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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ
�କା 

ପ�
Aାତା - ସ�ାଦକ 

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗIକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ[ େଲଖାର 

ମାନ ଏବଂ Lଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କ�ଯାଇଥାଏ 

େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ �̀ବ' / ଦାୟିତ�  ର�ବ 

ନାହ[, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା �େ&�ଶ Gଆଯାଇନାହ[ 

େଲଖାେର Gଆଯାଇdବା !eର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ�, ତାହା ଉପେର 

ସ�ାଦକ f3ା ପ�କାଶକ- ସହମ
 ର�ବ େବାg େକୗଣସି ghତ �ୟମ 

ନାହ[ ଯGଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ Lବେର ପଢ଼k ଏବଂ ବୁଝିବା 

ପେର ହ[ ପ�କାଶିତ କ�ଥାk ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�
ଶତ ସତ'ତାର ଦାE 

େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିdବା !ବାଦର 

ଉ`ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏdେର ସ�ାଦକ f3ା 

ପ
�କାର େକୗଣସି ଉ`ରଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ[ 

 ଏ� ପ
�କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- ghତ अନୁମ
 

!ନା अନ' େକୗଣସି ମାnମ (ପତ�  ପ
�କା / ଗଣମାnମ / ସ3ାଦପତ�  

ଇତ'ାG)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଏକ अପ�ଧ ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�
 

!େଶଷnାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ eହ[େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ ପ�eର 

େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇdବା ପୃAାମାନ-ର ପ�
r! 

ଗଣମାnମ ବା ଇsରେନଟେର େଦଇପା�େବ ଏଠାେର ଆେମ अନୁେ�ଧ 

କ�ବୁ େଯ େଯେବ ମn ଆପଣ ପ
�କାର େକୗଣସି अଂଶ ଇsେରେନଟ / 

େଫସବୁକ / ଟି� ଟରେର ପ�ସାର କରୁଛk, ଦୟାକ� ଆମ ପ
�କାର 

େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲxଖ କ�ବାକୁ ଭୁgେବ 

ନାହ[ 
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ସ�ାଦyୟ     ୭ 

ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�     ୧୮ 

ପ�ଥମାzମୀ     ୨୦ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

କା {̀କ ପ�ୂ{ମା    ୨୧ 

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 

ପ�H|ା... ଏ ଶବରୀର   ୨୩ 

ଡା ସ}'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା~ 

ମୟୁରୀ     ୨୬ 

�ଜfେଶାର ମgxକ 

େପ�ମନ�     ୨୮ 

ଶ�ୁନାଥ ଦାସ 

କଳାଧନ     ୩୦ 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ମିେଛଇ ଝିअର େପ�ମ   ୩୨ 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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କ!ତା ଗୁr     ୩୪ 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

େମା ପି�ୟା     ୩୬ 

!ନୟ ମହାପାତ�  

ପାେ�ାଟି ଏକପ�    ୩୮ 

ଡ3ରୁଧର ପ+ନାୟକ 

ମଁୁ, ମାଆ ଓ ଗଁା    ୪୦ 

ସ�ା�ମାନ ସାହୁ 

ସଜଳ ଆhର, କଜଳ ଇଶା�  ୪୨ 

�ପକ ଷଡ଼�ୀ 

ବହୁରୂପୀ ଶୀତ    ୪୩ 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�   ୪୫   

ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 

େକମି
 କହ     ୪୮ 

ଲୀନା ମହାk 

ବା �̀ା      ୪୯ 

ପxା!� ଗୁରୁ 

�ବନ ସIତା    ୫୦ 

ନୃସିଂହଚରଣ େବେହ� 
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ତୁେମ      ୫୨ 

ଜୟଶ�ୀ ପ+ନାୟକ 
ମଁୁ ନୁେହଁ ସୀତା    ୫୩ 

ପ�
L ପି�ୟଦଶ{� 
ଚଯ�'ା ଗୀତେକାଷ    ୫୮ 

अnାପିକା ର�ିତା ପାତ�  
ଭଗବାନ     ୬୨ 

ସୁଚ�ତା ସାବତ 
ଉଦ'ାନମ୍ : ମnକI�ର ମୁକସା|ୀ ୬୩ 

g��ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ' ପ+ନାୟକ 
ଆମ ଗଁା ହାଲeଲ    ୭୫ 

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ନାଗ�କ ସଂ�ତା ଓ ଜାHୟ ସଂହ
 ୮୧ 

ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 
ହ� ାଟ୍ ସ ଆପ୍ ଉବାଚ    ୮୪ 

अର!� ଆeଯ�' 
ସH- ନାମେର ଶ�ିପୀଠର ସତ'ତା ୮୮ 

ବାଲJ ୀf ନାୟକ 
अ!ଶ�ସ�ୟ େପୗ�ଣିକ ଆ!�ାର  ୯୩ 

ବାଲJ ୀf ନାୟକ 
ଗ�ାମ କ!ତାଘର ସା�େତ'ା�ବ ୨୦୧୬ ୯୯ 
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ସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁ    
ଆ�ା egଗେଲ 

 Lରତର ଦ|ିଣତମ �ଜ' ତାମିଲନାଡୁର େ�କପି�ୟ େନତ� ୀ 

ତଥା ମୁଖ'ମ�ୀ ସୁଶ�ୀ ଜୟଲIତା �ଘ� ୭୫ Gନର अସୁ�ତାପେର 

ଇହଧାମ ତ'ାଗ କ�ଛk ସିେନମାେର अ�ନୟରୁ �ଜ �ବନ 

ଆର� କ�dବା ଆ� ପରବ �̀ୀ ସମୟେର �ଜ'ର ସବୁଠାରୁ 

େ�କପି�ୟ େନତ� ୀ Lବେର ପ�ଗଣିତ େହାଇdେଲ ସିେନମାେର 

अ�ନୟ କରୁdବା ସମୟେର ହ[ େସ େସ� ସମୟର େ�କପି�ୟ 

अ�େନତା ଏମ୍ C �ମଚ��ନ- ସଂ�ଶ�େର ଆସିdେଲ, ପେର ପେର ଏମ୍ Cଆର୍ 

�ଜ�
େର अଂଶଗ�ହଣ କ�ବାପେର ଆ�ା ମn �ଜ�
କୁ ଆପେଣଇdେଲ 

अଲ୍ ଇ�ିଆ ଆନ� ା ଦ� ା!ଡ଼ ମୁେନ�ତ�  କଝଗ୍ଂ (AIADMK), Lରତର G�Hୟ 

ଆ�Iକ ପାଟ{ ଏବଂ ଚIତ େ�କସLେର ତୃ
ୟ ସବ�ା�କ �ାନ (୩୭) 

ପାଇdବା ପାଟ{ର େସ dେଲ ସେବ�ସବ�ା ତା-ର �ଧନପେର େସ� ଦଳକୁ 

ପ�eଳନା କ�ବା ପାଇଁ େସ� ପ�କାରର ଜେଣ ବ'�ିତ�  ହୁଏତ अେନକ ବଷ� 

ଯାଏଁ ମିIବ ନାହ[ 

 ଏମ୍ C �ମଚ��ନ- �ଧନ ପେର 
�ବଷ� ସମୟ ଦଳୀୟ अ�ିରତା 

ସେ �̀  ୧୯୯୧ ମସିହାେର େସ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ'ମ�ୀ Lବେର �ବ�ା�ତ 

େହାଇdେଲ େସ ସବ�େମାଟ ଛअଥର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ'ମ�ୀ Lବେର 

ଶପଥଗ�ହଣ କ�dେଲ ଏବଂ ୧୫ ବଷ�ରୁ अ�କ ସମୟ �ଜୁ
 କ�dେଲ 
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ତା-ର ଶାସନ କାଳେର ସାମାCକ ଉନ�
ମଳୂକ କାଯ�'କ�ମମାନ ହାତକୁ 

�ଆଯାଇd�, ଯାହା ପରବ �̀ୀ ସମୟେର अେନକ �ଜ' अନୁସରଣ କ�dେଲ 

େସ ମୁଖ'ମ�ୀ dବା ସମୟେର ମାସିକ େକବଳ ଏକ ଟ-ା �ଜର ପାଉଣା 

�ସାବେର େନଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃzି କ�dେଲ 

 अନାଥ ଶିଶୁ- ପାଇଁ କାଯ�'କ�ମ ‘କ� ାଡ଼ଲ୍ େବE’ ସେମତ ସରକାରୀ 

ଫାମ�ାସୀ, ଔଷଧ !ତରଣ ବ'ବ�ା, ଆ� କ'ାsିନ୍, ଆ�ା େzାର୍ ଏମି
 

अେନକ େଯାଜନା େସ କାଯ�'କାରୀ କ�ଇdେଲ �ଜର �ଜେନୖ
କ �ବନେର 

େସ अେନକ ଉତ୍ ଥାନ ପତନ େଦhdେଲ ଦୁଇଦୁଇଥର େଜଲ େLଗିdେଲ 

୧୯୯୭ ମସିହାେର ଭ� zାeର अ�େଯାଗେର ତ�ାଳୀନ ମୁଖ'ମ�ୀ କରୁଣା��- 

�େ&�ଶେର େସ େଜଲ ଦ� େLଗିdେଲ ଏହାର ପ�
େଶାଧ େସ ୨୦୦୧ 

ମସିହାେର ମୁଖ'ମ�ୀ dବା ସମୟେର अଶିବଷ� ବୟ� କରୁଣା��-ୁ �ଜ 

ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କ�ଇ େନଇdେଲ G�Hୟ ଥର େସ ୨୦୧୪ ମସିହାେର 

ସ�`ି ମାମ�େର େଜଲ େLଗିdେଲ େସେତେବେଳ 
�ମାସ ପାଇଁ ତା-ୁ 

େଜଲ ଦ� େହାଇd� େଯେତେବେଳ େସ ମଧୁେମହ ଓ ଗ ିବାତ େ�ଗ େଯାଗଁୁ 

अତ'� ଦୁବ�ଳ େହାଇପଡ଼ିdେଲ  

 �ଜ �ବନକାଳେର େସ अେନକ କଠିନ ପଦେ|ପ େନଇdେଲ ଏବଂ 

େ�କପି�ୟ େହାଇdେଲ !ଗତ 
�ମାସ େସ ସ�ା�' अବ�ା ଦୁବ�ଳ େହତୁ 

�f�ାଧୀନ dେଲ େଶଷ ସମୟେର ତା-ର ହୃଦ୍ ଘାତ େହାଇd� ଏବଂ 

अେନକ ବ�A �f�କ- ଶତପ�େଚzା ସେ �̀  େସ ଇହଧାମ ତ'ାଗ କ�dେଲ 

େମା�- ମାzର୍ େz� ାକ୍ 

 !ଗତ ଆଠତା�ଖ ସଂnାେର Lରତର ସବୁ ଇେଲେ¡�ା�କ୍ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଗଣମାnମେର ହଠାତ୍ େଦଖାେଦଇ Lରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେର��  

ଦାେମାଦର୍ ଦାସ େମା�, ଯାହା େଘାଷଣା କ�େଲ, ତାହା ଶୁଣି� ପେର अେନକ 

ଘେର ଆତ-ର ବାତାବରଣ େଖIଗ� େଦଖୁ େଦଖୁ େଘାଷଣାଟା େଫସବୁକ୍, 

ଟି� ଟର୍ ଓ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ମn ବହୁଳ Lବେର ପ�ସା�ତ େହବାକୁ �ଗି� ମାତ�  

େକଇ ଘsା ମnେର �ଗି� ସେତ େଯମି
 Lରତେର ଏକ अପ�ତ'ାଶିତ !ପ¢ବର 

ଆର� େହାଇଗ� ଗଣମାnମମାେନ ଏ� ସମାeରକୁ େନଇ ଘନ ଘନ 

ପ�ଚ£�ାମାନ ପ�କାଶିତ କ�ବାକୁ �ଗିେଲ େସ�Gନ ମn�ତ� ରୁ Lରତେର 

୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟ-ାର ସମ¤ ମୁଦ� ାକୁ अଚଳ କ�େଦବାର େଘାଷଣା ସେତ 

େଯମି
 ମହାବାତ'ା ପ� �ଗି� ଏହାପେର ଦୁଇGନ ବ'ା-୍ ବ� ର�ବ ଏବଂ 

ଏଟିଏମ୍ ରୁ ମn ଟ-ା ବାହା�ବନାହ[ େବାg ଶୁଣି अେନକ େ�କ �
 अଧେର 

ଘରୁ ବାହା�dେଲ f¥ େ�କ ରhdବା ଟ-ାକୁ େନଇ େସdେର ସୁନା 

fଣିdବା କଥା ! ଶୁଣାଗ� 

 କଳାଧନ ବାବଦେର ସବୁେବେଳ ଚ£�ାେର ର� ଆସିdବା ନେର��େମା� 

ସରକାର- ଏ� ପଦେ|ପ ଫଳେର େଦଶ �ତେର ସ�ିdବା ସମ¤ କଳାଧନ 

ହଠାତ୍ �ତା�
 ପ�ଘଟ େହାଇଯିବାର ଭୟ ସମ¤-ୁ ଏେବ ଘା�¥ 

ସଚୂନାେଯାଗ' େଯ अେନକ ବ'�ି �ଜର କଳାଧନକୁ ପ�ାୟତଃ ୫୦୦ ଏବଂ 

୧୦୦୦ ଟ-ା େନାଟେର ଘେର ରhଥାk େକୗଣସି ପ�କାର କଳାକାରବାର 

ସମୟେର ପ�ାୟତଃ ଏ� ସବୁ ମୁଦ� ାର ବ'ବହାର ହୁଏ ଘର fଣିବା ସମୟେର 

େହଉ अବା େବସରକାରୀ ଶି|ାନୁAାନ ମାନ-େର େହଉ, ସବୁଠି କ'ାପିେଟସନ୍ 

ଫି ଆଉ अନ'ାନ' ଫି ବାବଦେର ଲ| ଲ| ଟ-ା ସଂଗ�ହ କ�ଯାଏ, ଯାହାର 

ରସିଦ Gଆଯାଏ ନାହ[ ଏ� ନୂଆ ବ'ବ�ା ଫଳେର େସ� ସବୁ ବ'�ିମାେନ 
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ଏେବ ହରଡ଼ଘଣାେର ପଡ଼ି ଯାଇଛk �ଜ ଘର ଆଲମି�େର ରhdବା ଲ| 

ଲ| अବା େକାଟି େକାଟି ଟ-ା ଏେବ େସମାେନ ବଦଳାଇବାକୁ ବାn େହେବ 

ଏବଂ ବଦଳାଇବା ସମୟେର େସମାେନ ଜଣାଇେବ ଏେତ ଟ-ା େସମାେନ 

େକାଉଠୁ ପାଇେଲ? ଯG େସ� ଟ-ାର େସ�ାତ !ଷୟେର ଜଣା ପେଡ଼ନାହ[, 

େତେବ ତାକୁ କଳାଧନ େବାg ଧ��ଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର େସ� ଟ-ାର 

ଷାଠିଏ ପ�
ଶତ େନଇଯିେବ ଦରକାର େହେଲ f¥ େ�କ- !େ�ଧେର 

କାଯ�'ାନୁAାନ ମn �ଆଯାଇପାେର 

 ସଚୂନାେଯାଗ' େଯ ଚIତ ବଷ� ଆର�ରୁ େକ��  ସରକାର କଳାଧନ 

େଘାଷଣା କ�ବା ପାଇଁ �ିମ୍ ପ�ଚଳନ କ� େସେ§3ର ୩୦ ତା�ଖ ସୁ¨ା �ଜ 

ସ�ିତ କଳାଧନ ବା ସ�`ି ବାବଦେର େଘାଷଣା କ�େଲ ୪୫% େଦୟ େଦଇ 

ବାf ଟ-ା ରhପା�ବା ଭI ବ'ବ�ା ଆଣିdେଲ ଏହା �ା� ପାଖାପାh ୬୨ 

ହଜାର େକାଟି ଟ-ା ଆଦାୟ େହାଇd� େସେତେବେଳ ସରକାର େଚେତଇ 

େଦଇdେଲ େଯ, େଯଉଁମାେନ �ଜ ସ�ିତ କଳାଧନର େଘାଷଣା କରୁନାହାk 

େସମାେନ ଭ!ଷ'ତେର ବହୁତ अସୁ!ଧାର ସ�ªଖୀନ େହେବ ଏେବ 

ସରକାର- ଏ� େଘାଷଣା େସ� ବ'�ିମାନ- ପାଇଁ ପ�ଜୁଯ' େବାg 

ଜଣାପଡ଼ି¥  

 ଧନ ସ�ୟ କ�ବା अନୁ�ତ ନୁେହଁ, f« କଳାଧନକୁ ସରକାର- 

अେଗାଚରେର ଲୁେଚଇ ରhବା ଏକ अପ�ଧ अେନକ ବ'�ି �ଜ ଧନକୁ 

ବ'ା-େର ରଖk ନାହ[, କାରଣ େସମି
 କ�େଲ େସମାନ-ର ଆୟବ�ଭ�ୂତ 

ଧନର ଖବର ସରକାର-ୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ अ�କ କର େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ଏେବ େସମାେନ ଜାଣିପା�େବ େଯ ଏହା�ା� େଦଶର େକେତ |
 େସମାେନ 
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କରୁdେଲ अବଶ' ପ�ବାରେର ¬ୀ େ�କମାେନ, ଗରୀବ eଷୀମାେନ ଏବଂ 

ବ'ବସାୟୀମାେନ f¥ f¥ ଟ-ା ଘେର ଲୁେଚଇ ରhବାର ସମେ¤ ଜାଣk, 

େସମାନ- ପାଇଁ େକୗଣସି अସୁ!ଧା େହବନାହ[, େବାg ସରକାର େଘାଷଣା 

କ�ଛk अେଢ଼ଇ ଲ|ରୁ अ�କ ଟ-ା ଗ¥ତ କ� ରhdବା ବ'�ିମାନ-ୁ 

େସ� ବାବଦେର ଉ`ର େଦବାକୁ େହବ ଏହାପେର ଆୟକର !Lଗ େସ� 

ଧନ !ଷୟେର ପୁାନୁପୁ ତଦ� କ�େବ ଏବଂ ସେ�ାଷଜନକ ଉ`ର ନ 

ମିIେଲ, େସମାେନ ଏ� ଟ-ାରୁ ଷାଠିଏ ପ�
ଶତ Lଗ େଜା�ମାନା ଆକାରେର 

ରhେନେବ 

 େଦଶେର େହଉdବା େଦଣେନଣର ପ�ାୟ ୮୮ ପ�
ଶତ େକବଳ ୫୦୦ 

ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟ-ା େନାଟ �ା� େହଉdବା କଥା ସରକାର ଜଣାଇଛk ଏ� 

ସବୁ େଦଣେନଣ ପ�f�ୟା ବ'ା- ମାnମେର େହେଲ, େକୗଣସି ପ�କାର 

କଳାକାରବାର େହାଇପା�ବ ନାହ[ ଏ� ସବୁ ମୁଦ� ା ବଜାରରୁ ବାହାର 

କ�େନଇ ନୂଆ ମୁଦ� ା ପ�ଚଳନ କ�ଯିବ ଏହା�ା� କଳାଧନ ବ'ବହାରକୁ ବ� 

କ�େହବ अବଶ' କଳାବ'ାପାରୀମାେନ ଏହାକୁ େଦh ନୂଆ ନୂଆ ବ'ବ�ା 

କ�େବ ସତ, f« ଏ� େଘାଷଣା ପେର अ�ତଃ अେନକ କଳାବ'ାପାରୀ- ମୁଖା 

େଖାgଯିବ େସdେର G�ମତ ନାହ[ ଭ!ଷ'ତେର େକ� ବ'�ି େକୗଣସି �ାନେର 

ଗrିତ କ� ଟ-ା ରhେଲ େସdପାଇଁ େସ ଉ`ରଦାୟୀ େହାଇ ର�େବ 

ସରକାର eହୁଁଛk େଦଶର ସମ¤ ଧନ ବ'ା- ମାନ-େର ଜମା େହାଇ ରହୁ 

ଏହା�ା� ସମାଜେର ଏକ ସାମାCକ ଦାୟିତ� େବାଧ ର�ବ ଏବଂ କଳାକାରବାରକୁ 

େପ�ା�ାହନ ମିIବ ନାହ[ 

 �ୟଲ୍ ଇେzଟ୍ ବା ଗୃହ�ମ�ାଣ ସଂ�ାମାେନ ମନ ଇrା ଦରଦାମ ବୃ¨ିକ� 
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ସାଧାରଣ ଖାଉଟି-ୁ ଠକୁdେଲ ଦଶଲ|ର ଗୃହକୁ 
�ଶି ଲ|େର !କ�ୟ କ�, 

େସdରୁ େକାଡ଼ିଏ ଲ| କଳା Lବେର େନଇଯାଉdେଲ, ଏେବ େସମାେନ େସପ� 

ଆଉ କ�ପା�େବ ନାହ[ ଶି|ାନୁAାନ ମାେନ ପ�
ବଷ� କ'ାପିେଟସନ୍ ଫି, 

େଡାେନସନ୍ ଆG ନଁାେର अେନକ अଥ� େନଉdେଲ, ଏେବ େସ ସବୁ ! 

େହବନାହ[ ଏ� ବ'ବ�ା �ା� ସମାଜେର ଏକ ସ�r अଥ�େନୖ
କ ବ'ବ�ା କାମ 

କ�ବ 

 ସୀମାପାର ଆତ-ବା�ମାେନ Lରତେର ପ�େବଶ କ�ବାପାଇଁ ବହୁଳ 

Lବେର ଏ� ମୁଦ� ାମାନ-ୁ ଗrିତ ରଖୁdେଲ ପାf¤ାନେର LରHୟ ମୁଦ� ାର 

ଏକ ନକଲ କରୁdବା �େକଟ୍ କାମ କରୁd� କୁହାଯାଉ¥, େଦଶେର ଗrିତ 

ସମ¤ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟ-ା େନାଟର ପ�ାୟ ଦଶ ପ�
ଶତ ନକg d�, 

ଏେବ େସ ସବୁ ଧ�ପଡ଼ିବ ଏ� ବ'ବ�ା �ା� ଆତ-ବା�- େମରୁଦ� 

L�ିଯିବ େବାg ଆଶା କ�ଯାଉ¥ ନକg LରHୟ ମୁଦ� ା ମn କମ୍ େହବ 

अ�ତଃ f¥ Gନ ପାଇଁ ଏହା କମ୍ େହାଇପା�ବ ଏ� ବ'ବ�ାର �ଘ�ମିଆG 

�ଭ|
 େକବଳ ସମୟ ଆସିେଲ ହ[ ଜଣାପଡ଼ିବ 

 ସେବ�ାପ� ଏ� ବ'ବ�ା �ା� ଯGଓ f¥ Gନ ପଯ�'� େଦଶେର 

ଆତ-ର ବାତାବରଣ େଖIଯାଇପାେର, ଏବଂ f¥ େ�କ-ୁ अସୁ!ଧା ! 

େହାଇପାେର, f« ଆମକୁ ଉ®�ଳ ଭ!ଷ'ତ କଥା ��ା କ�ବାକୁ େହେଲ 

ବ �̀ମାନେର f¥ अସୁ!ଧାକୁ ସାମନା କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ[ ପଡ଼ିବ !�ନ�  

ଗଣମାnମେର ପ�e�ତ ସ3ାଦକୁ େଦhେଲ େଦଶବ'ାପୀ େ�କମାେନ ନେର��  

େମା�- ଏ� ପଦେ|ପକୁ ସ�ାଗତ କରୁdବା ଜଣାଯାଏ ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ 

ଆଗାମୀ Gନେର କଳା ବଜାରୀ, ବ'ାପାରୀ ଏବଂ କଳାଧନ ସ�ୟ କାରୀ- 
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ଉପେର କଡ଼ା କାଯ�'ାନୁAାନ �ଆଯାଇ ଉଦାହରଣ ସୃzି କ�ଯାଉ େଦଶର 

ଧନ ମାତ�  େକେତ ଜଣ- ପାଖେର ଜମା େହାଇ ନ ରହୁ ସମ¤-ୁ ନ'ାୟମିଳୁ 

ଆେମ�କାେର ଟ��- �ଜତ�  

 ଚIତ ବଷ� ଆେମ�କାର �z�ପ
 ପଦEପାଇଁ �ବ�ାଚନ ଆେୟାCତ 

େହାଇd� ପ�ଥମରୁ ହ[ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ କ¯ନାଜ¯ନା eଲୁd� 

�z�ପ
 ପଦE ଆଶାୟୀ େଡାନାଲ୍ ଡ୍ ଟ��୍ ଓ ��ରୀ fxsନ- ମnେର 

ପ�
��ିତା ସମଗ� !ଶ�େର ମିଶ� ପ�
f�ୟା ସୃzି କ�d� ପ�ଥମଥର ପାଇଁ 

େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଏ� �ବ�ାଚନର ପ�Lବ େଦhବାକୁ ମିId� �ବ�ାଚନ 

େଶଷ େହବା ପଯ�'� ଆେମ�କାର ୫୮ଟି ଗଣମାnମ ସଂ�ା ମnରୁ ୫୫ଟି ସଂ�ା 

��ରୀ fxsନ C
େବ େବାg ଭ!ଷ'ବାଣୀ କ�dେଲ ସୁ̈ ା ସମ¤-ୁ ଆ°ଯ�' 

କ�େଦଇ େଡାନାଲ୍ ଡ୍ ଟ�� ଆେମ�କାର ୪୫ତମ �z�ପ
 େହେବ େବାg 

ଜଣାପଡ଼ି� ବୃ`ିେର ବ'ବସାୟୀ ଟ�� ଆେମ�କାର ଜେଣ ପ�ମୁଖ ଧ� ବ'�ି 

ଏବଂ େସ ଆତ-ବାଦ !େ�ଧୀ େହାଇdବାରୁ ତା-ର !ଜୟେର Lରତ ପ� 

େଦଶେର ଆନ� େଦଖାେଦଇ¥ ଆତ-ବାଦ ଓ ଇସ�ମ୍ !େ�ଧୀ ମ�ବ' 

େଦଇdବା ଟ��- !ଜୟ ପେର ଏେବ अେନକ େଦଶେର ଆତ- 

େଦଖାେଦଇ¥ ପାf¤ାନ ଓ ଚୀନ ପ� େଦଶ ଏ� !ଜୟେର ମମ�ାହତ 

େହାଇଛk �ଜର �ବ�ାଚନ ପ�eର ସମୟେର ଶ�ୀ ଟ��୍ େଘାଷଣା କ�dେଲ 

େଯ େସ Lରତର अ
 �କଟତର ଏବଂ ଶ�ୀ ନେର��  େମା�- ଜେଣ ପ�ଶଂସକ 

ତଥା େସ ��ୁ ଧମ�ର ଜେଣ ପ�ଶଂସକ େତଣୁ Lରତ ପାଇଁ अେନକ ଭଲ େହବ 

େବାg ଆଶା କ�ଯାଉdବା େବେଳ, ଟ�� େଘାଷଣା କ�ଛk େଯ ଆେମ�କାେର 

କାମ କରୁdବା !େଦଶୀମାନ-ୁ ପ�ତ'ାବ �̀ନ କ�ଯାଇ, େସମାନ- �ାନେର 
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ଆେମ�କାର ମଳୂ �ବାସୀ-ୁ କମ��ଯୁ�ି Gଆଯିବ, ଏହା �ା� ଆେମ�କାେର 

