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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ7ୂ8ତଃ େମୗGକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା 
ଗୁଡ଼ିକୁ ହf େଲଖାର ମାନ ଏବଂ Jଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା 
ଆଧାରେର ଚୟନ କ0ଯାଇଥାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ 
େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କm8ବ* / ଦାୟିତ�  ର9ବ 
ନାହf, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା "େp8ଶ 
Eଆଯାଇନାହf େଲଖାେର Eଆଯାଇqବା &rର 
େଲଖକ.ର ସ5ୂ78 "ଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ5ାଦକ 
stା ପ�କାଶକ.ର ସହମ� ର9ବ େବାu େକୗଣସି 
uvତ "ୟମ ନାହf ଯEଓ ସ5ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ 
Jବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହf ପ�କାଶିତ 
କ�ଥାz ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ��ଶତ ସତ*ତାର 
ଦାD େକବଳ େଲଖକ.ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିqବା &ବାଦର ଉmରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ 
େଲଖକ.ର, ଏqେର ସ5ାଦକ stା ପ��କାର େକୗଣସି 
ଉmରଦାୟିତ�  ର9ବ ନାହf 
  
 ଏ9 ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା 
ସ5ାଦକ. uvତ अନୁମ� &ନା अନ* େକୗଣସି ମା|ମ 
(ପତ�  ପ��କା / ଗଣମା|ମ / ସtାଦପତ�  ଇତ*ାE)େର 
ପ�କାଶିତ କ�ବା ଏକ अପ0ଧ ଦୟାକ� ଏ9 &ଷୟ 
ପ�� &େଶଷ |ାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ rହfେଲ "ଜ 
େଲଖାର ପ�rର େହତୁ େସମାନ. େଲଖା ପ�କାଶିତ 
େହାଇqବା ପୃ:ାମାନ.ର ପ���& ଗଣମା|ମ ବା 
ଇ�ରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ ଏଠାେର ଆେମ 
अନୁେ0ଧ କ�ବୁ େଯ େଯେବ ମ| ଆପଣ ପ��କାର 
େକୗଣସି अଂଶ ଇ�ରେନଟ୍ / େଫସବୁକ୍ / ଟି� ଟରେର 
ପ�ସାର କରୁଛz, ଦୟାକ� ଆମ ପ��କାର 
େୱବ୍ ସାଇଟର୍ ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲ�ଖ 
କ�ବାକୁ ଭୁuେବନାହf 

&ଲୁ�ପ�ାୟ &ରଳ ଇ�ପ୍ ସିଆନ୍ 

ଶାଗୁଣାର ଛ& ପ��ଦେର 

Eଆଯାଇ� ସଚୂନାେଯାଗ*, ଏ9 

ପ�ଜା�ର ଶାଗୁଣା. ସଂଖ*ା ସମଗ� 

&ଶ�େର &ଲୁ� େହବାର अବ�ାେର 

ଆସି ପହ�ି ସା�� s� ଖୁସିର 

&ଷୟ ଏ9 ପ�ଜା�ର ଶାଗୁଣାମାେନ 

ଗ�ାମ �ଲ� ାେର अେନକ अ�ଳେର 

େକବଳ େଦଖାଯାଉନାହାz ବରଂ 

ବଂଶ &�ାର ମ| କରୁଛz ଏ9 

ଶାଗୁଣାର ଛ& ବ�ହH ପୁର "କଟ� 

େଗାଳ�0 अ�ଳେର "ଆଯାଇ� 
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ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

 ପ&ତ�  ଶ�ାବଣ ମାସ 0ଜ*ର ସମ� 
ପୁରପଲ� ୀେର ପଲପଲ କାଉଡ଼ିଆ ଭ�.ର ଲtା ଧାଡ଼ି, 
ଆଉ ଘରୁ ବାହା�େଲ ବଷ8ା ଝଡ଼ି, କp8ମା� ବାଟଘାଟ 
&ଲେର ଧାନ rଷେର ବ*� rଷୀକୂଳ ଏ9ପ� ଏକ 
ସବୁ�ମାଭ0 ସମୟେର ଆହ� ାନର ଏକ ନୂତନ ସଂ�ରଣ 
େନଇ ଉପ�ିତ େହଉ� ମଁୁ अବଶ* अେନକ Eନ 
&ଳtେର ଏହାର ପ�କାଶନ େହଉ� େଯମି� ମଁୁ ଆଗରୁ 
ଜଣାଇ ସା��, Eନକୁ Eନ କମ8ବ*�ତା ବୃ�ିପାଇବାେର 
�ଗି�, ଏହା ସହ ପ��କା ପ�କାଶନ େହତୁ ଆବଶ*କ 
ସମୟ ଏବଂ ସାମଥ8*େର अେନକ ପ�ବm8ନ େଦvବାକୁ 
ପାଉ� େତଣୁ ସାମାନ* &ଳt େହଇ ଯାଉ� s� 
ପ��କା େଯ अନବରତ ପ�କାଶିତ େହବ ଏହା ଧାଯ8*, 
େତଣୁ ପ�େତ*କ ମାସେର &ନା େକୗଣସି अସୁ&ଧାେର 
ପ�କାଶିତ େହଉ� ଆଉ େହଉqବ ମ| 

 ଚGତ ମାସ େଷାହଳ ତା�ଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ� 
ସରକାରୀ କାମ ଓଡ଼ିଆେର ହf େହବ େବାu ସରକାର 
େଘାଷଣା କ�ଛz ୧୯୫୨ ମସିହାରୁ େହଉqବା ଦାD 
ହୁଏତ ଏେବ ପ�ଚGତ େହାଇ� େବାu अେନକ ମତ 
େଦଇଛz ଏହା ଏକ ସ�ାଗତେଯାଗ* ପଦେ�ପ "�ୟ 
Jବେର ଓଡ଼ିଆ ଆମ 0ଜ*ର Jଷା େହାଇqବା ସେm�  
ସମ� ସରକାରୀ କାମ େକବଳ ଇଂେର�େର େହଉq�, 
ଯାହା ଫଳେର ସାଧାରଣ ଜନତା େବେଳ େବେଳ 
ସରକାରୀ କାମକୁ ସଠିକ୍ Jବେର ବୁଝିପାରୁନqେଲ 
ଏେବ s� ଓଡ଼ିଆେର ସବୁ କାମ େହେଲ ସମେ� 
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ସହଜେର ବୁଝିପା�େବ s� ଏ9 ପଦେ�ପ ମ| େ�କ 
େଦଖାଣିଆ େବାu ଜଣାଇ ସା�େଲଣି ଓଡ଼ିଆ Jଷା 
ଆେ�ାଳନେର ସଂପୃ� अେନକ ବେରଣ* ବ*�ିତ�  
େସମାନ. ମତେର ଏହା ଆଗାମୀ ବଷ8ର ପ�ାୟତ 
"ବ8ାଚନକୁ ଆv ଆଗେର ରv ସରକାର ଜନତା. 
ସମେବଦନା ପାଇବା ଆଶାେର େନଇqବା ଏକ େଘାଷଣା 
ମାତ� ୍ ଏqେର "ୟମ v�ପୀ କରୁqବା ବ*�ି. 
&ରୁ�େର େକୗଣସି ପ�କାରର ଦ�&ଧାନ 
କ0ଯାଇନାହf େତଣୁ ଏହା େକେତ ଜଣ ସତେର 
କଡ଼ାକଡ଼ି Jବେର ମା"େବ ତାହା େଦvବାକୁ ର9� 
େସ ଯା େହଉ अ�ତଃ ସରକାର ଓଡ଼ିଆେର କାମ େହବ 
େବାu କ9ଲ ତ ଯE ନ ହୁଏ େତେବ ଆେମ ପୁଣି 
ଥେର ଆେ�ାଳନ କ�ବା ଏqେର ସେ�ହ ନାହf 

 ଆମ ଗଣତ�ର ସ�ାଧୀନତା Eବସ ଏଇ ଦୁଇ 
�"Eନ ତେଳ ପାGତ େହାଇ� େଦଶର अବ�ା 
ପବୂ8ପ� �ିର ର9�, अବଶ* ସରକାର ଏବଂ &େ0ଧୀ. 
�ତେର ଛକାପ�ା ସବୁEନଭG rଲୁର9� 
ଜ��କଶHୀରେର େଶାଚ ୟ अବ�ା େଦଶକୁ अ�ିର 
କ�ବାପାଇଁ &େଦଶୀ ଶ�ିମାନ.ର ପ��ନ¡  ହାତ ¢� 
ଜଣାପଡୁqେଲ ସୁ�ା 0ଜେନୖ�କ ଇ�ାଶ�ିର अJବେର 
ଆେମ େକବଳ "ରବଦ� �ା େହାଇ ର9ଯାଉେଛ अବ�ା 
ଏମି� େହ�ଣି, େଯ ଯଥାଶୀଘ� ଏ9 ସମସ*ାର ସମାଧାନ 
କ0ନଗେଲ ହୁଏତ ଭ&ଷ*ତେର ଏହା ଆହୁ� କଦଯ8* 
େହାଇଯିବ ଏqେର ସେ�ହ ନାହf  

 ଆମ ମାନ ୟ ପ�ଧାନମ�ୀ अେନକ &େଦଶ 
ଯାତ� ା କ� Jରତ ସପ�େର ଜନମତ ସଂଗ�ହ 

କ�ruଛz ସତ େହେଲ ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ 0��  ଆମ 
େଦଶର अଭ*�ରୀଣ ବ*ାପାରେର ହ�େ�ପ କ�ବାକୁ 
ପ¤ଉନାହf ଦୁଭ8ାଗ*ର &ଷୟ, ଆମ େଦଶେର ଆତ. 
ସୃ�ି କ�ବାପାଇଁ अନ¥କୃତ ପ�େବଶ କ�qବା ବ*�ିକୁ 
ପାs�ାନ ଶ9ଦ୍ େବାu େଘାଷଣା କ� େଦଶେର 
Eନଟିଏ େଘାଷଣା କ�ବା अ� କୁ¦ିତ ପଦେ�ପ େବାu 
ପ�ମାଣ କରୁ� ଦ�ିଣ ଏସୀୟ 0��  େଗା:ୀ (ସାକ୍8)ର 
ଗୃହମ�ୀ ମାନ. ସମିHଳ େର JରFୟ ଗୃହମ�ୀ.ୁ 
अପମା"ତ କ�ବାକୁ ମ| ପ¤ଇନାହf ପାs�ାନ 

 ପୁଣିଥେର &େଦଶ ସ§ବ�ରୀୟ ବାତ8ାଳାପ ପାଇଁ 
ପାs�ାନ େଦଇqବା ପ��ାବର ସଠିକ୍ ଜବାବ ବm8ମାନ 
ସରକାର େଦଇଛz ବାm8ାଳାପ ତ େହବ "�ୟ s� 
କାଶHୀର ବାବଦେର ନୁେହଁ, ବରଂ ଆତ.ବାଦ ବାବଦେର 
େହବ, ପାକ୍ अ¥କୃତ କାଶHୀରର ସ�ାଧୀନତା ବାବଦେର 
େହବ େବାu େ0କେଠାକ୍ ଜଣାଇେଦଇଛz ଆମ 
ସରକାର JରFୟ ସରକାର. ଏମି�କା େ0କେଠାକ 
ମ�ବ* ସହଜେର ଗ�ହଣ କ� ପା�ନାହf ପାs�ାନ 
ସବ8ଦା େକାହଳ ମେନାJବ ପ�େପାଷଣ କ� ଆସୁqବା 
Jରତ ହଠାତ୍ ଏମି� ଆକ� ାମକ ପ��s�ୟା େକମି� 
େଦଇପାେର ? େତେଣ ପାs�ାନ अ¥କୃତ କାଶHୀର, 
େବଲୁ§�ାନ୍ ଆE अ�ଳର ଜନସାଧାରଣ ସ�ାଧୀନତା 
ପାଇଁ ରଣହୁ.ାେର େଦେଲଣି "ଜ ଘରର ପ��ି� 
अସ©ାଳ େହଉqବା େବେଳ ପେଡ଼ାଶୀ ଘରକୁ 
ସୁଧା�ବାକୁ ବାହା�qବା ପାs�ାନ s� ତ ଶି�ା ପାଇବ 
େବାu ଆଶା 

 &ଶ�ର ସେବ8ାª କ� ୀଡ଼ା ଉ¦ବ अu5ିକ ଚGତ 
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ବଷ8 ବ� ା�ଲର �ଓଠାେର अନୁ:ିତ େହଉ� ଏqେର 
अଂଶ ଗ�ହଣ କ�ବା ପାଇଁ Jରତରୁ अେନକ େଖଳାଳୀ 
अଂଶ ଗ�ହଣ କରୁଛz ଦୁଭ8ାଗ*ର &ଷୟ େଖଳ ଆର© 
େହବାର ଦୁଇ ସ�ାହ �ତେର Jରତ େଗାଟିଏ & ପଦକ 
ପାଇ ପା�ନାହf ଆ� ର�ାବ¬ନ Eନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ଆମକୁ ମିGqବା ଏକ ଆନ�ର ସtାଦ, JରFୟ ମ9ଳା 
କୁ�ିେଯା�ା ସା�ୀ ମuକ୍ ୫୮ sଗ�ା ବଗ8େର କାଂସ* 
ପଦକ ହାସଲ କ�ଛz ଆଉ ଏ9 ସ5ାଦୟ େଲvବା 
ସମୟେର JରFୟ ବ*ାଡ଼ମି�ନ୍ େଖଳାଳୀ ପି� ସି¬ୁ 
अu5ିକର ସି®ଲସ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ େଯାଗ* &େବ§ତ 
େହାଇଛz ଏବଂ େସ ଉªେକାଟୀର କ� ୀଡ଼ା େନୖପୁଣ*ର 
ପ୍�ଦଶ8ନ କ� େରୗପ* ପଦକ ହାସଲ କ�ଛz େଖଳର 
/ାଦଶ Eବସେର ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ ମ9ଳା େଖଳାଳୀ ପଦକ 
��ବା ଆମ େଦଶ ପାଇଁ ଗବ8 ଓ େଗୗରବର &ଷୟ 
0�ୀ ପ� Eନେର େଦଶର ଦୁଇ ସୁେଯାଗ*ା ସ�ାନ େଦଶ 
ପାଇଁ ସ�ାନ ଆଣିେଦଇଛz ଏବଂ ସଦ*ପ�ା� ସtାଦ 
अନୁଯାୟୀ ଆଉ ଜେଣ ମ9ଳା କ� ୀଡ଼ା&ତ୍ ଗ ୍̄ େଖଳର 
ଫାଇନାଲ୍ �ରେର ପହ�ିଛz ଏହାକୁ େଦv ଆମ 
ସରକାର େବଟି ବrଓ, େବଟି ପଢ଼ାଓ ସେମତ େବଟି 
େଖଳାଓ େବାu େସ�ାଗାନ୍ େଦଇଛz ଆଗାମୀ Eନେର 
ଆହୁ� अ¥କ ପଦକ ��ବାର ସ©ାବନା ର9� 
େସଇqପାଇଁ ସମ� େଖଳାଳୀ ମାନ.ୁ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ 
ପ�ବାର ତରଫରୁ ହାp°କ ଶୁେଭ�ା ଓ अ�ନ�ନ 

 ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଗ�ର ଏକ अନନ* अ® ମହାନ±କୁ 
େନଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛ�ଶଗଡ୍ ସରକାର. ମ|େର 
अଚଳାବ�ା ସୃ�ି େହାଇ� ସଚୂନା ମୁତାବକ ଛ�ଶଗଡ଼ 

ସରକାର ମହାନ± ଉପେର ବ*ାେରଜ "ମ8ାଣ କ� 
ନ±ର अ¥କାଂଶ ଜଳକୁ "ଜ 0ଜ*େର ଜଳେସଚନ 
ପାଇଁ ବ*ବହାର କ�ବାକୁ rହାz ଏହା &େ0ଧେର 
ସମ� ଓଡ଼ିଆ ଜା� ଏକ��ତ େହାଇ ଆେ�ାଳନ କ�ବା 
ଉ§ତ େହବ େବାu अନୁଭବ କ� କଂେଗ�ସ 
ଦଳତରଫରୁ ଚGତ ମାସର ୧୬ ତା�ଖେର ଓଡ଼ିଶା ବ� 
ଆେ�ାଳନ ଆହ� ାନ Eଆଯାଇq� 

 ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳେର Eନକୁ Eନ ପ�ବm8ନଶୀଳ 
ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଏqରୁ ପ�କାଶିତ ଲଘୁrପ ଓ ବଷ8ା େହତୁ 
0ଜ*େର अେନକ �ଲ� ାେର ବନ*ାପ� ପ��ି� ସୃ�ି 
େହବାେର �ଗି� େତଣୁ େସ ସବୁପ�� &େଶଷ |ାନ 
Eअ� ଏ9 ସମୟେର ଆହ� ାନର ଚGତ ମାସର 
ସଂ�ରଣ ଉପ�ାପିତ କରୁ�, ଆଉ ଆଶା କରୁ� ଏହା 
ସମ�.ୁ ଭଲ �ଗିବ 

 ଧନ*ବାଦ 
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ଏ9 ସଂ�ରଣେର ର9�ଏ9 ସଂ�ରଣେର ର9�ଏ9 ସଂ�ରଣେର ର9�ଏ9 ସଂ�ରଣେର ର9�    
ସ5ାଦୟ     ୪ 
ସ5ାଦକ.ୁ ପତ�     ୯ 
ର�ା ବ¬ନ - ଏକ अନନ* ପର50 ୧୧ 
ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
ଜନH Eନର ଉପହାର    ୧୮ 
ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
&ପଦେର ଗ�ାମର ଲୁଣrଷୀ  ୨୧ 
ପ7ୂ8 ଚ��  ପ�ା 
ଓଡ଼ିଆ Jଷାର ଉନ¡� ଓ ଆେମ  ୨୩ 
अ|ାପକ ସୁଶା� କୁମାର ପୁେ09ତ 
େ�କସା9ତ*ର &କାଶଧା0  ୨୬ 
ଗେବଷିକା ର�ିତା ପାତ�  
ବା�ବତା     ୩୦ 
ଡା ସ¬*ା0ଣୀ ପାଣିଗ�ା³ 
":ୁର      ୩୨ 
ଡା ସ¬*ା0ଣୀ ପାଣିଗ�ା³ 
ଶ�ୀକାକୁଲମର କୁମ8ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିର ୩୪ 
ଶ�ୀ u®0ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ* ପ,ନାୟକ 
ବରଷା ପରେଶ    ୩୯ 
ମୁନ¡ ା ମହାପାତ�  

ବ¬ୁ     ୪୧ 
ମାଧବ ଚ��  େଜନା 
Jରତ ସ�ତ� Eବସ   ୪୨ 
ଶ�ୀ 9ମାଂଶୁେଶଖର ବା�କ୍ 
େସେନହ ଶରଧା ଆେପ ପାଇବୁ ୪୪ 
ଶିଶିର କୁମାର ପ�ା 
କାହfs 0ଗି� ସମୁଦ�?  ୪୫ 
ଡ: କୁଳା®ାର 
ଏଇତ ଦୁ"ଆ    ୪୭ 
ଲୀନା ମହାz 
ସୁେଯାଗ* ସ�ାନ   ୪୮ 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ଶିବ ଓ ଶ�ାବଣ   ୪୯ 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ମହାନ± - ତଥ* ଓ &ତକ8  ୫୦ 
अ|ାପକ ସୁଶା� କୁମାର ପୁେ09ତ 
"ଜ ହାତମୁଠାେର ନାହf �ବନ  ୫୩ 
ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
କାମ କ&ତା     ୫୪ 
ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
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ଡା�ର ଘନଶ*ାମ. ଇµତ   ୫୬ 
ଡା େସୗମ*ର�ନ ମିଶ� 
"ଜ ସହ େ0ମାନ୍ ସ    ୫୮ 
Jଗିରଥୀ େବେହ0 
େମା ପି�ୟା     ୬୦ 
&ନୟ ମହାପାତ�  
ଭସHାସୁର     ୬୨ 
&ନୟ ମହାପାତ�   
ଆ�ର ଉ¶ଳ    ୬୪ 
େମାହନ ଚ��  &େଷାୟୀ 
କମ8ଫଳ     ୬୬ 
େମାହନ ଚ��  &େଷାୟୀ  
Jରତ ମାତା     ୭୧ 
େଜ*ା�ମ8ୟୀ ଷଡ଼®ୀ 
ଧା0 ଶ�ାବଣ     ୭୨ 
±ପକ ଷଡ଼®ୀ 
େମା କୁନାର ଝିअ େହବ   ୭୩ 
ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
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ମହାଶୟ 

 ପ�ଣାମ ପ�ଥେମ ‘ଆହ� ାନ’ ପ�ବାରର ସଭf.ୁ 
ଯଥାେଯାଗ* ସ�ାନ ଓ ସାଧୁବାଦ 

 ‘ଆହ� ାନ’ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବ�ାଇପା�� अେନକ 
ସାରସ�ତ େଚତନାକୁ େଲଖା ପ�କାଶର ସୁେଯାଗ େଦଇ, 
ବ�ିଯାଇ� ଶ¸ସବୁ ହ�ଯିବା ପବୂ8ରୁ ଏ9 ସାଧୁ ପ�ୟାସ 
ପାଇଁ ଧନ*ବାଦ 

 ‘ଜୁ�ଇ’ ସଂ�ରଣେର ସାମୟିକ ସମସ*ା ସହ 
ପ��କା ସଂପାଦନ ଏବଂ ଏକକ ପ�ୟାସ େନଇ "ଆ0 
ସଂେଯାଜନ ସଂପାଦୟ 

 କ&ତା ସବୁ �ନ¡  ସ�ାଦର ଛ�, କଥା, ଶ¸ 
ସଂେଯାଜନା, ପ�କାଶଭଂଗୀ ସ�ତ�, ସୁ�ର ଓ ସୁମଧୁର 
9�ୀ କ&ତା ‘ଫୁଲ୍ s rହ୍’ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପା�ର ଭଲ 
�ଗି� 

 କମଳକା� ସୁବୁ�ି. अଣୁଗ¹ ‘ମା କା"ର 
ମହକ’ ମନକୁ ମା’ ପଣତକା"ର ¢ଶ8 େଦଇ� ସୁ�ର 
କଥା କ9ପା�qବା କଥାକାର ମୁନା ମହାପାତ� . ଗ¹ 
‘अଭୂ� अFତ, ଭବ* ବm8ମାନ’ େବଶ୍ ସୁଖପାଠ* 

 ‘अନନ* ଓଡ଼ିଆ ଶମୀମ’ ଏବଂ ‘ମ�ୁଷାର 
ବାସୁେଦବ ମ�ିର’ ଉପାେଦୟ େଲଖା ସ5ାଦକ. 
ଓଡ଼ିଆ ରୂପା�ର ସୁ�ର ସୁଶା� ପୁେ09ତ. ତଥ*ପ7ୂ8 
େଲଖା, ‘ହୁମାର ପ�ସି� ବକ�  ମ�ିର’ େଫ�କଲ୍ 

ସ5ାଦକ.ୁ ପତ�ସ5ାଦକ.ୁ ପତ�ସ5ାଦକ.ୁ ପତ�ସ5ାଦକ.ୁ ପତ�     
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ଜୟ ଜଗନ¡ ାଥ 

ନମ�ାର 

 ଓଡ଼ିଆ Jଷା ସା9ତ* ପାଇଁ ଆପଣ. ଉଦ*ମ 
ପ�ଶଂସ ୟ ଇ-ମ*ାଗା�ନ୍ ପ�କାଶିତ କ�ବା ସଂେଗ 
ସଂେଗ ଓଡ଼ିଆ ସା9ତ*ର ଏ9 अJବଟିକୁ ପରୂଣ 
କ�ଛz ଆଶାକେର ଆପଣ. ଏ9 ପ�ୟାସ 
େ�କପି�ୟତାର ଶୀଷ8େର ରହୁ 

 ଗେବଷିକା ର�ିତା ପାତ�  

 ଶାz "େକତନ 

अଠାେର ପାଠକ ମନକୁ େଯାଡ଼ି ପା��ର ଗ¹ ‘େପ�ମ, 
ବଷ8ା ଓ େଫ�କଲ୍’ 

 କନ*ା ଭୃଣହତ*ାର ଆଗତ ଚରମ ପ�ଣ�ର 
ଆଗାମୀ ଇଂଗୀତ ‘େମା କୁନା ବାହା େହାଇ�’ ଶୀଷ8କ 
ଗ¹ ସାମା�କ ବ*ା¥ର "0ମୟ ପାଇଁ ଏଇ ଗ¹ ଏକ 
େପ�ସ୍ s�ପସନ୍ ଡା�ର କଥାକାର ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ 
ପ,ନାୟକ. 

 ପ�� ସଂଖ*ାେର ପ�କାଶିତ େଲଖକ/େଲvକା. 
ପ�ଚୟ େଶଷେର େଦଇପା�େଲ ଶ�ୀବୃ�ି 
େହାଇପାର�ା J& େଦvେବ 

 ଧନ*ବାଦ ସହ 

 ଇ� 

 ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
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 ର�ା ବ¬ନ ବା 0�ୀ ପ7ୂ°ମା ବା େକବଳ 0�ୀ, 
Jରତେର ବହୁଳ Jବେର ପାଳନ କ0ଯାଉqବା ଏକ 
ପବ8 ଯEଓ ଏହା 9�ୁଧମ8ାବଲtୀ ମାେନ ପାଳନ କରz 
s� କାଳକ� େମ ଏହା अନ* ଧମ8ର େ�କମାେନ ମ| 
ପାଳନ କ�ବା େଦଖାଯାଉ� ଏହା ଏକ ସାମୁ9କ ପବ8 
ବା ଉ¦ବେର ପ�ଣତ େହାଇ� କ9େଲ अତୁ*�ି 
େହବନାହf େନପାଳେର ଏ9 ପବ8କୁ ଜେନୖ ପ7ୂ°ମା 
Jବେର ମ| ପାଳନ କ0ଯାଏ 

 ଏହା ଏକ 9�ୁପବ8 ଏବଂ ଏହା ଜା�ଧମ8 
"ବ°େଶଷେର ସମେ� ପାଳନ କରz ଏବଂ ଏହା Jଇ ଓ 
ଭଉଣୀ. ମ|େର qବା େସ¡ହ ଓ ବ¬ନକୁ ସୁଦୃଢ଼ 
କ�ଥାଏ ର� ସ5କ8ୀୟ ନ େହେଲ ସୁ�ା ପର¢ରକୁ 
0�ୀ ବା¬ି େସ¡ହକୁ ଜଣାଇବାର ଏହା ଏକ अନନ* 
ପର50 ଯାହା JରFୟ ଉପ/ୀପେର େଦଖାଯାଏ, 
ସ5�� &ଶ�ର अେନକ େଦଶେର JରFୟମାେନ ଏ9 
ପବ8କୁ ପ�ସାର କ�ବାେର ସାହାଯ* କରୁଛz 

 େଜୖନ ଧମ8ାବଲtୀମାେନ ମ| ଏହାକୁ ଏକ ପ�ମୁଖ 
ପବ8 Jବେର ପାଳନ କରz େଜୖନ &ଶ�ାସୀମାେନ 
अନ*ମାନ.ୁ ପ&ତ�  ସତୂା ପ�ଦାନ କ� ଏହାକୁ ପାଳନ 
କରz 

 ପ�ିମବ® ଏବଂ ପ�ାବ 0ଜ*େର ଏ9 
ସମୟେର अେନକ େମଳା ମଉ�ବ ପାଳନ 
କ0ଯାଇଥାଏ 

ର�ା ବ¬ନ ର�ା ବ¬ନ ର�ା ବ¬ନ ର�ା ବ¬ନ : : : : ଏକ ପବ8 ନା ଏକ ପର50ଏକ ପବ8 ନା ଏକ ପର50ଏକ ପବ8 ନା ଏକ ପର50ଏକ ପବ8 ନା ଏକ ପର50    

ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
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ସମ�.ୁ ଏ9 ପବ8 ଏକ ରµୁେର ବା¬ିରvବାର ସ�ମ 
େହାଇଥାଏ ପ��ବଷ8 अଗ� ମାସେର ଏ9 ପବ8 ପାଳନ 
େହାଇଥାଏ 

ର�ା ବ¬ନ େକମି� ପାଳନ ହୁଏ ? 

