ୍ର ୧ ଘଣ୍ଟା ମର୍ୟାନ୍ତ ନଆଁ ରରେ କମାଇ ସଖାଲ୍କ । ଧୁନସ୍ଫଥ କଲମରେ ଲେଣ୍ରି 
ଦେଖିକ ଯବ ଜ୍ଞ୍ଵମ୍ଭ କଳାରଙ୍ଗ ବାହ୍ବାଦ୍ଦଲ୍ଵାଣ୍ଣି କାହ୍ରାବହ୍ନଲେ କରେଇକ୍ଗ୍ ବୁହ୍ଛାରୁ ଓହ୍ତଧ୍ଯଲ୍ ୧୫ ୦ 
ନ୍ଦନ ସର୍ଯାନ୍ତ ରଖିବ । ଭା ମଚେ ବଦଖିବ, ଭଞ୍ଜ ଉଠରେ ଗୋଃଏ ସର ପଡ଼ ଯାଇଥ୍ୁବ । ସସନ୍ଧର 
ସରଲୁ କାର ଇକାଲ୍ଦ ଏବ କାଳସୁଡ଼କ ଖଣ୍ତଏ କନାରେ ସ୍ଥଣି ଭହିରେ ଏବସଡ୍ ବୁଥ 
(014 ୪116) କାଇ ୩ ଦନ ରଖିବ । ୩ ଦନ ସରେ ଣୁଣି ଭାଢ଼ାକୁୁୁ କନାରେ ସ୍ଥଣି 

ଭହିବର ୟୂଙ୍ବବଣ୍ଟ୍ରିଭ ଏସଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବଯ ବକୌଣନି ଚଗାଃଏ ଏଟଡ୍ କ୍ମଛ ପକାଇ ବେ ଢଲଚର 
ବନ୍ଦ ଵର୍ ରଖିବଦବ । 

୪ର୍ଥ ଧିଣାଳୀ-- 

ଅଲା ୨୪ ଘର୍ 
ମାଜୁଫଲ (65&11-111) ୧ ସେଇ 

ସ୍ତ୍ରଗ୍ଵକସ ଅଧଚସର 

ଠାଣି ୧୬ ସେର୍ 
ଅଲାକ୍ସୁ ଚଛ ର ମଞ୍ଜି ଗୁଡକ କାର଼଼୍ ଉକାଲଦ । ଭାକ୍ମାନ୍ସୁ ଗୋହଏ ଲ୍ଵକ୍ଥା କରେଇରେ 

ଗଣି ୧୬ ସେର ଦେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯର୍ୟାନ୍ତ ସଝାଲ୍କ । ଢା ପରର ଭାକ୍ଗ ଶଣି ମାଜୁ ଫଳଗୁଡ଼କ 
ଜ୍ଵ୍ଵମରୁଚଷ ଚଛର ବସସହ୍ର ଯାଣିଚର୍ ଭନ୍ଜଥାଲ୍ ୬୬ ଦନ ରଖିଦେବ । ଭା ପରେ ଢାହ୍ନାକୁ ନଅ ରେ 
ବସାଇ ସଂାଇକ । ଅଧଘଣ୍ଟା ସଦବା ମରରେ ହ୍ରାଗ୍ଵକସକ୍କ୍ ବୁଣ୍ଟ୍ କର୍ ଭଛିରେ କାଲ ସଝାଲବ । ଅଧେ 
ମ୍ାଣି ମର୍ଗଲେ ଢବର୍ଲକ୍ଗ ନଆ ରୁ ଓକ୍କ୍ୟଲବ । ଥଣ୍ତା ହ୍ରୋଇଗଲେ ଖଣ୍ଧ ଏ କନାରରେ ଭାଦ୍ରାକୁ 
ସ୍ଥଣି ଘକାଇବ । ଭା ମରେ ୧୫୦୭ ନ ସର୍ଯାନ୍ତ ରିଦଦେକ । ୧୬୫୮୨୦ ୍ଦନ ପରେ ଦେଖିବ 
ଚାଦ୍ନା ଜ୍ସଚର୍େ ଚଗାଵଏ ସର୍ ଘଡ଼ଯାଇଥିକ । ଗୋଃଏ କାଲ୍୍ଚଞ୍ୁ ଦ୍ାଗ୍ସ୍ ସେନ୍ଧ ସର୍କ୍ସ୍ କାର୍ଜ଼ ୍ କାଇବ । 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୩୧ 

ଭଦ୍ନି ପର୍ଦ୍ରନ ବଦଖିର ପୁଣି ଚଗାଃିଏ ସର୍ ପଡ଼ଥୁବ । ଏହ୍ରିଷରି ଚସଚଭଦ୍ନନଯାଏ ସର୍ ପଡ଼ୁ ଥିବ 
ପ୍ରଭଦନ ଭାହ୍ନା କାଢ଼ି ଦେଉ୍ଥିକ । ସର ମଡ଼କା ବଦ୍ଧ ହ୍ରୋଇଗଚଲ ପୁଟ ବସ୍ଟିଭମଠରେ କଞ୍ଚୁତ୍ ଏସଡ଼୍ 
ଥକାଇଲ୍ ଭାହ୍ବାନ୍ସ ବବାଇଲ୍ରର୍ ବନ୍ଦ କର୍ ରଖିବ । 

ହ୍ମର୍ଡ଼ା, ବାଢ୍ମୀଡ଼ା, ଅଁଳା ଓ ମାଜୁଫଲ ପ୍ରକ୍ତଭରୁ କାଳ କର୍ବାର ଚକଢେବଗାଛ 
ଘ୍ରଣରାଳା ଜ୍ୟରେ ବଣ୍ଡି ଭ ହ୍ରେଲ୍ନ । ଏହ୍ରଥର୍ ଅହ୍ୌୁର୍ ଅନେକ ଘ୍ରଣାଳୀରେ କାଳ ସ୍ତମ୍ଭ କଗ୍ଵଯାଇ 
ପାବର୍ । ଏହ୍ନା ଛଡ଼ା ବକାର୍ରୁ ଚକବଭବଗାହ ପଦାର୍ଥ ଖାଲ୍ କଣି ଅଣି ଭଦ୍ଦ୍ାଗ୍ଵ ସଦ୍ରଜରେ କାଲ 
କର୍ଵାର ପ୍ରଣାଳ୍ଲୀ କକଚଭଗୋଃଛ ମଧ୍ଯ ନମ୍ମ୍ଚର୍ ଦଆଯାଉ୍ଅବ୍ଥ । ଏଘର୍ ବଜାର୍ ଜନଷ କଣିଅଣି 
କାଳ ଭଅଣ୍୍ି କଲେ ବଦେଶଲୁ ବେଶ୍ରୀ ଧନ ଗ୍ବଲ୍ଯିବ, ଭଥାପି ବଜାର୍ରୁ କାଳ କଣିବାଠାରୁ 
କିନ୍ଥ କମ୍ଲ୍ ଖର୍ର ହ୍ବେବ୍ତ । 

(୧) 
ମେଥୁଲ୍ବର୍ନ୍ ବୁ ଆ (?¶€୦୮1୨71111€ !1116) ୧ ମାଜ୍ ଣ୍ଠ 

ଗ୍ଦଅଠା ବା ଗମ୍ ଅରବକ୍ (6111 ¿£[୬୬1୦) ଅଧଗାଭ୍ ଣ୍ଟ 

ମାଣି ୮ ଗାଳବ୍ୂ 

ଗୁନ୍ଦଅଠାକ୍ସ ଚ୍ଟଣ୍ଧ୍ କର୍ ଷ୍ାଣିଚର୍ କାଲ୍ ୫୪ ଘଣ୍ଟା ରଖିବ ଭା ପଟରେ ଚମଥ୍ିଲ୍ଇକୁ ବୁ ¿ 

ରଙଂକ୍ସ ଖଣ୍ତିଏ କନାରେ ଯୁଢ଼ା ବାଛି ଭାହ୍ାକୁ ମା ନହ ଉ୍ଗରେ ଖଣ୍ତିଏ କାଠି ରଖି ଢହ୍ିରୁ ଝୂଲଲ- 
ବଦ, ୧ଯେଗର୍ ରଙ୍ଗପୁଜ଼ାଃ ଯାଣିରେ କୁଡ଼ ରହଦ୍ରକ । ଥଚର୍ ଥଚର ସସ କନାଯୁଡାକ୍ଧ୍ ହ୍ବଲ୍ଲ 
ଦେଉ୍୍ଥିବ, ଭାଦାହେରଲେ ରଙ୍ଘଗୁଡ଼କ ଶାଁଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘାଣିଚର ଗୋଲ ବହ଼ାଇଯିକ । ରଙ୍ଗଗଦଡ଼କ ସକୁ 

ଖିଲା'ଇଯକ୍ିବା ଯଚ୍ରେ ୨୪ ଣରଣ୍ଡା ସ୍ଥଡ଼ଚଦଇ ଢାହ୍ନା ପଠରେ ଵଯବଦ୍ଘାର୍ କର୍ବ । ଏଥରେ ବକୌଣସି 
ଗରଦା| (5661. ୩0) ରହୁକୀର ସମ୍ବାଦନା ନାହି । ଏ କାଳକୁ ଅଧୁକକଳ ଅର୍ଥାର୍ ୧ କର୍ଷରୁ 
ଉତ୍ତ୍'କାଲ ଚବାଢଲଚର୍ ରଖିବାର ନ ବେଲେ ବକୀଣକ ଏସିଡ଼୍ ସଳାଇବାର ମଧ୍ୟ ଘଟୟ୍ଟୋକନ 
ହ୍ରେବ ନାହି । ବର୍ଷକରୁ ଜ୍ଦ୍ଧକୀଲ ରଖିବାର ବହ୍ନେଲେ ଷୁଟ୍କ ବଣ୍ଫିଭ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚୁତ୍ ଏଗଡ଼ୁ 
କାଇ ବକୋଭଲରେ କଦ କରି ରଖିବ ଧି 
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ମାଜ୍ଗଳ (୦୩୩ ରୁ ଗାଲ୍କ୍ ଏସଡ଼୍ (6811 ⁄\0୯10) ପୁଢ ହୁଏ । ବସହି 

ଗାଲ୍କ ଏସଡ଼୍ ଏବଂ ବଜାରରେ ନ୍ଥ ହେଉଥିବା ଅନଲାନ୍ୁ ବୁ , (4211116 2116) ବା ଇଣଣା 
କାର୍ମାଲଲ୍ (1140 ୯୫1୮1111 6 ) ଦାର ମଧ ସହଜରେ କାଳ ̀ ବଅର୍ କଗ୍ଵଯାଲ୍ ଯାବିର୍ । ସେ 

କାଲ ଫାଜ୍ ଣ୍ଠଢେନ୍ନ ଝସନ୍ତୁ (୦୩11411 1€1) ଚିର୍ ସହୁକଚରେ ବହୁର୍ ` କଗ୍ବଵସାଇ ମାରେ । 



୩୨ ଗୃହଣିଲ 

ଏହି କାଳ କର୍ବା ମାଲି ଚଯଚଭେ ଗାଲ୍କ୍ ଏସଡ଼୍ ନେବ, ଭଦ୍ର ୩୦୧।୪୦ ଗୁଣ ଘାଣି 
ଭଞ୍ଜିରେ ୧ଯାଗ କରି ପାର୍ବ । ଗାଲ୍କ୍ ଏସଡ଼୍ ଥଣ୍ଡା ଯାଣିରେ ମିଚଣ ଳାଢହ୍ରିଃ ଭଣ୍ଡ ଆଣି ଗରମ 
କର୍ ଭଦ୍ର ଗାଲକ୍ ଏଜରଡ଼୍ ପକାଇବ । ଚାହ୍ନୀ ପାଣିରେ ଗୋଲି ଚହ୍ଲାଇରଲେ ଜଆଁ ରୁ ଓହ୍ତ୍ାଲ 
ଅଣି ଭାହାକ୍ସୁ ଥଣ୍ଡା କର୍କ । ଭା ଧରେ ଅନମ୍ବନୁ ବ୍ଲ, (4&211116€ 2116) ବା ଲଣରୋ କାର୍ମାଇନୁ 
(1100 0 #7୮1116) ଣିଶାଇକ । ୯ ଗାଲନ୍ ସାଣିରେ ୧ ଆଜ୍ନ୍ସ ଏହି ରଙ୍କଗଂ ଖିଶାଇବାକ୍ପ 

ହ୍ରେବ । ଭା ଘରେ ଢହିରେ ପୁଟ ଦଣ୍ଫିଭ ଯେ କୌଣନ୍ନ ଗୋଃଏ ଏସ ଡ଼୍ ଯକାଲ୍ ବବାଢଲଚର୍ 
ବନ୍ଦ କର୍ଦେବ । 

ଯେବେ ଫାଉ୍ଚଠଣ୍ଡାନ୍ ପେନ୍ରେ ବ୍ଯବଦ୍ଥାର୍ କର୍ବାନ୍କ୍ ହ୍ରେବଃ ଭେବେ ଭଜ୍ଜରରେ 

କାସଂଲ୍କ୍ ଏସଡ଼୍ (୦୫୪୮୦11° /^\୧14) ଚଦବ ନାହି | ସାଲସଇଲ୍କ୍ ଏସଡ଼ୁ (3&110711୯ &°10) 

ରଯବଦହ୍ରାର କରିିକା ବାଧ୍ୟିଳୀୟୁ । ବଯେଭେ କାଲ ଦ୍ରୋଇପ୍ୁବ ଢତ୍ରର ୪ ହ୍ଜାର୍ ସ୍ବଗର୍ଛୁ ୧ ଦ୍ବଗ 

ଏବୁ ଏସଢ଼୍ ଦେଇଲେ ଚଲବ। 

ସ୍ଥଳରେ ୧ ପାଉଣ୍ତ ଆନଳ୍ଲାନ୍ ବୁ (୬୬111।୮11) ବା ଇଚଣ୍ଡା କାରମାଲ୍ନ୍ 

(1140 ¿61⁄11116€) ଠଳଚାଲ ଭଜୁ ରେ ₹ ° ଗାଲନ୍ କାଲ ପ୍ରସ୍ତୁଭ ହ୍ରେଲ୍ ସାର୍ବ । ଏସୁପାଇ 

ଗାଲ୍କ୍ ଏସଡ଼ୁ ୪୧ ଆଜ୍ନ୍ସ ବା ୨4 ପାଜଣ ଯର୍ୟନ୍ତ ଲ୍ଵଗିକ । 

ଗାଲ୍କ୍ ଏବଡୁ ନ କଣ ମାଜୁଫଳ (୦୫୩୩ ପାଇଲେ ଭହିରୁ ସହ୍ବକରେ କାଲ 
ଭଅବ୍ଵ କଗ୍ଵସାଇ ଧାଣ୍ବବ । ୩ ଆଦ୍ଜ୍ଳ୍ସ ମଂଜ୍ଫଲ ନେଇ ଭାହାକୁ ଜ୍ଞ୍ସରୁଚକ ` ଚଛେର ଚଛୁଞ ବଛିଃ 
କର୍୍ଦେକ | ୨୪ ଆଜ୍ଜ୍ସ ମାଣ ବର ଭନ୍ଥ୍ରାଇୀ ୬ ସପ୍ତାହ ରଞସ୍ିବଦଚଲ ଭାହା ସଢ଼ଯାଇ ବସ ପାଣ 

ଅନ୍ବଲା ଚଢ଼ାଇସିକ । ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ରଖିରଲେ ଣୀସ୍ତ ସଚିଯିବ । ଏହ୍ରଘଭ୍ି ସଢ଼ବାକୁ ଫଂର୍ମଚ୍ତଣ୍ଟାସନ୍ 
([*୦୮୮1୬ {6 (1011) କହୁନୁ | ଫଳ 4ଏଚଣ୍ଠାସନ୍ ବହଲେ ଏସ ଡ୍ ଜାଭ ହୁ ଏ | 

ଫର୍ମେଚଣ୍ଡାସନ୍ ବହଲ୍ନ ସର୍ ସାଣିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଣ୍ ନେଇ ସସ ପାଣ କର ଅଧଆଜ୍ନ୍ସ ପ୍ଵାଗ୍ବଳସ 

ବୂଣ୍ସ୍ କ୍ ପଳାଇ ରଖିଦେଳ । ସସଗ୍ଗଡ଼କ ମିଲାଇଗଲ୍ା ସଚର ଭହୁଁଗର ଆନଲ୍ନ୍ ବ୍ର „ 
5 25 1116) ବା ଇଚଣ୍ଡା କାର୍ମାଇନ୍ (1100 ୯୫୪1୮୩110୧) ର୍ସଂ ଅବାଇବ | ୧ ଗାଲନ୍ 

ଘାଣ' କୂ ୧ ଅଜ୍ନ୍୍ସ ହୁସାବବର ରଙଂ ସ୍ପଗିବ । 
କାଲ ନାନା ରସଂରେ ଓ ନନା ପ୍ରଃ। ଜୀବର କଗ୍ଵଯା ଏ । ସେ ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡନା କରିବାକୁ 

ବହବଲ ଗୋହିଏ ବୃହ୍ମର୍ ସୁସ୍ତକ ଚହବ । ଏଠାରେ ଚକବଲ ବତ୍ଚିମାନ ଅଧ୍ୟଳ ଥରିମାଣବର୍ 

ବ୍ଯବ୍ବଦୃଭ ହ୍ବେଞ୍ଥିବା କଲ। କଣ ଓ ବ୍ର, ବର।କ୍ (3116 ୭୫୯୮) କାଳ ଭଅର୍ କରିବାର 
ବକେଚଭବଗ ହ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଅଗଲ୍ବ । 



ମୁମ୍ଭମ ଖଣ୍ତ ୩୩୮) 

ଚକ୍ ଷ୍ଟୁକ୍ର୍ (୯୩୩୮ ୦୩ 

ଅକାଲ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ୍ଳାକ୍ବବାଡ଼ଚର ଲେଖିବାଯାଲ୍ ଚକ୍ ସକ୍ (୦191 5110) 

ଭା ଲସ୍କଡ଼ା ସରୁ ରକ୍ଖଡ ଅଚନକ ବ୍ଯବଵନ୍ଦୁ ଭ ବହଉ୍ତଅଛ୍ତ । ଘସଗ୍ଧଡାକ ଛବଦଣରୁ ଆସ ଏଠାବର୍ 
ଛନ୍ନ ଦ୍ରେଜ୍ ଅଛ । ଏଗୁଡ଼କ ସରୁ ଖଡ଼ ଅକାରଇର୍ ଏବଂ ଭଲ ଭ୍ନ୍ନ ଗଙ୍ଗର ଓଅଃେ । ସ୍ବ 

ଦେଶଝଚର ଖଞ୍ଜ ଯିଥଷ୍ଟା ମିଲେ । ସେହ୍ର ପଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଭ୍ଲ ନର୍ମ୍ଭ ଗଞ୍ମୁକ୍ସ୍ ଜ୍ୁଞ୍ଜମଭୁସେ ବୁରି ଓ 

କପଡ଼ାସ୍ଥଣ କଣ୍ ଭହୁଁ୭ର୍ ୧ଲନହି ଅଠା ବଗାଲାଇ ହ୍ରାତରେ ବଲ ଶୁଖାଇ ବଦଲେ ସ୍ଵସ୍ପର 
ଚକ୍ଷ୍ଟ କ୍ର କାର୍ୟକା କର୍ବ । ଆମ୍ଭ ଦଦଶଚ୍ରର ଧଳା ଖଞ୍ଜ ଛଡା କଲା, ନାଲ୍ଆ ଓ ହ୍ରଲଦ୍ଵଆ 
ଗେରୁମାଃ ମଧ୍ଯ ମିଳେ ସେଗୁହ୍ମକ୍ସୁ ଚସନ୍ରଥର୍ ଚୂନା କର୍ ଅଠାଚର ଗୋଳାଇ ଶ୍ରଖାଇ ଲ୍୍ନ୍ମ ଭୁମ୍ଭ 

ର୍ଇଂର୍ ଚକ୍ଷ୍ଣକ୍ ଭଅର୍ଵି କଗ୍ଵଯାଇ ଖାର୍ଳ । ଅଥବା ଧଲ। ଖଡି ଚନାରେ ଦନ୍ତ ଭନ୍ନ ବଙ୍ଗ 
ମିଶାଲି ମଣ୍ଢ ଚଳ୍ ଷ୍ଠାକ୍ କର୍ ମାଣ୍ବ । 