କାମ କରୁdବା अେନକ LରHୟ ଆତ-ିତ େହାଇପଡ଼ିଛk 

େLପାଳ େଜଲ୍ ଭ�ା ଓ ସିମି ଆତ-ୀ- ଏନ୍ କାଉsର 

 !ଗତ ମାସେର େଯଉଁ ଖବର ସମୁଦାୟ ଗଣମାnମକୁ ବା}ି ରhd�, 

ତାହା d� ମnପ�େଦଶର �ଜଧା� େLପାଳର अତ'� ସୁର|ିତ େଜଲରୁ 

ଆଠଜଣ କଏ� େଫ�ର େହବା ଏବଂ ଏ� ଘଟଣାର ମାତ�  ଆଠ ଘsା ମnେର 

ସମ¤ କଏ�-ୁ ଏନକାଉsର �ା� ହତ'ା କ�ଯିବା ପ�
ବ}ିତ ସଂଗଠନ 

ମୁସgମ୍ ±ତ�  ସଂଗଠନର ଆଠଜଣ !e�ଧୀନ କଏ� ବହୁ ସୁର|ିତ େLପାଳ 

େଜଲରୁ େଫ�ର୍ େହବାେର ସ|ମ େହାଇdେଲ େସମାେନ େଫ�ର୍ େହବା 

ସମୟେର କ �̀ବ'ରତ କେନzବଳ-ୁ ହତ'ା କ� େସମାେନ େଜଲର eIଶି 

ଫୁଟ୍ ଉ£ କା² େଡଇଁ eg ଯାଇdେଲ  

!ମୁଦ� ାକରଣ ପେର अସୁ!ଧା 

 ଚIତ ବଷ�ର ସବୁଠାରୁ अ�କ ଚ£{ତ !ଷୟ େହଉ¥ !ମୁଦ� ୀକରଣ 

अଥ�ାତ ପୁରୁଣା ଟ-ାକୁ अଚଳ କ�େଦଇ ନୁଆ ଟ-ାର ପ�ଚଳନ ବ'ବ�ା 

େଯଉଁGନ ପ�ଧାନମ�ୀ େମା� ଏ� ବାବଦେର େଟg�ଜନେର ଆସି କ�େଲ 

େସ�Gନ ହ[ ସମେ¤ ଜାଣି ଯାଇdେଲ େଯ ଏହା �ା� अେନକ अସୁ!ଧା େହବ 

େଯଉଁମାେନ ଟ-ା ମାଡ଼ି ବସିdେଲ େସମାେନ କଣ କ�େବ f¥ ଜାଣିପା�େଲ 

ନାହ[, ଆଉ େଯଉଁମାନ- ପାଖେର अ¯ f¥ ସ�ିତ ଧନ d� େସମାେନ ତୁର� 

ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏମି
 ବ'ାକୁଳତା େଦଖାଇେଲ େଯ ବ'ା- ମାନ- 

ସାମନାେର अେହତୁକ �ଡ଼ େଦଖାେଦ� ଏହାକୁ ଗଣମାnମମାେନ ଏମି
 

ପ�eର କେଲ େଯ ସେତ େଯମି
 ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି େଦଶକୁ अ�ଜକତା ଆଡ଼କୁ 
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ଟାଣି େନେଲ !େ�ଧୀଦଳମାେନ ଏହା !ରୁ¨େର ଆେଗଇ ଆସିେଲ 

ସଂସ�ୟ ବ'ବ�ାେର ସରକାର- ପ�େତ'କ �³`ିକୁ !େ�ଧ କ�ବା !େ�ଧୀ 

ଦଳ- ପାଇଁ ଏକା� କାମ', େସମାେନ ତାହା କେଲ f¥ �ଜେନୖ
କ ଦଳ 

ଏହାକୁ ପ�ତ'ାହାର କ�ବାପାଇଁ ଦାE କ�େଲ ଆଉ f¥ ଏହା !େ�ଧେର 

Lରତ ବ�ର ଆହ� ାନ ! େଦଇେଦେଲ େସ ଯାେହଉ, ସମଗ� େଦଶ ଏକଜୁଟ 

େହାଇ ସରକାର- ଏ� ପଦେ|ପକୁ ସମଥ�ନ ଜଣାଇବାପେର !େ�ଧୀଦଳ- 

ଦାE अଗ�ାହ' େହାଇଗ� 

 େହେଲ ଏ� ପ�f�ୟା�ା� ସତେର अେନକ अସୁ!ଧା େହାଇ¥ ବ �̀ମାନ 

ସୁ¨ା େ�କମାନ-ୁ େଦୖ�କ ସବ�ା�କ ୨ ହଜାର ଟ-ା ହ[ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ବାହାର 

କ�ବାକୁ କୁହାଯାଉ¥ ଯାହା अେନକ- ପାଇଁ କzକର େହାଇପାେର 

େଯଉଁମାେନ ବ �̀ମାନ ଘେର !ବାହ ବ�ତାG ଉ�ବ ପାଳନ କ�ବାକୁ eହୁଁdେଲ 

େସମାେନ ଏହା �ା� !େଶଷ Lେବ ପ�L!ତ େହେଲ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ f« 

ଏହାକୁ େନଇ !େଶଷ ଉ�ା�ତ େଦଖାେଦଉdେଲ ସରକାର-ୁ ସମଥ�ନ 

କରୁdବା ବ'�ି-ୁ !େ�ଧୀମାେନ अ}ଭ� େବାg କ�ବାର େଦଖାଗଲ 

अବଶ' ଏହା अଲଗା କଥା େଯ େସ� ବ'�ିମାେନ !ଗତ ସତୁ� ବଷ�ଧ� 

େଦଶର ~ନअବ�ା େହଉdବା ସମୟେର �ଜ ଚ|ୁମାନ େକଉଁଠି 

ରhେଦଇdେଲ, ତାହା େସମାେନ ହ[ ଜାଣିdେବ େସ ଯାେହଉ, ଏ� ପ
�କା 

ପ�କାଶନ େହଉ େହଉ �³
 �ଆଯିବାର अ �̈ା�କ Gନ ସ�ଯିବଣି ଆଉ 

ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ Gନ अେପ|ା କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ� ଦୁ&{ନ 

ଖୁବ୍ ଶୀଘ� अପସ� ଯିବ 

 f« େଦଶକୁ ଦୁ&�ଶାେର ପକାଇବା ଭI ଏକ �³`ି ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ 
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େମା� େନେଲ େକମି
 ? େସ କଣ ଜାଣିନdେଲ େଯ ଏହା �ା� େଦଶେର 

ଏମି
 ଏକ ପ��ି
 ସୃzି େହବ ? ଏହାପଛେର अେନକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ 

ମିଳୁ¥ େସdରୁ ସଦ' ପ�ା´ ଏକ ଖବର େହଉ¥, !ଗତ Gନେର Lରତର ଉ� 

େ|ତ� େର ଆତ-ବା� ଆକ�ମଣ ପେର Lରତ ତରଫରୁ େହାଇdବା ସଜ{କାଲ୍ 

z� ାଇକ୍ ପେର, ପାf¤ାନ ଆତ-ିତ େହାଇ Lରତ ଉପେର ଆକ�ମଣ ପାଇଁ 

େଯାଜନା କରୁ¥ େହେଲ େସୖନ'ବଳେର ତାହା ସ�ବ େହାଇପା�ବ ନାହ[, 

େତଣୁ େସ କାଶJୀରେର ±ୟା ଯୁ¨ ଆେୟାଜନ କରୁ¥ କାଶJୀରେର ମୁଜା�&ିନର 

ଆତ-ବା� ବୁରହାନ୍ ୱା� ଏନ୍ କାଉsର୍ ପରଠାରୁ କାଶJୀରେର ପାf¤ାନ 

ଆେୟାCତ ପଥର େଫାପଡ଼ା କାଯ�' eଲୁd� �ଘ� e�ମାସ ଧ� ଏହା 

ଉପେର େକୗଣସି �ୟ�ଣ d� ପ� �ଗୁନd� ପେ�|େର ଏହା ପାଇଁ 

ପାf¤ାନରୁ ପ�¤ୁତ ନକg LରHୟ ମୁଦ� ାର ବହୁଳ ବ'ବହାର େବାg 

ଜାଣିବାପେର ସରକାର- ତରଫରୁ ତୁର� ଏ� ସବୁ ବହୁମଲୂ' ମୁଦ� ାକୁ अଚଳ 

କ�େଦବାର �³`ି �ଆଯାଇd� ଏହା କ�ବା ଏେତ ସହଜ ନd�, କାରଣ 

Lରତର ଜନସାଧାରଣ eହ[dେଲ, ଏହା !େ�ଧେର ଆେ�ାଳନାତJ କ ପଦେ|ପ 

େନଇ ପା�ଥାେ� f« Lରତର ଜନସାଧାରଣ ସରକାର- ଉପେର ଆ�ା 

େଦଖାଇବା�ା� ଏହା ସଫଳ େହାଇପା�� 

 ମୁଦ� ା अଚଳ େହବାପରଠାରୁ କାଶJୀରେର ପଥର େଫାପଡ଼ା କାଯ�'କ�ମ 

କାେଳ େହଉନାହ[ େବାg ଶୁଣାଯାଉ¥ ଆଗାମୀ ବଷ� ଆର�େର 

ଉ`ରପ�େଦଶେର େହଉdବା ସାଧାରଣ �ବ�ାଚନେର ଆଉ ଟ-ା େଦଇ େLଟ୍ 

fଣି େହବନାହ[ େବାg ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ¥ !ମୁG�କରଣ ପରଠାରୁ 

େନତାମାନ-ର ରଥଯାତ� ା, ମହାସL ଆGର अ� େହାଇ¥ େନାଟ୍ ବ� 
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ଏ� ଇ-ପ
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କ�ବା �ା� ଯାହା ! अସୁ!ଧା େହଉ ନା କାହ[f, ସବ�ସାଧାରଣେର f« 

େଗାଟିଏ !ଶ�ାସ ଜାଗ�ତ େହାଇ¥ େଯ ଆଗାମୀ Gନେର ଏହା �ା� अେନକ �ଭ 

େହବ େସ ଯା େହଉ ଭ!ଷ'ତେର ଆମ େଦଶ ସୁନା अ�ାGଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଲଟି 

ଯାଉ, ଏ� କାମନା କ� ଚIତ ମାସର ଆହ� ାନକୁ ଆପଣ ମାନ-ୁ ଉପହାର 

େଦଉ¥ 

ଆଶା କରୁ¥ ଚIତ ମାସର ଆହ� ାନ ଆପଣ-ୁ ଭଲ �ଗିବ 

ଧନ'ବାଦ 

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ମହାଶୟ  

 ପ�ଣାମ ଆହ� ାନ ପ�ବାରର ସବୁ ସଦସ'/ସଦସ'ା-ୁ 

ଯଥାଥ� ସ�ାନ 

 ସମସାମୟିକ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଗ
, ପ�ବୃ`ି, ଧା�, ବ'ା� 

ଓ ନାନା ସମସ'ାର अପେରସନ କ� ସୁ� କ� େତାIପା�ବାର 

ପ�ୟାସେର ସ®ିତ ଏଥରର ସଂପାଦyୟ ସା�ତ'େର �ଜ�
 

ବଂଗ ପ�େଦଶରୁ ଆମଦା� େହାଇ କ�ମଶଃ !¤ାର �ଭ କରୁ¥ 

ଓଡ଼ିଶାେର ପି�ୟାପ�ୀ
େତାଷଣ ନୁଆଁ କଥା ନୁେହଁ ମଁୁ ପଣରୁ ଆମ 

ପଣକୁ ଯାଇ ପା�ବାର ଆ��କତା ଏକ ପ�ଶ�ବାଚୀ େଗାAୀବାଦ 

ଖାg ବ�ହJ ପୁରେର କାହ[f - ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାେର ଉଣାअ�େକ 

!ଦ'ମାନ ଟ-ା !�ମୟେର ପୁର�ାର, ସ�ାନ f3ା ସୁେଯାଗ 

କ�ମଶଃ ସା�ତ'କୁ ଆକ� ା� କ�eg¥ ସବୁଠି ପ�
େଯାଗୀତା 

�ଜକୁ !µାପିତ କ�ପା�ବାର ସଂପାଦକ- ସାହସ, ଦ�, 

ଉ�ାହ ଏବଂ ସା�ତ'ାନୁ�ଗୀ ପ�ବଣତା ମୁଗ୍ ଧ କ�¥ ଧନ'ବାଦ 

ଡା�ର କଥାକାର େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ ମହାଶୟ 

 ଏଥରର ଆହ� ାନ ସଂ�ରଣେର କ!ତାର ସ�ାର अନ' 

!Lଗଠୁ ବI अେନକ କ!-ର !�ନ�  କ!ତା ପାଠ କ�ବାର 

ସୁେଯାଗ ମିI¥ अନ' !Lଗ ସବୁ ଯଥାରୀ
 ସୁଖପାଠ' 

ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�     

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अନ� Gତ ଗ¯ ନବ ସଂେଯାଜନ ସବୁf¥କୁ େଯାଗ କ�େଲ ଏଥରର ଆହ� ାନ 

ସତେର ଏକ !େଶଷାଂକ 

 �ରୁତା ସା�ତ' ଫ&� ଆହ� ାନର ଆହ� ାନେର ସାମିଲ େହାଇପା�¥, ଆଗକୁ 

अନ'ମାେନ ମn ଆସିେବ ପ
�କାର ଶୁଭକାମନା ସହ େଶଷ କରୁ¥ ଏ� �ଠି 

 ଇ
 

 ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଓଡ଼ିଆଘର ପୁअ f ଝିअ  ଆେଗ ଜନମ ଯିଏ 

ତା’ପାଇଁ ଏଠି ପ�ଥମାzମୀ  ପାଳନ େହାଇଥାଏ 

ମଥାେର ତା’ର 
ଳକଗାର  େଦହେର ନୂଆ ଜାମା 

େକେତ େଯ ଖୁସି ପିଠା ଓ ପଣା fବା ଉପମା େଦବା 

ହଳ� ଗଛ ସରୁପତର  ଏ�ୁ� ହୁଏ ଗଢ଼ା 

ନାନା ରକମ ଓଡ଼ିଆ ଖାେଦ' ଇଶାେଣ ହୁଏ ବଢ଼ା 

ନୂଆ ଜାମାଟି ଖୁସିେର ପି}ି  େପାଢୁअଁ ପୁअ ଝିअ 

ଗୁରୁଜନ- ପାଦପଦJ େର  ମଥା ନୁଆଇଁ Gअ 

ପିତାମାତା- ଚରଣ େସବା  କ�ବାପାଇଁ ସିଏ 

ମନ ମnେର ବଡ଼ ହରେଷ  ଶପଥ େନଇଥାଏ 

ବଡ଼ମାନ-ୁ େଦବା ସ�ାନ  ଜଣାଏ ଏ� ଓଷା 

ବ�{ବା ପାଇଁ ଏ ଉପକାର  ନାହ[ େମା ମୁେଖ Lଷା 

 

!ଭୂ
ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ, ୭୫୨୧୦୮ 

ଦୂରLଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 

ଇେମଲ୍ : anamsahoo50@gmail.com 

ପ�ଥମାzମୀପ�ଥମାzମୀପ�ଥମାzମୀପ�ଥମାzମୀ    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ମିଠା ଶୀତ େନଇ  କା {̀କ ପୁେନଇ 

  ଆସି� ଓଡିଶା େଦଶ 

ପ�ତୁ'ଷରୁ ଉଠି  ସ�ାନ େଶୗଚ ସା� 

  ଓଡ଼ିଆ େହାଇେଲ େବଶ II 

କଦଳୀ ପଟୁଆ  �ମ{ତ ନଉକା 

  ଧ� ଗେଲ ନ� Hେର 

ପ��ପ ଜଳାଇ  ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ 

  ଭସାଇେଲ ନ� �େର II 

ଭକ
 �`େର  ଗାଇ ଆ କା ମା େବୖ 

  ମନାେସ ପୁଣ' अଜ�ନ 

ପ�ତୁ'ଷର ସ�ାନ  େଦବ ଦରଶନ 

  କେର କଳJ ଷ ନାଶନ II 

ଆCର ସୁGନ  କ�ଏ ସJରଣ 

  ସାଧବ ପୁअର ଗାଥା 

ଦ�ଆ ପା�େର  ସୁନାମ अରC 

  େଟf eଲୁd� ମଥା II 

�ଳ ପା�ବାର  ବ|େର େବାଇତ 

  କରୁd� ଚଳମାନ 

ସୁ�ଳ अ3ର   ତେଳ ଖାg ଜଳ 

କା {̀କ ପ�ୂ{ମାକା {̀କ ପ�ୂ{ମାକା {̀କ ପ�ୂ{ମାକା {̀କ ପ�ୂ{ମା    

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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  େହଉd� ଦୃଶ'ମାନ II 

ରଜ� अ}ାର  ଝଡ େତାଫାନକୁ 

  ନ d� ଖା
ର ତାର 

ମାଆ ମ�ଳା-ୁ  ସୁମିରଣା କ� 

  !ପଦୁ ହୁअଇ ପାର II 

େବା�{ଓ ସୁମାତ� ା   ଜାL ବାg ଦºୀେପ 

  କରୁdେଲ ବ'ବସାୟ 

अଜସ� ସ�`ି   अରଜନ କ�  

      େଫରୁdେଲ ସº ଆଳୟ II 

େଫରେ� !ପଣି        ଘରର ଘରଣୀ 

  କରୁdେଲ ବ�ାପନା 

ଓଡିଆ ଜା
ର        ଏ େଗୗରବ ଗୀ
 

    ଗାଏ କା {̀କ ପ�ୂ{ମା II 

ନାହ[ େସ ସାଧବ     ନାହ[ ତା େବାଇତ 

  ଯାଇअ¥ ସବୁ ହC 

କଦଳୀ ଡ�ାର        ପ�Hକ ଭସାଣ 

    ସJ »
 ଜଗାଉ¥ ଆC II 

ଉଠ େହ ଓଡିଆ     ଉଠ େମାର Lଈ 

  अHତ େଗୗରବ ସJର 

ଜାଗ ସºା�ମାନ     ତ'ାଗ େକାଢିପଣ 

   ଆେଗ ହୁअ अଗ�ସର II 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ତୁମ� ପାଇଁ  

ତୁମ� ସହ 

ମିଶିବା ପାଇଁ  

ତୁମ ସହ अ�ର�ତାର 

�ଦଶ�ନ अ¤ର�ର  

ତୁମ ସହ ହସ ଗପର 

f¥ଟା ମହୁୂ �̀ର 

�େ�ଳା େବଳର 

ତୁେମ ହ[ କ�dଲ 

େକେବ ଥେର 

ଆସିବ ତୁେମ 

େମାର କାନେର 

ଚୁପ୍ eପ୍ ଆସି ବସିବ 

ଆଉ େସ ମହୁୂ �̀ ର  

ପ�H|ା କ�! ମଁୁ  

ମଁୁ ବସି¥  

ଫୁଲ ସଜାଇ  

ମିଠା ଖଟା ଫଳ େଗାଟାଇ  

ପ�H|ାପ�H|ାପ�H|ାପ�H|ା... ... ... ... ଏ ଶବରୀରଏ ଶବରୀରଏ ଶବରୀରଏ ଶବରୀର!!!!    

ଡା ସ}'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା~ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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େଖାଜୁ¥ ତୁମକୁ 

େକବଳ ତୁମ� ହସ 

Gନ�
 ବରଷ ମାସ 

ଶୀତ�
େର 

ଗରମ ±
େର  

ତୁେମ ତ ଆସୁନାହଁ 

ଆଉ ଏ ଜଣାଉ ନାହଁ 

ତୁେମ ଆସିବ� ଏ େବଳାେର  

अଟf ଗଲ f ଆଉ f ଆଳେର  

ଏ ପ�ୟାସ କଣ ବ'ଥ�  

ସତେର େମା Lବନାର 

ତା’� ର� ତୂଳୀେର 

ଆ-ି dବା ପ�
ଛ!  

ତୁମ �ତ� ପଟଟି 

ହୃଦୟର ପଟେର 

ଭୁଲ େହ� େବାେଧ 

ତୁେମ େଦଇdବା ପ�
ଶ�ª
  

ତୁମ ଝରର ସJ »
 

ଝ� ଗ� ବାସି ଫୁଲ  

େହାଇ ଚୁନା ଚୁନା  

ଗ�ଶିଉI ଫୁଲ ¥ନ� ା 

ମଁୁ ଜାଗ�ତ  

ଓ ଜାଗର ଜାI! 

କାେଳ ତୁେମ अ}କାର  

ବଳୟେର ଆସି ପହ�ିବ 

ଆଉ େମାେତ େଖାCବ 

ମଁୁ ତୁମ େସ ପରଶର 

େସ ପାଦ ଧIୂର 

େବଳାଭୂମିର ବାgର 

ଆଉ େସ ଆଦ�� ତାେର 

�Cବାର..  

େଯଉଁ ଚ£�ା �ବ�ାଣର  

େସ ପ�ା´ିର  

ତୁମ ପ�ାପ'  

ଓ ତୁମ ପ�ା´ି  

େମାର ତୃ´ି  

ଏଥର ଆସିଯାअ 

ଖୁବ୍ େହ�  

ସବୁ ମହୁୂ �̀ଗୁଡା  

ସ� ସ� ଯାଉ¥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଆହୁ� ଲୁହ ଢାI  

अ¥ ବାf ଯିବା ଜI 

ତୁେମ ଆସିବ अeନକ  

ସIତା ଜଳୁ¥ 

େସdେର ଏ 

ହୃଦୟଟା ଜାେଳଣି ସାC¥ 

ପୁନବ�ାର ଏdେର 

ସ�ୀବ� ଭରୁ¥ 

ଆଉ ଆଶ�ାସନା େଦଉ¥ 

ଏଥର �°ୟ ଆସିବ କହୁ¥  

େମା ହୃଦୟ କହୁ¥ ସତ 

େହବ ଏ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଆହx ାGତ  

ଏ ଆସିବାର �ରବ େକାଳାହଳ  

ଛୁଇଁବ.. ଆଘ�ାଣ.. ପରଶେର 

ସବ�ା� ଜଜ��ତ !  

େସ ଉଷJତା ଓ ପରଶେର 

କ�ବ ପ!ତ�  अବୟବ  

ପ�ୟାଣ ରୁ ମହାପ�ୟାଣ  

େମାର ଏ ତ ଆକାଂ|ା  

ଓ େମା ସପନର ଚ�ତ�  ସଂ�ତା 

 

ବ�A ¬ୀ ଓ ପ�ସHୂ େ�ଗ !େଶଷµା 

ବ�ହJ ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଉ�ଗ� : ଏ କ!ତା କୃ`ିକା ପାଇଁ 

 

େନେତ�  କଜ�ଳ ତୁମ ନୁଖୁ� େକଶ 

େଯସନ ନୃତ'ା�ନା ମୟରୂୀ େବଶ 

Gେନ ତୁେମ ନdବ ପାଖେର 

ଖାgdବ ତୁମ ସJ »
!! 

ତୁମ ଫେଟାଟିକୁ ଧ� �େରh eହୁଁd! 

ଆhରୁ ଝ�ପଡୁdବ ଖୁସିର ସ୍Jତ ଲୁହ 

ମେନ ପଡୁdବ -  

ତୁମ ହସ ହସ ମୁହଁ 

ଆଉ େବାଉପ� େସ�ହ ୧ 

Gେନ ତୁେମ ନdବ ପାଖେର 

ଖାgdବ ତୁମ ସJ »
!! 

ଆhପଲକେର େଖଳୁdବ ତୁମ ପି�Iଆମୀ 

ତୁମ अI, अଝଟ ଆଉ କୁ�ଝିअ ପ� କା� 

ଉ-ିମାରୁdବ ସ୍�ପ�େର, 

େହଉdବ ସେତ େକେତ ଖୁସି ତା’ର ହୃଦ 

ଯା’ଘେର ପଡ଼ିବ ସାଥୀ ତୁମ ଲ|Jୀପାଦ୨ 

ମୟୁରୀମୟୁରୀମୟୁରୀମୟୁରୀ    

�ଜfେଶାର ମgxକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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Gେନ ମଁୁ ନd! ତୁେମ ନdବ 

ସJ »
ସବୁ ଆଲମି�େର ପଡ଼ିdେବ ମୃତବତ୍ 

ତୁମ େକାମଳ ହାତର �ଶ�େର ପୁଣିଥେର େଜେବ �ବ� 

କୁ� ପି�ମାେନ ବାହାନା କ� 

ପଢ଼ିେନେବ ଧIୂମI ଲଗା ଡାଏରୀକୁ 

ଆଉ ପର�ରକୁ ପ�ଶ� କରୁdେବ 

ଏ ମୟୁରୀଟି fଏ ?? ୩ 

 

ଦୂରLଷ : ୯୯୩୮୦୪୦୪୩୦ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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େବାଧହୁଏ େପ�ମର अନ'ନାମ କ!ତା 

େଯଣୁ େମାର କ!ତାର ମହକେର 

ତୁେମ ସାCଲ େପ�ମିକା... 

ପାଦେର ନୂପୁର, ହାତେର କ-ଣ 

ବା}ିଲ ରଜ�ଗ}ାେର ଗL... 

