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୧୧୭

ମଁୁ େସହି ଦରେପାଡ଼ା କାଠ

ଭରତବୁ ବି ଶାଳ

୧୧୮

अମାନି ଆ େହବି ନି

ଧୀେରD ମଲିA କ

୧୧୯

ସ ପt अପସରୀ

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି

୧୨୧

ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି

ତାରା ପସାଦ େଜନା

୧୨୩

ପି ୟାର अଭିମାନ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

୧୨୪

ତୁ ମ ନି ରବତା

ଆଦରମଣି ପଧାନ

୧୨୬

ବାହା େହବାକୁ ରାଜି

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପmା

୧୨୭

େଶାଇବାକୁ ଗେଲ େସ

ପ+ଜ କୁ ମାର ମsଳ

୧୨୮

ସତ ଧମେର

େଟାନି ସ୍ େରାହି ଦାସ

୧୨୯

ମନ ଭିତେର େଖାେଜ ମଁୁ କି ଏ

େରାହି ତ ପ*ନାୟକ

୧୩୧

ପେହଳି କା

ପଶାu କୁ ମାର ମହାରଣା

୧୩୩

ଭବି ଷତକୁ ସୁଧାରୁଥିବା କି ଛି ମଣିଷ

ସୁଧମା ଡାsୁଆ

୧୩୪

ହାସଧନୀ

େଗାବwନ େସନାପତି

୧୩୫

ସି Dୂର ପି ିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

କୃ ଚD ବାରି କ

୧୩୬

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ପୀତି ରlନ ନାୟକ
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ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ

ସବି ତା ପ*ନାୟକ

୧୩୮

ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
अଲହନ୍

୧୪୦
ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୧୪୧

ପବ ବି ଭାଗ

୧୪୩
ସହେଦବ ପଧାନ

୧୪୪

େଯାଜନା େକେତ ସଫଳ

କି ଷାନ ମହାକୁ ର

୨୦୨

େମା ମା ଡାକୁ ଛି େମାେତ!

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୦୬

ସ ାମୀ ବି େବକାନD

େଦେବD ସାମଲ

୨୧୧

ବି ବ_ନବାଦର ଜନକ : ଡାରୱିନ୍

अgୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୧୫

ପି ୟ ହୃଦୟର କଥା

ପି ୟରlନ ବି ଶାଳ

୨୨୩

ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଏବଂ ନି ବା ଚି ତ କବି ତା ହZ ାନ ପାଇବ, େଯଉଁ ସବୁ ବୁ

ା

ଭବି ଷତେର ଆହାନ୍ ଇ-ପତି କାେର େକବଳ ସ

୨୨୪
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ଭଗବତ୍ ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କବି ତା େପରଣ କରୁ ଛuି େସମାେନ ନି ରୁାହି ତ ହୁ अh ନାହZ, କାରଣ େକବଳ କବି ତା ନି ମେu ଆହାନର ଏକ ବି େଶଷ

ଆ

ଆପଣ अତି ସହଜେର ନି ଜ ବୁ ମାନ+ ସହ େଶୟାର୍ କରି ପାରିେବ

ହ
ାନ

ପତି କା ପେତକ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ଏବଂ ଏହି କବି ତା ସବୁ ସି ଧା ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ପକାଶି ତ େହବ ଯାହା
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अେନକ ଥର अନୁ େରାଧ କରିବା ସେ_ କି ଛି ବୁ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶ କି bା अଧି କ
କବି ତା େମା ଇେମଲେର ପଠାଉଛuି  େକବଳ େଗାଟିଏ କି bା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ
ପଠାh ଯାହା ପକାଶନ େଯାଗ େବାଲି ନି େଜ ଭାବୁ ଛuି େସହି ଭଳି େଲଖା ହZ ପଠାh
अଧି କ ଇେମଲ୍ ପଠାଇେଲ, ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଆପଣ+ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାକୁ ବD କରି େଦଇ
ପାେର, ଏହାକୁ ାମ୍ େବାଲି ନି େଜ ନି େଜ ଧରି େନଇ ଆପଣ+ ଇେମଲ୍ ସବୁ କୁ ାମ୍
େଫାରେର ପେକଇ େଦଇ ପାେର ତାପେର ଆପଣ+ େଲଖା ଆଉ ପକାଶି ତ େହାଇ
ପାରି ବ ନାହZ େତଣୁ ଦୟାକରି ଉପେରାz ତଥ ପତି ଧାନ ଦି अh
ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ପକାଶନ ପେର ହZ ନୁ ଆ ସଂ9ରଣ ପାଇଁ େଲଖା
ପଠାh େକବଳ େଲଖା ପଠାଇେଲ ଚଳି ବ ନାହZ, ପତି କାକୁ ନି ଜ ବୁ +ୁ , ପରି ଜନ+ୁ
ଦି अh, େସମାନ+ୁ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉାହି ତ କରh ଆସh

କରି ବା ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନt ତି କୁ ଆେମ ସାକାର କରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା୍ େସବା ବ_ ମାନ अେନକ ପAାଟଫମ୍ ଯଥା ଟିଫାଇ, ଆ+ର୍, େବକର୍,
ଓଭରକା୍, ପେକଟ୍ କା୍, େରଡି ଓ ପବିA କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କାେର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥି େର ଶେହରୁ अଧି କ
ାନବwକ ପ}ତ, ଜହtମାମଁୁ ଏବଂ ବି କମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, अେନକ gୁଦଗ
ଶୁଣh ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାh ଆପଣ ବି ନି ଜ ଗ

ମଧ ାନ ପାଇଛି  ନି ୟ

କି bା ପବ ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କାେର ପସାରିତ କରିବାକୁ

ଚାହଁୁ ଛuି , ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

http://anchor.fm/odia-katha
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ସ!ାଦକ+ କଲମରୁ...
ନମ9ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ବଷ ୨୦୨୨ର େଫବୃ ଆରୀ ସଂ9ରଣ ସହ
ମଁୁ ଉପିତ ଆହାନ ସହ ସଂଶି ସମa େଲଖକ, େଲଖିକା, ପାଠକ
େଗା-ୀ ଜାଣuି େଯ ବଷ ୨୦୦୬େର େଫବୃ ଆରୀ ୬ ତାରିଖ ସରସ ତୀ
ପଜ
ୂ ା ଦି ନ ଏହି ଇ-ପତି କାର ପଥମ ସଂ9ରଣ ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା
ବ_ମାନ ପତି କା ଏହାର ପକାଶନର ସାଦଶ

ବଷେର ଉପନୀତ

ଏହାର େଲାକପି ୟତା अେନକ ମାତାେର ବୃ wି ପାଇଥିବା େବେଳ ଏହାକୁ
ଆଧାର କରି अେନକ gୁଦ ଇ-ପତି କାମାନ ପକାଶି ତ େହଉଛି  ସା!ତି କ

,ାରା ମଧ ସାହି ତକୁ ବହୁଜନମୁଖୀ କରାଯାଉଛି  ଆେମ ଆନDିତ
େଯ େଯଉଁ ଉେଶ େନଇ ଆେମ ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ପକାଶନ
କରି ଥିଲୁ, ଏେବ ତାହା ସମa+ ,ାରା ଆଦୃ ତ େହବା ସହ କାଯାନୟନ
କରାଯାଉଛି 
ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ଭଳି ଏକ ବି ଶାଳ ସ!_ି ବି ଶର अନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େକୗଣସି ଭାଷାର ହୁଏତ ନ ଥାଇପାେର, କି h अଣଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା
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ସମୟେର ସାମାଜି କ େନଟୱକ|ଂ ମାଧମ ଯଥା େଫସବୁ କ୍ ଓ ହାଟ୍ସଆପ୍

ଆ

ହ
ାନ

ମାନ+ର କମବw|ୁ ବବହାର ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥା େବସରକାରୀ
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କାଯେର ହି Dୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପାଦୁ ଭାବ ଫଳେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ପତି ନୂ ତନ
ପୀଢ଼ି ବି ତୃହ େହବାର ଉଦାହରଣ ବି ରଳ ନାହZ ଏହି ଭଳି ଏକ ଘଡ଼ି ସି ମୁହୂ_େର
ଆେମ ଆମର gୁଦତମ ପେଚା ,ାରା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ଜଗତକୁ ସମୃw
କରି ବାକୁ ଉପିତ େହାଇଛୁ ଏଠାେର अଗଣିତ ସାହି ତ ସଂସଦ ଏବଂ ସଂା ମଧ
अନୁ ରୂପ ପେଚା କରୁଛuି  େସମାନ+ ପେଚା େଯ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ ନୂ ତନ ଶତାୀେର
ଏକ ସମୃw ଓ େଲାକପି ୟ ଭାଷାେର ପରି ଣତ କରି ବ, ଏଇ ଆଶା ଆମ ସମa+ ମନେର
ରହି ଛି ଆପଣ ସମa+ ସହାୟତାେର ଆେମ ନି ୟ ଏଥିେର ସଫଳ େହବା ଏଥିେର
ଦି ମତ ନାହZ
ବ_ମାନ ଓଡ଼ି ଶା ସେମତ ଭାରତର अେନକ ରାଜେର ନି ବା ଚନୀ ପରିେବଶ
େଦଖାେଦଇଛି  ପ}ାୟତ aରୀୟ ନି ବା ଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶାର ପୁରପଲA ୀ ବ_ମାନ
ପଚାରମୁଖୀ େହାଇଛି  ଖୁସିର କଥା अuତଃ ନି ବା ଚନ ସମୟେର ଶୁw ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର

ପାଇଁ ସମେa ଉସି ତ ଭାବେର ଏହି ନି ବା ଚନେର अଂଶଗହଣ କରିବାକୁ ଆେମ
अନୁ େରାଧ କରୁଛୁ
ଏହି ବି ଷୟ ସbଳି ତ ଏକ ଆେଲଖ ବି ଗତ ଦି ନେର ହାଟସ୍ଆପ୍ ମାଧମେର ଆମର
ହaଗତ େହାଇଥିଲା ନି ବା ଚନ ସମୟେର େକଉଁଭଳି ଭାବେର ଜେଣ ସାଧାରଣ ନାଗରି କ

ତ
ିକ

ା

ବବହାର କରିବ ତାହା େସଥିେର ଉେଲA ଖ େହାଇଥିଲା କି h अତu ଦୁ ଃଖ ଓ େgାଭର
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ନି ବା ଚନୀ େସAାଗାନ୍ ମାନ େଲଖାଯାଉଛି  ଓଡ଼ି ଶାକୁ ସମୃw ରାଜେର ପରିଣତ କରିବା

ଇ
-ପ

ବି ଷୟ ଏଥିେର अେନକ ତଟି ରହି ବା ସହି ତ ାନ ବି େଶଷେର ଓଡ଼ି ଶା ଶକୁ ସ!ୂ#

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବେର अଣେଦଖା କରି ହି Dୀ ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସି ଧା ସି ଧା େଲଖାଯାଇଥିଲା अuତଃ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାମାଜି କ େନଟୱକେର ଯଦି ଆପଣ େକୗଣସି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ଲି ଖିତ ଆେଲଖ ପସାରି ତ
କରୁଛuି , ଏଥିେର ଥିବା ତଟି ସବୁ କୁ ସୁଧାରି ବା ପେର ହZ େସମି ତି କରh େକବଳ ଏହି
େଗାଟିଏ ନୁ େହଁ , ଏଭଳି अଗଣିତ ସbାଦ ଆେମ େଫସବୁ କ୍, ହାଟସ୍ଆପ୍ ଆଦି େର ପାଉ,
େସଥିେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି କୃତ କରି କି bା ଭୂ ଲ ଭାବେର େଲଖାଯାଉଛି 
ବି ଗତ ସାହେର ରବି ବାର ଦି ନ ଏକ ପତି -ିତ ସbାଦପତର ବି େଶଷ ସଂ9ରଣେର
ପକାଶି ତ ଏକ ଆେଲଖେର କି bଦuୀ ଶକୁ କି ଂବଦuି େବାଲି େଲଖାଯାଇଥିବା େଦଖି
ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଲା ଭାଷାକୁ ସରଳ କରି ବା अଥ ନୁ େହଁ ଏହାକୁ ସ!ୂ# ଭାବେର ଯୁzାgରରୁ
ମୁz କରି େଦବା ବ_ମାନ ନୂ ତନ ାନେକୗଶଳେର ପକାଶି ତ ସଫଟେବର୍ ,ାରା ଆେମ
ସହଜେର ଯୁzାgରମାନ ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁଛୁ ଏପରି େଳ ଯୁzାgରକୁ ବାଦ େଦଇ
अନୁ ସ ାର ଓ ଚDବି Dୁର ବବହାର କରି ବା କାହZକି େକଜାଣି ଯୁzିଯୁz ମେନ େହଉନାହZ
ଯଦି ସ!ୃ z ସbାଦପତର ସ!ାଦକ ଏହି ବି ଷୟ ପତି ସେଚତନ ହୁअuି ତାେହେଲ ତାହା

ବି ଗତ ଦି ନର ଏକ ରାୀୟaରର ଘଟଣା ଜନମାନସକୁ ଆେDାଳି ତ କରୁଛି 
କ#ାଟକ ରାଜର ଏକ େବୖ ଷୟି କ ଶି gାନୁ -ାନେର କି ଛି ଛାତୀ ହଠାତ ଇସଲାମ୍ ଧମୀୟ
େପାଷାକ ହି ଜାବ୍ ପିି ଆସି ବାକୁ ଜି ଦ ଧରି ବା ପେର ଏହାକୁ େନଇ ସମଗ ରାଜ ସେମତ
େଦଶେର अସ aିକର ପରି େବଶ ସୃି େହଇଛି  ସୂଚନାେଯାଗେଯ ପେତକ ଶି gାନୁ -ାନର

ତ
ିକ

ା

ଏକ ୟୁନିଫମ ଥାଏ, ଏବଂ ସମa ଛାତଛାତୀ େସଇ ଏକ ପକାରର େପାଷାକ ପି ି ଆସuି 
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ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର େମୗଳି କତାକୁ ରgା କରି ହୁअuା

ଇ
-ପ

ଏବଂ ସଂପୃz अନୁ -ାନେର ମଧ ଏହା େହାଇ ଆସୁଥିଲା େହେଲ ବି ଗତ ଦୁ ଇ ମାସେର କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଛାତୀ ହି ଜାବ୍ (ସ!ୂ # ଭାେବ ମୁହଁ ଏବଂ େଦହକୁ ଲୁ େଚଇ େଦଉଥିବା) େପାଷାକ ପି ିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େନଇ ଜି ଦ୍ କରିବା ଆର କରି ଥିେଲ अନୁ -ାନ ତରଫରୁ ଏହି ଭଳି ଜି ଦକୁ अସ ୀକାର
କରି ବାପେର ଏହାକୁ େନଇ ଧାମ|କ ଆା gୁ# େହାଇଥିବା କଥା ଉଠି ଥିଲା େତେଣ
ଛାତୀମାେନ

ହି ଜାବ

ପି ି

अନୁ -ାନକୁ

ଆସି ବା

अନୁ ମତି

େଦବାପେର

अନ

ଛାତଛାତୀମାେନ େଗରୁଆ ରsର ଗାମୁଛା ଓ ଦୁ ପ*ା ପି ି ଆସି ବା ଫଳେର ଶି gାନୁ -ାନ
ମଧେର ଏକ ପତି େଯାଗୀତାମୂଳକ ପରିିତି ସୃି େହଲା ମାମଲା ବି ଚରାଳୟ अଧି ନେର
ଥିବା େବେଳ ଏହି ଭଳି ପରି ିତି ପାଇଁ ବି େଦଶେର ଥିବା େଦଶବି େରାଧୀ େଗା-ୀ ଏହାକୁ
ଉସୁକାଉଥିବାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଛି  େସ ଯାହା େହଉନା କାହZକି, ପେତକ
ଶି gାନୁ -ାନର କି ଛି ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ, ଏହାକୁ େକହି अଣେଦଖା କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ 
ୟୁନିଫମ ପି ିବା ,ାରା ଛାତଛାତୀ+ ମଧେର ଥିବା ଜାତି , ଧମ, ବ#, ଆଥ|କ ବଗ ଆଦି
ବି େଭଦତା ଦୂ ର େହାଇଥାଏ କି h ହି ଜାବ୍ ପି ିବା ,ାରା େଗାଟିଏ ଧମର ବା ବଗର
େବାଲି ନି ଜକୁ ଦଶାଇବା अନୁ ଚି ତ େହାଇପାେର ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କ#ାଟକ ସଂଲଗt

ବି ଦାଳୟେର ଛାତଛାତୀ ମାନ+ ,ାରା ଧାମ|କ େପାଷାକ ପରି ପା*ୀ ପି ିବାକୁ ମନା
କରାଯାଇଛି  ବ_ ମାନର ଏହି ପକରଣ େଯ ରାଜେନୖ ତିକ ଉେଶ ପେଣାଦି ତ ଘଟଣା
ଏହା ସମେa ଉଣା अଧି େକ ଉପଲବଧି କରି ପାରି େବଣି  ଏହାକୁ ବି େରାଧ କରାଯାଇ
ବି ଦାଳୟର ୟୁନିଫମକୁ ହZ ପାଥମି କତା ଦି ଆଯାଉ, ଏହା ଆମର ମuବ

ତ
ିକ

ା

ବି ଶର ଏକ ଶzିଶାଳୀ େଦହ ଋଷ ବ_ ମାନ ଏକ ସଂକଟ େଦଇ ଗତି କରୁଛି  ଏହାର
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େକରଳ, ତାମି ଲନାଡୁ ସେମତ େଦଶର अେନକ ରାଜର ସେବା ନାୟାଳୟ ମାେନ

ଇ
-ପ

ପେଡ଼ାଶୀେଦଶ ୟୁେକନ୍ ସହ ଯୁw ଭଳି ସଂକଟ େଦଖାେଦଇଛି  ଯଦି େସଭଳି କି ଛି ହୁଏ

ଆ

ହ
ାନ

ତାେହେଲ ବି ଶର अେନକ େଦଶ ଏହି ଯୁwେର ସି ଧାସଳଖ େହଉ ବା ପେରାgେର େହଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଂଶଗହଣ କରି ବାକୁ ବାଧ େହେବ ଏହା ଫଳେର ବି ଶ अଥନୀତି ଏକ ବଡ଼
ପତି େରାଧର ସଖୀନ େହବ କେରାନା ମହାମାରୀ େହତୁ ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷେର ବି ଶର
अଥନୀତି ବହୁଳ ଭାବେର ପଭାବି ତ େହାଇ ଏେବ ଏେବ ସୁଧୁରୁଥିବା େବେଳ ଏବର
ପରି ିତି ଏହି ସୁଧୁରିଥିବା ପରିିତି କୁ ବି ପରୀତମୁଖୀ କରି େଦଇ ପାେର େବାଲି अଥନୀତି 
ମାେନ ମତ େଦଉଛuି 
ସଦପା ସୂଚନା अନୁ ସାେର, ଭାରତ ସରକାର ପୁଣିଥେର ଚୀନ ବି େରାଧେର
अଥେନୖ ତିକ କାଯବାହୀ କରି ଆଉ ୫୪ େଗାଟି େମାବାଇଲ୍ ଆପକୁ ପତି ବିତ କରି ଛuି 
ଏହି ସବୁ ଆପ୍ ମାଧମେର ଚୀନର अେନକ ସଂା ଭାରତୀୟ ଉପେଭାzା+ର େଗାପନ
ତଥ େଚାରାଇବା ସହ ଗୁରୁତପ#
ୂ  ତଥ ସବୁ କୁ ହାେତଇବା ଭଳି କାଯ କରୁଥିେଲ େବାଲି
ସୁଚନାମି ଳିଛି ଆଗରୁ ମଧ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଭଳି ପଦେgପ୍ େନଇଥିେଲ ଏହା
ଫଳେର େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ,ାରା େହଉଥିବା ଲାଭ ଚୀନକୁ ମି ଳିବ ନାହZ, ଏବଂ ଏହା େସହି

ଆଶା କରୁଛି , ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ମାସର ସଂ9ରଣ ସମa+ୁ ଭଲ
ଲାଗିବ ଆପଣ+ ସୁଚିuିତ ମତାମତ अେପgାେର ରହୁଛି  ଧନବାଦ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ତ
ିକ

ା

ପତି -ାତା-ସ!ାଦକ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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ଆ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରh
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୮
କାେକାଲୀ ପାଓଲି +ୁ ଘରକୁ ଡାକି ଲା। ପାଓଲି କି ଛି ନଭାବି େସ
ଘର ଆଡକୁ ମୁହଁାଇେଲ। େଛାଟ ଘର। ଘର ଭିତରକୁ କାେକାଲୀ
ଡାକୁ ଥିଲା। ସପନବାବୁ ପାଖେର ଥିବା େହତୁ ପାଓଲି େଦାେଦାପା}
େହଉଥିେଲ। େତଣୁ କାେକାଲୀ ଘର ଭିତରୁ ଦୁ ଇଟା ପAାିକ କୁ ସୀ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ବାହାର କରି ପଦାେର ପକାଇେଦଲା। ସପନବାବୁ କୁ ସୀେର ବସି େଲ।
ତା’ର ଘରକୁ ଲାଗି ଏକ ପାଣିପ! (ଚାପାକଳ)। ଏଠି ସମa+ ଘେର
ପାଣିପ! ନାହZ। କି h େସମାନ+ ଘେର ପାଣି କଳ ଲାଗିଥିଲା।
େଯେତେବେଳ ଦରକାର ପାଣି ମି ଳିବ।

ଲାଉ େଛାଟ अଛି । अେନକ େଡେର ଧଳା ଫୁଲ। ଗଛେର ଭଲ ଫଳ
େହବ।

ପାଓଲି

କାେକାଲୀସହ

ବାଡି େର

ବୁ ଲି େଲ।

ଏକଦମ

େଛାଟବାଡି । ଘରକୁ ଲାଗି ଏକ େଛାଟ ଗଡି ଆ। କୂଳେର କି ଛି ବତକ
ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ। େଗାଟାଏ ନି ଜର େଦହକୁ ଝାଡି େହଉଥିଲା।
କାେକାଲୀ ଟିକିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗଲା। अତି ଥି+ ପାଇଁ କି ଛି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଣିବ।

ଆ

ହ
ାନ

ପାଓଲି କୁ ସୀେର ବସି କରି େବ କଣ? ଭାବି େଲ ଟିକିଏ ଲାଉଡ+କୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଖିେବ। ତା+ୁ ସବୁ ଜି ଆ ଲତା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। େବଶ ତାଜା ଆଉ େମାଟ ଡ+।
େଗାଟାଏ ଫୁଲ ଏକଦମ ହାତ ପାହାuାେର ଥିଲା। େସଥିେର କଷି ଧରି ଥିଲା। େସ ଲତାକୁ
ମାଟିେର ଏକ ମDାକରି ବାଉଁଶ ବାଡି େଦଇ ଚାଳେର ମଡାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଲତାଟା
େବଶ ମାଡି ଥିଲା। अଧାଚାଳ େଗାଟାଏ ଲତାେର।
“ତା’ ହାତେର ଭଲ ଗଛ ହୁଏ। ଏ ଲାଉ ପରା ସି ଏ ଲଗାଇଛି । େଦଖୁନ ପର
ୂ ା ଚାଳ
େହଲାଣି।”– ଶାଶୁ କହି େଲ ।
ଶାଶୁ+ର ଆଖି କାେକାଲୀ ଉପେର ପଡି ଥିଲା। ତା+ ମୁହଁେର ଖୁସି ବାରି େହାଇ
ପଡୁ ଥିଲା। କଳା ମୁହଁେର ଧଳାଦାu ତା+ୁ ଭଲ ମାନୁ ଥିଲା। କାେକାଲୀ େସପଟୁ ଘରୁ ିଲ
ଗAାସେର ପାଣି ଆଣୁଥିଲା। अତି ଥି+ୁ ପଥେମ କି ଛି େଦବାକଥା। େହଉଥାh ପେଛ ଦି ନକର
अତି ଥି।
ପାଓଲି ଲାଉ ଲଟାକୁ अନାଇେଲ। ସାରା ଚାଳ ମାଡି ଛି। ସବୁ ପତ ଗାଢ ସବୁ ଜ।

ବାହାରୁଛି । ଏହା ଦୁ ହଁ + ଭିତେର ମା ଆଉ ଝି अର ସ ତି ଆରି କରୁଛି ଆଉ ଖୁସି େନଇ
ଆସୁଛି ।
େସ ପାଣିପ! ପାଖ େହାଇ କୁ ସୀ ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ। ତା+ େଗାଡ ପାଖରୁ
ଚାେଖେm ଦୂ ରେର କି ଛି େଗାଟାଏ ସର୍ ସର୍ େହାଇ ଚାଲି ଗଲା। ଏଇ ତା’ ଉପେର ଚଢି

ତ
ିକ

ା

ଯାଇଥାେu। ପାଓଲି େଜାରେର େଡଇଁ ପଡି େଲ। ସାପଟା େଜାରେର ବତକ ଘର ଆଡକୁ
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କାେକାଲୀ ଭଲ ଯତt ନି ଏ। େସଇ େଛାଟକାମ ପାଇଁ ଶାଶୁ ମୁହଁେର ତା’ ପାଇଁ ଭଲ କଥା

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଗଲା। ବତକର अmା େଦବା ାନଟା ଘରକୁ ଲାଗିକରି ଥିଲା। ପାଖେର ବତକଗୁଡା

ଆ

ହ
ାନ

ଥିେଲ। ସାପଟା େସପଟକୁ େଜାରେର ଚାଲି ଯାଉଥିବା େଦଖି େସମାେନ େଡଣାକୁ େଜାରେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଫଡ ଫଡ କରି ଉଠି େଲ। ହଠାତ୍ ଏକ ଶାu ବାତାବରଣ ଭିତେର କି ଛି େଗାଟାଏ
ଘଟିଗଲା।
“ଆେର, ସାପ ସାପ।”- ପାଓଲି ଚି କାର କରି ଏକ ି sଭଳି ଉଛୁଳି ପଡି େଲ ।
କଣ େହଲା କଣ େହଲ?- କହି କାେକାଲୀ ଆଉ ବୁ ଢୀ ଶାଶୁ ଛୁଟି ଆସି େଲ ।
େସ ସାପଟା େଜାରେର ଯାଇ ଏକ ବୁ ଦା ପାଖେର ଚୁ ପ ଚାପ ରହି ମୁm ବାହାର
କରୁଥିଲା। ସାପର ଶରୀରର अଧି କ अଂଶ ବୁ ଦା ଭିତେର ଛପି ଯାଇଥିଲା। େସପଟ କଡକୁ
ବତକଗୁଡା ଠି ଆେହାଇ କର୍ କର୍ େହଉଥାuି । େସମାେନ ସାପର ଉପିତି କୁ ସହ
କରି ପାରuି ନି । ବଡ଼ ସାପଟା। ତା’ର ମୁହଁରୁ ଜି ଭ ବାହାରି ଆସିୁ ଥିଲା ।
କାେକାଲୀ ଏକ ଲbା ବାଡି େର ସାପକୁ

ହୁରୁଡାଇେଦଲା। କି h ତା’କୁ

ପି ଟି

ମାରି ବାପଇଁ ତା’ର ହାତ ଗଲାନି । ସାପ ତା’ ବାଟେର ଯାଉ। ବୁ ଢୀ ବି ସାପକୁ ମାରି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ନଥିଲା। अଯଥାେର ଜୀବହତା କରାଯାଏନି । ସାପଟା ସର୍ କି ନା ବୁ ଦା ପାଖେର

“ଏ ସାପଗୁଡା ସବୁ ଆେଡ ବୁ ଲୁ ଛuି ।” – କାେକାଲୀ କହି ଲା। ତା’ର ସର
ଥରୁନଥିଲା।
ପାଓଲି + ମୁହଁରୁ ଖର ନି ଃଶାସ ବାହାରୁଥିଲା। ସାପ ପେଛ କି ଛି ନକରୁ, ସାପକୁ
େଦଖିେଲ ଭିତେର ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ମାଡି ଆେସ। ସୁDରବନର ଭିତେର अେନକ ବି ଷାz

ତ
ିକ

ା

ସାପା ଆଉ ବନକୁ ଲାଗିଥିବା ଗଁାେର ବି ଷାz ସାପ େବାେଝଇ େହାଇ ରହି ଛuି ।
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ଥିବା େକଉଁ ଗାତ ଭି ତେର ପଶି ଲୁ ଚି ଗଲା ।

ଇ
-ପ

ପାଓଲି ଟିେକ ଶାu େହେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

“ସାପଟା ନି ିତ ନାଗ। ମଁୁ ତା’ େଦହର ଚି ହt େଦଖି ଛି।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାେକାଲୀ କି ଛି କହି ଲାନି । େସ ସାପକୁ ଭଲଭାେବ େଦଖିନଥିଲା। ଘରପାଖେର
ଢମଣା ଗୁଡା ବୁ ଲuି । ନାଗସାପ ଘରପାଖକୁ େବେଳେବେଳ ଆେସ। େକେବେକେବ
ନାଗସାପ ଘର ମୁହଁେର େଶାଇଥିବାର େଦଖାଯାଇଛି । େହାଇପାେର ଏ ସାପ ନାଗ ବା
ଢମଣା େହବ। କି h େସ ସାପକୁ ଏେତ ଡେରନା। ଗଁାେର ସବୁ ଆେଡ ସାପ अଛuି । କି
ବୁ ଦା, କି ଗାତ ସବୁ ଆେଡ ସାପ। େସମାେନ ଗଁାେର ସାପ ସହ ରହି ବ}ିବା ଜାଣିଛuି ।
ସାପ ମୂଷା ଖାଇବାକୁ अେନକ ସମୟେର ଧାନଗଦା ବା ଘର अମାର ପାଖକୁ ଆସି ଯାଏ।
ଘେର େବେଳେବେଳ ଲୁ ଚି ଯାଏ।
“ତେମ ଡରି ଗଲ କି ?”– କାେକାଲୀ ପାଓଲି +ୁ ପଚାରିଲା। ପାଓଲି କି ଛି କହି େଲନି ।
ଚୁ ପ ରହି େଲ। କାେକାଲୀ ହାତରୁ ପାଣି େନଇ ପି ଇେନେଲ। ଭିତରକୁ ପାଣି ଯି ବାରୁ ତା+
ଭିତରର ଡର କମି ଗଲା ।
“ତମକୁ ଡର ଲାେଗନି ?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।

ଶାଶୁ ବୁ ଢୀ ଆସି ମାଟିେର ବସି ପଡି େଲ। କାେକାଲୀ ଦୁ ଆେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା।
ବୁ ଢୀ କି ଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥିେଲ। ତା+ ଆଖି ବD େହାଇଯାଇଥିଲା। ଓଠ ଥରୁଥିଲା। େସ
ମେନ ମେନ କି ଛି ପଢୁ ଥିେଲ। କାେକାଲୀ ମଧ କି ଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥିଲା ।
ଏମି ତି ଦୁ ଇଜଣ+ୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହବାର େଦଖି ପାଓଲି + ବଡ଼ ଆଯ ଲାଗିଲା।

ତ
ିକ

ା

ସପନବାବୁ ମଧ ଟିକିଏ ଆଯ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଏ ଶାଶୁ ଆଉ େବାହୂ କଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ
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“ଏେତ ଲାେଗନା। ସାପକୁ ଡରି ଗଁାେର ବ}ି େହବ?”– କାେକାଲୀ କହି ଲା ।

ହ
ାନ
ଆ

“କଣ ଜପୁଥିେଲ?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।

ଇ
-ପ

େହଉଛuି । ଶାଶୁ ଟିକିଏ ପେର ଆଖି େଖାଲି ନମ9ାର େହେଲ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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“ମନସା ମsଳ aୃତି ।”- ଶାଶୁ କହି େଲ। କାେକାଲୀ ମଧ ମୁm ଟୁ sାରିଲା। ଶାଶୁ
େବାହୂ ମନସା ମsଳ aୃତି ପଢୁ ଥିେଲ । ମନସା େହଉଛuି ସାପର େଦବୀ ।
“ଏ ମନସା aୃତି ର ବଡ଼ ମହାତF। ସାପର େକାପରୁ ଘରକୁ ରgାକେର।”- ବୁ ଢୀ
କହି େଲ। କାେକାଲୀ ମୁm ହଲାଉଥିଲା। ତା’ର ମୁହଁେର ସାମାନ ଆଶ+ା େଦଖାଯାଉ
ନଥିଲା ।
ପାଓଲି କି ଛି କହି ପାରି େଲନି । େସ ନି ଜକୁ ସାମାନ କରି ବାକୁ ସମୟ େନଉଥିେଲ।
ବୁ ଢୀ

ଆଉ

ସପନବାବୁ

କଥା

େହବାକୁ

ଲାଗିେଲ।

କାେକାଲୀଘର

ଭିତରକୁ

ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
“ସାପର ଦାଉରୁ ମା ମନସା+ ପଣତକାନି ଛଡା କି ଏ ବେ}ଇବ କହୁନ?”- ବୁ ଢୀ
କହି େଲ । େସ ମନସା+ ଉପେର ସଂ!ୂ ଣ  ବି ଶାସ କରuି ।
“ଗଁା ପାଖେର ଡାzରଖାନା ନାହZ?”- ସପନବାବୁ ପଚାରିେଲ। ଏଠି ଗଁା େଲାକ+

ଭଲଭାବେର ପହ}ିପାରି ନି ।
“ଡାzରଖାନା କାହZ? ସଜନାଖାଲି େସପେଟ ଯାଇ ଡାzରଖାନା । अେନକ ବାଟ ।”
“ସାପ କାମୁଡିେଲ ତାେହେଲ କଣ କର?”- ସପନବାବୁ ପଚାରିେଲ ।
“ମା’ ମନସା+ ସୁଦୟା ଆମ ଉପେର अଛି । ସାପ କାମୁଡିବ କାହZକି?”- ବୁ ଢୀ

ତ
ିକ

ା

କହି େଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ତା’ ସତ େଯ। ତଥାପି । ତଥାପି ସାପ କାମୁଡା େରାଗୀ କଣ ଡାzରଖାନା
ଯାଆuି ନି ?”– ସପନବାବୁ ପଚାରି େଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଶାସ ପୁରାତନ ଶା , ଜଡି ବୁଟି ଆଉ ଗୁଣୀଗାେରଡି ଉପେର। ଏ ଭିତେର ସାେସବା
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“ମା’ ମନସା+ ଗୁଣ ତେମ ଜାଣିନ? ମନସା+ କୃ ପାରୁ ପରା ଚାD ସଦାଗରର
ସପରି ବାର ଜୀବି ତ େହାଇଥିେଲ ।”- ବୁ ଢୀ କହି େଲ ।
“କଥାଟା।”- ସପନବାବୁ ପୁରା କରି ପାରି େଲନି । େସ ମନସା ମsଳ କାବ ଭଲ
ଭାେବ ଜାଣuି । କି h ବୁ ଢୀ ତା+ୁ ଆଉ କହି ବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଲାନି । ନି େଜ କହି
ଚାଲି ଲା। ସପନବାବୁ +ର ହଁ େର ହଁ ମି ଳାଇବାଛଡା ଆଉ ଚାରା ନଥିଲା ।
ଚାD ସଦାଗର ଏେତ ବଡେଲାକ। ତା’ର ପତି ପ_ି ଆଗେର େକହି ସମାନ ନଥିେଲ।
େସ କି h ମନସା+ୁ ମାନି େଲ ନାହZ। ମାନସା ତା+ୁ େକେତ େଚତାବନୀ େଦେଲ। େସ କି h
ମାନି େଲ ନାହZ। େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େହାଇ ଛअପୁअ ସପାଘାତେର ମେଲ।
“କି h ତଥାପି ଚାD ସଦାଗର ମାନି େଲ ନାହZ ।”- ବୁ ଢୀ କହି େଲ ।
କାେକାଲୀ ଚାହା ଆଣି ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଶaା େପାସ|େଲନ
କପେର ଚାହା। େମାଟା ଆଉ ଓଜନି ଆ କପ। େପାସ|ଲିନର ରs ଧଳା ନେହାଇ ସାମାନ

ବୁ ଢୀ ନି େଜ ପାଓଲି +ୁ ଚାହା ବଢାଇେଦଲା। ଚାହାଟା େବଶ ଭଲ। ଏକଦମ ଖା¡ି
ଦୁ ଧେର ତି ଆରି। ଚାହାେର ଚି ନି अଧି କ ଦି ଆଯାଇଛି । ଏଠି କାର େଲାେକ ଚାହାେର େବଶ
अଧି କ ଚି ନି ଦି अuି ।
ସପନବାବୁ ଆଉ କି ଛି ନକହି ମନସା େଦବୀ+ କାହାଣୀ ଭାବୁ ଥିେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ମନସା+ର କଥା ପଦFପୁରାଣେର ବଣ|ତ େହାଇଛି । େସ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀ+ର
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ହଳଦି ଆ। ଉପେର ଘଷି େହାଇଯାଥିବା ନୀଳ ରsର ଚି ତ େହାଇଛି ।

ଇ
-ପ

ଭଗିନୀ ଆଉ ଋଷି ଜରତକାରୁ+ର ପତt ୀ। େସ ନାଗମାନ+ ମାତା। ତା+ୁ ବି ଷହର ମଧ

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ହାଯାଏ। ମନସା ଭୟ+ର େକାଧି । ସହଜେର ଶାu ହୁअuି ନାହZ। ସାମୀ ତା+ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକାଧକୁ ଗହଣ କରି ପାରuି ନି । େଦବୀ ହି ସାବେର େସ ପରି ଗଣିତ େହାଇପାରି େଲନି ।
ନି ଜକୁ େଦବୀ ଭାବେର ପରି ଗଣି ତ କରିବାପାଇଁ େସ େକାଧକୁ ମାଧମ କରuି ଆଉ ଯି ଏ
ତା+ୁ ପଜ
ୂ ା ନ କରିଲା ବା अବମାନନା କଲା ତା’ର ସପାଘାତ ଦାରା ସବନାଶ କରାuି ।
େସ ନି ଜର ସଖୀ େନତ ସହ ପୃଥିବୀେର ପାଦ ଦି अuି । ଚmୀ+ ଦାର अେନକ
अପମାନି ତ େହାଇଛuି ମନସା। ପୃଥିବୀେର अେନକ ଭ|ତ େହେଲ। अବମାନନା ଆଉ
ଭନା କରୁଥିବା େଲାକମାନ+ ଉପେର ତା+ ଆେଦଶେର ବି ପ_ି ପଡି ଲା। େସମାେନ
ମନସା+ୁ ପଜ
ୂ ା କରିବାରୁ ବି ପଦ ଟଳି ଥିଲା। ସମେa ତା+ୁ ମାନି େଲ। କି h ମାନି େଲ ନାହZ
ବଣିକରାଜ ଚାD ସଦାଗର। ମନସା େକାପକେଲ। େସ ଶି ବଭz। ଶି ବଭିନt ଆଉ କାହାକୁ
ପଜ
ୂ ା କରି େବ ନାହZ। ମନସା+ େକାପେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େହାଇ ଛअ ପୁअ+ର
ଜୀବନହାନି ଘଟିଲା ।
“କି h େସ ନି ଜର ବି ଶାସରୁ ଟଳି େଲ ନାହZ। େଶଷେର ତା+ର ସବାସାନ ପୁअ

“ଚାD ସଦାଗର+ େଧୖ ଯ କୁ ମାନି ବା କଥା।”- ପାଓଲି କହି େଲ। ଏେତ େଲାକ ଘରୁ
ମଲାପେର ନି ଜର କଥାେର େକମି ତି ଏକ ବାପ ଜି ଦ ଧରି ପାେର? ମଣିଷର ଜି ଦଟା
ତାେହେଲ ବଡ଼ ।
ସପନବାବୁ େସ ଲାଉଡ+କୁ ଚାହZଥିେଲ । େସ ମନସା ମsଳ କଥାଟା ଉପେର

ତ
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ୀ। ଯଦି ଘେର अହ ସୁଲgଣା

ଆ

ହ
ାନ

अଛି ତାେହେଲ ମୃତ ମୁଖରୁ ସାମୀର ଜୀବନ େଫରି ଆେସ।”- ବୁ ଢୀ କହି େଲ ।

ଇ
-ପ

“ଶzିଟା େହଉଛି େବହୁଲାର। େସ ଲଖି Dରର

ା

ବୁ ଢୀର ବି ଶାସ ଶୁଣୁଥିେଲ ।
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ଲଖୀDର ମନସା+ େକାପରୁ ସପାଘାତେର ମଲା।”- ବୁ ଢୀ କହି େଲ ।
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“େବହୁଲା ଇD+ ଆଗେର ନୃ ତ କେଲ। ଇD ସh େହେଲ। ମନସା ସh
େହେଲ। ସମa+ୁ ଜୀବନାସ େଦେଲ। ଲଖି Dର ଜୀବନ ପାଇଲା। େଶଷେର ଚାD
ସଦାଗର ନି େଜ ମାନସା+ୁ ମାନି େଲ। ତା+ର ପଜ
ୂ ା କେଲ।”- ବୁ ଢୀ କଥା ପୁରାକେଲ ।
“ତମ ଘେର ସବୁ ଦି ନ ମନସା+ର ପଜ
ୂ ା ହୁଏ?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।
“ଆସୁନ େଦଖିବା”- କାେକାଲୀ ହସି େଦଲା । େସ ପାଓଲି +ୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ଲା ।
ଘର ଭିତରଟା अାରୁଆ। ଏକ କଣେର କି ଛି ଫେଟା अଛି । େସ ମନସା େଦବୀ+ର
ଫେଟା େଦଖାଇଲା। ଏକ େଛାଟ େଫମେର ଫେଟା ବାଯାଇଥିଲା। େସ ପଦF ଆସନେର
ବସି ଥିେଲ। ତେଳ ଥିଲା େଶତ ରାଜହଂସ, ତା+ର ବାହନ। ମୁmଉପେର ସଫଣାନାଗ।
ନାଗ େହଉଛି ମaକର ମଣି । ଗଳାେର େଶତ ପୁvର ମାଳା, ହାତେର କମଳ। ଫେଟାେର
େସ େକାଧି େଦବୀ ଲାଗୁନଥିେଲ। ସଫଣା ନାଗ େକବଳ ତା+ର ଭୟ+ରି ତାକୁ
ଦଶାଉଥିଲା ।

କରି ଥିଲା।”-କାେକାଲୀକୁ अନାଇ ପାଓଲି ପଚାରି େଲ। ପାଓଲି କାେକାଲୀ ଭି ତେର ଏକ
ପତି େପମଲଗtା ନାରୀକୁ ଆବି ¢ାର କରୁଥିେଲ। େସ ଯଦି ନାଚ କରୁଥିବ େତେବ ବହୁତ
ସୁDରୀ ଲାଗୁଥିବ। ସୁDର ଭସା ଭସା ଆଖି, अ¡ା ପଯu ଲମି ଯାଉଥିବା ମୁz ଗହନ
େକଶ। ତରsାୟି ତ ଶରୀର। ତା’ ପାଖେର ସମପଣର ମୁଦା ଥିବ । କି h ଏଠି ଝି अମାେନ
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ନାଚୁ ଥିବାର କି ଛି ଖବର ନାହZ ।
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“ଏମି ତିଆ ନାଚ ଆେମ ଜାଣୁନା। ତା’ର ଦରକାର ବି କଣ?”–ବୁ ଢୀ କହି େଲ।
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ପଶtଟା अବଶ କାେକାଲୀ ପତି ଥିଲା। ଶାଶୁମା ଉ_ର େଦେଲ। େବାହୂ କି ଉ_ର େଦବ?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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“ଆେମ ମନସା+ୁ ମାନୁ । ତା+ୁ ପଜ
ୂ ା କରୁ। େସ ଆମ ଉପେର େକାଧ କରି େବ କାହZକି?
ନାଚି ବା କଣ ଆବଶକ?” – କାେକାଲୀ କହି ଲା ।
ସାଧାରଣ ହି ସାବେର ଏ େଦଓଧାନୀ ନାଚର ଆବଶକତା କଣ? ସପାଘାତ ମୃତୁ
କଣ ପାଇଁ ଘଟିବ? ମା’ ମନସା େଯ େକାପ କରି ନାହାuି ।
अେନକ ସମୟ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଗଁାେର କାହାଘେର ଏେତ ସମୟ ବସି ହୁଏନା ।
େସମାେନ ତା+ର ଘରକରଣା କାମ କରି ପାରuି ନି ।
ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ ବାହାରି ଆସି େଲ। ତା+ ପେଛ ପେଛ କାେକାଲୀ ଦାm
ଉପେର େସମାନ+ୁ ବି ଦାୟ େଦଲା। େସମାେନ ଆଉ ଗଁାେର ନବୁ ଲି ନଦୀକୂଳ ଆଡକୁ
ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ। ନଦୀ କୂଳେର ଜେଣ ବୁ ଢା ବସି ହୁକା ଟାଣୁଥିେଲ। ପାଓଲି ଆଉ
ସପନବାବୁ ତା+ ପାଖେର ଠି ଆେହେଲ। େସ ବଡ଼ ନି ିuେହାଇ ହୁକା ଟାଣୁଥିେଲ।
ଏମି ତିଆ ହୁକା ଟାଣି ବା େସମାେନ ଆଉ େକଉଁଠି େଦଖି ନଥିେଲ ।

ବାଳ ନାହZ। େଦହେର କି ଛି ପି ି ନାହାuି । ଖାଲି େଗାଟାଏ ଲୁ sି अ¡ା ତଳକୁ अଛି ।
େସ ଏକ ଲbା େଢାକ େନେଲ। ବହୁତ ଲbା େଢାକ। ନାକ ଉପେର ଏକ ବଡ଼
ଚାରି େକାଣିଆ ଚଷମା ଥିଲା। ତା+ ଆଖିଟା ବD େହାଇଗଲା। େସ େଜାରେର ହୁକାର
ହୁକାର େଗାଲି ଆ ତଳକୁ ଧରି ଥିେଲ। ଡାହାଣ ହାତେର ତି ନିଟା ରୂପାର ମୁଦି ପି ିଛuି ।
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େସଥିେର अଲଗା अଲଗା ରsର ପଥର ସବୁ ଲାଗିଛି। ତା’ ଛଡା ମଝି ଆsୁଠି େର ଏକ
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“ତେମ ମାେନ କଲି କତାରୁ ଆସି ଛ?”– ବୁ ଢା ପଚାରି େଲ। ତା+ର ମୁmେର େଗାଟାଏ
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ତbା ମୁଦି ପି ିଛuି ।
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କମଶଃ-
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ନି ଆରା େପମ
ସମୁଦର ନୀଳ ଜଳରାଶି କୁ ଚାହZ ରହି ଛuି "ିେପନ୍"| ଖୁବ୍
ରହସମୟ ଏ ସମୁଦ | େକଉଁଠି ଆର ଓ େକଉଁଠି ଏହାର अu | ଦୂ ର
ଦି ଗବଳୟକୁ ଚାହZେଲ ଲାଗୁଛି େଯପରି ଗଗନ ଓ ସମୁଦ ଆଲି sନରତ |
େବାଟ୍ ଟି େଦାଳାୟମାନ ଓ ତା'ସହ ିେପନ୍ ବି | अେନକଦି ନତଳୁ ଘରୁ
ନି ତରlନ ନD ବାହାରି ଥିେଲ େଗାେଟ ବଡ ଜାହାଜର ସବାରୀେର | କି h ଦୁ ଭାଗ

ବଶତଃ ସମୁଦରେର अତu ବଡ େତାଫାନର ସଖୀନ େହବା ପେର
ଜାହାଜ ଓ ଜାହାଜର େଲାକମାନ+ ଠି କଣା କାହା ପାଖେର ନାହZ |
ିେପନ+ ପାଖେର େକବଳ ଏ େଛାଟ େବାଟ୍ ଟି | େସ ଭଗବାନ+ୁ

ପବନର ଗତି ସହ ପବାହି ତ େହଉଛି | ିେପନ୍ ନି େଜ ବି ଜାଣି ନାହାuି
କୁ ଆେଡ ଯି େବ ଓ କୁ ଆେଡ ଯାଉଛuି । ଏେବ ସବୁ େସଇ ପରେମଶର+
ଇା । େସହି େହଉଛuି ସବୁ ର ସୃିକ_ା |
ିେପନ୍, ଏେକାଇଶି ବଷର ଜେଣ ଯୁବକ | ଜୀବନେର ସବୁ କି ଛି
ହରାଇବା ପେର, ନି ଜକୁ ଦୁ ନି ଆ ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର
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ଛାଡି ବାର ନି v_ି ତା+ୁ ଆଜି ମହsା ପଡୁ ଛି | େଯଉଁଠି ରହି େଲ ବି
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अେନକ ଧନବାଦ େଦଉଥାuି ଜୀବି ତ ଥିବାରୁ | େବାଟଟି ଆେପ ଆେପ
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ତା+ର ଚି ହtା, ଜଣା େଲାକମାେନ େଖାଜି େନେବ । େସଥିପାଇଁ େସ
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ସବୁ ଠାରୁ ଉପଯୁz ଜାଗା ପାଣିଜାହାଜକୁ ବାଛି ଥିେଲ | କାରଣ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଗରୁ େକେବ ଏପରି ଯାତାେର ବାହାରି ନଥିେଲ |
ସମୁଦତଟ େଦଶେର େଯତି କି ଦୁ  ଏ ସମୁଦ, ଭିତର अଂଶ େସତି କି ଚୁ ପ | ସମୁଦ
ମଝି େର ନା ଥାଏ େଢଉ ନା ଥାଏ ଜୁ ଆର | ଏକଦମ ଚୁ ପ୍ | େସଦି ନ େସ କାଳରାତର
େତାଫାନ ଠାରୁ ନି ଜକୁ ରgା କରି ବା ପାଇଁ ଏ େବାଟକୁ ଜାହାଜତଳକୁ ରସି ଲଗାଇ
ଖସାଉଥାuି ଜାହାଜର କମଚାରୀ । ମଁୁ ଡ଼ରି କି ନି ଜକୁ ବ}ାଇବାକୁ ତା ଉପରକୁ କୁ ଦି ଥିଲି |
େଦଖୁ େଦଖୁ ବଡ ଜାହାଜଟି ପାଣିେର ସ!ୂ# ରୂେପ ବୁ ଡି ଗଲା | କି ଏ କୁ ଆେଡ ଗେଲ ଜଣା
ନାହZ | ଖାଲି ମଁୁ ନୁ େହଁ େମା ସହ ଆହୁରି ଚାରି ଜଣ ଥିେଲ େସ େବାଟେର କି h େସମାେନ
େବଶୀ ଦି ନ ବ}ି ପାରି େଲନି |
େବାଟ୍ ଭିତେର କି ଛିଦିନ ପାଇଁ ମହଜୂ ତ ଥିବା ଖାଦ ଓ ପାଣି ସବୁ ସମା
େହାଇଗଲା | ସୂଯ କି ରଣ ଏେତ ତୀବ ଥିଲା ତ¡ି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା | କୁ ହାଯାଏ, ସମୁଦେର
ଏେତ ପାଣି ଥାଇ ବି େଶାଷ େମେ¡ନି | ତାହା ମଁୁ ଆଜି अନୁ ଭବ କରୁଛି |

ଲୁ ଣିଆ ଜଳକୁ ଢକ ଢକ ପି ଇବାକୁ ଲାଗିେଲ | େଶାଷ କଣ େକେବ ଲୁ ଣି ପାଣିେର ମି େଟ |
ଧୀେର ଧୀେର େସମାନ+ େଦହ କୁ େmଇ େହବାେର ଲାଗିଲା | ଆଖି ଆଗେର ଭମ ସୃି
େହଲା | ନି ଜକୁ ନି େଜ ଖmିଆ ଖାବରା କରି ବାେର ଲାଗିଗେଲ |େଯପରି ଲାଗିଲା ସମେa
ମାନସି କ ଭାରସାମ ହରାଉଛuି | ମଁୁ େସମାନ+ ଠାରୁ ନି ଜକୁ ଲୁ ଚାଇ ରଖି ଲା ଭଳି
େବାଟର ପାଲ ଭିତେର ପଶି ରହି ଲି | ରାତି ର କାକର େଯତି କି ପାଲ ଉପେର ପଡୁ ଥାଏ ମଁୁ

ତ
ିକ

ା

େସତି କି ପି ଉଥାଏ | େସମାେନ ଏପରି ଭାବେର ଵା ଆଉ େକେତ ଦି ନ ବ}ିଥାେu ? ଜେଣ
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अତଧି କ ତୃ ାେର େମା'ସହ ପଥିକ ଚାରି ଜଣ ନି ଜକୁ अଟକାଇ ପାରି େଲନି , ସମୁଦର

ଇ
-ପ

ପେର ଜେଣ ଆଖି ବୁ ଜି େଲ | ପରେମଶର ତା+ ଆତFା+ୁ ଶାuି ଦି अh |

ଆ

ହ
ାନ

ସମୁଦକୁ ମଁୁ ଏେବ ଜାଣିଲିନି, ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି | ଡରିବି ବା କାହZକି, ଯାହା େହବାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଥିବ େହବ | ମା' ମେତ ବହୁତ ଥର अେନକ ପୁରାଣ

ବହି ପଡ଼ି ବାକୁ େଦଇଛuି | ମଁୁ

ପଢି ଛି...... "ପୃଥିବୀ େଯତେବେଳ ଶନ
ୂ  ଥିଲା, କି ଛିବି ନଥିଲା, େସତେବେଳ ଜଳଭାଗ
ଉପେର ଖାଲି अକାର େଘାେଡଇ ଥିଲା ଓ ଇଶର+ ଆତFା ଏ ଜଳଭାଗ ଉପେର ବା
ଥିଲା | େତଣୁ େଯଉଁଠି ପଥେମ ପରେମଶର ଥିେଲ, ମଁୁ େସଇଠି ଡରି ବାର କଣ अଛି | ଏଇ
ଜଳରୁ ହZ ସବୁ ର ସୃି କରି ଥିେଲ େସ ପରେମଶର, ...... ଏ ଦି ନ, ରାତି , ପୃଥିବୀ, ସୂଯ , ଏ
ଗଛ, ପବନ............. | ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ ିେପନ+ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି |
ଆଖି େଖାଲି େଲ ିେପନ୍ | େସ କଣ େକଉଁ ସପtରାଇଜେର अଛuି | ଆଖିକୁ ଆଉ
ଥେର ମଳି କି ଚାହZେଲ | କି ସୁDର ାନ! ଲାଗୁଛି ସମୁଦ ମଝି େର େକୗଣସି ଟାପୁ |
ିେପନ୍ ଖୁସିେର େବାଟଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଶୁଖିଲାକୁ ଆଣି ଉପେର ପକାଇେଲ | ଏେତ ଦି ନ
ପେର ଳଭାଗେର ଠି ଆ େହାଇଛuି | େସ େଲାଟି ଗେଲ ତେଳ । ହାତ େଗାଡ଼କୁ ଲେbଇ
େଶାଇପଡି େଲ େସ ବାଲି ଉପେର | ଓଃ କି ଶାuି ! ନୀଳ ଆକାଶେର ଭାସି ବୁ ଲୁ ଥିବା

ଯାଉଥାଏ | ଶରୀର ଦୁ ବଳ! अେନକ କେର େବାଟଟିକୁ ଟାଣିବା ପେର ନି ଜକୁ ଶzିହୀନ
ଭଳି अନୁ ଭବ କରୁଥାuି | ଶାuି ଓ ଆନDେର େକେତେବେଳ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି
ଜଣାନାହZ।
ିେପନ୍ ଉଠି ବସି େଲ । ସକାଳ ପହି ଲି କି ରଣ ବି େଛଇ େହାଇ ପଡି ଥାଏ |
ସୂଯ କି ରଣେର ସଖ ଜଳରାଶି େଯପରି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦୃ ଶମାନ େହଉଥାଏ | ପାଖେର

ତ
ିକ

ା

େଗାେଟ ସେଢ଼ଇ େଖାଳେର କି ଛି ପାଣି ଓ ପତେର ବି ଭିନt ପକାର ଫଳ ପାଇେଲ ।
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ବଉଦ ଗୁଡିକ ତା+ୁ େକେତେବେଳ େଘାଡା ଭଳି ତ, େକତବେଳ ସୁDର ଫୁଲ ଭଳି େଦଖା

ଇ
-ପ

ିେପନ୍ ଏପଟ େସପଟ ଚାହZେଲ କି ଏ ରଖି ଲା ? ତାେହେଲ ଏଠାେର କଣ ଜନ ବସତି

ଆ

ହ
ାନ

अଛି ? ଏେତ ଦି ନର େଭାକ ଓ େଶାଷକୁ ଆଉ अଟକାଇ ପାରି େଲନି | େସ ପାଣିକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏକାଥେର ପି ଇଗେଲ, କି ମଧୁର ପାଣି ! अେନକ ଦି ନର अବଧି େର ଏେତ ଖାଦ
ଖାଇଥିବାରୁ ନି ଜ େପଟ ଫାଟିଗଲା ଭଳି अନୁ ଭବ କରୁଥାuି | ଏଥର ତା+ େଦହେର ବଳ
ଆସି ସାରି ଥାଏ | ଖାଦ େଦଇଥିବା अାତ େଲାକକୁ ଧନବାଦ େଦବା ଆଶାେର ଆଗକୁ
ବଢି େଲ | କି h ଘ} ଜsଲ ଓ ବି ଭିନt ପକାର ଫୁଲଫଳ ଗଛ ବତି ତ ଆଉ କାହାକୁ
ନପାଇ େଫରି ଆସି େଲ |ିେପନ୍ ଜାଣି ସାରି ଥିେଲ କି ଏ ତନି ୟ ଏଠାେର अଛି ଯି ଏ ମେତ
ଖାଦ ପାଣି ସବୁ େବେଳ େଯାଗାଉଛି | ିେପନ୍ अେନକ ଥର ଲୁ ଚି ରହି େଦଖି ବାକୁ େଚା
କେଲ କି h ବି ଫଳ େହେଲ | ଏପରି କି ପାଦଚି ନtର ଛାପ ନଥିଲା େକଉଁଠି | ସବୁ େସଇ
ପରେମଶର+ ଇା |
ିେପନ୍ େସଦି ନ ଜରେର କ!ୁ ଥାuି | ଉଠି ବାକୁ ଟିେକ ବି ବଳ ନାହZ । ମୁm ବୁ ଲାଇ
େଦଉଥାଏ | ଉଠି ବାକୁ େଚାକରି ମଧ ଧଡ଼ କରି ତେଳ ପଡି ଗେଲ | କାହା ହାତର
ଶେର ଆଖି େଖାଲି ଚାହZେଲ ିେପନ୍ | ପାଖେର ଏପରି େଗାେଟ ମୁହଁକୁ େଦଖି ଚମକି

ମୁହଁଟି ନା ଥିଲା ମଣିଷ ନା ଥିଲା ପଶୁର | ସ!ୂ# ରsହୀନ େଦହ | ହାତେର
ଚାେରାଟି େଲଖା ଆsୁଠି | ମୁm ଉପେର ଆଖି, ମୁହଁେର ନାକ େବାଲି କି ଛିବି ନାହZ |
େଛାଟ ପାଟି | ଆଖିର େଡାଳା ଦୁ ଇଟି ନୀଳ, ଆଖି ଉପେର ପତା ନାହZ | କାନ ଦୁ ଇଟି
ଉପର ତଳକୁ ହଲୁ ଥାଏ | କି h ଶରୀରର ଗଠନ ଠି କି ଜେଣ ଝି अ ଭଳି ଥିଲା | ମୁହଁକୁ
ଚାହZେଲ ଚେଢଇ ଭଳି ମୁmକୁ ବ+ା କରି अନାଉଥାଏ | ିେପନ୍ ଡରି ଯାଇ ଦୂ ରକୁ

ତ
ିକ

ା

ଘୁ}ିଗେଲ | େସ ଭି ନt ଜୀବଟି ପି ଠିେର ପର ଦୁ ଇଟି ବାହାରି ଫଡ ଫଡ େହବାେର ଲାଗିଲା
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ପଡି େଲ |

ଇ
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ଓ ଉଡ଼ି ଗଲା େସଇ ଘ}ଜsଲ ଭି ତରକୁ | ିେପନ+ ଛାତି ଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ େହଉଥାଏ |

ଆ

ହ
ାନ

ଯାହାକୁ ଏେତଦି ନ ଧରି େଖାଜୁ ଥିେଲ େସ ଆଜି ତା+ ସଖେର ଥାଇବି କି ଛି ନକହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