ସାଧାରଣ୍ଠଡଃ ମର୍ଦାରେ ଚଲହୁ ଗ୍ବଜଲ୍ନ କମ୍ବା। ମେଜ ଗୋଲାଇ ଚକ୍ ଷକ୍ କର୍ମାଲ୍ 
ମାଚର୍ । 

ଚଯଝିଦ କଶ୍ଜିକ୍ ଚସାଡ଼ା ଭର୍ କଗ୍ଵଯାଏ, ଚଢଚବ ଢ୍ନିରୁ ଯେହି ଗର୍ଦାଗୁଡକ 
ବାହ୍ବାଟର ସେଗୁଡ଼କ ଅଭି ତ୍ଲ୍ତଷ୍ମ ଚକ୍ (୦୮୫୩୦ । ଚସହୂ ଚକ ଚର ମଧ୍ଯ ଅଠା ଗୋଲାଲ୍ 
ଚକ୍ ଷ୍ଣ କ କଗ୍ଵପାଇ କ୍ଷାରେ୍ । 

ଫଳେ କଜ୍ଯବାସ୍ଥାନ୍ 

ଆମ୍ବ ବଦଦଶବର୍ ନାନାପ୍ରକାର ଫଲ ସିଲେ। ବିଳଚଭଗୋଛ ଫଲ ଛଡ଼ା ସାଧାରଣଭଃ ଫଲ- 

ଗୁଡ଼କ ର୍ଢ୍ଛୁ ଅନୁସାଚର ଫଲ ଏବଂ ଅଲ୍ବାଦ୍ରନ ଚର ଚଶଷ ବଦ୍ଘାଇଯାଏ: ଚଢଭଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର 
କଞ୍ଚା ଫଲ ସକ୍ରୁଦଚନ ସିବଲ ନାହି । ଚଯଉ୍୍ ସମୟ୍ଲ୍ଚର୍ ଯେଉ ଫଲ ମିଲ, ସେହୁ ସମୟୂଚର ଚସନ୍ 
ଫଲ ହଗ୍ରଦ୍ଧ କର୍ ଚସଗୁଭୂକ ର୍ଖି ଯାରି୍ଲେ ସ୍ବ୍ମୁଦବନ ସେହି ସଫଳ ବ୍ଯବହାର କର୍ଵଯାଇ ଯାରର୍ । 
କେଭେକ ଫଲ ଅଭ, ଭାହ୍ନା ସସନ୍ର ଫଲର୍ ର୍ଭ଼ୁବରେ ଏଭେ ଅଧୁକ ଫଚଲେ ଚଯକ ଚସ୍ ସକୁ ସେନ 
ସମ୍ବୟ୍ଟ୍ରେ ହଗ୍ରହ୍ନ କଣ୍ଠ ଢାଢ୍ରାକ୍ଗ୍ ରଖିବା ପ୍ରଣାଲୀରେ ର୍ ଖାର୍ଲେ ଦେଶବଦେଶକ୍ଵ୍ ରପ୍ତାନ ହ୍ଲୋଇ୍ 
ଘାଣ୍ବ ଏବଂ ଭଦ୍।ଗ୍ଵ ଵହ୍ଗ ଅର୍ଥ ମଧ୍ଯ ଅସ୍ଥିକ । ସମ୍ବୟ୍ ସମ୍ବୟ୍ବରେ ଆମ୍ବ ଏଠଭେ ଫଲେ ଯେୟ ଛଲ୍ଵଳେ 
ଯେଇଭ ଖାଇ ପଘାର୍ବିିବାର ଭାଦ୍ରା ଖାଲ୍ ମଧ୍ଯ ଅବଦଳ ଆମ୍କ୍ ସଚ଼ୀଯାଏ ଓ ନଷ୍ମ ହୁଏ । ଚମ 
ସମ୍ବଯୟୁ୍ଟର୍ ବଲି ଘଞ଼ବା ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ବଯଦେ ହଁଂଗ୍ରହ୍ନ ଵର୍ ଭାଦ୍ନାକ୍ସ ଣୁଖାଇ ଆଗ୍ଟର୍ କଗ୍ଵଯାଏ, 6ଠଭବେ 

”ଶ' 



୩୮୪ ୂଢୁର୍ିଲ 

ଭାହ୍ରା। ଵର୍ଷ ଭମାମ୍ ସକୁଅଚଡ଼ ଛ ନୟ୍ ଚଢ଼ାଇ ପାଣ୍ଠି ଓ ଏକବର୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ କାଲ ରହ୍ଧଚଲ ମଧୟ 
ଖଗ୍ଵଗ ବହକ ନାହ୍ନ । 

ଫଳ ରଖିବାର ଉପାୟ୍-- ଫଳଗ୍ଡକ ରଖିବାର ଉ୍ଗାୟ୍ ଦୁଲବି = (୧) ଅଗର 
କଣ୍ଢିବଂଦ୍ବାଗ୍ (୨) ସ୍ତରୁଵୀ ପ୍ରନ୍ତୁଢ କର୍ବାଦ୍ବାଗ୍ଵ । ଖା ଏବଂ ୩୦ ଦୁଇଲ୍ଃ ସଚଯୋଗରରେ ଏ ହ୍ଲା 

ର୍ଖାସାଇ ପାରେ । ଖଞ। ଦେଲି ରଖିଲେ କହ୍ନନ୍ଥ ଅଗ୍ର ଏବ ମିଠା ବଦଇ ରଖିଲେ 

କହଣ୍ଣ ଧ୍ତରୁବା । 
ଖଞ୍ଚା| ଦେଇ ଆର୍ଗ୍ କଣ୍ ରହିବା ସହଜ ଏବ ଏଥୁୂଚର ବଦେର୍ଶା ଖର୍ଚ ପଡ଼ ନାହି । 

ଆଦ୍ଦୁର୍ ମଧ ଏହ୍ନା ଶବୀଘ୍ଵ ନଷ୍ଟ ହ୍ରେଵାର ଭ୍ୟ୍ଟ୍ ନ ଥାଏ୍ୟ ଢେଣ୍ଟ ଅଗ୍ବର୍ କର୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସଷରେ 

ସୃବ୍ଧଧାଜନକ । ବବ୍ଟଶିଷଢଡଃ ଅଚନକ ଖଞ୍ଜା ଫଲ ଅନ୍ଥକ ସେଥୁ ନମରନ୍ତେ ଅଭ୍ ଝା ଯାଗ କର୍ବା 

ଆଵଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହି । ଚକବଲ ଲ୍ବଣ, ଭେଲ ଓ କଚ୍ଛ ମସଲ୍ନ ଯୋଗ କଲେ ଯଥେଷ୍ଜ ହ୍ବେବ । 

ମୂରୁବା କରିବାପ'ଲ୍ ରନ ଅଦ ଶକ ହୁଏ । ରନ କଣିବାକ୍ଛ ପଚଡ଼ ଭାହ୍ନା ମଧ ଅନେଳ 

ନ୍ଦନ ର୍ଵିଲେ ନଷ୍ଟ ଚହ୍ଘବାର ଅଣଳ୍ତା ଥାଏ) ଢେଣୁ ସାଧାର୍ଣଭଃ ଧମା ରଲ୍ବକଙ୍କ ଦ୍ଯବହ୍ନାର୍ 

ଗାଲି ମୁ ରୁକା ଏବଂ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଲ୍ ଅଗ୍ଟର୍ ବଚଣଷ ଉ୍ପପୋର୍ଗୀ । 

ଆଗୁଚ୍ 

ଆମ କଦଣବରେ ଅଳନେକ ପ୍ରକାର୍ ଖ୫।ଘଫଲ ଜଣ । ଯଥା :“- ଢେଲୁଲ, ଆମ୍ବ, ବଲ୍ମୂ, 

ନାରଇଁ, ୪ସ୍ଵ, କରମଙ୍ଗା କମିଲା, ବରଚକାଳ, ନଷରବକୋଳ ଵା ଶିର୍ଅଳା› ସଭ୍ୟଅୟ୍ଠା 
ଇଭ୍ଯାଦ୍ଧ । ଏଥ୍ପମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ବ ଓଁ କମ୍ପଲା ଥାଚଚଲ ଚ୍ତକଚଭକ ପିଠା ହ୍ୂଏ ଓ କେଢେକ 

ଖା ହୁଏ । ୧ଯଉ୍ଗୁଡ଼କ ସାରବଲ ମିଠା ହୁଏ ସସଗୁଡ଼କ ଲେଚକ ଖାଲ ପାରନ୍ତି ମାନ୍ନ ଯେଞଗୁଡ଼କ 

ଖଞ୍ଜା ହ୍ରୁଏ ଭାଦ୍ମାର୍ ଅତ୍ଵିମାଣ କମ୍ ନୁର୍େ । ଢେଣୁ ସେଗ୍ୁଡ଼କ ଓ ଅଳକାନ ଖଞ୍ଜାଫଳଗୁଡ଼କ 
ସଦ୍ରଜବର ଆଗ୍ଭର ଦ୍ରୋଲ୍ ପାର୍ବ । ଆଗ୍ଟର ପ୍ରାୟ୍ ଅନେବକ .ବିକ ନକ ବ୍ଯକଦହ୍ଲାର ଯାଇ୍ କରନ୍ତ । 

ଅଧୁକ ମର୍ମାଣତର କଲି ଘାର୍ଚଲ୍ ଭଛିରୁ ସହ୍ନଜରେ ଅ “ କ୍ପାର୍ଜନ କର୍ ଘାର୍ନ୍ତେ । ଆଗ୍ଟର୍ 
କର୍ଚିବା ପାଲ୍ ଖରଚ କମ୍୍ । ଏହ୍ଲନା ଵନ୍ଧୟ୍ କଲେ ସହ୍ବଜଚର୍ ଅଧ୍ୟକ ଲ୍ବଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ । ଫଲମ୍ବାନଙ୍କ 

ଆମଦ୍ରାନ ସମ୍ମୟ୍୍ରେ ଖଵାଙ୍ଗଲସକ୍ତୁ ଅଭ ଅଲ୍କା ବ୍ଯମ୍ଟ୍ରର୍ ହଗ୍ରହ୍ନ କଗ୍ଯାଲ୍ ସାବର୍ । ଚସଗୁଡ଼କ 

ସ୍ଗ୍ରହ୍ମ କର୍ ୭ଯଝବ ଅଗ୍ଟର୍ କଗ୍ବଵଯାଏ ଏବଂ ୧ସ ଆଗ୍ଟର୍କ୍କ୍ ବବାଢଲଚର ବନ୍ଦ କଣ୍ ସହର୍ ମାନଙ୍କୁ 

ମଠାଲ୍ ଦ୍ଦଆଯା ଏ, ଚଭେବେ ଭାହ୍ରା ଭବଣଷ ଅଦୁୁଭ ବହବ ଏବଂ ଅଧୁକ ସୁଲା ପିଲିବ । 



ସ୍ପୃମ ଖଣ୍ଡ ୩୪୬ 
ଛି ‹¿ ,, ୬ 

ଅଗ୍ଲର୍ କର୍ି୍ବାର୍ ପ୍ରଣାର୍ଲୀ। ଅମ ; ଦେଶରେ ଅଳେକଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛ୍ଥଃ ଢେଣୁ ଭାହ୍ରା 
ଵିଶଦପ୍ତ୍ଵକରେ ବଷ୍ଟିନା କର୍ କା ଅକଣ୍ଯକ ନାହି । ସ୍ବକ୍ଷେଠର୍ ଚକଚଢକଚଗାହ ବିଷୟକ ନମ୍ବୁଚର୍ 
ନ୍ଦଆଗଲ୍ପ । ॥ 

ଆମ୍ବ୍ଲ୍ - କଞ୍ଚା ଅମ୍ବକ୍ସୁ ନ୍ଡ଼ାଇ ଏବ ଫାଲ ଫାଳ କରି ଖଗ୍ବଚରେ ଶୂଖାଇ ଡହ୍ର ଜର 
ଲବଣ, ଲଙ୍କାସର୍ଚ, 6ସୋର୍ଷ, ସମେଷୁଗୁଣା ଓ କନ୍ଥ ବସାର ଷଭେଲ୍ ଦେଇ ରଖିଦେଲେ ଆମ୍ବାଲ 
ହୁଏ | 

ଚଗାଟା ଆମ୍ପ--ଟଗୋଃ ଆସ୍କ୍ପର୍ ଆମ ଦେଣଚର ଭ୍ଲ ଆଗ୍ଟୁର୍ ହ୍ମୁଏ । ଦସ୍ଵେଃ 

ଭ୍ଲ୍ ଆମ୍ହ ଆଣି ଭହିଁ ର୍ ସ୍ପର୍ଡଣ କାହଦେବ । ସ୍ପଣ୍ଟରୁ ସମାନ ୪ ଫାଳ କର୍ଵ୍ ଏଘଣ୍୍ ସ୍ତ୍ବବରେ ଶଣ୍କ୍ନ 
ଯେଘର୍ ଭାଜ୍ରୀର୍ ନମ୍ପ୍ ଅଂଶ ସମ୍ପ କ୍ସ ଲଗି ରହୁଥ୍ବିବ । ଖର୍ଣ୍ରଂଏ ହୂସ୍ଵୀ ବା କଣ୍ଠାଦ୍ମାଗ୍ବ ତଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 
କୋଲ୍ଲ୍ କାଢ଼ ̀  ବଦଲ ଭହଁ'ରେ ସୋର୍ଷ, ଚମଥୁ, ଚଗାଲମର୍ ୭, ଜୀଗ୍, ଲଙ୍କାମର୍ଚ, ` ଦଲାଜୀଗ୍ 
ଓ ଦ୍ୁଲଦରକ୍କ୍ ଗୁଣ୍ଡା କର୍ ସେନ୍ଥ ମସଲ୍ବଗୁଣ୍ଡାରରେ ଅଲ୍ ଠେଲ୍ ଗୋଳାଇ, ଭାକ୍ସୁ ଲ୍ବଣ ଆଦ୍ଧ ମସଲ୍ବ 

. ବଦଲ ମୁଣ୍ତ କରିଦେବ । ଚଗାହଏ ଦ୍ବାର୍ଣ୍ଚର୍ ସଜାଡ଼ ଦନେ ରଖିଦେବ । ଭା ଛନ୍ତର ଢହ୍ର ରେ 
ଢେଲ୍ ଜାଲ ଖଗ୍ଵରେ ୧ଜ୨° ନନ ସର୍ଯାନ୍ତ ଶୁଆଇ ରଖି ଚଦେବ । ସୋର୍ଷ, ଚମଥୁ, ଘଗୋଲମଶ୍ଚ) 

ଜୀଗ୍ସ ଆଡ ମସଲକ୍ଗ ଚୁଣ୍କିକା ଯୁବେ ଅଲ୍କ ଚଭଲ୍ରେ ଅଲ୍ବ ସ୍ତ୍ରହଦଦଲ୍ ସେଗୁଡ଼କ ବୁଭ୍ଵିବାକ୍ସ୍ ହେଵ । 

କେହ୍ଵ ବକଦ୍ଧୁ ଅଗେ ଠ୧ଭଲ୍ ନ ଦଦଇ ଶୁଣ୍ର ସାରଣ୍ରଲେ କନ୍ଥା ଃରେ ଠଡଲ ଭାଳ୍ଜି 
ର୍ଝଣି । 

ଆମ୍ପବନଲଆଗ୍ଟ୍ଲରଦଗ୍ବଵେଃ ଆମ୍ବନ୍ସ ୪ ଫାଳ କଲି ରଣ୍ ପୁଣି ଢାହ୍ରାଵଵ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ 

କଣ୍ଢି କାଃର । ହ୍ଲଦ, କୀଣ୍ଵଥ ଚଗାଲମରି୍ଚ, ଚସାର୍ିଷ, ଧନଆଁ, ୧ମଥୁ, ଲକାମରଚ, କଲାଜୀଗ୍ 

ପର୍ତର ମସ୍ଲକ୍ତୁ ଵର୍ଥ ସସୋରିଷଚଭଲ୍ ଦେଇ ଦର୍ଭ୍ଜ। କର୍ ଚ୍ର୍ି୍ବଦବ । ସସଲ୍ବ ଗୁଣ୍ଡ, ଲ୍ଲଣ 
ଓ ଚଛଗ୍ଗ୍ ଅଦାକ୍ସ୍ କ୪ା ଆମ୍ଲ୍ଵର୍ ପକାଇ ସକୁଗୁଡ଼କ ଉଜ୍ଠିରୁଦଗ ଚକଃର । ଆଵଗ୍ଯକ୍ର 

ବିହ଼ଲେ ଆଉ୍ତ୍ ବ୍ରନ୍ଥ ସୋ ଣ୍ୱତେଲ୍ ମିଣାଲ୍ବ । ମସଲ୍ବଗୁଡ଼କ ଜ୍ଞ୍ଢମରୁଚମ୍ଭ ଆମ୍ଵଚର୍ ଗୋଲାଇ 

ହୋଇଯିବ । ଭା ପଢର୍ ଦ୍ରାଣ୍ଡରେ ପୁଗ୍ବଲ ୧୫୨୦ ନ୍ଦନ ଖଗ୍ବଚରେ ଶୁଖାଇବ । ଭା ଝର ଆଉ୍ 

କ଼ର୍ଥ ସୋର୍ଵଷ ଭେଲ ଦଦଇ ସାଇଭ ର୍ଖିବଦେବ । ଯେବେ କା ଆମ୍ଲର ଘରିମାଣ ୬ ସର 

ହୁଏ, ଭେବେ ମସଲାଗୁଡ଼କର ଘର୍ମାଣ ସବଂମୋଃଭ ୧ ୧ସର ବହିର । 

ଢଟକା ଆମ୍ବ ଆଗ୍ଟ୍ର“୮ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମିଢ଼ ପ୍ଵିବା ସମୟୁରେ ଦା ହାଲୁଁ ତ୪କୀ ଅଗ୍ଗର୍ 
କର୍ବକ୍କ୍ ଇଚ୍ଛା କବଲ ଆମ୍ବକ୍ସ୍ ରଗୁଡ଼ା ୭ରୁଡଢ଼ା କର୍ ଣର ପକାଇବ । ଢୁଲଦ, ସୋର୍ଷ, ଖୀଗ୍୍, 

ରମେଷ୍ଟି, ୧ଣାଲମର୍ ଚୟ ଲଙ୍କାମ୍ପରିର୍ୟ ଅଦ୍ଦୀୟ ଧନଥା ଗ୍ରକ୍ତଭନ୍ଗ୍ କାହ ଝଡ ସବସଂ ଲ୍୍ଣ ପଢାଇ 



୩୬ ଗୃଢଣିଲ 

ଏ ଆସ୍କ୍ରର୍ ବଗାଲାଇ୍ଚଦବ । ଚଗାଃଏ ମଲମଚର ଅଲ ସସାଭି୍ଷଭେଲ୍ ଜାଲ ଭାହ୍ନାବ୍ସୁ ନଆଁ ରେ 
କସ୍ସାଇର୍ର । ଚଭଲ ଗରମ ବହ୍ଲାଇ ଫୁଃରଲେ ମସଲ୍ଚଗୋଲା ଆପ୍ଫକ୍ସ ଥର୍ଚବ ୪୫ ଖଣ୍ତ କଣ୍ ମକାଇ୍ 
ଆଚସ୍ତ ଆସ୍ତେ ଲେଜ୍ଃ ପାଉ୍ଃ କର୍ବ । ପାଣି ମରିଗଲେ ଭାହ୍ବାକ୍ସ୍ କାଟ଼ଂ ଅଣୁ ଥୁର । ଏହ୍ରୁପରି 

ସକ୍ତୁ ଖଣ୍ତସାକ ସିନ୍ମଲବ । ଏହ୍ରା ଖାଇ୍ବାକ୍ପ୍ ବେଶ୍ ସ୍ୁସ୍ପାଦୁ ହ୍ୂଏ ଏବଂ ୧୦।୧୫୨ ଜ୍ରନ ପଫନ୍ତ 
ର୍ଛ୍ୁ ଯାଚର୍ । 

ଗୃଡ଼ିଆମ୍ପହା--ଦସ୍ଵେଃ ଅସ୍କର୍ ଚଗ୍ଵମାକ୍ସ୍ ଛଡ଼ାଇ ଚଦଇ ୫ବ୍ଛୁଆରୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଚକାମ୍ମଳ 
ଥ୍ଂଶମାନ ଭାଞ୍ଚ୍ର କାହାର କର୍ବନେବଦ । ହଲଦ, ଜୀଗ୍ବଵ, ୧ସାର୍ଷଃ ସତଉ୍ଷ, ଚଗାଲମର୍ଚ, ଧଜଆ, 

ମ୍ବେଥ୍ନ ଅଦ୍ଧକ୍ୁ ଦରଭ୍ଜା କଲର୍ଚି ବୁଟ୍ି ଅଲ୍ ଢେଲ୍ ଓ ଲ୍ଲୁଣ ସନ୍ରଭରରେ ଆସ୍କରେ୍ ଚଗାଲଳାଇବ ଏବଂ ଢାହାକ୍ଲ୍ 

