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‘ଆହାନ’େର ପ
ୂ  ତଃ େମୗEକ, अପକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ_ କପିଇଟର ବ'ବaାେର
ଚୟନ କଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କeବ' / ଦାୟିତ
ରବ ନାହ_, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା ijା େ& ଶ Cଆଯାଇନାହ_ | େଲଖାେର
Cଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସୂ ଜସ, ତାହା ଉପେର ସାଦକ ijା
ପକାଶକ- ସହମ ରବ େବାm େକୗଣସି mnତ ୟମ ନାହ_ | ଯCଓ ସାଦକ ସବୁ
େଲଖାକୁ ଭଲpବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ_ ପକାଶି ତ କଥାs | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ'ତାର ଦାB େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା
!ବାଦର ଉeରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସାଦକ ijା
ପକାର େକୗଣସି ଉeରଦାୟିତ ନାହ_ |

ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ- mnତ अନୁ ମ !ନା अନ'
େକୗଣସି ମାuମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମାuମ / ସjାଦପତ ଇତ'ାC)େର ପକାଶି ତ କବା
ଏକ अପଧ

| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ uାନ େଦେବ

| େଲଖକମାେନ

lହ_େଲ ଜ େଲଖାର ପlର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇkବା ପୃ=ାମାନପଛ! ଗଣମାuମେର / ଇ{ରେନଟେର େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦୟ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଆ@ େଗାଟାଏ अଦ୍ଭୂ ତ ଖବର ପଢ଼ି m, ସରକାର କାେଳ ବ'ବaା
କଛs अ3ମ େଶଣୀ ପଯ' } ପି~ମାନ-ୁ ଆଉ େଫଲ୍ କେବ
ନାହ_ अବଶ' ଏହା i ବଷ େହ~ ~ଗୁ େହାଇkବା କଥା ସମେ
ଉଣାअେକ ଜାଣିkେବ େହେଲ ଏମି ଏକ ବ'ବaାର ଆବଶ'କତା
କଣ ? ଏହାା ~ଭ କଣ େହବ ? େଯଉଁମାେନ  ମା ଣେର
ସହାୟତା କରୁ ଛs ହୁଏତ େସମାେନ ଏ !ଷୟେର ଭଲ କ
କପାେବ ଏହାର ଭଲମ

ଏପ ଦୁ ଇଟି Cଗପ ଦୃ 3ି େଦବାର

ସମୟ ଆସି
!ଗତ अେନକ ଦଶିେର अକାଂଶ ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟେର ପି~ମାନ- ଉପaାନ କମ
େହବାେର ~ଗି~ ଏହାର କାରଣ अେନକ ଗରୀବ ଓ ଖଟିnଆ- ପି~ମାେନ ପାଠ अେପା କାମ
କବାକୁ अକ େଶୟ େଦେଲ ଏମି ପବାର ! k~ େଯଉଁଠି ଏ ପି~ମାନ-ୁ କାମେର ନ
ପଠାଇେଲ ଦୁ ଇଓEର ଖାଇବା ମିEବା ! କ3କର େହାଇଗ~ ଆଉ अନ' Cଗେର େଦnେଲ
ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟ ମାନ-େର ପାଠ ପଢ଼ାର ମାନ େକେତ ଭଲ ବା ମ

ତାହା ସମେ ଜାଣିେଲ

अକାଂଶ ସମୟ ଏ !ଦ'ାଳୟର ଶିକମାେନ ଜନସଂଖ'ା କାମ, ଆଧାର କାଡ଼, େpଟର କାଡ଼
ଆC କାମେର ~ଗି ରବା େହତୁ େସମାେନ ଶିାଦାନ େଦବାପାଇଁ ମନ ଉଣା କେଲ ଆଉ
େସମାନ- अpବ ଦୂ ର କବାପାଇଁ ସରକାର େଯଉଁ ସବୁ ଗଣ ଶିକ ଓ ଶିା ସହାୟକ ସୃ3ିକେଲ
େସଇ ପଦBେର ରହୁkବା ବ'ିମାେନ ଶିକତାକୁ ଏେତ ଗୀରତାର ସହ େନେଲ ନାହ_ େତଣୁ
ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟମାନ-େର ଶିାଦାନ ବୁତଃ ବାଧାପା େହ~ ସରକାର େଯେବଠାରୁ ଷ=
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େବତନ କମିସନ अନୁ ସାେର ଶିକମାନ-ୁ ଦରମା ପଦାନ କେଲ େସେବଠାରୁ ଶିକ liରୀ ପ
େ~କ- ୃହା ବଢ଼ି ~ ସିନା େହେଲ ଶିାଦାନ େସ ପମାଣେର ଭଲ େହ~ନାହ_ ପବଷ
ମ'ାଟ ି କ୍ ପରୀାେର ବାହାରୁ kବା ଫଳରୁ ଜାଣିପାେବ େଯ ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟ ମାନ-େର ଏେତ
କମ୍ ଫଳ କାହ_i ଆେସ ଏ ସବୁ କାରଣରୁ େ~କମାେନ ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟ ଉପେର ଆଉ
ଭରଶୀଳ େହାଇ ରେଲ ନାହ_ େଯଉଁମାେନ ପାେଲ େସମାେନ ଜ ପି~-ୁ େବସରକାରୀ
!ଦ'ାଳୟେର େନଇ ପଢ଼ାଇେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ରେଲ େସମାେନ !ଦ'ାଳୟ ପିା ମାଡ଼ି େଲ
ନାହ_
ତତୀ-ୁ େକମି !ଦ'ାଳୟ ପ ଆକଷତ କଯିବ େବାm अେନକ େଯାଜନା ହାତକୁ
ଆଯାଇk~, େସkମuେର ପମୁଖ k~ ମuାହ େpଜନ େଯାଜନା ଏହା ା i Cନପାଇଁ
अବଶ' ଉପaାନ ଖାତାେର ତତୀ- ସଂଖ'ା ବଢ଼ି ~ i ପେର ପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ
ଖବର ବାହା~ େକଉଁଠି ମuାହ େpଜନେର ଖାଦ' ମମାନର k~ ତ େକଉଁଠି ତତୀ
ନଥାଇ ମu ମuାହ େpଜନ lଉଳ ଡାm ଆC ବାହାେର !କ ୟ କଗ~ େର େର ଜଣାପଡ଼ି~
େଯ ଏହାା ଯCଓ ଗାମାଳେର ରହୁkବା ତତୀ-ୁ େଗାଟିଏ ଓE ପୁ3ିକର ଖାଦ' Cଆଯାଇ
ପା~, i !ଦ'ାଳୟେର ଉପaାନ ବଢ଼ି ~ ନାହ_ େତଣୁ ହୁଏତ ସରକାର ପି~ମାନ-ୁ ଉାତ
କବାପାଇଁ ଏ अ3ମ େଶଣୀ ପଯ' } ପାସ କେଦବା ବ'ବaା କkେବ
ବeମାନ କଥା ଉଠୁ , ଯC ସରକାର ସବୁ ତତୀ-ୁ अ3ମ େଶଣୀ ଯାଏଁ ଉeୀ
କେଦବା ପାଇଁ !ବ େଘାଷଣା କେଦଇଛs ତା େହେଲ iଏ କାହ_i ପାଠ ପଢ଼ି ବ !ନା
ପରୀାେର ଯC ଜେଣ ଉeୀ େହବ, ତ େସ କାହ_i ଆଉ ପାଠେର ମନ େଦବ? େଯଉଁ
ପବାରେର ଶିିତ ପିତାମାତା kେବ ହୁଏତ େସମାେନ ଜ ପି~- ଭ!ଷ'ତ }ା କ
େସମାନ-ୁ ଘେର େହଉ अବା अ ଟୁ'ସନ ବ'ବaା କ ପଢ଼ାଇେବ, େହେଲ अକାଂଶ
ସାଧାରଣ ପି~ ଏ ବ'ବaାକୁ େନଇ ପାଠପଢ଼ା ପ !ମୁଖ େହେବ ହ_ अବaା ଏମି !
େହାଇପାେର େଯ अ3ମ େଶଣୀ ଉeୀ େହାଇkବା ତତୀମାେନ ଜର ନାମ େଲnବାକୁ
अସମଥ େହାଇପାରs
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 େଳ ସjାଦeି କ ଏକ େଟmଜନ୍ ଚ'ାେନଲେର େଦଖାଯାଇk~ ଉeର ପେଦଶ
i ବଷତ
ଓ !ହାରର i !ଦ'ାଳୟର ଦୃ ଶ', େଯଉଁଠି ଶିକ, ଶିୟତୀମାେନ କଳାପଟାେର ସାହର ନଁା
େଲn ଜାଣିନkେଲ, pରତର ପଧାନମୀ iଏ ଜାଣିନkେଲ ଏ ସବୁ ଶିକ ଓ ଶିୟିତୀ
େବାଧହୁଏ ଏ अ3ମେଶଣୀ ପଯ' } େଯନେତନ ପକାେର ଉeୀ େହାଇkବା େଗା=ୀର
େହାଇପାରs
!ଗତ ଶତାୀର େଶଷାେର ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ !ଦ'ାଳୟେର ଶିାଦାନ କରୁ kବା
ଶିକମାନ- ମuେର ଆମ ପବାରର i ବେୟାେଜ'ା= ବ'ିମu kେଲ, େସମାନ- ଶିାଗତ
େଯାଗ'ତା k~ ମାତ ସମ େଶଣୀ, ମାତ େସମାେନ !ଦ'ାଳୟେର अତ'} ସଫଳତାର ସହ
ଶିାଦାନ କରୁ kେଲ, ଏବଂ େସମାନ- ଠାରୁ ଆେମ ମu ଶିା ଗହଣ କଛୁ ସମ େଶଣୀ
ପଯ' } ପଢ଼ି kେଲ ସୁା େସମାେନ େବେଳ େବେଳ ନବମ ଓ ଦଶମ େଶଣୀ ତତୀ-ୁ ପଢ଼ାଇ
ପାରୁ kେଲ େହେଲ ବeମାନ ସମୟେର ଜେଣ अ3ମ େଶଣୀ ଉeୀ ତ େସମି ା େଦଖାଇ
ପାବ i ?
ଆଉ ଏକ ଦୃ 3ିେକାଣରୁ େଦnେଲ ଏମି ! େହାଇପାେର, ନବମ େଶଣୀ ଓ ଦଶମ େଶଣୀ
ଉଭୟ अତ'} ଗୁରୁeପ
ୂ   ବନସା ଆପଣ-ୁ ଦଶମ େଶଣୀ ପରୀାର ପାସ ପଶତ
ଦରକାର ପଡ଼ିପାେର ଯୁ ଦୁ ଇେର କେଲଜ ଯିବାପାଇଁ େହେଲ ଦଶମ େଶଣୀର ମାକ अତ'}
ଜରୁ ରୀ i ଯC ଜେଣ अ3ମ େଶଣୀ ପଯ' } ଶିାକୁ ଜମା ଗୁରୁe େଦଇନkବ େସ ନବମ ଓ
ଦଶମ େଶଣୀର !ଷୟ ସବୁ କୁ େକମି ବୁ ଝିବ ଆଉ େସ େକମି ଭଲ अ- ରnବ ? େଯଉଁ
ପିତାମାତା ଜ ସ}ାନମାନ- ଶିାା !ଷୟେର ସେଚତନ େସମାେନ ହୁଏତ ଭଲ अ- ରnେବ
i अକାଂଶ ପି~ ମାଟ ି କ୍ ପରୀାେର अକୃ ତକାଯ' େହେବ ହ_ େହେବ ଏହା ା େବକାରୀ
ସମସ'ା ବୃ ିପାଇବ
अବଶ' ଦଶମ େଶଣୀ ପରୀାେର ମu ପାସ େଫଲ अନୁ ପାତକୁ କମ କCଆଯାଇ ମାକ
ନ Cଆଯାଇ େଗଡ୍ Cଆଯାଉ େକ ! େଫଲ୍ େହଉନାହାs େବାm ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ ଏମି
ପaି େର ଆମ ଶିା ବ'ବaା !ଶରୀୟ େବାm ଦାB କବା େକମି ? अDତେର ଆମ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଦଶେର ଶିିତ ଡାର, ଇିୟର ମାନ-ର lଦା !ଶରୀୟ kବା େବେଳ ଆଗାମୀ Cନେର
ଏହା କଣ େହବ, ଏହା ସହଜେର अନୁ େମୟ
ଏ ସବୁ ବ'ବaା ା ଆମ ସରକାରେର kବା େନତୃ aାୟ ବୁ ି!ମାେନ େକଉଁ
ପକାରର ସମାଜ ସୃ3ି କବାକୁ lହଁୁ ଛs ? େଯଉଁଠି ଶିାକୁ େକ ଗୁରୁe େଦେବନାହ_ ? ସମେ
ଦୟାର ପାତ େହାଇkେବ? ସରକାର ପଥେମ ପମ େଶଣୀ ଯାଏଁ !ନା ପରୀାେର ପାସ କବା
ବ'ବaା କkେଲ, ଏେବ अ3ମ, ଆଗକୁ ଦଶମ େଶଣୀ ପଯ' } ! କେଦେବ େବାଧହୁଏ
ଏହା ା ସମାଜେର ଏକ !ଟ !pଜନ େଦଖାେଦବ େଯଉଁ ତତୀ େବସରକାରୀ
!ଦ'ାଳୟ ମାନ-େର ପଢ଼ି େବ େସମାେନ ଶିାପ େଯେତ ସେଚତନ େହେବ, େସ ତୁ ଳନାେର
ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟେର ପଢୁ kବା ତତୀ େହେବ ନାହ_ େଯେହତୁ अ3ମ େଶଣୀ ପଯ' } େକ
େଫଲ୍ େହେବ ନାହ_ େବାm ସରକାର କହୁଛs, େତଣୁ େସ େଶଣୀ ପଯ' } ପାଠ ପଢ଼ାଉkବା
ଶିକମାେନ ଆଉ ଶିାଦାନକୁ ଗୁରୁତ େଦେବନାହ_ ପି~ମାେନ ପଢ଼ି େଲ i ନ ପଢ଼ି େଲ େସମାନ-ୁ
େକ i କେବ ନାହ_ େତେଣ ସରକାର- ଷ= େବତନ କମିସନ अନୁ ଯାୟୀ େମାଟା अ-ର
 କାଢ଼ି ଆ େହେବ ijା अନ'ାନ' !ନ ଧ ାେର ମୁ େଖଳାଇେବ ପି~ େଫଲ୍
ଦରମା ପାଇ କମେ
େହଉkେଲ ସିନା େକ ତା-ୁ i କବ, ନେହେଲ iଏ କାହ_i ପାଠ ପଢ଼ାଇବା }ା କବ
ଆଗାମୀ Cନେର ସମାଜେର ଦୁ ଇପକାରର େ~କ େଦଖାେଦେବ ଉଭୟ ଶିିତ i अଧା
ଭଲpବେର ପାଠ ପଢ଼ି kବା େବେଳ ଆଉ अଧା ଦୟାେର ପାସ େହାଇ ଯାଇkବା େ~କ
େହାଇkେବ େସମାନ- liରୀ ସମୟେର ସମସ'ା ଉପୁ@ବ, େସମାେନ େକୗଣସି ¡eି
େନବାପାଇଁ ସମ େହେବ ନାହ_ ଏkପାଇଁ ଏ अନୁ କାମୂଳକ ପାସକବା ପକୁ ବ
କବାକୁ େହବ ପଥମ େଶଣୀରୁ ହ_ ତତୀ- ମନେର ପେଯାଗୀତା ମଳ
ୂ କ ମେନାବୃ eି ସୃ3ି
କବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଏହା ଫଳେର ଆଗାମୀ Cନେର ଆମର ସମାଜେର ସମ ବ'ି - अpବ ରବ
ନାହ_
ଓଡ଼ି ଶାର ଆu ମହାପଭୂ ଶୀ ଜଗନ ାଥ- !ଶପସି ରଥଯାତା ମହାଡ଼jରେର ପାEତ
େହାଇଯାଇ ଚEତ ବଷ !ଶର अେନକ େଦଶେର ରଥଯାତା ପାEତ େହାଇ ଏବଂ େସ ସବୁ ର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତ େଫସବୁ କ ଆC अେନକ େସାସିଆଲ୍ େନଟୱାକ ଂ ସାଇଟ୍େର ପସାର େହାଇk~ ଏହା ସବୁ କୁ
େଦnବା ପେର ଆମ ଧାମକ pବନା େକେତ !ାର ପାଇ~ଣି ତାହା p! ମନ ଖୁସି େହଉkବା
େବେଳ ଏପ i अସମାତ ପଶ ! ଆସୁ ଯାହା ମନକୁ ଆେ ାEତ କରୁ 
ସଚ
ୂ ନା ଓ ପେଦ'ାଗି !ଦ'ାର ପସାର ଫଳେର ବeମାନ ଆମ !ଶର ପେତ'କ ବ'ି
ପେତ'କ ବ'ି ସହ େଯାଗାେଯାଗ କପାରୁ ଛs ଟିେର େହଉ अବା େରଡ଼ିଓେର !ନ
େଦଶ!େଦଶେର ଘଟୁ kବା ଘଟଣା ସବୁ କୁ ତତ୍ଣାତ େଦnପାରୁ ଛs େତଣୁ ସମଗ !ଶ ଏକ ଘର
େହାଇଯାଇ କେଲ अତୁ 'ି େହବନାହ_ ଏବଂ ଏ ଦୃ 3ିରୁ ଆମ !ଶ େକେତ !ଶାଳ ତାହା
ଆେମ ଜାଣିପାରୁ େଛ
ଏେବ }ା କ େଦଖ ୧୨୦୦ ବଷ ତେଳ େ~କମାେନ !ଶ !ଷୟେର କଣ ଜାଣିkେବ ?
େସେତେବେଳ ଜ ଗଁା ଡ଼ି ପର ଗଁାକୁ ଗେଲ ! !େଦଶ େବାm େ~କ କହୁkେଲ ହଁ i ଜ'
ଜବଂଶକୁ େନଇ ଗଢ଼ି ଉଠିk~, େସଇkପାଇଁ !ଶାଳ କE¤ ବା ଉଡ େଦଶ k~, ଏବଂ ଏଠାକାର
େ~କମାନ- ପାଇଁ !ଶ k~ େକବଳ ଏ ସାମାଜ', ଏବଂ ଏ ସାମାଜ'ର अପ kେଲ
ଜଗନ ାଥ, କାରଣ ହୁଏତ େସଇ ସମୟେର େ~କମାନ- ପାଇଁ ଜଗତ େକବଳ ଗ¤ାଠାରୁ
େଗାଦାବରୀ ଯାଏଁ ବ' ଏକ अଳ k~ େତଣୁ େସଇ ସମୟେର େ~କମାେନ ମହାପଭୂ-ୁ
ଜଗନ ାଥ େବାm ନାମକରଣ କଥାଇ ପାରs େହେଲ କାଳା}ରେର େ~କମାନ- ଗମନାଗମନ
ବଢ଼ି ବା ଏବଂ ସାଂ¥ୃକ ଆଦାନ ପଦାନପେର ଜଣା ପଡ଼ି kବ େଯ ଏ ଜଗତ ପକୃତେର େକେବ
!ଶାଳ, i େସେତେବଳକୁ ମହାପଭୂ- ନାମକୁ ପବeନ କବାକୁ ଆଉ ଆବଶ'କତା
ପଡ଼ି ନkବ, କାରଣ ମହାପଭୂ- ଉପେର ଦୃ ଢ଼ !ଶାସ କରୁ kବା ରୀହ ଓଡ଼ି ଆ ପବାରମାେନ
¦ୟ pେବ pବୁ kେବ େଯ ମହାପଭୂ- ପାଇଁ ସବୁ ସବ, େତଣୁ ଜଗତ େଯେତ ବଡ଼ େହେଲ !
ଆମ ଠାକୁ ର ତାଠୁ ! ବଡ଼ େସ ନ'ାୟେର ହୁଏତ ଜଗନ ାଥ ନାମକରଣ େହାଇଥାଇ ପାେର
େବାm ମଁୁ pେବ
ପେର ପେର ଜତର ପତନ, ଏବଂ ମରହ+ା ଓ େମାଗଲ ମାନ- ଆକ ମଣ ସମୟେର
अେନକ  ୁ ମ ିରକୁ ପଭୂତ  ସହ' କବାକୁ ପଡ଼ି kବା େଦn ହୁଏତ େସ ସମୟର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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 େ~କମାନ- ପେବଶକୁ ବାରଣ କଥାଇ ପାରs
ଶାସକମାେନ ମ ିର ତେର अନ' ଧମର
ପଥେମ େମାଗଲ ବା ମୁସଲମାନ ଏବଂ ପେର ପେର !ଟିଶ ବା ଖୀ3ିୟାନ୍ େ~କ- ପାଇଁ ମ ିର
ପେବଶ ମନା କଯାଇkବ େବାm अନୁ ମାନ
େସ ଯା େହଉ ମ ିର ମା ଣର अେନକ ଶତାୀ !ଗ~ଣି ଏବଂ ବeମାନ ବସୁେଦବ
କୁ ଟୁ jକମ୍ କୁ ବ'ାପକ pବେର ଆଦୃ ତ କବା ସମୟ ଆସି ହୁଏତ अDତେର ଜ ଧମ  ପlର
ଓ ପସାର ପାଇଁ ମାuମର अpବ େହତୁ ଆେମ अନ'ମାନ-ୁ ଆମ !ଶାଳ ସନାତନ ଧମ  !ଷୟେର
 ପସାର େହବ ¦ୟ
ଜଣାଇ ପାରୁ ନkଲୁ , େହେଲ ଏେବ !ଶର अେନକ େଦଶେର ଆମ ଧମର
pେବ ଏକ ସାଗତେଯାଗ'୍ ପଦେପ
 େ~କମାନ-ୁ ପେବଶ अକାର
ବeମାନ ପଶ ଉଠୁ , ମ ିର ତରକୁ अନ' ଧମର
Cଆଯିବା ଉତ ନା ନାହ_? କଥା େହଉ, ଶୀମ ିର ତେର ପେବଶ କବାେବେଳ ଆପଣ-ୁ
େକ େକେବ अଟକାଇ ଆପଣ- ଧମ  କଥା ପlଛs i ? ତା େହେଲ ମ ିରର
ସୁରାଦାୟିତେର kବା କମୀ ମାେନ  ୁ ଧମ  ବ'Dତ अନ'ମାନ-ୁ ହ¨ଛs େକମି ? େକବଳ
ଶରୀରର ର¤, କଥାବାeାର ଢ¤ ଆଉ ହୁଏତ େବଶ େପାଷାକ, lm ଚଳଣ ଇତ'ାCରୁ  ଯC
ଜେଣ lହ_ବ ତା େହେଲ ବେଧ ମ ିର ତେର ପେବଶ କପାବ ଆଉ େକ ଜାଣି !
ପାେବ ନାହ_ अDତେର ହୁଏତ େମାଗଲମାେନ ଲjା ଦାଢ଼ୀ ରଖୁkେଲ ଏବଂ i !େଶଷ
ପପା+ୀେର ସୁସ©ିତ େହଉkେଲ େବାm େସମାନ-ୁ ଜାଣିବା ସହଜ େହଉk~, ଆ@କାm ତ
ସମେ ସମାନ େଦଖାଯାଉଛs ଆଉ ଲjା େପାଷାକ ନାହ_ i ମୁହଁେର ଦାଢ଼ୀ ନାହ_ ତା େହେଲ
ପଚୟ ମିEବ େକମି ?
ସମୟ ସତ ସବୁ @ଷ ପବeନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆେର କଥାଟିଏ ! अ, ‘େବ¤ କେହ
େବ¤ୁm େ~, ଦୁ ଆ ଣ ଣେକ ଆନ’, अଥାତ ପ ମୁହୂeେର ଜଗତ ପବeନଶୀଳ ଏବଂ
ପବeନ ହ_ ଉନ ର ପକୃତ ଲଣ, େହେଲ i ଋଢିବା  ୁ ବା େମୗଳବା- }ାଧାେର
 ୁ େଯେତ ସଂ କ ରnବା, େ~କମାେନ ଆମ
i ପବeନ ଆସିନାହ_ ଆେମ ଆମ ଧମକ
  େସେତ !ମୁଖ େହେବ ହ_ ମ ିରର ସବୁ ରୀ େଯେତେବେଳ ଦାେର ପଡ଼ି ହାଟେର
ଧମପ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଗଡ଼ି ~ଣି, େସେତେବେଳ ମ ିରେର अନ'ମାନ- ପେବଶ ବ