30

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଡରି ଗେଲ ? େସ େକେତ ନି ରୀହ ଆଖି େର ଚାହଁୁ ଥିଲା | ଆଜି ପଯu େସ ତ ମେତ େଦଖି
ଡ଼ରି ନି, ମଁୁ କଣ ପାଇଁ ଡରି ଗଲି ? ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ଭଳି अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ ିେପନ୍ ଓ
ନି ଜକୁ ପଚାରୁ ଥିେଲ अେନକ ପଶt ?
େଦହ ଏେବ ପୁରା ସୁ | ିେପନ୍ ଆଜି ମନa କେଲ ଯାହାବି େହାଇଯାଉ େସ ଯାଇ
ଭୁ ଲୁ ମାଗିେବ । ଜsଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବଡ ପାଟିେର ଡାକି ବାକୁ ଲାଗିେଲ..... "ଶୁଭୁଚି
ତୁ ମକୁ , ମେତ gମା କର।"
କି ଛିବି ଉ_ର अଥବା େଦଖା ମି ଳିଲାନି | अେନକ ଥର ଡାକି ବା ଫଳେର େଫରି
ଆସି େଲ ିେପନ୍ | ମନଦୁ ଃଖେର ସମୁଦକୂଳେର ବସି ଥାuି | ଏତି କିେବେଳ ଉଡି ଆସି ଲା
େସ ଜୀବଟି | ିେପନକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲା ଫୁଲର େତାଡ଼ ଟି | ିେପନ୍ अତଧି କ ଖୁସିେର
ତା ହାତରୁ ଫୁଲେତାଡ଼ାଟି େନଇ ହାତକୁ ଚୁ ମି େଦେଲ । ଓଃ କି ଥmା ତା େଦହ ! େସ
ଜୀବଟି ଭିତରୁ ପଶୁ ଭଳି ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ େହବାେର ଲାଗିଲା | ିେପନ୍ ଜାଣି ସାରି ଥିେଲ େସ

େକବଳ ଇସାରା କରି ଦୁ ହZ+ ଭିତେର ଭାବ ଆଦାନ-ପଦାନ େହବାର ଲାଗିଲା |
ିେପନ୍ ତା ନାଆଁ ରଖିେଲ;"ଆଂନ୍ସି", ଯାହାର अଥ ଥିଲା ସବୁ ଠୁ ସୁDର |
ିେପନ୍ ରହି ଗେଲ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆଂନ୍ସି ପାଖେର | ବାହାର ଦୁ ନି ଆ ଠାରୁ ବହୁତ
ଦୂ ରେର | େପମ େଯେତେବେଳ ହୁଏ େସ କି ଛି ବି େଦେଖନି । ନା େଦେଖ ରୂପ ନା େଦେଖ

ତ
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ରs | ପରେମଶର+ର ପାଣୀମାନ+ୁ ଏକ ସୁDର अବଦାନ େହଉଛି େପମ |
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ଡି .ଏଲ.ଏ.-୧୨, ବୀର ସୁେରD ସାଏ ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୦, େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ନି ଆରା ପତି େଯାଗିତା
ନରି ଆଇ

ଚବି ଶେର

ଆଉ

ହାରିବନି ।

अବି ରତ

ଭାବେର

ପାଂଚପାଂଚ ଥର ହାରି ସି ଏ ତାଳ ପାଇଛି େବାଲି କହି ବୁଲୁ ଛି । ଗଁା
ଗmାେର ପଦଯାତା କରି କରି ଚପଲ ଚାରି ହଳ ଛି େmଇେଦଲା ସି ନା
अସଲ େବଳକୁ ଗତ ଥର ନି ବା ଚନଦି ନ େକହି ସାsେର ରହି େଲନି ।
ଇଂ ବି ଦାଧର ପmା

ଓଲଟି େକଇଟା ଖାସେଲାକ ପତି ବାଦୀ ଦଳର କାlିଆହତାେର ମାଉଁସ
ଖାଇ ନାଲି ପାଣି ପି ଇ ନରି ଆଇକୁ କହି େଲ ଏଥର େଶାଇପଡ। ଯାअ!
େଘାଡି ଘାଡି େହାଇ େହଂସତେଳ େଶାଇଯାअ। ଆରଥରକୁ ବୁ ଢାେଦହ
ଖରାପ େହେଲ େଦଖିବା। अବଶ ତୁ ମସାsେର ଏେତ ଦି ନ ରହି ବା

ଜବତ େହବା କଥା ଜଳଜଳ େହାଇ େଦଖାଯାଉଛି । ଏେବ ଆଉ କି ଛି
ଉପାୟ ନାହZ। େଯେତ ବୁ ଝାअ େଲାେକ ବୁ ଝି ବାକୁ ନାରାଜ। େମଂଚଡ
େଟାକାର ମୁmକୁ ମାନି ବାକୁ େହବ। କି ଜାଦୁ ଜାଣିଛି େକଜାଣି!
ସମa+ୁ ପି lରା ଭି ତେର ବDକରି ଚାବି ପେକଇ ରଖି ଲା ପରି ରଖିଛି।
ଖସି ଯି ବାକୁ ଚାରା ନାହZ। ଏଥର ନରିଆଇ କି h େଭଜା ଖେଟଇଛି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାବି ଛି ଆଉ ଭାଇଭତି ଜା ବାଦେର ସଂଗଠନ ଗଢି ବନି । ପକୃ ତ ଯୁବା
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ପେର ତୁ ମର ନମକ ଖାଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ତୁ ମର ସୁନିିତ अମାନତ

ଆ

ହ
ାନ

ପତି ଭା अେନଷଣ କରି ତା ମୁmେର ଦାୟି ତ ଲଦି ବ। େସଥିପାଇଁ େସ
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ଏକ ନି ଆରା ପତି େଯାଗିତା ଆେୟାଜନ କରିଛି । ଗଁା ପଠା େଖାଲା ପଡି ଆେର ଆସuା
ମକର ଦି ନ अନୁ -ିତ େହବ। ାନୀୟ େନତୃ ବୃ D ସମୂହ+ୁ ନି ମଣ କରାଯାଇଛି ।
େସଠାେର ଭାଗେନବାକୁ େହେଲ ହଜାେର ଟ+ା ସହ ନି ଜର ଆଧାର କାଡର ଏକକି ତା
ନକଲ ପଥେମ ନରିଆଇକୁ େପୖ ଠ କରିବାକୁ େହବ। ନରିଆଇ େସମାନ+ୁ ପତି େଯାଗିତାର
ନି ୟମାବଳୀ ପାlଳ ଭାବେର ବୁ ଝାଇ େମୖ ଦାନକୁ ପଠାଇେବ। ପତି େଯାଗିତାେର ପଥମ,
ଦି ତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ ବzି+ୁ ନି ବା ଚନେର ଲଢୁ ଥିବା ସାସଂଦ ପାଥୀ+ର ପତି ନିଧି େଘାଷଣା
କରାଯି ବ। ଚତୁ ଥ, ପଂଚମ ଓ ଷ- ବzି+ୁ ବି ଧାୟକ ପାଥୀ+ର ପତି ନିଧି େଘାଷଣା
କରାଯି ବ। ସମ, अମ ଓ ନବମ ାନେର ରହି ଥିବା ବzି ବି େଶଷ+ୁ ଜି ଲAାପରି ଷଦ
ପାଥୀ+ ସହ ପଚାରକ ପଦବି ମି ଳିବ। ତାପେର ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ାନେର ରହି ଥିବା
ପତି େଯାଗୀ େସ ଜି ଲAାର ପେତକ ସଭାସମି ତିର ଆେୟାଜନ କରି େବ। ଏହା ଉପରାu
ପତି େଯାଗିତାେର ଭାଗ େନଇଥିବା ପତି େଯାଗୀ ଯାହାର ଲgେଭଦ େକୗଶଳେର େନତୃ ବୃ D

ବି ରାଟ ବି ରାଟ େଫA§ି ଛକ ଯାଗାେର ଲାଗିଲା। ପତି େଯାଗିତାର ବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ଏବଂ
ଲgେଭଦର ପକି ୟା ଆଦି ନି େଜ ନରି ଆଇ ଜଣଜଣ କରି ଗୁ େବୖ ଠକେର ବୁ େଝଇ
େଦେବ େବାଲି ତେଳ ଦବ େଲଖାଗଲା ।
ଦି ନକୁ ଶହ ଶହ େନୗଯବାନ ନରି ଆଇ ଘର ବାରmାେର ଦୁ ଇଟା ପାଂଚଶହ ଟ+ିଆ

ତ
ିକ

ା

େନାଟ ସହ अଧାର କାଡ ନକଲ େନଇ ଧାରଣା େଦେଲ। ସମa+ୁ ପତି େଯାଗିତା
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ପସନt େହେବ େସ କାଉନସି ଲର୍ ଏବଂ ୱାଡ େମbର ପାଥୀ େହାଇପାରି େବ। ଏମି ତି ସବୁ

ଇ
-ପ

ବି ଷୟେର ସମକ ାନେଦବା ପେର ନରି ଆଇ ସେପଶର+ ଧmା ଛୁଆଁଇ ନି ୟମ କରି ବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

କୁ େହ, ‘ମଁୁ ଯାହା କହୁଛି , ଏ େବଲପତ ଧmା ଧରି ତୁ େମ କୁ ହ’ – “ମଁୁ ଯାହା ନରି ଆଇ ମୁହଁରୁ
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ଶୁଣିଲି ପତି େଯାଗିତା ନସରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କାହାକୁ କହି ବିନି।” ଯଦି ନି ୟମ ଭsକଲ େତେବ
େନୗହସରାଜା ସେପଶର+ ନାଗ େଗାେଡଇ େଗାେଡଇ ଦଂଶି ବ। ସହଜି ଆ ନି ୟମ। କି ଏ
ବା କାହZକି ଏକଥା କାହାକୁ କହି ବ। ମକର ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ନରିଆଇ େଶାଇନି କି ଖାଇବାକୁ
ସମୟ ପାଇନି । ପବଳ ଭିଡ। ବହୁ ସଂଖାେର ପତି େଯାଗାନ+ର ସୁअ ଛୁଟିଲା।
ଛତୁ ଆେର ଲୁ ଣଚି ମୁେଟ ପେକଇ ଗିଲାେସ ଗିଲାେସ େଗାଲି ଝଟପଟ ପି ଇେଦଇ େସଇ
ପତି େଯାଗୀମାନ+ୁ ବୁ େଝଇ ବୁ େଝଇ ଥକି ଗଲା। अଂଚଳସାରା ଏକ ଭିନt ପକାର କୁ ତୂ ହଳ
ମୟ ବାତାବରଣ ସୃିେହଲା। अସଲ ପତି େଯାଗିତା ବି ଷୟେର େକବଳ ନରି ଆଇ ଜାେଣ
ନେଚତ୍ େଯଉଁମାେନ ହଜାେର ହଜାେର େଦଇ େସଥିେର ଭାଗ େନଉଛuି େସମାେନ
ଜାଣuି । ନରି ଆଇର

ୀ ବି ଜାଣିନି। ଜାଣିବ େକମି ତି? ନରି ଆଇ କହି େଲ ସି ନା ଜାଣିବ।

ନରି ଆଇ କଣ େବାକା େଯ
ଜେଣ

ୀକୁ କହି ବ! େକୗଣସି କଥାକୁ ପଘଟ କରିବାର ଥିେଲ ଖାଲି

ୀେଲାକକୁ କହି େଶଷେର କହି ବ େଯ ଆଉ କାହାରି କୁ େସ ଏକଥା ଆେଦୗ

େତଣୁ ଏହାକୁ େସ ନି ଜ ଘେର ବି ଗୁ ରଖିଛି ।
ମକରର ତି ନିଦିନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପଠାେର ତb ଟଣା େହଲା।

ଚାରି ପଟ ପାଲ େଘରା

େହଲା। ମଂଚ ତି ଆରି କରାଗଲା। ମଂଚସାମtାେର ଶେହ ଫୁଟ ଓସାର ଦୁ ଇଟା ଗାର
ତି ନିଫୁଟ अuରେର ଟଣାେହଲା। ଆଗକୁ ଷାଠି ଏ ପାହୁm ନରି ଆଇ ଚାଲି ଲା ପେର ଆଉ

ତ
ିକ

ା

ଶେହଫୁଟର ଗାରଟିଏ ଟାଣିବାକୁ ନି େଶ େଦେଲ। ସବୁ ଗାରକୁ ପାଂଚ ଛअ ଫୁଟ
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କହି ବନି । ବାସ୍ େସତି କିେର କାମ ତମାମ େହଲା େବାଲି ଜାଣ। ନରି ଆଇ ଏସବୁ ଜାେଣ।

ଇ
-ପ

अuରେର ଛକି ପକାଗଲା। ଦୂ ରେର ଥିବା ଗାରର ଛକି ଉପେର ଛअଫୁଟ ଉାର ବାଉଁଶ

ଆ

ହ
ାନ

େପାତାଗଲା। ତା ଉପେର ମଣିଷ ମୁm ଆକାରର ମାଟିହାmି ତଳମୁହଁା କରି ରଖାଗଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଧଳାରsର ତୁ ଳି େନଇ ମାଟିହାmି ଗୁଡିକେର ମଥା, ଆଖି, ନାକ, ପାଟି ଆଦି ଚି ତକାର
ଆ+ିେଲ। େଯେତ ସଂଖାେର ପତି େଯାଗୀ ଥିେଲ େସେତ ସଂଖାେର ହାmି ପaୁତ କରି
ମଂଚତେଳ ରଖାଗଲା। ମକରଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁ ଇଟି ଆଟକ ଆସି ମଂଚପାଖେର
ଲାଗିଲା। ପାଲେଘାଡା େହାଇଛି େବାଲି ଭିତେର କଣ अଛି େକହି ଜାଣି ପାରୁନାହାuି ।
अଗଣିତ ପତି େଯାଗୀ। ହଜାରରୁ ବହୁତ अଧି କ। ସମa+ ପାଇଁ େସହି ଟକେର କି ଛି
अଛି । ଜଳଖିଆ ତ ରବି ଗୁଡିଆ େଦବ, ଏଗୁଡା େତେବ କଣ। େନତା ଆସି େଲ। ଆସuା
ପଂଚାୟତ ନି ବା ଚନ ବି ଷୟେର କି ଛି ଭାଷଣବାଜି ସରିବାପେର ଦଶଜଣ ବଛାବଛା ାନୀୟ
େନତା ବି ଚାରକ ଆସନ अଳଂକୃ ତ କେଲ। ପତି େଯାଗିତାର अୟଆର ପବ
ୂ ର
 ୁ େସହି ଟକ
ୁ
ଦୁ ଇଟିର ପାଲହେଟଇ ସମa ପତି େଯାଗୀମାନ+ୁ େଗାେଟେଗାେଟ କାଟ ନ
ଦି ଆଗଲା।
ୁ
କାଟ ନେର
ଏକ ଟି-ସାଟ  ଥିଲା ଯାହାର ପଛପେଟ ପତି େଯାଗୀମାନ+ର କମି କ ସଂଖା
େଲଖାଥିଲା। େସହି ସଂଖା େଦଖି ମଂଚାସୀନ ବି ଚାରକମାେନ ପତି େଯାଗୀମାନ+ୁ ନbର

ଛକି ଚିହt ଉପେର ଛି ଡାେହାଇ ପାଦତଳ େପଟିର ସାେଲାେଟପ୍ ହେଟଇେଲ। େସଥିେର
ଯାହା ଥିଲା ଦଶକମାେନ େଦଖି aମି ଭୂତ େହାଇଗେଲ। େସଥିେର ଥିଲା କଂଚା अmା।
ଏକାଥେର ପାୟ େକାଡି ଏ ଜଣ ପତି େଯାଗୀ ଛି ଡା େହାଇଥାuି । ସାମtାେର େସ ବାଉଁଶ
ଉପେର ହାmିଗୁଡା େଗାେଟେଗାେଟ ମଣିଷ ମୁm ପରି ଦି ଶୁଥାଏ। ସମେa ନି ଜ ହାତେର

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अmା ଧରି ହାmିଉପରକୁ ଲgେଭଦ ମୂଦାେର ଛି ଡାେହେଲ। ହୁଇସି ଲ୍
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େଦେବ। ସମେa ଫଟାଫଟ୍ ଟି ସାଟ  ପି ି ପଥମ ଦୁ ଇଗାର ଭିତେର େଗାେଟେଗାେଟ

ଇ
-ପ

ବାଜି ଲା ମାେତ େଫାପାଡି େଲ। ଏମି ତି ସକାଳୁ ସlଯାଏଁ ଚାଲି ଲା। ଯାହାର ନାକେର

ଆ

ହ
ାନ

ବାଜି ଲା ଦଶ ନbର, ଆଖିେର ବାଜି େଲ ଆଠ ନbର। ମଥା କି bା ପାଟିେର ବାଜି େଲ ଛअ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନbର। ବାକି ହାmିର େଯ େକୗଣସି ଜାଗାେର ବାଜି େଲ ଚାରି ନbର। େମାଟରୁ ନ
ବାଜି େଲ ଶନ
ୂ । ଏମି ତି ଜଣକା ଦୁ ଇ ଡଜନ अmା ତା+ପାଇଁ ଉି ହାmିକୁ ମାରି େବ,
ବି ଚାରକ ନbର େଦେବ। ପରି େଶଷେର ହାରାହରି ହି ସାବ କରି ବି େଜତାମାନ+ ାନ
ନି wାରଣ କରାଯାଇ ଉପଯୁz ପୁର9ାର ଦି ଆଯି ବ। ନରି ଆଇ ଆଉ କ’ଣ ହାରି ବ?
ଆଜି କାଲି अmାମାଡେର ଯି ଏ ପାରsମ ସି ଏ ତ େନତା। େସପରି କଳାେର ଧୁରର+ୁ
େନଇ ଯଦି ବି େରାଧ କରାଯାଏ ଜି ତିବା ଥୟ େବାଲି କି ଛି ଭାବୁ ଛuି । ଯାହାେହଉ ନା
କାହZକି ଏପରି ଯୁବା ପତି ଭା अେନଷଣ ଆଗରୁ େବାଧହୁଏ େକହି େକେବ କରିନଥିେବ ।
ନରି ଆଇକୁ ଗି ନି ଜ୍ ବୁ କ୍ अଫ୍ େରକଡେର ାନ ମି ଳିବା ଉଚି ତ୍। ସତେର ଏପରି अmା
ମାଡ ଓ ଲg େଭଦ ପକି ୟା ନି ିତ ଭାବେର ଭିନt େଶୖ ଳୀର ନି ଆରା ପତି େଯାଗିତା ।
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ା
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ଇଂ. ବି ଦାଧର ପmା, ପରିେବଶବି ତ୍, ଏମ୍. େଟକ୍. ଏଲ୍. ଏଲ୍. ବି .
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ଖ-୧୭/୧୫, ପଂଚସଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଭୁ ବେନଶର-୧୯
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ଜି ; େଖାଧା, ଓଡ଼ି ଶା, େମା-୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

36

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆମ ଗାଆଁେର େହାଲି
ସକାଳୁ ଉଠି ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଆbଡାଳ, अଁଳାଡାଳ, ଦୁ ବ
ବରେକାଳି ପତ ମାଟି କଳସେର ରଖି ନୂ ଆ ଧାନ େଦଇ ଦାm ଦୁ ଆେର
କୁ  ବେସଇଲି । କାଲି ଘର अଗଣା ଲି ପାେପାଛା କରି େଦଇଥିଲି। ବାକି
ଥିଲା ସବୁ ଆେଡ଼ ଚି ତାପଇତା ପେକଇବା। ତାହା ବି କାଲି ରାତି େର
अମରନାଥ ବାରିକ ସାରି େଦଇଥିଲି। ନ େହେଲ ଆଜି ଆହୁରି ବି ଳb େହାଇଥାଆuା।

ଏତି କି କଥା ମନେର ଭାବୁ ଭାବୁ , େମା ପୁअ ଆକାଶର େଫାନ ଆସି ଲା
ଦି ଲAୀରୁ। ତା' ବାପା େମାେତ ଡାକ ଛାଡ଼ି େଲ "ଏ େରବତୀ କୁ ଆେଡ଼ ଗଲ
ଶୀଘ ଧାଇଁ ଆସ ଆମ ପୁअ ଆକାଶ େଫାନ କରି ଛି ଦି ଲAୀରୁ"। ତାହା ଶୁଣି

େଫାନ କରି ଛି। ଆକାଶ କହି ଲା େବାଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ କଥା
ଟିେକ ଶୁଣି େଦଇ େମା ଆଖି ଲୁ ହ ଓଠ ପାଖେର ପହ}ିଲା। ଆେର
ପାଗଳା ତୁ କୁ ଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁ ଇ ମାସ େହଲାଣି? ଆଜି େତା େବାଉ
କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଲା େକମି ତି अଛୁ! ଆକାଶ କହି ଲା "ନାଇଁ େଲା େବାଉ
ବାପା ସି ନା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଇଂଜି ନିୟର କରି ଦି ଲAୀ ପଠାଇ େଦେଲ।
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ା

େହେଲ େତା କଥା ଆଉ ବାପା+ କଥା ସବୁ େବେଳ ମେନ ପେଡ଼!! ମଁୁ
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ମଁୁ କହି ଲି ଆଗ ଦି अ ମଁୁ ଟିେକ କଥା ହୁଏ! େମା ପୁअ ଦୁ ଇମାସ ପେର
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କ'ଣ କରି ବି ଏଠି ତ ଯାବତୀୟ କାମ। अଫିସେର ଏେତ ବaେର

ଆ
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ାନ

ରହୁଛି େଯ େତା େବାହୂ େଦଇଥିବା ଟିଫିନ ବି ଖାଇ ପାରୁନାହZ। ଛାଡ଼
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ ସବୁ କଥା, ତୁ ଆଗ କହ, ଆଜି ପରା େଦାଳପ#
ୂ | ମା ତୁ ପି ଠା, gୀରି କରି ଛୁନା? େମାର
ଭାରି ଇା େହଉଛି େତା ହାତ ତି ଆରି ପି ଠା, gୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ! ବାପା+ର େସଇ
ଓଗାଳ େବାଲା, ଗଁା ମୁmେର ବାଡ଼ି େଖଳ, अବୀର େବାଳା କଥା ବହୁତ ମେନ ପଡ଼ୁଛି ।
ଏଥର ଆମ ଗଁା େଗାପବୁ ଠାକୁ ର ମୂ_| େକେତ ବଡ଼ ତି ଆରି େହାଇଛି କି େବାଉ" ?
ହଁ େର ପାଗଳା ସବୁ ତ ଧୁମଧାମେର େହଉଛି । େହେଲ େତା ବି ନା ଆମକୁ କି ଛି ଭଲ
ଲାଗୁନାହZ। କାଲି ସାେର ଆର ସାହି ରଘୁଆ ମଉସା ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଥିେଲ। େତା
କଥା ପଚାରି ବହୁତ ମନ ଦୁ ଃଖ କରୁଥିେଲ। କହି େଲ ଆମ ଆକାଶଟା ଗଲା ଦି ନରୁ ଆଉ
େକହି କୃ + अଭି ନୟ କରି ପାରୁନାହାuି । ତା' ବି ନା ପଡ଼ି ଆେର ମ} ଖାଲି ରହି ଛି। ଆଉ
େଦାଳ ନାଟକ େହଉନାହZ। ହଉ ତୁ ଏେବ କହ େମା େବାହୂ ନDିନୀ, ଆଉ େମା
ନାତି େଟାକା କ'ଣ କରୁଛuି ? େସ ଭଲେର अଛuି ତ!! େମା କଥା ପାଟିରୁ ସରି ନାହZ
ଆକାଶ ଟିେକ ମୁରୁକି ହସି େଦଲା। ଠି କ ଏହି ସମୟେର ତା' ବାପା େମାେତ ଏପଟରୁ

େଫାନ କରୁଛuି । େସମାେନ ସମେa କାଲି ଆସି ପହ}ିେବ ଘେର" ଏତକ ଶୁଣି ସାରି ବା
ପେର ଆକାଶର ବାପା+ଠାରୁ, େମା େଗାଡ଼ ଆଉ ତେଳ ରହି ଲା ନାହZ। ମଁୁ ଆକାଶକୁ
କହି ଲି ହଉେର ଧନ ତୁ େରଳେର ବସି ଛୁ େବଶୀ କଥା ହୁअ ନାହZ ଏେବ େଫାନ ରଖ।
ଭଲେର ଆସି ଘେର ପହେ} ।
େମାେତ ରାତି ଟା ଲାଗୁଥାଏ ଯୁଗପରି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ପା}ଟା ସମୟେର ଆକାଶ
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ସହି ତ େବାହୂ ନାତି ସମେa ଆସି ଘେର ପହ}ିଗେଲ। େସଦି ନ ଥାଏ େହାରି େଖଳ।
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କହି େଲ "ଆେର ଆମ ଆକାଶ, େବାହୂ ନDିନୀ ଓ ନାତି ଆେଟାକା ସମେa ଗାଡ଼ି େର ବସି
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େସମାେନ ସମେa ହାତ େଗାଡ଼ ଧୁଆ େଧାଇ େହାଇ ଲୁ ଗାପଟା ବଦେଳଇ ଆସି େଲ। ଆେମ
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ସମେa ଠାକୁ ରଘେର ବସି ରାଧାକୃ + ପାଦ ଯୁଗଳେର अବୀର ଲେଗଇ ତା' ପେର
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ପରର ମଧେର अବୀର େବାଳି େହଲୁ । କି h ଆକାଶର ମନ ଘେର ଲାଗୁନଥାଏ। େସ
ଖାଲି ତରତର େହଉଥାଏ। େକମି ତି ଗଁା ସାହି େର ଯାଇ ତା' ସାs ମାନ+ େମଳେର େହାରି
େଖଳି ବ। େଗାପବୁ ଠାକୁ ର+ ପାଖେର ଲେଗଇଥିବା େଭାଗ କଦଳୀ, ଫଳ, େଛନା,
ନଡ଼ି ଆ, ପି ଠା, gୀରି , ମି ଠା, ଲହୁଣୀ ଇତାଦି ଆଣି ସମa+ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଲି । ତାହା ସବୁ
େଦଖି ଆମ ଆକାଶର ପୁअ, ଏଇବା ଆମ ନାତି େଟାକା ସାତ ବରଷର େହବ। ତା' ମାଆ
ନDିନୀକୁ କହି ଲା। ମାମା ଏ ସବୁ କ'ଣ? ତା' େଜେଜ କହି େଲ "ଆେର ନାତି ଆଜି ପରା
େହାରି େଖଳ। ପା} ଦି ନ ପଯu ଆେମ ମାେନ ସମେa ଏମି ତି अରୁଆ अନt , ଡାଲମା,
ପୁରି, ଫଳମୂଳ, େଭାଗ ଆଦି ଖାଇବା। ଗଁାେର େଦାଳ ଠାକୁ ର (େମଢ଼େର ରାଧାକୃ + ଦୁ ଇ
ପାଖେର ଦୁ ଇ ସଖି ଏବଂ ଗାଈର ମୂ_|) ବସି େବ। ବାଡ଼ି େଖଳ, ଓଗାଳ େବାଲା, ଭଜନ
କୀ_ନ, अବୀର େବାଳା, େଗାମାତା+ୁ ପଜ
ୂ ା କରିବା, େଭାଜି ଭାତ ବ¡ାକୁ ¡ା ଇତାଦି
େହବ। ଏଇଟା ଆମ େଗାପାଳମାନ+ର ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷରୁ ରହି ଆସି ଥିବା ପର!ରା େଦାଳ

ବାବ ସମେa ଆସuି । ପରର ମଧେର ଭଲ ସଂପକ ାପନ କରuି ।
ନାତି ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ବା ପେର କହି ଲା େଜେଜ କି h ଦି ଲAୀେର ଆେମ ରହୁଥିବା
େସାସାଇଟିେର ସବୁ େଲାକମାେନ େହାଲି େସଲି େବଟ କରuି । ଡି େଜ ବଜାଇ ନାଚuି ।
େମା େଫmମାେନ େମାେତ ରs ଲଗାuି । ଆଉ अ+ଲ ଆ¡ି ଆସି ପାପା ମାମା+ ଉପେର
କଲରଫୁଲ ପାଣି ଢ଼ାଳି ଦି अuି । କି ଛି େଲାକମାେନ ନି ଜର କପଡା ଚି ରି ଫିsାଫିsି କରuି

ତ
ିକ

ା

ଏବଂ ସମେa ବଡ଼ ପାଟିେର କୁ ହuି "ହାପି େହାଲି "। େଶଷେର ନାତି େଟାକା କଥା ଶୁଣି
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ପବ। ଯି ଏ େଯଉଁଠି ଥାଆh ନା କାହZକି ଏହି ପବେର ସମେa ଗଁାକୁ େଫରିେବ। ବୁ

ଇ
-ପ

ଆେମମାେନ ସମେa ହସି ହସି ମଜା କଲୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

କୟଁ ା, ମsଳପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧, ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲAୀ)
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ବି ଜୁଳୀ ଓ କଦଳୀ
େଟବା+ ଛକେର ରାଜୁ େଠଲାଗାଡ଼ି େର କଦଳୀ ବି କୁ ଥିଲା l ବି ଜୁଳି
ବି ଭାଗର ଜେଣ ବରି - अଫିସର କଦଳୀ କି ଣିବାକୁ ଆସି େଲ l ରାଜୁ କୁ
ପଚାରି େଲ : "କଦଳୀ ଡଜନ େକେତ ଟ+ା ?
ରାଜୁ : କଦଳୀ କ'ଣ ପାଇଁ େନେବ ଆା ?
େଲଖିକା अନାମିକା

अଫିସର : "ମତଲବ" ??
ରାଜୁ : ମତଲବ କି ଛି ନାଇଁ ଆା,
ମDିରକୁ େଭାଗ କରିବାକୁ େନେଲ ଡଜନ ୧୦ ଟ+ା l
ବୃ wାଶମକୁ େଦବାକୁ େନେଲ ଡଜନ ୧୫ ଟ+ା l

ଘେର ଖାଇବା ପାଇଁ େନେଲ ଡଜନ ୨୫ ଟ+ା l
ଆଉ ଯଦି ପି କନି କ୍ ପାଇଁ େନଉଥିେବ ତ ଡଜନ ୩୦ ଟ+ା l
अଫିସର : େୟ େକମି ତି? ଆେର, ସବୁ କଦଳୀ ତ ସମାନ ଆଉ େଗାଟିଏ
ପକାରର, ଦାମ୍ अଲଗା अଲଗା କାହZକି ??
ରାଜୁ : େୟ ପଇସା अସୁଲ କରି ବାର ାଇଲ ତ ଆପଣ+ର ଆା l

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ରି ଡିଂ ପାଇଁ ଆଉ େଗାେଟ େରଟ୍

ା

୧ ରୁ ୧୦୦ ରି ଡିଂ େଗାେଟ େରଟ୍
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୨୦୦ ରୁ ୩୦୦ ରିଡି ଂ ପାଇଁ ଆଉ େଗାେଟ େରଟ୍

େୟ େକମି ତି ??
ଆପଣ ବି ତ େସହି େଗାଟିଏ ଖୁ¡ରୁ ବି ଜୁଳି େଦଉଛuି l

କି h "ଘର" ପାଇଁ େଗାେଟ େରଟ୍
"େଦାକାନ" ପାଇଁ अଲଗା େରଟ୍
"କାରଖାନା" ପାଇଁ ଆଉ େଗାେଟ େରଟ୍
ଏମି ତି ଆଉ େକେତ କଣ ଥିବ.....??

ହଁ ଆା, ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା

ମି ଟର କଣ ଆେମରିକାରୁ ଆସି ଛି?
୨୫ ବଷ େହଲା ଭଡ଼ା େଦଇ ଆସୁଛି l
ବାaବେର ତା ଦାମ େକେତ?? ଏଇଟା ତ अuତଃ େମାେତ କହି ଦି अh l

ତ
ିକ

ା

* ବି ଜୁଳି ଦରବୃ wିେର ପୀଡ଼ି ତ ଜେଣ ଉପେଭାzାର ବଥା *

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ଆେମ ସବୁ ଭକୁ ଆ େବାଲି ସବୁ ସହୁଛୁ”
Lekhika nka nama ajana
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
।।୧୭ଶ ଦୃ ଶ ।।
(अମେରD ଚୁ ଧୁରୀ ନି ଜ େବୖ ଠକ ଘେର େଚୟାରେର ବସି େପପର
ପଢୁ ଥାuି । ନି ରlନ ତା+ େଗାଡ ଘଷି େଦଉଥାଏ।)
अମେରD- କି େର କଥା କଣ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହZକି େମା େଗାଡ଼
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ଘଷିଲୁଣି ?
ନି ର- ବାବୁ ..!
अମ- କଣ କି ଛି କହି ବୁ?
ନି ର- େଛାଟ ମୁହଁେର ବଡ଼ କଥା ବାବୁ , ଆପଣ+ୁ ବି ଶାସ େହବ କି ନଁା....
अମ- ଏେତ ଆଉ େଭଳି କି େଦଖାନି । ମଁୁ ଜାେଣ ୫-୬ ମାସ େହବ ତୁ େତା
ମାଲି ସ କରୁଛୁ ନୁ େହଁ ?
ନି ର- ନା ବାବୁ େସକଥା ନୁ େହଁ । ଘରକୁ ଯି ବା କଥା େହେଲ ମଁୁ ତ
ଡାଇେର® କହି ଦିଏ। କି େହା କାମ କଲି େବାଲି େମାର କଣ ଆଉ ଘର
ସଂସାର ନାହZ?
अମ- କି ଏ ମନା କଲା? େମାର େଯମି ତି ଘର ସଂସାର अଛି େତାର ମଧ

ତ
ିକ

ା

େସମି ତି अଛି । ହଉ ଯଦି ଘରକୁ ଯି ବାର ନାହZ ଆଉ କଣ ଟ+ା େନବୁ ?
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ଘରକୁ ଯାଇନାହଁୁ । ଛୁଟିେନଇ ଘରକୁ ଯି ବାପାଇଁ େମାେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ

ହ
ାନ
ଆ

अମ- ତାେହେଲ ଆଉ କଣ କହି ବୁ େମାେତ?

ଇ
-ପ

ନି ର- ନା
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ନି ର- ବାବୁ ...! କଥା କଣ କି .....!
अମ- କି େର ଏମି ତି ଥsମs େହଉଛୁ କାହZକି? ତୁ ତ ଯାହା କହି ବା କଥା ଡାଇେର® କହୁ
େବାଲି ଆଉଟିେକ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜଣାଇଲୁ ।
ନି ର - ହଁ େଯ କାେଳ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବି େବ.....?
अମ- ହଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ। ଯଦି ଖରାପ ଭାବି ବା ଭଳି କଥା େହାଇଥିବ ତାେହେଲ
ହୁଏତ...
ନି ର- କଥା କଣ କି ବାବୁ ...
अମ- ଖାଲି ଏମି ତି ବାବୁ ବାବୁ େହଉଥିବୁ ନା ମୂଳ କଥାଟା ଜଣାଇବୁ ?
ନି ର- କାଲି ରାତି େର ଯାହାସବୁ େଦଖି ଲି ଶୁଣିଲି ମଁୁ ଚାକର ବାକର େଲାକ େବାଲି ସି ନା
ବରଦାa କରି ଗଲି ନେହେଲ ଆପଣ େହାଇଥିେଲ...
अମ- କି େର କାଲି ରାତି େର କଣ େଦଖିଲୁ? କଣ ଶୁଣିଲୁ?
ନି ର- ଶୁଣିେଲ ଆପଣ େମା ଉପେର ବି ଗିଡି ଯି େବନି ତ?
ନି ର- କାଲି ରାତି େର.....

(ଫAାସ େବକ)

(ନି ର େଚୟାରେର ବି ସି ଢୁ ଳାଉଥାଏ। ମଶାଟିଏ କାମୁଡି େଦବାରୁ ନି ଜ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା
ମାରି କହି ଉେଠ) ଓଃ ଏ अଭଦ ମଶା ଟିେକ ବେସଇ ଉେଠଇ େଦେବନି । ଟିେକ ଯଦି ଆଖି
ଲାଗିଗଲା ସବୁ ରକତ େଶାଷିେନେବ। େକେତ େବଳଯାଏ ମଣିଷ ଏମି ତି ଢୁ ଳଉ ଥିବ
କହି ଲ? ସାନ ବାବୁ ଥାନାରୁ ନ ଆସି ବା ଯାଏ େଗଟେର ଚାବି ଲେଗଇବ କି ଏ? ଭଲା

ତ
ିକ

ା

େଗାେଟ େପାଲି ସ ଚାକି ରୀ କରି ଛuି େଯ େବଳ ନାହZ ଉେବଳ ନାହZ ସବୁ େବେଳ ଖାଲି
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अମ- ଓଃ ତୁ େକେତ ବୁ େଲଇ ବେ+ଇ େହଉଛୁ। ଯାହା କହି ବାର କଥା  କହ?

ଇ
-ପ

ଡି ୟୁଟି। କି େହା ଚାକି ରୀ କଲ େବାଲି କଣ ରାତି ଦି ନ କି ଛି ମାନି ବନି । ତୁ େମ ଏକା ଚାକି ରୀ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଛ ନା ଆଉ େକହି କରି ଛuି ? ସାନ ବାବୁ +ୁ େସଇଦି ନୁ ଡାଇେର® କହୁଛି ଏ େପାଲି ସ
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ଚାକି ରୀ ଆେଦୗ ଭଲ ନୁ େହଁ । େସ କଣ େମା କଥା ଶୁଣିେଲ ନା ମାନି େଲ। େଯସାକୁ େତସା
ଡାଇେର® େମା ଉପେର ପଡି ଛି ଦଶା। (ହଠାତ କଲି ଂ େବଲ ବାଜି ଉେଠ) ଏଇ ସାନ ବାବୁ
ଆସି ଗେଲଣି ନା କଣ? (ପେବଶ ,ାରକୁ ଯାଇ) ଆସ, ଆସ ସାନ ବାବୁ ... (ପେବଶ ଦାର
ପାେଖ ସମି ତ ଠି ଆ େହାଇଥାଏ) ଆେର ଶୁ ବାବୁ ... ତୁ େମ ଏେତ ରାତି େର...?
ସମି ତ- ସମେa କଣ େଶାଇ ପଡି େଲଣି ନି ର ମଉସା?
ନି ର- ମଁୁ ତ ଜଗି ରହି ଛି କୁ ହ କଥା କଣ?
ସମି ତ- ଶାବଣୀ କଣ େଶାଇ ପଡ଼ି ଲାଣି?
ନି ର- କି ଏ େବାହୁ ମା'?
ସମି ତ- ହଁ
ନି ର- ନା ଚାହZଥିେବ େବାେଧ। ତୁ େମ ଥୟ ଧର ମଁୁ ଡାକି େଦଉଛି । େବାହୂମା'
େବାହୂମା'... (ଡାକି ଡାକି ପାନ)
ଶାବଣୀ- (ପେବଶି ) ଆେର ସମି ତ! ତୁ େମ େକେତେବଳୁ ଆସି ଲଣି?
ଆଯ େହଉଥିବ ନି ୟ। େସମି ତି କି ଛି ଜରୁରୀ କଥା େହାଇନଥିେଲ अସମୟେର
ଆସି ବାକୁ ବାଧ େହାଇନଥାuି ।
ଶାବଣୀ- ଜରୁରୀ କଥା? ତା ମାେନ େବାଉର େଦହ ପା' ଭଲ अଛି ତ?
ସମି ତ- େବାଉ ଠି କ अଛି । ତୁ େମ ତା' କଥା ଆେଦୗ ଚି uା କରନି । କି h ଆମକୁ େସ
ବଦମାସ ବି କମକୁ କାବୁ କରି ବାକୁ େହବ। ମଁୁ ଗୁଭେବ ଶୁଣିଛି ବି କମ ଆଜି ରାତି େର ପୁଣି

ତ
ିକ

ା

ଜେଣ ଝି अର ଜୀବନ ନ କରି ବାକୁ ଡି ଭିଡି ଏନ ଆ¯ାକୁ ଆଣୁଛି। େଯମି ତି େହଉ େସ
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ସମି ତ- ଏଇ ଟିେକ ପବ
ୂ ର
 ୁ । ଏେତ ରାତି େର କଣପାଇଁ ଏଠି କୁ ଆସି ଛି ତୁ େମ େମାେତ େଦଖି

ହ
ାନ
ଆ

ସଖେର ଏ§େପାଜ କରି ବାକୁ େହବ।

ଇ
-ପ

ନି ରୀହ ଝି अଟିର ଜୀବନ ରgା କରି ଆମକୁ ବି କମର ଆସଲ େଚେହରା ସମa+
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େସଥିପାଇଁ ପବ
ୂ  ପaୁତି ଆବଶକ।
ଶାବଣୀ- ହଁ ତାହାତ ଠି କ, େହେଲ अସି ତ ଏେବ ଏେବ ଥାନାରୁ େଫରୁଥିେବ କଣ କରି ବି
କି ଛି ବୁ wି ବାଟ େଦଖାଯାଉ ନାହZ। େସ େଯମି ତି ନ ଜାଣି ପାରି େବ େସଥିପାଇଁ ତୁ େମ କି ଛି
ବାଟ ବତାअ।
ସମି ତ- ନା ମଁୁ ତୁ ମ େଫମି ଲି େମଟର ଭି ତେର ମୁm ପେୂ ରଇ ପାରି ବି ନାହZ। ପିA ଜ େମାେତ
ତାେହେଲ ଏକାକୀ ଯି ବାକୁ ଦି अ।
ଶାବଣୀ- ନା ସମି ତ େସଭଳି ଜଟିଳ ପରିିତି କୁ ଏକା ଏକା ମୁକାବି ଲା କରି ବାକୁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
अନୁ ମତି େଦଇ ପାରିବି ନାହZ।
ସମି ତ- ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନାହZ ଶାବଣୀ।
ଶାବଣୀ- ମଁୁ ମଧ ତୁ ମ ସହି ତ ଯି ବି।
ସମି ତ- ହ୍ଵାଟ ନନେସନ୍ସ। ତୁ େମ କଣ କହୁଛ ନି େଜ ଭାବି ପାରୁଛ ତ? ହୁଏତ ଆଉ
अ

ସମୟ ପେର अସି ତ ଆସି ଯିେବ। ତୁ େମ ଘେର ନାହଁ େବାଲି େସ େଯେତେବେଳ

ଶାବଣୀ- େଗାେଟ ପAାନ କେଲ ମଁୁ ଏଠାରୁ अତି ସହଜେର ଯାଇ ପାରି ବି।
ସମି ତ- ପAାନ?
ଶାବଣୀ- ଶୁଣ (କାନ ପାେଖ ଚୁ ପ ଚୁ ପ କି ଛି କେହ)
ସମି ତ- ନା ଶାବଣୀ େବାଉ ନା େର ଏେତବଡ଼ ମି ଛ କଥା କହି ବା ମହାପାପ।
ଶାବଣୀ- କାଯ ସି wି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ମଧ ଗଧର ପାଦ ଧରି ଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ସମି ତ- ତାମାେନ...?

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶାବଣୀ- ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନାହZ।
ସମି ତ- ଠି କ अଛି , େତେବ େରଡି େହାଇଯାअ।। (अାର)
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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(ଫAାସ େବକ ସମା)
(ପୁନଃ ମ}େର अମେରD ଓ ଚାକର ନି ରlନ)
अମ- ଆେର ନି ର! ରାତି େର ତୁ େକୗଣସି ଦୁ ଃସପt େଦଖି ଛୁ କି ?
ନି ର- ଆଖିେର େଦଖି ଥିବା ସତ କଥାକୁ ଆପଣ ସପt କହୁଛuି ବଡ଼ ବାବୁ ?
ଏେତ ସମୟ ଧରି ଜେଣ ପୁରୁଷ ଜେଣ ନାରୀ ସହି ତ େଗାେଟ ଘେର ରହି େବ, अଥଚ ଆପଣ
କହୁଛuି ....
अମ- ଚୁ ପକର ଚୁ ପକର ଯା ବାହାରି ଯା େମା ସଖରୁ। (ନି ର ନି ରୀହ अବାେର
ଚାଲି ଯାଏ।) ୁପି ଡ଼ େକାଉଠି କାର। େମା େଦବୀ ସମାନ େବାହୂ ଉପେର ତୁ ାଟାେର
କଳ+ େବାଳୁ ଛି ? ଯି ଏ େମା ଘରର ଲgFୀ ପତି ମା ତା ଉପେର କଳ+ର ଛି ଟା ଲଗାଉଛି ।
ନା ମଁୁ ଏହା େକେବ ବରଦାa କରି ବି ନାହZ। ଆଜି େର ଏ ଶଳା ନି ରlନକୁ ଘରୁ ବାହାର
କରି ବି। ନି ର ଏ ନି ର
(ଡାକି ଡାକି ପାନ)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କମଶଃ.............
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(ମ} अାର)
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email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରh
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अମରେଜାତି କାବ ସୟbର
କବି +

अସୁତା

େହତୁ

ଏହି

କାବେଲଖର ଚଳି ତ ମାସର अଂଶ ପକାଶି ତ

େଦବଦ_ ସୁନା

େହାଇ ପାରୁନାହZ
ଆହାନ

ଇ-ପତି କା

କବି +

ଆଶୁ

ଆେରାଗ କାମନା କରୁଛି 
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 ୀର ଗୁରୁବାର
ମାଗଶ
(୧)
ମଗୁଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଆଜି ପଡଇ ମେନ,
अଭୁ ଲା କଥା େସ ବି ତାଇअଛି ଯା େମା ପି ଲାଦି େନ 

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ହାଡଭsା ଶୀେତ अଳସ ପହଡ଼ ସହଳ ଭାଜି ,
ରାତି ନ ପାହୁଣୁ େବାଉ ଉେଠ େମାର ବି ଛଣା େତଜି 
ଉଛୁର ନ କରି ନୀତି କାମ ତାର େବଏେଗ ସାରି ,
ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଠାକୁ ର+ ପାେଖ ମୁmିଆ ମାରି 
େବାଉ ଚାଲି ଯାଏ ଫୁଲର ଚାsୁଡ଼ି ହାତେର ଧରି ,

(୨)
େଗାବର ପାଣିେର ଲି ପା େପାଛା କରି ଘର अଗଣା,
ମୁରୁଜ ପକାଇ ଆ+ିଦି ଏ େକେତ େଝାଟି-ଗହଣା I
ଆ+ିଦି ଏ ପୁଣି अତି କମନୀୟ ଲgିମୀ ପାଦ,
"ମା" େଯ ଆସି େବ ଲgୀବu କରି ଆମରି ଘର I

ତ
ିକ

ା

କଳସ ସଜାଇ ଧାନ ମୁଠି େଥାଇ ମା'+ ପାେଖ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଧପ
ୂ , ଦୀପ େଦଇ ବାକୁ ଳ ହୃଦେୟ ଆକୁ େଳ ଡାେକ I
ଝୁଣା-ଧଆ
ୂ ଁ େଦଇ େବାଉ ପେଢ ପୁଣି ଲgFୀ ପୁରାଣ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ହରରsୀ ଫୁଲ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଆଣଇ ଭରି I

Aahwaan.com

49

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭିଜା ଭିଜା କେ¶ ଭକତି େର ଭରି ତା' ମନ, ପାଣ I
(୩)
ଶୀୟା ଚmାଳୁ ଣୀ କଥା ପଢୁ ପଢୁ କାDଇ େବାଉ,
ଝରି ପଡୁ ଥାଏ ଆଖି ରୁ ତାହାର ଲୁ ହର େଢଉ I
ପଢା ସରି ଗେଲ ନଇଁ ପଡି େବାଉ ମୁmିଆ ମାେର,
ଓଢଣୀ ମଥାେର େଯାଡ-ହାତ େହାଇ ଭକତି ଭେର I
େବାଉକୁ େଦଖି ମଁୁ ଲgFୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ଚରଣ ତେଳ,
େଲାଟିପଡି େଯେବ କୁ ନି ହାତ େଯାଡି ପଣାମ କେର,
ମଥାେର େମାହର ବୁ ଲାଇ ତା' ହାତ େସେନହ ଭେର,
କାDି କାDି େବାଉ ମା'+ ପାଖେର ଗୁହାରି କେର "ବାବୁ ଲି ଟା େମା'ର େମାେତ ଛାଡି ପରା ଯାଇଛି ଚାଲି ,

ଏଇ ବକେଟକୁ ରଖି ବୁ ଆଗୁଳି େହାଇବୁ ସାହା,
େମା ମୁmେର େଦବୁ କଷଣ, ବି ପଦ େଦବାକୁ ଯାହା" I
(୪)
େବାଉ ରାେ ପୁଣି େଭାଗ ରାଗ େକେତ କରି ଯତନ,
अତି ସୁଆଦି ଆ ପି ଠାପଣା େକେତ ଦରବ ମାନ I

ତ
ିକ

ା

ମହକେର ଭରା ଆରି ଷା, କାକରା ଘି अେର ଛଣା,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦହି , ଗୁଡ, େଛନା, କଦଳୀ ଚକଟି କରଇ ପଣା I
ଲgFୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ଚରଣେର େଭଟି ପଣତି ବାଢି ,
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ଖଜୁ ରୀ ଗୁଡର ବହଳି ଆ ମି ଠା अରୁଆ ଖିରି I
ଧପ
ୂ , ଦୀପ, ଝୁଣା, େଭାଗ ବାସନାେର ଘରଟି େମାର,
ଲାଗଇ େଯପରି େବାଉର ମDିର ସରଗପୁର I
େଶଷ ଗୁରୁବାର ମାଣ ପୁରି େଯେବ ଆସଇ ଘେର,
ଘରଟି ଆମର ଉବ ମୁଖର ଆନେD ଭେର I
କୁ ନି କୁ ନି େମାର ସାs ସାଥି ଆସି କରuି େଖଳ,
ମା, ମାଉସି ଏ, ଖୁଡି, ଆଇବୁ ଢ଼ୀ ହୁअuି ଠୁ ଳ I
ପି ଠା ପଣା ସାେଥ େବାଉ ରାିଥାଏ େଖଚୁ ଡ଼ି , ଖଟା,
ଘା¡ ତରକାରୀ, ଶାଗ-ବଡି େଦଇ େବସର ବଟା I
କଦଳୀ ପତର ପକାଇ ସଭି ଏଁ ହରଷ ମେନ,
ପାଆuି ପସାଦ अମୃତ ସମାନ ଲାଗଇ େଯନେହ I

ସମୟର ସାେଥ ଜୀବନର ଚକ ଯାଇଛି ଗଡି ,
अତି ଆପଣାର ଜନମ ଭୂ ଇଁ େମା ଆସି ଛି ଛାଡି I
ପବାସୀ ସହେର ଜୀବନ-ଜୀବି କା ବଡ ଦରବ,
ଜଣା ପେଡ ନାହZ ଆେସ େକେବ େକଉଁ ଓଷା ପରବ i
ହାଡଭsା ଶୀେତ ସହରଟା େଯେବ ଉଠଇ ଥରି ,

ତ
ିକ

ା

ମେନପଡି ଯାଏ େବାଉ େକାଳ-ପଶା ଉଷୁମ ଭାରି i

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମେନପେଡ ପୁଣି ମଗୁଶୀର ମାସ ଆସି ଲା େବାଲି ,
ଗୁରୁବାର େହେଲ ଲgFୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ଦି ଶuି ଖାଲି i
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ସହେର େଲାକ+ ଟ+ା ପଇସାର ନାହZ अଭାବ,
ମନଟା ତା+ର ଜାେଣନା କାହZକି ଏେତ ଗରି ବ
ସୁନା, ରୂପ, ଧନ ନ ଥିଲା ତ କି ଛି େମା େବାଉ ପାେଖ,
ସଭି+ ପାଇଁ ତା' ହୃଦୟେର ଥିଲା େସେନହ େକେତ 
(୬)
େକାଉ କାଳୁ େବାଉ ଗଲାଣି େଯ ଚାଲି ଆମକୁ ଛାଡି ,
ମଗୁଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାେର ଦି େଶ ତା' ମୁହଁ ଛବି 
ପବାେସ ଥାଇ ମଁୁ ପଣମି ମା'+ୁ ଭକତି ଭେର,
ଜଣାଏ େମାହର अuର ଆକୁ ତି ଆକୁ ଳ ସୁେର "ଲgFୀ ସାଆuାଣୀ ! ତୁ େମ ପରା ତା'ର अଗତି ଗତି ,
କୃ ପା େଡାେର ତୁ ମ, େବାଉକୁ େମାହର ରଖିବ ବାି 

େଯଉଁଠି ବି ଥାଉ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରି ବ ବସି 
ମଗୁଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ତୁ ମ େହବନି ଉଣା,
ତୁ ମରି ଝି अ େସ, ଲgFୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ତୁ ମକୁ ଜଣା" 

ତ
ିକ

ା

अବସରପା ମହା ପବକ (ବି _)
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ଜନେମ ଜନେମ େବାଉ ପରା େମା'ର ତୁ ମରି ଦାସୀ,

ଇ
-ପ

ଇmିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼ - ନୂ ଆ ଦି ଲAୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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ସୁବ# ଶିଶୁ
(୧)
ଆତFାର ଜୟଯାତା ପେଥ

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ନି ୟତି ର ନୀତି ବେଳ ପକୃ ତି ର େକାେଳ
ଜନମି ଛି ଶି ଶୁ ଏକ ଶୁଭ+ରୀ
ପାଥ|ବ ତା" କେଳବର ଧରି
ପ#
ୂ  ତିଥି ପୁଣ ଉଷାକାେଳ
ବି ଦୀ# କରି ବୀଭ
(୨)

ଜୀବନର କDସୀ ରଜନୀ େଯେତ

अେଲାକ ସବା େସ' େଯ

ଢାଳୁ ଥିେଲ ବଥା ଆଉ େବଦନାର

ଶାଶତର ଆେଲାକ ଦି ଶାରୀ

େକ ଦସି z अବାରି ତ अଶ

ଉ¸ାସି ତ କରି ବି ଶ େମାହି ତ ହୃଦୟ

େମାହ ମୁ¹ ବି କଳ ବୀgେଣ,

ଜନF ଯା'ର ଜଗତକୁ କରି ଆଲି sନ

ବନର ବି ତa ଜୀବନ

ଉଲA ସି ତ ମହାନDମୟ I

ବଂଚୁ ଥିେଲ अାନେର अ େହାଇ

ହ
ାନ
ଆ

अହମି କା ଲୁ º ବଡ଼ପେଣ I

ା

ହୃଦେୟ େପାଥିତ କରି अମୃତର ତପ

ଇ
-ପ

ହସି ଲା େସ ହସାଇବାପାଇଁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚି ନFୟ ସତର ସୂଯ

ତ
ିକ

ତମି ସାର ଜଡ଼ ଗଭଗୃହ,
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ଭୁ ଲି ଯାଇ ଆତFଚି uା
ଜୀବନର ଦି ବ अଭି ସାର
ମି ଥାକୁ ସତର ରୂେପ अବେଲାକି
ମୃଣFୟ ଭsୁର େଯେତ ପତି ତ ଆଧାେର

ଦି ବ ବି ଭୁତି େର କି !ା

ପ#
ୂ  କରି କାମନାର ତି z ହଳାହଳ,

ବି ଭୂଷିତ େହବାନାହZ ଆେମ

ତା+ୁ େସହି ସୁବ# ଶି ଶୁଟି

ଚୂ# କି !ା କରି େଦବାନାହZ

ହସର ହି ରଣ ଗଭୁ

େମାହ अହମି କା ଦୁ ଗ

େଦଖାଇଲା ଜନF ମୃତୁ अବଗାହୀ ଜୀବ

େଚୖ ତନର ମୁ»ର ପହାେର !

ଏ େଦହର ମହାକାଳ କବଳି ତ ପେଥ

ତା'େହେଲ अରୁେଣାଦୟ

ଆତFା ଆମ ଦି ବତନୁ ଲାେଭ

 ସୁବ# ସକାେଳ
େଜାତି ମୟ

(୩)

ଆନDେର େହାଇ ଉଲA ସି ତ

କୃ ପାଘନ େଚତନା ଉନମୁେଖ

ସୁବ#ର ଶି ଶୁପରି

ଆମପାଇଁ ସ}ିअଛି अମୃତର ଫଳ I

େଚୖ ତନର ଆେଲାକ ବି aାେର,

ଆେମ କି !ା ଆତFମଗt େହବାନାହZ

ପାଥ|ବର ପଦଧନି ଆମ

େପାଛି େଦବାପାଇଁ େଯେତ

ଜୀବନର ପ#
ୂ  ଛD ମD ନି କଣେର

ଆମ ମନୁ ଁ ଆସzିର अବେଲପ

ଓଁ କାରର ତାଳ ଲେୟ

ବାସନାର ବି ଷାz ପେଲପ

ସଘେନ ଉଠି ବ ବାଜି

अବଗାହି ଆତF ବାରିଧି େର,

अମୃତର ମହାସଂଗୀତେର I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େନବା ଆେମ େଶଷଜନF ଉଷାର ଗରଭୁ ଁ
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ସୀମାହୀନ ତମ ମନ
ନୂ ଆ ଜୀବନର
ପଥମ ଜନFଦି ନେର

ଡା ନୀଳମାଧବ

ତମ ପାଇଁ
ତମ ସ ପtର ଘର
ସଜଉଛି ମଁୁ
େମା ହୃଦୟେର |
.
େସ ଘରର ଝରକାରୁ
ଉଂକି ମାରି େଦଖୁଛି ମଁୁ
ଆକାଶ ପେର ଆକାଶ
ଦି ଗବଳୟ, ଓ ତା ଆରପଟ
ବି ଚିତ ଏ କୁ ହୁକ ଦୁ ନି ଆ

ତମ ନି ଶାସେର
अନୁ ଭବ କରୁଛି ମଁୁ
ତମ ନି େବଦନ, ତମ ଇା,
ତମ ଉାହ –
ଉଡି ବାକୁ ,
ଉେଡ଼ଇବାକୁ େମାେତ
ଲଂଘି ବାକୁ ପୃଥିବୀର ମାୟା େମାହ
ଭାଂଗିବାକୁ େଯେତକ ବନ ଏଠି
ଜୀବନର .
ଜି ତିବାକୁ ସକଳ ବହFାm

ତ
ିକ

ା

ତମ ପାଇଁ

ଇ
-ପ

େମା ପାଇଁ

ହ
ାନ

ଓଲଭରହା!ଟନ, ୟୁେକ, nmadhab@yahoo.com

ଆ

.

ପରଦା ପଛରୁ
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ଭାsୁଛି ସପt
ମଁୁ ହତ ଭାଗା େମା ସହ
ଭାଗ େଖଳି େଖଳି ହସି

ଦୁ ଷFu େବେହରା

େଦଉଛି ସ ପt !!

ଯାହର ଚି ରି ଯାଇଛି ମନ ତଳ
ପୁରୁଣା ପୁ-ା କି େଯାଡି

କି ଏ େମା ଦୁ ଃଖ ଶୁଣିବ ଯାହାକୁ

ପାରି ବ ସ ପt !!

କହି େଲ େସ ହସି େଦଇ କେହ
ଏ ଭsା ସ ପt !!

ଯାଉଛି େମା େଶାଷ ଆଶା

ସମୟ କୁ େଦଖି କହି ଲି କଥା ପେଦ

ଦରଦ ସ ପt !!

େତା"ର ସମୟ अଛି େବାଲି
ଭାsୁଛି ସ ପt !!