ହାଣ୍ଡିରେ ଥୁଗ୍ଵ୍ଇ ୬ ଦନ ଖଗ୍ଵରେ ଶୁଖାଇବ । ୬ ଦ୍ଦନ ଘରେ ଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ନଅଆଁ ରେ ଦସାଇ ମାଗ କରିବ । 
ପାଗ ଛନ୍ମରଏ ବହଲଆ ବହ୍ଘରାଇଗବଲ୍ ଭଦ୍ର ରେ ଆସ୍ଵଗୁଡ଼କ ସକାଇ ବଚରାଲାଇର । ଢା ଘରେ 
ଓକ୍ତକ୍ାଇ ଆଣି ଯୁନସ୍ତ୍ ଦହ୍ବାଣ୍ଡ ଚର ୁଗ୍ବଲ୍ ୧୪୮୧୫ ଵନ ସର୍ଯାନ୍ତ ଖ୍ଗ୍ବ ଦେବ । ଭା ପରର ଦ୍ରାଣ୍ଡ ର 

ପଢୁ ବନ କର୍ ର୍ଜିଦେକ | 

-ଗୁଡ଼ଆସ୍ହା ନମନ୍ତେ ଚସବେ ଆମ୍ଳ # ସେର ହୁଏ, ଚଭଡବ ହ଼ଲପୀ ୧ ଛୁଞାକି, ' ଗୀଗ୍ 

୧ ଛଃାଙକ, ସଜ୍ୟ 9 ଛଞ୍ାକି, ବସୋାର୍ଷ, ଧନିଆ, ଗୋଲମରିଚ) ଚମଥୁ ପଚଭୟକ ଅଧଭୁଞାଳକି; ଲୁଣ 
୧ ଚସର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ୧୧ ଚସର୍ ସ୍ଵଗିବ । 

ଅନ୍ଯଧିକାର୍ ଗୃଡ଼ିଥାମ୍ବା  ଆମ୍ବକ୍ସ ଛଡ଼ାଲ୍ ରରୁଡ଼ା ରଝୁଡା କର୍ ରଖ୍ ଇହ୍ଘଥଚର 

କନ୍ଥ ଲ୍ବ୍ଶ ଓ ହବଲଦ ଚଗାଳାଇ ୬।୩ ଦନ ଖଗ୍ଵରେ ରଖିବ । କଳ୍ଥ ଭେମ୍ଭୁଲି ଆଣି ଭହିରେ ଅଲ୍ଲା 
ପାଣିଦେଇ ଚକିହ ସଞ୍ଜ ଏ ପାରୁଗୁଡ଼କ କାଚ ଢହ୍ରିର୍ ରସଗୁଡ଼ିକ ଚଗାଛର୍ମ ହ୍ଲାଣ୍ଡଚରେ ରଵିବ । 

ଯେଚର୍ତ ଚଢନ୍ତୁଳ ରସ ଭଦ୍ଜିର୍ ଅଧା ଗୁଡ୍ଜ ସେହ୍ର ରସଚର ଖିଣାଲକ । କଚ୍ଛ ଜୀଗ୍ ଓ ପେମ୍ବିହ୍ସ୍ 
ଦରଭ୍ଜା କର୍ ଚ୍ର୍ ଭତ୍ରିବର୍ ଘକାଇ୍ବ ଏବଂ ଭଦ୍ରିରେ ଅମ୍ତଗୁଡ଼କ ମଲ୍ଲାଇ ଚଗାଳାଇ ୨୦।୨୫ 
ନ୍ଦଳ ଘର୍ୟାନ୍ତ ଖଗ୍ବ ୧ଦବ। 

ଆସ୍କ୍୍ଚର ଏହ୍ରଷର୍ ନାନାପ୍ତକାର୍ ଅଗ୍ଟର୍ କଗ୍ଵଯାଇ୍ ମାରେ । 
ଠଭନ୍ତ, ଳି ---ଚଢନୁଲ ଖଞ] ମଧରେ ଶେଷ | ଭହିରୁ ମଞ୍ଜି ଓ ଯାରୁଯାଇ କାଚ଼ିଦେଇ 

ଡଢହିବର କେଵଲ ଲ୍ଲଣ ଭେଲ ଗଗାଲାଇ ରଖିଦେଲେ ଭାହ୍ରା ସଦ୍ରଜ ଚର୍ ରହ୍ଥୁଲ । ୭ଘ ଚକୀଣସ 
ଘ୍ପଦାର୍ଥ.ସ୍ଙ୍ଘେ ଅଲା ଚଢନ୍ପୂଲ୍ରସ ବଦଲି ଭାହ୍ରାକ୍ସ୍ୁ ଖଃା। କଗ୍ଵପାଇ ପାରିବ । କଭନ୍ତୁଲ ଫଡ଼ା। ଗଢ଼ା 



ସ୍ପ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ ୩୬ 

କିନ୍ତ ର୍ଣ୍ରି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼କ ବାହ୍ଘାର୍ କର୍ଦେଇ ଭହ୍ନ ବର୍ ଜୀଗ୍ଵ, ଟଗଗୋଲମଭିଚ, ଜୁଆର୍ଣୀକୁ ଦରଭ୍କା କର୍ 

ଚ୍ର୍ ଡ୍ଲ୍ଜ ଚ୍ଟନାକ୍କ୍ ଲ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ମିଣାଇ ଢେନମ୍ତୁଲଚର ମଡ଼ାଲ୍ ଦେଇ ରଖିଲେ ଏହା ସୁଦର 
ଆଗ୍ଟ୍ର ଚହବ । 

କାଗଜି [ଦ୍ଷ୍ବଂ"--ଏ ଫଲର୍ ଗ୍ଲେଷା କାଗଜ ଘର୍ ଘଢଳା ଥିବାରୁ ଏ ଫଳର୍ ନାମ 
କାଗଜ ବ ଦହ୍ବାଇଅଛ 

ଆସ୍ଫ ଘର୍ କାଗଛ ଆଗ୍ଟ୍ର ଘାଲ୍ ବଗାଶିଏ ପ୍ରଧାନ ଫଳ ମଧ୍ଯରେ ଗଣ୍ୟ । ଏହାକ୍ସ୍ ନାଳା- 

ପକାର୍ଚର ଆଗ୍ଟର୍ କରନ୍ତ । କେଭେ ସଲ୍ବକ ଖାଲ୍ ଲ୍ବଣ୍ ଚଗୋଲାଇ ଣୁଖ୍ାଇ ଭେଲରର୍ ସକାଲ୍ 
ରଖନ୍ତୁ । କାଗକକ୍ସ୍ ଚଗୀଃା ଆମ୍ହ ଘର୍ ୪ ଫାଲ କର୍ ଏକୁ ଣ୍ରରୁ ଭଣ ଅନ୍ଯ ମୁ ଣ୍ତ ଘରଥୂବା 
ଅବସ୍ଥାର ଭଦ୍ମରେ ହ୍ବଳଦ୍ନ, ଲଙ୍କା ମର୍ରିର, ସୋର୍ଷ, ସୀଗ୍ଵ, ଚମଥୂ ଓଁ ଲ୍ଲଣକ୍ତୁ ଚୁଛ ଓ ଭହିରେ 
କନ୍ଥ ଅଦାଳ୍ସ ଵାଃ ମିଶାଇ ବଚସହ୍ଥ କାଗଳର୍ କା ଅଂଶତ୍ତର୍ ମୁଞଣ୍ଜ ଲର୍ବ । ୨ ଛନ ଖଗ୍ଵରେ 

ଶ୍ରୁଶାଇ୍ବ । ଭା ଘରେ ଆଜ୍ ଗୁଡ଼ଏ କାଗଜ କାଛ ଭହ୍ରିର୍ ରସ ରସ୍ୁଡ଼ ସେହ୍ କାଗଜ ଉ୍ପବର 
ଭାଲ୍ନବ ଚଯଗର୍ି କାଗଛଗୁ୫କ ସେ ରସରେ ବ୍ରୁଡ଼ଯବ । ଭା ପରେ୍ ୮୧୦ ନ ଖଗ୍ବରେ ଶୁଖାଇ 
ଲ୍ଖିବଦକ । ଧ 

ବର୍ଦୋଳ୍ଳି--ଇକହଜବର୍କୋଳତର ମଧ ଅଳଳକ ଆକାର `ଅଗୃର୍ ହୁଏ | ପାରଲା ବର- 
କାଳରେ ହର୍ଲଦ, ସୋରିଷ, ଜାଗ୍ ଓ ଚମଥୁ ପ୍ରକ୍ତଭକୁ ବାହ ଭହ୍ଦ ସଚଙ୍ଗ ଲ୍ବଣ ଘଳାଲ୍ ଵଲ- 
କୋଳକ୍ଷ ଭହୁଁ ର୍ ଗୋଲାଲ ଖଗ୍ଵରରେ ଶୁଖାଲ୍ବାକ୍ଗ୍ ହମ ଥ । ଶୁଖିଗଲେ ଢହ୍ରୀ ଚର କନ୍ଥ ସସାର୍ର୍ଷ 

` ଭେଲ ଶଦଇ୍ ରମି ଛଆଯାଏ । 

କମ୍ବା ବରକୋଛଚରି କବଲ ଲ୍ବଣ ଗୋଳାଇଁ ଆଟେ ଣୁଖାଲ୍ ଦିଆଯାଏ । ଶୁସ୍ମଗଲେ 
ରହୁ ରେ ଲ୍୍ଣ, ଦଲବ, ୧ସାର୍ଷ) ମେଥୁ, ଜୀଗ୍, ଲଙ୍କାଃର୍ର ପ୍ରଗ୍ୃରକୁ ଗଣ କର୍ କଛ ସୋର୍ଷ- 

ଢେଲ ସଙ୍ଗେ ଜିଣାଇ ଶୁଦ୍ିଲ୍ଵ ଚଳାଳଗୁଡକରେ ଚଗାଲାଇ୍ ଚଦର । ଭା ପରେ ଭାକ୍ସ୍ ୮୮୧୦ ଦନ 
ଖଗବରେ ଶୁଖାଇକ । ଆରଣ୍ୟକ ଚହୁବଲ କର ଭେନୁଲରସ ମଧ ଭହିବେ ତଗାଳାଇ ଦଆସାଏ | 

କୋଳି ଚକି ଶୁଖିଲା ବରକୋଲକ୍ତୁ ରିକିରେ କୁଃ ଭହ୍ନ ର୍ ମଞ୍ଜାଗୁଡ଼କ ବାହ୍ବାର 
କରିଦେବ । ମଞ୍ଚ ବାହାର୍ଗଚଲେ ଅହୁର୍ ଜ୍ଞ୍ଯରୁଝଘ କ୍ଲଃ ଭାହ୍ବାରୁ ବୂନା କ୍୍ଦେକ | ବସାର୍ଷ, 
ଗୀଣ୍, ଲଙ୍କାମର୍ଚ, ହୁଲଦ, ଲ୍ଣ, ଗୋଲମର୍ଚ ଆଦ ମସସକୁ ବୁ କର୍ କଛ ଦେନୁଲରସ ସବସଂ 
ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଣାଇ କହ୍ନଚର କକାଲଗୁଣ୍ଡଂଗୁଡ଼କ ଯକାଇ ରଇକହ ଗାଲ ଗୋଲ କରା 
ଆଵାର୍ରର ପ୍ରସ୍ପୁତ କର୍ ଖରାର ଶୁଖାଇ ର୍ଖିବଦେର । 



୯ ଗୃହରଗିଲ 

ଲ୍ଙ୍କାାମ୍ବ୍୍ ର --ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କାମଣ୍ବଚଚ୍ଛ ଏକ ମୁଣ୍ଡରୁ ରର୍ ଭହିବର୍ ଲବଣ, 
ସୋରିଷ, ଜୀଗ ଓଁ ମେଥୁିକୁ ବୁନା କରି ବଢଲରେ ଚଗାଲାଇ ଭହିରେ ଘୁଗ୍ବଇ ଚଗାଃ ଏ ଚମାଃ କାଚ 

ବୋଢଲବଚର ରଖି ୧ ଦନ ଖଗ୍ବବର ଶୁଣ୍ଞାଲ୍ଵ । ଢାଷରେ ଭହ୍ିଚର କାଗକବଲ୍ମ୍ବୁଗୁଡ଼ଏ ରସୁଡ଼ 

ରସ ଘୁଞ୍ଚି କର୍ ମୁଣି କନ୍ଥଦନ ଖଗ୍ଵରେ ଶୁଖାଇବ । ସୁଳା, ବମ୍ବର ବାଇଗଣକ+ ସକନାକୂଲ, 
ଘଘୋଇଖାଡ଼, ଅଦା ପ୍ରସ୍ତ ଭ ଫଲ ସୁଲମାନଙ୍କ୍ କାହ କହ୍ଧିରେ ଲେମ୍ମୁର୍ସ ଦେଇ କଚ୍ଛଦନ ଶୁଖାଇ୍ଲେ 

ତାହା ସଭୁ କର୍ଯିକ । ଭା ଯନ୍ତରେ ଭହ୍ର ରେ ଲ୍ବଣ ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ମସଲ୍ପ ଚଦଇ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ଟର୍ 

କଗ୍ବଯାଇ ପାଣ୍ିବ । ଲେମ୍ଟୁର୍ସ୍ କଦଲଚର କୌଣସି କୌଣସ୍ତି ଫଲକ୍ସୁ ଣ୍ୁଖାଇ ବଭନ୍ତୁଲରସରେ 
ମଧ୍ଯ ଘକାଇ ଆଗ୍ଟ୍ର୍ କଗ୍ଵଯାଲ୍ ଯାଓର୍ । 

ଣନ୍ଧମ୍ଟ୍ ଯାଇଁ ଅଧକ ପର୍ଚିମାଣରେ ଆଗ୍ଟର୍ କରିବାକ୍ସ୍ ବହ୍ଧଲେ କାଗଵଲେମ୍ବୁ ରସ୍ ସରୁ 

ସ୍ଥାନଚର ଓ ସକ୍କୁ ସମ୍ବର ଅଧ୍ୟକ ପର୍ମାଣଟରେ ଗିଳ ପାବର୍ ନାହିଃ ଢେଣୁ କାଗନ ରସ 

ବଦଲଝର୍ ବକାରରେ ରଵି ହେଉଥିବା ଭନଗାର୍ ଦେଇ ଵଞ୍ମାନ ନାନାପ୍ରକାର ଚଃଣି ଓ ଆଗ୍ଵ୍ର୍ 

ଆଦ ପ୍ରମ୍ପୁଭ ବହ଼ଉ୍ଅଛ୍ଛ । ଶିନ୍ଧିଭ ସମାଳତର ଣ୭ନଗାର୍ର୍ ଘ୍ରଚଲନ @ବମ ବଢୁ,ଅଛି | କେହ୍ କେହ 

ଭ୍ନ୍ଧଗାର୍ ଅକାଇ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି । ଭ୍ନଗାର୍ ଭଅରି କରଣ୍ଵାର୍ 

ଘ୍ରଣାକୀ ଏହା ପରେ ଦଆଗଲ୍ବ । 

ଆଗ୍ଟ୍ର ମରଙ୍ଘସଲ୍ର୍ ଗ୍ରାମମନାନଙ୍କରେ ଭଅରଣ୍ କରିବା ଅଧ୍ୟକ ସୁବିଧାଜନକ । ମଫସ୍ଲ ଉ୍ 

.ଚିଲାଚକ ଆଗୁର ପୁଭ କର୍ ସହରମାନଙ୍କୁ ଘଠାଇଲେ ଅଧୁକ ଲାଢ୍୍ଵାନ୍ ଡ଼ୃଅବନେ । କରମଙ୍ଗା, 

ସଭ୍ଯଆସ୍କା, ବର୍ବିପାଲ ଓ ବାଡ୍ ମଧ ଗୋହଏ ଗୋହ ଏ ଖଵାଫଲ | କରମାକୁ ରର୍ ଏବ ଵା ଜ୍କୁ 

ଛଡ଼ାଇ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ଡ କର୍ କାହ ତହ୍ୁଁଭେ୍ ମସଲ୍ଵ ଟଗୋଲା ଇ ଢାହ୍ବାକ୍ସ୍ ଖଗ୍ଵଗରେ ଶୁଖାଲ୍ ଢହୁଁ ରର ମଧ୍ୟ 
ଆଗ୍ଟର୍ କଗ୍ଵଯା ଏ । 

ଆଠମ୍ମଞ୍ହ୍ ସଟର ଞ୍ଜାଲଶ ନାମକ ଜଣେ କଚ୍ଛଦଦର୍ଶୀୟୁ ମଦ୍ଘାଜନ ବଗିଗ୍ବ କର୍ ବଗିଗ୍ର୍ 
ଫଲଚର ଜାନାପ୍ରକାର ଆଗୁ ର୍ କ ସ୍ର ଢାହ୍ଲାବ୍ସୁ ଓବୋଭଲ୍ଟର୍ କନ୍ଦ କଲି ଓଡ଼ିଶାର୍ ନାନାସ୍ଥାନନ୍ସ୍ ଏବ 

ଓଡ଼ଶା ବାହ୍ବାର୍କ୍ଗୁ ପକ୍ଷ ଯଠା ଭୁ ଅଛନ୍ତ । ଚର ାଗ୍ ଯେ ଶେ ସ୍ତଦ୍ଵଦାନ୍ନ ହେଉ ଅଛନ୍ତ। 
୩୮ ପାମାାହାା୮୮୮ ୬୩ ”୩୮ 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୩୯ 

ଭ୍ନଗାର୍ 
ଅଵକାଲ୍ ସଭ୍ୟସ୍ମାକ୍ତର୍ ଣ୍ଗାରର ବ୍ୟବହାର ଖ୍ବ୍ ଅଧ୍ଯୁଳ ଦେଖାଯାଏ । ଭନଗାର୍ 

ବିଦଲ୍ ଅନେକେ ନାନାପ୍ରକାର ଚଃଣି ଗ୍ରନ୍ତୁଭ କର୍ନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ଯାନଂ ଫଲ ଅରେ ଭ୍ନଗାର୍ 
ଖିଖାଇ୍ ବ୍ଯବହ୍ଘାର କରନ୍ତ । ଭନଜଗାର ଆଖୁର୍ସ ଖଜୁଦ୍ଦିଗର୍ରସଃ ଢାଳରସ,କ କମ୍ପଳା ଘ୍ରକ୍ଛଭ 
ଫଲର୍ ରସରୁ ମଧ୍ଯ ସଦ୍ନକରର୍ ଗ୍ରସ୍ଦୁଡ କଗ୍ଵଯାଲ୍ ଘାଚର । ଏହ୍ମାର୍ ଭଅର୍ କରିବାର ପ୍ରଣାର୍କୀ ଅଭ 
ସହବଜ । 

ଆଖ୍ ରସ ୧୦ ସେର ଅଣି ଭାହୁକୁ ଚଗାହଏ ମାଛ ଢାଣ ବେ ଗରମ କକିିବ | ରସ 
ବହଳିଆ ଚହାଇଗବଲ ଗୁଡ଼ ଯାଲଃପିକ । ମାନ୍ନ ର୍ସକ୍ଗ୍ ଅଧୂଳ କ୍ଷଣ ଛଆଁ ରରେ ନା କସାଲ୍ ବଳବଲ 

ଃକ୍ନଏ ପଟ ଃଗଲେ ଭାକ୍ସ୍ ନଅଁ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବ । ଥଣ୍ତା ହୋଇଗଲେ ଖଣଣ୍ଡ ସଫା ଲ୍ଗାଚର 
ସ୍ଥଣି ମକାଲ୍୍ । ହ। ଣ୍ଡ ଭ୍ମଚରେ ଗୋଛହିାଏ ସଲମ ଭାକିଚଦେବ । ଭା ଘରେ ଚଗାଶଏ ଗାଭ ଖୋଲ 

. ଦ୍ରାଣ୍ଡିଛରୁ ଚବକ ପର୍ଯାନ୍ତ ଚଘାଛ ଚଦଲ୍ଧ । ୧°।୧୨ ଦ୍ଧନ ପରେ ଭଂ୍ଗୁର୍ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଖିବଲ ଭହ୍ନ 
ଛ ମରେ ଗୋଃଏ ସର ଢ଼ ଯାଇଥିର | ସେହୁ ସରଛ କାଚ ଛକାଇ ଥୁନଃ ଚାଳି ରଣିଦେକ । 
ଞ।୨୬ ଦନ ସଚର ଶୁଣି ଭାକ୍କୁଣୀ କାଢ଼ ଦେଖିବ ଅଉ୍ ଚଗାଃ ଏ ସର ଝଡ଼ଯାଇଥିବ । ଏହୁଯର୍ 
୫୭ ଦ୍ଦନ ଅନ୍ତଚ୍ୁରେ ଥରେ ଚଲଖାଏଁ ଭାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଚଦଖ୍, ଥିବ ଏବଂ ସର ପଡ଼ଥିବଲ ଭାହ୍ରା 

