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‘ଆହାନ’େର ପ
ୂ  ତଃ େମୗDକ, अପକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ_
କପିଇଟର ବ'ବaାେର ଚୟନ କଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ
େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କdବ' / ଦାୟିତ ରବ ନାହ_,
େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା hiା େ&ଶ Bଆଯାଇନାହ_ |
େଲଖାେର Bଆଯାଇjବା !kର େଲଖକ-ର ସୂ ଜସ,
ତାହା ଉପେର ସାଦକ hiା ପକାଶକ- ସହମ ରବ େବାl
େକୗଣସି lmତ ୟମ ନାହ_ | ଯBଓ ସାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ
ଭଲoବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ_ ପକାଶି ତ କଥାr |
ତଥାପି

େଲଖାର

ଶତପଶତ

ସତ'ତାର

ଦା@

େକବଳ

େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା !ବାଦର
ଉdରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ
େଲଖକ-ର, ଏjେର
ସାଦକ hiା ପକାର େକୗଣସି ଉdରଦାୟିତ ନାହ_ |

ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକlmତ अନୁ ମ !ନା अନ' େକୗଣସି ମାtମ (ପତ ପକା / ଗଣ
ମାtମ / ସiାଦପତ ଇତ'ାB)େର ପକାଶି ତ କବା ଏକ अପଧ
| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ tାନ େଦେବ

|

େଲଖକମାେନ kହ_େଲ ଜ େଲଖାର ପkର େହତୁ େସମାନେଲଖା

ପକାଶି ତ

େହାଇjବା

ପୃ;ାମାନ-

ପଛ!

ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦ|ୟ
ସୁଖଦୁ ଃଖ,

ଗେଷ, ମାନ

अ}ମାନର

 ି
 ଣାେର ବଷଟ
ବଷଟିଏ !ଗ~ ଘଟଣା ଦୁ ଘଟ
ଜର अି ତକୁ ଜାର କବାକୁ ଯେଥ
ସୁେଯାଗ େଦ~ अେନକ ଭଲ >ଷ େହ~,
अେନକ ଭୁ ଲଭଟକା ! େହ~ h ପାଦ ଭଲ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ପାଇଁ ଆେଗଇେଲ ଆଉ h ପାଦ ମାନବତାକୁ
କାଳେର ପଛକୁ ଟାଣି େନବାପାଇଁ ତର !
େହେଲ ସେବାପ ପୁଣି ଏକ ବଷ ଧବ ରୁ
!ଦାୟ େନ~ ନୂ ଆ ଏକ ବଷପାଇଁ ା

ମଳ

କେଦ~

ନୂ ତନ

ଆଶା,

ନୁ ଆ

ଆକାଂ ା, ନୁ ଆ ଉନEାଦନାକୁ ମନେର ଧ
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାକୁ ପୁଣିଥେର ଜାଗତ େହ~
ମାନବତା

େକେବ

ଥମିଯାଇନାହ_,

ଭୁ ଲରୁ

ଶିm, ଭଲେର ହସି, h अଟh ଯାଇନାହ_,
େକ

अଟକାଇ

ପାେବ

ନାହ_

ବଷ

୨୦୧୫େର अେନକ ଘଟଣା ଆମକୁ ଆେମାBତ
 ଣା ମନକୁ
କ, अେନକ ଘଟଣା ଆଉ ଦୁ ଘଟ
ବ'jତ ! କ, ଭଲ ଯାହା ସବୁ େହାଇ
ତାହାର ପୁନବୃ dି େହଉ ଆଉ ଭୁ ଲ ସବୁ
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କାଳର କଳାପଟାରୁ l}ଯାଉ େବାl ପାଥନା

oରତର

ପିଠିେର

 ପଥମ ସଂରଣ
କ ଆହାନର ଚDତ ବଷର

ପଇନj~ ହୁଏତ ଏjେର ସରକାର-

ଉପaାପନ କରୁ  ଆଶା କରୁ  ଆପଣ

ହାତ

ମାେନ ଏହାକୁ ୟ oବେର ପଢ଼ି ଆେମାBତ

ଆତ-ବାଦର ଗଡ଼େର अେନକ ଶତୃ  େକ

େହେବ

ନା େକ ତ oରତ ଓ ପାhାନର ବୁତକୁ

ଥାଇପାେର

ଛୁରୀକାଘାତ

hiା

ନ

କବାକୁ

ଥାଇପାେର,

!ଗତ ବଷର େଶଷା େବଳକୁ oରତ

ଆଡ଼ ଆmେର େଦଖୁjବ ୟ େସପ

ପାhାନର ସiେର अେନକ ସକାତEକ


h ବ'ି- ଷଡ଼ଯ ପୁଣି େଦଖାେଦ~ ବଷର

ପଦେ ପ

ମିDj~

oରତର

ପଥମ ସାହେର ପାhାନ ସୀମା ସଂଲଗ

ପଧାନମୀ ଜର ସରକାରୀ େପାେଟାକଲ

ପାବ ପେଦଶର oରCୟ ବାୟୁେସନା ଘାଟି

(ୟମ) କୁ ଭୂ େ ପ ନ କ ପାhାନ

ପଠାନେକାଟ ଠାେର ଆତ-ବା ଆକ ମଣ

ପଧାନମୀ-

ଯାଇ

ମାtମେର ପୁଣିଥେର अaି ରତା ସୃି କବାକୁ

ଏହା

େଚା କଗ~ ବଷ ପାରେର ହ_ oରତ

ପହି

େଦmବାକୁ

ଜନEBନେର

ଯାଇjେଲ

अଣଆମrତ

अkନକ

~େହାର

!ପଦ

େବାl

अେନକ

ଉପେର

ଆତ-ବା

ପାhାନ

ଦୁ ଇ

ଶତୃ ତାକୁ

ସମୀକରଣକୁ ଆମିଳା କେଦ~ oରCୟ

kପିେଦବାପାଇଁ ଏ ପଦେ ପ ଏକ ଦୃ ା

ପର ାବା- ତଡ଼ି ତ ପhୟା ା ଏକ

େହବ

ମତ

ସାବ' ବୃ ହତ अଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ Bଆଯାଇ

େଦଇjେଲ, େହେଲ अCତର ସEକୁ େକ

ପା~ h ଏ କାଯ' ଫଳେର oରତ

ମନରୁ

ଜର ସାତଜଣ @ର େଦଶଭ-ୁ ହଇ~

oରତ

େବାl

lେଭଇ
ତରଫରୁ

ପେଡ଼ାଶୀ-

अେନକ

ବୁ ି!

ପାନjେଲ

अତେର

େଯେତଥର

ବୁତର

ପଦେ ପ ଆଯାଇj~ େସେତଥର ପାhାନ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଏ

ସୁଧୁ

oରତ

ଜେନୖ କ ଦଳମାେନ ଦା@ କରୁ jେଲ ସୁା
ପାରକ

ମtେର

ଆକ ମଣ

ଆସୁjବା

 अପର
ୂ ଣୀୟ ପକାେ oରତ

ତରଫରୁ େକୗଣସି ତତ ପର ା ପଦେ ପ
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ଆଯାଇନାହ_, ବରଂ ଏ କାେର ପାhା

ଜଣାଇ Bଆଯାଇj~ େଯ ଏ ଭୂ ମିକର

ସଂଗଠନର

ଦରବାରେର

କାରଣ େସମାେନ କjବା ହାଇେଡ ାେଜନ୍

ଉପaାପନ କବା ସତ ପାhାନକୁ େସ

େବାମାର ପରୀ ଣ, େସେତେବେଳ ସମୁଦାୟ

ସବୁ ଆତ-ବା ସଂଗଠନ- ଉପେର କଡ଼ା

!ଶ  େହାଇ ରଯାଇj~

ସୃ ିକୁ

!ଶ

ପଦେ ପ େନବାପାଇଁ ବାt କ ଆଶା

ଆେମ େକବଳ ଶାr, ପୀ, େମୖତୀର ବାdା

oରତ

େଦଇ େଦଇ ଥh ଯାଉଛୁ ସିନା ମାନବତା

େଦଇjବା ସା ପମାଣ ଆଧାରେର େକୗଣସି

}ତେର ଲୁ  ରjବା େସୖ ତା ଓ େପୖଶାକ

ଦୃ ଢ଼ ପଦେ ପ अବଶ' େନେବ

ପବୃdିକୁ େକ ବ କବାକୁ େକେବ ସମଥ

କଯାଉ,

େସଠାକାର

ସରକାର

ବଷ ଆରରୁ ଆଉ ଏକ ଖପ ଖବର

େହାଇ ? ମt ପାଚ'େର ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର

ମନକୁ ପୁଣି ଖପ କେଦଇଗ~ !ଶର ଏକ

କ ମବ¡ ¢ୁ

अନନ' େଦଶ ଉdର େକାଆର ଏକଛତବା

କବାଭD ସାମଥ' କାହାର ! ନାହ_ ମନୁ ଷ'

େ&ଶେର

ରୂପେର େସୖତାନମାେନ ସେତ େଯମି ଏକତ

ଶାସକ

h୍

ଜନ୍

ଇୟୁ-

ପoବକୁ

ଟାଣି

େହାଇଛr

ପରୀ ଣ କଯାଇj~ !ଶର ଯBଓ ଏହା

 ା£ େଦଇ !ଶକୁ अaି ର
େନବାପାଇଁ ଧମର

ପଥମ ପରୀ ଣ ନୁ େହଁ , h ଏହାକୁ !ଶକୁ

କବାକୁ େସମାେନ େଯମି ପଶୃବ

ଜଣାଇ େଦବା ଉେ&ଶ'େର କଯାଇj~ ଏବଂ


େ~ମହଷକ
ହତ'ାକା ଓ अପଧ ା

ଏହାର ପoବ ଏେତ j~ େଯ ଉdର େକାଆ

ସମୁଦାୟ

ସେମତ !ଶର अେନକ େଦଶ ଯଥା ଜାପାନ,

ବାତାବରଣେର ବିବାପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାt

ଦ ି ଣ େକାଆ, ଚୀନ ଆB aାନେର ଭୂ ମିକ

କେଦଉଛr ଏ ନରପିଶାଚମାେନ !ଗତ

େଦଖା

େଯେତେବେଳ

Bନେର ଏମାନ- ଭୟାବହତାର ପଣାମ

ଉdରେକାଆ ଗଣମାtମେର ପkର କ

अେନକ େଦଶର ରୀହ ଜନସାଧାରଣ େoଗି

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ଶ

अଶାr

अଣେଦଖା

ପଥମଥର ପାଇଁ ଏକ ହାଇେଡ଼ାେଜନ୍ େବାମାର

େଦଇj~

!ଶକୁ

େଦm

ଆଡ଼କୁ

ପବାରକୁ

ଭୟର
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 ୁ ା£
ସାେଲଣି !ଶେର େକବଳ ଧମକ

େକେବ ନj~ h େକେବ ରବ ନାହ_ ଆଉ

େଦଇ େହଉjବା ହତ'ାକାେର ଲ ା¥କ

େଯଉଁ ସବୁ ହାତଗଣ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁ େସ

େ~କ ପାଣ ହା ସାେଲଣି ଏମାନ-

ସବୁ ତ ଆଗରୁ ! େହଉj~ h େଯ େସ

}ତେର ରଛr ଆବାଳ ବୃ  ବତା େକ

ସବୁ

! ଏମାନ- ପ¦ାରୁ ାର ପାଇବା ଭD

ଦୁ ଃଖଦାୟକ ଆମ ସା ପଡ଼ିଶାେର ରହୁjବା

अବaାେର ନାହାr ଆଧୁକ ଗଣମାtମକୁ

େ~କମାନ-ୁ ଆେମ oଇବୁ oବେର ଜାଣିଛୁ,

ହଆର କ ଏମାେନ ଜା ସଂଗଠିତ

େସମାେନ ୁ ନା ମୁସଲମାନ ନା ଖୀିୟାନ୍

ହତ'ାକା ଏବଂ अେନକ ନାର|ୟ ଘଟଣାକୁ

ତାହା ଆମକୁ େକେବ େସମାନ-ଠାରୁ ଦୂ େରଇ

!ଶ ସମାଜ ସ§¨ଖେର ପହାଇ ଭୟ ସୃି

ପାବନାହ_ !ଶର ଏକ ମାତ େଦଶ େଯଉଁଠି

କରୁ ଛr !ଶକୁ अେନକ Bଗରୁ !ପଦ ମାଡ଼ି

 ୁ ସମାନ अ¥କାର ଓ ସ§ାନ ମିେଳ
ସବୁ ଧମକ

ଆସୁ ଏପ ସମୟେର oରତେର ୁ

ତାହା େହଉ, oରତ oରତର ଐକତା,

 ଶାସୀମାେନ
ମୁସଲମାନ ଓ अନ' ସମ ଧମ!

अଖତା ସବୁ େବେଳ ଏମି  ବଜାୟ ରହୁ,

ଏକତ ବସବାସ କରୁ jବା ଏବଂ ଶାrେର

ଏ ପାଥନା କରୁ  ଏବଂ ଆଶା କରୁ  ବଷ

ରବା ଏକ ମହାନ ଦୃ ା

୨୦୧୬ ଆମ ପାଠକ ପାଠିକା- ପାଇଁ ଏକ ସୁଖ,

ତଥାପି h େ~କ ଆମ େଦଶେର ମt

 ାଇଁ
ଧମପ

େହଉ

କବା

अତ'

ଶାr, େମୖତୀ, େପମ ଓ ସମୃିର ବଷ େହଉ

अସ¢ୁତା ବୃ ି ପାଉ େବାl କବା ୟ

ଧନ'ବାଦ

oବେର ଶାଜନକ ଏବଂ ଦୁ ଃଖଦାୟକ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

 ୁ
oରତ ଏମି ଏକ ସମାଜ େଯଉଁଠି ଧମକ
େନଇ େକ େକେବ କାହାକୁ ଏକଘhଆ

ପ;ାତା, ସାଦକ

କରୁ jବା ଉଦାହରଣ ମିDବ ନାହ_ ହଜାର
 ସନାତନ ଧମେ
 ର अସ¢ୁତା
ହଜାର ବଷର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଚDତ ସଂରଣେର...
ସଂରଣେର...
ସାଦ|ୟ

୪

ଭୃ ଣହତ'ା ମହାେଦାଷ

अବେଶାଷ

୧୦

କମଳାକା ସୁବୁି

ପoତ ଗୁରୁ
ବ'ାସକ! ଫ|ରେମାହନ

ନମାର କାହ_h କବା ?
୧୧

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପBଏ କଥା

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ଆସ େଦmଯିବା ସାନପ ୂ¡ମା

େବାଉର ମାଣବସା

୧୮

ଲ E ୀକା ନାୟକ
ବରଗଛ ଓହଳ

୩୦

େ ତବାସୀ େଜନା
ସାଇଡ଼ ଇେଫ¬୍ ଡଟ୍ େମା!

୧୯

୨୬

अନୁ ପମ େବେହ
ସାଥପର ଏ କDଯୁଗର ମଣିଷ

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ

୨୪

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପିୟା - ୨

୧୭

୨୧

ପo ପିୟଦଶ¡
ପୁକ ସମୀ ା : ଋତୁ ସାବ

୧୪

୨୦

୩୧

ରନ କୁ ମାର ସାଇଁ

ଲ E ୀକା ନାୟକ

http://www.facebook.com/odiaparibar
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆଧୁକ ପୀର

୩୩

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ସତେର କଣ େମାେତ ଭଲ ପାଉଛ

୩୫

୩୬

୫୨

ହସ କଥା

୫୨

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
୪୦

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
େମାେତ ମବାକୁ Bअ : ଆତ-ବା

ତୁ ମ ଭଲପାଇବା

ଡା ସ'ାଣୀ ପାଣିଗା£

ବାଲEୀh ନାୟକ
अ!ଶସୟ ଓଡ଼ିଶା

୪୭

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ମିଡ଼େବ ନ୍ ଆ¬ି େଭସନ୍ : େଗାରଖଧା

BCୟ ଶୀେ ତ ???

