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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗKକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ] େଲଖାର 

ମାନ ଏବଂ Nଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କ�ଯାଇଥାଏ 

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

ନାହ], େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା �େ&�ଶ 0ଆଯାଇନାହ] 

େଲଖାେର 0ଆଯାଇeବା !fର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ�, ତାହା ଉପେର 

ସ�ାଦକ ghା ପ�କାଶକ- ସହମ
 ର�ବ େବାi େକୗଣସି ijତ �ୟମ 

ନାହ] ଯ0ଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ Nବେର ପଢ଼m ଏବଂ ବୁଝିବା 

ପେର ହ] ପ�କାଶିତ କ�ଥାm ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�
ଶତ ସତ'ତାର ଦାI 

େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିeବା !ବାଦର 

ଉaରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏeେର ସ�ାଦକ ghା 

ପ
�କାର େକୗଣସି ଉaରଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ] 

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

!ନା अନ' େକୗଣସି ମାpମ (ପତ�  ପ
�କା / ଗଣମାpମ / ସhାଦପତ�  

ଇତ'ା0)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଏକ अପ�ଧ ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�
 

!େଶଷpାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ fହ]େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ ପ�fର 

େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇeବା ପୃEାମାନ-ର ପ�
s! 

ଗଣମାpମ ବା ଇtରେନଟେର େଦଇପା�େବ ଏଠାେର ଆେମ अନୁେ�ଧ 

କ�ବୁ େଯ େଯେବ ମp ଆପଣ ପ
�କାର େକୗଣସି अଂଶ ଇtେରେନଟ / 

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

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

ନାହ] 
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ସ�ାଦକ- େଲଖ~ରୁ    ୮ 

 

େପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣା    ୧୨ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ବା��କ'     ୧୩ 
ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

ଉପା�ର ଉପକ�ମ    ୧୪ 
ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 

ମେହ�� ଗି� : !ହ�ାବେzକନ  ୧୬ 
i��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

େହ ମହାତL ା     ୨୬ 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

େମା ଠାକୁେର     ୨୯ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

େସବକ େନତା (ସhଲପୁରୀ)  ୩୧ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

fଲ୍ �ସ ଡିେକନ୍ ସ    ୩୩ 
ସୁଶା� ପୁେ��ତ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ପାଷାଣି ନାୟିକା    ୪୨ 
�ପକ ଷଡ଼�ୀ 

ସମୟ ସମୟର କଥା    ୪୩ 
ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 

�ବ�ାଚନର େବଳା    ୪୬ 
ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

କ�� ପ�ୟାଗ     ୪୯ 
ସୁଶା� ପୁେ��ତ 

ଦୁଇ ସମୟ     ୫୧ 
ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

େକମି
 ବା�ଲୁ    ୫୩ 
ଲୀନା ମହାm 

gପ� କ�!     ୫୪ 
ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହ� 

ସL �
 କଥା (अନୁବାଦ)   ୫୬ 
ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

�ବ�ାଚନ େଖଳ    ୫୭ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
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ଓଡ଼ିଆଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ବxଗ୍ ଆy�ଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ ଡାଉନେzଡ଼ କର{ 

�ମ|େର 0ଆଯାଇeବା i- ଉପେର gxକ୍ 
କର{, ghା ଉପେର 0ଆଯାଇeବା କୁ'ଆର୍ 

େକାଡ୍ କୁ }ାନ କର{ 

ଧନ'ବାଦ 

http://www.appsgeyser.com/4251312    
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ସ�ାଦକ- େଲଖ~ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ~ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ~ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ~ରୁ    
 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର ଚKତ ମାସର ସଂ}ରଣ 
ଆପଣମାନ-ୁ ଉପହାର େଦବା େବଳକୁ ସଂପାଦ�ୟ କଣ େଲj! 
ତାହା େଖାG ବସିi ଜା1ୟ ଏବଂ �ଜ' �ରୀୟ अେନକ 
ଘଟଣାକୁ अନୁpାନ କ�ବା ପେର ଯାହା େମାେତ ମନକୁ ଭଲ 
zଗିz େସ ସବୁକୁ ଏଠାେର ଉପ�ାପନ କ�ବା ପବୂ�ରୁ 
ଆପଣମାନ- ସଚୂନା ପାଇଁ ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କରୁ�, 
େଯ !ଗତ ବାର ବଷ� ଧ� अନବରତ Nବେର ଏ� ପ
�କାକୁ 
ପ�କାଶିତ କ� ଆସିeବା େହତୁ ମଁୁ �ଜକୁ ଧନ' ମେନ କରୁ� ଏବଂ 
ଏହାର ସମ� େଶ�ୟ ଆପଣମାନ-ୁ ଯାଏ କାରଣ ଏ� ପ
�କାର 

ପ�କାଶନ ପଛେର ର�� ଆପଣ- ପ� ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକମାନ- ସହାୟତା 
ଏବଂ ଆଶୀବ�ାଦର େସ�ାତ 

 ୨୦୦୬ ମସିହା େଫବୃଆରୀ ଛअ ତା�ଖ ସରସ�1 ପଜୂା 0ନ ପ�ଥମ 
ସଂ}ରଣ ପ�କାଶିତ େହାଇez, ଏହା ପେର ଏହା ପାଠକ ଓ େଲଖକ- 
ପୃ�େପାଷକତାକୁ ପାେଥୟ କ� 0ନକୁ 0ନ ଉନ|
ର ପଥେର अଗ�ସର 
େହାଇ� ଏ� ସଂ}ରଣ ପ�କାଶନ େହଉeବା େବେଳ ଆେମ ଆହ� ାନକୁ ଆଉ 
େକଇ ପାଦ ଆଗକୁ େନଇ ଯିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛୁ ଏ� ସଂ}ରଣ ପ�ଥମଥର 
ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର ଆy�ଏଡ଼ ଆପ୍ େର ପ�କାଶିତ େହଉ� ଓଡ଼ିଆ अନzଇନ୍ 
ପ
�କା େ�ତ� େର େମାବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଉ&ି� ଆପ୍ ପ�କାଶନ କ�ବାେର ଆହ� ାନ 
ପ�ଥମ େବାi ପ�ମାଣିତ େହଉ� ଏହା ଆପଣ- େସ|ହ, ସ0sା ଏବଂ ଆହ� ାନ 
ପ�
 eବା ଆଦରକୁ ଦଶ�ାଉ� ଆଗାମୀ 0ନେର ଆେମ ଏ� ଆପ୍ ମାpମେର 
ଆପଣ- େଲଖା ସଂଗ�ହ କ�ବାକୁ ସମଥ� େହବୁ େବାi େଚ�ା କରୁଛୁ 
ଆପଣ- ହାତେଲଖାକୁ ଆପଣ �ଜ େମାବାଇଲ୍ କ'ାେମ� ବ'ବହାର କ� ସିଧା 
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ଆମ ଆପ୍ େର ଉପ�ାପନ କ�ପା�େବ ଏହା ଆପଣ-ୁ ଆହ� ାନ ପ
�କାସହ 
ସିଧା ସଳଖ େଜାଡ଼ିବାେର ସମଥ� କ�ବ 

 ଚKତ ମାସ େହଉ� Nରତର अେନକ �ଜ'େର �ବ�ାଚନର ସମୟ 
ଉaରପ�େଦଶ, �ଜ�ାନ ଆ0 �ାନେର �ବ�ାଚନ େହତୁ अେନକ ପ�ବa�ନ 
ଏବଂ �ଜେନୖ
କ ସମୀକରଣ େଦjବାକୁ ମିK� �ଜ~
େର ସବୁg� ସ�ବ 
େବାi ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାହା ଏେବ େଦjବାକୁ ମିଳୁ� ପାର��କ ଶତ� � 
ମାେନ ମp �ଜ~
 କ�ବା ପାଇଁ ବ�ୁତ�  କ�ବାକୁ ପ�ଉନାହାm ଓଡ଼ିଶାେର 
ମp ପ�ାୟତ �ବ�ାଚନ fi� �ବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ !ମୁଦ� ୀକରଣ ପ� ଏକ 
କଠିନ ପଦେ�ପ େନଇ Nର1ୟ ଜନତା ପାଟ� g� େzକପି�ୟତା ହ�ଇeବା 
��ିତ ତଥାପି ଏ� �ବ�ାଚନେର ସମ� ଦଳ ତରଫରୁ େଜାରଦାର ପ�fର 
କ�ଯାଉeବା େଦଖାଯାଉ� ଆଶା କରୁ�, �ବ�ାଚନେର g� ପ�ମାଣର 
ସ�sତା ଆସିବ अବଶ' ଟି�େର ବa�ମାନ ମp େNଟରମାନ-ୁ ଟ-ା ଓ ମଦ 
ବtନ େହଉeବା ଦୃଶ' େଦଖାଯାଉ� ଗଁା ଗହKେର ତଥାପି େzକମାେନ 
ଏ�ପ� ସବୁ ଉପାୟେର େNଟ େଦଉeବା କଥା ଶୁଣିବା ପେର ମେନ େହଉ�, 
ଆେମ େକେବ ସୁଧୁ�ବା� 

 ଚKତ ମାସେର ଆଉ ଏକ ଉେଲx ଖ~ୟ ଘଟଣାଚକ�େର ତାମିଲନାଡୁର 
କାମଚଳା ମୁଖ'ମ�ୀ ଓ ପ~ରେସଲ୍ ଭମ୍ -ୁ �ଜ ପଦIରୁ ତା- अ�sାସେa�  
ଇ�ଫା େଦବାପାଇଁ କୁହାଯାଇez େବାi େସ ଦାI କ�ବା ସହ, ବa�ମାନ 
ଏଆଇଏଡ଼ିଏମ୍ େକ ର େଜେନ�ଲ୍ େସେକ�ଟାରୀ ଶଶିକଳା- ମୁଖ'ମ�ୀ ପଦI 
अ�ଷି� କ�ବା अ�ଳାଷ ଘଟଣାକୁ େନଇ �ଜେନୖ
କ ଘଟଣାଚକ�  ବାରhାର 
ବଦଳୁ� ସଚୂନାେଯାଗ' େଯ, g� 0ନତେଳ କାଯ�'ରତ ମୁଖ'ମ�ୀ ଓ 
ପ~ରେସଲ୍ ଭମ୍ �ଜ ପଦରୁ ଇ�ଫା େନବା େନଇ ପତ�  �ଜ'ପାଳ-ୁ 
େଦଇeେଲ ମାତ�  ଏହାର g� ସମୟ ପେର େସ ଦାI କ�eେଲ େଯ ତା-ୁ 
ଏeପାଇଁ ବାp କ�ଯାଇez ଏବଂ େସ �ଜ अ��େର ଏ� କାଯ�' କ�ଛm 
େସ ଆହୁ� ମp ଦାI କ�eେଲ େଯ ପବୂ�ତନ ମୁଖ'ମ�ୀ ସୁଶ�ୀ ଜୟଲKତା- 
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େଶଷ अବ�ାେର େସ େଯେତେବେଳ ଆେପାେଲx ା ହସପିଟାଲେର �g�ାରତ 
eେଲ େସ� ସମୟେର େସ ପ�
0ନ ଆ�ା- ସ�ା�'ାବ�ା ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ହସପିଟାଲ୍ ଯାଇeବା େବେଳ ତା-ୁ ଥରୁଟିଏ େହେଲ ଆ�ା- ସହ ମିଶିବାକୁ 
0ଆଯାଇ ନez ପୁଣି ଶଶିକଳା ମୁଖ'ମ�ୀ େହେବ େବାi େଘାଷଣା 
େହବାପେର ପେର ଆେପାେଲx ା ହ�ିଟାଲ ତରଫରୁ ଏକ ସhାଦଦାତା ସମିLଳ~ 
ଡକାଯାଇ ଆ�ା- ମୃତୁ'ର କାରଣ ସଂକ�ମଣ େବାi ଜଣାଇ 0ଆଯାଇez 
ଏହାକୁ अେନକ ସେ�ହେର େଦjଛm ହଠାତ୍ ଏମି
 ସhାଦଦାତା ସମିLଳ~ 
କାହ]g ଡକାଗz େବାi अେନେକ ପ�ଶ| କ�ଛm ବa�ମାନ ସୁ�ା େକୗଣସି 
�ଜେନୖ
କ ସମୀକରଣ ସୃ�ି େହାଇନeବା େବେଳ ଏଆଇଏଡ଼ିଏମ୍ େକ ଦଳ 
ବa�ମାନ ଦୁଇ Nଗେର !ଭ� େହବାପ� zଗୁ� ଏବଂ ଉଭୟ 
ପ~ରେସଲ୍ ଭମ୍ ଏବଂ ଶଶିକଳା �ଜ �ଜର ବହୁମତ ଜଣାଇ ମୁଖ'ମ�ୀ ପଦI 
ପାଇଁ ଦାI କ�ଛm ଶଶିକଳା ପେ��େର ଧମକ େଦଇଛm େଯ ଯ0 
�ଜ'ପାଳ ଶୀଘ� ତା-ୁ ମୁଖ'ମ�ୀ େବାi େଘାଷଣା କରm ନାହ], େତେବ େସ 
ଆେ�ାଳନାତL କ ପ�ା ଗ�ହଣ କ�େବ �ଜେନୖ
କ ରଣା�ନେର େଚୗgର 
ମହାତL ' େକେତ ତାହା ଏ� ଘଟଣାଚକ� ରୁ �� अନୁମାନ କ� େହଉ� 

 େଶଷେର େଗାଟିଏ େ�ଟ ଘଟଣା !ଷୟେର େଲଖୁ�, ହୁଏତ अେନେକ 
ଏମି
 ଘଟଣାର ସ��ଖୀନ େହାଇeେବ ଆG ସ�'ାେର େଗାପାଳପୁର 
ସମୁଦ�କୂଳେର ବୁଲୁeବା େବେଳ ଏକ େ�ଟ େହାେଟଲେର g� ଖାଦ' ଖାଇବା 
ଆଶାେର ପହ�ିବା େବଳକୁ ଆମ ସ��ଖେର ବସିeବା ଜେଣ ଝିअ ବହୁତ �mତ 
େଦଖାଯାଉeେଲ �ଜର ��ାକୁ େସ ଧ� ନ ରj ଜଣାଇeେଲ େଯ ପାଖ 
େଚୟାରେର ବସିeବା g� ଯୁବକ ତା-ୁ अଶ�ୀଳ ଇ�ିତ କରୁଛm ଆ�ଯ�'ର 
କଥା େହz େସ ସବୁ ତା-ଠାରୁ ବୟସେର ସାନ eେଲ ଗ�ାମ Gଲx ାର ପ�ମୁଖ 
େବଳାଭୂମି େଗାପାଳପୁର !ଗତ ଦଶ�ିେର अେନକ ଉନ|
 କ��, ଏହାର ପ�fର 
ଓ ପ�ସାର େହତୁ 0ନକୁ 0ନ अ�କରୁ अ�କ ପଯ�'ଟକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛm ଏବଂ 
ଏ� ପ�କାରର ଘଟଣାମାନ େକବଳ େସମାନ-ୁ �ରୁ�ା�ତ କ�ବ ନାହ], ବରଂ 
େସମାେନ अନ'ମାନ-ୁ �ରୁ�ା�ତ କ�େବ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ अବଶ' 
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ଆମର ହ�େ�ପପେର େସଇ ପିzମାେନ �ାନ �ଡ଼ିେଦଇ fiଯାଇeେଲ, g{ 
ଏଠାେର କଥା ଉଠୁ� ଏ� ସବୁ ଘଟଣା କାହ]g େହଉ�?  

