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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^, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି 
ସଚୂନା hiା .େ4	ଶ Cଆଯାଇନାହ^ େଲଖାେର Cଆଯାଇjବା 1kର 
େଲଖକ9ର ସ+ୂ-	 .ଜସ", ତାହା ଉପେର ସ+ାଦକ hiା ପ�କାଶକ9 
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 େଲଖକ9ର 
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା 1ବାଦର ଉdରଦାୟିତ"  େକବଳ 
େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ9ର, ଏjେର ସ+ାଦକ hiା ପ��କାର େକୗଣସି 
ଉdରଦାୟିତ"  ନାହ^   
 
 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ+ାଦକ9 lmତ 
अନୁମ� 1ନା अନ� େକୗଣସି ମାtମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାtମ / 
ସiାଦପତ�   ଇତ�ାC)େର ପ�କାଶିତ କ'ବା ଏକ अପ*ଧ ଦୟାକ' ଏ� 
1ଷୟ ପ�� 1େଶଷ tାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ kହ^େଲ .ଜ େଲଖାର 
ପ�kର େହତୁ େସମାନ9 େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇjବା ପୃ=ାମାନ9 
ପ��ଛ1 ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା'େବ 
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ସ+ାଦ|ୟସ+ାଦ|ୟସ+ାଦ|ୟସ+ାଦ|ୟ    
 ଗ�ୀଷFର .ଦାଘ, ଚEତ ବଷ	 ଓଡ଼ିଶା ଉପେର अ~କ କ*ଳ 

ରୂପେର ପ�କଟ େହାଇ� ଗ�ୀଷFଋତୁର ଆଗମନ େହବା ପବୂ	ରୁ ହ^ 

*ଜଧା� ଭୁବେନଶ"ରର ତାପମାତ� ା ୪୫ ଡିଗ�ୀରୁ अ~କ େହାଇ� 

ଏହା अତ�� ��ାର 1ଷୟ 1ଗତ अେନକ ଦଶ�ିେର ଏମି� 

େକେବ 1 େହାଇନj� ଜାଣିବାଶୁଣିବା େ�କ କହୁଛr ଇେୟ 

କାେଳ େଗାେଟ ନୁଆ ଘଟଣା 

 h� ବୁ�ି�19 ମତେର *ଜଧା�େର ବ��ତ ତାପମାତ� ାର 

ଏକମାତ� କାରଣ େହଉ� ସହରୀକରଣ ଓ ଜ�ଲ କାଟି ସଫା କ'ବା 

ମେନାବୃdି 1ଗତ �.ଦଶ�ିେର ଭୁବେନଶ"ରର ଆୟତନ अେନକ 

ଗୁଣେର ବୃ�ିପାଇ� େଯଉଁଠି Cେନ ଘନ ସବୁ@ମା j�, ଆ@ 

େସଠି ବହୁତଳ ପ�ାସାଦ ମାନ .ମ	ାଣ େହାଇ� ସହରେର 

କ�ମବ���ୁ ଜନସଂଖ�ାକୁ ଆେବା' େନବାପାଇଁ ନୁଆ ନୁଆ 

ଜନବସ� .ମ	ାଣ େହତୁ, ଜ�ଲକୁ କାଟି ସଫା କ*ଯାଉ� ଏହା 

ତୁଳନାେର ବ�କରଣ ପ�କ� h� କାମ କରୁନାହ^ କ�େଲ अତୁ��ି 

େହବନାହ^ ଭୁବେନଶ"ର ବd	ମାନ ସମୁଦାୟ oରତବଷ	େର 

ସF ାଟ	ସିଟିର ମାନ�ତା ପାଇବା ପେର �ଗୁ� ସେତ େଯମି� ଦ� �ତ 

ଗ�େର ଏହା ଏକ କଂh�ଟ ଜ�ଲେର ପ'ଣତ େହବାେର �ଗି� 

 *ଜଧା�େର Cନକୁ Cନ ବଢୁjବା ତାପମାତ� ାକୁ େନଇ 
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अେନକ ବ��ାତF କ �ତ�  ଓ କଥାମାନ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ େହାଇ�, େହେଲ 

ଏହାକୁ ମାତ�  ବ�� େବାl o1େନଇ େଦmେଲ େହବନାହ^ ପ�େତ�କ ବାd	ାେର h� ନା 

h� ଗୁରୁd" ପ-ୂ	  ତଥ� ର�� ଆଉ ଆମକୁ େସ� ସବୁ ତଥ� ଉପେର କାଯ	� କ'ବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ପୃjA ପୃ=ରୁ ଦୃତଗ�େର େ�ପପାଉjବା ସବୁଜବନା�କୁ ପୁଣିଥେର େଫେରଇ 

ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୁଏତ େସjେର ଏ� ତାପମାତ� ା h� କମ େହାଇପାେର 1ଗତ ଦୁଇ 

ଦଶ�ିେର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର େଦୖA ଦୁବ�ପାକର ସ��ଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ି� 

ମହାବାତ�ା ଓ ଫାଇlନ୍ ପେର ବ�କରଣକୁ େଯଉଁ ଗ�େର କ'ବାର j�, େବାଧହୁଏ 

େସମି� କ*ଯାଇନାହ^ େତଣୁ ପ'େବଶେର अସ�ଳନ େଦଖା େଦଇ� 

 େଭଷଜ 1�ାନେର ଆମକୁ ଶି�ା Cଆଯାଇj�, “.*କରଣ, �h�ାଠାରୁ 

େଶ�ୟ�ର” अଥ	ାତ, େ*ଗ େହବାପବୂ	ରୁ ଯC ଆେମ 1�ତ ପଦେ�ପ େନଇପା'ବା ତା 

େହେଲ େ*ଗ େହବନାହ^ h �h�ାପାଇଁ ଆମକୁ ହଟହଟା େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ^, େସମି� 

ବାତାବରଣ 1ଷୟେର ମt ଆମକୁ ସେଚତନ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯC ଆ@ ଆେମ ସବୁଜ 

ବ�କରଣକୁ ପ�ାଧାନ� େଦବାନାହ^, ତା େହେଲ କାl ଆେମ େକେତ ଶୀତତାପ .ୟ�ଣ ଯ� 

ଲଗାଇେଲ ସୁ�ା ଗରମର .�ାର ପାଇବା ନାହ^ ପୁଣି େସ ସବୁ ପାଇଁ ଆବଶ�କ 1ଦୁ�ତ 

ଶ�ି ପାଇବା େକଉଁଠାରୁ? ବd	ମାନ ଆମ *ଜ� 1ଦୁ�ତ ଶ�ିେର ଉନ�ତ jବା କଥା ଆେମ 

ଶୁଣିଆସୁjବା େବେଳ ସୁ�ା 1ଦୁ�ତ 1ଭ� ାଟ ପ�ାୟ .�C.ଆ ଘଟଣା େହାଇ� େତଣୁ 

ଆମକୁ ପ'େବଶ ସ�ଳନ ପାଇଁ କାଯ	� କ'ବାକୁ ପଡ଼ିବ େତେବ ଯାଇ ଆେମ ପ'େବଶେର 

େହଉjବା ଏ ସବୁ 1ଭ� ାଟ ଦୂର କ'ପା'ବା  

 ବସ� ଋତୁ ଓ ଗ�ୀଷFଋତୁେର େହଉjବା ଆଉ ଏକ ଉେଲ�ଖ�ୟ ଘଟଣା େହଉ� 1ଷୁବ 

ସଂକ� ାr ବା ଉ�ଳୀୟ ନବବଷ	 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ� ପବ	ର ମହd"  ବହୁତ अ~କ 

କୁହାଯାଇପାେର େଯ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜାDୟ ପବ	 ଚEତ ବଷ	 ଏ� ପବ	 ସମୁଦାୟ 
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ଓଡ଼ିଶାେର ମହା ଆନ  ଉଲ� ାସର ସହ ପାEତ େହାଇ� ଏହା ସେମତ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର 

ରହୁjବ ଓଡ଼ିଆମାେନ ମt ଏ� ପବ	କୁ अତ�� ଆନ େର ପାଳନ କ'jବାର ଖବର ଆେମ 

ପାଇଛୁ ସୁଦୂର ଆେମ'କାେର ରହୁjବା ଓଡ଼ିଆମାେନ ଉ�ଳ Cବସ ଓ ଉ�ଳୀୟ 

ନବବଷ	କୁ ହେଷ	ାଲ� ାସର ସହ ପାଳନ କ'jେଲ, ଏହା ସ�ତ ଦୁବାଇ, ଇଂଲ¡, ସାଉC 

ଆରବ ଆC େଦଶେର ରହୁjବା ଓଡ଼ିଆମାେନ ମt ପାଳନ କ'jେଲ oରତ ମtେର 

Cଲ� ୀ, େକାଲକାତା, ସୁରତ, ବା�ାେ�ର, ପୁେନ, ମୁiାଇ ଆC `ାନେର ମt ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ	 

ପାଳନ େହାଇjବା ଆେମ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ 

 ବଷ	େର ସିନା ଛअ ଋତୁ ଏବଂ ଗ�ୀଷFଋତୁେର अତ�~କ ଉdାପ ରେହ, େହେଲ oରDୟ 

*ଜ��େର ବଷ	ସା* ଉdାପର ବାତାବରଣ ର�ଥାଏ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାରଣରୁ 

ସବୁେବେଳ ଏହା �ଗିର�ଥାଏ େକ �  ସରକାର େହଉ ବା *ଜ� ସରକାର ¢ନ�  ¢ନ�  

କାରଣରୁ ସବୁେବେଳ 1େ*ଧୀମାନ9 ସ��ଖେର ଶରବ� ହୁअr େସ ସବୁର ଖବର ସମ� 

ସiାଦପତ� ର ଶିେ*ନାମା ମ¡ନ କ'ଥାଏ, ଚEତ ସଂ�ରଣ ପବୂ	ରୁ ଏମି� h� ଖବର ଯାହା 

ସମଗ� େଦଶକୁ ଆେ ାEତ କ'j� େସ ସବୁ 1ଷୟେର ଜଣାଇବା ଉ�ତ ମେନ କରୁ� 

1ହାର *ଜ�କୁ ସ+ୂ-	oବେର ମଦମୁ� େବାl େଘାଷଣା କ*ଯିବା ଏକ ଗୁରୁd" ପ-ୂ	  ଘଟଣା 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ 1ହାର .ବ	ାଚନ ସମୟେର ପ�ାଥ	ୀ ଶ�ୀ .�ଶ କୁମାର ମତଦାତା9ୁ 

ପ��ଶୃ� େଦଇjେଲ େଯ ଯC େସ .ବ	ାଚନେର 1ଜୟୀ ହୁअr େତେବ େସ 1ହାରକୁ 

ମଦମୁ� େବାl େଘାଷଣା କ'େବ ଏବଂ େସ .ଜ ପ��ଶୃ� ର�ା କ'ଛr ଯCଓ ଏହା 

)ା* ଜନ अଶାr େଦଖା େଦଇ�, h� ଏହା ଏକ ସ"ାଗତେଯାଗ� ପଦେ�ପ େବାl ଆେମ 

oବୁ ଖବର କାଗଜରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲୁ େଯ େଯଉଁମାେନ .ଶାେଖାର େସମାେନ କାେଳ 

ଏହା )ା* 1ଚEତ େହାଇ କାଗଜ, ସାବୁନ, ଇତ�ାC @.ଷ ଖାଇପକାଉଛr h� ~େର 

~େର ସବୁ ସାମାନ� େହାଇଯିବ େବାl ଆେମ ଆଶାବା£, अବଶ� ଏହା ସ�ତ େk* 
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ମଦବ�ାପାର େହବାର ସ¥ାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ Cଆଯାଇନପାେର ଏହା )ା* *ଜସ"ହା� 

େହବା ସହ ସମାଜେର େଦୗ*ତF � ବୃ�ିପାଇବ େବାl अେନେକ ମତ Cअr 

 1ଗତ ମାସେର କାଶFୀରର ଶ�ୀନଗରେର jବା ନ�ାସନାଲ ଇନ୍¦ିଟୁ�ଟ୍ अଫ୍ 

େଟେକ� ାେ��େର §ତ�  अଶାr ଏକ ପ�ମୁଖ ଖବର j� 1ଶ"କପ ଟି େଟ¨zି ମ�ାଚେର 

oରତର ପ*ଜୟ ପେର h� §ତ�  ଏ� ଖବରକୁ େନଇ କେଲଜ କ�ା+ସେର ଖୁସି 

ମନାଉjବା अେନକ §ତ� 9ୁ ଭଲ �ଗିନj� oରତର ପ*ଜୟେର ଆନ ିତ େହଉjବା 

େସ� §ତ� ମାନ9ୁ 1େ*ଧ କ' अେନକ §ତ�  अେ ାଳନାତF କ ପଦେ�ପ େନଇjେଲ ଏବଂ 

କ�ା+ସ ¢ତେର oରତ ମାତାh ଜୟ କ�ବା ସ�ତ ମୁଖ� କାଯ	�ାଳୟ ଉପେର oରତର 

��ର�ା ପତାକା ଲଗାଇjେଲ ପେର କ�ା+ସେର ବଢୁjବା ଉେdଜନାକୁ େଦm େପାlସ 

)ା* ମାତ� ା~କ କାଯ	�ାନୁ=ାନକୁ ସମ� ଗଣମାtମ ଏବଂ *ଜେନୖ�କ ଦଳମାେନ . ା 

କ'jେଲ h� ପ�ଥମଥର କାଶFୀରର େକୗଣସି ଏକ ପ�ମୁଖ ଶି�ାନୁ=ାନ ମtେର 

oରତମାତା h ଜୟ େବାl ଶୁଣା ଯାଇjବା କଥା ସମେ� ଏକ ସ"ରେର ସ"ୀକାର କ'jେଲ 

ସବୁେବେଳ ପାh�ାନ @ ାବାଦ େବାl ଶୁଣାଯାଉjବା ଏବଂ अେନକ ସମୟେର ପାh�ା� 

ପତାକା େଦଖାେଦଉjବା ଘାଟିେର oରତ ପତାକା ସଗେବ	 ଉଡୁjବାର ଦୃଶ� େସାସିଆଲ୍ 

ମିଡ଼ିଆେର ପ�ସାର େହାଇj� 

 h� Cନତେଳ େକରଳର ଏକ ପ�ମୁଖ ମ ିରେର ଉ�ବ ପାଳନ େହଉjବା ସମୟେର 

ବାଣ ଫୁଟାଉjବାର ଦୃଶ�୍ େଦmବା ପାଇଁ ଏକ��ତ ଜନ ସମଗ� ହଠାତ 1େ©ାରଣ )ା* 

ଚମh ପଡ଼ିjେଲ ବାଣ ସଂଗୃªତ େହାଇ ର�jବା ଏକ େଗାଦାମଘେର .ଆଁ �ଗିବା 

ଫଳେର 1େ©ାରଣ େହାଇ अନୁ�ନ ଶେହରୁ अ~କ େ�କ9 ପ�ାଣ ହା� େହାଇj� 

ସବୁେବେଳ ଏ� ମ ିରେର ବାଷ�କ ଉ�ବ ସମୟେର ଏମି� ଆତସବା� ହୁଏ େବାl ମ ିର 

ତରଫରୁ କୁହାଯାଇ� अବଶ� ଏ� ପ�କାରର ଆତସବା� ପାଇଁ େକୗଣସି ପ�କାର .ୟମ 
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ଉ¬ତମ ନ�ାୟାଳୟ େଦଇନାହାr ତଥାପି ସବ	ସାଧାରଣ ଏମି� ଉ�ବ ସମୟେର 

ସାବଧାନ ର�ବା ପାଇଁ ସରକାରୀ oବେର .େ4	ଶ ଜାରୀ କ*ଯାଇ� 

 1ଷୁବ ସଂକ� ାr ଉପଲେ� ଓଡ଼ିଶା ଉ�ବମୁଖର େହଉjବା େବେଳ ଓଡ଼ିଶାେର ଆହୁ' 

ଶେହଟି ‘ଆହାର’ ଖାଦ� 1ତରଣ େକ �ର ଉଦଘାଟନ ମୁଖ�ମ�ୀ ଶ�ୀ ନAନ ପ7ନାୟକ 

କ'ଛr ଏହା ଫଳେର େଦୖ.କ ଷାଠିଏ ହଜାର େ�କ9ୁ ସ"� ମଲୂ�େର oତ ଓ ଡାଲମା 

େଯାଗାଇ Cଆଯିବ େବାl ଜଣାପଡ଼ି� ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏ� େଯାଜନା )ା* 

ସହ*ଳେର ରହୁjବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ କରୁjବା अେନକ ଗରୀବ େ�କ �o."ତ 

େହାଇଛr ମାତ�  ପାଟ9ା 1.ମୟେର oତ ଓ ଡାଲମା େଯାଗାଇ େଦବାର ଏ� अ¢ନବ 

େଯାଜନା )ା* େଯେତ अ~କ େ�କ �o."ତ େହଉଛr େସେତ अ~କ ପ'ମାଣର େ�କ 

କମ	େକାଢ଼ିଆ େହବାର ଭୟ ର�� େବାl ଆେମ अନୁଭବ କରୁ େ�କ9ୁ ମାଗଣାେର hiା 

ସ"� ମଲୂ�େର ଖାଇବାକୁ େଦବା )ା* େସମାନ9ର କାମ କ'ବା ପ�ବୃdିକୁ ~େର ~େର 

ଦେବଇ Cଆଯାଉ� େବାl अନୁମାନ କ*ଯାଏ ବରଂ ଏହା ବଦଳେର ଜନ�ତକାରୀ 

अେନକ କାଯ	�କ�ମ ହାତକୁ .ଆଯାଇ େ�କ9ୁ କମ	.ଯୁ�ି Cଆଗେଲ ହୁଏତ ଆହୁ' ବହୁତ 

ଭଲ ହୁअ�ା େବାl ଆେମ ମେନ କରୁ 

 ସେବ	ାପ' अେପ�ଲ ମାସର ଏ� ଗରମ ସମୟେର ଆପଣମାନ9ୁ ଆହ" ାନ ଇପ��କାର 

ଏକ 1େଶଷ ସଂ�ରଣ େଭଟି େଦଉjବା େବେଳ अତ�� ଆନ  अନୁଭବ କରୁ� 

ଉ�ଳୀୟ ନବବଷ	 ଉପଲେ� ସମ� ପାଠକ ପାଠିକା9ୁ ହା4�କ अ¢ନ ନ 

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 

 ପ��=ାତା - ସ+ାଦକ, ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର 
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ସ+ାଦ|ୟ    ୪ 

ଆମ ନୁଆ ବଷ	    ୧୨ 

ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ 

ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�   ୧୯ 

ମାଆ ଓ ମାତୃoଷା   ୨୦ 

ଓଡ଼ିଆର ଶତ� �    ୨୧ 

ଡiରୁଧର ପ7ନାୟକ 

ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ	   ୨୩ 

ସ"ତ� ଉ�ଳର ସF ¯�ଗାଥା  ୨୬ 

ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ �  ମୁଦ� ା 
अସୁର�ିତ ଗଣତ�   ୨୮ 

ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ 

ବଢ଼ିଆ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ   ୩୦ 

ରଶFୀର°ନ ଦାଶ 

ପ1ତ�  ଉ�ଳ Cବସ   ୩୩ 

अନୁପମ େବେହ* 

ଈଶ"ର     ୩୪ 

ଡା �ଳମାଧବ କର 

ପରେମଶ"ର    ୩୫ 

ଦୟା.~ ଦାଶ 

େଦବେ�କେର େଦବ*ଜ  ୩୬ 

ଡା ମୀନେକତନ ପ7ନାୟକ 
ତଲ	ାେକାଟାର ଜଗନ� ାଥ ମ ିର  ୪୧ 

ଶ�ୀ l�*ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ� ପ7ନାୟକ 
अନୁବାଦ - ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 

ସାଗର ସୀମା    ୪୬ 

ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ) 

ଆମ ଗଁା ହାଲkଲ   ୫୨ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 

ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ�  ୫୮ 

ବାଲF ୀh ନାୟକ 

ବାସିoତ    ୬୧ 

अପ*ହ�ର अବେଶାଷ   ୬୨ 

ସୁବ�ତ କୁମାର ମୁଦୁl 

ସ"ତ� ଉ�ଳ *ଜ�   ୬୩ 

ଡା ସ��ା*ଣୀ ପାଣିଗ�ାª 

ଓଡ଼ିଆ oଗବତ    ୬୭ 

ରA �  କୁମାର ମହାପାତ�  

�ଠି     ୭୦ 

ଡା େସୗମ�ର°ନ ମିଶ� 

ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�............    
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1ଧାତାର େଖଳ    ୭୨ 

ଦୁଗ	ା ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 
ତୁମ ଗଁା ନଈ    ୮୦ 

अେଦଖା େପ�ମ    ୮୧ 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

अDତ     ୮୪ 

Cଲ� ୀପ କୁମାର ପ'ଡ଼ା 

ଭୁlପା'1. େତାେତ   ୮୫ 

ଆତ	ତ� ାଣ ସୁତାର 

ଗରୀବ ଲୁହ ମଲୂ�ªନ   ୮୬ 

ପ�ଶା� କୁମାର ଦାଶ 

େପ�ମ     ୮୭ 

£ପକ କୁମାର ଷଡ଼�ୀ 
ମାନସୀ     ୮୮ 

ସଫଳ �ବନ    ୮୯ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

ଶି�ାର ଆଦଶ	    ୯୦ 

ମେହ �  ପ�ତାପ ସ"ାଇଁ 

ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ?   ୯୨ 

େକାଉଠି अଛ ?   ୯୪ 

ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
କାହାଣୀ ଏେ°l ପି�ୟାର  ୯୬ 

अମୃତାଂଶୁ 

ସ"ାଗ�କା    ୯୯ 

ଲ�Fୀଧର ମହାରଣା 
ତୁେମ     ୧୦୦ 

ଜୟଶ�ୀ ପ7ନାୟକ 
1ଶ"ାସ     ୧୦୨ 

େବୖଶାଖର .ମ�ଣ   ୧୦୩ 

ଡiରୁଧର ବାଗ 

ସବୁନାରୀ ନୁେହଁ ସୀତା   ୧୦୪ 

ସାଗରୀକା 1ଶ"ାଳ 

ମାନ ଉ�ାରଣ କର   ୧୦୫ 

େ*�ତ୍ ନାେଗଶ 

ହ@� ଠିକଣା    ୧୦୬ 

କମଳାକା� ସୁବୁ�ି 
ଜଗେତ େକବଳ    ୧୦୭ 

କ1ସଯୂ	� ବଳେଦବ ରଥ 
ସମୀ�ା - ସFରଣିକା   ୧୦୯ 

1େଶଷ ସଚୂନା    ୧୧୧ 

 
 

ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ପାଇଁ .ଜ େଲଖା ଶୀଘ� 
ଆମ .କଟକୁ ପଠା� 1େଶଷ 1ବରଣୀ 

ପାଇଁ େଶଷ ପୃ=ା େଦଖ� 
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ପ1ତ�  ମହା1ଷୁବ ସଂକ� ାr, େମରୁ ସଂକ� ାr, ପଣା 
ସଂକ� ାr, ହନୁମାନ ଜୟ�ୀ ଏବଂ ସେବ	ାପ' 

ଉ�ଳୀୟ ନବବଷ	 ଉପଲେ�  

ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାରଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାରଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାରଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର    
www.facebook.com/odiaparibar | www.facebook.com/groups/aahwaan | www.aahwaan.com 
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ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ୍ 

 ଆ@ େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ	 କଥା ଉେଠ, େମାର 

§ତ� ାବ`ାେର ପଠିତ ଏକ �ୁଦ�  କାହାଣୀ ମେନ ପେଡ଼ ଏକ .ଘ 

अରଣ�ର .ଜ	ନ *�ା ବସ�ର अପ*ହ�େର ଚଇତାE ମଳୟ 

ସା�କୁ ପ�©ୁ�ତ କୃ�ଚୂଡ଼ା ପୁ³ ଓ ଆମ� ବଉଳର େସୗରଭ 

�ବନେର ଦା'ଦ� �ତାର କଷାଘାତେର ପ�ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକଟିଏ 

ଗ�କରୁ� େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଜାଗାକୁ, େଯଉଁଠି େସ ସ�ାନ ପାଇବ 

अସୁମା' 1ଭବ ହଠାତ୍ ତାର ଦୃ¦ିେଗାଚର େହ� ଏକ अ´ୁତ 

ଦୃଶ� *�ା ପାଶ	¨ର अନ� ଦୂରେର ଦ¡ାୟମାନ ଏକ େଲୗହ 

�¥ ତାର ଚତୁପ	ାଶ	¨େର ଘ-ୂ	 ାୟମାନ ଏକ ଚକ� ାକାର अଖ େସ� 

ଚକ� ାକାର अଖ ସହ ଘ-ୂ	 ାୟରତ ଏକ Cବ� ସୁ ରୀ ରମଣୀ 

ମ�କେର ଧାରଣ କ'� अମଲୂ� ରତ� ଭ* ସ¨-	 କଳସଟିଏ 

ଯୁବDର ରୂପ �ବଣ� ଏପ' ମେନାମୁµକର j� େଯ ଯୁବା 

ପjକଟି ମ�ମୁµ ଭE अପଲକ ନୟନେର େଦmବାକୁ �ଗି� 

Cବ�ରୂପା ତରୁଣୀ ହଠାତ୍ ତାର କଟା� kହାଣୀେର ପାଶକୁ ଆସିବା 

ପାଇଁ ଇ�ିତ Cअେ�, ଯୁବା ପjକ ଜଣକ �¥ୀଭୂତ େହାଇଗ� 

େଯୗବନର େପ�ରଣା ଓ ରୂପବDର େମାହ ତାକୁ େଲୗହ�¥ .କଟକୁ 

ଆମ ନୁଆବଷ	ଆମ ନୁଆବଷ	ଆମ ନୁଆବଷ	ଆମ ନୁଆବଷ	    
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ଆକଷ�ତ କ� �¥ .କଟେର ଉପ.ତ ହୁअେ�, ହାସ�ମୟୀ ମଧୁରoଷି� ତରୁଣୀ ତାକୁ 

କ�େଲ ମଁୁ େହଉ� ଦ� କନ�ା ଏ� �¥ अ�ଗ	ତ ଗd	େର ଏ�ଭE ଦଶଟି ରତ�  କଳସୀ 

ଗ¶ିତ अ� େମା ପିତା9 .େ4	ଶେର ମଁୁ ଏ� କଳସୀ ଧାରଣ କ'� ବହୁ ସମୟ ଧ' 

ଘ-ୂ	ନ େଯାଗୁ ମଁୁ କ· ା� अନୁଭବ କରୁ� ଦୟାକ' େମାର ସହାୟତା କର� ଏ� ରତ�  

କଳସୀ େମା ମ�କରୁ େନଇ h� �ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ� ଘ-ୂ	 ାୟମାନ अଖେର ଦ¡ାୟମାନ 

ହୁअ� ସମ�କ୍ 1ଶ�ାr ପେର ମଁୁ ପୁନ¸ ପ�ତ�ାଗମନ କ'1 ଏବଂ ଉପହାର ସ¨ରୂପ 

ଆପଣ9ୁ ରତ� କଳସୀ ପ�ଦାନ କ'1 େକାମଳା�ୀ ଯୁବDର ମଧୁର କଥନ ଓ ରତ�  

କଳସୀର େ�ଭ େଯାଗୁ ଯୁବକର ମନ 1ହ¨Eତ େହାଇଗ� ଓ େସ ତାର କଥାେର ସ�� 

େହାଇ ରତ� କଳସୀ ଧ' େଲୗହ�¥ ଚତୁପ	ାଶ	̈େର ଘ'ୂବାକୁ �ଗି� ଏେଣ ରୂପସୀ ଯୁବD 

अରଣ� ଆଡ଼କୁ ଗ� କରୁ କରୁ अ��	ାନ େହାଇଗ� େଯ ଆଉ େଫ'� ନାହ^ 1k* 

ଯୁବକଟି ରମଣୀର େସୗ ଯ	�ତା ଓ ରତ� କଳସୀର େମାହେର ବଶବd	ୀ େହାଇ େସ�Cନୁ 

ଘୁ'ବାେର �ଗି� 

 ଏ କାହାଣୀ ଉପ`ାପନ କ'ବାର ଉେ4ଶ� େହଉ� ଇ ି�ୟେoଗେର ପ�ଧାନ�ତା 

ରmjବା ପା¸ାତ� ସଂ�ୃ�ର ବାହ� େସୗ ଯ	�େର 1େମା�ତ oରDୟମାେନ ଆ@ ତାର 

କ*ଳ ମାୟାକୁ ବୁଝି ନ ପା' କପଟ ଫାଶେର ବ�ିତ େହାଇଯାଇଛr अପସଂ�ୃ�ର ଦୁରୁହ 

ପର+*ର େବାଝ ଆମ ମ�କେର ଧ*ଇ େଦଇ 1େଦଶୀମାେନ ଏ େଦଶରୁ 1ଦାୟ 

େନଇଛr h� ତାର କୁପ'ଣାମ ଆେମ େoଗ କ'klଛୁ ପ��ବଷ	 ଜାନୁଆରୀ ପ��କୁ 

ନୂଆବଷ	 oେବ େଯପ' ଧୁମଧାମେର ପାଳନ କ*ଯାଏ, େସjରୁ .ରୁପିତ ହୁଏ େଯ ଆେମ 

hପ' ପା¸ାତ� ସଂ�ୃ�ର ଭ� େହାଇ ଯାଇଛୁ ଏକଥା ଜାଣି ଆ¸ଯ	� �େଗ େଯ 

ଆମମାନ9 ମtେର अେନକ अଛr େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ	 1ଷୟେର अ� अଟr 
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ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ¨ା¢ମାନ ପ�� କୁଠାରଘାତ ଓ ଏହାର େଗୗରବମୟ ପର+* ପ�� अପମାନ 

ଏ� ପ'େପ��ୀେର ଓଡ଼ିଶାର ସଂ�ୃ� ଓ ପର+* ସi�େର ସେଚତନତା ସୃ¦ି କ'ବା ଏକ 

ପରମ କd	ବ� େବାଧ ହୁଏ 

 oରତ େହଉ� ପୃjAର ପ�ାଚୀନତମ େଦଶମାନ9 ମtେର अନ�ତମ ଏହାର Cବ� 

ସଂ�ୃ� ଆବାହମାନ କାଳରୁ 1ଶ¨ବାସୀ9ୁ ଆକୃ¦ କ'ଆସି� ବହୁ ଧମ	, ବହୁ ବ-	, ବହୁ 

oଷାର ସମାଗମ ଏ ସଂ�ୃ� 1¢ନ�ତା ମtେର ଏକତା ଏ ସଂ�ୃ�ର 1ଲ�ଣତା ଏ� 

ସଂ�ୃ�ର ଏକ Cବ� ଓ େଗୗରବମ¡ିତ अଂଶ େହଉ� ଉ�ଳୀୟ ସଂ�ୃ� ଏ ସଂ�ୃ�ର ପବ	 

ପବ	ାଣୀ ଓ ପର+* ଆtା�Fକ ଆଧା'ତ ଓ 1�ାନ ସ�ତମt �ବନକୁ ଆନ ମୟ oେବ 

.ବ	ାହ କ'ବାର ¢ନ�  ¢ନ�  ପ¹ା ଏjେର ସ.�1¦ ଓଡ଼ିଶାର ସଂ�ୃ�େର ମହା1ଷୁବ 

ସଂକ� ାr େହଉ� ଏକ अନନ� ପବ	 ଯାହା ପଣା ସଂକ� ାr ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ	 oେବ ମt 

ସୁ1Cତ ସାରଳାଦାସ9 ଓଡ଼ିଆ ମହାoରତ ରଚନା ସମୟରୁ ହ^ ମହା1ଷୁବ ସଂକ� ାr 

ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବଷ	ର ମାନ�ତା ପାଇ ଆସି� ସ¨ାଧୀନତା ପେର ଓଡ଼ିଶାେର ସାମ�ବା£ 

ବ�ବ`ାର 1େ�ପ ପେର ମହା1ଷୁବ ସଂକ� ାrେର ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ	 ବ�ାପକ ରୂପେର ପାEତ 

େହାଇଆସୁ� ଏହା ଆମ oଷା¢dିକ *ଜ� ଗଠନର ସାଂ�ୃ�କ ପୁନଜ	ାଗରଣ ପାଇଁ ଏକ 

େଗୗରବର କଥା 

 େସୗରମାନ ଗଣନା अନୁସାେର ସଯୂ	� େଗାଟିଏ *ଶିେର ଏକମାସ अବ`ାନ କ' अନ� 

*ଶିକୁ ଗମନ କରr ସଯୂ	� େଗାଟିଏ *ଶି ତ�ାଗ କ' େଯଉଁCନ अନ� *ଶିକୁ ଗମନ 

କରr, ତାକୁ ମାସର ପ�ଥମ Cନ ବା ସଂକ� ାr କୁହାଯାଏ ଏଇ ସତୂ� େର ବଷ	େର ବାରଟି 

ସଂକ� ାr ଆେସ େସj ମtରୁ kେ*ଟି ସଂକ� ାr ମୁଖ� - ଦୁଇଟି 1ଷୁବ ସଂକ� ାr (ମହା1ଷୁବ 

ବା ପଣା ସଂକ� ାr ଏବଂ ଜଳ1ଷୁବ ବା ତୁଳା ସଂକ� ାr ) ଏବଂ ଦୁଇଟି अୟନ ସଂକ� ାr 
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( ଉd*ୟଣ ବା ମକର ସଂକ� ାr ଏବଂ ଦ�ିଣାୟନ ବା କକ	ଟ ସଂକ� ାr) oରତବଷ	ର ଦ�ିଣ 

ସୀମା�େର ପ'କ�ିତ 1ଷୁବେରଖାକୁ Cºୀମାନ ସଯୂ	� ବଷ	କେର ଦୁଇଥର अ�କ�ମ 

କରr ସଯୂ	�9ର େମଷ ଓ ତୁଳା *ଶିେର ପ�େବଶ କାଳକୁ ଯଥାକ�େମ ମହା1ଷୁବ ସଂକ� ାr 

ଓ ଜଳ 1ଷୁବ ସଂକ� ାr oେବ ପାଳନ କ*ଯାଇଥାଏ 1ଷୁବ ସଂକ� ାr ଠାରୁ େସୗରମାସ 

ଆର¥ ବାର *ଶିର ପ�ଥମ *ଶି େମଷ *ଶିରୁ ଶୁoର¥ ଏଣୁ ଏହାକୁ େମଷ ସଂକ� ାr ମt 

କୁହାଯାଏ ଶା»ୀୟ ମାନ�ତାେର ଓଡ଼ିଶା େହଉଛr ସକଳ ଶ�ିର ଆଧାର ସଯୂ	�େଦବ9 

ଜନF ପୀଠ  ପଶୁପ�ୀ, ବୃ�ଲତା ସମ� �ବଜଗତ ସଯୂ	�9 1ନା ବି ର�ବା अସ¥ବ 

ପ�େତ�କ ଗ�ହ ଏବଂ *ଶି ଉପେର ସଯୂ	�9ର ପ�oବ ଏବଂ ସଂପକ	 ର�� � ୁଧମ	େର 

ସଯୂ	� ପଜୂାର ପ�ଚଳନ େକଉଁ ଆCମ କାଳରୁ ର�� ପେଦବତା ଉପାସନା ମtେର 

ସଯୂ	�ପଜୂା ଉପାସନା 1~ ର��..... “ଗେଣ ନା*ୟେଣ ରୁେଦ�  अମି"େକ o�େର ତଥା 

¢ନ� ା¢ନଂ ନ କd	ବ�ଂ ପେଦେବା ନେମା�ୁେତ” ଓଡ଼ିଆମାନ9ର 1ଶ¨ାସ ସଯୂ	�େଦବ 

1ଷୁବ େମଳାେର ପ�ଥମ ସଯୂ	�ରଶFୀ ଉଜ	ା ସ¨ରୂପେର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖ¡େର 1hରଣ କ'ଥାr 

