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‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗDକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ_ କପି�ଇଟର ବ'ବaାେର 

ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କd�ବ' / ଦାୟିତ  

ର�ବ ନାହ_, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା hiା �େ&�ଶ Bଆଯାଇନାହ_ | େଲଖାେର 

Bଆଯାଇjବା !kର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ hiା 

ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାl େକୗଣସି lmତ �ୟମ ନାହ_ | ଯBଓ ସ�ାଦକ ସବୁ 

େଲଖାକୁ ଭଲoବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ_ ପ�କାଶିତ କ�ଥାr | ତଥାପି େଲଖାର 

ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦା@ େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା 

!ବାଦର ଉdରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏjେର ସ�ାଦକ hiା 

ପ��କାର େକୗଣସି ଉdରଦାୟିତ  ନାହ_ |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- lmତ अନୁମ� !ନା अନ' 

େକୗଣସି ମାtମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାtମ / ସiାଦପତ�   ଇତ'ାB)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା 

ଏକ अପ�ଧ  | ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ tାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 

kହ_େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�kର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇjବା ପୃ;ାମାନ- 

ପ��ଛ! ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ  | 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  4 

ଦଶମ ବଷ�, ପ�ଥମସଂଖ'ା 
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

ନମ|ାର, 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ସମ} ପାଠକ ପାଠିକା ଏବଂ 
ଶୁେଭ~ୁମାନ-ୁ ଇଂ�� ନବବଷ�ର ହା&�କ अ�ନ�ନ ବଷ� ୨୦୧୫ 
ଆପଣମାନ- �ବନେର ସୁଖ, ଶାr, େସୗହା&�' ଆଣିେଦଉ ଏ� 
କାମନା କରୁ� 

 ବଷ� ୨୦୧୪ ଯାଉ ଯାଉ अେନକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମକୁ 
େଦଇଗ� !ଶେର अଶାr ସୃ�ିକାରୀ ତd ମାେନ ସମଗ� !ଶକୁ ଏକ 

अaିରତା �ତରକୁ େଠlେଦେଲ ମନୁଷ'ର अତ'� ଘୃଣ'ରୂପ େଦmବାକୁ ମିD� ପାh}ାନର 
େପଶାୱର ସହରେର ଏକ |ୁଲେର ପ�େବଶ କ� ଶତା�କ �ରୀହ �ତ� -ୁ ହତ'ା କ� ସରକାର-ୁ 
ଧମକାଇବାର େଚ�ା କ�ଗ� !ଶ ଇ�ହାସେର ଏମି� ଘଟଣା !ରଳ କ�େଲ अତୁ'�ି 
େହବନାହ_ ସରକାରୀ କାଯ�'ାନୁ;ାନର ପ��େଶାଧ େନବାପାଇଁ �ରୀହ ��ାପ ଶିଶୁମାନ-ୁ �ମ�ମ 
oବେର ହତ'ା କ�ବା ଭD ଦୁ�ମ� !ଶେର ଚହଳ ପେକଇ େଦଇj� ଆତ-ବାଦର 
ଗଡ଼oବେର ପ��ତ ପାh}ାନ ସୟଂ ଆତ-ବା�- ଦୁ�ମ�ର ଶୀକାର େହାଇj� ଏବଂ ଏହା 
ପେର ପେର ତରବ�ଆ oବେର ପାh}ା� ସରକାର ଆତ-ବା�-ୁ ମୃତୁ'ଦ� େଦବାପାଇଁ 
ତ�ରତା ପ�କାଶ କ�jେଲ ସମଗ� !ଶେର ଏବଂ !େଶଷତଃ oରତେର ପ�େବଶ କ� ସବୁେବେଳ 
अaିରତା ସୃ�ିକ�ବାପାଇଁ େଚ�ାରତ ପାh}ାନପାଇଁ ଏହା ଏକ େଚତାବ�ମାତ�  j� ଘେର 
ସାପକୁ ଆଣି େପାଷାମେନଇ ରmେଲ ସୁ�ା ତାହା Bେନ ନା Bେନ ଘରର ସଦସ'-ୁ ଆଘାତ 
ପହ�ାଇବ ଏହା ପ�ମାଣିତ େହାଇj� 

 ବଷ�ର େଶଷମାସେର ପୁଣି ଏକ ଉଡ଼ାଯାହାଜ ଆକାଶରୁ अ�ଧ�'ାନ େହାଇଗ� अେନକ 
େଖାଜାେଖା> ପେର ଜାo ସମୁଦ� େର େସ� ଜାହାଜର ଭଗ�ାବେଶଷ ଏେବ ଉେନE ା�ତ େହବାେର 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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�ଗି� अେନକ ମମ��ଦ ଘଟଣା ଓ ଦୁଘ�ଟଣା ପେର ନବବଷ�ର ଆଗମନେର ସମେ} ଉଲ� ାସିତ 
େହାଇjବା େବେଳ ଏେବ ସଦ'ପ�ା� ଖବର अନୁଯାୟୀ ପ'ା�ସେର ଆତ-ବା� ଆକ�ମଣେର 
େଗାଟିଏ ଖବର କାଗଜର ମୁଖ' ସ�ାଦକ, ��ଜଣ କାଟ�ୁ�� ସେମତ େମାଟ ବାରଜଣ �ହତ 
େହାଇଛr େପ�ସ୍ ଓ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗଣତ�ର ଚତୁଥ� }� oବେର !େବଚନା କ�ଯାଏ େହେଲ ଏ� 
ଘଟଣା ଫଳେର େପ�ସର ସାଧୀନତାକୁ ବା�ିବାକୁ େଚ�ା କ�ଯାଇ� େବାl !ଶବ'ାପୀ 
ଖବରକାଗଜ ମାେନ ପ��ବାଦ ଜଣାଇଛr ଉେଲ� ଖେଯାଗ' େଯ ପ'ା�ସରୁ ପ�କାଶିତ ଏ� ଖବର 
କାଗଜେର ସମୟ ସମୟେର ଇସ�ମ ଧମ�ର अ�!ଶାସକୁ ଲ�'କ� !�ନ�  ପ�କାରର କାଟ�ୁନ ଛ! 
ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁj�, ଏବଂ ଏjପାଇଁ अେନକଥର ଜନ ଆେ�ାଳନ ଭD ପ�aି� ମt 
ଉପୁ>j�  

 !ଗତ ବଷ� ଇ�କ, ସି�ଆ ଆB େଦଶେର ଗଢ଼ି ଉଠିj� ଏକ ଋଢ଼ିବା� ସଂଗଠନ 
ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସ୍  �ା� अେନକ ପ�କାର �ଂସାକା� କ�ଯାଇ ସମଗ� ମtପ�ାଚ'େର ଭୟର 
ବାତାବରଣ ସୃ�ି କ�ଯାଇj� ଏ� େଗା;ୀର ସଦସ'ମାେନ ଇସ�ମ ଧମ� ଆଧାରେର ଏକ ���  
�ମ�ାଣ କ�ବାକୁ kହାr, େଯଉଁଠି ଇସ�ମ୍ ଧମ� ସ¡ତ ଶା�ଆ ଆଇନ �ଗୁେହବ 
ଉେଲ� ଖେଯାଗ' େଯ ଏ� ଆଇନ ଫଳେର ଜନ�ବନ अ}ବ'} େହବାର ସ�ାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ 
Bଆଯାଇ ନ ପାେର ଏ� ଆଇନ अ�ଗ�ତ ବ'�ିର ବ'�ିଗତ �ବନକୁ अେନକାଂଶେର ପ�kDତ 
କ�ଯାଇପା�ବ ମ�ଳାମାେନ ଏହାଫଳେର �ଜର ସାଧୀନତା ହ�ଇେବ, ଏବଂ ସମାଜେର 
ମେନାର¢ନ, ଗୀତନାଚ, ଇତ'ାB ଉପେର କଟକଣା ର�ବ ଏ� ସବୁ ଆଇନ ଆଣିବାପାଇଁ 
kହୁଁjବା େ�କମାେନ h� �ଭ�ୀକ oବେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ �ରୀହ �ବନ େନଇ 
kljେଲ ଏମାନ- �ା� ସଂଘଟିତ अେନକ �ଂସାକା�କୁ େସମାେନ ଇzରେନଟ୍ ମାtମେର !ଶ 
ଜନତା-ୁ େଦଖାଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃ�ିକ�ବାକୁ େଚ�ା କ�ଛr 

 अେ��lଆେର ମt ଆତ-ବା� ଆକ�ମଣେର �ରୀହ େ�କ ପ�ାଣ ହ�ଇj� େବେଳ ଏେବ 
ଆଫି� �ୟ େଦଶ ନାଇେଜ�ଆେର ଆତ-ବା� ସଂଗଠନ େବାେକା ହା�ମ ନରସଂହାର 
ଚଳାଇjବା କଥା ପ�କଟ େହାଇ� !ଗତ h�Bନେର ଏ� ସଂଗଠନର ଆକ�ମଣ ଓ 
ନରସଂହାରର ଶୀକାର େହାଇ अନୁ'ନ ଦଶହଜାର େ�କ ପ�ାଣ ହ�ଇjବା କଥା ଜଣାପଡ଼ି� 
!�ନ�  ସହର ଓ ଗ�ାମା�ଳେର ଏମାେନ �ଆଁ ଲଗାଇ େଦଇ େ�କ-ୁ େପାକମା� ପ� ମାରୁjବାର 
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ଖବର ଶୁଣିେଲ େ�ମ ଟା-ୁ� ଉଠୁ� !ଶର अବaା ଏେବ କଣ ତାହା ଆଉ କାହାକୁ କ�ବାକୁ 
ଭଲ �ଗୁନାହ_ 

 ଆମ େଦଶ oରତେର ମt ସମୁଦ�  ପଥେର �ଂସାସୃ�ିକାରୀ ତd ମାନ-ୁ oରତ �ତରକୁ 
ପ�େବଶ କ�ଇେଦବାପାଇଁ ପ�େଚ�ା kD� ଏ�ପ�କାରର ଏକ ଘଟଣାେର oରCୟ ତଟର�ୀ 
ବା��ର ତ �ତ କାଯ�'ାନୁ;ାନ ଫଳେର ପାh}ାନ ପଟରୁ ଆସୁjବା ଏକ ନଉକାକୁ अଟକାଇ 
Bଆଯାଇ ପା��, େସଇ େନୗକାେର ବସିjବା k�ଜଣ ଆତ-ବା� ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ 
�େଜ �େଜ େନୗକାେର !େ¤ାରଣ କ� ଆତE ହତ'ା କ�jବା ଜଣାପଡ଼ି� ସମଗ� !ଶ ବd�ମାନ 
�ଂସା ପ�ପୀଡ଼ିତ କ�େଲ अତୁ'�ି େହବ ନାହ_, ଏ� ସମୟେର ଆେମ अ�ତଃ ପରମାତE ା-ୁ ପ�ାଥ�ନା 
କ� ଧନ'ବାଦ େଦବା ଉ�ତ େଯ ଆେମ oରତପ� ଏକ ଶାrପି�ୟ ���େର ଜନE  େନଇେଛ 

 ପ�ାଥ�ନା କରୁ� େଯ !ଶେର ଶାr ପ��;ା େହଉ, अଶାr ଓ �ଂସାର େଢଉ ବ�େହଉ 
ଭଗବାନ ସମ}-ୁ ସଦ୍ ବୁ�ି Bअ� ଆଉ ଆହ ାନର ପି�ୟ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନ- ପାଇଁ 
ଉପaାପନ କରୁ� ଚDତ ମାସର ଆହ ାନ 

 ଧନ'ବାଦ 

  

 ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ପ��;ାତା - ସ�ାଦକ 
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ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ                    ୪୪୪୪    

ପ�ଭୁପ�ଭୁପ�ଭୁପ�ଭୁ                        ୮୮୮୮    

ଶ�ୀ ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକ 

ଆସ ବୁlଯିବା ସୁନାପୁରଆସ ବୁlଯିବା ସୁନାପୁରଆସ ବୁlଯିବା ସୁନାପୁରଆସ ବୁlଯିବା ସୁନାପୁର            ୧୦୧୦୧୦୧୦    

ପ�ଶା� କୁମାର ଭୂୟଁା 

अସୀମ ବ�ନअସୀମ ବ�ନअସୀମ ବ�ନअସୀମ ବ�ନ                    ୧୬୧୬୧୬୧୬    

ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

ଭୁl େହବ�ଭୁl େହବ�ଭୁl େହବ�ଭୁl େହବ�                    ୨୧୨୧୨୧୨୧    

अନୁପମ େବେହ� 

ସପ�େଦଇ ଯାତ� ାସପ�େଦଇ ଯାତ� ାସପ�େଦଇ ଯାତ� ାସପ�େଦଇ ଯାତ� ା                ୨୨୨୨୨୨୨୨    

ସୁଶ�ୀ ଜୟ�ୀ ପ�ା 

ତୁମ ହାତର ବାସ�ାତୁମ ହାତର ବାସ�ାତୁମ ହାତର ବାସ�ାତୁମ ହାତର ବାସ�ା                ୨୭୨୭୨୭୨୭    

େଦବାଶିଷ ସାମଲ 

କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ            ୩୦୩୦୩୦୩୦    

�ହୁଲ ପ�ା 

!ବd�ନ!ବd�ନ!ବd�ନ!ବd�ନ                    ୩୩୩୩୩୩୩୩    

ପ�କାଶ ର¢ନ ପ�ଡ଼ା 

ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_!!!!            ୩୫୩୫୩୫୩୫    

ବାଲE ୀh ନାୟକ 

ଘେ�ଇ ମସ�ଘେ�ଇ ମସ�ଘେ�ଇ ମସ�ଘେ�ଇ ମସ�                ୩୯୩୯୩୯୩୯    

କୁ� ମିଶ� 

ବୃ� ��ୁକବୃ� ��ୁକବୃ� ��ୁକବୃ� ��ୁକ                    ୪୩୪୩୪୩୪୩    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

�ଠି�ଠି�ଠି�ଠି                        ୪୫୪୫୪୫୪୫    

ବସ� କୁମାର ପାଣିଗ�ା¨ 

ସ�'ା oବନାସ�'ା oବନାସ�'ା oବନାସ�'ା oବନା                    ୪୬୪୬୪୬୪୬    

ସଂଗ�ାମ ମହାr 

ବ�ିବାର ପ�ୟାସବ�ିବାର ପ�ୟାସବ�ିବାର ପ�ୟାସବ�ିବାର ପ�ୟାସ                ୪୯୪୯୪୯୪୯    

�Dମା �େବBତା େବେହ� 

ଗୁରୁ ସେ�ଶଗୁରୁ ସେ�ଶଗୁରୁ ସେ�ଶଗୁରୁ ସେ�ଶ                    ୫୧୫୧୫୧୫୧    

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ପିେକ ପିେକ ପିେକ ପିେକ !!! !!! !!! !!! େହୖ କ'ା େହୖ କ'ା େହୖ କ'ା େହୖ କ'ା ????????            ୫୨୫୨୫୨୫୨    

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ଚDତ ସଂ|ରଣେରଚDତ ସଂ|ରଣେରଚDତ ସଂ|ରଣେରଚDତ ସଂ|ରଣେର............    
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ଶ�ୀଯୁ� ନୃସିଂହଚରଣ ନାୟକ 

ହେର �ମ କୃ¬ ଭଜେର ମନତୁ ହେର �ମ କୃ¬ 

ଭବ ସାଗରରୁ ପା� େହାଇଯିବା ନର�ବ ଦୁଃଖ କ�  

 

କାମ କରୁjବା ବାଟ kଲୁjବା ଭଜୁjବା ହେର �ମ 

ପ�ଭୁ ଦୟାମୟ କରୁଣା ବା�� ପ�ୂ� କ�େବ h ମନ|ାମ  

 

ସକଳ ଘଟେର ଦୟାoବ ରm ପ�ତ'ହ କାମ କ�ବା  

�ଜ oଇପ� ଜଗତବାସୀ-ୁ େସ�ହ ଆଦର କ�ବା  

 

ଜଗତ କରତା ପ�ଭୁ ଦୟାମୟ ସୃ�ି ସଜ�ନା କ�େଲ 

ତରୁ ତୃଣ �ଟ ପଶୁପ�ୀ ସମ}- ହୃଦେର ର�େଲ  

 

ସକଳ ଘେଟ ପ�ଭୁ ନା�ୟଣ ଏoବ ହୃଦେୟ ଧ� 

ଜଗତବାସୀ-ୁ େସ�ହ କରୁjବା େସ�ହoବେର ଆଦ�  

 

ଏକ oବ ଧ� କାମ କରୁjେଲ ଭବ ବା��ରୁ ତ�ବା 

ତ'ାଗ ଓ अ�ଂସା �� ଆଚ� କd�ବ' କମ� କ�ବା  

 

ପ�ଭୁପ�ଭୁପ�ଭୁପ�ଭୁ    
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କମ�ଫଳ ବଡ଼ ବଳବାନ अେଟ ନ ହୁअଇ ତାହା �ୟ  

ସତ' ଧମ� ନ'ାୟ ମାଗ�େର ର�ଣ କd�ବ' ପଥେର ରୁହ  

 

ଏ� କଥା o! ସଦା ସରବଦା ସତ୍  କମ� କରୁଥାअ 

ସତ' ପରଂବ�ହE  ଆମ ହୃଦପେଦE  ସଦା େହ ଜାଗ�ତ ଥାअ  

 

ହୃେଦ Bବ'¯ାନ ପ�ଭୁ ଭଗବାନ ପାଦପେଦE  ��ା କେଲ 

େକାଟି ଜନE ା�ର କମ�ଫଳମାନ �ୟ ହୁଏଟି अ�େର  

 

ଏ� oବ ଧ� କାମ କରୁjବା ପ�ଭୁ-ୁ ହୃେଦ ସୁମ� 

ପ�ଭୁ ଦୟାମୟ ସବ� अ�ଯ�'ାମୀ ଦୁଃଖ ହ�େବ ଆମ�  

 

अବସରପ�ା� ଶି�କ 

!.ଏ.!.ଏଡ଼୍. ମଳୂବସ�, କଟକ 
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ପ�ଶା� କୁମାର ଭୂୟଁା 

 ଓଡ଼ିଶାକୁ େଯେତେବେଳ ଯାଇjl, अେନକ ସହୃଦୟ ବ�ୁ अ� 

ଆଦରର ସହ େମାେତ େସେନହ ସ�ଗ େଦଇ ପାେ�ଟି 

େନଇjେଲ ଏଇ ବ�ୁମାେନ ଈଷ�'ା-କପଟ-ଛ�ରୁ େକାେଶ ଦୂରେର 

ର� େମା ବ�ୁତ²କୁ ତା- ଆତE ୀୟତାର େଡା�େର ବା�ି େନଇjେଲ 

ଏଇ ଆତE ୀୟତା େମା ପାଇଁ अ� ସୁଖଦାୟୀ j�; େସ ସମୟେର 

େମାର ଦୁଃଖକୁ �ଘବ କ�ବା �ମେ�  ଏଇ ବ�ୁମାନ- �ତରୁ 

ପ�ଥମ jେଲ; ଆମ େଜ'ା� oଇ  

 ଯBଓ େଫସବୁକରୁ ପ�ଚୟ ଆର� େହାଇj� ତଥାପି େସ ଆ>ଯାଏଁ େସଇ ବ�ୁତ²ର 

େଡାରୀକୁ େସଇମି� ସଜାଡ଼ି ଏକ ପ�କୃତ ବ�ୁର ପ�ଚୟ େଦଇଛr େସ अନ' କାହା ପାଇଁ କ’ଣ 

ହୁअ� େହେଲ େମା ପାଇଁ ଜେଣ oଇ ପ� ଯିଏh ସମୟ अସମୟେର ଦୁଃଖସୁଖ ପk� ବୁଝr ଆଉ 

େମାର ସା�ତ' अ�ଯାନେର େସ ଜେଣ ଉdମ ସାଥୀ ନେହେଲ ଆ>କାl େଫସବୁକେର अସଲ 

ମୁହଁ କାହାର େଦଖାଯାଉ� ନା अସଲ ଲୁହର ଧାର hଏ େପା� ପାରୁ� ସମେ} ଖାl ପ�~ଦ 

ଛ!େର ହ_ अ� କମ�ୟ ନେହେଲ େନପଥ'େର... ଆପଣ- ପାଦତଳୁ ଧରଣୀ ଲୁ�ଯିବ ତଥାପି 

େଫସବୁକ ହ_ େମାେତ ଆ> अେନକ ସହୃଦୟ अମାୟିକ ଭଦ� ବ'�ି- ସହ ମିDମିଶିବାର ଏକ 

ସାମା>କ ମ� େହାଇ ର�� ନଈ ବାl ସ�ଯିବ ଏଇମେ� େହେଲ ଏଇ କଥା ସ�ବ� ଏଣୁ 

ଆସ� େସାନପୁର ଯିବା 

 େସBନ େଜ'ା� oଇ ସକାଳୁ ଆସି େମା ଭଉଣୀ- ଘରୁ େମାେତ �ଜର ଫଟଫଟିଆେର 

ବସାଇ େନେଲ ତା’ପେର େପଟପୁ� ଜଳmଆ ଆଉ େସଇ ଜ�ମୁଣାର ପାଣି େମାେତ ପୁଣି ୮ବଷ� 

ସୁନାପୁର ସମୁଦ� େବଳା ଭ� ମଣସୁନାପୁର ସମୁଦ� େବଳା ଭ� ମଣସୁନାପୁର ସମୁଦ� େବଳା ଭ� ମଣସୁନାପୁର ସମୁଦ� େବଳା ଭ� ମଣ............    
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ତଳକୁ େଫ�ଇ େନଇj� ମୁଖ' �ଜପଥ େଦଇ ଆେମ ଆେଗଇ klଲୁ ଆ��ପ�େଦଶ ଆଡ଼କୁ 