 ଯ0 ଆେମ ଏ� अ�ଳେର ପଯ�'ଟନର ଉନ|
 କ�ବା ତା େହେଲ 
�ା~ୟ େzକ-ର ସହାୟତା ଓ ସହNଗୀତାେର ହ] କ�ପା�ବା, अଥଚ ଏ�ପ� 
ଘଟଣା ଘଟୁeବା େବେଳ �ା~ୟ େzକମାେନ େକୗଣସି ପଦେ�ପ େନଉନାହାm, 
ଏବଂ g� ଖଳ ପ�କୃ
ର ବ'�ି- ପାଇଁ ସମୁଦାୟ अ�ଳ अପଦ� େହଉ� 
ଆେମ ଉନ|
 କ�ବା କାହ]g ? େzକମାେନ ସୁଦୂର େଗାଆ ଯାଉଛm, 
େଯେତେବେଳ g ଆମ �କଟେର ମp େସ� ସବୁ ସୁ!ଧା ର�� ଏହାର ଏକ 
ମାତ�  କାରଣ େହଉ� େସଠାକାର ପ�େବଶ ଆେମ ଯ0 ସୁଦୁ�ବା ନାହ], ତା 
େହେଲ େକ� ଆମ ଉପେର !ଶ�ାସ କ�ବ କାହ]g ? ସଚୂନାେଯାଗ' େଯ 
ସରକାରୀ �ରେର ଏ� େବଳାଭୂମିର ଉନ|
 େହତୁ अେନକ ପଦେ�ପ 
�ଆଯାଉ�, ପ�
 ର!ବାର 0ନ ଏଠାେର ସାଂ}ୃ
କ କାଯ�'କ�ମମାନ ଆେୟାGତ 
େହଉ�, େବଳାଭୂମିେର अେନକ କାଯ�'କ�ମ ଆେୟାGତ େହଉ�, g{ 
େଯେତ0ନ ଯାଏଁ ଆେମ �ା~ୟ େzକ- ସହାୟତା ପାଇବା ନାହ], ଏହା ସଫଳ 
େହବ ନାହ] ଆଶା କରୁ�, ଏ�ପ� ଘଟଣାମାନ ବ� କ�ବା 0ଗେର �ା~ୟ 
ପ�ଶାସନ ଏବଂ अ�ବାସୀମାେନ ଆଗଭର େହେବ ଏବଂ ଆମର �ଜ'କୁ अ�କରୁ 
अ�କ ପଯ�'ଟକ ଆସିେବ 

 ଚKତ ମାସର ସଂ}ରଣ ଆପଣମାନ-ୁ େଭଟି େଦଉ� ଆଶା କରୁ� 
ଆପଣମାନ-ୁ ଭଲ zଗିବ 

 ଧନ'ବାଦ 

 ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ମଁୁ ତୁମର ସବୁ କଥାକୁ 
अ� ପ� ମା� େନଉei 
େସଇଟା ନez େମାର अ�ମତା, 
ତାହା ez େମାର ତୁମ ପ�
 
ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆ��କତା 

ତୁମ ସାେଥ ଏେତ 0ନ ର�z ପେର 
ମଁୁ ତୁମକୁ ବୁଝି ପା�i� 
ବୁଝିବାକୁ ବାg ର�ଗଲ, 
େମା ଭଲ ପାଇବାର ଫଳ ସ¡ରୁପ 
ଆG ହୃଦୟଟା ଜKଗz 

ତୁମ େ�ଟ େ�ଟ ସେ�ହ ପାଇଁ 
ମଁୁ �ଡ଼ି େଦଇei ସବୁg� 
ଖାସ୍ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ, 
g{ ଆG ତୁେମ େମାେତ ଏମି
 ଜାଗାେର 
�ଡ଼ିଗଲ N!ଲ� ଥେର 
ବଂ�! େକମି
 ମୁହ] 

ଆG ଯାଏଁ େକେବ କ�ନାହ] ତୁମକୁ 
ତୁେମ କାହ]g ଏମି
 ଭୁଲ୍ କଲ 
େତଣୁ ଆG! କହୁ� େସ� କଥା 
ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୁଲ ez େମାର 
େଯଉଁe ପାଇଁ େଦଇଗଲ ତୁେମ ଦୁଃଖ ଜହର 
 

ସୁ�ରପୁର, ଉaରକୂଳହାଟ୍,  
ପ�ୀ
ପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 

େପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣା    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
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ବୟସର େବାଝ ଉପେର 
େ�ଗବ'ା� 
ନKତା !ଡ଼ା 
अପ��ତ 
ସବୁ ର� ସ�କ� 
��ପଦ ବ'ବଧାନେର 
ଭ�ା ଖଟକୁ 
ଜାବୁଡ଼ି ଧ�� 
अେzଡ଼ା ଶରୀର 
ପୀଡ଼ା, ବ'ା� ଆଉ 
କଫ କାଶ ବଳୟେର 
ଔଷଧ ସବୁ ବାଟବଣା 
ବଢୁ� �
ର େଚେହ� 
अ�ଶାପ, ଗଂଜଣା ଆଉ 
अପମାନ �ତେର 
��ା ପାଉ� ମରଣ 

ଇେମଲ୍ - barunkumardas1@gmail.com 

ବା��କ'ବା��କ'ବା��କ'ବା��କ'    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
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 ଶ�ବାର, ମଁୁ ଟିେକ ମାଡ଼ିଗi ସୁଦଶ�ନ ଘର ଆେଡ଼ ଖୁସି 
ଖବରଟା େଦବାକୁ ତା’ଘେର ପହ�ିz େବଳକୁ େସ ବାହାେର 
ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ୁ� େମାେତ େଦj N� ଖୁସି େହାଇଗz 
ଆଉ େଗାଟାଏ ଚଉg େମା ପାଇଁ ଘର �ତରୁ ଉଠାଇ ଆଣିz େସ 
କ� କ�ବା ଆଗରୁ ମଁୁ କ� ପକାଇi - ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଥର 
f� f�ଜଣ ପଦL ଶ�ୀ ପୁର}ାର ପାଇଛm? େସମାନ- ମpେର 
ଜେଣ ଡା�ର ! अଛm! େସ େମାେତ ଟିେକ fହ]z ଆଉ !ଦ� �ପ 
କ� କ�z - ଗଣିତେର ତୁେମ ପୁ� େଫଲ୍ Nଇନା ଏଥର 
ଓଡ଼ିଶାରୁ 
�ଜଣ ପଦL  ପୁର}ାର ପାଇଛm ମଁୁ ��ାକi 
େବାଧହୁଏ ସୁଦଶ�ନର ମ
ଭ� ମ େହାଇ� ହଇେହା, ଖବର 
କାଗଜେର, ଟି� ନୁ'ଜେର ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ f� f�ଜଣ 
ପୁର}ାର ପାଇeବା କଥା ଚ¬�ା େହଉ�, ଆଉ ଏଇ ସୁଦଶ�ନ 

�େର ହ] अଟg ଯାଇ�? ଗତକାiର ଖବର କାଗଜଟା ଆଣ 
େବାi କ�ବା ପବୂ�ରୁ େମା ଆଡ଼କୁ ଖବର କାଗଜଟା ବଢ଼ାଇ େଦz 
େସ େହଇପ� f�ଜଣ-ର ଫେଟା ସହ ଖବର ବାହା��, 
ଗାଲୁଆଟା gେର! ଏ
g କ� ତା ଆଡ଼କୁ fହ]i 
 େସ ହସିେଦଇ କ�z, Nଇନା ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଖବର କାଗଜ 
କହୁ�, g{ ସରକାରୀ କାଗଜ अଲଗା କଥା କହୁ� ମଁୁ ପ� 
Nରତ ସରକାର- େୱବ୍ସାଇଟ୍ େଦj� େଯଉଁ ଡା�ର- କଥା 
ତୁେମ କହୁଛm େସ ପ� ଚyିଗଡ଼ର େବାi େଲଖାअ� ସୁଦଶ�ନ 

ଉପା�ର ଉପକ�ମଉପା�ର ଉପକ�ମଉପା�ର ଉପକ�ମଉପା�ର ଉପକ�ମ    

ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 
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ତା େହେଲ ଏେତ �ତରକୁ ପଶି ଘtାଘtି କ��? ମେନ ମେନ ତାକୁ ତା�ଫ୍ 
କ�i g{ ଉପେର ଉପେର କ�i, େଯେତ େହେଲ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁअ g 
ନାହ] କହ ! େଯଉଁଠି eେଲ ! ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗବ� ଓ େଗୗରବ ସୁଦଶ�ନ କଥା 
ଛଡ଼ାଇେନଇ କ�z, “େହz େଯ, େହେଲ େସ େଯଉଁ ସମୟେର ପଦL  ପୁର}ାରଟା 
ପାଇେଲ ତାହା ତା-ର ସବୁ अpବସାୟ ଓ ପ�®ାକୁ େଘାଡ଼ାଇ େଦz େଗାଟାଏ 
ବଷ� ଆଗରୁ ବା େଗାଟାଏ ବଷ� ପେର ପାଇeେଲ କଥାଟା ଦୁସ� େହାଇଥା�ା” 
େସ େକଉଁ ଆଡ଼କୁ ଇ�ିତ କ�ez ମଁୁ �� ବୁଝିଗi 
 େଦଖ ବାବୁ, ଏ ସବୁ ପୁର}ାର େଦଇଥାm ସରକାର ଏଠି ସରକାର 
କ�େଲ ଆେମ ତେମକୁ ବୁଝାଏ ନାହ], ବୁଝାଏ �ମତାକୁ ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ 
Nଗ'ମ୍ ଫଳ
 ସବ�ଦା, ନ ଚ !ଦ'ା ନ ଚ େପୗରୁଷମ୍ ସାମାGକ େସବାପାଇଁ 
ଏମି
 ପୁର}ାର ପାଇ ପା�ବୁ अpବସାୟ fଲୁରଖ ଗ�ହମyଳେର 
ପାଗେଯାଗ ଭଲ ର�େଲ, େତା ନଁା ପବୂ�ରୁ ! ଉପା� େଜାଡ଼ି େହାଇଯିବ ଏ
g 
କ� ସିLତହାସ' ମା�i ମଁୁ େସ ! �ଡ଼ିବା ଜ{ ନୁେହଁ କ�z, “Nଇନା, 
େଯଉଁ0ନ ମଁୁ ଉପା� ପାଇ!, େସ0ନ େଦjବା, େହେଲ ଆG �
େର ତୁେମ 
େମାେତ ବାହାେର ଖୁଆଇବ େଯେତେହେଲ ତୁେମ େମା ଠାରୁ ବଡ଼ g ନୁହଁ ? 
େମା ଆଗରୁ ତୁେମ g� େଗାେଟ ପୁର}ାର ପାଇବାର ସ�ାବନା େବଶୀ g 
ନାହ]?” 
 ହଉ, ଶୀତ ଏେବ ! ପଡୁ� େବଳାେବK ଆସିଯିବୁ ଏତକ କ� ମଁୁ 
ତା’ଘରୁ ପ��ାନ କi ଘେର କଣ ବାହାନା କ�!, !କ° ��ାେର 
େଖାଜୁei 

ମpଖyୀ,  ଶ�ୀ ବଳେଦବ±ୟୁ 
େକ�� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 

ଦୂରNଷ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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ମେହ��ଗି� : େପୗ�ଣିକ, ଐ
ହାସିକ ଏବଂ 
େଜୖବ!!ଧତାର ସ�ମ�ଳୀ 

 ପ�େତ'କ ବଷ� େଫବୃଆରୀ ମାସେର ପ!ତ�  ଶିବ�ତ� ୀ 
ଉପଲେ� ଲ�ା�କ ଭ� ଓ ଶ��ାଳୁ ମେହ�� ଗି��ିତ 
େଗାକେ��ଶ�ର ମ�ିରକୁ ଦଶ�ନ କ�ବା ପାଇଁ ସମାଗମ 
େହାଇଥାm େzକକଥା अନୁଯାୟୀ ଏ� ଶିବ�ତ� ୀ 0ନ 
େଗାକେ��ଶ�ର-ର ଦଶ�ନ କେଲ ସାତ ଜନL ର ପାପ �ୟ େହାଇ 
ପଣୂ' ମିKଥାଏ ମେହ�� ଗି� ପବ�ତମାଳା ଓଡ଼ିଶାର ଦ�ିଣେର 
ଆ��ପ�େଦଶର ସୀମା� अେନକ Gଲx ାେର ବ'ାପୀ ର�� ଏ� 
ପବ�ତମାଳାର अେନକ !େଶଷତ�  ମpେର ଏହା ମାତ�  େଗାଟିଏ 

 !�ନ|  ଔଷ�ୟ ବୃ�ଲତା, ପଶୁପ�ୀ ଏବଂ େଜୖବ 
!!ଧତାେର ପ�ପ�ୂ� ଏ� ମେହ�� ଗି� ଇ
ହାସ ଏବଂ 
ପୁ�ଣେର ଏ� �ାନର ଗୁରୁତ�  अତ'� �ଖୁଣNବେର ବ��ନା 

କ�ଯାଇ� େପୗ�ଣିକ ମତବାଦ अନୁସାେର 
ଗୟାେର ପିତୃପୁରୁଷ-ୁ ପିy ଦାନ କେଲ େଯଉଁ 
ସୁଫଳ ମିେଳ, ତାହା ଏଠାେର କେଲ ମp 
ମିKଥାଏ g{ ପ�ଶାସ�କ �ାଣୁତା ଏବଂ 
अବେହଳା େହତୁ ଏହାର ପ�କୃତ ସୁଫଳ ପାଇବାକୁ 
अେନେକ अସଫଳ େହାଇଛm ଏ� �ାନର 

ମେହ�� ଗି� ମେହ�� ଗି� ମେହ�� ଗି� ମେହ�� ଗି� : : : : !ହ�ାବେzକନ!ହ�ାବେzକନ!ହ�ାବେzକନ!ହ�ାବେzକନ    

i��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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!େଶଷତ�  ଜନମାନସ ଠାରୁ ଲୁ� ର�ଯାଉ� 

େଭୗଗKକ ସଚୂନା 

 ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପ
 Gଲx ା ଏବଂ ଉaର ଆ��ପ�େଦଶର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ 
Gଲx ାେର अବ�ିତ ଏ� ପବ�ତମାଳା अତ'� ମେନାରମ ଏବଂ !େଶଷତ� େର 
ପ�ପ�ୂ� अ1ତେର !ଶାଳ କK� ସାମ�ାଜ'ର अେନକ ଘଟଣାବଳୀର 
ମକୂସା�ୀ ମେହ�� ଗି� ଉ³ଳୀୟ ପର�� ଓ �ାପତ'ର �ଦଶ�ନ 
ମେହ�� ଗି� ଏ� ପବ�ତମାଳାର ସେବ�ା¬ �ାନ ସମୁଦ�  ପତନଠାରୁ ୪୯୬୩ 
ଫୁଟ ବା ୧୫୦୧ ମିଟର ଉ��� େର अବ�ିତ Nରତବଷ�େର eବା ସାେତାଟି 
କୂଳପବ�ତ ମpରୁ ଏହା ଏକ କୂଳ ପବ�ତ ଏହାକୁ ପ�ମାଣ କ�ବା ଭK ତଥ' 
ମ�'ପୁ�ଣେର ijତ ଆକାରେର ର��; 

