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‘ଆହ"ାନ’େର ପ ୂ-ତଃ େମୗEକ, अପକାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ^ କପି*ଇଟର

ବବ`ାେର ଚୟନ କ*ଯାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର
େକୗଣସି କdବ / ଦାୟିତ" ରବ ନାହ^, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି
ସଚ
ୂ ନା hiା .େ4ଶ Cଆଯାଇନାହ^ େଲଖାେର Cଆଯାଇjବା 1kର

େଲଖକ9ର ସ+ୂ- .ଜସ" , ତାହା ଉପେର ସ+ାଦକ hiା ପକାଶକ9
ସହମ ରବ େବାl େକୗଣସି lmତ .ୟମ ନାହ^ ଯCଓ ସ+ାଦକ ସବୁ
େଲଖାକୁ ଭଲoବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ^ ପକାଶିତ କ'ଥାr
ତଥାପି େଲଖାର ଶତପଶତ ସତତାର ଦାA େକବଳ େଲଖକ9ର
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା 1ବାଦର ଉdରଦାୟିତ" େକବଳ
େଲଖାର ମଳ
ୂ େଲଖକ9ର, ଏjେର ସ+ାଦକ hiା ପକାର େକୗଣସି
ଉdରଦାୟିତ" ନାହ^
ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ+ାଦକ9 lmତ
अନୁ ମ 1ନା अନ େକୗଣସି ମାtମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମାtମ /
ସiାଦପତ ଇତାC)େର ପକାଶିତ କ'ବା ଏକ अପ*ଧ ଦୟାକ' ଏ
1ଷୟ ପ 1େଶଷ tାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ kହ^େଲ .ଜ େଲଖାର
ପkର େହତୁ

େସମାନ9 େଲଖା ପକାଶିତ େହାଇjବା ପୃ=ାମାନ9

ପଛ1 ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା'େବ
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ସ+ାଦ|ୟ
ଗୀଷFର .ଦାଘ, ଚEତ ବଷ ଓଡ଼ି ଶା ଉପେର अ~କ କ*ଳ
ରୂପେର ପକଟ େହାଇ ଗୀଷFଋତୁ ର ଆଗମନ େହବା ପବ
ୂ ରୁ ହ^
*ଜଧା ଭୁ ବେନଶ"ରର ତାପମାତା ୪୫ ଡିଗୀରୁ अ~କ େହାଇ
ଏହା अତ ାର 1ଷୟ 1ଗତ अେନକ ଦଶିେର ଏମି
େକେବ 1 େହାଇନj  ଜାଣିବାଶୁଣିବା େ କ କହୁଛr ଇେୟ
କାେଳ େଗାେଟ ନୁ ଆ ଘଟଣା
h ବୁ ି19 ମତେର *ଜଧାେର ବ ତ ତାପମାତାର
ଏକମାତକାରଣ େହଉ ସହରୀକରଣ ଓ ଜଲ କାଟି ସଫା କ'ବା
ମେନାବୃ dି  1ଗତ .ଦଶି େର ଭୁ ବେନଶ"ରର ଆୟତନ अେନକ
ଗୁଣେର ବୃ ିପାଇ େଯଉଁଠି Cେନ ଘନ ସବୁ @ମା j , ଆ@
େସଠି

ବହୁତଳ ପାସାଦ ମାନ .ମାଣ େହାଇ ସହରେର

କ ମବ ୁ

ଜନସଂଖାକୁ

ଆେବା'

େନବାପାଇଁ

ନୁ ଆ

ନୁ ଆ

ଜନବସ .ମାଣ େହତୁ , ଜଲକୁ କାଟି ସଫା କ*ଯାଉ ଏହା
ତୁ ଳନାେର ବକରଣ ପକ h କାମ କରୁ ନାହ^ କେଲ अତୁ ି
େହବନାହ^

ଭୁ ବେନଶ"ର

ବdମାନ

ସFାଟସିଟିର ମାନତା ପାଇବା ପେର

ସମୁଦାୟ

oରତବଷେର

ଗୁ ସେତ େଯମି ଦ ତ

ଗେର ଏହା ଏକ କଂhଟ ଜଲେର ପ'ଣତ େହବାେର

ଗି

*ଜଧାେର Cନକୁ Cନ ବଢୁ jବା ତାପମାତାକୁ େନଇ
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अେନକ ବାତFକ ତ ଓ କଥାମାନ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର ପକାଶିତ େହାଇ, େହେଲ
ଏହାକୁ ମାତ ବ େବାl o1େନଇ େଦmେଲ େହବନାହ^ ପେତକ ବାdାେର h ନା
h ଗୁରୁd"ପ ୂ- ତଥ ର ଆଉ ଆମକୁ େସ ସବୁ ତଥ ଉପେର କାଯ କ'ବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ପୃjA ପୃ=ରୁ ଦୃ ତଗେର େ ପପାଉjବା ସବୁ ଜବନାକୁ ପୁଣିଥେର େଫେରଇ
ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୁଏତ େସjେର ଏ ତାପମାତା h କମ େହାଇପାେର 1ଗତ ଦୁ ଇ
ଦଶି େର ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଥର େଦୖ A ଦୁ ବପାକର ସଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ି 
ମହାବାତା ଓ ଫାଇlନ୍ ପେର ବକରଣକୁ େଯଉଁ ଗେର କ'ବାର j , େବାଧହୁଏ
େସମି କ*ଯାଇନାହ^ େତଣୁ ପ'େବଶେର अସଳନ େଦଖା େଦଇ
େଭଷଜ

1ାନେର

ଆମକୁ

ଶିା

Cଆଯାଇj ,

“.*କରଣ,

hାଠାରୁ

େଶୟର” अଥାତ, େ*ଗ େହବାପବ
ୂ ରୁ ଯC ଆେମ 1ତ ପଦେପ େନଇପା'ବା ତା
େହେଲ େ*ଗ େହବନାହ^ h hାପାଇଁ ଆମକୁ ହଟହଟା େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହ^, େସମି
ବାତାବରଣ 1ଷୟେର ମt ଆମକୁ ସେଚତନ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯC ଆ@ ଆେମ ସବୁ ଜ
ବକରଣକୁ ପାଧାନ େଦବାନାହ^, ତା େହେଲ କାl ଆେମ େକେତ ଶୀତତାପ .ୟଣ ଯ
ଲଗାଇେଲ ସୁା ଗରମର .ାର ପାଇବା ନାହ^ ପୁଣି େସ ସବୁ ପାଇଁ ଆବଶକ 1ଦୁ ତ
ଶି ପାଇବା େକଉଁଠାରୁ ? ବdମାନ ଆମ *ଜ 1ଦୁ ତ ଶିେର ଉନ ତ jବା କଥା ଆେମ
ଶୁଣିଆସୁjବା େବେଳ ସୁା 1ଦୁ ତ 1ଭ ାଟ ପାୟ .C.ଆ ଘଟଣା େହାଇ େତଣୁ
ଆମକୁ ପ'େବଶ ସଳନ ପାଇଁ କାଯ କ'ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େତେବ ଯାଇ ଆେମ ପ'େବଶେର
େହଉjବା ଏ ସବୁ 1ଭ ାଟ ଦୂ ର କ'ପା'ବା
ବସ ଋତୁ ଓ ଗୀଷFଋତୁ େର େହଉjବା ଆଉ ଏକ ଉେଲ ଖୟ ଘଟଣା େହଉ 1ଷୁବ
ସଂକ ାr ବା ଉଳୀୟ ନବବଷ ଓଡ଼ି ଶା ପାଇଁ ଏ ପବର ମହd" ବହୁତ अ~କ
କୁ ହାଯାଇପାେର େଯ ଏହା ଓଡ଼ି ଶାର ଜାDୟ ପବ ଚEତ ବଷ ଏ ପବ ସମୁଦାୟ
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ଓଡ଼ି ଶାେର ମହା ଆନ

ଉଲ ାସର ସହ ପାEତ େହାଇ ଏହା ସେମତ, ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର

ରହୁjବ ଓଡ଼ି ଆମାେନ ମt ଏ ପବକୁ अତ ଆନ େର ପାଳନ କ'jବାର ଖବର ଆେମ
ପାଇଛୁ ସୁଦୂର ଆେମ'କାେର ରହୁjବା ଓଡ଼ିଆମାେନ ଉଳ Cବସ ଓ ଉଳୀୟ
ନବବଷକୁ ହେଷାଲ ାସର ସହ ପାଳନ କ'jେଲ, ଏହା ସତ ଦୁ ବାଇ, ଇଂଲ¡, ସାଉC
ଆରବ ଆC େଦଶେର ରହୁjବା ଓଡ଼ି ଆମାେନ ମt ପାଳନ କ'jେଲ oରତ ମtେର
Cଲ ୀ, େକାଲକାତା, ସୁରତ, ବାାେ ର, ପୁେନ, ମୁiାଇ ଆC `ାନେର ମt ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ
ପାଳନ େହାଇjବା ଆେମ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ
ବଷେର ସିନା ଛअ ଋତୁ ଏବଂ ଗୀଷFଋତୁ େର अତ~କ ଉdାପ ରେହ, େହେଲ oରDୟ
*ଜେର ବଷସା* ଉdାପର ବାତାବରଣ ରଥାଏ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାରଣରୁ
ସବୁ େବେଳ ଏହା

ଗିରଥାଏ େକ  ସରକାର େହଉ ବା *ଜ ସରକାର ¢ନ ¢ନ

କାରଣରୁ ସବୁ େବେଳ 1େ*ଧୀମାନ9 ସଖେର ଶରବ ହୁअr େସ ସବୁ ର ଖବର ସମ
ସiାଦପତର ଶିେ*ନାମା ମ¡ନ କ'ଥାଏ, ଚEତ ସଂରଣ ପବ
ୂ ରୁ ଏମି h ଖବର ଯାହା
ସମଗ େଦଶକୁ ଆେ ାEତ କ'j

େସ ସବୁ 1ଷୟେର ଜଣାଇବା ଉତ ମେନ କରୁ 

1ହାର *ଜକୁ ସ+ୂ-oବେର ମଦମୁ େବାl େଘାଷଣା କ*ଯିବା ଏକ ଗୁରୁd"ପ ୂ- ଘଟଣା
ସଚ
ୂ ନାେଯାଗ େଯ 1ହାର .ବାଚନ ସମୟେର ପାଥୀ ଶୀ .ଶ କୁ ମାର ମତଦାତା9ୁ
ପଶୃ େଦଇjେଲ େଯ ଯC େସ .ବାଚନେର 1ଜୟୀ ହୁअr େତେବ େସ 1ହାରକୁ
ମଦମୁ େବାl େଘାଷଣା କ'େବ ଏବଂ େସ .ଜ ପଶୃ ରା କ'ଛr ଯCଓ ଏହା
)ା* ଜନ अଶାr େଦଖା େଦଇ, h ଏହା ଏକ ସ" ାଗତେଯାଗ ପଦେପ େବାl ଆେମ
oବୁ  ଖବର କାଗଜରୁ ପଢ଼ି ବାକୁ ପାଇଲୁ େଯ େଯଉଁମାେନ .ଶାେଖାର େସମାେନ କାେଳ
ଏହା )ା* 1ଚEତ େହାଇ କାଗଜ, ସାବୁ ନ, ଇତାC @.ଷ ଖାଇପକାଉଛr h ~େର
~େର ସବୁ ସାମାନ େହାଇଯିବ େବାl ଆେମ ଆଶାବା£, अବଶ ଏହା ସତ େk*
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ମଦବାପାର େହବାର ସ¥ାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ Cଆଯାଇନପାେର ଏହା )ା* *ଜସ" ହା
େହବା ସହ ସମାଜେର େଦୗ*ତF ବୃ ିପାଇବ େବାl अେନେକ ମତ Cअr
1ଗତ ମାସେର କାଶFୀରର ଶୀନଗରେର jବା ନାସନାଲ ଇନ୍¦ିଟୁଟ୍ अଫ୍
େଟେକ ାେ େର §ତ अଶାr ଏକ ପମୁଖ ଖବର j  1ଶ"କପ ଟି େଟ¨zି ମାଚେର
oରତର ପ*ଜୟ ପେର h §ତ ଏ ଖବରକୁ େନଇ କେଲଜ କା+ସେର ଖୁସି
ମନାଉjବା अେନକ §ତ9ୁ ଭଲ

ଗିନj  oରତର ପ*ଜୟେର ଆନ ିତ େହଉjବା

େସ §ତମାନ9ୁ 1େ*ଧ କ' अେନକ §ତ अେ ାଳନାତFକ ପଦେପ େନଇjେଲ ଏବଂ
କା+ସ ¢ତେର oରତ ମାତାh ଜୟ କବା ସତ ମୁଖ କାଯାଳୟ ଉପେର oରତର
ରା ପତାକା ଲଗାଇjେଲ ପେର କା+ସେର ବଢୁ jବା ଉେdଜନାକୁ େଦm େପାlସ
)ା* ମାତା~କ କାଯାନୁ =ାନକୁ ସମ ଗଣମାtମ ଏବଂ *ଜେନୖ କ ଦଳମାେନ . ା
କ'jେଲ h ପଥମଥର କାଶFୀରର େକୗଣସି ଏକ ପମୁଖ ଶିାନୁ =ାନ ମtେର
oରତମାତା h ଜୟ େବାl ଶୁଣା ଯାଇjବା କଥା ସମେ ଏକ ସ" ରେର ସ" ୀକାର କ'jେଲ
ସବୁ େବେଳ ପାhାନ @ ାବାଦ େବାl ଶୁଣାଯାଉjବା ଏବଂ अେନକ ସମୟେର ପାhା
ପତାକା େଦଖାେଦଉjବା ଘାଟିେର oରତ ପତାକା ସଗେବ ଉଡୁ jବାର ଦୃ ଶ େସାସିଆଲ୍
ମିଡ଼ିଆେର ପସାର େହାଇj 
h Cନତେଳ େକରଳର ଏକ ପମୁଖ ମ ିରେର ଉବ ପାଳନ େହଉjବା ସମୟେର
ବାଣ ଫୁଟାଉjବାର ଦୃ ଶ୍ େଦmବା ପାଇଁ ଏକତ ଜନ ସମଗ ହଠାତ 1େ©ାରଣ )ା*
ଚମh ପଡ଼ି jେଲ ବାଣ ସଂଗୃªତ େହାଇ ରjବା ଏକ େଗାଦାମଘେର .ଆଁ

ଗିବା

ଫଳେର 1େ©ାରଣ େହାଇ अନୁ ନ ଶେହରୁ अ~କ େ କ9 ପାଣ ହା େହାଇj 
ସବୁ େବେଳ ଏ ମ ିରେର ବାଷକ ଉବ ସମୟେର ଏମି ଆତସବା ହୁଏ େବାl ମ ିର
ତରଫରୁ କୁ ହାଯାଇ अବଶ ଏ ପକାରର ଆତସବା ପାଇଁ େକୗଣସି ପକାର .ୟମ
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ଉ¬ତମ ନାୟାଳୟ େଦଇନାହାr ତଥାପି ସବସାଧାରଣ ଏମି ଉବ ସମୟେର
ସାବଧାନ ରବା ପାଇଁ ସରକାରୀ oବେର .େ4ଶ ଜାରୀ କ*ଯାଇ
1ଷୁବ ସଂକ ାr ଉପଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉବମୁଖର େହଉjବା େବେଳ ଓଡ଼ି ଶାେର ଆହୁ'
ଶେହଟି ‘ଆହାର’ ଖାଦ 1ତରଣ େକ  ର ଉଦଘାଟନ ମୁଖମୀ ଶୀ ନAନ ପ7ନାୟକ
କ'ଛr ଏହା ଫଳେର େଦୖ .କ ଷାଠିଏ ହଜାର େ କ9ୁ ସ"  ମଲ
ୂ େର oତ ଓ ଡାଲମା
େଯାଗାଇ Cଆଯିବ େବାl ଜଣାପଡ଼ି  ସଚ
ୂ ନାେଯାଗ େଯ ଏ େଯାଜନା )ା*
ସହ*ଳେର ରହୁjବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ କରୁ jବା 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

କମେକାଢ଼ି ଆ େହବାର ଭୟ ର େବାl ଆେମ अନୁ ଭବ କରୁ  େ କ9ୁ ମାଗଣାେର hiା
ସ"  ମୂଲେର ଖାଇବାକୁ େଦବା )ା* େସମାନ9ର କାମ କ'ବା ପବୃdିକୁ ~େର ~େର
ଦେବଇ Cଆଯାଉ େବାl अନୁ ମାନ କ*ଯାଏ ବରଂ ଏହା ବଦଳେର ଜନତକାରୀ
अେନକ କାଯକ ମ ହାତକୁ .ଆଯାଇ େ କ9ୁ କମ.ଯୁି Cଆଗେଲ ହୁଏତ ଆହୁ' ବହୁତ
ଭଲ ହୁअା େବାl ଆେମ ମେନ କରୁ 
ସେବାପ' अେପଲ ମାସର ଏ ଗରମ ସମୟେର ଆପଣମାନ9ୁ ଆହ"ାନ ଇପକାର
ଏକ 1େଶଷ ସଂରଣ େଭଟି େଦଉjବା େବେଳ अତ ଆନ

अନୁ ଭବ କରୁ 

ଉଳୀୟ ନବବଷ ଉପଲେ ସମ ପାଠକ ପାଠିକା9ୁ ହା4 କ अ¢ନ ନ
ଧନବାଦ
ଡା େଜା ପସାଦ ପ7ନାୟକ
ପ=ାତା - ସ+ାଦକ, ଆହ"ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର
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ଏ ସଂରଣେର अ...
अ...
ସ+ାଦ|ୟ

୪

େଦବେ କେର େଦବ*ଜ

ଆମ ନୁ ଆ ବଷ

୧୨

ଡା ମୀନେକତନ ପ7ନାୟକ

ଶୀ ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ

ତଲାେକାଟାର ଜଗନ ାଥ ମ ି ର

୩୬

୪୧

ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ

୧୯

ଶୀ l*ଜ ପସାଦ अମଲ
ୂ  ପ7ନାୟକ

ମାଆ ଓ ମାତୃ oଷା

୨୦

अନୁ ବାଦ - ଡା େଜା ପସାଦ ପ7ନାୟକ

ଓଡ଼ି ଆର ଶତ 

୨୧

ସାଗର ସୀମା

ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ)

ଡiରୁ ଧର ପ7ନାୟକ
ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ

୨୩

ଆମ ଗଁ ା ହାଲkଲ

ସ" ତ ଉଳର ସF¯ଗାଥା

୨୬

ଡା େଜା ପସାଦ ପ7ନାୟକ

ଶୀ ପେବାଧ ଚ  ମୁଦା
अସୁରି ତ ଗଣତ

ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ
୨୮

ଶୀ ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ
ବଢ଼ି ଆ ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ

୩୦

୩୩

୩୪

ଦୟା.~ ଦାଶ

ବାଲFୀh ନାୟକ
ବାସି oତ

୬୧

अପ*ହର अବେଶାଷ

୬୨

ସ" ତ ଉଳ *ଜ

୬୩

ଓଡ଼ି ଆ oଗବତ

୬୭

ରA  କୁ ମାର ମହାପାତ

ଡା ଳମାଧବ କର
ପରେମଶ" ର

୫୮

ଡା ସା*ଣୀ ପାଣିଗାª

अନୁ ପମ େବେହ*
ଈଶ" ର

୫୨

ସୁବତ କୁ ମାର ମୁଦୁl

ରଶF ୀର°ନ ଦାଶ
ପ1ତ ଉଳ Cବସ

୪୬

୩୫

ଠି

୭୦

ଡା େସୗମର°ନ ମିଶ
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୭୨

ସ" ାଗକା

ଲFୀଧର ମହାରଣା

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ7ନାୟକ
ତୁ ମ ଗଁ ା ନଈ

୮୦

ତୁ େମ

अେଦଖା େପମ

୮୧

ଜୟଶୀ ପ7ନାୟକ

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
अDତ

୮୪

୮୫

୮୬

୧୦୨

େବୖ ଶାଖର .ମଣ

୧୦୩

ସବୁ ନାରୀ ନୁ େହଁ ସୀତା

୮୭

ମାନ ଉାରଣ କର

୧୦୫

ହ@

ଠିକଣା

୧୦୬

କମଳାକା ସୁବୁି

£ପକ କୁ ମାର ଷଡ଼ୀ
ମାନସୀ

୮୮

ଜଗେତ େକବଳ

ସଫଳ ବନ

୮୯

କ1ସଯ
ୂ  ବଳେଦବ ରଥ

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ
ଶି ାର ଆଦଶ

୧୦୪

େ*ତ୍ ନାେଗଶ

ପଶା କୁ ମାର ଦାଶ
େପମ

1ଶ" ାସ

ସାଗରୀକା 1ଶ" ାଳ

ଆତତ ାଣ ସୁତାର
ଗରୀବ ଲୁ ହ ମଲ
ୂ ªନ

୧୦୦

ଡiରୁ ଧର ବାଗ

Cଲ ୀପ କୁ ମାର ପ'ଡ଼ା
ଭୁ lପା'1. େତାେତ

୯୯

୯୦

୧୦୭

ସମୀା - ସFରଣିକା

୧୦୯

1େଶଷ ସଚ
ୂ ନା

୧୧୧

ମେହ  ପତାପ ସ" ାଇଁ
ଏମି କାହ^h ହୁ ଏ ?

୯୨

େକାଉଠି अଛ ?

୯୪

ସୁଶୀ ଜୟଶୀ େଜନା
କାହାଣୀ ଏେ°l ପିୟାର

अମୃତାଂଶୁ

୯୬

ଆଗାମୀ ସଂରଣ ପାଇଁ .ଜ େଲଖା ଶୀଘ
ଆମ .କଟକୁ ପଠା 1େଶଷ 1ବରଣୀ
ପାଇଁ େଶଷ ପୃ=ା େଦଖ
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ପ1ତ ମହା1ଷୁବ ସଂକାr, େମରୁ ସଂକାr, ପଣା
ସଂକାr, ହନୁ ମାନ ଜୟୀ ଏବଂ ସେବାପ'
ଉଳୀୟ ନବବଷ ଉପଲେ

ଆହ"ାନ ଓଡ଼ି ଆ ପ'ବାର
www.facebook.com/odiaparibar | www.facebook.com/groups/aahwaan | www.aahwaan.com
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ଆମ ନୁ ଆବଷ
ଶୀ ମାଂଶୁ େଶଖର ବା'କ୍
ଆ@ େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ି ଆ ନବବଷ କଥା ଉେଠ, େମାର
§ତାବ`ାେର ପଠିତ ଏକ ୁଦ କାହାଣୀ ମେନ ପେଡ଼ ଏକ .ଘ
अରଣର .ଜନ *ା ବସର अପ*ହେର ଚଇତାE ମଳୟ
ସାକୁ ପ©ୁତ କୃ ଚୂଡ଼ା ପୁ³ ଓ ଆମ ବଉଳର େସୗରଭ
ବନେର

ଦା'ଦ ତାର

କଷାଘାତେର

ଯୁବକଟିଏ

ପପୀଡ଼ିତ

ଗକରୁ  େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଜାଗାକୁ , େଯଉଁଠି େସ ସାନ ପାଇବ
अସୁମା' 1ଭବ ହଠାତ୍ ତାର ଦୃ ¦ିେଗାଚର େହ

ଏକ अ´ୁ ତ

ଦୃ ଶ *ା ପାଶ¨ର अନ ଦୂ ରେର ଦ¡ାୟମାନ ଏକ େଲୗହ
¥ ତାର ଚତୁ ପାଶ¨େର ଘୂ ାୟମାନ ଏକ ଚକ ାକାର अଖ େସ
ଚକ ାକାର अଖ ସହ ଘ ୂ-ାୟରତ ଏକ Cବ ସୁ ରୀ ରମଣୀ
ମକେର ଧାରଣ କ' अମଲ
ୂ  ରତ ଭ* ସ¨- କଳସଟିଏ
ଯୁବDର ରୂପ

ବଣ ଏପ' ମେନାମୁµକର j

ପjକଟି ମମୁµ ଭE अପଲକ ନୟନେର େଦmବାକୁ

େଯ ଯୁବା
ଗି 

Cବରୂପା ତରୁ ଣୀ ହଠାତ୍ ତାର କଟା kହାଣୀେର ପାଶକୁ ଆସିବା
ପାଇଁ ଇିତ Cअେ, ଯୁବା ପjକ ଜଣକ ¥ୀଭୂ ତ େହାଇଗ 
େଯୗବନର େପରଣା ଓ ରୂପବDର େମାହ ତାକୁ େଲୗହ¥ .କଟକୁ
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ଆକଷତ କ  ¥ .କଟେର ଉପ.ତ ହୁअେ, ହାସମୟୀ ମଧୁରoଷି ତରୁ ଣୀ ତାକୁ
କେଲ ମଁୁ େହଉ ଦ କନା ଏ ¥ अଗତ ଗdେର ଏଭE ଦଶଟି ରତ କଳସୀ
ଗ¶ିତ अ େମା ପିତା9 .େ4ଶେର ମଁୁ ଏ କଳସୀ ଧାରଣ କ' ବହୁ ସମୟ ଧ'
ଘୂ ନ େଯାଗୁ ମଁୁ କ· ା अନୁ ଭବ କରୁ  ଦୟାକ' େମାର ସହାୟତା କର ଏ ରତ
କଳସୀ େମା ମକରୁ େନଇ h ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଘୂ ାୟମାନ अଖେର ଦ¡ାୟମାନ
ହୁअ ସମକ୍ 1ଶାr ପେର ମଁୁ ପୁନ¸ ପତାଗମନ କ'1 ଏବଂ ଉପହାର ସ¨ରୂପ
ଆପଣ9ୁ ରତ କଳସୀ ପଦାନ କ'1 େକାମଳାୀ ଯୁବDର ମଧୁର କଥନ ଓ ରତ
କଳସୀର େ ଭ େଯାଗୁ ଯୁବକର ମନ 1ହ¨Eତ େହାଇଗ
େହାଇ ରତ କଳସୀ ଧ' େଲୗହ¥ ଚତୁ ପାଶ¨େର ଘ'
ୂ ବାକୁ
अରଣ ଆଡ଼କୁ ଗ କରୁ କରୁ अାନ େହାଇଗ

ଓ େସ ତାର କଥାେର ସ
ଗି  ଏେଣ ରୂପସୀ ଯୁବD

େଯ ଆଉ େଫ'

ନାହ^ 1k*

ଯୁବକଟି ରମଣୀର େସୗ ଯତା ଓ ରତ କଳସୀର େମାହେର ବଶବdୀ େହାଇ େସCନୁ
ଘୁ'ବାେର

ଗି

ଏ କାହାଣୀ ଉପ`ାପନ କ'ବାର ଉେ4ଶ େହଉ ଇ ି ୟେoଗେର ପଧାନତା
ରmjବା ପା¸ାତ ସଂୃର ବାହ େସୗ ଯେର 1େମାତ oରDୟମାେନ ଆ@ ତାର
କ*ଳ ମାୟାକୁ ବୁ ଝି ନ ପା' କପଟ ଫାଶେର ବି ତ େହାଇଯାଇଛr अପସଂୃର ଦୁ ରୁ ହ
ପର+*ର େବାଝ ଆମ ମକେର ଧ*ଇ େଦଇ 1େଦଶୀମାେନ ଏ େଦଶରୁ 1ଦାୟ
େନଇଛr h ତାର କୁ ପ'ଣାମ ଆେମ େoଗ କ'klଛୁ ପବଷ ଜାନୁ ଆରୀ ପ କୁ
ନୂ ଆବଷ oେବ େଯପ' ଧୁମଧାମେର ପାଳନ କ*ଯାଏ, େସjରୁ .ରୁ ପିତ ହୁଏ େଯ ଆେମ
hପ' ପା¸ାତ ସଂୃର ଭ େହାଇ ଯାଇଛୁ ଏକଥା ଜାଣି ଆ¸ଯ

