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‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗEକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ^ କପି�ଇଟର ବ'ବ`ାେର 

ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କd�ବ' / ଦାୟିତ  

ର�ବ ନାହ^, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା hiା �େ&�ଶ Cଆଯାଇନାହ^ | େଲଖାେର 

Cଆଯାଇjବା !kର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ hiା 

ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାl େକୗଣସି lmତ �ୟମ ନାହ^ | ଯCଓ ସ�ାଦକ ସବୁ 

େଲଖାକୁ ଭଲoବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ^ ପ�କାଶିତ କ�ଥାr | ତଥାପି େଲଖାର 

ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦାA େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା 

!ବାଦର ଉdରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏjେର ସ�ାଦକ hiା 

ପ��କାର େକୗଣସି ଉdରଦାୟିତ  ନାହ^ |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- lmତ अନୁମ� !ନା अନ' 

େକୗଣସି ମାtମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାtମ / ସiାଦପତ�   ଇତ'ାC)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା 

ଏକ अପ�ଧ  | ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ tାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 

kହ^େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�kର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇjବା ପୃ=ାମାନ- 

ପ��ଛ! ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ  | 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  4 

ଦଶମ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ'ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

 ଆଉ ଆ|ା ଏଠି ର�େହବ� !ର~ ପ�କାଶ କ� କହୁjେଲ ଜେଣ ସହକମ�ୀ କ�େଲ, 

ଆେମ ସକାଳୁ ସ�ଯାଏଁ ଖଟିବା ଆଉ ଯାହା ଦରମା ପାଇବା େସjରୁ 

oଗେଟ କାଟି ସରକାର-ୁ କର / ଟା� oବେର େଦବା, h� ଆେମ 

େସଇ କର !�ମୟେର ପାଇବା କଣ ? ସରକାର- ଖାଦ' େଯାଗାଣ 

!oଗ ତରଫରୁ ଆଗ ଆମକୁ ! ��, hେ�ସି� ମିଳୁj� େହେଲ 

ଏେବ େସ ସବୁ ଆଉମିଳୁ� kଉଳ, ଗହମ କଥା �ଡ଼� ବଜାରେର 

ଏ ସବୁ @�ଷର ଦର ଯାହା େହ�ଣି େସ ସବୁକୁ अଟେକଇବା ଭE 

ସାମଥ�' େକୗଣସି ସରକାର- ପାଖେର ନାହ^ ଆେମ kଉଳ hଣୁଚୁ, 

hେ� kEଶି ଟ-ାେର ଆଉ ଆମ େଦଉjବା ଟା� ପଇସାେର ସରକାର ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ oଗର 

େ�କ-ୁ ମାଗଣାେର େଦ� ଭE hେ� ଏକ ଟ-ା �ସାବେର kଉଳ େଦଉଛr େଯଉଁମାେନ ଟା� 

େଦଇପା�େବ େସମାେନ ସବୁ h� hଣି ପା�େବ ନ'ାୟେର ଆମପାଇଁ େକ� ସାହା ଭରସା ନାହ^ 

�ଜ ପାଇଁ ଘର ଖ�ିଏ କ�ବା ସପ� େଦmବା अସ�ବ �ଗି�ଣି ବ�ହF ପୁର ସହରେର ବଗ�ଫୁଟ 

k�ହଜାର ଉପେର େହ�ଣି? ବେi Cଲ� ୀେର ଶ�ାେର ଘର ମିଳୁ�, ଏଠି ଏମି� କଣ अ� େଯ 

!ଲ୍ ଡ଼ରମାେନ ଏେତ ଏେତ ଟ-ା ଦାA କରୁଛr ? ଦୁଇବଖ�ର ଫ� ାଟ୍ ଟିଏ hଣିେଲ kEଶି 

ଲ�ଟ-ା ? ମାେନ ଆେମ ଆଉ େକେବ ଘର କ�ପା�ବୁ h ନାହ^ କ� େହଉ�, अଥଚ 

େଯଉଁମାେନ khରୀ କରୁନାହାr, େସମାନ-ୁ ସରକାର ମାଗଣାେର ଜମି ଆଉ ଘର �ଆ� ପାଇଁ 

ଟ-ା େଦଉଛr ? ଏହା େକଉଁ ପ�କାରର ନ'ାୟ ? ଏହା କଣ ସାମ'ବାଦର ଆଧାର ? 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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 ଆଧାରରୁ େଗାଟିଏ କଥା ମେନ ପଡ଼ି�, ‘ଆହାର’ ସରକାର- ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ଉ�ଳ 

Cବସେର ଓଡ଼ିଶାର ଗରୀବ ମାନ-ୁ ମାତ�  ପା� ଟ-ାେର oତ ଡାଲମା ବ'ବ`ା �ଜ'ର अେନକ 

ପ�ମୁଖ ସହରେର ଏ� ବ'ବ`ା ଆମ ପି�ୟ ସରକାର अେପ�ଲ ପ��ରୁ ଆର� କ�େଦଇଛr 

अତ'� ଉ�ାହଜନକ ବ'ବ`ା �ଉରେକ�ରୁ ଜେଣ ବ�ୁ େଗାଟିଏ େଫାେଟା େଦଇjେଲ 

େସଠାେର େଖାljବା ଆହାର େକ��ର େକ��  ସାମନାେର େହାଇjବା ଲiା ଧାଡ଼ିକୁ େଦmେଲ 

�ଗୁନj� େସjେର େକ� ଗ�ବ jେବ �ୁଲ ପି�ଠାରୁ ଆର� କ� େହଲେମଟ୍ ଧ� ଠିଆ 

େହାଇjବା ଯୁବକ, କା�େର अତ'ାଧୁ�କ ବ'ାଗ ଧ�jବା େ�କ, ସଫା େପାଷାକପତ� େର ସମୃ� 

h� େ�କ ଏମାେନ କଣ ଗରୀବ ? ଏମି� ! ଖବର ଆସି� େଯ ଆହାର େକ��େର ଖାଇବା ପାଇଁ 

ଆସୁjବା େ�କମାେନ k�ଚhଆ ଯାନେର ଆସି େକ��ଠାରୁ ଦୂରେର ଗାଡ଼ି ରmେଦଇ ଆହାର 

େକ��େର ପା�ଟ-ିଆ େoଜନ କ�ବାପାଇଁ ଆସୁଛr ଭଲ ବ'ବ`ା ଟିଏ କ�ଛr ଆମ 

ସରକାର  

 ଓଡ଼ିଶା ସାଧୀନ େହାଇj� ୧୯୩୬ ମସିହାେର ଏବଂ ବd�ମାନ ୨୦୧୫ ମାେନ ପ�ାୟ अଶି ବଷ� 

!�ଗ�ଣି େହେଲ ଏେତ ବଷ�େର କଣ ପ�ବd�ନ େହାଇ� ? ଆମ �ଜ' ଖଣିଜ ସ�ଦେର 

ପ�ପ�ୂ� �ଜ' େବାl ସମେ� ଜାଣr, ଆେମ ! ପି�Cନୁ ଖଣି, ଖଦାନ, େକାlଆରୀ କଥା ଶୁଣି 

ଶୁଣି ବଡ଼ େହାଇଛୁ �ୁଲେର ପଢୁjବା େବେଳ ଆମ ଶି�କମାେନ ଆମକୁ କ�jେଲ Cନ ଆସିବ 

ଓଡ଼ିଶାେର ସୁନା ଫEବ, ଆମ ମାଟି o� ଉବ�ର, ଭଲ kଷବାସ ହୁଏ େଖାEେଲ ଖଣିଜ ମିେଳ, 

େଖା@େଲ अଜସ� ବନସ�ଦ ମିେଳ, ଉପକୂଳ ୪୫୦ hମିରୁ अ�କ, ସାମୁC�କ ଦ� ବ'ର ପ�ଚୁରତା 

ଏଠି େହେଲ अଶିବଷ� ପେର ଏେବ ! ଆମ �ଜ'ର େ�କ-ୁ ଏକ ଟ-ିଆ kଉଳ ଆଉ ପା� 

ଟ-ିଆ oତଡାଲମା ଦରକାର ପଡୁ� କାହ^h ? �ଜ' ସରକାର େ�ଜଗାର ପାଇଁ �dିଭୂମି ବୃ�ି 

ନକ�, େ�କ-ୁ ମାଗଣାେର ଏ� ସବୁ @�ଷ େଦଇ େଦଇ Cନକୁ Cନ ଆମ େ�କ-ୁ କମ�େକାଢ଼ିଆ 

କ�ଇ େଦଉନାହାr h ? 
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 kଷବାସ କ�ବାପାଇଁ କୁଶଳୀ କା�ଗର ନାହାr, ଗଁାଗ�ାେର ସମେ� !ପିଏଲ୍ ପ�ବାର 

େବାl �ଜକୁ ସି� କ�ସା�େଲଣି ମାସିକ ୩୫ େକ@ kଉଳ ମାତ�  ଏକ ଟ-ା �ସାବେର 

ପାଉଛr େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଉ କାମ କ�ବାକୁ ଯିେବ କାହ^h ? !ଜୁ ଗ�ାମ େଜ'ା� 

େଯାଜନାେର ଘରକୁ !ଜୁE ମିଳୁ�, ଇ�ି� ଆବାସ େଯାଜନାେର ଘର ମିଳୁ�, ଏମନେରଗାେର h� 

h� କାମ ମିEଯାଉ� ବାସ ତା େହେଲ ଆଉ େକୗEକ ବୃdିକ�ବା କାହ^h ? ଗଁା ଗ�ାେର େଯଉଁ 

h�େ�କ- ପାଖେର kଷଜମି अ� େସମାେନ kଷ କ�ବାପାଇଁ ଚଷା ପାଉନାହାr, ଧାନ େ�ଇବା 

େହଉ ବା କାଟିବା େହଉ, ଜମି ହଳ କ�ବା େହଉ, େକୗଣସି କାମ ପାଇଁ େ�କ ମିଳୁନାହାr 

 ଏ�ପ� अବ`ାେର ବd�ମାନ ସରକାର- ସଦ' ପ��ୁ� ପା�ଟ-ାେର oତ ଡାଲମା ପୁଣି 

ଥେର ଆମ �ଜ'ର अଥ���କୁ ପ�ଭୂତ �� ��ୟ ଘଟାଇବ ଏjେର Cମତ ନାହ^ ସହ��ଳେର 

ରହୁjବା ଗ�ବ େଶ�ଣୀ େ�କ- ପାଇଁ ଏ� ବ'ବ`ା କ�ଛr ଆମ ସରକାର ପ��Cନ Cପହର 

୧୧ଟାରୁ ସ�'ା ୩ଟା ପଯ�'� ମାତ�  ପା� ଟ-ାେର oତ ଓ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ େଦବା ବ'ବ`ା 

କ�ଯାଇ� अନ' ସହର ମାନ- କଥା ମଁୁ ଜାେଣ�, େହେଲ େଖାଦ୍ ବ�ହF ପୁର ସହର �ତେର 

kେ�ଟି `ାନେର ଏ� ବ'ବ`ା େହାଇ� ଏହା ଫଳେର େଯଉଁ େକେତଜଣ କମ�େକାଢ଼ିଆ ସରକାର 

ସୃ�ି କ�ଛr େସମାେନ ��ୟ oେବ ଉପକୃତ େହେବ, େହେଲ ଏହାର ସୁଦୂରପ�ସା� ପ�oବ କଥା 

େକ� ��ା କ�ନାହାr 

 ସାଧାରଣତଃ ବ�ହF ପୁର ସହରେର େହାେଟଲ ମାନ- ସଂଖ'ା �ଜ'ର अନ' ସହର ତୁଳନାେର 

ବହୁତ अ�କ େଯେକୗଣସି ବ'~ି �ଦ� �େର ମା�ବ େଯ ବ�ହF ପୁରେର ଖାଇବା @�ଷ ବହୁତ ଶ�ା 

ଓ ସହଜେର ଉପଲବ୍ ଧ ମାତ�  ପ�ଶିରୁ ��ଶି ଟ-ାେର ଖାଇବାକୁ େ�କମାେନ ପାଉjେଲ, ଏହା 

�ା� େ�କମାେନ ! ଉପକୃତ େହଉjେଲ ଏବଂ ଏ� ବ'ବସାୟ �ା� अେନକ ବ'ାପାରୀ ମt 

�ଜର �!କା�ବ�ାହ କରୁjେଲ, େହେଲ ପା�ଟ-ିଆ ଆହାର ଆସିବା ପେର େ�କମାେନ ଆଉ 

େକ� ଏ� େ�ଟ େହାେଟଲ ମାନ-ୁ ଯିେବନାହ^ ବ�ହF ପୁର ସହରର େରଳେୱ େ�ସନ, ପୁରୁଣା ଓ 
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ନୂଆ ବସ�ା� अ�ଳେର jବା अେନକ େହାେଟଲ ଏହା�ା� ��ୟ oେବ ପ�o!ତ େହେବ ହ^ 

େହେବ େସମାନ- �!କା ଉପେର ପ�oବ ପଡ଼ିବ ହ^ ଏ� !ଷୟେର େକ� ��ା କ�ଛr h ? 

 ପି�Cେନ ବାପା କହୁjେଲ, “ପି�କୁ �ଜ ହାତେର ଖାଇବା ଶିଖାअ, ନେହେଲ େସ 

ସବୁେବେଳ ତୁମ ଉପେର �ଭ�ରଶୀଳ େହାଇ ର�ଯିବ” ଆମ ସରକାର ଠିକ୍ ତାହାର !ପରୀତ 

କାମ କରୁଛr, େ�କ-ୁ କମ��ଯୁ~ି ନେଦଇ େସମାନ-ୁ ମାଗଣାେର ଖାଇବା ବ'ବ`ା କ�େଦଇ 

େସମାନ- କାମ କ�ବାର ଇ¤ାକୁ ! ମା�େଦବାକୁ ବସିଛr Cନ ଆସିବ ଆଉ େକ� ! Cନ 

ମଜୁ�ଆ ମିEେବ ନାହ^, େଯଉଁମାେନ ମିEେବ େସମାେନ ମନଇ¤ା ଦାମ କ�େବ अବ`ା Cନକୁ 

Cନ ଖ�ପ ହ^ େହବ ସିନା ଆମ ଜା� ଉନ�� କ�ବ ନାହ^  

 ସରକାର-ୁ �େବଦନ ମୁହଁକୁ ଦାନା ନ େଦଇ ହାତକୁ କାମ Cअ� ଯାହା �ା� ଜେଣ 

ସାବଲiୀ େହାଇପା�ବ ଏବଂ �େଜ �ଜର ଆଉ ପ�ବାରର ପ�େପାଷଣ କ�ବାକୁ ସ�ମ େହବ 

େଦଶ ସମୃ� େହବ ଏହା ହ^ େହବ ପ�କୃତ ଉ�ଳ Cବସର ଉପହାର 

 ବ�ହF ପୁର ସହରର ପ�ସି� ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ାର ଇ�ହାସ ଓ ଆଦ'अ� !ଷୟେର ସ�ତ�  

େଲଖାଟିଏ ଏ� ସଂ�ରଣେର Cଆଯାଇ�, ଆଶା କରୁ� ଏହା ସୁଦୂର !େଦଶେର ରହୁjବା ବ�ହF ପୁର 

ବାସୀ-ୁ ଆନ� େଦବ ପ!ତ�  ପଣା ସଂକ� ାr ଉପଲେ� ସମ� ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ अ�ନ�ନ ଜଣାଇ, 

ଉପ`ାପନ କରୁ� ଚEତ ମାସର ଆହ ାନ 

 

ଧନ'ବାଦ 

 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ପ��=ାତା-ସ�ାଦକ, ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା 
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ସ�ାଦ�ୟ     ୪ 

ମହାପ�ଭୂ- ନବକେଳବର   ୯ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

�ଜ      ୧୪ 

�େତଶ୍ ମହାପାତ�  

ଦୁଇଧାର ଲୁହ    ୧୫ 

!ନୟ େମାହନ ଦାସ 

ମଁୁ अକ�େ�ତ�      ୧୬ 

ମମତା ଦାଶ              

ଓଡ଼ିଆପୁअର ନବକେଳବର ଯାତ� ା  ୨୧ 

ଓଡ଼ିଆପୁअ ସiାଦକ� 

ଆମ ଓଡ଼ିଶା     ୨୫ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ଯାଯାବର     ୨୯ 

अନୁପମ େବେହ� 

େପ�ାଟିନ୍ ପଲଉ    ୩୦ 

କୁ� ମିଶ� 

ବାସ�ା ବାସ�ା ସପ� ଓ अମାବାସ'ା ��� ୩୧ 

ମଧୁମିତା ମହାr 

ପଖାଳ �ଜ��    ୩୫ 

ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 

ବା¦ େହଉ େସ ଗା�ାରୀ   ୩୭ 

ପ�ସନ�  କୁମାର ଦାସ 

ଆଳୁ       ୩୯ 

ମାେହଶରୀ ରଥ    

ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ?   ୪୦ 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ଚEତ ସଂ�ରଣେରଚEତ ସଂ�ରଣେରଚEତ ସଂ�ରଣେରଚEତ ସଂ�ରଣେର............    

http://www.facebook.com/odiaparibar    
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�ିେଜାେଫ� �ଆ    ୪୧ 

ପ-ଜ କୁମାର ପ�ା 

ସ�dି (ଧା�ବା�କ କାହାଣୀ)  ୪୪ 

ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

!କୃ�ର ¨�ନ    ୫୨ 

ର�ନ କୁମାର ସାଇଁ 

!ଶ ପଖାଳ Cବସ ୨୦୧୫   ୫୫ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ବଷ�ା ଆଉ େମା ପି�ୟା   ୫୭ 

ସରୂପ କୁମାର ମଲ�  

ଉଠ େହ -      ୫୮ 

ଜଗନ� ାଥ ସାହୁ 

ସଂ�ୃ�ର ପ�oଷା    ୫୯ 

ବାଲF ୀh ନାୟକ 

ନୂଆ ଠିକଣା     ୬୪ 

ସିଲୁ େବେହ� 

ବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା   ୬୫ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସF ©�      ୭୨ 

ପ��o ପି�ୟଦଶª� 

କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ   ୭୩ 

�ହୁଲ ପ�ା 

ଫୁଲ ମନେର େବଦନା   ୭୫ 

ପCF� ପି�ୟଦଶª� ମିଶ� 

ଜନF ତା�ଖରୁ ବ'~ିତ  ଜାଣ�  ୭୮ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ମା ଆଇ� ...!!!    ୮୪ 

ପ�ଶା� କୁମାର ଭୂୟଁା 

ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଆସ�ା ମାସ 

(ମଇ) ଦଶ ତା�ଖେର ପ�କାଶିତ େହବ, �ଜ େଲଖା 

ପ��କାେର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଇ¤ୁକ େଲଖକେଲmକା 

�ଜ lmତ କୃ�କୁ ଆମ �କଟକୁ ଇେମଲ୍�ା� ପଠାଇ 

ପା�େବ hiା �ଠି�ା� ପଠାଇ ପା�େବ अ�କ 

ସଚୂନା ପାଇଁ ପ��କାର େଶଷ ପୃ=ାକୁ ପଢ଼� 

http://www.facebook.com/groups/aahwaan    
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ଚEତ ବଷ�ର ବଷ�ାଋତୁ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ �ଜ'ର ପବୂ�ତଟେର 

ଆସିବ ଜନଲହରୀ, ଜୁ�ଇ ମାସେର ପୁରୀ ଶ�ୀେ�ତ� େର ପkଶ ଲ� 

ଭ~- ସମାଗମ େହବାର ପବୂ�ାନୁମାନ ସରକାରୀ �ରେର 

କୁହାଯାଉ� ଆଉ ଏହାର କାରଣ େହଉ� ମହାପ�ଭୂ ଜଗନ� ାଥ, 

ବଳଭଦ�  ଓ େଦA ସୁଭଦ� ା- ନବକେଳବର ନବଜନF  ବା ଜନF  ଓ 

ମୃତୁ' ଏବଂ ମୃତୁ'ପେର ପୁନଜ�ନF  ଧାରଣାକୁ ବଳବdର କ�ବାପାଇଁ 

ଶ�ୀ�ଉମାନ- ନବକେଳବର ଏକ अନନ' ଉଦାହରଣ ଏ� ଉ�ବ ପୁରୀ ସହରକୁ ମt 

अେନକାଂଶେର ପ�ବdªତ କ�େଦବ େବାl ଆଶା କ�ଯାଉ� ୨୦୧୧ ମସିହା ଜନଗଣନା 

अନୁଯାୟୀ ଏ� ସମୁଦ�  ଉପକୂଳବd�ୀ ସହରର ଜନସଂଖ'ା ପ�ାୟ ପା�ଲ� େବାl अନୁମାନ 

କ�ଯାଉ� 

 ଜୁ�ଇ ମାସେର େହବାକୁ jବା ନବକେଳବରକୁ ଆm ଆଗେର ରm ପୁରୀ ସହରର 

ନAକରଣ େଯାରେସାରେର େହଉ� ଏବଂ ଏ� ଉ�ବ ସମୟେର ସହରେର jବା अଗଣିତ 

ବଜାର, େହାେଟଲ୍, ଲ@ଂ, େରେ�ା�ଂ, ��ାkଳକ ଏବଂ ସେବ�ାପ� ପ�ାମାେନ ଭଲ ବ'ବସାୟ 

କ�େବ େବାl ଆଶାବାନ େହାଇ ର�ଛr ଯା େହେଲ ! ଉ�ବ େହଉ� ଜଗନ� ାଥ-ର ଆଉ 

ଜଗନ� ାଥ େହଉଛr ��ୁମାନ-ର ଆ�t େଦବତା ଏ� ସମୟେର ଜଗନ� ାଥ, ବଳଭଦ� , ସୁଭଦ� ା 

ଏବଂ ସୁଦଶ�ନ- !ଗ�ହ ପ�ବd�ନ କ�ଯାଇ ନୂତନ !ଗ�ହକୁ `ାପନ କ�ଯିବ ଏହା ��ୁ ପ�ିକା 

अନୁଯାୟୀ େଯଉଁ ବଷ� େଯାଡ଼ା ଶ�ାବଣ ମାସ ପେଡ଼ େସଇ ବଷ� ହୁଏ ଆଉ ଏ� ସୁେଯାଗ ୧୨ରୁ ୧୯ 

ବଷ�େର ଥେର େହାଇଥାଏ !ଗତଥର ନବକେଳବର ୧୯୯୬ ମସିହାେର େହାଇj�  

ମହାପ�ଭୂ- ନବକେଳବରମହାପ�ଭୂ- ନବକେଳବରମହାପ�ଭୂ- ନବକେଳବରମହାପ�ଭୂ- ନବକେଳବର!!!!    
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   େଯେତେବେଳ େଦବତାମାନ- ମdୂª ଏକ ସତ® ପ�କାରର �ମଗଛର କାଠେର �ଆ� େହାଇଥାଏ, 

ଯାହାକୁ ଶା¯ାନୁଯାୟୀ ଦାରୁବ�ହF  େବାl ମt अ��ତ କ�ଯାଇଥାଏ  

 େକବଳ କା= �ମªତ ପ��ମା ପ�ବd�ନ ହୁଏନାହ^, ବରଂ ପୁରୁଣା ପ��ମାରୁ ନୂତନ ପ��ମାକୁ 

ଏକ ଗୁ° ପ�h�ୟା �ା� ବ�ହF  / ଆତF ା `ାନା�ରଣ କ�ଯାଏ 

 ଏ� କାଯ�'କ�ମର ଶୁoର� େଯଉଁCନ ହୁଏ େସ� Cନ ମtାହ�ପେର ଜଗନ� ାଥ- ପଜୂା±�ନା 

କ�ଯାଇ ଏକ ୧୨ ଫୁଟ ଲiା ଫୁଲମାଳ ବା ଆ|ାମାଳ �ଆ� କ�ଯାଏ ଏ� ମାଳକୁ ଜଗନ� ାଥ- 

େସବକ ପ�ମହାପାତ� -ୁ Cଆଯାଏ, େଯ ଏହାକୁ େନଇ ଏଠାରୁ ପkଶ hେ�ମିଟର ଦୂରେର jବା 

କାକଟପୁର ମ²ଳା- ପାଖକୁ ଯାଆr ��ାେର େସମାେନ ପୁରୀ �ଜା- ନअରଠାେର ମt h� 

ସମୟ ପାଇଁ अବ`ାନ କରr, େଯଉଁଠାେର ମାଳର ପଜୂା±�ନା କ�ଯାଏ  

 ମହାପ�ଭୂ- େସବକ ଦଇତାପ� ପ�ମୁଖ ମ�ିରେର अ�ଆ ପଡ଼r, େଯେତେବେଳ ମା ମ²ଳା 

ସପ�େର ଆସି ନବକେଳବର ପାଇଁ �&ª� ଦାରୁ ବା ଗଛ େକଉଁଠାେର ମିEବ ତାହା ଜଣାr ଏହା 

େକୗଣସି ସାଧାରଣ �ମଗଛ ନୁେହଁ, କାରଣ େଯେହତୁ ଜଗନ� ାଥ କଳା େତଣୁ େସଇ �ମଗଛର ଦାରୁ 

! କଳା େହାଇjବା ଆବଶ'କ, अପର� ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା- ପାଇଁ अଲଗା �ମଗଛ ���ାରଣ 

ହୁଏ ନବକେଳବର ପାଇଁ ଆବଶ'କ ବୃ�େର େକବଳ kେ�ଟି ଶାଖା ର�ବା ଆବଶ'କ, ଯାହା 

ମହାପ�ଭୂ- k�ହାତକୁ ଦଶ�ାଏ ବୃ� �କଟେର ଜଳେସ�ାତ, ଶFଶାନ ଏବଂ ଉଇହୁ-ା ର�ବା 

ଆବଶ'କ ଏବଂ ବୃ�ର ଭୂଇଁ �କଟେର ସାପ!ଳା jବା ଆବଶ'କ େସ� ବୃ�େର େକୗଣସି ପ�ୀ 

ଘର କ�ନjବା ଆବଶ'କ  ଏବଂ ବୃ�ର େକୗଣସି ଶାଖା ହଣାଯାଇନjବା ଆବଶ'କ 

��େକାଣିଆ ଛକ ପାଖେର ଗଛଟି jବା ଆବଶ'କ hiା ବୃ�ର ��ପାଶ�େର ପବ�ତମାଳା jବା 

ଦରକାର ଗଛ ଉପେର େକୗଣସି अଲଗା ଗଛ ଉଠିନjବ ଏବଂ େସଇ ବୃ� �କଟେର ବରୁଣ, 

ସାହାଡ଼ା ଏବଂ !ଲ  ବୃ� jବା ଆବଶ'କ (ଏ� ସବୁ ବୃ� ଆ@କାl େଦmବାକୁ !ରଳ) ଏବଂ 

ବୃ� �କଟେର ଶିବମ�ିର ର�ବା ଆବଶ'କ 
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    ଥେର ଦାରୁ �ମିd ବୃ� ���ାରଣ େହାଇଗେଲ, ଏକ �&ª�Cନ ପଜୂା କ�ଯାଇ େସଇ ଗଛକୁ 

କାଟିCଆଯାଏ ଏବଂ ଦାରୁକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଗଡ଼େର ମ�ିର �କଟକୁ अଣାଯାଏ 

 ରଥଯାତ� ାର ��Cନ ପବୂ�ରୁ ନବକେଳବର କାଯ�'କ�ମ ହୁଏ, େଯେତେବେଳ ବ� ାହF ଣମାେନ 

ମହାପ�ଭୂ- �ବାତF ା ବା ପି�କୁ ପୁରୁଣା ପ��ମାରୁ ନୂତନ ପ��ମାକୁ `ାନା��ତ କ�ଥାr ଏ� 

କାଯ�'କ�ମ କରୁjବା ଦଇତାପ�- ଆmେର अ�ପୁଟୁE ବା�ିCଆଯାଏ, ଏବଂ ପି� ପ�ବd�ନ 

ପବୂ�ରୁ ସମ� ଦଇତାପ�- ହାତକୁ ପଛରୁ ବା�ିCଆଯାଏ ଦାରୁ େଖା@ବା ପାଇଁ ଯାଉjବା 

ଦଇତାପ�ମାେନ ଦାରୁ ସ�ାନ ନ େହବାଯାଏ, େ�ୗର ନ େହବାର ପ�ଥା ର�� 

 ପି� ପ�ବd�ନ େହାଇଯିବାପେର, ଦଇତାପ�ମାେନ �ଶା��େର ପୁରୁଣା ପ��ମା ମାନ-ୁ 

େନଇ ଦାହ କ�ବାର ପ�ଥା ର�� କୁହାଯାଏ େଯ ଏ� ଦାହ ସଂ�ାର େବେଳ େକୗଣସି ପ�ାଣୀ 

ପୁରୁଣା ମdୂªକୁ େଦmେଲ ପ�ାଣ klଯାଏ େତଣୁ ଏହାକୁ ସ�ୂ�� अ�କାରମୟ ��େର କ�ଯାଏ 

େତଣୁ େଯଉଁCନ ଏ� କାଯ�'କ�ମ କ�ଯିବ, େସଇ ��େର ସ�ୂ�� ପୁରୀ ସହରର !ଦୁ'ତ ସରବ�ହ 

ବ� କ�Cଆଯିବାର େଯାଜନା କ�ଯାଇ� 

 ପରCନ ନୂତନ ପ��ମାମାନ-ୁ ରତ�  ସିଂହାସନେର ବସାଇ ପଜୂା କ�ଯିବ ଚEତ ବଷ� ଏହା 

ଜୁ�ଇ ୧୬ ତା�ଖେର କ�ଯିବାର ���ାରଣ କ�ଯାଇ� ଏହାର ଦୁଇCନ ପେର ରଥଯାତ� ା 

େହବ ପ�ାୟ ଦୁଇମାସ (୫୮Cନ) ପେର ଜଗନ� ାଥ ମ�ିରର େଦୖନ�ିନ �� ପୁଣି ପବୂ�ପ� ସାମାନ' 

େହାଇଯିବ 

 अେନକ େ�କ ଏହାକୁ अ�!ଶାସ େବାl ମt କ�ପାରr, h� ଶହଶହ ବଷ�ରୁ kl 

ଆସିjବା ଏ� ପ�ଥାକୁ େନଇ ସମଗ� ��ୁ ସମାଜ, ତଥା ପୁରୀର ବାସି�ାମାେନ oବେର !େoର 

େସଇjପାଇଁ �ଜ' ସରକାର େକୗଣସି ଭୁଲ କ�ବାକୁ kହୁଁନାହାr ଏେତ ସଂଖ'ାେର ଆସୁjବା 

ଶ��ାଳୁ ଓ ଭ~- ପାଇଁ ଆନୁସ²ିକ ବ'ବ`ା କ�ବାପାଇଁ ସବୁପ�କାର େଚ�ା କ�ଯାଉ� 

େସମାନ-ର ରହଣୀ, ଖାଦ'େପୟ, ସା`' ଇତ'ାC !ଷୟପ�� !େଶଷ tାନ Cଆଯାଉ� 
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   ଏjପାଇଁ अନୁ'ନ ୨ ହଜାର େକାଟି ଟ-ାର ବ'ୟବ�ଦ କ�ଯାଉ�  

 ଏ� ଖ±�ର ଏକ ବଡ଼ oଗ ପୁରୀ ସହରର !ଦୁ'ତ ବ'ବ`ାକୁ ସୁkରୁରୂେପ କ�ବାପାଇଁ ଖ±� 

କ�ଯାଉ�, ସହର �କଟେର jବା ପୁରୀ-େକାଣାକ� େମ�ଈନ୍ ଡ� ାଇଭ �କଟେର ଏକ ଉ± �ମତା 

ସ�ନ��  ଗ�ୀଡ଼ର �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ� ଭୂମିତେଳ !ଦୁ'ତତାର !�ଇବା କାଯ�' କ�ଯାଉ�, 

ଯାହାଫଳେର େକୗଣସି େଦୖAଦୁବªପାକ ଯଥା ବାତ'ା େହେଲ !ଦୁ'ତ ସରବ�ହ !¤ିନ�  େହବନାହ^  

 ଭୂବେନଶର-ପୁରୀ �ଜ' �ଜମାଗ�ର ପ�ଶ�ିକରଣ କ�ଯାଉ� ମାଳ�ପାଟପୁର �କଟେର 

ଏକ ବସ ଟମªନାଲ୍ �ମ�ାଣ କ�ଯାଉ� ଏହା ବ'Dତ ପରୂୀେର ପ�େବଶ ପବୂ�ରୁ ୨୦ଟି `ାନେର 

ଯାନବାହାନ ରହଣୀ �ମେ� �ା�ର ବ'ବ`ା କ�ଯାଉ� ଏ� ସବୁ `ାନେର ଜଳ ବzନ 

ବ'ବ`ାପାଇଁ ସାତଟି ବଡ଼ ପାଣିଟା-ି �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ�   

 अ�କ ଯାତ� ୀ ଆସିବାର ଆଶଂକା କ� ପୁରୀ େରଳେୱ େ�ସନକୁ Cଗୁଣ �ମତାସ�ନ��  

କ�ଯାଉ� ଏହା ସ�ତ ଭୁବେନଶର େ�ସନେର ! ଉନ�ୟନ କ�ଯାଉ�, ଏjପାଇଁ ୮୦ େକାଟି 

ଟ-ାର ବ'ୟ अଟକଳ କ�ଯାଇ�, େଯଉଁjରୁ ୪୦ େକାଟି �ଜ' ସରକାର ବହନ କ�େବ େବାl 

ପ��ଶୃ� େଦଇଛr େଖା��ା-ଭୁବେନଶର-ବାର² ��ାେର ନୂଆ େରଳପଥ �ମ�ାଣ kl� 

 ଆସୁjବା ଯାତ� ୀ- ସା`'ପାଇଁ ପୁରୀ �କଟେର jବା अେନକ ସା`' ବ'ବ`ାେର 

ଶଯ'ାସଂଖ'ା ପା�ଶହ ପଯ�'� ବୃ�ି କ�ଯାଇ� ୧୦୦ଟି ପ�ାଥମିକ ଉପkର େକ�� , ୧୨୦ଟି 

ଆiµ�ନ୍ ସର ବ'ବ`ା ! କ�ଯାଉ� ଏହା ବ'Dତ अନୁ'ନ ୯୦୦ ସା`'କମ�ୀ-ୁ �ଯୁ~ି 

Cଆଯାଉ� 

 ଏ� ସମୟେର ପୁରୀେର ଆ�ଘ�ାD କାଯ�'କଳାପକୁ ଆେଡ଼ଇବାପାଇଁ ପ��ରୀୟ ସୁର�ା 

ବ'ବ`ାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି oବେର �ଗୁକ�ଯାଉ� ସମଗ� ସହର ଓ !େଶଷତଃ ବଡ଼ଦା�େର 

େକ� ାଜ୍ସକªଟ୍ କ'ାେମ� ଲଗାଯାଇ ସୁର�ାର ବଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କ�ଯାଉ� େ�କମାନ-ୁ अସୁ!ଧାରୁ 

ବ�ାଇବା ପାଇଁ ସହରର !�ନ�  ପ�ମୁଖ `ାନେର ୩୦ଟି ବଡ଼ ଟି� ଲଗାଇ େ�କ-ୁ ଟ� ାଫିକ୍ 
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   !ଷୟେର ସଚୂନା େଦବାବ'ବ`ା େହଉ� 

 ସମୁଦ�  କୂଳେର jବା ଏ� ସହରକୁ ସମୁଦ� ପଥେର ଆତ-ବା¶ମାେନ ଆସିପାରr, େତଣୁ 

େବଳାଭୂମି ସୁର�ାବଳକୁ ସଶ¯ ବା�� େଯାଗାଇ Cଆଯାଉ� अ�ର², �ମଚ�ୀ, ଚକ�Dଥ� 

ଏବଂ ଆ�ଖଡ଼ୂା େପାlସ ଫା�ିକୁ अ�କ ଆଧୁ�କ ହାତହ�ଆର େଯାଗାଇ Cଆଯାଉ� ପୁରୀ 

େବଳାଭୂମି �କଟବd�ୀ ସମୁଦ� େର ଦୁଇଟି अତ'ାଧୁ�କ େବାଟ୍ ସୁର�ାପାଇଁ ର�ବ ପୁରୀ ଉପର 

େଦଇ େକୗଣସି !ମାନ ଚଳାଚଳ କ�ବନାହ^ ପୁରୀକୁ ଆସୁjବା ଯାତ� ୀ- ବ'ାଗ କୁ ତନ�ତନ�  

କ�ପ��ା କ�ବାପାଇଁ ବ'ାଗାଜ୍ �ାନର୍ �ଗିବ  

 !ଗତ ନବକେଳବର ସମୟେର ପ�ାୟ ୨୦ ଲ� ଭ~ ପୁରୀ ଆସିjେଲ, ଏବଂ ଚEତବଷ� 

ତାହା ୫୦ ଲ� େହାଇପାେର େବାl କୁହାଯାଉ� ପୁରୀ ସହରେର jବା ୪୮୦ େହାେଟଲ୍, ୨୦୦ 

ଲ@ଂ, ୧୨ଟି ଧମ�ଶାଳା, ୮୦ଟି ଆଶ�ମ, ଏବଂ ଶତା�କ ହlେଡ଼ େହାମ୍ ସବୁ ଶ��ାଳୁମାନ-ୁ ଉ�ତ 

େସବା େଯାଗାଇେଦେବ େବାl ଆଶା କ�ଯାଉ� !ଗତ ନବକେଳବର େକୗଣସି ବାଧା!ଘ� ନ 

େହାଇ ସୁରୁଖୁରୁେର ସ�ନ��  େହାଇଯାଇjବା େବେଳ ଏ�ଥର ମt େକୗଣସି अସୁ!ଧା େହବନାହ^ 

େବାl ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ ସମ� ବ'ବ`ା କ�ଯାଇ� 

 ସମେ� ପ�D�ା କ�ଛr ନବକେଳବର ଏବଂ ଏହା ସ�ତ ପୁରୀେର େହବାକୁ jବା 

ଆଶାDତ ଜନସମାଗମକୁ 

 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର 

େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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�ଗୁ� େoକ 
ବଢ଼ୁ� େଶାଷ 
ନାହ^ ଉପାୟ 
େହବାକୁ େହବ ଲଂଗଳା .. 
 
