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‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗFକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ` କପି�ଇଟର ବ'ବbାେର 
ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କe�ବ' / ଦାୟିତ  
ର�ବ ନାହ`, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ijା �େ&�ଶ 2ଆଯାଇନାହ` | େଲଖାେର 
2ଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ ijା 
ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାm େକୗଣସି mnତ �ୟମ ନାହ` | ଯ2ଓ ସ�ାଦକ ସବୁ 
େଲଖାକୁ ଭଲpବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ` ପ�କାଶିତ କ�ଥାs | ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦାD େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା 
!ବାଦର ଉeରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସ�ାଦକ ijା 
ପ��କାର େକୗଣସି ଉeରଦାୟିତ  ନାହ` |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- mnତ अନୁମ� !ନା अନ' 
େକୗଣସି ମାuମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାuମ / ସjାଦପତ�   ଇତ'ା2)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା 
ଏକ अପ�ଧ  | ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ uାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 
lହ`େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�lର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇkବା ପୃ?ାମାନ- 
ପ��ଛ! ଗଣମାuମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ  | 
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ନମ|ାର, 

 ପି�ୟ ପାଠକ, ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର େଫବୃଆରୀ ମାସର 
ସଂ|ରଣ ଆପଣ-ୁ େଭଟି େଦଉkବା େବେଳ ମଁୁ अେନକାଂଶେର 
ଉ}ା�ତ ମେନ କରୁ~, ଏହାର କାରଣ େହଉ~ अେନକ 2ନପେର 
ପୁଣିଥେର अେନକ ନବ ଉ�ୟମାନ େଲଖକ େଲnକାମାନ- ପାଖରୁ 
େଲଖା ସବୁ ପାଉ~ େଯଉଁମାେନ ଆଗାମୀ 2ନେର ଓଡ଼ିଆ 
ସା�ତ'କୁ ସମୃ� କ�ବାେର ସହାୟକ େହେବ, ଯ2ବା େସମାେନ 

ସହାୟକ ନ େହାଇପାରs, i� ��ିତ pେବ େସମାନ- ସା�ତ' ସୃ�ି ଆମ ସା�ତ'କୁ ସମୃ� 
କ�ବାେର ସହାୟକ େହବ ଏ�ପ� अେନକ େଲଖକ େଲnକା अ3ତେର ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର 
�ଜର େଲଖାମାନ େଦଇ ପ��କାକୁ ସମୃ� କ�kେଲ ଏବଂ ବe�ମାନ େସମାେନ अେନକ ଓଡ଼ିଆ 
ପତ� ପ��କାେର �ଜ େଲଖାମାନ େଦଉଛs ଏହା ଆମ pଷା ଓ ସା�ତ' ପାଇଁ ଏହ ଶୁଭ ସେ-ତ 

 ଚFତ ମାସେର ଏକ ଉେଲ� ଖ�ୟ ଘଟଣା େହଉ~, 2ଲ� ୀେର ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ�ର 
�ବ�ାଚନେର ବହୁ ସଂଖ'ାେର !ଜୟ �ଭ କ�ବା ଆ�ଯ�'ଜନକ pବେର ମାତ�  ବେଷ� ତେଳ ଏ� 
ଦଳ 2ଲ� ୀେର !ଧାନସp ମuରୁ ଇ�ଫାେଦଇ ପଳାୟନ କ�kେଲ ବଷ� ୨୦୧୪େର pର3ୟ 
ଗଣତ�ର ସଂସ�ୟ �ବ�ାଚନେର େମା�- �ା� େନତୃତ ାଧୀନ pର3ୟ ଜନତା ପାଟ�ର 
!ଜୟପେର !�ନ�  �ଜ'େର ମu !େଜପି ସଂଖ'ା ଗ�?ତା ହାସଲ କ�ବାପେର �ଜଧା� 
2ଲ� ୀେର ଏପ� ଏକ ପ�ଜୟ ବରଣ କ�େବ େବାm େକ� େକ� ପବୂ�ାନୁମାନ କ�ସା�kେଲ 
ଏkପାଇଁ अେନକ େ�କ अେନକ ମତ 2अs ସାଧାରଣ ଜନତା !ଗତ ଆଠମାସେର େମା� 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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ସରକାର- େକୗଣସି ସୁଫଳଦାୟକ େଯାଜନା େଦnବାକୁ ପାଇନାହାs େବାm ଚ��ା େହାଇ~  

 କଂେଗ�ସ ଦଳ େନତୃତ େର ୟୁପିଏ ସରକାର- ସମୟେର अ���� ୀୟ ବଜାରେର କ�ା 
େତଲର ଦର ୧୦୦ ଡ�ରରୁ अ�କ k� ଏବଂ ଚFତ ସମୟେର ତାହା अଧାରୁ ! କମ େହାଇଗ� 
ପେର ମu େତଲ ଦରେର ସମାନୁପା�କ ଫରକ େଦnବାକୁ ମିF� ନାହ` 

 ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନ-ୁ ପ�ପ�ବାର ଦରେର !େଶଷ େକୗଣସି ପ�ବe�ନ େଦnବାକୁ 
ମିFନାହ` େକବଳ ଆnଦୃଶିଆ !େଦଶ ଗ� ଓ େବୖେଦଶିକ ମୁଖ'ମାନ- ସହ l ପିଇେଦଇ 
େକୗଣସି ପ�କାର େବୖପ�!କ ପ�ବe�ନ ଆଣିେହବ େବାm ଜନତା pବୁନାହାs !ଗତ ଆଠମାସର 
ଶାସନ କାଳେର େମା� ସରକାର ଭ� �ାlର ଓ କଳାଧନକୁ େନଇ େକୗଣସି ତ�ରତା େଦଖାଇ 
ନାହାs ୟୁପିଏର ଶାସନ କାଳେର େଯଉଁସବୁ କାଯ�'କ�ମକୁ !େ�ଧୀଦଳ pବେର !େଜପି ଆେ�ପ 
କ� ଆସୁk�, ବe�ମାନ େସ ସବୁ କାଯ�'କ�ମ େସଇମି� lଲୁkବା େବେଳ ସରକାର- ଉଦାସୀନ 
pବ ସମ�-ୁ େଦଖାଯାଉ~ !ଗତ ସାଧାରଣତ� 2ବସ ସମୟେର ଆେମ�କା ���ପ�-ୁ 
�ମ�ଣ କ� ଆଣି ବାହାବା ଲୁଟିେନବାର ପ�ୟାସ ପ�ଧାନମ�ୀ େମା2-ୁ ବୁେମ�ଂ େହାଇ~ ଏଇ 
ସମୟେର େସ ପି�ିkବା ସୁଟେର ସୁନା ସୁତାେର ନେର��  େମା2 େଲଖା େହାଇkବା େଦnବାକୁ 
ମିଳୁk� େଦଶରୁ କଳାଧନକୁ ଦୂର କ�ବାର କଥା େଦଇkବା ପ�ଧାନମ�ୀ ଏେତ ଦାମୀ ସୁଟ୍ 
େକମି� ପି�ିପା�େଲ ତାକୁ େନଇ �ଜେନୖ�କ ମହଲ ସରଗରମ ର�� ଆଉ େସଇ ସବୁ ଚ��ା ଟି� 
�ା� ସାଧାରଣ-ୁ ମିF� 

 2ଲ� ୀ �ବ�ାଚନ ସମୟେର !େଜପିର ଖାମnଆm ମେନାpବ ମu େସମାନ- ପାଇଁ କାଳ 
େହ� େବାm କୁହାଯାଉ~ ସମେ� pବୁkେଲ େଯ ୨୦୧୪େର େମା2 କ�kବା ମ'ାBକ୍ ହୁଏତ 
2ଲ� ୀେର ! କାମ େଦବ, େହେଲ େ�କ ତା-ୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କ�େଦେଲ େଯଉଁ େକଜ�ୱାଲ-ୁ 
ଦୁଭ�ାଗ'ବାନ େବାm କ� େମା2 ସାଧାରଣ ସpେର ଭ� �େ�ପ କରୁkେଲ େସ ଆB ୭୦ରୁ ୬୭ଟି 
ସିଟେର !ଜୟ �ଭ କ�ଛs ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ iରଣ େବ� େବାm ଶୁଣାଯାଉ~ 
अବଶ' େଯେତେବେଳ !େଜପିେର େସ ସାମିଲ େହାଇkେଲ ଏବଂ ପେର ପେର ତା-ୁ 2ଲ� ୀର 
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ମୁଖ'ମ�ୀ ପ�ାଥ�ୀ pେବ େଘାଷଣା କ�ଯାଇk�, 2ଲ� ୀର अେନକ ପ�ମୁଖ !େଜପି େନତା ଏkେର 
अସେ�ାଷ ଜା�ର କ� �ଜକୁ ଏ� �ବ�ାଚନରୁ ଦୂେରଇ ରnkେଲ ଏବଂ ଏହାପେର �ବ�ାଚନ 
ପବୂ�2ନ ଏକ ସା�ାତକାର କାଯ�'କ�ମେର !େଜପି �ବ�ାଚନ ପ�pରୀ अମିତ ଶାହା-ୁ େଯେତେବେଳ 
ପ�ଶ� କ�ଯାଇk� େଯ ୨୦୧୪ �ବ�ାଚନ େବେଳ !େଜପି େଯଉଁ ପ��ଶୃ� େଦଇk� େଯ େଦଶର 
କଳାଧନ େଫ� ଆସିେଲ ସମ�- ବ'ା- ଖାତାେର ୧୫ ଲ� ଟ-ା େଲଖାଏ ଜମା କ�ଯିବ, ତାହା 
େକେବ େହବ, ଏ� ପ�ଶ�କୁ େସ �ବ�ାଚନ େବେଳ ଏମି� ହ` କୁହାଯାଇkବା ଏକ କଥାମାତ�  କ� 
ଟାFଯାଇkେଲ ଏହା ହୁଏତ େpଟର ମାନ-ୁ �ରୁ}ା�ତ କ�ଥାଇ ପାେର 

 ୨୦୧୪ େଫବୃଆରୀ ୧୪େର ଏକ ନାଟ�ୟ ପ�bି�େର ଇ�ଫାେଦଇ !ଧାନସpକୁ 
अଧାେର �ଡ଼ି ଯାଇkବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ� ପ�ମୁଖ अର!� େକେଜ�ୱାଲ୍ ସବ�ସ��ଖେର 
େଯେତେବେଳ ଜନତା- ସହ ଆn ମିେଶଇ �ମା ମାଗୁkେଲ େସkେର �େଳ େହେଲ ନାଟକ 
ନk� ଏହା ହୁଏତ 2ଲ� ୀବାସୀ अନୁଭବ କ�ପା�kେଲ େସଇkପାଇଁ ଆB େସ ପୁଣିଥେର 2ଲ� ୀ 
ଶାସନର ପ�ମୁଖ େହାଇ ଆସିଛs ଜନେ�କପାଳ !ଲ୍ ପାସ୍ କ�ବାକୁ େନଇ େଯେତେବେଳ 2ଲ� ୀ 
!ଧାନସpେର ଗ�େଗାଳ େହାଇk� େସେତେବେଳ ଉଭୟ କଂେଗ�ସ ଓ !େଜପି େନତାମାେନ ଆମ 
ସଂଖ'ା ୪୦ ତୁେମ ଏହାକୁ ପାସ କ�ପା�ବ� େବାm କ� େକଜ�ୱାଲ-ୁ ଭ� �େ�ପ କ�kେଲ 
ଏେବ ଆପ୍ ପାଖେର ୬୭ ସିଟ୍, େସ lହ`େଲ ତୁର� ଜନେ�କପାଳ !ଲ୍ ପାସ କ�ପା�େବ, ଆଉ 
!େ�ଧ କ�ବାକୁ କାହାର ସାହାସ ନkବ 

 େସ ଯା’େହଉ ଯାହା କଂେଗ�ସ ପାଟ� ସେମତ अେନକ ଆ�Fକ ଦଳ କ�ପା�ନkେଲ ତାହା 
ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ� କ� େଦଖାଇ� ଏହା େକୗଣସି କମ ଗବ�ର କଥା ନୁେହଁ ଆଶା କରୁଛୁ 
େସମାେନ େଦଇkବା ପ�େତ'କ ପ��ଶୃ� େସମାେନ ��ୟ ର�ା କ�େବ 

 ଆପଣମାନ-ୁ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଇ ଉପbାପନ କରୁ~ ଚFତ ମାସର ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା 

 ଧନ'ବାଦ 

 ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ                    ୪୪୪୪    

    

ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥ                    ୮୮୮୮    

ଶ�ୀଯୁ¡ ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକ 
ଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ସା ସାେହବଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ସା ସାେହବଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ସା ସାେହବଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ସା ସାେହବ        ୯୯୯୯    

ସେ�ାଷ କୁମାର ମହାରଣା 
ପରଧନେର ମ¢ଳବାରପରଧନେର ମ¢ଳବାରପରଧନେର ମ¢ଳବାରପରଧନେର ମ¢ଳବାର            ୧୭୧୭୧୭୧୭    

2ଲ� ୀପ କୁମାର ଦାସ 
ଆତG  £�ନଆତG  £�ନଆତG  £�ନଆତG  £�ନ                    ୨୧୨୧୨୧୨୧    

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ ----    ୨୨୨୨            ୨୩୨୩୨୩୨୩    

�ହୁଲ ପ�ା 
अମ�େ�ଗ ଓ ଉପlରअମ�େ�ଗ ଓ ଉପlରअମ�େ�ଗ ଓ ଉପlରअମ�େ�ଗ ଓ ଉପlର            ୨୫୨୫୨୫୨୫    

ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 
ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି�ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି�ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି�ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି�                ୨୮୨୮୨୮୨୮    

ରD��  ପାଣିଗ�ା¤ 
ମuାହ� େpଜନ େଭFiମuାହ� େpଜନ େଭFiମuାହ� େpଜନ େଭFiମuାହ� େpଜନ େଭFi            ୨୯୨୯୨୯୨୯    

ଡା େସୗମ'ର¥ନ ମିଶ� 

ମୁଁ ବ�ିବାକୁ lେହଁମୁଁ ବ�ିବାକୁ lେହଁମୁଁ ବ�ିବାକୁ lେହଁମୁଁ ବ�ିବାକୁ lେହଁ                ୩୨୩୨୩୨୩୨    

ପ2G� ପି�ୟଦଶ�� ମିଶ� 
ଇ�ି� ଗା�ୀଇ�ି� ଗା�ୀଇ�ି� ଗା�ୀଇ�ି� ଗା�ୀ                    ୩୫୩୫୩୫୩୫    

େଜ'ା�ମ�ୟୀ ଶତପଥୀ 
ପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟା                        ୩୮୩୮୩୮୩୮    

अନୁପମ େବେହ� 
अ�ଶ¦अ�ଶ¦अ�ଶ¦अ�ଶ¦                    ୪୧୪୧୪୧୪୧    

ସେ�ାଷ କୁମାର େବେହ� 
େଶଷ ଇ§ା ତୁମରେଶଷ ଇ§ା ତୁମରେଶଷ ଇ§ା ତୁମରେଶଷ ଇ§ା ତୁମର                ୪୨୪୨୪୨୪୨    

ପ�pସି� ମହାରଣା 
ଦୁଃଖ ଯ�ଣାଦୁଃଖ ଯ�ଣାଦୁଃଖ ଯ�ଣାଦୁଃଖ ଯ�ଣା: : : : ଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆ        ୪୩୪୩୪୩୪୩    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
ଜହ�  ��ର ଗପଜହ�  ��ର ଗପଜହ�  ��ର ଗପଜହ�  ��ର ଗପ                ୪୪୪୪୪୪୪୪    

ବସ� କୁମାର ପାଣିଗ�ା¤ 
େଫ�ବ ଏଇ ବସ�େରେଫ�ବ ଏଇ ବସ�େରେଫ�ବ ଏଇ ବସ�େରେଫ�ବ ଏଇ ବସ�େର            ୪୬୪୬୪୬୪୬    

अ�ଲ କୁମାର େସଠୀ 
ମୁଖ' ବ¡ାମୁଖ' ବ¡ାମୁଖ' ବ¡ାମୁଖ' ବ¡ା                    ୪୭୪୭୪୭୪୭    

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ଚFତ ସଂ|ରଣେରଚFତ ସଂ|ରଣେରଚFତ ସଂ|ରଣେରଚFତ ସଂ|ରଣେର............    
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ଶ�ୀଯୁ¡ ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକ 
ଜୟ ଜଗନ� ାଥ ଜୟ ଜଗନ� ାଥ  ଜୟ ଜୟ ଜଗନ� ାଥ 
େକାଟି େକାଟି !ଶ©ବ�ହG ା� କରତା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ� ାଥ 
 
ବଡ େଦଉଳେର �ଳାଚଳଧାେମ ଲ�Gୀ- କ ପରସା ଖାଇ 
ରତ�  ସିଂହାସେନ େଶାଇଯାଇअଛ ଆତ�ୀ ଡାକ ଶୁଭୁନାହ` 
 
ସା� ପୃkDେର େକେତ अଘଟଣ ନାରୀ �ଯ�'ାତନା ର¡ପାତ 
ଘଟିଯାଉअ~ ସବ�2େଗ !�ପାତ  
 
pରତ ସମେର अଜ�ୁନ ରଥେର ତୁେମ କ�kଲ ପ� 
ଧମ� ହା� େବେଳ ଜନG  େହାଇକ� ର�ା କ�ବାକୁ ଧ� 
 
ଆତଂକବା�ଂକ ହତ'ା !ଭୀଷିକା �ରୀହ ଜନତା ମେର  
ସବୁ ଆେଡ ଆB ହାହାକାର ଡାକ ଶାs ନାହ` େକଉଁଠାେର 
 
ତୁª ଶ�ୀଚରେଣ କରୁ �େବଦନ अବତର ଧ�ଧାେମ 
ଧମ�ର�ା ପାଇଁ �ରୀହ ସାଧୁସ«-ୁ ର�ା କର ବାେର ତୁେମ 
 
 
अବସରପ�ା¦ ଶି�କ 
!.ଏ.!.ଏଡ଼୍. ମଳୂବସ�, କଟକ 

ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
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ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁ�କ !କାଶେର ଟି.ଇ.େରେଭନ୍ ସା- ଭୂମିକା 

ସେ�ାଷ କୁମାର ମହାରଣା 

 େଯଉଁ େକେତକ ଇଂେରଜ- ଶୁଭ େନତୃତ େର pରତ ଏବଂ 

ଓଡ଼ିଶାେର ନୂତନ ଯୁଗର ସୁତ� ପାତ େହାଇk� େସମାନ- ମuେର 

େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ- ନାମ अନ'ତମ େଥାମାସ୍ ଏଡ଼ୱାଡ୍� 

େରେଭନ୍ ସା ଏକାଧାରେର kେଲ ଜେଣ ପ�ଶାସ�କ अ�କାରୀ ଓ େଶ�? 

