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‘ଆହାନ’େର ପ
ୂ  ତଃ େମୗFକ, अପକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ` କପିଇଟର ବ'ବbାେର
ଚୟନ କଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କeବ' / ଦାୟିତ
ରବ ନାହ`, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା ijା େ& ଶ 1ଆଯାଇନାହ` | େଲଖାେର
1ଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସୂ ଜସ, ତାହା ଉପେର ସାଦକ ijା
ପକାଶକ- ସହମ ରବ େବାm େକୗଣସି mnତ ୟମ ନାହ` | ଯ1ଓ ସାଦକ ସବୁ
େଲଖାକୁ ଭଲpବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ` ପକାଶି ତ କଥାs | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ'ତାର ଦାD େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା
!ବାଦର ଉeରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସାଦକ ijା
ପକାର େକୗଣସି ଉeରଦାୟିତ ନାହ` |

ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ- mnତ अନୁ ମ !ନା अନ'
େକୗଣସି ମାuମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମାuମ / ସjାଦପତ ଇତ'ା1)େର ପକାଶି ତ କବା
ଏକ अପଧ

| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ uାନ େଦେବ

| େଲଖକମାେନ

lହ`େଲ ଜ େଲଖାର ପlର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇkବା ପୃ?ାମାନପଛ! ଗଣମାuମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦୟ

ବଷ ୨୦୦୬ େଫବୃ ଆରୀ ମାସର ଛअ ତାଖ, ସରସ2

ପଜ
ୂ ା1ନ ପଥମ ଥର ପକାଶିତ େହାଇk| ଓଡ଼ିଶାର ପଥମ ଏବଂ
ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା ‘ଆହାନ’ ମାତ ଆଠ ପୃ?ାର
~ୀଣ କେଳବର େନଇ ପକାଶିତ ଆହାନ ଏ ମuେର ଦଶେଗାଟି
ବଷ ରବି ନ pବେର ପକାଶିତ େହାଇ ଆସୁ, ଏବଂ େଦଶ
!େଦଶେର ରହୁkବା अଗଣିତ ଓଡ଼ି ଆ-ୁ ପ ମାସେର ଓଡ଼ିଆ
pଷାେର ଏକ ପକା ପଢ଼ି ବାର ସୁେଯାଗ େଯାଗାଇ େଦଇ अତ'
 କkବା ସେe ଏ ପକାର େମୗFକତା ସୂତଃ
ଆନର !ଷୟ, ଦଶବଷେର ପଦାପଣ
ବଜାୟ ରବା ସତ ଆBମu ପ1ନ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପାଠକ ସୃି କବାେର ସ~ମ େହାଇ
ଆହାନ ଏେବ ମu େଯେତେବେଳ ଜେଣ େକ ଏ ପକା !ଷୟେର अନୁ ସ ି ୁ େହାଇ ପଶ
 ପକାଶନ ପେର ମu
କେର ଆେପ ଆେପ ମନଟା ଖୁସି େହାଇଯାଏ अବଶ' ଘ  ଦଶବଷର
अେନେକ ଏହା !ଷୟେର ଜାଣିନkବା ଜାଣିେଲ ମନ ଦୁ ଃଖ ହୁଏ େତେବ ଓଡ଼ି ଶାେର ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶା
ବାହାେର ରହୁkବା ଓଡ଼ି ଆମାେନ ଇzରେନଟ୍ ପ ଗଣମାuମ !ଷୟେର ସେଚତନ େହାଇନାହାs,
େସମାନ-ୁ ସେଚତନ କବା ଉେ&ଶ' େଯ ଆମର ତାହାକୁ ଆେମ େକେବ ଭୁ m ନାହଁୁ  େଫସବୁ କ୍
େହଉ अବା ଟିଟର, ସବୁ େବେଳ ଓଡ଼ିଆ pଷା ସାତ'କୁ ପାଧାନ' େଦଇ ଆସିଛୁ ଆେମ, ‘ଆସ
େଲnବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା’ ମେର ଆେମ ~ିତ ଆେମ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ pଷାେପମୀ-ୁ ଜାଗତ
କବା ସତ ଓଡ଼ି ଆ pଷା ଜଗତକୁ ସମୃ କବାେର ସହାୟକ େହାଇପାଛୁ अେନକ ବ ୁ
େଯଉଁମାେନ ନୂଆ ନୂ ଆ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖା େଲn କରୁ kେଲ େସମାନ-ୁ ଆେମ େପାାତ କkଲୁ
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ଏବଂ ଏେବ ମu କରୁ ଛୁ, େସମାନ- ମuରୁ अେନେକ ଏେବ ସୟଂ ପ?ିତ ସା'କ pବେର
ସାତ େହଉkବା େଦnେଲ ମନକୁ ଆନ ମିେଳ
ଆମ pଷା ସାତ' େଯ ଚୀର ଜାୁଲ'ମାନ ଏବଂ ସମୃ ଏହା ସମେ ମାେବ ଆେମ
େକବଳ ଏହାକୁ ପସାର କବା 1ଗେର ସହାୟତା କବା ପାଇଁ ପକାଶିତ କରୁ ଛୁ ଆହାନ ଆମ
pଷା ଓ ସାତ'ର अେନକ ରଥୀ ମହାରଥୀ अଛs, େଯଉଁମାନ- ଦୟା ଏବଂ ଆଶୀବାଦରୁ ଆମ
pଷା ସମୃ େହାଇ େସମାେନ ହ` ବା!କ ଆମ pଷା ସାତ'କୁ ନବ1ଗ େଦଇଛs
େସମାନ- ଆଶୀବାଦେର ଆେମ ନୂତନ େଲଖକ େଲnକା ମାନ-ୁ େପାାହନ େଦଇ pଷା
ଆୋଳନକୁ ଆଉ େକଇ ପାଦ ଆଗକୁ େନବାକୁ େଚା କରୁ ଛୁ ଆେମ େଯଉଁ ପେଚା କରୁ ଛୁ
ତାହା ଆେମ ଆବନ ବଜାୟ ରnବୁ ଏବଂ ସମ-ୁ ଏkେର ସୃ  କବୁ  ଆB ଆପଣ ଏହା
ପଢୁ ଛs ଆସା କାm ଆହୁ अେନକ ବ ୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ି େବ ଏବଂ େସମାେନ ପୁଣି ନୂଆ ନୂ ଆ
ବ ୁ-ୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ବାକୁ େପତ କେବ େବାm ଆେମ ଆଶା କରୁ ଛୁ
ପୁଣି ଥେର ସରସ2 ପଜ
ୂ ାର ସମୟ i ଦଶଟି ବସ !ଯାଇ, ଆେମ ପୁଣି ଆପଣ-ୁ
େଭଟି େଦଉଛୁ ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଉ ଏକ ସଂରଣ ଆଶା କରୁ ଛୁ ଆପଣମାନ- ସହpଗୀତା
ଆମ ସହ ପବ
ୂ ପ ବଜାୟ ରବ ଆପଣ ଜ େଲଖର ମୂନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କ ଆମ pଷାକୁ ସମୃ
କବାେର ଆମକୁ ସାହାଯ' କେବ ଏବଂ ପାଠକପାଠିକା ମାେନ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପାଠକ ସୃି
କବାେର ଆମକୁ ସାହାଯ' କେବ !ଗତ ସମ ସଂରଣ ପ ଚFତ ସଂରଣ ମu
ଆପଣ-ୁ ଭଲ |ଗିବ େବାm ଆଶା
ସଂପ େଫବୃ ଆରୀ ମାସର 12ୟ ସାହ, !ଶବ'ାପୀ ଏହାକୁ େପମ ପାଇଁ ସମପତ
pେଲzାଇନ୍ ସାହ pବେର ପାFତ କଯାଉ ମାସର ସାତ ତାଖରୁ ଆର େହାଇkବା ଏ
ସାହ ଚଉଦ ତାଖ ପଯ'  ପାଳନ କଯାଉ, !େଶଷତଃ ଯୁବପୀଢ଼ି ମାନ- ମuେର ଏହାର
ପାଳନକୁ େନଇ େଦଖାଯାଉ अେହତୁ କ ଆକଷଣ ଓ ଉାହ ଯ1ଓ ଏ ଉବ !େଦଶାଗତ
ଏବଂ ଆମ ସଂୃର !ପରୀତ େବାm ଦଶା ଇ i ଋଢ଼ି ବା ସଂଗଠନ ଏହା !େଧେର
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ଆୋଳନାତGକ ପା ଗହଣ କ େପମୀ ଯୁଗଳ- କାଯ' କ ମକୁ ପ କେଦବାକୁ ପଣ କଛs,
ତଥାପି अେନକ bାନେର ଏହା ବେଧ ପାFତ େହଉ ସହର ମାନ-ର !ନ ୍ େଦାକାନ,
େହାେଟଲ୍, େରୋଂ ଏବଂ |୍ ପାଲର୍ ମାନ-େର ଏkପାଇଁ !େଶଷ ସାଜସା କଯାଉ
ଯୁବପୀଢ଼ି କୁ ଆକଷତ କବା ପ ଉପହାର, ପତ ଆB ଆଣି !କ ୟ କଯାଉ ଯ1ଓ ଏ
ଉବ !େଦଶାଗତ ତଥାପି େପମପାଇଁ ସମପତ େହାଇkବା େହତୁ ଏହା ଆମ ମତେର ଏକ
ସାଗତେଯାଗ' ଉବ େବାm ମାେନବା ଉତ अବଶ' ଏ ଉବର ଆଳେର େକୗଣସି
ପକାରର ଉୃ ଳାତGକ କାଯ' କୁ ପଶୟ େଦବା ଉତ ନୁ େହଁ  ସଂଯମତା ଆମ ସଂୃର ମଳ
ୂ
ଦୁ ଆ ତାହାକୁ ଉେପ~ା କ େକୗଣସି ଉବ ପାଳନ ସବାେଦୗ अଗହଣୀୟ
!ଗତ ମାସେର !ଶେର अେନକ ପବeନ େହାଇ ଆେମୟ ମହାୀପେର Bକା
ଭୂ ତାଣୁ ଜତ େଗର ମାତା ବଢ଼ି ଯିବା ପେର अନୁ 'ନ lFଶି େଗାଟି େଦଶେର ମଳାମାନ-ୁ
 ଶିଶୁ ଜନG
ଗଭଧାରଣ କବାକୁ ମନା କଯାଇ ଏହା ଫଳେର ମାନସିକରେର ଦୁ ବଳ
େହଉkବାର ଭୟକୁ ଆnଆଗେର ରn ଏମି ¡ ଆଯାଇ ¢େର ¢େର ଏ ଭୂ ତାଣୁ
!ଶର !ନ େଦଶକୁ ବ'ାପୀବାର ସଚ
ୂ ନା ମିF !ଗତ ସାହେର ଏ ଭୂ ତାଣୁ ଜତ େଗ
ଏକ ଚୀନର େଗୀ େଦହେର େଦଖା େଦଇkବା, ସରକାର ଜଣାଇଛs ଏ ଭୂ ତାଣୁ ଜତ
େଗଠାରୁ ଜକୁ େକମି ସୁର~ିତ ରnେହବ େସ !ଷୟ ସjFତ ଏକ ସଚ
ୂ ନା ପୃ?ା ଆହାନର
ଚFତ ସଂରଣେର ପକାଶିତ େହାଇ
ପ£ାବର ପଠାନେକାଟ୍ ବାୟୁେସନା ଘାଟି ଉପେର େହାଇkବା ଆକ ମଣେର ପାiାନର
ହାତ kବାର ଯେଥ ପମାଣ 1ଆଯିବା ସେe, pରତର ଚତ ପୀ ପାiାନ େସ ସବୁ କୁ
ଖାରଜ କେଦଇ, ଏ ଘଟଣାେର ସଂପୃ kବା େମୗ|ନା ମସୁଦ अଜହରକୁ େ&ାଷ େବାm
ପମାଣିତ କ, ଏବଂ ମସୁଦ୍ ଏହାର ସୁେଯାଗ େନଇ pରତ ଉପେର ପୁନଃଆକ ମଣ କବାପାଇଁ
ଜକୁ ପୁତ କରୁ  େବାm ପାiା ଗଣମାuମକୁ ସେୂ ଚଇ େଦଇ େସପ ମୁjାଇର ପସି
ତାଜ େହାେଟଲ ଉପେର େହାଇkବା ଆକ ମଣର ଜେଣ अପଧୀ lଡ଼୍ େହଡm ବeମାନ pର2ୟ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନ'ାୟିକ ବ'ବbାକୁ ସହେଯାଗ କ pରତେର େହାଇkବା ଆକ ମଣେର ପାiାନର ପନ ହାତ
kବା କଥା କ ପାiା େସନାବା ଓ ଆଇଏସଆଇ ସଂbା େକମି ଆତ-ବା-ୁ
ସହେଯାଗ କରୁ  େସ ସବୁ !ଷୟେର !େଶଷ ସୂଚନା େଦଉ ତଥାପି ପାiାନ ଏ ସବୁ
ଆେପକୁ ଖନ କରୁ  ସମୟ ଆସି pର2ୟ ଜେନତାମାେନ େସୗହା&'ର ବାତାବରଣ
!ଷୟେର ା କବା ସହ େକୗଣସି !ତ ପଦେ~ପ େନବା କଥା ା କବା ଉତ େହାଇ
pରତର ସଶ ସୀମା ସୁର~ାବଳ ଆମ େଦଶକୁ !େଦଶୀ ଶି ମାନ- ଠାରୁ ର~ାକବା
ପାଇଁ अ କେଠାରତମ ବାତାବରଣେର ମu କାମ କ ଆସୁଛs ଉeରେର ମାଳୟକୁ
ସୁର~ାବା अେନକ ଉ¥େର !ଶର ସେବା¥ ରଣଭୂ ମି ସିଆଚୀନ୍ େଗ¦ସିୟରେର ର େଦଶକୁ
ସୁର~ା େଯାଗାଇଛs େସ bାନେର !ଗତ ସାହେର େହାଇkବା ମ§ଳନେର ବରଫ ତେଳ
lପି େହାଇ ଦଶଜଣ େସୖ କ ପାଣ ହଇkବା ଖବର ପାଇବାପେର େଦଶେର େଶାକର ବାତାବରଣ
େଦଖା େଦଇk| େହେଲ ଛअ 1ନ ଧ ପଶି ଫୁଟ ବରଫର ଚଦର ତେଳ ମu ବ©ିରkବା
ଜେଣ େସୖ କ ହନୁ ମାପାକୁ ଦୁ ଇ 1ନତେଳ ସୁର~ାକମୀ ମାେନ ଉାର କବାପେର ଏହା ଏକ
!ସGୟ େବାm अେନକ !େବଚନା କkେଲ 1ଲ¦ ୀbି ତ ସୁର~ାବଳ- ପାଇଁ ଉ&ି ଆର୍ ଆର୍
ହସପିଟାଲେର ହନୁ ମପା- iା େହଉk| ଆମ ପଧାନମୀ ସୟଂ େସୖ କ-ୁ େଦଖା
କବାପାଇଁ !ନା େକୗଣସି ସୁର~ାବଳୟେର ହସପିଟାଲକୁ ପହ©ିଯାଇkେଲ ଦୁ ଭାଗ'ର !ଷୟ
ଛअ1ନ କାଳ ବରଫତେଳ lପି େହାଇ ବ©ିkବା ହନୁ ମାପା ଆB ପବ
ୂ ାହେର ଇହଧାମ ତ'ାଗ
କkେଲ ବରଫତେଳ ରବା େଯାଗଁୁ ତା- ଶରୀର अେନକ अª କାମ କରୁ ନk|, ତା-ୁ
ବ©ାଇ ରnବାର ସମ ପୟାସ !ଫଳ େହାଇk|
!ଗତ ସାହେର ଓଡ଼ି ଶାପାଇଁ k| ଏକ ଆନର ସମୟ ପାୀପଠାେର pରତର
ପଧାନମୀ- ା ଏକ !ଶାଳ ଇିଆଲ୍ କେ¦ ର ଉଦଘାଟନ େହାଇk| ଯାହା ା
ଓଡ଼ି ଶାର अଥ ବହୁତ pବେର ପp!ତ େହବ ଏବଂ ଏହାା ଜ'ର ଆୟ ବୃ ିେହବା ସହ
େ|କ-ୁ େଜଗାର ଆ1 ମିFବ େବାm େଘାଷଣା କଯାଇk| ଏ କାଯ' କ ମେର େଯାଗ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଦବାପାଇଁ ଆସିkବା ପଧାନମୀ ଶୀ େମା ପୁରୀ ଶୀମିର ଯାଇ ମହାପଭୂ ଶୀ ଜଗନ ାଥ,
 କkେଲ ଏବଂ ଲ~Gୀ ମିରେର i ସମୟ !ତାଇବାପେର अନ'
ବଳଭଦ ଓ ସୁଭଦ ା- ଦଶନ
କାଯ' କ ମ ପାଇଁ ଆେଗଇ ଯାଇkେଲ ପାୀପଠାେର ଉଦଘାଟିତ अଇଲ୍ ଫାଇନାରୀ କାଯ' ~ମ
େହେଲ ୨୦୨୨ ମସିହା ସୁା ୧୦% େତୖ ଳ ଆମଦା ହ ାସ େହାଇପାବ େବାm ଜଣାପଡ଼ି  ଏହା
ସତ ଏଠାେର ଏକ ସାର କାରଖାନା ମା ଣ େହବ, ଏବଂ ଏହା ସକ ତ अେନକ େଟ ବଡ଼
ଇି ମu ଗଠନ େହବ େବାm ଜଣାଯାଇ
 ଣାର 1ନ ସବୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ କ ! ଯାଉ ଭଲମ ସବୁ
अେନକ ଘଟଣା, ଦୁ ଘଟ
େହଉ ସjାଦବହୁଳ ସମୟେର ବସ ପ©ମୀର ପ!ତ अବସରେର ଆପଣମାନ-ୁ େଭଟି
େଦଉ ଚFତ ମାସର ଆହାନ ଇ-ପକା
ଧନ'ବାଦ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
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ଚFତ ସଂରଣେର...
ସଂରଣେର...
ସାଦୟ

୪

େପୟସୀ

ଗଣପ ବନା

୧୦

अBତ କୁ ମାର ସାବତ

୧୨

ସୁଶାଂତ ଦାଶ

୧୪

ଡା ସ 'ାଣୀ ପାଣିଗା°

୧୬

ବାଲGୀi ନାୟକ

୧୭

!ଦ'ାଧର ପା

୧୯

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

୨୦

ଶୀକା ମିଶ

୨୨

ଡା େସୗମ'ର£ନ ମିଶ

୨୪

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

i କଥା

୫୯

୨୫

ପୁକ ସମୀ~ା

୬୦

Bକା ଭୂ ତାଣୁ ଆତ-

୬୨

ପେବାଧ ଚ ମୁଦା

େହ ଜଗନ ାଥ
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ଡାଇେବଟିସ୍
अନୁ ପମ୍ େବେହ

େନାଟି କୁ  କ!ତା
अନୁ ପମ୍ େବେହ

ସୁଜାତାପାଇଁ ପେଦ
अସି ତ୍ କୁ ମାର ସାଇଁ

अଳାଷ
ପp ପିୟଦଶ

ଭୟା
ସମୀ~ା ଦାସ

ସକ ସାମୀ ¯ୀର
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

ବନ ଜୁ ଆର
ପpତ ଗୁରୁ

ସାଧାରଣତ 1ବସ
ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍

େତାର ପ!

