ଆତିହାସ ୃଷ୍ଠା ୄରଉଟାଆୄର ଜଣାମାଏ , ଏଆ ଓଡ଼ିଶାୄଯ ଦିୄନ ଭୁକୁନ୍ଦୄଦଫ ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶା
ଅଣିଫାକୁ ତସୟାୄଯ ଫସିୄର ଏଫଂ ୄଘାଷଣା କୄର ମିଏ ୄଭା ତସୟା ବଙ୍ଗ କଯିଫ , ତାକୁ ଦି ’
ଖଣ୍ଡ କଯିୄଦଫି।
ଯାଜାଙ୍କ ତସୟା ଦିନ ୄଯ ଦିନ ଫଢ଼ିଚାରିରା। ଗଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅସିରା ନାହିଁ। ୄସନାତି
କହିୄର, ୄଭା ଗଣ୍ଡି ଫଯଂ ଦି ’ ଗଡ଼ ୄହଉ , ଯାଜା ତସୟା ବାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଭନ୍ତ୍ରୀ କହିୄର , ନା-ନା ଫଯଂ
ଫଂଶୀ ଫାଦନ କଯାମାଆ ଯାଜାଙ୍କ ତସୟା ବଙ୍ଗ କଯାମାଉ। ୄସଆା ୄହରା।
ଯାଜାଙ୍କ ତସୟା ବଙ୍ଗ ୄହରା। ମିଏ ତାଙ୍କ ତସୟା ବଙ୍ଗ କରା

, ଯାଜା ତାକୁ ଦି ’ ଖଣ୍ଡ କଯିଫାକୁ

ଅୄଦଶ ୄଦୄର। ଭନ୍ତ୍ରୀ କହିୄର , ହଜୁ ଯଙ୍କ ତସୟା ଏଆ ଫଂଶୀ ଖଣ୍ଡକ ବଙ୍ଗ କଯିଛ ି

, ୄତଣୁ

ଫଂଶୀଟିକୁ ଦି’ ଖଣ୍ଡ କଯାମାଉ। ୄସଆା ଭଧ୍ୟ ୄହରା।
ଏଠାୄଯ ଏ ପ୍ରଫାଦ ଫତାଯଣା କଯିଫାଯ ଉୄେଶୟ ୄହରା , ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଜା ସିନା ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ
ଅଣିାଯିୄର ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ସାଯା ବାଯତୄଯ ଗଙ୍ଗାଜ ଛିଞ୍ଚୄି ଦୄର; ଗଙ୍ଗାଧଯଙ୍କ
ଫିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜୄଯ ଓଡ଼ିଶା ସିକ୍ତ ୄହରା। ଗଙ୍ଗାଧଯଙ୍କ ହୃ ଦଯୁ ୄମଉଁ ଜ ଉତ୍ସଯିତ ୄହରା , ତାହା
ପ୍ରକୃ ତୄଯ ‘ଗଙ୍ଗାଧାଯ’।
ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯଙ୍କ ପ୍ରାଞ୍ଜ ଦାଫୀ ଧିକାଂଶ ସ୍କୁରୄଯ ହୄେରୄଯ ପ୍ରାଥଥନାୄଫୄ
ସଭସ୍ୱଯୄଯ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁ ଏ। ‘ଭଙ୍ଗୄ ଆରା ଉଷା’ ଏୄଫଫି ଗୁଞ୍ଜଯଣ ସୃେି କୄଯ। ତାଙ୍କ ତସ୍ୱିନୀ ,
ପ୍ରଣ ଫଲ୍ଲଯୀ, ଆନ୍ଦୁ ଭତୀ, ଯସଯତ୍ନାକଯ ଓ କୀଚକଫଧ ବି କାଫୟ ବାଯତୀ ବାଷା ସାହିତୟୄଯ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖର କଯିଛ।ି ଏହି କାଫୟ ୁସ୍ତକ ଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଆଂଯାଜୀ ବାଷାୄଯ ଭଧ୍ୟ
ନୁ ଫାଦ ୄହାଆସାଯିଛ।ି
ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯଙ୍କୁ ଅୄଭ ିରାଦିନୁ ସ୍କୁର ଛାତ୍ରାଫସ୍ଥାଯୁ ସ୍ୱବାଫ କଫି ୄଫାରି ଶୁଣି ଅସୁଛୁ ; କିନ୍ତୁ
ଏହି ‘ସ୍ୱବାଫ କଫି’ଙ୍କ ାଆଁ ବାଫଯ ଭଯୁବୂଭିୄଯ କିଯି ‘ବାଫ’ ପୁ ଟି ଉଠିଛ ି ୄଦଖନ୍ତୁ – ‘ଦଯିଦ୍ରତା
ଙ୍କୂର୍ଣ୍ଥ ୄଭା ଜୀଫନସଯ / ଜଂଜାଜଦଜାୄ ଅଫି ଉଦଯ। ’ ୧୮୬୨ୄଯ ଶ୍ଚି ଭ ଓଡ଼ିଶାଯ