ଶି�ା!ତ୍  ୧୮୬୫ ମସିହା ଜୁ�ଇ ମାସେର ଡକାୟ� ଦମନ ପାଇଁ େସ 

କଟକ ଡି�ଜନର କମିଶନର ରୂେପ �ଯୁ¡ି ପାଇkେଲ  ଯ2ଓ ତା- 

ପବୂ� अ�କାରୀ ଆର୍. ଏନ୍. େସାର- () ପ� ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ସj�େର େକୗଣସି अ�ତା ନk� 

ତଥାପି େସ ପ�ାୟ ୧୨ ବଷ� ଧ� ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କ�kେଲ ତା- ପେର ଏପ� େକୗଣସି 

କମିଶନର ନ kେଲ େଯ ଏେତବଷ� ଧ� ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କ�kେଲ ଜନ୍ !ମ୍ ସ ୧୮୭୭େର 

ସାମୟିକ pେବ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର kବା େବେଳ କ�kେଲ :  

 “I had no great respect for his abilities. ” He wrote “Nor had any one 
else , but he had much experience and he knows his Orissa and his oriyas 
thoroughly”  

 ଏkରୁ େସ େକେତ ପ�ମାଣେର ତା- ପି�ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆମାନ-ୁ ପାଖରୁ ବୁଝିkେଲ 

ତାହା ଜଣାପେଡ଼ େରେଭନ୍ ସା- ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ା ବ'ବbା ରୁଗ୍ ଣ େହାଇପଡ଼ିk� 

୧୮୪୦ ମସିହା ପବୂ�ରୁ ବ¢ଳା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ାକୁ ବହୁତ अବେହଳା କ�kେଲ ୧୮୨୨ 

ଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ େରେଭନ୍ ସା ସାେହବସା ସାେହବସା ସାେହବସା ସାେହବ    
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ମସିହା େମ ମାସେର ଖ�ୀ�ିଆନ୍ ମିସନାରୀମାନ- �ା� ଆେ¢� ାଭ��ାକୁ�ର୍ |ୁଲ କଟକେର 

ପ��?ିତ େହାଇk� i� अଥ�ାpବରୁ ଏ� |ୁଲକୁ ୧୮୪୧େର ସରକାର-ୁ ହ�ା�ର 

କ�ଯାଇk� ଇ� ମuେର ପୁରୀର କେଲÁର ୱିmୟମ୍ ୱିଲ୍ iନ୍ ସନ୍ ୧୮୩୫ ମସିହାେର ‘ପୁରୀ ଫି�  

ଏକାଦମୀ’ ନାମେର ଏକ |ୁଲ ବସାଇkେଲ ର�ଣଶୀଳ ��ୁ ମୁଖ'ତଃ ବ� ାହG ଣମାେନ େଦଶେର 

ଇଂେରÂ ଶି�ାକୁ େଘାର !େ�ଧ କରୁkେଲ ତା- ମତେର ଏହା ��ୁ ଧମ�େର �େର �େର 

ଘୃଣ'pବ ସୃ�ି କ�ବ ୧୮୫୧ ମସିହାେର ‘କଟକ ଆେ¢� ାଭନ�ାକୁ�ର |ୁଲ’ Bଲ� ା |ୁଲେର 

ପ�ଣତ େହ� ୧୮୫୩େର ପୁରୀ ଓ ବାେଲଶରେର ମu Bଲ� ା |ୁଲ ସବୁ େଖା�ଗ� i� ଏହାର 

ବହୁ ପବୂ�ରୁ ୧୮୪୪ ମସିହାେର ଓଡ଼ିଶାେର ଶି�ାର !କାଶ ପାଇଁ ସାେତାଟି ଭନ�ାକୁ�ର |ୁଲ ପ��?ା 

କ�ଯାଇk� େସ ସମୟେର ଦା�ଦ� ', ଜା�ଆଣ ପ�ଥା ଓ अ�!ଶାସ ଆ2 ଓଡ଼ିଶା ଶି�ାର 

!କାଶେର ପ�ଧାନ ପ��ବ�କ k� 

 େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ବ¢ଳା ସରକାର-ୁ ଶି�ା ସj�ୀୟ ପ�ଥମ �େପାଟ�େର ଦଶ�ାଇkେଲ 

େଯ ଓଡ଼ିଶା ଡି�ଜନେର ଏକ କେଲBଏଟ୍ କ� ାସର ପ��?ା େହଉ~ ପ�ମୁଖ ଆବଶ'କତା ଯାହା�ା� 

i ଓଡ଼ିଆ ନବଯୁବକମାେନ ଏz� ାନ୍ ସ ପରୀ�ାେର ଉeୀ�� େହ�ପେର େସମାନ- ପାଠପଢ଼ା ଜା� 

ର�ପା�ବ କାରଣ େସ� ସମୟେର ଏz� ାନ୍ ସ ପରୀ�ା ପାସ େହ�ପେର ଉ�ଶି�ା �ମିe ସୁଦୂର 

କmକତା ଯିବାକୁ ପଡୁk�, ଏବଂ अଥ�ାpବ େହତୁ अେନକ େମଧାD �ତ� �ତ� ୀ ଉ�ଶି�ାରୁ ବ�ିତ 

େହଉkେଲ ୧୮୬୬ର ନअ- ଦୁଭ��ପେର ଓଡ଼ିଶାର i~ |ୁଲ ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା 

ପାଇେଲ ନାହ` େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ଏହାର େଘାର !େ�ଧ କ�kେଲ ଦ�ିଣ ପ�ିମ ଡି�ଜନର 

|ୁଲ ଇନ୍ େÃÁର-ୁ େସ £ଠିେର େଲnkେଲ; 

 “I consider it necessary that the government grants to all schools in 
orissa should at any rate for the present be continued, irrespective of local 
subscription, owing to famine condition.”   
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 େସ ତା- अଧୀନେର କାଯ�'କରୁkବା କମ�lରୀ- �ା� bା�ୟ େ�କ- ଠାରୁ l�ା ସଂଗ�ହ 

କ� ସଫଳତାର ସହ ଏ� |ୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ପ�lଳନା କ�kେଲ େଶଷେର ୧୮୬୮ ମସିହା 

ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତା�ଖେର ସରକାର- ଜଏz େସେକ�ଟାରୀ ଓଡ଼ିଶାର |ୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ 

ସାହାଯ' lଲୁ ରnବା ପାଇଁ �େ&�ଶ େଦଇkେଲ େସ� ବଷ� ବ¢ଳା ସରକାର ଶି�ା େଦବାର 

ମାuମ !ଷୟେର ଏକ ତଦ� କମିଟି ବସାଇkେଲ ଏkେର ଆର୍. ଏଲ୍. ମାଟ�ନ୍ ମତ େଦଇkେଲ, 

େଯେହତୁ ସମ� ପାଠ'ପୁ�କ ଓଡ଼ିଆେର ଉପଲÆ ନାହ`, େତଣୁ Bଲ� ା |ୁଲ ଗୁଡ଼ିକେର ଓଡ଼ିଆ ijା 

ବ¢ାଳୀ pଷା ମuରୁ େଯେକୗଣସି ଇ§ାଧୀନ pଷାେର ଶି�ା 2ଆଯାଉ େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ 

ଏହାକୁ !େ�ଧ କ� ସରକାର-ୁ େଲnkବା ଏକ £ଠିେର ଦଶ�ାଇkେଲ େଯ, େଯେହତୁ ଓଡ଼ିଶାର 

ପ�ାୟ ସବୁ !ଦ'ାଳୟେର ବ¢ାଳୀ ଶି�କମାେନ ଶି�ାଦାନ କରୁଛs, େତଣୁ ଯ2 ଏପ� େଯାଜନା 

କାଯ�'କାରୀ ହୁଏ େତେବ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ାପ�� ବଡ଼ ��କାରକ େହବ େସ ପ��ାବ େଦଇkେଲ 

େଯ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ pଷାେର ପାଠ'ପୁ�କ ମୁଦ� ଣ ପାଇଁ ସହେଯାଗ କ�ବା ଦରକାର ଯାହା�ା� 

କଟକ ଡି�ଜନ, ଗ¥ାମ ଓ ସjଲପୁର Bଲ� ାମାନ-େର k� |ୁଲ ଗୁଡ଼ିକେର ଓଡ଼ିଆେର ଶି�ା 

2ଆଯାଇପା�ବ େରେଭନ୍ ସା- ଉଦ'ମେର ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ା !pଗେର େଯପ� ଓଡ଼ିଆ 

ପାଠ'ପୁ�କମାନ ପ�ଚFତ େହାଇପା�k�, ତାହା ଉେଲ� ଖକ� ଉÇଳ �ପିକାେର ସଂପାଦକ 

େଗୗରୀଶ-ର-ର Âବ�କାର ସଗ�ୀୟ ମୃତୁ'¥ୟ ରଥ, ‘କମ�େଯାଗୀ େଗୗରୀଶ-ର’ ପୁ�କେର 

େଲnଛs; 

 ‘‘... ଉÇଳର ଶାସନକe�ା େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ଜୟଯୁ¡ େହାଇ 2ଗୁଣ ଉ}ାହେର ଉÇଳର 

ଉନ��ର ଯାବ3ୟ अ��ୟ ଦୂର କ�ବାେର କୃତପ�ଯତ�  େହାଇkେଲ, ତାହା� ଫଳେର ଶି�ା 

!pଗର �େ&�ଶକ ସାେହବ ସରକାରୀ ବ'ୟେର ପାଠ' ପୁ�କମାନ ମୁଦ� ା-ନ କ�ଇବା ପାଇଁ ପୁନଃ 

ପୁନଃ େଘାଷଣା କ�ବାକୁ �ଗିେଲ’’ ଟି. ଇ. େରେଭନ୍ ସା- �ର�ର ଉଦ'ମ ଫଳେର ଓଡ଼ିଶାର 

|ୁଲ ଗୁଡ଼ିକେର େକବଳ ଓଡ଼ିଆ pଷାେର ଶି�ା 2ଆଯିବାର ବ'ବbା େହାଇk� େସ ଆହୁ� ମu 
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ଯୁ¡ି କ�kେଲ େଯ, ଜେଣ ଓଡ଼ିଆ େ�କ ଓଡ଼ିଶାେର kବା |ୁଲ ମାନ-ର ଇନ୍ େÃÁର ଦାୟିତ େର 

ର�େବ ୧୮୭୭ ମସିହାେର �ଧାନାଥ �ୟ ଓଡ଼ିଶାର |ୁଲ ଇନ୍ େÃÁର pେବ �ଯୁ¡ି ପାଇkେଲ 

 େସ ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାେର ନାରୀ ଶି�ାପ�� େ�କମାେନ ଉଦାସୀନ kେଲ େ�କ-ର 

अ�!ଶାସ k� େଯ, ଯ2 ପ�ବାରର ଝିअଟିଏ ଶି�ା�ଭ କ�ବ େତେବ ପ�ବାରଟି अକାଳେର 

ଧଂସ ପାଇଯିବ ଏହାର ଜଳ� ଉଦାହରଣ ଫ�ର େମାହନ- ର£ତ େରବ3 �ୁଦ� ଗÈଟି अେଟ 

େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ବହୁ ପ�ମାଣର अଥ� ନାରୀ ଶି�ାର !କାଶପାଇଁ ମ¥ୁର କ�kେଲ ତା-ର 

ଆଥ�କ ସହାୟତାେର କଟକ ଗାଲ�ସ |ୁଲ �ଜ'େର ନାରୀଶି�ାର !କାଶ େ�ତ� େର अଗ�ଣୀ ଭୂମିକା 

ଗ�ହଣ କ�k� ପେର ୧୮୭୩ ମସିହାେର ଏ� |ୁଲକୁ ‘େରେଭନ୍ ସା ��ୁ ଗାଲ୍ �ସ |ୁଲ’ ନାମେର 

ନାମିତ କ�ଯାଇk� ଟି. ଇ. େରେଭନ୍ ସା ଓ ଡବ� �'. ଡି. େ�ୱାଟ�- ଉଦ'ମେର କଟକେର 

ପ�ଥମଥର ପାଇଁ େମଡ଼ିକାଲ |ୁଲର ପ��?ା େହାଇk� େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ- ସପ�k� େଯପ� 

ଓଡ଼ିଆମାେନ £i}ା !ାନ अuୟନେର ସବୁ ପ�କାର ସୁ!ଧା ସୁେଯାଗ ପାଇେବ ତା-ର ଏ� 

ସପ� ସାକାର େହ� ୧୮୭୫ ମସିହା େଫବ� �ଆରୀ ୧୫ ତା�ଖେର, େଯେବ କଟକେର େମଡ଼ିକାଲ୍ 

|ୁଲର ଶୁpରª େହ� 

 ଟିଟିଟିଟି. . . . ଇଇଇଇ. . . . େରେଭନ୍ େରେଭନ୍ େରେଭନ୍ େରେଭନ୍ ସା ଓ ନअ- ଦୁଭ�� ସା ଓ ନअ- ଦୁଭ�� ସା ଓ ନअ- ଦୁଭ�� ସା ଓ ନअ- ଦୁଭ�� : : : :  
 ୧୮୬୬ ମସିହା ନअ- ଦୁଭ�� େବେଳ ତା- ଶାସନ କାଳେର ପ�ବଳ େ�କ�ୟ ଘଟିkବାରୁ 

େସ ଏକ अମାଜ��ୟ अପ�ଧ କ�kେଲ େବାm ଫ�ର େମାହନ- ପ� େକ� େକ� ଆେ�ପ 

କ�ଛs ମାତ�  ଓଡ଼ିଶା ଡି�ଜନ େସେତେବେଳ ବ¢ଳା ସରକାର- अଧୀନେର ଏକ ଉେପ�ିତ 

अ�ଳରୂେପ ପଡ଼ିkବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଭ�� ସଂକଟ ପ�� ବ¢ଳା ସରକାର କe�ୃ ପ� ଦୃ�ି 

େଦଇପା�ନkେଲ େବାm ତÇାଳୀନ େସେକ�ଟାରୀ अଫ୍ େ�ଟ୍ ସାର lଲ୍ �ସ ନଥ୍ �େକାଟ୍ ୧୮୬୮େର 

ସୀକାର କ�kେଲ ଏ� अ�ତାରୁ ଓଡ଼ିଆ pଷାpସୀ अ�ଳମାନ-ୁ ଏକ ସତ� ଶାସନାଧୀନେର 

ରnବାପାଇଁ ସାର୍ lଲ୍ �ସ ନଥ୍ �େକାଟ୍ ପ�ଶାସ�କ �ରେର ପ�ଥେମ ପ��ାବ େଦଇkେଲ ସଗ�ତ 
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ହେରକୃÉ ମହତାବ ତା-ର mnତ ପ�ବ� ‘ପ�ତୁ'ଷର ପ�ଥମ iରଣ’େର ନअ- ଦୁଭ��ର 

ଭୟାବହତା ଓ େରେଭନ୍ ସା କେଲଜର ସୃ�ି ସj�େର अେନକ ତଥ' ପ�ଦାନ କ�ଛs େସkରୁ 

i~ अଂଶ �ମ�େର 2ଆଗ�; 

 ୧୮୬୮ ସାଲ ପୁରୀ �ଜା- ନअ- ଦୁଭ��େର ମାତ�  �େନାଟି Bଲ� ା ଓ ଆଖପାଖ ଗଡ଼ଜାତରୁ 

ପ�ାୟ ଦଶଲ� େ�କ ମ�ଗେଲ ଏ ଖବର ଯାଇ ଉପର ମହଲେର ପହ�ିବାକୁ ବେଷ� କାଳ 

�ଗିଗ� ଜାହାଜେର lଉଳ ଆସି ପୁରୀ ବ�ରେର ପଡ଼ି ର�ଥାଏ ମାତ�  େସଠାରୁ ଗ�ାମା�ଳକୁ 

େସ�i ସୁ�ା ପଠାଯାଇ ପା�� ନାହ`  େସେତେବେଳ ଧାନ ଯାହା ପାଖେର ଥାଏ େସ ବଡ଼େ�କ 

େନାଟ କାରବାର ନk�, ଧାନ ଦର ଖୁବ୍ ଚଢ଼ିଯାଉଥାଏ, अବbା !lର କ�ବାପାଇଁ େରେଭନ୍ ସା 

ସାେହବ େକେତଜଣ ଭଦ� େ�କ-ୁ ଡାi ପ�ମଶ� କେଲ ଭଦ� େ�କମାେନ ମତ େଦେଲ େଯ अବbା 

େସପ� ସାଂଘା�କ ନୁେହଁ େତଣୁ ଧାନ l�ଣ ବ� କ�ବାର ଆବଶ'କତା ନାହ` ଫଳେର 

ଓଡ଼ିଶାେର अବାଧpବେର ଗ§ିତ ଧାନ ସବୁ ବାହାରକୁ ଗ� �ତେର ମu ସୁନା, ରୂପା, କଂସାକୁ 

ମାଟି େଗାଡ଼ି ଦରେର େନଇ ମହାଜନମାେନ ଧାନ !iେଲ ଫଳେର �ଜ'େର अନାହାର ସୃ�ି 

େହାଇ ଲ� ଲ� େ�କ ମେଲ ଏ� ଖବର ବଡ଼�ଟ- କାନକୁ ଗ� େସ bିର କେଲ ଓଡ଼ିଶା ଆସି 

ବୁmଯିବାପାଇଁ ଲଡ୍ � େମେୟା େସ ସମୟର ବଡ଼�ଟ କmକତାରୁ ଜାହାଜେର ବାହା� अ�ାମାନ 

ପ�ଦଶ�ନ କ� େସଠୁ ହୁiେଟା� ବାେଟ କଟକ ଆସିବାର ଗ�� �ଘ�z ପ��ୁତ େହ� ବଡ଼�ଟ- 

ସj��ନାର ଆେୟାଜନ କ�ବାପାଇଁ �ଜା ମାନ-ୁ �ମ�ଣ କ�ଗ� େସ� ସj��ନାପାଇଁ अଥ� 

ସଂଗ���ତ େହ� ବଡ଼�ଟ କଟକ ଆସି କମିସନର ସାେହବ- अ�k େହେବ i� ଲଡ଼� େମେୟା 

अ�ାମାନେର େସରअଲ� ୀ ନାମକ ଏକ ଆଫଗାନ ବ�ୀ�ା� �ହତ େହେଲ i~2ନ ପେର ଖବର 

ଆସି ପହ�ି� କଟକେର i� ତା-ୁ ସj��ନା ପାଇଁ ସଂଗ�ହ େହାଇkବା अଥ� ଥାଏ କମିସନର 

େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ- ପାଖେର େସ bିର କେଲ େଯ େସ� अଥ�େର କଟକେର ଏକ କେଲଜ 

bାପନା କ�ଯାଉ କେଚରୀ ପାଖେର ଘର �ଆ� କାମ �ଗି� େରେଭନ୍ ସା କେଲଜର ପ��?ା 
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େହ� ଏkେର ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ା େ�ତ� େର େଯଉଁ ଦୁଭ�� ପଡ଼ିk� େସkରୁ ର�ା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ 

ବଡ଼ ପଦେ�ପ େନଇkେଲ 

 େରେଭନ୍ସା କେଲଜର bାପନେରେଭନ୍ସା କେଲଜର bାପନେରେଭନ୍ସା କେଲଜର bାପନେରେଭନ୍ସା କେଲଜର bାପନ::::    
 ଟି. ଇ. େରେଭନ୍ ସା-ର ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ାପ�� ସବ�େଶ�? अବଦାନ େହଉ~ େରେଭନ୍ ସା 

କେଲଜର bାପନା ଓଡ଼ିଶାେର ଏକ ଡିଗ�ୀ କେଲଜ େଖାmବାପାଇଁ େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ପ�ଥେମ 

ସରକାର-ୁ अନୁେ�ଧ କ�kେଲ ପେର ବ¢ଳାର ଗଭ��ର ସାର୍ �lଡ଼୍� େଟ�ଲ କଟକେର ଏକ 

କେଲଜ େଖାmବାପାଇଁ �B େହାଇkେଲ ତା-ର ସe� k� େଯ କେଲଜ ପାଇଁ ଆବଶ'କ 

େହଉkବା अଥ�ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟ-ା େ�କମାନ- ଠାରୁ l�ା ଆକାରେର ସଂଗୃ�ତ େହବ 

େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ଏ� ୩୦ ହଜାର ଟ-ା ସଂଗ�ହ କ�ବାର ପ��ଶୃ� େଦଇkେଲ ଏବଂ 

ସରକାର- ପାଖେର ମାସିକ ୫୦୦ ଟ-ା ୫ ବଷ� ପଯ�'� କେଲଜକୁ ପ�ଦାନ କ�ବାକୁ ଦାD 

କ�kେଲ େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ- ଉଦ'ମେର େମାେଟ ୬ ଜଣ �ତ� -ୁ େନଇ କେଲଜର କ� ାସ 

ଆରª େହାଇk� ୧୮୬୮ ମସିହାେର େରେଭନ୍ ସା କେଲଜର bାପନ େହ� େସେତେବେଳ ଏହା 

କଟକ କେଲଜ ନାମେର ପ�£ତ k� ଏହା ପ�ଥେମ କେଚରୀ ପାଖେର kବା ଘେର ଆରª 

େହାଇk� ଏହାପେର େରେଭନ୍ ସା କେଲଜର ନୂତନ ଗୃହର �eିପ��ର !ହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର 

ଗଭ��ର ସାର୍ ଏଡ଼ୱାଡ୍� େଗଟ୍ - �ା� ନେଭjର ୧୧ ତା�ଖ ୧୯୧୯ ମସିହାେର ଚକ�  ପଡ଼ିଆ 

(ଏେବକାର େରେଭନ୍ ସା !ଶ!ଦ'ାଳୟ େଯଉଁଠାେର अବbିତ) ଠାେର bାପନ କ�ଯାଇk� 

ପରବe�ୀ କାଳେର ୧୮୭୯ ମସିହାେର ମୟୁରଭ¥ ମହା�ଜା କୃÉଚ��  ଭ¥େଦଓ କେଲଜପାଇଁ ୨୦ 

ହଜାର ଟ-ା ଦାନ କ�kେଲ ଟି. ଇ. େରେଭନ୍ ସା- ମତେର; 

 “The establishment of a college in cuttack is an object of personal in-
trest to myself and also of greatest importance to the spread of Higher edu-
cation in orissa.”  