କାମ ମାଗିେଲ 
ହାତ ଧ� 
�ତ ମାଗିେଲ 
ଖଟ ଶା� 
 
 

�ଜ�ଜ�ଜ�ଜ    
�େତଶ ମହାପାତ�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ଘର !hl 
ପି� !hl 
େପଟ ପାଇଁ 
େଦହ !hl 
 
�ଜ ସ�ଗ� 
ମନ ହ@ଗ� 
ମନ ମ�ଗ� 
ର�� ଖାl 
kଲୁjବା ଶବ... 
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 अଜାଣେତ େବା� ଆେସ 
ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ 
ତୁମ ସF ©� ଭ�Cଏ 
ମେନ େକେତ େକାହ 
େଫ�ବ� ଜାଣି ମt 
kହ^ ମଁୁ ବସି� 
ପ��Cନ ତୁମ ଯିବା 
ପଥକୁ େଦଖୁ� · 
 
�ନªେମଷ ଦୃ�ି ଲେi 
ଦୂର ଆକାଶକୁ 
ତା�ଗେଣ େଜ'ା�¸ୀତ 
¶°ି ବାzିବାକୁ 
େସ�େହ ବା�ିଲ ସଭ^-ୁ 
େଯେତ Cନ jଲ 
େଫ�ବାକୁ अନୁେ�ଧ 
େକେବ ନ ରmଲ · 
 
अଣବାହୁଡ଼ା �ଳୟ 
କାହ^ େନଲ ବା� 
ଦ� େଦଇ ପା�ଥା� 
େଦାଷୀଟିକୁ ବା� 

ଦୁଇଧାର ଲୁହଦୁଇଧାର ଲୁହଦୁଇଧାର ଲୁହଦୁଇଧାର ଲୁହ    

ଖୁସି େହାଇ ପା�ଥା�ା 
�େଜ େସ� େଦାଷୀ 
ଏ’ hପ� ଦ� େଦଲ 
କअଣ ମନାସୀ · 
 
ଗଛ ପତର କା�ୁ� 
ତୁମ !ହୁନେର 
अମା�ଆ ଦୁଇ ଧାର 
ପ��Cନ ଝେର 
ଏମି� ଲଗଇ େମାେତ 
ପାେଖ ପାେଖ अଛ 
ସତ'େବାl ମଣିେଲ ! 
अନ'ପାଇଁ ମିଛ · 

!ନୟ େମାହନ ଦାସ 
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ମମତା ଦାଶ,  

 ମଁୁ अକ�େ�ତ�  େକାଣାକ�, େକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଠି ଥୁzା ବରଗଛ 

ପ� ଆକାଶକୁ kହ^ ର�� ମଁୁ ଏବଂ େମାର ନାମ ସଯୂ�' େଦବତା-ୁ ସମପªତ 

ସଯୂ�' େଦବତା- ରଥ ସଦୃଶ େମାେତ ଏକ !�ଟ ଭବ' ଭବନେର ପ�ଣତ 

କ�ଯାଇ� ମtକାଳୀନ ଓଡିଶା ବା�ୁ କଳାର अେନାଖା ନମୁନା ମଁୁ ଏବଂ oରତ 

ବଷ�ର ପ�ସି� Dଥ�̀ ଳୀ ମtରୁ अନ'ତମ େକେତେବେଳ ମଁୁ ସଯୂ�' ଉପସନାର 

ପ�ଧାନ ପୀଠ jl େମା ଠାରୁ h� ଦୂରେର अବ`ିତ ଚ��oଗା ନ¶ କୂଳେର ପ�ଭୂ 

ଶ�ୀକୃ¹- ପୁତ�  ଶାi ବାରବଷ� ତପସ'ା କ� ସଯୂ�' େଦବତା- ପ�ସନ�  କ� େମ କୁ= 

େ�ଗରୁ ମୁ~ି ପାଇjେଲ ସଯୂ�'େଦବ, ଯିଏ h ସମ� େ�ଗର !ନାଶକ ରୂେପ ପ��ତ, ତା-� ସºାନ କ� େମ 

ଶାi ଏକ ସଯୂ�' ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�ବାେର ���ୟ େନଇjେଲ େ�ଗନାଶ ପେର ଚ��oଗା ନ¶େର ସ�ାନ କ�ବା 

ସମୟେର ତା-ୁ ଏକ ସଯୂ�' େଦବତା- ମୁdª ମିEj� hiଦ�ୀେର अ�, ସଯୂ�'େଦବ- h� अଂଶକୁ େନଇ େଦବ 

ଶି»ୀ !ଶକମ�ା ଏହାର �ମ�ାଣ କ�jେଲ ଶାi ଏ� ମୁdªକୁ େନଇ “ମିତ� ବନ”େର ଏକ ମ�ିର �ମ�ାଣ କ� ଏହାର 

ପଜୂା-अ±�ନା କ�jେଲ େତେବଠାରୁ ଏ� `ାନକୁ ପ!ତ�  ମା� “ଚ��oଗା ବୁଡ”େର ପ�ଣତ କ�ଯାଇ� 

 ହଁ....ମଁୁ େଦଖୁ�..... ଏଇଠି ଠିଆ େହାଇ ମୁ�େଟh େଦଖୁ� ସବୁ େଦଖୁ�.... ପ�� ବଷ� अେନକ ଶ��ାଳୁ 

ଏଇଠାକୁ ଆସି ଚ��oଗା ବୁଡ ପକାr h� ମଁୁ...... 

ଓଡିଶାର ଐ�ହ ଏଠି କ’ଣ ପାଇଁ ଠିଆେହାଇ�? 

େମାର �ମ�ାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଗ² ବଂଶର �ଜା 

ନରସିଂହ େଦବ (ପ�ଥମ) �¨� େନଇjେଲ 

ବାରଶହ ବେଢଇ ଏବଂ ବା�ୁକାର-ୁ େମା �ମ�ାଣ 

କାଯ�'େର ଲଗା ଯାଇj� ଓ......େହା......h 

କ�...... ବାରଶହ ବେଢଇ େମା ଶରୀରକୁ ବାରବଷ� 

ମଁୁ अକ�େ�ତ�  ମଁୁ अକ�େ�ତ�  ମଁୁ अକ�େ�ତ�  ମଁୁ अକ�େ�ତ�  !!!!    
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   ଧ� ପ��Cନ ହାଣି, େଛC େମା େଦହେର ଟିh-�m କା�ଗ� କ� ଏକ ସତ® ରୂପ େଦଇ ଐ�ହ ବେନଇବାେର 

�ଗି  ପଡିjେଲ ମଁୁ ସବୁ କ� ଚୁପ୍......kପ୍...... ସ� ଯାଇjl o!jl �ଜା-ୁ ଖୁସି କ�! ଓଡିଶାର 

ଐ�ହ ଏବଂ େଗୗରବ େହ! 

 ଆେର....... ଏ....... କ’ଣ! �ଜା- ଆେଦଶ-ସମୟ �ଧ�ାରଣ ଉପଯୁ~ ସମୟେର କାଯ�' ସମା° କ�ବାକୁ 

େହବ ନେଚତ୍ ବାରଶହ ବେଢଇ-ର ମୁ�କାଟ ଆେଦଶ ମୁଖ' କାରୀଗର !ସୁ ମହାରଣାର ��ା େଦm ମଁୁ 

ହତାଶ େହାଇପଡିjl !ସୁ ବାର ବଷ� ପବୂ�ରୁ ତା ଘର �ଡି େମା କାଯ�'େର l° j� ତାର ପୁତ�  “ଧମ�ପଦ”ର 

ମୁଖମ�ଳ ଦଶ�ନରୁ ବ�ିତ j� ଏପେଟ ଧମ�ପଦ ମt ତାର ପିତା-ୁ େଖା@-େଖା@ ଠିକ୍ ଏ� ହତାଶାର ସମୟେର 

ଉପ`ିତ େହାଇଯାଇj� ତା ପିତା !ସୁ ମହାରଣା ସºµଖେର 

 ବାର ବଷ�ର ଛୁଆ େସ h......ସୁ�ର ମୁଖ! ଜଳ-ଜଳ ଉଜ ଳ ଆmେର अେନକ ସପ� ହଁ.....ମଁୁ େଦmjl-

ତା ଆmେର h� ଚମ�ାର କ�ବାର ଶ~ି ମଁୁ େଦmjl...... 

 ପିତାକୁ ବାଡି ବରେକାE ଖୁଆଇ େଦଇ ଶୁନଶାନ୍ �ଜ�ନ ���ର �ଜ�ନତାେର େମାର ମୁ�ି ମା� ସମୁଦ�  

େକାଳକୁ େଡଇଁ ପଡିj� େସ......  

 ଓ.......େହା....... ସାଗରର h ଭୟ-ର ଗଜ�ନ 

େସ Cନ େମା କାନକୁ �½ କ�େଦଉଥାଏ େଦଖୁ 

େଦଖୁ ଧମ�ପଦକୁ ତାର େକାଳକୁ ଟାଣିେନ� େସ ମଁୁ kହ^ 

ମt ତାର ର�ା କ� ପା�l ନାହ^ 

“अବେଶାଷ.........” େମା ହାତେର h� ନj� ମଁୁ ତ 

ପାଷାଣ......ମଁୁ ତ ପଥର େସଇjପାଇଁ ତ େମାେତ 

ଏମାେନ ଏେତ କ� େଦଉଛr ପି�ଟା ! ବାରଶହ 

ବେଢଇ- ର�ା ଉେ&ଶ'େର ତାର �ବନକୁ େହାମ 

କ�େଦ� ଆଃ......! ଏେତ କମ ବୟସେର ଏେତ 

ବୁ�ିମାନ! ସବୁ େଦm�.......ମଁୁ ସବୁ େଦm�....... ଚୁପ୍-

kପ୍ ସବୁ େଦm�  

 େମାର ସ�ୂ�� ରୂପ େଦm �ଜା ବହୁତ ଖୁସି 

େହାଇjେଲ କୁଶଳ କାରୀଗର- ଉତକୃ� କାରୀଗ�, 
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   ̀ ାପତ' କଳା ଏବଂ େବୖଭବ ପ�ୂ� କାଯ�' ସମ�-ୁ ଆ�ଯ�' ଚhତ କ�େଦଉj� େମାର अCDୟ ସୁ�ରତା, 

अେନକ ଶି» ଆକୃ�, େଦବତା- ଦରବାରର ଛ!, ମାନବ ବାଦ'କାର- ଛ!, ଶିକାର କ�ବାର ଦୃଶ', ଯୁ� 

ଯାତ� ାର ଦୃଶ', ନତ�� ମାନ-ର ନୃତ' େଶୖEର ଦୃଶ' ଏ�ପ� अେନକ ଆକଷ�କ ଏବଂ ଯଥାଥ�ବାଦର ସଂଗମ େମା 

ଶରୀରେର ଏେବ ! ମଁୁ ଧ� ରm� ଓଡିଶା ଶି»କଳାର अCDୟ ଆକଷ�ଣର େକ��  ରୁପେର ପ��ତ ମଁୁ 

ମନୁଷ', ପଶୁ, ପ�ୀ, େଦବତା, ଗ�ବ� ସମ�- �ବନ ଉପେର ଆଧା�ତ ଛ!କୁ ମଁୁ େମା େଦହେର ଆ@! ସାଇ� 

ରm� ମଁୁ ଖାl େମା ବା�ୁକଳା, ଭବ'ତା, ଶି»କଳାର ଗୁ¾ନ ପାଇଁ ପ�ସି� ନjl, ମଁୁ କE² ବା�ୁକଳାର 

ଉପଲ½ିର अନ'ତମ େକ��!�ୁ jl ଯାହାର ଭବ'ତା, ଉଲ� ାସ ଏବଂ �ବନର ସମ� ପ�ର अେନାଖା ତାଳ-

େମଳର ଗୁ¾ନକୁ ଏେବ ମt ମଁୁ ପ�ଦଶªତ କରୁ�  

 େମା େଦହେର ସଯୂ�'େଦବ-ର ଭବ' ଯାତ� ାକୁ ପ�ଦଶªତ କ� ଯାଇ� ସଯୂ�'େଦବ- �� ରୁପ, ବାଲ'ାବ�ା 

(ଉCତ ସଯୂ�'), ଯୁବାବ�ା (ମtାନ ସଯୂ�') ଏବଂ େପୗଢାବ�ା (अ� ସଯୂ�') େମା େଦହେର अ-ିତ अ� 

 ଆେର! ଏ କାଳକୁ େଦଖ ଏ କ’ଣ େହ�....... କାଳ େମାେତ ଗ�ାସ କ�େଦ� ମଁୁ େମାର ବା�!କ 

ରୂପକୁ �େର �େର ହେରଇ େଦଉ� େମାର �ବନଦାୟି� hରଣ ସମ� !ଶକୁ ଉଜ�ା, ତାପ ଏବଂ େତଜ 

େଦଉjବା ଭୁବନ-o�ର ସଯୂ�'-ର ପ�ାଚୀନ अତ'� ଭବ' ମ�ିରର ଭବ'ତା, େବୖଭବ ଏବଂ ସମୃ�ିକୁ ମଁୁ କ’ଣ ପାଇଁ 

अ�କ ସମୟ ପଯ�'� ଧ� ରm ପା�l ନାହ^ େମାର କ’ଣ ଭୁଲ j�? ମଁୁ ତ ବହୁତ କ� ସ�jl ସମେ� େମା 

ଉପେର �ଜ �ଜର ଆ�ପତ' !�ାର କ�jେଲ େମାର ବା େଦାଷ କ’ଣ.......? 

 ଆେର ....... ଏ କ’ଣ! ଏ କଳାପାହାଡ େକଉଁଠୁ ଆସି�? ମଁୁ ତାର କ’ଣ �� କ�jl? 

ଆେର.......ଏ.......ତ.......��ୁ ଧମ�ର !ନାଶକ ରୁପେର ପ��ତ ମଁୁ ତ ��ୁ ଧମ�ର ଗବ� େସ େମାେତ ! �ଡି� 

ନାହ^ େମାର !ଶାଳ ଶରୀର ଏବଂ େମାଟା ପରତ େଯାଗୁ େମାର !େଶଷ h� �� କ�ପା� ନj� h� �ଗେର 

ଆସି େମାର ଦ�ନଉ�କୁ ହେଲଇେଦଇ ପଳାଇଗ� େମା ପତନର ଏ େହଉ� ଏକ ମୁଖ' କାରଣ େସjପାଇଁ େମା 

ମୁଖଶାଳାରୁ ମଁୁ �େର �େର ��ଗ�� େହବାେର �ଗିl ମଁୁ ସବୁ େଦm� କ�େର ଥାଇ ! ମଁୁ େଦଖୁଥାଏ....... 

ମା �ମଚ�ି କଳପାହାଡକୁ ଲୁ� ପଳାଇଗେଲ ମା ତ ଜଗତ ଜନ� ମା େଦହେର ହାତ ଲଗାଇ ପା�� ନାହ^ 

ପୁରୀ ପ�ାମାେନ ମt ଜଗନ� ାଥ ମ�ିରର ପ!ତ� ତା ବ�ାଇ ରmବା ଉେ&ଶ'େର ଜଗନ� ାଥ-ୁ ଏକ ଗୁ° ଯାଗାକୁ 

େନଇଗେଲ ଭୁବେନଶରର l²�ଜ ମ�ିରର ପଜୂାରୀମାେନ ମt େoଳାନାଥ- ର�ା ଉେ&ଶ'େର ଗଭ�ଗୃହେର 

ନଡା, କୁଟା ଜମା କ� େଦଇjେଲ କଳାପାହାଡ ପୁ� େଚ�ା କ�j� େoଳାନାଥ-ୁ �� ପହ�ାଇବା ପାଇଁ 

େଶଷେର ��ଶ େହାଇ �ଆଁ ଲଗାଇ େଦଇj� କଳାପାହାଡ ଭୟ-ର अଗି�ଜ ଳାେର ମହାେଦବ-ର l² ମt 
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   ସାମାନ' ��ଗ�� େହାଇj� ଏ ସବୁ ମଁୁ େମା �ଜ ଆmେର େଦmअ� ଏବଂ ସମ� କ�କୁ अନୁଭବ କ�अ� 

ମt....... ତଥାପି ମଁୁ ମୁ�େଟh ର�jl  

  “ଧମ�ପଦ” – ବାର ବଷ�ର ଛୁଆ େସ େମାର ମୁ�ି ମା�ବା ପାଇଁ ତାର �ବନ େଦଇ େଦଇj� େସ....... 

କାଳକ� େମ କ’ଣ େହ�? େସ� ପଥରକୁ କାଢିେନେଲ କ�େଲ ଏ� ପଥରେର ଚୁi�ୟ ଶ~ି अ� ସମ� ସାଗର 

େପାତ େମା େଯାଗୁ tଂସ େହାଇ ଯାଉअ� ନା!କ ମାେନ ଏହା କ� େମାର େକ�� ୀୟ ଶିଳାକୁ କାଢିେନେଲ ଯ�� 

େମାର ଶରୀରର ସମ� ସ�ଳନ �େର �େର �ୀଣ େହବାକୁ �ଗି� ମଁୁ ଧଂସାବେଶଷ ଆଡକୁ ଗ� କ�ବାକୁ 

�ଗିl ତଥାପି ମଁୁ ବ�ିjl....... o!l େମା ମୁ� ଖ�ିଆ େହେଲ! ମଁୁ ଏଇ ଖ�ିଆ ମୁ�କୁ େଟh େଯେତ କ� 

େହଉ ପେଛ ମଁୁ ର�!....... ��ୟ ର�!.......  

 ଆେର.......! ଏ ପୁଣି କ’ଣ! ଜେଣ ମ�ଠୀ େଯା�ା ଆସି େମା अରୁଣ ��କୁ ଉଠାଇ େନଇ ପୁରୀ ଜଗନ� ାଥ 

ମ�ିର ମୁଖ�ାରେର �ାପନା କ�େଦେଲ ତଥାପି ମଁୁ h� କ�ନjl ସମେ� �ଜ �ଜର ମନମା� କ�jେଲ 

ଯିଏ ଯାହା kହ^� େମା ସା²େର अନ'ାୟ କ� ମଁୁ ମୁ�େପା� ସବୁ ସ� ଯାଉjl କାରଣ ମଁୁ ଓଡିଶାର ଗବ� ଓ 

େଗୗରବକୁ ବ�ାଇ ରmବା ପାଇଁ kହୁଁjl.......  

 ବd�ମାନ ମଁୁ େମା ମୁଳ ସରୂପକୁ ହ�ଇ େଦଇ� େକେତେବେଳ ମଁୁ ସଯୂ�' େଦବତା- ରଥକୁ ଟାଣୁjl 

h� !�ାନ- ମତେର େମାର ଧଂସର କାରଣ େହଉ� େମାର !ଶାଳ ରୂପ ଏବଂ ବା�ୁ େଦାଷର କାରଣ ଆଉ h� 

!�ାନ କହr, ମଁୁ େକେତେବେଳ େମା ପ�ୂ�ରୂପେର ନjl h� “ଆଇେନ – ଇ – ଆକବରୀ” େର अବୁଲ୍ ଫଜଲ 

େମାର �dªକୁ ବ��ନା କ� ଯାଇଛr hଏ h� ! କହୁ, ମଁୁ େହଉ� ମଁୁ....... 

 ମଁୁ େହଉ� ସଯୂ�' େଦବତା-ର ରଥ, ଶ~ିର ��, ଆଶାର ପ�Dକ େମାର େଦହେର େଯାଡା େହାଇjବା 

ବାର େଯାଡି ଚକ େହଉ� ବାର ମାସର ପ�Dକ େମାର ଏ� ଚକ ସମୟ ଚକ�ର ଗ�ର Cଶାକୁ �ଧ�ା�ତ କେର 

 େମାର ଏ� ବାର େଯାଡି ଚକକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସାତ େଯାଡି େଘାଡାକୁ େଯାk kଇ� ଏ� ସାତଟି େଘାଡା 

େମାର ସ°ାହର ସାତ Cନର ପ�Dକ ମଁୁ ସମୟର ଗ�କୁ ଦଶ�ାଏ ଏବଂ େମାେତ ସଯୂ�'େଦବ �ୟr�ତ କରr କ’ଣ 

େହ� ମଁୁ ଆ@ ଧଂସ ଆଡକୁ ଗ� କରୁ�? େମାର ଚକ ସବୁ o²ି-ରୁ@ ଗ�ଣି େମାର େଘାଡା ମାେନ ଦୁବ�ଳ ଏବଂ 

�େ�ଜ େହାଇ ଗେଲଣି ମଁୁ େହଉ� ସଯୂ�'େଦବ- ରଥ, ଶ~ିର ପ�Dକ େମାର ଏଇ ଚକ ଏବଂ େଘାଡା େମାର 

अ�ିତ , େଦଶର ଗବ� ମଁୁ େସମାନ-ୁ ପୁନ�ଃ�!ତ କ�! େସମାନ- ମtେର ଶ~ିର ସ�ାର କ�! େସମାେନ 

େମାେତ ଟାଣି-ଟାଣି େନଇ େମା ଲ�`ଳେର ପହ�ାଇେବ ଏମାେନ େହଉଛr େମା ଆଶାର ପ�Dକ, େମା 

ଭ!ଷ'ତର ମାଗ� ଏବଂ ବd�ମାନର ନAନ ଆକଳନ ପାଇଁ େମା ଆmେର ନୂତନ ସପ� ସେଜଇ, େମାେତ ନୂତନ ପଥ 
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େଦେଖଇ, ଟାଣି-ଟାଣି େନଉଛr କାରଣ ମଁୁ ଆଗାମୀ କାlର ସୁଗମ-ମାଗ�ର Cଶାକୁ ଦେଶ�ଇ ନୂତନ ଇ�ହାସ 

ରଚନା କ�ପା�! ଇ�ହାସର ନୂତନ ପୃ=ାେର େମାର ଏ� Cଗ!ଜୟ अଶ ମାନ-ୁ ଦଉେଡଇ-ଦଉେଡଇ ମଁୁ େମା 

ଲ�'`ଳେର ପହ�ି ପା�! 

 ହଁ........ହଁ........ ��ୟ ଦଉଡିେବ, େମା अଶ ଦଉଡିେବ........ 

 ମଁୁ ଏମି� େମା ଭ²ା ମୁ�କୁ େଟh ଗବ�େର ଠିଆ େହାଇj!  

 ଏମି�........ସବୁ େଦଖୁj!........ ସବ�ଦା........ ଭୂତ ଏବଂ ଭ!ଷ'ତର ମୁକସା�ୀ ପ�  

 – ମଁୁ अକ�େ�ତ�  େକାଣାକ� 

 

ମୁiାଇ, ମହା���  

ଇେମଲ୍ : mamata.dash1234@gmail.com 
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ଓଡ଼ିଆପୁअ ସiାଦକ� 
 ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ- ଆ`ାନ ପୁରୀ, ସମଗ� !ଶେର ରଥଯାତ� ାପାଇଁ ପ�ସି� h� 
ଭଗବତ୍ ତd  ବ'Dେରକ ଶ�ୀମ�ିରେର ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ- ଏକ ସାମାନ' ମନୁଷ'ପ� 
अେନକ ପ�ଥା ପ�ଚEତ ର��, େସjମtରୁ େଗାଟିଏ େହଉ�, �ଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ'ାଗ କ� 
ନୂତନ ଶରୀରେର ପ�େବଶକ�ବା, ଯାହାକୁ ନବକେଳବର େବାl କୁହାଯାଏ ମ�ିର �ମ�ାଣ 
େହବାର ଶତା�କ ବଷ� ମtେର अେନକ ଥର ମହାପ�ଭୂ- କେଳବରକୁ ପ�ବdªତ କ�ଯାଇ�, 
ସାଧାରଣତଃ ୧୨ରୁ ୧୯ ବଷ� अ�ରେର ଥେର ଏହା େହାଇ� ଏ� अନୁ=ାନେର ମ�ିରର 
ଚତୁ��ାମdୂª ଜଗନ� ାଥ, ବଳଭଦ� , ସୁଭଦ� ା ଏବଂ ସୁଦଶ�ନ- କେଳବରକୁ ନୂତନoେବ �ମ�ାଣ 
କ�ଯାଇ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ନ� କ�Cଆଯାଏ !ଗତ ନବକେଳବର ୧୯୯୬ ମସିହାେର 
େହାଇj� ଚEତ ବଷ� ଏହା ଜୁନ ଏବଂ ଜୁ�ଇ ମାସେର େହବ ଏ� अନୁ=ାନକୁ ସଚ�ୁେର 
େଦmବା ପାଇଁ ଲ�ା�କ ଭ~ ପୁରୀେର ପହ�ିବାର अନୁମାନ କ�ଯାଉ� 
 ଜଗନ� ାଥ େକବଳ ��ୁମାନ-ର େଦବତା ନୁହr, େସ େହଉଛr ସମଗ� ସୃ�ିର अ�କାରୀ 
ତା-ର ପଜୂା, अନୁ=ାନ ଓ Cନଚଯ�'ା ଜେଣ ସାମାନ' ମନୁଷ'ତୁଲ' ମ�ିରେର ପ��ୁତ 
ମହାପ�ସାଦକୁ ‘ଆk�ାଳ !ପ� ପତ� େକ ଭୁ�r’ ନ'ାୟେର ବସୁେଦବ କୁଟୁiକମ୍ ତd କୁ ସି� 
କ�ଆସୁ� ଏ� ମହାନ ଜଗନ� ାଥ ସଂ�ୃ�କୁ ସମଗ� େଦଶେର ପ�kର କ�ବାପାଇଁ ଏକ अ�ନବ 
ପ�ୟାସ କ�ଯାଉ� ଏ� କାଯ�'କ�ମ अ���� ୀୟ ଜଗନ� ାଥ େଚତନା େସାସାଇଟି (International 
society for Jagannath Consicousness - ISJC) ଏବଂ ନୂଆCଲ� ୀର अଗ�ଣୀ ଓଡ଼ିଆ ସାମା@କ 
अନୁ=ାନ ଓଡ଼ିଆପୁअର ସମନ ୟେର अନୁ=ିତ େହବ େବାl ଜଣାଯାଇ� 
 ‘ନବକେଳବର ଯାତ� ା’ ସମୟେର ଏକ ସଦୃଶ ରଥେର ��ମdୂª-ୁ ବସାଯାଇ, ଜଗନ� ାଥ ତd କୁ 
ପ�kର କ�ବା ପାଇଁ Cଲ� ୀଠାରୁ ମଇ ୧ ତା�ଖରୁ ଯାତ� ାର� କ� ଜୁନ୍ ୧୪ ତା�ଖେର ପୁରୀଠାେର 
ସମାପନ କ�ଯିବାର େଯାଜନା ର�� 
ଏjେର େକମି� अଂଶ ଗ�ହଣ କ�େବ ? 
 ଏ� ଯାତ� ାେର अଂଶଗ�ହଣ କ�ବାପାଇଁ ଆପଣ-ୁ େକୗଣସି !େଶଷ େଯାଗ'ତାର 

ଓଡ଼ିଆପୁअର ନବକେଳବର ଯାତ� ାଓଡ଼ିଆପୁअର ନବକେଳବର ଯାତ� ାଓଡ଼ିଆପୁअର ନବକେଳବର ଯାତ� ାଓଡ଼ିଆପୁअର ନବକେଳବର ଯାତ� ା    
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   ଆବଶ'କତା ନାହ^, ଜା� ଧମ� େଗାତ�  �ବªେଶଷେର େଯ େକୗଣସି ବ'~ି ଏ� ଯାତ� ାେର ସାମିଲ 
େହାଇପା�େବ ଯାତ� ା ସମୟେର �ଜ अ�ଳେର ଆପଣ ଯାତ� ାକୁ େପ�ା�ା�ତ କ�ବା ସ�ତ ଆମ 
ସହ ସାମିଲ େହାଇ ଯାତ� ା ସ�ତ �େଜ ! ଭ� ମଣ କ�ପା�େବ ଯାତ� ା ସମୟେର ନବକେଳବର 
ରଥକୁ �ଜ अ�ଳେର ଭବ' ସାଗତ କ�ବା ସ�ତ ପଜୂା ଆCର ଆେୟାଜନ, ଜନ ସମାଗମ, ଭଜନ 
�d�ନ ଆC କାଯ�'କ�ମମାନ ଆେୟାଜନ କ�ପା�େବ (ଏjପାଇଁ ପବୂ�ରୁ ଆେୟାଜନ କମିଟି ସହ 
େଯାଗାେଯାଗ କ�େବ, କାରଣ ସମୟକୁ େଦm ଏ� ସବୁ କାଯ�'କ�ମ େହବ) ଆପଣ �ଜ ଯାନେର 
ଆମ ରଥ ସହ ଭ� ମଣ କ�ପା�େବ  
 ଏ� ଯାତ� ା ପାଇଁ ଏକ ପବୂ�ାନୁମାନ ଏବଂ ଯାତ� ାସାରଣୀ ���ା�ତ କ�ଯାଇ� ଏବଂ ଏ� 
ଯାତ� ା ସମୟେର ସମଗ� େଦଶେର ନବକେଳବର ରଥକୁ େନଇ ଭ� ମଣେର ଯିବାେହତୁ ଏକ 
ସୟଂେସA ଦଳ ଗଠନ କ�ଯାଉ�, େଯଉଁମାେନ ଏ� ଯାତ� ା ସମୟେର ରଥ ସ�ତ ଉପ`ିତ ର� 
!�ନ�  କାଯ�'କ�ମର ତଦାରଖ କ�େବ 
 ଆେମ ସମ� ଓଡ଼ିଆ oଇଭଉଣୀ-ୁ ଏ� ଯାତ� ାେର ସାମିଲ େହବାପାଇଁ �ମ®ଣ କରୁଛୁ 
 �ଜ ନାମ ପ�ିକୃତ କ�ବାପାଇଁ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା (odiapuadelhi@gmail.com) hiା 
େଫାନ ନiର (09899808330/ 011-26503518 7838355544 (Mahesh Barik)) େର 
େଯାଗାେଯାଗ କର� 
ନବକେଳବର ଯାତ� ା ସାରଣୀ 
ଯାତ� ା Cବସ  ତା�ଖ   େଯାଜନା 
୧   ୧ ମଇ   Cଲ� ୀ 
୨   ୨ ମଇ   Cଲ� ୀରୁ अମୃତସର 
୩   ୩ ମଇ  अମୃତସର, କଟ�ା 
୪   ୪ ମଇ  କଟ�, अiା�, ଚ�ୀଗଡ଼ 
୫   ୫ ମଇ   ଚ�ିଗଡ଼, ହ��ାର 
୬   ୬ ମଇ   ହ��ାର, (Cଲ� ୀ ପ�ତ'ାବd�ନ) 
୭   ୭ ମଇ   Cଲ� ୀ 
୮   ୮ ମଇ   ଗୁଡ଼ଗାଓଁ, ଫ�ଦାବାଦ, ବୃ�ାବନ 
୯   ୯ ମଇ   ବୃ�ାବନ 
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   ୧୦   ୧୦ ମଇ  ବୃ�ାବନ, ଆଗ�ା 
୧୧   ୧୧ ମଇ  ଆଗ�ା ଠାରୁ ଜୟପୁର 
୧୨   ୧୨ ମଇ  ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର 
୧୩   ୧୩ ମଇ  ଉଦୟପୁର, (अହମଦାବାଦ୍ ଯାତ� ା) 
୧୪   ୧୪ ମଇ  अହମଦାବାଦ 
୧୫   ୧୫ ମଇ  अହମଦାବାଦ ଠାରୁ �ାରକା 
୧୬   ୧୬ ମଇ  �ାରକାଧାମ 
୧୭   ୧୭ ମଇ  �ାରକାଠାରୁ େସାମନାଥ ଏବଂ ଭେଡ଼ାଦ� (ବେ�ଦା) 
୧୮   ୧୮ ମଇ  ଭେଡ଼ାଦ� 
୧୯   ୧୯ ମଇ  ଭେଡ଼ାଦ� ଠାରୁ ସୁରତ 
୨୦   ୨୦ ମଇ  ସୁରତ ଠାରୁ ମୁiାଇ 
୨୧   ୨୧ ମଇ  ମୁiାଇ 
୨୨   ୨୨ ମଇ  ମୁiାଇ ଠାରୁ ନାସିକ 
୨୩   ୨୩ ମଇ  ନାସିକ୍ ଠାରୁ ଶି�ଡ଼ି 
୨୪   ୨୪ ମଇ  ଶି�ଡ଼ିଠାରୁ ପୁେନ 
୨୫   ୨୫ ମଇ  ପୁେନ ଠାରୁ ବା²ାଲୁରୁ 
୨୬   ୨୬ ମଇ  ବା²ାଲୁରୁ 
୨୭   ୨୭ ମଇ  ବା²ାଲୁରୁଠାରୁ �େମଶରମ୍ 
୨୮    ୨୮ ମଇ  �େମଶରମ୍ 
୨୯   ୨୯ ମଇ  �େମଶରମ୍ ଠାରୁ େଚନ� ାଇ (ମାଡ� ାସ୍) 
୩୦   ୩୦ ମଇ  େଚନ� ାଇଠାରୁ �ରୁପ� 
୩୧   ୩୧ ମଇ  �ରୁପ� 
୩୨   ୧ ଜୁନ୍   �ରୁପ� ଠାରୁ !ଶାଖାପାଟଣା 
୩୩   ୨ ଜୁନ୍   !ଶାଖାପାଟଣା 
୩୪   ୩ ଜୁନ୍  !ଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ �ୟପୁର 
୩୫   ୪ ଜୁନ୍  !ଳାସପୁର 
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   ୩୬   ୫ ଜୁନ୍  !ଳାସପୁର ଠାରୁ ନାଗପୁର 
୩୭   ୬ ଜୁନ୍  ନାଗପୁରଠାରୁ ଇେ�ାର୍ 
୩୮   ୭ ଜୁନ୍   ଇେ�ାର ଠାରୁ େoପାଳ 
୩୯   ୮ ଜୁନ୍   େoପାଳଠାରୁ କାନପୁର 
୪୦   ୯ ଜୁନ୍   କାନପୁର ଠାରୁ ଲେ��ୗ 
୪୧   ୧୦ ଜୁନ୍  ଲେ��ୗ ଠାରୁ ବା�ଣସୀ 
୪୨   ୧୧ ଜୁନ୍  ବାରଣାସୀଠାରୁ ଗୟା, ପାଟନା 
୪୩   ୧୨ ଜୁନ୍  ପାଟଣା ଠାରୁ େଗୗହାଟି 
୪୪   ୧୩ ଜୁନ୍  େଗୗହାଟି ଠାରୁ େକାଲକାତା (କlକତା) 
୪୫   ୧୪ ଜୁନ୍  େକାଲକାତାଠାରୁ ପୁରୀ 
୪୬   ୧୫ ଜୁନ୍  ପୁରୀେର ନବକେଳବର  
 