େସ� ଶ�ି ହ^ ସମଗ� ବଷ	ର ସାଫଲ� ପ�ଦାନ କ'ଥାଏ 1ଷୁବ ସଂକ� ାr Cନ ସଯୂ	�9ର 

ଉd*ୟଣ େଯାଗୁ େଯଉଁ ଉdାପ ପୃjAବାସୀ ପାଇେବ, ତାହାକୁ ସ¨ାଗତ କ'ବାର ଏକ ପବ	 

ଏ�ଠାରୁ ଆର¥ ହୁଏ 

 ଗ�ୀଷF ଋତୁେର ସଯୂ	�9 ପ�oବେର ଶରୀରେର अଗି�ବଳ .�	ା'ତ େଯାଗୁ अ~କ େoକ 

�େଗ ଏବଂ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ� ସହଜେର �-	 ହୁଏ ଏ� ଋତୁେର अ~କ ସଯୂ	�ତାପ େଯାଗଁୁ 

�ବଜଗତେର ଶୁ¼ତା େଦଖାଯାଏ, अ~କ ଝାଳ .ଗ	ତ ହୁଏ, अ~କ େଶାଷ �େଗ ଓ ଶୀତଳ 

ପ'େବଶେର ର�ବାକୁ ଇ¶ା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆମାେନ ଏଇ Cନେର ଆନୁ=ା.କ oବେର .ଜର 

େବୖଭବଶାଳୀ अDତକୁ ସFରଣ କ' ଏକ ସୁମି¦ ପା�ୟର ବ�ବ`ା କରଥାr ଗ�ୀଷF କାଳକୁ 
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ସୁହାଇ� ଭE .ଜ k'ପାଖେର jବା ପ�ାକୃ�କ... ଯାହା h� ଥ¡ା, ମେନାରମ ଓ 

ଆବହମାନ କାଳରୁ ପ�ାº େହଉ� ତାକୁ ଉପେଯାଗ କ' ପ��ୁତ କ'ଥାr ପଣା ମୁଖ�ତଃ 

କା ଆi େପାଡ଼ା, ପା�� ଆiରସ, ପା�� େବଲ ରସ, େଛନା, �ୀର, *1ଡ଼ି, ନବାତ, 

ଗୁଡ଼, ଆଖୁରସ, ଦ�, ନଡ଼ିଆ, େଗାଲମ'ଚ, େକା*, hସମିସ, କାଜୁ ପକାଇ अଲଗା अଲଗା 

ପ�କାରର ପଣା ପ��ୁତ େହାଇଥାଏ େକେତକ `ାନେର o� ମିଶାଇ ପଣା କ'ଥାr 

େସjପାଇଁ ଏ� Cନର अନ�ନାମ େହ� ପଣା ସଂକ� ାr ପଣା ସଂକ� ାrର ନାମକରଣ 

ପଛେର କୁହାଯାଏ େଯ, ପୁରୀ ଶ�ୀମ ିରେର ଆନୁ=ା.କ oେବ ଠାକୁର9 �ଗି ଉ� Cନ 

ପଣା େoଗ େହାଇଥାଏ ପୁନ¸ ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ9 ପାଖେର େଯଉଁ େoଗ �େଗ, େସ�ଭE 

ଓଡ଼ିଶାର ସବ	ତ�  अନ� େଦବେଦA9  ପାଖେର ମt େoଗ �ଗି ହୁଏ ପ�େତ�କ ଶ�ି ପୀଠ 

ଓ େଶୖବ ପୀଠେର ଏ� Cନ ପଣା େoଗ �ଗି େହାଇ ବzନ ହୁଏ ଏଇ 1ଷୁବ ସଂକ� ାrରୁ 

ବ� ାହF ଣ ଓ ଯାଚକମାନ9ୁ ବୁଟ ଛତୁଆ ଓ ପଣା Cଆଯାଏ ଏବଂ ଜଳପାନ କ*ଯାଏ 

ବ� ାହF ଣମାନ9ୁ ମt ପାଦୁକା ବା େଜାତା ଏବଂ ଛତା Cଆଯାଇ ପୁଣ� अଜ	ନ କ*ଯାଏ ଏ� 

ସମୟେର ଖାଦ� अେପ�ା ପଣାପାଣିର ଆଦର अ~କ ଏବଂ ଆବଶ�କତା ମt ଯେଥ¦ 

ପାଣିଦ¨ା* ଶରୀରର ଜଳଶୁ¼ତା (ଡିହାଇେଡ�ସନ) ଦୂର ହୁଏ ପଣା ଦ¨ା* ଜଳଶୁ¼ତା ପରୂଣ 

େହବା ସ�ତ ଶରୀରକୁ ଶ�ି ମିେଳ 

 1ଷୁବ ସଂକ� ାrକୁ ଓଡ଼ିଆମାେନ ଏକ ତପସ�ା oବେର ଗ�ହଣ କ'ଥାr 

ଦ¡ୁଆମାେନ  ଦ¡ଯାତ ଶିବ ପାବ	D9ୁ 21 ବା 13 Cନ ଆ*ଧନା କ' अସହ� କ¦ ସ� 

ଏ� 1ଷୁବ ସଂକ� ାrେର ଉଦଯାପନ କ'ଥାr, ଯାହା ଏକ ସାଂ�ୃ�କ ନାଟ�ରୂପ େନଇ 

ଓଡ଼ିଶାର 1¢ନ�  अଳେର େଦmବାକୁ ମିେଳ ସାଧାରଣେର ଏହାକୁ ଦ¡ନାଚ କୁହାଯାଏ 

ସ¨ଇ¶ାେର .ଜ ଶରୀରକୁ କ¦ େଦଇ .ଜ ଭ1ଷ�ତ ବଂଶଧରମାନ9ୁ hପ' ଶ�ିଶାଳୀ ଓ 
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ବଳଶାଳୀ  କ*ଯାଇପା'ବ, ଏହା j� ଏଭE ନାଚର ଉେ4ଶ� ଦ¡ନାଚ oରତର ଏକ 

ବହୁ ପୁ*ତନ େ�କନାଟ� ଆମର ଏ ମାଟି ମା, ଧ'ତ� ୀ ମାତା ଏ Cବସଟିକୁ ଏକ अଗି� 

ତପସ�ାର ସଂକ� ଗ�ହଣ କ'ଥାଏ ଉେ4ଶ�, ଏକ ପୁରୁଷାକାର େସୗରଶ�ିର ଉପାସନା, 

ଯାହା ଜଗତର �ବନଚକ�କୁ ପୁନଜ	ୀ1ତ କ'ବ ଓଡ଼ିଶାର ଶାବରତ�ର ପର+*େର ପଣା 

ସଂକ� ାr ପବୂ	ରୁ ଦ¡ଯାତ� ା, ଝାମୁଯାତ� ା, ପିଠି େଫାଡ଼ା ଯାତ� ା, େମରୁ ଯାତ� ା ପ�ଭୃ� ଆର¥ 

େହାଇ ପଣା ସଂକ� ାrେର ଉଦଯାପିତ େହାଇଥାଏ ମାନସିକ ରmjବା ଉପାସକଗଣ 

1ଷୁବେର ବ�ତ ଉଦଯାପନ କ'ଥାr ବ��ିଗତ, ପା'ବା'କ ଓ ସାମୁ�କ ମ�ଳ 

କାମନାେର ବ�ତଧାରୀଗଣ ପଣାସଂକ� ାrେର ଠାକୁ*ଣୀ9 .କଟେର ବE ପ�ଦାନ କ'ଥାr 

1ଷୁବ ସଂକ� ାr ଠାରୁ ପ�େତ�କ ଓଡ଼ିଆ ତୁଳସୀ ଚଉ*େର §ୟା ମ¡ପ .ମ	ାଣ କ' ଜଳଧା* 

अପ	ଣର ବ�ବ�ା କ'ଥାr ଶିବ ମ ିରେର ଜଳା¢େଷକ 1ଷୁବ ସଂକ� ାrର 1େଶଷ 1~ 

େବୖCକ ପୁ*ଣ ସଂ�ୃ�େର अନୁପ�ାଣିତ େହାଇ अେନକ ବଦାନ� ବ��ି 1ଷୁବ ସଂକ� ାrରୁ 

अନ� , ଜଳ, ବ» ଆC ଦାନ କ'ଥାr ଆtା�Fକ, ଆ~େଦୖ1କ ଓ ଆ~େଭୗ�କ ��ତାପ 

.ବାରଣ .ମିd 1ଷୁବେର अେନକ ବ��ି ଗ�ହପଜୂା କ'ଥାr 

 ମହା1ଷୁବ ସଂକ� ାr େହଉ� ଭ� ପ�ବର ଶ�ୀ ହନୁମାନ9ର ଜନF Cନ ଏ� 

अବସରେର ଶ�ୀ ହନୁମାନ9ର 1େଶଷ ପଜୂା¬	ନା, ମାଜ	ଣା, kEଶା ପାଠ ଓ େହାମ ପ�ଭୃ� 

अନୁ=ିତ ହୁଏ अେନକ ଓଡ଼ିଆ ଏ�Cନ 108 ଥର ହନୁମାନ kEଶା ପାଠ କ'ଥାr ଓ 

अେନକ `ାନେର *ମାୟଣ ପାଠ, ଶ�ୀ*ମ ଚ'ତ ମାନସ, ନବାନ�  ପା*ୟଣ ଓ ପ�ବଚନ 

କାଯ	�କ�ମ 1ଷୁବ ସଂକ� ାrଠାରୁ ଆର¥ େହାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗ�ହ1ପ�ମାେନ 1ଷୁବ 

ସଂକ� ାr ଠାରୁ ଗ�ହ ପଜୂା ଓ ଗ�ହ ଯ� ଆର¥ କ'ଥାr େସମାେନ 1ଶ¨ର ମ�ଳ 

କାମନାେର ପଜୂା¬	ନା କ'ବା ସ�ତ ପଣାପବ	 ଓ ସମିFଳ� ମt କ'ଥାr अକ	େ�ତ�  
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େକାଣାକ	େର ସ¨ତ� ପଜୂା�� ନବଗ�ହ9 ଠାେର अନୁ=ିତ େହାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ� 

ସ�ତ 1ଷୁବ ସଂକ� ାr अ�ା�ୀ oବେର ଜଡ଼ିତ 1ଷୁବ ସଂକ� ାrେର 1¢ନ�  `ାନେର 1ଷୁବ 

ମିଳନ अନୁ=ିତ ହୁଏ 

 େଗାଟିଏ ଜା�ର ପ�ଥମ ପ'ଚୟ ତାର oଷା, ତା’ପେର ତାର ସଂ�ୃ� ଏବଂ ଏହାକୁ 

¢dି କ' ଗଢ଼ି ଉଠିjବା ତାର ସଭ�ତା ତଥା ପର+* ପ�େତ�କ ଆଧୁ.କ ଜା�ର ଏକ 

କ�ାେଲ¡ର ବା ପ°ିକା ପ�ଚEତ ଥାଏ ପ°ିକାର ବଷ	 ଆର¥ର ପ�ଥମ Cବସକୁ ନୂଆବଷ	 

ବା ବଷ	 ଆର¥ େବାl କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ େନଇ େସ� ଜା� ଗବ	 କ'ବା ସ�ତ .ଜ 

ପର+* अନୁସାେର ଉ�ବ ପାଳନ କ'ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ9 �ବନଧା*େର ଆtା�Fକ, 

ଦାଶ	.କ ଓ ସାଂ�ୃ�କ ଦୃ¦ିେକାଣରୁ ମହା1ଷୁବ ସଂକ� ାr 1େଶଷ ତା½ଯ	�ପ-ୂ	 ପ�ାଚୀନ 

ଯୁଗରୁ ଓଡ଼ିଆମାେନ 1ଷୁବ ସଂକ� ାrକୁ ସଂ�ୃ� 1ମ¡ିତ, ସଂହ� ସୁେଶା¢ତ ଗଣ 

ମେହା�ବର ଭବ�ରୂପ ପ�ଦାନ କ'ଛr କ�ବାକୁ ଗେଲ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜାDୟ ପବ	 

ବ'= अଡ଼ିଟ अ~କାରୀ 
କ" ାଟ	ର ନଂ – ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧ 
ନୁଆ ଏ @ କେ��, ନୟାପଲ� ୀ 
ଭୁବେନଶ"ର – ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ିଶା 
େମାବାଇଲ୍ – ୯୯୩୭୧୨୫୮୪୨ / ୯୪୩୭୩୮୧୭୦୧ 
ଇେମଲ୍ – hsbarik1970@gmail.com 
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ଡiରୁଧର ପ7ନାୟକ 
 

ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�... 
 ତୁ ‘ଓଡିଆ’ର ପ�ୀ� କାମି�  
ଉ�ଳ ଜା�, ଉ�ଳ oଷା 
 ଉ�ଳ େଦଶ େମା ଉÃ¨ଳ, 
ପ�ାଣେର ପ�ାଣେର ଉ�ଳୀୟତାର 
 ରକତ ବହୁ� ଉ¶ଳ  
ଗବ�ତ ମୁହ^ ‘ଓଡିଆ’ େବାl ମଁା 
 ତୁ େମାର अଭୟ ଦାୟି�... 
        ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�  
ସଂ�ୃ� େମାର अ� ଆପଣାର 
 ସନାତ� oବ ବେହ, 
ଐ�ହ� େମାର �ର अମEନ 
 େଗୗରବ ଗାଥା ଗାଏ , 
Å��ତ େମାର ଇ�ହାସ ସF' 
 ମେଣ ମଁୁ .ଜକୁ ଧ�... 
    ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�  
େ�ଡାନାହ^ େମାର ମିଛ ସନମାନ 
 *ଜ|ୟ ପ'oଷା, 

‘ଓଡିଆ’ କ�େଲ େଲmେଲ ପଢ଼ିେଲ 
 ପ'ୂଯାଏ େମାର ଆଶା, 
ମହାନ େମା oଷା ‘ଓଡିଆ’ େବାlତ 
 ହୃଦୟ େନଉ� hଣି... 
 ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�  
ବ �ୟା ତୁ ଉ�ଳମାତା 
 ଧନ� ମଁୁ େତାର ସ�ାନ, 
ଉ�ଳୀୟ9ର |d� `ାପେନ େମା 
 ପ'ୂଯାଏ ମନପ�ାଣ, 
ଆଶିଷ େଦଏ ମଁା େତା େସବାେର .� 
 ପାେର େତା ମନକୁ @ଣି... 
 ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�  
 

ବାଣିଜ�କର 1oଗ, *ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧ 

ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�ମାଆ ତୁ ଉ�ଳ ଜନ�    
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ଡiରୁଧର ପ7ନାୟକ 
 

ମାଆ ନାମ ମଧୁର ଡାକୁ ଯC ମାତୃoଷାେର, 
ବାପା େବାl ଡାକୁ ମାଆର କଥାକୁ ମା.େର  
ମାଆ ଠାରୁ ସିନା ଶିଖୁ ଆେମ ମାତୃoଷାକୁ, 
ମାତୃoଷା ବେଳ ପ'ଚୟ େଦଉ 1ଶ¨କୁ  
ମାତୃoଷା େମାର ଓଡିଆ ଆହା h ବଢ଼ିଆ, 
ଓଡିଶାେର ଜନF  ଲ¢jବାରୁ ମଁୁ ଓଡିଆ  
କେହ, ପେଢ, େଲେଖ ଓଡିଆ େବାl ମଁୁ ଗବ�ତ, 
ଶୁଣି ଶୁଣାଏ ମଁୁ ଓଡିଆ ଗୀତା, oଗବତ  
 
େମା ଜା�ର ଗବ	 ଗଉରବ କଥା ବଖାଣି, 
ଆେବଗେର ଦ� 1 େମା ଚ�ୁ ଝ'ଯାଏ ପାଣି  
ମନ-ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ ଓଡିଆର ଗାନେଟ, 
ମାତୃoଷା 1ନା ନାହ^ ଆଉ oଷା ଆନେଟ  
ପି�ୟoଷା େମାର �ବନେର Cଏ େପ�ରଣା, 
ବୁଝି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମୁଖ� ଧାରଣା  
େସଇ ମାତୃoଷା ଓଡିଆେର କ1 େବା�ଇ 
େପ�ରଣା ପ�ଶଂସା ସବୁ ମଁୁ ପା'� େଗାଟାଇ  
 

ଓଡିଆେର େଲଖାେଲm କ'� ମଁୁ अେନକ, 
େଦଶସା* େମାର अଛr अେନକ ପାଠକ  
େସମାନ9 ମତାମତେର ପାଉ� ପୁଲକ, 
‘ବେ  ଉ�ଳ ଜନ�’ ଗାଏ ମଁୁ  କାଳକ  
ମାତୃoଷା ପ* ସବୁଠାରୁ େଶ�= अଟଇ, 
ବ�� କ'ବାକୁ .ଜକୁ ତା’ଠୁ अନ� ନାହ^  
ସହଜ-ସୁ ର-ଲEତ-ମଧୁର େମା oଷା, 
�ାନ-ଗ'ମାେର, କାବ� ସୁଷମାେର ସରସା  
 
ମାଆ-ମାତୃଭୂମି-ମାତୃoଷା େମାର ପ*ଣ, 
ସ¨ଗ	ସୁଖଦାୟୀ, ଶାr ପ�ଦାୟିକା .ଧାନ  
oଷା-ଜନ� େ�! ପାଦତେଳ େତାର ପ�ଣ�, 
ଆଶିଷ Cअ ମାଆ! ବଢୁ େମା ହୃେଦ oଷାପ�ୀ� 
 
                  -୦- 

(1ଶ¨ ମାତୃoଷା Cବସ:୨୧-୨-୧୩ ଉପଲେ�) 
ବାଣିଜ�କର 1oଗ, *ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧ 

ମାଆ ଓ ମାତୃoଷାମାଆ ଓ ମାତୃoଷାମାଆ ଓ ମାତୃoଷାମାଆ ଓ ମାତୃoଷା    
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ଡiରୁଧର ପ7ନାୟକ 
 

ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ େହାଇ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ କେହନା 
 କଥା ହୁଏ अନ� oଷାେର, 
ପେଢନା ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ, ବ� h ପତର 
  Cେନେହେଲ ଖୁସି ମନେର 

ଯିଏ ମାେନନା ଓଡ଼ିଆ ରୀ�.� ଆଉ 
  ସଂ�ୃ�କୁ ଭଲ oବେର, 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  କ�ବାକୁ C¨ଧା ନାହ^େର  
 
ଯିଏ ଜାେଣନା ‘ଓଡ଼ିଆ’ ଜା� ଗଉରବ 
  ଇ�ହାସ ଆଉ ଭୂେଗାଳ, 
ଉକ� ¯¦ କଳା, ଶି�, ସା�ତ� 
  ଓଡ଼ିଆର ଯୁ� େକୗଶଳ 

ଯିଏ  ବୁେଝନା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମମତା 
  ବୁେଝନା oଇର 1କଳ, 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  ନୁେହଁ h େହ ବ�ୁ କ�ଲ? 
 

ଯିଏ ‘ଓଡ଼ିଆ’ ପାଇଁ h େପ�ା�ାହନ େଦଇ 
  କେରନାହ^ େସବା ଜା�ର, 
ଜା� oଇଟିର hର�କୁ େଦm 
  ଝୁେମନାହ^ ଯାର अ�ର 

ଯିଏ oଷାର େଶ�=ତା େଦmଶୁଣି ମt 
  ଖୁସିେର ନହୁଏ 1େoର, 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  କର ସେବ	 ତାକୁ ~Çାର  
 
ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ-ଓଡ଼ିଶା-ଓଡ଼ିଶୀକୁ େନଇ 
  େଖାlଥାଏ .ଜ େବପାର, 
େହେଲ अସଲ େବଳେର େସଇ ‘ଓଡ଼ିଆ’କୁ 
  କରୁଥାଏ . ା अପାର 
.ଜ अସିFତାକୁ ନଜାଣି ନଶୁଣି 
  କରୁଥାଏ େଯ अସ¨ୀକାର 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  ମୁ�କେÈ କର ପ�kର  
.ଜ ଜା�-oଷା-ଭୂମିେର ଭରସା 
  ଋେଖନାହ^ େଯଉଁ ମୁରୁଖ, 
ଉକ�ଳ ଜନ� େଟକ ରmବାେର 
  େହଉଥାଏ ଯିଏ 1ମୁଖ, 
ଓଡ଼ିଶାେର ଜନମି� େବାl ଯିଏ  
  ପ�କାଶୁଥାଏ .ଜ ଦୁଃଖ, 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  କ�ବ ସ¢9 1େବକ  

ଓଡ଼ିଆର ଶତ� �ଓଡ଼ିଆର ଶତ� �ଓଡ଼ିଆର ଶତ� �ଓଡ଼ିଆର ଶତ� �    
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‘ଜଗନ� ାଥ େଦଶ’ ନାେମ ଖ�ାତ ଯିଏ  
  ଚ*ଚର 1ଶ¨ ଭୁବେନ, 
େସଇ ଉକ�ଳର ସ�ାନ େବାl ମଁୁ  
  ଗବ�ତ ଜାଗ�େତ ସପେନ 

େମା ପ'ଚୟକୁ �ୁଣ	 କେର ଯିଏ 
  ଷଡଯ� କ' େଗାପେନ, 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହାଇ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  ���ରଖ ତାକୁ ସÃେନ  
 
ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ-ଆଧୁ.କ ଗୀେତ 
  ପ�ସାେର େଯ .ଜ 1କୃ�, 
ସା�ତ� ନାମେର अସା�ତ� ଆଉ अଶ·ୀଳତାର 
  କରୁଥାଏ ଯିଏ  ପ�ଶ�ି 

ଧନ-ସାଧନର ଦୁରୁପେଯାଗେର 
  କେର େଯ ଓଡ଼ିଆର ��, 
ସିଏ ଓଡ଼ିଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ିଆ’ର ଶତ� � 
  ଏମାେନ अ� ମ ମ�  
               -୦-   

ବାଣିଜ�କର 1oଗ, *ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧/ 
ଭ� ାମ�oଷ-୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧     
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ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ �  ମୁଦ� ା                          

 

କ�େମ ଶୀତ अେ� ପ�େବଶ ହୁअଇ  

ମଧୁମୟ ଋତୁ*ଜ  

ନବ ପଲ� ବେର ପଲ� 1ତ ତରୁ 

କୁସୁେମ େହାଇ ସୁସÃ ୧ 

ପ�କୃ�*ଣୀକୁ ମଳୟ ସମୀର  

କରୁଥାଏ ସୁବ�ଜନ  

ଶା� -ସୁଶୀତଳ ସୁଷମା ସ¥ାେର 

ଧ* Cେଶ  େଶାoବନ୨ 

ଧରଣୀ ମାତାର େସବାେର ତ½ର  

ସେବ	 େହାଇ ଏକାକାର 

ବାରoଇ ସହ ଷଡ ଭଗି�9   

अ¢ନୟ ସୁମଧୁର ୩ 

ପ�କୃ� ଆେଦେଶ ବସ� େସବଇ  

ଧ'ତ� ୀକୁ ନର�ର  

ସବ	 ଆଭୁଷେଣ କ' 1ଭୂଷଣ 

କ'ଥାଏ ମେନାହର୪ 

ଫାଲଗୁଣ - େଚୖତ�  ଏ� ଦୁଇ ମାେସ 

ହୁଏ ବସ� ପ�କାଶ   

ନା�ଶୀେତା�େର ଏ ଧ*ଧାମକୁ  

କରଇ अ� ସରସ୫ 

ଚ+କ -ପ�ଶ ମଲ� ୀ ମ°ରୀର   

େଶାo अ� କମ�ୟ 

ଚୂତ ବକୁଳର ମାଦକ ସୁବାେସ  

ମନ ହୁअଇ अଥୟ୬ 

କୁହୁ -କୁହୁ ସ"ନ େକାhଳ କୂଜନ 

ଶୁଭଇ ତରୁ ଶାଖାେର 

ସ�ୀତ ଝ9ାର .ନାCତ ହୁଏ  

ଏ� ପ�କୃ� ବ�େର 

କଦi ବନର ପୁ³ିତ କୁ°େର  

ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ	ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ	ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ	ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ	    
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*ଧା କୃ�9ର *ସ  

ଏ� *ସ ନୃତ� ପ��ଟି ପ�ାଣକୁ 

େଦଇଥାଏ ସୁ ହରଷ ୮ 

अ1ର ର�େର ର°ିତ ହୁअr  

ନAନ ଯୁବକ -ଯୁବା 

‘ମାର’9ର ପ-  ଶର 1� ଭE 

େହାଇଥାr କାମ େ�o୯ 

ବେ-	ା�ବ ମୟ ଫଗୁରେ�ାlେର 

େଖଳୁଥାr ସେବ	 େହାl 

େସ�ହ ଓ ଶ��ାର oଇk* େନଇ 

ଜା� -ଧମ	 େଭଦ ଭୁl୧୦ 

ଫାଲଗୁଣ अେ� ଚଇତ ମାସର 

ହୁଏ ଶୁଭ ଆଗମନ 

ସ"ାଗତ ମୁଦ� ାେର ‘� ୁ ନବବଷ	’  

େହାଇଥାଏ ଆବାହନ୧୧ 

‘� ୁ ନବବଷ	’ ସ"ାଗତ ତୁମକୁ 

ମେନ ଭ' ଉନF ାଦନା 

ପୁଲhତ ପ�ାେଣ ହଷ	 -ଉଲ� ାସେର 

କରୁଛୁ ଶୁଭ କାମନା ୧୨ 

ବଷ	ର ପ�ାର¥ Cବସ अଟଇ 

ମହା1ଷୁବ ସ9� ାr 

ମହାAର9ର ପ1ତ�  ଜୟ�ୀ 

ଶୁଭଲଗ� େଶ�= �j୧୩ 

ପଣା ସ9*r ନାମେର ପ�ସି� 

ପେଡ଼ � ୁ ନବ ବଷ	 

ନବ ପ�oତର ଆଶାର ଆେ�େକ 

ପ�କାଶି ଆତF  1ଶ"ାସ୧୪ 

ଆବାଳ ବୃ�ଠୁ ବ.ତା ପ*ଏ  

ହେଷ	 ପାଳr ଏ Cନ 

Cବ� ପ�ପାନକ କ'ଣ ପ��ୁ� 

କ' େନୖେବଦ� अପ	ଣ୧୫ 

.iର କEକା ପ�ପାନକ ସହ  

ଶ��ାେର କରr ପାନ 

1�ାନ ସ�ତ ସ¨ା`� ପାଇଁ �ତ 

ଏ କଥାକୁ େଦଇ tାନ ୧୬ 

ପିତା-ମାତା-ଗୁରୁ �ାr ପ'ଜେନ 

ସେବ	 କ' ଶ��ା-ଭ�ି 

ନୂତନ ବଷ	ର ନAନ ଶୁେଭ¶ା 

1ତରr ଯଥାଶ�ି୧୭ 

£ନ-ଦୁଃଖୀ -1େପ� କ' ଦାନ-ପୁଣ� 
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Cअr ଭୂ' େoଜନ 

ନବ ପ'¶ଦ କ'ଣ ଧାରଣ 

କରr 1ଣା ଦାନ୧୮ 

ପ1ତ�  �jେର ନବ अନୁ��ା 

ମନେର ��r ସେବ	 

ଭ� ାତୃ -ଭଗି�ର େସ�ହର ରÃୁେର  

ଆବ� ହୁअr oେବ୧୯ 

ପ�ାଚ� ସଂ�ୃ�ଠୁ ପା¸ାତ� ସଂ�ୃ� 

କଦାପି ନୁେହଁ ସମାନ 

�� ଓ ଆଦେଶ	 �ାନର େଗୗରେବ 

ଆମ ସଂ�ୃ� ମହାନ୨୦  

ସମୟ େସ�ାତେର ଆେମତ େହାଇଲୁ 

ପା¸ାତ�ର अନୁଗାମୀ 

ସ"ଧମ	କୁ ଭୁl ପାE ପରଧମ	 

େହାଇଛୁ 1ପଥଗାମୀ୨୧ 

ନାହ^ ସୁଖ -ଶାr େସ�ହ-ଶ��ା-ଭ�ି  

ସବୁତ େହାଇ� ଶନୂ�  

ପାଥ�ବ େoଗର �ଣିକ ସୁଖେର 

େoଗୁଛୁ ଦୁଃଖ ଦାରୁଣ୨୨ 

अDତର ସF ¯� ଐ�ହ ସଂସୃ� 

େହାଇअ� ସବୁ ଇ� 

1େଦଶୀ ��କୁ ଆପେଣଇ ଆେ¥ 

ସ"ଧମ	ର କରୁ ��୨୩ 

ମାନସ ପଟରୁ � ୁ ନବ ବଷ	 

ଯାଇଛୁ ସବୁ 1ସF' 

ଇଂ*@ ନୂତନ ବଷ	କୁ ସରେବ  

ପାଳୁ ଆପଣାର କ'୨୪ 

ତଥାପି ଆମ' ସ"େଦଶ ସଂ�ୃ� 

ର�jବ �ର अମ·ାନ 

ଯାବତ ଚ � ାକ	 अ�-ୂ	 ର�ବ 

1େଶ" ଲ¢ବ ସ�ାନ୨୫| 

Cବ� େଚତନାେର �ାପି ସi�	ନା 

କରୁଛୁ ଭବ� ସ"ାଗତ 

େହ ନବ ବରଷ ! 1ତ' ଆଶିଷ 

ଖ¡ନ କର अ'¦୨୬ 
 

 

ଦୂରoଷ-୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 

ଇେମଲ୍ - prabodhamudra@gmail.com 
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ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ �  ମୁଦ� ା 
 

( ମିଶୁ େମାର େଦହ ଏ େଦଶ ମାଟିେର )   
ଏ େଦଶ oରତ ଦୁଇ ଶହ ବଷ	,   
ଇଂେରଜ ଶାସେନ େହାଇj� ବଶ 
1େଦଶୀ9 अତ�ାkେର େଦଶବାସୀ, 
ଦୁଦ�ନେର କାଳ କାଟୁjେଲ ବସି 
.=ୁର ଶାସେନ େହାଇ .େ³ସିତ, 
ଦୁଃଖ ଯ�ଣାେର ପାଉjେଲ କ¦ 
ସମଗ� େଦଶର େକାଣ अନୁେକାଣ, 
କରୁjେଲ େସ"¶ାkରୀର ଶାସନ 
ପ*ଧୀନ ଶୃÍଳେର େହାଇ ଛ ି, 
oଗ�କୁ ଆଦ' େହଉjେଲ ବ ୀ 
1େଦଶୀ ଶାସେନ େହାଇ� अ�=, 
େନତୃବୃ  ସେବ	 େହେଲ ଏକ��ତ 
େଦଶବାସୀ9ର େଦm ଦୁଃଖ କ¦ , 
ସ"*ଜ� ପାଇଁ h େହେଲ ସତ�.= 
ସ"ାଧୀନ .ମେ� କେଲ ସତ�ାଗ�ହ, 
ସ"ାଧୀନ େହାଇ� ଏ େଦଶ ସମହୂ 
େମା ଉ�ଳ ମାତା ସୁଷମାର *ଣୀ, 

ସ�ାନବ�ଳା ଆଶିଷଦାୟି� 
କଳା, ସଂ�ୃ� ଓ �ାନର ଆକର , 
ତା'ର ଖ�ା�j� ଭୁବେନ अପାର 
ଗ�ାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପ'ଯ�, 
ଏ *ଜ� ଉ�ଳ j� ସୁ1�ୃତ 
ଇଂେରଜ9 େଶ�ନ ଦୃ¦ିରୁ ମୁକ�, 
ନେହାଇ ଉ�ଳ ଲ¢� ଦୁଗ	� 
ସବ	ସ+ଦେର j� ପ'ପ-ୂ	 , 
ସବ	ସ" ଲୁଟିଣ କ'େଲ ଶ�ୀªନ 
ଇଂେରଜ9 अେ� ବ� ଓ 1ହାର, 
ଆ�� ା ଦ¨ା* *ଜ� େହାଇ� अ`ିର 
oଷା ଓ ଜା�କୁ କେଲ ବ��ବ��, 
ଉ�ଳଜନ� େହ� ସ�ାପିତ 
ବ�ୀୟ9 ଷଡଯ�ର ଶିକାର, 
ଉ�ଳ େହାଇ� ଦୁଃଖେର କାତର 
ଉ�ଳର ନାହ^ .ଜ ମାତୃoଷା, 
‘ଓଡ଼ିଆ’ ବ�ର ରୂପା�ର oଷା 
ତ�ାଳର ଉ�ଳର େନତୃବୃ , 
ସ"ତ� ଉ�ଳ ପାଇଁ h �rତ 
ଜା� ଓ oଷାର ସୁର�ା .ମିd, 
େନତୃବୃ  ସେବ	 କ'େଲ ଶପଥ 
ସ"ତ� ଉ�ଳ ଗଠନ ସକାେଶ, 
ମଧୁସଦୂନ9 अଦମ� ସାହେସ 
ଗଢ଼ିେଲ ଉ�ଳ ଐକ� ସ�ଠନ, 
ଉ�ଳ *ଜ�ର ରmବାକୁ ମାନ 