କବା ହାସ'ାଦ ~େଗ ଆମ

ଧମ  ଆମକୁ ଂସା ପୟଣ େହବା ଶିଖାଏ, ijା ଠiବା ବା ଶଠଭE ବ'ବହାର କବା
ଶିଖାଏ ଆମ ଧମ  ଆମକୁ ଶିଖାଇ ସହନଶୀଳତା, ବୁତ, !ଶpତୃ ତ ଏବଂ ଏେତ ସବୁ ଭଲ
ଗୁଣକୁ ଯC େକ ଆପେଣଇବାକୁ ଆେସ, ତା-ୁ ଆେମ ବାହୁ େଖାmେଦଇ ସାଗତ ଜଣାଇବା େମା
ମତେର ଏକ ଉତ ପଦେପ େହବ ସଂତାର ାର େଦଇ େକେବ ମହାନତା ଆଗକୁ
ବଢ଼ି ପାବ ନାହ_ ଶୀମ ିରକୁ ବାବେର ଜଗତ କଲ'ାଣ େହତୁ ଜଗତବାସୀ- ଉେ&ଶ'େର
େଖା~ କେଦବା ଉତ େହବ େବାm େମାର ବ'ିଗତ ମତ अବଶ' अେନକ ଏ ମତକୁ
େଖା~େଖାm pେବ !େଧ କପାରs, େସମାନ- ମତକୁ ମଁୁ ସ¬ାନ େଦଉ, i େମା ମତକୁ
ଉପaାପନ କବାକୁ ମu ଉତ ମେନ କରୁ 
ଏ !ଷୟକୁ େନଇ ଏକ !ୃତ ଚା କଯିବାର ଆବଶ'କତା ର ଏବଂ େସ ଚାର
®ସକୁ େନଇ ଶୀମ ିରର ପଶାସନ ଏବଂ ରୀ ଧାଯ' କବାର ଆବଶ'କତା ର
ଶାବଣର ପ!ତ ମାସେର େpେଲବାବା- ଚରଣେର ଚEତ ମାସର ସଂ¥ରଣ ଉପaାପିତ
କରୁ  ଆଶା କରୁ  ପବ
ୂ  ସମ ସଂ¥ରଣ ପ ଏ ସଂ¥ରଣ ମu ପାଠକପାଠିକା ମନକୁ ପସ
ଆସିବ

ଧନ'ବାଦ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପ=ାତା - ସାଦକ
ଆହାନ ଇ-ପକା
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ଚEତ ସଂ¥ରଣେର...
ସଂ¥ରଣେର...
ସାଦୟ

େବଦର େପମ

୪

୩୪

ଶି ଶିର କୁ ମାର ସାମଲ
ଦୁ ଗା ନାମ ୁକା

୧୩

୧୫

ଆମ ଗଁ ାେର ବଷା

୧୭

ପୁରୁଣା ସୁନା

୧୮

୨୦

୨୩

ମଧୁମିତା ମହାs(ମିତୁ)
ସବୁ ତୁ ମ ପାଇଁ

୩୦

୪୩

ମେନ ପେଡ଼

୪୫

ଟିi ଚେଢ଼ଇ

୪୯

ଜଗନ ାଥ ସାହୁ
୩୨

अସହାୟ

୫୦

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ପୃଥୀଜ ପାତ
अନାମିକା

ଆ@ର ମଣିଷ, ‘ମଁୁ ସ’

ମମତା ଦାଶ

अନସୟ
ୂ ା ପା
ଗଣିତ

୪୧

େତ ବାସୀ େଜନା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପତ ଝଡ଼ାର Cନ

୪୦

ଡା େସୗମ'ରନ ମିଶ

େବCତା ରଥ
अମା ୀ

୩୬

अମିତାଭ ସାହୁ

କମଳକା} ସୁବୁି
ଶା

କ!ତା
अନୁ ପମ େବେହ

ସରୂପ କୁ ମାର ମଲ¯
ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ମହାନ

୩୫

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ

ଶି ବପସାଦ ବାପ
ଏକ ଓଡ଼ି ଆର ସୀକାେି

କା3ି ¤୍ କାଉଚ୍

୩୩

ରନ କୁ ମାର ସାଇଁ

ତୁ ମ କଥା ମେନ ପେଡ଼

୫୬

ପଶା} କୁ ମାର ନାଥ

http://www.facebook.com/odiaparibar
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜ ା

୫୭

pଗିରଥୀ େବେହ
ମଁୁ ଏକ ରବଦ 3ା

୫୯

ପହ¯ାଦ ଖେଟାଇ
ବ ତ ଖନ

୬୦

अ@ତ କୁ ମାର ମm¯କ
ବ'ତା ତେର Cନଟିଏ
अର!

୬୧

ଆlଯ'

ଆmଏନ୍

୬୬

!ଦ'ାଧର ପା
!କଳା¤ତା अଶାପ ନୁ େହଁ

୭୩

ପ!ତ ରାବନ ପବ ଉପଲେ ସମ
pଇଭଉଣୀ-ୁ ହା& କ अନ ନ

ବାଲFୀi ନାୟକ

pରDୟ ଗଣତର ସାଧୀନତା Cବସ ଉପଲେ ସମ pରତବାସୀ-ୁ
ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପବାର ତରଫରୁ ହା& କ अନ ନ
ପଣ
ୂ ଭୂ ମି pରତର ଜୟ େହଉ !!!
ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଗାମୀ ସଂ¥ରଣ ଆସ}ା ମାସ (େସେ°jର) ଦଶ ତାଖେର ପକାଶି ତ େହବ, ଜ େଲଖା
ପକାେର ପକାଶି ତ କବା ଇ±ୁକ େଲଖକେଲnକା ଜ mnତ କୃ କୁ ଆମ କଟକୁ ଇେମଲ୍ା ପଠାଇ
ପାେବ ijା ଠିା ପଠାଇ ପାେବ अକ ସଚ
ୂ ନା ପାଇଁ ପକାର େଶଷ ପୃ=ାକୁ ପଢ଼

http://www.facebook.com/groups/aahwaan
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦୁ ଗା ନାମ ୁକା
ଶିବ ପସାଦ ବାପ
अଇ ବଇରୀ ନାଶି େଦB କାEକା,
 ନାଶି ଦୁ ଗା 
ଆଶିଷ ଦାୟି ଦୁ ଗ
ଈଶରୀ ପାଣ ବଲ¯ ଭୀ ଗିଜା ଦୁ ଲ¯ ଣୀ,
ଈଶର ତୁ ମହାମାୟୀ ଦନୁ ଜ ନାଶି
 अମିକା ମାତା,
ଉମା ମାେହଶରୀ ପାବD
ଉଗରୂପା ଉଗେସ !ମଳା ଚିକା
ଋଷିଗଣ ବ ିତା ଆରୁ ଷି େନତା ଋଦ ା
ଋେନତା ମହାମାୟୀ ଦଶଭୂ ଜା ଭଦ ା 
ଏମେ} େକେତ େତା ନାମ େଦଇଗେଲ ବ ହFା,
ଐଶରୀକ ଶି ସନ ା ଋଦ - ବାମା
ଓଁକାର ରୂପିଣୀ ସତ' ଶାs ଦୟା ମା,
ଔଜଲ' !ବ ତୁ ମାଆ अନ ପ
ୂ  ା
କମଳ ଦଳ ବାସି ଶୀେଦB ଲFୀ,
ଖ'ା अର@ଛୁ ମାଆ ଘେର ଘେର ପୁଣି
ଗରବଗ େବାm ପଡୁ अ ଡାକ,
େଘାର ସ-ଟୁ େମାେତ ଉାର ଆCମାତା
ଚମୁ ପା अଭୟ ଦାୟି,
ନ ମା ରୂେପ ପିଉ ଜ ଲହୁ ପୁଣି
ଜଗଦjା ଜାେଗଶରୀ ଜଗତ ତାଣୀ,
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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 ଣୀ 
ଝଯାଏ अଶ¨େମାର ସା@ ଝ
ଟହ ଟହ ହେସ ମାେଗା କାଉ େମC,
ଠକ ସଂସାରେର ମାଆ ଥi ମଁୁ ଗmଣି
ଡjରୂ ଧାଣୀ ମାଆ अଚ  ଚୁ ଡ଼ା
ଢପ ଢପ lmେର େତା ଥରଇ ବସୁଧା
ତୁ କମଳା ତୁ ବଗଳା ତୁ ମାତ¤ୀ ଶିବା,
ଥାଉ ତୁ  ସବୁ ରୂେପ ସବୁ ଠାେର ମାତା
େଦୖ ତ' ସଂହାରୀ ମାଆ ତୁ ରnଲୁ अବ,
ଧୂମାବD ରୂେପ ତୁ ମହାଭୟ-ାଣୀ 
ନମେ ମ¤ଳା ମାେଗା ମ¤ଳ କାଣୀ,
ପଣେମ େତା ପାେଦ ଶିବ ରଖେ~ ଜନ
ଫୁଲ ମେu ରଜବା अ ପିୟ େତାର
ବନେ ବନଦୁ ଗା ବେନ କରୁ !ହାର 
ଭଣଇ ମଁୁ ଶିବ ପସାଦ ବାପ
ମମ େଦାଷ ମାକର kେଲ i ତୃ ଟି
ଯାହା ମଁୁ ଜାଣି ମା େ~ କm ବଖାଣ
ରଖ େମାେତ େତାର ପାେଦ ଗm ମଁୁ ଶରଣ 
ଶିବା ଭବା ରଖ ପଣତ େଘାଡ଼ାଇ
ଷଡ଼ପୁ ମ&େ~ େଦାଷ ଧରନାହ_
ସଖା ସେହାଦର େମାର ନାହ_ ବୁବଳ
ହଟ କରନାହ_ aାନ Cअ ପାଦତଳ
ମାଦାୟି ଜନ ମାCअ େମାେତ
ଲ·ନ ପୁତ ପଥ େଦଖାअ ତୁ େତ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଏକ ଓଡ଼ିଆର ସୀକାେି
ସରୂପ କୁ ମାର ମଲ¯
େକେତ ଥର ଆେମ (ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ) େଦnବାକୁ ପାଇେଛ ଏକ
ଭ ¨କୁିତ େଚେହ ସହ ପଶବାଚୀର अସୁମାର ଭାର!! ‘ତେମ
େକଉଁଠୁ ଆସିअଛ ?’ ପଶର ଉeର େଦଉkବା ସମୟେର

"ମଁୁ ଓଡ଼ି ଶାରୁ "!!!

େରଳଗାଡ଼ିେର ଆପଣ- ସହ ଯାଉkବା ଯାତୀ, ନୂ ଆ !ଶ!ଦ'ାଳୟ ବା ନୂଆ ଘେର
ରହୁkବା ବା ଆପଣ-ର ଉ ଶିିତ "େବାସ୍"(pରତର अନ' ଜ'ରୁ ଆସିkବା) େ~କ- ଠାରୁ
¦ିତ pେବ ଏଇ ପଶର ଆପଣ ଉeର େଦଇkେବ|
ଆପ-ର अଣଓଡ଼ିଆ ବା ଯିଏ ଓଡ଼ି ଶାରୁ ନଁୁ ହs ତା- େଚେହର अ¤ଭ¤ି ପର ବାକ'େର
େଦଖାଇବା ପାଇଁ lହଁୁ … (ଯାହା- ପଶର ସ¬¨ଖୀନ ଆପଣ େହଇ ଉeର େଦଉkେବ)
"ଓଡ଼ି ଶା????????"
ଆପଣ ତା- େଚେହେର ଏକ ବଡ଼ ପଶହ ପାଇେବ... ଆଉ ଆn େଡାଳାକୁ ଦଶ ଥର
ବୁ ~ଇେବ ଆଉ ଜବରଦି ଏମି ଆn ବ

କେଦେବ େଯ ଆପଣ p!େବ େଯ ନାସା ଗେବଷକ

ପ i େଗାେଟ @ଷ pବୁ ଛs?? i ସମୟ ପେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁଇ େହେବ ‘ଉ… ଉ …
ଉଡ଼ି ଶା???.. ଠିକ ନା??’
‘ବାଇ ଦ େଵ ଏଇଟା େକାଉଠି i??..’ ମଁୁ ଏଇ ଜ' ବାବଦେର େବଶି i ଶୁଣି???"

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜାଣିନା େତେବ..
ଶୁଣ େତେବ...

“ଏହା pରତର ୨୯ତମ ଜ', େହ~?”
“ହୁଃ!!!!!”

ତମର ହାବpବ ତମର କୂପମୁକତାକୁ ଦଶା ଉ, େହ~....
¥ୁଲେର kବା େବେଳ ସମ-ୁ pରତର ପ ଜ' ଓ ଏହାର ଜଧା ପଢ଼ାଯାଇ
ତେମ େକମି ଏକ ଜ'ର ନାମକୁ ଭୁ m ଯାଉଛ?? ତେମ େମା ଜ'ର ନାମ େକେବ ଶୁଣିନା ତା
ମାେନ ନୁ େହଁ i ଏହା pରତେର ନାହ_ େବାm! ଏହା 3 ଦଶା ଉ େଯ ତେମ ଜେଣ ମୁଖ  ବା ତେମ
¥ୁଲେର ଠିକ େସ ପଢ଼ି ନାହଁ ? େମାେତ ମା କର ଏମି କବା ପାଇଁ i ଏହା ହ_ କଟୁ ସତ'
ତେମ େଯେତେବେଳ କହୁଛ i ମଁୁ ବେj, େଚନ ½ାଇ, ହାଇଦ ାବାଦ, େକା, ସିiମ୍, pଇଜାଗ,
ମା¤ାେ~ରରୁ ମଁୁ ତ ସବୁ େବେଳ ଜାଣିପାରୁ  ଆଉ अନୁ ଭବ କପାରୁ , େତେବ ତେମ କଣ ପାଇଁ
ନୁ ହଁ ......??

ମଳ
ୂ େଲଖା-अମିତ ସିଂହ (("ସଟରେଡ ବ¯ ¨ଜୁମ୍ସ୍ " ) ବ¯ ଗ
େସୗଜନ' - ଇ{ରେନଟ
अନୁ ବାଦ - ସରୂପ କୁ ମାର ମଲ̄

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ମହାନ
କମଳକା} ସୁବୁି
ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିର अମୃତ ସ}ାନ
ଓଡ଼ି ଶା ଆମ ମହାନ,
ଆେମ କୁ ନା କୁ  ଆଗାମୀ କାmର
ଭ!ଷ' Bର ସ}ାନ ୧
େଗାପବୁ, ସୁବାଷ, ମଧୁସଦ
ୂ ନ
ଆଉ ଫର େମାହନ,
ତା- ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଆ@ ଗବତ
ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ମହାନ ୨
!ଶ ଦରବାେର ଉଡ଼ାଇେଲ ବାନା
ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିେର ଜନF
ଯଶe କ େଦେଲ ବEଦାନ
ଓଡ଼ି ଶା େହାଇ~ ଧନ' ୩
ପଢ଼ି ବା ତା-ର अମର କାହାଣୀ
ଶିିବା अେନକ କଥା,
ତା- ପ ଆେମ ଭଲ କାମ କ
ଉ କେଦବା ମଥା ୪
ନଇ, େଖାା
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ଶା
େବCତା ରଥ
କାହାକୁ ବା अଜଣା ଶା େକେତ ମାତFକ
ତଥାପି ଖୁସିେର ବନs ତାହାର ଗାହକ
 େହଉ ବା ଖବର କାଗଜେର
ଦୂ ରଦଶନ
େଯେତ କେଲ ! ସେଚତନ
ମଡ଼ାଇ lm ତାର େଚର
ପି~ଠୁ ବୁ ଢ଼ା ସଏଁ ତାର अନ
େକେତ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଶା କ ଚୂନା
ତଥାପି ନ ସୁଧୁରs ଏେତ ପାଇ! ନମନ
ୂ ା
କୁ ସ¤େର ପଡ଼ି ତାର ସାଦ େନବାପାଇଁ
अଜାଣେତ ତା ଶିକାର ଯାଆs େସ େହାଇ
ବନ ହs ପେଛ ଶା ନ ଡ଼s
ଥେର ଯିଏ ଏ ସ କବେଳ ପଡ଼s
ମଲ
ୂ 'ବାନ ଶରୀରକୁ ନ3 କରs
େଯେତ କେଲ ! ବାରଣ uାନ ନ Cअs

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଯେତ େଚ3ା କେଲ ଶା ବାରଣ ପାଇଁ
ଟପତ¤ ସମ ଆଁକୁ ଯାଆs େଡଇଁ
େକେତ ମଖ
ୂ  ସେତ ସବୁ ଜାଣି ! अଜଣା
ଶା କେଦଉ ସ-ୁ ବାଟ ବଣା
ଜ ହାେତ ଜର କଥାs ସବନାଶ
ପବାର ଓ ସମାଜେର େଘାଳୁ ଥାs !ଷ
ଏେବ ! अ ସମୟ କବଳରୁ ତାର ମୁକୁE ଆସ
ତୁ ମ ଦୁ ଆେର ପୁଣି ଫୁଟିବ ହସ
ଏ କ!ତାକୁ ପଡ଼ି ଯC iଏ ଯାଏ ସୁଧୁରୀ
ସାଥକ େହାଇଯିବ କ!ତା େଲଖା େମାହରୀ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अମା ୀ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
‘କେଲଜ େଗଟ୍ ସାଇଡ଼େର େଗାଟିଏ ଉଠା େଦାକାନ େଖାm
ୀ !କୁ  lଲ ୀ iଣିବା’ ସୁଷମା ଆସି କହୁk~ କ¯ ାସେର
ବସିkବା ସବୁ ଝିअ ଖୁସିେର ଉଠି lmେଲ ଜ େଚୟାରେର ବସିkବା
ରଶFୀ କଣ କବ i ବୁ ଝିପାରୁ ନk~ େସ ଯିବ ନା ନାହ_ ଯC
ଯିବ କାହ_i ଯିବ ? ତା’ର ତ େକ pଇ ନାହାs ଗତ ବଷ ୀ
 ଣାେର ତା pଇ ବସ}ର େଦହା}
ସମୟେର ହ_ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟ
େହାଇଯାଇk~ େସCନ କଥା ରଶFୀ େକେବ ଭୁ m ପାବ
ୀପାଇଁ ସବୁ i େଯାଗାଡ଼ କ େସ ବସିk~ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଥାE
ସଜାଇ ରnk~ pଇ ନୂଆ ନୂଆ liରୀ କ ଆଗ ସିନା ୀେର ବାପାେବାଉ ଟ-ା
େଦଉkେଲ ଏେବ pଇ େଜ େଦବ କମ୍େସ କମ୍ ପା ଶହଟ-ାେଟ ମିEବ ନ େହେଲ ୀ
ବାି ! େବାm େସ ଉ ସରେର ଘେର ବାପା େବାଉ-ୁ ଜେଣଇ େଦଇk~ ବାପା ଦାରୁ
େବୖ ଠକ ଘର ତେର ଯା ଆସ କରୁ kେଲ ୀ ପ ୂବCନ ଛୁଟି ନk~ େବାm ବସ} ଆସି
ପାନk~ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସ ଭୁ ବେନଶରରୁ ଗାଡ଼ି େନଇ ଆସୁk~ अକରୁ अକ lଘ{ା
~େଗ େନସନାଲ୍ ହାଇେୱ ା, ଏଇ େଦଖୁ େଦଖୁ lm ଆସିବ ବାପା अବଶ' ମନା କରୁ kେଲ
ତୁ ଗାଡ଼ି େନଇ ଆସନା େବାm, େହେଲ ରଶFୀ @ଦ୍ କk~ କ~ ନୂ ଆ ଗାଡ଼ି iଣି pଇ, େସ
ଆସିେଲ pଇ ସା¤େର େସ େଗାପାଳପୁର ଯିବ ବାପା- ¥ୁଟର ପୁରୁଣା େହ~ଣି ସା¤ମାନଆଗେର ! ଜର ଥାଟ୍ ଜେମଇ େହବ ସକାଳ ପାଟାରୁ pଇ ଭୁ ବେନଶର ଡ଼ି ~ଣି ମଝିେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଫାନ୍ କk~, ବାଲୁ ଗଁା ପାଖାପାn k~
େବାଉ େେଷଇ ଘେର ବ' pଇ ଆସିବ େବାm ସରୁ ଚକୁ E, କାକ କବାେର
~ଗିଯାଇ ଆମିଷ ଆଣିବାପାଇଁ ମନା କଯାଇk~, େବାm ସାଧା ଖାଦ' ରା େହଉ pଇ
ଦୁ ଇ ମାସ େହ~ ଘରକୁ ଆସିନk~ ସମେ pଇ ଆସିବାର ବାଟ lହ_ ରଛs
ରଶFୀ ବାରjାର ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦୂ ରରୁ ା ଉପେର ନଜର ରn pଇକୁ େଦnେଲ
ଖୁସିେର ନା ଉଠିବ i ସେତ ଏ ସମୟେର pଇର େଫାନ୍ ଆସି~ େତା ପାଇଁ କଣ ଆଣିେଦ!
େବାm pଇ ପlk~ ରଶFୀ ପl~, ତୁ େକାଉଠି pଇ ବସ} କ~, ବ ହFପୁରେର ପେବଶ
କ ସାmଣି କମାପଲ¯ ୀେର अ କହ କଣ ଆଣି! ? ରଶFୀ କ~, pଇ େଗାେଟ ବଡ଼
ଚେକାେଲଟ୍ ଆଣିବୁ େମା ପାଇଁ େଫାନ ରnବା ପେର ଦଶ ମିଟେର ଘର ବାହାେର ଗାଡ଼ିର ଶ
ଶୁଣି ରଶFୀ ଧାଇଁଗ~ pଇ ତା’ର େକେତ କଣ ଧ ଆସି ଦୁ ଇଟା ବ'ାଗେର ନୂ ଆ ଲୁ ଗାପଟା,
ଚେକାେଲଟ୍ ଆଉ େକେତ କଣ
େବାଉ ଆସି କେଲ, ‘ତୁ ଆଗ େସ ୀ ବାି େଦଲୁ , ପୁअଟା େକେତ ବାଟ ଗାଡ଼ି ଚେଳଇ
ଆସି, େpକ େହଉkବ କଣ ଟିେକ ଖାଇବ’ ରଶFୀ pଇକୁ େସାଫାେର ବେସଇ େଦଇ ହାତେର
ୀ ବାି ବାପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ अଟi ଗ~ ହାତଟା ଆଗକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ କ~, ‘େମା ପାଉଣା
ଟା େଦ, ୀ ବାି !’ ବସ} ହସିେଦଇ ଜ ପେକଟେର ହାତ ପୁେରଇ ଦଶ ଟ-ିଆ େନାଟଟିଏ
ବାହାର କ ପଜ
ୂ ାଥାEେର େଥାଇେଦ~ ରଶFୀ ମୁହଁକୁ ଫୁେଲଇ େଦଇ ବସିଗ~ ବାପା ପଛରୁ
ଆସି କହୁkେଲ, ‘ଆେର ବାି େଦଉନୁ ? େତା pଇର ସବୁ i ତ େତାର ମାଗୁଛୁ କଣ ?’ ରଶFୀ
i ନେଡ଼ବା େସ କ~, ‘େହବ ଆଗ ପାଉଣା େଦ, ପେର ୀ’ ବସ} ହସିେଦଇ ଦଶ
ଟ-ାଟା ଉେଠଇ େନଇ ପlଶ ଟ-ା େନାଟଟିଏ େଥାଇେଦ~ ରଶFୀ ମୁହଁକୁ ଫୁେଲଇ େଦଇ ବସିବା
aାନରୁ ଉଠି ଜ େକାଠରୀେର ପଶିଗ~ ଆଉ କବାଟକୁ ଧଡ଼୍ କ ବ