 0�ୀ ପ7ୂ°ମା ପାଳନର ପବୂ8ରୁ ଝିअମାେନ 0�ୀ 
�ଆ� କରz stା ବଜାରେର ମିଳୁqବା अେନକ 
ପ�କାରର 0�ୀ sଣି ଆଣz 0�ୀ େକବଳ େଗାଟିଏ 
ସୁତା େହାଇପାେର stା ସୁସµିତ େହାଇ अେନକ 
ଧାତୁେର �ଆ� େହାଇପାେର ଆ�କାu अେନକ 
ପ�କାରର 0�ୀ sଣିବାକୁ ମିଳୁ� s� 0�ୀେର ସୁ�ର 
ଛ& qବା େବେଳ s�େର କାଟ8ୁନ ଛ& ଥାଏ ଆଉ 
େବେଳ େବେଳ 0�ୀଟି େଗାଟିଏ ହାତଘ�ା େହାଇଥାଏ 
अ¥କ ଦାମ େଦେଲ ସୁନା ଓ ରୂପାେର "ମ°ତ 0�ୀମ| 
ମିGଥାଏ 

 ଭଉଣୀମାନ. ପ� Jଇମାେନ ମ| ଏ9 ପବ8 
ପାଇଁ ପବୂ8ପ��ୁ� କ�ଥାz ଭଉଣୀ. ପାଇଁ ମିଠା, 
ଚେକାେଲଟ୍ ଆE sଣz ଆଉ s� अ¥କ ଖª8 କ� 
େପାଷାକ stା ଗହଣା ମ| sଣିଥାz 

 େଯଉଁଠି Jଇଭଉଣୀ ଦୂରେର ରହz େସଠି ର�ା 
ବ¬ନର ବହୁ ପବୂ8ରୁ 0�ୀକୁ ଡାକ /ା0 େପ�ରଣ 
କ0ଯାଇଥାଏ ଏହା ସହ अେନକ ଶୁେଭ�ା ପତ�  ଓ ମିଠା 
ମ| ପଠାz ଆଧୁ"କ ଯୁଗେର ଇ-ସପିଂ େହଉqବା 
େବେଳ अନ�ଇନ୍ 0�ୀ sଣିବା ସ©ବ ର�ାବ¬ନ 
ସମୟେର s� ଭଉଣୀ Jଇର ±ଘ8 �ବନ କାମନା କ� 
ପ�ାଥ8ନା କରz ଏ9ପ�କାରର ପ�ାଥ8ନା &»ୁପୁ0ଣର 

 ର�ା ବ¬ନ Eନ ଭଉଣୀମାେନ "ଜ Jଇ. 
ହାତେର ଏକ ପ&ତ�  ଦଉଡ଼ି (0�ୀ) ବା¬ିଥାz ଏହା 
ଭଉଣୀମାନ.ର େସମାନ. Jଇ. ପାଇଁ େସ¡ହ ଓ ସୁଖ 
ସମୃ�ିର କାମନାର "ଦଶ8ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପେର 
Jଇମାେନ ଆ�ବନ ଭଉଣୀ.ୁ େସ¡ହ େଦବା ସହ ସବୁ 
ସମୟେର ସୁର�ାର ପ��ବ�ତା କ0ଇଥାଏ 
ଶ�ାବଣମାସର ପ7ୂ°ମାେର ଏ9 ପବ8 ପାଳନ ହୁଏ 

 ଏକ ପାର5�କ ଉ¦ବ Jବେର ର�ା ବ¬ନେର 
0�ୀବା¬ିବା ପବୂ8ରୁ ଥାGେର ସି�ୁର, ଆଳF ଆE େନଇ 
Jଇ.ୁ ବ�ାଣ କ0ଯାଏ ଏବଂ Jଇ. ±ଘ8 ଓ "େ0ଗ 
�ବନର କାମନା କ0ଯାଏ ଏହାପେର Jଇ. ମଥାେର 
ସି�ୁର ଲଗାଇବା ପେର ହାତେର 0�ୀ ବା¬ିEଆଯାଏ 
ଏ9 େସ¡ହ ଓ ପ�ାଥ8ନାର ପ��ଦାନ ସ�ରୂପ Jଇମାେନ 
ଭଉଣୀମାନ.ୁ s� s� ଉପହାର େଦବାର େଦଖାଯାଏ  

ର�ା ବ¬ନର ମହm�  

 ର�ା ବ¬ନର ଆ��କ अଥ8 େହଉ� 
‘ସୁର�ାପାଇଁ ବ¬ା ଯାଉqବା ଦଉଡ଼ି’ ର�ା अଥ8 ସୁର�ା 
ବା "0ପଦ ର9ବା, ଆଉ ବ¬ନର अଥ8 େହଉ� 
ବା¬ିବା ଏହା ଏକ ପାର5�କ 9�ୁ ଉ¦ବ ଯାହା 
Jଇଭଉଣୀ. େସ¡ହ ଓ ଭଉଣୀର ସୁର�ା ପାଇଁ Jଇର 
ପ��ବ�ତାକୁ ଦଶ8ାଏ ଏ9 ପ�କାରର ପାର5�କ ଉ¦ବ 
/ା0 ପା�ବା�କ ସ5କ8 ସୁଦୃଢ଼ େହାଇଥାଏ 

 େକବଳ ର� ସ5କ8ୀୟ ନୁେହଁ, ବରଂ ପର¢ରକୁ 
Jଇଭଉଣୀ େବାu ମାନୁqବା ବ*�ିମାେନ ମ| ଏ9 
ପବ8କୁ ପାଳନ କ�ଥାz ଜା� ଧମ8 "ବ°େଶଷେର 
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ବାଳୀ /ା0 ଇ��  अପମା"ତ େହାଇqେଲ ଇ��. ପତ¡ ୀ 
ସଚୀ ଏ9 &ଷୟେର &»ୁ.ୁ ଜଣାଇବା ପେର େସ ଏକ 
ପ&ତ�  ସୁତା େଦଇqେଲ ସଚୀ ଏହାକୁ ଇ��. ହାତେର 
ସୁର�ା ପାଇଁ ବା¬ିେଦଇqେଲ ଏହାପେର ଇ��  
ସଫଳତାର ସହ अସୁରମାନ.ୁ ହ0ଇ अମ0ବF &ଜୟ 
କ�qେଲ ଏହା ପେର ପ&ତ�  ସୁତାେର qବା ଐଶ�ରୀୟ 
ଶ�ି &ଖ*ାତ େହାଇq� ଏବଂ अFତେର ଏହା अେନକ 
ଐ�ହାସିକ ଯୁ� ସମୟେର ପତ¡ ୀମାେନ "ଜ ସ�ାମୀ. 
ହାତେର ବା¬ିqବାର ଉଦାହରଣ ମିେଳ अଥ8ାତ ଏହା 
େକବଳ Jଇଭଉଣୀ ମ|େର ସୀମିତ ନq� 

୨. 0ଜା ବାଳୀ ଓ େଦD ଲ�Hୀ 

 ଭଗବତ ପୁ0ଣ ଏବଂ &»ୁପୁ0ଣ କଥା अନୁଯାୟୀ 
&»ୁ େଯେତେବେଳ अସୁର 0ଜା ବାଳୀ.ୁ ପ0� କ� 
��ପୁର &ଜୟୀ େହେଲ, େସେତେବେଳ ବାଳୀର अନୁେ0ଧ 
अନୁଯାୟୀ &»ୁ ବାଳୀର ମହଲେର ର9qେଲ s� 
&»ୁପାଟ0ଣୀ େଦD ଲ�Hୀ.ୁ ଏହା ସୁ�ର �ଗୁନq� 
େସ rହୁଁqେଲ &»ୁ େବୖକୁ½କୁ େଫ� ଯାଆ� େସଇq 
ପାଇଁ େସ ବାଳୀର ହାତେର ପ&ତ�  ସୁତା ବା¬ି ତାକୁ "ଜ 
Jଇ େବାu କ9qେଲ ଏହାର ପ��ଦାନେର ବାଳୀ 
ଲ�Hୀ.ୁ ଉପହାର େଦବାପାଇଁ କ9ବାପେର ଲ�Hୀ 
अନୁେ0ଧ କ�qେଲ େଯ େସ &»ୁ.ୁ "ଜ ପୁରକୁ ଯିବାକୁ 
Eअ� ବାଳୀ ଏହାକୁ ସହାସ*ବଦନେର ସ�ୀକାର 
କ�qେଲ 

୩. ସେ�ାଷୀ ମା  

 &ଘ¡0ଜ ଗେଣଶ. ଦୁଇଟି ସ�ାନ qେଲ - ଶୁଭ 

ପ�ମ ��େର ପ�ମ &ଷୟେର େଦvବାକୁ ମିେଳ, 
େଯଉଁଠି ଯେଶାଦା କୃ». ହାତେର 0�ୀ ବା¬ୁqବା 
େବେଳ ପ�ାଥ8ନା କରz 

&ଶ� "ୟ�ା ତୁମକୁ ସୁର�ିତ ରଖ� 
ଏ9 &ଶ�କୁ େଯ "ମ8ାଣ କ�ଛz, ଚଳାଉଛz େସ ତୁମ �ବନକୁ ସୁର�ା Eअ� 

ତୁମ ମ�କକୁ େଗା&�, ଗଳାକୁ େକଶବ, ଉଦରକୁ &»ୁ 
ସବ8ବ*ାପୀ ନା0ୟଣ ତୁମ ମୁଖ, ହ�, ମଥା ଏବଂ ସମ� ¾ାନକୁ ସୁର�ିତ କର� 

ସମ� ଭୟ ଓ ଦୁ�ି�ା, ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁp8ଶା ତୁମକୁ ¤ଡ଼ି ଯାଆ� 
ଋଷିେକଶ ତୁମକୁ ଆକାଶେର ସୁର�ିତ ରଖ�, ମ³ଧର ଭୂେ�କେର 

 

 ଏ9 ପ�ାଥ8ନା ପେର ଭଉଣୀମାେନ Jଇ. 
ମଥାେର ସି�ୁର ଲଗାଇEअz ଏହାପେର Jଇମାେନ 
ସମ� अବ�ାେର ଭଉଣୀର ସୁର�ା ପାଇଁ ବଚନ Eअz 

 ଏହାପେର ଭଉଣୀମାେନ "ଜ ହାତେର 
Jଇମାନ.ୁ ମିଠା ଖୁଆଇ Eअz 

 ଏହା ସ�ବା ପେର Jଇମାେନ ଭଉଣୀ.ୁ ମିଠା, 
େପାଷାକପତ� , ଟ.ା stା अନ*s� ସୁ§zତ ଉପହାର 
ପ�ଦାନ କରz ଉପ�ିତ ବେୟାେଜ*: ପ�ବାର 
ସଦସ*ମାେନ ଉଭୟ.ୁ େସ¡ହାଶୀବ8ାଦ Eअz 

 Jଇମାେନ େସ9 ପୁ0 Eନ ହାତେର 0�ୀ ବା¬ି 
ରଖz େବେଳ େବେଳ अେନକ Eନ ପଯ8*� ପି¬z 

ର�ା ବ¬ନର େପୗ0ଣିକ ମହm�   

 9�ୁ ଧମ8ଗ��ମାନ.େର 0�ୀ &ଷୟେର अେନକ 
କଥା େଦvବାକୁ ମିGଥାଏ ଏହାର s� ଉଦାହରଣ; 

୧. ଇ��େଦବ  

 ଭ&ଷ* ପୁ0ଣେର େଲଖାଯାଇ� େଯ େଦବତା ଓ 
अସୁରମାନ. ଯୁ� େହଉqବା ସମୟେର अସୁର 0ଜା 
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ଯମ ±ଘ8 ବାରବଷ8 କାଳ "ଜ ଭଉଣୀ ଯମୁନାକୁ େଦଖା 
କ�ନqେଲ ଯମୁନା ଏqେର ମିୟମ�ାଣ େହାଇ ଗ®ା.ୁ 
ଏହାର "0କରଣ େହତୁ अନୁେ0ଧ କ�qେଲ ଗ®ା 
ଏ9 କଥା ଯମ.ୁ ଜଣାଇବା ପେର ଯମ "ଜ ଭଉଣୀ. 
ଘରକୁ ଯାଇqେଲ ଯମ.ୁ ପାଇ ଭଉଣୀ ଯମୁନା 
ଖୁସୀେର अେନକ ପ�କାରର ସୁଖାଦ* �ଆ� କ�qେଲ 
ଏqେର ଯମ अତ*� ଖୁସି େହାଇ ଭଉଣୀ.ୁ ବର ପ�ଦାନ 
କ�ବାକୁ କ9ବା ପେର ଯମୁନା अନୁେ0ଧ କ�qେଲ େଯ 
ଯମ ସବୁେବେଳ ଏମି� ଭଉଣୀ. ପାଖକୁ ଆସୁଥା� 
ଯମ ଏହାପେର ଯମୁନା.ୁ अମର କ�େଦଇqେଲ  

0�ୀର ର® ଓ ଏହାର ମହm�  -  

 &�ନ¡  ର®ର 0�ୀ ବଜାରେର ମିେଳ 
ଗୁରୁେଦବ ର&��ନାଥ ଠାକୁର ଧଳା ର®ର 0�ୀ 
ବ*ବହାର କରୁqେଲ, ଯାହା ବ¬ୁତ� କୁ ସି� କରୁq� 
ଇ�� ାଣୀ "ଜ ସ�ାମୀ ଇ��. ପାଇଁ �ଲ ର®ର 0�ୀ 
�ଆ� କ�qେଲ ଯାହା େପ�ମ ଓ ପର¢ର ପ�� ":ାକୁ 
ସୁrଇEଏ ଲ�Hୀ ଓ ଯମୁନା ଯଥାକ� େମ ନାର®ୀ ଓ 
ହଳEଆ ର®ର 0�ୀ ବା¬ିqେଲ ଯାହା Jଇ. ପାଇଁ 
େସ¡ହକୁ ସୁrଇଥାଏ 

 ର�ା ବ¬ନ େକବଳ Jଇଭଉଣୀ. େସ¡ହର 
ଉଦାହରଣ ନୁେହଁ, ଏ9 Eନ ମ�ିରର ପଜୂାରୀମାେନ 
ଭ�ମାନ. ହାତେର 0�ୀ ବା¬ିବାର େଦଖାଯାଏ, �ୁଲ 
ପି�ମାେନ "ଜ ଗୁରୁJଇ. ହାତେର 0�ୀ ବା¬z 
କନ*ାମାେନ 0ଜ* ଓ େଦଶର ପ�ମୁଖ ବ*�ିମାନ. 
ହାତେର 0�ୀ ବା¬z ସୀମାେର କm8ବ*ରତ 
େସୖ"କମାନ. ହାତେର 0�ୀବା¬ିବା ପାଇଁ ସ�ା ୟ 

ଓ �ଭ ର�ା ବ¬ନ Eନ ଗେଣଶ. ଭଉଣୀ ଆସି 
ଗେଣଶ. ହାତେର 0�ୀ ବା¬ିqେଲ ଏହାକୁ େଦv ଶୁଭ 
ଓ �ଭ "ଜ ପାଇଁ ଭଉଣୀଟିଏ ଆଣିେଦବାପାଇଁ अନୁେ0ଧ 
କ�qେଲ s� ଗେଣଶ ଏqେର 0� େହାଇନqେଲ 
େଶଷେର ମହାମୁ  ନାରଦ. अନୁେ0ଧକ�େମ ଗେଣଶ 
ସେ�ାଷୀ ମା’.ୁ ସୃ�ି କ�qେଲ ଗେଣଶ. ପତ¡ ୀ ��ି 
ଓ ସି�ି. Eବ* ଆJ େନଇ ସେ�ାଷୀ ମା ଜନH  
େହାଇqେଲ  

୪. କୃ» ଓ େଦ� ୗପ±  

 କୃ» େଦ� ୗପ±.ୁ "ଜ ବା¬D େବାu 
ମାନୁqେଲ ଶିଶୁପାଳକୁ ବ� କରୁq� େବେଳ କୃ». 
ଆ®ୁଠି କଟିଯିବାର େଦv େଦ� ୗପ± "ଜ ପି¬ିqବା 
ଶାଢ଼ୀରୁ s� अଂଶ �ଡ଼ାଇ ଆ®ୁଠିେର ବା¬ି 
େଦଇqେଲ ଏହା େଦv କୃ» କ9qେଲ େଯ ଏ9 
ଖ�ିଏ ବÁ ବା¬ିେଦଇ େସ ଋଣୀ େହାଇଯାଇଛz ଏବଂ 
ସମୟ ଆସିେଲ େସ ଏ9 ବÁର ପ�େତ*କ ସୁତାର ମଲୂ* 
େଫ0ଇେବ ସତକୁ ସତ କୁରୁ ସJେର େଯେତେବେଳ 
ଦୁ� ଦୁଃଶାସନ େଦ� ୗପ±. ବÁ ହରଣ କ�ବାକୁ େଚ�ା 
କରୁqେଲ େସେତେବେଳ କୃ» अଦୃଶ*େର ଥାଇ 
େଦ� ୗପ±.ୁ େକାଟି ବÁ େଦଇ ଲµା "ବାରଣ 
କ�qେଲ  

 ହୁଏତ ଏ9 କାହାଣୀ /ା0 ହf ର�ା ବ¬ନ ଆର© 
େହାଇଥାଇପାେର େବାu ଆେମ ମେନକରୁଛୁ 

୫. ଯମ ଓ ଯମୁନା  

 अନ* ଏକ କାହାଣୀ अନୁଯାୟୀ ମରଣର େଦବତା 
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େହାଇ େସ ଏହା କ�qେଲ ଏବଂ ଏହାର ସ�ାନ ର�ା 
କ�ବାପାଇଁ ହୁମାୟୁନ ତୁର� §େmାରର ସୁର�ା ପାଇଁ 
ଆଗଭର େହାଇqେଲ ଯEଓ େସ ପହ�ିବା ପବୂ8ରୁ 
ବାହାଦୁର ଶାହ୍ ମହଲକୁ अ�ିଆର କ�ସା�qେଲ, s� 
ଏହାର ବଖାଣ େକୗଣସି ପୁ�କେର େଦvବାକୁ 
ମିେଳନାହf s� 0ଜ�ା  େ�କକଥାେର ଏହା 
ଶୁଣାଯାଏ 

&ଶ�ଗୁରୁ ର&��ନାଥ ଠାକୁର ଓ 0�ୀ 

 Jରତର ପ�ଥମ େନାେବଲ୍ ପୁର�ାର &େଜତା 
ଗୁରୁ ର&��ନାଥ ଠାକୁର ର�ାବ¬ନ ଏବଂ 0�ୀକୁ େସ¡ହ, 
ସ�ାନ ଏବଂ ପର¢ରକୁ ସୁର�ା େଯାଗାଇେଦବା ଦୃ�ିରୁ 
ଉଭୟ 9�ୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନ. �ତେର ଏହା 
अତ*� ଗୁରୁm� ପ7ୂ8  େବାu &େବଚନା କ�qେଲ 
୧୯୦୫ ମସିହାେର &�ଟିଶ ମାେନ ଧମ8କୁ ମା|ମ ରv 
ବ®ଳା ପ�େଦଶକୁ &Jଜନ କ�େଦେଲ ଏ9 ସମୟେର 
େସ ର�ା ବ¬ନ ପବ8ର ଆେୟାଜନ କ� 9�ୁ ଏବଂ 
ମୁସଲମାନ ମାନ. ମ|େର େସ¡ହ, Jତୃତ� Jବ ଏବଂ 
ପର¢ରପ�� ସୁର�ାର ପ��ବ�ତା ଦଶ8ାଇବା େହତୁ ଏକ 
ପଦେ�ପ େନଇqେଲ &Jଜନ କାଳେର Jତୃତ� Jବକୁ 
େପ�ା¦ାହନ କ�ବା ପାଇଁ େସ ର�ାବ¬ନ ପାଳନ 
କ�qେଲ ୧୯୧୧ ମସିହାେର ପୁଣିଥେର ବ®ଳା 
ପ�େଦଶର ସମିHଶ�ଣ ପାଇଁ ପ��ାବ ଆସିqେଲ ସୁ�ା 
ପବୂ8ବ®ଳାର ମୁସଲମାନ ମାେନ ଏହାକୁ अଗ�ାହ* 
କ�େଦଇqେଲ ଗୁରୁେଦବ. ର�ାବ¬ନ ପବ8ର 
େକୗଣସି ସୁଫଳ ମିGନq� ର&��ନାଥ ଠାକୁର 
ବ®ଳାର ଐକ*ତା ଦଶ8ାଇବା ପାଇଁ ର�ା ବ¬ନ 

अ�qମାନ. ଗହଣେର ଉ¦ବ ପାଳନ େହାଇଥାଏ  

ର�ାବ¬ନର ଐ�ହାସିକ ମହm�  

 ଇ�ହାସ କେହ େମାଗଲ ଶାସନ କାଳେର ଏହା 
େମାଗଲ ମହଲେର ମ| ପ�ଚGତ q� ମୁସଲମାନ. 
ମ|େର qବା ଇସHାଇu େଗା:ୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କରz 
େସ9ପ� ଖ�ୀ�ିୟାନମାେନ ମ| ଏହାକୁ ପାଳନ କ�ବା 
େଦଖାଯାଉ� ଶିଖ ମାେନ ଏହାକୁ अ� ଆଡ଼tର 
ସହକାେର ପାଳନ କରz  

 ଇ�ହାସ କେହ 0ଜପୁତ 0ଣୀମାେନ "ଜ 
ପେଡ଼ାଶୀ 0ଜ*ର ଶାସକ ମାନ.ୁ େସ¡ହେର 0�ୀ ପଠାଇ 
Jତୃତ� ର ବ¬ନେର ବା¬ି ରଖୁqେଲ  

 s� ଐ�ହାସିକ. ମତେର ଖ�ୀ�ପବୂ8 ୩୨୬ 
ମସିହାେର େଯେତେବେଳ ମହାନ େଯା�ା ଆେଲକ୍ ଜା�ର୍ 
Jରତ ଆକ�ମଣ କ�ବାକୁ ଆସିqେଲ, େସ9 ସମୟେର 
ତା. ପତ¡ ୀ େ0କ୍ ସାନା ତତ୍ କାଳୀନ Jରତର ସମ�ାଟ 
ପୁରୁ. ପାଖକୁ ପ&ତ�  ସୁତା ପଠାଇ "ଜ ସ�ାମୀ. 
ସୁର�ାପାଇଁ "େବଦନ କ�qେଲ ପୁରୁ ଏହାର ସ�ାନ 
ର�ା କ�qେଲ ମ| ଯୁ� େ�ତ� େର େସ େଯେତେବେଳ 
ଆେଲକ୍ ଜା�ର.ୁ "ଃେଶଷ କ�ବାକୁ ଯାଉqେଲ 
େସେତେବେଳ େସ ଏ9 0�ୀକୁ େଦv ତା.ୁ ¤ଡ଼ି 
େଦଇqେଲ  

 अନ* ଏକ &rରେଯାଗ* କାହାଣୀ अନୁଯାୟୀ 
§େmାରର 0ଣୀ କ78ାବF, େମାଗଲ ସମ�ାଟ ହୁମାୟୁନ.ୁ 
0�ୀ ପଠାଇqେଲ &ଧବା କ78ାବF ଗୁଜୁ0ତର 
ତ¶ାଳୀନ ଶାସକ ବାହାଦୁର୍ ଶାହା. େଦୗ0ତH େର अ�ିର 
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ପାଳନ କ0ଯାଏ Jଇଭଉଣୀ. 0�ୀ ବା¬ିବା ସହ ଏ9 
Eନ ପୁରୁଷମାେନ "ଜର ଜେନୟୁ ବା ଜେନ*ା ବା 
ଉପDତ ବା ପଇତା ପ�ବm8ନ କ�ଥାz ଚ5ାବତ୍ 
�ଲ� ା େଦ&ଧୁ0ଠାେର ବଗୱାଲ୍ େମଳାର ଆେୟାଜନ 
ହୁଏ 

ପ�ିମବ® ଓ ଓଡ଼ିଶା 

 ଏ9 Eନକୁ ଝୁଲଣ ପ7ୂ°ମା Jବେର ମ| ପାଳନ 
କ0ଯାଏ 0ଧାକୃ». ପଜୂା କ0ଯାଏ 

େନପାଳ 

 ଏ9 Eନକୁ ଶ�ାବଣ ପ7ୂ°ମା Jବେର ପାଳନ 
କ0ଯାଏ s� अ�ଳେର ଏହାକୁ ଜେନୟୁ ପ7ୂ°ମା ମ| 
କୁହାଯାଏ ପ�ବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ* ମାନ. ହାତେର 
ଜେନୟୁ ନାମକ ଏକ ପ&ତ�  ସୁତା ବା¬ି ଏ9 Eନକୁ 
ପାଳନ କ0ଯାଏ ଏ9 ଉ¦ବେର ସାତଟି ଶସ*ର 
ମିଶ�ଣେର ଏକ &େଶଷ ଖାଦ* ‘କ� ାଟି’ �ଆ� କ� 
ସମେ� ଖାଆz 

 ଏ9 Eନ ପଇତା ବା ଉପDତ ପ�ବm8ନ 
କ�ବାର ପ�ଥା ମ| େଦଖାଯାଏ େନପାଳର େ�କମାେନ 
ଭଗବାନ ଶିବ.ୁ ଆ0ଧନା କରz ଏବଂ େଗାେସଇଁକୁ�, 
ବୁଢ଼ା"ଳକ½, ପଶୁପ�ନାଥ, କୁେ©ଶ�ର ଆE ମ�ିର 
ଦଶ8ନେର ଯାଆz 

ମହା0��  

 ଏ9 Eନକୁ ନ0ଳୀ ପ7ୂ°ମା Jବେର ପାଳନ 
କ0ଯାଏ ମହା0��ର ମାଛଧ0 ଜା� େକାu ମାେନ 

ମେହା¦ବ ପାଳନ କ�qେଲ ଆ� ମ| ପ�ିମବ®ର 
अେନକ अ�ଳେର ଏ9 ପବ8 ପାଳନ େହଉqବା 
େଦଖାଯାଏ 

ମହା0ଜା ରଣ୍ �ତ ସିଂହ 

 ଶିଖ୍ ସାମ�ାଜ*ର ପ�Jବଶାଳୀ ଶାସକ ମହା0ଜା 
ରଣ୍ �ତ୍ ସିଂହ अେନକ ଧମ8ମ|େର ସାମ* ର�ା କ�ବା 
େହତୁ ର�ାବ¬ନ ପବ8 ପାଳନ କରୁqେଲ ତା.ର 
ମହା0ଣୀ ��ନ୍ . ପ�େଚ�ାେର େସେତେବେଳ ଶିଖ୍ 
ସାମ�ାଜ* ଓ େନପାଳ ମ|େର ସହେଯାଗ ବୃ�ି ପାଇq� 
୧୮୪୯ ମସିହାେର ଶିଖ୍ ସାମ�ାଜ*ର ପତନ ସମୟେର 
େନପାଳର ତତ୍ କାଳୀନ 0ଜା ଜ®୍ ବାହାଦୁର୍ ମହା0ଣୀ 
��ନ.ୁ ଶରଣ େଦଇqେଲ  

0�ୀେର &&ଧତା 

 ୨୦୧୫ ମସିହାେର ପୁରୁଷମାେନ ମ9ଳାମାନ. 
ହାତେର 0�ୀ ବା¬ିବା ଭG ଏକ ସtାଦ &�ନ¡  
ଖବରକାଗଜେର ଶିେ0ନାମା ମ�ନ କ�q� JରFୟ 
ଦ� ସଂ9ତାର ଧା0 ୪୯୮(କ)ର अପବ*ବହାର ବ� 
କ�ବା ଏବଂ ସମାଜେର ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ସମାନ 
ଦ� ସଂ9ତାେର ରvବା ଉେpଶ*େନଇ ହୃଦୟ ନାମକ 
ଏକ େବସରକାରୀ ସଂ�ାର ପ��:ାତା ଏବଂ ସଦସ* 
अମାତ8* ତାଲୁକ୍ ଦାର ଏହାର ଆେୟାଜନ କ�qେଲ  

ଆ�Gକ େବୖଷମ*ତା 

ଉm0ଖ� (କୁମାଉଁ अ�ଳ) 

 ଏ9 अ�ଳେର ଏ9 ପବ8 ଜେନ*ା ପୁନୁ* ସହ 
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ଏହାକୁ ପାଳନ କରz ଏମାେନ ବରୁଣ େଦବ.ୁ ପଜୂା 
କରz ଏବଂ ଆଶୀବ8ାଦ ��ା କରz ଏବଂ ଏqପାଇଁ 
େସମାେନ ସମୁଦ�  ମ|କୁ ନଡ଼ିଆ େଫାପାଡ଼z ଏବଂ 
ପର¢ରକୁ ସି�ୁର ଲଗାz 

ଜ�� (କାଶHୀର) 

 ଏ9 अ�ଳେର େ�କମାେନ ଗୁଡ଼ି ବା ପତକା 
ଉଡ଼ାଇ ଏ9 ପବ8କୁ ପାଳନ କରz ଏqପାଇଁ ମାସା¥କ 
କାଳ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ��େଯାଗିତା ଏବଂ ପବ8 rଲୁଥାଏ 
ଏqପାଇଁ ‘ଗ,ୁ ଦୂର୍’ ନାମକ ସୁତା sଣି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାz  

ପ�ାବ ଓ ହ�ୟାଣା 

 ର�ା ବ¬ନ ସ9ତ ଏ9 0ଜ*ମାନ.େର 
ସାେ�େନା ପବ8 ପାଳନ ହୁଏ େ�କମାନ.ୁ &ପଦରୁ 
ର�ା କ�ବାପାଇଁ ପଜୂାରୀମାେନ େସମାନ. ହାତେର 
ପ&ତ�  ସୁତା ବା¬ି Eअz ଏ9 ସୁତାକୁ େପା�ି େବାu 
କୁହାଯାଏ 