ସ"ତ� ଉ�ଳର ସF ¯�ଗାଥାସ"ତ� ଉ�ଳର ସF ¯�ଗାଥାସ"ତ� ଉ�ଳର ସF ¯�ଗାଥାସ"ତ� ଉ�ଳର ସF ¯�ଗାଥା    
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ଫ|ରେମାହନ, କ1 ଗ�ାଧର, 
ଉ�ଳମଣି ଓ ନାଥ କ1ବର 
ପାରଳାର *ଜା କୃ� ଗଜପ�, 
ବାମ¡ା*ଜନ ବାସୁେଦବ ଆC 
�ଳକÈ ଦାସ ଓ ଭୁବନାନ , 
ସମେବତ େହେଲ ମହାରଥୀ ବୃ  
ଏ� ମହାତF ା9 ଦୃଢ଼ ପ��ବାଦ, 
େଗା* ଇଁେରଜ9ୁ କ'j� �Ï 
ମାଡ� ାସ େପ�ସିେଡ଼ନ୍ସୀେର अନଶନ, 
ବଜ�  .େଘ	ାଷେର କ'େଲ ଗଜ	ନ 
ଟଳମଳ େହ� ଇଂେରଜ ଆସନ, 
ଆତ9ିତ େହେଲ ବଡ଼�ଟ ଗଣ 
ଉନ1ଂଶ ଶତ ଛ�ଶବଷ	େର, 
अେପ�ଲ୍ ମାସର ଏକ ତା'ଖେର 
ଉ�ଳ େହାଇ� ସ"ତ� ପ�େଦଶ, 
ଓଡ଼ିଆ oଷାର ବଢ଼ି� ସୁଯଶ 
ସ¨ାବଲiୀ େହ� ଆତF 1ଶ"ାସେର, 
ଆତF ପ'ଚୟ େଦ� ଏ *¦�େର 
ଶତ� �9 ମୁଖେର େଲପି ଚୂନ -କାE, 
ବନାଇ� େବାକା େହାଇ ସିଂହଭE 
ସଂଗ�ାମ ବଳେର ଜନ�ର ମୁ�ି , 
ସ¢ଏଁ ଲ¢େଲ अସୀମ ଶାr 
अ¦ଦଶ�ିର £ଘ	 ବ�ବଧାନ, 
ତଥାପି ଉ�ଳ ଆ@ 1 ଶ�ୀªନ 
अବସାନ େହ� 1�ଟିଶ ଶାସନ, 
େଦଶ ତ�@ ଶତ� � କେଲ ପଳାୟନ 
ସବ	 1ଭବେର େହାଇ ଭରପରୂ, 
ଉ�ଳ େବା�ଏ ଦ'ଦ�  ମାତର 
अଣଓଡ଼ିଆ9 ଏଠି ପ�ାଦୁଭ	ାବ, 

ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣି େବା�r ନବାବ 
ଖଣିସ+ଦକୁ ଶାଗ,ମାଛ ଦେର, 
େନତା - अଫିସର ଲୁଟିେଲ ତ½ର 
ଇଂ*�oଷାର ହୁଏ ପ�ଚଳନ, 
ଓଡ଼ିଆ oଷାର ନାହ^ ତ ସ�ାନ 
1ଧାନସo ଓ ସକ	ାରୀଦºେର, 
ସବ	ତ�  ଇଂ*�ର *ଜ kେଲ 
ଆପଣା oଷା ଓ ସଂ�ୃ�କୁ §ଡ଼ି, 
ପା¸ାତ� ଧମ	କୁ ଧ'େଲ ଜାବୁଡ଼ି 
େହ ଉ�ଳ!ତବ ଏ� h ଦୁଦ	ଶା, 
ସବ	ତ�  କାହ^h ହୁअ େ�କହସା 
ତୁମ ଦୁଭ	ାଗ�ର େକେବ अବସାନ, 
अDତ ସୁନାେମ ପାଇବ ସ�ାନ 
ମଧୁବାବୁ9ର ସ"ପ�ର ଉ�ଳ, 
ସF ¯� ପାଲଟି� େହାଇ ଚୁରମାର 
ଦୁନ	ୀ� ଓ ଭ� ¦ାkରୀ9 ଶାସନ, 
ପାଉअ� ବହୁ . ା अପମାନ 
अମ�ତ�ୀ ଓ େନତା -ଟାଉଟର, 
ଉ�ଳକୁ କରୁଛr §ରଖାର 
ପରୁୂବ େଗୗରବ अDତର ଶିରୀ, 
ଏ ସବୁକୁ ଆେମ ଯାଇଛୁ ପାେସା' 
ଉ�ଳର ନାଥ ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ, 
କରୁअଛୁ ସେବ	 ଭ�ି ପ�ଣିପାତ 
ଏ *ଜ�ର '¦ କ'ଣ ଖ¡ନ, 
�ର`ାୟୀ କର େହ ଉ�ଳସ�ାନ 
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ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ୍ 
ପ*ଧୀନ  ଶୃÍଳରୁ େହାଇଲୁ ମୁକତ 
ଗଣତ� *¦�  ଆେମ କଲୁ ପ��=ିତ; 
ସପନ j� ଗଠନ ସମୃ� oରତ 
ଦା'ଦ� �1ªନ *¦�  େହବ ସୁସଂହତ 
େ§ଟ େ§ଟ *ଜ�ମାନ େହାଇ� ଗଠନ 
ପ�େଦେଶ କ' �ମତା 1େକ ି�କରଣ; 
ଛअରୁ अ~କ ଦଶ�ି େହାଇ� ବ�Dତ 
ସପନ ର�� ଆମ ସପେନ ସୀମିତ 
kl� *େଜ�  ଛଦF  ଏକଛତ�  ଶାସନ 
କପଟ େଯାଜନାମାନ କ' ପ�ଣୟନ; 
େ�କ �ତକର କ� ହେର ଜନମନ 
ମଲୂ�ªନ ହୁଏ ଉ�ଳର ସ¨ା¢ମାନ 
କେଳବେଳ କଉଶେଳ ଶାସନର କଳ 
ସୁର�ିତ ରmବାେର अDବ କୁଶଳ; 
େ�କ9 ଉନ�� hiା *ଜ�ର ପ�ଗ� 
ଦୃ¦ିପାତ ନ କରଇ �େଳ ଏହା ପ�� 
କବଜା କ' ପ�ଶାସନ ତଳୁ ଉପର 
.ଜସ¨ାେଥ	 अ~କାରୀମାେନ ବ�ବହାର; 
ନକl େରକେଡ	 �ଆ' ପ'ସଂଖ�ାନ 
ସରକାରୀ ଗୁଣାବଳୀ ହୁଏ ପ�କଟନ 

अସୁର�ିତ ଗଣତ�अସୁର�ିତ ଗଣତ�अସୁର�ିତ ଗଣତ�अସୁର�ିତ ଗଣତ�    
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*ଜ�ର ସiଳ ଭୂମି ଖଣିଜପଦାଥ	 
अପବ�ବହାର କ' अରଜଇ अଥ	; 
�ଟଫ¡ 'अଲ ଇେ¦ଟ୍ କମିସନ 
.ବ	ାଚନ ଖରଚ କ'ଥାr ବହନ 
ମଦମାଂସ अଥ	 ଇ¢ଏମ େମସିନ୍ 
ଦୁରୁେପାେଯାେଗ ଉଡ଼ାr 1ଜୟ େକତନ; 
ଟାଣୁଆ 1େ*ଧୀ େନତା େହାଇଥାr hଣା 
େକ �  େନତୃତ¨ ସାେଥ କ'ଥାr ମ�ଣା 
ସୁ�rତ କଳୁଷିତ ସତୂ� ର ପ�େୟାଗ 
କ' ସମଥ	 େ*hବାକୁ 1େ*~ େବଗ; 
ଜନ ମାନସିକତା କ' अଧପତନ 
ଚତୁେର ଦଖଲ କ'ଥାଏ ସିଂହାସନ 
ଗଣତ� ଆ@ େହାଇअ� ଶ¨ାସରୁ� 
�� अ��ର h� ରହୁନାହ^ େଭଦ; 
ସାଧୁତା ଉଦାରତା ଓଡ଼ିଶାର अସିFତା 
ସରକାର ଆେଗ ସବୁ h� ହୁଏ ପିତା 
ଜନମଭୂମି ଆମର 1ପଦ ସଂକୁଳ 
ସ�ାନ େହାଇ ଆେମ ତାକୁ େଦଉ ଗରଳ; 
ଏପ' अଧମ ସୁତ �ବନ ଧୀକାର 
�ଚ ସ¨ାଥ	 �ଗି କେର अଧମ	 ସ¨ୀକାର 
 

ବ'= अଡ଼ିଟ अ~କାରୀ  
କ" ାଟ	ର ନଂ – ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧ 

ନୁଆ ଏ @ କେ��, ନୟାପଲ� ୀ ଭୁବେନଶ"ର – ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ିଶା 
େମାବାଇଲ୍ – ୯୯୩୭୧୨୫୮୪୨ / ୯୪୩୭୩୮୧୭୦୧  

ଇେମଲ୍ – hsbarik1970@gmail.com 
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ରଶFୀ ର°ନ ଦାଶ 
 
ଓଡ଼ିଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ......... 
ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ.. 
ବଢ଼ିଆ ଆମପଖାଳ କଂସା ବଢ଼ିଆ mରୀ ଆ'ଷା  
ବଢ଼ିଆ ପୁଣି ଆମ *ଇଜ ବଢ଼ିଆ େବଶଭୁଷା 
ଓଡ଼ିଶା 1 ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶୀ 1 ବଢ଼ିଆ 
ସବୁଠୁ େବଶୀ ବଢ଼ିଆ ଆମ କାEଆ.. 
ଓଡ଼ିଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ..୧ 
 
ବଢ଼ିଆ ମଧୁ େସ େଗାପବ�ୁ ଫ|ର ଆଉ ସୁoଷ 
ବଢ଼ିଆ କାମ କ'ଣ େସେଯ ବଢାଇେଲ ମାଟି ଯଶ 
ଶ�ୀ*ମ ଭ° ଉେପ �  ଆଉ ପାରଳା ଗଜପ� 
ବଢ଼ିଆ  jେଲ େସମାେନ େବାl ବଢ଼ିଆ େମା ଜା� 
ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ ଆମ oଷା ବଢ଼ିଆ 
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଆ..... 
ଓଡ଼ିଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ..୨ 
 
ବଢ଼ିଆ ଆମ ବଡ଼େଦଉଳ ବଢ଼ିଆ ସଯୂ	� ମ ିର 
ବଢ଼ିଆ ପୁଣି େସ l�*ଜ ଶାr�ୁପ ମେନାହର 
ବଢ଼ିଆ ଆମ କାରୁhରD ବଢ଼ିଆ ଆମ କଳା 

ବଢ଼ିଆ ଆେମ ଓଡ଼ିଆବଢ଼ିଆ ଆେମ ଓଡ଼ିଆବଢ଼ିଆ ଆେମ ଓଡ଼ିଆବଢ଼ିଆ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ    
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ତାଠାରୁ େବଶୀ ବଢ଼ିଆ ଜାଣ ଆମ' ଚକାେଡାଳା. 
k ୁଆ 1 ବଢ଼ିଆ ତାରକସି ବଢ଼ିଆ.. 
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଶାଢୀ ସiଲପୁ'ଆ........ 
ଓଡ଼ିଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ..୩ 
    
ବଢ଼ିଆ ଆମ ଚକୁE ପିଠା �ତଉ ଛୁିପତ* 
ବଢ଼ିଆ ପୁଣି ଆମ' ମ¡ା ବଢ଼ିଆ ଆମ କାକ* 
ବଢ଼ିଆ ଆମ େଛନାେପାଡ଼ ଟି ବଢ଼ିଆ ରସେଗା� 
ବଢ଼ିଆ ପୁଣି ରସାବଳୀ ଟି ଖାଇ ପା'େଲ େହ� 
ଏ¡ୁ' 1 ବଢ଼ିଆ େପାଡପିଠା ବଢ଼ିଆ.. 
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଗଇଁଠା କେଲ ଜାଣ ମାଆ.... 
ଓଡ଼ିଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ..୪ 
 
ବଢ଼ିଆ ଆମ ପଢୁଆଁ¦ମୀ ମଗୁଶୁର ଗୁରୁବାର 
ବଢ଼ିଆ ପୁଣି େଦାଳ େମଳଣ ବଢ଼ିଆ ଫଗୁ अ¢ର 
ବଢ଼ିଆ ଆମ ପଣା ସଂକ� ା�ୀ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବରଷ 
ବଢ଼ିଆ ପୁଣି କୁଆଁର ପୁେନଇ ଭେର ସବୁଠି ହସ 
ଦଶହ* ବଢ଼ିଆ ପୁକ 1 ବଢ଼ିଆ 
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ରେଥ ଗେଲ କାEଆ.....୫ 
 
ଏେତ ବଢ଼ିଆ ଧେ*ହର କୁ ଧ'ଚୁ େଯେବ ତୁ� 
ଓଡ଼ିଆ େବାl ଗରବ କ' କହୁ ନାହୁଁ କାହ^ ପାଇଁ 
ପରକୁ େଦm ପରଠୁ ଶିm ହଉଛୁ େତାଷାମCଆ 
େତାଷାମCଆ ଶ¨ାନ ଠୁ ªନ କ�େଲ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ 
ଖାଦ� େପାଷାକ କଉଠି େତାର ଓଡ଼ିଆର ଠାଣି ନାହ^ 
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ଖଇ ପଖାଳ ମୁଢ଼ିର ମଜା ପାଇବୁ ତୁ� କାହ^ ?? 
ହୁअତୁ ବଡ଼ ଯାअ 1େଦଶ େସjକୁ ମନା ନାହ^ 
ଓଡ଼ିଆ ତୁ� ଓଡ଼ିଶା  ପୁअ ଏକଥା ଭୁଲ ନାହ^ 
କୁହ ଓଡ଼ିଆ େଲଖ ଓଡ଼ିଆ ହୁअ ଓଡ଼ିଆ ଆଗ 
.ଜ ଜା�h ଭୁଲଇ ଯିଏ େପାଡ଼ା ତାହା' oଗ�... ୬ 
 
ଆଧୁ.କତା ଚଷମା େଖାl େଦଖେର ବାବୁ ଆଜ 
େତା ଜା� Cअଁ ଜଗତନାଥ କାହ^h କରୁ �ଜ 
ତୁ ହୁअ ବଢ଼ିଆ ...ତୁ କହ ବଢ଼ିଆ 
ବଢ଼ିଆ େହାଇ ରmେଦ ଜା�ର ନାଆଁ 
ଓଡ଼ିଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜା� ବଢ଼ିଆ..୭  
 
ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ	 ର अେଶଷ अେଶଷ ଶୁେଭ¶ା.. 
ମହାପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜା�ର କଣ	ଧାର ସା@ ପୁଣି ଥେର ଏ 
ଜା� କୁ ତାର ହୃତ େଗୗରବ େଫ*ଇ ଆଣିବାକୁ अନୁେପ�'ତ 
କର�.. 
ମହାବାହୁ 9ୁ ଏ� अE 
 
ଜୟ ଜଗନ� ାଥ 
 

ନାଗପୁର, ମହା*¦� , oରତ 
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अନୁପମ େବେହ* 
 

ସୁବ-	 ଇ�ହାସର )ା� େଦଇ 
ଭ�ୁର ବତ	ମାନର ପଥେର  
अ�କାରମୟ ଭ1ଷ�ତକୁ 
ଯାତ� ା କରୁjବା ପjକଟିଏ 
ଉ�ଳ ତାର ନଁା  Ñ  Ñ୧Ñ 
 
.ଜ ପୁବ	 ଗବ	 ଗା'ମା ଭୁlଯାଇ 
अ.¸ିତତାର ସାଗର ବ�େର 
େଢଉସାେଥ ଲେଢଇକ' ଠିକଣା 
େଖାଜୁjବା 
Cଗହ* ନା1କଟିଏ 
ଉ�ଳ ତାର ନଁା Ñ Ñ୨Ñ 
 
ରୂପାଜହ� କୁ କ*ୟତ କ'ବାକୁ େଚ¦ାକ' 
 1ଶାଳ ମହାକାଶର अସଂଖ� ନ�ତ� 9 

େମଳେର 
.ଜ ପ'ଚୟ େଖା@ବୁଲୁjବା 
अସହାୟ ମହାକାଶkରୀଟିଏ 
ଉ�ଳ ତାର ନଁା  Ñ Ñ୩Ñ  
 
ହାତେର Cଗବାେରଣୀ ଯ� ଥାଇ ସୁ�ା 
अଗନା अଗ. ବନ� ¢ତେର 
ଗ�ବ�`ଳକୁ *�ା ପାଉ ନ jବା 
ପଥହ* ବାେଟାଇଟିଏ 
ଉ�ଳ ତାର ନଁା  Ñ Ñ୪Ñ 
 
ଆଳସ�ର ବସୀଭୂତ େହାଇ 
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପଇସା ପାଇଁ 
ପର ପାେଖ ହାତ ପତଉjବା 
अମାପ ଦୁଲ	ଭ अସରପିର ମାlକ 
ଉ�ଳ ତାର ନଁା  Ñ Ñ୫Ñ 

ପ1ତ�  ଉ�ଳ Cବସପ1ତ�  ଉ�ଳ Cବସପ1ତ�  ଉ�ଳ Cବସପ1ତ�  ଉ�ଳ Cବସ    
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ଡା �ଳମାଧବ କର 
 
ଏଠି ପାଦ େଦ� ମାେତ�  ହ^ 
ଆର¥ େହାଇଯାଏ अେପ�ା 
ତୁମ ପାଇଁ 
 
ପ�ଥମ ସ"ରେର 
ତୁମକୁ ଡାhବାକୁ ଇ¶ା ହୁଏ 
ଖୁବ୍ େଯାରେର, ଆକୁଳେର 
େମା ଆmକୁ ପାଣି ଆସିଯାଏ 
 
ସବୁ' ମୁହଁେର 
ଘେର ଘେର 
ମ ିର, ମସ@ଦ୍ ଓ ଗୀଜ	ାେର 
ଫୁଲ ଫଳ, ନଦନ£, ଝରଣାେର 
ବଣ ପାହାଡ଼େର ତୁମକୁ ମଁୁ େଖାେଜ 
�ହ� ା �ହ� ା �ଗr ସମେ� 
j�ପ' ତୁମ अଂଶରୁ କାଣିkଏ 
h� େକ� େମାେତ Cଏ ନାହ^ ଆଣି 
ତୁମ ଛଡ଼ା, ତୁମକୁ ସଂପ-ୂ	 oେବ 
 

1େଶଷ� ମେନା�h�କ 
କେ+�Ò୍ େକୟାର୍ ଟିମ୍ (ନଥ	) 

େ¦ପ୍ ସ ଟୁ େହଲ୍ ଥ୍ 
େସାେୱଲ୍ ସକ	ସ, େ� �ଲ୍ 

ଉଲ୍ ଭର୍ ହା+୍ ଟନ୍ 

ଈଶ"ରଈଶ"ରଈଶ"ରଈଶ"ର    
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ଦୟା.~ ଦାଶ 
 
ପରେମଶ"ର ତୁେମ 1ଶ"ର 
£ନ ଦୁଃଖୀ, ଧ� ଗ'ବର 
ରଜା - ପରଜାର, .ଃସ"ର 
ପରେମଶ"ର ତୁେମ 1ଶ"ର 
ତୁେମ ସ�¦ା, ସବୁ ତୁମ ସୃ¦ି 
ତୁମ କୃପାଜଳ ହୁଏ ବୃ¦ି 
େଦA େଦବତାର ଭ� ପ�ତର 
ପଣୂ�ବ� ଆଉ ପାପୀର 
ତୁେମ ପଜୂ� ବେରଣ� 1ଶ"ାସର 
ତୁେମ ନାଶକd	ା, ତୁେମ �ାନଦାତା 
ତୁେମ ଦୁଃଖହd	ା ସୁଖକd	ା 
ଏଇ ଶରୀରର �ବର ଆତF ାର 
ମାlକ େପ�ମର ସାଗର 
ତୁେମ ପ�ଣବ େବଦର ଓଁକାର 
ତୁେମ ପିତାମାତା ବ�ୁ ସେହାଦର 
ତୁେମ अଜନF ା ସ"ୟ¥ୁ .*କାର 
ହାତଧ* ସାଥୀ, ତୁେମ ହ^ ସାରଥୀ 
ଠାକୁର ଏ େଦହ ରଥର 
ପ�ଭୂ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପା'କର 
ପରେମଶ"ର ତୁେମ 1ଶ"ର... 

ପରେମଶ"ରପରେମଶ"ରପରେମଶ"ରପରେମଶ"ର    
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ଡା ମୀନେକତନ ପ7ନାୟକ 

  େସCନ ଫଗୁଣ ତରତର େହାଇ klଗ� ତା’ର 

େଫ'ବା ସମୟର େଢ଼ର ଆଗରୁ ଫଗୁ ସବୁ େଦହେର ନପଡ଼ି 

ପବନେର ବୁଣି େହାଇଯାଇଥାଏ ଫଗୁଣ, ପଛେର §ଡ଼ି ଯାଇଥାଏ 

ତା’ର େଟ*େକାଟାର अସରr ପସ* ତାହା ମtରୁ h� 

େଟ*େକାଟା, ¦ୁଡ଼ିଓ େଗଟ୍ ଏପେଟ ଓ ଆରପେଟ ହାତେଟh 

ଦ¡ାୟମାନ jେଲ ଫଗୁଣ ଠାରୁ h� अ¢ର ପାଇବା ପାଇଁ h� 

ଫଗୁଣ େସମାନ9ୁ अ¢ର େଦବ କ’ଣ ତାଗିଦ କ' କ��, ଏଥର 

.ଜ େଦହେର .େଜ अ¢ର େବାEବା अଭ�ାସ କର, େମାର अେନକ 

h� କାମ अ� େଦବେ�କେର 

ଆପଏzେମz अ� ତା’କଥା 

h� େଟ*େକାଟା ଗୁଡ଼ିକ h� 

ବୁଝିପାରୁନjେଲ ତଥାପି ଉଁ h 

ଚୁଁ h� କ�େଲ ନାହ^, ଖାl ମୁ¡ 

ପା� ଠିଆ େହାଇ ର�େଲ 

ଫଗୁଣ h� େସCନ ମିଛ କ�j�, 

କାରଣ ତାକୁ କ�ାନସର 

େଦବେ�କେର େଦବ*ଜେଦବେ�କେର େଦବ*ଜେଦବେ�କେର େଦବ*ଜେଦବେ�କେର େଦବ*ଜ    
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େହାଇj� େମା େମା େଟ*େକାଟା ଗୁଡ଼ିକ h� ବୁଝିବା 

ପବୂ	ରୁ ଫଗୁଣ Cଗବଳୟ େଡଇଁ ଆରପଟକୁ kl ଯାଇ ସା'j� 

 ଗତ ବଷ	 ଏକ .4�¦ ପ��=ିତ କଳା େପ�ା�ାହକ ସଂ`ା 

ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା େବୖଭବକୁ ସମୃ� କ'jବା h� 

ବେୟାେଜ�= ଶି�ୀ9ର �ବ�, ସୃଜନ ପ'ସୀମା ତଥା 

अବଦାନର ଗେବଷଣାତF କ ଦ�ା1ଜ ପ��ୁତ କ'ବା 

ପ'େପ��ୀେର ତା9 ପାଖକୁ ଯାଇjl େମା ପାଖେର କ�ାେମ* 

ଓ ଟିପାଖାତା େଦm େସ ତା9ର 1ଦ�ାଥ	ୀ �ବନଠାରୁ ଆର¥ 

କ' ବd	ମାନ ସମୟ ପଯ	��ର କଳା ସାଧନାର ପ�େତ�କ 1oଗର 

ଦରଜାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁ� କ'େଦଇ klେଲ ତା9ର ଖl�େକାଟ କଳା 1ଦ�ାଳୟେର (ବd	ମାନର 

ସରକାରୀ kରୁ ଓ କାରୁ କଳା ମହା1ଦ�ାଳୟ) ପଢ଼ୁjବା ସମୟର h� େଧୗତ �ତ� , େଟେ+* 

ଆCକୁ େଦm ମଁୁ ପk'l, “ଆପଣ9ୁ ଓଡ଼ିଶାର େଶ�= େଟ*େକାଟା ଶି�ୀ oେବ ସ¢ଏଁ 

ଜାଣr, h� ଆପଣ ଜେଣ ଜଳର�ର �ତ� କରର ପ'ଚୟ ମt 

ରmଛr ଏହା େବାଧହୁଏ କମ୍ େ�କ ଜାଣr, ଏମ� େକମି� 

େହ�?” େସ o' େଜାଶ୍ େର ଉdର େଦେଲ, “ଖl�େକାଟେର କଳା 

ଶି�ା କରୁjବା ସମୟେର ଚ �େଶଖର *ଓ (ସ¨ଗ	ତଃ *ଓ 

ଓଡ଼ିଶାେର �ତ� କଳା ସଂରଚନାେର ଓଡ଼ିଆ अଶିFତାର ପ'ଚୟ 

େଦଇjବା ଆଗଧାଡ଼ିର ବାd	ାବହ अଟr) େମାର ସହବାସୀ (ରୁମ-

େମଟ) jେଲ  େସ Cେନ େଟ*େକାଟା କରୁjବା େଦm େମାର 

o' ଇ¶ା େହ� ଇଣ୍ଡ଼ିଆନ୍ େପzିଂ କ'ବା ପାଇଁ େତଣୁ ମଁୁ 
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ତା9ୁ କ�l, “ତୁେମ ଯC େମା ଭEଆ 

o�ଯ	� / େଟ*େକାଟା ଗଢ଼ିବାକୁ େଚ¦ା 

କ'ପାର େତେବ ମଁୁ hଆଁ ତୁମ ଭEଆ 

େଟେ+* ଓ େଧୗତ �ତ�  କ'ପା'1 ନାହ^?”   

 ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ�ମାନ ସଂ�ୃ�େର 

ସୃଜନଶୀଳତାର ପ'ପ�କାଶ ପାଇଁ 

େପାଡ଼ାମାଟିକୁ ମt ଏକ ବE= ମାtମ oେବ 

େଯ ଗ�ହଣ କ*ଯାଇପାେର, ତାହାକୁ ପ�ମାଣିତ 

କ'ଯାଇଛr  େଟ*େକାଟା ଶି�ୀ େଦବ*ଜ ସାହୁ  କମ	ପ�ବଣ େଦବ*ଜ ସଦାସବ	ଦା 

.ଜକୁ େଟ*େକାଟା ପ��ୁ�େର ବ�� ରଖୁjେଲ େସ� େପାଡ଼ାମାଟିର କଳାକୃD ଗୁଡ଼ିକ 

ପ�ାୟତଃ ଆଳ9ା'କ େଶ�ଣୀୟ अେଟ अ~କାଂଶ କଳାକୃD ଗୁଡ଼ିକେର େପାଡ଼ାମାଟିର ଝୁମ୍କା 

ତଥା ଗହଣା ଆC ଉପାଦାନର ସମ¦ିେର ଭୂଷିତ କ' ଗଢ଼ି ଯାଇଛr େକେତ କଣ ସୃ¦ି 

ଆଭୂଷଣମଣ୍ଡ଼ିତ “େଦବ*ଜ ଇ �  ଉପ1¦ ଐ*ବତ ହ�ୀ” େଟ*େକାଟାଟି ତା9 

अଳ9ା'କ େଶ�ଣୀୟ ସୃଜନର ଏକ ବE= ପ�ମାଣ अେଟ 

େପାଡ଼ାମାଟି ମିଡ଼ିୟମେର ଆକୃ� ବ-	ନାର Cଗଟିକୁ େଦବ*ଜ 

େବଶ୍ ଗ�ଶୀଳ କ' ଗଢ଼ି େତାEଛr “କାଳୀୟ ଦଳନ” 

କୃDଟିେର ଛ ମୟ ସÃିକରଣ ମାtମେର 1ଷଧର କାଳୀୟ 

ସପ	କୁ ତାÅତାର �ଡ଼ିଆ ଆକୃ�େର ଦୃଶ�ାୟିତ କ'ଛr 

ଶି�ୀ ଏjେର କାହ� ା କାଳୀୟର ମଥା ଉପେର ଦଳନ ନକ' 

ତା’ର ଶରୀର ଉପେର ଦଳନ କରୁjବାର ଦୃଶ� ସହ କାଳୀୟ 
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ସପ	ର ଏ|ଭୂତ ଫଣା ସମହୂକୁ ଆoମ¡ଳାକାର ��1�ାର 

ରୂପ ପ�ଦାନ କ'ଛr ଏ� େଶ�ଣୀୟ अନ� ଏକ 1େଶଷ 

କୃD େହ� ମହାେଦବ9 େକାଳାଗ�ତ ଗଣପ� ଓ 

କାd�େକୟ  

 ଓଡ଼ିଶାର ଗ�ାମେଦA ପର+* ଉପେର ପଯ	�େବଷିତ 

େଦA ସଂ�ୃ� ସi�ୀୟ अେନକ ସୁ ର େଟ*େକାଟାର 

ସୃଜ�ମାଳା ଗଢ଼ି ଯାଇଛr ଶି�ୀ େଦବ*ଜ ଏ� 

େଶ�ଣୀର କଳାକୃ�ଗୁଡ଼ିକ 1େଶଷତଃ ଜ�ାମି�କ େଶୖଳୀର 

अେଟ ଏ� ସÃିକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ�ାୟତଃ �େନାଟି ବୃdାକାରର ସମାହାର अେଟ େଗାଟିଏ 

ଉପେର अନ�ଟି ତଥା ସବା ତେଳ अନ� େଗାଟିଏ ଏ�ପ' oେବ �େନାଟି ବୃdାକୃ�େର ପୁ* 

େଟ*େକାଟାଟିକୁ अ~କାଂଶ `ଳ 1େଶଷେର ସଂେଯାଜନା  କ'ଛr “ସିଂହ ବା�� - ୫” 

କୃDଟିେର ପ�ଥମ ମ¡ଳାକୃ�େର ଶ�ି9 ମୁଖ ମ¡ଳ, ମt oଗେର ଶରୀର ସହ अ¦ରୁ ଦଶ 

ଭୁଜା ପଯ	�� ହ� ପ�ସା'ତ ତଥା .ମ� ମ¡ଳେର ବାହନ ସିଂହ9 ଉପ`ି� अDବ ଚମ�ାର 

अେଟ ଏ� େଦA ସଂ�ୃ� ପଯ	�ାୟର अନ�ଏକ 

ଗୁରୁତ¨ପ-ୂ	  କୃ�ଟି େହ� “ଗ�ାମେଦA - ୧୦” ଏjେର 

ଶି�ୀ ଦୁଇଟି अ�	 ମ¡ଳାକାର ଆକୃ� ଉପେର ସ+-	 

ସୃଜ�ଟିକୁ `ାପିତ କ'ଛr ଏହା ଶି�ୀ9ର 

अଶୀଦଶକର ଏକ अନନ� କୃ� अେଟ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର 

ଗ�ାମୀଣ କଳାର ପ�oବେର ପ'Ôୁଟିତ େହାଇjବା Å¦ 

ବା'େହାଇ ପେଡ଼ 
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 ଶି�ୀ9ର ଜଳର�ର ଛ1ଗୁଡ଼ିକ ମtରୁ 

ଯେଶାଦା (େଟେ+*), କନ�ାସ�ାନ (େଧୗତ�ତ� ), 

ଜଳସଂଗ�ହ (େଧୗତ�ତ� ), ଆେଶାକ ବନ 

(େଟେ+*), େଖଳନା 1କାE (େଟେ+*), େମାହନ 

ବଂଶୀ (େଟେ+*), ମା9ଡ଼ିଆ (େଟେ+*) ଆC 

ଗୁରୁତ¨ପ-ୂ	  अେଟ �ତ� କାର େଧୗତ�ତ�  अେପ�ା 

େଟେ+* େଶୖଳୀ ମାtମେର अ~କ ପ'ପକ¨ ମେନ 

ହୁअr 

 େଦବ*ଜ ଜେଣ o' େସ�ª ତଥା ଭଦ� େ�କଟିଏ jେଲ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ମtେର 

ପରକୁ ଆପଣାର କ' ପାରୁjେଲ ତା9ର ସମ� ସା�ମାନ9 ମtରୁ �େନାଟି ସା�କୁ 

େସ େବଶି ଭଲ ପାଉjେଲ େସମାେନ େହେଲ; କୁ¥ାର ଚକ, କାଦୁଆ ମାଟି ଓ ଆଳ9ା'କ 

ସୃଜ� ମାୟା େଦବ*ଜ େଦବେ�କେର ପହିବା ପେର େସଠାେର ମt ତା9 

େଟ*େକାଟାର ପସ* େଖାl ସା'େବଣି କାରଣ େସ ଚୁପ୍kପ ବସିବା େ�କ ନୁହr 

 ମାଟିର ମଣିଷ େଦବ*ଜ ସାହୁ ଶ�ୀେ�ତ�  ପୁରୀର ସ¨ଗ	ଦ¨ାର ଶFଶାନର ମାଟି ପାଉଁଶେର 

ମିଶି ଯାଇଛr ସିନା େହେଲ େସ� େଶଷ oଟିଟିର ପାଉଁଶ ତଳର .ଆଁ Cକ୍ Cକ୍ େହାଇ 

ଝଲସୁ jବ ଓଡ଼ିଶାର େଟ*େକାଟା *ଜା9 ସଂÅଶ	େର ଆସିjବା ସ¢9ର ହୃଦୟେର 

अେନକ Cନ ଯାଏଁ  

 
अtାପକ, 1.େକ. ଆଟ	 କେଲଜ, ଭୁବେନଶ¨ର 

2016mkpattnaik@gmail.com 
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ତଲ	ାେକାଟା (ପ�ସା ମ¡ଳ)ର 1ଖ�ାତ ଜଗନ� ାଥ ମ ିର 

 अDତେର କE� ସମ�ାଜ� େଯ େକେତ 1ଶାଳ j� ତାହା 

ଆେମ ସମେ� ଜାଣିଛୁ, h� hiଦ�ୀେର ଏହାକୁ ଗ�ାଠାରୁ 

େଗାଦାବରୀ ପଯ	�� ବ�ାº େହାଇjବା ଦଶ	ାଯାଇ�, अଥଚ ଆ@ 

ଏହା ସ9ୁ�ତ େହାଇ େକବଳ ଓଡ଼ିଶା *ଜ� ମtେର ହ^ ସୀମିତ 

େହାଇ ର�� େହେଲ अDତ େଗୗରବର ମୁକସା�ୀ ସଦୃଶ अେନକ 

ଐ�ହ� ବd	ମାନ ସୁ�ା ଓଡ଼ିଶା *ଜ� ସୀମା ବାହାେର ର��, ଯାହା 

େକବଳ अDତର କE� ସମ�ାଜ�ର 1ଶାଳତାକୁ ଦଶ	ାଉ� କ�େଲ 

ତଲ	ାେକାଟାର ଜଗନ� ାଥ ମ ିରତଲ	ାେକାଟାର ଜଗନ� ାଥ ମ ିରତଲ	ାେକାଟାର ଜଗନ� ାଥ ମ ିରତଲ	ାେକାଟାର ଜଗନ� ାଥ ମ ିର    
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अତୁ��ି େହବନାହ^ 