!େଶଷ ସୂଚନା

୫୩

ଭଗବାନ ସମ-ର ମେନାାମନା ପର
ୂ ଣ

୪୪

ପୀପିୟଦଶ¡ ମହାପାତ

କର ନୂଆ ବଷେର ଆପଣ- ସମ ସପ
ସାକାର େହଉ !ଶ ଶାrମୟ େହଉ

  ସୁଖ,
ସମେ ସୁଖଶାrେର ରହ ସବତ
ଶାr, େମୖତୀ, oତୃ ତ, ବୁତା, େପମ ଓ
େସୗହା&'ର ବାତାବରଣ ରହୁ

ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଗାମୀ ସଂରଣ ଆସା ମାସ (େଫବୃ ଆରୀ) ଦଶ ତାଖେର ପକାଶି ତ େହବ, ଜ େଲଖା
ପକାେର ପକାଶି ତ କବା ଇ®ୁକ େଲଖକେଲmକା ଜ lmତ କୃ କୁ ଆମ କଟକୁ ଇେମଲ୍ା ପଠାଇ
ପାେବ hiା ଠିା ପଠାଇ ପାେବ अ¥କ ସଚ
ୂ ନା ପାଇଁ ପକାର େଶଷ ପୃ;ାକୁ ପଢ଼

http://www.facebook.com/groups/aahwaan
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अବେଶାଷ
ଆmର ଲୁ ହକୁ ଓଠ ପିଉअ
ଳ ଳ ଜେଳ ମନ,
େକେତ େଯ ଯଣା ଏ  ତେଳ
େଦm ଯାେ~ ଥେର ଧନ [୧]

ଠିକଣା େତା’ର େଖା> ପାଉନାହ_

ପoତ ଗୁରୁ

ସମୟ ଗ~ଣି ସ,
େକେବ ତୁ ବୁ ଝିବୁ େଫ ଆସି ବୁ େ~
ଆଶା େମାର अସୁମାରୀ [୨]

ଆmରୁ େମାର ଦ ହ>ଯାଏ
ମେନ ପେଡ଼ େତାର ସE
ସକାଳ ସେର ଝୁ ରୁ  େତାେତ େ~
अଭୂ ~ େତାର େସ ପୀ [୩]

ଆmର ପଲେକ kହ_ ରj!
अେପ ାର ନାହ_ େଶଷ
େପମକୁ େମାର ପାଇ ପାl
ରଗ~ अବେଶାଷ [୪]

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ :
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବ'ାସକ! ଫ|ରେମାହନ େସନାପ
ଆଧୁକ ଓଡ଼ି ଆ ଗ² ଜଗତର ଔଜଲ'ତମ
ତାରକା jେଲ ଶୀ ଫ|ର େମାହନ େସନାପ  ଜନE
ସମୟେର ବ ଜେମାହନ oବେର ନାମିତ ଏ ମହାନ
ବ'ି ଜର ବାଲ'କାଳେର अେନକ ବ'¥ େହତୁ
ଦୁ ବଳ ରହୁ jେଲ ଏବଂ ତା-ୁ ବାରiାର ତ´ାଳୀନ
hµକ ବା ଫ|ର ମାନ- ପାଖକୁ ଆଯାଉjବା
େହତୁ ପକାେର ତା- ନାମ ଫ|ରେମାହନ େବାl

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

କ Bଆଯାଇj~
୧୮୪୩ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ ମାସର ୧୩ ତାଖ
Bନ ଏ ମହାନ ଗଣନାୟକ, େଲଖକ, ଯୁଗପବdକ,
ଔପନ'ାସି କ, କ! ତଥା ଓଡ଼ି ଆ oଷା ଆୋଳନର
ପମୁଖ ପୁେଧାମାନ- ମtରୁ

ଜେଣ ଶୀ ଫ|ର

େମାହନ େସନାପ- ଜନE अ!ଭ ବାେଲଶର >ଲ¶ ା
ମl¶କାଶପୁର ଗାମେର ପିତା ଲ Eଣ ଚରଣ େସନାପ
ଓ ମାଆ ତୁ ଳସୀ େଦ@- ଔରସରୁ େହାଇj~ h
अତ' ଦୁ ଃଖର !ଷୟ ତା-ୁ ମାତ େଦଢ଼ବଷ ବୟସ
େହାଇjବା େବେଳ ପିତା-ର େଦହା େହାଇj~
ଏବଂ ବଷ ବୟସ େବଳକୁ େସ ମାଆେଛଉ
େହାଇjେଲ ପି~Bନୁ ପିତାମାତା-ୁ ହଇବା ପେର
ବ ଜେମାହନ ଜ େଜେଜମା- ~ଳନ ପାଳନେର ବଡ଼
େହାଇjେଲ h ପି~Bେନ ବ ଜେମାହନ ବାରiାର
अସୁaତା େoଗ କରୁ jବା େହତୁ ତା- େଜେଜମା ତା-ୁ
ଫ|ରମାନ- ପାଖକୁ େନଇ ଯାଉjେଲ ଏବଂ େସ
ଦୃ ଢ଼oବେର oବୁ jେଲ େଯ େକବଳ ଫ|ରମାନଦୟାରୁ ହ_ ବ ଜେମାହନର ବନ ସୁa େହାଇj~,
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େତଣୁ

େସ

ତା-

ନାମ

ଫ|ରେମାହନ

େବାl

େବାl ¸dି ଆଯାଇj~
ଫ|ରେମାହନ- ପାିତ'ର ପକା;ା ତା-ୁ

କେଦଇjେଲ
େସ ବାେଲଶରର ବାରବାଟୀ !ଦ'ାଳୟେର

ଇଂେରଜ

ସାେହବମାନ-

ଠାରୁ

ସ§ାନ

ମାଇନର୍ ପାସ କବାପେର !ଦ'ାअtୟନ କରୁ jେଲ

ଆଣିେଦଇj~ ବାେଲଶରର ତ´ାଳୀନ >ଲ¶ ାପାଳ

h

ଜନ୍ !ମ୍ସ ତା-ୁ ବହୁ ତ ସ§ାନ କରୁ jେଲ ଏବଂ

ଆଥ¡କ

अନଟନ

େହତୁ

େସ

ପାଠ

ପଢ଼ା

ଳଗିର

କନପା, େସ !ଦ'ାଳୟେର ଶି କତା କବା

 ୍ ସରୂପ ତା-ୁ
ଜର ସ§ାନ ପଦଶନ

ଆର କେଦଇjେଲ ଏହାପେର େସ ବାେଲଶ ର

Bୱାନ ପଦ@ ପଦାନ କjେଲ ପେର ପେର

>ଲ¶ ାପାଳ- କାଯ' ାଳୟେର hଣୀ oବେର ଏବଂ

ଫ|ରେମାହନ

ପେର ପେର ବାେଲଶର ମିଶନ ୁଲେର ଶି କତା

ପାଲଲହଡ଼ା, େକଉଁଝର ଆB aାନେର େଦୱାନ ଦାୟିତ

କjେଲ

ତୁ ~ଇjେଲ ଜର ସମଗ ବନ େସ oଷା ଓ

େସ !}ନ oଷାେର ଉ·େକାଟୀର େଲଖାମାନ

ଡମପଡ଼ା,

େଢ-ାନାଳ,

ଦଶପଲ¶ ା,

ସାତ'ପାଇଁ େୟା>ତ କjେଲ
୧୮୬୮ ମସି ହାେର ବ'ିଗତ ପେଚାେର େସ

ପଢ଼ି ବା ସତ ଗେବଷଣା କରୁ jେଲ େସ ଓଡ଼ି ଆ
ସେମତ, ଇଂ, ବାଳୀ ଏବଂ ସଂୃତ oଷାେର ମt

ଉ´ଳ

ପାିତ'

ମହାନତା

ଓଡ଼ି ଆoଷାେର अେନକ ପତ ପକା ଓ ସiାଦପତ

େସେତେବେଳ ଜଣାପଡ଼ି j~ େଯେତେବେଳ ତ´ାଳୀନ

ପକାଶି ତ କjେଲ େସ େବାଧଦାୟି, ନବସiାଦ

ଇଂେରଜ ସରକାର ଓଡ଼ି ଆoଷାର अବaି କୁ ପଶବାଚୀ

ଓ

କେଦଇ ଓଡ଼ି ଶାେର ବାଳୀ ଶି କ ଓ oଷାେର

ସାଦନା ଦାୟିତ ସk
ୂ ରୁ ରୂପେର ତୁ ~ଇjେଲ ଓଡ଼ି ଆ

େ&ଶ

oଷାର ଉନ , ପkର ଓ ପସାର ମେ େସ ଉ´ଳ

େଦଇjେଲ ଏ ମହାନ ଯୁଗଜନEା ଫ|ରେମାହନ

oଷା ଉନ  !ଧା ସo ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ

େସେତେବେଳ

ପ;ା କjେଲ ଓଡ଼ି ଆ oଷା ଓ ଓଡ଼ି ଶା ଭୂ ମିପାଇଁ

अଜନ

!ଦ'ାଳୟେର

କjେଲ

ଶି ାଦାନ

ଓଡ଼ି ଆ

ତା-ର

କବା

oଷା

ପାଇଁ

ଆୋଳନର

ମ

େପସର

aାପନା

ସiାଦବାକା

ନାମେର

କାଯ'

ଏବଂ

अେନକ

ଓଡ଼ି ଆ େପସ aାପନ

କ !ଦ'ାଳୟର !}ନ

ସଂଗଠନର େସ ପୁେଧାjେଲ ୧୯୧୨ ଓ ୧୯୧୭

େଶଣୀପାଇଁ ପାଠ'ପୁକମାନ ଓଡ଼ି ଆ oଷାେର ଛପାଇ

ମସି ହାେର अନୁ ;ିତ ଉ´ଳ ସାତ' ସମାଜର ବାଷ¡କ

କlକତାେର

ସମାେବଶେର େସ ସoପ ପଦ ଗହଣ କjେଲ

ମହକମାେର

େନଇ

ଏବଂ

ପକାର

େସ

ଇଂେରଜ

କjେଲ

େସ

ଧjେଲ ଏବଂ ତା-ର ବ'ିଗତ ପେଚାେର େସ

jବା

େସ®ାକୃ ତ

କjେଲ

ଓଡ଼ି ଆ

ଉପaି ତ େହାଇjେଲ ଫ|ର େମାହନ- ପେଚା

ଓଡ଼ି ଆ oଷାେର ଗ² ଓ ଉପନ'ାସ ତଥା

େହତୁ ଓଡ଼ି ଶାେର ଓଡ଼ି ଆ oଷାେର ଶି ାଦାନ େହବ

ସବoରCୟ ରେର ପଥମ ଔପନ'ାସି କ oବେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆେମ ଫ|ରେମାହନ-ୁ ସ§ାନ ଜଣାଇବା ଉତ

ଓଡ଼ି ଆେର अନୁ ବାଦ କ ଶୁଣାଉjେଲ ଏବଂ ଏହା

ତା-ା ରତ ପେତ'କ ଉପନ'ାସ ତ´ାଳୀନ

ଓଡ଼ି ଆoଷାେର ସରଳ oବେର oଷାନୁ ବାBତ ମାୟଣ

ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ ®କ ତ ଣ j~, େସ େଲmjବା

ଓ ମହାoରତ େହାଇjବା େହତୁ ତା-ୁ ବ'ାସକ!

ଛअମାଣ

ଆଠଗୁ»,

ଓଡ଼ି ଆoଷାର

ମାମଁୁ,

କାଳଜୟୀ

ପାୟିତ
କୃ 

ଓ ଲଛମା

ଏ

kେଟି

ଉପନ'ାସ ବ'Cତ େସ ଜର ଆତEବ ମt
େଲmjେଲ, ଯାହାର ନାଆଁ j~, ଆତEବନ ଚତ
୧୮୬୦ ମସି ହାେର େସ ଓଡ଼ି ଆoଷାର ପଥମ
ୁଦଗ² େଲmjେଲ ଲଛମଆ, ଯାହା ତା-ା

େବାl ଉପା¥ Bଆଯାଏ ଏହାବ'Cତ ତ´ାଳୀନ
ବାମ ଜ'ର ଜା ତା-ୁ

ସରସC ଉପା¥େର

ସ§ାତ କjେଲ 
ବ'ିଗତ ରେର େସ ଜେଣ अତ' ଦୁ ଃଖୀ
ମନୁ ଷ'jେଲ
ହଇjେଲ

ବାଲ'
େସ,

ସମୟେର

ଏହାପେର

ପିତାମାତା-ୁ

ବାରiାର

अସୁa

ପକାଶି ତ

ରହୁ jେଲ ୧୮୫୬ ମସି ହାେର େସ !ବାହ କjେଲ

େହାଇj~ ଏହାପେର ୧୮୯୮ ମସି ହାେର ତା- ରତ

ମt ଜର ପଥମ ପତ ୀ-ୁ ହଇjେଲ ପୁଣି ୧୮୭୧

େରବC ବହୁ ତ ଜନପିୟତା ~ଭ କj~ ଦୁ ଭାଗ'ର

ମସି ହାେର BCୟ !ବାହ କବା ପେର ମt େସ

!ଷୟ, ଲଛମଆ ଯBଓ ଫ|ରେମାହନ- ପଥମ

ହଇଜାେର ପାଣ ହଇjେଲ ପଥମ ପତ ୀ- ଠାରୁ

ୁଦଗ² h ସବoରCୟ ରେର ତା-ୁ oରତର

ଜEତ ତା-ର ପଥମ ପୁତ ମାତ ଛअ ବଷ ବୟସେର

ୁଦଗ² ରଚନାକାର oବେର ସ§ାନ ମିD~

ପାଣତ'ାଗ କj~, BCୟ ପତ ୀ- ଔରସରୁ ଜEତ

ୁଦ ଗ² ଯଥା

ପୁତ ସହ ତା-ର ମନାର େହାଇj~ अେନକ

 d, ିପୁअ
େପେଟz୍ େମଡ଼ି ସିନ୍, ଡାକମୁନସୀ, अଧମ!

ଦୁ ଃଖେର ମt େସ ଆମକୁ अେନକ ଉପାେଦୟ ଗ¼ ଓ

अନା, ସd ଜମିଦାର ଆB ପକାଶି ତ େହାଇj~

ଏକ ଉନ ତ oଷା ଭାର େଦଇଯାଇଛr

େବାଧଦାୟି

ସାBତ

ପଥମ

ପକାେର

ନାହ_ ପେର ପେର େସ अେନକ

ଉପନ'ାସ ଓ

ୁଦଗ²େର ପ@ଣ ଫ|ର

େମାହନ କାବ' ରଚନାେର ମt ସମାନ ପମାଣର
ପାିତ' େଦଖାଇଛr ତା-ର ପଥମ କ!ତା ସଂଗହ
ଉ´ଳ ଭ ମଣ ୧୮୯୨ ମସି ହାେର ପକାଶି ତ େହାଇj~
ପେର ପେର େସ ପୁ¸ମାଳା, ଉପହାର, ପଜ
ୂ ାଫୁଲ,
ପାଥନା, ଧୂD ଆB अେନକ କାବ' ରଚନା କଛr
ଜର ପଥମ ପତ ୀ अସୁa jବା ସମୟେର େସ
ସଂୃତେର

ରତ

ମାୟଣ

ଓ

ମହାoରତକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପBଏ କଥା
ସ² ପୁି !େଯାଗ କ େଗାଟିଏ େଟ ଧାନକଳ
ଆର କjେଲ ଶୀ ବଳମ ମହାr ହାଡ଼ଭା
ପଶମ ସତ, ବୁ ି!େବକ ଖେଟଇ େସ Bନକୁ Bନ
ଉନ ର

ପଥ

େଦmjେଲ

Bନ

ଆସି ~,

େଯେତେବେଳ ତା- ଧାନକଳର ଡାକନଁା େହାଇଗ~
ସା ଓଡ଼ି ଶାେର ଗଁ ା ଗା ଗDକି େର ଘେର ଘେର

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ସମେ ତା- କଳର kଉଳ ବ'ବହାର କବାକୁ
~ଗିେଲ ଉନ ତ ଗୁଣମାନକୁ tାନେର ରm େସ େଯଉଁ
େସବା େଦେଲ ତାହା ଫଳେର ତା- ଧାନକଳ kଉଳ
ସମେ େଖା>େଲ ଥେର ବ'ବହାର କବା େ~କ
ବାରiାର

େକବଳ

େସ

kଉଳ

ହ_

ଖାଇବାକୁ

kହ_େଲ
କୁ ହାଯାଏ, ‘ତୁ  ବାଇଦ ଶହସ େକାଶ’, Bନ
ଆସି େଲ ବଳମ ବାବୁ - ନଁା ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର ମt
ଖ'ା ~ଭ କ~ ମା ଲ Eୀ- ଆଶୀବାଦ େହତୁ େସ
Bନ



ଜ

ପଶମର

ସୁଫଳ

ପାଇବାେର

~ଗିେଲ ତା- ଉାଦର ପଶଂସା େଯh ତାଜର ଯଶଖ'ା େସh ବୃ ି ପାଏ େସ ବdମାନ
ଜେଣ

ଜଣାଶୁଣା

ଶି ²ପ

oବେର

ସ§ାତ

େହାଇଛr ଘର ନୁ େହଁ ତ ଜ ଉଆସ ବାହାେର
ସୁର ାକମୀ , }ତେର !~ କୁ କୁ ର ସବୁ ପକାର
!ଳାସବ'ସନେର ବଳମବାବୁ ସମୃ
ଦୁ ଇପୁअ !ବାତ, େତଣୁ ଘେର ସବୁ େବେଳ ଗହଳ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଚହଳ, ପୁअ ନା- ସହ େବଶ ଭଲେର ସମୟ

ଜାଣିଛୁ ?