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଢ+ାନାଳ
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अେନକ अବେଶାଷ େର ବୁ ଡି

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ମଁା ସମେଲଶରୀ
ସbଲପୁରେର

ବାସକଲୁ

ତୁ ହZ ବୁ ଢି ଠାକୁ ରାଣୀ ,
ସମେଲଇ

ଶ+ର ବି ଶାଳ

ନାେମ ତେତ

ସଭZଏ େଲା ଜାଣି।
ସbଲପୁରର
ଲ+ାଗଢୁ ତୁ

अପମାନ ସହି

ଆସି ଲୁ ତୁ ମଁା ସମେଲଇ ,
ଓଡି ଶା ରାେଜ

अବାନ କଲୁ

अଧି ାତା େଦବୀ

ସମଲପୁରେର ରହି ଲୁ ,
ସbଲପୁରେର

େକାଶଳି ମାନ+ୁ

ଶwା, ଆଶୀବାଦ େଯ େଦଲୁ ।

େତା କରୁଣା
ଦୀପାବଳୀ,

ଦଶହରା

अନ ପାବଣ େଯ େତାର ,
ଆରାଧନା େଭାଗ

େଦଇ ମାେଗା

ପାଈେଲ ମାେଗା

ଏ ହୃଦୟ େମା ଶାuି ,
େତାପରି ନାମେର

ସମେଲଇ ମାେଗ

ଦୁ ନି ଆେର େକହି ନାହାuି ।

ା

ଆଶି ଷ ପାଆuି େତାର।
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ରଖି ଲୁ ଶwା ଘ¡ େଘାେଡାଈ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଗୁଡ଼ିଆଳୀ, କବି ସଯ
ୂ  ନଗର, ଗଜାଂମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୨୨୬୯୯୬୬
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କହି ଲ େଦଖି
କ}ା େବେଳ ତରକାରୀ ମଁୁ ହୁଏ
ପାଚି େଲ ଭକତ ମDିର ନି ଏ
ପେତକ ପଜ
ୂ ାକୁ ମଁୁ ଆଗ ଯାଏ
ହଳଦି ଆ େଚାପା ଭି ତେର ଥାଏ
ଛେଡ଼ଇେଲ ମେତ ସହେଜ ପାଏ
କହି କି ପାରି ବ େମା ନାମ କି ଏ ?
( ଉ: କଦଳୀ )
ତି େନାଟି କ¡ାେର େଖଳ ମଁୁ କେର
ଏକ ଠାରୁ ବାର ଯାଏଁ ମଁୁ ଘୁେର
ପୁଣି େକେବ ଟsା ହୁଏ କା¼େର
ଟିକ୍ ଟିକ୍ େମାର ଶବଦ କେର

କହି ଦି अ େତେବ େମା ନାମଟି େର ?
( ଉ: ଘଡ଼ି )

ବସu ଋତୁ େର େମା କୁ ହୁ ଭାେସ
େମା ତାନେର ସାରା ଜsଲ ହେସ
େମା ରୂପଟି କଳା ଉେଡ଼ ଆକାେଶ
ଆb ବଉଳି େଲ ମଁୁ ଡାେଳ ବେସ
ଋତୁ ରାଜା ସହ ମଁୁ ପରା ଆେସ
କହି ପାରି ବ େମା ନାଆଁ କି ଏ େସ ?
( ଉ: େକାଇଲି )
େମା େଦହେର ଥାଏ ଦୁ ଇଟି ଚକ
ବି ନା େତଲେର ମଁୁ ଚାେଲ अେନକ
େପଡଲ ମାରି ଣ ଚଳାuି େଲାକ
ଘ¡ି ଟିs୍ ଟିs୍ କେର ଚାଳକ
ସାଇତି େଲ ରୁେହ ଜୀବନ ଯାକ
କୁ ହ େମାର ନାମ କି ସ ବାଳକ ?

ା

( ଉ: ସାଇେକଲ )
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ଥାଏ େକେବ ମୁହZ କାହା ହାତେର

अମରନାଥ ବାରିକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କୟଁା, ମsଳପୁର, ଯାଜପୁର
ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲAୀ)
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ହୃଦୟର ଭାଷା

ଚଉଦି େଗ ସେତ ହୃ ଦୟର ଭାଷା

ବି ନା େମେଘ କେର ଭାବର ବରଷା

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

େବାଧଗମତାର େଯେତ ସବୁ ଆଶା
ପେୂ # ସଂପକ ବାେ ଏକ ବସା.....!

ଚହଳି ଯାଏ ସୁଗିତ ବାସ
ମନ ଭିତେର ନ ଥିେଲ ବି ନାସା
अେପgାର ସବୁ अu େହାଇ

ତ
ିକ

ା
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ମି ଳିଯାଏ େକେତ ହୃଦୟୁ ପଶଂସା.....!

ଇ
-ପ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼,େମା- ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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अଭିମାନ
େମାର अଭିମାନ କି ବା अଭିେଯାଗ
ଯାହା ଭାବି ବାର अଛି ତୁ େମ ଭାବ

ପୁvାlଳୀ ପmା

କି ଛି କହି ବାର ଆଉ ନାହZ
କି କଥା କହି ବି! େକମି ତି କହି ବି

ଏକାପରି ଭାେବ ଏେବ ମୁହZ।।

ଶୁଣିବାକୁ ତୁ ମ କାନ କାହZ? ।।
ଆଖି ପାେଖ ଲୁ ହ ଆଉ ନାହZ
ଝରି ଝରି ପୁରା ଶୁଖିତ ଯାଇଛି ,

ଆଉ େକଉଁ କଥା अବା ଥାଏ

କି ଛି अଜାଣେତ ସୁଖେର ସରି ଛି

ଆଉ େକଉଁ ବଥା ସେତ ରେହ...!

ଦୁ ଃଖ ବା କରିବି କାହZ!

ନୀରବେର ପେଛ ଯି ବି ରହି

ତୁ େମ ଆଖି ବୁ ଜି अଛ ରହି ।।

ମନ ଉଣା ଜମା କରୁନାହZ।।
ମନ ନାହZ ମେନାଭାବ ନାହZ
ଛାତି ତେଳଥିବା अକୁ ହା ବାରତା

ନି Dା, ପଶଂସାର ଏକ अଭିଧାନ

େଯେତ ଯାହାସବୁ ସF xତିେର ସାଇତା

ଯାତନା, େବଦନା, ଜୀବନ ଯଣା

ହଜି ଗଲାଣି େକେବଠୁ ଯାଇ

କରୁଣା ଦି अ କି କର अକରୁଣା

ଯଦି ପାରୁଛ ଦି अ ବୁ ଝାଇ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अଭାବ, କଷଣ, ମାନ, अଭିମାନ
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ସୁଖ ତୁ ମ ଦାନ, ଦୁ ଃଖ ତୁ ମ ଦାନ
ତୁ ମ ହାତଗଢା ଏ ପି m ପରାଣ
କରୁଣାରୁ ମଁୁ ବ}ିତ କାହZ!
ଭାବ କଟିଯାଉ ତୁ ମ ଠାଇଁ।।

ତୁ େମ ତ ଜଗତ ସାଇଁ
अବୁ ଝା ଏମନ, अବୁ ଝା ଜୀବନ
େକମି ତି ଏକାଠି ଦି अ ପାପ ପୁଣ
ଆୟୁଷର େଶଷ ଗାର ଛୁଇଁ
ସl ଆସି ଲାଣି ଧି େର ନଇଁ।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର
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अଭିମାନ
ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାअ ପି ୟା
ମନେର ନରଖି ରାଗ

ଜୟu କୁ ମାର
ମଲିA କ

अଭିମାନ କରି ଦୂ େରଇ ଯାअନି
କି ଛିତ ମାଗୁନି ଭାଗ ।
ମି ଳନ ଆମର अତୁ ଟ ରହି ବ
କଥା େଦଉଥିେଲ
ଆଜି ସି ନା ତୁ େମ ରାଗ ରୁଷା କରି
େମାଠାରୁ ଯାଇଛ ଖସି ।

କାହZକି अବୁ ଝା େହଲ
କି େଦାଷ ଥିଲା େଯ ପାଖେର େମାହର
କଥାତ େହଉନା ଭଲ ।
େମାର କଥା ମାନି େଫରି ଆସ ଥେର

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଆଳାପ:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭

ଆ

ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ।

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନDି ପୁର, ଯାଜପୁର

ହ
ାନ

ତୁ ମକୁ େନଇ ମଁୁ ସପନ େଦଖି ଛି

ା

अମାନି ଆ ହୁअ ନାହZ
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େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ତୁ େମତ ବୁ ଝନା
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ସପt ଇଲାକା
ସପt େଯେବ ଆେସ ସାଜି ନବବଧ ୂ
ମନ ଆନDେର ନାେଚ

ନି ରlନ ସାହୁ

ପରି ପକ େହାଇ ନ ଥିବା ଫଳଟି
ଆେପଆେପ ଏଠି ପାେଚ ।

ସପt ରଚି ଯାଏ େକେତ ସାବନା
ସପt ଭାsିଗେଲ ମନ ମରି ଯାଏ

ଆଶାର କି ରଣ ଆେଣ ଉୀପନା

ବ}ିବା ଲାଗଇ କ

ବାେ¡ ଖୁସି ଚୁ ନାଚୁ ନା

ଜୀବନ ଲାଗଇ ଭାରି अସହଣୀ

ଭାରି ସ ଛ ଦି େଶ ପତି ବିb ଏଠି

ଭବି ଷତ ପୁରା ନ

ମଇଳା ଦପଣ କାେଚ ।

ତଥାପି ମଣିଷ ନୂ ଆ ସପt େଦେଖ
ସପt ପରା ସୁଖ ଯାେଚ ।

ତ
ିକ

ା

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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ମନ ହୁଏ ଆନମନା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଢ+ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬

ଆ

େମା :--- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ଯୁବକାuିର ମସାଲ
ଯୁବକାuି ର ମସାଲ,
ସଂ9ୃତି ପର!ରାର ଠି କଣା,

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଦି ଗu ପସାରୀ େଡଣା
ପାଚରୁ ପାାତକୁ କଲ ଉଡ଼ାଣ ,
ଧମ ଧାରଣର ଉw େର
ବି ଶବାସୀ+ୁ କରାଇ ସF ରଣ,,,
अନୁ ଭବ କରାଇଲ ହି Dୁତର
ଗଭୀରତା ଓ ଗାଢ଼ତା

କରାଇଲ ସାମୀ ବି େବକାନD,,,I
ଯୁବକାuି କଲ ବି ଶ ଆଧାତFକୁ
ମହାକୁ  ମଧେର ସୂଯ ସtାନ,
େହ ଯୁବ ପତି ଭାର ଆଦ ପଣମ

ତ
ିକ

ମାଲକାନଗି ରି, ଓଡ଼ି ଶା

ଇ
-ପ

ତୁ କୁ କରୁଛି ଶତେକାଟି ନମନ ।

ା

ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦି ବସେର......,
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ଧମ ସଂାପନର a ମଜବୁ ତ

ଆ

ହ
ାନ

େସଲ:-୭୬୮୩୯୨୦୨୨୧
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େପମ ଲଗt
ଆଜି କାହZ କାDିବାକୁ
ଇା ହୁଏ ଭାରି

ସି େwଶର ତି ପାଠୀ

ଜାଣିନି ମଁୁ ଦି େନ ଥିଲି
ନି ଜର କାହାରି

ପଜ
ୂ ି ପାରି ନାହZ େକେବ ଶ+ର ଗଉରୀ
େଜାତି ଷ କୁ େଦଖାଇନି ହାତ

େମାେତ କାହZ ଜାେଳ अବେଶାଷ

ତୁ େମ ଗଲା ପେର ପେର

ସରି ଗଲା ପେର େମାର େପମର ଆୟୁଷ

ସବୁ ଫିକା ଫିକା
ମନ ଭୟଭିତ ।

ରାଶି ଲଗt ନgତ ର କି ବା अନୁ କୁ ଳ

କହି ଥିଲ ପାେଖଥିବ ଶେହ ଜନମେର

ଶୁକ ପଭାବ ନେଦଖି େହଲି ପଭାବି ତ

ଶେହ ଦି ନ ପାରିଲନି ରହି

ଗାଇବା ଆଗରୁ ସରି ଗଲା େପମ ଗୀତ

ତୁ ମ ହାତ ପାରିଲି ନି ଧରି
ସାଥୀ ଖାଲି ତୁ ମ ସF xତି ଛାଈ ।

ପାେରନା ମଁୁ କହି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

େଖାwା, ଓଡି ଶା

ଆ

ପାେରନା ମଁୁ ସହି ।

ା

ଛାତି ଭିତେର ରଖିେଲ
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ବାପା
ଜୀବନେଟ ପାଇ େଯେବ ଜନF େନଲି
ଏ ଧରା ଧରଣୀ ତେଳ

अନୁ ରାଧା କର

ଆଦେର େକାେଳଇ େନଇଥିଲ ମେତ
ଧରି ତୁ ମ ବାହୁ ବେଳ
ଖୁସିର ଲହରୀ ଛୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା
ଆନDେର ଥିଲ ତୁ େମ
େକେତ େସାପt ତୁ େମ େମା ପାଇଁ େଦଖି ଲ
େକେତ अଳି କଳି କରି ଛି ଜୀବେନ

ପଥେମ ଧରିଲି ତୁ ମ ହାତ େଯେବ

େଦାଷ େମାର ଧରି ନାହଁ

ଚାଲି ସି ଖାଇଲ ମେତ

ସବୁ େଦାଷକୁ େମା ନି ଜ ମୁେm େନଇ

ଝୁ¡ିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େକାେଳଇ ଧରିଲ

େକେବ ଟାଣ କରି କହି ନାହଁ

କ େହବ େବାଲି ମେତ

ଆଜି ମେନପେଡ େସଇ ପି ଲାଦି ନ
ତୁ ମର େସ େସtହ େପମ
ମDିର ସଦୃ ଶ ପରିବାେର େମାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ ହZ େଦବତା ସମ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରୀ, ଓଡି ଶା
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ଖୁସି େଦବାପାଇଁ ମେନ

Aahwaan.com

66

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭାରତ ଆମରି ମାଆ
ଏଇ ଭାରତ ଆମରି ମାଆ
ଆେମ ରଖି ବା ତାହାରି ନାଆଁ

େଗୗରୀ ପmା

ଭାରତ ଆମରି ମାଆ।
ଏଇ ଭାରତ ଆମରି ମାଆ

ତା'ର େକାଳେର େହଲୁ ଜନମ

ଗsା ବି େବାହୁଛି ଧୀର।

କରି ବା ଆେମ ତାହାରି କାମ

ଏଇ ଭାରତ ବି େଶ ବି ଦିତ

ଭାରତ ଏହାର ନାମ।

ତା'ର େଗୗରେବ ସେବ ଚକି ତ

ଜନମି େକେତ ବୀର ପୁରୁଷ

ମାନୁ ଛି ସାରା ଜଗତ।

ରଖି ଗେଲ ଏ େଦଶ ର ଯଶ

ବି ଶ ଗୁରୁ ର ଆସେନ ଆଜି

ଭାରତ ଆମରି େଦଶ।

େଶାଭା ପାଉଛି ରାଣୀଟି ସାଜି

ଗାୀ, ସୁଭାଷ ଶା ୀ, ସାର

ସୁDର େଗୗରବ ରାଜି ।

େଯାଗ ସuାନ ଏଇ େଦଶର

ଆମ ଭାରତ ସୁDର େଦଶ

ଭାରତ ନାମ ଏହାର।

ରଖି ଛି ସାଜି େକେତ େଯ େବଶ

ହ
ାନ
ଆ

ସଭି+ ଓଠେର ହସ।

ା

ହି ମାଳୟ ଯା ମୁକୁଟ ଶି ର

ତ
ିକ

ଭାରତ ଆମରି ମାଆ।

ଇ
-ପ

ନୀଳ ସାଗର ଧୁଏ ପୟର
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ପାଇବା କାହZ ଏପରି େଦଶ
ରଖି ବା ତା'ର ମହତ ଆସ
ଭାରତ ଆମରି େଦଶ।
ଶପଥ େନବା ରଖି ବା େଟକ
ତା'ପାେଦ େହବା ନତମaକ
ପଭୁ େହ ତା ପାେଦ ରଖ।
ଭାରତ େକାେଳ ଜନମି ଆେମ
ଏଇ ପରାଣ ଲାଗୁ ତା କାେମ
ଯାଉ ଏ ପାଣ ତା ନାେମ।
ଯାଉ ଏ ପାଣ ତା ନାେମ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଜୟପୁର
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ଆହାନ୍ ପାଇଁ ନାନାବାୟା
ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାେଲ
ଆହାନର େଘାଡ଼ାେର

େଯାଡ଼ାେର ଖଣିଖାଦାନ
େଦଖିଯିବ ଜାଣିେର।
ଖାଇବାକୁ େଦବୁ ଆେମ
ତା' ବାଟକୁ ଚାହZଥିେବ
କୁ ନି କୁନି ଗୁଡ଼ିଆ ।
ଜେଣ ପେର ଜେଣ ଉଠି
ପି ଠିପେର ବସି େବ
େଘରାଏ ଆସି େଲ ବୁ ଲି
ଖିଲିଖିଲି ହସି େବ।
େସ କହି ବ ଥରି ବନି

ନି ଜକୁ େର ଚେଳଇ।
ଗୀତଟିଏ ଗାअ ପି େଲ
"େବଶି ପାଠ ପଢି ବି
କାଳି ଆ େଘାଡ଼ାେର ଚଢି
ମଧୁ ସାେଥ ଲଢ଼ି ବି।"
ଗୀତ େଶଷ ପଢ଼ା େଶଷ
ଆହାନ୍ ତ କହି ଲା
ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲାେର
ବାଆ ଧି େର ବହି ଲା।

୨୭, ମ ମାେନାର,େଗାଠପାଟଣା
ଭୁ ବେନଶର-୨୯,େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭

ଆ

ଓମି କନ୍ ଡରେର

ଦୁ ଃଖେବେଳ େନବଟିେକ
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ବୁ ଟଭଜା ପୁଡିଆ

ଯି ବ ଏଠଁୁ ପେଳଇ

ା

େକେତେକେତ ପାଣିେର

ଆଜି अଛି କାଲି ସି ଏ

ତ
ିକ

ଜsଲି ଘାଟେର अଛି

ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେର।

ଇ
-ପ

ଯି ବ ସି ଏ େଯାଡ଼ାେର।

ଘେର ରହି ମନେଦଇ

ହ
ାନ

ଜsଲି ଘାଟରୁ େଫରି

ନୀଳମଣି ଚାD

Aahwaan.com

69

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଦବବତ
ଗୁେl ଚଉଦି ଗ, ଧରାପୃ- ସରଗ,
ମହୀତଳ ସୁଭାଷିତ େଦବବତ ଜନମ।
ସାତଭାତା अେu ଶ ଭୂ ମିେକାରତ,

ସF xତିରlନ ବାରିକ

ଗଂଗାେକାଳ ପ#
ୂ  କେର ବୀର େଦବବରତ।
ସାତପୁତ ଦାନକେର ଗଂଗା ନି ଜ ଗରେଭ,
ଶାuନୁ ର ନି େବଦେନ ରେଖ ତାକୁ ଶରେଧ।
अଭିଶ ଜୀବନ ଏ ଗଂଗାମାତା ଜାଣଇ,
େଦବବତ ସାେଥ ଧରି ...ସରଗ େସ େଫରଇ।

ଗୁରୁପାେଶ ଆଚରଇ ଧମ ତା'ର ଶି ଷତ।
େଶ-ାନ ଆହରଇ େଶ- ଶି ଷ ମଗେନ,
ଗୁରୁଆା ଶି େରାଧାଯ େଦେଖ ନି ତ ସପେନ।
अତି ବି ଚgଣ ବୀର ହୁଏ ସି ଏ ବାଲେର,
ରଥୀ ମହାରଥୀ ଚାହZ ତା'ର ଧନୁ ତୀରେର।

ତ
ିକ

ା

ପଶୁରାମ ଶି ଷ େସ ତ ଭୟ ନାହZ ହୃଦେୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େହାଇ gତରି ୟ ସି ଏ କେର ନାହZ अନାେୟ।
ରାଜନୀତି ାେନବୀର ଧନୁ wର େଶ-,
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ନାୟମୂ_| େଦେଖ ତା'ର ବୀରତର କା-।
ଶି gାର अନu ଘଡ଼ି ଆସି ଯାଏ ଜୀବେନ,
ଗଂଗାମାତା ଛାେଡତାକୁ ଶାuନୁ ର अଗେଣ।
େଦଖିତା'ର ବୀରପୁତ ଗରବେର ଥରଇ,
ଆନDିତ ମହାରାଜା ଆଲି sନ କରଇ।
ହaିନାର ପଜାରାଜା େଦେଖ ତା'ର ବୀରତ,
ଯୁବରାଜ ପଦବୀକୁ କେର େସତ ପଣିତ।
େଖଳି ଯାଏ ସାରାରାେଜ ଆନDର ଲହରୀ,
େଦବବତ ଚତୁ ଃପାେଶ ଗାରି ମାର ଗୁlରୀ।
ଦୁ ଃଖଦି ଏ ମୁହଁେମାଡି ଏହି ସୁଖ ଆନେD,
ସମୟର ପଶାପାଲି କୁ ରୁବଂେଶ ଚରେu।

ପି ତା ତା'ର ଚାେହଁ ନାହZ ପାଇବନି ନାୟ ଏ।
ଶାuନୁ ର ଚି uାହୃଦ ବାକୁ ଳି ତ ହୁअଇ,
अନାୟ ତ େହବ ଏହା େଦବବତ ସF ରଇ।
େଦବବତ ାତେହାଇ ନି ଏ ଭୀଷF ପତି ା,
ଆଜୀବନ ବହFଚଯ ପାଳି ବେସ ପି ତାା।

ତ
ିକ

ା

ମହାରାଜା ସି ଂହାସନ ସାନଭାତା ବସାଇ,
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦଖିବେସ ପି ତାଛବି େଦବବତ କହଇ।
େଦବବତ ଲାଭକେର ଇାମୃତୁ କବଚ,
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ଭିଷF ନାେମ ପରି ଚିତ ହୁअଇ େସ ମେହା।
अନାୟତ ହୁଏ ପୁଣି ଭୀଷFର ଜୀବେନ,
େଯାଗ ରାଜା ରାଜ େଖାେଜ अତି ନୀତ ଗହେନ।
େସବାକେର ନି -ାେଦଇ,ପତି ାର ଦାହି ,
ମହାବୀର,ମହାାନୀ ମାତୃ ଆେ ରହି ।
अମି ,अbା,अbାଳି କା େନଇଚାେଲ ରଥେର,
अbା अଭିଶାେପ କାେଟ ଜୀବନ େସ େଖଦେର।
ଯgFାେରାଗ ସମପଇ ବି ଚିତବୀଯ ଜୀବନ,
अପୁତେର ଚି uାଗa ସାରାରାଜ ମନନ।
ବାସେଦବ େଭାଗଗେଢ ତି ନି ରାଜକୁ ମାର,
ଧତରା, ପାmୁ ନାେମ ଦାସୀପୁତ ବି ଦୁର।

ୠଷିଶାେବ ହaିନାେର େଖେଳ ଦୁ ଃଖ ଲହରୀ।
ଧତରା ସି ଂହାସେନ କେର ମହାଦୁ ନୀତି ,
ଯୁଧି-ିର ଭାଗକୁ େସ କେର ଧଳ
ୂ ି ମୂରତି ।
ଦୁ େଯାଧନ ସବୁ ବୁ wି ଶକୁ ନି ର ଆଶାେର,
ଯଉଘର, ବନବାସ େଦୗପଦୀ େଯ େକାହେର।

ା

େଯେବ ହରଣ,

ତ
ିକ

ରାଜସଭା ନି ରବେର ବ
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ହ
ାନ

ଇ
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ନାରୀ अଭିଶାେପ ଜେଳ ବାସୁେଦବ ଶରଣ।
ଭୀଷF ପରୀ ନାୟବୀର ବସି ରେହ ମଉନ,
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କି ପି , େଦାଣ ଚାହZ ରେହ ନି ରୁ_ର ବଚନ।
अପମାେନ େଦୗପଦୀର କୁ ରୁେgତ ସଜାଇ,
କୁ ରୁେଶ- ଭୀଷF ହୁଏ େସନାପତି ଧରଇ।
ଭୀଷଣ େଯ ଯୁw ଶୁେଭ କୁ ରୁେgତ ବgେର,
अbାରୂପ ଶୀଖmି େଯ ପୁରାକେର ଲgେର।
ଧନୁ ତୀର ତାଗକେର ମହାରଥୀ ଭିଷମ,
अଜୁ ନର ଶରାହାେତ ନଇଁପେଡ ଦୁ ଗମ।
ସହସର ଶରଶଯା ଭୂ ମିପେର ଶୟନ,
ଯଣାର େଶଷସୀମା ବହି ଯାଏ ନୟନ।
ନି ୟମର ଦୂ େରରହି ଯୁw ଶ¿ ଗୁlଇ,
ପି ତାମହ ଭୀଷF ଆତFା ବାକୁ ଳି ତ ହୁअଇ।

େଦଖିଯିବ ମହାବୀର ସୁରgିତ ତା ଦୀgା।
ଶୁଭଶ¿ ପୁଲକି ତ ଯୁଧି-ିର ସମାଟ,
ଏହାଶୁଣି ପି ତାମହ ମେନରେଟ ବି ଭାଟ।
ଆନDିତ ଆତFା ତା'ର ଖୁସି ହୁଏ ମଗନ,
ବାସୁେଦବ ଦରଶନ ତାଗ କେର ଜୀବନ।

ତ
ିକ

ା

ଗାମ:-अନୁ ପଲା,େପା:-अେuଇ,
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ପଡି ରେହ ମୃତୁଶଯା ହaିନାର ସୁରgା,

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା:-ଜଗତସି ଂହପୁର,

ଆ

ହ
ାନ

smrutiranjanbarik.smruti@gmail.com
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କାଠଟିଏ ମଁୁ
କାଠଟିଏ ମଁୁ
େକେବ

ଦି େନଶ୍ େମେହର

କାଠଟିଏ ମଁୁ

ମDିରେର ପୁଣି

େକେବ ସଭତାର ନDିେଘାଷ ପାଇଁ

ପଭୁ ମଥାର ଚDନ

ପାଣବଳି ଦି ଏ ତ

ପୁଣି େକେବ

େକେବ ପୁଣି

ମଶାଣିେର ମହା ନି ବା ଣ

ବୃ gଟିର अaି ସାଜି

େକାଟି ଓଡ଼ି ଆ ଭକତ ପାେଶ

ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କେର।

ଜଗତର ନାଥ ନାେମ ଦାରୁବହF।

ନାହZ େମାର ଦୁ ଃଖ

େକେବ ନାଉରି ଆଟିର

ନାହZ େମାର अନୁ ତାପ

ଜୀବନ ନାଆ

ପର େସବାେର ନି ଜକୁ

କାଠୁ ରି ଆଟିର େପଟର ସାହା

ଉଗ କରି

କାଠୁ ରି ଆ େଚାଟେର ନାହZ େମା ଦୁ ଃଖ

ନି ଜ ଜୀବ ଧନ କରି ବାକୁ ଚାେହଁ

ହସି ହସି େମ¡ାଏ ତା

ହଁ କାଠଟିଏ ମଁୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ପଳାସ, କଳାହାmି

ହ
ାନ

େମା - ୮୦୧୮୮୨୮୪୫୬

ଆ

ହଁ

ା

ପରି ବାର ଜନ େଭାକ।
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େରାେଷଇ ଘେର ଇନ
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େକମିତି କହି ବି େତାେତ...
େତାେତ...
କାଳି ଆେର...କାଳି ଆେର...
ତୁ ଏକା ତ ମାଲି କ ଏ ଜଗେତ,

ନୂ ତନ କୁ ମାର

ବସି ମଁୁ ଭାେବ ମନେର...

େବେହରା

େମା ଜୀବନର ଦୁ ଃଖ କ େଯେତ,

େସଥି ପାଇଁ କି ଗଲୁ େର ଭୁ ଲି ,
େଦଖୁଛୁ ତ ଚକାଆଖି େମଲି
େକମି ତି କହି ବି ମୁହଁ େଖାଲି ।
ସାଲେବଗ ପରି େକ ନାହଁ ାuି ,
ଭାବି अବା ରୁଷିଛୁ କି ଚି uି
ତା+ ପରି ମଁୁ ବି େହାଇଥାuି ।
କାଳି ଆେର...କାଳି ଆେର...
ଦାୟୀ ମଁୁ କରୁ ନାହZ କାହାକୁ
କହି ବି ମଁୁ ପାରୁ ନାହZ ଆଉ,
େତାର ଇାେର ଯା' େଦ ଯାହାକୁ

ସବୁ ବାଜି େର ତ ତୁ ହZ ଜି ତୁ।
କାଳି ଆେର...କାଳି ଆେର...
ତୁ अuଯାମୀ ତୁ ଇାମୟ
ବୁ ଝି ପାରୁ ସବୁ ରି ହୃଦୟ,
େତା ପାେଦ େକବଳ େମାର ଲୟ
ଦୂ ର କରି େଦ ତୁ େମାର ଭୟ।
କରି ତୁ େର ପାତର अuର
େମା अuରରୁ ଯି ବୁନି ଦୂ ର,
େତା ବି ନା ଲାେଗ ସବୁ अାର
ତୁ େମା ପଥ ତୁ ହZ େମା ସଂସାର।
କାଳି ଆେର...କାଳି ଆେର...

ବାରିପଦା, ମୟରଭl
ୂ

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ अବା କି ଏ ବାଧା େଦବାକୁ ?

ଦୁ ଃେଖ अବା ସୁେଖ ଦି ନ ବି ତୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭz ଦାସି ଆ ବୁ ମହାuି

େସମି ତି େହାଇଛି େମାର େହତୁ ,

ା

କି ଏ କଣ େଦଲା ମଁୁ ନ େଦଲି

େଯମି ତି ଗଢ଼ି ଛୁ େମାେତ େର ତୁ

ତ
ିକ

ଆସୁନାହZ ଭାଷା ତ କି ଛି େମାେତ...।୦।

ଇ
-ପ

େକମି ତି କହି ବି େତାେତ...
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େକମିତି କହି ବି େତାେତ
େକମି ତି କହି ବି େତାେତ
ବନେପାଡ଼ି ଗେଲ ସଭିଏ ଜାଣuି

େଶାଭାଗି ନୀ ନD

ମନ େପାଡ଼ି ଗେଲ େକହି ନ ଜାଣuି
କୁ ହୁଳି କୁ ହୁଳି ଜଳୁ ଛି ହୃଦୟ
अଣନି ଶାସୀ ମଁୁ ମରିପାରୁନାହଁ
ବ}ି ପାରୁନାହZ ଏ ମର ଜଗେତ l
େକମି ତି କହି ବି େତାେତ l

ପଡି ଛି େମାପାେଖ ଜଟିଳ ପଶt
କି ଏ ବା ଉ_ର େଦବ ମେତ

େମା ମନ ହୃଦୟ ର ଛାଇ,
ପଢି ତୁ ପାରୁଛୁ େମା ମନରଭାଷା ସେତ ,
େକମି ତି କହି ବି େତାେତ l

ଇ
-ପ

େକମି ତି କହି ବି େତାେତ l

ତୁ ତ େମା ଜୀବନର ସହାଭରସା

ା

ମୁକୁଳି ବାପାଇଁ ପ¼ା ଦି ଶୁନାହZ

ନକହି ବା ଆଗରୁ ସବୁ ତ େଦଖୁଛୁ

ତ
ିକ

େଘରିଛି ଆଜି ଜୀବେନ

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର (େକାରାପୁଟ )
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ଉଦରର ଜାଳା ଦୁ ଃଖର ପସରା
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ତୁମରି ଚରେଣ अରପି େଦଇଛି
ତୁ ମରି ଚରେଣ अରପି େଦଇଛି
अବୁ ଝା ମନକୁ େମାର

ପତାପ କି େଶାର
ରାଉତ

ମାୟା େମାେହ ପଡି ଆସzି ବେନ
େହଉଥିଲି ହରବର ।
ତୁ ମରି ଚରେଣ---------।0।

ତୁ ମରି ଆଦଶ େହଉ େମା ଜୀବେନ
କଳୁ ଷ ପ+ରୁ ଉwାର କରି ଣ

େମାର ଚଲାପେଥ ତୁ ମରି ଇsିତ

େଦଇଛ ନବ ଜୀବନ

ଜୀବନେର େହଉ ସାର

ତୁ େମ ନଥିେଲ ଏ अେଲାଡ଼ା ଜୀବନ

କାମନା ବାସନା ଦୁ ର କରି େମାର

େହାଇଥାuା अକାରଣ

ହୃଦ ପୁଲକି ତ କର ।

ତୁ େମ ଆସି େମାର ଜୀବନ କୁ l େର

ତୁ ମରି ଚରେଣ----------।୧।

ଭରି େଦଲ ପୀତି ଝର ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମରି ଚରେଣ------------।୨।
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ବ}ିବାର अsୀକାର

ହ
ାନ

େତhଳି ପଦୀ, ହାଟଡ଼ି ହି, େକDୁ ଝର

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୮୩୨୭୭୭୨୫୦୩୩
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ଗୁହାରି ଶୁଣିମା େହଉ
କାନ ଶୁଣୁଥାଉ ଗୀତା ଭାଗବତ
ଲୁ ହ ଯାଉଥାଉ ଝରି

ସାଧନା ପmା

େତା ଧmା ତୁ ଳସୀ ଭୁ lୁ ଥାଏ ଆସି

ହାତ େମାର ବାଛି ଆଦରି େନଇଛି

ନେରେD ସି ନାନ ସାରି ।

େତାର କାମ କରି ବାକୁ
େମା ହa अsୁଳି େତାର ନାମାବଳୀ

ରଖି ଛି େଦବାକୁ ଚDନ ଫୁଲକୁ

ମନ ଭରି ଜପି ବାକୁ ।

ଆସି ବୁେର ଧନ ଯଦି
ରଖ ବା ନରଖ ଆେହ ପଦF ମୁଖ

ହୃଦୟ େମା' ସୁନା େବଦୀ ।

ଦୁ ଃଖ େର ଶରଣ ଗଲି
େଲାଡା ନାହZ େମାର ସୁଖ ସରଗର

ଲୁ ହେର ଆଖିକି େଦଇ अଛୁ ଭରି

ନି ଜକୁ ସମପ| େଦଲି ।

େଘନ ତୁ କଳା ସାଆu ।

େଦଖି ମନ ଯାଏ ହଜି

ଆ

େତାର ନାମ ଭଜି ଭଜି ।

ହ
ାନ

ଯାଉ ଏ' ଜୀବନ ଦୀପ େମାର ଲି ଭି

ତ
ିକ

ନାଲି अଧରର େସ' ହସ ସୁDର

ଇ
-ପ

େସଇ ଲୁ ହ ପାେଦ अଜାଡୁ ଛି ମୁେD

ା

ସତ କହ ଜଗନt ାଥ ,
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ବସି ଯାଆ ଥେର େମା ମନ-େଦଉେଳ
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ତୁ ହି ଧରି ଥିେଲ େଗାଟି େଗାଟି େଦାଷ
ମି ଳuାନି ରାହା ସବୁ
େତାହରି ଦୟାର ସୀମାତ ପାଉନି
େଖାଜି େଖାଜି ମହାପଭୁ ।

ରsା अଧରେର ନାଲି ହସ ଧାେର
େଦଖି ତରି ଯି ବି ଭବୁ
ଭଜି ଭଜି େତାର ମଧୁର ନାମକୁ
ସମୟ େମା ସରୁ ସବୁ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର
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ପିତା ହZ ଧମ ପିତା ହZ ସଗ 
ପି ତା ଆମ ସ ଗ 

ପି ତା ହZ ତ ଧମ

ପି ତା अଟuି ଆଦଶ
ବି ଜୟୀ େହବାେର

ଚରେଣ ତୁ ମର

ପଣତି େଘନ େମାହର
ତୁ ମ କୃ ପାବେଳ

ଆତFୀୟ ସ ଜନ

ସଭିଏଁ େହେଲ ନି ଜର ।୨।
ମାତା+ୁ ପାଇଲି

ସକଳ କଥା ଜାଣିଲି
ପି ତାମାତା ବୁ

ଭାଇ ଭଗିନୀ+ୁ

ସଭି+ୁ ନି ଜର କଲି ।୩।
େମା େଦହେର ଥିବା

ପତି ରzବି Dୁ

ତୁ େମ େଦଇଥିବା ଦାନ
େଦହ ପାଣ ଆତFା

ସାେଥ अବିତ

େମାର ଏ େଛାଟିଆ ମନ ।୪।

ଦାନ ଧମ କରି

ପୁଣ अଜ| ବାକୁ

ଉପେଦଶ େଦଲ େକେତ ।୫।
େମା ଜୀବେନ ତୁ େମ

ମାଗ େଦଖାଇଛ

ପଥ ପଦଶକ େହାଇ
ଯାହାେଦେଲ େହେଲ

ତମରି ଦାନକୁ

ଶୁଝି ମଁୁ ପାରିବି ନାହZ ।୬।
ପଜ
ୂ ବାପା େମାେତ

କର ଆଶୀବାଦ

କରିବି ଏଭଳି କାମ
େଦଶ ଜାତି ପାଇଁ

ଭଲ କାମ କରି

ରଖି ବି ତୁ ମର ନାମ ।୭।
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ତୁ ମରି ଦୟାରୁ

େପରଣା େଦଇଛ େମାେତ

ା

ପଜ
ୂ  ପି ତା େମାର

କରି ବ}ିବାକୁ

ଆଦଶ କରମ

ତ
ିକ

େସ ଦି अuି ପରାମଶ ।୧।

ଏ ବି ଇ ଓ େତhଳି ଖୁ¡ି

ଇ
-ପ

ଜୀବନ ଯୁwେର

ରେମଶ ଟାକୀ

ଆ

ହ
ାନ

ନବରsପୁର
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ପିତା ଧମ ପିତା ସଗ 
ପି ତା ହZ ଧମ ପି ତା ହZ ପରମ
ସଂସାର ଧାରାେର ସ ଗ 
ପି ତା ଆମ ପାଇଁ ମହା ପରି ଚୟ
ମେନ ବହି ଥାଉ ଗବ।
ପରି ବାର ପାଇଁ ମଝି ଖୁ¡ ସି ଏ
ପରି ବାର େବାଝ େବାହି
ଚଳଣି ବବା ଭିତେର ଯାହା+
ପରିଚୟ ଝଲସଇ।

ସuାନ+ ପାଇଁ ତାଗୀ
अନୁ ଶାସନର ବବା ଭିତେର
ମେନାବଳ ଥାଏ ଜାଗି।

ସuାନ ସuତି ମାନ+ୁ ସୁଶିgା
ପଦାନ ଦି ଗେର ସଦା
ରତ ରହି ଥାuି ବାପା ପରା ଆମ
ଆସୁ ପେଛ େଯେତ ବାଧା।
ପି ତା ଆମ ଧମ ପି ତା ଆମ ସ ଗ 
ତା+ ବି ନା ନାହZ ରାହା
ଆଜୀବନ େଡାର ରz ସ!କ େର
ସବୁ େବେଳ ଆମ ସାହା।
ତା+ ରି ଚରଣ ଧଳ
ୂ ି େନଇ ନି ତ
ବଢ଼ି ବା ଆଗକୁ ଆେମ
ପି ତା ଆମ ସ ଗ  ପି ତା ଆମ ଧମ

ା

ସୃି ସଜନାର ନାେମ।
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ଜୀବନ ଦୀପେର ନି ଜ ଜଳି ଜଳି

ନଳି ନୀ ପଭା ମି ଶ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମୁକୁD ପୁର, ଆ9ା, ଗlାମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୭୭୭୮୮୭୯୪୨
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ପିତା ଧମ ପିତା ସଗ 
େଯଉଁ ପି ତା ପାଇଁ ଦୁ ନି ଆ େଦଖି ଲି େସହି େମାର ଧମ ସ ଗ 
ତା+ ପାଦ ତେଳ ସବୁ ପଜ
ୂ ା ତପ ଜୀବେନ अ

अେମାଘ

ଜି ତିବାକୁ ଧମ ଯୁw

ବି େନାଦି ନୀ ଦାଶ

ଈଶର+ଠାରୁ େମା ପାଇଁ େସ ବଡ଼ ହୃଦୟ େମା ଶାu ଶୁw ।
ତା+ରି ଆେଦଶ େସେନହ ପରଶ େମାର ଜୀେବାନt ତି ମାଗ
ଛତଛାୟା େତାଳି ମaକ ଉପେର ଭରuି ସବୁ ସୁେଯାଗ
େଦଖାଇ କମ ସୁପଥ
ଚଲାଇ ନି अuି अମୃତ ସାେନ େମାହର ଜୀବନ ରଥ ।

ପର
ୂ େଣ ଲାଗuି େମାର ଖୁସି ସୁେଖ େଯେତକ କରଇ अଳି
ହୃେଦ ପୁତ େପମ େବାଳି
େମାଠାରୁ ବି ମୁଖ େଦଖିନାହZ ମୁଖ ଭାବuି ସଦା ମଁୁ କଳି ।
ଏମି ତି ପି ତା ମଁୁ ପାଇ ଜୀବନେର ସେତ େକେତ ସଉଭାଗୀ
ଶୁଝି ପାରି ବିନି ଋଣ ତ େକେବବି ପେଦ ଜୀବନ ଉଗୀ

ତ
ିକ

ା

ତା+ ସଂ9ାରର ାେନ

ଇ
-ପ

ଉ_ମ ପୁତେଟ େହାଇ ରହି ଥିବି େସବାପରାୟଣ ମେନ ।

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ରୁ ଆଁ, ମୁଗପାଳ
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େହ ଠାକୁ ର
ଜୀବ ଜଗତର ସୃି କ_ା
ବି ଶ ବହFାmକୁ ଧାରଣ କରି

ମେନାଜ କୁ ମାର
ଦାସ

ଦୁ ଃଖ କ ଭାର େବାହୁଛ
ମନେର ନଥାଏ କି ଛି େଖଦ l
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁ ମ କରୁଣା
ରହି ଛି ସଦା ବଳବ_ର
ବହFବାଣୀ अgୁ# ରୁହଇ

େହ ଠାକୁ ର ତୁ ମ କରୁଣାରୁ
େକେବ କରି ବନାହZ ଉଣାେଯ

अସତ ପଥ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଛି

ସକଳ ଭାବ ନୀତି ଆଦଶେର

କଥାେର କଥାେର ହି ଂସା

ଚାଲି ବାକୁ ସଦା ଦି अ ସଦବୁ wି l

ମାନବ ଜାତି ର ଦୁ ବଳତାକୁ

ତୁ ମ ଶzିେର ଆେଲାକି ତ େହଉ

େକମି ତି ନି ଜର କରିେନଇଛ l

ଏ ଜୀବଜଗତ ଆନDେର ହସୁ
ସବୁ ତୁ ମରି କରୁଣା ଆଶି ଷେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସଂସାରର ମsଳ କାମନା କର l
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ବି କ ର ପ¼ା ନାହZ ଯାହାର l

ହ
ାନ

ଆଳି ଜଂଗl, କପାେଳଶର, ଠାକୁ ରପାଟଣା,

ଆ

େକDାପଡ଼ା, ୯୯୩୭୧୭୮୭୫୫
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ପରୀ ରାଇଜ
ପରୀ ରାଇଜର ରାଜକୁ ମାରୀ େଗା
ତରତର କି ଆଁ େହଉ

अଜି ତ କୁ ମାର
ତି ପାଠୀ

େକଉଁଠି ତୁ ରହୁ କାର ଝି अ େବାହୂ
କୁ ଆେଡ ତୁ ଚାଲି ଯାଉ ।।୧।।

ନାହZ ଧନ, ାନ अବା ଭାଗବାନ

ତୁ ଳନା େତାପରି ନାହZ

अଭିଶ अଭାବେର ।।୪।।

ଭାଷା ବାଣିଜର ନୁ େହଁ େସୗଦାଗର

ଆେଗା ପି ୟତମା अେଯାଗ ନି କମା

ବ#ନା କରି ବି ମୁହZ ।।୨।।

କମହୀନ କଷଣେର

ଆେଗା ମଦାଳସା ନାହZ େମାର ଭାଷା

କି େଦବି ଉପମା କଳ+ କାଳି ମା

ଗରି ବ अେଟ ାନେର

କଳୁ ଷିତ ଜୀବନେର ।।୫।।

ମୁହZ, ଦୀନ, ହୀନ, अେଟ अକି }ନ

ନାହZ अଧି କାର ପାଇବାକୁ େମାର

अସମଥ େତା େସବାେର ।।୩।।

ତୁ ମପରି अପସରୀ

କି ପରି ପାଇବି ପାରୁନାହZ ଭାବି

ପରୀ ରାଇଜେର ପବି ତ ାନେର

େକଉଁ अବା अଧି କାେର

अଳକା ପୁେର ବି ହାରୀ ।।୬।।

ତ
ିକ

ା

ଗାମ/େପା - କୁ ଲାଡ଼, ଭlଭୂ ମି
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ତୁ ହି ରାଜ େଜମା ରୂପେର ସୁଷମା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭlନଗର,ଗlାମ - ୭୬୧୧୩୧

ଆ

ଭାମଭାଷ - ୯୪୩୮୧୮୯୯୪୮
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ପରୀ ରାଇଜ
େଶୖ ଶବର ସF xତି ଯାଇअଛି ବି ତି
ଭାଳୁ अଛି ଆଜି ମେନ,

ମେନାରମା

ପରୀ ରାଇଜର अଭୁ ଲା କାହାଣୀ

ରାଉତରାୟ

ଘୁରି ବୁ ଲଇ ସପେନ।
ହୃଦେବାଧ ହୁअଇ ସବୁ अବାaବ
ଥିଲା ମନଗଢ଼ା କଥା,
େକାମଳ ମତି କୁ ଜି ଣିବା ଆଶାେର
କାହାଣୀ ମୁଣିର ଗାଥା।

ବସୁ ଚଉପାେଶ େବଢ଼ି ,
କହୁଥିେଲ ଗପ अତି ସରାଗେର
େଖାଲି କାହାଣୀରେପଡି ।

ଧରି ଥିଲୁ େଜଜି କାନୀ,
ସୁନାପି ଲା ପରି ମନଧାନ େଦଇ
ବସୁଥିଲୁ େହାଇ ତୁ ନି ।
ଗପ ଶୁଣିଶୁଣି ନି ଶା େହାଇଯାଏ
କାହZେର ନଲାେଗ ମନ,
ଆଗକୁ କି େହବ ଆଗହ ବଢ଼ଇ
ଉଡଇ ମନ ପବନ।
ପରୀ ରାଇଜେର କଷଣ ଦୁ ଷଣ

ଆ

କରuି ସୁଖ ସଂେଭାଗ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସଭି+ େଚେହରା େଧାବ ଫରଫର

ତ
ିକ

ା

ନାହZ େକ ଶ େଭାଗାେଭାଗ,
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ରାଜକୀୟ ଠାଣି ାନୀ ମହାମାନି
ସବଦା ଚି ର କୁ ମାର,

ପରୀ ରାଇଜର କାହାଣୀ ମୁଣିେର

ଉଡି ବୁ ଲୁ ଥାuି ତି ଭୁ ବନ ଯାକ

अଛି ଦି ବ ମୂଲେବାଧ,

େଦେହ ଲାଗିଥାଇ ପର।

अେବାଧ ମନକୁ ବାି ରଖି ବାକୁ
େସଇ अକାଟ ଔଷଧ।

ମନ ପସDର ନି ବାସ ଳୀେର
କରି ଆହାର ବି ହାର,

ଶବଣ କଥନ ଶକତି ବwନ

େଭାଗ ବି ଳାସେର ଜୀବନ ବି ତଇ

ସଂଳାପ ମଧୁ ବଚନ,

ତନୁ େତଜଦୀ ସୁDର।

ହସ କାD ଭରା ବି ରହ େବଦନା
ଚରି ତର ସଂେଶାଧନ।

ପgୀରାଜ େଘାଡା ଉଡାଇ ନି अଇ
ଏକାଗତା ଆେଣ ମନ ହୃଦୟେର

ସରଳ ନି ରୀହ ରାଜ କୁ ମାରୀର

ପେରାgେର ଉପକାରୀ,

ଉଡାଇ ପି ାବସନ।

ଶି ଖାଏ ସଂ9ୃତି ପର!ରା ଗାଥା
ଦୁ ଃଖ ଯାଏ अପସରି।
ରହି ଯାଏ ଆମ ମାନସ ପ*େର

େଯାଡ଼ି େଦଉ ଥିେଲ ସ!କର ସୂତ

େସଇ अଭୁ ଲା ସେDଶ,

ବୁ ସେହାଦର ସଖା।

ଗୁରୁଜନ+ର ମହାନତା ପାେଶ

ତ
ିକ

କରୁଥିେଲ େକେତ ବାଖା,

ା

େସଇ କାହାଣୀର ଚରି ତ ବଖାଣି

ଇ
-ପ

ହୃଦୟ ହୁअଇ ବଶ।

ଆ

ହ
ାନ

େକାରାପୁଟ।
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େଟକି େଦଲି ଦୁଇ କର
ମଁୁ କି ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମକୁ ଡାକି ବା,
ଏଡି କି ଦୁ ୍ରୁହ ପଭୁ ,
ମୁେm ଲଦି ଦିअ ଦୁ ଖଭାର େଯେତ
ଯାତନା ଯଣା ସବୁ ,
ଏହି କି ତୁ ର ବଡ଼ପଣ କଥା
अଳପ େଲାକେର େଦଇ ଜାଣ ବଥା
ତୁ m ବୁ ଡ଼ି ପାଣି ନାକୁ ଏ େହଲାଣି
େହଉଛି ଯା ଉବୁ ଟୁ ବୁ।#

କି ସୁଖ ପାଉଚ ଦୁ ଃଖ େଦଇ କି ନା
ଚୁ ଲି ଚାଳ େମାର ଉଜାଡି ଲ ସି ନା
ଭିକ ତ େଦଲନି ଥାଳ ଭାsି େଦଲ
େକାଉ େଦାେଷ କହ ପୁଣି।#
ଏ ମହି ମmେଳ ଛାର ପେଣ ଗଣା
ସଦା अପରାଧି ଜନ,
gମ अପରାଧ,େହ gମା ସାଗର।

ହସୁଛ େହ ଚକପାଣି,

ଶତତ କେର ଜଣାଣ,

ସହି ବା ଶକତି ସରିତ ଗଲାଣି

gମା ଗୁଣ ସି ନା ଜଗତେର ସାର୍,

କଷୁଚ କି ଜାଣି ଜାଣି

ମାରନା, ମଲି ଣି, ଡାେକ ବାରଂବାର
ଆେହ ଆତତାଣ, େଘନ େମା ଜଣାଣ,

ା

େଟକି େଦଲି ଦୁ ଇ କର।#
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େମା ଦୁ ଃଖ େଦଖି ଯା ଆନD ପାଉଛ

ବଂଶୀଧର୍ ପmା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସଭାପତି , ବଣମଲA ୀ ସାହି ତ ସଂସଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଆରିକମା, େଖାwା
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ଭz ଭଗବାନ
ଭz ଭଗବାନ ନୁ ହଁ uି अଭିନt gୀରନୀର ତା+ ଭାବ
ଭକତ କାDିେଲ ଭଗବାନ+ର ଆଖିକୁ ନ ଆେସ ନି ଦ।

ଜନରlନ ପଧାନ

ପୁରାଣ ପୃ-ାେର ଭz ଭଗବାନ ରହି ଛି अମୃତ ଗାଥା
ଭଗବାନ+ର କରୁଣା ପାଇେଲ ଭz ଗାଉଥାଏ ଗୀତା।
ଭକତ ଗଳାର ହାର ଭଗବାନ ଦି ନ ରାତି ହୁଏ ଜପି
ଭକତ ବି ଦୁର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇ କୃ  ଲଭିଥିେଲ ତୃ ି।

ଭକତି ଭାବେର ଶୀବ ବାହFଣ ମାରି ଲା ଠି ଆ େଗାଇଠା।
ଭz ପହଲA ାଦ अେବାଧ ବାଳକ ତୁ େm ଥିଲା ହରି ନାମ
a ରୁ ବାହାରି ହି ରଣ ବି ଦାରି ରଖିେଲ ଭକତ ମାନ।

ତ
ିକ

ା

अେବାଧ ବାଳକ ସହି ନ ପାରି େଲ ବି ମାତା +ର କଷଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତପସା ବଳେର ଭଗବାନ ଉଭା ଭକତ ତା+ର ପାଣ।
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ଭକତ ଦାସି ଆ ଶୀଫଳ ଶwାେର େନଇଥିଲ ମହାବାହୁ
ସାଲେବଗ ପାଇଁ ରଥ ରହି ଥିଲା ଭz ପାଇଁ ସାହା େହଉ।
ଭz ବି ଶାବସୁ ବି ଶାସ ପତୀକ ବି ଶାେସ କରିଲା ପଜ
ୂ ା
ଭz ଇDଦୁ ମt ତା ରାଣୀ ଗୁmିଚା େତା ପାଇଁ ପାଆuି ପଜ
ୂ ା।
ଶୀୟା ଚmାଳୁ ଣୀ ଭକତି ବଳେର େହାଇअଛି ପୁଣବତୀ
ତା ଦୁ ଆେର ଉଭା ଲgFୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ଭକତର କରାମତି ।
ଭକତର ମନ ଜାଣି ପାରି ଥିଲ ଆେହ ମନୁ ଆ ଠାକୁ ର
ସtାନ ମmପେର ଗଜ େବଶ େହଲ ଭକତ ପାଣ ତୁ ମର।

ତ
ିକ

ା

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭz ଭଗବାନ+ର ତୁ େମ େମାହର ଜୀବନ।
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ଭz ଜୟେଦବ ପଦ େଲଖିବାକୁ ଧରିଲ ରାଧା ଚରଣ

େଖାwା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆେଳାଇ, ବାଲି ପାଟଣା
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ସୁେଯାଗ କରନା ହାତଛଡ଼ା
अସାର ସଂସାେର ମି ଥା ସ!କେର
ଯାଆେର ଭୁ ଲି ମନ

ତୃ ିରାଣୀ ପାତ

ଜୀବନ େଯୗବନ अେଢଇ ଦି ନେର
ବୁ ଝି ସ}ୁ ଥାେର ଧନ ।

ନାହZ େକହି ତା'ର ସମ ।

ଭାେଗ ମି େଳ ଭାଗଫଳ
ସପନ ସମାନ ଜୀବନ ପଦୀପ
ଜଳି ଦି अଇ ସଫଳ ।
ନକରି ବା ସୁେଯାଗକୁ ହାତଛଡ଼ା
ପି େm ପାଣ ଥିବା ମେଧ
ଦୁ ଭାଗ େବାଲି ଣ ନହୁअ ବାଉଳା

ସୁେଯାଗଟି ଆେସନାହZ ବାରbାର
ସୁକେମ ବୁ wି ବି ଚାରି
ଯଥା କାଳ କଥା େକମu ଉ_ମ
ଏକଥା ନଯି ବା ଭୁ ଲି ।
ସୁବ# ସୁେଯାଗ ଆେସ ଥେର ଥେର
ହାତଛଡା କରି ବାନି
ସମୟ अତ

ବୁ ଝି ବାେର ଧୀେର

ସÃେମ ସପନ ଗୁଣି ।

ସହେଦବଖୁ¡ା, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

େଧୖ େଯ ସଫଳତା ସାେଧ ।

େଗାଡ ଟାଣୁଥିବ अରି ।
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ଧରମ କରମ ପାପପୁଣ ତପ

ଆସି ବ अେନକ ବି ପଦ ମହୀେର

ା

କି ଏ କରି ପାେର ତାହାର ତୁ ଳନ

ସୁକମ ଯି ବାେର କରି

ତ
ିକ

ଲଭି ଣ େଶ- ଜନମ

ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ମି ଳଇ କେର

ଇ
-ପ

ମାନବ ଜୀବନ अେଟ ତବ ପଣ
ୂ 
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ସୁେଯାଗ କରନା ହାତଛଡା
ପକୃ ତି େକାେଳ
େକେତ େଯ ଆତଯାତ

ସ ପtା ମହାuି

ପାଣୀଜଗତ
ସଭିଏଁ अଟuି ଆମର ଗୁରୁ
ବାର ବାର ଝୁ¡ି ଉଠି
ଚାଲୁ
ସଫଳତାର ସାଦ ଦି ଏ अଜାଡି !
କାହZକି ବା କରି ବା

ମୁହୂ_ ମୁହୂ_
ଆମ ପାଇଁ अେଟ ମୂଲବାନ
କମ ନୁ େହଁ େଛାଟ ବା ବଡ଼
ସବୁ କମ ନି ଜ ନି ଜ େgେତ କରିଦି ଏ

କି ଛି अଜଣାର ତଥ
ଜୀବନର ପଥ କରିଦି ଏ ସୁଗମ
ସୁଚିuିତ ସୁକମକୁ େନବା ଆଦରି
ଦୃ ଢ଼ ନି -ା ଓ ନି ସାଥପର େପମେର
କରି ଯିବା କମ!
ପାଇବା ଫଳ अତି ମଧୁର!
ସୁେଯାଗକୁ କରି ବା ଆମଣ
ସଦୁ ପେଯାଗ କରି
ହାତ ମୁଠାେର େଦବା ବାି!
ସୁେଯାଗ କରନା ହାତଛଡା ବୁ !

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସଫଳ

କି ଛି ଜଣା
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ସୁେଯାଗର ହାତଛଡା

େଧୖ ଯ ସାହସର ମୁକାବି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

ନବରsପୁର
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ସୁେଯାଗ କରନା ହାତଛଡ଼ା
ସୁେଯାଗ କରନା ହାତ ଛଡା ବୁ
ସବୁ େବେଳ େସହି ଆେସନା

ନି ରୁପମା ପାଣି

ଥେର ଖସି ଗେଲ ହାତରୁ ସୁେଯାଗ
ଜୀବେନ େକେବବି ମି େଳନା
ଭଲ ସମୟେର ଆସଇ ଥେରେସ
ଭାଗ ପରିgାର େବଳ
ଦୃ ଢମନେନଇ ଆେଗଇ ପାରି େଲ
ମି ଳିଥାଏ ଭଲଫଳ

अଚାନେକ ଆସି ଯାଏ
କାହାକୁ ହସାଏ କାହାକୁ ଫସାଏ
େଭାେଗ ଯି ଏ ଜାେଣସି ଏ
ସତ ଉେପାେଯାଗ କର ସୁେଯାଗର
ସତପେଥ ସଦାରହି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଚାDବାଲି

ଆ

ଏକଥା ପମାଣ ଥାଇ...

ା

ଭଲଫଳ ନି େ ଫଳି ବ ଜୀବେନ
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ଆଦଶ ଚୟନ
ଚି uା େଚତନାର ସୂgF କଣିକାଟି
କେର େଯେବ ଦି ବ ମନନ

ନାରାୟଣ ଚD
େସନାପତି

ଶୃ¿ଳ ଇDି ୟ ପଫୁଲA ଚି _େର
କରଇ ଆଦଶ ଚୟନ।

ଚୟନ अଟଇ କୁ ନି ବୀଜଟିଏ
େଲାଡି ଥାଏ ଆଶା ଭରସା
ଚି uାଧାରା ଯଦି ତାଳେମଳ ଖାଏ

ପୁେର ମନ ତରୁ ତୃ ଷା।

ହୁअଇ ସାଥି ଚୟନ
ପତି ମୁହୁ_ ଟି ସାଉଁେଟ ଆନD

ନି ଜ ପସDେର କରିବା େଭାଜନ

ଖୁସି କେର ମନ ପାଣ।

େହାଇବ ମନ ଉନt ।

ଜୀବନ ସାଥି ଚୟନ

ଆ

ଜୀବନ ହୁअଇ ଧନ।

ହ
ାନ

ଉପଯୁz ଆତFା ଗsାଜଳ ସମ

ତ
ିକ

ସବୁ ଠୁ ମହ_ ଜଟିଳ କାମଟି

ଇ
-ପ

ପି ୟର ଚୟେନ ପି ିବା ବସନ

ା

ପରଖି ବି ାନ ଗୁଣ
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ସକାଳ ଚି uାେର କାଳ େଯାଡ଼ି େଦେଲ
ଧେକଇ ଚୟନ କାେD
ପେଦାଷେର େଦାଷ ଦୁ ଃଖ ବୁ ଣିେଦେଲ
ଖୁସି ହୃଦୟକୁ ବାେଧ।

ବକ ପରି ଧାନ କରି େଯ ଆଚେର
ମଧୁମgିକାର ଗୁଣ

ଉଚି ତ ସମେୟ ଭଲ ଗୁରୁଟିଏ

ିତପ ସି ଏ ବାଜ ଦୃ ି ତା'ର

ମି ଳିଥାଏ ଯଦି େକେବ

ଆଦଶ ତୀÄ ଚୟନ।

ଭବି ଷତ କେହ ଆଦଶ ଚୟନ
କରି ଛ ଗେବ େଗୗରେବ।

ପା} ବି କାରକୁ େପାଡି େଯ अଗିt େର
ବି ଭୁ+ୁ ମେଣ ଆତFନ
ପାଥ|ବ ଜଗେତ ମହାନ ଆତFା େସ

ଆଗେହ କେର ଚୟନ

ଆଦଶ ତା'ର ଚୟନ।

ଉ_ମ ବି ଦାଥୀ ବେନ େସ ମହୀେର
ହୃେଦ ଧେର ଦି ବାନ।

ବି ଶୁwତା େପମୀ ଉଦାର ଚି _େର
ସରାେଗ କେଲ ଚୟନ
अପମି ଶଣଟି ଲÅା େର ଦୁ ରାଏ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପକୃ ତି କେର କୀ_ ନ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜରା, େକDୁ ଝର
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ଆଦଶ ଚୟନ
ଆଦଶେର अନୁ ପାଣି ତ ମଣିଷ ଜୀବନ
ଜୀବନର ଉ ପଣି ଧାନେଯାଗ

େଦବାଶି ଷ ସି ଂହ

ହୃଦେବାଧ କରuି अନୁ ପାଣିତ ଜୀବନ
ପାରuି ବୁ ଝି ଜୀବନର ମୂଲେବାଧ ।

େବାଧଗମ ଜୀବନ ଆଦଶର ଦି ଗu
ଆ+ିଥାଏ ଆଦଶର ମାନଚି ତ

ସୁେଶାଭିତ ନୀତି ଆଦଶର ପାu

ସମାଜରୁ ଜାତ ପ+ଜ

ସୁରମ ସୁଷମାେର େଶାଭିତ ।

ନୀତି ଆଦଶର ଗuାଘର
ଆଦଶେର ବି ଭୂଷିତ ।

ସତ୍ ମାଗ ଆଦଶର ପଥ କରି ଥାଏ ସୁଗମ
ସତ୍ ସଂଘ ଐକାତାର ମାପ ଦm

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ପତି ଟି ମଣିଷ କରuି ଆଦଶ ଚୟନ ।

ା

ସତ୍ ପେଥ ସତ୍ ମାେଗ ଧାବମାନ

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, ୯୦୪୦୪୬୬୬୭୫
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ଆଦଶ ଚୟନ
ଜୀବନ ଜୀବି କା ସଂଗାମେର ରତ
େକେବ ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ସହାନୁ ଭୂ ତି

ସେuାଷ କୁ ମାର
ସାହୁ

େପଟ ପାଇଁ ନାଟ ଧନୀ ଗରି ବ+
େବପାର ବାଣିଜ ରାଜନୀତି କି ଏ

ବzିଗତ ଭିନt ସମa+ ମନ

କି ଏ କରୁअଛି ଚାକି ରୀ ବୃ _ି

କାହା ପାଇଁ କମ ନୁ େହଁ ସମାନ

କି ଏ କରୁअଛି ଗୁmାଗିରି କାମ

ଆପଣା ପସେD ଆପଣାଇ ନି ଏ

କି ଏ ଡକାୟତି ଲୁ ¶େନ ମାତି ...