ସହକାରୀ अ|ାପକ 

େ0�� ଫାମ8ାସୀ କେଲଜ, ବ�ହH ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରJଷ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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 ଠାକୁର ପଜୂା ସା� ଘ�ାକୁ अେନଇ ତରତର 
େହାଇପଡ଼ିq� अ ତା ଜଳvଆ ଖାଇବାକୁ Jଇqେଲ 
ମ| ସମୟ अJବରୁ ନ ଖାଇ ସିଧା ରୁମ �ତରକୁ ru 
ଯାଇq� େସ ଆଲମାରୀ �ତରୁ "ଜ ପି�ୟ  ଳ ର®ର 
ଶାଢ଼ୀଟାଏ ବାହାର କ� ଫଟାଫଟ୍ ପି¬ି ପେକଇ� 
अ ତା େଡ� ସିଂ େଟବୁଲ୍ ଆଗେର �ଡ଼ା େହାଇ ମୁ� 
କୁ�ାଉ କୁ�ାଉ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ି� ତା’ର ମୁ�େର 
अେନକ ଚୁଟି ପା§ ଆସି�ଣି ଟିେକ ଆନମନା େହାଇ 
J&ବାକୁ �ଗି� अ ତା, ଏେତ ବ*� ବହୁଳ �ବନେର 
େସ ଜାଣି & ପା��" େକେତେବେଳ ଏେତ ସବୁ ସମୟ 
&�ଯାଇ ତା େଦହେର ଏେତ ପ�ବm8ନ ଆସିଯାଇq� 
ହାତ ଘ�ାକୁ େଦv ପୁଣି ତରତର େହବାକୁ �ଗି� େସ 
ମୁ� କୁେ�ଇ ସା� ମଥାେର ନାu &�ିଟିଏ ଲେଗଇ 
ବାହା� ପଡ଼ି� अ ତା କାରଣ େସ ସଧବା େବାu 
ପ�ଚୟ େଦବାକୁ ଏଇ ନାu &�ି, ହାତେର E ପଟ ନାu 
ଚୁଡ଼ି ଛଡ଼ା ଆଉ s� ନq� ଘରୁ ବାହା� ପାଖ 
ମ�ିରେର ମୁ�ିଆଟିଏ ମା� ସିଧା ru� ବସ�ା� 
ଆଡ଼କୁ େବଶୀ ସମୟ अେପ�ା କ�ବାକୁ ପଡ଼ି� ନାହf 
ବସ୍ ଆସିବା �ଣି ଉଠିଯାଇ ଝରକା ପାଖ ଏକ ସିଟକୁ 
अ�ିଆର କ� अ ତା 

 ବସ୍ ଗଡ଼ି ru� ବସେର ତା’ର अ� ପି�ୟ 
ପୁରୁଣା ଗୀତ ସବୁ ବାଜୁଥାଏ, ‘ହୃଦୟର ଏଇ ଶନୂ*ତାକୁ..., 
ଆସି� ଏକା ଯି& ମଁୁ ଏକା ଏକା େହାଇ...., ଏମି� 
अେନକ rହୁଁ rହୁଁ ବଷ8ା ଆର© େହାଇ ପ�େବଶକୁ 

ଜନH  Eନର ଉପହାରଜନH  Eନର ଉପହାରଜନH  Eନର ଉପହାରଜନH  Eନର ଉପହାର    

ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
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େJରରୁ ଉଠାଇ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇେଦଇ ନୂଆ େପାଷାକ 
ପିେ¬ଇ େଦଉq୍� େଟାପି େଟାପି ଚ�ନେର ତାକୁ 
ସେଜଇ େଦଉ q� ହାତେର ର®େବର®ର ଚୁଡ଼ି 
ଆଣିେଦଉq�  ସବୁ ପି¬ାପି¬ି କ� ବାବା େବାଉ. 
ସହ ମ�ିର ଯାଉq� େସ ମ�ିରରୁ େଫ�ବା େବେଳ 
ବାବା ତା ପାଇଁ େକେତ ରକମର ମିଠା ଆଣି େଦଉqେଲ 
�ୁଲେର େନଇ ବା�ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ�େବଳକୁ ତା 
େବାଉ ଗଁାଟା ଯାକର ସବୁ ପି�.ୁ ଡାs �ୀ�, ପୁରୀ, 
ତରକାରୀ ଆଉ ମିଠା ଖୁଆଉq� େଯେତବଡ଼ ଭୂଲ 
କେଲ ସୁ�ା ଜନH Eନେର ତାକୁ େକୗଣସି ପ�କାରର ଦ� 
ମିଳୁନq� ବଷ8ର ଏଇ Eନଟା ଏେତ ଭଲ �ଗୁq� 
ତାକୁ େଯ ବଷ8ସା0 େସ େକବଳ ଏଇ େଗାଟିଏ Eନକୁ ହf 
अେପ�ା କ� ରହୁq� କ9େଲ अତୁ*�ି େହବ" 

 ବଡ଼ େହ�ପେର & େସ "ଜ ସା®ସାଥୀ. ସହ 
ଜନH Eନ ପାଳନ କ�q� ବାହାଘର ପେର & େକଇ 
ବଷ8 ତା ସ�ାମୀ ତା ଜନH Eନକୁ "ଆ0 Jବେର ପାଳନ 
କ�qେଲ ପି�ମାେନ ଜନH  େହବାପେର "ଜ ଜନH Eନ 
କଥା ଭୁu ଯାଇq� େସ େଯେତEନ ଯାଏଁ ବାପାେବାଉ 
qେଲ େସ ଭୁuଗେଲ ସୁ�ା େସମାେନ ମେନ ରv ଶାଢ଼ୀ 
ଖେ� अ�ତଃ ପଠାଇେଦଉqେଲ, େଫାନେର ଜନH Eନ 
ପାଇଁ ଶୁେଭ�ା େଦଇ ମ�ିର ଯିବାପାଇଁ ତାଗିଦ୍ 
କ�େଦଉqେଲ େହେଲ େସମାେନ କାଳ େହବା 
ପରଠାରୁ अ ତାର ଜନH Eନ ସେତ େଯମି� अେ�ଡ଼ା 
େହାଇଗ� ଆଉ େକ9 ନqେଲ ଜନH Eନ ପାଇଁ 
ଜଣାଇବା ପାଇଁ େହେଲ େସ ତା େବାଉ. �ାନ େନଇ 
"ଜ ପି�. ଜନH Eନ s� େକେବ ଭୁu" େହେଲ 

ଆହୁ� ମଧୁର କ�େଦ� ଝରକା ବାହାେର େଟାପା 
େଟାପା ବଷ8ା ପାଣିକୁ େଦv अ ତା ଆତH ହ0 
େହାଇପଡୁଥାଏ ବୟସକୁ ଭୁu ପୁ0 ଚପଳା sେଶାରୀ 
େହାଇଯାଇଥାଏ ହାତ ବେଢ଼ଇ ବଷ8ାପାଣିକୁ ଛୁଇଁବାର 
ଦୁବ8ାର କାମନାକୁ s� େସ ପରୂଣ କ�ପା� ନq� 
େଗାଟି େଗାଟି କ� ତା ପୁରୁଣା Eନ ସବୁ ତା ଆv 
ସାମ¡ାେର Jସୁଥାଏ ବଷ8ାେର �� �� କେଲଜରୁ 
େଫ�ବା, ସା® ମାନ. ସହ अେନକ ସମୟ ମ�ି 
କ�ବା... ଆଉ ସବୁଠୁ େବଶୀ ମେନ ପେଡ଼ ମେହଶ୍ ସହ 
&ତାଇqବା ତା ଏକା� ସମୟ ସବୁ େହେଲ ସମୟ କ� �ର 
"େp8ଶ ଆ� ତାକୁ େକମି� "ଃସ® କ�େଦଇ� 
ଏମି� େକେତ କଣ Jବୁ Jବୁ େକେତେବଳୁ ବଷ8ା 
¤ଡ଼ିଗ�ଣି अ ତାର |ାନ ନq� ବସ & �ଡ଼ା 
େହାଇଥାଏ अବଶ* ତାକୁ କାରଣ ଜଣା ନାହf, ହୁଏତ 
େକଉଁ େଗାଟିଏ ବସ�ପ୍ େହାଇଥାଇପାେର ଝରକା 
ଆେଡ଼ ପୁଣି ନଜର ପକାଇ� अ ତା େଦv� 0�ାେର 
ପା� ଛअ ଜଣ ସାନ ଝିअ �ୁଲ ବ*ାଗ ଧ� ଯାଉଛz 
େସମାନ. �ତରୁ ସବୁଠୁ େ¤ଟ ଝିअଟି �ୁଲ୍ ୟୁ"ଫମ8 ନ 
ପି¬ି ଫୁଲ ପକା ନୂଆ ଫ� କଟିଏ ପି¬ି� ଆଉ ମୁ�େର 
େଟାପି େଟାପି ଚ�ନ ନାଇ§ Jରୀ ସୁ�ରୀ Eଶୁ� 
ଝିअଟି, ଠିକ୍ କୁ" ପରୀଟିଏ ପ� ତା େବଶ ଆଉ 
ପ�ପାଟୀରୁ अ ତା ଠିକ୍ ଠଉେରଇ େନଇq�, "�ୟ 
ଆ� େସ ଝିअର ଜନH Eନ େହାଇqବ ପୁଣି ଥେର 
ହ�ଗ� अ ତା ତା अFତେର, "ଜ ପି�Eନ 
ସମୟେର 

 ତା’ ଜନH  Eନେର ତା େବାଉ େକମି� ତାକୁ ବଡ଼ି 
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ଯାଉqବା େବେଳ ପଛରୁ େକ9ଜେଣ ‘େହପି ବାଥ୍8 େଡ 
अ ତା’ େବାu କ9ବା ଭG ତାକୁ ମେନ େହ� ତା 
ପାଦ अଟsଗ� େସ ପଛକୁ ବୁu rହf ଯାହା େଦv�, 
"ଜ ଆvକୁ &ଶ�ାସ କ�ପା�� ନାହf ଆvରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ 
ଲୁହ ଝ� ଆସି�  

 ମେହଶ୍ ? ପୁଣି ଏଇଠି ? ଏେତ ବଷ8ପେର & ତା 
ଜନH Eନକୁ ମେନ ରvଛz ? ଆେମ�କାରୁ 
େକେତେବେଳ ଆସିେଲ ? କାହfs ବା ଆସିେଲ ? ଏ9 
ସବୁ Jବନାେର ପ7ୂ8େଛଦ ପକାଇ ମେହଶ୍ କ9େଲ, ‘ତୁମ 
ପାଇଁ &େଦଶ ¤ଡ଼ିେଦଇ େଫ� ଆସିu J&u अେନକ 
ବଷ8ପେର ତୁମକୁ ଆ� ତୁମ ଜନH Eନେର ଏମି� ଚମକାଇ 
େଦ& ହୁଏତ ଜନH Eନର ଉପହାର J& େମାେତ 
ଆପେଣଇ େନବ अବଶ* ତୁେମ ଏେବ & େମା ଉପେର 
0ଗିଥାଇପାର...’ ମେହଶର କଥାକୁ अଧାେର J®ିେଦଇ 
अ ତା ମେହଶର ¤�େର ମୁ�ପା� େଦଇq� ମେନ 
ମେନ Jବୁq�, ତା ଜନH Eନେର ଏେତବଡ଼ ଉପହାର 
ସତେର କଣ ସ©ବ? େସ େକମି� ଭଗବାନ.ୁ 
ଧନ*ବାଦ େଦବା ଜାଣିପାରୁନq� ପୁଣି ତାକୁ େକଇ 
ଦଶ¬ି ପଛକୁ େଫ�ବା ପ� ମେନ େହଉq� 

  

 ବାେଲଶ�ର 

 mignonjay15@gmail.com 

େସମାନ.ୁ ନା ପିଠା ମିଠା ପସ� ଆସୁq� ନା ମ�ିର 
ଯିବା �ୀ� ପୁ� ସେତ େଯମି� େସମାନ. ଶତ� �qେଲ 
େତଣୁ େସମାନ. ruଚଳନକୁ |ାନେର ରv ଘେର 
େକକ୍ କଟାଯାଉq�, େହପି ବାଥ୍8 େଡ େବାu 
କୁହାଯାଉq�  

 ଚେକାେଲଟ୍ ଗିÄ୍ ଆଉ େକକ୍.. ଏୟା ତ ଜନH Eନ 
ନା ଆଉ s� ? अ ତା େସ ସବୁମ| କ�ବାପାଇଁ ବା| 
େହଉq� ଏେବ ତ ସ�ାମୀ ଆଉ ପି�ମାେନ ସବୁ 
&େଦଶେର ପ��:ିତ େହେଲ େସ s� େସଠାେର 
ର9ପା�ନq�, ପା�ାତ* ସଭ*ତାର ପ�େବଶେର 
अଣ"ଃଶ�ାସୀ େହାଇ ଓଡ଼ିଶା େଫ� ଆସିq� अ ତା 
ମାଟିର ବାସ¡ା ହf ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିq� ଭୁବେନଶ�ର 
&ମାନବ�ର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପେର େସ େଯଉଁ 
±ଘ8ଶ�ାସ େନଇq�, ତାକୁ अନୁଭବ େହାଇq� ସେତ 
େଯମି� ତା ପ�ାଣ ଏଇଠି ଏଇ ପାଣି ପବନେର ହf େକଉଁଠି 
ର9ଯାଇq� ¥େର ¥େର ପି� ଆଉ ସ�ାମୀ. ସହ 
ସ5କ8 & ତୁଟି ଯାଇq� ସମେ� ବ*� 
େହାଇଯାଇqେଲ େସମାେନ େକେବ अ ତାର ମନକୁ 
ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କ�ନqେଲ ହୁଏତ େସେବଠାରୁ 
"ଜକୁ ସମାଜ େସବାେର "େୟା�ତ କ�େଦଇ� େସ  

 ଏ�s େବେଳ ହଠାତ୍ େସ ଝୁ.ି ପଡ଼ି� ଆଉ 
ସାମ¡ାପଟ ସିଟେର ମୁ�ଟା ପିଟି େହଉ େହଉ ର9ଗ� 
ବସ अଟsq� େଶଷ �ା�େର अ ତା ସମି�ତ୍ 
େଫ�ପାଇବା ପେର ବ*ାଗଧ� ଗାଡ଼ିରୁ ତରବର େହାଇ 
ଓେହ�ଇ ପଡ଼ି� ବସ�ା�ରୁ अ¹ଦୂରେର ର9� 
ବୃ�� ାଶ�ମ େସ େସଇଠିକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇ� ଏଇମି� େସ 
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 ବ�ହH ପୁର ଓ ଗ�ାମ �ଲ� ାେର ମ| ଲୁଣ ମା� 
ହଜାର ହଜାର େ�କ �&କା "ବାହ କରz େହେଲ ଏ9 
अ�ଳର ଲୁଣ rଷୀମାନ. अବ�ା ମ| ଦୟ"ୟ େହାଇ 
ପଡ଼ି� ଏ9 अବସରେର ଆେମ େଭଟିqଲୁ େସ9 
अ�ଳମାନ.ର ଲୁଣ rଷୀ ମାନ. ପାଖେର ଆଉ 
ଶୁଣିବାକୁ ପାଇqଲୁ େସମାନ. ଦୁଃଖର କଥା ବଷ8 ବଷ8 
ଧ� ପୀଢ଼ି ପେର ପୀଢ଼ି ଲୁଣ ମା� ଆସୁqେଲ ଏେବ 
େସମାନ. ପି�ମାେନ ଏq ପ�� ଆଗ�ହ େନଉନାହାz 
ଏqପାଇଁ ମୁଖ* କାରଣ େହଉ� ବm8ମାନର ମହ®ା 
ଯୁଗେର ଲୁଣରୁ ମିଳୁqବା अଥ8େର ପ�ବାର ଚଳାଇବା 
କ�କର େହାଇ ପଡ଼ି� ଏହା ସହ ସରକାର. 
अଣେଦଖା ମ| ଦାୟୀ ରହୁ� 

କମୁ� rଷୀ. ସଂଖ*ା 

 ବ�ହH ପୁର ଓ ଗ�ାମ �ଲ� ାର &�ନ¡  अ�ଳେର 
Eନକୁ Eନ ଲୁଣ rଷୀ. ସଂଖ*ା କମିବାେର �ଗି� 

ଏqରୁ अଥ8 କମ ମିଳୁqବାରୁ ଯୁବପୀଢ଼ି ଏqପ�� अନାଗ�ହ 
ପ�କାଶ କରୁଛz ଏqପାଇଁ ସରକାର. ଲୁଣrଷୀ. ପ�� 
ସ5ୁ78 अଣେଦଖା, ଉପଯୁ� ସର�ାମର अJବ, ଲୁଣର 
ଉପଯୁ� ମଲୂ* ନ ମିGବା ଆE ଏହାର କାରଣ େବାu 
अେନକ rଷୀମାେନ କ9qେଲ ଲୁଣର ଦରଦାମ rଷୀ ଓ 
େକ�ତା ଉପେର "ଭ8ର କରୁqବାରୁ अେନକ ସମୟେର 
�� ସ9ବାକୁ ପଡୁ� େସାସାଇଟିର ମ| େସମାନ. 
ଠାରୁ ଲୁଣ sଣୁନାହଁାz ଠିକ Jବେର ଯE sଣୁଛz 

&ପଦେର ଗ�ାମର ଲୁଣମ0 ବ*ବସାୟ&ପଦେର ଗ�ାମର ଲୁଣମ0 ବ*ବସାୟ&ପଦେର ଗ�ାମର ଲୁଣମ0 ବ*ବସାୟ&ପଦେର ଗ�ାମର ଲୁଣମ0 ବ*ବସାୟ    

ପ7ୂ8ଚ��  ପ�ା 
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େବେଳ ଏକର ପି¤ ୨୦ ଟନ ଲୁଣ अମଳ କ0ଯିବା ସହ 
ସମୁଦାୟ अ�ଳରୁ ୬୦୦ ଟନରୁ अ¥କ ଲୁଣ ମ0ଯାଉ� 
rଷୀମାେନ େଗାଦାମେର ବା େସାସାଇଟିେର ବ�ା ପି¤ 
୮୦ ରୁ ୧୦୦ ଟ.ାେର &କ� ୀ କରୁqବା େବେଳ 
େସାସାଇଟିକୁ ୪୦୦୦ ଟ.ା ବାଷ°କ େଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 
େଯଉଁ ଟ.ାେର rଷୀ. ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଓ 
अନ*ାନ ତଦାରଖ କାଯ8*େର ଖª8 କ0ଯାଇଥାଏ 
ଏହାସହ ଗ�ାମ େଗାଟିଏ ବନ*ା ପୀଡ଼ିତ अ�ଳ 
େହାଇqବାରୁ rଷୀ.ୁ ପ�� ବଷ8 �� ସ9ବାକୁ ପଡୁ� 

ଫାଇuନ ସମୟେର rଷୀମାନ.ର ପ5 ହାଉସ J®ି 
ଯିବା ସହ ଆହୁ� अେନକ �ୟ�� େହାଇq� ଯାହାର 
ଭରଣା ଏପଯ8*� rଷୀ ମାେନ କ�ପା� ନାହାz s 
ସରକାରୀ ସହାୟତା ମ| ମିGନାହf 

େ�କ.ୁ ଲୁଟୁ� େସାସାଇଟି 

ଆେ� ଆେ� ଗ�ାମ ସହ अନ*ାନ* अ�ଳର େସାସାଇଟି 
ମାନ ବ� େହବାକୁ ଯାଉ� ଆଉ s� େସାସାଇଟି 
��େର rଲୁqବା ଆଳ େଦଖାଇ େ�କ. ଠାରୁ ଲୁଣ sଣୁ 
ନାହାz ଓ କମ ଦରେର sଣୁଛz ଯାହା ବm8ମାନ rଷୀ 
ମାନ. ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ*ା େହାଇ �ଡ଼ା େହାଇ� 

rଷୀ. ଖª8ଠାରୁ େସମାେନ ପାଉqବା ପା�ଶ�ମିକ ବହୁତ 
କମ ରହୁ� େତଣୁ େ�କ ଲୁଣ ମା�ବାକୁ ଇ�ା କରୁ 
ନାହାz ଯE େଦଖା ଯାଉqବା ସମସ*ାର ସମାଧାନ 
େହାଇପାର�ା, ସରକାର. ତରଫରୁ s�ଟା ସହାୟତା 
ମିଳ�ା ଓ ଲୁଣର ଦର s� ମାତ� ାେର ବଢ଼�ା େତେବ 
ଯୁବପୀଢ଼ି.ୁ ଏq ପ�� ଆଗ�9 କ0ଯାଇ ପାର�ା େବାu 
अେନକ rଷୀ ଓ &େଶଷ¾ ମତ Eअz  

କମଦାମେର sଣୁଛz 

ମଧୁର ଜଳ କମାଉ� ଲୁଣ अମଳ 

 ହୁ�ାର ପ�ାୟ ୧୫୦୦/୧୬୦୦ ଏକର ଜାଗାେର 
ଲୁଣ ମ0ଯାଉq� େହେଲ ଏ9 अ�ଳର s� अଂଶ 
ଜବର ଦଖଲେର ର9qବା େବେଳ ଆଉ s� �ଭ 
ନମିGବାରୁ ସରକାର.ୁ ହ�ା��ତ କ0ଯାଇ� 

ବm8ମାନ େକବଳ ୨୪୦ ଏକର ଜାଗାେର ଲୁଣ 
ମ0ଯାଉ� ପ�� ଏକରେର ୩ଜଣ େ�କ କାମ କରz  
ଲ�Hୀପୁର, ଝାଡ଼କୁଦା, ପୁଟିତା�, ଗ�ାମ, ବନପାu, ହୁ�ା 
ପ�ଭୁ� अ�ଳର େ�କମାେନ ଏଠାେର ଲୁଣ ମାରz 

ଏହାସହ ଏଠାେର ହୁ�ା ଲବଣ େକ��  ର9� ଯାହାs 
୧୯୪୨ ମସିହାେର ଆର© େହାଇq� Jରତ 
ସରକାର. ଲୁଣ &Jଗ अ¥ନେର qବା ଜମିକୁ ଏ9 
େକ��  ଓ �ା ୟ େ�କ.ୁ ସମ� ଜାଗା ବ¬କ 
ଆକାରେର Eଆଯାଇqବା େବେଳ ଏqପାଇଁ ପ��ବଷ8 
୧୦୦ ଟ.ା କର େଦବାକୁ ପଡୁ� େସ9ଭG §uକା 
ମୁହାଣେର ମ| ଲୁଣ अମଳ କ0ଯାଉ�  େହେଲ ଏ9 
§uକା ମୁହାଣ ଲବଣ rଷୀମାନ. ପାଇଁ ମୁଖ* ସମସ*ା 
େହାଇ �ଡ଼ା େହାଇ� §uକା ଉନ¡ୟନ&Jଗ ଦÅା0 
§uକାର ମୁହାଣ େଖାG ଗଭୀର କ0ଯାଇ� ଯାହାଦÅା0 
ମିଠା ଜଳ ଲୁଣି ପାଣିେର ମିଶିବା ଦÅା0 ପାଣିରୁ ଲୁଣି अଂଶ 
କମୁ� ଓ ଲୁଣ ଉÆାଦନ କମୁ� େସ9 ଭG ଗ�ାମେର 
ର9qବା େସାସାଇଟିେର ବm8ମାନ ୪୩୦ ଜଣ ସଭ* 
अଛz ଏ9 େସାସାଇଟିର କାଯ8*"ବ8ା9 Jେବ େକ 
ଦୂେଯ8*ାଧନ େରÇୀ ଦାୟିତ�  ତୁ�ଉଛz  ଚGତ ବଷ8 
ଏଠାେର ପ�ାୟ ୩୦୦ ଏକର ଜମିେର ଲୁଣ ମ0ଯାଉqବା 
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 ±ଘ8 अ�8 ଶତା¸ୀରୁ ଉ�8 ସମୟ ଧ� ପ�େଚ�ା 
ru qେଲ ମ| ଆ�ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ Jଷା ସରକାରୀ Jଷା 
9ସାବେର ବ*ବହାର େହଇ ପାରୁନାହf େତେବ अଗଣିତ 
ଓଡ଼ିଆ Jଷାେପ�ମୀ. ମନେର ଏେବ &ଶ�ାସ ଜ"H� େଯ 
ହୁଏତ ସରକାର ବm8ମାନ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଓଡ଼ିଆକୁ 
ସରକାରୀ Jଷା Jେବ ବ*ବହାର ପାଇଁ अ�ା �ଡ଼ିଛz 
ସଂବାଦପତ�  ସଚୂନା अନୁସାେର ସରକାର &¾�ି ପ�କାଶ 
ମ| କ�େବ େତେବ ବm8ମାନ ଯାଏ &ସୃତ &ବରଣୀ 
ମିGନାହf 

 ଏ9 ପ�ସ®େର ଉେଲ�ଖ କ0ଯାଇ ପାେର େଯ 
୧୯୫୪ ମସିହାେର ହf ପ�ଥମ କ� ଓଡ଼ିଆ Jଷାକୁ ସମ� 
ପ�କାର ସରକାରୀ କାଯ8*େର ବ*ବହାର ପାଇଁ ଆଇନ 
େହଇq� େତେବ ଆ��କତା अJବରୁ ତାହା 
କାଯ8*କାରୀ େହଇପା� ନq� ତା ପରଠୁ ସମୟ 
ସମୟେର ଓଡ଼ିଆJଷା େପ�ମୀମାନ. /ା0 ଏହାକୁ ସବୁ 
େ�ତ� ର ବ*ବହାର ପାଇଁ ଦା& େହଉq� s� "�କ 
ଓଡ଼ିଆ େପ�ମୀ ଓଡିଆJଷାକୁ ସବୁ �ରେର େ�କପି�ୟ 
କ�ବାକୁ ପ�ଶଂଶ ୟ ଉଦ*ମ କ� ଆସୁଛz 

 ଦୁଃଖ �େଗ େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ିଆ �ୁଲରୁ ପଢ଼ି 
ଉª ପଦDେର ର9qବା ଓଡ଼ିଆ ମାେନ ତା. ପି�.ୁ 
ଇଂେର� ମା|ମ �ୁଲେର ତ ପଢ଼ାz, େସଇ ପି�ମାେନ 
ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି & ଜାଣz ନାହf, େଲvବା ତ ଦୂରର କଥା 
ଇଂେର� ମା|ମେର ପାଠ ପଢ଼ିବା s� ଭୂଲ ନୁେହଁ, s� 

ଓଡ଼ିଆJଷାର ଉନ¡� ଓ ଆେମଓଡ଼ିଆJଷାର ଉନ¡� ଓ ଆେମଓଡ଼ିଆJଷାର ଉନ¡� ଓ ଆେମଓଡ଼ିଆJଷାର ଉନ¡� ଓ ଆେମ    

अ|ାପକ ସୁଶା� କୁମାର ପୁେ09ତ 
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 ଓଡ଼ିଆ Jଷା ଏେବ କ5ୁ*ଟର ମା|ମେର अ� 
ସହଜେର େଲv ମ| େହ�ଣି େୱବେର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ 
ମା|ମ ପୁ�କ, ମାସିକ ପ��କା, ସଂବାଦପତ�  ଉପଲବ୍ ଧ 
େହ�ଣି s� ସେªାଟ ଓଡ଼ିଆJଷା େପ�ମୀ. ଉଦ*ମକୁ 
ଏ9 ପ�ସ®େର ପ�ଶଂଶା ନ କ� ର9 େହବ" େଯଉଁ 
େକେତଜଣ "ଃସ�ାଥ8ପର Jବେର େକବଳ ଓଡ଼ିଆ Jଷାର 
ଉନ¡� ପାଇଁ କେଠାେର ପ�ଶ�ମ କ� अନ୍ �ଇନ ଓଡ଼ିଆ 
ମାସିକ ପ��କାର ପ�ଚଳନ କ�ଛz ତା.ର अବଦାନ 
ମ| ପ�ଶଂସ ୟ ଏ Eଗେର େପଶାେର §s¦କ qବା 
ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. ଉଦ*ମ ଉେଲ�ଖ ୟ 
େସ ଜେଣ &ଶି� §s¦କ 9ସାବେର ବହୁବ*�ତା 
ମ|େର ର9 ମ| ±ଘ8 ୧୧ ବଷ8 ଧ� ଓଡ଼ିଆ Jଷାେର 
ଏକ अନ୍ �ଇନ ମାସିକ ପ��କା ବାହାର କ� ଆସୁଛz 
"ରବ�ିନ¡  Jବେର "ଜ ହାତରୁ ଖª8 କ� େୱବ୍  
ସାଇଟ େଖାu, &ଳt 0� ଯାଏଁ ବସି "େଜ େଲଖା 
ସ5ାଦନା, ସ.ଳନ ଆE କ� ‘ଆହ� ାନ’ ନାମେର ଇ-
ପ��କା ଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜା�କୁ ଉପହାର େଦଇ ଆସୁଛz 
ଆେମ ଋଣି ର9ବା ତା. ପାେଖ ଆହୁ� ମ| अେନକ 
ଆଗଭର େହଇ अନ�ଇନେର ଓଡ଼ିଆେର ପ��କା ସବୁ 
ବାହାର କେଲଣି ‘ଆେମ ଓଡ଼ିଆ’ ମ| େସ �ତରୁ ଏକ 
अଗ�ଣୀ ପ��କା 

 େତେବ ଓଡ଼ିଆ Jଷାର ପ�କୃତ ଉନ¡�କରଣ ଓ 
ବହୁଳ ବ*ବହାର େହାଇପା�ବ ଯE ଆେମ ସମେ� ପଣ 
କ�ବା େଯ ଆେମ େଦୖ"କ s� ଓଡ଼ିଆ େଲvବା, s� 
ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 