!ତୁ ଥାଏ ବଳମ- ପୁअମାେନ ବାପା- କାସହ

ବଳମବାବୁ h ସବୁ ଶୁଣି ହସି େଦଇ କହr, ‘ଏେବ

କା ମିେଶଇ ତା- କାରବାରକୁ ଆଗକୁ େନେଲଣି

! ସମୟ अ, ତୁ େମମାେନ ! ସାଇେକଲ ଧ ପକାअ,

ତଥାପି ବଳମ ନ ଗେଲ େକୗଣସି କାମ ସୁରୁଖୁରୁେର

ନେହେଲ...’ ସାମାେନ !ର oବ େଦଖାଇ କହr

ହୁ ଏ ନାହ_

ନେହେଲ କଣ େହବ? ବଳମ ବାବୁ

ଏେତ ସାଜ ସଉଜେର ରହୁ jବା ଏବଂ !ଳାସେର Bନ

ସାଇେକଲ ଧ kl ଯାଆr ଘେର ମt ସମେ

କାଟୁjବା ବଳମବାବୁ h Bେନ େମାଟର ଗାଡ଼ି

ବଳମ ବାବୁ - ଏ ସାଇେକଲ େପମକୁ !େଧ

ବ'ବହାର କନାହାr ତା- ସାଇେକଲ ଭଲ ତ େସ

କରr ବହୁ ତ ବୁ ଝା ସୁଝା କବା ପେର ମt

ଭଲ ସାଇେକଲେର ବସି ଧାନକଳ ଯାଆr, ବଜାର

େଯେତେବେଳ ବଳମ ବାବୁ

କରr, େବେଳ େବେଳ ସହର ବାହାରକୁ ସାଇେକଲ

ପୁअମାେନ >ଦ୍ କ ବାପା- ପାଇଁ କାର େଗାଟିଏ hଣି

େନଇ ମାଡ଼ି ଯାଆr କବା ବାହୁ ଲ' ସାଇେକଲ

ଆଣିBअr ଭଲ କ ତାଗିଦ୍ କBअr ଆ>ଠୁ

ଚଳାଇବା ବାବୁ - େଗାେଟ ସଉକ ଘେର ଗାଡ଼ି

େକବଳ କାରେର ହ_ ଆପଣ ଯିବାଆସି ବା କେବ

େମାଟରର

ସାଇେକଲ ବ ଆମ ଇସ୍ ମିଲେର କାମ କରୁ jବା

अoବ

ନଥାଇ

ସୁା

ବଳମ

ବାବୁ

ହସି େଦଇ

h ଶୁଣr ନାହ_,

ସାଇେକଲ ଚଳାଇବା େଦm h େ~କ ନାକେର

 ରୀମାେନ
କମk

ଆୁଠି େଦଇ ହସr, କୁ ହr ଏେତ ସdି କଣ ମବା

ସାଇେକଲେର ଆସି ବା ସୁର ~ଗୁ अତଃ ଆମ

େବଳକୁ ଧh ଯିବ ? େହେଲ ବଳମ ବାବୁ େସ ସବୁ

ପବାରର ସ§ାନ ଓ ପ;ାକୁ େଦm କାରେର ହ_

କଥାକୁ େକେବ tାନ େଦଇନାହାr

ଆସ ଏହା ଶୁଣି ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ ଆmେର ବଳମ

अବଶ' େକେବ େକେବ ବୁ ମାେନ େଦଖାେହେଲ

କୁ ହr, ‘ଏ ସାଇେକଲେର ବେସଇ ତୁ ମ ଦୁ ଇଟାକୁ

ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଭୁ ଲr ନାହ_ କହr, ଆେର େତା

ବଡ଼

ସଉକ ପେର, अତଃ େତା ସ§ାନକୁ

ସାଇେକଲେର

େଦm ତ

କjl

ଗାଡ଼ି େର

େକେତ
େକେତ

ଆସୁଛr

ବୁ lଛ
ଖୁସି

ଆଉ

ଆପଣ

ତୁ େମ

େହଉjେଲ

ଏଇ
ତୁ େମ

ଗବ

ଦୁ ଇଜଣ ସବୁ ଆେଡ଼ ବୁ l ଯାଉjଲ, ୁଲ, ବଜାର,

େ~କମt ଆ>କାl େମାଟର ଚଢ଼ି ~ଣି, ଆଉ ତୁ ଏେତ

ସହର େସେତେବେଳ ତ h ଖପ ~ଗୁନj~?

ବଡ଼ ଶି ²ପ େହାଇମt େସଇ ପୁରୁଣା ସାଇେକଲ ଧ

ଏେବ କାହ_h ~ଗୁ ? ହଇେର େସେତେବେଳ ତ >ଦ୍

ବୁ ଲୁ ଛୁ? େତା ପୁअମାେନ କଣ oବୁ jେବ କଲୁ ?

କରୁ jଲ ଆମକୁ ସାଇେକଲେର ବେସଇ ବୁ େଲଇ अ

ବାଟଘାଟେର ଯିବାଆସି ବା େ~କ େତାେତ କଣ କହୁ ଛr

େବାl? ଆ> ତେମ ସବୁ ାଟସ େଦେଖଇ ହଉଛ ?

ସାଈେକଲ ଡ଼ି େଦ ଦୁ ଆେର ଗବରୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମଁୁ େସେତେବେଳ େଯମି jl ଏେବ ! େସମି ହ_

ସବୁ ପକାର ସୁଖାଦ' ଖାଇବାକୁ ମନା େହାଇଯାଇj~

अ ଆଉ ସବୁ େବେଳ ଏମି ହ_ ର!? ଧନ ସdି

ଡାରୀ

ମୁେର ନ ଚଢ଼ି େଲ ହ_ ଭଲ ଥେର ମୁେର ଏ ସବୁ ର

କେଦଇj~

ଗବ ଚଢ଼ି େଲ ମନୁ ଷ'ର ଦୁ ଦ¡ ନ ଆସି ଯାଏ ଯB

େସମାନ-ୁ ପBନ h ସମୟ ବ'ାୟାମ କବାପାଇଁ

ତୁ ମମାନ-ୁ େମା ସାଇେକଲ ଚେଳଇ ମିଲ୍କୁ ଆସି ବା

ବାt େହାଇ ସାଇେକଲ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ି ~ ଗାଡ଼ି

ଭଲ ~ଗୁ ତା େହେଲ କାlଠୁ ମଁୁ ଆଉ ମିଲ୍କୁ ଆସି !

େମାଟର jେଲ ସୁା େସମାେନ ସାଇେକଲେର ଯିଆ

ନାହ_ ତେମ ମାେନ ତ ବଡ଼ େହଇଗଲଣି ମୁକୁ

ଆସି ବା କବାକୁ ବାt େହେଲ

ହାତ ପାଇ~ଣି େମାେତ ଆଉ କାହ_h ପkବ?

େସମାନ- ଦୂ ବaା େଦm ବଳମ ମନ ଦୁ ଃଖ

େମାର ରବା ନ ରବା h ଫରକ ପକାଏ ନା

କରୁ ଥାr ଯାହା, େହେଲ େସମାନ-ୁ େକେବ ମେନ

େମାର ପBଏ କଥା h ମେନ ରmଥାअ, ଧନ ଠାରୁ

ପେକଇ େଦଇନାହାr େସମାେନ ବାପା- ସହ କଣ

ସାa' ବଡ଼ ସଦ’

କjେଲ Bନ ଆସି ~ େଯେତେବେଳ େସମାନ-ୁ

େସ Bନଠାରୁ ବଳମବାବୁ ଆଉ ମିଲ ଯାଇନାହାr

େଜ େଜ ହୃ ଦୟମ େହ~ େଯ ବାପା- ସୁର

अେନକ ବଷ !ଗ~ଣି ବୟସ Bନକୁ Bନ ଗଡ଼ି

ସାa'ର କାରଣ କଣ କାହ_h େସ ସବୁ େବେଳ

kl ବୟସର ସାତଟି ଦଶକେର ପାଦ େଦଇjେଲ

ସାଇେକଲକୁ ପାଧାନ' େଦଉjେଲ, େସମାେନ ବାପା-

ମt ବଳମ ପବ
ୂ ପ ଯୁବସମ େତ>ୟାନ୍ अଛr

କଥା ନ ମା େନଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁ ଣୀକୁ େବାଗ~ ପେର

ଠିକ୍ େସମି ହୃ ପୃ, ସୁaସବଳ ଥାଏ େହେଲ

ଆଉ h କବାର ନj~

ପମଶ

େସମାନଡାର-

ବନକୁ
ପମଶ

ଦୁ ଃସହ
अନୁ ଯାୟୀ

ବଳମ- !ନା ଉପaି େର ତା- ମିଲ୍ର अବaା
ଜଜର େହାଇଗ~ଣି ପୁअମାେନ ଆଉ ପବ
ୂ ପ ସ ମ

କୁ ା, ମ>ପଡ଼ା

ନାହାr ମିଲ୍ର ପ;ା Bନକୁ Bନ କମ େହବାେର

ସiଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା

~ଗି Bନ ଆସି ~ େଯମି ବ େହାଇଗ~ ପୁअମାେନ

େମାବାଇଲ୍ - ୯୫୮୩୩୨୨୧୪୩

ମt ଆଉ େଜଗାର ମ ରେଲ ନାହ_ ମାନସି କ
ାେର

Bନକୁ

Bନ

अ¥କରୁ

अ¥କ

େଗୀ

େହାଇପଡ଼ି େଲ େସମାେନ ବ¶ ଡ୍ େପସର, ଡାଇେବଟିସ୍
ଆଉ େକେତ କଣ େଗ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସି ~ Bନj~
ରୂପାଥାDେର ବସି ସୁଖାଦ' ଖାଉjବା ପି~ମାେନ ଏେବ
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ଆସ ଯିବା େଦm ସାନପ
ୂ ¡ ମା
kଲେର ମିତ ଯିବା େଦm େଦବ ସାନ ପଣ
ୂ ¡ମା
ପତ'

 କବା ଜଗନ ାଥ ମମା I
ଦଶନ

ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ ାଥ ଜନମ Bବସ
ଉµବ ମୁଖର ପୁରୀ ଧାେମ େହାଇବା ହରଷ I
ମଣି ମାଲ' kମର ପତାକା େତାରଣ ସ¿ିତ
ସାନମ େହାଇବ ଧୂପ ଚନ ସୁର}ତ I
ଦ ି ଣ Bଗେର अ େଯେତ କୂପ ପଣ
ୂ 'ମୟ

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍

ସୁନା ରୂପା ତiା କଳସୀେର अଣାଯିବ ପୟ I

ଶାÀ !¥ ମେତ ଏj କଯିବ अ¥ବାସ

 ଠାକୁ ର ପହି ସେବ କବ ଉଲ¶ ାସ I
ଛତ kମର ବ'ଜନ କଯିବ ଉେdାଳନ
ଆହ¶ ାBତ କବ ହୃ ଦ !}ନ ବାଦ'ସÁନ I
ସାନ ମପେର ମହାପଭୁ େହାଇେବ !>ତ
ବଦନ ବ'Cତ େହାଇବ ସବା ଆBତ I
ଏକ ଶତ ଆଠ କଳସୀ ଜେଳ କେବ ସାନ
ସମଦ େଜ';ା ମର ପାଠ କେବ ବ ାହEଣ I
ବÀ ଚନ ମାଲ' ତଥା ନାନା ଭ ' ଦ ବ'େର
!¥ ମେତ ପଜ
ୂ ା !ପ କେବ ଭକ ଭେର I
ଦ ି ଣ ମୁହଁା େହାଇ କେବ अଣସର ଯାତ ା
£ ଳାB अଳ-ାର କାଢି େନେବ ଦଇତା I
अ ପୁଣ'ମୟ अେଟ େଦବସାନ ଦରଶନ
ପୁଣ କହଇ ଏହା କେର େମା

ପରଦାନ I

ସାନାବେଶଷ ଜଳ କେଲ ଶରୀେର େଲପନ
ସବ ମେନାାମ ଭର େହାଇଥାଏ ପର
ୂ ଣI

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େବାଉର ମାଣବସା
ବୁ ଧବାର Bନ େବାଉ େଲପା େପା କେର !
ତା ପେର ଯାଈ h େସ ଫୁ ଲ େତାD ଆେଣ !!
ଗୁରୁବାର Bନେର େଯ ରୁ େସ ଉେଠ !
ଘz ହୁ ଳ ହୁ Dେର େଯ k ଆେଡ଼ କେÃ !!
େଝାଟି ପଣାେର େଯ ଘର ହସି ଉେଠ !
k ଆେଡ଼ ଝୁ ଣାେର େଯ ଘର ବାସି ଉେଠ !!

ଲ E ୀକା ନାୟକ

ସକାେଳ ସକାେଳ ଘର ପଜ
ୂ ା ପାଠ ସେର !
େସ Bନେର େବାଉ େମାର ମାଣବସା କେର !!
ଗୁରୁବାର Bନ ପୁ ଉପାସେର ରେହ !
Bନ େବଳା ଯାଇh େସ ମା େoଗ ଖାଏ !!
ସ'ା େବେଳ ପୁଣି େସ ତ ପଜ
ୂ ା ପାଠ କେର !
ଲ Eୀ ପୁଣ ବକୁ େସ ପଠନ େଯ କେର !!
ସମ- ଆେଗ' େଯ କାମନା େସ କେର !
 ୀର ଗୁରୁବାର !!
ଏ ଭD କେଟ ମାଗଶ
ଘz ହୁ ଳ ହୁ Dେର େଯ କେଟ ପୁ Bନ !!!
ସି }ଲ୍-େମେzନାନ୍ସ୍
େବଦା lମିେଟଡ଼ (େର୍~ଇଟ୍ ଗ¨ପ୍)
~ିଗଡ଼, କଳାହାି
େମା : ୯୭୭୭୪୫୭୨୧୬
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ବରଗଛ ଓହଳ
ବରଗଛ ଓହଳ, ବରଗଛ ଓହଳ 
ପି~Bେନ େକେତ େଖଳୁ ତା ଗଛ ମଳ
ୂ େର
ଟନ୍ ଟନ୍ ଆବାଜେର ଖୁସିର ଲହେର
େଖଳଛୁଟି ଆସି ଗ~ kଲଯିବା ସହଳ
େକେତ ଆନେର କାଟୁ ତ ଗଛ ମଳ
ୂ େର
ବରଗଛ ଓହଳ ବରଗଛ ଓହଳ 

ଲ E ୀକା ନାୟକ

େଗାଟାଏ ଉପେର େଗାଟାଏ ଝୁ ଲୁ ତ ଗଛ େଚରେର 
ଝୁ ଲୁ ଥାଉ ଆେମ େକେତ ଆନେର
ତା ଗଛ େଚରେର 
ଝୁ ଲୁ ଝୁ ଲୁ େକେତ ଖାଲେର ପଡ଼r
େଦହ ମୁ ଓଦାକ ଦୁ ଃଖେର େଫରr 
େକେତ ମଜା େକେତ ସଜା, କାଟr ତା ମଳ
ୂ େର 
େସ Bନ h ଆଉ ଆସି ବ,
େସ ସEଭ Bନ h େଫବ

ସି }ଲ୍ େମେzନାନ୍ସ
େବଦା lମିେଟଡ଼ (େର୍~ଇଟ୍ ଗ¨ପ୍)
~ିଗଡ଼, କଳାହାି
େମାବାଇଲ୍ : ୯୭୭୭୪୫୭୨୧୬
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ଭୃ ଣହତ'ା ମହାେଦାଷ
ମାଆ ଦରକାର, ଭଗୀ ଦରକାର
ଆଉ ପତ ୀ ଦରକାର,
ଦୁ ଆ ଆେ~କ ନ େଦଖୁଣୁ h
କନ'ା ଭୃ ଣ ନ କର 
କନ'ା ରେଲ ତ ମାଆକୁ ପାଇବ
ଭଉଣୀ, Àୀ ମିDବ,
କମଳାକା ସୁବୁି

अଜବ ଦୁ ଆ ଝିअ kେହଁ ନାହ_
ଏ ସବୁ େକମି େହବ ?
ଆ>ର ସମାେଜ ସ}ଏଁ ସମାନ
ପୁअ େହଉ अବା ଝିअ,
ଝିअଟିଏ େବାl hଆଁ ହତାଦର
ସଗେବ ଜନମ Bअ 
କନ'ା ସାନକୁ ବାअ େହ ଆ>
କନ'ା ତ ଘରର ଲ E ୀ,
କନ'ାଭୃ ଣ ହତ'ା ମହା େଦାଷାବହ
ପାଇବ ମା, Àୀ ବା ଭଗୀ 
ନଇ, େଖାା
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!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

20

ଏକାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖ'ା
ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୬

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

www.aahwaan.com

ନମାର କାହ_h କବା
ଈଶର-ୁ ସ§ାନ ଓ ଭି ଜଣାଇବାର अେନକ
ଗୁଡିଏ ମାtମ ର }ନ }ନ ହମୁଦା ା
ପଣିପାତ ଓ ପାଥନା ଜଣାଇବାର ପଚଳନ େଦଖାଯାଏ
hେ~କ େଯାଡ଼ହ େହାଇ ଯାଚନା କରr ଏବଂ
ଆଉh େ~କ ମୁଠାଛି ପଣିପାତ ଜଣାଇଥାr ୁ
 ର ଉପେ ମୁଦାେର ଈଶର-ୁ ନମାର ବା
ଧମେ

ପo ପିୟଦଶ¡

ପାଥନା କବାକୁ ଉତ େବାl !େବଚନା କଯାଏ
ଏବଂ ଏହାର ସହଜ କାରଣ େହଉ, ଏ ମୁଦା
ଈଶର- ଠାରୁ େଚୖତନ' ଶିକୁ ଜ ଆଡ଼କୁ ଆବାହନ
କବା ~ଗି େଶ; ଓ !Äାନ ସ§ତ ଏଠାେର ଆେମ
ନମାର କବାର ଆtାEକ େବୖ ଶି;' ଓ ଉପକାତା
ସକେର !kର ଆେ~ଚନା କବା

ନମାର ଶÅର ସୃି ଓ ଏହାର अଥ
‘ନମାର’ ଶÅଟି ମଳ
ୂ ଶÅ ‘ନମଃ’ରୁ ଆତ,
ଯାହାର अଥ େହଉ ଭି, ସ§ାନ अଥବା ସାଗତ
ଜଣାଇବା ନ'ାୟଶାÀ अନୁ ସାେର ‘ନମଃ’ େହଉ
ଏପ ଏକ ଶାରୀକ ମୁଦା, ଯାହା ଏ ବାdା Bଏେଯ,
‘ଆପଣ େମା ଠାରୁ ସମ ଗୁଣେର ଓ ସବୁ ପକାେର
ଉନ ତ’ ଜଣ-ୁ ନମାର କବାର ମଳ
ୂ ଉେ&ଶ'
େହଉ

ଆtାEକ

ଓ

ବା!କ

ଉପାେଦୟତା/

ଉପେଯାଗୀତା ଆହରଣ କବା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଧମ  ସୀକୃ ତ ନମାର ମୁଦା