୨୭

ସଂେpଗ
ପେହFକା
ଈଶର !ଶାସରୁ ବଳ ମିେଳ
କାଠ କେ²ଇ
अଥ ଓ अନଥ
ଆjେତାଟାର େମାହ
େମାେତ ଯା ମରଣ େହଉ
ସାତ' ସp

୨୮
୨୯
୩୦
୩୧
୩୩
୪୦
୪୬
୪୮
୫୧

ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶାଳ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଗଣପ ବନା
ଶୀ ପେବାଧ ଚ ମୁଦା
(अnଳ ବ ହGାପ େମା ବନ ସାମୀ ସରେର )
ନେମାୁେତ ଗଣପ ପଭୁ ଗଜାନନ
अଗପଜ
ୂ ' !ନାୟକ !ଘ!ନାଶନ
ପଭୁ େଶ? !ଦ'ାଦାତା
´ାନ, ବୁ ି ପଦାୟକ, ସବସିିଦାତା |୧|
ବକ ତୁ , ମହାକାୟ ପଭୁ ଏକଦ
ଗଜବµ ଶୀଗେଣଶ େଦବ ଉମାସୁତ
 ୟ କeା
ପଭୁ ସବମ
ସକଳ କାଯ' ବଘ କର ସବଦା |୨|
 କାଟି ସମପଭ अେଟ ତୁ ମ େଜ'ା
ସଯ
ୂ େ
 ି
अnଳ ବ ହGା ନାଥ ତୁ େମ ସବଶ
ପଭୁ କାe କ अବର
ଖବ ଓ bଳ
ୂ ଶରୀର ତୁ େମ ଲେjାଦର |୩|
ଗେଜ ବଦନ ପଭୁ ତୁ େମ ଧୂମବ
ପସନ ବଦନ ଦୃ ଶ', େହ ଦୁ ଃଖନାଶନ
!େଘଶର !ଘହeା
ସକଳ ପାଣୀର ତୁ େମ pଗ' !ଧାତା |୪|
pେଲ ଚ !Bତ अ ମେନାହର
!କଟ ରୂପେର ତୁ େମ ଦୁ କୁ ସଂହାର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପଭୁ ଭୂ ବନେମାହନ
ସାଧୁ, ସ କରୁ ଥାs ତୁ ମର ବନ |୫|
କୃ ¶ପିªଳ େନତ 1ବ' େଶାpବନ
!!ଧ ରୂପେର ପଭୁ ତୁ େମ ପ©ାନନ
ପଭୁ ସ-ଟ େମାଚନ
ସକଳ ପାଣୀ-ୁ ଦୟାକର अନୁ ~ଣ |୬|
ପାଶ - अ-ୁ ଶ - ପୁକ କଛ ଧାରଣ
େମାଦକ ପିୟ ଠାକୁ ର अ ଦୟାବାନ
େଗୗରୀ ମାନସ ନନ
ଗାଣପତ'-ର ତୁ େମ अଟ ଭଗବାନ |୭|

ବୁ ି ପରୀ~ାେର ´ାନ କଲ ପଦଶନ
ପିତୃ ଚତୁ ଃପାେଶ· ପଭୁ କଲ ପଦ~ିଣ
େହାଇ ମଷ
ୂ ି କ ସବାର
ପିତା େଯ अଟs ସୟଂ ବ ହGା ଠାକୁ ର |୮|
ବା ରୂେପ ବ'ାସ େଶ¦ାକ କେଲ ଗାୟନ
ଶୁଣି େଲnଗଲ ମହାpରତ ପୁଣ
1ବ' ´ାନର ଧାନ
 ଜ
ଜଗତେର ସବପ
ୂ ' େହାଇଲ ଆପଣ |୯|
ତବ ଶୀଚରଣାj¸େଜ କେର ପଣିପାତ
अଭୟ ମୁଦାେର ପଭୁ କର ଆଶୀବାଦ
େମାର !ତ ପାଥନା
ପ
ୂ  କର ସମ- ମନର କାମନା |୧୦|
ସା-ୁ ଡ଼ା, ସୁମଳ, ଗ£ାମ Bଲ¦ ା, ଓଡ଼ିଶା େଫାନ୍ : ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧
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େହ ଜଗନାଥ
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ
େତା ରଂଗअଧେର

ହସିେଦେଲ ଥେର

ଦୁ ଃଖ ମୁହ`ଯାଏ ଭୁ m,
ପଥ ବହୁଦୂ ର

ଜଗତ ଠାକୁ ର

ନ ପାରଇ ମୁହ` lm 

ଦୟା େହବ େତାର

|ଗିଯିବ େଡାର

ଆକଷ େନବୁ ତୁ େମାେତ,
େହ ଚକାନୟନ

େଦn! ବଦନ

ସପନ େଦn େକେତ 

ଶରଧା ବାmେର

ଗଡ଼ି ମୁହ`ଥେର

େପମେର େତାହର ମB,
ନେର ଜଳେର

ଗାେଧାଇ! ଥେର

pବେର େତାହର ହB 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କ! ଆହାର

ଗାଇ! େତାହର ଜୟ,
ପତପାବନ


କ! ଦଶନ

ପାପ େମାର େହବ ~ୟ 

େଦn ମେହାଦ¢

ପାଇ! ମଁୁ ସିି

ପାଇ! େଯ ପଣ
ୂ 'ଫଳ,
ସଂସାେର ଇଁ!

ଶୀମୁଖ େଦn!

କଟିଯିବ େମାର େବଳ 

ଗରୁ ଡ଼ ପଛେର

ସ 'ାପ େବେଳ

ଭକ େନୖ େବଦ' େଦଇ,
ପB
ୂ ! ପୟର

ଆn େର େମାର

ଦୟା କkବ ସାଇଁ 
!ଭୁ ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଓଡ଼ି ଶା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଡାଇେବଟିସ୍- ୫
अନୁ ପମ୍ େବେହ

େତା ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି େମାେତ,
େହଇଗ| ଡାଇେବଟିସି 
ଆକାଉz୍ େଖାmବାକୁ କହୁkଲୁ ,
େମା ଦୁ ଆର ମଁୁହକୁ ଆସି...
अ¹ ରnେଲ ବହୁତ ମିFବ,
କଲୁ େମା ପାଖେର ବସି...
अ¢କ ପାଇବା |ଳସାେର ମଁୁ,
େତା କଥାେର ଗm ଫସି

 1

େତା ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି େମାେତ,
େହଇଗ| ଡାଇେବଟିସି 
େତା ହାତେର େଟiେଦm େମାର,
ଝାଳବୁ ହା ଜମାଶି...
େମା !ଶାସକୁ ପାେଥୟ କ,
ତୁ େମାର ସବୁ i େନଲୁ େଶାଷି...
i1ନ ଯାଏ େଦଖାେଦଇ ପେର,

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

14

ଏକାଦଶ ବଷ, 12ୟ ସଂଖ'ା
େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୬

ପବନେର ଗଲୁ ମିଶି 

www.aahwaan.com

2

େତା ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି େମାେତ,
େହଇଗ| ଡାଇେବଟିସି 
ଟି େପପରେର େତା କଥା ପଢି,
ମଁୁ ମଥାେର ହାତେଦଇ ଗm ବସି...
େମା ଘେର ଚୁ m ଜଳୁ ନk|,
ତୁ କରୁ kଲୁ ମଜmସି...
1ନେବଳଟାେର କଳାକନା ବୁ େଲଇଲୁ ,
େମା ମଥାେର ଚୁ ନ େଲସି...
ସବସା େହାଇଗm ମଁୁ,
େତା ºଣ କଥାେର ଫସି



3

େତା ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି େମାେତ,
େହଇଗ| ଡାଇେବଟିସି 
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େନାଟି କୁ  କ!ତା
अନୁ ପମ େବେହ
୧. ପଥରେର ଆ େତା ନରମ ହୃଦୟଟା,
ସବୁ ଘାତ ପଘାତ ସଯାଏ



କାଚେର ଆ େମା ଟାଣ ହୃଦୟ,
अ¹ ଆଘାତେର pªି ଚୁ ନାହୁଏ 
୨. େମାର अସଂଖ' ପଶ ବାଣେର,
ଘାଇ| େହ|ପେର...
“େମାେତ ସେହ କରୁ ଛ i?”
େବାm ପl| େଯେବ େସ ଲୁ ହ ଛଳଛଳ ଆnେର 
େମା अଆତGାର ମଁୁହ !,
|ଜେର େପାେହଇଗ|...
ତା’ର େଗାଟିଏ अେମାଘ ପଶର ପହାରେର



୩. ନୂ ଆ ବଷର ନୂଆ ସକାଳ ଆସିk| 
ଧୂସର iରଣ େନଇ...
ସମୟର ବଢୁ k| ବୟସ,
ପୃkDର କମୁk| ଆୟୁଷ 

େବାଧ ମଣିଷ ମସ୍ଗୁଲ୍ k|,

अବାବ ସପ ଦୁ ଆେର...
ସମଗ ବସeା |ଗିk|,
 ଋଣ ପେଶାଧେର 
ତା କୃ ତକମର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସୁଜାତା ପାଇଁ ପେଦ
अସିତ କୁ ମାର ସାଇଁ

ସୁ1ନେର େହାଇ| େଦଖା ପୁଣି ଥେର,
ସୃି କ| ଦୁ ଃସjାଦ େବଦନା ଆତGାେର
ବ'ାକୁ Fତ କ| େମାର େକାହଭ ମନ,
ବଜ ପଡ଼ି ଗ| ଜାଣ ଘଟାଇ ଦୁ & ନ 

ଯାଗା - କାଳ ବଦF ବଦF ମନ,
କାm ପ |ଗୁअ େସଇ ପି|1ନ
ପଡ଼ି ଆେର େଖଳୁ kେଲ ସାªସାଥୀ େହଇ,
ଡିଆଁ େଡଇଁ କରୁ kେଲ େପେଟ ଖାଇ ପିଇ

ତା''ର i1ନ ପେର ପାଠ ପଢ଼ି ଗେଲ,
ଗଣିତର ସତ
ୂ  ସବୁ କେର ବୁ ଝିେଲ
ଇହାସ - ଭୂ େଗାଳକୁ ମୁେର ଭେଲ,
ସାତ'ର େମା©କୁ ସପେର Bଇଁେଲ 

ମିତପଣ ଜାk| - अ,, k|,, kବ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ହସଖୁସି େହଇ େହଇ !| େଶୖଶବ
ପଢ଼ାପାଇଁ ବଦF| ଠିକଣା ଆମର,
ପଜ
ୂ ାଛୁଟି ପୁଣି ଡାେକ ଉମରେକାଟର

ଶମେ~େତ pବୁ km ଏଇଥର ଯି!,
ବ ୁତାର କଥାସବୁ େଦାହଇ େଦ!
େମା ଛୁଆମାନ- ପାଇଁ ଆଶିଷ ମାଗି!,
ତୁ ମ ପି|- |ଗି ପାଥନା କ!

ସପ ସବୁ ଚୁ ର୍ମାର୍ ଏପ େହାଇ|,
 ଣା ଏଠି ବ'ଥା େହ|
େସଠି େହ| ଦୁ ଘଟ
େଦହ ତୁ ମ lmଗ| ବହୁକ ସ,
ତୁ େମ ସତ୍ପେଥ ଯାअ ଗୁହାରୁ  ମୁହ`

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अଳାଷ
ପp ପିୟଦଶ
अୟୁତ ଜନGର ସକ ଆମର
ନୂ ଆ ନୁ େହଁ କାହାପାଇଁ,
ପ
ୂ  ତାର nअ େଖାB େଖାB
ଥiଯାଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ମାନ, अମାନ, ମିଳନ, !ରହ
େଯେତ ଆମ ଗ ରୁ ଷା,
ଆnେର ଆnେର କଯାଏ ପୁଣି
अବ' pବର अକୁ ହା pଷା
ତୁ େମ ସୁଖୀ େହବ, ଖୁସିେର ରବ
 ା,
େସkେର େମା ପଣ
ୂ ତ
କବାକୁ ତୁ ମ ପଥ ଆେ|iତ
ଜାFପାେର େଜ, ଜ ତା
ଜନG ଜନGାେର ତୁ ମକୁ ପାଇ!
ଏକମାତ ଏଇ अଳାଷ,
ମୟ ତୁ ମ ବନ ପାଇଁi
େଭଟିେଦ! େମାର ବଳକା ଆୟୁଷ
ପସିି, ସମୃି ପାଇ ଧନେମାର
ହୁ अ ତୁ େମ ସଦା ରଂBD,
ତୁ ମ ହାତୁ ପି ି ବାକୁ ଶଂଖା ଓ ସି ୁର
ବାରjାର ଜନG େନଉk!

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଭୟା
ସମୀ~ା ଦାସ (େଦDଶୀ)
େସ1ନ ...
କୁ  ଆB 1ଲ¦ ୀ ପଶାସନ
ନାରୀ ଯ' ାତନା େହବ ପଶମନ
lଆେଡ଼ ଖାm ଜନତା- ଡ଼
!େ~ାଭ, େପାmସର |ଠିମାଡ଼
ଭୟାର ଆଁ |ଗି 1ଲ¦ ୀେର
େସ ଆଁ ବ'ାପି ସହର ପଲ¦ ୀେର
ନାରୀହାେତ ଆB ଶାସନର େଡାର
ତଥାପି ଥମୁ ନାରୀ अତ'ାlର
ପଶୁ ପାଲଟି ସମାଜ ଏେବ ତ
ଜା ମu ନୁ େହଁ ସୁର~ିତ
ବସେର େହଉ ଗଣ ବଳା¿ାର
ତଥାପି ରବ ଶୀ| ସରକାର
!ପÀବର ବଶିଖା େତେଜ ଆB
ଭୟାକୁ ନ'ାୟ େÁ େଦେବ େଖାB 
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େହେଲ ଆB ...
େଯଉଁମାେନ ସାBkେଲ କଧାର
େସ 1ନର େସ ମହା !ପÀବର
େସମାନ- ହାେତ ସରକାର ଆB
ଭୟାକୁ ମନୁ େଦଇଛs େତB
ଭୟା ଆଁକୁ କ ଜ ସିଢ଼ି
1ଲ¦ ୀ ସିଂହାସନପେର ଗେଲ ଚଢ଼ି
ଭୟାର ହତ'ାକାରୀ ପିଶାଚକୁ
େଦଉଛs अନୁ ଦାନ େସ ଚକୁ
ଧନ' ଜେନତା ଧନ' ଜ
ଧନ' ତୁ ମ ମାନ ନାରୀ ଜା ପ
ସରକାର ସିନା ବଦF ଯାଉ
ନାରୀ अତ'ାlର େସମି େହଉ
େଯେବ େହବ ଏଠି ନାରୀ ବୟା
େସ1ନ ଶାs ପାଇବ ଭୟା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମା’’ପୁअର
ସକ ସାମୀ ¯ୀ ଓ ମା
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ବୁ ଢ଼ାଟିଏ 1େନ କାୁ k| ବସି
ଗୁମୁ ଗୁମୁ େହାଇ,
ପlm ଯାଇ ପାଖକୁ ତା-ର
କାୁ ଛ କअଣ ପାଇଁ 
କ| ¯ୀ େମାର େବମାର ପଡ଼ି 
ପାରୁ  େସ ଉଠିବସି,
କm ପୁअକୁ ଡାର ଡାକୁ ନୁ
ଯାଇ ଆଣିବ ଖାସି 
ଶଳା ତା’ର ଆB ଘରକୁ ଆସୁ
େଯାଗାଡ଼େର अ ସିଏ,
ମାଆକୁ ଡାର iଏ େଦଖାଇବ
ମନ କୁ େମା ପାପ ଛୁଏଁ 
ବଳ ନାହ` ଆଉ ହାତେର େମାହର
ପାରୁ  ତାକୁ ମଁୁ େନଇ,
ଟ-ା ପଇସା ! ନାହ` ତ ପାଖେର
ବୁ ି ବାଟ 1ଶୁନାହ`
େକେତ େସବା କରୁ kବା ¯ୀ େମାହର
ଆB େସ ପଡ଼ି  େେଗ,
ପାରୁ ନାହ` i କ ତାହା ପାଇଁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନାହ` ତାହା େମାର pେଗ' 
ଭଲ ପାଇବା େଦn େସ ବୃ ର
ବହୁତ ମଁୁ ଖୁଶି େହm,
କଣ େଯ ସାନା େଦ! ନ ଜାଣିମଁୁ
ମେନ ମେନ ା କm
କm अଜା େହ i େହବ ନାହ`
େପା 1अ ଆn ଲୁ ହ,
ତା- ପ ତୁ ମ ଭଲପାଇବା ହ`
ତା-ୁ ତ େହବ ସହାୟ 
େସ ପୁअ କଥା p!m େଯେବ ମଁୁ
େମାେତ p କ େହ|,
ପୁअ ଜନGକ େସଇ ମାଆ ସେତ
କଣ ପାପ କk| ?
ଦ େହ|ନାହ` େସ1ନ େର
p!m ତାହା କଥା,
ସବୁ ପୁअ-ୁ େଯ अନୁ େଧ େମାର
ବୁ ଝ ମାଆ ମମତା 

ସୁରପୁର, ଉeରକୂଳ ହାଟ, ପୀପୁର
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବନ ଜୁ ଆର
ପpତ ଗୁରୁ
ବନ ଜୁ ଆର

ସମୟ ନଈେର

ଉଠୁ ଥାଏ ପଡୁ ଥାଏ,
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ପ

ଦୁ ଇଟି ପସ

pେଗ pେଗ ମିଳୁଥାଏ 
ସୁଖ ଆେସ ବେନ

~ଣିକ ପାଇଁ େଯ

ଦୁ ଃଖ େଯ ଦର1 ବ ୁ,
ଦୁ ଃଖୀ ବନେର

ସୁଖ େଯମିକା

ସେତ अବା ସାତ ସି ୁ 
ପାପ ଓ ପଣ
ୂ 'ର

ସାବ କବ

ତଉmବ iେର,
ଧ i ଗବ

ବୁ ଝିବ େସ

ଯାହା kବ େତା pଗ'େର 
ସରେଗ ନୁ େହଁ i

ନରକେର ନୁ େହଁ

ଏଇଠୁ ପାଇବୁ ଫଳ,
େଯଉଁଠି ଜନମ

େସଇଠି ମରଣ

ମାଟି ଏକା ମା’ େକାଳ 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସାଧାରଣତ 1ବସ
ଶୀ ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍
ଆମର ପବ
ୂ ଜ େଦେଲ ପାଣ ବF
େବା| େଶାଣିତ ନେସାତ ଭF,
अବନତ କେଲ ନାହ` ତା- ମଥା
ଆଣିେଦେଲ ଆମ ପାଇଁ ସ·ାଧୀନତା II

ସ·ାଧୀନ pେବ କବାକୁ ଶାସନ
ଗଢିେଲ େସମାେନ ନୂଆ ସମିଧାନ,
pରତ େହାଇ| ଗଣତ 
ପାFେଲ 1ବସ ସାଧାରଣ ତ II

k| ଲ~' ଆମ େହବୁ ସାମ'ବାଦ
 ରେପ~ ମୁ ମତବାଦ,
ଧମ
ଦୂ ରୀଭୂ ତ େହବ େଶାଷଣ କଷଣ
ଶାsେର ରେବ େଦଶବାସୀଗଣ II
କୁ ଶାସନ ଯିବ େଦଶୁ अପସ
ସାତ େହେବ pର2ୟ ନାରୀ,
ବାଳଶମ ପଥା େବାଇବ ଉେଦ
 ~େତ ସେବ େବାଇେବ ଯୁ II
କମେ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆଶା ରଗ| ଆଶାେର ଆମର
!କାଶର ନାେମ କରୁ ଛୁ ¿ାର,
ପୁ£ିପ ହାେତ େହଉଛୁ ଶାସିତ
େଗା|ମଗିେର େହାଇ କବFତ II
ନାରୀ ଯ' ାତନା ଗବ କଷଣ
େବକାର ସମାସ'ା କୃ ଷକ ମାରଣ,
ଶା ବୃ ି କ ଜସ· अଜନ
େpଟ ପାଇଁ ସା ଦାୟିକ େପାଷଣ II

ପଣାେମ ଯୁବା ହୁଏ ପଥଚୁ 'ତ
अବଲjନ କେର ସାସବାଦ,
!େଦଶୀ ଶତୃ ସାେଥ ମିଳାଏ ହାତ
େଖଳାଏ େଦଶେର େସ ଆତ-ବାଦ II
ଜନGଭୂ ମି ଆB अେଟ !ପଯ' 
ତା େ|ତକ ଧାର େକ କବ େଧୗତ,
ଜାଗରଣ େଯେବ ନ େହେବ ସାନ
ରବାକୁ ପୁନଃ ମହାନ ସଂଗାମ II