�}ାେର अେନକ କଥା େହଲୁ h� ନୂଆ କଥା ଜାଣିl, h� ବ'ଥା ବ�ହE ପୁରର ଶୁଣିl, h� 

କୁହାअକୁହା ଆେ�ଚନା ମt େହ� ତାପେର ସି� େଭୖର@ ମ�ିରକୁ ଯିବାକୁ େସ ପ�}ାବ େଦେଲ 

େହେଲ h� ସଂ|ାରଗତ �� �ୟମ େହତୁ ଆଉ େସପଟକୁ ଯାଇ େହ� ନାହ_ अଗତ'ା େସାନପୁର 

ସମୁଦ�କୂଳକୁ ଯିବା aିର େହ� 

 କେଲଜ ପଢ଼ିବା Bନରୁ େସଠାକୁ ଯିବାକୁ େକେତଥର kହ_� େହେଲ ସୁେଯାଗ ମିDନj� 

ଏେବ ବୁଝିl କାହ_h େହାଇନj� ଆମ ଫଟଫଟିଆ �ଜପଥରୁ ମୁହଁାଇ� ବାମକୁ; େସାନପୁର 

ଆଡ଼କୁ �}ା ସା� ଧାନ!ଲ ସବୁ ଭd� ଏ ସନ ଭଲ ଫସଲ େହାଇ� ଏଣୁ ସବୁ କୃଷକ ଆଉ 

ମlୂଆ- ମୁହଁେର ଖୁସି ଝଟକୁj� େହେଲ ପ�ପ�ବାର ଦରଦାମ ଏମାନ-ର अzା o´ି 

େଦଇ� ଆଉ ସରକାର- ଦୁଇଟ-ିଆ kଉଳ େକେତଜଣକୁ अଳସୁଆ ମt କ� େଦଇ� ଧାନ 

!ଲ ମଝିେର ବଗଟିଏ अଳସ େମେzାଉj� କାହ_ େକେତ ସକାଳୁ େସ ମାଛmଆେର �ଗିଯାଇ� 

ଏଇ अ�ଳ ସା� ପାଣିର अoବ ନାହ_ 

 �}ାକଡ଼େର କେପାତଟିଏ େଦmେଲ େଜ'ା�oଇ; କ�େଲ oଇ �େତ� ାdଳନ କ�ଯାଉ 

अଗତ'ା ଗାଡ଼ିେର ବସି କେପାତଟିର ଛ! େନl େଯେତେବେଳ କେପାତକୁ େଦେଖ ଏମାନ- 
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�ରୀହତା େମାେତ ଆକୃ� କେର ଏଇମାନ- ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ' 

ଛଡା अନ' ସବୁ �ବଜ�-ର ବ'ବହା�କ ଚଳନେର h� 

ଫରକ େଦm� େକେବ 

 ଆଗକୁ h� ବାଟ ଗ�ପେର େଗାଟିଏ !ଲକଡ଼େର ଗାଡ଼ି 

ରmଲୁ େକେତ ର´!ର´ର ପ�ୀ ସବୁ େପଶାେର ଜେଣ 

ଡା�ର େହେଲ ମt େଜ'ା�oଇ अେନକ !ଦ'ାେର ଧୁର�ର 

େମାେତ ଇସା�େର ସବୁ ପ�ୀମାନ-ର ଓଡ଼ିଆ ନାମ, ଇଂ�� 

ନାମ ଆଉ h� ଆବଶ'�ୟ !ବରଣୀ େଦଇ 

klଥାr େମାେତ ! ଖୁସି �ଗୁଥାଏ 

େଦଶୀ ପ�ୀ ଆଉ !େଦଶୀ ପ�ୀେର ଏଇ 

ପ�ା�ର ଭd� ହଁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ େଦଶ 

!େଦଶର ସୀମା ସରହଦ େହେଲ 

ପ�ୀମାନ- ପାଇଁ ବସୁେଧୖବ କୁଟୁiକମ୍ହ_ ସା�ଂଶ 

 ଏେଣ ସୁ�ର ସବୁଜ େ�ତବାଡ଼ି େତେଣ !ଧାତାର ସୃ�ିର ଆଳ-ା�କ ପ�ାଣୀ ସମହୂ 

ପ�େବଶ େବଶ୍�ବ� j� ମୃଦୁମ� ସମୀରଣ ଆହୁ� େସଇ ପ�େବଶକୁ अମୃତମୟ 

କ�େଦଉଥାଏ େସଇ ମଉଜେର !ଲ �ଡ଼େର ହଗାମୁତାକୁ ଆମର ଖା�ର ନଥାଏ କଜଳପା� 

ଦ�� େଗାଡ଼ାେଗାଡ଼ି େଖଳୁଥାr କଜଳପା� େଦmେଲ ମେନ ପେଡ଼ ଗଁା ଗହଳର 

େଶ�େଷା�ି...କଜଳପା�ଆ ଭଦ� େ�କ 

 େଖା� ପ�ା�ର େକଉଁଠି ଜଳପ�ୂ� ତ େକଉଁଠି ସ�ସrଆ େକଉଁଠି hଆବଣ ତ େକଉଁଠି 

େପାକଶୁଂଘା ଗଛର ପ�ାଦୁଭ�ାବ େହେଲ! ସବୁ ସବୁଜ, ସବୁ �ବ� େକଉଁଠି ପ�ଜାପ�ଟିଏ 

କzାଡାଳେର ବସି େଡଣା ଝାଡ଼ୁ� ତ େକଉଁଠି �ଡ଼ ମଝିେର ପ�ୀଟିଏ ବସି ଥକା ମାରୁ� େକଉଁଠି 

ଦଳଦଳ େହାଇ ପ�ୀସମହୂ ଉଡ଼ୁଛr ତ େକଉଁଠି ଯୁଗEoେବ ଖାଦ'ର अେନ²ଷଣ କରୁଛr !ଲ 
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�ଡ଼େର କzାବାଇଗଣ ଗଛଟିଏ ଫୁଲ ଫୁେଟଇ �ଜର ଉପaି� ଜା�ର୍ କରୁ� ଆଉ େକେତBନ 

ପେର ବାଇଗଣ ଧ� ବସିjବ 

 ଏଇମେ� ବୁ�ବୁl କ� ପହ�ିଲୁ େଜଟି 

ପାଖେର ଡ´ାେର ପଇସା େଦଇ ଆରପା� ଯିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ତାପେର h� ଚ�ବାଟ ଆଉ ତାପେର 

!ଶାଳ ସମୁଦ�  େଜ'ା� oଇ କହୁjେଲ h� ସମୟ 

ଜଗିବା ପେର େଦmଲୁ ଦୁଇଟି ଡ´ା ଭd� େହାଇ 

ଆସୁଛr ଆମ� ଆଡ଼କୁ େସପଟର େ�କମାନ-ୁ 

େନଇ ଏଇ ଡ´ା ଉପେର ଏଇ अ�ଳର େ�କ �ଭ�ର କ� ବ�r ଡ´ା ପହ�ି� ଆେମ ବସିଲୁ 

ତା’�ତେର ଯBଓ ସାଜସର¢ାମ h� ନj� ଡ´ାେର େହେଲ ୨୦ଟ-ା େଦଇ େସପଟକୁ ଯାଇ 

ଆସିବା ପାଇଁ ତାହାହ_ ଏକମାତ�  ଭରସା j� ନାଆର kଳକ- ଭରସାେର @ମା¨ନ େହାଇ ତା- 

ହାତେର ଭରସାକୁ େଟh େଦଇ ବସିଲୁ ସା´େର अେନକ ଯାତ� ୀ ଜା� ବ�� ଧମ� �ବ�େଶଷେର 

ସ�ଏଁ େସଇପା�କୁ ଯାତ� ା କରୁjଲୁ ପହ�ିଲୁ ଆରପା�େର ସୁର�ିତ େହାଇ ନାଉରୀଆ-ୁ 

ଧନ'ବାଦ େଦl 

 େସଇଠୁ ଆର� େହ� ଚ� ସମୁଦ�  ଆଡ଼କୁ �}ାକଡ଼େର अେନକ ଫୁଲ ସବୁ ପସ� େମ�ଇ 

ବସିjେଲ �}ାର ଉଭୟ କଡ଼େର ଝାଉଁବଣ କାଜୁବାଦାମ ଗଛ େକଉଁଠି େକଉଁଠି ଠିଆ 

େହାଇଛr, େକାକାେକା� ଟିଣ, hନ୍ େଲ ପାଣି େବାତଲ ଆଉ ଗେ� अସନା ଜ� ସବୁକୁ େନଇ 

ବଣେo>କୁ ଆସୁjବା ମେନାର¢ନକାରୀ- ଦୟା ଏସବୁ 

 h�ବାଟ kl� ପେର ପହ�ିଲୁ ସମୁଦ�  କୂଳେର ସୁ�ର, 

ପ��ାର ଆଉ �ମ�ଳ ସମୁଦ�  ଧସୂର େବଳାଭୂମି େନଇ ଆଉ 

କୂଳେର h� ନ�ା ଗଛ େନଇ ବସି� େସ େଗାେଟପେଟ ନାଆ, ଖୁz 

େକେତଟା ଆଉ ଆରପେଟ େସଇ ଏକାଭD Bଶୁjବା େବଳାଭୂମିକୁ 
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େଦml ମନପୁ�ଇ ସମୁଦ�  େସପେଟ ଡାକୁj�, ଆ ପେଳଇଆ...େମା ସହ େଖେଳ େସଇଠି 

ବସିଲୁ, ବୁlଲୁ, େଖDଲୁ ଆଉ ପି�Bନ ପ� ବାlେର ନଁା େଲml ସବୁ ସE µ�କୁ ଉେଠଇ ବେସଇl 

େସଇ େବଳାଭୂମିେର। େଜ'ା� oଇ अେନକ ଭଲ ଛ! ଉେଠଇେଲ େମାର ପ�ୂ अ´ଭ´ୀ ଆଉ 

!�ନ�  ଠାଣୀେର େକେତ ଢ´ର ଛ! ଉଠାଗ� େସ ଜେଣ ଭଲ ଛ! ଉେdାଳନକd�ା अେନକ 

ଧନ'ବାଦ େଦl ତା-ୁ; ତା-� ପାଇଁତ ଏଇ େସାନପୁର ଦଶ�ନ େହ� 

 େକେତଜଣ ପି� �କଟେର h�େକେଟ୍ଖଳେର ବ'}jେଲ ତା- ସହ h�େକଟ୍ େଖDl ଗଁା 

h�େକଟ୍ ର अଲ୍ �ଉ�ର୍ jl େହେଲ अସଲେର େମାର େଗାଟିଏ ଦୁବ�ଳତା j�; ଏଣୁ ଜାCୟ 

ଦଳେର ସାମିଲ୍ େହାଇ ପା�ନjl  ସ¶ିନ େମାର �}ା ପ�ୂ ବ� କ�େଦଇjେଲ େନା 

ସ¶ିନ୍...େନା h�େକଟର କଥା େସେତେବେଳ j� ଏଇମି� ମଜାର କହୁ� ମ...ମଁୁ େକଉଁଠି ଆଉ 

ସ¶ିନ୍ େକଉଁଠି କାହ_ �ଣୀ କାହ_ ଚ��କାଣୀ େହେଲ..ଏଇ କଥା ସ¶ିନ୍-ୁ ମିଶିେଲ �·ୟ 

କ�!...କଥା ର�� ଆଉ ସିଏ କଣ କ�େଲ ଆପଣ-ୁ କ�! ଏେବ ଶୁଣ� େମାର ଦୁବ�ଳତା 

କପିଳ େଦବ-ୁ େଦm େଦm ମଁୁ h�ଜ୍ ମଝିେର 

ଧାଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉନjl ଏକ ଦୁଇ ରନ୍ପାଇଁ ସିଧା 

େଚୗକା ନେହେଲ ଛକା ହ_ େମାର ମନମତାଣିଆ 

ସଟ୍...! ଏଇ କଥାକୁ େଯଉଁ େବାଲର୍ ଜାଣିେଦ� ସିଏ 

ତ େମାେତ େସଇ�ଣି ଆଉଟ୍ କ�େଦଉj� 

ଦୁଇ��ଟି ହାଲକା ସଟ୍ େଦଇ ତା’ପର ବଲ୍  େସମାେନ 
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େଯେତେବେଳ �ଇନ୍ େର ପେକଇ Bअr ମଁୁ ତ ସିଧା େବାଲ୍ଡ଼ ହ_ ହୁଏ େମାର ଯB h�େକଟ 

େଖଳର ଇ�ହାସ ଆଉେଡ଼ଇେବ େଦmେବ େବା¸ ଆଉ अନ' ଆଉଟ୍ ର अନୁପାତ ୯୫:୫ େହବ 

େସ ଯାହା େହଉ େସଇଠି h� ବ'ାଟି´, େବାl´ ଆଉ ଫି ି̧´ କ� େଫ� ଆସିଲୁ ବ�ହE ପୁର 

 ହଁ େଜ'ା� oଇ କହୁjେଲ, �lକା ଯିବାକୁ ଆଉ ସ�ାଳୁ� hଏ; ମଁୁ’ତ ହଁ ଭ�l ଆଉ 

େସଇଠି ଯାହା େହ� ପୁଣି ପରଥରକୁ କ�! 

 ଏେବ... kଲ� अନ' କାମେର �ଗିବା ଜୟ େହଉ େଜ'ା� oଇ-ର...!!! 

 -ପ�ଭୂ 
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ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

ପବୂ� ପ�କାଶିତ ଉdାରୁ... 

 ଆBତ'-ୁ ଖଟେର ଶୁଆଇ େଦବାପେର अଶ�¹ପ�ୂ�  ନୟନେର କºନା 

େଦେଖ ସା!ତ� ୀ ଆଡ଼କୁ େସ h� କ�ବା ପବୂ�ରୁ ସା!ତ� ୀ କ�Bଏ, ଏହା ଏଠି 

��B�ଆ ଘଟଣା, େଯେତ ଶୀଘ� େଦହସୁହା କ�େଦବ ଭଲ ବାବୁ- ଏ अଭ'ାସ 

अ�ତଃ ଏ ଜନE େର ତ ବଦDବ େବାl େକୗଣସି !ଶାସ ନାହ_  

 Bେନ ସ�'ାେର ଆBତ' ଶୀଘ� େଫ� ଆସr अଫିସରୁ କºନା �ଜ 

ଆm ଉପେର !ଶାସ କ�ପାେର ନାହ_ େବଡ଼ରୁମେର ପଶିବା ପେର ପେର ଖଟଉପେର ଏକ ପ'ାେକଟ 

େଫାପାଡ଼ିେଦଇ କହr ଆBତ', ‘ଏjେର ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ େପାଷାକ ଆଣି�, ଶୀଘ� ପି�ି ବାହା�ପଡ଼ ଆ> କ�ବେର 

େପ�ାଗ�ାମ୍ अ� ଆଉ େସଠି ଡିନର୍ କ� େଫ�ବା’  ପ'ାେକଟ୍ �ତେର >ନ୍ ପ'ାz୍ ଆଉ ଟପ୍ େଦm କºନା 

ଶ-ିଯାଏ �ବନେର େସ େକେବ ଏ େପାଷାକ ପି�ିନାହ_ େକମି� ପି�ିବ? ତା’ପୁଣି !ବାହ ପେର ଏ ସବୁ କଣ 

େଶାo େଦଖାଯାଏ ? ନା େସ ପି�ିପା�ବ ନାହ_ ମନା କ�େଦବ େହେଲ ଆBତ'- ମନ ଖ�ପ େହାଇପାେର 

େତଣୁ अ� ସ�ପ�ଣେର େସ କ��, ‘ତୁେମ ଯB kହୁଁଛ ମଁୁ ଏଇ େପାଷାକ ପି�ି ତୁମକୁ ଏଠି ଘେର େଦେଖଇ େଦ!, 

େହେଲ ବାହାରକୁ ଯିବାକଥା ଜମା କ�ବ� ? ମଁୁ !ବା�ତା ଆଉ େମା ପ�େର ଏ େପାଷାକ େଶାo Bଏନା ମଁୁ 

େକେବ ଏ� େପାଷାକ ପି�ି� ହଁ କ�ବ୍ ଯିବାକୁ ଯB kହୁଁଛ kଲ h� ମଁୁ େସଠି h� ଖାଇ! ନାହ_, କାରଣ ଆ> 

ମ´ଳବାର -  େମାର ଉପବାସ ତମପାଇଁ ମଁୁ ବ�ତ ରm�’  

 କºନାର କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ େଜାରେର �»ାର କ� ଉଠିେଲ ଆBତ' ‘କºନା - ମଁୁ ତୁମକୁ କଣ ନ େଦଇ�? 

ବ´ଳା, କାର୍, kକରବାକର, ହାଇ �ାଟସ �ଇଫ୍... ଆଉ େସ ସବୁ ସେd  ତୁେମ େମାେତ କଣ େଦଉଛ ? େମାର 

ପ�େତ'କ କଥାେର अବମାନନା, ଯୁ�ି ?? ତେମ କଣ ଏଇ ସଂ|ାର ପାଇଛ ? ତମ ଘେର େକୗଣସି ¼ୀ �ଜ ସାମୀ- 

ସହ ଏମି� ବ'ବହାର କେର ?’ 