େଗ େଯ

ଆମମାନ9 ମtେର अେନକ अଛr େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ନବବଷ 1ଷୟେର अ अଟr
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ଏହା ଓଡ଼ି ଶାର ସ¨ା¢ମାନ ପ କୁ ଠାରଘାତ ଓ ଏହାର େଗୗରବମୟ ପର+* ପ अପମାନ
ଏ ପ'େପୀେର ଓଡ଼ି ଶାର ସଂୃ ଓ ପର+* ସiେର ସେଚତନତା ସୃ¦ି କ'ବା ଏକ
ପରମ କdବ େବାଧ ହୁଏ
oରତ େହଉ ପୃjAର ପାଚୀନତମ େଦଶମାନ9 ମtେର अନତମ ଏହାର Cବ
ସଂୃ ଆବାହମାନ କାଳରୁ 1ଶ¨ବାସୀ9ୁ ଆକୃ ¦ କ'ଆସି ବହୁ ଧମ, ବହୁ ବ-, ବହୁ
oଷାର ସମାଗମ ଏ ସଂୃ 1¢ନ ତା ମtେର ଏକତା ଏ ସଂୃର 1ଲଣତା ଏ
ସଂୃର ଏକ Cବ ଓ େଗୗରବମ¡ିତ अଂଶ େହଉ ଉଳୀୟ ସଂୃ ଏ ସଂୃର ପବ
ପବାଣୀ ଓ ପର+* ଆtାFକ ଆଧା'ତ ଓ 1ାନ ସତମt ବନକୁ ଆନ ମୟ oେବ
.ବାହ କ'ବାର ¢ନ ¢ନ ପ¹ା ଏjେର ସ.1¦ ଓଡ଼ି ଶାର ସଂୃେର ମହା1ଷୁବ
ସଂକ ାr େହଉ ଏକ अନନ ପବ ଯାହା ପଣା ସଂକ ାr ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ oେବ ମt
ସୁ1Cତ ସାରଳାଦାସ9 ଓଡ଼ି ଆ ମହାoରତ ରଚନା ସମୟରୁ ହ^ ମହା1ଷୁବ ସଂକ ାr
ଓଡ଼ି ଆ ନୂତନ ବଷର ମାନତା ପାଇ ଆସି ସ¨ାଧୀନତା ପେର ଓଡ଼ି ଶାେର ସାମବା£
ବବ`ାର 1େ ପ ପେର ମହା1ଷୁବ ସଂକ ାrେର ଓଡ଼ି ଆ ନବବଷ ବାପକ ରୂପେର ପାEତ
େହାଇଆସୁ ଏହା ଆମ oଷା¢dି କ *ଜ ଗଠନର ସାଂୃକ ପୁନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏକ
େଗୗରବର କଥା
େସୗରମାନ ଗଣନା अନୁ ସାେର ସୂଯ େଗାଟିଏ *ଶିେର ଏକମାସ अବ`ାନ କ' अନ
*ଶିକୁ ଗମନ କରr ସଯ
ୂ  େଗାଟିଏ *ଶି ତାଗ କ' େଯଉଁCନ अନ *ଶିକୁ ଗମନ
କରr, ତାକୁ ମାସର ପଥମ Cନ ବା ସଂକ ାr କୁ ହାଯାଏ ଏଇ ସତ
ୂ  େର ବଷେର ବାରଟି
ସଂକ ାr ଆେସ େସj ମtରୁ kେ*ଟି ସଂକ ାr ମୁଖ - ଦୁ ଇଟି 1ଷୁବ ସଂକ ାr (ମହା1ଷୁବ
ବା ପଣା ସଂକ ାr ଏବଂ ଜଳ1ଷୁବ ବା ତୁ ଳା ସଂକ ାr ) ଏବଂ ଦୁ ଇଟି अୟନ ସଂକ ାr
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( ଉd*ୟଣ ବା ମକର ସଂକ ାr ଏବଂ ଦିଣାୟନ ବା କକଟ ସଂକ ାr) oରତବଷର ଦିଣ
ସୀମାେର ପ'କିତ 1ଷୁବେରଖାକୁ Cºୀମାନ ସଯ
ୂ  ବଷକେର ଦୁ ଇଥର अକ ମ
କରr ସଯ
ୂ 9ର େମଷ ଓ ତୁ ଳା *ଶିେର ପେବଶ କାଳକୁ ଯଥାକ େମ ମହା1ଷୁବ ସଂକ ାr
ଓ ଜଳ 1ଷୁବ ସଂକ ାr oେବ ପାଳନ କ*ଯାଇଥାଏ 1ଷୁବ ସଂକ ାr ଠାରୁ େସୗରମାସ
ଆର¥ ବାର *ଶିର ପଥମ *ଶି େମଷ *ଶିରୁ ଶୁoର¥ ଏଣୁ ଏହାକୁ େମଷ ସଂକ ାr ମt
କୁ ହାଯାଏ ଶା»ୀୟ ମାନତାେର ଓଡ଼ି ଶା େହଉଛr ସକଳ ଶିର ଆଧାର ସଯ
ୂ େଦବ9
ଜନFପୀଠ ପଶୁପୀ, ବୃ ଲତା ସମ ବଜଗତ ସଯ
ୂ 9 1ନା ବି ରବା अସ¥ବ
ପେତକ ଗହ ଏବଂ *ଶି ଉପେର ସଯ
ୂ 9ର ପoବ ଏବଂ ସଂପକ ର  ୁ ଧମେର
ସଯ
ୂ  ପଜ
ୂ ାର ପଚଳନ େକଉଁ ଆCମ କାଳରୁ ର ପେଦବତା ଉପାସନା ମtେର
ସଯ
ୂ ପଜ
ୂ ା ଉପାସନା 1~ ର..... “ଗେଣ ନା*ୟେଣ ରୁ େଦ अମ"ି େକ oେର ତଥା
¢ନ ା¢ନଂ ନ କdବଂ ପେଦେବା ନେମାୁେତ” ଓଡ଼ି ଆମାନ9ର 1ଶ¨ାସ ସଯ
ୂ େଦବ
1ଷୁବ େମଳାେର ପଥମ ସଯ
ୂ ରଶFୀ ଉଜା ସ¨ରୂପେର ଓଡ଼ି ଶା ଭୂ ଖ¡େର 1hରଣ କ'ଥାr
େସ ଶି ହ^ ସମଗ ବଷର ସାଫଲ ପଦାନ କ'ଥାଏ 1ଷୁବ ସଂକ ାr Cନ ସଯ
ୂ 9ର
ଉd*ୟଣ େଯାଗୁ େଯଉଁ ଉdାପ ପୃjAବାସୀ ପାଇେବ, ତାହାକୁ ସ¨ାଗତ କ'ବାର ଏକ ପବ
ଏଠାରୁ ଆର¥ ହୁଏ
ଗୀଷF ଋତୁ େର ସଯ
ୂ 9 ପoବେର ଶରୀରେର अଗିବଳ .ା'ତ େଯାଗୁ अ~କ େoକ
େଗ ଏବଂ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ ସହଜେର - ହୁଏ ଏ ଋତୁ େର अ~କ ସଯ
ୂ ତାପ େଯାଗଁୁ
ବଜଗତେର ଶୁ¼ତା େଦଖାଯାଏ, अ~କ ଝାଳ .ଗତ ହୁଏ, अ~କ େଶାଷ

େଗ ଓ ଶୀତଳ

ପ'େବଶେର ରବାକୁ ଇ¶ା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆମାେନ ଏଇ Cନେର ଆନୁ =ା.କ oବେର .ଜର
େବୖ ଭବଶାଳୀ अDତକୁ ସFରଣ କ' ଏକ ସୁମି¦ ପାୟର ବବ`ା କରଥାr ଗୀଷF କାଳକୁ
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ଭE .ଜ k'ପାଖେର jବା ପାକୃ କ... ଯାହା h ଥ¡ା, ମେନାରମ ଓ

ଆବହମାନ କାଳରୁ ପାº େହଉ ତାକୁ ଉପେଯାଗ କ' ପୁତ କ'ଥାr ପଣା ମୁଖତଃ
କା ଆi େପାଡ଼ା, ପା

ଆiରସ, ପା

େବଲ ରସ, େଛନା, ୀର, *1ଡ଼ି , ନବାତ,

ଗୁଡ଼, ଆଖୁରସ, ଦ, ନଡ଼ି ଆ, େଗାଲମ'ଚ, େକା*, hସମିସ, କାଜୁ ପକାଇ अଲଗା अଲଗା
ପକାରର ପଣା ପୁତ େହାଇଥାଏ େକେତକ `ାନେର o ମିଶାଇ ପଣା କ'ଥାr
େସjପାଇଁ ଏ Cନର अନନାମ େହ

ପଣା ସଂକ ାr ପଣା ସଂକ ାrର ନାମକରଣ
ଗି ଉ Cନ

ପଛେର କୁ ହାଯାଏ େଯ, ପୁରୀ ଶୀମ ିରେର ଆନୁ =ା.କ oେବ ଠାକୁ ର9
ପଣା େoଗ େହାଇଥାଏ ପୁନ¸ ଶୀଜଗନ ାଥ9 ପାଖେର େଯଉଁ େoଗ
ଓଡ଼ି ଶାର ସବତ अନ େଦବେଦA9 ପାଖେର ମt େoଗ
ଓ େଶୖବ ପୀଠେର ଏ Cନ ପଣା େoଗ

େଗ, େସଭE

ଗି ହୁଏ ପେତକ ଶି ପୀଠ

ଗି େହାଇ ବzନ ହୁଏ ଏଇ 1ଷୁବ ସଂକ ାrରୁ

ବ ାହFଣ ଓ ଯାଚକମାନ9ୁ ବୁ ଟ ଛତୁ ଆ ଓ ପଣା Cଆଯାଏ ଏବଂ ଜଳପାନ କ*ଯାଏ
ବ ାହFଣମାନ9ୁ ମt ପାଦୁ କା ବା େଜାତା ଏବଂ ଛତା Cଆଯାଇ ପୁଣ अଜନ କ*ଯାଏ ଏ
ସମୟେର ଖାଦ अେପା ପଣାପାଣିର ଆଦର अ~କ ଏବଂ ଆବଶକତା ମt ଯେଥ¦
ପାଣିଦ¨ା* ଶରୀରର ଜଳଶୁ¼ତା (ଡିହାଇେଡ ସନ) ଦୂ ର ହୁଏ ପଣା ଦ¨ା* ଜଳଶୁ¼ତା ପ ୂରଣ
େହବା ସତ ଶରୀରକୁ ଶି ମିେଳ
1ଷୁବ

ସଂକ ାrକୁ

ଓଡ଼ି ଆମାେନ

ଏକ

ତପସା

oବେର

ଗହଣ

କ'ଥାr

ଦ¡ୁଆମାେନ ଦ¡ଯାତ ଶିବ ପାବD9ୁ 21 ବା 13 Cନ ଆ*ଧନା କ' अସହ କ¦ ସ
ଏ 1ଷୁବ ସଂକ ାrେର ଉଦଯାପନ କ'ଥାr, ଯାହା ଏକ ସାଂୃକ ନାଟରୂପ େନଇ
ଓଡ଼ି ଶାର 1¢ନ अଳେର େଦmବାକୁ ମିେଳ ସାଧାରଣେର ଏହାକୁ ଦ¡ନାଚ କୁ ହାଯାଏ
ସ¨ଇ¶ାେର .ଜ ଶରୀରକୁ କ¦ େଦଇ .ଜ ଭ1ଷତ ବଂଶଧରମାନ9ୁ hପ' ଶି ଶାଳୀ ଓ

ଏ ଇ-ପକା ଆହ"ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ- .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶେର ଡା େଜାପସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପକାଶି ତ
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ଏଭE ନାଚର ଉେ4ଶ ଦ¡ନାଚ oରତର ଏକ

ବହୁ ପୁ*ତନ େ କନାଟ ଆମର ଏ ମାଟି ମା, ଧ'ତୀ ମାତା ଏ Cବସଟିକୁ ଏକ अଗି
ତପସାର ସଂକ ଗହଣ କ'ଥାଏ ଉେ4ଶ, ଏକ ପୁରୁଷାକାର େସୗରଶି ର ଉପାସନା,
ଯାହା ଜଗତର ବନଚକ କୁ ପୁନଜୀ1ତ କ'ବ ଓଡ଼ି ଶାର ଶାବରତର ପର+*େର ପଣା
ସଂକ ାr ପ ୂବରୁ ଦ¡ଯାତା, ଝାମୁଯାତା, ପିଠି େଫାଡ଼ା ଯାତା, େମରୁ ଯାତା ପଭୃ ଆର¥
େହାଇ ପଣା ସଂକ ାrେର ଉଦଯାପିତ େହାଇଥାଏ ମାନସିକ ରmjବା ଉପାସକଗଣ
1ଷୁବେର ବ ତ ଉଦଯାପନ କ'ଥାr ବିଗତ, ପା'ବା'କ ଓ ସାମୁକ ମଳ
କାମନାେର ବ ତଧାରୀଗଣ ପଣାସଂକ ାrେର ଠାକୁ *ଣୀ9 .କଟେର ବE ପଦାନ କ'ଥାr
1ଷୁବ ସଂକ ାr ଠାରୁ ପେତକ ଓଡ଼ିଆ ତୁ ଳସୀ ଚଉ*େର §ୟା ମ¡ପ .ମାଣ କ' ଜଳଧା*
अପଣର ବବା କ'ଥାr ଶିବ ମ ିରେର ଜଳା¢େଷକ 1ଷୁବ ସଂକ ାrର 1େଶଷ 1~
େବୖ Cକ ପୁ*ଣ ସଂୃେର अନୁ ପାଣିତ େହାଇ अେନକ ବଦାନ ବି 1ଷୁବ ସଂକ ାrରୁ
अନ , ଜଳ, ବ» ଆC ଦାନ କ'ଥାr ଆtାFକ, ଆ~େଦୖ 1କ ଓ ଆ~େଭୗକ ତାପ
.ବାରଣ .ମିd 1ଷୁବେର अେନକ ବି ଗହପଜ
ୂ ା କ'ଥାr
ମହା1ଷୁବ ସଂକ ାr େହଉ ଭ ପବର ଶୀ ହନୁ ମାନ9ର ଜନFCନ ଏ
अବସରେର ଶୀ ହନୁ ମାନ9ର 1େଶଷ ପଜ
ୂ ା¬ନା, ମାଜଣା, kEଶା ପାଠ ଓ େହାମ ପଭୃ
अନୁ =ିତ ହୁଏ अେନକ ଓଡ଼ି ଆ ଏCନ 108 ଥର ହନୁ ମାନ kEଶା ପାଠ କ'ଥାr ଓ
अେନକ `ାନେର *ମାୟଣ ପାଠ, ଶୀ*ମ ଚ'ତ ମାନସ, ନବାନ ପା*ୟଣ ଓ ପବଚନ
କାଯକ ମ 1ଷୁବ ସଂକ ାrଠାରୁ ଆର¥ େହାଇଥାଏ ଓଡ଼ି ଶାର ଗହ1ପମାେନ 1ଷୁବ
ସଂକ ାr ଠାରୁ ଗହ ପଜ
ୂ ା ଓ ଗହ ଯ ଆର¥ କ'ଥାr େସମାେନ 1ଶ¨ର ମଳ
କାମନାେର ପଜ
ୂ ା¬ନା କ'ବା ସତ ପଣାପବ ଓ ସମF ି ଳ ମt କ'ଥାr अକେତ
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େକାଣାକେର ସ¨ତ ପ ୂଜା ନବଗହ9 ଠାେର अନୁ =ିତ େହାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ସାତ
ସତ 1ଷୁବ ସଂକ ାr अାୀ oବେର ଜଡ଼ିତ 1ଷୁବ ସଂକ ାrେର 1¢ନ `ାନେର 1ଷୁବ
ମିଳନ अନୁ =ିତ ହୁଏ
େଗାଟିଏ ଜାର ପଥମ ପ'ଚୟ ତାର oଷା, ତା’ପେର ତାର ସଂୃ ଏବଂ ଏହାକୁ
¢dି କ' ଗଢ଼ି ଉଠିjବା ତାର ସଭତା ତଥା ପର+* ପେତକ ଆଧୁ.କ ଜାର ଏକ
କାେଲ¡ର ବା ପ°ିକା ପଚEତ ଥାଏ ପ°ିକାର ବଷ ଆର¥ର ପଥମ Cବସକୁ ନୂ ଆବଷ
ବା ବଷ ଆର¥ େବାl କୁ ହାଯାଏ, ଯାହାକୁ େନଇ େସ ଜା ଗବ କ'ବା ସତ .ଜ
ପର+* अନୁ ସାେର ଉବ ପାଳନ କ'ଥାଏ ଓଡ଼ି ଆ9 ବନଧା*େର ଆtାFକ,
ଦାଶ.କ ଓ ସାଂୃକ ଦୃ ¦ିେକାଣରୁ ମହା1ଷୁବ ସଂକ ାr 1େଶଷ ତା½ଯପ ୂ- ପାଚୀନ
ଯୁଗରୁ

ଓଡ଼ିଆମାେନ 1ଷୁବ ସଂକ ାrକୁ ସଂୃ 1ମ¡ିତ, ସଂହ ସୁେଶା¢ତ ଗଣ

ମେହାବର ଭବରୂପ ପଦାନ କ'ଛr କବାକୁ ଗେଲ ଏହା ଓଡ଼ି ଶାର ଜାDୟ ପବ
ବ'= अଡ଼ି ଟ अ~କାରୀ
କ" ାଟର ନଂ – ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧
ନୁ ଆ ଏ @ କେ , ନୟାପଲ ୀ
ଭୁ ବେନଶ" ର – ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ – ୯୯୩୭୧୨୫୮୪୨ / ୯୪୩୭୩୮୧୭୦୧
ଇେମଲ୍ – hsbarik1970@gmail.com
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ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ

ଡiରୁ ଧର ପ7ନାୟକ
‘ଓଡିଆ’ କେଲ େଲmେଲ ପଢ଼ି େଲ
ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ...
ତୁ ‘ଓଡିଆ’ର ପୀ କାମି 
ଉଳ ଜା, ଉଳ oଷା
ଉଳ େଦଶ େମା ଉÃ¨ଳ,
ପାଣେର ପାଣେର ଉଳୀୟତାର
ରକତ ବହୁ  ଉ¶ଳ 
ଗବତ ମୁହ^ ‘ଓଡିଆ’ େବାl ମଁ ା
ତୁ େମାର अଭୟ ଦାୟି...
ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ 
ସଂୃ େମାର अ ଆପଣାର
ସନାତ oବ ବେହ,

ପ'
ୂ ଯାଏ େମାର ଆଶା,
ମହାନ େମା oଷା ‘ଓଡିଆ’ େବାlତ
ହୃ ଦୟ େନଉ hଣି...
ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ 
ବ ୟା ତୁ ଉଳମାତା
ଧନ ମଁୁ େତାର ସାନ,
ଉଳୀୟ9ର |d `ାପେନ େମା
ପ'
ୂ ଯାଏ ମନପାଣ,
ଆଶି ଷ େଦଏ ମଁ ା େତା େସବାେର .
ପାେର େତା ମନକୁ @ଣି...
ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ 

ଐହ େମାର ର अମEନ
େଗୗରବ ଗାଥା ଗାଏ ,

ବାଣିଜକର 1oଗ, *ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧

Å ତ େମାର ଇହାସ ସF'
ମେଣ ମଁୁ .ଜକୁ ଧ...
ମାଆ ତୁ ଉଳ ଜନ 
େ ଡାନାହ^ େମାର ମିଛ ସନମାନ
*ଜ|ୟ ପ'oଷା,
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ମାଆ ଓ ମାତୃoଷା
ଓଡିଆେର େଲଖାେଲm କ' ମଁୁ अେନକ,
େଦଶସା* େମାର अଛr अେନକ ପାଠକ 
େସମାନ9 ମତାମତେର ପାଉ ପୁଲକ,
‘ବେ

ଉଳ ଜନ’ ଗାଏ ମଁୁ କାଳକ 

ମାତୃ oଷା ପ* ସବୁ ଠାରୁ େଶ= अଟଇ,
ଡiରୁ ଧର ପ7ନାୟକ

ବ କ'ବାକୁ .ଜକୁ ତା’ଠୁ अନ ନାହ^ 
ସହଜ-ସୁ ର-ଲEତ-ମଧୁର େମା oଷା,

ମାଆ ନାମ ମଧୁର ଡାକୁ ଯC ମାତୃ oଷାେର,

ାନ-ଗ'ମାେର, କାବ ସୁଷମାେର ସରସା 

ବାପା େବାl ଡାକୁ ମାଆର କଥାକୁ ମା.େର 
ମାଆ ଠାରୁ ସି ନା ଶି ଖୁ ଆେମ ମାତୃ oଷାକୁ ,

ମାଆ-ମାତୃ ଭୂ ମି-ମାତୃ oଷା େମାର ପ*ଣ,

ମାତୃ oଷା ବେଳ ପ'ଚୟ େଦଉ 1ଶ¨କୁ 

ସ¨ଗସୁଖଦାୟୀ, ଶାr ପଦାୟି କା .ଧାନ 

ମାତୃ oଷା େମାର ଓଡିଆ ଆହା h ବଢ଼ି ଆ,

oଷା-ଜନ େ ! ପାଦତେଳ େତାର ପଣ,

ଓଡିଶାେର ଜନF ଲ¢jବାରୁ ମଁୁ ଓଡିଆ 

ଆଶି ଷ Cअ ମାଆ! ବଢୁ େମା ହୃ େଦ oଷାପୀ

କେହ, ପେଢ, େଲେଖ ଓଡି ଆ େବାl ମଁୁ ଗବତ,



ଶୁଣି ଶୁଣାଏ ମଁୁ ଓଡିଆ ଗୀତା, oଗବତ 

-୦(1ଶ¨ ମାତୃ oଷା Cବସ:୨୧-୨-୧୩ ଉପଲେ)

େମା ଜାର ଗବ ଗଉରବ କଥା ବଖାଣି,

ବାଣିଜକର 1oଗ, *ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧

ଆେବଗେର ଦ 1 େମା ଚୁ ଝ'ଯାଏ ପାଣି 
ମନ-ହୃ ଦୟକୁ ଛୁଏଁ ଓଡିଆର ଗାନେଟ,
ମାତୃ oଷା 1ନା ନାହ^ ଆଉ oଷା ଆନେଟ 
ପିୟoଷା େମାର ବନେର Cଏ େପରଣା,
ବୁ ଝି ବୁ ଝାଇବା ପାଇଁ ସି ଏ ମୁଖ ଧାରଣା 
େସଇ ମାତୃ oଷା ଓଡିଆେର କ1 େବା ଇ
େପରଣା ପଶଂସା ସବୁ ମଁୁ ପା' େଗାଟାଇ 

ଏ ଇ-ପକା ଆହ"ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ- .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶେର ଡା େଜାପସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପକାଶି ତ

20

ଏକାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା
अେପଲ ୨୦୧୬

www.aahwaan.com

ଓଡ଼ିଆର ଶତ
ଯିଏ ‘ଓଡ଼ି ଆ’ ପାଇଁ h େପାାହନ େଦଇ
କେରନାହ^ େସବା ଜାର,
ଜା oଇଟିର hରକୁ େଦm
ଝୁ େମନାହ^ ଯାର अର
ଯିଏ oଷାର େଶ=ତା େଦmଶୁଣି ମt
ଡiରୁ ଧର ପ7ନାୟକ

ଖୁସିେର ନହୁ ଏ 1େoର,
ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 

ଯିଏ ଓଡ଼ି ଆ େହାଇ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ କେହନା

କର ସେବ ତାକୁ ~Çାର 

କଥା ହୁ ଏ अନ oଷାେର,
ପେଢନା ଓଡ଼ି ଆ ଖବରକାଗଜ, ବ h ପତର
Cେନେହେଲ ଖୁସି ମନେର
ଯିଏ ମାେନନା ଓଡ଼ି ଆ ରୀ. ଆଉ
ସଂୃକୁ ଭଲ oବେର,

ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 

କବାକୁ C¨ଧା ନାହ^େର 

ଯିଏ ଓଡ଼ି ଆ-ଓଡ଼ି ଶା-ଓଡ଼ି ଶୀକୁ େନଇ
େଖାlଥାଏ .ଜ େବପାର,
େହେଲ अସଲ େବଳେର େସଇ ‘ଓଡ଼ି ଆ’କୁ
କରୁ ଥାଏ . ା अପାର
.ଜ अସିF ତାକୁ ନଜାଣି ନଶୁଣି
କରୁ ଥାଏ େଯ अସ¨ୀକାର
ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 

ଯିଏ ଜାେଣନା ‘ଓଡ଼ି ଆ’ ଜା ଗଉରବ
ଇହାସ ଆଉ ଭୂ େଗାଳ,
ଉକ ¯¦ କଳା, ଶି , ସାତ
ଓଡ଼ି ଆର ଯୁ େକୗଶଳ
ଯିଏ ବୁ େଝନା ଓଡ଼ି ଆ ମାଟିର ମମତା
ବୁ େଝନା oଇର 1କଳ,
ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 
ନୁ େହଁ h େହ ବୁ କଲ?

ମୁକେÈ କର ପkର 
.ଜ ଜା-oଷା-ଭୂ ମିେର ଭରସା
ଋେଖନାହ^ େଯଉଁ ମୁରୁଖ,
ଉକ ଳ ଜନ େଟକ ରmବାେର
େହଉଥାଏ ଯିଏ 1ମୁଖ,
ଓଡ଼ି ଶାେର ଜନମି େବାl ଯିଏ
ପକାଶୁଥାଏ .ଜ ଦୁ ଃଖ,
ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 
କବ ସ¢9 1େବକ 
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‘ଜଗନ ାଥ େଦଶ’ ନାେମ ଖାତ ଯିଏ
ଚ*ଚର 1ଶ¨ ଭୁ ବେନ,
େସଇ ଉକ ଳର ସାନ େବାl ମଁୁ
ଗବତ ଜାଗେତ ସପେନ
େମା ପ'ଚୟକୁ ୁଣ କେର ଯିଏ
ଷଡଯ କ' େଗାପେନ,
ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହାଇ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 
ରଖ ତାକୁ ସÃେନ 
ଓଡ଼ି ଆ ଭଜନ-ଆଧୁ.କ ଗୀେତ
ପସାେର େଯ .ଜ 1କୃ ,
ସାତ ନାମେର अସାତ ଆଉ अଶ·ୀଳତାର
କରୁ ଥାଏ ଯିଏ ପଶି 
ଧନ-ସାଧନର ଦୁ ରୁ ପେଯାଗେର
କେର େଯ ଓଡ଼ି ଆର ,
ସି ଏ ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ 1 ‘ଓଡ଼ି ଆ’ର ଶତ 
ଏମାେନ अ ମ ମ 
-୦ବାଣିଜକର 1oଗ, *ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧/
ଭ ାମoଷ-୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧
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ସୁସ"ାଗତ ନବବଷ
ପକୃ ଆେଦେଶ ବସ େସବଇ
ଧ'ତୀକୁ ନରର
ସବ ଆଭୁ ଷେଣ କ' 1ଭୂ ଷଣ
ଶୀ ପେବାଧ ଚ  ମୁଦା

କ'ଥାଏ ମେନାହର୪
ଫାଲଗୁଣ - େଚୖତ ଏ ଦୁ ଇ ମାେସ

କ େମ ଶୀତ अେ ପେବଶ ହୁअଇ

ହୁଏ ବସ ପକାଶ 

ମଧୁମୟ ଋତୁ *ଜ 

ନାଶୀେତାେର ଏ ଧ*ଧାମକୁ

ନବ ପଲ ବେର ପଲ 1ତ ତରୁ

କରଇ अ ସରସ୫

କୁ ସୁେମ େହାଇ ସୁସÃ ୧

ଚ+କ -ପ ଶ ମଲ ୀ ମ°ରୀର

ପକୃ*ଣୀକୁ ମଳୟ ସମୀର

େଶାo अ କମୟ

କରୁ ଥାଏ ସୁବଜନ 

ଚୂତ ବକୁ ଳର ମାଦକ ସୁବାେସ

ଶା -ସୁଶୀତଳ ସୁଷମା ସ¥ାେର

ମନ ହୁअଇ अଥୟ୬

ଧ* Cେଶ େଶାoବନ୨

କୁ ହୁ -କୁ ହୁ ସ" ନ େକାhଳ କୂଜନ

ଧରଣୀ ମାତାର େସବାେର ତ½ର

ଶୁଭଇ ତରୁ ଶାଖାେର

ସେବ େହାଇ ଏକାକାର

ସୀତ ଝ9ାର .ନାCତ ହୁଏ

ବାରoଇ ସହ ଷଡ ଭଗି9

ଏ ପକୃ ବେର

अ¢ନୟ ସୁମଧୁର ୩

କଦi ବନର ପୁ³ିତ କୁ °େର
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*ଧା କୃ 9ର *ସ

ମହା1ଷୁବ ସ9 ାr

ଏ *ସ ନୃ ତ ପଟି ପାଣକୁ

ମହାAର9ର ପ1ତ ଜୟୀ

େଦଇଥାଏ ସୁ ହରଷ ୮

ଶୁଭଲଗ େଶ= j୧୩

अ1ର ରେର ର°ିତ ହୁअr

ପଣା ସ9*r ନାମେର ପସି

ନAନ ଯୁବକ -ଯୁବା

ପେଡ଼  ୁ ନବ ବଷ

‘ମାର’9ର ପ- ଶର 1 ଭE

ନବ ପoତର ଆଶାର ଆେ େକ

େହାଇଥାr କାମ େ o୯

ପକାଶି ଆତF 1ଶ"ାସ୧୪

ବେ-ାବ ମୟ ଫଗୁରୋlେର

ଆବାଳ ବୃ ଠୁ ବ.ତା ପ*ଏ

େଖଳୁ ଥାr ସେବ େହାl

ହେଷ ପାଳr ଏ Cନ

େସହ ଓ ଶାର oଇk* େନଇ

Cବ ପପାନକ କ'ଣ ପୁ

ଜା -ଧମ େଭଦ ଭୁ l୧୦

କ' େନୖ େବଦ अପଣ୧୫

ଫାଲଗୁଣ अେ ଚଇତ ମାସର

.iର କEକା ପପାନକ ସହ

ହୁଏ ଶୁଭ ଆଗମନ

ଶାେର କରr ପାନ

ସ" ାଗତ ମୁଦାେର ‘ ୁ ନବବଷ’

1ାନ ସତ ସ¨ା` ପାଇଁ ତ

େହାଇଥାଏ ଆବାହନ୧୧

ଏ କଥାକୁ େଦଇ tାନ ୧୬

‘ ୁ ନବବଷ’ ସ" ାଗତ ତୁ ମକୁ

ପିତା-ମାତା-ଗୁରୁ ାr ପ'ଜେନ

ମେନ ଭ' ଉନFାଦନା

ସେବ କ' ଶା-ଭି

ପୁଲhତ ପାେଣ ହଷ -ଉଲ ାସେର

ନୂ ତନ ବଷର ନAନ ଶୁେଭ¶ା

କରୁ ଛୁ ଶୁଭ କାମନା ୧୨

1ତରr ଯଥାଶି୧୭

ବଷର ପାର¥ Cବସ अଟଇ

£ନ-ଦୁ ଃଖୀ -1େପ କ' ଦାନ-ପୁଣ
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Cअr ଭୂ ' େoଜନ

େହାଇअ ସବୁ ଇ

ନବ ପ'¶ଦ କ'ଣ ଧାରଣ

1େଦଶୀ କୁ ଆପେଣଇ ଆେ¥

କରr 1ଣା ଦାନ୧୮

ସ" ଧମର କରୁ ୨୩

ପ1ତ jେର ନବ अନୁ ା

ମାନସ ପଟରୁ  ୁ ନବ ବଷ

ମନେର r ସେବ

ଯାଇଛୁ ସବୁ 1ସF'

ଭ ାତୃ -ଭଗିର େସହର ରÃୁେର

ଇଂ*@ ନୂତନ ବଷକୁ ସରେବ

ଆବ ହୁअr oେବ୧୯

ପାଳୁ ଆପଣାର କ'୨୪

ପାଚ ସଂୃଠୁ ପା¸ାତ ସଂୃ

ତଥାପି ଆମ' ସ" େଦଶ ସଂୃ

କଦାପି ନୁ େହଁ ସମାନ

ରjବ ର अମ·ାନ

 ଓ ଆଦେଶ ାନର େଗୗରେବ

ଯାବତ ଚ  ାକ अୂ ରବ

ଆମ ସଂୃ ମହାନ୨୦

1େଶ" ଲ¢ବ ସାନ୨୫|

ସମୟ େସାତେର ଆେମତ େହାଇଲୁ

Cବ େଚତନାେର ାପି ସiନା

ପା¸ାତର अନୁ ଗାମୀ

କରୁ ଛୁ ଭବ ସ" ାଗତ

ସ" ଧମକୁ ଭୁ l ପାE ପରଧମ

େହ ନବ ବରଷ ! 1ତ' ଆଶିଷ

େହାଇଛୁ 1ପଥଗାମୀ୨୧

ଖ¡ନ କର अ'¦୨୬

ନାହ^ ସୁଖ -ଶାr େସହ-ଶା-ଭି
ସବୁ ତ େହାଇ ଶନ
ୂ 
ପାଥବ େoଗର ଣିକ ସୁଖେର

ଦୂ ରoଷ-୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧
ଇେମଲ୍ - prabodhamudra@gmail.com