ସµfସିLନ୍ ମହାବେଷ� !ମୃତାଃ କୁଳପବ�ତଃ 

ମେହ��ମଳୟଃ ସହ'ଂ ଶ�ିମାନୁଷ ବାନ ପି 

!�'� ପା�ଯାତ� ଇଚ'େତ କୁଳ ପବ�ତାଃ 

େତଷାଂ ସହସ� ଶା�େନ' ପବ�ତା�ୁ ସମୀପତଃ 

 अଥ�ାତ Nରତବଷ�ର ସାତଟି !ଶ�!ଖ'ାତ ପବ�ତ ଯଥା ମେହ�� , ମଳୟ, 
ସହ', ଶ�ିମାନ, ବାନ, !�' ଓ ପା�ଜାତ ପବ�ତ अେଟ 

ପ�ାକୃ
କ େସୗ�ଯ�' 

 ମେହ�� ଗି�ର ପ�ାକୃ
କ େସୗ�ଯ�' अତ'� ମେନାରମ अେଟ 
ମେହ�� ଗି� ପବ�ତ କଠିନ ଗ�ାନାଇଟ୍ ପ��ରେର �ମ�ତ ଏହାର ପ�ାକୃ
କ 
େସୗ�ଯ�' ବ��ନା କ�ବାକୁ ଯାଇ କ!ବର �ଧାନାଥ �ୟ କ�ଛm; 
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ଏ ଗ�ାମ ମ¶ ମ�ୁ ଶତଦଳ 

େକଶର ତହ] ଏ ମେହ��  अ�ଳ 

ଉ³ଳ ଲ�Lୀର ପି�ୟ अ+ାKକା 

!ଶ�ାେzେକ ଇ��  ~ଳ ବଳ�କା 

 େସ�ପ� ଚ�� ାେzକେର ମେହ�� ଗି�ର ପ�ାକୃ
କ େବୖଭବ ପ�ଦଶ�ନ କ� 
େଲjଛm; 

ଚ�� ାେzକ େଭଦକ� ଉଠି� ଉପେର 

େzକାେzକ ଗି� େଶାN ଧ�� ମେହ��  

ପବୂ�ପାେଶ�� ଚ�ି�gତ, ପ�ିମ अ�ାର 

ଚ��  ଆସି ଗି�ଶିଖ ମy�ା ଯଦ'ପି 

ହୁअ�ା ସାଥ�କ ହର ପାବ�1 ଉପମା 

େସ�ପ� କ!ବର �ଧାନାଥ �ୟ ତା-ର ମେହ��  କାବ'େର େଲjଛm; 

ଯା ଶୃ�ଂ ପରଶ ଛେଳ 0ବାକର 

ଚୁhm, ଉ³ଳ ଧ� !hାଧର 

ଉ³େଳ अjଳ ସୁଷମାର ଧାମ 

ବେ� ଧ�ବାକୁ ଧନ' ଏ ଗ�ାମ 

ପyିତ େଗାପବ�ୁ ବ�ୀର ସ�େଦଶ ��ାେର େଲjଛm; 

େହ ବସ� ବାତ େମା �ାେର ଆଘାତ 
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କର ଭz ଆଉଥେର ସଦେୟ 

ଦ�ିଣ 0ଗର  କେହ ସମାfର 

ସି�ି, ଶାm ସୁଧା �େତ ହୃଦେୟ 

କ�eବ େଭଟ ମ�ୁଷା ମୁକୁଟ 

ମେହ��  ଶଇଳ ସୁବାସ ଫୁଲ 

ତବ ସମାଗେମ ନା�eବ େପ�େମ 

େଦାହzଇ ତରୁ ଭୂଜ ସଂକୁଳ 

ମେହ�� ଗି�ର ଆ0ମତା 

 ପୃeIେର ±ବନ ଆର� େହବା ପବୂ�ରୁ େଯଉଁ ପ�କାରର ଶିଳା ସବୁ 
େଦଖାଯାଉez, ମେହ�� ଗି�େର େସ ସବୁ େଦଖାଯାଏ େବାi କ�ଛm, 
େଭୗଗKକ!ଦ୍, ଐ
ହାସକାର ଏବଂ ଗେବଷକ ସାର୍ ଟି ଡବx �' େହାଲ୍ େଡ�ନ୍ ସ 
େକ ସି ଏସ୍ ତା-ର ଆେଲଖ' ‘Peoples and Problems Peninsular India 
of the Deccan is geologically distinct from the Indo-gangetic plain 
and Himalayas. It is the remains of a former continent (Gondwana 
land landmark), which stretched continuously to Africa in the 
space now occupied by the Indian ocean. The rocks of which, it is 
formed are among the oldest in the world and show no traces of 
having ever been submerged. In many parts, they are overlaid by 
a sheet of black trop rock on basalt which once flowed over them 
as molten lava. In the deccan we are therefore in the first days of 
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the world we see land, substantially as it existed before the begin-
ning of life, Physiographically this region constitutes the lower 
reach of the Orissa section of the Eastern ghats.’ 

େପୗ�ଣିକ ମହa�  

 ମହାକାବ' �ମାୟଣେର ମେହ�� ଗି�ର ବ��ନା ର�� େସeେର 
ଉେଲx ଖ ର�� େଯ ସୀତା ହରଣ େହବାପେର େଯେତେବେଳ ହନୁମାନ �ଜ ଦଳ 
ସହ ଆସି ମେହ�� ଗି�ଠାେର ପହ�ିeେଲ, େସ ସମୁଦ�  େଦjeେଲ ଏବଂ 
ସଂପା
ଠାରୁ ଲ-ା ପୁରୀର ସଂେକତ ପାଇ ସମୁଦ� ଲଂଘନ ପାଇଁ ତÇର 
େହାଇeେଲ ବାiL�- Nଷାେର; 

େକା:अପି େzେକ ନେମେବଶଂ ପବେନ ଧାରୟିଷ'
 

ଏତା� � ନଗ�ାସ' ଶିଳା ସ-ଟଶାKନଃ୩୬ 

ଶିଖ�ଣି ମେହ��ସ' ଶ�ଣି ଚ ମହାm ଚ 

େଯଷୁ େବଗଂ ଗମିଷ'ାମି ମେହ��  ଶିଖେର �¶୩୭ 

ସ ସଯୂ�'ାୟ ମେହ�� ାୟ ପବନାୟ ସ�ୟଂଭୂେବ 

ଭୃେତ ଭ'ତ� �ଳୀ କୃତ� ା ଚ କାର ଗଗେନ ମ
ମ ୩୮ 

 अଥ�ାତ �ର ମହାବଳ ହନୁମାନ ପ�ାକୃ
କ କୃÈ~ଳ େz�ତ ଓ ମା�ିE 
ବ��ର !�ତ�  ଧାତୁମାନ- �ା� अଳଂକୃତ ସପ�ବାର େଦବତୂଲ' କାମରୂପୀ 
ଯ�, ଗ�ବ�, gନ|ର ଓ ପବନମାନ- �ା� ସତତ େସ!ତ ଏବଂ େଶ�Eନାଗ 
ସମା��� େସ� ମେହ��  ପବତ�େର ଠିଆ େହାଇ ବଜ�ମp�ିତ ଗଜସଦୃଶ 
େଶାNପାଇେଲ େସ ସଯୂ�', ମେହ�� , ପବନ, ବ�ହL ା ଏବଂ अନ'ାନ' ଭୂତଗଣ-ୁ 
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କୃତା�ଳୀ ପୁଟେର ପବୂ�ମୁଖ େହାଇ 
କରେଯାଡ଼ି ପିତା ପବନେଦବ-ୁ ନମ}ାର 
କ� ଦ�ିଣ 0ଗକୁ ଯିବାକୁ zଗିେଲ 
ଏଠାେର ପୁଣି କ! କ�ଛm; 

ପୀଡ଼'ମାନ�ୁ ବKନା ମେହ��େ�ନ ପବ�ତଃ 

ରୀ
 �ବ�ତୟାମାସ କା�ନ�ନ �ବ1ଃ   

 अଥ�ାତ େସ� ମେହ��  ପବ�ତ ମହାବଳୀ- �ା� ପୀଡ଼'ମାନ େହାଇ ସ��� 
ଓ ରଜତବ��ର େସ�ାତସମ ପ�ବା�ତ େହବାକୁ zଗିେଲ ହନୁମାନ- 
ପ�ତ'ାଗମନ କାଳର ବ��ନା କ�େମ କ! କ�ଛm; 

ମେହ��  େମଘ ସଂକାେଶା ନନା0ଶ ମହାକପିଃ 

ସ ପରୂୟା ମାସ କପି&�େଶା ଦଶ ସମ�ତଃ  

ତତ� �ସ' ଗିେରଃ ଶୃ� ମେହ��ସ' ମହାବଳଃ 

ହନୁମତ୍ ପ�ମୁଖଃ ପ�ୀତଂ ହରେୟା କyୁରୁaମାନ୍  

 अଥ�ାତ ଲ-ା ନଗରୀକୁ ବ'ାକୁKତ, �ବଣ-ୁ ବ'eତ ଓ ��ସ ମାନ-ୁ 
!ପୀଡ଼ିତ କ� ମହାIର ଜାନ�-ୁ अ�ବାଦନ ଜଣାଇ ପୁନ�ଗମନ କେଲ 
ସ�° ଦୂରରୁ ମେହ�� ଗି�କୁ େଦj େସ� ମହାକପି େମଘ ଗଜ�ନ କ� ଦଶ0ଗ 
ପ�ୂ� କ�େଦେଲ ବାନରଗଣ ଲ-ା !ବରଣୀ ଶୁଣି ମେହ��ପବ�ତ ଶୃ�େର ବସି 
ପରମପ�ୀ
 zଭକେଲ 

ଆpାତL  �ମାୟଣ 

 ମହଷ� ଶ�ୀକୃÈ େ�ୗପାୟନ (େବଦବ'ାସ)- ର�ତ ଆpାତL  �ମାୟଣ ଏକ 
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ତa� ପ�ୂ�  ଗ�� ଏeେର अବତାରଣ କ�ଯାଇeବା ଆpା
Lକ ତa�  अନ' 
େକୗଣସି �ମାୟଣେର ନାହ] g}ି�'ା କାy ସµମ ସଗ�େର କୃÈ େଦୖ� ପାୟନ 
ଉେଲx ଖ କ�ଛm; 

ତେଥ
 �ଘେବେତା�ଃ ପ�କ�ମ' ପ�ଣମ'ତମ୍ 

ପGୂେତା �ଦନୁ�ାେତା ମେହ�� ାଚଳ ମନପତ 

 अଥ�ାତ �ମଚ��- �ା� ବଜ�ତ େହବାପେର ପଶ�ୁ�ମ ତା-ଠାରୁ ତଥା�ୁ 
ବର ପାଇ ତା-ୁ ପ�ଦ�ିଣ ଏବଂ ପ�ଣାମ କ� ତା-� ଆ®ାେର ମେହ��  ପବ�ତକୁ 
ଗମନ କେଲ, ହନୁମାନ- ସମୁଦ�  अ
କ�ମ ଓ ଲ-ାେର ସୀତା- ପ�ସ�େର କ! 
େଲjଛm; 

ଗs�ଂ �ମ କାଯ�'ାଥ�ଂ ବାୟୁ��  ମନୁଗsତ୍ 

ଇତ'ାଶୀଭ�ଃ ସମାନ�' !ସୃEଃ ପ�ବଧା�େପୖଠ 

ମେହ�� ା0 ଶିେ� ଗତ� ା ବହ� ାବାଭୃତ ଦଶ�ନଃ 

 अଥ�ାତ ବାନର ଯ�ଥପ
ମାେନ ଆଶୀବ�ାଦ କେଲ - େହ ବାୟୁକୃମ! �ମ- 
କାଯ�'େର ଯାଉअଛ, ତୁମକୁ ବାୟୁ अନୁଗମନ କର{ ତା’ପେର !ଦାୟ 0अେ� 
ହନୁମାନ ମେହ�� ଗି� ଶିଖରକୁ ଉଠି अÉୂତ ରୂପ ଧାରଣ କେଲ ଓ ଦ�ିଣ 0ଗକୁ 
ଗମନ କେଲ 

ମହାNରତ ଓ ମେହ��ଗି� 

 ମହାNରତ ଦୃ�ିରୁ !fର କେଲ ଏହା ପଶ�ୁ�ମ- �ବାସ�ଳ େବାi 
!େବଚନା କ�ଯାଇ� !�ନ|  େପୗ�ଣିକ ଗ��ାବଳୀର ଏହାର ସୁଦୃଢ଼ ପ�ମାଣ 
ର�� 
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ରହସ' ଖixଦ'ଂ �ଜନ୍ େଦବାନାମି
ନଃ ସୁତମ୍ 

ତେNେତ କଥୟିଷ'ାମି ନମ�ୁତ' ସ�ୟ�ୂେବ 


�ଃସµକୃତ� ଃ ପୃeIଂ କୃତ� ା �ଃ�
�ୟାଂ ପୁର 

ଜମଦେଗ|ା ମୃପେସ�େପ ମେହ��ପ�'େତାaେମ 

ତଦା� �
�େୟ େzେକ Nପ�େକ� କୃେତସ
 

ବ� ାହL ଣନ୍ �
�ୟା �ଜନ ସୁଧାଧେନ अ�ଚକ�ମୁଃ 

 अଥ�ାତ ଜେନL �ୟ- ପ�ଶ|ର ଉaରେର େବୖଶ�ାୟନ କହm - େହ 
ମହାNଗ! େଦବଗଣ- ଠାରୁ ଶୁଣିeବା ଏହ ରହସ'ପ�ୂ� କଥା ସ�ୟ�ୁ- 
�କଟେର ପ�ାଥ�ନାପବୂ�କ କ�ବା ଶୁଣ{ ପବୂ�କାଳେର Nଗ�ବ- �ା� ସମ� 
अ�ଳ �
�ୟ �ପାତ େହାଇez ପଶ�ୁ�ମ ସମ� ଶତ� ��ଜା-ୁ ପ�ଜୟ କ� 
ଏ� अ�ଳେର ଆ�ପତ' !�ାର କ�eେଲ �
�ୟ ସଂହାରପେର େସ 
ମେହ��େର अବ�ାନ କରm 

 �ାପର ଯୁଗେର ମେହ�� ଗି� ଏକ ଧନୁେବ�ଦ ଶି�ାେକ��  ez ଓ ଏଠାକୁ 
अେନକ େଯା�ା ଓ Iରମାନ- ଆଗମନ ଘଟିez ଏ ସ�କ�େର 
ମହାNରତେର ଉେଲxଖ ର��; 