ବା!କ ଉପକାତା
ଭଗବାନ अଥବା େକୗଣସି ସ¼-ୁ ନମାର
କବା

ା,

अଜାଣତେର

ଆମ

ମନ

ଉପେର

(୨) ଭଗବାନ अଥବା ସାଧୁସ¼-ୁ ପଣାମ କବା ା
ଆେମ

େସମାନ-ଠାରୁ

ଆସୁjବା

ସୂ E

ତର

େସମାନ- ମହାନତା ଓ େବୖ ଶି;'ର ପoବ ପେଡ଼

 ର ଆସୁ, େଯପh ଆଶୀବାଦ
ସଂÈଶେ

ସମୟକ େମ ଧୀେର ଧୀେର ଆେମ େସଗୁଡ଼ିକୁ अନୁ କରଣ

(୩) ପଣାମ ସମୟେର ପା ଶି ତର ଆମ

କବା ଆର କରୁ ଏବଂ ଜକୁ ଆହୁ  ଭଲ ମଣିଷ

ଆtାEକ अନୁ ସି µାକୁ ଗ Bଏ
ଆ>କାl

େର ରୂପାତ କପାରୁ 

ପରÈରକୁ

ସାଗତ

ସାଷଣ

ଜଣାଇବା ପାଇଁ କରମ&ନ କବା େବଶୀ ପଚDତ

ଆtାEକ ଉପକାତା
*ସରଳତା ଓ !ନମତାର ବୃ ି ଓ ଆତE ଗବର

ମଖ
ୂ 'ତଃ

ପିମ

ସଭ'ତାେର,

ଏହାକୁ

ସାଧାରଣ

अପସାରଣ- ନମାର କବା େବେଳ ଜେଣ ଯB

େସୗଜନ' ଏବଂ ଉଷE अ}ବାଦନ oେବ !େବଚନା

ାକେର, ‘ଆପଣ େମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ େଶ;, ଏବଂ ମଁୁ

କଯାଏ h, ଏେବ! अ¥କାଂଶ ୁ ପରÈରକୁ

ଆପଣ- अଧaନ; ଆପଣ ସବÄ ଓ ମଁୁ अÄାନ, h

ନମାର ଜଣାଇ ସାଗତ अ}ବାଦନ କରr ଏେବ

 ୁ अପସାରଣ କ
! ଜାେଣ ଏ oବ ଆତEଗବକ

ଏଠାେର ଆେ~ଚନା କଯାଇପାେର, ନମାର କବା

!ନମତା ବଢ଼ାଏ

କରମ&ନ କବା अେପ ା ~ଭପଦ କାହ_h


*ସମପଣ

ଓ

କୃ ତÄ

oବ

ଉେଦ କକାରୀ-

ନମାର କ~େବେଳ େଯେବ ମନେର oବନା ଆେସ,

ନମାର କବାର ଆtାEକ ଉପାେଦୟତା
ପଜ
ୂ ାaଳକୁ

ଯିବାେବେଳ ଏବଂ ଭଗବାନ-

‘ମଁୁ h ! ଜାେଣ, ତୁ େମ ସବÄାତା, ସବୁ କାଯ' ର

 କବା ସମୟେର अଥବା େକୗଣସି ବୟ ବା
ଦଶନ

କdା ଓ କାରଣ, େମାେତ ତୁ ମ ପଦEପାଦେର aାନ ମିଳୁ,

ପଜ
ୂ ୟ ବ'ି-ୁ ସା ାତ କବା ସମୟେର, ୁ

 ଓ କୃ ତÄ େହବାକୁ
ଏସବୁ oବ ଆମକୁ ପ
ୂ  ସମପଣ

ମାନ- ହାତ ସତଃ ପବୃତ ନମାର ମୁଦାେର େଯାଡ଼ି

ପବdାଏ

େହାଇଯାଏ ୁ

*ସତ ଗୁଣର ଆହରଣ ା ଆtାEକ ଉନ  -

ସତଗୁଣବାହକ ସେବାକୃ  ମୁଦା ଭି, ଶା, େପମ,

ପର अନୁ ସାେର ନମାର

ମୁଦା ମtେର,

ସ§ାନ ଓ ନମତା ଭD ସଗୀ ୟ ଏବଂ Bବ'ଗୁଣକୁ

ସବା¥କ ସତଗୁଣ ଆହରଣକାରୀ ମୁଦା େହଉ ୁ

ଦଶା ଉjବା ଏକ ସରଳ ଓ ସୁର अ}ବ'ି ଏସବୁ

(୧)

ସ§ାନ ଜଣାଇବାର !}ନ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଗୁଣ ବ'ିକୁ

ଈଶରୀୟ ଶିେର ସମୃ କେର

େସମାେନ ଯBଓ ହାତେଯାଡ଼ି ନମାର କରr, ଏହା

ନମାର ଭD ଏକ ସୁର ଧାମ¡କ କୃ  ପଛର

େକବଳ

ମାତ

ବ'ବହାକତା

ହ_

େହାଇଥାଏ

ଆtାEକ !Äାନ ଜାଣିପାେଲ ଧାମ¡କ ପର ପ

େଯେହତୁ

େସ hୟାର ଆଧାର !ଶାସ }dି େର

ଆମର !ଶାସ ଆହୁ  ମଜବୁ ତ େହବ

େହାଇନଥାଏ ତାହାର ଫଳ ଓ ଉପାେଦୟତା ମt

େତେବ କରମ&ନ କବା ପଛର ଆtାEକ

କମ୍ ହ_ ମିେଳ ୁ ଧମ  ଶି ାBଏ େଯ, ପେତ'କ

ଦୃ ି େର େକଉଁ ପକାର अପକାତା ର !kର

ଧାମ¡କ କୃ ତ' ଆtାEକ !Äାନ अନୁ ସାେର !ଶାସର


କଯାଇ ପାେର ଆ>କାl, ୁ ଧମର
ପର

ସତ ପାଳନ କଗେଲ ତାହାର ସୂଣ  ଆtାEକ

ପଛେର jବା ଆtାEକ !Äାନ ନ ଜାଣିjବା େଯାଗଁୁ

~ଭ ମିD ପାବ

େହଉ अଥବା ପିମ ସଭ'ତାର ପoବ େଯାଗଁୁ େହଉ,
େ~କମାେନ ସାଧାରଣତଃ କରମ&ନ ପବ
ୂ କ ପରÈରକୁ
अ}ବାଦନ ଜଣାଉଛr କରମ&ନ କବା ସମୟେର
ଜଣ-ଠାେର jବା ରଜ-ତମ ଗୁଣ अନ' ଜଣ- ପାଖକୁ
ପବାତ େହାଇଥାଏ, ଯାହାh अନ' ବ'ିଟିର
ସାdି କ ସଚ
ୂ ୀତା କମ୍ କଥାଏ ଏତଦ୍}ନ , ଯB
ଦୁ ହ_- ମtରୁ େକ ଜେଣ େକୗଣସି ନକାତEକ ବା
ଉଦାସୀ

ଉଜାର

ବାହକ

େହାଇଥାଏ,

କରମ&ନ

ସମୟେର େସ ଉଜା BCୟ ବ'ି ପାଖକୁ ପବାତ
େହାଇଥାଏ

ୁ

ବନଧାରଣ

ପ

ଓ

ପରଗତ ଧାମ¡କ ଚଳଣିେର, ନମାର ପବ
ୂ କ
ସାଷଣ ଜଣାଇବା ଭD ୟମ ଗୁଡିକ ଆtାEକ
ସଚ
ୂ ୀତା ବଢ଼ାଏ
अପିତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ େ~କ ଏଭD ପର ଓ
ଚଳଣିର ଆtାEକ ମହd अନୁ ଭବ କପାରr

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପୁକ ସମୀ ା : ଋତୁ ସାବ
ନାରୀ

ବନେର

େହଉjବା

अହରହ

ପବdନ ମtରୁ ସବେଶ; ଶାରୀକ ପବd ନ
େହଉ ମାସି କ ଋତୁ ସାବ ନାରୀକୁ ମାତୃ ତ ପଦାନ
 ପoବ ନାରୀ ଶରୀର ଉପେର
େହତୁ ଏ ମାସି କ ଧମର
ମାତ ଦଶି ଧ ରେହ h ଏହା ା ଶରୀରେର
େହଉjବା अେନକ ପବdନକୁ अେନେକ ସହଜେର

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ବୁ ଝିପାରr ନାହ_, hiା ମାସି କ ଋତୁ ସାବର େବୖ Äାକ
ଦୃ ି େକାଣକୁ ବୁ ଝିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଆr ନାହ_
ଆମର

ର ଣଶୀଳ

ସମାଜେର

ମାସି କ

ଋତୁ ସାବ

!ଷୟେର କାହା ସହ !ଷଦ oବେର ଚ·ା କବା ଭD
ସାମଥ' େକୗଣସି ନାରୀକୁ ହୁ ଏତ ମିDନପାେର h
ନାରୀ ବନର ଏକ ଗୁରୁତପ
ୂ  ସମୟେର େହଉjବା
ଏ ଶାରୀକ ଓ ମାନସି କ ପବdନ !ଷୟେର
ଓଡ଼ି ଆେର ଏବଂ aଳ !େଶଷେର ଇଂ oଷାର
ପେୟାଗ କଯାଇ ଏକ ସରଳ ପୁିକା ଉପaାପନ

ଡା ଜଗଶ ଚ େବେହ ଓ ଡା େସୗମ' ରନ ମିଶ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କଛr ଯୁବ ଡାର ଶୀ େସୗମ'ରନ ମିଶ ଏବଂ
ଡାର ଶୀ ଜଗଶ ଚ େବେହ
‘ସୃିପାଇଁ

ବାରiାର

ଏ

ପୁିକା

!ଷୟେର

ଜସ

ମତାମତ

େଦଇଛr ବ; Àୀ ଓ ପସC
ୂ !େଶଷÄ, ଡା ଉେମଶ୍

ର

ଗାଡୁ jବା

ଚ ପା  ତା- oଷାେର :

ନାରୀତକୁ ସମପ¡ତ’ େବାl ଉµଗୀ କୃ ତ ଏ ପୁିକା

ମାତୃ oଷାେର ଏପ ଏକ ତଥ' ସiDତ

ବା!କ ଏକ ବହୁ ମୁଲ' ଉପାେଦୟ ପୁିକା ଏjେର

ପୁକ ରଚନା କjବାରୁ ଡା େସୗମ'ରନ ଏବଂ ଡା

Bମତ ନାହ_ ପୁିକାେର େଲଖକୟ ଋତୁ ସାବ ଏବଂ

ଜଗଶ-ୁ ଆକ ଶୁେଭ®ା अତ' ସରଳ ଏବଂ

ଏହା ସହ ଜଡ଼ି ତ jବା अେନକ अସୁ!ଧା !ଷୟେର

ପାଳ oବେର େସ ନାରୀ ଶରୀରେର ସମୟାନୁ କ ମିକ

ଚ·ା କଛr, କାରଣ ଏ ସବୁ ଚ·ା ଆମ ସମାଜେର

ପବdନ ଏବଂ ତାର ସରଳ ଉପkର ବାବଦେର

ହୁ ଏନାହ_

!ଷୟେର

େଯଉଁ ତଥ' ଉପaାପନ କଛr ତାହା अବୟ

େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା

ଏହା େଯ अ¥କରୁ अ¥କ ପାଠ|ୟ ସୀକୃ  ~ଭ

ଆମ

ସମାଜେର

ଋତୁ ସାବ

ସଦ'େଯୗବନାପାା କନ'ାମାନ-ୁ
Bଆଯାଇ

ନଥାଏ

ଏjପାଇଁ

େସମାେନ

अେନକ

କବ କବା ବାହୁ ଲ' ମାତ 
ତା-ର ସାରସତ ସାଧନା ଉdରପୀଢ଼ି ପାଇଁ

अସୁ!ଧାର ସ§¨ଖୀନ ହୁ अr अ¥କାଂଶ େ ତ େର
ଏପ अଣେବୖ Äାକ ସଚ
ୂ ନାମାନ େସମାେନ ଜ
ବା@,

ମାଆ

hiା

ପବାରର

େପରଣାଦାୟୀ େହଉ ଏହାହ_ କାମନା
ପୁିକାେର ନअ େଗାଟି !ଷୟେର !o>ତ

ବ;

ସଦସ'ାମାନ- ଠାରୁ ହ_ ପାଇଥାr ଯାହା अ¥କାଂଶ

େହାଇ

ଋତୁ ସାବ

!ଷୟେର

ସମ

!ବରଣୀ

ସମୟେର ଭ ମାତEକ େହାଇଥାଏ

Bଆଯାଇ, ଯାହା ଜେଣ ସାଧାରଣ Àୀ େ~କପାଇଁ

ଏ ପୁିକେର ଋତୁ ସାବ ସiDତ अେନକ

अେନକ Äାନର େଖାକ େଯାଗାଇେଦବ ସମୁଦାୟ

କଥା େଯପh ଋତୁ ସାବ କାହ_h ହୁ ଏ, ଋତୁ ସାବ

୪୦ େଗାଟି Äାନବକ ପୃ;ାେର ସମୃ ଏ ପୁିକା

ସମୟେର

ମାନସି କ

ସତ ସଚ
ୂ ନା େଯାଗାଇ େଦଉ ଏ ପୁିକାର

ପବdନ ଓ अସୁ!ଧା, ଏ ସମୟେର ପ®ନ ତା

ପ®ଦ ଆ-ିଛr ବ; ତ ଶି ²ୀ େଗା! ନାୟଣ

ଇତ'ାB !ଷୟେର େଲଖା ଯାଇ ଏହା ବ'Cତ

ଷଡ଼ୀ

ଋତୁ ସାବକୁ େନଇ ଆମ ସମାଜେର ପଚDତ अେନକ

୨୦୧୫େର େହାଇ ଏବଂ ଏହାର ପାପ' ମଲ
ୂ ' ର

अ!ଶାସ !ଷୟେର ମt ସେଚତନତା ସୃି କବାର

୫୦ ଟ-ା

େହଉjବା

ଶାରୀକ

ଏବଂ

ପୟାସ କଯାଇ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ପୁିକାର

ପଥମ

ପକାଶନ

ନେଭiର

େଯାଗାେଯାଗ : ୯୮୫୩୧୧୭୭୨୦
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ପିୟା - ୨
ମଁୁ କ¶ ାସ୍ ସା କ'ାzିନ୍ ଆେଡ଼ ମଁୁହାଇଥାଏ  ଶି ଡ଼ିେର
ଓହ¶ ାଇ

ଲ!େର

ପହି~େବଳକୁ

ତା

ସାେଥ

େଦଖାେହଇଗ~ ସାମାସାମି 
- ହାଏ!
- ହାଏ!
- କୁ ଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ?

अନୁ ପମ୍ େବେହ

- କ'ାzିନ୍... ଆଉ ତୁ ?
- ମଁୁ ! ଯାଉ କ'ାzିନ୍ 
- ଗୁଡ୍ kଲ୍ ଆ> ତୁ ଖାଇବାକୁ େଦବୁ 
- କଉ ଖୁସିେର େବ..
- େତା ବାହାଘର ଠିକ୍ େହାଇଯିବା ଖୁସିେର 
- ଆେବ.. େମା ବୟସ େହଇ 
- େଦଶ ସାDବା ବୟସ େହ~ଣି ମାତ ଘର
େଗାେଟ ସାDବା ବୟସ େହଇ 
- ମାେନ??
- ମାେନ େହଉ... େoଟ୍ େଦବା ବୟସ ୧୮ ଆଉ
ବାହାଘର ବୟସ ୨୧  ସମ୍ଝି...
- ୱାଃ! h ଡାଇଲଗ୍ ମାଲୁ େବ ଏଇ ଖୁସିେର
kଲ୍ ଯିବା କ'ାzିନ୍ ଆ> େମା ତରଫରୁ
ଟିଫିନ୍
- kଲ୍ kଲ୍ ଜଲ୍B kଲ୍
ଆେମ ଦୁ େହଁ ମାଡ଼ି klଲୁ କ'ାzିନ୍ ଆେଡ଼ ମଁୁ ଯାଇ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବସି ପଡ଼ି l ଖାl jବା େଚୟାର୍ ଉପେର ଓ ପାଖ

- ହଟ୍ अ େବ ସି ଡ଼ା େଦmh...

େଚୟାରେର ବ'ାଗଟାକୁ ରmେଦl େସ ବସି ~ େମା

ଦୁ େହଁ ସି ଡ଼ାକୁ oି ଫୁ-ି ଫୁ-ି ଖାଇବା ଆର

ସାମାେର

କଲୁ 

- ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ

- କାl େମାେତ କଣ ଗିÉ େଦବୁ ?

- ତୁ ଖାଇବାକୁ େଦବୁ ମାେନ ତୁ ଆଣିବୁ ନା

- “ଶଃ! ତମ ଝିअମାନ-ୁ ମାବାକୁ ପଡିବ ୧୦

- େବ... ତେତ ସାଧାରଣ ଭଦ ାମି ! ଜଣାନାହ_
ଗଲ େଫ ସାେଥ େକମି ବ'ବହାର କରr?
- ହାଃ.. ହାଃ... ମଁୁ େତାର !.ଏଫ୍. ନୁ େହଁ  ଯା...
ଚୁ ପ୍kପ୍ ଆଣ୍ ବକର ବକର େହଇh Bମାଗ୍

ଟ-ାର ଜଳmଆ ଖୁଆଇh o!ଛୁ ଭଲ ଦାମୀ
ଗିÉେଟ େମା ଠୁ ମାବୁ େବାl େନ େତା
ଆଳୁ ଚପ୍ େମାର ଦରକାର ନାହ_” ମଁୁ ମିଛ
ଗ େଦେଖଇ କl 
- େବ..

h ଦ ମତ୍ ବନା
- ହଁ  ଯାଉ ତୁ ଏେତ ୀ େkବା େମା

ରଜକା୍!