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େତାର ପ!
ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶ·ାଳ
ଆn େକାେଣ େମାର େଯେତ ପାଣି k|
କରୁ k| अବ' ,
अମାଆ େହାଇ ଲୁ ହ ନାଆଁ େନଇ
ବ| େଗାେଟ ପର |
େଦn ହସୁkେଲ େକେତ ଜଣ ବଂଧୁ
ତୁ କେମଇ େଦଲୁ ମନ
େତା ମେନ େମା ପାଇଁ i pବନା k|
ଜାଣି ପାm େସ 1ନ |
ଆମ ସଂପକ ଆ |ଗୁ
ସ·ାଥପର ଦୁ ଆେର ,
େତା !ନା ମିତେର ବଂ ପା!
lmଗେଲ େମା ଠୁ ଦୁ ର |
େତା େବାଲ ମା! େଚଇଁkବା ଯାଏଁ
ସେଜଇ ମିେର େଦD ,
ଜ ଲୁ ହ େପା ହସି େଦଉ ମଁୁ
େଦn େତାର ପଛ! |
ନୟାଗଡ଼ ସ·ୟଂଶାସିତ ମହା!ଦ'ାଳୟ , ନୟାଗଡ଼
ଓଡ଼ି ଆ !pଗ , ୨ୟ ବଷ
େମାବାଇଲ-୯୪୩୯୫୭୮୧୧୬

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େପୟସୀ
अBତ କୁ ମାର ସାବତ
େମା ବନର ଘାତ ପଘାତେର
ଶରୀରର େଶାଣିତେର
ହାତର अ-ାବ-ା pଗ'େର
ମନର ମାନସି କତାେର...
ତୁ େମ ଓ ତୁ ମର अି ତ
ମଳୟର ମହମହ ମଧୁଝ କୁରୀ ସୁଗ

ପ

କାହ`i େମାେତ େଦାଳାୟିତ କରୁ 
େମାର ସମ ପତ अପତ
pବ ଓ pବନାେର
ା ଓ େଚତନାେର
pଷା ଓ ବନାେର
ସୁେନm ଓ ସବୁ Bମାେର

ତୁ ମ ସହ େମାର ଏକ !ଡ଼ ଆGୟତା
କାହ`i େମାେତ େଦାଳାୟିତ କରୁ  ?
େହ େମାର େପୟସୀ
ମନର ମାନସୀ
େମା ର ଇପ୍ସି ତା
ଆସ... ଏେବ ତ ଆସି ଯାअ
େମାେତ ଓ େମା ମନକୁ
B ଜାଇ 1अ
େମା ସହ ଜକୁ
ହB ହଜାଇ 1अ
େମାର କ¹ନା ଓ ବନାର ଶତଉ େର
ତୁ ମର ର ଶାଶତ େପମେର
େମା ସହ ବୁ ଡ଼ ଓ େମାେତ ବୁ ଡ଼ାଇ 1अ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସଂେpଗ
ସୁଶାଂତ ଦାଶ
ବହଳ अ ାରେର
ଲୁ ଗ| ପ
ଜହ ଆଉ ତା
ତମ େଦହର ବ ନେର
ମଁୁ ଲୁ ଗm
େହାଇ ଆତGହ

ଏ େପମ ନା !େpର
ସପ ନା ସଂେpଗ
ପାରୁ ଛ ଯ1 କୁ ହ
ଯ1 େମାର ପଣ
ୂ '
େମାେତ ମୁି 1अ
ଯ1 େମାର ପାପ
େମାେତ ~ମା 1अ Ã
ଳାଦ ୀ ବାସ
୫, ବାପୁB ନଗର ବ'ା- କେ|
ବ ହGପୁର - ୭୬୦୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା
େଫାନ୍ - ୯୯୩୭୨୨୫୦୯୭

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପେହFକା
ଡା ସ 'ାଣୀ ପାଣିଗା°
ଚ ଉେଠ କଳାବାଦଲ ଉହାଡ଼େର
େମା ସହ ତୁ ମକୁ େଦn ହସିବାେର
େଖାBବୁ େଲ ତାର ବରଯାତୀେର
ଟିମ୍ ଟିମ୍ କେର ¡ଭ ଆଲୁ अେର
ଣୀର ଆଗମନ ଏkପାଇଁ
େମା ମନ अସାରେର
ତୁ ମ अଗଣାେର ଆଲୁ अ !ଇ
ସପନର...
ଜକୁ ଭେସଇ େଖାBବା ସପନେର
ର ଏ अନବ अସାରେର
ବୁ ଭୂ ~ୁ ବାସନା ଭ ମନ ଓ େଦହେର
ମଁୁ ପହେ© ତୁ ମ ପାଶେର
େକ େକ େଚନାଏ ହସର ଫୁଆର
ମୁଠା ମୁଠା !ଇ ଭେର अନୁ େକାଣର
ଆn େଖାm େଦnm ସବୁ ମରୀକା
Äନ ସପନର ଏ ସବୁ ପେହFକା 
ବ? ¯ୀ ଓ ପସ2
ୂ େଗ !େଶଷ´ା
ଡÅର୍ସ େଲନ୍, ନୂ ଆ ବସା
ବ ହGପୁର - ୭୬୦୦୦୧
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ଈଶର !ଶାସରୁ ବଳ ମିେଳ !!!
ବାଲGୀi ନାୟକ
ସମ ଈଶର !ଶାସୀ େ|କମାେନ ଈଶର- अି ତକୁ ପମାଣିତ
କବାପାଇଁ ଯୁି କଥାs - ‘!ଶାସ (ଈଶର)ରୁ ହ` ବଳ ମିେଳ’ ijା
ଈଶର !ଶାସ ମୂେଳ ଏ ଜଗତ ଏ କଥା ସତ େଯ !ଶାସ ନାମକ ଏକ
अଦୃ ଶ' ଶିା ସମ ପାଣୀ ଜଗତ ପlFତ େହଉ ଏ ଶି
େକବଳ ମଣିଷ ତେର ସୀମାବ ନୁ େହଁ  ପଶୁ ପ~ୀ- ତେର !
!ଶାସ ରହୁkବା େଦnବାକୁ ମିଳୁ ଏହା ଏକ ମନାeି କ ପାଠ
iଏ, କାହ`i, କାହା ଉପେର, େକେତ ସମୟ ପାଇଁ ଓ େକେତ
ପମାଣର !ଶାସ କେର, ତାହା ! ାରଣ କବା ସହଜସାu ନୁ େହଁ  ଆBର !ଶାସ
ପରମୁହୂeେର अ!ଶାସେର ପଣତ େହାଇପାେର ଏବଂ ଆBର अ!ଶାସ କାm !ଶାସେର ପଣତ
େହାଇପାେର !ଶାସର अଥ ଭ!ଷ'ତେର i ପାଇବା ଏବଂ अ!ଶାସର अଥ ଭ!ଷ'ତେର i
ହେରଇବା अ2ତର ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର ଆଧାତ अନୁ ଭବରୁ !ଶାସ ଓ अ!ଶାସ ଜନG
େନଇଥାଏ ମଣିଷ ମଣିଷ- ତେର େହଉ अବା ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନ- ତେର ଗଢ଼ି ଉଠୁ kବା
!ଶାସ ମଳ
ୂ େର ର - ଆତGର~ାର pବନା େଭୗକ ଜଗତେର ଏ !ଶାସ କଥା ତ ସହଜେର
ବୁ ଝାପଡୁ  i अ¢େଭୗକ ଜଗତର କା¹କ େମା~, ସଗ, ବାଣପାି ଆ1ର !ଶାସ ା
ମଣିଷର କଣ |ଭ େହଉ ବା ~ େହଉ ତାହା !lର କବା ଉତ
ମେନାେବୖ ´ାକ ମାେନ ଗେବଷଣା କ କଛs - ମଣିଷ େକୗଣସି କା¹କ ଶି ଉପେର
!ଶାସ କବା अେପ~ା ଜ ତେର ଆତG!ଶାସ ବୃ ିକେଲ ବନେର ସଫଳତା ପାଇବା ସହଜ
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େହାଇଥାଏ ଆତG!ଶାସ ବୃ ି କବା ପାଇଁ अେନକ ପକାର େବୖ ´ାକ ପ ଓ ଉପକରଣ
ଉÇାବନ େହାଇ ପା େସମାେନ ଗେବଷଣାରୁ ଜାଣି ପାଛs - pଗ' ଓ ଭଗବାନ- ଉପେର
!ଶାସ କରୁ kବା ବ'ି ମାନସିକ ରେର ପªୁ େହାଇଯାଏ େସ ସତ pବେର i ! ା
କପାେର ନାହ` ପଣାମ ସରୂପ ଈଶର!ଶାସୀ ମନ େନଇ େକ ଆତG!ଶାସୀ େହାଇପାେର
ନାହ` େସ ସବୁ େବେଳ ଏକ अଜଣା ଆତ- ଓ अେହତୁ କ ଭୟା 1ଧାଗ ବନ अବାତ
କଥାଏ କାେଳ अମୁକ ~ େହାଇଯିବ ବା ସମୁକ ~ େହାଇଯିବ ାେର ହ` ସବୁ େବେଳ ବୁ ଡ଼ି
ରଥାଏ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ େଭୗକ କମ  अେପ~ା େଦୖ Dଶି ଉପେର େବଶୀ !ଶାସ
କେର
ବାªାେ|ର, କାଟକ
େମାବାଇଲ୍ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦
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କାଠ କେ²ଇ
!ଦ'ାଧର ପା
ତ ଉପେର ଖ ଖାଉkଲୁ | ଝିअପୁअ େଖଳୁ kେଲ | କ’ଣ
ଟିେକ !ଗିଡ଼ି ଗ|, େସଇଠୁ ପାଟିତୁ | ଦୁ ାମୀ ପାଇଁ ମଁୁ ଟିେକ
ବଷଗm ଦୁ ଇ ଜଣ- ଉପେର | ଏଥର pଇଭଉଣୀ ମନ ମା, ମୁହଁ
ଶୁଖାଇ ବସିଗେଲ | ସକାଳୁଆ ସହରର m| ୀଟ୍ |ଇଟ୍ ଭF ମୁହଁ
| ଥମ୍ଥମ୍ | ହାଲକା ବଷା ପେର ା କଡ଼ର ଘାସ ଉପେର ଜମି
ଯାଇkବା ଧୂFର ଆରଣ ପ !ଷ ମୁହଁେର अଳସ pªୁk|
!ରସତା |
- ଆେର କ’ଣ େହାଇ iେର | ତେମ ଦୁ ଇଟା ଏମି କାଠ ପିତୁଳା ଭF ବସିଛ େଯ ପୁ
ଚୁ ପ୍lପ୍ | ଏ, ଏମି ବସିଛ କ’ଣ ମ? ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ାସା ତ ଉପରକୁ ଆସିkବା େବାଉର
ସଗଭ କअଁFଆ କଥାର i ! ପpବ ପଡୁ ନk| अନାସ ଦୁ ଇଜଣ- ଉପେର |
ଏଇ କାଠ ପିତୁଳା କଥା ଶୁଶୁ ଶୁଣୁ ମନକୁ ଆସୁk| େକେତ ପୁରୁଣା କଥା | କାଠ ମୂe kେଲ
ଆମ ପାଇଁ େଖଳନା ଭF | ପବଷ pଦ ବ ମାସେର ଆମ ମାହାପୁରୁ ଘର ପୁ ଆଖଡ଼ା ଘର ପାଲଟି
ଯାଉk| | ସଡ଼କକୁ େଲସି େହାଇ ରkବା େସଇ ଦାପଟିଆ ଘେର ସବୁ ର!ବାର ବଦF
ଯାଉk| ଦୃ ଶ' | ଜମା େହାଇ ଯାଉkେଲ ସା ଯାକର ଝିअ ସକାଳୁ ସକାଳୁ | ସକାଳୁ କ’ଣ ମ,
ଆକାଶ ଫ¥ା େହବାର େଢର୍ ଆଗରୁ , ପୁ ପାହାsଆରୁ | ସିୁ ଫାଟିବାେବଳକୁ अନ' iଏ ୁଲ୍
ହତା ତେର kବା ଟଗର ଗଛରୁ ଫୁଲ େନଇ ଯିବ! ଏମି ଏକ ଆଶଂକାେର ଛଟପଟ ଚଗ|
ମନ ସାଳୁ  କୁ ଆଡୁ ?
ରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ bି ର କ େଶାଇେଲ ଆଉ i େର ଦ ହୁଏ | ଦ lଉଁ lଉଁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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pªୁkବ | ଗେଡ଼ଇ ତେଡ଼ଇ େହବା ତେର |ଗୁkବ ଏଇ େଯମି ଘଂଟାଏ lmଗ| ଆଉ 
ପାଗ| i? ଖ ପଡ଼ି ଗ|ଣି i ଆଉ? ଏମି ଏକ ଛନଛଆ pବ େବାF େହାଇ ଯାଉkବ |
ଚମi ଯାଉkବା iେଶାରୀ ବୟସର ଧକ୍ଧକ୍  | େମାହନବଂଶୀର ସ·ନେର ବାୟାଣୀ ଧାଭF େଶାଇବା bାନରୁ ଉଠି ପଳାଇବାକୁ ମନ େହଉkବ | ଘରର ବଡ଼ମାେନ ତାଗିଦ କରୁ kେବ,
ଆେ|  ପା େ| | अଧ ପ େହାଇ | ଏେତେବଳୁ ଏେତ ଉନ iଆଁ | i
ଫୁଲେତାଳା େଯ, ଟିେକ ଫ¥ା େହାଇ ଆସିବା ପେର ଗେଲ େହବ?
େହେଲ अମାଆ ମନ କ’ଣ ବୁ ଝୁ? କାହାଠାରୁ ପଛେର ପଡ଼ି ବାର ଯଣା େସଇ iେଶାରୀ
 ୁ ଚଢ଼ି ବାର ଶାେର
ବୟସର କ’ଣ ସହଜେର ସ ହୁଏ! ସମ-ୁ ଟପି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାର, ଶୀଷକ
ଆଛନ ବୟସେର ଟିiଏ ! !ଳj ଯୁଗଯଣା ଭF |େଗ i?
ଖୁଦୁରୁ କୁ ଣୀ ଓଷା | ବଡ଼ େ|କ- ଆକଟକୁ ପାସªେର ନ ପକାଇ ଝିअମାେନ ବାହା
ଆସିkେବ ଘରୁ | ଜ ଗଁା ତେର ଗଁା ଝିअ-ର ଡ଼ର େଗାଟାଏ କ’ଣ? ପୁଣି ଜଣଜଣକ ଘରୁ ବଡ଼
େକ ଜେଣ ! lm ଆସିkେବ ସାkେର | ବଡ଼ ଭଉଣୀ Áୟ, ନkେଲ ବଡ଼ i ସାନ pଇ |
pଇମାେନ ଏଇେବେଳ pରୀ କାମେର ! ଆସs | ୁଲ୍ ପଛପଟ େକନାଲ କଡ଼େର kବା କାଂଚନ
ଗଛ ନ େହେଲ ବଡ଼ ଟଗର ଗଛେର ଚଢ଼ି ଫୁଲ େତାF େଦବାପାଇଁ | େକେତ ସାହସ ! ପାଖେର
kେଲ |
ଗଁାର ସବୁ ସାେର ପ ୂଜା | େକାଉ ସାେର ଦୁ ଇ  ଯାଗା | ମନ ଏକାଠି େହେଲ ଶେହ
ଝିअ ଏକାଠି େମଳ | ଟିେକ ମନ ଫଟାଫଟି େହେଲ ଆଉ େଗାେଟ ନୂ ଆ ଜାଗାେର ପଜ
ୂ ା | େହେଲ
ସବୁ ଠାେର ମାଟିେର Èଚଳ pଲକୁ ୀ ପଜ
ୂ ା|
ଆମ ମାହାପୃ ଘେର ! ଖୁଦୁରୁ କୁ ଣୀ ଓଷା | ହେଲ ଆ | ସବୁ ଠି ମାଟି ମe
ୂ  | େହେଲ
ଆମର କାଠ ପମା | କାରଣ ମଁୁ ଜାଣି ପାେର | କାହାକୁ ! ପlେର | ପି| େ|କ | େହେଲ
1େନ ପlm ବୁ ଢ଼ୀ ମା’କୁ | ମା’ େ| ଆମ ମªଳା କ’ଣ ପାଇଁ କାଠେର ଆ | अନ'ମାେନ ତ
ଖୁଦର-ୁ ଣୀ ମାଟିେର ଆ ସୁର ରªୀନ ମe
ୂ  ପଜ
ୂ ା କରୁ ଛs | ଆମ ଘେର କାଠର କ’ଣ ପାଇଁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କହ?
କାଠ ପମା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ େଜେଜମା’ ତା’ ପାଟିେର ଆªୁଠି ରn| | ମେତ ଚୁ ପ୍ ରବାକୁ
ଠା େଦ| | ଏପେଟ ମେତ अଧ୍ଖଳ ଆକଟ କ| | ଆେର କାଠର ନା ପଥରର ଏମି କ’ଣ
ପlରs | େସ ପ ଠାକୁ ଣୀ |
ମା'ର ଠାକୁ ର ଠାକୁ ଣୀ- ଉପେର अଖ ଭରସା | ୟା’ର କାରଣ େମା ନନା | େମା
ନନା-ର କୁ ଆେଡ଼ ପି| 1େନ ଭୟ-ର େଗ େହାଇk| | ବାରjାର େଦହପା ଖପ ହୁଏ |
େହେଲ େଜେଜମା’ର p କାଇଦା | ତା’ ପି|ର କାନେର େକମି ପାଣି ପଶିବ!
େମା ନନା ଜନG େହବା ଆଗରୁ ଦୁ ଆର अେନକ ସୁଖ ହଇ ସାk| େମା ବୁ ଢ଼ୀମା’ |
ଦଶଦଶଟା ପି| ବନକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବାଟ କାଟିkେଲ େସପାକୁ | େବାଝ େବାଝ ଦୁ ଃଖ
ମୁେଇ ତଥାପି ଆଶାର ଧାେର ଧାେର lଲୁ k| େମା ବୁ ଢୀମା’ | अସମୟେର ଏେତ ସାନ-ୁ
ହଇ अେନକ अ ାରକୁ ସାଉଁଟିବା ପେର ବ2ଘର େହାଇ ଆସିk| ପୁତସାନଟିଏ | େମା ନନା |
ଯମକୁ େକେତ କ’ଣ ବାଡ଼ ପକାଇ ରnବା କଥା | କାନ କଣା କ, କାନକୁ ହା ଖପ ଶୁଭୁkବା
ମୁପତା ଭF ନଁା େଦଇ, ଏମି େକେତ କ’ଣ କk| |
ପୁअ ଆଉ ଝିअ- ଆେଡ଼ lହ`m | ମଉF ଆସି|ଣି अଳପ ସମୟ ତଳର େମୗନତା | େବାଉ
ପୁଣି ଥେର ଡ଼ାi|, ଆେର ଖାଇ େଦାଉନ | ୁଲ୍ ଯିବ i? ପୁअ ହସି ଉଠି| | ଆେର ଆେର
େଦଖମ ୟାକୁ | ର!ବାରଟାେର କହୁ ୁଲ୍ ଯିବ i? ତା’ ହସେର ତାଳ ମିଳାଇ ମଁୁ ! ହସିେଦm
| ଏଥର ଝିअ ! ହସି ଉଠି| | ଏଇ ସୁେଯାଗେର ମଁୁ କm ଶୁଣିବ କାଠ କେ²ଇର କଥା |
ହଉ ଶୁଣ | ସିଧା େନଇ ଗm େସମାନ-ୁ ୭୦ ବଷ ତଳକୁ | େମା ନନା- ପି|1ନର
କାହାଣୀକୁ | ଆମ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ େଗାେଟ ଯାଗାେର ଟªା େହାଇkବା ନନା- ଫେଟାକୁ ଯିଏ
 kେଲ | ବାରjାର େଦହଖପ େହଉk| |
ଆସିବ େଦnବ ପଥେମ | ପି|1େନ େସ ଖୁବ୍ ଦୁ ବଳ
େଜେଜମା’ ପାଇଁ ମªଳା kେଲ ଭରସା | ମªଳା- କାେଳସୀ କୁ ଆେଡ଼ ପତ'~ ଠାକୁ ଣୀ | ତା-
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अସଲ अବତାର | ତା’ଠି !େଜ ହୁअs ମା’ ମªଳା | ବାରjାର େଦହ ଖପ | ଆଶା ପାୟ ହଇ
ଥେର ମªଳା ମିରକୁ ତା-ୁ େନଇ ଯାଇk| େଜେଜମା’ | େର ପସନ େହବାର େବଳ |
କାେଳସୀ କୁ ଆେଡ଼ େସଇ ଘନ अ ାର େର େଗାଟାଏ ହାତ ଧ ଶୁନ' ଶେୂ ନ' େଟi େନ|
ନନା-ୁ | େହାଇ େହାଇ େକେତ େସଇ  i l ବଷର େସଇ ଛୁଆେବଳର େମା ନନା-ୁ |
ନହକା େମଂଚଡ଼ ପି| |  अଧେର ଦ pªିେଲ ମା’ େକାଳେର ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳୁ େହାଇ
lହ`ବାେର अଭ' କୁ  ପି|ଟି କାେଳସୀକୁ େଦn ଏଁ ସ | କୃ ¶କାୟ କାେଳସୀର |ଲ
ଟହଟହ ଫୁଲମାଳ ମିତ େଚେହ | ଚନ ଚ¥ ତ ମୁଖମଳ, ମୁଆ 2ରେର ହାତ କାଟି ଟପ୍
 କବ ଆଉ ଜଳା ବFତା ପାଟିେର ପୁଇବା ଭF
ଟପ୍ अଘ' ମªଳା- ଆଗେର अପଣ
अେଲୗiକ କାକାରଖାନା | ତା’ସାªକୁ ଚତୁ ଦ ଗେର ଘଂଟଘଂଟାର ନାଦ |
ହଠାତ କାେଳସୀ ମାେନ େମା ମା’ ପାଇଁ ଯିଏ ମªଳା ଠାକୁ ଣୀ , ‘ମୁପତା’ର ହାତକୁ ଧ
ଟାଣିେନେଲ | - ଆେର ଡରୁ ଛୁ କ’ଣ lଲ୍ lଲ୍, ତେତ ବୁ |ଇ ଆଣି! | ତାଳବ ର କଳାଘୁମର ପାଣି
ଉପେର କାେଳସୀର ପାଦ | ବୃ ହତକାୟ ତାଳବ