କାଚ଼  ସଳାଇ ଦେଉ୍ଥିବ । ସର୍ ପଡ଼ବା ବନ୍ଦ ବହ୍ନାଇଗଲେ ଢାହ୍ନାକ୍ଲ୍ ବଂହ୍ଘାର କର୍ ଜ୍ଵ୍୍ମରୁପେ 

କନାବର ସ୍ଥଣି ଚକାଢଭଲ୍ଚର କନ୍ଦ କରିିବଦବ ଏବଂ ରଂବହ୍ନାର କର୍ବ । ଖଜୁସ୍ବୀ ରସ ଓ ଭାଲ 
ରସରୁ ଠକ୍ ଉ୍ସର୍୍କ୍ତ ପ୍ରଣ ଳୀଚର ଭ୍ନଗାର କଗ୍ଵଯା ଏ । କମଳା ବା ଵଘ୍ଵର୍ସ ପ୍ରସ୍ତର ର୍ନଗାର୍ 
କର୍ବାକ୍ସ୍ ଚହ୍ମଚ୍ଲ୍ ନିଆଁ ଚର୍ ବସାଲ୍ବାର ଅଵଶ୍ଯକ ନାହ୍ । ଖଞ୍ଚୂର୍ଟ ରୁପେ ସର୍ ଅଡ଼ିବା ବନ୍ଦ 

ଚଢ୍ରବାକ୍ସ୍ ସ୍ମାୟୁ ୧୩ ମାସ ଲ୍ଵଗିକ । 

ମୁ ରବା 

ମୁ ରୁଵା ଯେଣର୍ ସ୍କସ୍ପାଦୁ ସେହ୍ରଘର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କର୍ । ଏହ୍ମା ଦୂରକ୍ତୁ ନେବା ଅଣି ବାକ୍କ୍ ସୂରଧା- 
ଜନକ ଏବଂ କର୍ଚିବା ମଧ୍ଯ ସହ୍ରକ । 

ଏଠାଚରେ କେବଳ ଜ୍ଦାହ୍ନରଣସ୍ପରୁଘ ଅମ୍ବ ମୃ ରୁକା କର୍ଵା ୟ୍ରଣାଳୀ ଦ5ଆ ବଦ୍ରାଇଅଛି। 
ଘର ମୃ ରୁବା' ନାମକ ଣୁସ୍ତଳାରେ ଘରଶି ଚଗାଃ ଫଲର ,ମୂ ରୁବା କଣ୍ଡ୍ବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଣ୍ଡିଭ 
ଅସ୍ଥ । ଭନ୍ଦୁ ରେ ଭ୍ଲ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଫଳର ମ଼  ରୁବଵା କର୍ବାର୍ ଭ୍ନ୍ନ ଶ୍ନ ପ୍ରନ୍ଧୟ୍ବା ବଣ୍ଟି ଭ ଅଛ । 



୪୦୨ ଗୃହ୍ଣିଲ 

ମ୍ ରୁଵାର୍ ଗୋଃଏ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗଂ ରଛର୍ ସଗ୍ଵ । ସଗ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥୁଭ କର୍ବାରେ ସାବଧାନ 
ଦ୍ରେଵା ଅଵଶ୍ଯକ । ଭାହ୍ନା କେବଳ ଭଅଣ୍ କରିବା ଜ୍ଯକ୍ତକ୍ ହ୍ରାଭସଫେଇ ଉଧରେ ଶ୍ର 
କରେ । ଯେଭେ ଶିଵ ଭହ୍ୁଁର୍ ୩ ସ୍ତ୍ରଗରୁ ୬ ସ୍ବଗ ଓକଳ କଲ ଚଦକ | ଅଥ।ଭ୍-୧ ଚସର ଶନ 
ହ୍ରେଟଲ ୧୧ ଛକ ବା ୧୧ ଛଞ୍ଜାଙ୍କ କଲ ଦେବାକ୍ସ୍ ହେକ । ଚଗୋଶଏ କଚଢ଼ଲବର ଶଵ ବଦଇ 
ଢନ୍ଧ୍ର ରେ ଜ୍ଘରେ ଲେଖାଥ୍ଵବା ମଣ୍ମାଣ୍ରେ ଜଲ ବଦଲ ଭାହ୍ାକ୍ସକୁ ନଅଆଁ ରେ କସାଇ୍ ଗର୍ମ୍ 
କଲ୍ିରାକ୍ସ୍ ବହ୍ନବ । ଅଲ ଅଲ୍ ନଅଁ ଜାଲ କଚ୍ଛଥକ୍ଷଣ ନଥିରେ ବସିମ୍ପ ପଚରେ ଭଦ୍ଘ ରୁ ଫେଣ 
ଜ୍ଠିବ । ସେହୁ ଫେଣଗୁଡକ କାଲ୍ଚଞ୍ଚୁରେ ସ୍ଥଣି କାଢ଼ି କୋଇବ । ସଯେଭେଥର୍ ଏହୁିମଣ୍ 
ଫେଣ ଜ୍ଠବ ଭେଭେଥର୍ ଦେଣ କାରି ଘକାଲିବ । ୫କିଏ ଦୁଧରେ ଅଲ ଗାଣି ମିଣାଲ୍ ସ୍ର 
ଦୁଧମ୍ଭାଣିକ୍ସ୍ କବଡ଼ଇଚର୍ ଭାଲଦଦେବ । 

ଏହ୍ନ ଦୁଧ ମଣି ଚଦ୍ଦଲ ଘର ଅଜ ଯାହ୍ନା କଚ୍ଛ ମଲ୍ଳା ଥିବ ଭାତ୍ନୀ ଫେଣ ହୋଇ 
ଜାଦ୍ାର୍ ଗ୍ରସି ଉଠିବ । ଢାହ୍ରାକ୍ସୁ ମଧ୍ଯ କାଢ଼ ପକାଇବ । ଏ ରସକ୍ଲ ଜଆଁ ଉଧରେ ବଗ୍ଵଵର 
ଚଞ୍ଚୁ ରେ ଘାଣ୍ଟା ଥିବ । ଫେଣ ବଳ ବଦ୍ଦାଇଗରଲ ସିଗ୍ଵ ସଗ୍ବୀକ୍ଷା କତ୍ଚ ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ମାଗ ହ୍ଲୋଇଥିଛୁ 

କ୍କ ଳା ? ଏହ୍ନା ପଗ୍ଵଷଠା କରିବା କରୀରଣ ୧୫୮ ସିଗ୍ବ ବାମ୍ବ ହ୍ରାଭର୍ ରୁରୀ ଆଙ୍ଗ ନର୍ ନଖ 
ଜ୍ଚର୍ ପକାଇବ । ଥଣ୍ତା ଚହ୍ଘାଚ୍ଚଗ ଲେ ଡ.ହ୍ଘାଣ ଦ୍ବୀଢଭର୍ ଦୁଇଃ ଅଙ୍ଗଲଦ୍ମାଗ୍ବ କାହାକୁ ଘଟ୍ୀଷା 
କଣ୍ଢଵ । ଯେଝକ ସସ୍ ରସ୍ରୁ ଚଗାହଏ ଦ୍ରଅ ସଭା ଜ୍ଠିବାପଷର୍ ଦେଖଃ ଚକ କାଣିକ ଯଯ ସ୍ରଗ୍ଧ 
ମଘାଭଳ ଚହ୍ମନାଲ୍ ଅନୁ । ଦୁଇ ଖିଅ ସ୍ଵଭାସର୍ତି ଵକାହାର୍ଲେ ଜାଣିବ ସେୟ ସଗ୍ବ ମଧ୍ୟଭ୍ଳ ଚଢ଼ଲ୍ଵଣି । 

ଭଚଳାହ ବା ଭହିରୁ ଅଧ୍ତକ ଖିଅ ସୁଭାଖକବ୍ବିଚଦଖିଚଲ ଜୀଣିବ ଯେ ସ୍ରଗ୍ବ ବହ୍ଘଲ ହ୍ବେଲ୍ବଣି ଓ ସରାଗ 
ଚଢ୍ଦାଇ ଗଲ୍ବଣି । 

ଶ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଫଲର ମୁରୁ୍ବା ନମଚନ୍ତ ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଯାଗର ସ୍ରିଗ୍ସ୍ ଅବଣକ ଚଢ୍ବାଇଥାଏ । 
ଭଦନ୍ଦୁସାରେ ସଗ୍ଵ ପ୍ରସ୍ପୃଭ କର୍ବାଳ୍ଲ୍ ପଡ଼େ. | _ ଯଜିରେ ସାଭଲ ସଗ୍ବ ଅବଶକ, ଢଢିରେ ଘାଭଲ 
ଦରସ୍, ଯହିଚର ମଧ୍ଯଭ୍ଳ ସଗ୍ବଵ ଅବଣ୍ୟକ ଭଜନରେ ମଧ୍ୟ୍ଲ ସଗ୍ଵ ଏବ ଯାହ୍ଲା ବକାଚଣ ବହ୍ରଲ ସ୍ଵଗ୍ଵ 
ଆକଣ୍ୟକ , ଭଢିବର ବହୁଳ ସଗ୍ ବ୍ୟବହାର୍ କର୍ବ | 

ଆମ୍ବର ମ୍ ରୁବା କରି୍ରାଳୁ ହେଲେ ଯେବକ ̀ ୧ ସେର୍ ଅସୁ ନେବ, ଭେବିର ରନ ୨୭ସର 
ଚୂନ ୩ ଚଭାଲା ଓ ଲ୍ଲଣ ୬ ଭୋଲା ଆବଶ୍ଯକ ଚହ୍ଧର । ଭ୍ଲ କଲମ୍ଚି ଆମ୍ଳ ବେଲେ ଅହ୍ମଗ୍ରି 
ଭ୍ଭଦ୍ଵ୍ମ । ଅମ୍ବଗୁଡ଼କ ବାନ୍ଥ ନେବ । ଅସ୍କଗୁଡ଼କରୁ ଚଗ୍ଟୁଖା ଛେଲ୍ ଦେଇ କୂଗ୍ଵାଦ୍ସାଗ୍ଵ ୪ାକ୍ୁଅରୁ 
ସବକ୍ତୁ ବଚାମଲ ଅଂଶପାଲ କାହି ବାହ୍ମାର୍ କର୍ ବନକ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ବାନ ସମାନ 



ଧ୍ପପ୍ତମଭ ଖଣ୍ଡ ୪୧ 

କଣ କାଃକ । ଟଗୋଃଏ ବାଜି୍ଣ କାଠନ୍ତୁ ଗୋଵଥ କନର୍ଠ ସେନ୍ଥ ମ୍ୂନଦ୍ବାଗ୍ଵ ସେହୁ ଆସ ଖଣ୍ତ 
ଘୂଜକରେ ଅଚନକ ସୁନରେ ଫୋଡି ଘୋଡ଼ ଦେର । 

ଚୂନ ୩ ଭୋଲାକ୍ଗୁ ଗୋଃଏ ହ୍ାଣ୍ଣର ଝର୍ ଅଧବମ୍ବର ଯାଣିରେ ଗୋଳାଇ ବଚସଦ୍ର ଚନ୍ୁନ 
ଧାଣିରେ୍ ଆମ୍ଵଗୁ୫କ ମଳାଇଦେବ, ମଧରେ କ୍ ଢାହ୍ନା ବ୍ରୁଡ଼ ରହକ । ଦୁଇଦଣ୍ଢା ଏହିମର୍ ମାଣିରେ 
ଘଜଡ଼କ୍। ମରେ ରୁଜଧାଣିରୁ ଆସ୍କକୁ ବାହ୍ଘାର୍ କର୍ ବନଇ ସଫା ମାଣିରେ ଢାହ୍ର।କ୍ଲୁ ଉତ୍ତଵମରୁଘ 
ଧୋଇ ସକାଇବ । ବଞ୍ମାନ କଣ ୩ ବଭୋଲାହୁ ଚୃଣ୍ଠ୍ ସନ୍ଥ ଅମର ଠାରେ ଗଗାଳାଇ ଭାଦ୍ରାକ୍ସ୍ ରାକ 
ର୍ଣି ଦେବ । ଏକସଘ୍ରଣ୍ଡା ସଚର ଆସ୍କସୁଜନ୍ତୁ ଗର୍ମ କଲଚର ଯୁଣ୍ି ଥଚ୍ତର ଧଧୋଲ୍ ପକାଇବ । 
ଭଚ୍୍ୟରେ କଏଵଭ୍ ମାଣି ଦେଇ ଆମ୍କକ୍ସ୍ ସମଖାଇକ । ଅଲ୍ ନରମ୍ଭ ହୋର୍ ଅସଲେ ମାଣି 
ଗୁଡ଼ଇକ ଜ୍ଞଗାଡ଼ ଦର । ଅନ୍ଯ ରୋହି ଏ ଯା ନ୍ନରେ ସଁଗ୍ବ ବସ୍ସାଯଣୁବ । ଏଥୁ ନମନ୍ତେ ପଭଲା ସର୍ବ 

ଅଵଣଜକ | ସେହି ଯଭଲା ସଗ୍ବକୁ ଆସ ଗୁଡ଼ କ ଉପବରେ ଭାଳି ନିଆଁ ରେ ବସ୍ପାଳ ଅସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଵଆଁ 
ଜାଲିକ । ସଗ୍ବ ବହ୍ରଲ ହୋର ଯାଗ ଠକ୍ ହେ ଇଗଲେ ନିଆଁ ରୁ ଓଝଜଜାଲ୍ ବୋଭଲ୍ରେ୍ 
ଆଁମ୍ବଗୁଡ଼କ ବନ୍ଦ କର୍ ରହିବ । 

ପାଖ୍ମଡ଼ ଉର 

ଯାଖିଡ଼ ଚଗାଃିଏ ଜ୍ସାଦେୟ୍ ଖାଦ୍ର୍ୟ ମଦାର୍ଥ । ଏହ୍ନାର ବ୍ଯରଦ୍ନାର୍ ଠ୍ବେ ଅମ 

ଦଦଶଚର୍ ଅଧୁକ ନ ଥିଲ, କମ୍ପ ବଞ୍ଜମାନ ଏହ୍ନାର୍ ଅଦର୍ ଯଥେଷ୍ଟା ବରୀ ଗଲ୍ବଣି । ଏହୁ ପଦାର୍ଥ 

କେହ୍ର ପ୍ତମ୍ପୁଭ କଣି ରନ୍ନଯ୍ଲ୍ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଵଦ୍ଵାନ୍ ବଦ୍ରେବେ । ଯାଞ୍ମତ ଢାଆର୍ କନ୍ବ୍ଵାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ 
ନାନାପ୍ରକାର ଅଚ୍ଛ । ମାଞ୍ଚଡ଼ ସାଧାର୍ଣଭଃ ମ୍ ଗ ବା ବର୍ରେ କଗ୍ଵପାଇଥାଏ । ମଃର କା ଚସାଲ୍ବରେ 

ମଧ ଢୋଇ ସାରେ | 

ମଗ ୟାଞ୍ଞଡ଼-ମୂଗକୁ ର୍ଗଡ଼ ଭାହ୍ନାକ୍ସ୍ ଣାଣିରେ ବଭୁଗ୍ବଵଲ ଦେଳ । ବଢୁଣ୍ିଗବଲ 
ବ୍ରାର୍ସ୍କାର୍ ଧୋଇ ଭାହ୍ରାର ଗ୍ଲେସ୍ତାଗୁଡ଼କ୍କୁ ଵାହ୍ନାର କଠିଦେବ । ଭମ୍ପଚର ଢାହ୍ନାକ୍ସ ଗିଲରେ ଦେଣ୍ 
ରିକ୍ରଣ ଓ କାଠୁଆ କର୍ କାଃର । ଏହୁ ବୀ ମୃ ଗବ୍ତରେ ଅଲ୍ ଅଲ୍ କର୍ ବେସନ ମିଶାର ରଭାଦ୍ରାକ୍ସ 

ଦ୍ରଲିର । ଏହାର୍ କଲ ଅଂଶ ମର୍ ଖୁବ କାଠୁଆଁ ବହ୍ବା ଯକାନ୍ତ ଅଲା ଅଲ୍ ବେସନ ବଦଇ ଏହ୍ନାକ୍ପୁ 
ଦଲିର । ଏପ୍ଲିରେ ଲ୍ବଣ ଏବଂ ଜୀଗ୍ଵ ପକାଇବ । ପ୍ରାପ୍ତ ୨୩ ଘଣ୍ଟା ଦଲମ୍ବ ପର୍ ଏହ୍ନା ଚବଗ୍ ଶଲ୍ତ 
ହ୍ରୋଇ୍ଗଲେ୍ ଭଜିରୁ ଅଲ୍ ଅଲ୍ଲ୍ ନେଲ ହରାଭରେ ଗୁଲା ବଲକ । ସେହ୍ର ଗୁଳାଗୁଡ଼ନ୍ଛୁ ଖୁବ୍ 

୬ 



୨୨ ଗୃଦ୍ୁଶିଲ୍ 

ଥଭଳା ଓ ବଗାଲ ବୋଲ୍ କରି ବବଲଣାବିର୍ ବେଲ୍ ବ୍ତଦ୍ରଵ । ଏହ୍ନାକୁ ଣୂଖାଇ ଘରେ ର୍ଣିବଦବ । 
ଏଦ୍ବା ଅବଳେକ ଦନ ର୍ଦ୍ଧ ଯାର୍ବ । 

ଥିଥିବା ଜଭ୍ଗଗ୍ଵେଲ୍ଡ ମଚ ମୂ ଗକାଲ୍କ୍ସ୍ ଧୋଇ ଭାହ୍ରାକ୍ସୁ ଖଗ୍ଵରେ ଶୁଖାଇ୍ ବଦବ । 
ଜ୍ଞ୍ମ୍ମରୁଚଗ ଶୁଖିଗବଲ୍ ସସଦ୍ଧ୍ ଜାଲ୍ବ୍ଲ୍ ଝସତ୍ତ ଚୁଣ୍ଟ କର୍ବ ।- ଏସ୍ପ୍ରୁ ଯେଜ୍ଁ ବୂନା ବହ୍ରବ ଭହିରେ ପ୍ରଭ 

୧ ଆ ଚ୍ନାୀରେ ୧ ବଭାଲା ଲ୍ଵଣ, ୧ ଚଢଭାଳା ଜୁଆଣି, ୪ ଭୋଲା ଲ୍ଙ୍କାମରିର ଏବଂ ୧ ଚଢଭାଲା 
ସ୍ପୋଡ଼ା ମିଶାଇ ଉଦ୍ଧିଚର ଅଲ୍ ଜଲ ଦେଇ ଜ୍ତ୍ଵମରୁସେ ଚକହି ମୂ ବ୍ମର୍ ୨।୩ ଦଣ୍ଡା ସର୍ୟାନ୍ନ 
ଦଲଳ ଏବଂ ପ୍ଠ ଵଂପର୍ ଚସ୍ଥଃ ଚସ୍ଥ ଗୁଳା କର୍ ଚବଲ୍ବ । 

ସେନ୍ଦ୍ରଘର୍ ବର୍୍କ୍ସ୍ ରଗଡ଼ ପାଣିଚର ଛନ୍ତାଇ ତାହ୍ରାକ୍କ୍ ବାର୍ମ୍ବଂର୍ ଧାର ଭାହ୍ନାର ବଗ୍ଟ୍ସା 

କାରଦେଵ । ଜାଇଗୁଡ଼କ୍ସ୍ ଶୃଖାଘ ଚକରେ ସେଥି ଚ୍ ଣ୍ଣ କଦ୍ଧ୍ବ । ଏହ୍ନ ଯେ ଚଳା ବଢ଼ବ ଇହ୍ନଂବରେ 
ଧ୍ରରି ୧ ଯାକ୍ଧୁ ୧ଢୋଲା ଲ୍ବଣ, ୧ ବଭାଲା ଚସାଡ଼ା, ୧ ଭୋଲା କାଗ୍ଵ ଏବଂ ୧ ର୍ଭ ହ୍ରଙ୍ଗ, ଖଶାର 

ଅଲ ଜଲ ଚର ଚକହଛ ୪୬୮ ଘଣ୍ଟା ମର୍ୟନ୍ତୁ ଦଲବ ଏବଂ ସ୍ଥ ବସ୍ଥଃ ଚଗାଲ ଓ ଯାଭଇଲ କର୍ଚ 
ବେଲ୍ବଵ । ବଞ୍ଧା ମୂଗ ବା ବର୍ରେ ଯାମ୍ପଡ଼ କର୍ବାରେ ଅଚନକ ସମ୍ବୟ୍ରେ ଅସ୍ବବ୍ରଧା ହୁଏ । 
ସେଥୁରେ ଯାଣି ଅଧ୍ଧ୍କ ରନ୍ଦୁଗଦଲ ଅଧୁକ ୧ବଶନ ସକାଇବାକ୍ସୁ ପଠଡ । ଚଢେଣୁ ଇଦ୍ଦୁଁ ରେ ପାଞ୍ଚଡ଼ 
ଠିକ ଳ ବଢ୍ବାଇ ଅଧ୍ୟକ ହାଣ ଦଦ୍ଘାଇଯାଏ। କନ୍ତୁ ମୁଗ ବା ଭର୍ଵ୍କ୍ଧ୍ ଚନା କର୍ ଭହ୍ନ ରେ 
ପାଖ୍ଫୁଡ଼ କତଲ୍ ଆଵଶ୍ୟକ ଅନୁସାଚର୍ ଜଲ ଦ୍ଦଆଯାଇ ଯାଚର୍ ଏବଂ ଭଦହ୍ମିରେ ମାକମ୍ପୁଡ଼ ଭଲ ହୁଏ । 
ମଃର୍ ବା ୧ସ୍ାଗ୍ପବର ମଧ୍ଯ ଏହୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚହ୍ନବ । 