ଗଢ଼ି ବାକୁ ନି ଜ ଭବି ଷ ଦି ନ ....

ଉ_ମ ଚି uନ ଜୀବନ ନି ବା େହ

କି ଏ ଚି େu ମେନ ପଶଂସା ସାନ

ଆଣିଦିଏ ଶୁଭ କରମ ଫଳ

ଉପାଜନ ପାଇଁ ସୁନାମ ଯଶ

ଆନD ଉାହ ଭରିଦି ଏ ମେନ

ଥାଇ ବୁ wି ବଳ ଚୟନ ପକି ୟା

ବ}ିବା ଉପାୟ ଉ_ମ େବଳ ....

ହୁଏ अବେହଳା ବରଷ ମାସ ...

ଆଦଶ ଚୟେନ କମକୁ ବାଛି େଲ
अମୃତ ସମାନ େହବ ଜୀବନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ପାଇବା ବି ଭବ ମାନ ସାନ ....

ା

अସରuି ଖୁସି ବରଷିବ ପେଥ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାୀ ନଗର, େକାରାପୁଟ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଚି uା ରହି ଥାଏ ଦି ବସ ରାତି ....

Aahwaan.com

96

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆମ ପରିବାର अତି ସୁDର
େରାପି େଦଇଥିବା "ସଂସାର ଚାରାଟା"
ପାଲଟି ଗଲାଣି ବି ଶାଳ ଦମେର

ହଁ ଆମ ପରିବାର अତି ସୁDର ଏ ବି େଶ
ଭରି ରହି ଛି େନ¼ା େନ¼ା
अତFୀୟତାର ମହକ
अନୁ ଭବ ବ#ାଳି େର େଦଖି ଛି
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ
ଜେଣ ଜଣକୁ ସାହାଯର ହାତ ବଢ଼ାଏ
ସ କୀୟ ଶାuି ର अମଳି ନ अଘଟିଏ
ଏଠି େସବାର ସହଯାତୀ ସମେa
େଶୖ ଶବ, େକୖ େଶାରର କାuି
अଶଳ ନୟନ କରିଛି େମାଚନ

ଝରା ପୀତି ର ସ#ମା ବନ
ଥକି ପଡି ଥିବା େଦହମନ, अuରର େବଦନା
ଉପମସି ଯାଏ ମଁା େକାଳର ପଣତେର
ମଳ ମଳ ଉଛାସକୁ ଦୂ ର କେର
ନି ବିଡ଼ ବାହୁ ବନର ସିt ¹ ଆକଷେଣ
େମା ପରି ବାର....
अପଣ କଳାର अଘେଟ େସ
ନି ଆରା ଆେବଗପୁ# ସsମ ଳୀ
ହଁ ଏ ସମଗ ବି ଶତ େମା ପରି ବାର
ଆବୁ ଝାମଣାକୁ େଢ଼ାକି
अନ ସୁଖେର ସୁଖି ସମେa

େସଇ ପି ତୃ, ମାତୃ , ଭଗtୀର ପୀୟଷ
ୂ େକାେଳ

ପର!ରା,ରୀତି ନୀତି ସବୁ

अଛି ଏ ସବୁ अମୂଲ ମୂେଲ

ସଭିଏଁ अତି ଥି େକହି ଚି ର େଦହୀ ନୁ ହଁ

ବି ଭିନt ତା ମଧେର ଏକ ଏଠି
ଏଇ ସ ଗୀ ୟ ମୂଲକ େମା ପାଇଁ ସ ଗ 

ଇ
-ପ

ଶwା, ବି ଶାସ, अତFୀୟତା,ଉଲA ାସ

ଆ

ହ
ାନ

ଉମରେକାଟ, ନବରsପୁର
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କି अପବ
ୂ  ଆକଷଣ ବି ନା ସାଥେର

ରହି ଛି େସଇ ଗାମ ମାଟିେର

ା

ତୁ ମ ସୃଜନି ର ସୁDର ଏ ପରିବାର

ତ
ିକ

अନୁ ଭବ अମୃତର ଆବାହନ େତାଳୁ ଛି

ସ ାଗତି କା ସାହୁ
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ସବୁ ଠୁ ସୁDର ଆମ ପରିବାର
ସବୁ ଠୁ ସୁDର ଆମ ପରି ବାର
ତୁ ଳନା କା’ଠାେର ନାହZ ,

ଶାuି ଲତା ପmା

ହସଖୁସି ଭରା ସରଗ ସୁଷମା
େଯଉଁଠି ନି ତି ଝରଇ।
ସରାଗର ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି
ପତି ଟି ହୃଦୟ େଶଯୁ,
େସtହର ସୂତାେର ଗୁ¼ା ଆମ ମନ
ସି }ନେର ତାର ଭିଜୁ ।

अଛୁ େକାେଣ अନୁ େକାେଣ,
େଯେତ ଦୂ େର ଥିେଲ ଲାେଗ ନି କଟେର
ବା ତ अନନା େପେମ।

ନାହZ ହି ଂସା ସ ାଥ ଭାବ,
ସାହି ତ ପସରା ଆମ ପରି ଚୟ
ସୃି ଆମ अଭିନବ।
ମନ ଉପବେନ ପୀତି ର ଗଜଲ
ନି ତି ଗାଇ ଗାଇ ଯାଏ,
अନନା ଉଦାେନ େକେତ ଭାଷାଫୁଲ
ମହକ ଛୁଟାଉଥାଏ।
ଆମ ପରି ବାର ନି ଆରା ପଣେର
ନି ଆରା ଢsେର ଛDା,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ସରାେଗ େହାଇଛୁ ବା।

ା

େକେତ େଯ ସୁDର ପରି ଧି ତାହାର
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ଓଡ଼ି ଶା ରାଇେଜ ଘର ଆମ ସି ନା

ବଡ଼ ପରିବାର େହେଲ ବି ଆମର
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ଭିନt ଏକ ମା
अେନକ ହି ସାବ ନି କାଶ ପେର
େତାେତ େଦଲା ଜରାୟୁେର ାନ

ହାସମୟୀ ରାଜ

ସହି ଲା ଗଭ ଯଣା
ଦଶମାସ ଦଶଦି ନ
େଦଲୁ କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ଡାକ
େଦଖି ଲୁ ଦୁ ନି ଆ ଆେଲାକ
େହେଲ ତୁ େହଲୁ ଆଉ କାହାର
ତା େକାଳ େହଲା େତା ପାଇଁ ସାତପର

କି ଛି अଥ ବଦଳେର
ବି କିେଦଲା ତା'ର ମାତୃ ତ
କରି େନଲା ପୁଣି ଏହାକୁ ଜୀବନର ବତ।।

ତା'ର ସବୁ ଭାବପବଣତା ମୂଲହୀନ
କହି ଲୁ, ଭାବନାକୁ କ'ଣ
ବାଦ୍ େଦଇପାେର ବି ାନ
େସଇଥିପାଇଁ ତ ଗଭର ସuାନ ପାଇଁ
େଜେଜମା କେହ ପଢି ବାକୁ
ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ
ହୁଏତ େତା ସହ

େହେଲ ତା ଭାବନା ସହ

ଆ

ହ
ାନ

େତାର କ'ଣ ମି ଶି ନଥିବ ପାଣ !

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାହZ ତା'ର ରzର ସଂପକ
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ଜାଣିଛୁ ବାବା !

େତା ପାଇଁ
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ଧନେର! କି ଏ ବୁ ଝି ବ ତା'ର ଦୁ ଃଖ
ଜାେଣନି େତାେତ ଜନF େଦଇ
େସ ପୁଣ କେର କି ପାପ
େହେଲ ଏତି କି ଜାଣିଥା
େତା ରzର ମା ମୁହଁେର
ହସ ଫୁେଟଇବାକୁ
ତା'ର ଏଇ ଭିନt ରୂପ
ତୁ ତାର ସuାନ
େହେଲ େସ େତାର ଭଡାଟିଆ ମା
ଧନ ଏ ବି ାନ
େଦଇଛି ତାକୁ ଏ ନାଆଁ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଓରାଳି , ହାଟଡି ହି, େକDୁ ଝର
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ଗଁା େମା ସରଗ
ଗଁାଆଟି େମାର अତି ନି ଜର
ତାଆଠୁ ବଡ଼ କି ଏ

ପଫୁଲA କୁ ମାର
େହାତା

ଜନନୀ ସି ଏ ପାଳୁ ଛି େମାେତ
େସtହ କଳି ବ କି ଏ?
ଏhଡ଼ି ଶାଳ ସାgୀ ରହି ଛି
ମଶାଣି େଶଷ ଯାତା
ଭଲ କରିବି ନଁା ରଖି ବି
ଏହି େମାହର ବା_ା।

ପାଠଶାଳା େମା अଛି
अsନବାଡ଼ି ଆକଷଣକୁ
ଶି ଶୁ ପାେରନି ମୂରଛି ।
ମହରମ େଦାଳ ପରବ
ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ

ଖୁଦୁରୁକୁ ଣି ଓଷା

ଭାଇଚାରାର ବାତା ଦି अଇ

ଗଁା ରଜେଦାଳି େସେନହ ପୀତି

ଆତFାଟି ଶାuି ପାଏ।

ସବୁ ଗଁାେର ବସା।

ଟୁ sିେର ଚା ଭାଗବତର
ଖlଣି ମାଡ଼ ମଜା
ହଜି ନି ଏଠି ଆମ ସଂ9ୃତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉଡୁ ଛି ପୀତି ଧଜା।

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା େଖାwା, ଓଡ଼ି ଆ
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ଗଁା ମାଣବସା େଝାଟି ଓ ଚି ତା

ଗଁା ମୁmେର ଶି ବ ମDିର
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ସFxତି
ସF xତି,
ତେଳପଡ଼ି ଫାଟିଯାଇଥିବା
ଏକ ଫଟା ଆଇନା ପରି !

ସଂଘମିତା କବି

ସF xତି,

ସମୟ ତ अତି କମ ହୁଏ

େଦହେର ଲାଗିଥିବା

ପରh େସହି ଫଟା ାନଟି

ଏକ gତର ଚି ଼ହt ପରି !

େକେବବି ପ#
ୂ  ହୁଏନି ,

ସମୟର କରାଳ ଗତି େର

ଦାଗ ରହି ଯାଏ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ !!

େସହି gତାନଟି ସି ନା
ପରି ପ#
ୂ  େହାଇଯାଏ !
େହେଲ ଦାଗ ରହି ଯାଏ

ଏକ ଚି ରା କାଗଜପରି !

ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ !!

ଯାହାକୁ େଯେତ େଯାଡ଼ି େଲ ମଧ
େସହି ଚି ରା ଦାଗକୁ ଲୁ େଚଇ ହୁଏନି ! ସF xତି,
ତାହା ରହି ଯାଏ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ !!

ହୃଦୟ ଗହରର !

ା

ଲୁ କାଇତ gତ ପରି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସମୟତ ଚାଲି ଯାଏ
ତା ବାଟେର !
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େହେଲ ହୃଦୟର େସହି
अପୁରଣୀୟ gତ ାନଟି
େସହି ପରି ରହି ଯାଏ ,
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ!!

ସବ ସଖେର ତ ତାହା
ରହି ଥାଏ ସF xତିେହାଇ
କି h ହୃଦୟେର ରହି ଯାଏ
ଏକ gତ େହାଇ!
ଯାହାକୁ ଉପସମ
କରି ବା ନି ମେu,

ଯାହାକି ରହି ଯାଏ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଛାତି ତେଳ ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ !!
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େକୗଣସି ଔଷଧ ନାହZ!

ଆ

ହ
ାନ

କଟିକଟା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର
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ସମୟର अନu ଶୃsାର
ମେହାଦଧି 'ର
अତଳ-ତଳରୁ-

େରଣୁ'ରୁବହFାm अତି କମି
अମରାବତୀ ପୁର ଯାଏ,
अନୁ ସିାରତୀବ ଆେଲାଡ଼େନ
େଖାେଜ ମଁୁ -.ତୁ ମକୁ
अନu ଗଗେନବି ଜୟି ନୀ ତୃ ା
ବି ମି ତା ନୟେନ
अଥଚ-

େଘା-- େଘା
अନାହତ ନାେଦ
ସଚରାଚର
କୀଟ-ତରୁ-ଲତା ଜୀବ-କୁ େଳ
କବଳି ତ କର କାଳବେଳ...
େଲୗହ ପଚମାନ ହୁଏ
ଚୂ# ହୁଏ ମମତାଜ'ର
ଶ¿-ମଲମଲ,
କି अବା अି ପlର
ବୁ ଦ୍-ବୁ ଦ୍ ସମ
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ନଭ ମmେଳ

अନu ନୀଳି ମା େଭଦି

ା

अିତି ପଯu,

ସ ପାରାବାର ଲÈି

ତ
ିକ

ିତି ରୁ-

अନu ପପ} ତୁ ମ

ଇ
-ପ

େଗାଲକ ଯାଏ,

େହ ମହାକାଳ..

ହ
ାନ

अuରୀg ନୀଳି ମାରୁ-

ପରାଭୁ ତା ମଁୁ

ଆ

gୀର-ସମୁଦ ଯାଏ,

େମୗସୁମୀ
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ମାନବ ଜୀବନ
ହୁଏ ସ_ାହୀନ
ତୁ ମ ଗେଭ
େହ ମହାକାଳତୁ େମ ଚି ରuନ...

େକାଟି-ବହFାm ଈଶର

ତୁ େମ ହZ ତ---

େହ କାଳ ମହାନ...

अନuର अନu ଶୟନ....

ପଲକ-ଦm-ଘ¡ା
अନu କାଳର ଆକଳେନ

ତୁ େମ ସତ-

ମାପଦm କି 'ବା,-

ତୁ େମ ଧବ,

अବା କମ-gୟି ୁ

ତୁ େମ ନୀରାକାର-ନି ରlନ

ଜୀବ-ଜଡ଼ ବaୁ

ତୁ େମ ହZ-େଗାଲକ

 ..??
ଆୟୁଷ-ନି ଘ¡

ନାଗେଲାକ..ସୁର େଲାକ....

କି 'ବା ନୂ ତନ

ତୁ େମ ବହF ବି Dୁ

କି 'ବା ପୁରାତନ..

ତୁ େମ ସନାତନ...

ସମୟର ଚେକ-

ପତୁ ଷର अରୁଣିମା

ଆଦ ପଭାତ ପାzନ

ପେଦାଷ ରz-ରାେଗ

अବା ସାୟuନ....

ତ
ିକ

ା

େହ ସମୟ--ତୁ େମ ନି ତ ନୂ ତନ

ଆ

ହ
ାନ

ନି ତ ହZ ପାଚୀନ.......######

ଇ
-ପ

ତୁ ମ aୁତି -ଗାନ,...
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ଆ ଜହtେର େତାଳି ବା ଘର
ତୁ େମ ଯଦି ଚାହZବ
ତୁ ମ ପାଇଁ ମାଗିଆଣି ବି ଜହt

ସଂଯୁzା ସାହୁ

ତୁ େମ ଯଦି କହି ବ ତୁ ମ ପାଇଁ
ପ+ରୁ େତାଳି େଦବି ପଦF
ତୁ ମ ଚାରି ପାେଖ ଘୁରିବୁଲୁ ଥିବି
अହନ| ଶ ଠି କ ଭअଁର ପରି
ତୁ ମ ପାଇଁ ପୀତି ର ପରଶ ଭରି େଦବି
ସିt ¹ କରି େଦବି ମି ଠା ମି ଠା ମହକେର

କ¡ାର ଆଘାତ ଲାଗିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ବି ଛାଇେଦବି ତୁ ଳୀର ଶଯା

େଦବି ନାହZ ଝରି ବାକୁ ଲୁ ହ ସବୁ
େଯେତ କ ଆସୁ ପେଛ େମାର
ତୁ ମପାଇଁ ହସି ହସି ପି ଇଯି ବି
େଚା କରିବି ତୁ ମ ମୁହଁରୁ ସଦା
ଝରୁଥିବ अହନ| ଶ ସୁଖର ହସ
ନ େଦବି ତୁ ମକୁ େକେବ ଦୁ ଃଖ
ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି
େମା ଜୀବନର ପରିଧି ଭିତେର
ଖାସ ତୁ ମ ପାଇଁ...ତୁ ମ ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

ଆ ଜହtେର େତାଳି େଦବି ଘର ।
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ଆlୁ ଳା ଆlୁ ଳା ଭରି େଦବି େସtହ

ତୁ ମର େସଇ ନୀରଭିଜା ନୟନରୁ

ଇ
-ପ

ଉପସଭାପତି , ମାଟିଘର ସାହି ତ ସଂସଦ

ଆ

ହ
ାନ

ରାହାମା, ଜଗତସି ଂହପୁର
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ଜହtେର େତାଳି ବି ଘର
ଆଉ ନାହZ ସାହସ ବଂଚି ବାକୁ ଏଇ ଜୀବନ

ଦି ନକୁ ଦି ନ େହଲାଣି ଖୁବ ସଂଘଷମୟ

ସଂଗୀତା ନାୟକ

ମନ ହୁଏ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ अତୀତର ଫଦକୁ
େତାଳି ବା ପାଇଁ ଜହt ରାଇଜେର ଏକ ଘର ll

ମଁୁ ଥିବି....ତୁ େମ ଥିବ....
ଆଉ ହସୁଥିବା େସ अଗଣା
ସବୁ ଆେଡ ସବୁ େବେଳ ଲାଗିବନି

ବି ଶାସ େହବ ଆମ ଗହଣା
ନି ଶାସ େହବନି ବାଟବଣା
ଚଲାପଥ େହବ ପୁvମୟ

ହ
ାନ
ଆ

ଶୁଭ େଜାସtାର ଶୀତଳ କି ରେଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପମ େହବ ଆମ ଗହଣା ll
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େକହି ବି ଜେଣ अଚି ହtl अଜଣା ll
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େଖଳି ବା ଆେମ ଲୁ ଚକାଳି
ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ତରslୟି ତ ଜୀବନେର
ସାହା େହବ େମା ପଣତକାନି ll

ମେନ ରହି ବ ଜୀବନର େସଇ ସବୁ gଣ
ଚଲା ବାଦଲ େହାଇ ଭାସୁଥିବ ମାନସପଟେର
ବଂଚି ବାର ସଂାକୁ ବୁ ଝାଉଥିବ अହରହ
ଆମ ଜହt ରାଇଜର ଉଆସ....... ଇଲ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ରାୟଗଡା
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େଶଷ ଆଶା
ଲି ଭିଯିବା ଆଗୁ େମାର ଆୟୁଷର େଶଷ ଗାର
ରାତି ଟିଏ ପାଇଁ େମାେତ ତୁ ମ େଦବଦାସୀ କର
ଏ ଜନFର େଶଷ ଆଶ

େପୟସୀ ରାଜମା

େମା अuି ମ अଭିଳାଷ
େଶଷ ଥର ପାଇଁ ପଭୁ ବାିବି ପାେଦ ନୂ ପୁର
ଲି ଭି ଯି ବା ଆଗୁ .........
କେ¶ ଶୀ ଗୀତ େଗାବି D
ପାେଦ ଗରାବଡ଼ୁ ଛD
ପଖଉଜ ତାେଳ ତାେଳ ରଚି ବି ନୃ ତାଭିସାର।
ସାଇତା େମା ଝୀନ ବାସ
ପି ିବି କରି ସୁସ}
କଟୀ ତଟେର ନୂ ପୁର ବି ଳସି ବ ମଧୁସର।
ଲି ଭି ଯି ବା ଆଗୁ..................
କବରୀେର ମଲA ୀ ମାଳ

ତ
ିକ

ା

ସହି େତ ଦୟଣା ଦଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ରs ତାbେଳ ଜଡ଼ାଇ େଦବି େମା େବନି अଧର
ଲି ଭିଯିବା ଆଗୁ.........
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କେର କର ପଦF େଲଖି
ଆଲz ପାେଦ ବି େଲପି
ନୟେନ ମଁୁ ରlିେଦବି ସୁରମାର ସରୁ ଧାର
ଲି ଭି ଯି ବା ଆଗୁ ........
ଛଇଳ ନଟେଶଖର
େମା ନୃ େତ େହେଲ ବି େଭାର
ମୃଦୁହସ ହସୁଥିବ ଲାେଜ ମଁୁ େହବି अଧୀର
ଲି ଭିଯିବା ଆଗୁ ......
େଯେବ େମାର ନୃ ତ ଛD
ଚକା େନେତ େଦବ ନି ଦ
अଧୀର ଘୁsୁରସ ର ସଧୀେର େହବ ନି ଥର ।
ଲି ଭି ଯି ବା ଆଗୁ .....

ବାେର ରଖ େମାର ଲାଜ
ନାଟମmପକୁ ଥେର ନି େରାଳାେର ବି େଜ କର ।।
अଳପ ରଜନୀ ଥାଇ
ବାହୁଡ଼ି ଆସି ବି ମଁୁ ହି

ତ
ିକ

ା

ନି େରଖି େସ କଳା ମୁଖ ଜୀବନେର େଶଷ ଥର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ରାତି ଟିଏ ପାଇଁ େମାେତ ତୁ ମ େଦବ ଦାସୀ କର।।
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ତୁମ ଶୁଭ ଜନFଦି େନ
କାଳବେg अମଳି ନ
ତୁ ମ ଯଶ କୀ_|

ଦୀି େଦବଦଶ|ନୀ
ସୁତାର

ଧନ ତୁ େମ ପୁଣ ଆତFା
अମଳି ନ ସF xତି

ସାଧୀନ େହାଇଲା େଦଶ

।୧।

ମାଗିଥିଲ ରzବି Dୁ

ହେସ ମାଟି ମାଆ

େହ ଲଢୁ ଆ ବୀର

ହଜି ଗଲ େକଉଁଆେଡ଼

ଥରିଲା ଇଂେରଜ ଛାତି

କାDିଲା ଦୁ ନି ଆଁ

ଶୁଣି ବଜ ସର

अମୃତ ସuାନ ତୁ େମ

।୨।

।୪।

େନତାଜୀ ସୁବାଷ

ଜାଳୁ ଥିଲା ନି ଆଁ

େଘନାକର ଭzି ପୁv

ଆମ ହକ ଆମ ଦାବି

ଦି अ େହ ଆଶି ଷ

ପର େନବ କି ଆଁ

।୩।

।୫।

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁ ମପରି
ମହି ୟାନ େଜାତି
ଧରା ବୁ େକ ଜନF ଲଭି

ତ
ିକ

ା

।୬।

ଇ
-ପ

ରଚh ସୁଖାତି

ଆ

ହ
ାନ

ଓରାଳି , ହାଟଡ଼ି ହି, େକDୁ ଝର
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ପ}ଭୂ ତ
ତୁ ମ ପରଶେର ସେବ ସେତଜ ଜୀବି ତ
ତୁ ମ ବି ନା ଏ ଜଗେତ ସବୁ ତ' ଭମି ତ।

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଜୀବ+ ଭିତେର ତୁ େମ େଶ- ଉପହାର
ତୁ ମ ବି ନା ଏ ଜୀବନ ହୁअଇ େବକାର।

ସୃି ିତି ବି ଲୟର अଟଇ କାରଣ
ତବ ଉପିତି ବି ନା ସବୁ अକାରଣ।
ତରୁ ଲତା ପଶୁ ପgୀ ସମa+ କାୟା

ପକୃ ତି କୁ ରୂପ େଦଇ କରି ଛ ସୁDର
ତୁ ମ ବି ନା ଏ ଜୀବନଟା ହୁଏ अନାହାର।
ସଭି+ ଭିତେର अଛି ତବ ଉପିତି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସଥିପାଇଁ ଜୀବନଟା େହଉଛି ପଗତି ।
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ଶନ
ୂ  ହୁଏ gଣିକେର ନ ଦି ଶଇ ଛାୟା।
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ତୁ ମ ପାଇଁ ସବୁ ଗଢା ଏ ସାରା ଜଗେତ
ତୁ ମ ପାଇଁ ସବୁ ଲୀନ ବି ହୁଏ ମରେତ।
ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ ତୁ େମ ହZ ରgକ
କାଳ ଚେକ େପଶି େଦଇ ସାଜ ବି ଭgକ।

ତୁ େମ ତ'' ଗଢି ଛ ସବୁ ତୁ େମ ହZ ଭାsିବ
ଗଢି କି ଭାsିେଲ େଯେତ ତୁ େମ ହZ ତ' ଥିବ।
ତୁ େମ ତ' ତୁ ମର ନି େଜ ପରି ଚୟ ଦି अ
ତୁ ମରି ମହି ମା ଆଉ େକ' କହି ବ କୁ ହ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ରାମଚD ପାଣବୁ ସରକାରୀ ଉ ବି ଦାଳୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ରାସs, ଗଣିଆ, ନୟାଗଡ।
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ଏକାu
ଏକାuେର ଦି େନ େଦଇଥିଲ ଯାହା
ତୁ ମର अଛି କି ମେନ
ଯତନେର ତାକୁ ସାଇତି ରଖି ଛି
େଦଖୁଛି ନି ତି ମଉେନ।
ବି ଜନ େବଳାେର ମDିର ପାsଣ
ମୂକ ସାgୀ ଆମ ଥିଲା
େସ ଦି ନର ପୀତି अତୁ ଟ ବନ
ଆଜି ସF xତି ପାଲଟିଲା।

अତୀତ ଗରେଭ ଲୀନ
ତୁ େମ ବି ତ अଛ ମଁୁ ବି ତ अଛି
ହଜି ଗଲା େସହି ଦିନ।

ପତି ମୁହୂ_େର ସମୟ େସାତେର
େଯେତ ଭାସି ଆେଗ ଯାଏ
ପଛ ଆକଷଣ अଭୁ ଲା େସ gଣ
େସେତ ମେନ ପଡୁ ଥାଏ।
ତୁ ମ ଚପଳତା େମାର ପାଣସ_ା
ଥିଲି ଆନେD ବି େଭାର
ତୁ ମ ନୀରବତା ବି ରାଟ ଶନ
ୂ ତା
ହୃେଦ କରି ଛି େମା ଘର।
ତଥାପି ଚାଲି ଛି ଚାଲୁ ଥିବି ନି ତି
ନି କଟ ମଶାଣି ଦାର
କି ପରି ଭାବି ବି ପର େବାଲି ତୁ େମ

ତ
ିକ

ା

େମାର "ଏକାu "ନି ଜର ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକDୁ ପାଟଣା, କଟକ।
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अଭୁଲା େସ ସFxତି
େଯାବାର ଆନି କଟ
ଦୂ ର ଲାେଗ ଥାଇ ନି କଟ,
ତୁ େମ ନାହଁ େବାଲି ସାେଥ
ଲbା ଲାେଗ େସହି ବାଟ।

ମେନ ପେଡ େସହି ଦି ନ
କାେD ଆଜି େମାର ମନ,
ମନ େଖାେଜ ତୁ କୁ େଯ

ସକାଳର ସୂେଯଦୟ
େଦଖୁଥିଲି ତୁ ମ ସାେଥ,
େଶାଇବି ପାେରନା ମୁହZ

ପଚାରuି ତୁ ମ କଥା,
ତୁ େମ କଣ ଏକା ଏକା?
ଲାେଗ ହୃେଦ ବଡ଼ ବଥା।

ପାକର ଭsା େଚୟାର
ଦାu ନି କୁଟାuି େମାେତ,
ମଧୁର ଗୀତ ବି ଲାେଗ
କ# କୁ ପି ତା େଯ ସେତ।

କି ଛି ଖଟା କି ଛି ମି ଠା
କି ଛି ରାଗ କି ଛି ରୂଷା,

ତ
ିକ

ା

ନି ଦ ଭାେs ମଧ ରାେତ।

ଚା' ମଉସା େଦଖuି େଯେବ
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ଲାେଗ ଖାଲି ଶନ
ୂ  ଶନ
ୂ ।

ପୀତି ଶ କୁ ମାର

ହ
ାନ
ଆ

ହସ ସହ ଲୁ ହ ମି ଶା।

ଇ
-ପ

ବା¡ୁଥିେଲ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ
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ଟାଇଡା§ ଠୁ ବଗନଭିଲା
ସବୁ ତୁ ମ ମେନ ଥିଲା,
ପଲି ଟି ଥାଇ େମା ବି ଷେୟ
େପମ କାହଁୁ ଉwୄତ େହଲା।

ଆଜି ବି ମେନ ପେଡ
ସକାଳର ଲbା ଯାତା,

ଜାଣିଛି ମଁୁ ସାଥପର

ଜୁ ସ ବାଲା ର ଭାଈ ଦି ଦି ନମ9ାର

ନି ଃସାଥପର େପମକୁ କଲି ପର,

ମେନ ପେଡ େସହି େଯାବା।

ବୁ ର ବୁ ତା ନି େଭଇବା ପାଇଁ
େହାଇଗଲି ସାତ ପର।

ହେa ଧରି ଥାअ ତୁ ମ
अଧା ପି ଆ ଜୁ ସ୍ ଗିଲାସ,
େମା ଗିଲାେସ ଢାଳି ଦିअ

ମି ଳିଥିଲା ଟାଇ ଡା§,

କୁ ହ ତୁ େମ, ପି ଇଦି अ େପଟ ଉଶାସ।

େଗାଲାପ ସେଜଇ ତୁ େମ
ପକାଇଲ ତାକୁ ଫାସ।

ତୁ େମ ନାହଁ ଆଜି ସାେଥ
ଏକା ଏକା ବହୁ ବାେଧ,
ଝୁେର ଖାଲି ରାତି ଦି ନ

କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହୃଦ କାେD ତୀର ବି େw।
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ଆେହ େମା ଜହt

ସି Dୂରା ଫାଟିବ
ସୁରୁଜ ଦି ଶିବ

ପୀତି ରlନ

ଲୁ ଚି ଯିବ ଏହି ଜହt,
କଇଁ ମୁଦି େହବ
ରାତୀ ଚାଲି ଯିବ
ଛାଡ଼ି ଯିବ ଖାଲି ଚି ହt।
ତୁ େମ ଚାଲି ଯିବ
अଗମ ପଥେର
ବ_ମାନ ଆଜି
କଳୁ ଷିତ ହୁଏ
ଭବି ଷତ ମଥାନତ।

अମାବାସା ଯି ବ
ପୁଣି େଯ ଆସି ବ
ନୂ ତନ ୃହା କୁ ଧରି,
ମୁଦିତ କଇଁ ଟି
ପÊୁଟିତ େହବ
େମେଲଇବ ବାହୁ ତାରି ।
େହ ରାତି ତୁ େମ
ଶୁଣିଯାअ ବାେର
ପ#
ୂ  ମୀକୁ ଆଣୁ ଥାअ,
ପତି ରାତୀ େର େମା
ଜହt ହସୁ ଥାଉ

ତ
ିକ

ା

ପୁଲକ େମା ଭରି ଦି अ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକDାପଡ଼ା
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ମଁୁ େସହି ଦରେପାଡ଼ା କାଠ
ଧରମ ସ+ଟ

ବନେa ଲାଗିଛି ନି ଆଁ
ଧାବuି ବି କେଳ

ଚତୁ |ଗ କଳା ଧଆ
ୂ ଁ।
ଶୁ¢ କା-ପତ

କ}ା ହୁଏ ଦରେପାଡା
େଲଲି ହାନ ଶି ଖା

ଲହଲହ କେର ଜି ହ। ।
କାମ େକାଧ େଲାଭ

अହ+ାର ଷଡ଼ରି ପୁ
କେର अ*ହାସ

gମତାର ନି ଶା

ବାଧ अ କାଳେକତୁ ।
ନି ରୀହ ଜୀବନ

ବି ଚରା ମୃଗୁଣୀ

େଖାଜୁ अଛି ରାହାସାହା
ନି ରାଶ ମରୁେର

ବରଷୁ ଆଶୀଷ

ଉ¸ବୁ ଜୀବନ

େହଉ ମsଳ କଲାଣ ।
େଧୗତ େହଉ େଯେତ

କଳ+ କାଳି ମା

ଦରେପାଡା अsାରକ
ଧଂସର ତାmବ

େହଉ ପଶମି ତ

ବି େବକ େହଉ ଉେଦକ ।
ପକାଶୁ ପଣବ

ନାଦୁ ପ}ଜନ

ସମୟ ଦି ଏ ଆହାନ
ଦରେପାଡା େସହି

ନି ରସ କା-େର

ଉନFଷୁ ପରମ ବହF ।

ପଲA ବି ବ ସେତ

ଉପର ବରୁ ଆଁ, କବୀରପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

ନୂ ତନ ଆେଲାକ ଆଶା ।
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ପାତି अଛି ଜାଲ

େକୖ ବଲ अମୃତ କଣ

ା

କାଳର କରାଳ

ବି ଭୁ+ର କୃ ପା

ତ
ିକ

ଜେଳ ହୁତୁ ହୁତୁ

ବାେË ସାଧୁ ମନ

ଇ
-ପ

ତa ପଶୁପgୀ

ଭରତବୁ ବି ଶାଳ

ହ
ାନ

େଘାର କଳି କାଳ
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अମାନି ଆ େହବି ନି
େବାଉ ଭାଜି ଥିେଲ ଲୁ ଣିଆ ସୁକୁଆ
ବାଇଗଣ େଗାେଟ େଦଲି ଟି େପାଡ଼ି ,

ଧୀେରD ମଲିA କ

ପଖାଳ କଂସାଏ ଆଣିଲି ବାଢି ।

ବସି େଲ ବି ରz ଲାଗିବ ମେତ,

ଖାଇଲି ଆନେD େପଟ ପୁରା ମୁହZ

ମଁୁ ବି କାଟିବି ସାଥିେର ତୁ ମର

ମୁହଁ େଧାଇ ସାରି ବି ଶାମ କଲି ,

ଦାଆ ଟିଏ ଦି अ େମାହରି ହାେତ।

କି ଛି gଣ ପେର ଗାଈ େନଇ କି ରି

େଜେଜ ମନା କେଲ ନାହZେର ଧି ରୁଆ

େଜେଜ+ ସାsେର ବି ଲକୁ ଗଲି ।

अମାନି ଆ ଯମା ହअନି ତୁ ହି ,

ଗାଈ ବାି େଜେଜ ହି ଡ କେଡ କେଡ

ଆସି ବନି ଘାସ କାଟିବା ତେତେର

େହଇଥିବା ସବୁ କାଟିେଲ ଘାସ,

ଧାରୁଆ ଦାଆଟା େଦତୁ େଥାଇ।

କହି େଲ ମେତ ତୁ ଯାଆନି କୁ ଆେଡ

କହି ଲି େଜେଜ ମଁୁ କି ଛି େହବ ନାହZ

ଗାମୁଛା ପେକଇ େସଇଠି ବସ।

ଚି uା କରନାହZ ଜମାରୁ ତେମ,

େଗାେଟ अଖା ଘାସ କାଟି ସାରି େଲ ମଁୁ

अଳପ କାଟିକି ବସି ବି ହି ଡେର

ଗାଈ େନଇକି ରି ଘରକୁ ଯି ବା,

ଲାଗିଯାअ ତୁ େମ ତୁ ମରି କାେମ।

ବାି େଦଇ େଗାେଠ ଘାସ अଖାଟିକୁ

ଆନେD କାଟିବା କି ଛି gଣ ପେର

େତା ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆର ହାତେର େଦବା।

अନମନ9 ମଁୁ ଟିେକ େହବାରୁ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଜେଜ କଥା ଶୁଣି କହି ଲି ମଁୁ ତା+ୁ
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କଟିଗଲା େମାର ବାମପଟ ହାତ
ବD େହଲାନି ରz ଜମାରୁ।
ଏହା େଦଖି େଜେଜ ଭାରି ବa େହାଇ
ଗାମୁଛା ଚି ରିକି ବାିେଲ ହାେତ,
କହି େଲ ଚmାଳ ଏ କ'ଣ କଲୁ େର
ମନା କରୁଥିଲି ଆଗରୁ ତେତ।
ଘର େଲାକ ଏେବ େଦଖିେଲ େତା ହାତ
ବହୁତ ଚି uିତ ବa େହାଇେବ,
େନଉଥିଲି କାହZ ସାsେର ତେତ ମଁୁ
ସବୁ େଦାଷ େବାଲି େମାର କହି େବ।
ଯାହା େହଉ ପେଛ ବି ଳb ନ କରି

ଡାzର େଦେଖଇ ଔଷଧ ଆଣିବା
ତା'ପେର ଯାଇ େଫରି ବା ଘର।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଳକ¶ପୁର, ମsଳପୁର, ଯାଜପୁର
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େମଡ଼ି କାଲ ଆ ସାଥିେର େମାର,

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ : ୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬
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ସପt अପସରୀ
ନି ଆରା ତା ରୂପ ରs, ନି ଆରା ତା େଚେହରା
େକଜାଣି କି ଏ େସ ସେତ େଗାେଟ ସୁDରୀ अପସରା ।

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି

ନି ଜନ
 ରାତି ର अସୁମାରୀ ସ େପt

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ବୁ େଲ ସୁ କ# ପାେଶ ।
ଏେଣେତେଣ ଉଡି ବୁେଲ ପାେରନା ମଁୁ ଜାଣି
କି अବା ବଖାଣିବି ତାହାରି କାହାଣୀ ।
ନାହZ ଥ¡ ନାହZ େଡଣା

ନା େସ ଭअଁର ନା େସ ଚେଢଇ
ଶାu ମନକୁ अଶାu କରି େସ େନଇଛି େଚାରାଇ ।
ସ ପt ଦୁ ନି ଆର େସ ସୁDରୀ ପରୀ

ତ
ିକ

ା

ଚୁ bକ ପରି େସ ମନ େମା ରଖି ଛି ଜାବୁ ଡି ଧରି ।
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କି h ସ େପt ଆସି େମାେତ କେର େସ ବାଟ ବଣା ।

ହ
ାନ
ଆ

େଫରି ପାଉନି େମା ଚ}ଳ ମନ ।

ଇ
-ପ

େଦଖି ତା'ର େକାମଳ ନବ େଯୗବନ
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େକାଟି ଲାବନବତି ତା'ର ହୀରା ଚମକ େଚେହରା
ତା' େପମସୁଧାନି ଧିେର େହଲି ମଁୁ ପି ତି ଭରା ।
ମତୁ ଆଲା ମନ େହାଇ ଉଛନt
େଦଖିବାକୁ ହୁଏ ଇଛା ତା'ର ସ # େଯୗବନ ।
ମନ ସ #ାgରୀ ଶି ଳାେର अ+ିତ ତା ପତି ମ_
ୂ |
ସରୁନି େମା अସୁମାରୀ ସପt େହେଲ ରାତି ଯାଉଛି ବି ତି ।
ସ ପtରସି , ମନେମାହି ନୀ, ସୁନାହରି ଣୀ
ତା'ର ଚମକ େଚେହରା କରି ଆଚମି ତ େମାେତ ନଉଚି ଟାଣି ।

ଭମର ପରି ଉଡି ବୁେଲ େହେଲ ତାକୁ ପାରୁନି ଧରି ।
ରୂପେର ମାଧୁରୀ ଗୁଣେର ଚାତୁ ରୀ
ନି ¢ପଟ ମନ େମା ପାରୁନି େଫରି ।
ମାଧୁଯ ଭରା େତା େକାମଳ ପରଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଭ|କ ମନ େମା େହାଇଉେଠ ବି ବସ ।
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ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି
ଗଜଲ୍
ପାଉଁଜି ପଟକ େଖାଜି ଆଣିଥିଲ

ତାରାପସାଦ
େଜନା

ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି
କଥା ନ ସରୁଣୁ ମୁହଁ ଚାହଁୁ ଥିଲ
ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି । ୦ ।

ଝରାପତ ଗୀତ ସ ର େଖାଜୁ ଥିଲ
ଟZଟିଆଁ ଡାକୁ ଛ ହୁଲି

ଆଖି ବରଷାେର େପମ ଢାଳୁ ଥିଲ

େପମ ଆେବଦନ େକେତ ବୁ ଝୁଥିଲ

ପାେଖଇ ଆସୁଛ ବୁ ଲି

ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି । ୩ ।

ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି । ୧ ।

ମନ ଆକାଶେର 'ତାରା' ଜଳୁ ଥିଲ
ବି ରହ ଯାଉଛ ଭୁ ଲି

ଛାଇ େଦଖୁଥିଲ ହାଇ ମାରୁଥିଲ

ଆଜି କାଲି ଭାଗ ସାଥି େହଉଥିଲ

ଜହtକୁ ଟାଣୁଛ ଖାଲି

ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି । ୪ ।

କୁ ମୁଦିନୀ ଓଠ ମଧୁ ଚାଖୁଥିଲ

ା

ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ଲAା-ନୟାଗଡ଼

ତ
ିକ

ଭଲକୁ ପାଉଛ େବାଲି । ୨ ।
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ମାନ ବସuେର ମନ େଚାରି କଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ପି ୟାର अଭିମାନ
ନି ଆଁ ଠଁୁ ଶୀତଳ କ¡ା ଠଁୁ କअଁଳ
ପି ୟା େତାର अଭି ମାନ
େତା ମନ ଖାତାକୁ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ପଢ଼ି ବୁ ଝି ବାକୁ

ନି अ¡ େମା ରାତି ଦିନ ।।
େକଉଁ ଭାବନାେର ହଜାଇଛୁ ମନ
େଖାଲି କହ ଥେର େମାେତ
ଯଦି ବା ସାମଥ ଥାଏ ପାରି ଜାତ
ସମପ|ବି େତାର ହାେତ ।।
अଭିମାେନ ରହି

ମୁହଁକୁ ଫୁଲାଉ େବଶି
େମା େପମ ଆକାେଶ ବି କଳ ବରେଷ
ଗହଣ ଆକାu ଶଶୀ ।।

ଯାଇଛି अଟକି

ଫଗୁଣ େହଇଛି ଠି ଆ
େକାକି ଳର କୁ େl

ନି ଝୁମ ଗରେଜ

ରୁଷିଛୁ େବାଲି େଗା ପି ୟା ।।
ଫୁଲ ପରି ମନ

କରୁଛୁ ଦହନ

अଭିମାେନ ଜଳି ଜଳି
େକାହେର ବତୁ ରି

ଆଖି ର अlନ

ଓଠେର େହଲାଣି େବାଳି ।।
ମଧୁମାଳତୀରୁ

ସୁବାସ ହଜି ଛି

ତ
ିକ

ା

ପାଖୁଡ଼ାେର ନାହZ ରs

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େତା ଛାତି େକାହେର ଦୁ ଲୁ କଇ େମଘ

ଆ

ସାଗେର ଉେଠ ତରs ।।
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ଆଦର ଆେଶAଶ

କରି ନାହZ େକେବ ଉଣା
େକଉଁଠି ହଜି ଲା

େତା ଓଠର ହସ

ପାଉନି େଖାଜି ଠି କଣା ।।
ଆସି େମାର ପାଶ

େମା अ+େର ବସ

ମDହାସ ରଖି ଓେଠ
ମଧୁର ଚୁ bେନ

ରsର ଜୁ ଆର

ଉଠି ବ ପରାଚୀ ତୁ େଠ ।।
ମନ ଗହନର

अକୁ ହା ସଂଳାପ

ଧୀେର େଦବି କାେନ କହି
କଟାg ଚାହାଣି

ଯି ବ ଆେପ ଆେପ ନଇଁ ।।
କହ ସୁକୁମାରୀ

ଚି _ ଥୟ କରି

अଭିମାନର ଉwି
ପୀତି େବାଳା ଲଗt େହଲାଣି ଉଛନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କଟିଯାଉ େରାଷ ରି  ।।
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अଳପ ଲାଜେର

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାmା, ମାଲକାନଗି ରି
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ତୁମ ନି ରବତା
ତୁ ମ ନି ରବତାକୁ
ମଁୁ େମା େପମ ଭାବି ଥିଲି

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ତୁ ମ ଉପିତି କୁ
େମା ତପସା ଭାବି ଥିଲି
ତୁ ମମୁଦିତ ନୟନେର ବି
େମା ମୁହଁ େଦଖୁଥିଲି
ତୁ ମ ସ ପtର ଶେର
ମଁୁ କଳ+ିନୀ େହାଇଥିଲି

ମଁୁ ସି ¼ିର ସି Dୂର କରି ଥିଲି
ତୁ ମ ହୃଦୟର ଗଭି ରତାେର
ମଁୁ ସମୂଦକୁ ଲÈିଯାଇଥିଲି
ତୁ ମ अେପgାେର ଦି ନ କାଟୁ କାଟୁ

ଲୁ ହ ଆଉ ଦୁ ଃଖ ପାଖେର
ମଁୁ ଧରା ପଡି ଥିଲି ,,,,,,,,,,,
ଜୀବନର ମହା ଶୁନତାେର
ତୁ ମର ଉପିତି େଖାଜୁ େଖାଜୁ
ମୃତୁ େକାଳେର େଶାଇ ସାରି ଥିଲି
ତୁ ମ ନି ରବତାେର,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ମଁୁ ମୃତୁର େହାଇ ସାରି ଥିଲି,,,,,,,,,

ତ
ିକ

ା

ମୃତୁର ନି କଟତର େହାଇଯାଇଥିଲି

ତୁ ମ ସF xତି ସବୁ ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ
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ତୁ ମ େପମର ଉପହାରକୁ

େକେବ ଜଣା ନ ଥିଲା

ଇ
-ପ

ଆଦରମଣି ପଧାନ (େଗାଲାପି )

ଆ

ହ
ାନ

ସି sିଟି, ମେତା, ଚାDବାଲି, ଭଦକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

126

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାହା େହବାକୁ ରାଜି
ଧରମ ଶାଳୀ ପାଖକୁ ଏଇ
ଛୁଟିେର ଥିଲି ଯାଇ

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପmା

କଲି କତାେର ଚାକି ରୀ କେର
କହି ଲା ଭାଇ ତୁ ମରି ପରି

ବତି ଶି ପୁରି େତତି ଶି େହଲା

ମି ଳିବ ଯଦି ବର

ବାହା େହାଇନି ସି ଏ

ବାହା ମଁୁ େହବି କଥା େଦଉଛି

ଏକଥା ଯଦି ପଚାେର ମୁହZ

ଥାଉ ନଥାଉ ଘର ।

ମୁରୁକି ହସା ଦି ଏ ।

ଟ+ା ପଇସା अଭାବ ନାହZ

େକେତ ଜାଗାକୁ ବୁ େଲଇ େନଲା

अଭାବ अଛି ମନ

ନି ଜ ମାରୁତି ଧରି

େମାअରି ପାଇଁ େଯାଗାଡ଼ ତୁ େମ

ତା' ଗାଡ଼ି ଚଲା େଦଖି େସଦି ନ

କରି ବ ଆର ସନ ।

ସତେର ଗଲି ଡରି ।

େସମି ତି ଯଦି ମି ଳିବ େକହି
ବାହା େହବାକୁ ରାଜି
ଚାଲି ମଁୁ ଯି ବି ଶାଶ ୂ ଘରକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁନା କନି ଆଁ ସାଜି ।
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ଚଳଣୀ ହାଇ ଫାଇ ।

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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େଶାଇବାକୁ ଗେଲ େସ
େହ ନି ଦମାଉସୀ େପମର ଶଯାେର େସtହପ#
ୂ  େଶଯ ପାରି ଦିअ ରାତି
ପାଇଁ,

ପ+ଜ କୁ ମାର
ମsଳ

ଦି ବସ ସାରା କମ କରି େଶାଇବାକୁ ଗେଲ େସ ଟିକିଏ ବି ଶାମ ପାଇଁ।
ତୁ ମ କମଳ ଶେର ଆଉଁସି ଦି अ ଟିକିଏ େହଉ ଟିେକ ଭଲ ନି ଦ,
େମ¡ିବା ପାଇଁ ତା+ ଥକାପଣ କି ଛି gଣ ପାଇଁ ଏ ଧରାକୁ କରିଦି ୟ ନି ଃaº।
ବୁ ଝାଇ ଦି अ ତୁ ମ େକାଳାହଳ ସୃିକୁ େସ େହେବ ଜୀବନ ସsିନୀ େମାର ,
ଶାuି େର ତା+ର ନି ଦା ପୁ# ପାଇଁ ଚୁ ପ ରହି ବାକୁ ଟିକି अନୁ େରାଧ େମାର।
ନି aº ଧରାେର େଶାଇଥାh େସ ମେନ ବି }ିଦିअ ପରି ରାଇଜର ସପt,

ପି ୟା ମନ।
ବହୁ ଦି ନ अେu ଏ ଟିକି अଳି ତା+ର ମଧୁର କ¶ରୁ ଭାସି ଆେସ,
େମା ନି ଦ େନଇ େମା ପି ୟାକୁ ଶାuି ନି ଦା ଦି अ େଶାଇବାକୁ ଗେଲ େସ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଶାଇବାକୁ ଗେଲ େସ ।
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ତୁ ମ ମାୟା,ାରା େନଇଯାअ େମାେତ େସ ରାଇଜକୁ େବାେଧ ଏକା ମେନ କରି ଦୁ ଃଖ େହବ

ଆ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର।
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ସତ ଧମେ ର
େଲଖା अଛି େକେତ ପୁରାଣ େପାଥି
ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସଇ ସତର କାହାଣୀ।।

େଟାନି ସ୍

େରାହି ଦାସ

ଏଇ ଜଗେତ େକେତ େଯ ଜନମ େହାଇଛuି ନରନାରୀ ସତ ଏହା
ବାଣୀ।।

ସତ ଯୁେଗ ନୃ ସି ଂହ ତୃ ତୀୟାେର ରାମ ଦାପେର କୃ  କଲି ଯୁେଗ ଜଗନt ାଥ।।
ଜଗତର ବୁ ତୁ େମ ଆେହ କୃ ପାସି ୁ अନାଥର ନାଥ ଜଗନt ାଥ।।

ବି ପଦ ଆପେଦ ତୁ େମ ହୁअ ପରା ସାହା ହୁଏ େଯେବ ଜି ବନ ବି କଳ।।

ସତ ରgା ପାଇଁ ପଭୁ େହଲା େଯ କୃ  अବତାର ଦାପର ଯୁଗେର।।
ଚକ अଢୁ ଆେଳ େହଲ ପଭୁ ତୁ େମ େଯ ସାରଥୀ अÅନ ରଥେର।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अହ+ାରୀ ରାଜା େହେଲ ହୁଏ ତାର େଯ ବି ନାଶ ।।

ା

େଗାଟି େଗାଟି କରି ପାପୀ+ୁ କରି ଲ ବି ନାଶ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆେହ ପଭୁ ଜଗବୁ ତୁ େମ ମହାକାଳ।
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ଆେହ ପଭୁ ଜଗନt ାଥ ସାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ େମ ଚକଆଖି।।
ତୁ ମ ଦଶନ କରି ଜି ବନ େମାହର ପଭୁ ଯାଉ େହ ତରି ଥେର ତୁ ମକୁ େଦଖି।।

ତୁ େମ ସତ ମୁହZ ପାପୀ େହ େମାର କଲେଗାେସଇ।।
ମଣିଷ ଜୀବନ ସି ନା େଦଇ अଛ େମାେତ େହ ସାଇ।।

ତୁ େମ ପଭୁ ଦାରୁବହF ତୁ େମ ସତ ସାଇଁ।।
ମନ େମାର ତୁ ମ ଠାେର अଛି ସଦା ପଭୁ ଥରୁ ଟିଏ େଡାରି ତୁ ମ େହଉ େମା ପାଇଁ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଗଁା-ପାମରା, ଜି ଲAା-ସୁDରଗଡ଼
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ମନ ଭିତେର େଖାେଜ ମଁୁ କିଏ
ସଂସାର ଜୀବେନ ସଜାଏ ନି ଜକୁ
ଧି କ ଜୀବନର େବଳାଭୂ ମି
ବାଲି ବି ହୀନ ଜୀବନ ମଳି ନ େହବାେର ଆେଗଇଲା ।।

େରାହି ତ

ପ*ନାୟକ

ନି େଜ अନର ଖୁସି ସକାେଶ ହାଡ଼ଭsା ପରି ଶମ କଲି
େରାଗ େବାଲି ଜମ ଆସି ଦm େଦବାେର ବସି ଲାଣି ।
ନି ଜସ ପୁअ ବଖାଣି ସମାଜ ଆଗେର ଲsଳା କଲାଣି
अଗtୀ େର ସାgୀ ରଖି

ୀ େରାଗର ଦୁ ଗକୁ ସୁsିଲାନି ।

ଆେର ତୁ େମ ବି ଷ ପାନ କରି ଦିअ ତୁ ମ ଘାର ଗ ଗିଲାନି ।

ସି ଫ ଥରୁଟିଏ ବା+୍ ଆକାଉ¡େର େକେତ ସାଇତି ଛ ।।
ତୁ ମ ମୁହଁର ଗେର ପୁअ େମାର େରାଗିଣା େଭାଗୁଛି
ଛି ଛି େକେତ ଦୁ ଗ େପାକ ସାଲୁ ବାଲୁ ତୁ ମ େଦହ ଝରୁଛି ।।
ଶୁଣି ଚୁ ପ୍ ରହି ମେତ ଦୁ ଃଖ ଦି अ ନାହZ ଘର ଛାଡ଼
ଏ ଘେର ମଁୁ ଆଉ େମା ସଂସାର ତୁ େମ ଦୁ ନି ଆ ଛାଡ।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତୁ ମ ଭଳି ଆ େରାଗୀ ମାନ+ େମା ପାଖେର ସମୟ ନାହZ।।

ା

େମା ମା ମେତ ଜନF େଦଇଛି େମା ଘେର ତା ାନ
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ମେନ ପେଡ କୁ କୁ ର ସାଜି अଜ| ଥିବା अତି ବାହି ତ ମୁହୂ_
 ର अତୀତ।
ଜୀବନ ଜୀବି କାର अପଣ କରି ଥିବା ନି ଶଥପ
େହ ମଣିଷ ସମାଜ ଜୀବ ସମୂହ ଟିେକ ଖୁଜ
ନି ଜ ଆତFାେର ମଁୁ କି अବା ମଁୁ ରୂପକ ଧନିକୁ େଖାଜ ।।

େରାହି ତ ପ*ନାୟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପେହଳି କା
େମା ଭାବନାର ପୃ-ା ଉପେର
ତୁ ମ ପତୀgାର େଢଉ େଯେବ ଲହଡି ଭାେs ,
ସ!କର େସତୁ ଗଢି ନୂ ଆଁ ଏକ କୁ ଳର ଠି କଣା ମଁୁ େଖାେଜ

ପଶାu କୁ ମାର
ମହାରଣା

ଆତFୀୟତାକୁ ଭୁ ଲି ଏ ସମାଜ
ପରି ଚୟର ସଂା େଲାେଡ ।
ବୁ ନି ଆଦି ର ଶୃ¿ଳା ଛି େଡଇ
ଭରା ନଇର ଛାତି ଉପେର
ନି ଜ େଯାଗତାର ବାaବତା ମଁୁ ପରେଖ ।
ସମପଣକୁ ସାେଥ େନଇ ସhଳି ହୁଏ ।
ସ!କର େମାଡ ବଦଳି ଯାଏ ,
ତୁ ମ ହୃଦୟେର େମା ପାଇଁ
ସାଇତି ରଖିଥିବା େସଇ ଶନ
ୂ ତା
ସମୟର ଘୂ#ନେର ପାତାପ କେର ।
अସଂଯତ ମାନସି କତାେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମାର ଭାବନାର ସବୁ ଶzି ପୁଣି େଠାକର ଖାଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଆ ଶି gକ, (ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ,ଲି sିପୁର)
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ଭବି ଷତକୁ ସୁଧାରୁଥିବା କି ଛି ମଣିଷ
ନି ଜର କମମୟ ଜୀବନରୁ
କି ଛି ସମୟକୁ ସାଉ¡ି,

ବ_ମାନକୁ ବଦେଳଇବାର
ପବଳ ଇାଶzିେର
କି ଛି ପରିବ_ନ କରିବାକୁ
ିର ଓ ନତମaକ େହାଇ

ଭବି ଷତକୁ ସୁଧାରୁଥିବା କି ଛି ମଣିଷ ।
େଲାକନି Dା ଓ ପରିହାସକୁ
ପି ଠିକରି
ବି ତିଯାଇଥିବା अତୀତର ସୁବ#ଯୁଗ ,
ବି ଗିଡିଯାଇଥିବା ବ_ମାନ ସମାଜର

ପରି ଣତ କରି ଥିବା
େଲାକମାେନ ଏେବ ଜରାଜୀ# अବାେର ,
अଭିେଯାଗ କରାଯି ବ
କି h କାହାକୁ ?
अତୀତର ଶି gାରୁ
ବ_ମାନର ପରି ିତି ରୁ
ହZ
ଭବି ଷତକୁ ସୁଧାରିବାକୁ େହବ ।
କଳା ଶି gକ
ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ଲିsିପୁର, ଗଜପତି

ଇ
-ପ

ହି ସାବେର

ବ_ମାନ ସମାଜକୁ ଭଗtaୂପେର
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ବସି ଛuି

ସମେa ଚି uାଗa ।

ା

ମଶାଲକୁ ହାତେର ଧରି ,

ଭବି ଷତର ଗଣିତ େକମି ତି େହବ

ତ
ିକ

ଜାତି େସବା ମେନାଭାବର

ସୁଧମା ଡାsୁଆ

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ – ୯୦୭୮୪୩୯୮୦୩
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ହାସଧନୀ

ପଛଦପଟ ର ପେଚା
ପରି ହାସର ଧନି

େଗାବwନ

ସାମtା ପରଦାେର ଚି ତଣ
ଦଶକ+ୁ େଦଇଥାଏ अେନକ େକୗତୁ କ ।
କି ଏ ତାକୁ କେହ ଥ*ା
କି ଏ କେହ ଟାପରା
ଆଉ କି ଏ ରୂପ ଦି ଏ ତାକୁ ଧÌା

େସନାପତି

ହସ ମୁଖ େଚେହରାର ନାୟକ
ଚରି ତ ଚି ତଣ େର ମÅି ଯାଏ
ମନ ଓ ବି େବକ ହୁଏ ପଫୁଲିA ତ
ସବୁ େସହି ହାସଧନି ର ମାୟା ।।

ତା ଉପେର ତୁ ଳନା କରି ଥାuି ବି ଦୂଷକ ।। ଏ ଦୁ ନି ଆଁ ରsମ}

ଖଳନାୟକର ହାସରୂପ
େଖଳାଇଦି ଏ अକସF ାେତ
ଭୟ ଓ ଆତ+ର ଛାୟା ।

अଭିନୟର ପରାକା-ା
ନି ଜ କ_ବ ଓ ସତକମର ଶୁେଭ ପତି ଧନି
ଦୁ ଃଖସୁଖର ସଂସାରେର
େକେବ ମାୟା ଓ େକେବ େସtହ ମମତାେର

ଇ
-ପ

ସମାଜରୁ ମି େଳ ହାସଧନି ।।

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ପୁଣି अଘଟଣ ଘଟିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ନୂ ଆଦି ଲAୀ
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ସମୟର ଧାରା ଏଠି ବି ଚିତ

ଜୀବନ ରାaା ଏଠି ନାଟକ
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ସିDୂର ପିିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

େଫଡି ଼ବା ଶି ଖିଲି ଚ}ଳ ମନର ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ରି ତ ମାନ अଭିମାନ
ମି େଶଇଲି େଖାଲା ହସେର େମ}ାଏ ନି ରୁ_ା ବି ଶାମ

କୃ ଚD ବାରିକ

ସ ାଧୀନତା ସହ ଆର େହଲା ଆେପgି କ ଦୂ ରତାର ପାଥକ
େବକେର ପି ା େହଲା କାଇଦା କାନୁ ନର ସ ତ ପଦକ
ତାଲି ମ୍ ଶି ବିରେର େମା ଚଳଣିକୁ େନଇ ସରଗରମ୍ ଚା
ପରୀgା ପaୁତି ପରି େଘାଷିଚାଲି ଲି ଶ¶ଣାର ରlଘସ ବି ଦା

େଦହେର ଢା+ିଲି କୁ ମାରୀରୁ କୂଳବଧୁ େହବାର ପରି ପÍତା େବଶ
ନୂ ଆ ଏକ ସକାଳର ସୂଯ େମା ମଥାେର ଥାପି େଦଈ ନଁା େଦଲି ସି Dୂର
ମଁୁ େବାେଧ ଦାଉରୀ ଦବେଟ ପରି ବି କି େହଉଥିବା ଉା ନି ା ଦର

ତ
ିକ

ା

ଏେବ ଶଂଖାର ଶି +ୁଳି ରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିଲା େମା ହାତ ଦୁ ଇଟା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପରି ବାରର େପମକୁ ପାଦତେଳ େଲସି େଦଈ ନଁା େଦଲ अଳତା
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େହାମାଗିt େର ନି େaଜ େହଈ ଧାସ େଦଉଥିେଲ ମୁz ଚି _ର ପତs
ଆପଣ ଛାଏଁ ବି ନା ଦି ଧାେର ହaଗତ େହଉଥିଲା େମା ଶରୀର ରୂପ ରs
ଆପଣା ଏେବ େକାହ ଆଉ ଲୁ ହେର ଆତFହରା
ମଁୁ ପାଷାଣ େହଇ ପଶt କରୁଥିଲି ଏ ଶାaି, ପଥା ନା ପର!ରା
ମsଳ ସୂତେର ମଁୁ ଜପି ବା ଆର କଲି ଆଉ କାହା ଦୀଘାୟୁ କାମନା
अପରି ଚିତ ଆଗେର ନି ଜକୁ ନି ାବର କରି ବ}ିବାର ସାବନା
ଏେବ ମଁୁ ସ!ୂ# ଭାେବ ନି ଜର ସବସକୁ ସମପ| େଦଲି अନର ଆଶାେର
ଘରକୁ ପର କରିବାର କାହାଣୀଟା େଲଖାଥିଲା େବାେଧ ସି Dୂର େଟାପାେର

ତ
ିକ

ା
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ରଜି ବ, ବା+ୀ, କଟକ

ଇ
-ପ

େଯାଗାେଯାଗ: +୯୧୬୩୭୦୧୧୦୦୬୫

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : krushnatheerror@gmail.com
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ହଁ ମଁୁ ଘୃଣାକେର େମା ଲୁ ହକୁ
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ ...
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ ....