 ଆେମ ପୁଣିଥେର କ�େଦଉଛୁ େଯ ଏ� ଯାତ� ାେର अଂଶଗ�ହଣ କ�ବାକୁ େକୗଣସି 
ବାtବାଧକତା ନାହ^ ଏହା ସ�ୂ��ତଃ େସ¤ାକୃତ oବେର अଂଶଗ�ହଣ ପାଇଁ ଇ¤ୁକ ଭ~ମାନ- 
ଯାତ� ା ସମଗ� ଯାତ� ା ପଥେର ଆମ ସହ अେନକ େସ¤ାେସA ଉପ`ିତ ର� ଯାତ� ାକୁ ସଫଳ 
କ�ବାକୁ ପ�ୟାସ କ�େବ ସମ� ଜଗନ� ାଥ େପ�ମୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ oଇଭଉଣୀ ଏ� ଯାତ� ାେର ସh�ୟ 
अଂଶ ଗ�ହଣ କ� ଯାତ� ାକୁ ସଫଳ କ�ବାକୁ �େବଦନ କରୁଛୁ 
 
ଶ�ୀ ଶ'ାମସୁ�ର ସାହୁ 
ଯାତ� ା ସଂେଯାଜନ 
 
09899808330/01126503518 
Email: odiapuadelhi@gmail.com 
 

[ ମଳୂ ଇଂେର� ସiାଦର ଓଡ଼ିଆ oଷା�ରଣ : ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ ] 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ସତ®ଉ�ଳ ପ�େଦଶ oରDୟ ଉପମହା�ୀପର ଦ�ିଣ-ପବୂ� 

େକାଣେର अବ`ିତ ଏକ �ଜ' ଉdରେର ପ�ିମବ², ଝାଡ଼ଖ�, 

ଦ�ିଣେର ଆ��ପ�େଦଶ ଓ େତେଲ²ାନା, ପ�ିମେର ଛ�ଶଗଡ଼ ଓ 

ପବୂ�େର ବେ²ାପସାଗର�ା� ପ�େବ=ିତ ଆମ �ଜ' ପ�ାକୃ�କ 

ସ�ଦେର ପ�ପ�ୂ� ଏକ �ଜ' oରତେର jବା ୨୯ଟି �ଜ'ମtେର 

`ଳoଗର େ�ତ� ଫଳ �ସାବେର େଦଶେର ନବମ ବଡ଼�ଜ' େହଉ� 

ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ େହଉ� ଆମ �ଜ'ର �ଜ'oଷା 

 ଆମ �ଜ'ର अDତ अତ'� େଗୗରବମୟ େଯଉଁ �ଜ'େର େଦବତା ମନୁଷ'ରୂପେର ଆସି 

ଲୀଳାେଖଳ କରୁଛr େସ� �ଜ' अDତେର j� अପ�େଜୟ ଗ²ାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପଯ�'� 

!�ୃତ କE² ସମ�ାଜ' अDତେର oରତର ଏକ ପ�ମୁଖ �ଜ'j� ୨୬୧ ଖ�ୀ�ପବୂ�େର େମୗଯ�' 

ସମ�ାଟ अେଶାକ- ନରସଂହାର ଫଳେର ଏ� �ଜ'ର ପତନ ଘଟିj� ଏବଂ ଏହାପେର ଯାହା 

ର�ଯାଇj� ତାହା ବd�ମାନର ଓଡ଼ିଶା କ�େଲ अତୁ'~ି େହବନାହ^ େକବଳ oଷା �dିକ �ଜ' 

oବେର ଜନF  େନଇjବା ଓଡ଼ିଶା ପ�ଧୀନ oରତେର ଏକ अ�ଳ oବେର ସାଧୀନତା ପାଇj� 

अେପ�ଲ ୧ ତା�ଖ ୧୯୩୬ ମସିହାେର, େସ� Cନରୁ ଏ� Cବସକୁ ଉ�ଳ Cବସ oବେର ପାଳନ 

କ�ଯାଉ� ଯCଓ ଆମ �ଜ'ର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ତଥାପି ଆମ ଇ�ହାସେର ଏହାକୁ ଉ�ଳ ବା ଉ�ୃ� 

କଳାର େଦଶ oବେର ବ'ାଖ'ା କ�ଯାଇ� ଏହା oରତର ��� ୀୟ ସ²ୀତ (ଜନ ଗଣ ମନେର) 

େର ମt ଉେଲ� ଖ ର�� ୧୧୩୫ ଖ�ୀ�ାÓେର ମହା�ଜା अନ�ବମ�ନ େkଡ଼ଗ² ଉ�ଳକୁ �ଜୁ� 

କରୁjବା ସମୟେର କଟକକୁ �ଜର �ଜଧା� oବେର େଘାଷଣା କ�jେଲ ଯାହା ¶ଘ� अେନକ 

ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା     
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   ଶତାÓୀ ଧ� ଓଡ଼ିଶାର �ଜଧା� େହାଇ ର�j� ୧୯୪୮ ମସିହାେର ଏହାକୁ ଭୁବେନଶରକୁ 

`ାନା��ତ କ�ଯାଇj� 

 ଓଡ଼ିଶାର ନାମକରଣ !ଷୟେର अେନକ ତଥ' ଗେବଷଣାକାର- ପାଖେର ଉପଲ½ ର�� 

अDତେର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଡ�  େଦଶ େବାl କୁହାଯାଉjବା କଥା अେନକ କଥାସା�ତ'େର େଦmବାକୁ 

ମିେଳ ପାl oଷାେର ଏ� �ଜ'ର ପ�ଜା-ୁ ଓଡ଼କ େବାl କୁହାଯାଉjବା କଥା େଦmବାକୁ ମିେଳ 

ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାoରତେର ଆମ �ଜ'ର ନାମ ଓଡ଼�  ���  ବା ଓଡ଼ିଶା େବାl ଉେଲ�ଖ 

କ�ଛr େସ�ପ� ଗଜପ� ବଂଶଜ �ଜା କପିେଳ��େଦବ (୧୪୩୫-୬୭ ମସିହା) ପୁରୀ ଶ�ୀମ�ିର 

େବଢ଼ାେର jବା अେନକ lପିେର ଏ� अ�ଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା �ଜ' େବାl ଉେଲ�ଖ କ�ଛr 

 ଓଡ଼ିଶା �ଜ' !ଷୟେର अDତର ମହାଗ�¾ ମହାoରତ, ବାୟୁପୁ�ଣ ଏବଂ ମହାେଗା!� 

ସୁdା�େର ଉେଲ�ଖ ର�� ଓଡ଼ିଶାର ଶବର ଜା�ର େ�କ- !ଷୟେର ମହାoରତେର ଉେଲ�ଖ 

ର�� ଇ�ହାସ କୁେହ େମୗଯ�' ସମ�ାଟ अେଶାକ ଉ�ଳକୁ ଜୟ କ�ବା ଆଶାେର କ�jବା 

ଯୁ�େର अନୁ'ନ ଦଶ ଲ� ଓଡ଼ିଆ ପ�ାଣ ହ�ଇjବା େବେଳ ପ�ର ଲ� ଓଡ଼ିଆ-ୁ େସ ପଣବ�ୀ 

କ� ରmjେଲ ଏ� !ଶାଳ ଯୁ�କୁ ଆେମ କE² ଯୁ� େବାl କୁହାଯାଏ ଯୁ�ର !�ଷୀକା 

ଏେତ j� େଯ ଦୟାନ¶ର ଜଳ ର~େର �ଲ୍ େହାଇଯାଇj� ଏହା େଦm अେଶାକ ଯୁ� ତ'ାଗ 

କ� ଶାr ପଥର ଯାତ� ୀ େହାଇjେଲ ଏବଂ େସ େବୗ� ଧମ�କୁ ଆପେଣଇ େନବା ସହ !ଶେର େବୗ� 

ଧମ�ର ପ�kର ପ�ସାର ପାଇଁ अେନକ କାଯ�' କ�jେଲ  

 ୧୫୦ ଖ�ୀ�ପବୂ� େବଳକୁ େଜୖନ ସମ�ାଟ ଖାରେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ �ଜୁ� କ�ବ ସହ oରତ 

ଭୂଖ�ର ଏକ !�ୃତ अ�ଳକୁ अ~ିଆର କ�jେଲ େସ ଉଦୟଗି� ଗୁÔାେର �dªମାନ �ମ�ାଣ 

କ�ଇjେଲ ତା- ପେର ସମୁଦ� ଗୁ°, ଶଶା- ଆC �ଜା ମାେନ ଓଡ଼ିଶାକୁ �ଜୁ� କ�jେଲ 

ପେର େସାମବଂଶୀ �ଜା ଯଯା� (ଖ�ୀ�ାÓ ୧୦୨୫) - �ା� ଓଡ଼ିଶାେର अେନକ ମ�ିରର �ମ�ାଣ 

େହାଇj� େସ l²�ଜ ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�jେଲ अନ�ବମ�ନ େkଡ଼ଗ² ଜଗନ� ାଥ ମ�ିରର 
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   ପୁନେ��ାର ଏବଂ �ମ�ାଣ କ�ଇjେଲ, ନରସିଂହେଦବ େକାଣାକ� ମ�ିରର �ମ�ାଣ କ�ଇjେଲ 

 ସମଗ� େଦଶେର େମାଗଲ ସାମ�ାଜ'ର ବ'ା°ି େହଉjବା େବେଳ ଓଡ଼ିଶା ଏହାଠାରୁ ବହୁ 

ଦୂରେର j� h� େଶଷ ଓଡ଼ିଆ ସମ�ାଟ ମୁକୁ�େଦବ ଯୁ�େର ପ�ାଣ ହା�ବା ପେର �ମଚ��  ଭ� 

ଓଡ଼ିଶାେର େମାଗଲ ସାମ�ାଜ'ର ଉତଥାନ କ�ବାକୁ ସପ� େଦmjେଲ h� େସ ! ଯୁ�େର ପ�ାଣ 

ହା�ବା ପେର अେନକ େ�କ ଏଠାେର �ଜର ଶ~ି ପ�ଦଶ�ନ କ�jେଲ େହେଲ େଶଷେର ୧୭୫୧ 

ମସିହାେର ବ²ଳାର ନବାବ ଆlବଦª ଖାନ୍ ଏ� अ�ଳକୁ ମ�ଠା ସାମ�ାଜ' ସହ 

େଯାଡ଼ିେଦଇjେଲ 

 !�ଟିଶ ସାମ�ାଜ' ସମୟେର ଦ�ିଣ ଓଡ଼ିଶାର h� अଂଶକୁ ମାଡ� ାସ୍ େପ�ସିେଡନ୍ସି ଏବଂ 

ଉd��ଳକୁ େବ²ାଲ୍ େପ�ସିେଡନ୍ସି अ�ଭ�ୂ~ କ�ଯାଇj� ଏ� ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାେର ବ�ି 

ଜଗବ�ୁ ଏବଂ ଜୟୀ �ଜଗୁରୁ ଆC ଆ�Eକ ମୁଖ'ମାେନ ଇଂେରଜ ସରକାର- !େ�ଧେର 

ଆେ�ାଳନ କ�jେଲ, ଯCଓ ପ�ଥମ ସିପାÕ !େଦ� ାହ ଓଡ଼ିଶାର େଖା��ା ଗଡ଼ରୁ ଆର� େହାଇj�, 

ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଦମନ କ�ଯାଇj� ଏବଂ େସଇjପାଇଁ ଏହାକୁ ଇ�ହାସକାର ମାେନ େକୗଣସି 

ଗୁରୁd  େଦଇନjେଲ !�ନ�  ଇ�ହାସ ପୁ�ିକାେର ସିପାÕ !େଦ� ାହକୁ ମ²ଳପାେ�- ସହ େଯାଡ଼ି 

େଦଖାଯାଏ େହେଲ ପ�କୃତ ସିପାÕ !େଦ� ାହ ଓଡ଼ିଶାେର ୧୮୧୮ ମସିହାେର େହାଇj� ୧୮୬୬ 

ମସିହାେର ନअ- ଦୁଭª� ସମୟେର !�ଟିଶ ସରକାର- अପାରଗତା ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଆ େ�କ- 

େନତୃତ Õନତା େହତୁ अନୁ'ନ ଦଶଲ� େ�କ- ପ�ାଣ klଗ� 

 ୧୯୦୩ ମସିହାେର କୁଳବୃ� ମଧୁସୁଦନ- େନତୃତ େର ପାରଳାେଖମୁ�ିର ତ�ାଳୀନ �ଜା 

ମହା�ଜା କୃ¹ଚ��  ଗଜପ�- ପ�ତ'� ତd ାବଧାନେର  ଉ�ଳ ସମିFଳ�ର `ାପନା କ�ଯାଇj� 

େସ� ସମୟେର ବ²ଳା oଷାoସୀ ଶି�କ ମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଶାେର अବ`ାପିତ କ�ଇ ଓଡ଼ିଆ oଷାର 

अବ`ି�କୁ ସଂକଟାପନ��  अବ`ାକୁ େନଇଯାଉjବା h� �ଜେନୖ�କ ଷଡ଼ଯ®କୁ ଉ�ଳ ସମିFଳ� 

ସାହାସର ସହ ମୁକା!� କ�ବା ପେର ଓଡ଼ିଆ oଷା ଏକ ସତ® oଷା େବାl ସି� େହାଇj� ଏବଂ 
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   ଏ� �dିେର अେପ�ଲ ୧ ତା�ଖ 

୧୯୩୬ ମସିହାେର ସତ® ଉ�ଳ 

ପ�େଦଶ ଗଠନ େହାଇj� ସାର୍ 

ଜନ୍ अ�ିନ୍ ହବାକ ସାଧୀନ 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଗଭ��ର ର�jବା 

େବେଳ ମହା�ଜା କୃ¹ଚ��  ଗଜପ� 

ପ�ଥମ ପ�ଧାନମ®ୀ oବେର �ଯୁ~ 

େହାଇjେଲ oରତ ସାଧୀନ 

େହବାପେର ୧୯୪୭ ମସିହା ଡିେସiର ୨୭ ତା�ଖେର ସତ® ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ oରDୟ ଗଣତ®ର 

अଂଶ େହାଇj� 

 ବଷ� ୨୦୧୧ର ଜନଗଣନା अନୁସାେର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ'ା ୪୧,୯୪୭,୩୫୮ ଏବଂ ଏjରୁ 

୨୧,୨୦୧,୬୭୮ (୫୦.୫୪%) ପୁରୁଷ ଏବଂ ୨୦,୭୪୫,୬୮୦ (୪୯.୪୬%) ମ�ଳା ର�jବା େବେଳ 

�ଜ'ର ପୁରୁଷ ମ�ଳା अନୁପାତ ୧୦୦୦ େର ୯୭୮ େବାl ଜଣାଯାଇ� ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ'ାର 

୮୧.୮% େ�କ ଓଡ଼ିଆ oଷାେର କଥାବାd�ା କରୁjବା େବେଳ अନ'ମାେନ ବ²ଳା, ��ୀ, େତଲୁଗୁ ଓ 

ସା¾ାଳୀ oଷାେର ବାd�ାଳାପ କରୁjବା ଜଣାପେଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ'ାର ୩୮.୬୬% oଗ 

अନୁସୁ�ତ ଜା� ଓ ଜନଜା� ବଗ�ର େଯଉଁjେର ବ�ା, ସା�ାଳ, ମୁ�, ଓ�, କ�, ମହାl ଇତ'ାC 

अ�ଭ�ୂ~ 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର 

େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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अନୁପମ େବେହ�  
ମଁୁ େଯ ଏକ ଯାଯାବର, ନାହ^ େମାର ଠିକଣା  
ଯାଉ� ମଁୁ େକଉଁଆେଡ, େମାେତ ! ତା अଜଣା · 
 
େମା କଥାର େମା ବାd�ାର, h� ମଲୂ' ଥାଏନା  
େକ� କେହ ପାଗଳ, ଆଉ େକ� ଶୁେଣନା · 
 
ନାହ^ ଘର ନାହ^ �ାର, ନାହ^ େମାର ଠିକଣା  
ଯାଉ� ମଁୁ େକଉଁଆେଡ, େମାେତ ! ତା अଜଣା · 
 
େକେବ ଗାE େକେବ ଗୁଲଜ, ଆଉ େକେବ �×ନା  
ସେତ େଯମି� ମଁୁ େଗାେଟ, ଘାସ अନାବନା · 
 
ନାହ^ ସା² ନାହ^ ସାଥୀ, େକ� ନାହ^ େମାର �ହ� ା  
ଯାଉ� ମଁୁ େକଉଁଆେଡ, େମାେତ ! ତା अଜଣା · 
 
େକେବ ଖାଏ େକେବ ନାହ^, ପଣିୂ େକେବ ମିେଳନା  
 ବ�ି� ମଁୁ ଏଠି h�, ପ�ଚୟର !ନା · 
 
ନାହ^ �ଦ ନାହ^ ସପ�, ନାହ^ େମା ମେନ oବନା  
ଯାଉ� ମଁୁ େକଉଁଆେଡ, େମାେତ ! ତା’ अଜଣା · 
 
ବାରବୁ� େବାl େମାେତ, Cअନାହ^ �×ନା  
ଥେର ଆସି େମା କାହାଣୀ, ତୁେମ ଶୁଣି ଯାअନା · 
 
କାହ^h ଆସିl ମଁୁ ଧ�କୁ, ତା’ କାରଣ ମିେଳନା  
କାହ^ ଆ@ େଫରୁ�, ତା’ ! େମାେତ अଜଣା · 
 
ମଁୁ େଯ ଏକ ଯାଯାବର, ପାଇ� େମା ଠିକଣା  
ଯାଉ� ମଁୁ ମୃତୁ'େ�କ, ମୃତୁ' େମାର ଆପଣା · 

ଯାଯାବରଯାଯାବରଯାଯାବରଯାଯାବର    
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କୁ� ମିଶ� 

ଉପକରଣ : अରୁଆ kଉଳ - ୫୦୦ ଗ�ାମ, ପିଆଜ - ବଡ଼ ୩ଟା, ନୁ'ଟି�ନ୍ (େସାୟା 

ବଡ଼ି) - ୧୦୦ ଗ�ାମ, ଗାଜର - ୧ଟା ବଡ଼, !ନ୍ ସ - ୧୦୦ ଗ�ାମ, ମଟର - ୫୦ ଗ�ାମ, 

ଫୁଲେକା! - ୧୦୦ ଗ�ାମ, କ�ାଲ-ା - ୨ଟା, �ଫାଇନ୍ େତଲ - ୪ kମଚ, ଲବ² - 

୫-୬ଟା, ଡାଲ�� ଓ ଗୁଜୁ�� ଗୁ� - ୧ ବଡ଼ kମଚ, େତଜପତ�  - ୩ଟା, �� - ୫-

୬ଟା, ଗୁଆଘିअ - ୧ kମଚ, ଲୁଣ ସାଦାନୁସାର 

ପ�ଣାଳୀ : - ପ�ଥେମ kଉଳକୁ ଭଲ oବେର େଧାଇେଦଇ �ଣି ଶୁେଖଇ ରଖ� 

ପିଆଜକୁ ପତଳା ପତଳା କ� ଲiା ଲiା ଖ� କ� କାଟି ରଖ� !ନସ୍ ଓ 

ଗାଜରକୁ େ�ଟ େ�ଟ ଖ� ଏବଂ ଫୁଲ େକା!କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖ� କ� କାଟି ରଖ� ନୁ'ଟି�ନ୍ େସାୟା ବଡ଼ିକୁ ଗରମ 

ପାଣିେର h� ସମୟ �ଡ଼ିେଦବାପେର �ପୁଡ଼ିକ� ପାଣି ସବୁ ବାହାର କ� େଦଇ ରଖ�  

ଚୁlେର େପ�ସର କୁକର୍ ବସା� େସjେର �ଫାଇନ୍ େତଲ ପକା� େତଲ ଗରମ େହବାପେର େସjେର ��, 

ଲବ² ଓ େତଜପତ�  େଦଇ oଜ� ତା’ପେର େସjେର କଟାଯାଇjବା ପିଆଜ ପକାଇ अ» oଜ� o@ 

େହାଇଯିବା ପେର େସjେର ଗାଜର, !ନ୍ ସ ଓ ଫୁଲେକା! ଖ� ପକାଇ oଜ� ଏ ସବୁ अ» o@ େହାଇଯିବା 

ପେର େସjେର kଉଳ ପକାଇ oଜ� kଉଳ o@ େହାଇଯିବା ପେର େସjେର େସାୟାବଡ଼ି ପକାଇ oଜ� ସବୁ 

ଭଜା େହାଇଯିବା ପେର େଯ�h kଉଳ େନଇjେବ ତାହାର ଦୁଇଗୁଣା ପାଣି ଓ ଲୁଣ ପକାଇ େପ�ସର କୁକରର 

ଡା-ୁଣୀ ବ� କ�Cअ� ଉ± ଆ�େର େଗାଟିଏ �ସିଲ୍ ଆସିବା ପେର ଚୁl ବ� କ�Cअ� �ସିଲ୍ ବ� 

େହବାପେର କୁକରକୁ େଖାl େସjେର ଡାଲ�� ଗୁ� ଏବଂ ଗୁଆଘିअ ପକାଇ ଭଲ oବେର ଘାzି ପରସ� ଏ� 

ପଲଉ �ଇତା ସା²େର ଖାଇବାକୁ ଭଲ �େଗ 

ଭୁବେନଶର 

େପ�ାଟିନ୍ ପଲଉେପ�ାଟିନ୍ ପଲଉେପ�ାଟିନ୍ ପଲଉେପ�ାଟିନ୍ ପଲଉ    
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ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ) 

 Cବ'ା େମା େଦହକୁ �ଗି ବସିj� େମା ପଛେର ତା’ର େସ 

ଛୁଆଁ �ଗି େମା େଦହେର ତଡ଼ିତ୍ ର ପ�ବାହ ବାବା-ୁ ପ�ମିସ୍ କ�jl, 

େସଇjପାଇଁ ��ିତoବେର େମା ବାଇକର ଗ�ଠାରୁ �ୀପ� j� େମା 

ଶି�ପ�ଶି� �ତରର େଶାଣିତର Dବ�ତା 

 ମଁୁ अମିତ ଦାସ - ପ�ସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ - େ�ଲ୍ ନiର ୱାନ୍ ଥ�ୀ 

ୱାନ୍ - କଲ�ାପୁର କେଲଜ େମା ଠିକଣା କେଲଜର ସମ�-ର 

ନଜରେର ମଁୁ, କାରଣ ମଁୁ େବଶ ଭଲ �ତ�  େମା ଭ!ଷ'ତ ଖୁବ୍ ଉØଳ େଟନ୍ ଥ କ� ାସର �ଜÙ୍ 

େମାର ଖୁବ୍ ଆm ଦୃଶିଆ j� ସି@ପିଏ େଟନ୍ େସjପାଇଁ ସମ�-ର ନଜର େମା ଉପେର 

अtାପକ अtାପିକା ମାନ-ର ଦୃ�ି େକବଳ ପ�ସ୍  ଟୁ �ଜÙ୍ ଉପେର ��ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ କ�! - ଏ 

!ଶାସ ସମ�- ମନେର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ େମା ବାବା ମା’- ନଜର h� ଖୁବ୍ ଦୂର ଯାଏଁ ଲମି� ଆଇ 

ଆଇ ଟି ପେର अ� ଭଲ khରୀଟିଏ କ� !େଦଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପଯ�'� େସମାନ- ସପ� ମଁୁ ବାt 

�ତ�  -  अ� ବାt ସ�ାନଟିଏ ! ଦଶମର ପରୀ�ାଫଳ ବାହା�ବା Cନ େସମାନ- ଆନ� - ମା 

ଆmର ଖୁସିର ଲୁହ େଦm ମଁୁ ପ��|ା କ�jl, େସ ଦୁହ^- ସପ� ��ୟ ପରୂଣ କ�! 

 କେଲଜ େମା ପାଇଁ େଗାଟାଏ ନୂତନ अ�|ତା j� �ୁଲର କଟକଣା h� ଏଠି ନj� 

ଇ¤ା କେଲ ମଣିଷ ଏଠି ମୁ~ ପ�ୀଟିଏ ପାଲଟି ଯିବା h� अସ�ବ ନj� ମଁୁ ! ଉଡ଼ିବା ଶିଖୁjl -  

େହେଲ k�ଆଡ଼କୁ ନଜର ! ରmjl ସୁବ�ତ, ନ�ନ, ପ�ଶା�, େବୖଭବ ସମ�- ସହ ସା² 

େହଉjେଲ ! େସମାନ- ଦଳେର ମିଶି ବାହାରକୁ ଯାଉନjl - ସିଗାେରଟ୍ ଫୁ-ି ନjl, !अର୍ h 

ବାସ�ା ବାସ�ା ସପ� ଓ अମାବାସ'ା ���ବାସ�ା ବାସ�ା ସପ� ଓ अମାବାସ'ା ���ବାସ�ା ବାସ�ା ସପ� ଓ अମାବାସ'ା ���ବାସ�ା ବାସ�ା ସପ� ଓ अମାବାସ'ା ���    
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   ଆଉ କଣ େସମାେନ ପିअr େସ ସବୁ kmନjl अ� �ଇଟ୍ ଏଇଟା, ଟିେକ ଖାl @ଭେର ଲଗା 

ଭE अନୁେ�ଧକୁ अ» ହସି ଟାEେଦଇjl ଫା� ଇୟରେର ପ�ଥମ ଛअ ମାସ ମଁୁ ସ�ୂ�� �ୁଲ 

ପି�େଟ ପ� jl - �� ଆଦଶ�େର ପ�ପ�ୂ� କଟକଣାକୁ ସºାନ େଦଉjବା अମିତ ଦାସ 

 �େର �େର େମା ମନଟା ! େକମି� େଦାଳାୟିତ େହବାକୁ �ଗି� ଜାଣିjl ମଁୁ ଉଡ଼ିବା 

ଉ�ତ ନୁେହଁ କାରଣ ଏ କ� ାସ୍ କz� ାÚର ପୁअ େବୖଭବ ମଁୁ ନୁେହଁ �ଫ୍ ଇ�ି�ୟର-ର ମୁଠା 

ମୁଠା ଟ-ା େମା ପାଖେର ନାହ^ - ନ�ନ ତାର अ�କାରୀ �ୟଲ୍ ଇେ�ଟ ମାlକ ମି�ର 

ପ+ନାୟକ େମା ବାପା ନୁହr - ପ�ଶା�ର ଡାଡ଼ି ସାଧାରଣ h�ଣୀ khରୀଟିଏକୁ ଧ� ଛअ ଭଉଣୀ 

k�ଝିअର େବାଝ ସ�ାଳୁ ସ�ାଳୁ ଧଇଁ ସଇଁ େହଉjବା ବାବା- ଏକ ମାତ�  େଯାଗ' ପୁତ�  ମଁୁ, ବାପା 

ମାଆ- ଆmର ସବୁ ସ�ାବନାକୁ େମାେତ ସତ କ�ବାକୁ େହବ 

 ନା - ତଥାପି ପା�l� େମା अଜାଣତେର େକମି� େଗାଟାଏ ହୁଗୁଳା େହାଇଯାଉj� 

ବାବା- अନୁଶାସନର ଗÛି େଜାରେର କଷି େହାଇଯାଉj�, ସା² ମାନ- ସହ ସ�କ�ର 

ଦଉଡ଼ିଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁ କରୁ Cେନ ସିଗାେରଟଟା େଜାର କ� ଆଣି େମା ପାଟିେର ପୁେରଇ 

େଦ� ନ�ନ ପ�ଶା� କ��, ‘ଏଇ ବାବା�, ଥେର kଖ୍, ନେହେଲ ପେ�ଇବୁ’ େକମି� େଗାେଟ 

kହାଣୀ ଫି²ିେଦଇ ଏମି� ହସିେଦ�, Cବ'ା େଯ େମା ପାଦ ଆ²ୁEଠୁ ମୁ� ପଯ�'� �ତେର 

�ତେର କଣ େଗାଟାଏ େଦୗଡ଼ିଗ� ଆପଲ୍ ଠୁ ମିଠା - ଫ� ାେନଲ୍ କନାଠୁ ମୁ�ୟମ କÛେର ସିଏ 

କ��, ‘kଖନା, h� େହବ�’ 

 ସତେର ମଁୁ କଣ ସଂସାର ତ'ାଗୀ ସନ� 'ାସୀ ? େସେତେବଳକୁ Cବ'ା -  ବାବା ମା ସମ�-ୁ 

ପଛକୁ େଠl େମା ସ�କ�ର ଧାଡ଼ିର ପ�ଥମେର ଠିଆ େହାଇ ସା�j� ତା अନୁେ�ଧକୁ କଣ ଏଡ଼ାଇ 

େଦଇ ହୁଏ ? ମଁୁ ସିଗାେରଟଟା ପାଟିେର େଦl, ଥେର ଦୁଇଥର ତzିେର h� େହାଇ କାଶ ଉଠି� - 

େହେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ସବୁ  ଠିକ୍ େହାଇଗ� େ�ଶ� ତା େଗା�ପ ପାଖୁଡ଼ା ଓଠେର କ��, ‘େବ�ଭ୍’ 

େମା �ତେର ଆଉ ଏକ କ�ନ  -  �ୁଲ େବେଳ ଡିେବଟ୍ ଏକ୍ ସେଟେ�ାର୍, େପ�ାେଜÚ୍, ଏକ୍ @!ସନ୍, 
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   େଚସ୍, ବ'ାଡ଼ମିzନ୍, ସବୁjେର ଫା�୍ େହାଇ ଖୁବ୍ ପ�ାଇଜ ପାଇ� େହେଲ ଏମି� ଦୁଇଟା 

अ�ରେର ଏେତ ମଧୁର oବେର େକ� େବାଧହୁଏ େମାେତ େକେବ ପ�ଶଂସା କ�ନjେଲ ଉ�ା�ତ 

ମଁୁ େ�ଶ� ଆଡ଼କୁ अେନଇ अେନଇ ନ�ନ ହାତରୁ ଗ�ାସଟା େନଇ ଆସିl ଶୁଭ� ା, ନ�ା, ପ�ୀ� 

ସମ�- ଆmେର େମା ପାଇଁ ପ�ଶଂସାର ସୁନାମୀ ମଁୁ ଗ�ାସେର ଓଠ ଲେଗଇ ଦୁଇ େଢାକ 

ପିଇେଦl ହଃ - ସାମାନ' କଡ଼ା ତ - h� େଯେତ oବୁjl େସେତ ନୁେହଁ - ଚEବ ଶୁଭ� ା ଫୁସ୍ 

ଫୁସ୍ େହାଇ Cବ'ା କାନେର କ��, ‘ୱାଓ, େତା େ�ମିଓ ତ େବଶ୍ ସF ାଟ୍�’ େମାେତ h� ସବୁ 

ଶୁ�� Cବ'ା ଗାଲେର �ଜର କୃ¹ଚୁଡ଼ା, ମଁୁ ଆଉ େଗାେଟ େଢାକ ପିଇେଦl 

 ମଁୁ େଗାଟାଏ @�ୟସ - େମାର ପ�ଚୁର ଟୁ'ସନ୍ ଏବଂ େକା�ଂ ଦରକାର େମା ପାଇଁ ସମୟ 

ଖୁବ୍ ମଲୂ'ବାନ kl kl h ସାଇେକଲେର େଗାଟାଏ ଟୁ'ସନରୁ େକା�ଂ କ� ାସ୍ ଗ� େବଳକୁ 

େଯେତକ ସମୟ ନ� ହଉ� େସତକ େମା ପାଇଁ hଏ ଭ�େଦବ ? ଏଇ ଧାରଣା ସୃ�ି କl ବାବା- 

ମନେର ବାଇକ୍ େଟ hଣିେଦବାପାଇଁ अନୁେ�ଧ କl @ଦ୍ ମଁୁ େକେବ କେର� ଜାଣି� େମାର 

!ନମ� अନୁେ�ଧ େମାେତ ଲ�' `ଳେର ଛୁଏଁଇ ପା�ବ ମଁୁ େଯ େସମାନ-ର ସପ� @ଭ ତେଳ 

kପିେଦl Cବ'ାର ପ��ଧ�ତ େହ�ଭE ଶÓ ଗୁଡ଼ା - ‘ପି�ଜ୍, ବାଇକେଟ ଆଣନା - ପ�ମିଶ୍ ତୁମ ସହ 

ମଁୁ ଡ'ାମ୍ ଯାଏଁ ଯି! ଯୁଆେଡ଼ କ�ବ, େସଇଆେଡ଼ ଯି!’ 