ଥାଉ

େତା

ଡାଇଲଗ୍

ବା> କାl oେଲzାଇନ୍ େଡ अ ନା ତ
ତୁ େମାେତ କଣ ଦବୁ କହ

ଆଗେର
ଏh କ େସ klଗ~ କ'ାzିନ୍ କାଉzର୍କୁ 

- oେଲzାଇନ୍ େଡ େର ଗଲ୍େଫକୁ Bअr

- କଣ ଖାଇବୁ ତୁ ?

ତେତ ମଁୁ େଫ୍ଶି ପ୍ େଡ େର େଦଇେଦ!

- ଯାହା ଇ ହଉ ଆଣ୍ େମାର ସବୁ ଚDବ

େତା ବୟ୍ େଫ୍ କୁ ଆେଡ଼ ଗ~ h? ତାକୁ

େସ ଦୁ ଇଟି େପ¶ଟ୍େର ୨ଟା େଲଖାଏଁ ସି ଡ଼ା ଓ

କହୁ ନୁ େସ ତେତ ଦବ

ଆଳୁ ଚପ୍ େନଇ ¥େର ¥େର ଆେସ କାେଳ ତରକାରୀ

ବନଉଛୁ
- ଯାଃ େବ... େମାର େକ ବୟ୍ େଫ୍ ନାହାr

ତେଳ ଢାDେହଇଯିବ େବାl
- ¥େର ¥େର kଲ୍ େଗାରୀ ¥େର ¥େର kଲ୍,

- ସ·ି!

ହାତେର ଧjବା େତା େପ¶ଟ୍କୁ ସାଳ୍

- ମୁ·ି!

- ଏ ରସି hଆ ଇିୟର୍, ଗୀତ ବ କ
ଚୁ ପ୍kପ୍ ଖା
- କୁ ଲ୍... କୁ ଲ୍...

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ମେତ କାହ_h ବକ

- େମାେତ ଟିେକ ଆଗରୁ କଲୁ  ହଉ ~ଲ୍
େଗା~ପେଟ େଦେଲ ଚDବ h?
- ପି~ ଖପ o!େବ
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- ହଉ! ତାେହେଲ ଆଇସ୍ hମ୍

!ଲ୍ଡ଼ି ୍ ମଝିେର ଥାଏ ଶାଗୁଆନ୍ ଜଲ୍ େସଇ

 ତୁ କେଲଜେର ପହି~ େବଳକୁ
- େବ! ମୁଖ

ଜଲ ମଝିେର ଥାଏ ପାଦଚ~ ାଟିଏ ା
ସାଇଡ଼େର ପଡ଼ି ଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ େପାଲ୍ ତା ଉପେର

ତରDଯାଇjବ ମଁୁ କଣ କାଠି ଖାଇ!?
- ମଁୁ କପ୍ ଆଣି! ତରDେଲ ! େସଇjେର

ବସି ପଡ଼ି ଲୁ ଦୁ େହଁ  େସ ତା ଗପ ଆର କେଦ~
अସରr ଗପ େସ ଗପର ଆର ନ j~ ନା j~

ରବ
- ଫାଲ୍ତୁ କଥା ବ କର୍ କଣ େଦବୁ କହ

େଶଷ ମଁୁ h ଖାl “ହଁୁ ” ମା kljl ଆଉ ତାକୁ
େଦଖୁjl

ନେହେଲ ମଁୁ kll
- ତାେହେଲ ଶା ସୁର୍ ମଜବୁ ତ୍
- କଣ

ଜାେଣନା କାହ_h, h ତାକୁ େଯେତ େଦmେଲ ! େମା

- ଚେକାେଲଟ୍

ଆm, ମନ, ଆତEା ଶାr ହୁ ଏନା ଆହୁ  େଦmବାକୁ

- ୱାଓ! ତୁ େକମି ଜାଣିଲୁ ଚକେଲଟ୍ େମାର

ଇ ହୁ ଏ
- kଲ୍ େବ ଯିବା ଆଉ ଟିେକ ପେର ବସ୍

େଫବଇଟ୍
- େସjେର ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର୍ ଚକେଲଟ୍,

ଡ଼ି ବ

ଗୁପ୍ଚୁ ପ୍, kଟ୍, ଆଇସ୍ hମ୍ ତ ସବୁ ଝିअ-

େତେବ େମା ଠୁ h ଉdର ନ ପାଇ~ପେର େସ

ପସ୍ (ଏ କଥା oଇ ମେନ ମେନ ହସି l )

ପୁଣିଥେର କଥାଟାକୁ େଦାହଇ ଉଠି ଠିଆ େହ~

- େବ... ହସି ଲୁ କାହ_h?

େତେବ ଏଥର ମଁୁ ତା କଥାକୁ ଶୁଣି ପାl ମଁୁ ଉଠି

- ନା େସ h ନୁ େହଁ  kଲ୍ ଯିବା କ¶ ାସ୍ अ

ଠିଆ େହl

- େଡl ତ କ¶ ାସ୍ କରୁ ଛୁ kଲ୍ ଆ> ବ-୍

- h ନାହ_ ମ ଏମି ଜ୍

ମାବା

- ଓଃ! କାl oେଲzାଇନ୍ େଡ अ ଗଲ୍େଫ

- ବ-୍ ମାh କଣ କବା
- kଲ୍ ଡିେପ¶ାମା ଆେଡ଼ ଯାଇ ବୁ lବା, ଗପିବା

କଥା ମେନ ପଡୁ  ତ?
- େମାର େକ ଗଲ େଫ ନାହାr ମଁୁ ! ଏେତ

- ହଉ kଲ୍
ଦୁ େହଁ klଲୁ ଡିେପ¶ାମା ଆେଡ଼ ଡିଗୀ ଓ ଡିେପ¶ାମା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

- କଣ oବୁ jଲୁ ?

ମିେଶନା ଝିअମାନ- ସାେଥ (େତେବ ଏଇ
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କଥାଟିକୁ ମଁୁ ଟିେକ ଗୀର େହାଇ କjl ଓ

େହଇh ଯି!” ମଁୁ ଟିେକ !ର େହାଇ

େସ େମା କଥା ଶୁଣି~ ପେର h ନ କ

କl
- “ଆଶ୍ अନୁ ପମକୁ ଡୁ ନୁ େବ” େକଶବ

klବାକୁ ଆର କ~
- ମିDଯିବ ତେତ ବ' ହ 

କ~

- ଯB ତୁ kହ_ବୁ େମା ଗଲ େଫ େହଇପାବୁ 

ଆCଶ ସାଇଡ଼ େହଇଗ~ ମଁୁ ଚୁ ପkପ୍ ସି ଟ୍େର ବସି l
ଓ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ମଁୁହ ବୁ େଲଇ ବସି l

େମାର h ଆପdି ନାହ_
େସ ବୁ lପଡ଼ି kହ_~ େମାେତ ତା kହାଣୀରୁ È

େକେତେବେଳ ଆସି ଆମ ପ୍ ପାଖେର ପହିଗ~

ବାେହଇ ପଡୁ j~ “ନା” h h କ~ େସ

ଜାଣି

ଚୁ ପkପ୍ klଗ~ େସଠାରୁ  େମାର ! ସାହାସ

- अନୁ ପମ୍! ଆ> ଓେହ¶ ଇବୁ  h େବ?

େହ~ ତା ହାତକୁ ଧ ଜବରଦି ଜର କବାକୁ 

ଆଶର

ଡାକେର

ମଁୁ ¥େର ¥େର अଗସର େହl ବସ୍ ପ୍ ଆେଡ଼

ମୁଲକରୁ 

ବସରୁ

ମଁୁ

େଫl

ଓେହ¶ ଇ

ସି ଧା

େସଇ

अଜଣା

ଆସି

ରୁ ମ୍େର

େଶାଇଗl
୨୮ ନଂ ବସ୍େର ଚଢ଼ି ସି ଧା kll ପଛ ସି ଟ୍କୁ 
ଆCଶ୍ େମା ପାଇଁ ଜାଗା ରmj~
- “କୁ ଆେଡ଼ ଯାଇjଲୁ େବ? ଶଃ… େତା େଫାନ୍
~ଗୁ ନ j~ କାହ_h?” େକଶବ ପk~ ତା
ଖି ଖି ଓଡ଼ି ଆେର
- “େମାେତ ସାଇଡ୍ ସି ଟ୍ଟା ଡ୍” ମଁୁ ଆଶକୁ
କl
- “ତୁ ତ ସବୁ Bନ ସାଇଡ୍ ସି ଟ୍େର ବସୁଛୁ ଆ>
େମାେତ

ଟିେକ

ବସି ବାକୁ

େଦ”

ଆଶ୍

ଫା>~ମି କ କ~
- “ଡ଼ି ବୁ ଯB ଡ୍ ନ େହେଲ ମଁୁ ଠିଆ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସାଥପର ମଣିଷ
ସାଥପର ଏ କDଯୁଗ ମଣିଷ
ମନାହ_ ଏଠି ାପର ବଣ, ଆଉ େକେତ  ସ
ମଣିଷ ଆ> ମଣିଷର ଶତୃ , କେର େକେତ ହଟହଟା,
କାଉ ଖାଏ ଯB ପଣଷ ଏଠି, ବଗ ମୁେର अଠା
Bବା ପାରରୁ h ନ oବଇ, ଜ ସାଥେର େସ ବଶ,
ଟ-ା, ସୁନା ଆଉ ସdି, େ~ଭ ତ କ ଗାସ

େ ତବାସୀ େଜନା

¥କ ¥କ େତାର ମଣିଷ ଜନମ, ନାହ_ ମୁେହଁ େତା ~ଜ,
ପାପ ଶରୀରକୁ ଧ ତୁ ରmଛୁ, ହ ନାମ ତୁ ନ ଭଜ
କୂଟକପଟେର ମାଯାଉ ଏଠି, ପର ପାଇଁ େଖାଳୁ ଗାତ
ରେଖ ହ ଯB ମାେର hଏ ପ Äାନ େତା େହlଇ ଜାତ
oବୁ ନାହ_ Bେନ ଦୁ ଃଖକ ମେନ, h କମ  ତୁ କରୁ ଛୁ
େ~ଭ, େମାହ, ମାୟା ସଂସାର }ତେର ଜକୁ ତୁ ହଜାଉଛୁ
oବ oବ ତୁ ମ ପବ
ୂ ପୁରୁଷକୁ , ଡ଼ି ଯାଇଛr hdୀ,
ଟ-ା, ସନ
ୂ ା ସବୁ

ଣaାୟୀ ଆେର, ଯଶ ତା- अମର ର

ସାତଜନEପେର ମଣିଷଜନE ପାଇଲୁ ମମେଳ

ମଣିଷ ଜନE େହ~ େତାର £ନ, ପାଣ ତ ଯିବ अକାେଳ
ପାପର oର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ପୁଣ' ତ େହଉ ଉଣା

ମ~ ପେର ଆେର ଛୁ ଇଁେବ େତାେତ h ଲ¶ , h ଶାଗୁଣା
ରହ ରହ ଆେର ଂସ¨କ ମଣିଷ ସୁଧୁଜା ଆେର ଧନ
ମ~ ,ମ~ େବାl ହୁ ରୀ ପଡ଼ିଯିବ, ଆ> ମେଲ କାl h B Bନ

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ : ୯୯୩୭୧୭୭୩୭୨

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସାଇଡ଼୍ ଇେଫ¬୍ ଡଟ୍ େମା!
ଆବାଳ ବୃ  ବତା
େମାବାଇଲ୍ ତା- !ଧାତା,
କାମଦାମ ସବୁ ଭୁ l
େଫାନପାଇଁ ତରତା 

ରନ କୁ ମାର ସାଇଁ

ସମୟ अମୁଲ ଧନ
!ଯାଏ ଘନ ଘନ,
ଆmଲୁ ହ େତାର େକ େପାେବ
ଆଗଁୁ ହୁअ ସାବଧାନ 

ଆmକୁ ନଥାଇ ଦ
ହଲୁ ନାହ_ େଗାଡ଼ହାତ,
େଗପୀଡ଼ାକୁ ତୁ ଡାକ େଦଉଛୁ
ବଢ଼ାଉଛୁ ଖାl େମଦ 

େଫାଓନ ପାେର !>
ସପନ ଇେଜ ହ>,
କାହା ସହ ପେଦ କଥା େହଉନାହଁୁ
ବିଛୁ ତୁ ଯ ସା> 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନ ଥାଉ େସ ଦାନା କନା
େଫାନ hଣୁ ଘନା ଘନା,
େମାବାଇଲ୍ ଶା ଘା ଯାଉअ
ପେକଟକୁ ଥେର अନା 

ସବୁ jେର अ ସୀମା
ଟପିବୁ ତାକୁ ଜମା,
ଉପେଯାଗିତାର ଫାଇଦା େନଇେନ
oଗ'କୁ ନ େଦଇ >ମା 

ଆ>ମାବାଦ, ବାେଲଶର, ଓଡ଼ିଶା
େଫାନ୍ : ୭୮୯୦୩୩୬୬୧୫

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆଧୁକ ପୀର
ଆଧୁକ ପୀର, ତା’ର

ୀପ ଗ

ପୀର ସିନା ବେଢ଼ ବହୁତ
େହେଲ ଶେହେର ଏକ େପମିକ
अସବ ଏଠି ସା>ବା େପମିକ ପ 
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ଆଧୁକ ପୀର o କମ
ପୀର ଶାେର ଏମି ବୁ ଡ଼r
!ବାହ ପବ
ୂ ରୁ େପମିକ େପମିକା
ପାଳr େସ ଏଠି ବାସର  

ଆଧୁକ ପୀର ତା अଜବ ରୀ
ମହୁମା ପ ହୁअr ହଳ ହଳ
ପାକ ସିେନମାେର ଯାଉଥାଏ େବଳ
 ର ଥାଆr ମା 
अଧମ  କମେ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆଧୁକ ପୀର ତା ବାଉଳା ଗ
ସମୟ େସମି ରଥାଏ ସିନା
େହେଲ େପମିକ େପମିକା ପ
 ବଦଳାଉଥାr ତା-ର ସାଥୀ 

ଆଧୁକ ପୀର अମାଆ ତା
ହୃଦୟେର ତା- ଏମିକା େପମ
େପମ ଗପ ନ କ ସିଏ ଜମା
େଖାଜୁ ଥାr ଖାl अାର  

ସୁରପର
ୂ , ଉdରକୂଳ ହାଟ,
ପୀପୁର, ଯାଜପୁର
େଫାନ୍ : ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସତେର କଣ େମାେତ
ଭଲ ପାଉଛ ?
େଫାନ ଲଗାଇେଲ ଜମାରୁ ~ଗୁ
ସବୁ େବେଳ !> ରହୁ ଛ,
େପଢ଼ି କ ମନ େମା oରୀ ସେ
ସତ କBअ େମାେତ ତୁ େମ ପିୟା
କାହା ସହ କଥା ହଉଛ ୧

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

ଯBବା େକେବ େଫାନ୍ ~ଗୁ
ପେଦ ଦୁ ଇପଦ କଥା େହାଇସା
କହୁ ଛ ଏେବ ମଁୁ ରଖୁ,
ଆଉ ଥେର ପୁଣି େଫାନ ଲେଗଇେଲ
ବ' अଛ େବାl କହୁ  
ହାଟସ୍ଆପେର ଖାତା େଯ େଖାlଛ
Bନେଟ kଟିଂ କରୁ ନ hଆଁ,
ସବୁ େବେଳ h अନ୍~ଇନ୍ ରୁ ହ
ପkଲ କୁ ହ ବାପାoଇ େମେସଜ୍ କରr
କାହ_h େମାେତ ସେହ କରୁ ଛ 
କାହା ବାଇକ୍ ପଛେର ବସି ବୁ ଲୁ ଛ,
ପkେଲ ତୁ େମ ହସି ହସି ପୁଣି
ଧରମ o! େବାl କହୁ ଛ,
ସତକଥା ତୁ େମ େଖାl କBअ
େକେତ ଜଣ-ୁ ତୁ େମ ଭଲ ପାଉଛ 
ସୁରପର
ୂ , ଉdରକୂଳ ହାଟ,
ପୀପୁର, ଯାଜପୁର
େଫାନ୍ : ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମିଡ଼େବନ୍ ଆ¬ି େଭସନ୍
ଏକ େଗାରଖଧା
ପୃj@ର ପେତ'କ େଦଶର ପେତ'କ ସମାଜେର
अେନକ ପକାର ବମଳ
ୂ ଧାରଣା ଭ ର ପକୃ
ଓ ବନ ସଂପକେର अÄାନ ବ'ିମାେନ !}ନ ଭୂ ଲ

ବାଲEୀh ନାୟକ

ଧାରଣା ସୃି କjେଲ କାଳକ େମ ମଣିଷ ବୁ ି ର
!କାଶ

ଏବଂ

!Äାନର

ପଗ

େଯାଗଁୁ

अେନକ

ଭୁ ଲଧାରଣା ସମା େହାଇ ନୂ ତନ ନ ଜାଗତ
େହାଇ ସତ ~ଗୁjବା !ଶାସ ଗୁଡ଼ିକ अ!ଶାସ ବା
}dି £ନ !ଶାସେର ପଣତ େହାଇ ଆଧୁକ
ଯୁଗେର

