
Hi Everyone, 

How are you doing. Welcome to our Odia Short Story portal. Here you will find all oriya small 

stories and galpa. Every we will add new new odia stories so that can read the stories from 

anywhere in the world. Below is one of the Odia Short Story called Four Brahmins from 

Panchatantra.  

  

ଗ ୋଟଏି ସହରଗର ଚୋରଜିଣ ବ୍ରୋହ୍ମଣ ବୋସ କରୁଥିଗେ । ଗସମୋଗେ ପିେୋ ଦେିରୁ ଘେଷି୍ଠ ବନୁ୍ଧ ଥିଗେ । ଦଗିେ ଗସମୋଗେ ଠକି୍ 
କଗେ । ପଗ ୋଶୀ ରୋଜୟକୁ ଯୋଇ ଗସଠୋଗର ଅଧିକ ବଦିୟୋ ଶକି୍ଷୋ କରଗିବ ଏବଂ ଏହ ିବଦିୟୋକୁ ଉପଗଯୋ  କର ିକଛି ିଧେ 
ଉପୋର୍ଜ୍ଜେ କରଗିବ । ଏହୋ ଚନି୍ତୋ କର ିଗସମୋଗେ "ପଗ ୋଶୀ ରୋଜୟକୁ" ଯିବୋପୋଇଁ ବୋହୋର ିପ ଗିେ । ଗସଠୋଗର ଗସ ଏକ 
ବଦିୟୋଳୟଗର ବଦିୟୋ ଆରମ୍ଭ କଗେ । ଗସଠୋଗର ଗସମୋଗେ କୋଳ କଠେି ପରଶି୍ରମ କଗେ । 

ଦଗିେ ଗସମୋଗେ କଥୋ ଗହଗେ, ଆଗମ୍ଭମୋଗେ ତ ବଜି୍ଞୋେର ସମସ୍ତ ବଦିୟୋକୁ ଅଧ୍ୟୟେ କରସିୋରେୁିଣି । ଗତଣୁ  ୁରୁଙ୍କ େକିଟକୁ ଯୋଇ 
 ହୃକୁ ପ୍ରତୟୋବତଜେ େମିଗନ୍ତ ଅେୁମତ ିମୋ ିବୋ । ଏହୋ କହ ିଗସମୋଗେ  ୁରୁଙ୍କ େକିଟଗର ପହଁଚ ିଗେ ।  ୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧୋଗର 
ଗସମୋେଙ୍କର ଶୁଭ ମେୋସ ିଗସମୋେଙୁ୍କ ବଦିୋୟ ଗଦଗେ ।  ହୃକୁ ଯିବୋ ବୋଟଗର ଗସମୋଗେ ଏକ ଛକ ସ୍ଥୋେଗର ଅଟକ ି ଗେ । 
ଛକର ଦୁଇଟ ିଦ ିକୁ ଦୁଇଟ ିରୋସ୍ତୋ ଯୋଇଛ ି। ଗସମୋଗେ ପ୍ରଥଗମ ଗକଉଁ ରୋସ୍ତୋଗର ଯିଗବ ତୋହୋ ଠକି୍ େକରପିୋର ିଗସହ ିଛକ 
ଉପଗର ବସପି ଗିେ । କଛି ିସମୟପଗର ଗସମୋଗେ ଗଦଖିଗେ ସହରର ଗକଗତକ ବୟକି୍ତ ଜଗେୈକ ବଣିକଙ୍କର ଶବକୁ ସତ୍କୋର 
କରବିୋ ପୋଇଁ ମଶୋଣିକୁ ଗେଉଛନ୍ତ ି। ସଂଗ  ସଂଗ  ଜଗଣ ବ୍ରୋହ୍ମଣ ପଣି୍ଡତ ଶୋସ୍ତ୍ର ଫିଟୋଇ ଗଦଖି କହଗିେ, ବନୁ୍ଧ ଣ! ଶୋସ୍ତ୍ରଗର 
େିଖିତ ଅଛ,ି "ଗଯଉଁ ପଥଗର ମହୋଜେମୋଗେ ଯୋଆନ୍ତ ିଗସହ ିପଥଗର ଯୋତ୍ରୋ କଗେ ମେରୁ ରୋ , ଭ୍ରୋନ୍ତ ିଦୂର ଗହୋଇଯିବ ।"ଗତଣୁ 
ଆମ୍ଭମୋେଙ୍କ ପୋଇଁ ଏହ ିପଥ ଗହଉଛ ିପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଥ । ଗତଣୁ ଚୋେ, ଆଗମ ଗସମୋେଙୁ୍କ ଅେୁସରଣ କର ିଏହ ିବୋଗଟ ଯିବୋ । ବନୁ୍ଧ 
ଜଣକର କଥୋ ଅେୁସୋଗର ଗସମୋଗେ ଗସହ ିବୋଟଗର ଚୋେିଗେ । ଗଶଷଗର ଗସମୋଗେ ଯୋଇ ଏକ ମଶୋଣିଗର ପହଁଚଗିେ । 