अସୀମ ବ�ନअସୀମ ବ�ନअସୀମ ବ�ନअସୀମ ବ�ନ    
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 ଏହା ଶୁଣିବାପେର କºନା କ�ପକାଏ, ‘େଦଖ ଆBତ' େମାେତ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କର େକୗଣସି ଝିअ 

�ଜର ସା�ମାନ, ମାନ ମଯ�'ାଦା ଓ ସ¡ାନ-ୁ ଲ½ି ହାଇ �ାଟସକୁ ଆପେଣଇ ଖୁସି ର�ପାେରନା ଏସବୁ କ�ବା 

अଥ� ଆମ ବାପଘରର ସଂ|ାରକୁ ଉଲ� ଂଘନ କ�ବା’ 

 ‘ତାମାେନ ... ତେମ କହୁଚ, ତମ ଘର ସଂ|ାର ଭଲ ଆଉ େମା ବାପାମାଆ େଦଇj� ସଂ|ାର ଖ�ପ?’ କ� 

ଆBତ' ପ'ାେକଟକୁ ଉେଠଇ ଡ�!ନେର େଫାପାଡ଼ିେଦଇ ଘରୁ ବାହା�ଯାଆr େଫରr େସଇ �ଶା��େର 

�ଶାସ�େହାଇ ପ��Bନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାରଣ େଦଇ ଉଭୟ- ମtେର ବଚସା େହବା ଏକ ସାମାନ' 

େହାଇଯାଇj� ମେନାମାDନ' ସେd  �ଜ oଗ'କୁ ଆଦ� କºନା ସବୁ ସ�ଯାଏ 

 Bନପେର Bନ !�ଯାଉ� ବେଷ�ପେର ଘେର ସାମାନ' ପ�ବd�ନ ଆସି� କºନାର ଔରସରୁ ଜନE  

େନଇ� େଗାଟିଏ ପୁअ ପୁअକୁ ପାଇ ଆBତ' ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆr ପୁअ େହବା ଖୁସିେର ବଡ଼ ତାରକା େହାେଟଲେର 

ପାଟ�େଦବାକଥା ��ା କରr େସ �ହୁଲ େବାl ନଁା Bअr �ଜ ନବଜାତ ପୁअର ପୁअ ଆସିବା ଖୁସିେର େସ 

େଯଉଁBନ ପାଟ�ର ଆେୟାଜନ କରr, େସ�Bନ େସ ଜନE  େହବାର ଏେକାଇଶି Bନ େହାଇjବାରୁ କºନା ଘେର 

ସତ'ନା�ୟଣ ପଜୂାର ଆେୟାଜନ କ�ବାପାଇଁ କୁେହ େହେଲ ଏjେର !ର�oବ ପ�କଟ କ� ଆBତ' ମନା 

କ�Bअr କºନା ଏହାର କାରଣ ପk�ବା ପେର େସ ପାଟ� !ଷୟେର କୁହr ଏହା ଶୁଣି କºନା କେହ, ‘अ�ତଃ 

େମାେତ ଥେର ପk� େଦଇjେଲ ଏଇ अସୁ!ଧା େହାଇନଥା�ା ?’ ଏ� କଥାେର ଉତ୍ �ି� େହାଇ ଆBତ' କºନା 

ଉପେର ବହୁତ େଯାରେର �ଗିଯାଆr ଏବଂ h� ସମୟ କଥାକଟାକଟି ପେର େସ କºନାର ଗାଲେର ଏକ ଶ� 

kପୁଡ଼ା େଥାଇBअr ଏବଂ େକ� ାଧେର େଘାଷଣା କରr, ‘h� େହବ� ନା ପଜୂା େହବ ନା ପାଟ�’ ଏବଂ �ଜ 

ରୁମରୁ ଏକ ଆଟା�େର h� େପାଷାକ ଧ� ଘରୁ ବାହା� ଯାଆr 

 ��Bନ ପେର ମt ଆBତ'- େକୗଣସି ଖବର ନଥାଏ କºନା େକୗଣସି ��ା କେରନାହ_, କାରଣ ଆଗରୁ 

ମt େସ अେନକଥର ବ'ବସାୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛr େହେଲ ��Bନପେର କºନା o´ିପେଡ଼ ସା!ତ� ୀ 

ପାଖେର �ଜ ଦୁଃଖର କଥା ଜଣାଇ କେହ, େସ ଆଉ ଏ� ଘେର ର�ବ ନାହ_, ଏହା �ା� ହୁଏତ ଆBତ'- ଚ�ତ�  

ପ�ବd�ନ େହାଇପାେର ଯB ହୁଏ ତ ଭଲ ନ େହେଲ ମt େସ ଦୁଃଖ କ�ବନାହ_ ଏହାକ� େସ ଘର �ଡ଼ିଯିବା 

କଥା କ�ବା ପେର ସା!ତ� ୀ ମt ତା ସହ ଯିବାକଥା କେହ େହେଲ େ�କଲ¿ାେର �ଜ ପ�ବାରକୁ ନ ପକାଇବା 

ଉେ&ଶ'େର କºନା ଲେ��ୗରୁ ବାହା� ଆେସ ଜଗନ� ାଥପୁରୀ !ବାହ ସମୟେର ବାପା େଦଇjବା h� ଗହଣାକୁ 

!କ� ୀକ� େସ ପୁରୀେର ର�ବା କଥା ��ାକେର ଏବଂ ଘର ତ'ାଗକ�ବା ପବୂ�ରୁ ଆBତ'- ଉେ&ଶ'େର �ଠି 
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େଲmବେସ 

 ଆBତ', 

 ତୁମକୁ !ବାହ କ� େମା �ବନେର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କ�� େମା �ବନ ତ ନ� େହାଇଗ�ଣି, 

अ�ତଃ େମା ପୁअ ତୁମ ସା��tେର ର� ତା �ବନକୁ ନ� ନ କ�େଦଉ େସଇjପାଇଁ ମଁୁ ଏ ଘର �ଡ଼ି ଯାଉ� ମେତ 

େଖା>ବାକୁ େଚ�ା କ�ବ� ମଁୁ ତୁମକୁ ସବୁ ବ�ନରୁ ମୁ� କରୁ� ତୁମର ଯାହା ଇ~ା େହଉ� କର ମଁୁ ତ ର�! 

ନାହ_, ତୁମ ସହ ଯୁ�ିକ�ବାକୁ ଆଉ େକ� ର�େବ� େତଣୁ ଶାrେର ରୁହ 

 କºନା 

 ଜଗନ� ାଥପୁରୀେର ଶ�ୀମ�ିରର ବାଇଶି ପାହାଚେର �ହୁଲକୁ ଗେଡ଼ଇେଦଇ ଜଗନ� ାଥ- ଦଶ�ନ ସମୟେର 

ଆmରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହକୁ ବ� କ�ପାେର� କºନା କºନାର अବaାେଦm Bବ'ସରୂପ ଜେଣ ଭଦ� ବ'�ି ତାକୁ 

ସାହାଯ' କରr, ତା’ପାଇଁ ର�ବାର ସୁବେ�ାବ} େହବାପେର େସ େ�ଟ େ�ଟ ପି�-ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଘର 

ଚେଳଇବାପ� अଥ� େ�ଜଗାର କେର େତେଣ ଘେର ପହ�ିବାପେର ଆBତ' କºନା ଓ �ହୁଲ-ୁ ନ ପାଇ 

ପାଗଳପ�ାୟ େହାଇ ଉଠr କºନାର �ଠିପଢ଼ିବା ପେର େସ ସ�ୂ��oବେର o´ିପଡ଼ି ପୁଣିଥେର �ଶାଗ�} 

େହାଇଯାଆr �ଜ ନାମ ଓ ପ�ଚୟ େଗାପନ ରm କºନା �ଜ ନଁା କ�Bଏ େବୖ¬@ ମହାପାତ�  େମଧା@ �ତ� ୀ 

କºନା ଜଗନ� ାଥ- କରୁଣାରୁ ଆୟୁେବ�Bକ କେଲଜେର ପାଠ ପଢିବାପାଇଁ େଯାଗଦାନ Bଏ  

 ଆBତ'- ଏକା�ତ ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଉେ&ଶ'େର କ�ା�େର କାମ କରୁjବା ଜେନୖକା କମ�kରୀ 

ଆBତ'-ୁ �ଶାସ� अବaାେର !ବାହ ପ�}ାବ Bଏ, ଯାହାକୁ େସ ମନା କ�Bअr େହେଲ ପୁअ ଓ ¼ୀର 

!େୟାଗେର ମିୟମ�ାଣ ଆBତ' �ଜ କ�ା�ର େକୗଣସି କଥାେର ��ା କରr ନାହ_ ଏବଂ Bନକୁ Bନ କ�ା�ର 

अବaା ନ� ଆଡ଼କୁ ଗ�କେର ବ'ା-ରୁ ଆଣିjବା ଋଣ ପ�େଶାଧ କ�ବାେର अସମଥ� ଆBତ'- କ�ା� ଘର 

��ମ େହାଇଯାଏ  

 अେନକ ବଷ� !�ଯାଇjବା ପେର, କପ��କ େହାଇପଡ଼ିjବା ଆBତ'କୁ ସହାୟ ହୁअr ବ�ୁ अ�ଲ ତା-� 

ସହାୟତାେର େସ ଏକ କ�ା�େର କାମ ପାଆr ଏବଂ �ଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧା� ଭଲେର କାମ କରr h� ପୁअ ଓ ¼ୀର 

अoବେର ପୁଣିଥେର �ଶାସ� େହବାଭD अବaା େହବାର େଦm अ�ଲ ପ�}ାବ Bଏ େଯ େଯେହତୁ କºନା 

ଜଗନ� ାଥ-ୁ ବହୁତ ମାେନ, େତଣୁ ଆBତ' अ�ତଃ ଥେର ପୁରୀଯାଇ ଜଗନ� ାଥ- ଦଶ�ନ କ� ଆଶୀବ�ାଦ ��ା କରୁ  
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 ଆBତ' ଜଗନ� ାଥ- ଦଶ�ନ ସା� େଫରୁjବା େବେଳ ବଡ଼ଦା�େର େହଉjବା ଷÀ ଲେଢ଼ଇର 

ଶୀକାରେହାଇ ଆହତ େହାଇପଡ଼r ଏବଂ େସୗoଗ'କୁ େସଇ �}ାେର ଯାଉjବା କºନା- ନଜର ପେଡ଼ ତା- 

ଉପେର କºନା ପାଠ ସମା� କ� �େଜ ଏକ େ�ଟ ହସପିଟାଲ କ�� େସ ଆBତ'-ୁ େସଇଠିକୁ େନଇଯାଏ 

ଏବଂ �ଜ ହସପିଟାଲର ସବୁଠାରୁ କମ�ଠ ନସ� ଶିବା�କୁ ଆBତ'- େସବାେର ଲଗାଏ େଚତାଶନୂ' ଆBତ'- 

ସମ} �hÁା ପେର ଘରକୁ !ଳiେର େଫ�ବାପେର ସା!ତ� ୀ �rତ େହାଇ !ଳiର କାରଣ ପk�ବାପେର 

କºନା ସମ} ଘଟଣା !ଷୟେର କେହ ସା!ତ� ୀ ଜଗନ� ାଥ- ଉେ&ଶ'େର ପ�ଣିପାତ କ� କେହ, ‘ଭଗବାନ େତାର 

ଶୁଣିେଲ’ h� କºନା କେହ, अେନକ ବଷ� !�ଗ�ଣି, ହୁଏତ େସ ପୁନବ�ାର !ବାହ କ�ଥାଇ ପାରr ମଁୁ ସିନା 

ତା-ୁ େମା ଇହକାଳ ପରକାଳର େଦବତା କ�� େସ କଣ କ�ଛr େସ !ଷୟେର ମଁୁ अନ�¯, େତଣୁ ମଁୁ ତା- 

ସ¡¹ଖେର ଆସି! ନାହ_ 

 ପରBନ ସକାେଳ ଆBତ'- େଚତା େଫ�ବାପେର େସ �ଜକୁ ହସପିଟାଲେର ପାଆr, ଏବଂ ପାଖେର ଠିଆ 

େହାଇjବା ନସ� ଶିବା�ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଆr h� ତୁମ େମେଡ଼ମ୍ hଏ େବାl ପ�ଶ� କ�ପେର େସ 

କେହ, ଡା େବୖ¬@ ମହାପାତ�  େଗାଡ଼େର ବ'ାେ�ଜ୍ ବ�ାେହାଇjବା େଯାଗଁୁ େସ �ଜ aାନରୁ ଘୁ�ିପାରୁନଥାr 

ଶିବା� ବହୁତ େସବାକେର କºନା ପ��Bନ ଘରୁ ଜଳmଆ ଓ ଜୁସ୍ ଆB କ� ଆେଣ ଏବଂ ଶିବା� ହାତେର 

ଆBତ'- ପାଖକୁ ପଠାଏ 

 Bନକୁ Bନ ଆBତ'- ମନେର ଡା�ର-ୁ େଦm ଧନ'ବାଦ େଦବାକଥା ଘର କେର h� କºନା େକେବ 

! ଆBତ'- ସ¡¹ଖେର ଆସr ନାହ_ Bେନ ଥଟାେର ଆBତ' ଶିବା�-ୁ କହr, ତୁମ ଡା�ର କଣ େ�ଗୀ-ୁ 

େଦmବାପାଇଁ ଆସr� h ? େସ ! ଆ·ଯ�' େହାଇ କୁେହ, ନା ବାବୁ, ଆମ ଡା�ର େମଡ଼ମ ସବୁେବେଳ ସବୁ 

େ�ଗୀ-ୁ େଦm େସବା କରr ତ କାହ_h େକଜାଣି ଆପଣ- ପାଖକୁ ଆସr ନାହ_ अେନକ Bନ ପେର ଆBତ' 

ସ�ୂ��oେବ ସୁaେହାଇଯାଆr ଏବଂ ହÂିଟାଲରୁ ବାହା�ବା ସମୟ ଆେସ େସ ଡା�ର- କ�େର ଉପaିତ େହବା 

ସମୟେର କºନା େଚୟାରେର ବସି �ଜମୁହଁ ପଛକୁ କ�ଥାଏ ଆBତ' अେନକ ଧନ'ବାଦ େଦଇ ଯିବା କଥା 

କ�ବା େବେଳ କºନା ସର ପ�ବd�ନ କ� ପkେର, ‘ଆପଣ ଏେତ Bନ ହସପିଟାଲେର ର�େଲ, ଆପଣ- �ଜ 

ଘର େ�କ େକ�! ଆସିେଲ� କାହ_h ?’ ସାମାନ' ହସିେଦଇ ଆBତ' କ�େଲ, ‘hଏ ଆସିବ ? ବାପା ମାଆ ତ 

େକେବଠୁ ଇହେ�କ �ଡ଼ିେଲଣି !ବାହ କ�jl, ପୁअଟିଏ ମt j� େହେଲ ମଁୁ ମୁଖ�jl େସମାନ- ପ�� अେନକ 

अତ'ାkର କ�l, େତଣୁ େସମାେନ ! େମାେତ �ଡ଼ି klଗେଲ ’ ଆBତ'କୁ କଥା ମଝିେର अଟକାଇ କºନା 
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ପk��, ‘ତା େହେଲ ଆପଣ ପୁଣିଥେର !ବାହ କ�ପା�ଥାେ� ?’ ଆBତ' ପୁଣିଥେର ଗ�ୀର େହାଇ କ�େଲ, ‘ 

!ବାହ ? ତାହା େକମି� କ�ଥାr ? ମଁୁ  ବହୁତ ଭଲପାଇ !ବାହ କ�jl �ବନେର ଥେର ହ_ େପ�ମ ହୁଏ ଆଉ 

େମା ¼ୀକୁ �ଡ଼ିେଦଇ ମଁୁ େକେବ अନ'କାହାକୁ େଦmନାହ_ େସ ଯିବାପେର େମାର ସବୁh� ଉଜୁଡ଼ିଗ� ସତେର 

େସ ଲ�Eୀj� ତା ସହ େମା �ବନ ! ନାରଖାର େହାଇଗ� Bେନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ�ା�ର ମାlକ jl, ଏେବ 

khରୀ କ� ଚଳୁ� oଗ' ଖ�ପ jେଲ ଯାହା ହୁଏ... ହଉ ଆପଣ-ୁ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଉ� ଆପଣ- ଦୟାରୁ ମଁୁ 

ସ�ୂ�� oେବ ସୁa େମାେତ ଯିବାକୁ Bअ�’ 

 ଆBତ' ଏହାକ� େଫ� klଯାଉjବା େବେଳ କºନା ହଠାତ୍ କ� ଉଠି�, ‘ନା,ତୁେମ ଯାअ� ଆBତ'’ 

ଆBତ' ଚମh େଫ� kହ_� େବଳକୁ ସ¡¹ଖେର କºନା େସ ଖୁସିେର କା�ି ପକାଇେଲ କºନା ଆଗକୁ ଯାଇ 

ଆBତ'-ୁ ଜାବୁଡ଼ିଧ� ପକାଏ ଏବଂ କ�ପକାଏ, ‘ମଁୁ େଯଉଁ ସାମୀ- ସପ� େଦmjl ଆ> ଜଗନ� ାଥ େମାେତ େସଇ 

ସାମୀ େଫେରଇ େଦଇଛr’ ଆBତ' କºନାକୁ ଦୂେରଇ େଦଇ କେହ, େମା ପାଖକୁ ଆସ�, ମଁୁ ପାପୀ ତୁମକୁ 

अେନକ କ� େଦଇ�, ଏେବ େମା ପାଖେର ଆଉ େଦବାକୁ ମt h� ନାହ_ ’ କºନା କେହ, ‘େମାେତ େମା ସାମୀ 

ମିDଯାଇଛr, ଆଉ କଣ ଦରକାର େମା ପୁअକୁ ତା ବାପା ମିDେବ, ଏହା େମା ପାଇଁ ସପ� ପୁ� େହବାଭD େହ 

ପ�ଭୂ’ ଉଭୟ- ଆmରୁ ଆନ�ାଶ�¹ अନବରତ ବ� kl� ହସପିଟାଲ୍ �ତରକୁ ପଶିଆସୁଛr ସା!ତ� ୀ ଆଉ 

�ହୁଲ �ଜ ପୁअକୁ େଦm oବ!େoର େହାଇପଡୁଛr ଆBତ' ସତେର ଜଗନ� ାଥ- ଲୀଳା अନନ' େବାl 

କ�ଉଠୁଛr 

 !ଶାସର ବ�ନ, ଦୁବ�ଳ େହାଇପାେର େହେଲ o´ିଯାଏ ନାହ_ ଆBତ' ପୁଣିଥେର ନୂତନoବେର �ବନକୁ 

ଆର� କରr କºନା- ସା��tେର େସ ପୁଣିଥେର ସଫଳତାର ଶୀଷ�େର ପହ�ିପାରr  
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ଅନୁପମ େବେହରା 

अେନକ କଥା େମା ମେନ ର�ଗ�,  

  କ� େହ��  

େସ େମା ଠୁ ଦୂରକୁ klଗ�,  

  ଆଉ େଫ���  

େସ େଦଇjବା େଗା�ପ ଫୁଲଟି ମଉDଗ�ଣି, 

  ଫି´ି େହଉ�  

େସ କ�jବା ପ��ଟି କଥା ମେନ ପଡୁ�,  

  ଭୁl େହଉ�  

େସ େଦଇjବା ପ��ଟି �ଠି ଏେବ ! ପାଖେର अ�,  

  �� େହଉ�  

ର� ଯାଇ� େମା ହୃଦୟେର ତା’କୁ, 

  କାଢି େହଉ�  

େଯେତ େଚ�ା କେଲ ! େସ ମେନ ପଡୁ�,  

  ଭୁl େହଉ�   

 

ଭୁl େହବ�ଭୁl େହବ�ଭୁl େହବ�ଭୁl େହବ�    
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ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ ପ�ା 

 ବହୁବଷ� ତେଳ େମା ବାପା େକୗଣସି ଏକ ବ�ରୁ େପ��ତ େହାଇ େମାେତ ‘ଆତE  ସେ¡ାହନ’ 

!ଦ'ା ଶିଖାଇବାକୁ େଚ�ା କ�jେଲ ଏ� !ଦ'ା ଏକ ପ�କାରର ତପସ'ା, ଯାହା ପ�ଥେମ ଗୁରୁ- 

ତd ାବଧାନେର ର� ଗୁରୁ-ର ସର ଓ ଦୃ�ି�ା� �ଜକୁ ଉପର }ରେର ପହ�ାଇବାର ପ�େଚ�ା 

କ�ଏ h� Bନର अଭ'ାସ ପେର ଏ� ପ�h�ୟାକୁ �ଜ ହୃଦୟର ସର ଓ କºନା �ା� �ଜ ଉପେର 

ପ�େୟାଗ କ�ଯାଇପାେର h� େମା ପାଇଁ ତାହା ଏକ ପ�କାରର ସତ� अନୁଭବ ଆଣିେଦଇj� ମଁୁ 

ବହୁତ अÃୁତମୟ अନୁଭବମାନ େଦଇ ଯାତ� ା କ�jl େସ� ସº ସମୟର ସେ¡ା�ତ अବaାେର 

ଆପଣ େସ� अନୁଭବଟିକୁ ସପ� hiା ମ}ି�ର ଭ� ମ hiା अନ' h� କ�ପାରr, h� େମା ମନ 

�ତେର ତାହା ଛପିଯାଇ� ଏକ अନନ' अନୁଭୂ� oବେର, ଏକ ଆ·ଯ�'ଜନକ ଯାତ� ା अନ' ଏକ 

ଜଗତକୁ... 

 ଗତକାl ମଁୁ ପୁରୀ ଭ� ମଣେର ଯାଇjl େମା ମା’- ସ�ତ ଆେମ ଘରକୁ େଫ�� େବେଳ ପ�ାୟ 

ମt�ତ� ୀ େହାଇଯାଇj� ବାପା ଆମ अେପ�ାେର jେଲ ଆେମ ଟିେକ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ अବଢ଼ା 

ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ଖାଇବା େବେଳ ଖୁସିବାସର ଗପସପ କ� h� ସମୟପେର େଶାଇବାକୁ klଗଲୁ 

ସମେ} ଖ�Bନର ଗରମ ଓ �ଘ� ଯାତ� ାପରର କ� ାr େଯାଗଁୁ ଗଭୀର �ଦେର େଶାଇପଡ଼ିjl ମଁୁ 

 ��ର େଶଷ ପ�ହରେର, ପ�ାୟ ପାହାr ସମୟେର ମଁୁ େଦmjl େଗାଟିଏ ସପ�, େମାର େସଇ 

ଆତE ସେ¡ାହନ ଶି�ା ସମୟେର h� j� ଟିେକ �ନ� େମାର ପବୂ� अନୁଭୂ� अନୁସାେର ସେ¡ା�ତ 

अବaାେର ଥାଇ ମଁୁ �ଜକୁ ପାଇjl େକୗଣସି ଏକ ଦୁÄଭD ଉ¿ଳ ଆେ�କମୟ େମଘମାଳା ମtେର... 