 ନା� ବାହାଘର ଋଣେର ବାବା େପା� େହାଇପଡ଼ିjେଲ ଆଗକୁ ପୁଣି ତା ପୁअର 

ଏେକାଇଶିଆ j� ତା �ହାବାଳୀ ଶାଶୁ ସୁନାେଚନ୍ ଆଉ ଖଡୁର अଡ�ର୍ େଦଇj� େସjପାଇଁ 

ଟ-ା ଏକାଠି କ�ବାେର ବାବା ଝାଳ େପା�ବାକୁ ସମୟ ପାଉନjେଲ େସ�h େବେଳ େମାର ଏ 

ମାଗୁଣି େକାଉଟା ! ‘ହଉ ଥା, ପେର ବୁଝିବା’ अବ`ାେର ନj� ବାବା ତତ୍ �ଣାତ୍ ଗଁାକୁ ଗେଲ, 

ଜମି ବ�ା ପେକଇ ଟ-ା ଆଣିେଲ ବଣିଆ େଦାକାନେର h� େଦଇ ନା�ପାଇଁ ସୁନାେଚନ୍ ଆଉ 

ଖଡୁ ଆସି�, ବାhଟାେର ବାଇକର ଡାଉନ୍ େପେମz୍ ଗ� ମାସକୁ ବାରଶହ ଟ-ା h�ି ଭ�ବାର 

ପ��ଶୃ� େଦଇ k�ବଷ� ପାଇଁ अଠkEଶିଟା େଚକ୍ େଦଇ ବାବା େମାର ବାଇକ୍ ଆଣିେଦେଲ ମା’ର 
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   �ା�ଂ େହବାର j�, ତା ଶାସ ଔଷଧ ସ�ଯାଇj� ସବୁ ର�� ପର ମାସକୁ 

 �କ୍ ମିକ୍ କଳା ର²ର େସ ବାଇକେର Cବ'ାକୁ ବେସଇ ମଁୁ ଡ'ାମ୍ ଆେଡ଼ ଯାଉjl 

ଭୁlନjl h� ବାବା-ୁ କ�jବା ପ��|ା ‘େକେବ ! ମଁୁ େଜାରେର ଗାଡ଼ି ଚେଳଇ!�’  

Cବ'ାର ଓଢ଼ଣୀ େବେଳ େବେଳ ଆସି େମାେତ अ� କ�େଦଉj� େକେତେବେଳ େକମି� ତା 

ଗୁ� ଗୁ� େକଶ େମା କାନପାଖେର କଣ ସବୁ କ�ଯାଉj� ହାଇେୱେର େଯେତେବେଳ େସ େମା 

अzାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧ��, ଭୟେର ମଁୁ ବାହ'|ାନ ହେରଇ େଦl, ଫିସ୍ ଫିସ୍ େହାଇ େସ କ��, ‘ଟିେକ 

େଜାରେର kଲନା...’ ଧପ୍ କ� େଗାଟାଏ ମୁହୂd�େର ବାବା- ପାଖେର କ�jବା ପ��|ାଟା େମା 

ମନରୁ l�ଗ� ମଁୁ ¨ିଡ଼୍ ବେଢ଼ଇେଦl ସାଏଁ କ� ସାମ�ାର ଡ�ରଟାକୁ ପାର କ�େଦl ଓଃ 

ଓଭରେଟକେର ଏେତ ମଜାଥାଏ, Cବ'ା ହସିେଦ� େବାଧହୁଏ ଖାl ହାଲକାଶÓଟା େମା କାନ 

ପାଖେଦଇ ଉଡ଼ିଗ� 

 େମା ମିଟରର କzା ଆହୁ� ବଢ଼ି� - ମଁୁ ପୁଣି େଗାଟାଏ ଟ�କକୁ ଟପିଗl ପୁଣି ଆଉ େଗାଟିଏ - 

Cବ'ା େମା ପିଠିେର ମୁ� ଲCେଦଇj� େନେପାlୟନ୍ େଯେତେବେଳ େଗାଟାଏ ପେର େଗାଟାଏ 

�ଜ' ଜୟ କରୁjେବ - େସ କଣ ୟାଠୁ େବଶୀ ଖୁଶି େହଉjେବ ? 

 ଏଥର େଗାଟାଏ ବସ୍ - ସାଏଁ କ� ତା ପାଖେଦଇ अÝୂତ େଶୖଳୀେର କାଟିେନl - ଇସ୍ େକମି� 

େଦml� ? ସାମ�ାରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁj� ମାଲ୍ ଭdª !�ଟ ଦଶ ଚhଆ ଟ�କଟା ଆଉ h� କ�ବାର 

ନj� !କଟାଳ ଶÓ କ� େମା ପ�ୀ�ଜ ବାେଡ଼ଇ େହାଇଗ� ଟ�କେର ଖେ�ବାଟ େଘାଷାଡ଼ି 

ଆଣି� ପଛୁଆ େସ ଟ�କ୍ - େସ�h ଜାଣିjl େକଜାଣି Cବ'ାର କଣ େହ� ...? 

େଯାଡ଼ା ମ�ଳା ମହା!ଦ'ାଳୟ 

ବେନଇକଳା, େଯାଡ଼ା 

େକ�ୁଝର 

ଇେମଲ୍ : madhumita.rr@gmail.com 
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ଉ�ଳ Cବସରୁ 
ଓଡ଼ିଆ-ୁ େଦବାକୁ ଛତର 
କ'ା!େନଟେର େହାଇବାରୁ `ିର 
ପଖାଳ Cବସେର 
ସ�ବ�ରୀୟ େବୖଠକ ବସି� 
ପା� ଟ-ିଆ oତ ଡାଲମାର 
!�ନ�  Cଗ ଉପେର 
ବହୁତ h� ଆେ�ଚନା େହ� 
କ�ବା ବାହୁଲ' 
ଲ�ର ମୁଖ' ଆଇଟମ୍ 
ପଖାଳ ହ^ j�  
 
େଯମି� ଉଦେର ପଡ଼ି� ପଖାଳ 
ତା’ସେ² େକାଠରୀ ବାତ अନୁକୂଳ 
ଆmପତା ପତାକୁ ଛୁଇଁ� 
ଗ&�ନ େହ� ଟଳମଳ 
ସ�ବ ଗଣ ଭୁlେଲ 
`ାନ, ପାତ� , କାଳ  
 
h� ଏହାର �ଭ େହ� 
ମଗଜୁ ବୁ�ି ଗଜୁ�� 
ପ�ଥେମ ପ�ଧାନ ସ�ବ 
ଆଗତ କ�େଲ ପ��ାବ 
oତ ଓ ଡାଲମା ବଦେଳ 
ଯC େଦବା ପିଆଜରୁ ଫାେଳ 
ତା’ସେ² କଂସାଏ ପଖାଳ 

ପଖାଳ �ଜ��ପଖାଳ �ଜ��ପଖାଳ �ଜ��ପଖାଳ �ଜ��    
ଲ-ା ମ�ଚ ଆଉ େଲiµଫାଳ 
ଆେୟାଡ଼ିନ ଯୁ~ ଲୁଣ 
ଖାଦ' ଏ ତ अମୃତ ସମାନ 
 
ତା-ର ପ��ାବ ଏ ପୁଣି, 
hଏ େସ ପକାଇବ ହାଣି 
ମୁ�େର ମୁ�ାଇବ ପାପ 
ସିଆର୍ େହାଇବ ଖ�ପ 
ସ�ବ ଗଣ େତ@ େହାଇ 
ଲୁkଇ ପକାଇେଲ ହାଇ  
 
େଯାଗାଣ ସ�ବ ପ�ଥେମ କ�େଲ 
ତା-ୁ ସ�ଏଁ अନାଇେଲ 
ଓଡ଼ିଆ ସହେଜ ଗ�ବ 
ଡାଲମା ଯC ତା-ୁ େଦବ 
ଖାଦ' अଟଇ ପୁ�ିକର 
ହଜମ େହବ� ତା-ର 
ଦୁଇଟ-ିଆ kଉଳ ଖାଇ 
ଶରୀର ଯାଇ� ଆଡ଼ଜ�୍ େହାଇ 
 
!oଗ ରଜା अବକାରୀ 
ଉଠିେଲ ତା’ର େସେକ�ଟାରୀ 
kଉଳ ସହ kଉEଆ ! 
अଭ'ାସ େହାଇ� 
ବାସି ପଖାଳ େଦେଲ ! 
େହବ ନାହ^ h�  

ଡା. େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 
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   ଖାଦ' େମାେଟ େହବ ନାହ^ ନ� 
ଦାତା ସରକାର- ମନ !  
େହବନାହ^ କ� 
 
ଆଗକୁ ଆେସ ଗ�ୀଷF କାଳ 
ସ�E େହାଇେବ ସକଳ 
ପଖାେଳ ମିଶାଇେଲ ପାଣି 
େହାଇବ ସାC� େତା�ଣୀ 
େସ େତା�ଣୀ କ�ପାନ 
ତୃ° େହାଇେବ ନଗ� ଜନ 
ପଖାଳ ଖାଇ ଆତF ାଶାr 
अଂଶୁଘାତରୁ େହବ ମୁ~ି  
 
ସା`' ସ�ବ- କଥା ଶୁଣି 
େଚୟାରକୁ ଆଗପଛ ଟାଣି 
ପଯ�'ଟନ ସ�ତ କହr 
େଯାଜନା ମଁୁ ମେନ अ��r 
ଆଗକୁ ନବକେଳବର 
ଆସିେବ ବ²ାଳୀ ହଜାର 
ବ'ାନର େଗାେଟ େଲଖାଟାଣି 
େଲmବା ‘ପୁରୀର େତା�ଣୀ’ 
ପା�କୁ ଦଶେର !hବା 
�ଜେକାଷକୁ ବଢ଼ାଇବା 
 
�ଜେକାଷର ଶୁଣିକଥା 
अଥ� ସ�ବ େଟh ମଥା 
ବହୁ ସମୟ ��ା କ�h କ�େଲ 
ପା� ହଜାରରୁ अ�କ େ�କ େହେଲ 
oତ ଡାଲମା ସ�ଯିବ 
ପଛ େ�କ-ୁ ନअzିବ 
h� ପଖାଳ ଯC େହବ 

ଖାl େତା�ଣୀ େଦଇ େହବ 
େତା�ଣୀ ମୁେ� ମୁେ� େଦଇ 
ସଂଖ'ା ଆେମ ପା�ବା ବଢ଼ାଇ 
େସପାଇଁ अ�କ अଥ�ର ବ'ବ`ା 
େମାର ଉପେର େହ� ନ'� 
ଆପଣ ମାେନ ଆେଦୗ େସପାଇଁ 
ହୁअ� � ବ'� 
 
େବୖଠକ ସମା° େହାଇ� 
େହାଇ ଉ± ‘k’ ପାନ 
ସଂ�ୃ� ସ�ବ ଧନ'ବାଦ 
କ�େଲ |ାପନ 
oତ ଓ ଡାଲମା ବଦେଳ 
ଯC େହାଇବ ପଖାଳ 
ଓଡ଼ିଶା ଶାସକ ର�େବ 
େoଟର ମେନ କାଳ କାଳ 
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛr େବାl 
ର�ଯିବ େଟକ 
ଏ� !kର େହ�େବାl 
ସ�ଏଁ Cअ େହ ସ�କ 
 
ମtଖ�ୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ �ଉ 
େକ�� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 
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ପ�ସନ�  କୁମାର ଦାସ 

ଏ�h ମିନ� ଶୁଣ ଜଗତର ନାଥ 

ଆଉ ଏ ଜଗତ ପ�ଭୁ ନ କର ଦୁଷିତ 

ନ ଆସୁ ସୁନାମୀ... 

େକଦାର ଘାଟିର େସ� ତୁଷାର Þଳନ 

अନାବୃ�ି ବହୁବୃ�ି ଭୂମିକ�ମାନ 

ମା’େକାଳ ଆଉ େକେବ େହଁ ନକର େହ ଶନୂ 

ନ କରୁ ମା’ମମତା କରୁଣ କ��ନ  

ସୀମ� ସି�ୁରÕନା ନ େହଉ ଯୁବD 

!ରÕ କ��େନ େକ� ନ !ତାଉ �� 

��ୀର େରଶମୀ େଡାର ମହd  ସୁମ� 

oଇ !େ¤େଦ ଭଗି� ନ ମରୁ େହ ଝୁ� 

ନ ଝୁରୁ େଶୖଶବ... ପିତା େପ�ମ ମା’ର ମମତା 

ପୁତ�  �ତା ନ ଜାଳୁ େହ अ� କାେଳ ପିତା 

ଜଗେତ ଆଉ ନ େହଉ �ଜା 

ବା¦ େହଉ େସ ଗା�ାରୀବା¦ େହଉ େସ ଗା�ାରୀବା¦ େହଉ େସ ଗା�ାରୀବା¦ େହଉ େସ ଗା�ାରୀ    
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   ଧୃତ���  ସମ େକ� अ� अ!େବ� 

ବା¦ େହଉ େସ ଗା�ାରୀ... 

ନ ଜନମୁ ଶତପୁତ�  କୁଳ !ଧଂସh 

େଦ� ୗପ¶ ଲØ'ା ହରେଣ 

କୁରୁବଂଶ କଲ ହତ अଜ�ୁନ ରୂପେର 

hଆଁ ଆ@ ଲ� ଲ� ଦୁଃଶା 

ଜନମିେଲ ଏ େମC� ପେର... 

अଗଣିତା �ଭ�ୟାର ଗଣଧରଷଣ 

ଜା� ଧମ� !oଜନ ଗଣ ଆେ�ାଳନ 

!ଭୀଷିକା ଗଣ ସଂହାରଣ 

େଦm अସହ'ା ପୃjA େହ�ଣି ଉ¤ନ�  

ବ� କର ପ�ଭୂ... 

ନ େହଉ ଆ@ ହୁଁ ତୁମ ପୃଥୀ ପ�ଦୁଷଣ 

ଏ�h ହ^ େମା ମିନ� ଶୁଣ...  

ଡି-୬୧, ପଯ�'ାବରଣ କେ��� 
େପା: େମହେରୗଲୀ 

ନୁଆCଲ� ୀ, ୧୧୦୦୩୦ 
େମା : ୯୮୧୦୧୫୩୬୨୨ 
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 ଆଳୁେର ଆଳୁ   େମା ସୁନା ଆଳୁ 
ମାଟି ତେଳ ତୁ ଫଳୁ 

େଯମି� jଲୁ   େସମି� अଛୁ 
େମା ଜନମ କାଳୁ ୧ 

ପି�ଠୁଁ ବୁଢ଼ା   ସଭ^- ଠାେର 
ଆଦର େତାର େବଶୀ, 

h� ନ େହେଲ    ଆଳୁ ଭରତା 
ପଖାଳ Cଏ େପଶୀ ୨ 

ଆଳୁ ଭଜାେର    ଆହା h ମଜା 
ଆଉ େକଉଁଠି jବ 

ଆଳୁ ଭଜାକୁ    ଗରମ ମୁଢ଼ି 
ବରଷା Cନ ପାଗ ୩ 

ପୁ� ସା²କୁ   ଆଳୁ ଦअମ 
ଖାଇ� ଯିଏ oଇ 

�ବନ ସା�    ତାହାକୁ େକେବ 
ଭୁl େସ ଯିବ ନାହ^ ୪ 

ଦअମ ସା²କୁ   ଦ�ର ବ� 
ଆହାh ମଜା ସେତ 

ଗରମ Cେନ   ଗଛ �ଇେର 
�ଗଇ �ଡ଼ େକେତ ୫ 

ସିଝା ଓ େପାଡ଼ା   ଭଜା, ଚକଡ଼ା 
ଘାz �अଣ ପାଇଁ 

ସବୁଠି େତାର   ଆଦର େବଶୀ 
େକ� ଭୁlେବ ନାହ^ ୬ 

େଶତସାର େତା   େଦହେର ଭ� 
ଜନମି अଛୁ ତୁ� 

େଦହକୁ େଦଉ   ବଳ ଓ ଶ~ି 
ସ�- ପାେଶ ଥାଇ ୭ 

ଆଳୁଆଳୁଆଳୁଆଳୁ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଜଗତ ସା�    ଜାଣr େତାେତ 
ସବୁଠି ପ��ତ 

ଆଳୁ ନjେଲ   ଖାଇବା ମଜା 
�େଗ� ଏହା ସତ ୮ 

ଧନ'େର ଆଳୁ   ଧନ' େତା ଜନF  
ସମ�-ର ତୁ ପି�ୟ 

ଆଳୁ େହାଇ ତୁ   ଜନମି େହେଲ 
ଦୁ�ଆକୁ କଲୁ ଜୟ ୯ 

ଏ�ପ� ତୁ   ସା� ଜନମ 
ସାjେର jବୁ ତୁ� 

ଭୁl ନାଃଇଁ େକ   ଭୁlେବ ନାହ^ 
ପି�ୟ ସାjେର ତୁ� ୧୦ 

 
ବ�� ହF ପୁର 

ମାେହଶରୀ ରଥ 
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h� କଥା ମୁହ^ ପkରୁ� ତୁମକୁ 

ପା�ବକୁ େମାେତ କ� 

ଯାହାର ଉdର ମଁୁ अେନକ େଖା@� 

ଆ@ ଯାଏଁ ପାଇନାହ^ 

ଜାଣି ଜାଣି ଯC ଝିअଟିଏ ଆସି େଗା 

ପୁअ ସହ ଧßା ହୁଏ 

ତଥାପି େସ� ଭୁଲଟି କୁହ େଗା କାହ^ 

ପୁअଟି ଉପେର ଯାଏ ? 

ଝିअ ଯC ପୁअକୁ କେମz ମାରୁ� 

ପୁअ ତ କେର� ମନା 

ପୁअ ଯC ଖାl kହ^ Cଏ ଝିअକୁ 

େଦଖାଏ େନଇ େସ ଥାନା ? 

ନାରୀକୁ ସºାନ େଦବା ପୁରୁଷ ଧମ� 

ଏକଥା ନୁହଁଇ ମିଛ 

ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ????    
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

େହେଲ ଭୁଲ ସମ�- ପାଇଁ ଭୁଲ 

o! କୁହ ଆଗପଛ 

�ୟମ ଯC ଖାl ସବୁ ନାରୀପାଇଁ 

ପୁରୁଷ ହୁअଇ Õ�ମନା 

ବୁଝି !k� କୁହବ�ୁ, ଇେୟ ନୁେହଁ h 

ପୁରୁଷ �ଯ�'ାତନା ? 

ସୁ�ରପୁର,  
ଉdରକୂଳହାଟ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 

େମା : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ପ-ଜ କୁମାର ପ�ା 
 ଏହା େଗାଟିଏ ଗ�ୀର ମାନସିକ େ�ଗ, ଯାହା h ପୃjAସା� 
ସା`' ସi�ୀୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ'ା अେଟ ପ�େତ'କ େଦଶର ପ�ାୟ 
ଏକ ପ��ଶତ ଜନସଂଖ'ା ଏ� େ�ଗେର ପୀଡ଼ିତ ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ 
ଶÓ !oଜନ / ¨ି� ଟ୍ / SPLIT ର ପ�କ»ନାରୁ ଉãନ�  େହାଇअ� 
ଏ� େ�ଗେର ପୀଡ଼ିତ େ�ଗୀମାନ-ର �ଜର ବା�!କ �ବନେଶୖଳୀ 
ପ��ପାଦନ କ�ବାେର �ମତା ହ� ାସ ପାଇଥାଏ 
 
�ିେଜାେଫ� �ଆ େ�ଗର ଲ�ଣ�ିେଜାେଫ� �ଆ େ�ଗର ଲ�ଣ�ିେଜାେଫ� �ଆ େ�ଗର ଲ�ଣ�ିେଜାେଫ� �ଆ େ�ଗର ଲ�ଣ    
୧. େକୗଣସି କାରଣ ନଥାଏ େ�ଗୀ ଉ±ସରେର କଥାବାd�ା କ�ଥାଏ କଥା େହବା ସମୟେର 
ପ�ାୟତଃ େଗାଟିଏ !ଷୟରୁ अନ' ଏକ अଣସi�ୀୟ !ଷୟ ଉପେର ଚ±�ା କ�ଥାଏ 
୨. େପାଷାକ ପ�ଧାନ ନ କ� ବୁlବା, �ଜ େପାଷାକକୁ ��େଦବା ଏବଂ ଏ�ପ� अନ' ପ�କାରର 
କାଯ�'ମାନ କ�ଥାଏ ଯାହାh ସମାଜପାଇଁ ଗ�ହଣେଯାଗ' େହାଇନଥାଏ 
୩. େଗାଟିଏ `ାନେର ଘzା ଘzା ଧ� ବସି ର�ଥାଏ ଏପ�h େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ Cନ ଏକ 
`ାନେର ବସି ର�ଥାଏ 
୪. ଗାେଧାଇବା ବ� କ�େଦବା ଏବଂ अ�ବ'� ଓ अପ�äାର େଦଖାେଦବା 
୫. ଏକୁଟିଆ jବା େବେଳ େକୗଣସି ସର ଶୁଣାଇେଦବା ଏବଂ �ଜ !ଷୟେର अନ' େକ� କଥାବାd�ା 
କରୁjବାର ଶÓ ଶୁଣାଇେଦବା 
୬. େକୗଣସି କାରଣ ନଥାଇ �େଜ �େଜ ହସିବା, କଥା େହବା ଏବଂ କା»�କ ବ'~ି!େଶଷ ଓ ଶÓ 
ସହ କଥାବାd�ା କ�ବା 
୭. �ଜର ସା²ସାଥୀ, ସ�କ�ୀୟ ଏବଂ ପେଡ଼ାଶୀ- ଉପେର ସେ�ହ କ�ବା େ�ଗୀ अନୁଭବ 
କେର h େ�କମାେନ ତା’ର !ରୁ�େର अଛr ଏବଂ ତା’ସ�ତ ଶତ� µତା କରୁଛr 
୮. େ�ଗୀ अନୁଭବ କେର େଯ T.V., Radio  ଓ Videoେର ପ�k�ତ କାଯ�'କ�ମ ଓ େ�କମାନ-ର 

�ିେଜାେଫ� �ଆ�ିେଜାେଫ� �ଆ�ିେଜାେଫ� �ଆ�ିେଜାେଫ� �ଆ    
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   ବ'ବହାର, ତା’!ଷୟେର ହ^ ଚ±�ା କରୁଛr 
୯. ପୀଡ଼ିତ ବ'~ି अନୁଭବ କେର େଯ, ତା’ଉପେର େକ� ଗୁଣୀଗାେରଡ଼ି ଓ ଯାଦୁେଟାନା କ�ଛr 
୧୦. େ�ଗୀ ଏହା अନୁଭବ କେର େଯ, େସ ୧୦୦% ଠିକ अ� ଏବଂ କୁେହ େଯ େସ େକୗଣସି 
ମାନସିକ େ�ଗେର ପୀଡ଼ିତ ନୁେହଁ 
 
 େଯ େକୗଣସି ବ'~ି �ିେଜାେଫ� �ଆେର ଆକ� ା� େହାଇପାରr ଯୁବକ, ବୃ�, ଧ�, ଗରୀବ, 
ସହରୀ ଏବଂ ଗାଉଁl, ଡା~ର, ଏକାଉzାz ଏବଂ ଓhଲ, େଯ େକ� ! ଏ� େ�ଗେର ଆକ� ା� 
େହାଇପାରr େସ ଯାହା ! େହଉ, ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’େ�ଗ ସାଧାରଣତଃ ୧୮ରୁ ୩୦ ବଷ� ବୟସ 
ମtେର ଆର� େହାଇଥାଏ 
 
ସାଧାରଣ କାରଣ ସାଧାରଣ କାରଣ ସାଧାରଣ କାରଣ ସାଧାରଣ କାରଣ : : : : ----    
୧. ମ�ିäେର jବା ରସାୟନର ପ�h�ୟା େଯାଗଁୁ ମଣିଷର ��ା, ବ'ବହାର ଓ oବନା ଠିକ oବେର 
ପ��ପାCତ େହାଇଥାଏ ଏ� ରସାୟନ अସାମ�ସ'ତା େଯାଗଁୁ ବ'~ିର ��ା ଓ ମେନାଦଶାେର 
ପ�ବd�ନ ଆସିଥାଏ 
୨. अତ'�କ ମାନସିକ ଉେdଜନା ସୃ�ି କରୁjବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ େଯପ�h, ପ�ବାରେର କାହାର 
ପି�ୟଜନ ମୃତୁ', ପରୀ�ାେର अସଫଳ େହାଇଯିବା, ବହୁତ ଆଥªକ ��, khରୀରୁ ବ�äାର, 
ଗଭ�ବD େହବା ଓ �ଡ଼ପତ�  େଦବା ଏହା ଜରୂରୀ ନୁେହଁ h अତ'�କ ମାନସିକ ଉେdଜନା ସୃ�ି 
କରୁjବା ଘଟଣା�ା� ଏ� େ�ଗ ଉãନ�  େହାଇଥାଏ 
୩. ଯC ମାଆ ଓ ବାପା ମtରୁ େକୗଣସି ଜଣକୁ ଏ� େ�ଗ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତା-ର ସ�ାନ 
ମାନ-ୁ ଏ� େ�ଗ ଆକ� ା� କ�ବାର ମାତ� ା ୪ ରୁ ୬ ପ��ଶତ େହବାର ସ�ାବନା ଥାଏ h� ଏହା 
ଜରୂରୀ ନୁେହଁ େଯ, ତା- ପ�ବାରର अନ' େକୗଣସି ସଦସ'-ୁ ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ େହାଇjବ 
 
ଉପkର ଉପkର ଉପkର ଉପkର : : : : ----    
‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ େ�ଗର �h�ା ପାଇଁ अତ'ାଧୁ�କ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ ଧ େହ�ଣି, େଯଉଁ ଗୁଡ଼ିକ 
ମେନା�h�କ-ର ତd ାବଧାନେର େନବା ଜରୂରୀ अେଟ ଯC ଲ�ଣ କମ hiା ବ� େହବାପେର 
�h�ା ବ� କ� Cଆଯାଏ, େତେବ େ�ଗର ପୁନ�ବୃdି େହାଇଥାଏ େତଣୁ ଯC �ୟମିତ oେବ 
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   ଏକବଷ� ପାଇଁ �h�ା କ�ଯାଏ, େତେବ େ�ଗର ପୁନ�ବୃdି େହାଇନଥାଏ 
 
ସାଧାରଣତଃ ପଚ�ଯାଉjବା ପ�ଶ�ମାନ ସାଧାରଣତଃ ପଚ�ଯାଉjବା ପ�ଶ�ମାନ ସାଧାରଣତଃ ପଚ�ଯାଉjବା ପ�ଶ�ମାନ ସାଧାରଣତଃ ପଚ�ଯାଉjବା ପ�ଶ�ମାନ : : : : ----    
ପ�ଶ� : ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ କଣ ଭୂତ, େପ�ତ, ତାr�କ !ଦ'ା�ା� େହାଇଥାଏ h ? 
ଉdର : ��ିତ oେବ ନୁେହଁ 
ପ�ଶ� : !ବାହ ପବୂ�ରୁ �ଜ �ବନସାଥୀକୁ ଏ� େ�ଗ !ଷୟେର ଜଣାଇବା ଆବଶ'କ h ? 
ଉdର : ��ିତ oବେର ଜଣାଇବା ଆବଶ'କ କାରଣ ଔଷଧର ଆବଶ'କତା !ବାହର ପରବd�ୀ 
ସମୟେର ମt େହାଇଥାଏ ଯC �ବନସାଥୀକୁ ଏହା ଜଣାଥାଏ, ତା େହେଲ �h�ାେର ସାହାଯ' 
ମିEଥାଏ CDୟତଃ ଯC େ�ଗହୁଏ ଓ ସତ'ତା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ତା’େହେଲ େବୖବା�କ �ବନେର 
ତ� µଟି େଦଖାଯାଏ 
ପ�ଶ� : ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ େ�ଗୀ ଆତF ହତ'ା କ�ଥାr h ? 
ଉdର : ��ିତ oବେର ହଁ ୪୦% େ�ଗୀମାନ-ର ମtେର ଆତF ହତ'ା କ�ବାର ସ�ାବନା 
ଥାଏ ଯC େକୗଣସି ବ'~ି ଆତF ହତ'ା କ�ବାକୁ େଚ�ା କ� ବ�ିଯାଇଥାଏ, େତେବ େସ 
@�ିେଜାେଫ� �ଆ’େର ପୀଡ଼ିତ h ନୁେହଁ, ତାହା ପରୀ�ା କ�ଯିବା ଉ�ତ 
ପ�ଶ� : େକଉଁ �କଟତମ �h�ାଳୟେର େ�ଗର �h�ା ସୁ!ଧା अ� ? 
ଉdର : ପ�ାୟ ସବୁ ବଡ଼ ସହରର ସରକାରୀ �h�ାଳୟ ମାନ-େର ମାନସିକ େ�ଗ �h�ା ପାଇଁ 
ସୁ!ଧା अ� 
    
‘‘‘‘�ିେଜାେଫ� �ଆ�ିେଜାେଫ� �ଆ�ିେଜାେଫ� �ଆ�ିେଜାେଫ� �ଆ’’’’ର ଉପkର अ� h ର ଉପkର अ� h ର ଉପkର अ� h ର ଉପkର अ� h ????    
 ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ େସମି� ଏକ ଘାତକ େବମାରୀ ନୁେହଁ, େଯପ�h ପବୂ�ରୁ େ�କମାେନ 
oବୁjେଲ ବd�ମାନ ଆଧୁ�କ �h�ା �ା� ‘�ିେଜାେଫ� �ଆ’ େ�ଗୀ ��ିତ ରୂପେର ଏକ ଉdମ 
�ବନ-ଯାପନ କ�ପା�ବ 

ସାଇhଆଟି�କ୍ େସାସିଆଲ୍ ୱାକ�ର 
ଗବସା� (ଦୁଗ�ାମ�ପ ପାଖ), ଭଦ� କ 

ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୬୧୦୦ 
ଇ-େମଲ୍ : pankajpsw@gmail.com 

େମାବାଇଲ୍ : 07735188806, 08514087748 
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ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

 �ବନଯାକ अକ� ା� ପ�ଶ�ମ କ� ମନୁଷ' ଉପାଜ�ନ କେର 

ପ�ବଳ ଧନ ସ�dି ସମାଜେର �ଜର ପ�ାଧାନ' !�ାର କ�ବା ଏବଂ 

ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ିପାଇଁ ସମ� ସୁଖସୁ!ଧାର ଆେୟାଜନ କ�ବା 

ଉେ&ଶ'େର ମନୁଷ' ଉପାଜ�ନ କେର ସ�dି ଏjପାଇଁ ତାକୁ 

େଯେତପ�କାର ଖ�ପ କାମ କ�ବାକୁ େହଉ अବା େଯେତ କୁପଥ 

अବଲiନ କ�ବାକୁ େହଉ ପେଛ େସ େକେବ ଏjରୁ ପଛଘୁ�ା 

Cଏ� ଆ@ ଏ�h ମିE� ତ କାl ୟା’ଠୁ अ�କ ଓ ପେର ପେର 

अ�କରୁ अ�କ େ�ଭର ସୀମା ନାହ^ କହr अଥ� ହ^ अନଥ�ର କାରଣ h� ଆଗାମୀ ମନୁଷ' 

ଏ� ସ�dିର ପ�କୃତ ସଂ|ା କଣ ବୁଝିପା�ନାହ^ h� ସମେ� ନୁହr, h� |ା�େ�କ ସତ୍ 

ଉପାୟେର ସ�dି ଉପାଜ�ନ କରr ଏବଂ �ଜର ରୁଟି, କପଡ଼ା ଓ ମକାନର ବେ�ାବ� କ� 

अବଶି� ଧନ ଦୁଃଖୀ, ଦEତ, େଦଶେସବା ଓ ପେ�ପକାରେର ଲଗାr ଏବଂ େସମାେନ ହ^ ଏହା�ା� 

ଯେଥ� ପଣୂ' अଜ�ନ କରr ଏବଂ ଈଶର- �କଟବd�ୀ ହୁअr ପ�େତ'କ ମନୁଷ' ଜାେଣ େଯ େସ 

ଏ� ସଂସାରକୁ ଆସି� ଏକା ଏବଂ ଯିବ ମt ଏକା ଏକା ନା େସ h� େନଇ ଆସି� ସାjେର ନା 

h� େନଇh ଯିବ ହଁ େସ େକବଳ େନଇକ� ଯିବ �ଜର କମ�-ଦୁäମ� अଥବା ପଣୂ' ପଣୂ'ବାନ 

େ�କମାେନ �ଜର ସୁକମ� �ା� ମୁ~ି ପାଇଥାr ଏବଂ ପନୂଜ�ନF  େନଇଥାr େସମାେନ ସାଧୁସ¾ 

hiା େକୗଣସି !ଶି� କଳାେନଇ ପୁଣିଥେର ଏ� ସଂସାରକୁ ଆସିଥାr h� େଯଉଁମାେନ 

�ବନେର अେନକ ଦୁäମ� କରr, େସମାେନ େକବଳ ମାୟା ପଛେର ଧାଆr ଏ� ସଂସାର 

େହଉ� ମିଛ ଓ ମାୟାର ସଂସାର ମାୟାଜାଲ ଏମାନ-ୁ ଏମି� ବା�ି ରmଥାଏ େଯ ସଂସାରେର 

ସ�dିସ�dିସ�dିସ�dି    
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   କଣ ସତ' ଓ କଣ ମିଥ'ା, ଏହା େସମାନ-ର ଦୃ�ିେଗାଚର ହୁଏନାହ^ ଯାହା�ା� h େସମାେନ 

