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ଅନୟ ଚତୁ୍ଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଙ୍ନକ ଦିନ ତ୍ଙ୍େ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଙ୍ଗାଡ ଓ ହାତ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲା  ମଣିଷର ଙ୍ବଗ 
ଙ୍େକୁଆ, ଚିତ୍ା ଓ ଗଣ୍ଡା ଅଙ୍ପକ୍ଷା ଅଧି୍କ ଥିଲା  ଙ୍ଦହର ଅନୟ ଅବୟବଙ୍କ ଅଙ୍ପକ୍ଷା ଙ୍ଗାଡ ଓ ହାତ୍ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଅଧି୍କ ସାମଞ୍ଜସୟ 
ଥିଲା  ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଏକା ପ୍ରକାରର ଗଣି୍ଠ ଥିଲା: କାନ୍ଧ ଓ ନିତ୍ମ୍ବ, କହୁଣୀ ଓ ଆଣୁ୍ଠ, ମଣିବନ୍ଧ ଓ ଘୁଟିକା, ହାତ୍ ଓ ପାଦ, 
ପ୍ରଙ୍ତ୍ୟକଙ୍ର ପା୍ଚଟଟି ଆଗୁେି ଏବ  ପ୍ରତି୍ ଆଗୁେିଙ୍ର ନଖ  ବୁଢା ଆଗୁେିରୁ କାଣି ଆଗୁେି ପର୍ଯୱୟନ୍ତ ହାତ୍ ଓ ପାଦଙ୍କ ଆଗୁେି 
କ୍ରମଙ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନତ୍ା ଥିଲା  ଙ୍ସଇ ସମୟଙ୍ର, ଙ୍ଗାଡ ଓ ହାତ୍ଙ୍ର, ବୁଢା ଆଗୁେି ମଧ୍ୟ ଙ୍ଦଖିବାକୁ ଅନୟ ଆଗୁେି ମାନଙ୍କ 
ପରି ଥିଲା  ଙ୍ଗାଡ ଓ ହାତ୍ଙୁ୍କ, ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଓ ବଡବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଙ୍ବାଲି କୁହାର୍ଯାଉଥିଲା  
 
ଶରୀରକୁ ତ୍ା ଇଛା ଅନୁସାଙ୍ର ବିଭିନ୍ନ ର୍ଯାଗାକୁ ଙ୍ନବା ଆଣିବାଙ୍ର ଏ ଦୁଙ୍ହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାର୍ଯୟ କରୁଥିଙ୍ଲ – ବଜାର, ଙ୍ଦାକାନ, 
ତ୍େ, ଉପର, ଗଛ, ପାହାଡ ଇତ୍ୟାଦି, ଙ୍ର୍ଯଉେଁେିକି ରି୍ଯବାପାଇେଁ ଚାଲିବା ଦରକାର ଙ୍ହଉଥିଲା  ଶରୀରକୁ ପାଣିଙ୍ର ଭାସିବା ପାଇେଁ, 
ପହେଁରିବା ପାଇେଁ ଓ କୁଦିବା ପାଇେଁ ମଧ୍ୟ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଙ୍ର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖି ସାହାର୍ଯୟ କରୁଥିଙ୍ଲ  ସମ୍ପକୱକୁ 
ଙ୍ନଇ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ଲାକତ୍ାନି୍ତ୍ରକ ତ୍ଥା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନୀତି୍ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଙ୍ଲ  ଙ୍ସମାଙ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନୟ ଅବୟବମାନଙ୍କୋରୁ 
ଙ୍ସମାନଙ୍କର ବିଙ୍ଶଷ ଗୁଣ ଙ୍ବଙ୍େଙ୍ବଙ୍େ ବୟବହାର କରୁଥିଙ୍ଲ, ଙ୍ର୍ଯମିତି୍ ପାଟି ନିକଟରୁ ଶବ୍ଦ, କାନ ନିକଟରୁ ଶ୍ରବଣ, ନାକ 
ନିକଟରୁ ଆଘ୍ରାଣ, ଏବ  ଆଖି ନିକଟରୁ ଦୃଷି୍ଟ  
 
ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଲୟବଦ୍ଧ ଓ ସୁସଗତ୍ ସମନୱୟ ଅନୟ ଅବୟବମାନଙ୍କର ଅସହିଷୁ୍ଣତ୍ାର କାରଣ ଙ୍ହବାକୁ ଲାଗିଲା  ଏହି ଦୁଇ 
ଭାଇଙୁ୍କ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ସମାନଙ୍କର ବିଙ୍ଶଷ ନିପୁଣତ୍ା ଙ୍ଦବାପାଇେଁ କୁଣ୍ଠାଙ୍ବାଧ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଙ୍ଲ  ଈଷୱାପୂବୱକ ଙ୍ସମାଙ୍ନ 
ଭୁଲିର୍ଯାଉଥିଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ହାତ୍ ଓ ଙ୍ଗାଡଙ୍କ ସହାୟତ୍ାଙ୍ର ଙ୍ସମାଙ୍ନ ସବୁ ର୍ଯାଗା ର୍ଯାଇ ପାରୁଛନି୍ତ  ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ 
ବିରୁଦ୍ଧଙ୍ର ଷଡର୍ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଙ୍ଲ  
 