ଫଯାରିୄଯ ଜନିିତ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ। ଭାତ୍ର ୬୨ ଫଷଥୄଯ ୄସ ତାଙ୍କ ୄଖାରୀା ସାଯି
ଫାହୁ ଡ଼ଗ
ି ୄର। ଛାଡ଼ିୄଦଆଗୄର ଭୂରୟ ସଂଦ।
ଅୄଭ ଯଫୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁ ଯଙ୍କୁ ଫିଶ୍ୱକଫି ୄଫାରି ଜାଣୁ। ଯଫି ଠାକୁ ଯ ଗଙ୍ଗାନଦୀଯ ନୀ ଜ ତଯଙ୍ଗକୁ
ଫାଯଭବାଯ ଉୄବାଗ କଯିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଜ ଯଫି ଠାକୁ ଯଙ୍କୁ ଫିତ୍ର କଯିଛ ି , କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାଯ ‘ଟାଗୁଯ’
ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ନିଜଯାଜୟଯ ଭାଟିାଣିଫନୄଯ ଫିୄବାଯ ୄହାଆ ୄମଉଁ କାଫୟକଫିତା ଯଚନା
କଯିଗୄର, ତାହା ଯଫି ଟାଗୁଯଙ୍କ କାଫୟଠାଯୁ ପ୍ରସାଦଗୁଣ ଦୃ େିଯୁ ୄକୌଣସିଗୁଣୄଯ କମ୍ ନୁ ୄହଁ।
ଅୄଭ ସଫୁ ହତବାଗୟ ଓଡ଼ିଅ, ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯଙ୍କୁ ଫିଶ୍ୱସାହିତୟୄଯ ଯିଚତ
ି କଯାଆଫାକୁ ସକ୍ଷଭ
ୄହାଆାଯିୄର ନାହିଁ ; ୄକଫ ମାହା ାଠୟୁସ୍ତକୄଯ କି ଭହାଫିଦୟାୄଯ ତାଙ୍କ ନାଭ
ୄମାଡ଼ାଗରା।
ଯାଧୀନ ବାଯତଫଷଥୄଯ ବ୍ରିଟଶ୍
ି ସାମ୍ରାଜୟଫାଦୀଙ୍କ ବଙ୍କଯ ଯାଜୁ ତଯ
ି ଦଭନରୀାୄଯ ୄକଫ
ସାଧାଯଣ ୄରାୄକ ନୁ ହଁନ୍ତି , ସାଭନ୍ତଫାଦୀ ଯଜା ଜଭିଦାଯଭାୄନ ସୁଦ୍ଧା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁ ଥିୄର , ଠିକ୍
ୄସତିକୄି ଫୄ ୄମାଗଜନିା ଗଙ୍ଗାଧଯ ବୂଭିଷ୍ଠ ୄହୄର। ଏଆ ଓଡ଼ିଶାଯ ଜନଗଣ ମୁଗମୁଗ ଧଯି
ୄକୄତ ୄମ ୄଗାରାଭୀ ଖଟିଛନ୍ତି , ତାଯ କନା ନାହିଁ। ସଭସ୍ତପ୍ରକାଯ ଦୁ ଃଖ , ମାତନା, ଭାନ,
ୄଶାଷଣ, କଷଣ, ତୟାଚାଯ ବିତୄଯ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଜୀଫନଯ ୂଫଥ ଥଥ ସୃେି କଯିଫା
ଅଶ୍ଚମଥୟଜନକ ଭୄନହୁ ଏ। ତାଙ୍କଯ ଜୀଫନୄକ୍ଷତ୍ର