କେଦ~

େବାଉ ଆସି କେଲ, ‘ଆସୁନୁ ମା ଶୀଘ ୀ ବାି େଦ pଇକୁ େpକ େହବଣି’ ରଶFୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତେର ଥାଇ କ~, ‘ପା ଶହ ଟ-ା ନ େଦେଲ ମଁୁ ବାି !’ ପଛରୁ ବସ} କହୁk~, ‘ପାଶହ
ଟ-ା େକେବ େଦnଛୁ ?’ ରଶFୀ ଖଟେର ତiଆକୁ କାନ ଉପେର େଦଇ େଶାଇବାର अନୟ କ~
େବାଉ କବାଟକୁ ମାରୁ kେଲ କହୁkେଲ, ‘େହଇ େଦଖ େଦଖ ପି~ଟା େpକେର ମୁହଁ ବୁ େଲଇ
ପଡ଼ି ଗ~’ ରଶFୀ i ଶୁଣିବାକୁ ନାଜ େତେଣ i ସମୟ କବାଟ ବାେଡ଼ଇ େବାଉ lmଗ~
ରଶFୀ ! i ସମୟ େସମି େଶଯ ଉପେର େଶାଇରବା ପେର କାହ_i େକ i କହୁନାହାs
େବାm ଉଠି ଆସି କବାଟ େଖାm େଦn~ େବଳକୁ ବସ} ଚଟାଣେର ପଡ଼ି , ଆଉ ବାପା ତାକୁ
ହାତପ¾ାେର !¿ିେଦଉଛs େବାଉ ମୁହଁେର ପାଣି ଟୁ ଛs ଆଉ କହୁଛs, ‘େକେତ @Cଆ
ଝିअେଟ େଦଖ pଇଟା େpକେର ମୁ±ା େହାଇଗ~ଣି, େହେଲ ୀବାି ବ େବାm କହୁ’ ରଶFୀ
ଧାଇଁଯାଇ ବାପା- ହାତରୁ ହାତପ¾ା େନଇ !¿ିବାକୁ ~ଗି~ pବୁ k~ pଇ ଥଟା କରୁ kବ, ଏେବ
ଉଠିବ ଆଉ ଚମେକଇ େଦବ େହେଲ େସମି i େହ~ େବାଉ ମୁହଁେର अେନକ ପାଣି
ମାବା ପେର ! େସ ଆଉ ଉଠି~ ସାେ¤ ସାେ¤ ଆj¨~ନ୍ସ ଡାi ହସପିଟାଲ୍ ଆଯାଇk~
ଡାରମାନ- ଶତ େଚ3ା ପେର ସ'ାେବଳକୁ pଇର ଶବ ଆସି ଘେର ପହିk~ pଇର ଶବ
େଦn aାଣୁ େହାଇଯାଇk~ ରଶFୀ ତାକୁ ହେଲଇ େଦଇ େବାଉ କହୁkେଲ, ‘ଆଉ କାହା ହାତେର
ୀ ବାିବୁ େ~ ମା?’
ରଶFୀ ଚମi ପଡ଼ି ~ େବଳକୁ େସ େସଇମି ଜ କ¯ ାସ ରୁ ମେର ବସିk~, ତା ହାତକୁ ହେଲଇ
େଦଇ ସା¤ ଉମଳା କହୁk~, ‘େତା pଇ ତ ଆଉ ନାହ_, କାହା ହାତେର ୀ ବାି ବୁ ?’ ରଶFୀର
ଆnରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ ବଯାଉk~ େସ ଉଠି ବାହାରକୁ lmଯାଉk~ ମେନ ମେନ pବୁ k~,
େସ Cନ ୀ ବାି େଦଇkେଲ ହୁଏତ pଇର ବନ ବିଯାଇଥା}ା

Bମା ନଗର, CDୟ ଗE
ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପତଝଡ଼ାର Cନ
ମଧୁମିତା ମହାs (ମିତୁ)
ଏେତ େଟ ମୁହଁରୁ ଏେତବଡ଼ ଲୁ ହେଗାଳା अନୁ େଧ? ସତେର
ମଁୁ À େହାଇ ଯାଇkm ଆ¦ଯ' େହଉkm, ଇେୟ i ପକାରର
କାମନା? liରୀ ଆରରୁ ଆ@ ପଯ' } ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଷ େହ~ଣି ସମୟ େକାଉ ଫା-େର lmଯାଉ, अବସର େନବାକୁ ଆଉ ଚଉଦଟା
ମାସ ମାତ ବାi अେନକ !କଳ ମିନ ଶୁଣି, ବହୁତ ଗୀର
ପaି ର ସାମନା କରୁ କରୁ अନ'ମାନ-ୁ ସାuମେତ ସାହାଯ'
 - अପିୟ
କବାକୁ େଚ3ା କ େବେଳ େବେଳ ଉପa କମl
ହୁଏ ପେଛ अକୂଳେର pସୁkବା अସହାୟମାନ-ୁ ଠାବ େଦବାେର ପାଣପେଣ େଚ3ା କ େମା
ପଦମଯ' ାଦାର अନୁ ତ ବ'ବହାର େକଉଁଠି କ ତଥାପି अେନକ ଜାଗାେର ମଁୁ ସଫଳ େହାଇ,
ଆତF ସେ}ାଷେର ଭ ଉଠି େମା ମନ େହେଲ ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଷ ତେର ଏମି କାଠଗଡ଼ାେର
ଠିଆ େହବାର ପaି  େମା ପାଇଁ େକେବ ! ଉପୁ@ ନାହ_ ତା’ପୁଣି ଏଭE େଗାଟାଏ ସଂସାରକୁ
ବାର/େତର ବଷ ମାତ kବା ମୁହଁରୁ
ସୁଗାର ପେବ¯ ମ୍ େମାର ଭୟ-ର Cେନ ଡ଼ି Cଏ ଇନ୍ସୁmନ ଏ ମଁୁ अେନକ ବଷ
େହ~ଣି ଇ±ା !ରୁ େର େସ େଗକୁ ମଁୁ େମା ସତ ସମାନ ାେର ଚେଲଇ ଚେଲଇ ଆଣିmଣି ଏ
ପଯ' } େବେଳ େବେଳ ହଠାତ୍ ଭୟ-ର अବaା େହାଇଯାଏ େସେତେବେଳ ରତ ା େମାେତ
ଆେଦୗ अଫିସ ଡ଼s େଯେତ ଜରୂରୀ କାମ ଥାଉ, େସ କପାତ କରs ନାହ_ େମା କାକୁ 
ମିନକୁ  ବଷ ବଷଧ !ନା !କାରେର, !ରି େର େମାର ଏ େଗi¯3 ଶରୀରକୁ ଫୁଲଟିଏ ପ
େଟi ଧଛs େସ ସମୟ ଜଗି ଔଷଧ, ଇନ୍ସୁmନ୍, ସୁପ୍, ସଳା ସତ କଣ େମା ପାଇଁ ଭଲ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କଣ ନୁ ହଁ େସ ସବୁ !ଷୟେର Cନ ଗେବଷଣା lଲୁ ର ତା-ର ଖାସ୍ େମାପାଇଁ େସ
ଜର ପାଟି ସୁଆଦ କଥା ଭୁ mଯାଇଛs ଏମି େ~କ-ୁ କଣ େଜାର କ i କହୁଏ ? େତଣୁ
ଦୁ ଇCନ ତେଳ େଯେତେବେଳ େପପର ପଢୁ ପଢୁ ହଠାତ୍ େଦହଟା େକମି େକମି ~ଗି~, ମଁୁ
ଏକପକାର ପଡ଼ିଯିବା ଭE अବaାକୁ ଆସୁkବା େବେଳ ରତ ା- ଦୃ 3ି େମା ଉପେର ପଡ଼ି ଗ~
ସୁଗାର େଲବଲ୍ କମ େହଇଗେଲ ଏମି ହୁଏ ସାେ¤ ସାେ¤ ଗ¯¨େକାଜ୍ ପାଣି Cअs େସ େହେଲ
ତା ପେର ଦୁ ଇCନ ପାଇଁ अଫିସ ବ

କେଦବାର ଫତୁ ଆ ! ଜା କେଦେଲ

ଆ@ अଫିସ ଆସି~ େବଳକୁ େମା ମୁ ଖପ କାମ ନୁ େହଁ ତ ପାହାଡ଼ଟିଏ ସେତ अବା େମା
ଆଗେର ସଦେପ  ଠିଆ େହାଇ ସବୁ କାମ ସାବାପାଇଁ ବ' େହଉkବା େବେଳ ତରକୁ
ପଶିଆସି~ ହରନାଥ : େମା ପିଉନ ହାତେର ତା’ର ସି¯ପ୍େଟ େବଶ ସୁ ର अର अୟସକା}
ୟ ଆ¦ଯ' ମଁୁ ଆଗରୁ ଆପଏ{େମ{୍ ନାହ_ - ସି¯ପେର େଡ@ଗେନସନ୍ ନାହ_ - iଏ ଇେୟ ?
କାହାର ଏେତ ସାହାସ େଯ ସିଧା ସିଧା େମା ରୁ ମକୁ ଆସିବାକୁ େଚ3ା କରୁ ? େମା !ର ମୁହଁକୁ
lହ_ ହରନାଥ ଡ~ ଗଳାେର କ~, ‘ସାର୍ ପି~ଟା ଦଶଟା େବଳୁ ଆସି େମା ସତ @ଗର
ଲେଗଇ ତରକୁ ଆସିବ େବାm େଯେତ ମନା କେଲ ! ଶୁଣୁ େଗାଟାଏ େକାଡ଼ିଏ େହ~ଣି
अ!କା ତା’ମୁହଁଟା ଶୁnଗ~ଣି କା’ଘର ପି~, କଣ ଖାଇ i ନାହ_? !¥ୁଟେଟ ଯାେଲ !
ପାଟିେର େଦଉ େସkପାଇଁ...’
ମଁୁ ଜାଣି ହରନାଥର କଳା, ପଥୁଆ େଚେହ ତଳର ମନଟା p ନରମ େମା ପାଖକୁ
ଆସୁkବା अକାଂଶ अେଯାଗ, अନୁ େଯାଗ ତା’ ମାuମେର ଆେସ ସମେ ଜାଣିଛs, େସ
ମହାେଦବ- ଷÁ
ପlm, ‘ପି~େଟ ? iଏ େସ ?’
‘ଜାେଣ ଆÂା େସେତେବଳୁ ବସି ଡାi ଆଣି!?’ ବରଫ ତରE~ େବାm ଜାଣିପା~
ହରନାଥ ମଁୁ ! ଜାଣିଗm େଦଖା ନ କେରଇ େସ ଡ଼ି ବ
ତଥାପି अେନକ କାମ ବାi अ ଠିକ୍ େଗାଟାଏ ପlଶ ସୁା ଘେର ନ ପହିେଲ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େମାବାଇଲେର ଶୁବ ରତ ା-ର ର i ଧମକପ
ୂ  ସର କୁ Ãୁ କୁ Ãୁ େହାଇ କm, ‘ତାକୁ କୁ ହ
lଟା େବଳକୁ ଆସିବ ମଁୁ ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟା ସାCଏ ଏମ.ଡି. ଏଇଟାକୁ अେପା କଛs’
ମୁହଁଟାକୁ େକମି େଗାଟାଏ अÄୂତ ଆମିଳା କ େସ କ~, ‘େସ େଚ3ା କ’ଣ କ ?
େହେଲ i अେବଇଜ ପି~ଟା େକଜାଣି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଟିେପ ଘୁୁ କହୁ, ମଁୁ ଏଇଠି ଏମି
ବସି େଦଖା କ ସାେଲ ହ_ ଘରକୁ ଯି! କକା ଉଁ କକା ନା େଟକା? କା’ଘର ପି~ େକଜାଣି
ତାକୁ େକ େଖାଜୁ ! ନାହାs’
ହରନାଥର ଲjା pଷଣ ଶୁଣି ସମୟ ନ3 କବା अେପା ବରଂ ପି~ଟାକୁ ତରକୁ
ଡାiେଦେଲ କାମ ଖତମ କm, ‘େକେତ अବାu ପି~ଟା ପଠାअ ତ ତାକୁ ତରକୁ େଦnବା’
ଉପେର ଉପେର !ରି େର ମୁହଁ କୁ େଇ ଯାଉkେଲ ! ତା’ତରର ଉ±ୁE ଆସୁkବା ଖୁସିକୁ
ମଁୁ େବଶ୍  ପାରୁ km lmi ନୁ େହଁ , େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗ~ ହରନାଥ ଟିେକ ପେର େମା
ରୁ ମେର େମାଟା ହଆନା ହାଲୁ ମର ଓଜଆ ପରଦାକୁ ଦୁ ଇ ହାତେର ଏଡ଼ାଇ ପି~େଟ ପଶି~
ତରକୁ  ତାକୁ େଦn ମଁୁ ‘ଥ’ େହାଇ ରଗm ଏ i !େଧାpସ ଏେତ କୁ  ପୃkBେର? p
ସୁ ର କୁ ନ୍ମୁନ୍ େଚେହ ତା’ର େବଶ pବବ'କ ଆn अÅ େଚୗଡ଼ା ~ଲ ~ଲ ଓଠ, ପାଟିେର
େବାଧହୁଏ ଚେକାେଲଟ୍ ନାହ_ i ~ଗୁ ଦୁ ଇକଳେର ସେତ अବା ସମାନ ସାଇଜର C’ଟା
ଲେଜନ୍ସ ଜକା େହାଇ ମୁର ବାଳ ସବୁ ସିଧା ସିଧା i p ଗହଳ ସକାଳୁ ଯC ସତେର
ଏଇଠି ହ_ kବ େତେବ େସkପାଇଁ େସଗୁଡ଼ାକ अଲ େହାଇଯାଇ େବଶ ଦାମିକା ସୁ ର୍ ପ'ା{
 ତଳ େବାତାମଟା ଢି~ େହାଇ ଓହE ର ଲjା ସତ
ସାଟ  ହେଳ ପିି େହେଲ ସାଟର
ୂ ାଟାେର
~ଗି କାହାର େକମି ନଜର ପଡ଼ି  େସଇଠି, ଟିେକ ଟାଇଟ୍ କେଦଇkେଲ i ଛୁିେର ଟିେକ
ମାେଦଇkେଲ େଡ ସଟାର େସା ଆହୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥା}ା ପାଦେର ! ଦାମିକା େଜାତା ହେଳ
େଜାତାେଫାତା ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦବା େସସବୁ ଠିକେର ରnବା ରତ ା-ର କାମ - େମାର ନୁ େହଁ 
ତଥାପି େମାେତ ~ଗୁk~ ଟିେକ ବ ସ୍ କେଦଇkେଲ ତା’ର ମୂଳ ର¤ଟା େବାଧହୁଏ ଆହୁ ଊକୁ ଟି
ଉଠିଥା}ା ଏେତ ସବୁ ତେର ତା ମୁହଁକୁ ଆଉଥେର ମଁୁ अେନଇେଦm କ’ଣ େଗାଟାଏ अଡୁ ଆ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତଡୁ ଆ ~ଗି~ i େଯମି େସଠି ଭୂ ଲpଲ େହାଇଯାଇ ଏେତ ସୁ ର ମୁହଁେର ଏଇ ବୟସେର
େଯଉଁ େଗାଟାଏ ସାp!କ ଉ±ାସର ତର¤ େଖE ବୁ ଲୁ ଥାଏ - େସଇଟା େଯମି େକାଉଠି
ହ@ଯାଇ ସବୁ ସୁ ର ସୁ ର @ଷ ଏକାଠି ଖିେଦବାପେର !ଧାତା !ଷାଦେବାଳା ହାତେଟ
ସବୁ ଉପେର କାହ_i େଯ ବୁ େଲଇେନ~ ମଁୁ ବୁ ଝିପାରୁ ନkm
େପନ୍ଟାକୁ 3ାେର େଥାଇେଦଇ କm, ‘ବସ’
‘େଥ-୍ ୟୁ’ अ ସୁ ର କÇେଟ ଲହରୀ େତାE େଖEଗ~ ଘରସା ଏବଂ ଆଉଥେର େମାେତ
ମୁÈ କେଦ~
‘ହଁ , କୁ ହ େମା ପାଖେର କଣ କାମ k~ ? ଆ±ା ପଥେମ ତୁ ମ ପଚୟ Cअ’ ମଁୁ
अନୁ ସିୁ େହାଇଯାଉkm
 ଃ अରୁ  ୟ-ର ପୁअ େଗାଟିଏ େବାm ପୁअ
‘ମଁୁ....ମଁୁ... େମା ମା... ନାଇଁ... ମଁୁ ସଗତ
ପପୁନ୍’ ଆରରୁ ନମର ଶୁଣାଯାଉkବା ସରଟା େଶଷ ଆଡ଼କୁ େବଶ ଟାଣ ଶୁଣାଯାଉk~ ମଁୁ !
 ପିତାଆ¦ଯ' େହଉkm ମା’ର ନଁା କବାକୁ ଆର କkବା ପି~ଟି ହଠାତ୍ ସଗତ
ପଚୟେର ପତ େହବାକୁ lହ_~ କାହ_i ?
‘ଓ େହା - ତୁ େମ ଆମ େମାନାର ପୁअ ? କହୁନ େସ...’ େମା କଥା ସବାକୁ ନ େଦଇ ଏକ
ପକାର ଛେଡ଼ଇ େନଇ େସ ଝାିପଡ଼ି ~ ପ କ~, ‘େମାନା ନୁ େହଁ ସାର୍ ମିନା - େମା ମା ନଁା ମିନା
ମିନା ୟ େମା अଜା, ଆଇ, ମାଉସୀ, ମାମଁୁ, େଜେଜ,େଜମା ସମେ ତାକୁ ମିନା ମିନା େବାm
ଡାକs େସ େମାନା େକେବ େହ~ ?’
ଏ ପକାର अବା¿ିତ ଆକ ମଣେର ମଁୁ ଚମi ପଡ଼ି m େମାନା େଯଉଁCନ ଜକୁ େମା ସହ
ପତ କ~ େସ Cନ େସ ଜ ନଁା ମିନ ୟ, ୱାଇଫ୍ अଫ୍ अରୁ  ୟ େବାm କk~
ଏଣୁ ତା ଡାକ ନଁା ‘େମାନା’ i ‘ମିନା’ େମାର ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନk~ i ଇ±ା ! ନk~ େମା
अଫିସେର େବଶ୍ ପୁରୁଣା େହ~ପେର Cେନ ସିଏ େଜ ହ_ ସାମାନ' େଗେହ¯ ଇ େହଇ କk~,
‘ସାର୍, ଆପଣ େମା ଡାଡ଼ି - ବୟସର େମାେତ ମିନ ଡାକ ijା େମାନା ଡାକ େସଇଟା େମା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଡାକ ନଁା ମଁୁ େସଇCନଠୁ ତାକୁ େମାନା େବାm ହ_ ଡାେକ ମଁୁ େକମି ଜାଣିଥାs ତା’ ବାପାମାଆ
ijା ଶାଶୁଶଶୁର ତାକୁ େକଉଁ ନଁାେର ଡାକୁ kେଲ?
अରୁ  େମା अଫିସେର ସିୟର୍ ଆସି3ା{ k~ େବଶ୍ ମାଜ ତ ଭଦ େଚେହ ତେଳ ଏକ
!ତ କୁ ି ତ କା ସବୁ ଲୁ  ରପାେର ମଁୁ ତାକୁ ନ େଦnkେଲ େବାଧହୁଏ ସା ବନ ଜାଣିପା
 k~ ଆ@ର କାମ ଆ@ ହ_ ସା େଦଉk~ ମଁୁ ଏଠିi
ନଥାs अଫିସେର େସ େବଶ୍ କମଠ
 ସଜାଡ଼ି ବାେର େସ ହ_ ସବୁ ଠୁ େବଶୀ େମାେତ
ଟାନ୍ସଫର୍ େହଇ ଆସିବା େବେଳ ନୂଆ କାଟର
ସାହାଯ' କk~ େସଇkପାଇଁ େମା अେପା ରତ ା-ର େବଶି ପିୟ େହାଇଯାଇk~
ପଜ
ୂ ାପବେର ପିଠାପଣା ଖୁଆଇବା ଠାରୁ ତା’ର ଭଲମ