ସ�ମସ' ଧନ�ୁ େବ�ଦଂ 0ବ'ାନ'�ାଣି େଚୖବଃ 

ଶୃତ� ାେତଷୁ ମନଃ�େହ ~
ଶାେÊ ତେଥୖବ ଚ 

ତତଃ ସବ�
�ଃ ଶିେଷୖଃ �େପଯୁେ�ୖ ମହାତପାଃ 

କୃaଃ ପ�ାୟାନ ମହାବହୁ ମେହ��ମ୍ ପବ�େaାତମମ୍ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ତେତା ମେହ��  ମାସାଦ' Nର�ାେଜା ମହାତପାଃ 

ଯ�ଂ ଦା�ଂ अ�ନ|ଘ|ମ୍ ପଶ'ଦ୍ ଭୃଗୁନ�ନମ୍ ଚ 

 अଥ�ାତ, ଜେନL �ୟ- ପ�େଶ|ାaରେର େବୖଶ�ାୟନ କହm - େସ� 
ପଶ�ୁ�ମ-ର ଧନୁେବ�ଦ 0ବ' अÊ !ଷୟେର ~
ଶାÊେର ମp କୁହାଯାଇ� 
ତା’ପେର େସ� ମହାବାହୁ ମହାତପସ�ୀ ଶିଷ'ମାନ- ସ�ତ ମେହ�� ା�ଳେର 
ତପସ'ାେର ନ'� eେଲ ମହାତପସ�ୀ ଭର�ାଜ ମେହ��ପବ�ତକୁ ଆସିeେଲ ଓ 
ଭୃଗୁନ�ନ-ୁ େଦjeେଲ ମେହ��  ପଶ�ୁ�ମ- ବସ
 �ାପନ ସଂପକ�ୀୟ 
�ମାୟଣର ବୃaା� ମହାNରତେର ମp ପୁନ�ବୃaି ଘଟି� 

अସିLନ୍ ମେହେ��  େଶୖେଳେ��  ବସତ'ମିତ !କ�ମଃ 

ଏବଂ େବୖରମଭୃତ ତସ' �
�େୟୗ େzକବାସ�ଃ  

ମେହ��  ପବ�ତର ପ!ତ� ତା !ଷୟେର କୁହାଯାଇ�,  

अଗ�' ପବ�େତାରମ'ଃ ପେୂଣ'ା ଗି�ବର ଶିବଃ 

ମେହେ�� ାନାେମା େକୗରବା Nଗ�ବସ' ମହାମନଃ 

अୟଜତ ତତ�  େକୗେ�ୟ ପବୂ�େମବ ପିତାମହଃ 


ମୃଷ�ନ'ା� ପଣୂ'ା� 0�ୁ 1ଥ�ା~ େମ ଶୁଣୁ 

ସ�ତଃ ପବ�ତାଂ େଶୖବ ପଣୂ'ାନ'ାୟ 
ନା� ଚ 

 

ବାୟୁପୁ�ଣେର ମେହ��ଗି� 

 ବାୟୁପୁ�ଣେର ମp ମେହ�� ଗି� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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!ଷୟେର ବ��ନା ର��, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆ0ବାସୀ ସଭ'ତାର େକ���ଳ 
Nବେର ପ�ମାଣିତ କ�ଯାଇ� 

ମେହ��  ପବ�େତ ରେମ' ପଣୂ' ଶତ� � �େËସିତଂ 

ତତ� ା ରୁହୁ ଭେବତ୍ ପ�ୀ
ଃ ଶ�ା�େଥୖବ ମହାଫଳମ 

!ଲ� ାଧଃ ଶିଖେର ଯୁ�ା 0ବ' ଚ�ୁଃ ପ�ବa�େତ 

अଦୃଶ'େ�ବ ଭୂତାନାଂ େଦବାନ୍ ଚରେତ ମ¶ମ 

ସµ େଗାଦବେର େ�ୖବ େଗାକେ�� ଚ୍ ତେପାବେନ 

अଶ�େମଧ ଫଳଂ ତତ� ସL ାତ� ା ଚ ଲଭେତନରଃ 

 अଥ�ାତ, ପେୂବ� ମେହ��  ପବତ� ଉପେର େଗାଟିଏ !ଲ�  ବୃ�ez ଏବଂ ଠିକ 
ତା ପାଖେର ଏକ େପାଖରୀ ez  ଏଠାେର ସାଧନା କ�େଲ େମା� ପ�ାµ ହୁଏ 
ସµେଗାଦାବରୀ ଓ େଗାକ�� 1ଥ�େର ସ|ାନ ଓ अଶ�େମଧ ଯ®ର ଫଳ ଏଠାେର 
ସ|ାନ କେଲ ମିKଥାଏ େବାi ପ�ଚKତ ର�� 

 ମେହ�� ଗି� ପବ�ତ ଓ ଜ�ଲ अ�ଳ ବାୟୁମyଳରୁ କାବ�ନ ମାତ� ା କମ 
କ�ବା ସେମତ ଜଳଚକ�େର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କ�ଥାଏ ଏହା �ା� 
ସମୁଦାୟ ଦ�ିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉaର ଆ��ପ�େଦଶର अେନକ अ�ଳେର 
ପ�େବଶ ସ{ଳନ ର�ଥାଏ 

ତଥ' ଓ ଗେବଷଣା : i��ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ' ପ+ନାୟକ 

ଉପ�ାପନା : ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ସତ' अ�ଂସାର ପଜୂାରୀ 
ତୁେମ ଜା
ର ପିତା 
ଶ��ା�ଳୀ େଘନ ଆମ� 
େହାଇ କରୁଣା ଦାତା - ୧ 

~
 ଆଦଶ�େର ତୁମ� 
େହାଇ अନୁପ�ାଣୀତ 

େଦଶେସବା କ� अେନକ 
େହେଲ !ଶ�!ଖ'ାତ - ୨ 

େଯଉଁ �ୟମକୁ ଗଢ଼ିଲ 
�େଜ କଲ ପାଳନ 
ତୁମ ପ� ଆଉ gଏ େସ 
କୁହ େହବ ସମାନ - ୩ 

�ମ �ଇଜର ସପନ 
କାହ] ଦୂେର ଗzଣି 

�ବଣ ଶାସେନ ଆତ- 
!ଶ� ଗ�ାସ କzଣି - ୪ 

ସ1 ସୀତାମାତା ନୟନୁ 
ଏଠି େzତକ ଝେର 
�ମ ଘରେକାେଣ ଲୁଚଇ 
ପ�ାଣଦy ଭୟେର - ୫ 

େହ ମହାତL ାେହ ମହାତL ାେହ ମହାତL ାେହ ମହାତL ା    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�ତ� ଗୁµ ପା�ି ନ େଦj 
ଯମ ହରଇ ପ�ାଣ 
େକେବ ଆେସ େକଉଁ ରୂପେର 
ମା� ମୃତୁ'ର ବାଣ - ୬ 

ସ�s େହବ ଆମ Nରତ 
େଦjei ସପନ 

�ଜ~
 ପଶାପାiେର 
ତାହା ସାତ ସପନ - ୭ 

अଳପ େକେତକ ବଣିକ 
ସବୁ େନେଲଣି ଲୁଟି 
ଶାସକ େଶାଷଣ କରଇ 
ଆମ େଖାେଲ� ପାଟି - ୮ 

�ଶା କବଳେର Nରତ 
ଋଗ୍ ଣ ଉaର ପୀଢ଼ି 

େ�ଗ କେର କାୟା !�ାର 
ଆେସ !ପଦ ମାଡ଼ି - ୯ 

ମାତାପିତା ହୃଦ ପାଷାଣ 
ହୁଏ କନ'ା ମରୁଡ଼ି 
େଯେତ !ଲ�ଣ 0ଶଇ 
ସତ' ଯାଉ� ହୁଡ଼ି - ୧୦ 

ଚତୁ&�େଗ ସN ସମି
 
ଶୁଣ ମାନବ ବର 

Nଷଣ ବାGେର ବ�ି~ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
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ଗା�ୀ ~
ର ସାର - ୧୧ 
0ନୁ 0ନ କମି ଗzଣି 
ଆମ ଶି�ାର ମାନ 
ଆର�େଣ ବK ପଡ଼ଇ 
ଏ� ଯୁଗ !�ାନ - ୧୨ 

ଗାଆଁେର �ଜକୁ େଖାGେଲ 
ମୁେହଁ 0େଶନା ଆଉ 

ପା�ାତ' ସଭ'ତା ସଂ}ୃ
 
ଏେବ ତାହାର �ହୁ - ୧୩ 

�ଜେନତା ପାଇଁ �ତା� 
ଗଣତ� ମ�ିର 
ପଥଭ� � ଯୁବ ସମାଜ 
ଶୁେଭ �ଂସା ମ�ର - ୧୪ 

ତୁମପ� େନତା କାହାm 
gଏ େନବ େନତୃତ�  ? 
अବତ� ଆସ ମରେତ 
0अ ମୁକ
 ପଥ - ୧୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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*୧-ପଜୂା ପ�
ମା* 

0अଁ- ପ�
ମା 

gଣିz େବେଳ 

େକେତ ମଳୂfଳ; 

ଘେର �ାପନା କ� 

ମାଗିz େବଳକୁ, 

ପ�ଭୂ 0अ 

अମାପ ସ�aି ସhଳ !! 

*୨-ପଜୂା �ପ * 

ମ�ିରକୁ ଯାଇ 

ଜଳାଉ� �ପ 

ମାଳ କୁ ମାେଳ; 

ମନ �ତେର େଯ 

େକେତ अମା अ�କାର 

େଶାଚନା ନାହ] 
େଳ !! 

େମା ଠାକୁେରେମା ଠାକୁେରେମା ଠାକୁେରେମା ଠାକୁେର    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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* ୩-ପଜୂା ଫୁଲ * 

ଠାକୁର-ୁ ପ�
0ନ, 

େକେତ ର�ୀନ ଫୁଲେର 

େପା
 େଦଇ 

ପଜୂା କରୁ� ମଁୁ; 

େହେଲ 

ସବୁ ଫୁଲଗୁଡା 

େf�ଇ ଆେଣ 

ପର ବାଡି ବଗିfରୁ !! 

 

୫୪, ଆୟ�'ପଲx ୀ 

gଟ୍ ଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

େମାବାଇଲ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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କାହାର କଥା କହମା ବାବୁ 

ଇେନ ସେଭଁ ପେର େନତା, 

କାମକୁଠି କ� କମା� ନାଇଁ 

ଖାi କଥା gତା gତା ।। 

ପରର େସବା କ�କ� େଯ 

କମାଇ ଯାଏସି ବଢି, 

େସବାe ଲୁେକଁ ଉଟୁସ ପୁଟୁସ 

�ଡି େଯ ଯାଉେଛ ଧଡି । 

େସବା କ� fଟି େଦଉଛନ 

େଦଶର ତ' ବପୁ ଶିରୀ 

ଟ-ା ପଏସା ଠୁଲ କରସି 

�ଜର ମୁନାେକ ଭ� ।। 

ଏନତା େସବକ ବା� ବା� 

0अ ପେଢାଇ େଯ ପାଠ, 

ଗୁଡର ତଲୁ ମାଏଟ jସେକଇ 

େସବକ େନତା େସବକ େନତା େସବକ େନତା େସବକ େନତା ((((ସhଲପୁରୀସhଲପୁରୀସhଲପୁରୀସhଲପୁରୀ))))    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
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ବ� କ�0अ ନାଟ ।। 

ତୁମକୁ �ତା କାଟୁଛନ ଯିଏ 

ତୁେମ କାଟ ତା'ର �ତା, 

େସବକ େନତା �ନ� �ନ� 

ମୁେହଁ ଭ� 0अ ପିତା ।। 

 

୫୪,ଆୟ�'ପଲx ୀ 

gଟ୍ ଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

େମାବାଇଲ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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 fÏ� ଡିେକନ୍ସ (୭ େଫବ� �ଆରୀ ୧୮୧୨ - ୯ ଜୁନ ୧୮୭୦ ) 
ଜେଣ ଇଂେର± େଲଖକ ଓ ସାମାGକ ସମାେzଚକ eେଲ େସ 
!ଶ�ର େକେତକ ସବ�ା�କ ଆଦୃତ କା°�କ ଚ�ତ� ର ସୃ�ିକa�ା 
eେଲ ଓ अେନକ- ମତେର େସ �େÐା�ଆନ ଯୁଗର ସବ�େଶ�E 
ଉପନ'ାସକାର eେଲ 

 ୧୮୪୦ରୁ ୧୮୭୦ ଦଶକ 
ମpେର “अiଭର ଟୁଇସ୍ଟ” ଓ 
“େଡ�ଡ଼ କପର୍ ଫିଲ୍ ଡ଼” ପ� 
!ଶ�ର ସବ�ା�କ ଆଦୃତ କା°�କ 
ଉପନ'ାସ ଚ�ତ�  ସୃ�ି କ�eେଲ 
ଯାହା ଆG ଯାଏଁ ବହୁଳ 
ବ'ବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବା 
ସହ ଜନପି�ୟ ର�ଆସି� 
अiଭର ଜେଣ अପାଠୁଆ ଦ�ଦ�  
ବାଳକର ଚ�ତ�  ତାହାର ଚ�ତ�  �ତ� ଣେର ଡିେକନ୍ସ अତ'� 
�ଖୁଣତାର ସହ ଇଂଲyର ସାଧାରଣ ଜନ ±ବନକୁ ±ବ� 
Nବେର ପ�
ଫଳନ କେରଇ eେଲ ଏ� ଚ�ତ�  ସହ 
ଡିେକନ୍ସ- �ଜ ପ�ାର�ିକ ±ବନ ଓ ସମୟର ବହୁତ ସାମ�ସ' 
ର�eବାର େଦଖାଯାଏ 