ଭୂ ତେପତ,

େବୖ Äାକମାେନ
ପମାଣିତ

ଡାହାଣୀ

ଗେବଷଣା

କସାେଲଣି

କ

ଆBର

aି କୁ

ମିଥ'ା

ାେର

େବାl

!ଡ଼ି ଟିଏ

ାକାଟି klଗେଲ, ଆ> अେନକ ବ'ି अଶୁଭ
େହବାର

ସାବନାକୁ

अସୀକାର

କେଲଣି

ସେୂ ଯ' ାପଗ ଓ ଚଗହଣ ଏକ ଖେଗାଳୀୟ ଘଟଣା
ଏବଂ ଏହା ହୁ ଓ େକତୁ - େଯାଗଁୁ ହୁ ଏ ନାହ_ େବାl
ୁଲରୁ ପି~ମାେନ ! ବୁ ଝିଗେଲଣି େଜ'ାଷମାନା ଗଣନା କ କୁ ହାଯାଇjବା ଭ!ଷ'ବାଣୀ अେନକ
େ ତ େର ଭୁ ଲ ପମାଣିତ େହାଇ ୧୯୭୫ ମସି ହାର
େସେÍiର-अେ¬ାବର ମାସେର କାେଗା ସହରେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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୧୮୬ ଜଣ େବୖ Äାକ- ମtେର oରତର ଡ: ଏସ୍,

ମିଡ଼େବ ନ୍ ଆ¬ି େଭଟ୍ କେଦଇ େହବ ଏjପାଇଁ

ଚେଶଖର ଏବଂ ୧୮ ଜଣ େନାେବଲ୍ ପୁରାର

ପି~-ୁ ଏକରୁ ଦୁ ଇ ସାହ ପଯ'  େଟଂ Bଆଯାଏ

ପାଇjବା !ଶି  େବୖ Äାକ େଘାଷଣା କେଲ - ଫDତ

ଏ

େଜ'ାଷେର େକୗଣସି େବୖ Äାକ ତd ନାହ_ ଏ

अ}oବକ

ଖବର

Bଆଯାଏ ନାହ_ ଏ

ଆେମକାରୁ

ପକାଶି ତ

‘B

ହୁ 'ମା’

!ଡ଼iନା େହଉ, ଆ> ! अ!ଶାସକୁ ସୃି
େ~କମାନ-ର

ସଂଖ'ା

କମ

େହବା

ସମୟେର ପି~-

ମାନ-ୁ

ପି~ମାେନ

ପକାେର ପକାଶ ପାଇj~

କରୁ jବା

େଟଂ

ସାେର

ଆmେର

ପିତାମାତା hiା
ରବାକୁ

अନୁ ମ

େଟଂମ୍ ପାଇବା
ପଟି

ବାି

ପେର

େଲଖାପଢ଼ା

କପାେବ, େଯ େକୗଣସି ର  ପାେବ ଏ
େଟଂ ସମୟେର େବ ନ୍ ଏେÏର୍ସାଇଜ୍, େବ ନ୍ >ମ୍,

ପବେd ବୃ ି ପାଇବାେର ~ଗି !Äାନ େଯାଗଁୁ

େମଡ଼ି େଟସନ୍

ଉÎାବନ େହାଇjବା ଟି},

େମାବାଇଲ୍

Èିଚୁ ଆଲ୍ ମୁ'>କ ଉପେର ଡ'ାନସ୍ ! କଯାଏ

େଫାନ୍, କୁ 'ଟର ଓ ଇzରେନଟର ଦୂ ରୁପେଯାଗ

oରCୟ େଯାଗ ଏବଂ ଜାପା େଟକକର ମିDତ

କଯାଇ  ନୂ ଆ ନୂ ଆ अ!ଶାସର ପସାର

ପhୟା ା ପି~- ଇି ୟମାନ-ୁ ସେiଦନଶୀଳ କ

କଯାଉ ଜାତକ ଗଣନା ଏେବ କୁ 'ଟର ା

Bଆଯାଏ େବାl େସମାେନ ଦା@ କରr

େହଉjବାରୁ

ଗାହକମାେନ

େରଡ଼ି ଓ,

େଜ'ାଷ

!ଦ'ାପ

ଏବଂ

!େଶଷ

oବେର

ପୁତ

ମିଡ଼ େବ ନ୍ ଆ¬ି େଭସନର ଐହାସି କ ତଥ'

ଆଶ େହଉଛr ଏବଂ !ଶାସ ବଢ଼ି ଯାଉ ଗତ h

େହଉ

ବଷ େହବ ଆମ େଦଶେର ଆଉ ଏକ ଭ ମଜାଲ ପoବ

େହାଇj~ ଜାପାନର ‘ମାକାେଟା ସି ଂେଚଡ଼ା’ ନାମକ

!ାର କବାେର ~ଗି, ତାହା େହଉ - ‘ମିଡ଼ େବ ନ୍

ଜେଣ ବ'ି ଏ !ଦ'ାର ଜନକ େବାl କୁ ହାଯାଉ

ଆ¬ି େଭସନ’ ବା ସାଧାରଣ oଷାେର ଏହାର अଥ

ଜାପାନର ଏ !ଦ'ା h ବdମାନ oରତେର ବହୁ

େହଉ, ‘ଷ; ଇି ୟକୁ ସhୟ କବ’

ପଚDତ अ!ଶାସ ଭD ନୁ େହଁ  ଏହା ଏକ ଟ ି କ୍ ବା

ମିଡ଼େବ ନ୍ ଆ¬ି େଭସନ କଣ ?

େକୗଶଳ ମାତ  ମଣିଷ ଆmେର କଳାପଟି ବାି ନାକ

ମିଡ଼େବ ନ୍

ଆ¬ି େଭସନ୍

େକା୍

େସzର

-

ଏହା

ପଥେମ

ଜାପାନେର

ଆର

ଦୁ ଇପାଖେର ରଯାଉjବା େଖା~ ବାଟେର ଆmା

ଚଳାଉjବା ମାlକମାନ-ର ଦା@ େହଉ - େଯ

େଦmବା

େକୗଣସି ପାରୁ ପର ବଷ ବୟ ପି~ମାନ-ର

ମ'ାଥଡ଼’ େବାl କୁ ହାଯାଏ ଜାପାନେର ପି~ର ଷ;

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

अଭ'ାସ

କଯାଏ

ଏହାକୁ

‘ସି ଂେଚଡ଼ା
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ଇି ୟ ସhୟ େହାଇଯାଉ େବାl କୁ ହାଯାଏ ନାହ_

୫୦ ହଜାର ଟ-ା ପଯ'  େକାଂ ଫି ଆଦାୟ

ଏହା !Äାନ ସ§ତ ଏକାଗତା ବୃ ି କବାଭD ଏକ

କଯାଉ ଏଭD େକାଂ େସzର ବଡ଼ ସହରରୁ

ଉପାୟ େବାl କୁ ହାଯାଏ ଜାପାନେର ଏ !ଦ'ାକୁ

ସାନ ସାନ ସହର ମାନ-ୁ ମt ବ'ାପି~ଣି େକାଂର

େନଇ !ବାଦ ସୃି େହାଇ େତଣୁ ଏହାର !ାର

ନଁା, ‘ମିଡ଼ େବ ନ୍ ଆ¬ି େଭସନ୍ ୱାକସପ୍’ ବା ‘ଥାଡ୍ ଆଇ

େହାଇପାନାହ_ !ଶର अେନକ େଦଶେର ଏପକାର

ଏ¬ି େଭସନ୍’ hiା ‘ଷ; ଇି ୟ ସhୟ େକ’ ଆB

ଶି ାପାଇଁ ସରକାରୀ अନୁ ମ Bଆଯାଇନାହ_

େଦmବାକୁ ମିଳୁ

oରତେର h ସବୁ

ସବ କାରଣ ୮୩%

ଗଣ ମାtମେର ଏହାର ପkର ପସାର େଦm

oରCୟ ଜର ଧମୀ ୟ ମତ ବ' କବା ଏବଂ

ମହାେର

ପkର କବାପାଇଁ ସାଧୀନ ଏ ତଥ' ଆେମକା

 ୂ ନ ସମି’ର ବୁ ି!ମାେନ ଏ ରହସ'ର
ମ ଳ

aି ତ ‘ପିଉ ସ· େସzର’ ା ଏକ ସେବ ଣ

ପଦାଫାସ କବାକୁ kହ_େଲ େକାଂ େସzରର

 ର ପକାଶ ପାଇ େସ ମତ ଗୁଡ଼ିକ
େପାଟେ

ଆେୟାଜକମାନ- ସହ ନାଗପୁରଠାେର େଗାଟିଏ େପସ

େଯେତ କୁ ସଂାରଯୁ େହାଇଥାଉ hiା अଣେବୖ Äାକ

କନେଫେରନ୍ସର ଆେୟାଜନ କଯାଇj~ େଟଂ

ପ େହାଇଥାଉ, େକ ପବାଦ କପାେବ

େନଇjବା େକୗଣସି ପି~ ଆmେର କଳାପଟି ବାି

ନାହ_ ବାh ରଯାଉjବା ୧୭% oରCୟ ମାନ-

ସମି ସଭ' ମାନ- ା ପୁତ ପଶର ସଠିକ ଉdର

}ତେର ମୁନ, ବୁ ିବା ଓ େହତୁ ବା ମାନ-ୁ

େଦଇପାେଲ, ସମି ତରଫରୁ ୨୧ ଲ

ଜର ମତ ବ' କବା ପାଇଁ ବାରଣ କଯାଉ

ପୁରାର ଶି େଦବାକୁ େଘାଷଣା କଯାଇj~ ମଜା

ଧାମ¡କ େଗା;ୀ ତକ କରr - ଆେମ ଯାହା ଠିକ୍

କଥା

ଗଠିତ

େହ~,

େସ

‘अmଳ

Bେନ

oରCୟ

अଶା

ଟ-ାର

ପି~

େକୗଣସି

ସଫଳ

o! !ଶାସ କରୁ ଛୁ, ତାହାକୁ ଭୁ ଲ ପମାଣିତ କ

େହାଇପାେଲ

अ!ଶାସ େବାl କବା ା ଆମର ଧାମ¡କ

ଆେୟାଜକମାେନ ଗଣମାtମର ପଶକୁ ସ§¨ଖୀନ େହବା

oବନାକୁ ଆଘାତ ପହୁ  ଆେମ ଏହାକୁ ବରଦା

ଡ଼ି େଦଇ ମୁହଁ ଲୁ kଇ ପଳାଇଗେଲ

କପାବୁ ନାହ_ ଏ କାରଣରୁ ପି~-ର ଷ;
ଇି ୟ

ସhୟ

କେଦବା

ଆଳେର

 ୀରୁ ,
ଧମଭ

ଉ·ମହdାକାଂ ୀ ଓ ଧ େ~କମାନ- ଠାରୁ ୨୫ରୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ନାହ_

େକାଂ

େଦଉjବା

ମାାେ~ର ବାସୀ ଡ: ନେର ନାୟକ ଜେଣ
େବୖ Äାକ

ଏବଂ

‘େଫେଡେରସନ୍

େହତୁ ବା
अଫ୍

ଇିଆନ୍

େସ

ବdମାନ

େରସନାl୍
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ଏେସାସି ଏସନ୍’ର ସoପ अଛr େସ େଦଶ ଓ

ପି~ମାନ-ୁ ମିଛ କବାପାଇଁ େଟଂ େଦଉଛr ଏବଂ

!େଦଶର

ବାବାମାନ-ର

େପତ କରୁ ଛr ଏ ବାହାନାେର େକାଟି େକାଟି

ପଦାଫାଶ କ େ~କମାନ-ୁ ସେଚତନ କରୁ ଛr ଡ:

ଟ-ା େଜଗାରର ଏକ େଗାରଖଧା kl ଏହା

ନାୟକ ଏ !ଦ'ାର अସଲ ରହସ' କअଣ, !}ନ

ମାନବତା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ

अେନକ

ଚମ´ାରୀ

କାରକ

 କ ପମାଣିତ କ ସାଛr
ଗଣମାtମେର ପଦଶନ
େଯ େକ ଇzରେନଟେର ୟୁଟୁ'ବ୍େର ‘ମିଡ଼େବ ନ୍

ବାାେ~ର, େଫାନ୍ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦

ଆ¬ି େଭସନ୍ ଏÏେପାଜ୍ଡ଼’ ନାମକ }ଡ଼ି ଓ େଖାl
େଦmପାରr
େମରଠର ରନା अଗୱାଲ ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା
ମିଡ଼େବ ନ୍ ଆ¬ି } ମାନବ अ¥କାର ମାଳୟ
ତା-ୁ ଏଇjପାଇଁ ଏକ ପମାଣ ପତ ମt େଦଇଛr
ରନା-ୁ
ମାlକ

େଟଂ େଦଇjବା ସE ଫାଉେସନର
ବ

ଆହୁ ଜା-ୁ

ଡ:

ନେର

ନାୟକ

େଯାଗାେଯାଗ କ ଚ'ାେଲ କେଲ, ‘ଯB ତା- ା
େଟଂ େନଇjବା ରନା अଗୱାଲ୍ େମା ା ପୁତ
ଆmର ପଟିବାି େଲm, ପଢ଼ି ପାେବ, ଏବଂ ର
ପାେବ, େତେବ ତା-ୁ ପାଲ

ଟ-ା ପୁରାର

Bଆଯିବ’ ବ ଆହୁ ଜା ପଥେମ ଦୃ ଢ଼ତାର ସତ
ଚ'ାେଲ ସୀକାର କjେଲ aାନ ଓ ସମୟ
ାତ େହାଇj~ h ଠିକ୍ ସମୟେର େସ ଆସି େଲ
ନାହ_ ଗଣମାtମକୁ ଜେଣଇେଦେଲ - ମଁୁ ବdମାନ େସ
େକାଂ େସzର ବ କେଦlଣି
ଡ: ନେର ନାୟକ ଆପdି କ କହr - େସମାେନ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अ!ଶସୟ ଓଡ଼ି ଶା
୧. ଓଡ଼ି ଶାର ଇହାସ ପାଗଐହାସି କ ଯୁଗରୁ ମt
ପୁରୁଣା  ମୟୁରଭ >ଲ¶ ାେର ମିDjବା h ପର
ବାଶE ୩ ୟୁତ େକାଟି ବଷ ତଳର େବାl ପମାଣିତ
େହାଇ  ( ଆମ ଗହର ବୟସ ସାେଢ଼ k େକାଟି
େବାl କୁ ହାଯାଏ)

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

୨. !ଖ'ାତ ସମାଟ ଚଗୁେମୗଯ' ତ´ାଳୀନ କD
ଉପେର

ଆକ ମଣ

କବାର

ସାହାସ

କପା

ନjେଲ କୁ ହାଯାଏ କD େସନାକୁ ପ କବା
ଭD

ମତା େକୗଣସି େସନାବାେର ନj~

୩. ଓଡ଼ି ଶାେର ପାଖାପାm ୬୨ ପକାରର ଆBବାସୀ
ଜନଜା ବସବାସ କରr, ଏବଂ ପେତ'କ ଜନଜାର
ରୀ अଲଗା अଲଗା अେଟ

୪. ପୁରୀ ଶୀ ଜଗନ ାଥ ମି ରର େଷଘେର େଗାଟିଏ
ଉପେର େଗାଟିଏ କ ସାତେଗାଟି ମାଟି କୁ ଡ଼ୁଆେର
kଉଳ ଏବଂ ପପବା ରm େେଷଇ କବା ସେd
ପେତ'କ କୁ ଡୁ ଆେର ସମାନ ପମାଣର େେଷଇ
େହାଇଥାଏ

୫. ଶୀ ଜଗନ ାଥ ମି ର ୁ ମାନ-ର kଧାମ ମtରୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େହାଇj~ ଶୀମି ରେର ବାହୁ ଡ଼ାଯାତ ା ପେର ଏହାକୁ

अନ'ତମ

ପଜ
ୂ ା କଯିବାର ପର ସାତ ଶତାÅୀରୁ अ¥କ
୬. ଶୀ ମି ରର େେଷଇ ଘେର kଶହରୁ अ¥କ

ସମୟ ଧ ର

େଷକାର ମାେନ ୨୦୦ରୁ ଉ ଚୁ ଲୀେର େେଷଇ
କରr ଯାହା େଦୖ କ ଦଶ ହଜାରରୁ ଲ ା¥କ ଭ-ୁ

୧୨. ବାେଲଶର >ଲ¶ ାର kି ପୁର ସମୁଦ େବଳାଭୂ ମି

େଯାଗାଇ Bଆଯାଏ

ସମୁଦ ଜୂଆରର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପdନ ସମୟେର अନୁ 'ନ
ପା hେ~ମିଟର ଦୂ ରକୁ klଯାଏ ଯାହା ଫଳେର

୭. ଶୀ ମି ରେର େହଉjବା େେଷଇର ସାଦ ବଷ

ଏହା ଏକ !ୀ େଖା~ପଡ଼ି ଆ ପ େଦଖାଯାଏ

ତମାମ ଏକ ପକାର ହ_ ରେହ ଏବଂ h ହଜାରରୁ
ଆର କ େକେତ ଲ

ଭ ଆସି େଲ ସୁା ସମ-ୁ

ପସାଦ ମିେଳ ଏବଂ ପସାଦ େକେବ ନ ହୁ ଏନାହ_

୧୩. ମtଯୁଗେର ଓଡ଼ି ଶାର ବdମାନର ଜଧା
ଭୁ ବେନଶରକୁ

ମି ରମାD

ସହର

େବାl

କୁ ହାଯାଉj~, ଏଠେର ଛअ ଶହରୁ अ¥କ ମି ର
୮. ଓଡ଼ି ଶା େହଉ oରତର ପଥମ oଷା}dି କ ଜ'

jବାର ପମାଣ ମିD

୯.

୧୪.

oରତେର

ଓଡ଼ି ଶା

େହଉ

ଏକମାତ

ଜ'

ପୃj@ର

ଉ·ତମ

େବୖ ଦୁ'କ

େରଳେପାଇ

 ଯୁି ପାଇଁ ଯାଉjବା
େଯଉଁଠାେର अନ'ଜ'କୁ କମ

(Bତଳ!ଶି  ମାଲବା େଟନ ପାଇଁ ୭.୪୫ ମିଟର

ଦାଦନ ଶମିକମାନ- ପି କରଣ ଆର େହାଇj~

ଉ·େର ମ¡ତ) ଓଡ଼ି ଶାର ଜଖପୁ-େଦୖ ତାରୀ अଳେର
ର ଏହାପଛକୁ ର ଚୀନ (୬.୬ ମିଟର) ଏବଂ

୧୦.