େoଗୁଛୁ ଦୁ ଃଖ ଦାରୁ ଣ୨୨
अDତର ସF¯ ଐହ ସଂସୃ
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ସ"ତ ଉଳର ସF¯ଗାଥା
ସାନବଳା ଆଶି ଷଦାୟି
କଳା, ସଂୃ ଓ ାନର ଆକର ,

ତା'ର ଖାj

ଭୁ ବେନ अପାର

ଗାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପ'ଯ,
ଏ *ଜ ଉଳ j
ଶୀ ପେବାଧ ଚ  ମୁଦା

ସୁ1ୃତ

ଇଂେରଜ9 େଶନ ଦୃ ¦ି ରୁ ମୁକ,
ନେହାଇ ଉଳ ଲ¢

ଦୁ ଗ

( ମିଶୁ େମାର େଦହ ଏ େଦଶ ମାଟିେର )

ସବସ+ଦେର j

ଏ େଦଶ oରତ ଦୁ ଇ ଶହ ବଷ,

ସବସ" ଲୁ ଟିଣ କ'େଲ ଶୀªନ

ଇଂେରଜ ଶାସେନ େହାଇj

ଇଂେରଜ9 अେ ବ ଓ 1ହାର,

ବଶ

ପ'ପୂ ,

1େଦଶୀ9 अତାkେର େଦଶବାସୀ,

ଆା ଦ¨ା* *ଜ େହାଇ

ଦୁ ଦ ନେର କାଳ କାଟୁjେଲ ବସି 

oଷା ଓ ଜାକୁ କେଲ ବବ,

.=ୁର ଶାସେନ େହାଇ .େ³ସି ତ,

ଉଳଜନ େହ

अ`ି ର

ସାପିତ

ଦୁ ଃଖ ଯଣାେର ପାଉjେଲ କ¦

ବୀୟ9 ଷଡଯର ଶି କାର,

ସମଗ େଦଶର େକାଣ अନୁ େକାଣ,

ଉଳ େହାଇ

କରୁ jେଲ େସ" ¶ାkରୀର ଶାସନ

ଉଳର ନାହ^ .ଜ ମାତୃ oଷା,

ପ*ଧୀନ ଶୃÍଳେର େହାଇ ଛ ି ,

‘ଓଡ଼ି ଆ’ ବର ରୂପାର oଷା

oଗକୁ ଆଦ' େହଉjେଲ ବ ୀ

ତାଳର ଉଳର େନତୃ ବୃ ,

1େଦଶୀ ଶାସେନ େହାଇ

अ=,

ସ" ତ ଉଳ ପାଇଁ h rତ

ସେବ େହେଲ ଏକତ

ଜା ଓ oଷାର ସୁରା .ମିd,

େନତୃ ବୃ

ଦୁ ଃଖେର କାତର

େଦଶବାସୀ9ର େଦm ଦୁ ଃଖ କ¦ ,

େନତୃ ବୃ

ସ" *ଜ ପାଇଁ h େହେଲ ସତ.=

ସ" ତ ଉଳ ଗଠନ ସକାେଶ,

ସ" ାଧୀନ .ମେ କେଲ ସତାଗହ,

ମଧୁସଦ
ୂ ନ9 अଦମ ସାହେସ

ସ" ାଧୀନ େହାଇ

ଗଢ଼ି େଲ ଉଳ ଐକ ସଠନ,

ଏ େଦଶ ସମହ
ୂ 

େମା ଉଳ ମାତା ସୁଷମାର *ଣୀ,

ସେବ କ'େଲ ଶପଥ

ଉଳ *ଜର ରmବାକୁ ମାନ
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ଫ|ରେମାହନ, କ1 ଗାଧର,
ଉଳମଣି ଓ ନାଥ କ1ବର

ଓଡ଼ି ଆ ନ ଜାଣି େବା r ନବାବ
ଖଣିସ+ଦକୁ ଶାଗ,ମାଛ ଦେର,

ପାରଳାର *ଜା କୃ  ଗଜପ,

େନତା - अଫିସର ଲୁ ଟିେଲ ତ½ର

ବାମ¡ା*ଜନ ବାସୁେଦବ ଆC

ଇଂ*oଷାର ହୁ ଏ ପଚଳନ,

ଳକÈ ଦାସ ଓ ଭୁ ବନାନ ,

ଓଡ଼ି ଆ oଷାର ନାହ^ ତ ସାନ

ସମେବତ େହେଲ ମହାରଥୀ ବୃ 

1ଧାନସo ଓ ସକାରୀଦºେର,

ଏ ମହାତFା9 ଦୃ ଢ଼ ପବାଦ,

ସବତ ଇଂ*ର *ଜ kେଲ

େଗା* ଇଁେରଜ9ୁ କ'j

Ï

ଆପଣା oଷା ଓ ସଂୃକୁ §ଡ଼ି ,

ମାଡ ାସ େପସିେଡ଼ନ୍ସୀେର अନଶନ,

ପା¸ାତ ଧମକୁ ଧ'େଲ ଜାବୁ ଡ଼ି 

ବଜ .େଘାଷେର କ'େଲ ଗଜନ

େହ ଉଳ!ତବ ଏ h ଦୁ ଦଶା,

ଟଳମଳ େହ

ସବତ କାହ^h ହୁ अ େ କହସା

ଇଂେରଜ ଆସନ,

ଆତ9ିତ େହେଲ ବଡ଼ ଟ ଗଣ

ତୁ ମ ଦୁ ଭାଗର େକେବ अବସାନ,

ଉନ1ଂଶ ଶତ ଛଶବଷେର,

अDତ ସୁନାେମ ପାଇବ ସାନ

अେପଲ୍ ମାସର ଏକ ତା'ଖେର

ମଧୁବାବୁ 9ର ସ" ପର ଉଳ,

ଉଳ େହାଇ

ସ" ତ ପେଦଶ,

ଓଡ଼ି ଆ oଷାର ବଢ଼ି
ସ¨ାବଲiୀ େହ

ସୁଯଶ

ଆତF1ଶ" ାସେର,

ଆତFପ'ଚୟ େଦ

ଏ *¦େର

ସF¯ ପାଲଟି େହାଇ ଚୁ ରମାର
ଦୁ ନୀ ଓ ଭ ¦ାkରୀ9 ଶାସନ,
ପାଉअ ବହୁ . ା अପମାନ
अମ ତୀ ଓ େନତା -ଟାଉଟର,

ଶତ 9 ମୁଖେର େଲପି ଚୂନ -କାE,

ଉଳକୁ କରୁ ଛr §ରଖାର

ବନାଇ

ପର
ୂ ୁ ବ େଗୗରବ अDତର ଶି ରୀ,

େବାକା େହାଇ ସି ଂହଭE

ସଂଗାମ ବଳେର ଜନର ମୁି ,

ଏ ସବୁ କୁ ଆେମ ଯାଇଛୁ ପାେସା'

ସ¢ଏଁ ଲ¢େଲ अସୀମ ଶାr

ଉଳର ନାଥ ପଭୁ ଜଗନ ାଥ,

अ¦ଦଶି ର £ଘ ବବଧାନ,

କରୁ अଛୁ ସେବ ଭି ପଣିପାତ

ତଥାପି ଉଳ ଆ@ 1 ଶୀªନ

ଏ *ଜର '¦ କ'ଣ ଖ¡ନ,

अବସାନ େହ

1ଟିଶ ଶାସନ,

ର`ାୟୀ କର େହ ଉଳସାନ

େଦଶ ତ@ ଶତ  କେଲ ପଳାୟନ
ସବ 1ଭବେର େହାଇ ଭରପର
ୂ ,
ଉଳ େବା ଏ ଦ'ଦ ମାତର
अଣଓଡ଼ି ଆ9 ଏଠି ପାଦୁ ଭାବ,
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अସୁରିତ ଗଣତ
ଶୀ 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 *ଜମାନ େହାଇ

ଗଠନ

ପେଦେଶ କ' ମତା 1େକ ି କରଣ;
ଛअରୁ अ~କ ଦଶି େହାଇ
ସପନ ର

ବDତ

ଆମ ସପେନ ସୀମିତ

kl *େଜ ଛଦF ଏକଛତ ଶାସନ
କପଟ େଯାଜନାମାନ କ' ପଣୟନ;
େ କ ତକର କ ହେର ଜନମନ
ମଲ
ୂ ªନ ହୁଏ ଉଳର ସ¨ା¢ମାନ
କେଳବେଳ କଉଶେଳ ଶାସନର କଳ
ସୁରିତ ରmବାେର अDବ କୁ ଶଳ;
େ କ9 ଉନ  hiା *ଜର ପଗ
ଦୃ ¦ିପାତ ନ କରଇ େଳ ଏହା ପ
କବଜା କ' ପଶାସନ ତଳୁ ଉପର
.ଜସ¨ାେଥ अ~କାରୀମାେନ ବବହାର;
ନକl େରକେଡ ଆ' ପ'ସଂଖାନ
ସରକାରୀ ଗୁଣାବଳୀ ହୁଏ ପକଟନ
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*ଜର ସiଳ ଭୂ ମି ଖଣିଜପଦାଥ
अପବବହାର କ' अରଜଇ अଥ;
ଟଫ¡ 'अଲ ଇେ¦ଟ୍ କମିସନ
.ବାଚନ ଖରଚ କ'ଥାr ବହନ
ମଦମାଂସ अଥ ଇ¢ଏମ େମସିନ୍
ଦୁ ରୁ େପାେଯାେଗ ଉଡ଼ାr 1ଜୟ େକତନ;
ଟାଣୁଆ 1େ*ଧୀ େନତା େହାଇଥାr hଣା
େକ  େନତୃ ତ¨ ସାେଥ କ'ଥାr ମଣା
ସୁrତ କଳୁ ଷିତ ସତ
ୂ  ର ପେୟାଗ
କ' ସମଥ େ*hବାକୁ 1େ*~ େବଗ;
ଜନ ମାନସିକତା କ' अଧପତନ
ଚତୁ େର ଦଖଲ କ'ଥାଏ ସିଂହାସନ
ଗଣତ ଆ@ େହାଇअ ଶ¨ାସରୁ 
 अର h ରହୁନାହ^ େଭଦ;
ସାଧୁତା ଉଦାରତା ଓଡ଼ିଶାର अସFି ତା

ସରକାର ଆେଗ ସବୁ h ହୁଏ ପିତା
ଜନମଭୂ ମି ଆମର 1ପଦ ସଂକୁ ଳ

ସାନ େହାଇ ଆେମ ତାକୁ େଦଉ ଗରଳ;
ଏପ' अଧମ ସୁତ ବନ ଧୀକାର
ଚ ସ¨ାଥ

ଗି କେର अଧମ ସ¨ୀକାର
ବ'= अଡ଼ି ଟ अ~କାରୀ
କ" ାଟର ନଂ – ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧
ନୁ ଆ ଏ @ କେ , ନୟାପଲ ୀ ଭୁ ବେନଶ" ର – ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ – ୯୯୩୭୧୨୫୮୪୨ / ୯୪୩୭୩୮୧୭୦୧
ଇେମଲ୍ – hsbarik1970@gmail.com
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ବଢ଼ିଆ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ
ରଶFୀ ର°ନ ଦାଶ
ଓଡ଼ି ଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........
ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ..
ବଢ଼ି ଆ ଆମପଖାଳ କଂସା ବଢ଼ି ଆ mରୀ ଆ'ଷା
ବଢ଼ି ଆ ପୁଣି ଆମ *ଇଜ ବଢ଼ି ଆ େବଶଭୁ ଷା
ଓଡ଼ି ଶା 1 ବଢ଼ି ଆ ଓଡ଼ିଶୀ 1 ବଢ଼ି ଆ
ସବୁ ଠୁ େବଶୀ ବଢ଼ି ଆ ଆମ କାEଆ..
ଓଡ଼ି ଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ..୧
ବଢ଼ି ଆ ମଧୁ େସ େଗାପବୁ ଫ|ର ଆଉ ସୁoଷ
ବଢ଼ି ଆ କାମ କ'ଣ େସେଯ ବଢାଇେଲ ମାଟି ଯଶ
ଶୀ*ମ ଭ° ଉେପ  ଆଉ ପାରଳା ଗଜପ
ବଢ଼ି ଆ jେଲ େସମାେନ େବାl ବଢ଼ି ଆ େମା ଜା
ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ ଆମ oଷା ବଢ଼ି ଆ
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ମାଆ.....
ଓଡ଼ି ଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ..୨
ବଢ଼ି ଆ ଆମ ବଡ଼େଦଉଳ ବଢ଼ି ଆ ସଯ
ୂ  ମ ିର
ବଢ଼ି ଆ ପୁଣି େସ l*ଜ ଶାrୁପ ମେନାହର

ବଢ଼ି ଆ ଆମ କାରୁ hରD ବଢ଼ି ଆ ଆମ କଳା
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ତାଠାରୁ େବଶୀ ବଢ଼ି ଆ ଜାଣ ଆମ' ଚକାେଡାଳା.
k ୁ ଆ 1 ବଢ଼ି ଆ ତାରକସି ବଢ଼ି ଆ..
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ି ଆ ଶାଢୀ ସiଲପୁ'ଆ........
ଓଡ଼ି ଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ..୩
ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଚକୁ E ପିଠା ତଉ ଛୁିପତ*

ବଢ଼ି ଆ ପୁଣି ଆମ' ମ¡ା ବଢ଼ି ଆ ଆମ କାକ*

ବଢ଼ି ଆ ଆମ େଛନାେପାଡ଼ ଟି ବଢ଼ି ଆ ରସେଗା
ବଢ଼ି ଆ ପୁଣି ରସାବଳୀ ଟି ଖାଇ ପା'େଲ େହ
ଏ¡ୁ' 1 ବଢ଼ି ଆ େପାଡପିଠା ବଢ଼ି ଆ..

ତା ଠାରୁ ବଢ଼ି ଆ ଗଇଁଠା କେଲ ଜାଣ ମାଆ....
ଓଡ଼ି ଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ..୪
ବଢ଼ି ଆ ଆମ ପଢୁ ଆଁ¦ମୀ ମଗୁଶୁର ଗୁରୁବାର

ବଢ଼ି ଆ ପୁଣି େଦାଳ େମଳଣ ବଢ଼ି ଆ ଫଗୁ अ¢ର
ବଢ଼ି ଆ ଆମ ପଣା ସଂକ ାୀ ଓଡ଼ି ଆ ନୂ ଆ ବରଷ
ବଢ଼ି ଆ ପୁଣି କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଭେର ସବୁ ଠି ହସ
ଦଶହ* ବଢ଼ି ଆ ପୁକ 1 ବଢ଼ି ଆ
ତା ଠାରୁ ବଢ଼ି ଆ ରେଥ ଗେଲ କାEଆ.....୫
ଏେତ ବଢ଼ି ଆ ଧେ*ହର କୁ ଧ'ଚୁ େଯେବ ତୁ 
ଓଡ଼ି ଆ େବାl ଗରବ କ' କହୁ ନାହଁୁ କାହ^ ପାଇଁ
ପରକୁ େଦm ପରଠୁ ଶିm ହଉଛୁ େତାଷାମCଆ
େତାଷାମCଆ ଶ¨ାନ ଠୁ ªନ କେଲ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ

ଖାଦ େପାଷାକ କଉଠି େତାର ଓଡ଼ି ଆର ଠାଣି ନାହ^
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ଖଇ ପଖାଳ ମୁଢ଼ିର ମଜା ପାଇବୁ ତୁ  କାହ^ ??
ହୁअତୁ ବଡ଼ ଯାअ 1େଦଶ େସjକୁ ମନା ନାହ^
ଓଡ଼ି ଆ ତୁ  ଓଡ଼ି ଶା ପୁअ ଏକଥା ଭୁ ଲ ନାହ^
କୁ ହ ଓଡ଼ିଆ େଲଖ ଓଡ଼ିଆ ହୁअ ଓଡ଼ିଆ ଆଗ

.ଜ ଜାh ଭୁ ଲଇ ଯିଏ େପାଡ଼ା ତାହା' oଗ... ୬

ଆଧୁ.କତା ଚଷମା େଖାl େଦଖେର ବାବୁ ଆଜ
େତା ଜା Cअଁ ଜଗତନାଥ କାହ^h କରୁ

ଜ

ତୁ ହୁअ ବଢ଼ି ଆ ...ତୁ କହ ବଢ଼ି ଆ
ବଢ଼ି ଆ େହାଇ ରmେଦ ଜାର ନାଆଁ
ଓଡ଼ି ଆ ... ଆେମ ଓଡ଼ିଆ.........ବଢ଼ି ଆ ଆମ ଜା ବଢ଼ି ଆ..୭
ଓଡ଼ି ଆ ନବବଷ ର अେଶଷ अେଶଷ ଶୁେଭ¶ା..
ମହାପଭୁ ଜଗନ ାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାର କଣଧାର ସା@ ପୁଣି ଥେର ଏ
ଜା କୁ ତାର ହୃତ େଗୗରବ େଫ*ଇ ଆଣିବାକୁ अନୁ େପ'ତ
କର..
ମହାବାହୁ 9ୁ ଏ अE
ଜୟ ଜଗନ ାଥ
ନାଗପୁର, ମହା*¦, oରତ
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ପ1ତ ଉଳ Cବସ
େମଳେର
.ଜ ପ'ଚୟ େଖା@ବୁ ଲୁ jବା
अସହାୟ ମହାକାଶkରୀଟିଏ
ଉଳ ତାର ନଁା

Ñ

Ñ୩Ñ

अନୁ ପମ େବେହ*
ହାତେର Cଗବାେରଣୀ ଯ ଥାଇ ସୁା
ସୁବ- ଇହାସର )ା େଦଇ

अଗନା अଗ. ବନ ¢ତେର

ଭୁର ବତମାନର ପଥେର

ଗବ`ଳକୁ *ା ପାଉ ନ jବା

अକାରମୟ ଭ1ଷତକୁ

ପଥହ* ବାେଟାଇଟିଏ

ଯାତା କରୁ jବା ପjକଟିଏ

ଉଳ ତାର ନଁା

ଉଳ ତାର ନଁା

Ñ

Ñ୪Ñ

Ñ Ñ୧Ñ
ଆଳସର ବସୀଭୂ ତ େହାଇ

.ଜ ପୁବ ଗବ ଗା'ମା ଭୁ lଯାଇ

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପଇସା ପାଇଁ

अ.¸ିତତାର ସାଗର ବେର

ପର ପାେଖ ହାତ ପତଉjବା

େଢଉସାେଥ

ଲେଢଇକ'

ଠିକଣା

େଖାଜୁ jବା

अମାପ ଦୁ ଲଭ अସରପିର ମାlକ
ଉଳ ତାର ନଁା

Ñ

Ñ୫Ñ

Cଗହ* ନା1କଟିଏ
ଉଳ ତାର ନଁା Ñ

Ñ୨Ñ

ରୂପାଜହକୁ କ*ୟତ କ'ବାକୁ େଚ¦ାକ'

1ଶାଳ ମହାକାଶର अସଂଖ ନତ9
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ଈଶ"ର
ଡା ଳମାଧବ କର
ଏଠି ପାଦ େଦ

ମାେତ ହ^

ଆର¥ େହାଇଯାଏ अେପା
ତୁ ମ ପାଇଁ
ପଥମ ସ" ରେର
ତୁ ମକୁ ଡାhବାକୁ ଇ¶ା ହୁ ଏ
ଖୁବ୍ େଯାରେର, ଆକୁ ଳେର
େମା ଆmକୁ ପାଣି ଆସି ଯାଏ
ସବୁ ' ମୁହଁେର
ଘେର ଘେର
ମ ି ର, ମସ@ଦ୍ ଓ ଗୀଜାେର
ଫୁଲ ଫଳ, ନଦନ£, ଝରଣାେର
ବଣ ପାହାଡ଼େର ତୁ ମକୁ ମଁୁ େଖାେଜ
ହା ହା

ଗr ସମେ

j ପ' ତୁ ମ अଂଶରୁ କାଣିkଏ
h େକ େମାେତ Cଏ ନାହ^ ଆଣି
ତୁ ମ ଛଡ଼ା, ତୁ ମକୁ ସଂପୂ oେବ
1େଶଷ ମେନାhକ
କେ+ Ò୍ େକୟାର୍ ଟିମ୍ (ନଥ )
େ¦ପ୍ସ ଟୁ େହଲ୍ଥ୍
େସାେୱଲ୍ ସକସ, େ

ଲ୍

ଉଲ୍ଭର୍ହା+୍ଟନ୍
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ପରେମଶ"ର
ଦୟା.~ ଦାଶ
ପରେମଶ" ର ତୁ େମ 1ଶ" ର
£ନ ଦୁ ଃଖୀ, ଧ ଗ'ବର
ରଜା - ପରଜାର, .ଃସ" ର
ପରେମଶ" ର ତୁ େମ 1ଶ" ର
ତୁ େମ ସ¦ା, ସବୁ ତୁ ମ ସୃ¦ି
ତୁ ମ କୃ ପାଜଳ ହୁ ଏ ବୃ ¦ି
େଦA େଦବତାର ଭ ପତର
ପଣ
ୂ ବ ଆଉ ପାପୀର
ତୁ େମ ପଜ
ୂ  ବେରଣ 1ଶ" ାସର
ତୁ େମ ନାଶକdା, ତୁ େମ ାନଦାତା
ତୁ େମ ଦୁ ଃଖହdା ସୁଖକdା
ଏଇ ଶରୀରର ବର ଆତFାର
ମାlକ େପମର ସାଗର
ତୁ େମ ପଣବ େବଦର ଓଁକାର
ତୁ େମ ପିତାମାତା ବୁ ସେହାଦର
ତୁ େମ अଜନFା ସ" ୟ¥ୁ .*କାର

ହାତଧ* ସାଥୀ, ତୁ େମ ହ^ ସାରଥୀ
ଠାକୁ ର ଏ େଦହ ରଥର
ପଭୂ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପା'କର
ପରେମଶ" ର ତୁ େମ 1ଶ" ର...
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େଦବେ କେର େଦବ*ଜ
ଡା ମୀନେକତନ ପ7ନାୟକ
େସCନ ଫଗୁଣ ତରତର େହାଇ klଗ

ତା’ର

େଫ'ବା ସମୟର େଢ଼ର ଆଗରୁ  ଫଗୁ ସବୁ େଦହେର ନପଡ଼ି
ପବନେର ବୁ ଣି େହାଇଯାଇଥାଏ ଫଗୁଣ, ପଛେର §ଡ଼ି ଯାଇଥାଏ
ତା’ର

େଟ*େକାଟାର

अସରr

ପସ* ତାହା

ମtରୁ

h

େଟ*େକାଟା, ¦ୁଡ଼ି ଓ େ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 अଭାସ କର, େମାର अେନକ
h କାମ अ େଦବେ କେର
ଆପଏzେମz

अ

ତା’କଥା

h େଟ*େକାଟା ଗୁଡ଼ିକ h
ବୁ ଝିପାରୁ ନjେଲ ତଥାପି ଉଁ h
ଚଁୁ h କେଲ ନାହ^, ଖାl ମୁ¡
ପା

ଠିଆ

େହାଇ

ରେଲ

ଫଗୁଣ h େସCନ ମିଛ କj ,
କାରଣ

ତାକୁ

କାନସର
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େହାଇj  େମା େମା େଟ*େକାଟା ଗୁଡ଼ିକ h ବୁ ଝିବା
ପବ
ୂ ରୁ ଫଗୁଣ Cଗବଳୟ େଡଇଁ ଆରପଟକୁ kl ଯାଇ ସା'j 
ଗତ ବଷ ଏକ .4 ¦ ପ=ିତ କଳା େପାାହକ ସଂ`ା
ତରଫରୁ

ଓଡ଼ି ଶାର କଳା େବୖଭବକୁ

ବେୟାେଜ=

ଶିୀ9ର

अବଦାନର

ଗେବଷଣାତFକ

ବ,

ସମୃ କ'jବା h
ସୃଜନ

ଦା1ଜ

ପ'ସୀମା
ପୁତ

ତଥା
କ'ବା

ପ'େପୀେର ତା9 ପାଖକୁ ଯାଇjl େମା ପାଖେର କାେମ*
ଓ ଟିପାଖାତା େଦm େସ ତା9ର 1ଦାଥୀ ବନଠାରୁ ଆର¥
କ' ବdମାନ ସମୟ ପଯର କଳା ସାଧନାର ପେତକ 1oଗର
ଦରଜାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁ କ'େଦଇ klେଲ ତା9ର ଖlେକାଟ କଳା 1ଦାଳୟେର (ବdମାନର
ସରକାରୀ kରୁ ଓ କାରୁ କଳା ମହା1ଦାଳୟ) ପଢ଼ୁjବା ସମୟର h େଧୗତ ତ, େଟେ+*
ଆCକୁ େଦm ମଁୁ ପk'l, “ଆପଣ9ୁ ଓଡ଼ିଶାର େଶ= େଟ*େକାଟା ଶିୀ oେବ ସ¢ଏଁ
ଜାଣr, h ଆପଣ ଜେଣ ଜଳରର ତକରର ପ'ଚୟ ମt
ରmଛr ଏହା େବାଧହୁଏ କମ୍ େ କ ଜାଣr, ଏମ େକମି
େହ ?” େସ o' େଜାଶ୍େର ଉdର େଦେଲ, “ଖlେକାଟେର କଳା
ଶିା କରୁ jବା ସମୟେର ଚ  େଶଖର *ଓ (ସ¨ଗତଃ *ଓ
ଓଡ଼ି ଶାେର ତକଳା ସଂରଚନାେର ଓଡ଼ି ଆ अଶFି ତାର ପ'ଚୟ
େଦଇjବା ଆଗଧାଡ଼ି ର ବାdାବହ अଟr) େମାର ସହବାସୀ (ରୁ ମେମଟ) jେଲ େସ Cେନ େଟ*େକାଟା କରୁ jବା େଦm େମାର
o' ଇ¶ା େହ

ଇଣ୍ଡ଼ିଆନ୍ େପzିଂ କ'ବା ପାଇଁ େତଣୁ ମଁୁ
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କl, “ତୁ େମ ଯC େମା ଭEଆ

oଯ / େଟ*େକାଟା ଗଢ଼ି ବାକୁ

େଚ¦ା

କ'ପାର େତେବ ମଁୁ hଆଁ ତୁ ମ ଭEଆ
େଟେ+* ଓ େଧୗତ ତ କ'ପା'1 ନାହ^?”
ଓଡ଼ି ଶାର
ସୃଜନଶୀଳତାର

ଦୃ ଶମାନ

ସଂୃେର

ପ'ପକାଶ

ପାଇଁ

େପାଡ଼ାମାଟିକୁ ମt ଏକ ବE= ମାtମ oେବ
େଯ ଗହଣ କ*ଯାଇପାେର, ତାହାକୁ ପମାଣିତ
କ'ଯାଇଛr

େଟ*େକାଟା ଶିୀ େଦବ*ଜ ସାହୁ

କମପବଣ େଦବ*ଜ ସଦାସବଦା

.ଜକୁ େଟ*େକାଟା ପୁେର ବ ରଖୁjେଲ େସ େପାଡ଼ାମାଟିର କଳାକୃ D ଗୁଡ଼ିକ
ପାୟତଃ ଆଳ9ା'କ େଶଣୀୟ अେଟ अ~କାଂଶ କଳାକୃ D ଗୁଡ଼ିକେର େପାଡ଼ାମାଟିର ଝୁମ୍କା
ତଥା ଗହଣା ଆC ଉପାଦାନର ସମ¦ିେର ଭୂ ଷିତ କ' ଗଢ଼ି ଯାଇଛr େକେତ କଣ ସୃ¦ି
ଆଭୂ ଷଣମଣ୍ଡ଼ିତ “େଦବ*ଜ ଇ 

ଉପ1¦ ଐ*ବତ ହୀ” େଟ*େକାଟାଟି ତା9

अଳ9ା'କ େଶଣୀୟ ସୃଜନର ଏକ ବE= ପମାଣ अେଟ
େପାଡ଼ାମାଟି ମିଡ଼ିୟମେର ଆକୃ  ବ-ନାର Cଗଟିକୁ େଦବ*ଜ
େବଶ୍ ଗଶୀଳ କ' ଗଢ଼ି େତାEଛr “କାଳୀୟ ଦଳନ”
କୃ Dଟିେର ଛ ମୟ ସÃି କରଣ ମାtମେର 1ଷଧର କାଳୀୟ
ସପକୁ ତାÅତାର ଡ଼ି ଆ ଆକୃ େର ଦୃ ଶାୟିତ କ'ଛr
ଶିୀ ଏjେର କାହା କାଳୀୟର ମଥା ଉପେର ଦଳନ ନକ'
ତା’ର ଶରୀର ଉପେର ଦଳନ କରୁ jବାର ଦୃ ଶ ସହ କାଳୀୟ
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ସପର ଏ|ଭୂ ତ ଫଣା ସମହ
ୂ କୁ ଆoମ¡ଳାକାର 1ାର
ରୂପ ପଦାନ କ'ଛr ଏ େଶଣୀୟ अନ ଏକ 1େଶଷ
କୃ D

େହ

ମହାେଦବ9

େକାଳାଗତ

ଗଣପ

ଓ

କାd େକୟ
ଓଡ଼ି ଶାର ଗାମେଦA ପର+* ଉପେର ପଯେବଷିତ
େଦA ସଂୃ ସiୀୟ अେନକ ସୁ ର େଟ*େକାଟାର
ସୃଜମାଳା ଗଢ଼ି

ଯାଇଛr ଶିୀ େଦବ*ଜ ଏ

େଶଣୀର କଳାକୃ ଗୁଡ଼ିକ 1େଶଷତଃ ଜାମିକ େଶୖଳୀର
अେଟ ଏ ସÃିକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାୟତଃ େନାଟି ବୃ dାକାରର ସମାହାର अେଟ େଗାଟିଏ
ଉପେର अନଟି ତଥା ସବା ତେଳ अନ େଗାଟିଏ ଏପ' oେବ େନାଟି ବୃ dାକୃ େର ପୁ*
େଟ*େକାଟାଟିକୁ अ~କାଂଶ `ଳ 1େଶଷେର ସଂେଯାଜନା କ'ଛr “ସିଂହ ବା - ୫”
କୃ Dଟିେର ପଥମ ମ¡ଳାକୃ େର ଶି9 ମୁଖ ମ¡ଳ, ମt oଗେର ଶରୀର ସହ अ¦ରୁ ଦଶ
ଭୁ ଜା ପଯ ହ ପସା'ତ ତଥା .ମ ମ¡ଳେର ବାହନ ସିଂହ9 ଉପ`ି  अDବ ଚମାର
अେଟ ଏ େଦA ସଂୃ ପଯାୟର अନଏକ
ଗୁରୁତ¨ପ ୂ- କୃ ଟି େହ