ମୁହଁେର ର�େବାI 

େଦହେର ¥�ିଲ अତର 

ଉଡ଼ାଇଲ େପ�ମର ବାସନା, 

କ!- େଲଖ� ସବୁ ଉଠି� ଟା-ୁ� 

ଶତଶହସ� କ!ତାଗୁrର ତାନ 

ଝ-ୁ�ତ କ� ତୁମ ମେନାଦ'ାନ 

egଗଲ ±ଡ଼ି େମାେତ େହାଇ ପ�େ��ତ 

 

େଯଉଁ େଲଖ� େମାହର 

ସଜାଇd� ତୁମ କअଁଳ େଯୗବନ 

େଯାhd� ଉଡ଼ିବାର �ବନ େଡଣାକୁ 

େସ େଡଣାେର ଉଡ଼ିଗଲ ତୁେମ 

େମାର ସୀମା ମନ ବଗିeରୁ 

େପ�ମନ�େପ�ମନ�େପ�ମନ�େପ�ମନ�    

ଶ�ୁନାଥ ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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କ�େଦଇ �େ¤ଜ େମାର େଲଖ�କୁ 

�ଲ୍ କ�େଦଲ େମାର ସବୁଜ ପ�ାଣକୁ 

 

ଏଥର ପୁଣି କ!ତା 

େପ�ମନୁେହଁ ପ�ଳୟର କଥା 

!ଳାସ ନୁେହଁ !ରହ େବଦନା 

ନୟନୁ ଝରଇ ଲୁହ ସିନା, 

େଲଖ�ରୁ ଝରଇ ରୁ�ର 

ଯ�ଣାେର େହାଇ ଛଟପଟ 

अନୁଭବୁ¥ ମଁୁ ଏେବ 

େପ�ମନ� ବହୁତ ଗଭୀର 

େସଠୁ ପଦJ ଫୁଲ େତାIବା 

ବଡ଼ ମୁ�ିଲ୍ ବ'ାପାର 

େସଠି ତ अେନକ କୁ�ୀର 

 

ମୁଖ' ସ�ାଦକ, अ�ଯାନ 

୧୭୫-ଏ/୧, !ଶ�ଲ|Jୀ ତା� େ�ଡ଼ 

େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୦ 

ଦୂରLଷ : ୦୯୦୩୮୩୯୭୧୩୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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କଳା ସାମ�ାଜ'ର अ� େହାଇଗ� 

  अଚଳ େହାଇଣ ଟ-ା 

କଳା ବଜାରୀ-  ମୁ�େର  ପଶି¥ 

       ଆତ-ର ଏକ ଶ-ା । 

ଲୁଟି  ଲୁଟି  ସିଏ ରhଥେଲ ଯାହା 

       େହାଇଗ� ସବ�ନାଶ 

ଆଠ ନେଭ3ର  ମn�
� ପୁଣି 

        କ�େଦ� ସବୁ ଗ�ାସ । 

!ଡା !ଡା ଟ-ା अଚଳ େହାଇ� 

       ମୁ�େର ପଶୁ� େଚତା 

କଳା କାରନାମା  ଧ�  ପଡିଯିବ 

      ରhdେଲ କାଟି �ତା । 

ଲୁ� ଲୁ� ଯିଏ  ପିଉdେଲ |ୀର 

       ପଡିଯିେବ ଏେବ ଧ� 

ସବୁ ବ'�eର ଲୀନ େହାଇଯିବ 

       ଦୁ�ଆ ଦା�ରୁ ପ� । 

କଳାଧନକଳାଧନକଳାଧନକଳାଧନ    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ସ�ାI ରhେବ େକେତ अବା ସିଏ 

    Lବୁ Lବୁ Gନ ଯାଏ  

ସ�-  ଓଠେର  ହସ  େଖଳୁअ¥ 

    ସତ'କୁ େଯ ଭଲପାଏ ।   

 

ସୁ�ରପୁର, ଉ`ରକୂଳହାଟ୍, ପ�ୀ
ପୁର, ଯାଜପୁର । 

େମା - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଝିअତ ମିେଛଇ ହୁअk ଫୁେଲଇ 

       ଘଡି ଘଡି େହାଇ ସଜ 

କ� େବ�କ୍अପ୍ େହାଇ େମକ୍अପ୍ 

     େଖାଜୁଥାk େକIକୁ� 

ଭଲ େସ ପାଆk େଧାକା! Gअk 

      ତଥାପି ଓଠେର ହସ 

ଜଣକୁ ±ଡିf ଜଣ-ୁ ଧରk 

     !ଶºାସେର େଦଇ !ଷ 

କଥାେର ଭୁେଲଇ େପ�ମେର ଫେସଇ 

      କ� େକେତ अ�ନୟ 

େଡ�ସ୍ ପ� ତା- େପ�ମିକ ବଦେଳ 

      ନଥାଏ ତା-ର ଭୟ  

�ବେନ अେନକ େପ�ମିକା କରk 

       ହୃଦେୟ ରଖk ନାହ[ 

ଉପେର ଉପେର ଭଲେସ ପାଆk 

      ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ର ପାଇଁ 

ମିେଛଇ ଝିअର େପ�ମମିେଛଇ ଝିअର େପ�ମମିେଛଇ ଝିअର େପ�ମମିେଛଇ ଝିअର େପ�ମ    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଯୁଆେଡ ଆଆk ସିଆେଡ େପ�ମିକା 

      େସଇଠିତ ହସ ଖୁସି  

ଆCର େପ�ମିକ କାgf ନଥାଏ 

      େହାଇଯାଏ ସିଏ ବାସି 

ହୃଦୟରୁ େକେବ ଭଲ ପାଆk� 

       ହୃଦୟ ତା-ର ନାହ[  

अନ'ର ଲୁହେର ହସିଥାk ସିଏ 

       େସ� ଖୁସି ତା- ପାଇଁ 

 

ସୁ�ରପୁର, ଉ`ରକୂଳହାଟ୍, ପ�ୀ
ପୁର, ଯାଜପୁର । 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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୧ - �ବନ 

ଦୁଃଖଟା ପ�ଭୂ- ସୁଖଟା ପ�ଭୂ- 

େସତ �ବନ କରମ ଧାର, 

ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର େଫsାେଫsି 

େଦଇ, ସଂସାର େହାଇବା ପାର   
 

୨ - ବ}ନ 

ବ}େନ ପି�ୟା, ବା}ିଲ �ଡି 

େଦହ େଦହାHତ କ�, 

ଏ �ବନ ନୁେହଁ ସାତ �ବନେର 

େମାେତ, egବାକୁ ହାତ ଧ� !!! 

 

୩ - !ରହ 

ବାଟ eହ[eହ[ ଯାଉ¥ େମା Gନ 

ମନ େଯ ବୁଝଇ ନାହ[, 

ଧା� ଶି�ବଣ ଝରଝର ଝେର 

ପି�େୟ, 

ର�ଲ ଲୁ� େଯ କାହ[   
 

କ!ତା ଗୁrକ!ତା ଗୁrକ!ତା ଗୁrକ!ତା ଗୁr    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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୪ - ସJ »
-େରଖା  

ପ�
ଟି ମୁହୁତ� ପେଛ ର�ଯାଏ 

ପାଲେଟ ସJ »
ର େରଖା, 

ଉ-[ ମାେର ପୁଣି େବଳ अେବଳେର 

େଯେବ େହାଇଯାଏ େଦଖା   

 

 

୫୪, ଆୟ�'ପଲx ୀ 

fଟ୍ ଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୨୪ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଏକାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା, ଡିେସ3ର ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

36 

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 େଦଇଛ, 

�ବନର େଯେତ �ଯ�ାସ ତୁମ, 

ଭ�େଦଇ ତୁେମ ପିଆ� େମାର 

ଋଣି କ�େଦଲ ହୃଦୟ �ଣୀ େଗା, 

ଭ� େଦଇଗଲ େଯେତକ ଶ�, 

କ¢ ା� େଡଣାେର େମାର 

 

େବଳ ବାf ନା�, 

ଉଡ଼ିବାକୁ अ¥ ପଥ ବହୁତ 

ଢI ଯାଏ େଯେବ କ¢ ା� ସଯୂ�', 

ଦୂର Gଗବଳୟର 

ପଣତ ତେଳ 

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

!ନୟ ମହାପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ତୁମ� ପଣତ ଆଂଚଳ କା�, 

ଢା-ି Gअ େଗା, 

କ¢ ା� ପdକ େଦେହ  

 

ଭୁg ଯାଏ େଯେତ, 

ସା� Gବସର ମାନ अପମାନ, 

େବଦନା ବ'ଥା  

ତୁମ� ନରମ ହାତର ପରେଶ, 

ପଲx ! ଯାଏ ଶାଖାେର ଶାଖାେର, 

େ�ମାଂଚର େକେତ, 

କୁଶୁମ େପ²ା  

 

�ଃସ� ଏଇ ଶ�ାବଣ ସଂnା, 

ମନ ଝୁେର ତୁମ ପଣତ ±ଇ, 

ତୁେମ f ଜାଣୁଚ ଏ ମନ େବଦନା, 

ବ'ାକୁଳ କାହ[f ତୁମ� ପାଇଁ   

 

ଶିବଶ�ି ଆପାଟ୍ �େମs୍ ସ 

ଫx ାଟ୍ ନଂ - ୨୨, (ଏମ୍ ଆଇC) 

େସ¡ର୍ - ଏ - ୯ , ପେକଟ୍ - ୪, 

ଡି ଡି ଏ ଫx ାଟ୍ ସ, ନେର� 

Gଲx ୀ - ୧୧୦୦୪୦ 

ଦୂରLଷ : ୦ ୮୧୩୦୮୫୨୫୯୩ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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�ଟ୍ ଫ�୍ 

େବାକା େ�କ, ସଂ�ା ଠକ! 

ଆC ଜନମି� ନବଜାତକ f 

ମାସ ଛअଟାେର 

େହାଇବ ନବଯୁବକ? 

 

ଗିରଫଦା� 

ବଡ଼ େନତା ବଡ଼ େପାଲ! 

େଜଲ୍ ଗେଲ ତ ଆହୁ� ସୁ!ଧା 

େ�କ-ର ପ�ଶ�- 

ବାଣରୁ ତ ବ {̀ଗଲ   

 

ମାଓବା� 

L� ଭୟ-ର େନତା! 

ପeଶ ମୁ�କୁ ଗେଡ଼ଇ¥ େବାg 

ଗବ�େର େଟf ମଥା 

ପାେ�ାଟି ଏକପ�ପାେ�ାଟି ଏକପ�ପାେ�ାଟି ଏକପ�ପାେ�ାଟି ଏକପ�    

ଡ3ରୁଧର ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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କେହ ‘ମାନ!କତା’ର କଥା 

 

ପୁର�ାର 

ନାମ ବଡ଼ ଦାମ େ±ଟ! 

େ±ଟେ�y କ� ପୁର�ାର ଧ� 

ମାଇପ ଆଗେର 

ମାରୁଥାअ ବାହାେ¿ାଟ 

 

େଦହ�E 

େଦହ - !କା େବୖଧ େହବ? 

‘g�ଂ ଟୁେଗେଦର୍’ େବୖଧ େହଇ¥ ତ 

‘େଯୗନ-ଶି|ା’କୁ ବାnତାମଳୂକ 

କର େହବ ଶୁଭ+�ଭ  

 

ବାଣିଜ'କର !Lଗ,  

କର � �̈ାରଣ ଏକକ, ଗୁଣପୁର-୭୬୫୦୨୨ 

ଭ� ାମ'Lଷ - ୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧ 

ଇେମଲ୍ - dambaru4u@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ମଁୁ अ¥, ମା’ अ¥ ଓ ଗଁା अ¥ 

±ଡ଼ି ଆସି¥ େମା ସJ »
କୁ 

ତା’ର ଆ3େତାଟା, େସା�ଷ େ|ତେର 

ତା’ର अ-ାବ-ା �¤ା 

େପାଖରୀ ହୁଡ଼ା ଓ ନଈ ତୁଠେର 

!
¥ େମା ପି�Gନ 

ଯା’ଧIୂ ବାgେର େଖI 

ସା�ସାd ସହ େବାହୁେeରୀ େଖଳ 

ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଇଁ କଇଁକଢ଼ େତାI 

ମା’ଠୁ ଜନମି, ମା’କୁ ପାଇg 

ମା’ଠୁ ଖାଇf, ମା’ଠି ବଢ଼ିg 

ତା’ ପାଣି ପବନ ଆହା f ମଧୁର 

େମା ଶରୀେର େସତ अଦ'ପି ବହୁ¥ 

ମଁୁ अ¥, ମା’ अ¥ ଓ ଗଁା अ¥ 

 

ଆC ! ମେନ ପେଡ଼ 

େସ ପୁରୁଣା ଘର କଥା 

ମା’ ହାତଧ� ମା’ ଉପେର egବାର କଥା 

ମଁୁମଁୁମଁୁମଁୁ, , , , ମାଆ ଓ ଗଁାମାଆ ଓ ଗଁାମାଆ ଓ ଗଁାମାଆ ଓ ଗଁା    

ସ�ା�ମାନ ସାହୁ 
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ନେଚତ୍ ମା’ େଦେହ େ�ଟି ଯିବାର କଥା 

ଘର ପାେଖ dବା ଥୁsା ବରଗଛ 

ସମୟ େସ�ାତେର L�ିଯାଇ 

ମା’ଆେଗ ନୁଆଇଁ¥ ମଥା 

େବାେଧ ମାଆ େଦେହ େ�ଟିଯାଇ 

ପାଇ¥ ଚରମ ସା�� ନା 

f« ଏେବ ମଁୁ अ¥, 

ଗଁା अ¥ େହେଲ ମା’ ନାହ[  

 

ଗଁା କଥା େଯେବ ମେନ ପଡୁd� 

ମା’ ମୁହଁେର ଗଁା ପାଇdg 

ଏେବ ମା’କୁ େଖାଜୁ¥ 

ଗଁାେର ! େମା ମା’ ନାହ[ 

अନୁତାପ କେର ମଁୁ େଯ 

େସଇ ଭୂଲେଟ ପାଇଁ 

±ଡ଼ି ଆସିg ମା’କୁ କାହ[ପାଇଁ? 

ନୁଆଁଉ¥ ମଥା େସ ବର ପ� 

ମା’ ନାହ[ f« ମାତୃଭୂମି अ¥ 

ମଁୁ ନାହ[, ମା’ ନାହ[ f« ଗଁା अ¥ 
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ମହୁମଖା ତୁମ ଓଠର ପରଶକୁ  
                 ଓଠ ତ େମା ଝୁରୁअ¥ | 
ସଜଳ ଆhର ତୁମ କଜଳ ଇଶା� 
                 େମାେତ ହାତଠା� ଡାକୁअ¥ | 
ତୁମ ମନ ବେନ ଫଗୁଣ ହସିେଲ 
                 େମା ମେନ ମଳୟ ବେହ, 
େଗା�ପି ଓଠରୁ ତୁମ ଝ�େଲ ମହୁ 
                 େମା ମନ ମହୁଆ ହୁଏ | 
ତୁମ ବଗିeର ବଉଳର ବାସ 
                 ମହ ମହ ମହକୁ¥, 
ସଜଳ ଆhର ତୁମ କଜଳ ଇଶା� 
                 େମାେତ ଖାg ଡାକୁअ¥ | 
ତୁମ ସ�ପ�ର େଜ'ାÇା ଜୁଆର 
                 େମା ମେନ ସପନ ±ଇ, 
e�ି� �
ର ଚ�ନ ଶୀତେଳ 
                 ଗୀତ fଏ ଯାଏ ଗାଇ 
େସଇ ଗୀତ ସୁେର ଫୁଲର ଫଗୁଣ 
                     ର� େକେତ େବାଳୁअ¥, 
ସଜଳ ଆhର ତୁମ କଜଳ ଇଶା� 
                      େମାେତ ହାତ ଠା� ଡାକୁअ¥  

अnାପକ,େ��� ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ�ହJ ପୁର – ୧୦ 

Email :sarangi.dipu@gmail.com 

ସଜଳ ଆhରସଜଳ ଆhରସଜଳ ଆhରସଜଳ ଆhର... ... ... ... କଜଳ ଇଶା�କଜଳ ଇଶା�କଜଳ ଇଶା�କଜଳ ଇଶା�    

�ପକ ଷଡ଼�ୀ 
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େଦଖ, େକମି
 େସf େହଉ¥ �ଜକୁ 

କାଠପତ� ର �ଆଁ ଝାସେର 

େ±ଟ ପି�- େମଳେର ସାତ ସକାେଳ 

ବ�ଯାଇ अଶି େସପା�ର ବୃ¨ 

ଏେବ ଆଉ ଖା
ର ନାହ[ କାହାର 

ଫି�ି େଦଉ¥ ଦୂରକୁ କୁହୁଡ଼ି eଦର 

ସଯୂ�' ଆକାଶେର େଦଖା େଦବାପେର 

ଘାସେର େପା¥dବା ଆhଲୁହ 

ପାଲଟୁ¥ अସଂଖ' ମୁ�ାର ସଂLର 

ଟାଣ ଟାଣ ଖ�େର ଆଉ କାହ[ Gଶୁ� 

େସ ବୃ¨ f ତା eଦର अବା ଲୁହ 

ସେତf େସ अଶରୀ� ବ�ଯାଇ 

ଘୁ� ବୁଲୁ¥ ଏଠି େସଠି 

େକଉଁ ଏକ ଯାଦୁମ�େର 

େଫରୁ¥ େସ अଦୃଶ' ବୃ¨ 

ସଯୂ�' ସହଳ ଢIଯିବାପେର 

ସଂଜସହ ସାଥୀ କ� 

ମାଡ଼ି ଆସୁ¥ ମହାବଳ ସାଜେର 

ବହୁରୂପୀ ଶୀତବହୁରୂପୀ ଶୀତବହୁରୂପୀ ଶୀତବହୁରୂପୀ ଶୀତ    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
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ଏେବ ତା’େଦହେର ସାତ ସିଂହର ବଳ 

େଯୗବନର ରଣାହଂକାର ବୃ¨ ଶରୀରେର 

�ରବ �
 ସହ 

ପର¤ ପର¤ �ରୁତା अ}ାେର 

ଗ�ାସି eg¥ ବାହାେର �ତେର 

ସବୁf¥ େସଇ ଶୀତର अ�କାରେର 
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ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ� 

େଯଣୁ, �ହ� ା ମୁହଁ- �ଡ଼ �ତେର 

�ଜେର େକ� ମିେଳ�; 

ସବୁ ହସk ହସେର ହସ 

ପଛେର େଦଇ !ଶ�ାେସ !ଷ 

େତଣୁ, ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁେହ�, 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 

ଯା ପାଇଁ େଦେଖ �
 ସପନ 

ରେ� େବରେ� େହାଇ ମଗନ 

ଆh େଖାgେଲ �ଦ L�ିେଲ 

ତାକୁ ମଁୁ ଆଉ ପାଏ� 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 

େଯଉଁଠି ଗେଢ଼ େଯେତ ସ�କ� 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�    

ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 
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ସବୁ� ମେୂଳ ବଢ଼ଇ ସ�ାଥ� 

�ଃସ�ାଥ� େପ�ମ କାହାକୁ ଏଠି 

େକେବ େକଉଁଠି ପାଏ� 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 

�ବନ ଏଠି ସଂଘଷ� �େଗ 

ସ�`ି େମାହ ଦୁବ�ାର ଜାେଗ 

ଧନ-ମାନର ଧଁା ଧଉେଡ଼ 

ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାେର� 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 

अଶାk ପେଥ ଶାkକୁ େଖାC 

ଶାk କୁ େଖାC ପାଏ� 

ଟ-ାକୁ ଖାଇ ଟ-ାକୁ ପିଇ 

ଟ-ାେର େଶାଇପାେର� 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 

ପଡ଼ିେଲ ଥf ଦୁଃଖେର ଧାଇଁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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େଖାେଜ ମଁୁ କା} ସାହା� ପାଇଁ 

अ�ମାନେର ଆଉ କାହାକୁ 

ସାହା� ମାଗି ପାେର� 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 

ମନେର େଯେତ अକୁହା କଥା 

ସଂସାର ଦୁଃଖ !ରହ ବ'ଥା 

ଶୁଣାଇବାକୁ !ଶ�ାସୀ ସାଥୀ 

କାହାକୁ ଏଠି ପାଏ� 

ବଡ଼ େବଢ଼� �ବନ େମାର 

ଆଉ ମଁୁ ଗୀତ ଗାଏ�  

 
अnାପକ, େମକା�କାଲ୍ ଇ�ି�ୟ�ଂ 

େକାଣାକ� !µାନ ଓ େବୖଷୟିକ ମହା!ଦ'ାଳୟ, େଖା �̈ା 
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େତା ଦୁ�ଆ ସିନା ତୁ ପାଇଗଲୁ 
େମା ଦୁ�ଆ େହ� ପର.... 
ଭଲ ପାଇବାେର େକମି
 ଆସି� 
େତା ମନେର अ!eର... 
ସାଥୀ େହବୁ େବାg ସାତ ଜନମକୁ 
େଦଇdଲୁ େମାେତ କଥା, 
ଏେତ ବଡ଼ ଏଇ ଦୁ�ଆ �ଡ଼େର 
େକମି
 କଲୁ ତୁ ଏକା... 
ଗଢ଼ା େହାଇdବା େତା ସାେଥ �ବନ 
ଏକା ଏକା L�ିେଦଲୁ 
अଲଗା ନd� େତା େମା ମନ 
�େଜ �¤ା ବା¥େନଲୁ... 
େତା ଦରଦ କଥା ଭୁgଗଲୁ ସିନା 
େମା ଦରଦ ନ େଦhଲୁ 
|ଣେକ ଭୁgଲୁ େଦଇdବା କଥା 
ସାତ ପର କ�େଦଲୁ... 
େମା େପ�ମେର େବାେଧ ର�ଗ� ଉଣା 
ହସି ହସି ଗଲୁ ରୁଷି 
ଥf ଗେଲ fଏ ଦୁ�ଆ �ଡ଼େର 
ମୁ� େମା ଦବ ଆଉଁସି!! 

େକମି
 କହେକମି
 କହେକମି
 କହେକମି
 କହ    

ଲୀନା ମହାk 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

ଏକାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା, ଡିେସ3ର ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

49 

ବା �̀ାର ପ�କଟ अନ� େକାଷ 

ବା �̀ାଧାେର ପୁଣି �ବନ !େଶଷ 

ମା’ ବା �̀ାେର ଥାଏ େସେନହ ସ�ଗ 

ବାପା ବା �̀ା ପୁଣି େଦଖାଏ ମାଗ� 

ଭଉଣୀ ବା �̀ାେର ଥାଏ େକେବ ମାଡ଼ 

Lଇ ବା �̀ା ଆେଣ େପ�ମର ଝଡ଼ 

େଜେଜମା ବା �̀ାେର ଗପର ମହୁ 

େଜେଜ କହk େଯ ଝ�ଏ ଲହୁ 

ଦାଦା-ର ବା �̀ା ଆଦର ଭ� 

ଖୁଡ଼ି କଥା �େଗ ମଧୁର ଧା� 

ମାମଁୁ- ବା �̀ାେର ଥାଏ େଯ ଗାI 

ମାଇଁ ଶÌ ଗୁେ² େପ�ମର ମାI 

ସାଥୀବା �̀ା େଯ େଦଖାଏ ସପନ 

ଆଉ େକେବ ପୁଣି ହୃଦବ}ନ 

ବ}ନର ବା �̀ା ଶିକୁI ସେ� 

ମହୁମା¥ ବା �̀ା ଫୁଲ ପ�େଗ 

ବା �̀ାବା �̀ାବା �̀ାବା �̀ା    

ପxା!� ଗୁରୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଟିେକ �ଶ� ପାଇଁ ଧା�ଶ�ାବଣର 

ର�ପାେର ନାହ[ eହ[ eତକ 

ପ�H|ାେର ସଦା ଭ� େମା ନୟନ 

ଝରୁଥାଏ ସଦା େମାର େ�ତକ 

ମେନ ଜେଳ େମାର !ରହର �ଆଁ 

ଆସିବାକୁ େମାର େକ� ନାହ[ 

େମା ମନେର ଭେର अସୁମାରୀ ଆଶା 

ଜାେଣ ନା ଏ अେପ|ା କାହାପାଇଁ 

ମଳୟ ପବନ ଆଣଇ ବସ� 

ଆଣି ପ�
େକାେଣ Gଏ ଢାI 

�ବନଟା େମାର ମରୁଭୂମି େହେଲ 

େଦେହ ଶିହରଣ ଯାଏ େଖI 

ଆତୁର ହୃଦୟ େନଇ ନଈ ଧାଇଁଯାଏ 

ସାଗର ସ�ତ ମିଶିବାକୁ 

�ଃସ�ତା ଭ� ଏଇ अ�ିର େମା ମନ 

!ଚIତ f¥ କ�ବାକୁ 

�ବନ ସIତା�ବନ ସIତା�ବନ ସIତା�ବନ ସIତା    

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େମାର ସପନର କ¯ନା ନାୟିକା 

ସାେଜ େକେବ େମାର କାବ'ନାୟିକା 

କାବ' ନାୟିକା େମା �ଜ�ନ �ବେନ 

ଆେ- େକେତ ଇ��ଧନୁ େରଖା 

�ବନ ସIତା େମା ଜI ଜI ଆC 

ପ�
|େଣ ଗ� ପାଉଁଶ େହାଇ 

େସdପାଇଁ କାହା ମନ ଆକାଶେର 

ଜIବାର ଆଶା ଆକାଂ| ନାହ[ 

 

େLଇ ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ପାଦତେଳ କଂf�ଟ୍ ଭୂମି, ଆhେର ଥାକ ଥାକ ସ�ାବନାର ସ�ପ� 
ଶÌ ଶତଦଳେର ବା}ିdବା ଦୁଇଘଡ଼ି ଭରସାର କଥା 
ତନJ ୟେର ତଲx ୀନ କ�dବା ଫଗୁଣର େଯେତ ସବୁ ଶୃ�ାର କଥା, 
େପ�ରଣାର ପବ�େର ଗଢ଼ିdବା ସମୟ 
ଛ�ି େହାଇଯାଇdବା �ବନର अବଶିz ଆୟୁଷ 
ପଣୂ'ର ପାବ�ଣେର ଗଢ଼ା ଯାଇdବା ପ�ତୃ´ ସଂପକ� 
ମିଛ ନୁେହଁ େବାg ତ �ି
 अବ�ି
 ଭୁg ଯାଇ¥ ପ�
 ମୁହୂ �̀ର 
ଆC ଆଇନାେର अ�ହ� ା �ଗୁ¥ �ଜ ମୁହଁ 
େଯଣୁ ମନେର େପାdେର େଲhେଦଇ¥ ତୁମ� ନାଆଁ 
Lବନାେର ସାC¥ ପାଷାଣ ପ�
ମା 
ମନ अଗଣାେର ସଜାଇେଦଇ¥ ତୁମ ପ�ୀ
ମୟ ପି�ୟତମ ଛ! 
କ!ତା ମନ� େହାଇ େଲh eg¥ ହୃଦୟର କଥା 
±
ତେଳ ରh �ରବ ମନର अକୁହା ବ'ଥା 
ତୁମକୁ େମାର େବାg କ�ବାେର କ�� କାପ�ଣ' 
ଆ-ିେଦବାେର େଗାଟି େଗାଟି େସ�ହ  
େହାଇନାହ[ େକେବ ! କୃପଣ 
 

ମଧୁସଦୂନ ନଗର, ଜଟଣୀ 

ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    

ଜୟଶ�ୀ ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

ଏକାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା, ଡିେସ3ର ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

53 

ମଳୂ ��ୀ ରଚନା - ଆL େବା�ସ �̀  

Lଷା�ର - ପ�
L ପି�ୟଦଶ{� 

 

ତୁମ ସହ ବନବାସ ଯି! 

କ�ମଳୂ େର |ୁଧା େମsାଇ! 

ସ�! ମଁୁ ଖ�-ବଷ�ା, ଦୁଃଖ-ସୁଖ 

ତୁମର େବାg କୁହାଇ! �ଜକୁ 

େହେଲ ସୀତା ନୁେହଁ ମଁୁ 

ପଶି!� ଧ�ତ� ୀ ବ|େର... 

 

ବାsିେନ! ତୁମ େଯେତ ସୁଖ,ଦୁଃଖ 

େମା'ର ! ଜଣାଇ! 

ତୁମ ସାେ� ମିଶି eଲୁd! ସିନା 

ତୁମ ପାଦ�ହ�  କୁ �¤ା ନ L!! 

|
 କ'ଣ, ଯG अବା ହୁଏ ବାଟବଣା 

�ଜ ପାଇଁ ପଥ �େଜ େଖାCେନ! 