େକ

ସରକାର

େ~କାୟୁ

!ଲ୍

ପାସ

ଆେମକା (୭.୧ ମିଟର)

କବାପେର, ଓଡ଼ି ଶା ହ_ ପଥମ ଜ' j~ େଯଉଁଠି
୧୫.

ଏହାକୁ ~ଗୁ କଯାଇj~

ସି ଂହଳ

ୀପ

ବା

ବdମାନର

ଶୀଲ-ାର

େ~କମାନ-ୁ ଜା ଜୟସି ଂ- ନାମାନୁ ସାେର ନାମିତ
୧୧.

!ଶପସି

ରସେଗା~

ଓଡ଼ି ଶାରୁ

ଉdି

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

କଯାଏ, ଜା ଜୟ ସି ଂ ଜେଣ ଓଡ଼ି ଆ ଜା jେଲ
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୧୬. !ଶର ସବଘ  ବଉଳା କୁ ୀର ଓଡ଼ି ଶାେର

େଦବାପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶାର ଉପକୂଳେର अବaି ତ !}ନ

ମିDj~ ଏହାର େଦୖ ଘ' ୨୩ ଫୁଟ୍ j~

अଳକୁ ଆସି ଥାr

୧୭. ଏସି ଆ ମହାୀପର ସବବୃହତ ଲୁ ଣିପାଣି ହ ଦ

୨୨. oରତର ସବା¥କ େହମାଟାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପଦାଥ

ଓଡ଼ି ଶାେର ର lକା ହ ଦର ଆୟତନ ୯୧୬ ବଗ 

ଓଡ଼ି ଶାେର ମିେଳ

hେ~ମିଟର ଏହା ¥େର ¥େର ସେ-ାତ େହବାେର
~ଗି

୨୩, ଭୁ ବେନଶରର ଆDକ ପାକୃ କ ଇହାସ
ସଂଗହାଳୟେର

୧୮. अେlଆରୁ ଆସୁjବା ସାମୁBକ अlଭ୍ ଡ଼େଲ
େନାଟି

!ଶର

ସବୁ ଠାରୁ

ବଡ଼

अାକୁ

ରଖାଯାଇ ୧୩ ଇ୍ ଲiା ଏବଂ ୯.୫ ଇ୍ ଚଉଡ଼ାର

ଗଣ

ଏ अା !ଶାଳକାୟ (Aepyornis maximus /

अାଦାନ କଥାr ଏ ସବୁ अଳକୁ ଏସି ଆର

ଉଡ଼ା ହାC ପ ୀ)ର अା, ଯାହା ୧୬୫୦ ଖୀାÅ

ବୃ ହତମ ଆଦ ାଳର ଆଖ'ା Bଆଯାଇ ମସର୍ ସାଇଟ୍

ପଯ'  !ଶର େଦଖାଯାଉj~

କଇଁଛମାେନ

ଓଡ଼ି ଶାର

aାନେର

େବାl େଘାଷଣା କଯାଇ
୨୪.

ଆେମରୀhୟ

ପ-

ପତ ୀ

ମିେସଲ୍

୧୯. !ଶର ଏକମାତ ଧଳାବାଘ ସଫାରୀ ଏବଂ oରତର

ଓବାମା- oରତଗ ସମୟେର େସ ପିିjବା ସମ

ବୃ ହତମ

େପାଷାକ ଜେଣ ଓଡ଼ି ଆ େଫସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଆ

ସି ଂହ

କାନନଠାେର

ସଫାରୀ
ର

ଭୁ ବେନଶରaି ତ
ଏଠାେର

ନନ

ଧଳାବାଘ

ଜନE

କjେଲ

କବାର ସମ େବୖ Äାକ ଗେବଷଣା କଯାଉ
୨୫. ତ େୟାଦଶ ଶତାÅୀେର ମ¡ତ େକାଣାକ ମି ରେର
 ମ ମାଟିବ, ଓଡ଼ି ଶାର କୁ ଦ ବ
୨୦. !ଶର ଘତ

ଚ!ଶି ଟି ଚକ ~ଗି, ଯାହା Bନର ଚ!ଶି ଘzାକୁ

!ଶର ଚତୁ ଥ !ଶାଳ ନବ ପେଯାଜନା

ଦଶା ଉ

ଏ

ସବୁ

ଚକ

ଉପେର

ସଯ
ୂ ' ର

ଆେ~କା ପଡୁ jବା ଇକୁ େଦm ଜେଣ ସଠି କ
୨୧. !ଶର ସବା¥କ ସାମୁBକ କଇଁଛ अାଦାନ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ସମୟ କେଦଇ ପାବ
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୨୬. ସiଲପୁର >ଲ¶ ାର ହୁ ମାଠାେର jବା େଶୖବପୀଠର

୩୧. ଉରେକ~ ି ଲ୍ ପ¶ାz ୧୯୫୪-୫୫େର aାପିତ

ମି ର େଗାଟିଏ Bଗକୁ ଢD ର, ଏହା !ଶର ଏକ

େହାଇj~

अନନ' ଆଯ' 

ସାମଗି କ ପ¶ାz j~

୨୭. ସiଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବdମାନ !ଶପସି ଏହାର

୩୨.

kଦା

oରତର

ଆଯ' ଜନକ ପଦାଥ ରଖାଯାଇ, େସମାନ- ମtେର

ପଧାନମୀ ଶୀମ ଇି  ଗାୀ ଏହାକୁ ପିିବା ପେର

अନନ' େହଉ अ}ନବ ଗୀତ େଗା! ଯାହା ୧୪୯୬

ଏହାକୁ अେନକ େ~କ ପିିବାର େଦଖାଯାଇj~

ମସି ହାେର େବାl କୁ ହାଯାଏ, h ଏjେର lmତ ତଥ'

ବହୁ ତ

अ¥କ

अCତେର

ଯାହା

ଓଡ଼ି ଶା

oରତର

ଜ'

ପଥମ

େବସରକାରୀ

ସଂଗହାଳୟେର

अେନକ

BCୟ ଶତାÅୀର େବାl ମt ଦା@ କଯାଏ
୨୮. kି ପୁର େବଳାଭୂ ମିଠାରୁ ଦ ି ଣେର jବା ଲର
ୀପଠାେର oରCୟ ପର ା ଗେବଷଣା େକର

୩୩. ପୁରୀ ଶୀମି ର େହଉ ୁ ମାନ-ର ଏକମାତ

େ ପଣାÀ ଘାଟି ର, େଯଉଁଠି ଆକାଶ, अଗୀ, ପୃଥୀ

ଧାମ େଯଉଁଠାେର େଶୖବ, ଶା, େବୖ ¢ବ ଏବଂ ସEାd

ଆB अେନକ अÀର ସଫଳ ପରୀ ଣ କଯାଇ

ସ§ତ ପଜ
ୂ ା କଯାଏ

୨୯. ଭୁ ବେନଶର ଉପକ»େର jବା ସାିୁପଠାେର

୩୪.

अCତେର ଚାେଶାକ अÀତ'ାଗକ ଧମା େଶାକେର

oରତର ସବୁ ଠାରୁ ଗଭୀର ବର

ଗୁଜୁତ

ପେର

ଓଡ଼ି ଶାର

ଧାମ

େହଉ


ପଣତ େହାଇj~, ଏବଂ ଏଠାରୁ େବୗ ଧମର
ପkର

ପସାର

ସମୁଦାୟ

ଦ ି ଣପ ବ
ୂ 

ଏସି ଆେର

ଉପେ

ସତ'ାସତ'
୩୦. େପୗଣିକ ତଥ' अନୁ ଯାୟୀ ମହାoରତକୁ ଶୀ
ଏହାକୁ

ବdମାନ

ଉରେକ~

ତଥ'

ଇzରେନଟ୍,

େଫସବୁ କ୍ ଏବଂ ହାଟସ୍ଆପରୁ ସଂଗୃ£ତ ତଥ'ର

େହାଇj~ େବାl ଇହାସ କେହ

ଗେଣଶ

ସମ

ଉପେର

ଆମର

େକୗଣସି

ବ'ିଗତ

ଦାେବଜ ନାହ_

କଟa

େବଦବ'ାସ ନାମକ aାନେର ବସି ରଚନା କjେଲ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େମାେତ ମବାକୁ Bअ
େମାେତ ମବାକୁ Bअ : ସଗେ ର ୭୨ ଜଣ କୁ ମାରୀ େମା
ପାଇଁ अେପ ାେର अଛr
ପାhାନେର

ଧପଡ଼ି jବା

ଜେଣ

ଆତEଘାC

ଆତ-ବାର ବୟାନ अନୁ ଯାୟୀ ଯB େସ ଜକୁ
 ର
େବାମା !େÙାରଣେର ଉେଡ଼ଇ Bଏ େତେବ ସଗେ
ତାକୁ ୭୨ ଜଣ କୁ ମାରୀ- ସାହଚଯ' ମିDବ

ପୀପିୟଦଶ¡ ମହାପାତ

अ!ଶାସ େହଉjେଲ ସୁା अେନକ ଆତ-ବା
ସଂଗଠନ

ଜର

ଆତEଘାC

ସଦସ'ମାନ-ୁ

ଏ

ପକାରର ଭରସା େଦଇ ପଠାr ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍
ଭD ସଂଗଠନ, ଲର-ଏ-େତାଏବା, ତାlବାନ୍ ଆB
ସମ ସଂଗଠନେର ମୁmଆମାେନ ପ!ତ େକାନରୁ
ସୁି ଉାର କ କୁ ହr େଯ େଯଉଁ ସଦସ'ମାେନ
େଜହାଦ ପାଇଁ ଜ ପାଣ େଦଇପାରr େକବଳ
 ର aାନ ମିେଳ ଏବଂ େସମାନ-ୁ
େସମାନ-ୁ ହ_ ସଗେ
୭୨ଜଣ କୁ ମାରୀ- ସାହଚଯ' ମିେଳ
ଏକ!ଂଶ ଶତାÅୀେର େଯେତେବେଳ !Äାନ ଏେତ
अଗସର େହାଇସା~ଣି ଏ ସମୟେର ମt ଏପ
ଭ ା ଧାରଣାକୁ ମନେର ଘର କ अେନକ ପଥଭ 
ଯୁବକ ଆତEଘାC ଆତ-ବା େହାଇପାରr o!େଲ
ମନେର

ଭୟ

ଜାତ

ହୁ ଏ

େସ

ଧପଡ଼ି jବା

ଆତ-ବାର ବୟାନ अନୁ ଯାୟୀ, ଯB େସ ଆତEଘାC
ଆକ ମଣ କବାକୁ ଯାଉjବା ସମୟେର େସଠାେର ଜ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପବାରର ସଦସ'ମାନ-ୁ େଦେଖ, େତେବ ମt େସ

କରr ନାହ_, େସମାେନ ରୀହ ନୁ ହr େବାମା

ଜ ଲ 'ରୁ ଚୁ 'ତ େହବ ନାହ_, ଏବଂ !େÙାରଣ

!େÙାରଣେର ମରୁ jବା େ~କମାନ- ପାଇଁ ଆମର

କେଦବ

େକୗଣସି अନୁ େଶାଚନା ନାହ_, ଦୁ ଃଖନାହ_ ଆମକୁ ଆମ
ପ¼ା

ମୁଖ' େଯଉଁ ଆେଦଶ େଦେବ ଆେମ ତାହା अ େର

अନୁ ସରଣ କେର େକବଳ େସହ_ ସ·ା ମୁସଲମାନ

अ େର ପାଳନ କବୁ  ଯB େସମାେନ ଦୁ ଇଜଣ-ୁ

େହାଇପାେର अନ'ଥା ନୁ ହଁ  େସjପାଇଁ େସପ

ମାବାକୁ କେବ ଆଉ ଆେମ େସ ଦୁ ଇଜଣ-ୁ

ବ'ି-ୁ ସଗେ ର ୭୨ ଜଣ କୁ ମାରୀ ମିDବା ସାବନା

ମାବା ସମୟେର अନ' अେନକ େ~କ ମଯାଆr,

ରjବା େହତୁ େସ ଏଠାେର େଗାଟିଏ !ବାହ କ

େତେବ ମt ଆେମ ଆମ ଲ 'େର ପହିବୁ

ଦୁ ଃmତ େହବାକୁ kେହଁ ନାହ_

ପଶ - ତୁ ମର oଇ ଭଉଣୀ ସଂଖ'ା େକେତ ?

ତା’

अନୁ ଯାୟୀ

େଯଉଁ

ବ'ି

େଜହାଦ

େସ ଆତEଘାC ଆତ-ବା ସହ ସା ାତକାରର

ଉdର - େମାେତ ମିଶାଇ ନअ ଜଣ

hୟଦାଂଶ;

ପଶ - ତୁ ମ ପବାର ତୁ ମକୁ ଏପ କବାକୁ ଉµାହ

ପଶ - ତୁ େମ ସମ- ଠାରୁ ପେଶାଧ େନବାକୁ

Bअr ? େସମାେନ ଜାଣr ତୁ େମ କଣ କର ?

kହଁ ?

ଉdର - େସମାେନ େମାେତ ଏହା ସବୁ ନ କବାପାଇଁ

ଉdର - ହଁ , ମଁୁ େଯେତ ପା! ପେଶାଧ େନ! େମା

କେଲ, h ମଁୁ େସମାନ- କଥାକୁ ଖାର କେରନା

ଧମ  ଆଉ ପ¼ାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଉjବା ପେତ'କ

ପଶ - ତୁ େମ !ବାତ ?

ବ'ି ଓ ସମାଜକୁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର େସମାନ-ୁ ନ

ଉdର - ନା

କବାପାଇଁ

ମଁୁ

ଜକୁ

େବାମା

ଲଗାଇ

ଉେଡ଼ଇ

ପଶ - !ବାହ କବାର ଇ®ା अ ?

େଦଇପାେର ଆଉ ଏ ସମୟେର ଯB େସଠାେର େମା

 ର େମା ପାଇଁ ୭୨ ଜଣ କୁ ମାରୀ
ଉdର - ନା, ସଗେ

ପବାରର େ~କମାେନ jେବ, ତଥାପି ମଁୁ େସମାନ-ୁ

अେପ ା କଛr, ଏଠାେର ଜଣକୁ !ବାହ କ!

ଉଡ଼ାଇ େଦଇପାେର

କାହ_h ?

ପଶ - ଆତEଘାC ଆକ ମଣେର ରୀହ ଓ ଆେମକାକୁ

ପଶ - ତୁ ମ ଆତEଘାC ଆକ ମଣେର ମୃତ ସମ

ଘୃଣା କରୁ jବା ମୁସଲମାନମାେନ ମt ତ ମରr?

ବ'ି-ୁ ୭୨ ଜଣ କୁ ମାରୀ ମିDେବ h ?

ଉdର - ନା, େଯଉଁମାେନ େଜହାଦର ପ¼ା अନୁ ସରଣ


ଉdର - ନା, େସମାନ-ୁ େସଠାେର ଜ କୃ ତକମର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଫଳ ମିDବ ଯB େସମାେନ ସରକାର-ୁ ସମଥନ
କରୁ ଥାr, େସଠାେର େସମାନ-ୁ ଉdରଦାୟୀ େହବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ଆମ ମୁଖ' ମାେନ ଆମକୁ କଛr େଯ
ଆତEଘାC ଆକ ମଣେର ମୃତ ବ'ିମାନ- ପାଇଁ ଆେମ
କଦାପି ଦାୟୀ ରବୁ ନାହ_
ପାhାନେର େକ ! ରୀହ ନାହାr େଯ
େକ ! ୱ>ାନ ବାହାେର ରହr େସମାେନ ସବୁ
େଦାଷୀ ଯB େସମାେନ ତାlବାନକୁ ସମଥନ ଜଣାଇ
େଜହାଦେର ସାମିଲ ହୁ अr େତେବ ହ_ େସମାନ-ୁ ସଗ 
ମିDବ

youtube video link :
https://youtu.be/1mBNFkEoPuE

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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BCୟ ଶୀେ ତ ???
hBନ ତେଳ ଆେମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉjଲୁ େଯ
ଓଡ଼ି ଶାର

ଐହ'ର

oଯ' ,

ସବେଶ;

ବ¶ ାକ୍

ପାେଗାଡ଼ା अଥାତ୍, େକାଣାକ ମି ରର अ!କଳ ନକଲ
େଗାଟିଏ ଆ କଯିବ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ଚ·ା
ପଚ·ା ମt େହାଇj~ ସରକାର ଏହାକୁ ସମଥନ
କjେଲ h ନା େସ !ଷୟେର ଆେମ अÄ h

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

BCୟ େକାଣାକ ଗଢ଼ି ବା ସପ େର अେନକ ମତ
େଦଇjେଲ

ଏହା

ା

ଆମ

ଜ'କୁ

ପଯ' ଟକମାନ- ସଂଖ'ା ବୃ ିପାଇବ, େ~କମାନ-ୁ
େଜଗାର ମିDବ ଇତ'ାB अେନକ ତଥ' ଉପaାପନା
କଯାଇj~
ବdମାନ ଚ·ା େହଉ େଯ ଓଡ଼ି ଶାେର ଶୀମି ର
अନୁ ସରଣେର
ପକ²ନା

ଆଉ

ବାଢ଼'

ଏକ

କଯାଉ,

अବଶ'

ଶୀମି ରର

ଏହା

ଇନ

( अୀୟ ଶୀକୃ ¢ େଚୖତନ' ସଂଘ) ା େଘାଷଣା
କଯାଇ

ଏହାକୁ

େନଇ

h

!ବାଦ

ସୃି

େହାଇ ଏହା ଆମ ଜା !େଧେର ଜଘନ'
ଷଡ଼ଯ େବାl େକ କହୁ jବା େବେଳ ଶୀମିର
}ତରୁ अେନକ ବ'ି ଏହାା ରପାତ େହବ, ଆମ
ସଂୃ अବ ୟ େହବ, ଧାମ¡କ !ପଦ ଆସି ବ ଆB
ମବ' େଦଇଛr େହେଲ ପକୃତେର ଏହାା କଣ
େହବ ବା ନ େହବ ତାହା ତ ଏେବ ଠାରୁ କବା ସବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନାହ_ ଆମର ଏ ଆେଲଖ'େର ଆେମ ଚ·ା କବା,

େଦଶେର ଜଗନ ାଥ ମି ର ରjବା ସେd ଆେମ

ଯB େଗାଟିଏ ନୂ ତନ ଜଗନ ାଥ ମି ର ମା ଣ େହଉ

ସମୟ अସମୟେର େକବଳ ପୁରୀaି ତ ଶୀମି ରକୁ ହ_

େତେବ ଏହାା ~ଭ କଣ େହବ ଆଉ କଣ

ଆଶାେର kହ_ ରଛୁ ଆମର ସମ ଆaା ଓ



େହବ ଏହା େକବଳ ଆମ ଜସ ମତ ଏବଂ ଏହା

!ଶାସର

ବ'Cତ अେନକ ମତ ଆପଣମାନ-ର େହାଇପାେର

ଳକରaି ତ ଶୀମି ର େତଣୁ ଏହା େକେବ !