ଜିଭ ମସି୍ତସ୍କ ନିକଟରୁ ଙ୍ଗାଟିଏ ଙ୍ର୍ଯାଜନା ଆଣିଲା ଓ ତ୍ାକୁ ତ୍ତ୍କାେ କାର୍ଯୱୟଙ୍ର ପରିଣତ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା   ଙ୍ସ ହାତ୍ ଓ ଙ୍ଗାଡଙ୍କ 
ତୁ୍େନାତ୍ମକ ଶକି୍ତକୁ ଙ୍ନଇ ତ୍ାର ସଙ୍େହ ଙ୍ଖାଲାଙ୍ଖାଲିଭାଙ୍ବ ବୟକ୍ତ କଲା  ଦୁଇ ଭାଇ, ହାତ୍ ଓ ଙ୍ଗାଡ, ଙ୍ର୍ଯଉେଁମାଙ୍ନ ପୂବୱରୁ 
ଙ୍କଙ୍ବ ପରସ୍ପରର କାର୍ଯୱୟ ଓ ଦକ୍ଷତ୍ାକୁ ଙ୍ନଇ ଙ୍କଙ୍ବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଙ୍ଲ, ଏଙ୍ବ ପାଟି ନିକଟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶରୀର ପ୍ରତି୍ 
ଅନୟ ତୁ୍େନାଙ୍ର ନିଜନିଜର ଆବଶୟକତ୍ା ସପକ୍ଷଙ୍ର ପ୍ରମାଣ ଙ୍ଦବାକୁ ଲାଗିଙ୍ଲ  ବହୁତ୍ ଜଲ୍ଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ର କିଏ ସୁେର 
ଙ୍ବାଲି ପ୍ରଶନ ଉେିବାକୁ ଲାଗିଲା; ହାତ୍ ନିଜର ଲମ୍ବା ତ୍ଥା ପତ୍ୋ ଆଗୁେି ସପକ୍ଷଙ୍ର ରୁ୍ଯକି୍ତ ବାଢିଲା, ଏବ  ଉପହାସପୂର୍ଣ୍ୱ ସ୍ୱରଙ୍ର 
ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେିର କୁ୍ଷଦ୍ରତାତ୍ା ଓ ପୃଥୁେତ୍ାକୁ ଙ୍ନଇ ଟିପଣୀଣୀ ଙ୍ଦଲା  ପଛଙ୍ର ରହିରି୍ଯବାର ଭୟଙ୍ର, ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେି ମଧ୍ୟ 
ଉପହାସଭରା ସ୍ୱର ପ୍ରଙ୍ୟାଗକଲା ଓ ହାତ୍ ଆଗୁେିକୁ ତ୍ାର “ଙ୍ଭାକିଲା ଭାଇ” ଙ୍ବାଲି କହିଲା  କିଛି ଦିନ ଧ୍ରି ଏମିତି୍ ଆଙ୍ରାପ 



ପ୍ରତ୍ୟାଙ୍ରାପ ଚାଲିଲା, ଅଙ୍ନକ ସମୟଙ୍ର ତ୍ାହା ଦୁହିଁଙ୍କର କାର୍ଯୱୟ କରିବାର ମିେିତ୍ ଦକ୍ଷତ୍ା ଉପଙ୍ର ପ୍ରତି୍କୂେ ପ୍ରଭାବ ପଙ୍କଇଲା  
ପରିଙ୍ଶଷଙ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଙ୍ନଇ ପ୍ରଶନ ଉେିଲା; ମଧ୍ୟସ୍ଥତ୍ା ପାଇେଁ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଅନୟ ଅବୟବମାନଙ୍କର ସାହାର୍ଯୟ ଙ୍ଲାଡିଙ୍ଲ    
 
ହାତ୍ ଓ ଙ୍ଗାଡ ଭିତ୍ଙ୍ର ଙ୍ଗାଟିଏ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା କରିବା ପାଇେଁ  ଜିଭ ପ୍ରସ୍ତାବ ଙ୍ଦଲା  ବହୁତ୍ ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ କହି ସମଙ୍ସ୍ତ 
ରାଜିଙ୍ହଙ୍ଲ  କିନୁ୍ତ ଙ୍କଉେଁ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା କରାରି୍ଯବ? ତ୍ାଙ୍କ ଭିତ୍ରୁ ଙ୍କହି କୁସି୍ତ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା କରିବାପାଇେଁ କହିଙ୍ଲ  ଅନୟମାଙ୍ନ 
ଅନୟ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା କଥା ଉଙ୍େଇଙ୍ଲ – ଖଣ୍ଡା ଙ୍ଖେ, ଜାଦୁ, ଙ୍ଦୌଡ, ଙ୍ଚସ ୍ଇତ୍ୟାଦି, କିନୁ୍ତ ପ୍ରଙ୍ତ୍ୟକ ଙ୍ଖେକୁ ନାକଚ 
କରିଦିଆଗଲା, ଙ୍ର୍ଯଙ୍ହତୁ୍ ଙ୍କଉେଁ ଙ୍ଖେକୁ ପୂରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତ୍ ଆଉ ଙ୍କଉେଁ ଙ୍ଖେ ଦୁଇ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା 
ପାଇେଁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନଙ୍ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା  ଜିଭ ପୁଣି ଥଙ୍ର ମସି୍ତସ୍କ ସହିତ୍ ପରାମଶୱ କରି ସରେ ଉପାୟ ବାହାରକଲା  ଏହି 
ଉପାୟ ଅନୁସାଙ୍ର ପ୍ରତି୍ ଅବୟବ ଅନୟକୁ ଥର ଥର କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ଙ୍ଦଙ୍ବ  ହାତ୍ ଓ ଙ୍ଗାଡ ଉଭଙ୍ୟ 
ରାଜିଙ୍ହଙ୍ଲ  
 
ନଦୀ କୂେଙ୍ର, ଜଗଲର ଏକ ଙ୍ଖାଲା ର୍ଯାଗାଙ୍ର ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା ଆଙ୍ୟାଜନ କରାଗଲା  ଙ୍ର୍ଯଙ୍ହତୁ୍ ଶରୀରର ଦୁଇ ଅବୟବ 
ଆଭୟନ୍ତରୀଣ କେହଙ୍ର ଜଡିତ୍ ଥିଙ୍ଲ, ଶରୀର ପ୍ରତି୍ ବିପଦ ଅଥବା ଙ୍କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ୍ ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାଙ୍ର ଅନୟାନୟ 
ଅବୟବମାଙ୍ନ ଅତ୍ୟଧି୍କ ସାବଧ୍ାନ ଥିଙ୍ଲ  ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍କୌଣସି ଦୂରତ୍ାରୁ ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ ଙ୍ଛାଟ ବିପଦ ଙ୍ହଉ ନା କାହିଁକି, ଙ୍ଦଖିବା ପାଇେଁ, 
ଆଖି ତ୍ାର ଚାରିପାଖଙ୍ର ଅଙ୍ନକ ଦୂର ପର୍ଯୱୟନ୍ତ ସତ୍କୱ ଦୃଷି୍ଟ ପଙ୍କଇ ରଖିଲା; ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍କୌଣସି ଦୂରତ୍ାରୁ ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ ହାଲ୍କା ଶବ୍ଦ ଙ୍ହଉ 
ନା କାହିଁକି, ଶୁଣିବା ପାଇେଁ, କାନ ପ୍ରସ୍ତତୁ୍ ଙ୍ହାଇ ରହିଲା; ସତ୍କୱ ଆଖି ଓ କାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ର୍ଯଦି ଙ୍କୌଣସି ବିପଦ ଖସିର୍ଯାଏ, ତ୍ାକୁ 
ଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମଙ୍ର ଧ୍ରିବା ପାଇେଁ ନାକ ତ୍ାର ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ସଫା ରଖିଲା; ଏବ  ଜିଭ “ବିପଦ ବିପଦ” ଚିତ୍କାର କରିବାପାଇେଁ ମଧ୍ୟ 
ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତତୁ୍ ରଖିଲା     
 
ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧଙ୍ର ସମସ୍ତ ଖବର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗଲର ଚାରି ଙ୍କାଣ, ପାଣି, ପବନ ସବୁଆଙ୍ଡ ଙ୍ଖେିଗଲା  ପ୍ରଥଙ୍ମ 
ଚତୁ୍ଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀମାଙ୍ନ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା ଜାଗାଙ୍ର ପହେଁଚିଙ୍ଲ, ଶାନି୍ତର ପ୍ରତ୍ୀକ ସ୍ୱରୂପ ଙ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ନକଙ୍କ ହାତ୍ଙ୍ର ସବୁଜ 
ଡାେ ଥିଲା  ମହାବେ, ଚୀତ୍ା, ସି ହ, ଗଣ୍ଡା, ହାତ୍ୀ, ଜିରାଫ, ଓଟ, ଗୟେ, ମଇେଁଷି, ହରିଣ, ଖୁରଗ, ଙ୍େକୁଆ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଓ 
ମୂଷାଙ୍କର ଗହେି ଖୁବ ରଗୀନ ଲାଗୁଥିଲା  ଜେଜନୁ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଜେହସ୍ତୀ, ମାଛ, କୁମ୍ଭୀର ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ 
ଭୂଇେଁଙ୍ର ଓ ପଛଭାଗକୁ ପାଣିଙ୍ର ରଖି ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା ଙ୍ଦଖିବାପାଇେଁ ପ୍ରସ୍ତତୁ୍ ରହିଙ୍ଲ  ଦୁଇଙ୍ଗାଡିଆ ଓଟପକ୍ଷୀ, ବଣ କୁକୁଡା, 
ମୟୁର ଖୁସିଙ୍ର ନିଜନିଜର ଙ୍ଡଣା ଫଡଫଙ୍ଡଇଙ୍ଲ, ଙ୍ଛାଟ ପକ୍ଷୀମାଙ୍ନ ଗଛ ଉପଙ୍ର ବସି ଗାଇଙ୍ଲ, ଝିଣି୍ଟକା ଅବିରତ୍ ଗାଇ 
ଚାଲିଲା  ବୁଢିଆଣୀ, ଙ୍ଛାଟ ଙ୍ଛାଟ ଙ୍ପାକ, ବିଛା ତ୍ଙ୍େ କିମ୍ବା ଗଛଙ୍ର ଘୁସୁରି ଘୁସୁରି ଚାଲିଙ୍ଲ  ଚଙ୍ମ୍ପଇଙ୍ନଉେ ଧି୍ଙ୍ରଧି୍ଙ୍ର 
ଛପିଛପି ଚାଲିଲାଙ୍ବଙ୍େ ଏଣୁ୍ଡଅ ଙ୍ଗାଟିଏ ର୍ଯାଗାଙ୍ର ସି୍ଥର ନରହି ଏପଟ ଙ୍ସପଟ ଙ୍ହଉଥିଲା  ମାଙ୍କଡ, ଗରିଲା ଓ ସିମ୍ପାଞି୍ଜ ଡାେରୁ 
ଡାେକୁ ଙ୍ଡଇେଁ ବୁଲୁଥିଙ୍ଲ  ଏପରିକି ବୃକ୍ଷମାଙ୍ନ ମଧ୍ୟ ଙ୍ଗାଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖକୁ ଧି୍ଙ୍ର ଧି୍ଙ୍ର ଝୁଲୁଥିଙ୍ଲ, ମୁଣ୍ଡ ଙ୍ନାଉେଁଥୁଙ୍ଲ 
ଓ ପୁଣି ଉେି ଛିଡା ଙ୍ହଉଥିଙ୍ଲ   
 
ଙ୍ଗାଟିଏ ଗୀତ୍ ଗାଇ, ପାଟି ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା ଆରମ୍ଭ କଲା   
ଆଙ୍ମ ଏହା କରୁଙ୍ଛ ଖୁସି ପାଇେଁ 
ଆଙ୍ମ ଏହା କରୁଙ୍ଛ ଖୁସି ପାଇେଁ 
ଆଙ୍ମ ଏହା କରୁଙ୍ଛ ଖୁସି ପାଇେଁ 
ଙ୍ର୍ଯଙ୍ହତୁ୍ ଆଙ୍ମ ସମଙ୍ସ୍ତ  
ଆସିଙ୍ଛ ଙ୍ଗାଟିଏ ପ୍ରକୃତି୍ରୁ  
 



ଙ୍କ୍ରାଧ୍, ଅସହଙ୍ର୍ଯାଗର ଧ୍ମକ, ଧ୍ମୱଘଟ ଓ ଧ୍ୀର ଉତ୍ପାଦନ ବିନା, ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ାର ଫୋଫେକୁ ଉଦାରତ୍ାର ସହିତ୍ 
ଗ୍ରହଣକରିଙ୍ବ ଙ୍ବାଲି ହାତ୍ ଓ ଙ୍ଗାଡ ଶପଥଙ୍ନଙ୍ଲ    
 