ପୁ ୫୦୦ ମିଟର୍ ଲj ଆଉ ଓସାରର | ଏପଟରୁ

େସପଟକୁ ପହଁ  ଗେଲ ପାୟ अଧଘଂଟା |ଗିବ | ହଠାତ େସଇ ପାଣି ଭତେର ନା କୁ ଆେଡ଼ େଯମି
ଉpଇଗେଲ ଦୁ ଇଜଣ | କାେଳସୀ ଆଉ ମୁପତା |
େଫବା ପେର ନନା ମା’କୁ କେଲ | ମା’େ| ମେତ ତ ତାଳବ

ପାର୍ କଇ େଦେଲ

ମªଳା | ଶୂେନ' ଶେୂ ନ' େଯମି ଉଡ଼ି ଗେଲ | ତା- ପାଦେର ପାଣି |ଗୁନk| ତ! କାେଳସୀ ତ
ହାତେର େଟi େନଉkେଲ ତା-ୁ | ତା- ଜ ପାଦ ! ପାଣିେର i ମାଟିେର |ଗୁନk| | !ତ
ନୁ େହଁ i!
ଇଏ େସଇ अେଲୗiକ ମªଳା | ମୁପତାକୁ ଧ େସ1ନ କାେଳସୀ େଫବା ପେର ମା’କୁ
ଆଉ ସାେଳ iଏ | ମା’ େ| ତୁ େମାର ଭରସା | ମା’ େ| ତୁ ତା ମୁପତାକୁ ର~ା କେର.. ଏମି
େକେତ େକେତ ବାହୁk| | କାେଳସୀ अଭୟ ବାଣୀ ଢାFେଦେଲ, ଯାଃ, ୟାର ଆଉ i େଗ
େବୖ ଗ େହବନାହ` | େତାର ଆହୁ ପି|ଛୁଆ େହବ | ଯାଃ, ଭୟେର ଯାଃ, ଏକମୁହଁା େହାଇ ଯାଃ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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| ପଛକୁ lହ`ବୁ |
େସଇ େଯ ଏକମୁହଁା େହାଇ ମା’ ଆସିk| େଯ ଆସିk| | ଆଉ  अଧେର ମªଳାପାଖକୁ େକେବ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ି ନk| | ସତକୁ ସତ ଆଉ େନାଟି ପି| ! ଜନG େହେଲ |
 ମୁପତା ମଣିଷ େହ| | ସାତ ନଈ େଡଇଁ
ସମେ ବଂେଲ | ମା’ େକାଳଡ଼ି ପାରୁ ନkବା ଦୁ ବଳ
କାହ` େକେତ ଦୂ ର ଯାଗାକୁ େପଟ େପାଷିବାକୁ ଗ| |

liବାi କ| | ବାସ୍ େସଇ 1ନୁ

ମªଳା- ପ େଜେଜମାର େଯଉଁ !ଶ·ାସ ତାହା େସମି ରଗ| | ମା’ ମªଳା ଘରର ମଣିଷ
େହାଇଗେଲ | େଜେଜମା’ର ଖୁସି ପାଇଁ େଜେଜବାପା ଗଢ଼ାଇେଦେଲ ମªଳା- କାଠର ପମା |
ଆଉ ତା- ପାଇଁ ଖଂBେଦେଲ େଗାଟିଏ ପୁ େକାଠରୀ |
ବୁ ଢ଼ାବାପା ଗଢ଼ାଇ େଦଇkବା େସଇ ପମାକୁ ସବୁ 1ନ ସକାେଳ ସଂେଜ ପୁଜା କଗ| |
େମା ପି|1େନ ଉ¥ତା ଦୃ ିରୁ ମªଳା େହାଇଗେଲ େମାର ସମବୟ ସାª ଭF | !େଶଷ କ
pଦ ବ ମାସେର | ଖୁଦୁରୁ କୁ ଣୀ ପଥମ ପାF ପ ୂବରୁ ତା-ର ନବ କେଳବର ହୁଏ | ସବୁ ଠୁ ମଜା କଥା
େହଉ େଜେଜବାପା ଦୁ ଇ ମªଳା- କାଠ ମୂe ଗଢ଼ାଇ େଦଇଥାs |
ଦୁ ଇ ମªଳା- ମuରୁ ଜେଣ କାଳୀ ଜଣ େଗାରୀ | ମଁୁ ଏ ରହସ' େଭଦ କବାକୁ େସ1ନ
lହ` ନkm i ଆB ! lହଁୁ ନାହ` | ଆମ ଦୁ ଆେର େଗାେଟ ଉଛୁଳା କୂअ ଥାଏ | ଉଛୁଳା କୂअ ନା
ବଡ଼ !ତ କୂअ | ବଷା1େନ ବାହାରର ପାଣି ପअ
ୂ ତେର ପେଶ | କୂअ ପାଣି ବାହାରକୁ
ବାହାବା େଦnଛs |
ଇଏ େସଇ କୂअ | ଆମ ଘରର अବbି  k| େସଇଭF | ବାଡ଼ି ପେଟ େପାଖରୀ, ଦାେର
ସଡ଼କ | ଘର ପାଖେର ଏକ !ଲ | अଗଣାଠାରୁ ଏଇ !ଲର ପତନ ସାମାନ' ତେଳ | ବଷା 1େନ
ଆେମ ବାଲଟି ହାତେର ବୁ ଡ଼ାଇ କୂअରୁ ପାଣି ଆଣୁ |
େସଇ କୂअେର ଆେମ ଦୁ ଇ ମªଳା କାFେଗାରୀ-ୁ

ବୁ ଡ଼ାଉ ଟୁବ୍ଟୁବ୍ | अବଶ'

େଜେଜବାପା- ତାଗିଦ ଥାଏ କାଠ ପମା-ୁ େବଶୀ ଜାଇବ ନାହ` | ଜଗନ ାଥ ସିନା ଗାେଧାଇ
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ଜ·ରେର ପଡ଼s | ତା- ପାଇଁ େକେତ େବୖଦ' ଖଂଜା, େକେତ ଫୁଲୁ ରୀ େତଲର ବ'ବbା | ଆମ
ମªଳା-ୁ ଜ·ର େହେଲ ବୁ ଝିବ iଏ? କାଠ Bଷ ପାଣିେର Bେଲ ନ େହବ ଶୀଘ | େସଇ
କଥାଟିକୁ ବାଗେର ବୁ |ଇ କ େଦଇଥାs | େହେଲ ଆେମ ସମୟ ସୁ!ଧା େଦn କାFେଗାରୀ-ୁ
ମନଭଗା କ ବୁ ଡ଼ାଏ | େସ େଖଳେର k| େଗାେଟ ଆ ମଜା |
 ୁ अନାବୃ ତ କଯାଏ | ବାସୀ କପଡ଼ାେର କ’ଣ
ଦୁ ଇ କାଠ ପମା-ୁ ପାଣିେର ବୁ ଡ଼ାଇବା ପ ୂବର
ପଜ
ୂ ା କଯିବ? କପଡ଼ା େବାଇେଲ ଝାେଲରୀ କାଗଜ | ରªେବରªର କାଗଜ | େଗାଟିଏ ରªର
ଶାଢ଼ୀ | ପୁଣି ନ ରªର ବ¦ ାଉଜ୍ | ସାଇଜ୍େର କାଟି अଠାେର ମଡ଼ାଇ 1ଆଯାଏ | ଦୂ ରରୂ ଭ ମ
େହବ େଯମି କୁ  ମªଳା କୁ  ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପି ି ଛs |
ବୁ ଡ଼ା ଗାଧୁଆ ସବା ପେର ଖେର ଶୁଖାଇ 1ଆଯାଏ ଦୁ ଇ ଜଣ-ୁ | ଏହା ପେର ନବବ¯
ପଧାନର ସମୟ | େବାଉ ଆଗରୁ କାଟି ରnkବା ଝାେଲରୀ କାଗଜର ଶାଢ଼ୀ ପି ାଇ 1ଆଯାଏ |
ବଷା 1ନର ସକାଳୁ ଆ ଖ ଖାଉଥାs କାFେଗାରୀ | ଓେଷଇତୁ ଣୀମାେନ ଫୁଳ େତାFଆଣିବା ପେର
ଘରୁ କ’ଣ ଟିେକ ଟିେକ ଜଳnଆ ଖାଇ ପୁଣି ଦାାs ଆମ ମାହାପୃ ଘରକୁ | ମାଳ ଗୁs |
ଆjେତାରଣ ! | ୟା ତେର କାଠ ପମା ଦୁ ହ`-ର ଶାଢ଼ୀ ! ଖେର ପୁ ଖାଡ଼ା େହାଇ
ଯାଇଥାଏ | ମଁୁ ଆଉ अନ' ଜେଣ େଟi େନଉ ଉଭୟ-ୁ େବଂଚ ଉପରକୁ |
ମªଳା- ପଛ ପାଖେର କାେର ଥାଏ ସାଧବପୁअ- େବାଇତ, େବାଇତ େକାଣେର ବସିkବା
ତअେପାଇ ଆଉ ତअେପାଇର ପିୟ ସାନେବାହୁ ଆଉ ତअେପାଇର ଦୁ ଃଖର ସାଥୀ ସାªେର
େଛFପଲ- ତରୁ େଗାଟିକ ପାଖେର ଘରମଣି େଲଖା େହାଇkବା ତ |
େସଇ ମªଳା ! ସମୟଚକ େର କୁ ଆେଡ଼ କୁ ଆେଡ଼ ଗେଲଣି | ପଥେମ ବଦF| ଆbାନ |
ପିଉସୀମାେନ !ବାହ କବା ପେର ! i ବଷ lmk| | ପେର ପେଡ଼ାଶୀ ଘରକୁ bାନାତ
େହ| ଖୁଦୁରୁ କୁ ଣୀ ଓଷା | େସମାେନ ! ମାଗିେନେଲ େଗାରୀ ମªଳା-ୁ |
େଜେଜମା’ lmଗ| | ଏହାର ବହୁ ବଷ ପଯ'  ! କାଳୀ ମªଳା kେଲ ଆମ ଘେର |

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପଜ
ୂ ାପB
ୂ ! େହଉk| | ଆମର ପୁରୁଣା ଦାଘର pªିଗ| | ତା’ପେର ତା-ର ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ ଆଉ
ପଶ ଜାଗାଟିଏ ମିF| | ପେର େମାର ଜେଣ ମାଉସୀଝିअର अତ'¢କ ଆଗହକୁ ପୁଂB କ
ମªଳା अlନକ 1େନ lmଗେଲ ତା- ଘରକୁ | ତଥାପି ମªଳା- ଫେଟା ପଜ
ୂ ା अବ'ାହତ ର|
ଆମ ଘେର |
ଏଥର ଆBକାmର କଥା | ଏେବ ଦଶହ ବା अନ' ପଜ
ୂ ା ପେର !ସଜନbଳକୁ େଦnେଲ
p କ |ଗୁ | ହାତେଗାଡ଼ pªି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଫିªି 1ଆଯାଉ | ଆମ କାଗଜ ଶାଢ଼ୀ ପି ା
କାଠମªଳା େକେତ ସୁର kେଲ | ଖ ବଷା ଶୀତ ସବୁ ଋତୁ େର ଚକମକ କରୁ kେଲ | ନା k|
ନୂ ଆ ମe
ୂ  iଣା ା | ନା pªିଯିବାର ଭୟ | ସବୁ ଦୂ ଗା , ମହାଲ~Gୀ, ଗଜଲ~Gୀ ଓ ଶ'ାମାକାଳୀ,
ମହାକାଳୀମାେନ କାଠ ମତ
ୂ  େହାଇ ଯାଆେ ?
କଥା ଏମି ସାବାକୁ ଯାଉkବାେବେଳ ଡିନା େଯାଡ଼ି | nअ | ବାପା, ସବୁ କାଠ ମତ
ୂ 
େହାଇkେଲ ତୁ ମ ସୁନା ପୁअ ଆଉ pªିଥାା କାହାକୁ ?

େବାଉ ହାତେର ଗଢ଼ି ଶୁଖାଇ kବ,

ନେହେଲ ରª େଦଇ ସାkବ, ଏମି अବbାେର େକେତ ମe
ୂ  ପି|1େନ ଡୁ ଡୁ ଲ୍ ହାତେର ଶଦ
େହାଇଛs ତେମ ଜାଣିନ i? ଏiେବେଳ କେ²ଇନାଚର କାଠକେ²ଇ ସାªକୁ ମେନ ପଡୁ k|
ଆମ କାଠର ମªଳା- କଥା |
अେଢ଼ଇଗୁି, କାନପୁର,
କଟକ - ୭୫୪୦୩୭, େମା - ୮୭୬୩୪୯୫୯୨୯,
ଇେମଲ୍ - bidyapctc@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अଥ ଓ अନଥ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
अ ାରେର lm lm ବନୁ ଥiଯାଉk| େହେଲ େମାହନ
ତାକୁ अଟi ଯିବାପାଇଁ ijା !ଶାମ େଦବା ଭF େକୗଣସି କଥା
କନk| େସମାେନ େସଇମି lmkେଲ ବୁ ଢ଼ାପଦର ଗଁା
େଡଇଁ|ପେର େସମାେନ ାେର େକଉଁଠି ! ଆେ|କଟିଏ i ବ2ଟିଏ
େଦnନାହାs अ ାରେର ପାଦ ଏେଣେତେଣ ପଡୁ , ହାତେର
ଧkବା ସାନ ଟ¥ |ଇଟେର େସମାେନ ଆଗକୁ ବଢିlmଛs
ବୁ ଢ଼ାପଦର ପେର ରଣଗଁାେର ପହ©ିବା ପେର i !ଶାମ ମିFପାବ
େବାm p! େସମାେନ ମାଡ଼ି lmଛs 1େନ କअଁଳ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା
ଉପେର ପାଦ େଦଉkବା ବନ ଏେବ ବଣ ବଣ ବୁ ଲୁ  अ ାରକୁ ଡରୁ kବା ବନ େର େଶାଇବା
େବେଳ ମu ଶୟନ କ~େର ବ2 ଜାF େଶାଉk|, େସଇkପାଇଁ ସୁେ|ଚନା अେନକ ଥର ଥଟାେର
କk|, ‘ରୁ ହ, ତୁ େମ ଏଇ େଯାଉ अ ାରକୁ ଡରୁ ଛ, ଭଗବାନ 1େନ ତମକୁ ପୁ अ ାରେର
ଡ଼ି େଦେବ’ ବନ େସ କଥା ମେନ ପକାଇ| େବଳକୁ ସୁେ|ଚନାର ମୁହଁ େଦଖାଯାଉ ଆଉ େସ
!କଳ େହାଇଯାଉ େସ ! ତ ଏକା କେଦଇ lmଗ| अମାବାସ'ାର अ ାର େର େସ
େଶାଇ| େଯ ଆଉ ଉଠି| ନାହ` େକେତ ଡାର େବୖ ଦ' ନ କ ବନ, େହେଲ i |ଭ
େହ| i !¢ର !ଧାନକୁ iଏ अଟକାଇ ପା?
‘ଆଉ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ’ ବନ ବସିପଡୁ ପଡୁ କ|
େମାହନ ଆଗେର lଲୁ k|, େସ ! अଟi ଯାଇ କ|, ‘pଇନା, ଏମି େହେଲ ଚFବ i ?
େଯମି େହେଲ  େହଉ େହଉ ଆେମ ରଣଗଁାେର ପହ©ିବା ଦରକାର େତେଣ େସଇଠି ତେମ
1ଘଡ଼ି େଶାଇପଡ଼ି ବ lଲ, ବସିପଡ଼ି େଲ ହବ’ अା ସେe ବନ ଉଠି| ଆଉ lm|
ଦୁ ଇଘzାରୁ ସାମାନ' अ¢କ ସମୟ େହ|ଣି େସମାେନ lଲୁ ଛs େଯ ସେତ େଯମି ବାଟ
ସରୁ ନାହ` ଦୂ ରରୁ ଆେ|କର iରଣ େଦn େମାହନ କ|, ‘େହଇ, ରଣଗଁା ଆସିଗ|’ େମାହନ
କଥା ଶୁଣୁଶୁଣୁ ବନ େଦହେର ସେତ େଯମି i अପ ୂବ ଶି ପଶିଗ| ପାଦ ପେକଇ ପେକଇ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆଗକୁ lm| ଗଁା ପାଖାପାn େହଉ େହଉ େମାହନ କ|, ‘pଇନା, ତେମ ପଦର ପାଖେଦଇ
lଲ ମଁୁ ଗଁା ଦାେର ଯାଉ ତେମ ବାଡ଼ି ପେଟ ଆସି अେପ~ା କkବ, ମଁୁ କବାଟ େଖାmେଲ
ତରକୁ ଆସିବ’ େମାହନ ହାତରୁ ଟ¥ଟା ଛେଡ଼ଇ େନଇ ବନ ବାଟ pªିlmଗ|
େମାହନ ଗଁାେର ପହ©ିବାପେର ବସ ସାମଲ ଘର ସାମାେର ପହ©ିଯାଇ, କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କ|
ବସ େବାଧହୁଏ ଖାଇବସିk| ତା ସାନପୁअ କବାଟ େଖାm େମାହନକୁ ଘର ତରକୁ ଡାi|
େମାହନକୁ େଦn ବସ ଖାଇବା ଡ଼ି େଦଇ ଉଠିପଡ଼ି | ସେତ େଯମି ଗଳାେର ତା ଖାଦ' अଟi
ଗ|, ତୁ ରୁ କଥା ବାହାରୁ ନk|, କାଶି ପକାଇ| େମାହନ ବସର କାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କ|,
ବାଡ଼ି କବାଟଟା େଖାm େଦ, ବନpଇନା ଜଗି ବନ େବାm ଶୁଣିବାପେର ବସ େଦହରୁ ଝାଳେଟ
ବାହା ଗ| େସ େମାହନକୁ lହ` କ|, ‘ତାକୁ ଏଇଠିକୁ କାହ`i ଆଣିଲୁ ?’ େମାହନ କ|,
‘ଆେର େହ, ତା ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତା ନଁା ଶୁଣିେଲ େତା ନା େଡଉଁ ? ହଇେର, ଭୁ mଗଲୁ ନା କଣ?
େତାର ଏଇ ଘର େସଇ ବେନଇ େଦଇk| ଟି’ ବସ ଆଉ i କଥାା, େମାହନ ତାକୁ