 ବ�ହF ପୁରଠାରୁ 1ଶାଖାପାଟଣା ଯିବା 

*�ାେର ପ�ାୟ अଶି hେ�ମିଟର ପେର 

ଆେସ ପ�ସା ମ¡ଳ ଏ� ମ¡ଳେର 

କାଜୁ ଶି�ାଳେର ଉପ`ିତ ଏକ 

अନାମେଧୟ ଗ�ାମ ତଲ	ାେକାଟା अDତେର ଏ� अଳକୁ କE� ସାମ�ାଜ�ର ଏକ 

ମହd" ପ-ୂ	 अଂଶ େବାl ବ-	ନା କ*ଯାଇ� अDତର अେନକ ଐ�ହାସିକ ମାେନ ଏ� 

अଳର କଳା, ନାଟ�ସଂ�ୃ�, ଆୟୁେବ	ଦ �h�ା ପ�� ଇତ�ାC ପାଇଁ अ� ଉ¬ `ାନ 

େଦଇ ବ-	ନା କ'ଛr  ଏ� अଳେର ର�� �େନାଟି 1ଖ�ାତ ମ ିର, ଜଗନ� ାଥ, 

ବାସୁେଦବ ଏବଂ େଗାପିନାଥ9ର ଏ� �େନାଟି ମ ିର ପାଇଁ ଏ� अଳ 1ଖ�ାତ ଆ@ 

ଯCଓ ଏ� ସବୁ ମ ିର ଧ" ୍ଂସା¢ମୁଖୀ ତଥାପି ଏହା େଯ ଆମ अDତ େଗୗରବର ଆେଲଖ� 

ବହନ କ'ଛr ତାହା अଣେଦଖା କ'େହବ ନାହ^ 

 ଇ�ହାସେର େଲଖାଯାଇ� େଯ ୧୪୩୫ ଖ�ୀ¦ାÖ େବଳକୁ କE�ର ସମ�ାଟ 

ପୁରୁେଷାdମ େଦବ9 ପ�ତ�� ତd" ାବଧାନେର ଏଠାେର 1ଶାଳ ଜଗନ� ାଥ ମ ିରର .ମ	ାଣ 

କାଯ	� ଆର¥ େହାଇj� ଏବଂ ଏହା �. ଦଶ�ିପେର ୧୪୬୫ ମସିହାେର ସଂପ-ୂ	 

େହାଇj�  ବାସୁେଦବ ମ ିର ଶ�ୀ 

େଚୖତନ� ମହାପ�ଭୂ9 )ା* େଷାଡ଼ଦଶ 

ଶତାÖୀେର .ମ	ାଣ େହାଇj� ଶ�ୀ 

କୁମମ୍ 1�ୁ ମ ିର ଯିବା *�ାେର 

େଚୖତନ�9 ସହଯାତ� ୀମାେନ ଏଠାକାର 
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ପ'େବଶେର 1ମୁµ େହାଇ ଏଠାେର 

1ଷୁ9 ମ ିର ଟିଏ .ମ	ାଣ କ'ବା ଇ¶ା 

ପ�କାଶ କ'ବାପେର ଏହା .ମ	ାଣ 

କ*ଯାଇjବା କଥା ଇ�ହାସେର lପିବ� 

େହାଇ�  େଗାପିନାଥ ମ ିର େକଉଁ *ଜା 

ବା ସମ�ାଟ9 )ା* େହାଇj� ତାହାର 

େକୗଣସି lପିବ� ଇ�ହାସ ମିEନାହ^ ବd	ମାନ େଗାପିନାଥ ମ ିରର ପ�ାୟ अଶିପ��ଶତ 

oଗ o�ିଯାଇjବା େବେଳ ଏ� ମ ିର େକଉଁ ମୁହୂd	େର ଧ*ଶାୟୀ େହାଇଯିବ େକ� 

କ�ପା'ବ ନାହ^ ଏହା ସହ अନ� ଦୁଇଟି ମ ିର ମt ଭଗ�ାବ`ାେର ର��, ଏବଂ ଏ� ଦୁଇ 

ମ ିରର ର�ଣାେବ�ଣ अoବରୁ Dବ�  େବଗେର ଧ"ଂସା¢ମୁଖୀ େହଉ� 

 �.ଟି ମ ିର ମtରୁ ଜଗନ� ାଥ ମ ିରର .ମ	ାଣ କଳା ସଂପ-ୂ	ତଃ ପୁରୀ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ 

ମ ିର ଓ େକାଣାକ	ର ସଯୂ	� ମ ିର ଭE େହାଇ� ଏ� ମ ିର ପ¸ାତoଗେର ଏକ 

�.ମହ� େକାଠା ର�� ସମୁଦାୟ ମ ିର ଓ ଏହାର ପ'େବଶ ସବୁଜ ପ'େବ¦� )ା* 

ଆ¶ାCତ ପୁବ	ଘାଟ ପାବ	ାତ�ାଳର ସଦୃଶ ବନା� ଏ� ମ ିରର େଶାoକୁ C"ଗୁଣିତ 

କରୁ�  

 ଜଗନ� ାଥ ମ ିର �ଲପଥର ଓ ଚୁନପଥର )ା* .ମ�ତ େହାଇ� େଯମି� ପୁରୀ 

ଶ�ୀମ ିରର .ମ	ାଣ େହାଇ� ଏ� ମ ିରେର �େନାଟି ଗଭ	ଗୃହ ର�� ମt ଗୃହେର 

ମହାପ�ଭୂ ଜଗନ� ାଥ9 ଏକାକାର ଛ1 ର�� ଯାହା9ୁ ଦ~ବାମନ oବେର ପଜୂା 

କ*ଯାଉ� ଦ�ିଣ ପାଶ	"େର .ତାଇ େଗାପାଳ9 ଦୁଇଟି ମdୂ� ର�� ଏବଂ ବାମ ପାଶ	"େର 

*ଧାକୃ�9 େବ� ା° .ମ�ତ ମdୂ� ପଜୂା ପାଉଛr ଏ� ମ ିର .ମ	ାଣେର ପ�ାଚୀନ ଉ�ଳୀୟ 
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କଳା`ାପତ�ର ବହୁଳ ବ�ବହାର େଦmବାକୁ ମିେଳ 

 ଏ� ମ ିରେର କ*ଯାଇjବା କାରୁକାଯ	� ଭବ� ଓ अC"Dୟ ପ��ରେଦହେର .ଖୁଣ 

କା'ଗରୀ )ା* କାଳଜୟୀ କୃ�ମାନ .ମ	ାଣ କ*ଯାଇ�, େଯଉଁjରୁ अେନକ ବd	ମାନ 

ଭଗ�ାବ`ାେର ର�� ପୁ*ତନ ମ ିର .ମ	ାଣ କଳାପ' ଏ� ମ ିରର ଉପର oଗେର 

ସଂେoଗ େଶୖଳୀେର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ9 अେନକ �ବ� େଦଖାଯାଉjବା ମdୂ� ମ ିରର 

କା¹େର .ମ�ତ େହାଇ� ଏହା ବ��େରକ .ମ� oଗେର अେନକ େଦବାେଦA9 

ପ��ମାମାନ .ମ	ାଣ କ*ଯାଇ�  

 ଏ� ଭବ�ମ ିର ବd	ମାନ ଧ*ଶାୟୀ େହବା अବ`ାେର ପହିଗ�ଣି, ଏହାର ଉ�ତ 

ର�ଣାେବ�ଣର अoବ ଏବଂ ପ�ଶାସ.କ ଉଦାସୀନତା େହତୁ ଏହାର ଏ�ପ' अବ`ା 

େହାଇjବା କଥା `ା�ୟ अ~ବାସୀମାେନ अ¢େଯାଗ କରr ସରକାର kହ^େଲ ଏ� ସବୁ 

ଐ�ହ�ର ପୁନେ*�ାର ଓ ର�ା କ*ଯାଇପାର�ା  

 ତଲ	ାେକାଟା ସ¥ବତଃ ଗଜପ� ସାମ�ାଜ�ର अଂଶ j� ଏବଂ ପଦଶ ଶତାÖୀ 

େବଳକୁ ଏହା ଏକ ସଂପ-ୂ	oେବ ସ"ାଧୀନ *ଜଗଡ଼ oବେର `ାପିତ େହାଇjବା କଥା 

ଐ�ହାସିକ ମାେନ ଉେଲ� ଖ କ'ଛr ମେହ � ଗି' ପବ	ତ ଉପେର jବା େଗାକେ-	ଶ"ର 

ମ ିରେର jବା େତଲୁଗୁ ଓ ସଂ�ୃତେର 

lପିବ� ଶିଳାେଲଖରୁ ଏ� *ଜବଂଶ 

अତ�� ଉନ�ତ ଏବଂ ସମୃ� େବାl 

କୁହାଯାଇ� 

 ଏଠାେର ଉେଲ� ଖ ର�� େଯ 

अDତେର କE�ର ସମ�ାଟ 
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ପୁରୁେଷାdମ େଦବ ଓ କାିନେରଶ9 ମtେର 

େହାଇjବା କାିअ¢ଯାନ ଯୁ�େର ଏ� अଳର 

େସୖ.କ ଓ ତାr�କମାନ9ର ପ�ଛନ�  ଭୂମିକା 

ର�j� େ�କକଥା अନୁଯାୟୀ କାି अ¢ଯାନ 

ସମୟେର ଏ� अଳର ପ�ସି� ତାr�କମାେନ 

ତ�)ା* ହ�ଦର .ମ	ାଣ କ'jେଲ େଯଉଁjେର 

କାି *ଜା9 େସୖନ�ବା�� େଧାଇ 

େହାଇଯାଇjେଲ, ଏବଂ କାି *ଜା9ୁ 

ଆତF ସମପ	ଣ କ'ବାକୁ ପଡ଼ିj� अDତେର ଏ� 

अଳେର ତ�ମ� ସାଧନା କରୁjବା अେନକ 

1ଶି¦ ତାr�କ ରହୁjବା କଥା େ�କମାେନ 

କୁହr ଆସାମର କାମା�ା ମ ିର ପ' ଏ� अଳେର ମt अତ�� ଜଟିଳ ତ�ସାଧନା 

େହଉjବା କଥା େ�କମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ 

 ଏ� अଳର େ�କମାେନ अ¢େଯାଗ କ' କହr େଯ ଯC ସରକାରୀ ଉଦାସିନତା 

ଦୂର ନ ହୁଏ, ଏ� ପ�ାଚୀନ ଐ�ହ� Cେନ େଦmବାକୁ ମିEବ ନାହ^ ଏହାର ତୁର� 

ପୁନରୁ�ାର କ'ବା ସହ ଏ� अଳକୁ ଏକ ପଯ	�ଟନ େ�ତ�  oବେର େଘାଷଣା କ'େଲ 

ଏହାର ଉନ�� େହାଇପା'ବ 
ଆେଲଖ� - ଶ�ୀ l�*ଜ ପ�ସାଦ अମୁଲ� ପ7ନାୟକ 

ସ+ାଦନା ଓ अନୁବାଦ - ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  46 

ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ) 

 ନ ଯାଇjେଲ 1 ଚEଥା�ା अଥଚ अଭ�ାସବଶତଃ 

klଗl ମଁୁ ଗl େବାl ତ େ§ଟ େହଉ h ବଡ଼ ଦୁଘ	ଟଣାେଟ 

ଘଟିଗ� େଯେତ ଘର ଓେଳଇ େପା� �କ୍ �କ୍ ରmବାକୁ େଚ¦ା 

କେଲ 1 େକମି� େକଜାଣି o' ଧୁE ଧୁE �େଗ ଚଟାଣଟା ଘzାେଟ 

ପେର *�ାକଡ଼ ଘର େମାର - ସବୁେବେଳ ସାମ�ା େଦଇ ବସ, ଟ�କ୍, 

@ପ୍, େବାେଲେ*, ଆହୁ' େକେତ କଣର ଲiା �ଇନ ପଟୁଆର 

ପ' େସମାେନ ଗବ	େର ଉଡ଼ିଯାଉjେଲ େବେଳ ଥେର 1 oବr. 

େସମାନ9 ଚକ ତେଳ .େ³ସିତ ଧୁE ସବୁ େକମି� ଆd	��ାର 

କ' ଆଶ�ୟ େଖାଜୁ େଖାଜୁ 1କଳେର ପଶିଆସr େମାର ଘର 

¢ତରକୁ େଯେତ େମାଟା ପ4	ା ଲଗାଇେଲ କବାଟ ଝରକା ବ  

କେଲ 1 .�ାର ନାହ^ େସମାନ9 ଆକ�ମଣରୁ ତା’ପେର େଦଖ 

ଘର ¢ତରର अବ`ା ସବୁCନ େପା�େଲ 1 ଡ�ଇଁରୂମର ରୂପା 

ର�ର ଟି¢ଟା େକମି� ମାଟିଆ ମାଟିଆ �ଗି�ଣି ସୁେନl 

ଫୁଲଦା�ଟାେର अ´ୂତ ଏକ ର�ର ¢ଡ଼ କୁସନ୍ କଭର ସାତ 

Cନକୁ ଥେର ବଦେଳଇେଲ 1 ଖୁବ୍ ଶୀଘ� େସମାେନ .ଜର ଔଜଲ� 

ହେରଇ ବସr ଚପଲ ପି�ି klେଲ 1 ପାଦ ତଳଟା ସବୁେବେଳ 

ସାଗର ସୀମାସାଗର ସୀମାସାଗର ସୀମାସାଗର ସୀମା    
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अପ'¼ାର �େଗ 

 ସହେଜ ପାହାଡ଼ େଘ* ଏ ଜାଗାଟାେର ଶୀତର େଦୗ*ତF  ଟିେକ अ~କ 

ଭୁବେନଶ"ରେର oଇ ନା� ସମେ� ଫ�ାନ୍ େଦଇ େଶାଉjବା େବେଳ େମାେତ ଏଠି 

େରେଜଇ କାଢ଼ି ଖ*େର େଦବାକୁ ପେଡ଼ ନ େହେଲ o' େହମାଳ େହମାଳ �େଗ *�ଟା 

ଏେତ ସବୁର ଫଳ ଯାହା େହବାକଥା ହୁଏ େଯେତ ଯତ�  େନେଲ 1 ପାଦ ଫାଟିବା କଥା 

ଫାେଟ ଫଟା ପାଦର ମ� ଚମ	 ସବୁ େରେଜଇ େଖାଳେର �ଗି େଯାଉ अ´ୂତ ଶÖ କରr 

ତାକୁ େମାର ଭୀଷଣ ଘୃଣା େସjପାଇଁ ସବୁCନ ନ େହେଲ 1 େଯେବ ସମୟ ମିେଳ େଶାଇବା 

ଆଗରୁ ଟିେକ ଉଷୁମ ପାଣିେର େଗାଡ଼ ବୁେଡ଼ଇ ଥାଏ ମଁୁ ଘଷି ଘଷି ପାଦରୁ ମE ଛେଡ଼ଇ h�ମ୍ 

h ଗି�େସ'ନ୍ ଟିେକ ଲେଗଇ େଦେଲ ଶାrେର ଶୁଏ ମଁୁ 

 େସCନ ବାଥରୁମରୁ ଟୟେଲଟକୁ ଯିବାର ମଝି ପାହାଚଟାେର ବସି ପାଦେର h�ମ୍ 

ଘଷୁjl ସଫାପାଦେର h�ମ ଲେଗଇବା ଆଗରୁ ବାଥରୁମ ଯାଇ ଆସି1 େବାl o1l 

ଉଠୁ ଉଠୁ ସର୍....ର୍ କ' ପାଦଟା ଖସିଗ� ହାତ ପାଖେର h� 1 ନj� ଧ' अଟh 

ଯିବାକୁ ଶେହ େଚ¦ା କେଲ 1 .ଜକୁ अଟକାଇ ପା'l. ବଁା େଗାଡ଼ ଆÈୁମାଡ଼ି 

ପଡ଼ିଗl ଚଟାଣେର ବାେଡ଼ଇ େହାଇଗ� ଆÈୁଟା ଭୀଷଣ କ¦ େହ� ଏେତ *�େର 

ଆଉ କଣ କ' ପା'ଥାr? 

 କାହାକୁ ଡାhବାର 1 ଉପାୟ ନj� ପି�ମାନ9ର ପରୀ�ା j� ପରCନ 

େସjପାଇଁ େସମାେନ ଜଳC ଖାଇେଦଇ େଶାଇପଡ଼ିjେଲ େବାଉ 1 େଶାଇଯାଇj�, 

େସମାନ9 ପାଖେର େଜାରେର ଡାhjେଲ ହୁଏତ େବାଉ ଉଠିଥା�ା େହେଲ େସ ଉଠିେଲ 

1 କଣ ଆଉ କ' ପା'ଥା�ା? ଖାl ଗୁଡ଼ାଏ ବ�� େହାଇଥା�ା ଯାହା େସjପାଇଁ କାହାକୁ 

ଉେଠଇବାକୁ ମନ େହ�. ଦା� �ପି ଯ�ଣାକୁ େଢାକୁ େଢାକୁ ମଲମଟିଏ େବାEେଦଇ ଆସି 
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େଶାଇପଡ଼ିl 

 .ଦ ତ େହାଇଗ� -  େହେଲ ସକାଳୁ ଆଉ klବା अବ`ାେର ନjl େସମି� 

େଗାଟିଏ େଗାଡ଼େର େଡଇଁ େଡଇଁ ପି�9ୁ �ୁଲପାଇଁ ତୟାର କ' ପେଠଇ େଦବାପେର 

କେଲଜକୁ ଛୁଟି ଦରଖା�ଟିଏ ପେକଇ େଦଇ ଘେର ଚୁପ kପ୍ ବସିର�l 

 ନା େହ�., अସହ� ଯ�ଣା େହବାରୁ ବାt େହାଇ ହସପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ି� 

ସୁ£º ଏଠି ନଥାr, ସଂସାରର ସବୁ କାମ ଏକା ଏକା ସ¥ାଳୁjେଲ ମt ଆ@ ମଁୁ ପୁ* ଏକା - 

ମଁୁ େ§େଟଇ େ§େଟଇ ହସପିଟାଲ ଯିବାର ସାହାସ େଯାଗାଡ଼ କ' ପା'l. ବଁା ପାଦଟା 

ତେଳ ଛୁଏଁଇେଲ ଯ�ଣାେର mନ¢ନ୍ େହାଇଯାଉj� अzାରୁ ପାଦ ପଯ	�� ସା� ଜଣ9ୁ 

ଡାh ଡା�ର9 ପାଖେର ପହିl କଣ େହାଇ� ଜାଣିବାପାଇଁ େସ େଯେତେବେଳ ଆÈୁ 

ଉପେର ଆ�ୁଠି �ପି େଦଇଛr - ଉଃ... �େଲ� ଇ ଉଠିବା କଥା ��ା କ'ପା'l. ଏଇ 

ବୟ୍ସେର ଆଉ କଣ �େଲ�ଇଥାr? ଦା� �ପି �ପି ��ାରଟାକୁ େପଟ ¢ତରକୁ ଓଲଟାଇ 

େନେଲ 1 ଆm C’ଟା େବାଲ ମା.େଲ. ଜବରଦ� ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିେଲ 

 ଯCଓ ଫୁl ଯାଇjବା ଆÈୁଟା -  ମଁୁ oବୁjl ସାମାନ� ଟିେକ କଣ େହାଇ� େହେଲ 

ଡା�ର େଯେତେବେଳ ଖୁବ୍ ନରମ ଗଳାେର ଏÒେର ଟିେକ କ'ଆଣ େବାl କ�େଦେଲ, 

.�	ୁ ମ ଶୀତ Cନଟାେର ସୁ�ା େମା େଦହରୁ ଝାଳ େବା�ଗ� ଏÒେର ? ମାେନ ଯC 

o�ିjବ, ପ�ା¦ର? अ�ତଃ �.k' ମାସ ପୁ*ପୁ' 1ଶ�ାମ? େହ ଭଗବାନ hଏ ସ¥ାEବ 

େମା ଏକୁଟିଆ ସଂସାରର ମ�? ପି�9 ପରୀ�ା? େକେତ ବଷ	ର ଆମ�ଣ ପେର ପ ର 

େକାଡ଼ିଏ Cନ େହବ େମା ପାଖକୁ ବୁl ଆସିjବା େବାଉର ଚ¬	ା? ଘରର ବା| ସବୁ 

ଦାୟିତ" ? କେଲଜ? େକଇଟା Cନ ପେର ଆର¥ େହବାକୁ jବା ପ�ସ୍ ଟୁ ପରୀ�ା? 

 େହ ଭଗବାନ - ଆm ବୁ@େଦl ମଁୁ �ରବେର ଆଉ େଗାପନେର ହାତ େଟh 
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େଦl ଯାହା େହଉ - ଏÒେର 'େପାଟ	େର h� ବାହା'�. ଡା�ର ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ 

େଯମି� େପନ୍ hଲର୍, ଆzାସିଡ଼, ମସଲ୍ େÅ�  େଲmେଦେଲ ବରଫ ଲCବାର ଉପେଦଶ 

େଦଇ କ�େଲ, “ଯC lଗାେମzେର h� अସୁ1ଧା jବ େତେବ େସଇଟା ତ ଏେବ ଜଣା ନ 

ପଡ଼ିପାେର k'ପା Cନପେର ଯC ଦରଜ କମ ନ ହୁଏ, ପୁଣି ଆସିେବ’’ 

 େବାଉ ସବୁCନ ଥାଏ ଘେର - ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖେର ତ ଖୁସିେର େସ ଯC େକେବ 

ପ'ବାେଟ କାଟିେଦ� h ଶାଗେଟ ବା�େଦ� - ନ େହେଲ େସାନା ତାକୁ h� କ'ବାକୁ 

Cଏ. ସା* �ବନ ଘରର ଗୁଡ଼ାଏ େ�କ, ବ�ୁବା�ବ, ଗଁାର �ହ� ା ପ'�ତ ¢ତରୁ ଆଂअ 

ଘେର ର� ପଢୁjବା େବଶ୍ h� ପି�9ୁ ସ¥ାଳୁ ସ¥ାଳୁ ତା ¢ତେର ସବୁ ଶ�ି .¸ିହ�  

େହାଇଯାଇj� ଏେବ ଖାl ଏସିଡ଼ିଟି, ଗ�ା¦ି�କ୍, ପ�ବଳ ଥ¡ା େବମାରୀ ଆCକୁ ହରଦମ 

େବା� େବା� kଲୁj� େସ Cନ ପାପାଲ - େସାନାର ପାବଷ	ର କୁ. କେØଇଟାକୁ କ�l 

- “େତାର ତ ପରୀ�ା ସ'�ଣି - ଆସୁନୁ ଏଇଠିh?” ଦରହସୀଟା ହସୁ ହସୁ କ��, “ଯାଇ 

କଣ କ'1 େଯ? ତୁମତ େ§ଟୀ େହାଇଯାଇଛ େବାଉକୁ ତ *�ି ଆେସ. େମାେତ hଏ 

ଖାଇବାକୁ େଦବ?” େବାଉକୁ ଆମ ଘେର େସାନା େଯମି� ରmଥାଏ, େବାଉ େସଠି ଫୁଲ ପ' 

ଥାଏ .ଜ �ବନର अ~କାଂଶ oଗ େ*େଷଇ ଘେର 1େତଇjବା େମା େବାଉକୁ *�ି 

ଆେସ େବାl ପାପାଲ୍ ଜାଣିନj� 

 େହେଲ ଏଠି େମା अବ`ା େଦm C Cନ ବୁl ଆସିjବା େବାଉ େମାର ଆେପ ଆେପ 

ସବୁ ଦାୟିତ"  .ଜ ମୁ¡ ଉପରକୁ େନଇଗ� ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଷ	 ପେର େସ� ବହୁ ପ'�ତ 

ପୁଣି अପ'�ତ େହାଇଯାଇjବା େବାଉ ହାତର�ା ପାଟିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ �ଗୁj�, େହେଲ 

ତା ପ'ଶ�ମ େଦmେଲ ମନ ଖ*ପ �ଗୁj� କାହା ମନକୁ କଣ ପାଇବ - hଏ କଣ ଭଲ 

ପାଇବ େବାl o1 o1 अେନକ କରୁj� େସ - h� ସବୁକୁ େଦm େମା ଆm ଲୁହେର ଭd� 
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େହାଇଯାଉj� େଶଷେର େମା େବାଉକୁ ମଁୁ ରେ�ଇl ? 

 ଦୁଇCନ ପେର େଗାଡ଼ର अବ`ା ଟିେକ ଠିକ୍ େହାଇ ଆସି� ତା’ର ଶତ ବାରଣ ସେd"  

1 ମଁୁ ଉଠିl ଏମି� ଆ*ମେର ବସି ବସି ଖାଇବ Cନ କଣ ଆଉ अ� ? �. k'Cନ 

େବଳକୁ 1 େଗାଡ଼ ପୁ* ଠିକ୍ େହାଇନj� ପାଦ ପେକଇେଲ ଆÈୁ ¢ତେର କଣ େଗାେଟ 

ରଗେଡ଼ଇ େଦଇ अ�ବ�� କ'େଦ� ଭE �ଗୁj� ତଥାପି ମଁୁ କାହାକୁ ନ ଜେଣଇବାପାଇଁ 

अେନକ େଚ¦ା କ' ପାଦ ଥାପୁjl ଭୂଇଁେର - ~େର klେଲ 1 - ଠିକ୍ kଲୁ� େବାl 

ଆତF ସେ�ାଷେର ଭ' ଯାଉjl ପି�ମାେନ o1େଦେଲ ମଁୁ ପୁ* ଠିକ୍ େହାଇଗl 

େସjପାଇଁ �. k'Cନ େହବ ସମେବଦନାେର ତରE ତରE େଯଉଁ §ତ ଉପରୁ ଲୁଗା 

C’ଖ¡ େତାE ଆଣୁjେଲ h ପାଣି ଗି�େସ େନଇ ପିଇେଦଉjେଲ - h� ନ େହେଲ ଖାଇବା 

ସମୟେର .େଜ ଆସନ ପେକଇ ବସୁjେଲ େସତକ 1 ବ  କ'େଦେଲ ମାମା ପ* ଠିକ୍ 

େହାଇଗ�... 

 େସCନ େସାନା ପkରୁj�, େଫାନେର େବାଉକୁ େମା େଗାଡ଼ କଥା େବାଉ କ��, 

“ନା, ତା େଗାଡ଼ଟା ଏ ପଯ	�� ଠିକ୍ େହାଇ. େ§େଟଇ େ§େଟଇ kଲୁ� କଣ େଯ େହ�, 

େମାେତ o' କ¦ �ଗୁ�” ଚମh ପଡ଼ି ଟାଣି ଆଣିl ବଁା େଗାଡ଼ଟାକୁ େମା ଶାଲ ତଳକୁ 

ଏେତ ଲୁେଚଇ1 େମା େବାଉ ଆmେର ଧୁE §ଟିପା'l.? େକମି� ଜାଣି� େସ ଏ ପଯ	�� 

େମାେତ କ¦ େହଉ�? ଏେତ କ¦ କ' C ପାଦ ସମାନ ପକାଇବାର େଚ¦ାେର ମଁୁ ନୟା� 

େହାଇ ଯାଉ�, େସମି� େସମି� ସବୁ ଘରକାମ କରୁ� ପି�ମାନ9 ଆmେର ଟିେକ 1 

ବା'ପାରୁ. େମା अସହଜ klର କଥା ଆଉ ଇେୟ...? 

 ବଡ଼ ଝିअର mଲ୍ mଲ୍ ହସେର ବୁl kହ^l ହାତଠା' େମାେତ ପାଖକୁ ଡାh� େମା 

କାନ ପାଖେର ମୁହଁ ରm କ��, “ମାମା େଦଖ ଆଉ ଏେତ ବଡ଼ େହାଇ1 େକମି� ମିଛ 
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କହୁ� କହୁ� ତୁ ଏେବ 1 େ§େଟାଉଛୁ? ସମେବଦନା kହୁଁ� ମାଉସୀ ପାଖରୁ େସ?” 

 େମା ଆmେର େସେତେବେଳ ଇ � ାବDର ବନ�ା େକମି� ବୁେଝଇଥାr, େମା 

ଚୁଲବୁl ଝିअକୁ, “ମା’େର ତୁ େମା ଝିअ େସଇjପାଇଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ େମା େଦହର େକାଉ 

ଶୀ*େର ଯ�ଣାର ସୁअ, ତାକୁ h� ମଁୁ କଣ ଲୁେଚଇ1? ତା ଆm, ମନ ସବୁ ପ* ଏÒେରଠୁ 

1 अ~କ ଶ�ିଶାଳୀ େଯେତ ଆଢୁଆଳ କେଲ 1 ତାକୁ େଦଖା ଯାଉ� େମା େଦହ ¢ତରର 

ପ��ଟି ଶି* ପ�ଶିତା, 1 ୁ 1 ୁ ର� ଆଉ ଖ¡ ଖ¡ अ`ିତ `ି� ସିଏ ପ* େମା େବାଉ...” 

 
େଯାଡ଼ା ମ�ଳା ମହା1ଦ�ାଳୟ 

ବେନଇକଳା, େଯାଡ଼ା 

େକ ୁଝର - ୭୫୮୦୩୮ 

ପଣା ସଂକ� ାr Cନ ବ�ହF ପୁର ଠାେର ମାଗଣାେର ପଣା ବzନ କ*ଯାଉjବା ଦୃଶ� 
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ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 

 “ତମ ପି�ମାେନ ଯC ଏମି� କାମ କ'େବ ଆମ ଗଁା ପିେଲ 

ଆଉ କଣ ଶିmେବ ? � � �... ଗଁା ପଧାନ େବାl ଯାହା ଇÃତ 

j� େସତକ 1 ତମ ପି�ମାେନ ମାଟିେର ମିେଶଇ େଦେଲ ନା... 

ତମ ଇ¶ା ଯାହା ତାହା େହବ. ଆମର ଗଁାର h� �� अ� 

.ୟମ अ� ତମ ପିେଲ ଯାଇ ବେiେର ର�େଲ h Cଲ� ୀେର 

ର�େଲ େବାl ଗଁାର ��.ୟମକୁ ମା.େବ. ନା କଣ ? 

1େଦଶେର କଣ ହଉ� ନ ହଉ� େସ ସବୁ େସ େଦଶର କଥା, ଆମ 

େଦଶେର ଏମି� ହୁଏ. h ଆେମ େହବାକୁ େଦବୁ.” अନଗ	ଳ 

oବେର କ�ଯାଉj� ବEଆ .େଜ .ମ	ାଣ କ'jବା ଗଁା �ୁଲ 

ପି¡ାେର ମୁ¡େପା� ବସିjେଲ ରଘୁସ"ାଇଁ ଆ�ବନ ପ'ଶ�ମ କ' 

େଯଉଁ अଥ	ସiଳ ସୟ କ'jେଲ େସ� अଥ	କୁ ଖେଟଇ ଗଁା ପି�9 

ପାଇଁ �ୁଲଘରଟିଏ କ'େଦଇ jେଲ ଗଁାେର ଖୁବ୍ କାଟ� j� 

ସ"ାଇଁ ବାବୁ9ର ସହରେର 1 ଘର କ'ଛr ଦୁଇ ସ�ାନ ଭଲ 

khରୀ କରୁଛr େକୗଣସି @.ଷର अoବ ନାହ^ ସହରେର 

ରହୁjବା ସ"ାଇଁବାବୁ9 ଗଁା େମାହ ଟିେକ अ~କ େସjପାଇଁ 

ପୁअମାେନ େବେଳ େବେଳ 1ର� 1 ହୁअr, େହେଲ ଗଁା ମାଟିର 

ଆମ ଗଁା ହାଲkଲଆମ ଗଁା ହାଲkଲଆମ ଗଁା ହାଲkଲଆମ ଗଁା ହାଲkଲ    
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େମାହ ତ�ାଗ କ'ପା' ନାହାr େସ ଦଶବଷ	 ତେଳ khରୀରୁ अବସର େନଇ ସ"ାଇଁବାବୁ 

େଯେତେବେଳ କମ	େ�ତ� ରୁ h� ସମୟ ପାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ .ଜ ଗଁା ମାଟିର ଉନ�� 

କେ� ଗଁାେର �ୁଲଟିଏ େଖା�ଇ େଦେଲ ଦଶବଷ	 ¢ତେର �ୁଲେର ବହୁତ ଉନ�� 

େହାଇ�, ଶୁଣାଯାଉ� ସରକାର କାେଳ �ୁଲକୁ अ~ଗ�ହଣ କ'େନେବ ସ"ାଇଁବାବୁ9 ଦୟାରୁ 

ଗଁାେର େବକାର ବସିjବା k'ପା ଜଣ ଯୁବକ ଏେବ ସରକାରୀ �ୁଲ ଶି�କ େହାଇଯିେବ 

ଏ ସବୁ ସେd"  ଆ@ ସ"ାଇଁ ବାବୁ9ୁ ଗଁା େ�କ9 ଆଗେର ମୁ¡ପା� ବସିjବା େଦm ବହୁତ 

ଆ¸ଯ	� �ଗୁj� 

 ବEଆର କଥା େଶଷ ନ େହଉଣୁ, ରଘୁ ସ"ାଇଁ ଉଠି କ�େଲ, “େମା ଝିअ କଣ େଦାଷ 

କ'j�? ତେମ ହ^ ତ କ�jଲ, ତାକୁ େବାହୁ କ'ବ େବାl ଏେବ େସ କଥା କୁଆେଡ଼ 

ଗ�? ତମ ପୁଏ ସହରେର ର� ପାଠ ପଢ଼ିେଦେଲ େବାl ଆମ ଝିअକୁ ପର କ'େଦେଲ 

ଚEବ . କଥା େଦଇjଲ ଯC ଏେବ କଥା ରଖ” ସ"ାଇଁ ବାବୁ କ�େଲ, “ପି�େବେଳ 

ଏମି� କହୁ କହୁ କ�େଦଇjl େଯ େସଇଟା କଣ .ୟମ େହାଇଗ�? ପି�Cେନ ଏମି� 

अେନକ କଥା କହr େସ ସବୁ କଣ .ୟମ େହାଇଯାଏ?” ରଘୁ ସ"ାଇଁ େକ� ା~ତ େହାଇ 

କ�େଲ, “ଓହ୍, ତେମ ବଡ଼ େ�କ ନାହ^ h ? ତମ ଇ¶ା େହେଲ ତେମ କ�ବ ନେହେଲ 

ଭୁlଯିବ ନା କଣ ? ତମ ମୁହଁେର �ଜ ନାହ^ ବଡ଼େ�h ତମ ଘେର େଦେଖଇବ ଗଁାେର 

ର�ବାର अ� ଯC ��.ୟମ ମା.ବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ େମା ଝିअ ମାଳDକୁ ତେମ େବାହୁ 

କ'ବାକୁ ପଡ଼ିବ” 

 େବ ଉପେର ବସିjେଲ ଗଁା �ୁଲ ମାେ¦� , େସ h� ସ"ାଇଁବାବୁ9 ପ�� अେନକ ଆଦର 

ଓ ସ�ାନ କରr, େସ ସ"ାଇଁବାବୁ9 ସପ�େର କ�େଲ, “ପି� Cନର କଥାକୁ ଧ' ଏେବ 

ଝଗଡ଼ା କ'ବା अନୁ�ତ ପି�Cେନ अେନକ େ�କ ଏମି� କହr ସୁ ର ପି�ଟିଏ 
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େଦmେଲ କହr, ୟା କୁ ମଁୁ େବାହୁ କ'େନ1.. େସ ସବୁ �ଣିକ ଆେବଗେର କୁହାଯାଏ େସ 

ସବୁକୁ ଧ' ବସିେଲ ଚEବ ଆଉ ର�� ମାଳD କଥା ମାଳD ଆମର ସୁନା ଝିअେଟ, ତା 

ପାଇଁ କଣ େଯାଗ� ବରର अoବ ର�ବ ରଘୁ କକା? କାହ^h ତେମ @ଦ୍ କରୁଛ ? §ଡ଼ 

ସ"ାଇଁବାବୁ9 ପୁअ ଯC .ଜ ଇ¶ାେର 1ବାହ କ'ବାପାଇଁ .³dି େନଇ ସା'େଲଣି, ତା 

େହେଲ ଆେମ ଏଠି ବସି ଝଗଡ଼ା କ'େଲ h� �ଭ େହବ. ବରଂ ତା’ର ମନ ପ'ବd	ନ 

େହାଇଗେଲ, ହୁଏତ ସ"ାଇଁବାବୁ9 ଘେର अଶାr େହାଇପାେର”  

 ମାେ¦�9 କଥା ଶୁଣି ରଘୁସ"ାଇଁ ��ାର କ' କ�େଲ, “ ଏଇ ବାହାଘର ମଁୁ କେରଇ 

େଦ1. େକାଟ୍	 ଯି1 କେଚରୀ ଯି1 େମା ଝିअକୁ ନ�ାୟ ନ ମିEେଲ ମଁୁ ଗଁାେର .ଆଁ 

ଲେଗଇ େଦ1” 

 ରଘୁ9 କଥା ଶୁଣି ଗଁା ସମି� ସଭ� ହ' ମହାରଣା ପାଟି କ' କ�େଲ, ‘େହ, ବସ୍ 

କ�� କଣ ନା .ଆଁ ଲେଗଇ େଦବ ଆେର େହ େତା ଝିअକୁ େବାହୁ କ'େବ େବାl ସ"ାଇଁ 

ବାବୁ h� ପ�ମାଣ ସ"ରୂପ େଦଇjେଲ h? ମୁC, ହାର? େସ କଥା େଦଇjେଲ େବାl hଏ 

େଦmj� h ? ସା��ପ�ମାଣ h� अ� h ?” 