ହାତ୍ ପ୍ରଥମ ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ଙ୍ଦଲା: ଙ୍ସ ଖଣି୍ଡଏ କାେ ଭୂଇେଁଙ୍ର ଫିଗିଲା  ବେଁା ଙ୍ଗାଡକୁ ଙ୍ହଉ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ଙ୍ଗାଡକୁ ଙ୍ହଉ ଅଥବା 
ସମି୍ମେିତ୍ ଭାଙ୍ବ, କାେ ଖଣ୍ଡକୁ ଭୂଇେଁରୁ ଉୋଇ ଆଗକୁ ଫିଗିବାକୁ ଙ୍ହବ  ସଫେତ୍ା ପାଇବା ପାଇେଁ, ଦୁଇ ଙ୍ଗାଡ ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ା 
ମଧ୍ୟଙ୍ର ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍କୌଣସି ସମୟଙ୍ର ପରସ୍ପର ସହିତ୍ ବିଚାର ବିମଶୱ କରିପାରିଙ୍ବ ଏବ  ତ୍ାଙ୍କର ଆଗୁେିସବୁକୁ ଅଲଗା ଭାବଙ୍ର 
ଅଥବା ମିେିତ୍ ଭାବଙ୍ର ବୟବହାର କରିପାରିଙ୍ବ ଙ୍ବାଲି କୁହାଗଲା  ଙ୍ଗାଡମାଙ୍ନ ମିେି ମିଶି କାେଖଣି୍ଡକୁ ଉଙ୍େଇବାକୁ ଙ୍ଚଷ୍ଟା 
କଙ୍ଲ, ଙ୍େଲିଙ୍ଲ,  ସମସ୍ତ ଙ୍ଚଷ୍ଟା ସଙ୍େ ବି ଙ୍ସମାଙ୍ନ େିକ୍ଭାବଙ୍ର କାେକୁ ଧ୍ରିପାରିଙ୍ଲନି, ଙ୍କବେ ପାଦଙ୍ର ଙ୍ଗାଇୋମାରି 
ଙ୍କଇ ଇ୍ଚଟ ଘୁଙ୍୍ଚଟଇପାରିଙ୍ଲ ର୍ଯାହା ଏହା ଙ୍ଦଖି ହାତ୍ ଆଗୁେିମାଙ୍ନ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଉଧ୍ାର ଆଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଙ୍ଲ  ଙ୍ସୌେର୍ଯୱୟ 
ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ାଙ୍ର ଚାଲିଲାପରି, ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ଙ୍ଦଇଥିବା ହାତ୍ମାଙ୍ନ, ତ୍ାଙ୍କର ପତ୍ୋ ଙ୍ଚଙ୍ହରା ପ୍ରଦଶୱନ କରି ପୟାଙ୍ରଡ କରିବା 
ଭଗୀଙ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଙ୍ଲ ଏବ  ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଙ୍ଶୈେୀଙ୍ର କାେଖଣ୍ଡକୁ ଉଙ୍େଇଙ୍ଲ  ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଦଶୱକ ଓ ପ୍ରଦଶୱକଙ୍କ ପ୍ରଶ ସା 
ପାଇବାପାଇେଁ, କାେଖଣ୍ଡକୁ ଜଗଲର ଅଙ୍ନକ ଭିତ୍ରକୁ ଫିଗିଙ୍ଲ   ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଅଙ୍ନକ ପ୍ରକାରର ଙ୍କୌଶେ ପ୍ରଦଶୱନ କଙ୍ଲ: ଭାତ୍ 
ଥାେିରୁ ସରୁ ଙ୍ଗାଡି ବାହାରକଙ୍ଲ, ଛୁ୍ିଚଟଙ୍ର ସୁତ୍ା ପୁଙ୍ରଇଙ୍ଲ, ବଡ ବଡ କାେ ଙ୍ବାହିବା ପାଇେଁ ଙ୍ଛାଟ ଙ୍ଛାଟ ଚକ ତି୍ଆରିକଙ୍ଲ, 
ବର୍ଚ୍ୱା ତି୍ଆରି କରି ଦୂରକୁ ଫିଗିଙ୍ଲ, ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଏମିତି୍ ସବୁ ଙ୍କୌଶେ ପ୍ରଦଶୱନ କଙ୍ଲ ର୍ଯାହା ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେି ଙ୍କବେ ସ୍ୱପନଙ୍ର ହିଁ 
ଭାବିପାରିଙ୍ବ  ଙ୍ଗାଡମାଙ୍ନ ଙ୍କବେ ଙ୍ସେି ବସି ଙ୍ସମାନଙ୍କ ପତ୍ୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ନିପୁଣତ୍ା ପ୍ରଦଶୱନକୁ ବିସି୍ମତ୍ ଙ୍ହାଇ ଙ୍ଦଖିଙ୍ଲ 
 ସାଥୀ ହାତ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦଶୱନଙ୍ର ପ୍ରଶ ସା ମୁଖର ଙ୍ହାଇ ଓ ଙ୍ସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି୍ ସମଥୱନ ଜଙ୍ଣଇ, ଦଶୱକମାନଙ୍କର ହାତ୍ମାଙ୍ନ 
ଖୁବ ଙ୍ଜାରଙ୍ର ତ୍ାେି ମାରିଙ୍ଲ ର୍ଯାହା ଙ୍ଗାଡମାନଙୁ୍କ ବହୁତ୍ ଖରାପ ଲାଗିଲା  କିନୁ୍ତ ଙ୍ଗାଡମାଙ୍ନ ଏଙ୍ତ୍ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିବା 
ଅବସ୍ଥାଙ୍ର ନଥିଙ୍ଲ: ର୍ଯଦିଓ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଉଦାସ ଙ୍ହାଇ ବସିଥିଙ୍ଲ ଓ ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେିମାଙ୍ନ ବାଲି ଉପଙ୍ର ଅଥୱହୀନ ଭାଙ୍ବ ଗାର 
ଟାଣୁଥିଙ୍ଲ, ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଜିତି୍ବା ପାଇେଁ ପର ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ବିଷୟଙ୍ର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଙ୍ଲ  
 