ସବି ତା ପ*ନାୟକ

ଯି ଏ ସେbଦନଶୀଳ ବା_ାର ଶି କାକୁ ସାଉଁଟି ଆେଣ ଭିgା ରୂପେର....lll
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ ...
ଯି ଏ ପମାଣ କରାଏ େମା ଦୂ ବଳ
 ତାର ଦାରି ଦ ପଣତାକୁ .....ll
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ
ଯି ଏ େମାେତ ଚି ହt ି ବାର ସୁେଯାଗ ନେଦଇ ନି ଜର ରାaାେର େବାହି ଯାଏ ..ll
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ

ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ
ଯି ଏ ପାu ପଥର ପଥ ଓଗାେଳ..ଏକ ମି ଥା ପଥର ପେଲାଭନେର...ll
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ
ଯି ଏ ନି ଜ अଜାଣତେର अନର ହସର ପାତଟିଏେର ପରି ଣତ କରାଏ....ll
ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହକୁ ...

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

ହଁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େମା ଲୁ ହ କୁ ..llll

ା

ଯି ଏ େମାର ବି ନା अନୁ ମତି େର ବହି ଯାଇ ବାରbାର ମନାକରିବା ସେ_ ଭି....
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"ପି ଇଯାଉ ପେଛ ଲୁ ହକୁ ପତି ଦାନେର ଆରମ ପଦାନ କରୁଥିବା ରାତୀର ତକି ଆ...
କି h ପାଦ ନ ବଢ଼ାଉ ସହାନୁ ଭୂ ତି ଆଶାର ସାହାରା ଆଡ଼କୁ ....

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ବଡ଼ରାମପାସ, ହାଟଡି ହି, େକDୁ ଝର

ଆ

ହ
ାନ

୭୫୮୦୮୩, ଓଡ଼ି ଶା
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରh
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अଲହନ୍
ତର୍ ଚାହାନି ଚୁ ହି ନୀ ସାଜି
ଚୁ ହZ େନଲା େମାର୍ ମନ୍

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

େଚେହଁ େଲ ବି ଆରୁ ମୁକୁଲି ପାଲ| କାହZ
େଚେହରା େନ େତାର ଚହଁ ରା କଲୁ
ବअରା କଲୁ
ଥଏ େହଇ ଆରୁ ରହି ହଉେଛ ନାଇଁ।

ମନ ର୍ େଚେର କି Dିରି ବୁ େଲ

ଛଟପଟ କରି ମାଏଲୁ
ସରଲ୍ ସୁତର୍ ଝେନ ର୍ େବେକ
କଁା ଦୁ େସ େତାର୍ େପମ୍ ଫାସୀ ଚେଢଇ େଦଲୁ ??

अରନ୍ େହଲା ନ ମହରା ସରି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମରମ୍ ହଉେଛ ଜଲନ୍

ା

ଭରମ୍ ଥି ଗଲା ଝୁମୁରା ମରି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଢୁ କି ଗଲୁ ନ ଦି ଲ୍ ଭି ତି େର

Aahwaan.com

141

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସପନ୍ େଯେତ େକ अଲହନ୍ କରି
अକାରନ୍ କଲୁ ଜି ଇଁ ଖାଏବା ର୍ ଜୀବନ୍
ତୁ ଇ ପେର େଲା କାଚ୍ ମହଲ ର୍
ପୁନି ଜନ୍ ,
ହାତ େଟେକେଲ ଧରି େହବା େକଁ
ମୁଇ ତ ଗୁେଟ ମାଏଟ୍ କୁ ରି ଆ ର୍ ବାମନ୍

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ସି ଂେଧେକଲା, ବଲାsୀର
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ପବ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରh
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ଭଗବତ୍ ାନ
ଓଁ ନମଃ ଭଗବେତ ବାସୁେଦବାୟ!
ନାରାୟଣଂ ନମ9ୃତଂ ନରଂେଚୖ ବ ନେରା_ମଂ
େଦବୀଂ ସରସତୀଂ ବାସଂ ତେତାଜୟ ମୁଦିରେୟତ୍ ।
ମୁକଂ କେରାତି ବାଚାଳଂ ପsୁଂ ଲÈୟେତ ଗିରିଂ
ସହେଦବ ପଧାନ

ଯÃୃପା ତମହଂ ବେD ପରମାନD ମାଧବଂ ।
ନି ଗମକ ତେରାଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତଦବସଂଯୁତମ୍ ।
ପି ବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରେହା ରସି କା ଭୁ ବି ଭାବୁ କାଃ।
ଶୀମ¸ାଗବତ ମହାପୁରାଣର ୧୧ଶ 9 ବି ଷୟସୂଚୀ ଏବଂ

ଶୀମ¸ାଗବତ

ମହାପୁରାଣର

୧୨ଟି

9

ମଧରୁ

ଏହି

ସଂ9ରଣେର ୧୧ଶ 9 ବି ଷୟେର ସବି aୃତ ବି ବରଣ ପଦାନ
କରାଯାଉଛି । ଏକାଦଶ 9ର ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର କରି
ସବେମାଟ ୩୨ଟି अଧାୟର ସାରାଂଶ ଏଠାେର ବ#ନା କରା ଯାଉଛି ।
େତଣୁ େହ ପି ୟ ପାଠକବୃ D -

ଭାଗବତରୂପୀ अମୃତ ପାନ କରି ବା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହୁअh।

ଆ

ହ
ାନ

ଆନେD କର ସୁଧା ପାନ । େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।
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(ମୁzି)

ସଂଖା

अଧାୟ

ବି ଷୟ ବaୁ

୧

ପଥମ

ଯଦୁ ବଂଶକୁ

ଭାଗବତର ୯ମ ଲgଣ

ଋଷିମାନ+ अଭିଶାପ; େଲୗହମୁଷଳକୁ

ନି ଃେଶଷ

କରି ବାକୁ ଉଦମ
୨

ଦି ତୀୟ

ବସୁେଦବ ଓ ନାରଦ ସଂବାଦକେମ ନି ମି ଓ ନବେଯାେଗଶର+

ପେଶtା_ର ଆର; ଭାଗବତଧମ ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt ଏବଂ କବି + ଉ_ର ।
୩

ତୃ ତୀୟ

ଭଗବ¸zର ଧମ, ସଭାବ ଓ ଆଚରଣ ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt

ଏବଂ ହରି+ ଉ_ର ।
୪

ଚତୁ ଥ

ମାୟା, ମାୟାକୁ ତରି ବାର ଉପାୟ, ବହF ଓ କମେଯାଗ ବି ଷୟେର

ନି ମି+ ପଶt ଏବଂ अuରୀg ପବୁ w, ପି Ìଳାୟନ ଓ ଆବି େହାତ+ ଉ_ର ।
୫

ଭଗବାନ+ अବତାର ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt ଏବଂ ଦମିଳ+

ଷ-

ଭzିହୀନ ପୁରୁଷ+ ଗତି . ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ନ ବି ଧି ବି ଷୟେର ନି ମି+

ଉ_ର
୬

ପଶt, ଚମସ ଓ କରଭାଜନ+ ଉ_ର ।
୭

ସମ

ସଧାମ ପତାବ_ନ ନି ମେu ଭଗବାନ+ୁ େଦବଗଣ+ ନି େବଦନ,

ପଭାସେgତକୁ ଯାଦବ+ର ଗମନ ଉଦମ ଜାଣି ଶୀକୃ + ନି କଟକୁ ଉwବ+ ଆଗମନ ।
ଶୀକୃ 

ଉwବ

ସଂବାଦ

ପକରଣେର

अବଧତ
ୂ

ହ
ାନ

अଜଗର ଠାରୁ ପି sଳା େବଶା ପଯu ନବ ଗୁରୁ+ ଶି gା ।

ଆ

ନବମ

ଇ
-ପ

ଆର ; ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେପାତ ପଯu अଗୁରୁ+ ଶି gା ।
୯

ଉପାଖାନ

ା

अମ

ତ
ିକ

୮
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୧୦

ଦଶମ

କୁ ରର ଠାରୁ େପଚ9ାରୀ ପଯu ସ ଗୁରୁ+ ଶି gା ।

୧୧

ଏକାଦଶ

େଲୗକି କ ତଥା ପାରେଲୗକି କ େଭାଗର अସାରତା ନି ରୂପଣ ।

୧୨

ଦାଦଶ

ଶୀକୃ  ଉwବ ସଂବାଦ - ବwଜୀବ, ଜୀବନFz ଓ ଭzଜନ+

ଲgଣ ।
୧୩

ତେୟାଦଶ ଶୀକୃ  ଉwବ ସଂବାଦ - ସାଧୁ ସsର ମହି ମା; କମ ଓ

କମତାଗର ବି ଧି ।
୧୪

ଚତୁ ଶ

ଶୀକୃ  ଉwବ ସଂବାଦ - ସନକାଦି +ୁ ହଂସ ରୂପେର ଭଗବାନ

େଦଇଥିବା ଉପେଦଶ ।
ପ}ଦଶ

ଭzିେଯାଗର ମହି ମା ଓ ଧାନବି ଧି ।

୧୬

େଷାଢଶ

अାଦଶ ସି wିର ନାମ ଓ ଲgଣ ।

୧୭

ସଦଶ

ଶୀ ହରି + ବି ଭୂତି ବ#ନା ।

୧୮

अାଦଶ

ବ#ାଶମ ଧମ ନି ରୂପଣ ପକରଣେର ବହFଚଯ ଓ ଗୃହ ଧମ

୧୯

ଉନବି ଂଶ

ବାନପ ଓ ସନt ାସ ଧମର ବ#ନା ।

୨୦

ବି ଂଶ ାନଭzି େଯାଗ କଥନ - ଯମ ଓ ନି ୟମାଦି ବ#ନା ।

୨୧

ଏକବି ଂଶ

ାନ େଯାଗ, କମ େଯାଗ ଓ ଭzିେଯାଗ ତ_ାନ କଥନ

୨୨

ଦାବି ଂଶ

ଦବ, େଦଶ, କାଳାଦି ର ସୁଧାସୁଧ ବି ଚାର। େବଦତ_ କଥନ ।

୨୩

ତେୟାବି ଂଶ ତ_ମାନ+ର ସଂଖା ବି େବଚନ ଏବଂ ପକୃ ତି -ପୁରୁଷ ସbୀୟ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ବି ଚାର ।

ା

ବ#ନା ।
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ଭିgୂ ଗୀତା କଥନ - ତି ର9ାର ସହନ ସbେର ଜେଣ ତି ତୁgୁ

ବହFଣର ଦୃ ାu ବା ଭିgୁ ଗୀତା ।
୨୫

ପ}ବି ଂଶ

ସାଂଖ ମତାନୁ ସାେର ବହFାସୃି ସୃଜନ କଥନ ।

୨୬

ଷଡବି ଂଶ

ତି ଗୁଣର ବୃ _ି ନି ରୂପଣ - ଲgଣ କଥନ

୨୭

ସବି ଂଶ

ପୁରୁରବା ଦୃ ାu ଦାରା କୁ ସଂଗ ଓ ସାଧୁ ସଂଗର ପରି ଣାମ କଥନ

୨୮

अବି ଂଶ

କି ୟାେଯାଗ - କ଼ି ୟାତFକ ଉପାସନା ବି ଧି– ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ା ପwତି

ବ#ନ - ପତି ମା ପଜ
ୂ ା ଲgଣ କଥନ ।
୨୯

ଉନତି ଂଶ

ପରମାଥ ନି ରୂପଣ - ାନେଯାଗ କଥନ ।

୩୦

ତି ଂଶ

ଭାଗବତ ଧମ ନି ରୂପଣ (ଭzିେଯାଗ ନି ରୂପଣ) ଓ ଉwବ+

ବଦରି କା ଗମନ ।
୩୧

ଏକତି ଂଶ

ଯାଦବ ନାଶ, ଶୀକୃ +ୁ

ଜରା ଶବରର ଶରାଘାତ, ଜରାର

୩୨

ଦାତି ଂଶ

ନାରୀମାନ+

ସସ

ଶୀକୃ + େବୖ କୁ¶ ଗମନ; ବସୁେଦବ େଦବକୀ ପାଣତାଗ; अନ
ସାମୀ

ମୃତେଦହ

ସହ

ଚି _ାେରାହଣ;

ଶୀକୃ -ଧାନ

ପବ
ୂ କ


अପାଟରାଣୀ+ अଗିt ପେବଶ; ବଜନାଭ अଭିେଷକ ।
ଏକାଦଶ 9 अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ

ତ
ିକ

ା

ପଥମ अଧାୟେର ପି mାରକ (ପଭାସ) େgତେର ରହି ଥିବା ବି ଶାମି ତ, अସି ତ, କଣ,
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 ମନ ଓ ଦାରୁକର ବଦରି କା ପେବଶ ।
ସଗଗ

ଇ
-ପ

ଦୁ ବାସା, ଭୃ ଗୁ, अsିରା, କଶପ, ବାମେଦବ, अତି , ବଶି - ଓ ନାରଦ ଆଦି ମୁନି+

ଆ

ହ
ାନ

ନି କଟେର ଯଦୁ ବଂଶୀ କୁ ମାର ମାେନ େଖଳୁ େଖଳୁ ଯାଇ ପହ}ିେଲ। େସହି କୁ ମାରମାେନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜାbବତୀ+ ପୁତ ସାb+ ଉଦରେର େଲୗହପାତ ଭରି ଗଭବତୀ- ୀ େବଶେର ସଜାଇ,
ଋଷିମାନ+ୁ ପଚାରିେଲ େଯ, େସହି ଗଭରୁ ପୁତ ନା କନା ଜାତ େହବ। ତା ଶୁଣି
ଋଷିମାେନ ରାଗେର କହି େଲ େଯ େସହି େଲୗହମୂଷଳ ହZ ଯଦୁ ବଂଶ ନାଶ କରିବ। ରାଜା
ଉଗେସନ େଲାକଲଗାଇ ମୂଷଳଟିକୁ ଚୂ# ବି ଚୂ# କରାଇେଦେଲ ସତ, କି h େଶଷ େଛାଟିଆ
ଭାଗଟି ଚୂ# ନ େହାଇ ରହି ଯିବାରୁ ତାକୁ ସମୁଦେର େଫାପାଡ଼ି େଦେଲ। େସହି େଲୗହଗୁm
ସବୁ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଉପକୂଳେର ଲାଗିଲା। େସଥିରୁ ଏରକା ନାମ ଘାସ ଉÏନt େହଲା।
ଏବଂ େଛାଟ ଲୁ ହା ଖmଟିକୁ ମାଛଟି ଖାଇଲା। ମାଛଟି ଜାଲେର ପଡ଼ି ବାରୁ େକଉଟ ବି କି
କରି ବାକୁ େନଲା। େକଉଟଠାରୁ ବାଧ କି ଣି, ମାଛ ଗଭରୁ ଲୁ ହାଖm ପାଇ ତାହାକୁ ଶର
ମୂନ କରି ଲଗାଇେଦଲା।
ଦି ତୀୟ अଧାୟେର ବସୁେଦବ ଓ ନାରଦ ସଂବାଦ କେମ ନି ମି ଓ ନବେଯାେଗଶର+
ପେଶtା_ର ଆର; ଭାଗବତଧମ ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt ଏବଂ କବି + ଉ_ର ବ#|ତ।

ଋଷଭେଦବ+ ୧୦୦ ପୁତ। େଜ- ପୁତ ଭରତ ଯି ଏ କି ଆଦି ଭରତରୁ ହରିଣ ଓ ହରି ଣରୁ
ଜଡ଼ଭରତ େହାଇ ନି aାର ପାଇଥିେଲ। ଏସବୁ ବି ଷୟ ୫ମ 9ର ୧ମ, ୪ଥ ଏବଂ ୭ମ
ଠାରୁ ୧୦ମ अଧାୟ ଗୁଡ଼ିକେର ସବି aୃତ ବ#|ତ। ଋଷଭେଦବ+ अନ ୯୯ ପୁତ+
ମଧରୁ ୯ ଜଣ ପୁତ ଭାରତର ୯ଟି ଦୀପର अଧି ପତି େହାଇଥିେଲ। अବଶି  ୮୧ ଜଣ

ତ
ିକ

ା

କମକାmର ରଚୟି ତା େହାଇ अଗିt େହାତୀ ବାହFଣ େହାଇଗେଲ। ଉପେରାz ୯ ଜଣ – କବି ,
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ମନୁ + ପୁତ ପି ୟବତ+ ପୁତ अଗtାଧି – ତା ସୁତ ନାଭି – ତା ସୁତ ଋଷଭେଦବ।

ଇ
-ପ

ହରି , अuରୀg, ପବୃ w, ପି Ìଳାୟନ, ଆବି େହାତ, ଦମିଳ, ଚମସ ଏବଂ କରଭାଜନ

ଆ

ହ
ାନ

ଆତFବି ଦା ପାରsମ, ଦି ଗbର ସନt ାସୀ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ େଦବତା, ସି w, ସାଧ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯg, ଗବ, ମନୁ ଷ, କି ନtର, ନାଗ ପଭୃ ତି େଲାକେର ସଛDେର ବି ଚରଣ କରୁଥିେଲ ।
ନାନ ପକାେର ହରି ପାେଦ

।

ଯାହାର ଚି _ अପମାେଦ

।।

ଭଜଇ ଜାଣି ବି ୁ ମାୟା

।

େସ ହରି କେର ତାେର ଦୟା

।।

ବି ୁର अଭୟ ଚରଣ

।

ମsଳ କୁ ଶଳ କଲାଣ

।।

अେଶଷ ଭୟ ନାଶ କେର

।

େଯ ନି େତ କୃ  ନାମ ଧେର । ।

େଦହ ସ!ଦ ଦାରା ସୁତ

।

ଏେଣ େମାହି ତ ଯାର ଚି _

କାମ ସଂକ

ଦି େନ ଦି େନ

।

ବଢ଼ଇ ବି ଷୟ ଚି uେନ

।।

ମାୟାେର ମନ अେଗାଚେର

।

ଭମଇ अେଶଷ ପକାେର

।।

କୃ ର अଭୟ ଚରଣ

।

अେଶଷ ଦୁ ଃଖ ନି ବାରଣ

।।

। । ୧୧/୨/୩୩

।

ତାହାକୁ ନ ଲାେଗ ପ ମାଦ

।।

ହୃେଦ େଗାବି D ପାଦ ଧାୟୀ

।

ନୟନ ବୁ ଜି େଯେବ ଧାଇଁ

।।

ପଥ ନ ଜାଣି େଯେବ ହୁେଡ଼

।

େସ ପାଣୀ େକେବ େହଁ ନ ପେଡ଼

।।

େବଦବଚନ ଧମଶା

।

ଏ େବନି ବି ପ+ର େନତ

।।

ଏକ ନ ଥିେଲ କାଣ େହାଇ

।

ଦୁ ଇ अଭାେବ अ େସହି

।।

ଏମu ବି ପ େଯେବ ଚି େ_

ହରି+ି ଭେଜ अବି ରେତ

।।

।

ସକଳ ପାପଁୁ େସ ତରଇ

।।

ଏମେu ଭାଗବତ ତ_

।

ଈଶର ବଚନ ନି ମ|ତ

।।

ଏହା େଯ ନ କରuି ପାଣୀ

।

ଧମ ସଂଶୟ ମେନ ଗୁଣି

।।

େକେବ େହଁ ନାହZ ସୁଖେଲଶ

।

ଊଭୟ େଲାେକ େସ ନି ରାଶ। । ୧୧/୨/୩୫

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତାହାର अମsଳ ନାହZ
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ମନ ବଚନ େଦହ ଚି _



अବା ଇDି ୟ ବୁ wିକୃ ତ

।।

କି ବା ସଭାବ अନୁ ସାେର

।

େଯ କମ କରି ଏ ସଂସାେର

।।

ତା ନାରାୟେଣ ସମପ|ବ

।

ଜୀବର ସଧମ ଏ ଭାବ

।।

ଏ ଭାଗବତଧମ ଗୁଣ

।

ଈଶର ବଚନ ପମାଣ

।।

ଏେଣ ସକଳ ାନ ପାଇ ।

अାନ ତମ ନାଶ ଯାଇ

। । ୧୧/୨/୩୬

।

େଯ ହରିଭାବ ନ ଜାଣuି

।।

ନାନା ପକାେର ତପ କେର

।

େସ ପାଣୀ ସଂସାରୁ ନ ତେର

।।

ହରି ବି ମୁଖ ପାଣୀ େଯେତ

।

େସ ଥାuି ପଶୁ+ ସsେତ

।।

ତାହା+ୁ େମାେହ ବି ୁମାୟା

।

ବି ଷୟା ରେସ ବେଢ଼ ୃହା

।।

େଦହକୁ ବaୁ ପାେୟ ମେଣ

।

ବଇରୀ ମି ତ ପରି ମାେଣ

।।

ଭମଇ େଶାକ େମାହ ପେଥ

।

अାନ ବୁ wିଭମ ଗେa

।।

େତଣୁ ସଂସାର େମାେହ ଜଡ଼ି

।

ଦୁ ଃଖ ସ+େଟ ଥାuି ପଡ଼ି

ଯାର ମାୟାେର ଏେତ ଗତି

।

ତା ଭାବ ବୁ ଧଜେନ ଚି uି

କୃ  ଭଜuି ଏକମେନ

।

 ଧାନ ତ_ାେନ
ନି ମଳ

ଗୁରୁ+ୁ ଇେଦବ ଭାେବ

।

ମେନ ଚି uuି ାନଲାେଭ । । ୧୧/୨/୩୭

ଜୀବ अାନଭାବ େଦଖ

।

ଦୁ ଃଖକୁ ମେଣ ମହାସୁଖ

େଯସେନ ସପt ମେନାରେଥ

।

ଭମଇ ନି ଦାର ଆୟେ_

ମଣଇ ସତପାୟ ତାହା

।

ମନ ବି ଳାସ ମାତ ମାୟା

ଏ ମନ କୃ ପାେଦ େଦେଲ

।

ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭେଲ। । ୧୧/୨/୩୮

।।
।।
।।

।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

।।

ା

।।
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ଦୁ ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ

।

ଭେୟ ଭାଜି େଲ େଯାଗୀଜନ

।।

ଏେବ କହି ବା ଶୁଣ ରାେୟ

।

ସୁଗମ ଭଜନ ଉପାେୟ

।।

କୃ ର ଜନFକମ େଯେତ

।

ନାନା ଚରି ତ ଏ ଜଗେତ

।।

ଶବଣ ସF ରଣ କୀ_ ନ

।

ତାରଇ अେଶଷ ଭୁ ବନ

।।

େସ ନାମଭାେବ ଚି _ ଜଡ଼ି

।

ହୃଦରୁ ଲାଜ ଭୟ ଏଡ଼ି

।।

କାମାଦି ସs ଦୂ ର କରି ।

ଏ େଘାର ସଂସାେର ବି ହରି

ଉେ ଡାକି ବ କୃ  ନାମ
ଆନେD େତାଳି େବନି କର
ଉନF_ ପାୟ ନୃ ତ କରି ।

।
।

। । ୧୧/୨/୩୯

ଶୁଭିବ ସକଳ ଶବଣ

।।

କ¶ ଗଜନ ଉସର

େଲାକେବଭାେର ପରି ହରି

।।
। । ୧୧/୨/୪୦

।

େଯ अବା ସଲି ଳ ଧରି ତୀ

।।

ନଦୀ ସାଗର ତରୁ ଗଣ

।

ପବତ ାବର ଜsମ

।।

ଜh+ ବାହ अଭuର

।

ଏ ସବ କୃ ର ଶରୀର

।।

ନି ୟ ଜାଣି ଏକ ଚି େ_



ପଣାମ କରୁଥିବ ନି େତ

।।

अମୃତ ବି ନୟ ବଚନ

।

କହି େତାଷିବ ପାଣୀ ମନ

।।

ଏ ଭାେବ ଲଭି କୃ  ପାଦ

।

ହରିବ ବି ଷୟା ବି ଶାଦ । । ୧୧/୨/୪୧

ତୃ ତୀୟ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨ୟ अଧାୟ)େର ଭଗବ¸zର ଧମ,

ବସuି अନାଦି କାରଣ

।।

େସ ନାରାୟଣ େଦହ ଗେତ

।

ବସuି ଭାବ अନି ମେତ

।।

ଇ
-ପ

।

ଆ

ହ
ାନ

ସକଳ େଦେହ ନାରାୟଣ

ତ
ିକ

ା

ସଭାବ ଓ ଆଚରଣ ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt ଏବଂ ହରି + ଉ_ର ବ#|ତ ।
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ଏ ଭାେବ ଦୃ ଢ଼ ଯାର ମନ

।

େସ ପାଣୀ ଭକତ ଉ_ମ । । ୧୧/୩/୪୫

ଈଶର ଠାେର େପମ କେର

।

ମି ତ ଭାବନା ସାଧୁ ଠାେର

କରୁଣା अାନ େଲାକେର

।

କେର ଉେପgା ଶତ ଠାେର

େସ ଭz ମଧମ अଟଇ ।

େତଣୁ େସ େଭଦକୁ େଦଖଇ

ପତି ମା ଠାେର ଶwା ବହି

।

ହରି ପଜ
ୂ ାକୁ େଯ କରଇ

।।

ନ େସେବ ବି ୁର େସବକ

।

ଇତର ମେଣ अନ େଲାକ

।।

।।

। । ୧୧/୩/୪୬

। । ୧୧/୩/୪୭

ଇDି ୟ ଦାେର अଥମାନ

।

ଗହଣ କେଲେହଁ େଯ ଜନ

।।

କାହାକୁ େଦଷ ନ କରଇ

।

କି ଛିହZ ହରଷ ନୁ ହଇ

।।

।

ଉ_ମଭେz ତାକୁ ଗଣି

। । ୧୧/୩/୪୮

େଦହର ଜନF ମୃତୁ ଦୁ ଇ

।

ସଂସାର ଧମ ଏ େବାଲାଇ

ଇDି ୟମାନ+ର ଶମ

।

ପାଣର gୁଧା ତୃ ଷା ଧମ

।।

ମନର ଭୟ ବୁ wି ଧମ

।

ତୃ ା ଏେଣ େଯ େନାହି ଭମ

।।

।

ଉ_ମ ଭାଗବତ େସହି

। । ୧୧/୩/୪୯

ଯାହାର କାମ କମ େବନି

।

ବାସନା ମି ଶି ଏହୁ ତି ନି

।।

ଚି _େର ନୁ ହଇ ସବ

।

ଆଶୟ ଏକା ବାସୁେଦବ

।।

ଉ_ମ ଭz େସ େବାଲାଇ । ଶୁଣ ରାଜନ ମନ େଦଇ

। । ୧୧/୩/୫୦

।

ନ େଘେନ େଦେହ अଭିମାନ

।।

ଜାତି ଆଶମ ବ# ଧମ

।

ଏ अହଂକାେର େନାେହ ଭମ

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଜନF କରେମ ଯାର ମନ
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ହରି+ୁ ସF ରଣ କରଇ

।।

ତ
ିକ

ସକଳ ବି ୁମାୟା ମଣି

ଇ
-ପ

ତାକୁ ପାକୃ ତ େବାଲି କହି । ତଥାପି ଭz େସ େବାଲାଇ

।।

ା
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ଭକତ ମେଧ ପରିମାଣି
।

। । ୧୧/୩/୫୧

ପର ଆପଣା ବୁ wି େନାେହ

ଉ_ମ ଭz େସ ପସି wି

।।

। । ୧୧/୩/୫୨

ସି w େଯାଗୀD ମୁନିଗଣ

।

େସବuି େଯ ହରି ଚରଣ

ଭବ ବି ର}ି ଯାର ପାେଦ

।

ଧାେନ ଚି uuି अପମାେଦ

େସ ପଭୂ ପାଦ ନି େତ ଚି uି

।

ଲବ ନି ମିଷ ନ ଛାଡ଼uି

।।

ଏ ତି ନିଭୂବନ ସ!_ି

।

େଦେଲେହଁ ତହଁୁ ନ ଚଳuି

।।

ନୁ ହଁ uି ମାୟାେର େମାହି ତ

।

େସ ପାଣୀ ମହାଭାଗବu

।।

ବି ୁ ଭକେତ େସ ପଧାନ

।

ନି aେର ତାକୁ େଦଖି ଜନ

େକେବ େହଁ େନାେହ ାନଧଂସ ।

।।
।।

।।

େସ ପାଣୀ ନାରାୟଣ अଂଶ । । ୧୧/୩/୫୩

ଚତୁ ଥ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୩ୟ अଧାୟ)େର ମାୟା, ମାୟାକୁ ତରିବାର

ଦୁ ଃଖ ବି ନାଶି ସୁଖ ପାଇ

।

अଖm େଭାଗ ଭୁ lିବଇଁ

।।

ଏମu ଚି uି ଗୃହବାେସ

।

କମ କରଇ ଫଳ ଆେଶ

।।

କାମି ନୀ ସେs କେର ଭାବ

।

େକବଳ ଦୁ ଃଖମାତ ଲାଭ

।।
। । ୧୧/୪/୧୮

।

ତାର अଜେନ ନି େତ ମନ

।।

अେନକ ଶେମ ତା ସଇ

।

ନି ଶି ଦି ବେସ ମନ େଦଇ

।।

ଆ

ହ
ାନ

ମରଣ ପଥ େହତୁ ଧନ

ତ
ିକ

ଜାଣିବ ଏ ମାୟା ଜଗତ

ଇ
-ପ

େଦଖି ଏମu ବି ପରୀତ ।

ା

ଆବି େହାତ+ ଉ_ର ।
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ନି ରେତ ହୃଦୟ ନି ୟ

।

ଏଣୁଟି ଧନ ଦୁ ଃଖମୟ

ଦୁ ଃେଖ ସ}ିତ େଯେତ ଧନ

।

େସ େନାେହ ସୁେଖ ପେୟାଜନ । ।

ପଶୁ ତନୟ ଦାରା ଦାସ

।

ଏ ସବ ବି ଜୁଳି ପକାଶ

ଏହା+ ସେs ବDୀ େହାଇ

।

େପାଷଇ ଦୁ ଃଖ ଭାର ବହି

।।

େସ ପୁଣି ଯା’uି େଯ ଝା ପେଥ ।

େଶାକ ସuାପ େଦଇ ଚି େ_

।।

ଏହା+ ସsଫଳ ଏହି

।

ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ

।।

ଉଭୟେଲାକ କେର ନାଶ

।

ଏହି କାରେଣ ଗୃହବାସ

।।

ଭୁ lଇ ନି ଜ କମଫଳ

।

େସ ପୁଣି ନୁ ହଇ ନି ଳ

।।

ଗୃହୀ ସଭାେବ ପୁଣ କରି

।

ସେଗ ବସଇ େଦହ ଧରି

।।

କେମ େସ େଭାଗ gୀଣ େହାଇ ।

କମ ସରି େଲ େଭାଗ କାହZ

।।

ପୁଣି ପଡ଼ଇ େଘାର ତେମ

ଗତ ଆଗତ ପଥଶେମ । । ୧୧/୪/୧୯

।

।।

।।

ମାଧମ ।
ଉ_ମ ଗୁରୁର ସଂା –
େଯ ଗୁରୁ ଜାେଣ େବଦ ତ_

।

 ଆତFାେନ ରତ
ନି ଗୁଣ

।।

ସମଦରଶୀ ନି -ାପର

।

ତପ କଷଣ ସେହ ଧୀର

।।

ନି ରେତ ଥାଇ ପରହି େତ

।

ଈଶର ମାୟା ଜାଣି ଚି େ_

ଏମେu ଗୁରୁପାେଦ ଭଜି

।

ହି ଂସା କପଟ ଦୂ େର େତଜି

।।

େସବା କରି ବ ଦୃ ଢ଼ ଚି େ_



ଶି gା େଯ ଧମ ଭାଗବେତ

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରuି ଆତFାନ ଦାନ
।

। । ୧୧/୪/୨୧,୨୨

अଭାସ କରୁଥିବ ନି ତ

।

ମୁେଖ ନ କରିବ ପକାଶ

।

େସ ଶାେ

।।
।।

େହଉଥିବ ଶମୀ

ସତ କହି ବ ନି େତ ତୁ େm । େକେବେହଁ ନ ଥିବ ପାଷାେm

।।

। । ୧୧/୪/୨୬

ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୨୭ ରୁ ୩୩ ମଧେର ମାୟାରୁ ଉwାର ପାଇବା अନ ଉପାୟ
ଗୁଡ଼ିକ ତଥା କୃ + ଠାେର ନି ଜକୁ , ନି ଜ କୁ ଟୁ b ଓ अନ ସମa ବି ଷୟକୁ ସ!ୂ# ରୂେପ
ସମପ|ବା ଏବଂ ହରି ଭଜନ, ସs ମାଧମେର ଭଗବତ୍ ପାି ଇତାଦି ବି ଷୟ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ନାରାୟଣର ସଂା –
ଯା ମାୟା ସଂସାର କାରଣ

।

ସୃି ପାଳନ ସଂହାରଣ

ସୟଂ अେହତୁ େଯ େବାଲାଇ

।

େସ ନାରାୟଣ ଯାଣ ତୁ ହି । । ୧୧/୪/୩୫

ସପt ଜାଗତ ସୁସୁିେର

।

କି अବା ସମାଧି କାଳେର

ବାହ अuେର େସ अଛଇ

।

ତାହାକୁ ବହF େବାଲି କହି । । ୧୧/୪/୩୫

େଦହ ଇDି ୟ ପ}ପାଣ

।

େଯ अବା अuରକରଣ

।।

ଯାହାର ଆଶେୟ ଜି अuି

।

େଯେଣ ବି ଷୟ ସରuି

।।

େସହି ପରମ ଆତFା ଜାଣ

।

ହୃଦେୟ େଘନ ସାଧୁଜନ । । ୧୧/୪/୩୫

।।

।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପରମାତFାର ସଂା –

ଆ

ହ
ାନ

େଶାକ ୩୬ ରୁ୪୦ ମଧେର ନାରାୟଣ अଥାତ୍ ଏକ ବହF କି ପରି ଭିନt ଭିନt ରୂପ ଧରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲୀଳା େଖଳା କରuି , ତାହା ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଏବଂ େଶାକ ୪୩ ରୁ ୫୫ ମଧେର
କମେଯାଗ, କମ, ବି କମ, अକମର अଥ ତଥା େଯଉଁ କମ अନ ସବୁ କୁ କମକୁ ନାଶ କେର
ଏବଂ ଯାହା ଦାରା ପରମ ବହF ପକାଶ ହୁଏ ଓ ଜୀବ ନି aାର ପାଇ अେu ନରହରି +ୁ
ଲଭଇ ତାହା ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ପ}ମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୪ଥ अଧାୟ)େର ଭଗବାନ+ अବତାର
ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt ଏବଂ ଦମିଳ+ ଉ_ର ଭଗବାନ+ ନର-ନାରାୟଣ अବତାର
ସମୟେର ଇD+ ଦାରା େପରି ତ କାମେଦବ ଓ अପସରାମାନ+ୁ ଲା}ିତ କରି ଭଗବାନ
अପସରାମାନ ସୃି କରି ଥିେଲ। େସମାନ+ ମଧରୁ େଶ- ସୁDରୀ अପସରା ଉବଶୀ+ୁ
କାମେଦବ, ଭଗବାନ+ ଇା କେମ, ସsେର େନଇ ଇDପୁରକୁ ଗେଲ । େସହି ଦି ନଠାରୁ
ଉବଶୀ ଇD+ ସଭା ମmନ କେଲ ।
ଷ- अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୫ମ अଧାୟ) େର ଭzିହୀନ ପୁରୁଷ+ ଗତି .

ବଦନ ଥାଉଁ ହରି ବାଣୀ

।

ମୁେଖ େଯ ନ େବାଲuି ପାଣୀ

।।

ନାମ ନ ଶୁଣuି ଶବେଣ

।

େଯ ଥା’uି ପାପ ଆଚରେଣ

।।

ୀ ଶୁଦ ଆଦି େଯେତ ନେର

।

େଯ ଥା’uି ନି Dିତ ଆଚାେର

।।

େସ େଯେବ ସାଧୁ+ୁ େଦଖuି

।

କଳFଷ ପ+ୁ ନି aରuି । । ୧୧/୬/୪

ତ
ିକ

ା

ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୫ ରୁ ୧୧ ମଧେର ବାହFଣ, gତୀୟ ଓ େବୖ ଶମାେନ ଧମ
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ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ନ ବି ଧି ବି ଷୟେର ନି ମି+ ପଶt, ଚମସ ଓ କରଭାଜନ+ ଉ_ର ।

ହ
ାନ
ଆ

ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

ଇ
-ପ

अଧମ ମାଗ କହି , ନି ଜକୁ ପmିତ େବାଲାଇ अନକୁ କି ପରି େଶାଷuି ଓ କୁ କମ କରuି ତାହା
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ମଦ ବା ମାଂସ ଯେ େଲେଖ ।

ପଶୁମାରଣ ପି ତୃପେg

େବଦ ନି େଷଧ ଏ ପସି wି

।

ଏହା ନ ଜାେଣ ପଶୁବୁwି । । ୧୧/୬/୧୧

ଧନ अଜେନ ଧମ କରି

।

ଧେମ ପାପତ ନରହରି

।।

।।

େସ ଧେନ େପାେଷ ନି ଜ େଦହୀ ।

ମୃତୁ ଭାବନା ନ କରଇ । । ୧୧/୬/୧୨

ନାରୀ ସsମ ଋତୁ ମେତ

।

େକବଳ ପୁତଜନF अେଥ

अନଥା ରତି ସୁଖ अେଥ

।

େକେବେହଁ ନ ଚି uିବ ଚି େ_ । ।୧୧/୬/୧୩

ସକଳ ଜୀେବ ନରହରି

।

ବସଇ ଆତFା ରୂପ ଧରି

।।

ସେମ ବସଇ ସବ େଦେହ

।

ମୂଢ଼ ନ ଜାେଣ ମାୟାେମାେହ

।।

ପୁତ କଳତ କେଳବେର

।

େମାହର େବାଲି େସt ହ କେର

।।

ସୁଖାନୁ ଭେବ ପାଣୀ ମାେର

।

େକବଳ ବି ୁେଦାହ କେର

ଦୁ  ପତି ତ େବାଲି ତାେର

।

ପଡ଼ି ନରକ ତମ େଘାେର । । ୧୧/୬/୧୫

େଦବତା ଋଷି ପି ତୃ ଭୂ ତ

।

େଯ अବା अଟuି ଆଗତ

।।

େସମାନ+ର କମମାନ

।

ନ କେଲ ଋଣି େହାuି ଜନ

।।

େଯ ସବ ଭାେବ କୃ  ପାେଦ

।

ଶରଣ ଗଲା अପମାେଦ

।।

େସ ଋଣି େନାେହଁ ଏହା+ର

।

ଆବର ନୁ ହଇ କି +ର । । ୧୧/୬/୪୧

।।

।।

ତ
ିକ

ା

ନି ମେu ଭଗବାନ+ୁ େଦବଗଣ+ ନି େବଦନ, ପଭାସେgତକୁ ଯାଦବ+ର ଗମନ ଉଦମ
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ସମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୬- अଧାୟ)େର ସଧାମ ପତାବ_ନ

ଇ
-ପ

ଜାଣି ଶୀକୃ + ନି କଟକୁ ଉwବ+ ଆଗମନ ଚD, ଦg ପଜାପତି + ୨୭ କନା+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ବାହ କରି େକବଳ େରାହି ଣୀ+ ପତି अଧି କ ଆସzି େହବାରୁ ଦg, ଚDକୁ अଭିଶାପ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦବାରୁ େସ ଯgFା େରାଗେର ଆକାu ଓ ପଭାହୀନ େହାଇ ପଭାସ େgତେର ବହୁକାଳ
ତପସା କରି େରାଗମୁz େହେଲ ଓ ପଭା ଲାଭ କେଲ । େତଣୁ ଏହି େgତର ନାମ
‘ପଭାସ’ େହଲା ।
ଧନ କାପଣ େସବା ଫେଳ

।

େତାହର अs ଉପହାର

।

ଗ ବସନ ମାଲ େଯେତ

।

କି ବା अସାଧ ମହୀ ତେଳ । । ୧୧/୭/୩୮
ଶରୀର ଭୂ ଷଣ େମାହର

।।

ଭୁ lଇ େତାର େଭାଗ अେu

।।

େତାର ନି ମା ଲ ନି େତ ଖାଇ ।

େତା ରୂପ ନୟେନ େଦଖଇ

।।

ତୁ େଯ େମାହର ପାଣବୁ

ଉwର େତାର ମାୟାସି ୁ । । ୧୧/୭/୪୬

।

अମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୭ମ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ  ଉwବ ସଂବାଦ
ପକରଣେର अବଧତ
ୂ ଉପାଖାନ ଆର; ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେପାତ ପଯu अଗୁରୁ+ ଶି gା
ବି ଷୟ ବ#ନ ।
।

ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି । । ୧୧/୮/୨୦

ଦ_ାେତୟ ଥିେଲ ସୟଂ ଭଗବାନ+ अବତାର । େସ େଲାକ+ୁ ଉପେଦଶ େଦବା
ନି ମେu ହZ ଚବି ଶ ଗୁରୁ+ ନାମ କହି ଛuି । ଉଦାହରଣ ଦାରା ଉପେଦଶ େଦେଲ ତାହା
ସମେa ବୁ ଝି ପାରuି େବାଲି େସ ଚବି ଶ ଗୁରୁ+ ଉଦାହରଣ େଦଇ ଯଯାତି ନDନ ରାଜା
ଯଦୁ + ସଂେଦହ େମାଚନ କରି ଛuି । ଏହା ଧମର ମମ ରାଜା ଯଦୁ (ଯଯାତି + ପୁତ) ଓ

अବଧତ
ୂ ସଂବାଦ ନାମେର ବି ଖାତ ।
ଆବର ଆକାଶ ମmଳ

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ପୃଥିବୀ ପବନ अନଳ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତି କାଳଦଶୀ ତରୁଣ अବଧତ
ୂ ବାହFଣ+ ମଧେର କେଥାପ-କଥନ । ଏହା ହZ ଯଦୁ ରାଜା ଓ
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ରବି ଶଶା+ ଆପ ସି ୁ

।

ଭମର ସବ ପୁvବୁ

।।

କେପାତପgୀ ଗୁରୁ େମାର

।

ପତs ସପ अଜଗର

।।

ମୀନ ପି sଳା େବଶାନାରୀ

।

କୁ ରର କୁ ମର କୁ ମାରୀ

।।

ହରି ଣ ଉ#ନାଭ କରୀ

।

ଶରକାରକ ମଧୁହାରୀ

।।

ଆବର କୀଟ େପଶ9ାରୀ

।

ମଁୁ ଏେତ ଗୁରୁ अଛି କରି । ।୧୧/୮/୩୩, ୩୪

अବଧତ
ୂ ଦ_ାେତୟ+ ଚବି ଶ ଗୁରୁ େହେଲ – ୧) ପୃଥିବୀ ୨) ପବନ ୩) अନଳ ବା
अଗିt ୪) ଆକାଶ ୫) ରବି ୬) ଶଶା+ ବା ଚD୭) ଆପ ବା ଜଳ ୮) ସି ୂ ବା ସମୁଦ ୯)
ଭମର ବା ମହୁମାଛି ୧୦) କେପାତ ପgୀ ୧୧) ପତs ୧୨) ଉରଗ ବା ସପ ୧୩) अଜଗର
୧୪) ମୀନ୧୫) ପି sଳା େବଶା ୧୬) କୁ ରର ବା ଛ}ାଣ ୧୭) କୁ ମର ବା ବାଳକ ୧୮)
ବାହFଣ କୁ ମାରୀ ୧୯) ହରି ଣ ୨୦) ଉ#ନାଭ ବା ବୁ ଢୀଆଣି ୨୧) କରୀ ବା କୁ lର ବା ହାତୀ
୨୨) ଶରକାରକ ବା ଶରନି ମା ତା ବା ବାଧ ୨୩) ମଧୁକର ବା ମହୁ ସଂଗହକାରୀ ୨୪)

ଏହି अଧାୟେର - ପୃଥିବୀ, ପବନ, ଆକାଶ, ଜଳ, अଗିt , ଚD, ସୂଯ ଓ କେପାତ
(ଆଠଟି) ଗୁରର ବ#ନା अଛି ।
କମ ଆଦରି ସହି ଦୁ ଃଖ

।

େକେବେହଁ େନାହି ବ ବି ମୁଖ

।।

ଦୁ ଃେଖ ନ ଛାଡି ନି ଜପଥ

।

ଚଳ ନ କରି ବ ଚି _

ଧନ ଜୀବନ ଏ ଜଗେତ

।

େଯ ପାଣ ଧେର ପର ହି େତ

ଧନ ଜୀବନ ଧନ ତାର

।

ଦୁ ଲଭ କମ ଏ େବଭାର । । ୧୧/୮/୩୮

अଧି େକ ସଂସାର ସsେତ

।

ପୀରତି ନ କରିବ ଚି େ_

। ।୧୧/୮/୩୭

ଆ

ହ
ାନ

।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।
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କେପାତ ପାେୟ ଯି ବ ନାଶ। । ୧୧/୮/୫୨

ନବମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୮ମ अଧାୟ) େର अଜଗର ଠାରୁ ପି sଳା
େବଶା ପଯu ନବ ଗୁରୁ+ ଶି gା ବି ଷୟ ବ#ନ । ଏହି अଧାୟେର - अଜଗର, ସମୁଦ,
ପତs, ମଧୁସଂଗହକାରୀ, ହାତୀ, ଭମର, ମୃଗ, ମୀନ ଓ ପି sଳା େବଶା (ନअଟି) ଗୁରୁ
ବି ଷୟେର ବ#|ତ ।
ଆହାେର ଭଲ ମD ନାହZ

।

େଯ ାେନ େଯମu ମି ଳଇ

।।

ସେuାେଷ କରଇ ଆହାର

।

ଏେଣ ବି ଚାର ନାହZ େମାର

।।

अଳପ ବହୁେତ ସେuାଷ

।

ନ ମି େଳ କେର ଉପବାସ। । ୧୧/୯/୨

ନି ରେତ କରଇ ସ}ୟ

।

ପାପୀ କୃ ପଣ ଦୁ ରାଶୟ

ଆେନ ହରଇ ତାର ଧେନ

।

ମଧୁ ସଇ ମାଛି େଯେହt । । ୧୧/୯/୧୨

ମ_ମmେଳ ଜନF େହାଇ

।

େଦବତା େହାଇେଲ ମରଇ

।।

ଯାବତ अଛି େମାହପାଶ

।

ତାବତ ପି m ହୁଏ ନାଶ

।।

ଯାବତ େଗାବି D ଚରଣ

।

ଏ ଜୀବ ନ ପେଶ ଶରଣ

।।

।।

ପରମ ସୁଖ ବଇରାଗ

।

ଆଶା ପରମ ଦୁ ଃଖ େଯାଗ । । ୧୧/୯/୪୪

ଦଶମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୯ମ अଧାୟ)େର କୁ ରରୀ ଠାରୁ
अଧାୟେର

–

କୁ ରରୀ,

ା

ଏହି

ତ
ିକ

େପଚ9ାରୀ ପଯu ସ ଗୁରୁ+ ଶି gା ବ#|ତ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବାଳକ, ବାହFଣ କୁ ମାରୀ, ଶରକାରକ, ଉରଗ, ଉ#ନାଭୀ ଓ େପଶ9ାରୀ (ସାତଟି) ଗୁରୁ
ବି ଷୟେର ବ#|ତ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯହZ अେନକ େଲାକ ମି ଳି

।

अବଶ ଉପୁଜଇ କଳି

। । ୧୧/୧୦/୧୦

ପୁତ କଳତ ପଶୁ ଦାେସ

।

ଏହା+ୁ େପାଷି େଦହ ଆେଶ

େଦହର ସେs ଏ ରହuି

।

ମରେଣ େକହି ନ ଯାଆuି । । ୧୧/୧୦/୨୬

ମନୁ ଷ ମୁେm ମୃତୁ ବେସ

।

ଆତFାକୁ अନୁ gେଣ ଗାେସ

ଯାବତ ମୃତୁ अଛି ଦୂ େର

।

ସୁDର ଯୁବା କେଳବେର

ସାଧି ବ ସକଳ ଶକତି

।

େଯେଣ ଜନିF ବ ବି ୁ ଭzି

ଏ ଜୀବ ବDି କମ ପାେଶ

।

ସାଧି ବ ବନ ଉଶାେସ । । ୧୧/୧୦/୨୯

।।

।।
।।
।।

अବଧତ
ୂ ଦ_ାେତୟ ଯାହା ଯାହାଠାରୁ େଯଉଁ ସବୁ ଶି gା ପାଇେଲ, ତାହା ନି ମtେର
ସଂେgପେର ଦି ଆଗଲା – ପୃଥିବୀଠାରୁ - ଦୁ ଃଖସୁଖ ସହନ କରି ବା; ପବତ ଓ ବୃ gଠାରୁ
ପେରାପକାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ବା । ବାୟୁଠାରୁ – େକବଳ ପାଣରgା ନି ମି_
ଆହାର ଗହଣ କରିବା ଏବଂ ବି ଷୟେର ଲି  ନ େହବା । ଆକାଶଠାରୁ – େଦହଠାରୁ

ପବି ତ କରି ବା । अଗିt ଠାରୁ – ତପେତଜେର େଦଦୀପମାନ େହବା, ଆହାର ସୟ ନ
କରି ବା ଏବଂ ଯଥାେଯାଗ ବି ଷୟ େସବନ କରି ମଧ ତହZର େଦାଷେର ଦୂ ଷିତ ନ େହବା
ଚDଠାରୁ – ଶରୀରର ହାସ-ବୃ wିେର ଆତFାର ହାସ-ବୃ wି ବା ବି କାଶ ହୁଏ ନାହZ େବାଲି
ାନ ସୂଯ ଠାରୁ - ଆବଶକତା अନୁ ସାେର ବି ଷୟ ଗହଣ କରି ପୁନଃ ସମୟାନୁ ସାେର

ତ
ିକ

ା

ତାହା ଦାନ କରି େଦବା । କେପାତଠାରୁ – କାହାରି ପତି अତଧି କ େସtହ ବା ଆସzି ନ
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ଆତFାର ପାଥକ ଓ ନି ଲ|ତା । ଜଳଠାରୁ – ସିt ¹ ଓ ମଧୁର ବବହାର ତଥା ସମa+ୁ

ଇ
-ପ

କରି ବା । अଜଗରଠାରୁ - ପାରº अନୁ ସାେର ପା ଆହାରେର ସh େହବା ଏବଂ ନ

ଆ

ହ
ାନ

ମି ଳିେଲ ମଧ ଆହାର ପାଇଁ ଉଦମ ନ କରି ବା । ସମୁଦଠାରୁ – ସବଦା ପସନt , ପଶାu ଓ
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ଗୀର ରହି ବା; ବି gୁº ନ େହବା । ପତsଠାରୁ - ନାରୀର ରୂପ ଓ ହାବଭାବ ପତି ଦୃ ି
ନ େଦଇ ଇDି ୟ ଗଣ+ୁ ସଂଯତ ରଖି ବା । ଭମର ବା ମଧୁମgିକାଠାରୁ - ନାନା ଶା ରୁ
େକବଳ ସାର ସଂଗହ କରି ବା ତଥା अନt ାଦି ସଂଗହ ନ କରିବା । ହaୀଠାରୁ – କା-ନି ମ|ତ
ନାରୀମୂ_|କୁ ମଧ ଶ ନ କରି ବା । ମଧୁହରଣକାରୀଠାରୁ - ଧନ ସ}ୟ ନ କରି ବା ।
ହରି ଣଠାରୁ – ବି ଷୟ ସbୀୟ ସଂଗୀତ ନ ଶୁଣିବା । ମୀନଠାରୁ – ଜି ହା ଲାଳସାକୁ ଦମନ
କରି ବା । େବଶାଠାରୁ - ଧନାଦି ଆଶା ତାଗ କରି ବା । କୁ ରର ପgୀଠାରୁ - ଦବାଦି
ସଂଗହ ନ କରି ବା । ବାଳକଠାରୁ – ମାନ- अପମାନରୁ ଉwେର ରହି ବା ଏବଂ ଗୃହପରି ବାର କଥା ଚି uା ନ କରି ଆତFାନDେର ମଗt ରହି ବା । କୁ ମାରୀ କନାଠାରୁ – ସs
େମଳେର ନ ରହି ଏକାuବାସ କରି ବା । ଶରନି ମା ତାଠାରୁ - ଆସନ ଶାସକୁ ଜି ଣି େବୖ ରାଗ
ଓ अଭାସ ଦାରା ମନକୁ ପରମାତFା+ ଠାେର ଏକାଗ କରି ବା । ସପଠାରୁ – ଏକାକୀ
ବି ଚରଣ କରିବା, ନି ବାସ ପାଇଁ ମଠ ଇତାଦି ନି ମା ଣ ନ କରି ବା, ଗୁା ପଭୃ ତି େର ରହି ବା,
କଥା କହି ବା । ଉ#ନାଭ (ବୁ ଢ଼ୀଆଣୀ) ଠାରୁ –

ସବଶzିମାନ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ସକୀୟ ମାୟାବଳେର ନି ଜଠାରୁ ସୃି କରି ପୁନଃ
ଉପସଂହାର କରି ନି अuି । ଏକମାତ େସ ହZ ଏ ଜଗତର ଆଧାର, କି h ତା+ର େକହି
ଆଧାର ନାହZ – ଏ କଥା ବୁ ଝି ବା େପଶ9ାରୀ (କୁ ାରିଆ) କୀଟଠାରୁ – େସtହ, େଦଷ
अଥବା ଭୟ େହତୁ କାହାକୁ ଚି uନ କେଲ ପାଣୀ େସହି ସରୂପକୁ ପା ହୁଏ । ଏଣୁ ମନୁ ଷ

ତ
ିକ

ା

େକବଳ ଭଗବାନ+ ଛଡ଼ା अନ କାହାରି କୁ ଚି uନ କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।

ଇ
-ପ

ଏକାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୦ମ अଧାୟ) େର େଲୗକି କ ତଥା

ଆ

ହ
ାନ

ପାରେଲୗକି କ େଭାଗର अସାରତା ନି ରୂପଣ । ଯମର अsଗୁଡ଼ିକ - अହି ଂସା, ସତ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अେaୟ, ବହFଚଯ ଓ अପରି ଗହ । ଏବଂ ନି ୟମର अsଗୁଡ଼ିକ େହଲା େଶୗଚ, ସେuାଷ,
ତପ, ସାଧାୟ ଓ ଈଶରପଣିଧାନ ।
କମ କରେଣ ଫଳ ପାଇ ।

ପାଣୀ ତା अବଶ ଭୁ lଇ

। । ୧୧/୧୧/୧୪

କାଳ ବଇ ଦୁ ଃଖ ସହି

।

ମୁଖ  ପmିତ େଭଦ ନାହZ

।।

ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ମେଣ

।

ସୁଖକୁ ଦୁ ଃଖ ପାେୟ ଗେଣ

।।

ଏମେu ବୃ ଥା अହଂକାେର
େସ େଯେବ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ବୁ େଝ
ବୁ wି ବି େବକ ାନ ବେଳ।

।
।

ଜୀବ ଭମଇ ନି ରuେର

।।

ସେଖ ମୃତୁ ସେs ଯୁେଝ

।।

ମରଣ ଜି ଣଇ େକ େହେଳ । । ୧୧/୧୧/୧୮, ୧୯

अଥାତ୍ ବି ଦାନ୍ େହେଲ ବି େକେତେକ ସୁଖୀ ନୁ ହଁ uି, ମୁଖ  େହେଲ ବି େକେତେକ
ଦୁ ଃଖୀ ନୁ ହଁ uି । କଣ କେଲ ସୁଖ ବା ଦୁ ଃଖ ମି େଳ ଜାଣିପାରି େଲ ମଧ, ମୃତୁ େକେବ
ଆସି ବ, ତାହା ଜାଣି େହବ ନାହZ । ବୁ wି ବି େବକ ାନ ବଳେର େକହି ବି ମୃତୁକୁ ଜି ଣି

କୁ କମ, ସୁକମ ଓ କମଫଳ ବି ଷୟେର ବୁ ଝାଇଛuି ।
ଦାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୧ଶ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ  ଉwବ
ସଂବାଦ - ବwଜୀବ, ଜୀବନFz ଓ ଭzଜନ+ ଲgଣ ବ#|ତ । ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୩
ରୁ ୩୩ ମଧେର ବwଜୀବ ଓ ମୁzଜୀବ ମଧେର ପେଭଦ ଦଶାଯାଇଛି ।