, ସାହିତୟୄକ୍ଷତ୍ର, ଧଭଥୄକ୍ଷତ୍ର, ମୁଦ୍ଧୄକ୍ଷତ୍ର ସଫୁ

ଏକାକାଯ ୄହାଆମାଆଛି। ୄସ ସୃେି କଯିଛନ୍ତି ୂଫଥ ଛନ୍ଦୄଯ , ଭୃତଭ କଯି ୄଦଆଛନ୍ତି ବାଯତୀ
ବାଷା ସାହିତୟକୁ ।
ସ୍ୱବାଫ କଫିଙ୍କଯ ଘଯଦ୍ୱାଯ , ଜଭିଫାଡ଼ି, ଧନସମ୍ପତି, ିରାଛୁ ଅ, ବାଆବଉଣୀ, ଫାଭା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ,
ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା, ଅଚାଯଫୟଫହାଯ, ାୁଣୟ, ଦୁ ଃଖସୁଖ, ବରଭନ୍ଦ ସଂକଥୄଯ ୄନକ ଗୄଫଷଣାତ୍ମକ
ପ୍ରଫନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ାଆଛି। କଫିଙ୍କ କାଫୟକଫିତାକୁ ୄନଆ ୄନକ ତଜଥଭା ୄହାଆଛି। ଭଁୁ ୄକଫ ୄସଆ
ତଜଥଭାଯ ଫାହାୄଯ କିଛ ି ତଜଥଭା ନିୄେଥଶ କଯୁଛି ଭାତ୍ର। ତୁ ସୀ ଦୁ ଆତ୍ରଯୁ ଫାସିରାବି ଫାରୟକା ,
ୄମୌଫନକାଯୁ ୄଶଷକା ମଥୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଭୁହୂର୍ତ୍ଥ ଦିନ , ଭାସ ଫଷଥକୁ ନିଫେ
ି ବାୄଫ ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯି

ପ୍ରକୃ ତଯ
ି ଯୂ ୄସୌନ୍ଦମଥୟ , ସୂମଥୟଚନ୍ଦ୍ର, ଦିନଯାତି, ନ୍ଧାଯ-ଅରୁ , ଧାନୄକ୍ଷତ୍ର, ଶସୟଶୟାଭା
ପୁଷ୍ପୄକ୍ଷତ୍ର, ଭହାନଦୀଯ ନୀ ଜଯାଶିଠାଯୁ ଅଯମ୍ଭ କଯି ଭଣିଷ ଜୀଫନଯ ସକ ବରଭନ୍ଦ
ଗୁଣଯୁ ଭୃତ ଅହାଯ କଯି ସ୍ୱ-ବାଫୄଯ କଫିକଣ୍ଠଯୁ କଫିଙ୍କ କରଭଭୂନଯୁ ଝଯିମାଆଛି ୄକଫ
ଭହାନଦୀ ନୁ ୄହଁ , ଗଙ୍ଗା, ୄଗାଦାଫଯୀ ସୄଭତ କାହିଁ ୄକୄତ ଫିତ୍ର ନଦୀ। ଧନୟ , ଧନୟ ୄହ ଅୄଭ
ଓଡ଼ିଶାଫାସୀ – ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଓଡ଼ିଶା ଭାଟିୄଯ ଜନି ୄନଆଥିଫା ୄମାଗୁ।
ନୟ ଥଥୄଯ କହିଫାକୁ ଗୄର କଫି ଥିୄର ସ୍ୱାବିଭାନୀ। ସ୍ୱାବିଭାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯକ୍ତକଣାୄଯ ବଯୂଯ
ଥିରା। ଶାୀନତା ତାଙ୍କଯ ୄେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ସ୍ୱାବିଭାନ ଓ ଶାୀନତାଯ ସମ୍ମିେଣୄଯ କଫିଙ୍କ ପ୍ରତିବା ହିଁ
ନ୍ଧକାଯଯ ଫକ୍ଷ ଫିଦାଯି ନୂ ତନ ସକା , ସୂୄମଥୟାଦଯ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଡ଼କୁ ଭୁହଁାଆ ୄନଆଛି। ତସ୍ୱିନୀ
କାଫୟୄଯ କଫିଙ୍କ ଭୃତଭ ନିଭଥଧାଯା ପ୍ରୄତୟକ ଶେୄଯ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ , ସ୍ୱଗଥସଖ
ୁ କୁ ଭର୍ତ୍ଥୟୄଯ ଅଣି
ଫିତଯଣ କଯିଫା ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ବାଯତୀ କଫିଙ୍କ ାଖୄଯ ଭିୄ।

