
 

 

ଆତହିାସ ଷୃ୍ଠା ୄରଉଟାଆୄର ଜଣାମାଏ , ଏଆ ଓଡ଼ଶିାୄଯ ଦିୄ ନ ଭକୁୁନ୍ଦୄଦଫ ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଓଡ଼ଶିା 
ଅଣିଫାକୁ ତସୟାୄଯ ଫସିୄ ର ଏଫଂ ୄଘାଷଣା କୄର ମିଏ ୄଭା ତସୟା ବଙ୍ଗ କଯଫି , ତାକୁ ଦି’ 
ଖଣ୍ଡ କଯିୄ ଦଫ।ି 

ଯାଜାଙ୍କ ତସୟା ଦନି ୄଯ ଦନି ଫଢ଼ଚିାରିରା। ଗଙ୍ଗା କନୁି୍ତ ଓଡ଼ଶିା ଅସରିା ନାହିଁ। ୄସନାତ ି
କହିୄ ର, ୄଭା ଗଣି୍ଡ ଫଯଂ ଦି ’ ଗଡ଼ ୄହଉ , ଯାଜା ତସୟା ବାଙ୍ଗନୁ୍ତ। ଭନ୍ତ୍ରୀ କହିୄ ର , 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 କଯଫିାକୁ 
ଅୄଦଶ ୄଦୄର। ଭନ୍ତ୍ରୀ କହିୄ ର , ହଜୁଯଙ୍କ ତସୟା ଏଆ ଫଂଶୀ ଖଣ୍ଡକ ବଙ୍ଗ କଯଛିି , ୄତଣୁ 
ଫଂଶୀଟକୁି ଦ’ି ଖଣ୍ଡ କଯାମାଉ। ୄସଆା ଭଧ୍ୟ ୄହରା। 

ଏଠାୄଯ ଏ ପ୍ରଫାଦ ଫତାଯଣା କଯଫିାଯ ଉୄେଶୟ ୄହରା , ଓଡ଼ଶିାକୁ ଯାଜା ସନିା ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ 
ଅଣିାଯିୄ ର ନାହିଁ; କନୁି୍ତ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ସାଯା ବାଯତୄଯ ଗଙ୍ଗାଜ ଛଞି୍ଚ ିୄ ଦୄର; ଗଙ୍ଗାଧଯଙ୍କ 
ଫତି୍ର ଗଙ୍ଗାଜୄଯ ଓଡ଼ଶିା ସକି୍ତ ୄହରା। ଗଙ୍ଗାଧଯଙ୍କ ହୃଦଯୁ ୄମଉଁ ଜ ଉତ୍ସଯତି ୄହରା , ତାହା 
ପ୍ରକୃତୄଯ ‘ଗଙ୍ଗାଧାଯ’। 
ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯଙ୍କ ପ୍ରାଞ୍ଜ ଦାଫୀ ଧିକାଂଶ ସ୍କରୁୄଯ ହୄେରୄଯ ପ୍ରାଥଥନାୄଫୄ 
ସଭସ୍ୱଯୄଯ ସ୍ପନ୍ଦତି ହୁଏ। ‘ଭଙ୍ଗୄ ଆରା ଉଷା ’ ଏୄଫଫ ି ଗୁଞ୍ଜଯଣ ସେିୃ କୄଯ। ତାଙ୍କ ତସି୍ୱନୀ , 

ପ୍ରଣ ଫଲ୍ଲଯୀ , ଆନୁ୍ଦଭତୀ, ଯସଯତ୍ନାକଯ ଓ କୀଚକଫଧ ବ ିକାଫୟ ବାଯତୀ ବାଷା ସାହତିୟୄଯ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖର କଯଛି।ି ଏହ ିକାଫୟ ୁସ୍ତକ ଧିକାଂଶ ହନି୍ଦୀ ଓ ଆଂଯାଜୀ ବାଷାୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ନୁଫାଦ ୄହାଆସାଯଛି।ି 

ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯଙୁ୍କ ଅୄଭ ିରାଦନୁି ସ୍କରୁ ଛାତ୍ରାଫସ୍ଥାଯୁ ସ୍ୱବାଫ କଫ ିୄଫାରି ଶୁଣି ଅସଛୁୁ ; କନୁି୍ତ 
ଏହ ି‘ସ୍ୱବାଫ କଫି’ଙ୍କ ାଆଁ ବାଫଯ ଭଯୁବୂଭିୄଯ କିଯ ି ‘ବାଫ’ ପୁଟ ିଉଠଛି ିୄଦଖନୁ୍ତ – ‘ଦଯଦି୍ରତା 
ଙ୍କୂର୍ଣ୍ଥ ୄଭା ଜୀଫନସଯ / ଜଂଜାଜଦଜାୄ ଅଫି ଉଦଯ। ’ ୧୮୬୨ୄଯ ଶି୍ଚଭ ଓଡ଼ଶିାଯ 