 ରଘୁ ସ"ାଇଁ .ରବ େହାଇଗ� ପେର େସ ହସିେଦଇ କ�େଲ, “ଶୁଣ, ମାଳD ଗଁା ଝିअ 

େସ ଗଁାେର ବଢ଼ି�, klଚଳନ ଶିm� ତା େଯାଗ� ପାତ� େଦm 1ବାହ େଦବା ଖୁସିେର 

ର�ବ ଯC ସ"ାଇଁବାବୁ9 ପୁअ अନ� େକାଉଠି ମନ` କ'�, େସଇଠି @ଦ୍ କ' 1ବାହ 

େଦେଲ, େସ େତା ଝିअକୁ େକେବ 1 ଖୁସିେର ରmେଦବ ନାହ^ ଆଉ େସ ଆର ଝିअଟା କଥା 

ଟିେକ ��ା କର ତା .ଶ"ାସ ପଡ଼ିେଲ େତା ଝିअର ସଂସାର ଭଲେର ଚEବ h ?” 

 ରଘୁ ସ"ାଇଁ .ରବ େହାଇଗେଲ ଏପାଖ େସପାଖକୁ େଦmେଲ �ଗୁj� ସମେ� 

େଯମି� ସ"ାଇଁବାବୁ9 ସପ�େର ଯୁ�ି ବାଢ଼ିବାକୁ ବସିଛr େସ କ�େଲ, “େମାେତ �ଗୁ� 
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ଏଠି ନ�ାୟ େହଉ. ସ"ାଇଁବାବୁ9 ପୁअ9 ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ େବାl ପ�ମାଣିତ କ*ଯାଉ� ମଁୁ 

ଏଠି ର�ପା'1. ତେମ ବଡ଼ େ�କ ଭୁଲ କେଲ1 େକ� h� କ�େବ. େମା ଝିअ ଆଶା 

କ'j�, ତା .ଃଶ"ାସ ପଡ଼ିବ” େସ ଉଠି ସo`ଳରୁ klଗେଲ 

 ସ"ାଇଁ ବାବୁ9ୁ ସବୁ kହ^ଛr େସ ମୁ¡ େଟh େଦଖୁଛr, ସବୁ ତା9ୁ ହ^ kହୁଁଛr 

ସ"ାଇଁବାବୁ କ�େଲ, “େମା ବଡ଼ପୁअ େମା କଥା ରm େମା ପସ ର ଝିअ ସହ 1ବାହ କ'j� 

ଏେବ ଖୁସିେର अ� େହେଲ ସାନ ପୁअ ସବୁେବେଳ 1ବାହ ପାଇଁ ମନା କରୁj� େଯେତ 

ପ��ାବ ଆସିେଲ ନ େଦm ମନା କ'େଦ� ବୟସ 1 େହ�ଣି ତା େବାଉ @ଦ୍ 

କ'ବାପେର କ��, େସ ଝିअ .ଜ ପସ ର ହ^ 1ବାହ କ'ବ ଆେମ ଏେବ ହଁ କ�େଲ 

अସୁ1ଧା େହଉ� ଆଉ ନଁା କ�େଲ, ପୁअ ସହ ସଂପକ	 �ଡ଼ି ଯାଉ� ବୟସ 1 େଢର୍ 

େହ�ଣି ଏ ବୟସେର ପୁअକୁ अଲଗା କ'େଦବା ଭE ସାମଥ	� େମାର ନାହ^ େତଣୁ ଆେମ 

ତା ପ��ାବେର *@ େହବା ଛଡ଼ା ଆଉ h� ଉପାୟ ନାହ^ ମଁୁ kହୁଁjl, ଗଁା ସା�oଇ9 

ସ�ତ ମିଶି ଏଇଠି ବାହାଘର କ'େଦେଲ, ଗଁାେର େo@oତ ଟିଏ କ'1 ବଡ଼ପୁअ େବଳକୁ 

ଗଁାେର େo@ କ'ନjl” 

 “ତୁେମ େଯେତେବେଳ ସବୁ .³dି େନଇ ସା'ଲଣି, ଆେମ hଏ ମନା କ'ବାକୁ 

ଆଉ ଗଁାକୁ ଆସି ଏ ପ�ହସନ କ'ବା h� ଦରକାର ନାହ^ ତମ ପୁअ ଯC ବାହାେହବ େବାl 

��ା କ'ସା'�ଣି, ତାକୁ କୁହ ସହରେର ଯାଇ େକାଟ	େର ବାହା େହଇପଡ଼ୁ େସ 

ବାହାଘରକୁ ଆେମ େକ� ଯିବୁନୁ h ତମ ଦୁଆର ମାଡ଼ିବୁନୁ ଯାअ, ସହରେର ସବୁ କର 

ଗଁାେର h� ଆେମ ଏ अନ�ାୟ େହବାକୁ େଦବୁ. ତୁମ ପୁअ अଜା�େର ବାହାେହବ େବାl 

.³dି େନଇ ସା'� ଆମ ଜା�oଇ ଏହାକୁ େକେବ 1 ସମଥ	ନ କ'ବୁ ନାହ^” ବEଆ 

ଏତକ କ�ବା େବେଳ ସ"ାଇଁବାବୁ9 ବଡ଼ ପୁअ9ୁ େଦm ବEଆ କ��, “ତୁ କାହ^h ଆଉ 
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େବାପା କଥାେର ବାହା େହଲୁ? ତୁ 1 .ଜ ଇ¶ାେର ଝିअ େଦm ବାହା େହଇଯାଇଥା� ଗଁା 

ଆଉ ଜା�oଇ9 ସ�ାନର h� ମହd"  ନାହ^ .ଜ ଇ¶ାେର ଯାହା ଇ¶ା ତାହା କର 

ସହରେର ପାଠ ପଢୁଛ ତେମ ଏକା ବଡ଼େ�କ ଆେମ ସବୁ hଏ h ? ବେi Cଲ� ୀ 

ପେଳଇେଲ ସବୁ େଦାଷ ମାଫ୍ ନାଇଁ h େର?” 

 ବଡ଼ପୁअ କ��, “1ବାହ ଜେଣ ବ��ିର ବ��ିଗତ ବ�ାପାର, ଏjେର अନ� େକୗଣସି 

ବ��ି ହ�େ�ପ କ'ବା अନୁ�ତ େମା ସାନoଇ ଯC .ଜ ଇ¶ାେର 1ବାହ କ'ବ େବାl 

କହୁ�, ଆମ ପ'ବାର ତରଫରୁ େକୗଣସି ଆପdି अ¢େଯାଗ ନାହ^ ବାପା kହୁଁଛr େo@ 

ଗଁାେର କ'ବାପାଇଁ, ଯC ସମେ� ସହେଯାଗ କ'େବ ତ ଗଁାେର େo@oତ କ' 1ବାହ 

ଆେୟାଜନ େହବ, ନେହେଲ ସହରେର ଆମ ଘେର େହବ ଆଉ ଏ� 1ଷୟକୁ େନଇ େମା 

ବାପା9ୁ अପମା.ତ କ'ବା अ~କାର ଏଠି କାହାର ନାହ^ ଆ�ବନ ମୁ¡ପା� khରୀ 

କ'ବାପେର େସଇ ସୟ ଟ9ାେର ଗଁାେର �ୁଲଟିଏ େଖାljେଲ o1jେଲ ଏଇ �ୁଲେର 

ପାଠପଢ଼ି େ�କମାେନ ଶି�ିତ େହେବ, େହେଲ େମାେତ �ଗୁ�, ଶି�ିତ େହବାପାଇଁ ଆହୁ' 

ଯୁଗଟିଏ �ଗିଯିବ େସ ଯା େହଉ, 1ବାହ କ'ବା ନ କ'ବା ତା ବ��ିଗତ କଥା, େସjେର 

ଆମର h� କ�ବାର ନାହ^ ହଁ h� େସ 1ବାେହା�ବେର ଆପଣମାେନ ର� ତାକୁ 

ଆଶିବ	ାଦ େଦେଲ ଆେମ ଖୁସି େହାଇଥା�, h� ଆପଣମାନ9 ��ାଧା* ହୁଏତ େସ ସବୁ 

କ'ବାକୁ େଦବ ନାହ^ େତଣୁ ଆପଣ ମାନ9ୁ ଧନ�ବାଦ”  

 ବଡ଼ପୁअ ବାପା9 ହାତଧ' କାର ଆଡ଼କୁ େନଇ ଯାଉj� ପଛେର ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ 

େହଉjେଲ, “ପାଠ ପଢ଼ିେଦେଲ େ�କ ମନ ଇ¶ା କାମ କରr ପଇସା jେଲ ଯାହା ଇ¶ା 

ତାହା କେଲ 1 େଦାଷ ନାହ^ ଇତ�ାC ଇତ�ାC...” 

 ଗାଡ଼ିେର ବାପା9ୁ ବେସଇ େଦଇ ପୁअ ପଛକୁ ପୁଣି େଫ' ଆସି କ��, “େମାେତ 
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�ଗୁ�, ଏ� ଗଁା ପାଇଁ �ୁଲର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହ^ କାlଠୁ �ୁଲ ବ ” 

 �ୁଲ ବ  େବାl ଶୁଣିବାପେର ବEଆ କ��, “�ୁଲ ବ  େହବ କାହ^h ?” 

ସଚୂନାେଯାଗ� ବEଆର େଗାଟିଏ ପୁअ େସଇ �ୁଲେର ଶି�କତା କରୁj� ବଡ଼ ପୁअ 

ହସିେଦଇ କ��, “ଯC ସବୁh� ଆମ ଇ¶ାେର େହଉ�, ଆପଣ ମାେନ େକୗଣସି ପ�କାର 

ସାହାଯ� କ'ବାକୁ अ.¶ା କରୁଛr, େତେବ �ୁଲ 1 ଆମ ଇ¶ାେର ହ^ େଖାlବ ନ େହେଲ 

ବ  େହବ ଆଉ ଆମକୁ ଇ¶ା ନାହ^ ଏ ଗଁାେର �ୁଲ େଖାlବା ପାଇଁ େଯଉଁଠି େ�କମାେନ 

ଏେତ ସଂ|-	ମନା େସଇଠି �ୁଲ େଖାl, ମାସକୁ ମାସ ଦରମା େଦବାକୁ ଆମର 1 ଇ¶ା 

ନାହ^” 

 ସମେ� .ରବ େହାଇଗେଲ ମାେ¦�  ମୁ¡େର ହାତ େଦଇ ବସିjେଲ ବEଆ ମୁହଁକୁ 

େଯମି� hଏ ସିେଲଇ କ'େଦଇ j� h� Cନପେର ସ"ାଇଁ ବାବୁ9 ସାନପୁअର ବାହାଘର 

ବଡ଼ ଧୁମଧାମେର ଗଁାେର ଆେୟା@ତ େହାଇj� 

ବ�ହF ପୁରଠାେର *ହାଗି' Cବସେର ନୃତ�ରତା ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ�ା�ନା9 ଦୃଶ� 
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ବାଲF ୀh ନାୟକ 

 ମୃତୁ�ପେର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମାଟିତେଳ େପା�ବା hiା 

.ଆଁେର େପାଡ଼ିେଦବା ପର+* ସା* ପୃjAେର ର�� ମାଟିତେଳ 

େପା�େଦେଲ अେନକ ପ�କାର ସମସ�ାରୁ ମୁ�ି ମିEଥାଏ h� 

.ଆଁେର େପାଡ଼ିେଦେଲ अେନକ ସମସ�ା ଉପୁ@ଥାଏ ପ�ଥମତଃ 

ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆବଶ�କ େହଉjବା କାଠ C"Dୟତଃ ବାୟୁ ଓ 

ପ'େବଶ ପ�ଦୁଷଣର ଭୟ ~େର ~େର ପୃjAରୁ ଗଛମାନ9 

ସଂଖ�ା କମ େହବାେର �ଗିjବା େବେଳ ବd	ମାନ अେନକ `ାନେର 

ଶବଦାହ େବେଳ କାଠର େଘାର अoବ େଦଖାେଦ�ଣି ଗଁା 

ଗହEେର ଜ�ଲ ପାଖେର jେଲ କାଠର ସମସ�ା ହୁଏତ କମ 

େଦଖାଯାଏ h� ସହର ମାନ9ର ଶହଦାହ ପାଇଁ କାଠ ମିEବା ଏକ 

କ¦କର ବ�ାପାର େହାଇଗ�ଣି େସjପାଇଁ କାଠ ବ�ବସାୟୀମାେନ 

ମନଇ¶ା ମହ�ା ଦରେର କାଠ 1କ� ୀ କରୁଛr ମୃତକ9ର 

ପ'ବାର ମାେନ ବାtେହାଇ େଯେତ ଦାମ େଦେଲ ମt କାଠ 

hଣୁଛr अନ� ପ�େର ଶବଦାହେର ବ�ବହାର େହଉjବାରୁ 

अନ�ାନ� କାମ ପାଇଁ କାଠ କମ େହାଇଯାଉ� 

 ଶବଦହନ ପାଇଁ अନ� 1କ� ବ�ବ`ାଗୁଡ଼ିକ ବ�ବହାର 

କେଲ अ�ତଃ କାଠ ଉପେର .ଭ	ରଶୀଳତା କମ େହାଇଯିବ 

ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ� ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ� ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ� ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ�     
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1କଶିତ େଦଶ ମାନ9େର ଶବର େଜୖବଦାହ ପ�h�ୟା ଆର¥ େହାଇଗ�ଣି ଏjେର ମୃତ 

ଶରୀରକୁ ପାଉଁଶ ବଦଳେର ତରଳ ପଦାଥ	େର ପ'ବd	ନ କ'େଦଇ େହଉ� 

 ଆମ େଦଶର अେନକ ସହର ମାନ9େର 1ଦୁ�ତ ଶବଦାହ ଗୃହ .ମ	ାଣ େହାଇ� 

ଏjେର ଖୁବ୍ କମ ସମୟେର ପ�ଦୂଷଣ ମୁ� ଶବଦାହ h�ୟା ସଂପନ�  େହାଇ ପାରୁ� 

1େଶଷତଃ ଏjେର କାଠର ଜମା ବ�ବହାର େହଉନାହ^ େତଣୁ ଏହା ପଯ	�ାବରଣ 

ଉପେଯାଗୀ େବାl କ�େହବ ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଏjେର େକବଳ अଣପ'�ତ ଶବଦାହ 

କ*ଯାଉj� କାରଣ अେନକ ଧମ	େର .ଜ.ଜର ପର+* अନୁଯାୟୀ ଶବକୁ 1¢ନ�  

1~1ଧାନ ପାଳନ କ' କାଠର ଜୁଇେର ହ^ େପାଡ଼ିବା ପ�ଥା ର�� ତା ନ େହେଲ 

ମୃତବ��ିର ତଥାକjତ ଆତF ା େମା�ପ�ାº େହବନାହ^ ଏବଂ अେମା�ପ�ାº ଆତF ା अସ�¦ 

େହାଇ ଘର େ�କମାନ9ୁ ଦ¡ େଦବ େବାl ଏକ ଭ� ା� ଧାରଣା ର�� ଧ� ପ'ବାରର 

ମୃତବ��ି9 ଜୁଇେର ଦାମୀ ଚ ନ କାଠ ଓ ଶୁ� େଦଶୀ ଘିअର ବ�ବହାର କ*ଯାଇଥାଏ 

ଏହା େସମାନ9 ସାମା@କ ପ��=ା ଓ ସ�ାନର ପ�ଶ� େହାଇଥାଏ अସଲ କଥା େହଉ� - 

ଶବକୁ େଯଉଁ ଜାେଳଣୀ ବ�ବହାର କ' େପାଡ଼ିେଲ 1 ପ'ଣାମ େହବ ପାଉଁଶ ଜୁଇେର 

hେ*ସି. ଢାଳ h ଘିअ, ଧୁଆଁ ବାହା'ବ अ�ାରକାମ·  

 ~େର ~େର େ�କମାେନ 1ଦୁ�ତ୍ ଶବଦାହ ଗୃହର ଉପେଯାଗୀତା ଓ ଫାଇଦା 

ସଂପକ	େର ସେଚତନ େହେଲଣି ଶବକୁ 1~ମୁତାବକ ପଜୂାପାଠ କ' େଶଷେର 1ଦୁ�ତ 

ଶବଦାହ ଗୃହକୁ େନଇ ଯାଉଛr ଖୁବ୍ କମ ଖ¬	 ଓ କମ ସମୟେର ଦାହh�ୟା ସଂପନ�  କ' 

ଘରକୁ େଫରୁଛr 

 ସରକାର ଆହୁ' େବଶୀ ସଂଖ�ାେର ସହର ସ�ତ ଗଁାଗହଳେର 1 1ଦୁ�ତ ଶବଦାହ 

ଗୃହ .ମ	ାଣ କେଲ କାଠ ସଂର�ଣ େହାଇ ପ'େବଶ ପ'¼ାର ର�ପାର�ା ଏପ'h 

ଏଲପି@ h�ଏସନ େମଶିନ, ସିଏନ@ ଆଧା'ତ ଶବଦାହ ଗୃହ 1 �ଆ' େହେଲ କାଠର 
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अନାବଶ�କ େପାଡ଼ିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହ^ 

 ଆମ େଦଶର ଏକ ସେଭ	 'େପାଟ୍	 अନୁସାେର ପ�� ଏକ ମି.ଟେର ଦଶଜଣ ବ��ି 

ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଛr अଥ	ାତ ପ��Cନ ପ�ାୟ ୧୫୦୦୦ େ�କ ମରୁଛr ଜେଣ େ�କର 

ମୃତ ଶରୀର ପାଇଁ अ� କମେର ଦୁଇ କୁଇzାଲ କାଠ ଯC ଦରକାର ପଡୁଥାଏ, େସ� 

�ସାବେର ପ��Cନ ୩୦,୦୦୦ କୁଇzାଲ୍ କାଠ ପାଇଁ ଲ� ଲ� ଗଛ କଟା େହଉ� ଏ�h 

ଶବ ଓ ଏ�h କାଠ ଜEବା )ା* ଜଳବାୟୁେର ଯେଥ¦ ପ'ମାଣେର अ�ାରକାମ· ମିଶି 

ଯାଉ� ଏ� ଦୁଇଟି କାରଣକୁ େନଇ “ଇzରେନସନାଲ୍ ଗ�ୀନ ଟି� ବୁ�ନାଲ୍” ଶବ ଦାହେର 

କାଠ ପ'ବେd	 अନ�ାନ� 1କ� ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ�ବହାର କ'ବାପାଈଁ .େ4	ଶ େଦଇ� 

ଏହା ଆ@ର ଦୁ.ଆ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଂେଦଶ 

 ଆଉ େଗାଟିଏ 1କ� େହଉ� - ‘ଶରୀର ଦାନ’ ମୃତବ��ି9 ଶରୀରକୁ ତୁର� 

େମଡ଼ିକାଲ ସଂ`ା ମାନ9ୁ ଦାନ କ'େଦେଲ, େସ� ବ��ି9ର h� ଗୁରୁd" ପ-ୂ	 अ� ଯଥା 

ଆm, ବୃକକ୍, ଯକୃତ ଏପ'h ହୃଦୟ ମt ଡା�ରମାେନ ବାହାର କ' अନ� େ*ଗୀ9 

ଶରୀରେର ପ�ତ�ାେ*ପଣ କ'ପା'େବ h� ନେହେଲ ଡା�ରୀ §ତ� §ତ� ୀ9 ଶି�ାେର 

ସହାୟକ େହାଇ ପା'େବ 

 ଏjପାଇଁ ଆମ ଋଢ଼ୀବା£ ମାନସିକତାେର ପ'ବd	ନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦାର 

�dେର ମୃତ ଶରୀର ଠାରୁ oବନାତF କ ସଂପକ	 �ନ�  କ', �1ତ jବା ମାନବ ସମାଜପ�� 

େହଉjବା ଉପକାର Cଗକୁ ସମଥ	ନ କ'ବା ଉ�ତ ଆ@ ଆେମ େଦଇjେଲ କାl hଏ 

ଆମକୁ 1 େଦବ 
ଫ� ାଟ ନଂ - ୧୦୧ ଡ଼ିଏସ୍-ମ�ାÒ୍ ସିଗଲ୍ େନ¦୍ ଗ�ାମ - ବାସoନପୁର 

େପା¦ - ¢େଗ	ାନଗର ବା�ାେ�ର, କ-	ାଟକ  

େମାବାଇଲ୍ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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ସୁବ�ତ କୁମାର ମୁଦୁl 
 ପଡ଼ିଶାଘର ଝିअ େ*@ ବାହାଘର ମାଇକ ଶÖେର ଫାଟି ପଡୁj� ଗଁା, 
ଗାଉଁl େo@ Cନେର Cନେର ସ'j� oତ ପାେତE ��ୁଡ଼ି ମହୁର ସା�କୁ 
ଟମାଟ ଖଟା ଆଉ �ୀ' ଏେବ ବରଯାତ� ୀ9 ପାଇଁ ସ"ାC¦ େoଜନ ପ��ୁ�ର 
ପବ	 େଶଷ ପଯ	�ାୟେର ପହିj� ମାଇକ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ କୁନାଟା ସ° 
େବଳଠାରୁ ଗଁା ଦା¡େର ନା� େଖE *� ଦଶଟାେର ଘରକୁ େଫ'� ମା’ 
ଗାE େଦେଲ େହେଲ କୁନାର ପ�ଶ� ଆଗେର ମା’9 କÈରୁ ଉdର ବାହାରୁନj� 
େଶଷେର ମା’ ବୁଝାଇ େଦେଲ... େଦଖ ବାପା *�ର େo@ ସହରରୁ ଆସୁjବା 
ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବରଯାତ� ୀମାନ9 ପାଇଁ େସମାେନ କୁଣିଆ ଆେମ ସବୁ ଗଁା େ�କ 
ଆମର ଯାହା େହେଲ ଚEବ େ§ଟ ମୁ¡େର 1 ଏକଥା େକେତକାଂଶେର 
ବୁଝିଗ� କୁନା େହେଲ ମା’ ମନ ମାନୁନj� ମା’ ମେନ ମେନ अେପ�ା 
କ'jେଲ କୁନାର ବାପାକୁ ଯିଏ ଗାଉଁl ପାୟତ ପାEେର େo@କୁ ଯାଇjେଲ 
ମା’ oବୁjେଲ କୁନାର ବାପା .¸ୟ h� ବଳକା ଖାଦ�ଧ' ଘରକୁ େଫ'େବ 
ମା’ ପୁअ9ୁ .ଦ �ଗିଯାଇj� ବାପା େଫରୁ େଫରୁ ସକାଳ ତଥାପି ତା9 
ହାତେର ଖାଦ� ପୁଡ଼ିଆ େଦm କୁନାର ମା’ ଖୁସି େହଉjେଲ େହେଲ ଏ କ’ଣ 
ପୁଡ଼ିଆେର ଖାl oତ କୁନା ମା’ h� ପk'ବା ପବୂ	ରୁ ବାପା ବୁଝାଇେଦେଲ... 
ତେମ ତ ଜାଣ େ*@ ବାପା o' *ଢ ଖ ାଶାଳେର ର�� କାହାକୁ h� ଛୁଆଇଁ 
େଦ�. ମାତାlଆ ବରଯାତ� ୀ ଖାଉଖାଉ େଡ' େହାଇଗ� ସମେ� ଖାଇ 
ସା'ବାପେର 1 अେନକ @.ଷ ବEj� େହେଲ ସବୁ ବାସିେହାଇ ଗ� ମାରୁ� 
େକମି� ଆଣିଥାr କହୁନ, ଯା’ ହଉ oତ ଗ¡ାକ ଠିକ अ� ୟାକୁ ପଖାE Cअ 
C’ Cନ ଚEଯିବ କୁନା ଆର¥ରୁ େଶାଇବାର अ¢ନୟ କ' ବାପା ମା’ 9 
କଥା ଶୁଣୁj� ଏେବ େସ ତା’ ପ�ଶ�ର ଉdର ସ+ୂଣ	 ପାଇସା'j� ଆଉ ମେନ 
ମେନ ଭଗବାନ9ୁ ଧନ�ବାଦ 1 େଦଉj� ଯିଏ ଗ'ବ ଗାଉଁl େ�କମାନ9ୁ 
ବାସିoତେର 1 ସୁଆCଆ ପଖାଳ କ'ବା ଶିଖାଇଛr 

 େଦଉE, ଏରସମା, ଜଗତସିଂହପୁର 

ବାସିoତବାସିoତବାସିoତବାସିoତ    



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  62 

ସୁବ�ତ କୁମାର ମୁଦୁl 
ସହରେର ବସା ବା�ିjବା ପୁअ େବାହୁ େଯେବ ଗଁାକୁ ଆସr େକେବ 1 

kହାr. ତା9 ଏକମାତ�  କୁ.ପୁअ ବୁଢ଼ୀସହ ମିଳାମିଶା କରୁ ବୁଢ଼ୀ ଓର ଉଣ୍ଡ଼ି 
ନା�େଟାକା ସା�େର ଟିେକ ମିେଶ େଗଲ କେର ମାଟିରୁ �ମୁେଟ �ମୁେଟ ଆଣି 
ଏଣୁ େତଣୁ ମାନସିକ କ' ନା� ମୁ¡ େଦହେର େବାECଏ େବେଳ େବେଳ 
ଏକଥା ପୁअ େବାହୁ9 ନଜରେର ପେଡ଼ ଦୁେହଁ ସିନା ବୁଢ଼ୀକୁ h� କ� ପାରr. 
h� ଏକଥା େନଇ େଡ' *� ପଯ	�� େସମାନ9ର ପରÅର କ@ଆ ହୁଏ 
ଠିକ େସଇ *�େର ସବୁ*� ଭE ନା� େଟାକାକୁ ପାଖେର ନପାଇ ବୁଢ଼ୀ ଏଣୁ 
େତଣୁ o1 h� ଲୁହେର .ଜ ତhଆ ¢ଜାଏ ଆଉ h� ଲୁହ ଆେପ ଆେପ 
ଥରୁjବା ଓଠକୁ େଡଇଁ अଠାEଆ େଛପସହ klଯାଏ ତା’ର ଦରଜ �ଗୁjବା 
ଘzିକା ପଯ	�� ପ��ଥର ପୁअ େବାହୁ ଗ�େବେଳ ବୁଢ଼ୀ .ଜର ଭ�ା ଚଷମା 
1ଷୟେର କୁେହ ଦୁେହଁ ଏଣୁ େତଣୁ କ� ବୁଢ଼ୀକୁ ଭୁେଲଇ Cअr େସମାେନ 
ଗ�ପେର ନା� େଟାକା କଥା ମେନ ପେକଇ ଦା¡ପି¡ାେର ବସି ବୁଢ଼ୀ ଲୁେଚଇ 
ଲୁେଚଇ ବହୁତ କାେ  ପେର ନା� ଖାଇjବା ଖାl କୁରକୁ' ଜ' ଗୁଡ଼ିକୁ 
ସାଇ�h ରେଖ ଏହା ¢ତେର େକେତ Cନ ଗ�ଣି ପୁअ େବାହୁ ଆଉ 
ଆସିନାହାr େସCନ *�େର ବୁଢ଼ୀର ପୁରୁଣା େପଟ େବମା' ପୁଣି ବାହା'� 
େକ� ଜାଣି ପା'େଲ. 1kରୀ ଛଟପଟ େହାଇ ସବୁCନ ପାଇଁ ଆm ବୁ@� 
ପୁअେବାହୁ ପହିେଲ ମିଛ ଡ� ାମାବା@ kl� ଶବ େନ� େବଳକୁ ବୁଢ଼ୀ କତ* 
ତଳୁ କୁରକୁ' ଜ'େର ଶେହ ଏକଟ9ା ବାହା'� ପଡ଼ିଶା ଝିअ ମା. କହୁj� 
‘‘ବୁଢୀ କାେଳ ନା� ପାଇଁ ମାନସିକ କ' ଏ ଟ9ା ସାଇ� j�’’ େକାଳାହଳେର 
େକ� ତା’ କଥା ଶୁଣିପାରୁ ନjେଲ ପୁअ ବୁଢ଼ୀର ଭ�ା ଚଷମାକୁ େକାେକଇେର 
ରଖୁj� ନା� େଟାକା ହାତରୁ ଖସିଯାଇ େ�କ9 ପାଦେର ଚୁରମାର େହାଇ 
ସା'j� ତା’ର ପ�ା¦ିକ େଖଳଣା ଚଷମା ଯାହା ସମ�9ୁ ଲୁେଚଇ .ଜର େବାl 
କ� ବୁଢ଼ୀପାଇଁ େସ hଣିj� ଗତ ଖ¡ଗି' େମଳାରୁ 

େଦଉE, ଏରସମା, ଜଗତସିଂହପୁର 

अପ*ହ�ର अବେଶାଷअପ*ହ�ର अବେଶାଷअପ*ହ�ର अବେଶାଷअପ*ହ�ର अବେଶାଷ    
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ଡା ସ��ା*ଣୀ ପାଣିଗ�ାª 

 

 ଏ� ଓଡ଼ିଶା ୧୯୩୬ ମସିହା अେପ�ଲ ପ��େର ସ"ତ� *ଜ� 

ପାହ�ା ମାନ�ତା ହାସଲ କ'j� ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ Cଗ�ର 

ମ�ମାମୟ ମହାପୁରୁଷମାନ9ର ତ�ାଗ ଓ ବEଦାନର ଏକ ପ�ମୁଖ 

ଭୂମିକାର अବଦାନ କ�େଲ अତୁ��ି େହବନାହ^ ଏ� Cବସକୁ 

ଉ�ଳ Cବସ ବା ଓଡ଼ିଶା Cବସରୂେପ ପୁରପଲ� ୀରୁ ଆର¥ କ' 

ସହର ମାନ9େର ଏବଂ 1¢ନ�  `ାନେର 1¢ନ�  ପ�କାର ଖୁସିେର 

ପାଳନ କ*ଯାଏ  

 େମାଗଲ ସାମ�ାଜ� ଉପକୂଳବd	ୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୫୭୬େର .ଜ 

अ�ିଆରକୁ େନଇ ସା'j� କାରଣ अ1ଭ� ଓଡ଼ିଶାର େଶଷ 

ନେରଶ ଗଜପ� ମୁକୁ େଦବ9 ଗªର�hରୀ ଯୁ�େର ପରେ�କ 

ଘଟିj� ଉପକୂଳବd	ୀ ସମତଳ ଓଡ଼ିଶା *ଜ� େମC�ପୁର ଠାରୁ 

*ଜମେହ � ୀ ପଯ	�� େମାଗଲ ଶାସନର କବଳେର ର�j� େସ� 

*ଜୁ� ସମୟେର ଏହା ୬ oଗେର 1ଭ� କ*ଯାଇj� ଯଥା 

ଜେଳଶ"ର ସରକାର, ଭଦ� କ ସରକାର, କଟକ ସରକାର, �କାେକାଲ 

(ଶ�ୀକାକୁଲମ) ସରକାର, କE� ଦ¡ପାଟ, *ଜମେହ ୀ ବା 

ସ"ତ� ଉ�ଳ *ଜ�ସ"ତ� ଉ�ଳ *ଜ�ସ"ତ� ଉ�ଳ *ଜ�ସ"ତ� ଉ�ଳ *ଜ�    
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େଗାଦାବରୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ମtoଗ, ଉdର oଗ, ଦ�ିଣ oଗ, ପ¸ିମ oଗ ପାବ	Dୟ 

अଂଚଳେର ¢ନ�  ¢ନ�  � ୁ *ଜା ମାନ9ର *ଜୁ� j� ହାଇଦ� ାବାଦର .ଜାମ େଷାହଳଶ 

ମସିହାେର *ଜମେହ � ୀରୁ ଶ�ୀକାକୁଲମ ଯାଏଁ *ଜୁ� କରୁjେଲ अଠରଶ ମସିହା ଯାଏଁ 

େମC�ପୁର େବ�ାଲେର ମିଶି ର�j� ଉପକୂଳବd	ୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମ*ଠା ସମ�ାଟ 

୧୭୫୮ଯାଏ *ଜୁ� କରୁjେଲ ୧୭୬୦ର ଯୁ� ପେର ଓଡ଼ିଶାର ଉdର अଳେର 

1�ଟିଶମାେନ *ଜୁ� କରୁjେଲ ଏବଂ अବଶି¦ ଦ�ିଣାଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଡ� ାସ *ଜ�େର ମିଶି 