େଖା>kljl େସ� େମଘମାଳା ମtେର େମାର ଘ��ତମ ଏକ ବ�ୁ-ୁ ଯାହା-ୁ ମଁୁ ଏ ପଯ�'� 

ସପ�େଦଇ ଯାତ� ାସପ�େଦଇ ଯାତ� ାସପ�େଦଇ ଯାତ� ାସପ�େଦଇ ଯାତ� ା    
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ମିଶିନjl ଏଇ �ବନେର େଖା> େଖା> ପହ�ିjl େସ�ପ� ଏକ �ଜମହଲ ସ¡¹ଖେର ଯାହା 

େସଇ ଏକା ଦୁÄ ଭD ଉ¿ଳ j� େସଠାେର େସଇପ� h� ଉ¿ଳମୟ ବ'�ି ଯିବାଆସିବା 

କରୁjେଲ େସମାେନ େଦmବାକୁ ମନୁଷ'ଭD ହ_ jେଲ h� େସଠାେର େଦଖାଯାଉjବା େକୗଣସି 

ବ'�ିକୁ ���� ପ� ଜଣାପଡୁନj� ମାତ�  େମାେତ ଏମି� �ଗୁj� ସେତ େଯମି� େସମାେନ େମା 

ପ�ବାରର ସଦସ' hiା ବହୁତ ଭଲ େ�କ େସମାନ- ମtରୁ ଜେଣ ଆସି େମା ହାତ ଧ� େମାେତ 

�ଜ ସ�ତ klବା ପାଇଁ �େ&�ଶ େଦେଲ ମଁୁ ମt अବାt ଶିଶୁଟିଏ ପ� ତା- ସହ ସହ kl kl 

ପହ�ିl ଏକ �ଭୃତ ଗୁ� aାନେର େଯେତେବେଳ ଆେମ େସଇ aାନେର ପହ�ିଲୁ, େମା ବାପା- ସର 

େମାେତ େମା ସେ¡ା�ତ अବaାରୁ େଫ�ଇ ଆଣିେଦଇj� େସ� ସମୟେର ମଁୁ େଫ�ବାକୁ 

kହୁଁନjବା ସେd  େମାେତ େଫ�ବାକୁ ପଡ଼ି� େଯେହତୁ େସମାେନ େମା ଆତE ାକୁ ହ�ଇବାକୁ 

kହ_ନjେଲ, େତଣୁ େମାେତ େଫ�ବାର �େ&�ଶ େଦଇjେଲ h� ସମୟ ପେର େଫ�ଇ ଆଣିବା 

ଆତE ସେ¡ାହନ !ଦ'ାର େଶଷ ପବ� ସାଧାରଣ ସେ¡ାହନ !ଦ'ାପ� ଏjେର ସେ¡ା�ତ ବ'�ିକୁ 

h� ପ�ଶ� କ�ଯାଏନାହ_ ସେ¡ା�ତ କରୁjବା ବ'�ି ଜାଣିପାେରନାହ_, ତୁେମ େକଉଁଠାେର अଛ hiା 

େକଉଁପ�କାର ପ�aି�େର अଛ େମା ବାପା- अନୁଯାୟୀ େକବଳ ତୁମ ଆତE ା ଯାଏ ଏ� ଯାତ� ା ଗୁରୁ- 

ସରକୁ अନୁସରଣ କ�  

 େମାେତ େସେତେବେଳ େସ� ଗୁ� aାନେର jବା �ାର େଦଇ �ତରକୁ ପ�େବଶ କ�ବାକୁ ଏବଂ 

େସ� अÃୁତ ବ'�ିସହ h� ସମୟ !େତଇବାକୁ ବହୁତ ମନ j� େମାେତ ମନ ବହୁତ ଦୁଃmତ 

େହାଇଯାଇj� କାରଣ େମା ପାଖେର ବହୁତ କମ ସମୟ j� h� େମା ବାପା ମାଆ ବ'} 

େହାଇପଡ଼ିjେଲ, କାରଣ େସମାନ- କ�ବା अନୁଯାୟୀ ମଁୁ अେନକ ସମୟ େନଇjl ସେ¡ା�ତ 

अବaାେର ଓ h� अ�କ ସମୟ  େଫ�ଆସିବାକୁ େସଇ अବaାରୁ 

 ମଁୁ ଜାଣିନାହ_ ଆ> ତାହା େକମି� େମା ସପ�ର ବଗିkେର ଉ-ିମା�j� ଏ�ଥର େମା ସପ�େର 

େସ� ଯାତ� ା ଆର� କ�jl େସ� ପବୂ� aାନରୁ ହ_ େଯଉଁଠି ବହୁବଷ� ତେଳ �ଡ଼ିଯାଇjl ପୁଣି େସଇ 
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ବ'�ି- ସ�ତ, h� ଏଥର ତା-ପାଖେର j� ପ�ଶ�ର ଭ�ାର େଯେତେବେଳ h ଗତଥର େସ 

େମାେତ ତା- ସହ ଯିବାକୁ �େ&�ଶ େଦବା ବ'Cତ ଆଉ େକୗଣସି କଥାବାd�ା କ�ନjେଲ େସ 

େମାେତ ପk�ବା ଆର� କ�େଦଇjେଲ େମାର ପୁରୀକୁ ଯାତ� ା !ଷୟେର ଆଉ ମଁୁ अନଗ�ଳ oବେର 

କ�kll, ‘ତାହା ବହୁତ ଆନ�ଦାୟକ j� ବହୁତ ବଷ�ପେର ପୁରୀ ଯାଇପା�l େସଠାକୁ ଯାଇ 

ବହୁତ୍ ଖୁସି େହl’ 

େସ ପk�jେଲ, ‘ଭଗବାନ କ�େଲ କାହାକୁ ମେନ ପକାअ?’ 

‘�ଧାକୃ¬’ ଚଟାପଟ୍ ଉdର େଦଇjl 

- ‘େକଉଁ ଯାଗାକୁ ଯିବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ �େଗ ?’ 

ମନେର ତ अେନକ ଯାଗା ର�j� h� ସବୁେବେଳ େମା ତୁ�େର େଗାଟିଏ ଉdର ଥାଏ, ‘ପୁରୀ’ 

 େସ ସିEତହାସ'େଦେଲ, h� କଥା ଜା� ରm କ�େଲ, ‘h� େଦଖାଇବାକୁ ଯାଉ� ତୁମକୁ ଯାହା 

ତୁମକୁ ଗତଥର େଦଖାଇବାକୁ kହୁଁjl’ 

 ମଁୁ ଖୁସି େହାଇଯାଇjl अେନକ ବଷ�ର ପ�C�ାପେର ଆ> େସ� >�ଷଟିକୁ େଦmବାର 

ସୁେଯାଗ ମିD� 

- ‘ଏହା ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯBଓ ଏଇ �ତେର अେନକ h� ତୁେମ अନୁଭବ କ�ଛ, ଭଲ ! ଖ�ପ 

!’ 

 ମଁୁ oବୁjl, ଏମି� କଣ କ�ପକାଇl? h� ଭୁଲ କ�� h ? ଯB ହଁ ତାେହେଲ େସଇ 

ଭୁଲଟା କଣ ? ପୁଣି ଭଲ କଣ ? h� େସେତେବେଳ ମt ତା- ମୁହଁେର ସିEତହାସ' େଖD ର�j� 

 ଏ�ସବୁ o!ବା �ତେର ଆେମ ଯାଇ ପହ�ିjଲୁ େଗାଟିଏ େଖା� jବା �ାର ପାଖେର େସ 

େମାେତ ଇ´ିତେର �ତରକୁ େଦmବାକୁ �େ&�ଶ େଦେଲ ମଁୁ ସୁନାପି�ଟିଏ ପ� ତା- �େ&�ଶକୁ 

ପାଳନ କ�jl �ତେର j� !�ନ�  ଆକୃ�ର ଓ ଆକାରର ପାତ�  h� ବଡ଼ h� ଆହୁ� ବଡ଼ 
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ଏବଂ h� !ଶାଳକାୟ ମାଟିର ପାତ� , ଆଉ अେନକ j� େ�ଟ ଓ �ନ�  ଆକୃ�ର ଯାହା ସବୁ ଉ¿ଳତମ 

ଧାତୁେର �ଆ�; େବାଧ ହୁଏ ସୁନା hiା ରୂପେର �ଆ� h� େ�ଟ ପାତ�  େସ ମtରୁ େଦଖାଯାଉj� 

େଯମି� ଚକ୍ ମକ୍ କାଚେର �ଆ�, ¨�େର ନୁେହଁ ତ !!! ମାଟି ହା�ିଗୁଡ଼ିକୁ େଦm କାହ_h େକଜାଣି 

ଭୟେର ଶିହରୀ ଯାଇjl ମେନ େହଉj� ସେତ େଯମି� େସଇ ସବୁ ପାତ� େର କଳା hiା ଗାଢ଼ 

ମାଟିଆ ର´ର ପଦାଥ� ଭd� େହାଇj� ଆକଷ�ଣର େକ��!�ୁ j� ଧାତୁ �ଆ� >�ଷ ଗୁଡ଼ିକ 

େଯେହତୁ େମାେତ ସବୁେବେଳ ଚମକୁjବା >�ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆକଷ�ତ କେର, େବାଧହୁଏ େସଇjପାଇଁ 

 ହତଚhତ ର� ଓ ପ�ଶ�ଭd� ଆm େନଇ ମଁୁ େସ� ବ'�ି- ଆଡ଼କୁ ବୁll, ଯିଏ େମା ପାଖେର 

େସମି� ସିEତହାସ' େଦଇ �ଡ଼ା େହାଇjେଲ େସ ପଢ଼ିେନଇjେଲ େମା ଆmର ପ�ଶ� ଓ ମଁୁ େକୗଣସି 

ପ�ଶ� କ�ବା ପବୂ�ରୁ େସ ଉdର େଦଇjେଲ - 

 ‘େସଇ ମାଟି ହା�ି ଗୁଡ଼ିକେର ଭd� େହାଇ� !ଷାଦପ�ୂ� ବ ଖ�ପ ସମୟମାନ- �ା� ଯାହା 

େତାର �ବନ ଏଇ �ତେର େoଗି� ଏବଂ େଯଉଁ अବଡ଼ାଖାବଡ଼ା �}ାକୁ ତୁେମ ସାହାସ ଓ 

ସହନଶୀଳତା �ା� ପାର କ�ପା�ଛ’ 

 ମଁୁ ଆ·ଯ�' ଚhତ େହାଇjl ମଁୁ ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖ�ପ ସମୟ େଦଇ ଯାଇ� ? ସତେର ? 

 अନ' ହା�ିଗୁଡ଼ିକ !ଷୟେର େମା ମୁ�କୁ ଘାzିବା ଆର� କ�ବା ପବୂ�ରୁ େସ ପୁଣିଥେର କ�ବା 

ଆର� କ�େଦେଲ, ‘େସ ହା�ି ଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି ଓ ଆନ�ର ସମୟେର ଭd� ମଁୁ oବୁjl ତୁେମ େକମି� 

ଏେତ ମହd ପ�ୂ� କଥାଟା ବୁଝିପା�jଲ ଯାହା ଏ ଦୁ�ଆେର ବହୁତ କମ େ�କ ବୁଝିପାରr’ 

 ମଁୁ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ oବୁjl େସଇ ମହd ପ�ୂ� କଥାଟା କଣ ଯାହା ମଁୁ ବୁଝିପା�jl !!! 

 େସ େସମି� କ�kljେଲ, ‘େସ� ସୁନାରୂପା ଓ ¨�ର ହା�ିଗୁଡ଼ିକେର ଭd� େହାଇ� ତୁମ�ା� 

ସଂଗୃ�ତ େ�ଟ େ�ଟ ଖୁସିର ସମୟ, h� ମେନ ପଡ଼ି� h ?’ 

 ‘ସତେର ’ ମଁୁ ପୁଣି ଆ·ଯ�' େହଉjl  ‘ହଁ, େମାର ମେନ अ� େଯ ମଁୁ ପ�େତ'କ େ�ଟ େ�ଟ 
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ଖୁସିର ସମୟକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଓ ବ�ିବାକୁ େଚ�ା କରୁjl େଯେତେବେଳ କ�କର ସମୟ େଦଇ �ବନ 

ଗ� କରୁj�, �ଜକୁ ସା� ନା େଦବାପାଇଁ ଯାହା େମାେତ ଏଇjରୁ ବାହା�ଆସିବାେର ସାହାଯ' 

କରୁj�’ 

 ‘ହଁ, େସଇ ଖୁସିର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ତୁେମ ମନ �ତେର ସେଜଇ ରmଛ ଖାljବା େସ� 

aାନ ଗୁଡ଼ିକୁ େଦmପାରୁଛ h ?’ େସ ପk�େଲ 

 ମଁୁ େକବଳ ସ¡�େର ମୁ� ହ�ଉjl େସଇ ଚକ୍ ମକ୍ କରୁjବା ପାତ�  ଗୁଡ଼ିକୁ େଦm ଓ ତା- 

କଥା ଶୁଣି 

 ତା’ପେର େସ ପୁଣିଥେର କ�klେଲ, ‘େହାଇପାେର ଆଉ h� ମାଟି ହା�ି େସଇ aାନେର 

ଆସିପାେର, େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଖ�ପ ସମୟ େଦଇ ଯିବ ତୁମ ଭ!ଷ'ତେର h� ମଁୁ ଆଶା କରୁ� 

ବଡ଼ h ସାନ ଖା�ର ନ କ� ସୁନା ରୂପା ଓ ¨�ର ପାତ� ମାନ-ୁ ତୁେମ ତାଠାରୁ अ�କ ଖୁସି �ଣମାନ- 

�ା� ଭd� କ�ବ ଆଉ ଏ� କ�କୁ ପ�ୂ� କ� kljବ ଯାହା ଫଳେର ଏଇ ମାଟି ହା�ିଗୁଡ଼ିକ ତା 

ତେଳ େପା� େହାଇଯିବ’ ତାପେର େସ େମା ଆଡ଼କୁ ବୁl अନାଇେଲ, ଆm ଭd� ଆଶା ଓ ଭରସାର 

ସିEତହସ େନଇ 

 ଠିକ୍ େସ� ସମୟେର େମାର ଆm େଖାlଗ� ସକାଳର େ�େଷଇଘରୁ ଆସୁjବା ଜଳmଆ 

�ଆ� କ�ବା ଶÅେର େସ ପଯ�'� ମୁ� ଭd� j� େସଇ ଆ·ଯ�'ଜନକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ �ା�, ଓ 

କାନେର ବାଜୁj� ତା-ର େସଇ କଥା ସବୁ ଏ ପଯ�'� ଆଶାଭ� ଆmଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମଁୁ େସଇ 

ମୁହୂd�େର େଦmjl େବାl o!jl େମା ସାମନାେର oସିଯାଉj� ଓ ମନେର o! kljl େସ 

ଯାହା अେପ�ା କ�ଛr େମାଠାରୁ େସ ସବୁ କ�ପା�! ତ ? 
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େଦବାଶିଷ ସାମଲ 

!¯ାନେମଳା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ବେନଇ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ 

ସୁ�ର ଘରଟିଏ �ଆ� କ� େନଇjl... 

େହେଲ ତୁେମ େସBନ h� ଆଣିନjଲ 

ପk�େଲ ସାର, “େତା ଘର କାହ_ ?” 

ହସି େଦେଖଇ େଦଇjଲ େମା ଘରଟିକୁ, 

ମଁୁ ! ପ�ମାଣିତ କ�େଦଇjl େଯ ’“ତୁେମ ମିେଛଇ... 

ଆଉ େସ ଘରଟି େମାର” 

ଖୁବ୍ ମାଡ଼ େହବାକୁ ଯାଉj� ତୁମକୁ 

େହେଲ... ତୁମର ଛଳ ଛଳ ଆmକୁ େଦm କ�l.. 

“ସାର୍... ମଁୁ ମିଛ କ�jl... ଘରଟି ତା’ର...” 

େକଜାଣି କାହ_h ସମପ� େଦଇjl ଘରଟିକୁ 

ଖୁବ୍ ମାଡ଼ େହାଇj� େମାେତ... 

କ� ାସ୍ େଶଷେର... ଚୁମି େଦଇjଲ େମା ହାତର ମାଡ଼ େହାଇjବା ପାପୁlକୁ... 

ତୁମର ! ଲୁହ େବାହୁj�... େମା ଲୁହକୁ େପା� କ�ଲ... 

ଏଇଟା ନା ତୁମ ଘର...ନା େମା ଘର... 

ଆଉ େମା ହାତର ପାପୁlକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧ�ଲ ଓ କ�ଲ 

“ଏଇଟା କଣ ଆମ� ଘର େହାଇପା�ବ� ?” 

ତୁମ ହାତର ବାସ�ାତୁମ ହାତର ବାସ�ାତୁମ ହାତର ବାସ�ାତୁମ ହାତର ବାସ�ା............    
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ମଁୁ ! ବୁଣି kଲୁjl ସପ�ର अମÈାନ ମୁରୁଜ 

ଆ> ତୁେମ ନାହଁ େହେଲ... 

ତୁମ ହାତର ବାସ�ା େମା ହାତେର अ�... [୧] 

 

ତୁେମ େଦmବାକୁ o� ପତଳା 

Bେନ ଚେକାେଲଟ୍ େଦବାରୁ ମନାକଲ... 

କ�ଲ, “ଆ> ପ� େସାମବାର... 

ଆଉ େମାର ଉପବାସ... 

ପk�l କାହାପାଇଁ ଏ ବ�ତ ଉପବାସ ??” 

ହସି କ�ଲ - “ସବୁ କଥା କଣ କୁହାଯାଏ ?” 

ମଁୁ କ�l, “ଏେବ ତ େମାଟି अଛ 

ପୁଣି ଉପବାସ କ� ଆହୁ� େମାଟି େହାଇଯିବ 

ହସି ପk�ଲ, ‘େହେଲ କଣ େହ� ?” 

କ�l, “ଏେତ େମାଟି େହେଲ ତୁମକୁ ହଗ୍ କ�! େକମି� େଯ ???” 

େମା ହାତକୁ �ଡ଼ିଧ� କ�ଲ, 

“ଏଇଟା େଗାଟିଏ କଥା ?” 

ତୁେମ ହଗ୍ ନ କ�ପା�େଲ କଣ େହ� େଯ 

ମଁୁ ତୁମକୁ ହଗ୍ କ�େଦ!... 

ପୁଲhତ େହାଇ ଉଠିl... େଯପ�... 

ପାଣିର Âଶ�େର ମାଟି �>ଯାଏ 

ଆ> ତୁେମ ନାହଁ େହେଲ 
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ତୁମ ହାତର ବାସ�ା େମା ହାତେର अ�... [୨] 

 

Bେନ କ�ଲ ଯି! - ସା´ମାେନ अେପ�ା କ�ଛr 

�ଗି ପk�l... “କାହାକୁ େବଶୀ ଭଲପାअ ତୁେମ ??? 

େମାେତ ନା ତୁମ ସା´ମାନ-ୁ ???” 

େମା ଶୁmଯାଇjବା ମୁହଁକୁ େଦm କ�ଲ... 

ମଁୁ ଜାେଣନା କାହାକୁ େବଶୀ ଭଲପାଏ 

େହେଲ ତୁେମ ପାଖେର jେଲ ସା´ମାନ-ୁ ଭୁlଯାଏ 

ଆଉ ସା´ମାନ- ପାଖେର jେଲ 

ତୁମକୁ ମେନ ପକାଏ... 

ଆଉ �ଡ଼ି ଧ�jଲ େମା ହାତର ପାପୁlକୁ 

ତୁମ� Âଶ�େର େମା ଆଶାର k´ୁଡ଼ି ପ�ୂ�ଗଭ�ା େହାଇklj� 

ଆ> ତୁେମ ନାହଁ େହେଲ... 

