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ABSTRACT : सप्तदशशतके ववरवचतस्य तालपत्रमातृकारूपेण च जीणणशीणणरूपेण ववधमानस्य ग्रन्थरत्नस्यास्य प्रकाशनेन
नन्दमहोदय: सुधीसमाजस्य न के वलं श्रद्धाभाजनं भववत, अवपतु उत्कलीयधमणशास्त्रभाण्डागारमवप पुष्कली करोवत ।।
क्षेत्रस्यास्य ववषये अथवणवेदे शतपथब्राह्मणे तैतरीयब्राह्मणे मैत्रायणीसंवहतायामुल्लेखो ववद्यते ।
प्राचीनकालादारभ्य उत्कलस्य यावन तीथणक्षेत्रावण अद्याववध ववद्यमानावन सवन्त तावन समालोच्यन्ते ।
सवणभारतीयतीथणमध्ये यद्यावप उत्कलस्य तीथाणवन समागच्छवन्त तथावप न मया तेषामालोचनं वववहतम् । अस्या:
उपत्यकाया: गवेषोणाया: प्राचीनोत्कलस्य सभ्यताववषये सम्यक् ज्ञानं कलाभास्कयाणददववषये क्षेत्रवमदं मूकसावक्षत्वेन
ववराजमानमवस्त ।

REFERENCE : Dr.Atul Kumar Nanda ( Book-"SMRITI SARA SAMGRAHA"),Dr.Dayanidhi Mishra ( Book"UTKALIYA SUDHI SAMIKSHA"),Dr.Braja Kishore Swain ( Book-TIRTHAKSHETRANI"),Dr.Biswanath
Swain ( Book-"KALASARVASWA")

उत्कलेषु ववद्यमानासु पुण्यतोयासु नदीषु प्राची भववत अन्यतमा । अस्या: आकृ वत: यद्यावप क्षुद्रा तथावप अस्या:
उपत्यकायामनेकावन प्राचीनमवन्दरावण प्राचीनदुगाणवण च एतावन यथा ववद्यन्ते तथैव नान्यत्र देशेषु अधुना ववद्यमानानां
भग्रमवन्दराणामनुशीलनेन पयाणलोचनेन चैतत्
प्राप्यते । अस्यामुपत्यकायां शैव-शाक्त-वैष्णवधमाणणां लीलाभूवमरासीत् । अस्या: उपत्यकाया: गवेषोणाया:
प्राचीनोत्कलस्य सभ्यताववषये सम्यक् ज्ञानं कलाभास्कयाणददववषये क्षेत्रवमदं मूकसावक्षत्वेन ववराजमानमवस्त ।
अवतप्राचीनकालादेव यद्यवप शैवधमणस्य ववस्तार: उत्कलभूमावेवासीत् । तथावप तेनैव शैवधमेण साकं शाक्तधमणस्य
सुमहान् सम्बन्ध: ववद्यते स्म । शाक्तधमणस्य परम्परा भारतवषे कदा प्रचवलता प्रचवलता जातेवत बहुवन मतपाथणक्यावन
यद्यावप दृश्यन्ते तथावप तेषु मतेषु सार्.जन्.माशाणल्मतं प्रवणधानयोग्यम् । तन्मतं यथा तेनोक्तम्-औशावम्भनगयाण
योवनदृशं प्रस्तरं प्राप्तं
तेन । यवस्मन् प्रस्तरे शाक्ततन्त्रस्य यन्त्रमाला खोददतावस्त । अस्माद् ववज्ञायते शाक्तधमणस्योद्भवो ववकाश:
पञ्चसहस्रवषेभ्य: प्राक् अभूददवत । अस्माकमुत्कलेवप तन्त्रस्य शवक्तपूजाश्च सुमहान् प्रभाव: बहुप्राचीनकालात्
पवततोवस्त ।

पञ्चमशताब्दीत: चतुदश
ण शताब्दीं यावत् प्राच्युपत्यका शवक्तपूजाया: प्रधानपीठमासीत् । अत्र शवक्ततत्त्वरूवपणी देवी
दुगाण , द्वीभुजा , चतुभुणजा , षड्भुजा , अष्टभुजा , दशभुजा , द्वादशभुजारूपेण प्रपूवजता भववत । उत्कले
दुगाणपूजाया: परम्परा तावन्त्रकी भववत । अस्या: दुगाणया: नामान्तरं वववभत्रमूर्त्णय: प्राचीनद्या: कू ले प्राप्यन्ते । तासु
मूर्त्र्त्णषु काकटपुरवस्थता मङ्गलान्यतमा । इयं प्राचीनदी बहुनां देवदेवीनां समवाये पुण्यतोया
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भववत । अद्यावप इयं रहस्यमयी ववद्यते । उत्कलेषु ववद्यमानासु महानदीषु कथं वा अस्या: कू ले बहुसंख्यावन
मवन्दरावण वनर्त्मणतावन तवस्मन् ववषये गवेषका: संददग्धा: भववन्त । भौगोवलकवस्थवतदृष्या ववचारे कृ ते उत्कलस्य
राजामहाराजा: अस्या: नद्या: अववावहकां पववत्रतमा इवत मत्वा वववभत्रसंप्रदायस्य पीठरूपेण गृहीतवन्त: । इयं
नदी अत्यन्तं वदिला वववभत्रा शाखानदी-उपनदीवभ: पररवेवष्टता । अस्या: पववत्रताया: प्राच्या: गवेषणायां के चन
ग्रन्था: प्रकावशता । तेषु ग्रन्थेषु डॉ. राधाचरणपण्डामहोदयानां प्राचीनद्या: ऐवतहावसकववभव: अन्यतम: ।

अत: पववत्रप्राची उपत्यका उत्कलस्येवतहासं पररपुष्टं करोवत । अस्या: माहात्म्यं वैवशष्यश्च इदं तावदासीत्
भारतीयसवणधमणस्य समन्वय प्राचीक्षेत्रे एव आसीददवत ।
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