 ମୁ "େଜ କାଯ8*ବ*�ତା ମଝିେର ର9 ସମୟ 

ଓଡ଼ିଆ ପି� ଓଡ଼ିଆ େଲv, ପଢ଼ି ନ ଜାଣିବା �µ*ାଜନକ 
କଥା େସ Eଗେର ଆେମ ମାେନ ସେଚତନ େହବା କଥା 
ଓ ସରକାରୀ �ରେର ମ| ଗୁରୁତ� ର ସ9ତ ବ*ବ�ା 
େହବା ଦରକାର     

 ଆେମ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃJଷା, ଶିଶୁ 
qବା େବେଳ ଆେମ ପ�ଥେମ କଥା କ9 ଶିvଛୁ ଓଡ଼ିଆେର 
‘ମା’ ଡାକ େଦଇ ଓଡ଼ିଆ Jଷାର ପ�rର, ପ�ସାର  
ଆମର ଧମ8 ଆେମ rହfେଲ ଉନ¡� େହବ ଆମ 
ମାତୃJଷାର େକବଳ ସରକାର ଆଇନ କ�େଦେଲ 
େହବ ନାହf ସହେଯାଗ ସମ�.ର ଦରକାର ଗବ8େର 
କ9ବା ‘ଆେମ ଓଡ଼ିଆ’ େବାu ଆ� ହf କର� 
ପ�େଚ�ା ସଫଳ େହେବ "�ିତ, ଆନ� ପାଇେବ 
अପ�ସୀମ 

 ମେନ ପେଡ଼ ଏ9 ଓଡ଼ିଆ Jଷାକୁ ବ�ାଇବା ପାଇଁ 
ଉ¶ଳ େଗୗରବ ମଧୁସଦୂନ, ବ*ାସକ& ଫର େମାହନ, 
ଭ� କ& ମଧୁସଦୂନ 0ଓ ଆE େକେତ ପ�େଚ�ା କ� ନ 
qେଲ ଓଡ଼ିଆ Jଷାେର ବ*ାକରଣଟିଏ ମ| ନ q� 
େସଇ ମଧୁସଦୂନ 0ଓ "େଜ अଣଓଡ଼ିଆ େହାଇ ସୁ�ା 
େଲvqେଲ ମଧୁ ବ78େବାଧ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ଆେମ ଶିvଛୁ 
अ ଆ ଇ ଈ.... ଆଉ େଲv ଶିvଛୁ ପ�ଥମ ଧାଡ଼ିଏ 
ଓଡ଼ିଆ ହୁଏତ େସ9 ମହା-ମ ଷୀମାେନ େଚ�ା କ� ନ 
qେଲ ଆ� ଓଡ଼ିଶାେର ବ®ାଳୀ Jଷା rଲୁ ଥାଆ�ା, 
େଯଉଁqପାଇଁ ଉଦ*ମ ଜା� ର9q� େସ କାଳେର 
&�� ଶାସନ अମଳେର ସ�ର ଉଠୁq� ‘ଓଡ଼ିଆ ଏକ 
ସ�ତ� Jଷା ନୁେହଁ’ ଆ� ଓଡ଼ିଆ ବ�ି�, ଓଡ଼ିଶା ବ�ି�, 
ଆମ Jଷା ଓଡ଼ିଆ କାହfs अବେହGତ େହବ ?  
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 ଆ� ହf ଉଦ*ମ ଆର© କର�   

 ତା’ ପରଠାରୁ अେନକ ବ¬ୁ.ୁ ମଁୁ ଉ¦ା9ତ 
କ��, ପ�ବm8ାଇ� ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ ଶିvବାକୁ, s� ବ¬ୁ 
अନ� &ଳtେର ଖୁବ ସୁ�ର ଓଡ଼ିଆ େପା�୍ ସବୁ ମ| 
େଦଇ ପା�ବା େଦv ଗଭୀର ଆନ� �ଗି� 

 अବସର ପ�ା� अ|� , ସtଲପୁର 

ପାଉ ନ qu ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ କ� ଶିvବାକୁ, ଇ�ା 
ପ�ବଳ qେଲ ମ| ୨ ବଷ8 ଆଗରୁ େଫସବୁକେର 
ଓଡ଼ିଆେର େପା�୍ େଦବାକୁ ଇ�ା େହ� ଓଡ଼ିଆେର ଦୃଢ଼ 
ସଂକ¹ େନଇ ଥେର 0� अଧେର ଉଠି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ 
କ�ବା ସÄେୱର ଡାଉନେ�ଡ଼ କu, "େଜ "େଜ 
ଶିvu େସ Eନ ସକାଳ େକେତେବେଳ େହାଇଗ� ଜାଣି 
ପା�u ନାହf ଓଡ଼ିଆେର େଗାେଟ ଆେଲଖ* ମ| େଲv 
େଦଇ ତାକୁ େଫସବୁକେର େପା�୍ ମ| କu େସଇ Eନ 
େମାେତ ଏେତ ଆତH  ସେ�ାଷ ମିG� େଯ ତାକୁ Jଷାେର 
ବ78ନା କ� େହବ ନାହf େତେବ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ 
ଟାଇପ କରୁqବାରୁ ଆଉ ±ଘ8 ୩୭ ବଷ8 ଧ� 
ଇଂେର�େର ସବୁ କାଯ8* କରୁqବାରୁ ସ�ାJ&କ Jେବ 
s� ବ*ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ର9ଗ� ଜେଣ ବ¬ୁ, ଯିଏ 
"େଜ େକେବ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ କ� ଜାଣz" େସ ଆଉ 
େକେତକ ବ¬ୁ.ୁ ଟିÉଣୀ େଦଉqବାର ଶୁଣିu େଯ େମା 
ଓଡ଼ିଆ େଲଖାେର କୁଆେଡ଼ ଗୁରୁଚ�ାଳ େଦାଷ ର9� 
େତେବ ମନ ଦୁଃଖ େହ� ନାହf ଭୁଲ େହଉ ପେଛ ମଁୁ ତ 
"ଜ ମାତୃJଷାେର ହf େଲv� s� ଟାଇପ ଗତ ଭୁଲଟା 
ବଡ଼ କଥା ନୁେହଁ, େସ ସବୁ ସମୟ କ� େମ ଠିକ େହଇଯିବ 
ବଡ଼ କଥା େହ� ଓଡ଼ିଆ େଲvବା ଆପଣ ମ| rହfେଲ 
ଓଡ଼ିଆେର "େଜ अ¹ ପ�େଚ�ାେର ଟାଇପ୍ କ�ପା�େବ, 
ଏqପାଇଁ ଆପଣ.ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େକାସ୍8 କ�ବାକୁ 
ପଡ଼ିବ ନାହf ଆପଣ େଯ େକୗଣସି ବୟସର 
େହାଇଥାଆ� ନା କାହfs, ଇ�ା qେଲ ସବୁ ସ©ବ 
େହାଇପା�ବ ଆ� ହf ଉଦ*ମ କ� େଦଖ�, "ଜ 
ମାତୃJଷାେର ଦୁଇ r�ଧାଡ଼ି "େଜ େଲvପା�େଲ 
େକେତ ଆନ� ମିେଳ ତାହା ଆପଣ "େଜ ଜାଣିପା�େବ 
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 &.ଦ� . : ପବୂ8 ସଂଖ*ା ମାª8 ୨୦୧୬େର ପ�କାଶ 
ପାଇqବା େଲଖା ‘ଓଡ଼ିଆ ସା9ତ*ର ଇ�ହାସ’ 
ପ�ବ¬ଟିର ନାମ ‘ଓଡ଼ିଆ ସା9ତ*ର &କାଶଧା0’ େବାu 
ପଢ଼ିବାକୁ "େବଦନ 

 �ବନ ପାଇଁ କଳାର ସୃ�ି ¾ାନ �ଭ 
ଉେpଶ*େର େହଉ अବା ଆନ�ଦାନ ଉେpଶ*େର େହଉ 
stା ସମାଜ ସଂ�ାର ଉେpଶ*େର େହଉ, େ�କନାଟକ 
ତାର େ�କପି�ୟତା ବଜାୟ ରv� େ�କ �ବନର 
ଚଳଚ�ଳ ବା�ବ ପ��ଛ&କୁ ଉପ�ାପିତ କରୁqବାରୁ 
େ�କନାଟକର ଖୁବ୍ ଆଦର ର9� ବୁଢ଼ିମାଠାରୁ େ¤ଟ 
ଚପଳ ବାଳକ ପଯ8*� ସମେ� େ�କନାଟକର େମାହେର 
ବଶୀଭୂତ ସମୟ କ� େମ େ�କନାଟକେର &�ନ¡  
ପ�ବm8ନ ଓ ପ�ମାଜ8ନ ଘଟି� େ�କନାଟକ େକୗଣସି 
େଗାଟିଏ ନୃତ* ବା ନାଟକକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ अ�ଳ 
େଭଦେର େ�କନାଟକ ପ�ବm8ନ େହବାର େଦଖାଯାଏ 
ଏ9 ସବୁ େ�କନାଟକ େ�କ�ବନକୁ ପ�ମାଜ8ନ କ� 
ଆନ� ପ�ଦାନ କେର ସାଧାରଣ अଶି�ିତ. ଠାରୁ ¾ା  
ପଯ8*� ସମେ� େ�କନାଟକର େମାହେର 0ତ� ୀ 
ଉଜାଗର ରହz ସମାଜର ସବୁ େଶ�ଣୀ, ସବୁ ବଗ8ର 
େ�େକ େ�କନାଟକର ରସ ଉପଲବ¥ କ� ପ�ତୃ� 
ହୁअz ହାସ*, ବ*®, ଶୃ®ାର, ବା¦ଲ*, କରୁଣା, Dର 
ଆE ରସର ସମାେବଶେର େ�କନାଟକ ହୁଏ ପ�ପୃ� 

 େ�କନାଟକର &�ନ¡  ରୂପକୁ "ମ¡େର 

େ�କ ସା9ତ*ର &କାଶଧା0େ�କ ସା9ତ*ର &କାଶଧା0େ�କ ସା9ତ*ର &କାଶଧା0େ�କ ସା9ତ*ର &କାଶଧା0    

ଗେବଷିକା ର�ିତା ପାତ�  
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0ମଲୀଳାର ଗୁରୁm�  ଖୁବ୍ अ¥କ 

କୃ»ଲୀଳା - ଏହାକୁ 0ସଲୀଳା ବା �ଳ &େଶଷେର 
0ଧାେପ�ମଲୀଳା େବାu ମ| କୁହାଯାଏ ସମଗ� Jରତ 
ବଷ8େର କୃ»ଲୀଳା ପ�ଦଶ°ତ ହୁଏ �ନ¡  �ନ¡  0ଜ*େର 
Jଷା ଓ Jବନାର &�ନ¡ତାେର ଥାଏ s� ଶ�ୀକୃ». 
ବାଲ* ଏବଂ େଯୗବନେର ଘଟିqବା ଘଟଣାବଳୀର ବ*ାଖ*ା 
ଓ ପ�ଦଶ8ନ 

 ମାତ�  ପରବm8ୀ କାଳେର ଏହା &�ନ¡  ଋତୁେର 
ପ�ଦଶ°ତ େହାଇ େ�କପି�ୟତା ପାଇପା�� &େଶଷ କ� 
Jଗବତର &ଷୟ ବ�ୁ େନଇ 0ମଲୀଳା ର§ତ ଓ 
अ�"ତ େହାଇଥାଏ କୃ»ଲୀଳା ସଂପକ°ତ अେନକ 
ପୁ�କ ପ�କାଶିତ େହାଇ अ� ତ େହାଇ� ଏବଂ 
ଜନପି�ୟତା ପାଇ� ସାରଳାଦାସ. ଠାରୁ ଆର© କ� 
अତ*ାଧୁ"କ ଯୁଗ ପଯ8*� କୃ»ଲୀଳାତH କ ଗ��ର ଆଦର 
ର9� 

ଯାତ� ା - ‘ଯ’ ଧାତୁରୁ ଯାତ�  ଶ¸ର ଉÆmି ଯାତ� ା ଶ¸ଟି 
ସମୟକ�େମ &�ା�ତ ସଂ¾ା ଓ ରୂପ ଗ�ହଣ କ�� 
ସମାେ�ଚକ ଡ:  ଳାଦ� ୀ ଭୂଷଣ ହ�ଚ�ନ ଯାତ� ା 
ଶ¸ଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ େଲvଛz - ଯାତ� ାର "p°� 
ଆ®ିକ ନାହf ଏହାର ପ�ସର ପ�େୟାଜନ େବାଧେର 
&�ୃତ ବା ସ.ୁ§ତ ଦଶ8କ ମାନ.ର ରୁ§ ଓ �ା ୟ 
ପ�େବଶ अନୁସାେର ଯାତ� ାର ମଳୂ କଥାବ�ୁ ସ9ତ 
ମଝିେର ମଝିେର ପ�ହସନ, ନୃତ* ସଂଗୀତ, ବାଦ* ଇତ*ାE 
ଉପାଦାନର ଉପେଯାଗ କ0ଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣ 
େ�େକ ଯାତ� ାରୁ ନବରସ ଆସ�ାଦନ କ�ବାକୁ ଇ�ା 
କରz 

ଆେ�ଚନା ପ�ସରଭୂ� କ0ଗ� 

େ�କନାଟକ 

୧. ଲୀଳା  
୨. ଯାତ� ା  
୩. ସୁଆ®  
୪. अନ*ାନ* ନାଚ/ନାଟ 

ଲୀଳା : - 

 ସମୟ କ� େମ ଲୀଳା ପ�ବm°ତ େହାଇ� 
ଓଡ଼ିଶାର &�ନ¡  ପ�କାର ଲୀଳା ର§ତ େହାଇ अ� ତ 
େହବାର ଦୃ�ିେଗାଚର ହୁଏ ଏq ମ|େର 0ମଲୀଳା ଓ 
କୃ»ଲୀଳା ପ�ମୁଖ ଧାମ°କ ଉେpଶ* େନଇ ଏ9 ସବୁ 
ଲୀଳାର ସୃ�ି 

0ମଲୀଳା - /ାପର ଯୁଗେର ପ�ଭୂ 0ମଚ��  ଜନH ଗ�ହଣ 
କ�qେଲ ତା.ର ଜନH  ଓ �ବ କୁ ଗୀତ ମା|ମେର 
0ମଲୀଳାେର ପ�କାଶ କ0ଯାଇଥାଏ &ଶ�ନାଥ 
ଖୁ�ିଆ. &§ତ�  0ମାୟଣ ବା &ଶି 0ମାୟଣକୁ 
େକେତଜଣ ସମାେ�ଚକ ପ�ଥମ ଲୀଳାର େଗୗରବ 
େଦଇଛz 0ମାୟଣ, ମହାJରତ, ହ�ବଂଶର 
&ଷୟବ�ୁ 0ମଲୀଳାେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ &�ନ¡  
अ�ଳେର 0ମନବମୀଠାରୁ ସାତEନ ବ*ାପୀ ଏ9 ଲୀଳା 
ପ�େବଷିତ େହାଇଥାଏ ପାତ� ପାତ� ୀମାେନ ପଦ*, ଗଦ* 
अଥବା ଏକ ମିଶି�ତ ସଂଳାପ ପ�େୟାଗ କ�ଥାz 
ସା®ୀ�କତା ଏହାର େମୗGକ ଲ�ଣ ଲୀଳାର अ�ନବ 
ପ�େବଷଣ େଶୖଳୀ ଦଶ8କକୁ ଆନ� େଦଇଥାଏ 
ମେନାର�ନ ସା®କୁ ଆ|ା�Hକ Jବନା ସୃ�ି କ�ବାେର 
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େହଉq� ଯଥା ତାଳପତ�  େପାq, ତାମ� ଫଳକ ଓ 
ଶିଳାେଲଖ ଏସବୁେର ପ�କାଶିତ େଲଖାକୁ अ�େଲଖ 
ସା9ତ* କୁହାଯାଏ ତାଳପତ�  ଓ ତାମ� ଫଳକକୁ 
¤ଡ଼ିେଦେଲ अFତେର ଶିଳାେଲଖର ପ�ମୁଖତ�  q� ଏ9 
ସବୁ ଶିଳାେଲଖେର ପ�କାଶିତ େଦଶ ଓ ଜା�ର &ବରଣୀ 
q� ଖୁବ୍ େ�କପି�ୟ &¾ାପନ ପ�କାଶିତ କ�ବାର ଏକ 
େ�କପି�ୟ ମା|ମ ମ| 0ଜ*ଜୟ େହଉ ବା 0ଜା. 
ଗୁଣm8ନ େହଉ, ଏସବୁ ଶିଳାେଲଖା ମା|ମେର &¾�ି 
କ0ଯାଉq� ଏ9 ଶିଳାେଲଖ q� ବହୁ�ାୟୀ ମା|ମ 
uvତ ସା9ତ*ର ଏକ ବG: ମା|ମ "ମ¡େର 
ଓଡ଼ିଶାର ପ�ସି� େକେତକ ଶିଳାେଲଖ ଗୁଡ଼ିକର &ବରଣୀ 
ପ�ଦାନ କ0ଗ�; 

ଭରଜାମ ଶିଳାେଲଖ - ବm8ମାନ ମା�� ାଜ ସଂଗ�ହାଳୟେର 
अବ�ାପିତ ଏ9 ଶିଳାେଲଖକୁ ସବ8ପ�ାଚୀନ ଶିଳାେଲଖର 
ମାନ*ତା Eଆଯାଏ ୧୦୫୧ ଖ�ୀ�ା¸େର 0ଜା अନ� 
ବମ8ା େଦବ. ସମୟେର େଖାEତ େହାଇq� ଏ9 
ଶିଳାେଲଖ ପ�ଥେମ §କାେକା� �ଲ� ାର (ତ¶ାଳୀନ 
ଗ�ାମ �ଲ� ା) ଭରଜାମ ଗ�ାମେର अବ�ିତ q� 
ଏqେର �େନାଟି Jଷାର ପ�ାଧାନ* ଲ�* କ0ଯାଏ ଯଥା 
- ଓଡ଼ିଆ, &କୃତ ସଂ�ୃତ ଓ େତଲୁଗୁ ଏହାର uପି 
ନାଗରୀ ବା ଦ�ିଣ ନାଗରୀ ଏ9 ଶିଳାେଲଖଟିେର ୨୧ଟି 
ଧାଡ଼ି ର9� 

ଭୁବେନଶ�ର� E�Jଷୀୟ ଶିଳାେଲଖ - ବm8ମାନ କuକତା 
&ଶ�&ଦ*ାଳୟର ଆଶୁେତାଷ ସଂଗ�ହାଳୟେର 
अବ�ାପିତ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖ�ରୁ ଆ&Êୃତ ସବ8ପ�ାଚୀନ 
ଶିଳାେଲଖ ୧୪୨୬ ଖ�ୀ�ା¸େର 0ଜା E�Fୟ 

ସୁଆ® - ସାମା�କ ସଂ�ାର ଆଣିବା Eଗେର ସୁଆ® 
ର§ତ ଓ ପ�ଦଶ°ତ େହାଇଥାଏ ସୁଆ® ରଚନା ଦୃ�ିରୁ 
ନାଟକ ଏବଂ ଗୀ�ନାଟ* ଠାରୁ ଆକାରେର କମ୍ େତଣୁ 
अ�ନୟକାଳ ମ| କମ୍ େହାଇଥାଏ ଏ9 ସୁଆ® 
ପ�ଥେମ େମୗvକ ଆକାରେର ପ�ଚGତ େହଉq� 
ପରବm8ୀ ସମୟେର ଏହା uvତ ରୂପ ଧାରଣ 
କ�ପା�� "ମ¡େର s� uvତ ସୁଆ®ର ଉଦାହରଣ 
Eଆଗ�; 

 ସାରଳା ଦାସ. ‘ଲ�Hୀନା0ୟଣ ବଚ"କା’, 
ବଳ0ମ ଦାସ. ‘ଲ�Hୀପୁ0ଣ’, ବ¬ୁ ନାୟକ. ‘ସୁେ�ଚନା 
ହରଣ’ ଇତ*ାE 

 ଏ9 ସବୁ &Jଗ ବ*Fତ &�ନ¡  ନୃତ* ବା ନାଟ 
େ�କନାଟକର େଶ�ଣୀଭୂ� ପ�ାେଦଶିକ ଓ ଆ�Gକ 
େଭଦେର &�ନ¡  ନୃତ* ର9� ନୃତ* ମନୁଷ*ର 
ସହଜାତ ପ�ବୃmି େହାଇqବାରୁ ବହୁ ଆEମକାଳରୁ ଏହାର 
ସୃ�ି ଛଉନୃତ*, େକୖଶବାଡ଼ି ନୃତ*, ଦ�ନାଚ, 
ଚେଢ଼ୟାଚେଢ଼ୟାଣୀ ନାଚ, ବଣିନାଚ, ବହୁରୂପୀ ନାଚ ଆE 
ନୃତ* େ�କନାଟକର ପଯ8*ାୟଭୂ� 

uvତ ସା9ତ* : - 

uvତ ସା9ତ*କୁ ଦୁଇ Jଗେର &ଭ� କ0ଯାଇ, 
ଆେ�ଚନା ପ�ସରଭୂ� କ0ଯାଇପାେର ଯଥା  

(କ) अ�େଲଖ ସା9ତ*, (ଖ) uvତ ସା9ତ* 

(କ) अ�େଲଖ ସା9ତ* : ପ�ାଚୀନ କାଳେର uvତ 
ମା|ମ ମୁଖ*ତଃ �"େଗାଟି ମା|ମେର ପ�କାଶିତ 
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ଆ&Êୃତ େହାଇ� ଗଦ* ସା9ତ*ର &କାଶେର ଏ9 
ସବୁ ଶିଳାେଲଖର ଗୁରୁm� ପ7ୂ8  ଭୂମିକା ର9� ସାମା�କ, 
ସାଂ�ୃ�କ, 0ଜେନୖ�କ ତଥା ଐ�ହାସିକ ତଥ* ଓ §ତ�  
ପ�ଦାନ େହତୁ ଏ9 ସବୁ ଶିଳାେଲଖର ମହm�  अତ*� 
अ¥କ ଏ9ସବୁ ଶିଳାେଲଖ ସା9ତ* େବୖ¾ା"କ 
अନୁଶୀଳନର अେପ�ା ରେଖ 

କ�ମଶଃ... 

ଶାz "େକତନ, େକାଲକାତା 

ନରସିଂହେଦବ. 0ଜତ�  ସମୟେର େଖାEତ 
େହାଇq� ଏ9 ଶିଳାେଲଖ ପ�ଥେମ ଭୁବେନଶ�ର 
େକଦାରେଗୗରୀ ମ�ିର "କଟରୁ ମିGq� ଏ9 
ଶିଳାେଲଖେର ଦୁଇେଗାଟି Jଷାର9� ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ 
ତାମିଲ ଶିଳାର େଗାଟିଏ ପାଶ8�େର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ अନ* 
ପାଶ8�େର ତାମିଲ Jଷାେର େଲଖା େହାଇ� ଏବଂ 
ଶିଳାେର ସମୁଦାୟ ୩୪ଟି ଧାଡ଼ି େଲଖା ର9� 

u®0ଜ ମ�ିର ଶିଳାେଲଖ - ଭୁବେନଶ�ରେର अବ�ିତ 
u®0ଜ ମ�ିରର ପ�େବଶ /ାରେର ଦ�ିଣ ପାଶ8�େର 
ଶିଳାେଲଖ ର9� ଏହାର E�Fୟ ଶିଳାେଲଖଟି 
କପିେଳ��  େଦବ. ୪ अ.େର େଖାEତ अଥ8ାତ 
୧୪୩୬ ଖ�ୀ�ା¸େର େଖାEତ େହାଇ� 0ଜା କପିେଳ��  
େଦବ. ଆେଦଶନାମା ଏqେର ବ7°ତ େହାଇ� ଧାଡ଼ି 
ସଂଖ*ା ଛअ 

ଜୟ&ଜୟ ଶିଳାେଲଖ - ପୁରୀ ଶ�ୀ ଜଗନ¡ ାଥ ମ�ିରର 
ଜୟ&ଜୟ /ାରର ଦ�ିଣପାଶ8�� E�Fୟ ଶିଳାେଲଖଟି 
ଜୟ&ଜୟ ଶିଳାେଲଖା Jବେର ଗୃ³ତ ଶିଳାେଲଖଟି 
ପ�ତାପରୁଦ�  େଦବ. ୧୯ଶ अ.େର େଖାEତ अଥ8ାତ 
୧୫୦୦ ଖ�ୀ�ା¸େର େଖାEତ େହାଇ� ଧାଡ଼ି ସଂଖ*ା 
ନअ 

 ଓଡ଼ିଆ Jଷାେର ର§ତ ଏ9 ଶିଳାେଲଖଟିେର 
ତତ୍ ସମ ଓ ତଦ୍ ଭବ ଶ¸ର ବହୁଳ ବ*ବହାର େହାଇ� 
କୁ�&ହାରୀ ଦାସ. ‘Evolution of Oriya Language 
and Script’ ପୁ�କେର ଏ9 ଶିଳାେଲଖ &ଷୟେର 
ଉେଲ�ଖ ର9� କପିେଳ��  େଦବ, ପୁରୁେଷାmମ େଦବ 
ଏବଂ ପ�ତାପରୂଦ�  େଦବ. ସମୟେର ବହୁ ଶିଳାେଲଖ 
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ତୁେମ ପr� ବୁଝି & ଯାअ 
ଏ ଚ�ପଥେର କ�କ ସୁअ 
ତୁେମ Jବ ମଁୁ ଭୂuଗu ସହଜେର 
ତୁମ କଥା ସତେର s ଭୂuପାେର 
ତୁମ ଚ�ପଥର 
େr0 ବାuଘରେର 
େମା ବା�ବ ଟା 
ତୁମଠାରୁ अେଗାଚରେର 
ତୁେମ କୁହ 
କଣ rହଁ ଏଥର 
େମା� ନା "ବ8ାଣ 
କାମ* ନା େଦହ େମାର 
 
ନାୟିକା... 
ପଶାପାuେର ମଁୁ "ରୁପାୟ 
ହା�ଯାଇqବା ତୁମ ନାୟିକା 
ତୁମ ଦପ8 େପୗରୁଷ ତେଳ 
ଦ& ର9qବା ଏକ ଚª°ତ େପ�ମିକା 
ସୁଖ ମନାସୁଥବୂା अହରହ ତୁମ� 
अଶ��ଧାେର �� ତୁମ କାମନାେର 
अପହ� େସ ପୃqDେର 
ତୁମର େସଠାକୁ ମନା ଆସିବାେର 
 
ପା�ାG... 
କୃ» ତୁେମ କୁହ ଥେର ଗୀ�କୁ 
ଭଲପାअ େବାu ତୁମ କୃ»ାକୁ 
ତୁେମ  ଳବ78 ମଁୁ ତୁମ  ଳତମାଳ 

ବା�ବତାବା�ବତାବା�ବତାବା�ବତା    

ଡା ସ¬*ା0ଣୀ ପାଣିଗ�ା³ 
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େମା ପାଶେର ନାହଁ ଏ କୁରୁସJ�ଳ 
ପ�ପ� େମା अ�ମାନର ସ¾ା 
ଭଲପାअ Eअ କ9 ନ ରv ଶ.ା 
ତୁମ ପୟର ସଖା ସମ अଜ8ୁ ନର 
ହୃଦୟେର ଜାତ  େ�ାଭ अନୁେଶାଚନାର 
ସଖା ତୁେମ କୁହ 
େପ�ୟସୀରୁ ମଁୁ େପ�ମପାଗG 
ମହାJରତ ଯୁ�ର ଖଳନାୟିକା କଣ ଏ  ପା�ାG...??? 
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ତୁେମ ଏକ ":ୁର େପ�ମିକ ଧ�ତ� ୀର 

ଏ େବଳାେର  ବଷ8ା ଧରଣୀେର अଗି¡ର 

ଘମା� ତା�� ଶରୀରକୁ 

ଓହ� ାଇ ଆସ ଶା� କ�ବାକୁ 

େକେତ େଯ େସ अନୁେକାଣେର ଭେର 

େସ ଆଦ8� ତାର ବା�ଧା0େର 

ତୁମ ସହ େନଇ ଆସ 

ଶା� ସି¡Ö ସାଥୀଗଣ 

ରୁ�ଭ0 अବଯବକୁ ତାର 

େଧୗତକ� ପଲ�Dତ କର 

େଯୗବନଭ0 ଶରୀେର 

େପ�ମ ଭର 

େସ ହେସ 

ପୁଣି େସqେର ମହକ ଭେର 

େସ ସବୁଜ ହୁଏ 

ଶ*ାମଳାଂନଗୀ େଚେହ0େର 

ସୁବ78 ଭେର 

ତା� ହସେର ମ�ମୁÖ 

ତୁେମ  େପ�ମିକ अପାେଶା0 

ହ�ଯାଏ "ଜର ପ�ଚୟ "ଆ0 

ମାନବ ତୁେମ ଆକାଶର 

ଓହ� ାଇ ଆସିଛ ଗୀତ େପ�ମର 

":ୁର":ୁର":ୁର":ୁର    

ଡା ସ¬*ା0ଣୀ ପାଣିଗ�ା³ 
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ନୁେହଁ rରମୀନାର 