 

 

ଫଯାରିୄଯ ଜନିିତ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ। ଭାତ୍ର ୬୨ ଫଷଥୄଯ ୄସ ତାଙ୍କ ୄଖାରୀା ସାଯ ି
ଫାହୁଡ଼ଗିୄର। ଛାଡ଼ିୄ ଦଆଗୄର ଭରୂୟ ସଂଦ। 

ଅୄଭ ଯଫୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁଯଙୁ୍କ ଫଶି୍ୱକଫ ିୄଫାରି ଜାଣୁ। ଯଫ ିଠାକୁଯ ଗଙ୍ଗାନଦୀଯ ନୀ ଜ ତଯଙ୍ଗକୁ 
ଫାଯଭବାଯ ଉୄବାଗ କଯଛିନ୍ତ।ି ଗଙ୍ଗାଜ ଯଫ ିଠାକୁଯଙୁ୍କ ଫତି୍ର କଯଛିି , କନୁି୍ତ ଓଡ଼ଶିାଯ ‘ଟାଗୁଯ’ 

ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ନଜିଯାଜୟଯ ଭାଟିାଣିଫନୄଯ ଫିୄ ବାଯ ୄହାଆ ୄମଉଁ କାଫୟକଫତିା ଯଚନା 
କଯଗିୄର, ତାହା ଯଫ ିଟାଗୁଯଙ୍କ କାଫୟଠାଯୁ ପ୍ରସାଦଗୁଣ ଦୃେିଯୁ ୄକୌଣସଗିୁଣୄଯ କମ୍ ନୁୄହଁ। 
ଅୄଭ ସଫୁ ହତବାଗୟ ଓଡ଼ଅି, ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯଙୁ୍କ ଫଶି୍ୱସାହତିୟୄଯ ଯଚିତି କଯାଆଫାକୁ ସକ୍ଷଭ 
ୄହାଆାଯିୄ ର ନାହିଁ ; ୄକଫ ମାହା ାଠୟୁସ୍ତକୄଯ କ ିଭହାଫଦିୟାୄଯ ତାଙ୍କ ନାଭ 
ୄମାଡ଼ାଗରା। 

ଯାଧୀନ ବାଯତଫଷଥୄଯ ବ୍ରଟିଶି୍ ସାମ୍ରାଜୟଫାଦୀଙ୍କ ବଙ୍କଯ ଯାଜୁତଯି ଦଭନରୀାୄଯ ୄକଫ 
ସାଧାଯଣ ୄରାୄକ ନୁହଁନ୍ତି , ସାଭନ୍ତଫାଦୀ ଯଜା ଜଭିଦାଯଭାୄନ ସଦୁ୍ଧା ତ୍ରାହ ିତ୍ରାହ ିଡାକୁଥିୄର , ଠକି୍ 
ୄସତକିିୄ ଫୄ ୄମାଗଜନିା ଗଙ୍ଗାଧଯ ବୂଭିଷ୍ଠ ୄହୄର। ଏଆ ଓଡ଼ଶିାଯ ଜନଗଣ ମୁଗମୁଗ ଧଯ ି
ୄକୄତ ୄମ ୄଗାରାଭୀ ଖଟଛିନ୍ତି , ତାଯ କନା ନାହିଁ। ସଭସ୍ତପ୍ରକାଯ ଦୁଃଖ , ମାତନା, ଭାନ, 

ୄଶାଷଣ, କଷଣ, ତୟାଚାଯ ବିତୄଯ ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଜୀଫନଯ ୂଫଥ ଥଥ ସେିୃ କଯଫିା 
ଅଶ୍ଚମଥୟଜନକ ଭୄନହୁଏ। ତାଙ୍କଯ ଜୀଫନୄକ୍ଷତ୍ର , ସାହତିୟୄକ୍ଷତ୍ର, ଧଭଥୄକ୍ଷତ୍ର, ମୁଦ୍ଧୄକ୍ଷତ୍ର ସଫୁ 
ଏକାକାଯ ୄହାଆମାଆଛ।ି ୄସ ସେିୃ କଯଛିନ୍ତ ିୂଫଥ ଛନ୍ଦୄଯ , ଭତୃଭ କଯ ିୄଦଆଛନ୍ତ ିବାଯତୀ 
ବାଷା ସାହତିୟକୁ। 