ତ
ିକ

ା

େଶାକ ୩୪ ରୁ ୪୭ ମଧେର ଭzିର ସଂା, ଭzର ଲgଣ ଓ କ_ବ ତଥା ପଜ
ୂ ାର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପାରି େବ ନାହZ । ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୨୦ ରୁ ୩୪ ମଧେର ଶୀକୃ  ଉwବ+ୁ अକମ,

ଚି େ_ ନ କରି ବ ଆର

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ମାନ କପଟ କୂଟ ଦ

ଇ
-ପ

ବି ଧି ବ#ନା अଛି ।
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େମା ପୀତି अେଥ କମ କରି

।

େମାର ଚରଣ ଚି େ_ ଧରି

।।

େଯ ପୁଣ ଆପେଣ କରି ବ

।

େକେବେହଁ ପେର ନ କହି ବ

।।

େଯ ଦୀପ େମାେତ ସମପ|ବ

।

ତା ଆନ କାେଯ ନ ଜାଳି ବ

।।

ପୁଣି ଯା अେନ େଭାଗ େଦବ ।

ତା େମାେତ େକେବେହଁ ନ େଦବ

େଯ ଦବ େମାେତ ସମପ|ବ

ପୁଣି ଗହଣ ନ କରିବ

।

େମା ଦେବ अଧି କାର େଯେତ ।

।।

।।

େକେବେହଁ ନ କ ି ବ ଚି େ_। । ୧୧/୧୨/୪୦

େକୗଣସି ଦବ କାହାକୁ ଥେର ସମପ|ତ କରି େଦବା ପେର ଆସzି େହତୁ ତାହା ପୁଣି
ଗହଣ କରିବା ଏପରି କି ନି ଜର େବାଲି ଭାବି ବା ବି अବି େଧୟ । ଭଗବାନ+ୁ अପ|ତ
ପଦୀପ ବି अନ କାଯେର ଲାଗାଇବା अନୁ ଚି ତ । କି h ପତ, ପୁv, ଫଳ, େନୖ େବଦ
ଆଦି କୁ ଭଗବାନ+ ପସାଦ ଭାବେର େସବନ କେଲ େଦାଷ ନାହZ, ବରଂ ତାରା ପୁଣ
ମି େଳ । କୁ ହାଯାଇଛି –

ବି ୋେନୖ େବଦସି େzନ ପୁଣଂ ତ¸ୁ lତାଂ କେଳୗ । ।”
ଭଗବାନ+ ପସାଦ ନି ମା ଲ ପଭୃ ତି େସବନ କରୁଥିବା ବzି ଭଗବତ୍ ସରୂପ
େହାଇଯାଏ –
“ହୃଦି ରୂପଂ ମୁେଖ ନାମ େନୖ େବଦମୁଦେର ହେରଃ ।

ତ
ିକ

ା

ପାେଦାଦକଂ ଚ ନି ମା ଲଂ ମaେକ ଯସ େସାଽଚୁ ତଃ । ।”

ଇ
-ପ

(ଶୀଧରସାମୀ+ ‘ଭାବାଥଦୀପି କା’)

ଆ

ହ
ାନ

ଆତFାର ପି ୟ ବaୁ େଯେତ ସବୁ , ତାହା ଭଗବାନ+ୁ ଆନD ମନେର ସମପ|ବ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭଗାବନ+ର ୧୧ଟି ପଜ
ୂ ା ାନ अେଟେଗାରୁ ବାହFଣ ପୁଣ ରବି

।

ଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀ

।।

ଜଳ େବୖ ବ ଆଉ अଗtୀ

।

ଆତFା ସହି ତ ସବ ପାଣୀ

।।

ଉwବ ପଜ
ୂ ା ାନ େମାର

।

ଏ ରୂେପ अଟuି ଏଗାର । । ୧୧/୧୨/୪୨

େଶାକ ୪୩ ରୁ ୪୫ ମଧେର କାହାକୁ କଣ େଦଇ କି ପରି ପଜ
ୂ ା କରି ବ ତାହା ବ#ନା
କରାଯାଇଛି ।
ତେୟାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୨ଶ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ  ଉwବ
ସଂବାଦ - ସାଧୁ ସsର ମହି ମା; କମ ଓ କମତାଗର ବି ଧି ବ#ନା କରାଯାଇଛି । େଶାକ
୩ରୁ ୧୫ ମଧେର ସାଧୁସsର ସରୂପ, ମହି ମା ଓ େକଉଁମାେନ କି ପରି ସାଧୁସs କରି
ତରି ଗେଲ ତାହା ବ#ନା କରାଯାଇଛି । େଶାକ ୧୭ରୁ ୨୧ ମଧେର କି କମ କେଲ
ପାଣୀମାେନ ସଂସାର ସାଗରରୁ ତରି ଯାଆuି ତାହା ବ#|ତ ।

।

ରସ ସଂେଯାେଗ ମହାେତଜ

।।

ବଢ଼ଇ ଫଳ ପୁv େଘନି

।

ବି େଭାଗ अପବଗ େବନି

।।

ପୁଣ ପାତକ େତଜବୀେଯ

।

ବୃ g अ+ୁ ରି ଉେଠ େତେଜ

।।

अନu ବାସନାର ମୂେଳ

।

ଏ ବୃ g ାପନା ନି େଳ

।।

ଏ ତି ନି ନାଳ ତି ନିଗୁେଣ

।

ବୃ gର ନି ମା ଣ କାରେଣ

।।

ଏ ପ}9 ପଭୂ େତ

।

ପ}ବି ଷୟ ରସଯୁେତ

।।

ଶାଖା ସମୂହ ଇDି ଗେଣ

।

ଏ ନି େତ ଥାuି ମାୟାବେଣ

।।

ା

କମ ଏହାର ମୂଳବୀଜ

ତ
ିକ

।।

ଇ
-ପ

ସଂସାର ରୂପ କ ବୃ g

ଆ

ହ
ାନ

।
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ଉପେର େବନି ପgୀ ନି େତ

।

ବସuି ରgା େଭାଗ अେଥ

କହି ଲି େବନି ପgୀ େଯହି

।

ଜୀବ ପରମ ନାମ େସହି

।।

ବାତ ପି _ େଯ କଫ େଘନି

।

ବୃ gର ବ&ଳ ଏ ତି ନି

।।

େଯ ସୁଖ ଦୁ ଃଖ େବନି ଫେଳ

।

ପgୀଏ ଭୁ lଇ ତା ବେଳ

ଲତା େବିେତ ତରୁ gୀଣ

।

କେ

ଯାବତ ଚD ସୂଯ ଦି େଶ

।

ତାବତ ଏ ବୃ g ପକାେଶ । । ୧୧/୧୩/୨୨

ଏକଇ ପgୀ ତାର ଫଳ

।

ଭୁ lଇ ନି େତ ମହାବଳ

।।

େସ ଫଳ ଖାଇ ମ_େଭାେଳ

।

ନି ରେତ ପେଶ ନାନଘେର

।।

େଯ ଆର ପgୀ ଥାଇ େଭାେକ ।

େସ ସାgୀରୂେପ ସବ େଦେଖ

।।

ବୃ gର ଫଳ େଯ ଭୁ lଇ

।

କି ରାତ ଜାେଲ େସ ପଡ଼ଇ

।।

ଏକଇ ବହF ନାନାରୂେପ

।

ଭମଇ ମାୟାମୟ କେ

।।

।।
।।

ସଂସାେର ଭମ କାହZ ତାର । । ୧୧/୧୩/୨୩

ଚତୁ ଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୩ଶ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ  ଉwବ
ସଂବାଦ - ସନକାଦି +ୁ ହଂସ ରୂପେର ଭଗବାନ େଦଇଥିବା ଉପେଦଶ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି  ଗୁଣ ମାନ+ର अଭି ବୃ wିେର େଯଉଁ ଦଶଟି କାରଣ ଦାୟୀ, େସଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି
– ୧. ଶା , ୨. ଜଳ, ୩. ପଜା, ୪. େଦଶ, ୫. କାଳ, ୬. କମ, ୭. ଜନF, ୮. ଧାନ, ୯. ମ

ତ
ିକ

ା

ଓ ୧୦. ସଂ9ାର । ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସା_ ି କ େହାଇଥାuି , େତେବ ସ_ଗୁଣର, ଯଦି ରାଜସ
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େସ େଯେବ ଜାେଣ େବଦସାର ।

ପଯେu ତା ଜୀବନ

।।

ହ
ାନ
ଆ

ଘଟାଇଥାuି ।

ଇ
-ପ

େହାଇଥାuି େତେବ ରେଜାଗୁଣର ଓ ଯଦି ତାମସ େହାଇଥାuି , େତେବ ତେମାଗୁଣର ବୃ wି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

166

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ରେତ ଥାଇ ଶୁwଚି େ_



ତମ ରାଜସ ଜନ େଯେତ

।।

ତାହା+ୁ ନ କରିବ ସs

।

ସମୁେଦ େଯସେନ ତରs

।।

ପବନ ବେଳ ଜନF େହାଇ

।

 ରୂପ ନ ଦି ଶଇ
ନି ମଳ

।।

ଏଣୁ अସାଧୁ ସs େତଜି

।

ନି େତ ସାଧୁ+ ସs ଭଜି

।।

େଯ ପାଣୀ ଦୁ ତକୀଡ଼ା ରତ

।

अସାଧୁ ସs अବି ରତ

।।

େକେବେହଁ ନ କରିବ େମଳ

।

ନି ିେu ରହି ବ ନି େରାଳ। । ୧୧/୧୪/୫

େଯସେନ ବେନ ବାଂଶ ବାଂେଶ ।

अନଳ ଉପୁେଜ ଘରେଷ

।।

େସ ବନ ଦେହ େତଜବେଳ

।

ପୁଣି େସ ଲି ଭଇ ନି େଳ

।।

ଏ ରୂେପ ଗୁଣମୟ େଦହ

।

ଦହି ସା_ ି କ ଭାେବ ରହ

।।

ବି ୁ ସF ରେଣ ଚି _ ବଢ଼ି

।

ଭଜ ତୁ ସବଧମ ଏଡ଼ି

ବି ଷୟ ଆପଦର ାନ

।

ଭେଲ ଜାଣuି ସବଜନ

।।

ମୁଖଁୁ ଶୁଣି

।

ଗୁରୁ ବଚନ ପରି ମାଣି

।।

ଦୁ ଜୟ ଲାଳସା ବି ଷୟ

।

ପୁଣି ଭୁ luି କି !ା କହ

।।

େଯସେନ କରେu ଭନ

।

ଉି  ନ ଛାଡ଼ଇ ଶାନ

।।

େଯେହt ଗଧୁଣୀ ପାଦ ଦୁ ଇ

।

ଗଧକୁ ପହାର କରଇ

।।

ଗଧ अାନ ଭାବ େଦଖ

।

ପୁଣି ହZ ଧାମଇଁ ତା ପାଖ

।।

େଯସେନ अତି ହZ ନି ଲÅ


।

ପାଣ ବି ନାଶଠାେର अଜ

।।

ପଜ
ୂ ାର େବଲପତି ମାନ

।

ଖାଉ େଯ ଥାଇ ପୁଣ ପୁଣ। । ୧୧/୧୪/୮

ଭକତି ରସ ମେଦ ଲୀନ

।

ଜଗେତ ସି w େଯାଗୀଜନ

ା
ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ

।।

ଆ
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େକବଳ ନି ଜ େଦହ ଚି uି

।

अଛି କି ନାହZ ନ ଜାଣuି

।।

ମଦପ େଯେହt ମଦ ଖାଇ

।

ସତ अସତ ନ ଜାଣଇ

।।

େକବଳ ସୁଖ ମଦପାେନ

।

ଆନେD ଘୃମିତ େଲାଚେନ

।।

अଛି କି ନାହZ ନି ଜ େଦହୀ

।

ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ

।।

ାନୀ ଏମu ରେସ ରେସ।

ସୁଖ ସମୁେଦ ନି େତ ଭାେସ । । ୧୧/୧୪/୩୬

ପ}ଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୪ଶ अଧାୟ) େର ଭzିେଯାଗର ମହି ମା
ଓ ଧାନବି ଧି ବ#|ତ ।
େମାହର ଭାେବ େଯ ରମଇ

।

ତାର ସ!େଦ କାଯ ନାହZ

ବହFପଦକୁ ନାହZ ବାËା

।

ନ କେର ଇDପେଦ ଇା

କି अନି ଧି େଭାେଗ ସଧ

।

ସପତଦୀେପ ରାଜପଦ

।।

ପାତାଳ େଭାେଗ ଇା ନାହZ

।

ନି ବା ଣପଦ ନ ବାËଇ

।।

େମାେତ ସମେପ ଚି _ ବି _



ନୁ ହଇ ମାୟାେର େମାହି ତ । । ୧୧/୧୫/୧୪

ଉwବ ଶୁଣ ଏକ ଚି େ_



ଗୁପତ କଥା କହଁୁ େତାେତ

େଯେତ ଏ ଦାନ ବତ ତାଗ

।

ଧମ ଆଚାର ସାଂଖ େଯାଗ

ଏ େମାେତ ନ ପାରuି ଧରି

।

ନାନା ପକାେର ବଶ କରି

।।
।।
।।

।

ତପୀ ଧାମ|କ ବି ଦାବu

।।

େମାର ଭକତି େଯେବ ନାହZ

।

ପବି ତ େନାେହ ତାର େଦହୀ

।।

ହ
ାନ

େଯେବ ନ ଜାେଣ େମାର ଭାବ । । ୧୧/୧୪/୨୨

ଆ

େସ କାହଁୁ ସଂସାରୁ ତରି ବ।

ତ
ିକ

େଯ ପାଣୀ ଦୟା-ସତଯୁz

ା

ତାର ରgେଣ େମାର େଦହୀ । । ୧୧/୧୪/୨୦

ଇ
-ପ

।

।।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଶାକ ୩୨ ରୁ ୪୬ ମଧେର ଧାନେଯାଗ (ଧାନ ଓ ପାଣାୟମ) କରି ବା ପwତି
ବ#|ତ ।
େଷାଢ଼ଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୫ଶ अଧାୟ) େର अାଦଶ ସି wିର
ନାମ ଓ ଲgଣ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୩ ରୁ ୮ ମଧେର ୧୮ଟି
ମୁଖ ସି wି ଓ अନ ୫ଟି େଗୗଣ ସି wି ବି ଷୟେର ଉେଲA ଖ अଛି ।
େଶାକ ୧୦ ରୁ ୩୨ ମଧେର େଯାଗ-ଧାରଣା କେଲ େଯଉଁ ସବୁ ସି wି ମି ଳିଥାଏ,
େସଗୁଡ଼ିକ ବ#|ତ ।
ସଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୬ଶ अଧାୟ) େର ଭଗବାନ+ର
ବି ଭୂତି ମାନ+ର ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଭଗବାନ କି ପରି ସବେଶ- ତାହା ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । अଥାତ୍ ଭଗବାନ େହଉଛuି ମମାନ+ ମଧେର अ, ଉ, ମ୍ – ତି ମାତାଯୁz
ଓଁ । अgରମାନ+ ମଧେର अ’କାର । ଛDମାନ+ ମଧେର ଗାୟତୀ ଛD । େସହି ପରି

ମଧେର ବି ୁ ଏବଂ ଏକାଦଶ ରୁଦ+ ମଧେର ଶି ବ । ବହFଷ|ମାନ+ ମଧେର ଭୃ ଗୁ,
ରାଜଷ|ମାନ+ ମଧେର ମନୁ , େଦବଷ|ମାନ+ ମଧେର ନାରଦ ଏବଂ େଗାମାତାମାନ+
ମଧେର କାମେଧନୁ । ସି େଦ୍ଧଶରମାନ+ ମଧେର କପି ଳ, ପgୀମାନ+ ମଧେର
ଗରୁଡ଼, ପଜାପତି ମାନ+ ମଧେର ଦg ଏବଂ ପି ତୃଗଣ+ ମଧେର अଯମା ।
େଦୖ ତରାଜ

ପହA ାଦ,

ନgତମାନ+

अଧି ପତି

ତଥା

ା

ମଧେର

ତ
ିକ

େଦୖ ତମାନ+

ଇ
-ପ

ବନତି ମାନ+ୁ ପୁ କରୁଥିବା ଚDମା ଏବଂ ଯg-ରାgସ ମାନ+ ମଧେର ଧନପତି

ଆ

ହ
ାନ

କୁ େବର । ଗେଜDମାନ+ ମଧେର ଐରାବତ ଏବଂ ଜଳଚରମାନ+ ପ ଭୂ ବରୁଣ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉ³◌ାପ ଓ ଆେଲାକ ପଦାନକାରୀ ବaୁ ମାନ+ ମଧେର ସୂଯ ଏବଂ ମନୁ ଷମାନ+
ମଧେର ରାଜା । अଶମାନ+ ମଧେର ଉୈ ଃଶବା, ଧାତୁ ମାନ+ ମଧେର ସୁବ#,
ଦmଧାରୀମାନ+ ମଧେର ଯମ ଏବଂ ସପମାନ+ ମଧେର ବାସୁକୀ। ନାଗରାଜ ମାନ+
ମଧେର େଶଷନାଗ । ଶି s ଓ ଶଦu ଥିବା ପାଣୀମାନ+ ମଧେର ସି ଂହ, ଆଶମ ମାନ+
ମଧେର ସନt ାସ ଏବଂ ବ#ମାନ+ ମଧେର ବାହFଣ । ତୀଥ ଓ ନଦୀମାନ+ ମଧେର
ଗsା,

ଜଳାଶୟମାନ+

ମଧେର

ସମୁଦ,

अ ଶ ମାନ+

ମଧେର

ଧନୁ

ତଥା

ଧନୁ wରୀମାନ+ ମଧେର ତି ପୁରାରି ଶି ବ । ନି ବାସାନମାନ+ ମଧେର ସୁେମରୁ, ଦୁ ଗମ
ାନମାନ+

ମଧେର

ଧାନଶସମାନ+

ହି ମାଳୟ,

ମଧେର

ବନତି ମାନ+

ଯବଧାନ।

ମଧେର

ପୁେରାହି ତମାନ+

अଶଥ

ମଧେର

ଏବଂ
ବଶି -,

େବଦେବ_ାମାନ+ ମଧେର ବୃ ହତି , େସନାପତି ମାନ+ ମଧେର କା_|େକୟ ଏବଂ
ସନFାଗ ପବ_କମାନ+ ମଧେର ଭଗବାନ ବହFା । ପ}ମହାଯମାନ+ ମଧେର
(ସାଧାୟଯ),

ବତମାନ+

ମଧେର

अହZସା

ବତ

ଏବଂ

ଶୁwକାରକ

ପଦାଥମାନ+ ମଧେର ନି ତଶୁw ବାୟୁ, अଗିt , ସୁଯ , ଜଳ, ବାଣୀ ଓ ଆତFା ।
େଯାଗମାନ+ ମଧେର ମନନି େରାଧରୂପୀ ସମାେଧଯାଗ । ବି ଜୟାଭିଳାଷୀ ବzି+ର
ମନ ଭିତେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା ମଣା । ଆତF-अନାତF ସbୀୟ ସମa ାନଚା ମଧେର

ୀମାନ+

ତ
ିକ

ଆଜି ପଯu େକହି ବି ତ_ସଂଖା େକେତ, ତାହା ନି #ୟ କରି ପାରି ନାହାuି ।)

। (କାରଣ

ା

ବହFବି ଦା । ତ_ ନି #ୟ ନି ମେu କରାଯାଉଥିବା ବାଦ-ବି ବାଦରୂପୀ ବି କ

ଇ
-ପ

ମଧେର ମନୁ ପତt ୀ ଶତରୂପା, ପୁରୁଷମାନ+ ମଧେର ସାୟୁବ ମନୁ , ମୁନୀଶରମାନ+

ଆ

ହ
ାନ

ମଧେର ନାରାୟଣ ଏବଂ ବହFଚାରୀମାନ+ ମଧେର ସନତ୍ କୁ ମାର । ଧମମାନ+
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ମଧେର ସନt ାସଧମ । କଲାଣକାମୀ ପୁରୁଷମାନ+ର अuମୁଖୀ ବୃ _ି, େକୗଣସି ବି ଷୟକୁ
ଗୁ ରଖିବା କାଯେର ମଧୁରବାଣୀ ଓ େମୗନ ।
ଯାହା+ ଶରୀରର ଦୁ ଇ ଭାଗରୁ ପଥେମ

ୀ-ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ+ ମଧେର ବହFା

ୀ-ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ଉÏନt େହାଇଥିେଲ ।

ସଦା

ସାବଧାନ େହାଇ ଜାଗତ ରହି ଥିବା ତ_ମାନ+ ମଧେର କାଳ, ଋତୁ ମାନ+ ମଧେର
ବସu, ମାସମାନ+ ମଧେର ମାଗଶୀର ଏବଂ ନgତମାନ+ ମଧେର अଭିଜି ତ୍ ।
ଯୁଗମାନ+ ମଧେର ସତଯୁଗ, ବି େବକୀମାନ+ ମଧେର ମହଷ| େଦବଳ ଓ अସି ତ,
ବାସମାନ+ ମଧେର ଶୀକୃ  େଦୖ ପାୟନ ବାସ ତଥା କବି ମାନ+ ମଧେର ମନସୀ
ଶୁକାଚାଯ ଷେଡୖ ଶଯ ମାନ+ ମଧେର ଭଗବାନ ବାସୁେଦବ, ଭଗବାନ+ର େପମୀ
ଭzମାନ+ ମଧେର ଉwବ, କି ଂପୁରୁଷମାନ+ ମଧେର ହନୁ ମାନ୍ ଏବଂ ବି ଦାଧର
ମାନ+ ମଧେର ସୁଦଶନ (େଯ କି अଜଗରରୂପ ଧରି ନD+ୁ ଗାସ କରିଥିଲା ଏବଂ
ଭଗବାନ+ ପାଦସଶ  ପାଇ ମୁz େହାଇଗଲା) । ରତt ମାନ+ ମଧେର ପଦFରାଗ, ସୁDର

େଗାଘୃତ । ବବସାୟୀମାନ+ଠାେର ନି ବାସ କରୁଥିବା ଲgFୀ, ଛଳକପଟ କରୁଥିବା
େଲାକ+ ଭିତେର େହଉଥିବା ଦୁ ତକୀଡ଼ା, ତି ତିgୁମାନ+ର ତି ତିgା (କସହି ୁତା) ଏବଂ
ସା_ ି କ ପୁରୁଷମାନ+ର ସ_ଗୁଣ । ବଳବାନମାନ+ର ଉାହ ଓ ପରାକମ ଏବଂ ଭଗବଦ୍
ଭzମାନ+ର ଭzିପ#
ୂ  ନି ¢ାମ କମ । େବୖ ବ ମାନ+ର ପଜ
ୂ  ବାସୁେଦବ, ସଂକଷଣ,

ତ
ିକ

ା

ପଦୁ ମt, अନି ରୁw, ନାରାୟଣ, ହୟଗୀବ, ବରାହ, ନୃ ସି ଂହ ଓ ବହFା – ଏହି ନअ ମୂ_|ର୍
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ବaୁମାନ+ ମଧେର ପଦFେକାଷ, ତୃ ଣମାନ+ ମଧେର କୁ ଶ ଓ ହବି ଷମାନ+ ମଧେର

ଇ
-ପ

ମଧରୁ ବାସୁେଦବ । ଗବମାନ+ ମଧେର ବି ଶାବସୁ ଓ अÔରାମାନ+ ମଧେର

ଆ

ହ
ାନ

ବହFା+ ରାଜସଭାର ନ_କୀ ପବ
ୂ ଚ
 ି _ି । ପବତ ମାନ+ର ିରତା ଓ ପୃଥିବୀର ଶୁw
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ଗତନFାତ । ଜଳର ତନFାତ ରସ ଏବଂ େତଜସୀମାନ+ ମଧେର େସମାନ+ର ସୂgF
େତଜସି ତା । अଗିt , ସୂଯ , ଚD ଓ ନgତମାନ+ର ପଭା ଏବଂ ଆକାଶର ଏକମାତ ଗୁଣ
ଶ । ବାହFଣମାନ+ ଭିତେର ବଳି , ବୀରମାନ+ ମଧେର अଜୁ ନ ଓ ପାଣୀମାନ+ର
ଉÏ_ି, ିତି ଓ ପଳୟ । ପାଦର ଚଳନଶzି, ବାଣୀର ବାଚନଶzି, ପାୟୁର ମଳତାଗଶzି,
ହaର ଧାରଣଶzି ଏବଂ ଜନେନDି ୟର ଆନD-ଉପେଭାଗଶzି । ଚମର ଶନଶzି,
େନତର

ଦଶନଶzି,

ଜି ହାର

ସାଦଗହଣଶzି,

କ#ର

ଶବଣଶzି

ଓ

ନାସି କାର

ଆଘାଣଶzି ଇDି ୟ+ର ଇDି ୟଶzି । ଭୂ ମି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଜଳ, େତଜ, अହଂକାର,
ମହ_, ପ}ମହାଭୂ ତ, ଜୀବ, ମୂଳପକୃ ତି , ସ_, ରଜ, ତମ – ଏ ସବୁ ର ବି କାର ଏବଂ ଏସବୁ
ବି କାରର अତୀତ ବହF ।
ଉପେରାz ତ_ମାନ+ର ଗଣନା, ବି ଭିନt ଲgଣ ଦାରା ଏସବୁ ର ାନ ତଥା ତାହାର
ତ_ାନରୂପ ଫଳ ମଧ ମଁୁ अଥାତ୍ ଭଗବାନ । ମଁୁ ହZ ଈଶର, ମଁୁ ହZ ଜୀବ, ମଁୁ ହZ ଗୁଣ

େକୗଣସି ପଦାଥ େକଉଁଠି ବି ନାହZ । େମା ଦାରା ରଚି ତ ବହFାmମାନ+ର ସଂଖା ବା େମା
ବି ଭୂତିମାନ+ ସଂଖା ଗଣାଯାଇପାରି ବ ନାହZ ।
େଯଉଁଥିେର େତଜ, ଶୀ, କୀ_|, ଐଶଯ , ଲÅା, ତାଗ, େସୗDଯ, େସୗଭାଗ,
ପରାକମ, ତି ତିgା ଓ ବି ାନ ଆଦି େଶ- ଗୁଣ अଛି , ତାହା େହଉଛି େମାର ହZ अଂଶ ।

ନି ରୂପଣ ପକରଣେର ବହFଚଯ ଓ ଗୃହ ଧମ ବ#ନା ।
ସବ ଉ ନି ଚ ାନ

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ଏ ସବବ# ସବାଶମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୭ଶ अଧାୟ) େର ବ#ାଶମ ଧମ
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ଏବଂ ମଁୁ ହZ ଗୁଣୀ । ମଁୁ ହZ ସମa+ର ଆତFା ଏବଂ ସବରୂପ ମଧ ମଁୁ । େମା ଛଡ଼ା अନ
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ପକୃ ତି ଜନF अନୁ ସାେର

।

ସଭାବ ଆଚାର େବଭାେର

ଉ_ମ ସେs ସs ଯାର

।

େସ କେର ଉ_ମ େବଭାର

ହୀନ ସsେତ ହୀନଗତି

।

ହସି କହuି ଯଦୁ ପତି

।।
।।

। । ୧୧/୧୮/୧୫

ବାହFଣ+ର ସଭାବ – ଶମ, ଦମ, ତପସା, ପବି ତତା, ସେuାଷ, gମାଶୀଳତା,
ସରଳତା, ଭଗବତ୍ ଭzି, ଦୟା ଓ ସତ । gତୀୟର ସଭାବ – େତଜ, ବଳ, େଧୖ ଯ ,
ବୀରତା, ସହନଶୀଳତା, ଉଦାରତା, ଉଦମଶୀଳତା, ିରତା, ବାହFଣମାନ+ ପତି ଭzି ଓ
ଐଶଯ । େବୖ ଶର ସଭାବ - ଆaିକତା, ଦାନଶୀଳତା, ଦହୀନତା, ବାହFଣମାନ+ର
େସବା, ଏବଂ ଧନ ସୟେର ସh ନ େହବା । ଶ ଦ
ୂ ର ସଭାବ - ନି ¢ପଟଭାବେର ବାହFଣ,
େଗା, ଏବଂ େଦବତାମାନ+ର େସବା କରି ବା ଏବଂ େସଥିରୁ ଯାହା କି ଛି ମି ଳିଲା,
େସତି କିେର ସh ରହି ବା । अuଜମାନ+ର ସଭାବ - अପବି ତତା, ମିଥାଚାର,
େଚୗରବୃ _ି, ଈଶର ଓ ପରେଲାକକୁ ଭୃ େgପ ନ କରି ବା, अଯଥା କଳହ କରି ବା ଏବଂ କାମ,

ଚାରି ବ# ଓ ଚାରି ଆଶମ ନି ମେu ସାଧାରଣ ଧମ େହଉଛି – କାୟ, ମନ ଓ
ବାକେର କାହାରି ପତି ହି ଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ସତେର ଦୃ ଢ଼ ରହି ବା, େଚାରି ନ
କରି ବା, କାମ େକାଧ ତଥା େଲାଭରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା ଏବଂ େଯଉଁ କମ କେଲ ସମa ପାଣୀ
ପସନt େହେବ ଓ ସମa+ର ମsଳ େହବ, େସହି ଭଳି କମ କରି ବା ।

ତ
ିକ

ା

ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୨୧ ରୁ ୨୬ ମଧେର ବାହFଣ, gତୀୟ ଓ େବୖ ଶମାେନ କି ପରି
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େକାଧ ଓ ତୃ ାର अଧୀନ େହାଇ ରହି ବା ।

ଗୁରୁ+ୁ ନ ମଣି ବ ନର

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ସାgାେତ ଗୁରୁ େଯ ଈଶର

ଇ
-ପ

ବେତାପନୟନ କରି ଗୁରୁକୁ ଳେର ରହି ବି ଦାଧୟନ କରି େବ, ତାହା ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗୁରୁଟି ସବେଦବମେୟ

।

ମୁହZ ବସଇ ଗୁରୁ େଦେହ

ଏ େଘନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ

।

େସ ନୁ େହଁ ମନୁ ଷ ସମାନ । । ୧୧/୧୮/୨୭

।।

େଶାକ ୨୮ ରୁ ୫୨ ମଧେର ବହFଚଯ ଓ ଗୃହ ଧମର ଲgଣ ଓ କମମାନ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି ।
ପଥିକ େଯେହt ବୃ gତେଳ

।

ଶେମ ମି ଳuି ଏକେମେଳ

।।

ଶମ ସାରି େଲ େଯଝା ମେତ

।

ଚଳuି ବୃ g ଥାଇ ପେଥ

।।

େଯସେନ ପାଣୀ ନି ଦାଗେତ

।

ସ!ଦ େଦେଖ ସପtଗେତ

।।

ଏହି ପକାେର ଗୃହବାସ

।

ଏେଣ ନ କରିବ ବି ଶାସ । । ୧୧/୧୮/୫୩

େଶାକ ୫୩ ରୁ ୫୮ ମଧେର ଗୃହ ମଣିଷର ଘରଜlାଳେର ଛDି େହାଇରହି ବା ଓ
େସଥିରୁ ମୁzିର ପଥ ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଉନବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୮ଶ अଧାୟ) େର ବାନପ ଓ

କରାଯାଇଛି । େଶାକ ୧୨ ରୁ ୪୨ ମଧେର ସନt ାସ ଧମର ଲgଣ ଓ ପାଳନ ବି ଷୟେର
ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ବ -ପବି ତ ଜଳ ଗାସ
। ।

ବ}ିବ ସବେଲାକ ହି େତ

।

ଉେ,ଗ େନାହି କଦାଚି େ_

କDେଳ ପର अପମାେନ

।

ବି ବାଦ ନ ଚି uିବ ମେନ

।।
।।
।।

ା

ଉେ,ଗ ନ େଦବ ଯୁକେତ

ଆ

େକେବେହଁ ପାଣୀ+ର ଚି େ_ 

୧୧/୧୯/୧୬

ତ
ିକ

ମନ ପବି େତ ଥିବ ନି ତ

।।

ଇ
-ପ

ବାକ-ପବି ତ କହି ସତ ।

।

ହ
ାନ

ଦୃ ି-ପବି ତ ପାଦନାସ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେବେହଁ କାହZ ନକରି ବ । । ୧୧/୧୯/୩୧,୩୨

ବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୧୯ଶ अଧାୟ) େର ାନଭzି େଯାଗ କଥନ
- ଯମ ଓ ନି ୟମାଦି ବ#ନ । େଯଉଁ ାନ ବଳେର ବହFା+ ଠାରୁ ଆର କରି ତୃ ଣ ପଯu
ସକଳ ବaୁେର ପଥେମ ପକୃ ତି , ପୁରୁଷ, ମହ_, अହଂକାର ଓ ପତନFାତ – ଏପରି ୯ ତ_,
ପ}ାେନDି ୟ, ପ}କେମDିୟ ଓ ଏକ ମନ- ଏପରି ୧୧ ତ_ ଏବଂ ପ}ମହାଭୂ ତ ଓ
ତି ନିଗୁଣ – ଏପରି ୮ ତ_ अଥାତ୍ ସବେମାଟ ୨୮ ତ_ ବାପି ରହି ଥିବା େଦଖି ହୁଏ ଏବଂ
ତା’ପେର ସମa ତ_ ମଧେର ଏକମାତ ପରମାତFତ_ ହZ ବାପି ରହି ଥିବା େଦଖିହୁଏ,
ତାହା େହଉଛି ାନ (ପେରାg ାନ) ।
ଯମ ୧୨ ପକାର - अହି ଂସା, ସତ, अେaୟ (େଚାରି ନ କରି ବା), अସsତା, ଲÅା,
अସୟ (ଆବଶକଠାରୁ େବଶି ସୟ ନ କରି ବା), ଆaିକତା, ବହFଚଯ, େମୗନ, ିରତା,
gମା ଓ अଭୟ ।

ସେuାଷ, ଆଚାଯେସବା, अତି ଥିେସବା, ଜଗବÏୂଜା, ତୀଥଯାତା, ପେରାପକାର ପାଇଁ
େଚା ଓ ଗୁରୁେସବା ।
ସକାମ ଓ ନି ¢ାମ ଉଭୟ ପକାର ସାଧକ+ ନି ମେu ଯମ ଓ ନି ୟମର ସମa
ଉପାଦାନ ଆବଶକ । େଯଉଁ ବzି ଏସବୁ ପାଳନ କରuି , ଏହି ଯମ ଓ ନି ୟମ ତା+ୁ

ତ
ିକ

ା

ଇଛାନୁ ସାେର େଭାଗ ଓ େମାg ପଦାନ କରuି ।

ଇ
-ପ

ଶମ(ଶାuି )– ଭଗବାନ+ଠାେର ବୁ wି ିର େହାଇ ଲାଗିଯିବା; ଦମ– ଇDି ୟସଂଯମ;

ଆ

ହ
ାନ

ତି ତିgା(gମା)- ଦୁ ଃଖ ସହି ଯିବା; ଏବଂ େଧୖ ଯ – ଜି ହା ଓ ଜନେନDି ୟ ଉପେର ବି ଜୟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲାଭ
ଦାନ - େକୗଣସି ଜୀବକୁ ଦm ନ େଦବା ବା ସମa+ୁ अଭୟେଦବା; ତପ(ତପସା) –
କାମନା ତାଗ, େଶୗଯ (ବୀରତ)- ନି ଜର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ବି ଜୟ ଲାଭ ଏବଂ ସତ
– ସବତ ସମସରୂପ ଓ ସତସରୂପ ପରମାତF+ୁ ଦଶନ କରିବା ।
ଋତ – ସତ ଓ ମଧୁର ଭାଷଣ; େଶୗଚ – କମେର अନାସzି ଏବଂ ସନt ାସ – କାମନା
ତାଗ ।
ଧନ - ଧମ; ଯ - ପରେମଶର, ଦgିଣା – ାେନାପେଦଶ ଏବଂ ବଳ - ପାଣାୟମ ।
ଭଗ – ଭଗବତ୍ ଐଶଯ ; ଲାଭ – ଭଗବତ୍ ଭzି ; ବି ଦା – ବହF ଓ ଆତFା ମଧେର
ପେଭଦ ନ କରି ବା ବି ଦା ଏବଂ ଲÅା - ପାପ କରି ବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗିବା ।
େସୗDଯ ବା ଶୀ - ନି ରେପgତା (କାହାରି ଠାରୁ କି ଛି अେପgା ବା ଆଶା ନ ରଖିବା);
ସୁଖ – ସୁଖଦୁ ଃଖରୂପୀ ଦD କାଳ କାଳ ପାଇଁ ନ େହାଇଯି ବା; ଦୁ ଃଖ – ବି ଷୟେଭାଗର

ମୁଖ  - ଶରୀର ଆଦି େର ‘ମଁୁ ପଣ’ ଆେରାପ କରୁଥିବା ବzି; ସତFାଗ – େଯଉଁ ମାଗ
ମନୁ ଷକୁ ସଂସାର ଠାରୁ ଦୂ େରଇ େନଇ ଭଗବାନ+ ସେs େଭଟାଇ ଦି ଏ; अସତFାଗ –
 ତା ଏବଂ ସଗ  - ସ_ଗୁଣର ବୃ wି ।
ଚି _ର ବହି ମୁ ଖ

ତ
ିକ

ଏବଂ ଧନୀ – ଯି ଏ ଗୁଣମାନ+େର ସ!ନt ଓ ଯାହା+ ପାଖେର ଗୁଣର ଭmାର ରହି ଛି ।

ା

ନରକ – ତେମାଗୁଣର ବୃ wି; ଭାଇବୁ – ଗୁରୁ (ଭଗବାନ); ଘର – ମନୁ ଷଶରୀର

ଇ
-ପ

ଦରିଦ - ଯାହାର ମନେର अସେuାଷ ରହି ଛି ଓ अଭାବେବାଧ ରହି ଛି; କୃ ପଣ – େଯ

ଆ

ହ
ାନ

ଜି େତDି ୟ ନୁ େହଁ ; ଈଶର - ଯାହା+ ଚି _ବୃ _ି ବି ଷୟ ପତି ଆସz ନୁ େହଁ ଓ ଯି ଏ ସମଥ ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସେuାଷ ଏବଂ अସମଥ - ଯି ଏ ବି ଷୟ ପତି ଆସz ।
େଦାଷ - ଗୁଣ ଓ େଦାଷ ପତି ଦୃ ି ଯି ବା ହZ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ େଦାଷଏବଂ ଗୁଣ –ଗୁଣ ଓ
େଦାଷ ପତି ଦୃ ି ନ ଯାଇ ନି ଜର ଶାu ନି ଃସଂକ

ସରୂପେର ପତି -ିତ େହାଇ ରହି ବା ହZ

ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ।
ଏକବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୦ଶ अଧାୟ) େର ାନ େଯାଗ, କମ
େଯାଗ ଓ ଭzିେଯାଗ ତ_ାନ କଥନ । େଯଉଁମାେନ କମ ଓ ତାର ଫଳ ପତି अନାସz ଓ
େସ ସବୁ ର ତାଗୀ, େସମାେନ ାନେଯାଗର अଧି କାରୀ । େଯଉଁ ମାନ+ ମନେର କମ ଓ
କମଫଳ ପତି େବୖ ରାଗ ଆସି ନାହZ, େସ ସବୁ ଦୁ ଃଖଜନକ େବାଲି ବୁ ଝି ନାହାuି , େସଭଳି
ସକାମ ବzିମାେନ କମେଯାଗର अଧି କାରୀ । େଯଉଁ ବzି अତu ବି ରz(େବୖ ରାଗୀ) କି
अତu ଆସz ନୁ ହଁ uି ତଥା େକୗଣସି ପବ
ୂ ଜ
 ନFର ଶୁଭକମଫଳେର େସୗଭାଗବଶତଃ
େମାର ଲୀଳା-କଥା ଆଦି େର

ଯାହା+ର ଶwା ଜାତ େହାଇଯାଇଛି େସ ଭzିେଯାଗର

ଏଣୁ ଏ ନରେଦହ ବହି

।

ଯାବତ ମୃତୁ ନ ଘଟଇ

।।

ତାବତ ାନ ବଇରାେଗ

।

େମାର ଭକତି େଯାଗମାେଗ

।।

ମରଣ ମୁଖଁୁ େବେଗ ତର

।

ମନୁ ଷ େଦହ େନାେହ ଚି ର

।।

ଏ େଦହ ସବସିwି େହତୁ

।

ସଂସାର-ସି ୁ ପାର େସତୁ । । ୧୧/୨୧/୧୪

ତ
ିକ

ା

ଏହି ଶରୀରଟି େହଉଛି େଗାଟିଏ ବୃ g । ଏଥିେର ବସା ବାି ଜୀବରୂପୀ ପgୀ ନି ବାସ
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अଧି କାରୀ । ତା+ୁ ଭzିେଯାଗଦାରା ହZ ସି wି ମି ଳିପାେର ।

ଇ
-ପ

କେର । ଯମ ରାଜା+ ଦୂ ତମାେନ ଏହି ବୃ gକୁ କାଟuି । କଟାଯାଉଥିବା ବୃ gରୁ ପgୀ

ଆ

ହ
ାନ

େଯପରି ଉଡି ପଳାଏ, େଯଉଁ ବzି ଶରୀରକୁ କଟାଯି ବା ଘଟଣା େଦଖିପାରuି , େସ ଭୟେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କ!ିତ େହାଇ କାମନାଶନ
ୂ  େହାଇ ପରମାତFାତ_ ଜାଣି ପାରି ଶାuାତFା େହାଇଯାଆuି
ଏବଂ େସ ହZ େମାg ଲାଭ କରuି ।
ସବଶରୀର ମେଧ ସାର

।

ଦୁ ଲଭ ନର କେଳବର

।।

ସୁଲଭ ନାବ ରୂେପ ଘାେଟ

।

ବନ ଭବ ସି ୁ ତେଟ

।।

ଏ ନାେବ ଗୁରୁ କ#ଧାର

।

ମୁହZ अନୁ କୂଳ ସମୀର

।।

ଏମu ନାବ ଥାଉଁ କୂେଳ

।

େଯବା ନ ତେର ଭବ ଜେଳ

।।

େସ ନର ହୀନ ମୂଢ଼ମତି

।

ତାହାକୁ େବାଲି ଆତFଘାତୀ

।।

ସଂସାର କୂେପ େସ ପତି ତ

।

ଦୁ ଲଭ େଦେହ େସ ବ}ିତ । । ୧୧/୨୧/୧୭

ଯମ, ନି ୟମ, ଆସନ, ପାଣାୟାମ, ପତାହାର, ଧାରଣା, ଧାନ, ସମାଧି ଆଦି
ପwତି େର େଯାଗ अଭାସ କେଲ, ଆତFବି ଦା अଭାସ କେଲ ତଥା େମା ପତି ପରାଭzି
ବି କାଶ କେଲ ଏବଂ େମାର ଉପାସନାଦାରା ଭzିେଯାଗ अଭାସ କେଲ ମନ, ପରମାତFା+ୁ

अନ େକୗଣସି ଉପାୟ ବାହZ । କମ, ତପସା, ାନ, େବୖ ରାଗ, େଯାଗାଭାସ, ଦାନ, ଧମ
ଓ अନସବୁ ଆେତFାwାରକାରୀ ସାଧନମାନ+ ଦାରା ଯାହା କି ଛି ପା ହୁଏ, େମାର ଭz
େସସବୁ େକବଳ େମାର ଭzିେଯାଗ ପଭାବେର अତି ସହଜେର ପାଇଯାଆuି ।
ଦାବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୧ଶ अଧାୟ) େର ଦବ, େଦଶ.

ତ
ିକ

ା

କାଳାଦି ର ସୁଧାସୁଧ ବି ଚାର । େବଦତ_ କଥନ । ଭଗବାନ+ୁ ପାଇବାର ୩ଟି ମାଗ
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ଚି uନ କରିବାେର ଲାଗିଯାଏ । ମନକୁ ପରମାତFାଚି uନେର ଲଗାଇବାକୁ େହେଲ ଏହା ଛଡ଼ା

ଇ
-ପ

ରହି ଛି, ଯଥା – ଭzିେଯାଗ, ାନେଯାଗ ଓ କମେଯାଗ । େଯଉଁମାେନ ଏସବୁ ମାଗ ଛାଡ଼ି

ଆ

ହ
ାନ

ଚ}ଳ ଇDୟମାନ+ ଦାରା gୁଦ ବି ଷୟ େଭାଗେର ମÅି ରହuି , େସମାେନ ବାରbାର ଜନFଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୃତୁରୂପ ସଂସାରଚକେର ପଡ଼ି ଘୂରିବୁ ଲuି । ନି ଜ ନି ଜର अଧି କାର अuଗତ ଧମର
ଦୃ ଢ଼ନି -ା ରଖିବା ହZ ଗୁଣ ଏବଂ ତାହାର ବି ପରୀତ अନଧି କାର େଚା କରିବା ହZ େଦାଷ ।
अଧି କାର अନୁ ସାେର ହZ ଗୁଣ ଓ େଦାଷର ବବା କରାଯାଏ, େକୗଣସି ବaୁ अନୁ ସାେର
ନୁ େହଁ । େତଣୁ ସଧମ ପାଳନ କରି ବା ଆବଶକ ।
ଦେବ ନ ବେସ େଦାଷ-ଗୁଣ

।

ଶୁw-अଶୁw ବି ଚାରଣ

।।

ଆଚାର ମୂେଳ ଧମ ଜାତ

।

ଧେମ ଧାରଣ ଏ ଜଗତ । । ୧୧/୨୨/୩

अଥାତ୍ ତ_ ଦୃ ିରୁ ସବୁ ଦବ ସମାନ; ତଥାପି େସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ େଯଉଁ ପବି ତତାअପବି ତତା, ଗୁଣ-େଦାଷ ଓ ଶୁଭ-अଶୁଭ ବାଛି ବାର ବି ଧାନ କରାଯାଇଛି , ତାହାର ଉେଶ
େହଲା,

ମନୁ ଷର

अନି ୟuି ତ

ପକୃ ତି କୁ

ନି ୟuି ତ

କରି ବା

।

େଯଉଁ

ସମୟେର

ଧମାନୁ -ାନେର ଆବଶକ େହଉଥିବା ସାମଗୀ ମି ଳିବା ସୁଲଭ ହୁଏ ତଥା ଧମାନୁ -ାନ
କରି ବା ମଧ ସବପର ହୁଏ, େସହି ସମୟକୁ ପବି ତ ସମୟ କୁ ହାଯାଏ । ବି ପରୀତ ପେg

ଇତାଦି ) େହତୁ

କମ ବି କରି ହୁଏ ନାହZ, ତାହା େହଉଛି अଶୁଭ ସମୟ । ଫୁଲକୁ ଶୁÈିେଲ

अଶୁw, ବାସି अନt अଶୁw, େଛାଟ ଗାଡ଼ି ଆର ଜଳ अଶୁw । େବଦେର କମକାm,
ଉପାସନାକାm ଓ ାନକାm ଏପରି ୩ଟି କାm ରହି ଛି । ଏହି ୩ଟି କାmର ପତି ପାଦି ତ
ବି ଷୟ େହଉଛି ବହF ଓ ଆତFାର ଏକତା । େବଦମାନ+ୁ ଶବହF କୁ ହାଯାଏ । େସହି

ତ
ିକ

ା

ଶବହF େହଉଛି ପରା, ପଶାuୀ ଓ ମଧମା ବାଣୀ ରୂପେର ପାଣ, ମନ ଓ ଇDି ୟମୟ ।
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େଯଉଁ ସମୟେର ଆବଶକ ସାମଗୀ ମି େଳ ନାହZ ଏବଂ ସାଭାବି କ େଦାଷ (अେଶୗଚ

ହ
ାନ
ଆ

କସାଧ ।

ଇ
-ପ

ତାହା ସମୁଦ ପରି अସୀମ ଓ ଗଭୀର । ତାହାର ପକୃ ତ ତାÏଯ ନି #ୟ କରବା अତୀବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୁ ଢ଼ି ଆଣୀ େଯପରି ନି ଜ ମୁହଁରୁ ସୂତା ବାହାର କରି ପୁଣି ଗିଳିଦିଏ, ଠି କ୍ େସହି ପରି
ଭଗବାନ ସୟଂ ସଶା ଦି ବ# ବି ଷୟେର ସଂକ

କରୁଥିବା ମନରୂପୀ ନି ମି_ କାରଣ ଦାରା

अନu अପାର अେନକ ମାଗଯୁz େବୖ ଖାରୀରୂପୀ େବଦବାଣୀକୁ ହୃଦୟାକାଶରୁ ପକଟିତ
କରuି ଏବଂ ପୁଣି ନି ଜ ମଧେର ଲୀନ କରି ଦିअuି । େସହି ବାଣୀ ହୃ»ତ ସୂgF ଓଁକାର
ଦାରା अଭିବz ଶ (କ ଠାରୁ ମ ପଯu - ୨୫), ସର (अ, ଇ, ଇ, ଉ, ଌ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ
– ୯), ଉଷF (ଶ,ଷ,ଓ, ହ – ୪) ଏବଂ अuଃ (ଯ, ର, ଳ, ବ – ୪) ଏପରି ୪୨ଟି ବ#
ବି ଭୂଷିତ । ଏଥିେର ଏପରି D ରହି ଛି େଯ, େସଥିେର ଉ_େରା_ର ଚାରି ଚାରି ଟି ବ#
ବଢ଼ି ଚାେଲ ଏବଂ େସସବୁ ଦାରା ତାହା ବି ଚିତ ଭାଷାରୂପେର ବି aୃତ । ଉ_େରା_ର ଚାରି
ଚାରି ଟି अଧି କ ବ#ବି ଶି Dମାନ+ ମଧରୁ ଗାୟତୀ, ଉିକ, अନୁ ୁପ, ବୃ ହତୀ, ପÖି,
ତି ୁପ୍, ଜଗତୀ, अତି D, अତି, अତି ଜଗତୀ ଓ ବି ରାଟ, ଏସବୁ େହଉଛି େକେତାଟି
D

ସଂଖା ବି େବଚନ ଏବଂ ପକୃ ତି -ପୁରୁଷ ସbୀୟ ବି ଚାର କରାଯାଇଛି । ୨୮ଟି ତ_ ପୁରୁଷ, ପକୃ ତି , ମହ_, अହଂକାର, ଆକଶ, ବାୟୁ, େତଜ, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ – ଏପରି ୯ଟି
ତ_; େଶାତ, ତଚା, ଚgୁ, ନାସା ଓ ରସନା – ଏହି ୫ ାେନDି ୟ; ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ
ଓ ଉପ – ଏହି ୫କେମDିୟ ତଥା ମନ - ଯାହାକି ଉଭୟ ାେନDି ୟ ଓ କେମDିୟ - ୧;

ତ
ିକ

ା

ଶ, ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗ - ଏହି ପରି ାେନDି ୟର ୫ ବି ଷୟ । ଏପରି େମାଟ ୨୫ ତ_

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ତେୟାବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୨ଶ अଧାୟ)େର ତ_ମାନ+ର

ଇ
-ପ

ସହ ୩ ଗୁଣ – ସ_, ରଜ ଓ ତମକୁ ମି ଶାଇେଲ ସବେମାଟ ୨୮ ତ_ େହଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

କେମDିୟମାନ+ ଦାରା େହଉ ଥିବା ୫ କମ ଯଥା – ଚାଲି ବା, କହି ବା, ମଳମୂତ ତାଗ
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କରି ବା ଓ କମକରିବା ତ ତ_ ନୁ େହଁ ; େତଣୁ ଏସବୁ କୁ କେମDିୟର ସରୂପ େବାଲି ହZ
ଧରି ବାକୁ େହବ । େଯଉଁମାେନ ତ_ ସଂଖା ୧୭ େବାଲି କହuି , େସମାେନ ପ}ଭୂ ତ,
ପ}ତନFାତ, ପ}ାେନDି ୟ, ଏକ ମନ ଓ ଏକ ଆତFା – ଏପରି ଗଣିଥାuି । ପକୃ ତି ଓ
ପୁରୁଷ ମଧେର अଥାତ୍ ଶରୀର ଓ ଆତFା ମଧେର ବି ରାଟ ପେଭଦ अଛି । ଏହି ସମଗ
ସୃି େହଉଛି ବି ଭିନt ବି କାରେର ଯୁz । ଗୁଣମାନ+ ମଧେର େgାଭ (ଆେଲାଡ଼ନ) ସୃି
େହେଲ ହZ ଏହି ସୃି ସଜନା ହୁଏ ।
ସୃିର ୩ଟି ଭାଗ େହଉଛି अଧାତF, अଧି େଦବ ଓ अଧି ଭୂତ । ଉଦାହରଣ ସରୂପ େନତ େହଉଛି अଧାତF, ତାହାର ବି ଷୟ अଥାତ୍ ରୂପ େହଉଛି अଧି ଭୂତ ଏବଂ େନତ
େଗାଲକେର ିତ ସୂଯ େଦବତା+ अଂଶ େହଉଛି अଧି େଦବ । ଏହି ୩ଟି ପରସର ଏକ
ଆେରକେର ଆଶୟଦାରା ସି w ହୁअuି । େତଣୁ अଧାତF, अଧି େଦୖ ବ ଓ अଧି ଭୂତ – ତି ନି+
ଉପେର ନି ଭର- ଶୀଳତାରୁ ମୁz; କାରଣ େସ ସତଃସି w । େସହି ପରି ଆତFା ମଧ େହଉଛି

ଆତFା ହZ ତାହର ସୟଂସି w େଜାତି େର ସମa ପଦାଥକୁ ଆେଲାକି ତ କେର । ଆତFା अଛି
ତ, अନମାେନ ବି अଛuି । େଯପରି ଚgୁର ୩ଟି ପେଭଦ କଥା କୁ ହାଗଲା, ତଚା, କ#,
ଜି ହା, ନାସା ଓ ଚି _ ଆଦି ର ମଧ େସହି ପରି ତି ବି ଧ ପେଭଦ ରହି ଛି । ଯଥା- ତଚା, ଶ
ଓ ବାୟୁ; କ#, ଶ ଓ ଦି ଗ; ଜି ହା, ରସ ଓ ବରୁଣ; ନାସି କା, ଗ ଓ अଶି ନୀକୁ ମାର; ଚି _,

ତ
ିକ

ା

ଚି uନର ବି ଷୟ ଓ ବାସୁେଦବ; ମନ, ମନର ବି ଷୟ ଓ ଚDମା; अହଂକାର, अହଂକାରର
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ଉପେରାz ତି ନି+ର ମୂଳ କାରଣ, େସମାନ+ର ସାgୀ ଓ େସମାନ+ର अତୀତ । େସହି

ହ
ାନ
ଆ

େକୗଣସି ସb ନାହZ ।

ଇ
-ପ

ବି ଷୟ ଓ ରୁଦ; ବୁ wି, ବୁ wିର ବି ଷୟ ଓ ବହFା । କି h ଏ ସମa ତି ବି ଧ ତ_ ସହି ତ ଆତFାର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

181

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

ପକୃ ତି ରୁ

ମହ_

ବି କଶି ତ

ହୁଏ

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏବଂ

ମହ_ରୁ

ଉÏନt

ହୁଏ

अହଂକାର

ଏପରିଭାବେର अହଂକାର େହଉଛି ଗୁଣମାନ+ର େgାଭରୁ ଉÏନt େହାଇଥିବା ପକୃ ତି ର ହZ
ଏକ ବି କାର । अହଂକାର ତବି ଧ – ୧) େବୖ କାରୀକ – ଏଥିରୁ ସ_ଗୁଣ ବି ଶି ମନ ଓ
ଇDି ୟମାନ+ର େଦବତା ଉÏନt ; ୨) େତୖ ଜସ – ଏଥିରୁ ଦଶଇDି ୟ ଉÏନt ; ୩) ତାମସ –
ଏଥିରୁ ପ}ମହାଭୂ ତ ଓ େସମାନ+ର ପା} ବି ଷୟ ଉÏନt ହୁअuି । ଏପରି ଭାବେର
अହଂକାର ହZ େହଉଛି अାନ ଓ ସୃିର ବି ବିଧତାର ମୂଳ କାରଣ ।
ଆତFା ତ ବାପକ; ତାହା ପୁଣି ଏକ ଶରୀରରୁ अନ ଶରୀରକୁ ଯାଏ କି ପରି ? अକ_ା
େହାଇ ମଧ କମ କେର କି ପର? ନି ତ େହାଇ ମଧ ଜନF-ମରଣ ଲାଭ କେର କି ପର?
ଏସବୁ କି ପରି ସବ?
ମେ_ ମନୁ ଷ େଦହ ବହି

।

େଦବତା େହାଇେଲ ମରଇ

େଯସେନ अଗିt ଦାରୁ ସs

।

ହୁअଇ ସଂେଯାଗ ବି େୟାଗ

।

ଏ ରୂେପ କହuି अାନୀ

।।

। । ୧୧/୨୩/୪୫

अଥାତ୍ ଆତFା େକୗଣସି କମବୀଜ େହତୁ ଜନF ହୁଏ ନାହZ, କି ମେର ନାହZ । େସ
अମର କାଠ ବା ଜାେଳଣି ଦବର ସଂେଯାଗେର अଗିt ଜଳି ବା ପରି େଦଖାଯାଏ ଏବଂ
ଜାେଳଣି ଦବ ସରିଗେଲ अଗିt ଲି ଭିବା ପରି େଦଖାଯାଏ; କି h अଗିt ତ_ ତ ସବବାପକ;
କାଠ ଜଳି ବା ଓ ଲି ଭିବା ଦାରା अଗିt ତ_େର େକୗଣସି ପଭାବ ପେଡ଼ ନାହZ । ଠି କ୍

ଥିବା ପରି ଜଣା ପେଡ଼ ।
ବାଳୁ ତ ପ}ମ अବଧି

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ଗେଭ ପେବଶ ଜନF ବୃ wି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସହି ପରି ଆତFାର ଜନF-ମୃତୁ ନାହZ; ତଥାପି अାନୀକୁ ଭମବଶତଃ ଆତFାର ଜନF-ମୃତୁ
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ଜନF ମରଣ ତାକୁ ମାନି

।।
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କୁ ମାର अବା େଷାଢ଼ଶ

।

େଯୗବନ ଚାଳି ଶ ବରଷ

।।

ମଧମ ବୟସ ଷାଠି ଏ

।

ଜରା ମରଣ ନବ େହାଏ । । ୧୧/୨୩/୪୬

अଥାତ୍ ଗଭଧାରଣ, ଗଭବୃwି, ଜନF, ବାଲାବା, େକୖ େଶାରାବା, େଯୗବନାବା,
େପୗଢ଼ାବା, ବାwକ ଓ ମୃତୁ – ଶରୀରର ହZ ୯ଟି अବା । ଶରୀର ଜୀବ ଠାରୁ ଭିନt
ଏବଂ ଏସବୁ ବୃ wି-gୟ अବା ଜୀବର ମେନାକ ି ତ ।
ସ_ଗୁଣରୁ ଋଷିେଦବ

।

ରଜରୁ अସୁର ମାନବ

ତମଁୁ ତି ଯ କ ଭୂ ତ ଜାତ

।

କମ ଭମଣ ତି ନିମତ

।।
। । ୧୧/୨୩/୫୧

अଥାତ୍ ଜୀବ ସା_ ି କ କମେର ଆସzି ରଖିେଲ ଋଷିେଲାକ ଓ େଦବେଲାକେର,
ରାଜସି କ କମେର ଆସzି ରଖିେଲ ମାନବେଯାନି ଓ अସୁରେଯାନି େର ତଥା ତାମସୀ କମେର
ଆସzି ରଖିେଲ ଭୂ ତେପତ ଓ ପଶୁପgୀ େଯାନି େର ପେଡ଼ ।
ଏ େବନି ଚି େ_ ତୁ ନ େଘନ