अଟକାଇ େଦଇ କ|, ‘ତୁ ଆଗ ଯାଇ ବାଡ଼ି କବାଟ େଖାଲ’ ବସ i ା କବାପେର
କ|, ‘pଇନା ତେମ ବନ pଇକୁ ଧ ବାଡ଼ି େର lଲ ଗଁା ମୁେର ଆମ ଧାନଖଳା ପାଖକୁ 
େସଇଠି ମଁୁ ତମକୁ େଦଖା େହ! େଦnବା କଣ େଗାେଟ ବ'ବbା କବା’ େମାହନ ଉଠିବା ପବ
ୂ ରୁ
କ|, ‘ଖାଇବାପାଇଁ ବ'ବbା ଆଗ କେଦ ନେହେଲ େସ ମଯିବ ଜାଣିଛୁ େସ େପଟୁ ଟା’
अଧ ଘzାଏ ପେର ଗଁା ୁଲ୍ ପଛେର kବା ବସର ଧାନଖଳାେର ଦଉଡ଼ି ଆ ଖଟ ଉପେର େଶାଇର

ବନ ଜର ପାଦର କ କଥା ା କରୁ k| ବସ ଖାଇବା େନଇ ଆସି| ତରତର େହଇ
େସତକ ଉଦରb କେଦବା ପେର ବନ ଟିେକ ସୁb ମେନ କ|

ବସ କଣ େଗାେଟ କବ କବ େହଉk|, େମାହନ ଠଉେରଇ େଦଇ କ|, ‘ଆେର କଣ
େହ|? କହୁନୁ କଣ କବାକୁ lହଁୁ ଛୁ ?’ ବସ କ|, ‘ନା, ମଁୁ କଣ କହୁkm i ଆମ ଗଁା
ପାଖେର େପାmସ ଫାି अ, ଯ1 iଏ କେଦବ େଯ pଇନା ଏଇଠି अଛs େବାm, େପାmସ

ଝପଟି ଆସି ବା ି େନଇଯିେବ ମଁୁ lହ`େଲ ! i ସାହାଯ' କପା! େମାର ପୁअଝିअ
ସଂସାର अ େସମାନ-ୁ େଦn! ନା pଇନା- ସାªେର ବ ା େହଇ ଯି!? ଆଉ ଯାହା ! େହଉ
ଏ ଗଁାେର ଖାସ୍ କାଟ ଆଉ ଇତ अ, େସତକ ତେଳ ପଡ଼ି ଯିବ’ ବସର କଥା ଶୁଣିବାପେର
ବନର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗ| ପ |ଗୁk| େହେଲ ଜକୁ ସାF େନଇ େସ ରବ ରବାକୁ
େଶୟର ମଣି| େଯେତେବେଳ ସମେ ଏକୁ ଟିଆ କେଦଇ ଗେଲ, ବସ ବା କାହ`i ତାକୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସାହାଯ' କବ େସ i େସେତେବଳକୁ ଉଠି lmବା अବbାେର ନk| ସ 'ାସା अ ାରେର
ବଣପାହାଡ଼ ାେର lm lm ତା ପାଦ ଦୁ ଇଟା ଫୁm ଗ|ପ |ଗୁk| େସ ଉଠି ଠିଆ େହବା
ଭF अବbାେର ନk| େମାହନ ବନର अବbା େଦn କ|, ‘ବସ, ତୁ ଯା ଘରକୁ  ଆେମ
ଏଠି ଆଉ ଟିେକ !ଶାମ କବୁ , ଆଉ ତା ପେର lmଯିବୁ ଯ1 i अସୁ!ଧା ହୁଏ, ତ ତୁ i

ଜାଣିନୁ େବାm କେଦବୁ ’ ବସ ଖାଇବାପାଇଁ ଆଣିkବା ବାସନ ପତ ସବୁ ଧ େସଇଠୁ ତୁ ର
lmଗ| େମାହନ ପାଳ ଗଦା ପାଖେର ଘୁେମଇ ପଡ଼ି | ଆକାଶେର kବା अଗଣିତ ତା ମାନ-ୁ
େଦn େଦn ବନ େକେତେବେଳ େଶାଇଯାଇ ଜାଣିପା| ନାହ`, ଆn େଖାmବା େବଳକୁ 1ନ
େହାଇଗ|ଣି ଏେଣ େତେଣ େଦn|, େମାହନ େକଉଁଠି େଦଖାଯାଉ ନk|
ବନକୁ p ଏକା ଏକା |ଗୁk| ମନେର अେନକ ଭୟ କଣ କବ? େକଉଁଠିକୁ ଯିବ ଘ 
ଦୁ ଇ ମାସ େହ|ଣି ଏମି େlର ପ ଘୁ ବୁ ଲୁ  େକେବ େକଉଁ ଗଁାେର ତ େକେବ େକାଉ
ଜªଲେର େଶାଇ େଶାଇ 1ନ !ତୁ  େମାହନ ତା ସହ ଇ ପ k| େମାହନକୁ ଡ଼ି େଦେଲ
ସମେ ତାକୁ ଏକା କେଦଇ lmଗେଲ େସ ତ ସବୁ େବେଳ ସମ- ଭଲ ହ` lହ`k| େକେବ
କାହାକୁ ଆହତ କବା ଭF କଥା ପଦଟିଏ ! କନk| େହେଲ ଓଡ଼ିଆେର କଥାପେଦ अ,
ସଦ େବେଲ ସେବ ସଖା, !ପେଦ ନ 1अs େଦଖା ବନର ବନେର ଏହା ସୂ ସତ' େବାm
ପମାଣିତ େହାଇ ତା ସହ ଆବନ ଇ ଭF ରkବା ସୁେ|ଚନା ମu ହାତ ଡ଼ି େଦଇ
lmଯାଇk| ପୁअଝିअ iଏ କୁ ଆେଡ଼ ଗେଲ ସାବ େସ ରn େସମିେର ! ସୁେ|ଚନା

ବ©ିଥାଉ ଥାଉ ବଡ଼ପୁअ ହ ଘର ଡ଼ିେଦଇ lmଯାଇk| अଜାେର ବାହା େହଇ େବାm
ସୁେ|ଚନା ତାକୁ ଘେର ପୁେରଇ େଦଇନk| େହେଲ ବନ େବଳअେବଳେର ହକୁ ସାହାଯ'
କk| ତା ପାଇଁ ଘର େତାେଳଇ େଦଇk|, i !ପଦ ପଡ଼ୁ ପଡୁ ତୁ େମ iଏ ମଁୁ iଏ କ େସ

! କବାଟ iFେଦ| ଝିअକୁ ଭଲ ଘର େଦn !ବାହ େଦଇk|, i େଯଉଁ1ନ !ପଦ ଆସି|,
େସ1ନ ଝିअର ଶଶୁର ଘର ସବୁ ସକ କାଟିେଦେଲ ଝିअ ! ଗ| ସାନ ପୁअଟା େବକାର େହଇ
ବୁ ଲୁ k|, ସୁେ|ଚନା ତା ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ାେର ର ର lmଗ| i େସ େକେବ େକଉଁଠି
େଦଖାେଦବ େକ କପାେବ େଯେବ ! ଆେସ ହାତ ଭe କ ଟ-ା େନଇ ଯାଏ ବନ !
େକେବ କୁ Îା କ ଜର ର, अpବେର କାହ`i ରବ ସମ-ୁ ଭଲେର ରnବା ପାଇଁ ତ
େସ ସବୁ କk| i iଏ ଜାଣିk| େଯ ହସ ଖୁସିେର ଚଳୁkବା ପବାର 1େନ ଏମି
अବbାେର ଆସି ପହ©ିବ ବନ ଖଟିଆରୁ ଉଠି ଏେଣ େତେଣ େଦn| େମାହନକୁ େକଉଁଠି
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଦnବାକୁ ପାଇ| ନାହ` अସହାୟ pବେର େସ ଏେଣେତେଣ େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୂ ରରୁ େମାହନକୁ
ଆସୁkବାର େଦn ତା େଦହେର ପାଣ ଆସି|
1ନ େହାଇଯାଇk| ଏେବ ବାହାରକୁ ବାହାେଲ !ପଦ iଏ ଯ1 େଦnବ କଣ େହବ?
େପାmସ ଧେଲ କଥା ଆ, େହେଲ େ|କ େଦnେଲ अବbା अସାଳ େହାଇଯିବ େମାହନ
!lର କ ଶଗଡ଼ ଚକେର |ଗିkବା କଳା ଆଣି ବନର ମୁହଁେର େବାF ପକାଇ| ହ ହ କହୁ କହୁ,
େମାହନ ବନକୁ ସୂ କଳା କେଦ| ବନ !ର େହଉk| i େମାହନ ଜ ମୁହଁେର !
କଳା େବାFେଦଇ କ|, ‘ଆଉ iଏ ପାବ’ େସମାେନ େସଇଠୁ ବାହାେଲ
ରଣଗଁା େଡଇଁେଲ, ଆଉ lFଶି iେ|ମିଟର ଗେଲ ଓଡ଼ି ଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ମିFଯିବ
ଦୁ ଇ 1ନର ପଶମ କବାପେର ଓଡ଼ି ଶା ସୀମା ପାଖାପାn େହଉkବା ସମୟେର ହ` େପାmସ
ହାତେର ଧପଡ଼ି ଗେଲ େସମାେନ ଘ  ଦୁ ଇମାସ ଧ େଯଉଁ ଭୟେର େସମାେନ ଲୁ  ଲୁ 
ବୁ ଲୁ kେଲ ଆB ଆn ସାମନାେର ତାହା େଦnବାପେର ବନର େଚତା ପଳାଇଗ| େଚତା େଫବା
େବଳକୁ େସ ହସପିଟାଲେର k| lପାଖେର େପାmସ ଆଉ ଓiଲ ଗହF େପାmସ େକସ୍,
अଦାଲତ ସବୁ ଏେବ େଦnବାକୁ ପଡ଼ି ବ ବନ ଆn ବୁ Bେଦଇ େଶାଇବାକୁ େଚା କରୁ k|
େସ1ନର କଥା ସବୁ ତାକୁ ମେନ ପଡୁ k|
XXXXXX
ଦଶବଷ ତଳର କଥା ବନର ଗଁାେର ଭଲ lଷବାସ େହଉk| ଘେର ସୁଗୃଣୀ ସୁେ|ଚନା,
ବଡ଼ପୁअ ହ, ସାନପୁअ କାଳୁ , ଝିअ ଲFତାକୁ େନଇ େସ ଖୁସିେର k| 1ନକୁ 1ନ ପି|ମାେନ
ବଡ଼ େହଉkେଲ େସମାନ- ଦାD ପୁରଣ କବାପାଇଁ ସବୁ େଚା କବା ସେe େସ ରୁ ପାୟ
େହାଇ ପଡ଼ୁk| ସବୁ ସୁଖ ଦୁ ଃଖେର େସ ପୁରୀେର ଯାଇ ମହ- ଶରଣେର ଯାଏ ଏମି ଥେର

ଯାଇkବା େବେଳ ମହ ମହାଜ- ଜେଣ ଶିଷ' କେଲ ତୁ ମ ଗଁାେର ମିରଟିଏ ମା ଣ କ
େଦଖ, ତୁ ମର ସବୁ ଦୁ ଃଖ lmଯିବ ବନ अଥାpବର କାରଣ େଦଖାଇବା ପେର ବାବା କେଲ,
ମିର ମା ଣ କବା ସଂକ¹ କର େଦnବ ଆେପ ଆେପ ମିର େହାଇଯିବ େସମି େହ|

ମu iଏ ସିେମz େଦ| ତ iଏ ଇଟା, iଏ ଠାକୁ ର- ମୁe େଦ| ଏମି େଦଖୁ େଦଖୁ ମିର
ମା ଣ େହାଇଗ| ଗଁା େ|କ ବହୁତ ବାଃ ବାଃ କେଲ ସବୁ ଠିକ୍ lmk| ମିର ପାªଣେର
େpBpତ େହଉk| େସkରୁ i i ଆୟ େହଉk|, େମଳା ମଉଛବ ସମୟେର अ¢କ
ମିଳୁk|
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବଷ େକଇଟାେର ବନ ଗଁାେର ସାହୁକାର େହାଇଯାଇk| ଭଲମେର ସମେ ବନ ପାଖେର
ଶରଣ ପଶିେଲ େସ ! କାହାକୁ ଶ କ| ନାହ` ଏ ସମୟେର ଜମିବାଡ଼ି କାରବାର
କରୁ kବା ଏକ ସଂbା ସହ ସଂପୃ େହାଇk| ବନ େ|କ-ୁ ସ¹ ଖ¥େର ଜମିଖେ େଯାଗାଇବା
େଯାଜନାେର ସାମିଲ େହାଇଗ| ବେଷ ଦୁ ଇବଷେର ଟ-ାକୁ ଦୁ ଇଗୁଣା କେଦବା ଭF ବ'ବbା
kବା କଥା ଜାଣିବା ପେର େସ େଜ ଓ ଜ ପଚୟ अେନକ େ|କ-ୁ ଏkେର ଟ-ା ଖଟାଇବାକୁ
ପବeାଇk| ପଥେମ ପଥେମ ଜ ଗଁା ପାଖ ସହରେର अଫିସ େଖାm େ|କ-ୁ ଘର ଉପେଯାଗୀ
ଜମି େଯାଗାଇେଦ| େକାଲକାତାର କା ବନ i କାର ସବୁ i k| ବନର
େଚେହ ଆଉ ପ?ାକୁ େଦn କା ବହୁତ |ଭ ପାଉk| ଏଇ ସମୟେର ବନର ପୁअ, ଝିअ
ବାହା କkେଲ ସବୁ ଠିକ୍ lmkବା େବେଳ 1େନ ହଠାତ୍ େକାଲକାତା କାରୁ େକୗଣସି
ଉeର େସ ପାଇ| ନାହ` େଫାନ କେଲ ନjର କାହାକୁ 1ଆଯାଇନାହ` େବାm କ|
େସେତେବଳକୁ ବନ ଜ अ©ଳେର अନୁ 'ନ l ପା©ଶହ େ|କ-ଠାରୁ ଲ~ଲ~ ଟ-ା େନଇ
ଯାଇk| ଉପର अଫିସରୁ େକୗଣସି ଉeର ନ ପାଇବା କଥା େସ େଖାm କାହାକୁ କପାରୁ ନk|,
 ର େମାହନ ସତ ମିଶି େକାଲକାତା अଫିସ ଯାଇk|, େସଠି
େତଣୁ େସ ଜ अଫିସର ପାଟନ
େଦn| ମୁଖ' अଫିସ େଯଉଁଠି k| େସଇଠି ଆଉ େଗାଟିଏ ନୂଆ अଫିସ अ ପୁରୁଣା अଫିସ ତ
ବେଷ େହ| ବ େହଇଗ|ଣି େବାm େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ| ବନକୁ lଆେଡ଼ अ ାର
େଦଖାଗ| କଣ କବ i ବୁ ଝି ପା|ନାହ` ଘରକୁ େଫାନ କ ସବୁ କଥା କବା ପେର
ସୁେ|ଚନା ହୃଦଘାତେର ମୃତୁ'ବରଣ କk|, େକେତ अpଗା k| ସେତ େସ, ସୁେ|ଚନାର
ମୁହଁେର ଆଁଟିଏ େଦବାର େଦnପା| େସଇ1ନଠାରୁ େମାହନ ସହ ମିଶି େସ େଫର
େହାଇଗ|
ଦୁ ଇମାସ ବଣ ଜªଲ ବୁ mବା ପେର େସ ଏେବ ଧପଡ଼ି k| ହସପିଟାଲ ବାହାେର େ|କମାନକରୁ ଣ ¿ାର େସ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉk| iଏ କହୁk|, େବଇମାନଟାକୁ ଆମକୁ େଦଇ 1अ ଆେମ
ସାବ କବୁ , ତ ଆଉ iଏ କହୁk| ଏମି େ|କକୁ ଜମ ଗରମ େତଲେର ପେକଇ ମାବ ସବୁ
ଜ ଆତGୀୟ ସଜନ kେଲ, େକ ! ପର ନkେଲ ଜ ଗଁାେ|କ- ଝାଳବୁ ହା ଧନକୁ େନଇ େସ
କାହା ହାତେର େଟi େଦଇk| ତାହା େସ ଜାଣିନk| େପାmସ ମହକମାରୁ େ|କ ଆସୁkେଲ
अଜସ ପଶ ପlରୁ kେଲ ତା ପାଖେର i ଉeର ନk| ମକ&ମା, अଦାଲତ ସବୁ lm|
େଜଲେର େକାଠରୀେର ବସି ବନ େମାହନକୁ କହୁk|, େମାର କଣ େଦାଷ k| େର pଇ ? ମଁୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କାହ`i ହରଡ଼ଘଣାେର ପଡ଼ି m େମାହନ ରବ k| ବନପ !ତୃ ¶ା ଆସିଯାଉkେଲ ସୁା
େସ େଜ ଜ ବନକୁ େଶଷ କେଦବାଭF ସାହାସ ନk| େଯଉଁ ମୀେନତା ମାେନ ତା
ପାଖେର ଇଭF ରହୁkେଲ େସମାେନ ସବୁ ସେତ େଯମି କୁ ଆେଡ଼ ହB ଯାଇଛs େସ େସମି
ଜେଣ ମୀ- ନଁା କେଦଇk| େବାm େପାmସ अଫିସର ବାବୁ ଜେଣ କେଲ, ଏେବ ବ ହGା
ଆସିେଲ ! ତୁ ମକୁ ର~ା କପାେବ ସତେର େଜଲେର େକାଠରୀେର ବସି ବସି େସ ଗୀତା
ପଢୁ k| ଯାହା େସ ଜ ବ&ଶାେର େକେବ ପଢିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇନk| ଏେବ େସ
 ାନ... ର अଥ ଆଉ अନଥ କଣ?
ପଢୁ k| ଆଉ ବୁ ଝିବାକୁ େଚା କରୁ k|, ଆପଣା କ| କମମ
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ଆjେତାଟାର େମାହ
ଶୀକା ମିଶ
ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ଯିବାର k|, p!m ଏଥର େଫବୃ ଆରୀେର ଗଁାକୁ
ଯି! ଗଁା ବୁ | ସହ pେଲzାଇନ୍ େଡ଼େର େତା ସହ େଭଟ ! େହ!
i େତାେତ ଆଗରୁ ନ ଜଣାଇ ଗଁାକୁ ବାହାm, ବ ହGପୁରରୁ େତା ପାଇଁ
ଭଲ ଗିÐ୍ େଗାେଟ iଣିm ତୁ ସବୁ େବେଳ କହୁkଲୁ ନା, ଏଇ
ଆjେତାଟା kବ ମଁୁ k! ଆଉ ତୁ kବୁ  ଆେମ ଧାକୃ ¶- ଭF ଏଇ
ଆjଗଛକୁ କଦjଗଛ p! ଏଇ ଗଛମେୂ ଳ ବସି ରkବା େସkପାଇଁ
ଧାକୃ ¶- େଗାେଟ ଯୁଗଳମe
ୂ ୀ ଆଣିkm େତା ପାଇଁ
ତୁ କହୁkଲୁ ନା, େମାେତ ସବୁ େବେଳ ମେନ ପକାଉ େବାm, ହଁ ମଁୁ ! େତାେତ ବହୁତ ମେନ
ପକାଏ ତୁ କଣ pବୁ ଛୁ, ସହରେର ର ମଁୁ େତାେତ ଭୁ m ଯାଇଥାs ? େସଇଟା କଣ ଏ ଜନGେର
ସବ? େତା ପାଇଁ ସପନ ନ େଦnେଲ େମା  ପାେହ ପ େମା ମନ ! େପମରତନ ଫିଲGର
ସଲମାନ ଖାନ ପ ଖୁସିk| ଗଁା ବସେର ଗଁାକୁ ଆସିେବ େବେଳ ମଁୁ ଖାm ମେନ ମେନ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ
େହଉkm, ‘ଆଜ୍ ଉନ୍େସ ମିଲ୍ନା େହ ହେମଁ ...’
ଗଁା ବସାେର ପହ©ିm ତତ୍~ଣାତ େତାେତ େଫାନ୍ କm େତାେତ ଚମକାଇ େଦବାର
अପାୟ k| ପlm;
- ଆେ|, େକାଉଠି अଛୁ ?
- ଘେର अ ଆjେତାଟା ଆେଡ଼ ଯାଉ
- ଏେତ ଖେବେଳ ଆjେତାଟାକୁ ? କାହ`ଇ ଯାଉଛୁ ?
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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- େସଇ େତାଟାେର େସଇ ଆjଗଛ ମଳ
ୂ େର i ସମୟ ବସିଗେଲ ମନ ହାଲୁ କା େହଇ ଯାଉ
ଏମି ନ ଗେଲ ମନ ଭଲ |େଗ ନା
- ଓହ୍, ତୁ ଆj ଗଛକୁ ଏେତ ମେନ ରnଛୁ?
- ତୁ େମ ସିନା ସହରେର ମଁୁ ତ ଏଇ ଗଁାେର अ ଏଇ ଗଁାର ପାଣିପବନ ମାଟିକୁ ଭୁ mଯି! େକମି ?
ମନ କୁ େ²େମାଟ େହାଇଗ| ବସାରୁ ସିଧା lmm, େସଇ ଆjେତାଟା ଆଡ଼କୁ  ଏେତ
ଦୂ ରେର kେଲ ! େସ େମା ଭଲପାଇବାର ପେତ'କ ସା~ୀକୁ ଜର କ ପା ଆjେତାଟାର
େସଇ ଗଛକୁ େସ ଏେତ ଭଲ ପାଇ
ଗଁା ଦା ପାେହେଲ, ସରୁ ଆ ନାଳ କେଡ଼ କେଡ଼ i ବାଟ ଗେଲ ଆମ ପାଖ ଗଁା ଆଉ ଆମ ଗଁା
ମଝିେର ପେଡ଼ ଏଇ ଆjେତାଟା ପାଦ ପି ପି ହଠାତ୍ ତାକୁ ଚମକାଇ େଦବାପାଇଁ lଲୁ km
ଆjଗଛ ଗହଳ, େଫବୃ ଆରୀେର ମu ବଉଳ ଫୁଲେର ଲ1 େହାଇkବା ଗଛ ସବୁ ରୁ ଆସୁkବା
ବାସାେର !େpର ମଁୁ ¢େର ¢େର େସଇ ଆମ ରପତ ଆj ଗଛ ଆଡ଼କୁ अଗସର େହଉ େହଉ
अଟi ଯାଇkm
ଏ କଣ, େସ ତ େସଇ ଗଛ ମଳ
ୂ େର ହ` ବସି, ତାର େସଇ ସୁର େଗା|ପୀ ରªର ଶାଢ଼ୀ ପି ି ,
େହେଲ ଏ କଣ େଦଖୁ ? ତା େକାଳେର େମା ମୁ ନାହ`, ଆମ ଗଁା ପପର ମୁକୁ ସେସହ େସ
ଆଉଁସି େଦଉ? ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପା| ନାହ` ହାତେର ଧkବା ଯୁଗଳ ମୁeୀ େସଇଠି
ହାତରୁ ପଡ଼ି ଚୁ ରମାର େହଉk| ଆଉ େମା ମନର ସପ ମu ପଛରୁ େକ ଜେଣ अପତା ଡାକ
େଦଉkବା ଭF ମେନ େହଉk| ଆଉ ମଁୁ ତଡ଼ିତ୍ େବଗେର େସଠାରୁ ବସା୍ ଆଡ଼କୁ lm
ଆସୁkm ମନରୁ ଆjେତାଟାର େମାହ m ଯାଇkବା ଭF ମେନ େହଉk|
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େମାେତ ଯା’
ଯା’ ମରଣ େହଉ!
େହଉ!
ଡା େସୗମ'ର£ନ ମିଶ
ପାବାକ ସମସ'ାେର ଉବୁ ଟୁବୁ