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  15 

ଦଶମ ବଷ�, 23ୟ ସଂଖ'ା 
େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

 ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତ� pଷାର ମାନ'ତା େଦବାପାଇଁ ତା-ର ଆ��କ ଉଦ'ମ ଓ ଓଡ଼ିଶାେର 

ଆଧୁ�କ ଶି�ାର !କାଶ ପାଇଁ ମୟୁରଭ¥ ମହା�ଜା କଟକ କେଲକ ନାମକୁ େରେଭନ୍ ସା କେଲଜ 

ନାମେର ନାମିତ କ�ବା ପାଇଁ ପ�ଥେମ ପ��ାବ େଦଇkେଲ ଶି�ା େ�ତ� େର ଆଣିkବା େବୖପ�!କ 

ପ�ବe�ନ ପାଇଁ ତା-ୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁ�କ ଶି�ାର ଜନକ କ�େଲ अତୁ'¡ି େହବନାହ` 

 େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ େଯ ଓଡ଼ିଶାର ଶି�ା େ�ତ� େର ପ�ବe�ନ ଆଣିkେଲ ତାହା ନୁେହଁ, 

ଓଡ଼ିଶାର େ�େକkେଲ ତା-ର अ� ଆପଣାର ପି�ୟ ମଣିଷ ୧୮୯୮ ସାଲ ନେଭjର ୩୦ 

ତା�ଖେର େରେଭନ୍ ସା- େସ £ଠିର ଫିକା େନFଆ ପୃ?ା ଆB अÃ� ମାତ�  େସkେର ଜେଣ 

अବସରପ�ା¦ ଇଂେରଜ କମିଶନର-ର କମ�ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପ�� େଯଉଁ ଆ��କତା ପ��ଫFତ 

େହଉ~ ତାହା अÃ� ନୁେହଁ େରେଭନ୍ ସା ସାଉଥ�ଲ୍ ନଥ� ସେସକ୍ ସରୁ ଉÇଳ େଗୗରବ 

ମଧୁସୁଦନ ଦାସ-ୁ େଲnkେଲ; 

 “ I enclose you a X-mas Card and my hearty and best wishes will be with you 
not only your self but with all my dear old Oriya friends. Will you kindly let every 
of them who remember me know that my heart is still in Orissa and though I am 
growing old they are not forgotten. x x I pray you may enjoy peace plenty and 
progress, especially in education.........” 
 ଏ�ପ� pବେର �ଜର ଦାୟିତ  �ବ�ାହ କ� ୧୮୭୬ ମସିହାେର େସ ଓଡ଼ିଶାରୁ !ଦାୟ 

େନଇkେଲ ୧୯୧୪ େଫବୃଆରୀ ୪ ତା�ଖେର ଟି. ଇ. େରେଭନ୍ ସା-ର କମ�ବହୁଳ Âବନର 

ପ�ସମା¦ି େହାଇk� ତା-ୁ ଫୁଲ୍ ହାମଠାେର ସମା� 2ଆଯାଇk� େରେଭନ୍ ସା- ମୃତୁ'କୁ 

୧୦୦ ବଷ� !�ଯାଇkେଲ ମu ଆB! ତା-ର ସG Ï�କୁ ଧ� ରn~ ଓଡ଼ିଶାର ସବ�ପୁ�ତନ ଶି�ା 

अନୁ?ାନ େରେଭନ୍ ସା !ଶ!ଦ'ାଳୟ େସ2ନ େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ ଓଡ଼ିଶାେର େପା�kବା 

ଆଧୁ�କ ଶି�ାର େ�ଟିଆ Dଜଟିଏ ଆB ମହାଦ� �ମେର ପ�ଣତ େହାଇ~ ଆB େରେଭନ୍ ସା 
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!ଶ!ଦ'ାଳୟରୁ अଗଣିତ �ତ� �ତ� ୀ �ଜ �ଜର ଶି�ା ସମା¦ କ� ସମାଜର !�ନ�  େ�ତ� େର 

�ଜକୁ ପ��?ା କ� ଓଡ଼ିଶାର !କାଶ 2ଗେର କାଯ�' କରୁଛs ଏସବୁ େଦnେଲ ମେନହୁଏ େସ2ନ 

େରେଭନ୍ ସା ସାେହବ େଦnkବା ସପ� ସତେର ଆB ବା�ବେର ପ�ଣତ େହାଇ~ 

  

 ସାjା2କ ଓ ଗଣମାuମ େଯାଗାେଯାଗ !pଗ �ତ�  

 େରେଭନ୍ ସା !ଶ!ଦ'ାଳୟ, କଟକ 
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2ଲ� ୀପ କୁମାର ଦାସ 

 ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର େଗାଟିଏ ଢଗ अ~, ‘ପର ଧନେର ମ¢ଳବାର’, अଥ�ାତ �ଜ अଥ�ରୁ ଖ�� 
ନକ� ବହୁ ଆଡ଼jରପ�ୂ� Âବନଯାପନ କ�ବା ଏବଂ ଉ}ବ ପାଳନ କ�ବା ଆBର £ଟ୍ ଫ� 
କ�ା� ମାmକ ଏବଂ !ଶଭF ହାତଗଣ� i~ େସ§ାେସD ସଂbା, ତା ସ�ତ ଏମାନ- ସହ 
ସାମିଲ େହାଇkବା ବାବୁpୟା ଏବଂ �ଜେନତାମାେନ ଠିକ୍ ଏ�ଭF ପରଧନେର ମ¢ଳବାର 
କ�lmଛs ଏ ସମ� େଶ�ଣୀର େ�କ- କଥା !lର କ�ବା 

 ପ�ଥେମ େନବା £ଟ୍ ଫ� କ�ା� ଗୁଡ଼ିକ ପ�କୃତେର £ଟ୍ ଫ� ବା ଠକ ପାÑି କ�ା� ଭF 
କାମ କ�ଛs େବାm ଏେବ ପ�ମାଣିତ େହାଇଗ�ଣି େକାଟି େକାଟି ଗରୀବ େ�କ- ଝାଳବୁହା 
ଧନକୁ ଠକ ଉପାୟେର �ଜ ପାଖକୁ େନବା କ�ା�-ୁ ଠକ କ�ା� କ�ବା ନାହ` ତ ଆଉ କଣ 
କ�ବା ? ସାହା�, ଶାରଦା, अଥ�ତe , ସିେଶାର୍, ନବ2ଗ�, େ�ଜ୍ ଭ'ାm, ସାଇପ�ଗ�, ପଲ୍ ସ 
ଇ�ିଆ, ବଂଶୀ ଆହୁ� େକେତ କଣ ସୁ�ର ସୁ�ର ନାମ ବହନ କରୁkବା ଏମି� େକେତ େଯ 
କ�ା� ଛତୁ ଫୁଟି� ଭF ମାଡ଼ି ଯାଇଛs ତାହାର �ସାବ କ�ବା ଏକ କାଠିକର ପାଠ ଏମାନ-ର 
ଫ�ିଫିକର ବୁଝିବା ଗଁା ଗହଳର ସରଳ ମା’ଟିଏ iପ� ବୁଝିବ? अବସରପ�ା¦ ପ�ଶାସ�କ अ�କାରୀ 
�େଜ��  iେଶାର ପ�ା ଓ ସନାମଧନ' ସା��'କ ମେନାଜ ଦାସ- ଭF !ବ'¡ି ମାେନ 
େଯେତେବେଳ £ଟ୍ ଫ�୍ କ�ା�- ମାୟା ବୁଝିପା�େଲ�, ଆେମ ତେମ ଭF ସାଧାରଣ େ�େକ ଏ 
ମାୟାକୁ ବୁଝିେବ େକମି� ? ଗରୀବ େ�କ, ଖଟିnଆ ମଣିଷ, େ�ଟ ସରକାରୀ liରୀଟିଏ କ�kବା 
ବ'¡ି £ଟ୍ ଫ� କ�ା� ମାନ- ମାୟା ବୁଝିନପା� �ଜର ଝାଳବୁହା ଧନ ଏମାନ- ପାଖେର 
ଜମାକ� अେପ�ା କେଲ ବାଘ ଧ�kବା ସୁନା କ-ଣ େହେବ ମିFବ ! 

 i� ସୁନା କ-ଣ ମିFବ କଣ େଶଷକୁ ଧନଗ�ାକ ମିFବ i ନାହ` ଏେବ ସେ�ହ �ତେର 

ପରଧନେର ମ¢ଳବାରପରଧନେର ମ¢ଳବାରପରଧନେର ମ¢ଳବାରପରଧନେର ମ¢ଳବାର    
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ହଜାର ହଜାର େକାଟିର ଏ� ଧନକୁ େନଇ £ଟ୍  ଫ� ବା ଠକ କ�ା�ର ମାmକମାେନ କଣ 
କରୁkେଲ ତାହାର ଗୁମର କଥା ଏେବ �େର �େର େଖାmବାେର �ଗି~ େକାଉ ମାmକ ଆମକୁ 
ଚୂଡ଼ା ପାଉଡ଼ର !i �େଜ ସ�� mଓ�- ଭF ଲଳନା ମାନ- ସହ ର�କ� ୀଡ଼ାେର ମଗ� ର�େଲଣି 
ତ iଏ �ଜ ଗଁା ଜଗତସିଂ अ�ଳକୁ ଯିବାକୁ େହmକÔର ଭଡ଼ାେର େନେଲଣି ଆଉ iଏ ଟି� 
ଚ'ାେନଲ େଖାm େବପାର କେଲଣି ତ iଏ ଇ¥ି�ୟ�ଂ କେଲଜ େଖାm ଆଉ i~ ଗରୀବ 
ବାପାମା’-ୁ େଶାଷଣ କ�ବାର ବାଟ େଖାmେଦେଲଣି ଏସବୁର ପ�lର ପାଇଁ ପୁଣି ଟି� ଚ'ାେନଲ, 
ଖବର କାଗଜେର େକାଟି େକାଟି ଟ-ାର ପ�lର କେରଇ ମ�ୀେନତା-ୁ ଡାi ବଡ଼ ବଡ଼ ଉ}ବ 
ପାଳନ ଆେୟାଜନ ମu କ�ଛs ‘କ� ପା�� ଯିଏ, ପl ମାଛ !i� ସିଏ’ ନ'ାୟେର ଏ� ପ�lର 
ପ�ସାର କ� େ�କ- ପାଖେର ସହଜେର ପହ�ି ବ'ବସାୟ ବେଢ଼ଇ lmେଲ 

 ଏ� ସବୁ ଠକ ସଂbା- ସହ ହାତ ମିଶାଇଛs i~ �ଆଁଗିଳା �ଜେନୖ�କ ବ'¡ିତ  
େ�କ- େସବା କ�େବ େବାm କ� େpଟ େନଇkବା ଏ� େନତାମାେନ i� ପ�କୃତେର ଏ� £ଟ୍ 
ଫ� ବା ଠକ କ�ା� ମାmକ ମାନ- େବାଲକ� ପାଲଟି ଯାଇଛs େବାଲକ� ବ� ଏ� 
�ଆଁଗିଳା େନତାମାେନ ଭଲ େମାଟା ରକମ ମu କେମଇ ପା�ଛs ଏମାନ- ମuରୁ ପେଟ 2ପଟ 
ଏ ମuେର ସି!ଆଇ କବଜାେର ପଡ଼ି େଜଲର ହାୱା ଖାଉଛs ଏମାନ-ର ସଂପୃ¡ି ନ kେଲ ଏ� 
କ�ା�ମାେନ େଯ ଏେତ ଉପରକୁ ଉଠିପା�ନଥାେ� ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାi ନାହ` अଥଚ ଏ� 
େନତାମାେନ ଏେବ ମu ସେଫଇ େଦଉଛs େଯ େସମାେନ ଠକାଠi କାମେର ସଂପୃ¡ ନୁହs i� 
ସାଧାରଣ େ�କ-ୁ ବୁଝିବାକୁ ବାi ନାହ`େଯ ଏପ� େନତାମାନ- ��ଭୟ ନkେଲ ଏ� 
କ�ା�ମାେନ �ଭ�ୟେର େବପାର କ� ପା� ନଥାେ� ଏ� ଠକ ପାÑି ମାନ- !ାପନେର 
େନତାମାନ- ଫେଟା ଛପା ହୁଏ, େସମାନ- ଟି� ଚ'ାେନଲ ଉଦ୍ ଘାଟନ ଉ}ବେର େନତାମାେନ 
अ�k pବେର େଯାଗ 2अs, ମକା ଫ'ାÁି�  େଖାmବା ପାଇଁ େନତାମାେନ ପ�ାଣପେଣ େଚ�ା କରs, 
୧୭ 2�ଆ କ�ା� ମାmକ-ୁ !ଶି� ସମବାୟ!ତ େବାm ପୁର|ାର 2अs, ଏମାନ- ଟ-ାେର 
ନୂଆ ନୂଆ ଖବର କାଗଜ ମu �ପs, �ୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗ�ା ଗ�ା ସରକାରୀ ଡା¡ରଖାନା 
ଏ� କ�ା� ମାନ- ହାତକୁ େଟi 2अs, ଜମି !iଛs େବାm ଟ-ା େନଇ ପୁଣି ନଗଦ 
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ଆକାରେର େଫେରଇଛୁ େବାm କ� ୨୫-୩୦ ଲ� ଟ-ା ହଡ଼ପ କରs ଆହୁ� अେନକ 

 ଆହୁ� େଗାଟିଏ େଗା?ୀ ଏ� ଠକପାÑି କ�ା�ମାନ-ୁ ଆକାଶଛୁଆଁ ସଫଳତା ପାଇବା 
2ଗେର ସାହାଯ' କ�ଛs େସମାେନ େହେଲ ଆମ ଶାସନ ବ'ବbାର ବଡ଼ବାବୁ ମାେନ, अଥ�ାତ 
ଆଇ.ଏ.ଏସ୍., ଓ.ଏ.ଏସ୍., ଆଇ.ପି.ଏସ୍. ଇତ'ା2 ଇତ'ା2 ମାଇେକ� ାଫାଇନାନ୍ ସ ନାମକ ଏକ ଠକ 
କ�ା�ର େବପାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ�ାୟ��ଜ !pଗର ସେବ�ା� କାଯ�'ାଳୟରୁ ସବୁ Bଲ� ା �ରର 
କାଯ�'ାଳୟକୁ £ଠି େଲnkେଲ ଏଭF i~ ବଡ଼ବାବୁ ଏ ସj�େର ଧ�ପଡ଼ିବା ପେର 
ସ£ବାଳୟେର ଏ� !pଗର ସବୁ କ�ୁ'ଟରେର �ଆଁ �ଗିk� अଥ�ାତ ସବୁ କଳାକାରନାମାର 
କାଗଜପତ� , ପ�ମାଣ େପାଡ଼ି ନ� କ�2ଆଗ� ଏସବୁ �ଆଁଗିଳା କାମ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କଣ ? 