ଙ୍ଶଷଙ୍ର, ଙ୍ଗାଡ ଓ ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେିମାନଙ୍କର ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ଙ୍ଦବାର ପାେି ଆସିଲା  ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ଏକଦମ ସରେ ଙ୍ବାଲି 
ଙ୍ସମାଙ୍ନ କହିଙ୍ଲ  ତ୍ାଙ୍କର ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍ଅନୁସାଙ୍ର ହାତ୍ମାନଙୁ୍କ ଶରୀରକୁ ଉଙ୍େଇ ପଡିଆର ଏକ ପାଖରୁ ଅନୟ ପାଖକୁ ଙ୍ନବାକୁ 
ଙ୍ହବ ଏ କି ପ୍ରକାରର ଙ୍ବକାର ଚୟାଙ୍ଲଞ୍ଜ ୍- ଗବୱୀ ହାତ୍ ଆଗୁେିମାଙ୍ନ ଭାବିଙ୍ଲ  ଏହି ଦୃଶୟ ଙ୍ଦଖିବାର ଥିଲା  ଶରୀର 
ସ ପୂର୍ଣ୍ୱରୂଙ୍ପ ଓଲଟା ଛିଡାଙ୍ହାଇଥିଲା  ହାତ୍ ଭୂଇେଁକୁ ଛୁଇେଁଥିଙ୍ଲ; ଆଖି ଭୂଇେଁର ପାଖାପାଖି, ଏଙ୍ତ୍ ପାଖାପାଖି ଙ୍ର୍ଯ ଆଖିକୁ କିଛି 
ଙ୍ଦଖାର୍ଯାଉନଥିଲା; ନାକ ଭିତ୍ଙ୍ର ଧୂ୍େି ପଶିର୍ଯାଉଥିଲା ଓ ଛିଙ୍କ ଆସୁଥିଲା; ଙ୍ଗାଡ ଓ ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେି ଶୂନୟଙ୍ର ଲଟକିଥିଙ୍ଲ: ୟାଙ୍ୟା 
ଜୁ, ଦଶୱକ ଚିତ୍କାରକଙ୍ଲ ଏବ  ଖୁସିଙ୍ର ଗାଇଙ୍ଲ: 
ୟାଙ୍ୟା ୟାଙ୍ୟା ଜୁ 
ହାକୁନା ମଟାଟା 
ଫୁଆଟା ୟାଙ୍ୟା 
ହାକୁନା ମଟାଟା 
ଟୁରୁଙ୍କନି ଆଗାନି 
 
କିନୁ୍ତ ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଙ୍ଗାଡ ଓ ହାତ୍ ଉପଙ୍ର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ୱରୂଙ୍ପ ସି୍ଥର ଥିଲା  ଙ୍ର୍ଯଉେଁ ଅବୟବ କିଛି ସମୟ ପୂବୱରୁ ଅଙ୍ନକ 
ପ୍ରକାରର ଙ୍କୌଶେ ପ୍ରଦଶୱନ କରୁଥିଙ୍ଲ, ଏଙ୍ବ ଅତି୍ କଷ୍ଟଙ୍ର ଦୁଇ ହାତ୍ ଆଗକୁ ବଢିପାରିଙ୍ଲ  କିଛି ପାହୁଣ୍ଡ ଚାଲିଲା ପଙ୍ର 
ହାତ୍ମାଙ୍ନ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣାଙ୍ର କାେିବାକୁ ଲାଗିଙ୍ଲ, ବାହୁ କମି୍ପବାକୁ ଲାଗିଲା, ହାତ୍ ଭାରସାମୟ ହଙ୍ରଇଙ୍ଲ ଏବ  ଶରୀରକୁ ତ୍ଙ୍େ 
ପଡିବାକୁ ଙ୍ଦଙ୍ଲ  ଙ୍ସମାଙ୍ନ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଙ୍ନଲାପଙ୍ର ପୁଣି ଥଙ୍ର ଙ୍ଚଷ୍ଟାକଙ୍ଲ  ଭୂଇେଁକୁ ଦୃଢଭାଙ୍ବ ଧ୍ରିବାପାଇେଁ ଏଥର 
ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଆଗୁେିସବୁକୁ ଙ୍ଖଙ୍େଇ ରଖିଙ୍ଲ, କିନୁ୍ତ ଙ୍କବେ ବୁଢାଆଗୁେିହିଁ ଙ୍ଖଙ୍େଇ ଙ୍ହାଇ ରହିପାରିଙ୍ଲ   ହାତ୍ମାଙ୍ନ 



ଶଗଡଚକ ବୟବହାର କରିବାକୁ ଙ୍ଚଷ୍ଟାକଙ୍ଲ, କିନୁ୍ତ ତ୍ାକୁ ତି୍ଆରି କରିବାପାଇେଁ ଙ୍ର୍ଯଙ୍ହତୁ୍ ଙ୍ଗାଡର ଅବଦାନ ଥିଲା, ଙ୍ସଥିପାଇେଁ 
ଶଗଡଚକ ବୟବହାରକୁ ଅଙ୍ର୍ଯାଗୟ ଙ୍ଘାଷଣା କରାଗଲା  ଏହା ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେିଙୁ୍କ ହସିବା ପାଇେଁ ସୁଙ୍ର୍ଯାଗ ଙ୍ଦଲା  ହାତ୍ 
ଆଗୁେିମାନଙ୍କର ଚାପା ସ୍ୱରଙ୍ର ହସିବାର ଙ୍ଶୈେୀେୁ ନିଜର ଙ୍ଶୈେୀକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇେଁ ଙ୍ଗାଡ ଆଗୁେି ପାଟି ନିକଟରୁ ଭାରୀ 
ସ୍ୱର ମାଗିଙ୍ଲ  ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଉପହାସଙ୍ର ହାତ୍ ଙ୍କ୍ରାଧ୍ ପ୍ରକାଶ କଙ୍ଲ ଏବ  ଶରୀରକୁ ଙ୍ବାହିବାପାଇେଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ କଙ୍ଲ  
ଙ୍ହଙ୍ଲ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ଗାଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଙ୍ଲନି  ହାତ୍ ଓ ଆଗୁେି ସ ପୂର୍ଣ୍ୱ ରୂଙ୍ପ ଥକାଣ ଅନୁଭବ କଙ୍ଲ ଓ 
ବସିପଡିଙ୍ଲ  ଙ୍ଗାଡମାଙ୍ନ ଖୁସିଙ୍ର ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଙ୍କୌଶେ ପ୍ରଦଶୱନ ଆରମ୍ଭ କରିଙ୍ଦଙ୍ଲ: ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଶରୀରକୁ ଥରଟିଏ ବି ତ୍ଙ୍େ 
ନପକାଇ ଦୁଲୁକି ଚାଲିଙ୍ଲ, ପୁଣି ଙ୍ଦୌଡିଙ୍ଲ, ତ୍ାପଙ୍ର କିଛି ଉଚ୍ଚ ଡିଆେଁ ଓ କିଛି ଲମ୍ବ ଡିଆେଁ  ପ୍ରଦଶୱନକଙ୍ଲ  ଙ୍ସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି୍ 
ସମଥୱନ ଜଣାଇ ଦଶୱକମାନଙ୍କର ପାଦମାଙ୍ନ ଭୂଇେଁଙ୍ର କୁଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭକଙ୍ଲ  ଏହାକୁ ଅନୁଚିତ୍ ପ୍ରଦଶୱନ କହି ବାହୁ 
ଙ୍ସମାନଙ୍କର ହାତ୍ ଉପରକୁ ଉୋଇଙ୍ଲ, କିନୁ୍ତ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ସହଜଙ୍ର ଭୁଲିଗଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ହିଁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଙ୍ଲ  
 