େହାଇ ନାକେର ପାଣି

ପିଉkବା ପବାରର େକୗଣସି ସଦସ' ବା ଦୁ ଃସାu େଗେର ପଡ଼ି
अସହ' ଯଣାେର ଛଟପଟ େହଉkବା େଗୀ େବେଳ େବେଳ
ପରମାତGା-ୁ

ଏଭF

i

ମାଗିବସs,

ଯାହା

ତା-ର

ସାuର

 ୁ ଆତGା ଶରୀର ତ'ାଗ
ବାହାେର ମରଣ !¢  ସମୟ ପବ
ୂ ର
କବା अସବ ତଥାପି ମଣିଷ କ େଦଉଥାଏ - ଆଉ ସ
େହଉନାହ` େମାେତ ଯାହା ମରଣ େହଉ, ଯମ େମାେତ େନଉ
କାହ`i ? ସତେର କଣ ମଣିଷ ଏେତ ସହଜେର ମରଣ ମାଗିପାେର? अପରପେ~ ଯ1 ପରମାତGା
ତା- ~ମତାର अପବ'ବହାର କ ମରଣକୁ ଟିେକ ପଛକୁ ଘୁ©ାଇ େଦେଲ, ତା’େହେଲ କଥା
ସ| େତଣିi - ଦେ ମିେଷ kେଲ ପାଣ, କାହାକୁ ମାର କାହାକୁ ହାଣ
ଗତ i 1ନଧ pରତର ମୁିେମୟ ସନାମଧନ' (pରତେର kବାରୁ ) େ|କ अନ'ମାନ-ୁ
ସପାରୁ ନାହାs େବାm ଗଣମାuମରୁ ଆେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ  େନାେଲ, ଆପ ସାଧାରଣ
େ|କ, ଏମାନ- ଇ ପଯ'  ମାଡ଼ି ନାହଁୁ , ଆଉ ନା ପଛେର କ’ଣ अ ଆେ େକମି ଜାଣ
ପbି  ଏମି େହାଇ େଯ, ଏମାେନ ସରକାର ପଦe ଉପା¢ ଆଉ ପୁରାର ସବୁ
େଫଇବାେର |ଗିଛs i ବୁ ି! ଏହାର 2ବ !େଧ ମu କରୁ ଛs अବଶ' ଏେବ
ପbି  ସାମାନ' ସୁଧୁଯାଇ ଆର ଏ ତକ ତରକୁ ପଶିବାର Äୃହା ନାହ`, ijା ସମୟ
 ! େକବଳ ଆଶଂକା କରୁ ଛୁ - ଉପା¢ ଆଉ ପୁରାର
ମu ନାହ` ଆେ େଳା କମ
େଫଇବାଟା ପରମାତGା-ୁ ମରଣ ମାଗିବା ପ କଥା ନୁ େହଁ ତ ?
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କଥାଟା ଯାହା ! େହଉନା କାହ`i, ଏkପାଇ अସୁ!ଧା େpଗୁଛs !ନ ସରକାରୀ liରୀ
ପାଇଁ ପେବଶିକା ପରୀ~ା େଦଉkବା ଯୁବକଯୁବ2ମାେନ େସମାନ-ଠାରୁ अ¢କ अସୁ!ଧା
େpଗୁଛs ପଶପତ ଆ କରୁ kବା ତଥ'! ମାେନ କାରଣ ସରକାରୀ liରୀପାଇଁ ଉ&ି
ପେବଶିକା ପରୀ~ାେର ସରକାରକ ପଦe ସାନ, ଉପା¢ ଉପେର ପଶ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି Áୟ
ଆସିଥାଏ iଏ େକେତେବେଳ अସ¶ୁତା େpଗ କବା ଏବଂ ସାନ େଫଇବ ତାହା କଳନା
କବା ମୁିଲ ଏେଣ ପଶ ଭ ମାତGକ େହେଲ ସବୁ ପରୀ~ାଥୀ -ୁ ମିFଯିବ ଦୟାeିକ ନjର ଆଉ
ଚୟନ େହାଇପାବ ନାହ`, ତଥ' ମେନ ରଖୁkବା େଯାଗ' ବ'ିର
 ୁ ପୁଣି େକ ସରକାର ତଳ ପାହ'ାର ସରକାରୀ liରୀପାଇଁ ସା~ାତକାର
ଏେବ ନୂ ଆବଷର
ବ'ବbା ଉେଦ କେଦଇଛs ¢େର ¢େର ଜ' ସରକାର ମu ଏ ବ'ବbା |ଗୁ
 ରୀ-ର ଚତ ଓ କାଯ' ଦ~ତା ଦୁ ଇ
କପାରs ଉେ&ଶ' ଏହା େଯ, ତଳ ପାହ'ାର କମl
ମିଟର ସା~ାତକାରେର ଜଣାପଡ଼ିବା अସବ େତଣୁ ଏ ବ'ବbା ଉଠାଇେଦବା ଜରୂରୀ i
ସରକାର ମହାpଗ अବଶ' ଜାଣିଛs, ସା~ାତକାର ଏକ ବାହାନା ମାତ େଯାଗ'ପାଥୀ ତ
ସୁପାଶେର ହ` ଚୟନ େହାଇଥାଏ ଏେବ େକବଳ ଚୟନ କeା-ୁ ସୁ!ଧା େହବେଯ େସମାେନ
‘mnତ ପରୀ~ାେର ଉପରୁ ଯାହା କେହବ’ କ ଖସିଯିେବ ଆଉ ଉପରର ଉପୁରୀ ସଂଗଠିତ
େହାଇ Áୟ ବଢିବ େବାm ଆେମ ଭ!ଷ'ବାଣୀ କରୁ ଛୁ
ଏେବ ପୁଣି ସରକାରୀ liରୀଆ- ଉପେର ଘିअ ମହୁ ଢାFଛs େବତନ କମିସନ ସବୁ
 ରୀ, େଯଉଁମାେନ Áିତ pବେର ମu!e, ଏଣିi ପାଇେବ ଆହୁ େମାଟା
ସରକାରୀ କମl
 ରୀ-ୁ ମu!e କବାର କାରଣ - ଏ ପଯ'  େଗାଟିଏ େହେଲ ଧ
େବତନ ସରକାରୀ କମl
 ରୀ (ଆୟ ବଭୂ ତ ସeିkବା अେଯାଗେର ଧପଡ଼ି kବା କମl
 ରୀ-ୁ ବାଦ
ସରକାରୀ କମl
େଦଇ) ଆ ନଜରକୁ ଆସିନାହାs ପାଠେକ ପାଇେଲ Áୟ ଜଣାଇବାକୁ अନୁ େଧ େବତନ
େଯେତ ବଢ଼ି େଲ ସୁା ମu!eକୁ ସବୁ େବେଳ अz େତଲଲୁ ଣର ସଂସାରେର ପିଆଜ, ଡାm ଓ
େପେଟାଲର ଦର ବଢ଼ି େଲ ମu!e-ୁ ସବୁ ଠୁ େବଶୀ ବାେଧ ଆଉ େସମାେନ ହ` ଗବ- ପାଇଁ
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ସବୁ ଠୁ େବଶୀ କାs କାକଟା ଡ଼ ଏେବ େଦଶର ଯୁବପୀଢ଼ି ଆଗେର ଏକ କପାଳବୁ ି ପଶ
- ପାଠ ପଢ଼ି କବୁ କଣ ? ନବମ େଫଲ ଯ1 ପଥମଥର ବାଚନ ଲଢୁ ଲଢୁ ଉପମୁଖ'ମୀ
େହାଇପାରୁ ଛs, ତା େହେଲ ପଶମକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ |ଭ କଣ ? େଦଶର ଯୁବପୀଢ଼ି -ୁ अi©ନ
େଲଖକର ବାeା - େଯଉଁ ବ'ି ଉପମୁଖ'ମୀ େହାଇଛs ତା-ର अସଲ େଯାଗ'ତା େହଉ, େସ
ମୁଖ'ମୀ ଦeି - ସାନ ଘେର ଘେର କF ଲଗାଇବା ଆମ ଉେ&ଶ' ନୁ ହଁ  ଆjେଯାଗଁୁ ଯ1
କାହାଘେର କF |େଗ, ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ମରଣ େହଇଯାଉ
ମuଖୀ, ଶୀ ବଳେଦବୟୁ
େକାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨
େମାବାଇଲ୍ - ୯୮୫୩୧୧୭୭୨୦
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com
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ସାତ' ସp
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ଦଶଟା ବାB|ଣି, ଦାସବାବୁ