।।

େକ अବା କେର अପମାନ

।

ଭନ ତଜନ ତାଡ଼ନ

।।

େକ अବା କେର ନି Dା aୁତି

।

େକ ଉପହାେସ ବା ହସuି

।।

େକ अବା ବେଳ ଧନ ନାେଶ

।

େକ ମାେର େକବା ବାେ େରାେଷ

।।

େଭାଜନ ପାେତ ଧଳ
ୂ ି ଦuି

।

େକ ବେଳ େତାଳି କ×ଡ଼uି

।।

ତଥାପି ଧୀର ମହାଶୟ

।

ନି ¢ାମ ଗଭୀର ହୃଦୟ

।।

େଯ ପାଣୀ ନି Dା aୁତି ସେହ

।

अଦୃ  ମାନି ିର ରେହ

।।

ତ
ିକ

।

ଆତFାକୁ ଆପେଣ ଉwେର । । ୧୧/୨୩/୫୭,୫୮

ଇ
-ପ

ଈଶରନି  ତତପେର

ା

।

ଆ

ହ
ାନ

ଚତୁ ବ|ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୩ଶ अଧାୟ) େର ଭିgୂ ଗୀତା କଥନ
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- ତି ର9ାର ସହନ ସbେର ଜେଣ ତି ତୁgୁ ବହFଣର ଦୃ ାu ବା ଭିgୁ ଗୀତା अଥାତ୍
ଉÅୟି ନୀର ଏକ ସହି ୁ ବାହFଣ କଥା ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ବାହFଣ ଜଣକ ବଡ଼
ଧନେଲାଭୀ, କୃ ପଣ, ସାଥପର ଓ ଜି ଦି ଥିେଲ । ସବୁ େବେଳ ଧନ ଆଦାୟ ଓ ସୟ କରି
ଧନକୁ ଜଗି ବସୁଥିେଲ । କାହାକୁ ଧନ େଦଉ ନ ଥିେଲ କି ନି େଜ ବି ଉପେଭାଗ କରୁ ନ
ଥିେଲ । କି h କି ଛି କାଳ ପେର ତା+ର କି ଛି ଧନ अନମାେନ ଛେଡ଼ଇ େନଇଗେଲ ।
କି ଛି ଧନ ନି ଆଁ ଲାଗି େପାଡ଼ି ଗଲା ଓ େଦୖ ବୀେକାପ ବେଳ ନ େହାଇଗଲା । अବଶି 
େଯେତକ ଥିଲା ତାହା କର ଓ ଦm ରୂପେର ରାଜର ଶାସକବଗ ଛଡ଼ାଇ େନେଲ । ପେର
ପେର େସ ବୁ ଝି ପାରି େଲ େଯ ଧନ ହZ ସକଳ ଦୁ ଃଖର କାରଣ, େତଣୁ େସ େବୖ ରାଗୀ
େହାଇଗେଲ । ଫଳେର ପବ
ୂ  अବାର ସF ରଣ ରଖି अନ େଲାେକ ତା+ୁ ବି ଭିନt ପୀଢ଼ା
େଦେଲ ଓ अତାଚାର କେଲ । କି h ବାହFଣ ଜଣକ ବଡ଼ ସହି ୁ େହାଇଗେଲ । ନି ଜର
ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ପାରି େଲ । ତା+ ମନେର ଭଗବତ୍ାନ ଉଦୟ େହଲା । େସ ଆତFାନ,

ବି େତଇେଲ । ସାଥ, ହି ଂସା, ଈଷା, େଦଷ, େକାଧ, କାମନା ଉତାଦି ରି ପୁମାନ+ୁ ଦମନ
କରି ପାରି େଲ । ପରି େଶଷାେର େସ ଏକ ଧମାତFା େହାଇପାରି େଲ ।
ଦୁ ଃେଖ ସ}ିତ େଯେତ ଧନ। େସ େନାେହ ସୁେଖ ପେୟାଜନ । । ୧୧/୨୪/୧୪
।।

ଧନ େସ ସବଦୁଃଖମେୟ । । ୧୧/୨୪/୧୬,୧୭
।

େଭଦ ବଇର ମଦ ଗବ

।।

କାମ େକାଧ େଯ अବି ଶାସ

।

wା ବସନ େଯ ବି େଶଷ

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଚଉଯ ହି ଂସା ମି ଥା ଦ

ା

େଲାଭ େତମu ଗୁଣ ଯେଶ

ତ
ିକ

अଜେନ ସାଧେନ ସେୟ ।

।

ଇ
-ପ

କୃ  େଯସେନ ରୂପ ନାେଶ
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ଏ ପ}୍େଦାଷ େଦାଷ ଧେନ

।

ଏଣୁ ପmିତ ସାଧୁ ଜେନ

।।

ଧନ ସ}ୟ ଦୂ ର କରି

।

ନି ୟତ କମକୁ ଆେବାରି

।।

ଧୀେର ରହuି ସମ ଚି େ_



ଧନ ଜୀବନ ଏ ଜଗେତ। । ୧୧/୨୪/୧୮,୧୯

अଥାତ୍ େଚାରି , ହି ଂସା, ମି ଥା, ଦ, କାମ, େକାଧ, ଗବ, अହଂକାର, େଭଦବୁ wି,
ଶତତା, अବି ଶାସ, ପତି ଦDିତା, ଲ!ଟତା, ଜୁ ଆ ଓ ମଦପାନ - ଧନ େହତୁ ମନୁ ଷଠାେର
ଏପରି ୧୫ଟି େଦାଷ ଆସି ଥାଏ । େତଣୁ କଲାଣକାମୀ ପୁରୁଷ ସାଥ ଏବଂ ପରମାଥର
ବି େରାଧୀ अଥନାମଧାରୀ ଏହି अନଥଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା ଉଚି ତ ।
।

କହି ବା ଶୁଣ ଏକ ଚି େ_

।।

ତାତ ଜନନୀ ଭାତା ସୁତ

।

ସୁହୃଦ ବାବ କଳତ

।।

ଏହା+ୁ େଦଖି ରି ପୁ ପାେୟ

।

ଧନ ସ}ୟ ନି େତ ଧାେୟ

।।

େଭଦ ଉପୁେଜ ବୁ କୁ େଳ

।

ଧନ ସ}ୟନ ବାକୁ େଳ

।।

ବି େଦ କେର ଦାରା ସୁତ

।

କଦଯ େବାଲuି ଜଗତ

।।

ଧନ ଏ ସକଳ କାରଣ

।

କୃ ପେଣ ମଯାଦା ଲଂଘନ

अଳପ ଧନର କାରେଣ

।

ବଇର ବେଢ଼ अନୁ gେଣ

ସଜନ ବୁ କୁ ଳେଭେଦ ।

।।
।।

କDଳ ବାଦ अନୁ ବାେଦ । । ୧୧/୨୪/୨୦,୨୧

ଗହ େଦବତା କାଳ କମ

।

ଆତFା କି अବା େକହି ଜନ

।।

ନୁ ହଁ uି ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଦାତା

।

ମନଟି ପରମ କରତା

ଜନF ମରଣ େବନି ପେଥ

।

େଯ ମନ ଭମାଏ ନି ରେତ । । ୧୧/୨୪/୪୩

େଯ ପାଣୀ ଆତFାକୁ ନ ଜାେଣ

।

େସ ରି ପୁ ମି ତ ପରି ମାେଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।

ହ
ାନ

।।

ଆ
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ମାୟା ସଂସାେର ାନ ହାରି

।

ଜୀବକୁ ଜୀବ ହି ଂସା କରି

।।

ସଭାେବ ଜୀବ ନି ବ|କାର

।

େଦାଷ अେଦାଷ ନାହZ ତାର

ଆପଣା ହେa ଜି ହା େଛଦି

।

େକ अଛି ତାର ପତି ବାଦୀ । । ୧୧/୨୪/୫୧

।।

ପ}ବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୪ଶ अଧାୟ) େର ସାଂଖ
ମତାନୁ ସାେର ବହFାସୃି ସୃଜନ କଥନ । ସାଂଖେଯାଗ – ସୃି ସଜନାର କମଗତି କ
ପାରେର େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଯୁଗ ନ ଥିଲା, େସେତେବେଳ, େକବଳ େଗାଟିଏ ମାତ
ତ_ ଥିଲା । ସତଯୁଗ ଆସି ଲାରୁ ବହF ହZ अଦି ତୀୟ ସତ େବାଲି ଧରାଗଲା । େସଥିରୁ
ପକୃ ତି ଓ ପୁରୁଷ ସୃି େହଲା । ପକୃ ତି ରୁ ତି ଗୁଣ – ସ_, ରଜ ଓ ତମ ପକଟ େହଲା ।
ତି ଗୁଣରୁ ସୂତ ଓ ମହ_ ସୃି େହାଇ ଏକତ ରହି ଲା । ମହ_ରୁ अହଂକାର ଜାତ େହଲା ।
अହଂକାର େହଉଛି ତି ଗୁଣ, ପତନFାତ, ଇDି ୟ ଓ ମନର କାରଣ । अଥାତ୍ ତାମସ
अହଂକାରରୁ ପ}ତନFାତ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପଭୂ ତ ସୃି େହଲା । େସହି ପରି ରାଜସ

ମନ) ଇDି ୟ+ର ୧୧ଟି अଧି -ାତା େଦବତା ସୃି େହେଲ । ଉପେରାz ସମେa ଏକତ
ମି ଳିତ େହାଇ अm ଉÏନt କେଲ । ତାହା ଜଳେର ରହି ଲା । ନାରାୟଣ େସଥିରୁ ପକଟ
େହେଲ । ନାରାୟଣ+ ନାଭି ରୁ ବହFକମଳ ଓ େସଥିରୁ ବହFା+ ଆବି ଭାବ େହଲା । େସହି
ବହFା ବହୁ ତପସା କରି ରଜଗୁଣ ଦାରା ଭୂ ଃ (ପୃଥିବୀ), ଭୁ ବଃ (ଆକାଶ) ଓ ସଃ (ସଗ)

ତ
ିକ

ା

ଏପରି ତି ନି େଲାକ ଏବଂ େସହି େଲାକମାନ+ର େଲାକପାଳମାନ+ୁ ଉÏନt କେଲ ।
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अହଂକାରରୁ ଇDି ୟମାେନ ଓ ସା_ ି କ अହଂକାରରୁ ୧୧ଟି (ପ}ାେନDି ୟ, ପ}କେମDିୟ ଓ

ଇ
-ପ

ତାପେର େଦବତା, ଭୂ ତେପତ, ମନୁ ଷ, ସି w, ନାଗ, ଯg, କି ନtର ତଥା କମ, ଧମ, ଯ,

ଆ

ହ
ାନ

ପଜ
ୂ ା ପwତି ଭଳି ସମa ବବା; ଜଳ, ବାୟୁ, अଗିt ଭଳି କାରକ ଏବଂ ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ, ମାୟା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାହ, ପାପ, ପଣ
ୂ  ଭଳି ପକୃ ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃି କେଲ । କାଳକେମ ସୃି ପେର ପଳୟ ଓ
ପଳୟ ପେର ପୁଣି ସୃି अନବରତ ×ଲି ରହି ଲା । ସମଗ ପପ (ଜଗତ)ର ଉପାଦାନ
କାରଣ େହଉଛି ପକୃ ତି (ପରମାତFା) ଓ ଆଧାର େହଉଛି ପୁରୁଷ (ଜୀବାତFା) ଏବଂ ଏହାକୁ
ପକଟ କରିଛି କାଳ । ଏହି ତି ବି ଧତା େହଉଛି ବaୁତଃ ବହFସରୂପ ଏବଂ ନାରାୟଣ
େହଉଛuି େସହି ଶୁw ବହF ।
ଷଡି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୫ଶ अଧାୟ) େର ତି ଗୁଣର ବୃ _ି
ନି ରୂପଣ - ଲgଣ କଥନ ।
ସ_ଗୁଣର ବୃ _ିଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି – ଶମ (ମନସଂଯମନ), ଦମ (ଇDି ୟ ନି ଗହ), ତି ତିgା
(ସହି ୁତା), ବି େବକ. ତପ, ସତ, ଦୟା, ସF xତି, ସେuାଷ, ତାଗ, ବି ଷୟ ପତି अନାସzି,
ଶwା, ଲÅା (ପାପ କରି ବାେର ସାଭାବି କ ସେ+ାଚ), ଆତFରତି , ଦାନ, ବି ନୟ, ସରଳତା
ଇତାଦି ।

େଦବତାମାନ+ୁ ଧନ ଆଦି ପାଥନା କରି ବା, ବି େଭଦ ଦଶନ, ବି ଷୟେଭାଗ, ଯୁwାଦି ପାଇଁ
ମଦଜନି ତ ଉାହ, ନି ଜ ଯଶପାିେର ଆନD, ହାସ, ପରାକମ ଓ ଜି ଦିପବ
ୂ କ
 ଉଦମ
କରି ବା ଇତାଦି ।
ତେମାଗୁଣର ବୃ _ିଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି – େକାଧ (अସହି ୁତା), େଲାଭ, ମି ଥାଭାଷଣ,

ତ
ିକ

ା

ହି ଂସା, ଯାଚନା (ମାଗିବା), ପାଷାmତା, ଶମ, କଳହ, େଶାକ, େମାହ, ବି ଷାଦ, ଦୀନତା,
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ରେଜାଗୁଣର ବୃ _ିଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି – ଇା, ପଯତt , ଗବ, ତୃ ା (अସେuାଷ), ଜି ଦି,

ଇ
-ପ

ନି ଦା, ଆଶା, ଭୟ, अକମଣତା ଇତାଦି ।

ଆ

ହ
ାନ

ମନୁ ଷ େଯେତେବେଳ ଧମ, अଥ ଓ କାମ ରୂପକ ପୁରୁଷାଥ अଜନ କରି ବାକୁ ପaୁତ
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ହୁଏ, େସେତେବେଳ େସ ଏହି ୩ ଗୁଣ ଆବଶକ କେର । େସେତେବେଳ ତାକୁ ସ_ଗୁଣରୁ
ଶwା, ରେଜାଗୁଣରୁ ରତି (ସାଂସାରି କ अଭିରୁଚି ) ଏବଂ ତେମାଗୁଣରୁ ଧନ ପାି ହୁଏ ।
ଏସବୁ ମଧ ଗୁଣମାନ+ର ମି ଶଣରୁ ହୁଏ ।
ଯାହାର ଶମ ଦମ ଦୟା

।

ସୁଶାuି अuେର ନି ମା ୟା

।।

େସ ସ_ଯୁତ अନୁ ମାନି

।

କାମାଦି ଯୁz ରେଜାଗୁଣୀ

।।

ଦ ମର େକାଧ ଯାର

।

େସ ପାଣୀ ତମ ଦୁ ରାଚାର। । ୧୧/୨୬/୯

अଥାତ୍ ମାନସି କ ଶାuି ଓ ଜି େତDୟତା ଆଦି ଗୁଣମାନ+ରୁ ସ_ଗୁଣୀ ପୁରୁଷକୁ ,
କାମନା ଆଦି ରୁ ରେଜାଗୁଣୀ ପୁରୁଷକୁ ଏବଂ େକାଧ-ହି ଂସା ଆଦି ରୁ ତେମାଗୁଣୀ ପୁରୁଷକୁ
ଚି ହtା ଯାଇପାେର । େକହି ପୁରୁଷ େହାଇଥାଉ, କି

ୀ େହାଇଥାଉ, େସ ଯଦି ନି ¢ାମ େହାଇ

ନି ଜର ନି ତ େନୖ ମି_ିକ କମଗୁଡ଼ିକ ଦାରା େମାେତ ଆରାଧନା କରୁଥାଏ, େତେବ ଜାଣ େଯ,
େସ େହଉଛି ସ_ଗୁଣୀ ମନୁ ଷ ।

ରେଜାଗୁଣୀ େବାଲି ଏବଂ େଯ ଶତକୁ ମାରି ବା ବା gତି ଗa କରି ବା ନି ମେu େମାର ଭଜନପଜ
ୂ ନ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ତେମାଗୁଣୀ େବାଲି ଜାଣିବା ଉଚି ତ ।
ସ_, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ େହଉଛି ଜୀବର ଗୁଣ; ଭଗବାନ+ର ନୁ େହଁ । ଏହି ସବୁ ଗୁଣ
ପାଣୀମାନ+ର ଚି _େର ଉÏନt ହୁଏ । ଏସବୁ ଗୁଣ େହତୁ ହZ ଜୀବ ଧନାଦି େର ଆସz

ତ
ିକ

ା

େହାଇ ବନେର ପଡ଼ି ଯାଏ। ମାନସି କ ପବଣାତା ବା ବୃ _ିମାନ+ େgତେର ବି ସ_ାଦି ଗୁଣ
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େଯ ସକମୀ ଭାବେର ନି ଜର କମଦାରା େମାର ଭଜନ-ପଜ
ୂ ନ କରୁଥାଏ, ତାକୁ

ହ
ାନ
ଆ

ପାଧାନ େଦଖାଦି ଏ ।

ଇ
-ପ

ବଢ଼ି େଲ ଯଥାକେମ େଦବତ, अସୁରତ ଓ ରାgସତ-ପଧାନ ନି ବୃ_ି, ପବୃ _ି अଥବା େମାହର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯାହା+ର ସ_ଗୁଣବୃ wି ସମୟେର ମୃତୁ ହୁଏ, େସ ସଗ  ଲାଭ କରuି । ଯାହା+ର
ରେଜାଗୁଣବୃ wି ସମୟେର ମୃତୁ ହୁଏ, ତା+ୁ ମ_େଲାକ ମି େଳ। େଯ ତେମାଗୁଣବୃ wି
ଘଟିଥିବା ସମୟେର ମରuି , େସ ନରକେର ପଡ଼଼uି । କି h େଯଉଁ ପୁରୁଷ ତି ଗୁଣାତୀତ ବା
ଜୀବନFz େହାଇଯାଇଥାuି , େସ ଭଗାବନ+ୁ ଲାଭ କରuି ।
ମନୁ ଷ ନି ¢ାମଭାବେର କି bା େମାେତ ସମପଣ କରି ବା ନି ମେu ଧମାଚରଣ
କରୁଥିେଲ େସହି ଧମାଚରଣ ସା_ ି କ େହାଇଯାଏ। ଯଦି େକୗଣସି ଫଳପାି କାମନା ରଖି
କମ अନୁ -ାନ କରାଯାଏ, େତେବ ତାହା ରାଜସି କ େହାଇଯାଏ ଏବଂ େଯଉଁ କମ अନକୁ
ଦୁ ଃଖ େଦବା ନି ମେu अଥବା େଦଖାଇେହବା ନି ମେu କରାଯାଏ, ତାହା ତାମସି କ
େହାଇଯାଏ ।
ଆତFାକୁ ଶୁw େବାଲି ଜାଣିବା େହଉଛି ସା_ ି କ ାନ। ଆତFାକୁ କ_ା-େଭାzା େବାଲି
ବୁ ଝି ବା େହଉଛି ରାଜସ ାନ ଏବଂ ନି ଜ ଶରୀରକୁ ହZ ଆତFା େବାଲି ଧରି େନବା େହଉଛି

ହZ ଗୁଣାତୀତ ାନ ।
ବନେର (ନି େରାଳେର ବା ପବି ତ ାନେର) ରହି ବା େହଉଛି ସା_ ି କ ନି ବାସ।
ଗାମେର ରହି ବା େହଉଛି ରାଜସି କ ନି ବାସ ଓ ଜୁ ଆେଖଳ ଘେର ରହି ବା େହଉଛି ତାମସି କ
 ନି ବାସ ।
ନି ବାସ । ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ+ ମDିରେର ରହି ବା େହଉଛି ନି ଗୁଣ

ତ
ିକ

ା

अନାସz େହାଇ କମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ସା_ ି କ, ଆସzିପବଣ େହାଇ କମ କରୁଥିବା
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ତାମସି କ ାନ । ଏହି ତି ନି ବି ଷୟରୁ अତୀତ ଭଗବାନ+ ସରୂପ ବି ଷୟକ ବାaବି କ ାନ

ଇ
-ପ

ପୁରୁଷ ରାଜସି କ ଏବଂ ପବ
ୂ ା ପର ବି ×ର ନ କରି କମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ େହଉଛି ତାମସି କ

ଆ

ହ
ାନ

। ଏସବୁ ର ଉପେର, େଯଉଁ ବzି େକବଳ ଭଗବାନ+ର ଶରଣାପନt େହାଇ ବି ନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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 କ_ା ।
अହଂକାରେର କମ କରuି , େସ େହଉଛuି ନି ଗୁଣ
ଦବ, େଦଶ, ଫଳ, କାଳ, ାନ, କମ, କ_ା, ଶାw, अବା, େଦବ-ମନୁ ଷତୀଯଗାଦି ଶରୀର ଓ ନି -ା – ଏସବୁ େହଉଛି ତି ଗୁଣାତFକ । ଜୀବକୁ େଯେତ ସବୁ େଯାନି
ବା ଗତି ମି େଳ, େସସବୁ ତାର ଗୁଣ ଓ କମ अନୁ ସାେର ମି େଳ । ସବୁ ଗୁଣ ଚି _ ସହି ତ
ସbିତ । େଯଉଁ ଜୀବ େସସବୁ କୁ ଜୟ କରି ପାେର, େସ ଭzିେଯାଗଦାରା ଭଗବାନ+
ଠାେର ନି -ାବାନ୍ େହାଇଯାଏ ଏବଂ अuକାଳେର ଭଗବାନ+ୁ ପାଇଯାଏ ।
ଧାନେଯାଗଦାରା ଚି _ବୃ _ିମାନ+ୁ ଶାu କରି େଦଇ, କାହାରି ଉପେର ନି ଭର ନ କରି
ଜୀବ ସ_ଗୁଣକୁ ମଧ ଜୟ କରି ପାରି ବ। ଏପରିଭାେବ ଗୁଣମାନ+ଠାରୁ ମୁz େହାଇଗେଲ
ଜୀବ ନି ଜର ଜୀବ ଭାବ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଭଗବାନ+ ସହି ତ ସ!ୂ# ମି ଶିଯାଏ। େସ
ଭଗବାନ+ ସହି ତ ଏକ େହାଇଯାଏ । ଜୀବଭାବରୁ ମୁz େହାଇଯାଇ େସ अuଃକରଣେର
ଉÏନt େହାଇଥିବା ଗୁଣମାନ+ଠାରୁ ମଧ ମୁz େହାଇଯାଏ ଏବଂ ପ#
ୂ  ପରମାତFା+ ସହି ତ

ପୁନରାଗମନ ହୁଏ ନାହZ ।
ସବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୬ଶ अଧାୟ) େର ପୁରୁରବା ଦୃ ାu
ଦାରା କୁ ସଂଗ ଓ ସାଧୁ ସଂଗର ପରି ଣାମ କଥନ । ପୁରୁରବା ଓ ଉବଶୀ+ ଚରି ତ ନବମ
9ର ୧୪ଶ अଧାୟେର ଆଗରୁ ବ#|ତ । ଇଳାନDନ ରାଜା ପୁରୁରବା ପଥେମ

ତ
ିକ

ା

ଉବଶୀ+ ବି ରହେର अତu ମୁହମାନ େହାଇଯାଇଥିେଲ । ପେର େଶାକ ଦୂ ର େହବାରୁ
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अଥାତ୍ ଭଗବାନ+ ସହି ତ ମି ଶି ଏକାକାର େହାଇଯାଏ । ତା’ପେର ତାର ଆଉ

ଇ
-ପ

ତା+ର ମନେର ପବଳ େବୖ ରାଗ ଜାତ େହଲା । େସେତେବେଳ େସ େଗାଟିଏ ଗାଥା

ଆ

ହ
ାନ

(େØାକ ୭ମ ରୁ ୨୪ଶ ପଯu ବ#|ତ) ଗାଇଥିେଲ । अଥାତ୍ ଉବଶୀ+ େପମେର अ
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େହାଇ, ତାର ବାହୁେବନୀ ବନେର ରହି ପୁରୁରବା ଜୀବନର अମୂଲ ସମୟ ନ କରି
େଦଇଥିେଲ । କାମା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ । କି h ପେର େସ ନି ଜ ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝି ପାରି ଭଗବତ୍
କୃ ପାରୁ େମାହଜାଲରୁ ମୁzି େହେଲ ।
अେନକ ଜନF ତପ ଫେଳ

।

ମନୁ ଷ ଜନF ମହୀତେଳ

ଯାହାର ଦି ବ ାନ Êୁେର

।

େମାର ମହି ମା େସ ସୁମେର। । ୧୧/୨୭/୧

େଯ ଶି େଶtାଦର ପରାୟଣ

।

।।

अସାଧୁ ମତି େଯ ଦୁ ଜନ

।।

ତା ସେs େଯହୁ ସs େହାଇ ।

େସ ନି େ ନରେକ ପଡ଼ଇ

।।

अକୁ େହାଇ अନୁ ଗତ

।

अ େଯସେନ ପେଡ଼ ଖାତ

।।

ଏଣୁ ଦୁ ଜନ ସs େଦାଷ

।

କେର ସକଳ ାନ ଧଂସ । । ୧୧/୨୭/୩

ବି ଦା ତପସା ଶା

।

ଏକାu ନି ବାସ ମଉନ

ଏେଣ ତା ପେୟାଜନ କି ସ

।

ଯା ମନ ନାରୀ କଲା ବଶ । । ୧୧/୨୭/୧୨

ଏ େଦେହ କି ବା କାଯ अଛି

।

ଦୁ ଗ ମଳି ନ अଶୁଚି

ରୁଧି ର ମାଂସ ମଳ ମୂତ

।

अ ଜଡ଼ି ତ ଶି ରା ସୂତ

।।

अି ନି ମ|ତ ଗ¶ି ଚେମ

।

ଏ ନର େଦହ ପାଇ କେମ

।।

ଏ ସବ अେମଧ ମDିର

।

अନି ତ ନର କେଳବର

।।

ଏହାକୁ ନି ତ ପାେୟ ମଣି

।

େଯ ପାଣୀ ରମuି ତରୁଣୀ

େସ କୀଟ କୃ ମି ସେs ସs

।

େଯ ସତ ମେଣ ନାରୀ अs

।।

ଏ େବାଲ ବୁ ଝି aିରୀ ସେs

।

ପmିତ େନାେହ ମତି ଭେs

।।

ବି ଷୟ ସେs ଇDି େମେଳ

।

ମନ ବି େgପ ରସେଭାେଳ

।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।
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ଆ
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ନି େତ େସବuି अନୁ ସେs
ବଢ଼ଇ ରସେଲାେଭ ଚି _ 

।
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େଯସେନ ଜଳଧି ତରେs

।।

େକେବେହଁ ନୁ ହଇ ଆୟ_ । ।୧୧/୨୭/୧୮ ରୁ ୨୨

ସଭାେବ ସାଧୁଜନ େଯେତ

।

ସମାନ େଦଖuି ଜଗେତ

।।

ମି ତ अଇରି େବନି ପg

।

ତାହା+ ଚି _ ନି ରେପg

।।

ଚି _ ନି େବଶି େମା ଚରଣ

।

ସଭାେବ ଶାuି ପରାୟଣ

।।

ନି ଦD ନି ¢ାମ ନି େମାହ

।

ନାହZ ତାହା+ ପରିଗହ । । ୧୧/୨୭/୨୭

ଯି ଏ ସ¼ପୁରୁଷ+ ଶରଣ ଗହଣ କେର, ତାର ଆସzି, ସଂସାରଭୟ ଓ ତାର
ମୂଳକାରଣ अାନ ସବଥା ନି ବୃ_ େହାଇଯାଏ । ଯଥା अଗିt େସବେନ େଯେହt ଶୀତ

।

େତମu ସାଧୁ+ ସsତ

କମବାସନା ନାଶ କେର

।

ନ ପୁଣି ପଡ଼ଇ ସଂସାେର । । ୧୧/୨୭/୩୧

ଏ େଘାର ସଂସାର ତରs

।

ନି aାର େହତୁ ସାଧୁ ସs

ସାଧୁସsମ ନାେବ ବସି

।

ନି aାର େଘାର ଜଳରାଶି । । ୧୧/୨୭/୩୨

େଘାର ରଜନୀ अକାର

।

େଯସେନ ହେର ଦି ବାକର

ାନଚgୁକୁ େଦଇ ସ¼

।

अାନ ତମ କେର ହତ

ସୁଜନ ଜନର ଏ ଭାବ

।

ଉwେବ କହି େଲ ମାଧବ । । ୧୧/୨୭/୩୪

ହରି ଭକତ+ ମହି ମା

।

େକ ଜାଣି ପାେର ଗୁଣସୀମା

।।

ଭକତି େଯାଗ अବଧାେନ

।

ସଂସାରୁ ତର ସାଧୁଜେନ

।।

ହରି+ ଗୁଣ କମମାନ

।

ହରଇ ପାପ େକାଟିଜନF । । ୧୧/୨୭/୩୬

।।

।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।

ଆ

ହ
ାନ

अବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୭ଶ अଧାୟ) େର କି ୟାେଯାଗ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କ଼ିୟାତFକ ଉପାସନା ବି ଧି – ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ା ପwତି ବ#ନ - ପତି ମା ପଜ
ୂ ା ଲgଣ ଉତାଦି
କଥନ ଓ ବ#ନ ।
ଭଗବାନ+ର ପଜ
ୂ ା ପwତି େବୖ ଦିକ, ତାuି କ ଓ ମି ଶି ତ (ଉଭୟ େବୖ ଦିକ ଓ ତାuି କ)
– ଏପରି ୩ ପକାର ବି ଧିେର କରାଯାଏ ।ଏହି ୩ଟି ମଧରୁ େଯଉଁ ବି ଧିଟି ଭz+ୁ अନୁ କୂଳ
ଜଣାପେଡ଼, େସ େସହି ବି ଧିେର ଭଗବାନ+ର ଆରାଧନା କରuି ।
ଏହି अଧାୟର େଶାକ୯ ରୁ୪୭ ମଧେର ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ାପwତି ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଭଗବାନ+ର ପତି ମା ୮ପକାର – ୧. ଶି ଳା, ୨. ଦାରୁ, ୩. ଧାତୁ , ୪. ମାଟି ଓ ଚDନ
ଆଦି େର ନି ମ|ତ, ୫. ଚି ତମୟୀ (ଫେଟା), ୬. ବାଲୁ କାମୟୀ ୭. ମେନାମୟୀ ଓ ୮. ମଣିମୟୀ
ପତି ମା । ମDିର ମାନ+େର ଚଳuି ଓ अଚଳuି – ଏପରି ୨ ପକାର ପତି ମା ପତି -ିତ
େହାଇଥାuି । अଚଲuି ପତି ମା ମDିରେର ରହuି ଓ ଚଳuି ପତି ମା ଯାତା ଆଦି େର
ବାହରuି । अଚଳuି ପତି ମା+ ପଜ
ୂ ାେର ପତି ଦିନ ଆବାହନ ଓ ବି ସଜନ କରି ବା

ବାଧବାଧକତା ନାହZ । କି h ବାଲୁ କାମୟୀ ପତି ମାକୁ ପତି ଦିନ ଆବାହନ ଓ ବି ସଜନ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ । ମୃଣFୟୀ, ଚି ତମୟୀ ତଥା ଚDନର ପତି ମାକୁ ସtାନ ନ କରାଇ େକବଳ
ମାଜନ କରାଯାଏ । କି h अନ ସବୁ ପତି ମାକୁ ସtାନ କରାଇବା ଆବଶକ । ଭଗବାନ+ୁ
ପସି w ସାମଗୀ ପଜ
ୂ ା କରି ବା ଉଚି ତ । କି h ଯି ଏ ନି ¢ାମ ଭz, େସ େଯଉଁ ସାମଗୀ ସୁଲଭ,

ତ
ିକ

ା

େସଥିେର ପଜ
ୂ ା କରିପାରି େବ । ଭz ହୃଦୟେର ଭଗବାନ+ୁ ଧାନ କରି ମାନସି କ ପଜ
ୂ ା
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अନାବଶକ । ଚଳuି ପତି ମା େgତେର ପତି ଦିନ ଆବାହନ ଓ ବି ସଜନ କରି ବା

।।

ହ
ାନ

େମାେତ ସମପଇ अଭାେବ

ଆ

େଯ େମରୁତୁ ଲ ନାନା ଦେବ ।

ଇ
-ପ

ମଧ କରି ପାରି େବ ।
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।
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ମଁୁ ତାହା ଛୁଇଁବି େକମେu। । ୧୧/୨୮/୧୮

ଓଁ କାରର ୫ଟି କଳା - अକାର, ଉକାର, ମକାର, ବି Dୁ ଓ ନାଦ । ପଜ
ୂ ା ଆାନର ୪
େକାଣର ୪ ଖୁରା େହେଲ - ଧମ, ାନ, େବୖ ରାଗ ଓ ଐଶଯ (୪ଟି ଦm); ୩ଟି ପଟା
(ପୀଠ) – ସ_, ରଜ ଓ ତମ । େସହି ପୀଠ ଉପେର ୯ ଶzି – ବି ମଳା, ଉକଷଣୀ, ାନ,
କି ୟା, େଯାଗା, ପହୀ, ସତା, ଈଶାନା ଓ अନୁ ଗହୀ । ଆସନ ଉପେର ଏକ अଦଳ ପଦF
ରହି ଛି । ଭଗବାନ+ର ୮ଟି ଆୟୁଧ (अ ) – ସୁଦଶନ ଚକ, ପ}ଜନ ଶ¿, େକୗମଦକୀ
ଗଦା, ଖଡ଼୍ଗ, ବାଣ, ଧନୁ , ହଳ ଓ ମୂଷଳ । ଏସବୁ अ କୁ ୮ ଦି ଗେର ଏବଂ େକୗaୁଭମଣୀ,
େବୖ ଜୟuି ମାଳା ତଥା ଶୀବଚି ହtକୁ

ବgଳର

ଯଥା

ାନେର

ପଜ
ୂ ା

କରି ବ।

ଭଗବାନ+ର ୮ଟି ପାଷଦ - ନD, ସୁନD, ଚm, ପଚm, ବଳ, ମହାବଳ, କୁ ମୁଦ ଓ
କୁ ମୁେଦgଣ । ଏମାନ+ୁ ୮ଦି ଗେର, ଗରୁଡ଼+ୁ ସଖେର, ଦୁ ଗା, ବି ନାୟକ, ବାସ ଓ
ବି ଷେକସନ+ୁ ୪ େକାଣେର ାପନା କରି ବା ଆବଶକା । ବାମ ପଟେର ଗୁରୁ ଏବଂ

କେମ େସମାନ+ର ପଜ
ୂ ା କରି ବା ଉଚି ତ ।
ଚDନ, େବଣାେଚର, କପୁର, େକଶର, अଗୁରୁ ଆଦି ମି ଶି ତ ଜଳେର ଭଗବାନ+ୁ ସtାନ
କରାଇବା ସମୟେର ଋକ୍ େବଦର ସୁବ# ଘମ ମ, ଜି ତଂ େତ ପୁmରୀକାg ଇତାଦି
ମହାପୁରୁଷବି ଦା, ସହସ ଶୀଷା ପୁରୁଷ ଇତାଦି ପୁରୁଷସୁz ଓ ଇD ନେରା େନମଧି ତା

ତ
ିକ

ା

ହବu ଇତାଦି ସାମେବଦର ସାମ ଗାୟନ କରି ଭଗବାନ+ର अଭିେଷକ କରିବା ଉଚି ତ ।
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ପବ
ୂ ା ଦି ଦି ଗମାନ+ର ଇDାଦି अେଲାକ ପାଳ+ୁ ାପନ କରି େପାgଣ, अwଦାନ ଆଦି

ଇ
-ପ

ବ , ଯେଜ୍ଞାପବୀତ, ଆଭୂ ଷଣ, ପତ, ମାଳା, ଗ ଓ ଚDନାଦି େର ଶwାପବ
ୂ କ


ଆ

ହ
ାନ

ଭଗାବନ+ୁ ଯଥା ଉଚି ତ ରୂେପ େବଶ କରି ବା ଉଚି ତ । ଭଗବାନ+ୁ ପାଦ, ଆଚମନ,
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ଚDନ, ପୁv, अgତ, ଧପ
ୂ , ଦୀପ।।ଦି ସାମଗୀ अପଣ କରିବା ଉଚି ତ । ଗୁଡ଼, ଘି अ, ଖିରୀ,
ପୁରି, ପି କ, ଲଡୁ , ହାଲୁ ଆ, ଦହି , अନt , ଡ଼ାଲି ଆଦି ବି ବିଧ ବlନ େନୖ େବଦ ରୂେପ
अପଣ କରି ବା ଉଚି ତ ।
େଶାକ୪୮ ରୁ ୫୫ ମଧେର ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ାର ଫଳପାି ବି ଷୟେର ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ତଥା େଶାକ ୫୪ େର ବ#ନା କରାଯାଇଛି େଯ, ଯି ଏ ନି େଜ ଦାନ କରି ଥିବା
अଥବା अନମାେନ ଦାନ କରି ଥିବା େଦବତା ତଥା ବାହFଣ+ର ଜୀବି କା ହରଣ କରି ନିଏ,
େସ େକାଟିଏ ବଷ ପଯu ବି -ାର କୃ ମି େହାଇ ରେହ ।
ଉନତି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୮ଶ अଧାୟ) େର ପରମାଥ ନି ରୂପଣ
ଓ ାନେଯାଗ କଥନ ।
ସକଳ ବି ଶର ଆତFା ଏକ ଓ अଦି ତୀୟ । େସହି ଆତFା ହZ ବହFା େହାଇ ନି ଜଦାରା
ନି ଜକୁ ନି ମା ଣ କେର । େସ ସୟଂ ବି ଷt ରୂପେର ନି ଜକୁ ରgା ବି କେର ଏବଂ

େକୗଣସି ବaୁ ଥିବା ସି  ହୁଏ ନାହZ । ତଥାପି ଆତFାଠାରୁ ଭିନt େଯଉଁ अନ ଭାବ (ସ_ା)
େଦଖିବାକୁ ମି େଳ, ତାହା ଭି_ିହୀନ ବା अମୂଳକ; କି h अମୂଳକ େହାଇ ମଧ ଯାହା
ଆତFାେର ୩ ପକାେର ଆଭାସି ତ ହୁଏ (ଥିଲା ପରି ଜଣାଯାଏ), ତାହା ତି ଗୁଣାତFକ ମାୟା ହZ
अେଟ ।

ତ
ିକ

ା

େଯପରି ସପtେର ଦି ଶୁଥିବା ଦୁ ଘଟଣା ସତ େହାଇ ନଥିେଲ ମଧ େସପରି ଘଟୁଥିଲା
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ପଳୟକାଳେର ରୂଦରୂପେର ନି ଜକୁ ସଂହାର ବି କେର । େତଣୁ ଆତFାକୁ ଛାଡ଼ି अନ

ଇ
-ପ

ପରି େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ତାହା େଦଖି ମନୁ ଷକୁ ଦୁ ଃଖ-େଶାକ ମଧ अନୁ ଭବ େହାଇଥାଏ;

ଆ

ହ
ାନ

କି h ଜାଗତ େହାଇଯି ବା ମାେତ ସବୁ ଦୁ ଘଟଣା େକଉଁଆେଡ଼ ଉେଭଇଯାଏ, ଠି କ୍ େସହି ପରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜାଗତ ସମୟେର େଦଖୁଥିବା ବା ଘଟୁ ଥିବା ବି ଷୟ ସବୁ ମଧ ମି ଥା । ନି ଦେର େଶାଇ
ବି ପଦପ#
ୂ  ସପt େଦଖୁଥିବାେବେଳ ମନୁ ଷକୁ ଲାେଗ, େସ ଭୀଷଣ ବି ପ_ିେର ପଡ଼ି ଯାଇଛି ;
କି h ନି ଦ ଭାsିଗେଲ ସପtର ବି ପ_ି ରେହ ନାହZ, କି ବି ପ_ିର କାରଣ େମାହ ଆଦି ବି କାର
ବି ରେହ ନାହZ ।
ଆତFା େଯେତେବେଳ େଦହ, ଇDି ୟ, ପାଣ ଓ ମନ ପତି ଆତFବୁ wି ବା अହଂଭାବ
କେର, େସେତେବେଳ ତାକୁ ଜୀବ କୁ ହାଯାଏ। େସହି ସୂgFାତି ସg
ୂ F ଆତFାର ହZ ମୂ_| େହଉଛି
– ଗୁଣ ଓ କମ ସମନୟେର ନି ମ|ତ ଲି sଶରୀର । ତାକୁ ହZ େକଉଁଠି ସୂତାତFା ଓ ଆଉ
େକଉଁଠି ମହ_ କୁ ହାଯାଏ ।
ଏପରି ଆହୁରି अେନକ ନାମ େନଇ अହଂତର अଧୀନ େହାଇ ଜୀବ ଜନF -ମୃତୁ
ଚକେର ଘୂରିବୁେଲ । अହଂକାର ହZ ମନ, ବାଣୀ, ପାଣ, ଶରୀର, କମ ଆଦି अେନକ
ରୂପେର େଦଖାଯାଉଛି । ଏହାର େକୗଣସି ମୂଳ ନ ଥିବାରୁ ଏହା େହଉଛି ମି ଥା । ଜୀବ

ପୁରୁଷ ସକଳ ପକାର ତୃ ାରୁ ନି ବୃ_ େହାଇ, ଉପାସନା ଦାରା ତୀgF େହାଇଥିବା ାନରୂପୀ
ଖଡ଼୍ଗେର अହଂକାରକୁ ସ!ୂ#ରୂେପ କାଟି େଦଇ ଏବଂ ଭଗବତ୍ ସରୂପକୁ ମନନ କରି କରି
ସDଭାବେର ପୃଥିବୀେର ବି ଚରଣ କରିବା ଉଚି ତ ।
।

ଧରଇ ନାନା ରୂପ ଭିେନt

।।

ରୂପ ବି ନାେଶ େସ ସୁବ#

।

େସ ଭାେବ ଜଗତ अଭିନt

।।

େମାହର ତହଁୁ ସବଇ

।

କାେଳ ପେବଶ େମାର ତହZ । । ୧୧/୨୯/୧୯

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁବେ# ନାନା ଦବ େଯେହt

ଆ

ହ
ାନ

ଆକାଶେର େମଘମାେନ େଯେତ ଯି ବାଆସି ବା କେଲ ମଧ ସୂଯ +ର େଯପରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକୗଣସି ହାନି -ଲାଭ ହୁଏ ନାହZ, ଯାହା+ର ଭଗବାନ+ର ସରୂପ ବି ଷୟେର ପ#
ୂ  ାନ
େହାଇଯାଇଛି , ତା+ ଭିତେର ତି ନି ଗୁଣର େବଗ େଯେତ ବଢ଼ି େଲ-ଛି ଢ଼ିେଲ ବି ତା+ ଉପେର
େସହି ପରି ତାହାର େକୗଣସି ପଭାବ ପଡ଼ି ବ ନାହZ; କାରଣ େସ ତା+ର ନି ଜ ାନେର
ଦୃ ଢ଼଼ନିୟପବ
ୂ କ
 अଟଳ ଓ अଚଳ େହାଇ ରହି ଥାuି ।
ଫଳର ପାେୟ ଏ ଶରୀର

।

ବୃ gର ପାେୟ ଆତFା ଚି ର

।।

ଏଣୁ ପmିତମାନ+ର

।

େଦହେର ନ ଥାଇ ଆଦର । । ୧୧/୨୯/୪୨

अଥାତ୍ ଏହି ଶରୀରଟା େହଉଛି ଗଛେର ଫଳି ଥିବା ଫଳ ପରି । ଗଛର ଫଳ େଯପରି
ଦି େନ ପାଚି -ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ବା ସୁନିିତ, ଏହି ଶରୀର ଦି େନ ନ େହାଇଯି ବା ବି ଠି କ୍ େସହି ପରି
ସୁନିିତ । େତଣୁ ପmିତମାନ+ର ଶରୀରେର ଆଦର ନ ଥାଏ ।
ତି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୨୯ଶ अଧାୟ) େର ଭାଗବତ ଧମ ନି ରୂପଣ
(ଭzିେଯାଗ ନି ରୂପଣ) ଓ ଉwବ+ ବଦରିକା ଗମନ ବ#|ତ ।

अଧାୟର େଶାକ ୯ ରୁ ୧୯ ମଧେର ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
େଶାକ ୧୪ ରୁ ୧୬ ମଧେର କୁ ହାଯାଇଛି େଯ, ସମa+ ମଧେର ଈଶର+ ସ_ା
ଦଶନ କରି ବା ଉଚି ତ କି h ସମa+ ସହ ସମାନ ବବହାର କରି ବାକୁ ନୁ େହଁ ।
ଶୀମ¸ଗବତ୍ ଗୀତାେର ମଧ ଏ କଥା  ଉେଲA ଖ अଛି । ଯଥା -

ତ
ିକ

ା

“ବି ଦା ବି ନୟ ସ!େନt ବାହFେଣ ଗବି ହaିନି ।

ଇ
-ପ

ଶୁନି େଚୖ ବ ସପାେକ ଚ ପmିତାଃ ସମଦଶ|ନଃ । । (୫/୧୮)

ଆ

ହ
ାନ

ସୁତରାଂ ଆବାହFଣ ଚାmାଳ, ନି ାତି ନି ପଶୁ, ଏପରି କି ାବର-ଜsମ ସମa+
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଠାେର ଏକ ମାତ ଭଗବାନ+ अaିତ अନୁ ଭବ କରି େସମାନ+ अହି ତ େହବା ଭଳି
େକୗଣସି କାଯ ନ କରି ବା ଉଚି ତ। କି h ଏହାର अଥ ନୁ େହଁ େଯ ମନୁ ଷ ଜାତି -ଧମ
ନି ବ|େଶଷେର ସମa+ ସହ େଭାଜନ, ବି ଭା ଆଦି କରିବ, ଶାନ-ଶକ
ୂ ର ପ ଭୃ ତି + ସହ
ନି ବିଡ଼ अsଶ କରି ବ ଏବଂ କÚର ବା ଦୁ  େଲାକ+ ସାନି ଧେର ରହି ବ । ଭଗବାନ
ସମa ପାଣୀ+ୁ ଭିନt ଭିନt ଗୁଣ, ସଭାବ, ଆକୃ ତି , ରୂପ, ରs ପଦାନ କରି ସୃି ସ}ାଳନର
େଯଉଁ अନି ବାଯ ମଯାଦା ପତି -ା କରି ଛuି , ତାହାକୁ ରgା କରି ବା ସହି ତ ତତ୍ ତତ୍ ପାଣୀ
ଓ ପଦାଥ ସେs ତଦନୁ ରୂପ ବବହାର କରି ବା ହZ ସମତା । ସମa+ ସହ ସମ
ବବହାର କରି ବା अସବ ମଧ । େଘାଡ଼ା ପି ଠିେର ବସି ହୁଏ, କୁ କୁ ର ବା ଘୁଷୁରି ପି ଠିେର
ବସି ହୁଏ ନାହZ; ନାରୀ ସuାନ ପସବ କରି ପାେର, ପୁରୁଷ କରି ପାେର ନାହZ; ଗାଈର gୀର
ପି ଆଯାଏ, କୁ କୁ ରୀର ନୁ େହଁ । अତଏବ ବି ଭିନt ତାର େବୖ ଚିତପ#
ୂ  ସୃିେର ଏକମାତ अଭିନt
ପରମାତFା+ୁ ସବତ ଦଶନ କରି , ନାନାବି ଧ ସରୂପର अନୁ ରୂପ ବବହାର ମାଧମେର ପଜ
ୂ ା

ସକଳ ତୀଥ େତା ଚରେଣ

।

ବଦି କା ଯି ବି କି କାରେଣ । । ୧୧/୩୦/୪୬

अଥାତ୍ ଭଗବାନ+ଠାରୁ ଉwବ ସମa ତ_ାନ ତଥା ନି ଜର ସମa ପଶtର ଉ_ର
ପାଇ ଏହା ହୃଦୟsମ କେଲ େଯ, ଭଗବାନ+ର ପଦଯୁଗଳେର ହZ ସକଳ ତୀଥ अଛି ।
େତଣୁ େସ ସବୁ ଛାଡ଼ି େସ ବଦି କାକୁ ଯି ବାକୁ ଇା କରୁ ନଥିେଲ। କି h ଭଗବାନ+ ଆାକୁ

ଇ
-ପ

ମୁେmଇେଲ ଏବଂ ପଭୂ +ୁ ବାରbାର ପଣାମ କରି େସଠାରୁ ବି ଦାୟ େନେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ସାନ େଦବା ପାଇଁ େସ ଯି ବାକୁ ବାଧ େହଲାେବେଳ ତା+ର କଠଉ ୨ଟିକୁ ନି ଜ ମୁmେର
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କରି ବା ଆବଶକ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏକତି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୩୦ଶ अଧାୟ) େର ଯାଦବ ନାଶ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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 ମନ ଓ ଦାରୁକର ବଦରି କା ପେବଶ ।
ଶୀକୃ +ୁ ଜରା ଶବର ଶରାଘାତ, ଜରାର ସଗଗ
ବହFଶାପ େହତୁ ପଭାସ େgତେର ଯଦୁ ବଂଶର ବି ନାଶ େହଲା । ଶୀକୃ + ଚରଣଟିକୁ
ମୃଗର କ# ଭାବି ଭାuି େର ଜରା ଶରବି w କଲା । ପେର େସ ଏ ବି ଷୟ ଜାଣି ବହୁତ ଦୁ ଃଖ
କଲା। େସ ଭଗବାନ+ର ପାଦ ଧରି ଶରଣ ପଶି ଗଲା। ଏହ େଦଖି ଭଗବାନ କହି େଲ େଯ
ଏଥିେର ତାର କି ଛି େଦାଷ ନାହZ। େସ ନି ଜ ଇାେର ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଥିେଲ
ଏବଂ ଏେବ ନି ଜ ଇାେର େସ େସହି େଦହଟିକୁ ତାଗ କରିେବ ।
ଉଠ ଶବର ଛାଡ଼ ପାେୟ

।

ମେନ ନ କର କି ଛି ଭେୟ

।।

େମାହର ବାËିତ ଏ କମ

।

ମେନ ନ କର ଜାରା ଭମ

।।


େମାର ବଚେନ ତୁ ନି ମଳ

।

ଏହି ଶରୀେର ସେଗ ଚଳ

।।

େସ ସଗ  ପଣ
ୂ ଜନ ବାସ

।

େସଠାେର କର ତୁ ନି ବାସ

।।

କୃ ର ଆା ପାଇ େବେଗ

।

 ାେଗ । । ୧୧/୩୧/୩୯
ବାଧ ଚଳି ଲା ସଗମ

ଶରବି w ଶୀକୃ + ନି କଟେର ପହ}ି ଗେଲ। େସ ରଥରୁ ଓହA ାଇ ଭଗବାନ+ ଚରଣ
ପାଖେର େଲାଟିପଡ଼ି ଲା । ଭଗବାନ+ ମହି ମା ଗାନ କରି ଦାରୁକ େଦଖୁ େଦଖୁ ଭଗବାନ+
ଗରୁଡ଼ଧଜ ପତାକା ଓ ରଥ ସହି ତ ଆକାଶମାଗେର ଚାଲି ଗଲା। େସେତେବେଳ ଦାରୁକକୁ
ଦାରି କା ଚାଲି ଯିବାକୁ ଏବଂ ତା+ର ଓ ଯଦୁ ବଂଶୀ+ ନାଶ ଯି ବା ବି ଷୟ େଲାକ+ୁ

ତ
ିକ

ା

ଜଣାଇେଦବାକୁ କହି େଲ। ଦାରି କାକୁ ସମୁଦ ବୁ େଡ଼ଇେଦବ, େତଣୁ ସମେa ଇDପ
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େତେଣ ଭଗବାନ+ୁ େଖାଜି େଖାଜି ନ ପାଇ ଭଗବାନ+ର ସାରଥି ଦାରୁକ ଆସି

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଯିବାକୁ ନି େଶ େଦେଲ। ଭଗବାନ+ ଆେଦଶ ପାଇ ଦାରୁକ ଦାରି କା େଫରିଗେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦାତି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତ अନୁ ସାେର ୩୧ଶ अଧାୟ)େର ଶୀକୃ + େବୖ କୁ¶
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗମନ; ବସୁେଦବ େଦବକୀ ପାଣତଗ; अନ ନାରୀମାନ+ ସ ସ ସାମୀ ମୃତେଦହ ସହ
ଚି _ାେରାହଣ;

ଶୀକୃ -ଧାନ

ପବ
ୂ କ


अପାଟରାଣୀ+

अଗିt

ପେବଶ;

ବଜନାଭ

अଭିେଷକ। ଜରା ଶବର ଦାରା ଶରବି w େହାଇ ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ସଧାମକୁ ଗମନ
କେଲ।
ଭଗବାନ+ ସଧାମ ଗମନ ପେର ତା+ର ପି ୟଜନମାେନ ତଥା ସମa ପୁରୁଷ ଓ
ୀେଲାକମାେନ ପାଣ ତାଗ କେଲ । ପୁରୁଷମାନ+ର ଚି ତାେର

ୀମାେନ ନି ଜକୁ ଆହୁତି

େଦଇେଦେଲ । अଜୁ ନ େସମାନ+ର ଶାw କାଯ ବି ଧିପବ
ୂ କ
 କରାଇେଲ ।
अଜୁ ନ ବଜନାଭ+ର ରାଜାଭିେଷକ କେଲ। କି h ଏହା अପାସsିକ ମେନ ହୁଏ।
କାରଣ ଶୀକୃ + ସଧାମ ଗମନ ପେର ଦାରି କା ଜନଶନ
ୂ  ଓ ଜଳମଗt େହାଇଯାଇଥିଲା।
େସ ଯାହା େହଉନା କାହZକି ବଜନାଭ ମଥୁରାେର ରାଜା େହାଇଥିେଲ େବାଲି ମୂଳ
ସଂ9ୃତେର ବ#|ତ अଛି । ତା’ଛଡ଼ା ଏହି ଗ¼େର ମଧ अନ ଳମାନ+େର କବି ଶୀ

ଯାଦବବଂେଶ େଶଷ ଥିଲା

।

ବଜ େଯ अନି ରୁw ବଳା

।।

ମଥୁରା ପୁେର ଧମ ଚାେଟ

।

ାପି େଲ ଶର
ୂ େସନ ପାେଟ

।।

ମଥୁରା ପୁେର େସ ରାଜନ
ଭକତି କୃ  ପାେଦ ଲଭ

।

ବଜ अନି ରୁw ନDନ

ମନୁ ଷ ଜନFର ଏ ଲାଭ

।।
।।

ା

ଶୀମ¸ାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କା

ତ
ିକ

ଇତି

।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସେବଷାମ୍ अଧାୟାନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶଷଣ ଚି ତି ସମାଽୟମ୍ ଏକାଦଶ 9ଃ ।
ଭୀମସାପି ରେଣ ଭେsା ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯଦି ଶୁwମଶୁwଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।
ତଦୀୟଂ ବaୁ େଗାବି D ତୁ ଭେମବ ସମପେୟ ।
େତନ ତଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯ ଶାଶତମ୍ । ।
ମହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭzିହି ନଂ ସୁେରଶର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ#
ୂ  ଂ ତଦaୁେମ । ।
ଯଦgରପଦଭଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।
ତବଂ gମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶର । ।

କମଶଃ - - - - - - -

। ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫
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ସୁବ#ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗlାମ

ଆ

ହ
ାନ

e-Mail : sahadeva.pradhan04@gmail.com
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େଯାଜନା େକେତ ସଫଳ
ସରକାର+ର ଏେବ ମାଳ ମାଳ େଯାଜନା। େଯାଜନା ତ େକେତ
ହୁଏ, େକେତ େଯାଜନାେର େଲାକ ଉପକୃ ତ ହୁअuି , ତାହା ସରକାର କ'ଣ
ଭଗବାନ ବି କହି ବା ହୁଏତ କ। ସରକାର+ अମୃତ େଯାଜନା - ଜଳ
ସ+ଟ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ। େକାଟି େକାଟି ଟ+ା ଖ ହୁଏ େସଥିେର।
କି ଷାନ ମହାକୁ ର

କି h େକେତ େଲାକ ଉପକୃ ତ ହୁअuି ??? େକଉଁଠି ପାଣି ଓଭର୍ େହଡ୍
ଟା+ିକୁ ଉଠୁ ନି ତ ଆଉ େକଉଁଠି ଟା+ିରୁ ପାଣି ତଳକୁ ଆସୁନି। େକଉଁଠି
ରାaା अବେରାଧ େଯାଗଁୁ ପାଇପ୍ କଟିଛି ତ େକଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ପାଇପ୍
କଟିଛି, ଏସବୁ ଯଦି ଠି କ୍ अଛି ପାଣି େଦବାବାଲା ଦରମା ପାଇଁ ନ ଥିବାରୁ

େଯାଜନା କଥା ପଚାେର କି ଏ?? ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର/ନାମୀଦାମୀ ଗଁାର
अବା ଏଇଆ - ତଳମାଳ କଥା ପାଠେକ ଜାଣuି .....
ସରକାର+ ଆଉ ଏକ େଯାଜନା - ଜବ୍ କାଡ େଯାଜନା ଗରୀବ+ୁ ୧୦୦ ଦି ନର କାମ େଯାଗାଇ େଦବା ଲg େନଇ ଏ େଯାଜନା
ହୁଏତ େହାଇଥିଲା, କି h େକଉଁ ଗରୀବର ଏ କାଡ अଛି , ହାତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆsୁଠି େର ଗଣିେଲ ଆsୁଠି ରହି ଯିବ। ଏ େଯାଜନାେର ଗାମର
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ପାଣି େଦବା ବD କରି ଛି। ଫଳେର अମୃତ ସ ରୂପ ଜଳ େଯାଗାଣ ଠପ୍।

ଆ

ହ
ାନ

ନାମୀଦାମୀ େଲାକ, ସରପ}+ ସ ାମୀ, ଶଶୁର, ପୁअ, େବାହୁ ଝି अ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଝି ଆରୀ, ପୁତୁରା+ ନାମ ଆଗେର ଆେସ। େଯଉଁମାେନ କାମ କରuି ବା କାମ େଖାଜuି
େସମାେନ କାମ େଖାଜୁ ଥାuି ବା କାମ ପାଇେଲ ଠି କ୍ ଟ+ା ପାଆuି ନାହZ, କି h ବଡ଼ବଡ଼
ନି ଶ ଥିବା ବzି+ ବା+ ଖାତାକୁ ଟ+ା ଚେଢ।
ଆଉ ଏକ େଯାଜନା କଥା ନ କହି େଲ ଭଲ। ପାଠେକ ଟିଭି ପରଦାେର ଏହାର
ନମୁନା େଦଖିଥିେବ। ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ, ବି ଧବା, ଭିନt gମ ମାନ+ ପାଇଁ ଏ େଯାଜନା। ମାତ ଧନୀ
ଘରର ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ ପାଆuି ଏ ଭ_ା ଟ+ା। ଚାଳ ଛପର ନ ଥିଲା ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ େହଉ ବା
अସହାୟ ମହି ଳା ଏ ଭ_ା ଟ+ା ପାଇବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ନି ରାଶ ହୁअuି , କି ଏ େଭାକ
ଉପାସେର ମେର, ତ କି ଏ ବୃ wାଶମ/ଜରାଶମ अmାଳି अmାଳି ଆଖି ଫୁଟାଏ ।
ଇDିରା ଆବାସ, ବି ଜୁ ପÍା ଘର - ଏ ସବୁ ଥିବା ସେ_ ଟିକିଏ ବଷା େହେଲ
ସରକାର+ କି ପରି ମୁm ବି େ, ତା' ତ ଆପଣ+ୁ େବଶ୍ ଜଣା। ଟିଭିେର ପାଣି ପାଗ ବାଲା
ବାତାବନା କହି ଲା ମାେତ ତାର ଚି ତ ସମa+ ଆଖି ଆଗକୁ ଆେସ। ଶୀତ ତାପ

ନାମେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଘର ମି େଳ। ଯାହାର ଘର ନାହZ ତାକୁ ୨୦/୩୦ ହଜାର ଟ+ା
େଦେଲ ଓାକ अଡର ମି ଳିବ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ, ୨୦/୩୦ ଟ+ା ନ ଥିବା େଲାକଟା ଏେତ
ଟ+ା ବା ଆଣିବ କୁ ଆଡୁ େଯ େଦବ? ଫଳେର ଦି ନେର ସୂଯ ଓ ରାତି େର ଚD େଦଖି ବା
ହZ ସାର ହୁଏ ଆଉ ବଷା ବାତା େହେଲ ତା ଦୁ ଼ଃଖ ଆଉ କି ଏ ବା କହି ପାେର ??

ତ
ିକ

ା

ପଧାନମୀ+ ସ  ଭାରତ କାଯକମ अନୁ ଯାୟୀ ଗରୀବ ମାନ+ୁ େଶୗଚ ପାଇଁ
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ନି ୟଣ ବବା ଥାଇ ଦୁ ଇ ମହଲା ଘର ଥିବା ବzି+ ପରି ବାରର ସମa ସଦସ+

ଇ
-ପ

ପାଇଖାନା ଦି ଆଯାଏ, ନି ିତ ଜାଣିଥିେବ େକେତ ଟ+ା। ମାତ ବାର ହଜାର ଟ+ା!!