ବୁ ଝିବା ପାଇଁ ରତ ା େବଶ୍ ତÉର kେଲ

େହେଲ अÄୂତ, େଯେତ କେଲ ! େସ େକେବ ତା’ର Êୀ ijା ପି~-ୁ େନଇ ଆମ ଘରକୁ
ଆସୁନk~ େକେବ େକମି ଖୁସିେର ଯC ରତ ା ଟିଫିନ୍େର ଭ େଦଉkେଲ ଛୁିପତ ପିଠା i
ପଣସକଠା ବ i ନ େହେଲ ହାତ ଆ େଗା~ପଜାମୁ ବା ମକଢ଼ ଭଜା i ନା i
ବାହାନାେର େସ ତାକୁ ଘରକୁ େନଉନk~ େକେବ କହୁk~ େସମାେନ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଛs ତ
େକେବ ପୁअର େପଟ ଭଲନାହ_ ଏଗୁଡ଼ା େନେଲ େସ ଖାଇେଦବ ପୁଣି େବଶୀ େଦହ ଖପ କବ
େର େର ରତ ା- ଭE ସବଂସହା ! !ର େହଇ ଉଠୁ kେଲ କହୁkେଲ, ‘i अÄୂତ େ~କଟା
େଦଖ, ଜ Êୀ ପୁअ ପାଇଁ ପିଠାେଟ i ମିଠାେଟ େନ~ େବଳକୁ ତାକୁ କ3 େହଉ ?’ ଏ ସବୁ
ପାବାକ କଥାେର ମୁ ପୁେରଇବା ପାଇଁ େମାର େବଳ ନଥାଏ i ମନ ! ନଥାଏ ରତ ା-ର
i ଏକା @ଦ୍, ‘ଥେର ବୁ ଝ ତା’ କଥା - Êୀ ପି~-ୁ ପlରୁ  ନା କଣ - ନା ଆଉ i अସୁ!ଧା
अ? େଯେତେବେଳ େସମାନ- କଥା ଉେଠଇ~ େବଳକୁ ଏମି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉ କାହ_i େସ ?’
ମଁୁ ତା- କଥାେର ମୁ େଖଳାଏ ଆେର ବାବା, ଯାହା ଘେର ଯାହା େହ~ େମାର େସkେର
କଣ ଯାଉ? ସମାଜେସବା କବାର ଇ±ା େମାର ନk~ ଏଣୁ ତା- କଥାକୁ ମଁୁ ଏଡ଼ାଇ
ଯାଉkm େହେଲ େସ େଯେତ ଆଧୁକା େହେଲ ! ତା-ର େଯ Êୀ େ~କ ସୁଲଭ अନୁ ସିୁ ଗୁଣ
ନk~ ତା’ତ ମଁୁ କପା! େଖା@ େଖା@ ଯାଇ େକାଉ ସତ
ୂ  ରୁ କ’ଣ ପାଇେଲ େକଜାଣି Cେନ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अଫିସରୁ େଫ ମଁୁ l’ ପିଉ ପିଉ କେଲ, ‘ଜାଣିଛ, ଏ अରୁ  କଥା - ମଁୁ ଠିକ୍ p!km ଉପେର
ଉପେର Ëଣ େଚେହ ତେର ପËା ସଇତାନ ଏେତ ଦରମା ପାଉ, େଜ ଏେତ କ୍ କ୍
ରୂପ ସଜଉ - ତର େଦଖ Êୀ ପୁअ-ୁ ପlେର ଏଠିi ଆଣି ! ଗଁାେର ବୁ ଢ଼ୀ ଶାଶୁ
ସତ ରହୁ Êୀ େ~କଟା ଜମିବାଡ଼ି ଟିେକ ! ନାହ_ ଖୁବ୍ କ3େର େସମାେନ ଚଳୁ ଛs କ’ଣ
ଟିେକ ସିେଲଇପତ କ କାହା ପି~-ୁ ଟୁ'ସନ କ ପୁअଟାକୁ ପଢଉ େସ ଆଉ ଇଏ, ଏଠି
ମାସକୁ ମାସ େଗାଟାଏ େଲଖାଏଁ େଇନ୍ ବଦଳ କ ଦୁ ଆ ଶାେର ବୁ ଡ଼ି ବୁ ଡ଼ି अୟସ୍ କରୁ 
...’
ଘୃଣାେର ସିÌାର ଉଠୁ k~ ରତ ା- େଦହେର ମଁୁ अବାକ୍ ଇଏତ ଘରୁ ବାହାବ େ~କ
ନୁ ହs - କୁ ଆଡ଼ୁ ପାଇେଲ ଏେତ ସବୁ ଖବର? ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ସତ ନା ମିଛ ମନ ପଢ଼ି ପାରs
ରତ ା କେଲ, ‘ଆ@ ତୁ ମ अଫିସର... i ଦାସ୍ କୁ ହ ତ...’
‘ଶୀ କୃ Í ଦାସ...’ ମଁୁ କm
‘ହଁ , ତା- Êୀ ଆସିkେଲ ଆମ ଘରକୁ  ତା- ସତ ଆଉ C’ ଜଣ Êୀ େ~କ
ଆସିkେଲ େସଇମାେନ ଗଳ ଗଳ ଗାଉଛs ୟା ପୁଣ ମଁୁ ଆ¦ଯ' େହାଇ ଶୁଣୁ ଯାହା ଶୁଣିm,
େଦଖ େକେବ ଶୁଣିବ ଏଇଟାକୁ ଏଡ଼ସ େହଇ ଯାଇ ବୟସର ବାଛ !lର ! ନାହ_ ଚଉଦରୁ
ଚଉବନ ଯିଏ ! େହେଲ ତା’ର ଚEବ ଖାm ତା’ର େଯାଗ'ତା େହ~ େସ Êୀ m¤ େହଇkଲ
...’
अରୁ କୁ ଏଡ଼୍ସ େହଇ ଶୁଣିବା ଯାଏଁ अେପା କବାକୁ ପଡ଼ି~ Cେନ ଖୁବ୍ ମଦ ପିଇ
ପ¯ସ୍ ତୀ େସେକ୍ ଇୟର େଗାଟିଏ ଝିअକୁ ବାଇକ୍ ପଛେର ବେସଇ ଉଡ଼ଉkବା େବେଳ ା କଡ଼ର
ଶିମୁE ଗଛଟାେର େଜାରେର ବାେଡ଼ଇ େହଇଗ~ େସଇଠି ଟେର ସବୁ େଶଷ ଆମ अଫିସରୁ
ତା’ଗଁାକୁ i ସହକମୀ -ୁ ପଠାଇkm େସମାନ- ହାତେର अେ}'3ିiୟା ଏବଂ ଦଶାହ ପାଇଁ i
ଟ-ା େଦଇkm େମା ଜ ତରଫ ! ଦଶହଜାର ଟ-ା େଦଇkm ତା Êୀ’ ପୁअ- ଚEବା
ପାଇଁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अରୁ  ଯିବାର ପାୟ lମାସ ଖେ ପେର ଆଗରୁ i ନ କ i ସି¯ପ୍ ନ ପେଠଇ
ହରନାଥ Êୀ େ~କଟାକୁ ଧ ପଶିଆସି~ େଦnେଦଇ ତାକୁ ମଁୁ ଦେ ରଗm ଦାଦ ' अpବ
ସେତ େଯପ ମଣିଷଟିକୁ ଜ ତେର ଲୁ lଇ େଦଇ अ ସୁ ରୀ Êୀ େ~କଟିଏ େଦହେର
ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ସଫା i ଠାଏ ଠାଏ  େସ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁର ବାଳ ଯCଓ କୁ ା େହାଇ, େହେଲ
ଯତ େର ନୁ େହଁ  ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାେବେଳ ମୁେର ପାଆ ମାବା ନ'ାୟେର ହ_ ମୁ କୁ େଇ
Cଆଯାଇ ହାତ, କାନ, େବକ ପ ୂ ଖାm କଳାସତ
ୂ ା ! ନk~ େବକେର ଆnେର ଉଦାସ
lହାଣୀ ଏଇ ସାେ¤ ସାେ¤ କା ି େବାଧହୁଏ ଆnଗୂଡ଼ା ଫୁm~ ଫୁm~ ପ ~ଗୁ
ପତାଗୁଡ଼ାକ ~ଗି ~ଗି ଯାଇ ଆn ତଳ ଓଦା
!ନା अନୁ ମେର ପଶି ଆସିkବାରୁ ହରନାଥ ତରତର େହଇ େକୖ ଫିୟତ୍ େଦଉk~, ‘ସାର୍,
ଇେୟ ଆମ अରୁ ର Êୀ ଆପଣ-ୁ େଦଖା କବାକୁ ଗଁାରୁ ଆସି’
ସାେ¤ ସାେ¤ ନରମି ଗm ମଁୁ େଚୟାର େଦଖାଇ ବସିବାକୁ କm l’ ପାଇଁ ହରନାଥକୁ
କହୁ କହୁ େସ କ~, ‘ନାଇଁ ସାର୍, l’ अଭ'ାସ ଏ ପଯ' } କ ମଁୁ ଏ ସବୁ େମା ପାଇଁ !ଳାସ,
ଏବଂ !ଳାସ କବା ପାଇଁ अଥ ଆବଶ'କ’
ତା କଥା କବା େଶୖଳୀେର ମଁୁ ଚମÌୃତ େହm i ନ କ! େସ େମାେତ େଦଖାଇେଦ~
ତା ଦାଦ 'ର ଛ! ପlm, ‘େମା ପାଖେର i କାମ k~ ?’

अବଶି3ାଂଶ ଆଗାମୀ ସଂ¥ରଣେର....

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ
अନସୟ
ୂ ା ପା
େଗାେଟ ଯୁ lm,
ଏକ ତରଫା ଯୁ
ଏ ଯୁ @ବା ପାଇଁ ନୁ େହଁ
!େ±ଦର ଲୁ ହ ବୁ ହାଇବା ପାଇଁ ନୁ େହଁ
ଏ ଯୁ ତୁ ମକୁ ପାଖେର ପାଇବାର
ମିଳନର ସସରକୁ ପମ ଗେର
ଗଢ଼ି େତାEବାର,
ବଷାେର କଦj ଫୁଲର ମହକ
ଆଘାଣ କବାର ଯୁ 

ତୁ େମ ଆସିବ, େମାେତ େନବ,
ଏଇ ପନାଦ କ ମଁୁ ଯୁର
ଆହାନ େଦଉkm
ତୁ େମ ଗାି- ମା-ଡ଼ର
 େନଇ ଯୁକୁ ଆସୁkଲ
ପCନ େସଇ େଗାଟିଏ କଥା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अସବର କ!ତା
 ପାଚୀର,
ତା ସାମନାେର େଧୖଯ' ର ଦୁ ଗମ
ସବୁ ହୁ-ାର ଶ ଚୁ ର ଚୁ ର
େହାଇ ଯାଉk~
अେପାର ା ଲମି ଲମି ଯାଉk~
अaି ରତାେର ମଁୁ େଯi ନ !ନ
େହାଇ ଯାଉkm,
ରବେର ନ େଫବାର ମେର ତୁ େମ
େସi अଟଳ kଲ
ମୁହୂe, Cନ, ମାସର ପଜୟ ଗ¯ା

अର i ଚୁଥାଏ ?

ସେe ମଁୁ ତୁ ମ ସହ ଉÍ ଡ଼

କଣ ବା ଦରକାର ଯୁର

ରଚନା କରୁ km

େସkେର i ସମାଧାନ ଥାଏ

କÅନାେର ଦୂ ରତାର ସୀମା ଟପି

ନା ମନ @ଣି ହୁଏ ?

ତୁ ମ ସହ ମାନସର ମିଳନ କ

ତଥାପି ମିଳନର ଆେ~କକୁ

ଆଶି େହଉkm

ପ©Eତ କବାପାଇଁ

େବେଳ େବେଳ pବୁ km ନା ଆଉ ପା!

 ଯୁର ଡାକ Cଏ

ରବ ରଯି!

ତୁ ମ ସହ, ତୁ ମ ପାଇଁ,

କଣ ବା ଆବଶ'କ ଶର

ସବୁ ତୁ ମ ପାଇଁ

େଯଉଁଠି अରର ପଚୟ ନାହ_
କଣ ଆ େ~ଡ଼ା ଆେ~କର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େଚନ ାଇ, ତାମିଲନାଡୁ
!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ
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ଗଣିତ
ପୃଥୀଜ ପାତ
େମା ମନକୁ ହରଣ କେନଲ
େସCନର ପଥମ େଦଖାେର
ତା ପେର ଖୁସି କୁ େମା ବେଢ଼ଇେଦଲ
େକେତ ଗୁଣ େଯ ମଁୁ ତାକୁ ବସି ବସି
ଗୁଣୁkm ସାବ ଖାତାେର ୧
ହରଣ ଗୁଣନ ସବାପେର
େମା ମନଟା େଫ{ି େହାଇଗ~
ତମ ମନ ୀର ସାଗରେର
େଟାପାଏ ଜଳ ଆକାରେର ୨
ତା ପେର କଣ େହ~ େଯ
ତୁ େମ ଦୂ ରକୁ lmଗଲ
ଏମି i େଦଖା ! େଦଲ
ମଁୁ ର େମା ତେର
ଏକ !େୟାଗାତFକ ଦୃ ଶ'ପଟେର ୩

େମାବାଇଲ୍ - ୯୪୩୭୭୭୧୬୯୧

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अନାମିକା
ରନ କୁ ମାର ସାଇଁ
େମା ହୃଦୟେର ଆଣିେଦଲ ଶନ
ୂ 'ତା
ତୁ େମ अନାମିକା
अମାଆ ମନରୁ mଭୁ 
ତୁ ମ ସFÎ େରଖା ୧
କାଳର ପହାର p¤ିପା ନାହ_
ତୁ ମ ସFÎ ,
ଇପ ତୁ େମ ~n ରअଛ
ମେତ ଡ଼ି େକେବ ଯିବ ?୨
ତରୁ ଣ ବୁ କୁ ର ସାଧା କାଗଜେର
ପଡ଼ି k~ ତୁ ମ ପ,
ସପ କୁ ଟୀରର ଣୀ ସା@k~
ତୁ ମ ସରଳ ରୂପ୩
ତମ ସାେଥ ମୁହ_ ଗଢ଼ି lmkm
େକେତ େଯ କÅନା ଗଡ଼,
ଚୁ ରମାର୍ କ p¤ିେଦଇଗ~
ସମୟର ବାmଝଡ଼ ୪
अଲଗା अଲଗା ାେର ଆେମ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େହଇଗଲୁ ଏେବ ଯାତୀ,
େଯଉଁଠି ! ଥାअ ଭଲେର ଥାअ
ହସୁଥାअ Cବାତୀ ୫
ଆ@ଯାଏଁ ଯାହା mପା ନାହ_
mବ ସFÎେରଖା,
ମଯ' ାଦାର ଗାର ଟପିବ େକେବ
ତୁ େମ kବ अନାମିକା ୬
!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ
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େବଦର େପମ
ଶିଶିର କୁ ମାର ସାମଲ
ଇଁବାେର ଆଶା ରn ଭଲ ମଁୁ ପାଇm ,,
ଫୁଲଟିଏ େଖାଜୁ େଖାଜୁ କ{ା ମଁୁ ପାଇm ..
କ{ାକୁ ମଁୁ ସାଥୀ p! ଆପଣାଇ େନm ,,
େବଦର ସାଥୀ ପାଇଁ ଯାତନା ସm...

ହୃଦୟେର ସାଥୀ ତେତ କkm ଣୀ,,
ଛଳନା ର େପମ େର ତୁ େଦଲୁ ମେତ ହାଣୀ...
ହୃଦୟକୁ େମାର ସାଥୀ ଆଘାତ ତୁ େଦଲୁ ,,
େପମ ନାମୀ ଯୂଇ େର ତୁ ଜାE ମାେଦଲୁ ...
େକମି କ! ସାଥୀ ପାରୁ  ମଁୁ ଜାଣି,,
p!kଲୁ ଜEଜE ପାଉଁଶ ମଁୁ େହ!,,

ତୁ ମପାଇଁ ମିଛ େହ~ େମା େପମ କାହାଣୀ...

ପାଉଁଶ େହେଲ! ତେତ ଭଲପାଉk!...
ବନରୁ େମାେତ ସିନା େଦଲୁ ତୁ ଦୂ େରଇ ,,

ଭଲପାଇବାର ବା@ ଗm ମଁୁ େଯ ହା,,

ହୃଦୟେର େତାର ସାଥୀ ଗm ମଁୁ େଯ ର....

ଦୁ ଆଁେର ମିଛେହ~ େପମ େଯ େମାହ ...
ପାm ଜାଣି ତୁ ମ ଛଳନା େପମକୁ ,,

େପମ େମାର ମିଛନୁ େହଁ ଖାଉ ମଁୁ ଣ,,
ତୁ ମପାଇଁ ହସିହସି ସ! ମରଣ.....

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

କାହାଣୀ େମା ରଗ~ ଆର ଜନମକୁ ...
େମାବାଇଲ୍ - ୭୮୯୪୦୬୦୬୬୬
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କା3ି¤୍ କାଉଚ୍
ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ
ଉ अଜନ ଉ ଆସନ ଉ अଳାଷ ପାଇଁ
ଆ@ ତରୁ ଣୀ କବାକୁ i ସରମ ନ ମଣଇ II
ଫାଇଦା ଏହାର େନବା ପାଇଁ, अଛs ଜଗି ଶି କାରୀ
ବmଉଡ଼ ଆଉ ଓmଉଡ଼େର ମାୟା ଜାଲ !ା II
ସଦ' ପକାଶି ତ େକାଓଗାଫର କଳା କାରନାମା
କା3ି ଂ କାଉଚ୍ ଲୁ ବୁ ନ୍ ·ନ ଓmଉଡ଼ ଶି େନାମା II
ସି େନମା ଆଲବମେରଏହା େହାଇ~ ଶି ଗେଣଶ
अmଟି େସା’େର େ-ର େମ{ାଉ କାମେଶାଷ II
अେନତ ୀ ଆଉ କÇଶି Åୀ ଖ'ା େହବାର ସପନ
ଦୂ ରଦରଶନ अmଟି େସା’େର େଦଇ अଡ଼ି ସନ II
କେର !lରକ ମେ, ଯୁବା ତରୁ ଣୀକୁ ଆm¤ନ
ଆଧୁକତା ନାେମ କେପାେଳ ବରଷି ଯାଏ ଚୁ jନ II
!ନା ସହମେର କରs କାମନା ପପର
ୂ ଣ

ବଳାତକାର ନ କବାର ବୁ ଝି ହୁ ଏନା କାରଣ II
ନାରୀ ତନୁ ଉପେpଗ ବୁ େବାm ପୁରୁଷ pବଇ

କେର ଯ' ାତନା ତାକୁ , େଳ ପ¦ାତାପ ନ କରଇ II
!ସFÎତ େହାଇ ନାରୀ, ତାର ହୃ ତ େଗୗରବ अDତ
ପବ
ୂ ଜ ଯାହା-ୁ କରୁ kେଲ ମାତୃ ରୂପେର ପ@
ୂ ତ II
େହ ମାତୃ ଜା ତୁ ମ ପାେଦ କେର !ତ अନୁ େଧ
ପା¦ାତ' ସଭ'ତା ମାୟାଜାଲରୁ ହୁ अ ବନ ମୁ II
pରତ ମାଟିର ଆଦଶ ସୀତା ସା!ତ ୀ ଦମୟ}ୀ
ବE= ଚତ ବେଳ ବଳ କାଳ pଗ' kେଲ @ II
ନାରୀର େଗୗରବ ସ¬ାେନ ସମାଜ େହବ ଉତଥାନ
ଦୂ ର େହବ ଂସା ବ'lର ଆଉ अପକମ  ମାନ II

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କ!ତା
अନୁ ପମ େବେହ
ସାେଢ ୩ଟା ରୁ ମଁୁ ବସ୍-ୁ କ ବାହାଯାଏ अଫିସ୍ରୁ 
େଯମିେହେଲ େମାେତ ୪ଟା ସୁା ପହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା अଫିସ୍େର
ନ େହେଲ େସ ଗିଯିବ अମାନ କବ ମଁୁହ ଫୁେଲଇବ ଆଉ
ତାକୁ ମେନଇବା ପାଇଁ େମାେତ ପୁଣି ଆବୃ eି କବାକୁ େହବ କ!ତା
ସତେର! ଏଇ “କ!ତା” ଶଟିକୁ େନଇ p अÄୁ ତ ସଂେଯାଗ
ଘଟିk~ େମା ବନେର ମଁୁ କ!ତା େଲnବାକୁ p ଭଲ ପାଉkm
ତଥା େମାର ପଟି କାହାଣୀର ନାୟିକାର ନାମ k~ କ!ତା ଆଉ େଶଷେର େମା ବାହାଘର !
ଠିକ୍ େହ~ କ!ତା ନାମୀ ଏଇ ଝିअଟି ସାkେର େତେବ ବାହାଘର ପେର େମା ଖୁସିର ସୀମା
ର~ େଯେବ ମଁୁ ଜାଣିm କ!ତାକୁ େମା କ!ତା ପଢ଼ି ବାକୁ p ଭଲ ~େଗ
ତା ପର ଠୁ େଯେବ ! େସ େଗ ମଁୁ ତା’କୁ ଦୁ ଇ ଟା କ!ତା ଶୁେଣଇ ମେନଇCଏ
•

ସ! ଟିେକ େଲଟ୍ େହଇଗ~ (େସ ହସି ହସି କାନଧ କ~)

େମା अDତର ଜୁ ଆରେର ଭ+ା ପଡ଼ି ଗ~ ତା କଥାଶୁଣି େସ େସେତେବଳକୁ

କାର୍େର

ବସିସାଥାଏ
•

ଆେର! ତୁ େମ େକେତେବେଳ ଆସିଲ?

•

େଯେତେବେଳ ତୁ େମ େମା କଥା pବୁ kଲ

•

ତୁ େମ େକମି ଜାଣିଲ ମଁୁ ତୁ ମ କଥା pବୁ km େବାm?

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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•

ତୁ ମ ଆnକୁ ପଢ଼ି 

•

େମାେତ ବାହାେହ~ ପେର ତୁ େମ ! କ! ପାଲଟିଗଲଣି େବାେଧ

•

ନା! ମଁୁ କ!ତା ଆଉ ତୁ େମ େମାର କ! (େସ ଟିେକ pବପବଣ େହାଇ କ~)

•

ଆ! ଡ଼ େସ କଥା ଆ@ କୁ ଆେଡ ଯିବା ? (ମଁୁ କାର୍ 3ାଟ୍ କରୁ କରୁ ପlm)

େସ େମା ଉପେର ଆଉ@ପଡ଼ି େଗେହ¯ ଇେହାଇ କ~, “ଯୁଆେଡ଼ ତୁ ମର ଇ”
ମଁୁ କାର୍ ଛୁେଟଇm ସମୁଦ କୂଳଆେଡ଼ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାକ କ ଦୁ େହଁ କାର୍ରୁ ଓେହ¯ ଇ ହାତ ଧଧ
େହାଇ lmଲୁ ସମୁଦ ଆଡ଼କୁ 
•

i ଖାଇବ? (େସ ପl~ )

•

ଇ±ା ନାହ_

•

ତେମ ତ! ସବୁ େବେଳ େସମିଆ ଖାଇବାକୁ ଇ±ାkବ ତଥାପି ମନା କବ

•

ଆେର! ନା ମ... ଆ@ ସତେର ଇ±ା ନାହ_

i େସ ବାu କେର ଆଇସ୍iମ୍ ଖାଇବାକୁ @ଦ୍ କେର ପାଖେର kବା େଠ~ଗାଡି ପାଖକୁ ଦୁ େହଁ
ଯାଉ
•

ତୁ େମ କ’ଣ ଖାଇବ?

•

ଯାହା େହେଲ ! ଚEବ େମାର

•

pଇ! ଦୁ ଇଟା ଆଇସ୍iମ୍ Cअ p~

ଆଇସ୍iମ୍ ବା~ ବଲବଲ କ अନାଏ େମା ମଁୁହକୁ 
pଇ! ଜଲC Cअ କ’ଣ େଦଖୁଛ?
େସ ଦୁ ଇଟା ଆଇସ୍iମ୍ ଧେରଇCଏ େମା ହାତେର ମଁୁ କ!ତାକୁ େଗାଟାଏ େଦ~େବଳକୁ ତା
ହାତରୁ ଖସିପେଡ଼ ଆଇସ୍iମ୍ଟା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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•

ରୁ ହ ! ଆଉ େଗାେଟ ଆଣୁ

•

ନା ଥାଉ! ତୁ ମ ଆଇସ୍iମ୍େର ତ अଧା pଗ େମାର ନା

ତା କଥା ଶୁଣି p ହସ~େଗ େମାେତ
ସାର୍! ଆପଣ କାହା ସାkେର କଥା େହଉଛs? (ଆଇସ୍iମ୍ ବା~ େମାେତ ଆ¦ଯ'

•

େହାଇ ପଶ କେର)
“ଚକୁ E ଖାଇବା େ~କ ! କାହ_i ଗଣୁଛୁ ?” କ ମଁୁ ତା’କୁ ତା ଆଇସ୍iମ୍ ପଇସା

•

Cଏ
ଦୁ େହଁ lm lm ଆସି ବସିଯାଉ अÅ ଦୂ ରେର ପଡିkବା େବ୍ ଉପେର ତାପେର ଆର ହୁଏ
ତାର अସରs ଗପ େତେବ େମାେତ େକେବ େବାର୍ ~େଗନା ତା ଗପ ଶୁଣିବାକୁ  ମଁୁ ଭୁ mଯାଏ
ହାତେର ଧkବା ଆଇସ୍iମ୍ କଥା େସ େର େର ତରE ଜ अି ତ ହେରଇବେସ ଖାm
କାଠିଟାକୁ ହାତେର ଧ ମଁୁ अେନଇଥାଏ ତା ମଁୁହକୁ 
•

pଇ ଘରକୁ ଯିବ i? ଏଇଠି ଏକା ଏକା ବସି କାହା କଥା pବୁ ଛ?