ଏ େସୗଧ ବା�ବର 

ବଷ8ାର ତା� େପ�ମିକା 

ଏ अନୁନୟ ଆକାଶ ର 

ପୃqD କୁ �ଜାଇ 

"େଜ ହ�ବାର 

େପ�ମେର ଏ ସ5କ8ର 

§ର ସHରଣୀୟ ଓ ସ®ୀତ ସରଗର 

ପି�ୟାକୁ କ�ବାକୁ ଆu®ନ 

ଆଉ ବୁେଝନା ଏ ମନ 

ଏକାକାର େହବାକୁ 

s� ମହୁୂm8 ଉପେJଗ କ�ବାକୁ 

ତା� ଗହଣେର ର9ବାକୁ 

ଟିକକ ସା"¡| ପାଇଁ ତା� ପାଖେର 

s अG ଓ ମିନ� ତା େପ�ମ ��ାେର 

େସ ପ�ଗଲ�J ନାରୀ 

େସ ହା�ଯାଏ 

ତୁମ କାମୁକତା ଆେବଗେର 

ସ5ୂ78 ସମପ8ଣ Jବେର 

ଧ0Eଏ ତୁମ ବ¬ନେର 

େସ ତୁମର 

ତୁେମ अପ��ଦÅ�ୀ 

ତୁେମ କାଳଜୟୀ 

ତୁମ अପ0ଜଯେର 

େସ ଖୁସି ହୁଏ 

&ଦାୟ "ଏ 

ପୁଣି ଆସିବାକୁ अନୁନୟ ହୁଏ 

େସ ଜାେଣ 

"ଦାଘ ହf ତାର 

ପ�ଥମ େପ�ମର 

େସାପାନ ମିଳନର 

अ�ଭୂତ ଆତH ାର 

ଏ େକବଳ କ¹ନାର 
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 ଉmର ଆ¬�ପ�େଦଶେର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ �ଲ� ାର 
ମୁଖ*ାଳୟ ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଠାରୁ ମାତ�  ୧୫ sେ�ମିଟର 
ଦୂରେର अବ�ିତ ଗା0ମ�ଳର ଶ�ୀକୁମ8ମ ଗ�ାମେର 
अବ�ିତ ଶ�ୀ କୁମ8ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିର, ଏକ ପ�ସି� ମ�ିର 
ମହା&»ୁ. କୁମ8 अବତାରକୁ ଏ9 ମ�ିରେର ପଜୂା 
କ0ଯାଏ &»ୁ. ଦଶାବତାରର E�Fୟ अବତାର କୁମ8 
अବତାର ସମଗ� Jରତେର ଦଶାବତାର ମ|ରୁ 
କୁମ8ାବତାରର େକୗଣସି ମ�ିର ନାହf 

ମ�ିରର &େଶଷତ�  

 uvତ ଇ�ହାସ अନୁସାେର ଏ9 ମ�ିର ୧୨୮୧ 
ଖ�ୀ�ପବୂ8େର "ମ°ତ େହାଇq� େସ9 ସମୟେର ଏ9 
ମ�ିର ଶ�ୀ 0ମାନୁଜାrଯ8*. /ା0 କୁମ8େ�ତ�  ନାମକ ଏକ 
ପ&ତ�  �ାନେର �ାପିତ େହାଇq� ଶ�ୀ 0ମାନୁଜାrଯ8* 
ପୁରୀ ଶ�ୀ ଜଗନ¡ ାଥ େଦବ. /ା0 ପ�J&ତ େହାଇ ଏ9 
ମ�ିର "ମ8ାଣ କ0ଇqେଲ େବାu ଜନରବ ଶୁଣାଯାଏ 
ପେର ଏ9 ମ�ିର &ଜୟନଗରମ୍ 0ଜପ�ବାର अ¥ନକୁ 
ଆସିq� ମ�ିରର େଦବତା.ୁ ମାଧବାrଯ8* 
ସଂପ�ଦାରର େବୖ»ବମାେନ ପଜୂା କ�ବାର ପର50 
�ାପିତ େହାଇq� ଏ9 ମ�ିରେର s� ଓଡ଼ିଆ uvତ 
େପାq ମ| ର9� ଯାହା ମାଧବାrଯ8*. ଶିଷ* ଶ�ୀ 
ନରହ� Fଥ8. /ା0 uvତ େବାu ଜଣାଯାଏ େସ 
ପେର ପେର କG® अ�ଳର ଶାସନJର ଗ�ହଣ କ� 
ଶବର ମାନ. ସହ ଯୁ� କ�qେଲ ଏବଂ ମ�ିରକୁ 

ଶ�ୀକାକୁଲମର କୁମ8ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିରଶ�ୀକାକୁଲମର କୁମ8ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିରଶ�ୀକାକୁଲମର କୁମ8ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିରଶ�ୀକାକୁଲମର କୁମ8ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିର    

ଶ�ୀ u®0ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ* ପ,ନାୟକ 
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େବୖେ»ାେଦD Jବେର ପଜୂା କ0ଯାଏ अନ*ଟି ଜ�� 
କାଶHୀରେର qବା େବୖେ»ାେଦD ଗୁ×ା ମ�ିର अେଟ 

 ଏ9 ମ�ିରେର अେନକ ମହାନ ସାଧୁସ� ପଜୂା 
କ� ଭଗବାନ. ଆଶୀବ8ାଦ ��ା କ�qବା କଥା 
ଶୁଣାଯାଏ, େସମାନ. ମ|େର ପ�ମୁଖ qେଲ 0ମନ�ନ 
ଲବ ଓ କୁଶ େଯଉଁମାେନ େତ� ତୟା ଯୁଗେର କୁମ8ନାଥ. 
ଆଶୀବ8ାଦ ପାଇqେଲ ବଳ0ମ (ଶ�ୀକୃ». ବଡ଼Jଇ) 
/ାପର ଯୁଗେର ଏଠାେର ପଜୂା କ�qେଲ ଋଷି ଦୁବ8ାଷା, 
ଶ�ୀ ଆE ଶ.0rଯ8*, ଶ�ୀ 0ମାନୁଜାrଯ8*, ଶ�ୀ ନରହ� 
Fଥ8ୁଲୁ, ଶ�ୀ େଚୖତନ* ମହାପ�ଭୁ ଆE. ନାମ ପ�ମୁଖ 
ମ�ିର ମ|େର ପ��େର େଖାEତ ତଥ*େର ଏହା ସବୁ 
େଦvବାକୁ ମିGଥାଏ ଏଠାେର ଶ�ୀ 0ମାନୁଜାrଯ8*, ଶ�ୀ 

�ୟମୁଖରୁ ବ�ାଇqେଲ ନରହ� Fଥ8 ଜେଣ अତ*� 
ଧାମ°କ ଏବଂ ଶ�ିଶାଳୀ 0ଜା qେଲ ଏବଂ େସ ଖ�ୀ�ପବୂ8 
୧୨୦୩ ଶତା¸ୀେର ମୃତୁ*ବରଣ କ�qେଲ ଏ9 
ମ�ିରର "ମ8ାଣ େଯାଗାନ� ନରସିଂହେଦବ. ନାମେର 
କ0ଯାଇq� ଏ9 ମ�ିର ଓଡ଼ିଶୀ ମ�ିର "ମ8ାଣ 
େଶୖଳୀେର "ମ°ତ େହାଇ� &ଗତ ଦଶ ଶତା¸ୀ ମ|େର 
ଏ9 ମ�ିରର ବାହ* अଂଶକୁ अେନକ ଥର ଭ®ା ଓ ଗଢ଼ା 
ଯାଇ� ବm8ମାନ େଶାJ ପାଉqବା ମ�ିରର "ମ8ାଣ 
େଶଷଥର अନୁ*ନ ସାତଶହ ବଷ8 ତେଳ େହାଇq� 
ମ�ିରର େଗାପୁରଂ ବା ଶିଖର ପ�ାୟ ୨୦୦୦ ବଷ8 
ପୁରୁଣା ଏହା &ଶ�ର ଏକ अନନ* ମ�ିର େଯଉଁଠାେର 
ମ�ିରେର େ/ତ ଶିଖର ଓ ଧ�ଜ�© େଦଖାଯାଏ ଏବଂ 
ଏହା &ଶ�ର E�Fୟ ମ�ିର େଯଉଁଠି ଦୂଗ8ା.ୁ 
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ପହ�ିବା େଦv ମହା0ଜ �©ୀଭୂତ େହାଇqେଲ ଏବଂ 
ଏହାର ରହସ* &ଷୟେର ପr�ବା ପେର ମହାମ�ୀ 
ମହା0ଣୀ. ଶ��ା ଓ ବ�ତ ±�ା &ଷୟେର କ9qେଲ 
ଏqେର ମହା0ଜ अତ*� ପ�ସନ¡  େହାଇqେଲ େସ ମ| 
ମହା&»ୁ. ଆ0ଧନା କ�qେଲ s� Eନପେର 
ମହାମ ୂ ନାରଦ ଆ&ଭ8ାବ େହାଇ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 
ମ� ଜପ କ�ବାର ଉପେଦଶ େଦଇqେଲ େଶ�ତ 
ମହା0ଜ ତା. ଉପେଦଶ ମା" ସ�� ହୃଦୟେର ମ� ଜପ 
କ�ବାପେର ମହା&»ୁ ପ�ସନ¡  େହାଇqେଲ ଏବଂ 
ଚକ� େ�ତ� ଠାେର େସ କୁମ8अବତାରେର ମହା0ଜ.ୁ ଦଶ8ନ 
େଦଇqେଲ ଏqେର ମହା0ଜ अତ*� ଆନ�ିତ 
େହାଇqେଲ େସ ତପସ*ା କରୁqବା �ାନେର ବକ�ଗଣ 
ମୁ  ମ| ତପସ*ା କରୁqେଲ େସ ମ| ମହା&»ୁ. 
ଆଶୀବ8ାଦ ପାଇqେଲ  

 ମହା&»ୁ. ଆଶୀବ8ାଦରୁ େଶ�ତପବ8ତ ଠାେର 
ମହା&»ୁ. ସୁଦଶ8ନ ଚକ� େର ଏକ ଜଳାଶୟ ସୃ�ି 
େହାଇq� ଏqପାଇଁ ଏହାକୁ ଚକ� କୁ� େବାu ମ| 
କୁହାଯାଏ अନ*ମାେନ ଏହାକୁ େଶ�ତପୁÊ�ଣୀ େବାu 
ମ| କହz ଏ9 କୁ�ରୁ େଦD ମହାଲ�Hୀ ଆ&ଭ8ାବ 

ବରଦା 0ଜ ସ�ାମୀ, ଶ�ୀ ମାଧବ୍rଯ8* ଏବଂ ଶ�ୀ େକାଦ� 
0ମାସ�ାମୀ. ମ�ିର ମ| ର9� 

ମ�ିରର ଇ�ହାସ 

 କୃତ ଯୁଗେର ଏ9 अ�ଳକୁ େଶ�ତ ଚକ�ବm8ୀ 
ନାମକ ଶାସକ ଶାସନ କ�qେଲ ତା. ପ�¡ qେଲ 
&»ୁପି�ୟା େସ ମହା&»ୁ. ଭ�qେଲ ଥେର େଗାଟିଏ 
ଏକାଦଶୀେର େସ ବ�ତ±�ା କରୁqବା ସମୟେର 
ମହା0ଜ ଆସିବାର ଖବର ପଠାଇେଲ s� ମହା0ଣୀ 
"ଜ ସାଧନାେର &ଘ¡ ଘଟିବ େବାu §�ାକ� 
ମହା&»ୁ.ୁ ପ�ାଥ8ନା କ�qେଲ ତା. ପ�ାଥ8ନାେର 
ସ�� େହାଇ ମହା&»ୁ ଏହ ବୃ�ରୁ ଜଳଧାର Jବେର 
ଆ&ଭ8ାବ େହାଇqେଲ ଏହାର ଜଳ 0ଜମହଲେର 
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ମ�ିରର "ମ8ାଣ େଶୖଳୀ ଓ କାରୁକାଯ8* 

 ମ�ିରର "ମ8ାଣ େଶୖଳୀେର अେନକ ପ�J&ତ 
େହାଇଥାz ଏବଂ ବଷ8ସା0 ମ�ିରକୁ ଭ�ମାନ.ର 
ପ�ବାହ �ଗି ର9ଥାଏ ମ�ିର କା�େର ଭଗବତ୍ 
ଗୀତାର &�ନ¡  ମmୂ8ୀ େଖାEତ େହାଇ� ଏହା ସେମତ 
अେନକ ସୁ�ର ଛ&ମାନ ର9�  
ମ�ିର �ତେର qବା ମ�ପମାନ. ଦୃଶ* अତ*� 
ମେନାରମ େହାଇ� ସାଧାରଣତଃ अନ*ାନ* ମ�ିର 
ମାନ.େର େଦବତାମାନ.ୁ ମ�ିରର ପ�େବଶ /ାର 
ପାଖରୁ େଦvହୁଏ s� ଏ9 ମ�ିରେର େଦବତା. ମmୂ8ୀ 

େହାଇqେଲ େତଣୁ ଏହାକୁ ସୁ� କୂ� େବାu ମ| 
କୁହାଯାଏ ଏ9 କୁ�ର ଜଳ /ା0 ମହା0ଣୀ. ବ�ତେର 
&ଘ¡ େହାଇନq� ଏବଂ ମହା0ଜ. ଉନ¡� େହାଇq�, 
େତଣୁ ଏହା/ା0 ସୃ�ି ଜଳଧା0କୁ ବଂଶଧା0 ନ± େବାu 
କୁହାଯାଏ  

 अନ* ଏକ େ�କକଥା अନୁଯାୟୀ, ଥେର ଜେଣ 
�ଲ୍ ସଦ8ାର. ପତ¡ ୀ ଏ9 କୁମ8କୁ�ର ଜଳ ପାନ 
କ�qେଲ, ଏବଂ କୁମ8ନାଥ. ପଜୂାª8ନା କ�qେଲ େସ 
ଏ9 କଥା "ଜ ସ�ାମୀ.ୁ ଜଣାଇବା ପେର େସ ଆସି 
େଦvେଲ େସ �ାନେର ଏକ ଉµ�ଳ ଚକ�  q� ଏବଂ ¥େର 
¥େର କୁମ8ନାଥ େଦଖାେଦେଲ ପେର େସଠାେର େଶ�ତ 
ମହା0ଜ ଆସି ପହ�ିqେଲ େସ କ9qେଲ େଯ �ଲ୍ 
ସବ8ାର "ଜ ସୁକମ8 େହତୁ ଶ�ୀମନ¡ ା0ୟଣ ତା.ୁ ଦଶ8ନ 
େଦେଲ ତା.� "େp8ଶେର �ଲ୍ ସଦ8ାର୍ କୁମ8କୁ� 
ପଯ8*� ସିଡ଼ି ଓ େସ9 अ�ଳର ପ�ାଚୀରର "ମ8ାଣ 
କ0ଇqେଲ  
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अନ* Eଗକୁ ବୁu ର9� ମ�ପ ଉª େହାଇ କୁମ8ନାଥ 
�େନାଟି Jଗେର େଦଖା Eअz ପ�ମୁଖ Jଗ ମ�କ 
ଏବଂ ପୃ:Jଗ �� ଏବଂ ମ|Jଗ ସ�ାମୀ. ପିଠି 

 କୁମ8ନାଥ.ୁ ଚ�ନ େଲପ େଦଇ ପଜୂା କ0ଯାଏ 
ମ�ିରର ସ��ଖେର अବ�ିତ େଶ�ତପୁÊ�ଣୀର ତେଳ 
ର9qବା ପ. ଧବଳ ର®ର େପୗ0ଣିକ କଥା 
अନୁଯାୟୀ ଥେର ଜେଣ ଋଷି  କୃ» ଓ େଗାପୀମାନ. ସହ 
ଏ9 େପାଖରୀେର ଜଳକ� ୀଡ଼ା କ�qେଲ ଏବଂ 
େସଇqପାଇଁ ଏ9 ପୁÊ�ଣୀର ପ.କୁ େଗାପିଚ�ନ 
େବାu ମ| କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ9 ପ&ତ� ୍ ପ.କୁ 
ଭ�ମାେନ ମଥାେର ଲଗାଇଥାz 

 ମ�ିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପେର ଏହାର ବାମ 
ପାଶ8�େର ପାତାଳ ସିେ�ଶ�ର ମ�ିର ର9� କୁହାଯାଏ 
କୁମ8ନାଥ. ମ�ିର ଦଶ8ନ କ�ବା ପବୂ8ରୁ ପାତାଳ୍ 
ସିେ�ଶ�ର. ଦଶ8ନ अ"ବାଯ8*  

 ପ��ବଷ8 େଦାଳ ପ7ୂ°ମା ଫାଲଗୁନ ମାସେର 
ଏଠାେର ମହା ଆଡ଼tରେର ପାଳନ କ0ଯାଏ ଏ9 
ମ�ିରକୁ ସଂଲଗ¡ अ�Fଥ8 ର9� ଭ�ମାେନ &ଶ�ାସ 
କରz େଯ କୁମ8ନାଥ ମ�ିରେର ପ�ସାଦ ଏବଂ ପାଦୁକ 
େସବନ କେଲ ସମ� ମେନା�ାମନା ପରୂଣ ହୁଏ ଏବଂ 
अେନକ ଦୂ0େ0ଗ* ବ*¥ ଦୂର େହାଇଥାଏ 

 

ମଳୂ ଆେଲଖ* : ଶ�ୀ u®0ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ* ପ,ନାୟକ 

ଓଡ଼ିଆ Jଷା�ରଣ : ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
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ତୁମ� ପରେଶ  ଶୀତଳ ଏ' ଧ0 
  ଜନ. ମେନ ଆନ�, 
ଗ�ୀଷH ତାପରୁ େଗା  ପାଇअଛୁ ତ� ା9 
       ମେନ େଯ େକେତ ଉନH ାଦ 
ଭ0 ଆ� ନଈ   ନାଳ ଖରସୁଆ 
 ଝରଣା ମନେର ହସ, 
ପି� ଖୁସୀ ମେନ  ନାଚz ବଷ8ାେର 
      ମନ େଯ େକେତ ଉଲ� ାସ 
କୃଷକ ଖଟଇ   ଖୁସୀ ମନ େନଇ 
 ହସିବ ସୁନାର େ�ତ, 
ଶ�ମିକର ମେନ   ଏେତ େଯ ଆନ� 
       ଖୁସୀେର ଗାଏ େସ ଗୀତ 
ଦୂର ପାହାଡ଼ େଯ  ସବୁଜେର ଭ0 
 ପି¬ି େସ େମଘ ଓଢ଼ଣା, 
େମା' ସହେର ଆ�  ଆସି� ବରଷା 
        ସେତ s େନଇ ଝୁଲଣା 
ବରଷାର ଧାର   େଖଳଇ େଯ େଦାG 
   ଛୁଟାଇ ଜଳର ସୁअ, 
କାଗଜର ଡ®ା   Jେସ ଝୁu ଝୁu 
 ସେତ s ସାଧବ ପୁअ 
ବେନ ସବୁ�ମା  ବଗିr ସବୁଜ 
   ସବୁଜ ସୁ�ର ଧ0, 
ଏଇ ଭୂ-ମ�ଳ   ସବୁ�ମା ମୟ 
     େତାହ� ପରେଶ ପ0 

ବରଷା ପରେଶବରଷା ପରେଶବରଷା ପରେଶବରଷା ପରେଶ    

ମୁନ¡ ା ମହାପାତ�  
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ଧ0 େଯ ଶୀତଳ  ଶୀତଳ େସ ବାୟୁ 
     ଶନୂ* अମÅର ଶୀତଳ, 
ସଯୂ8*େଦବ ସେତ  ଏେବ "ଦ� ାରତ 
 େଘାଡ଼ାଇ େମଘ କମÅଳ 
 
"ଜ ବସା ମେ|  &ଶ�ାମ ମୁଦ� ାେର 
 "E�ତ େସ ବନପ�ୀ, 
ଶୀତଳ ପରେଶ  ଦ�ାେୟ "E�ତ 
       ମୁE େଦଇ ସେତ ଆv 
 
େଜ*ାÙା ଠୁଁ ଶୀତଳ  ସେତ ବସୁ¬0 
   ବରଷାର ପରଶେର, 
ଯା' େଦv ଚ��ମା  ଗେଲ ବେର "ଦ� ା 
 ସେତ ସ�� ମନେର 
 
ନଈ ବୁେକ େଖେଳ  ଶା� େସ ଲହରୀ 
  ତଟେର େସ ଘାସ ବଣ, 
ପବନର େସ�ାେତ  J®ଇ ଲହରୀ 
  ଶୀତଳ ତା' ମନପ�ାଣ 
 
ବନ ତରୁ ଲତା   �ବ. ଜଗତ 
 अ�ର ସେତ ଶୀତଳ, 
ବରଷା0ଣୀ େତା'  ପଦାପ8େଣ ପ0 
       ଧନ* ଆ� ଭୂ-ମ�ଳ 
 

ଗୁଣପୁର, 0ୟଗଡ଼ 
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େଦହ ସିନା ମିଶି ଯାଏ  

ମଶାଣି ଭୁଇଁେର , 

ନ± ସିନା ଶୁvଯାଏ  

ମରୁର "ଆଁେର 

ଜହ¡  ସିନା ଲୁ§ଯାଏ  

ସୁରୁଜ ଛୁଆଁେର  

ଲୁହ ସିନା ହ�ଯାଏ  

ଓଠ अଗଣାେର 

େକାହ ସିନା ଜଳୁଥାଏ  

ମନ ଆଇନlେର  

ବ¬ୁ s� ବଂ§ ରେହ  

ବ¬ୁର ସH Ú�େର  

ହୃଦୟର ର� କବରୀେର  l 

ବ¬ୁବ¬ୁବ¬ୁବ¬ୁ    

ମାଧବ ଚ��  େଜନା 
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ଆଗତ Jରତ ସÅତ� Eବସ 

ମହାତH ା େନେହରୁ ପେଟଲ ସୁବାସ 

ବାଳ ଗ®ାଧର �� �ଜପତ 

େଗାପାଳ େଗାଖେଲ 0େଜ��  ପ�ସାଦ 

କ�qେଲ ମହା        ସଂଗ�ାମ Jରେତ 

ପାଇଥଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ II 

&�  ଯାଇ� अଣ�� ବରଷ 

କ�qବା ତ*ାଗ େସ ମହାପୁରୁଷ 

ମେନ ପେଡ sବା Jରତ ସ�ାେନ 

ବା� 0ଉତ ଉpାମ ବG ଦାନ 

ସହସ� �ବନ                କ� ବGଦାନ 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ II 

ପ0ଧୀେନ ନାରୀ qେଲ अସୁର�ିତ 

ଜନମାନସକୁ କ� &ଚGତ 

Jରତ ଯବାନ ¤ଡି ପ�ବାର 

&େଦଶୀୟ.ୁ େଦେଲ ରଣ ହୁ.ାର 

ନାରୀ अ�ଶାେପ           ଶତୃ ପ0�ତ 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ II 

&ଡtନା ଆ� ସÅାଧୀନ Jରେତ 

ନାରୀ ନ ମେଣ ସୁର�ିତ ଜଗେତ 

"ଭ8ୟା ଇ�ଶ�ୀ ଦାରୁଣ ଘଟଣା 

ହୃଦ &ଦାରକ &କୃତ କାମନା 

ନାରୀ ମେନ ପ�ଶ¡       ଉେଠ ସେତ କ’ଣ 

Jରତ ସ�ତ� EବସJରତ ସ�ତ� EବସJରତ ସ�ତ� EବସJରତ ସ�ତ� Eବସ    

ଶ�ୀ 9ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ୍ 
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କା�ଇ ଗ�ବ ର9 ଗ�ାମା�େଳ 

"େୟା�ତ େ�ତେର େଶୖଶବ କାେଳ 

§ର ସହଚର ବନ*ା अନାଟନ 

अJେବ କୃଷକ ହାରଇ �ବନ 

ପ�ବାର େ�କ ହୁअz ଆକୁଳ 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ ? 

ମଦର ବନ*ାେର Jେସ ପୁରପଲ� ୀ 

अ¥କ 0ଜସÅ अର�େବ େବାu 

ନମତା0ର ମ9ଳା ଆେ�ାଳନ 

ଦମନ କେର େପାuସ ପ�ଶାସନ 

ବେଢ "ଯ8*ାତନା अଶାz ସମାେଜ 

ସÅାଧୀନତାର କଣ ଏହା ପ�ଣାମ ? 

ପାଇअଛୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ ? 

 

ଜାFୟ ସtଳ &େଦଶୀ ହାତେର 

अଥ8 � q� ଦ�ଆ ପା�େର 

ଆ© େ0ଜଗାେର &�ଟିଶ ସମୃ� 

JରFୟ अଥ8 &େଦଶକୁ େସ�ାତ 

ଏହାର &ରୁ� କ� ମହାଯୁ� 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ II 

ପ��ପmିମାେନ ଆ� େନଇ अଥ8 

ସୁଇସ୍ ବ*ା.େର କରz ଗ�ିତ 

ଜଗFକରଣ &େଦଶୀ କ5ା  

େଦଶର ସtଳ େନଉଛz େଘ" 

Jରତ "ବ8ାକ      ଏqପାଇଁ କ’ଣ 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ? 

ଇଂେରଜ େସନା 9�ୁ ମୁସଲମାନ 

ଦ�େର ଖ�ନ ବାରୁଦ କମାଣ 

&ରୁ�େର େହ� ସିପା³ &େଦ� ାହ 

ମ®ଳ ସ³ଦ 9�ୁ ପ�ଚୟ 

ଧମ8 ର�ା ପାଇଁ େହ� ମହାଯୁ� 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ II 

େଗା0 ସାେହବ.ର କୁଟିଳ  � 

କ0ଇ अ�ଦ8Å�Å �ମତା ପ�ା�ି 

9�ୁ ମୁସଲମାନ ଲଢାଇ ରତ 

0ଜେନତା କରz ସÅାଥ8 ପ�ାପତ 

ଧରମ &େଭଦ ନର ହତ*ା ପାଇଁ 

ପାଇqଲୁ ଆେମ େଦଶ ସÅାଧୀନ ? 
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ଚୁଟିଆ ମଷୂାେର ଚୁଟିଆ ମଷୂା 
କାହfs କାଟୁଛୁ େମା ଖାତା ବ9 
ହଇ0ଣ କେଲ ଏମି�କା େମାେତ 
&େଲଇ େପାଷି& ବାପା.ୁ କ9 
ଧାନ ମୁଗ ଯାହା େrେରଇ ଖାଉଛୁ 
ଖଳାେର କରୁଛୁ "ଇ� ଗାତ 
ଆମ ପ� ତୁ9 ଖାଉନୁ କାହfs 
ଭଜା ଡାu ସାେଥ ରୁଟି s Jତ? 
େମା େବାଉ 0¬ଇ େକେଡ଼ ସୁଆEଆ 
ମନ ଆନ�େର Eଏ ମଁୁ ଖାଇ 
ଖାଇ ସା� "� ଇସୁକୁଲ୍ ଯାଏ 
ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ େହାଇବା ପାଇଁ 
ଦୁ�ାମୀ ନକ� ଭଲ ପେଢ଼ େବାu 
ସବୁଠାେର ଭଲ ପାଆz େମାେତ 
େହେଲ ତୁ ଆନର ହା  କରୁ େବାu 
ଭଲ ପାଆz" େକ9& େତାେତ 
େମା ପ� ଯE ତୁ ସୁଧାର େହବୁ, 
ମ�ବାକୁ କାହା ମନ େହବନାହf 
େସେନହ ଶରଧା ଆେପ ପାଇବୁ 
 
କୁଆଁସ, ଯାଜପୁର 

େସେନହ ଶରଧା ଆେପ ପାଇବୁେସେନହ ଶରଧା ଆେପ ପାଇବୁେସେନହ ଶରଧା ଆେପ ପାଇବୁେସେନହ ଶରଧା ଆେପ ପାଇବୁ    

ଶିଶିର କୁମାର ପ�ା 
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ଜମି ମାଫିଆ ଓ ଦ�ଲ. ପ� 
�ଭକୁ ହେଲଇ ପାଟିକୁ ତାହାର ଫାଡି; 
ଭୂJଗ ଆଡକୁ ଭୟ.ର େହାଇ 
                   ସମୁଦ�  ଆସୁ� ମାଡି! 
ଲହଡି ତାହାର େକେବ �ଠିrଜ8 
େକେବ ପୁଣି ଗୁGପ�; 
ruଯାଉअ� େକେତ େକାଠାବାଡି 
                  "ମ8ାଣକୁ ଗିGକ�!! 
 
କାହfs ଏମି� 0ଗୁ� ଦ�ଆ 
sଏେସ ଭ�� ତାଠାେର ମଣିଷ ଗୁଣ; 
&ପ�D ସା� ମଣିଷର अହଂକାର 
        J®ିବାକୁ ସେତs କ�� ପଣ! 
ଆଗରୁ ତ q� �ଂଚୁଆ ସିଏ 
ତାକୁ ପାଣି Eଏ ନଈ; 
ଏେବ ଠିକାଦାର, ଯ�ୀ ପ� େସ 
                  ସଡ଼କ ଯାଉ� ଖାଇ!! 
ସମୁଦ�  େହାଇ & ଧ  ଦ�ଦ� େର  
କରୁ� ବାଛ&rର; 
ଆଗ ଗିGେଦ� ଉଠାେଦାକା .  
ପସ0 ଗୁଡାକୁ ଜୁଆର ମାଡେର ତାର! 
�ଗୁ§ ମଣିଷ ତଟକୁ ତାହାର ମଇଳା କ�ରୁ  
ଭୀଷଣ େସ 0ଗି�s; 
କଳକାରଖାନା ବଜ8*ବ�ୁ ¤ଡି ଝାଉଁ     

କାହfs 0ଗି� ସମୁଦ�  କାହfs 0ଗି� ସମୁଦ�  କାହfs 0ଗି� ସମୁଦ�  କାହfs 0ଗି� ସମୁଦ�  ????    