ଏହୋପଗର ଦ୍ୱତିୀୟ ପଣି୍ଡତ ଜଣକ ଶୋସ୍ତ୍ର ଫିଟୋଇ ଗଦଖି କହଗିେ, "ଉତ୍ସବ ସମୟଗର, ବପିଦକୋଳଗର, ଦୁଭିକ୍ଷ ପ ଥିିବୋଗବଗଳ, 

ସଂକଟଗର ଥିବୋ ସମୟଗର, ରୋଜ ଦରବୋରଗର କମିବୋ ଶମଶୋେଗର ଯୋହୋକୁ ଗଦଖିବ ତୋ' ସହତି ବନୁ୍ଧତୋ କରଗିେବୋ ଉଚତି୍ ।" 
ଆଗମ୍ଭମୋଗେ ତ ବର୍ତ୍ଜମୋେ ଶମଶୋେଗର ପହଁଚଯିୋଇଗଛ । ଆମ୍ଭମୋେଙ୍କ ସମ୍ମଖୁଗର ଏକ  ଧଟଏି ଚରୁଛ ି। ଶୋସ୍ତ୍ର ଅେୁଯୋୟୀ ଆମ୍ଭର 
 ଧ ସହତି ବନୁ୍ଧତୋ କରବିୋ ଆବଶୟକ । ସଂଗ  ସଂଗ  ଚୋରବିନୁ୍ଧ  ଧ େକିଟଗର ଯୋଇ ପହଁଚ ିଗେ । ଜଗଣ ପ୍ରଥଗମ  ଧକୁ 
ଆଉଁସ ିଗଦେୋ । ଅେୟଜଣକ ତୋ'ର ଗବକକୁ କୁଣ୍ଢୋଇଧର ିଗ ହ୍ଲୋକେୋ । ଆଉଜଗଣ  ଧର ମଣୁ୍ଡକୁ ଆଉଁସ ି ଧଭୋଇ କପିର ିଅଛ 
ଗବୋେି ପଚୋରେିୋ? 

ଏମୋେଙ୍କ ଏପ୍ରକୋର କୋଯଜୟକଳୋପ ଗଦଖି  ଧଟ ିଭୟଭୀତ ଗହୋଇ ଧୋଇଁବୋକୁ େୋ ିେୋ । ସଂଗ  ସଂଗ  ତୃତୀୟ ପଣି୍ଡତ ଜଣକ 
ପୁରୋଣ ଗପୋଥି ଫିଟୋଇ ଗଦଖି କହଗିେ,  ଧଟ ିଦୁତ  ତଗିର ଧୋଉଁଛ,ି ମୋଗେ ଧମଜ ଦୁତ  ତଗିର  ମେ କରୁଛ ି।  ଧଟ ିଖବୁ୍ 
ଗଜୋଗରଜ ଗଦୌ ୁଥିବୋରୁ ଏହ ି ଧ ଗହଉଛ ିଧମଜ । ଠକି୍ ଏହ ିସମୟଗର ଏକ ଓଟ ମଧ୍ୟ ଗସଠୋଗର ପହଁଚ ିଖବୁ୍ ଗଜୋଗରଜ  ତ ିକେୋ । 
ଗତଣୁ ପଣି୍ଡତ ଜଣକ ଓଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧମଜ େୋମଗର ଅଭିହତି କଗେ । ଚତୁଥଜ ପଣି୍ଡତ ଜଣକ େଜି ଶୋସ୍ତ୍ର ଗଦଖି କହଗିେ,  ଧ ରୂପୀ 
ଧମଜ ଏବଂ ଓଟ ରୂପୀ ଧମଜକୁ ମିଳେ କରୋଇବୋ ଉଚତି୍ । ଏହୋପଗର ଗସମୋଗେ ମଳିମିଶି ି ଧଟୋକୁ ଅଟକୋଇଗେ । ଏହୋପଗର 
ଓଟର ଗବକଗର ଏକ ରସ ିବୋନ୍ଧ ିଟୋଣି ଟୋଣି  ଧ େକିଟକୁ ଆଣିଗେ । ଗଶଷଗର  ଧ ଗବକ ସହତି ଓଟ ଗବକକୁ ବୋନ୍ଧଗିଦଗେ । 
କଛି ିସମୟପଗର  ଧର ମୋେିକ ଗଧୋବୋ ଏକ ଶକ୍ତ ଗଠଙ୍ଗୋଧର ିଆସେିୋ । ପୋଳଥିିବୋ  ଧର ଏପର ିଅବସ୍ଥୋ ଗଦଖି ପଣି୍ଡତମୋେଙୁ୍କ 
ଗଠଙ୍ଗୋ ଧର ିଘଉ ୋଇେୋ । ପଣି୍ଡତମୋଗେ ପ୍ରୋଣ ବକିଳଗର ଧୋଇଁଗେ । କଛିବିୋଟ ଯିବୋପଗର ଏକ େଦୀ ପୋଖଗର ପହଁଚଗିେ । 
େଦରୀ ସଅୁଗର ଏକ ପଳୋଶ ପତ୍ର ଭୋସ ିଯୋଉଥିବୋର ଗସମୋଗେ ଗଦଖିବୋକୁ ପୋଇଗେ । 