ତୁମ ହାତର ବାସ�ା େମା ହାତେର अ�... [୩] 

 

ବ�ହE ପୁର 
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�ହୁଲ ପ�ା 

 ପି�ମାେନ ମଁୁ ତୁମମାନ-ର ଏକ ବଡ଼oଇପ� ତୁେମମାେନ 

ସମେ} |ୁଲେର ପଢୁଛ ନା ? ଜାଣିଛ, |ୁଲ ପଢ଼ାସା� ତୁେମମାେନ 

ତା’ପେର କୁଆେଡ଼ ଯିବ? କେଲଜକୁ ଯିବ hଏ ଡା�ରୀ ପଢ଼ିବ, hଏ 

ଇ¢ି�ୟ�ଂ ତ ଆଉ hଏ ଓh��, ପ�ଶାସ�କ अ�କାରୀ, 

ଜଳବା��, aଳବା��, ଆକାଶବା��, �ତ� କର, େବୖ¯ା�କ, 

ସା��'କ, ଗଣିତ¯ ଇତ'ାB 

 ବd�ମାନ ମଁୁ େମା !ଷୟେର h� କ�ବାକୁ kହୁଁ� ମଁୁ ବ�ହE ପୁରେର jବା ଏକ ପ��;ିତ 

ଇ¢ି�ୟରୀଂ କେଲଜେର କ�ୁ'ଟର !¯ାନେର ପ�ଥମବଷ�ର �ତ�  

 ଆ~ା କ�ଲ ପିେଲ, ତୁେମମାେନ ସମେ} େକଉଉଁ |ୁଲେର େକଉଁ ପାଠ ପଢୁଛ ? ଗଣିତ, 

!¯ାନ, ସା�ତ', ��ୀ, ଇ�ହାସ, ଭୂେଗାଳ ଇତ'ାB ସବୁ ପଢୁjବ ଆଉ ସବୁ !ଷୟେର ଭଲ 

ମାକ� ରmବା ବହୁତ ଜରୂରୀ ଏ� ସବୁ !ଷୟ �ତେର େଯଉଁ !ଷୟର ¯ାନ ଆମପାଇଁ ସବୁଠୁ 

अ�କ େସଇଟା େହଉ� ଗଣିତ ଗଣିତ ଭଲ େହେଲ अନ' ସବୁ !ଷୟ ଆେପ ଆେପ ଭଲ 

େହାଇଯିବ ଏ� ଗଣିତ h� अେନକ-ୁ କଠିନ ଆଉ େବେଳ େବେଳ !ର�ିକର ! �ଗିଥାଏ 

େମାେତ ! �ଗୁj�, େହେଲ େମା ବାପା େମାେତ ଏ� !ଷୟେର ଋ� ଆଣିବାେର ସାହାଯ' କେଲ 

ପ�ତ'ହ ପ�ାତଃକାଳରୁ ଉଠି ଗଣିତର अଭ'ାସ କ�ଇବାପେର ମଁୁ ଏ� !ଷୟକୁ ଭଲେର ଗ�ହଣ 

କ�ପା�l ବାପା େମାେତ େକେବ ��େର ଗଣିତ अଭ'ାସ କ�ବାକୁ କୁହr ନାହ_, େସ କୁହr 

��େର ଗଣିତ କେଲ କାେଳ ଭୁଲଭଟକା େହବାର ସ�ାବନା अ�କ ଥାଏ 

କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ............    
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 ଗଣିତ ଶା¼ର ଆର� oରCୟ ଉପ�ୀପେର 

େହାଇjବା କଥା अେନକ ଜାଣr ନାହ_ kଲ, ମଁୁ 

ତୁମମାନ-ୁ ବd�ମାନ !ଶର ଜେଣ ମହାନ ଗଣିତ¯ 

ଶ�ୀ�ବାସ �ମାନୁଜନ- କାହାଣୀ କହୁ� 

 ତୁେମ ଶୁଣିେଲ ଆ·ଯ�' େହବ େଯ େସ �ଜ 

!ଦ'ାଳୟର ଶି�ା ସ�ୂ�� କ�ନଥାଇ ମt !ଶର ମହାନ 

ଗଣିତ¯ମାନ- ମtେର ପ��;ିତ େହାଇପା�jେଲ, ଏହାର କାରଣ j� ଗଣିତ ପ�� ତା-ର 

ଗଭୀର ଶ��ା ଓ ଆକଷ�ଣ 

 ତତକାଳୀନ ମାଡ� ାସ େପ�ସିଡ଼ନସି (େଚନ� ାଇ) ର ଏକ େ�ଟଗଁା ଇେ�ଡ଼ଠାେର େସ ୧୮୮୭ 

ମସିହା ଡିେସiର ୨୨ ତା�ଖେର ଜନE ଗ�ହଣ କ�jେଲ ତା- ପିତା ଶ�ୀ�ବାସ ଆୟା´ର ଏକ 

କପଡ଼ା ମିଲ୍ େର  h�ଣୀ jେଲ େସ ବହୁତ ଗରୀବ jେଲ �ମାନୁଜ- ଗଣିତ ପ�� अେହତୁକ 

ଆକଷ�ଣ j� େତଣୁ େସ !ଦ'ାଳୟର ପ�େତ'କ େଶ�ଣୀେର ବୃdିପାଉjେଲ  ଗଣିତ ପ�� 

ଦୁବ�ଳତା େହତୁ େସ अନ' ସବୁ !ଷୟେର अବେହଳା କ�kljେଲ ଦଶମ େଶ�ଣୀ େବଳକୁ େସ 

अନ' ସମ} !ଷୟେର ଦୁବ�ଳ jବା େହତୁ ତା-ୁ ବୃdି ମିDନj� ତା-ର ପ�ବାର अତ'� 

ଗରୀବ j� େତଣୁ ତା-ର ପାଠପଢ଼ା ଖ¶� ତୁେଲଇବା କ�ସାt େହାଇଗ� େସ େସ�ସମୟେର 

�ଜ ପାଠପଢ଼ା ସହ h� �ତ� �ତ� ୀ-ୁ ଟୁ'ସନ େଦଇ �ଜ ପାଠପଢ଼ା ଖ¶� ଉପାଜ�ନ କ�jେଲ 

 h� अତ'�କ କାମ େଯାଗଁୁ େସ अସୁa 

େହାଇପଡ଼ିେଲ ଏବଂ ଆଉ अଥ� ଉପାଜ�ନ କ�ବା 

ସ�ବ େହ�ନାହ_ ଘେର अଥ�ାoବ େହତୁ ତା-ୁ 

khରୀ କ�ବାକୁ ପଡ଼ି� ଶାରୀ�କ अସୁaତା ସେd  

େସ �ଜ ଗଣିତ अଭ'ାସ kଲୁ ରmjେଲ ତା-ର 
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ପ��oକୁ ��� ଶ�ୀ �ମାସାମୀ ଆୟାର �ମାନୁଜ- ପାଇଁ 

ମାସିକ ୨୫ ଟ-ା ବୃdିର ବ'ବaା କ�େଦଇjେଲ ଏ� 

ସମୟେର �ମାନୁଜ-ୁ ମାଡ� ାସ େପାଟ�ଟ��େର h�ଣୀ khରୀ 

ମିDj� khରୀ କରୁjବା ସମୟେର କାମର अତ'�କ 

େବାଝ jବାରୁ ଗଣିତ अtୟନ ପାଇଁ Bନେବଳା ଆେଦୗ ସମୟ ମିଳୁନj� େସଇj ପାଇଁ େସ �� 

अ�ଦ� ା େହାଇ ଏବଂ �ଦ� ାଭ´କ� ଉଠି େସ�ଟେର ନୂଆ ନୂଆ ସତୂ� ମାନ େଲଖୁjେଲ  

 h� ବଷ�ପେର େସ ଇ�ିଆନ୍ େମଥ୍ େମଟିକାଲ୍ େସାସାଇଟିର ଗଣିତ¯ମାନ- ସଂÂଶ�େର 

ଆସିjେଲ ଏବଂ ଜେଣ ଉ¶ମାନର ଗଣିତ¯ oବେର ପ��ତ େହାଇjେଲ !ଶପ�ସି� ଗଣିତ¯ 

!.ଏଡ଼. ହାଡ�, �ମାନୁଜ-ୁ େକମି�ଜ୍ !ଶ!ଦ'ାଳୟ ଯିବାପାଇଁ �ମ�ଣ େଦଇjେଲ �ମାନୁଜ 

ପରବd�ୀ ସମୟେର େସ�ଠାେର !.ଏ. ଉପା� ପାଇjେଲ େସଠାେର ତା-ର ସାa'ାବaା ଭଲ ନ 

ର�ବାରୁ େସ oରତ େଫ� ଆସିjେଲ 

 ଏ� ମହାନ ଗଣିତ¯ ମାତ�  ୩୨ ବଷ� ବୟସେର ୧୯୨୦ ମସିହା अେପ�ଲ ୨୬ ତା�ଖେର 

େଦହା� େହାଇଯାଇj� h� େସ େଯଉଁ ସବୁ ସତୂ�  େଲmେଦଇ ଗେଲ, ତାହା କାଳକାଳକୁ अମର 

େହାଇ ର�ବ 

 ତୁେମମାେନ ମt ଏମି� hd�ମାନ aାପନ କର, ପିତାମାତା- େବାଲମା�, ମନେଦଇ 

!ଦ'ାअtୟନ କର ଏବଂ ଭ!ଷ'ତେର ତୁେମ ! �ମାନୁଜ- ପ� େହାଇପା�ବ 

 ମଁୁ �ହୁଲ oଇ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ମାସେର ତୁମମାନ- ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ ମହାନ ବ'�ି- 

!ଷୟେର ତଥ' ସବୁ େନଇ ଆସି! 

 

ବ�ହE ପୁର 
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ପ�କାଶ ର¢ନ ପ�ଡ଼ା 

େମା ଆmେର ମୁହୁମ�ୁହୁ ବଦD ଯାଉଛୁ ତୁ 

ବଦD ଯାଉ� େତା ଆmର oଷା, କËସର- 

Bନକୁ Bନ ତୁ ବ�ଯାଉଛୁ ମାନସା-ରୁ ଜଟିଳ ଉପପାଦ' 

ଏହା କଣ େତା oଷାେର ସାଂସା�କ �ବନର ଜା´lକ ସତ' ? 

କଣ ଏମି� େହବାର j� - 

ଯାହା अେପ�ାେର ମଁୁ ଭୁଲୁ� ଧ� ଆଉ ମଥା ଉପରର �ଳ ଆଶ�ୟକୁ, 

ତା ମିଠା ସର ଶୁ�ବ ମେତ ମୁଖ� ମୁଖ� 

अରୁଣିବା ଭ� ଆmେର ଭ�ବ �;ୁରତା, 

ହୃଦୟେର �ଇଯିବ ହୃଦୟ¨ନ ପାଷାଣୀ ଶନୂ'ତା 

ସ� ହୁଏନା... ମନ ଭୁେଲନା... 

h� ଫୁଲ ଫୁେଟ... ଜହ�  ଉେଠ... ଝରୁଥାଏ ଝରଣା... 

अଧୁ� ଆଶାେର, େକାହର �ଆଁେର େପାଡ଼ିଯାଉଥାଏ ମନର अଗଣା, 

�ଜ �ତେର tାନa େହବାର ବ'ଥ� େଚ�ାେର 

�ଜ ସ�ତ �େଜ ଯୁ� କ�ବାର अପମୁହୂେd� 

ନକ� ଭୂଇଁରୁ ରତ�  ସାଉଁଟିବାର ମାେହ��  େବଳାେର 

!ବd�ନ!ବd�ନ!ବd�ନ!ବd�ନ    
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ମେନ ପଡୁ ତୁ... 

ମେନ ପେଡ଼ େତା ମିଠାକଥା, अ�ମାନ ମଖା ଗୁମସୁମ ମୁହଁ 

ତା ହାତରୁ ଖସିଯାଏ ଯୁ�ା¼ 

tାନa ପାଲଟିବାର ମହାମ� 

ରତ�  ସାଉଁଟିବାର !�ତ�  େକୗଶଳ 

ସବୁ ଭୁlଯାଏ... ସବୁ ହ>ଯାଏ 

अକାରେଣ ଲୁହେର �େଜ, अନ'ମନ|ତାେର ହେଜ 

େତା ସE µ�ର ମ�� ଧDୂ େମାେତ େତାD ଧେର 

ମାଟିଠୁ अେନକ ଉ¶େର 

ଆ>କାl େତା ହସେର ଲୁହେର 

େକେତ େକ� ାଧ, େକେତ ଘୃଣା 

େକେତ ଭଲ ପାଇବା ଓ अ�ମାନ 

ମଁୁ ଜD ହ_ ପାେରନା 

ଉଡ଼ିଗ� ବାସ�ା ପେଛ ପ�ଜାପ� ପ� 

େମା ଆm େତାେତ େଖା> ହ_ ପାଏନା 

େତା ମିଠା ସର ଆଉ େମା କାନକୁ ଶୁେଭନା 

 

�ଶିପ��ପ, କଏଳପାଳ, ବାେତା, େକ�ୁଝର-୪୩ 

େମାବାଇଲ୍ : ୯୪୩୮୦୮୦୫୮୩ 
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ବାଲE ୀh ନାୟକ 

 ଏ� ଶୀଷ�କେର ଟାଇମସ अଫ ଇ�ିଆ ୨୪-୧୦-୨୦୧୪ Bନ 

ପ�କାଶ ପାଇjବା ଏକ ଖବର ପଢ଼ିବାପେର ମନେର ଏକ Cବ�  

ପ��h�ୟା ଜାତ େହାଇ� କ��ାଟକ ପ�େଦଶର ବା´ାଲୁରୁ, 

ମା´ାେ�ର ଏବଂ ଧାରୱାଡ଼ ସହର ମାନ-େର  ଶତା�କ ବୃ�ାଶ�ମ 

ର�� h� ବୃ�ାଶ�ମ ସରକାର- �ା� ପ�kDତ େହାଇ �ଃଶୁ  

ର�ବା ଓ ଖାଇବା ବ'ବaା jେଲ ସୁ�ା अବaା ସେ�ାଷଜନକ 

ନାହ_ େସ~ାେସ@ ସଂଗଠନ- �ା� �ମ�ତ ବୃ�ାଶ�ମ ଗୁଡ଼ିକ 

େସଠାେର ରହୁjବା अେ�ବାସୀ- ଆଥ�କ ସହାୟତାେର ହ_ ପ�kDତ ହୁଏ ପ�କାଶିତ ଖବର 

अନୁଯାୟୀ ପ�� େକାଠରୀର ଭଡ଼ା ମାସିକ ୧୦ରୁ ୩୦ ହଜାର ପଯ�'� େଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ େସ� 

अନୁସାେର ର�ବା, ଖାଇବା ଓ �hÁା ସୁ!ଧା ମିDଥାଏ ବା´ାେ�ରର ଜେଣ ସମାଜେସ!କା 

କେରନ୍ ପିେzା କ�ଛr - ସହରର ୧୦-୨୦ ପ��ଶତ ବୟ| େ�କ ଭଲ ବୃ�ାଶ�ମେର େକାଠରୀଟିଏ 

ପାଇବାପାଇଁ ପ�C�ା ତାlକାେର ର�ଛr ବୃ�ାଶ�ମେର େକାଠରୀ ଖାlେହବାପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାତ�  

କାରଣ ର�� ପ�ଥମ - େକ� अେ�ବାସୀ ମୃତୁ'ବରଣ କ�ବା BCୟ - ପ�ବାର େ�କ ଆସି 

अେ�ବାସୀ-ୁ େନଇଯିବା ଏ� ଦୁଇଟି ଯାକ କାରଣର ସମୟସୀମା ���ା�ତ ନୁେହଁ େତଣୁ ଆହୁ� 

अ�କ ବୃ�ାଶ�ମ �ମ�ାଣ କ�ବା अ� ଜରୂରୀ େହାଇପଡ଼ି� ଓଡ଼ିଶାେର ସମ} ସୁ!ଧା ସଂପନ�  

ବୃ�ାଶ�ମ େକଉଁଠି ଏବଂ େକେତାଟି अ�, େସ କଥା ଗଣମାtମ hiା ସରକାରୀ ନjପତ� ରୁ 

ଜାଣିେହବ 

 ବୃ�ାଶ�ମର ଆବଶ'କତା : oରCୟ ସଂ|ୃ�େର ଶୁଣାଯାଉj�, ମଣିଷମାେନ ଗୃହa ଧମ� 

ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ ବୃ�ାଶ�ମେର aାନ ନାହ_ !!!!    
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ପାଳନ କ�ବାପେର ପ�ଣତ ବୟସେର ବାନପ�aଧମ� ପାଳନ କ�ବାପାଇଁ ଗୃହତ'ାଗ କ� 

ବଣଜ´ଲେର ଯାଇ ରହୁjେଲ ଜ´ଲେର େସମାେନ େକଉଁଠି ରହୁjେଲ, କଣ ଖାଉjେଲ, 

େସମାନ- �hÁା ବ'ବaା hପ� j�, େସ !ଷୟେର ��ା କେଲ !ଶାସ କ�େହଉ� େଯ ଜେଣ 

ଗୃହa ମଣିଷ ସମ} ପ�କାର ସୁଖ ସୁ!ଧା ତ'ାଗ କ� ଜ´ଲେର ଶାrପୁବ�କ ବ�ି ର�ପା�ବ 

େସ� ଯୁଗକଥା ବାଦ Bଆଯାଉ ପ�ବd�ତ ସମୟେର ବାନପ�a ଆଶ�ମ େ�କାଳୟ ମାନ-େର 

ବୃ�ାଶ�ମ ନାମେର ଗଠନ େହ� अବେହDତ, ଉେପ�ିତ, ��ଶ�ୟ ଓ अସହାୟ ବୟ| 

େ�କମାେନ ବାtେହାଇ ଗୃହତ'ାଗ କ� ବୃ�ାଶ�ମମାନ-େର ର�ବାକୁ ଆସିେଲ  

 ସରକାର hiା େକେତକ ବଦାନ' ବ'�ି- ଧନେର ଆଶ�ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ�kDତ େହ� 

େସଠାେର ମାଗଣାେର ର�ବା ଓ ଖାଇବା ବ'ବaା େହାଇj� अସଲ ସମସ'ା େହଉ�, ଜ����, 

ଦୁବ�ଳ ଓ ବୟ| େ�କମାନ-ର ଆବଶ'କତା अନୁସାେର ମନଜାଣି େଧୖଯ�'ର ସହ େସବା 

କ�ବାପାଇଁ ସୁa ମଣିଷ େକେତ ଜଣ ମିDପା�େବ ? ମନ}ାdି କ ମାନ- ମତେର େ�ଟପି� ଓ 

ବୟ|ମାନ- ମାନସିକ aି� ପ�ାୟ ଏକ ପ�କାରର େହାଇଥାଏ ଦୁେହଁ अଝଟ ହୁअr, >ଦ୍ କରr, 

अ�ମାନ କରr, ଏବଂ କଥାମାନr ନାହ_ େତଣୁ ବୃ�ାଶ�ମର କମ�kରୀମାନ- ପାଇଁ ଏକ !କଟ 

ସମସ'ା େଦଖାBଏ �େଜ ଏଇ ସବୁଗୁଣ େଯାଗଁୁ ଗୃହ ତ'ାଗ କ�jବା hiା ପ�ବାର େ�େକ 

!ର� େହାଇ ଘରୁ ବାହାର କ�େଦଇjବା େ�କମାେନ ବୃ�ାଶ�ମକୁ BCୟ ଓ େଶଷଘର o!, 

oଗ'କୁ ଆଦ� ପଡ଼ି ର�ଥାr ବୃ�ାଶ�ମେର ରହୁjବା େ�କମାନ-ୁ ଦୟାର ପାତ�  o! ସମାଜ 

ଉ�ତ ସ¡ାନ େଦଇନଥାଏ 

 ଆ>ର ଆଧୁ�କ ଯୁଗେର h� େସ�ଭD ଋଢ଼ିବା� !kର ଆଉ ନାହ_ ବୟ|ମାନ- 

ସୁର�ା, ଆତE ସ¡ା ର�ା, ଏବଂ େଶଷ �ବନେର ସୁଖ ଓ ଶାrେର ବ�ିବାପାଇଁ ଆଧୁ�କ ସୁ!ଧା 

ସଂପନ�  ବୃ�ାଶ�ମ (ଓଲ୍ ଡ୍ ଏଜ୍ େହାମ୍) ମାନ ଗଠନ େହାଇ� �ଜର େଯୗବନ ସମୟେର अଜ�ନ 

କ�jବା ଧନ�ଶିକୁ ବ'ୟ କ� �ଜକୁ ଏକ ସୁର�ିତ ପ�େବଶେର aାପନ କ�ବାପାଇଁ ବୟ| 

େ�କମାେନ ଏେବ ���ୟ େନଉଛr �ଜର ସ�ାନମାେନ ଇ~ାjେଲ ! ଆ>ର ବ'} �ବନ 
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�ତେର ବୃ�ପିତାମାତା- େସବା କ�ବାପାଇଁ ସମୟ ଓ ସୁ!ଧା ପାଉନାହାr अେନକ ଶି�ିତ ଓ 