ମଁୁ ସୀତା ନୁେହଁ 

ପଶି!� ଧ�ତ� ୀ ବେ|େର... 

 

ମଁୁ ନୁେହଁ ସୀତାମଁୁ ନୁେହଁ ସୀତାମଁୁ ନୁେହଁ ସୀତାମଁୁ ନୁେହଁ ସୀତା    

ପ�
L ପି�ୟଦଶ{� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ହଁ...ସୀତା ନୁେହଁ ମଁୁ 

ପଶି!� ମଁୁ ଧରଣୀ ବୁକୁେର 

ତୁମର ସବୁ ନା କୁ ନା କ�!, 

ନା ତୁମ ସବୁ ହଁ େର ହଁ ମିେଳଇ! 

ମଁୁ ନୁେହଁ ସୀତା 

ଧ�ତ� ୀ ବେ| ନ ପଶି!... 

 

ମଁୁ ଆ!�ୃତ େହାଇ� ମାଟିରୁ, 

ତୁମଭI ମଁୁ ! ଜ�J¥ ମାତୃଗଭ�ୁ  

ଜନକ-ୁ େମା'ର, ମିI ମଁୁ ନdg 

ଏମି
 େକଉଁଠି ବାେଟଘାେଟ 

अବା େକଉଁ ବଣ ବୁଦା େ|ତ ଧାେର 

େକଉଁ ଏକ ମ�ୁସା ବା ମାଟିହା�ି ମେn... 

 

ବ�dg ମଁୁ ! ଗଭ�େର ନअ ମାସ 

ମା େଯେବ େଦଇd� ଜନJ  

ବାC�� ଶୁଭଶ 

ଶୁ��� ଆନ�ର େକାଳାହଳ 

ନ େହଉ, କ'ଣ େହ�? 

ଏ ସବୁଠୁ େଜାରd� 

େମା କୁଆଁ କୁଆଁ ରବ 

ଆକାଶରୁ ଖସିପଡି� ମଁୁ ଏ ପୃdEେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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f3ା ପଥର ରୁ େହଇ� େଖାେଦଇ... 

 

ମଁୁ ! େମା ବାପା- େଗହx ୀ 

ମା ର अgअI 

େଯ
f େପାଡିଜI ନdg ମଁୁ 

अଗି�ପରୀ|ା ର େଲଲୀହାନ ଶିଖାେର 

ତା'ଠୁ େଢର୍ େବଶୀ ଜଳାଇ� େମାେତ 

େମା ସHତ�  େର ସେ�ହ ତୁମର 

ଆଉ େସପାଇଁ अଗି�ପରୀ|ା ର ଆେୟାଜନ... 

 

ପeରୁ¥ ଆC ମଁୁ ତୁମକୁ 

କାହ[f କାଟିଲ ସୁପ�ଣଖା ନାକ? 

େସ ତ eହ[d� ସାମାନ' େସାହାଗ ତୁମର 

ପଠାଇଲ କାହ[ ତାକୁ ଲ|Jଣ ପାଖକୁ? 

କାହ[f କଲ ତା'େର ଉପହାସ? 

େସ �|ସୀ d�େବାg!!! 

ତା'ର f ନd� ମଯ�'ାଦା? 

ତା ମଯ�'ାଦା ର|ା, ତୁମ �ଗି 

ନd� f ମଯ�'ାେଦା�ତ କାଯ�'? 

ତୁେମ ପ� dଲ ପୁରୁେଷା`ମ! 

େଗାଟାଏ ନାରୀ ର ନାକ କାଟି 

�ବଣ ଠୁ କ'ଣ କମ୍ dଲ ତୁେମ? 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ତୁେମ ତା'ର अପମାନ କଲ, 

ଆଉ �ବଣ...େମା'ର 

 

ଛଳନା େର ହ�d� େମାେତ 

କ� େକେତ ବଳର ପ�େୟାଗ 

େସ�rାେର ହସି ହସି ଯାଇତ ନdg 

ମଁୁ ଲ-ା ବୁgବାକୁ??? 

ଯାଇdg କା�ି କା�ି 

!କଳେର ଡାf �ଘବ �ଘବ। 

େତେବ େମା ଠି ପ�ଶ��ହ�  fଆଁ? 

ତୁେମ କ�ପା�ନdଲ େମା ର|ା, 

ମଁୁ େତେବ ପରୀ|ା େଦ! fଆଁ? 

 

ସହLଗି େହାଇdg ତୁମ ସବୁ ସୁେଖ ଦୁଃେଖ 

ତୁେମ f« ବାsିଲ� େମା'ର େଗାଟାଏ ! କz 

ତୁେମ ପ� अ�ଯ�'ାମୀ!!! 

ଗଛପତ�  ରୁ ! ପଢି ପା�ଥା� େମା ବ'ଥା 

ମନକଥା ସବୁ ଜାଣିପାର ତୁେମ 

ଶୁଣି ପା�ଲ� େତେବ କାହ[f 

େମା ଆକୁଳ ��ାର? 

 

େମାେତ �Îିତ अପମା�ତ 
ର�ୃତ କଲ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ପ�ୂ� ମଯ�'ାଦା ସହକାେର 

!ତାଡିତ କଲ େମାେତ ଘରୁ 

ପ�ୂ�  ମଯ�'ଦା ସହକାେର 

ମଁୁ ଯG ବନବାେସ ଯାଇଥାk କା�ି କା�ି 

େତେବf, ମଯ�'ାଦା ପୁରୁେଷା`ମ େହାଇଥା� ତୁେମ? 

 

େମା େକେତ ପ�ଶ�ର ଉ`ର େଦବ ତୁେମ? 

ଯାହା େହ�, େହାଇଗ� L! 

ମଁୁ ଚୁପ୍ ର�g..... 

 

ମଁୁ ଏେବ ସୀତା ନୁେହଁ 

ତୁେମ େଦେଖଇdବା �¤ା 

େମା �ଗି ନୁେହଁ ଏକକ !କ¯ 

େମା ସୁଖ-ଦୁଃଖ ମଁୁ ଏକାy ସ�! 

ପ�
Gନ, ପ�
 ମୁହୂ �̀ ତୁମକୁ ମେନପକାଇ! 

f«..... 

ଧ�ତ� ୀ ବେ| ନ  ପଶି! 

ମଁୁ ସୀତା ନୁେହଁ 

ବୁହାଇ! ନାହ[ अଶ�ª ର  ନ� 

ସୀତା ନୁେହଁ ମଁୁ 

ଧରଣୀ ପଣେତ ମୁହଁ ଲୁେଚଇ 

ତା ବେ| ନ ପଶି!..... 
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ghତ ସା�ତ'ର ଆGମ �ଦଶ�ନ : ଚଯ�'ାଗୀତ େକାଷ 

 ghତ ଓଡ଼ିଆ Lଷା ଓ ସା�ତ'ର ଆGମ �ଦଶ�ନ େହଉ¥ 

ଚଯ�'ାଗୀତ େକାହ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ Lଷାେର ନୁେହଁ ବରଂ 

अନ'ାନ' ସମ¤ ସବ�LରHୟ Lଷାେର ମn ଚଯ�'ାଗୀତ େକାଷକୁ 

ଆGମ �ଦଶ�ନ Lବେର ଗ�ହଣ କ�ଯାଉ¥ େତଣୁ ପବୂ�LରHୟ 

Lଷାର ବହୁ ଆେ�ଚକ ଓ ସମାେ�ଚକମାେନ ଏ� ଗୀତେକାଷକୁ 

!�ନ�  ନାମେର ଗ�ହଣ କ� ଆେ�ଚନା କ�ଛk 

ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷେର େଗାଟିଏ େପାdର ନାମ ‘ଚଯ�'ାଚଯ�' 

!�ଚୟ’ dବାରୁ ଏ� ଗୀତେକାଷକୁ ଚଯ�'ାପଦ Lବେର ଗ�ହଣ 

କ�ଯାଏ 

 ସବ�ପ�ଥେମ ୧୯୦୭ ମସିହାେର ମହାମେହାପାnାୟ 

ହରପ�ସାଦ ଶା¬ୀ େନପାଳ ଗ�²ାଗାରରୁ ଏ� ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷକୁ 

ଆ!�ାର କ�dେଲ �ଘ� ଆଠବଷ� ପେର अଥ�ାତ ୧୯୧୭ 

ମସିହାେର ପାେଠା¨ାର କ� ପୁ¤କଟିକୁ ପ�କାଶିତ କେଲ ଉ� 

ପୁ¤କର ନାମ େଦେଲ - ‘ହଜାର ବrେରର ପୁରୁେନା 

ବା��Lଷୀୟ େବୗ¨ଗାନ ଓ େଦାହା’ େ�କ େ�ଚନକୁ 

ଆସିବାର ବହୁ ପବୂ�ରୁ ଚଯ�'ା ସା�ତ'ର ଜନJ  ଏହାର ରଚନା 

ସମୟକୁ !�ନ�  ସମାେ�ଚକ ଓ ଆେ�ଚକମାେନ ଖ�ୀ.अ. ୭୦୦ ରୁ 

ଚଯ�'ା ଗୀତେକାଷଚଯ�'ା ଗୀତେକାଷଚଯ�'ା ଗୀତେକାଷଚଯ�'ା ଗୀତେକାଷ    

अnାପିକା ର�ିତା ପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଖ�ୀ.अ. ୧୨୦୦ ମnେର ସୀମିତ େବାg କ�ଛk ବହୁ ଗେବଷକ, ଆେ�ଚକ ଓ 

ସମାେ�ଚକ ମାେନ ମଳୂ ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷର ଶୁ¨ ସ�ାଦନା କ�ବାର େଚzା 

କ�ଛk 

 ସହCଆ େବୗ¨ ଧମ�ାବଲ3ୀ ମାନ-ର ତା`ି� କବ'ାଖ'ା ଚଯ�'ାଗୀତେର 

ପ�କାଶିତ େବୗ¨ଧମ� ତ�େର अ�µ ସୁ�ଦ`- �ା� ଚଯ�'ାଗୀତର ସଂ�ୃତ 

ଟିକା ର�ତ େହାଇdବାରୁ ଚଯ�'ାଗୀତର ତା`ି� କ ବ'ାଖ'ା ସ�ବ େହାଇ¥ 

ନେଚତ, ଚଯ�'ାଗୀତର ସଠିକ ବ'ାଖ'ା ଖୁବ୍ କଠିନ୍ େହାଇଥା�ା 

 ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷର ଶୁ̈  ସ�ାଦନା େ|ତ� େର ପ�ାଥମିକ Lେବ ପ�େବାଧ 

ଚ��  ବାଗ� ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ଦ`ଗୁ´- अବଦାନ अନସ�ୀକାଯ�' ଏହା ବ'ାHତ 

ବହୁପବୂ�ରୁ ଶୁ�ଦାସ- �ା� ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷର ସଂ�ୃତ ଟିକା ଚଯ�'ା ସା�ତ'କୁ 

�z ଓ ସମୃ̈  କେର ପରବ �̀ୀ ସମୟେର ବହୁ ଗେବଷକମାେନ 

ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷକୁ ପାେଠା¨ାର କ� !େଶxଷଣ କ�ଛk ନୂତନ ତ �̀  ଓ ତଥ' 

ପ�ଦାନେର ଆC ମn ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷର ଗେବଷଣାତJ କ !େଶ¢ଷଣର 

ଆବଶ'କତା ର�¥ 

 ଗେବଷକ ଓ ସମାେ�ଚକ ମାେନ ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷର ପାେଠା¨ାର ଓ 

!େଶ¢ଷଣ କ� �େମ�ା� ନାମେର ଆେ�ଚନା କ�ଛk ଚଯ�'ାଗୀତର ଆG 

ଆ!� �̀ା ମହାେମାହ ହରପ�ସାଦ ଶା¬ୀ ‘େବୗ¨ଗାନ ଓ େଦାହା’ ନାମେର, ଡ: 

ପ�େବାଧ ଚ��  ବାଗ� ଓ ସୁକୁମାର୍ େସନ୍ ଯଥା କ�େମ - ‘ଚଯ�'ାଗୀ
’ ଓ 

‘ଚଯ�'ାଗୀ
 ପଦାବଳୀ’ ନାମେର ଗ�ହଣ କ�ଛk ପ�ିତ !ଧୁେଶଖର ଶା¬ୀ ଓ 

କରୁଣାକର କର ‘ଆ°ଯ�' ଚଯ�'ାଶJୟ’ ନାମେର ଆେ�ଚନା କ�ଛk ଖେଗଶ�ର 

ମହାପାତ�  ‘ଚଯ�'ାଗୀ
କା’ ନାମେର ନାମିତ କ�ଛk ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାଶଗୁ´ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ନୂତନ ଚଯ�'ାପଦ ଆ!�ାର କ� ‘ନବଚଯ�'ାପଦ’ ନାମେଦଇ ଆେ�ଚନା 

କ�ଛk �ହୁଲ ସାଂକୃତାୟନ ଚଯ�'ା ଶÌଟିକୁ ‘ଆଚରଣ’ अଥ�େର ଗ�ହଣ 

କ�ଛk ଏ� ଆଚରଣ ଶÌଟି େଯାଗସାଧନାରୁ !�ନ�  ଆଚରଣକୁ 

ବୁେଝଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା G�अଥ�େବାଧକ େଗାଟିଏ ବାହ' अଥ� ଓ अନ'ଟି ଗୁଢ଼ 

अଥ� 

 ଚ!ଶି ଜଣ ସି¨ାeଯ�'- �ା� ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷ ର�ତ ପ�େତ'କ 

ଗୀତର େଶଷେର ଗୀତକାର- ନାମ ଉେଲxଖ ର�¥ େତଣୁ ଗୀତର ସ�Aା-ୁ 

ସହଜେର ଜାଣିହୁଏ େସମାନ- ମnେର ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, ସରହପାଦ, 

ଭୁସୁକୁପାଦ, ଶାkପାଦ, ଦା�କାପାଦ, କାହ� ªପାଦ- ଏକା�କ ଗୀତ ସଂଗୃ~ତ 

େହାଇ¥ ଚଯ�'ାଗୀ
କାର- ମnରୁ େକେତଜଣ ଗୁରୁଶିଷ' Lବେର ମn 

ପ��ତ େକେତ ଜଣ- ନାମ େଶୖବ, ନାଥ, ତାk�କ େବୗ¨ ଧମ�ର ଚଉ�ଶି 

ଧମ�ଗୁରୁ- ତାgକାେର अ�ଭ�ୂ� ଗେବଷକ ଓ ସମାେ�ଚକ- ମତେର ଏ� 

ଧମ�ଗୁରୁମାେନ !�ନ�  अ�ଳର େବାg ଯୁ�ି ବାଢ଼ିଛk ଓଡ଼ିଶା, ବ�ଳା, 

ମିdଳାର ଆGମ अ�ବାସୀ Lବେର ସି¨ାeଯ�'ମାନ-ୁ ଗ�ହଣ କ�ଛk ଧମ� 

ଗ�ହଣ ପେର ଏମାେନ ସାେ-
କ ନାମ ଗ�ହଣ ସ�ତ ‘ପାଦ’ ଶÌ ସ�ାନାେଥ� 

ବ'ବହାର କ�ଥାk 

 ଚଯ�'ାଗୀତେକାଷର ରଚୟିତାଗଣ େହେଲ େବୗ¨ ସହCଆ ମାଗ�ଦଶ�ୀ 

େତଣୁ ଚଯ�'ାଗୀତକୁ ବୁଝିବାକୁ େହେଲ nାନ, େଯାଗ, ତ�ର µାନ ଆବଶ'କ 

!�ନ�  ଆେ�ଚକମାନ-ର ତା`ି� କ ବ'ାଖ'ାରୁ ମେନ ହୁଏ, ଧମ�ର ଗୁଢ଼ତ �̀ କୁ 

ଲୁକ୍ କାୟିତ କ�ବା ଉେ&ଶ'େର ଚଯ�'ାଗୀତର ରଚନା କ�ଯାଇ¥ େତଣୁ 

େକ� େକ� ସମାେ�ଚକ ‘ସ}'ାLଷା’ Lବେର ନାମିତ କ�ଛk 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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 ‘େତ�ୁର’ ଓ ‘ଚକ�ସ�ାରତ�’େର ସି¨ାeଯ�'ମାନ-ର ସମୟକ�ମର 

!ବରଣୀ ର�¥ ସମୟାନୁସାେର ସରହପା-ୁ ବେୟାେଜ'ାA କ!Lବେର 

ଗ�ହଣ କ�ଯାଇ¥ �ମ�େର ସମୟାନୁକ� ମିକ ତାgକା ପ�¤ୁତ କ�ଗ� 

 ସରହପା (୬୩୩ ଖ�ୀzାÌ) 

 ଶବରୀପା (୬୫୩ ଖ�ୀzାÌ) 

 ଲୁଇପା (୬୬୯ ଖ�ୀzାÌ) 

 ଜଳ�ରୀପା (୭୦୫ ଖ�ୀzାÌ) 

 କାହ� ªପା (୭୧୭ ଖ�ୀzାÌ) 

 �ମ�େର ସି¨ାeଯ�'ମାନ-ୁ ଆେ�ଚନାର ପ�ସରଭୂ� କ�ଗ� 

 ସରହପା (୮ମ - ୯ମ ଶତାÌୀ) 

 କୁଳୀନ ବ� ାହJ ଣ ପ�ବାରେର ଜନJ  ଶର ପ�¤ୁତକାରୀ କନ'ାକୁ !ବାହ 

କ�ବାପେର ସାେ-
କ ନାମ ସରହପା େହାଇ¥ ତା-ର ଏକା�କ ନାମ d�, 

ସରହ, ମହାଶବର, ଆeଯ�', �ହୁଳଭ�, ମହାେସ� ଓ ସେ�ରୁଦ�ବ�ଜ 

 �ମା ତା�ନାଥ- !ବରଣୀ अନୁସାେର େସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ dେଲ ମାତ�  

ପାଗ୍-ସାମ୍-େଜା�୍-କା�୍ - अନୁସାେର େସ ପ�ାଚ'େଦଶର େବାg ଗ�ହଣ 

କ�ଯାଇ¥ 

 େସ ଜା
େଭଦର !େ�ଧ କରୁdେଲ ତା- ମତେର ମନୁଷ' େଗାଟିଏ 

ଜା
 ତା-ର ‘େଦାହାେକାଷ’ ପୁ¤କ ସି¨ ସା�ତ'କୁ ସମୃ¨ କ�¥ 

କ�ମଶଃ... 

अnାପିକା, ସ�ାତେକା`ର ଓଡ଼ିଆLଷା ଓ ସା�ତ' !Lଗ 

ଉ`ର ଓଡ଼ିଶା !ଶ�!ଦ'ାଳୟ, ତକତପୁର, ବା�ପଦା, ୭୫୭୦୦୩ 
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 େବୖଶାଖ ମାସର ମୁ� ଫଟା ଖ� କୁଆ େକାଇgର େଶାର 
ଶÌ ନାହ[  ଦା�େର ଶୁ�� ଆଠ ବଷ�ର ବାଳକର ଡାକ ଖ�କୁ 
ଖା
ର ନକ� େଖଳନା !fବା �ଗି ବୁଲୁ¥ ସା�କୁ ସା� 

କା}େର େଖଳନାର େବାଝ ଖାg ପାଦ ତା
କୁ ସହ' ନକ� 
ସା�ର ଗଛ ±ଇ ଜାଗାେର ହାgଆ ମାରୁd� େସ ଜେଣ ଭଦ�  
ବ'�ି ତା ସାମ�ାକୁ ଆସି ପୁରୁଣା ଚପଲ ହେଳ ତା ଆଡ଼କୁ 
ବଢ଼ାଇେଲ !ନା Gºଧାେର େସ େନଇ ପି}ି� ତାକୁ ଠିକ ମାପ 
େହଉ¥ ଓଠେର େଖIଗ� ହସ 

 େ�କଟି ଆଡ଼କୁ eହ[ କ�� େସ ବାଳକ - ବାବୁ ଆପଣ 
ଭଗବାନ !  
 େ�କଟି କ�େଲ – ମଁୁ ଭଗବାନ ନୁେହଁ ମଁୁ ଜେଣ ସାଧାରଣ 
ମଣିଷ ଏଇଠି େମା ଘର 

 ପି�ଟି କ�� – କାg ମ�ିର ପି�ାେର େଶାଇ�େବେଳ 
ଭଗବାନ-ୁ କ�dg େହ ଭଗବାନ! େମା ପାଦକୁ ହେଳ ଚପଲ 
Gअ ଖ�େର ବୁg !f�େବେଳ ପାଦ େପାଡ଼ିଯାଉ¥ ଆଉ ଆC 
େଦଖ େମାେତ ଚପଲ ମିI¥ ଆପଣ ଭଗବାନ ନୁହଁk ତ ଆଉ 
fଏ? 
 େ�କଟି ମୁହଁେର କ�ବାକୁ ଆଉ f¥ Lଷା ନd� 

ପି�ଟିକୁ ପୁ�� ଆhେର େଦଖୁdେଲ େସ ଠିକ ମ�ିରେର ଠିଆ 
େହାଇdବା ମ ୂ̀ {ଟି ଭI  

 
अnାପିକା, अଥ��
 !Lଗ, ମ�ଳା ମହା!ଦ'ାଳୟ, �ୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧ 

ଭଗବାନଭଗବାନଭଗବାନଭଗବାନ    

ସୁଚ�ତା ସାବତ 
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 LରHୟ ଉପ�ୀପର ପବୂ�ଘାଟ ପବ�ତମାଳା ଏବଂ 

ବେ�ାପସାଗର ମnବ �̀ୀ, ଉ`ର ଆ}�ପ�େଦଶର ଏ� !¤ୃତ 

अ�ଳକୁ ଉଦ'ାନମ୍ େବାg କୁହାଯାଏ େଜୖବ !!ଧତା, 

ଐ
ହାସିକ y {̀�C, େପୗ�ଣିକ ମ�ିର ଆGର ସମାହାର, ଏ� 

अ�ଳ अHତର ମnକI� େବାg ଐ
ହାସିକ ମାେନ ମତ 

େଦଇଥାk अେନକ ନଦନ�େର ପ�ପ�ୂ� ଏ� अ�ଳର ମୃ`ିକା 

eେଷାପେଯାଗୀ େହାଇdବାରୁ ଏ� अ�ଳେର अେନକ ପ�କାରର 

ଖାଦ'ଶସ', ଫଳମଳୂ, ପ�ପ�ବା ଆG eଷ କ�ଯାଏ ସମୁଦାୟ 

ସମୁଦ�କୂଳ अ�ଳ अତ'� ମେନାରମ େହାଇdବା େହତୁ ଏ� 

अ�ଳକୁ ବଷ�ସା� ପଯ�'ଟକମାନ- ସୁअ ଛୁଟିଥାଏ 

ଉଦ'ାନମ୍ अ�ଳର ଧାମ{କ ମହ �̀  

 ଉଦ'ାନମ୍ अ�ଳ 

अ�ଭ�ୂ� ମେହ��ଗି� 

अHତରୁ କୁଳଗି� ବା କୁଳ 

ପବ�ତ Lବେର ସ�ା�ତ 

େହାଇअ¥ ଏ� ପବ�ତ 

अତ'� ମେନାରମ ପ�ାକୃ
କ େସୗ�ଯ�', ସୁଉ£ ପବ�ତଶୃ�, !¤ୃତ 

ସବୁଜ ଉପତ'ାକା, ଘ�ଜ�ଲ ଆGେର ସମୃ¨ ଏ� अ�ଳ 

ଉଦ'ାନମ୍ ଉଦ'ାନମ୍ ଉଦ'ାନମ୍ ଉଦ'ାନମ୍ : : : : ମnକI�ର ମୁକସା|ୀମnକI�ର ମୁକସା|ୀମnକI�ର ମୁକସା|ୀମnକI�ର ମୁକସା|ୀ    

g��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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अେନକ ସାଧୁସ²-ୁ ଏ� अ�ଳକୁ ଆକଷ{ତ କ�ଥାଏ ଏ� ପାବ�ତ'ା�ଳେର 

अHତରୁ ବ �̀ମାନ ପଯ�'� अେନକ ସାଧୁସ²- ଆଗମନ େହାଇ¥ ଏବଂ 

େସଇdପାଇଁ ଏ� अ�ଳ ଧାମ{କ ଦୃzିେକାଣରୁ ପ�ସି¨ି �ଭ କ�¥ 

ମେହ�� ଗି�ରୁ �ଃସ�୍ତ ମେହ�ତନୟା ନ� ଉପତ'ାକାେର अେନକ ଧାମ{କ �ଳ 

ର�¥ ଏ� अ�ଳେର ନ�ର ଜଳ, ସମୁଦ� , ଉଦ'ାନ, ଆୟୁେବ��ୟ ବୃ|ଲତା 

ଆG अେନକ ସାଧୁସ²-ୁ ଆକଷ{ତ କ�¥ 

 अHତେର ଏ� �ାନର 

!େଶଷ ଉେଲxଖ ମହାନ ଗ�² 

�ମାୟଣ ଏବଂ ମହାLରତେର ମn 

େଦhବାକୁ ମିIଥାଏ େବାg 

ଐ
ହାସିକ ମାେନ ମତ 

େଦଇଛk ପ+ା�ୀ, ବରୁଆ ଏବଂ 

ପଳାଶପୁରମ୍ अ�ଳର अେନକ ମ�ିର ପା�ବମାନ- �ା� �ମ{ତ େହାଇ¥ 

େବାg େ�କମତ ଶୁଣିବାକୁ ମିIଥାଏ ମହାLରତେର ପା�ବମାନ- 

अµାତବାସ ସମୟେର अ�କାଂଶ ସମୟ େସମାେନ ଏ� �ାନେର ର�dବା କଥା 

अେନକ !ଶ�ାସ କରk ମେହ�� ଗି� ଉପେର dବା ମ�ିର ପା�ବମାେନ ହ[ 

�ମ�ାଣ କ�ଛk େବାg ଦୃଢ଼ତାର ସହ अେନକ ଦାE କରk ଏବଂ ଏ� 

अ�ଳର अେନକ ମ�ିର େସମାନ- �ା� �ମ{ତ ଏବଂ ନାମିତ େହାଇ¥ 

 !ଶ�ାସ କ�ଯାଏ େଯ ଭଗବାନ ଶିବ ମେହ�� ଗି�ଠାେର nାନମଗ� 

େହାଇdେଲ ଭଗବାନ ପଶ�ୁ�ମ �ବନର अ�କାଂଶ अଂଶ ଏ� अ�ଳେର 

ବସବାସ କ�dେଲ ଏବଂ ତା-ଠାରୁ ଶି|ା ଗ�ହଣ କ�ବା ପାଇଁ ଭୀମ ଓ କ�� 
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ଆG Eରମାେନ ଏ� अ�ଳକୁ 