ଆ

ହ
ାନ

ପାଠକ କୁ ହh, ଆଜି ର ଏ ମହsା ଯୁଗେର ଏତି କି ଟ+ାେର େଶୗଚ ପାଇଁ ଯି ବାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଇଖାନାଟିଏ େହାଇ ପାରି ବ କି ?? େଖାଳି ବାଠାରୁ ଟିଣ, କା¼େର େଯାଜନାର ବି ବରଣୀ
େଲଖା ସବୁ , ପୁଣି କେରଇ େଦଉଥିବା େଲାକକୁ ହାତଗୁlା ବି । େତଣୁ େସତି କି ଟ+ାେର
େଯଉଁ ପାଇଖାନା ତି ଆରି ହୁଏ, େସଥିେର େଶୗଚକି ୟା ତ ହୁଏନି , ଘରର କାଠ, अଳି ଆ
ଇତାଦି ରଖିବା କାମ ହୁଏ, ଫଳେର ସ ଛ ଭାରତ କାଯକମର ସଫଳତା େବଶ୍
अନୁ େମୟ।
ପଧାନମୀ ଗାମ ସଡ଼କ େଯାଜନାେର ରାaା ତି ଆରି ହୁଏ। ଯୀ, ମୀ,
ଠି କାଦାର+ ଲାଭକୁ ବାଦ୍ େଦଇ େଯଉଁ ରାaା ତି ଆରି ହୁଏ ତାହା ହୁଏ ମରଣଯuା।
କାହZକି ନା, େଗାଟିଏ ବଷାେର ରାaାର अବା ସ+ଟାପନt େହାଇପେଡ। ବରଂ ମାଟି
ରାaାେର େସମାେନ ଭଲଭାବେର ଚଳୁ ଥିେଲ ।
କି ଏ ବା କାହZକି ପାଟି ଫିଟାଇବ। ରାaା ତି ଆରି କରି ବା େଲାକ। କାହାର ଦାଦା ତ
କାହାର ଭାଇ, ନ େହେଲ େସ अ}ଳର ଦାଦା, େତଣୁ ଆଜି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦି ଶୁଥିବା ରାaା

ଏମି ତି ବହୁତ େଯାଜନା। େପାଖରୀ ପୁନରୁwାର, ଶି ଶୁ ଉଦାନ ତି ଆରି , ପାକ ତି ଆରି
ଇତାଦି କାମ अଧାପuରି ଆ ଭାେବ ପେଡ, ନ େହେଲ କାଗଜ କଲମେର େହାଇଯାଏ।
ମାଛଚାଷ, କୁ କୁ ଡ଼ା ଚାଷ ଇତାଦି ପାଇଁ ଟ+ା େନଇ କି ଛି ନ କରି ସୁଧ ବବସାୟ ଚାେଲ।
ଗରୀବ ଚାଷୀ ତା+ଠାରୁ ଋଣ େନଇ ଶୁଝି ନପାରି ଆତFହତା କରି ମରି ବାକୁ ବାଧ ହୁଏ।

ଇ
-ପ

େଦୗଡ଼ି ବ ନି ଜ ଦୁ ଃଖ ଧDା ଛାଡି , ଫଳେର ସି ଏ ବି ଖାତା କଲମେର େହାଇଯାଏ ।

ତ
ିକ

ା

ତାକୁ େପାଡି ବାକୁ ପୁଣି ହରିD େଯାଜନାେର ଟ+ା ମି ଳିବା କଥା। ମୂଖ  େଲାକ େକେତ
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କାଲି କି ହୁଏ େଶାଚନୀୟ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସରକାର+ ରାସନ୍ କାଡ ମି ଳିଥାଏ ୬/୭ ଏକର ଜମି ଥିବା େଲାକ+ୁ । େସମାେନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ ଚାଉଳ/ଗହମ ମାଗଣାେର/ଏକ ଟ+ାେର କି ଣି ଖଟିଖିଆ େଲାକ+ୁ େକାଡ଼ି ଏ ଟ+ାେର
ବି କuି । େସସବୁ େକେତ ଯା}/ପରଖ କରାଯାଏ ତାହା ତା+ୁ ହZ ଜଣା ।
ଏମି ତି ଆହୁରି अେନକ େଯାଜନା। ଯାହା ସବୁ ମି ଲିଭଗତ୍ େର େଶଷ ହୁଏ। ଆହୁରି
ବହୁତ୍ अଧା େଯାଜନା ବି अଛି ...... ପାଠେକ ଟିେକ ମନକୁ ଆଣh, ଖଜୁ ରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ
ଗାଇବି ନାୟେର ଜନସାଧାରଣ ଚୁ ପ୍ େହଲା ପରି ମଁୁ ମଧ ରହୁଛି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ
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ନୂ ଆଁପାଲି, େସାନପୁର
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େମା ମା ଡାକୁ ଛି େମାେତ!
େମାେତ!
ଜନFଦାତି ର अନାବି ଳ େପମ ଆଗେର ଦୃ ଶ, अଦୃ ଶ, ଭାବ अuଭୁ z
अନ ସବୁ ତୁ  ମେନେହବା ମନୁ ଷ ପାିର ଏକ ଚରମ ଶୀଷ େgତ !
େହେଲ େସହି ଭାବ ବହି ଭୁ ତ ମଣିଷର ସାବି ହୀନ ବବାେର
ସମେa
ପ+ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

gୁ#ମaା

ଆଜି ର

ଏହି

अମାନୁ ଷିକ

ମଣିଷ

ସମାଜର

ଉ_େରା_ର अଗଗତି ବି ଷୟ ଭାବି େଲ େକବଳ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ ଗଢ଼ାଇ
ଆଶାସନା େଦଇ ନି ଜକୁ ବୁ ଝାଇବା ଛଡା अନ ଉପାୟ ଦି ଶୁନାହZ.....!!
େରୗମ ରମଣୀ ପକୃ ତି ର ଚାରୁ ଚD ସୁସÅି ତ ଉଲA ାସ ସାsକୁ
ଜୀବ ନି ଜୀ ବ ସହି ତ େକାମଳ ସୁଶୀତଳ େବାମ ଜଳାଦି ମଧେର ଦି ବା-

ଆେDାଳି ତ, ତାହାର ଦୁ ଲAଭତାକୁ अନୁ ଭବେର ଦି ଗବଳୟର ପରି ସୀମା
gୁଦ େହାଇ ଯାଇଥାଏ ଯାହା ମନେର ଆଶାତୀତ ଉନFାଦନା, ସି ଂହରଣ
ଜାଗତ କରାଏ। ମେନହୁଏ ସେତ େଯମି ତି ସୁଖର ସାଗର ସା
अନୁ ଭୂ ତିକୁ ପକାଶ କରି ବାକୁ ଗେଲ କ¶ରୁw େହାଇପେଡ ବ#ନାେର
ତା'ର...! अନୁ ଭୂ ତିେର अନୁ ଭୂ ତ ଆନDର अସୀମ ସୁଖକୁ अନୁ ଭବ, େସହି

ତ
ିକ

ା

ସୁଖକୁ ପକାଶ, ବି ତରଣ କରି ବା ପାଇଁ ଆବଶକ ରହି ଥିବା ପସ େgତ
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ନି ଶିର କେଠାର ସିt ¹ ସୁଶୀତଳ ଆେଲାକ ଗୁଡିକ ମନମାନସେର

ଇ
-ପ

ଭୂ ମି ତୁ ଳନାତFକ ସଂକୁ ଚି ତ ଆଜି ର ଏହି अପାକୃ ତି କ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସମୀgା କରି अuର େରାଦନେର ମି ୟମାଣ େମା ମା’ ଡାକୁ ଛି େମାେତ ତୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମା େକାଳକୁ େଫରି ଆ’ େବାଲି ! ସାମାଜି କ ବଚନବw अପତାବ_ୀ େସବକ ଜେଣ େଯ
ସାମାଜି କ େgତେର ନି ର+ୁ ଶ ମନମାନୀ କରି ନି ଜ ପରିବାର+ େପାଷଣ ଉେଶେର
ଜନFଦାତୀ ଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୁ େରଇ ରଖି ତା’ର ସମୟର କରାଳତାେର ନି ତ ବି ପଦମୁଖୀ େମା
ଜୀବନର ଶାu ନି ଶାସ ମାରି ବା ପରି େବଶ ଠାରୁ अନu ଦୂ ରେର େମା ଜୀବନ ଯଣାକୁ
ବୁ ଝି ବ ଏଇଠି କି ଏ? ତଥାପି ଛDା ପାଦ େମାର ସବୁ େବେଳ ପୟାସରତ ଶି କୁଳି େଖାଲି
ଚାଲି ଯିବି ତାହାର େକାଳକୁ େଯଉଁଠି େମା ସଗ  େସହି ଜନFଦାତୀ ପକୃ ତି େମା ଜନF ମାଟି!
କି ’h ତାହା କ'ଣ ସବ.....?
अପବ
ୂ  ଶାuି ର ଭmାର ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶ ମଧେର ପଦୂ ଷଣ ମୁz େଖାଲା
 ଜଳଧାର ଓ ପାକୃ ତି କ ଖାଦ,
ଆକାଶର ସୁଶୀତଳ ମରୁତ ସହି ତ ପବି ତ ମାଟିର ନି ମଳ
ଶସ ରାଶି େର ଭରପୁର େମା ଜନF ମାଟିର ପ*ାuର ନାହZ। ଆତFୀୟ ସଜନ+ େପମର
ଆସର ସାsକୁ ପେଡାଶୀ+ ସହାନୁ ଭୂ ତିେର ନି ତ ଉଲA ସି ତ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀେର ନି ଜକୁ

କାହଁୁ େଯଉଁଠି େମାର କମ େgତ?! ଏହା ପରା ସହର, େଯଉଁଠି େକବଳ ସାଥେନଷୀ,
ପରଶୀ କାତର, ଲୁ େଟରା, ଠକ, ଭm, ମଣିଷ ସଦୃ ଶ ପଶୁ+ େମଳେର ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ
ପଦାଥର अପମି ଶି ତ ପଦୂ ଷିତ ପରି େବଶ ସହି ତ କଳୁ ଷିତ ସ!କର अତାଧୁନିକ ବାହ
ବବହାର ଏବଂ ପେତକ ମୁହୁ_େର ଜେଣ अନ ଜଣ+ ପତି ତୁ ଳନାତFକ ବି ର ରଖି
ନି ଜକୁ ଶୀଷେର अବାପି ତ କରି ବା ଉେଶେର ମା'ର ମମତାମୟୀ ଜନF ମାଟି ଛାଡି

ତ
ିକ

ା

ବସତି ାପନ କରିଥା’uି !

ଇ
-ପ

ସହରେର ବସତି ାପନ କରି ବା ଲg ରଖିଥିବା ମଣିଷ+ କଥା ଭିନt । କି h କମ

ଆ

ହ
ାନ

अେନଷଣେର ସହରେର ବସତି ାପନ କରି ବା ବାଧ ବାଧକତାର ପରି ିତି କୁ ବୁ ଝି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अତu କ। ବାaବି କ ମଣିଷ ଜୀବନର ପାକୃ ତି କ ଆନD ଉପେଭାଗ କରି ବା ସହି ତ
ଜୀବନ ସାଥକ କରିବା ପାଇଁ ଜନF ମାଟିର େପମ ଆଗେର ସହର ବସତି ଗହଣୀୟ େହାଇ
ନପାେର। ସମୟ େସାତେର ନି ଜକୁ अତାଧୁନିକତାର ବଶବ_ୀ କରି କୃ ତି ମ ଆନD
अନୁ ଭବ अାନର ଏକ େରାମା}କ ରୁଚି । ପାକୃ ତି କ ଜୀବନଚଯାକୁ ଘୃଣା କରି
ପାାତର ବସବ_|ତା କରୁଥିବା ନି େବାଧ ମଣିଷ+ ଭାବଧାରା ଏକ ଭି ନt ରୁଚି େର
ରହି ଥାଏ। ଗାମର ସୁଖ, ଶାuି ସହରେର ପାଇବା अସବ। ସହରର କୃ ତି ମ ଆନD ଏବଂ
ଗାମ ଜୀବନର ପାକୃ ତି କତା ମଧେର ପାଥକ अନୁ ଭବ କରି ବା ଏବଂ ଉପଯୁz
ଭାବଧାରା ସୃି କରି ବା ଏକ अସାଧାରଣ ବି ଷୟ। अେନକ ସମୟେର ଗାମେର ରହୁଥିବା
ମଣିଷ ଗୁଡିକ ସହରବାସୀ+ ପତି ଏକ ଭିନt ରୁଚି ରଖୁଥିବା େବେଳ ସହରୀ ଗାମ
ଜୀବନଧାରା ପତି ଆକୃ - ଭାବ ପଦଶନ କରୁଥିବା ଏକ ମମଶୀ ଦୃ ଶ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ
अେନକ େgତେର। କି h ଉଭେୟ ରଖି ଥିବା ବି ଚାର ମଧବ_ୀ ମଣିଷ ଆକଳନ କରି ଥା’uି

କମ अେନଷଣେର ଗାମ ଛାଡି ସାହାରାଭିମୁଖୀ େହବା ମଧ ଏକ ପାାତ
अନୁ ଭବ। କାରଣ ଉ_େରା_ର ଉନt ତି କୁ ବି ଚାରକୁ େନଇ अଧି କ ଉପାଜନgମ େହେଲ
ପରି ବାର ଆନDେର ଚଳି ବା ସହି ତ ଆଗାମୀ ପି ଢି+ ଭବି ଷତ ଉÅଳ େହବାର ସାବନା
ଏକ ପାାତ ବି ଚାର ଯାହା अଧି କାଂଶ ମଣିଷ ଆପେଣଇବାେର ବଗ ଆଜି ର ସମାଜେର
େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି अେନକ+ େgତେର। କି ’h ତାହାର େକୗଣସି ପାକୃ ତି କତା ନାହZ।

ତ
ିକ

ା

କାରଣ େଯେତ ଯାହା କେଲ, अରଜି େଲ ମଧ ସମେa େଗାଟିଏ ପଥର ବାେଟାଇ େହାଇ
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ତାହାର ଉପଯୁzତା।

ଇ
-ପ

ପକୃ ତି େର ପୁନଃ ବି ଲୀନ େହବା ସୁନିିତ ଯାହା କାହାକୁ ଛାଡି ବନି । ଧନ, ମାନ, ାନ,

ଆ

ହ
ାନ

ଶି gାର अଖm अଧି କାରୀ ମଧ ଦି େନ ଚାଲି ଯିବ େସହି ଠାକୁ େଯଉଁଠୁ ତା’ର ଉÏ_ି। ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଥେର ଚାଲି ଗଲା ପେର ପୁନଃ ଏହି ସଂସାରେର ପାଦ ଥାପି ବା କି bା େସହି ପବ
ୂ  ସF xତିକୁ
େଫରାଇ ଆଣି ବା େକୗଣସି ବବା ରଖିନାହZ ଜନFଦାତୀ ପକୃ ତି । େତଣୁ ଏହି ଜନFର
ସଫଳତା େକବଳ େସହି ଜନFଦାତୀ ପକୃ ତି େକାଳେର ବଢି , ସଢ଼ି ବି ତାଇବା ଠାରୁ अଧି କ
ଆନD, ସୁଖ ଆଉ େକାଉଠି ମି ଳିବା अସବ। ତଥାପି ଆଜି ସମେa ସହରାଭିମୁଖୀ
େହଉଥିବା ଏକ अେଲୗକି କ ବି ଚାରଧାରା ପତି अନାଗହ ରଖୁଥିବା ମଣିଷ+ ସଂଖା अତu
ନଗଣ। ଏହା अାନ, ନି େବାଧତାର ଚରମ ଶୀଷେgତ

ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ

େଯଉଁମାେନ ଜନFମାଟି ଛାଡି ସାହାରାଭି ମୁଖୀ େହାଇଥା’uି ।
ସବୁ ବୁ ଝି ସୁଝି ମଧ ଜନFଦାତୀ ପକୃ ତି , ଜନFମାଟି ତଥା ପିତା, ମାତା+ େକାଳରୁ
ନି ଜକୁ ଦୁ େରଇ ରଖି େସମାନ+ େକାଳେର ବଢି , ଚଢି େଶଷେର େସମାନ+ ଠାରୁ ଦୁ େରଇ
ରହି ବାେର େକୗଣସି ବାaବ ଆନD ମି ଳିବା अସବ େହାଇଥିେଲ ମଧ େକେତକ
େgତେର ବାଧ ବଧକତା ମଧେର ବଂଚୁ ଥିବା ମଣିଷ+ ପରିିତି ମଧ େଦଖିବାକୁ

ନି ଜକୁ ପାକୃ ତି କ ଭାେବ ଜନFଦାତୀ େକାଳେର ବଂଚି ପାରି େବ ନାହZ। ଏହା େକବଳ ମଣିଷର
ଏକ ଦୁ ବଳ ମାନସି କତା ଛଡା ଆଉ କି ଛି େହାଇ ନପାେର। ନି ଜକୁ ସଜାଡି ବି ରଧାରାେର
ପରି ବ_ନ ଆଣି ବା ପେଚା ମଣିଷକୁ ନି ିତ ସୁଖୀ କରି ପାରି ବ ଯଦି ଆେମ ନି ଜର
ବି ଚାରଧାରାକୁ କାହା ସହି ତ ସମାuରାଳ ନକରି େକବଳ ପାକୃ ତି କ ବି ଚାର ରଖି ବା।
अେଲୗକି କ େଚତନା ଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୁ େରଇ ରଖି ପାରି େଲ ଷଡ଼ଯୀ+ ପେରାଚନରୁ ନି ଜକୁ

ତ
ିକ

ା

ମୁକୁଳି ତ କରି ପରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ବାaବତାକୁ अନୁ ଭବ କରି ପାରି ବା। େଯେତଦି ନ
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ମି ଳୁଛି । କି ’h ଏମି ତି ନୁ େହଁ କି େସମାେନ ନି ଜକୁ େସହି ବାଧ ବଧକତାରୁ ମୁକୁଳାଇ

ଇ
-ପ

ପଯu अନୁ ସରଣ, अନୁ କରଣ ଭାବାେବଗ ସୃି େହଉଥିବ ମନେର େସେତଦି ନ ପଯu

ଆ

ହ
ାନ

ମଣିଷ ନି ଜସ ାନ अଜନ କରି ବା अସବ। ବରଂ ଶି gାେର ବଶୀଭୂ ତ ନି ଜର ପାକୃ ତି କ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜୀବନକୁ ବି ନିେଯାଗ କରି କୃ ତି ମ ଜୀବନଚଯାେର ନି ଜକୁ ଜାଳି ଜାଳି ଜୀବନ अତି ବାହି ତ
କରି ବାେର କାହାର ହaେgପ ରହି ବ ନାହZ ।
ଜୀବନ ଜlାଳକୁ ସରଳେର ଗହଣ କେଲ େକୗଣସି ବୀମା େଯାଜନା କି bା ଭବି ଷ
ଗଠନର ଆବଶକତା ରହି ବ ନାହZ ଯାହା କର ବବସାୟୀ+ ଠାରୁ ଶି gା କରି ମଣିଷ
अପାକୃ ତି କ ଜୀବନ ବ}ୁ ଛି! େକୗଣସି ଶି gା, ସା ସହି ତ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀେର ଉନt ତି
ଉପେର କାହା ସହି ତ ସମାuରାଳ ତଥା ମୁକାବି ଲା କରି ବା ବି ଚାର ମନେର ସୃି ନକରି
େକବଳ ପାକୃ ତି କ ଉପାୟେର ଜୀବନଚଯା ଉପେର ମେନାନି େବଶ କେଲ ଆଜି ର ଏହି
अପାକୃ ତି କ କୁ େହଳି କାକୁ अଚି େର ସାମtା କରି େହବ େକବଳ ପାକୃ ତି କ ଉପାୟେର ଯାହା
ମଣିଷକୁ अତu ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବଂଚି ବାେର ସହାୟକ େହାଇପାରି ବ। କି ’h େସସବୁ
ଆଉ अଛି ?! ଏହି ବି ଚାରଧାରା ରଖିଥିବା ମଣିଷ अତu ବି ରଳ! ତଜମା କରି େଦଖିେଲ
ଜାଣି ପାରି େବ ବାaବ କ’ଣ ଏବଂ ମନୁ ଷ ଜୀବନର ପକୃ ତ ଆନD େକବଳ

ସୁଖ େଦଇ ପାରିବ ନାହZ। େତଣୁ ଆଜି ଠାରୁ ମନ କରି ଛି ସଂସାରର ସମa କୁ େହଳି କାକୁ
ପଛେର ପକାଇ ନି ଜସ ଭାବଧାରେର ପାକୃ ତି କ ଜୀବନ ବଂଚି ବା ଶଖିବି ଜୀବନ େଶଷ
ପଯu େଫରି ଯାଇ େମା ମା' େକାଳକୁ ଯି ଏ େମାେତ ଜନF େଦଇଛି ତାହାର େକାଳେର ।
କି ’h ତାହା େକେତଦୂ ର ଏବଂ େକେବ ସବ େହବ ସମୟ କହି ବ.....!
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ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ପାକୃ ତି କତାେର ରହି ବା ବତୀତ େକୗଣସି अେଲୗକି କ କି bା କୃ ତି ମ ବି ଷୟ ମଣିଷକୁ େକେବ

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗlାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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ସାମୀ ବି େବକାନD
ସ ାମୀ ବି େବକାନD ୧୨ ଜାନୁ ଆରୀ ୧୮୬୩େର ନେରDନାଥ ଦ_
ଭାବେର ଜନFଗହଣ କରି ଥିେଲ େସ ଜେଣ ଭାରତୀୟ ହି Dୁ ଭିgୁ ତଥା
ଉନବି ଂଶ ଶତାୀର ସାଧୁ ରାମକୃ +ର ମୁଖ ଶି ଷ ଥିେଲ ତା+
ପି ତା ବି ଶନାଥ ଦ_ ଜେଣ ସଫଳ ଓକି ଲ ଥିେଲ ଏବଂ ମାତା
େଦେବD ସାମଲ

ଭୁ ବେନଶରୀ େଦବୀ+ୁ ଗଭୀର ଭzି କରି ଥିେଲ ତା+ର ାନ ଏବଂ
ପୟାସ ସହି ତ େସ େବଦାuର ଭାରତୀୟ ଦଶନ ଏବଂ େଯାଗକୁ ପାାତ
ଜଗତେର ପରିଚି ତ କରାଇବାେର ଏକ ପମୁଖ ବzିତ େବାଲି ପମାଣିତ
କେଲ ଉନ଼ବିଂଶ ଶତାୀର େଶଷ ଭାଗେର ଏବଂ ବି ଂଶ ଶତାୀର

ଏବଂ ଆେମରି କାେର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା
ଜେଣ ଦg ବାଳକ, ନେରD ସଂଗୀତ, େଯାଗ अଧୟନେର ଉÃଷ
ଥିେଲ େସ କଲି କତା ବି ଶବିଦାଳୟରୁ ସtାତକ ହାସଲ କରିବା େବଳକୁ
େସ ବି ଭିନt ବି ଷୟ, ବି େଶଷକରି ପାାତ ଦଶନ ଏବଂ ଇତି ହାସ
ବି ଷୟେର ଏକ ବି aୃତ ାନ ଆହରଣ କରି ଥିେଲ େଯାଗୀ ସଭାବେର
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ତ
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ା

ଜନFଗହଣ କରି େସ ବାଲକାଳରୁ ଧାନ अଭାସ କରୁଥିେଲ ତା+ର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପାରେର ସ ମୀ ବି େବକାନD+ େପରଣାଦାୟକ ବzିତ ଉଭୟ ଭାରତ

ଆ

ହ
ାନ

ବାଲକାଳେର, େସ ଇଶର+ अaିତ ବି ଷୟେର ସେDହେର ଜଡି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

211

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହାଇଥିେଲ ଏହା ତା+ୁ ଦgିେଣଶର କାଳୀ ମDିରେର ରହୁଥିବା ଶୀ ରାମକୃ +ୁ
େଭଟାଇଥିଲା ନେରD+ ମନରୁ ସେDହ ଦୂ ର କରି ବା ବତୀତ ଶୀ ରାମକୃ  ତା+ୁ
ଜି ତିେଲ ଏବଂ ଏହି ପରି େସମାନ+ ମଧେର ଗୁରୁ-ଶି ଷ ସ!କ ଆର କେଲ
କି ଛି ବଷ ପେର, ଦୁ ଇଟି ଘଟଣା ନେରD+ୁ ବହୁ କ େଦଇଥିଲା: େଗାଟିଏ େହଲା
ତା+ ପି ତା+ େଦହାu ଏବଂ अନଟି େଯେତେବେଳ ଶୀ ରାମକୃ  ତା+ ମ_ ଶରୀର
ଛାଡି ଥିେଲ ଏହା ପେର, ୧୮୮୭ ମସି ହାେର େସ ସନt ାସୀ ଆନୁ -ାନି କ ଭାେବ ଶପଥ
ଗହଣ କେଲ, ଯାହା ,ାରା େସ ଏକ ନୂ ତନ ନାମ ଗହଣ କେଲ ନେରD ବ_ ମାନ ସାମୀ
ବି େବକାନD େହାଇଗେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ, ବି େବକାନD ତା+ ଜୀବନେର ଏକ ବଡ଼ ମି ଶନ
ପାଇଁ ତା+ ଭିତରର ଆହାନ ଶୁଣିେଲ ତା+ ଗୁରୁ ତା+ୁ ଶି ଖାଇେଲ େଯ ଇଶର+
ଉପାସନା ପୁରୁଷମାନ+ େସବା େସ ଶୀ ରାମକୃ + ବା_ାର ମହ_କୁ ହୃଦୟsମ କରି
ଆଧୁନିକ ଦୁ ନି ଆେର ଏବଂ ବି େଶଷ ଭାବେର ଭାରତେର ବି aାର କରିବାକୁ ନି v_ି

ବି ଭିନt ଧାମ|କ ପର!ରା ଏବଂ ସାମାଜି କ ଢା}ା ସହି ତ ନି ଜକୁ ପରି ଚିତ କରି ନେରD
ଭାରତେର ବହୁ ଭମଣ କରିଥିେଲ ତା+ର ଭମଣ ସମୟେର, ଜନତା+ ଭୟ+ର
ଦାରିଦତା ଏବଂ ପଛୁଆତାକୁ େଦଖି େସ ଗଭୀର ଭାବେର ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ େସ
ଭାରତର ପଥମ ଧାମ|କ େନତା ଭାବେର ଜଣାଇଥିେଲ ଏବଂ େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର

ତ
ିକ

ା

େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ େଯ ଭାରତର ପତନର ପକୃ ତ କାରଣ େହଉଛି ଜନତା+ अବେହଳା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େନଇଥିେଲ

ଇ
-ପ

ସ ାମୀଜୀ+ ପାଇଁ େଗାଟିଏ କଥା  େହଲା- ଶି gାର ପସାର ତଥା ଗରିବ ଜନତା+

ଆ

ହ
ାନ

ଉନt ତି ପାଇଁ ତା+ର େଯାଜନା କାଯକାରୀ କରି ବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଉଗୀକୃ ତ େଲାକ+ ଏକ
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ଦg ସଂଗଠନ ଆବଶକ ଥିଲା ଏହି ଆବଶକତାକୁ ପର
ୂ ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମୀଜୀ କି ଛି
ବଷ ପେର ରାମକୃ  ମି ଶନ ପତି -ା କରି ଥିେଲ େସ ଜାପାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ କାନାଡାର ସହର
ପରି ଦଶନ କରି ପାାତ ଯାତା ଆର କରିଥିେଲ େସ ୧୮୯୩ ମସି ହାେର ଚି କାେଗାେର
େହବାକୁ ଥିବା ବି ଶaରୀୟ ସଂସଦ ବି ଷୟେର ମଧ ଶୁଣିଥିେଲ େସ अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ
େଯ ସଂସଦ ତା+ ଗୁରୁ+ ବା_ାକୁ ବି ଶକୁ ଉପାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଠି କ୍ ଦି ଗ
େଯାଗାଇବ ଏବଂ େତଣୁ େସ ଆେମରି କା ଯି ବାକୁ ିର କେଲ
ବି ଶ ସଂସଦର ଧମ ସଂସଦେର ତା+ର ଭାଷଣ ତା+ୁ ‘ଇଶରୀୟ अଧି କାର ଦାରା
ବାକ’ ଏବଂ ‘ପାାତ ଜଗତକୁ ଭାରତୀୟ ାନର ଦୂ ତ’ ଭାବେର ବି ଖାତ କରି ଥିଲା।
ଆେମରି କା ଏବଂ ଲmନର କି ଛି अଂଶେର ପଚାର କରିବା ପେର ସାମୀଜୀ ନି ଜ େଲାକ+ୁ
େପରଣା େଦବା ପାଇଁ ଭାରତ େଫରି ଆସି ଥିେଲ। ପାାତ େଦଶେର ବି େବକାନD
ଭାରତର ମହାନ ଆଧାତିF କ ପର!ରା ବି ଷୟେର କହି ଥିେଲ; ଭାରତେର େସ ବାରbାର

ହଟାଇବା, ବି ାନ ଏବଂ ଶି ାୟନକୁ େପାାହି ତ କରି ବା, ବାପକ ଦାରି ଦ ଦୂ ର କରିବା
ଏବଂ ପୁlି ନି େବଶି କ ଶାସନକୁ ସମା କରି ବା େନତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚD େବାଷ ଥେର
େଲଖି ଛuି : “ସାମୀଜୀ ପବ
ୂ  ଏବଂ ପାାତ, ଧମ ଏବଂ ବି ାନ, अତୀତ ଏବଂ ବ_ମାନର
ସମନୟ ରgା କରିଛuି ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସ ମହାନ अଟuି  ଆମ େଦଶବାସୀ ତା+
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ଶି gାଠାରୁ अଦୃ ଶ ଆତF ସାନ, ଆତFନି ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଆତFବି ଶାସ ଲାଭ କରି ଛuି । ”
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ସାମାଜି କ ସମସାର ସମାଧାନ କରିଥିେଲ: େଲାକ+ୁ ଉନt ତ କରି ବା, ଜାତି ପଣାଳୀକୁ

ଇ
-ପ

୪ ଜୁ ଲାଇ ୧୯୦୨େର, ସ ାମୀ ବି େବକାନD ତା+ ମ_ ଶରୀର ଛାଡି “ମହାସମାଧୀ”
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ପା କେଲ ବି େବକାନD ଭାରତ ଭିତେର ତଥା ବାହାେର ହି Dୁ ଧମକୁ ପୁନଜୀବି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ଥିେଲ ଏବଂ େଯାଗର ଆuରି କତାର ସହି ତ େଯାଗ, ଧାନ ଏବଂ अନୁ ଭୂ ତ ପାାତେର
ଭାରତୀୟ ଆଧାତିF କ ଆତF-ଉନt ତି ର ମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। େସ ଧାରଣ କରିଥିବା ାନ
ଏବଂ ାନର ବି ପୁଳ ଉରୁ େସ ତା+ର ଧାରଣା ଗହଣ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ପାୟତଃ
େସମାନ+ୁ କବି ତାର ଭାଷାେର ଉପାପନ କରି ଥିେଲ ତା+ ଜୀବନ ଏବଂ ଶି gା
ସମa+ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ अେଟ
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ା
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VIM ୭୧୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୧
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ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨
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ଇେମଲ୍ : debendrasamal17@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

214

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି ବ_ନବାଦର ଜନକ : ଡାରୱିନ୍
ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ େହେଲ ମଧ ସମa ମଧେର ଗୁଣଗତ
ସମାନତା ପରି ଲgିତ ହୁଏନାହZ। େକହି ପmିତ ବି ଦାନ ତ अନ େକହି
ମୂଖ, अଧମ अଟuି । େସହି ପରି େକେତକ େଲାକ ସମାଜେର କବି ,
େଲଖକ, ଦାଶନିକ, େବୖ ାନି କ ଓ ଜନେସବକ अଟuି । େଯଉଁମାେନ
अgୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ମହତ୍ଗୁଣର अଧି କାରୀ େହାଇ ସମାଜର େସବା କରuି , େସମାେନ
େଯାଗଜନFା ମହାପୁରୁଷ, ମନୀଷୀ ତଥା ବି ଶି ବzି ରୂେପ ପରି ଗଣି ତ
ହୁअuି । େସମାେନ ଆହାର, ବି ହାର ଓ ବzିଗତ ଉନt ତି ସାଧନ
ତାଗକରି

ଜାତି , େଦଶ ଓ ବି ଶର ହି ତସାଧନେର ଲାଗିପଡuି ।

ଡାଉଇନ୍। େସ ୧୮୦୯ ମସି ହା େଫବୃ ଆରୀ ମାସ ୧୨ ତାରି ଖେର
ଇଂଲmର ସି ଭ୍ସେବରୀଠାେର ଏକ ଧନାଢ଼ ପରି ବାରେର ଜନF ଗହଣ
କରି ଥିେଲ। ତା+ର ପି ତା ରବଟ  ଡାଉଇନ୍ ଜେଣ ପତି -ିତ ଡାzର ଓ
େଜେଜ ବାପା ଇରାସମସ୍ ଡାଉଇନ୍ ଜେଣ ଡାzର, କବି ଓ େବୖ ାନି କ
ଥିେଲ। ତା+ ମାତା+ ନାମ ଥିଲା ସୁସାନା େୱଜ୍ଉଡ୍। ତା+ ଘରର
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ନାମ ମାଉ¡ ଯାଭା ଏକ ବି ରାଟ अ*ାଳି କା ଥିଲା। ତା+ର ଚାରି ଭଉଣୀ
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େସମାନ+ ମଧରୁ ଜେଣ େହଉଛuି ବି ଶି ଜୀବବି ାନୀ ଚାଲସ୍ ରବଟ 
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ଓ େଗାଟିଏ ଭାଇ ମଧେର େସ ଥିେଲ ପି ତାମାତା+ର ପ}ମ ସuାନ।
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ଆଠବଷ େହାଇଥିବା େବେଳ ୧୮୧୭ ମସି ହାେର ତା+ର ମା’ ମୃତୁବରଣ

କରି ଥିେଲ।
ଚାଲସ୍ ଡାଉଇନ୍ ନି ରୀହ, ଶାu ଓ ପକୃ ତି େପମୀ ଥିେଲ। େସ ସମୟ ପାଇେଲ
ସମୁଦ, ନଦୀକୂଳ, ଜsଲ, ପାହାଡ ପବତ ଓ ବଗିଚାେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି ପକୃ ତି ର अପବ
ୂ 
େଶାଭାକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିେଲ। ଏହା ସହି ତ ପକୃ ତି ର ବି ଭିନt ବaୁ, ଶାମୁକା, ପgୀ अmା,
ପଜାପତି , ବାଲି ରଗଡା, ମୁଦା ଓ ଖଣିଜଦବ ସଂଗହ କରୁଥିେଲ। ନଦୀ ବା େପାଖରୀେର
ବନି ଶୀ ପକାଇବା अଭାସ ସହି ତ ବୃ gଲତା ଓ ଜୀବମାନ+ୁ େସ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। େସ
୧୮୧୮ ମସି ହାେର ସି ଭ୍ସେବରୀ ବି ଦାଳୟେର ନାମ େଲଖାଇ ୧୮୨୫ ପଯu େସଠାେର
ପାଠ ପଢ଼ି ଥିେଲ। େସ ପାଠପଢ଼ା ପତି ବି େଶଷ ଧାନ ନେଦଇ ପାଣୀ ଓ ଉ¸ି ଦ ଉପେର
ଗେବଷଣା କରୁଥିେଲ। ସମେa ତା+ୁ ଆଡବାଇଆ ଓ େବାକା େବାଲି ଭାବୁ ଥିେଲ।
ପି ଲାଦି ନରୁ ଡାଉଇନ୍ େସକିୟର, ବାଇରନ୍ ଓ 9ଟ+ େଲଖା ପଢ଼ି ବାକୁ ଭଲ

ବବେଦ, ଶଲଚି କିା, ରz, କ ଓ ଚି Ãାର େଦଖି େସ ମନ ବଦଳାଇ ୧୮୨୭
ମସି ହାେର େକମି ଜ ବି ଶବିଦାଳୟର କାଏ କେଲଜେର ସtାତକ ଡି ଗୀ ପାଇଁ କଳା
ବି ଭାଗେର ନାମ େଲଖାଇେଲ। ଡାଉଇନ୍ ଉ¸ି ଦବି ାନ ପେଫସର ଜନ୍ ିେଭନ୍ସ
େହେନ୍ସା+ अନୁ ଗାମୀ ତଥା ଘନି - ବୁ େହାଇଗେଲ। େହେନ୍ସAା ଉ¸ି ଦ ବି ାନ,
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ରସାୟନ ବି ାନ, ଧାତୁ ବି ାନ ଓ ଭୂ ତ_ ବି ାନେର ଯେଥ ାନ अଜନ କରି ଥିେଲ।
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ପାଉଥିେଲ। ୧୮୨୫ ମସି ହାେର େସ ଏଡି ନରା ବି ଶବିଦାଳୟେର ଡାzରି ପାଠ ପଢ଼ି େଲ।

ଇ
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ଡାଉଇନ୍ ଭୂ ତ_ ବି ଭାଗେର େଯାଗେଦେଲ। ଡାଉଇନ୍ ନୂ ଆ ଜୀବ ଉପେର ଗେବଷଣା
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କରି ବା ଆର କରିେଦେଲ। େସ ସମୁଦକୂଳେର ଶାମୁକା, େଗmା, ଶ¿ ଆଦି ସଂଗହ କରି
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अେମରୁଦmୀ ଜୀବମାନ+ର ଉପେର ଗେବଷଣା କେଲ। ଦି େନ େସ ତି େନାଟି ନୂ ତନ
େପାକ େଦଖି ତାକୁ ଧରି ବାକୁ େଚା କେଲ। େସ ଦୁ ଇ ହାତେର ଦୁ ଇଟି େପାକ ଓ ଆଉ
େଗାଟିଏ େପାକକୁ ପାଟିେର ପର
ୂ ାଇ ପରୀgାଗାରେର ପହଁ ଚିେଲ। େସ େପାକ କାମୁଡାକୁ
ଭେgପ କରି ନଥିେଲ। ଇଂଲmରୁ ପକାଶି ତ ଉ¸ି ଦ ପତି କାେର ଏହି ବି ଷୟ ପକାଶ ପେର
ତା+ୁ अେନକ ପଶଂସା ମି ଳିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତା+ର ପଥମ ସଫଳତା। ତା+ର ସଂଗହ
କରି ଥିବା େପାକ ଓ अେମରୁଦmୀ ଜୀବମାନ+ର ଶରୀର ଏେବ ମଧ େକମି ଜ୍ ପାଣୀବି ାନ
ସଂଗହାଳୟେର अଛି । େସ ୧୮୩୧ ମସି ହାେର ସtାତକ ଡି ଗୀ ଲାଭ କେଲ। ୧୭୮ ଜଣ
ପରୀgାଥୀ+ ମଧରୁ େସ ଦଶମ ାନ अଧି କାର କରି ଥିେଲ।
ଡାଉଇନ୍ େକମି ଜରୁ ଘରକୁ େଫରି ବା ପେର ପେଫସର େହେନ୍ସAା+ ଠାରୁ ଜଳଯାତା
ପାଇଁ ଏକ ଚି ଠି ପାଇେଲ। େସ ପା} ଶହ ପାଉm अଥ େଦଇ ବି ଟିଶ୍ େନୗବାହି ନୀର
‘ବି ଗଲ’ ନାମକ ଜାହାଜେର ୧୮୩୧ ମସି ହା ଡି େସbର ମାସ ୨୭ ତାରି ଖେର ଜେଣ

ଦି ତୀୟ ଜଳଯାତା। ରବଟ  ଫିଜ କାେàନ୍ ଭାେବ ଏହାର େନତୃ ତ େନଇଥିେଲ। ଦୁ ଇଟି
କାବି ନରୁ େଗାଟିଏେର କାେàନ୍ ଓ अନଟିେର ଡାଉଇନ୍+ ସହି ତ अନ ଦୁ ଇଜଣ
ଯାଇଥିେଲ। ଳଭାଗେର ଭୂ ତା_ିକ अଧୟନ ଓ ପାକୃ ତି କ ଇତି ହାସ ସଂଗହ ଥିଲା
ଡାଉଇନ୍+ର ମୁଖ କାମ, ଡାଉଇନ୍ ନି ଜର ପଯେବgଣକୁ େଲଖିକରି ରଖୁଥିେଲ ଏବଂ
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ବି ଭିନt ାନରୁ ପାକୃ ତି କ ଇତି ହାସ ସbୀୟ ନମୁନା ସଂଗହ କରି େକମି ଜ୍ ପଠାଉଥିେଲ।
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अେବୖ ତନି କ ପକୃ ତି ବି େଶଷ ଭାେବ ଜଳଯାତା ଆର କେଲ। ଏହାଥିଲା ‘ବି ଗଲ’ର
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େଗାବର େପାକ ଓ ସାମୁଦିକ अେମରୁଦmୀ ଜୀବକୁ ବବେଦ କରି ବାର ତା+ର ଦgତା
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ଥିଲା। ତା+ର ପାଣୀବି ାନ ସbୀୟ େନାଟ୍ ଗୁଡିକ ମୁଖତଃ ସାମୁଦିକ अେମରୁଦmୀ
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ଜୀବ ଉପେର ପଯେବଷିତ। େସ ତା+ର େନାଟ୍, ସାମୁଦିକ ଜୀବ ପAା+ଟନ୍ ଠାରୁ ଆର
କରି ଥିେଲ।
ସା¡ିଆେଗା ଦୀପର େପାେଟା େପଇଆର ଆେଗtୟଗିରି ଉପେର ସମୁଦ ଶାମୁକା େଦଖି
ଚାଲସ୍ େଲଲ୍+ ‘ଭୂ ତ_ବିାନର ନି ୟମ’ ପୁaକ େଲଖା अନୁ ଯାୟୀ ଳଭାଗ ପଥେମ
ସମାନ ସମତଳେର ଥିଲା ଓ ସମୟକେମ ଏହାର କି ଛି अଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ଛି ଏବଂ अନ
କି ଛି अଂଶ ତଳକୁ ଯାଇଛି । ଏହି ମତେର ଡାଉଇନ୍ ସହମତି ପକାଶ କରି ଥିେଲ। ଡାଉଇନ୍
ବାଜି ଲ ଜsଲେର अେନକ ପକାରର ନୂ ତନ ଜୀବ ଓ ବଡ ବଡ ଗଛ େଦଖି, ବାଇେବଲ
अନୁ ଯାୟୀ ପୃଥିବୀେର ସମa ଜୀବଜାତି ମାତ ଛअ ଦି ନେର ସୃି େହାଇଛି େବାଲି अବି ଶାସ
କରି ଥିେଲ। ବି ଗଲେର ମାସ ମାସ ଧରି ଆେମରି କାର ପ ବ
ୂ  ଉପକୂଳେର ବୁ ଲି କୀଟପତs,
ଉ¸ି ଦ, ସରୀସୃପ ଓ अନଜୀବ+ର ନମୁନା ସଂଗହ କରି ଲmନ ପଠାଉଥିେଲ।
ବାଜି ଲେର अେନକ କୀଟପତs, ଗଛଡାଳ, ପତ, ବ&ଳ ଓ ଫୁଲପାଖୁଡା ପରି େଦଖା

ଜୀବନ ସୁରgାେର ବି କଶି ତ େହଉଥିଲା। ଏହି ଧାରଣା ପରବ_ ୀ ‘ଜୀବ ବି ବ_ନ ତ_’
ବି କାଶେର ଡାଉଇନ୍+ୁ ସାହାଯ କରି ଥିଲା ।
ଡାଉଇନ୍+ୁ ନମୁନା ସଂଗହ ଓ ସାଇତି ରଖି ବା ପାଇଁ େକାଭିsଟନ୍ ନାମକ ବzି
ସାହାଯ କରୁଥିେଲ। ଆmିକ୍ ପବତମାଳାେର ୪୦୦୦ ମି ଟର ଉେର ସମୁଦକୂଳ ବୃ gର

ତ
ିକ

ା

ଜୀବାଶF ଓ ସମୁଦ ଶାମୁକା େଦଖି ସି wାuେର ପହଁ ଚିେଲ େଯ ପଶାu ମହାସାଗର କୂଳେର
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ଯାଉଥିେଲ। େସମାନ+ର େଭୗତି କ ଗଠନେର ରs, ଆକାର, ଦାu, ଲାl ଓ ପáା ଆଦି

ଇ
-ପ

ଥିବା ଏହି ାନଟି େକୗଣସି କାରଣରୁ ଭୂ ମିଟି ତଳକୁ ଦବି ମାଟି ଓ ବାଲି ଚାପି

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଯାଇଛି । ପେର ଏହି ଜାଗା ଉପରକୁ ଉଠି ଛି। େସହି ପରି ଆେଗtୟଗିରି ଉ»ି ରଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯାଗଁୁ ଲାଭାେର ସୃି େହାଇଥିବା ଦୀପଗୁଡିକ ସବଦା ଶୁଖିଲା ଥାଏ। ଲାଭା ସି ଦ େଯାଗୁ
ବଷାଜଳ ତଳକୁ େଶାଷି େହାଇଯାଏ। ଫଳେର ଏଠାେର କା®ସ ଓ କ¡ାଳି ଆ ବୁ ଦା
େଦଖାଯାଏ। େତଣୁ ଏଠାେର ତୃ ଣେଭାଜୀ ପାଣୀ େଦଖାଯାଆuି ନାହZ। ଏହି ଉପକୂଳେର
ବି ରାଟ ବି ରାଟ କଇଁଛ େଦଖାଯାଆuି ।
୧୮୩୧ ମସି ହା ଡି େସbର ମାସରୁ ୧୮୩୬ ମସି ହା अେ®ାବର ମାସ ମଧେର
ଡାଉଇନ୍ ଜାହାଜେର ସମୁଦ ମଧେର ୫୩୩ ଦି ନ ରହି ଥିେଲ, ବାକି ସମୟ େସ
ଳଭାଗେର ରହି ନି ଜର ଗେବଷଣା ଚଳାଇଥିେଲ। େସ ଜାଣି ପାରି ଥିେଲ, େଯେତେବେଳ
ପାରି ପାଶ|କ अବାେର ପରି ବ_ନ ଘେଟ, େସେତେବେଳ ଜୀବମାନ+ର ପରି ବତନ
େହାଇଥାଏ। େଯଉଁ ଜୀବ ପରି େବଶ ସହି ତ ଉ_ମ ଭାେବ ଖାପଖୁଆଇ ପାେର, େସ ଜୀବ
ଜୀବନ ସଂଗାମେର ବି ଜୟୀ େହାଇ ବଂଶ ବି aାର କରି ଥାଏ। ପରିବ_ନଶୀଳ ଜୀବର କମ
ବି କାଶକୁ ଜୀବ ବି ବ_ନ କୁ ହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ବି ବ_ନବାଦର ମୂଳ କଥା େହଲା, “ବି ଭିନt

କମ ବି କଶି ତ ପକି ୟାେର ଜାତ େହାଇଛuି ।” େତଣୁ ସବପଥମ ଜୀବ ରୂେପ େକାଟି େକାଟି
ବଷର ବି ବ_ନ ପକି ୟା ମଧ େଦଇ ପୃଥିବୀେର େକାଟି େକାଟି ସଂଖକ ବି ଭିନt ଜୀବଜାତି
ସୃି କରି ଛି ଏବଂ ଜୀବ ବି ବ_ନ ପକି ୟାର େଶଷ େସାପାନେର ଆେମ ‘ମାନବ ପଜାତି ’େର
ବ_ମାନ ପହ}ିେଛ। ଡାଉଇନ୍+ ବି ଗଲ୍ ଜାହାଜେର କରିଥିବା ଯାତା ବି ାନ ପାଇଁ ଏକ

ତ
ିକ

ା

େବୖ ପବିକ ପରି ବ_ ନ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଯାତାରୁ ‘ଜୀବ ବି ବ_ନ ତ_’ ଆବି ¢ୃତ
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ଜୀବଜାତି ସତ ଭାେବ ଜାତ େହାଇନାହଁ ାuି । େଗାଟିଏ ଜୀବଜାତି अନ ଜୀବଜାତି ରୁ

ଇ
-ପ

େହାଇଥିଲା। ଡାଉଇନ୍ ସମa ତଥକୁ େନଇ େଗାଟିଏ ପୁaକ ପକାଶ କେଲ। ଏହାର

ଆ

ହ
ାନ

ନାମ େହଉଛି ‘ପଜାତି ର ଉÏତି ’ (The Origin of Species)। ୧୮୫୯ ମସି ହା ନେଭbର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୨୪ ତାରି ଖେର ଜନFେର ପକାଶ କରି ଥିେଲ ।
ଡାଉଇନ୍ ୧୮୩୯ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ ୨୯ ତାରି ଖେର ତା+ ମାମୁ େଜାସି ଆ
େୱଜଉଡ୍+ ଝି अ ଏା+ୁ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ। ତା+ର ଦଶ ଜଣ ସuାନ ଭୂ ମିେହାଇଥିେଲ। େସଥି ମଧରୁ ତି ନି ଜଣ ମୃତୁକରଣ କରିଥିେଲ। ସuାନ ମଧରୁ ଜଜ
ହାୱାଡ ଡାଉଇନ୍, ଫାନ୍ସିସ୍ ଡାଉଇନ୍ ଓ େହାରାମ୍ ଡାଉଇନ୍ ଜେଣ ଜେଣ େବୖ ାନି କ
ଭାେବ ଖାତି ଲାଭ କରି ଥିେଲ। अନ ସuାନମାେନ େସୖ ନିକ, ରାଜନୀତି  ଓ अଥନୀତି 
ଭାେବ ପସି wି ଲାଭ କରି ଥିେଲ। ଡାଉଇନ୍+ ଲି +ନସାୟାର୍ ଠାେର ୩୨୪ ଏକର
ଜାଗାେର କି ଛି ଚାଷଜମି ଓ ଘରବାରି ଥିଲା। ଏଥିରୁ ମି ଳୁଥିବା ଆୟେର ତା+ର ପରିବାର
ଚଳୁ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ अଥ ଚି uା ନକରି ସବଦା ଗେବଷଣାେର ସମୟ ବି ତାଉଥିେଲ। େସ
अତି ଥି ଓ ବୁ ବଳ ଥିେଲ। ବି ାନ ବତୀତ ସଂଗୀତ ଓ ସାହି ତେର ମଧ ତା+ର ରୁଚି
ଥିଲା। େସ େଲଖି ଥିବା ପୁaକଗୁଡିକ େହଉଛି ‘Journal and Remarks’, ‘ବି ଗଲ ଯାତା’,

ପଯେବgଣ, (୧୮୪୬) ‘ପଜାତି ର ଉÏ_ି’, (୧୮୫୯), ‘अକ|ଡ୍ ପରାଗଣ’, (୧୮୬୨), ‘ନି ଜ
ତ_ାବଧାନେର ପାଳି ତ ପାଣି ଓ ଉ¸ି ଦଗୁଡିକର ବି ବିଧତା’, (୧୮୬୮), ‘ମାନବର
ବି କାଶ’ (୧୮୭୧), ‘ମନୁ ଷ ଓ ପାଣୀମାନ+ ଠାେର ଆେବଗର ପରି ପକାଶ’ (୧୮୭୨),
‘କୀଟପତsେଭାଜୀ ଉ¸ି ଦ’ (୧୮୭୫), ‘ଉ¸ି ଦ ରାଜେର ପର-ପରାଗଣ ଓ ସ-ପରାଗଣର

ା

ପକାରର ଫୁଲ’ (୧୮୭୭),

ତ
ିକ

ପଭାବ’ (୧୮୭୬), ‘ସମାନ ପଜାତି ର ବୃ gେର ବି ଭିନt

ଇ
-ପ

‘ଉ¸ି ଦଠାେର ଗତି କରି ବାର ଶzି’ (୧୮୮୦), ‘କୃ ମି ମାଧମେର ଖାଦ ରୂେପ ବବହୃତ

ଆ

ହ
ାନ

ଉ¸ି ଦେର ଫ!ିର ସୃି’ (୧୮୮୧), ଓ ‘େମା’ ଆତFଜୀବନୀ’ (୧୮୮୭) ଏହି ସବୁ ପୁaକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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‘ପବାଳ ପାଚୀରର ଗଠନ ଓ ବି ତରଣ’, (୧୮୪୨) ଦgିଣ ଆେମରି କାେର ଭୂ ତା_ିକ
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ବତୀତ େସ अେନକ ପବ ରଚନା କରି ଥିେଲ ।
ଡାଉଇନ୍ ଲmନର ରୟାଲ୍ େସାସାଇଟି, ବଲ| ନ୍ ବି ାନ ଏକାେଡମୀ, େସ¡
ପି ଟରସ ଗ  ଇେ!ରିଆଲ ବି ାନ ଏକାେଡମୀ, ଫାନ୍ସ ଇନ୍ିଚୁ ଟ ସଭ ଥିେଲ। ରୟାଲ୍
ପଦକ, େକାେପA ପଦକ, ବାେଲ ପଦକ ଓ ପସିଆନ୍ अଡରର ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ତା+ୁ ପଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା। େକମି ଜ୍ ବି ଶବିଦାଳୟରୁ ଏଲ୍.ଏଲ୍.ଡି . ଉପାଧି ପାଇଥିେଲ। ତା+
ନାମେର अେନକ ାନ ନାମି ତ କରାଯାଇଛି । ବି ଗଲ ପଣାଳୀ ନି କଟେର ଏକ ଜଳ ରାଶି ର
ନାମ ଡାଉଇନ୍ ସାଉm ରଖାଯାଇଛି । େଗାଟିଏ ଗାମ ଓ ପାକୃ ତି କ ବDର ନାମ ଡାଉଇନ୍
ରଖାଯାଇଛି । ୧୨୦ରୁ अଧି କ ପଜାତି ର ନାମକରଣ ତା+ ନାମାନୁ ସାେର େହାଇଛି । ଏକ
େକାକି ଳକ¶ୀ ପgୀର ନାମ ଡାଉଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି । ୧୯୦୮ ମସି ହା ଠାରୁ ପତି ବଷ ଜେଣ
ଉ¸ି ଦବି ାନୀ+ୁ

ଡାଉଇନ୍-ୱାେଲସ୍ ପଦକ ପଦାନ କରାଯାଇଛି । ପେତକ ବଷ

ଡାଉଇନ୍+ ଜନF ଦି ନକୁ ଡାଉଇନ୍ ଦି ବସ ରୂେପ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ଜୟuୀ ୨୦୦୯ ମସି ହାେର ସମଗ ପୃଥିବୀେର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବି େଟନ୍ ଦଶପାଉm ବା+ େନାଟେର ହମି sବାଡ ଓ ବି ଗଲ୍ ସହ ଡାଉଇନ୍+ ଛବି କୁ ଛାପି ଛି।
ଡାଉଇନ୍+ ସାନେର ବି େଟନ୍ ଦୁ ଇ ପାଉmର େରୗପ ମୁଦା ପଚଳନ କରିଛି ।
ଇେକଡର ମଧ ୨୫ ଡଲାର ମୁଦା ଡାଉଇନ୍+ ସାନେର ପଚଳନ କରି ଛି। ଲmନର

ତ
ିକ

ା

ଏକ ସଂଗହାଳୟ ଓ ସି ଭ୍ସେବରୀର ପାଠାଗାରେର ତା+ର ପତି ମ_
ୂ | ାପି ତ େହାଇଛି ।
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‘ପଜାତି ର ଉÏ_ି’ ପୁaକର ୧୫୦ ତମ ଓ ଡାଉଇନ୍+ ଦି ଶତକ ବାଷ|କୀ ଜନF

ଇ
-ପ

େକମି ଜ୍ ବି ଶବିଦାଳୟ अଧୀନେର ଥିବା େଗାଟିଏ ସtାତେକା_ର ମହାବି ଦାଳୟର ନାମ

ଆ

ହ
ାନ

‘ଡାଉଇନ୍ କେଲଜ’ ରଖାଯାଇଛି । अେନକ େଦଶ ଡାଉଇନ୍+ ସାନେର ସF ାରକୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

221

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଡାକଟିେକଟ ପଚଳନ କରି ଛuି । ୧୯୮୩ ମସି ହା େମ ମାସ ୧୮ ତାରିଖେର ଭାରତ
ସରକାର ଡାଉଇନ୍+ ସାନେର ଏକ ଡାକଟିେକଟ୍ ପଚଳନ କରି ଛuି ।
୭୩ ବଷ ବୟସେର ଇଂଲmର ଡାଉନ୍ ନାମକ ାନେର ୧୮୮୨ ମସି ହା ଏପି ଲ୍ ୧୯
ତାରି ଖ ଦି ନ ଚାଲସ୍ ଡାଉଇନ୍ େଶଷ ନି ଶାସ ତାଗ କେଲ। ସ!ୂ# ରାୀୟ ମଯାଦା ସହ
ତା+ୁ ଲmନର େୱମି ନ୍ର ଆେବ ଠାେର अେପଲ ମାସ ୨୬ ତାରି ଖେର ସମାଧି
ଦି ଆଗଲା ।

ତ
ିକ

ା
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ପାରାଦୀପଗଡ, କୁ ଜs, ଜଗତସି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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ପି ୟ ହୃଦୟ କଥା

“ଭାରତ”- କ’ଣ ଆପଣ ଏହି ଶର अଥ ଜାଣuି ?
ଭା- अଥାତ୍- ଆେଲାକ, େଯଉଁଠି ବି ‘ଭା’ର ବବହାର ହୁଏ, ତାହା
ଆେଲାକର अଥେର ହZ ବବହାର େହାଇଥାଏ। େଯପରି- ଆଭା- अଥାତ୍
ପି ୟରlନ ବି ଶାଳ

ଆେଲାକ, ପଭାତ- अଥାତ୍ ସକାଳ, ଭା¢ର ଏବଂ ଭାନୁ अଥାତ୍ ସୂଯ ।
ଏହି ସବୁ ଥିେର 'ଭା'ର ବବହାର େହାଇଛି ଏବଂ ଏ ସବୁ ର ସ!କ
ଆେଲାକ ସହ େଯାଡି େହାଇ ରହି ଛି। 'ରତ'- अଥାତ୍ ଲାଗିଥିବା/ ବୁ ଡି
ରହି ଥିବା, େଯପରି ସାଧନାେର ରତ, ତପସାେର ରତ। େଯେତେବେଳ
ଏହି ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଶ େଯାଡି େହାଇ େଗାଟିଏ ଶ ପaୁତ କରuି େତେବ

ହୁଏ- ‘ଭାରତ’। ଯାହାର अଥ ଆେଲାକର ସାନେର ଲାଗିଥିବା/
ବା

ଆେଲାକର

ସାନ

କରୁଥିବା।

अକାରରୁ

ଆେଲାକକୁ ଯାତା େହଉଛି ଆମ ପର!ରା। େତଣୁ କୁ ହାଯାଏ- ‘ତମେସା
 ୟ’। ଏଥିପାଇଁ ଆମ େଦଶର ନାମ ଭାରତ अେଟ।
ମା େଜାତି ଗମ
ଆଜି ପରଠାରୁ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନି ଜକୁ ଭାରତବାସୀ େବାଲି
କହି େବ, େସେତେବେଳ ଭାରତର अଥକୁ ମେନ ମେନ ଚି uା କରି ଥେର

ତ
ିକ

ା

ଗବର ସହ ହସି େବ ନି ିତ। ଏେବ ବାaବ ବି ଚାର ଆପଣ+ର।
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ବୁ ଡି ରହି ଥିବା

ଇ
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ବଳରାମପୁର, କୁ ଶେଳଶର, ଘସି ପୁରା, ଆନDପୁର

ହ
ାନ

େକDୁ ଝର, ପି ନ୍- ୭୫୮୦୨୫

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୮୩୨୭୭୬୧୪୭୪
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ମା ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ମା ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହZ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି h େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛuି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହ}ୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ

ବା କାହାଣୀ କି bା ପବ ପଠାଉଛuି େତେବ ଧାନ ଦି अh, ପେତକ ଶ

ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁzାgର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳb ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ + ,ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନି अh
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ

ଇ
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ହ
ାନ

aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
ିକ

େଲଖି େଦଉଛuି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ§୍େର ହZ ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ®୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ନି ମେu େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ
ପଠାh େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି uାେର ପକାଇ େଦଉଛuି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ§ ଭ_| େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ_ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛuି େସମାନ+ अବଗତି ନି ମେu
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରbାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ§୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ§ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି bା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ ପେତକ ମାସେର େପରଣ କରh
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାh ନାହZ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍

,ାରା ହZ େଲଖା ପଠାh ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆmଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରh

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପାଥୀ 
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