ସ୍ୱବାଫ କଫଙି୍କଯ ଘଯଦ୍ୱାଯ , ଜଭିଫାଡ଼,ି ଧନସମ୍ପତ,ି ିରାଛୁଅ, ବାଆବଉଣୀ, ଫାଭା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, 
ଶକି୍ଷାଦୀକ୍ଷା, ଅଚାଯଫୟଫହାଯ, ାୁଣୟ, ଦୁଃଖସଖୁ, ବରଭନ୍ଦ ସଂକଥୄଯ ୄନକ ଗୄଫଷଣାତ୍ମକ 
ପ୍ରଫନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ାଆଛ।ି କଫଙି୍କ କାଫୟକଫତିାକୁ ୄନଆ ୄନକ ତଜଥଭା ୄହାଆଛ।ି ଭଁ ୁୄକଫ ୄସଆ 
ତଜଥଭାଯ ଫାହାୄଯ କଛି ିତଜଥଭା ନିୄ େଥଶ କଯୁଛ ିଭାତ୍ର।  ତୁସୀ ଦୁଆତ୍ରଯୁ ଫାସରିାବ ିଫାରୟକା , 

ୄମୌଫନକାଯୁ ୄଶଷକା ମଥୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଭହୂୁର୍ତ୍ଥ ଦନି , ଭାସ ଫଷଥକୁ ନଫିେି ବାୄଫ ନଯିୀକ୍ଷଣ କଯ ି



 

 

ପ୍ରକୃତଯି ଯୂ ୄସୌନ୍ଦମଥୟ , ସମୂଥୟଚନ୍ଦ୍ର, ଦନିଯାତ,ି ନ୍ଧାଯ-ଅରୁ, ଧାନୄକ୍ଷତ୍ର, ଶସୟଶୟାଭା 
ପୁଷ୍ପୄକ୍ଷତ୍ର, ଭହାନଦୀଯ ନୀ ଜଯାଶଠିାଯୁ ଅଯମ୍ଭ କଯ ିଭଣିଷ ଜୀଫନଯ ସକ ବରଭନ୍ଦ 
ଗୁଣଯୁ ଭତୃ ଅହାଯ କଯ ିସ୍ୱ-ବାଫୄଯ କଫକିଣ୍ଠଯୁ କଫଙି୍କ କରଭଭନୂଯୁ ଝଯମିାଆଛ ିୄକଫ 
ଭହାନଦୀ ନୁୄହଁ, ଗଙ୍ଗା, ୄଗାଦାଫଯୀ ସୄଭତ କାହିଁ ୄକୄତ ଫତି୍ର ନଦୀ। ଧନୟ , ଧନୟ ୄହ ଅୄଭ 
ଓଡ଼ଶିାଫାସୀ – ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଓଡ଼ଶିା ଭାଟିୄ ଯ ଜନି ୄନଆଥିଫା ୄମାଗୁ। 

ନୟ ଥଥୄଯ କହଫିାକୁ ଗୄର କଫ ିଥିୄର ସ୍ୱାବିଭାନୀ। ସ୍ୱାବିଭାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯକ୍ତକଣାୄଯ ବଯୂଯ 
ଥିରା। ଶାୀନତା ତାଙ୍କଯ ୄେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ସ୍ୱାବିଭାନ ଓ ଶାୀନତାଯ ସମି୍ମେଣୄଯ କଫଙି୍କ ପ୍ରତବିା ହିଁ 
ନ୍ଧକାଯଯ ଫକ୍ଷ ଫଦିାଯ ିନୂତନ ସକା , ସୂୄ ମଥୟାଦଯ ସଡ଼ୁଙ୍ଗ ଅଡ଼କୁ ଭହୁଁାଆ ୄନଆଛ।ି ତସି୍ୱନୀ 
କାଫୟୄଯ କଫଙି୍କ ଭତୃଭ ନଭିଥଧାଯା ପ୍ରୄତୟକ ଶେୄଯ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ , ସ୍ୱଗଥସଖୁକୁ ଭର୍ତ୍ଥୟୄଯ ଅଣି 
ଫତିଯଣ କଯଫିା ଖବୁ୍ କ୍ୱଚତି୍ ବାଯତୀ କଫଙି୍କ ାଖୄଯ ଭିୄ। 