ଯାଇj� କାରଣ କାରନାଟିକ୍ ଯୁ� ୧୭୬୦ ମସିହାେର େହାଇj� ଏବଂ ଧୀେର ଧୀେର 

ଓଡ଼ିଶା ଖ¡ 1ଖ¡ିତ େହାଇଯାଇj� ସନ୍ ୧୮୦୩ ମସିହାେର 1�ଟିଶ ଇ¦ ଇ¡ିଆ 

କ+ା� lମିେଟଡ଼ ପ�ରୁ େହାଇjବା ମ*ଠା ସହ ଇଂ*� ଯୁ�ପେର ମ*ଠାେର ମିଶି 

ର�jବା ଓଡ଼ିଶାର अଂଶ 1�ଟିଶ ସରକାର ସହ ମିଶି ଯାଇj� ପ¸ିମ ଓ ଉdର ଓଡ଼ିଶାର 

@ଲ� ା େବ�ାଲ୍ େର ମିଶି ଯାଇj� ସନ୍ ୧୮୬୬ର ନअ9 ଦୁଭ�� ଓ ବନ�ା ପେର ଦୁଗ	ତ9 

ସହାୟତା .ମେ� अ~କ kଷ ଓ ଜଳେସଚନ ପ�କ� ପାଇଁ अ~କ ଗୁରୁତ"  ଉନ1ଂଶ 

ଶତାÖୀେର Cଆଗ� ଏ� ସମୟେର ଉପକୂଳବd	ୀ େବ�ାଲରୁ 1¶ିନ�  େହାଇjବା अଂଶ 

1ହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶେର ପ'ଣତ କ*ଗ� ସନ୍ ୧୮୫୮ ପେର ଓଡ଼ିଶା ତାର 

*ଜେନୖ�କ ପ'ଚୟ ସ+ୂ-	 ହ*ଇ ବସିj� କାରଣ ତାର େଶଷ ବଂଶଧର � ୁ*ଜା *ଜା 

ମୁକୁ  େଦବ9ର ପ*ଜୟ ଓ ପରେ�କ େହାଇଯାଇj� ତାର ପୁନରୁ�ାର ଓ ପୁନରୁÙାନ 

ପାଇଁ େଯଉଁ ପ�େଚ¦ା ବହୁ ବଷ	 ଧ' େସ ସଂଗ�ାମ klର�� ସନ୍ ୧୯୧୨େର ଆEକ 

�ରେର ଓଡ଼ିଆ oଷା କହୁjବା ସବ	ସାଧାରଣ9 )ା* ପୃଥକ *ଜ� ମାନ�ତା ଦା1େର ଏକ 

1େ�ାଭ ଓ 1େ*ଧ ଉଜାଗର େହାଇj� ଏ� ସଂଗ�ାମ 1�ଟିଶ ସରକାର9 l�ୁଏ¦ିକ୍ 

.ୟମ ଉପେର ଆଧା'ତ େହାଇ ସନ୍ ୧୯୩୬ अେପ�ଲ ପ�� ତା'ଖେର ସ"ତ� *ଜ� 
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େଘାଷିତ େହାଇj� ସନ୍ ୧୯୩୬େର ଓଡ଼ିଶା ଓ 1ହାର ପୃଥକ ପୃଥକ  ପ�େଦଶେର 1ଭ� 

େହାଇଗ� 

 ଏ� ମୁଖ� 1ପ�A ��ାଧା* ସ"ତ� ପ'ଚୟ ସୃ¦ି କ'ବା ପାଇଁ �. ଦଶ�ିରୁ ଉ�	"  

ସମୟ �ଗିj� ଏ� ଉପଲେ� ଉ�ଳ ସମିFଳ�ର ସୃ¦ି େହାଇj� ଏ� ବାd	ା ପ�kର ଓ 

ପ�ସାର ପାଇଁ େଯଉଁ ମାେନ ପ�ଖର େଚ¦ା ଓ ଉଦ�ମ ଆର¥ କ'jେଲ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର 

େନତୃତ"  େନଇjେଲ େସମାନ9 ମtେର ମହା*ଜା କୃ�ଚ �  ଗଜପ�, ଉ�ଳ େଗୗରବ 

ମଧୁସଦୂନ ଦାସ, ଉ�ଳମଣି ପ¡ିତ େଗାପବ�ୁ ଦାସ, ପ¡ିତ �ଳକÈ ଦାସ, ଫ|ର 

େମାହନ େସନାପ�, ଗ�ାଧର େମେହର ଓ अନ�ାନ� Aର ବୁ�ି�A9 अt�ତାେର 

ଆେୟା@ତ େନତୃତ" େର ସଂଗଠନ ପ�ରୁ ଏ ଆହ" ାନ ଏକ ପ'ପ-ୂ	 �ତ�  ପ�ଦାନ କ'j� ଓ 

ସୃ¦ି େହାଇj� ସ"ତ� ଓଡ଼ିଶା *ଜ� ଏ� *ଜ�ର ପ'ଚୟ. ବହୁ ସଂଖ�ାେର ଏ 

ଆେ ାଳନେର ସବ	ସାଧାରଣ9 अବଦାନ ମt h� କମ ନୁେହଁ ଏ� ନୂତନ ଗଠିତ *ଜ� 

ପ�ଥେମ ୬ଟି @ଲ� ାକୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇj� କଟକ, ଗ°ାମ, ବାେଲଶ"ର, େକା*ପୁଟ, 

ସiଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀ @ଲ� ାକୁ େନଇ ନୂତନ ରୂପେର ଓଡ଼ିଶାର ଆ1ଭ	ାବ େହାଇj� ଏବଂ 

ଏହାର ପ�ଥମ *ଜଧା� j� କଟକ ଜନ୍ अ¦ିନ୍ ହବାକ୍ ସାେହବ ଏହାର ପ�ଥମ *ଜ�ପାଳ 

ରୂେପ ସରକାରୀ �ରେର ପଦ ଗ�ହଣ କ'jେଲ ଏବଂ ମହା*ଜା କୃ�ଚ �  ଗଜପ� jେଲ 

ସ"ାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ପ�ଧାନ ମ�ୀ ବd	ମାନ ଏହା ୩୦ଟି @ଲ� ାେର 1ଭ� େହାଇ� 

 ଏହାପେର ଆର¥ େହାଇj� ଓଡ଼ିଶାର େଗୗରବମୟ ଇ�ହାସ ବହୁ କାଳଜୟୀ 

ମହାପୁରୁଷ ମାନ9ର ତ�ାଗ ଓ ବEଦାନ ଉ�ଗ	ର ଏ ଏକ अମର ଗାଥା ଏ� अେପ�ଲ ୧ 

ତା'ଖର ୧୯୩୬ ମସିହାେର ହ^ ଗ°ାମ @ଲ� ା ମାଡ� ାସ *ଜ�ରୁ अଲଗା େହାଇ ସ"ତ� ଓଡ଼ିଶା 

ପ�େଦଶେର ମିଶିଥ� େସ� Cନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବ	 ସାଧାରଣ ଜା� ଧମ	 ବ-	 
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.ବ�େଶଷେର ସମେ� ଏକଜୁଟ େହାଇ ଏ ମହାନ୍ Cବସ ପାଳନ କରr ଓ ଓଡ଼ିଶା ର 

ସବ	ା�ୀନ ଉନ�� 1କାଶ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ .¸ୟ ଓ ପ'କରବ� ହୁअr oରତ ସ¨ାଧୀନ େହବା 

ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ ଦୁଇଗୁଣ େହାଇ� ଓ ଏହା ବd	ମାନ ୩୦ @ଲ� ାର ସମ¦ି ସନ୍ 

୧୯୫୦ ପେର ଓଡ଼ିଶା *ଜ� oରDୟ ଧା* अନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂତନ ସଂ�ରଣ 

 ଏ� ଉ�ବକୁ ସମ� @ଲ� ାେର ଆେୟାଜନ କ*ଯାଇ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମେର ପାଳନ 

କ*ଯାଏ ଏ� अବସରେର ଶିଶୁଆ ଗ�ାମ ପାୟତ �େତ� ା½ଳା ନ£ର ଧା*େର ପାଳନ 

କ*ଯାଏ ଏ� ମେନାରମ ଦୃଶ� େଦmବାକୁ ଓ ଏହାର ପ�Dକ ବାଣ ଉ�ବ ଉପେoଗ ପାଇଁ 

ଆଖପାଖ अଳେର ରହୁjବା ଓÚିଆମାେନ ବହୁତ ସଂଖ�ାେର ଜମା େହାଇ ପାଳନ କରr 

 ପ1ତ�  ଉ�ଳ Cବସ ଉପଲେ� अେଶଷ अ¢ନ ନ ଓ ଶୁେଭ¶ା ସମେ� ଦୃଢ  ସଂକ� 

େନବା ଓ ଏହା ବଜାୟ ରmବା ଆମ �ବନର ମଳୂମ� ଏ� oବନା ଆମ ହୃଦୟ ର .ଆ* 

��ା ର ପ�Dକ େହବା ଦରକାର ବେ  ଉ�ଳ ଜନ�  
  

 

ବ'= »ୀ ଓ ପ�ସDୂ େ*ଗ 1େଶଷ�ା 

ଡା�ର େଲନ୍, ନୂଆ ବସ¦ା¡, ବ�ହF ପୁର 

*େମଶ"ରମ ଛକଠାରୁ ପୁରୀ 
ଯିବାପାଇଁ ଉ4ି¦ ଜଗନ� ାଥ 
ସଡ଼କର ପ�ାକୃ�କ େସୗ ଯ	� 
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ରA �  କୁମାର ମହାପାତ�  
 ମହାoରତ, *ମାୟଣ, ଗୀତା, oଗବତ ଓ ଉପ.ଷଦ ଆC 
ଧମ	ଗ�¹ମାନ ଆମ ସମାଜକୁ ସୁପଥେର ଚଳାଇବା ପାଇଁ अେମାଘ 
अ» अେଟ ପର� ପରମ କାରୁଣିକ ପରମ 1ସFୟ ଗୁରୁ ଓ 1ସFୟ 
େଦବତା ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ9ର ପରମଭ� ଜଗନ� ାଥ ଦାସ9 ର�ତ 
ଓଡ଼ିଆ oଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭ�ପ�ାଣକୁ ସବ	ଦା ବା�ିରେଖ ଏହାର 
ପ�େତ�କ ପଦ ମଲୂ�ବାନ ଓ ତd" ¢dିକ ଶି�ା, ପ�ଯୁ�ି 1ଦ�ା ଓ 
1�ାନର 1କାଶ ଘଟି ନjବା େବେଳ କୃ�1ଦ�ଗଣ oଗବତ 
ପଠନ, ପ*ୟଣ ଓ ବଚ.କା ମାtମେର ତତ୍ କାଳୀନ ଆମ ସମାଜକୁ 
େଢର୍ ଶୃÍEତ କ' ପା'j� େଯେତେବେଳ .ର�ରତା ହାର 
ସବ	ା~କ j� େସେତେବେଳ ମt ଏ� ମହାଗ�¹ ସମାଜକୁ ସୁପଥ 
େଦଖାଇ ପା'j� ଏ� ଓଡ଼ିଆ oଗବତର h� ପଦ ମାନ9 
ଉପେର ଆେ�ଚନା କ'ବା 
 1ଗତ Cନମାନ9େର େକେତକ अେଯାଗ� अକାଳକୁଷF ା¡ 
ବ��ି ଜଗନ� ାଥ ସଂ�ୃ�କୁ अବମାନନା କ' .ଜକୁ oଗ�ବାନ 
ମଣିେଲ hପ'? ଏହା अନସ"ୀକାଯ	� େଯ ଆ¥ମାନ9ର ଧନ, 
ଐଶ"ଯ	�, ଯଶ, �ମତା, ଖ�ା� ଓ ତତ୍ �ଣାତ �o �ଳସାର ଦୁବ	ଳ 
ମୁହୂd	ର ସୁେଯାଗ େନଇ ଆମ' ଧନେର େସମାନ9 ସାମ�ାଜ� 
ବଢ଼ାଇ klେଲ େସେତେବେଳ ଆେ¥ ଟିhଏ 1 o1 ପା'େଲ., 
ଉ�ଳର ପ�ଭୁ अଜନF ା ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ହ^ ଆମର ପରମ ଇ¦ ପରମ 
ଓ ପର½ର ଗୁରୁ ଓ ପରମ ଆ*t ତା9ର अସୀମ ଲୀଳା ବୁଝିବାକୁ 

ଓଡ଼ିଆ oଗବତଓଡ଼ିଆ oଗବତଓଡ଼ିଆ oଗବତଓଡ଼ିଆ oଗବତ    
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ମd	�ବାସୀ କଣ ସ"ଗ	ର େଦବତା 1 େଟର୍ ପାଆr ନାହ^ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ9ର ଛଡ଼ା 
ତୁଳସୀେର ଯାହା ମିେଳ, ତାହା अନ�ତ�  1ରଳ େସ ହ^ ଆମର ପ�ଭୂ, ଶାସକ ଓ oଗ�ଦାତା 
ଏବଂ ସବୁh� ଆ¥ମାନ9ର ଧମ	 अ�ତା େନଇ ଆେ¥ .ଜକୁ ଭଗବାନ େବା�ଉjବା 
ଦୂ*kରୀ ମାନ9 ପାଦ ତୁଳସୀେର ପଜୂା କେଲ ଫଳତଃ େସ� अକାଳକୁଷF ା¡ 
ପାପାତF ାମାନ9ର ଦୁ�	¡�ଲୀଳା kl� oअବତର େସ� ପଦଟି ଯାହା କୁହାଯାଇ�, “ବୁଝି 
1k' କାଯ	�କେଲ, 1ପଦ ନପଡ଼ଇ ଭେଲ”କୁ ଖୁବ ଭଲoେବ ବୁଝିଥାେ�, ତଥା କjତ 
ଠକ  ପ�ବକମାେନ ପଦଟିଏ 1 ପ�ବଚନ େଦଇ ପା'ନଥାେ�, ବରଂ ତା9 ମିଥ�ା 
ଧମ	ା¢ନୟର ଯବ.କା ପଡ଼ିଥା�ା 
 ଆମ ପବୂ	ଜ9ୁ ସାଧାରଣ ମଣିବା ପ�ାୟ ଭୁଲ େହବ େସମାେନ �ା�, 1�ା� ଓ 
ଦୂରଦ� ¦ା jେଲ ପବ	ପବ	ାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର �� .ୟମ ଖ°ି େସjେର 1�ାନ ସ�ତ 
କାରଣମାନ ସଂଶି·¦ କ*ଇjେଲ ଉଦାହରଣ ସ"ରୂପ, k'Cନ ରଜପବ	 ପାଳନ ଆଳେର 
ଧ'ତ� ୀ ମା ରଜସ"ଳା େବାl ଖନନ, କଷ	ଣ ଓ ପୃjA ଉପେର େକୗଣସି oର େଦଉନjେଲ 
ଧ'ତ� ୀ ମା’ର 1ଶ�ାମ ନ�ାୟେର େସମାେନ ପ'େବଶର ସୁର�ା ��ା କ'jେଲ ଆେମ 
କଣ କ'େଲ, ସହରୀ ସଭ�ତା ନାମେର ପ'େବଶକୁ ତE�ଳା� କ'େଦଇ ବହୁତଳ ପ�ାସାଦ 
ମାନ .ମ	ାଣ କ*ଇ ସହର ମାନ9ୁ କଂh�ଟର ଗଡ଼ କ'େଦେଲ ନଈ, ଝରଣା, ଜଳାଶୟକୁ 
ପ�ାକୃ�କ ଧା*େର ବ�ବହାର ନ କ' .ଜ ବ��ିଗତ ସ"ାଥ	େର କୃ��ମ ଉପାୟେର ଏହାକୁ 
ନ¦ କେଲ ପୁନ¸ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଏଭE oବେର ନ¦ କରୁେଛ, ଯାହାଫଳେର ଜଳାoବ 
େଦଖା େଦଉ� ଆଉ 1ଶ"େର Cନକୁ Cନ ତାପମାତ� ା ବୃ�ିପାଇବାେର �ଗି� .କଟେର 
ଆମ अପ'ଣାମବଶ	ୀର ଫଳାଫଳ ଆମକୁ େoଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ^ ପଡ଼ିବ ଖ*Cନ ନ ଆସୁଣୁ, 
ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାେର ଜଳାoବ େଦଖା େଦ�ଣି  
 1�ାନ ବଳକୁ ଭୁଲoବେର .େୟା@ତ କ' ଆେମ ଖୁବ୍ ଆଡ଼iରପ-ୂ	 �ବନଯାପନ 
ପାଇଁ ଶୀତତାପ .ୟr�ତ ଯ�, ଶୀତEକରଣ ଯ� ଓ ଗାଡ଼ି େମାଟରର ବହୁଳ ବ�ବହାର କ' 
ବାୟୁ ମ¡ଳକୁ अ�ାରକାମ· ଓ ମିେଥନ୍ ଗ�ାସେର ପୁ* ଭ' େଦେଲଣି ଏହାର ପ'ଣାମ 
ପାଇଁ ଖୁବ .କଟେର ଆ¥ ମାନ9ୁ ପ�ଶ"ାସ ପାଇଁ କୃ��ମ अମ·ଜାନ .¸ୟ କ�ୟ କ'ବାକୁ 
ପଡ଼ିବ ଏେବ 1 ସାବଧାନ େହାଇ oଗବତର अନ�ଏକ ପଦ, “ଆପଣା କ� କମ	ମାନ, ଆଗୁ 
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େହାଇବା ସାବଧାନ” କୁ ହୃଦୟ�ମ କ'ପା'େଲ ଭଲ ହୁअ�ା 
 ଆମ ପବୂ	ଜମାେନ �ା� 1�ା� େହାଇ ମାନବବାଦ ମ�େର 1ଶ"ାସ ରm ତା9ର 
Cବ��ାନ ବଳେର “ବସୁେଧୖବ କୁଟୁiକଂ” ଧମ	 ଧାରଣା ସୃ¦ି କ'jେଲ h� 1�ାନ, 
ପ�ଯୁ�ି 1ଦ�ା ଇତ�ାCକୁ କୁମାଗ	େର ବ�ବହାର କ' ଆେମ ଧ*କୁ ସ* ମଣିେଲ ଆେମ 
�ଂସ�, अପ'ଣାମଦଶ	ୀ, ସ"ାଥ	ପର 1େବକଶନୂ� େହାଇ ପ�କୃ� ପ'େବଶକୁ ଧ"ଂସ କେଲ 
ସମୁହ ସ"ାଥ	 ଭୁl େସ"¶ାkରୀ ଆଚରଣ କେଲ .ଜ ଚ'ତ�  ନ ବଦଳାଇ अନ�ର ଚ'ତ� କୁ 
ଆେ�ପ କେଲ ଏମି� େହେଲ Cବ��ାନ ଆସିବ େକମି� ? 
 ସୁତ*ଂ ସେବ	 େହାଇଣ ଏକାକା*, େବାlବା ଜଗନ� ାଥ େହ ର�ାକର oବେର ପ�ତ�ହ 
oଗବତ ପଠନ ଓ ଶ�ବଣ କ'ବା ଏବଂ oଗବତର Cବ��ାନକୁ ଆମ �ବନେର ପ�େୟାଗ 
କ' ପୃjAକୁ ସୁ ର କ' ରmବାପାଇଁ ପ�ୟାସ କ'ବା ଉ�ତ अDତର oଗବତ ଟୁ�ୀର 
ପୁନେ*�ାର କ'ବା ଉ�ତ अନ�ଥା oଗବତେର ଉେଲ� ଖ େହାଇjବା, “ମଣିଷ େଦେହ 
Cବ��ାନ - େଦm ସେ�ାଷ ଭଗବାନ” କଦାପି ସ¥ବ େହବନାହ^ ଆଗ ଆମ ହୃଦୟେର 
ପ�େବଶ କ*ଇ ପେର अନ�କୁ ବୁଝାଇେଲ .¸ିତ ଆମ ସମାଜ, ପ'େବଶ ଓ ପ�କୃ�େର 
ପ'ବd	ନ େହବ ଓ 1ଶ"ର ମ�ଳ େହବ, ଏjେର �େଳ ମାତ�  ସେ ହ ନାହ^ 
 

ଇ-୨୬୭, ୟୁ.ଟ୍-୮ 
ଭୁବେନଶ"ର-୧୨ 

େମାବାଇଲ୍ - ୮୮୯୫୭୫୮୮୬୦ 
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ଡା େସୗମ�ର°ନ ମିଶ� 

ହାଏ *ଜ, 

 ଏ ବଷ	 ତୁମ ବାଟ kହ^ kହ^ ର�l େହେଲ ତୁେମ ଆସିଲ 

ନାହ^ ଏେତ Cନର ସ+କ	 େକମି� o�ିେଦଲ, ମଁୁ େସଇୟା 

oବୁjl,େହେଲ ଖବର ପାଇl େଯ ତୁମ ଘରେ�କ ତୁମକୁ 

ଆସିବାକୁ େଦେଲ ନାହ^ ଆଉ ଏ କଥା ଜାଣି ମଁୁ ମମ	ାହତ େଯ ଆମ 

ଘର େ�କ ମt ଏ� ଷଡ଼ଯ�େର ସାମିଲ अଛr §ଡ଼, ଘର 

େ�କତ ବଇ', କ�ବା କାହାକୁ ? 

 ପ��ବଷ	 ଏ�Cନ ଆସ େବାl ତୁମପାଇଁ ବ�ହF ପୁରରୁ अସl 

o�ମଦାଇ ପଣା କ' ରmjl େସେକ¡ ସଟର୍ େଡ jବାରୁ ମନ 

1 ବ.କ'j� େହେଲ ତୁେମ ନ ଆସିବାରୁ ଏକା ପିଇବାକୁ ଇ¶ା 

େହ�ନାହ^ ପୁ* ହା¡ି ବାେଡ଼ଇ o�ିେଦl 

 ଆଉ କଣ େଲm1, େଭଟ େହାଇjେଲ ବଷ	ଯାକର କଥା 

କ�ଥାr େମେସଜେର ଖାl ମୁଖ� କଥା ଗୁଡ଼ାକ େଲm େଦଉ� 

oରତ ଭୂଖ¡େର ସରକାର ବଦE ଗ�ଣି େସାମନାଥ ଘର ପାଖରୁ 

hଏ ଜେଣ *ଜୁ� କରୁ� h� ଉ�ଳ ପ�େଦଶେର ଆଉ ଏକାମ� 

ନଗରୀେର େସଇ ଏକା ସରକାର अଛr .କଟ ଭ1ଷ�ତେର 

�ଠି�ଠି�ଠି�ଠି    
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ବଦEବାର େକୗଣସି ସ¥ାବନା ମt େଦଖାଯାଉନାହ^ 

 ଆରବଷ	 ପୁରୀର ଜଗା klଗ�, ଏେବ େସଇଠି ତା ପୁअ ରହୁ� ଶୁଣୁ� େସ କୁଆେଡ଼ 

ତା ବାପା ସ'h ନୁହଁ ବହୁତ ଉର େହଉ� 

 ଆଉ େଗାେଟ କଥା, ଏକାମ� ନଗରୀେର ଏେବ *ହାଗି' େବାl କଣ ଏକ ନୂଆ 

ମେହା�ବ kl� େକେବ ର1ବା'ଆ ସମୟ କାଢ଼ି ଆସିେଲ େସଠାେର େଦଖା ହୁअ�ା 

ବହୁତ ମଜା ହୁअ�ା ଭଲ କ�ାେମ*ବା� େମାବାଇଲ୍ େଗାେଟ hଣି� େସଲଫି .अେ� 

ହଁ, ଯC ଆସିବ, ବୁଢ଼ା ବାହାନକୁ ଆଣିବ ନାହ^ ବୃ� ବ� ାହF ଣ େବଶେର ଆସିବା ଠିକ େହବ 

 ମଁୁ ଏଠି ଭଲେର अ� ତୁେମ ସପ'ବାର େସଠାେର ଭଲେର jବ େବାl ଆଶା 

ଆଉ ସବୁ କଥା େଦଖାେହେଲ ଇ� 

 ତୁମର କପିଳା 
ମtଖ¡ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ 

େକ � ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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ଦୁଗ	ା ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 

 

 ମାଘ ମାସର ହାଡ଼ଭ�ା ଶୀତ ସା�କୁ କୁହୁଡ଼ି, େ§ଟ େ§ଟ 

ଜଳ1 ୁେର ପ'ଣତ େହାଇ 1େଛଇ େହଉଥାଏ ଧ* ପୃ=େର 

ସେତ େଯମି� େକ� େÅ�  କ'େଦଇଥାଏ अଲ��େର ଆସି ଏ� 

ଜାଡ଼େର ମt ପ�ାତଃଭ� ମଣେର େକେବ अବେହଳା କରr ନାହ^, 

େଦାଳେଗା1  େବେହ* ଆଉ *ଧାକା� ମହାପାତ�  ସହରର 

ଜେଣ ଜେଣ ମାନ�ଗଣ� ପ��=ିତ ବ��ି ଏବଂ ପି�Cନର ବ�ୁ 

ସହରର ସମ� अ~ବାସୀ ଏ� ଦୁଇବ�ୁ9 1ଷୟେର ଜାଣr h 

ଖ* h ବଷ	ା h ଶୀତ, ବଷ	 ତମାମ ପ�ାତଃ କାଳେର ସହରର 

*�ାେର ଏକାଠି ବ�ାୟାମ ଓ ଭ� ମଣ କରୁjବା ଏମାନ9ୁ େଦଖr 

ସହରବାସୀ 

 ସବୁCନ ପ' େସ Cନ ମt େଦାଳେଗା1  ଶୀଘ� ବାହା' 

ଯାଇଥାଏ ଘରୁ ଘର ପାଖ ପାକ	େର ଦୁଇ େଘ* kl ଆସିବାପେର 

ମt *ଧାକା� ନ ଆସିବା େଦm େବ୍ ଉପେର ବସିପଡ଼r େସ 

*ଧାକା� େକେବ ଏେତ 1ଳi କରr ନାହ^ अବଶ� େକୗଣସି 

ଜରୂରୀ କାଯ	�େର ହୁଏତ େସ अ~କ ସମୟ *ତ� ୀେର अ.ଦ� ା ର� 

1ଧାତାର େଖଳ1ଧାତାର େଖଳ1ଧାତାର େଖଳ1ଧାତାର େଖଳ    
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ସକାଳୁ ଉଠିବାେର 1ଳi େହାଇjବ େବାl ମେନ ମେନ ��ା କରr େସ *ଧାକା� ପାଇଁ 

ତ ଏ ସବୁ ସାମାନ� ଘଟଣା ଏମି� अେନକ କଥା େସ ��ା କରୁjବା େବେଳ *ଧାକା� 

ବାବୁ ଆସି ପହିଯାଆr klେର अସାମାନ�ତା େଦଖାଯାଉଥାଏ, �ଗୁଥାଏ ସେତ େଯମି� 

େସ अେନକ *� अ.ଦ� ା ର�ବାପେର ବାtବାଧକତାେର ଉଠି ଆସିଛr अ� ବାଟ kl 

ଆସିjେଲ ସୁ�ା େସ ଥh ଯାଇ େସଇ େବ୍ େର ବସି ପଡ଼r ତା9 अବ`ା େଦm 

େଦାଳେଗା1  ବାବୁ ସ"ତଃ ପ�ଶ� କରr; “କଣ େହ� h େର ସା�? ଏମି� ଗୁମ୍ ମା' 

ବସିପଡ଼ିଲୁ େଯ?” 

 *ଧାକା� ହାlଆ ମା'େଦଇ କେହ, “h� ନାହ^ ବ�ୁ ଏଇ େପ�ମ ବ�ାପାର 

1ଷୟେର ��ା କ' କ' ଆ@ ଆm େଖାl� ନାହ^” 

 େଗା1  ହସିେଦଇ କେହ, “ତୁ ଏଇ େପ�ମ ପଛେର କାହ^h ପଡ଼ିଲୁ ? ବୟସ ତ 

େହ�ଣି, େକୗଣସି @.ଷର अoବ ନାହ^, ଭଲ ପାତ� ୀଟିଏ େଦm ହାତକୁ C’ହାତ େହାଇ 

ଯାଉନୁ ? େତା ପାଇଁ କଣ ଝିअ अoବ େହେବ h ?” 

 *ଧାକା� .ରବ ରେହ ପୁଣି େଗା1 କୁ kହ^ କେହ, ‘‘ଝିअ अoବ େହେବ. ସତ, h� 

ମଁୁ େଯଉଁ ଝିअ ସା�େର oବ ରm�, ସ+କ	 `ାପନ କ'ବାକୁ ମନ କ'�, ଯାହାକୁ େନଇ 

अେନକ ସ"ପ� େଦm�, େସ କଣ େମାେତ ମିEବ?” 

 େଗା1  ଆ¸ଯ	� େହାଇ କେହ, “ଆେର େହ, ତୁ କଣ ସତେର େପ�ମ କରୁଛୁ ନା 

କଣ ?” 

 *ଧାକା� େଫଁ hନା ହସିେଦଇ କେହ, “ତୁ କଣ େମାେତ ଜାଣିନୁ ? େମା େଦଇ େପ�ମ 

େହବ. େମାେତ ଦରକାର ଧ� େକାଟିପ� ପ'ବାରର ଝିअ ଯିଏ ବାପାମାଆ9ର 

େଗାଟିଏ ସ�ାନ େହାଇjବ େସମି� ଝିअ9ୁ ହ^ ମଁୁ େପ�ମ କେର, h� ସା� ସବୁେବେଳ େମା 
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ସ"ପ� ସଫଳ େହବାପବୂ	ରୁ ହ^ 1ଫଳତାର ଶିଉଳୀ େମା ପାଦକୁ ଖେସଇ Cଏ େହେଲ ସବୁ 

Cନ କଣ ସମାନ? େମାେତ �ଗୁ� ଏେବ h� େମାର 1ଫଳତା ଆଉ h� କ'ପା'ବ 

ନାହ^” 

 େଗା1  *ଧାକା�ର କଥାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କ�ପକାଏ, “1ଶ"ାସ ତ ସବୁେବେଳ ତୁ ପÇା 

କ'ଥାଉ େହେଲ अନ� ଝିअମାେନ େଯମି� ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛr ଏ� ଝିअ 1 ଯିବ. 

େବାl hଏ କ�ବ? ନା ଏମି� ତୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଝିअ9ୁ େପ�ମ କ' kljବୁ? 

େକେତ Cନ ଏମି� ଏକା ଏକା ର�ବୁ ? ଖାl େପ�ମ କରୁjବୁ ନା ବାହାସାହା 1 େହବୁ ? 

.ଜକୁ େକେବ ଦପ	ଣେର େଦmଲୁଣି? େସ ବୟସ अ� ନା େସ େଚେହ* ? ଏମି� *� 

अ.ଦ� ା ର� ର� ତୁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲୁଣି ଧନ ଆଶାେର େହଉ h େତାର ଏ� େପ�ମ 

କ'ବାର �ଳସାେର େହଉ, େକେତ Cନ ଆଉ ଏମି� klବ?” 

 *ଧାକା� କେହ, “ବୁଝିଲୁ ସା� �ବନେର h� ପାଇବାକୁ େହେଲ h� ପ��ଦାନ 

କ'ବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ^ ପଡ଼ିବ ଘେର େଗାଟିଏ େବାହୁର ଆବଶ�କତା अେନକ ଜାଣି ସୁ�ା ମଁୁ 

1ବାହ କରୁନାହ^ ମା Cନକୁ Cନ ଦୁବ	ଳ େହାଇଯାଉ�, େହେଲ 1ବାହ ପାଇଁ େଯେତ ସବୁ 

ଝିअ9ୁ େପ�ମ କ'� ସମେ� h� ନା h� ବାହାନା କ' େମାେତ େଧାକା େଦଇ 

klଯାଇଛr େହେଲ ମଁୁ ହାର୍ ମା.1. େମା ଲ��େର Cେନ ନା Cେନ .¸ୟ ସଫଳ 

େହ1” 

 େଗା1  ପ�ଶ� କେର, “କଣ ଖାl ଧନ ପାଇଁ....” 

 “ହଁ େର ସା� ଖାl ଧନ ପାଇଁ ମଁୁ େପ�ମ କରୁ� ମଁୁ ଆ�ବନ େଚ¦ା କ'େଲ ବା 

khରୀ କ'େଲ 1 େକାଟିପ� େହାଇପା'1 ନାହ^ େତଣୁ େକାଟିପ� ଧ� ବ��ିର ଝିअଟିଏ 

େଦm ବାହା େହେଲ େସ ସ"ପ� େମାର अ� ସହଜେର ପୁରଣ େହାଇଯିବ” *ଧାକା� କେହ 
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 େଗା1  ସବୁ ଶୁଣି କେହ, “େହେଲ ଧ� େହବାପାଇଁ େବାl ଏ� अ.ଦ� ା ର� ର� 

.ଜ େଦହକୁ ତୁ କଣ କଲୁଣି େଦmଛୁ ? ଏjେର େତା ସ"ା`ପ�� େକେତ 1ପଦ ଆସିବ େସ 

1ଷୟେର ତୁ ଜାଣିନୁ ?” 

 *ଧାକା� ଏତାଦୃଶ ଉପେଦଶ ଶୁଣି 1ର� oବ ପ�କାଶ କ' କେହ, “ଏମି� अ.ଦ� ା 

ର�େଲ କଣ ମଁୁ ମ'ଯି1 ? େମାେତ କଣ ଦୁ*େ*ଗ� ବ�ା~ େହାଇଯିବ? ବୁଝିଲୁ ସା� 

ଦ'ଦ�  େହାଇ ଶେହ ବଷ	 ବି ମଁୁ କଣ ପାଇ1 ? ବରଂ ଧନବାନ େହାଇ ଖୁସିେର ର�ବ 

ଭଲ ଧନ ଆସିେଲ ସବୁ େ*ଗେବୖ*ଗ 1 ଆେପ ଆେପ ଭଲ େହାଇଯିବ” 

 ଦୁଇ ସା� ଏମି� କେଥାପକଥନ କ', ଉଠି ପୁଣି ବ�ାୟାମ କ'ବାେର �ଗି ପଡ଼r 

ଏହା େସମାନ9ର .�C.ଆ କଥା େଗା1  अେନକ ବୁଝାଏ, *ଧାକା� h� 

ନେ§ଡ଼ବ�ା ଏମି� kଲୁjବା େବେଳ େସ Cନ 1 ଆେସ, େଯେତେବେଳ *ଧାକା�ର ସ"ପ� 

ସାକାର ହୁଏ अବଶ� ଏjପାଇଁ ତାକୁ अେନକ ଦାମ େଦବାକୁ ପେଡ଼ ଉ¬ କୁଳୀନ ବ� ାହF ଣ 

ପ'ବାରର *ଧାକା� ବା�.ଏ .ଜଠାରୁ �ଚ ଜା�ର େଗାଟିଏ ଝିअ ଝିअର ବାପା 

ରୁଦ� ପ�କାଶ େ§ଟ*ୟ9 अନୁମ�େର େସମାେନ 1ବାହ କ'ବା କଥା ��ା କରr ସତ 

େହେଲ *ଧାକା�ର ପ'ବାର ଏ� 1ବାହେର अସହମ� ପ�ଦଶ	ନ କ'ବା େହତୁ, େସମାେନ 

अଦାଲତେର ଯାଇ 1ବାହ କରr  

 1ବାହ ପେର *ଧାକା� अେନକ Cନ ଶଶୁ*ଳୟେର ରହr େହେଲ େସ ସୁଖ अ~କ 

Cନ ରେହନାହ^, ଆଉ Cେନ ତା ଶଶୁର ରୁଦ� ପ�କାଶ *ଧାକା�କୁ ସପତ� ୀକ .ଜ ଘରକୁ 

ଯିବାପାଇଁ .େ4	ଶ Cअr *ଧାକା�କୁ ମେନ ହୁଏ ସେତ େଯମି� ତା ସ"ପ� ସବୁ 

o�ିଯାଇ� 1ବା�ତା ପତ� ୀ ଛ1*ଣୀ h� ସବୁେବେଳ କ� ଆସିjେଲ େଯ ଏ� ସମ� 

ସ+dିର ଉd*~କାରୀ େସ .େଜ, େହେଲ େସମାନ9ୁ ଘରୁ ଏମି� ବାହା'ଯିବାପାଇଁ ଶଶୁର 
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େକମି� କ�ପା'େଲ, ଏ� ସଂଶୟ *ଧାକା�ର େସ .ଜ ପତ� ୀ9ୁ ଜଣାଏ ଛ1*ଣୀ ସବୁ 

ଶୁଣି କହr, ‘‘ଯାହା ସବୁ ସ+dି ସବୁ େମା ନାମେର अ� ମଁୁ େ§ଟ େହାଇjବା େବେଳ େମା 

େଜେଜବାପା ଏ ସବୁ େମା ନାମେର କ'େଦଇ ଇହଧାମ ତ�ାଗ କ'jେଲ େତଣୁ ଏ� 

ସମ� ସ+dିର ଦାୟିତ"  େମା ପିତା9ୁ Cଆଯାଇ� େଜେଜବାପା9 अrମ ଇ¶ା ତା9 

ଉଇଲେର ଉେଲ�ଖ କ'ଛr, େସjେର େସ େଲmଛr େଯ େଯଉଁCନ େମାର 1ବାହ 

େହାଇଯିବ େସ� Cନ ଏ� ସମ� ସ+dିର ଉd*~କାରୀ ମଁୁ େହ1” 

 ଏହା ଶୁଣି *ଧାକା� କେହ, “ଏମି� ଯC କଥା, ତା େହେଲ ତୁମ ବାପା ଆମକୁ ଘରୁ 

ବାହା' ଯିବାପାଇଁ କ�ବା ଉ�ତ ନj� େସ େସମି� କ�ପା'େବ ନାହ^ h� େସ ଏମି� 

କ�େଲ କାହ^h ?” 