ଧ� ସ�ାନମାେନ �ଜ ପିତାମାତା- ଉ�ତ ସଂର�ଣପାଇଁ ବୃ�ାଶ�ମକୁ ଏକ !କº oବେର ଗ�ହଣ 

କରୁଛr େସମାେନ ଟ-ା ଖ¶� କ�ପା�େବ h� ସମୟ ଓ ଶ�ମ େଦଇପା�େବ ନାହ_  

 ବୃ�ାଶ�ମେର ଧନଖ¶�କ� ଭଲ ଡା�ର ଓ ନସ�ମାନ-ୁ େସବାକ�ବାପାଇଁ �ଯୁ�ି 

କ�ଯାଉ� େତଣୁ ସଇ~ାେର ନେହେଲ ସୁ�ା khରୀ େ�ଭେର େସମାେନ ବୟ| େ�କମାନ- 

େସବା କ�ବାକୁ ବାt ହୁअr ବୃ�ାଶ�ମେର ଏକା ବୟସର अେନକ େ�କ ର�େଲ, େସମାନ- 

�ତେର oବର ଆଦାନପ�ଦାନ ସହଜ େହାଇଥାଏ ପରÂର �ତେର ମନେଖାl କଥାବାd�ା 

େହାଇଥାr େସମାେନ �ଜକୁ अପମା�ତ ବା अବେହDତ େବାl अନୁଭବ କରr ନାହ_ ବରଂ 

ବ�ନମୁ�, ସ~� ଓ ସାଧୀନ �ବନର ସାଦ अନୁଭବ କରr 

 ଏଇଠି ଆେମ ବୃ�ାଶ�ମର ଆବଶ'କତା ଉପେର ଆେ�ଚନାକୁ ସୀମିତ ରm, ବୃ�ାଶ�ମ 

ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ'ା hଭD ବୃ�ିପା�ବ ଏବଂ ଆଶ�ମ ଗୁଡ଼ିକର ସୁବ'ବaା hପ� ବୃ�ିପାଇବ େସ� 

!ଷୟେର ଗଭୀରତାର ସ�ତ !kର କ�ବା ସମୟ ଆସିଯାଇ� 

 ବା´ାେ�ର aିତ ନାଇେଟ´ଲ୍ େମଡ଼ିକାଲ୍ ଟ��ର ସଂaାପକ ଓ ପ�kଳକ ଡା �ଧା ଏସ୍ 

ମdୂ� କ�ଛr -ପ�ଥମତଃ oରତେର ମୃତୁ'ର ବୟସସୀମା ବଢ଼ିଯାଇ� ଆ> ! ୯୦ରୁ ଉ��  ବୟସର 

ମଣିଷମାେନ �!ତ अଛr  େସମାନ-ର ସ�ାନମାେନ ୬୦ ବଷ� ପାର କ�ସା�େଲଣି 

େସମାେନ ! अ�କାଂଶ ମଧୁେମହ, ଉ¶ ର�kପ hiା େସ�ଭD h� ଘାତକ େ�ଗେର ଆକ� ା� 

େହାଇ ପଡ଼ୁଛr େତଣୁ �ଜର ବୃ� ପିତାମାତା- େସବା କ�ବା କ�କର େହାଇପଡୁ� 

BCୟତଃ େଯଉଁମାେନ ଶଯ'ାଶାୟୀ େ�ଗୀ େସମାନ-ୁ େସବା କ�ବା ଆହୁ� େବଶୀ କ�କର 

କାମ େକୗଣସି ଡା�ରଖାନାେର �ଘ�ସମୟପାଇଁ େ�ଗୀ-ୁ ରmବା ସ�ବ ନୁେହଁ ତୃCୟତଃ - 

େଯଉଁ ମାନ-ର ସ�ାନମାେନ !େଦଶେର ର� khରୀ କରୁଛr, େସମାେନ ସହରେର !�ଟ 

ଘରଟିଏ ସିନା �ଡ଼ିଯାଉଛr h� ଘେର ବୃ� ପିତାମାତା- ସୁର�ା ଦାୟିତ  େନବ hଏ ? ଆ>କାl 

ଏକା� ରହୁjବା ବୃ�େ�କ-ୁ ହତ'ାକ� ଲୁËନ କ�ଯାଉjବା ଘଟଣାମାନ ପ��B�ଆ ଖବର 
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େହ�ଣି 

 େଶଷେର ଏ� ସମସ'ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ अେନକ ଉପାୟ ମtରୁ େଗାଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ 

ଉପେର !kର କ�ବା oରCୟ ସଂ|ୃ�େର ମାଆ-ୁ ଧ�ତ� ୀ ଓ ପିତା-ୁ ଆକାଶ ସହ ତୁଳନା 

କ� େସମାନ-ୁ ତନ, ମନ, ଧନ �ା� େସବାକ�ବାପାଇଁ !�ନ�  ଧମ�ଶା¼େର ବାରiାର ଉେଲ�ଖ 

କ�ଯାଇ� େସ� ସବୁ େଶÈାକକୁ ଆବୃdିକ� ପ�େତ'କ ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ��Bନ ମାଇକ ସାମନାେର 

ଗଳାଫେଟଇ ପ�ବଚନ େଦଉଛr, h� େଯଉଁ ଧମ�ଗୁରୁମାେନ �ଜର ଭ�ମାନ-ୁ ପ�o!ତ କ� ଶହ 

ଶହ ଏକର ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଜମି ହଡ଼ପ କ� ମଠ, ଆଶ�ମ ଓ ମ�ିର �ମ�ାଣ କରୁଛr, 

େସମାେନ ଯB େସ� aାନେର h� h� अଂଶଧନ ଖ¶�କ� ସା� େଦଶେର ଆବଶ'କ ମୁତାବକ 

ବୃ�ାଶ�ମମାନ �ମ�ାଣ କ�Bअେ�, େତେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଆମ େଦଶର ଚଳr େଦବତା (ବୃ� 

ପିତାମାତା)ମାନ- �ବନେର ସତେର ସଗ� ସୁଖ ପ�ା� େହାଇପାର�ା !ଡ଼iନା େହଉ� େଯ 

!�ଡ଼ି େବକେର ଘzିବା�ିବାକୁ ଯିବ hଏ ? ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ଆମର ଏ� ପ�}ାବ ଉପେର ଉଦାର 

�dେର !kର କ�େବ h ? 

  

ବା´ାେ�ର 

େମାବାଇଲ୍ : ୦୮୦୮୮୩୨୪୭୭୮ 
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କୁ� ମିଶ� 

 ଆ>କାl ବଜାରେର !�ନ�  ରକମର ମସ� !କ� ୀ େହଉ� 

ଏପ�h ଭଜାଭ> ପାଇଁ अଲଗା ମସ�, ପ�ପ�ବା ତରକାରୀ ପାଇଁ 

अଲଗା, ମାଛ ଭଜା ପାଇଁ अଲଗା, ମାଛ େଝାଳ ତରକାରୀ ପାଇଁ 

अଲଗା, େଛD ମାଂସ ପାଇଁ अଲଗା, କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ अଲଗା, !�ୟା� 

ପାଇଁ अଲଗା, ଇତ'ାB ଇତ'ାB 

 ଏ ସବୁ ମସ�କୁ ରmବାପାଇଁ अଲଗା अଲଗା ଡବା ଦରକାର, 

ଯାହା ଉପେର ନଁା େଲm ରmେଦେଲ ସୁ!ଧା, େହେଲ ଏେତ ସବୁ 

ମସ� ରmବାପାଇଁ ଆବଶ'କ ଡବା ଓ େ�େଷଇ ଘେର ଜାଗା ମିDବା କ� ସାt h� ଏମାନ- 

ଉପaି� େହତୁ ଘେର େ�େଷଇ ଭଲେର ହୁଏ �·ୟ ବଜାରରୁ hଣି अଣାଯାଉjବା ମସ�େର 

jବା ଦ� ବ' ସବୁ କଣ? ତାହା ଆମପାଇଁ ¨ତକାରକ ନା ହା�କାରକ ? ଏ ସବୁ !ଷୟେର େକ� 

େକେବ ��ା କ�ଛr h ? 

 अବଶ' େସ ସବୁ !ଷୟେର ��ା କ�ବା अେପ�ା �ଜ ଘେର ମସ� ପ�}ୁତ କ� େଦୖନ�ିନ 

େ�େଷଇ କାଯ�'େର ପ�େୟାଗ କ�ବା ଉ�ତ େହବ ଏ� ମସ� େ�େଷଇର ସମ} ପ�କାର 

ବ'¢ନେର ବ'ବହାର େହାଇପା�ବ ଆଉ ବଜାରରୁ hଣି ଆଣୁjବା ମସ� अେପ�ା ଏହା 

ବ'ବସାେପ� େହବ 

ଘର �ଆ� ମସ� ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଓ oଗମାପ : - 

୧.  ଧ�ଆ  -  ୨୦୦ ଗ�ାମ 

ଘେ�ଇ ମସ� ଘେ�ଇ ମସ� ଘେ�ଇ ମସ� ଘେ�ଇ ମସ�     
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୨.  ��   -  ୧୦୦ ଗ�ାମ 

୩. ଶୁm� ଲ-ା - ୫୦ ଗ�ାମ 

୪.  େପା}  - ୫୦ ଗ�ାମ 

୫.  ଦାଲ�� - ୫୦ ଗ�ାମ 

୬. ଲବ´  - ୧୨ ଗ�ାମ 

୭. ଗୁଜୁ�� - ୦୮ ଗ�ାମ 

୮. अନାସିଫୁଲ - ୪୦ ଗ�ାମ 

୯. ଜାଇଫଳ - ୦୨ ଟା 

୧୦. େତଜପତ�  - ୨୦ ଗ�ାମ 

୧୧. କଳା ମ�ଠି ଲ-ା ୦୩ ଗ�ାମ 

୧୨. େମj  - ୫୦ ଗ�ାମ 

୧୩. ହଳ� ଗୁ� - ୫୦ ଗ�ାମ 

ମସ� ପ�}ୁ� ପ�ଣାଳୀ : - 

 ପ�ଥେମ େତଜପତ�  ଓ ଶୁm� ଲ-ା ଗୁଡ଼ିକରୁ अନାବନା କାଠିକୁଟା ଓ େଡÌ ଇତ'ାB ବାହାର 

କ� अଲଗା କ�Bअ� ତା’ପେର ତାକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବଡ଼ କେରଇ େର ୪-୫ ମି�ଟ୍ ପଯ�'� ଟିେକ 

o> Bअ� େସjରୁ o>େହବାପେର ବାସ�ା ଆସିେଲ ତାକୁ ଚୁlରୁ ଓେହ�ଇ ଆଣି ଏକ ଥାDେର 

େଖେଳଇ କ� ରmBअ� 

 କେରଇେର ହଳ� ଗୁ� ବ'Cତ ବାକୁ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ମିଶାଇ ୩-୪ ମି�ଟ ପଯ�'� 

oଜ� ଉପାଦାନ ସବୁ o> େହାଇଗେଲ, େସ ସବୁକୁ ଗ�ାଇ�ରେର ମିେଶଇ ଗୁ� କ�Bअ� ଏବଂ 
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ଏକ ବଡ଼ ଥାDେର େଖେଳଇ କ� ରଖ� ଏହାପେର େସjେର ହଳ� ଗୁ� ମିେଶଇ ଭଲoବେର 

ମିଶାଇ Bअ� ବd�ମାନ ଆମ ଘେ�ଇ ମସ� ସ�ୂ�� oବେର �ଆ� େହାଇଗ� ମସ�କୁ 

ପବନ ନ ଆସିବା ଭD ଟାଇଟ୍ େଖାଳjବା େକୗଣସି ଡବାେର ରmBअ� 

ମସ�େର ପଡ଼ିjବା ଉପାଦାନର ଉପକା�ତା : - 

 ଧ�ଆ ଆମ ଖାଦ' ହଜମ କ�ଏ ଏହା ଆËୁଗËି ବାତେର କ� ଉପଶମ କ�ବାେର ମt 

ସହାୟକ ଏହା ଖାଦ'େର jବା �ବାଣୁକୁ ନ� କ�ଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରେର ଜମା େହଉjବା 

अ��� େତୖଳା� ପଦାଥ� କେଲ��ଲକୁ କମ କ�ବାେର ମt ସାହାଯ' କେର 

 �� ଖାଦ' ହଜମ କ�ବା ଶ�ି ବଢ଼ାଏ ଏହା ବ'Cତ ଏହା अେନକ େ�ଗେର କାମBଏ, 

ଯଥା ଏପିେଲÍି, କ'ାନସର, �ବାଣୁଜ�ତ େ�ଗ ଇତ'ାB 

 ଶୁm� ଲ-ାେର �ଟାମିନ୍ ଏ ଆଉ ସି ଥାଏ, ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ !�ନ�  ଔଷଧରୁ 

େହଉjବା ��ରୁ ର�ା କେର  ଏହା କେଲ��ଲ କମ କରୁjବା େହତୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ହୃଦେ�ଗରୁ 

ର�ାକେର 

 େପା}େର jବା ରସାୟ�କ ତd  ଆମକୁ �ଦ� ାେର ସାହାଯ' କ�ଥାଏ ଏବଂ !�ନ�  

ହୃଦେ�ଗରୁ ର�ାକେର 

 ଲବ´ ଆମ ଶରୀରର !�ନ�  ଏ¢ାଇମ୍ �ରଣେର ସାହାଯ' କ� ଶରୀରକୁ ସୁa ଓ 

େ�ଗମୁ� ରେଖ 

 ଦାଲ�� �� ଖାଦ'ନଳୀେର େହଉjବା ସଂକ�ମଣ ଏବଂ ପ�ଶ�ାନଳୀେର େହଉjବା 

ସଂକ�ମଣ ହୁଏ ନାହ_ ଏହା ଥ�ା ସ&�ପାଇଁ ମt ଭଲ କାମ କେର 

 ଗୁଜୁ��, ଜାଇଫଳ, େତଜପତ�  ଆମର ହଜମ ଶ�ି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ର�kପ �ୟ�ଣେର 

ସାହାଯ' କେର ଏହା ର� ଶକ�� �ୟ�ଣ କ�ବାେର ସାହାଯ' କେର 
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 େମj ଖାଇେଲ କେଲ��ଲ୍ କମ ହୁଏ ଏବଂ ଇନ୍ ସୁlନ୍ �ରଣ ହୁଏ 

 ହଳ� ଆମ ସଂ|ୃ�େର ପ�େତ'କ ଶୁଭକାଯ�'େର ବ'ବହାର ହୁଏ ଏjେର !�ନ�  ପ�କାରର 

ରସାୟ�କ ଦ� ବ'ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର େ�ଗପ��େଷଧକ ଶ�ି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ अେନକ 

େ�ଗରୁ ର�ାକେର  

 ଏ� ସବୁ ଉପାଦାନର ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଗୁଣ jବା େହତୁ ଆେମ �େଜ ଘେର ଏ� ମସ�କୁ 

ଭଲ ଉପାଦାନ ବ'ବହାର କ� �ଆ� କ�େଲ ବ'ବସାୟିକ oବେର !କ� ୀ େହଉjବା ନକl ଓ 

�ମ�ମାନର ମସ�ଠାରୁ ଦୂରେର ର�ପା�ବା ଏ� ମସ� େଲmକା �ଜ ପ�ବାରେର अେନକ 

ବଷ�ରୁ ପ�}ୁତ ଓ ବ'ବହାର କ� ଆସୁଛr ଏ� ମସ� ଆପଣ ସାଧା / ��ମିଷ ଓ ଆମିଷ ସ�ତ 

ବ'ବହାର କ�ପା�େବ 

ଭୁବେନଶର 
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ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ବୃ� ଜେଣ ବସି ମ�ିର ଆଗେର 

ମାଗୁj� ପ� �କ 

ଶୁm� ମୁହଁ ତା େଦmେଦ� ପେର 

�ଗି� ତ o� ଦୁଃଖ  

 

klବାକୁ ତାର ବଳ ପାଉନାହ_ 

େପଟେର ନାହ_ ତା ଦାନ 

ଖାଦ'ପାଇଁ ସିଏ ଡହଳ !କଳ 

ପାଟି ମାରୁj� ଖନା  

 

ପk�l େକ� ନାହ_ h ତୁମର 

ମ�ିେର ଆସି ବସିଛ ? 

ପୁअ ଝିअ େକ� ନାହାr h ତୁମ 

ଏେତ େଯ କ� ପାଉଛ ? 

ବୃ� ��ୁକବୃ� ��ୁକବୃ� ��ୁକବୃ� ��ୁକ    
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କ�� ବୁଢ଼ାଟା ଖ� ମା� ମା� 

ବାହା େମାର ଝିअ ପୁअ 

ଝିअ ଯାଇअ� ସୁଦୂର େଦଶେର  

khରୀ କେର େମା ପୁअ  

 

େକେତ ସା´ସାଥୀ ଘରକୁ ତାହାର 

ଆସr ବୁlବା ପାଇଁ 

େମାେତ େଦm କାେଳ ଘୃଣା କରୁଛr 

�ଜ େସ ପାେରନା ସ� 

 

ମ�ଯା ମ�ଯା େକେତ େସ କ�� 

ମରଣ ଆସି� ନାହ_ 

ପୁअ ଖୁସି ପାଇଁ ଘର �ଡ଼ି େଦଇ 

ମ�ିର ଦୁଆେର ମୁହ_  

 

ସୁ�ରପୁର, ଉdରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର ( େମାବାଇଲ୍ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୬ ) 
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ବସ� କୁମାର ପାଣିଗ�ା¨ 

 ହଁ, କଣ କହୁjଲ ? ବହୁତ କାମ अ� ତୁମର, अେନକ କାମ, ବହୁତ ବ'} ! 

ଥାଇପାର h� ଏେତ ବ'} ! ନjବ, େଯମି� େମାର ଏଇ �ଠିଟିକୁ ପଢ଼ିପା�ବ 

ନାହ_ ସମୟ ମିDେଲ ପଢ଼ିବ �·ୟ �ବନର ଜଳଛ!େର ଟିେକ ପରmବ 

ପରmବ ପୁଣି େମାର େସ�ହ, େପ�ମ ଭଲପାଇବାକୁ ଆଉ ପୁଣି େମାର ସରଳତାକୁ 

 ତୁେମ oବୁjବ, ମଁୁ କାହ_h ଏେତ !ବ�ତ େହଉ�! େହ!ନାହ_ କାହ_h ? ତୁେମ 

ସିନା ବ'} अଛ, ତୁମର ନଜର ନାହ_, େସପେଟ ବଷ�ଟିଏ ଖସିଯିବ ହାତ ମୁଠାରୁ, 

�ବନର, େପ�ମର, ଦୁଃଖସୁଖ ଆଉ oବନାର ବଷ�ଟାତ ଆଉ अଚଳ ପଇସା ନୁେହଁ େଯ 

ତାକୁ ଭୁlଯି! ମଁୁ ଭୁlପାରୁନାହ_, ତୁମର େଶଷ kହାଣିକୁ, ଆଉ ମନେର ସାଇ� ରm� ତୁମର ପ��ଶୃ�କୁ, କଥା 

େଦଇjଲ ଆରଥର ନୂଆ ବଷ�କୁ ଆସିବ େବାl... 

 �ବନର ଚ�ପଥେର ତୁମ ସE µ�ହ_ େମାର ସiଳ, �ପିପାରୁ� h ଭୁlପାରୁ� େକେବ ଗ�ୀଷEର 

େରୗଦ� ତାପେର ତ େକେବ ଶ�ାବଣର ଧା� ବଷ�ାେର, େକେବ ପୁଣି କାକର େଟାପାର �ଜା �ଜା ବାସନାେର ମନ 

ମହh ଉଠୁଥାଏ ଓଃ h अପବୂ� अନୁଭୂ�, ସେତ େଯମି� hଏ !�ି େଦଉ� ମୁଠା ମୁଠା ଶୀତଳ େଜ'ାÎା, 

ଭ�େଦଉ� ମନେର अସରr ଶିହରଣ 

 h� ସମୟ h� ମେନ ରେଖନା, କାହାକୁ �ଜର କେରନା, ପୁଣି କାହାକୁ ପର ! କେରନ ତା’ର 

ଚୀରେସ�ାତା ସୁअେର ଭସାଇ େନଇଯାଏ ହେଜଇ Bଏ କାଳଗଭ�େର... 