ପରଜନF େର ପଶୁପ�ୀ େଯା�, �ଟପତ² େଯା� hiା अସହାୟ ମନୁଷ' େଯା�େର ଜନF  �अr, 

େଯଉଁjେର େସମାେନ अେନକ କ� ପାଆr ଏ� ଜନF େର େଯେତ ଭଲ କମ� କେଲ ମt ତା-ର 

ପାପ �ୟ ହୁଏ ନାହ^ ପବୂ�ଜନF େର କ�jବା ପାପର ଫଳ ହ^ େକେତକାଂଶ-ୁ ଏଇ ଜନF େର େoଗ 

କ�ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ େତଣୁ ଏଠି ପ�ଶ� ଉେଠ, ମନୁଷ'ର ପ�କୃତ ସ�dି କଣ ? ଆପଣ ମାନ-ର ଏ� 

ପ�ଶ�ର ସଠିକ ଉdର େଦବାର ଉଦ'ମେର ଆମର ଏ� କାହାଣୀ ‘ସ�dି’ 

 କାହାଣୀର ଦୁଇପାଶ�େର ଭୁବେନଶରେର ବସବାସ କରୁjବା ଦୁଇଟି ପ�ବାର େଗାଟିଏ 

ପେଟ ଖାଦ', େଯାଗାଣ ଓ ଉନ�ୟନ କମିଶନର �େକଶ ପ�ା, ପତ� ୀ ଶ�ୀମ� ଶ��ା�ଳୀ ପ�ା ଏବଂ 

୨୦ ବଷ�ର ଏକମାତ�  କନ'ା ଗାୟତ� ୀ अନ'ପାଶ�େର अବସରପ�ା° ସରକାରୀ h�ଣୀ �ଜhେଶାର 

ମହାପାତ� , ¯ୀ ବାସ�ୀ େଦA, ବଡ଼ପୁअ अମିେତ�� , ବଡ଼ଝିअ ଲEତା, ସାନ ପୁअ अ!ନାଶ, अ� 

अlअE ସାନଝିअ ନ�ି� ଏବଂ अତ'� ବୃ�ା, ୮୨ ବଷªୟା !ଧବା ମା ସରସD େଦA �େକଶ- 

ପତ� ୀ ଶ��ା�ଳୀ େହଉଛr ଜେଣ ସèା� ଆଧୁ�କା ମ�ଳା �ଜର ହାଇ ଫାଇ �ଇଫ୍ �ାଟସ୍ 

େମେzନ୍ କ�ବାପାଇଁ ସବୁେବେଳ ସାମୀ- ପାଖେର ଦାA, େକେତେବେଳ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ତ 

େକେତେବେଳ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ େକେତେବେଳ ସା²ସାଥୀ-ୁ େନଇ ଦାମୀ ତାରକା େହାେଟଲେର 

ପାଟª, !�ନ�  ପ�କାର ଆଧୁ�କ @�ଷ ଉପକରଣ କ�ୟ କ�ବା ଇତ'ାC ଇତ'ାC ଏ� ସବୁ @�ଷ 

ପାଇଁ ଦରକାର େମାଟା अ-ର अଥ� େସଇjେର ସାମୀ ତୁର� �@ େହାଇଗେଲ ତ ବହୁତ ଭଲ, ନ 

େହେଲ ଘେର kେଲ ଘନ ଘନ କEକ@ଆ ¯ୀ-ର ସମ� ଦାA ତୁ�ଇବାକୁ ଯାଇ କଳାଧନ 

ଉପାଜ�ନର ଆଶ�ୟ �अr �େକଶ ବାବୁ Cନଯାକର अକ� ା� ପ�ଶ�ମେର ଘରକୁ ମtାହ� େoଜନ 

ପାଇଁ ! ସମୟ ମିେଳ� अଫିସିଆଲ୍ ପାଟªେର ମC� ସା²େର ଲ�୍ କ�ବାେର େସ �ପୁଣ 

ଆଇଏଏସ୍ अଫିସର �େକଶ ବାବୁ ତା- ଥାଟ େଯମି� ଶ��ା�ଳୀ- ଥାଟ୍ ! େସମି� 

 ସକାଳ ନ’ଟାେର ପ�ା ପ�ବାର ଶଯ'ାତ'ାଗ କରr ସେ² ସେ² �ତ'କମ� ସା�େଦଇ 

kହା !�ୁଟ୍ ଖାଇ ଘରୁ ବାହା� ଯାଆr �େକଶ ତା’ପେର ଶ��ା�ଳୀ ଘେର ଏକା ର�ଯାଏ 
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   ଗାୟତ� ୀ ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ସ�ବାପେର ଡି�ାନ୍ ସ୍ ଏଜୁେକସନେର ଏମ!ଏ କରୁ� େସ କେଲଜ 

ଯିବାର ଆବଶ'କତା ନଥାଏ, େତଣୁ େସ ! �ଜ ବ�ୁମାନ- ସହ ଘୁ�ବୁେଲ ସହରର ଦାମୀ ମଲ୍, 

ସିେନମା ହଲ୍ ଓ ବଜାର ମାନ-େର ବାପା ମାଆ- ପ�େତ'କ କEର ମଝିେର ମୁକସା�ୀ େହଉ� 

ଗାୟତ� ୀ ଏମି�େର !�� ତା େଶୖଶବ ଓ hେଶାରୀ अବ`ା ବd�ମାନ େସ େଯୗବନର 

ପାଦେଦଶେର ଉପ�ତ 

 अପରପାଶ�େର ଭୁବେନଶରେର jବା �ଜhେଶାର ମହାପାତ�  ବାବୁ- ପ�ବାର ବଡ଼ପୁअ 

अମିେତ��  ବା²ାେ�ରେର ଏକ ବ'ା-େର khରୀ କେର, ପତ� ୀ �Eମା- ସହ ଓ େଗାଟିଏ 

k�ବଷªଆ ପୁअ अ� ବଡ଼ଝିअ ଲEତାର ବାହାଘର ପେର ୭ ବଷ�ର େଗାଟିଏ ପୁअ !କ�ମ अ� 

ସାନପୁअ अ!ନାଶ ଭଲ �ତ�  अତ'� ଭଦ� , ସୁସଂ�ାରୀ ଏବଂ େକାମଳ ସoବର h� 

ଦୁଭ�ାଗ'ବଶତଃ ପିତା- ଗ�! େହତୁ େସ େକୗଣସି ଭଲ କେଲଜେର ଇ�ି�ୟ�ଂ ସିଟ୍ ଟିଏ 

ପାଇ�� �ଜhେଶାର ବାବୁ अବସର ଗ�ହଣ ପେର ଯାହା ଧନ�ଶି ପାଇjେଲ େସjେର େସ 

ସାନଝିअ ନ�ି�ର !ବାହ କ�ଇ େଦଇjେଲ ବd�ମାନ ତା-ର ସiଳ ମାେନ େ�ଟିଆ ଘର 

ଖ�ିଆ ଏବଂ ମାସିକ େପନ୍ ସନ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ଯେଥ� େନା�jେଲ ସୁ�ା ପତ� ୀ ବାସ�ୀ େଦA 

ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚଳାଇ �अr अ!ନାଶ େ�ଟିଆ କୁ�अର୍ କ�ା�େର କାମ କେର େସ ଯାହା 

h� ଟ-ା ଘରକୁ Cଏ ତାହା ଭ!ଷ'ତ ପାଇଁ ସ�ୟ କରr ବାସ�ୀ େଦA 

 अ!ନାଶ oରୀ କମ�= ଏବଂ �=ାପର କମ�kରୀ କ�ା�ର ମାlକ अଗ�ୱାଲ୍ ବାବୁ ବହୁତ 

ଭଲ ପାଆr अ!ନାଶକୁ େସଇjପାଇଁ କ�ା�ର ସମ� ଦାୟିତ  ତାକୁ େଦଇ �େଜ अନ' ଆେଡ଼ 

ବ'� ରହr Cେନ ଗାୟତ� ୀ �ଜ କେର¨େ�ନ୍ ସ୍ େକାସ�ର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ କୁ�अର୍ କ�ବାକୁ 

ଆେସ, େହେଲ ବହୁତ �ଡ଼ େଦm ��ାେର ପଡ଼ିଯାଏ ସାjେର jବା ସା²ମାେନ ସିେନମା 

ଯିବାପାଇଁ ତରତର େହଉjବା େବେଳ ଏଇ ପ'ାେକଟ୍ ନ ପଠାଇେଲ अସୁ!ଧା େହବ, ଜାଣି ଗାୟତ� ୀ 

अଫିସର-ୁ �େବଦନ କେର ଶୀଘ� କ�ବା ପାଇଁ, େହେଲ େସ କହr, େଯ ଧାଡ଼ିେର ଆସ� 

େସଠାରୁ ଉତ'~ ଗାୟତ� ୀ କ�ା� େମେନଜର-ୁ େଭଟିବାପାଇଁ @ଦ୍ କେର अଗ�ୱାଲ ବାବୁ- 
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   अନୁପ`ି�େର ତା-୍ ସିଟେର ବସିjବା अ!ନାଶକୁ େମେନଜର o! ଗାୟତ� ୀ �ଜ ପ�ଚୟ େଦଇ 

କେହ େସ ବହୁତ ଜଳCେର अ� ଗାୟତ� ୀ ଠାରୁ ପ'ାେକଟ୍ େନଇ ପିଉନ୍ �ା� ପଠାଇବା ପେର 

ଗାୟତ� ୀ ଧନ'ବାଦ କ� klଯାଏ େସ ଯିବା ବାଟକୁ kହ^ ର�ଥାଏ अ!ନାଶ ପ�ଥମଥର େକଉଁ 

ଜେଣ ଝିअ अ!ନାଶକୁ ଆକଷªତ କ�� 

 ପ�� ମାସେର �ଜ େକାସ୍� ମାେଟ�ଆଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗାୟତ� ୀ ଆେସ ଏବଂ ସିଧା 

ମ'ାେନଜର- kiରେର ପଶିଯାଏ ଆଉ अ!ନାଶ ତା’କାମ ଶୀଘ� କ�Cଏ ଏମି� ମିଳାମିଶା 

ପେର अ!ନାଶ ଭଲପାଇ ବେସ ଗାୟତ� ୀକୁ अବଶ' ମନେର Cଧାଥାଏ େଯ, ଆଇଏଏସ୍ 

अଫିସର- ଝିअ, ମାେନ େକେତ अlअଳେର ବଢ଼ିjବ, େସ କଣ ଗ�ବ ପ�ବାରର େବାହୁ େହବାକୁ 

�@ େହବ ? େହେଲ hଏ ଜାେଣ ଯC oଗ' ବଦEବ, ହୁଏତ କାl अ!ନାଶ ଉ±ପଦ` अ�କାରୀ 

େହାଇପାେର, େସେତେବେଳ େସ ��ୟ ଗାୟତ� ୀକୁ !ବାହ କ�ବ  

 Cନକର ଘଟଣା ସବୁମାସ ପ� ଗାୟତ� ୀ �ଜ େକାସ୍� ମାେଟ�ଆଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆେସ, 

ଏ� ସମୟେର अ!ନାଶ ସହ ତା kiରେର ଥାଆr, अ!ନାଶର ବ�ୁ ସି�ା� ଗାୟତ� ୀର 

ପ'ାେକଟ୍ େନଇ ସାେ² ସାେ² କାମ କ�େଦଇ ମ��ସିé୍ େଦଇCଏ अ!ନାଶ ଗାୟତ� ୀ ମେନ 

ମେନ अ!ନାଶକୁ ସºାନ କେର अଫିସରୁ େସ ବାହା�ଗ� େବେଳ अ!ନାଶ କେହ, ମଁୁ ଏ� 

ଝିअକୁ ଭଲପାଏ ଏବଂ ତା !ଷୟେର ସବୁh� କେହ ଦୁଇବ�ୁ ବାହାରକୁ େଦଖr 

ଦୁଭ�ାଗ'ବଶତଃ ଗାୟତ� ୀର ଗାଡ଼ି �ାଟ୍� ହୁଏନାହ^ ଏହା େଦm ସି�ା� କେହ, ‘अ!ନାଶ୍, ତୁ େମା 

ଗାଡ଼ି େନଇ ଯା, ତାକୁ �ଡ଼ିେଦଇ ଆସିବୁ ମଁୁ ଏଠି अେପ�ା କ��’ अ!ନାଶ अଫିସରୁ ବାହା� 

ଆସି ପ�ଶ�କେର, ଆଉ ଗାୟତ� ୀ ମୁହଁେର ��ଶା େଦm କେହ, ‘ଆପଣ ଯC ବ'� अଛr, ତା େହେଲ 

kଲ� ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ଘେର �ଡ଼ିେଦଇ ଆସି! ଗାଡ଼ି ପେର �ଆ� େହେଲ ପିଉନ୍ ହାତେର 

ପେଠଇେଦ!’ ଗାୟତ� ୀ �@ େହାଇଯାଏ अ!ନାଶର କାରେର ବସିବା େବେଳ ମେନ ମେନ 

oବୁଥାଏ, ଏ� ଭଦ� େ�କ �ଶୟ ବଡ଼ ଧ�ଘରର ପି� େହାଇjେବ ସେ�ହେମାଚନ ପାଇଁ 

ପ�ଶ�କେର, ‘ସାର୍, ଆପଣ-ର ତ ଆହୁ� अେନକ !@େନସ୍ jବ ?’ ଗାୟତ� ୀ �କଟେର �ଜର 
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   ପ�ଶଂସା କ�ବାପାଇଁ अ!ନାଶ ହଁ କ�େଦଇ କଥାକୁ ଟାECଏ ଗାୟତ� ୀ ଘର ପାଖେର ଓହ� ାଇ ଯାଉ 

ଯାଉ अ!ନାଶକୁ ଘର �ତରକୁ �ମ®ଣ କେର kହା ପିଇବା ପାଇଁ, अ!ନାଶ ବ'� jବାର ବାହାନା 

କ� ମନା କ�Cଏ ଏବଂ ଯC େସ ଫି�  ଥାr େତେବ ପରCନ ସ�'ାେର ମିତାl େରେ�ାରଁାେର 

େଭଟିବାର �ମ®ଣ Cअr, ଯାହା ଗାୟତ� ୀ ଖୁସିେର ସୀକାର କେର 

 अଫିସକୁ େଫ�ବା ପେର ସମ� କଥା କ�ବା ପେର ସି�ା� �େଜ କେହ େଯ ଯC ଦରକାର 

ହୁଏ ତାେହେଲ େସ �ଜ ଗାଡ଼ି अ!ନାଶକୁ େଦଇ ପା�ବ େଯେତେବେଳ ଦକ�ାର କ�େଦେଲ େସ 

ଗାଡ଼ି ପଠାଇେଦବ ଏହାପେର ସି�ା�ର ଗାଡ଼ିେର ବେସଇ ଗାୟତ� ୀକୁ େରେ�ାରଁା େନବାପେର 

ପେର ସ�କ�ର େଢଉ ବଢ଼ିkେଲ ଏବଂ ଗାୟତ� ୀ ମt �େର �େର अ!ନାଶର େପ�ମେର ପଡ଼ିଯାଏ 

ଧ� ଘର ପି�, େଗାଟିଏ କ�ା�ର ମାlକ, ପାଖେର ଦାମୀ କାର୍, ଆଉ କଣ ଦରକାର ତାହାର? 

ଏଇମି� Cେନ !ବାହ ପ��ାବ Cअr अ!ନାଶ ଯାହାକୁ ଗାୟତ� ୀ ମନା କ�ପାେରନାହ^, େହେଲ 

ଘେର େକମି� ସମ�-ୁ ବୁଝାଇବ ତାହା ଜାଣିପାେରନାହ^ ଏେଣ ପାଠପଢ଼ା kl�, ବାପା ହୁଏତ 

!ବାହ ପାଇଁ �@ େହାଇନପାରr, େତେଣ ଏେତ ସୁ�ର ପ��ାବକୁ େସ ମନା କ�ବାକୁ kହୁଁନାହ^ 

अେନକ Cନର ପ��ତ �ତେର େସମାେନ େଯ େପ�ମେର अେନକ ବାଟ ଆେଗଇ ଗେଲଣି 

अ!ନାଶ ଜଣାଏ େଯ ଘେର ତା !ବାହପାଇଁ अେନକ ପ��ାବ ଆସି�ଣି, ହୁଏତ େସ �ଜ 

ପିତାମାତା- ସºµଖେର ଠିଆେହାଇ ମନା ! କ�ପା�ବ ନାହ^, େତଣୁ h� �êdି ଶୀଘ� େନବାକୁ 

େହବ ସମସ'ାର ସମାଧାନ h� ପ¾ା େଖା@ବାକୁ ଦୁେହଁ ��ାେର ପଡ଼r େଶଷେର େସମାେନ 

�êdି �अr ମ�ିରେର ଯାଇ !ବାହ କ�ବା ପାଇଁ, h� अ!ନାଶ କେହ, ମ�ିରେର !ବାହ ନ 

କ� ବରଂ !ବାହ େର@�� ାର୍ अଫିସେର କେଲ ଆମ �କଟେର ଆଇନ ପ�ମାଣିତ ସାଟªଫିେକଟ୍ 

ର�ବ, ଦରକାର େହେଲ ଭ!ଷ'ତେର କାମେର ଆସିବ !ବାହ ପେର ପିତାମାତା- ସºµଖେର 

ଠିଆେହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ସୀକାର କ�ବା ବ'Dତ ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନjବ 

ଗାୟତ� ୀ ଏ� ପ��ାବେର �@ େହାଇଯାଏ 

 अ!ନାଶ oରୀ ଉ�ା�ତ �ଗୁj� ମେନ ମେନ oବୁj� ଭଲ େହ� !ବାହ ପାଇଁ ପ��ାବ 
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   େନଇ ଯିବା କଥା ଉଠି�ନାହ^ ନେହେଲ ଆଇଏଏସ୍ ବାପା �ଜଝିअକୁ େକେବ ଜେଣ h�ଣୀ ଘେର 

େଦବନାହ^ େସ ଯା’େହଉ !ବାହ ପେର ସବୁ କଥା ସତ ସତ କ� େସ ଗାୟତ� ୀକୁ କ�େଦବ ଆଶ 

କରୁ� ଗାୟତ� ୀ ତା କଥା ��ୟ ବୁଝିବ େସ ଗାୟତ� ୀକୁ କେହ �ଜ ଗାଡ଼ିେନଇ େସ अଫିସ 

ଆସିଗେଲ, େସଇଠୁ େସମାେନ କାରେର ବସି !ବାହ େର@�� ାର- ପାଖେର !ବାହ କ�େବ 

ଗାୟତ� ୀ �@ େହାଇଯାଏ େସଇ ��େର ଗାୟତ� ୀକୁ ଜମା �ଦ ଆେସ� କାl ��ୟ oେବ ତା 

�ବନେର ଏକ ବଡ଼ ପ�ବd�ନ ଆସିବ ଘେର ବାପାମା-ୁ େକମି� ଏ� !ଷୟେର େସ 

ଜଣାଇବ ? अବଶ' େସ ବା�jବା �ବନସାଥୀଟା େଯ ଜେଣ କ�ା� ମାlକ ଓ ବଡ଼ ଧ� ଘର 

ପି� ଏହା ଶୁଣିବା ପେର ବାପା ହୁଏତ h� କ�େବ� ସା²ସାଥୀମାେନ ! ଇଷ�'ା କ�ପାରr 

ଯାହା େହବ େଦଖାଯିବ ଏହା oବୁ oବୁ ସକାଳ େହାଇଯାଏ ପ��Cନ ପ� ବାପା ମା �ଜ �ଜ 

��ାେର ବାହା�ଗ� ପେର ଗାୟତ� ୀ �ୁଟିେର େପାଷାକ ହେଳ ଧ� ବାହା�ପେଡ଼ ମେନ ମେନ 

��ା କରୁଥାଏ ପୁରୁଣା େପାଷାକ ସବୁ େନଇ କଣ କ�ବ ? अ!ନାଶ ନୂଆ େପାଷାକ hଣିେଦବ� 

h ? 

 अ!ନାଶର अଫିସେର ସି�ା�କୁ େଦm ପ�ଶି�ଳ ନୟନେର अ!ନାଶକୁ kେହଁ ଗାୟତ� ୀ ‘େସ 

େମାର ପି�Cନ ସା² ସି�ା�, ଆମ !ବାହେର େସ ସା�ୀ oବେର ର�ବ’ େସମାେନ ତରବରେର 

अଫିସରୁ ବାହା� ଗାଡ଼ିେର ବସିବାେବଳକୁ ଗାୟତ� ୀ ଓ अ!ନାଶକୁ ପଛ ସିଟେର ବସିବାକୁ େଦଇ 

ସି�ା� ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ଗାୟତ� ୀ ମେନ ମେନ ��ାକେର, େସ ଆଗେର अ!ନାଶ ସହ ବସିଥା�ା, 

h� େବାଧହୁଏ !ବାହ ପାଇଁ ଯାଉjବାରୁ अ!ନାଶ �ଜ ବ�ୁ-ୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ 

କ�ଥାଇପାରr !ବାହ ପ�h�ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ସମା° େହବାପେର ସି�ା� ଉଭୟ-ୁ अ�ନ�ନ 

ଜଣାଏ ଏବଂ ¶ଘ�େବୖବା�କ �ବନ ପାଇଁ ଆଶୀବ�ାଦ ! କେର େସମାେନ !ବାହ अଫିସରୁ 

ବାହାରକୁ ଆସିବାେବେଳ ଗାୟତ� ୀ ମେନ ମେନ oବୁଥାଏ अ�ତଃ ଏେବ अ!ନାଶ ଓ େସ ଗାଡ଼ିେର 

ଏକାଠି ବସି େକଉଁଆେଡ଼ ଏକା ଯାଆେ� h ? େହେଲ ପବୂ�ବତ ସି�ା� ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ଏବଂ େଘାଷଣା 

କେର ଏେବ ଆେମ अ!ନାଶ ଘରକୁ ଯିବା 
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    अ!ନାଶର ଘରକଥା ଶୁଣି Cବାସପ� େଦmବାେର ବ'� େହାଇଯାଏ ଗାୟତ� ୀ oବୁଥାଏ 

େକେତ ବଡ଼ ଘର େହାଇjବ ବ²ଳାଟାଏ ତ ��ୟ େହାଇjବ ସାମନାେର ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ 

ଦରୱାନ୍ jେବ େଦଖୁ େଦଖୁ ବାବୁବାବୁଆଣୀ-ୁ ସାଲୁ'ଟ୍ ମା�େବ ଘେର kକର kକ�ଣୀ jେବ,  

େସ h� କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ^ ସବୁh� କ�ବାପାଇଁ अ&�Eମାେନ jେବ ବାପାମା ତା ଘର 

େଦmବା ପାଇଁ ଆସିେଲ ତା’ ଥାଟ୍ େଦm ଚମh ପଡ଼ିେବ େହେଲ ଏ କଣ ହଠାତ୍ ଦୁଗ��େର ତା 

ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ି� ସପ� o²ିଗ� ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ େଦmବା େବଳକୁ ଏକ େ�ଟ ଗE �ତେର 

ଗାଡ଼ି ଯାଉjବାର େଦଖୁj� k�ଆେଡ଼ ମଇଳା ଆଉ େଗାବର ଭdª େ�ଟ ପି�ମାେନ 

��ାମଝିେର ସାଇେକଲ୍ ଟାୟାର୍ ଧ� ଦଉଡ଼ୁଛr ସେବ�ାପ� ସହରର ଏକ अନାମେଧୟ 

ଗ�ବବ�ିର ଗE େସଇଠି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି अଟh ଗ�ପେର �ଜ ନାକେର ରୁମାଲ୍ େଦଇ ଗାୟତ� ୀ 

କ��, ‘କଣ େହ� ? ଗାଡ଼ି ବ� େହାଇଗ� କାହ^h ? ଓଃ h ଗ� େମା ନାକରୁ ର~ ବାହା� 

ଆସିବ ନା କଣ ? ଶୀଘ� ଏଠାରୁ kଲ’  

 ସି�ା� ହସିେଦଇ କ��, ‘କୁଆେଡ଼ ଯି! oଉଜ? ଏଇଟା ପ� ତୁମ ପଜୂ' ଶଶୁର- ଘର’ 

ଗାୟତ� ୀର ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ େଶତା ପଡ଼ିଗ� େସ अ!ନାଶକୁ kହ^� अ!ନାଶ- ମୁହଁ ! କଳା 

ପଡ଼ିଯାଇj� େସ ଖାl ଏ�h କ�j�, ‘ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ� ାଇ ଆସ ଏଇଟା ଆମ ଘର’ ଗାୟତ� ୀ 

hଂକd�ବ'!ମୁଢ଼ େହାଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ� ାଇ k�ଆେଡ଼ େଦଖୁଥାଏ, ଏ� ସମୟେର �ଜhେଶାର ବାବୁ 

ବାହାରକୁ ଆସr अ!ନାଶ ସା²େର jବା ଯୁବD ଜଣକୁ େଦm ପ�ଶି�ଳ ନୟନେର kହ^ବା େବେଳ 

अ!ନାଶ ଏକ �ଃଶାସେର କ�ପକାଏ, ‘ବାପା େମାେତ �ମା କ�େଦବ ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ନ ଜଣାଇ 

!ବାହ କ�� ଇେୟ େହଉ� େମା ¯ୀ ଗାୟତ� ୀ’ �ଜhେଶାର ବାବୁ h� ସମୟ �ରବ 

ର�ବାପେର ପତ� ୀ ବାସ�ୀ-ୁ ଡାକ Cअr, ‘ଆେହ ଶୁଣୁଚ ? ଥାEେର ¶ପ ଆଉ ବ�ାପନା ସାମଗ�ୀ 

େନଇ ଆସ अ!ନାଶ !ବାହ କ� ଆସି�, ସାjେର େବାହୁ ! ଆସି�’ େ�େଷଇ ଘେର କାମେର 

ବ'�jବା ବାସ�ୀେଦA ଏ ସବୁ ଶୁଣିପାରr ନାହ^ େତଣୁ ପୁଣିଥେର ଉ±ସରେର ଡାhବାପେର େସ 

ଦଉଡ଼ି ଆସr ଏବଂ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ �େଗନାହ^ େସ ତରବରେର �ତରକୁ ଯାଇ ବ�ାପନା 
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   ପାଇଁ ସାମଗ�ୀେନଇ ଆସr, େହେଲ େସ ଥାEକୁ ହାତେର େଠlCଏ ଗାୟତ� ୀ ଥାE ତେଳ ପଡ଼ିବା 

ଶÓେର ବୃ�ାମା ସରସD େଦA- �ଦ o²ିଯାଏ ଏବଂ େସ ଆଶାବାଡ଼ିେର ବାହାରକୁ ଆସି ସବୁ 

େଦm अବାକ୍ େହାଇ kହ^ ରହr ଏ� ସମୟେର �ର ସରେର ବାସ�ୀେଦA କହୁଥାr, ‘ବାମ 

ପାଦ ଆଗକୁ ପେକଇ ଘର �ତରକୁ ଆସ...’ େହେଲ େସସବୁକୁ ଭୃେ�ପ ନ କ� ଧପ୍ ଧପ୍ ପାଦ 

ପେକଇ ଗାୟତ� ୀ ଘର �ତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ପାଟିକ� କେହ, ‘अ!ନାଶ, ତମ ରୁମ୍ େକାଉଟା?’ 

अ!ନାଶ h� କ�ବା ପବୂ�ରୁ ମା ବାସ�ୀ େଦA ତାକୁ ଚୁପ୍ କ�ଇେଦଇ अ!ନାଶର ରୁମ ଆଡ଼କୁ 

अ²ୁE େଦଖାr 

 अ!ନାଶର ରୁମେର अ!ନାଶ ସହ ରହr ସରସD େଦA ରୁମ �ତେର ପଶି अବ`ା େଦm 

�ଗ ତମତମ େହାଇ ଗାୟତ� ୀ ସମ� ଆସବାବପତ�  େଗାଟି େଗାଟି କ� ବାହାରକୁ େଫାପାଡ଼ି Cଏ 

 

अବଶି�ାଂଶ ପରବd�ୀ ସଂ�ରଣେର.... 
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ର�ନ କୁମାର ସାଇଁ 
ଦଶମାସ ଦଶCନ େସ େଯ ଗଭ� ଯ®ଣା, 
ମୁ~ିର ଆନ� େକେବ, େମାେତ ନାହ^ ଜଣା 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
େଘାର अ�କାର େଭC, ଆେ�କ େଦm!, 
ମାଆର अମୃତ ରସକୁ km!  
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ମାଆର କା�େର ଲୁଚକାE େଖE!, 
ବାପା ସାେ² ପୁଣି େଦାEେର ଝୁl!  
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ଶୁଣି! ବୁଢ଼ୀ ମଁା ଠୁ େକେତ େଯ କାହାଣୀ, 
ବୁଢ଼ାବା ସେ² ବୁlଯି! ପୁଣି  
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ସବୁ अେପ�ାରୁ ଆ@ ମିEଗ� ମୁ~ି, 
ମାଆର େକାଳେର େଶାଇ ପାଉ� ତା ତା� 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ଆଚମିତ �େଗ େଦm ସମ�- ମୁହଁ, 
ଖୁସିର ଲହର `ାେନ ଦୁଃଖଭ� ଲୁହ  

!କୃ�ର ¨�ନ!କୃ�ର ¨�ନ!କୃ�ର ¨�ନ!କୃ�ର ¨�ନ    
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   - େମା �� ଥରୁ�  
 
େକେତ େଯ ଡା~ର ପୁଣି େକେତ େଯ ସହର, 
ଭଲ େହବା ଦୂରକଥା, କ� ାr େହ� ସାର 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
େମାଠାେର अ� h� ଜନF ଜାତ େଦାଷ, 
�h�ାର େବଶି h� ନାହ^ अବକାଶ 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ସବୁ ପଜୂାପାଠ, ଆଉ ଜଡ଼ିବୁଟି େଚ�ା, 
କାମେର ନ ଆେସ h� ଭ~ି ଆଉ �=ା 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ବୁଡୁjବା ଡ²ାେର ବା େକ କେର ସବାରୀ, 
अ�ମ अ�ମ େବାl ପଡୁअ� ହୁରୀ  
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ସମ�- ପ� ମଁୁ ! ଈଶର- ସୃ�ି, 
ନା h� କମ�ଫଳ अବା ପାପ ବୃ�ି  
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ବ�ୁବା�ବ େଦଖାନାହ^, ନାହ^ େକ� ମିତ, 
ପର ସେ² �ଜେ�କ େଟhେଦେଲ ହାତ 
- େମା �� ଥରୁ�  
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   େମାେତ େଦm �ଜ େ�େକ କବାଟ hEେଲ, 
ସାେଥ େଘ�ଯିବା ପାଇଁ, େକ� ନ ମ²ିେଲ 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
େମା अ�ମତାର େହ� ବହୁତ ପ�kର, 
େମା अ�କାର ମା�, କେଲ �ଜର େବପାର 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
अ�ମତା ନାହ^ େମାଠ^, अ� ତମ oବେର, 
अoବ ନାହ^ େମାଠ^, अ� ତମ େଚ�ାେର 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ହୃଦୟରୁ ଥେର େମାେତ ଆପେଣଇ େଦଖ, 
େମା ��େର �ଜ କାନ ପା� ଥେର େଦଖ 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
େପାlଓ ! Cେନ jେଲ େଘାର ପାପ �ୟା, 
ସମ�- ସହେଯାେଗ, ଆ@ ହ�ଇ� କାୟା 
- େମା �� ଥରୁ�  
 
ମଁୁ अ�ବକ� , ମଁୁ ସୁରଦାସ ନୁେହଁ h� ନୁ'ନ, 
tାନେଦଇ ଶୁଣ ଥେର अ�ମତାର �ମତା ¨�ନ 
- େମା �� ଥରୁ�  
 

ଆ@ମାବାଦ, ଚ�� ାଗଡ଼ି, ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୦୧ 
େମା : ୦୭୮୯୦୩୩୬୬୧୫ 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆମାନ- अ� ପି�ୟ ଖାଦ' କ�େଲ अତୁ'~ି େହବନାହ^ 
ଖ�Cନ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ अେନକ ଘରମାନ-େର ପଖାଳର ବ'ବହାର 
ବୃ�ିପାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ oତକୁ ପାଣିେର ପକାଇ ଖାଇବାର !�କୁ ପଖାଳ 
େବାl କୁହାଯାଏ, h� ଏହାର �ନ�  �ନ�  ପ�କାର ! ର��, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେମତ 
ପେୂବ�ାdର �ଜ'ସମୁହ ଯଥା ପ�ିମ ବ², ଆସାମ, ଏବଂ ଛ�ଶଗଡ଼େର ମt 
ପଖାଳ mଆଯାଉjବାର ଉଦାହରଣ ର�� ଏହା ବ'Dତ oରତ ବାହାେର 
େନପାଳ ଏବଂ ବ²ଳାେଦଶେର ମt ପଖାଳର k�ଦା ର��  
 ପଖାଳର େ�କପି�ୟତାକୁ େଦm h� ଉ�ାÕ ଓଡ଼ିଆ- ଆହ ାନେର 
ପ��ବଷ� ମା±�ମାସ ୨୦ ତା�ଖକୁ !ଶ ପଖାଳ Cବସ oବେର ପାଳନ 
କ�ଯାଉ� ପଖାଳର ଆ��କ अଥ� ସଂ�ୃତ ଶÓ ପ��ାଳନ ବା ଓଡ଼ିଆ ଶÓ ପଖାEବା (େଧାଇବା) ରୁ 
अଣାଯାଇjବା କୁହାଯାଏ अଜ�ୁ ନ ଦାସ ( ୧୫୨୦ - ୧୫୩୦ ଖ�ୀ�ାÓ ) - କ!ତା ସଂଗ�ହ କ»ଲତାେର ଏହାର 
ବ'ବହାର !ଷୟେର ଉେଲ�ଖ ର�� ସଠିକ oବେର କୁହାଯାଇ ପା�ବନାହ^ େଯ ପଖାଳ େକେବ ଆଉ େକମି� 
ଓଡ଼ିଆ ମାନ- ଖାଦ'େର ସଂପୃ~ େହାଇj� h� ଏହା ପୁରୀ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ- େoଗେର �ଗୁjବା କଥା ଆେମ 
ଇ�ହାସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ  ଦ�ିଣପବୂ� ଏସିଆର ସମ� େଦଶ !େଶଷତଃ ଧାନ अମଳ ଉପେର �ଭ�ର କରr 
ଏବଂ oତର ବ'ବହାର ସମ� େଦଶେର େଦଖାଯାଏ ହୁଏତ ବାସି oତକୁ ଆଗାମୀ Cନେର ଖାଇବା େଯାଗ' କ� 
ରmବାପାଇଁ େସjେର ପାଣିେଦଇ ରmବା ପରଠାରୁ ପଖାଳ ଖାଇବାର ଆର� େହାଇଥାଇପାେର େବାl ଆେମ 
अନୁମାନ କରୁ 