 “େସ ସବୁ କଥା ପେର, ଆଗ ��ା କର ଆେମ େକାଉଠି ର�ବା? ତୁମ ଘରକୁ ତ ଯାଇ 

ପା'ବା ନାହ^ ତା େହେଲ କ'ବା କଣ?” ଏହା ଛ1*ଣୀ କ�ବା େବଳକୁ ଉତ�� େହାଇ 

*ଧାକା� କେହ, “ନା, େମାେତ ଆଗ କୁହ େସ ଏମି� େକମି� କ'ପା'େଲ?” *�ା 

ପାଶ	"େର jବା ଏକ ସିେମz୍ ବାର¡ାେର ବସି ଏ� ପ�ଶ�ର ଉdର ଆଶାେର ଛ1*ଣୀକୁ kହ^ 

ଥାଏ *ଧାକା� 

 ଛ1*ଣୀ h� ସମୟ .ରବ ର�ବା ପେର କେହ, “େସ େମା ବାପା ନୁହr, େମା 

ମାମଁୁ ମଁୁ ଜନF  େହବାପେର େମା ବାପା େଗାଟିଏ ସଡ଼କ ଦୁଘ	ଟଣାେର ପ�ାଣ ହେରଇjେଲ, 

ଏହା ପେର ପେର େମା େବାଉ ବାପା9ୁ ଝୁ' ଝୁ' ଆର ପା'କୁ klଯାଇj� େତଣୁ େମାର 

େଦଖାkହଁା କ'ବାପାଇଁ ମାମଁୁ9ୁ ଦାୟିତ"  Cଆଯାଇj� ମାମଁୁ େମାର अତ�� େ�ଭୀ 

ମଣିଷ େସ େକେବ 1 ଏ� ସ+dି କାହାକୁ େଦବାକୁ kହୁଁ ନjେଲ େତଣୁ େସ େମା 1ବାହ 

କ*ଇ େଦଉନjେଲ େଯଉଁ Cନ ତୁମ ସହ 1ବାହ କ'ବା କଥା ମଁୁ ଘେର କ�jl େସ 
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Cନ ମାମଁୁ ��ାର କ' ଏ� 1ବାହ କେରଇ େଦେବ ନାହ^ େବାl କ�jେଲ, େତଣୁ ମଁୁ 

ତୁମକୁ अଦାଲତେର 1ବାହ କ'ବା କଥା କ�jl ଏହା ଫଳେର େସ ଆଉ େକୗଣସି 

ପଦେ�ପ େନଇ ପା'େଲ ନାହ^ େହେଲ େସ kହୁଁjେଲ 1ବାହ ପେର ମିଥ�ାକ� ସ+dିର 

କାଗଜ ପତ� େର େମାର ଆଉ ତୁମର ଦ�ଖତ େନଇ ସବୁ .ଜ अ�ିଆରେର ରmବାପାଇଁ 

େହେଲ ତୁେମ ଉ¬ଶି�ିତ ଜାଣିବା ପେର ତା9ୁ ବହୁତ ଧÇା �ଗିj� ତଥାପି େସ େମାେତ 

ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େଦଇନjେଲ h� ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉjl, େତଣୁ .³dି 

େନଇjl େଯ ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ େହେଲ ଯC ସ+dିକୁ ତ�ାଗ କ'ବାକୁ ପେଡ଼ ତ େତେବ 

କ'1 େତଣୁ େସ Cନ अଦାଲତେର 1ବାହ ପେର ଆେମ େଯଉଁ ସବୁ ଦlଲ ଉପେର 

ଦ�ଖତ କ'jେଲ େସjେର େଗାଟିଏ j� ଏ� ସ+dିର ହ�ା�ରର ଦlଲ” 

 ଛ1*ଣୀ କଥା ଶୁଣି *ଗେର �ଲ ପଡ଼ିଗ� *ଧାକା� “ଏେତ ବଡ଼ କଥା େମାେତ 

କ�ନjଲ କାହ^h? अ�ତଃ େମାେତ ଥେର ପk'ଥା� ସ+କ	ୀୟ ମାମଁୁକୁ ବାପା େବାl 

େକମି� ପ'ଚୟ େଦଇjଲ, ସତ କଥା କାହ^h କ�ଲ ନାହ^? ଯC ଏେତ ଭଲ ପାଉjଲ 

େମାେତ ଏମି� अ�କାରେର କାହ^h ରmଲ? ଏେତ ବଡ଼ अନଥ	 େହାଇଗ� ଆଉ ତୁେମ 

େକେତ ଶାrେର ଏ ସବୁ କଥା କ�ପାରୁଛ?” ଏମି� अେନକ ଭ�	ନା କ'klj� 

*ଧାକା�  

 ଛ1*ଣୀ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆmେର କେହ, “କାରଣ େମା ପାଇଁ ଟ9ା अେପ�ା ତୁମ ଭଲ 

ପାଇବା अ~କ ବଡ଼ j� ତୁମ �ବନକୁ ବା@ ଲେଗଇ ମଁୁ �ବନେର କଣ ପାଇଥାr ଆଉ 

ଯC ତୁମକୁ ଏ ସବୁ କଥା କ�ଥାr, ତୁେମ ହୁଏତ ଏ� 1ବାହକୁ ଏେତ ସୁରୁଖୁରୁେର କ' 

େଦଇନଥା� େମା ପାଇଁ େମା ମାମଁୁ ସହ ଶତ� �ତା କ'ଥା� ଏ� କEରୁ ମିEଥା�ା କଣ ? 

େମା �ବନର अେନକ ମୁହୂd	 ଯାହା ନ¦ େହାଇଥା�ା, େସଇj ପାଇଁ ମଁୁ ଏ ସବୁ ତୁମକୁ 
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କ�l ନାହ^” 

 ଛ1*ଣୀର କଥା ଶୁଣି *ଧାକା� अତ�~କ େକ� ାଧେର ଜଜ	'ତ େହାଇପେଡ଼ େହେଲ 

ଛ1*ଣୀ କ� klj�, “1ବାହ ପବୂ	ରୁ ତୁମକୁ ଥେର େମା ସହ େଦmବା ପେର ମାମଁୁ 

େକ� ା~ତ େହାଇପଡ଼ିjେଲ କାହାକୁ େଗାେଟ େଫାନ କ' ତୁମକୁ �ବନରୁ ମା'େଦବାକୁ 

.େ4	ଶ େଦଉjବା େବେଳ ମଁୁ କ�େଦଇjl େଯ ତୁେମ ଜେଣ अ� ସାଧାରଣ େବାକା ଭE 

େ�କ େତଣୁ େସ ତୁମକୁ ମା'ବାକୁ ମନା କ'େଦଇ େମାେତ କ�jେଲ େଯ 1ବାହ ପଯ	�� 

େଯମି� ତୁେମ ଜାଣିବ ନାହ^ େଯ େସ େମା ମାମଁୁ ଏବଂ େସ ହ^ ସବୁ େଯାଜନା କ'jେଲ 

1ବାହ ପେର େକମି� ସ+dିକୁ अ�ିଆର କ'େନେବ େସେତେବେଳ ଯC ମଁୁ ମୁହଁ େଖାl 

h� କ�ଥାr ତ ବହୁତ ବଡ଼ अନଥ	ଟିଏ େହାଇ ଯାଇଥା�ା ମାମଁୁ9 .େ4	ଶେର ତୁମର 

ପ�ାଣ klଯାଇଥା�ା, େସଇjପାଇଁ ମଁୁ ତୁମକୁ h� କ�ନjl ତଥାପି ଯC ତୁେମ oବୁଥାअ 

େଯ ମଁୁ h� ଭୁଲ କ'� େତେବ େମାେତ §ଡ଼ି ତୁେମ .ଜ *�ାେର ଯାଇପାର” 

 *ଧାକା�ର େକ� ାଧ ଶା� ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, .ଜକୁ େଦାଷୀପ' ମେନ କରୁଥାଏ େସ 

ଛ1*ଣୀର ଆmେର ଆm ମିେଶଇ kହ^ବାର ସାହାସ ନଥାଏ େତଣୁ େସ ଛ1*ଣୀର ହାତକୁ 

ଧ' କୁେହ, େମାର अସଲ ସ+dି ତ ତୁେମ ଟ9ାପଇସା ଜମିବାଡ଼ି କ+ା�ରୁ େମାେତ କଣ 

ମିEବ? ତୁମ ପ' ସହoଗି� jେଲ ହୁଏତ ମଁୁ �ବନେର ଏମି� अେନକ ସ+dି .େଜ 

�ଆ' କ'ପା'1 

 *�ା ପାଶ	"େର ବସିjବା *ଧାକା� ଆଉ ଛ1*ଣୀ9ୁ େଦm େସ� *�ାେର ଯାଉjବା 

େଗା1  ଆସି େସମାନ9 ଠାରୁ ସମ� କଥା ଶୁଣିବାପେର େସମାନ9ୁ .ଜ ଘରକୁ ପାେ§ଟି 

.ଏ, ଆଉ ଗ�େବେଳ ହସି େଦଇ କେହ, ‘ବୁଝିଲୁ *ଧାକା�... ତୁ େଯେତ ଯାହା େଯାଜନା 

କେଲ 1, ସବୁଠୁ ବଡ଼ େଯାଜନା କ'ବା େ�କଟା ଉପେର େକଉଁଠି ବସି େଦଖୁ� ଆଉ 
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େଯଉଁ ଭୟ9ର େଖଳ ତୁ େଖଳୁjଲୁ ତାଠୁ େଢର୍ ବଡ଼ େଖଳ େସ� 1ଧାତା େଖଳୁ�” 

*ଧାକା� େଗା1 ର କଥାର ମମ	 ବୁଝିପାେର ଆଉ ଛ1*ଣୀ9ୁ .ଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି 

କେହ, “ହଁ ବ�ୁ ମଁୁ ଆ@ ବୁଝି ପା'�, ପ�କୃତ ଧନ କଣ ପ�କୃତେର ସବୁ h� େହଉ� 

1ଧାତାର େଖଳ” 

 
କୁ�¡ା, *ମ@ ପଡ଼ା 

ସiଲପୁର, ୭୬୮୨୨୨ 

େମାବାଇଲ୍ - ୯୫୮୩୩୨୨୧୪୩ 

ଆମ ପର+* ଆମ ଐ�ହ� : ବ�ହF ପୁର ଠାେର अନୁ=ିତ ମହୁରୀ 
ମେହା�ବେର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ�ରତ ଶିଶୁମାନ9 ଛ1 



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  80 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
 
ତୁମ ଗଁା ନଈ ଭଲ �େଗ େମାେତ 
ଥାଉ h ନଥାଉ ପାଣି 
ତୁମ ଗଁା *�ା ଭଲ �େଗ ପୁଣି 
ବାଟ ନପାେର ପେଛ ଜାଣି 
ତୁମ ଗଁା ବାଆ ଭଲ �େଗ o' 
Cଏ େଯେବ େମାେତ ଛୁଇଁ 
ତୁମ ଗଁା ସେତ ମନ େkେରଇ .ଏ 
ସ° େଯେବ ଆେସ ନଇଁ 

ତୁମ ଗଁା େସ କାଗଜ ଫୁଲ1 ପି�ୟା 
ବାେସ େମାେତ ମହ ମହ 
ମନେର େମାହର ତୁମ ଗଁାର ଛ1 
ନାଚୁଥାଏ େଗା अହରହ 

ଭଲ �େଗ ତୁମ ଗଁା 1ଲ ପାହାଡ 
ମନ େମା େkେରଇ େନଉ� 
ତୁମ ଗଁା ଭଲ �େଗ, କାହ^hନା 
ତୁମକୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଉ� 

ସୁ ରପୁର,ଉdରକୂଳହାଟ୍,ପ�ୀ�ପୁର,ଯାଜପୁର 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 

ତୁମ ଗଁା ନଇତୁମ ଗଁା ନଇତୁମ ଗଁା ନଇତୁମ ଗଁା ନଇ............    
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ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

 େସCନ ସସିFତା ସା� ମାନ9 ସହ ଭୁବେନଶ¨ରର ପୁ�କ 

େମଳାକୁ ବୁlବାକୁ ଯାଇj� ପୁ�କ ପ�� ଋ� ନjବା ସସିFତା h� 

େସCନ ସା� ମାନ9 ବାtବାtକତାେର hଣି ଆଣିj� େଗାେଟ 

କ1ତା ବ� “ମଧୁମାଳD” ମେନ ମେନ oବୁଥାଏ ବ�ଟିକୁ କାହାକୁ 

େଦଇେଦ1 

 ଏମି� oବୁ oବୁ େକଜାଣି କାହ^h େସ ଦୁଇk' ପୃ=ା 

େଲଉଟାଇେଦ� ଆଉ ତାର ନଜରେର ପଡ଼ି� କ1ତା “ମେନ 

ମେନ” େସCନ ସସିFତାର 1େବକ ବାt କ� େସ� କ1ତାଟିକୁ 

ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ1ତାଟି j� ଏ�ପ' ....... 

ମେନ ମେନ େତାେତ ଭଲପାଇjl 

ମେନ ମେନ ପାଇl େଧାକା 

ମେନ ମେନ ମଁୁ େତା ସାjେର jl 

ମେନ ମେନ େହାଇl ଏକା 

ମନର ମାନସୀ o1jlେତାେତ 

ମନ େମାର ଗ�େଗା o�ି 

ମେନ ମେନ େପ�ମ ମେନ ମେନ େଧାକା 

अେଦଖା େପ�ମअେଦଖା େପ�ମअେଦଖା େପ�ମअେଦଖା େପ�ମ    
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ମଁୁ େଯ ମନୁଆଁ େପ�ମେ*ଗୀ 

 େକଜାଣି କାହ^h ଏ� କ1ତାଟି ପଢ଼ି ସା'ବା ପେର କ1ତାଟିର େସ� ମନୁଆ ଶ�=ା9 

1ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଇ¶ା କ� େଦm� ଉପେର ତା9ର ନାମ େଲଖା अ� ପ�oସ କୁମାର 

ରଥ ନାମଟି େଦmସା'ବା ପେର, େକଜାଣି କାହ^h ତା9ର ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ଇ¶ା େହ�, 

କ1ତାର େଶଷେର େଲଖାj� େଜ.ସି େ*ଡ୍,ବା�ାେ�ର େକଜାଣି କାହ^h େସCନ େସ� 

କ1ତାଟିକୁ ସସିFତା ୧୦ଥର ପଢ଼ିj� ଆଉ .ଜ अଜାଣତେର େସ� ମନୁଆଁ କ19ୁ .ଜ 

ହୃଦୟେର ଜାଗା େଦଇ ସା'j� ସସିFତା ସିନା ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ କ1ତା ପଢ଼ିj� h� 

ସା* *ଜ�େର ପ�oସ ଜେଣ େ*ମାzିକ କ1 oବେର ଏକ ସ¨ତ� `ାନ ସୃ¦ି କ' 

ସା'jେଲ 

 େସ�Cନ ଠାରୁ ସସିFତା ଯୁଆେଡ଼ ଯାଉନା କାହ^h ସା�େର hଣି ଆଣି ଥାଏ େଗାଟାଏ 

କ1ତା ବ� ଆଉ େଖାଜୁଥାଏ େସ� ମନୁଆ କ19ର କ1ତାକୁ େକେବ େକେବ 

ମିEଯାଏତ େକେବ ପୁଣି ତାକୁ .*ଶ େହବାକୁ ପେଡ଼ ବହୁCନ ପେର କ1ତା ତା9ର ଆଉ 

େଗାଟାଏ କ1ତା ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇ� ଯାହାର ଶୀଷ	କ j� “अେପ�ା” 

େକେତ ଆଉ ତୁମକୁ अେପ�ା କ'1 

ସପନେର ଆସ ଧାଇଁ 

ସପନେର ନୁେହଁ ସେତ ଆସି ଯାअ 

ଆେ� େମା ରୂପସୀ କଇଁ 

ଏଥର h� କ1ତାର େଶଷେର ପ�oସ9 ଇେମଲ ଆଇଡ଼ି j� 

XXXXXX@XXX.COM 

 ଏଥର h� ଆଉ େଡ' ନକ' େଗାଟାଏ ଇେମଲ ପଠାଇj� 
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 କ1 ମହାଶୟ, 

 ସ¨ାଗେତଣ ପ�ଣାମ ଗ�ହଣ କ'େବ ମଁୁ ଆପଣ9 କ1ତାର ଜେଣ ଉ¬ ପ�ଶଂସକ ଓ 

ପାଠକ ମt ଆପଣ9 େ*ମାzିକ୍ କ1ତା ଗୁଡ଼ିକ ମନେର ଏକ ଆେନ୍ଦାଳନ ସୃ¦ି 

କେର,ଆଉ େପ�ମର ସୁର¢ ବୁଣିCଏ ଓଡ଼ିଆ oଷାର ଆପଣ9 ଏ� अବଦାନ ପାଇଁ अେଶଷ 

ଧନ�ବାଦ 

 (ଇ�) 

 ତୁମର ଶୁoକା�ିଂ 

 ପ�oସ9 ପ�ତୁ�dର j� ଧନ�ବାଦ 

 ୨Cନ ପେର ପୁଣି ଏକ ଇେମଲ ଆସି� ସାର୍ ଆପଣ9 “अକୁହା େପ�ମ”କ1ତାଟି 

ବହୁତ ମନଛୁଆଁ େଗାେଟ କଥା ପk'1 ଯC ଖ*ପ o1େବ.ତ ସାର୍.. ଆପଣ କଣ 

କାହାକୁ ଭଲପାଇନାହାr ଏମି� ~େର ~େର ପ�oସ ଆଉ ସସିFତାର କେଥାପକଥନ ଆର¥ 

େହାଇଗ� ତା ପେର େମାବାଇଲ୍ େର କଥା ଆଉ ମନ Cଆ.ଆ ଏମି� ଏମାନ9 

अେଦଖା େପ�ମ ଏେତ .1ଡ଼ େହାଇଗ� େଯ ଯାହା अନ� ମାନ9 ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ 

େହାଇ ର�ଗ� 

  
ସୁ ରପୁର, ଉdରକୂଳ ହାଟ୍, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୧୩ 
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Cଲ� ୀପ କୁମାର ପ'ଡ଼ା 
 
ଏ ଆସନା ... ଟିେକ ପଛକୁ େଫ'ବା! 
अDତର େବଳାଭୂଇଁ େଖା@, 
ସF ¯� ସବୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା 
h� अ� ହାତ ପାହା�ାେର 
h� ପୁଣି ଆmଠାରୁ अେନକ ଦୂରେର 
h� ଆମ ପି�Cନ 
h� ଆମ अନୁଢ଼ା େକୗେଶାର... 
ପୁଣି h� अବୁଝା େଯୗବନ 
ସବୁ େସଇ ବାlେର ହ@�, 
अଧା jବା अକୁହା अଶୁଣା h�... 
ଦୁ¦ାମୀର ଝାପ୍ ସା ଫ4	 h� 
ଭଲମ  େଯେତ ଯାହା 1ଗତ Cନର, 
ସବୁ କାଇଁ �େଗ ଆ@ .ଜର .ଜର 
�େଗ ସେତ ଡାେକ ହାତ ଠା'... 
ଆ... େଫ'ଆ’ନା... ଥେର... !!! 

अDତअDତअDତअDତ    
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ଆତ	ତ� ାଣ ସୁତାର 

 

ଠhେଦଇ klଗଲୁ ବହୁଦୂର 

େଦଇjଲୁ କଥା, §ଡ଼ିବୁ. ହାତ! 

अଧାବାେଟ ହାତ େଦଲୁ §ଡ଼ି 

ଭୁl ଗଲୁ େମାେତ, କ'େଦଇ ପର 

ଭୁl ହୁଏନାହ^ अଭୁ� ସF ¯�ସବୁ, 

ଭୁl ନାହ^ େକେବ େତାେତ 

ଭଲ ପାଇ ଯC ଭୁlବାର j� 

hଆଁ ଭଲ ପାଉjଲୁ େମାେତ ? 

ଭୁlଯି1 ପେଛ େମା �ବନକୁ 

େହେଲ, ଭୁl ପା'1. େତାେତ 

ଭୁl ପା'1. େତାେତଭୁl ପା'1. େତାେତଭୁl ପା'1. େତାେତଭୁl ପା'1. େତାେତ    



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  86 

ପ�ଶା� କୁମାର ଦାଶ 
 
ଗ'A ଜ" ାଳାେର ଜଳୁ� ମାଆଟି 
େକ� କେର ନାହ^ ଆହା... 
େoକ 1କଳେର ତା ଛୁଆ କା ୁ� 
ନାହ^ େକ� ତାର ସାହା 
ଗୃହ, अନ�ବ» ତା ପାଇଁ ସପନ 
େକ� ଶୁେଣନାହ^ େoh� କଥା 
ଛୁଆଟିର ଦୁଃେଖ *ହା ଧ' କାେ  
ଆେମ h ବୁଝିବା ତାର ମମତା 
��ାର େଯ କେର େoh� େପଟେର 
ଶୁଣୁ. କାହ^h ମଣିଷ ଜା� 
ଗରୀବର ଲୁହ ମଲୂ�ªନ ଏଠି 
ଜE ଉେଠ ଆ@ ମାଆର §� 

 
େମାବାଇଲ୍ - ୯୮୬୧୨୦୧୫୧୦ 

ଗରୀବ ଲୁହ ମଲୂ�ªନଗରୀବ ଲୁହ ମଲୂ�ªନଗରୀବ ଲୁହ ମଲୂ�ªନଗରୀବ ଲୁହ ମଲୂ�ªନ    
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£ପକ ଷଡ�ୀ  
େପ�ମ ସବୁ ବଷ	ର ଗଜଲ 
େପ�ମ ସବୁ ସF ¯�ର ଫସଲ 
େପ�ମ ସବୁ ଜହ�ର ଶୀତଳତା 
େପ�ମ ସବୁ अ� ର �ରବତା 
େପ�ମ  େକେବ ପୁଣ� େକେବ ପୁଣି ମିଠା ପାପ 
େପ�ମ ସବୁ ମଣିଷର ଗହନ ମନର ଗପ 
େପ�ମ େକେବ ଢାେଳ ଲୁହ େକେବ େଖାେଜ .ଦ 
େପ�ମ େକେବ େହାଇଯାଏ ପୁଣି अଭୁ� ପ�ୀ�ର ସiାଦ 
େପ�ମ େକେବ େମା�ଝ* ମମତାମହଲ 
ଭ* େ�େତ ପୁଣି େକେବ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲ 
େପ�ମେର ନଥାଏ ପାଇବାର ଆଶା 
ଭଲ ପାଇବାତ େପ�ମିକର .ଶା 
େପ�ମ ହ^ ପଜୂା ଆ*ଧନା େପ�ମିକର ଆକୁଳ ପ�ାଥ	ନା 
େପ�ମ ପାଇଁ େକେତ ବ ନା ଆଉ अ¬	ନା 
େପ�ମ ପୃjAର अମାପ ପ'~  
ପ'ଚୟ ଯା’ର अତଳ ବା'~ 
େପ�ମ ହ^ ପ1ତ�  େପ�ମ ହ^ ଶାଶ"ତ 
େପ�ମ ହ^ କ'ପାେର ଏ 1ଶ"କୁ େମା�ତ 
 

अtାପକ,େ*�¡ ଫାମ	ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ�ହF ପୁର – ୧୦ 

େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ସମୀରକୁ Cେନ ପk' ବୁଝିl 
ଦୂର େଦଶ ପି�ୟା କଥା 
କ�� େସ ~େର ତା’ର *� ସେର 
ଝୁ' ଝୁ' େମାର କଥା 
ଫୁଲକୁ ପk' ବୁଝିl େମା ପି�ୟା 
େକମି� ର�� କୁହ 
େମା େପ�ମ ପରଶ ଭୁlନାହ^ କାେଳ 
ଆmରୁ ଝ*ଏ ଲୁହ 
ଜହ� ଠୁ ବୁଝିl hପ' ର�� 
କ�Cअ େମାେତ ଥେର 
ତା’ର ମୁଖ େଜ�ା� ଯାଇ� େଯ l¢ 
ଦୁଃଖେର Cନ ତା ସେର 
ଇ �ଧନୁକୁ ପk'l େଯେବ 
ଉdର େଦ� େସ କ�, 
େପ�ମ ର� ତାର ଝଲସି ଉଠଇ 
ନପାେର ଦୂରେର ର� 
ଭସା ବାଦଲଟା oସି ଯାଉj� 
ହସି ହସି ଗ� କ�, 
ବଷ	ା ପ'କା ବରଷି ଯିବ େସ 
େମୗସୁମୀର Åଶ	 ପାଇ 
ସମୁଦ�  ତର� ନା� ନା� ଆସି 
~େର େମାେତ ଗ� କ� 
େଡ' କରନାହ^ ପି�ୟା ପାେଶ ଯାअ 
ଝୁେର ତୁମ ପ�ାଣ ସ� 

1ଭୁ�ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 

ମାନସୀମାନସୀମାନସୀମାନସୀ    
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
 

ନ£ପ' େହ1 ସବୁ ସ�ଯି1 
ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମମଣି, 
ଦୁଗ	ମ, ବ�ୁର ପଥ अ�କ� ମି 
ମଣିଷପଣକୁ @ଣି 
ଫୁଲ ସମ ମୁହ^ େକାମଳ େହାଇ1 
ପାଇ ଭ� ମରର Åଶ	, 
�ବନ େମାର ସାଥ	କ କ'1 
ସଂସାର େହାଇବ ହଷ	 
�ଳ ମେହାଦ~ ପ' େହ1 ମୁହ^ 
େଫ*ଇ1 ସବୁ h� 
େସବା ବଦଳେର େସବା ମଁୁ କ'1 
ଦୁ.ଆେର ଖୁଶି 1ି 
ଗଛ ପ' େହ1, ଫଳ §ୟା େଦ1 
ନକ'1 େକେବ ମନା, 
ଦୟାoବ ବ� ସଦା j1 ର� 

ସଫଳ �ବନସଫଳ �ବନସଫଳ �ବନସଫଳ �ବନ    
ସତ�ର ଉଡ଼ାଇ ବାନା 
�ଣପ�o ପ' �େଣ େହଉ ପେଛ 
अ�ାର କ'1 ଦୂର 
अନ� �ବନକୁ ମହକାଇ େଦ1 
ନ o11 େକେବ ପର 
ପଳାଶ ପ' ମଁୁ �େଣ ଆୟୁପାଇ 
େକେବ ନ କ'1 ଦୁଃଖ, 
.ଜର ସୁରm 1ତ' ଜଗେତ 
ବାzି klj1 ସୁଖ 
ପିପିlକା ପ' କମ	କୁ ଆଦ' 
ସବୁଠୁ ସୁ ର ମଣି 
ଭ1ଷ� ଉÃ"ଳ କ'1 ମªେର 
େହ1 ନାହ^ େକେବ ଋଣୀ  
 

1ଭୁ�ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ  
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ମେହ �  ପ�ତାପ ସ"ାଇଁ 
 
େମା ପି�ୟ अପା... ଗାୟତ� ୀ ('ଂh) !!! 
 
अପା େମାର Cେନ 1ରସ ବଦେନ - ଛଳ ଛଳ ନୟନ କ', 
ବ�ା.| ଧ' ମାଆ ପାେସ ଆସି, अଥେୟ କ� ଗୁହା' 
 
ଇ�ହାସ ବ� େk*ଇ େକ େଦ�, େକମି� ପଢ଼ି1 ପାଠ? 
1ଦ�ାଳେୟ ପୁଣି ର�ଛr ପି�, ଏେତ େkର ଖ¡ ଶଠ 
 
ଗୁରୁ�9 ପାେଶ ଗୁହା' କ�l, ଫଳ ତ ମିE� ନାହ^, 
ବୁ�ି Cଶୁନାହ^ hସ ମଁୁ କ'1, ଉପାୟ Cअ ବତାଇ 
 
େ*ଷଘେର ମାଆ କ�େଲ अପାକୁ, “अ� େଯେତ ବୁ�ି ବଳ, 
େଘ. ଆସ େତେବ ଆଉ କାହା ବ�, କ' କଳ େକୗଶଳ” 
 
ସରଳ ମନେର ସରଳ 1ଶ"ାେସ, ସତ�-ମଣି ମାଆ ଗିର, 
ବ� ଏକ ଆଣି� େk*ଇ, ପ�ଶଂସା �ଭ ଆଶାେର 
 
ସେତ अବା ଗଡ଼ @ଣି େସ ଆଣି�, େଯସାକୁ େତଷା କ*ଇ, 
ବାପା9 ହାତକୁ ବ� େଗାଟା କାଢ଼ି, ଆନେ  େଦ� ବଢ଼ାଇ 

ଶି�ାର ଆଦଶ	ଶି�ାର ଆଦଶ	ଶି�ାର ଆଦଶ	ଶି�ାର ଆଦଶ	    
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ବ� େଦm ବାପା .ବ	ାକ େହାଇେଲ, ନୟନ କେଲ ମୁC�ତ, 
ମଥାପେର ତା9 େହାଇ� h ସେତ, 1ଷାଦର ବଜ�ପାତ 
 
h� �ଣ ପେର ପ�କୃ�` େହାଇ, ବଦେନ ଫୁଟାଇ ହସ 
अପାକୁ ପାଖେର ବସାଇଣ ବାପା, େବାଇେଲ େକାମଳ oଷ 
 
“େତାର ଏ� କାଯ	� अଶି�ା अଟଇ, ଶି�ା ପ�� अପମାନ, 
ଚ'ତ�  ଗଠେନ ସଫଳ େନା�େଲ, ଶି�ା ହୁଏ ସା* ଶନୂ�” 
 
“�ବନ �1କା ସମନ" ଏ ହୁଏ, ଶି�ାର ଲ�� ସାଧନ, 
ଶି�ାର ମ�ମା 1କସିତ ହୁଏ, ଚ'ତ�  କେଲ ଗଠନ” 
 
अନୁତº ମେନ अପା, ପିତା9 ଚରେଣ ଦୃଢ଼ ସପଥ େସ େନଇ, 
ସହପଠି�ର ବ� ପରCନ, ସହସା େଦ� େଫ*ଇ 
 
ସହସା ତା'ର ଏ କାଯ	� େଦm, ସହପଠି� ସତ� ଉଗାେଳ, 
ଉ� Cନ अପାର ଖୁସି, ଇ�ହାସ ବ� ମିE� ସହେଳ 
 
ସବୁ ବାପା ମାଆ ଗୁରୁଜନ9ୁ, ମଥାନତ .େବଦନ, 
େମା ବାପା9 ପ' ହୁअ� ସକେଳ, ଆଦଶ	େର ଗରୀୟାନ 
 
ହୁअ ଆଦଶ	େର ଗରୀୟାନ ...  

କ.= ଗେବଷକ, ଆ1ସ୍ େହଲ୍ଥ୍ େକୟାର୍,  
ନ¢-ମୁiାଇ, ମୁiାଇ, ମହାରI¦� , oରତ +91-9778999990 
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ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
 
େବେଳ େବେଳ େ§ଟ *� ଲiା �େଗ 
ଜାେଣ. ଏମି� କାହ^h ହୁଏ 
ସଭ^9ୁ .ଦ� ା¶ନ�  କରୁjବା .ଦମାଉସୀର ପଣତ 
େମା ପାଇଁ .अzିଆ େହାଇଯାଏ 
କାହ^h େଯ ଆm ଫାଡ଼ି ଆେ�କକୁ 
ଏେତ ପାଖରୁ େଦmବାକୁ ଇ¶ା ହୁଏ, 
େଯମି� ମିଶିଯାଇ ତା ¢ତେର େଖା@1 
अ�ାର େକମି� ହୁଏ !!! 
 
େକେବ େକେବ ଏମି� 1 ହୁଏ 
ମିଠା ମିଠା ବଷ	ା�ଟା ଭୟ9ର ରୂପ .ଏ 
ବଷ	ା ସହେଯାଡ଼ା କୁଆଁରୀ ମନ 
କା’କାଉଁରୀ Åଶ	 �ଣିେକ ଭୁେଲଇ Cଏ 
oେବ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯି1 େସ ଆକାଶର େଦେଶ 
େସ ବଉଦ ପାେଶ ଆଉ ପk'1, 
କାହ^h କାେ  େସ ବୁକୁ ଫଟାଇ 
ତା’କୁ ଆଘାତ hଏ େସ Cଏ !!! 
 
ଏମି� 1 ହୁଏ ଶୀତଳ ପବନ ମନ େମାହୁ େମାହୁ 

ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ????    



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  93 

ବାତ�ାର ରୂପ .ଏ, 
ସୁେନl ସ"ପ� ସ"ପ�େର ରେହ 
ଧନଜନ ବାlଘର ପ' ମିେଳଇ ଯାଏ 
ଇ¶ା ହୁଏ .ଃଶ"ାସ ସହ ବାହା'ଯାଇ ପk'ବାକୁ 
କାହ^h ବେହ अଣkଷ अଣ.ଃଶ"ାସୀ େହାଇ, 
େସjରୁ େସ ବା h �ଭ ପାଏ!!! 
 