ବାର3ାର ଆସୁdେଲ େବାg !ଶ�ାସ 

କ�ଯାଏ ଆହୁ� ମn !ଶ�ାସ ର�¥ 

େଯ ମହାହାରତ ଯୁ¨ ପବୂ�ରୁ ମହାମୁ� 

େ�େମାସା- ପ�ମଶ�େର ପା�ବମାେନ 

ଏ� अ�ଳକୁ ଆସି ଏକ ପ!ତ�  ମ�ପ ବା େବGକାକୁ ପ�ଣାମ କ� ଆଶୀବ�ାଦ 

�|ା କ�dେଲ ଏ� अବସରେର ଏକ !ଶାଳ ଯµର ଆେୟାଜନ 

କ�ଯାଇd� ଏ� ଯµେର अେନକ ସାଧୁସ²- ସେମତ େଦବତା ଓ 

ଶ�ିମାେନ ଉପ�ିତ dେଲ ଯୁ�Aିର ଏଠାେର ପିତୃଶ�ା¨ କ�ବା ସେମତ 

ପି�ଦାନ କ�dେଲ େସdପାଇଁ ମେହ�� ଗି�କୁ ପାଦଗୟା ମn କୁହାଯାଏ 

 ତ� ଶା¬ अନୁସାେର ଶ�ି-ର ଦ|ିଣ ହ¤ ଏଠାେର ପଡ଼ିd� 

େସଇdପାଇଁ ଏ� अ�ଳ ତ�ସାଧନାର େକ��!�ୁ େହାଇ ର�d� ଏ� अ�ଳ 

अ�ଭ�ୂ� େରsିେକାଟା ଆଉ ତଲ�ାେକାଟା अ�ଳ ସାଂପ�
କ ସମୟ ପଯ�'� ମn 

ତ�ସାଧନାର �I େହାଇ ର�¥ 

 ��ୁଧମ�ର अେନକ ପୁ�ଣ ଯଥା ��, ବାୟୁ ଏବଂ अଗି� ପୁ�ଣେର ମn 

ମେହ�� ଗି�ର ଉେଲxଖ ର�¥ 

 �ମାୟଣେର ପ�ଭୂ ଶ�ୀ�ମ ମାତା ସୀତା- ସ}ାନେର ଏ� अ�ଳକୁ 

ଆସିdବା କଥା ଉେଲxଖ ର�¥ ହନୁମାନ ଏ� ପବ�ତଶୃ�ରୁ ଶ�ୀଲ-ାକୁ ଲÐ 

ପ�ଦାନ କ�dେଲ େବାg କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏ� �ାନରୁ ଶ�ୀଲ-ାର୍ ଦୂରତ�  

୧୨୦୦୦ ମାଇଲ, ଯାହା ପୁ�ଣେର ବ�{ତ ର
 େବଳାଭୂମିେର ହନୁମାନ- 

ପାଦ�ହ�  େଦhବାକୁ ମିେଳ  
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 ପ�ଦଶ ଶତାÌୀେର େଚୖତନ' ଶ�ୀକୂମ�ମ୍ ମ�ିର ଏବଂ ଆସ�ାେଭg ମ�ିର 

ଦଶ�ନେର ଆସିdବା ସମୟେର ଏ� अ�ଳ ପ�ଦଶ�ନେର ଆସିdେଲ ତା-� 

ପ�େଚzାେର ଏ� अ�ଳେର अେନକ �ଧାକୃÑ ମଠ ଏବଂ ମ�ିର �ାପିତ 

େହାଇd� େସ�ପ� अେନକ ଗ�ବଂଶୀୟ �ଜାମାନ- �ା� ଏ� अ�ଳେର 

अେନକ ଜଗନ� ାଥ ମ�ିର �ାପିତ େହାଇd� 

 ମହାକ! କାIଦାସ �ଜ !ଖ'ାତ କାବ' ରଘୁବଂଶମେର �ଜ ରଘୁ-ର 

�ଜ'ଜୟ !ଷୟେର ଉେଲx ଖ କ�ଛk େସ� �ଜ'ଜୟ କରୁdବା ସମୟେର 

େସ କI� ଜୟ କ� ମେହ�� ଗି� ମn ଜୟ କ�dବା କଥା ଉେଲxଖ କ�ଛk 

ଏ� ମହାକାବ'େର କ! କାIଦାସ କI�ର ସମ�ାଟ-ୁ ମେହ�� ଗି�ର अ�ପ
 

Lବେର ଉେଲxଖ କ�ଛk ଏହା�ା� ପ�ମାଣିତ େହଉ¥ େଯ अHତେର ଏ� 

अ�ଳ କI� ସାମ�ାଜ'ର �ଜେନୖ
କ େକ��  ଥାଇପାେର କାIଦାସ �ଜ 

କାବ'େର ବ��ନା କ� କ�ଛk େଯ କI� ସମ�ାଟ- ନअର େହମା�ଡ଼ ସମୁଦ�  

�କଟବ �̀ୀ अ�ଳେର d� ଯାହା ମେହ�� ଗି�ଠାରୁ अ¯ଦୂରେର d� 

अHତର ବାଣିଜ' ଓ ବ'ବସାୟ 

 ଗ�ୀକ୍ ପ�ିତ େଟାେଲମି !ଶ� 

ବାଣିଜ'ର !�ନ�  �¤ା !ଷୟେର 

ଉେଲx ଖ କରୁdବା ସମୟେର ପବୂ� 

Lରତର ସମୁଦ� ପଥର ବ��ନା କ�ବାକୁ 

ଯାଇ ମେହ��  ପବ�ତ କଥା କ�ଛk େସ 

କ�ଛk େଯ ମେହ��  ପବ�ତ ପାଦେଦଶେର ୧୮ ଡିଗ�ୀ अ|ାଂଶ ଏବଂ ୫୪ ଡିଗ�ୀ 

ଦ� ାଘିମାେର अବ�ିତ ଏକ େ±ଟ ନ� ବରୁଆଠାେର ଜାହାଜମାେନ ଦ|ିଣରୁ ଆସି 
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Gଗ ପ�ବ �̀ନ କ� ବମ�ା ଓ 

େର�ୁନର ଇ�ୱାଡ଼ୀ ନ� ଆଡ଼କୁ 

ଯାଉdେଲ अନ'ଜେଣ ପ�ବ� ାଜକ 

ଏଚ୍ ୟୁେଲ ମn କ�dେଲ େଯ 

अzାଦଶ ଶତାÌୀ ପଯ�'� ଡଚ୍ 

ମାନ-ର अେନକ ଜାହାଜ ଏ� ଜଳପଥ େଦଇ ଗ
କରୁd� 

 ମେହ�� ଗି�ରୁ ଉÒମ େହାଇ ମେହ��  ତନୟା ନ� ବରୁବା ଠାେର 

ସମୁଦ� େର ଲୀନ େହାଇଥାଏ 

 ସ�ବତଃ G�Hୟ ଶତାÌୀ େବଳକୁ ମେହ��  ତନୟା ନ�କୁ ବରୁଆ ନ� 

Lବେର େ�କମାେନ ଜାଣୁdେବ ଏବଂ ଏ� ସହରର ନାମ ପେର ପେର ବରୁଆ 

େବାg କ�ଯାଇdବ ଗ�ୀକ୍ େବୖµା�କ େଟାେଲମୀ- अନୁସାେର ବରୁଆ ସହର 

Lରତର ପବୂ�ତଟର ଏକ ବାଣିC'କ ପ�ାଣେକ��d� 

 େସ�ପ� ଆଉ ଜେଣ 

େଭୗଗIକ!ଦ୍ ପିx� ମn ମେହ��  ପବ�ତ 

ଏବଂ ପବୂ�ତଟ ପବ�ତମାଳା !ଷୟେର 

ଉେଲx ଖ କ�ଛk ତତ୍ କାଳୀନ 

କI�ର अ�ବାସୀ-ୁ अତ'� 

अnବସାୟୀ େବାg ଉେଲx ଖ କ� େସ େଲhଛk େଯ କI� ସାମ�ାଜ' ମେ�ଇ, 

ମାI ଓ ମାIୟସ୍ ପବ�ତମାଳା ସଂଲଗ� ସମୁଦାୟ ପବୂ�ତଟେର ବ'ା´ d� 

!ଖ'ାତ ଐ
ହାସିକ କ��୍ ହାମ୍ ମn ମେହ�� ଗି�କୁ ମେହ��ମାଳା ବା ମେହ��  

ପବ�ତ Lବେର ଉେଲxଖ କ�ଛk 
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 ବଷ�ର େଶଷ 
�ମାସ ଏ� अ�ଳେର ସମୁଦ� ର ଜଳ �ମ�ଳ ରହୁdବା 

େହତୁ ଏବଂ ଉ`ରପବୂ�ରୁ ବହୁdବା ପବନର େବଗ କମ୍ େହବାେଯାଗଁୁ 

ବଣିଜମାେନ ଏ� ପଥେଦଇ ଯାତ� ା କ�ବାକୁ ��ପଦ ମଣୁdେଲ ଏ�ଠାରୁ 

ଜାହାଜ ମାେନ ଇେ�ାେନସିଆ, ମାେଲସିଆ, ବମ�ା ଓ ଚୀନକୁ ଯାତ� ା କରୁdବା 

କଥା ଜଣାଯାଏ अHତେର ନା!କମାେନ ସମୁଦ�  ଜଳର ର�, ପବନର େବଗ, 

ଆକାଶେର ତା� ମାନ-ର अବ�ି
, ସପ�ଜାHୟ ସ�ସୃପ- ଉପ�ି
, ସାମୁG�କ 

ପ|ୀମାନ- ଗ
କୁ େଦh ଜାହାଜ eଳନା କରୁdେଲ 

 ଗ�ୀଷJ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ବାୟୁ େର�ୁନରୁ Lରତ ଆଡ଼କୁ ବହୁd� 

େସ� ସମୟେର ଜାହାଜମାେନ ଏଠାେର ପହ�ୁdେଲ ପ�େତ'କ ଜାହାଜେର 

ନା!କ- ସେମତ अେନକ ପଜୂାରୀ, ବ'ାପାରୀ, େ�େଷୟା, େସୖ�କ, ଚଷା, 

କଳାକାର, �ାପତ' ଇତ'ାG ରହୁd�, ଯାହା ତତ୍ କାଳୀନ କI�ର ସମୃ̈  

େନୗବାଣିଜ' ପର��କୁ ଦଶ�ାଏ ପବୂ�କI�ର ବରୁଆ ଆଉ ଇ±ପୁରମ୍ ସମୁଦ�  

ସଂଲଗ� ଦୁଇଟି ନ�ର �ଳd� ଯାହା େସ� ସମୟେର ବ�ର Lବେର କାମ 

କରୁd� େସ� ସମୟେର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ କ�ା� d�, ୧. ସି}ିଆ zିମ୍ 

େନ�େଗସନ୍ ଏବଂ ୨. ନ'ାସନାଲ୍ zିମ୍ ନା�େଗସନ୍ େସେତେବେଳ ଦୁଇଟି 

!ଶାଳ ଜାହାଜ d� ଯାହା �ମିg, କI�ପଟଣମ୍, ବରୁଆ, ଇ±ପୁରମ୍, 

େଗାପାଳପୁର େଦଇ େର�ୁନ୍ ଯାଉd� େସଇ ଦୁଇଟିର ନଁା d� ଜଳଦୁଗ� ଓ 

�ଲକା ଏ� ପର��କୁ ମେନ ପକାଇବାପାଇଁ ପ�
ବଷ� କା {̀କମାସେର 

ଓଡ଼ିଶାର ପରୂପଲx ୀେର େବାଇତ ବ�ାଣ ଉ�ବ ପାIତ େହାଇଥାଏ अଗଣିତ 

ନରନାରୀ !�ନ�  ଜଳାଶୟ, ନ� ଓ ସମୁଦ�  କୂଳେର ଏକ
�ତ େହାଇ ହଜାର 

ହଜାର େବାଇତ ଭସାଇଥାk ଏବଂ ଏେବ ମn ପ�େତ'କ କା {̀କ ମାସେର 
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ଆକାଶ �ପ ପ�ଜ� ଳନ କ�ବାର ପର�� ର�¥ 

eଷବାସ ଏବଂ अନ'ାନ' େବଉସା  

 ଏ� अ�ଳେର ନ�, େପାଖରୀ ଓ ବ}ମାନ-ର ସଂଖ'ା अ�କ dବା 

େହତୁ, ଏଠାେର ବଷ�ସା� ଫସଲ େହାଇଥାଏ अନ'ତ�  ବଷ�େର ଥେରମାତ�  ଧାନ 

eଷ େହଉdବା େବେଳ ଏଠାେର ବଷ�େର ଦୁଇଥର ଧାନeଷ ହୁଏ ଏହା 

ସେମତ େତୖଳ Eଜ, ମଟର ଚଣା, ମୁଗ, !�, େଶା�ଚଣା, ମା�ିଆ, �ନାବାଦାମ 

ଏବଂ ମକା eଷ ମn ହୁଏ 

 ନଡ଼ିଆ, ପଣସ, ଆ3 ସେମତ अେନକ ପ�କାରର ଫଳମଳୂ ମn ଏ� 

अ�ଳେର ଉÓନ�  େହାଇ େଦଶର !�ନ�  अ�ଳକୁ ର´ା� କ�ଯାଏ 

 ନ� ସଂଲଗ� अ�ଳେର dବା େହତୁ ଏଠାେର ମାଛ ଏବଂ ସାମୁG�କ 

ଖାେଦ'ାପେଯାଗୀ �ବ अ�କ ମିେଳ 

 ଜ�ଲ अ�ଳେର ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ସବାଇ ଘାଷ ଇତ'ାG େଦhବାକୁ 

ମିେଳ ଏଠାେର dବା ଜ�ଲେର !�ନ�  ପ�ଜା
ର େଜୖବ!!ଧତା େଦଖାଯାଏ 

ଏହା ସେମତ ଏ� ସବୁ ଜ�ଲେର अେନକ ଔଷଧୀୟ ବୃ| ମn େଦhବାକୁ 

ମିIଥାଏ ଏ� ସବୁ ପଦାଥ� ବ'ବସାୟିକ ଦୃzିରୁ ଏ� अ�ଳକୁ ସମୃ̈  

କ�ଥାଏ 

 ଏ� ଜ�ଲମାନ-େର !�ନ�  ପ�ଜା
ର ପଶୁପ|ୀ େଦଖାଯାଆk 

ହ�ଣ, େକାକଶିଆଳୀ, ହାH, �ତାବାଘ, େହଟାବାଘ, େଠକୁଆ, ମା-ଡ଼, ମୟୁର, 

!ଲୁଆ ଆG ଏଠାେର େଦhବାକୁ ମିଳk ଏଠାେର dବା ଦଳୁଆ ଜମିମାନ-େର 

अଗଣିତ ପ|ୀ ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ !େଦଶୀ ପ|ୀ ମn େଦhବାକୁ ମିIଥାଏ 

େଗ�ାIଆ, ସାଇେବରୀୟ େକ�ନ୍, ବଡ଼ ପ|ୀ, ବତକ ଆG अେନକ ପ�ଜା
ର 
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ପ|ୀ ଏଠାେର େଦhବାକୁ ମିIଥାଏ ଏଠାେର ସମୁଦାୟ ୬୯ ପ�ଜା
ର ପଶୁ, ୨୦ 

ପ�ଜା
ର ଉଭୟଚର, ୩ ପ�ଜା
ର କଇଁଛ, ୨୨ ପ�ଜା
ର ସରୀସୃପ ଏବଂ ୨୪ 

ପ�ଜା
ର ସାପ େଦhବାକୁ ମିIଥାଏ 

|ୁଦ�  ଓ ମnମ ବ'ବସାୟିକ ସଂଗଠନ 

 ଏ� अ�ଳେର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ସଂଖ'ା ବହୁତ अ�କ, େତଣୁ ଏହାକୁ େନଇ 

अେନକ ଘେ�ଇ ଉେଦ'ାଗ ସୃzି େହାଇ¥ ନଡ଼ିଆ େତାIବା, ନଡ଼ିଆ କତାରୁ 

ଦଉଡ଼ି 
ଆ� କ�ବା, ପଟି ଓ ମସିଣା 
ଆ� କ�ବା, ଝାଡ଼ୁ ଆG 
ଆ� 

କ�ବା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ େତଲ ବାହାର କ�ବା ଆG ଶି¯ ଏ� अ�ଳେର 

େଦଖାଯାଏ ବାଉଁଶ �ମ{ତ ସାମଗ�ୀ ମn ଏ� अ�ଳେର ବହୁଳ Lବେର ମିେଳ 

ହ¤ତ� ଶି¯, କୁ�ାର ଶି¯, ଧାନକଳ ଆGେର ଏ� अ�ଳ ସମୃ¨ 

ବରୁଆର ଜନା&�ନ ସ�ାମୀ ମ�ିର 

 ପ�ାୟ ସାତଶହ ବଷ� ତେଳ �ମ{ତ ଏ� ମ�ିର େରଖାକୃ
 ଆକାରେର 

�ମ�ାଣ େହାଇ¥ ପ�ାଚୀନ କI� �ାପତ' କଳାେର ସମୃ̈  ଏ� ମ�ିରର 

େସୗ�ଯ�' 

 େ�କକଥାେର ଶୁଣାଯାଏ େଯ ସମୁଦ� କୁ ମାଛ ଧ�ବାପାଇଁ ଯାଇdବା 

େକଉଟ ମାନ-ୁ ଜନା&�ନସ�ାମୀ- ଏକ ପ�
ମା ମିId� େସମାେନ ଏହାକୁ 

ସମୁଦ�  କୂଳକୁ ଆଣିବାପେର ଏହା अଚଳ େହାଇଯାଇd� ପେର ଜେଣ ସାଧୁ ଶ�ୀ 

ଗୁ´ମୁ�-ୁ ସ�ପ�ାେଦଶ େହବାପେର େସ େସଠାେର ପହ�ି ଜନା&�ନସ�ାମୀ- 

ଉେ&ଶ'େର ଏକ ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�ଇdେଲ ମ�ିର �ମ�ାଣ େହବାପେର 

ପ�
ମାେର �ଗିdବା ମକୁଟ ମn ସମୁଦ� ରୁ ବ� ଆସି କୂଳେର �ଗିd� ଶ�ୀ 

ଗୁ´ମୁ� ସ�ାମୀ- ତ �̀ ାବଧାନେର ଏ� ମ�ିର ପ�
Aା େହାଇd�  
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 ପ�
ବଷ� ମାଘମାସ ସ´ମୀ Gନ ସଯୂ�'- fରଣ ସିଧା ଆସି 

ଜନା&�ନସ�ାମୀ- ପାଦେର ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମ�ିରକୁ ଆସୁdବା ଭ�-ୁ 

ସବୁେବେଳ ପ�
ମା �ଜ ଉ£ତା ସମାନ େଦଖାଯାଏ अଥ�ାତ ଗଭ�ଗୃହ ବାହାେର 

dବା ଭ�- ଉ£ତା େଯେତ ଥାଏ �ତେର ପ�
ମାର ଉ£ତା ମn ସମାନ 

େସ
f େଦଖାଯାଏ �ା�ୟ େକଉଟ ଏବଂ अନ'ାନ' ଜା
ର େ�କମାେନ ଏ� 

ମ�ିରକୁ अତ'� ପ!ତ�  େବାg ମେନ କରk ଏବଂ ଭଗବାନ ତା-ୁ ସମ¤ 

!ପଦରୁ ର|ା କ�େବ େବାg !ଶ�ାସ କରk f« ବ �̀ମାନ ଏ� ମ�ିର 

ଜ���� अବ�ାେର ର�¥ 

ବରୁଆର େକାଟିgେ�ଶ�ର ମ�ିର 

 ମହାପ�ଭୂ ଶିବ-ୁ ସମପ{ତ ଏକ !ରଳ ମ�ିର ବରୁଆଠାେର େଦhବାକୁ 

ମିେଳ ମ�ିରର ଗଭ�ଗୃହେର ଶିବ- ଛ! େଦhବାକୁ ମିେଳ ଏବଂ ଏଠାେର 

अଗଣିତ |ୁଦ�  ଶିବg� େଦଖାଯାଏ ଯାହା େକାଟି gେ�ଶ�ର Lବେର 

ପଜୂାପାଆk ଏଠାେର ଗେଣଶ- ଏକ ପ�¤ର ମୁ {̀ ର�¥ ଏହା ଚତୁପ�ାଶ�େର 

ନବଗ�ହ ମ�ପ अ¥ ଏବଂ ତାମ� �ମ{ତ ଏକ ନ�ୀ େଶାLପାଉଛk ମ�ିରର 

ଜଗନେମାହନ ସମୁଖେର ପୀଢ଼ ର�¥ ଏ� ମ�ିରର କାରୁକାଯ�' ସ�ୂ�� 

କI� �ାପତ'େର େହାଇ¥ 

 େପୗ�ଣିକ କଥା अନୁଯାୟୀ, �ାପର ଯୁଗେର अଜ�ୁନ ପିତୃଶ�ା¨ କ�ବାପାଇଁ 

ଗ�ା ଶିକାର କ�ବା ସମୟେର ଭୁଲେର େଗାଟିଏ ଗାଇକୁ ମା�େଦଇdେଲ େସ 

ଏହାକୁ େଗାଟିଏ ଗୁÐାେର ଲୁେଚଇ ରhବା ପେର ସମୁଦ� କୁ େଫାପାଡ଼ି 

େଦଇdେଲ େହେଲ େଯଉଁ�ାନେର ଏ ସବୁ େହ� େସଠାେର ପଡ଼ିdବା ଗାଇର 

ର�ରୁ अଗଣିତ ଶିବg� େଦଖାେଦଇdେଲ अଜ�ୁନ- ଏ� ଭୁଲର ପ�ାୟ°ିତ 
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କ�ବାପାଇଁ ପା�ବମାେନ ଏକ !ଶାଳ ଯµର ଆେୟାଜନ କ�dେଲ େଯଉଁଠି 

ସ�ୟଂ ଶିବ ଉପ�ିତ dେଲ ପେର ପା�ବମାେନ ଏ� ଶିବg� e�ପାଖେର 

ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�dେଲ 

ପୀଲ�ାେକା�ା ପବ�ତ : �z� ୀୟ ସଂହ
ର ପ�Hକ 

 ଇrାପୁରମ୍ Cଲx ାର ଏକ |ୁଦ�  ପାହାଡ଼ ର�¥ ଯାହା ପୀଲ�ାେକା�ା Lବେର 

!ଖ'ାତ େଷାଡ଼ଶ ଶତାÌୀର ଜେଣ ମୁସଲମାନ୍ ସନ'ାସୀ ବା ପୀର- ନାମେର 

ଏହା ନାମିତ ସମଗ� େଦଶେର अେନକତାେର ଏକତାର ମଳୂମ�, ଏ�ଠାେର 

େଦhବାକୁ ମିେଳ !�ନ�  ଜା
, ଧମ� ଓ LଷାLସୀ େ�କମାେନ ଏ��ାନେର 

ସୁଖଶାkେର ସହାବ�ାନ କରk ଏ� |ୁଦ�  ପବ�ତ ଉପେର େଗାଟିଏ ଦରଘା ଓ 

େଗାଟିଏ ପୁ��ଣୀ ର�¥ ପୀରବାବା- ସମଥ�କମାନ- �ା� ଏହା େଷାଡ଼ଶ 

ଶତାÌୀେର �ମ{ତ େହାଇdବା ଜଣାଯାଏ 

 ପ�
 ସ´ାହର ଗୁରୁବାର Gନ ଏ� अ�ଳ ସଂଲଗ� (ଓଡ଼ିଶା, ଉ`ର 

ଆ}�ପ�େଦଶ, ଛ
ଶଗଡ଼ ଓ ପ°ିମବ�) अେନକ अ�ଳରୁ େ�କମାେନ 

ଦରଘାେର ବାବା- ପଜୂାଆ�ଧନା ପାଇଁ ଏକ
�ତ େହାଇଥାk ଏଠାେର ମାନ' 

अ¥ େଯ ଯG େକୗଣସି ବ'�ି ହୃଦୟର ସହ ଏ� ଦରଘା e�ପାଖେର ବୁg 

ଆେସ ତାହାର ସବୁ ମେନା�ାମନା ପରୂଣ େହାଇଥାଏ ଏଠାକୁ ଆସୁdବା 

େ�କମାେନ ଦରଘା କା²େର �ଜ ଇrାକୁ େଲhGअk ଏବଂ ପେର ବାବା- 

ପଜୂା କରk ମାଗ�ଶୀର ମାସର ସମ¤ ଗୁରୁବାରେର ଏଠାେର େପରୁଯାତ� ା 

ପାIତ ହୁଏ ��ୁ ମୁସଲମାନ ସମେ¤ ଏକ
�ତ େହାଇ ଏଠାେର ପଜୂା କରk 

 େ�କକଥା अନୁଯାୟୀ େଷାଡ଼ଶ ଶତାÌୀେର ପୀରବାବା ଇrାପୁରକୁ 

ଆସିdେଲ ଏବଂ ଏ� ପବ�ତ ଶୀଷ�େର କୁଡ଼ିଆଟିଏ 
ଆ� କ� ର�dେଲ 
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�େର �େର େ�କମାେନ �ଜ �ଜ अସୁ!ଧା େନଇ ବାବା-ୁ ଦଶ�ନ କ�ବାକୁ 

ଆସିେଲ େ�କ- ଦୁଃଖ ଶୁଣି ବାବା !�ନ�  ପ�କାର �ବାରଣ ବ'ବ�ା କ�ବା 

ସ�ତ େତୖଳ ଆG େଦଉdେଲ ପେର େସ ଏ� अ�ଳେର ପ�ସି¨ େହାଇdେଲ 

ତା-� ଏ� �ଳେର ଦରଘା �ମ�ାଣ କ�ଯାଇd� �ବନେର େଶଷ ସମୟ 

େସ ବ �̀ମାନର ପାf¤ାନ अ�ଗ�ତ ପଠାଣେକାଟ୍ ଠାେର !େତଇdେଲ 

େତଲୁକୁ�ି ପ|ୀ अଭୟାରଣ'  

 ଉ`ର ଆ}�ପ�େଦଶର ଇrାପୁରମ୍ ଠାରୁ ମାତ� ୍ 
� fେ�ମିଟର୍ ଦୂରେର 

अବ�ିତ େତଲୁକୁ�ି ଏକ ସାମାନ' ଗ�ାମ ମାତ�  ଏ� ଗ�ାମର !େଶଷତ�  େହଉ¥, 

ଏଠାେର dବା ପ�େତ'କ ଗଛ ଉପେର अଗଣିତ େଗ�ାIଆ ପ|ୀ ବସା 

କ�ଥାk ଶୀତGନ ଆର� ସମୟେର ଏ� अ�ଳେର େଦଖାଯାଉdବା ଏ� 

ପ|ୀମାନ-ୁ େଦhବା अତ'� ଆେମାଦକର େହାଇଥାଏ ପ|ୀମାେନ ମn 

�ା�ୟ अ�ବାସୀ- ସହ ଖାପଖୁଆଇ ରହk 

 ପ�
ବଷ� ଜୁନ ମାସ େବଳକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ'ାେର େଗ�ାIଆ ମାେନ 

ଏ� ଗଁାେର ଆସି ବସା ବା}k ଗଁା ସଂଲଗ� ସମ¤ ଗଛେର େସମାେନ ବସା 

ବା}ି अ�ା Gअk ଗଁା େ�କମାେନ ପ|ୀମାନ- ଆଗମନକୁ ଶୁଭ େବାg 

ମାନk ଏହା�ା� ଭଲ eଷବାସ, ବଷ�ା ଆG ହୁଏ େବାg !ଶ�ାସ ର�¥ 

େସdପାଇଁ ଏ� ଗ�ାମବାସୀମାେନ ପ|ୀମାନ- ସୁର|ା ଦାୟିତ�  �େଜ 

େନଇଥାk ପ|ୀମାେନ େଗ�ା, କୁ�ଆ, େ±ଟ େ±ଟ ମାଛ ଆG ଖାଇଥାk 

 ୨୭ରୁ ୩୦ Gନ अ�ା େଦବାପେର अ�ାରୁ େ±ଟ େ±ଟ ପ|ୀ 

ବାହା�ଥାk ଶାବକ ମାନ-ୁ ଖାଦ' େଦବା ଦାୟିତ�  ଉଭୟ ମାଆ ଆଉ ପୁରୁଷ 

ପ|ୀ �अk ଜନJ  େହବା େବେଳ ଏ� ପ|ୀମାନ- ଥsେର େକାଣସି ଫା- 
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ନଥାଏ, f« �େର �େର େସମାେନ ବଡ଼ େହଉ େହଉ ଦୁଇ ଥs �ତେର ଫା- 

ସୃzି େହାଇଥାଏ ସ�ୂ�� Lେବ ବଢ଼ିdବା େଗାଟିଏ ପ|ୀ ୮୧ େସsିମିଟର୍ 

ପଯ�'� ଉ£ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ fେ�ରୁ अ�କ ଓଜ�ଆ େହାଇଥାଏ 

ମଳୂ ଆେଲଖ' : ଶ�ୀ g��ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ' ପ+ନାୟକ 

Lଷା�ରଣ : ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 Gନ G ପହର େହ�ଣି ଗଁା ଦା�େର ବଳଦେଟ f 

ଗାଇେଟ େଦଖାଯାଉ� େପାଖରୀ ତୁଠେର ଗ�େର ପାଣିଧ� 

ଆସୁd� ବାସ�ୀ, କାIଆ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଦୁଆର ପାଖେର ଘଡ଼ିଏ 

ଠିଆ େହାଇଗ� ଗଭ�ଣା ¬ୀଟା େକେତ କz ଆଉ କ�ବ? 