“ଗାମେଦA - ୧୦” ଏjେର

ଶିୀ ଦୁ ଇଟି अ ମ¡ଳାକାର ଆକୃ  ଉପେର ସ+ସୃଜଟିକୁ

`ାପିତ

କ'ଛr

ଏହା

ଶିୀ9ର

अଶୀଦଶକର ଏକ अନନ କୃ  अେଟ ଯାହା ଓଡ଼ି ଶାର
ଗାମୀଣ କଳାର ପoବେର ପ'Ôୁଟିତ େହାଇjବା Å¦
ବା'େହାଇ ପେଡ଼
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ଶିୀ9ର ଜଳରର ଛ1ଗୁଡ଼ିକ ମtରୁ
ଯେଶାଦା (େଟେ+*), କନାସାନ (େଧୗତତ),
ଜଳସଂଗହ

(େଧୗତତ),

ଆେଶାକ

ବନ

(େଟେ+*), େଖଳନା 1କାE (େଟେ+*), େମାହନ
ବଂଶୀ (େଟେ+*), ମା9ଡ଼ି ଆ (େଟେ+*) ଆC
ଗୁରୁତ¨ପ ୂ- अେଟ ତକାର େଧୗତତ अେପା
େଟେ+* େଶୖଳୀ ମାtମେର अ~କ ପ'ପକ¨ ମେନ
ହୁअr
େଦବ*ଜ ଜେଣ o' େସª ତଥା ଭଦ େ କଟିଏ jେଲ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ମtେର
ପରକୁ ଆପଣାର କ' ପାରୁ jେଲ ତା9ର ସମ ସାମାନ9 ମtରୁ େନାଟି ସାକୁ
େସ େବଶି ଭଲ ପାଉjେଲ େସମାେନ େହେଲ; କୁ ¥ାର ଚକ, କାଦୁ ଆ ମାଟି ଓ ଆଳ9ା'କ
ସୃଜ ମାୟା େଦବ*ଜ େଦବେ କେର ପହିବା ପେର େସଠାେର ମt ତା9
େଟ*େକାଟାର ପସ* େଖାl ସା'େବଣି କାରଣ େସ ଚୁ ପ୍kପ ବସିବା େ କ ନୁ ହr
ମାଟିର ମଣିଷ େଦବ*ଜ ସାହୁ ଶୀେତ ପୁରୀର ସ¨ଗଦ¨ାର ଶFଶାନର ମାଟି ପାଉଁଶେର
ମିଶି ଯାଇଛr ସିନା େହେଲ େସ େଶଷ oଟିଟିର ପାଉଁଶ ତଳର .ଆଁ Cକ୍ Cକ୍ େହାଇ
ଝଲସୁ jବ ଓଡ଼ିଶାର େଟ*େକାଟା *ଜା9 ସଂÅଶେର ଆସିjବା ସ¢9ର ହୃଦୟେର
अେନକ Cନ ଯାଏଁ

अtାପକ, 1.େକ. ଆଟ କେଲଜ, ଭୁ ବେନଶ¨ର
2016mkpattnaik@gmail.com
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ତଲାେକାଟାର ଜଗନାଥ ମ ି ର
ତଲାେକାଟା (ପ ସା ମ¡ଳ)ର 1ଖାତ ଜଗନ ାଥ ମ ିର
अDତେର କE ସମାଜ େଯ େକେତ 1ଶାଳ j

ତାହା

ଆେମ ସମେ ଜାଣିଛୁ, h hiଦୀେର ଏହାକୁ ଗାଠାରୁ
େଗାଦାବରୀ ପଯ ବାº େହାଇjବା ଦଶାଯାଇ, अଥଚ ଆ@
ଏହା ସ9ୁ ତ େହାଇ େକବଳ ଓଡ଼ି ଶା *ଜ ମtେର ହ^ ସୀମିତ
େହାଇ ର େହେଲ अDତ େଗୗରବର ମୁକସାୀ ସଦୃ ଶ अେନକ
ଐହ ବdମାନ ସୁା ଓଡ଼ି ଶା *ଜ ସୀମା ବାହାେର ର, ଯାହା
େକବଳ अDତର କE ସମାଜର 1ଶାଳତାକୁ ଦଶାଉ କେଲ
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अତୁ ି େହବନାହ^
ବ ହFପୁରଠାରୁ 1ଶାଖାପାଟଣା ଯିବା
*ାେର ପାୟ अଶି hେ ମିଟର ପେର
ଆେସ ପ ସା ମ¡ଳ ଏ ମ¡ଳେର
କାଜୁ

ଶିାଳେର

ଉପ`ି ତ

ଏକ

अନାମେଧୟ ଗାମ ତଲାେକାଟା अDତେର ଏ अଳକୁ କE ସାମାଜର ଏକ
ମହd"ପ ୂ- अଂଶ େବାl ବ-ନା କ*ଯାଇ अDତର अେନକ ଐହାସିକ ମାେନ ଏ
अଳର କଳା, ନାଟସଂୃ, ଆୟୁେବଦ hା ପ ଇତାC ପାଇଁ अ ଉ¬ `ାନ
େଦଇ ବ-ନା କ'ଛr

ଏ अଳେର ର େନାଟି 1ଖାତ ମ ିର, ଜଗନ ାଥ,

ବାସୁେଦବ ଏବଂ େଗାପିନାଥ9ର ଏ େନାଟି ମ ିର ପାଇଁ ଏ अଳ 1ଖାତ ଆ@
ଯCଓ ଏ ସବୁ ମ ିର ଧ"୍ଂସା¢ମୁଖୀ ତଥାପି ଏହା େଯ ଆମ अDତ େଗୗରବର ଆେଲଖ
ବହନ କ'ଛr ତାହା अଣେଦଖା କ'େହବ ନାହ^
ଇହାସେର େଲଖାଯାଇ େଯ ୧୪୩୫ ଖୀ¦ାÖ େବଳକୁ

କEର ସମାଟ

ପୁରୁେଷାdମ େଦବ9 ପତ ତd"ାବଧାନେର ଏଠାେର 1ଶାଳ ଜଗନ ାଥ ମ ିରର .ମାଣ
କାଯ ଆର¥ େହାଇj

ଏବଂ ଏହା . ଦଶି ପେର ୧୪୬୫ ମସିହାେର ସଂପ ୂେହାଇj 

ବାସୁେଦବ ମ ିର ଶୀ

େଚୖତନ ମହାପଭୂ9 )ା* େଷାଡ଼ଦଶ
ଶତାÖୀେର
କୁ ମମ୍

1ୁ

େଚୖତନ9

.ମାଣ

େହାଇj 

ଶୀ

ଯିବା

*ାେର

ସହଯାତୀମାେନ

ଏଠାକାର

ମ ିର
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ପ'େବଶେର

1ମୁµ

େହାଇ

ଏଠାେର

1ଷୁ9 ମ ିର ଟିଏ .ମାଣ କ'ବା ଇ¶ା
ପକାଶ

କ'ବାପେର

ଏହା

.ମାଣ

କ*ଯାଇjବା କଥା ଇହାସେର lପିବ
େହାଇ େଗାପିନାଥ ମ ିର େକଉଁ *ଜା
ବା ସମାଟ9 )ା* େହାଇj

ତାହାର

େକୗଣସି lପିବ ଇହାସ ମିEନାହ^ ବdମାନ େଗାପିନାଥ ମ ିରର ପାୟ अଶିପଶତ
oଗ oିଯାଇjବା େବେଳ ଏ ମ ିର େକଉଁ ମୁହୂdେର ଧ*ଶାୟୀ େହାଇଯିବ େକ
କପା'ବ ନାହ^ ଏହା ସହ अନ ଦୁ ଇଟି ମ ିର ମt ଭଗାବ`ାେର ର, ଏବଂ ଏ ଦୁ ଇ
ମ ିରର ରଣାେବଣ अoବରୁ Dବ େବଗେର ଧ"ଂସା¢ମୁଖୀ େହଉ
.ଟି ମ ିର ମtରୁ ଜଗନ ାଥ ମ ିରର .ମାଣ କଳା ସଂପ ୂ-ତଃ ପୁରୀ ଶୀ ଜଗନ ାଥ
ମ ିର ଓ େକାଣାକର ସଯ
ୂ  ମ ିର ଭE େହାଇ ଏ ମ ିର ପ¸ାତoଗେର ଏକ
.ମହ

େକାଠା ର ସମୁଦାୟ ମ ିର ଓ ଏହାର ପ'େବଶ ସବୁ ଜ ପ'େବ¦ )ା*

ଆ¶ାCତ ପୁବଘାଟ ପାବାତାଳର ସଦୃ ଶ ବନା ଏ ମ ିରର େଶାoକୁ C"ଗୁଣିତ
କରୁ 
ଜଗନ ାଥ ମ ିର

ଲପଥର ଓ ଚୁ ନପଥର )ା* .ମତ େହାଇ େଯମି ପୁରୀ

ଶୀମ ିରର .ମାଣ େହାଇ ଏ ମ ିରେର େନାଟି ଗଭଗୃହ ର ମt ଗୃହେର
ମହାପଭୂ ଜଗନ ାଥ9 ଏକାକାର ଛ1 ର ଯାହା9ୁ

ଦ~ବାମନ oବେର ପ ୂଜା

କ*ଯାଉ ଦିଣ ପାଶ" େର .ତାଇ େଗାପାଳ9 ଦୁ ଇଟି ମୂd ର ଏବଂ ବାମ ପାଶ" େର
*ଧାକୃ 9 େବ ା° .ମତ ମୂd ପଜ
ୂ ା ପାଉଛr ଏ ମ ିର .ମାଣେର ପାଚୀନ ଉଳୀୟ
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କଳା`ାପତର ବହୁଳ ବବହାର େଦmବାକୁ ମିେଳ
ଏ ମ ିରେର କ*ଯାଇjବା କାରୁ କାଯ ଭବ ଓ अC"Dୟ ପରେଦହେର .ଖୁଣ
କା'ଗରୀ )ା* କାଳଜୟୀ କୃ ମାନ .ମାଣ କ*ଯାଇ, େଯଉଁjରୁ अେନକ ବdମାନ
ଭଗାବ`ାେର ର ପୁ*ତନ ମ ିର .ମାଣ କଳାପ' ଏ ମ ିରର ଉପର oଗେର
ସଂେoଗ େଶୖଳୀେର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ9 अେନକ ବ େଦଖାଯାଉjବା ମd
ୂ  ମ ିରର
କା¹େର .ମତ େହାଇ ଏହା ବେରକ .ମ oଗେର अେନକ େଦବାେଦA9
ପମାମାନ .ମାଣ କ*ଯାଇ
ଏ ଭବମ ିର ବdମାନ ଧ*ଶାୟୀ େହବା अବ`ାେର ପହିଗ ଣି, ଏହାର ଉତ
ରଣାେବଣର अoବ ଏବଂ ପଶାସ.କ ଉଦାସୀନତା େହତୁ ଏହାର ଏପ' अବ`ା
େହାଇjବା କଥା `ାୟ अ~ବାସୀମାେନ अ¢େଯାଗ କରr ସରକାର kହ^େଲ ଏ ସବୁ
ଐହର ପୁନେ*ାର ଓ ରା କ*ଯାଇପାରା
ତଲାେକାଟା ସ¥ବତଃ ଗଜପ ସାମାଜର अଂଶ j  ଏବଂ ପଦଶ ଶତାÖୀ
େବଳକୁ ଏହା ଏକ ସଂପୂ oେବ ସ" ାଧୀନ *ଜଗଡ଼ oବେର `ାପିତ େହାଇjବା କଥା
ଐହାସିକ ମାେନ ଉେଲ ଖ କ'ଛr ମେହ  ଗି' ପବତ ଉପେର jବା େଗାକେ-ଶ"ର
ମ ିରେର jବା େତଲୁ ଗୁ ଓ ସଂୃତେର
lପିବ ଶିଳାେଲଖରୁ ଏ *ଜବଂଶ
अତ ଉନ ତ ଏବଂ ସମୃ େବାl
କୁ ହାଯାଇ
ଏଠାେର ଉେଲ ଖ ର େଯ
अDତେର

କEର

ସମାଟ
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ପୁରୁେଷାdମ େଦବ ଓ କାିନେରଶ9 ମtେର
େହାଇjବା କାିअ¢ଯାନ ଯୁେର ଏ अଳର
େସୖ .କ

ଓ

ତାrକମାନ9ର

ପଛନ

ଭୂ ମିକା

ରj  େ କକଥା अନୁ ଯାୟୀ କାି अ¢ଯାନ
ସମୟେର ଏ अଳର ପସି ତାrକମାେନ
ତ)ା* ହ ଦର .ମାଣ କ'jେଲ େଯଉଁjେର
କାି

*ଜା9

େହାଇଯାଇjେଲ,

େସୖ ନବା

େଧାଇ

କାି

*ଜା9ୁ

ଏବଂ

ଆତFସମପଣ କ'ବାକୁ ପଡ଼ି j  अDତେର ଏ
अଳେର ତମ ସାଧନା କରୁ jବା अେନକ
1ଶି¦

ତାrକ

ରହୁjବା

କଥା

େ କମାେନ

କୁ ହr ଆସାମର କାମାା ମ ିର ପ' ଏ अଳେର ମt अତ ଜଟିଳ ତସାଧନା
େହଉjବା କଥା େ କମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ
ଏ अଳର େ କମାେନ अ¢େଯାଗ କ' କହr େଯ ଯC ସରକାରୀ ଉଦାସିନତା
ଦୂ ର ନ ହୁଏ, ଏ ପାଚୀନ ଐହ Cେନ େଦmବାକୁ ମିEବ ନାହ^ ଏହାର ତୁ ର
ପୁନରୁ ାର କ'ବା ସହ ଏ अଳକୁ ଏକ ପଯଟନ େତ oବେର େଘାଷଣା କ'େଲ
ଏହାର ଉନ  େହାଇପା'ବ
ଆେଲଖ - ଶୀ l*ଜ ପସାଦ अମୁଲ ପ7ନାୟକ
ସ+ାଦନା ଓ अନୁ ବାଦ - ଡା େଜା ପସାଦ ପ7ନାୟକ
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ସାଗର ସୀମା
ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ)
ନ

ଯାଇjେଲ

1

ଚEଥାା

अଥଚ

अଭାସବଶତଃ

klଗl ମଁୁ ଗl େବାl ତ େ§ଟ େହଉ h ବଡ଼ ଦୁ ଘଟଣାେଟ
ଘଟିଗ  େଯେତ ଘର ଓେଳଇ େପା କ୍ କ୍ ରmବାକୁ େଚ¦ା
କେଲ 1 େକମି େକଜାଣି o' ଧୁE ଧୁE

େଗ ଚଟାଣଟା ଘzାେଟ

ପେର *ାକଡ଼ ଘର େମାର - ସବୁ େବେଳ ସାମା େଦଇ ବସ, ଟ କ୍,
@ପ୍, େବାେଲେ*, ଆହୁ' େକେତ କଣର ଲiା

ଇନ ପଟୁ ଆର

ପ' େସମାେନ ଗବେର ଉଡ଼ି ଯାଉjେଲ େବେଳ ଥେର 1 oବr.
େସମାନ9 ଚକ ତେଳ .େ³ସିତ ଧୁE ସବୁ େକମି ଆdାର
କ' ଆଶୟ େଖାଜୁ େଖାଜୁ 1କଳେର ପଶିଆସr େମାର ଘର
¢ତରକୁ  େଯେତ େମାଟା ପ4ା ଲଗାଇେଲ କବାଟ ଝରକା ବ
କେଲ 1 .ାର ନାହ^ େସମାନ9 ଆକ ମଣରୁ  ତା’ପେର େଦଖ
ଘର ¢ତରର अବ`ା ସବୁ Cନ େପାେଲ 1 ଡ ଇଁରୂମର ରୂପା
ରର ଟି¢ଟା େକମି ମାଟିଆ ମାଟିଆ

ଗି ଣି ସୁେନl

ଫୁଲଦାଟାେର अ´ୂତ ଏକ ରର ¢ଡ଼ କୁ ସନ୍ କଭର ସାତ
Cନକୁ ଥେର ବଦେଳଇେଲ 1 ଖୁବ୍ ଶୀଘ େସମାେନ .ଜର ଔଜଲ
ହେରଇ ବସr ଚପଲ ପିି klେଲ 1 ପାଦ ତଳଟା ସବୁ େବେଳ
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େଗ

ସହେଜ ପାହାଡ଼ େଘ* ଏ ଜାଗାଟାେର ଶୀତର େଦୗ*ତF ଟିେକ अ~କ
ଭୁ ବେନଶ"ରେର oଇ ନା ସମେ ଫାନ୍ େଦଇ େଶାଉjବା େବେଳ େମାେତ ଏଠି
େରେଜଇ କାଢ଼ି ଖ*େର େଦବାକୁ ପେଡ଼ ନ େହେଲ o' େହମାଳ େହମାଳ

େଗ *ଟା

ଏେତ ସବୁ ର 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 ସବୁ Cନ ନ େହେଲ 1 େଯେବ ସମୟ ମିେଳ େଶାଇବା
ଆଗରୁ ଟିେକ ଉଷୁମ ପାଣିେର େଗାଡ଼ ବୁ େଡ଼ଇ ଥାଏ ମଁୁ ଘଷି ଘଷି ପାଦରୁ ମE ଛେଡ଼ଇ hମ୍
h ଗିେସ'ନ୍ ଟିେକ ଲେଗଇ େଦେଲ ଶାrେର ଶୁଏ ମଁୁ
େସCନ ବାଥରୁ ମରୁ ଟୟେଲଟକୁ ଯିବାର ମଝି ପାହାଚଟାେର ବସି ପାଦେର hମ୍
ଘଷୁjl ସଫାପାଦେର hମ ଲେଗଇବା ଆଗରୁ ବାଥରୁ ମ 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. ବଁ ା େଗାଡ଼ ଆÈୁମାଡ଼ି
ପଡ଼ି ଗl ଚଟାଣେର ବାେଡ଼ଇ େହାଇଗ

ଆÈୁଟା ଭୀଷଣ କ¦ େହ  ଏେତ *େର

ଆଉ କଣ କ' ପା'ଥାr?
କାହାକୁ ଡାhବାର 1 ଉପାୟ ନj  ପି ମାନ9ର ପରୀା j

ପରCନ

େସjପାଇଁ େସମାେନ ଜଳC ଖାଇେଦଇ େଶାଇପଡ଼ି jେଲ େବାଉ 1 େଶାଇଯାଇj ,
େସମାନ9 ପାଖେର େଜାରେର ଡାhjେଲ ହୁଏତ େବାଉ ଉଠିଥାା େହେଲ େସ ଉଠିେଲ
1 କଣ ଆଉ କ' ପା'ଥାା? ଖାl ଗୁଡ଼ାଏ ବ େହାଇଥାା ଯାହା େସjପାଇଁ କାହାକୁ
ଉେଠଇବାକୁ ମନ େହ . ଦା ପି ଯଣାକୁ େଢାକୁ େଢାକୁ ମଲମଟିଏ େବାEେଦଇ ଆସି
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େଶାଇପଡ଼ି l
.ଦ ତ େହାଇଗ

-

େହେଲ ସକାଳୁ ଆଉ klବା अବ`ାେର ନjl େସମି

େଗାଟିଏ େଗାଡ଼େର େଡଇଁ େଡଇଁ ପି 9ୁ ୁଲପାଇଁ ତୟାର କ' ପେଠଇ େଦବାପେର
କେଲଜକୁ ଛୁଟି ଦରଖାଟିଏ ପେକଇ େଦଇ ଘେର ଚୁ ପ kପ୍ ବସିରl
ନା େହ ., अସହ ଯଣା େହବାରୁ ବାt େହାଇ ହସପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ି 
ସୁ£º ଏଠି ନଥାr, ସଂସାରର ସବୁ କାମ ଏକା ଏକା ସ¥ାଳୁ jେଲ ମt ଆ@ ମଁୁ ପୁ* ଏକା ମଁୁ େ§େଟଇ େ§େଟଇ ହସପିଟାଲ ଯିବାର ସାହାସ େଯାଗାଡ଼ କ' ପା'l. ବଁ ା ପାଦଟା
ତେଳ ଛୁଏଁଇେଲ ଯଣାେର mନ¢ନ୍ େହାଇଯାଉj

अzାରୁ ପାଦ ପଯ ସା ଜଣ9ୁ

ଡାh ଡାର9 ପାଖେର ପହିl କଣ େହାଇ ଜାଣିବାପାଇଁ େସ େଯେତେବେଳ ଆÈୁ
ଉପେର ଆୁଠି 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 ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ଗଡ଼ି ଆସିେଲ
ଯCଓ ଫୁl ଯାଇjବା ଆÈୁଟା - ମଁୁ oବୁ jl ସାମାନ ଟିେକ କଣ େହାଇ େହେଲ
ଡାର େଯେତେବେଳ ଖୁବ୍ ନରମ ଗଳାେର ଏÒେର ଟିେକ କ'ଆଣ େବାl କେଦେଲ,
.ୁ ମ ଶୀତ Cନଟାେର ସୁା େମା େଦହରୁ ଝାଳ େବାଗ  ଏÒେର ? ମାେନ ଯC
oିjବ, ପା¦ର? अତଃ .k' ମାସ ପୁ*ପୁ' 1ଶାମ? େହ ଭଗବାନ hଏ ସ¥ାEବ
େମା ଏକୁ ଟିଆ ସଂସାରର ମ? ପି 9 ପରୀା? େକେତ ବଷର ଆମଣ ପେର ପ ର
େକାଡ଼ିଏ Cନ େହବ େମା ପାଖକୁ ବୁ l ଆସିjବା େବାଉର ଚ¬ା? ଘରର ବା| ସବୁ
ଦାୟିତ"? କେଲଜ? େକଇଟା Cନ ପେର ଆର¥ େହବାକୁ jବା ପସ୍ ଟୁ ପରୀା?
େହ ଭଗବାନ - ଆm ବୁ @େଦl ମଁୁ ରବେର ଆଉ େଗାପନେର ହାତ େଟh
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େଦl ଯାହା େହଉ - ଏÒେର 'େପାଟେର h ବାହା' . ଡାର ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ
େଯମି େପନ୍ hଲର୍, ଆzାସିଡ଼, ମସଲ୍ େÅ େଲmେଦେଲ ବରଫ ଲCବାର ଉପେଦଶ
େଦଇ କେଲ, “ଯC lଗାେମzେର h अସୁ1ଧା jବ େତେବ େସଇଟା ତ ଏେବ ଜଣା ନ
ପଡ଼ି ପାେର k'ପା Cନପେର ଯC ଦରଜ କମ ନ ହୁଏ, ପୁଣି ଆସିେବ’’
େବାଉ ସବୁ Cନ ଥାଏ ଘେର - ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖେର ତ ଖୁସିେର େସ ଯC େକେବ
ପ'ବାେଟ କାଟିେଦ

h ଶାଗେଟ ବାେଦ

- ନ େହେଲ େସାନା ତାକୁ h କ'ବାକୁ

Cଏ. ସା* ବନ ଘରର ଗୁଡ଼ାଏ େ କ, ବୁବାବ, ଗଁାର ହା ପ'ତ ¢ତରୁ ଆଂअ
ଘେର ର ପଢୁ jବା େବଶ୍ h ପି 9ୁ ସ¥ାଳୁ ସ¥ାଳୁ ତା ¢ତେର ସବୁ ଶି .¸ିହ
େହାଇଯାଇj  ଏେବ ଖାl ଏସିଡ଼ିଟି, ଗା¦ିକ୍, ପବଳ ଥ¡ା େବମାରୀ ଆCକୁ ହରଦମ
େବା େବା kଲୁ j  େସ Cନ ପାପାଲ - େସାନାର ପାବଷର କୁ . କେØଇଟାକୁ କl
- “େତାର ତ ପରୀା ସ' ଣି - ଆସୁନୁ ଏଇଠିh?” ଦରହସୀଟା ହସୁ ହସୁ କ , “ଯାଇ
କଣ କ'1 େଯ? ତୁ ମତ େ§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 ବୁ l ଆସିjବା େବାଉ େମାର ଆେପ ଆେପ
ସବୁ ଦାୟିତ" .ଜ ମୁ¡ ଉପରକୁ େନଇଗ  ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଷ ପେର େସ ବହୁ ପ'ତ
ପୁଣି अପ'ତ େହାଇଯାଇjବା େବାଉ ହାତରା ପାଟିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ
ତା ପ'ଶମ େଦmେଲ ମନ ଖ*ପ

ଗୁj , େହେଲ

ଗୁj  କାହା ମନକୁ କଣ ପାଇବ - hଏ କଣ ଭଲ

ପାଇବ େବାl o1 o1 अେନକ କରୁ j

େସ - h ସବୁ କୁ େଦm େମା ଆm ଲୁ ହେର ଭd
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େହାଇଯାଉj  େଶଷେର େମା େବାଉକୁ ମଁୁ ରେଇl ?
ଦୁ ଇCନ 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 अବ କ'େଦ

ଭE

ଗୁj  ତଥାପି ମଁୁ କାହାକୁ ନ ଜେଣଇବାପାଇଁ

अେନକ େଚ¦ା କ' ପାଦ ଥାପୁjl ଭୂ ଇଁେର - ~େର klେଲ 1 - ଠିକ୍ kଲୁ  େବାl
ଆତFସୋଷେର ଭ' ଯାଉjl ପି ମାେନ o1େଦେଲ ମଁୁ ପୁ* ଠିକ୍ େହାଇଗl
େସjପାଇଁ . k'Cନ େହବ ସମେବଦନାେର ତରE ତରE େଯଉଁ §ତ ଉପରୁ ଲୁ ଗା
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 ପkରୁ j , େ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 ବଁ ା େଗାଡ଼ଟାକୁ େମା ଶାଲ ତଳକୁ 

ଏେତ ଲୁ େଚଇ1 େ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 ବୁ l 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 kହଁୁ  ମାଉସୀ ପାଖରୁ େସ?”
େମା ଆmେର େସେତେବେଳ ଇ  ାବDର ବନା େକମି ବୁ େଝଇଥାr, େମା
ଚୁ ଲବୁ l ଝିअକୁ , “ମା’େର ତୁ େମା ଝିअ େସଇjପାଇଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁ ନୁ େମା େଦହର େକାଉ
ଶୀ*େର ଯଣାର ସୁअ, ତାକୁ h ମଁୁ କଣ ଲୁ େଚଇ1? ତା ଆm, ମନ ସବୁ ପ* ଏÒେରଠୁ
1 अ~କ ଶିଶାଳୀ େଯେତ ଆଢୁ ଆଳ କେଲ 1 ତାକୁ େଦଖା ଯାଉ େମା େଦହ ¢ତରର
ପଟି ଶି* ପଶିତା, 1 ୁ 1 ୁ ର ଆଉ ଖ¡ ଖ¡ अ`ି ତ `ି  ସିଏ ପ* େମା େବାଉ...”

େଯାଡ଼ା ମଳା ମହା1ଦାଳୟ
ବେନଇକଳା, େଯାଡ଼ା
େକ ୁ ଝର - ୭୫୮୦୩୮

ପଣା ସଂକ ାr Cନ ବ ହFପୁର ଠାେର ମାଗଣାେର ପଣା ବzନ କ*ଯାଉjବା ଦୃ ଶ
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ଆମ ଗଁା ହାଲkଲ
ଡା େଜା ପସାଦ 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 ରେଲ h Cଲ ୀେର
ରେଲ େ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 .” अନଗଳ
oବେର କଯାଉj

ବEଆ .େଜ .ମାଣ କ'jବା ଗଁା ୁଲ

ପି¡ାେର ମୁ¡େପା ବସିjେଲ ରଘୁସ"ାଇଁ ଆବନ ପ'ଶମ କ'
େଯଉଁ अଥସiଳ ସୟ କ'jେଲ େସ अଥକୁ ଖେଟଇ ଗଁା ପି 9
ପାଇଁ ୁଲଘରଟିଏ କ'େଦଇ jେଲ ଗଁାେର ଖୁବ୍ କାଟ j
ସ" ାଇଁ ବାବୁ 9ର ସହରେର 1 ଘର କ'ଛr ଦୁ ଇ ସାନ ଭଲ
khରୀ କରୁ ଛr େକୗଣସି @.ଷର अoବ ନାହ^ ସହରେର
ରହୁjବା ସ" ାଇଁବାବୁ 9

ଗଁା

େମାହ

ଟିେକ

अ~କ

େସjପାଇଁ

ପୁअମାେନ େବେଳ େବେଳ 1ର 1 ହୁअr, େହେଲ ଗଁା ମାଟିର
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େମାହ ତାଗ କ'ପା' ନାହାr େସ ଦଶବଷ ତେଳ khରୀରୁ अବସର େନଇ ସ" ାଇଁବାବୁ
େଯେତେବେଳ କମେତରୁ 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~ଗହଣ କ'େନେବ ସ" ାଇଁବାବୁ 9 ଦୟାରୁ
ଗଁାେର େବକାର ବସିjବା k'ପା ଜଣ ଯୁବକ ଏେବ ସରକାରୀ ୁଲ ଶିକ େହାଇଯିେବ
ଏ ସବୁ ସେd" ଆ@ ସ" ାଇଁ ବାବୁ 9ୁ ଗଁା େ କ9 ଆଗେର ମୁ¡ପା ବସିjବା େଦm ବହୁତ
ଆ¸ଯ

ଗୁj 

ବEଆର କଥା େଶଷ ନ େହଉଣୁ, ରଘୁ ସ" ାଇଁ ଉଠି କେଲ, “େମା ଝିअ କଣ େଦାଷ
କ'j ? ତେମ ହ^ ତ କjଲ, ତାକୁ େବାହୁ କ'ବ େବାl ଏେବ େସ କଥା କୁ ଆେଡ଼
ଗ ? ତମ ପୁଏ ସହରେର ର ପାଠ ପଢ଼ି େଦେଲ େବାl ଆମ ଝିअକୁ ପର କ'େଦେଲ
ଚEବ . କଥା େଦଇjଲ ଯC ଏେବ କଥା ରଖ” ସ" ାଇଁ ବାବୁ କେଲ, “ପି େବେଳ
ଏମି କହୁ କହୁ କେଦଇjl େଯ େସଇଟା କଣ .ୟମ େହାଇଗ ? ପି Cେନ ଏମି
अେନକ କଥା କହr େସ ସବୁ କଣ .ୟମ େହାଇଯାଏ?” ରଘୁ ସ" ାଇଁ େକ ା~ତ େହାଇ
କେଲ, “ଓହ୍, ତେମ ବଡ଼ େ କ ନାହ^ h ? ତମ ଇ¶ା େହେଲ ତେମ କବ ନେହେଲ
ଭୁ lଯିବ ନା କଣ ? ତମ ମୁହଁେର

ଜ ନାହ^ ବଡ଼େ h ତମ ଘେର େଦେଖଇବ ଗଁାେର

ରବାର अ ଯC .ୟମ ମା.ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆଉ େମା ଝିअ ମାଳDକୁ ତେମ େବାହୁ
କ'ବାକୁ ପଡ଼ି ବ”
େବ ଉପେର ବସିjେଲ ଗଁା ୁଲ ମାେ¦, େସ h ସ" ାଇଁବାବୁ 9 ପ अେନକ ଆଦର
ଓ ସାନ କରr, େସ ସ" ାଇଁବାବୁ 9 ସପେର କେଲ, “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 କୁ ହାଯାଏ େସ
ସବୁ କୁ ଧ' ବସିେଲ ଚEବ ଆଉ ର

ମାଳD କଥା ମାଳD ଆମର ସୁନା ଝିअେଟ, ତା

ପାଇଁ କଣ େଯାଗ ବରର अoବ ରବ ରଘୁ କକା? କାହ^h ତେମ @ଦ୍ କରୁ ଛ ? §ଡ଼
ସ" ାଇଁବାବୁ 9 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'ବdନ

େହାଇଗେଲ, ହୁଏତ ସ" ାଇଁବାବୁ 9 ଘେର अଶାr େହାଇପାେର”
ମାେ¦9 କଥା ଶୁଣି ରଘୁସ"ାଇଁ ାର କ' କେଲ, “ ଏଇ ବାହାଘର ମଁୁ କେରଇ
େଦ1. େକାଟ୍ ଯି1 କେଚରୀ ଯି1 େମା ଝିअକୁ ନାୟ ନ ମିEେଲ ମଁୁ ଗଁାେର .ଆଁ
ଲେଗଇ େଦ1”
ରଘୁ9 କଥା ଶୁଣି ଗଁା ସମି ସଭ ହ' ମହାରଣା ପାଟି କ' କେଲ, ‘େହ, ବସ୍
କ

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

ବାବୁ h ପମାଣ ସ" ରୂପ େଦଇjେଲ h? ମୁC, ହାର? େସ କଥା େଦଇjେଲ େବାl hଏ
େଦmj

h ? ସାପମାଣ h अ h ?”