ଦଶୱକଙ୍କ ସଙ୍ମତ୍, ସମଙ୍ସ୍ତ ହାତ୍ ବିଷୟଙ୍ର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯୱୟଜନକ କଥା ଲକ୍ଷୟ କଙ୍ଲ: ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ଙ୍ବଙ୍େ ହାତ୍ମାଙ୍ନ ଶରୀରକୁ 
ଙ୍ବାହିବାକୁ ଙ୍ଚଷ୍ଟା କରୁଥିଙ୍ଲ ଏବ  ବୁଢା ଆଗୁେି ଙ୍ଖଙ୍େଇ ରହିଥିଙ୍ଲ, ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ସହି ଭାବଙ୍ର ଅନୟ ଆଗୁେିମାନଙ୍କୋରୁ 
ଅଲଗା ରହିଗଙ୍ଲ  ପ୍ରତି୍ଦ୍ୱେୀ ଅବୟବମାଙ୍ନ ପୁଣିଥଙ୍ର ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ର୍ଯାହା ଙ୍ଦଖିଙ୍ଲ ଙ୍ସମାନଙ୍କର ହସ ବେ 
ଙ୍ହାଇଗଲା, ବୁଢା ଆଗୁେିମାନଙ୍କର ଅନୟ ଆଗୁେି ମାନଙ୍କେୁ ଦୂଙ୍ରଇ ରହିବା ହାତ୍ର କାର୍ଯୱୟକ୍ଷମତ୍ାକୁ କମ କରିବା ବଦେଙ୍ର ଏହା 
ଙ୍କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଧ୍ରିବାର ଦୃଢତ୍ାକୁ ବଙ୍ଢଇଙ୍ଦଲା  ଏ କଣ? କୁରୂପତ୍ା ରୂପାନ୍ତରିତ୍ ଙ୍ହଲା ରୂପଙ୍ଦବାର ଶକି୍ତଙ୍ର ! 
 
ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ାର ଫୋଫେ ଙ୍ନଇ ଅବୟବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ର ପା୍ଚଟ ଦିନ ଧ୍ରି ଚଚ୍ଚୱା ଚାଲିଲା, ର୍ଯାହା ପ୍ରତି୍ ଅଗଙ୍ର ଥିବା ଆଗୁେିର 
ସ ଖୟା ସହିତ୍ ସମାନ ଥିଲା ଙ୍ସମାନଙ୍କର ବହୁ ଙ୍ଚଷ୍ଟା ସଙ୍େ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବିଜୟୀ ଙ୍ବାଲି ଙ୍ଘାଷଣା କରିଙ୍ବ, ଏ ଙ୍ନଇ କିଛି 
ନିଷ୍ପତି୍ତ ଙ୍ହାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଙ୍ର୍ଯଙ୍ହତୁ୍ ନିଜ ନିଜର କାମଙ୍ର ପାରଗମ ଙ୍ହଙ୍ଲଙ୍ହେଁ ଜଙ୍ଣ ଅବୟବ ଅନୟର ବିନା ସାହାର୍ଯୟଙ୍ର 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ୱ କାମ କରିପାରିଲାନାହିଁ  ଙ୍ସଇୋରୁ ଏକ ଦାଶୱନିକ ତ୍େକୁ ଙ୍ନଇ ତ୍କୱ ଆରମ୍ଭଙ୍ହଲା: ଶରୀର କଣ? - ପଚାରିଙ୍ଲ 
ସମଙ୍ସ୍ତ, ଏବ  ଅନୁଭବ କଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍ସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଭାବଙ୍ରହିଁ ଶରୀର କୁହାରି୍ଯବ; ଙ୍ସମାଙ୍ନ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ  
ସାମଗି୍ରକ କାମ େିକ ଭାଙ୍ବ ଙ୍ହବାପାଇେଁ ପ୍ରଙ୍ତ୍ୟକ ଅବୟବକୁ େିକ ଭାଙ୍ବ କାମ କରିବାକୁ ଙ୍ହବ  
 