ବଞ୍ଜ 
ବଡ଼ ସାଧ।ରଣଭଃ ଵର୍ରେ କରନ୍ତ । ସ୍ପୁଗ, ମସ୍ତର ପ୍ତକ୍ତୁଭରେ ମଧ୍ଯ ବଡ଼ କଗ୍ଵସାଏ । 

ମାନ୍ନ ଭରି୍ର୍ ବଡ ପ୍ରଧାନ । ବଡ ନାନାପ୍ରକାରର୍ କରନ୍ତ । ଭହ୍ଘ ମଧ୍ଯଚ୍ତର୍ ଙ୍କୁଲବତ କଖାର୍ୁବଞ୍ଜ 
ନା୫କଡ଼, ଆଖ୍ ବଡ଼, ଖସ୍ବାଵଡ଼ ଓଁ ସ୍ମ୍ଗଵଡ଼ ପ୍ରଧାନ । 

କଖାରୁ୍ବଡ଼ କର୍ବା ମାଲ୍ ଗାଣିକଖାରୁକ୍କ୍ ଚକାଣ୍ଢ୍ ଭାହ୍ନାକ୍ସ ଖଣ୍ରଏ କନାରେ ବାଜ 
ଝୁଲ୍କଲ ବଦଲେ ୮୮୧° ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭହୁ ରୁ ସମ୍ଭସ୍ତ ଯାଣି ନଗଡ଼ ଯାଏ | ଵର୍କ୍ଗ୍ ର୍ଗଃ ମାଣିଚର 
ସକାଇ ରଖିଲେ ଭାହ୍ନା ବଢଛୁର୍ ଯିବ । ଭାଦ୍ନାକ୍ସ୍ ବାରମ୍କଵାର ଘମ୍ମି ଝଧାଲଚଲ୍ ଭତ୍ମରୁ ସମସ୍ତ ଝଗ୍ଟ୍ସା 
ବାହ୍ଘାର୍ ଗଲେ ସେହ୍ର ଛର୍ଵ୍ବ୍ଗୁ ବାଃ ଭହିରେ ଜ୍ପର୍ଲ୍ଣିଭ କଖାରୁ କୋଗ୍ଵ କହ୍ପିଂଭ୍ ମିଶାଲ ଲ୍ବଣ 
ଅଳ଼ାଲି ଢାହ୍ରାକଟ୍ସୁ ଜଣ୍ଵମରୁଣେ ଘଣ୍ଟାର । ଠିକ ଦେଣ୍ଡା ହ୍ରୋଇଗଲେ ସେହ ଶରିଚ୍ଛ ବ୍ଲଲ୍ବ୍ ବା 



ଗ୍ହଣିଲ ୪୩୮ 

ଡାଲ୍ପ ରା ସମ୍ମ ଆଦରେ କଞ୍ଚିତ୍ ସସୋର୍ସଚଭେଲ ମାର୍ ଭହି ଜ୍ପଚର ସସନ୍ର କହା ବିର୍ର୍ 

ବଗାଃଏ ଝଗାଛଏ ଚକା ଓ ଚଗଗାଲ୍ଵଳାର୍ ରାହୁଲ କର୍ ବସାଇ ଖଗ୍ଵଚର୍ ଶୁଖାଇଲେ ସ୍ପନ୍ଦର ବଡ଼ 

ଦ୍ରେଦ । ବକାଗ୍ଵ ସାଣିକଣାରୁ ମିଣା ଵଣ୍ିବଞଧ୍ଚାନ୍ସୁ ଝ୍ବ୍ ଫେଣ୍ଡାଂକ । ଏହ୍ରିଣର୍ ଫେଣ୍ଟାବାକୁ 
“ନ ଙଣେଲିବା ” ବବାସାଯାଏ | ୧ଯବଭ ବବଶୀ ୧ଫବଣେଲବ କଢ଼ ସଭକ ବବଣୀ ହାଲ୍କା ଚଢଦକ ଓ 
ସେଥିରେ ଜ୍ କ୍ତଷ୍ଟ ଭ୍ଜା ବା ୭ଥଣ ବହ୍ଘାଇ ଯାଣିବ ଓ ଦାନ୍ତ ନ ଥିବା ଲ୍ବେକେ ମଧ୍ଯ ଏ ବଡ଼ 

ଭକାକୁ ଖାଇ ଯାର୍ଚବ । 

ଅଖ୍ ବଢ଼ି ଖାଲ୍ବାକ୍ସ୍ ଅଭି ମଧୁର ଓ ଅଭ ସୃନ୍ଦର୍ ଦ୍ୂଏ । ଅଖୁବଞ୍ଜ କର୍ବାକ୍କ୍ ବହଲେ 

ଆଶ୍ର ଅଣି ଚାହାର୍ ର୍ଲେମରା ଛଡ଼ାଇ ସ୍ଥେଞ ଚସ୍ଥଃ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ଡ କର୍ ଢାଃ ସେଗୁଡ଼କ ଵର୍୍ ସଙ୍ଗେ 

ଚିକ୍କଣ କର୍ ଦାଃବ୍ରାକ୍କ ମଡ଼କ । ବଛା ହ୍ରୋଇଗଲେ ଭାଦହ୍ନାକ୍କ ପୁର୍ବମର୍ ଲ୍ବଣ ଘକାଲ୍ ଫେଣେଇବ । 

ଢାଲ ଆଦରେ ଏକ ଗରସ୍ତ ଧିଅ ଖସୀ ରମ୍ଥର୍ ଢାହ୍ନୀ ଉଚ ଭମ୍ଭ ଭ୍ଲ୍ନ ରନ୍ନ କର୍ ବଡ଼ ଯପାର୍ବ । 

ଏହୁ ଚନ୍ଧ କଣ୍ବା କାରଣ ଚକବଲ ଖଣ୍ଡଂଏ କନାଚର୍ ଗୋହଏ ଦ୍ର କର୍ ଭଦ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚା୍୍ର୍ 
ରଖି ଏକ ହ୍ରାଚରରେ ଧର୍ବିବାକ୍କ୍ ହୂଏ ଏବ ଅନ ଦ୍ରାଭରେ ରପି ଦେଲେ ଚହିରୁ ଗୋଃଏ ନାଡ଼ 
ମର୍ ବାହ୍ଲାରେ । ଢାହ୍ନମାକ୍ସୁ ସେପର୍ ଇଚ୍ଛା ଚସଘର୍ ଚମ୍ପାଡ଼ ପଦ୍ଗ୍ ବା ଅନ୍ଯ କୌଣସି ଚନ୍ଥ କଛ୍ଛ 
ଦେଲ ଗାର୍ବ | 

ଏହୁ ବଉ଼ ଖୁବ୍ ଜରମ ଓ ଦ୍ଲାଲ୍ଲକା ଦ୍ରଏ । ଏହ୍ନାର ଦ୍ଚାକ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ନ ଥବା ଚଲ୍ମକେ 

ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଖାଇ ମାର୍ବକ । 

ବ୍ଳକ ନରମ କରିବାର ଆହୁର୍ ଚଗୋଃଏ ସହକ ଉପାୟ ଏହି ଯ ସାଧାରଣ ଵଣ୍ନ୍ତୁ ବାହ 
ଭଦ୍ନିଚର୍ ଲ୍ବଣ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାହ୍ବା ମସ୍ଲ୍ଵ ଦେବାର ଦଦଲ୍ ସାମ୍ଭାନ୍ୟ କଚ୍ଥି ସସ୍ସାଡ଼ା ପକାଇ ଜ୍ଞ୍ଵମରୁଝପ 
ଫେଣ୍ଠର ବଡ୍ଜ ପାର୍ଲେ ଭାହ୍ନା ଖୂର୍ ନରମ ଓଁ ହାଲ୍ହକା ହୁଏ । 

ସବ୍ତୁ ପକାର ଵ ଡରେ ଵଞ୍ଚୁଭ ଗୋଲସରିଚ ଗୁଣ୍ଡା, ଜାଗ୍ଵଗୁଣ୍ଡା ଦ୍ରଆଯାଇ ପାବର୍ । କୋହ୍ସ 

ଚଳି ହେଇ, ମଶା ଧାଣି ମଧ ସକାନ୍ତି | 



ପଣ ଗୃଢ୍ରଗିଲ 

ଲ୍ଷା 

ରୁରର୍ ଘର୍ବଞ୍ଜ୍ନ ସବଙ୍ସ ସଙ୍ବେ କକ୍କାଘର୍ ପ୍ରଭ ଲ୍ଵେକମ୍ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥା ବଢ଼  ଯାଉ୍ ଅଛି । 
ନାନା କାରଣ ଗ୍ଭଲସର ପ୍ରାୟୁ ସହ୍ନର୍ମାନଙ୍କରୁ ସମ୍ପ୍ଷ୍ଟ ଉଠିଯିବାଳୁ ବସିଲ୍ଲଥ । ମଙ୍ଗସଲ୍ର 
ପର୍ଞ୍ଚାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ଯ ୍ଲ୍ଵେକେ ଘରର୍ ଚଞ୍ଞାଣକ୍କୁ ମଣୁ ବା ଲୁଳସୀଚଭଉ୍ଗ୍ଵ ଆକ ଗକ୍କା କରିବାଘାର୍ 
ର୍ଯଗ୍ର କହ୍ମଲେଣି । ଶ୍ରଶୈଷଢଃ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଅଛ୍ଥ ଯେତ୍ରିଠାରେ ସାଧାରଣ ମାଃଘର ବର୍ଷ 
ମଧରେ ଅଧୁକ ନ୍ନ ଯର୍ଯାନ୍ତ ସନ୍ତସନ୍ତଅ ରହିଥାଏ । ସେ ସଲ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଲରେ ଘର୍ର୍ ଚାଣ, ପିଣ୍ଡା ଏବଂ 
କାନ୍ଥୁବ୍ଧୁ ଇଛାରେ ଭଅକ୍ଦି କରଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପଷଚ୍ତର୍ ଵ୍ଶଶେଷ ଜ୍ଷକାର ହୁଏ । କମ୍ମ ମଙ୍ସସଲ ଗ୍ରାମ 
ମାନକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲା ମିଲେ ନାହ । ଧର୍ମ ଲ୍ରେକେ କଡ଼ ବଡ଼ ଇହ୍କାସ୍ତ୍ରହ ମୋଡ଼ାଲ ଅଣା 
ଆପଣାର ସକ୍କାଘର ନର୍ମରଣ୍ର କଗ୍ନ୍ତ । ସାଧାରଣ ୧ଲ୍ବବକେ ଅର୍ଥାଦ୍ସବରୁ ଭାହା କର୍ ଛାରନ୍ତ 
ନାହ । ସେମାନେ ୧ଖାଜନ୍ତ ଯେବେ ଏକ ହଜାର, ଦୁଇ ହ଼ଜାର୍ ଵା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ରଜାର୍ ଲଞା 
କଣିବାକ୍ସୁ ମିଲନ୍ତ୍ରା ଭେବବ ସେମାବନ ନବ୍ରମ ନ୍ତତେମ ଖର୍ଦ କର୍ ଆଅଷଣା ଆଣଣାର୍ ଘଣ୍ଟା, ଘର୍ର 
ଚଞ୪।୩ ଅଜ ଅଲ୍ ଅଲ୍କ କରି ଲ୍ଞାଚର୍ ଭଅଣ୍ କର୍ ନଥଣେ । କନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଯଘର୍ଵିମାଣନ୍ତରେ କଣିବାଳ୍ପୁ 
ମଙ୍ଘସଳ ରେ ଲ୍ଞା ମିଳେ ନାହି । 

ଯଦ୍ଦ କେହ୍ର ବକୀଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛନ୍ନମ୍କ୍ କର୍ଵା ପାର୍ ଇଛା ଭଅଭ କଗ୍ଵଲ ସ୍ବଃ ପୋଡ଼ନ୍ତ 
ଭେବବ ଏପଣ୍ ସ୍ଵଃି ଯେଞ୍ଠାଚର ପୋଡ଼ା ହୁଏ ଭଛି ନଚଛେତ୍ତ୍ରୀ ମାନରେ ପେଉ୍ଂପାନେ ଦାସ 
କରନ୍ତ ବେବଳ ସେହ୍ଵମ୍ବାନେ ଏହ୍ନ ଇଞା ଖର୍ଦ କର୍ ନେଇ କଳ୍ଛ କଚ୍ଛ କାମ କଗ୍ଵଇ ପାରନ୍ଜ । 
ଚଯେଜ୍ ମାନେ ସସଠାରୁ ଦୁରରେ ବାସ୍ କରନ୍ତ, ଚସମ୍ବାନକ ସକ୍ଷଠର ଦୁର୍ରେ ଥିବା ଭ୍ଲଃରୁ୍ ଇଞ୍ଜାକ୍ଲ୍ 
ଝୁଦ୍ଧାଇ ନେବାକ୍କ ସ୍ବର୍ ଅସୁବଧା ହୁଏ । ଲ୍ଞାର୍ ମୁଲ୍ାଠାରୁ ଇଞା କୁଦ୍ଘାଲ୍ ଚନବାର୍ ମକୁସୀ ଅହୂର୍ 
ଅଧୁକ ହ୍ଲୋଇଯାଏ; ବଇଣ୍ଡୁ ସାଧାରଣ ଚଲ୍ଵକନ୍କର୍ ଇଚ୍ଛା ଚକୌଣସିମରେ ପୁଣ୍ଟ୍ର ବହାଇ ପାରେ ନାହି । 

କୌଶଫି ଞ୍ଠାଯୁଚର ମଫସଲ ଗ୍ରାମ୍ମଚର୍ ଯେବେ ଅଲ ଅଲ୍ ଇଞା କମ୍ ମୂଲ୍ାରେ ମିଲବାର 
ବା ଭଆବ୍ କଗ୍ଵଲ୍ବାର୍ ସ୍କ୍ଭ୍ରଧା କଗ୍ବଵଯାଇ ଯାଚର୍କ ଭେଚବ ମକ୍ଯବନ୍ତୁ ଓ ଗର୍ଵ୍ଵମ୍ବାନେ ମହ୍ରଜବର 
ଇଛା ଯାଇ ସାଶ୍ବେ । 

ଇଟାଠଘପାଡ଼ା--ବଞ୍ମାନ ସାଧାରଣଭଃ ଦୁଇଗୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଃ ଚପାଡ଼ା 
ହେଉଅଛି | ଯଥା :-¬-(୧) ରମ୍ନ ସ୍ହ (131115 ୮୪1୯]. 1:1]11) ଦ୍ବାଗସ୍ଵ ଏବ ର ଲଦଜ୍ ସ୍ହ 
ଦ୍ବାଗ୍ । ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ ଖାନାମାନଙ୍କରର୍ ରମ୍ ସ୍ଵଃରର୍ ଇ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ହୂଏ । ଣ ଷ୍ଵହଦ୍ସାଗ୍ବ 
ଇଞା ଦ୍ଲ ପୋଡ଼ ହୁଏ । ପ୍ରାୟ ଣଭକଉ୍ା ୬°୯1୬୦ ୧ଗ୫ଃ ଅଜ୍ଲ୍ ନମ୍ପର୍ ଇା ଏ ବାହାଝର 
ଏବଂ ଭାହ୍ନା ଖବ ଶଞ୍ଜ ହ୍ୃଏ । ୧ସହ୍ଥ ଅଛୁଥାଭରେ ଭହ୍ରିର୍ ମୁହ୍ଲା ମଧ୍ଯ ଅପ୍ରଣି ଓଡଢ଼େ 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ _ ୪୫ 

ସ୍ବାଧାର୍ଣଢଃ ୧ଯେଜ୍ ଭ୍ଵଃଦ୍ଘାଗ୍ ଚ୯ସ୍ପେକେ ଇଃା ଘୋଡ଼ନ୍ତ, ଭାତ୍ରାକ୍ୁ୍ ଲଦଉ୍ ସ୍ବଃ କଳ୍ନନ୍ତ । 
ଏଥୁରେ ଅଦ୍ଜ୍ଲ୍ ନମ୍ଭ୍ର୍ ଇଁ ହ୍ରୋଇ ମାରେ ନାହୁ । ଏଥୁରେ ୨ ନମ୍ବର୍ ସର୍ୟନ୍ତ ଇହା 
ହ୍ଲୋଲ୍ ଯାରେ । 

ଅଞ୍ଜ୍ଲ୍ ନମ୍କର୍ ଇଞ୍ଚାର ସୁଲା ଅଦଭ୍ଯନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସର୍କାଦୀ ଘର୍ମୀନଙ୍କଚର ଏ ଇଃ 

ସ୍ବଗେ । ସାଧାରଣଙ୍କ ମଧଂରୁ କମ୍ ଲ୍ଲେକ ଏହ୍ନ ଇଞା ବ୍ଯବହ୍ଥାର୍ କର୍ଚିବାକ୍ତୁ ଘାଅନ୍ତୁ । ୨ ନମ୍ବର୍ ଏ 
୩ ନମ୍ଟ୍ର୍ ଇହା ସାଧାର୍ଣଢଇଃ ସମ୍ଭସ୍ତେ ରଧ୍ଯବହ୍ରାର୍ କର୍ଛ୍ଥ । 

ଲୀ ପୋଡ଼ବାର୍ ଆଡ୍ ଗୋଃଏ ନୂଭନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଦନ ତହଲ୍ପ ଏଠାର ପ୍ରଚଳଭ 

ବଦ୍ରୋଇଅଛି । ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚଟା ଃ ଏ ଚୁ୍ଚାଦ୍ମାଗ୍ଵ ଇଞା ଚମାୋଡ଼ିବାକ୍ତୁ ଡୂଏ । ଏହୁ ପ୍ରଣାଲୀଚର 

ମୋଡଢ଼ଚଲ ୨ ନମ୍ପର୍ ଓ ୩ ନମ୍ବର ଇଞଵା ସହନଜବରେ ଭଆଁର୍ ଢ୍ରୋଇ ମାରେ । ଏଜି ପ୍ରଣାଳୀଚର୍ 

ଇଞ୍ଚା ମରୋଡ଼ବା ଯେପର୍ ମହ୍ବକ, ସେହ୍ରୁମର୍ କମ୍ ଖର୍ଚ ଲଚଗ । ଣୁଣ ଭପ୍ରଃଦ୍ଲାଗ୍ବ ସୋଡ଼ବାରେ 

ସେଜ୍ ସକ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଅଛ୍ଥ, ଏହି ଚୁ୍ଞାରେ ଯୋ ଲେ ୧ସ ସମସ୍ତ ଅସ୍ୁବରଧା ସ୍ବେଗ କରିବାକ୍ସ ଡ଼େ 
ନାହି । ଏହ୍ର ପ୍ରଣାଲୀରରେ ଥରକେ ୫୧୦ ଠାରୁ ଆରମ୍ବ କରି ଯାହ୍ରାର ଯେଢେବବଲେ ଯେଭକ 
ଇଃ। ଆଵଶ୍ଯକ ବସ ଭେବାଭବକେରଲେ ଚଢଭଭକି ଇହ୍ଷା ପୋଡ଼ାଲ ନେଇ ଯାର୍ଚିବ । ୪୦୫୦ ହଜାର 
ବା ଭହ୍ନିରଲ୍ ଅଧ୍ଯକ ଇ୪ା। ଏକ ସ୍ବମ୍ୟ୍ୁଲ୍ଝ୍ର୍ ଝମାଡ଼ବାକ୍ସୁ ଇଚ୍ଥା କଲଲ ଢାହ୍ନା ମଧ୍ଯ ଏହୁ ଚୁହ୍ମାଦ୍ଧାଗ୍ବ 
ସହ୍ନଜବରେ ଚଘୋଡ଼ାଯ ର୍ ଯାର୍କ ଏବଂ ଲ୍ଦଜ୍ ସ୍ବଃରେ ୭ସାଡ଼ି ବାଟରେ ଯେଢଭେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ପବରଧା 