ଗାଡ଼ର ଡାକେର ତା ଗପ ବ

ହୁଏ ମଁୁ ପଛକୁ ବୁ m~େବଳକୁ ଗାଡ଼ ଜଣକ lmଯାଉଥାs ଆଉ ଏକ

େବ୍ କଟକୁ  ସୁଯ' अ େହାଇସାଥାଏ 3ି ଟ୍ ~ଇଟ୍ର ଆେ~କେର ଝଲସି ଉଠୁ ଥାଏ ସମୁଦ
କୂଳଟା
ଦୁ େହଁ େସମି ହାତ ଧଧ େହାଇ େଫରୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ 
•

 ଖାଇବା ପାଇଁ i େନଇଆସ ଆ@ େେଷଇ କବାକୁ ଇ±ା ନାହ_

•

େଯା ହୁକୁ ମ୍ େମେର ଆକା

େସ େମାର ଏଇ ଡାଏଲଗ୍ ଶୁଣି ଫିକ୍iନା ହସିCଏ ମଁୁ ପାଖ େହାେଟଲ୍ରୁ ପାଇଁ ଖାଇବା
 ମ{େର
ଆେଣ ଗାଡି 3ାଟ  କେର ଗୃହ अମୁେଖ अଧ ଘ{ାେର ଆେମ ପହିଯାଉ ଆପାଟେ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତୁ େମ ଉପରକୁ ଯାअ ମଁୁ ଗାଡ଼ି ପାକ କ ୫ ମିଟେର ପହୁ

େସ lmଯାଏ ଉପରକୁ  ମଁୁ ଗାଡ଼ି ପାକକ ପହେ ଫ̄ାଟ୍ ସାମାେର କmଂଗ୍ େବଲ୍ ମାେର i
i ଉeର ମିେଳନା କଲ୍ କେର ତା ନjର୍ କୁ  i େମାବାଇଲ୍ ସି ଚ୍ अଫ୍ ଥାଏ େତଣୁ ମଁୁ େମା
ପାଖେର kବା l!େର କବାଟ େଖାm ପେଶ ଘର ତରକୁ 
•

କ!ତା! େଶାଇପଡ଼ିଲ i? ~ଇଟ୍ କାହ_ अଫ୍ କଛ ପ ୂ ଘରଟାର ?

i i ଉeର ମିେଳନା ତା ଠାରୁ  ମଁୁ अାE अାE ଯାଇ ~ଇଟ୍ अନ୍ କେର ଘରଟି
ଆେ~iତ େହବା ଣି େମା ନଜର ସିଧା ପେଡ଼ କାÃେର ଟ¤ାେହାଇkବା ତା ଫେଟାଟା ଉପେର
ପେକଟ୍ରୁ ରୁ ମାଲ୍ଟା କାଢ଼ି ଫେଟା ଉପେର ~ଗିkବା ଧୂE େପାCଏ ମଁୁ ଆଉ ତେଳ ପଡ଼ି kବା
ଶୁn~ ଫୁଲର ମାଳାଟିକୁ େଗାେଟଇ ପୁଣିଥେର ପିେଇCଏ ତା ଫେଟାେର

େମାବାଇଲ୍ - ୯୫୫୬୬୯୬୦୩୯

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆମ ଗଁାେର ବଷା
अମିତାଭ ସାହୁ
ବଷା ଆସି େଲ
ହସି ଉେଠ ଆମ ଗଁ ାର
ଲପାହାଡ଼, େଚର ~େଗ
ଗଜୁ  ଉେଠ l...
ଚଳଚଳ ହୁ ଏ
ଗଁ ା !ଲ iଆ େଗା,
ନ ନାଳ କୂअ େପାଖରୀ
ସବୁ ଜ ବନାର ଧ

େହେଲ କାେ
ଆମ ଗଁ ା, ହଆ ପଧାନ ବୁ ଢ଼ା
C’ C’ଟା େଭିଆ ପୁअ
ବା{ିେନେଲ !ଲବାଡ଼ି ,
ଘରବାଡ଼, ଗହଣା ଗାÇି
େହେଲ ବା{ିେଲ
ବୁ ଢ଼ା ବାପକୁ , ଡ଼ି େଦେଲ
ଝୁୁ ଡ଼ି କୁ ଡ଼ି ଆେର
ଏେବ ବଷା େହ~ କାଳ
ତ ଆଁ କ ଗିଳୁ ଆକାଶ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ତେଳ ବଷା ର ଲୁ ଚକାE େଖଳ
¥ୁଲ ପିା, अବା
େକାଠଘର ବାରାେର
ବୁ ଢ଼ା କାେଟ Cନ
ଆମ ଗଁ ା ସରପ
କଥା େଦଇ େତାEେଦବ
ଇ ି ଆବାସ ଘର
ଏେବ lmଯିବ ବୁ ଢ଼ାର ଦୂ &ନ
େହେଲ େଦଖୁ େଦଖୁ
!ଗ~ଣି
 ଟା ଇେଲକ୍ସନ

ବଡ଼ ସା, କଳj, େପାଲସ, ଗାମ
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ପୁରୁଣା ସୁନା
ଡା େସୗମ'ରନ ମିଶ
ଲÇନ ଯୁଗର ଡାର ମାନ-ୁ
ଜ' ସରକାର
େଲଜର ପେକଇ େଖା@
iଏ अ ଜ' ବାହାେର ତ
ଆଉ iଏ ଇଜ ତେର
ଟ-ା େଖା@ବାେର ମ@
i ଡାର- ପାଥବ ଶରୀର
ପ ମହାଭୂ େତ ମିଶି
ସରକାର i ଉeର େଦବାକୁ
େପମପତ ଜା କ
େଯଉଁ ଡାକତର ଭୁ ଲ କi
ସକାରୀ କଳେର ପଶି
େକାଡ଼ିଏ ବଷେର  ଆର୍ େନବାକୁ
େଗାଡ଼ େଟiକ ବସି
େହେଲ ସାa' !pଗ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପୁରୁଣା ସୁନା-ୁ ଝୁରୁ 
କ{ାକ୍ଚୁ ଆଲ୍, ଆଡ଼ହକେର
େଭିଆ-ୁ ବାରjାର ସିଏ ଭରୁ 
ଭରସା ନ ପାଇ ବେଷ ଛ ମାସେର
େଭିଆ ଡାର
ଡ଼ପତ େଦଇ ଯ' ାତନାରୁ ତରୁ 
!pଗକୁ ଡାରୀ ସମସ'ା ଘାରୁ 
ଡାକତର ନାହ_ ଡାକତର ନାହ_
lଆେଡ଼ ହୁ ପଡ଼ି 
େହେଲ ଡାର ନଥାଇ
ଡାର ଖାନାେର
ମାଗଣା ଓଷଦ ମିଳୁ

ମuଖୀ, ଶୀ ବଳେଦବ ୟୁ
େକ  ାପଡା, େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସ’’
ଆ@ର ମଣିଷ, ‘ମଁୁ ସ
େତବାସୀ େଜନା
(୧) ଆଉ ସ େହଉ
କଷଣ ତୁ ମର
ସେତ i ଯମ ଯଣା
କପାରୁ ନାହ_ ସପାରୁ ନାହ_
େହଉ ମଁୁ ବାଟବଣା 

(୨) i କ! ଥାଉ ଭଲ~େଗ େମାେତ
ମେନ େମା ଆସୁ ଗ
अନାଇ ବସି ‘ମଁୁ ସ’ ଏ ସତ
ସେତ i ଖାଇ~ ବାଘ

(୩) अମାେନ କେହ ମନକୁ େମାହର
ହଇେର i କଲୁ ଆେର !ଧାତା
ସତଷଠି ପୁ अଠଷଠି lm~
ନ ପାଇm େଯ ସାଧୀନତା

(୪) ବଚନ ତାହାର ଖୁର ଠୁ ତ ଧାର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଚତ କୁ ଟ କୁ ପଳ
ଦୃ 3ି ତାର ପୁଣି ସେତ i ଜହର
ମେନ ମଯାଏ ବଳ

(୫) ଆଚରଣ ତାର ନୁ େହଁ ସହୟ
େସ େଯ ଦହ ଉ=
ଯ}୍ଣା lପି ରnଥାେର ବାବୁ
ମେନ p ~େଗ କ3
କାହାକୁ କବୁ ଦୁ ଃଖ େଯ େତାହର
ସବୁ ଏଠି ପ ‘ମଁୁ ସ’

(୬) ସର ଉଠାଇବୁ pବୁ ଛୁ i ଧନ
ସେବ ଏଠି ସାେଥ ବଶ
ସା@ଛs ଏଠି େତଲ େତm ପୁଣି
ସେତ i ବାଆକୁ ବତାସ 

(୭) ଉଠ ଉଠ ଧନ େଶାଇପଡ଼ ନାହ_
େକ ଏଠି ନାହ_ ସାହା
ଝି{ିକା ମାi ବଣି େପାଷି ଏଠି
େନଉଛs ବାହ୍ ବାହା
ଯାଯପୁର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

44

ଦଶମ ବଷ, अ3ମ ସଂଖ'ା
अଗ3, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ମେନ ପେଡ଼
ମମତା ଦାଶ
ବନର ଏ ଲjା ଯାତାେର
ମେନପେଡ !
ପି~Cନର େସ ପୁରୁଣା କଥା
ଗଁା ମାଟି ଘରର େସ
ମନ େମାହକ ବାସା
ତରୁ -ଲତା-ବନ-ଉପବନ
ଆେର ଓ........ତରୁ ........ଓ ଲତା........ଓ ଉପବନ
ଆେର ଓ........େର ଶୁ ମଳୟ, ତୁ ଆ........
ତୁ ଉଠ୍.....ତୁ ଜାଗ..... ତୁ .....ଜଗା
ତୁ ଗା........ ତୁ ନାଚ........ ତୁ ନl ........
!ଗତ Cନର ସFÎର େପେଟ
ପୁନଃ େଖାm େଦଇ ଯା ..............(୧)

କାE-!େଲଇ ସା¤ େମାର
ଆଇ-ମାମଁୁ- ଗାE େମାର
କାନେର େମା ଶୁଣାଯାଏ ର}ର
ମଁୁ ନୁ େହଁ ........ ମଁୁ ନୁ େହଁ .........କ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦଉଡି ପଳାଇବାର ମଜା
ମେନପେଡ ଆ@ େମାର, ମେନପେଡ ..............(୨)
େଜ'ା= ମାସର ଗରମେର
ଆj ଗଛର ଇ ତେଳ
େକାଇmର ପମ ତାନେର
କୁ ହୁ........କୁ ହୁ........ ଗାଇଉେଠ ମନ େମାର
ଆ@ ମu ମେନ ପେଡ ..............(୩)

ମ୍-ଝିମ୍ ବଷାର
ଟିପ୍ ........ ଟିପ୍ ........ ସରେର
ରୁ ମ ........ ଝୁମ ........ ପାଉ@ େମା ଡାi କେହ
ଛମ ........ଛମ ......... କ ଦଉଡି ଯା .........
ସାଉଁଟି ଆଣ ତୁ ନାm ଟୁକ୍-ଟୁକ୍ ସାଧବ େବାହୁକୁ
ଡି େଦ ତାକୁ
େତା ହାତ ଆ କାଗଜ ଡ¤ାେର ..............(୪)

ଥୁରୁ-ଥୁରୁ अାଆ ଶୀତର େର
ଡ-ଡ ଲୁ ଯାଏ ମଁୁ ଆଇର େକାଳେର
ଥ-ଥ େଘାଡି େହାଇଯାଏ ମଁୁ
ପୁରୁଣା େରେଜଇ ଆଉ କÃା
ମେନପେଡ ଆ@ େମାର, ମେନପେଡ........
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େସ ଉଷFତା, େସ ଉଷFତା ..............(୫)

ଚପଳ ବାଲ' अବaାେର
ସପର େସ ମାୟା ଜାଲେର
अଜଣା, अକୁ ହା େଶୖଶବ କାଳେର
ଘ
ୂ ବୁ େଲ ମନ େମାର
ସ ପଜାପ ପ
ସା ଗହFାେର ..............(୬)

େସ ମଧୁର ବାଲ'-ବନରୁ
ମଧୁପାନ କ
ମତ େଯୗବନକୁ
ମଧୁମୟ କବାକୁ
lହଁୁ k~ ମନ ..............(୭)

ଗୀଷF, ବଷା, ଶୀତର
େସ अଭୁ ~ ସFÎକୁ
େଯୗବନେର େଯାଡିବାକୁ
lହଁୁ k~ ମନ
i
େଶୖଶବର େସ ମଳୟ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଏେବ ଚୁ ପ-lପ ଘ
ୂ ବୁ େଲ ପାଗଳ ପ
ତୁ ମକୁ େଖା@-େଖା@
ପଥମ େପମର େସ
ସୁବାସିତ ସୁଗ ପାଇଁ
ଏେବ ମu ତୁ ମକୁ େଖାେଜ
ମନ େମାର .............(୮)
ସମୟର େସାତେର
ବଯାଏ ର}ର
 ଣୀ ନ ପ
ଝ
େପମର େସ ମଧୁର ଗ
େମା ହୃଦୟର  ନ ଆଉ.........
ଶାସେର ଛୁେଟ େମା
ମନର ଶ, ମୃଦୁ-ମÃର ଗେର
ସୁେକାମଳ ସFÎେର
େ~ଟି େପାଟି େହାଇ
ମେନପେଡ,
ଆ@େମାର ମେନପେଡ ...........(୯)

େଲnକା, ଗେବଷିକା,
ମୁjାଇ, ମହା3
ଇେମଲ୍- mamata.dash1234@gmail.com
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଟିi ଚେଢ଼ଇ
ଜଗନ ାଥ ସାହୁ
ଟିi ଚେଢ଼ଇ େ~ ଟିi ଚେଢ଼ଇ
ଳ ଆକାଶେର ପର ଝେଡ଼ଇ
ଉଡ଼ି ଯାଉ ବହୁଦୂ ର,

अ}େର ନାହ_ େତା ଟିiଏ ଛଳନା

ନାହ_ ପାତର अ}ର ୧
i ମି ଶ କ
ସ- ମନେର ଆନ

ଭ

ଗାଇ େପମର ସ¤ୀତ
 ନ ପାେଶ
ମଧୁର େବାm େତା ସବଜ
କଥାଏ େତାେତ ମିତ ୨
କହ iଏ अବା ଗଢ଼ି ~ େତାେତ
अପରୂପ େତାର େଶାpଟି ସେତ
େଦn େତା अÔରୀ ରୂପ
ବ ପାରୁ ନାହ_ େଲଖ ମେୂ ନ ମଁୁ
େସୗ ଯ' େତାର अମାପ୩
ରା ଓ େମନକା ~ଜେର ଲୁ େବ
ରେଦB ଏ ହୃେଦ ଜEେବ
େତା ସୁ ର ରୂପ େଦn

େଲଖଟି େମାର ସୟଂ ଚEଉେଠ
େଲେଖ କ!ତା ପରn ୪

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अସହାୟ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
େର ହଠାତ୍ େମା ଆn େଖାmଗ~ େବଳକୁ କୁ ନାବାପା
େଶଯେର ନାହାs େବୖ ଠକ ଘର ବD ଜଳୁkବା େଦn p!m େସ
େବାଧହୁଏ ଦ अpବରୁ ଉଠିପଡ଼ି kେବ େସମି େର ! liରୀରୁ
अବସର େନବାପେର େସ अେନକ  अଦ ା ରଛs ଟି
େଦଖୁkେବ ନ େହେଲ ବସି ବାସି ଖବର କାଗଜକୁ ପଢୁ kେବ ମଁୁ କଡ଼
େଲଉଟାଇ େଶାଇବାକୁ େଚ3ା କm, େହେଲ େବୖ ଠକ ଘରୁ ତା-ର
େକୗଣସି ଶ ଶୁଣାଯାଉନk~, େତଣୁ େଶଯରୁ ଉଠି େସ ଆଡ଼କୁ ଗ~େବଳକୁ େସ ଜ େପଟକୁ
ଜାବୁ ଡ଼ି ଧ ବସିଛs ଆnରୁ C ଧାର ଲୁ ହ ବହୁ କଣ େହଇ େବାm ବ' େହାଇ ପlବା
େବଳକୁ କେଲ, େପଟଟା ମାରୁ  ଶୁଳ ମାବା ପ ~ଗୁ କଣ କ! i ଜାଣିପାରୁ 
ତେମ େଶାଇkଲ େତଣୁ ଏ ରୁ ମକୁ ଆସିm ପାଣି ! अେନକ ପିଇmଣି, େହେଲ ! ଭଲ ~ଗୁ
େମାେତ ! lଆଡ଼ अାର Cଶି~ ତଥାପି େଧୖଯ' ଧ କm, ତୁ େମ ଥାअ ମଁୁ ଯାଉ, ଆମ
ସାେର ଡାର ଆÂା अଛs ତା-ୁ ଡାi ଆଣୁ େସ େମା ହାତ ଧ अଟକାଇ େଦେଲ ଆଉ
କେଲ, ନାଇଁ େପଟ ବଥାଟା ଏେତ େବଶୀ ନାହ_ ତେମ େଗାଟିଏ କାମ କର େତଲ ଟିେକ ଆଣି େମା
େପଟେର ଘଷିCअ ମଁୁ େଶାଇଯି! ସତକୁ ସତ େତଲ ଆଣି ନା lପାଖେର ଘଷିେଦବାପେର
େସ େଶାଇଗେଲ
ଆ@ ସ'ାେର େସମି i ବଦହଜମୀ େହ~ ଭE ଖାଦ' େସ ଖାଇନkେଲ ସବୁ i ତ
ୟମେର ଖାଉଛs, ଏଣୁେତଣୁ କଣ ଖାଇkେଲ େହେଲ, ଏସିଡ଼ିଟି େହ~ େବାm p!ଥାs େସ ଯା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େହଉ, େସ େଶାଇଯିବାପେର ମଁୁ ! େଶାଇଗm ସକାଳୁ ଉଠିବା େବଳକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମଁୁ ଉଠି
ଘର ସଫାସଫି କେଦଇ l ବେସଇ େଦଇ ତା-ୁ ଉେଠଇବାକୁ ଗ~େବଳକୁ ତା- େଦହେର ଖଇ
ଫୁଟୁ େସେତେବଳକୁ ସମୟ ସକାଳ ସାେଢ଼ ସାତଟା େହାଇkବ ଡାର ଆÂା-ୁ େଫାନ କବା
ପେର େସ ତୁ ର} ଆସି ପହିଗେଲ ପରୀା କ କେଲ, ପଶାେର i େଦାଷ अ ¦ୟ
ନେହେଲ ଏେତ େଜାରେର ଜର ଆସିବ ତୁ େମ େଗାଟିଏ କାମ କର, ଡାର ଖାନା ଯାଇ ପଶା
ଆଉ ର ପରୀା କେଦଇ ଆସ େଦnବା କଣ େହଉ
େସ ଇେକ୍ସନ େଗାଟିଏ େଦଇ lmଯିବା ପେର ତା- ଜର କମ େହାଇଗ~, େସ ଉଠି
ବସିେଲ l ପିଉ ପିଉ କm, lଲ ଆ@ ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ତମ େଦହଟା କାହ_i ଏମି
େହଉ ଟିେକ େଦେଖଇ େଦଇ ଆସିବା େସ ହଉ େବାm କେଲ ଗାେଧାଇସା ଘରୁ ବାହାବା
େବଳକୁ ଦୁ ଆେର ଥୁଆ େହାଇkବା କାରଆଡ଼କୁ ଦୃ 3ି ନ େଦଇ େସ ¥ୁଟି ଧ ବାହାେଲ କm,
କାEଆକୁ େଫାନ୍ କେଦଲ, କାରେର ଯାଇ ଆସିଥା} େସ କେଲ, ଥାଉ, କାର ବାହାର କେଲ
େବଶୀ ହଇଣ lଲ ¥ୁଟିେର ଯାଇ ଆସିବା ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲେର ଯାଇ ଘ{ାଏ अେପା
କବାପେର ମu ଆମ ନjର ଆସି~ ନାହ_ କୁ ନାବାପା !ର ପକାଶ କ କେଲ, lଲ
ପାଇେଭଟ୍ ନସଂ େହାମ୍ ଯାଇkେଲ, ଏେତେବଳକୁ ଘରକୁ ପଳାଇଥାେ} େସଇଠୁ

ଆେମ

ବାହାଗଲୁ େଗାଟିଏ ପାଇେଭଟ୍ ହସପିଟାଲକୁ  अଧଘ{ା ତେର ଡାର େଦnେଦେଲ, ର ଓ
ପଶା ପରୀା କବାପାଇଁ କେଦଇ, େପଟର କୁ 'ଟର େଫାେଟା ବାହାର କବାପାଇଁ କାm
ଆସିବା ପାଇଁ କେଲ ପଶା ପରୀା କବାପେର େସkେର ସଂକ ମଣ kବା ଜଣା ପଡ଼ି k~,
େତଣୁ ପଶାାରେର ନଳୀେଦଇ ଘରକୁ ପଠାଇେଦେଲ େସ ନଳୀ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରୁ kେଲ
अବଶ', େହେଲ ଡାର କେଲ କାm ସକାଳ ସୁା ଏଇ ଥଳୀେର େକେତ ପଶା ଜମା େହଇ
େଦnବାକୁ ପଡ଼ି ବ େତଣୁ ଏଇଟା ଲଗାଇବା ହା ଜରୂରୀ
ସ'ା ସାେଢ଼ ପାଟା େବଳକୁ ଆେମ ଆସି ପହିଲୁ ଘେର l କ ପିଇବା ପେର େସ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କେଲ, ନଳୀ ~ଗିkବାରୁ େପଟଟା ଟିେକ କାଟୁ ମଁୁ କm, ନାଇଁ ତେମ େକେବ ଏମି iା
େନଇନkଲ େତଣୁ େବାଧହୁଏ अସୁ!ଧା ~ଗୁkବ େସ i କେଲ େର ଖାଇବା
ସମୟେର ଖାଇବାକୁ ମନା କେଦଇ କେଲ, େମାେତ ~ଗୁ େମା େପଟଟା େଯମି ଫୁmଯାଇ
ଏେଣ ଡାର କkେଲ ପଶାେର ସଂକ ମଣ ଆସୁ େତଣୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ େସଇkପାଇଁ
ଭୟେର ଦୁ ଇ mଟର ପାଣି ! ପିଇସାkେଲ େସ, େହେଲ ପଶା ଥଳୀେର େଟାପାଏ ! ପଶା
ଜମା େହାଇନk~
େର େଶାଇଗ~ ପେର ପୁଣିଥେର अଧ େର େଶଯେର କୁ ନାବାପା-ୁ ନ ପାଇ, େଖା@~
େବଳକୁ େସ େବୖ ଠକଘେର ତେଳ େଶାଇ ଟିପିଟି େହଉଛs କଣ େହଉ େବାm କ~ େବଳକୁ
େସ କା ି କା ି କେଲ ମଁୁ ମଯି! େମାେତ ଜମା ଭଲ~ଗୁ େମାେତ କଣ କଣ େହଉ
େପଟ ବହୁତ େଜାରେର କାଟୁ େମାେତ ! i ବୁ ି Cଶି~ ସାେର kବା ଡାର ଆÂା-ୁ
େଫାନ କବା େବଳକୁ ବାହାେର ପବଳ ବଷା େହଉk~ େସ ! େକମି ଆସିେବ ? ଏେଣ ଘେର
େକ ନାହାs ଡ ାଇଭରକୁ େଫାନ୍ କବାପେର ! େକ େଫାନ ଉେଠଇେଲ ନାହ_ େମାେତ
i ବୁ ିବାଟ Cଶି~ अଗତ'ା ବାuେହାଇ ଡାର ଆÂା-ୁ କm, ଆପଣ ନ ଆସିେଲ ଆମର
ଆଉ େକ ଭରସା ନାହ_ େସ ବଷାେର େରନ୍ େକାଟ୍ ପିି ଆସିେଲ ଘରକୁ ଆସି କୁ ନାବାପାअବaା ଶୁଣି କେଲ, ଏହା-ୁ ଡାରଖାନା େନବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆj¨~ନ୍ସ ଡକା ijା i !
କର, i ଏଠି i କେହବ େମା ଆnେର େସେତେବଳକୁ ଲୁ ହ ଆସିଗ~ଣି l lଟା
ପି~-ୁ ଜନF କ େହେଲ ଏଇ ବୁ ଢ଼ା କାଳକୁ େକ ପାଖେର ନାହାs
ଉରେକ~ 3ିଲ୍ ପ¯ା{େର କୁ ନାବାପା କାମ କରୁ kେଲ ମଁୁ ବାହା େହଇ ଆସି~ େବଳକୁ
ତା- ଘେର ବହୁତ ଗହE k~ i େଦଖୁ େଦଖୁ େଯ ଯା ାେର ବ' େହାଇଗେଲ ବଷ
 ର ଦୁ ଇଟା ଝିअ ଜନF କବାପେର, ପୁअପାଇଁ ସମେ
ପେର ବଷ !ଗ~ ବାହା େହଇ ପା ବଷେ
େମାେତ अେନକ କଥା କkେଲ କୁ ନାବାପା କେଲ ପୁअ ଆଉ ଝିअ କଣ अଲଗା i ? େହେଲ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପୁअ ନ େହେଲ େ~କମାେନ େକେତ କଥା କେବ େବାm, ତୃ Dୟ ଗଭ େବଳକୁ @ଦ୍ କ ପରୀା
କ େଯେତେବେଳ ଜାଣିm େଯ ଗଭେର ଝିअଟିଏ अ, ହୃଦୟକୁ ପଥର କ ଗଭପାତ କଇkm
ଏହାପେର ~ଗ ~ଗ ଆଉ ଦୁ ଇଥର ଗଭପାତ କm େଶଷେର କୁ ନା ଜନF େହାଇk~ ଜନFରୁ
େଗୀk~ େବାm ତା ଉପେର ହଜାର ହଜାର ଟ-ା ଖ କରୁ kଲୁ ଆେମ କୁ ନା ଜନF େହବାର
lବଷ ପେର ମୁନା ଜନF େହାଇk~ େସ ! ଦୁ ଇଥର ଗଭପାତ କବାପେର ଆବନ
3ିଲପ¯ା{େର କାମକ କ କୁ ନାବାପା ଯାହା ସjଳ ରnkେଲ େସkେର ବ ହFପୁରେର େଟିଆ
ଘରଟିଏ କkେଲ अବସର ଗହଣ ପେର ଆଉ i କ!, ବନସା ଖଟିm ଏ ଘେର
ର ଆମ୍ କ! େବାm କହୁkେଲ
ଦୁ ଇଝିअ ରୁ ନା ଆଉ ଝୁନାକୁ ବାହାେଦଇ ଆମର ସମ େବାଝ ହାଲୁ କା େହାଇଗ~ କୁ ନା
ଆଉ ମୁନା ପାଇଁ }ା ନk~ ପୁअପି~, ତା ବାହାଘର ପାଇଁ i }ା ପଢ଼ାପଢ଼ି କ କୁ ନା
ଇିୟଂ କବାକୁ lmଗ~ ତା ପେଛପେଛ ମୁନା ! lmଗ~ ଘେର l lଟା ପି~ ଥାଉ
ଥାଉ ଘେର ସବୁ େବେଳ ଖଁା ଖଁା ~ଗୁk~, େହେଲ ! କେଲଜ ଛୁଟିେହେଲ ଘେର ଗହE େହଉk~
େଦଖୁ େଦଖୁ lବଷ !ଗ~ପେର କୁ ନା liରୀ ପାଇ ବା¤ାେ~ର lmଗ~ ମୁନା ପାଠ
ସାେଦଇ i Cନ ଘେର ର~, େସ k~ େବେଳ ଘେର ବହୁତ ଭଲ ~ଗୁk~ େହେଲ Cେନ
କୁ ନା ହ_ ମୁନାକୁ େକୗଣସି କାେର କାମେର ଲେଗଇେଦ~ େସମାେନ ସବୁ ବାହାରକୁ
lmଗେଲ େଦଖୁ େଦଖୁ Cନ ମାସ ବଷ !ଗ~ କୁ ନାବାପା େଯେତCନ liରୀେର kେଲ
େସେତCନ େକମି େକମି !ଯାଉk~, ଏ ସମୟେର କୁ ନା ଆଉ ମୁନାକୁ