କିନୁ୍ତ ଏଭେି ପ୍ରତି୍ଙ୍ର୍ଯାଗିତ୍ାକୁ ଭବିଷୟତ୍ଙ୍ର ଙ୍ରାକିବାପାଇେଁ ଏବ  ପରସ୍ପରର କାମଙ୍ର ଦଖଲ ନଙ୍ଦବାପାଇେଁ, ସମସ୍ତ ଅବୟବ 
ମିେିମିଶି ସି୍ଥର କଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ଶରୀର ସିଧ୍ା ଙ୍ହାଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍, ପାଦ ଭୂଇେଁ ଉପଙ୍ର ଦୃଢ ଭାବଙ୍ର ରହିବ ଓ ହାତ୍ ଉପଙ୍ର, 
ଶୂନୟଙ୍ର ଝୁଲିବ  ଶରୀର ଏହି ନିର୍ଣ୍ୱୟକୁ ସ୍ୱାଗତ୍ କଲା କିନୁ୍ତ ଙ୍ସମାନଙ୍କର ମୂେରୂପକୁ ନଭୁଲିବାପାଇେଁ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ କିଛି ମାସ ହାତ୍ 
ଓ ଙ୍ଗାଡ ବୟବହାର କରି ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି୍ ଦିଆଗଲା  ଙ୍ସମାଙ୍ନ କାମ ବାଣି୍ଟଙ୍ନଙ୍ଲ: ଙ୍ଗାଡ ଶରୀରକୁ ଙ୍ଗାଟିଏ ର୍ଯାଗାରୁ ଅନୟ 
ର୍ଯାଗାକୁ ଙ୍ବାହିବ, ପହେଁଚିଲା ପଙ୍ର ହାତ୍ ଅନୟ ସବୁ କାମ କରିବ ଙ୍ର୍ଯଉେଁଥିଙ୍ର ହତି୍ଆର ତ୍ଥା ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି୍ ଆଦି ତି୍ଆରି କରିବାକୁ 
ଙ୍ହବ ଅଥବା ବୟବହାର କରିବାକୁ ଙ୍ହବ  ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ଙ୍ବଙ୍େ ଙ୍ଗାଡ ଓ ପାଦ ଶରୀରକୁ ଙ୍ବାହିବାର ଭାରୀ କାର୍ଯୱୟ କଙ୍ଲ, ହାତ୍ ଚାରି 
ପାଖ ପହ୍ିଚଟ ନିଜର ଙ୍କୌଶେ ପ୍ରଦଶୱନ ପୂବୱକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯୱୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ୍ ଖାଦୟକୁ ପାଟି ପର୍ଯୱୟନ୍ତ ପହେଁଙ୍ଚଇଲା  ପାଟି 
ନିଜର ଦାନ୍ତମାନଙ୍କ ସହାୟତ୍ାଙ୍ର ଖାଦୟ ଙ୍ଚାଙ୍ବଇ ତ୍ଣି୍ଟ ଙ୍ଦଇ ପାକସ୍ତେୀକୁ ପଙ୍େଇଙ୍ଲ  ପାକସ୍ତେୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣକୁ 
ଚୁପୁଡିଲା ଓ ଙ୍କନାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାଙ୍ର ଛାଡିଲା ର୍ଯାହା ମାଧ୍ୟମଙ୍ର ଭଲଗୁଣ ଶରୀରର ପ୍ରଙ୍ତ୍ୟକ ଅ ଶଙ୍ର ପହେଁଚିପାରିଲା  ତ୍ାପଙ୍ର 
ପାକସ୍ତେୀ ଅବଶିଷ୍ଟା ଶକୁ ମେପ୍ରବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟାଙ୍ର ଛାଡିଲା, ଶରୀର ତ୍ାକୁ ଙ୍ନଇ ଙ୍ଖାଲା ପଡିଆଙ୍ର ଛାଡିଲା ଅଥବା ମାଟି ଭିତ୍ଙ୍ର 
ଙ୍ପାତି୍ଲା ର୍ଯାହା ମାଟିକୁ ଉବୱର କଲା  ଙ୍ସଇ ଉବୱରତ୍ାକୁ ଙ୍ନଇ ଗଛ ବଡ ଙ୍ହଙ୍ଲ, ଫେିଙ୍ଲ; ହାତ୍ ଙ୍ସଇ ଫେକୁ ଙ୍ତ୍ାେିଙ୍ଲ ଏବ  
ପାଟିକୁ ଙ୍ଦଙ୍ଲ  ହେଁ, ଏହାକୁ ଜୀବନବୃତ୍ତ କୁହାଗଲା   
 



ଏପରିକି ଙ୍ଖେ ଓ ମଙ୍ନାରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ଙ୍ହାଇଗଙ୍ଲ: ଗୀତ୍ ଗାଇବା, କଥା ଙ୍ହବା, ହସିବା ଆଦି ପାଟିକୁ ଛାଡି 
ଦିଆଗଲା; ଫୁଟବଲ ଓ ଙ୍ଦୌଡ ମୂଖୟତ୍ଃ ଙ୍ଗାଡ ଭାଗଙ୍ର ପଡିଲା; ବାଙ୍ସ୍କଟବଲ ଓ ଙ୍ବସବ୍ଲ ହାତ୍ ପାଇେଁ ଆରକି୍ଷତ୍ ରହିଲା 
ଙ୍ର୍ଯଉେଁଥିଙ୍ର ଙ୍ଗାଡକୁ ଙ୍ଦୌଡିବାକୁ ପଡିଲା; ଙ୍ଖେକୁଦ ସମୟଙ୍ର ଙ୍ଗାଡ ଅଧି୍ନଙ୍ର ସମସ୍ତ ଙ୍କ୍ଷତ୍ର ରହିଲା  ଏପରିକି ବିଶାେ 
ପଶୁମାନଙ୍କର ଚତୁ୍ରତ୍ାକୁ ପଛଙ୍ର ପକାଇ ଶ୍ରମର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଭାଜନ ଙ୍ର୍ଯାଗୁ ପରିମାପ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଙ୍ନଇ ଶରୀର ର୍ଯାହା 
ହାସଲକଲା, ଙ୍ସ ଏକ ଦୁଜୱୟ ଙ୍ଜୈବ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଙ୍ର ପରିଣତ୍ ଙ୍ହଲା   
 