ପତ୍ର ଭୋସବିୋର ଗଦଖି ପଣି୍ଡତ ଜଣକ କହଗିେ, 'ବନୁ୍ଧ ଣ! ଏହ ିପତ୍ର ଆମର ଦୁୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରବି' । ଏହୋ କହ ିଗସ ସଂଗ  
ସଂଗ  ପତ୍ର ଉପରକୁ ଗ ଇଁପ ଗିେ । େଦୀଗର ଗରୋତ ପ୍ରଖର ଥିେୋ । ପଣି୍ଡତ ଜଣକ ସଂଗ  ସଂଗ  ବୁ ଯିିବୋକୁ ବସବିୋରୁ ଆଉ 
ଜଗଣ ପଣି୍ଡତ ତୋଙ୍କର ଚୁଟକୁି ଧର ିଉଠୋଇବୋକୁ ଗଚଷ୍ଟୋ କଗେ । କଛି ିସମୟପଗର ପଣି୍ଡତ ଜଣକ ମଣୁ୍ଡଗର କ ିବୁଦ୍ଧ ିଗଦଖୋଗଦେୋ 
ଗକଜୋଣି ଗସ ବୁ ଯିୋଉଥିବୋ ପଣି୍ଡତଙ୍କର ମଣୁ୍ଡ  ଣି୍ଡ ହୋଣିଗଦଇ ଅେ ୋ କରଗିଦଗେ । ହୋତ ମଧ୍ୟଗର ମଣୁ୍ଡଟ ିଥିେୋ । ମଣୁ୍ଡଟ ିଆଣି 
େଦୀ ବନ୍ଧ ଉପଗର ରଖିଗଦଗେ । ବନୁ୍ଧମୋେଙୁ୍କ କହଗିେ, ବନୁ୍ଧଜଣକ ପୂରୋପୁର ିବୁ ଯିୋଉଥିଗେ, ମଁ ୁତ ତୋଙ୍କ ଅଧୋ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷୋ 
କରପିୋରେିି । ଏହୋପଗର ପଣି୍ଡତମୋଗେ ଗସହ ିଅଧୋ ଶରୀରକୁ େଦୀ ବନ୍ଧଗର ଛୋ  ିଆ କୁ ଚୋେିଗେ । 

କଛିବିୋଟ ଚୋେି ଚୋେି  େୋପଗର ଏକ ଗ୍ରୋମ ପ େିୋ । ଗସଗତଗବଳକୁ ସଯୂଜୟ ଅସ୍ତ  ଗେଣି । ବୋଧ୍ୟ ଗହୋଇ ତେିବିନୁ୍ଧ ଗସଠୋଗର 
ରହବିୋକୁ ଠକି୍ କଗେ । ଗ୍ରୋମବୋସୀମୋଗେ ମଧ୍ୟ ଗସମୋେଙ୍କ ଗ୍ରୋମଗର ତେିଜିଣ ପଣି୍ଡତଙୁ୍କ ଗଦଖି ବହୁତ ଖସୁ ିଗହଗେ ଓ େଜି େଜି 
ଘରକୁ ରୋତଗିର ଖୋଇବୋପୋଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଗେ । ପ୍ରଥଗମ ଜଗଣ ପଣି୍ଡତ ଏକ ମହୋଜେଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଇବୋକୁ  ଗେ । ଗସଠୋଗର 
ପଣି୍ଡତଙୁ୍କ ସଗିମଇ କ୍ଷୀର ିଖୋଇବୋକୁ ଦଆି େୋ । ସଗିମଇ  ୁ କି ତ ସତୂୋ ପର ିଗଦଖୋଯୋଉଥୋଏ । ଏହୋକୁ ଗଦଖି ପଣି୍ଡତ ଜଣକ 
ସଂଗ  ସଂଗ  ଶୋସ୍ତ୍ର କଥୋ ମଗେପକୋଇଗେ । ପ୍ରକୃତଗର ଏହ ିଦୀଘଜ ସତୂୋର ଅଥଜ ଅଳସଆୁ ବୟକି୍ତ । ଗଯଉଁ ବୟକି୍ତ ଆଳସୟ 
ପରୋୟଣ ହୁଏ, ଗଶଷଗର ଗସ ମତୁୃୟବରଣ କଗର । ଏହୋ ଭୋବ ିପଣି୍ଡତ ଜଣକ ସଗିମଇ କ୍ଷୀର ିେଖୋଇ ଚୋେି ଗେ । 