fଲ୍ �fଲ୍ �fଲ୍ �fଲ୍ �ସ ଡିେକନ୍ ସ ଡିେକନ୍ ସ ଡିେକନ୍ ସ ଡିେକନ୍ ସସସସ    

ସୁଶା� ପୁେ��ତ 
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 ଡିେକନ୍ସ- ଜନL  ଇଂଲyର େପାଟ�୍ସ ମାଉଥଠାେର େହଇez ତା-ର 
ଋଣଗ�� ପିତା-ୁ ରୁଣ ସୁଝି ନ ପା�ବାରୁ େଜଲ ଦy ମିKବାରୁ ବାଲ' କାଳରୁ 
େସ }ୁଲ �ଡ଼ି ଏକ କାରଖାନାେର କାଯ�' କ�ବାକୁ ବାp େହାଇeେଲ 
ସାଧାରଣ !ଦ'ାଳୟ ଶି�ା କମ ପାଇeେଲ ମp େସ ଏକ ସାµା�� ପ
�କା ୨୦ 
ବଷ� ଧ� ସ�ାଦନା କ�eେଲ ଓ ୧୫ଟି କା°�କ ଉପନ'ାସ ସହ ୫ଟି �ୁଦ�  
ଉପନ'ାସ, ଶତା�କ �ୁଦ�  ଗ°, अେନକ अଣକା°�କ େଲଖାବଳୀ ରଚନା 
କ�ବା ସହ ବ'ାପକ Nବେର ବ³ୃତା େଦଇeେଲ ସାମାGକ େ�ତ� େର 
अବଦାନ Nବେର େସ ଶିଶୁ ମାନ- ଶି�ା, ସାମାGକ अ�କାରର ଜେଣ ବK� 
ସମଥ�କ ଓ अଗ�ଦୂତ Nବେର ର�eେଲ ଡିେକନ୍ସ ୧୮୩୬ ମସିହାେର “0 
ପିକୱିକ େପପସ�” (The Pickwick Papers) ନାମକ ଏକ ଧା�ବା�କ େଲଖା 
ପ�କାଶ କ� ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ କ�eେଲ ମାତ�  g� ବଷ� ମpେର େସ ତା-ର 
େଲଖାେର ସାମାGକ ଚ�ତ�  ଗୁଡ଼ିକର �ଖୁଣ �ତ� ଣ, େଲଖାେର ନାଟ�ୟତା 
ତଥା ସମାଜର ସାଂପ�
କ ଘଟଣାବଳୀର ±ବ� ଭ�ିେର ଉପ�ାପନା ପାଇଁ 
अ�ଜ�ା1ୟ �ରେର ପ��ତ େହଇ ଗେଲ େସ� ସମୟେର ତା-ର 
ଉପନ'ାସ ମାସିକ ବା ସାµା�କ ପ
�କାେର ଧା�ବା�କ �ସାବେର ପ�କାଶିତ 
େହଉez ସମୟ କ�େମ �େÐା�ଆ ଯୁଗେର ଏହା ସବୁଠାେର ପ�ଚKତ 
ପ�କାଶନ ଧା�େର ପ�ଣତ େହଇez ତା-ର अନନ' “ଧା�ବା�କ 
ପ�କାଶନ” ମpମ �ା� େସ ପାଠକ ମାନ- ପ�
g�ୟା ଜାଣି େସ� अନୁସାେର 
ତା-ର ଆଗାମୀ ପଯ�'ାୟ େଲଖାର କାହାଣୀକୁ ପ�ବa�ନ କରୁeେଲ େସ 
ତା-ର ସବ�ା�କ ଆଦୃତ ଉପନ'ାସ “େଡ�ଡ଼ କପରଫିଲ୍ ଡ଼” (David Coppers-
field)େର “ମିସ୍  ମିକାୱର”- ଚ�ତ�  ଦୁବ�ଳତାକୁ ପ�
ଫଳନ କରୁeବାର ମତ 
ଜାଣିବା ପେର ତାହାକୁ ପରବa�ୀ अpାୟେର ସକା�ତL କ ଚ�ତ� େର ପ�ବତ�ନ 
କ�eେଲ େସ େସ� ସମୟେର ଇଂଲy ��ାେର ବୁଲୁeବା ବା କାରଖାନାେର 
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ଶ�ମିକ eବା अଶି�ିତ ବାଳକମାନ-ୁ ବେସଇ ତା-ୁ ମାସିକ ଧା�ବା�କ ସବୁ 
ପଢ଼ି ଶୁଣାଉeେଲ ଓ ତାହା �ା� େସମାେନ ଏକ ନୂତନ େଶ�ଣୀର ପାଠକ େହଇ 
अଣପାର��କ ଶି�ା ମp ପାଉeେଲ 

 ୧୯୪୮ ମସିହାେର ତା-ର ଉପନ'ାସ “A Christmas Carol” ବହୁ 
ପ�ଶଂସିତ େହବା ସହ अେନକ ନୂତନ େଲଖକ- ପାଇଁ ମାଗ�ଦଶ�କ େହଇez 
ତା-ର ଉପନ'ାସ “अiଭର ଟୁଇ�” ଓ “େଗ�ଟ ଏÒେପେÐସନ୍ ” ଆଦୃତ େହବା 
ସହ ଆଦଶ� ମp େହଇez ତା-ର େଲଖା ସବୁକୁ �କ୍ େଟା�ଆ ଯୁଗର 
ଉପନ'ାସ ସା�ତ'ର ଏକ �ଦଶ�ନ Nବେର �ଆଯାଇ ଆସୁ� ଲyନ ଓ 
ପ'ା�ସ୍ ଦୁଇଟି ମୁଖ' ୟୁେ�ପୀୟ ମହାନଗରୀ ଉପେର ପଯ�'େବଶିତ 
ଡିେକନ୍ସ- ଉପନ'ାସ “ଦୁଇଟି ସହରର କାହାଣୀ”େର େସ ଯୁଗର ଏକ େଶ�E 
ଐ
ହାସିକ କା°�କ ଉପନ'ାସ Nବେର ତା-ୁ ସ�ୀକୃ
 େଦଇez 
ଡିେକନ୍ସ- େଲଖା ସମହୂକୁ !ଶ�ର ପ�ଖ'ାତନାମା େଲଖକ iଓ ଟଲ�ୟ, ଜଜ� 
अରେୱଲ, ଓ G. େକ. େଚ�ାରଟନ େଲଖା ସମହୂେର ର�eବା ମାନIୟ 
ମଲୂ'େବାଧ, ବା�!କତା, ହାସ'ରସ, ଗଦ' େଶୖଳୀ, ଚ�ତ�  �ତ� ଣ େଶୖଳୀ ପାଇଁ 
ଭୂୟସୀ ପ�ସଂଶା କ�eେଲ अପର ପ�େର ଓ}ାର ୱାଇÓ, େହେନରୀ େଜମ୍ସ 
ଓ �ଜ��ଆ ଊÕ ତା-ର ସା�ତ'େର ମନ�ା
�କ ଗଭୀରତାର अNବ ଓ 
ହୁଗୁଳା !ଷୟ େଲଖୁeବାର अ�େଯାଗ ମp କ�eେଲ େତେବ ତା-ର 
େଲଖାର େଶୖଳୀ “ଡିେକନ୍ସ�ଆନ” େଶୖଳୀ Nବେର ପ��ତ େହଇ ଦ�ଦ�  
ସାମାGକ अବ�ା ଓ ହାସ' କାରୁଣ'ର ପ�ଚୟ େଦଇez 

 ୧୮୧୫ ମସିହାେର ଜନ ଡିେକନ୍ସ-ୁ ଇଂଲyେର �ାପିତ କ�ଗz ଓ 
େସେତେବେଳ fÏ�-ୁ ୪ ବଷ� େହଇez େସ ୧୧ ବଷ� େହବା ଯାଏ େସଠାେର 
ଶିେନ�ସ ଓ େକtଠାେର ର�eେଲ ତା-ର ବାଲ'କାଳ अତ'� ସାଧାରଣ ez 
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ଓ ଏକ ବୃହତ ପ�ବାରେର eବା େହତୁ !େଶଷ g� ସ�ତ� ଯତ|  ପାଇ 
ନeେଲ 

 ବାଳକ fÏ� େବଶି ସମୟ ବାହାେର ରହୁeେଲ ଓ ଜେଣ ସବ�ଗ�ାସୀ ପାଠକ 
eେଲ େସ ତା- ସମୟେର ଜନପି�ୟ  eବା “େତା!अସ ସLେଲଟ”, “େହେନରୀ 
ଫିଲଡି�” ଆ0 େଲଖକ- �
�ତ ଉପନ'ାସ ଓ “ର!ନ୍ ସନ୍  କୃେଶା”, “ଗିଲ୍  
ବ� ାସ” ପ� ଜନପି�ୟ ଉପନ'ାସ ପଢ଼ିବା ସହ “ଆର!ଆନ ନାଇଟ୍ ସ”, 
“ଏiଜାେବଥ ଇ�ବାଲ୍”- ହାସ' େଲଖାବଳୀ ସଂଗ�ହକୁ ବାରhାର ପଠନ 
କରୁeେଲ ତା-ର ସL �
ଶ�ି ପ�ଖର ez ଓ ତାହା ତା- ପାଇଁ ପରବa�ୀ 
େଲଖକ ±ବନେର ବହୁ ଉପାେଦୟ େହଇez  େସ ଜନସାଧାରଣ- �ତେର 
ଲ�' କରୁeବା ଘଟଣା ସବୁ ମେନ ରjପାରୁeେଲ ଓ ଉପନ'ାସ ରଚନା େବେଳ 
େସ� ଘଟଣାବଳୀକୁ ସୁ�ର ରୂପ େଦଇ କା°�କ ଚ�ତ�  ସବୁର �ତ� ଣ 
କ�ପାରୁeେଲ େସ g� କାଳ େନୗେସନା!Nଗେର ତା- ପିତା- �ାନେର 
ଦରମା अଫିସର Nବେର କାଯ�' ପାଇeେଲ ଓ େସ� ସମୟେର g� 
େବସରକାରୀ }ୁଲ ଶି�ାହାସଲ କ�eେଲ 

 ୧୮୨୨ ମସିହା େବଳକୁ fÏ�- ପ�ବାର ଲyନ େଫ� ଆସିେଲ ଓ ତା- 
ପିତା େସେତେବେଳ ବହୁତ ଋଣଗ�� େହଇ ସା�eେଲ ତା- ଋଣଦାତାମାେନ 
େକାଟ�େର େମାକ&ମା କ�ବାରୁ ତା-ୁ େସeପାଇଁ ପ�ବାରସହ େସ� ସମୟର 
ପ�ଥା अନୁସାେର ମଶ�ଲ ସୀ େଜଲେର ର�ବାକୁ େହz େକବଳ fÏ� 
ଏiଜାେବଥ ରୟzନ୍ସ ନାମିକା ଜେଣ ପା�ବା�କ ବ�ୁ- ସହ ର�eେଲ 
ଏiଜାେବଥ ବୟ}ା ଦ�ଦ�  ମ�ଳା eେଲ ମp fÏ� ତା- ଠାରୁ ଖୁବ େସ|ହ 
ଆଦର ପାଇeେଲ ଓ ତା- ଚ�ତ�  ତା- ଉପନ'ାସ “Dombey and Sons”େର 
ଜେଣ ଆଦରଣୀୟା ମ�ଳା “ମିେସସ ପିପ�ନ” Nବେର �
�ତ କ�eେଲ 
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ତାହାପେର େସ g� କାଳ ଜେଣ ବୟ} ଏେଜt “ଆଚ�ବାÓ ରେସଲ”- 
ଗୃହେର ର�eେଲ ତା-ୁ ଡିେକନ୍ସ “ଜେଣ ଖୁସ ମିଜାଜ, ଦୟାଳୁ ଭଦ� ବ'�ି 
Nବେର ତା- ±ବ~େର ଉେଲxଖ କ�eେଲ ଓ େସ ହ] ଡିେକନ୍ସ - ‘The 
OldCuriosity Shop’ ଉପନ'ାସ ରଚନାର ମଳୂେପ�ରଣା eେଲ 

 �ଜ େଜଲଗ�� ପ�ବାର ପାଇଁ अଥ� अଜ�ନ ପାଇଁ େସ }ୁଲ �ଡ଼ି ଏକ 
େଜାତା ର� କାରଖାନାେର ସାମାନ' ମଜୁରୀେର େଦୖ�କ ୧୦ ଘtା କାମ 
କରୁeେଲ ଏ� କଠିନ ସମୟର ସL �
 ଓ अନୁଭୂ
 ତା- ଉପନ'ାସ ମାନ-େର 
ପ�
ଫKତ େହଇez େସ� ସମୟେର अ° ବୟସର ଦ�ଦ�  ବାଳକ ମାନ-ୁ 
gପ� େଶାଷଣ କ�ଯାଉez ତାହା ଡିେକନ୍ସ- �େଜ अେ� �େଭଇeବା 
କଥା େହଇeବାରୁ ପରବa�ୀ ±ବନେର ତା- ଉପନ'ାସ ମାନ-ୁ େସ� ଦ�ଦ� , 
अ��-ପାଠୁଆ ବାଳକ ଚ�ତ� କୁ େସ ଖୁବ ±ବ� Nବେର ଫୁେଟଇeେଲ ଓ �େଜ 
େସମାନ- ±ବନର ଉନ|
 ପାଇଁ अେନକ ସାମାGକ େସବା କ�eେଲ 

 g� ମାସ େଜଲେର ର�ବା ପେର fÏ�- େଜେଜମାଆ ଏiଜାେବଥ 
ଡିେକନ୍ସ- ପରେzକ ଘଟିz ଓ ତା-ର ଦାୟାଦ Nବେର fÏ�- ବାପା ତା- 
ସ�aି ଉa��କାରୀ Nବେର ପାଇ ଋଣ ସୁଝି େଜଲରୁ ମୁ� େହେଲ ଓ ତା- 
ପ�ବାର ମିେସସ େ�ଏେଲନ୍ସ- ବାସ ଭବନକୁ fiଗେଲ େତେବ fÏ�- 
ମାତା ତା-ୁ େଜାତା କାରଖାନା fg� ନ �ଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ େସଇଠି ର�ଯିବାକୁ 
କ�eେଲ ତା- ମାତା- ଏପ� ପ�ପାତମଳୂକ ବ'ବହାର ବାଳକ fÏ�- 
ମନେର ଗଭୀର ଆଘାତ େଦଇez ପରବa�ୀ କାଳେର ତା-ର ଉପନ'ାସେର 
ସମାଜେର eବା େସ�ପ� ମ�ଳା- �ତ� ଣ େସ �ଖୁଣ Nବେର କ�eେଲ ଓ 
ତା-ର ମ�ଳା- ପ�
 ଆ�ମୁଖ'େର g�ଟା !ତୃÈା ତା- େଲଖାେର 
ପ�
ଫKତ େହଇez 
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 ତା-ର ‘David Copperfield’ ଉପନ'ାସେର eବା େସ� ସଦୃଶ 
अବେହKତ ବାଳକ ଚ�ତ�  ‘ଡା�ଡ୍ ’ ପ�କୃତେର ତା- �ଜ ବାଲ'ାବ�ାର 
ଘରଣାବଳୀ �ା� େପ��ତ େହଇez େସ େଲjeେଲ, “ମଁୁ କାହା ଠାରୁ ଉ�ାହ 
ପାଇନାହ], ସା�� ନା ପାଇ ନାହ], ସାହାଯ' ପାଇନାହ], ଦୟା ପାଇନାହ], ଓ ଏ� 
�ସାବେର ମଁୁ ସ�ଗ�କୁ ଯିବାର ଆଶା ରj�” 

 ୧୮୨୭ େମ ରୁ ୧୮୨୮ ନେଭhର ଯାଏ ଏକ ଲ-ପ�
Eାନେର g�ଣୀ 
Nବେର କାଯ�' କ�eେଲ େସ� ସମୟେର ପ�ତ'ହ eଏଟରକୁ ମ� ନାଟକ 
େଦjବାକୁ ଯାଉeେଲ େସ େସ� ସମୟେର ସଟ�-ହାy େଲjବା अଭ'ାସ କ� 
ପରବa�ୀ କାଳେର ସ�ାଦକ �ସାବେର କାଯ�' କz େବେଳ ତାହାର ପ�େୟାଗ 
କ�eେଲ ପ�ଥମ କାଳେର ‘Doctors Commons’ ନାମକ ପ
�କାେର !fର 
!Nଗୀୟ �େପାଟ� ସବୁ ୪ ବଷ� ପାଇଁ େଲଖୁeେଲ 