ରଘୁ ସ" ାଇଁ .ରବ େହାଇଗ

ପେର େସ ହସିେଦଇ କେଲ, “ଶୁଣ, ମାଳD ଗଁା ଝିअ

େସ ଗଁାେର ବଢ଼ି , klଚଳନ ଶିm ତା େଯାଗ ପାତେଦm 1ବାହ େଦବା ଖୁସିେର
ରବ ଯC ସ" ାଇଁବାବୁ 9 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 ପଡ଼ି େଲ େତା ଝିअର ସଂସାର ଭଲେର ଚEବ h ?”
ରଘୁ ସ" ାଇଁ .ରବ େହାଇଗେଲ ଏପାଖ େସପାଖକୁ େଦmେଲ

ଗୁj

ସମେ

େଯମି ସ" ାଇଁବାବୁ 9 ସପେର ଯୁି ବାଢ଼ି ବାକୁ ବସିଛr େସ କେଲ, “େମାେତ

ଗୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହ"ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ- .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶେର ଡା େଜାପସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପକାଶି ତ

54

ଏକାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା
अେପଲ ୨୦୧୬

www.aahwaan.com

ଏଠି ନାୟ େହଉ. ସ" ାଇଁବାବୁ 9 ପୁअ9 ଭୁ ଲକୁ ଠିକ୍ େବାl ପମାଣିତ କ*ଯାଉ ମଁୁ
ଏଠି ରପା'1. ତେମ ବଡ଼ େ କ ଭୁ ଲ କେଲ1 େକ h କେବ. େମା ଝିअ ଆଶା
କ'j , ତା .ଃଶ"ାସ ପଡ଼ି ବ” େସ ଉଠି ସo`ଳରୁ klଗେଲ
ସ" ାଇଁ ବାବୁ 9ୁ ସବୁ kହ^ଛr େସ ମୁ¡ େଟh େଦଖୁଛr, ସବୁ ତା9ୁ ହ^ kହଁୁ ଛr
ସ" ାଇଁବାବୁ କେଲ, “େମା ବଡ଼ପୁअ େମା କଥା ରm େମା ପସ ର ଝିअ ସହ 1ବାହ କ'j 
ଏେବ ଖୁସିେର अ େହେଲ ସାନ ପୁअ ସବୁ େବେଳ 1ବାହ ପାଇଁ ମନା କରୁ j  େଯେତ
ପାବ 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 କେଲ
अସୁ1ଧା େହଉ ଆଉ ନଁା କେଲ, ପୁअ ସହ ସଂପକ ଡ଼ି ଯାଉ ବୟସ 1 େଢର୍
େହ ଣି ଏ ବୟସେର ପୁअକୁ अଲଗା କ'େଦବା ଭE ସାମଥ େମାର ନାହ^ େତଣୁ ଆେମ
ତା ପାବେର *@ େହବା ଛଡ଼ା ଆଉ h ଉପାୟ ନାହ^ ମଁୁ kହଁୁ jl, ଗଁା ସାoଇ9
ସତ ମିଶି ଏଇଠି ବାହାଘର କ'େଦେଲ, ଗଁାେର େo@oତ ଟିଏ କ'1 ବଡ଼ପୁअ େବଳକୁ
ଗଁାେର େo@ କ'ନjl”
“ତୁ େମ େଯେତେବେଳ ସବୁ .³dି େନଇ ସା'ଲଣି, ଆେମ hଏ ମନା କ'ବାକୁ 
ଆଉ ଗଁାକୁ ଆସି ଏ ପହସନ କ'ବା h ଦରକାର ନାହ^ ତମ ପୁअ ଯC ବାହାେହବ େବାl
ା କ'ସା' ଣି, ତାକୁ କୁ ହ ସହରେର ଯାଇ େକାଟେର ବାହା େହଇପଡ଼ୁ େସ
ବାହାଘରକୁ ଆେମ େକ ଯିବୁନୁ h ତମ ଦୁ ଆର ମାଡ଼ି ବୁନୁ  ଯାअ, ସହରେର ସବୁ କର
ଗଁାେର h ଆେମ ଏ अନାୟ େହବାକୁ େଦବୁ . ତୁ ମ ପୁअ अଜାେର ବାହାେହବ େବାl
.³dି େନଇ ସା' ଆମ ଜାoଇ ଏହାକୁ େକେବ 1 ସମଥନ କ'ବୁ ନାହ^” ବEଆ
ଏତକ କବା େବେଳ ସ" ାଇଁବାବୁ 9 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 ଜାoଇ9 ସାନର h ମହd" ନାହ^ .ଜ ଇ¶ାେର ଯାହା ଇ¶ା ତାହା କର
ସହରେର ପାଠ ପଢୁ ଛ ତେମ ଏକା ବଡ଼େ କ ଆେମ ସବୁ hଏ h ? ବେi Cଲ ୀ
ପେଳଇେଲ ସବୁ େଦାଷ ମାଫ୍ ନାଇଁ h େର?”
ବଡ଼ପୁअ କ , “1ବାହ ଜେଣ ବି ର ବିଗତ ବାପାର, ଏjେର अନ େକୗଣସି
ବି ହେପ 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 kହଁୁ ଛr େ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^ ଆବନ ମୁ¡ପା khରୀ
କ'ବାପେର େସଇ ସୟ ଟ9ାେର ଗଁାେର ୁଲଟିଏ େଖାljେଲ o1jେଲ ଏଇ ୁଲେର
ପାଠପଢ଼ି େ କମାେନ ଶିିତ େହେବ, େହେଲ େମାେତ
ଯୁଗଟିଏ

ଗୁ, ଶିିତ େହବାପାଇଁ ଆହୁ'

ଗିଯିବ େସ ଯା େହଉ, 1ବାହ କ'ବା ନ କ'ବା ତା ବିଗତ କଥା, େସjେର

ଆମର h କବାର ନାହ^ ହଁ h େସ 1ବାେହାବେର ଆପଣମାେନ ର ତାକୁ
ଆଶିବାଦ େଦେଲ ଆେମ ଖୁସି େହାଇଥା, h ଆପଣମାନ9 ାଧା* ହୁଏତ େସ ସବୁ
କ'ବାକୁ େଦବ ନାହ^ େତଣୁ ଆପଣ ମାନ9ୁ ଧନବାଦ”
ବଡ଼ପୁअ ବାପା9 ହାତଧ' କାର ଆଡ଼କୁ େନଇ ଯାଉj  ପଛେର ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ
େହଉjେଲ, “ପାଠ ପଢ଼ି େଦେଲ େ କ ମନ ଇ¶ା କାମ କରr ପଇସା jେଲ ଯାହା ଇ¶ା
ତାହା କେଲ 1 େଦାଷ ନାହ^ ଇତାC ଇତାC...”
ଗାଡ଼ି େର ବାପା9ୁ ବେସଇ େଦଇ ପୁअ ପଛକୁ ପୁଣି େଫ' ଆସି କ , “େମାେତ
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ଗୁ, ଏ ଗଁା ପାଇଁ ୁଲର େକୗଣସି ଆବଶକତା ନାହ^ କାlଠୁ ୁଲ ବ ”
ୁଲ ବ

େବାl ଶୁଣିବାପେର ବEଆ କ , “ୁଲ ବ

େହବ କାହ^h ?”

ସଚ
ୂ ନାେଯାଗ ବEଆର େଗାଟିଏ ପୁअ େସଇ ୁଲେର ଶିକତା କରୁ j  ବଡ଼ ପୁअ
ହସିେଦଇ କ , “ଯC ସବୁ h ଆମ ଇ¶ାେର େହଉ, ଆପଣ ମାେନ େକୗଣସି ପକାର
ସାହାଯ କ'ବାକୁ अ.¶ା କରୁ ଛr, େ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 ବାବୁ 9 ସାନପୁअର ବାହାଘର
ବଡ଼ ଧୁମଧାମେର ଗଁାେର ଆେୟା@ତ େହାଇj 

ବ ହFପୁରଠାେର *ହାଗି' Cବସେର ନୃ ତରତା ଶି ଶୁ ଓଡ଼ି ଶୀ ନୃ ତାନା9 ଦୃ ଶ
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ଶବଦାହ ପାଇଁ କାଠର 1କ
ବାଲFୀh ନାୟକ
ମୃତୁପେର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ମାଟିତେଳ େପାବା hiା
.ଆଁେର େପାଡ଼ି େଦବା ପର+* ସା* ପୃjAେର ର ମାଟିତେଳ
େପାେଦେଲ अେନକ ପକାର ସମସାରୁ ମୁି ମିEଥାଏ h
.ଆଁେର େପାଡ଼ିେଦେଲ अେନକ ସମସା ଉପୁ@ଥାଏ ପଥମତଃ
ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆବଶକ େହଉjବା କାଠ C"Dୟତଃ ବାୟୁ ଓ
ପ'େବଶ ପଦୁଷଣର ଭୟ ~େର ~େର ପୃjAରୁ ଗଛମାନ9
ସଂଖା କମ େହବାେର

ଗିjବା େବେଳ ବdମାନ अେନକ `ାନେର

ଶବଦାହ େବେଳ କାଠର େଘାର अoବ େଦଖାେଦ ଣି ଗଁା
ଗହEେର ଜଲ ପାଖେର jେଲ କାଠର ସମସା ହୁଏତ କମ
େଦଖାଯାଏ h ସହର ମାନ9ର ଶହଦାହ ପାଇଁ କାଠ ମିEବା ଏକ
କ¦କର ବାପାର େହାଇଗ ଣି େସjପାଇଁ କାଠ ବବସାୟୀମାେନ
ମନଇ¶ା ମହା ଦରେର କାଠ 1କ ୀ କରୁ ଛr ମୃତକ9ର
ପ'ବାର ମାେନ ବାtେହାଇ େଯେତ ଦାମ େଦେଲ ମt କାଠ
hଣୁଛr अନ ପେର ଶବଦାହେର ବବହାର େହଉjବାରୁ
अନାନ କାମ ପାଇଁ କାଠ କମ େହାଇଯାଉ
ଶବଦହନ ପାଇଁ अନ 1କ ବବ`ାଗୁଡ଼ିକ ବବହାର
କେଲ अତଃ କାଠ ଉପେର .ଭରଶୀଳତା କମ େହାଇଯିବ
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1କଶିତ େଦଶ ମାନ9େର ଶବର େଜୖ ବଦାହ ପhୟା ଆର¥ େହାଇଗ ଣି ଏjେର ମୃତ
ଶରୀରକୁ ପାଉଁଶ ବଦଳେର ତରଳ ପଦାଥେର ପ'ବdନ କ'େଦଇ େହଉ
ଆମ େଦଶର अେନକ ସହର ମାନ9େର 1ଦୁ ତ ଶବଦାହ ଗୃହ .ମାଣ େହାଇ
ଏjେର ଖୁବ୍ କମ ସମୟେର ପଦୂଷଣ ମୁ ଶବଦାହ hୟା ସଂପନ େହାଇ ପାରୁ 
1େଶଷତଃ ଏjେର କାଠର ଜମା ବବହାର େହଉନାହ^ େତଣୁ ଏହା ପଯାବରଣ
ଉପେଯାଗୀ େବାl କେହବ ପଥେମ ପଥେମ ଏjେର େକବଳ अଣପ'ତ ଶବଦାହ
କ*ଯାଉj  କାରଣ अେନକ ଧମେର .ଜ.ଜର ପର+* अନୁ ଯାୟୀ ଶବକୁ 1¢ନ
1~1ଧାନ ପାଳନ କ' କାଠର ଜୁ ଇେର ହ^ େପାଡ଼ି ବା ପଥା ର ତା ନ େହେଲ
ମୃତବି ର ତଥାକjତ ଆତFା େମାପାº େହବନାହ^ ଏବଂ अେମାପାº ଆତFା अସ¦
େହାଇ ଘର େ କମାନ9ୁ ଦ¡ େଦବ େବାl ଏକ ଭ ା ଧାରଣା ର ଧ ପ'ବାରର
ମୃତବି9 ଜୁ ଇେର ଦାମୀ ଚ ନ କାଠ ଓ ଶୁ େଦଶୀ ଘିअର ବବହାର କ*ଯାଇଥାଏ
ଏହା େସମାନ9 ସାମା@କ ପ=ା ଓ ସାନର ପଶ େହାଇଥାଏ अସଲ କଥା େହଉ ଶବକୁ େଯଉଁ ଜାେଳଣୀ ବବହାର କ' େପାଡ଼ି େଲ 1 ପ'ଣାମ େହବ ପାଉଁଶ ଜୁ ଇେର
hେ*ସି. ଢାଳ h ଘିअ, ଧୁଆଁ ବାହା'ବ अାରକାମ·
~େର ~େର େ କମାେନ 1ଦୁ ତ୍ ଶବଦାହ ଗୃହର ଉପେଯାଗୀତା ଓ ଫାଇଦା
ସଂପକେର ସେଚତନ େହେଲଣି ଶବକୁ 1~ମୁତାବକ ପଜ
ୂ ାପାଠ କ' େଶଷେର 1ଦୁ ତ
ଶବଦାହ ଗୃହକୁ େନଇ ଯାଉଛr ଖୁବ୍ କମ ଖ¬ ଓ କମ ସମୟେର ଦାହhୟା ସଂପନ କ'
ଘରକୁ େଫରୁ ଛr
ସରକାର ଆହୁ' େବଶୀ ସଂଖାେର ସହର ସତ ଗଁାଗହଳେର 1 1ଦୁ ତ ଶବଦାହ
ଗୃହ .ମାଣ କେଲ କାଠ ସଂରଣ େହାଇ ପ'େବଶ ପ'¼ାର ରପାରା ଏପ'h
ଏଲପି@ hଏସନ େମଶିନ, ସିଏନ@ ଆଧା'ତ ଶବଦାହ ଗୃହ 1 ଆ' େହେଲ କାଠର
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अନାବଶକ େପାଡ଼ି ବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହ^
ଆମ େଦଶର ଏକ ସେଭ 'େପାଟ୍ अନୁ ସାେର ପ ଏକ ମି.ଟେର ଦଶଜଣ ବି
ମୃତୁବରଣ କରୁ ଛr अଥାତ ପCନ ପାୟ ୧୫୦୦୦ େ କ ମରୁ ଛr ଜେଣ େ କର
ମୃତ ଶରୀର ପାଇଁ अ କମେର ଦୁ ଇ କୁ ଇzାଲ କାଠ ଯC ଦରକାର ପଡୁ ଥାଏ, େସ
ସାବେର ପCନ ୩୦,୦୦୦ କୁ ଇzାଲ୍ କାଠ ପାଇଁ ଲ ଲ ଗଛ କଟା େହଉ ଏh
ଶବ ଓ ଏh କାଠ ଜEବା )ା* ଜଳବାୟୁେର ଯେଥ¦ ପ'ମାଣେର अାରକାମ· ମିଶି
ଯାଉ ଏ ଦୁ ଇଟି କାରଣକୁ େନଇ “ଇzରେନସନାଲ୍ ଗୀନ ଟ ି ବୁ ନାଲ୍” ଶବ ଦାହେର
କାଠ ପ'ବେd अନାନ 1କ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବବହାର କ'ବାପାଈଁ .େ4ଶ େଦଇ
ଏହା ଆ@ର ଦୁ .ଆ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଂେଦଶ
ଆଉ େଗାଟିଏ 1କ େହଉ - ‘ଶରୀର ଦାନ’ ମୃତବି9 ଶରୀରକୁ ତୁ ର
େମଡ଼ିକାଲ ସଂ`ା ମାନ9ୁ ଦାନ କ'େଦେଲ, େସ ବି9ର h ଗୁରୁd"ପୂ अ ଯଥା
ଆm, ବୃ କକ୍, ଯକୃ ତ ଏପ'h ହୃଦୟ ମt ଡାରମାେନ ବାହାର କ' अନ େ*ଗୀ9
ଶରୀରେର ପତାେ*ପଣ କ'ପା'େବ h ନେହେଲ ଡାରୀ §ତ§ତୀ9 ଶିାେର
ସହାୟକ େହାଇ ପା'େବ
ଏjପାଇଁ ଆମ ଋଢ଼ୀବା£ ମାନସିକତାେର ପ'ବdନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଉଦାର
dେର ମୃତ ଶରୀର ଠାରୁ oବନାତFକ ସଂପକ ନ କ', 1ତ jବା ମାନବ ସମାଜପ
େହଉjବା ଉପକାର Cଗକୁ ସମଥନ କ'ବା ଉତ ଆ@ ଆେମ େଦଇjେଲ କାl hଏ
ଆମକୁ 1 େଦବ
ଫାଟ ନଂ - ୧୦୧ ଡ଼ିଏସ୍-ମାÒ୍ ସି ଗଲ୍ େନ¦୍ ଗାମ - ବାସoନପୁର
େପା¦ - ¢େଗାନଗର ବାାେ ର, କ-ାଟକ
େମାବାଇଲ୍ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦
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ବାସିoତ
ସୁବତ କୁ ମାର ମୁଦୁl
ପଡ଼ି ଶାଘର ଝିअ େ*@ ବାହାଘର ମାଇକ ଶÖେର ଫାଟି ପଡୁ j
ଗାଉଁl େo@ Cନେର Cନେର ସ'j

ଗଁ ା,

oତ ପାେତE ୁଡ଼ି ମହୁ ର ସାକୁ

ଟମାଟ ଖଟା ଆଉ ୀ' ଏେବ ବରଯାତ ୀ9 ପାଇଁ ସ" ାC¦ େoଜନ ପୁର

ପବ େଶଷ ପଯାୟେର ପହିj  ମାଇକ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ କୁ ନାଟା ସ°

େବଳଠାରୁ ଗଁ ା ଦା¡େର ନା େଖE * ଦଶଟାେର ଘରକୁ େଫ'  ମା’
ଗାE େଦେଲ େହେଲ କୁ ନାର ପଶ ଆଗେର ମା’9 କÈରୁ ଉdର ବାହାରୁ ନj
େଶଷେର ମା’ ବୁ ଝାଇ େଦେଲ... େଦଖ ବାପା *ର େo@ ସହରରୁ ଆସୁjବା
ବଡ଼ ବଡ଼ି ଆ ବରଯାତ ୀମାନ9 ପାଇଁ େସମାେନ କୁ ଣିଆ ଆେମ ସବୁ ଗଁ ା େ କ
ଆମର ଯାହା େହେଲ ଚEବ େ§ଟ ମୁ¡େର 1 ଏକଥା େକେତକାଂଶେର
ବୁ ଝିଗ

କୁ ନା େହେଲ ମା’ ମନ ମାନୁ ନj  ମା’ ମେନ ମେନ अେପା

କ'jେଲ କୁ ନାର ବାପାକୁ ଯିଏ ଗାଉଁl ପାୟତ ପାEେର େo@କୁ ଯାଇjେଲ
ମା’ oବୁ jେଲ କୁ ନାର ବାପା .¸ୟ h ବଳକା ଖାଦଧ' ଘରକୁ େଫ'େବ
ମା’ ପୁअ9ୁ .ଦ

ଗିଯାଇj

ବାପା େଫରୁ େଫରୁ ସକାଳ ତଥାପି ତା9

ହାତେର ଖାଦ ପୁଡ଼ିଆ େଦm କୁ ନାର ମା’ ଖୁସି େହଉjେଲ େହେଲ ଏ କ’ଣ
ପୁଡ଼ିଆେର ଖାl oତ କୁ ନା ମା’ h ପk'ବା ପବ
ୂ ରୁ ବାପା ବୁ ଝାଇେଦେଲ...
ତେମ ତ ଜାଣ େ*@ ବାପା o' *ଢ ଖ ାଶାଳେର ର

କାହାକୁ h ଛୁଆଇଁ

େଦ . ମାତାlଆ ବରଯାତ ୀ ଖାଉଖାଉ େଡ' େହାଇଗ
ସା'ବାପେର 1 अେନକ @.ଷ ବEj

ସମେ ଖାଇ

େହେଲ ସବୁ ବାସି େହାଇ ଗ ମାରୁ 

େକମି ଆଣିଥାr କହୁ ନ, ଯା’ ହଉ oତ ଗ¡ାକ ଠିକ अ ୟାକୁ ପଖାE Cअ
C’ Cନ ଚEଯିବ କୁ ନା ଆର¥ରୁ େଶାଇବାର अ¢ନୟ କ' ବାପା ମା’ 9
କଥା ଶୁଣୁj

ଏେବ େସ ତା’ ପଶର ଉdର ସ+ୂଣ ପାଇସା'j

ମେନ ଭଗବାନ9ୁ ଧନବାଦ 1 େଦଉj

ଆଉ ମେନ

ଯିଏ ଗ'ବ ଗାଉଁl େ କମାନ9ୁ

ବାସି oତେର 1 ସୁଆCଆ ପଖାଳ କ'ବା ଶି ଖାଇଛr
େଦଉE, ଏରସମା, ଜଗତସି ଂହପୁର
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अପ*ହର अବେଶାଷ
ସୁବତ କୁ ମାର ମୁଦୁl
ସହରେର ବସା ବାି jବା ପୁअ େବାହୁ େଯେବ ଗଁ ାକୁ ଆସr େକେବ 1
kହାr. ତା9 ଏକମାତ କୁ .ପୁअ ବୁ ଢ଼ୀସହ ମିଳାମିଶା କରୁ  ବୁ ଢ଼ୀ ଓର ଉଣ୍ଡ଼ି
ନାେଟାକା ସାେର ଟିେକ ମିେଶ େଗଲ କେର ମାଟିରୁ ମୁେଟ ମୁେଟ ଆଣି
ଏଣୁ େତଣୁ ମାନସି କ କ' ନା ମୁ¡ େଦହେର େବାECଏ େବେଳ େବେଳ
ଏକଥା ପୁअ େବାହୁ 9 ନଜରେର ପେଡ଼ ଦୁ େହଁ ସି ନା ବୁ ଢ଼ୀକୁ h କ ପାରr.
h ଏକଥା େନଇ େଡ' * ପଯ େସମାନ9ର ପରÅର କ@ଆ ହୁ ଏ
ଠିକ େସଇ *େର ସବୁ * ଭE ନା େଟାକାକୁ ପାଖେର ନପାଇ ବୁ ଢ଼ୀ ଏଣୁ
େତଣୁ o1 h ଲୁ ହେର .ଜ ତhଆ ¢ଜାଏ ଆଉ h ଲୁ ହ ଆେପ ଆେପ
ଥରୁ jବା ଓଠକୁ େଡଇଁ अଠାEଆ େଛପସହ klଯାଏ ତା’ର ଦରଜ

ଗୁjବା

ଘzିକା ପଯ ପଥର ପୁअ େବାହୁ ଗ େବେଳ ବୁ ଢ଼ୀ .ଜର ଭା ଚଷମା
1ଷୟେର କୁ େହ ଦୁ େହଁ ଏଣୁ େତଣୁ କ ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଭୁ େଲଇ Cअr େସମାେନ
ଗ ପେର ନା େଟାକା କଥା ମେନ ପେକଇ ଦା¡ପି¡ାେର ବସି ବୁ ଢ଼ୀ ଲୁ େଚଇ
ଲୁ େଚଇ ବହୁ ତ କାେ

ପେର ନା ଖାଇjବା ଖାl କୁ ରକୁ ' ଜ' ଗୁଡ଼ିକୁ

ସାଇh ରେଖ ଏହା ¢ତେର େକେତ Cନ ଗ ଣି ପୁअ େବାହୁ ଆଉ
ଆସି ନାହାr େସCନ *େର ବୁ ଢ଼ୀର ପୁରୁଣା େପଟ େବମା' ପୁଣି ବାହା'
େକ ଜାଣି ପା'େଲ. 1kରୀ ଛଟପଟ େହାଇ ସବୁ Cନ ପାଇଁ ଆm ବୁ @ 
ପୁअେବାହୁ ପହିେଲ ମିଛ ଡ ାମାବା@ kl  ଶବ େନ
ତଳୁ କୁ ରକୁ ' ଜ'େର ଶେହ ଏକଟ9ା ବାହା'

େବଳକୁ ବୁ ଢ଼ୀ କତ*

ପଡ଼ି ଶା ଝିअ ମା. କହୁ j

‘‘ବୁ ଢୀ କାେଳ ନା ପାଇଁ ମାନସି କ କ' ଏ ଟ9ା ସାଇ j ’’ େକାଳାହଳେର
େକ ତା’ କଥା ଶୁଣିପାରୁ ନjେଲ ପୁअ ବୁ ଢ଼ୀର ଭା ଚଷମାକୁ େକାେକଇେର
ରଖୁj  ନା େଟାକା ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ େ କ9 ପାଦେର ଚୁ ରମାର େହାଇ
ସା'j

ତା’ର ପା¦ି କ େଖଳଣା ଚଷମା ଯାହା ସମ9ୁ ଲୁ େଚଇ .ଜର େବାl

କ ବୁ ଢ଼ୀପାଇଁ େସ hଣିj

ଗତ ଖ¡ଗି' େମଳାରୁ 
େଦଉE, ଏରସମା, ଜଗତସି ଂହପୁର
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ସ"ତ ଉଳ *ଜ
ଡା ସା*ଣୀ ପାଣିଗାª

ଏ ଓଡ଼ି ଶା ୧୯୩୬ ମସିହା अେପଲ ପ େର ସ" ତ *ଜ
ପାହା ମାନତା ହାସଲ କ'j  ଏହା ଓଡ଼ି ଶାର ବହୁ Cଗର
ମମାମୟ ମହାପୁରୁଷମାନ9ର ତାଗ ଓ ବEଦାନର ଏକ ପମୁଖ
ଭୂ ମିକାର अବଦାନ କେଲ अତୁ ି େହବନାହ^ ଏ Cବସକୁ
ଉଳ Cବସ ବା ଓଡ଼ି ଶା Cବସରୂେପ ପୁରପଲ ୀରୁ ଆର¥ କ'
ସହର ମାନ9େର ଏବଂ 1¢ନ `ାନେର 1¢ନ ପକାର ଖୁସିେର
ପାଳନ କ*ଯାଏ
େମାଗଲ ସାମାଜ ଉପକୂଳବdୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୫୭୬େର .ଜ
अି ଆରକୁ େନଇ ସା'j

କାରଣ अ1ଭ ଓଡ଼ିଶାର େଶଷ

ନେରଶ ଗଜପ ମୁକୁ େଦବ9 ଗªରhରୀ ଯୁେର ପରେ କ
ଘଟିj  ଉପକୂଳବdୀ ସମତଳ ଓଡ଼ି ଶା *ଜ େମCପୁର ଠାରୁ
*ଜମେହ  ୀ ପଯ େମାଗଲ ଶାସନର କବଳେର ରj  େସ
*ଜୁ  ସମୟେର ଏହା ୬ oଗେର 1ଭ କ*ଯାଇj

ଯଥା

ଜେଳଶ"ର ସରକାର, ଭଦ କ ସରକାର, କଟକ ସରକାର, କାେକାଲ
(ଶୀକାକୁ ଲମ) ସରକାର, କE ଦ¡ପାଟ, *ଜମେହ ୀ ବା
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େଗାଦାବରୀ ସରକାର ଓଡ଼ି ଶାର ମtoଗ, ଉdର oଗ, ଦିଣ oଗ, ପ¸ିମ oଗ ପାବDୟ
अଂଚଳେର ¢ନ ¢ନ  ୁ *ଜା ମାନ9ର *ଜୁ  j  ହାଇଦ ାବାଦର .ଜାମ େଷାହଳଶ
ମସିହାେର *ଜମେହ  ୀରୁ ଶୀକାକୁ ଲମ ଯାଏଁ *ଜୁ  କରୁ jେଲ अଠରଶ ମସିହା ଯାଏଁ
େମCପୁର େବାଲେର ମିଶି ରj  ଉପକୂଳବdୀ ଓଡ଼ି ଶାକୁ