ଆଠମାସ େହ�ଣି ଆଶାGG ମନା କ�d� କାମଧାମ କ�ବାକୁ 

େହେଲ ନ କେଲ ନ ଚେଳ ଘେର ଆଉ େକ� ନାହାk 

ଭୁଆସୁଣୀ ନଣ� କୁମାରୀଟା ! ଯାଇ¥ ସହରକୁ କୁନାବାପା 

ସା�େର G ସ´ାହ େହ�ଣି, �
Gନ ସକାଳୁ ଯାଉଛk େଯ 

େଫରୁ େଫରୁ �
 ଘରର ସବୁ କାମ ବାସ�ୀ ଉପେର େହେଲ 

େସ ମନ ଉଣା କରୁ� ଆCକାg ଘରକୁ େଫ�� େବଳକୁ Gଜଣ 

e�ଶ’ ଧ� େଫରୁଛk ଭଲ କାମ ମିI¥ ଆଗରୁ କୁନାବାପା 

ଏକା ଯାଉd� Gନକୁ ଶେହ f େଦଢ଼ଶ’ ଆଣୁd� ଆCକାg 

େବଉସା ଭଲ eg¥ ଗ� ବୁଧବାର Gନ କୁନାବାପା ଆଉ 

କୁମାରୀ �
େର ଆସି� େବଳକୁ ସହର େହାେଟଲରୁ କୁକୁଡ଼ା 

ମାଂସ ତରକାରୀ ଆଣିdେଲ ବାସ�ୀ ତା �ବନେର େକେବ 

େହାେଟଲେର ମାଂସ ଖାଇନd� ଗଭ�ଣା ¬ୀଟା, ସୁଆଦ 

େଖାଜୁdବ L! କୁନାବାପା ତା ପାଇଁ अଲଗାେର ଆଣି େଦଇd� 

ତୁ�େର େଦଉ େଦଉ ବାସ�ୀ କା�ି ପେକଇd� ତା ବାପାେବାଉ 

ବାହା େବେଳ କ�dେଲ, େଦhବୁ ଥା, Gନ ଆସିବ, କାIଆ ତେତ 

ଆମ ଗଁା ହାଲeଲଆମ ଗଁା ହାଲeଲଆମ ଗଁା ହାଲeଲଆମ ଗଁା ହାଲeଲ    

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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େକେତ କଣ ଆଣି େଦବ ଗରୀବ େବାg ଏେତ Gନ ଯାହା ମନ ଦୁଃଖ କରୁd�, 

ତରକାରୀ ପାଟିେର �ଗି� େବଳକୁ େବାଉ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗ� େଯ ବାସ�ୀର 

କା� ଓଦା େହାଇଗ� 

 େସ Gନ �
େର अଗଣାଟାେର କୁନାବାପା ପାଖେର ବସି ତା େଗାଡ଼କୁ 

ଘଷି େମାଡ଼ି େଦଉd� େସ, େକେତ ପ�ଶ�ମ କରୁଛk ସକାଳୁ ଗେଲ �
 

କୁମାରୀଟା ! ପି�ଟା ନା ଟ-ାପତ�  ନାହ[ େବାg ଘେର ବସି¥ ନେହେଲ 

େକେବଠୁ ତା ବାହାଘରଟା ତୁେଟଇ େଦଏେ�ଣି କୁନାବାପା େଶାଇ� େବଳକୁ 

!ଡ଼ିଖେ� ଟାେଣ !ଡ଼ିେଟ ଆଣିବାପାଇଁ ବାସ�ୀ ଯାଇ କୁନାବାପାର ସାଟ୍� 

ପେକଟେର ହାତ ମା�ବା େବଳକୁ େଦh� ମୁଠାେଟ େହବ େଧାବଧଉIଆ ଟ-ା 

େନାଟ୍ ଏ ମା, େକାଉଠୁ ଏେତ ଟ-ା ପାଇେଲ? ବାସ�ୀ ମନକୁ ପାପ 

ଛୁଉଁd� !ଡ଼ିଟା କୁନାବାପାକୁ େଦଉ େଦଉ ଟ-ା କଥା ପe� ବସି� 

କୁନାବାପା ତାକୁ ଇ�ିତକ� �ରବ ର�ବାକୁ କ��, ‘ଜାଣିନୁ, କା²ବାଡ଼ର ! 

କାନ ଥାଏ’ 

 ବାସ�ୀ ଆଁ କ� eହ[ଥାଏ କୁନାବାପା ବୁେଝଇେଦ�, ଏଇ ଟ-ା ତା’କୁ 

ତା ସାହୁକାର େଦଇ¥ �
 ଏେତ ଏେତ ଟ-ା େଦଉ¥, ସିଏ ଆଉ କୁମାରୀ 

ଯାଇ ବ'ା-େର ଧାଡ଼ିେର ଠିଆ େହଇ େସଇ ଟ-ା େଦଇ ନୂଆ ଟ-ା େନଇ 

ଆସୁଛk ଆଉ େସତକ କ�ବାପାଇଁ Gନକୁ G’ଶ େଦଉ¥ ବାସ�ୀ ଆh 

ତ�ଟି କ� eହ[ କ��, ଆଉ ଗଁା କରଣ ଆµା ଯାହା କ�dେଲ, ଭୁgଗଲ? 

ମନା କ�dେଲ ଟି, କାହା ପାଇଁ ଟ-ା ବଦଳାଇବାକୁ ଯିବ� େବାg? ଟି�େର 

େକେତ କହୁ¥, ବ�ାଳୀଘର ମା’ କହୁd�, ଯG fଏ ଏମି
 କ�ବ ତାକୁ ବା}ି 

ପେକଇେବ ବାମୁଣ ଘର ପୁअ କହୁd�, ଏ ସବୁ ଭଲ କଥାନାହ[ 

 କୁନାବାପା କ��, ‘‘ଓେହା, ସେତ େଯମି
 କାଜ{ କରଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ 
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େଦେବ! fେ�, ଆେମ କାମ କ�େଲ ଆମ ଘର egବ କାଜ{ କରଣ-ୁ अLବ 

अ¥ f ? ତା-ୁ ସରକାର ଦରମା ଦଉ� ଆମକୁ fଏ େଦବ? ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ 

Gେନ eଲ େଦhବୁ େକେତ �ଡ଼ େସଇଠି ଏକା ମଁୁ ନାହ[, ପୁ� ସହର ଧାଡ଼ିେର 

�ଗି¥ ବୁଝିଲୁ ପୁ� େମଳା ଭIଆ େଯାଉଠି େଦhବୁ ଶିବ�ତ� ୀେର ମ�ିର 

ଆଗେର �ଡ଼ ଭI ଧାଡ଼ି ସମେ¤ ପୁରୁଣା ଟ-ା େଦଇ ନୁଆ େନବାକୁ 

�ଗିଛk ବୁଧୁବାର Gନ ମଁୁ G ଥର ଟ-ା ବଦେଳଇdg େବାg ସାହୁକାର 

ଶେହ ଟ-ା अ�କ େଦଇd� େସଇdପାଇଁ େତା ପାଇଁ ମାଂସ ତରକାରୀ 

ଆଣିdg ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଖାg ପ�ାଥ�ନା କେର, େଯମି
 Gନକୁ ଦୁଇ 
�ଥର ମଁୁ 

ଟ-ା ବଦେଳଇ! େତା ପାଇଁ �
 ମାଂଉସ ତରକାରୀ ଆଣିେଦ!” 

 ବାସ�ୀ f¥ କ�ପା��� େହେଲ ସୁଧା ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁd� 

ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉd�, କୁନାବାପା f« �େଘାଡ଼ �ଦେର େଶାଇଗ� ବାସ�ୀକୁ 

�
ସା� �ଦ ନାହ[ ପାହାk ପହରକୁ ଆh ବ�d� କୁନାବାପା ଆଉ କୁମାରୀ 

ସହର ଯିବାକୁ ବାହା�େଲ ବାସ�ୀ ଘେର ବସି ର�� କୁନାଟା �ଦରୁ ଉଠି� 

ପେର अ�ନାବାଡ଼ି GG ଘରକୁ ପେଠଇେଦ� ମୁ�ଟା L� L� �ଗୁd� 

ମନ f¥ ଭଲ �ଗୁନd� କାହାକୁ କ�ବ? କ�େଲ ଗଁାେର ବାସ� 

କ�େଦେବ ଗଁା କାଜ{ଏ Lରୀ �ଗିେ�କ ତଥାପି ମନକୁ ବୁେଝଇ କାଜ{ଘର 

ବାଡ଼ି କୁअ ପାଖେର ଯାଇ ବସି� अଧାଗଁାର ¬ୀେ�କ େସଇଠି ସବୁ ପାଣିପାଇଁ 

ଆସୁଛk ଯାଉଛk ବାସ�ୀକୁ େଦh କାଜ{ଘର ମା ପe�େଲ, “fେ� ବସିଲୁ 

େଯ ? ପାଣି ଧ�ବୁ� f ? ହାgଆ �ଗୁ¥? ଆ, ଏ ପାଖକୁ ଆ ଏଇ ±ଇେର 

ବସ” 

 ବାସ�ୀ ଉଠି ତା- ବାଡ଼ିପଟ ଦୁଆର ପାଖକୁ �ଗି dବା ଗୁହାଳ ±ଇେର 

ବସି� �େର �େର ଗହI କମ୍ ହଉd� କାଜ{ଘର ମା ମn କାମଧାମ 
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ସା�େଦଇ ଆସି େସଇଠି ବସି� ପେର ଏମି
 ନଜାଣି� ପ� ପe��, “ମା, ଏଇ 

ଆµା େଯାଉ କହୁdେଲ ଟ-ା ବଦେଳଇବା କଥା େସଇଟା କଣ ସତ ? ଯG 

ଟ-ା ବଦେଳଇବ, େବାଇେଲ େପାgସ ବା}ି ପେକଇବ f?” 

 କାଜ{ ମା କ�େଲ, “େକଜାଣିେ� ମା! ଆµା କହୁdେଲ, ସହରେର କାେଳ 

ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି eg¥ ସରକାର ଯG f¥ କରୁଛk, ସମ¤- ଭଲ ପାଇଁ 

କରୁdେବ ନା େହେଲ େ�କ କଣ ବୁଝୁଛk? କ�ଲୁ େଦh, ଘର ଚେଳଇବାକୁ 

ଯG ସମେ¤ ସମାେନ ସାହାଯ' କ�ବା� ଘର egବf ? f¥ େ�କ ଟ-ାକୁ 

ଲୁେଚଇ ରhଛk େ�କ-ୁ ଠf େନଇ ସବୁ ଟ-ା �ପି ରଖୁଛk, େସଇdପାଇଁ 

େଦଶେର ଗରୀବ େକେବ ଉନ�
 କରୁନାହାk” 

 କାଜ{ଘର ମା’- କଥା ଆଁ କ� ଶୁଣୁd� ବାସ�ୀ େକେତ ଶିଆଣିଆ 

ସେତ ମା ପାଠ ପଢ଼ିଛk ବଡ଼ଘର ଝିअ, କାଜ{ଘର େବାହୁ ହସିେଦଇ କ��, 

‘‘ବୁଝିଲ ମା, ତେମ ସିନା ପାେଠାଇ, ଆେମ କଣ ଏେତ ପାଠ ପଢିଚୁ f ?” 

କାଜ{ଘର ମା କ�େଲ, ସବୁେ�କ ଯG ସରକାର-ୁ ଠିକ୍ ସମୟେର କର 

େଦଉଥାେ� ତ ସରକାର ସମ¤- ପାଇଁ �ୁଲ କେଲଜ େଖାgଥାେ�, ନା ନାଇଁ 

ସବୁ ତ ଟ-ାକୁ ମାଡ଼ିବସିଛk, ଆଉ େଦଶର କଣ ହଉ�, ନ ହଉ¥ fଏ 

େଦଖୁ¥? ଏେବ ଗଁାେର ଭଲ �ୁଲେଟ େହେଲ େତା କୁନା କଣ ପାଠ ପଢ଼�ା� ? 

ବଡ଼ େହେଲ efରୀ ବାfରୀ କର�ା �?” 

 ବାସ�ୀ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇ� ସତ କଥା ତ ସରକାର- ପାଖେର 

अ�କ ଟ-ାdେଲ ସବୁ ହୁअ�ା କାଜ{ମା କହୁdେଲ, “ଟ-ା ସବୁ ତ େ�କମାେନ 

ଲୁେଚଇ େଦଇଛk ଏେବ େସଇdପାଇଁ ସରକାର ପୁରୁଣା ଟ-ା େନଇ ନୁଆ 

େନବାକୁ କହୁଛk ଯାହାପାଖେର अ�କ dବ ଧ�ପଡ଼ିଯିବ େସdପାଇଁ f¥ 

େ�କ କଣ କରୁଛk, अନ'ମାନ-ୁ ପଇସା େଦଇ ତା- ଟ-ାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ 
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କହୁଛk �େଜ ଗେଲ ଧ�ପଡ଼ିଯିେବ ନା” କାଜ{ମା’- କଥା ସ�ନd�, fଏ 

େଗାେଟ ଡାf� େବାg େସ egଗେଲ ବାସ�ୀ ମn େସଠୁ ଉଠି� �େର 

�େର ଘରକୁ ଗ� 

 ସ�େର ଗ� ଧ� େପାଖରୀକୁ ପାଣିଧ�ବାକୁ ବାହାରୁd�, ଗଁା 

ମ�ପପାଖେର ସL ବସି¥ ସବୁଠି େସଇ ଟ-ା अଦଳବଦଳ କଥା ତା ପାଦ 

ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି�� କୁନାବାପା ସହରକୁ ଯାଉ¥, ଆହୁ� େଫ��, କାେଳ 

fଏ େପାgସେର କ�େଦବf ? ଧ�ପଡ଼ିଗେଲ ତାର କଣ ହବ? ଏଇୟା L! 

L! ତା ପାଦ େସଇଠି अଟf ଗ� ବIଆ Gନେବଳର ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ି 

ଶୁଣାଉd�, ସମେ¤ ଶୁଣୁdେଲ େସ କହୁd� କାେଳ ଟ-ା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 

ଧାଡ଼ିେର ଠିଆ େହାଇdବା େବେଳ ସତୁ� ପାଖାପାh େ�କ ମ�ଗେଲଣି 

!େ�ଧୀ ଦଳମାେନ କାେଳ ଗ�େଗାଳ କରୁଛk, ଏ ସବୁ ପ�ହସନ ବ� କର 

େବାg କ� Lରତ ବ� କ�େବ େବାg କହୁଛk ଏ କଥା ଶୁଣିବାପେର 

ବାସ�ୀର ±
 �ତରଟା କଣ କଣ େହଇଗ� Gଲx ୀଆେଡ଼ କାେଳ ଧାଡ଼ିେର 

ଠିଆ େହାଇdବା େ�କମାନ- �ତେର ଗ�େଗାଳ େହଇ fଏ େଗାେଟ େ�କକୁ 

ମାଡ଼ େହଇ¥, େକାଉଠି fଏ କାହାକୁ ଗୁI ମା�େଦଇ¥, ଏମି
 ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି 

ବାସ�ୀର ମୁହଁ ବୁେଲଇ େଦ� ~ନ ଗଉଡ଼ଘର ଦୁଆେର େସ ଲଥ କ� 

ବସିପଡ଼ି� 

 ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ା ସ�� େବଳକୁ କରଣ ଆµା କହୁdେଲ, “ଏମି
 କାମ 

ଯାହା �ା� େଦଶର ଉନ�
 େହବ ଆେମ ସମେ¤ ସହେଯାଗ କ�ବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ଆେର ଆC ସିନା ଟିେକ �ଡ଼ଗହI େହବ Gେନ ଦୁଇ Gନ अସୁ!ଧା 

େହବ େହେଲ ��ାକର ଆମ ପି�ମାେନ େଯେତେବେଳ ବଡ଼ େଦେବ, 

େସେତେବଳକୁ ଏ େଦଶ ସୁନାର େଦଶ େହଇଯିବ ଆେମ ଯG ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି 
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ସରକାର- !େ�ଧ କ�ବା, ତା େହେଲ ମେନ ରଖ ଆଉ ଶେହ ବଷ� 

ପେଳଇେଲ ! f¥ ପ�ବ �̀ନ େହବନାହ[ ଆମ ଗଁାେର େକ� ! ଏହାକୁ 

ସମଥ�ନ କ�େବ� ” ସମେ¤ କରଣ ଆµା- କଥାେର ହଁ ଭରୁdେଲ अ}ାର 

ବଢ଼ି ଆସୁd� େପାଖରୀ ତୁଠରୁ େଫରୁd� ମାଳH ତା ସାଥୀେର ଭ�େଦଇ 

ବାସ�ୀ ଘରକୁ େଫ�ଆସି� 

 �
େର କୁନାବାପା ଆଉ କୁମାରୀ ଘରକୁ େଫ�ବା େବଳକୁ ବାସ�ୀ ମଝି 

अଗଣାେର ମସିଣା ପା�େଦଇ ଗଡ଼ି¥ କୁନା ବାହାେର େଖଳୁ¥ କୁନାବାପାକୁ 

େଦଖୁ େଦଖୁ ବାସ�ୀ କା�ି ପକାଇ� କୁନାବାପା f¥ ବୁଝିବାପବୂ�ରୁ ତା ହାତକୁ 

େନଇ କୁନାମୁ�େର ରhେଦଇ କ��, �ଣ ଖାଇ କୁହ, ଯାହା କ�! ମା�ବ 

କୁନାବାପା f¥ ବୁଝିବା ପବୂ�ରୁ ବାସ�ୀ କ��, ତେମ ଆଉ େସ ଧାଡ଼ିେର ଯାଇ 

ଠିଆ ହବ� ଆମକୁ େସ ଟ-ା ଦରକାର ନାହ[ କୁନାବାପା f¥ କ�ବା 

ପବୂ�ରୁ ବାସ�ୀ କ�େଦଇd�, େସ ପାପ ଟ-ା ଆଣିେଲ ସତ କହୁ¥ ଯାଇ 

େପାଖରୀେର େଡଇଁ ପଡ଼ି! ପୁ� ଗଁା େ�କ ଯାହା ଭଲ େବାg L!େବ ତେମ ! 

ତାହା କ�ବ ଆେମ େLକେର େହେଲସୁଧାରୁ ର�ବା, f« ଆମ କୁନା କାg 

େLକେର ର�ବ� ତେମ େସ ଧାଡ଼ିେର ଆଉ ଯାଇ ଠିଆ େହବ� 

ସାହୁକାରର କଳାଟ-ାକୁ ଧଳା କ�ବ� 

 କୁନାବାପା ବାସ�ୀର ମୁ�କୁ ଆଉଁସିେଦଇ କହୁd�, ହଉ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ 

େସଇୟା ଆଉ ଯି!� କୁମାରୀ ଖ�ାଶାଳେର ବସି ଚୁgେର �ଆଁ 

ଲଗାଉd� ବାସ�ୀ ଧାଇଁ ଯାଇ Lତହା�ିଟା ବେସଇ� ପି�ାେର କୁନା 

େଖଳୁd�, କୁନାବାପା ଆକାଶକୁ eହ[ ବସିd� 
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 ସୁଦଶ�ନ ଏଥର େଦଖାେହ�େବେଳ L� ଖୁସି 

ଜଣାପଡୁd� f¥ େଗାଟାଏ ଖବର अ¥, ଏ କଥା ମଁୁ अନୁମାନ 

କ�େନg e’ ଦୁଇଟା ବ�ଦ କ�େଦଇ େସ ଆର� କ� - ଯା 

େହଉ, ଏଥର ସରକାର େଗାଟାଏ କାମ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କ�ଛk 

ଏକଥା ବହୁତ ଆଗରୁ େହବାର d� ସମେ¤ ଯG Lରତେର 

ର�ବା େତେବ ସମ¤- ପାଇଁ େଗାଟାଏ �ୟମ �ଗୁେହବା 

ଉ�ତ ସମେ¤ ଏdରୁ �ଭବାନ େହାଇପା�େବ େସ 

େକଉଁକଥା କହୁ¥ ମଁୁ ବୁଝିଗg ଆଉ ଟିେକ ମୁରୁf ହସିେଦg େମା 

ହସ ତା ମନେର ଆଶ-ା ଆଣିେଦ� େସ କ�� - ତୁେମ f¥ 

େଗାେଟ କଥା Lବୁଛ Lଇନା! ତୁେମ ତ େମା କଥାେର ଏକମତ 

େହବ �°ୟ ମଁୁ କ�g, ସମ¤- ପାଇଁ େଗାଟିଏ ପ�କାର �ୟମ 

�ଗୁ େହାଇପା�ବ ନାହ[ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଏହା େହାଇନାହ[ 

अସାମାCକ, अଗଣତାk�କ, अଣLରHୟ ଇତ'ାG େକେତ େକେତ 

!େଶଷଣ ମେନ ମେନ େମା ପ�
 ପ�େୟାଗ କ�ଗ� ପ� େମାେତ 

�ଗି�, ମଁୁ f« �ବ{କାର dg ଯାହା ସତ', ତାହା ସତ' 

 ମଁୁ ପୁଣି ଆର� କg, ଯG ଜେଣ ସରକାରୀ efରୀଆ 

େଗାଟିଏ ପତ� ୀଥାଇ अନ' ପତ� ୀ ଗ�ହଣ କେର େତେବ ତାକୁ 

efରୀରୁ ହାତ େଧାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ f« ପତ� ୀ ଥାଉ ବା ନଥାଉ 

ନାଗ�କ ସଂ�ତା ଓ ଜାHୟ ସଂହ
ନାଗ�କ ସଂ�ତା ଓ ଜାHୟ ସଂହ
ନାଗ�କ ସଂ�ତା ଓ ଜାHୟ ସଂହ
ନାଗ�କ ସଂ�ତା ଓ ଜାHୟ ସଂହ
    

ଡା େସୗମ' ର�ନ ମିଶ� 
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ଏକା�କ େଯୗନସାଥୀ ରhେଲ ଏdେର ସରକାର- f¥ ଯାଏଆେସ ନାହ[ ହଁ, 

efରୀରୁ ମେନ ପଡ଼ି�, ତୁ କାହ[f ସରକାରୀ efରୀ କଲୁନାହ[ କହ? ତାକୁ 

ଦବାଇବାକୁ ଏତକ କ� ତା ମୁହଁକୁ eହ[g େମା ସ�ତ ଆh ନ ମିଶାଇ 

�ଘ�ଶ�ାସଟିଏ ±ଡ଼ିେଦଇ କ�� - େସ କଥା ±ଡ଼« Lଇନା ଆେମ ତ �ଆଁେର 

ମୁ
ଛୁ ଆମ ସାଧାରଣ ବଗ�- ସାଧାରଣ ପ�
Lଧାରୀମାନ- ପାଇଁ ସରକାରୀ 

efରୀ ପାଇବା ବଡ଼ କଠିନ କଥା େଯଉଁମାେନ ପାଉଛk େସମାେନ 

अସାଧାରଣ ପ�
Lର अ�କାରୀ 

 ଏ
f େବଳକୁ e ଆସି ସା�d� e ଗି�ସେର ଚୁମା େଦଉ େଦଉ େସ 

କ�� - େଦhବ Lଇନା, ସରକାର �େର �େର ସବୁ f¥ କ�େବ 

efରୀବାfରୀରୁ ! ସଂର|ଣ ଉେଠଇେଦେବ ଆମ �ବ&ଶାେର ଏ ସବୁ 

େଦhପା�ବୁ� ଆେମ, ଆମ अେ� େକଜାଣି f¥ େହବ - ଖାg ଏ
f କ�g 

ମଁୁ ଗ�ୀର ପ�େବଶକୁ ହାଲୁକା କ�ବାକୁ କଥାର େମାଡ଼ ବଦଳାଇg ମଁୁ 

ଜାଣିଛୁ, ଏେବକାର ସରକାର ଏକ ସେବ�|ଣ अନୁସାେର ଗଁା େ�କମାେନ �ଜ 

ସ�ା�'ପାଇଁ େଯ
f ଖ£� କରk, ମଦ !ଡ଼ି, ସିଗାେରଟ୍ ଆG �ଶାପାଇଁ ତାଠୁ 

ଛअ ଗୁଣ अ�କ ଖ£� କରk ତଥାପି ସରକାର ଗ�ାମା�ଳ ଗ�ବ େ�କ- ପାଇଁ 

େଯାଜନା ଉପେର େଯାଜନା କ�egଛk L!dg େମା କଥା ଶୁଣି ସୁଦଶ�ନ 

େମାେତ ସ�
 ଜଣାଇବ f« େସ କ�� - ଗଁାେର f¥ େ�କ- ଚIବା ଫ£� 

େହ�ଣି ସିନା Lଇନା, अେନକ f« ଏେବ ! ଉ�ଟ ଦା�ଦ� 'େର ସଢୁଛk 

ସରକାରୀ ସୁ!ଧା ସବୁ େସମାନ- ପାଖେର ପହ�ି ପାରୁନାହ[ ବାଟମାରଣା 

େହାଇଯାଉ¥ 

 ମଁୁ େଦhg ସୁଦଶ�ନ �ତରର ଏନ୍ Cଓ ବ'�ିତ� ଟା ତାକୁ �େର �େର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

ଏକାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା, ଡିେସ3ର ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

83 

କାବୁ କ�ବାକୁ ବସି�ଣି  କାଟପାଣି େଦବାପାଇଁ କ�g, କ� ପା�ବୁ, ତୁ 

କାହ[f ୩୦ ପ�
ଶତ ଆୟକର େଦ�େବଳକୁ େଦଶର अେନକ େ�କ ଆେଦୗ 

ଆୟକର Gअk ନାହ[? ସରକାର ଏdପାଇଁ କାହ[f f¥ କରୁନାହାk? अସକ 

କଥା େହ� େLଟ୍ egଯିବା ଭୟେର େକୗଣସି ! �ଜେନୖ
କ ଦଳ ଏdେର 

ହ¤େ|ପ କ�ବାକୁ ସାହାସ କରk ନାହ[ ସୁଦଶ�ନର ତୃHୟ ନୟନ 

େଖାgଗ�ପ� �ଗି� େମାେତ f¥ ନ କ� ଝଡ଼ପ� ବାହା�ଗ� େସ e 

ପଇସା େଦଉ େଦଉ ତା ଯିବାବାଟକୁ eହ[ ର�dg ମଁୁ 

 
ମnଖ�ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ 

େକ�� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨,  

ଦୂରLଷ - ୯୮୫୩୧୧୭୭୨୦ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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ମଁୁ,... ହ� ାଟ୍ ସ୍ ଆପ୍ କହୁ¥ 

 

େମାେତ ସମେ¤ ���ଛk ଆଉ �ହ� ାପ�ଚୟ େଦବା ଦରକାର 

ନାହ[ ଆCକାg ସବୁ େମାବାଇଲ୍ େଫାନେର ମଁୁ ଆ��ଏଡ଼୍ 

େଫାନ୍ ଆଉ େସdେର ମଁୁ ନଥାଏ ଏମି
 େକେବ ! 