 ୧୮୩୦ ମସିହାେର ‘fÏ� ମାରୀଆ !ଡେନଲ’ ନାମକ ଝିअ- େପ�ମେର 
ପଡ଼ିeେଲ ମp ମାରୀଆ- ପ�ବାର ଏହାକୁ ସ�ୀକୃ
 ନ େଦଇ ମାରୀଆ-ୁ 
ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ'ା�ସ୍  ପେଠଇ େଦଇeେଲ ଓ ଏeେର fÏ�- େପ�ମ ସ�କ�େର 
ଜବ�କା ପଡ଼ିez 

 ୧୮୩୨ ମସିହାେର ମାତ�  ୨୦ ବଷ� ବୟ} fÏ� ±ବନର अନୁଭୂ
େର 
ସମୃ� େହାଇ ସା�eେଲ 0ଗହ� अନୁଭବ କରୁeେଲ ମp େସ ଉ¬ା�ଳାଷୀ 
eେଲ େସ eଏଟରେର ପ�େବଶ କ� େସଠାେର ମିମିକ� ୀ ବା अନ' 
ଚ�ତ� ମାନ- ହାସ'ା�ନୟର ନକଲ ପ�ଦଶ�ନ କ�eେଲ ତାହା ପେର େସ 
େଲଖକ �ସାବେର ତା-ର अpାୟ ଆର� କ�eେଲ ୧୯୩୩ ମସିହାେର େସ 
ତା-ର ପ�ଥମ ଗ° ‘A Dinner at Poplar Walk’, ଲyନର ପ
�କା 
‘Monthly Magazine’କୁ େପ�ରଣ କେଲ ଏହା ପେର ତା-ର ମାମଁୁ ତା-ୁ 
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‘The Mirror of Parliament’ ନାମକ !�ଟିଶ ପାଲ�ାେମtର ଜନ�ାଲେର 
�େପାଟ�ର Nବେର କାଯ�' �ଯୁ� କେଲ ଏeେର େସ ପାଲ�ଆେମtର !ତକ�ର 
!ବରଣୀ ପ�କାଶ କରୁeେଲ ଏ� ସମୟ କାଳ ମpେର େସ ତା-ର ପ�ଥମ 
ପ�ବ� ସଂଗ�ହ ‘Sketches by Boz’ ପ�କାଶ କ�eେଲ ଏeେର �ଜ କଲମ-
ନାମ ‘Boz’ Nବେର ଉେଲx ଖ କରୁeେଲ ୧୯୩୫ ମସିହାେର େସ ପ�ସି� 
ସ�ାଦକ େହାଗଥ�- ସଂ�ଶ�େର ଆସି ତା- ପ�କାଶିତ ‘Morning 
Chronicle’େର େଲଖାମାନ େଦବା ସହ ତା- ପ�ବାରର �କଟତର 
େହଇeେଲ ଓ େହାଗଥ�- ସାନ ଝିअ କାେଥ�ନ- ସହ �!ଡ଼ତା ସୃ�ି 
କ�eେଲ େସ ତା-ୁ ୧୮୩୬ ମସିହାେର !ବାହ କ�eେଲ ଏହା ପେର 
ତା-ର ଧା�ବା�କ େଲଖା ‘The Pickwick Papers’ ବହୁଳ Nବେର ଆଦୃତ 
େହବାେର zଗିz अ-ିତ �ତ�  ସହ ପ�କାଶିତ େହଉeବା ଏ� ଧା�ବା�କ 
େଯାଗଁୁ ପ
�କାର !କ�ୟ କ�ମଶଃ ୪୦,୦୦୦ରୁ अ�କ େହଇଯାଇez ଓ ପ
�କାର 
ଜନପି�ୟତା ଏeେଯାଗଁୁ ବହୁଳ Nବେର ବୃ�ି ପାଇez ୧୮୩୬ ମସିହାେର 
ଡିେକନ୍ସ ‘Bentley's Miscellany’ ନାମକ ପ
�କାର ସ�ାଦକ ପଦ ଗ�ହଣ କ� 
ପରବa�ୀ ୩ ବଷ� ଏeେର ଧା�ବା�କ ପ�କାଶନ କ�eେଲ ଏହା ସହ େସ 
‘Oliver Twist’କୁ ଧା�ବା�କ Nବେର ଆର� କ�eେଲ ଏକ ବାଳକର 
କାହାଣୀକୁ େନଇ ଉପନ'ାସ Nବେର ଏହା �େÐା�ଆ ଯୁଗର ପ�ଥମ ଉପନ'ାସ 
ez 

 ଡିେକନ୍ସ ତା-ର ଆେମ�କା ଭ� ମଣର अନୁଭୂ
 ସବୁକୁ ‘American 
Notes for General Circulation’ ନାମକ ଭ� ମଣ ପୁ�କେର iପିବ� 
କ�ଛm େସeେର େସ ଆେମ�କାେର eବା କୃÈକାୟମାନ-ୁ 
କ� ୀତଦାସNବେର ରjବା ପ�ଥାକୁ ଗଭୀର ସମାେzଚନା କ�eେଲ g{ 
ଆେମ�କାର େକେତକ ସମାେzଚକ ତା-ୁ ବ��!େ�ଷବା� େବାi ମp ଆଖ'ା 
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େଦଇeେଲ େସ ନୁ'ୟକ� ସହରେର ମାେସ କାଳ अବ�ାନ କ�eେଲ େସ� 
ସମୟେର େସ ବ'ାପକ Nବେର ବ³ୃତାମାନ େଦଇeେଲ ଆେମ�କାେର ତା-ର 
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକର ସତ� ାବା� अ�କାରର ଉଲx ଂଘନ େହଇeବାର अ�େଯାଗ 
କ�eେଲ େତେବ ଆେମ�କାନ ସାhା0କମାେନ ଏହାକୁ ପ�ତ'ାଖ'ାନ 
କ�eେଲ ତଥାପି େସ ଆେମ�କାେର ତା-ର ଉ³ୃ� େଲଖା ପାଇଁ ବହୁଳ 
ପ�ଶଂସିତ େହଇeେଲ ଆେମ�କାେର ତା-ର अନୁଭୂ
ରୁ େସ अେନକ ନୂତନ 
ଚ�ତ�  �ତ� ଣ ପାଇଁ କଥାବ�ୁ ପାଇeେଲ ଓ ତାହାର ସଦୁପେଯାଗ ତା-ର 
ପରବa�ୀ େଲଖା ମାନ-େର ତାହା �ା�ତ କ�eେଲ 

 ୧୮୪୬ ମସିହାେର ଡିେକନ୍ସ ଆେ�z ବରେଦତ୍ କଉତ୍ ନାମକ ଜେଣ 
ଧ~କ ମ�ଳା- ଆଥ�କ ସହାୟତାେର ଇଂଲyର ଦ�ଦ�  ଓ अସହାୟ अବ�ାେର 
eବା ପ
ତା ମ�ଳା- ପୁନବ�ାସ ବ'ବ�ା ପାଇଁ  ‘Urinaa Cottege’ ନାମକ 
ଏକ अବାସ �ାପନ କ� ତାହାକୁ ୧୦ ବଷ� କାଳ ~
 �ଧ�ାରଣ, ଆବାସୀ ଚୟନ 
କାଯ�' ସହ ପ�fଳନା କ�eେଲ ଏeେର େସ େସ� ପ
ତା ମ�ଳା ମାନ-ୁ 
ସମାଜେର ପୁନଃ-ସଂ�ାପନାପାଇଁ ଶି�ାଦାନର ମp ବ'ବ�ା ରjeେଲ ତା- 
ସମୟ କାଳ ମpେର େସଠାରୁ ପ�ାୟ ୧୦୦ ଜଣ ମ�ଳା ଗ�ାଜୁଏଟ େହଇ 
ପା�eେଲ 

 ୧୮୫୭ ମସିହାେର ଡିେକନ୍ସ େପଶାଗତ अ�େନତ� ୀ ଆଣି ତା- ର�ତ 
‘The Frozen Deep’ର ମ�� କେରଇeେଲ େସ� ନାଟକର अ�େନତ� ୀ 
‘ଏେଲନ େତରନାନ’- ସହ ତା-ର େପ�ମ ସh� ମp �ାପିତ େହଇez ଓ 
ଏହା ତା- ±ବନର େଶଷ କାଳ ଯାଏ େଗାପ~ୟ Nବେର ର�ez େତେବ 
ଏହା ଜାଣି ତା-ର ପତ| ୀ ତା-ୁ �ଡ଼ପତ�  େଦଇeେଲ ଓ �େଜ ଜେଣ ସ�ାନକୁ 
େନଇ �ନ|  େହଇ ର�eେଲ ଡିେକନ୍ସ- अନ' ସ�ାନମାେନ ଜନ�ନା- 
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େଦଖାେରଖାେର ର�େଲ 

 ୧୮୬୮-୬୯ େବଳକୁ ଡିେକନ୍ସ- ସ�ା�' अବ�ା ଖ�ପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇez 
େସ ହୃଦଘାତେର ମp ପଡ଼ିeେଲ େତେବ େସ େସ� ସମୟ ମpେର ପ�ାୟ 
୧୦୦ଟି ବ³ୃତା !�ନ|  �ାନେର େଦଇeେଲ ଯାହାକୁ ‘farewell readings’ ବା 
‘!ଦାୟକାଳୀନ ବ³ୃତାମାଳ’ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏ� ସମୟେର େସ ତା-ର େଶଷ 
ଉପନ'ାସ  ‘The Mystery of Edwin Drood’ ରଚନା କ�eେଲ ଏହା 
ସାଂପ�
କ ସମୟେର ଇଂଲyେର ଭୟ-ର ରୂପ େନଇeବା ‘�ଶା’ ପ�ଚଳନ 
ଉପେର ପଯ�'େବଶିତ ez ୧୮୭୦ ଜୁନ ୮ ତା�ଖେର େସ ସା�0ନ 
କାଯ�'କzପେର ପୁଣି ହୃଦଘାତର ଶିକାର େହାଇeେଲ ଏବଂ ଏହା ପର0ନ େସ 
ପ�ାଣତ'ାଗ କ�eେଲ ଡିେକନ୍ସ ତା-ୁ ଏକ ସାଧାରଣ କବରଖାନାେର 
��ଡ଼hର Nବେର କବର େଦବାକୁ ଆଗରୁ ଇsା ପ�କଟ କ�eେଲ ମp ତା-ୁ 
େଶ�E ସ�ାନର ସ�ତ ଇଂଲyର ସÞା� େୱ�ମିନ�ର୍ �ିତ ‘Poets' 
Corner’ଠାେର କବର 0ଆଯାଇez ତା- ମୃତୁ'େର ଇଂଲyର ଦKତ, 
अବେହKତ, �େËସିତ େzକମାେନ ଜେଣ ସାହାଯ'କa�ା, ସହାନୁଭୂ
ଶୀଳ 
ମହାନ ବ'�ି-ୁ ହ�ଇeେଲ | 

 अବସରପ�ାµ अp�, 

 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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େକାଣାକ� ମ�ିରର ପାଷାଣି ନାୟିକା                             
                             अଟଇ अଳସି କନ'ା, 
ଶି°ୀ େଗା ତୁେମ ଆ-ି େଦଇ अଛ 
                             ଶୃ�ାର ଭ� ବନ'ା 
ନାୟିକା ଆjେର ସ�ପ| अେନକ 
                             �ଦ ତ ଆସଇ ନାହ], 
ରୁଣୁଝୁଣୁ େହାଇ ନୂପୁର ବଜାଇ 
                             ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ 
େକେତ େମୗସୁମୀ ପବନ ବ�� 
                             ଆସି� ବସ� ପୁଣି 
ଶି°ୀର େସଇ �ହାଣ ମୁନେର 
                              अଶୁ ହ] ତାର କାହାଣୀ 
अ1ତର ସବୁ ଇ
ହାସର 
                             ମକୂସା�ୀ अେଟ ସିଏ, 
ଫିକା ଫିକା ସL �
 ସାଉଁଟି େଦଇ 
                              ମନକୁ ଭୁzଇ 0ଏ। 
�ର0ନ ପାଇଁ ପଥର ରୂପେର 
                               ସବୁପୁଣି େଦଖୁଥାଏ, 
ଶି°ୀର େସଇ �ହାଣମୁନ 
                               େକେତ କଥା କ�ଯାଏ 

 
अpାପକ, େ�zy ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡାସିଂଗି, ବ�ହL ପୁର – ୧୦ 

ପାଷାଣି ନାୟିକାପାଷାଣି ନାୟିକାପାଷାଣି ନାୟିକାପାଷାଣି ନାୟିକା    

�ପକ ଷଡ଼�ୀ 
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ଆG ଯିଏ ଶତ� �, 

େହାଇପାେର କାi ମିତ� ;  

ମିତ�  ! େହାଇପାେର ଶତ� �,  

ଏ’ତ ସମୟ ସମୟର କଥା 

ହସ eେଲ ଲୁହ अ� 

ମଣିଷ ତ �ୟ
ର ଦାସ,  

ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ହସ, ଲୁହ 

ସମୟର େଖଳ 

ଆG �ଜା ଯିଏ   

କାi େହାଇପାେର �ନ,  

ଏ ସବୁ ସମୟ ସମୟର କଥା 

ଆG ଯା’ର କଥା କଟୁ zେଗ  

ହୁଏ ତ ସତ କହୁeବ,  

କାi ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ; 

ସତ ଜାଣିଗz ପେର  

କଟୁ କଥା ତା’ର अମୃତ zଗିବ  

େତଣିg ପରjବ ବ'ଥା  

ମାତ� , ଏ ସବୁ ତ   

ସମୟ ସମୟର କଥାସମୟ ସମୟର କଥାସମୟ ସମୟର କଥାସମୟ ସମୟର କଥା    

ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 
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ସମୟ ସମୟର କଥା   

ଆG ଯିଏ ଆପଣା ଠୁ ଆପଣା,  

େଦଇ ପାେର କାi ସିଏ େଧାକା;  

अtି ଛୁ� ତtି କାଟି ପାେର,  

अ�ହ| ା ! େଦଇପାେର ଆଶ�ୟ 

ହୃଦୟେର ଗଢ଼ିପାେର ଜାଗା;  

ପର ! ଆପଣାର େହାଇପାେର 

ହ�ବ େତା ବ'ଥା  

ଏ ତ ସମୟ ସମୟର କଥା  

ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ତ �ୟ
ର ମାୟା,  

ହା� zଭ ତାର ଦୁଇଟି କଷଟି;   

ମିତ�  ଆଉ ଶତୃ େକ� �ରକାଳ ନୁହଁ,  

ସବୁ g� ସମୟ ସମୟର କଥା  

�ଂସା, ପ�
�ଂସା, େଦ¡ଷ 

�ଣି କେର ଜନL ,  

�ଣି କେର ଭଷL;  

ଆG ଯ0 �
 କେର କା’ର  

�ଣକର zଗି,  

େହାଇପାେର କାi �ଜ ସାେଥ େଧାକା,  

ଇଏ ତ ସମୟ ସମୟର କଥା 

!ଶାଳ ଏ ଦୁନ]ଆେର  
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େକ� ±ଇଁ ନାହ] ଏକା,  

ପ�
 �ଣ ପ�
 ମହୁୂa�େର 

�ସାବ fi�; 