ମ*ଠା ସମାଟ

୧୭୫୮ଯାଏ *ଜୁ  କରୁ jେଲ ୧୭୬୦ର ଯୁ ପେର ଓଡ଼ି ଶାର ଉdର अଳେର
1ଟିଶମାେନ *ଜୁ  କରୁ jେଲ ଏବଂ अବଶି¦ ଦିଣାଳ ଓଡ଼ି ଶା ମାଡ ାସ *ଜେର ମିଶି
ଯାଇj

କାରଣ କାରନାଟିକ୍ ଯୁ ୧୭୬୦ ମସିହାେର େହାଇj

ଏବଂ ଧୀେର ଧୀେର

ଓଡ଼ି ଶା ଖ¡ 1ଖ¡ିତ େହାଇଯାଇj  ସନ୍ ୧୮୦୩ ମସିହାେର 1ଟିଶ ଇ¦ ଇ¡ିଆ
କ+ା lମିେଟଡ଼ ପରୁ େହାଇjବା ମ*ଠା ସହ ଇଂ* ଯୁପେର ମ*ଠାେର ମିଶି
ରjବା ଓଡ଼ି ଶାର अଂଶ 1ଟିଶ ସରକାର ସହ ମିଶି ଯାଇj  ପ¸ିମ ଓ ଉdର ଓଡ଼ି ଶାର
@ଲ ା େବାଲ୍େର ମିଶି ଯାଇj  ସନ୍ ୧୮୬୬ର ନअ9 ଦୁ ଭ  ଓ ବନା ପେର ଦୁ ଗତ9
ସହାୟତା .ମେ अ~କ kଷ ଓ ଜଳେସଚନ ପକ ପାଇଁ अ~କ ଗୁରୁତ" ଉନ1ଂଶ
ଶତାÖୀେର Cଆଗ  ଏ ସମୟେର ଉପକୂଳବdୀ େବାଲରୁ 1¶ି ନ େହାଇjବା अଂଶ
1ହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପେଦଶେର ପ'ଣତ କ*ଗ  ସନ୍ ୧୮୫୮ ପେର ଓଡ଼ି ଶା ତାର
*ଜେନୖ କ ପ'ଚୟ ସ+ୂ- ହ*ଇ ବସିj
ମୁକୁ

କାରଣ ତାର େଶଷ ବଂଶଧର  ୁ *ଜା *ଜା

େଦବ9ର ପ*ଜୟ ଓ ପରେ କ େହାଇଯାଇj  ତାର ପୁନରୁ ାର ଓ ପୁନରୁ Ùାନ

ପାଇଁ େଯଉଁ ପେଚ¦ା ବହୁ ବଷ ଧ' େସ ସଂଗାମ klର  ସନ୍ ୧୯୧୨େର ଆEକ
ରେର ଓଡ଼ିଆ oଷା କହୁjବା ସବସାଧାରଣ9 )ା* ପୃଥକ *ଜ ମାନତା ଦା1େର ଏକ
1ୋଭ ଓ 1େ*ଧ ଉଜାଗର େହାଇj  ଏ ସଂଗାମ 1ଟିଶ ସରକାର9 lୁଏ¦ିକ୍
.ୟମ ଉପେର ଆଧା'ତ େହାଇ ସନ୍ ୧୯୩୬ अେପଲ ପ

ତା'ଖେର ସ" ତ *ଜ
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େଘାଷିତ େହାଇj  ସନ୍ ୧୯୩୬େର ଓଡ଼ି ଶା ଓ 1ହାର ପୃଥକ ପୃଥକ ପେଦଶେର 1ଭ
େହାଇଗ 
ଏ ମୁଖ 1ପA ାଧା* ସ" ତ ପ'ଚୟ ସୃ¦ି କ'ବା ପାଇଁ . ଦଶି ରୁ ଉ"
ସମୟ

ଗିj  ଏ ଉପଲେ ଉଳ ସମF ି ଳର ସୃ¦ି େହାଇj  ଏ ବାdା ପkର ଓ

ପସାର ପାଇଁ େଯଉଁ ମାେନ ପଖର େଚ¦ା ଓ ଉଦମ ଆର¥ କ'jେଲ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର
େନତୃ ତ" େନଇjେଲ େସମାନ9 ମtେର ମହା*ଜା କୃ ଚ  ଗଜପ, ଉଳ େଗୗରବ
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, ଉଳମଣି ପ¡ିତ େଗାପବୁ ଦାସ, ପ¡ିତ ଳକÈ ଦାସ, ଫ|ର
େମାହନ େସନାପ, ଗାଧର େମେହର ଓ अନାନ Aର ବୁ ିA9 अtତାେର
ଆେୟା@ତ େନତୃ ତ"େର ସଂଗଠନ ପରୁ ଏ ଆହ"ାନ ଏକ ପ'ପୂ ତ ପଦାନ କ'j
ସୃ¦ି େହାଇj

ଓ

ସ" ତ ଓଡ଼ି ଶା *ଜ ଏ *ଜର ପ'ଚୟ. ବହୁ ସଂଖାେର ଏ

ଆେ ାଳନେର ସବସାଧାରଣ9 अବଦାନ ମt h କମ ନୁ େହଁ  ଏ ନୂ ତନ ଗଠିତ *ଜ
ପଥେମ ୬ଟି @ଲ ାକୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇj  କଟକ, ଗ°ାମ, ବାେଲଶ"ର, େକା*ପୁଟ,
ସiଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀ @ଲ ାକୁ େନଇ ନୂ ତନ ରୂପେର ଓଡ଼ିଶାର ଆ1ଭାବ େହାଇj
ଏହାର ପଥମ *ଜଧା j

ଏବଂ

କଟକ ଜନ୍ अ¦ିନ୍ ହବାକ୍ ସାେହବ ଏହାର ପଥମ *ଜପାଳ

ରୂେପ ସରକାରୀ ରେର ପଦ ଗହଣ କ'jେଲ ଏବଂ ମହା*ଜା କୃ ଚ  ଗଜପ jେଲ
ସ" ାଧୀନ ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ପଧାନ ମୀ ବdମାନ ଏହା ୩୦ଟି @ଲ ାେର 1ଭ େହାଇ
ଏହାପେର ଆର¥ େହାଇj

ଓଡ଼ି ଶାର େଗୗରବମୟ ଇହାସ ବହୁ କାଳଜୟୀ

ମହାପୁରୁଷ ମାନ9ର ତାଗ ଓ ବEଦାନ ଉଗର ଏ ଏକ अମର ଗାଥା ଏ अେପଲ ୧
ତା'ଖର ୧୯୩୬ ମସିହାେର ହ^ ଗ°ାମ @ଲ ା ମାଡ ାସ *ଜରୁ अଲଗା େହାଇ ସ" ତ ଓଡ଼ିଶା
ପେଦଶେର ମିଶିଥ  େସ Cନଠାରୁ

ଓଡ଼ି ଶାର ସବ ସାଧାରଣ ଜା ଧମ ବ-
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.ବେଶଷେର ସମେ ଏକଜୁ ଟ େହାଇ ଏ ମହାନ୍ Cବସ ପାଳନ କରr ଓ ଓଡ଼ି ଶା ର
ସବାୀନ ଉନ  1କାଶ ପାଇଁ ଦୃ ଢ଼ .¸ୟ ଓ ପ'କରବ ହୁअr oରତ ସ¨ାଧୀନ େହବା
ପରଠାରୁ ଓଡ଼ି ଶାର ଆୟତନ ଦୁ ଇଗୁଣ େହାଇ ଓ ଏହା ବdମାନ ୩୦ @ଲ ାର ସମ¦ି ସନ୍
୧୯୫୦ ପେର ଓଡ଼ି ଶା *ଜ oରDୟ ଧା* अନୁ ଯାୟୀ ଏକ ନୂତନ ସଂରଣ
ଏ ଉବକୁ ସମ @ଲ ାେର ଆେୟାଜନ କ*ଯାଇ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମେର ପାଳନ
କ*ଯାଏ ଏ अବସରେର ଶିଶୁଆ ଗାମ ପାୟତ େତା½ଳା ନ£ର ଧା*େର ପାଳନ
କ*ଯାଏ ଏ ମେନାରମ ଦୃ ଶ େଦmବାକୁ ଓ ଏହାର ପDକ ବାଣ ଉବ ଉପେoଗ ପାଇଁ
ଆଖପାଖ अଳେର ରହୁjବା ଓÚିଆମାେନ ବହୁତ ସଂଖାେର ଜମା େହାଇ ପାଳନ କରr
ପ1ତ ଉଳ Cବସ ଉପଲେ अେଶଷ अ¢ନ ନ ଓ ଶୁେଭ¶ା ସମେ ଦୃ ଢ ସଂକ
େନବା ଓ ଏହା ବଜାୟ ରmବା ଆମ ବନର ମଳ
ୂ ମ ଏ oବନା ଆମ ହୃଦୟ ର .ଆ*
ା ର ପDକ େହବା ଦରକାର ବେ

ଉଳ ଜନ

ବ'= »ୀ ଓ ପସD
ୂ େ*ଗ 1େଶଷା
ଡାର େଲନ୍, ନୂଆ ବସ¦ା¡, ବ ହFପୁର

*େମଶ" ରମ
ଯିବାପାଇଁ

ଛକଠାରୁ
ଉ4ି ¦

ପୁରୀ
ଜଗନ ାଥ

ସଡ଼କର ପାକୃ କ େସୗ ଯ
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ଓଡ଼ିଆ oଗବତ
ରA  କୁ ମାର ମହାପାତ
ମହାoରତ, *ମାୟଣ, ଗୀତା, oଗବତ ଓ ଉପ.ଷଦ ଆC
ଧମଗ¹ମାନ ଆମ ସମାଜକୁ ସୁପଥେର ଚଳାଇବା ପାଇଁ अେମାଘ
अ» अେଟ ପର ପରମ କାରୁ ଣିକ ପରମ 1ସFୟ ଗୁରୁ ଓ 1ସFୟ
େଦବତା ଶୀ ଜଗନ ାଥ9ର ପରମଭ ଜଗନ ାଥ ଦାସ9 ରତ
ଓଡ଼ି ଆ oଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭପାଣକୁ ସବଦା ବାି ରେଖ ଏହାର
ପେତକ ପଦ ମଲ
ୂ ବାନ ଓ ତd"¢dି କ ଶିା, ପଯୁି 1ଦା ଓ
1ାନର 1କାଶ ଘଟି ନjବା େବେଳ କୃ 1ଦଗଣ oଗବତ
ପଠନ, ପ*ୟଣ ଓ ବଚ.କା ମାtମେର ତତ୍କାଳୀନ ଆମ ସମାଜକୁ
େଢର୍ ଶୃÍEତ କ' ପା'j  େଯେତେବେଳ .ରରତା ହାର
ସବା~କ j

େସେତେବେଳ ମt ଏ ମହାଗ¹ ସମାଜକୁ ସୁପଥ

େଦଖାଇ ପା'j  ଏ ଓଡ଼ି ଆ oଗବତର h ପଦ ମାନ9
ଉପେର ଆେ ଚନା କ'ବା
1ଗତ Cନମାନ9େର େକେତକ अେଯାଗ अକାଳକୁ ଷFା¡
ବି ଜଗନ ାଥ ସଂୃକୁ अବମାନନା କ' .ଜକୁ oଗବାନ

ମଣିେଲ hପ'? ଏହା अନସ" ୀକାଯ େଯ ଆ¥ମାନ9ର ଧନ,
ଐଶ"ଯ, ଯଶ, ମତା, ଖା ଓ ତତ୍ଣାତ

o

ଳସାର ଦୁ ବଳ

ମୁହୂdର ସୁେଯାଗ େନଇ ଆମ' ଧନେର େସମାନ9 ସାମାଜ

ବଢ଼ାଇ klେଲ େସେତେବେଳ ଆେ¥ ଟିhଏ 1 o1 ପା'େଲ.,
ଉଳର ପଭୁ अଜନFା ଶୀ ଜଗନ ାଥ ହ^ ଆମର ପରମ ଇ¦ ପରମ

ଓ ପର½ର ଗୁରୁ ଓ ପରମ ଆ*t ତା9ର अସୀମ ଲୀଳା ବୁ ଝିବାକୁ
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ମdବାସୀ କଣ ସ" ଗର େଦବତା 1 େଟର୍ ପାଆr ନାହ^ ଶୀ ଜଗନ ାଥ9ର ଛଡ଼ା
ତୁ ଳସୀେର ଯାହା ମିେଳ, ତାହା अନତ 1ରଳ େସ ହ^ ଆମର ପଭୂ, ଶାସକ ଓ oଗଦାତା
ଏବଂ ସବୁ h ଆ¥ମାନ9ର ଧମ अତା େନଇ ଆେ¥ .ଜକୁ ଭଗବାନ େବା ଉjବା
ଦୂ *kରୀ ମାନ9 ପାଦ ତୁ ଳସୀେର ପ ୂଜା କେଲ ଫଳତଃ େସ अକାଳକୁ ଷFା¡
ପାପାତFାମାନ9ର ଦୁ ¡ଲୀଳା kl  oअବତର େସ ପଦଟି ଯାହା କୁ ହାଯାଇ, “ବୁ ଝି

1k' କାଯକେଲ, 1ପଦ ନପଡ଼ଇ ଭେଲ”କୁ ଖୁବ ଭଲoେବ ବୁ ଝିଥାେ, ତଥା କjତ
ଠକ

ପବକମାେନ ପଦଟିଏ 1 ପବଚନ େଦଇ ପା'ନଥାେ, ବରଂ ତା9 ମିଥା

ଧମା¢ନୟର ଯବ.କା ପଡ଼ି ଥାା
ଆମ ପବ
ୂ ଜ9ୁ ସାଧାରଣ ମଣିବା ପାୟ ଭୁ ଲ େହବ େସମାେନ ା, 1ା ଓ
ଦୂ ରଦ ¦ା jେଲ ପବପବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର  .ୟମ ଖ°ି େସjେର 1ାନ ସତ
କାରଣମାନ ସଂଶି·¦ କ*ଇjେଲ ଉଦାହରଣ ସ" ରୂପ, k'Cନ ରଜପବ ପାଳନ ଆଳେର
ଧ'ତୀ ମା ରଜସ" ଳା େବାl ଖନନ, କଷଣ ଓ ପୃjA ଉପେର େକୗଣସି oର େଦଉନjେଲ
ଧ'ତୀ ମା’ର 1ଶାମ ନାୟେର େସମାେନ ପ'େବଶର ସୁରା ା କ'jେଲ ଆେମ
କଣ କ'େଲ, ସହରୀ ସଭତା ନାମେର ପ'େବଶକୁ ତEଳା କ'େଦଇ ବହୁତଳ ପାସାଦ
ମାନ .ମାଣ କ*ଇ ସହର ମାନ9ୁ କଂhଟର ଗଡ଼ କ'େଦେଲ ନଈ, ଝରଣା, ଜଳାଶୟକୁ
ପାକୃ କ ଧା*େର ବବହାର ନ କ' .ଜ ବିଗତ ସ" ାଥେର କୃ ମ ଉପାୟେର ଏହାକୁ
ନ¦ କେଲ ପୁନ¸ ଭୂ ତଳ ଜଳକୁ ଏଭE oବେର ନ¦ କରୁ େଛ, ଯାହାଫଳେର ଜଳାoବ
େଦଖା େଦଉ ଆଉ 1ଶ"େର Cନକୁ Cନ ତାପମାତା ବୃ ିପାଇବାେର

ଗି .କଟେର

ଆମ अପ'ଣାମବଶୀର ଫଳାଫଳ ଆମକୁ େoଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ^ ପଡ଼ିବ ଖ*Cନ ନ ଆସୁଣୁ,
ସମଗ ଓଡ଼ି ଶାେର ଜଳାoବ େଦଖା େଦ ଣି
1ାନ ବଳକୁ ଭୁ ଲoବେର .େୟା@ତ କ' ଆେମ ଖୁବ୍ ଆଡ଼iରପୂ ବନଯାପନ
ପାଇଁ ଶୀତତାପ .ୟrତ ଯ, ଶୀତEକରଣ ଯ ଓ ଗାଡ଼ି େମାଟରର ବହୁଳ ବବହାର କ'

ବାୟୁ ମ¡ଳକୁ अାରକାମ· ଓ ମିେଥନ୍ ଗାସେର ପୁ* ଭ' େଦେଲଣି ଏହାର ପ'ଣାମ
ପାଇଁ ଖୁବ .କଟେର ଆ¥ ମାନ9ୁ ପଶ"ାସ ପାଇଁ କୃ ମ अମ·ଜାନ .¸ୟ କ ୟ କ'ବାକୁ

ପଡ଼ି ବ ଏେବ 1 ସାବଧାନ େହାଇ oଗବତର अନଏକ ପଦ, “ଆପଣା କ

କମମାନ, ଆଗୁ
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େହାଇବା ସାବଧାନ” କୁ ହୃଦୟମ କ'ପା'େଲ ଭଲ ହୁअା
ଆମ ପବ
ୂ ଜମାେନ ା 1ା େହାଇ ମାନବବାଦ ମେର 1ଶ"ାସ ରm ତା9ର
Cବାନ ବଳେର “ବସୁେଧୖବ କୁ ଟୁ iକଂ” ଧମ ଧାରଣା ସୃ¦ି କ'jେଲ h 1ାନ,
ପଯୁି 1ଦା ଇତାCକୁ କୁ ମାଗେର ବବହାର କ' ଆେମ ଧ*କୁ ସ* ମଣିେଲ ଆେମ
ଂସ, अପ'ଣାମଦଶୀ, ସ" ାଥପର 1େବକଶନ
ୂ  େହାଇ ପକୃ ପ'େବଶକୁ ଧ"ଂସ କେଲ
ସମୁହ ସ" ାଥ ଭୁ l େସ" ¶ାkରୀ ଆଚରଣ କେଲ .ଜ ଚ'ତ ନ ବଦଳାଇ अନର ଚ'ତକୁ
ଆେପ କେଲ ଏମି େହେଲ Cବାନ ଆସିବ େକମି ?
ସୁତ*ଂ ସେବ େହାଇଣ ଏକାକା*, େବାlବା ଜଗନ ାଥ େହ ରାକର oବେର ପତହ
oଗବତ ପଠନ ଓ ଶବଣ କ'ବା ଏବଂ oଗବତର Cବାନକୁ ଆମ ବନେର ପେୟାଗ
କ' ପୃjAକୁ ସୁ ର କ' ରmବାପାଇଁ ପୟାସ କ'ବା ଉତ अDତର oଗବତ ଟୁୀର
ପୁନେ*ାର କ'ବା ଉତ अନଥା oଗବତେର ଉେଲ ଖ େହାଇjବା, “ମଣିଷ େଦେହ
Cବାନ - େଦm ସୋଷ ଭଗବାନ” କଦାପି ସ¥ବ େହବନାହ^ ଆଗ ଆମ ହୃଦୟେର
ପେବଶ କ*ଇ ପେର अନକୁ ବୁ ଝାଇେଲ .¸ିତ ଆମ ସମାଜ, ପ'େବଶ ଓ ପକୃେର
ପ'ବdନ େହବ ଓ 1ଶ"ର ମଳ େହବ, ଏjେର େଳ ମାତ ସେ ହ ନାହ^
ଇ-୨୬୭, ୟୁ.ଟ୍-୮
ଭୁ ବେନଶ" ର-୧୨

େମାବାଇଲ୍ - ୮୮୯୫୭୫୮୮୬୦
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ଠି
ଡା େସୗମର°ନ ମିଶ
ହାଏ *ଜ,
ଏ ବଷ ତୁ ମ ବାଟ kହ^ kହ^ ରl େହେଲ ତୁ େମ ଆସିଲ
ନାହ^ ଏେତ Cନର ସ+କ େକମି oିେଦଲ, ମଁୁ େସଇୟା
oବୁ jl,େହେଲ ଖବର ପାଇl େଯ ତୁ ମ ଘରେ କ ତୁ ମକୁ
ଆସିବାକୁ େଦେଲ ନାହ^ ଆଉ ଏ କଥା ଜାଣି ମଁୁ ମମାହତ େଯ ଆମ
ଘର େ କ ମt ଏ ଷଡ଼ଯେର ସାମିଲ अଛr §ଡ଼, ଘର
େ କତ ବଇ', କବା କାହାକୁ ?
ପବଷ ଏCନ ଆସ େବାl ତୁ ମପାଇଁ ବ ହFପୁରରୁ अସl
oମଦାଇ ପଣା କ' ରmjl େସେକ¡ ସଟର୍ େଡ jବାରୁ ମନ
1 ବ.କ'j  େହେଲ ତୁ େମ ନ ଆସିବାରୁ ଏକା ପିଇବାକୁ ଇ¶ା
େହ ନାହ^ ପୁ* ହା¡ି ବାେଡ଼ଇ oିେଦl
ଆଉ କଣ େଲm1, େଭଟ େହାଇjେଲ ବଷଯାକର କଥା
କଥାr େମେସଜେର ଖାl ମୁଖ କଥା ଗୁଡ଼ାକ େଲm େଦଉ
oରତ ଭୂ ଖ¡େର ସରକାର ବଦE ଗ ଣି େସାମନାଥ ଘର ପାଖରୁ
hଏ ଜେଣ *ଜୁ  କରୁ  h ଉଳ ପେଦଶେର ଆଉ ଏକାମ
ନଗରୀେର େସଇ ଏକା ସରକାର अଛr .କଟ ଭ1ଷତେର
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ବଦEବାର େକୗଣସି ସ¥ାବନା ମt େଦଖାଯାଉନାହ^
ଆରବଷ ପୁରୀର ଜଗା klଗ , ଏେବ େସଇଠି ତା ପୁअ ରହୁ ଶୁଣୁ େସ କୁ ଆେଡ଼
ତା ବାପା ସ'h ନୁ ହଁ  ବହୁତ ଉର େହଉ
ଆଉ େଗାେଟ କଥା, ଏକାମ ନଗରୀେର ଏେବ *ହାଗି' େବାl କଣ ଏକ ନୂଆ
ମେହାବ kl େକେବ ର1ବା'ଆ ସମୟ କାଢ଼ି ଆସିେଲ େସଠାେର େଦଖା ହୁअା
ବହୁତ ମଜା ହୁअା ଭଲ କାେମ*ବା

େମାବାଇଲ୍ େଗାେଟ hଣି େସଲଫି .अେ

ହଁ , ଯC ଆସିବ, ବୁ ଢ଼ା ବାହାନକୁ ଆଣିବ ନାହ^ ବୃ  ବ ାହFଣ େବଶେର ଆସିବା ଠିକ େହବ
ମଁୁ ଏଠି ଭଲେର अ ତୁ େମ ସପ'ବାର େସଠାେର ଭଲେର jବ େବାl ଆଶା
ଆଉ ସବୁ କଥା େଦଖାେହେଲ ଇ
ତୁ ମର କପିଳା
ମtଖ¡ୀ, ଶୀବଳେଦବ ୟୁ
େକ  ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହ"ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ- .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶେର ଡା େଜାପସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପକାଶି ତ

71

ଏକାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା
अେପଲ ୨୦୧୬

www.aahwaan.com

1ଧାତାର େଖଳ
ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ7ନାୟକ

ମାଘ ମାସର ହାଡ଼ଭା ଶୀତ ସାକୁ କୁ ହୁଡ଼ି, େ§ଟ େ§ଟ
ଜଳ1 ୁ େର ପ'ଣତ େହାଇ 1େଛଇ େହଉଥାଏ ଧ* ପୃ=େର
ସେତ େଯମି େକ େÅ କ'େଦଇଥାଏ अଲେର ଆସି ଏ
ଜାଡ଼େର ମt ପାତଃଭ ମଣେର େକେବ अବେହଳା କରr ନାହ^,
େଦାଳେଗା1

େବେହ* ଆଉ *ଧାକା ମହାପାତ ସହରର

ଜେଣ ଜେଣ ମାନଗଣ ପ=ିତ ବି ଏବଂ ପି Cନର ବୁ
ସହରର ସମ अ~ବାସୀ ଏ ଦୁ ଇବୁ9 1ଷୟେର ଜାଣr h
ଖ* h ବଷା h ଶୀତ, ବଷ ତମାମ ପାତଃ କାଳେର ସହରର
*ାେର ଏକାଠି ବାୟାମ ଓ ଭ ମଣ କରୁ jବା ଏମାନ9ୁ େଦଖr
ସହରବାସୀ
ସବୁ Cନ ପ' େସ Cନ ମt େଦାଳେଗା1

ଶୀଘ ବାହା'

ଯାଇଥାଏ ଘରୁ  ଘର ପାଖ ପାକେର ଦୁ ଇ େଘ* kl ଆସିବାପେର
ମt *ଧାକା ନ ଆସିବା େଦm େବ୍ ଉପେର ବସିପଡ଼r େସ
*ଧାକା େକେବ ଏେତ 1ଳi କରr ନାହ^ अବଶ େକୗଣସି
ଜରୂରୀ କାଯେର ହୁଏତ େସ अ~କ ସମୟ *ତୀେର अ.ଦ ା ର
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ସକାଳୁ ଉଠିବାେର 1ଳi େହାଇjବ େବାl ମେନ ମେନ ା କରr େସ *ଧାକା ପାଇଁ
ତ ଏ ସବୁ ସାମାନ ଘଟଣା ଏମି अେନକ କଥା େସ ା କରୁ jବା େବେଳ *ଧାକା
ବାବୁ ଆସି ପହିଯାଆr klେର अସାମାନତା େଦଖାଯାଉଥାଏ,

ଗୁଥାଏ ସେତ େଯମି

େସ अେନକ * अ.ଦ ା ରବାପେର ବାtବାଧକତାେର ଉଠି ଆସିଛr अ ବାଟ kl
ଆସିjେଲ ସୁା େସ ଥh ଯାଇ େସଇ େବ୍େର ବସି ପଡ଼r ତା9 अବ`ା େଦm
େଦାଳେଗା1

ବାବୁ ସ" ତଃ ପଶ କରr; “କଣ େହ

h େର ସା? ଏମି ଗୁମ୍ ମା'

ବସିପଡ଼ି ଲୁ େଯ?”
*ଧାକା ହାlଆ ମା'େଦଇ କେହ, “h ନାହ^ ବୁ ଏଇ େପମ ବାପାର
1ଷୟେର ା କ' କ' ଆ@ ଆm େଖାl
େଗା1

ନାହ^”

ହସିେଦଇ କେହ, “ତୁ ଏଇ େପମ ପଛେର କାହ^h ପଡ଼ିଲୁ ? ବୟସ ତ

େହ ଣି, େକୗଣସି @.ଷର अoବ ନାହ^, ଭଲ ପାତୀଟିଏ େ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 ସାେର 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 େପମ କରୁ ଛୁ ନା

କଣ ?”
*ଧାକା େଫଁ hନା ହସିେଦଇ କେହ, “ତୁ କଣ େମାେତ ଜାଣିନୁ ? େମା େଦଇ େପମ
େହବ. େମାେତ ଦରକାର ଧ େକାଟିପ ପ'ବାରର ଝିअ ଯିଏ ବାପାମାଆ9ର
େଗାଟିଏ ସାନ େହାଇjବ େସମି ଝିअ9ୁ ହ^ ମଁୁ େପମ କେର, h ସା ସବୁ େବେଳ େମା
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ସ" ପ ସଫଳ େହବାପ ୂବରୁ 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

*ଧାକାର କଥାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କପକାଏ, “1ଶ"ାସ ତ ସବୁ େବେଳ ତୁ ପÇା

କ'ଥାଉ େହେଲ अନ ଝିअମାେନ େଯମି ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛr ଏ ଝିअ 1 ଯିବ.
େବାl hଏ କବ? ନା ଏମି ତୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଝିअ9ୁ େପମ କ' kljବୁ ?
େକେତ Cନ ଏମି ଏକା ଏକା ରବୁ ? ଖାl େପମ କରୁ jବୁ ନା ବାହାସାହା 1 େହବୁ ?
.ଜକୁ େକେବ ଦପଣେର େଦmଲୁ ଣି? େସ ବୟସ अ ନା େସ େଚେହ* ? ଏମି *
अ.ଦ ା ର ର ତୁ କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଗଲୁ ଣି ଧନ ଆଶାେର େହଉ h େତାର ଏ େପମ
କ'ବାର

ଳସାେର େହଉ, େକେତ Cନ ଆଉ ଏମି klବ?”

*ଧାକା କେହ, “ବୁ ଝିଲୁ ସା ବନେର h ପାଇବାକୁ େହେଲ h ପଦାନ
କ'ବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ^ ପଡ଼ି ବ ଘେର େଗାଟିଏ େବାହୁର ଆବଶକତା अେନକ ଜାଣି ସୁା ମଁୁ
1ବାହ କରୁ ନାହ^ ମା Cନକୁ Cନ ଦୁ ବଳ େହାଇଯାଉ, େହେଲ 1ବାହ ପାଇଁ େଯେତ ସବୁ
ଝିअ9ୁ େପମ କ' ସମେ h ନା h ବାହାନା କ' େମାେତ େଧାକା େଦଇ
klଯାଇଛr େହେଲ ମଁୁ ହାର୍ ମା.1. େମା ଲେର Cେନ ନା Cେନ .¸ୟ ସଫଳ
େହ1”
େଗା1

ପଶ କେର, “କଣ ଖାl ଧନ ପାଇଁ....”