 ଏମାେନ ସବୁ ଧ�ପଡ଼ିଯିବା ଭୟେର େନତାମ�ୀ-ୁ ଧ� ସରକାର- ତରଫରୁ ସେବ�ା� 
ନ'ାୟାଳୟେର ସତ'ପାଠ ଦାଖଲ କ�ଇ େଦେଲ େଯ, ସି!ଆଇ ତଦ�ର ଆବଶ'କତା ନାହ`, 
କାରଣ କ� ାଇମ୍ ବ� ା� ଠିକ୍ pବେର ତଦ� କରୁ~ ଏବଂ ଠକପାÑି କ�ା� ମାନ- ବଡ଼ମୁ� ମାନ-ୁ 
ଗିରଫ କ�ସା�~ i� ଏେବ େଯେତେବେଳ ସି!ଆଇ ତଦ� େହଉ~ େସkରୁ ପ�ମାଣିତ େହଉ~ 
େଯ ତଦ�କାରୀ କ� ାଇମ୍ ବ� ା� ଓ କମିଶନେରଟ୍ େପାmସବାବୁମାେନ ମu ଦୁନ�ୀ� ଗ¢ାେର ବୁଡ଼ 
ପକାଇଛs େସମାନ- ମuରୁ ମୁnଆ ପୁmସ-ୁ ଡାi ସି!ଆଇ େଜ� କ�ସା��ଣି 

 ସଦ'ତମ ଖବର େହଉ~ େଯ ଏ� ପୁmସ ବାବୁ- �ତରୁ ଜେଣ କ�ତକମ�ା ପ�ାବାବୁ 
ସି!ଆଇ ଜାଲେର ପଡ଼ିଛs ଜାଲେର ପଡ଼ିବା ପବୂ�ରୁ ବାବୁ अେନକ i~ କାରନାମା କ�ଛs 
େସ ତ �େଜ େଗାେଟ କ�ା�, ତା ସ�ତ ଉ�ତମ ନ'ାୟାଳୟେର ଯାଇ ଆେବଦନକାରୀ-ୁ 
ପୁmସିଆ ଢ¢େର ଧମକ ଚମକ ! େଦଇ ସା�ଛs अବଶ' େସ େସଠାକୁ �େଜ ଯାଇkେଲ i 
କଂସର ଆେଦଶେର अକୃର ସାB 2ଲ� ୀ ଯାଇkେଲ ତାହା ଏେବ ! ସେ�ହ �ତେର ସି!ଆଇ 
ସÕୁଆସୀରୁ ର�ା ପାଇବାପାଇଁ ବାବୁ ଉ� ନ'ାୟାଳୟେର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆେବଦନ କ�kେଲ 
ବାବୁ- ଦୁେଯ�'ାଗକୁ ଆେବଦନ ଖାରଜ େହାଇଗ� ଆଉ ବାବୁ ଏେବ ଘଣା େପଲୁଛs अବଶ' 
ଏ� ବାବୁଜଣ- େଯ ଜାମିନ ଆେବଦନ କ�kେଲ ତାହା ନୁେହଁ, ଏେବ ଆହୁ� i~ ବାବୁ ଆଗୁଆ 
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ଜାମିନ ଆେବଦନ କ�ଛs େସମାନ- �ତେର ଜେଣ କ�ତ୍ କମ�ା ଓiଲବାବୁ ପ�ାବାବୁ अଛs, 
ଯିଏ i अନ'ମାନ- ନାମେର କୁ}ାରଟନା କ�ଇବାେର ସି�ହ� �ଜକୁ �େ�ଳା अରୁଆ lଉଳ 
େବାm େଦେଖଇ େହଉkବା ଏ� ଓiଲ ପ�ାବାବୁ କାହ`i ଜାମିନ ଆେବଦନ କରୁଛs ବୁଝି 
େହଉ� अବଶ' ତା-ଠାରୁ ଆହୁ� ଟାଣୁଆ ଓiଲବାବୁ ଯିଏi ଓiଲ- େସନାପ� kେଲ ସିଏ 
ବହୁକ�େର ଦୁଇl�2ନ େଜଲ pତ ଖାଇ� ପେର �ଜ�� କ� ଜାମିନ ପାଇ ବାହାରକୁ 
ଆସିଛs ତା- ଘର iଣା କାରନାମା କ�େଲ ବହୁତ ଲjା େହବ, କାରଣ େକାଟିଏ ଟ-ିଆ ଘର 
େସଇ iଣିkେଲ, େଯଉଁkରୁ ��ଶି ଲ� ଟ-ା iପ� େଦଇkେଲ ତାହା ମେନ ପଡୁନାହ` 

 େଯଉଁ ବାବୁମାନ- କଥା କୁହାଗ�, େକବଳ େସମାେନ ନୁହs, ପରଧନେର ମ¢ଳବାର 
କ�kବା ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ମାନ- ତାmକା ବହୁତ ଲjା iଏ େଦଢ଼ ଲ� ଟ-ିଆ କୁକୁର ଉପହାର 
େନଇଛs ତ iଏ ଘର, iଏ େବପାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟ-ା ଏଭF अେନକ i~ i� ବୁଝାପଡୁ� 
ଏମାନ-ୁ ଆମ �ଜ' ସରକାର- କ� ାଇମ୍ ବା� i କମିଶନେରଟ୍ େପାmସ ଧ�ପାରୁନk� 
େକମି� ? କ�ତ୍ କମ�ା ସେ�ାଟ !pଗ େବାm େଯଉଁ !pଗକୁ ସରକାର କ�kେଲ ଓ ତା- 
ସପ�େର ଉ�ତମ ନ'ାୟାଳୟେର ସତ'ପାଠ ଦାଖଲ କ�kେଲ ଏବଂ େସ !अୟେର ଯୁ¡ିକ�ବା 
ପାଇଁ ଗରୀବ େ�କ-ଠାରୁ ଆଦାୟ େହାଇkବା ଟିକସଧନରୁ ପାଖାପାn ପlଶ  ଲ� ଟ-ା ଖ�� 
କ� ଓiଲ ଲଗାଇkେଲ େସ� !pଗ ଏ ସବୁ ଠକ କ�ା� କମ�କe�ା ଓ ଦ�ଲ ମାନ-ୁ 
ଧ�ପାରୁନk� ନଁା ଏମାନ-ୁ ନ ଧ�ବା ପାଇଁ େମାଟା अ-ର ହାତଗୁ¥ା େନଇ ପରଧନେର 
ମ¢ଳବାର କରୁk� ବୁଝା ପଡୁନାହ` େଦଖାଯାଉ ଗରୀବ ଜମାକାରୀ ତା- ଜମାଟ-ା ଏ� ସବୁ 
ମ¢ଳବା�ଆ ମାନ- ଠାରୁ େକେବ େଫ� ପାଉଛs  

[ ଏ� େଲଖାେର 2ଆଯାଇkବା ସମ� ନାମ ଓ !ବରଣୀ ସ�ୂ��pବେର େଲଖକ- ସୟଂi�ୟ 
କୃ�, ଏବଂ ଏ� େଲଖାପେର ଯ2 େକୗଣସି ପ�bି� ସୃ�ି ହୁଏ େତେବ ଏk�ମେ� େକବଳ େଲଖକ 
ହ` ଦାୟୀ ର�େବ ] 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆମ ଶାରୀ�କ अ�ବୃ�ି ହୁଏ ସତ i� 

ମାନସିକ �ରେର ଆେମ େକେତ ପ�ପକ  ତାହା ଆମର ପା�ପାଶ�କ 

ପ�େବଶ ସହ ଆମର ତାଳେମଳକୁ େଦn ଜାଣିହୁଏ ଆମର 

pବାତG କ ପ�ପକ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମ� ଘଟଣାକୁ ଗ�ହଣ କ�ବାକୁ 

ପଡ଼ିବ 

 େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଘଟଣା ଘେଟ ଆଉ ତାହା ଆେମ ଆଶା 

କ�ନଥାଉ, େତେବ େସ� ପ�bି�େର ଆମ ପାଖେର ଦୁଇଟି ପ«ା ଥାଏ ଯ2 ଆେମ େସ� 

ଘଟଣାକୁ ଗ�ହଣ କ�େନଉ େତେବ अବbା अଲଗା ହୁଏ ଏବଂ ଯ2 ଗ�ହଣ ନ କରୁ େତେବ अବbା 

अନ'ପ�କାରର େହାଇଥାଏ ଏkପାଇଁ i~ ଉଦାହରଣ େଦଉ~ ଯ2 ଘଟୁkବା ଘଟଣାକୁ ଆେମ 

ଗ�ହଣ କରୁ ତାେହେଲ ତାହା ଆମ ପାଇଁ େଧୖଯ�' ବା ଗ�ହଣେଯାଗ' ଘଟଣା େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ଆେମ 

ସ�Éୁ େବାm କୁହାଉ i� ଯ2 ଆେମ େସ� अବbାକୁ ଗ�ହଣ ନ କ�ପାରୁ ତା’େହେଲ େକ� ାଧ 

ଜାଗ�ତ ହୁଏ अେନକ ଘଟଣାକୁ ଆେମ ଯ2 ସାମାନ' pବେର େନଇପା�ବା ତା େହେଲ ଆେମ 

େକ� ାଧ ପ�ବେe� ସହନଶୀଳ େହାଇପା�ବା 

 अlନକ pବେର ବା अପ�ତ'ାଶିତ pବେର ଘଟୁkବା ଘଟଣା �ା� ଆମର ମେନାବଳ ଦୁବ�ଳ 

େହାଇଗେଲ ଆେମ େସ� ଘଟଣା ସହ ଭୟକୁ େଯାଡି େଦଖୁ ଏହା ଆେମ େକେବ ଆଶା କ�ନkବା 

ଘଟଣା େହାଇପାେର ijା ଆଶା କ�kେଲ ସୁ�ା ଗ�ହଣ କ�ବାକୁ lହୁଁନkବା ଘଟଣା 

େହାଇପାେର i� େଯେତେବେଳ ଆମର ବ�ୁମାେନ ସମୁଦ� େର ପହଁ�ବାକୁ ଯାଆs, ijା 

ଆତG £�ନଆତG £�ନଆତG £�ନଆତG £�ନ    
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ପବ�ତାେ�ହଣ କ�ବାକୁ ଯାଆs, େସେତେବେଳ ! अେନକ अପ�ତ'ାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିପାେର, ତାହା 

i� ଭୟ େବାm ଆେମ !େବଚନା ନ କ� ତାକୁ ସାହସିକ କାଯ�' େବାm କ�େଦଉ ଫରକ 

େକବଳ ଏ�i େଯ ଆେମ ଗ�ହଣ କ�ବା କଥାଟା ଆମକୁ ସାହାସିକ କାଯ�' ପ� �େଗ i� अଗ�ାହ' 

ଘଟଣା ଆମକୁ ଭୟ-ର �େଗ 

 େସ�ପ� େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବ'¡ ପାଖେର i~ !େଶଷତ  ଥାଏ ଯାହା ଆେମ �ଜ 

ପାଖେର ନ ପାଇପାରୁ ijା େସମାେନ ଏମି� i~ କାମ କ�ପାରs ଯାହା ଆେମ କ�ନପାରୁ, 

େତେବ ମନେର ଇଷ�'ା ଜାଗ�ତ ହୁଏ ଯ2 ଆେମ େସ� ବ'¡ିର ଉପଲÆିକୁ ସାଦେର ଗ�ହଣ 

କ�େଦବା ତା େହେଲ ହୁଏତ େସ ଆମପାଇଁ ଜେଣ େପ�ରଣାର େସ�ାତ େହାଇପାେର ଏବଂ ଆେମ 

ତା- Âବନକୁ ଲ�'କ� �ଜ Âବନେର ! अେନକ ଉପଲÆି ଆଣିବାର ପ�ୟାସ କ�ପାରୁ, i� 

ଯ2 ଆେମ ତା-ର ଉପଲÆିକୁ ଗ�ହଣ ନ କ�ପାରୁ ତା େହେଲ ମନେର अଶାs ସ�ତ ଇଷ�'ା ଜାତ 

େହାଇଥାଏ 

 ସେବ�ାପ� Âବନେର ଆେମ ଯ2 ପ�େତ'କ ଘଟଣାକୁ ଗ�ହଣ କ�ପା�ବା, ତା େହେଲ ଆେମ 

Âବନେର ଯୁ¡ାତG କ ଉଜ�ା ବା ଶ¡ିର अନୁଭବ କ�ପା�ବା i� ଯ2 େସଇ କଥା ବା ଘଟଣାକୁ 

ଗ�ହଣ କ�ବା ନାହ`, େତେବ ଇଷ�'ା, ଭୟ ଓ େକ� ାଧ ପ� ନକା�ତG କ ଶ¡ିର ବଶେର ର�ବା  

 ଆପଣ £�ା କ� େଦଖ� ଆପଣ-ୁ କଣ ଭଲ �େଗ 

  

 ଧନ'ବାଦ 
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�ହୁଲ ପ�ା 

 ଆେର ପିzୁ, ଇଷା, ଟି-ଲ୍, ଗୁଟୁନ୍, ���, ��, ଆଉ ଇଶାନ୍ 
ଏଠାକୁ ଆସ �ହୁଲ pଇ ଆସିଗେଲ ସମେ� ଏକ ସରେର 
କ�େଲ, ‘�ହୁଲ pଇ ନମ|ାର’ େମାର କୁ� କୁ� pଇଭଉଣୀମାେନ 
େମାେତ ନମ|ାର କ�ବା ଆଗରୁ ପ�ଥେମ ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ-ୁ 
ନମ|ାର କର ଏବଂ ତା’ପେର ମଁୁ ସମ�-ୁ ଏକ ମହାନ ବ'¡ିତ - 
!ଷୟେର କ�! 

 ସମେ� ଏକ ସା¢େର ହାତ ଉପରକୁ େଟi ଏକ ସରେର 
ଆnବୁB କ�େଲ, ‘ଜୟ ଜଗନ� ାଥ’ 

 ଜାଣିଛ ପି�ମାେନ, ଆମର ଏ ଜଗତକୁ ପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ହ` ସୃ�ି କ�ଛs ଆªମାନ- 
ସ�ତ େସ ମu େକେତକ ମହାନ ସ« ଓ ମହାପୁରୁଷ-ୁ ଜନG  େଦଇଛs େସମାନ- ମuରୁ 
ତେମମାେନ ତ ଜଗତପିତା ମହାତG ାଗା�ୀ-ୁ ଜାଣିଛ ଏ� ମହାନ ବ'¡ି- Âବନର ଏକ ଘଟଣା 
ଆB ମଁୁ ତୁମ ମାନ- ସ��ଖେର ବ'ାଖ'ା କରୁ~  

 2ନକର ଘଟଣା, �ତ� ୀର ସମୟ ସାବରମ3 ଆଶ�ମେର ସମେ� ଶୟନରତ ଏ� 
ସମୟେର େlରୀ କ�ବା ଉେ&ଶ'େର େଗାଟିଏ େlର ଆଶ�ମେର ପଶି� i� ଶØ ଶୁଣି ଆଶ�ମର 
i~ େ�କ େlରଟିକୁ ଧ� ଏକ େକାଠରୀ ମuେର ରn ବାହାରୁ କବାଟ େଦଇ ରnେଦେଲ ଓ 
କ�େଲ, ସକାେଳ େହେଲ ଗା�ିÂ ଉଠିବାପେର ଏହାର ଉପଯୁ¡ ଦ� !ଧାନ େହବ ସକାଳ 
େହ� ଗା�ୀÂ-ୁ ସମ� ଘଟଣା !ଷୟେର ଆଶ�ମବାସୀମାେନ ଜଣାଇେଦେଲ ସବୁ ଶୁଣିବାପେର 
ଗା�ିÂ କ�େଲ, େ�କଟିକୁ ପ�ଥେମ କବାଟ େଖାm ବାହାରକୁ ଆଣ ଏବଂ େପଟ ଭe� ଖାଇବାକୁ 

କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ ----    ୨୨୨୨    
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2अ ଗା�ୀÂ- କଥାନୁଯାୟୀ େlରଟି ଖାଇସା�ବା ପେର ବାପୁ- ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଧ� େp େp 
େହାଇ କା�ିବାକୁ �ଗି� କ��, ମଁୁ ଆପଣ- ଆଶ�ମେର େlରୀ କ�ବାକୁ ପଶିkm, अନ' iଏ 
େହାଇkେଲ ମେତ ସାେ¢ ସାେ¢ େଜଲ େକାଠରୀେର ପେକଇ େଦଇଥାେ� i� ଆପଣ େକେତ 
ମହାନ ମଁୁ ଆପଣ- ସ��ଖେର ପ��ା କରୁ~, Âବନେର ଆଉ େକେବ େlରୀ କ�! ନାହ` 

 ଏkରୁ ତୁେମ ମାେନ କଣ ଶିnଲ ? େକେତ ଦୟାବାନ ଓ �ମାଶୀଳ kେଲ ଆମ ଜଗତପିତା 
ଖାm େସ�i ନୁେହଁ ତା- ପାଖେର k� ଧମ�, କମ�, ଭ¡ି, େସବା, ଦୟା ଓ �ମା ଇତ'ା2 अେନକ 
ଗୁଣ ଯାହା�ା� i अ�ଂସା �� ଆପେଣଇ େସ pରତକୁ ସାଧୀନ କ�ପା�kେଲ ତୁେମମାେନ 
ତ ଜାଣିଛ, େସ ଆÑୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ପି�ୁkେଲ ଏହାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ ? ବାପୁÂ ତା- 
Âବନେର अେନକ ଆଦଶ� େଦଖାଇ ଯାଇଛs ଜଗତେର अେନକ ଧ� ଓ ମା� ବ'¡ି ଜନG  
େନଇଛs ଓ ଇହଧାମ �ଡ଼ି ଯାଇଛs i� େସମାନ-ୁ iଏ ବା ମେନ ରn~ େକୗଣସି 
ଆ2ବାସୀ अ�ଳର େ�ଟ ବାଳକଟିଏକୁ ଯ2 ପl�ବା ଆମ ଜା�ର ପିତା iଏ, େସ ସାେ¢ ସାେ¢ 
ଉeର େଦବ, ମହାତG ା ଗା�ୀ ଏ�ପ� pେବ େସ େହଉଛs ‘ମୁକୁଟ!¤ନ ସମ�ାଟ’ େତଣୁ 
ପି�ମାେନ ସବ�ଦା ତା-ର �� ଆପେଣଇବା ଏବଂ ତା-ୁ Âବନର ଆଦଶ� ରୂେପ ପ��ପା2ତ 
କ�ବା ତା-ର ଆତG ା ସଦଗ� ପ�ା¦ େହବ େଯଉଁ ସୁେନm pରତବଷ�ର ସପ� େସ 2େନ 
େଦnkେଲ ତାହା ପରୂଣ େହବ 

 ଏେବ ମଁୁ �ହୁଲ pଇ ରହୁ~ ପୁଣି ଆଉଥେର ଆସି!, ଆଉ ଜେଣ ମହାନବ'¡ି- !ଷୟେର 
i~ ନୂଆ ନୂଆ କଥା େନଇ 

 ବ�ହG ପୁର 
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ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 
 ସାଧାରଣତଃ ଆେମ ସମେ� �ଜର ରୁ£ अନୁଯାୟୀ ଆମର 
�ୟମିତ ଖାଦ'ପା�ୟର i~ i~ ପ�ବe�ନ କ�ଥାଉ ଏବଂ ଖାଦ'କୁ 
ସୁସାଦୁ କ�ବା ଉେ&ଶ'େର େଯେତ ପ�କାରର ପ�ବe�ନ (ଯଥା - 
ପ��ୁ� ପ�ଣାଳୀ, ଆବଶ'କ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ମାତ� ା, ପ�େବଷଣ 
ପ�ଣାଳୀ ଇତ'ା2) କ�ଯାଇପାେର େସଗୁଡ଼ିକୁ କାଯ�'କାରୀ କ�ବାେର 
ପେଛଇ ନଥାଉ ଫଳେର ଖାଦ' ସାମଗ�ୀ ତ ସୁସାଦୁସ�ନ�  ହୁଏ, i� 
ତା ସେ¢ ସେ¢ ଆମ ଶରୀର ମuେର अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ େ�ଗ ଉ�ନ�  
ହୁଏ ଯାହାi ଆେମ अେନକ 2ନପେର ଉପଲବ୍ � କ�େବଳକୁ ପ�bି�, ‘େନଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ 
ଗଡ଼ିଯାଇଥାଏ’ ଯାହାର ପ��ଫଳେର ଆମକୁ !�ନ�  ପ�କାର ସାb' ସj�ୀୟ େ�ଗର ବଶବe�ୀ 
େହବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏ� େ�ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମuରୁ େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ େ�ଗ େହଉ~ अମ�େ�ଗ ବା 
ଏସିଡ଼ିଟି ଯାହା ସାଧାରଣତଃ अ�କାଂଶ େ�କ-ୁ ହୁଏ 
अମ�େ�ଗ େହବାର କାରଣ ଓ ଲ�ଣ : - 
 ଆେମ ଖାଦ' ଖାଇବା �ା� ତାହା ପାକbଳୀେର ପ�ାକୃ�କ pେବ �ଗ�ତ ଗ'ାସ୍ଟି�କ ଏସିଡର 
ସଂÃଶ�େର ଆେସ ଏବଂ ତାହା अ� ସ�ୂG ଉପାଦାନେର !ଭ¡ େହାଇ ଆମ ଶରୀରର !�ନ�  
ସକା�ତG କ କାଯ�'େର �େଗ  
 େକୗଣସି କାରଣରୁ ଯ2 ଆମ ପାକbଳୀେର �ରଣ େହଉkବା अମ� ବା ଏସିଡ଼ର ମାତ� ା 
ଆବଶ'କଠାରୁ अ�କ େହାଇଯାଏ େତେବ ଆେମ ତାକୁ ହାଇପର ଏସିଡ଼ିଟି ବା ସାଧାରଣତଃ ଏସିଡ଼ିଟି 
େବାm ମu କ�ଥାଉ 
 ଏହା ଫଳେର େପଟେର ଜଳାେପାଡ଼ା େହବା ସହ, ��େର ଯ�ଣା, ବାs ଆସିବା, ମୁ� 