ଡଃ.କୁଳା®ାର 



अଗ� ୨୦୧୬ ସଂ�ରଣ ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା 46 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର ତରଫରୁ "ଃଶୁ% &ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ା0 ପ�କାଶିତ www.aahwaan.com 

କାଟିବାରୁ ପ��େଶାଧ ମାଗୁ�s?? 
 
ମେହାଦଧୀ अେଟ ଆମ� େଦବତା 
କାGଆ ଶଶୁର ଘର; 
ଆସିେଲ s ଆଉ ସ9ନପା� େସ 
        E ବଷ8କାଳ ଦହଗ� ଜÅାଇଁ.ର? 
ନବକେଳବର अବା ରଥଯାତ� ା 
କାGଆକୁ ଯାହା କେଲ େସବାୟତ Jଇ; 
ଜÅାଇଁକୁ ଏମି� अବ�ାେର େଦv  
କହତେମ େକାଉ ଶଶୁର 0ଗ�ା ନାଇଁ! 
 
ପାଠପଢା େ�େକ କହୁଚz ଇେୟ  
Eअଁଫିअଁ ନୁହଁ &¾ାନର କ0ମ�; 
ହେୟା &¾ାନେର େତେବ अଟକାଉ ନାହଁ 
     ଖେ�ଖେ� କ� ଜୁଆର ମାଡୁ§ "�! 
େଯେତ ବଡେ�କ ସମୁଦ� କୁଳେର 
ର®େବର®ର କ�ଛz अଟାGକା ; 
ସମୁଦ�  ନାମକ ବ*®କାର ଆେଗ 
                   अେଟ ସିଏ ପ�େହGକା!! 
 
ଇଶÅର ନୁେହଁ ମାଟି, ଆକାଶ ଓ ପ�କୃ�ର  
ଯE अEଶÅର େହେଲ େ�କ; 
େହ अ�ମାନବ ସମୁଦ� କୁ େ0sେଦଖ!! 

ମାଫ8 ତ- ଗା¬ୀ ପ�ା, କଳାଘର-େଲେtା,  
ଡାକ-अଲ0, ନରସିଂହପୁର, କଟକ 

s�ଂ s�ଂ- ୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯  
ଇେମଲ୍: dr.kulangar@gmail.com 
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ଯାହାକୁ J&ବ ସବୁଠୁ "ଜର, 

େସ େହବ ସାତପର... 

କା�ି କା�ି ଯିବ ଲୁହ ତୁମ ଶୁv, 

କ�s ଏଠି ପଥର... 

&ଶ�ାସେର &ଷ ମିେଳ ଆ�କାu, 

�େଡ଼ ସ5କ8ର େଡାର, 

ଟିେକ ସ�ାଥ8 �ଗି ଭୁu େହାଇଯାଏ 

େସ¡ହ, େପ�ମ ବ¬ନର 

ଏଇ ତ ଦୁ"ଆଏଇ ତ ଦୁ"ଆଏଇ ତ ଦୁ"ଆଏଇ ତ ଦୁ"ଆ    

ଲୀନା ମହାz 
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େକେତ େକେତ Dର େଦେଲ ପ�ାଣବଳୀ 
ସ�ାଧୀନ କ�େଲ େଦଶ 
अମର େହାଇେଲ ଜନମାନସେର 
ରvଗେଲ ତା. ଯଶ  
"ଜ ସ�ାଥ8ଠାରୁ ବG େଦଶ େସବା 
�ବେନ କ�େଲ ବ�ତ 
Jରତ ମାତାର ସୁେଯାଗ* ସ�ାନ 
େଘନ ଆମ ପ�ଣିପାତ  
ଶ³ଦ ଭଗତ, େନତା�, ସୁJଷ 
ଖୁE0ମ, अର&� 
ଲßଣ ନାୟକ, �ଲ-ବାଲ୍-ପାଲ୍ 
ଲ�H ୀବାଇ, ଦୟାନ� 
ଗା¬ୀ, େଗାପବ¬ୁ, ବୁ�, ମହାDର 
ଜନମି ଏ9 େଦଶେର 
अ9ଂସା ମ�ର ±�ା େଦଇଗେଲ 
अର� ଯଶ ମ³େର 
କ78, अରଜୁନ, अ�ମନୁ*, େଦ� ାଣ 
ଭୀଷH ଆE େକେତ Dର 
"ଜ Dରତ� େର अମର େହାଇେଲ 
ଜା�ପାଇଁ େଦଇ ଶିର 
େକ9 ର9ନାହf ଜନମି ସଂସାେର 
ର9� ଯଶ ର� 
କ� େଦଶ େସବା ମ³ୟାନ େହବା 
ପ�ସା� େପ�ମ ପୀର� 
&ଭୁ�ପରୂ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଦୂରJଷ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 

ସୁେଯାଗ* ସ�ାନସୁେଯାଗ* ସ�ାନସୁେଯାଗ* ସ�ାନସୁେଯାଗ* ସ�ାନ    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
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ଶ�ାବଣ ମାସର ପ�� େସାମବାର 
अେଟ अ� ପଣୂ*ଦାୟୀ 
ମହାେଦବ.ର अେଟ ପି�ୟତମ 
ଆନ� ହୁअଇ ମ³ 
କାଉଡ଼ିଆ Jଇ ଯାଏ ଜଳ େନଇ 
କ�ବାକୁ େଦବ ପଜୂା 
ଶ�ାବଣର ଧାର ବେହ ଝର ଝର 
କୁGଶ ବଜାଏ ବାଜା 
କାେ¬ଥାଏ Jର Eଶଇ ସୁ�ର 
ମନେର ଭକ� Jବ 
ଆଶୁେତାଷ.ର ମିେଳ ଆଶୀବ8ାଦ 
ସଂସାେର ଚଳଇ ନାବ 
ସଦାଶିବ.ର ଶୁେଭ ଜୟ ଜୟ 
ପ�କଂପିତ ହୁଏ ମ³ 
ଭକତ ଉ�ାର କରz ଶ.ର 
କୃପା ଦୃ�ି ତା. େଦଇ  
 
&ଭୁ�ପରୂ, କାକଟପରୂ, ପୁରୀ 
ଦୂରJଷ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 

ଶିବ ଓ ଶ�ାବଣଶିବ ଓ ଶ�ାବଣଶିବ ଓ ଶ�ାବଣଶିବ ଓ ଶ�ାବଣ    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
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 ସାଂପ��କ ନ± ଜଳ &ବାଦ କାରଣରୁ ବହୁଳ 
ଚଚ°ତ ନ± ମହାନ± ମ| - ପବୂ8 Jରତର ଏକ ମୁଖ* 
ନ± Jବେର ପ�ଗଣିତ ମହାନ± ଛ�ଶଗଡ଼ର 
ସିହାବା, ଦ�କାରଣ*ରୁ ବାହା� ଓଡ଼ିଶାର 
ଜଗତସିଂହପୁର ପାଖେର ପା0/ୀପ "କଟ େଡଲଟାେର 
ବେ®ାପସାଗର ସହ ସଂଗମ �ଭ କ�ବା ଆଗରୁ ±ଘ8 
୮୫୮ sେ�ମିଟର ପଥ अ�କ�ମ କ�ଥାଏ ଏ9 ନ±ର 
ତଟବm8ୀ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମ|େର ଛ�ଶଗଡ଼ର େବତୁଲ, 
0ୟପୁର, ଜା®ିର, &ଳାସପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସtଲପୁର, 
ସୁବ78ପୁର, େବୗ�, अନୁଗୁଳ, କଟକ, ବା.ି ଓ େକ��ପଡ଼ା 
େହ� ପ�ମୁଖ ଏ9 ନ±ର ୮୫୮ sେ�ମିଟର ଗ� ପଥ 
ମ|ରୁ ପ�ାୟ अଧ Jଗ ଛ�ଶଗଡ଼, s� अଂଶ ମ| 
ପ�େଦଶ ଓ ବାs अଂଶ ଓଡ଼ିଶା େଦଇ ପ�ବା9ତ ହୁଏ 
୧୯୫୭ ମସିହାେର ³0କୁଦ ଜଳଭ�ାର "ମ8ାଣ କାଯ8* 
ସ�ବା ପଯ8*� ଏ9 ମହାନ± ଭରତର ଏକ ସବୁଠାରୁ 
&ଧ�ଂଶକାରୀ ନ± 9ସାବେର ଜଣାଶୁଣା q� 
ମହାନ±ର अବବା9କା ବା ଜଳ "Êାସନ କରୁqବା 
अ�ଳ ³0କୁଦ ଜଳଭ�ାର ଉପରମୁ�େର ପ�ାୟ 
୧୪୧,୬୦୦ ବଗ8sେ�ମିଟର ଏq ମ|ରୁ ପ�ାୟ ୮୦ 
ପ��ଶତ अଧୁନା ଛ�ଶଗଡ଼ ଓ s� अଂଶ ମ|ପ�େଦଶେର 
अବ�ିତ ଏ9 ନ±େର ଉÆmି �ଳରୁ ବାହା�ବା ପେର 
ଏqେର ଜ., ହାସଦା, େତଲ, अ® ପ� େ¤ଟ ବଡ଼ 
ଉପନ± ମିGତ ହୁଏ ଏବଂ ³0କୁଦ ବ¬ର ପ�ାୟ ୫୦ 
sେ�ମିଟର ଦୂର ଛ�ଶଗଡ଼ ସtଲପୁର ସୀମାେର 

ମହାନ± ମହାନ± ମହାନ± ମହାନ± ----    s� ତଥ*s� ତଥ*s� ତଥ*s� ତଥ*, , , , s� &ତକ8s� &ତକ8s� &ତକ8s� &ତକ8    

अ|ାପକ ସୁଶା� କୁମାର ପୁେ09ତ 
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 ବm8ମାନ ¤�ଶଗଡ଼େର ମହାନ±ର ଜଳକୁ 
ରvବା ପାଇଁ  "ମ°ତ େହଉqବା େକେତକ ବ*ାେରଜ 
ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ¤ଡିଶଗଡ଼ ମ|େର ruqବା ତକ8 &ତକ8 
ଓ &ବାଦ ସମେ� ଜାଣିqେବ େତେବ ³0କୁଦ ବ¬ 
"ମ8ାଣ େହ� ପେର ଓଡ଼ିଶାର ବନ*ା &ପmି 
अେନକାଂଶେର ଆୟmକୁ अଣାଯାଇ ପା�� ³0କୁଦ 
ଜଳଭ�ାରର ଜଳଧାରଣର ସେବ8ାª ସୀମା ( ୬୩୦ 
ଫୁଟ ) ପହ�ି� ଆଗରୁ अ��� ଜଳ ମହାନ±େର 
¤ଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜୁ�ଇ ମାସ େଶଷ 
�ତେର ହୁଏ ଯEବା େକୗଣସି ବଷ8 କମ ବୃ�ିପାତ ହୁଏ 
ତାହା अଗ� ପ�ଥମ ସ�ାହ ଯାଏ ପ7ୂ8 େହାଇ ଯାଏ 
³0କୁଦ ବ¬ର ତଳମୁ�େର ନା0ଜ ଆ"କଟ ବ*Fତ 
अନନ* ବୃହତ ଜଳଧାରଣ ବ*ାେରଜ ନ qବା କାରଣରୁ 
ମହାନ± ଜଳର ପ�ାୟ �" ଚତୁଥ8ାଂଶ ଜଳ 
ବେ®ାପସାଗରକୁ ru ଯାଏ  

 ଏେବ ଛ�ଶଗଡ଼ ସରକାର ତା. 0ଜ*େର 
ଜଳେସଚନ ଓ ପା ୟ ଜଳ ପାଇଁ ବ*ାେରଜ ମାନ "ମ8ାଣ 
କରୁଛz େସ ଗୁଡ଼ିକ କାଯ8*କାରୀ େହେଲ अଣ େମୗସୁମୀ 
ସମୟର ବଷ8ା ଜଳ ³0କୁଦ ଜଳଭ�ାରକୁ ଆସିବାର 
ହୁଏତ କମ େହବ, େତେବ ବଷ8ା ଋତୁେର "�ିତ Jବେର 
³0କୁଦ ବ¬ର ସେବ8ାª ଜଳଧାରଣ ସୀମାପ7ୂ8 େହବ 
ହୁଏତ ବଷ8ା ଋତୁେର ଏେବ ମ| େହଉqବା ବନ*ା ଆହୁ� 
s� ମାତ� ାେର "ୟ�ଣ େହବ ମହାନ±କୁ ଜଳ 
"Êାସନ କରୁqବା अ�ଳରୁ ୮୩% अ�ଳ qବା 
ଛ�ଶଗଡ଼ 0ଜ*ର ଏ9 ଜଳରୁ अ�ତଃ ୫୦% ରvବାର 
अ¥କାର "�ିତ Jବେର अ�, ଏqେର E�ମତ କାହfs 

ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ�େବଶ କେର ³0କୁଦ ଜଳ ଭ�ାରରୁ 
"ଗ8ତ େହାଇ ମହାନ± ପବୂ8 ଘାଟ ପବ8ତମାଳା େଦଇ 
ଗ� େବେଳ ପ�ଶି� ସାତେକାଶିଆ ଗ� ସୃ�ି କେର 
ବେ®ାପସାଗରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏହା କାଠେଯାଡ଼ି, 
କୂଆଖାଇ, ପାଇକା, &ରୂପା ଓ §େତ� ାÆଳା ଆE ଶାଖା 
ନ± ସୃ�ି କେର ଏ9 ଶାଖା ନ± ଗୁଡ଼ିକ ମ|ରୁ 
କାଠେଯାଡ଼ି, ମଳୂ ମହାନ± ଆE ସମୁଦ� େର &ଲୀନ 
େହ� େବେଳ &ରୂପା ନ± s� ବ� ାହH ଣୀ ନ± ସହ 
&ଲୀନ ହୁଏ  

 ‘ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ’ ନାମେର ଜଣାଶୁଣା େହଇqବା 
ଏ9 ମହାନ± ³0କୁଦ ନ± ବ¬ "ମ8ାଣ େହବାର 
ଆଗରୁ ବହୁ ପ�ଳୟ.ରୀ ବନ*ା ସୃ�ି କ� ଆତ.ର 
କାରଣ େହଇq� ମୁଖ*ତଃ ବଷ8ାଋତୁେର ଏ9 ନ± 
େଦଇ ଏହାର ଜଳ ଗ�ହଣ अ�ଳରୁ ବାଷ°କ ପ�ାୟ ୬୬.୯ 
ଘନsେ�ମିଟର ଜଳ ଆସୁqବାର 9ସାବ 
&େଶଷ¾ମାେନ େଦଇଥାz ୧୯୪୬ ମସିହାେର 
³0କୁଦ ନ±ବ¬ର "ମ8ାଣ ଆର© େହଇ ୧୯୫୬େର 
ତାହା ସ5ୂ78 େହ� ୭୪୩ ବଗ8sେ�ମିଟର ଆକାରର 
ଏ9 ଜଳ ଭ�ାରର ଜଳଧାରଣ �ମତା Jେବ  ୫୮୯୬ 
ଲ� ଘନମିଟର ଜଳ ଏ9 ଜଳ ଭ�ାରେର ର9ବା ପାଇଁ 
ଏହାର अଟକଳ େହଇq� ସାଂପ��କ ଛ�ଶଗଡ଼େର 
&�ନ¡  ବାେରଜ "ମ8ାଣ େହ� ପେର, ମହାନ± 
अବବା9କାରୁ ପ�ବା9ତ ୬୬.୯ ଘନ sେ�ମିଟର ଜଳ 
ମ|ରୁ ପ�ାୟ ୧୭.୩ ଘନ sେ�ମିଟର ( ପ�ାୟ ୨୩ 
ପ��ଶତ ) ଜଳ ସଂଗୃ9ତ େହଇ ପାରୁqବାର 9ସାବ 
Eଆ ଯାଏ  
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େହବା ? ବm8ମାନ "ମ°ତ େହଉqବା ସମ� ବ*ାେରଜ 
ପଣୂ8 କାଯ8*କାରୀ େହେଲ ମ| େସଠାେର ୨୫ % ପ��ଶତ 
ଯାଏ ଜଳ ବ*ବହାର େହବ େବାu ସଂବାଦପତ�  
�େପାଟ8ରୁ ଜଣାପେଡ଼ େତେବ ବଷ8ା Eେନ 
ବଂେଗାପସାଗରକୁ ru ଯାଉqବା अପ�ସୀମ ଜଳ0ଶିକୁ 
ରvବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଆଗରୁ ବ*ାେରଜ ବା ମ|ମ 
ଜଳ ଭ�ାର ସବୁ "ମ8ାଣ Eଗେର |ାନ େଦବାର q� 
ଏେବ ମ| ସମୟ अ�, ଏ9 Eଗେର ପ�କୃତ ":ାର ସହ 
ଉଦ*ମ କ� ମହାନ±ର ମ| अ�ଳ, ଏବଂ ତଳ 
अ�ଳେର ତଥା ତାହାର ଶାଖାନ± ଗୁଡ଼ିକେର �ୁଦ�  ତଥା 
ମ|ମ ଆକୃ�ର ଜଳଭ�ାର "ମ8ାଣ କ0ଯାଉ ଭଲ 
Jବେର ସେବ8�ଣ କେଲ େବଶୀ rଷ ଜମି ନ� ନ 
େହଉqବା ଜାଗା §ହ¡ଟ କ0ଯାଇ ପା�ବ ଓଡ଼ିଶା 
ସରକାର ଏq ପାଇଁ େକ�� ରୁ ସହାୟତା ଦା& କ� 
ପା�େବ &ଶ� ବ*ା. ମ| ଏଠି ପାଇଁ ଋଣ େଯାେଗଇ 
ପା�େବ େତେବ ଏq  ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ଓ 
0ଜେନୖ�କ ଇ�ାଶ�ି  ଦରକାର 
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अନ*ପାଇଁ ବ�ୁ ବ�ୁ 
"ଜ ପାଇଁ ବ�ିବା ଭୁu� 
ବ.ା 0�ାେର ruବାର 
ତାଗିଦ୍ ଧରୁ ଧରୁ 
ସିଧା 0�ା & �େଗ अ.ାବ.ା 
अନ*କୁ ସୁଖ ଧେରଇବାର 
ଲହୁଲୁହାଣ କସରତେର 
"ଜ ସୁଖର ହ�� ଠିକଣା 
�ଡ଼ �ତେର अସହାୟ "ଜପଣ, 
ସଂପକ8 ନାଗଫାଶେର 
ଝୁu ପଡ଼ି� ଟାଣପଣ, 
ସମୟ ପିଠିେର 
ଏରୁ�ି େଦଉ େଦଉ 
େଶାଇପଡ଼ି� କ� ା�ମନ 
Eଗ�କୁ ସୀମାକ� 
ମ�§କା ଧ�ବାର ବାସନା 
ଆର ଗଁା ନଇତୁଠ 
ପାଦତଳର ଶ� ମାଟି 
ତେଳ ତେଳ େr0ବାu 
 
ଏେବ େକବଳ 
 ରବତା ହf 
"ଜ ଏକ�ପଣର 
 ରବ ସମପ8ଣ 
େଯଣୁ ଆଉ "ଜ ହାତମୁଠାେର 
ନାହf �ବନ 
ଇେମଲ : barunkumardas1@gmail.com 

"ଜ ହାତମୁଠାେର ନାହf �ବନ"ଜ ହାତମୁଠାେର ନାହf �ବନ"ଜ ହାତମୁଠାେର ନାହf �ବନ"ଜ ହାତମୁଠାେର ନାହf �ବନ    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
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[ କାେମା ସଂସାରେହତୁ�  ] 

ପୁରୁଷ - ପ�କୃ� ଏ ଦୁଇ अଟz , &ଶ�  ସୃ�ିର  କାରଣ 

ପ�କୃ�  ସ9ତ  ପୁରୁଷ  ମିଳନ , େହାଇଥାଏ  अନୁ�ଣ 

ପ�କୃ�ରୁ ସୃ�ି ସm� -ରଜ-ତେମା, ଏ  �" ପ�କାର ଗୁଣ 

�ବାତH ା ଶରୀେର अ¥:ିତ େହାଇ, ପ�କାଶz �ନ¡  ଗୁଣ 

କାମନା ଆସ�ି ରଜ ଗୁଣୁଜାତ, େଦେହ �ବାତH ା ବ¬ନ 

ଦୁଃଖ -अ¾ାନେର ହୁଏ ଦÖିଭୂତ, ନାହf ତା’ର ପ�ତ� ାଣ 

ସ�ାଥ8Jବ ବୃ�ି େ�ଭ ଓ ପ�ବୃ�, अଶାz -େJଗ �ଳସା 

ଏସବୁ ଦୁଗ8ୁେଣ ତu�ନ େହାଇଣ, େJେଗ अେନକ ଦୁଦ8ଶା 

ପ�� �ବାତH ାେର ଷଡ଼�ପୁ ସହ ଥାଏ ପୁଣି �"ଗୁଣ 

ଗୁଣ अନୁସାେର ପ�କୃ�ମାନ., ଆ¥କ*ତା अବା ନୁ*ନ 

ରେଜା ଗୁେଣ �ବ େହାଇଣ ଆବ�, ମm8*େର କରଇ େJଗ 

କାମନା ଜ� ାଳାେର �ଣିକ ସୁଖେର, କରଇ ସଦା ସେ©ାଗ 

ରେଜା ଗୁଣ अେଟ କମ8ର ପ�Fକ, େସ କେମ8 �ବ "ରତ 

କାମି -କା�ନ େମାହେର ପଡ଼ିଣ, ଜ�ାେଳ ବୁଡ଼ଇ େସ ତ 

ଷଡ଼�ପୁ ମେ| ‘କାମ’ ଶ�ି अେଟ, ପ�ଥମ ଶତ� � �ବର 

��&ଧ ନକ8ର ପ�ଥମ /ାରଟି, अଟଇ ସବ8 ପ�ାଣୀର 

�ବର କାମେର ବାଧା ଉପୁ�େଲ, ମହାେକ� ାଧ ହୁଏ ସୃ�ି 

କାମନାବାଣେର େହାଇ ଜଜ8�ତ, ଘଟାଏ ମହା &ପmି 

କାମ ପ�କୃ�େର େହାଇ ବଶବm8ୀ, �ବ ହୁଏ କାମାସା� 

ପର ଆପଣାର 9ତା9ତ¾ାେନ, କ�ଥାଏ ବୁ�ି ଭ� � 

�ାନ-କାଳ-ପାତ�  ନ ମା" େସ �ବ, କେର ରମଣୀ ସ®ମ 

କାମା¬ େହାଇ େସ अ¾ାନ ତମେସ, ପାଏ अେନକ ଦୁନ8ାମ 

ସକଳ ନାରୀ.ୁ ସେ©ାଗ ସାମଗ�ୀ, §�ାକେର କାମାତୁର 

କାମ କ&ତାକାମ କ&ତାକାମ କ&ତାକାମ କ&ତା    

ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
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ଶୟେନ-ସପେନ अବା ଜାଗରେଣ, କାମ ସବ8ସ� ତାହାର 

ଲµା अପମାନ ଭୟ ଓ ଭ� ାzକୁ ନ କରଇ େସ ଖା�ର 

କାମରୁ ଆନ� ମିେଳ ମହାସୁଖ, §େ� େସ ମଢ଼ୂ ପାମର 

ରେଜା ଗୁଣ /ା0 େହେଲ ପ�J&ତ, ହୁଏ କମJବ ସୃ�ି 

ମଣିଷ ପଣିଆ ହୁଏ ¤ରଖାର, େJେଗ ମହାନକ8 ଗ� 

କାମର େଦବତା अଟz େଯ ‘ମାର’ ପ�ବାଣ ତା. अÁ 

େଦବମହାେଦବ ତା.� ସାୟେକ, େହାଇqେଲ ଦÖିଭୂତ 

କାମନା &ନାେଶ ଦୁଃଖର &ନାେଶ, ଏ9 अେଟ ଶାÁବାଣୀ 

ଦୁଃଖର &ନାେଶ ମନୁଷ* ଲଭଇ, ପାଏ अପବଗ8 ପୁଣି 

କାମନା ପ�କୃ� अ� ଭୟ.ର, ମହାଶତ� � ମନୁଷ*ର 

ଏକାଗ� ମନେର ଇ�ି�ୟ "ଗ�େହ େହାଇଥାଏ ସଦା ଦୂର 

ପାଥ°ବ ସୁଖଟି अେଟତ अଳୀକ, ନ ଜାଣି ପେର ମନୁଷ* 

अନେଳ ପତ® ଝାସ େଦ� ପ�, ହୁଏ &ନାଶ अବଶ* 

ଇ�ି�ୟ �ଳସା अେଟ ମହାତୃଷା, ନ େମେ� ଯିବାର େଶାଷ 

ତୃ»ାେର କାତର େହାଇଣ अଧୀର େଶଷେର ହୁଏ "0ଶ 

ଆତH ଶ�ି ବେଳ ଦୃଢ଼ ସ�ମେର, କ�େଲ ଈଶ�ର |ାନ 

ଷଡ଼�ପୁ ବ*ା¥ ଦୂରୀଭୂତ େହବ, ମନ େହାଇବ ପ�ସନ¡ 

େହ! ଈଶ�ର ତୁେମ ମନୁଷ* ଆତH ାରୁ, କର ଷଡ଼�ପୁ ଦୂର 

ତୁମ� ଆଶିଷୁ &ଶ�ମଧୁମୟ, େହାଇଯାଉ "ର�ର 
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 ସୁଦଶ8ନ େସEନ େଭଟ େହାଇଗ� ସ¬*ାେର 
Eନ ସା0ର ପ�ଶ�ମ ପେର ମଁୁ qu କ� ା� ସୁଦଶ8ନର 
ଉପ�ି� ହf େମାର କାz େଫ0ଇ ଆଣି� s� େସ 
Eଶୁq� &ମଶ8 େବସରକାରୀ rsରୀେର ଏଇଟା 
ବଡ଼କଥା ନୁେହଁ r’ ଦୁଇଟା ବ0ଦ କ�େଦଇ ମଁୁ ତାକୁ 
ପr�u - sେର, କଣ େହାଇ� େତାର? ଏମି� ଶୁv� 
Eଶୁଛୁ ଏମି�ଆ &¾ାପନ କଣ େଦବା କଥା! କଥାେର 
ତାର q� େ�ାଭ "ଜକୁ &¾ାପିତ କ�ବା ଆଉ &sବା 
ଯୁଗେର େକଉଁ &¾ାପନଟା अବା ତାକୁ ଏେତ କ� 
େଦଇ�? ଏକଥା Jବୁ Jବୁ େସ କ9�, Jଇନା ଆପଣ 
ତ "�ିତ େଦvqେବ ଟି�େର େନେ0�କ୍ ର େସ 
&¾ାପନଟା ଘରଟା ଠିକ୍ Jବେର ର® େହାଇ" େବାu 
ଡାକପିଉନେଟ ଘର ମାuକ.ୁ େକମି� अସ�ାନ 
କରୁ� ଆଉ ଘେର ର®ା �ଗିଯାଉ ଯାଉ ଦଳ େହାଇ 
ଆସି ସ�ମ୍ କରୁ� ମଁୁ କ9u ଏqେର କଣ अ� 
େଭକqେଲ �କ ମିେଳ 

 अ�ନା...ଉ 0ଗିକ� କ9� େସ ସୁଦଶ8ନକୁ 
ଏମି� 0ଗିବାର କ� §ତ େଦv� ମଁୁ ତୁେମ େବାଧହୁଏ 
ଲ�* କ�ନ Jଇନା, େସଇ ଘେର �ଗିqବା ନାମ 
ଫଳକକୁ େସqେର ପେର ଏମ.&.&,ଏସ୍ େଲଖା 
େହଇ� ଆଉ େ�କଟା& େବକେର େ�େଥାେ�ାପ୍ 
ପେକଇ� 0ଗିବାର କାରଣ ମଁୁ ବୁଝିଗu 

 େଦଖ ବାବୁ, &¾ାପନ ବା� s� ଭୁଲ 

ଡା�ର ଘନଶ*ାମ. ଇµତଡା�ର ଘନଶ*ାମ. ଇµତଡା�ର ଘନଶ*ାମ. ଇµତଡା�ର ଘନଶ*ାମ. ଇµତ    

ଡା େସୗମ*ର�ନ ମିଶ� 
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ସାଧାରଣତଃ ଏମ&&ଏସ୍ କ�qବା ଡା�ର େ¤ଟ ସହର 
ବା ଗ�ାମା�ଳେର ବାସ କରz, େଯଉଁଠି େସମାନ. ଡିଗ�ୀ 
ଆଗେର େପ�ନ୍, ଓନ୍ u, ସି5ଲ୍, ଜ�୍ ଆE &େଶଷଣ 
ଲଗାଯିବା ଏକ ତଥ*ଗତ ଆବଶ*କତା େସେଠଇଁ 
େକାଠାଘେର ଚୂନ ଲଗାଇ ପା�େଲ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା 
େନେ0�କ୍ ର®ର ଆବଶ*କତା ହf ନାହf s� 
ଏମ&&ଏସ୍  ପେର अ¥କ ପାଠ ପଢ଼ି &େଶଷ¾ 
େହାଇqବା ଡା�ର. େ0ଜଗାର "�ୟ अ¥କ 
େସମାେନ େନେ0�କର ର®ଠି अ¥କ ଦାମିର® & 
ଲଗାଇ ପାରz େତଣୁ &¾ାପନେର େକବଳ 
ଏମ&&ଏସ୍ ହf େଲଖାଯାଇ� 

 ଏଠି ସୁଦଶ8ନ େମାେତ अଟକାଇ� ଆପଣ 
େବାଧହୁଏ ଭଲ Jବେର େଦvନqେବ &¾ାପନକୁ 
େସqେର ଏମ୍ ଏସ୍ ସି, ଏମ୍ ଫିଲ୍ ପ� ଡିଗ�ୀ ମ| 
େଲଖାଯାଇ� ବାବୁେର େସ ଗୁଡ଼ିକ rG ଗହଣା ଉପେର 
ସୁନାପାଣି ପ� अସu ସୁନାଗହଣା अJବେର ଏ ସବୁ 
ପ�କ¹ନା ସୁଦଶ8ନ େମାେତ rହf� ଆଉ s�ିତ୍ 
ହସି� ମଁୁ ବୁଝିଗu ସୁଦଶ8ନକୁ ଆଉ s� କ9ବାର 
ଆବଶ*କତା ନq� 

  

ମ|ଖ�ୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ �ୟୁ 
େକ�� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 

ଦୂରJଷ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 

କ�ନାହାz ସଂସାରେର ଯାହା ସବୁ ଘଟୁ� ତା’ର ଏକ 
ଛ& ମାତ�  େସମାେନ ଆମକୁ େଦଖାଉଛz ଆ�କାu ତ 
ଯାହାର ଧନ अ�, ଯିଏ "ଜକୁ ଧ  ଭG ସଜାଇ ପାରୁ�, 
ତା.� ଜୟଗାନ କ�ବାକୁ େ�କ अଛz ଏqପାଇଁ 
ଏେତ ଉେm�ତ େହବା କଣ ଦରକାର ? 