 ଏହାକୁ ପ��ୁତ କ�ବା ପ�ଣାଳୀ ବହୁତ 
ସହଜ ଯC ଆପଣ ସଜ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ 
kହାr, େତେବ ଗରମ oତକୁ କଂସାେର େନଇ 
େସjେର ପାଣି ପକାଇ ଆବଶ'କ अନୁସାେର ଲୁଣ 
ଏବଂ େଲiµ hiା ଦ� ପକାଇ ଖାଇପା�େବ 
ଆଉ ଯC ବାସିପଖାଳ ଖାଉଥାr, େତେବ ବାସି 
oତେର ଦ� hiା अନ' ସାମଗ�ୀ ମିେଶଇ ଖାଇ 
ପା�େବ 

!ଶ ପଖାଳ Cବସ !ଶ ପଖାଳ Cବସ !ଶ ପଖାଳ Cବସ !ଶ ପଖାଳ Cବସ ୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫    
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    ପଖାଳେର ପୁଣି !!ଧତା େଦଖାେଦଉ� अେନକ ପ�କାରର ପଖାଳ େଦmବାକୁ ମିE�ଣି 
ଖ�Cନମାନ-େର ଓଡ଼ିଶାର ପ�ମୁଖ ସହରମାନ-େର !�ନ�  େହାେଟଲ ଏବଂ ଭୁବେନଶରର h� ତାରକା 
େହାେଟଲେର ମt ପଖାଳ ମିଳୁjବା କଥା ଆେମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁଣି ବ�ହF ପୁର ସହରେର !�ନ�  େହାେଟଲ 
ସାମନାେର ପଖାଳ ମିଳୁjବା କଥା େସମାେନ ଉେଲ�ଖ କ�ଛr ମାତ�  ପ�ରରୁ େକାଡ଼ିଏ ଟ-ାେର ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ 
ମିଳୁ� 
ପଖାଳର ପ�କାର ପଖାଳର ପ�କାର ପଖାଳର ପ�କାର ପଖାଳର ପ�କାର ::::    
୧. ସଜ ପଖାଳ : ଗରମoତେର ପାଣିେଦଇ ଆପଣ ଖାଇପା�େବ  
୨. ବାସି ପଖାଳ : !ଗତ �ତ� ୀର ବଳକା oତକୁ େତା�ଣୀ hiା ପାଣିେଦଇ ରm ଖାଇପା�େବ 
୩. ଦ� ପଖାଳ : ସଜ େହଉ ବା ବାସି ପଖାଳ କଂସାେର ଦ� ଏବଂ ଫୁଟଣ େଦଇ ଆପଣ ଖାଇପା�େବ 
୪. �� ପଖାଳ : ପଖାଳେର ��କୁ o@, ଭୃସ²ପତ�  ପେକଇ ଖାଇେବ 
 ପଖାଳ ସ�ତ ଶାଗଭଜା, ବଡ଼ିଚୁ�, ମାଛ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ େପାଡ଼ା/ଭଜା, ଆଳୁ ଭd�ା, ବାଇଗଣ / େପାଟଳ / 
ଜ�� / େଭ�ି େପାଡ଼ା, ତରକାରୀ ଆC ଖାଇବାକୁ Cଆଯାଏ h� େ�କ ପଖାଳେର କ�ା ମ�ଚ o²ି ପକାr ଆଉ 
ଖାଆr େବେଳ େବେଳ େଦଶୀ / ଉl (ସାନ) ପିଆଜ ! ପଖାଳେର mଆଯାଏ ପଖାଳ ଖାଇେଦଇ େତା�ଣିକୁ 
ପିଇେଦେଲ, अତ'� ଶାr ମିେଳ ଏବଂ अେନକ ସମୟେର �ଦ ! �ଗିଥାଏ 
 ପଖାଳ ଖାଇବା �ା� अେନକ �ଭ ! ହୁଏ େଯମି� ବଳକା jବା oତ ନ� ହୁଏନାହ^ ସାଧାରଣତଃ 
अେନକ ଘର ମାନ-େର ମ�ଳାମାେନ ପଖାଳକୁ ବାtତାମଳୂକ oେବ ଖାଇଥାr, अନ� ୍ ନ� ନକ�ବା ପାଇଁ 
େଯେହତୁ oତକୁ ପାଣିେର ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ େତଣୁ oତେର jବା अେନକ ପୁ�ିକର ତd  େତା�ଣୀେର ର�ଯାଏ, 
େତଣୁ ତାହା ସା`'ପାଇଁ �ଭଜନକ h� େ�କ କହr ଓଜନ ବେଢ଼ଇବାପାଇଁ େତା�ଣି ପିଇବା ଏହ ଭଲ ଉପାୟ 
ଆଉ ଖ�Cନମାନ-େର !େଶଷତଃ ଆମ �ଜ'ର ତାପମାତ� ା ବହୁତ अ�କ େହଉjବା େଯାଗଁୁ, େଦହରୁ ଝାଳେର 
klଯାଉjବା ଜଳୀୟ अଂଶକୁ ବହୁମାତ� ାେର ସ�ୟ କ�େହଉ େତଣୁ ଖ�C�ଆ ପାଗେର ପଖାଳ ଖାଇେଲ 
अଂଶୁଘାତ ଜ�ତ ସମସ'ା ହୁଏ ନାହ^ ତରଳ ଝାଡ଼ା େହଉjେଲ hiା େପଟ ଗରମ େହାଇjେଲ ପଖାଳ ଖାଇବା 
�ା� ସମସ'ାର ସମାଧାନ େହାଇପାେର 
 ତା େହେଲ ଆସ� ଆେମ ସମେ� ପାEବା !ଶ ପଖାଳ Cବସ ଓଡ଼ିଆ- ପି�ୟ ଖାଦ' ପଖାଳ ଖାଇେଦଇ 
ଏ� Cନକୁ ପାଳନ କର� ଏବଂ �ଜ ଛ! କ'ାେମ� hiା େମାବାଇଲେର ଉଠାଇ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� ଆେମ 
େସ ସବୁକୁ େନଇ ଏକ !େଶଷ ଆେଲଖ' ପ��ୁତ କ�ବୁ 
 
 !ଶ ପଖାଳ Cବସର अେନକ अ�ନ�ନ 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର 

େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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ସରୂପ କୁମାର ମଲ�  
ଝିପି ଝିପି ବଷ�ା ��େର, 
ଏକା ଏକା klୟାଉjଲ  ��ାେର 
ଥର୍ ଥର୍ େହଉj� ��େର, 
ଫର୍ ଫର୍ ଉଢୁj� ମନ ଆକାଶେର, 
ଆସିଯାଇjଲ ସପନେର, 
ବସାବା�ି ଯାଇjଲ ମନେର, 
k�ଂ ବସିjl ତମ େଫ�ବା ବାଟକୁ, 
ତେମ klଯାଇjଲ େକାଉ अଜଣା ଦୁ�ୟାକୁ, 
Cନ ପେର Cନ !� klଗ�, 
ସମୟଚକ ଗଢି ଗଢି klj�. 
 
ହଠାତ  ତମ ସହ  େଦଖା େହଇଗ�, 
ହାେୟ ରବବା अସ�େୟ ବଷ�ା େହଇଗ�, 
ତମକୁ କl େପ�ମ �େବଦନ, 
ତେମ କଲ� ତାହା ପ�ତ'ାଖାନ, 
ଦୁ�ୟା ଜା�� ଆମ େପ�ମ କାହାଣୀ, 
ଛତା ତେଳ ଏକ  େହ�  ଆମ kହାଣି, 
ହଠାତ ଶୁ�� ଶÓ ବଜ�ପାତର, 
ତେଳ େ�ଟିj� ଶରୀର େମା ପି�ୟାର 
�େର �େର ଆକାଶରୁ klୟାଇj� ଶ�ାବଣ, 
ତେମ କୁଆେଢ ହ@ଗଲ େଦଖୁ� ଖାl ତମ ସପନ. 

ବଷ�ା ଆଉ େମା ପି�ୟାବଷ�ା ଆଉ େମା ପି�ୟାବଷ�ା ଆଉ େମା ପି�ୟାବଷ�ା ଆଉ େମା ପି�ୟା    
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ଜଗନ� ାଥ ସାହୁ 
 
ପ�ଚୀ େର ଫାଟି�ଣି ସି�ୁ�, 
କାକଳୀ େର ଗୁ��ତ ଏ’ ଧ�, 
କୁଆ �!�ଣି କÛ ଫଟାଇ, 
ଉଠ େହ ତପନ ଆଉ ନେଶାଇ । 
 
ଏ ମାଟିେର !�ିେଦବ ପ�କାଶ, 
ପୁଲhତ େହବ ପୃଥëୀ ଆକାଶ, 
ଧରଣୀ �ଣୀ ଆନେ� ହସିବ, 
ଆmରୁ ତା’ �ଶି ତ�� ା ଖସିବ । 
 
kଷୀoଇ ଡାକେଦବ େ�ତେର, 
ନାନାବାୟା ସଂଗୀତର �ଗେର, 
ଝ� ପଡୁjବ ମଧୁ ମୁ¤�ନା, 
ହୃଦୟକୁ କ�ବ ଆନମନା । 
 
େଯେବ ତୁେମ ଲୁ�ଯିବ ପ�ିେମ, 
ଦୁ�ଆଁ ଟା େଶାଇଯିବ ଆ�େମ, 
ମାଡି ଆସିବ �ତ� ୀର अ�ାର, 
େଖାlେଦବ ଆଳସ'ର ସ�ାର ।    
 

ସୁ²ୁଡା, ଚ�ିେଖାଲ, ଯାଯପରୂ 
େମା-୯୬୫୮୯୦୩୩୭୭ 

ଉଠ େହ ଉଠ େହ ଉଠ େହ ଉଠ େହ ----    
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ବାଲF ୀh ନାୟକ 

 ଦୁ�ଆେର ମାନବ !କାଶ �ଭ କ� ସମାଜ ଗଠନ େହବା 

ସ�ତ ସାମା@କ ���ୟମ ! �ଆ� େହ� ସମାଜର ଜନ 

ସାଧାରଣ-ୁ �ୟ®ଣ କ�ବାପାଇଁ ଓ ଶୃìଳା ର�ା କ�ବାପାଇଁ 

अେନକ ପ�କାର �� ଓ �ୟମ ଆବଶ'କ j� �େର �େର �� ଓ 

�ୟମର ଶୃìଳା �dିେର ସମାଜେର ସଂ�ାର ଆସି� ବ'~ିଗତ 

�ବନର !କାଶଠାରୁ ଆର� କ� ପ�ବାର ଓ ସମାଜର ମ²ଳ 

ସାଧନ ପଯ�'� ପ�େତ'କ �ରେର ସଂ�ାରକୁ ବାtତାମଳୂକ oେବ ପାଳନ କ�ଗ� େଯ େକ� 

ସମାଜ ���ା�ତ ସଂ�ାରକୁ अବ|ା କ�ବ ତା ପାଇଁ କେଠାର ଦ� !ଧାନ ! ର�� ସଂ�ାରକୁ 

ମା� ଚEବା ��କୁ ସଂ�ୃ� ରୂେପ ମାନ'ତା ମିE� 

 ସଂ�ାରକୁ ଆେମ ମୁଖ'ତଃ ଦୁଇ oଗେର !ଭ~ କ�ପା�ବା େଗାଟିଏ େହଉ�, େଭୗ�କ 

ଜଗତର ସଂ�ାର ଏ� ସଂ�ାର �ତେର ମଣିଷର ସମ� ଭଲ ମାନAୟ ଗୁଣ ଯଥା; ଦୟା, �ମା, 

ତ'ାଗ, ପେ�ପକାର, ସଂେବଦନଶୀଳ, ସହନଶୀଳ ଓ େପ�ମ ର�ବା ଉ�ତ CDୟଟି େହଉ� 

अ�େଭୗ�କ ବା ଆtା�Fକ ସଂ�ାର ଏହା �ତେର !ଶକୁ ସୃ�ି କ�jବା (?) ତଥାକjତ 

ଈଶର- ପ�� ଗଭୀର ଆ`ା ଓ ଆCମ କାଳରୁ ରଚନା କ�ଯାଇjବା ଧମ�ଶା¯ ଉପେର अତୁଟ 

!ଶାସ ରm ପଜୂା, ପ�ାଥ�ନା, ଯ| ଆC ଧମ�ୀୟ କମ�କା� କ�ବା 

 ମଣିଷର ପ�କୃ� �ତେର ଉdମ ଗୁଣ ସ�ତ अେନକ ବଦ୍ ଗୁଣ ଯଥା; ଈଷ�'ା, େ�ଷ, ଘୃଣା, 

�ଂସା, େ�ଭ, େମାହ ଆC ଭ� ରହୁjବାରୁ େଭୗ�କ ସଂ�ାର କଳୁଷିତ େହାଇପଡୁ� ସମାଜର 

ସଂ�ୃ�ର ପ�oଷାସଂ�ୃ�ର ପ�oଷାସଂ�ୃ�ର ପ�oଷାସଂ�ୃ�ର ପ�oଷା    
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   ଦ� ବ'ବ`ା େଯେତ କେଠାର େହେଲ ! ସମାଜେର !�ନ�  ପ�କାର अନ'ାୟ, अତ'ାkର, େଶାଷଣ, 

ହତ'ା, େଯୗନାତ'ାkର, ଧଷ�ଣ ଭE अେନକ େଦାଷ େଦଖାଯାଉ� େସjପାଇଁ ମାନସିକ �ରେର 

ଭୟ ସୃ�ିକ� ଦୁ� ପ�କୃ�ର ମଣିଷ ମାନ-ୁ �ୟ®ଣ କ�ବା ପାଇଁ ଆtା�Fକ ସଂ�ାର ଏକ ସଫଳ 

ଉପାୟ େବାl ପୁରୁଣା କାଳର ସମାଜ ସୁଧାରକ ମାେନ ��ା କ�jେଲ େସjେର ପାପ ଓ 

ପଣୂ'କମ� अନୁସାେର ନକ� hiା ସଗ� େoଗ କ�ବା ତଥ'କୁ !�ନ�  କାହାଣୀ ମାtମେର ପ�kର 

କ�jେଲ ପରବd�ୀ କାଳେର େସ� ସବୁ କା»�କ ଚ�ତ�  ଓ କାହାଣୀ ଜନମାନସକୁ ପ�o!ତ 

କ� ରm� ଆtା�Fକ ସଂ�ୃ� ନାମେର ଆ@ର ଆଧୁ�କ ଓ !|ାନ ଯୁଗେର ! ‘ଲ�ର େକ 

ଫ�ର’ ��େର ପୁରୁଣା ପବ�ପବ�ାଣୀକୁ େକୗଣସି !େଶଷ ପ�ବd�ନ ନ କ� ଆେମ ପାଳନ କ� 

ଆସୁଛୁ େଯଉଁ ଗଣପବ� ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ େକବଳ ଗଁା ଗହଳେର ଗ�ବ ଓ अଶି�ିତ େ�କମାେନ 

େକୗଣସି କାରଣ ନ େଖା@, !ଶାସର ସହ ପାଳନ କରୁjେଲ, ଆ@ ସହରେର ବାସ କରୁjବା ଧ� 

ଓ ଶି�ିତ େ�କମାେନ ମt େସ� ସବୁ ଗଣପବ�କୁ ପର�� ନାମେର ପାଳନ କ�ବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଛr ପବୂ�କାଳର ଗଣପବ�େର େବୖ|ା�କ କାରଣ କଣ अ�? ଆ@ର ଯୁଗେର େସ ଗୁଡ଼ିକ 

ପାଳନ କ�ବା େକେତ ଆବଶ'କ? େସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନ କେଲ ଆମର କଣ �� େହବ ? େସ 

ସଂପକ�େର ��ା କ�ବା ବା ପ�ଶ� କ�ବାକୁ େକ� ସାହାସ କ�ପାରୁନାହାr 

 ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାର��କ ଗଣ ପଜୂା େହଉ�, କାdªକ ମାସର ‘େବାଇତ ଭସାଣୀ’ ପବ� 

କାdªକ ମାସକୁ ଏକ ଧମ�ମାସ େବାl କହr ଏ� ମାସେର ଆହୁ� अେନକ ପ�କାର ଧମ�ୀୟ 

କମ�କା� କ�ଯାଏ ପ�ଶ� ଉଠୁ�, େକବଳ କାdªକ ମାସଟି ଯC ଧମ�ମାସ, େତେବ अନ' ଏଗାରଟି 

ମାସ କଣ अଧମ� ମାସ ? ମହାେଦବ ଦାସ- ର�ତ ‘କାdªକ ମହାତF '’ କହୁ�; 

“କାdªକ ମ�ମା େଯ ଶୁଣି, ଶ�ବେଣ ସବ�ଧମ� hଣି 

ହୃେଦ ରmବ ଯତ� କ�, अେଶଷ ଜନF ପାପ ହ� 

ବଢ଼ଇ ଆୟୁ ଯଶ ଧମ�, ଶୀ� ସ�ଦ ଶୁଭ କମ� 
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   !େଶଷ ହୁଏ ଧମ� ମନ, ଉdମ |ାନ ଧନ ଜନ 

अବଶ' ଲଭଇ ଏତକ, େକେବ େହଁ ନ �େଗ ପାତକ 

ନE� ଜେଳ େଯେହ�  ଆପ, ପଦF ପୁ�େଣ େତେହ�  ପାପ 

ଶରୀର ନ ପାରଇ ପୀଡ଼ି, ଶ�ବଣ ମାେତ�  ଯାଏ �ଡ଼ି” 

 ପ�ଶ� ଉଠୁ�, ଏଗାର ମାସେର ମଣିଷ କ�jବା ପାପ ବା अପକମ�ର େଦାଷ କअଣ ଏ� ପୁ�ଣ 

ଶ�ବଣ କ� କାdªକ ମାସେର ପଜୂାପାଠ କେଲ �ୟ େହାଇଯିବ? 

 ଆଉ େକେତାଟି ମଜା କଥା େହଉ�, oରତର ପ�େତ'କ ପ�େଦଶେର ��ୁମାେନ ବାସ 

କରୁjେଲ ! ଉdର oରDୟମାେନ ପ�ୂ�ମୀଠାରୁ ଆସ�ା ପ�ୂ�ମୀ ପଯ�'� ଏକ ମାସ ଗଣନା 

କରୁଛr, अଥଚ ଦ�ିଣ oରDୟମାେନ अମାବାସ'ାଠାରୁ ଆସ�ା अମାବାସ'ା ପଯ�'� ଏକ ମାସ 

ଗଣନା କରୁଛr अଥ�ାତ୍ କାdªକ ମାସଟି ପ�ର C�ଆ ନା ପଇଁkEଶି C�ଆ ମା� ଆେମ ପଜୂା 

ବ�ତ କ�ବା ? ଓଡ଼ିଶାେର ଗୁରୁବାରଟି ଲ�Fୀବାର େବାl ମାନr अଥଚ କ��ାଟକେର ଶୁକ�ବାରଟି 

ଲ�Fୀବାର େବାl ମାନr ପ�ଶ� ଉଠୁ�, ଓଡ଼ିଶାେର ଜନF ଗ�ହଣ କ� ବଡ଼ େହାଇjବା ଓଡ଼ିଆ 

େବାହୁଟିଏ କ��ାଟକେର ଆସି ର�େଲ େସ େକଉଁ ବାରଟିକୁ ଲ�Fୀବାର େବାl ମା�ବ ? ଯC 

ଗୁରୁବାରକୁ ମା�ବ ଓ ଶୁକ�ବାରକୁ ମା�ବ ନାହ^, େତେବ ଏଠିକା ମହାଲ�Fୀ କଣ ତାକୁ �ମା 

କ�େଦେବ ? ମାନସିକ �� ଓ ଧମ�ଭୟ ଦୃ�ିରୁ େସ ହୁଏତ ଦୁଇଟି ବାରକୁ ମା�ବ 

 ବd�ମାନ ଆେମ ବା�!କ, ଚଳr ଆଧୁ�କ ସମାଜର �ତ�  େଦmବା େଯଉଁ ¯ୀମାେନ ଉ± 

ଶି�ା ପ�ା°କ� �ଜର ମାତୃଭୂମିରୁ ଦୂରେର jବା ସହର ମାନ-େର khରୀ କରୁଛr, େସମାେନ 

ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସାଧାରଣ ଶି�ାkର, ସÛଣା ଓ କd�ବ'େବାଧକୁ ପ�ାୟ ପାେଶା� େଦେଲଣି ଶାଢ଼ୀ 

ପି�ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତେର ଶଂଖା, ମଥାେର ସି�ୁର ! ପି�ିବାକୁ अପସ� କେଲଣି  ଆଧୁ�କ 

ପ�ପାଟୀକୁ ମୁ~ ମନେର ସୀକାର କେଲଣି ଏହାର अଥ� ନୁେହଁ େଯ େସମାେନ h� ଖ�ପ 
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   କରୁଛr ସମୟ ଓ ପ�େବଶ ସ�ତ �ଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ସହଜ oବେର �ବନେଶୖଳୀେର 

ପ�ବd�ନ ଆଣିବା ଖ�ପ କଥା ନୁେହଁ h� େସ�ମାେନ ଓଡ଼ିଶାର ଆtା�Fକ ସଂ�ୃ� ନାମେର 

ଗଣପବ� ପାଳନ କ�ବାକୁ େବଶୀ ଉ�ା�ତ େହଉjବା େଦm ମନେର ପ�ଶ� ଉଠୁ� -  ଏମି� ଆତF  

ପ�ବ�ନା କାହ^h ? 

 ଗଣପବ� ଓଡ଼ିଶାର ଗଁା ଗହଳ େ�କମାନ- ପାଇଁ ଏକ ମେନାର�ନର ମାtମ j� ସମେ� 

ଏକାଠି େହାଇ ନା�, ଗାଇ, ହସଖୁସିେର ବ�ୁ ମିଳନର ଆନ� ଉପେoଗ କରୁjେଲ ଗଁାରୁ ଆସି 

ସହଜେର ସମ� େଭୗ�କ ସାଧନ ବ'ବହାର କରୁjବା ଆଧୁ�କ େ�କମାେନ େକେବ ତା-ର 

ପି�ମାନ-ର ବାଥ୍� େଡ଼ ପାଳନ କ�ବାକୁ ଗଁାକୁ ଯାଇ େକକ୍ କାଟି ବ�ୁ ପ�ଜନ- ସହ ଖୁସି 

ବାzୁଛr h ? ନୁେହଁ କାରଣ ଏହା େହଉ� ସହରର ସଂ�ୃ� େସ�ଭE ଗଁା ଗହଳର ପବ�କୁ 

ସହରକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାଳନ କ�ବା �ା� େସ� ପବ�ର ମହd  ନ� େହାଇଯାଉ� 

 ଓଡ଼ିଆ ସଂ�ୃ�ର ଏକ अବ�ୟ ମଲୂ' ସଂପକ�େର େମାର ବ'~ିଗତ अନୁଭବ ଏଇଠି ଉେଲ�ଖ 

କ�ବା ଉ�ତ oବୁ� ବା²ାେ�ର ସହରେର अେନକ ଓଡ଼ିଆ ଆସି khରୀ ଓ ବ'ବସାୟ 

କରୁଛr ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ିଆେପ�ମୀ ଓଡ଼ିଆ oଷା ପ�� େମାର ଭୀଷଣ ଦୁବ�ଳତା ର�� ��ା ବା 

ବଜାରେର ଓଡ଼ିଆେର େକ� କଥା େହଉjବା ଶୁଣିେଲ ମଁୁ ଆଗୁଆ େହାଇ ନମ�ାର କ� କେହ - 

ଆ|ା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ? ଥେର ଜେଣ ଭଦ� ବ'~ି େମାେର ସେ�ହ ଦୃ�ିେର kହ^ େମା ପ�ଶ�ର ଉdର 

େଦବାକୁ ଯାଇ କ�େଲ, ହଁ, ତ କଣ େହ� େସଇଠୁ? ତା-ର ପ��ପ�ଶ� ଶୁଣି ମଁୁ କअଣ ଆଉ ଉdର 

େଦଇଥାr? ଆହୁ� अେନକ େ�କମାନ- ଠାରୁ अେନକ ପ�କାର ଉdର ପାଇ� ଯାହା ପ�ମାଣ 

କରୁ� େଯ, ‘ଆେମ ଆଉ େସ� ଦ�ଦ�  ଓ ପଛୁଆ ପ�େଦଶର େ�କ ନୁହଁ ଆମର ସଭ'ତା ଓ 

ସଂ�ୃ� େବଶ୍ ମାଜªତ ଓ ଆଧୁ�କ’ ଓଡ଼ିଆ oଷାେର ପାଠପଢ଼ା ଆର� କ� ଇଂ�� oଷାେର 

ଉ±ଶି�ା ପଯ�'� ଡିଗ�ୀ ହାସଲ କ�jବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଯୁବD ଆ@ ଓଡ଼ିଆ ପ��କା ଖେ� ପଢ଼ିବାକୁ 

ନାକ େଟକୁଛr େବେଳ େବେଳ ମଁୁ େଦm ଆ�ଯ�' ହୁଏ, େଯ ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ େ�କ ��ୀ hiା 
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   ଇଂ��େର କଥାବାd�ା ହୁअr ଏହାର କାରଣ ପk�େଲ �ଲ�� ଜ oେବ ଉdର Cअr, ‘ବାହାେର 

ର� ର� अଭ'ାସ େହାଇଗ�ଣି ଓଡ଼ିଆେର ଆେମ ଠିକ୍ oବେର oବ ବ'~ କ�ପାରୁନାହୁଁ’ 

ଏହାକୁ ଆପଣ େକଉଁ ସଂ�ୃ� େବାl କ�େବ 

 େଯଉଁ ସମୟେର ଯାତାୟାତ କ�ବାପାଇଁ ସାଧନ ସୀମିତ j�, େସ� ସମୟେର ସାହସୀ 

ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁअମାେନ �ଜର ଉãାCତ ବ�ୁ ଗୁଡ଼ିକୁ େବାଇତ ସାହାଯ'େର େନଇ ଦୂରେର jବା 

ସିଂହଳ, ଜାo, ସୁମାତ� ା ଓ ବମ�ା ଆC େଦଶ ମାନ-େର ମହାସମୁଦ� େର �ବନର ବା@ ଲେଗଇ 

ବ'ବସାୟ କରୁjେଲ ତାହା ��ୟ oେବ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗବ�ର !ଷୟ େସ� ମାନ-ର 

ସF ©�େର ଆମ ପ�େଦଶର େ�କମାେନ ପ�ବା�ତ େହଉjବା ନ¶ hiା ସମୁଦ�  ଜଳେର କଦଳୀ 

ବାହୁ²ାେର �ଆ� ଡ²ା ଭସାଇବା �ା� ପ�ଦୂଷଣ ବୃ�ିପାଉ� େବାଇତ ଭସାଣୀ ପାଳନ 

ସମୟେର ଗଁାର ¯ୀମାେନ ହୁଳୁହୁE Cअr, ଯାହା ଶୃ�କଟୁ େହେଲ ! ଏକ अଦ୍ ଭୂତ अନୁଭୂ� 

େଦଇଥାଏ ଆ@ ସହରର ¯ୀମାନ-ୁ ହୁଳୁହୁE ପକାଇବା ଆସୁନାହ^, hiା ଏହା ଏକ ଋଢ଼ୀବା¶ 

ପର�� େବାl oବୁଛr 

 େଶଷେର ଆେମ ଏ�h କ�ପା�ବା େଯ ଓଡ଼ିଶାର अସଲ ସାମା@କ,କଳା, oଷା ଓ େସବା 

oବ ସଂ�ୃ�କୁ ଭୁlଯାଇ େକବଳ ଆtା�Fକ ସଂ�ୃ� ନାମେର ସ» ସମୟ ପାଇଁ ପଜୂା ପାଠ 

କ�େଦେଲ ଆମର ପ�ଗ� େହାଇପା�ବ ନାହ^ ଗଭୀର अtୟନ, କେଠାର ପ�ଶ�ମ ଓ ସତ୍ ଚ�ତ�  

ଗଠନ �ା� ହ^ ଆମର !କାଶ େହବ, ଏବଂ ପ�କୃତ ସଂ�ୃ� ଯୁଗ ଯୁଗ ଧ� ବ�ି ର�ବ 

#୩୮/୨, CDୟ କ�ସ୍  
ସତ'ସାଇବାବା େଲ ଆଉଟ୍ 

େପା� : େକ ଆର୍ ପୁରମ୍ 
େବ²ାଲୁରୁ, ୫୬୦୦୩୬ 

େମାବାଇଲ୍ : ୦୮୦୮୮୩୨୪୭୭୮ 
ଇେମଲ୍ : balmikinayak@gmail.com 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  65 

ଦଶମ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ'ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   

ସିଲୁ େବେହ� 

ବଦେଳଇ େଦଲ ଠିକଣା ତୁମର 
କାହ^h େହ ପି�ୟା ଆ@ 
େକଉଁଆେଡ ଗଲ େକଉଁବାେଟ ଗଲ 
ପାଉ� ତୁମକୁ େଖା@    -୧ 
 
ପk�l ଯାଇ ଫଗୁଣ କୁ Cେନ 
ତୁମ� ନୂଆ ଠିକଣା 
ଫଗୁଣ କ�� େତା ପି�ୟା ଠିକଣା େତାେତ ତ अଜଣା 
େମାେତ ବା େକମି� ଜଣା  - ୨ 
 
ତୁମ ଠିକଣା କୁ େଖା@ େଖା@ ଆ@ 
େମା �ଜ ଠିକଣା ଯାଇअ� ହ@ 
େକମି� େଖା@! େକଉଁଆେଡ ଯି! 
ତୁମ !ନା ଏକା େକମି� ବ�ି!  - ୩ 
 

ତୁେମତ ସା@ଲ ଆଉ କାହା ମଇନା 
େମା ସପ�କୁ କ� ଚୁନା 
ଆସିବ h େଫ� ଆଉ ଥେର ତୁେମ 
ଆେମ ଗଢିବା ନୂଆ ଠିକଣା  - ୪ 

अନୁେଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ନୂଆ ଠିକଣା ନୂଆ ଠିକଣା ନୂଆ ଠିକଣା ନୂଆ ଠିକଣା !!!!    
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ମା ବୁଢ଼ୀ ସାଆ�ାଣୀ ଠାକୁ�ଣୀ ବ�ହF ପୁରବାସୀ- ଆ�tା େଦA ଏବଂ ମା’- �ୟାତେଳ 

ସହରବାସୀ �ଜକୁ ସୁର�ିତ ମଣr େସଇjପାଇଁ ସହରବାସୀ- ମା’- ପ�� अଗାଢ଼ ଭ~ି ଓ 

!ଶାସ େଦmବାକୁ ମିEଥାଏ ଏବଂ ଏ� ଭ~ି ପ�� ଦୁଇବଷ�େର ଥେର अନୁ=ିତ େହଉjବା 

ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା ସମୟେର अ�କ େଦmବାକୁ ମିେଳ ପୁରୁଣା ବ�ହF ପୁରେର jବା ମା’- ଆ`ାନେର 

ଏକ ପଥରେର ସି�ୁର ଲଗାଇ ପଜୂା କ�ଯାଏ ଇ�ହାସ अନୁଯାୟୀ अDତେର �ଜମେହ�� ୀ 

ଯାଇjବା େବେଳ ମହୁରୀଗଡ଼ �ଜା େସଠାକାର ବୁଣାକାର ସ��ଦାୟ- କାମେର ଏେତ ପ�ସନ�  

ବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ାବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ାବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ାବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା    
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   େହାଇjେଲ େଯ େସ େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି 

ବସବାସ କ�ବା ଏବଂ ବ'ବସାୟ କ�ବାପାଇଁ 

अନୁେ�ଧ କ�jେଲ ଏହାପେର େସ� 

ସ��ଦାୟର h� େ�କ ବ�ହF ପୁର ଆସି 

ଘରକ�jେଲ େସମାନ- ସ�ତ େସମାେନ 

ମା’-ୁ ଆଣିjବା କଥା ଜଣାପେଡ଼ 

େସେତେବେଳ େସମାେନ ମା’- ପାଇଁ ଏକ ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�jେଲ ଯାହା ଘ� अରଣ'ମtେର 

j� ସ��� ଦୃତ ସହରୀକରଣ େହତୁ େସ ସବୁ ସା� ଗEକ�ିେର ପ�ବdªତ େହାଇଗ�ଣି 

େଡ� ସ��ଦାୟର େ�କମାେନ ଏ� ଠାକୁ�ଣୀ- ପଜୂା ପାର��କ oବେର କ� ଆସୁjେଲ ସୁ�ା 

ବ�ହF ପୁର ତଥା ଦ�ିଣ ଓଡ଼ିଶାର अେନକ अ�ଳର 

େ�କ ମା’- ଉପେର अଗାଢ଼ ଭ~ି 

େଦଖାଇଥାr 

 ପ�� ଦୁଇବଷ�େର ମା’-ର ଯାତ� ା ହୁଏ 

ଏହା ବ�ହF ପୁର ସହରର ମୁଖ' ପବ� କ�େଲ 

अତୁ'~ି େହବନାହ^ ଏକ ମାସରୁ अ�କ ସମୟ 

ଧ� kଲୁjବା ଏ� ପବ� अ� ଆନ� ଉ�ବର 

ସହକାେର ପାଳନ ହୁଏ ଯାତ� ା ସମୟେର ମା 

�ଜ ବାପଘରକୁ ଆସr, ଏବଂ ଏହା 

େଚୖତ� ମାସେର ପାଳନ କ�ଯାଏ ପାର��କ 

oବେର ମା’- ଘଟକୁ ତା- ବାପା, 

େଦଶୀେବେହ�- ଘରକୁ अଣାଯାଏ ଏ� 

ସମୟେର ବ�ହF ପୁର ସହର ଉ�ବମୁଖର 
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   େହାଇଉେଠ 