अମ�େ�ଗ अମ�େ�ଗ अମ�େ�ଗ अମ�େ�ଗ ((((AcidityAcidityAcidityAcidity))))    
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ବୁେଲଇବା, ଇତ'ା2 ଲ�ଣମାନ େଦଖାଯାଏ 
 ସାଧାରଣତଃ ଆBକାmର ପ�ଦୁଷିତ ଜଳବାୟୁ, �ଟନାଶକ ଯୁ¡ ପ�ପ�ବା, େତଲଛଣାଖାଦ', 
अତ'ା�କ �ଗ ଓ ଲୁଣ ପ�େୟାଗ ଇତ'ା2 �ା� ଏ� େ�ଗ େହବାର ସªାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ଏହାର 
ତୁର� ଉପlର ନ କେଲ ଏହା କ�ମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି अ�କ ଭୟ-ର େହାଇପାେର 

ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଦୂେରଇ ର�ବାକୁ େହେଲ କଣ କ�ବା ନାହ` ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଦୂେରଇ ର�ବାକୁ େହେଲ କଣ କ�ବା ନାହ` ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଦୂେରଇ ର�ବାକୁ େହେଲ କଣ କ�ବା ନାହ` ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଦୂେରଇ ର�ବାକୁ େହେଲ କଣ କ�ବା ନାହ` ;;;;    
୧. ଆବଶ'କଠାରୁ अ�କ ଖାଆ� ନାହ` 
୨. କମ ସମୟ ବ'ବଧାନେର ବାରjାର େପଟ ଭe� କ� ଖାଆ� ନାହ` 
୩. ଆବଶ'କଠାରୁ କମ ଖାଇବା ନାହ` 
୪. ଖାm େପଟେର अ�କ ସମୟ ର�ବା ନାହ` 
୫. अତ'�କ େତଲ, ଲୁଣ ଓ ମସ� 2ଆ ଖାଦ' ଖାଇବା ନାହ` 
୬. ଖାm େପଟେର lହା ijା କଫି ପିଇେବ ନାହ` 
୭. अତ'�କ ଗରମ kବା ଖାଦ' ଖାଇବା ନାହ` 
୮. l’କୁ अତ'�କ ଫୁଟାଇ ijା ବାରjାର ପିଇେବ ନାହ` 
୯. अତ'�କ ଧମୂପାନ କ�େବ ନାହ` (ଧମୂପାନ ସବ�ଦା ବଜ��ୟ) 
୧୦. େକୗଣସି କଥାେର अତ'�କ £�ା କ�େବ ନାହ` 
 

ଏସିଡ଼ିଟି ନେହବା ପାଇଁ କଣ କ�ବା ଉ£ତ ଏସିଡ଼ିଟି ନେହବା ପାଇଁ କଣ କ�ବା ଉ£ତ ଏସିଡ଼ିଟି ନେହବା ପାଇଁ କଣ କ�ବା ଉ£ତ ଏସିଡ଼ିଟି ନେହବା ପାଇଁ କଣ କ�ବା ଉ£ତ ????    
୧. ପ�େତ'କ 2ନ अନୁ'ନ ୩-୪ mଟର ପାଣି ପିଇବା 
୨. ଯଥା ସªବ ସାeି କ ଆହାର ଗ�ହଣ କ�ବା 
୩. ଖାଦ'େର ସବୁଜ ପ�ପ�ବା ଓ ସା�ଡ଼କୁ ପ�ାଧାନ' େଦବା 
୪. ତ�ଜା3ୟ ପ�ବା ଯଥା, ଗାଜର, अମୃତଭ�ା, �ଉ, କ�ାକଦଳୀ ଇତ'ା2 ଯେଥ� ପ�ମାଣର 
ଖାଇବା 
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୫. ପ�ତ'ହ i~ ଫଳଆହାର କ�ବା ଯଥା େସଓ, ନାସପା�, କମଳା, ପିଜୁF ଇତ'ା2 
୬. �ୟମିତ ଶାଗ ଜା3ୟ ପ�ପ�ବା ଖାଇବା 
୭. �ୟମିତ ପ�ତୁ'ଷରୁ ପ�ାଣାୟାମ ଓ େଯାଗାଭ'ାସ କ�ବା 
୮. �&�� ସମୟାନୁସାେର ଆବଶ'କ ପ�ମାଣର ଖାଦ' ଖାଇବା 
୯. େ�େଷଇ ପବୂ�ରୁ କଟା ପ�ପ�ବାକୁ ସାମାନ' ଲୁଣ ମିଶିତ ପାଣିେର ଭଲ pବେର େଧାଇବା 
୧୦. ସବୁ ସମୟେର ଯଥା ସªବ ସକା�ତG କ £�ାଧା� ରnବା 
 

ଏସିଡ଼ିଟି େହେଲ କଣ କ�ବା ଏସିଡ଼ିଟି େହେଲ କଣ କ�ବା ଏସିଡ଼ିଟି େହେଲ କଣ କ�ବା ଏସିଡ଼ିଟି େହେଲ କଣ କ�ବା ????    
୧. ପ�ତ'ହ ସକାେଳ ଖାm େପଟେର ଏକ lହା lମଚର ଏକ ଚତୁଥ�ାଂଶ େଗାଟା Â� ସ�ତ ଖୁବ୍ 
କମ ପ�ମାଣର ଲୁଣ ମିେଶଇ ତାକୁ େlେବଇ େlେବଇ ଖାଇେଲ ଏସିଡ଼ିଟି ହୁଏନାହ` 
୨. ଖାm େପଟେର अଧାକପ ପାଣିେର अÈ େହ¢ୁ ମିଶାଇ ପିଇେଲ ମu ସୁଫଳ ମିେଳ 
୩. 2ନେର अ�ତଃ ୭-୮ ଥର अଧା କପ େଲଖାଏଁ ଥ�ା �ୀର ପିଇେଲ ଫଳପ�ଦ ହୁଏ  
୪. ସକାଳୁ ଖାmେପଟେର ୪-୫ଟି କअଁFଆ େବଲପତ�  ijା �ମପତ�  ଖାଇେଲ ଏସିଡ଼ିଟି ହୁଏ ନାହ` 
୫. अତ'�କ ଏସିଡ଼ିଟି େହାଇkେଲ ସକାଳୁ ୪ ଗ�ାସ ପାଣି ପିଇ ତୁର� ତzିେର ଆ¢ୁଠି ଗ�ଇ ବାs 
କ�ବାକୁ େଚ�ା କେଲ ପାଣି ସ�ତ ଗ'ା�ି�କ୍ ଏସିଡ଼ ମu େପଟ �ତରୁ ବାହା� ଆେସ ଏବଂ 
ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ତୁର� ଉପସମ ମିFଥାଏ 
୬. अତ'�କ ଏସିଡ଼ିଟି କାରଣରୁ ମୁ� ବୁ�ଇ େହାଇ େକେତକାଂଶେର अେଚତ େହାଇଯିବା ମu 
େଦଖାଯାଏ ଏ� अେଚତ େହବା ସମୟେର େ�ଗୀର Bଭ अଗେର ସÈ i~ େସୖ�ବ ଲୂଣ ବା 
ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଲୁଣ େଦଇେଦେଲ େଚତା େଫ� ଆେସ 
୭. ପ�ତ'ହ ��େର େଶାଇବାକୁ ଯିବାର ଏକ ଘzା ପବୂ�ରୁ ଏକ lମଚ ��ଫଳା ଗୁ� ଏକ ଗ�ାସ 
ଉଷୁମ ପାଣିେର ଭଲ pବେର େଗାଳାଇ ପିଇେଲ ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଉପସମ ମିFଥାଏ 
 
ବ�ହG ପୁର 
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ରD��  ପାଣିଗ�ା¤ 
2େନ ଆnେର ଆସିଲ ହୃଦେୟ ର�ଲ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
ସପେନ ଆସିଲ �ଦ େlରୀକଲ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
�ଦ ହେଜଇଲ ମନ େlରୀକଲ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
େପ�ମର ବଷ�ାେର ମେତ �େଜଇଲ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
େକେବ ର¢ତୁଳୀ ଧ� ଆ-ିm ତୁମ ଛ! 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
अବାଟରୁ େକେବ ବାଟକୁ ଆଣିଲ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
େମା ମନ ଗହନେର ଫୁେଟଇଲ ଫୁଲ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
i ଭୁଲ କm ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
େକେବ lmଗଲ େମା ଠାରୁ ଦୂେରଇ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
େକେବ କ�ଗଲ େମାେତ ଭୁmଯାअ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି� 
େହେଲ ଆB ! ତୁେମ େମା ହୃଦୟେର अଛ 
ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି~ 
 
ଭ¥ନଗର 

ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି�ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି�ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି�ଏ କଥା ମଁୁ ଜାଣି�    
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ଡା େସୗମ'ର¥ନ ମିଶ� 
ଆଗାମୀ �ବ�ାଚନକୁ ଆn ଆଗେର ରn 
ମୁଖ'ମ�ୀ ଶୁଣାଇେଲ ବାଣୀ 
େଯ�i େହାଇଗ� େଢର୍ 
ଖ�େବଳ nଆ अ�ୟମିତତା ଆଉ ବରଦା� କ�ଯିବ ନାହ` 
ନେହେଲ !ପ�-ୁ ମିFଯିବ 
�ବ�ାଚନ ଇ�ାହାର ପାଇଁ େ�ଚକ କାହାଣୀ 
 
ମୁଖ'ମ�ୀ- ତୁ�ରୁ କଥା ସରୁ ସରୁ 
!pଗୀୟ ସକ�ୁ�ର େହାଇଗ� ଜାରୀ 
ପା£କା, ସହାୟିକା ସହ !ଦ'ାଳୟ କମିଟି ସଦସ' 
ପ�ଥେମ lnେବ ମuାହ�  େpଜନ 
ତତ୍ ପେର ପି�-ୁ ତାହା େହାଇବ ବzନ 
�ମ�ମାନର ଖାଦ'ଖାଇ େକଜାଣି େକେତେବେଳ 
ପି�ମାେନ ପୁଣି ଯ2 ଯିେବ ମ�ମା� 
 
ସକ�ୁ�ର େଦn ପା£କା, ସହାୟିକା ସଂଘେର 
अସେ�ାଷ ବା�ିଗ� ଦାନା 
!ଦ'ାଳୟ କମିଟିର ! ମିଟିଂ େହ� ତନାଘନା 
କଥା େହ� େହାଇବ !େ�ାଭ 
ସମସ'ାର ସମାଧାନ ନ େହ� ପଯ�'� 
!ଦ'ାଳେୟ େହବ ନାହ` ଖାନା 
 

ମuାହ�  େpଜନ େଭFiମuାହ�  େpଜନ େଭFiମuାହ�  େpଜନ େଭFiମuାହ�  େpଜନ େଭFi    
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!େ�ାଭ େହବ େବାm ଶୁଣି 
!pଗେର ପଡ଼ି� pେଳଣି 
ପ��କାର ପାଇଁ ମ�ୀ ଗଢ଼ିେଲ କମିଟି 
�ବ�ାଚନ ସମୟେର ଜନସମଥ�ନ ବଡ଼ କଥା 
େକଜାଣି କୁଆେଡ଼ ବ�ବ ଉଜାଣି 
 
କମିଟିର अu� p� ପା�ବାର 
ମ�ୀ-ର ଏକଦମ୍ ଖାସ େ�କ 
ସଂଘ ମୁ�ିଆମାନ-ୁ େନଇ 
କେଲ ରୁ��ାର ବଇଠକ 
େକ�ଜେଣ ଉଠାଇେଲ ପ�ଶ� 
�ମ�ମାନର େଯାଗାଣରୁ ସିନା �ମ�ମାନର ର�ା 
େସkପାଇଁ ଆେମ ମାେନ େଦାଷୀ େହାଇ 
କାହ` େହବୁ ବ�ା ? 
ର�ା ଖାଦ' ଆେମ ଆଗ lnକ� 
ଯ2 lmଯାଏ ଏ Âବନ 
ଆମ ପି�ଛୁଆ-ୁ କଣ ଆପଣ େହେବ ସାହା 
େଦଖାଇେବ ପ«ା ? 
 
ସବୁଶୁଣି କମିଟି अu� ମୁରୁi ହସିେଲ 
ଆଉ ଦªେର pଷିେଲ 
ମ�ୀ- ଆେଦଶ 
ଯାହାk� େସମି� lmବ 
ଆପଣମାେନ lnବାପାଇଁ ��ଟା ମିଲର େଯାଗାଣ ଯାହା अ�କ ମିFବ 
େସkରୁ ଦୁଇଟା ମିଲର ପଇସା 
�ବ�ାଚନ ଖ��ପାଇଁ ଆେମ ଆଗରୁ ରnେନବୁ କାଟି 
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ବାi େଗାଟାକୁ ଆପଣ େନେବ ବାzିକୁzି 
 
ଧର ଯ2 େହ� i~ अଘଟଣ 
ମ�ୀ ବସାଇେବ ତଦ� କମିଶନ 
ତଦ�ର ଫଳ େହବାକୁ ପାକଳ 
�ଗିଯିବ ବଷ� ବଷ� କାଳ 
େଶଷେର ଆସିବ �େପାଟ� 
!ଷର ମାତ� ା ନk� ଉÇଟ 
େତଣୁ ବୟ| ପା�େଲ ସªାF 
ପି�- େଦହେର ତାହା ନପା�� ଚF 
ସବୁ େସଇ ବୟସର େଦାଷ 
ତଳରୁ ଉପର ଯାଏଁ ସମେ� �େ&�ାଷ  
 
ମuଖ�ୀ,  
ଶ�ୀ ବଳେଦବBଉ,  
େକ�� ାପଡ଼ା 
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ପ2G� ପି�ୟଦଶ�� ମିଶ� 
 
��ପେର 2ନ ଆଉ ସବୁ 
2ନପେର �� 
ଯାଉk� ଯାଉ~ ଯିବ 
ସବୁ େସମି� !� 
େସ�i ଲୁହ େକାହେର େମା 
ଭ� ଯାଉ~ �� 
େମା ଦୁଃଖ ଯ�ଣାର ଜମା 
େଦଉନାହ` ଇ� 
�ଗୁ~ େମାେତ ସବୁ କ� 
େମାର ଆÂବନ ସାଥୀ 
ଦୁଃଖ ଲୁହ ଭ� ଶରୀର ହ` 
େମା Âବନ ��ା ରଥର ସାରଥୀ ୧ 
p!km ଗଢ଼ି! �ଜକୁ �େଜ 
ସୁମଣିଷଟିଏ ପ� 
ବୁm! ମୁ¡ ଆକାଶେର 
ଖୁସିେର େଡଣା ଝାଡ଼ି କ� 
�ଜ l�ପାଖ େ�କ-ୁ 
ହସ େଦ! Âବନ ଭ� 
ଜଣାଇ େଦ! ଦୁ�ଆକୁ 
ଝିअ ପ� େକ� ନୁହs ସ� 
ସୁେନm ସପ�ର ଫୁଲକୁ ଧ�! 

ମଁୁ ବ�ିବାକୁ lେହଁମଁୁ ବ�ିବାକୁ lେହଁମଁୁ ବ�ିବାକୁ lେହଁମଁୁ ବ�ିବାକୁ lେହଁ    
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ଏହାେର େତାF କ� 
ପ�େତ'କ ନାରୀକୁ କ�! 
�ଜକୁ ଗଢ଼ି2अ ଝାନସୀ�ଣୀ ପ� ୨ 
େହେଲ େମାର କଟିଗ� ଦୁଇ 
କअଁଳ େଡଣା ଝଡ଼ିଗ� ସବୁ ପର 
�ଜ ପାଖୁ ସବୁ �ଜ ଆପଣାର 
େହାଇଗେଲ େକେତ ଦୂର 
ଚ��ସଯୂ�' ଥାଇ! ହଠାତ 
େଘାଟି ଆସି� अମାअ�କାର 
ଆnର ସୁେନm ସପ� ସବୁ 
p¢ି େହ� ଚୁରମାର  
ଜନଗହF ସମାଜେର େମା 
ଇ�କା େହାଇଗ� ଜନଶନୂ' ସହର 
�େଜ ! �ଜର �ଇକୁ 
େଦnେଲ �ଗି� अଜଣା ଡର ୩ 
�ଜକୁ ଗଢ଼ି! େବାm p!m 
େଯଉଁ ରୂେପm ସହେର 
!�ର !ଧାନ େନଇ �ଡ଼ି� 
େକଉଁ ଘ� अରଣ'େର 
ଶୀତଳତା �ତେର ଥାଇ ! 
ଜFm अଗି�ର ପ�େକାପେର 
ଝିअ େହm େବାm ହସଖୁସି 
ମଉFଗ� �ଜ ମନ �ତେର 
େକେତ ମଣିଷରୂପି ପଶୁ େମା 
ର¡ େଶାଷିେଲ !ନା 2ଧାେର 
ଆnର ଖୁସିଭ� ସପ� େମାେତ 