 ଯାହା େହେଲ & ସମାଜେର ଏେବ ମ| ଡା�ର 
ମାନ.ର ଯେଥ� ସ�ାନ अ� ଏପ� ଦୃ�ିକଟୁ 
&¾ାପନ ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ େସ ପୁଣି ଦୃଢ଼ 
Jବେର କ9� अନ*ମାେନ ନଶୁଣି ପା�ବା ପ� ଟିେକ 
ଦୂରକୁ ତାକୁ ଡାs େନଇ କ9u - ତୁେମ ବ*� େହବା 
ଆଗରୁ ଡା�ରମାେନ ଏqପ�� ବ*ଗ� େହବା ଆବଶ*କ 
s� ଏପଯ8*� େସପ� s� େହାଇନାହf अଥ8ାତ୍ ଡା�ର 
ସମାଜ ମ| ଏହାକୁ ଗ�ହଣ କ�େନଇ� ତୁେମ ମ| 
ଏହାକୁ ଗ�ହଣ କ�"अ େସ େମା ଆଡ଼କୁ rହf� ମଁୁ 
ଜାଣିu, େମା କଥା େସ ହଜମ କ�ପାରୁନାହf ମଁୁ ଚୁପ୍ 
ର9u, ଆଉ r’ର େଶଷ େଢାକ େନu େସ अେପ�ା 
କ�ଥାଏ 

 rଲୁ rଲୁ ପୁଣି କଥା ଆର© େହ� &¾ାପନ 
େଦ�ବା� ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ Eଗପ�� ଦୃ�ିେଦଇ &¾ାପନ 
�ଆ� କରz - ମଁୁ କ9u ସୁଦଶ8ନ ଆହୁ� &କଳ 
େଦଖାଗ� ତା’ର େମାହ ଭ® କ�ବାକୁ ଯାଇ କ9u - 
ତୁମପ� &¾ାପନବା� ମ| ଜାଣିଛz େଯ, ଆମ 
ସମାଜେର ଡା�ରମାନ.ର ଇµତ ଯେଥ� ଉପେର, 
s� ତୁେମ ଯାହା ଜାଣିନାହଁ, s� େସମାେନ ଜାଣିଛz, 
ତାହା େହ� ଏମ&&ଏସ୍ ଡା�ର ଗ�ବ J�ଜା, ସବୁ� 
ଶାଳୀ େକମି� ? ସୁଦଶ8ନର "ରୀହ ପ�ଶ¡ 



अଗ� ୨୦୧୬ ସଂ�ରଣ ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା 58 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର ତରଫରୁ "ଃଶୁ% &ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ା0 ପ�କାଶିତ www.aahwaan.com 

�ବନ ଆର© କ�ବାେର 

ସକାଳର ଶିଶିର &�ୁକୁ 

ଚୁମିବାକୁ ହୁଏ, 

ସୁଖର ସଂେJଗେର ମା�ବାକୁ େହେଲ 

େଦହର ଛନ¡  ଛନ¡  ଉmାପେର 

&ଦ୍ ଗଧ େହବାକୁ ହୁଏ 

Jଗିରଥୀ ! 

ଏ େକମି�କା ଦୃଶ* 

ସବୁ ଉେmାGତ §ତ� େର ମଁୁ ଥାଏ, 

"ଜକୁ େତାGବାକୁ 

�ବନର ପ�େତ*କ କାନ୍ Jସେର 

"ଜ ସହ େ0ମାନ୍ ସ କ�ବାକୁ ହୁଏ 

 

ମନ ହାଲୁକା େହେଲ 

ମୁ� େହ� ଭG �େଗ 

"ଜ ସହ େ0ମାନ୍ "ଜ ସହ େ0ମାନ୍ "ଜ ସହ େ0ମାନ୍ "ଜ ସହ େ0ମାନ୍ ସସସସ    

Jଗିରଥୀ େବେହ0 
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ପ7ୂ8ମୀର 0�କୁ ମାେଗ 

େଜାଛନାର ସଫା େତାଫା ଜହ¡  

"େଜ େସ େ0ମା�ିତ ହୁଏ, 

अମାବାସ*ାକୁ ଗାଢ଼ अ¬ାର ମାେଗ 

େଯେବ "ଜ �ତେର "େଜ 

Jଗିରଥୀ ଡୁ&ଯାଏ, ଉଲଗ¡ ହୁଏ 

 

ଗ�ାମର କ&ତା ଘର, ମାGସା9, ଆ.ୁu 

ବ�ହH ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

�ବନେର ପ�ାଣ ସ��ଯାଏ, 

େସ �ତେର ର�େର ର�େର 

ଉନH ାଦନାର ନବ ପଲ�&ତ 

ପତ�  କअଁG ଯାଏ 

"ଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଋତୁ 

ଆସିଗ� େବାu Jଗିରଥୀ ! 

କାନ େଡ� ମଁୁ ଜାଣି"ଏ, 

ଆଉ ଆକଟ କ� ପାରୁ" "ଜକୁ 

"ଜ ସହ େ0ମାନ୍ ସ ପାଇଁ 

ସଂବାଳୁଆ େଯମି� ପ�ଜାପ� ହୁଏ 

 

Eବାକରକୁ ମାେଗ 

ତପ8ଣର ସମୟ 

ମଁୁ ର�ିମ ସ�7°ମ ଆJର ସକାଳ ପାଏ, 

ସାଥୀ ସହ s� ବାଟ ruବା ପାଇଁ 

େଯେବ କେର ଇ�ା 

େଗାଧGୂ ଆେଣ अପ8ଣର ସ¬*ାଟିଏ 
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ଫୁଲେର ଫୁଲେର େଯେତକ ସୁର� , 

ସବୁ େସଇ ତୁମ अ® ଲତାର 

ମହୁଆ ବାସ¡ା 

ପବେନ ପବେନ େଯେତ ଗୁଂଜନର , 

ସବୁ େସଇ ତୁମ 

ଘନ "ଶ�ାେସ, 

େକେତ &ଶ�ାସର 

କାହାଣୀ କୁେହ 

 

"ଗାଡ଼ି େଦଇଚ, 

�ବନର େଯେତ "ଯ8ାସ ତୁମ, 

ଭ�େଦଇ ତୁେମ ପିଆ� େମାର 

ଋଣି କ�େଦଲ ହୃଦୟ 0ଣୀ େଗା, 

ଭ� େଦଇଗଲ େଯେତକ ଶ�ି, 

କå ା� େଡଣାେର େମାର 

 

େବଳ ବାs ନାହf 

ଉଡ଼ିବାକୁ अ� ପଥ ବହୁତ 

ଢG ଯାଏ େଯେବ କå ା� ସଯୂ8* 

ଦୂର Eଗବଳୟର  ପଣତ ତେଳ 

ତୁମ� ପଣତ ଆଂଚଳ କା", 

ଢା.ି Eअ େଗା 

େମା ପି�ୟାେମା ପି�ୟାେମା ପି�ୟାେମା ପି�ୟା    

&ନୟ ମହାପାତ�  
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କå ା� ପqକ େଦେହ 

ଭୁu ଯାଏ େଯେତ 

ସା0 Eବସର ମାନ अପମାନ 

େବଦନା ବ*ଥା 

ତୁମ� ନରମ ହାତର ପରେଶ 

ପଲ�& ଯାଏ ଶାଖାେର ଶାଖାେର 

େ0ମାଂଚର େକେତ 

କୁସୁମ େପ�ା 

 

"ଃସ® ଏଇ ଶ�ାବଣ ସଂ|ା 

ମନ ଝୁେର ତୁମ ପଣତ ¤ଇ, 

ତୁେମ s ଜାଣୁଚ ଏ ମନ େବଦନା 

ବ*ାକୁଳ କାହfs ତୁମ� ପାଇଁ 
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େତ��ଶ େକାଟି େଦବା େଦD. ପେର 

ଏଠି ସଯୂ8*.ୁ ପ�ଣାମ କର 

ଚ��.ୁ & ନବ ଗ�ହ ଆଉ 

ନ�ତ�  ମ�ଳୀ 

ବ�ହH ା�େର qବା ସମ� 

ତା0 ମାନ.ୁ &୧ 

ମୁ�ିଆ ମ0େର ମୁ�େର 

ଚ�ା ଉଠିଗ� 

େହେଲ ଉଠି�" 

ଦୁଃଖ ମାନ.ର 

ଶବ େଶାJଯାତ� ା୨ 

ଦୁଃଖ ମାେନ ସେତ अବା 

ମୃତୁ*ଂଜୟୀ ର ବର ପାଇଛz 

ସଂସାର େବୖତରଣୀ 

ପାର କ�ବାକୁ 

ଦୁଃଖର ଡ®ା ଏକମାତ�  ଭରଷା 

ଏଇ ଡ®ାଟି ମଣିଷ 

ଭସHାସୁରଭସHାସୁରଭସHାସୁରଭସHାସୁର    

&ନୟ ମହାପାତ�  
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ଏ ଡ®ାଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ 

ଗୁରୁଜେନ କ9ଛz 

େଯ ପଯ8*� ତୁ ଏ ଡ®ା ବସିଛୁ 

ସିଏ ଏକା େତାର ମେନ ପଡୁqବ୪ 

ବଡ଼ ଯତନେର ଗେଢ଼ 

ସୁଖ ପାଇବାର ଇ�ାର 

ପଟା ମାନ.ୁ ଆଶାର କ�ାେର େଯାଡ଼ି 

େକେତ ଯତନେର �ଆ� କେର ୩ 

ଆଉ �ବନ ସା0 

େସଇ ଡ®ାେର ବସି 

ସଂସାର େବୖତରଣୀର 

अଥଳ ପାଣିେର ନଉକା 

େମେଲଇ Eଏ 

ଏ ଡ®ାରୁ ଓେହ�ଇବାକୁ 

େଚ�ା କ�ବ" ବଂଧୁ 

अକାତ କାତ ପାଣି ଏଠି 

ଉବୁ ଟୁବୁ  େହବ ସିନା 

ଆନ ଡ®ା ପାଇବ" 

ଏ ଡ®ାଟି ତୁମ ହାତ �ଆ� 

ତୁମ� ସୃ�ି ଭସHାସୁର ପ� 

अନବରତ ତୁମ ଆେଗ ପେଛ qବ 

ତୁ ଦୁବ8ଳ ପଡ଼ିେଲ େତାେତ 

ଜାG େପାଡ଼ି େଦବ 
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ଉ¶ଳ ଉ¶ୃ� କଳାର ପ�Fକ, 
ନା କ9 ହୁଏ ନା ସ9 ହୁଏ 
ମରେମ ମରୁ� ଦୁଃଖ 
 
ଆଉ େକେତEନ କ9  
ଗବ8କ�ବ ଇ�ହାସର କଥା, 
ଆଉ େକେତEନ ଗବ8  
କ�ବ ଗାଇ ପବୂ8ପୁରୁଷ. ଗାଥା 
 
ବାବୁେର ଏେବ ସ� ଆସି� େତା େବଳ, 
ପବୂ8 ପୁରୁଷ. ଗୁପତ ଧନକୁ  
କ�ସା�େଲଣି େଖାଳ 
 
େଯଉଁଠି ମାଠୁ ପୁअକୁ अଲଗା କରୁ�  
ଗ�& ସା� ବଇରୀ, 
ଦାଦନେର ଯାର Eନ ସ�ଯାଏ  
କଲମ ପାେରନା ଧ� 
 
"ଈବଢ଼ି ଦୂଭ°� ମରୁଡ଼ି  
ଯାର अେଟ Jଇ ଭଗା�, 
େସ sବା ମୁ� େଟs ପା�ବ,  
େବକା� େବାଝକୁ ମୁେ�ଇ ଧ� 
 
େଯଉଁଠି ଆ� & ପୁ�"  
ମାର ମମତା େକାଳ, 
େଯଉଁଠି ଆ� & ru�  
rଷୀ ଝାଳକୁ ମୁଲrଲ 

ଆ�ର ଉ¶ଳଆ�ର ଉ¶ଳଆ�ର ଉ¶ଳଆ�ର ଉ¶ଳ    

େମାହନ ଚ��  &େଷାୟୀ 
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େଦଖ କାuର ଉ¶ୃ� ଉ¶ଳ,  
ଆ� ସା�� କା®ାଳ, 
ନୟନର ଜଳ ଉ�ୁେଳ ପ�ବଳ  
J& ଭ&ଷ*ତ େକେତ ଉଜÅଳ 
 
େପାେ�ା ruଗ� ମିତଲ୍ & ଗ�  
ବାs ର9ଗ� ଖଣି,  
ଖଣିରୁ अଜ°ତ କଳାଧନ ସବୁ  
ସୁଇସ୍ ବ*ା.େର ବା¬ିେଲ ମୁଣି 
 
କଣ ତଥାପି ପାରନା ଜାଣି,  
ଏେବ ପାଣି & ପିଇଲ sଣି, 
ଏ9 କଥାଟିକୁ  §�ାକ� େଦଖ  
ଆେମ sପ� େହବା ମଉଡ଼ମଣି 
 
ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ େମା େଦଶ ବଢ଼ିଆ  
କ9 ଗେବ8 ମା�ବା ଫୁଟାଣି 
ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ େମା େଦଶ ବଢ଼ିଆ  
କ9 ଗେବ8 ମା�ବା ଫୁଟାଣି 
 
�ାନ:ଖରଖ�ଆ, §sଟି, ଗ�ାମ୍, ଓଡିଶା 
ଦୂରJଷ:୦୮୮୯୭୨୧୨୬୦୨ 
ଇେମଲ୍:mohan.bisoyee@gmail.com 
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 �ୀପ� ଆେ�କ ଧା0ଟିଏ ଧନୂରୁ ଛୁଟିଯାଇqବା 
ଶର ଭG ଝରକା ଫା. େଦଇ ପ�େବଶକ� ଲ�ଟ 
ଉପେର ପଡ଼ି� �ଣକେର ଉେଭଇ ଯାଇq� अସୁମା� 
ସÅପ¡ଟିଏ �ଗୁq� ସେତ େଯପ� ଆvପଲେକ 
ଦୂେରଇଗ� ହାତମୁଠାେର qବା &ଶାଳ ସାମ�ାଜ*ଟିଏ 
କାଶHୀର ସୀମାେର ଗୁG ଫୁଟି� ପ� ପଜୂାଘରୁ ଛୁଟି 
ଆସୁq� Áୀର ଘ�ି ଶ¸ କବାଟ ଫା.େଦଇ ଧେସଇ 
ପଶୁq� ଧପୂକାଠି ଧଆୂଁ ହଠାତ୍ ଯୁ�ତୂରୀଭG 
ବା�ଉଠି� େସଲେଫାନରୁ ଆ�ମ8ର ଶ¸ ଏଇତ 
"�E"ଆ ଘଟଣା ସି�ୁ0 ଫାଟିବା ମାତ� େକ �ବନ ଯୁ� 
ପାଇଁ ପ��ୁତ େହାଇଯିବା ଦରକାର ଜେଣ ଲ�*³ନ 
େସୖ"କକୁ େଯାର ଜବରଦ�ୀ ରଣଭୂମିକୁ େଠuEଆ 
ଯାଉqବା ଭG ମେନ େହଉ� �ବନେର ଏ9ଭG 
अ¥କାଂଶ କାମ ବା| ବାଧକତାେର କ�ବାକୁ ପଡୁ� 
ଏ9 େଯମି� ଆ�ମ8 ବା�ବା ମାେତ�  अ"�ା ସେm�  ଶଯ*ା 
ପ�ତ*ାଗ କ�ବା, ଗତାନୁଗତ. ଆେଦଶ Jେବ ସମ� 
କାଯ8* କ�ବା ଏ9 ପ� अେନକ କଥା Jବୁ Jବୁ ୧୦ 
ମିନଟ୍ अ�ବା9ତ େହାଇଯାଇq� ତରବ�ଆ Jେବ 
ବଂଶୀଧର ବାବୁ "ତ*କମ8 ସା� ବାହା�ପଡ଼ିେଲ କମ8ଭୁମି 
अ�ମୁେଖ ବା�ବବା± େ�କଟିଏ ଇ�ା ନqେଲ ମ| 
Áୀର ମନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘର ସାମ¡ାେର 
ନମ�ାର ଟିଏ କ�େଦଇଗେଲ 

 ଘନଶ*ାମ ବାବୁ ବଂଶୀଧର ବାବୁ. ଘ"�ବ¬ୁ ଓ 
ସହକମ8ୀ ମ| ସବୁEନ ପ� अଧଘ�ା ପବୂ8ରୁ 

କମ8ଫଳକମ8ଫଳକମ8ଫଳକମ8ଫଳ    

େମାହନ ଚ��  &େଷାୟୀ 
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େହଉଥାଏ Áୀ େ�କଟିଏ େବାu ମୁହଁଟି ଭୁମି ସମତୁଲ 
େହାଇଯାଇ� ଶହ ଶହ େ�କ qେଲ ମ| େକ9 ଜେଣ 
ଏ9 େଶାଣିତ ଲ�Hଣେରଖାକୁ େଡଇଁବାର ସାହାସ 
କରୁନାହାz 0�ା ପାଶ8�େର qବା ସୁ�ର ସୁ�ର 
अ,ାGକା, ସବୁ�ମା ବନା , େପ�ମୀଯୁଗଳ. ହାତ 
ଛ�ାଛ�ି େହାଇ rଲୁqବା ଦୃଶ*, ସ¬*ା ସମୟର §କ୍ 
ମିକ୍ କରୁqବା �ଇଟ୍ ଆଲୁअେର s� ସମୟ ବୁu 
ଆସିେଲ ସା0 Eନର କå ାz ଭୁ�ଇ େଦଉqବା ଏ9 
0ଜ0�ାର ପୁଣି ଏ େକଉଁ ରୂପ? ଏ9 &ରଳ ଭୟ.ର 
ଦୃଶ* ସମ� ବାେଟାଇ.ୁ �ବ୍ ଧ କ�େଦଇ q� 
ଆvପିଛୁଳାେକ ଏକ େଲୗହ ଦାନବ ର� େJ� 
କ�େଦଇଗ� 

 ସତେର େକେଡ଼ ":ୁର ଏ ମଣିଷ �ବନ, େକେତ 
କେଠାର ଏ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଆv ସ��ଖେର ଦୁଇ ଦୁଇଟି 
ପ�ାଣ ruଯାଉ� s� କାହା� ମଁୁହରୁ ସହାୟକ ପ��s�ୟା 
ମିଳୁନାହf ଏହା ଛଡ଼ା େକେତ େ�କ "ଜ "ଜ 
େସଲେଫାନ୍ ବାହାର କ� େଫାେଟା ଓ �ଡ଼ିଓ ସୁଟି®୍ 
କ�ବାେର ବ*�q� େବେଳ ଆଉ େକେତଜଣ ଭଦ� େ�କ 
େପାuସ୍ ଓ ଆt��ନ୍ସ୍ କୁ େଫାନ୍ କରୁଛz ସତେର 
ଯE କାହାର ଆତH ୀୟ.ର ଏ9ପ� ପ��ି� େହାଇଥା�ା 
କଣ ଏ ମାନ.ର ପ��s�ୟା ଏଇଆ େହାଇଥା�ା? ଭଦ�  
େ�କମାେନ ସJସମି� ମାନ.େର Jଷଣ ମା|ମେର 
କ9ଥାz, ‘‘ସମ� �ବ ଭଗବାନ. ସ�ାନ, ସମାଜେର 
ସମେ� Jଇr0 େନଇ ବ�ିବା ଉ§ତ” ଆ� କୁଆେଡ଼ 
ଗେଲ େସ ଭଗବାନ.ର ସ�ାନ ମାେନ? କୁଆେଡ଼ ଗ� 
େସ Jଇr0? Jଗବତ ଚª8ା, ସଂ�ୃତ େଶåାକଦÅା0 ଧମ8 

ବସ�ା�େର ଆସି ହାଜର ଦୁଇଟି ବସ ¤ଡ଼ିେଦେଲଣି 
େକବଳ ବଂଶୀଧରବାବୁ.ୁ अେପ�ା କ� ମଥାେର ୩ 
ଇ�ି ଲtା ଚ�ନ §ତା, ଗଳାେର ଦୁଇ ପର�ର ତୁଳସୀ 
କାଠି ମାଳ, ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ଶୁ� ନ ଶୁ�� ପ� 
ଗାଇଚuଥାz ଗାୟତ� ୀ ମ� ପଜୂାପାବ8ଣ, ଯାଗ ଯ¾େର 
ଆଗଧାଡ଼ିେର ଠିଆ େହଉqବା ଆ|ା�Hକ §�ାଧା0ର 
େ�କଟିଏ ସ�ାହେର ୩Eନ ଉପବାସ, ଆମିଷ ଖାଇବା 
ତ ଦୂରର କଥା ଆମିଷ &କ� ୀ େହଉqବା ବଜାରକୁ ମ| 
ଯାଆz ନାହf େJର୍ ୪ଟା ରୁ ଉଠି "ତ*କମ8 ସା� 
େକବଳ ପଜୂପାଠେର େଦଢ଼ ଘ�ା &ତାz କଥା 
କଥାେକ ସଂ�ୃତ େଶåାକ ଓ ପ�େତ*କ ଚª8ାେର ପ0ୂଣ 
Jଗବତର ଉଦାହରଣ େଦଉଥାz କଳହ &ବାଦ ଠାରୁ 
ସବ8ଦା "ବୃତ ରୁହz େସ 

 ଦୁଇ ବ¬ୁ ନମ�ାର ପ��ନମ�ାର କ�ବା ପବୂ8ରୁ 
ହଟାତ୍ &ନାେମଘେର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମା�ବା ଭG ଏକ ଶ¸ 
ସମ�. ହୃଦ¢�ନକୁ s��ଣ अଟକାଇ େଦ� rହୁଁ 
rହୁଁ ରୁç େହାଇଗେଲ ଶହ ଶହ େ�କ &ଶ�ାz³ନ 
0ଜ0�ାଟି s� ସମୟ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇq� �ିର 
§ତ� ପ, ସମେ� ଯାଇ अଟsଗେଲ r�ହାତ &ଶି� 
ଦୂରତାେର, ସେତ େଯମି� अrନକ େକ9ଜେଣ 
ଟାଣିେଦଇଗ� �ଲ୍ ର®ର ଲ�Hଣ ଗାରଟିଏ sଃ 
ଭୟାନକ ଦୃଶ* ଜେଣ ମ|ବୟ� େ�କଟି 0ଜ0�ାେର 
ପଡ଼ି ବଲବଲ କ� ଆତୁରJବେର ଦୃ�ିେର rହୁଁ ଥାଏ 
ମୁହଁରୁ Jଷା ବାହାରୁ ନଥାଏ, ଶିବ. ମଥାରୁ ଗ®ା ଝ�� 
ଭG ମ�କ ତଳୁ ବ9ruଥାଏ େଶାଣିତ ନ± ଟିଏ ବାମ 
ପାଶ8Åେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଶରୀର େକବଳ ଲୁଗାେଦv ବା� 
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"େଜ ଘେଟଇଛz ଜେଣ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଜେଣ ମଣିଷ 
ସାହାଯ* କ�ବା କଣ अପ0ଧ? େଗାଟିଏ �ବନ 
ବ�ାଇqବା େ�କକୁ ବାଃ ବାଃ କ�ବା ପ�ବେm8 ନାନା 
ପ�କାର ପ�ଶ¡ ପr� अ�ବ*� କ�Eଆ ଯାଉ� େତଣୁ 
ଆ�କାu େକ9 କାହାକୁ ସାହାଯ* କ�ବା ପାଇଁ ଆଗଉ 
ନାହାz େସ ଯା’େହଉ ପେଛ ଜେଣ ମଣିଷ 9ସାବେର 
"ଜ କm8ବ* କ� ଯେଥ: ଆତH  ସେ�ାଷ �ଭ 
କ�ଛz 

 "ୟମିତ ସମୟ ପବୂ8ରୁ ଘରକୁ େଫ�ବାର େଦv 
Áୀ ମିନF. ମନେର अେନକ Jବନା ଉ.ିମାରୁଥାଏ 
ଆvରୁ अେହତୁକ କå ାz ବା� େହଉଥାଏ ବାରtାର 
अନ*ମନ� େହଉଥାz  େବସରକାରୀ rs� େହେଲ 
ମ| ଦା5ତ* �ବନ ଖୁବ୍ ଭଲ Jବେର &ତାଉଛz 
�ବନେର ଆଉ s� अJବ ନqେଲ ମ| େକବଳ 
େଗାଟିଏ अJବ ୧୨ବଷ8 େହ� ¤ଇପ� ପି¤ ¤ଡୁନାହf 
େକବଳ େଗାେଟ ସ�ାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ s� ପଜୂା 
ବ�ତ ବାs ନାହf ମିନFେଦD.ର 

 ପୁଜା ପାଠେର &ଶÅାସ ନqେଲ & ବଂଶୀଧର 
ବାବୁ େକବଳ ସ�ାନଟିଏ ପାଇବା ଆଶାେର ପ�େତ*କ 
ଜାଗଯ¾େର ଉପ�ିତ ହୁअz ଶ*ାମଘନ ବାବୁ େଗାଟିଏ 
ପେର େଗାଟିଏ ଆଶା େଦଖାଇ ବ�ତ େମଳା କ0ଇ 
ruଛz ଆସ�ା କାu ସପ�ବାର ସ9ତ ଜାଗର 
େମଳାକୁ ଯିବା କାଯ8*କ�ମ କ�ଛz ଶ*ାମଘନ ବାବୁ 

 ସଯୂ8* ଉଦୟ ପବୂ8ରୁ ପଜୂା ଥାG ସଜାଡ଼ି ସବୁ 
ପ��ୁ� କ�ସା�ଛz ମିନ� େଦD ବଂଶୀଧର ବାବୁ. 
"ତ*କମ8 ସ�ବା ପବୂ8ରୁ ଶ*ାମଘନ ବାବୁ ପ�ବାର ସହ 

अଧମ8, ପାପ ପଣୂ*ର 9ସାବ କରୁqବା ଘନଶ*ାମ ବାବୁ 
ଉJନ େହାଇଗେଲ ଏ9 ଦୃଶ* େଦv  

 େଗାଟିଏ &ଶାଳକାୟ ଟ�କ୍ େଗାଟିଏ କାର୍ ଉପେର 
ଚଢ଼ିଗ� ଆv ସାମ¡ାେର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ�ାଣବାୟୁ 
ଉଡ଼ିଗ� ତଥାପି ଶହ ଶହ େ�କ "ରବଦ� �ା ସା� 
0�ାକଡ଼େର ଦ�ାୟମାନ ଇ�ମ|େର ଗ©ୀର ସÅରେର 
ଏକ କରୁଣ §¶ାର କାର୍ ମ|ରୁ ଛୁଟି ଆସି� ବଂଶୀଧର 
ବାବୁ ସାହାସ ବା¬ି କାର୍ "କଟକୁ ଗେଲ କାର୍ ଗ�ାସ୍ 
J®ି େଦvେଲ ୧୪ରୁ ୧୫ ବଷ8 ବୟସର ବାଳକଟିଏ 
େଗାଡ଼ ଦୁଇଟି rପି େହାଇଯାଇଥାଏ ସିଟ୍ ତେଳ ଖୁବ୍ 
ଶୀଘ� ପି�ଟିକୁ ଉ�ାର କ� ଆଗ ପଛ ନ &r� �ୀପ� 
େବଗେର ଦଉଡ଼ିେଲ ମାତ�  ୨୦୦ମିଟର ଦୂରେର qବା ଏକ 
ଘେ0ଇ ଡା�ରଖାନାକୁ ଯE ଆଉ s� ସମୟ ପବୂ8ରୁ 
ଏ9ପ� ସାହାସ ବା¬ିଥାେ� ହୁଏତ ଆଉ ଏକ �ବନ 
ର�ା ପାଇ ଯାଇଥା�ା 

 ଡା�ରଖାନାେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ଡା�ରମାେନ 
§s¦ା କ�ବା ପ�ବେm8 ନାନା&ଧ ପ�ଶ¡ ପr� 
ruଥାz ଦୁଘ8ଟଣା େକମି� ଘଟି�? େକଉଁଠି ଘଟି�? 
ପି�ଟି ସ9ତ ତା.ର ସ5କ8 କଣ ? ଏ9 ପ� अେନକ 
ଏେଣ ପି�ଟି ମୃତୁ* ସ9ତ ସଂଗ�ାମ କରୁqବାେବେଳ 
ଡା�ରମାେନ §s¦ା କ�ବାକୁ ମନାକ�େଦେଲ ଏହା 
ଏକ ପୁuସ୍ େକସ୍ ପୁuସ୍ ଆସିବା ପେର ଏହାର §s¦ା 
କ0ଯିବ େଯାଗକୁ ସାେ® ସାେ® ପୁuସ୍ ଆସି 
ପହ�ିଗେଲ §s¦ା ଆର© େହ� ବଂଶୀଧର ବାବୁ 
±ଘ8"ଶÅାସଟିଏ ମା�ବା ପବୂ8ରୁ ପୁuସ୍ ତା.ୁ େଜ0 
କ�ବାେର �ଗିେଲ ସେତେଯମି� ଦୁଘ8ଟଣାଟି େସ 
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 ଇ�ମ|େର ମ�ିର �ତେର ପ�େବଶ କ�ବା 
ପବୂ8ରୁ େକ9 ଜେଣ ଚରଣ ¢ଶ8କ� ପ�ଣାମ କ�, “ସାର୍ 
ମଁୁ 0ହୁଳ ଆପଣ ଗତକାu ଯାହାର �ବନ ବ�ାଇqେଲ, 
ଇଏ େମା େଜେଜ ଦୟା"¥ 0ଉତ” 

 ଦୟା"¥ 0ଉତ: ହଁ ବାବୁ େଚତା େଫ�ବା 
ପରଠୁ ଆପଣ.ୁ େଦଖାକ�ବା ପାଇ ଏକା �ଦ୍ କରୁ� 
ପୁuସ୍ େ�ସନରୁ ଆପଣ. ଠିକଣା େନଇ ଘରକୁ 
ଯାଇqଲୁ େଦvଲୁ ତା� ପଡ଼ି� ପେଡ଼ାଶୀ.ୁ ପr�ଲୁ 
େସମାେନ କ9େଲ ମ�ିରକୁ ଯାଇଛz େବାu, େତଣୁ ସିଧା 
ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ ପୁअ େବାହୁ. ଶବ ସ¶ାରକୁ ପଛେର 
ପକାଇ ଆପଣ. ପାଖକୁ ଆସିବାେର ମ| ସÅାଥ8 ର9� 

 ବଂଶୀଧର ବାବୁ: କଣ ସÅାଥ8? 