ଏହା ସଙ୍େ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅବୟବ ବୁଝିପାରିଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ର୍ଯଉେଁ  ସ୍ଥାୟୀ ବୟବସ୍ଥାଙ୍ର ପହେଁଚିଛନି୍ତ, ତ୍ାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷି୍ଟ 
କରିପାଙ୍ର  ଙ୍ର୍ଯଙ୍ହତୁ୍ ମୁଣ୍ଡ ଶରୀରର ଉପର ଭାଗଙ୍ର ରହୁଛି, ଙ୍ସ ହୁଏତ୍ ନିଜକୁ ଭୂଇେଁଙ୍ର ଚାଲୁଥିବା ପାଦ ଅଙ୍ପକ୍ଷା ଙ୍ଶ୍ରଷ୍ଠ 
ଭାବିପାଙ୍ର ଅଥବା ଙ୍ସ ନିଜକୁ ମାଲିକ ଓ ତ୍ଙ୍େ ରହୁଥିବା ଅନୟ ସମସ୍ତ ଅବୟବଙୁ୍କ ନିଜର ଚାକର ଭାବିପାଙ୍ର  ସମଙ୍ସ୍ତ ଙ୍ଜାର 
ଙ୍ଦଇ କହିଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ପ୍ରାଧି୍କାର ଦୃଷି୍ଟରୁ ମୁଣ୍ଡ ତ୍ଥା ନିମନ ଭାଗର ଅବୟବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଙ୍କୌଣସି ପାଥୱକୟ ନାହିଁ  ଏହି ରୁ୍ଯକି୍ତକୁ 
ଦୃଢ କରିବାକୁ ର୍ଯାଇ ଅବୟବମାଙ୍ନ ନିଶି୍ଚତ୍ କଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ଖୁସି ଓ ପୀଡା ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍କୌଣସି ଅବୟବଙ୍ର ଙ୍ହଙ୍ଲ ମଧ୍ୟ ତ୍ାକୁ ସମଙ୍ସ୍ତ 
ସମାନ ଭାବଙ୍ର ଅନୁଭବ କରିଙ୍ବ  ଙ୍ସମାଙ୍ନ ପାଟିକୁ ଙ୍ଚତ୍ାବନୀ ଙ୍ଦଙ୍ଲ ଙ୍ର୍ଯ ଙ୍ସ ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ଙ୍ବଙ୍େ ଙ୍ମାର ଙ୍ୟ ଙ୍ମାର ଙ୍ସ 
କହୁଛି, ତ୍ାର ଅଥୱ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଙ୍ବାଲି ବୁଝିବାକୁ ଙ୍ହବ, ତ୍ା ନିଜର ନୁଙ୍ହେଁ  
 
ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଗାଇଙ୍ଲ: 
ଆମ ଶରୀରଙ୍ର  
ଙ୍କହି ଚାକର ନୁହନି୍ତ 
ଆମ ଶରୀରଙ୍ର  
ଙ୍କହି ଚାକର ନୁହନି୍ତ 
ଆଙ୍ମ ପରସ୍ପରର ଙ୍ସବକ 
ଆମପାଇେଁ ଆଙ୍ମ 
ଆଙ୍ମ ପରସ୍ପରର ଙ୍ସବକ 
ଆମପାଇେଁ ଆଙ୍ମ 
ଆଙ୍ମ ପରସ୍ପରର ଙ୍ସବକ 
ଜିଭ ଆମର ସମି୍ମେୀତ୍ ସ୍ୱର 
ତୁ୍ଙ୍ମ ଙ୍ମାଙ୍ତ୍ ଧ୍ର ଓ ମେଁୁ ତୁ୍ମକୁ ଧ୍ଙ୍ର  
ଆଙ୍ମ ଗଢୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶରୀର 
ତୁ୍ଙ୍ମ ଙ୍ମାଙ୍ତ୍ ଧ୍ର ଓ ମେଁୁ ତୁ୍ମକୁ ଧ୍ଙ୍ର  
ଆଙ୍ମ ଗଢୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶରୀର 
ଙ୍ସୌେର୍ଯୱୟ ହିଁ ଏକତ୍ା 
ଆଙ୍ମ ମିେିମିଶି କାମ କରୁ 
ଙ୍ଗାଟିଏ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇେଁ 
ଆଙ୍ମ ମିେିମିଶି କାମ କରୁ 
ଙ୍ଗାଟିଏ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇେଁ 
ଏକତ୍ା ହିଁ ଆମର ଶକି୍ତ  
 



ଏହି ଗୀତ୍ ଙ୍ହଲା “ସମଗ୍ର ଶରୀର ସ ଗୀତ୍”  ଶରୀର ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯୱୟନ୍ତ ଗାଉଛି ଏବ  ଏହା ମନୁଷୟ ଓ ପଶୁ ତ୍ଥା 
ଙ୍ର୍ଯଉେଁମାଙ୍ନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଖୀ କ୍ରାନି୍ତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନି୍ତ, ଙ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଥିବା ପ୍ରଙ୍ଭଦ ବିଷୟଙ୍ର କହୁଛି  
 
ଏ ସବୁ ଙ୍ଦଖିବା ସଙ୍େ ମଧ୍ୟ ଚତୁ୍ସ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଏପରି କ୍ରାନି୍ତ ଆଣି ପାରିଙ୍ଲନାହିଁ  ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଗୀତ୍ ଗାଇବାର ଙ୍ଶୈେୀ 
ହାସୟାସ୍ପଦ  ଙ୍ସମାନଙ୍କର ପାଟି ଙ୍କବେ ଖାଇବାପାଇେଁ ସୃଷି୍ଟ, ଗୀତ୍ ଗାଇବାପାଇେଁ ନୁଙ୍ହେଁ  ଙ୍ସମାଙ୍ନ ପ୍ରକୃତି୍ର ରକ୍ଷଣଶୀେ ଦେ 
ଗେନକଙ୍ଲ ଏବ  ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଙ୍କଙ୍ବବି ନବଦେିବାର ସ୍ୱଭାବଙ୍ର ଅଟକିରହିଙ୍ଲ  
 
ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ଙ୍ବଙ୍େ ମଣିଷମାଙ୍ନ ତ୍ାଙ୍କର ଅବୟବମାନଙ୍କୋରୁ ଶିଖିଙ୍ଲ, ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଉନ୍ନତି୍ କଙ୍ଲ; କିନୁ୍ତ ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ର୍ଯଙ୍ତ୍ଙ୍ବଙ୍େ ଜଙ୍ଣ 
ଜଣଙ୍କେୁ ଙ୍ଶ୍ରଷ୍ଠ ଙ୍ହବାର ପ୍ରଙ୍ଚଷ୍ଟାଙ୍ର ଙ୍ଦହ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହଙ୍ର ଲିପ୍ତ ଙ୍ହବାର ଙ୍ଦଖିଙ୍ଲ, ଙ୍ସମାଙ୍ନ ଙ୍ସମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଖୀ 
କ୍ରାନି୍ତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଚତୁ୍ସ୍ପଦ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ନିକଟତ୍ର ଙ୍ହଙ୍ଲ  
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