ପେକଇ� େନଇ ମୃତୁ' ଶଯ'ାେର୪ 
ଶୁଣି�� ଏ ଉଲଗ� ସମାଜ େମା 
ଆତG ାର !କଳ £Çାର 
କଳ-ିତାର ଆଖ'ା େଦଇ 
��ମ କ� ମାନ ଇÚତର 
ଲୁହ ସବୁ ଲହୁ ପାଲଟି अ¢�ଗ 
�ଜ�ୀବ େହ� ଶରୀରର 
��Æ ��ଳ େହାଇଗ� େମା 
ପାଇଁ ସଯୂ�'ାେ�କର ପ�ହର 
ପୃkDମାତା େକାଳର अମୃତ�ଶି 
ପାଲଟିଗ� େମାପାଇଁ ଜହର 
ଆତ- �ତେର Âବନ କଟୁ~ 
ଥାଇ ବାପାମା’- ଆଶ�ୟ େକାଳର ୫ 
�ଜ अ�ିତ ର ନ'ାୟ ପାଇଁ 
ଲେଢ଼ଇକ� େହm ��ଶ 
ସୃ�ିକe�ା-ର େସ�ହ ଶ��ା ମମତା 
ଉପରୁ ତୁଟିଗ� !ଶାସ 
ଏ କଳୁଷିତ ପୃkD ମା’ର ସ�ାନ 
େବାm ମେନ ର�� अବେଶାଷ 
‘କନ'ା ଭ� Ûଣ’ ଜାଣି ସମାଜ େଯେବ 
ମା’ର ମାତୃତ େର େଦଉ~ !ଷ 
ଆସିବ େଗାେଟ କାଳର ସମୟ 
ନାରୀର ସୃ�ି େହବେର େଶଷ 
କାଳର କ�ଳ ରୀ�େର େପା�େହବ 
ଶରୀର... ଲୀନ େହବ ‘କନ'ା ମଣିଷ’ ୬ 
ଏମି� p! lm~ ମଁୁ 
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ଦୁଃଖ ଯ�ଣାକୁ କ� £ର ସାରk 
अ3ତର ନାରୀ େଦD େବାm 
କେହ ପୁ�ଣର ଗୀ� ଓ �e� 
ଆସି� ଇ�ହାସର ଯୁଗ 
ବଦFଗ� ନାରୀ bି�ର ଗ� 
ପା�ାତ' ସଭ'ତାକୁ ଆଦରକ� 
अବେ�ଧ କ� େଦଶର ପ�ଗ� 
ସାଧୀନତା ନଁା େର ପେ�� pେବ 
ଆପେଣଇ େନଉ~ କୁସଂ|ୃ� 
ନାରୀ �େଜ େହାଇ ନାରୀର ଶତ� � 
େଶାଚ�ୟ କରୁ~ ନାରୀର bି�୭ 
ଆBର ଯୁଗେର ମାତୃଗଭ�ରୁ ନାହ` 
ଯ2 କନ'ାଭ� Ûଣର bି� ଓ ମୁ¡ି 
େଯୗବନାବbାେର ସାBଯାଉ~ େକଉଁ 
अଜଣା ସହରେର େହାଇ अ�k 
ଭଲପାଇବାର େଡା�େର ବା�ି ରଖୁ~ 
ତା ପଣତକା�ର େସ�ହ ପ�ୀ� 
େଯୗତୁକ େ�ଭେର ସମାଜ ଭୟେର  
ପାଲଟି ଯାଉ~ अକୁହା ଚଳs ମeୂ� 
‘ନାରୀ ଶି�ା’, ‘ନାରୀ ସୁର�ା’ ନଁାେର 
ସରକାର କରୁଛs େକେତ अନ'ାୟ अ�� 
୮ 
‘ନାରୀ ସୁର�ା’ର ପ�lର ଖାm 
ଖାତାର ପୃ?ା କଲମ କାଳୀେର 
େଯୗତୁକ ଜୁଇେର ଜFm େବାm 
��ା�ଗି ଗm ନ'ାୟର �ାେର 

ପାଇm �Üନା Âବନଭ� 
�ଯ�'ାତନା େଦବା େ�କ ଖସି� �େର 
�ଜ अନ'ାୟ ଲୁେଚଇବା ପାଇଁ 
iଣି� ସରକାର ଧନେ�କ ବଳେର 
ମଁୁ େମା ପ� େକେତ ନାରୀ ହBେଲ 
!ଷାଦର �ୟା ବାଦଲ �ତେର 
େକେତ ବାପାମା’-ର େହ� ଶନୂ'େକାଳ 
ଆn�B अ� େହ� ଲୁହ ଓ ଲହୁେର ୯ 
କଲ ନାହ` ଯ2 ନାରୀର ର�ା 
ଆତ-ିତ କରନାହ` ପ��ମୁହୂe�େର 
ଯ2 ପାରୁନ େଦଇ ତା ଓେଠ ହସ 
କା�ିବାକୁ �ଡ଼� अ�ାର �ତେର 
ନାହ` ଯ2 ତା �ଗି ସୁର�ା ବଳୟ 
ଦାଗ ଲଗାअ ନାହ` ତା ସ�ାନେର 
ମାନସ�ାନ ଯ2 ପାରୁନ େଦଇ 
2अନାହ` ବF ତାକୁ �ଜ ତୃÉାେର 
େକାମଳ ଫୁଲ େବାm ଯ2 pବୁନାହଁ 
ଭ�କ ଭअଁର ସାଜ� �ୁଧାେର 
ଆB! £Çାର କ� କ�! 
ସମାଜକୁ ‘େମାେତ ବ�ିବାକୁ’ 2अେର ୧୦ 
 
ବ�ହG ପୁର 
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େଜ'ା�ମ�ୟୀ ଶତପk 

େନେହରୁ ପ�ବାରର ଉତର ଦାୟିକା 

ପି�ୟଦଶ�� ଇ�ି� ନାେମ ମଁୁ ଗଣିତା 

ନେଭjର ମାସର େଯ ଉେଣଇସି ତା�ଖ 

ଉେଣଇଶି ଶହ ସତର ମସିହା ଶୁଭ ମୁହୂe� 

େସ�2ନ ଜ�Gkm ଏେକାଇର ବାଳା 

ପିତା ଜବାହାର େମାର ମାତା େଯ କମଳା 

େଜେଜ େମା��ଲ େଜB େମା ସରୂପା�ଣୀ 

ଝିअ ଜନମି~ େବାm ଖୁସି ହୁअs େସ ଜାଣି 

ବim ନାମେର େମାର ଗୃହ ଶି�ୟିତ� ୀ 

େସ�ହ ଶ��ା କ� େମାର ଦାୟିତ  �अs 

େଯେତେବେଳ ବାରବଷ�ର ମଁୁ େହାଇkm 

କଂେଗ�ସେର େଯାଗେଦବାପାଇଁ ଇ§ା କm 

अଠର ବଷ� ପବୂ�ରୁ ସୀକୃ� େଦେଲ� େବାm 

‘ଜା3ୟ ଶିଶୁ କଂେଗ�ସ’ ଗଠନ ମଁୁ କm 

ପରବe�ୀ ସମୟେର େସ ଶିଶୁ କଂେଗ�ସ 

ଇ�ି� ଗା�ୀଇ�ି� ଗା�ୀଇ�ି� ଗା�ୀଇ�ି� ଗା�ୀ    
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ବାନର େସନା ନାମେର େହ� ପ�£ତ  

!ଦ'ାଳୟ ନାମ अେଟ ଶାs �େକତନ 

ଶାs ପାଇଥାଏ େସଠିକ� अuୟନ 

ମାଆ- ସାkେର ମୁହ` ସିଜର�� ଗm 

‘mଗ୍ अଫ୍ େନସନ୍ ସ’ |ୁଲେର ପଢ଼ିm 

ଉେଣଇଶ अଣlFଶି କଂେଗ�େସ େଯାଗଦାନ 

ଉେଣଇଶ ଏକlFଶିେର !ବାହ ବ�ନ 

ଫିେ�ଜ ଗା�ୀ- ସହ !ବାହ କ�m 

�Âବ, ସଂଜୟ- ଜନ� ମଁୁ େହm 

अ�ଶୀଘ� ସାମୀ-ୁ ମଁୁ େମାର ହେରଇm 

ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ େନଇ େଦଶ େସବା କm 

ବାପା- �ଜୁ� େବେଳ େହm ସpପ� 

େ�କସଂପକ� !pଗେର େହm େକ��ମ�ୀ 

ଶାÝୀ- !େୟାଗାେ� େହm ପ�ଧାନ ମ�ୀ 

ଏkେର ସମ�-ର k� ସହମ� 

ମ�ଳା ପ�ଧାନମ�ୀ ନାମେର ପ�ଥମ 

େଦଶର ସମୃ�ିପାଇଁ କ�km ପଣ 

େଗା?ୀ �ରେପ� ଆେ�ାଳନ ସpେନତ� ୀ 
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��ଥର େହାଇkm ମଁୁ ପ�ଧାନମ�ୀ 

ନାରୀ ସମାଜର ମୁହ` अଟଇ ନାୟିକା 

‘pରତରତ� ’ ଉପା�େର ମଁୁ ଭୂଷିତା 

ପ�ାଣkବା ଯାଏଁ ମଁୁ େସବାେର ବ�3 km 

ପ¥ାେବ ଉଗ�ପ«ୀ- ଶିକାର େହାଇm 

‘ଉେଣଇଶ େଚୗ�ଶି’ର अେÁାବର ମାସ 

େସ�2ନ k� ଏକ��ଶି ତା�ଖ 

େମାହପାଇଁ ଘରଢ଼ି-ି କୁªୀର େହାଇ� 

�ଜ େଦହର�ୀ �ା� ପ�ାଣ lmଗ� 

ଜନମ 2ବସ ଉେଣଇଶ ତା�ଖକୁ 

‘ଏକତା 2ବସ’ pେବ ତାକୁ ପାFବାକୁ 

अେÁାବର ଏକ��ଶ େଯ ଶ�ା�2ନ 

‘ସଂହ� 2ବସ’ ରୂେପ େହଉ~ ପାଳନ 

ଏ�i େଲn ଏଠାରୁ !ଦାୟ େନଉ~ 

ପାଠକ ବ�ୁମାେନ େମାର ନ ଧ�ବ ତ� �ଟି 

 

ବାmଗୁଡ଼ା, କ�ମାଳ 
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अନୁପମ େବେହ� 

 ଆପଣ ଏମି� p!ପାରs େଯ େସ2ନଟା k� େମାର  ତା 
ସାେଥ େମାର େଦଖାେହବାଟା k� ସଂପ�ୂ�ରୂେପ !��େଦ�ଶଗତ  
େସ2ନ ପରୀ�ାେଦ�ପେର ମଁୁ अେଟାେର ନ ଆସି lm lm ଆସିm 
ସି.ଆର୍.ପି ଛକ ଯାଏ  େସଇଠୁ अେଟାେର ଆସିm ଆlଯ�' !ହାରକୁ 
 େତେବ େସ େମାେତ ଏେତ ଦୂରରୁ େଦn ହାତ ହେଲଇ ଡାiବା ଓ 
ମଁୁ ତାକୁ ଏେତ ଗହF �ତେର େଦnପା�ବାଟା ��ୟରୂେପ k� 
अେଲୗiକ  ମଁୁ अେଟାରୁ ଓେହ�ଇ ସିଧା ଆସିm  ଆnେର ଚଷମା, 
�ଳ ର¢ର ଚୁଡିଦାର ପି�ିkବା େସଇ ଝିअଟା ପାଖକୁ ଯିଏ k� େମା ମନର ମାନସୀ କେଲଜ 
ସମୟେର, ଆଉ ଆB ! अ~   

 ଘରକୁ ଯିବ େବାm ଠିଆ େହଇk� େସ ବସ୍ କୁ अେପ�ା କ�  ଖ�େର ଠିଆ େହଇ ତା 
େଗା� ମଁୁହଟା �ଲ୍ ପଡିଯାଇk�  ମଁୁ lm lm ଆସି ପହ�ିm ତା ପାଖେର    

 େସ େମାେତ େଦn ତା £�ଚ�ତ ଢ¢େର “ହାଏ” କ�� ଠିକ୍ େଯମି� କେଲଜ୍ ସମୟେର 
କହୁk�  ମଁୁ i� ହାତ ବେଢଇkm ତା ଆଡକୁ କର ମଦ�ନ ଉେ&ଶ'େର  ଇ� ମuେର 
ବସ୍ ଟିଏ ଆସି�  େମା ହାତ ପାପୁm !ଚ� ତା Ãଶ� ଟିେକ ପାଇବାରୁ ବ�ିତ େହ� େସଇ ବସ୍ ଟି 
ପାଇଁ  ପି�ୟା ବସ୍ େର ଚଢିବାକୁ ଉଦ'ତ େହ� i� �ତେର ଏେତ ଗହF େଦn ପୁଣି ପଛକୁ େଫ� 
ଆସି� ଓ େମା ବଁା ପାେଖ ~ଡା େହାଇ କ��,” ବସ୍ େର ଏେତ ଗହF େହଇ~ େଯ ଠିଆ େହଇ 
ଯିବାପାଇଁ ! ଯାଗାେଟ ନାହ`  ମଁୁ େକମି� ଯି!େର अନୁପମ ” 

- “ତା େହେଲ ବସିi ଯା ” ମଁୁ ଫଟାଫଟ୍ ଉeର େଦm  

ପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟା    
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େମାର ଏ କଥା ଶୁଣି େସ ବଲ ବଲ କ� अେନଇ� େମା ମଁୁହକୁ  ଜାଣି� େମା େଜାକ୍ ଟା ତାକୁ 
ପସ� ଆସି� i  ନାହ`   

i� ପି�ୟା ବୁଝିଯାଇk� େଯ ସମୟ अନୁପମକୁ ବଦେଳଇେଦଇପା��  େସ େଯମି� k� ପାଠ 
ପଢି�େବେଳ ଆB ! େସମି� अ~   

- “ତୁ େକମି� अଛୁ?” େସ ପl�� 

- “େଦni ଜାଣିପାରୁନୁ...” ମଁୁ ତାକୁ େମା �ାଇଲ୍ େର ଉeର େଦm   

ଆଉ ପି�ୟା ! ତ ବଦF ନ k� ଏ ୨ବଷ� �ତେର  େତେବ ଆମ ��ାଟା ବଦFଯାଇk�  ଆଉ 
ଆମ �ତେର ଦୂରତା ବଢିଯାଇk�, େଯଉଁ ଦୂରତା ହୁଏତ େକେବ ! କମି ନ k�   

- କୁଆେଡ ଆସିkଲୁ? ମଁୁ ପl�m 

- ପରୀ�ା େଦବାକୁ...  

- ଓଃ 

- ଆଉ ତୁ? େସ ପl�� 

- ତେତ େଦnବାକୁ  

- ଯାଃ େବ... 

ସତେର ତା ମଁୁହରୁ ଏଇ ଖାସ୍ “ଯାଃ… େବ” ଶୁଣିବାକୁ ମଁୁ ତାକୁ ଏମି�ଆ ଉeର େଦଇkm  

- “ଆଉ େତା ବାହାଘର େpB େକେବ ଖାଇବାକୁ େଦଉଛୁ?” ମଁୁ ତାକୁ ମÚାେର ପl�m  

- େତାର କାହ`i େମା ବାହାଘର କଥା ଏେତ £�ା  େଯେତେବେଳ େଦଖ ଖାm ବାହାଘର 
କଥା ପlରୁ~  
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- ସ�.. ସ�… 

 ଆମ କେଥାପକଥନ �ତେର �େର �େର ଗହF କମିବାେର �ଗିk�  ସମୟ ! 
ଗଡିlmlmk�   

େତେବ ତଥାପି ମଁୁ �ଜ ମନକଥା ତା ଆଗେର େଖାm କ�ପା�m�  ଜାଣିkm େସ େକେବ ! େମା 
�ଜର େହବ�  ତଥାପି ଏ अବୁଝା ମନଟା lହୁଁନk� ତାକୁ ପର କ�େଦବାକୁ  େସ େସମି� 
ଗପିlmk� ଓ ମଁୁ ତା ମଁୁହଟାକୁ अେନଇ େସମି� ବୁଡିlmkm ସG Ï�ର ଜୁଆରେର    

- अନୁପମ୍... अନୁପମ୍... 

- ହଁ... ହଁ କହ  

- କଣ ତୁ pବୁଛୁ ସବୁେବେଳ? େଯେତେବେଳ େଦଖ अନ'ମନ| ରହୁ~  

- ନା େର େସ i~ନୁେହଁ  

- ଏଇ ବସ୍ ଟା ଫା-ା अ~  ମଁୁ ଯାଉ~  

  ଏ�i କ� େସ ଚଢିଗ� ବସ୍ େର  

 ମଁୁ େସଇଠି େସମି� ଠିଆ େହଇ �ଜୁkm ଟାଣ ଖ�େର  26.01.15 
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ସେ�ାଷ କୁମାର େବେହ� 
 

ପାପର  ଶରୀର େନଇ ପୁଣ' େଖାBେଲ 

ପୁଣ' i ପ�ାପତ େହାଇବ 

ଶାପର େକାଳେର େଶାଇଥାଏ ଯିଏ 

�ଃଶ©ାସ i �ଜର େହାଇବ    | 

ଆnେର ସାଗର ଲୁେଚଇ~ ଯିଏ 

ଶ�ାବଣ i େଧାଇ ପା�ବ 

!ରହ ଆହାର କରୁअ~ ଯିଏ 

ତାହାର i େପଟ ପୁ�ବ     | 

ଶତଥର ମେଲ ଏଠି ମଣିଷ Bଇଁବା କ�ବ, 

ଥେର ମ� ଯ2 Bଇଁ ନପା�� 

ମନ ଆଉଥେର େପ�ମ କ�ବ   | 

ପୁଣି �ସାବ �କାଶ୍ କ�ବ…. 