 ଏ� ସମୟେର !େଶଷତଃ 

ପୁରୁଣା ବ�ହF ପୁରର !�ନ�  ସା� ଓ 

ଗEକ�ିେର ବଡ଼ ସୁଦୃଶ େତାରଣ 

ସେମତ େମଢ଼ମାନ- �ମ�ାଣ 

କ�ଯାଇଥାଏ ଏjେର !�ଣା ରଥ 

ପ�ମୁଖ ବାଚୁୱାରୀ ସା�ର ଏ� ରଥ 

ଯାତ� ା ସମୟେର ପ�ଥେମ େଖା�ଯାଏ, 

ଏବଂ ଏjପାଇଁ ପ��Cନ ମା’- ଘଟକୁ ସହରର !�ନ�  ସା�େର ପ�କ�ମା କ�ଯାଏ ଯାତ� ା 

ସମୟେର େଖା�ଯାଇjବା अେନକ ରଥେର !�ନ�  ପୁ�ଣ ଓ ପୁ�ତନ ଗ�¾ମାନ-ରୁ ଚ�ତ� ମାନ-ୁ 

େନଇ େମଢ଼ମାନ �ଆ� କ�ଯାଇjେଲ, !େଶଷତଃ 

�ମାୟଣ ଓ ମହାoରତର ଚ�ତ� ମାନ-ୁ େନଇ 

�ମªତ େମଢ଼ ଏ� ସମୟେର େବଶୀ େଦmବାକୁ 

ମିେଳ 

 ଯାତ� ା ସମୟେର ଆଉ ଏକ !େଶଷ ଆକଷ�ଣ 

େହଉ�, !�ନ�  ଭ~- �ା� େବଶେହାଇ ସହରେର 

ବୁlବାର ଦୃଶ' କୃ¹ ସାଇେକଲେର ଯାଉjବା 

େବେଳ ଶିବ େମାଟର ସାଇେକଲେର ବୁlବା 

େଦmବାକୁ ମିେଳ ଭ~ମାେନ �ଜକୁ !�ନ�  

େବଶେର ସØିତ କ� ସା� ଗEେର ବୁl ବୁl 

େ�କ- ଠାରୁ अଥ� ସାହାଯ' ମାଗିଆଣr ଏବଂ ମା’- 

�କଟେର େସ ସବୁ ଦାନ କରr ଏ� ସମୟେର 
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   େହଉjବା େବଶ ମାନ- ମtେର ପ�ମୁଖ େହଉ� ବାଘେବଶ, 

ପି�ଖାଇ ଡାହାଣୀ, �ମଲ�Fଣ, �ଧାକୃ¹, ଶିବପାବ�D, ଗେଣଶ, 

ପାଗଳ, !@ପୁରର ଲ�ାେବଶ, ବୁ�ଂଶରଣଂ େବଶ ଇତ'ାC 

 ଏ� ଉ�ବ ସମୟେର ସମ� ସହର ଏକ ମ�ପ� 

ମେନହୁଏ ସହରବାସୀ �ଜର ସମ� ସୁଖଦୁଃଖ ମା’-ୁ 

ଜଣାr ଏବଂ ସହରପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃ�ି ଓ ଶାrର କାମନା 

କରr 

ଯାତ� ାର ଇ�ହାସ: -  

 ବ�ହF ପୁରର ମା ବୁଢ଼ୀ ସାଆ�ାଣୀ- ଯାତ� ା !ଶପ�ସି� 

ଶହ ଶହ ବଷ�ର ଏ� ସମୃ� ପର�� ଐ�ହାସିକ ମାନ- ମତେର ମା’- ଆ!ଭ�ାବ େହବାର 

अେନକ ବଷ� ପେର ଏ� ଯାତ� ାର ଆର� େହାଇj� ପ�ଥେମ ଏ� ପର��କୁ େତଲୁଗୁ oଷାoସୀ 

ସ��ଦାୟର େ�କମାେନ ପାଳନ କ� ଆସୁjବା େବେଳ ପେର ପେର ଏହାର ���ୟମେର अେନକ 

ପ�ବd�ନ ଆସି� ବd�ମାନ ଏହାକୁ ଭ�ାରୀ ଜା�ର 

େ�କମାେନ ପଜୂା କରୁଛr ମିଳୁjବା ଐ�ହାସିକ 

!ବରଣୀ अନୁଯାୟୀ ��ଶହ ବଷ�ତେଳ ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଚEତ 

ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବ'ବ`ାରୁ ଏ� ଯାତ� ାର ଆର� 

େହାଇjବା ଜଣାପେଡ଼ lmତ !ବରଣୀ अନୁଯାୟୀ 

अ�ାଦଶ ଶତାÓୀେର େଡ� ସଂପ�ଦାୟର ଜେଣ ବ'~ି ଏ� 

ଯାତ� ା ଆର� କ�jେଲ ଏ� କଥା अନୁସାେର େଡ� 

ସ��ଦାୟର ପାତର� ପାେରୟା େଦଶୀେବେହ� ମା’-ର 

ଜେଣ ବଡ଼ ଭ~ jେଲ, ପ��Cନ ସକାଳ ଓ ସଂtାେର େସ 

ମା’- ଦଶ�ନ अବଶ' କରୁjେଲ ଆଗରୁ ମା’- ମ�ିର 
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   jବା `ାନେର ଘ� अରଣ' j� ପ��Cନ 

ମା’-ୁ ଦଶ�ନ କ�ବାପାଇଁ ପାେରୟା ଏ� 

ଜ²ଲ ��ାେର ଯିବା ଆସିବା କରୁjବା 

େବେଳ Cେନ ସ�'ାେର େସ ମ�ିରରୁ 

େଫରୁjବା େବେଳ ଜ²ଲ ��ାେର େକ� 

ଜେଣ କନ'ା କା�ୁjବାର ଶୁଣିବାକୁ 

ପାଇେଲ କନ'ାଟିକୁ େସ ତା’ପ�ଚୟ ପk�ବା ପେର େସ େକୗଣସି ଉdର େଦଇ ପାରୁନj� 

ସ�'ା ଆସୁjବା େଦm ପାେରୟା ତାକୁ କ�େଲ, अ�ାର େହବାକୁ ଆସି�ଣି, kଲ ଆ@ ଆମ ଘରକୁ 

ଯିବା ମଁୁ େତା ବାପା ପ� ଆ@ �� ଆମ ଘେର ର�ବୁ କାl ସକାେଳ େତା ଘର େଖା@ ମଁୁ 

େତାେତ ଘେର େନଇ �ଡ଼ିେଦଇ ଆସି! ଏହା କ�ବା ପେର କନ'ାଟି କା� ବ� କ�େଦଇj�, 

େହେଲ ହଠାତ୍ अ���ାନ େହାଇଯାଇj� ଏହାପେର ପାେରୟା ବହୁତ !ଚEତ େହାଇ କନ'ାଟିକୁ 

अେନକ େଖାଜା େଖା@ କ� ପାଇେଲନାହ^, ଏବଂ �ଜ ଘରକୁ େଫ� �ଜ ପତ� ୀ-ୁ ସମ� ବୃତା� 

ଜଣାଇjେଲ େସଇCନ �ତ� ୀେର ମା ଠାକୁ�ଣୀ ସପ�େର ଆସି ପାେରୟାକୁ କ�jେଲ େଯ େସ ହ^ 

େସ� କନ'ା ରୂପେର ଆସିjେଲ ଏବଂ େସ �ଜକୁ ପାେରୟାର ଝିअ େବାl େଘାଷଣା କ�jେଲ 

ଏବଂ େସ େଯେହତୁ ଠାକୁ�ଣୀ- ବାପା େହେଲ େତଣୁ େସ ବାପାଘରକୁ ଯିେବ େବାl କ�jେଲ 

ଏ� କଥା ସ��ଦାୟର େ�କମାେନ ଶୁଣିବାପେର ମା’-ୁ ଘରକୁ ଆଣିବାପାଇଁ ��ାକେଲ, h� 

େକମି� अଣାଯିବ େସ !ଷୟେର େସମାେନ େକୗଣସି �êdି େନଇପା�ନjେଲ ଏହାପେର ମା 

�େଜ ସପ�େର ଆସି ପାେରୟା-ୁ କ�jେଲ େସ 

�େଜ ହ^ �ଜ ଆସିବା !ଷୟେର ସଚୂନା 

େଦେବ ଏବଂ ମା’-ଠାରୁ अନୁମ� ପାଇବା 

ପେର ଏ� ଯାତ� ାର ଶୁoର� େହାଇj� େସ� 

ସମୟେର ବ�ହF ପୁରକୁ ସାତଟି अ�ଳେର !ଭ~ 
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   କ�ଯାଇ ପ�େତ'କ अ�ଳପାଇଁ ଜେଣ ଜେଣ 

େସନାପ� �ଯୁ~ି କ�ଯାଇj� େସମାନ- 

ସହେଯାଗେର ପ�ଥମଥର ଏ� ଯାତ� ାର 

ଆେୟାଜନ େହାଇj� 

 ପାେରୟା- ମହାପ�ୟାଣ ପେର ତା- 

ବଂଶଧର ପି. l²�ଜ େଦଶୀେବେହ�, ପି. 

େପାେଲୟା େଦଶୀେବେହ�, ପି. !ଶନାଥ େଦଶୀେବେହ�, ପି. ବାସବ�ଜୁ େଦଶୀେବେହ� ଯାତ� ା 

ପ�kଳନା କ�ଆସିjେଲ ବାସବ�ଜୁ �ଜ ପୁତ� କୁ �ଜ େଗାେସଇଁବାପା େପାେଲୟା- ନାମେର 

ନାମକରଣ କ�jେଲ ୧୯୦୧ ମସିହାେର ଜନF ଗ�ହଣ କ�jବା େପାେଲୟା େଦଶୀେବେହ� ୧୯୧୭ 

ମସିହାରୁ ମା’- ଯାତ� ା ପ�kଳନା କ�jେଲ ତା- ସମୟେର ମା’- ଘଟକୁ ତା- ଧମ�ପତ� ୀ ପି. 

େଗୗରୀମହାଲ�Fୀ �ଜମଣି ଆବାହନ କ�ବା ସହ ମା’- ଆ|ାମାଳକୁ ବହନ କ� ଘଟ ପ�କ�ମା 
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କ�ବା �� ଆର� େହାଇj� େପାେଲୟା- ପେର ତା-ର େକୗଣସି ପୁତ�  ନjବାରୁ ତା- ନା� 

(ସାନ ଝିअ �. ଲ�Fୀକା�ା- ଏକମାତ�  ପୁତ� ) ପି. ଦୁଗ�ାପ�ସାଦ-ୁ ପୁତ� oବେର ଗ�ହଣ କ� ଯାତ� ା 

ପ�kଳନା ଦାୟିତ  Cଆଯାଇj� ୧୯୯୫ ମସିହାେର ପି. ଦୁଗ�ାପ�ସାଦ ଏ� ଯାତ� ାକୁ ସୁkରୂ ରୂେପ 

ପ�kଳନା କ� ଆସୁଛr ତା-ର ଧମ�ପତ� ୀ ପି. େଦବ� ମା’- ଆ|ାମାଳ ଓ ଘଟ ବହନ 

କରୁjବା େବେଳ ଏ� ସ��ଦାୟର अନ' ମ�ଳାମାେନ ୮ଟି ପାଶ�ଘଟକୁ ବହନ କ� ଆସୁଛr 
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ପ��o ପି�ୟଦଶª� 

ମାତ�  େ�ଟ େଗାଟିଏ ଶÓ ସF ©� 

ସୃ�ି ତା’ର अDତରୁ 

ଆେସ େସ !ଗତ Cନର କଥା ସବୁ େନଇ 

େସ େଯ ଗ�ାଘର  

h� ଦୁଃଖର h� ସୁଖର 

କାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଟିେକ ହସର 

ଆଉ କାହାପାଇଁ େଟାେପ ଲୁହର 

ସୃ� ଆେସ ଏକା�େର, �ଶÓେର, �ଶିଥେର 

ଆଉ अସମୟେର 

େକେବ େସ ଭ�Cଏ ଆmେର ଲୁହ 

ପୁଣି େକେବ ଓଠେର ଟିେକ ହସ 

ସF ©� ସଖୀ ଏକା�ର, �ଃସ²ତାର 

ତା’ର ଠିକଣା अDତକୁ �ଏ 

େକେବ କ�ାଏ େକେବ ଖୁସି େଦଇଯାଏ... 

ସF ©� ସF ©� ସF ©� ସF ©� !!!!!!!!!!!!    
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�ହୁଲ ପ�ା 

 ପି�ମାେନ ମଁୁ ତୁମର �ହୁଲ oଇ ଆ@ ତୁମ ମାନ- ପାଖକୁ େନଇକ� 

ଆସି� ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜେଣ ମହାନ େସବକ ତଥା ସାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ- ପାଖକୁ, 

ଯାହା-ୁ ସ�ଏଁ ଆଦରେର ନଁା େଦଇjେଲ ଉ�ଳମଣୀ େସ େହଉଛr ପ�ିତ 

େଗାପବ�ୁ ଦାସ 

 ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ @ଲ� ା अ�ଭ�ୂ~ ସୁଆେ�ା ଗ�ାମେର ୧୮୭୭  ମସିହା 

अେÚାବର ନअ ତା�ଖେର େସ ପିତା େଦୖତାରୀ ଦାସ ଓ ମାଆ ସ��ମୟୀ େଦA- 

େକାଳେର ଜନF  େନଇjେଲ अ» ବୟସେର ହ^ ତା- ମାଆ- େଦହା� 

େହାଇj� ମାତା- अେ� ତା- !ଧବା ପିଉସୀ କମଳାେଦA ତା-ର 

�ଳନପାଳନ କ�jେଲ kଟଶାଳୀେର ଶି�ା �ଭ କରୁjବା େଗାପବ�ୁ अ»ବୟସେର ହ^ ଜଗନ� ାଥ ଦାସ- lmତ 

ଓଡ଼ିଆ oଗବତକୁ ମୁଖ� କ� ମେନ ମେନ ଗାଇବାକୁ �ଗିେଲ େସେତେବେଳ ବାଲ' !ବାହ ପ�ଥା ପ�ଚEତ j�, 

େତଣୁ େସ अପର ପ�ାଇେମରୀେର ପଢୁjବା ସମୟେର ତା- ପିତା େମା�େଦA ନାମକ କନ'ା ସହ ତା-ର !ବାହ 

ସଂପନ��  କ�jେଲ େଗାପବ�ୁ- ପାଠପଢ଼ାେର ମେନା�େବଶ ତା-ୁ ପୁରୀ @ଲ� ା �ୁଲକୁ େନଇଗ�, େସଠାେର େସ 

अtୟନ କ�jେଲ େସ� �ୁଲେର ପଢୁjବା ସମୟେର �ମଚ��  ଦାସ ନାମକ ଜେଣ !ଶି� ବ'~ି- ସ�କ�େର 

ଆସି େଦଶେସବାକୁ �ବନର ବ�ତ oବେର ଗ�ହଣ କ�jେଲ େସେତେବେଳ ପୁରୀ@ଲ� ାେର ହଇଜାର ପ�େକାପ 

अ�ମାତ� ାେର ପ�ବଳ j� େଗାପବ�ୁ �ଜ ବ�ୁମାନ-ୁ େନଇ ‘ପୁରୀ େସବା ସମି�’ ନାମକ ଏକ ସମି� ଗଠନ କ� 

ସହରକୁ ସଂକ�ମଣରୁ ର�ା କ�jେଲ 

 ୧୮୯୯େର େଗାପବ�ୁ ଏz� ାନ୍ ସ ପରୀ�ା ପାଶ୍ କ�ବାପେର େରେଭନ୍ ସା କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇେଲ 

େସଠାେର େସ ଏଫ୍.ଏ. ପଢ଼ିବା ସମୟେର କd�ବ'େବା�� ନାମକ ସମି� ଗଠନ କ�jେଲ, ଏ� ସମି� ମାtମେର 

ତ�ାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାେର େହଉjବା ବନ'ା !ପନ�  ମାନ-ୁ େସ ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଉjେଲ େସ କାଳର 

ଓଡ଼ିଶାେର ଶି�ାର !କାଶ ପାଇଁ େସ ‘େଡକାନ୍ ଏଜୁେକସନ୍’ ନାମକ ଶି�ା ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିjେଲ 

କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ    
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    ୧୯୦୬ ମସିହାେର ୨୮ ବଷ� ବୟସେର କlକତାେର େସ ଆଇନ !ଷୟେର କୃତକାଯ�' େହେଲ, h� 

େସେତେବେଳ ତା- ପତ� ୀ- େଦହା� େହାଇj� େଦଶ େସବାେର �ଜ �ବନକୁ �ବୃତ କ�jବା େଗାପବ�ୁ 

ପୁନଃ!ବାହ କ�ନjେଲ ଏହାପେର େସ କାଉନସିଲର୍ oବେର ପୁରୀ ମୁ'�ସିପାଲଟିେର ର� अେନକ କାମ 

କ�jେଲ ୧୯୦୯ ମସିହାେର େସ ସତ'ବା¶ଠାେର ଏକ !ଦ'ାଳୟ `ାପନ କେଲ, ତାହା ‘ସତ'ବା¶ 

ବନ!ଦ'ାଳୟ’ oବେର ପ�ସି� େହାଇj� ମଧୁବାବୁ- ସହାୟତାେର େସ �ବ�ାଚନ ଲଢ଼ି !ହାର-ଓଡ଼ିଶା 

େଲ@ସ୍ େଲଟିଭ୍ କାଉନ୍ ସିଲର ସଭ'ରୂେପ �ବ�ା�ତ େହାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବନ'ା ସମସ'ାର `ାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ 

ଆପ�ାଣ ଉଦ'ମ କ�jେଲ ଏବଂ �ନ�!¤ିନ�  ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କ�ବାପାଇଁ �ଗିପଡ଼ିjେଲ 

 େଗାପବ�ୁ ‘ସତ'ବା¶’ ନାମକ ସା�ତ' ପ��କା ଓ ସା°ା�କ ସiାଦପତ�  ‘ସମାଜ’ର ପ��=ାତା jେଲ େସ 

ମହାତF ାଗା�ୀ- େନତୃତ େର େଦଶର ସାଧୀନତା ସଂଗ�ାମେର ଝାସ େଦଇjେଲ ଏବଂ अେନକଥର କା�ବରଣ 

କ�jେଲ अେନକ ସା�ତ' ପ��କା ଓ ପ�ବ� ମt େସ ରଚନା କ�jେଲ ତା-ର ମହତ��ା, ମହତକାଯ�', 

ସରଳ ଓ ��ଡ଼iର �ବନଯାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା-ୁ ‘ଉ�ଳମଣୀ’ ଉପା�େର ଭୂଷିତ କ�jେଲ ୧୯୨୮ 

ମସିହା ଜୁନ ୧୭ ତା�ଖେର ଏ� ମହାନ ଆତF ା-ର अକାଳ !େୟାଗ ଘଟିj� �ବନର अrମ ପଯ�'ାୟେର େସ 

କ�ଯାଇjେଲ; 

 “ମିଶୁ େମାର େଦହ ଏ େଦଶ ମାଟିେର 

 େଦଶବାସୀ kl ଯାଆ� ପିଠିେର’’ 

 ଆେମ ସମେ� ଏ� ମହାନ ଆତF ା-ର ପ�� ଗଭୀର ଶ��ା�ଳୀ |ାପନ କ�ବା ସହ ତା- ପ� େହବାକୁ 

େଚ�ା କ�ବା ଉ�ତ ଆ@ପାଇଁ ଏ�h ପୁଣିଥେର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣେର ଆସି! ରହୁ� 

 

ବ�ହF ପୁର 
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ପCF� ପି�ୟଦଶª� ମିଶ� 

 !ଶସ��ା- अଦ୍ ଭୂତ ଏଇ ସୃ�ି ତା-ର ସୃ�ିେର େଯ ଫୁଲ 

ଏକ अନୁପମ ସୃ�ି ଯାହା !ନା h ସମଗ� ମଣିଷ ତଥା अନ' ସବୁ 

ପ�ାଣୀ ଜଗତ ପ�କୃ�ର େସୗ�ଯ�'କୁ ଉପେoଗ କ�ପାେରନା, େଯପ�h 

ଫୁଲର ମୁðଭ� େସୗ�ଯ�', ମହକ ଭ� ¨ଶ�, ଶିହରଣ ଭ� ପାଖୁଡ଼ା, 

ପବନର ଗୀତେର ନୃତ'ରତ अ²ଭ²ୀ, ତା ର²ୀନ େଚେହ�ର 

ଆକଷ�ଣ... ଏମି� h� अନୁଭବ... ଯାହା अବ���ୟ ଫୁଲ !ନା ଏ 

ସବୁଜ ବନା�ର ସୁ�ରତା अସ�ୂ�� �େଗ େଯମି�h ଜହ�  !ନା 

କଇଁ େସ�ପ� ଫୁଲଟିଏ େଯ େକେତ ସପ� େଦmଥାଏ ତା ଆmେର ଆଉ ତା ଆଦ' अନୁଭଭର 

ସdା ପାଏ ଭ� ମର ମିଳନର ପ�ଥମ ଛୁଆଁେର  ତା ସଦ'ଜାତ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଖ�ବଷ�ା ଶୀତ 

ଶରତ h ବସ� ଋତୁର େପ�ମର ପ�ୀ�େର ତା ହୃଦୟର ¨�ନ... ତା ଟଣା ଆmର kହାଣୀ... ତା 

�ଜକୂE ରୂପ େଯମି� ତା େସୗ�ଯ�'କୁ ଆହୁ� Cଗୁଣିତ କ�Cଏ େହେଲ େକଉଁ ଏକ अଜଣା 

ଝଡ଼େର ଯC ତା’ର ସବୁ ସପ� ଧୁEସାତ୍ େହାଇଯାଏ, ଆଉ େସ ଯାହାପାଇଁ  େପ�ମର �ଡ଼ ରଚନା 

କ�ଥାଏ େସ ଯC ପ�ତା�ତ କ�Cଏ ତ ଫୁଲର ହୃଦୟକୁ େକେତ େଯ ଆଘାତ �େଗ.. ତା ମନ 

େକମି� େଯ ସ�Eତ ହୁଏ !ରହ �ଆଁେର ଜE ଜE ତାହା o� କ� ଯ®ଣାଦାୟକ ଏ� ଫୁଲକୁ 

େନଇ ଏକ େ�ଟିଆ କାହାଣୀ, ‘ଫୁଲ ମନର େବଦନା’ 

 େ�ଟିଆ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ j� େକେତCନ ପେର ଗଛେର କଢ଼ଟିଏ ଆସି� େକାଉଠି j� 

େକଜାଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି� େଶାଷି� ଭअଁର ଟିଏ ତୃଷା େମzାଇବାର ଆଶାେର ଭअଁରଟି ଆସି କଢ଼ 

ପାଖେର ବସି� ଏବଂ ତାର କअଁଳ ହାତର ¨ଶ�େର କଢ଼ େଦହେର ଭ�େଦ� ଗଭୀର ଉ¹ତା 

ଫୁଲମନର େବଦନାଫୁଲମନର େବଦନାଫୁଲମନର େବଦନାଫୁଲମନର େବଦନା    
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   ତାର ମଧୁରତା ଭ� କÛର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସରେର କଢ଼ର ମନକୁ hଣିେନ� କଢ଼ k�ପାେଖ Cନ�� 

ଖାl ଘୁ�ବୁl� କଢ଼ର �ଇପ� େହାଇ ତାକୁ Cନ�� ଜଗି ବସି� ଫୁଲ କଢ଼ର ପ�େତ'କଟି 

ସୁଖଦୁଃଖ ହା��ଭ, ଭଲମ� ବୁଝୁj� େସ ତା ସ�ତ କଥା େହଉj�,  ତା କଥା ଶୁଣୁj�, ତା 

ସହ ହସୁj� କଢ଼ ମନେର େଯମି� ହସ ବଦଳେର ଲୁହ ନ ଆେସ େସଇjପାଇଁ ସବୁେବେଳ 

େଚ�ା କରୁj� ତାର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତେର କଢକୁ ପାଗE କ�େଦଇj� େସ ସଯୂ�'-ର hରଣ 

କଢ଼ ଉପେର ପଡ଼ିେଲ, ତାର ପାଖୁଡ଼ାକୁ କ� େହବ େବାl o! �ଜ େଡଣାେର େଘାେଡ଼ଇ େଦଉj� 

ଏବଂ ପବନେର କଢ଼ି କାେଳ o²ିପଡ଼ିବ େବାl o! ପାରୁପଯ�'� ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁj� ପ�� ମୁହୂd�େର 

କଢ଼ର ପାେଖ ପାେଖ ରହୁj� ସମୟ କ�େମ... କଢ଼ର ପାଖୁଡ଼ା ଆସି� ଏବଂ ପାଖୁଡ଼ା େମl କଢ଼ଟି 

ଫୁଲ େହାଇ Cଶି� କଢ଼ ଆଗ अେପ�ା अ�କ ସୁ�ର Cଶୁj� କଢ଼ପ�� jବା େସ�ହ ଭअଁର 

େସମି� j�, େସ େସମି� ଫୁଲକୁ ଜଗି ର�j� ଫୁଲ ଓ ଭअଁରର ବ�ନ Cନକୁ Cନ �!ଡ଼ 

େହାଇଯାଇj� अବ`ା ଏମି� େହ� େଯ, ଜେଣ अନ' ଜଣ-ୁ �ଡ଼ି ର�ବା अସ�ବ େବାl 

ଜଣାପଡୁj� ଭअଁରର େକାମଳ ହାତର ¨ଶ� ତା କअଁଳ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁବା Cନଠାରୁ ଫୁଲ ପ�� 

ମୁହୂd�କୁ ଉପେoଗ କରୁj� ଏକ େ�ମା�କର ଶୀତଳତାର अନୁଭବକୁ 

 େହେଲ ସୁଖର ସମୟ େଯ अ»Cନ ପାଇଁ େସ କଥା ଫୁଲ ଭୁl ଯାଇj� ଫୁଲର अ�ରେର 

jବା ସମ� ମଧୁକୁ ଭअଁର ମନଭ� େଶାଷି ପିଇେଦବାପେର ଉଠି� ତାର अେନକ Cନର ତୃ¹ା 

ଆ@ େମzିଯାଇj�, େହେଲ ଫୁଲ ତାକୁ �ଡ଼ି ର�ପାରୁନj�  େସ kହୁଁj� ଭअଁରର ଚୁiନକୁ 

ଆହୁ� ଗଭୀରoବେର अନୁଭବ କ�ବାକୁ h� ଭअଁରର ତୃ¹ା ସମା° େହାଇସା�j� େସ 

ଯିବାକୁ ବାହା�� ଫୁଲ अନୁନୟ େହାଇ ପk��, ‘କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛ ? ଆଉ h� ସମୟ ରୁହନା 

େମା ପାଖେର ତୁେମ େମାେତ େକମି� �ଡ଼ିେଦଇ klଯିବ େବାl ବାହା�ଛ ? ତୁମକୁ ଟିେକ କ� 

�ଗୁ�? ଆମ ଭଲପାଇବାକୁ ଭୁl ଯାଉଛ ?’  

 ଭअଁର ପ��ୁତ େହାଇସା�j� ପୁଣି ଏକ ନୁତନ ଫୁଲର ସ�ାନେର, ପୁଣି ମଧୁପାନ ପାଇଁ 

ଭअଁର େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବା େବଳକୁ କଟା�ଭ� kହାଣୀେର kହୁଁj� ଫୁଲକୁ ଫୁଲକୁ େସ 
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   kହାଣୀେର େପ�ମ େଦଖାଯାଇନj� େସ oରୀ କ� ପାଉj� ଭअଁର �ବªକାର oବେର 

କହୁj�, ‘ତୁ ଥା, ମଁୁ ଏେବ ଯାଉ� ପୁଣି େଗାଟିଏ କअଁଳ ଫୁଲ ପାଖକୁ, ପୁଣି ମଧୁପାନ କ�ବାକୁ ’ 

ଫୁଲର �ଜ ଉପେର !ଶାସ େହଉନj� ଏ େସଇ ଭअଁର ଯିଏ େମାେତ େନଇ ଏେତ ସପ� 

େଦଖାଇj�, ଆ@ େମା ମଧୁ ପିଇେଦବାପେର ସାହାସ ପାଇ ପୁଣି େଗାଟିଏ ନୁଆ ଫୁଲ ସ�ାନେର 

ବାହା�� େସ अନୁନୟ େହଉj� ଆଉ କହୁj�, ‘ତୁେମ ଏ ସବୁ କଣ ପ�ଳାପ କରୁଛ ? ତେମ 

ଜାଣିଛ? ମଁୁ ତୁମ !ନା ବ�ିପା�!� ତୁମ !ନା େମା अ�ିତ  ନାହ^ େମାର ସବ�ସ 

ଲୁଟିେନବାପେର ତୁେମ କହୁଛ କଣ ? ଏେତ Cନଧ� ଯାହା j� େସ ସବୁ କଣ ମିଥ'ା? େମାେତ 

ଲୁÛିତ କ�େଦଇ klଯିବ? େମାର କଣ h� अ�ିତ  ନାହ^?’ 

 ଭअଁର !କଟାଳ ହସ େଦଇ କ��, ‘ତୁ ମିଛଟାେର ପାଗE ପ� ହୁअନା ତୁ h ଜାଣିନୁ ଏହା 

େମାର ଜନF ଗତ ପ�ବୃ� ତା ଛଡ଼ା େତା ପାଖେର ଆଉ କଣ अ� ? ତୁ କଣ େଦଇ େମାେତ େତା 

ପ�� ଆକଷªତ କ�ରmବୁ ? �ଜକୁ ଭଲ oବେର େଦଖ୍, େତାର ଆଉ ପବୂ�ପ� େସୗ�ଯ�' ନାହ^ h 

େତା େଦହେର ଚମକ ନାହ^, ଉØଳତା ନାହ^ େତା କअଁଳ ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ଝଡ଼ିବାକୁ �ଗି�ଣି େତା 

अ�ରେର ଆଉ ମଧୁଝରୁନାହ^ େତା େଦହେର ଆଉ େକାମଳତା ନାହ^ ଆଉ କାହ^h ମଁୁ େତା 

ପାଖେର ଆ�ବନ ବା�ି େହାଇ ର�! ? ମଁୁ ଭअଁର ମଧୁ!ନା େମାର ବ�ିବା अସ�ବ େମାେତ 

ଦରକାର ମଧୁ, େସଇjପାଇଁ ନୁଆ ନୂଆ ଫୁଲ ସ�ାନେର ମଁୁ ଥାଏ ତୁ କଣ ଏ�h ଜାଣିନୁ ?  

େଯେତCନ େତା େଦହେର ମଧୁjବ ମଁୁ େତା ପାଖେର j!, େହେଲ ମଧୁ ସ�ବାପେର ? ତୁ ଏମି� 

ପଡ଼ି ର�ବୁ �ଜ େଶଷର अେପ�ାେର ଆଉ ମଁୁ ପୁଣି େଖା@ ବୁl! ଏକ ନୁଆ ଫୁଲ’ 

 ଫୁଲ h� କ�ବା ଭE अବ`ାେର ନଥାଏ, କଟା� କ� ହସି େଦଇ ଭअଁର klଯାଏ, ଦୂରରୁ 

ଦୁରକୁ ଫୁଲ अେପ�ା କ�ଥାଏ �ଜର େଶଷକୁ ମେନ ମେନ oବୁଥାଏ କ�ବ କାହାକୁ �ଜ 

ମନର େବଦନା କ�ବାକୁ ....  
ବ�ହF ପୁର  

ଇେମଲ୍ : payal.likan@gmail.com 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ଚୀନର ପ�ଚEତ େଜ'ା�ଷଶା¯ अନୁସାେର !�ନ�  Cନେର ଜନF  

େହାଇjବା ବ'~ିମାନ-ୁ !�ନ�  ପ�ାଣୀ ମାନ-ର ସେ-�କ ନାମ Cଆଯାଇଥାଏ 

ଏବଂ େସ� ପ�ାଣୀମାନ- अନୁସାେର ବ'~ିର ବ'~ିତ  !ଷୟେର !େଶଷ ସଚୂନା 

ମିEଥାଏ ଆସ� ଜାଣିେବ ଆପଣ- ଜନF  ତା�ଖ ଆପଣ- ବ'~ିତ  !ଷୟେର 

କଣ ସଚୂନା େଦଉ� ସାେ-�କ oବେର ଆେମ !�ନ�  ପ�ାଣୀ- ନାମ ବ'ବହାର 

କରୁଛୁ, ଯଥା ଶାନ, !�ଡ଼ି, ମକ�ଟ ଇତ'ାC ଏ ସବୁ ନାମକରଣ େକବଳ 

ସଚୂନାପାଇଁ, ଏହା �ା� ଯC ଆପଣ- ଧାରଣାକୁ ବାଧା ଆସୁଥାଏ, େତେବ ଆେମ 

�ମାପ�ାଥ�ୀ 

ଜାନୁଆରୀ  ୧ - ୯  ଶାନ 
ଜାନୁଆରୀ ୧୦ - ୨୪ ମୁଷିକ 
ଜାନୁଆରୀ ୨୫ - ୩୧ ସିଂହ 
େଫବୃଆରୀ ୧ - ୫  !�ଡ଼ି 
େଫବୃଆରୀ ୬ - ୧୪  କେପାତ  
େଫବୃଆରୀ  ୧୫ - ୨୧ କଇଁଛ 
େଫବୃଆରୀ ୨୨ - ୨୮ �ତାବାଘ 
ମା±�  ୧ - ୧୨  ମା-ଡ଼ 
ମା±�  ୧୩ - ୧୫ ସିଂହ 
ମା±�  ୧୬ - ୨୩ ମୁଷିକ 
ମା±�  ୨୪ - ୩୧ !�ଡ଼ି 
अେପ�ଲ  ୧ - ୩  ଶାନ 
अେପ�ଲ  ୪ - ୧୪  �ତାବାଘ 
अେପ�ଲ  ୧୫ - ୨୬ ମୁଷିକ 
अେପ�ଲ  ୨୭ - ୩୦ କଇଁଛ 
ମଇ  ୧ - ୧୩  ମା-ଡ଼ 

ଜନF ତା�ଖରୁ ବ'~ିତ  ଜାଣ�ଜନF ତା�ଖରୁ ବ'~ିତ  ଜାଣ�ଜନF ତା�ଖରୁ ବ'~ିତ  ଜାଣ�ଜନF ତା�ଖରୁ ବ'~ିତ  ଜାଣ�!!!!    
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   ମଇ  ୧୪ - ୨୧ କେପାତ 
ମଇ  ୨୨ - ୩୧ ସିଂହ 
ଜୁନ୍  ୧ - ୩  ମୁଷିକ 
ଜୁନ୍  ୪ - ୧୪  କଇଁଛ 
ଜୁନ୍  ୧୫ - ୨୦ ଶାନ 
ଜୁନ୍  ୨୧ - ୨୪ ମା-ଡ଼ 
ଜୁନ୍  ୨୫ - ୩୦ !�ଡ଼ି 
ଜୁ�ଇ  ୧ - ୯  ମୁଷିକ 
ଜୁ�ଇ  ୧୦ - ୧୫ ଶାନ 
ଜୁ�ଇ  ୧୬ - ୨୬ କେପାତ 
ଜୁ�ଇ  ୨୭ - ୩୧ !�ଡ଼ି 
अଗ�  ୧ - ୧୫  ସିଂହ 
अଗ�  ୧୬ - ୨୫ ମୁଷିକ 
अଗ�  ୨୬ - ୩୧ କଇଁଛ 
େସେéiର ୧ - ୧୪  କେପାତ 
େସେéiର ୧୫ - ୨୭ !�ଡ଼ି 
େସେéiର ୨୮ - ୩୦  ଶାନ 
अେÚାବର ୧ - ୧୫  ମା-ଡ଼ 
अେÚାବର ୧୬ - ୨୭ କଇଁଛ 
अେÚାବର ୨୮ - ୩୧ �ତାବାଘ 
ନେଭiର ୧ - ୧୬  ସିଂହ 
ନେଭiର ୧୭ - ୩୦ !�ଡ଼ି 
ଡିେସiର ୧ - ୧୬  ଶାନ 
ଡିେସiର ୧୭ - ୨୫ ମା-ଡ଼ 
ଡିେସiର ୨୬ - ୩୧ କେପାତ 

ବd�ମାନ �ଜ ଜନF ତା�ଖେର Cଆଯାଇjବା ପ�ାଣୀ अନୁସାେର ବ'~ିତ  େଦଖ�  

ଶାନଶାନଶାନଶାନ    

 ଆପଣ अତ'� !ଶାସୀ ଏବଂ ମି�oଷୀ ବ'~ି ଆପଣ- ଚ�ତ� କୁ େକେବ ! ସେ�ହ କ�େହବ ନାହ^ 

କମ�େ�ତ� େର ଆପଣ अତ'� ଭଦ� , ଏବଂ !ଶାସେଯାଗ' ଆପଣ अ� ସାଧାସିଧା ବ'~ି ଆପଣ େକୗଣସି अଯଥା 
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   ଝି�ଟେର ପଡ଼r ନାହ^, !ନୟପ�ୂ� ଏବଂ ସେ±ାଟ ବ'~ି େସଇjପାଇଁ ଆପଣ- ବ�ୁମାେନ ଆପଣ-ୁ େକେବ ! 