େହାଇପାେର� �ରବrିନ�  Lବେର ମଁୁ କାଯ�'କେର !ଶ�ାମ 

କଣ ତାହା େମା अ�ଧାନେର ନାହ[ 

ହଉ ଏଥର େମା କଥା ଶୁଣ« अସଂଖ' ଭ�େମାର f« ମଁୁ େଯଉଁ 

େକେତକ ଭ�-ୁ ଭଲପାଏ, େସମାନ- କଥା ହ[ କ�! 

ପ�ଥେମ େଗାେଟ ଗୃପରୁ ଆର� କରୁ¥ ଏଇଟା ଏମି
 େସମି
 

ଗୃପ୍ ନୁେହଁ ବହୁତ େ�ଶାଲ୍ ଗୃପ୍ େଫସବୁକର ପୁରୁଣା 

ସା�ମାନ-ୁ େନଇ ଏଇ ଗୃପର ଆର� !�ନ�  ପ�କାର ଭ�- 

ସମାଗମ ଏଠି ପ�ଥେମ ମାତ�  e�ଜଣ-ୁ େନଇ ଆର� 

େହାଇd�, େସମାେନ େହେଲ; 

୧. ସନାତନ େବେହ�, େପଷାେର ବ'ବସାୟୀ, ବୟସ ୩୦ 

ପାଖାପାh, !ବା�ତ, ଖୁସ୍ ମିଜାଜର େ�କ 

୨. ଉମାପ
 ସାହୁ, ସରକାରୀ efରୀଆ, କx ାସ୍ ୱାନ୍ େର-୍, ବୟସ 

୨୮-୨୯ ହବ ବୁ¨ିମାନ, अ!ବା�ତ, ଟିେକ ସାଇେଲs୍ ମାେନ 

ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଉବାଚସଆପ୍ ଉବାଚସଆପ୍ ଉବାଚସଆପ୍ ଉବାଚ    

अର!� ଆeଯ�' 
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�ଜଭ୍� ଟାଇପର େ�କ 

୩. !Ñୁ ପ�ସାଦ ବ�ହJ , ଇ�ି�ୟ�ଂ ±ତ� , ବୟସ ୨୩ ଚୁଟ୍ କୁ� ଶୁଣାଇବାେର 

ଓ¤ାଦ, ସଂଗୀତେପ�ମୀ 

୪. ଭବା� ଆeଯ�', ଗା¯ିକ, ବୟସ ୪୫ ପାଖାପାh, ସା� ବେନଇବାେର 

ଓ¤ାଦ୍, !ବା�ତ 

ଗୃପ 
ଆ� େହାଇଗ� ସତ f« େସମି
 f¥ ଖାସ୍ କଥାବା �̀ା େହଉନd�, 

କଁା ଭଁା fଏ େକେବ ଗୁଡ୍ ମ�{ ଂ ବା ଗୁଡ୍ ଇ��ଂ େଟ େପାz୍ କରୁdେଲ ଆଉ 

େବେଳ େବେଳ ହସକଥା ବା �ଡ଼ିଓେଟ ସବୁ अନ' େକୗଣସି ସତୂ� ରୁ ଉ¨ୃତ ବା 

Lଇ�ଲ୍ େହାଇdବା C�ଷ ମାତ�  କ�ବା अନାବଶ'କ ଗୃପ d� ସ�ୂ�� �ରସ 

ଆଉ �େ¤ଜ େହେଲ Gେନ ଏଇ ଗୃପର अବ�ା ପୁ� ବଦIଗ� େଯଉଁGନ 

ଗା¯ିକ ଭବା� ବାବୁ �ଜର ଜେଣ ବା}E-ୁ ଏ� ଗୃପେର ଆଡ୍ କ�େଦେଲ 

େସ� ଭଦ�  ମ�ଳା- ନଁା d� 

୫. ରୂପା ଚକ�ବ �̀ୀ, େପଷାେର ଡା�ର, ବୟସ କ�େହବ� େପ�ାଫାଇଲ୍ େର 

େଫାେଟା ନd�, f« କଥାେର ମାେନ eଟେର େକ� ପା�େବ� ତା-ୁ L� 

ହାCର ଜବା! ¬ୀେ�କ ଜେଣ 

ସିଏ ଆସି� ପରଠାେର ଗୃପ୍ େମ3ର- ସଂଖ'ା �େର �େର ବଢ଼ିବାେର �ଗି� 

େକେତ ପୁରୁଷ ଓ ମ�ଳା ଭ� ଆସିେଲ ଗେଲ ଆଉ �ସାବ ରhବା ସଂଭବ 

େହ�� େହେଲ ସଦ'ପ�ା´ ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ େସ� ଗୃପେର ପ�ାୟ अ �̈ଶତକ 

ସଦସ' ସମ¤- ନଁା ଏଠି ଆଉ କଣ େଲhେହବ? େଲhେଲ ! କଣ �ଭ, 

fଏ ପଢ଼ିବ? ହଉ, ଆବଶ'କ େହେଲ ପ�ଚୟ େଦ! �°ୟ 

ତା�ଖ : ଜାନୁଆରୀ ପ�ଥମ ୨୦୧୬ 
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ରୂପା : ସମ¤-ୁ ନବବଷ�ର अ�ନ�ନ 

ଭବା� : ଆପଣ-ୁ ମn अ�ନ�ନ 

ରୂପା : ଧନ'ବାଦ 

ସନାତନ : େମଡ଼ମ୍ ହ'ାପି �ୟୁ ଇୟର୍ େକମି
 अଛk? 

ରୂପା : ଭଲ, ଆପଣ ? 

!Ñୁ : ଭବା�, ହ'ାପି �ୟୁ ଇୟର୍... ମ'ାଡ଼ମ୍, ଆପଣ-ୁ !  

ରୂପା : ଧନ'ବାଦ !Ñୁବାବୁ 

ସନାତନ : ଉମା, କୁଆେଡ଼ ଗଲୁ f ? अନ�ଇନ୍ ହଉନୁ? 

ଭବା� : େସ !Cdବ 

!Ñୁ : ନାଇ ମ ଏଇ ଟିେକ ଆଗରୁ अନ�ଇନ୍ d� 

ରୂପା : େକମି
 अଛk ସମେ¤? 

ଉମା : ଭଲ अ¥ ଆଉ ଆପଣ- ହାଲeଲ କଣ? 

ଭବା� : ହା... ହା... ହା... ଉମା �ଦ L�ିଗ� fେର? 

ରୂପା : ହା... ହା... ହା... 

ଏହାପେର ଉମାପ
 ସାହୁ ଓ ରୂପା ଚକ�ବ �̀ୀ �ଜ �ଜ ଏକାଉsେର କଥା 

େହଉdେଲ 

ଉମା : କଣ ରୂପା ତମ େଦହ ଭଲ अ¥ ତ? 

ରୂପା : କାଇଁ, କଣ େହ� f ? 

ଉମା : ବହୁତ ହ'ାପି �ୟୁ ଇୟର୍ କହୁଛ? ସମ¤-ୁ... କଣ f¥ େ�ଶାଲ eg¥ 

f ? 

ରୂପା : ତୁମର ସବୁେବେଳ ସେ�ହ ସମେ¤ େମାର େଫ� �୍, ଜz୍ େଫ� �୍ 
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େସପେଟ !Ñୁ ପ�ସାଦ ବ�ହ�  ମn ରୂପା ଚକ�ବ �̀ୀ-ୁ �ଜ ଆକାଉsେର େମେସଜ୍ 

କରୁdେଲ 

!Ñୁ : କ'ା େହ ରୂପା, ଆଜ୍ ବହୁତ୍ ଖୁସ୍ ? 

ରୂପା : କୁଛ୍ ନହ[, ବସ୍ ଏେସ � 

!Ñୁ : କବ୍ ମୁ�କାତ୍ େହାଗି ? 

ରୂପା : ସିଫ୍� eଟ୍ ମୁ�କାତ୍ ନାହ[ ସମେଝ? 

 

ମଁୁ ସବୁ େଦଖୁdg f ଦୁ�ଆଁ େହ� ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ f¥ କ�! 

ମନେଦଇ ଶୁଣିବ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

ଏକାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା, ଡିେସ3ର ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

88 

ସH- ନାମେର ଶ�ିପୀଠ ମାନ- ରହସ' 

 ��ୁ ଧମ�ଶା¬ अନୁସାେର ମହାେଦବ ଶିବ- ପତ� ୀ 

ପାବ�H- अେନକ ନାମ ଉେଲxଖ अ¥ ଦୁଗ�ା, କାଳୀ ଓ ସH ! 

କୁହାଯାଏ ସH- ନାମେର Lରତ ଓ ସିଂହଳ େଦଶେର अେନକ 

ଶ�ିପୀଠ �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ¥ ଶ�ିପୀଠ ସଂପକ�େର !�ନ�  

ଗ�²େର !�ନ�  ପ�କାର ମତ ର�¥ େକଉଁଠି େଲଖା अ¥ ୧୦୮ 

େଗାଟି ଶ�ିପୀଠ, େକଉଁଠି େଲଖାअ¥ ୫୧ଟି ଶ�ିପୀଠ ଆG 

ଶ-�eଯ�'- ମତେର ୧୮େଗାଟି ଶ�ିପୀଠ ର�¥ ସମ¤ 

ଶ�ିପୀଠର ତାgକା ! ର�¥ ଏଇଠି ତାgକା େଦେଲ ପ�ବ}ଟି 

ଲ3ା େହାଇଯିବ ଆେମ ଏହାର ଆବଶ'କତା ! अନୁଭବ 

କରୁନାହୁଁ ଶ�ିପୀଠ �ମ�ାଣର ପ�ଚIତ କାହାଣୀ �ମ�ମେତ 

ବ��ନା କ�ଯାଇ¥ 

 ଦ|ପ�ଜାପ
 େଗାଟିଏ ଯµ अନୁAିତ କ�dେଲ େସ 

ତା-ର ଝିअ ପାବ�H ଓ ଜାମାତା ଶିବ-ୁ ବାଦ େଦଇ अନ' ସମ¤ 

ଝିअ, ଜାମାତା ଓ େଦବତା ମାନ-ୁ ଯµେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ 

�ମ�ଣ କ�dେଲ ପାବ�H ନାରଦ- ଠାରୁ ଏ� ଖବର ଶୁଣିବା 

ପେର ଆ°ଯ�' େହାଇଯାଇdେଲ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାପାଇଁ 

େସ ବାପଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ସ�ାମୀ- अନୁମ
 େ�ଡ଼ିdେଲ ଶିବ 

କ�dେଲ - !ନା �ମ�ଣେର ଯିବା अନୁ�ତ େହବ ପାବ�H f« 

ସH- ନାମେର ଶ�ିପୀଠ ସH- ନାମେର ଶ�ିପୀଠ ସH- ନାମେର ଶ�ିପୀଠ ସH- ନାମେର ଶ�ିପୀଠ     

ବାଲJ ୀf ନାୟକ 
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अ�ମାନବଶ େହାଇ ବାପଘରକୁ egଯାଇdେଲ ପାବ�H-ୁ େଦh 

ଦ|ପ�ଜାପ
 ଆଦର ସ�ାନ କ�ବା ପ�ବେ �̀ ଶିବପାବ�H-ୁ େନଇ अେନକ 

अପମାନଜନକ କଥା କ�dେଲ, ଏdେର |ୁÖ େହାଇ େଦE ପାବ�H ଯµ 

କୁ�େର ପ�ାଣଝାସ େଦଇdେଲ ମହାେଦବ ଶିବ ଏ� କଥା େଯାଗବଳେର 

ଜାଣିପା� �ଜ େକ� ାଧ ସଂବରଣ କ�ପା�େଲ ନାହ[ େସ ତୁର� ଯµ�ଳେର 

ପହ�ି େଦE- अ �̈ଦ× ଶରୀରକୁ ଯµ अଗି�ରୁ ଉ¨ାର କ� �ଜ କା}େର ରh 

ପ�ଚ� ତାଳେର ତା�ବ ନୃତ' ଆର� କ�େଦେଲ ତା-ର ତା�ବ ନୃତ'େର 

ବ�ହJ ା� ଥରହର େହ� େଦବତାମାେନ ପ�ମାଦ ଗଣି, !Ñୁ-ୁଏହାର ସମାଧାନ 

େହତୁ �େବଦନ କେଲ !Ñୁ ତୁର� �ଜର ସୁଦଶ�ନ ଚକ��ା� ଶିବ- କା}େର 

dବା ପାବ�H- ଶରୀରକୁ ଖ� ଖ� କ� କାଟି ପକାଇେଲ ଶିବ ତା�ବ 

ନୃତ'କ� ବ�ହJ ା� ସା� ଘୁ�ବୁଲୁdବା େହତୁ ପାବ�H- ଶରୀରର ଖ� ଗୁଡ଼ିକ 

!�ନ�  �ାନେର ପଡ଼ି� କୁହାଯାଏ, େଯଉଁଠି ତା- ଶରୀରର अ� ପଡ଼ି�, 

େସଇଠି ଶ�ିପୀଠମାନ �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ¥ େଦE- ଶରୀର େକେତ ଖ� 

େହାଇd� ତାହାର ସଠିକ !ବରଣୀ େକୗଣସି ଗ�²େର ନାହ[ 

 ଆG ଶ-�eଯ�'- ମତେର ୧୮େଗାଟି ଶ�ିପୀଠର ତାgକାେର ଓଡ଼ିଶାର 

ମାତ�  େଗାଟିଏ अ¥ ଯାଜପୁରେର େଦE- ନାଭୀ ପଡ଼ିdବାରୁ !ରଜା ନାମେର 

ଶ�ିପୀଠ �ମ�ାଣ େହାଇ¥ ଓଡିଶାେର ପ�ଚIତ ଶିବପୁ�ଣ अନୁସାେର 

!Ñୁପାବ�H- ଶରୀରକୁ ମାତ�  ଆଠ ଖ�େର କାଟି େଦଇdେଲ େସ� ଆଠ 

ଖ� େକବଳ ଓଡ଼ିଶାର !�ନ�  �ାନେର ପଡ଼ିd� େତଣୁ ଓଡ଼ିଶାେର ଆଠେଗାଟି 

ଶ�ିପୀଠ 
ଆ� େହାଇ¥ ବାଣପୁର ଭଗବH, କାକଟପୁର ମ�ଳ, ଝ-ଡ଼େର 

ଶାରଳା, ପୁରୀେର !ମଳା, ଯାଜପୁରେର !ରଜା, ବା-ୀେର ଚ£{କା, 

ତାଳେଚରେର ��ୁଳା ଓ ସ3ଲପୁରେର ସମେଲଇ 
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 अନ' f¥ ପୁ�ଣ େଦE Lଗତ ଓ କାIକା ପୁ�ଣା अନୁସାେର Lରତେର 

ମାତ�  e�େଗାଟି ଶ�ିପୀଠ अ¥, ୧. ପୁରୀେର େଦE- ପାଦ ପଡ଼ିdବାରୁ !ମଳା, 

୨. େଦE- ¤ନଖ�ରୁ ଗ�ାମେର ତା�ତା�ଣୀ, ୩. ଆସାମେର େଦE- 

େଯା�ପଡ଼ିdବାରୁ କାମା|ା ଏବଂ ୪. େଦE- ମୁଖ Lଗ ପଡ଼ି କgକତାେର 

ଦ|ିଣ କାଳୀ ଶ�ିପୀଠ 
ଆ� େହାଇ¥ 

 ଉପେ�� ସମ¤ ଶ�ିପୀଠ ମnରୁ ଆସାମ ପ�େଦଶେର େଗୗହାଟୀ 

�କଟବ �̀ୀ �ଳାଚଳ ପବ�ତ�ିତ କାମା|ା ଶ�ିପୀଠ ଉପେର ଚ£�ା କ�ଯାଉ 

ଏଇଠି ସH- ଜ�ୟୁ ଓ େଯା� ପଡ଼ିdବା କଥା ଶା¬େର ଉେଲxଖ अ¥ ଏ� 

ଶ�ିପୀଠକୁ ତ�ପୀଠ ମn କୁହାଯାଏ ଏ� ମ�ିରକୁ କୁଚ!ହାରର �ଜା 

ନରନା�ୟଣ େଦବ ୧୬୬୫ ମସିହାେର �ମ�ାଣ କ�ଇdେଲ Lରତର !�ନ�  

ପ�େଦଶରୁ ତା�ୀକମାେନ ତ�ମ� ସାଧନା ପାଇଁ ଏ� ମ�ିରେର �ଡ଼ 

ଲଗାଇଥାk କୁହାଯାଏ, ଆଷାଢ଼ ମାସେର େଦE- ଋତୁସ�ାବ ହୁଏ ଏ� 

ସମୟେର 
�Gନ ପାଇଁ ମ�ିରର ମୁଖ' କବାଟ ବ�ରେହ ଏ� ସମୟେର 

ପାହାଡ଼ �କଟେର ପ�ବା�ତ ବ�ହJ ପୁତ�  ନ�ର f¥ अଂଶେର �ଲପାଣି 

େଦଖାଯାଏ କୁହାଯାଏ, ଏହାର अଥ� େହଉ¥ େଦE- େଯା�ରୁ ର� �ଗ�ତ 

େହଉ¥ ଏହାର ପରୀ|ଣ କ� େକ� !µାନ ସ�ତ ତଥ' େଦଇନାହାk 

େକେତକ ବୁ¨ି�! କୁହk - ଭ�ମାନ-ୁ ପ�L!ତ କ�ବାପାଇଁ ମ�ିରର 

ପଜୂକମାେନ ସି�ୁରେଘାଳ ଭ�- अେଗାଚରେର ପାଣିେର ଢାIGअk 

ଚତୁଥ�Gନ କବାଟ େଖା�ଯାଏ ଏ� ସମୟେର ପଶୁପ|ୀ- ବI Gଆଯାଏ 

ପଜୂକମାେନ ଖ� ଖ� କନାକୁ େସଇ ର�େର �େଜଇ ଭ�ମାନ-ୁ ବାsି 

Gअk କୁହାଯାଏ, ଏ� ର� େଦE- ଶରୀରରୁ �ଗ�ତ େହାଇ¥ 

 ମ�ିର �ତେର କାମା|ାେଦE- ମ ୂ̀ {ନାହ[ ଗଭ�ଗୃହ �ତେର େଯା� 
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ଆକାରର ଏକ ପ�¤ର େଖାGତ ସାେ-
କ �ହ�  ର�¥ େସdେର �ଲ ର�ର 

ସି�ୁର gପାଯାଇ¥ ମ�ିର େବଢ଼ାେର f¥ େଦE- अବତାର ମ ୂ̀ { ର�¥ 

ଯଥା; ଧମୂାବH, ମାତ�ୀ, ବାେଗା�, ତା�, କମଳା, େଭୖରE, ¥ନ�ମ¤ା, 

ଭୁବେନଶ�ରୀ, 
�ପୁ�ସୁ�ରୀ ଇତ'ାG 

 ପ�
Gନ ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ �ଜ �ଜର !ଶ�ାସ ଆଧାରେର 

ମାନସିକ ପରୂଣ ପାଇଁ ପ�େତ'କ ଶ�ିପୀଠକୁ ପଜୂା£�ନା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ି ଯାଉଛk 

େସମାନ- �ତେର େକବଳ अଶି|ିତ ନୁହk, ଶି|ିତ ଓ ଉ£ଶି|ିତ ବଗ� ! 

େଯାଗ େଦଇଥାk ଶ�ିପୀଠ ମାନ-େର ପଜୂା अ£�ନା କ� ଏବଂ କାମା|ା 

େଦE- ର��ଜା କନା ଖ�ିକ େନଇ fଏ େକଉଁଠି ରh ପଜୂା କରk, େସକଥା 

େସମାେନ ହ[ କ�ପା�େବ fଏ କଣ ପାଉଛk? େସ କଥା ! େସମାେନ ହ[ 

କ�ପା�େବ 

 ଏଇଠି f¥ େହତୁବା� ପ�ଶ�ର ତକ� ସଂଗତ ଉ`ର ଯG ଭ�ମାେନ 

େଦଇପା�େବ, େତେବ अେନକ ରହସ'ର ପ&�ାଫାସ େହାଇପା�ବ 

୧. ପାବ�H- ଭI ଜେଣ ଶ�ିଶାଳୀ େଦE- ଶରୀରକୁ अଗି�େଦବତା ଦ× 

କ�ବାକୁ ସାହାସ କେଲ fପ�? 

୨. ମହାେଦବ ଶିବ ଓ !Ñୁ- ଭI େଦବତା ପାବ�H-ୁ �ବନଦାନ ନ େଦଇ 

ଏେତ ଆ� କ�େଲ କାହ[f ? 

୩. ଶିବ ସା� ବ�ହJ ା�େର ଘୁ� ଘୁ� ତା�ବ ନୃତ' କରୁdବା େବେଳ ପାବ�H- 

ଶରୀରର ଖ�ସବୁ Lରତ େଦଶେର ହ[ କାହ[f ପଡ଼ି�? 

୪. ପାବ�H- ଶରୀର େକେତ ଖ� େହାଇd� େସ ସ�କ�େର ଏକମତ ପ�କାଶ 

ପାଉନାହ[ କାହ[f ? 
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୫. ଓଡ଼ିଆ ମାନ- !ଶ�ାସ अନୁସାେର େଦE- ଶରୀର ଯG ମାତ�  ଆଠଖ� 

େହାଇପଡ଼ିd�, େତେବ ଶିବକଣ ଓଡ଼ିଶାେର ହ[ ତା�ବ କ�dେଲ? 