କେଲଜ ବାରାେର ଏପାଖ

େସପାଖ େହଉଛs ପଛେର ଠିଆ େହାଇଛs ପାବାବୁ  ହାତେର
l କପଟିଏ ଧ କହୁଛs, ‘ଆପଣ ଜାଣିନାହାs i ସାର? iଏ େକେବ
ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସି i? ସବୁ ଆସିଯିେବ ମୁଖ' अk ମu
ଆସିନାହାs’ ଦାସବାବୁ !ଚFତ େହାଇ କେଲ, ‘ମୁଖ' अk
ଏେବ େଫାନ୍ କkେଲ କେଲ ଆସୁଛs ଯ1 େସ ସpକୁ
ଆସିଗେଲ ଆଉ ଏଠି ମାଟିଏ ! େଦଖାଯାଉନାହାs, କଣ େହବ
अବbା କେଲ ?’
ପାବାବୁ ଗୀର pବେର କେଲ, ‘ଦାସ ବାବୁ ମଁୁ େସଇkପାଇଁ ଆପଣ-ୁ ଆଗରୁ କkm,
ସମ-ଠାରୁ i i ଟ-ା ଆଦାୟ କର େଦnଥାେ, େଯଉଁମାେନ ଟ-ା େଦଇଥାେ
େସମାେନ େକମି ଟାଣି େହାଇ ଆସିଯାଆେ ଆପଣ ତ ସମାଜ େସବା କବାକୁ ବାହାଛs’
ଏi େବେଳ ଖାପାଖରୁ ଆସି େଗାେସଇଁ କେଲ, ‘ଆ´ା, େକେତ ଜଣ- ପାଇଁ pଆ
ପଡ଼ି ବ? ଠିକ୍ କ କେଲ ଆର କବା अତଃ ଦୁ ଇ ଘzା |ଗିବ ଶୀଘ କର’
ଦାସବାବୁ ପାବାବୁ -ୁ lହ`େଲ, ‘କଣ |ଗୁ? େକେତ ଜଣ ଆସିେବ ?’
ପାବାବୁ ଆªୁଠିେର ସାବ କ କେଲ, ‘ଶି ଜଣ- ପାଇଁ lଉଳ ପକାअ, େଦnବା
ଯ1 अ¢କ େ|କ ଆସs ପେର େସମାନ- ବ'ବbା କଥା p!ବା’ ଦାସବାବୁ ମୁ ହ|ଇ ସ
ଜଣାଇବା ପେର େଗାେସଇଁ lmଗେଲ ଏi େବେଳ i ଦୁ ରରୁ ଧୁF ଉେଡ଼ଇ i ଗାଡ଼ି
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ଆସିବାର େଦଖାଗ| େସମାନ-ୁ େଦn ଦାସବାବୁ - ମୁହଁେର ସାମାନ' ସୋଷ େଦଖାଗ| େସ
ଯା େହଉ ଘzାଏ ପେର ସpbଳେର ଗହଳଚହଳ ବଢ଼ି | ପାବାବୁ - अନୁ ମାନ अନୁ ଯାୟୀ
ପାଖାପାn ଶି ଜଣ ପହ©ିଗେଲ ଦାସବାବୁ - ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟି|, େସ ପାବାବୁ -ୁ lହ`
କେଲ, ଯା େହଉ ଖାଇବା Bଷଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନ େହବ ଏi େବେଳ ପାବାବୁ କେଲ,
‘ଆ´ା, ଆଉ ଶି- ପାଇଁ lଉଳ ପକାଇବାକୁ କ1अ’ ଦାସବାବୁ ଆÁଯ' େହାଇ
ପାବାବୁ -ୁ lହ`େଲ, ‘େଦଖୁଛs ସp ସମୟର ଦୁ ଇଘzା !ଳjେର ମାତ େକାଡ଼ିଏ ପଶି େ|କ
େହଇଛs, ଆଉ େକାଉଠୁ ଆସିେବ?’ ପାବାବୁ ହସିେଦଇ କେଲ, ‘ଆପଣ କ 1अ, ~
େହେଲ pଆ ସାବ େମା ଖାତାେର ପେକଇ େଦେବ’ ଦାସବାବୁ ମେନ ମେନ ା କେଲ,
 ୁ ଯାହା ସାବ କk|, ତାହା ସତ େହଇ, େତଣୁ େସ ଆଉ
ଏଇ େ|କ i ସମୟ ପବ
ୂ ର
12ୟଥର ା ନ କ ଷାଠିଏ େ|କ- ପାଇଁ ଖାଇବା ବ'ବbା କବାକୁ େ&ଶ େଦେଲ
ସpଗୃହେର ସମେ ବସିଯାଆ, ସpକାଯ' ଆର କବା େବାm େଘାଷଣା କବା ପେର
ସମେ ଧାଡ଼ିବା ି ୁଲ ପି|- ପ ଆସି ଜ ଜ ଆସନ अଳଂକୃ ତ କ ପକାଇେଲ ଦାସବାବୁ
ତଥାପି ଗୃହ ବାହାେର अେପ~ା କଥାs !େଶଷ अk-ୁ  ପାବାବୁ ମାଇକ୍ ଧ ସମ-ୁ
ସେjାଧନ କ ଆସିବା ପାଇଁ ଧନ'ବାଦ େଦଉkେଲ କହୁ କହୁ କେଦେଲ, ଆB େଯଉଁ अବbା
େହ|, ତାହା େଦnବା ପେର ଦାସବାବୁ sତ େହାଇପଡ଼ି kେଲ େସଇkପାଇଁ ପୀେpଜନ ପାଇଁ
େଯଉଁ ବ'ବbା କବା କଥା ତାହା େକମି କବା େବାm ାେର ପଡ଼ି ଯାଇkେଲ ଏେତ ବଡ଼
ସp ଆଉ ଆମିଷ ଟିେକ ନ େହେଲ ସୁର |ଗିଥାା i ? େହେଲ, ସବୁ ଆସିବା !ଳj
କବାପେର ଦାସବାବୁ - ମନ ଆମିଳା େହାଇଗ| ପାବାବୁ - ଏମ େଘାଷଣା ପେର i
େ|କ ଜ େମାବାଇଲ୍ େଖାm ବ' େହାଇଗେଲ େଦଖୁ େଦଖୁ ଆଉ अଧଘzାେର ସpଗୃହ ପୁ
ଭe େହାଇଗ| ଦାସବାବୁ ଏ ସବୁ େଦn ଚମi ପଡୁ kେଲ ମାତ ଘzା !ଳjେର ସp
ଆର େହ| ଏଣୁେତଣୁ ସp ନୁ େହଁ ଏ ଆମ ଜା ଆମ ସଂହ ଆମ ସଂୃ ଆମ ସାତ'ର
ସp େବାm ମୁଖ' अk େଯେତେବେଳ କେଲ େସେତେବେଳ ସpଗୃହେର େଜାରେର କରତାF
ଶୁଣାଗ|
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ମୁଖ' अk ସpକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କେଦବାପେର କାଯ' କ ମ lm| ସାତ'ର अବଦାନ
ଉପେର ଚ¥ା କବାପାଇଁ ଆସିkବା ଜେଣ ମହାନ େଲଖକ ଘ  lmଶି ମିନଟର ଏକ ସାରଗଭକ
pଷଣ େଦେଲ, େକ ଶୁଣୁkେଲ i ନା ତାହା अବଶ' ଜଣା ପଡୁ ନk| ସpଗୃହେର କଥାpଷାର
ଚଳଣି ଆର େହାଇଗ| अେନକ 1ନପେର ସେତ େଯମି ହBଯାଇkବା ବ ୁ-ୁ ପାଇkବା ଭF
ସେjାଧନ, ସାନ ଆଉ ଭଲମ ବୁ ଝାସୁଝା େହଉ େହଉ େକମି ଦୁ ଇଘzା !ଗ| େକ ଜାଣି
ପାେଲ अମୁକ ମହାପାତ- ସpେର େକମି अବ'ବbା େହାଇk|, अଣସା'କ ମାନ-ୁ
େନଇ ମୁଖ' अk କବା ଆବଶ'କ ନାହ`, ଆBକାm େକ ସାତ' ବୁ ଝୁନାହାs ଏମି अେନକ
!ଷୟେର ଚ¥ା ପରÄର ସତ lmk| ମ©ା ଉପେର ବସିkବା अk ମାେନ କଣ କହୁkେଲ
େସ !ଷୟେର େକ ଶୁଣୁନkେଲ अବଶ' ଜେଣ ଜେଣ ଜ ବବ' ଉପbାପନ କବାପେର
େକ େକ କରତାF ମାେଲ ସମେ i ~ଣପାଇଁ ରବ େହାଇ କରତାF େଦଉଥାs ସାେଢ଼
ଏଗାରଟା େବେଳ ଆର େହାଇkବା ସp अନୁ 'ନ ଦୁ ଇଘzା lmବା ପେର ସାେଢ଼ େଗାଟାଏ େବେଳ
ଜକୁ ସା'କ େବା|ଉkବା ଜେଣ ଯୁବକ! ଜ ଆସନରୁ ଉଠି କେଲ, ‘ଆ´ା, େକେତ ଆଉ
pଷଣ ଶୁଣିବା? େପଟେର ଦାନା ପଡ଼ି େଲ ତ ମୁକୁ ବୁ ି ଆସିବ? ଜଳ1 ସp ସମା କେଲ ପୁଣି
ଆର ଓFକୁ କ!ତାପାଠ କବାର अ’
ମ© ଉପେର ବସିkବା अkମାେନ ମu ଯୁବକ!- ସମଥନ କେଲ अନ'ବାମାେନ
ତତ େବଗେର ଜ ଜ ମବ' ରnେଲ ଏ ସମୟେର ଆମsତ अk ମାନ- ମuରୁ ଜେଣ
ମାଇକ ଧେଲ କେଲ, ‘ମଁୁ ଆପଣ- ସହ ସହମତ େପଟ ଖାmkେଲ ବୁ ି 1େଶ େତଣୁ ମଁୁ
େମା ବବ' ଯଥା ଶୀଘ ସମାପନ କବାକୁ େଚା କ!’ ଏଇ କଥା ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି େସ ଜର
अଧଘzିଆ pଷଣ ମଝିେର अନୁ 'ନ ସାତ ଆଠଥର କେଦଇ ସpେର ଉପbି ତ ସମ ସା'କ
ବ ୁମାନ-ୁ ରବ ରବାପାଇଁ ବାu କେଦେଲ ସp ସମାପନ େହଉ େହଉ ସାେଢ଼ ଦୁ ଇଟା
ବାBଗ| ସpର ଆେୟାଜକ ଦାସବାବୁ ମାଇକ ଧ େଘାଷଣା କେଦେଲ, ସମେ ସpbଳ
କଟେର ପଡ଼ି kବା ତj¸ପାଖକୁ ଯାଇ ଶୀଘାଶୀଘ ମuାହ େpଜନ ସାେଦଇ ଆସିେଲ ଆେମ
ପରବeୀ କାଯ' କ ମ ଆର କବା ମାତ େକଇ ~ଣ ମuେର ସpbଳ ଖାm େହାଇଗ| ମ©
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ଉପେର େଚୟାର େଟବୁ ଲ୍ ଘୁ©ାଇବା ପାଇଁ େକ ମିFେଲ ନାହ` अଗତ'ା ଦାସବାବୁ ସବୁ କାଯ'
େଜ େଜ କେଲ अପହର କାଯ' କ ମ ପାଇଁ ସବୁ େଯାଗାଡ଼ କେଦଇ େpଜନ କବା
bାନକୁ ଆସି| େବଳକୁ ବସିବାପାଇଁ bାନ ମିFନk| ସା'କ ମାେନ କଣ କହୁଛs େବାm
¢େର େସ କାେନଇ ଶୁଣିବାକୁ େଚା କରୁ kେଲ
ଯୁବକ!ଜେଣ ଜ ସଂଗଠିତ ଦଳର ସଦସ' ମାନ- ସହ ଠିଆେହାଇ ଖାଦ' ଖାଉkବା
େବେଳ କହୁkେଲ, ‘ଯାହା କହ pଇ, ଏମିକା ଆେୟାଜନ ମଁୁ େକେବ େଦn ଗ| ର!ବାର
ଜାହD ସାତ' ସଂସଦର ସpକୁ ଯାଇkm pଇ i अବ'ବbା? ବସିବାକୁ େଚୟାର ନାହ` ସp
େଦଢ଼ ଘzା !ଳjେର ଆର େହ| l ପାଣି ନାହ`, ଆଉ ଖାଇବା? େଛ... ଆମକୁ କଣ
अନାଥାଶମର ପି| େବାm p!kେଲ ନା କଣ ? pତ ଡାଲମା ? େସ ସବୁ କଣ ମଣିଷ ଖାଆs ?
ଆଉ ଆେମ ସନାମଧନ' ସା'କ େହଇ େସ ସବୁ େକମି ଖାଇଥା?’ ଦାସବାବୁ ଏ ସବୁ ଶୁଣି
 େହ| େବାm ମେନ କରୁ ଥାs େସଇଠି ଆଉ अ¹ ଦୂ ରେର ବସିkେଲ Bଲ¦ ାର
ଜ ଶମ ସାଥକ
ଜେଣ ପମୁଖ ବେୟାେଜ'ା? ସା'କ େସ ଜ େଗା?ିକୁ ଆେୟାBତ କ କହୁkେଲ, ‘ଏ ସବୁ
କଣ ସାତ' ସp ? iେହା, ଖାm ମାଛpତ ଖୁଆଇ େଦେଲ କଣ ସp ହୁଏ ? ସpେର ମୁଖ'
େହଉ, अk- अpଷଣ କାହ`? अଣସା'କ-ୁ ଆଣି ସp କେଲ େସମାେନ କଣ
କେବ ? ବୁ ଝିଲ, ଗ| ମାସେର ଫୁଲବାଣୀେର େଗାେଟ ସାତ' ସpକୁ ଯାଇkm ଆମଣ
କkେଲ, ସjନା େଦେଲ ଆଉ ସpର କ!ତା ପାେଠାବକୁ ସଂେଯାଜନା କବାକୁ अନୁ େଧ
କେଲ ମନା କପାm i ସp େସ ! ଓେହା, ଷାଠିଏ କ!ତା ପଢ଼ା େହ| i ଉାହ !
ଏଇ ସବୁ ସpେର iଏ ଆସୁଛs େଦn ଜାଣିପାବ? iେହ ମାଛ େହଇ ଶୁଣିବା ପେର अଧା
େ|କ ଆସିଛs ପ ଆଉ କଣ କ!’
ଦାସବାବୁ ମନ ଆମିଳା େହାଇଯାଉk| େସ ଯା’େହଉ, ସାତ'ର ଭ!ଷ'ତ ଯୁବପୀଢ଼ି
ଉପେର, େତଣୁ େସମାନ- ମବ'କୁ ସାନ େଦଇ େସ ଖୁସି େହାଇଗେଲ ହାତେର ଥାFଟିଏ ଧ
ସା'କ- ଧାଡ଼ି େର ଠିଆ େହାଇଗେଲ pତ, ଡାm, ଛଣାଭଜା, ଘାz ତରକାରୀ ଆଉ ମାଛ
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ସୁର ଉପbାପନା େହାଇ, େବାm ଜେଣ ବ ୁ ଜେଣଇ େଦେଲ ଆଉ ଜେଣ ବ ୁ ଗାଇ ଗାଇ
ବାହାଗେଲ, ଆସ iଏ ଖାଇବ େହା ଆମ ଜା ବାବୁ ର ଖାନା...
अପହ ଟା େବଳକୁ 12ୟ अ¢େବସନ ବସି| ମୁଖ'ତଃ କ!ତା ପାଠ େହବ େଯଉଁ
କ!ବ ୁମାେନ କ!ତା ପାଠ କବାକୁ lହାs େସମାେନ ଜ ଜ ସରତ କ!ତା ସଂେଯାଜକ-ୁ
େଦଇେଦେବ େବାm େଘାଷଣା କଗ| ମ©ାଉପେର ଦାସବାବୁ - ପାଖେର ବସିkେଲ ଜେଣ
େପାଖତ ସା'କ ଶୀ ପାତ अେନକ ପତପକାେର ତା- ରତ କ!ତା bାନ ପାଇ ତାପାଖେର ବସିkେଲ ସୁଶୀ ମଧୁସGି ତାେଦD େସ ଜେଣ ଯୁବକବୟତୀ ନୂ ଆ ନୂ ଆ େଲଖାେଲn
କରୁ ଛs, େହେଲ ସାତ' ସp ସଂେଯାଜନା କବାେର େସ ସିହା ତା- ପାଖେର ବସିkେଲ
ଶୀ ଘେଡ଼ଇ ସାତ' ଏକାେଡ଼ମୀରୁ ପୁରାର ପାଇବାକୁ ଜକୁ ହକଦାର୍ େବାm େସ ସବୁ େବେଳ
କବୁ ଲs ସାତ' ସpକୁ େସ େକବଳ େଗାଟିଏ ସeେର ଯାଆs, େଯ ତା-ୁ ମ© ଉପେର
ବସିବାକୁ 1ଆଯିବ ପାବାବୁ ସpbଳେର ପହ©ିବାେବଳକୁ ମ© ଉପେର ଆଉ ବସିବାକୁ bାନ
ନାହ` ତା-ୁ अସହାୟ अବbାେର େଦnବା ପେର ଦାସବାବୁ ଜ େଚୟାର ଡ଼ି େଦଇ ସpେର ଯାଇ
ବସିପଡ଼ି େଲ
କ!ତା ପାଠର ସଂେଯାଜକ ଶୀ ପାତ, ସାଗତ अpଷଣ େଦବାକୁ ଆର କେଲ अେନକ
କ!ବ ୁ ଆହୁ ଆସିନାହାs, େସମାେନ ଆସିେଲ କ!ତା ପାଠ େହବ ଶୀ ପାତ ଏଇ ମଉକାର
ସୂ ସୁଉପେଯାଗ କ ଜ ବବ'କୁ ଯଥା ସବ ଲjା କ lmେଲ ସାତ' !ଷୟେର କଣ
କେଲ ତାହା ଜଣାନାହ`, i ତା- ମବ'ରୁ େସ େକମି ସାତ' ଏକାେଡ଼ମୀ ା अବେହFତ
େହାଇଛs ତାହା ସମ-ୁ ଜଣାଇବାେର |ଗିେଲ ଏ ସମୟେର ମ©ାସୀନ ଶୀ ଘେଡଇ ଶୀ
ପାତ-ୁ ସମଥନ ଜଣାଇ କେଲ, େସ ମu अବେହଳାର ଶୀକାର େହାଇଛs େସଇଠୁ ଆର
େହ| ସାତ' ଏକାେଡ଼ମୀେର େହଉkବା अୟମିତତା !ଷୟେର ଚ¥ା ଏ ସମୟେର ସpେର
ବସିkବା ଜେନୖ କ ଯୁବକ! ଜ bାନେର ଠିଆେହାଇ କେଲ, ‘ସାର୍, ଆେମ ଭଲ pବେର ଜାଣିଛୁ
େସଇଠି କଣ ହଉ ଆମକୁ େସ !ଷୟେର କବା ଡ଼, କ!ତା ପାଠ ଆର କର ଆେମ
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ଆ´ା ଦୂ ରରୁ ଆସିଛୁ, ଶୀଘ କ!ତା ପଢ଼ି େଲ ଘରକୁ େଫବୁ ’ ଯୁବକ!- କଥା ଶୀ ପାତ-ୁ
अସାନଜନକ |ଗି|, େହେଲ ଜ େକ ାଧ ସjରଣ କ େସ ଜ ବବ'କୁ ତୁ ର ସମାପନ
କେଦଇ ଜ େଚୟାରକୁ େଫ ଆସିେଲ
ଏ ସମୟେର ଶୀ ଘେଡ଼ଇ ଉଠିଯାଇ ମାଇକ୍ ଧ i କବାକୁ ଆର କରୁ kେଲ,
ଦୁ ଭାଗ'ବଶତଃ େସଇ ସମୟେର !ଦୁ 'ତ ବ'ାଘାତ େହାଇଗ| ଶୀ ଘେଡ଼ଇ ଜ ସରକୁ ଉ¥ କ
କେଲ, ‘ଏମି ହ` େହଉ ଆମ ସା'କ- pଗ' ଠିକ୍ ସମୟେର େଦୖ Dଦୁ ବପାକ ପ ଆମକୁ
ପଛକୁ େଠm 1ଆଯାଉ अଣସା'କମାେନ ସବୁ ସାନ ମା େନଉଛs’ ଯୁବକ! ଜଣକ
ପୁଣି ଜ bାନେର ଠିଆ େହାଇ କେଲ, ‘ଆ´ା ଘzାଏ େହ|ଣି ଏ ସବୁ ଶୁଣିଲୁଣି, ଏେବ କ!ତା
ଶୁଣିବା ନା ଘରକୁ ଯିବା?’ େସ ଜ bାନେର ବସିଯାଉ ଯାଉ କେଲ, ‘ଶଃ.. କ!ତା େଲnବା
ଜଣାନାହ`, ଖାm pଷଣ େଦେଲ ୟା-ୁ iଏ ସାନ େଦଇ ପେକଇବ େହ?’ ତା- କଥା ଶୁଣି ସpେର
i ସମୟ ହାସ'େଳ lm| अବଶ' ଏଇ କଥା ମ© ଉପର ଯାଏଁ ପହ©ି| i ଯୁବକ!ଦୟାରୁ ସpକୁ ବକ କ!ତା ପାେଠାବ ଆର କଗ|
ହାତଘzାକୁ େରn େଦn ଶୀ ପା େଘାଷଣା କେଲ େଯ, ଆମ ପାଖେର ପଶିେଗାଟି
କ!ତା ପହ©ି ଜେଣ ଜେଣ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ମିଟ୍ କେଲ ମu ଏକ ଘzା େକବଳ କ!ତା
ଆବୃ େର |ଗିଯିବ ଆଉ ସଂେଯାଜନା ମିେଶଇ ଦୁ ଇଘzା େହାଇଯିବ େତଣୁ अନୁ େଧ
କ!ମାେନ ଜ କ!ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ ପଠନ କ अନ' ବ ୁମାନ-ୁ ସମୟ େଦେବ େକବଳ
େଗାଟିଏ ପୃ?ାର କ!ତା ପଢ଼ି େବ ଯ1 ଲjା କ!ତା ଥାଏ େତେବ ତାହାର ମାତ ଦୁ ଇ ijା
େନାଟି ପା ପଢ଼ି େବ କ!ତାକୁ ଗୀତ ଆକାରେର ଆବୃ  କବାା ସମୟ अପଚୟ େହବ,
େତଣୁ ଆବୃ  କେବ ନାହ` ସମୟର େଘାର अpବ େତଣୁ ଆେମ େଯେତ ଶୀଘ ପାବା
କାଯ' କ ମକୁ ସାବା ଏହାପେର ସଂେଯାଜନା କବାପାଇଁ ସୁଶୀ ମଧୁସGି ତା ଜେଣ ଜେଣ କ
କ!ମାନ-ୁ ମଣ କରୁ ଥାs अେନକ अନୁ େଧ ସେe i ବ ୁ କ!ତାକୁ ଗାଇ ଶୁେଣଇେଲ
ଏହାା ସମୟ ନ େହଉkବା ଜାଣି अେନକ କ!ବ ୁ ଜର େକ ାଧ ପପକାଶ କବାକୁ
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|ଗିେଲ
ସpର ପଛେର ବସିkବା i କ! अନ' କ!ମାନ- େଲଖାର ସମାେ|ଚନା କବାର
େଦଖାଯାଉk| pଷାର ସଂଯମତା େକ ରଖୁkବା େଦଖାଯାଉନk|, େସ ଯାେହଉ େସମାେନ ମ©
ଆଉ अନ' ସଦସ'ମାନ-ଠାରୁ ଯେଥ ଦୂ ରତ ବଜାୟ ରn ଜର ସୁsତ ମବ' ପରÄରକୁ
ଶୁଣାଇ ଆନିତ େହଉkେଲ ଏ ସମୟେର କ!ତା ପାଠ କବାକୁ ଉୁକ ଜେଣ କ!ବ ୁ ପଛକୁ
ଦଉଡ଼ି ଆସି କେଲ, ‘େହ pଇ େମା େମାବାଇଲଟା ଟିେକ ରଖ, ମଁୁ କ!ତା ପଢ଼ି | େବେଳ େମାର
ଦୁ ଇ ଟା େଫାେଟା ଉେଠଇ େଦବ’ େସ lmଗେଲ ଏହାପେର ଜେଣ ପେର ଜେଣ ସବୁ ପଛକୁ
ଆସିେଲ ଜ ଜ େମାବାଇଲ୍ େଦଇ େଫାେଟା ଉେଠଇବା अନୁ େଧ କ lmେଲ କ!ତା
ପଢୁ kବା ସମୟେର େଯମି ଜର ଭଲ େଫାେଟା ଉଠିବ େସଇ ପୟାସେର ସମେ ଯଥାସବ
¢େର ¢େର କ!ତା ପଢ଼ି ବା ସହ ହସ ହସ ମୁହଁ େଦଖାଇବାକୁ ଭୁ mେଲ ନାହ` କ!ତା ପାଠ ଓ
ସଂେଯାଜନା lmkବା େବେଳ, ପାଖାପାn ଦଶଟି କ!ତା ପାଠ େହାଇସାk|, େସଇ ସମୟେର
େକ ଜେଣ କ|, ‘ଆB ଆଉ ସବୁ କ!ତା ପଢ଼ି େହବ ଏେବ ତ େହଇ ପା©ଟା ବାB|ଣି
ଆଉ କ!ତା ପଢ଼ି ବ େକେତେବେଳ? ପୁଣି ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ମିFବi ନାହ`?’
ଏଇ କଥାଟା ସବତଃ େକଜେଣ ଉ¥ସରେର ଜଣାଇବା ପେର ସpେର ବସିkବା
अନ'କ!ମାେନ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େଟ େଟ ଠାେର ଜ ନଁା େଲn ସଂେଯାBକା-ୁ େଦେଲ
ସବୁ େଲnkେଲ ମଁୁ ଦୂ ରରୁ ଆସି େମାେତ ଶୀଘ େଫବାକୁ େହବ ସଂେଯାBକା ପୁଣି ମାଇକ ଧ
େଘାଷଣା କେଲ, ଶୀଘ ଶୀଘ ସp ସାବାକୁ ପଡ଼ି ବ େତଣୁ କ!ତାକୁ अଧାପୃ?ା ହ` ପଢ଼ି େବ ଏ
ସମୟେର ସpbଳକୁ ବ କବାକୁ अ¢କାରୀ ଆସି ପହ©ିଗେଲ ସpbଳକୁ ଭଡ଼ା ସତ
ୂ  େର
अଣାଯାଇk| େସମାେନ ସେୂ ଚଇ େଦେଲ େଯ ଠିକ୍ ପା©ଟାେର !ଦୁ 'ତ୍ କାଟ େହବ, ଯାହା
କେବ ଶୀଘ କର ଏହା ଶୁଣିବା ପେର ସpେର ବସିkବା ଶୀ ପା ମାଇକ ଧ େଘାଷଣା

କେଲ େଯ ଆBର କାଯ' କ ମକୁ ଏଇଠି ସମାପନ କବା ଉତ େହବ େସ ଧନ'ବାଦ अପଣ
କବାକୁ ଉଦ'ମ କରୁ kବା େବେଳ ସpେର ବସିkବା i କ! ଏହାର !େଧ କ କେଲ
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ଆେମ ଏେତ ଦୂ ରରୁ ଆସିଛୁ େଯେତେବେଳ କ!ତା ନ ପଢ଼ି େଫବୁ ନାହ` େତଣୁ େସମାେନ ସବୁ
ଏକାଠି ମ© ଉପେର lmଆସି, ମାଇକକୁ ଧ କ!ତା ପାଠ କବାର ପୟାସ କରୁ kେଲ ମ©
ଉପେର