ବାହା

କେଦଇkେଲ, େହେଲ େସ अବସର େନବାପେର ଆେମ ବ ହFପୁର ଆସିଯାଇkଲୁ  ଆମ ଜ ଗଁା
ଜ ମାଟି େହେଲ ଏଠି େକନkେଲ ଜର େବାm
 େଳ କୁ ନାକୁ ଆେମକାେର liରୀ ମିE~ େବାm େସ େସଠାକୁ ଯିବାକଥା
ବେଷତ
ଜେଣଇେଦ~ କୁ ନା ପେଛ ପେଛ ମୁନା ! ଆେମକା ଯିବାକଥା କ~ ଆେମ ଘେର ଦୁ ଇପାଣୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ରଗଲୁ  େସଇ ସମୟେର ହଠାତ୍ Cେନ କୁ ନାବାପା ମୁହଁେମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଗେଲ ମୁହଁଟା େଗାଟିଏ
ପାଖକୁ ବ-ା େହାଇଗ~, େଦହର अଧା କାମ କ~ ନାହ_ ତା- अବaା େଦn େମାର େଦହ ହାତ
ଥଗ~ ସାପଡ଼ି ଶାେର େକ ! ନkେଲ, େସେତେବେଳ ଡାର ଆÂା-ୁ ଡାikm େସ
କkେଲ ବ¯ ଡ଼୍ େପସର ବଢ଼ି ଯାଇ, େତଣୁ ପାmସିସ୍ େହଇଗ~ अବଶ' େସ ଇେକ୍ସନ ଓ
ଔଷଧ େଦବାପେର ମାେସ କାଳ େଶଯେର ପଡ଼ିର ତା- अବaା ସୁଧୁବାକୁ ~ଗି~ ଏଇ
ସମୟେର କୁ ନା ଆଉ ମୁନା ଆସିkେଲ କୁ ନା ବହୁତ !ର pବ େଦଖାଇ କ~, ତୁ େମ ଘେର
କାମ କବାପାଇଁ lକରଟିଏ ରଖ, ଗାଡ଼ି ଖେ ରଖ ଏମି େକେତ କଣ େସ ହ_ ନୁ ଆ ଗାଡ଼ି ଟାଏ
iଣି େଥାଇେଦ~ କk~ ଡ ାଇଭର ଜେଣ ରଖ, କଣ େହେଲ େସ େନଇ ଡାରଖାନା ଯିବ
କୁ ନାବାପା- ଆnରୁ ଲୁ ହ ଝରୁ k~ େସ କଥା କ ପାରୁ ନkେଲ କୁ ନାବାପା ଠିକ୍ େହବାପବ
ୂ ରୁ
କୁ ନା ଆଉ ମୁନା lmଯାଇkେଲ ଆମର ଭରସା kେଲ ଆମ ସାେର kବା ଡାର ଆÂା Cନ
ନାହ_  ନାହ_ େଯେତେବେଳ ! ଯାହା ! େହେଲ େସ ହ_ ଆସି ଠିଆ େହଉkେଲ
କୁ ନାବାପା ସୂpେବ େଗ େହବା େବଳକୁ କୁ ନା ଆେମକା lmଯାଇk~ ବେଷ
େହଇଗ~ଣି ପେଛ ପେଛ ମୁନା ! lmଗ~ େସମାେନ େସଠାେର ରହୁଛs କଥା କଥାେର ଖାm
ଉପେଦଶ େଦବା ଶିnଗେଲଣି ଘେର ନସ ଆଣି ରnCअ, ଯାହା ଖ େହବ ମଁୁ େଦ!, ଇତ'ାC
ଇତ'ାC ଦଶ -ପ ର Cନେର ଥେର अେଧ େଫାନ୍ କରs, ନ େହେଲ କୁ ନାବାପା େଫାନ କେଲ
କଥା ହୁअs ଭଗବାନ- ଦୟାରୁ ବେଷ ସମୟ !ନା i अସୁ!ଧାେର !ଯାଇk~ େହେଲ
କାm ରୁ କୁ ନାବାପା- अବaା ସାଂଘାକ େହବାପେର ମଁୁ ! ବହୁତ ଦୁ ବଳ େହାଇପଡ଼ିkm
ଡାରବାବୁ କହୁkେଲ ଜଳC େମଡ଼ି କାଲ୍ ଯିବା ବ'ବaା କର ମଁୁ କା ୁ km କୁ ନାବାପା ତେଳ
େଶାଇ େସମି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଟିପିଟି େହଉkେଲ अଗତ'ା अେନ'ାପାୟ ନ େହାଇ ଡାର ଆÂା,
କୁ ନାବାପା- ପଶାନଳୀକୁ ବାହାର କବା କଥା କେଲ, ଆଉ ବାହାର କେଦବାପେର ପୁ
ଚଟାଣ ସା ପଶାେର ଭe େହାଇଗ~ ଟିପିଟି େହଉkବା କୁ ନାବାପା ଶା} େହାଇଗେଲ ଦଶ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମିଟ ପେର ଉଠି େସ ଗାେଧାଇବାପାଇଁ lmଗେଲ
ଡାର ବାବୁ କେଲ, ଆପଣ ଘେର ଏକା ରହୁଛs ଯC अସୁ!ଧା େହଉ, ଆପଣ ଜ ପୁअ
ପାଖକୁ lmଯାଆ କୁ ନାବାପା କହୁkେଲ ପୁअ ରହୁ ଆେମକାେର ଆେମ ଯିବାପାଇଁ କଥା
େହଉkଲୁ େହେଲ ଆେମକା ସରକାର ମନା କେଦେଲ ସା େଦବାପାଇଁ ଆଉ ଝିअଘେର ଯାଇ
େକେତCନ ରବୁ ? େସଇkପାଇଁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ଛୁ ଆପଣ-ର େକ ବୁପଜନ ତ kେବ ? ହଁ
अଛs, େହେଲ େସମାେନ ! ସବୁ ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ େହେଲଣି େସମାେନ ! ଆମପ ବୁଛs ପୁअ
ପୁअ େବାm ଆÂା ପା ପାଥର ଗଭନ3 କkm େହଇ େସଇ ପୁअ ଏେବ ଆେମକାେର
ବସି େଫାନ କବାପାଇଁ ତା ପାଖେର ସମୟ ନାହ_, i ଆମ ଭଲ ମ

ବୁ ଝିବାପାଇଁ ଉପାୟ

ନାହ_ େସ ଦୁ ଆ େଦଖୁ, ଆେମ ଏଠି େସମାନ- ବାଟ lହ_ ବସିଛୁ ତା ପି~ମାେନ ଭଲ
¥ୁଲେର ପଢ଼ି େବ େବାm େସ ବ ହFପୁର ଆସିବ େବାm କେଦ~, କୁ ନାବାପା କେଲ, ତୁ ଆଉ
େକାଉ ¥ୁଲେର ପଢ଼ି ଆେମକା ଯାଇଛୁ ? େସ କ~, େସେତେବଳର ଯୁଗ अଲଗା k~, ଏେବ
ଆଉ େସ ସବୁ ନାହ_
ପୁअ କାେଳ ବା¤ାେ~ରେର ବଡ଼ ଫ̄ାଟ୍ iଣି େବାm ଶୁଣୁଛୁ ବୁ ଢ଼ାକାଳକୁ ସାହା େହଉଛs
ଆମ ଦୁ ଇଝିअ Cନକାଳ େଦn େବେଳ େବେଳ ଆସି ରହୁଛs, େସବା କରୁ ଛs, େହେଲ େଯଉଁ
ପୁअପାଇଁ ଏେତ ଓଷାବ ତ କkm େସ କାହ_?

Bମା ନଗର, CDୟ ଗE
ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତୁମ କଥା ମେନପେଡ଼
ପଶା} କୁ ମାର ନାଥ
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
अାର େର
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ଜହ ଆଲୁ अେର 
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ବରଷା ଝେଲ
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
େଦହ େମା ଥେଲ
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ଶୀତ ସକାଳେର
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
କअଁଳ ଖେର
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ଗହE ତେର
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ଃସ¤ େବଳାେର
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ସକାେଳ େବଳାେର
ତୁ ମକଥା ମେନପେଡ଼
ପ ମୁହୂeେର 
ସୁ ରପୁର, ଉeରକୂଳ ହାଟ, ପୀପୁର, ଯାଜପୁର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜ ା
pଗିରଥୀ େବେହ

ଆnରୁ ଲୁ ହ ଝ
ା େଖାେଜ ବଯିବା ପାଇଁ
େଶଷେର ଓଠ ତାକୁ ପିଇଯାଏ,
ନଟିଏ ପାହାଡ଼ େଦଶରୁ
ା େଖାେଜ ବଯିବାପାଇଁ
େଶଷେର ସାଗର ତାକୁ ଆେବାଏ ୧
ପkକଟିଏ ବନତମାମ
ା େଖାେଜ ଲ'aଳେର ପହିବାପାଇଁ
େଶଷେର ବାଟବଣା େହାଇଯାଏ,
ସଂସାରୀଟିଏ
ା େଖାେଜ ବନଟା ଇଁବା ପାଇଁ
େଶଷେର अଣଶାସୀ ହାଯାଏ୨
ସତେର କଣ
ଲୁ ହର ଠିକଣା ଓଠ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନର ଲ' ସାଗର!
ସତେର କଣ
ପkକ lେହଁ ପାÃଶାଳା
ସଂସାରୀ lେହଁ ବାଣ!
ମଁୁ i
ବା େନଇ େମା ଜ ା
ସାଧୀନତାର ା
ସକର ା
ଭଲପାଇବାର ା
ଏkପାଇଁ
େମା ବନ ଚ~ପେଥ
ା େମାେତ େକାଳାଗତ କେର
ଏବଂ େମା ସାେଥ ସାେଥ lmଥାଏ ୩

ସାଦକ, କ!ତାଘର
ମାଫତ - ଲଛମନ େବେହ, ମାଳୀ ସା
ଆ-ୁ m, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦
େଫାନ୍ - ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମଁୁ ଏକ ରବଦ3ା
ପହ¯ାଦ ଖେଟାଇ
ମଁୁ ଏକ ରବଦ 3ା
ପି~େବଳଠୁ ବଡ଼ େହବାଯାଏଁ
େଦn େଦn ସୃ3ିକୁ ନୟନ େମା ଭ 3
ଏଠି ସମ-ୁ କେର ଆପଣାର
i େମାେତ େକ କରs ଆଦର
ସଯ
ୂ ' ତୁ େମ ଆସ & 3 Cଗବଳୟରୁ
ଆେ~iତ କର ତୁ େମ ଏକ େଗା~କୁ
ମନର अସମାତ ସପ ଆ@ େମା ମନରୁ
ଆ@ ! େଦଖୁ େସ अDତ Cନର ସପ
େସ ତ ଆ@ ସବୁ !ପନ
ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି କୁ i େଦବାପାଇଁ ମନ
େସମାନ-ର ଏkେର ନାହ_ େକେବ ମନuାନ
ଏଠି ଜେର ସମେ ବEୟାନ
ଆଉ अସଲ Âାକୁ େହବାକୁ ପେଡ଼ pରୀ ମାନ
ଏଠି अସଲ କଥାକୁ େକ େକେବ pେବ
ବୁ ିkବା େ~କ-ୁ େକେବ େକେବ ସ¬ାନ Cଏ
ବଜାରେର ମିଳୁkବା ଗ'ାେର{ିCଆ @ଷର p ଏଠି ଆଦର
ଚଢ଼ା କ'ାେରଟ୍ ସୁନାର ଏଠି ନାହ_ ଆଦର
!ନା େଯାଗ'ତା ସାଟଫିେକଟବା~-ର େବଶୀ ଆଦର
ଡିଗୀଧାରୀ େ~କଟିର ନାହ_ ଏଠି ଆଦର
iଆ ବାଡ଼ର ଆର ପାେଖ ର
କୁ ାଟୁଆକୁ ଧବାର ପୟାସ
ଏହା ଏକ ବନର ¦ିତରୂେପ
·ନ ପୟାସ- ·ନ ପୟାସ
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ବତ ଖନ
अ@ତ କୁ ମାର ମm¯କ
ମୁଖ ସୁେଶାତ
ଖନ ନୟନ,
ରୂପ ତୁ ମ େଦn
େଖେଳ ିମନ 
ମକର

ଭେର

ଫୁଲର େଯୗବନ,
अନୁ ପମ େମଘ
ତୁ ମର ତଣ 
ଶାସେର ବେହ
ମଧୁର ପବନ,
ହେସ ତା େଦn
ତୁ ମ ପକଟନ 
େସ !ଧାତାକୁ
କେର ମଁୁ ପଣାମ,
ଗଢ଼ି  ତୁ ମକୁ
ଏେତ େଯ ସ ମ
େତେଲା, େପା3- ପମହଲ
ସବ
ୂ ପ ୂର, ଓଡ଼ି ଶା, ୭୬୭୦୬୨
େମାବାଇଲ୍ - ୯୭୭୭୮୩୮୨୨୪
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ବ'ତା ତେର Cନଟିଏ
अର!

ଆlଯ'

ସୁକାs ବ' େହାଇପଡ଼ି ~ େ~କଟା ସହ अବଶ' ତା’ର
େକୗଣସି ହା ପଚୟ ନk~, ମାତ ତାହାେବାm ଏମି େଗାଟିଏ
ଟିଆ ଜାଗାେର େକ ଜେଣ ରଯିବ, େସ କଥାଟି ତାକୁ
ଗହଣେଯାଗ' ମେନ େହଉନk~ ବସ୍ ଡ଼ି େଦଇk~ ସୁକାs
ଆଉଥେର ଆଗକୁ ପଛକୁ lହ_~ ନା, ସମେ େଫ ଆସିଛs
େକବଳ େସଇ େ~କଟିକୁ ଡ଼ି  େ~କଟି ତାହା େହେଲ ଗ~
କୁ ଆେଡ଼? ପବନେର ମିେଳଇଗ~ ନା େକୗଣସି अସୁ!ଧାେର ପଡ଼ି अଟi ଗ~ େସ lହଁୁ k~
ପାଟିକ କÕରକୁ କବ ମାତ େସ େ~କଟି ସହ ତା’ର କଣ ପଚୟ େବାm ଯC ପଶ ହୁଏ
େତେବ େସ କଣ କବ? ଯୁବD ଝିअର ସମସ'ା अେନକ, େସ अହା େ~କକୁ ଟିେକ ସାହାଯ'
କ! ପାବ ନାହ_ ଘ  ଶାସଟିଏ ବାହାଗ~ ତା  ତରୁ  ବସର ଗ ବଢ଼ି ଯାଇk~
େସ େ~କଟିର କଥା pବୁ pବୁ ସିଟକୁ ଆଉ@ ପଡ଼ି ~ ଠିକ୍ ତା ମୁ ଉପେର kବା କନା ବ'ାଗଟାକୁ
lହ_ ପାଖେର ବସିkବା େପୗଢ଼ା ଜଣକ େବାଧହୁଏ ତା’ର ବ'ତାକୁ ଲ' କପାkେଲ େତଣୁ
ପଶବାଚୀ ଦୃ 3ିେର ତା’କୁ lହଁୁ kେଲ ତା-ୁ ଜର ବ'ତା ସକେର ସାମାନ' ସଚ
ୂ ନା ମu ନ
େଦଇ ଆn ବ କ ଗଭୀର }ାେର ବୁ ଡ଼ି ଗ~
ଆ@ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସ କାହା ମୁହଁ lହ_ ଘରୁ ବାହାk~ େକଜାଣି, େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ
अସୁ!ଧା ସବୁ ତା’ କପାଳକୁ ଆସୁ ସକାଳୁ ତରତର େହାଇ ଘରୁ ବାହାବା େବଳକୁ nର
େଡକଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି k~ ସବୁ ୀରଯାକ ଘର ସା ଢାE େହାଇଗ~ େସ ସବୁ କୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