ହୃଦୟ !ଚୁ'େତ ପ�ୀ� ଲୁହ ଧାର 

େକେତ 2ନ ଆଉ ଝ�ବ    | 

अ�ଶ¦अ�ଶ¦अ�ଶ¦अ�ଶ¦    
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ପ�pସି� ମହାରଣା 
!ପଣୀ ବସି~ ତୁମ େସୗ�ଯ�'ର 
ମୁଲlଲ କେର ସ�ାନ ତୁମର 
ଶାଗମାଛ ନୁେହଁ ¤� ମାଣିକ'ର 
!ପଣୀ ବସି~ ତୁମ େସୗ�ଯ�'ର 
 
i~ ତ'ାଗ େତାେତ କ�ବାକୁ େହବ 
େନା�େଲ ସ�ାନର ସପ� अଧା ର�ଯିବ 
ମାତୃତ ର pଷା, େକାହ େତା ମନର 
i େହବ, କ�େଲ ସ�ାନ ଆଗର 
ମ2� ତୃÉା, ତନୁର �ଶା, अଥ�ର ପାେଶ 
ବ�ିpେବ ଛ�ି େହାଇ ପଡ଼ି~ ଫାେଶ 
େଶୖଶବର ନାହ` ଚପଳାମି ତାର.... 
ଯୁବାବbାେର େସୗଦାଗର ସାB 
ପ�କୃ� ମା’ର ମୁଲlଲ କେର !iବାକୁ ଆB 
 
ସୃ�ିେହବ !�ଟ କଂi�ଟ୍ ଜ¢ଲ 
େକାଠା, ବ¢ଳା ଶß ମଲମଲ... 
ସବୁଜ ପଣତ ତୁମ େ�ଡ଼ା ନାହ` ଆଉ, 
£କ୍ ମିକ୍ ର¢ୀନ ଆେ�େକ ସହର ଜFବ ଦାଉ ଦାଉ 
ସ�ାନ ପାେଖ ତୁମ अpବ ସମୟର 
!i� ପବୂ�ରୁ କୁହ, ‘ପ�କୃ�’ େଶଷ ଇ§ା ତୁମର  

େଶଷ ଇ§ା ତୁମରେଶଷ ଇ§ା ତୁମରେଶଷ ଇ§ା ତୁମରେଶଷ ଇ§ା ତୁମର    
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ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
ଦୁଃଖ ଯ�ଣା ଭ� ଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆ 
ସୁଖ ବା ମିFବ କାହ` ? 
ହସ ଖୁସି ସବୁ ଦୁଇ 2ନ ପାଇଁ େଗା 
ଯ�ଣାର ସୀମା ନାହ` 
ସୀମା¤ନ ପ� ଏ� ଯ�ଣା ଜୁଆର 
ମନେର ଲଗାଏ �ଆଁ 
େଧାକା !ରହେର ପ� ମନ ଜଳୁଥାଏ 
େପ�ମ ତ େଦଢ଼ 2�ଆ 
lହ`େଲ ତୁେମ ଜମା ପା�ବ� ହସି 
ହୃଦେୟ �ଗିେଲ �ଆଁ 
2i 2i େହାଇ େସ ଜଳାଏ Âବନ 
ଉେଠ� ଜମାରୁ ଧୁଆଁ 
େପ�ମ ଫଗୁଣକୁ ଏଠି ଲୁହର ଶ�ାବଣ 
େନଇଯାଏ କାହ` ଧାଇଁ 
ଲୁହର ଶ�ାବେଣ ଥେର �Bେଲ ମନ 
��େର ହୁଏ� େଶାଇ 
ଦୁଇ2ନ ସୁଖ Âବନ ଯାକର ଦୁଃଖ 
lଲs ଦୁଃଖକୁ େବା�, 
ଦୁଃଖ ଯ�ଣା ଭ� ଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆ 
ସୁଖ ବା ମିFବ କାହ`  
ସୁ�ରପୁର, ଉeରକୂଳହାଟ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 

ଦୁଃଖଯ�ଣା ଦୁଃଖଯ�ଣା ଦୁଃଖଯ�ଣା ଦୁଃଖଯ�ଣା : : : : ଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆଏ େପ�ମ ଦୁ�ଆ    
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ବସ� କୁମାର ପାଣିଗ�ା¤ 
 େସ ସବୁ2ନ ପାଇଁ �ଡ଼ି lmଯାଇ~, େମା ସହରକୁ େମା 
ସହରର i~ ! ମେନ ପଡୁ� ତା’ର ତା’!ନା େମା ସହରଟା ଖାm 
ଖାm �ଗୁ~ େସ ଭୁmଯାଇ~ େମା ସହରର ଭସା ଭସା େମଘ ଖ�କୁ, 
ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ପବ�ତ ନଈ, ଫୁଲ ଆଉ ପ�ଜାପ�କୁ ଆଉ ପୁଣି 
ସହରର अନ� ଦୂରେର kବା କୃÉଚୁଡ଼ା ଫୁଲ ଗଛକୁ, ଭୁmଯାଇ~ େମା 
ସହରର ଉପକÑେର kବା ପାହାଡ଼ ଉପେର kବା ମ�ିରର ଘzା 
ଧ�କୁ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସହରର ସବୁBମାଭ� ମନେ�p 
ଦୃଶ'କୁ, େଯଉଁଠି ଆେମ ଦୁେହଁ ବସି ବସି अେନକ अକୁହା କଥାକୁ �ଜ �ତେର ବାzିେନଇଛୁ 
ଜହ���େର େଖା� ଆକାଶ ତେଳ ବସି Âବନର ମାେନ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କ�ଛୁ ତା’ର ସÚଳ 
ଆnେର ଆn ମିଶାଇ େମା ପ�� kବା େପ�ମର ଗଭୀରତାକୁ େଦn~ କଥା େଦଇk� ସା� Âବନ 
ସାkେହାଇ ର�ବା ପାଇଁ େସଇ ମୁହୂe�େର େମା ଉପେର अଜାଡ଼ି େହାଇପଡ଼ିk� େପ«ା େପ«ା 
କୃÉଚୁଡ଼ା ଫୁଲ ଗ�ୀଷGେର ! अନୁଭବ କm ମଳୟ ପବନର ବାସ�ା ଏହା �ତେର ମହାନ�େର 
ବ�ଯାଇ~ अେନକ ପାଣି ବସ�ର ଆଗମନେର अେନକ ଥର ହସି ଉଠି~ କୃÉଚୁଡ଼ା ଫୁଲ 
 େସ2ନ େମାେତ େଦn କା�ିପକାଇk� i~ ! କ�ପା�m� େକାହ ଉଠି ଆସୁk� �� 
�ତେର େଯେତ ପl�େଲ ! ପାଟି ଫିଟାଇ��, େ�ଟ ପି�ଟି ପ� କା�ୁk� ଆେର କଣ 
େହଇ~ କହ ? ଟିେକ !ର¡ େହାଇ ମଁୁ ପl�m... 
 अପ�ତ'ାଶିତ �ରବତା େଖFଯାଇk� ସାହାସ କ� ପାରୁନk� କ�ବା ପାଇଁ ବାରjାର 
େଚ�ା କ� ! ପାରୁନk� i£� ମି£� ଶØକ� ଦେଳ ପ�ୀ ଆକାଶେର ଉଡ଼ିଗେଲ अ�ଗାମୀ 
ସଯୂ�' େବାେଧ ସ�'ାେହବାର ପ�ାକ ସଚୂନା େଦଉk� 

ଜହ�  ��ର ଗପଜହ�  ��ର ଗପଜହ�  ��ର ଗପଜହ�  ��ର ଗପ    
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 ଟିେକ ଇତଃ�ତ େହାଇ କ��, ବାପା-ର ବଦF େହାଇ~, अନ' ଏକ ସହରକୁ ଆB �� 
ପା�େଲ ଆେମ lmଯିବୁ 
 �ଶାସ ପ�ଶାସର ଗ� ମ«ର େହାଇଗ� ପ� अନୁଭବ କm ଧମ�େର ର¡ ପ�ବାହର ଗ� 
ଶିkଳ ପଡ଼ିଗ� େକେତ ସମୟ ~ଡ଼ା େହାଇ ର�~, ମଁୁ ଜାଣି� ଦଲକାଏ ଶୀତୁଆ ପବନେର 
ପ�କୃ�b େହm 
 ଆB ଆଉ ଜହ�  ନାହ`, ଆକାଶରୁ ହBଯାଇ~ अବା iଏ େlରୀ କ�େନଇ~ ସବୁ2ନ 
अେପ�ା କରୁ~ i� ଆଉ କାହ` ଆସୁନାହ` pସମାନ େମଘ ଖ� �ତେର ଲୁ£ର�~ अ�ମାନ 
କ�~ अବା େମାେତ ଭୂmଯାଇ~ ମଁୁ ଭୁmବାକୁ େଚ�ା କରୁ~ େହେଲ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିପାରୁ� 
ତଥାପି ବ�ିବାର ପ�ୟାସ ଜା� ର�~ ର¢¤ନ ବାସ�ା¤ନ Âବନ ବ�ିବାର i~ ମାେନ ନଥାଏ 
 େସ 2ନ अଫିସ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥାଏ, େପା�ମ'ାନ୍ ଆସି େମାେତ ଏକ ଲଫାଫା େଦଇଗ�, 
େସkେର େଲଖା k� େମାେତ �ମା କ�େଦବ Âବନ ଯୁ�େର ମଁୁ ହା�ଯାଇ~ େ�ଗର କ�ଳ 
ରୂପ େମାେତ ଗ�ାସିେନଇ~ ଏ ଲଫାଫା ତୁମ ପାଖେର ପହ�ିବା ପବୂ�ରୁ ହୁଏତ ମଁୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ 
lmଯାଇk! ଏେତ ଦୂରକୁ େଯଉଁଠାରୁ େକ� େକେବ େଫରs ନାହ` ତୁେମ େଦଇkବା ପ�ଥମ 
େଗା�ପ ଫୁଲଟି ଲଫାଫାେର ରnେଦଇ~, େମା ପାଖେର ଆଉ i~ ! ନାହ` ତୁମକୁ େଦବାପାଇଁ, 
େକବଳ ତୁମର ଭଲପାଇବା କୁ ହ` ସାkେର େନଇ ଯାଉ~ 
 ପାଦତଳୁ େମାର ମାଟି ଖସିଗ� ପ� �ଗି�, ଫଗୁଣେର ! ଗ�ୀଷGର ଉe¦ ତା� अନୁଭବ 
କରୁkm, !�ୁ !�ୁ ଝାଳ େବା�ଯାଉk� l�ଆେଡ଼ अ�ାର 2ଶୁk� 
 ଆB ବହୁତ 2ନପେର ଆକାଶେର ଜହ�  ଆସି~, ଆଉ ତା’ର ଝାପସା ଶୀତଳ ଆେ�କେର ମଁୁ 
ଶାs अନୁଭବ କରୁ~, କାହାର େକାମଳ ହାତ େମାର ମୁ�କୁ ଆଉଁସି େଦଉ~ େଦnm କାହାର 
େଗାେଟ �ଇ ପଡ଼ି~ ଜହ�େର େସଇଟା ଆଉ କାହାର ନୁେହଁ, େମା ମନ ମଣିଷର.... 
  
 ମହାDର ନଗର, ସାମ��ପୁର 
 ଭୁବେନଶର 
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अ�ଲ କୁମାର େସଠୀ 
 
ଏଇ େଦଖ ବସ� ପୁଣି େଫ�~, 
କୃÉଚୁଡ଼ା ଗେଛ ଫୁଲ! ଫୁଟି�ଣି 
କାଶତ�ୀ ବନରୁ ବାସ ! ଚହଟି�ଣି 
େହେଲ ତୁେମ କାହ`i ଏେତ େଡ� କଲ ? 
କ�ଯାଇkଲ େଫ�ବ େବାm ଏଇ ବସ�େର, 
େକେତ ବସ� ଯାଇ େକେତ ଶ�ାବଣ 
ଏ େଦହ ମନକୁ �ଜାଇ ସା��ଣି 
ତୁେମ ଆସୁନାହଁ, ମଁୁ େସମି� lହ`~ 
ଏକ ନୂଆ ଆଶା, ଉ&ୀପନା େନଇ ମନେର, 
ତୁେମ େଫ�ବ େବାm ଏଇ ବସ�େର  
ସଜାଇ ରn~ ତୁମ ପାଇଁ େକେତ ପ�ୀ�ର ଫୁଲ 
େକେତ ମଧୁର ସG Ï� ମେନ ପକାଇ 2ଏ ତୁମକୁ 
େସଇ ଓଠର ଚୁjନ, ଆେ�ାFତ କ�2ଏ ଶରୀରକୁ 
ଶୀହରଣ େଖFଯାଏ େଦହ ସା�, 
(େହେଲ) ତୁେମ ଗ�ପେର ସବୁ ଭୁmଯାଇ~ 
ଭୁmଯାଇ~ ମଁୁ �େଜ �ଜକୁ, 
ପାଲଟି ଯାଇ~ ଏକ ଶୁá ମରୁଭୂମି, 
ଆB ବସ� ଆସିବା ଶୁଣି 
େମା େଦେହ ପ�ୀ�ଫୁଲ ପୁଣି ଫୁଟି~, 
େକାଇm ! ଗୀତ ଗାଇ�ଣି 
ପୁଣି ଶୀହରଣ େଖF�ଣି ଏଇ ହୃଦୟେର, 
ମନ େମାର କହୁ~,  
ତୁେମ ��ୟ େଫ�ବ ଏଇ ବସ�େର  
 
�େତ�ାଲ, ଜଗତସିଂପୁର 

େଫ�ବ ଏଇ ବସ�େରେଫ�ବ ଏଇ ବସ�େରେଫ�ବ ଏଇ ବସ�େରେଫ�ବ ଏଇ ବସ�େର    
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 କେଲଜର େଗାଟିଏ ଉ}ବକୁ अ�k େହାଇ �ମs�ତ େହବା 

େକୗଣସି କମ େଗୗରବର କଥା ନୁେହଁ େମାର ଜେଣ ବ�ୁ ସହରର 

ଏକ େବସରକାରୀ କେଲଜେର अuାପକ kବା ସମୟେର �ଜ 

କେଲଜର ଏକ କାଯ�'କ�ମକୁ େମାେତ अ�k �ସାବେର �ମs�ତ 

କ�kେଲ i� ମଁୁ କଦାପି p!ନkm େଯ େସ େମାେତ େନଇ ସp 

ମ� ଉପେର ବେସଇ େଦେବ େସ ଯା’େହଉ ପ�ଥମଥର େକୗଣସି 

ଉ}ବେର ମୁଖ' अ�k- ପାଖେର ମୁଖ' ବ¡ାpବେର େଯାଗେଦବା ପେର େମାେତ ବହୁତ୍ ଖୁସି 

�ଗୁk� କେଲଜର ସମ� अuାପକ अuାପିକା �ତ� �ତ� ୀ େମାେତ lହ` ର�kେଲ ସpମ� 

ଉପେର ବସି ବସି अଣ�ଃଶାସୀ େହାଇ ଯାଉkm ମେନ ମେନ £�ା କରୁkm, ମଁୁ ଏ� bାନେର 

ବସିବା େଯାଗ' ନା ନାହ` ? अନ'ମାେନ େମାେତ େଦn କଣ pବୁkେବ ସ��ଖେର ବସିkବା 

�ତ� �ତ� ୀମାେନ େମା’ଠାରୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ lହ`େବ ?  

 ଆମ �ତ�  ସମୟେର ଆେମ ସବୁେବେଳ ସpbଳରୁ ଦୂରେର ବସି େକମି� ଶୀଘ� ଏ 

pଷଣବାÂ ବ� େହବ େବାm ପ�ାଥ�ନା କରୁkଲୁ ସମେୟ ସମେୟ pଷଣ ମଝିେର ତାFମା� 

ବ¡ା-ୁ अସୁ!ଧାେର ପକାଇବା ସହ େସ �ଜ ବ¡ବ' ସମା¦ କର� େବାm ଇ¢ିତ େଦଉkଲୁ 

ସpମ�ରୁ i~ ଦୂରେର ବସିkବା i~ �ତ� - ଆଡ଼କୁ ନଜର ଗ�, େସମାେନ ସବୁ କାହ`i େକଜାଣି 

େମାେତ େକବଳ अଣ�ତ�  ଭF �ଗୁkେଲ ଠିକ୍ ଆେମ େଯମି� େହଉkଲୁ, େସମାେନ ! େସମି� 

ପଛେର ବସି ଥଟା କରୁkେଲ, ~ଗୁେଲଇ େହଉkେଲ େସମାନ- ଆଡ଼କୁ ଆଉ େଦnବାକୁ ମନ 

ମୁଖ'ବ¡ାମୁଖ'ବ¡ାମୁଖ'ବ¡ାମୁଖ'ବ¡ା    
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େହ�ନାହ` 

 �ଜ ପାଶ�େର ଦୃ�ିପକାଇ େଦnm, ମୁଖ' अ�k େଯ kେଲ େସ !ଶାଳବପୁର अ�କାରୀ 

େଗା� ଓ ସାେହD େଚେହ� ସ�ନ�� ୍ ବ'¡ି ଜେଣ ସହରେର େକେବ େଦnବା ଭF ମେନ 

େହଉନk� अେନକ ସp ସମି� କୁ ମଁୁ ! ଯାଏ, େହେଲ ଏ� ବ'¡ି-ୁ େକୗଣସି bାନେର େକେବ 

େଦnବାଭF େମାର ମେନ ନk� ତା-ୁ �ଗି ବସିkେଲ କେଲଜର अu� ଶ�ୀ ଦାଶବାବୁ େସ 

ପ�£ତ େଚେହ�, େବେଳ େବେଳ ସ�'ାେର ବ'ାଡ଼ମିzନ୍ େଖFବାପାଇଁ ଆସs ଆଉ ତା- 

ପାଖେର ବସିkେଲ କେଲଜର �େ&�ଶକ ପ�ାବାବୁ �ରବ��ଳ ମeୂ�ଟିଏ ପ� ବସିଛs 

ମୁହଁେର ସାମାନ' ହସ �nର�~ ବ�ୁ କହୁkେଲ �େ&�ଶକ କାେଳ p� କୃପଣ ଟ-ାଟିଏ ଖ�� 

କରs �, ତାହା अବଶ' ତା- ମୁହଁେର �nର�kବା କୃ��ମ ହସକୁ େଦnେଲ ଜଣାପଡ଼ୁk� 

େମାର अନ' ପାଶ�େର ବସିkେଲ କେଲଜର ଉପାu� ଶ�ୀ ପଜୂାରୀ ବାବୁ ସjଲପୁରୀଆ 

ଭଦ� ବ'¡ି ପଦାଥ�!ାନ !pଗର ପ�ମୁଖ !ଚ�ଣ ପ��p େବାm ବ�ୁ କ�kେଲ ତାହା 

अବଶ' ଜାଣିପାରୁନାହ`, i� ନାm ଦା� େଦn ଜାଣିପାରୁ~ େସ ପାନ ନାମକ ପଦାଥ�ର ରସାୟନ 

ଯେଥ� ଗ�ହଣ କ�ଛs ତା- ପାଖକୁ ବସି~ ଜେଣ ସୁ�ରୀ ଝିअ େସ କାେଳ କେଲଜ 

�ତ� ସଂଘର ସ�ା2କା 

 ଆଗ ପଛକୁ ଏପାଖା େସପାଖ େଦnବା େବେଳ ହଠାତ୍ ବ�ୁ-ୁ େଦnବାକୁ ପାଇm 

ଇ¢ିତେର ପାଖକୁ ଆସିବାପାଇଁ କ�m େସ ! ମ�ଉପରକୁ ଉଠିଆସି େମା ପଛେର ଠିଆେହେଲ, 

ହାତେର kବା ମୁଠାଏ କାଗଜରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଫ&� କାଗଜ ସମ� अ�k- ସ��ଖେର େଥାଇେଦେଲ 

େସkେର ସpର ସମୟସାରଣୀ ସେମତ କେଲଜର ସଂ�ି¦ ପ�ଚୟ ! 2ଆଯାଇk� ତା- ହାତ 

ଧ� କ�m, ଆେର pଇ, େମାେତ ଆଣି େକାଉ ଜାଗାେର ପହେ�ଇେଦଲ େଯଉଁ bାନେର 

ବସିkବା ପ�େତ'କ ବ'¡ିକୁ ମଁୁ େମା କେଲଜ Âବନେର ସବୁଠାରୁ अ�କ ଘୃଣା କ�ଆସି~, ଆB 

अଗଣିତ �ତ� �ତ� ୀ- ଘୃଣାର ପାତ�  େମାେତ କାହ`i କ�େଦଲ ବ�ୁ ହସିେଦଇ କ�େଲ, ସାର୍ 
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ବୁଝିେଲନା ଆପଣ- ଏ� ବ'¢ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ��ୟ କ�େଦଇkm େଯ ଆପଣ-ୁ ହ` अ�k କ� 

ଡାi! ଏମି� i~ i~ କଥା କ�େଦେବ, େଦnେବ �ତ� �ତ� ୀ େକ� ଘୃଣା କ�େବ� ତାହା ତ 

ଠିକ୍ i� ମୁଖ' ବ¡ା ? େକବଳ ସ�ା�ତ अ�k େଲnେଦଇଥା� କ�େଲ ମଁୁ ଦୁଇମି�ଟ୍ pଷଣ 

େଦଇ lmଯାଆs 

 ବ�ୁ ହାତ ଛେଡ଼ଇ େଦଇ अu�- �କଟକୁ lmଗେଲ ମଁୁ अସହାୟ pବେର �ରବ 

�âାପ ଶିଶୁଟିଏ ପ� ସ��ଖେର ବସିkବା ଜଣ ଜଣ �ତ� �ତ� ୀ- ମୁହଁକୁ lହୁଁଥାଏ, ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ 

େଚ�ା କରୁଥାଏ, େସମାେନ ଆମ !ଷୟେର କଣ pବୁଛs ଏ�i େବେଳ ଜେଣ �ତ� ୀ ଆସି େମା 

ପଛରୁ େମାେତ ଠା� ପl��, ସାର୍ ଆପଣ- ବାେୟାଡ଼ାଟା େଦେଲ ମଁୁ େସଇଟା ସp ଆରªେର 

ପଢ଼ି! ବାେୟାଡ଼ାଟା??? େସଇଟା ମଁୁ େକାଉଠି ପାଇ! ? କେଲଜେର ପଢୁkବା େବେଳ 

ସବୁେବେଳ ପଛ େବ�େର ବସି ବସି ମାକ�! େସମି� ହ` ପାଇkm କେଲଜ ସ�ବାପେର ବାପା 

କ�େଲ, େତା ପାଠପଢ଼ା େସ�iେର ଥାଉ ତୁ େଦାକାନେର ବସ ବାପା େଜେଜବାପା- ଦୟାରୁ 

ବଡ଼ବଜାରେର େଗାଟିଏ ସୁନା େଦାକାନ k�, େସଇଠି 2ନେର ଦଶଘzା !ତଉkବା େ�କ 

ବାେୟାଡ଼ାଟା େକାଉଠୁ ପାଇ! ? अ� !£ତ�  ପ�bି�େର ପଡ଼ି� ମଣିଷ ! ମନା କରୁkm େମାେତ 

अ�k କ� ଏଠିକୁ ଡାiଆଣି କଣ କଣ ଆଉ अପମାନ େଦବ େକଜାଣି ? ମଁୁ !କଳ େହାଇ େମା 

ବ�ୁ- ଆଡ଼କୁ lହ`m େସ େବାଧହୁଏ େମା ଦୁଦ�ଶା ଉପଲବ୍ � କ�ପା� ପାଖକୁ ଆସିେଲ ଆଉ 

େସ ଝିअକୁ କ�େଲ, ତୁେମ ଯାअ, ସାର- ବାେୟାଡ଼ାଟା ମଁୁ ତୁମକୁ େଦ! 