ଆG ତା’ର ପାKez,   

କାi ତୁମର ଆସୁ� ;  

ଏତ ସମୟ ସମୟର କଥା  

zଭ ନାହ] fପି ଧ� ହୃଦୟେର,  

େଦ¡ଷ ଘୃଣା �ଂସା 

ସୁ�ର ଏ ପୃeIେର,  

g� କାଳ ±ଇଁବାକୁ େହବ  

ଆସ ବାtିଯିବା ହସ  

gଏ େଦଖୁ� ଭ!ଷ'ତ  

ସବୁ ତ ସମୟ ସମୟର କଥା  
अpାପକ, 

େକାଣାକ� !®ାନ ଓ କା�ଗରୀ ମହା!ଦ'ାଳୟ, 

ଜଟଣୀ, ଭୁବେନଶ¡ର 
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 ‘gେର େକାଉଠି अଟg ଯାଇeଲୁ ? ତେତ ପ� କ�ei 
ଶୀଘ� ଯାଇ ଆସିବୁ େବାi ? ସାଇେକଲ୍ ଟା େନଇ ଗଲୁ େଯ ଘtାଏ 
କାଳ ମଁୁ ଏଇଠି ବସି� େତା अେପ�ାେର’ େଦାକାନ ସାମନାେର 
ସାଇେକଲ୍ ଟା େଥାଇେଦଇ f! ପକାଉ ପକାଉ କୁନା କ�z, ‘ଆମ 
ଘରକୁ ପ� ମ�ୀ ଆସିeେଲ ଏେତ ଗହK ez, େକମି
 
ଆସିଥାm କ�ଲୁ ?’ �ଗେର ଗର ଗର େହଉeବା ହ�ଆ ଥyା 
ପଡ଼ିଗz ହସିେଦଇ କ�z, ‘ହଁ, େତା େବାପା ତ ମୁଖ'ମ�ୀ ନା, 
ତାକୁ େଦjବାକୁ ମ�ୀ ଆସିeବ ଆଉ...’ ହ�ଆ କଥା ଶୁଣି 
େଦାକାନ ବାରyାେର ବସିeବା ସବୁ େzକ େଫଁ gନା 
ହସିେଦେଲ କୁନା g{ କଥାକୁ ଜମା ଧ�z� ସାଇେକଲ୍ 
f!ଟା ହ�ଆ ହାତେର େଦଉ େଦଉ କ�z, “ଯା, ଗଁାକୁ େଦjବୁ 
ଗଁା ମyପ ଉପେର ମ�ୀ ବସି�” ହ�ଆ ଏେବ କଥାଟାକୁ 
ଗ�ୀରତାର ସହ େନଉeବା େବେଳ ସୁବୁ�ି େଦାକା~ କ�z, 
“ଆେର େହ, �ବ�ାଚନ ସମୟ ଟି ପିzଟା ସତ କହୁeବ କାi 
ଶୁଣିei ମ�ୀ ବ��ପଲx ୀ ଯାଇez, ଗଁା େକାଠକୁ fKଶି ହଜାର 
ଟ-ା େଦଇ�, ଆଉ କ�� କାେଳ ତା- ପାଟ� G
େଲ, ଗଁା 
େକାଠକୁ ବଡ଼ ଟି�େଟ େଦବ’ ସୁବୁ�ିର କଥା ନ ସରୁଣୁ ହ�ଆ 
ସାଇେକଲ୍ େନଇ େସଠାେର ଗଁା ଆଡ଼କୁ fiଗz 

 ସ�'ା େବଳକୁ ସୁବୁ�ି େଦାକାନ ସାମନାେର ସN ବସିez 
ଆଉ ଦୁଇ 0ନପେର �ବ�ାଚନ ପ�ାୟତ �ବ�ାଚନ େହେଲ କଣ 

�ବ�ାଚନର େବଳା�ବ�ାଚନର େବଳା�ବ�ାଚନର େବଳା�ବ�ାଚନର େବଳା    

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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େହz, ଗଁା ପାଇଁ ଏଇଟା େଗାେଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ପା�ବଷ� ତେଳ ଏ� �ବ�ାଚନ 
ସମୟେର ଗଁା େକାଠକୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ଟ-ା େଦଇeେଲ େବାi ମ�ୀ- 
େzେକ G
ଯାଇeେଲ େହେଲ ଏେବ ଆଉ େସ
gେର ଚKବ� G�ଷ ପତ�  
ଯାହା ମହରଗ େହzଣି, େzେକ କଣ ମା�େବ ? ଶୁଣାଯାଉez !େ�ଧୀବାzଏ 
କାେଳ ଏଥର अ�କ େଦେବ େବାi କଥା େଦଇeେଲ େହେଲ ମ�ୀ ଆସି ସବୁ 
ବୁଝିବାପେର ହାତାହା
 ଗଁା ପିzଏ କ�eବା କxବ୍ ଘରକୁ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟ-ା 
େଦଇ ପେକଇେଲ, �ବ�ାଚନଟା ସ�ବା ପେର ଗଁାେର ଭଲ େNGଟିଏ କ�ବା 
େବାi କଥା େଦଇେଦେଲ ଏେବ ତା-ୁ େNଟ୍ ନ େଦେଲ େକମି
 େହବ ?  

 େଦାକାନ ପିyାରୁ ଟିେକ ଦୂରେର ବସିez, ଘାସି ନାଏକ କ�z, “ଆ®ା 
େହ, ମ�ୀକୁ କ� େମା େପଇଁ ଘରପଟା ଖେy କ� େଦବ� ? େକେତ 0ନ ଆଉ 
ବାରଦୁଆର ଶୁyିପିyା େହ!? ଗz ଥର ମ�ୀ କଥା େଦଇez କ�େଦବ 
େବାi େଯ େNଟ୍ େଦଇei, ଆମ ସା�ର ସବୁ େଭyା0yା ଭୁଆସୁଣୀ-ୁ େନଇ 
େNଟ୍ େଦଇei େହେଲ ପା�ବଷ� ଧାଇଁ ଧାଇଁ େଗାଡ଼ର ଚପଲ ଘଷି େହଇଗz 
ସିନା, ଘରପଟା ଖେy ମିKz�” େସ� ��ାେର ଯାଉez !େ�ଧୀ ଦଳର 
ଜେଣ ପିz କ�z, “ବୁଝିଲୁ କକା, ଟ-ା େଦଇ ଯିଏ େNଟ୍ େନଉ� ସିଏ କଣ 
କ�ବ ? ତେମ ସବୁ େସଇ େନାଟ୍ େଦj ଭଳg ଯାଉଛ ଆମ ଦଳକୁ େNଟ୍ 
େଦଇଥା� େବାଇେଲ େଦjଥା� କଣ କଣ ସବୁ େହବ”  

 ଘାସି ନାଏକ ଭଲକ� େଟାକାକୁ େଦj କ�z, “ବୁଝିଲୁ ବାପ, �ବ�ାଚନ 
ଏେବ େହଉ� ଏମି
 େକେତ ଆସିେଲଣି ଗେଲଣି ତମ ଦଳ ହଉ g ଆଉ କା’ 
ଦଳ, କଥା ସବୁ ସମାନ େNଟ୍ ପାଇଗzପେର ଆେମ gଏ ତେମ gଏ ?” 
!ଚ� େଟାକାଟା ଗାଡ଼ିକୁ େମାଡ଼ିେଦଇ fiଗz େଦାକାନ ଆଗେର ବସିeବା 
େzକମାେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉeେଲ ଗଁାର ନୁଆ ନୁଆ ଶି�ା ସହାୟକ େହଇeବା 
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କାKଆ କହୁez ଶଃ.. ଏଇ ସରକାର ଆମକୁ ଠg fi� ମାଗଣାେର 
ଖାଇବାକୁ େଦଇେଦେଲ କଣ େଦଶ ଉନ|
 େହବ? ଗଁାକୁ ସଡ଼କ କାହ]? 
େବକାରକୁ େ�ଜଗାର କାହ]? େଦହ ପା ଖ�ପ େହେଲ gଏ େଦjବାକୁ अ� ? 
ଯାହା अଜ�eଲୁ ସବୁ ତ େସଇମାେନ NଇNଗ େହzପ� େନଇଗେଲ N!eଲୁ 
g� ହବ, େହେଲ ନାଇଁ ତେମ ଶଃ... ଗୁଡ଼ାକ ମୁେଠ ଟ-ା ଆଉ ମଦ େବାତଲ 
େଦjେଲ ସବୁ ଭୁiଯାଉଛ ଏ� ସମୟେର କୁନା ଗଁା ଆଡୁ 
�g ମା� 
ଆସିz ତାକୁ େଦj ସୁବୁ�ି କ�z, “ଏେବ gଏ ଆସିz େର ? ମ�ୀ ନା ଆଉ 
gଏ ?” କୁନା �ଃଶ�ାସ ମା�େଦଇ କ�z, “ଘନ ମହାm ଖଳାେର ସବୁ 
ବସିଛm ମିଟିଂ ବସିବ ମ�ୀ ଆଉଥେର ଆସିବ ମାଲପାଣି ଆସି� େବାi 
ସବୁ କହୁଛm”  

 କାKଆ କ�z, “େହଇ େଦଖ, ପୁଣି େସଇ ମାଲପାଣି ହାତେର ଟ-ା 
ଦୁଇଶ ପା�ଶ ଗୁ�ିେଦଇ ହାତେର େବାତଲେଟ ଧେରଇ େଦେଲ ତ ଗz...” 
ହ�ଆ ସୁବୁ�ିକୁ fହ]ez ସୁବୁ�ି େଦାକାନର କବାଟ ସବୁ ବ� କ�ବାକୁ 
zଗିez କାKଆର କଥା େସମି
 fieବା େବେଳ ଜେଣ ଜେଣ କ� ସବୁ 
ଉଠି fiଯାଇeେଲ ଗଁା ଆଡ଼କୁ କାKଆ �ରବ େହାଇ େଦଖୁez ଘାସି ନାଏକ 
ଆଡ଼କୁ ଘାସି ନାଏକ େକୗଣସି ପ�
g�ୟା ନ େଦଖାଇ fiଯାଉez ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ 
ହଉez, ଟ-ା ପଁାଆଶ େଦଏ�ା g ? ଉଧାର ଆଣି� ସୁଝି େଦଇଥାm 

Iମା ନଗର, ଆhପୁଆ 

ବ�ହL ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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 Nରତର ୫ଟି ପ�ୟାଗ, ଯାହାକୁ ପ�-ପ�ୟାଗ କୁହା ଯାଇଥାଏ 
େସ ଗୁଡ଼ିକ େହz, !Èୁ ପ�ୟାଗ, ନ�ା ପ�ୟାଗ, କ�� ପ�ୟାଗ, ରୁଦ�  
ପ�ୟାଗ ଓ େଦବ ପ�ୟାଗ ଆଲ୍ ହାବାଦ, େଯଉଁ ଠାେର ଗ�ା, 
ଯମୁନା ଓ ସରସ�1 ନ�ର ସ�ମ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ‘ପ�ୟାଗ’ 
କୁହାଯାଏ ଏହା Nର1ୟ ��ୁ ଧମ�ର ଏକ ବହୁତ ମହa� ପ�ୂ� 
1ଥ��ଳୀ Nବେର ପ�ସି� ଏହା ମpରୁ କ�� ପ�ୟାଗ 1ଥ��ଳୀ 
ଉa�ଖy �ଜ'ର ପାବ�ତ' अ�ଳେର ର�� ପିyା� ନ� ଓ 
अଳକାନ�ା ଏଠାେର ମିଶୁeବା େବେଳ ବରଫାବୃତ ନ�ାେଦI 
ପବ�ତ, 
�ଶଳୂ, େଦ� ାଣ ଗି�, ନାରଦ ଗୁ�ି, ମୃଗଠୁଣି ଓ 
ମାଇକେଟାi ପବ�ତ ଏହା �କଟେର ର��  କ�� ପ�ୟାଗଠାେର 
ମହାNରତର କ�� ଆସି େସ� �ଳେର ସଯୂ�' ଉପାସନା କ�eେଲ 
େବାi କୁହାଯାଇଥାଏ କ�� ପ�ୟାଗଠାେର ଏକ ପୁ�ତନ ମ�ିର 
ମp ର�� ଯାହା େଦI ଉମା-ୁ ସମପ�ତ  

 �ନ|  ଏକ ବ��ନା अନୁସାେର ଏଠାେର ଭଗବାନ ଶ�ୀ କୃÈ 
ମହାNରତ ଯୁ�େର କ�� अଜ�ୁନ- �ା� ବଧ େହବା ପେର ସମା� 
େଦଇeେଲ ଏ� ଗ°ଟି अ
 େ�ଚକ େହଇଥାଏ ମହାNରତ 
ଯୁ� ସମୟେର ଭଗବାନ ଶ�ୀ କୃÈ अଜ�ୁନ- ରଥ ସାରe େହାଇ 
ତା-ୁ ସବୁ େକୗଶଳ अନୁସାେର େକୗରବ Iରମାନ-ୁ G
ବାେର 
ସାହାଯ' କରୁeେଲ ମହାIର କ�� ତା- ±ବନକାଳ ମpେର 
ମହାଦା~ Nବେର ବହୁତ ପଣୂ' अଜ�ନ କ�eେଲ େସ ଯିଏ 

କ�� ପ�ୟାଗକ�� ପ�ୟାଗକ�� ପ�ୟାଗକ�� ପ�ୟାଗ    

ସୁଶା� ପୁ୍େ��ତ 
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ଯାହା ମାଗୁeେଲ ତାହା ��ୟ ଦାନ କରୁeେଲ ଯୁ� ସମୟେର अଜ�ୁନ ଯାହା 
କେଲ ମp କ��-ୁ �ହତ କ�ପାରୁ ନ eେଲ କ��- ରଥ ଚକ ଥେର ଭୂମି 
�ତେର ଦ! ଯାଇez େବେଳ ଶ�ୀକୃÈ- ପ�ମଶ�େର अଜ�ୁନ �ରÊ କ��- 
ଉପେର अ�Kକା अÊ ପ�େୟାଗ କେଲ ମାତ�  ଧମ�େଦବତା କ��-ୁ ର�ା 
କରୁeବାରୁ େସ �ହତ େହଉ ନ eବା କଥା ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃÈ ଜାଣିପା�େଲ 
ଧମ� େଦବତା- ର�ଣ ମିଳୁeବା ଯାଏ କ��-ୁ େକ� ମା�ପା�େବ ନାହ] ଜାଣି  
ଶ�ୀକୃÈ ଉପାୟ ��ା କେଲ େସ ଏକ ବ� ାହL ଣ େବଶେର କ��- �କଟେର 
ପହ�ିେଲ ଓ ତା-ୁ ତା-ର अଜ�ତ ସମ� ଧମ� ଦାନ �ସାବେର ମାଗିେଲ 
ମହାଦା~ କ�� େସଇ ମୁହୂa�େର ତା-ର ସମ� अଜ�ତ ଧମ�କୁ ର� �ସାବେର 
ବ� ାହL ଣରୂପୀ କୃÈ-ୁ ପ�ଦାନ କ�େଦେଲ ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃÈ େସ�ଠାେର କ��-ୁ 
ତା-ର !ଶ�ରୂପ ଦଶ�ନ କ�ଇeେଲ ତାହା ପେର अଜ�ୁନ- ଶର �ା� କ�� 
�ହତ େହେଲ अଜ�ତ ଧମ� fiଯାଇeବା େହତୁ ଆଉ ଧମ�େଦବତା ତା-ୁ 
ସୁର�ା େଦଇ ପା� ନ eେଲ କ�� ମୃତୁ' ଆଗରୁ ଭଗବାନ- ମାୟା !ଷୟ 
ଜାଣି ମp ଦୁଃjତ ନ େହାଇ ତା-ୁ ମରଣ ପେର ଏପ� ଏକ �ାନେର କବର 
େଦବାକୁ କ�eେଲ େଯଉଁଠାେର କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିନeବ ଶ�ୀକୃÈ କ�� 
अଜ�ୁନ- ଶର �ା� �ହତ େହz ପେର ତା- ଶରୀରକୁ  େନଇ କ��ପ�ୟାଗ 
ଠାେର ସମା� େଦଇeେଲ 

 କ�� ପ�ୟାଗ �ାନଟି ଦୁଇଟି ଯାକ ନ�ର ସ�s ଜଳଧା�ର ମିଳନ �ଳେର 
ର�eବାରୁ ଏବଂ ଉ¬ ପaନେର ର�eବାରୁ ଏକ अତ'� ମେନାରମା �ାନ ଓ 
େଶୖଳ �ବାସ ଏଠାକୁ ଗ�ୀଷL କାଳେର अେନକ ଭ�- ସହ ପଯ�'ଟକ ମp 
ଆସିଥାm   



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

�ାଦଶ ବଷ�, 0�1ୟ ସଂଖ'ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୭ 

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

51 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 

ବା��କ' 

- ଆେର ଶୁଣୁଛ? ଏଇ େସ ପିzଟାର ନଁା କଣ ezଟି ? 