ଅଭ, ଭାହା ଅଧିକ ପମାଣରେ ଲଘକ ହେକ । ଢଥାଚ ରୁଛାଁଦ୍ବାଗ୍୍ ଏକ ସମୟୁଚରେ ବହୁ ଘର୍ମାଣର 

ରଞ୍ଚା ବଣାଡ଼ଲେ ଅଲ୍ପ ଯର୍ରମାଣର୍ ଇ୪ା ଘୋଡ଼ବୀବର୍ ଚଯତ୍ ସକ ସ୍ପରଧା ଅଚ୍ଥକ ଭାହ୍ରା ନ୍ତ 
ହ୍ଗ୍ଵଲ୍ବାକୁ ମଡ଼କ । 

ଏକ ସମ୍ମସ୍ ରେ ଅଧକ ଧଣ୍ଵ୍ମାଣର ଲ୍ଃା ପୋଡ଼ାଲିବାକୁ ବହ୍ମଲେ ଢାହ୍ନା ଲଦବା ଏବଂ 
ଜ୍ଭାବ୍ବାଚର୍ ଅନେକ ଖଇ ସଡ଼େ। ଣୁଣି ଅନେକ ଲି ତ୍ବଵସଂଯାଏ। ଭାହ୍ରା ଛଡ଼ା ବହ୍ଣ 

ମର୍ମାଣର କଞ୍ଚା ଇଞ୍ା କମ୍ପା କରି ରଖିବାକ୍ସ୍ ଗଲେ ବଷ୍ଷା ଆଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କର୍ଵିବା ନମଚ୍ନ୍ତ ବସ 
ଇଞାସବ୍ୁକ୍ସ୍ ଘୋଡ଼ାଇବାର୍ ବ୍ଯବସ୍ଥା କର୍ଵା ଅଵଶ୍ୟକ ହ୍ଦ ଏ । ଅଲ୍ ଇ୪। ପୋଡ଼ାଇଲେ ପ୍ଵର୍ସଂ ଵାର 
ଭୟ ନାହିଃ ଲ୍ନ୍ଦବାର ଓଁ ଉ୍ଜାର୍ରକାର୍ ଖରର ମଧ୍ଯ କମ୍ ହୁଏ । ଚଘାଡ଼ାଇଵାର୍ ମଧ୍ଯ କ୍ଯଚସ୍ଥା 

ଆବଶ୍ଯକ ହୂଏ ନାହ୍। ଅଧ୍ୁଲ ଇଵା ଆବଶ୍ଯକ ଥୁଲେ ପ୍ର ଥର୍କେ ୪ ହଜାର ବା ୧୦ ହ୍ରଜାର 



୪୭ ଗୁଢହଗିଲା 

ଲ୍ଞ୍ଜା ବୁଞ୍ଚିରର୍ ଚମ୍ାଡ଼ାର୍ ଚନବ । ୩୮୯ ଦଳନ ମଧ୍ୟରେ ଏହ୍ନା ଚସାଡ଼ ୦କ୍ ହୋଇଯିବ । ଇଞାଗୁଡ଼କ 

ଚା ଜ୍ଥଣ୍ୁ କାଢ଼ିନେଇ ଚ୍୍ଛୀକୁ ସଫା ଵର୍ ଦେଇ ଯାଣିବ । ଆଜ୍ # ହଜାର ଵା ୧୦ ହ଼ଜାର୍ 
କଞ୍ଚା ଲ୍ଧ୍ଧା ଗଢ଼ା ବହ୍ରୋଲ୍ ଉ୍ତ୍ଵ୍ମରୁସେ ଶୁଣିଗଲେ ଢାହ୍ବାକୁ ୟୁଣି ସେହୁ ର ଛ୍ଲୀଚର୍ ୧ଯାଡ଼ାଇ ବନବ । 

ଏଦ୍ରୁଥନ୍୍ ଯାହ୍ନାର୍ ଝଯେଚଭ ଅଧୁକ ଇଞା ଆବଶ୍ଯକ ଚହ୍ରକ୍ୟ ଚସ ଥର୍ ଥର୍ କର୍ ସେତହ୍ର ଗୋଃଏ 
ଚ୍ଟଞ୍ଚାରେ ସବୁ ଇଞାଳୁ ସହ୍ରଜରେ ଚମ୍ାଡ଼ାଲ୍ ନେଇ ଯାଟଦ୍ଵ୍ବବ । ଏଥୁମାଲି ଏକ ସମଯ୍ୁବର ଅଧକ 
ଲ୍େକଙ୍କର୍ ଆଵଶ୍ୟକ ଚହ୍ରକ ନାହି । ଲଦ୍ଦବାରେ କମ୍ପା ଜ୍ଢାର୍ବାଦ୍ଧାଗ୍ବ ଇଃା ଢ୍ଵସଂ ୟିବାର ଦ୍ବୟ 
ମଧ୍ଯ ରହ୍ରବ ନାହି । 

ଲିଦଞ୍ଭ ଭାଗି--ଲଦଜ୍ ସ୍ଵଃ ନମଚନୁ ସାଧାରଣଭ) ବଗ  ଧ ସମଭନ ସୁନେ 
୪ ବକାଣି ଆ ଆଳାର୍ଚର୍ ଭୁଃ କଗ୍ଵସଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଛଛାଗୁଡ଼କ ଧତ ଧାଡ଼ କର୍ ସଚ୍ଚାଇ ରଖାଯାଏ । 

ଘଭ ଦୁଲ୍ ଧାଡ଼ ଭୂଭରେ ୬ଇଞ୍ ସୁନ ଛଡ଼ାଯା 1 । 
ଧାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭା ଜ୍୍ପରକ୍ତୁ ଭା ଉ୍ଠର୍ କର୍ 

୩ ଗଗୋଃ ଲ୍ା ବାର ଢଭାହାକୁ ୯ ଇଞ୍ଚଜ୍ଇ 

କଗ୍ଵଯାଏ । ସାଧାଣଢଃ ଇଵାଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବଚ୍ର୍ ୧୦ 

ଇଞ୍ଚ ଚଜ୍ଜଡାଚେ ୫ ଇଞ୍ଚ ଓ ଜ୍ଇରେ ୩ ଚ୍ଚ 

୧ ଜମ୍ପର୍ ଣନ୍ଜ ବହାଘ ସଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ା ୧ହାଇଥା ଏ | ସଭେ ଅଧିକ 

ପରିମାଣରେ ଇହ୍ଷା ଷୋଣ଼ବାକ୍ ଥାଏ, ଢାଦ୍ନାନ୍ସ୍ ଗୃହ ସ୍ଵଵର୍ ଆଢାର୍ ବଡ଼ କା ସାନ 
କରିକାକୁ ହ୍ମଏ । ଚସଦ୍ର ଵଚବବଚନାରେ ଲା ଧାଡ଼ରଗୁଡ୍ରକର୍ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଧାଡ଼ର୍ ସଂଖ୍ଯା 

କମ୍ ବେଣୀ କଗ୍ଵପାଏ । ଧାଡ଼ଗ୍ପଡ଼କ ଭଭଚର ଯେଉ ୬ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥ୍ଜ ଦୂଅ ହ୍ଲୋଇ 

ଥାଏ, ଢାହାକୁ ରୁଞ୍ା କହ | ଚର୍ଚାରେ ଜାଳଣିକାଠ ପୁଞ୍ଜ କିଦ୍ଦିବୀକୁ ସଚଡ଼ । ଏହ ରୁଞ୍ଚି। ଜ୍ଧରେ 

ଗୋହଏ ଇଏ୍ାକ୍କୁ ମଧ୍ ସ୍ବବଚେ ୩ ଇଞ୍ଚର୍ ଜାଙ୍କୁଣୀ ସକ୍ମୁଅଡ଼େ ବଦଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦଅଯାଏ । 

ଏହି ଭାଙ୍କଣ୍ଣୀ ଉପରେ ଘୁଣି ଜାଳ ସାଲ୍ ଘର୍ କଗ୍ଵଯାଏ । ଢେଣୁ ଭଳର୍ ଇହ ଧାଡ଼ଗୁଡ଼କ 

ଝଯେଜି୍ କାଗବର୍ ଖଞ୍ଜା ଯ,ଇଥାଏ, ଏହା ଉ୍ପଚର ଭହ୍ିର ଆଡ଼ବାଗରେ ଲଃଗୁଡ଼ଏ ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ 



ଝୁମ୍ଭମ ଖଣ୍ଡ ୪୬ 

କର୍ ସଜାଲବାକ୍ୁ ହୁଏ । ଏହ୍ନ ଧାଡ଼ଗୃଡ଼କ 
ଭ୍ଇରେ ସକକ୍କଲ ୩ ଇଅ୍ଚ କର୍ ଫାଙ୍କ ୮ 
ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଫାକଗୁଡ଼କରେ 
ବକାଲିଲ୍ ପୁଞ୍ଚ କର୍ ନ୍ଦଆପାଏ । ଏଦ୍ବୋକ୍ସ୍ 
କୋଲ୍ଲ୍ଵ ନାକାଁ କଢ଼ନ୍ତ । 

ଭ୍ବଃର ଗର୍ତ ମାଖରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚର 
ଏକ ସରସ୍ତ ଇଃ ଝଞ୍ଜିବାକୁ ଯସଡଡ଼େ । ସେନ୍ଦ୍ର 
୩ ଇଞ୍ଚ ଇଛା ନଚ୍ରମ ଜ୍ଧରକ୍ସ ଖଞ୍ଜ ଜୁଠଂଲ 

ନେବାକ୍ସ୍ ହୁଏ । ଭାଦ୍ଲାକ୍କ୍ ସ୍ବର ଆବରଣ 
ବା ଅବଗ୍ବ କହନ୍ତି 

ଯେଞ୍ଠାରେ କୋକଳିଲା ନ ମିଲେ ଏବଂ ଚକବଳ କୀଠଦୁଗ୍ ୧ଘାତବାକୁ ହୁଣ, ସେଠାରେ 
ଉଘଟ୍୍ଵକ୍ଭ ଭାଙ୍କୁର୍ଣୀ ଉପରେ ଜାଲଣି ବଲ୍ ଘର୍ ଭଳ ଢ୍ବବରେ କର୍ବବାକ୍ସୁ ହୁଏ । କାଠ ଜାଲ 
ନମ୍ଭନ୍ତେ ଗିର କି ବଡ଼ ହେବା ଅବଶ୍ଯକ । ଭହିରେ୍ ଆଜ୍ ସକୁ ଠିକ୍ ର୍ଵି କେବଲ ୧“ ଇଞ୍ଚ 
ଚଜ୍ଡ଼ା ଓଁ ( ¥ ଇଞ୍ଚ ଉଳ କର୍ ଜାଲ ମାଲ୍ ଘର୍ମାନ ରଝାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଃ ଧାଡ଼ ମଧ୍ଯରେ 
୧୦ ଇଞ୍ଚ ଫାକ ର୍ଖି ଖକୂରିଆ କଲ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ୧ଡର ବାଚରେ) ଦୁଇ ଘରସୁ ଇଞା ଖଞ୍ଜ ଲେ ୧୦ ଇଞ୍ଚ 
ଉଇ ଏବଂ ୩ ମରସ ଇଞା ଖଞ୍ଜ ଲେ ୧୪ ଲଞ୍ଚ ଜ୍ଳ ହ୍ବୋଇଗାଏ । ଚମସ୍ ଘଗ୍ରେ କାଠଗଡ଼ ଏବଂ ଚଗ୍ନ 
କାଠ ପୁର୍ଣ୍ଣ କର୍ ଦେବାକ୍ସ୍ ସବଡ଼ । 

କୋଇଲ୍ଵ ଳାଲ୍ଗ୍ପଡ଼କରେ କୋଇଲା ପୁଞ୍ଜ କଲ୍ ୧ଚ୭ର ଭକ୍ର ଜ୍ଃଚଟେ ଚଳବଲ ଆକଗ୍ଵ 
ଧାଡ଼କ୍କୁ ସ୍ଥ ଆଜ୍ ସକ୍ରୁଅଁଚଡ଼ ଦୁଇଧାଡ଼ର ଖଜୁର୍ଆ ରଞ୍ଜା ଝଞ୍ଜାଯାଏ । 

ସେହୁ ଖଜୁର୍ଅ ଦୁଇ ଘରସ୍ତ କ୍ଘଚର୍ ଟଗଗାଵିଏ ଗାଖରେ ନାଲୀ ରଖାଯାଏ । ଥର୍ଥୀଢ୍ 
ଗ୍ଭର୍ଆଡ଼େ ଆବଗ୍ବ ଘର୍ ୩ ଲ୍ଞ୍ଚି ସ୍ଥାନ ଵାଦ୍ ରଣ ଏକ ଯର୍ସ୍ତ ଖଜୁର୍ଆ ଲ୪ଃ୮ ଖଞ୍ଜଗଲେ 
ଗୃର୍୍ଯାଖରେ ୫ ଇଞ୍ଚ ଡ୍ଇ ଓ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଗୋଃଏ ପାଖ ନାଳୀ ରହୁଯାଏ । ଭନ୍ଜରେ 
କୋଇଲ୍ଵ୍ ପୁଞ୍ଜ କଗ୍ଯାଏ । ଭବି ଜ୍ଧରର୍ ମୁଣି ଦୁଲ୍ ଘରସ୍ତ ଖଜୁର୍ ଆ ଲ୪। ଖଞ୍ଞାଯାଏ । ଭା ମରେ 
ମ୍ମଣି କୋଲଲ୍ଵ ଘଗ୍ନଠାରୁ ବସଯଯାନ୍ତ ଯେଉ ମ୍ ପରସ୍ରକ୍ସୁ ମରସ୍ତ ଇଛା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ ସେହୁଣନ୍ 
ନ୍ଧମ୍ବର୍ ଜ୍ପରକ୍କ୍ ଇଷା ଖଞ୍ଚିଲ୍ାକ୍ସୁ ପଡଡ଼ । ବକଳବଲ ସ୍ତ୍ବହ ଚସଚଭ ଉ୍ସର୍କ୍ଲ୍ ଉ୍ଠୁଥାଏ ପ୍ରଥମ 
ଥ ରେ ଯାହା କୋଇ ନାରୀ ଜ୍ୟରେ୍ ୫ ସର୍ସ୍ତ ଇଞ। ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥୁକ ଜ୍ଧର ଅଡ଼କ୍ସ ୬ ଘର୍ସ୍ତ 



୪୮ ଘପୃକୁଣିଲ୍ 

୬ ମରସ୍ତ ଏବଂ ୮ ପରସ୍ତ ଯର୍ଯାନ୍ତ ଇ୍ମ ଦଆଯଂଇଲ୍ ଯାର୍ବ । ଏହି ନ୍ତମରେ ଚଯଚଭେଥର୍ ଆଵଶ୍ଯଯଳ 

ବହବ, ସେଥର ଇଵା ଖଞ୍ଜିବା ବାଂଦ୍ ଚଵେଷକ୍ ବକେବଲ ୬ ଘରସ୍ତ ଇଛା ଖଞ୍ଜି ଭହ୍ନି ଉ୍ରେ 
ଦୁଲ୍ ପରସ୍ତ କଞ୍ଚା ସଞଚ୍ ସ୍ଵବବ ବଦଲ ସ୍ଥଡ଼ ଦଅଯା ଏ । ସକ ସ୍ବମୟୁରେ ପ୍ରଭ ଦୁଇ ଗରସ୍ତ ଇଞ୍ା ଖଞ୍ଜିବା 
ଘରର୍ ୫ ଇଞ୍ଚ ଜ୍ଚଚା ଓ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାଚର ଟଗୋଃଏ ଚଗାହଏ ଘାଖ ନାଲୀ ର୍ଖାଯାଏ ଏବଂ 

ଢହିରେ ବକାଯଲ୍ା ଦଆଯା ଏ । କାଠ ସ୍ତ୍ରଵଙରେ ମାଖ ନାଳୀ ଆବଶକ ହୁଏ ନାହି । 

କ୍ଥଗ୍ଵେଲ୍ଣ ଭ୍ଵଚିବ ସ୍ବଃରେ ଲିଞ୍ଚା ଖଞ୍ଜା ହ୍ବେକା ଯତ୍ରେ ଭଲେ ଯେଜ୍ ରୁଞ୍ଜାଘୁଠୂକ ରଣା 

ଯାଇଥାଏ ଢହନିର୍ ଏକଖାଶ ମୁହଁଗୁଡ଼କ ଇ। ଦେଇ ବନ୍ଦ କଣି ଦଅସାଏ ଏବ ଅନ ସାଖଭ ସବୁ 
ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ପଦ୍ଧରେ ଏକ ସମ୍ବୟ୍ବରେ ନଆଁ ଲଗାଇ ଜା ଲବାକ୍ଲ୍ ହୁଏ । ଏହୁଛରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ୍ସ 
୫୮୨ ଘଣ୍ଟୀ ବା ଢଞ୍ଜିରୁ ଅଧ୍ୟୁକ ସମୟ ସରିଯାଏ । ଉପରକ୍ସ୍ ନଆଁ ଧର୍ଲ୍ମଣି ବ୍ୟେଲ୍ ବୁଝାଗଲେ 
ଗ୍ରଡ଼ ଦଅଯାଏ । ସ୍ଵଛ ଗୋଃଏ ଚଗାଃଏ ୧୦୮।୧୨ ଦନ ଯଯାନ୍ଭୁ କଲେ । ଭା ପରର ଢାହ୍ରା ଥଣ୍ଡା 

ହୋଇଗଲେ ଇଞ୍ଚା କାଢ଼ ନଅଯାଏ । ଏଣଣ୍ଢ୍ ସ୍ବୁଃରରେ ଅବଗ୍ବ ଇ୪। ଘରସ୍କ ସକ୍ପୁକ୍ତ ନଷ୍ପା 
ହୁଏ | 

ଇଚା ଠ୦୦ାଡ଼ିବାର ଚୁନ୍ଛୀ 

ଏହ୍ନାଲୁ ବୁସ୍ଜୀ ବ୍ବଦ୍ବାଯାଡ୍ଅଛ; କାରଣ ଏହା ବଦ ଖିବାକ୍କ ଠକ ଝଗାହଏ ସାଧାରଣ ରୁଷ୍ଜୀ 

ମରି | ଭହିରେ ୭କବଲ ବେଚଢକ ଅଂଶ ବର୍ଷ ଇ ଏ ଯବ୍ବ୍କଣ୍ ଭ କଗ୍ଵଯ'ଇଅଛୁ | ଏହୁ ଚୁମା ମେ 

ଚକାଣସିି ଦ୍ଯନ୍ତ ଜକର୍ ବାଡ଼ ଭଭଚେ ବା ଘର ନଳଞ_ରେ ୧ଯ ବକୀଣସି ସ୍ଥାନରେ ସହ୍ବଜରେ 
କଗ୍ବଲ ବନଇ ପାରିବବ । ବୁଜ୍ଞୀଃ ଥରେ ଭଅର୍ ଦହଲେ ଭାଡ଼ା ବଗ୍ଵବର୍ ରହ୍ରଯିକ । ଯେଭେବେଲେ 
ଯେଭକ୍ତ ଇଷା ଆବଶ୍ଯକ ବହ୍ଧଜ୍ ଥୂଵକ ବସଭେବେଳେ ଚଭଭିକ ରିଞ ଢହ୍ରରେ ଝଘାଡ଼ାର ଚନଲ 
ପାରିବ । ଏଥୁଚର ଇଞା ବସୀଡ଼ିବାର୍ ଖରଚ ଭ୍ଵହରେ ଘୋଡ଼ଦା ଖରଚଠାରୁ କହ୍ ଘଡ଼ବ୍ଵ । ଏଥୁରେ 
ମଧ୍ଚ ଇଞ୍ଜା ଅଧ୍ୟକ ସ୍ବଙ୍ଗଂ ଯିକାର୍ ଢ୍ୟୁ ନାହି । ସ୍ୃବରେ ଆବଗ୍ଵ ଇଵାରୁଜ୍ରକ ସମ୍ପ ଓ« ନଷ୍ଟ ହୃଣକ କଲ 
ଏଥୁରେ ଭାହା ମଧ୍ଚ ନଷ୍ଟା ହୁଏ ନାହି । 