61

ଦଶମ ବଷ, अ3ମ ସଂଖ'ା
अଗ3, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ତରବରେର ସଫା କ ଜ @ଷପତ ସଜାଡ଼ି ବସ୍ ଧବାକୁ Öା ଧ~ ବାଟେର Öାର
ଚକା ପ-୍ଚର୍ େହାଇଗ~ େସଇଠି େବଶୀ !ଳj େହବାର अନୁ ମାନ କ ଆଉ େଗାଟିଏ Öାେର
ବାଦାମବାଡ଼ି ଆସି ପହି~ ଯା େହଉ ବସଟା ସେତ େଯମି ତା ପାଇଁ अେପା କk~ େହେଲ
ବସ ତେର ବସିବାପାଇଁ ସିଟ୍ଟିଏ ନkବା େଦn ମନ ମଯାଇk~ କÕରକୁ अନୁ ନୟ େହାଇ
କ~, ‘େଲଡ଼ି ଜ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସିଟ୍ ବ'ବaା କ ପାେବ ?’ ଏହା ଶୁଣି କÕର i ସମୟ
}ା କ କେଲ, ‘ହଉ େଦnବା ଆସ’
ଆଶି ବାଣୀ ଶୁଣି ଆଟାଚ୍ ଓ କନାବ'ାଗକୁ ଧ ବସ ଚଢ଼ି ~ ବସ ଡ଼ି ବା େବେଳ, ତା
ତରକୁ ଜେଣ ଯୁବD ଝିअ @ଷପତ ଧ ଉଠିବା ଦୃ ଶ'ଟା େବାଧହୁଏ ସବୁ ଯାତୀ-ୁ ଉପେpଗ'
େହଉk~ େତଣୁ ସମେ ଡ଼ି ଓ େଦnବା ପ lହ_ ରkେଲ ସୁକାsକୁ  ଆେଗ ଆେଗ କÕର
ଯାଇ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇ ଜଣିଆ ସିଟ୍ ପାଖେର ଡ଼ା େହାଇ େଗାଟିଏ େ~କକୁ i ପଶ କରୁ k~
ସୁକାs େସ କଥାପ uାନ େଦଇନk~ େସ ବସର େଗଟ୍ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ବସର !କଟ
Ìାର ତେର ମାନସିକ aି କୁ ସବଳ କବାକୁ େଚ3ା କରୁ k~ i ସମୟ ପେର େ~କଟା ତା
ବସିବା aାନରୁ ଉଠି ଆସି~ କÕର- ଇଶାେର ସୁକାs ଜ ସାମାନ ସବୁ ଧ େସ ଆଡ଼କୁ
lm~ େସେତେବଳକୁ େ~କଟା ସୁକାs କଟେର ପହି ସାk~ କ~ ଆଟାଚଟା ଉପେର
 ୁ େସ େଜ ଆଟାଚଟା େନଇ ଉପର କେର ରnେଦଇk~
ରnCअ େସ i କବା ପବ
ୂ ର
ବୟସ ଶି େହବ େସ େ~କଟାର କୁ ୁକୁିଆ ଚୁ ଟି ଆn ଚମକୁ ଥାଏ i ମୁହଁେର
अଯତ ବ ତ ଦାଢ଼ୀ େବାଧହୁଏ େକୗଣସି }ାଗ େହାଇପଡ଼ି 
ଆଟାଚଟା ରnେଦଇ ସିଧା ବସର କ'ା!ନ ତରକୁ ପଶିଗ~ େ~କଟା ସୁକାs ଖାm
େହାଇkବା ସିଟେର ଯାଇ ବସିଗ~ କÕର କ~, ‘ଏଠି ବସିଥା, େଦnବା ଆଗକୁ ଯC େକ
ସିଟ୍ ଖାm କରs ତା େହେଲ ଆପଣ-ୁ अନ' େକଉଁଠିi େଚ୍ କେଦବା’
ହାତଘ{ାକୁ ଲ' କ~ ସୁକାs ସମୟ ସାେଢ଼ ଦଶ ତଥାପି ଗାଡ଼ି ଗଜୁ ଥାଏ ବହୁତ ସମୟ
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ପେର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ~ ସୁକାs ମେନ ମେନ pବୁ ଥାଏ େକେତେବେଳ ଯାଇ େସ ଘେର ପହିବ! अ
କମେର  ସାେଢ଼ ସାତ ପ ୂବରୁ ନୁ େହଁ  ଆଗରୁ େଯେତଥର ଯାଇ ସବୁ ଥର i ସ'ା ଛअ
 ୁ ପହିଯାଇ i ଆ@ ¦ୟ େଡ େହବ
ପବ
ୂ ର
ଘେର ପହୁ ପହୁ େବାଉ କବ, ‘ଏେତ େର ଏକୁ ଟିଆ ଝିअେଟ? ଟିେକ ସअଳ ଆସିେଲ
ହୁअ}ା  ?’ ବାପା i ଗୀର pବେର କେବ, ‘ସୁକାsକୁ କଣ େବାm p!ଲ i ? ସିଏ କଣ
ତମ ଭEଆ ପୁରୁଣାକାEଆ ଝିअ େହଇ i ? ତା ପାଇଁ େମାେଟ }ା କର ଆମ ଝିअକୁ
େକେବ i अସୁ!ଧା େହବ’
ଏମି ଛୁଟି ପଡ଼ି େଲ ଘରକୁ ଯାଏ ସୁକାs ତା’ ଉପେର ଘରର ସମ ଦାୟିତ ବାପାେଦହ अସୁa େତଣୁ ମାଆ ମu ଘରଡ଼ି ଆସି ତା ପାଖେର ରପାରs ନାହ_ ସାନ ଭଉଣୀ
C’ଟା-ର ପାଠପଢ଼ା ମu ତା ଦାୟିତର ପ ତେର
ଏମି ଘର କଥା ସବୁ pବୁ pବୁ ଆnକୁ ଦ ଆସିଯାଇk~ େକେତ ସମୟ େଶାଇପଡ଼ି ~
ଜାଣି ଦ p¤ି~ େବଳକୁ େଦn~ େଗାଟିଏ ଟିଆ ଜାଗାେର ବସ୍ ଠିଆ େହାଇ ପାୟ
ସବୁ ଯାତୀ ତଳକୁ ଓେହ¯ ଇ ଯାଇ ବାହାେର ବୁ ଲୁ ଛs ଝରକା ବାଟ େଦଇ ବାହାରକୁ lହ_~
ଯାତୀ- କଥାବାeାରୁ ଜଣାପଡୁ k~ ଗାଡ଼ି ଖପ୍ େହାଇଯାଇ ପାୟ अଧଘ{ା େହବ ଗାଡ଼ି ବ
େହାଇ ହାତଘ{ାକୁ lହ_~ ପାଟା ବା@ବାକୁ ଆହୁ ପ ର ମିଟ୍ ବାi अ ବ'
େହାଇପଡ଼ି ~ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ¯ ାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଉଦ'ତ େହଉk~ େବେଳ ପେୂ ବା େସଇ ବ' ଜଣକ
କ~, ‘ଗରମେର ଗାଡ଼ି ତେର କାହ_i ବସିଛs? ଗାଡ଼ି ଆ@ ଆଉ ଠିକ୍ େହବାଭE ~ଗୁ
େମାର ବ'ାଗଟା ଏଇ ସିଟ୍ ଉପେର େରକ୍ ଉପେର अ ଟିେକ uାନ ରnkେବ ମଁୁ ଆଗେର
େଗାଟିଏ ଢାବା अ େସଇଠିକୁ ଯାଉ, େଦnବା କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ନା ନାହ_!’ ସୁକାs କଣ
କବ }ା କପାରୁ ନk~, େକବଳ ସ¬ସଚ
ୂ କ ମୁ ହ~ଇବା ଠିକ୍ େବାm p!~ େ~କଟା
 ତ େଥାଇେଦଇ lmଗ~
ମu ତରତର େହାଇ ବ'ାଗରୁ i @ଷ ବାହାରକ ବ'ାଗକୁ ପବ
ୂ ବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଯଉଁ େକେତଜଣ Êୀେ~କ ବାହାରକୁ ଯାଇkେଲ, ସମେ ଜେଣ ଜେଣ େହାଇ ଗାଡ଼ି େର
ଆସି ବସିଗେଲଣି ସମ- ମନ ବ' ଥାଏ ଟିଆ ଜ¤ଲ ା ଏେଣ ସ'ା ! େହାଇ
ଆସି~ଣି अନ'ଗାଡ଼ି i େସଇ ା େଦଇ ଯାଏନାହ_ େବାଧହୁଏ अେନକ ସମୟ େହ~
େଗାଟିଏ େହେଲ ଗାଡ଼ି େଦଖାନାହ_ େ~କମାେନ अେପା କଥାs, େକେବ ଗାଡ଼ି ସଜଡ଼ା େହବ
ଆଉ େସମାେନ ଯିେବ ସୁକାsକୁ ମu ଭୀଷଣ େpକ େହ~ଣି i i ଉପାୟ ନଥାଏ େକବଳ
ହାତଘ{ାକୁ ବାରjାର lହଁୁ ଥାଏ
ହଠାତ୍ ଡ ାଇଭର ଗାଡ଼ି କୁ ଉଠି ଆସି ଗାଡ଼ି 3ାଟ୍ କ~ କବା ବାହୁଲ' ଗାଡ଼ି ଠିକ୍
େହାଇଯାଇk~ ଗାଡ଼ି ର ଶ ଆଉ ହ ଶୁଣି ସବୁ ଯାତୀମାେନ ଗାଡ଼ି େର ପେବଶ କେଲ େହେଲ
ସୁକାs ବ' େହଉk~ େସଇ େ~କଟା ପାଇଁ କାରଣ େସ େ~କଟା ଜର ବ'ାଗ ତାକୁ େଦଇ
ଯାଇk~
ଗଭୀର pବନା ତରୁ ପୁଣି େଫଆସି~ ସୁକାs କୁ ଆେଡ଼ ଆଉ ଯାଇkବ େ~କଟା?
ଢାବାେର କଣ େଡ କ~ ? େକେତଦୂ ର େହାଇkବ େକଜାଣି ଢାବାଟା ? ଟିଆ ଜାଗାଟା
i ଯC ଢାବାେର ଖାଇ େଫ େଦnବ େଯ ବସ ନାହ_, ତ େସ କଣ କବ ? ବସେର ତା ବ'ାଗ
ମu ରଯାଇ, ହୁଏତ େସ ବସର ପଛେର ଆସିବାର ପୟାସ କରୁ kବ
 ଣା ତା’ କପାଳକୁ ?
କାହ_i େକଜାଣି ଆ@ର Cନଟା ତା’ର ଏମି େହଉ? ସବୁ ଦୁ ଘଟ
ବସଟା ! ଖପ େହବାର k~ େସଇ ଟିଆ ଜାଗାେର ? ଆଉ ତା ଦାୟିତେର ବ'ାଗ
େଥାଇେଦଇ େ~କଟା ଗ~ େଯ େଫ~ ? ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁ kେଲ ମu, େଯେହତୁ
ଯୁବD ଝିअଟିଏ େତଣୁ ପାଟି ଫିେଟଇ କାହାକୁ i କବାକୁ ସାହାସ ଜୁ ଟାଇ ପାରୁ ନk~ iପ
ଏକ अpବୟ ପaି େର ପଡ଼ି ଯାଇk~ େସ
ବସ୍ଟା େଲଟ୍ େହାଇଯାଇ kବାରୁ ଆଉ ବାଟେର େକାଉଠି ନ अଟକାଇ ସିଧା ଗ}ବ' aଳକୁ
ଯାଉk~ ଯାେହଉ ଟିେକ अକ େବଗେର ଆସି~ ସିନା େହେଲ ଠିକ୍ ସାତଟା େବଳକୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବସ3ାେର ପହିଗ~ ସବୁ ଯାତୀମାେନ ଜେଣ ଜେଣ କ ବାହା ଯାଉkେଲ, ସୁକାs }ାେର
k~ କଣ କବ? ବ'ାଗଟା କରର @ମାେର େଦଇ ଯିବ ନା େଜ େନଇ ଯିବ? େଜ େନେଲ
ପୁଣି େସ େ~କ ଯC େଖା@ େଖା@ ଘରକୁ ଆେସ, iଏ କଣ p!ବ? କÕରକୁ େଦେଲ େସ ଯC
େସଇ େ~କକୁ ନ େଦଇ େଜ େନଇଯାଏ ତ ପେର େସ େ~କ େଦଖାେହେଲ େସ କଣ କବ ?
ଏମି ଏକ अସମସ' ତେର kବା େବେଳ ହଠାତ୍ ଝରକା ପାଖରୁ େଗାଟିଏ ହାତ ତାକୁ ଡାi~
ପ େଦଖାଗ~ େଖଇ େଦnବା େବଳକୁ େସଇ ପେୂ ବା ବ'ି ଓଃ ସୁକାsର ସବୁ }ା
ସେତ େଯମି େଗାଟିଏ ମୁହୂeେର ଉpନ େହାଇଗ~ अଜଣାେର ପାଟିରୁ ବାହା ଗ~, ‘େକାଉଠି
kେଲ ? ଗାଡ଼ି ଡ଼ି େଦବାପେର ବହୁତ }ା କରୁ km ମଁୁ?’ େ~କଟା ! ସାମାନ' ହାmଆ
େହବାପ ~ଗୁk~ କ~, ‘ମ'ାଡ଼ାମ୍ ଗାଡ଼ି ଡ଼ି େଦବାପେର ମଁୁ ପେଛ ପେଛ େଗାେଟ ଟକେର ବସି
ଆସି ବାଟେର େକଉଁଠି ଏଇ ଗାଡ଼ି ରn~ ନାହ_ ତ େତଣୁ ଆସି ପାm ନାହ_ ଯା େହଉ
ଆପଣ- ପାଖେର େମା ବ'ାଗଟା ସୁରିତ अ ଏଇ ଝରକା ବାଟେର େଦଇ Cअ ମଁୁ
େନଇଯି!’ ସୁକାs ବ'ାଗଟିକୁ ଝରକା େଦଇ ବଢ଼ାଇେଦବା ପେର େସ େ~କଟା ବ'ାଗକୁ କାେର
ପକାଇ अାରେର ପୁଣି ଥେର ଉpନ େହାଇଯାଇk~, େହେଲ ସୁକାsର ଆଉ }ା କବାର
ନk~ ବସରୁ ଓହ¯ ାଇପଡ଼ି Öା ଡାi~ ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ଆଟାଚ୍ ଆଉ ବ'ାଗ ରଖୁkବା େବେଳ
ପୁଣିଥେର }ାେର ପଡ଼ି ଗ~ େସ ବ'ାଗଟା ତା’ର ନk~, େବାଧହୁଏ େସଇ ବ'ି େନଇଯାଇkବା
ବ'ାଗ ତା’ର k~!!!

ଇେମଲ୍ : - aarabinda504@gmail.com
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!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

65

ଦଶମ ବଷ, अ3ମ ସଂଖ'ା
अଗ3, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ଆmଏନ୍
!ଦ'ାଧର ପା
ପାୟ ପ ରବଷ ପେର ଦୁ ଇ ବୁ- େଭଟ ଜେଣ ପାଠ
ପଢ଼ି ~ପେର ଗଁା ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ର କେ3 ମେ3 ବି ର
ପଥେମ େଗାଟିଏ ଠିକା liରୀ କରୁ k~ ଏଇ अÅ Cନ ତେଳ
ୟମିତ େହାଇ ଦରମା େସମି ଆn ଦୃ ଶିଆ ନୁ େହଁ  େକୗଣସି
ମେତ ଚE ଯାଇେହବା ଭE अବଶ'
 ମିEkବା ବୁଜଣକ କେଲଜେର ପଢ଼ି ବା
ବହୁ Cନପେର ଦଶନ
ସମୟରୁ େଟକାଟିଆ େସm!ଟି କେଲଜେର ପାଦ େଦବା Cନଠାରୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ି
ଆସିବା k~ ତା’ର ସଉକ ବାପା- େଖା~ ହାତ ଆଉ ମା’ର େସହ ବାଟ େଦଇ ତା’ ପେକଟକୁ
lm ଆସୁk~ ଭଲ ପମାଣର ଟ-ା ହାତେର କା ପଇସା, ଆnେର ବହଳ ଶା େଯୗବନର
ଉ&ାମତାେର pସୁkବା େବଳାର अ ସମୟ ଆn ତ େସେତେବେଳ ସପଭ ଆଉ ମନ େକଉଁ
अଜଣା େକାଣେର ବା ଜର 3ାଇଲ, ଆଉ Cଲଦାର ବନେଶୖଳୀ ପାଇଁ ସହପାଠୀମାନନଜରେର େସ େସଇ Cନରୁ ପାଲଟି ଯାଇk~ ସୁପର3ାର ମନେର େଡଣା~ଗି ସାନkବା
ତରୁ ଣୀ ମାନ- ନଜରେର େସ k~ अÄୂତ ସପର େସୗଦାଗର
େଗାଟିଏ କେଲଜେର ଏକାଠି ପାବଷର ପଢ଼ା ପେର ପେର େସ ହଠାତ କୁ ଆେଡ଼ ଗାୟବ
େହାଇଗ~ ବାପା-ର ଆଥକ ମତା ତା’ର ସବୁ ଇ±ାକୁ ସାକାର କବା ~ଗି େଯମି େଖାସାମତ
କବା ଭ¤ୀେର ତାକୁ lହ_ ରkେଲ କେଲଜ ପଢ଼ା ସବାପେର େସ କଣ अକ ପଢ଼ି ~ ଗଁାର
ସା¤ଟି ଆଉ ଜ ବନଜାଳ ତେର ତା’ର ଟିin ଖବର ରn ପା ନk~ ପାବାକ
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ଆବଶ'କତା କାରଣରୁ ତା’ର !ବାହ େହାଇଯାଇk~ ସାମାନ' ଶୀଘ ବନଜାଳ ତେର
ବୁ ଡ଼ିର ପାୟ ଭୁ m ଯାଇk~ ଧ ସା¤କୁ 
ଆଇଟିେର ଉଶିା ସବାପେର ପେର େସ କୁ ଆେଡ଼ ବା¤ାେ~ରେର liରୀ ବନ
ଆର କk~ େମାଟା ଦରମା ମାସକୁ ମାସ ଏଟିଏମେର ଜମା େହଇଯାଉk~ ପୁଳା ପୁଳା
ଟ-ା ଏଣିi ବାଇକ୍ ବଦଳେର କାର ପାଲଟି ଯାଇk~ ତା’ର ନୂ ଆ ଶା अୟସର ତର¤
ବନକୁ େଯi େଯi ମତୁ ଆ~ କରୁ k~ େସi େସi ସପର ଦୁ ଆେର ବୁ ଡ଼ି ରହୁk~
େସ ସୁ ରୀ ବନସାଥୀଟିଏ ! ପାଇk~
ସା¤ !ଷୟେର ଏi ଯାହା ଶୁଣିk~ ଗଁାର ସା¤ଜଣକ ବହୁବଷ ପେର େଦଖା
अବସରେର େସଇ ଗତାନୁ ଗକ ପି~ଛୁଆ, ପତ ୀ- ହାଲlଲ ପlବସି~ ପୁଣି ଏହା ସାkେର !
ବାଇକ୍ େମାହ କଥାଟା ସାp!କ pେବ ବାହା ଆସି~ ତା’ ପାଟିରୁ
ପଚ େବୖ ଶାଖେର େଯମି େମାଏ ବାଦଲ ଏକକାଳୀନ ବଷବାକୁ ଓହ¯ ାଇ ଆସିେଲ अlନକ
ସହରେର ସୁ ରୀ ପତ ୀ ଆଉ ପି~ଛୁଆ-ୁ େନଇ ସା¤ର ବନ େକେତ ର¤ୀନ େହାଇkବ, ଏମି
େଗାଟିଏ କÅନାର ତ ମେନ ମେନ ଆ-ି ପକାଉk~ େସ େହେଲ ତାକୁ !ସFି ତ କେଦ~
ବା¤ାେ~ରରୁ ଏଇମାତ ଗଁାକୁ ଆସିkବା ସା¤ର ଜା ଜା େକଇପଦ କଥା
-ନଁା େର... ବନର କାନpସେର େମାର ଉଡ଼ି ଯାଇ ସବୁ ର¤ ଟ-ାର ପାହାଡ଼ ଉପେର ମଁୁ
ଏେବ ବସି େହେଲ ବନଟା ପାଲଟି ଯାଇ ଧୁ ଧୁ ତତ~ ମରୁ ଭୂ ମି ବନଟା ସୁଖମୟ େହବା
 ାସ େନଇ ପୁଣି ଆର କ~ ଯଣାଭ କଥାର
ବଦଳେର !ଷମୟ ପାଲଟି ଯାଇ ଆଃ... ଘଶ
ଧା
ବା¤ାେ~ରେର liରୀ କବା ପେର େମାର ବନେଶୖଳୀ ବଦEଗ~ କେଲଜ ବନେର
ବାଇକ୍ େମାହପେର େମାେତ !ନ !େଦଶୀ କାର କାର୍ େମାହ ~ଗିଗ~ ତା’ପେର ମଁୁ ଭ
ନଈର ଖର ସୁअେର ପଡ଼ି ଆଉ େଯମି i ଥଳକୂଳ ପାଇନkm ପବାର, ସା¤ସାଥୀ i !
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମନେର ନk~ ଦୁ ଆ େଯମି େମା ହାତ ମୁଠାେର କ୍ମିକ୍ ନୁ ଆ ବ ାର ଫେରନ୍ କାର ଆଉ
ଲ¤ ଡ ାଇଭେର ସୁ ରୀ ତରୁ ଣୀ- ସାu ମଁୁ ଜକୁ ଭୁ m ଯାଇkm
liରୀ ଦୁ ଇବଷ ନ ପୁରୁଣୁ ବାପାମା’ ପୁ अଥୟ େହାଇପଡ଼ି େଲ େସମାେନ ଏକପକାର @ଦ୍
ଧବସିେଲ େମାର !ବାହ ସାେଦଇ ଜାଳମୁ େହାଇଯିବାପାଇଁ ଆଉ अÅ Cନ ମuେର େମା
ପାଇଁ ବାେଦେଲ ସୁ ରୀ ଝିअ େମାର i ମନା କବାର କାରଣ ନk~ କାରଣ େସମିକା
 ୟା pବେର ସୁ ରୀ, ଆଧୁକା
ତରୁ ଣୀଟିଏ େମା ବନେର ଆସିବା ତ ମଁୁ lହଁୁ km ହା ଦଶ
ସମାଜ ପାଇଁ ସFାଟ୍, ଆଉ ଆମ ସମୟର ମାପକାଠିେର ଉ ଶିିତା !ବାହ ସଗ~ େହେଲ
ତା’ପରଠୁ ମଁୁ େଯମି ଆଶା କkm େସମି i େହ~ େସାନାm ଉଶିିତା େହେଲ ମu ତା
ତେର k~ ଓଡ଼ି ଆ ଘରର ସଂ¥ାର ବା¤ାେଳାରେର अେନକ ବଷ କଟାଇkେଲ ! େସ k~
ନ }ାଧାରର ଝିअ ସବୁ Cନ କାରେର େମା ସହ ବୁ mବା ପାଇଁ ତା ମନେର ଉାହ ବା ଇ±ା
ନk~
ମନର ସବୁ ସଗ େମାର ମଗ~ अÅ Cନ ମuେର େମାର ପୁରୁଣା अଭ'ାସ େମାେତ
ହାତଠା ଡାi~ ପଇସା ଖ କବାର ମତା kେଲ ମହାନଗରୀେର ସାଥୀର अpବ ପେଡ଼
 ପରୀ ! ଆସି ଧ Cअs ଏଣିi ପତ ୀ-ୁ ଘେର अ}ାେର େକବଳ i ଶୁn~ ସପ ଓ
ସଗର
କÅନା ସହ େଖEବାକୁ ଏକା ଡ଼ି େଦଇ ପାୟ ସବୁ Cନ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସାଥୀକ େଢର୍ ବୁ mm େବଶ୍
ମି କm !ଳମିତ ତୀେର ଘରକୁ େଫm ନୂ ଆ ନୂ ଆ କାର୍ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ର ମଁୁ ଜକୁ େଗାଟାପେଣ ଭୁ mଗm ଆଃ...
ମତୁ ଆ~ ଶେ
େହେଲ େସଇ ଖୁସି େବଶୀCନ ର~ ନାହ_ େଗାଟିଏ ତ ତେଳ ରହୁkେଲ ! i ବଷ
ତେର େସାନାm େମାଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ୍ ଦୂ ରକୁ lmଯାଇk~ େହେଲ େସ େକେବ !
ପାଟି େଖାmନk~ i ବନର ସବୁ ସଗ ହଇ ବସିk~ ଏପi ଟି େଦnବା, ଯାହା
k~ ତା’ର iେଶାରୀ ବୟସର ସବୁ ଠାରୁ ପିୟ ମେନାରନ, ତାକୁ ! ପୁ ଭୁ m ଯାଇk~ େସ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତା’ର ଉଦାସ େଚେହ ଓ ଶନ
ୂ ' lହାଣୀର ମଁୁ ସାମନା କ ପାରୁ ନkm ହଁ ପି~Cନୁ ମା’କୁ
ହଇkବା େସାନାm ଏହା ତେର ବାପା-ୁ ! ହଇ ସାk~ େମା ପାଖରୁ i ଆଶା କବା
କଥାକୁ େସ ମନରୁ େପା ସାk~ ମଁୁ େମାର ର¤ୀନ ବନେର ବୁ ଡ଼ି ର ତା’ଉପେର ନଜର
ପକାଇବାକୁ ସେତ େଯମି ସମୟ ପାଉନkm
ବାପା अବସର େନବାପେର ଭୁ ବେନଶରେର ଘର େତାEkେଲ େସଇଠି ବାପା ମା
ରହୁkେଲ ବାପା େମା ପାଖକୁ

ଆସିବାକୁ

!େଶଷ ଆଗହ କରୁ ନkେଲ େହେଲ ମା

ରପାରୁ ନk~ ସବୁ ମା’- ଭE େମା ମା ମu ପୁअର ଖୁସି େଦnବାପାଇଁ େକେବ େକମି
ବା¤ାେ~ର lm ଆସୁk~ େହେଲ ମଁୁ ତ ପାଲଟି ଯାଇkm ଜେଣ ନ ମଣିଷ, ଆmଏନ୍ େଯଉଁ
ମା େକେତ କ3 ସାE େମାେତ ପି~ରୁ ବଡ଼ କk~ ତାକୁ ! ସମୟ େଦଉନkm ଲ¤୍
ଡ ାଇଭର ମି େମା ମୁକୁ ସୂ !ଗାଡ଼ି େଦଇk~ ଏ ସବୁ ଘଟି lmkେଲ ! େସାନାଲୀଠାେର
i pବା}ର ନk~ େସ k~ अÄୂତ ଥମ୍ ଥମ୍ େକେବ କାହା ଆଗେର ତାର ବ'ିଗତ ବନ
!ଷୟେର କଥା େହବାର ମଁୁ ଶୁଣିନkm େମାବାଇଲେର କାହା ସହ କଥା େହେବ େସ େକେବଠାରୁ
ବ