- େକାଉ ପିz ? 

- ଆେର େସଇ ପିzଟା ଏଇ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିେର ବେସଇବା ପାଇଁ 
ଆସିନez 

- ଓଃ, ହଁ ଏଇ ଆମ ସଉଦାମି~ର 0अରର ପୁअଟା ବା କଣ ତା 
ନଁା ଟା ସେତ େକେଡ଼ ସୁ�ର ନଁାଟା ez 

- ଭଲ ପିzଟା ସିଏ ନeେଲ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିେର ଯାଗା ମିKଥା�ା 
g ? େହz େଯ ତା ନଁାଟା କଣ g� ମେନ ପଡୁ� 

- ତେମ ବୁଢ଼ା େହଇଗଲଣି, ବୁଝିଲ g� ମେନ ରଖୁନ? 

- ଆଉ ତେମ ? ତେମ ତ ସବୁ ମେନ ରଖୁଛ, କହୁନ 

- ଏଇ ତୁy अଗେର अ� େଯ ମେନ ପଡୁ� ଥାଉେz ମା ଆଉ 
ଏେତ N!େଲ ହବ� ଯାଉ� f’ ଟିେକ କ� ଆଣି! ତେମ ତ 
ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ିବା େzକ ତମକୁ େସ ପିzର ନଁା କାହ]g 
ଦରକାର କ�z? 

- ଏଁ, ହଁ ସେତ ତ �ଡ଼ ଯାअ f େନଇ ଆସ 

 

ଦୁଇ ସମୟଦୁଇ ସମୟଦୁଇ ସମୟଦୁଇ ସମୟ    

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

- େସ ତେତ ଧମେକଇ େଦz ଆଉ ତୁ fi ଆସିଲୁ? 

- ଆଉ କଣ କ�ଥାm େଯ? ଏକା ଥାଆ�ା ନା, େଦଇଥାm ଶଃ.. ସା�େର 
f�ଟା eେଲ ତ.. 

- ଆଉ ତୁ ଡ�ଗଲୁ େଛ... େତା େଦଇ ହବ� ବୁଝିଲୁ, ଚୁଡ଼ି ପି�ି ଘେର ବସ 

- େହ େସମି
 ଆଉ କହନା ଏେତ ସାହାସ ଯ0 fଲ ଯିବା ଏଇ ଆମ ସା� 
େସପାଖ େଚେମଣାର f’ େଦାକାନ ପାଖେର �ଡ଼ା େହଇଛm ତୁ କଣଟା 
କ�େଦବୁ େଦj! 

- ଯା ଯା, �େଜ ତ g� କ� ପା�ଲୁ�, େମାେତ ତୁ�ଟାେର ଉସୁକାନା 

- ନାଇ ତେତ ଉସୁେକଇ! କାହ]g? ଖାi ଥେର େମାେତ େଦେଖଇ େଦ େକମି
 
ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ େହyଲ୍ କରୁଛୁ? 

- ଯା, େତା ପସ�ନାଲ୍ କଥାେର େମା ମୁy େଖଳାଇବାର ନାହ] 

- େହ େହ େହ  

- ଆେବ ହସୁଛୁ କଣ ? େମା କଥାେର !ଶ�ାସ ନାଇଁ 

- ନା ନା ତୁ ବଡ଼ ସିଆଣାଟା ଜାଣି� କ�zନା କଣ.... 

 

Iମା ନଗର, ଆhପୁଆ 

ବ�ହL ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଏମି
 ଛଳନା କଲୁ ତୁ େକମି
 
େସ �ଆଁେର ମଁୁ େଯ ଜେଳ 0ନ�
 
େକମି
 େଦଲୁ ତୁ ଏେତକ ଯ�ଣା 
େତା ଭଲ ପାଇବା zେଗ ପ�ତାରଣା 
N!ଲୁ� ଥେର ei େତା �ଜର 
ମୁହୂa�େକ କଲୁ େମାେତ ସାତପର 
�ଡ଼ିଯିବା ଯ0 ez େତାର ଇsା 
େକମି
 ଏ ମେନ େଦଲୁ ତୁ ଭରସା 
ଭୂଲ ez g େମା େତା ପାଇଁ !ଶ�ାସ 
େକମି
 ±ବେନ ଭ�େଦଲୁ !ଷ 
अଧାବାେଟ େମାେତ କ�ଗଲୁ ଏକା 
ପଡ଼ିଗz ସବୁ ର� ଏଠି ଫିକା 
େଫ�ଲୁ� ଥେର ପ୍ଛକୁ ତୁ େକେବ 
ଜାଣିନୁ ଏ ମନ େକେତ ତେତ େଖାେଜ 
େତା ଦୁ�ଆ ez େତା ପାଇଁ ବଡ଼ 
େମା ±ବେନ କାହ] ଆଣି େଦଲୁ ଝଡ଼ 
ମଁୁ ei େତା ପାଇଁ g� 0ନ ପାଇଁ 
େକମି
 କ�ଲୁ ସାe େହବା ପାଇଁ 
ez ଯ0 ମେନ େତା ଭଲ ପାଇବା 
େକମି
 ବା�ଲୁ େମା ଠାରୁ ଦୂରତା 

େକମି
 ବା�ଲୁେକମି
 ବା�ଲୁେକମି
 ବା�ଲୁେକମି
 ବା�ଲୁ    

ଲୀନା ମହାm 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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g ଗୀତ ଆଉ ମଁୁ େଲj! ଏଥର 

କଲମେର କାK ନାହ], 

କାହାଣୀ ଯାହାର ! େଲjବାର ez 

ଆଉ ମେନ ପଡୁନାହ] 

ସମୟ ସ�ତ ତାଳ େଦଇ ସିନା 

अମଡ଼ା ମାଡ଼ି fii 

gପ� କ�! ତା େଶଷଟା େକଉଁଠି 

अବା ମଁୁ ଥg ପଡ଼ି! 

fହୁଁ fହୁଁ େମାର େବଳ ସ�ଯାଏ 

zଗୁअ� କାi ପ� 

ଗବ� अହଂକାର ସବୁ ଏଇଠି ର�ବ 

ଯି! ଏକା ଏକା fi 

±ବନ ପଥେର ମଁୁ ଏକା� ପeକ 

ଯି! ଆଉ େକେତ ଦୂର 

ସଂସାରେର eବା ବାg ଦାୟିତ� କୁ 

gପ� କ�!gପ� କ�!gପ� କ�!gପ� କ�!    

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

�ାଦଶ ବଷ�, 0�1ୟ ସଂଖ'ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୭ 

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

55 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

କ�! େକେବ ସ�ୂ��? 

ଦଇବ ହାତେର ମଣିଷ କେáଇ 

ତା’ ହାେତ Nଗ'ର େଡାରୀ 

ସଂସାରର ଏ� अଥଳ ସାଗେର 

ମଣିଷ �ର ନାଉରୀ 

 

େNଇ ନଗର, ଭୂବେନଶ�ର 

ଦୂରNଷ - ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ମଳୂ ବ�ଳା ରଚନା : ମହୁଆ ଇସ୍ zମ 
 
ଆଲମାରୀେର ସâିତ ରଖା 

େଗାେଟ େଗାେଟ ଶାଢ଼ୀ 

ହାତ ବୁzଉ ବୁzଉ Nେବ... 

କାହା ସହ େବଶି ଭଲ ପାଇବା, 

େକଉଁଟାର କା�ଣା 

gଏ େବଶି ଜଡ଼ାଇ ରେଖ 

gଏ ମାତ�  ଦୂେରଇ ରେହ, 

gଏ.... 

gଏ େବଶୀ ଆେବଗ ଭ� 

gଏ ମାତ�  �ମିେଷ ହ� 

gଏ ମାତ�  ବୁଡ଼ି ମେର अକାଳ ଶ�ାବଣ Nେର 

अଗି| େହାଇ gଏ ଜେଣ अହନ�ଶି... 

gଏ ? 

 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାଡ଼ି 

ନୟାଗଡ଼, ୭୫୨୦୮୨, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରNଷ - ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ - sanmahakud@gmail.com 

ସL �
 କଥାସL �
 କଥାସL �
 କଥାସL �
 କଥା    

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

�ାଦଶ ବଷ�, 0�1ୟ ସଂଖ'ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୭ 

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

57 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 

ମିଥ'ା ପ�
ଶୃ
 େଦଇ େକେତ କାହ] 

େNअଟ େନଉଛ ଲୁଟି 

ମିKଗz ପେର ଗା0ଟା ତୁମକୁ 

ଧରୁଛ ଆମ� ଚୁଟି 

ଶାସନ ଗା0େର ବସିଗz ପେର 

ସବୁତ ଯାଉଛ ଭୁi 

କାହା ଘେର ନାହ] fଉଳ ମୁଠାଏ 

ଜେଳ� କାହାର ଚୁi 

�ବ�ାଚନ େଯେବ ପାେଖଇ ଆସଇ 

ମଉସା ମାଉସି କ� 

ଆଉ ଥେର ପୁଣି ସ�କ� େଯାଡୁଛ 

ପଖାଳ କଂସାଏ ଖାଇ 

ଏ�g ତୁମର �ବ�ାଚନ �
 

ଏହାg ତୁମର ବାଣୀ 

ସ¡ଥ�ଟା ତୁମର ପୁ�� େହାଇଗେଲ 

g� ପାର ନାହ] ଜାଣି 

अପମୃତୁ' େଯେତ େହଉeେଲ ଏଠି 

ତୁେମ ଜମା ମାନ ନାହ] 

�ବ�ାଚନ େଖଳ�ବ�ାଚନ େଖଳ�ବ�ାଚନ େଖଳ�ବ�ାଚନ େଖଳ    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

ମର ଶରୀରକୁ େନଇ 

अମୁକ କ�! ଧମୁକ କ�! 

0अେହ େNअଟ ଖେy 

େNअଟ ଖyିକ େନଇଗz ପେର 

ବାଟୁK ବାେଜ� ତୁେy 

ମିଥ'ା ପ�
ଶୃ
 ମିଛ अ�ନୟ 

Gତ �ବ�ାଚନ ବାG 

ଧନ' �ଜ~
 େଖଳ େଖଳ ତୁେମ 

ଏମି
 େଖଳାଳୀ ସାG 

 

 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ସୁ�ରପୁର, ଉaରକୂଳହାଟ୍,  

ପ�ୀ
ପୁର, ଯାଜପୁର 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ}ରଣ ମା¬� ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ �ଜ �ା� ijତ 
କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା{  

 

ଆପଣ- ijତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ±ବନ କଥା, 
ଇ
ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�', ବ'� ଇତ'ା0 ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାpମେର େ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’ 

Iମାନଗର, ୨ୟ ଗK, ବ�ହL ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

�ାଦଶ ବଷ�, 0�1ୟ ସଂଖ'ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୭ 

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

60 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 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 ସµାହେର ପ�କାଶିତ 

େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ 

ସଂ}ରଣମାନ ମp ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ|  !Nଗ ଯଥା, ଗ°, କ!ତା, 

ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ା0 ଏeେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 

େପ�ା�ାହନ 0ଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିa ଉ&ି� େତଣୁ 

େଲଖକ, େଲjକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ �ଶି 0ଆଯାଏ ନାହ] ପା�ଶ�ମିକ 

ଆଶା କରୁeବା େଲଖକ େଲjକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ
�କାକୁ ପଠାଇ 

ପା�େବ 

 ଏ� ପ
�କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇtରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲã 

େହାଇଥାଏ ପାଠକ fହ]େଲ ଏ� ପ
�କାର େଗାଟିଏ ପ�
iପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର 

ଡ଼ାଉନ୍ େzଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲjକାମାେନ �ଜ କୃ
 ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� ghା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଇ ପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉeେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର 

�ଭ�ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲj ପଠା{, ghା ଟାଇପ୍ କ� ମp ପଠା{ ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଉeେଲ େଲଖାକୁ େଲj ସା�ବ ପେର }ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା{ 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର 

ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁeପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ] ଆେମ ପ�େବଶ 

ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯ0 ଆପଣ ଇsୁକ େତେବ �ଜ 

!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା    



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ijତ କୃ
କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା{ େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା ଇtରେନଟେର 

ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାNପାଏ େତଣୁ 

ଏ� ପ
�କାପାଇଁ େଲଖା ମp ଇtର୍ େନଟ ମାpମେର ହ] ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ଯ0 ଆପଣ ଇ-

େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ], େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା 

କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର �ମ�ଳ ହ�ା�ରେର େଲj ଆମ �କଟକୁ �ମ| ଠିକଣାେର 

ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Iମା ନଗର - ୨ୟ ଗK 

  ଆhପୁଆ, ବ�ହL ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯ0 ଆପଣ ଇtର୍ େନଟ୍ ମାpମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ fହାm େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫtେର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

ଟ� ାନ୍ସ୍ iେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା{, ghା 

େଲଖାକୁ }ାନ୍ କ� େଜପିଇG ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା{ ଆମ ଇ-

େମଲ୍ ଠିକଣା େହz -  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�
Eାତା-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    
ଯ0 ଏ� ସଂ}ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ, େସeପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ଆହ� ାନ ଇପ
�କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାରର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ��ପର 

ସଦସ' େହବାପାଇଁ ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ନhରକୁ �ଜ େମାବାଇଲେର 
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