 ସାତପର କ� ଆଉ କାହା ହାତ ଧ� klଯାଇjବା େପ�ମିକା ପ�, ଏ ବଷ�ଟି ମୁହଁ ଆେଡ଼ଇ klଯିବ 

ସବୁBନ ପାଇଁ 

 ଓଃ ମଁୁ ପୁ� ଭୁlଯାଇ�, ତୁେମ ବହୁତ ବ'} େ�କ, ସମୟ ନାହ_ ତୁମ ପାଖେର ତୁେମ େମାେତ କଣ 

କ�ବ ? େତେବ େମାର ମt h� କ�ବାର ନାହ_, h� େଯଉଁ ପେଦ କଥା ବାh अ�, ତେମ ନ ପk�େଲ ! 

କ�!, ଆଉ େସଇଟା େହ�, ‘ପୁଣି ଆସି� ନୁଆବଷ�’ 
୯୬/୨୩୦୫, ମହା@ର ନଗର, ସାମ��ପୁର, ଭୁବେନଶର 

�ଠି�ଠି�ଠି�ଠି............    
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ସଂଗ�ାମ ମହାr 

 ଯ�ଣା, ଖାl ଯ�ଣା �ବନର ମାେନ ହ_ ଯ�ଣା ଯ�ଣାମାେନ ହ_ �ବନ ହଁ େକବଳ 

ଯ�ଣା ଓଃ h ସାଂଘା�କ ଯ�ଣା ଆmେର ଆmଏ ଲୁହ ହୃଦୟେର अମାପ େବଦନା ସ�ତ 

ହୃତପି�ର अସ�ବ ଧକ୍ ଧକ୍ �ଗୁ� �ବନର �ପ ସମୟର ପବନେର l�ବା ପାଇଁ अଗ�ସର 

େହଉ�, h� �ରବତାର ଶା� ପ�େବଶ ତାକୁ ପୁନବ�ାର ପ�¿Dତ କରୁ� 

 ବାହାରର ପ�େବଶେର अ� ମାଦକତା, ରସିକତା, େ�ଭ�ୟତା, अନ'କୁ ଆକଷ�ଣ 

କ�ବାର �ମତା h� �ତରଟା ସଂପ�ୂ�ରୂେପ �ରବ ଶନୂ'ତା �ରବତାର �ଜ' aାପନ 

େହାଇ� ହତାଶର ଦୂଗ�େର ସାମ�ବା� ମନ ଯାହାପାଖେର ଇ�� ୀୟମାେନ ଆଶ�ୟ େନଇଛr, େସ 

ବସି� ହତାଶର ଦୂଗ�େର ଆ> ଏକ अବ���ୟ, अ���ୟ, अେଦଖା ପ�aି� ଶାrର 

�ଜ'େର �ରବତାର �ଜ'େର ତାକୁ ଗ�ହଣ କ�jବା ସାମ� ମନ ଆ> କାହ_ପାଇଁ ଦୂବ�ଳ, 

अ�ଜୁକ, ଡକାୟତ, ଭୀରୁ, ଡରୁଆ େହାଇଯାଇ� ସମୟର ପ�ବଳ େବଗେର ହତାଶର ଦୂଗ� ତାର 

ସାମ�କୁ ଆ> o� ପଡୁ� 

 ଏପ� ଯ�, େବଦନା, अନୁତାପର अନ'ନାମ ହ_ �ବନ କାରଣ �ବନକୁ େକବଳ 

ଯ�ଣା�ା� େଦଇହୁଏ ଆଉ େନଇ ! ହୁଏ 

 ପୃj@ର aଳoଗେର ବାସ କରୁjବା ପ�େତ'କ ପ�ାଣୀ, �ବଜଗତ ସଂଘଷ�ରତ hଏ �ବନ 

ପାଇଁ ତ hଏ ... 

ସ�'ା oବନାସ�'ା oବନାସ�'ା oବନାସ�'ା oବନା    
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 ଏ� ଯ�ଣା ସେd , �ବନର ର´¨ନତା ସେd  ମଁୁ େଦେଖ ତା-ୁ େଦେଖ ହତାଶର 

ଦୂଗ�ର ପ�ାଚୀର o´ିଯାଏ ମନ ତାର ପ�ଜାମାନ- ସହ ଗମନ କେର, ଆନ� �ଜ'ର ପୁଲକ 

ନାମକ ଦୂଗ�କୁ h�, ହାୟ... ତା- ମନେର େମା ପ�� h� oବନା ଥାଉ ଈଶର- �କଟେର 

ପ�ାଥ�ନା କେର େଯେତେବେଳ ତା-ୁ େଦେଖ ଆନ� �ଜ'େର ଶିହରଣ େଖDଯାଏ ଇ�� ୀୟମାେନ 

ଧାତୁ ସଦୃଶ ତରD अନ' ଏକ अବaାେର ଉପ�ତ ହୁअr ଯାହାର ସମ�ିେର ସମା� अବaା 

ପ�ା� ହୁଏ ମଁୁ ସମା�a େହାଇଯାଏ ତା- େସୗ�ଯ�'ର ଦଶ�େନ େମାର ମନ ହୁଏ अବଶ ତା- 

ପାଦ ଯୁଗଳ େଦmେଲ େମାର अ�ରେର ପଦE  ପ�କାଶିତ ହୁଏ ତା- klବାର େଶୖଳୀେର hପ� 

େଗାଟିଏ ମାଦକତା ଭ�ଯାଏ ମୁ� ନଇଁଯାଏ ଆm ଦୁଇଟା ଭୂମି; ହୁअr ଶରୀରେର ମ}ି�ର 

ଆେଦଶ କାମ କେରନା ଧମ�େର ର� ପ�ବାହ aିର େହାଇଯାଏ 

 ଠିକ୍ େଯପ� ଝଡ଼ ଆସିବାର ସେ-ତ ସିଏ klଗ�ପେର ଆେସ େଘାଟି କଳାବାଦଲ 

��ଶାର, अେନକ ଆଶାର, ଆନ�ର �ଜ' ଉପରକୁ ମନ ପଳାୟନ କେର ତା-� ପଛେର 

 �ବନ ନାମକ ଶୀଷ�କ ତେଳ େମା ପାଇଁ କଣ େଲଖାଯାଇ� ? ଜାେଣ ନାହ_ h� ଏ�h 

ଜାେଣ ଏହା �·ୟ अନୁତାପର ଦା�ଦ� ' 

 ସମୁଦ�କୂଳର ସୁ�ର ବାl ଉପେର ଶରୀରର oର ଲBେଦଇ ,ଏକ ମୁ� !ହ´ପ� ମନକୁ 

ଉଡ଼ାଇେଦଇ, अ�ରେର ଶାrର ବ�� ପ�¿Dତ କ�ବାପାଇଁ ଏକା�େର ବସି ଉପେoଗ କରୁ� 

ସଯୂ�'ା}ର ଦୃଶ' ଆହାଃ, େକେଡ଼ ସୁ�ର େସ ଦୃଶ' ସଯୂ�'ର ସୁେନl hରଣ, ସମୁଦ�ର �ଳ 

ଜଳ�ଶି, କୂଳେର ପିଟି େହାଇ େଫଣପ� େହାଇଯାଉjବା େଢଉ, ପ�ୀମାନ- ଗୃହା�ମୁେଖ ଗମନ, 

ପ�ାକୃ�କ େକାଳାହଳ ମନେର ଏକ ପ�କାର ସଂଶୟ ସୃ�ିକେର ସେତ अବା ମଁୁ ସପ� େଦଖୁ ନାହ_ 
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ତ ? ମନକୁ ମନ ଏମି� अେନକ ପ�ଶ� oବନାର ସମୁଦ� େର େଢଉ ରୂପେର ଆସି େକାଳାହଳ ରୂପକ 

କୂଳେର ଧÏାଖାଇ ପୁନବ�ାର oବନାର ଗଭୀରତମ ପ�େଦଶକୁ େଫ�ଯାଉ� 

 ସ�'ା ସମୟ ଉପ�ତ ପାଖ ମ�ିରର ଘzଘzି ଧ�, ନାରୀମାନ- ସମିEDତ 

େ¼ାତପଠନ ଏକ ଐଶରୀକ ଶ�ିର अନୁଭବେର �ଜର oବନା �ଜ'ରୁ େଫ� ବା}ବତାର 

�ଜ'କୁ ଆସିବାକୁ େହ� ଏjପାଇଁ ତାକୁ େଫ�ବାକୁ େହ� ସଂସାରକୁ, �ବନକୁ ଆଉ ପୁନବ�ାର 

ପଦkଳନା �ା� h� अ�କ�ମ କ�ବାକୁ େହବ �ବନ ପଥର... 
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�Dମା �େବBତା େବେହ� 

�ଜକୁ ଆକଟ କ� ରmବା 

ସତ'କୁ अସତ' ମଣିବା 

କଠିନ ନୁେହଁ ବଡ଼ ରୁ� j�, 

େବୖଶାଖର ତା� �ତେର 

ତୁମ �ଃଶାସର ଉଷEତା 

ପୁଣିସବୁ େଖାlେଦ�... 

େମl ଉଠି� ସମ} ଆପଣାର ପଣ 

ଜଳ ଜଳ େହଇ େଚଇଁ ଉଠି� 

ଆକଟେର jବା କୁ� ହୃଦୟଟା େମାର 

ତୁମ ବାହୁେର �ଜକୁ ହଜାଇବା 

अବା ଉନE ାଦନାକୁ ରୁ� କ�ବା 

େଗାଟାଏ କୁ ବା�ବା ସାo!କ j�; 

 

�ଜ �ଇ ସାେଥ ଲଢ଼ିବା 

ଶାସଠାରୁ �ଜକୁ ଦୂେରଇ ରmବା 

ବ�ିବାର ପ�ୟାସବ�ିବାର ପ�ୟାସବ�ିବାର ପ�ୟାସବ�ିବାର ପ�ୟାସ    
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ଜଟିଳ ନୁେହଁ ପ�କୃତ ପେ� ସ�ବ ନj� 

अCତର ପିଟ� �ତେର 

ସE µ�ର >ଦ୍ େଖାର oବଟା 

ପ�̄ ାଘାଟେର କବର େନ�, 

��-ି ଉଠି� अ�ନ��ତ ମୁ�ିର ସର 

ଝଲମଲ େହାଇ Â� Bଶି�, 

अେଭଦ' ର�jବା ସେଚତନତା ମନର 

ପୁଣିଥେର ଉନE ¹� େହବା 

ସରଳତାେର ସ�ାବନା େଯାଡ଼ିବା 

ଆଉ ଥେର ବ�ିବାର ପ�ୟାସ j� 

 

ଶିମିDପଡ଼ା, अନୁଗୁଳ 
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ଜେଣ अtାପକ �ଜ େଶ�ଣୀ ଗୃହେର ବସିjବା अେନକ �ତ� �ତ� ୀ- ଉେ&ଶ'େର h� ପ�ଶ� ପk�େଲ ତାହା 
ଏ�ପ� ; 

୧. ମହାକାଶକୁ ଯାଇjବା ପ�ଥମ ପା�ଜଣ ବ'�ି- ନାମ କଣ j� ? 
୨. !ଶର ସବୁଠାରୁ ଧ� ପା�ଜଣ ବ'�ି- ନାମ କଣ ? 

୩. !ଗତ ବଷ� େନାେବଲ୍ ପୁର|ାର ପାଇjବା ଦଶଜଣ ବ'�ି- ନାମ କଣ ? 
୪. ମିସ୍ ୟୁ�ଭସ୍� ପ��େଯାଗୀତାେର ସଫଳ େହାଇjବା ପା�ଜଣ ମ�ଳା- ନାମ କଣ ? 

ଆପଣ ଏ� ସବୁ ପ�ଶ�ରୁ େକେତାଟି ପ�ଶ�ର ସଠିକ ଉdର େଦଇ ପା�େବ ? 
ଏହା କ�ବାର ଉେ&ଶ' ଏ� h େଯ ଆେମ େକ� ! ଏମାନ-ୁ ମେନ ରmନାହୁଁ ସiାଦପତ� ର ଶିେ�ନାମା ମ�ନ 

କରୁjବା अେନକ ସiାଦ ଆେମ େକେବ ! ମେନ ରଖୁନାହୁଁ  
ଯBଓ େସମାେନ �ଜ �ଜ େ�ତ� େର ସଫଳ େହାଇଥାଇ ପାରr 

କାରଣ ପୁର|ାରକୁ େ�କ ଭୁlଯାଆr, ସ¡ାନ ଓ େଗୗରବ ଆଣିେଦବା ଭD କୃ�ତ  ! ମେନ ରେହନାହ_ ଏେବ 
अtାପକ ଆଉ h� ପ�ଶ� ପk�େଲ ଯାହା ଏ�ପ�; 

୧. ପା�ଜଣ ଶି�କ- ନାମ କୁହ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ |ୁଲେର ସବୁଠାରୁ अ�କ ଶି�ା େଦଇjେଲ 
୨. ପା�ଜଣ ବ�ୁ- ନାମ କୁହ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ସବୁେବେଳ ସହାୟତା କ�ଛr 

୩. ପା�ଜଣ େ�କ- ନାମ କୁହ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ�o!ତ କ�ଛr 
୪. ପା�ଜଣ ବ'�ି- ନାମ କୁହ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ େସ�ହ ଓ ଆଦର କ�ଛr 

୫. ପା�ଜଣ ବ'�ି- ନାମ କୁହ େଯଉଁ ମାନ- ସହ ତୁେମ ସମୟ !େତଇବାକୁ ଭଲ ପାअ 
ସହଜ �ଗିjବ ନା’ କଣ ? 

େଯଉଁ ବ'�ିମାେନ ତୁମ �ବନକୁ ପ�o!ତ କରr େସମାେନ ହୁଏତ େନାେବଲ୍ ପୁର|ାର ପାଇ ନଥାr hiା ବହୁତ 
ବଡ଼ କୃ�ତ ର अ�କାରୀ େହାଇ ନ ପାରr, hiା େସମାନ- ପାଖେର अଜସ� ଧନ ନଥାଇ ପାେର 

�ବନ ବହୁତ ସାଧାରଣ େ�କ- �ା� ହ_ ଭd�, େଯଉଁମାେନ ତୁମ �ବନକୁ ପ�o!ତ କରr, ଆଉ େକବଳ 
େସ�ମାନ- �ା� ହ_ ତୁମ �ବନ ଉନ�ତ େହାଇପାେର 

େସମାନ-ୁ ଭଲ ପାअ େସମାନ-ୁ େସ�ହ ଓ ଶ��ାେର ବା�ିରଖ 
େବେଳ େବେଳ ସାଧାରଣ େହବା ମt ଏକ !େଶଷତ  େହାଇଥାଏ 

 
( ୱାଟ୍ ସ ଆପ୍ େର ପାଇjବା ଏକ ସେ�ଶର ଓଡ଼ିଆ oଷା�ରଣ ଓ ଉପaାପନ ) 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ଗୁରୁ ସେ�ଶଗୁରୁ ସେ�ଶଗୁରୁ ସେ�ଶଗୁରୁ ସେ�ଶ    
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ବଷ� ୨୦୧୪ର େଶଷମାସେର �lଜ୍ େହାଇjବା ଚଳ¶ିତ�  

‘ପିେକ’େର ସମ} ଚ�ତ�  ମୁଖ' ଚ�ତ� େର jବା अମୀର ଖାନ-ୁ  

ପିେକ େହ କ'ା ? अଥ�ାତ (ମଦ) ପିଇ େଦଇଛୁ h ? େବାl ପ�ଶ� 

କରୁjବାର େଦଖାଯାଏ େହେଲ ଆମର ଚ¶�ାର !ଷୟ ସାମାନ' 

अଲଗା ଆେମ କ�ଛୁ, ‘ପିେକ ? େହ କ'ା ??’ अଥ�ାତ, ପିେକ 

ପ�କୃତେର କଣ ? ଏହା େକୗଣସି !¯ାନ ସ¡ତ ଉପaାପନା ନୁେହଁ, 

hiା େକୗଣସି ��dି ନୁେହଁ, ଏହା େକବଳ ଚଳ¶ିତ� କୁ ଆଧାର କ� 

ଆମର ବ'�ିଗତ ଏବଂ aଳ!େଶଷେର अେନକ ବ'�ି- ମତକୁ ବ'� କ�ବା ଉେ&ଶ'େର lmତ 

ଏକ ପ�ବ� ମାତ�  ଏହା �ା� ଯB କାହାର oବନାକୁ ଆଘାତ ମିଳୁଥାଏ, େତେବ େସjପାଇଁ ମଁୁ 

ବ'�ିଗତ oେବ �ମାପ�ାଥ�ୀ 

 ଏ� ଚଳ¶ିତ� କୁ େନଇ अେନକ ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣା !ଗତ ଦୁଇ ସ�ାହରୁ अ�କ ସମୟ େହବ 

kl�, ଏବଂ ଏହା ସେd  ଏ� !ବାଦାÂଦ ଚଳ¶ିତ�  ��ୀ ସିେନମାର अଥ���େର ସବୁଠାରୁ 

�ଭଜନକ ଚଳ¶ିତ�  oବେର ��ଶହ େକାଟିରୁ अ�କ ଧନ अଜ�ନ କ�ସା��ଣି 

 ପିେକ ନାମକ ଏ� ଚଳ¶ିତ�  �lଜ େହବା ବହୁ ପବୂ�ରୁ ଚ¶�ାେର ର� ଆସିj�, 

େଯେତେବେଳ ଏ� ଚଳ¶ିତ� ର େପା�ରେର ମୁଖ' ନାୟକ अମୀର ଖାନ-ୁ ସ�ୁ�� oେବ ନଗ� 

ରୂପେର େଦଖାଯାଇj� ମିଡ଼ିଆେର େ�କପି�ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ �ମ�ାତା- ଏହା ଏକ ପÑା 

େହାଇଥାଇପାେର କାରଣ ଚଳ¶ିତ� ଟି େଦmବା ପେର େସjେର ଏ� �ତ� ର ଉପaି� अତ'� 

େଗୗଣ �ଗୁj� ଯାହା ହୁଏତ �ମ�ାତା ଓ �େ&�ଶକ kହ_jେଲ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପା�ଥାେ� 

ପିେକ ପିେକ ପିେକ ପିେକ !!! !!! !!! !!! େହୖ କ'ା େହୖ କ'ା େହୖ କ'ା େହୖ କ'ା ????????    
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 ଚଳ¶ିତ� ଟି !ବାଦମtକୁ ଆସିବାର h� କାରଣ ଏଠାେର ଉପaାପନ କ�ବା ଉ�ତ େହବ 