 ଦୟା"¥ 0ଉତ: ଏ9 ଦୁ"ଆେର ୟା ଛଡ଼ା 
େମାର, ଆଉ େମା ଛଡ଼ା ଏ9 ଛୁଆଟିର ଆଉ େକ9 
ନାହାz ପି�ଟି Eନରୁ J� େଗଲ ବସରେର ବଢ଼ି� 
ବାପା ମଁା &ହୁେନ ବ�ିପା�ବ ନାହf ଦୟାକ� s�Eନ 
ପାଇଁ ତା’ର ପାେଖ ର9େଲ ଭଲ ହୁअ�ା 

 ଏହା ଶୁଣି ବଂଶୀଧର ବାବୁ. ଆନ� କ9େଲ 
ନସେର, ଏହା ତ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ େସୗJଗ*ର କଥା, 
୧୨ବଷ8 ଧ� େଯଉଁ "ଃସ�ାନର ଦୁଃଖ େJଗି ଆସୁqଲୁ, 
ବାପା ମା ଡାକ ଆମ ପାଇଁ ସÅପ¡ େହାଇଯାଇq�, େସଇ 
ସବୁs� ଆ� ଆମ ଆvସାମ¡ାେର ୟାଠୁ େସୗJଗ* ଆଉ 
କଣ େହାଇ ଥାଇପାେର s�Eନ କାହfs ଆପଣ ଯE 
କ9େବ ଆେମ ସା0 �ବନ ୟା’କୁ ବାପା ମାର େସ¡ହ 
େଦଇ ରvବୁ ୧୨ବଷ8 ଧ� େମା Áୀ କରୁqବା ପଜୂା 

ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁେର ହାଜର J� &ର�ି Jବେର 
କହୁଥାz ୟା’.ପାଇ ସବୁ Eନ ସବୁ େ�ତ� େର अେପ�ା 
କ�ବା ଏକ ଧ0ବ¬ା "ୟମ େହାଇଗ� अ¹ ସମୟ 
अେପ�ା ପେର ଦୁଇ ପ�ବାର େମଳାକୁ ବାହା� 
ପଡ଼ିେଲ ଉ¦ବ ମୁଖ�ତ ମ�ିର ପ�ା®ଣ, ଆକଷ8ଣୀୟ 
ଆେ�କ ସାଜସµା, ହୃଦୟ¢ଶ8ୀ ଭଜନ ଗୀତ, ଏବଂ 
ଭ�ମାନ.ର ଚଳଚ�ଳ ମଖୂ, ଏ9ପ� ଆ|ା�Hକ 
ବାତାବରଣ ମ|େର & ର9q� ଆvେର ଲୁହ ଟଳମଳ 
କ�େଦବାଭG ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ* ଏକ େ0ଗିଣା 
�ନ¡�ମ ମା େକାଳେର େଦଢ଼ ଦୁଇ ବଷ8ର ଶିଶୁ କନ*ା, 
ପି�ଟି & େଦvବାକୁ େ0ଗିଣା ବାହାରକୁ ପି�0ହାଡ଼ 
େଦଖାଯାଉଥାଏ “ବାବୁ s� Eअ ମା s� Eअ” େବାu 
Áୀ େ�କଟି ସମ�. ମଁୁହକୁ rହf ମାଗୁଥାz s� 
ବାବୁମାେନ, ଭ�ମାେନ ତା.ୁ େଦv ନ େଦv� ପ� 
ruଯାଉଛz अେନେକ ଖୁଚୁ0 ନାହf କ9 ମିଛ କ9 
ruଯାଉଛz ଶହ ଶହ ଟ.ା ଖª8 କ�, ନଡ଼ିଆ, 
କଦଳୀ, ଘିअ, ଦୁଧ ଭG अେନକ ପଜୂାସାମଗ�ୀ sଣୁqବା 
େବେଳ ଜେଣ अସହାୟକୁ ଟ.ାଟିଏ ସାହାଯ* କ�ବା 
ପାଇ କୁ½ାେବାଧ କରୁଛz େକେଡ଼ &§ତ�  ସେତ ଏ 
ଦୁ"ଆ େପାେଶ ଦୁଧ ପିଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟି ଛଟପଟ 
େହଉqବା େବେଳ ମହଣ ମହଣ ଦୁଧ ଘିअ ଢାG ଶିବ 
u®କୁ अ�େଷକ କରୁଛz अସହାୟ �ନ¡�ମ ମ9ଳାକୁ 
ଟ.ାଟିଏ େଦବାକୁ କୁ½ାେବାଧ କରୁqବା େବେଳ, ସହ 
ସହ ଟ.ା ପଜୂକ.ୁ ଦ�ିଣା େଦଉଛz, ହଜାର ହଜାର 
ଟ.ା ହୁ�ିେର ପକାଉଛz ସବ8ଦା ଧମ8 ଚª8ା କରୁqବା 
ଘନଶ*ାମ ବାବୁ ମ| ମୁହଁ ଆେଡ଼ଇ ruଗେଲ 
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 ବ�ତର ଫଳ ଆ� ମିG� 

 ଦୟା"¥ 0ଉତ: ନା ଇେୟ ତୁମର କମ8ଫଳ, 
ସମେ� ମ�ିର �ତେର ଭଗବାନ ରୂପେର qବା କାଠ 
ପଥର ମmୂ8ୀକୁ ପ�ୂେଲ ଆପଣ ମଣିଷ �ତେର qବା 
େଦବତା.ୁ େଦvପା�ଛz େତଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣ. 
अJବ ତୁର� ପୁରଣ କ�େଦେଲ 

 ଯE େ�େକ କାଠ ପଥରେର ଭଗବାନ.ୁ ନ 
େଖା� ମଣିଷ �ତେର େଖାଜେ� େତେବ ଦୁ"ଆେର 
କାହାର s� अJବ ର9 ନଥା�ା 

 

�ାନ:ଖରଖ�ଆ, §sଟି, ଗ�ାମ୍, ଓଡିଶା 

ଦୂରJଷ:୦୮୮୯୭୨୧୨୬୦୨ 

ଇେମଲ୍:mohan.bisoyee@gmail.com 
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ସ�ାଧୀନ Jରତର ନାଗ�କ ଆେମ 
ଉଡ଼ାଉ ��ର®ା ପତାକା, 
ଗରବ େଗୗରେବ ଫୁu ଉେଠ ¤� 
େଦv Jରତର ଏକତା 
 
େଯଉଁ େଦେଶ Eେନ ନq� 9ଂସା 
ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ s ଜା� ପ�ଥା 
େସ Jରତ େଦେଶ େଦଖାଯାଏ ଆ� 
�� ଖଚେର ବୁଡ଼ିଛz ଜନତା 
 
େକେତ Dରପୁତ� . ଆତH ାହୁ�େର  
େଦଶ େଫ�ପାଇq� ସ�ାଧୀନତା 
ଆ� େସ ମାଟିେର େJକ &କଳେର 
କା�ୁ� ଗରୀବ ଜନତା 
 
Jରତ ମାତାର େଗୗରବପାଇଁ 
େଯଉଁ େଦେଶ େହାଇq� Eେନ ଲେଢ଼ଇ 
ଆ� େସଇ େଦେଶ ସତ* ଓ ନ*ାୟକୁ 
अ¬ାର ରv� େଘାେଡ଼ଇ 
 
େକେବ ଏ Jରତ ଆେ�sତ େହବ 
अ¬ାର େହାଇବ ଦୂର 
ହଟିବ ଏ େଦଶୁ अନ*ାୟ अ � 
ଜୟ େହବ ସତ*, ଧମ8 ଆଉ ନ*ାୟର 
 
ଶରଧାବାu, ବ�ହH ପୁର-୧୦ 

JରତମାତାJରତମାତାJରତମାତାJରତମାତା    

େଜ*ା�ମ8ୟୀ ଷଡ଼®ୀ 



अଗ� ୨୦୧୬ ସଂ�ରଣ ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା 72 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର ତରଫରୁ "ଃଶୁ% &ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ା0 ପ�କାଶିତ www.aahwaan.com 

ଶ�ାବଣର ପ�ଥମ ବଷ8ା Eଏ 
"ଦାଘ ଉ»ତାକୁ ଶୀତଳତା 
େପ�ମିକ ହୃଦୟେର ଭ�Eଏ 
େପ�ମର ଉmୁ® ମାଦକତା 
 
ଝିପି ଝିପି ବଷ8ାେର �� �� 
େପ�ମ କ�ବାର ମଜା "ଆ0 
§କ୍ ମିକ୍ &ଜୁଳୀର ଆଲୁअେର 
େପ�ମିକ ମନ ହୁଏ ଆତH ହ0 
 
"�କ େପ�ମର ମକୂସା�ୀ 
ଏଇଧା0 ଶ�ାବଣର ବଷ8ା 
େପ�ମ େ�େଡ଼ନାହf अଥ8 
अବା ସ�ାଥ8ପର େସବା ଶୁଶ��ଷା 
 
ଶ�ାବଣର ବା�ଧା0 ଯାଏ େଯେବ 
େପ�ମର କୁସୁମକୁ ଚୁମି ଚୁମି 
ବଷ8ାର ଶୀତଳ ¢ଶ8 ବହାଏ 
େପ�ମିକ ମନେର େr0 େମୗସୁମୀ 
 
ଗା¹ିକ େହଉ अବା 
କ&ର ସୁମଧୁର ଗୀ�କ&ତା 
ବଷ8ା ଓ େପ�ମେର ର9� 
ଏକ ଛ�ମୟ ବ¬ନତ 
 
अ|ାପକ, େ0�� ଫାମ8ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡ଼ାସି®ି, ବ�ହH ପୁର - ୧୦ 

ଧା0 ଶ�ାବଣଧା0 ଶ�ାବଣଧା0 ଶ�ାବଣଧା0 ଶ�ାବଣ    

±ପକ ଷଡ଼®ୀ 
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 � ! ତୁମକୁ ଲµା �ଗୁ"? ତୁମ ବାପାମାଆ କଣ 

ଏଇୟା ଶି�ା େଦଇqେଲ ? ସବୁେବେଳ ବଜାରବୁ� 

ସା®ସାଥୀ? ଘର କଥା ବୁଝିବାକୁ ତୁମକୁ କ9ବାକୁ 

ପଡ଼ୁ� ? ତୁମ ଘେର ମ| ଏମି� ହf େହଉq� ? अଫିସ 

ସ��ଣି ସ¬*ା ସାେଢ଼ ପା�ଟାରୁ, ଏେତେବଳ ଯାଏଁ 

େକାଉଠି qଲ ? କାହା ସ9ତ qଲ ? କଣ କରୁqଲ ? 

ତୁମକୁ ବାହାେର ବୁuବା େଦvେଲ ଆମ ସା9Jଇ 

ବ¬ୁବା¬ବ େମା ବାପାମାଆ.ୁ କଣ କ9େବ ? 

େସମାନ. ଇµତ ଆଉ ର9ବ ନା ? � � �.... େଯେତ 

ବୟସ ବଢ଼ି ru� ତୁମର ମଉଜମ�ି େସଇମି� ବଢ଼ି 

ru� େବାଉ ଠିକ୍ କହୁq�, ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଆକଟ 

କ�u" େବାu ଆ� ଏଇ ଦୁଦ8ଶା ... 

 କୁହ, କଣ ଏମି� ମmୂ° ଭG ଠିଆ େହାଇଛ ? 

କାହfs ଆ� ଏେତ &ଳt େହ�? 

 େJs� ସିଂ³ ସାମନାେର ମ� ମଷୂା ଭG ଠିଆ 

େହାଇq� କୁନା ଆ� अଫିସରୁ େଫରୁqବା େବେଳ 

ପି�Eନ ସା® 0ଜୁ ସହ େଦଖା େହାଇଯାଇq� 

େସଇଠି s� ସମୟ େସ ର9ଗ� େବାu ଏଇ 

ନାଟହାଟ ମୁହଁ େଖାuେଲ ¤ଡ଼ପତ�  ନେହେଲ 

େଯୗତୁକର ଧମକ ମିGବା ସ�ାJ&କ କୁନା &କଳେର 

ଘର �ତରକୁ rହୁଁq� ବାପା େବାଉ େକାଉଠି 

େଦଖାଯାଉନାହାz अ�ତଃ େବାଉ qେଲ ପ��ି�ଟା 

ସୁଧା� Eअ�ା େସୗJଗ*କୁ େବାଉ େକାଉଠି q� 

େମା କୁନାର ଝିअ େହବେମା କୁନାର ଝିअ େହବେମା କୁନାର ଝିअ େହବେମା କୁନାର ଝିअ େହବ    

ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
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ପ�ବାରେର ଶାz ଥାଉ 

 ବାହା େହାଇ ସାତ ମାସ &�ଗ�ଣି କୁନାେବାଉ 

ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କୁନାକାନେର େ¤ଟ ନା�ଟିଏ ପାଇଁ 

ବ0ଦ କ�� କୁନାବାପା ଏ ସବୁ ଶୁଣି 0ଗି �ଲ େହାଇ 

କ9�, ‘ଯE ପୁअ ଜନH  େହବ ତ େଦvବୁ ...!’ अବ�ା 

ଏମି� େହ�ଣି େଯ ପୁअ କଥା ପଡ଼ିେଲ କୁନାବାପା ପ� 

ସମେ� §ହfs ଉଠୁଛz ସମ�.ୁ ସେତ େଯମି� ଝିअ 

ହf ଦରକାର କୁନାବାପା କ9�, ଝିअେଟ େହେଲ େତା 

େମା ମୁ�େର େଯଉଁ କଳ�ର େବାଝ ବଢୁ� s� କମ 

େହଇପା�ବ ତୁ ଖାu ଝିअେଟ ଜନH କେର, ତା &ବାହ 

ପାଇଁ େଯଉଁ େଯୗତୁକ ମିGବ େସqେର ଆମ §�ା ଦୂର 

େହାଇଯିବ କୁନା କ9�, ବାପା ଝିअ ଜନH  େହଉ େହଉ 

କଣ &ବାହ କ�େଦବନା କଣ ? କୁନାବାପା ଦୁ� 

ହସଟିଏ ହସି କ9�, େହ େହ େହ, ବାହା ନ କେଲ କଣ 

େହ�, ଆଡ଼Jନସ ବୁsଂ କ�େଦେଲ s� ଟ.ା ମିGଯିବ 

" ? 

 Eନ &�ru� Eେନ ସକାଳୁ ବସି ଜଳvଆ 

ଖାଉqବା ସମୟେର ସୁଧାର ମୁହଁ ବୁେଲଇ େହଇ 

ପଡ଼ିଗ� ଏହା େଦv କୁନାେବାଉ §�ାେର 

ପଡ଼ିଯାଉqବା େବେଳ କୁନାବାପା ତୁର� କ9�, rଲ 

େବାହୁକୁ ଧ� ହସପିଟାଲ୍ ଯିବା ଡା�ର ପରୀ�ା କ� 

ଜେଣଇ େଦେଲ େଯ େସ ଗଭ8ବF କୁନାବାପା Jରୀ 

ଖୁସି େହାଇଗ� ଖବରଟା ସମୁEକୁ ଜଣାଇବା ପେର 

ବସ� ତୁର� ଆସି ହସପିଟାଲେର ପହ�ିଯାଇ ଝିअକୁ 

ଘରକୁ େନବାକୁ କ9� କୁନାବାପା କ9�, ଆେର ଏେବ 

େଫ� ଆସି� େବାଉ ଆଗେର କୁନା ବାବଦେର 

अେନକ କଥା କ9ଯାଇq� ସୁଧା କୁନାେବାଉ କା"କୁ 

ମୁହଁେର େଦଇ ସଁୁ ସଁୁ େହବାର େଦv େସ ଘର �ତରକୁ 

ruଗ� କୁନାେବାଉ କୁନାକୁ &କଳ େହାଇ rହf 

କ9�, ‘ବାପେର େକେତ କ� କ� େବାହୁ ଆଣିqu ତୁ 

କାହfs ଘର ଭ®ା କାମ ସବୁ କରୁଛୁ ? ସାେଢ଼ �"ଲ� 

ଟ.ା େଯୗତୁକ େଦଇ େତା ବାପା କରଜେର ମୁ� େପା� 

େଦଇଛz େତା ଦରମାର अଧା ru ଯାଉ� ତୁ ଟିେକ 

ସୁଧୁ� ଯାଆ� " ସବୁ अସୁ&ଧା ଦୂର େହାଇଯାଆ�ା 

ନେହେଲ େସ ଘର ¤ଡ଼ି ruଯିବ େବାu ଧମକ 

େଦଇେଦ�ଣି 

 ମେନାଜ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗ� କୁନାର େସ 

ପା�ଲ� ଟ.ା େଯୗତୁକ େଦଇ Áୀ ଆଣିq�, Eେନ େସ 

Áୀ ଘର ¤ଡ଼ି ଗ� େଯ, ପୁଣି E ଲ� େଦେଲ ହf ଆସି& 

ନ େହେଲ ନାହf େବାu େ0କେଠାକ୍ ଜଣାଇେଦ� 

&ଚ0 ଏଇ §�ାେର 0�ାେର ଯାଉ ଯାଉ ଗାଡ଼ିତେଳ ପଡ଼ୁ 

ପଡୁ ବ�ିଗ� ସିନା େହେଲ अଯଥାେର अେନକ ହଇ0ଣ 

େହ�  

 ମେନ ମେନ Jବୁq�, ତୁ�ାଟାେର ଏ9 &ପଦ 

ପାG� ବାହା ନ େହାଇqେଲ କଣ ଚGନଥା�ା? 

ବାପାେବାଉ. ଆଗେର s� କ9ପା�ନq� ସା®ର 

ଝିअ କ9 େବାହୁ ଆଣିେଲ େଯ ଏେବ ସକାଳୁ ଉଠି r’ କ� 

ନ େଦେଲ େସ େଶଯ ¤ଡୁ" अଗତ*ା କୁନା ମେନ ମେନ 

�ିର କ�େଦ�, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମି�କା ଭୁଲ େହବନାହf 

େସ ଠିକ୍ ସମୟେର ଘରକୁ େଫ�ବ ଯାହା & େହଉ 
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 s�Eନ ପେର ସୁଧା ଘରକୁ େଫ� ଆସିବ 

େବାu §�ାେର qବା େବେଳ କୁନାକୁ ସୁଧା େଫାନେର 

ଜେଣଇ େଦଇq�, ଗଭ8େର ଝିअେଟ अ� ଏେବ ଆମ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର େହାଇଯିବ’ କୁନା ହସିବା ନା କା�ିବ 

ଜାଣି ପାରୁନq� କୁନାବାପା ଦଉଡ଼ି ଯାଉq� ମିଠା 

େଦାକାନରୁ ମିଠା sଣି ଆଣି ସା9େର ବା�ିବା ପାଇଁ 

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ କ9 େହଉq� େମା କୁନାର ଝିअ 

େହବ ଆମ କୂଳ ଉ�ାର େହବ 

  

 ଆଉ अ�8 ଶତା¸ୀ େବଳକୁ େଦଶର अବ�ା s� 

ଏମି� େହାଇqବ େବାu ଆେମ ପବୂ8ାନୁମାନ କରୁଛୁ 

ଏହା ଏକ କା¹"କ କାହାଣୀ, ଏହାର ସତ*ତା ସହ 

େକୗଣସି ସ5କ8 ନାହf 

  

Dମା ନଗର, ଆtପୁଆ 

ବ�ହH ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ତ ଆର© େହାଇ�, ଏେବଠୁ କାହfs େନବ ପା� ଛअ 

ମାସ େହଉ ଘରକୁ ଯିବ"? ବସ� କ9�, ନା, େମା 

ଝିअର ଭଲ େଦଖାrହଁା ଆମ ଘେର େହବ କୁନାବାପା 

ପ��େ0ଧ କ�ବାର ଯୁ ନq� କାନମୁ� ଆଉଁସି 

େସମାେନ ସୁଧାକୁ ତା ବାପଘରକୁ ¤ଡ଼ି େଦଇqେଲ  

 ମାତ�  r�ଟା Eନେର ସୁଧା ଘରକୁ େଫ� 

ଆସି� ଏମି� ହଠାତ୍ େଫ� ଆସିବା କଥା s� 

କୁନାବାପା ହଜମ କ�ପା��", କାରଣ ପୁଛେ�, କ9�, 

‘ଭୁବେନଶ�ର ଯାଇ ଗଭ8 ପରୀ�ା ଆଉଥେର କ�u 

ଭଲ କ� େଚsଂ କ�ବାପେର ଡା�ର କ9େଲ, ପୁअ 

अ� େତଣୁ ଗଭ8ନ� କ�େଦଇ େଫ� ଆସିu ଆଉ 

ଘେର ର9 କ�& କଣ େସqପାଇଁ ru ଆସିu’  

 ‘ଗଭ8 ନ� କ�େଦଲ ? କାହfs କ�େଦଲ?’ 

କୁନା େକ� ାଧେର §େଲ�ଇ ଉଠୁq�  

 ସୁଧା ଚପା ଗଳାେର କ9�, ‘େବଶୀ §େଲ�ଇ 

ହୁअ" ବୁଝିଲ, ଝିअେଟ ତ ଜନH  େଦବାର �ମତା ନାହf, 

§େଲ�ଇ ହଉଛ େକେତ ? େବଶୀ କ9େଲ ଘରକୁ 

ପେଳଇ& ଏେବ & େମା ପାଇଁ ପ��ାବ ଆସୁ�, ବୁଝିଲ 

େମା ପାଇଁ ପୁअ. अJବ ନାହf’  

 କୁନା ବାହୁ" ବାହୁ" କା�ି ପକାଇq� 

କୁନାବାପା ବୁଝାଉq�, ‘ହଉ, ଯE େସ ଝିअ rହୁଁ�, ଭଲ 

କଥା’ କୁନା &ର� େହାଇ "ଜ ରୁମକୁ ruଯାଇq� 

अେନକEନ ପଯ8*� ସୁଧା ସହ ମୁହଁମୁହf କଥାବାm8ା ବ� 

କ�ବାପେର, ପୁଣି ଥେର ସୁଧା ଗଭ8ବF େହାଇq� 

ପବୂ8ପ� ବସ� ଆସି ଝିअକୁ ସା®େର େନଇ ruଗ� 
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 ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ େସେétର ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ 
"ଜ /ା0 uvତ କ&ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ "କଟକୁ ପଠା�  

 

ଆପଣ. uvତ କ&ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ 
କଥା, ଇ�ହାସ, େ0େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�*, ବ*® ଇତ*ାE ଆପଣ 

ଇ-େମଲ୍ /ା0 ଆମ "କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

§ଠି ମା|ମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ�ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ    

ସ5ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା’ 

Dମାନଗର, ୨ୟ ଗG, ବ�ହH ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ7ୂ8 ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ସା9ତ* 

ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ*କ ମାସର ପ�ଥମ ସ�ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା 

ପବ8ପବ8ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ &େଶଷ ସଂ�ରଣମାନ ମ| ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା9ତ*ର 

&�ନ¡  &Jଗ ଯଥା, ଗ¹, କ&ତା, ପ�ବ¬, ରମ* ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ*ାE ଏqେର 

ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ9 ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା9ତ*କାର.ୁ େପ�ା¦ାହନ 

Eଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ9 ପ��କା "ଃଶୁ% &ତରଣ "ମିm ଉpି� େତଣୁ େଲଖକ, େଲvକାମାନ.ୁ 

େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା¦ାହନ 0ଶି Eଆଯାଏ ନାହf ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁqବା େଲଖକ େଲvକାମାେନ 

"ଜ େଲଖା ବ*ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ9 ପ��କା ପ�େତ*କ ମାସେର ଇ�ରେନଟ୍ େର "ଃଶୁ% ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲê େହାଇଥାଏ 

ପାଠକ rହfେଲ ଏ9 ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��uପି "ଜ କଂପୁ*ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲvକାମାେନ "ଜ କୃ� ଆମ "କଟକୁ ଡ଼ାକ/ା0 stା ଇ-େମଲ୍ /ା0 ପଠାଇ ପା�େବ 

ଡ଼ାକ /ା0 ପଠାଉqେଲ "ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ8�େର "ଭ8ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲv ପଠା�, 

stା ଟାଇପ୍ କ� ମ| ପଠା� ଇ-େମଲ୍ /ା0 ପଠାଉqେଲ େଲଖାକୁ େଲv ସା�ବ ପେର �ା"ଂ କ� 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ7ୂ8 ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା/ା0 କାଗଜର ବ*ବହାର କମ 

େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁqପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହf ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ &େ0ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯE ଆପଣ ଇ�ୁକ େତେବ "ଜ uvତ କୃ�କୁ 

ଆପଣ ଆମ "କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ9 ପ��କା ଇ�ରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ*କ 

ମାସେର ଶହସ�ା¥କ ଓଡ଼ିଆ. କ5ୁ*ଟରେର େଶାJପାଏ େତଣୁ ଏ9 ପ��କାପାଇଁ େଲଖା ମ| ଇ�ର୍ େନଟ 

&େଶଷ ସଚୂନା&େଶଷ ସଚୂନା&େଶଷ ସଚୂନା&େଶଷ ସଚୂନା    
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ମା|ମେର ହf ଗ�ହଣ କ0ଯାଏ ଯE ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ /ା0 ଆମ "କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହf, 

େତେବ ଆପଣ "ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ8�େର "ମ8ଳ ହ�ା�ରେର େଲv ଆମ "କଟକୁ 

"ମ¡ ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

  Dମା ନଗର - ୨ୟ ଗG 

  ଆtପୁଆ, ବ�ହH ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯE ଆପଣ ଇ�ର୍ େନଟ୍ ମା|ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ rହାz େତେବ "ଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍  

(ଓଡ଼ିଆ ୟୁ"େକାଡ଼ ଫ�େର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ� ାନ୍ସ୍ uେଟେରସନ୍) 

କ� Microsoft Word Document େର ଆମ "କଟକୁ ପଠା�, stା େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇ� 

ଫମ8ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    

 ଏ9 ପ��କା ଉନ¡� େହତୁ ଆପଣ. ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ*   

  

 ଧନ*ବାଦ 

    ଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ*ା� ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ    
 ପ��:ାତା-ସ5ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ¡ ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ¡ ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ¡ ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ¡ ାଥ    
ଯE ଏ9 ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ, େସqପାଇଁ ସ5ାଦକ �ମାପ�ାଥ8ୀ 