“ହଁ େର ସା ଖାl ଧନ ପାଇଁ ମଁୁ େପମ କରୁ  ମଁୁ ଆବନ େଚ¦ା କ'େଲ ବା
khରୀ କ'େଲ 1 େକାଟିପ େହାଇପା'1 ନାହ^ େତଣୁ େକାଟିପ ଧ ବିର ଝିअଟିଏ
େଦm ବାହା େହେଲ େସ ସ" ପ େମାର अ ସହଜେର ପୁରଣ େହାଇଯିବ” *ଧାକା କେହ
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ସବୁ ଶୁଣି କେହ, “େହେଲ ଧ େହବାପାଇଁ େବାl ଏ अ.ଦ ା ର ର

.ଜ େଦହକୁ ତୁ କଣ କଲୁ ଣି େଦmଛୁ ? ଏjେର େତା ସ" ା`ପ େକେତ 1ପଦ ଆସିବ େସ
1ଷୟେର ତୁ ଜାଣିନୁ ?”
*ଧାକା ଏତାଦୃ ଶ ଉପେଦଶ ଶୁଣି 1ର oବ ପକାଶ କ' କେହ, “ଏମି अ.ଦ ା
ରେଲ କଣ ମଁୁ ମ'ଯି1 ? େମାେତ କଣ ଦୁ *େ*ଗ ବା~ େହାଇଯିବ? ବୁ ଝିଲୁ ସା
ଦ'ଦ େହାଇ ଶେହ ବଷ ବି ମଁୁ କଣ ପାଇ1 ? ବରଂ ଧନବାନ େହାଇ ଖୁସିେର ରବ
ଭଲ ଧନ ଆସିେଲ ସବୁ େ*ଗେବୖ *ଗ 1 ଆେପ ଆେପ ଭଲ େହାଇଯିବ”
ଦୁ ଇ ସା ଏମି କେଥାପକଥନ କ', ଉଠି ପୁଣି ବାୟାମ କ'ବାେର
ଏହା େସମାନ9ର .C.ଆ କଥା େଗା1

ଗି ପଡ଼r

अେନକ ବୁ ଝାଏ, *ଧାକା h

ନେ§ଡ଼ବା ଏମି kଲୁ jବା େବେଳ େସ Cନ 1 ଆେସ, େଯେତେବେଳ *ଧାକାର ସ" ପ
ସାକାର ହୁଏ अବଶ ଏjପାଇଁ ତାକୁ अେନକ ଦାମ େଦବାକୁ ପେଡ଼ ଉ¬ କୁ ଳୀନ ବ ାହFଣ
ପ'ବାରର *ଧାକା ବା.ଏ .ଜଠାରୁ ଚ ଜାର େଗାଟିଏ ଝିअ ଝିअର ବାପା
ରୁ ଦ ପକାଶ େ§ଟ*ୟ9 अନୁ ମେର େସମାେନ 1ବାହ କ'ବା କଥା ା କରr ସତ
େହେଲ *ଧାକାର ପ'ବାର ଏ 1ବାହେର अସହମ ପଦଶନ 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 ରୁ ଦ ପକାଶ *ଧାକାକୁ ସପତ ୀକ .ଜ ଘରକୁ
ଯିବାପାଇଁ .େ4ଶ Cअr *ଧାକାକୁ ମେନ ହୁଏ ସେତ େଯମି ତା ସ" ପ ସବୁ
oିଯାଇ 1ବାତା ପତ ୀ ଛ1*ଣୀ h ସବୁ େବେଳ କ ଆସିjେଲ େଯ ଏ ସମ
ସ+dି ର ଉd*~କାରୀ େସ .େଜ, େହେଲ େସମାନ9ୁ ଘରୁ ଏମି ବାହା'ଯିବାପାଇଁ ଶଶୁର
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େକମି କପା'େଲ, ଏ ସଂଶୟ *ଧାକାର େ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 ତାଗ 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 ତୁ ମ ବାପା ଆମକୁ ଘରୁ
ବାହା' ଯିବାପାଇଁ କବା ଉତ ନj  େସ େସମି କପା'େବ ନାହ^ h େସ ଏମି
କେଲ କାହ^h ?”
“େସ ସବୁ କଥା ପେର, ଆଗ ା କର ଆେମ େକାଉଠି ରବା? ତୁ ମ ଘରକୁ ତ ଯାଇ
ପା'ବା ନାହ^ ତା େହେଲ କ'ବା କଣ?” ଏହା ଛ1*ଣୀ କବା େବଳକୁ ଉତ େହାଇ
*ଧାକା କେହ, “ନା, େମାେତ ଆଗ କୁ ହ େସ ଏମି େକମି କ'ପା'େଲ?” *ା
ପାଶ" େର jବା ଏକ ସିେମz୍ ବାର¡ାେର ବସି ଏ ପଶର ଉdର ଆଶାେର ଛ1*ଣୀକୁ kହ^
ଥାଏ *ଧାକା
ଛ1*ଣୀ h ସମୟ .ରବ ରବା ପେର କେହ, “େସ େମା ବାପା ନୁ ହr, େମା
ମାମଁୁ ମଁୁ ଜନF େହବାପେର େମା ବାପା େଗାଟିଏ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ପାଣ ହେରଇjେଲ,
ଏହା ପେର ପେର େମା େବାଉ ବାପା9ୁ ଝୁ' ଝୁ' ଆର ପା'କୁ klଯାଇj  େତଣୁ େମାର
େଦଖାkହଁ ା କ'ବାପାଇଁ ମାମଁୁ9ୁ ଦାୟିତ" Cଆଯାଇj  ମାମଁୁ େମାର अତ େ ଭୀ
ମଣିଷ େସ େକେବ 1 ଏ ସ+dି କାହାକୁ େଦବାକୁ kହଁୁ ନjେଲ େତଣୁ େସ େମା 1ବାହ
କ*ଇ େଦଉନjେଲ େଯଉଁ Cନ ତୁ ମ ସହ 1ବାହ କ'ବା କଥା ମଁୁ ଘେର କjl େସ
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Cନ ମାମଁୁ ାର କ' ଏ 1ବାହ କେରଇ େଦେବ ନାହ^ େବାl କjେଲ, େତଣୁ ମଁୁ
ତୁ ମକୁ अଦାଲତେର 1ବାହ କ'ବା କଥା କjl ଏହା ଫଳେର େସ ଆଉ େକୗଣସି
ପଦେପ େନଇ ପା'େଲ ନାହ^ େହେଲ େସ kହଁୁ jେଲ 1ବାହ ପେର ମିଥାକ ସ+dିର
କାଗଜ ପତେର େମାର ଆଉ ତୁ ମର ଦଖତ େନଇ ସବୁ .ଜ अି ଆରେର ରmବାପାଇଁ
େହେଲ ତୁ େମ ଉ¬ଶିିତ ଜାଣିବା ପେର ତା9ୁ ବହୁତ ଧÇା

ଗିj  ତଥାପି େସ େମାେତ

ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େଦଇନjେଲ h ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉjl, େତଣୁ .³dି
େନଇjl େଯ ତୁ ମକୁ ପାଇବାକୁ େହେଲ ଯC ସ+dିକୁ ତାଗ କ'ବାକୁ ପେଡ଼ ତ େତେବ
କ'1 େତଣୁ େସ Cନ अଦାଲତେର 1ବାହ ପେର ଆେମ େଯଉଁ ସବୁ ଦlଲ ଉପେର
ଦଖତ କ'jେଲ େସjେର େଗାଟିଏ j
ଛ1*ଣୀ କଥା ଶୁଣି *ଗେର

ଏ ସ+dିର ହାରର ଦlଲ”

ଲ ପଡ଼ି ଗ

*ଧାକା “ଏେତ ବଡ଼ କଥା େମାେତ

କନjଲ କାହ^h? अତଃ େମାେତ ଥେର ପk'ଥା ସ+କୀୟ ମାମଁୁକୁ ବାପା େବାl
େକମି ପ'ଚୟ େଦଇjଲ, ସତ କଥା କାହ^h କଲ ନାହ^? ଯC ଏେତ ଭଲ ପାଉjଲ
େମାେତ ଏମି अକାରେର କାହ^h ରmଲ? ଏେତ ବଡ଼ अନଥ େହାଇଗ

ଆଉ ତୁ େମ

େକେତ ଶାrେର ଏ ସବୁ କଥା କପାରୁ ଛ?” ଏମି अେନକ ଭନା କ'klj
*ଧାକା
ଛ1*ଣୀ ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ ଆmେର କେହ, “କାରଣ େମା ପାଇଁ ଟ9ା अେପା ତୁ ମ ଭଲ
ପାଇବା अ~କ ବଡ଼ j  ତୁ ମ ବନକୁ ବା@ ଲେଗଇ ମଁୁ ବନେର କଣ ପାଇଥାr ଆଉ
ଯC ତୁ ମକୁ ଏ ସବୁ କଥା କଥାr, ତୁ େମ ହୁଏତ ଏ 1ବାହକୁ ଏେତ ସୁରୁଖୁରୁେର କ'
େଦଇନଥା େମା ପାଇଁ େମା ମାମଁୁ ସହ ଶତତା କ'ଥା ଏ କEରୁ ମିEଥାା କଣ ?
େମା ବନର अେନକ ମୁହୂd ଯାହା ନ¦ େହାଇଥାା, େସଇj ପାଇଁ ମଁୁ ଏ ସବୁ ତୁ ମକୁ
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କl ନାହ^”
ଛ1*ଣୀର କଥା ଶୁଣି *ଧାକା अତ~କ େକ ାଧେର ଜଜ'ତ େହାଇପେଡ଼ େହେଲ
ଛ1*ଣୀ କ klj , “1ବାହ ପ ୂବରୁ ତୁ ମକୁ ଥେର େମା ସହ େଦmବା ପେର ମାମଁୁ
େକ ା~ତ େହାଇପଡ଼ି jେଲ କାହାକୁ େଗାେଟ େଫାନ କ' ତୁ ମକୁ ବନରୁ ମା'େଦବାକୁ
.େ4ଶ େଦଉjବା େବେଳ ମଁୁ କେଦଇjl େଯ ତୁ େମ ଜେଣ अ ସାଧାରଣ େବାକା ଭE
େ କ େତଣୁ େସ ତୁ ମକୁ ମା'ବାକୁ ମନା କ'େଦଇ େମାେତ କjେଲ େଯ 1ବାହ ପଯ
େଯମି ତୁ େମ ଜାଣିବ ନାହ^ େଯ େସ େମା ମାମଁୁ ଏବଂ େସ ହ^ ସବୁ େଯାଜନା କ'jେଲ
1ବାହ ପେର େକମି ସ+dିକୁ अି ଆର କ'େନେବ େସେତେବେଳ ଯC ମଁୁ ମୁହଁ େଖାl
h କଥାr ତ ବହୁତ ବଡ଼ अନଥଟିଏ େହାଇ ଯାଇଥାା ମାମଁୁ9 .େ4ଶେର ତୁ ମର
ପାଣ klଯାଇଥାା, େସଇjପାଇଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ h କନjl ତଥାପି ଯC ତୁ େମ oବୁ ଥାअ
େଯ ମଁୁ h ଭୁ ଲ କ' େତେବ େମାେତ §ଡ଼ି ତୁ େମ .ଜ *ାେର ଯାଇପାର”
*ଧାକାର େକ ାଧ ଶା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, .ଜକୁ େଦାଷୀପ' ମେନ କରୁ ଥାଏ େସ
ଛ1*ଣୀର ଆmେର ଆm ମିେଶଇ kହ^ବାର ସାହାସ ନଥାଏ େତଣୁ େସ ଛ1*ଣୀର ହାତକୁ
ଧ' କୁ େହ, େମାର अସଲ ସ+dି ତ ତୁ େମ ଟ9ାପଇସା ଜମିବାଡ଼ି କ+ାରୁ େମାେତ କଣ
ମିEବ? ତୁ ମ 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, ‘ବୁ ଝିଲୁ *ଧାକା... ତୁ େଯେତ ଯାହା େଯାଜନା
କେଲ 1, ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ େଯାଜନା କ'ବା େ କଟା ଉପେର େକଉଁଠି ବସି େଦଖୁ ଆଉ
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େଯଉଁ ଭୟ9ର େଖଳ ତୁ େଖଳୁ jଲୁ ତାଠୁ େଢର୍ ବଡ଼ େଖଳ େସ 1ଧାତା େଖଳୁ ”
*ଧାକା େଗା1 ର କଥାର ମମ ବୁ ଝିପାେର ଆଉ ଛ1*ଣୀ9ୁ .ଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି
କେହ, “ହଁ ବୁ ମଁୁ ଆ@ ବୁ ଝି ପା', ପକୃତ ଧନ କଣ ପକୃତେର ସବୁ h େହଉ
1ଧାତାର େଖଳ”

କୁ ¡ା, *ମ@ ପଡ଼ା
ସiଲପୁର, ୭୬୮୨୨୨
େମାବାଇଲ୍ - ୯୫୮୩୩୨୨୧୪୩

ଆମ ପର+* ଆମ ଐହ : ବ ହFପୁର ଠାେର अନୁ =ିତ ମହୁରୀ
ମେହାବେର ଓଡ଼ି ଶୀ ନୃ ତରତ ଶିଶୁମାନ9 ଛ1
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ତୁ ମ ଗଁ ା ନଇ...
ନଇ...
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ତୁ ମ ଗଁା ନଈ ଭଲ

େଗ େମାେତ

ଥାଉ h ନଥାଉ ପାଣି
ତୁ ମ ଗଁା *ା ଭଲ

େଗ ପୁଣି

ବାଟ ନପାେର ପେଛ ଜାଣି
ତୁ ମ ଗଁା ବାଆ ଭଲ

େଗ o'

Cଏ େଯେବ େମାେତ ଛୁଇଁ
ତୁ ମ ଗଁା ସେତ ମନ େkେରଇ .ଏ
ସ° େଯେବ ଆେସ ନଇଁ
ତୁ ମ ଗଁା େସ କାଗଜ ଫୁଲ1 ପିୟା
ବାେସ େମାେତ ମହ ମହ
ମନେର େମାହର ତୁ ମ ଗଁାର ଛ1
ନାଚୁ ଥାଏ େଗା अହରହ
ଭଲ

େଗ ତୁ ମ ଗଁା 1ଲ ପାହାଡ

ମନ େମା େkେରଇ େନଉ
ତୁ ମ ଗଁା ଭଲ

େଗ, କାହ^hନା

ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଉ
ସୁ ରପୁର,ଉdରକୂଳହାଟ୍,ପୀପୁର,ଯାଜପୁର
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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अେଦଖା େପମ
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
େସCନ ସସFି ତା ସା ମାନ9 ସହ ଭୁ ବେନଶ¨ରର ପୁକ
େମଳାକୁ ବୁ lବାକୁ ଯାଇj  ପୁକ ପ ଋ ନjବା ସସFି ତା h
େସCନ ସା ମାନ9 ବାtବାtକତାେର hଣି ଆଣିj

େଗାେଟ

କ1ତା ବ “ମଧୁମାଳD” ମେନ ମେନ oବୁ ଥାଏ ବଟିକୁ କାହାକୁ
େଦଇେଦ1
ଏମି oବୁ oବୁ େକଜାଣି କାହ^h େସ ଦୁ ଇk' ପୃ=ା
େଲଉଟାଇେଦ  ଆଉ ତାର ନଜରେର ପଡ଼ି
ମେନ” େସCନ ସସFି ତାର 1େବକ ବାt କ
ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ କ1ତାଟି j

କ1ତା “ମେନ
େସ କ1ତାଟିକୁ

ଏପ' .......

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 oି
ମେନ ମେନ େପମ ମେନ ମେନ େଧାକା
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ମଁୁ େଯ ମନୁ ଆଁ େପମେ*ଗୀ
େକଜାଣି କାହ^h ଏ କ1ତାଟି ପଢ଼ି ସା'ବା ପେର କ1ତାଟିର େସ ମନୁ ଆ ଶ=ା9
1ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଇ¶ା କ  େଦm

ଉପେର ତା9ର ନାମ େଲଖା अ ପoସ କୁ ମାର

ରଥ ନାମଟି େଦmସା'ବା ପେର, େକଜାଣି କାହ^h ତା9ର ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ଇ¶ା େହ ,
କ1ତାର େଶଷେର େଲଖାj

େଜ.ସି େ*ଡ୍,ବାାେ ର େକଜାଣି କାହ^h େସCନ େସ

କ1ତାଟିକୁ ସସFି ତା ୧୦ଥର ପଢ଼ି j  ଆଉ .ଜ अଜାଣତେର େସ ମନୁ ଆଁ କ19ୁ .ଜ
ହୃଦୟେର ଜାଗା େଦଇ ସା'j  ସସFି ତା ସିନା ପଥମ ଥର ପାଇଁ କ1ତା ପଢ଼ି j  h
ସା* *ଜେର ପoସ ଜେଣ େ*ମାzିକ କ1 oବେର ଏକ ସ¨ତ `ାନ ସୃ¦ି କ'
ସା'jେଲ
େସCନ ଠାରୁ ସସFି ତା ଯୁଆେଡ଼ ଯାଉନା କାହ^h ସାେର hଣି ଆଣି ଥାଏ େଗାଟାଏ
କ1ତା ବ ଆଉ େଖାଜୁ ଥାଏ େସ ମନୁ ଆ କ19ର କ1ତାକୁ  େକେବ େକେବ
ମିEଯାଏତ େକେବ ପୁଣି ତାକୁ .*ଶ େହବାକୁ ପେଡ଼ ବହୁCନ ପେର କ1ତା ତା9ର ଆଉ
େଗାଟାଏ କ1ତା ପଢ଼ି ବାକୁ ପାଇ

ଯାହାର ଶୀଷକ j

“अେପା”

େକେତ ଆଉ ତୁ ମକୁ अେପା କ'1
ସପନେର ଆସ ଧାଇଁ
ସପନେର ନୁ େହଁ ସେତ ଆସି ଯାअ
ଆେ

େମା ରୂପସୀ କଇଁ

ଏଥର h କ1ତାର େଶଷେର ପoସ9 ଇେମଲ ଆଇଡ଼ି j
XXXXXX@XXX.COM
ଏଥର h ଆଉ େଡ' ନକ' େଗାଟାଏ ଇେମଲ ପଠାଇj 
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କ1 ମହାଶୟ,
ସ¨ାଗେତଣ ପଣାମ ଗହଣ କ'େବ ମଁୁ ଆପଣ9 କ1ତାର ଜେଣ ଉ¬ ପଶଂସକ ଓ
ପାଠକ ମt ଆପଣ9 େ*ମାzିକ୍ କ1ତା ଗୁଡ଼ିକ ମନେର ଏକ ଆେନ୍ଦାଳନ ସୃ¦ି
କେର,ଆଉ େପମର ସୁର¢ ବୁ ଣିCଏ ଓଡ଼ି ଆ oଷାର ଆପଣ9 ଏ अବଦାନ ପାଇଁ अେଶଷ
ଧନବାଦ
(ଇ)
ତୁ ମର ଶୁoକାିଂ
ପoସ9 ପତୁdର j

ଧନବାଦ

୨Cନ ପେର ପୁଣି ଏକ ଇେମଲ ଆସି  ସାର୍ ଆପଣ9 “अକୁ ହା େପମ”କ1ତାଟି
ବହୁତ ମନଛୁଆଁ େଗାେଟ କଥା ପk'1 ଯC ଖ*ପ o1େବ.ତ ସାର୍.. ଆପଣ କଣ
କାହାକୁ ଭଲପାଇନାହାr ଏମି ~େର ~େର ପoସ ଆଉ ସସFି ତାର କେଥାପକଥନ ଆର¥
େହାଇଗ  ତା ପେର େମାବାଇଲ୍େର କଥା ଆଉ ମନ Cଆ.ଆ ଏମି ଏମାନ9
अେଦଖା େପମ ଏେତ .1ଡ଼ େହାଇଗ

େଯ ଯାହା अନ ମାନ9 ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ

େହାଇ ରଗ 

ସୁ ରପୁର, ଉdରକୂଳ ହାଟ୍, ପୀପୁର, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୧୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହ"ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ'ବାର )ା* ସ+ୂ- .ଃଶୁ0 1ତରଣ ଉେ4ଶେର ଡା େଜାପସାଦ ପ7ନାୟକ9 )ା* ପକାଶି ତ

83

ଏକାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା
अେପଲ ୨୦୧୬

www.aahwaan.com

अDତ
Cଲ ୀପ କୁ ମାର ପ'ଡ଼ା
ଏ ଆସନା ... ଟିେକ ପଛକୁ େଫ'ବା!
अDତର େବଳାଭୂ ଇଁ େଖା@,
ସF¯ ସବୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା
h अ ହାତ ପାହାାେର
h ପୁଣି ଆmଠାରୁ अେନକ ଦୂ ରେର
h ଆମ ପି Cନ
h ଆମ अନୁ ଢ଼ା େକୗେଶାର...
ପୁଣି h अବୁ ଝା େଯୗବନ
ସବୁ େସଇ ବାlେର ହ@,
अଧା jବା अକୁ ହା अଶୁଣା h...
ଦୁ ¦ାମୀର ଝାପ୍ସା ଫ4 h
ଭଲମ

େଯେତ ଯାହା 1ଗତ Cନର,

ସବୁ କାଇଁ

େଗ ଆ@ .ଜର .ଜର

େଗ ସେତ ଡାେକ ହାତ ଠା'...
ଆ... େଫ'ଆ’ନା... ଥେର... !!!
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ଭୁl ପା'1. େତାେତ
ଆତତାଣ ସୁତାର

ଠhେଦଇ klଗଲୁ ବହୁଦୂ ର
େଦଇjଲୁ କଥା, §ଡ଼ି ବୁ. ହାତ!
अଧାବାେଟ ହାତ େଦଲୁ §ଡ଼ି
ଭୁ l ଗଲୁ େମାେତ, କ'େଦଇ ପର
ଭୁ l ହୁଏନାହ^ अଭୁ

ସF¯ସବୁ ,

ଭୁ l ନାହ^ େକେବ େତାେତ
ଭଲ ପାଇ ଯC ଭୁ lବାର j
hଆଁ ଭଲ ପାଉjଲୁ େମାେତ ?
ଭୁ lଯି1 ପେଛ େମା ବନକୁ
େହେଲ, ଭୁ l ପା'1. େତାେତ
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ଗରୀବ ଲୁହ ମଲ
ୂ ªନ
ପଶା କୁ ମାର 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 ଦୁ ଃେଖ *ହା ଧ' କାେ

ଆେମ h ବୁ ଝିବା ତାର ମମତା
ାର େଯ କେର େoh

େପଟେର

ଶୁଣୁ. କାହ^h ମଣିଷ ଜା
ଗରୀବର ଲୁ ହ ମଲ
ୂ ªନ ଏଠି
ଜE ଉେଠ ଆ@ ମାଆର §
େମାବାଇଲ୍ - ୯୮୬୧୨୦୧୫୧୦
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େପମ
£ପକ ଷଡୀ
େପମ ସବୁ ବଷର ଗଜଲ
େପମ ସବୁ ସF¯ର ଫସଲ
େପମ ସବୁ ଜହର ଶୀତଳତା
େପମ ସବୁ अ ର ରବତା
େପମ େକେବ ପୁଣ େକେବ ପୁଣି ମିଠା ପାପ
େପମ ସବୁ ମଣିଷର ଗହନ ମନର ଗପ
େପମ େକେବ ଢାେଳ ଲୁ ହ େକେବ େଖାେଜ .ଦ
େପମ େକେବ େହାଇଯାଏ ପୁଣି अଭୁ

ପୀର ସiାଦ

େପମ େକେବ େମାଝ* ମମତାମହଲ
ଭ* େେତ ପୁଣି େକେବ ଉଜୁ ଡ଼ା ଫସଲ
େପମେର ନଥାଏ ପାଇବାର ଆଶା
ଭଲ ପାଇବାତ େପମିକର .ଶା
େପମ ହ^ ପଜ
ୂ ା ଆ*ଧନା େପମିକର ଆକୁ ଳ ପାଥନା
େପମ ପାଇଁ େକେତ ବ ନା ଆଉ अ¬ନା
େପମ ପୃjAର अମାପ ପ'~
ପ'ଚୟ ଯା’ର अତଳ ବା'~
େପମ ହ^ ପ1ତ େପମ ହ^ ଶାଶ" ତ
େପମ ହ^ କ'ପାେର ଏ 1ଶ" କୁ େମାତ
अtାପକ,େ* ¡ ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବ ହFପୁର – ୧୦
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ମାନସୀ
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ
ସମୀରକୁ Cେନ ପk' ବୁ ଝିl
ଦୂ ର େଦଶ ପିୟା କଥା
କ

େସ ~େର ତା’ର * ସେର

ଝୁ' ଝୁ' େମାର କଥା
ଫୁଲକୁ ପk' ବୁ ଝିl େମା ପିୟା
େକମି ର କୁ ହ
େମା େପମ ପରଶ ଭୁ lନାହ^ କାେଳ
ଆmରୁ ଝ*ଏ ଲୁ ହ
ଜହଠୁ ବୁ ଝିl hପ' ର
କCअ େମାେତ ଥେର
ତା’ର ମୁଖ େଜା ଯାଇ େଯ l¢
ଦୁ ଃଖେର Cନ ତା ସେର
ଇ  ଧନୁ କୁ ପk'l େଯେବ
ଉdର େଦ

େସ କ,

େପମ ର ତାର ଝଲସି ଉଠଇ
ନପାେର ଦୂ ରେର ର
ଭସା ବାଦଲଟା oସି ଯାଉj
ହସି ହସି ଗ

କ,

ବଷା ପ'କା ବରଷି ଯିବ େସ
େମୗସୁମୀର Åଶ ପାଇ
ସମୁଦ ତର ନା ନା ଆସି
~େର େମାେତ ଗ

କ

େଡ' କରନାହ^ ପିୟା ପାେଶ ଯାअ
ଝୁେର ତୁ ମ ପାଣ ସ
1ଭୁ ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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ସଫଳ ବନ
ସତର ଉଡ଼ାଇ ବାନା
ଣପo ପ' େଣ େହଉ ପେଛ
अାର କ'1 ଦୂ ର
अନ ବନକୁ ମହକାଇ େଦ1
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ
ନ£ପ' େହ1 ସବୁ ସଯି1

ନ o11 େକେବ ପର
ପଳାଶ ପ' ମଁୁ େଣ ଆୟୁପାଇ
େକେବ ନ କ'1 ଦୁ ଃଖ,

ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ସମମଣି,

.ଜର ସୁରm 1ତ' ଜଗେତ

ଦୁ ଗମ, ବୁର ପଥ अକ ମି

ବାzି klj1 ସୁଖ

ମଣିଷପଣକୁ @ଣି

ପିପିlକା ପ' କମକୁ ଆଦ'

ଫୁଲ ସମ ମୁହ^ େକାମଳ େହାଇ1

ସବୁ ଠୁ ସୁ ର ମଣି

ପାଇ ଭ ମରର Åଶ,

ଭ1ଷ ଉÃ"ଳ କ'1 ମªେର

ବନ େମାର ସାଥକ କ'1

େହ1 ନାହ^ େକେବ ଋଣୀ 

ସଂସାର େହାଇବ ହଷ
ଳ ମେହାଦ~ ପ' େହ1 ମୁହ^
େଫ*ଇ1 ସବୁ h

1ଭୁ ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦

େ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
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ଶିାର ଆଦଶ
ମେହ  ପତାପ ସ" ାଇଁ
େମା ପିୟ अପା... ଗାୟତୀ ('ଂh) !!!
अପା େମାର Cେନ 1ରସ ବଦେନ - ଛଳ ଛଳ ନୟନ କ',
ବା.| ଧ' ମାଆ ପାେସ ଆସି, अଥେୟ କ

ଗୁହା'

ଇହାସ ବ େk*ଇ େକ େଦ , େକମି ପଢ଼ି 1 ପାଠ?
1ଦାଳେୟ ପୁଣି ରଛr ପି , ଏେତ େkର ଖ¡ ଶଠ
ଗୁରୁ9 ପାେଶ ଗୁହା' କl, ଫଳ ତ ମିE

ନାହ^,

ବୁ ି Cଶୁନାହ^ hସ ମଁୁ କ'1, ଉପାୟ Cअ ବତାଇ
େ*ଷଘେର ମାଆ କେଲ 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, ପଶଂସା

ଭ ଆଶାେର

ସେତ अବା ଗଡ଼ @ଣି େସ ଆଣି, େଯସାକୁ େତଷା କ*ଇ,
ବାପା9 ହାତକୁ ବ େଗାଟା କାଢ଼ି , ଆନେ

େଦ

ବଢ଼ାଇ
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ବ େଦm ବାପା .ବାକ େହାଇେଲ, ନୟନ କେଲ ମୁCତ,
ମଥାପେର ତା9 େହାଇ

h ସେତ, 1ଷାଦର ବଜ ପାତ

h ଣ ପେର ପକୃ` େହାଇ, ବଦେନ ଫୁଟାଇ ହସ
अପାକୁ ପାଖେର ବସାଇଣ ବାପା, େବାଇେଲ େକାମଳ oଷ
“େତାର ଏ କାଯ अଶିା अଟଇ, ଶିା ପ अପମାନ,
ଚ'ତ ଗଠେନ ସଫଳ େନାେଲ, ଶିା ହୁଏ ସା* ଶନ
ୂ ”
“ବନ 1କା ସମନ"ଏ ହୁଏ, ଶିାର ଲ ସାଧନ,

ଶିାର ମମା 1କସିତ ହୁଏ, ଚ'ତ କେଲ ଗଠନ”

अନୁ ତº ମେନ अପା, ପିତା9 ଚରେଣ ଦୃ ଢ଼ ସପଥ େସ େନଇ,
ସହପଠିର ବ ପରCନ, ସହସା େଦ

େଫ*ଇ

ସହସା ତା'ର ଏ କାଯ େଦm, ସହପଠି ସତ ଉଗାେଳ,
ଉ Cନ अପାର ଖୁସି, ଇହାସ ବ ମିE

ସହେଳ

ସବୁ ବାପା ମାଆ ଗୁରୁଜନ9ୁ , ମଥାନତ .େବଦନ,
େମା ବାପା9 ପ' ହୁअ ସକେଳ, ଆଦଶେର ଗରୀୟାନ
ହୁअ ଆଦଶେର ଗରୀୟାନ ...
କ.= ଗେବଷକ, ଆ1ସ୍ େହଲ୍ଥ୍ େକୟାର୍,
ନ¢-ମୁiାଇ, ମୁiାଇ, ମହାରI¦, oରତ +91-9778999990
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ଏମି କାହ^h ହୁଏ ?
ସୁଶୀ ଜୟଶୀ େଜନା
େବେଳ େବେଳ େ§ଟ * ଲiା

େଗ

ଜାେଣ. ଏମି କାହ^h ହୁଏ
ସଭ^9ୁ .ଦ ା¶ନ କରୁ jବା .ଦମାଉସୀର ପଣତ
େମା ପାଇଁ .अzିଆ େହାଇଯାଏ
କାହ^h େଯ ଆm ଫାଡ଼ି ଆେ କକୁ
ଏେତ ପାଖରୁ େଦmବାକୁ ଇ¶ା ହୁଏ,

େଯମି ମିଶିଯାଇ ତା ¢ତେର େଖା@1
अାର େକମି ହୁଏ !!!
େକେବ େକେବ ଏମି 1 ହୁଏ

ମିଠା ମିଠା ବଷାଟା ଭୟ9ର ରୂପ .ଏ
ବଷା ସହେଯାଡ଼ା କୁ ଆଁରୀ ମନ

କା’କାଉଁରୀ Åଶ ଣିେକ ଭୁ େଲଇ Cଏ
oେବ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯି1 େସ ଆକାଶର େଦେଶ
େସ ବଉଦ ପାେଶ ଆଉ ପk'1,
କାହ^h କାେ

େସ ବୁ କୁ ଫଟାଇ

ତା’କୁ ଆଘାତ hଏ େସ Cଏ !!!
ଏମି 1 ହୁଏ ଶୀତଳ ପବନ ମନ େମାହୁ େମାହୁ
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ବାତାର ରୂପ .ଏ,
ସୁେନl ସ" ପ ସ" ପେର 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 ହା ମୁହଁ अହା େହାଇଯାଏ,

ଏମି କାହ^h ହୁଏ?