अ� .ଜର �ହ� ା ମୁହଁ अ�ହ� ା େହାଇଯାଏ, 
ଏମି� କାହ^h ହୁଏ? 
ପାଖେର jେଲ 1 ଶେହ େଯାଜନ ଦୂରତା 
େନଇ ତା ଆେଗ ଉo ହୁଏ 
ଜହ�  ଖସି ମାଟିେର ପଡ଼ିେଲ 1 
ଜହ�  ଆଉ ବାମନର ଦୂରତା ସମାନ ଥାଏ 
ହାତ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଥh ଗେଲ 1 
ହାତ h ଆଉ ପାଏ? 
oେବ ପk'1 ସବ	ସ�¦ା9ୁ 
h ସୁଖ ମିେଳ ଦୂେରଇ େଦଇ 
ଆmରୁ ପିତୁଳୀ ଆଉ .ଜ अ~କାର 
ଯାହା ସୁ`9ୁ ପ�ୁ କ'Cଏ, 
ସତେର ଏମି� କାହ^h ହୁଏ ? 
 

ପସର1�ା, େଦହୁଦ	ା, ବାେଲଶ"ର 
mignonjay15@gmail.com 
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ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 

ଶିତୁଆ ପବନ େଯେତେବେଳ ଶିହ*ଇ Cଏ ଏ� େଦହକୁ 

ମନ ଆେପ ଆେପ ଶିହ' ଯାଏ 

ତୁମ କଥା �େଗ o1ବାକୁ  

ବଷ	ାର 'ମ୍ ଝିମ୍ ଶÖ ଶୁଣିେଲ oେବ ତୁେମ ଆସୁଛ h ? 

ଆଉ ପୁଣି ଧା*ଶ�ାବଣକୁ େଦm oେବ 

େମାେତ ମେନ ପକାଇ ତୁେମ େକଉଁଠି କା ୁଛ h ? 

oେବ ଦଉଡ଼ିଯାଇ ବ  କ'େଦ1 ଏ� ବଷ	ାର ଧା*କୁ 

େହେଲ ବଷ	ାର �ଟାର Åଶ	େର �େଗ ତୁେମ ଛୁଇଁ ଗଲh 

ହ@ଯାଏ ମନକୁ ମନକୁ 

ପୁଣି ମଳୟ ପବନ େଯେବ j' j' ବ� େଦହକୁ ଛୁଏଁ 

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କ' ତୁମ ନଁା େମା କାନେର କେହ 

ଆଉ େମାେତ ସପନ *ଇଜେର ହେଜଇ Cଏ 

ଆm େଖାlେଲ h� ସ"ପ� ସବୁ ସ"ପ�େର ର�ଯାଏ 

ତୁେମ ନjବାର କ� �ର ସତ�ତା 

ହୃଦୟକୁ ଖୁବ୍ ଯ�ଣା Cଏ 

କ� ପା'ବ h ପି�ୟ ତୁେମ େକାଉଠି अଛ ? 

େକାଉଠି अଛ େକାଉଠି अଛ େକାଉଠି अଛ େକାଉଠି अଛ ????    
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ଫୁଲେର अଛ ନା ଫଗୁଣେର अଛ, 

ବସ�େର अବା ଶ�ାବଣେର अଛ ? 

ଭଲ ପାଇବାର ବାସ�ା 1ିେଦଇ 

ତୁେମ େକାଉଠି ଲୁ�ଛ, େକାଉଠି अଛ ? 

ତୁେମ h o1ଛ ତୁମ 1ନା ବିପା'1. େବାl 

େଦଖ ମଁୁ େକାଉଠି ହ@., ତୁମ 1ନା ବିବା ଶିmଗl 

ଏ ର� ଫଗୁଣ, ଏ ଋତୁ ଶ�ାବଣ 

ସବୁ अ� ସିନା େହେଲ, 

ମାନସ ପଟରୁ ତୁମକୁ େକେଭ loଇ ନ ପା'l 

 
ପସର1�ା, େଦହୁଦ	ା, ବାେଲଶ"ର 

mignonjay15@gmail.com 

ଓଡ଼ିଶାର ଜାDୟ ପ�ୀ : 
ଭଦଭଦEଆ 
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अମୃତାଂଶୁ 
 
େଦml େତାେତ େଯେବ ମଁୁ Facebook େର 
େହାଇଗ� େମାେତ େପ�ମ First Look େର 
ପେଠଇl େତାେତ ମଁୁ Friend request, 
 ଦୁଇ ମି.ଟ୍ �ଗି�. କଲୁ Reject!!! 
Accept କ'ବୁ o1 େତାେତ kଟିl 
େକେତ ପ�ାରେସ େତାେତ େମେସଜ୍ େଦl 
ସºାହକ ପେର Reply େମାେତ ମିE� 
‘Who R U ?’ େବାl େସjେର େଲଖାj� 
ତା ପେର େହାଇ� ଆମର Intro 
େତା ଠୁ ପାଇl h� Reverse Throw 
ଆମ ପାଖ ଗଁା ଝିअ େବାl େଯେବ ଜାଣିl 
ବ�ୁତାର ହାତ େତାେତ ବେଢ଼ଇେଦl 
େଶଷେର ଯା େହଉ ତୁ େମାେତ Accept କଲୁ 
େମାର ସବୁ Post େର ତୁ Comment େଦଲୁ  
College ନ ଯାଇ Cନେର ଘେର ର�l, 
Cନ *� େତା ସହ Chatting କl 
େମାବାଇଲ୍ ନiର ମାଗିେଲ o' ସହଜ 
o1 ମାଗିେନl Cେନ ନiର ଆଗ 
ଏେବ ଆସି� େଯଉଁ ନୂଆ ଫିଚର 

କାହାଣୀ ଏେ°l ପି�ୟାରକାହାଣୀ ଏେ°l ପି�ୟାରକାହାଣୀ ଏେ°l ପି�ୟାରକାହାଣୀ ଏେ°l ପି�ୟାର    
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Whatsapp अେଟ ନାମ ତାହାର 
େସjେର ତୁ अଛୁ େବାl ଜାଣିପା'l 
Short message ସବୁ ମଁୁ Send କl 
o1l ଏ ସବୁ େଦm Impress େହବୁ 
େତା େପ�ମ ଗଡ଼ିଆେର ଗାେଧାଇ େଦବୁ 
ଏ� ସବୁ ଫାସ	 ମାେସ କାଳ kl�, 
अmଆ अପିଆ ଖାl Cନ ଗଡ଼ି� 
o1l କଥାକୁ ଟିେକ ଆଗକୁ େନ1 
େଯମି� ହଉ ମଁୁ େତାେତ େଦଖା କ'1 
ପେଟଇ ପାେଟଇ Cନ ବାହାର କl 
ଧାର ମାଗି ସା�ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିl 
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି Start କ'l 
ଘରୁ ବାହା'ବା ପାଇଁ ତୟାର େହl 
େମାେତ େଦm େବାଉ ପkେର ତୁ କୁଆେଡ଼ ? 
ବାତ* �ବନ, ଯାଉ ଗ� ଯୁଆେଡ଼ 
ଜାଣି. େବାଉ େମା କଥା କଣ ବୁଝି� 
େଖଁ େଖଁ େହାଇ େମାେତ ବେହ େଶା~� 
ପଖାଳ ବାେଡ଼ଇ, ଗାଡ଼ିକୁ ଛୁେଟଇ 
Dating ପାଇଁ େତା ଗଁାକୁ ଗl ଆେଗଇ 
ତମ ଗଁା ମୁ¡େର ଗାଡ଼ି ରml 
େବଶ େପାଷାକ ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ି େଦl 
ଠିଆ େହାଇ େତାେତ େଯେତ କଲ୍ କ'l 
Waiting ଆସୁj� 1ର� େହl 
ପ�ଥମ ଥରଟା ମା'� Fail, 
C"Dୟ ଥରେର �ଗି� Call. 
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j� େସଠି େଗାଟିଏ ଆiେତାଟା 
େମଁ େମଁ କରୁj� େଛE ଛୁଆଟା 
େସଠି େଦଖା କ'ବା Plan େହ� 
अଧଘzା ପେର hଏ ଜେଣ ଆସି� 
ନାl ନୁଖୁ* ଚୁଟି, କାEଆ େଘାଷ* ମୁହଁ, ଉଠିଥାଏ ସବୁ ବ�ଣ 
ଆସି େମା ପାଖକୁ େସ�ହେର କହୁ�, ���ପାରୁନ h କଣ ? 
ଏେବ ମଁୁ ଜାଣୁ� ଏ ତମ େଚେହ* 
Profile picture ଠାରୁ େସ .ଆ* 
hଆଁ ମଁୁ କ'l ଏଇ ହରକତ, 
ଜାଣି ପେକଇl େମାର h ଔକାତ 
ଆସିh ସିଧା ମଁୁ Cafe କୁ ଧାଇଁl 
BLOCK େତାେତ ମଁୁ ତତ୍ �ଣ ମା'l 
ଆଉ କ'1. ଏମି�କା କା¡ 
ଇ¶ା େହେଲ ଯି1 ପେଛ ଥାଇ�¡ 
କ�� େବଳକୁ *ଗ େଯ ମାଡୁ� 
େପ ି' ମୁହ^ h ଧ ା ଚେଲଇ� 
ସତେର େଯ अେଟ ବ�ଣ ମୁହ^ କୁକୁରୀ,  
Profile େର photo େଦଇ� 1ଶ"ସୁ ରୀ 
.ଜର Picture ଲେଗଇ ତ ନାହ^, 
ଚେଲଇ� ଏଠି ଯାତ* ଛଇ 
oଇ କଣ କ�1 ମନେର ହସୁ�, 
କାହ^ ପେଠଇl Request oବୁ� 
ହୃଦୟ େଦଉ� ବାସି ��ାର 
Angel Priya କୁ ଶେହ ଜୁହାର 
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ଲ�Fୀଧର ମହାରଣା 
ଚମ�ାର କ1ତାଟିଏ ସୃ¦ିପାଇଁ 
ତପସ�ାରତ 
ଜେଣ अକ1ର କୁଟୀରକୁ 
ତୁମର ସ"ାଗତ! ଆସ... 
�ଲ ର�ର ପ�ା¦ିକ୍ 
େଚୟାର ଟିଏ ପଡ଼ି�  
େସjେର ଆ*ମେର ବସ 
ତୁମ ସାମ�ାେର େଖାl େଦଉ� 
େକାଡ଼ିଏ ବଷ	 ତଳର 
େଫାଲ୍ ଡ଼ି�୍ େଟବୁଲ୍ 
h� ଜଳmଆ ଖାअ, 
େମା ସାଥୀେର ତାଳେଦଇ 
େମା ଘରଣୀ9 ହାତ �ଆ' 
ଗରମ k’ କେପ ପିअ 
ତା9 ହାତଭ�ା 
ବାସ�ା ପାନଖେ¡ ଖାअ 
ମଁୁ କାନପା� ଶୁଣି1 
ତୁମ ସୁଖଦୁଃଖର କାହାଣୀ 
ଆଉ ଶୁଣାଇ1... େଦଖାଇ1 
େମା ସୃ¦ି ତପସ�ାର ସିତ ସ¥ାର 
େହ ବ�ୁ 1ଦାୟ େବଳାେର 
ତୁମ ହାତେର ଧେରଇ େଦ1 
େମା ପ�ାେକଟ୍ େଖାl 
ନୁଆ ବଲ୍ େପନଟିଏ 
ତୁମ ସୁº କ1ତ" ର ©ୁରଣ ପାଇଁ 
ଶୁoର¥ କ'ବାକୁ ତପସ�ାର 

ସ"ାଗ�କାସ"ାଗ�କାସ"ାଗ�କାସ"ାଗ�କା    
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  

ଜୟଶ�ୀ ପ7ନାୟକ 
 
ଆସ େଲmେଦବା ସମୟର ତୂଳୀକାେର େଗାଟିଏ ପଣୂ�ର କାହାଣୀ  
େଯଉଁjେର ତୁେମ ସା@jବ ପ�ଣୟୀ ମଁୁ ତୁମ ପ�ଣୟି�  
ତୁେମ େହାଇjେଲ lପି,  
ମଁୁ େହାଇj1 ପ��lପି  
ତୁେମ େହାଇjେଲ ଧ"�  
ମଁୁ େହ1 ତୁମ ପ��ଧ"�  
ତୁେମ अନୁ*ଗ େହେଲ  
ମଁୁ େହ1 अନୁ*ଗିଣୀ  
ତୁେମ େହେଲ ପବୂ	ାଶା  
ମଁୁ େହ1 ତୁମ ପ�Dଚୀ  
ମଁୁ େହାଇjେଲ �ଳ ନୟନା  
ତୁେମ ହୃଦୟର �ଠି,  
େମାର କzhତ ପଥଧାେର  
ତୁେମ ଫୁଲର §�  
ମଁୁ େହାଇjେଲ ଘାସଫୁଲ  
ତୁେମ �ଳ अi�ଦ  
ତୁେମ େହାଇjେଲ ଘନ A�  
ମଁୁ ଉଛୁଳା ଲହରୀ  
ତୁେମ େହାଇjେଲ ଶ�ାମଘନ  

ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  

ମଁୁ ତୁମ ବଂଶୀର ସ"ନ,  
ତୁମ ପ�ୀ�ର େତାରଣ ତେଳ  
ମଁୁ ଏକ §ଇ ପାଉjବା ମନ  
ତୁେମ େହାଇjେଲ େମୗସୁମୀ ମଳୟ  
ମଁୁ େଖା� ବାତାୟନ,  
ମଁୁ .ଃଶÖ ମରୁଭୂମି  
ତୁେମ ତାର ପଦଧ"�,  
ମଁୁ େହାଇjେଲ ସୁନୟନା  
ତୁେମ ସପନର ସବୁଜ ଭୂମି  
ତୁେମ େହାଇjେଲ ସF ¯�ର ତାଜମହଲ  
ମଁୁ ଶÍମମ	ର ଶିଳାଖ¡  
ସମୟର ପୃ=ାେର  
ଆମ ସଂପକ	ର େପ�ମ େହାଇଥାଉ ମାନଦ¡ 
 
ଏମି� ସଂପକ	ଟିଏ �ଇଥାଉ  
ତୁମ େମା ¢ତେର  
ତୁେମ େମାେତ  
ମଁୁ ତୁମକୁ େଖାଜୁjବା ପ��ଟି ଜନF େର 
 

ମଧୁସଦୂନ ନଗର, ଜଟଣୀ, େଖା�	ା 
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  

ଡiରୁଧର ବାଗ 
 
ମୃଗୟା ପଛେର *ମଚ �  Cେନ 
ଧାଉଁjେଲ ଜାଣି ଜାଣି, 
ସୀତାକୁ େk*ଇ *ବଣ େଯ େନ� 
କୁଡ଼ିଆରୁ ଟାଣି ଟାଣି 
ଧନୁଯାତ� ା େଦm କୃ� klଗେଲ 
କୁ°ବେନ *ଧା §ଡ଼ି, 
अତ�� ଦୁଃଖେର ଯମୁନା କୂଳେର 
କା ୁjେଲ ରଡ଼ି ରଡ଼ି 
ମଁୁ ନୁେହଁ େସ *ମ अବା ଘନଶ�ାମ 
ମଁୁ अେଟ େପ�ମିକ େତାର, 
ସତ ମଁୁ କହୁ�, *ଣ 1 ଖାଉ� 
େତାେତ କ'1 .ଜର 
ସୀତା େଦA ଭE କ¦ ପାଇବୁ. 
*ଜ ଉଆେସ ର�ବୁ, 
*ଧା*ଣୀ ଭE ଦୁଃଖ ପାଇବୁ. 
ହାତଧ' kଲୁjବୁ 
 

ଚପି�ଆ, କଳାହା¡ି 

1ଶ"ାସ1ଶ"ାସ1ଶ"ାସ1ଶ"ାସ    
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 
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ଡiରୁଧର ବାଗ 
 
.ମ�ଣ ଧ' େବୖଶାଖ ଆସି� 
ଆମ ଏ ମd	� ପୁରକୁ 
େହ ସେ*ବର ନଈ ରତ� ାକର 
ଯିବ େଯ ଇ �  ପୁରକୁ 
ବା³ରୂେପ ତୁେମ ଛଦମ େବଶେର 
1*ଜ କ'ବ େବେଗ 
ଇ �େଦବ ତୁମ अେପ�ାେର jେବ 
େହାଇଣ अ� ସ*େଗ 
अ�j ମାନ9ୁ ସ�ାର କ'େବ 
ସଜାଇ କଳା ବଉେଦ, 
�ଳ୍ ଆକାଶେର ଇ �  େଦବତା 
ଚରଣ ତା9ର ବେ  
କଳା ବଉଦକୁ େଦmଣ ମୟୁର 
ନା� ଉେଠ ଆନ େର, 
ଜଳ 1 ୁ ରୂେପ ସମେ� ପଡ଼r 
ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ�ାବଣେର 
ସକଳ ଜନ ଉ�ାର ପାଆr 
େବୖଶାଖର .ମ�େଣ, 
ନjେଲ େବୖଶାଖ ନହୁଏ ବରଷା 
ଏକଥା ଜାଣିେଲ ଜେନ 
 

ଚପି�ଆ, କଳାହା¡ି 

େବୖଶାଖର .ମ�ଣେବୖଶାଖର .ମ�ଣେବୖଶାଖର .ମ�ଣେବୖଶାଖର .ମ�ଣ    
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  

ସାଗରୀକା 1ଶ"ାଳ 
ସବୁ ଶାମୁକାରୁ େମା� ମିେଳ ନାହ^ 
ସବୁ ଫୁେଲ ନାହ^ ବାସ, 
ସବୁ ଋତୁ ନୁେହଁ ବସ� ସମାନ 
ସବୁ ନୁେହଁ ମଧୁମାସ  
ସବୁ ବାଉଁଶେର ଉେଡ଼ନା ପତାକା 
ସବୁ ଓେଠ ନାହ^ ହସ, 
ସବୁ �ବନେର ସୁଖ େଲଖା ନାହ^ 
ସବୁ େପ�େମ ନାହ^ ରସ 
ସବୁ *� ନୁେହଁ ପୁେନଇଁ ସମାନ 
ସବୁ ଫଳ ନୁେହଁ ମିଠା, 
ସବୁ ଝିअ ନୁେହଁ େପ�ମିକା ସମାନ 
ସବୁ ନାରୀ ନୁେହଁ ସୀତା 
 

ମାଫ	 ତ - ଏସ୍. େକ. ନାୟକ 
କ" ାଟ	ର ନଂ - ୯, ଗା�ୀ ଆଶ�ମ 

h�ସ୍ େୱ କ�ା+୍ 
Cଲ� ୀ- ୯ 

ସବୁ ନାରୀ ନୁେହଁ ସୀତାସବୁ ନାରୀ ନୁେହଁ ସୀତାସବୁ ନାରୀ ନୁେହଁ ସୀତାସବୁ ନାରୀ ନୁେହଁ ସୀତା    
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
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ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  

େ*�ତ୍ ନାେଗଶ 
 
ଲEତା, 1ଶାଖା ନାହାr େମା ସାେଥ ନାହାr ତ ଇ ୁେରଖା 
ଏକା ଏକା kl ଆସି� ଯମୁନା, ନୁେହଁ ମଁୁ କାହ� � *~କା 
େସତକ oଗ� ବା କାହ^ରୁ ପାଇ1 ନାହ^ େସଇ ପଣୂ�ଫଳ 
ତଥାପି ଆସି� ମହd ଉେ4େଶ� ଯମୁନା କଦi ମଳୂ 
ପ�D�ା କ'� େଗାପକାହ� ାକୁ େସ ଆସ�ା h ଆଉ ଥେର 
ବ» ହରଣ କର�ା h ସେତ, େସ େମା ଇ¶ା अନୁସାେର 
Cअେ� h ଯାଇ *�ୀ ମl�କାକୁ େସ� ବ» େନଇ େମାର 
ପା¸ାତ� ସଂ�ୃ� ହୁअ�ା ତ ଭ� େମା oରତରୁ ଦୂର 
େଯଉଁ େଦଶ ନାରୀ ଲÃା .ବାରେଣ ଡାhjେଲ Cେନ େତାେତ 
ବ» େଦବାପାଇଁ କୁରୁସoେର ପୁ*ଣ କହୁ� େକେତ 
ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆେ�ପ କରୁ. ମଁୁ 1 ତ ଜେଣ ନାରୀ 
ଆସ େହ କୃ� ଆଉ ଥେର ଆସ, ବ» .अ େkରୀ କ' 
ଘାଟେର ଉଲଗ� େହାଇ ର�j1 ଜଳେର ପଶିଣ ଯାଇ 
ପାପ େହଉ ପେଛ ମହd ଉେ4େଶ� अ�ତଃ �ଗି1 ମୁହ^ 
ତୁେମ ଯାଇ େଯେବ ସୁଧା' ଆସିବ େସ ପଥହୁଡ଼ା ନାରୀକୁ 
େସେତେବଳ ଯାଏଁ अେପ�ା କ'1 ତୁମ' ଆସିବା ପଥକୁ 
ଏ�h 1 ଜାେଣ ତୁ .େ¸ େମାର ଲÃା .ବାରଣ କ'ବୁ 
ଜଗତର ମାନ ରm ପେଛ େହେଲ େମାର ସ�ାନ ତୁ ରmବୁ 
 

अନକାପୁର, ନୂଆପଡ଼ା 
େମାବାଇଲ୍ - ୯୬୬୮୧୪୯୯୧୨ / ୭୭୫୦୮୯୮୨୧୨ 

ମାନ ଉ�ାରଣ କରମାନ ଉ�ାରଣ କରମାନ ଉ�ାରଣ କରମାନ ଉ�ାରଣ କର    
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କମଳାକା� ସୁବୁ�ି 
 
.ଜର ଠିକଣା େଖା@ବାକୁ ଯାଇ 
ପହିl अଧା ବାେଟ, 
ସ"ାଥ	 ଦୁ.ଆେର େଯ ଯାହା ବାଟେର 
ସୁଖ ଏଠି hଏ ବାେz ? 
*ମ *ଇଜେର अଧମ	 ପଥେର 
*ବଣ ତ ପଣ ପଣ, 
Cନ C"ପହେର ର�କ େଯ କେର 
.ରୀେହ ହତ�ା ଓ ଧଷ	ଣ 
ଦୁ.ଆ େଦml େଯେତ ପରml 
ନମିE� େମାେତ *ହା 
ଯିଏ ଯାହାପାଇଁ ଧାଏଁ .ଜ ପାଇଁ 
hଏ େହବ େମାର ସାହା? 
େଖା@ବାକୁ ଯାଇ .ଜର ଠିକଣା 
େହାଇଗl ବାଟବଣା, 
ଇେୟ କEକାଳ Cେଶ ଜଳ ଜଳ 
େପଡୁअ� ଏେବ ଘଣା 
କରୁଣ େବଦନା ହ@� ଠିକଣା 
ସବୁ ଥାଇ h� ନାହ^, 
କମ	କୁ ଆଦ' ଦୁଃଖକୁ ପାେଶା' 
ମୁହଁ ମାଡ଼ିଗl େଶାଇ 
 

ନଇରୀ, େଖା�	ା @ଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 

ହ@� ଠିକଣାହ@� ଠିକଣାହ@� ଠିକଣାହ@� ଠିକଣା    
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କ1ସଯୂ	� ବଳେଦବ ରଥ 
 
ଜଟିଳ କ' �� େ*ମ*@, ଶିଖରୀ ଦରୀେର ମରୁ ଗର@ 
କୁଟିଳ କ' ଭ� �କୁଟିକୁ kହୁଁ, ସରମା କÈିରବ େହବ କାହୁଁ? 
अଲକତ ଦ� ବ� ନୟେନ େବାE, ରସାଳ ଗହଳ ଶାଖାେର େଖE 
କବଳ କରୁ ତା କE କଳାପ, କାକ h କ'ବ ପ°ମାଳାପ? 
ବର�ବ ରେସ େଦଇ ମାନସ, ବର@ ବରେଷ अେମt ଗ�ାସ 
େଦେହ ମ ାh� ରଜ ଲଗାଇ, ଗ�ାମ ଶକୂରୀ h େହାଇବ ଗାଈ? 
ଚୁ ଚରେଣ ଲଗାଇ ��ୁଳ, .ଜ ତୁେ¡ ମଣ୍ଡ଼ି ଖ¡-ମୃଣାଳ 
kଲୁଁ ପବୂ	 अ� ବୁ�ଇ ବ|, େତେବ େସ ମ*ଳୀ େବା�ଇବ h? 
ର°ି ନାୟକ ରେ� େkପଦାର, ଖ°ିେଲ େହେଲ kବୁକ ସବାର 
m�ଇେଲ େହେଲ ନାନା ମସ�, ତୁର� ହୁଏ h *ସଭ ପି�? 
ବଦ'କା ବେନ .ତ� .ବାସ, କ' ଆଚ' ବ�ତ ଉପବାସ 
ପ�ଯତ�  କେଲ େହଁ ନାନା ପ�କାର, ଖେଦ�ାତ େହାଇବ h ପ�oକର? 
ଯାହାକୁ ଯାହା କ'� ଦଇବ, ତହୁଁ . h େସ अନ�ଥା େହାଇବ 
େଘ.େଲ େହେଲ ଯେତ�  େକାଟି ପୁଟ, ପିdଳୁଟି େକ� େହବ ପୁରଟ? 
େଦବ ଉପବେନ େହାଇ ଜ.ତା, ସ"ବାସ ମଦରୁ ଜବସ ଲତା 
ତୁଳସୀ ତୁେଲ େହେଲ ମିଶାମିଶି, ତାହାକୁ େଯେବ େବାlବା ତୁଳସୀ? 
ସମଜଇ ନାହ^ ସ"ଜା� oଷା, କ�େଲ େଯ ହୁअଇ େ�କହସା 
ଜଡ଼ ମଁୁ େବାl ନ ଜ.F .େବ	ଦ, ଷଡ଼ଦଶ	ୀ ତୁେଲ କେଲ 1ବାଦ | 
େଦହେର ବା@େଲ ପର .ଶ"ାସ, ସ¥ାEବାକୁ ନ ଥାଇ 1ଶ"ାସ 

ଜଗେତ େକବଳ ଜଗେତ େକବଳ ଜଗେତ େକବଳ ଜଗେତ େକବଳ !!!!!!!!!!!!    
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.ଲ	� ଜ अ¢ମାେନ େଡ' §�, ହାD ଲଢ଼ାଇh ବା�ିେଲ କା� | 
କରମେର ତ େହାଇअ� େଲଖା, କରମ4	କ େଯାଗ� େତାର ଶିଖା 
ହର ମଉଳ େଯାଗ� ଚ+କକୁ, ଭରମେର ବୃଥା ପଡ଼ି ଯା ଟାକୁ | 
kରୁ ଚେ � ାଦୟା ମଶାଲ ପାେଖ, ବ�� ଜାEବ େଯେବ Cଶା ମୁେଖ 
ଧାତା ତ କ'ନାହ^ ତା .କାେଶ, h ରୂେପ େହବ େସପ' ପ�କାଶ | 
େବାEେହାଇ ଭୂ� ଧ' ପରଶୁ, ବଳୀବ4	ବର ଚରେମ ବସୁ 
ଗଉରୀ-ପ�ାଣନାଥ अନୁoବ, ଠଉ' ପା'ବନାହ^ ତ ଲବ | 
ସର ପପ	ଟି ଯାହାକୁ ମିଳଇ, େସ ସୁେଖ ତା େoଜେନ ପ�ଚଳଇ 
ସଢ଼ାଇବାକୁ ତା ବଡ଼ାଇ ବସି, ଦୁମ	� େଯେବ େkବାଇବ ଘଷି | 
�ର ତପବଳୁ େକଉଁ ପୁରୁଷ, ସ+ାC େଯାଗ� ଗୁଣ ପଉରୁଷ 
କ'େଷ ସ'ବା ନ ସ�ବ, କରୀଷକେଟ େଯେବ ଆେ*�ତ | 
ଗ�ାର ପ�ବାେହ अଳେପ ବୁଡ଼ି, अ�ାର .h .ଜ ବ-	 §ଡ଼ି 
ବଳା�ତ ରତ�  ପ' Cଶିବ, ବାଳା ପେୟାଧର ହାେର ମିଶିବ | 
ସତରବୟସୀ ସତତ ମନ, କରଇ ଯାହାକୁ अନୁଗମନ 
ଛ1-ଶନୂ�; ଷ¡ ବୃ� ତା ତୁେଲ, अ1େବକଦଶୁ 1ବା£ େହେଲ | 
ଗୁ°ର େକଉଁ ପୁଣ�ବଳୁ ସିନା, ସ�କୁ अ�ୀକାର କ� ସୁନା 
େହାଇl ତ େବାl କନକତୁଲ�, େ�ଡ଼ିବେଯେବ ତାହା ତୁଲ�ମଲୂ� | 
ଗଜପ� କୁ¥`େଳ 1ଦା', ସଜ ପଲକ ଭୁ°ିବାରୁ ହ' 
ଦୃ¦ି ନେଦ�େବାl अନ� ଶେବ, ଜi�େକ ଯଶସ"ୀେବାlବା େଯେବ | 
ମାେନା�ାରଣ ଶରଣପ°ର, ବେଘଇ ବାଦଶା ନୃପକୁ°ର 
*ଜା ଜଗେ4ବ ହ'ଚ ନ, ଲóିେଲ ତାକୁ ନ କ' ଚ ନ | 
ତା9 ସୁଧମ	ା ତୁଲ� ସo କ1, ଭଣିେଲ *ୟଗୁରୁ କ1ର1 | 
ଶ�ବଣ-ସବ	ାବୟA ମାନବ, ସହସ�ା� ସାମ� େଯେବ େ�ଡ଼ିବ 
ଜଗେତ େକବଳ, ଜେନ ହସିେବ ଏ� ତହୁଁ ଫଳ | 
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ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ 
 
 େପଷାେର ଡା�ର ଶ�ୀମ� ସ��ା*ଣୀ ପାଣିଗ�ାª ଜେଣ ବ'= »ୀ ଓ 
ପ�ସୁ� େ*ଗ 1େଶଷ�ା େହବା ସେd"  .ଶା ତା9ର କ1ତା େଲmବା 
େଫସବୁକେର ସh�ୟା ଡା�ର ପାଣିଗ�ାª .ରବ¶ିନ�  oବେର କ1ତା ଉପ`ାପନ 
କ' ଆସିଛr ପ��Cନ h� ନା h� ନୂଆ େଲmବା ତା9ର େଗାଟିଏ .ଶା 
ଓଡ଼ିଆ ସେମତ େସ � ୀେର ମt ଲଘୁ କ1ତା େଲmଛr ତା9ର lmତ 
�ୁଦ�  କ1ତାର ପୁ�ିକା “ସFରଣିକା” ତା9ର କାବ�ସୃ¦ିର C"Dୟ ଉପହାର 
.ଜର ବ��ବହୁଳ �ବନଚଯ	�ା ମtେର ମt େସ ମାନସିକ `ିରତା ଏବଂ 
ଶାrପାଇବା ପାଇଁ କ1ତାେର ମେନା.େବଶ କରr 
 ପୁ�ିକାର ପ�¶ଦେର କବୟିତ� ୀ ଡା�ର ପାଣିଗ�ାª9 ଛ1 ପ�କାଶିତ 
େହାଇ� ଏବଂ ତେଳ େଲଖାअ�, ପଦ�ଗୁ¶ ତୁମ ସF ¯�େର େମା ବାବା... 

ଯାହାପାଇଁ ମଁୁ ଆ@ ଗବ�ତ, ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ h� 1 
େଦmପା'ନ 
 ପୁ�ିକାେର �ୁଦ�  ଏବଂ अ��ୁଦ�  ସମୁଦାୟ ୩୯ 
େଗାଟି କ1ତା `ାନ ପାଇ� �ବନ, ଭଲପାଇବା, ମନ, 
େପ�ମ, ଯ�ଣା ଓ ପ�D�ା ଆC 1¢ନ�  1ଷୟ ସiEତ 
କ1ତା ଗୁଡ଼ିକ अତ�� ମେନା� ଓ ପଠନେଯାଗ� େହାଇ� 
ଏ� ପୁ�ିକାଟି େକବଳ ଉପହାର ପାଇଁ ହ^ ପ�କାଶିତ 
କ*ଯାଇ�, କାରଣ ଏ� ପୁ�ିକାେର େକୗଣସି `ାନେର 
ମଲୂ� ବା େଦୟ 1ଷୟେର ଉେଲ�ଖ କ*ଯାଇନାହ^  
 ଏ� ପୁ�ିକାର ଏକ ପ��lପି ପାଇବାପାଇଁ ଆପଣ 
ଡା�ର ଶ�ୀମ� ସ��ା*ଣୀ ପାଣିଗ�ାª9ୁ अନୁେ*ଧ 
କ'ପା'େବ 

ସମୀ�ା ସମୀ�ା ସମୀ�ା ସମୀ�ା ----    ସFରଣିକାସFରଣିକାସFରଣିକାସFରଣିକା    
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ଆହ" ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ମଇ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ .ଜ )ା* 
lmତ କ1ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ .କଟକୁ ପଠା�  

 

ଆପଣ9 lmତ କ1ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ 
କଥା, ଇ�ହାସ, େ*େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ"ା`�, ବ�� 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 ପ7ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ    

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 ସºାହେର ପ�କାଶିତ 
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ	ପବ	ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ 1େଶଷ 
ସଂ�ରଣମାନ ମt ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ�ର 1¢ନ�  1oଗ ଯଥା, ଗ�, କ1ତା, 
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�କାର9ୁ 
େପ�ା�ାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା .ଃଶୁ0 1ତରଣ .ମିd ଉ4ି¦ େତଣୁ 
େଲଖକ, େଲmକାମାନ9ୁ େ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 .ଃଶୁ0 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÏ 
େ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 )ା* 
ପଠାଇ ପା'େ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 1େ*ଧ କରୁ 

 ଆହ" ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ'ବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ¶ୁକ େତେବ .ଜ 

1େଶଷ ସଚୂନା1େଶଷ ସଚୂନା1େଶଷ ସଚୂନା1େଶଷ ସଚୂନା    
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ଏକାଦଶ ବଷ	, ଚତୁଥ	 ସଂଖ�ା 
अେପ�ଲ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ" ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ-	 .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପ�କାଶିତ  

lmତ କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ .କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇzରେନଟେର 
ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ�କ ମାସେର ଶହସ�ା~କ ଓଡ଼ିଆ9 କ+ୁ�ଟରେର େଶାoପାଏ େତଣୁ 
ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା ମt ଇzର୍ େନଟ ମାtମେର ହ^ ଗ�ହଣ କ*ଯାଏ ଯC ଆପଣ ଇ-
େମଲ୍ )ା* ଆମ .କଟକୁ େ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 ପ7ନାୟକ 
  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 ଆପଣ9 ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ�   
  
 ଧନ�ବାଦ 

    ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ7ନାୟକ    
 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� �ଟିଥାଏ, େସjପାଇଁ ସ+ାଦକ �ମାପ�ାଥ	ୀ 