 ଏଇଠି ଆେମ ଆଉ ଏକ ସଂେବଦନଶୀଳ ପ�ଶ� ଉପେର !eର କ�ବା 

ସH ବା ପାବ�H ଯG ସମ¤-ର ମାତା, େତେବ ତା- େଯା�କୁ ସାବ�ଜ�କ 

Lବେର ପ�ଦଶ�ନ କ�ବା େକୗଣସି ସଭ' ସମାଜର େନୖ
କ ଆଚରଣ 

େହାଇପା�ବ f ? ସୁ�ପାଠେକ !eର କର« 
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 ପୃdEେର ମାନବ ସଭ'ତାର ପ�ଗ
 ଘଟି¥, !µାନର 

!କାଶ େଯାଗଁୁ !µାନର !କାଶ େଗାଟିଏ Gନେର f3ା େଗାଟିଏ 

ଯୁଗେର ଘଟିନାହ[ ଏdପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବଷ� �ଗି¥ 

ପ�କୃ
ର ରହସ' ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ�େତ'କ ଯୁଗେର େବୖµା�କ 

ଦୃzିେକାଣ ରଖୁdବା େକେତକ ମହାମ�ଷୀ, ମନନ, ��ନ, 

अନୁସ}ାନ, अnୟନ ଏବଂ ଗେବଷଣା�ା� ସତ'ର ସ}ାନ କ� 

ମଣିଷ ସମାଜକୁ ତଥ' ସମପ�ଣ କ�ଛk େସମାନ- �ା� 

ପ�ମାଣିତ ତଥ' ଗୁଡ଼ିକୁ ବାର3ାର ପରୀ|ା କ� ସତ'େବାg 

ହୃଦେବାଧ େହବାପେର ହ[ ମାନବ ସମାଜ !ଶ�ାସ କରୁ¥ ଏବଂ 

�ଜ �ବନେଶୖଳୀେର ପ�େୟାଗ କରୁ¥ ଆC ପୃdEର ପ�େତ'କ 

େକାଣେର dବା ପ�ାଥମିକ !ଦ'ାଳୟର ±ତ� ±ତ� ୀମାେନ ମn 

!ଶ�ାସ କରୁନାହାk େଯ, ‘ପୃdE �ିର ଓ ସଯୂ�' ତା’ e�ପାଖେର 

ଘୁରୁ¥’ କାରଣ ଏହା ବାଇେବଲେର େଲଖା େହାଇ¥ 

 !େଦଶମାନ-େର !µାନ ଓ ପ�ଯୁ�ି !ଦ'ା�ା� ଉØାବନ 

କ�ଯାଇdବା ପ�େତ'କଟି େଭୗ
କ ଉପକରଣ ଆC ପ�େତ'କ 

େଦଶର ନାଗ�କ ଉପେଯାଗକ� �ବନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ 

କ�ପା�ଛk ଦୁଃଖର !ଷୟ େଯ ଏ ପଯ�'� Lରତେର େସମି
 

f¥ ଉେଲx ଖ�ୟ ନୂତନବ¤ୁ ଆ!�ାର ବା ଉØାବନ େହାଇନାହ[, 

ଯାହା ସବୁେଦଶେର ସ�ୀକୃ
 ପାଇ¥ ଆମର ଏ� अପାରଗତାକୁ 

अ!ଶ�ସ�ୟ େପୗ�ଣିକ ଆ!�ାରअ!ଶ�ସ�ୟ େପୗ�ଣିକ ଆ!�ାରअ!ଶ�ସ�ୟ େପୗ�ଣିକ ଆ!�ାରअ!ଶ�ସ�ୟ େପୗ�ଣିକ ଆ!�ାର    

ବାଲJ ୀf ନାୟକ 
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ଲୁେଚଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ~ନମଣ'ତାରୁ ର|ାପାଇବା ପାଇଁ LରHୟ ଶା¬ ପ�ିତ, 

ଧମ�ଗୁରୁ ଓ ତା-ର ଭ�ମାେନ େଯାରେସାରେର ପ�eର କରୁଛk - ‘ଆମ 

େଦଶେର ପ�ଥେମ !µାନର !କାଶ େହାଇd�’ ପ�ମାଣ କअଣ? ପe�େଲ 

କୁହk, ଧମ�ଶା¬ ପଢ଼ି ଜାଣିପା�ବ ଧମ�ଶା¬ରୁ ଉ¨ୃତ କ� େସମାେନ େଯଉଁ 

ସବୁ କାହାଣୀର ଉଦାହରଣ େଦଇ !µାନ �ା� ଆ!�ାର େହାଇ¥ େବାg 

ଦାE କରୁଛk, ଆେମ ଏଇଠି େସdରୁ f¥ ଉଦାହରଣ ଉପେର !eର କ�ବା 

 ୧. ସବ�ପ�ଥେମ LରHୟ ମୁ�ଋଷିମାେନ ଏକ ବା ଦୁଇନୁେହଁ ୩୩ େକାଟି 

େଦE େଦବତା-ୁ େଖାC ଆ!�ାର କ�dେଲ େସେତେବେଳ ହୁଏତ Lରତର 

ଜନସଂଖ'ା ଏେତ ନd� 

 ୨. ��ୁ ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ବ��ବ'ବ�ା ସୃzିକ� LରHୟ ମଣିଷ ସମାଜକୁ 

ପ�ାୟ ୬୭୪୩ େଗାଟି ଜା
େର !ଭ� କ�େଦଇଛk େସମାନ- �ୟମ 

अନୁସାେର �ମ�ଜା
ର ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁେଲ f3ା ତା’ର ±ଇ ପଡ଼ିଗେଲ ଉ£ଜା
ର 

ମଣିଷ ଭ� z େହାଇଯାଉd� େସ �ଜକୁ ପ!ତ�  କ�ବା ପାଇଁ ଗାଇ ପ� ପଶୁର 

ମତୂ� କୁ �ଜ ଉପେର ¥�ି େହଉd� f3ା େଗାମତୂ�  େସବନ କରୁd� �ମ� 

ଜା
ର ମଣିଷ अେପ|ା ଗାଇ, କୁକୁର, !�ଡ଼ି, ବାନର ଆG ପଶୁ େବଶୀ ପ!ତ�  

େବାg େସମାେନ Lବk 

 ୩. ପୃdEର େଜ'ା
ବ{ଦ େବୖµା�କମାେନ ଆC ପଯ�'� अନ' େକୗଣସି 

ଗ�ହେର �ବସ`ା अ¥f ନାହ[ େଖାC ପାରୁନାହାk, f« ��ୁ ଧମ�ଶା¬େର 


�େ�କ ସ�ଗ�, ମ �̀' ଓ ପାତାଳ dବା କଥା ବ��ନା କ�ଯାଇ¥ ସ�ଗ� େକବଳ 

େଦEେଦବତା- ପାଇଁ ସଂର|ିତ ପଣୂ' अଜ�ନ କ�dବା େକେତକ ମଣିଷ ! 

ସ�ଗ�କୁ ଯାଇ ବାସ କରୁdବା କଥା କୁହାଯାଉ¥ ମ �̀'େର ମଣିଷ ମାନ-ର ସହ 

େଦE, େଦବତା ଓ अସୁରମାେନ ମn ବାସ କ�ଥାk ପାତାଳେର ମଣିଷ- 
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ବ'Hତ େଦବ ଓ ଦାନବ ରହk 

 ୪. !େଦଶୀ େବୖµା�କମାେନ ଶତୃ ଦମନ ପାଇଁ େ±ଟରୁ ବଡ଼ େ|ପଣା¬ 

ବା ମାରଣା¬ ଉØାବନ କ�ଛk ବଡ଼ अ¬ େହଉ¥ ପରମାଣୁ େବାମା, 

ହାଇେଡ� ାେଜନ୍ େବାମା ଇତ'ାG ଆମ େଦଶେର ବହୁତ ପବୂ�ରୁ ବ�ହJ ା¬ d� 

ଯାହା�ା� େକବଳ ପୃdEକୁ ନୁେହଁ 
�େ�କ ସ�ଗ�, ମ �̀' ଓ ପାତାଳକୁ ଧ�ଂସ 

କ�ବା ଭI |ମତା d� ତଥାପି ଆମ େଦଶରୁ ଶତୃମାନ-ୁ ଘଉେଡ଼ଇବା ପାଇଁ 

ବ�ହJ ା¬ ପ�େୟାଗ େହାଇପା�� ନାହ[ ଆେମ ଦୁଇହଜାରରୁ अ�କ ବଷ� 

ଶତୃମାନ- େଗା�ମ େହାଇ ର�dଲୁ ବ�ହJ ା¬ େକଉଁଠି अ¥? 

 ୫. ଆC ପଯ�'� �f�ା !µାନ ଯେଥz ପ�ଗ
 କ�dେଲ ମn ମଣିଷକୁ 

अମରତ�  ପ�ଦାନ କ�ଯାଇ ପାରୁନାହ[ f« ପୁ�ଣ ବ�{ତ अଶ�ଥାମା ଭI 

अେନକ ଶରୂEର-ୁ अମରତ�  ପ�ା´ େହାଇd� େସ�ଭI अମରତ�  ପାଇdବା 

अଶ�ଥାମା ଆମ େଦଶେର େକେବ େଦhବାକୁ ମିଳୁନାହାk କାହ[f? 

 ୬. ଦୂରLଷ (େଟgେଫାନ୍) ଓ ଦୂରଦଶ�ନ (େଟg�ଜନ୍) !େଦଶ ଭୂଇଁେର 

ହ[ ଉØାବନ େହ� ବହୁତ Gନପେର େସ ସବୁ Lରତକୁ ଆସି� ଆମ 

େଦଶେର ମହାLରତ ଯୁଗେର ସଂଜୟ- Gବ'ଦୃzି େଯାଗଁୁ ବହୁ ଦୂରେର 

egdବା ଯୁ¨ର ଦୃଶ' ଧୃତ�z� -ୁ ଶୁଣାଇପା�dେଲ ପୁ�ଣ ଯୁଗେର େଦE 

େଦବତାମାେନ अଦୃଶ' ର� ଆକାଶବାଣୀ �ା� �ଜର �େ&�ଶ ବା ଆେଦଶ 

LରHୟ ମାନ-ୁ ଶୁଣାଉdେଲ ଏେବ େସଭI ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଯାଉ� 

କାହ[f ? 

 ୭. ଆC ପଯ�'� େକୗଣସି େବୖµା�କ ସଯୂ�'ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା 

େସୗରମ�ଳକୁ ଛୁଇଁବାର କ¯ନା ! କ� ପାରୁନାହାk ପୁ�ଣ ଯୁଗେର 
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ମହାଶ�ିଶାଳୀ ହନୁମାନ ସଯୂ�'କୁ ଏକ ସାମାନ' ଫଳ L! ପାଟିେର ପୁେରଇ 

େଦଇdେଲ ଏେବ ! ତ ଆମ େଦଶେର ହନୁମାନ-ୁ ସ-ଟେମାଚନ େଦବତା 

ରୂେପ ପଜୂା କରୁଛୁ ଗ�ୀଷJ Gେନ ଆେମ େକେତ କz ପାଉଛୁ ହଜାର ହଜାର 

ପ�ାଣୀ ଗ�ୀଷJ ତାପ େଯାଗଁୁ ପ�ାଣ ହ�ଉଛk କାହ[f ?  Eର ହନୁମାନ ସଯୂ�'- 

ତାପକୁ �ୟ�ଣ କ�ପାରୁନାହାk କାହ[f? 

 ୮. �ଇଟ୍ ବ�ଦସ୍� अେନକ Gନ ଓଲଟାପାଲଟା ଗେବଷଣା କ� େଶଷେର 

ମଣିଷକୁ େନଇ ପ|ୀ ଭI ଆକାଶେର ଉଡ଼ିପା�ବା ଯ�
ଏ ଉØାବନ କ�େଲ 

ନାମ େଦେଲ ଏେ�େପxନ୍ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆମର େପୗ�ଣିକ ଗ�² �ମାୟଣେର 

�ବଣ ନାମକ ଏକ ତଥାକdତ अସୁର ଉଡ଼�ା ଯ��ମ�ାଣ କ�ପା�d� ତା’ର 

ନାମ d� ପୁ³କ !ମାନ ପୁ³କ !ମାନର ଗଠନ ପ¨
, େସdେର ବ'ବହାର 

େହଉdବା ଇ}ନ, ତା’ର େବହ ଆG ସ�କ�େର �ମାୟଣେର ! ତଥ' ଉପଲÖ 

ନାହ[ �ଇଟ୍ ବ�ଦଶ�- ପେର ଉଡ଼ାଜାହାଜର �ମ�ାଣ େଶୖଳୀେର ଏେତ ପ�ଗ
 

େହଉ¥ େଯ, ତାହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ େକେତ ଉପେଯାଗୀ କ�ବା ଆବଶ'କ 

ନାହ[ 

 ୯. ଆCର �f�ା !µା� ଡା�ରମାେନ େ�ଗଗ�¤ ମଣିଷମାନ-ୁ 

ଆେ�ଗ' କ�ବାପାଇଁ ବହୁତ ପ�କାର ଔଷଧ ଓ �f�ା ପ¨
 ଉØାବନ କ� 

ସା�େଲଣି, ତଥାପି ମୃତୁ'ବରଣ କ�ବାପେର େକୗଣସି ଔଷଧ ପ�େୟାଗ କ� 

ବେ�ଇେଦ� ଭI �f�ା ବ'ବ�ା ପାଇନାହାk �ମାୟଣ ଯୁଗେର ସ�ିବ� 

ଲତା ଖୁଆ ମୃତବ'�ିକୁ ବେ�ଇ Gଆଯାଉd� ଆC େସ� ସ�ିବ� ଲତା 

େକଉଁଠି अ¥ େକ� ଜାଣk ନାହ[ 

 ୧୦. ପାଣି, େମଘ ଓ ଜଳଚକ�  !ଷୟେର !େଶଷ !ବରଣୀ ଆମ େଦଶର 

େଯ େକୗଣସି ±ତ�  କ�େଦଇ ପା�ବ ପୁ�ଣ ଯୁଗେର େଯଉଁଠି ପାଣି ଦରକାର 
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େହଉd�, େସ ଯୁଗର ଶୁରEରମାେନ ଆକାଶକୁ Hର ମା�େଦେଲ, ଆକାଶ 

କଣା େହାଇ ପାଣି ଗIପଡୁd� f3ା ବଷ�ା !Lଗର େଦବତା ଇ��-ୁ ପ�ାଥ�ନା 

କ�େଦେଲ ବଷ�ା କ�େଦଉdେଲ ଆCକାI େଯେତ ପଜୂା କ�େଲ ! ବଷ�ା 

େହଉ� କାହ[f? 

 ୧୧. େଯଉଁ ଶିଶୁ, େଗାଟିଏ ଶରୀର ଦୁଇଟି ମୁ�, ଦୁଇଟି ଶରୀର େଗାଟିଏ 

ମୁ� f3ା ଦୁଇରୁ अ�କ ହାତ ବା େଗାଡ଼ ଥାଇ ଜନJ  ହୁअk, େସମାନ-ୁ 

ସାଧାରଣ Lଷାେର �ନ�|ମ ବା अପ� ଶିଶୁ କୁହାଯାଏ େସମାନ-ୁ ସାଧାରଣ 

ମଣିଷ ଭI ମ�ମ
 କ�େଦବା ଶ�ି େକୗଣସି େଦE େଦବତା- ନଥାଏ ବରଂ 

ମଣିଷମାେନ ହ[ �f�ା ଶା¬ अନୁସାେର अେ¬ାପeର କ� अେନକ େ|ତ� େର 

ସାଧାରଣ ¤ରକୁ ଆଣିପାରୁଛk ପୁ�ଣ ଯୁଗେର ବ�ହJ ା-ର e�େଗାଟି ମୁ�, 

�ବଣର ଦଶେଗାଟି ମୁ�, େଦEେଦବତା- e�, ଆଠ, ଦଶ, ସହସ� ଭୂଜ dବା 

କଥା ବ��ନା କ�ଯାଉ¥ ମଣିଷ େବକେର ହାHମ�ୂ, ମାଛ ଶରୀରେର ମାନବ 

କନ'ାର ମୁ� େ�ପଣ କ�ବା ବହୁତ ସହଜ d� ଆC େସ� !ଦ'ା କାମ 

କରୁ� କାହ[f? 

 ୧୨. ପଶୁମାନ- ପ�କୃ
, ପ�ବୃ`ି ଉପେର अnୟନ ଓ ଗେବଷଣା କ� 

ପ�ାଚୀନ କାଳରୁ f¥ ପଶୁପ|ୀ-ୁ ମଣିଷ �ଜର �େ&�ଶ अନୁସାେର ବ'ବହାର 

କ�ବାକୁ ସ|ମ େହାଇ¥ ପାIତ ଓ ପ�ଶି|ିତ ପଶୁପ|ୀ େକବଳ ସେ-ତ 

ବୁଝୁନାହାk, ବରଂ ମଣିଷର Lଷାର अଥ� ମn ବୁଝିପାରୁଛk ଏହା ସେ �̀  

ମଣିଷର Lଷାକୁ �ଜ କ େର अ!କଳ ଉ£ାରଣ କ�ପାରk ନାହ[ ପୁ�ଣ 

ଯୁଗେର अେନକ ପଶୁପ|ୀ ମଣିଷମାନ- ସହ �z Lେବ କେଥାପକଥନ 

କ�ପାରୁdେଲ 

 ୧୩. !େଦଶୀ େବୖµା�କମାେନ, ଗେବଷଣା କ� ପ�ମାଣିତ କ�ସା�େଲଣି 
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େଯ ପ�େତ'କ ପ�ାଣୀର େକx ାନ୍ କ�ଯାଇପା�ବ ଗତ f¥ ବଷ� ପେୂବ� େଗାଟିଏ 

େମÙାକୁ େକx ାନ୍ କ�ଯାଇ ଜନJ  କ�ଯାଇd� ମଣିଷର ! େକx ାନ୍ ସ�ବ େବାg 

େବୖµା�କ ମାେନ କହୁଛk ପୁ�ଣ ଯୁଗେର ମଣିଷ େକx ାନ୍ ପାଇଁ ଏେତ ପାଠ 

ଆବଶ'କ ପଡୁନd� ମଣିଷ ର� ଭୂଇଁେର ପଡ଼ିବାପେର ନୂଆ ମଣିଷଟିଏ ଉଠି 

ଠିଆ େହାଇପଡୁd� ର�Eଯ�' ଉପାଖ'ାନ େସ� କଥା କହୁ¥ 

 ୧୪. ¬ୀ ଓ ପୁରୁଷ- େଯୗନସଂସଗ�ରୁ ସ�ାନ ପ�ା´ି େହବା ଏକ ପ�ାକୃ
କ 

ସତ' ଆC େବୖµା�କମାେନ ¬ୀର ଡି3ାଣୁ ଓ ପୁରୁଷର ଶୁକ� ାଣୁକୁ 

ଗେବଷଣାଗାରେର ସମିJIତ କ�ଇ ନୂଆ ଶିଶୁକୁ ଜନJ  କ�ବା ପ¨
େର 

ପାର�ମ େହେଲଣି ଏହା େହଉ¥ ଆଧୁ�କ �f�ା !µାନର ଏକ अØୂତପବୂ� 

ଉପଲÖି ପୁ�ଣ ଯୁଗେର ଶରୀରର ଝାଳରୁ, ର� !�ୁରୁ, ¬ୀମାେନ ଖୀ�ଖାଇ, 

ପୁରୁଷର Eଯ�'କୁ ମୁହଁେର ଖାଇ ସ�ାନ ଜନJ  କରୁdେଲ ଏପ�f ପଶୁସହ 

ମଣିଷ ସଂେLଗକ� ମଣିଷ ସ�ାନ ଜନJ  େହବାକଥା େଦଖାଯାଏ 

 ୧୫. ଆCର ଯୁଗେର ଉଡ଼ାଜାହାଜେର ବସି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ୍ଦୂରକୁ 

अ
 କମ ସମୟେର ଯାଇ େହଉ¥ ପୁ�ଣଯୁଗେର ପଶୁମାେନ େକୗଣସି ଯାନର 

ସାହାଯ' ନ େନଇ ପ| ନଥାଇ ସୁ̈ ା ଆକାଶେର ଉଡ଼ିପାରୁdେଲ 

 ଉପେ�� ସମ¤ ଉଦାହରଣରୁ ସୁ�ପାଠେକ ବୁଝିପା�େବ େଯ କାହାଣୀ 

ବା ତଥ' ଗୁଡ଼ିକ େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ଓ !µାନ ସ�ତ? ବ �̀ମାନ ନାସାର 

f¥ େବୖµା�କ LରHୟ ଧମ�ଗ�²ର ପ�eରକୁ ପ�
ବାଦ କ� କ�େଲଣି - 

ଧମ�ଶା¬େର ଯାହା ସବୁ େଲଖା अ¥, ତାହା ଯG ସତ' େବାg !ଶ�ାସ କରୁଛ, 

େତେବ ଦୁ�ଆ ଆଗେର ପ�ମାଣ କ� େଦଖାअ ଯG ପା�ବ� େତେବ 

अେବୖµା�କ ତଥ'କୁ ପ�eର କ�ବା ବ� କର ସତ କଥା ମିଛେର େଧ�ୁ� 

ପିଟିେଲ େ�କହସା େହବା ସାର େହବ 
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 ବ�ହJ ପୁର, ୮/୧୦ : ଗ�ାମର କ!ତାଘର अନୁAାନ ଆନୁକୂଲ'େର 

ସା�ତ' ଉ�ବ ୨୦୧୬ ବଡ଼ ଆଡ଼3ର ସହକାେର ନEନ ଭବନ ବ�ହJ ପୁର ଠାେର 

ପାଳନ କ�ଯାଇ¥ अନୁAାନର ସ�ାଦକ ଶ�ୀ Lଗିରଥୀ େବେହ�- 

ଆ�ମୁଖ', ବ�ବ' ଓ अ
d ପ�ଚୟ ପ�ଦାନ ପେର ଗ�ାମ Cଲx ା ଶି|ା�କାରୀ 

ଶ�ୀ ସନାତନ ପ�ା ମୁଖ' अ
d Lବେର କାଯ�'କ�ମକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କ�dେଲ 

ଏବଂ ସା�ତ' ଓ ଶି|ା େକମି
 �ବନକୁ ପ�L!ତ କେର ତା ଉପେର ମ�ବ' 

ରhdେଲ ପ�ଥମ अ�େବଶନେର ଓଡ଼ିଶା ସା�ତ' ଏକାେଡ଼ମୀ ପୁର�ାରପ�ା´ 

େଲhକା ଶ�ୀମ
 ମମତାମୟୀ େଚୗଧୁରୀ �ଜର ସଂLଷଣେର ସା�ତ' ପ�
 

ଗ�ାମର अବଦାନକୁ ମେନ ପକାଇdେଲ ଏବଂ ବ�ହJ ପୁର !ଶ�!ଦ'ାଳୟର 

ପ�େଫସର ଡ: ଦାଶରଥୀ ଭୂୟଁା ସା�ତ' ଓ ସମାଜ ଉପେର ମୁଖ'ବ�ା Lବେର 

�ଜ ମ�ବ' ରhdେଲ µାନ !କାଶ ଜୁ�ୟର କେଲଜର अn| ଶ�ୀ ସନତ 

ଗ�ାମ କ!ତାଘର ଉ�ବ ଗ�ାମ କ!ତାଘର ଉ�ବ ଗ�ାମ କ!ତାଘର ଉ�ବ ଗ�ାମ କ!ତାଘର ଉ�ବ ୨୦୧୬୨୦୧୬୨୦୧୬୨୦୧୬    
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କୁମାର େବେହ� ସ�ା�ତ अ
d Lବେର େଯାଗେଦଇdେଲ ଏ� ପଯ�'ାୟେର 

अନୁAାନର ସା�ତ' ମୁଖପତ�  Lଗିରଥୀ - କ!ତାର ଗ�ା ଉେନJ ାଚନ େହବା ସହ 

Lଗିରଥୀ େବେହ�- ଉପନ'ାସ ମାନବ - ଏକ ଆଦଶ� ଶି|କ େ�କାପ�ଣ 

େହାଇd� େକ�� ାପଡ଼ାର ପ�ଖ'ାତ କ! ନୃସିଂହ ତ�ଇ-ୁ �ଜ'¤ରୀୟ େଶ�A 

କ! ସ�ାନ, �fଟିର ନାରୀକ! !ଦୁ'ତପ�L େବେହ�-ୁ Cଲx ା¤ରୀୟ େଶ�A 

କ! ସ�ାନ େଦବାସହ �ଜ'¤ରୀୟ ଯୁବସ�ାଦକ ସ�ାନ अୟମାର� 

ପ
�କାର ସ�ାଦକ अ!ନାଶ କୁମାର ସାହୁ-ୁ Gଆଯାଇd� େଶଷେର 

ପ
�କାର ସହ ସ�ାଦକ अମିତାଭ ସାହୁ ଧନ'ବାଦ अପ�ଣ କ�dେଲ 

 େକ��  ସା�ତ' ଏକାେଡ଼ମୀ ଯୁବ ପୁର�ାରପ�ା´ ଗା¯ିକ ସୁCତ କୁମାର 

ପ�ା G�Hୟ अ�େବଶନେର ମୁଖ'ବ�ାLବେର େଯାଗ େଦଇ କ!ତା ଓ ଗ¯ର 

ଦାଶ��କ ତ �̀ କୁ ବୁଝାଇ େଶ�ାତାଗଣ-ୁ ମୁ× କ�dବା ସମୟେର ସ�ା�ତ 

अ
d, ନEନ ପ
�କାର ସ�ାଦକ ର! ରଥ ସା�ତ' ପ
�କାର अବଦାନ 

!ଷୟେର �ଜର ବ�ବ' ରhdେଲ ଏ अ�େବଶନେର ମ�ନ କୁମାର 
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େବେହ�- କ!ତା ସଂକଳନ ଆର� ଓ େଶଷର େଦାଛfେର ଏବଂ େକୗଳାଶ 

େବେହ�- ସଂକଳନ fରଣ - କୁସୁମ କ!ତାର ଉେନJ ାଚନ େହାଇd� ଶେହରୁ 

अ�କ କ!-ର ଉପ�ି
େର େହାଇdବା କ!ତା ପାେଠା�ବକୁ କ! �ଳକ  

ସାହୁ ଏବଂ ସୁଶା� କୁମାର ପ+ନାୟକ ସଂେଯାଜନା କ�dେଲ G�Hୟ 

अ�େବଶନକୁ ପ
�କାର ସ�ାGକା ଜୟ�ୀ େବେହ� ପ�eଳନା କ�ବା ସହ 

ସ�ୂ�� ଉ�ବକୁ अନୁAାନର ପ�
Aାତା ଡା �େଜ��  କୁମାର େବେହ� 

େପୗର�ତ' କ�dେଲ ଏ� ଉ�ବକୁ ଆେୟାଜନ କ�ବାେର !ଶିz କ! ଓ 

ଶି¯ୀ ଶ�ୀ ନେରଶ କୁମାର େବେହ�- ସେମତ अନୁପ କୁମାର ନାୟକ, ଲ|Jୀ 

ଚରଣ େବେହ�, ମ�ନ କୁମାର େବେହ�, Lଗିରଥୀ ପ�ା, ସୁଦାମ ପାଣିଗ�ା~ 

ଆG ସଦସ' ସାହାଯ' କ�dେଲ  
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ �ଜ �ା� 
ghତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା«  

 

ଆପଣ- ghତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ
ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�', ବ'� ଇତ'ାG ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାnମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ�ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା’ 

Eମାନଗର, ୨ୟ ଗI, ବ�ହJ ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର 

ପ�କାଶିତ ସା�ତ' ଇ-ପ
�କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ´ାହେର ପ�କାଶିତ 

େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ 

ସଂ�ରଣମାନ ମn ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ�  !Lଗ ଯଥା, ଗ¯, କ!ତା, 

ପ�ବ}, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ାG ଏdେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 

େପ�ା�ାହନ Gଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମି` ଉ&ିz େତଣୁ 

େଲଖକ, େଲhକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ �ଶି Gଆଯାଏ ନାହ[ ପା�ଶ�ମିକ 

ଆଶା କରୁdବା େଲଖକ େଲhକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ
�କାକୁ ପଠାଇ 

ପା�େବ 

 ଏ� ପ
�କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇsରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÖ 

େହାଇଥାଏ ପାଠକ eହ[େଲ ଏ� ପ
�କାର େଗାଟିଏ ପ�
gପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର 

ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲhକାମାେନ �ଜ କୃ
 ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� f3ା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଇ ପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉdେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର 

�ଭ�ୁ ଲ ହ¤ା|ରେର େଲh ପଠା«, f3ା ଟାଇପ୍ କ� ମn ପଠା« ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଉdେଲ େଲଖାକୁ େଲh ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା« 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର 

ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁdପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ[ ଆେମ ପ�େବଶ 

ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯG ଆପଣ ଇrୁକ େତେବ �ଜ 

!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା    



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ghତ କୃ
କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା« େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା ଇsରେନଟେର 

ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାLପାଏ େତଣୁ 

ଏ� ପ
�କାପାଇଁ େଲଖା ମn ଇsର୍ େନଟ ମାnମେର ହ[ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ଯG ଆପଣ ଇ-

େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ[, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା 

କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର �ମ�ଳ ହ¤ା|ରେର େଲh ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର 

ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Eମା ନଗର - ୨ୟ ଗI 

  ଆ3ପୁଆ, ବ�ହJ ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯG ଆପଣ ଇsର୍ େନଟ୍ ମାnମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ eହାk େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫsେର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

ଟ� ାନ୍ସ୍ gେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା«, f3ା 

େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇC ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା« ଆମ ଇ-

େମଲ୍ ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    

 ଏ� ପ
�କା ଉନ�
 େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ'   

 ଧନ'ବାଦ 

    ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
 ପ�
Aାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
ଯG ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� ªଟିଥାଏ, େସdପାଇଁ ସ�ାଦକ |ମାପ�ାଥ�ୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ଆହ� ାନ ଇପ
�କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାରର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ�ªପର 

ସଦସ' େହବାପାଇଁ ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ନ3ରକୁ �ଜ େମାବାଇଲେର 

�ାପିତ (Save) କର« ଏବଂ ଆମକୁ ସେ�ଶ (Message) Gअ« 

ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ�ªପ୍ ର ନ3ର େହଉ¥ : 