କେଦଇk~ େଗାଟିଏ ତ ତେଳ ଆେମ ଏମି ଏକ ବନ କାଟୁkଲୁ ଯାହା k~ େବଶ

!ସFୟକାରକ ମଁୁ ଘେର ପହିବାମାେର େସ i ଣ ପାଇଁ ତÉର େହାଇ ଉଠୁ k~ େମସିନ ଭE
ଡାଇଂ େଟବୁ ଲେର ଖାଦ' ପରଶି େଦଉk~ ପବ ତା ପତ ୀଭE ସାp!କ pେବ ଏ ସବୁ
କରୁ k~ ଆେମ  କାଟୁkଲୁ େଗାଟିଏ ତତେଳ, କାଟୁkଲୁ କେହବ, ବରଂ କପାର
ସକାଳର अେପାେର ରହୁkଲୁ   େସମି ତା ବାଟେର lm ଯାଉk~ ସକାେଳ ଉଠିବା
େବଳକୁ ବନର େଗାଟିଏ  ! ଯାଉk~ ମା େକମି େକଜାଣି ଏ ସବୁ अସଂେଯାଗର
ସତ
ୂ  ପାଇ ଯାଇk~ େକୗଣସି ଏକ କାମର ବାହାନାେର କ େସଥର େସ ଶୀଘ ଭୁ ବେନଶର
େଫବା ~ଗି ଟିକଟ୍ କବାକୁ କk~ େସଇ ଯାହା େଶଷଥର ପାଇଁ ବା¤ାେ~ର ଆସିk~
ତା’ପରଠାରୁ େସ ଆଉ େକେବ ବା¤ାେ~ର ଆସିବା କଥା କ अlନକ Cେନ ହୃଦiୟା ବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େହବାେଯାଗଁୁ େସ ଇହଧାମ ତ'ାଗ କେଦ~ ମା’ଯିବାର ଛअ ମାସ ଯାଇନk~ ବାପା ! अେଫ
ବାଟର ପkକ େହାଇଗେଲ େଗାଟିଏ ବଷ ତେର ମଁୁ ବାପା ଓ ମା’-ୁ ହଇବାର ଶ ଧËା
ପାଇkm, େମା ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇk~ ପାଦତେଳ ମାଟି ନk~ i ଆକାଶ ପ !ଶାଳ
ତଟି ! lm ଯାଇk~
େମାର ଉଦାସ ଉଦାସ pବ ବଢ଼ି lmk~ ଆଚରଣ ଏମି ବଦEଯିବା, ଉଦାସ
 ନର ରବତା p¤ି
େସାନାଲୀର କରୁ ଣ ନଜରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାନk~ i Cନପେର ଘC
ହଠାତ Cେନ େର େସ େମାେତ କ~ - ଏମି ଆଉ େକେତ Cନ ? अେନକ ବଷ ପେର
େର ତା’ଠାରୁ i 3 ଉାରଣ ଶୁଣି ମଁୁ ଚମi ପଡ଼ି km
ଜବାବ େଦବାକୁ େମା ପାଖେର i ଶ ନk~ ମଁୁ ଆନମନା େହାଇଯାଉkm େସ
େଯମି ~ଗୁk~ େବୖବାକ ବନର ପଥମ ତୀର अସାକା ନବବଧୂପ ସାp!କ
ବନଜାଳର ମାୟା ମେତ କାହ_i େକଜାଣି ମଧୁର ମଧୁର ~ଗି ଆସୁk~ ପରମ ଆଗହେର
େକାେଳଇ ଆଣୁkm େସାନାଲୀକୁ  अେନକ ବଷପେର अତ େହବାକୁ ଯାଉk~ ଏକ अ}ର¤
ଦୃ ଶ' ଆମ ଦାତ' ବନେର
ଆସିର अତାେର ବୁ ଡ଼ି ଯାଉkବା େବେଳ େମା ପାଇଁ େଯମି Dବ !ଦୁ 'ତ ଝଟକା
अେପା କ ରk~ ଖୁବ୍ 3 k~ େସାନାଲୀର ଉାରଣ ‘ଏେତ ବଷ ଧ ତୁ େମ େମାେତ
େସେକ ହ'ା କାର ଭE ବ'ବହାର କ ଆସିଛ ଉପାୟ!·ନ pବେର ମଁୁ ଏହାକୁ ସ
ଆସିkm େହେଲ େମା ରୁ  ବନେର ଏେବ ଝରକାଟିଏ େଖାmଯାଇ !କାଶ ଆସି େମା
ବନେର ଯିଏ i େମା ଯଣାର ବନ ସକେର ସବୁ i ଜାଣି ଆଉ େମା ସହ अ}ର¤
ବନ କାଟିବା ପାଇଁ େମାର ସବୁ ସେ-ତକୁ ବହୁ ବଷଧ अେପା କବସି ଏେବ େମାର
अେପାର, ରବତାର, ଉଦାସପଣର अ} ଘଟି ତୁ ମକୁ ! ମଁୁ ସମ }ାରୁ ମୁି େଦଉ
ଏମି ଏକାଠି ତୁ ମ ସହ ଆ@ େମାର େଶଷ  ତୁ େମ େଯମି lହଁୁ ଛ ଏଇ ଟି କାଟିପାର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉkବା ବ'ିପ ତୁ ମର ସକଳ ଇ±ା ପର
ୂ ଣ କବାପାଇଁ ମଁୁ ପୁତ େତଣିi
ଏ ସକର ଇ ତୁ େମ ରର େଦB p! ପାର ବା ର େଖଳନା, େମାର ଆଉ i
ଯାଏଆେସ ନାହ_... ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ େହାଇପାେର ଏକ ପୁରୁଣା ମେଡ଼ଲ୍ର अୃଶ' କାର େହେଲ
ବନର ଜପଥେର ଗଡ଼ି ବାପାଇଁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ର େବଶ୍ ଦମ୍ अ  ନୂଆ i
େଖାଜୁ kବା ତୁ ମ ଭE ଜେଣ ମଣିଷଠାରୁ େମାର େକେବ ପତ'ାଶା ନk~ ଆ@ ! ନାହ_ ତୁ େମ
େମାେତ ମେନ ରଖ ବା ଭୁ mଯାअ, େମାର ଏଣିi p!ବାର ନାହ_ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ମୁି େଦଉ ଏମି
ଏକ अବସାଦଭ ବନଯାତାରୁ 
ବାସ୍, େସଇ ଟା େକମି କଟି~ ଆ@ ! ମଁୁ ଠିକ୍ pବେର ମେନ ପକାଇ ପାରୁ ନାହ_
େବଡ଼ ଉପେର ପଡ଼ି ରk~ େସାନାଲୀ, ଉେ±ଦ अଯାନେର ଉଜୁ ଡ଼ି ଯାଇkବା ଏକ ବି ଘର
ପ ମଁୁ ନା ସମନା କପାkm େସାନାଲୀର ୃହ ଆn ଦୁ ଇଟିକୁ, ନା ଏେତ ପାଖେର ଥାଇ
 ର ମୁଦାେର i େସାନାଲୀ େସଇ
ସୁା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାkm େମା  ଉପରକୁ  ସମପଣ
େର अତ'} ଚମÌାର େଦଖାଯାଉk~ ପରଶା ଯାଇkବା ଖାଦ'କୁ େଦn ଘ  ୁଧାe
~ଳାୟିତ େହବାପ ମଁୁ ମu ଆକଷତ େହାଇ ଆସୁkm
େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜi େଜ ଏକ अସରs pବନାେର ବୁ ଡ଼ାଇ !କଳ େହାଇ ଉଠିm େମା
େଦହେର ବନ k~ େର  ନ ! ଠିକ୍ଠାକ୍ lmk~ େହେଲ ବନକୁ अନୁ ଭବ
କବାର ସକଳ ଆଗହ ସେତ େଯମି ମ ଯାଇk~ େକମି େସଇ अପାେଶା ର ଘ 
ସମୟ କଟିଗ~ ଜାଣିପା ନkm ସକାେଳ ଶଯ'ା ତ'ାଗ କ~େବଳକୁ େସାନାଲୀ ଉଠି ବସିk~
ଏକ ନୂ ଆ ନକସାର ବନପାଇଁ ଜକୁ େସ ପୁତ କ ସାk~ ଆେବଗ!·ନ pବେର
େମାେତ େଗାଟିଏ ଚୁ jନ େଦଇ ଆଉ ରବେର େସଇ େକାଠରୀରୁ ଏବଂ ପେର େକାଠାରୁ ବାହା
lmଗ~
େମା ଆn ଆଗେର ନ ଏକ ଠିକଣାକୁ lmଯାଉkବାେବେଳ ଆnେର ତା’ର k~ ଆ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

71

ଦଶମ ବଷ, अ3ମ ସଂଖ'ା
अଗ3, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ଚମକ ବହୁ ବଷଧ ମଁୁ େଦn ଆସୁkବା ତା’ର ଉଦାସ େଚେହ କୁ ଆେଡ଼ ହ@ ଯାଇk~ ଏକ
अÄୂତ ଖୁସିର ଝଲକେର ଝଲମଲ େହଉk~ େସାନାଲୀ ଆnେର ଆnଏ ସପ k~, ଓଠେର େଲସି
େହାଇଯାଇk~ ତୃ ିର ପେଲପ ଏଇମାତ କାନpସେର अ-ା େହାଇkବା ବହୁର¤ୀ lରୁ
ତକଳା ପ ଚମÌାର Cଶୁk~ ବହୁ ବଷ ଧ अବେହଳାର ଶୀକାର େହାଇkବା ତା’ର ସୁ ର
ମୁହଁଟି େସା’ରୁ ମେର ସଜା େହାଇkବା େଗାଟିଏ ଗ¯ାମରସ୍ ନୂ ଆ ଚକ୍ ଚକ୍ କାର ଭE ଦପତ
ଠାଣିେର ବାହା ଯାଉk~ େସାନାଲୀ ମଁୁ अଟକାଇ ପାରୁ ନkm ଜମା େବଡ଼ରୁ ଉଠିପଡ଼ି କାÃକୁ
ଆଉ@ ଠିଆ େହାଇ େଦଖୁkm ତା ଯିବା ବାଟକୁ  ରୁ ଦ!ଗ pବେର ଥାନା ପସରେର
ଖବଷା ଖାଇ ବହୁ ବଷଧ ପଡ଼ି ରkବା ପୁରୁଣା ର¤ଛଡ଼ା ବାଇକ୍ ପ େଜ km ମଁୁ
ର¤ ମାନସିକତାେର େସାନାଲୀର ନୂ ଆ ବନ ଶୁଭ-ର ଓ ସୁଖମୟ େହଉ େବାm କାମନା
କରୁ km ମଁୁ ଏେବ ! ବି େହେଲ େମାର aି  ଶନ
ୂ ' ସପ·ନ ବନ ଆଉ ଗଡ଼ି ବାର
ନାହ_ ଏମି ପଡ଼ି ପଡ଼ି େକେତକାଳ କାଟିବାର କଥା ଃଶ i ସମୟ ଉଲ୍କା ପ ହଠାତ୍
ବାହା~ ଯିବାକୁ  ଦୃ ତଗେର अଦୃ ଶ' େହାଇଗ~ ଦୃ 3ିପଥରୁ  େହେଲ େମାେତ ~ଗୁk~ େଯମି
i ଜପଥ କଡ଼ର ଉ ମାଇଲଖୁ{େର ପିଟି ଚୁ ରମାର େହାଇଯାଉk~ ଏକ ଦାମୀ ଦ ¨ତଗାମୀ
ବାଇକ୍ ଘଟଣା aଳକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସୁkେଲ i େ~କ, ଆଉ i ନ େହାଇkବା ଢ¤େର ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି
େହାଇ ଉଠି lmଯାଉk~ अଜଣା ମଣିଷଟିଏ ଆmଏନ୍

अେଢ଼ଇଗୁି, କାନପୁର, କଟକ - ୭୫୪୦୩୭
େମାବାଇଲ୍ - ୮୭୬୩୪୯୫୯୨୯
ଇେମଲ୍ - bidyaptc@gmail.com
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!କଳା¤ତା अଶାପ ନୁ େହଁ
ବାଲFୀi ନାୟକ
ସମଗ ପାଣୀଜଗତେର େବେଳ େବେଳ !କଳାଂଗ ବା ନ ମ
ଶିଶୁ ଜନFଗହଣ କରs ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପାକୃ କ ସତ' ପଶୁ ଓ
ପୀ- !କଳା¤ ଶିଶୁ ପ ମଣିଷ େବଶୀ ଗୁରୁତ େଦଇନଥାଏ i
ମଣିଷ ଜାର !କଳା¤ ଶିଶୁଟିଏ ଜନF େହେଲ ପିତା, ମାତା ଓ
ପବାର େ~କମାେନ }ାେର ବୁ ଡ଼ି ଯାଆs !କଳା¤ େଦାଷ,
ଶାରୀକ ଓ ମାନସିକ ଦୁ ଇ ପକାରର େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ
ଉଭୟ ପକାର ! େହାଇପାେର ଶିଶୁର !କଳା¤ େଦାଷର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆCମ କାଳରୁ
ଶରୀର !Âାମାେନ !ନ ଉପାୟେର अନୁ ସାନ ଓ ଗେବଷଣା କ ଆସିଛs ଶରୀର ତେର
ରkବା ଜଟୀଳ ସ
ୂ F अ¤ ପତ'¤କୁ ପାମାଣିକ pବେର ପରୀା କବା Âାନ ଓ ବ'ବaା ନ
kବାରୁ େକୗଣସି iକ & 3 pେବ କାରଣ ଦଶା ଇ ପାରୁ ନkେଲ
अପର ଈଶର ହ_ !ଶ ଓ ପାଣୀ ଜଗତର ସ3ା େବାm !ଶାସ kବା କାରଣରୁ !କଳା¤
ଶିଶୁ ! ଈଶର- ଇ±ାରୁ ଜାତ େବାm ପlର କଗ~ ଈଶର- ମହାନତା ସକେର କୁ ହାଯାଏ ‘ଈଶର ଯାହା କରs ପାଣୀର ମ¤ଳ ସକାେଶ’ ଜେଣ !କଳା¤ ବ'ି ଯC  େର ପଡ଼ି
ପଶକେର - ‘େମାେତ !କଳା¤ କ ଜନFେଦଇ ଈଶର iଭE େମାର ମ¤ଳ କଛs?’ ତାର ଏ
 ାÊରୁ ଉୃ ତ କ ଧମଗ
 ୁରୁମାେନ େଯଉଁକଥା ସବୁ କଛs, ତାହା
ସରଳ ପଶର ଉeର ପାଇଁ ଧମଶ
अତ'} ଦୁ ଃଖଦାୟକ େସ ଗୁଡ଼ିକ अ!ଶସୟ, eି ·ନ ଏବଂ अେବୖ Âାକ ଦୃ 3ିେକାଣ ଉପେର
ପଯ' େବଶିତ େସମାେନ କୁ ହs, ‘ଏହା ପବ
ୂ  ଜନFର ଫଳ ପ ୂବଜନFେର କkବା ମ କମ  େଯାଗଁୁ
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ତୁ ପାପ କଛୁ ଈଶର ଏ ଜନFେର େତାେତ !କଳା¤ କ ଜନFେଦଇ ଦ !ଧାନ କଛs
ଆସ}ା ଜନFେର ମ¤ଳ େହବ’
ଏଇଠି ପଶ ଉଠୁ  - ଯC ଶିଶୁଟି ତା’ର ପ ୂବଜନFର କମ  େଦାଷରୁ !କଳା¤ େହାଇ ଜନF
େହାଇ, େତେବ ମଣିଷ ଡାର ତା’ର iା କବା କअଣ ଦରକାର ? iା କବା ା
ଡାରମାେନ ଈଶର- अପମାନ କରୁ ନାହାs i ? ଈଶର ଡାରମାନ-ୁ ଦ େଦଉନାହାs
କାହ_i ? େସମି ଆnଦୃ ଶିଆ ଦ େକ ଡାର ପାଇଛs i?
ଆସ}ା ଜନFେର କଣ ମିEବ ନ ମିEବ ଏହା ସୂ କÅନାମାତ ଜନFଜନFା}ରେର
 ଳ ମିଳୁkବା କଥା ହା अସଂଗତ ଓ ଧାର ଆସ}ା ଜନFେର ଯC ଫଳ ମିଳୁ, େତେବ
କମଫ
ପଶ ଉଠୁ  - ଫଳ କାହାକୁ ମିଳୁ? ଶରୀରକୁ ନା ଆତFାକୁ ? ଯC ଶରୀରକୁ ମିଳୁ, େସଇ ଶରୀର
େକଉଁଠି ରହୁ? ଆେମ େଦଖୁଛୁ ପାପ କkବା ଶରୀର ତ ଏ ଦୁ ଆେର ହ_ ନ3 େହାଇଯାଉ
ଯC ଆତFାକୁ ମିଳୁ େବାm କେବ, େତେବ ଶାÊ ପୁଣ अନୁ ସାେର ତ ଆତFା i କରୁ ନାହ_? େସ
ଲ , अକeା, अେpା ଏବଂ ଏକ ଶିମାତ ଆତFାକୁ ଦ ମିEବ ବା କାହ_i ?
ଶରୀରକୁ ଦ ମିEେଲ, ଏ ଜନFେର ହ_ ମିEବା ଉତ କାରଣ େଯଉଁ ଶରୀର ପାପ
କ, େସ ହ_ ଦ େpଗ କବ ଯC ହାତ ଭୂ ଲ କେର, ହାତ p¤ିଯାଉ, ଆn ା ପାପ
େହେଲ ଆn ନ3 େହାଇଯାଉ େଯୗନା¤ା ପାପ େହଉkେଲ ତାହା ନ3 େହାଇଯାଉ
 ଳ ସିା}ର ତୁ ର} ପମାଣ ମିEବ ଏବଂ अନ'ମାନ- ପାଇଁ
ଏହା ା ଈଶର- କମଫ
ତାହା ଦୃ 3ା} ରୂେପ କାମ କବ ଆଉ େକ ପାପ କବାକୁ ସାହାସ କେବ ଏମି େକେବ
େହଉ i ?
ଆଧୁକ !Âାନର !କାଶ େହବା ଫଳେର ବ !Âାମାେନ !ନ ଉପାୟେର ଶରୀର ଓ
ମନକୁ େନଇ ଗେବଷଣା କେଲ େର େର अେନକ େଗର ପାମାଣିକତା ସି େହ~ !କଳା¤
अ¤କୁ ଶଲ' iାା ଠିକ୍ କଯାଇ ପା~ ମାନସିକ ରେର अସୁa ଶିଶୁମାନ-ୁ !ନ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପକାର ମେନାେବୖ Âାକ ପେର iା କ ଉeମ ପଣାମ ପା େହ~ଣି ଶିଶୁ !କଳା¤
େହବା ପଛେର େକେତକ େବୖ Âାକ କାରଣ 3 େହାଇ ଯଥା: ବଂଶଗତ େଗ, ପିତା ijା
ମାତା- େଗ, ଗଭାଶୟେର ଭୃ ଣର aି , ଗଭଧାରଣ ସମୟେର ମାଆର ଷି ଆହାର !ହାର
ଇତ'ାC େସ ସବୁ କାରଣକୁ अନୁ ସାନ କବାପାଇଁ ସା ଦୁ ଆର ଡାରମାେନ ଗଭୀର
अuୟନ ଓ ଗେବଷଣା କରୁ ଛs େସମାନ-ର ଗେବଷଣା ଲବଧ୍ Âାନ, ଧମ  ଓ ଜା ବେଶଷେର
ସମ ମାନବଜା ଉପକୃ ତ େହବାପାଇଁ ବ'ବହାର େହଉ େସkପାଇଁ ଆ@ େକୗଣସି ମାତା,
ପିତା ଜର !କଳା¤ ଶିଶୁକୁ ଈଶର- अଶାପ ବା ଦ p! ଚୁ ପ୍ ରହୁନାହାs ଜର
ମତାନୁ ସାେର ଡାର- ପାଖକୁ ଯାଇ ପମଶ  କରୁ ଛs
ଜେଣ ନ ମ ବ'ି ପାଇଁ ପବାର େ~କମାନ- }ା ଯାହା ! େହଉ, ନ ମ ବ'ି-ୁ
 ଳ କ ସା}ନା Cଆଯାଏ, େସ ମାନସିକ ରେର ଭୀଷଣ ଆଘାତ ପାଏ
ଯC ପ ୂବଜନFର କମଫ
େସ େକେବ i ମ କମ  ନ କମu अପଧ େବାଧ अନୁ ଭବ କେର अନ'ମାନ-ଠାରୁ ଜକୁ
·ନ ମେନ କେର eି ·ନ !ଶାସ େଯାଗଁୁ େସମାନ-ୁ ପାପୀ କବା अନୁ ତ େସମାନଆତF!ଶାସ ବୃ ିକ, ସମାଜେର ସମ ବନଯାପନ ପାଇଁ ଉାତ କବା ସମ-ର ପରମ
କeବ'

No. 38/2, 2nd Cross
SSB layout, PO; K R Puram
Bangalore, 560036
Mobile - 9482016260

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂ¥ରଣ େସେ°jର ମାସେର ପକାଶିତ େହବ | ଜ
ା mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ କଟକୁ ପଠା |

ଆପଣ- mnତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ବନ କଥା,
ଇହାସ, େେଷଇ, ଘରକରଣା, ସାa', ବ'¤ ଇତ'ାC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍
ା ଆମ କଟକୁ ପଠାଇ ପାେବ |

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାuମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
Bମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶିତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ ୂ ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶିତ
ସାତ' ଇ-ପକା ଏହା ପେତ'କ ମାସର ପଥମ ସାହେର ପକାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ
 ବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ¥ରଣମାନ ମu ପକାଶିତ ହୁଏ
େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପ
ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର !ନ !pଗ ଯଥା, ଗÅ, କ!ତା, ପବ, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ
କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏkେର ପକାଶିତ ହୁଏ
ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତ'କାର-ୁ
େପାାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ ପକା ଃଶୁ

!ତରଣ ମିe ଉ&ି3 େତଣୁ େଲଖକ,

େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପାାହନ ଶି Cଆଯାଏ ନାହ_ ପାଶମିକ ଆଶା କରୁ kବା
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍େର ଃଶୁ

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲÀ େହାଇଥାଏ

ପାଠକ lହ_େଲ ଏ ପକାର େଗାଟିଏ ପmପି ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େ~ଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ କୃ  ଆମ କଟକୁ

ଡ଼ାକା ijା ଇ-େମଲ୍ ା

ପଠାଇପାେବ ଡ଼ାକ ା ପଠାଉkେଲ ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର ଭୁ ଲ
ହାରେର େଲn ପଠା, ijା ଟାଇପ୍ କ ମu ପଠା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଉkେଲ େଲଖାକୁ
େଲn ସାବ ପେର ¥ାଂ କ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପେବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ
େହାଇଥାଏ, େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ_ ଆେମ ପେବଶ ପଦୁଷଣ !େଧ କରୁ 
ଆହାନ ଇ-ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ±ୁକ େତେବ ଜ mnତ
କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା େଯେହତୁ ଏ ପକା ଇ{ରେନଟେର ପକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ
ପେତ'କ ମାସେର ଶହସାକ ଓଡ଼ିଆ- କୁ 'ଟରେର େଶାpପାଏ େତଣୁ ଏ ପକାପାଇଁ େଲଖା
ମu ଇ{ର୍େନଟ ମାuମେର ହ_ ଗହଣ କଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ା ଆମ କଟକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଲଖା ପଠାଇ ପାେବ ନାହ_, େତେବ ଆପଣ ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶେର ମଳ
ହାରେର େଲn ଆମ କଟକୁ ମ ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାେବ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
Bମା ନଗର - ୨ୟ ଗE
ଆjପୁଆ, ବ ହFପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯC ଆପଣ ଇ{ର୍େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ ଜ େଲଖାକୁ
ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫ{େର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା अପା} ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ
ଟାନ୍ସ୍mେଟେରସନ୍) କ Microsoft Word Document େର ଆମ କଟକୁ ପଠା, ijା
େଲଖାକୁ ¥ାନ୍ କ େଜପିଇ@ ଫମା ଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ ପଠା | ଆମ ଇ-େମଲ୍
ଠିକଣା େହ~ - aahwaan@gmail.com
ଏ ପକା ଉନ  େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା} କାମ'

|

ଧନ'ବାଦ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପ=ାତା-ସାଦକ, ‘ଆହାନ’

https://www.facebook.com/odiaparibar

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା ଜୟ ଜଗନାଥ
ଯC ଏ ସଂ¥ରଣେର େକୗଣସି ତ¨ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସkପାଇଁ ସାଦକ ମାପାଥୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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