�ଡ଼ିେବ ନାହ^ ଆପଣ େପାଷାକପ�ପା+ୀ ପାଇଁ ବ'ାକୁଳ ଯC ଆପଣ- ପାଖେର ଆଧୁ�କ ଏବଂ ନୁତନ 

ଡିଜାଇନର େପାଷାକ ନଥାଏ, େତେବ ଆପଣ !ଷାଦଗ�� େହାଇପାରr ଆପଣ ବହୁତ େମଳାପୀ ଏବଂ େ�କପି�ୟ 

େହାଇପାରr ଆପଣ- ବ�ୁ- ସଂଖ'ା କମ୍ େହାଇପାେର h� ପ�େତ'କ ବ�ୁ ଜେଣ ଜେଣ ପ��ିତ ଏବଂ ଉdମ 

ବ�ୁ େହାଇଥାr 

ମୁଷିକମୁଷିକମୁଷିକମୁଷିକ    

 ଆପଣ ସବ�ଦା େକୗଣସି ନା େକୗଣସି େସୖତା� କାରନାମା କ�ବାେର ବ'� ଆପଣ- ଦୁ�ାମୀ ଆପଣ- 

ଆmେର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ େସଇjପାଇଁ अେନକ ଆପଣ- ପ�� ଆକଷªତ ହୁअr ମtଆପଣ ଜେଣ अତ'� 

େକୗତୁହଳ ପି�ୟ ବ'~ି େସଇjପାଇଁ ଆପଣ-ୁ ବ�ୁମାେନ ସବୁେବେଳ େଖାଜr ଏବଂ !�ନ�  ସoସମି� ଏବଂ 

କାଯ�'କ�ମମାନ-େର ଆପଣ- k�ଦା ବଢ଼ିଯାଏ h� ଆପଣ େବେଳ େବେଳ ସଂେବଦନଶୀଳ େହାଇପଡ଼r 

େସଇjପାଇଁ ଆପଣ- ସହ ବାd�ାଳାପ କ�େବେଳ ବ�ୁମାନ-ୁ अେନକ ସମୟ ��ାକ� କଥାବାd�ା କ�ବାକୁ 

ହୁଏ ଯC େକୗଣସି ବ'~ି ଆପଣ- ସହ ବାkଳାମୀ କେର hiା ଶÓ!�ମୟ କେର େତେବ େସ ଆପଣ- 

ଆେକ� ାଶର ଶୀକାର େହବା ସୁ��ିତ ଏହାପେର େକବଳ ଭଗବାନ ହ^ ତାକୁ ର�ା କ�େବ 

ସିଂହସିଂହସିଂହସିଂହ    

 ଆପଣ- ନାମର ଠିକ୍ !ପରୀତ ଆପଣ ଜେଣ ଶାrପି�ୟ ବ'~ି ଆପଣ କଳହଠାରୁ ଯଥାସ�ବ ଦୂରେର 

ର�ବାକୁ ସବୁେବେଳ ଭଲ ପାଆr ଆପଣ अତ'� ଭ� ମଣ ପି�ୟ ଏବଂ େକୗଣସି େଗାଟିଏ `ାନେର अ�କ ସମୟ ବସି 

ର�ବାକୁ ଘୃଣା କରr ଆପଣ ବହୁତ େମଳାପୀ ଏବଂ େ�କପି�ୟ ବ'~ି ଆପଣ େପ�ମକ�ବାେର अତ'� �ପୁଣ 

ଆପଣ �ଜ �ବନସାଥୀ- ପ�� अତ'� !ଶାସୀ ଏବଂ ସେ±ାଟ ରହr େନତୃତ  େନବା ପାଇଁ ହ^ ଆପଣ- ଜନF  

େ�କ- ପାଖରୁ କାମ େକମି� ହାସିଲ କ�ଯାଇପାେର ତାହା ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜାଣr େ�କମାେନ ଆପଣ- େସ�Õ 

ଗୁଣକୁ ଭଲ ପାଆr ଆପଣ अନ'ର ଭଲପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆr ଆପଣ-ୁ େସ�ହ�ା� hଣି େହାଇପା�ବ 

!�ଡ଼ି!�ଡ଼ି!�ଡ଼ି!�ଡ଼ି    

 ଆପଣ अତ'� ଭଦ� , oବୁକ, େ�କପି�ୟ ଓ େପ�ମେଯାଗ' ବ'~ିତ  ଆପଣ େବେଳ େବେଳ �ଜକୁଳା 

ସoବର େହାଇପାରr ଏବଂ ଆପଣ- D�୍ ଣ ଚତୁରତା ସମ�-ୁ ଭଲ�େଗ ଆପଣ अତ'� ରମଣପି�ୟ 

ଆପଣ- �ବନସାଥୀ ବା�!କ oଗ'ବାନ/oଗ'ବD େହାଇjେବ ଆପଣ ଆ�ବନ �ଜ �ବନସାଥୀ ପ�� 
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   ସେ±ାଟ ର�େବ  

 ଆପଣ अ�କାଂଶ ସମୟ ଏକା�େର ର�ବାକୁ ଭଲ ପାଆr  !�ନ�  @�ଷର ଗଭୀରତମ ଗେବଷଣା କ� 

ତd  ଜାଣିବାେର ଆପଣ- ଇ¤ା ପ�ବଳ ଆପଣ ସେ±ାଟ ଏବଂ !ଶାସେଯାଗ' ରହr ଏବଂ �ଜ �ବନସାଥୀଠାରୁ 

ସମାନ ସେ±ାଟତା ଆଶା କରr ଆପଣ ଆ�ବନ ସାହାସପ�ୂ� , ସାମଥ�'ବାନ ଏବଂ ଶ~ିବାନ ରହr 

 ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଥ�ା ମିଜାଜର େ�କ h� ଆପଣ-ୁ େକ� ଆଘାତ େଦେଲ ଆପଣ େକ� ାଧ ଉଦ୍ ଗୀରଣ 

କରr ଆପଣ अତ'� ବସନପି�ୟ 

 େ�କମାେନ େଫସନ୍ ଦୃ�ିରୁ ଆପଣ-ୁ �ଜର ଆଇଡ୍ ଲ୍ / ଆଇକନ୍ ( ଉଦାହରଣ ) େବାl ��ାକରr 

ଆପଣ ସମ�- ସହ ସହଜେର ମିଶିଯାଆr, h� अପ��ତ- ସହ କଥାବାd�ା େହାଇପାରr ନାହ^ 

 ଆପଣ- ସହ େ�କମାେନ ବହୁତ ଖୁସି अନୁଭବ କରr ଆପଣ ବହୁତ o!�r ବ�ୁତ  କରr 

କଇଁଛକଇଁଛକଇଁଛକଇଁଛ    

 ଆପଣ �ଜକୁ ସବ�େଶ�= ଏବଂ ସହୃଦୟ େବାl ଜାଣ� ଆପଣ- ଦୟାଶୀଳତାର ବ'ାଖ'ା ସମେ� 

କରr ଆପଣ ସମ�-ୁ ଭଲ ପାଆr େ�କମାେନ ଭୁଲ କେଲ ! ଆପଣ େସମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାର ଆେ�ପ 

କରr ନାହ^ େସଇjପାଇଁ ଆପଣ-ୁ େ�କମାେନ ଭଲପାଆr ଆପଣ କାହାର େଦାଷଖୁଣ ପଛେର ଚ±�ା କରr 

ନାହ^, ଏବଂ େ�କମାନ-ୁ େସ�ହ ଓ ସºାନ Cअr ଆପଣ େ�କ-ୁ େସ�ହ ବାzିବାେର ଖୁସି ପାଆr h� େକେବ 

ପ��ଦାନେର h� ଆଶା କରr ନାହ^ ଆପଣ अତ'� ଦୟାଶୀଳ ଆପଣ ପ�େତ'କ ଘଟଣାକୁ ପ�େୟାଗାତF କ /

ବ'ବହା�କ ଦୃ�ିେକାଣରୁ େଦଖr 

କେପାତକେପାତକେପାତକେପାତ    

 ଆପଣ ଜେଣ ସବୁେବେଳ ଖୁସିେର ବ�ୁjବା ମନୁଷ' ପ�େବଶ େକମି� ! େହଉ ଖୁସି hiା ଦୁଃଖର, 

ଆପଣ- ଉପେର େକୗଣସି ପ�oବ ପକାଏ ନାହ^ ଆପଣ େଯଉଁଠିh ! ଯାଆ� େକବଳ ଖୁସି ବାzr ଆପଣ �ଜ 

ବ�ୁମାନ- �ତେର େନତା ଭE ସºାନ ପାଆr ଆବଶ'କ ସମୟେର ଆପଣ େ�କ- ସୁଖଦୁଃଖେର ଠିଆ ହୁअr 

ଏବଂ େସମାନ-ୁ ସେìାEପାରr ଆପଣ ମିଥ'ାବାCତାକୁ ଘୃଣା କରr ଏବଂ ମିଥ'ାରଟନା କରୁjବା 

େ�କମାନ-ଠାରୁ ଯଥାସ�ବ ଦୂରେର ରହr ଆପଣ ପ�େତ'କ କାଯ�'କୁ ସଠିକ oବେର କ�ବାେର !ଶାସ 

କରr ଆପଣ ସହଜେର େପ�ମେର ପଡ଼ିପାରr 
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   �ତାବାଘ�ତାବାଘ�ତାବାଘ�ତାବାଘ    

 ଆପଣ अତ'� ସେ�ହ¨ଦ ବ'~ି ଆପଣ ମାନସିକ kପ ସହଜେର େନଇ ପାରr େଯେକୗଣସି ପ�କାରର 

ପ�`ି�କୁ ସºµଖୀନ େହବାର େଧୖଯ�' ଆପଣ- ପାଖେର ଥାଏ େବେଳ େବେଳ ଆପଣ ବହୁତ େସ¤ାପର ପ� 

ବ'ବହାର କରr, ଏବଂ ଆପଣ �ଜ !େଶଷ େଗା=ୀ ବ�ୁମାନ- ସହ अନ'ର କୁ�ାରଟନା କ�ବା ସହ ଗପସପ 

କ�ବାେର ବ'� ରହr ଆପଣ ସବୁ @�ଷ ଓ ଘଟଣା େକବଳ �ଜ �ସାବେର େହଉ େବାl kହାr, ଯାହା 

େବେଳ େବେଳ ସ�ବ ହୁଏନାହ^  େସଇjପାଇଁ ଆପଣ େବେଳ େବେଳ ସi� o²ିପକାr ତଥାପି ଆପଣ 

େ�କମାନ-ୁ ସାହାଯ' କ�ବାକୁ ପ�r ନାହ^ 

ମା-ଡ଼ମା-ଡ଼ମା-ଡ଼ମା-ଡ଼    

 ଆପଣ अତ'� अେଧୖଯ�' ଏବଂ अ�ଶୟ !ଚEତ େହଉjବା ଭE ବ'~ି ଆପଣ kହାr ସବୁ h� େଯେତ 

ପାରୁ ଶୀଘ� େହାଇଯାଉ ହୃଦୟେର ଆପଣ अତ'� ସାଧାସିଧା अଟr ଏବଂ ସମେ� ଆପଣ-ୁ ସºାନ େଦଉjେଲ ହ^ 

ଆପଣ ଖୁସି ହୁअr ଆପଣ େକୗଣସି ପ�କାର ଘଟଣା ବା କଳହଠାେର ସୁର�ିତ ଦୂରତାେର ରହr  ଯC େକୗଣସି 

ଘଟଣା ବା କଳହେର ଆପଣ- ନଁା ଉେଠ ବା �ଆଯାଏ େତେବ ଆପଣ ��ାଗ�� େହାଇପଡ଼r େସଇjପାଇଁ 

ଆପଣ ସବୁେବେଳ ସୁର�ିତ ର�ବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କରr ଆପଣ- ଷ= ଇ�� ୀୟ ବହୁତ କାମକେର ଏବଂ ଆପଣ 

ସବୁେବେଳ େସଇjପାଇଁ !ବାଦରୁ ଦୂରେର ରହr ଆପଣ अଥ���ା ବହୁତ କରr 

 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର 

େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

 

[ ଇzରେନଟ୍ େର ଉପଲବ୍ ଧ ସଚୂନାକୁ ଓଡ଼ିଆ oଷା�ରଣ କ� ଉପ`ାପନ କ�ଯାଇ�, ଏହାର ସତ'ତା !ଷୟେର 

େକୗଣସି ସଚୂନା Cଆଯାଇନାହ^ େତଣୁ ଏ� ସବୁ !ଷୟ ପଢ଼ିବା େବେଳ oବପ�ବଣ ନ େହେଲ ହ^ ଭଲ ] 
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ପ�ଶା� କୁମାର ଭୁୟଁା 

 ରୁକୁଣା ହାଲ୍  ପେଟ kଲୁjl; ଘ^ େପ� ଫଟଫଟିଆେର ମାଡ଼ି 
ଆଇେଲ ଗେଣଷ। ପଛ ସିଇଟିେର େoଳାନାଥ ଶିବ ବଇେଚ�। 
ବାଘ�ଲଟା ଉଡ଼ୁ� ଧEୂେର। अପରୁୂବ େସ ଦୁରୁଶ। ଷñ କାହ^ ଆଉ 
ମଷୂା କୁଆେଡ଼ ଗ� ! ହା...େର..ବାଃ; େହା�ା ଗାଡ଼ିେର ବୁଲୁେଚ� 
େବାପାପୁअ। ଆଉ ଟିhଏ ଆଗକୁ େପେଟ� ାଲ୍  ଟା-ି ବା- ବୁl� h 
ନାଇଁ , ଶୁ!� େସଇ ଶୁଣା ମାଡ଼। 

େଚଡ଼ିh...େନପିଡ଼ି...େଚଡ଼ି...! 

େଚଡ଼ି...େଚଡ଼ି...େଚଡ଼ି....! 

େଚଡ଼ିh...େନପିଡ଼ି...େଚଡ଼ି...! 

 ଆଉ ତା’ସହ କଳାଶାଢ଼ି ପି�ା अେ��ଟା େଗାଟିଏ ହାତେର ଧ�� ରବର କେñଇେଟ ଆଉ 
ଆର ହାତେର ଭ²ା ଦପ�ଣ ଖେ�। अଲ� ବାଳ ପିଠିଯାେ- ପଡ଼ି�। ଆଉ ରକତ @ଭ େମେଲଇ 
ଧ�� ସୁର... 

 ପି� ଖାଇ ଡାହାଣୀ େ� ...େତା ପି�କୁ େଦେଖଇ େଦ...! 

 ଇଏତ ପି�ଖାଇ ଡାଆଣୀ େବଶ। ମନଟା କୁତୁକୁତୁ େହଇଗ�। अେନକ ବଷ�ତେଳ 
େଯେତେବେଳ ଏଇ େବଶ େଦେଖ େସେତେବେଳ ତା ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ! ଘzାଏ ବୁଲୁjl। Cନ ସ� 
ଆସିେଲ ଏଇ ପି�ଖାଇ ଡାଆଣୀ େବକେର ପା�ଦଶଟ-ିଆ ମାଳ ପେକଇ ବୁେଲ। ଖ�େର ହାlଆ 
�ଗିେଲ ଆÛୁ ଉପରକୁ ନୁଗା ଉେଠଇ ପାଣି େପେକଟ୍  hଣି ପିଏ ଆଉ ତାପେର େମଘନା !ଡ଼ିରୁ ଧଆୂଁ 
ଉଡ଼ାଏ। ପଇସା ଗେଣ, ତାପେର ପୁଣି ଆେଗଇ ଯାଏ େସଇ ଦପ�ଣ ଆଉ ରବର କେñଇଟିକୁ ଧ�।  

 େସଇCନ ବା ! ବରହଁପୁର ଯାଇେଥl; ମା ଆଇେଚ� େବl ଶୁଣିl ତ ଆଉ ସ�ାE 

େହ��। କ¤ା େଟh େପ� ଧାଇଁl। ଆମ ସାମଲ ଘର ପୁअ କା�Úର େହଇ�; କଇ� ଦେଦଇ 

ମା ଆଇ� ମା ଆଇ� ମା ଆଇ� ମା ଆଇ� ... !!!... !!!... !!!... !!!    



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  85 

ଦଶମ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ'ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   େଗା େମା ସିଇଟିେର ବେସ। ସିଧା ବରହଁପୁର େନ�। ��ିEକାଟୁେର k ପିଆଇ�, ପାନ 

ଖୁଆଇ�...hମାମ୍  ପେକଇ। ଶଳା, ରଜା ପି� ଭEଆ େଭ�ାଟା। Clଦା�ଆ ପି�ଟା। 

େଗଟୁବଜାରେର ଓେହ�ଇେଦ�। ହାତେର ପkେଶ େଦଇ କଇ�। ଦେଦଇ େଗା, ମନ o²ି ବୁେଲ। 

େଯେବ ଇ¤ା େହବ ଗଁାକୁ ଯିବୁ ବାହା�। �� େବଶୀ ବାହାେର ରଇବୁ� ବା। ଘରକୁ ପE ଆସିବୁ 

��େର। 

 ମା ଆଇ� େବଇେଲ ମଁୁ ବରହଁପୁର ଆଇ!, ଏଇଟା ତ ଲଖଣଗାରର କଥା। ହଲପ କ� 
କଉ�। ଏେବ ଆଉ ବରହଁପୁର ଆଉ େସବର ବରହଁପୁର େହଇ ରଇ� ବା। େସେତେବେଳ 
ଓ.ଆର.ଟି. ବସେର ଡାକୁଆ ଡାଇଭର ସାେ²େର ଆଉjl। ପୁରୁଣା ବା`ା�େର ଓେହ�ଇେଲ ସିଧା 
ଉଡ଼ୁପି ହୁଟୁଲୁ। ପାରୁଶଟିଏ �ଡ଼ି େଦଇ, େବପାର ବଣିଜ କରୁjl। ଆଉ ତାପେର େଜ'ା� 
ସି�ମାେର ବ� େଦଖୁjl। େସବର ବ� ଆଉ ଏବର ବ�େର େଢେର ଫରକ। ଆ@ କାlର 
ସି�ମା ବ� େହଉ ବା ଗୀତନାଚ; ଆଉ େସବର ରସ ନାଇଁବା! 

 ଗି�ଜା ହୁଟୁଲୁ, ପିଢ଼ା ହୁଟୁଲୁ, ଏସ୍ .ଏସ୍ .�.ଟି. ହାଲ, अେଗ� ବୁଲୁjଲୁ େସେବ। ଜାଫ�� 
ଜାର୍ ଦା ପାନଟିଏ କଳେର ପେକଇ େଦେଲ ଆଉ େଚତାଚବର ସବୁ ଭୂlଯାଇ ଖାl ବୁଲୁjl ନା। 
େସେତେବଳର େଭ�ା ରକତ। ଟକରମକର େହଉj� େହେଲ ଆ@ ଆଉ ନାଇଁ େସ ର²ଢ²। 
ବରହଁପୁରର େହେଲ ନାଇଁ େସ ସୁଲଭପଣିଆ। ସବୁେଠ ଗହEଚହE ଆଉ େକଉଁjେର ହାତ େଦନା 
କଉ�। ଶଳା ସବୁ ସୁନାଦର। ମଣିଷ ଖାଇବ ନା ମ�ବ, o! େହଉ�। 

 ଏଇ ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା, େମଢ଼, େବଶ େଦmବାର ସଉକଟା ରଇ�। େସଇj ପାଇଁ, ମା ଆଇ� 
କଇେଲ ମଁୁ ଆଉ�। ସିଏ ପ� ଜଗତମାତା। अେନଇ େଦେଲ କରୁଣାକଟା� ଢାE, ଏ ପାପୀ �ବନ 
େପ� ଆଗକୁ kଲୁ�। ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା ଆଇେଲ, ବଡ଼ ବଜାରେର ଯାତ� ା ଆଉ େବପାର ହୁ ହୁ େହଇ 
kେଲ। Cନେର ହୁ..ହାଲର ଆଉ ��େର lଚୁମାଳର ଝାଲର ମାଳ େସଇ ନଡ଼ିଆ େଗାର୍ � 
ଇ�କାକୁ �କ୍ ମିକ୍  କ� Cଏ ପ�। େଦଶୀେବେହ� ସାଇ ମା’ର ଆ`ାନ େହଇଯାଏ। ଆଉ େସଇଠୁ 
ଭକ� କ� ବା� ଭକ� ଆଉ ଶକ� େଦେଖଇ� ବା� ଶକ� େଦଖାଏ। ସାଇଯାକ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, 
ମ�ାର ମାଳ, ତୁଳସୀମାଳ, ଘିअ ¶ପ, ସୁ�ର ଚ�ନ ହଳ¶େର ଭର�। େକେତ hଣୁଚ hଣ େକେତ 
!କୁଚ !କ। ମା’ ପାଇଁ େବଶ, ମା’ ପାଇଁ ମାନସିକ; ମା ପାଇଁ ସବୁ ହୁଏ। ମା ବରଷ ବରଷ अ�ରେର 
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    ଆେସ। ଉ�ଳ ସି�ମା ସାଇ ମ�ିରରୁ ବାହା� େବାପାଘରକୁ ଯାଏ େଦଶୀ େବେହ� ସାଇକୁ। 
ଏଇ ମା’ର େବାପା େହବାକୁ େକେତ େହା..ହଲ� ା...େକଶୁ ସବୁ େହଇ�। ମt`ି ସ�ସୁତୁ� ପେର ଏ 
େଲଖା �ଡ଼ି�। ମେତ ��ଆ �େଗ, େଯେତେବେଳ ଶୁେଣ େଯ ମା’ର େବାପା େହବାକୁ ମt ଝଗଡ଼ା 
ଝାଟି। h କଥା...! େହେଲ! Cନ, ମାସ, ବଷ�, କାଳ !� ଯାଉ�। ଏଇ !ଶëାସକୁ େନଇ େକାଟ୍ �େକଶୁ 
େହଉ ବା ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି; ମା ଆେସ। ଭକତ ସବୁ ଉଲୁସି ଉଠr। କମିଟି ଆଉ କାେଲÚରୁ ମିଶି ମା’ର 
Cନ କାଳର ରହଣୀ `ିର ��ିତ କରr। ମା ଶୁେଣ, ଜାେଣ େହେଲ h� କେହ ନାଇଁ। ତାକୁ େଯଉଁ 
Cନ ଆଣିେଲ େସ ଆେସ ଆଉ େଯଉଁ Cନ େଫ�ଇ େନେଲ େସଇ ଭକତ ଗହଣେର େଫ� ଯାଏ। 
ସେତ େଯପ� ଏଇ ଜନସମୁଦ� କୁ କେହ,  

 “ତୁେମ େମାେତ ପଥରରୁ େଦA କରୁଛ, ମା’ରୁ ଝିअ କରୁଛ। କର, େସjେର େମାର ଯାଏ 
ଆେସ ନାଇଁ। ଯାହା େହେଲ ! ମଁୁ ତୁମ ମା।”  

 ଆଶୀଷ Cଏ େକେବ େକଉଁ ଗଛମଳୂ ପଥରରୁ ତ େକେବ େକଉଁ ପାହାଡ଼ କ�ରରୁ। ସି�ୁର 
େବାE େହାଇ ବେସ। େଯଉଁ େବଶ Cअ େସଇ େବଶେର େସ �ଣୀ। ଆେହ...ମା ପ�। ତା’ର ଡିମା� 
h� ନାହ^ ବା। ମଁୁ ! ମାକୁ ଭରସି ରେହ। େକେବ oେବ ମା ଏସବୁ ସହୁ� hଆଁ େହେଲ ପର 
�ଣେର oେବ; ସିଏ ମା...ସିଏ କଣ o! ସହୁ� ମଁୁ ବା େକମେ� ଜାଣି!। ଏ ସବୁ ଲୀଳା େମାେତ 
ବୁଝା ପେଡ଼�। 

 େହଇଟି, ପଜୂା େହଇ ମା’ର ଆ`ାନରୁ ବାହା� ଆଉେଚ� ହେଳ ବାଘ। ଜ²lଆ ନାଇଁବା, 
ମଣିଷ ବାଘ। ତାପଛେର ପେଣ େ�କ। ବାର୍ �ସିେର Cହଯାକ େବାE ହër ପଟାପଟା ହଳCଆ ଦାଗ 
ସବୁ। Cଟା k²ୁ ଆଗେର ପଛେର। ଆଉ ତା ପଛେର ପାଳ!ଡ଼ା ଧ� େ�କଟିଏ। k²ୁ �ମା 
ପଡ଼ିଗେଲ ପାଳ�ଆଁେର ତା-ୁ ଆଉଥେର ଦମ୍ ଦାର କ�ବା ପାଇଁ। ବାଘେବଶବା� ଗ� େଗାଟିଏ 
େଦାକାନକୁ। ହୁ-ାର ମାଇ�। k²ୁବା� ପୁ� େଜାଶେର �କ୍ ତା...�କ୍ ତା..ବେଜଇବାେର �ଗି�। 
ବାଘନାଟ ଏକ ସୁ�ର କଳା। ଖାl ମାନସିକ କ� େବଶ ପଡ଼ିଗେଲ କଣ େହଇଯିବ h! ଗଡ଼ିବାର 
अ�, ପଡ଼ିବାର अ�। ପ�ୂ ବାଘ ଇ�ାଇଲ୍ େର େଡଇଁବାେର अ�। ବାଘ େବଶକୁ ବାଘ ପଇସା। 
ଶଳା...େଦଖୁନୁ ଗ� ଆଉ ପାଟିେର ଶେହଟ-ିଆ େନାଟ୍ ଟିଏ ଧ� େଫ�� େସଇଠୁ। 

 ପି�Cେନ ସା²ଟିଏ କଉj�; ବାଘେବଶେର େବଶୀ ପଇସା ମିେଳ େବାଇ େକେତଜଣ 
ମାନସିକ ନjେଲ େହେଲ େବଶ ପଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ କଉଡ଼ି अରଜr। ତାହ^ରୁ େକେତ ମା ପାଖକୁ ଯାଏ 
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    ଆଉ େକେତ ଯାଏ oଟିକୁ। ଏଇ େବଶ ମt ବଡ଼ କ�। େଦହଯାକ k×ି େସjେର େପଇzି²୍  
କ�ହୁଏ। Cହ ଜେଳ େପାେଡ଼; େହ� େସjକୁ ବା �ଆନ କାହାର। ପା� ପ�ଶି ମିEବ େବାlତ ଏଇ 
େପାଡ଼ା େପଟର ନାଟ। Cନଯାକର अରଜନ oଗ oଗ ହୁଏ। େଗାଟିଏ ଯାଏ େଭଷ ପେକଇjବା 
�ତ� ାଳୟକୁ, ଆଉ oେଗ ଯାଏ ମା’ର ଆ`ାନକୁ। ଆଉ oଗଟିଏ ସା²ସାj oଟିବଟିକୁ। ଆଉ 
ତାପେର ହୁଏତ େଯଉଁ oଗ ରେହ ତା କଥା ନକ�େଲ ଭଲ। 

 ଏେବ’ତ ଯାତ� kl�; ଯାଏ ମା’କୁ ଆm ପୁେରଇ େଦେଖ ଆେସ। ତା’ପେର ଗାେରଇ! 
ଆଉ� େକେତକଣ। ଆଉCେନ...!!! 

 -ପ�ଭୂ 

 [କ�ମଶଃ] 

[[[[ବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା अବସରେରବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା अବସରେରବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା अବସରେରବ�ହF ପୁରର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା अବସରେର]]]]    

[ଗାଉଁl କଥାର hୟଦଂଶ: अେନକ ସା�ତ'ବ�ୁ- ସ�ଗ େହତୁ ଏଇ କଥାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଗଁା 

ଗହEେର େବା� ଯାଉjବା ପ�କାେର େଲଖା େହାଇअ�; 

ଏଇ କଥା ହୁଏତ େକଉଁ ଶÓେକାଷେର ନମିEପାେର अଥବା ଗଁା ବାହାେର ଶୁଣିବାକୁ ସëପ� େହାଇଥାଇ 

ପାେର; େହେଲ ଏଇ କଥା ଏେବ! େମା କ��ଗହëରେର ଗୁେ�। 

अ� ମଧୁର �େଗ େସଇ କଥା ସବୁ। ଜେଣ ମଫସlଆ ମଣିଷର ମୁହଁରୁ ଇଂ�� ଶÓଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିେଲ 

ଠିକ୍  େସ�ପ� �େଗ େଯପ�h କୁ�ପି�ଟିଏ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ କଥା କହୁ�। 

ଠିକ୍  ଏଇ oବ େନଇ ପାଠେକ ଏହାକୁ ଗ�ହଣ କ�େବ। अଳମ�!�େରଣ...!!! ] 

[[[[ହଇଓ ପାଠୁଏହଇଓ ପାଠୁଏହଇଓ ପାଠୁଏହଇଓ ପାଠୁଏ,,,,    ଏ�hେର ସ�� େହାଏ�hେର ସ�� େହାଏ�hେର ସ�� େହାଏ�hେର ସ�� େହା;;;;    ଆଉ� अ� ବାଆଉ� अ� ବାଆଉ� अ� ବାଆଉ� अ� ବା।    

ଏଇଟା େହ� ଭୂୟଁା େପସାଲ୍ ଏଇଟା େହ� ଭୂୟଁା େପସାଲ୍ ଏଇଟା େହ� ଭୂୟଁା େପସାଲ୍ ଏଇଟା େହ� ଭୂୟଁା େପସାଲ୍ ।    

ପଢ଼ୁଥା ଆଉ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାପଢ଼ୁଥା ଆଉ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାପଢ଼ୁଥା ଆଉ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାପଢ଼ୁଥା ଆଉ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥା...!!!]...!!!]...!!!]...!!!]    

େଫାେଟାଗ�ାଫ୍ େଦmବାପାଇଁ ଆମ େୱବସାଇଟ୍ କୁ ଆସ� : aahwaan.com/bty15aahwaan.com/bty15aahwaan.com/bty15aahwaan.com/bty15 
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ମଇ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ �ା� 
lmତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

ଆପଣ- lmତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସା`', ବ'² ଇତ'ାC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାtମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ�ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 

ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ°ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 

େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ�ରଣମାନ ମt ପ�କାଶିତ ହୁଏ 

ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ�  !oଗ ଯଥା, ଗ», କ!ତା, ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ 

କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏjେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 

େପ�ା�ାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିd ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, 

େଲmକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ �ଶି Cଆଯାଏ ନାହ^ ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁjବା 

େଲଖକ େଲmକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ½ େହାଇଥାଏ 

ପାଠକ kହ^େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��lପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲmକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� hiା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଇପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉjେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ଭ�ୁ ଲ 

ହ�ା�ରେର େଲm ପଠା�, hiା ଟାଇପ୍ କ� ମt ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉjେଲ େଲଖାକୁ 

େଲm ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର ବ'ବହାର କମ 

େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁjପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ^ ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ¤ୁକ େତେବ �ଜ lmତ 

କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇzରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 

ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାoପାଏ େତଣୁ ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା 

ମt ଇzର୍ େନଟ ମାtମେର ହ^ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ 
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େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ^, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ମ�ଳ 

ହ�ା�ରେର େଲm ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Aମା ନଗର - ୨ୟ ଗE 

  ଆiପୁଆ, ବ�ହF ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
 ଯC ଆପଣ ଇzର୍ େନଟ୍ ମାtମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ kହାr େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

ଟ� ାନ୍ସ୍ lେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, hiା 

େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇ@ ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା� | ଆମ ଇ-େମଲ୍ 

ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    

 ଏ� ପ��କା ଉନ�� େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ'     |    

 ଧନ'ବାଦ 

    ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
 ପ��=ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
ଯC ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� µଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସjପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 

https://www.facebook.com/odiaparibar 