 ‘େଗାଟିଏ ବଡ଼ !ପଦରୁ ପା� କ�େଦଲ’ ବ�ୁ- ହାତକୁ ଧ� କ�m େସ ହସିେଦଇ 

କ�େଲ, ଆପଣ £�ା କର�� ମଁୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିେଦ! େମାର ଜନG ତା�ଖ, bାନ, ବାପାମାଆ, 

ପୁअଝିअ, ଘର �ାର, େବପାର ସବୁ !ଷୟେର i~ i~ ପ�ଶ� କ�େଦଇ େସ େସଠାରୁ 

ପେଳଇଗେଲ ମ�ଉପେର େମା ସ��ଖେର ଥୁଆ େହାଇkବା ପାଣି େବାତଲ େଖାm अଧାେବାତଲ 

ପାଣି ପିଇେଦm ଘରୁ ବାହା�ବା ସମୟେର େଦହେର अଧାେବାତଲ ଡିଓେଡେରz୍ ପେକଇkବା 
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ସେe  ମଁୁ ଝାେଳଇ ଯାଉkm ଆଉ କ�ବା अନାବଶ'କ େସ ଡିଓେଡେରz୍ ବାସ�ା ନk� ଆେମ 

ମ� ଉପେର ବସିବାର ପା� ମି�ଟ େମାେତ अଧଘzା ପ� �ଗି�ଣି େକମି� ଶୀଘ� ଏ ସp ସମା¦ 

େହବ ମଁୁ ତ� ା� ପାଇ! ତାହା £�ା କରୁkm 

 ସp ଆରª େହବାର ନଁା େନଉନk� ମଁୁ ବାରjାର େମା ହାତଘzାକୁ େଦଖୁkm अu� 

�େ&�ଶକ- ସହ ଗପେର ବ'� kେଲ, ମୁଖ' अ�k କାଗଜ ଫ&�ଟିଏେର i~ େଲnଯାଉkେଲ 

ମନେହ� େଦnବାପାଇଁ େସ କଣ େଲଖୁଛs ଟିେକ କେରଇ କ� lହ`m, େସ pଷଣ େଲnବାପ� 

�ଗୁk� େହେଲ ଭଲେର େଦnବାପେର ଜଣାପଡ଼ି� େସ pଷଣ ନୁହଁ ବର େକୗଣସି େଗାଟିଏ 

ବ'ବସାୟର ଆୟବ'ୟ अଟକଳ କରୁkେଲ େକେତ ଆସି�, େକେତ ଗ� ��େଖଇ i lହ`m, 

େସ �ଜ ସ��ଖେର ଦୁଇ�� ଫ&� ଛପା କାଗଜ ରnଛs ଓେହା, େସ �ଜ pଷଣକୁ ଟାଇପ କ� 

େନଇ ଆସିଛs ବାଃ ମଁୁ େକମି� ଜାଣିପା�m� ? ପୁଣିଥେର ବ�ୁ-ୁ ଡାim, ଆଉ ତା- କାନେର 

�େର �େର କ�m, ମୁଖ' अ�k �ଜ ବ¡ବ' ପି�z୍ କ� ଆଣିଛs େମାେତ କାହ`i କ�ଲ� ? 

େସ ହସିେଦଇ କ�େଲ, ମଁୁ pବୁkm ଆପଣ ଜାଣିkେବ େବାm  �ଡ଼� ଆପଣ ଜମା £�ା କର� 

ନାହ` ଆପଣ- pଷଣ ସpର େଶଷ ଆଡ଼କୁ ରnେଦବା, ଆଉ େସ�i �ତେର ଆପଣ- pଷଣ 

ଆପଣ- ପାଖେର ପହ�ିଯିବ ଆେର ବାଃ, ମାେନ େମାେତ ଆଉ େମା ମୁ� ଖଚ� କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ନାହ` 

 ଏେବ ମଁୁ ଶାsେର �ଃଶାସ ମା�m ଆଉ ହାତେର ପି�ିkବା ମୁ2କୁ ଘୁେରଇ ଘୁେରଇ 

ପଥରେର �ଜକୁ େଦnବାକୁ େଚ�ା କରୁkm ଜେଣ ସୁpଷି� ଝିअର ବ¡ବ'େର ସp ଆରª 

େହ� ବେ� ଉÇଳ ଜନ� ସଂଗୀତ ପ�େବଷଣ େହଉkବା େବେଳ ସpମ�େର ରଖାଯାଇkବା 

�ପକୁ ପ�Úଳନ କ�ଗ� ପ�ଥେମ अu� �ଜ अ�pଷଣେର କେଲଜ !ଷୟେର अେନକ ତଥ' 

ଉପbାପନ କ�ବା ସ�ତ କେଲଜେର େହଉkବା ପାଠପଢ଼ା !ଷୟେର ଉ§ ସିତ pଷଣଟିଏ 

େଦେଲ ପେର ପେର ଉପାu� ବାଷ�କ !ବରଣୀ ପାଠକେଲ େଯମି� େଯମି� ଜେଣ ଜେଣ pଷଣ 
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େଦଇ ଆସୁkେଲ, େସମି� େସମି� େମା �� �ତେର ହୃତପି�ଟା ଧକ୍ ଧକ୍ େହଉk� ମଁୁ ସpେର 

�ଜ ବ�ୁ-ୁ େଖାBବାର େଚ�ା କରୁkm େସ କାହ` େକଉଁଠି େଦଖାଯାଉନkେଲ ମୁଖ' अ�k- 

ପ�ଚୟ େଦଇ ଜେଣ �ତ�  ଜେଣଇେଦ� େଯ େସ ଜେଣ ବଦାନ' ମହାନ ବ'¡ି अେନକ ସଂଗଠନ 

ସହ ଜଡ଼ିତ �ଜକୁ ଏମି� ଜେଣ ମହାନବ'¡ି- ସ�ତ ସpମ�ଉପେର ପାଇ େମା Âବନଧନ' 

େହାଇଗ� ପ� �ଗୁk� 

 ମୁଖ'अ�k- ପ�ଚୟ ପେର େମାର ପ�ଚୟ ପ�ଦାନ ସମୟ ଆସି� ମେନ ମେନ pବୁkm 

େମା !ଷୟେର କଣ କ�େବ ? େମାର ତ େସମି� i~ ପ�ଚୟ ନାହ` ନା ମଁୁ ଭଲ ପାଠପେଢ଼ ନା 

ସମାଜେସବା କେର ? ତା’େହେଲ କ�େବ କଣ ? ଯାହା ! େହଉ େମାର i� ସ�ାନ ନ ଯାଉ 

େମା ପ�ଚୟ ପ�ଦାନ କରୁkବା �ତ� ଜଣକ କ��, ଆମ ମୁଖ' ବ¡ା ଜେଣ ଉeମ �ତ� kେଲ େସ 

!ଦ'ାଳୟ ଓ ମହା!ଦ'ାଳୟ �ରେର अେନକ ପ��େଯାଗିତାେର अଂଶ ଗ�ହଣ କ� अେନକ କୃ�ତ  

अଜ�ନ କ�ଛs !ଦ'ାସମାପନ ପେର େସ ମୁଲ'ବାନ ଧାତୁ ସଂକ� ା�ୀୟ ଉ� ଗେବଷଣା 

କ�ବାପାଇଁ !େଦଶ ଯାଇଛs ଇତ'ା2 ଇତ'ା2... अ�ତଃ l�ପୃ�ାର ସ�ୂ�� ଡାହା ମିଛ କଥା 

ସବୁ େମା !ଷୟେର କ�ଗ� େସ ସବୁ ମିଛ େହେଲ ପ��ବାଦ କ�ବାକୁ ସାହାସ ନk�, େତଣୁ 

ଗªୀର ର� ହସିବାର େଚ�ା କm ପ�ଚୟ ପ�ଦାନ ସ�ବାପେର �ଜ bାନରୁ ଉଠି େନତାମ�ୀ- 

ପ� ହାତ ଉପରକୁ ଉେଠଇ େଯାଡ଼ହ�େର ଠିଆ େହାଇଗm ସpେର ଉପbିତ �ତ� �ତ� ୀମାେନ 

କରତାF େଦଉkେଲ ଆଉ ମଁୁ ଆକାଶକୁ lହ` ମେନ ମେନ କହୁkm, େହ ଭଗବାନ େମାେତ 

ର�ାକ�େଦଲ ପ�ଭୁ 

 ପ�ଚୟ ପ�ଦାନ ପେର ପୁଣି ପ�ମାଦ ଆସି�, େଯେତେବେଳ pଷଣ େଦବାପାଇଁ ମୁଖ' 

अ�k-ୁ କୁହାଗ� େସ �ଜbାନରୁ ଉଠି ମାଇକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିଆେହେଲ ଓ େଟବୁଲ୍ ଉପେର 

ଛପା pଷଣକୁ େଥାଇେଦଇ େଟବୁଲ୍ ବାେଡ଼ଇ ଦଶମି�ଟିଆ pଷଣଟିଏ େଦେଲ ଆେମ େଦଶପାଇଁ 

କଣ କ�ବା, ଆେମ ସହର ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ କଣ କ�ବା ସରକାରୀ ଶି�ା��େର 
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େକେତ ତ� �ଟି !ଚୁ'�, େଦଶେର େକେତ अ�� େହଉ~ ସବୁ !ଷୟେର େସ अନଗ�ଳ କ�ଗେଲ 

ତା- pଷଣ ସ�ବାପେର ପେର େମାେତ ଯିବାକୁ େହବ ମଁୁ କଣ କ�! ? i~ େମା ମୁ�କୁ 

ଆସୁନk� େଦଖୁ େଦଖୁ େସ �ଜ pଷଣ ସା�େଦେଲ ଓ �ଜ bାନକୁ େଫ� ଆସିେଲ ଏେବ 

pଷଣ େଦବାର ପାFk� େମାର େମାେତ �ମ�ଣ କ�ଗ� ମu ମଁୁ अସହାୟ ପ� ଏପାଖ 

େସପାଖ lହୁଁkm �ଜ bାନରୁ ଉଠି ଯଥାସªବ �େର �େର ମାଇକ ଆଡ଼କୁ अଗ�ସର େହଉkବା 

େବେଳ େମା ବ�ୁ ରେକଟ୍ ପ� େବଗେର ଆସିେଲ ଓ ମାଇକ ସଜାଡ଼ି େଦଉ େଦଉ େଟବୁଲ୍ ଉପେର 

l�ଫ&� ପି�z୍ େଥାଇେଦଇ lmଗେଲ ଯାଉ ଯାଉ କ�େଲ ଯ2 େକାଉଠି i~ ମିେଶଇବ ବା 

କାଟିବ �େଜ େସ ସବୁ େଦnେନବ ଓଃ ପ�ାଣ ର�ଗ� ପ� �ଗି� ପବନ lmଯାଇkବା 

ସାଇେକଲ ଚକେର ପୁଣି ପ� ଭe� କ�େଦେଲ ଫୁmଗ�ପ� ମଁୁ ! Âବନ'ାସ ପାଇ� ଭF 

अନୁଭବ କରୁkm 

 ବ�ୁଯାହା ସବୁ େଲnkେଲ ତାହା अ�େର अ�େର ପଢ଼ିଗm !�ୁ !ସଗ� ପ�ୂ�େଛଦ ସବୁ 

uାନେର େଦnବାକୁ ଆଉ ସାହାସ େହଉନk� ଏମି� ପଢ଼ିଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ମେନେହ� େଯମି� 

i~ ଭୁଲ କ�ଗm i~ ସମୟ �ରବ ର�ବା େବଳକୁ �ତ� �ତ� ୀମାେନ େଜାରେର କରତାF 

େଦଉkେଲ େସମାେନ କାହ`i କରତାF େଦଉkେଲ େସମାେନ କଣ pଷଣ ଶୁଣି !ର¡ 

େହଉkେଲ i ? ପଛକୁ ବୁm lହ`� େବଳକୁ ମ�ାସୀନ ସମ� अ�k ମu କରତାF େଦଉkେଲ 

ମଁୁ କଣ i~ अ�କ କ�ଗm i ? ପୁଣିଥେର pଷଣ ପଢ଼ିବା େବଳକୁ େଦnm େସଠାେର େଲଖାअ~, 

େଯ ମଁୁ ପ��ବଷ� ପା�ଜଣ େମଧାD �ତ� �ତ� ୀ- ଶି�ାର ସମ� ଖ�� ବହନ କ�! େମା ମନଟା 

ଆମିଳା େହାଇଗ� ବ�ୁ- ଆଡ଼କୁ lହ`m, େସ ! ହସପ�ୂ� ବଦନେର ତାF ମାରୁkେଲ i~ 

ସମୟ �ରବ ର�ବା ପେର କ�m, ପା� ନୁେହଁ ମଁୁ ଦଶଜଣ-ୁ ପଢ଼ିବା ଖ�� େଦ! ସମେ� ଆହୁ� 

େଜାରେର ତାF ମା�େଲ େମାର ବ¡ବ' େଶଷକ� ମଁୁ େମା bାନକୁ େଫ�ଆସିm 

 ସp ସ�ବାପେର େମା ବ�ୁ ଆସି େମାେତ ଧନ'ବାଦ େଦେଲ କେଲଜର अu� ଗଦଗଦ 
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େହାଇଗେଲ ମୁଖ' अ�k-ୁ ଏ� କଥାଟା अପମାନଜନକ �ଗି� େବାଧହୁଏ େସ ସp ମଝିରୁ 

ବାହା� lmଗେଲ ମଁୁ କେଲଜରୁ ବାହା� ଆସିବା େବେଳ କେଲଜର अu� େମାେତ 

ପ�ଶ�କରୁkେଲ େସ େ|ା�ରସିପ୍ ଟା େକମି� େଦବା ? ମଁୁ ହସିେଦଇ କ�m, ମଁୁ ଏେବ ଟିେକ ଫେରନ୍ 

ଟି�ପ୍ େର ଯାଉ~, େଫ�େଲ କଥା େହବା  େମା ବ�ୁ କ�େଲ, ଫେରନ୍ ଟି�ପ୍ ? େକେବ ? ମଁୁ 

କ�m, ତୁେମ ଜାଣିkବ ନା େମା ପ�ଚୟେର ତ େଲnkଲ ମଁୁ !େଦଶ ଯାଇ ଆସି£ େବାm, ସବୁ 

ତ ତୁେମ େଲଖୁଛ େସଇ ଦଶଟା ପି�କୁ େକଉଁଠୁ େ|ା�ରସିପ୍ େଦବ େସଇଟା ! �େଜ କ�2अ 

େହ େହ େହ... 

 ମଁୁ ଆଉ େକୗଣସି ସpସମି�କୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁ� କାରଣ pଷଣ େଦବାପାଇଁ େକୗଣସି 

ପ�ଶ�ମ କ�ବାକୁ ପଡୁ� ଆଉ ବାେୟାଡ଼ାଟା ? େସଇଟା ମଁୁ େମା ବ�ୁ-ଠାରୁ କପି କ� େନଇ 

ଆସି~ େଯଉଁଠିକୁ ଯାଉ~, ନକଲଟିଏ ସାkେର େନଇ ଯାଉ~ 
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ|ରଣ ମା�� ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ �ା� 
mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

ଆପଣ- mnତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, Âବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସାb', ବ'¢ ଇତ'ା2 ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

£ଠି ମାuମେର େ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’ 
 

Dମାନଗର, ୨ୟ ଗF, ବ�ହG ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 
ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ¦ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 
େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ|ରଣମାନ ମu ପ�କାଶିତ ହୁଏ 

ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ�  !pଗ ଯଥା, ଗÈ, କ!ତା, ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ 
କାହାଣୀ ଇତ'ା2 ଏkେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 
େପ�ା}ାହନ 2ଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିe ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, 
େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା}ାହନ �ଶି 2ଆଯାଏ ନାହ` ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁkବା 
େଲଖକ େଲnକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÆ େହାଇଥାଏ 
ପାଠକ lହ`େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��mପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲnକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� ijା ଇ-େମଲ୍ �ା� 
ପଠାଇପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉkେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ଭ�ୁ ଲ 
ହ�ା�ରେର େଲn ପଠା�, ijା ଟାଇପ୍ କ� ମu ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉkେଲ େଲଖାକୁ 
େଲn ସା�ବ ପେର |ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର ବ'ବହାର କମ 
େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ` ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯ2 ଆପଣ ଇ§ୁକ େତେବ �ଜ mnତ 
କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇzରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 
ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାpପାଏ େତଣୁ ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା 
ମu ଇzର୍ େନଟ ମାuମେର ହ` ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯ2 ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ 
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େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ`, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ମ�ଳ 
ହ�ା�ରେର େଲn ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Dମା ନଗର - ୨ୟ ଗF 

  ଆjପୁଆ, ବ�ହG ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯ2 ଆପଣ ଇzର୍ େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 
ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 
ଟ� ାନ୍ସ୍ mେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, ijା 
େଲଖାକୁ |ାନ୍ କ� େଜପିଇB 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��?ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
ଯ2 ଏ� ସଂ|ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସkପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 