େବାl ମେନ କରୁ� ପ�ଥମତଃ ଏ� ଚଳ¶ିତ� େର अେନକ େ�କ- ଧାମ�କ oବନାକୁ ଆଘାତ 

ପହ�ାଇବା ଭD ଦୃଶ'ମାନ ର�� େବାl ଆପdି େହାଇj� ପେର ପେର ଏ� ଚଳ¶ିତ�  ��ୁ 

ଧମ�କୁ ନୁ'ନ କ� େଦଖାଇବାର ଏକ ପ�ୟାସ େବାl अେନକ ମତ େଦେଲ अବaା ଏମି� ! େହ� 

େଯ अେନକ aାନେର ବଜର´ ଦଳ ସେମତ अେନକ ଧାମ�କ ସଂଗଠନ ମାେନ ଆେ�ାଳନର ପÑା 

ଆପେଣଇେଲ aାେନ aାେନ ଚଳ¶ିତ� ର ପ�ଦଶ�ନକୁ ବ'ାଘାତ କ�ବାକୁ େଚ�ା କ�ଗ� 

ସିେନମା ହଲ�ତେର ପ�େବଶ କ� !େ�ଧ ପ�ଦଶ�ନ ସେମତ, େପ��ାଳୟ ମାନ-ୁ ପ�ଭୂତ �� 

ସ�ବାକୁ ପଡ଼ି� ��� ୀୟ ସୟଂ େସବକ ସଂଘ ଏବଂ ତତ୍ ସi�ୀତ h� �ଜେନୖ�କ େଗା;ୀ ଏ� 

ଚଳ¶ିତ� ର !େ�ଧ କ� अଦାଲତର ଆଶ�ୟ ମt େନଇjେଲ h� ଆ·ଯ�'ଜନକ କଥା oରCୟ 

ଜନତା ପାଟ�ର ପ�ମୁଖ େନତା ଶ�ୀ �ଲକୃ¬ ଆଡ଼o� ଏ� ଚଳ¶ିତ� ର ଭୁୟସୀ ପ�ଶଂସା କ� କ�େଲ 

ଏହା ପ�େତ'କ oରCୟ େଦmବା ଉ�ତ ତଥାପି अେନକ ଧାମ�କ ସଂଘ ଓ ସଂଗଠନ ଏ� 

ଚଳ¶ିତ� କୁ !େ�ଧ କ�ବା अଦ'ାବ� ଜାରୀ ର�� 

 !େ�ଧ ଓ ଆେ�ାଳନ େହତୁ ଏ� ଚଳ¶ିତ� ର ପ�kର ! ବହୁତ ଭଲ oବେର େହ� ନ 

େଦmବା େ�କମାେନ ମt ସିେନମା ହଲକୁ ଯାଇ ଏଇ ଚଳ¶ିତ� କୁ େଦmବାକୁ kହ_େଲ ଏ� ସବୁ 

କଥାକୁ ଆm ଆଗେର ରm ଉdରପ�େଦଶ ଓ !ହାର ସରକାର ଚଳ¶ିତ�  ଉପରୁ ଟିକସ ପ�ତ'ାହାର 

କ�େନେଲ େଶଷେର अେନକ ଧମ�ଗୁରୁମାନ-ୁ ମt ଏ� ଚଳ¶ିତ� କୁ େଦଖାଇବାର !େଶଷ 

ବ'ବaା କ�ଗ�, h� େସମାନ- େକ� ାଧକୁ ଶା� କ�ବା ସ�ବ େହ�ନାହ_ ତା’େହେଲ ଏମି� 

କଣ अସୁ!ଧା j� ଏ� ଚଳ¶ିତ� େର ? କାହ_h ଏହା ଏେତ !ବାଦେର ପଡ଼ି� 

 ଆସ� ସଂ�ି�େର ଜାଣିବା ଚଳ¶ିତ� େର j� କଣ :- 

 ଆର�େର ନାୟିକା अନୁ�ା ଶମ�ା !େଦଶେର ପଢୁjବା ସମୟେର ଜେଣ ପାh}ା� ପୁअର 

େପ�ମେର ପଡ଼ିଯାଇ �ଜ ପ�ବାରର !େ�ଧ ସେd  !ବାହ କ�ବାପାଇଁ ��dି �अr, h� 

ପ�aି�େର ପଡ଼ି !ବାହ େହାଇପାେର ନାହ_ 
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 ଏହାର h� Bନପେର େସ େଯେତେବେଳ oରତେର େଫ� େକୗଣସି ଏକ ନୁ'ଜ୍ kେନଲେର 

କାମ କରୁଥାr େସଇ ସମୟେର �ଜaାନର ଏକ �ଭୃତ अ�ଳେର ଏକ ଉଡ଼�ା ଥାDଆ ପ� 

ଯାନରୁ ପ�କଟ ହୁअr ନାୟକ अମୀର ଖାନ, ଏବଂ ତା-ର ପୃj@ ଉପେର ପ�ଥମ Bନେର ହ_ େସ 

େଫ�ବାପାଇଁ ଆବଶ'କ �େମାଟ୍ ଟି ଜେଣ େkର ଲୁËନ କ��ଏ େଫ�ବାର �}ା ହେରଇ େସ 

�େମାଟ୍ ପାଇବାପାଇଁ !�ନ�  ଉପାୟ େଖାଜୁjବା େବେଳ ଭଗବାନ- !ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଆr 

ଏବଂ େସ !�ନ�  ସମୟେର !�ନ�  ପ�କାରର ଉପାୟେର ଭଗବାନ-ୁ ଖୁସି କ� �ଜ �େମାଟ୍ 

ପାଇବାପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରr ଏବଂ ଏଇ ସମୟେର େସ ଉପଲବ� କରr େଯ ଭଗବାନ- ନଁା କ� 

h� େ�କ (ଧମ�ଗୁରୁ) �ଜକୁ ଭଗବାନ େବାl କହୁଛr, ଏବଂ ଚଳ¶ିତ� େର େଶଷେର େସ ଏ�ପ� 

ଠକ ଧମ�ଗୁରୁ-ୁ ସବ�ସ¡¹ଖେର ପ�ମାଣିତ କରr ସଂ�ି�େର ଏହାହ_ ଚଳ¶ିତ� ର !ଷୟବ}ୁ 

 ପାଠକ ମାେନ ହୁଏତ ମେନ ରmଥାଇ ପାରr େଯ !ଗତ ବଷ� ଏ� !ଷୟ ସiDତ ଆଉ 

େଗାଟିଏ ଚଳ¶ିତ�  ଓହ୍ ମାଇଁ ଗଡ଼୍ ମt ଆସିj� େସjେର ମt ଏ� ସମରୂପ !ଷୟକୁ େନଇ 

ଚଳ¶ିତ� ଟି �ମ�ାଣ େହାଇj� �ମ�ାଣ ଏବଂ କାହାଣୀ ଦୃ�ିରୁ ପିେକ ଓହ୍ ମାଇଁ ଗଡ଼ ସମକ� ନ 

େହେଲ ସୁ�ା ବାଦ!ବାଦେର ର�ବା େହତୁ ଏହା ��ଶହ େକାଟି ଟ-ାର ବ'ବସାୟ କ�ପା�� 

କ�େଲ अତୁ'�ି େହବ ନାହ_ aଳ !େଶଷେର ଏ� ଚଳ¶ିତ�  ଖାପଛଡ଼ା ମt �ଗି� ପାଠକ- 

अବଗ� �ମେ� ଜଣାଇ େଦବା ଉ�ତ ମେନ କରୁ�, ଏ� ଚଳ¶ିତ� ର अ�ନ��ତ ମତ ଯBଓ ଏକ 

ସୁ�ର ଉପaାପନା ତଥାପି ସଂପ�ୂ� ଚଳ¶ିତ� େର अେନକ ତ� ¹ଟି ର�jବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଭଲ 

ଚଳ¶ିତ� େର ମଁୁ ଗଣନା କେରନାହ_ 

 ବd�ମାନ ଏ� ଚଳ¶ିତ� େର ଉଠିjବା h� ଆପdି !ଷୟେର ଜାଣିବା:- (ଏହା ସବୁ !�ନ�  

ବ'�ି ବା ସଂଗଠନ- �ା� କୁହାଯାଇ� ) 

୧. ଚଳ¶ିତ� ର ପ�ାର�େର ନାୟିକା ପାh}ା� ପୁअ ସହ େପ�ମେର ପଡ଼ିjବା େହତୁ ଏଠାେର 

ପାh}ାନର ପ�ଶଂସା କ�ଯାଇ� 
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୨. ଭଗବାନ ହ>ଯାଇଛr େବାl କ� ନାୟକ ପିେକ ବାzୁjବା ସମ} କାଗଜେର େକବଳ ��ୁ 

ଧମ�ର େଦ@ େଦବତା ହ_ େଦଖାଯାଉଛr 

୩. �ଜର ହ>ଯାଇjବା �େମାଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପିେକ ଗ´ାେର ସ�ାନ କ�ବା ପେର �େମାଟ୍ ନ 

ମିDବା େହତୁ ହେତାÁା�ତ େହବା ଦୃଶ' �ା� ସବ�ସାଧାରଣ- ଧାମ�କ oବନାକୁ ଆଘାତ �ଗି� 

୪. ଚଳ¶ିତ� ର ଏକ ଦୃଶ'େର ଭଗବାନ ଶିବ- अ�ନୟ କରୁjବା ଏକ ବ'�ିକୁ ଭଗବାନ େବାl 

o! ପିେକ ତା-ୁ େଗାଡ଼ାଇବାର ଦୃଶ' ସ�ୂ�� oେବ ଏକ अପମାନ ପିେକର ଭୟେର ଶିବ 

େବଶଧାରୀ ବ'�ି ଜଣକ େଚୟାର ପଛେର ନଇଁ ନଇଁ ଲୁ�ବା େଦଖାଯାଇ� 

୫. ଚଳ¶ିତ� େର ପିେକ େକବଳ ��ୁ ବାବାମାନ-ୁ ହ_ ଆେ�ପ କ�� 

୬. ଏ� ଚଳ¶ିତ� େର अନ' େକୗଣସି ଧମ� !େ�ଧେର େସମି� େକୗଣସି ଆପdି କ�ଯାଇନାହ_ 

୭. ଚଳ¶ିତ� େର େଶଷ oଗେର ପିେକ ଜେଣ ପ��;ିତ ��ୁ ଗୁରୁ-ୁ େ�ଟ େବାl ପ�ମାଣିତ କ�ବାର 

ଦୃଶ' ର�� 

୮. େଗାଟିଏ ଦୃଶ'େର ପିେକ କହୁ�, ‘େଜା ଡରତା େହ, ୱ� ମ�ିର ଯାତା େହ’ अଥ�ାତ େଯ ଡେର 

େସ ହ_ ମ�ିର ଯାଏ 

୯. େଗାଟିଏ ଦୃଶ'େର େଦଖାଯାଉ� େଯ େ�କମାେନ अ�oବେର ଏକ ପଥରକୁ ପଜୂା କରୁଛr 

୧୦. ମାଡ଼ରୁ ବ�ିବାପାଇଁ �ଜ ଗାଲେର ଭଗବାନ- ପ��ଛ!କୁ ଲଗାଇବା 

 ଏତଦ୍ ବ'Cତ ଆହୁ� अେନକ ଦୃଶ' !ଷୟେର ମt ଆପdିମାନ କ�ଛr !�ନ�  

ସଂଗଠନ େମାଟାେମାଟି oବେର େଦmେଲ ଏ� ଚଳ¶ିତ� େର jବା ��ୁ ଧମ�ର अେନକ अ�!ଶାସ 

!ଷୟେର ହ_ କୁହାଯାଉ�, h� अନ' େକୗଣସି ଧମ�ର अ�!ଶାସ !ଷୟେର h� କୁହାଯାଉନାହ_ 

େବାl ଆପdି କ�ଯାଉ� 

 ଉପେ�� ସମ} अ�େଯାଗର ସତ'ତା ଉପେର h�ିତ୍ ଦୃ�ିପାତ କ�ବାର ଧୃ�ତା କରୁ� 
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ପ�ଥମତଃ oରତ ଏବଂ ପାh}ାନକୁ �ଡ଼ିେଦେଲ !ଶର େଯ େକୗଣସି େଦଶେର ! ଯB େକୗଣସି 

aାନେର oରCୟ ଏବଂ ପାh}ା�- ସା�ାତ ହୁଏ େତେବ ତାହା ଶାrପ�ୂ� ଏବଂ ବ�ୁତ ପ�ୂ�  ହୁଏ 

େବାl ଆମ ଧାରଣା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆେମ अCତର ଏକ ଚଳ¶ିତ�  ‘ଆ अବ୍ େଲୗଟ୍ ଚେଲ’େର 

େଦmବାକୁ ପାଇjଲୁ େତଣୁ େଦଶ ବାହାେର ଯB ଜେଣ oରCୟ ଯୁବC ଜେଣ ପାh}ା� 

ଯୁବକେର େପ�ମେର ଆବ� େହ� ତାହା ଆପdି ଜନକ େହବା अନୁ�ତ େବାl ଆେମ ମତ େଦଉ 

ଆଉ ଏହା�ା� ପାh}ାନର େଗୗରବମ�ନ େହଉjବା ଆପdି ସ�ୂ��oେବ अମଳୂକ �େଗ 

 ଏହା ସତ' େଯ ଚଳ¶ିତ� େର ନାୟକ ପିେକ ଭଗବାନ-ୁ େଖା>ବା ପାଇଁ ଭଗବାନ- �ତ�  

ସମିEDତ େପା�ର ବାzୁjବାର େଦଖାଯାଉ� ଏବଂ େସjେର େସ େକବଳ ��ୁ େଦ@ େଦବତା- 

ଛ! ହ_ ଆ-ିjବା େଦଖାଯାଉ� ଏହାର େଗାଟିଏ କାରଣ ଏହା େହାଇପାେର େଯ ଇସ�ମ୍ 

ଧମ�ାବଲiୀମାେନ ଛ! hiା ମୁd�କୁ ପଜୂା କରr ନାହ_, େତଣୁ େସମାେନ ଆଲ� ା- େକୗଣସି ଛ! 

ପଜୂା କରr ନାହ_, େସଇjପାଇଁ ଆଲ� ା- ଛ! େସ ଚଳ¶ିତ� େର େଦଖାଇନାହାr 

 ଚଳ¶ିତ� େର ଶିବ- अନୁଧାବନ କରୁjବା ନାୟକ ଯB ଶିବରୂପୀ ମନୁଷ'କୁ ଭଗବାନ େବାl 

o! ତା ପଛେର ଧାଉଁj� ତା େହେଲ ଏହା ମାତ�  ସାେ-�କ େହାଇପାେର अବଶ' ଏହା ! ଯୁ�ି 

କ�ଯାଇପାେର େଯ େଯଉଁ ନାୟକ ମନୁଷ'କୁ ଛୁଇଁେଦଇ ତା’ର !ଗତଭ!ଷ'ତ ସବୁ ଜାଣିେଦଇ 

ପାରୁ� େସ କଣ ଭଗବାନ େବଶେର ଜେଣ ମନୁଷ'jବା କଥା ଜାଣିପା�ବ ନାହ_ ? 

 ଚଳ¶ିତ� େର ନାୟକ େକବଳ ��ୁବାବା ମାନ-ୁ ଆେ�ପ କରୁ�, ବ}ୁତଃ େଦmବାକୁ ଗେଲ 

ଏ� ଚଳ¶ିତ� େର ନାୟକ େକବଳ େସ�ମାନ-ୁ େଦାଷୀେବାl ଆେ�ପ କରୁ� େଯଉଁମାେନ �ଜକୁ 

ଭଗବାନ େବାl କୁହାଉଛr ଏଣୁ oରତପ� ଏକ !ଶାଳ େଦଶେର ��ୁ ଧମ�ର ଗ�;ତା ଦୃ�ିରୁ 

ଏହା େହାଇପାେର, hiା अନ'ପ�କାରେର ��ା କେଲ, େକୗଣସି ମୁସଲମାନ େମୗଲ@ �ଜକୁ େକେବ 

! ଭଗବାନ େବାl ପ�kର କରr ନାହ_, େସମାେନ େକବଳ ପ!ତ�  େକା�ନେର lmତ ବାଣୀକୁ 

ପ�kର କରr  
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 ନାୟକ ଏକ ସମୟେର କହୁ� େଯ ଯିଏ ଡେର େସ ମ�ିର ଯାଏ ଏjେର Bମତ ନାହ_ 

अବଶ' ମ�ିର ଯିବାପାଇଁ େକବଳ ଭୟ ହ_ ଏକ କାରଣ ନାହ_ अେନକ ଭ� ଭ�ି ପାଇଁ ମt ମ�ିର 

ଯାଆr अେନକ ଭ� େସାମବାର ସକାଳୁ ଶିବମ�ିର ଯାଉjବା େବେଳ ମ´ଳବାର Bନ 

ଠାକୁ�ଣୀ ମ�ିରେର �ଡ଼ େଦmବାକୁ ମିDଥାଏ ଏପ� ପ�ାୟ ପ�େତ'କ Bନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି 

ମ�ିରେର �ଡ଼ ହୁଏ, ଏହାର अଥ� ନୁେହଁ େଯ ସମେ} େକବଳ ଡରେର ହ_ ମ�ିର ଯାଆr ଶ��ା ଓ 

ଭ�ିେର ମt अେନକ େ�କମ�ିର ଯାଆr ଏହା ଚଳ¶ିତ� ର ଏକ ସଂଳାପ ମାତ�  ଏହାକୁ अ�େର 

अ�େର ଗ�ହଣ କ�ବା ଉ�ତ େହବନାହ_ ଏଠାେର ମ�ିର ଶÅର ଉ¶ାରଣ अେନକ-ୁ 

ଆପdିଜନକ �ଗି� େକ� େକ� କ�େଲ ମସ୍ >ଦ ଆଉ ଗୀଜ�ାଘର କଥା କାହ_h କୁହାଗ�� 

େସମାନ- େଗାଚ�େଥ� ଜଣାଇ େଦଉ� େଯ ମ�ିର ଏକ ବ'ାପକ ଶÅ ଯାହା �ତେର ମସ୍ >ଦ ଓ 

ଗୀଜ�ାଘର ! ଆେସ େଯମି� ମାନବ ଜା� କ�େଲ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ¼ୀ େବାl ବୁଝାଏ, େସପ� 

ମ�ିର କ�େଲ ପଜୂାaଳ େବାl ବୁଝାଏ, ତାହା ��ୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ�ୀ�ିୟାନ ସମ}- ପଜୂାaଳକୁ 

ବୁଝାଏ अେନକ ପାଠକ ହୁଏତ ଜାଣିନjେବ େଯ ସୟଂ अମୀର ଖାନ ହଜ ଯାତ� ାେର ଯାଇ 

ଆସିଛr ତା’ର ମାେନ କଣ େସ ! ଡର hiା ଭୟ େହତୁ ଯାଇjେଲ h ? ଏହା େକବଳ ଏକ 

ସଂଳାପ, ଏହାକୁ ବ'ାଖ'ା ନ କ� େକବଳ ��ୁ- ମ�ିର !ଷୟେର କୁହାଯାଇ� େବାl !େବଚନା 

କ�ବା अନୁ�ତ େହବ 

 ଚଳ¶ିତ� େର �ମ�ାତା ଜଣାଇବାକୁ kହ_ଛr େଯ ଆେମ ଭଗବାନ- ଉପେର ଆaା ରmବା 

ଉ�ତ, େଯ ଆମ ସମ}-ୁ ଜନE  କ�ଛr, ଆଉ େଯଉଁମାନ-ୁ ଆେମ ଭଗବାନ େବାl କହୁେଛ 

େସମାନ-ୁ अ�oବେର !ଶାସ କ�ବା अନୁ�ତ ଏହା ଏକ ସ�ୂ��oବେର ସତ' କଥା �ଜକୁ 

ଭଗବାନ କୁହାଇ େ�କ-ୁ ଲୁଟୁjବା େkରଖzମାନ- ଉପେର !ଶାସ କ�ବା अନୁ�ତ 

 ଚଳ¶ିତ� ଟି େମାଟାେମାଟି oବେର ଆପଣ- ମେନାର¢ନ କ�ବା ସ�ତ ଏକ ବାଣୀ ପ�ଦାନ 

କରୁ�, େତଣୁ ଏହାକୁ !େ�ଧ କ�ବା अନୁ�ତ େଯଉଁ େକେତାଟି >�ଷ ଆପdି ଜନକ �ଗୁ� 

ତାହା !ଷୟେର ସବ�ସାଧାରଣେର ଚ¶�ା କ�ବା ଉ�ତ େହବ 
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ|ରଣ େଫବୃଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ 
�ା� lmତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

ଆପଣ- lmତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସାa', ବ'´ ଇତ'ାB ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାtମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ�ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

@ମାନଗର, ୨ୟ ଗD, ବ�ହE ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 

ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ�ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 

େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ|ରଣମାନ ମt ପ�କାଶିତ ହୁଏ 

ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ�  !oଗ ଯଥା, ଗº, କ!ତା, ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ 

କାହାଣୀ ଇତ'ାB ଏjେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

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

େପ�ାÁାହନ Bଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିd ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, 

େଲmକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ାÁାହନ �ଶି Bଆଯାଏ ନାହ_ ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁjବା 

େଲଖକ େଲmକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÒ େହାଇଥାଏ 

ପାଠକ kହ_େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��lପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲmକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� hiା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଇପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉjେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ଭ�ୁ ଲ 

ହ}ା�ରେର େଲm ପଠା�, hiା ଟାଇପ୍ କ� ମt ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉjେଲ େଲଖାକୁ 

େଲm ସା�ବ ପେର |ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର ବ'ବହାର କମ 

େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁjପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ_ ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯB ଆପଣ ଇ~ୁକ େତେବ �ଜ lmତ 

କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇzରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 

ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାoପାଏ େତଣୁ ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା 

ମt ଇzର୍ େନଟ ମାtମେର ହ_ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯB ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ 
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େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ_, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ମ�ଳ 

ହ}ା�ରେର େଲm ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  @ମା ନଗର - ୨ୟ ଗD 

  ଆiପୁଆ, ବ�ହE ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯB ଆପଣ ଇzର୍ େନଟ୍ ମାtମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ kହାr େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

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

ଟ� ାନ୍ସ୍ lେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, hiା 

େଲଖାକୁ |ାନ୍ କ� େଜପିଇ> ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା� | ଆମ ଇ-େମଲ୍ 

ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    
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