ଗସହପିର ିଦ୍ୱତିୀୟ ପଣି୍ଡତ ଜଣକ ଯୋହୋ ଘରକୁ ଖୋଇବୋକୁ  ଗେ, ଗସଠୋଗର ତୋଙୁ୍କ ମଣ୍ଡୋପିଠୋ ଖୋଇବୋକୁ ଦଆି େୋ । ମଣ୍ଡୋପିଠୋ 
ଗଦଖିବୋ ମୋତ୍ରଗକ ତୋଙ୍କର ଶୋସ୍ତ୍ରଗର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥୋ ମଗେ ପ  ିେୋ । ଶୋସ୍ତ୍ରଗର ଗେଖୋଥିେୋ ଗଯଉଁ ଖୋଦୟ ବୃହତ୍ ଆକୋର ଧୋରଣ 
କରଥିୋଏ, ଗସହ ିଖୋଦୟ ଗସବେ କଗେ ଅକୋଳଗର ମତୁୃୟ ବରଣ କରବିୋକୁ ପ ଥିୋଏ । ଏହୋ ଭୋବ ିପଣି୍ଡତ ଜଣକ ମଣ୍ଡୋପିଠୋ 
େଖୋଇ ଉପବୋସଗର ଗଫରଗିେ । ଗସହପିର ିତୃତୀୟ ପଣି୍ଡତଙ୍କ ଉଗଦ୍ଧଶୟଗର  ୃହସ୍ଥ ଚତିଉପିଠୋ କରଥିୋଆନ୍ତ ି। ଚତିଉ ପିଠୋଗର 
ଥିବୋ କଣୋ  ୁ କୁି ଗଦଖି ପଣି୍ଡତଙ୍କର ଶୋସ୍ତ୍ର କଥୋ ମଗେପ  ିେୋ । ଶୋସ୍ତ୍ରଗର ବରି୍ଣ୍ଣତ ଗହୋଇଥିେୋ ଗଯଉଁ ପିଠୋଗର ଛଦି୍ର ଥିବ ତୋ'କୁ 



ଭକ୍ଷଣ କଗେ ଅେଥଜ ଉପୁଜ ିଥୋଏ । ଏହ ିକଥୋ ମଗେପ ଯିିବୋ ମୋତ୍ରଗକ ପଣି୍ଡଗତ ଖୋଇଗବ କ'ଣ? ସଂଗ  ସଂଗ  ଗସହ ିବୟକି୍ତଙ୍କ 
ଘରୁ ଚୋେିଆସଗିେ । 

ତେିଜିଣଯୋକ ପଣି୍ଡତ ସୋରୋ ରୋତ ିଉପବୋସଗର କଟୋଇଗଦଗେ । କନୁି୍ତ ଗ୍ରୋମବୋସୀମୋଗେ ପଣି୍ଡତଙ୍କର ଏତୋଦୃଶ ଆଚରଣ ଗଦଖି 
ମଗେ ମଗେ ହସଥୁୋଆନ୍ତ ି। ବୋସ୍ତବକି ଏହ ିପଣି୍ଡତମୋଗେ ଗପୋଥି ତ ବଦିୟୋ ହୋସେ କରଛିନ୍ତ ି। ପ୍ରକୃତଗର ଗସମୋଗେ ଏକ ଏକ 
ମଖୂଜ ପଣି୍ଡତ । କୋହୋଣୀଟ ିଶଣୁିସୋର ିଚକ୍ରଧର କହଗିେ, "ବଚିରୋ ପଣି୍ଡତମୋେଙ୍କର ଦୁଭଜୋ ୟ । ଗସୌଭୋ ୟ ବଶତୁଃ ଜଗଣ ବୟକି୍ତ 
ଅରଣୟଗର ପ ରିହଗିେ ମଧ୍ୟ ବଂଚଥିୋଏ କନୁି୍ତ ହତଭୋ ୟ ବୟକି୍ତ ଗଯଗତ ଯତ୍ନଗର ରହଗିେ ମଧ୍ୟ ମତୁୃୟବରଣ କଗର । ଚକ୍ରଧର ଏ 
ସଂପକଜଗର ଏକ କୋହୋଣୀ କହବିୋକୁ ଆରମ୍ଭ କଗେ । 
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