ଚୁ୍ଷୀ ଗଢ଼ବା ଯାଇଂ ଯେ ଲୌଣସ୍ସି ସ୍ଥାନରେ ୧ଗାହିଏ ସମ୍ବଭଲ କ୍ଷ ଠିକ୍ କର୍ । 

କ୍ଷେନ୍ଧଃର୍ ମଝଚର ବଗାହିଏ ବୃଜ୍ଛ୍ ଅଳନ କରିବ । ଏହୁ ବୂତ୍ର୍ ଅନ୍ତଗଂଭ ସ୍ଥାନଚର ଲା 

ସ୍ଵଜାଇବାକ୍ସ୍ ବହବଲ । 



ସପ୍ତମ୍ବ ଖଣ୍ଡ ୪୧ 

ଘୁଳଣ୍ଡ ସସେହ୍ଵ ବଦଦ୍ଠାରୁ ଆଉ୍ ଗାଏ ସ୍ଥେଃ ବୃଷ୍୍ ଅଙ୍କନ କର୍ଵ । ଭଦ୍ଜର୍ କସ 

ଏକ ହ୍ରୀଭ ବଢ୍ମବ । ବହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃଦ୍ଧର୍ ଆକାର୍ର୍ ଟଗଗାଃିଣ ଗାଇ ଖୋଳିକ। ଗାଢନ୍ଗୁ ଏକ କା 
ଗସ୍କ୍ର୍ ବର୍କ । ଏଦ୍ର ଗାଇଗ୍ ଏକ ପାଖରୁ ଆର୍ମ୍ବ କର୍ଵି ବଡ଼ ବୂୃଢ୍ର୍ 
ସୀମ୍ମାକୁ ୪ପି ଭଦ୍ନଂର ସୀମାଠାରୁ ଅଜ୍ ଏକ ଢ୍ବାଭ ବୀ ଧ ହ୍ବାଭ ଦୂର 
ମର୍ମାନ୍ତ ଗୋଃଏ ଖଂଇ ଖୋଲିବ । ଖାଭହ ଗୀଭ ସନହୁଭ ଫ୍ରୟୂଲ୍ଣ ହ୍ବେବା 

ସ୍ଥାନରେ ୨ ଫୁଃ ଚଉଡ଼ା ଦ୍ବେକ ଏବ ଢାହ୍ନାର ଅଳଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ 
ଭାହ୍ନାଳ୍ୁ ୩ ଫୁଃ ଚଜ୍ଡ଼ା କରିବ । ଚସହ୍ନ ଖାଭହ ଚଯଜ୍ଚିଠାରେ 
ଗାଭକ୍ସ୍ ଲ୍ବଗ ବ ସେଠାରେ ଭାହ୍ରା ପ୍ରାୟ୍ ୩ ଫୁଃ ଗସ୍ବ୍ର ହେବ । 
ଅର୍ଥୀଭ୍ ଗାଭଃି ଚସଝଭ ଗସ୍ସଵର୍ ଏନ୍ରୁ ଖାଭହ ଚସଠାରେ ଭାହ୍ନାଠାରୁ 
ଏକ ଦ୍ରାଭ ଅଧ୍ୟକ ଗସ୍ଵ୍ର୍ ଠହ୍ରବ । ସଂସଦ୍ରିଠାରୁ ବାହ୍ରାର୍ ଅଡ଼କ୍କ୍ 
ନ୍ମମେ ଉ୍ଇ ବା କମ୍ମ ଗସ୍ଵ୍ର ହ୍ରେଲେ ଚଲ୍ବ । ଚୁଞ୍ଝୀ ନକଃରେ ଏବ୍ର 
ଖାଭ ମଧ୍ୟରେ କଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବସି ଚୁଞ୍ଚୀ ଜାଲଦା ଯାଲ୍ ଯଣ୍ଥଷ୍ଟା ସ୍ଥାନ 
ରହବା ଅବଣକ; ଚଢଣୁ ଏହ୍ଲା ଏହ୍ରଠାରେ ଅଧ୍ୟୂକ ଗସ୍ବ୍ର୍ ଓ ଅଧ୍ୟୁକ ୩ ନକର ବନ୍ଧ 
ଚଜ୍ଡ଼ା କଗ୍ଵଯା ଏ । ଯେଉଁ ଦ୍ରଗରୁ ସବନ ବହ୍ୁଥିବ ଖାଭହ ସେହ୍ର ଦଗକ୍ସ୍ ଖୋଲା ହ୍ନେବ । ୩ ନମ୍ବର 
ଶନଚରେ ଫ ଶର୍ଭଂଭ ସୁନ ସେହି ଖାର | । 

ମଧ୍ଯଵର୍ଜରୀ ଗାଭ ସଙ୍ଗେ ଯେଞ୍ିଠାଚର ଖାଭହ ମିଳ ଢ ଚଢ୍େବକ ସେହ୍ରଠାରେ ଚ୍ଛାାର ସ୍ଵର 
ଗଢ଼ାୟବ । 

୩ ନମ୍ବର ରନ୍ଧର ୨ ବଦ୍ଦଭ ସ୍ଥାନ ମର୍ ୫ ଖଣ୍ତ” ଇଷା ବା ହାଇଲ୍ ବସାଇ ଚ୍ଟର୍ଚୀ ସଦ 
ଗଢ଼ିବ । କାଦୁଅ ଦେଲ ଇଵା ବା ଞଲଇଲ୍ କ୍କ ରସାଲ ବଦବ । ସୁହ୍ବର ଉପର୍ବ୍ସ୍ ଗାଭର ଅନ୍ଯ 
ଅଂଶର୍ ଉପର ସଙ୍୍ଘଂ ସସାଳ ଓ ସମଭଲ କର୍ବ । ରୁକ୍ଜୀର୍ ସ୍ପଦ୍ଧ ୧୧୦ ଇଞ୍ଚ ରଦ୍ଧବଲ ଯଦଣଷ୍ଟ 
ବହ୍ରକ । ୩ ନମ୍ବର୍ ୫ଛର୍ ୨ ର୍ଥ ଇ ଅଂଶ ସେବ ମୂଁ । ଚଯଦ୍ି ସ୍ଥାନରେ ଏହ ଚୁହାଁ କର୍ଢିବ, 
ଯେବେ ସେ ସ୍ଥାନର ମାହ ବାଲ୍ ଆ ହ୍ରୋଇଥୁବ ଏବ ଦ୍ବଷୁଡ୍ ଘଡ଼ବାର ଆଣକ। ଥୁବ, ଚଢବବେ ଗାଢ 
ଭଭରେ ଏଁ ଖାଢର ହୁଇ ପାଖର କାନ୍ଧୁଂରେ # ଇଞ୍ଚରେ ଏକ ଏକ ଯକସ୍ତ ଛକା ବସାଇ ବଦ୍ରର । 
ଭାଢ୍ାହ୍ବେଲେ ମାଛ ସ୍ଟ୍ୃଷୁ ୨ ପଡ଼କାର ଅ୍ଭ୍ ଆଣକା ନ ଥୁବ । 



୪ ୦ ଗୃଢ୍ଦମ୍ଚିଲା 

ଏଥର ଗାଭ ଜ୍ସନ୍ତର୍ ୩ ନମ୍ବର ଚନ୍ଥର୍ ୩ ଚସ୍ତ୍ଂଭ ଅଂଖି ଘର୍ ଗ୍ଭର୍ଘାଖକ୍କୁ ବୁଲଲ 
ବ୍ରଗାହଏ ଚଗାହଏ ଇଞା ଠିଅ କର୍ଚଦଦବାକ୍କ୍ ବଦ୍ଧର । ଏହୁ ଇଵାଗୁଡକ ପ୍ରବଭ୍ଯଳ 
=== ପୁଚଭ୍ଯବଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ଛଡ଼ା ବହାଇ ରହବ ଏବଂ ୪ ନସ୍ହର ରନ୍ନ ଘର୍ ଘ୍ରଭ୍ୟକ୍ତ 

/18୧7\ ) ଇଵାରୁ ଚଗୋଃିଏ ଘାଖରୁ ଦୁଇଃ କୋଣରୁ କଏ ହକଏ ଗୂର୍ଟଂ ଦେବ । 
ଚାଦ୍ନାବହ୍ଧଚଲ ବସହ୍ନ ଇଞାକ୍ତୁ ବଵସାଲ୍ଲେ ସକ୍କୁ ଇ୪ାଗୁଡ୍ଜକ ଗାଭର ମଝି ଅଡ଼କ୍ଷ୍ 

୪ ନମ୍ଭର୍ ରମ୍ମ ଅଲ ଝୃଳି ରହୁବ | ୟୁଣି ଏହ ଲଇଞାଗୂଡକ ଉ୍ପରର ଏକଧାତ ଇଛା ପଞ୍ସବରେ 
ଗୋଲ କର୍ଠ୍ ବସାଇ ଦେ । ସସଥିମାଲ୍ ସ୍ଥଛ ଇଵାର ଦୁରୁହ ଚଲଖାଏଂ କୋଣି ସ୍ଵଙ୍ଗଂ ଦେବାକୁ 
ବଢବ । ଏହ୍ର ଲ୍ଵ। ଧାଡ଼କ କହିଁଗଲେ ଛଡ଼ା କବ୍ କସାଲ୍ଥୁବା ଇଞାଗ୍ନଡ୍ପଳର୍ ମୁଣ୍ଡ ଞାଣ ବହାଇ- 
ଯିବ । ପୁଣି ଭଢହ଼଼ି ଜ୍ୟଚର ଗ୍ବର୍ଯାାଖରୁ ଗୁର୍ ଗୋଃ ଇଃା ବସାଇଲ୍ ବଝମାନଙ୍କର୍ ମୁଣ୍ତନ୍ତ୍ ଗାଭର୍ 
କେଦ୍ଦ, ଜ୍ପଘରେ ଏକାଠି ମିଣାଇ ଦେବ । ଏଥିପାଲ୍ ସେହୁ ଗ୍ଟଣ୍ଵିଗଗୋଃ ଠାର ବଳାଣରୁ ଚଯଜ୍ - 
ଠାନ୍ତର୍ ଯାହ୍ନା ପ୍ଵର୍ଗ ବ୍ରାକ୍ସ୍ ପଡ଼ିବ, ଭାହ୍ନା ସ୍୍ରର୍ଗଂ ଚଦଦ । ଆଜ୍ ୧ଯଉିଠାରେ ଚଯଉଁ୍ ଫାକ ରହୁବ, 
ଭାହ୍ନାଲୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଚଣ୍ତ ଡ୍ଙ୍ାା ଘଃା। ଚଦର ବନ୍ଦ କର୍ଦେବ । ଭଞ୍ଜ ଉ୍ଘରେ କାଠୁଅ ଦେଲ୍ ଗୋଲ 

କରତ ଲ୍ପି ଚଦରବ । ୩ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ଧର ୯ ରହ୍ରଭ ଅଂଶ ଦେଖ । 

ଖାଭ ଉ୍ଗବର୍ ବୃଦ୍ଧ୍ର ଘଶ୍ଧ୍ଵ ଘର୍ୟାନ୍ତ ଖଠଣଣ୍ଡ ଖଚଣ୍ଡ କାଠ ପକାଲ୍ ଢହ୍ରଂ ଉ୍ପଚର ମାଛ 
ବଦଲ ଅନ୍ଯ ଅଂଣ ସଙ୍ଗ ସମାନ ବଶ୍ଵିବଦବ । ବୃଷ୍ଟର ସୀମ୍ଭା ରାଦ୍ ଯେଜ୍ ଏକ ଦ୍ରାଭ ଵା ବଦଢ଼ 

। ହାଇ ସର୍ଯାନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଅଧ୍ୁକା ବଖାଲ୍ଵ ଅନ, ଭାଢ଼ା ସେନ୍ଦୁପର 

ତଖୋଲ ରହୁବ । ସେହୁ ବାଃରରେ ବୁଜ୍ଜୀ ଜାଳବାୟାଲି ଯିବା 
ଅଗ୍ରଵା କର୍ବାକ୍ସ୍ ଚହ୍ପଦ । ଉପରେ ବୁହା ଭଅଣ୍ଡରେ 
ଯେବଭେଗୁଡ଼ଏ ଲା ବ୍ଯବଦ୍ବାର୍ କରିବା କଥା ଉ୍ନ୍ଥିଖ 

ବାନ ହ୍ରୋଇଅନ୍ଥଃ ସେ ସମ୍ବସ୍ତ ଇ୪ା କଞ୍ଚା ଲାଲ ବହ୍ରେଲେ 
ଞ୍ ନମ୍ବର୍ ଚନ ଚଳବ । ୫ ନମ୍ହର ରନ୍ଜ ଘର୍ ଚୁମା ଓ ସ୍ଥାନ ସ୍ରନ୍ତ୍ଭ 

ଚଢ଼ାଲିଗରଲେ ଭହି ଜ୍ଷବର୍ ଲ୍ଧା। ଓ ଜାଳ ଖଞ୍ଜ ଲ୍ଧା ତପାଡ଼କାକ୍ସ ଚଢ଼ବ । 



ଧ୍ବପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ #୧ 

ରୃନ୍ତ୍ରୀ ଉଷଠରେ ଲଟା ଖଞ୍ଜ ବା କ୍ରଣାଲୀ 

ଧିଥମ ଯର -¬ 

ପ୍ରଥମେ କଡ଼ ବୃତ୍୍୍ ଗିଁ ଘଣ୍ଵିଧ୍୍ରେ ଗ୍ବଶ୍ଅଡ଼େ ଗୋଲ୍ କଳ୍ଲି ଇହାଗୁଡ୍ମଏ ଛଡ଼ା କର୍ଛି ଖଞ୍ଜ 
ବଚଦ୍ଦେଵ । ୬ ଜମ୍ବର୍ ଚନ୍ତ ଦେଖ । 

ଏକ୍ର ଲ୍ଃ୮ଗୁଡ଼କର ୩ ଇଞ୍ଚ ମାଗ 
ଘର୍ସ୍ପର ସ୍ବକାଂ ଲଗାଲଗି 
ହ୍ବୋଇ ରହ୍ଥର । ଏହ ଇଃ ଧାଡ୍ର ଏବଂ 
ମଧ୍ମ୍ଥୁଲରେ ଗଢ଼ା ବହ୍ଲାଇଥିବା ରୁଞ୍ଚା ଏହ 
ଢୁଦ୍ଛିକ ମଧ୍ଯରେ ଯେକ୍ଁ ସ୍ଥାନ ରହିକ;୨ 
ଭଦନ୍ଥଂରେ ଅକ ଚଯତେ ଧାଡ଼ କା 

ଧାଠ୍ ଇଧା ଠିଅ କର୍ ଖଞ୍ଜ ଦେଵ । 
ସେହୁ ଭ୍ଭର୍ର ଧାଜସୁଡ଼କର ଇଵା ସକୁ 

୬ଜମ୍ବର ରନ୍ଥ ଘର୍ ପ୍ରଭ୍ଯେଳ 

ବ୍ଦିଶାକ୍ସ ୨ ଇଞ୍ଚ ଛଡ଼ା କର୍ ରଖିବ । 

ଚଗୋଃଏ ଧା୫ଠାରୁ ଅନ୍ଯ ଧାଡ଼ହ 
୫ ଇଞ୍ଚ ଛଡ଼ା ର୍ଦ୍ଧବ । ୬ ନମ୍ବର ୭ ନମ୍ଟର ରନ୍ଜ 
ରିନ୍ନ ଦେଖ । 

ଏହି ଲଞାର୍ ଧାଶଗୁଡ଼କ ମଧ୍ୟଚର ଏବଂ ମଧ୍ୟଳଞ୍ଜୀ ଧାଡ଼ମାନଙ୍କର ସ୍ତଭ ଇଛା ଘାଟକର 

୧ଯେଉ୍ ସକ୍ତୁ ଫାଙ୍କ ରହ୍ୁଵ, ଭହିରେ ଜାଲକାଠ ସୂଝ୍ଣ ବର୍ବାକ୍ସ୍ ବହବ । 

ମଝି ଚ ଛ୍ଲୀର୍ ଗ୍ଭର୍ଯାଖକ୍ତୁ ଯେଜ୍ ଫାଙ୍କଗୁଠୂଳ ବଖାଲ ବହାଇ ରହୁଅଛ୍ଛ, ଭହିରେ ଗ୍'ଣ 
ମାଖରୁ କାଠର କାଲ ମୂଦ୍ଧ କରିଦେକ । କାଲଗୁଡ଼ଳ ଏଷଣ୍ ପ୍ଵକରେ ଖଞ୍ଜ ଵ, ଚଯଣଣ୍ ଗ୍ବର୍ ପାଖରୁ 
ବୁଞ୍ଚୌୀ ଭ୍ଭର୍ଚ୍ଗୁ ବଯତ୍ କାଠଗୁଡ଼କ ଦେବ, ବସଗୁଡ଼କର ବଗାହଏ ମୂଣ୍ତ ଠିକ୍ ଚୁଞ୍ଜୀର ମଝା ଯର୍ୟାନ୍ତ 
ପିନ୍ଧ । ଅନ ମୂ ଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜା ଯାକ ଥିକା ଲ୍ ମଝିବର୍ ଯେଜ୍ ସକ୍ସୁ ଵାଳ ଦିଆ ଯାଇଥିବ, ଭହି ସଙ୍ଗ 
ଲଗ ର୍ହ୍ଥକ । କାଠ ଜାଲଗୁଡ଼କ ଜମରେ ସକୁଅବଡ଼ କଚ୍ଛ କାଠଗୁଣ୍ଡା କା ଘଜି କା କାଠଗୁଣ୍ଡୀ ଏ 
ଘଷି ଜ୍ଭ୍ୟ୍ ମିଶାଲ୍ଚଦଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଢ୍ଵ୍ମ୍ଭ ବହ୍ଵବ । 



#୨ ଗୃଢ୍ଧଗିଲ 

ଇଞାର୍ ରୃଣ୍ ପାଖରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ମୋଃ।ଚର ଖଜୁଣ୍ଆ ଢର୍ ଏକ ଘରସୁ ଆବଗ୍ ଇଃ | ଖଜ 
ଦେଲେ ଅଡୁଣ୍ ଜ୍ଞ ମ ବହ୍ଧକ । ଏଥିବର ଅବଗ୍ଵ ନ ଦେଇଲ୍ ମଧ୍ଯ କଚଶିଷ କ୍ଷର ନାହି । 

ଦିଜୀୟ ଯରସ¬- 

୮ ନମ୍ବର ଚନ୍ 

ପ୍ରଥମ ମରସ୍ତରେ ଖଞ୍ଜା ଦ୍ରୋଲିଥ୍ଵିବା ଇହ। ଓ ଜାଲ ଜ୍ଧରେ ଏକ ପରସ୍ତ ଇଶା 

ଯଞ୍ସ୍୍ଵକରେ ଯାର୍ଦେଵ । ଭାହା ପ୍ରଥମ ଘରସ୍ତ ଉ୍ଗରେ ଚଗାହଏ ଭାଙ୍କୁଣୀ ବହ୍ରବ । ୬ ନମ୍ବର୍ 

ଓ ୮ ନୟ୍ପର ରନ୍ଧ ଦେଖ । 



ସିପ୍ତମ ଶଣ୍ଡ ୩ 

ଭୂଭୀୟ, ଯର୍ସନ - 
„× । ୫୫୦ ଏ 

୩7 ବି 

ଦୁ 7 

୯ ନମ୍ବର ରନ୍ଧ୍ର 
ଭାକ୍ଣ୍ଣୀ ଜ୍ୟରେ୍ ଜାଳ ନମ୍ଭନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରମ୍ତୁଭ କର୍ଢିଵାକ୍ସୁ ହେବ । ବ୍ଢଵମ୍ଭାନ ଅଧୂୁଲାଂଶ 

ସ୍ଥଲରେଛୁଇ୪। ସୀଡ଼ିବା ଧାଲ୍ କୋଲଲ୍ମ ବ୍ଯବହୃଭ ବହ୍ରଜ୍ଅନ୍ଥୁ ଚଢଣୁ ଏଠାରେ ଚଢାଇଲସ୍ବ 
ଦେବାର ସ୍ଥାନ ସଜାଡ଼ବାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଲ୍ କ୍ଦଆଗମ୍ବ । 
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.୧୦ ଲମ୍ବର ରନ୍ଜର 
ଦାଢ଼ରେ ଆଵଗ୍ଵ ଇଛା ଘରସ୍ତକ ସ୍ଥ? ଭା ପଠ୍ରେ ସଞ୍ ଦ୍ବବରେ ଚଗାହ ଏ ଇଷା ଏକ ଧାଡ଼ 

ଗ୍ଟର୍୍ଅଚଡ଼ ଗୋଲ କର୍ଦ୍ ଖଞ୍ଜିଦେବ । ଢାଦ୍ରାଠାରୁ ୫ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥ୨ ର୍ଭରକ୍କ୍ ଠିକ୍ ସେହ୍ଵ ଘର୍ ଘଞ୍ଚ ସ୍ବବରେ 



¥ ଗୃଦ୍ଧୟିଲା 

ଆଜ୍ ଧାଡ଼ିଏ ଲି ଖଞ୍ଜଳ । ପୁଣି ଶ୍ର ଥଡକ୍ସୁ ଅଡ୍ ଚସଚଭ ଧାଢ଼ ସେଢ୍ରଷର୍ ଇଃ ରଖାଯାଇ 
ମାର୍କ, ଚକବଲ ୩ ଇଞ କଣ୍ ଛଡ଼ା ରଣି ଇଚଭ ଧାତ ଖଞ୍ଜ ଯିଳ । ଏକି ଖଞ୍ଜ କା ଦ୍ବାଗ୍ଧ ବୃଜ୍ଢ୍ହର 