ଏକ

ରକମ

େଠ|େପ|

ଆର

େହାଇଗ|

ମ©ାସୀନ

अkମାେନ

ତଳକୁ

lmଆସୁkେଲ
i କ! ଜ କ!ତା ପାଠ କରୁ kବାର େଫାେଟା େନଉkେଲ, ଆଉ ସpର ଆେୟାଜକ
ଦାସବାବୁ ଓ ପାବାବୁ େସଠାରୁ ପଦ ଦୂ ରତାକୁ େଫ ଆସି ଘରକୁ ଯିବା ବ'ବbା କରୁ kେଲ
ଦାସବାବୁ ରବେର କହୁkେଲ, ‘ନ ଗେªାଦe ପୁନେପି..., ଯା ଶଃ... ଆଉ ସାତ' ସp
ଆେୟାଜନ କ! ନାହ`’ ପାବାବୁ ହସିେଦଇ କେଲ, ‘ଆ´ା ଏକା ଆପଣ ନୁ ହs ସମେ
େସଇୟା କହs, i କଣ କବା, ସାତ'ର ଆକଷଣ ଏେତ େଯ ପୁଣି ସp ଆେୟାଜନ କବାକୁ
ଆେଗଇ ଆସs’ ଏi େବେଳ ପଛରୁ ଆସି ସୁଶୀ ମଧୁସGି ତା କେଲ, ‘ସାର୍, ଆBର ସp ସୂ
ସଫଳ େହଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆେୟାଜନ କkେଲ अବଶ' ଟିେକ ସମୟେର
େହାଇkେଲ, ଭଲ େହାଇଥାା’ ଦାସ ବାବୁ ଜକୁ ପୁଣିଥେର ଧନ'ମେନ କ କହୁkେଲ, ‘ଆପଣ
ମାେନ ଏମି ସାହାଯ' କେଲ ପୁଣି ଥେର ଭଲ କ ଆେୟାଜନ କବା’ ପାବାବୁ ଜ ମୁେର
ହାତ େଦଇ େସଠାରୁ lmଯାଉkେଲ
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i କଥା
ଜେଣ ବ ୁ ନୂ ଆ ଫିଜଟିଏ iଣି ଆଣିବାପେର ପୁରୁଣା ଫି ଜକୁ କଣ କବ େବାm ା କ
ଜ ଘର ବାହାେର ରnେଦଇ େସkେର େଲnେଦ|, ‘ସୂ ମାଗଣା’ 1ନ ପଯ'  େସଇଠି
େସଇମି ପଡ଼ି ର| i େକ େଦnେଲ ନାହ` ାେର ପଡ଼ିkବା ବ ୁ p!େଲ ଆBକାm
ହୁଏତ େକ अ!ଶାସ କରୁ kବ େତଣୁ ପୁଣି େସkେର େଲnkବା କଥାକୁ ବଦଳାଇେଦଇ େଲnେଲ,
‘ଶାେର େନଇଯାଆ, ମାତ ୫ ଶହ ଟ-ା’ େସଇ େର ଫି ଜକୁ େକ େlରୀ କେନଇ
ଗ|
X

X

X

X

X

ଏମି ! अÇୂ ତ ପାଣୀ ଥାଆs !
i ବ ୁ ସମୁଦକୂଳେର ବୁ ଲୁ kବା ସମୟେର େକଜେଣ କ|, େହଇ େଦଖ ମ|
ପ~ୀଟିଏ ଜେଣ ବ ୁ ଆକାଶକୁ lହ` େଖାB େଖାB ପlରୁ kେଲ ‘େକଉଁଠି ?’
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ସମୀ~ା - ବନଯାତା କ!ତା ସଂଗହ
ସା କ ଆଧୁକ କ!ତାର ଉୟମାନ ଯୁବେଲଖକ ତଥା କ! ଶୀ अBତ କୁ ମାର
ସାବତ- ପଥମ କ!ତା ସଂକଳନ, ବନଯାତା, ବନର अେନକ
କ ସତ' ଓ pବପବଣତାକୁ େନଇ ସୁର ଓ ସାବଲୀଳ pଷାେର
ଉପbାପିତ ଏକ ମଲ
ୂ 'ବାନ କ!ତା ସଂଗହ ବାପା, ମା, ବନଯାତା,
ଦୁ ଆ, ଧମ, ସପ, ୟ2, ପକୃ ଆ1 !ନ !ଷୟକୁ େନଇ
ପlଶଟି କ!ତାା ଏ ସଂକଳନ ସମୃ ସୂ େବାଧଗମ'
pଷାେର କ! ପଟି କ!ତାକୁ

ପାଠକର ମନକୁ ପାଇ| ଭF

ଉପbାପନ କଛs ଏ ପୁକେର କ!ତା ସଂକଳନର ପଥମ
କ!ତା ‘ବାପା’େର କ! ଜ ପିତା- ଉେ&ଶ'େର େଲnkବା େକଇଧାଡ଼ିର କ!ତା ‘ଆB ଯିଏ /
ବନର / େଟ ବଡ଼ / ଶି ପଶିେର / େବାହୁଛs /.... େସ ଆଉ / େକ ନୁ ହs / େସ / େମାର
ଆତGା / େମାେତ ଗଢ଼ି େତାFkବା / େମାର ପିତା / େମାର pଗ' !ଧାତା’ କ!- ଏକ अନନ'
କୃ  ପିତା- ଉେ&ଶ'ର କ! ବ'ବହାର କkବା ଶÔାବଳୀ ଜେଣ
ପାଠକର ମନକୁ Áୟ pବେର ଆୋFତ କବ େସପ ମାତ
ଦୁ ଇଟି ପାଗାଫେର କ!- 12ୟ ଉପbାପନ ‘ମା’ ବହୁତ
ଉ¥େକାଟୀର େହାଇ
କ!ତା ‘ବନ ଯାତା’ ଯାହାକୁ କ! ମାତ େକଇ ପଦେର
ଉପbାପନ କଛs, ‘ମାଟିରୁ, / ମାଟି / ଉପରକୁ / ପୁଣି / ମାଟିକୁ, /
େବାେଧ / ଏହା ହ` / ଆମର / ବନ ଯାତା’ ଏଇ େକଇ ପଦେର
େଯ ଜେଣ ବନକୁ ସୂ ଉପଲÕି କkବ ତାହା ସହଜେର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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 କୁ େନଇ େସ ଉପbାପନ କଛs ଏ ସଂଗହ
अନୁ େମୟ ଯୁବବୟସେର अତ' ଗୀର ଦଶନ
ପୁିକାର ପେତ'କ କ!ତା ପଠନେଯାଗ' ଏବଂ ପାଠକ- ା Áୟ pବେର ଆଦୃ ତ େହବ
ଏkେର 1ମତ ନାହ`
ପାଖାପାn ଶେହ ପୃ?ାର ଏ ପୁକର ପଦେର କ! ଏକ ପ2କାତGକ ଛ!େର ମନୁ ଷ' ବନର
ପେତ'କ େସାପାନକୁ ଦଶା ଇଛs ଏବଂ ପୁକର ବେ ଇ ତର ପାଶେର କ! अେନକ େଟ
େଟ କ!ତାକୁ ସେଜଇ େଦଇଛs ସେବାପ ଏ ପୁକଟି ପାଠକ-ୁ କ!ତାର ଏକ अନନ'
 ଶୀ ପ©ାନନ
अନୁ ଭୂ  େଯାଗାଇେଦବ ଜର ପଥମ କ!ତା ସଂକଳନକୁ କ! ଜ ପିତା ସଗତ
ସାବତ- ଉେ&ଶ'େର ଉଗୀ କୃ ତ କଛs ଏkରୁ ସହଜେର अନୁ େମୟ େହଉ େଯ କ! ଶୀ
ସାବତ- ବନେର ଜ ପିତା- ବହୁତ ପpବ ର
କ!ତା ସଂକଳନ ‘ବନ ଯାତା’କୁ ପକାଶିତ କଛs ବ ହGପୁର, େଗାସାଇଁ ନୁ ଆଗଁା,
ପାଣିଗା° ସାର अନ ପ
ୂ  ା ପ!¦ଶସ ଏକ ଶହ ଟ-ା !ମୟେର ଆପଣ ଏ ପୁକଟିକୁ
ପାଇପାେବ କ!ତା ସଂକଳନେର ଜନGରୁ ମୃତୁ' ପଯ'  ପାୟ ସବୁ ସମୟର ପbି  ଓ
 ଶୀ େହାଇ କ! ଶୀ ସାବତ
ମେନାpବକୁ େନଇ େଲଖାଯାଇkବା କ!ତା ଗୁଡ଼ିକ अତ' ମମÄ
ଜେଣ ତରୁ ଣ ତଥା ଯୁବ େଲଖକ େହାଇkବା ସେe ତା-ର େଲଖର pଷା ଓ अନୁ ଭବର
ଗଭୀରତା ଓ ବନର ଦୁ ଃଖସୁଖ ସହ ତା-ର अରªତା ଏଇ କ!ତା ସଂକଳନ ମାuମେର
ସହଜେର ବା ହୁଏ, ଯାହା Áୟ pବେର ଜେଣ ପାଠକକୁ ଏକ अନନ' अନୁ ଭବ େଦବାେର ସ~ମ
େହବ େବାm ଆମ ଆଶା
‘ବନ ଯାତା’ ସାତ' ଜଗତର ଏକ ସଫଳ ସୃି କ!- କାବ'ଧା ଏ pବେର
ଚଳଚ©ଳ ଥାଉ ଏବଂ କ!- କାବ' ଭାର ଆହୁ ସଶ ଓ ସୁଦୃଢ଼ େହଉ ଆେମ କ! ଶୀ
ସାବତ- ସଫଳତା କାମନା କରୁ ଛୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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Bକା ଭୂ ତାଣୁ ଆତସଂପ !ଶର ଏକ ବୃ ହତ अ©ଳ ଉପେର ଏକ ଭୂ ତାଣୁ ଜତ େଗର ଆଶ-ା ଘଭୂ ତ
େହବାେର

|ଗି

ଉeର

ଆେମକା

ଏବଂ

ତତ୍ସଂଲଗ

अ©ଳମାନ-େର Bକା pଇରସ ନାମକ ଭୂ ତାଣୁ ଜତ ସଂକ ମଣ
େଦnବାକୁ ମିF, ଯାହା अେନକ- ପାଇଁ ାର !ଷୟ େହାଇ
ସଚ
ୂ ନାେଯାଗ' େଯ ଏ ଭୂ ତାଣୁଜତ ସଂକ ମଣ ପାଇଁ େକୗଣସି
ପେଷଧକ ଔଷଧ ବା ଟିକାର ବ'ବbା ନାହ`, ଏବଂ iାପେର ମu
ଏହାକୁ ପେଧ କବା ଭF ~ମତା େଦଖାଯାଉନାହ` ମଶା
କାମୁଡ଼ିବା େଯାଗଁୁ ବ'ାପୁkବା େହତୁ ଏହା ସହଜେର अନ'କୁ ସଂକ ମିତ
କବାର ~ମତା ରଖୁ ଏବଂ ଏହାା େକୗଣସି ସତ ଲ~ଣ
େଦଖାଯାଉନkବା େହତୁ ଏହାା େହଉkବା ସଂକ ମଣ !ଷୟେର ସହଜେର ଜାଣି େହଉନାହ`
ସାଧାରଣ ଥାଜର ପ ଜର, େଦହେର ଫFଯିବା, ଆÎୁଗÎି ବ'ଥା ଏବଂ ଆn ଧବା ଭF

ଲ~ଣମାନ େଦଖାଯାଏ ଏ େଗ ସାଧାରଣତଃ ସାମାନ'ରୁ अ ସାମାନ' ରହୁkବା େବେଳ ଏହା
i 1ନରୁ

ଆର କ i ସାହ ପଯ'  େହାଇପାେର i ଏ େଗ େହତୁ

ହାସପାତାଳେର ଭe େହବାପ अବbା ଆେସ ନାହ`
ଏ େଗର ପଥମ ଉପbି  ବ ାBଲଠାେର େଦଖାଯାଇkବା କଥା ମଇ ୨୦୧୫େର ପାନ୍
ଆେମକାନ୍ େହଲ୍ଥ୍ अଗା ନାଇେଜସନ୍ (PAHO) ା ଜଣାଇ 1ଆଯାଇk| ଏହା ଏକ
ମହାମାରୀର ରୂପ େନଇ ସମଗ େକ ଏବଂ ଦ~ିଣ ଆେମରୀiୟ अ©ଳେର ବ'ା େହାଇk|
ଏହା ଫଳେର ବୟ ବ'ିମାନ- ମuେର ଗୁmଆନ୍ େବ ସିୋମ୍ ଏବଂ ଗଭb ଶିଶୁମାନ-

ମି Ûର अବୃ ି କମ େହଉkବାର ଲ~' କଯାଉ ଏkପାଇଁ !ଶର अେନକ େଦଶକୁ ଯିବା

ଆସିବା ଉପେର କଟକଣା ଜାରୀ କଯାଇ
Bକା ଭୂ ତାଣୁ, ଫ¦ାଡ଼ି ଫ'ାମିm ଏବଂ ଫ¦ାଡ଼ି େଜନସ୍ अଭୂ  ଭୂ ତାଣୁ अେଟ
ମନୁ ଷ'ମାନ-େର ଏହା ପାଥମିକ pବେର ଏକ ସାଧାରଣ ଜର ପ େଗ ସୃି କଥାଏ ଯାହାକୁ
Bକା ଜାର ବା Bକା ବା Bକା େଗ େବାm କୁ ହାଯାଏ ଏହା ୧୯୫୦ ମସିହାରୁ !ଶର ଆଫିକା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଏବଂ ଏସିଆ ମହାେଦଶର i अ©ଳେର kବା ପମାଣ ମିFk| ୨୦୧୪ ମସିହାେର ଏହା
ପବ
ୂ 1ଗକୁ ବ'ାପିk|, ଏବଂ ଏହା ପଶା ମହାସାଗର ପାର େହାଇ େଫ©୍ ପmେନସିଆ ଏବଂ ପେର
ଇର ଆଇଲ'ାେର ପହ©ିବା ପେର ୨୦୧୫େର େକୀୟ ଆେମକା ଏବଂ ଦ~ିଣ ଆେମକାେର
ଏହାର ପpବ େଦଖା େଦଇk| ବeମାନ ଏହା ମାତGକ ମହାମାରୀର ରୂପ େନଇ ଏkପାଇଁ
!ଶର lFଶି େଗାଟିଏ େଦଶେର ମଳାମାନ-ୁ ଗଭଧାରଣରୁ ବାରଣ କଯାଉ କାରଣ
ଏହାା ସଂକ ମିତ ମଳା- ଗଭରୁ ଜGତ ସାନମାନ- ମାନସିକ अବୃ ି ନକାତGକ େବାm
ପମାଣିତ େହାଇ
ଏ ଭୂ ତାଣୁ ପଥେମ अେପଲ ୧୯୭୪ ମସିହାେର ଉଗାାର େÅାଆ ହ ଦ କଟେର kବା
Bକା ଜªଲେର େୟେ| ଫିଭର୍ ସଚ ଇନ୍ିଟୁ'ଟର େବୖ ´ାକ ମାନ- ା ଧଯାଇkବା ଏକ
ମା-ଡ଼ େଦହରୁ ମିFk| ଏହାପେର ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯୪୮ ମସିହାେର ଏହା ଏକ ମଶା େଦହରୁ
ମିFk| ୧୯୫୨ ମସିହାେର ମା-ଡ଼ େଦହେର ଜର େହବାପେର ଏ ଭୂ ତାଣୁକୁ ରେର
େଦଖାଯାଇk| ଏବଂ ଏହାକୁ Bକା ଭୂ ତାଣୁ େବାm ନାମା-ିତ କଯାଇk| ମନୁ ଷ'ମାନମuେର ଏହା ପଥମଥର ୧୯୬୮ ମସିହାେର ନାଇେଜଆେର ମିFk| ୧୯୫୧ଠାରୁ ୧୯୮୧
ପଯ'  ଏହା ଆଫିକା ମହାେଦଶର अେନକ େଦଶେର େଦଖାେଦଇk| ଏ ଭୂ ତାଣୁ ଏଡ଼ି ସ୍
ମଶାା ବ'ାପିଥାଏ i ମନୁ ଷ'ମାନ-େର ଏହା अଣସୁର~ିତ େଯୗନ ସକା ମu
ବ'ାପିଥାଏ ଏବଂ ଗଭବ2 ମଳାମାନ-ଠାରୁ ଗଭେର kବା ଶିଶୁକୁ ମu ସଂକ ମିତ େହାଇପାେର
ଏ ଭୂ ତାଣୁା େହାଇkବା ପଥମ ସଂକ ମଣ ୧୯୬୪ ମସିହାେର mପିବ େହାଇk|,
ଏkେର ସାଧାରଣ ମୁବ'ଥାରୁ ଆର କ େଦହେର ଫFଯିବା, ଜର ଏବଂ अzାବ'ଥା
େହାଇk| ଦୁ ଇ1ନ ମuେର େଦହେର େହାଇkବା |ଲ ରªର ଦାଗ ସବୁ ଉେଭଇ ଯାଇk|
ଏବଂ 1ନ ମuେର ଜର ମu କମ େହାଇk| Bକା ଭୂ ତାଣୁ ା େକୗଣସି ମାତGକ େଗ
େହଉନkବା େଦଖାଯାଏ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂରଣ ମା¥ ମାସେର ପକାଶିତ େହବ | ଜ ା
mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ କଟକୁ ପଠା |

ଆପଣ- mnତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ବନ କଥା,
ଇହାସ, େେଷଇ, ଘରକରଣା, ସାb', ବ'ª ଇତ'ା1 ଆପଣ ଇ-େମଲ୍
ା ଆମ କଟକୁ ପଠାଇ ପାେବ |

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାuମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
Dମାନଗର, ୨ୟ ଗF, ବ ହGପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶିତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ ୂ ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶିତ
ସାତ' ଇ-ପକା ଏହା ପେତ'କ ମାସର ପଥମ ସାହେର ପକାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ
 ବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂରଣମାନ ମu ପକାଶିତ ହୁଏ
େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପ
ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର !ନ !pଗ ଯଥା, ଗ¹, କ!ତା, ପବ , ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ
କାହାଣୀ ଇତ'ା1 ଏkେର ପକାଶିତ ହୁଏ
ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତ'କାର-ୁ
େପାାହନ 1ଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ ପକା ଃଶୁ

!ତରଣ ମିe ଉ&ି େତଣୁ େଲଖକ,

େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପାାହନ ଶି 1ଆଯାଏ ନାହ` ପାଶମିକ ଆଶା କରୁ kବା
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍େର ଃଶୁ

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲÕ େହାଇଥାଏ

ପାଠକ lହ`େଲ ଏ ପକାର େଗାଟିଏ ପmପି ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େ|ଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ କୃ  ଆମ କଟକୁ ଡ଼ାକା ijା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଇ
ପାେବ

ଡ଼ାକ ା ପଠାଉkେଲ ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର ଭୁ ଲ

ହା~ରେର େଲn ପଠା, ijା ଟାଇପ୍ କ ମu ପଠା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଉkେଲ େଲଖାକୁ
େଲn ସାବ ପେର ାଂ କ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପେବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ
େହାଇଥାଏ, େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ` ଆେମ ପେବଶ ପଦୁଷଣ !େଧ କରୁ 
ଆହାନ ଇ-ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବାପାଇଁ ଯ1 ଆପଣ ଇୁକ େତେବ ଜ mnତ
କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା େଯେହତୁ ଏ ପକା ଇzରେନଟେର ପକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ
ପେତ'କ ମାସେର ଶହସା¢କ ଓଡ଼ିଆ- କୁ 'ଟରେର େଶାpପାଏ େତଣୁ ଏ ପକାପାଇଁ େଲଖା
ମu ଇzର୍େନଟ ମାuମେର ହ` ଗହଣ କଯାଏ ଯ1 ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ା ଆମ କଟକୁ େଲଖା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପଠାଇ ପାେବ ନାହ`, େତେବ ଆପଣ ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶେର ମଳ
ହା~ରେର େଲn ଆମ କଟକୁ ମ ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାେବ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
Dମା ନଗର - ୨ୟ ଗF
ଆjପୁଆ, ବ ହGପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯ1 ଆପଣ ଇzର୍େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ ଜ େଲଖାକୁ
ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା अପା ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ
ଟାନ୍ସ୍mେଟେରସନ୍) କ Microsoft Word Document େର ଆମ କଟକୁ ପଠା, ijା
େଲଖାକୁ ାନ୍ କ େଜପିଇB ଫମା ଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ ପଠା | ଆମ ଇ-େମଲ୍
ଠିକଣା େହ| - aahwaan@gmail.com
ଏ ପକା ଉନ  େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା କାମ'

|

ଧନ'ବାଦ

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

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା ଜୟ ଜଗନାଥ
ଯ1 ଏ ସଂରଣେର େକୗଣସି ତ¸ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସkପାଇଁ ସାଦକ ~ମାପାଥୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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