ପାଖେର jେଲ 1 ଶେହ େଯାଜନ ଦୂ ରତା
େନଇ ତା ଆେଗ ଉo ହୁଏ

ଜହ ଖସି ମାଟିେର ପଡ଼ିେଲ 1

ଜହ ଆଉ ବାମନର ଦୂ ରତା ସମାନ ଥାଏ
ହାତ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଥh ଗେଲ 1
ହାତ h ଆଉ ପାଏ?
oେବ ପk'1 ସବସ¦ା9ୁ
h ସୁଖ ମିେଳ ଦୂ େରଇ େଦଇ
ଆmରୁ ପିତୁଳୀ ଆଉ .ଜ अ~କାର
ଯାହା ସୁ`9ୁ ପୁ କ'Cଏ,
ସତେର ଏମି କାହ^h ହୁଏ ?
ପସର1ା, େଦହୁ ଦା, ବାେଲଶ" ର
mignonjay15@gmail.com
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େକାଉଠି अଛ ?
ସୁଶୀ ଜୟଶୀ େଜନା
ଶିତୁଆ ପବନ େଯେତେବେଳ ଶିହ*ଇ Cଏ ଏ େଦହକୁ
ମନ ଆେପ ଆେପ ଶିହ' ଯାଏ
ତୁ ମ କଥା

େଗ o1ବାକୁ 

ବଷାର 'ମ୍ ଝିମ୍ ଶÖ ଶୁଣିେଲ oେବ ତୁ େମ ଆସୁଛ h ?
ଆଉ ପୁଣି ଧା*ଶାବଣକୁ େଦm oେବ
େମାେତ ମେନ ପକାଇ ତୁ େମ େକଉଁଠି କା ୁ ଛ h ?
oେବ ଦଉଡ଼ି ଯାଇ ବ

କ'େଦ1 ଏ ବଷାର ଧା*କୁ

େହେଲ ବଷାର ଟାର Åଶେର

େଗ ତୁ େମ ଛୁଇଁ ଗଲh

ହ@ଯାଏ ମନକୁ ମନକୁ 
ପୁଣି ମଳୟ ପବନ େଯେବ j' j' ବ େଦହକୁ ଛୁଏଁ
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କ' ତୁ ମ ନଁା େମା କାନେର କେହ
ଆଉ େମାେତ ସପନ *ଇଜେର ହେଜଇ Cଏ
ଆm େଖାlେଲ h ସ" ପ ସବୁ ସ" ପେର ରଯାଏ
ତୁ େମ ନjବାର କ ର ସତତା
ହୃଦୟକୁ ଖୁବ୍ ଯଣା Cଏ
କ ପା'ବ h ପିୟ ତୁ େମ େକାଉଠି अଛ ?
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ଫୁଲେର अଛ ନା ଫଗୁଣେର अଛ,
ବସେର अବା ଶାବଣେର अଛ ?
ଭଲ ପାଇବାର ବାସା 1ିେଦଇ
ତୁ େମ େକାଉଠି ଲୁ ଛ, େକାଉଠି अଛ ?
ତୁ େମ h o1ଛ ତୁ ମ 1ନା ବିପା'1. େବାl
େଦଖ ମଁୁ େକାଉଠି ହ@., ତୁ ମ 1ନା ବିବା ଶିmଗl
ଏ ର ଫଗୁଣ, ଏ ଋତୁ ଶାବଣ
ସବୁ अ ସିନା େହେଲ,
ମାନସ ପଟରୁ ତୁ ମକୁ େକେଭ loଇ ନ ପା'l

ପସର1ା, େଦହୁ ଦା, ବାେଲଶ" ର
mignonjay15@gmail.com

ଓଡ଼ି ଶାର ଜାDୟ ପୀ :
ଭଦଭଦEଆ
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କାହାଣୀ ଏେ°l ପିୟାର
अମୃତାଂଶୁ
େଦml େତାେତ େଯେବ ମଁୁ Facebook େର
େହାଇଗ

େମାେତ େପମ First Look େର

ପେଠଇl େତାେତ ମଁୁ Friend request,
ଦୁ ଇ ମି.ଟ୍

ଗି . କଲୁ Reject!!!

Accept କ'ବୁ o1 େତାେତ kଟିl
େକେତ ପାରେସ େ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
ବୁତାର ହାତ େତାେତ ବେଢ଼ଇେଦl
େଶଷେର ଯା େହଉ ତୁ େମାେତ Accept କଲୁ
େମାର ସବୁ Post େର ତୁ Comment େଦଲୁ
College ନ ଯାଇ Cନେର ଘେର ରl,
Cନ * େତା ସହ Chatting କl
େମାବାଇଲ୍ ନiର ମାଗିେଲ o' ସହଜ
o1 ମାଗିେନl Cେନ ନiର ଆଗ
ଏେବ ଆସି େଯଉଁ ନୂଆ ଫିଚର
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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 େପମ 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 ସାଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିl
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି Start କ'l
ଘରୁ ବାହା'ବା ପାଇଁ ତୟାର େହl
େମାେତ େଦm େବାଉ ପkେର ତୁ କୁ ଆେଡ଼ ?
ବାତ* ବନ, ଯାଉ ଗ ଯୁଆେଡ଼
ଜାଣି. େବାଉ େମା କଥା କଣ ବୁ ଝି
େଖଁ େଖଁ େହାଇ େମାେତ ବେହ େଶା~ 
ପଖାଳ ବାେଡ଼ଇ, ଗାଡ଼ିକୁ ଛୁେଟଇ
Dating ପାଇଁ େତା ଗଁାକୁ ଗl ଆେଗଇ
ତମ ଗଁା ମୁ¡େର ଗାଡ଼ି ରml
େବଶ େପାଷାକ ଚୁ ଟିକୁ ସଜାଡ଼ି େଦl
ଠିଆ େହାଇ େତାେତ େଯେତ କଲ୍ କ'l
Waiting ଆସୁj

1ର େହl

ପଥମ ଥରଟା ମା'
C"Dୟ ଥରେର

ଗି

Fail,
Call.
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j

େସଠି େଗାଟିଏ ଆiେତାଟା

େମଁ େମଁ କରୁ j

େଛE ଛୁଆଟା

େସଠି େଦଖା କ'ବା Plan େହ
अଧଘzା ପେର hଏ ଜେଣ ଆସି 
ନାl ନୁ ଖୁ* ଚୁ ଟି, କାEଆ େଘାଷ* ମୁହଁ, ଉଠିଥାଏ ସବୁ ବ ଣ
ଆସି େମା ପାଖକୁ େସହେର କହୁ, ପାରୁ ନ 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 ତତ୍ଣ ମା'l
ଆଉ କ'1. ଏମିକା କା¡
ଇ¶ା େହେଲ ଯି1 ପେଛ ଥାଇ ¡
କ

େବଳକୁ *ଗ େଯ ମାଡୁ 

େପ ି' ମୁହ^ h ଧ ା ଚେଲଇ
ସତେର େଯ अେଟ ବ ଣ ମୁହ^ କୁ କୁ ରୀ,
Profile େର photo େଦଇ 1ଶ"ସୁ ରୀ
.ଜର Picture ଲେଗଇ ତ ନାହ^,
ଚେଲଇ ଏଠି ଯାତ* ଛଇ
oଇ କଣ କ1 ମନେର ହସୁ,
କାହ^ ପେଠଇl Request oବୁ 
ହୃଦୟ େଦଉ ବାସି ାର
Angel Priya କୁ ଶେହ ଜୁ ହାର
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ସ"ାଗକା
ଲF ୀଧର ମହାରଣା
ଚମାର କ1ତାଟିଏ ସୃ¦ିପାଇଁ
ତପସାରତ
ଜେଣ अକ1ର କୁ ଟୀରକୁ
ତୁ ମର ସ" ାଗତ! ଆସ...
ଲ ରର ପା¦ି କ୍
େଚୟାର ଟିଏ ପଡ଼ି
େସjେର ଆ*ମେର ବସ
ତୁ ମ ସାମାେର େଖାl େଦଉ
େକାଡ଼ିଏ ବଷ ତଳର
େଫାଲ୍ଡ଼ି୍ େଟବୁ ଲ୍
h ଜଳmଆ ଖାअ,
େମା ସାଥୀେର ତାଳେଦଇ
େମା ଘରଣୀ9 ହାତ ଆ'
ଗରମ k’ କେପ ପିअ
ତା9 ହାତଭା
ବାସା ପାନଖେ¡ ଖାअ
ମଁୁ କାନପା ଶୁଣି1
ତୁ ମ ସୁଖଦୁ ଃଖର କାହାଣୀ
ଆଉ ଶୁଣାଇ1... େଦଖାଇ1
େମା ସୃ¦ି ତପସାର ସିତ ସ¥ାର
େହ ବୁ 1ଦାୟ େବଳାେର
ତୁ ମ ହାତେର ଧେରଇ େଦ1
େମା ପାେକଟ୍ େଖାl
ନୁ ଆ ବଲ୍ େପନଟିଏ
ତୁ ମ ସୁº କ1ତ"ର ©ୁରଣ ପାଇଁ
ଶୁoର¥ କ'ବାକୁ ତପସାର
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ତୁେମ
ଜୟଶୀ ପ7ନାୟକ
ଆସ େଲmେଦବା ସମୟର ତୂ ଳୀକାେର େଗାଟିଏ ପଣ
ୂ ର କାହାଣୀ

େଯଉଁjେର ତୁ େମ ସା@jବ ପଣୟୀ ମଁୁ ତୁ ମ ପଣୟି
ତୁ େମ େହାଇjେଲ lପି,
ମଁୁ େହାଇj1 ପlପି
ତୁ େମ େହାଇjେଲ ଧ"
ମଁୁ େହ1 ତୁ ମ ପଧ"
ତୁ େମ अନୁ *ଗ େହେଲ
ମଁୁ େହ1 अନୁ *ଗିଣୀ
ତୁ େମ େହେଲ ପବ
ୂ ାଶା
ମଁୁ େହ1 ତୁ ମ ପDଚୀ
ମଁୁ େହାଇjେଲ ଳ ନୟନା
ତୁ େମ ହୃଦୟର ଠି,
େମାର କzhତ ପଥଧାେର
ତୁ େମ ଫୁଲର §
ମଁୁ େହାଇjେଲ ଘାସଫୁଲ
ତୁ େମ ଳ अiଦ
ତୁ େମ େହାଇjେଲ ଘନ A
ମଁୁ ଉଛୁଳା ଲହରୀ
ତୁ େମ େହାଇjେଲ ଶାମଘନ
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ମଁୁ ତୁ ମ ବଂଶୀର ସ" ନ,
ତୁ ମ ପୀର େତାରଣ ତେଳ
ମଁୁ ଏକ §ଇ ପାଉjବା ମନ
ତୁ େମ େହାଇjେଲ େମୗସୁମୀ ମଳୟ
ମଁୁ େଖା

ବାତାୟନ,

ମଁୁ .ଃଶÖ ମରୁ ଭୂ ମି
ତୁ େମ ତାର ପଦଧ",
ମଁୁ େହାଇjେଲ ସୁନୟନା
ତୁ େମ ସପନର ସବୁ ଜ ଭୂ ମି
ତୁ େମ େହାଇjେଲ ସF ¯ର ତାଜମହଲ
ମଁୁ ଶÍମମର ଶିଳାଖ¡
ସମୟର ପୃ=ାେର
ଆମ ସଂପକର େପମ େହାଇଥାଉ ମାନଦ¡
ଏମି ସଂପକଟିଏ ଇଥାଉ
ତୁ ମ େମା ¢ତେର
ତୁ େମ େମାେତ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଖାଜୁ jବା ପଟି ଜନFେର
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ନଗର, ଜଟଣୀ, େଖାା
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1ଶ"ାସ
ଡiରୁ ଧର ବାଗ
ମୃଗୟା ପଛେର *ମଚ  Cେନ
ଧାଉଁjେଲ ଜାଣି ଜାଣି,
ସୀତାକୁ େk*ଇ *ବଣ େଯ େନ
କୁ ଡ଼ି ଆରୁ ଟାଣି ଟାଣି
ଧନୁ ଯାତା େଦm କୃ  klଗେଲ
କୁ °ବେନ *ଧା §ଡ଼ି ,
अତ ଦୁ ଃଖେର ଯମୁନା କୂଳେର
କା ୁ jେଲ ରଡ଼ି ରଡ଼ି 
ମଁୁ ନୁ େହଁ େସ *ମ अବା ଘନଶାମ
ମଁୁ अେଟ େପମିକ େତାର,
ସତ ମଁୁ କହୁ, *ଣ 1 ଖାଉ
େତାେତ କ'1 .ଜର
ସୀତା େଦA ଭE କ¦ ପାଇବୁ .
*ଜ ଉଆେସ ରବୁ ,
*ଧା*ଣୀ ଭE ଦୁ ଃଖ ପାଇବୁ .
ହାତଧ' kଲୁ jବୁ 
ଚପିଆ, କଳାହା¡ି
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େବୖ ଶାଖର .ମଣ
ଡiରୁ ଧର ବାଗ
.ମଣ ଧ' େବୖ ଶାଖ ଆସି
ଆମ ଏ ମd ପୁରକୁ 
େହ ସେ*ବର ନଈ ରତ ାକର
ଯିବ େଯ ଇ  ପୁରକୁ 
ବା³ରୂେପ ତୁ େମ ଛଦମ େବଶେର
1*ଜ କ'ବ େବେଗ
ଇ  େଦବ ତୁ ମ अେପାେର jେବ
େହାଇଣ अ ସ*େଗ
अj ମାନ9ୁ ସାର 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 ଶାବଣେର
ସକଳ ଜନ ଉାର ପାଆr
େବୖ ଶାଖର .ମେଣ,
ନjେଲ େବୖ ଶାଖ ନହୁ ଏ ବରଷା
ଏକଥା ଜାଣିେଲ ଜେନ
ଚପିଆ, କଳାହା¡ି
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ସବୁ ନାରୀ ନୁ େହଁ ସୀତା
ସବୁ ଶାମୁକାରୁ େମା ମିେଳ ନାହ^

ସାଗରୀକା 1ଶ"ାଳ

ସବୁ ଫୁେଲ ନାହ^ ବାସ,
ସବୁ ଋତୁ ନୁ େହଁ ବସ ସମାନ
ସବୁ ନୁ େହଁ ମଧୁମାସ 
ସବୁ ବାଉଁଶେର ଉେଡ଼ନା ପତାକା
ସବୁ ଓେଠ ନାହ^ ହସ,
ସବୁ ବନେର ସୁଖ େଲଖା ନାହ^
ସବୁ େପେମ ନାହ^ ରସ
ସବୁ * ନୁ େହଁ ପୁେନଇଁ ସମାନ
ସବୁ ଫଳ ନୁ େହଁ ମିଠା,
ସବୁ ଝିअ ନୁ େହଁ େପମିକା ସମାନ
ସବୁ ନାରୀ ନୁ େହଁ ସୀତା
ମାଫତ - ଏସ୍. େକ. ନାୟକ
କ" ାଟର ନଂ - ୯, ଗାୀ ଆଶମ
hସ୍େୱ କା+୍
Cଲ ୀ- ୯
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ମାନ ଉାରଣ କର
େ*ତ୍ ନାେଗଶ
ଲEତା, 1ଶାଖା ନାହାr େମା ସାେଥ ନାହାr ତ ଇ ୁ େରଖା
ଏକା ଏକା kl ଆସି  ଯମୁନା, ନୁ େହଁ ମଁୁ କାହ *~କା
େସତକ oଗ ବା କାହ^ରୁ ପାଇ1 ନାହ^ େସଇ ପଣ
ୂ ଫଳ
ତଥାପି ଆସି  ମହd ଉେ4େଶ ଯମୁନା କଦi ମଳ
ୂ 
ପDା କ' େଗାପକାହାକୁ େସ ଆସା h ଆଉ ଥେର
ବ» ହରଣ କରା h ସେତ, େସ େମା ଇ¶ା अନୁ ସାେର
Cअେ h ଯାଇ *ୀ ମlକାକୁ େସ ବ» େନଇ େମାର
ପା¸ାତ ସଂୃ ହୁ अା ତ ଭ

େମା oରତରୁ ଦୂ ର

େଯଉଁ େଦଶ ନାରୀ ଲÃା .ବାରେଣ ଡାhjେଲ Cେନ େତାେତ
ବ» େଦବାପାଇଁ କୁ ରୁ ସoେର ପୁ*ଣ କହୁ  େକେତ

ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆେପ କରୁ . ମଁୁ 1 ତ ଜେଣ ନାରୀ
ଆସ େହ କୃ  ଆଉ ଥେର ଆସ, ବ» .अ େkରୀ କ'
ଘାଟେର ଉଲଗ େହାଇ ରj1 ଜଳେର ପଶି ଣ ଯାଇ
ପାପ େହଉ ପେଛ ମହd ଉେ4େଶ अତଃ

ଗି1 ମୁହ^

ତୁ େମ ଯାଇ େଯେବ ସୁଧା' ଆସି ବ େସ ପଥହୁ ଡ଼ା ନାରୀକୁ
େସେତେବଳ ଯାଏଁ अେପା କ'1 ତୁ ମ' ଆସି ବା ପଥକୁ 
ଏh 1 ଜାେଣ ତୁ .େ¸ େମାର ଲÃା .ବାରଣ କ'ବୁ
ଜଗତର ମାନ ରm ପେଛ େହେଲ େମାର ସାନ ତୁ ରmବୁ 
अନକାପୁର, ନୂଆପଡ଼ା
େମାବାଇଲ୍ - ୯୬୬୮୧୪୯୯୧୨ / ୭୭୫୦୮୯୮୨୧୨
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ହ@

ଠିକଣା
କମଳାକା ସୁବୁି

.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 ରକ େଯ କେର
.ରୀେହ ହତା ଓ ଧଷଣ
ଦୁ .ଆ େଦml େଯେତ ପରml
ନମିE

େମାେତ *ହା

ଯିଏ ଯାହାପାଇଁ ଧାଏଁ .ଜ ପାଇଁ
hଏ େହବ େମାର ସାହା?
େଖା@ବାକୁ ଯାଇ .ଜର ଠି କଣା
େହାଇଗl ବାଟବଣା,
ଇେୟ କEକାଳ Cେଶ ଜଳ ଜଳ
େପଡୁ अ ଏେବ ଘଣା
କରୁ ଣ େବଦନା ହ@

ଠିକଣା

ସବୁ ଥାଇ h ନାହ^,
କମକୁ ଆଦ' ଦୁ ଃଖକୁ ପାେଶା'
ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଗl େଶାଇ
ନଇରୀ, େଖାା @ଲ ା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଜଗେତ େକବଳ !!!
କ1ସଯ
ୂ  ବଳେଦବ ରଥ
ଜଟିଳ କ'  େ*ମ*@, ଶିଖରୀ ଦରୀେର ମରୁ ଗର@
କୁ ଟିଳ କ' ଭ କୁଟିକୁ kହଁୁ , ସରମା କÈିରବ େହବ କାହଁୁ ?
अଲକତ ଦ ବ ନୟେନ େବାE, ରସାଳ ଗହଳ ଶାଖାେର େଖE
କବଳ କରୁ ତା କE କଳାପ, କାକ h କ'ବ ପ°ମାଳାପ?
ବରବ ରେସ େଦଇ ମାନସ, ବର@ ବରେଷ अେମt ଗାସ
େଦେହ ମ ାh ରଜ ଲଗାଇ, ଗାମ ଶୂକରୀ h େହାଇବ ଗାଈ?
ଚୁ ଚରେଣ ଲଗାଇ ୁଳ, .ଜ ତୁ େ¡ ମଣ୍ଡ଼ି ଖ¡-ମୃଣାଳ
kଲଁୁ ପବ
ୂ अ ବୁ ଇ ବ|, େତେବ େସ ମ*ଳୀ େବା ଇବ h?
ର°ି ନାୟକ ରେ େkପଦାର, ଖ°ିେଲ େହେଲ kବୁ କ ସବାର
m ଇେଲ େହେଲ ନାନା ମସ , ତୁ ର ହୁଏ h *ସଭ ପି ?
ବଦ'କା ବେନ .ତ .ବାସ, କ' ଆଚ' ବ ତ ଉପବାସ
ପଯତ କେଲ େହଁ ନାନା ପକାର, ଖେଦାତ େହାଇବ h ପoକର?
ଯାହାକୁ ଯାହା କ' ଦଇବ, ତହଁୁ . h େସ अନଥା େହାଇବ

େଘ.େଲ େହେଲ ଯେତ େକାଟି ପୁଟ, ପିdଳୁ ଟି େକ େହବ ପୁରଟ?
େଦବ ଉପବେନ େହାଇ ଜ.ତା, ସ" ବାସ ମଦରୁ ଜବସ ଲତା
ତୁ ଳସୀ ତୁ େଲ େହେଲ ମିଶାମିଶି, ତାହାକୁ େଯେବ େବାlବା ତୁ ଳସୀ?
ସମଜଇ ନାହ^ ସ" ଜା oଷା, କେଲ େଯ ହୁअଇ େ କହସା
ଜଡ଼ ମଁୁ େବାl ନ ଜ.F .େବଦ, ଷଡ଼ଦଶୀ ତୁ େଲ କେଲ 1ବାଦ |
େଦହେର ବା@େଲ ପର .ଶ"ାସ, ସ¥ାEବାକୁ ନ ଥାଇ 1ଶ"ାସ
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.ଲ ଜ अ¢ମାେନ େଡ' §, ହାD ଲଢ଼ାଇh ବାି େଲ କା |
କରମେର ତ େହାଇअ େଲଖା, କରମ4କ େଯାଗ େତାର ଶିଖା
ହର ମଉଳ େଯାଗ ଚ+କକୁ , ଭରମେର ବୃ ଥା ପଡ଼ି ଯା ଟାକୁ |
kରୁ ଚେ  ାଦୟା ମଶାଲ ପାେଖ, ବ ଜାEବ େଯେବ Cଶା ମୁେଖ
ଧାତା ତ କ'ନାହ^ ତା .କାେଶ, h ରୂେପ େହବ େସପ' ପକାଶ |
େବାEେହାଇ ଭୂ  ଧ' ପରଶୁ, ବଳୀବ4ବର ଚରେମ ବସୁ
ଗଉରୀ-ପାଣନାଥ अନୁ oବ, ଠଉ' ପା'ବନାହ^ ତ ଲବ |
ସର ପପଟି ଯାହାକୁ ମିଳଇ, େସ ସୁେଖ ତା େoଜେନ ପଚଳଇ
ସଢ଼ାଇବାକୁ ତା ବଡ଼ାଇ ବସି, ଦୁ ମ େଯେବ େkବାଇବ ଘଷି |
ର ତପବଳୁ େକଉଁ ପୁରୁଷ, ସ+ାC େଯାଗ ଗୁଣ ପଉରୁ ଷ
କ'େଷ ସ'ବା ନ ସବ, କରୀଷକେଟ େଯେବ ଆେ*ତ |
ଗାର ପବାେହ अଳେପ ବୁ ଡ଼ି , अାର .h .ଜ ବ- §ଡ଼ି
ବଳାତ ରତ ପ' Cଶିବ, ବାଳା ପେୟାଧର ହାେର ମିଶିବ |
ସତରବୟସୀ ସତତ ମନ, କରଇ ଯାହାକୁ अନୁ ଗମନ
ଛ1-ଶନ
ୂ ; ଷ¡ ବୃ  ତା ତୁ େଲ, अ1େବକଦଶୁ 1ବା£ େହେଲ |
ଗୁ°ର େକଉଁ ପୁଣବଳୁ ସିନା, ସକୁ अୀକାର କ

ସୁନା

େହାଇl ତ େବାl କନକତୁ ଲ, େ ଡ଼ି ବେଯେବ ତାହା ତୁ ଲମଲ
ୂ |
ଗଜପ କୁ ¥`େଳ 1ଦା', ସଜ ପଲକ ଭୁ °ିବାରୁ ହ'
ଦୃ ¦ି ନେଦ େବାl अନ ଶେବ, ଜiେକ ଯଶସ" ୀେବାlବା େଯେବ |
ମାେନାାରଣ ଶରଣପ°ର, ବେଘଇ ବାଦଶା ନୃ ପକୁ °ର
*ଜା ଜଗେ4ବ ହ'ଚ ନ, ଲóିେଲ ତାକୁ ନ କ' ଚ ନ |
ତା9 ସୁଧମା ତୁ ଲ ସo କ1, ଭଣିେଲ *ୟଗୁରୁ କ1ର1 |
ଶବଣ-ସବାବୟA ମାନବ, ସହସା ସାମ େଯେବ େ ଡ଼ିବ
ଜଗେତ େକବଳ, ଜେନ ହସିେବ ଏ ତହଁୁ ଫଳ |
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ସମୀା - ସFରଣିକା
ଡା େଜା ପସାଦ ପ7ନାୟକ
େପଷାେର ଡାର ଶୀମ ସା*ଣୀ ପାଣିଗାª ଜେଣ ବ'= »ୀ ଓ
ପସୁ େ*ଗ 1େଶଷା େହବା ସେd" .ଶା ତା9ର କ1ତା େଲmବା
େଫସବୁ କେର ସhୟା ଡାର ପାଣିଗାª .ରବ¶ିନ oବେର କ1ତା ଉପ`ାପନ
କ' ଆସି ଛr ପCନ h ନା h ନୂ ଆ େଲmବା ତା9ର େଗାଟିଏ .ଶା
ଓଡ଼ି ଆ ସେମତ େସ  ୀେର ମt ଲଘୁ କ1ତା େଲmଛr ତା9ର lmତ
ୁଦ କ1ତାର ପୁିକା “ସFରଣିକା” ତା9ର କାବସୃ¦ିର C"Dୟ ଉପହାର
.ଜର ବବହୁ ଳ ବନଚଯା ମtେର ମt େସ ମାନସି କ `ି ରତା ଏବଂ
ଶାrପାଇବା ପାଇଁ କ1ତାେର ମେନା.େବଶ କରr
ପୁିକାର ପ¶ଦେର କବୟିତୀ ଡାର ପାଣିଗାª9 ଛ1 ପକାଶି ତ
େହାଇ ଏବଂ ତେଳ େଲଖାअ, ପଦଗୁ¶ ତୁ ମ ସF¯େର େମା ବାବା...
ଯାହାପାଇଁ ମଁୁ ଆ@ ଗବତ, ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ h 1
େଦmପା'ନ
ପୁିକାେର ୁଦ ଏବଂ अୁଦ ସମୁଦାୟ ୩୯
େଗାଟି କ1ତା `ାନ ପାଇ ବନ, ଭଲପାଇବା, ମନ,
େପମ, ଯଣା ଓ ପDା ଆC 1¢ନ 1ଷୟ ସiEତ
କ1ତା ଗୁଡ଼ିକ अତ ମେନା ଓ ପଠନେଯାଗ େହାଇ
ଏ ପୁିକାଟି େକବଳ ଉପହାର ପାଇଁ ହ^ ପକାଶି ତ
କ*ଯାଇ, କାରଣ ଏ ପୁିକାେର େକୗଣସି `ାନେର
ମଲ
ୂ  ବା େଦୟ 1ଷୟେର ଉେଲ ଖ କ*ଯାଇନାହ^
ଏ ପୁିକାର ଏକ ପlପି ପାଇବାପାଇଁ ଆପଣ
ଡାର

ଶୀମ

ସା*ଣୀ

ପାଣିଗାª9ୁ

अନୁ େ*ଧ

କ'ପା'େବ
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ଆହ"ାନର ଆଗାମୀ ସଂରଣ ମଇ ମାସେର ପକାଶିତ େହବ .ଜ )ା*
lmତ କ1ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ .କଟକୁ ପଠା

ଆପଣ9 lmତ କ1ତା, କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ବନ
କଥା, ଇହାସ, େ*େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ"ା`, ବ ଇତାC ଆପଣ
ଇ-େମଲ୍ )ା* ଆମ .କଟକୁ ପଠାଇ ପା'େବ

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାtମେର େଲଖା େପରଣ କ'ବା ଠିକଣା

ଡା େଜା ପସାଦ ପ7ନାୟକ
ସ+ାଦକ, ‘ଆହ"ାନ ଇ-ପକା’
Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
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1େଶଷ ସଚ
ୂ ନା
ଆହ"ାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ି ଶାରୁ ପକାଶିତ ପଥମ

ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପୂ ଓଡ଼ିଆେର

ପକାଶିତ ସାତ ଇ-ପକା ଏହା ପେତକ ମାସର ପଥମ ସºାହେର ପକାଶିତ
େହାଇଥାଏ

େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ 1େଶଷ

ସଂରଣମାନ ମt ପକାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସାତର 1¢ନ 1oଗ ଯଥା, ଗ, କ1ତା,
ପବ, ରମ ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ କାହାଣୀ ଇତାC ଏjେର ପକାଶିତ ହୁଏ
ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କ'ବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତକାର9ୁ

େପାାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ ପକା .ଃଶୁ0 1ତରଣ .ମିd ଉ4ି¦ େତଣୁ
େଲଖକ, େଲmକାମାନ9ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପାାହନ *ଶି Cଆଯାଏ ନାହ^ ପା'ଶମିକ
ଆଶା କରୁ jବା େଲଖକ େଲmକାମାେନ .ଜ େଲଖା ବବସାୟିକ ପତପକାକୁ ପଠାଇ
ପା'େବ
ଏ ପକା ପେତକ ମାସେର ଇzରେନଟ୍େର .ଃଶୁ0 ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲÏ
େହାଇଥାଏ ପାଠକ kହ^େଲ ଏ ପକାର େଗାଟିଏ ପlପି .ଜ କଂପୁଟରେର
ଡ଼ାଉନ୍େ 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
.ଭୁ ଲ ହାରେର େଲm ପଠା, hiା ଟାଇପ୍ କ' ମt ପଠା

ଇ-େମଲ୍ )ା*

ପଠାଉjେଲ େଲଖାକୁ େଲm ସା'ବ ପେର ା.ଂ କ' ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା
ଆହ"ାନର ପକାଶନ ସଂପପ'େବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହା)ା* କାଗଜର
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