ସୀମାରେ ୫ ଲଣଥ୍ଥ ଚଜ୍ଡ଼ା ଏବ ୩ ଇଞ୍ଚ ଗସ୍କ୍ର୍ ଟଗାଃଏ ନାଲୀ ଏବଂ ଭ୍ଢରକ୍ସ ୭ ଇଞ୍ଚ ରଜ୍ଡ଼ା 
ଓ # ଇଞ୍ଚ ଗସ୍ଵ୍ରର ଅଚଳକଗୁ୫ ଏ ନାଲୀ ବଢ୍ରାଇଯିବ । ଏକ୍ ନାଲୀଗ୍ଧୁଞ୍ଜଳ୍ଵ୍ ବଳାଇଲ୍ ନଂଲୀ କହ୍ନନ୍ତ । 

ଏବୁ ଜାର୍ଲୀଗୁଡ଼କରର ବକାଲ୍ଲ୍ମ ମୂଣ୍ଜ କଣ୍ବାକ୍ସ ଚହ୍ରଵ । ୯ ନମ୍ବର୍ ଓଁ ୧* ନମ୍ବର ର୍ଥ ଦେଖ । 

ଚଭୁଥ © ପଞ୍ଚମ ଯର୍ସ ¬ 

୯\ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଜ 
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ୟ୨୨୩୭୭୩୩୮୮୩୩ ୨ ୭୭୮୭ ୩୭ ୧୬୦୮ ସ୍ ୩୩ ୨ ୬୭୩୮ ୮ ୨୭୫୩. ୬ ¦ 

୧୨ ନମ୍ହର ରନ୍ଥ 
ତ୍ତୁଗୟ୍ଟ୍ ଘରସ୍ତ ଜ୍ୟଚର୍ ଖାଲ୍ ଖକୁରିଅ କର୍ ଦୁଇ ପର୍ସ୍ତ ଇଞ୍ଚା ଝଜ୍ଞଂ ସକ୍କୁ ଅଚଡ଼ ସୁଷ୍ପି 

କର୍ଦଦେର । ଚଳଲଲ ଚଯଜଉ୍ ଅବସ୍ବ ସରସ୍ତଃ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ବହ୍ଲାଇଥିଲ୍ ଢାହା ଚଯେଘର୍ବି ଉ୍ମର୍କ୍ସ୍ 
ନ୍ତ ନକ୍ଚମ ଭ୍ଠିବ ଚସହ୍ଥଥର୍ ଭହ୍ରିଚର ୩ ଇଞ୍ଚ ସ୍ବବଚର୍ ଝଜୁରିଆ ଚସାଡ଼ ଜ୍ପର୍କ୍କ୍ ଉଠାଇ 

ଦେକ୍ଥୁୁଳ ।୧୧ ନମ୍ଟର୍ ଓ ୧୩୧ ନମ୍ବର ଚନ୍ଧ ବଦଖ । 

ଷସୃ ଯରସ¬ 

ମଞ୍ଚୁମ୍ର ଅର୍ସ୍ତ ଉ୍ଷବର୍ ଅତ୍ ଏକ 
ସର୍ସ ଖଜରି୍ଅ କର୍ ଲ୍ଃାଃ ଝଞିବ। ହାନ୍ନ 
ଏହୁ ପର୍ସହ ଖଞ୍ଜ ବା ବଦଳେ ଅଵର୍ 
କାଦ୍ ୩ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସଭ ଖକୁର୍ଅ ଇଵା- 
ଗୁଡ଼କ ୨୫ବ । ଅର୍ଥୀଭ୍ ଅବଗ୍ବ ଧାଶ 
ଏବଂ ଏହ୍ଜ ଘର୍ସ୍ଠ ନଧ୍ଯରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ଫାଙ୍କ 
ର୍ହ୍ରବ । ଏହୁ ଫାଳ ରଗିକାଚର । । 
ଏଠାରେ ଦାଢ଼ରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଏ ୧ 

୬ ଇଞ୍ଚ ଗସ୍ଵ୍ର୍ ଗଗୋଃଏ ଳାକୀ ହ୍ଲେବ। ” 
ବସନ ନାଳୀରେ ବଢାଲଲ୍ଵ ମୂଥଣ୍ରି 
କରିଚ । ୧୩ ନମ୍ବର ରନ ୧ବଦଦଖ । 

୧୩ ଜମ୍ବର ଚଡ 



#୬ ଗୃଢୃଥିଲ 

ଘପଷ ମ ଘର୍ସ ଓ ଅଷୁଯ ଘର୍ ସ - 

୬ ପର୍ସ୍ତ ଜ୍ଘରେ ଦେବଲ ଆବଗ୍ବକ୍କ୍ ସ୍ଥଡ଼ ଅଜ୍ ସବ୍ୁୁଅଡ଼େ ଖଜୁଭ୍ଵିଅ ଇ୍ଞା ଦୁଲ୍ ପର୍ସ୍ତ 
ଖଞ୍ଚ ଜର । ୧୪ ନମ୍ବର୍ ରନ୍ଧ ଦେଖ । 

ଏହୁଠାରେ ୮ମ ସରସ୍ତ ଉ୍ପରେ 

01/05. 
` --5-- %୪ ୨ 2 ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହୁଥର୍ କେବଲ ଆକଗୁ୍ଚ୍ୁ 

୯ ୪ ରକ 5 ଚ୍ଥଡ଼ ଆଡ୍ ସବ୍ୁଅଡ଼ ଚକଳାଇଲ୍ଵର ନାଳୀ 

ଥ 1୮57: ପ୍ରଚ୍ୁତ କରିବ୍ର। ଢା ଘରେ ୪ ର୍ଥ ୪ମ 
୪ 5]. ୮୮୮୩ ୫ ୬ଷ୍କ ଅର୍ସ୍ତର୍ ଘୁନଗ୍ବବୂଜ୍ତ୍ 

ୃ ୪. ` ୮୯୧ କରିବ । ଅଥାଢ୍ ୯ମ ଇରସ୍ତରେ 
-=୮⁄^୮୨୮ 17 1 ୩ଯୁ ପର୍ସ୍ତ ଘର୍ ସକ୍ତୁଅଚଡ଼ ଚକାଲଲ୍ବ 

ର୍ଜ୍ଞ୍ଜ୍ଯା ଏ ୧ ନାଲୀ କର୍ବ | ୧୦ମ, ୧୧ଶ ଓ ୧୨ଶ 

7 / [1 ୯୪୪ ଗରସ୍ମାନ ୪୪୨ ୫ପ, ୭ମ୍ହ ଘର୍ସ୍ତ- 
ପି ୫ ମାନକଚରେ ଚଯମଯର୍ ଲଧା ଖଞ୍ଚା 

ଯାଲଥିଲ୍ନ ଠିକ୍ ସସଦ୍ରପର ଇଞା 
୧୪ ନମ୍ବର୍ ଚନ୍ନ ଖଞ୍ଜି ଯିବ । 

ଚଗାଃିଏ ସମ୍ପୃ୍ଷ୍ୟ କୋଇଲ୍ର ନାଳୀଠାରୁ ଅଜ୍ ବଚଗାହଏ ସମ୍ମୁଣ୍ତ ବକାଲ୍ଲ୍ଵ 
ନାଲୀ ମଧ୍ଯରର୍ ଚସଯଚ୍ଭ ଚଗାଛି ଘରସ୍ତ ଇଞ। ଖଞ୍ଚାଯିବ, ଭାକ୍ଗ୍ ଚଗାଃ୫ଏ ଥାଳ ବୋଲ୍ ଧର୍ ବାକ୍ସ 
ଚହ୍ରବ । ସଵୁ ଥାକର ସରସ୍ତଗସୁଡ଼କ ଜ୍ଘର୍ରି ଲ୍ଷ୍ଣିତ ନ୍ତମରେ ସକାଇବାକ୍ସ୍ ପଡ଼କ ଏବଂ ସେହୁଗରି 
ଭହିରେ ଜାଲ ଖଞ୍ଚବାକ୍ସ୍ ପଡ଼ । ୨ଯ୍ହ, ୩ଯ୍୍ ବା ୩ର୍ଥ ଥାକରେ ପରସ୍ତଗୁଡ଼କ ପୁଳଗ୍ବବୂଞ୍୍ରେ 
ଖଞ୍ଜ ବାଚବଲେ ଝଗାଃଏ ଦୁଲହ ସର୍ସ୍ତ ଅଧ୍ପକା ଝଞ୍ଥ” ପରସ୍ତର୍ ସଖା ବୃଜ୍ଞଂ କଗ୍ଵଯାଇ ଗାଭ୍ଚିବ । 
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଚକାଇସ୍ପ ନାଲୀ ଭୃଢଦ୍ୀୟ୍ ପରସ୍ତ ଜ୍୍ପଚର ଚସଦ୍ଜି ଚଗାଛକ ଥାକ ଖଞ୍ଜା ହବ, 
ଭଢ୍ଦିରେ # ସର୍ସ୍ତ ଇଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜ ବ । ଦବ ୍ଗୟ୍ ଥରକ୍ସ୍ ଅର୍ଥୀଭ୍ ଅଷ୍ଟମ ଯରସ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ଥାକଛ ଖଞ୍ଜିବ, 
ଭହିରେ ୬ ସର୍ସ୍ତ ଏବ୍କ ଢହ୍ି ଉ୍ଘରକ୍ସ୍ ଚଝଯଜ୍୍ ଥାକ ଖଞବ, ଢଢ୍ରିରେ ୮ ଘର୍ସ୍ତ ଘର୍ଯାନ୍ତ ଇଛା ଖଞ୍ଜି 

ମାରି୍ବ । କନ୍ତୁ ସ୍ତୁର୍ଣ ରଖିବ ଚଯେ, ଯେଜ୍ ଆକ୍ଵଚରେ ହ୍ରେଡ୍ ଘଛକେ ସମ୍ପୂକ୍ତ କୋଇଲନାଳୀ ଘରେ 
ପ୍ରଭ ଦୁଇଘରସ୍ତ ବାଦ୍ ଥଚର୍ ଚଲଖା ଏ ବକାଲିଲ୍ମ ନମନ୍ତେ ଗୋଃଏ ଗୋହଏ ପାଣ ନାର୍ଲୀ ସ୍ଥତ୍ମି 
ଭଞ୍ଜ ଵର୍ କୋଲଲ୍ନ ବଦ୍ଦଉ୍ଥୁର । 



ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ୫୭ 

ଚସେଉଁ ଥାକଟେେ ଚଶଷ କର୍ବ, ଚସ ଥାକଚର ୫ ଘରସ ଇଵା ଖଞ୍ଜିସାର ଚଵଂ ଉପରେ 

ଦୁଇ ଘରସ୍ତ ଇା ଉଛ୍ ଘ୍ନବରେ ଖଞ୍ଜିବ । ଭହ୍ନ ଉସରେ କଞ୍ଥି କୁଃା ବା ଜଡ଼ା ଘାରଦେବ । 
ଲୁଃା ଉପଦର ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବହଲରେ ଝ୍ର୍ଵ ମାଃ ଗ୍ଛର୍ଆଚଡ଼ ବସ୍ତାର କରିଦେବ । ଇତା 

ଗଦାଵିର ଗୃର୍ଘାଖ ଭଜ଼ ଉପର ସଯ୍ଯନ୍ତ ଏକ ସରସ୍ତ ସଚଳା କରି କୁଞା ବା ଜଡ଼ା ଦେଇ _। 

ଉଦ୍ଧଂ ଉପରେ ଆଜ୍ଛା କରି କାଦୂଅ ଚଲପିଦେବ | 

ଚାଖରେ କାଦୁଥ ଚା ଜଡ଼ା ଚଦବାାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଇହା ଖଞ୍ଜିବ । ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଟେ ନଢ଼ା 
ଲଗାଇ ଆପୁଥିଚଲ ଅଧ୍ବକ ସୁବ୍ଧଧା ବହବ । ସେଥିଗାଲି ସ୍ର ୬୬ ସରସ୍ତ ସଚର ଲୁଞାର ଲମ୍ବ 
ଅନ୍ଦୁସାରେ ଚାହା ଚସଚେ ପରସ୍ତ ଉଚ୍ଚରୁ ଖଞ୍ଜିଲେ ଚଳକ୍ସ ଇଵାଗୁଡ଼କ ଟସାଡ଼ାଇ ରଖି ସାର୍ବ, 
ଚସନ୍ନ ଅଃକଳରେ କ୍ଲଃ ବା କଚଡ଼ାର ଥଗଲୁ ଇଵା ଖଞ୍ଜବାବବଚଲେ ଗୋହଝିଏ ଘରସ୍ତ ଇା 
ତଳେ ରଖି ଇତା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଯିବ । କ୍ଲୁଶା ବା କଚଡ଼ା ଆଚଯ ଆସେ ଝ୍ଲ ରହବ । ଭା ଘରେ 
ଲୁଖ ବା କରଡ଼ାର ଗଣ୍ଠି ଫିଶାଇବଦରଲ ଚାହା ଗ୍ବର୍ଆଚଡ଼ ବସ୍ତୃଚ ଢହୋଇ ଇଶା ସରସ୍ତଗୁଡ଼କୁ 
ଚଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ । ସସେହ୍ରଘର୍ ଚସଚେ ଉଠରକୁ ଇଵା ଖଞ୍ଜ ସାଉଥ୍ରବ, ଚସନ୍ନ ର୍ ଉପରୁ ସ୍ତଛ 
୫|୬ ଘରସ୍ତବର ଥରେ ଲେଖାଏ _କୁଶା ବା କଚଡ଼ା ଖଞ୍ଚିବଦଇ ଯାଉଥରବ । ଚଣଷକୁ ଇହ 
ଉପରେ ଏକ ଘରସ୍ତ କାଦୂଅ ଚଲପଲେ ସେହି କାଦୁଅ କୁଷାଲୁ ଜାରୁଡ ଧରିବ ¢ ସହକରେ ଇଶା 
ସଟେଂ ଲଗ ରହବ । ବର୍ଚିମାନ ଇ ଵା ଖଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ ଚହ଼ାଇଗଲା । 

ଏଥର ଜଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜଚଣ ଚଲ୍ବକ ବଚୂଞ୍ଜ୍ର ବାହାଚର ରଖା ଯାଇଥିବା 
ବାଃରରେ ଭଇର୍କୁ ସାଇ ରୁଲୀ ମୁହଁଚର ବସବ । ଚସଠାଚର ସାଧାରଣ ରୁ୍ଲୀ ଲଗାଇବା ଠାଇଁ 
ଚସେଘର୍ ସଥମେ କଛି ଗୁଣି କାଠ ବା ରୂନାକାଠ ବା କୁଃା ଅନ୍ଧ ଖଜ୍ି ଵଆସିଲ୍ ଜାନ ଚୁଲୀ 
।ଲଵାଲୁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହଘର୍ ନଆ ଜାଳିବ ଏବ୍ବଂ ଇନ୍ନ ରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ କାଳଣିକାଠ ଖଞ୍ଜା 

ଯେପର୍ ର୍ଲୀ ଭଲ କର୍ ଜଳବ, ସେହି ଘର୍ ଡମାଗଭ କାଠ ସକାଇ କାଳବାଚର ମଲାଗବ | ଭାହା 
ଚହେଲେ୍ ର୍ଲୀ ଭ୍ଚରକୁ ବାହାର୍ଥିବା କାଠଗୁଡ଼କରେ ନଆ ଲଗି ଭାଦ୍ରା ଉତ୍ତ୍ମରୁଝଘ ଜଳବ । 
ଏବ୍ଘର୍ ସ୍ରାୟ୍୍ ଅଧସଣ୍ରା କାଳ ଜାଳଲେ ନଥା ନ୍ତମେ ଗୃର୍ଥାଚଡ ଚଖଳସାଇ ଉଗରର ଜାଳ 
ଗୁଡ଼କରେ ନଆ ଧରବ | ଚଯଚଭେଚବଚଳ ବଦଖିବ ଚୁଲୀ ଭଚରଵ ବେଶ ନାଲ ବଦଖାଗଲ୍ଣି 
ଚଭେଚବଚଳ ଜାଣିବ ଚଯ, ନଆ ଗୃରିଆଡ଼େ ଖେଣ୍ଗଲ୍ଣି । ଏଥର୍ ଆଉ୍ ରୂଲୀରେ କାଠ 
ସକାଇ ଜାଳବା ଆଵଶଂକ ଦହହେବ ନାହିଁ । ଜାଳୁଥିବା ଲେକ ଘଠଦାକୁ ବାହ୍ରାର୍ ଆତ୍ସବ । 



୫୮ ଗ୍ରଦ୍ରଣିଲ୍ଵ 

ଇଖ୍ପର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ୬୫ ସଣ୍ଢା ବା ଭହ ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ ସମପ୍ଠ 
ଜମଚନ୍ତ ନିଆଁ ଜଳବ । ଭଇରର ସମସ୍ତ ଚକାଇଲ୍ଗୁ ଡ଼କ ସମ୍ଫ୍ର୍ଯରୂଚମ ଜଳଗଲେ ଇଵଶାଗୁଡ଼ିକ 
ଆଚଘ ଥଣ୍ଡା ଚହରାଇସିବ । ଇଵା ଉତ୍ତ୍ରମରୁଚଘ ଥଣ୍ଡା ଚହାଇଗଲା ଘରେ ଚଳୀରୁ ଇଶା କାଢ଼ି 
ଅଲଗା କର୍ ସଜାଇ ରଖିବ । 

ଚସଉ୍ଭଉଠାରେ ଚକାଇଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରଵ, ଚସଠାରେ କେବଲ କାଠଦ୍ବାଗ୍ବ ମଧ୍ଯ ଏହ ଚୁଲୀରେ ଇଵା 
ଚଘାଡଢ଼ାଯାଇ ଘାରିବ । ଚକବଳ କାଠଦ୍ବାଗ୍ଵ ୭ଘୋଡ଼ବାଲୁ ଚହଚଲ, ଚକାଇଲା ସାଇଁ ସଜାଇବାରରେ 
୧ମ © ୬ୟ ସରସ ବର ଚଯଘରି ସଜାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଶ୍ଷିର ଚଢ଼଼ୋଇଥିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ ଠକ୍ 
ଚସେହପର ସକାଇବାକୁୁ ଚହ୍ବ । ଭହିଁ ଘଟର କାଳଘରଠାରୁ ସଜାଇ ବାର ସ୍ରଣାଲୀ ପୂଥକ୍ସ୍ତଂଦ 
କରବାକୁ ହେବ । କାଠଚର୍ ବଘାଡ଼ିବା ଯାଇଁ ଜାଲଘରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍୍ଯିବ । ସାଧାରଣଭଃ 
୧୦ ଇଞ୍ଜ ଚଉଡା © ୧୦° ଇଞ୍ଚ ଗସ୍ର ବା ୧° ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ୍ତା © ୧୫ ଇଞ୍ଚ ଗପ୍ଲରର ଚଗାଖ ଏ 

ଗୋଝିଏ ଜାଳର ସର କର୍ବାକ୍ଲୁ ବଦ୍ରବ । ଭାଚ୍ଛଡ଼ା ଏଥିବର୍ ବକବଳ ଟୋଲ କରି ସଜାଇବା 
ଭ୍ନ୍ନ ସାଧାରଣ ଇଵଷା ସ୍ରଵିଚର୍ କାଠଦ୍ବାଗ୍୍ ଚମାଡିବା ଘାଇଁ ଚସର୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଜାଇବାକୁ ହଣ 
ଠକ୍ ଚସଦ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଜାଇବାକ୍ଲୁ ସଡ଼ଦ । ଭହ୍ନ ଚର ଧାଡ଼ଗୁଡ଼କ ସିଧା କଗ୍ବସା ଏ; ଚଭଣୁ 
ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଠଗରଣ୍ଡା ନ୍ଦଆସା ଏ । ଏଥୁରେ ଧାଡ଼ଗୁଡ଼କ ଚଗାଲ ଚଢ଼ବ; ଚେଣୁ ଅଲ୍ପ ଲମ୍ବାର 
କାଠଗଣ୍ଣ୍ଡା © ଭହୁିଁ ସଝ୍ଫେ ସଂଙ୍ଗ ଚରଜା କାଳଣିକାଠ ଖଞ୍ଜିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କର୍ଥି 

ପ୍ରଚଭଦ ନାହିଁ । ଚଶଷ୍ଲୁ ଉପଚର ଜଡ଼ା © ଝୁଗ୍ବମାହି ବଦଇ ଘାଖଟର ନଡ଼ା ଉସରେ କାଦୁଅ 

ଚଲଘଦେବ । 

୭୭ ବା ସରେ ୩ ଉଦୟନାଥ ୧୭୩ ବା ମି କୋ" 