େତଣୁ ଆପଣ- ମତକୁ ସାଗତ ଜଣାଉ ଆସ

ପବdନ େହବ ନାହ_ େଯେତବଡ଼ ଶୀମି ର ମା ଣ

େଦmବା ଏ ମି ର ମା ଣ ା କଣ ପବdନ

େହେଲ ସୁା ଯାହା ଆ>ଯାଏଁ େ~କ-ୁ ଆaା !ଶାସ

େହବ

େଦଇ ଆସି  ତାହା େକେବ ବଦDବ ନାହ_ ଓଡ଼ି ଶାର

ପା!ତ

ମି ର

ପୁରୀ

େକାଣାକ

ମtେର

ଏକ

ମାତ

ଠିକଣା,

େସ

େହଉ

अଗଣିତ ପୁରପଲ¶ ୀେର ଜଗନ ାଥ- ମି ର, ମଠ ବା

ସି ପସରୁ ବାlଠାେର ମା ଣାଧୀନ ର ଯୁଗ ଯୁଗରୁ

େକାଠଘର

jବା

ଶୀମି ର ପ ଆaା ରmଆସି jବା ଓଡ଼ି ଆ ଓ ବାଳୀ

ଶୀେ ତ କୁ

ଆସୁଛr, ଏହାର अଥ େହଉ େଯ

ପବାରମାେନ କଦାପି ଶୀମି ର ପ jବା ଜ


ଶୀମି ର ସବୁ େବେଳ ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ ାଥ- ଦଶନ

;ାକୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇ ପାେବ ନାହ_ େତଣୁ ଯB ବା

ମିd େଶ; aାନ ର ଆସି  ଏବଂ ଭ!ଷ'ତେର

େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ମି ର ମା ଣ େହବ, ତାହା େକେବ !

ରjବ ମt

ସେd

ଯB

େ~କମାେନ

ପୁରୀ

ଶୀମି ରର aାନ େନଇ ପାବ ନାହ_ ବdମାନର

ବdମାନ ମt ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର अେନକ ଜଗନ ାଥ

ଶୀମି ରର ବାଇଶି ପାହାଚ େହଉ ବା ଆନବଜାର

ମି ର ର େଯଉଁଠି ଜାଧମ  ବ¡େଶଷେର ସମେ

େହଉ, େକାଇl େବୖ କୁ» େହଉ अବା େଷଶାଳା େହଉ

ପେବଶ କରୁ ଛr ଏବଂ ଏହାା ଯB ଆମ ସଂୃ

ବା ମି ର େବଢ଼ାେର jବା अଗଣିତ ସାନବଡ଼ ମି ର

अବ ୟ େହାଇନାହ_, ତା େହେଲ ଏମି େକେତ

େହଉ େସ ସବୁ अେନକ ଶତାÅୀଧ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ

ଜଗନ ାଥ ମି ର ମା ଣ େହେଲ ମt ଆମ ପାଚୀନ

ଜାର ସମ ସୁଖଦୁ ଃଖର ସାବ ରm ଆସି ଛr

ସଂୃ େକେବ ତେଳ ପଡ଼ି ବ ନାହ_ େଯଉଁମାେନ ଯୁି

ମନ ଖୁସି େହେଲ ଜଗା ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ ଆେମ

କରୁ ଛr େଯ ନୁ ଆ ମି ର େହେଲ େସjେର !ଧମୀ

ଧନ'ବାଦ େଦଇେଛ, ଦୁ ଃଖ େହେଲ ଲୁ ହ ଝଇ

ମାେନ ପେବଶ କେବ, େସମାେନ tାନ Bअ, େଯ

େଫଦ ! କେଛ ବdମାନ !ଶର अେନକ

ବdମାନ ମt अେନକ ମି ରେର ୁ ବ'Cତ अନ'

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଧମା ବଲiୀ-ୁ

अ¥କାର

କରୁ ଛୁ ଆଉ ଆମ ଉdରପୀଢ଼ି ମt କେବ େସଇ

Bଆଯାଇ ଏହାର !େଧ କ ଯB େକୗଣସି

ମି ର େବଢ଼ାେର ବସି अବଢ଼ା ଖାଇବାର ଆନ

ଆପdି ଆପଣ ଜଣାଇ ନାହାr େତେବ ଆ> ଏପ

 ୁଖ େଦଇ, େସଇ ସୁଖ ପାଇଁ ଆେମ
ଆମକୁ ସଗସ

ଆପdି କବା ଯୁିଯୁ େହଉନାହ_

ବାରiାର ପୁରୀ ଶୀମି ରକୁ େଫ ଆସୁଛୁ ଆେମ

ବ¡େଧ

ପେବଶ

ଇନ ନାମକ ସଂaା aାପନ େହାଇ अେନକ ବଷ 
େହାଇଗ~ଣି, େସମାେନ ଶୀକୃ ¢- ତdକୁ

େନଇ

କଦାପି ଏ ମି ରର େମାହରୁ ଜକୁ ମୁ କପାବୁ
ନାହ_

!ଶଦରବାରେର ପହାଇବାର େଯଉଁ ପୟାସ କଛr

େହେଲ ବdମାନ େଯଉଁମାେନ ଏହା !େଧେର

େସjେର େସମାେନ େକେତ ସଫଳ େହାଇଛr ତାହା

!େଷାଦଗାର କରୁ ଛr େସମାନ- !ଷୟେର h

େସମାନ- ା !ଶର अଗଣିତ େଦଶେର ଆେୟା>ତ

କବାକୁ ଯୁିଯୁ େବାl ମେନ କରୁ  ମେନ ରmବା

ରଥଯାତ ା

ଉତ େଯ ଶୀମି ର ଯBଓ ଆମ ସମଗ ଓଡ଼ି ଆ ଜାର

ଓ

!}ନ

ପଜ
ୂ ାକୁ

अନୁ tାନ

କେଲ

ଜାଣିେହବ ଇନ ଏକ अୀୟ ସଂଗଠନ େତଣୁ

ଆt େଦବତା ଶୀଜଗନ ାଥ, ବଳଭଦ

ଏହାର अ¥କାଂଶ ଭ ୁ ନ େହାଇପାରr, େତଣୁ

ସୁଭଦ ା- ପାଇଁ ପସି, ତଥାପି ଏ ମି ର ଉପେର

େସମାନ-ୁ !େଧ କଗ~ନାହ_ କାହ_h ? ଯB ଆ>

େକେବ ! ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜାର अ¥କାର jବା

~ଗୁ େଯ ମି ରେର अଣୁ ପେବଶ କେଲ ଆମ

ଭD ପମାଣ ମିDନାହ_ ମି ରକୁ ଜର ସତ େବାl

ଧମ 

ଧେନଇjବା ମୁିେମୟ ପା, ପଜ
ୂ ାରୀ ଜ ଇ®ାେର

ୟ େହାଇଯିବ, ତା େହେଲ େଯେତେବେଳ

ଇନା

अଣୁ -ୁ

ପବd¡ ତ

କଗ~

ମି ରକୁ ପkଳନା କରୁ ଛr େସମାେନ kହ_େଲ

େସେତେବେଳ ତା !େଧେର େକ କାହ_h ସର

େଦବତା

ମାେନ

ଉେdାଳନ କେଲ ନାହ_?

େସମାେନ

ନ

ଆମ ମତେର ଜଗତର ନାଥ େକବଳ ଜେଣ ଆଉ

ଓ େଦ@

ଖାଇେବ,
kହ_େଲ

ପିଇେବ,
ଆମ

େଶାଇେବ,

ଜାର

ନାଥ

େoକେଶାଷେର Bନ Bନ ! ରେବ େସମାନ!ଗତ


ବଷର

େଦୗତE'ର

ଏବଂ ଆେମ ବିjବା ଯାଏଁ େକବଳ ତା-ର ଶରଣେର

ନବକେଳବର ସମୟେର ଘଟିjବା ଘଟ !ଭ ାଟରୁ

ହ_ ରବୁ  ଆମ ବାପା େଗାେସଇଁବାପା ମt େସଇ

È अତ' ଦୁ ଃଖର କଥା, ଆମ ଜାର େଦବତା

ମି ରେର ମଥା େନାଇଁ ପାଥନା କରୁ jେଲ ଆେମ !

େବାl ଆେମ କହୁ jେଲ ମt ମି ର }ତେର jବା h

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େଶ;


ଦଶନ

େସ େହଉଛr ଳକର ବାସୀ ପଭୂ ଶୀ ଜଗନ ାଥ
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ପଜ
ୂ ାପା େସ େଦବତା- ଘଟ ପବdନ କବା
କାଯ'

ଇିତ କବା ଓ ବ'ବହାର କବାର अଗଣିତ ଘଟଣା

କjେଲ

अେନକ ସମୟେର ଖବରକାଗଜେର aାନ ପାଇ

ବdମାନ ସୁା ଏ ଘଟଣାର ସତ'ାସତ' !ଷୟେର

ଏହାା େବାଧହୁ ଏ ଆମ ସଂୃ ଉ¿ଳ େହଉ!

ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ି ଆଜା अÄାନ

ମି ରକୁ ଜର ବଂଶାନୁ କ ମିକ अ¥କୃ ତ ସdି େବାl

ସମୟେର

अେନକ

अନୁ ତ

ବା!କ େଦmବାକୁ ଗେଲ ଶୀମି ର ଓଡ଼ି ଆ-ର

େଯଉଁମାେନ ଧ େନଇ ଜ ଇ®ା ମୁତାବକ ମି ରକୁ

େକେବ

ବ'ବହାର କରୁ ଛr େସମାେନ ହୁ ଏତ ଡରୁ ଛr େଯ

ପାଧାନ' େଦଇନାହାr ମି ରକୁ ଆେମ ଜର େବାl

ନୁ ଆ ମି ର ମା ଣ େହେଲ େ~କମାେନ ଆଉ ପୁରୁଣା

େକେବ अନୁ ଭବ କବା ଭD ଔତ' କପାନାହଁୁ ,

ମି ରକୁ ଯିେବ ନାହ_, hiା େସମାନ-ୁ େଦଉjବା अଥ

କାରଣ ମି ର େବଢ଼ାେର ପାଦ େଦବାପେର ~େଗ

େଦେବ ନାହ_ ମି ରେର େଦୖ କ େହଉjବା ଆୟ

ସେତ େଯମି ଆେମ ଏକ अଜଣା अଳେର ପହି

େହବ ନାହ_ େତଣୁ େସମାେନ rତ େହାଇପଡ଼ି ଛr

ଯାଇଛୁ, ଏଠାର ପକୃତ େଦବତା ପଭୂ ଶୀ ଜଗନ ାଥ

ବdମାନ

ନୁ ହr ବରଂ େସମାେନ େଯଉଁମାେନ ଭ-ୁ ଜ

ପେବଶା¥କାର Bଆଯାଇନାହ_, h ନୂ ଆ ମି ର

ଇ®ାେର

ଦା@

ମା ଣ େହେଲ େସଠାେର ସମ-ୁ ପେବଶା¥କାର

ମୁତାବକ ପାପ' ନ େଦେଲ େସମାେନ ଆକ ମଣ

ମିDବ ଯାହା ା !େଦଶରୁ ଆସୁjବା ଭମାେନ

କବାକୁ ପଇେବ ନାହ_, ମି ର େବଢ଼ାେର ସ®େର

ଏବଂ अଣୁ ଭମାେନ ମt ମି ରେର ପେବଶ

अଶାଳୀନ

େହାଇjେଲ

ସୁା

ନେଚଇ

ଓ

କପାେବ,

ଓଡ଼ି ଆଜାକୁ

ପାେବ

େକ

େସମାନ-

अେନକ

अଣୁ -ୁ

अଶାବ'

oଷାେର

ଗାDଗୁଲଜ

କେବ ଏହାା ନୂ ଆ ମି ରର ଆୟ ବହୁ ମାତ ାେର

ମଳା

ଭ-ୁ

ଟଣାଓଟ

ବଢ଼ି ଯିବ ହୁ ଏତ ଏହାଫଳେର ବdମାନ ଶୀମି ରର
ପଜ
ୂ ାପା

କପାେବ
ମି ର

ଶୀମି ରେର

େବଢ଼ାେର

ଭ-

ପ

अଶାଳୀନ

ବ'ବହାର, ମାଡ଼ ମାବା ଆB ସେତ େଯମି ପୁରୀ
ଶୀମି ରର Bଆ ଘଟଣା େକେତେବେଳ ଭ-ୁ

ମାନ-

ା

ଆୟ

କମ

େହାଇଯିବ େତଣୁ ଏହାକୁ !େଧ କବା ଛଡ଼ା
େସମାନ- ପ େର ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହ_
ଇନ ା ଆେୟା>ତ ରଥଯାତ ା ପବଷ !ଶର

ରଥ ଉପେର ମାଡ଼ ମାବା େହଉ अବା ମି ର

अେନକ

େବଢ଼ାେର ମାଡ଼ ମାବା, ମଳା ଭ- ପ अଶାଳୀନ

ଏଠାେର କଗେଲ ଏjେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େହଉjବା

େଦଶେର

ଆେୟା>ତ

େହଉ,

େତେବ

 କଣ ? ଏହା ା
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ଆମର ପରକୁ

!ଶ ଦରବାରେର ଉଦ୍!ତ

ସଂଖ'ା ବୃ ିପାଇବ ଇନର ବdମାନ େଯଉଁ ସବୁ

କଯାଇ ପାଇବ, ଏବଂ ଖ'ା ~ଭ କବ ଜଗନ ାଥ

େଦଶେର ଶାଖା ର େସଠାରୁ

େବାl ନାମକରଣର ଯଥାଥତା ହୁ ଏତ େସେତେବେଳ

ଆସି େବ ଏହା ା ଜ'ର ପଯ' ଟନ େ ତ ରୁ ଆୟ

ଭଲେର ପପାBତ େହାଇପାବ ଓଡ଼ି ଶାର ଜନପାଣ

ୟ oବେର ବୃ ି ପାଇବ ଇନ ା ପା!ତ

େଦବତା-ୁ ଜଗନ ାଥ କବାର ଯଥାଥତା େକଉଁଠାେର

ଇନ କେ¶ Ï୍ ଯB ମା ଣ ହୁ ଏ ତା େହେଲ ଏକ

ର~, ଯB ଆେମ େଦବତା-ୁ ଓଡ଼ି ଆ अଣଓଡ଼ି ଆ,

!ୃତ अଳେର ରହୁ jବା अଗଣିତ େ~କ-ୁ ଆୟର

େଦଶୀ

ନୂ ଆ Bଗ ସବୁ

!େଦଶୀ,

ୁ

अଣୁ ମାନ-

}ତେର

ମt ଭମାେନ

ମିDବ ପଯ' ଟକମାନ- ଦା@

ପ ପାତ କବା? ଆେମ ବାରiାର କ ଆସୁଛୁ, େଯ

ମୁତାବକ !}ନ େସବା େଯାଗାଇ େଦବାପାଇଁ ନୂ ଆ

ଶୀମି ର }ତରକୁ ୁ अଣୁ ସମ-ୁ अବାଧ

ନୂ ଆ େହାେଟଲ୍, ଏବଂ ବ'ବସାୟିକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି

ପେବଶ अ¥କାର Bଆଯାଉ ଜଗତର ନାଥ େକେବ !

ଉଠିବ ଏହା ଆମ େ~କ- ପାଇଁ େଜଗାରର ନୂ ଆ

 ୁ ଆଧାର କ ଜ ଭ-ୁ अଲଗା କେଦଇ
ଧମକ

ପ¼ା େଖାlବ ଏjେର Bମତ ନାହ_ ଓଡ଼ି ଶାର ପବ
ୂ 

ପାେବନାହ_ h ଯୁଗଯୁଗରୁ ପଚDତ ଏ ପଥାକୁ

ଉପକୂଳେର jବା ପୁରୀ, େକାଣାକ

ବ କବାକୁ େକ ଆଗଭର େହଉନାହାr, h

!େଶଷତଃ

ଏେବ

ଆଣିେଦଇଥାଏ,

~ଗୁ,

ହୁ ଏତ

ଏ

କଟକଣା

ଉଠାଇ

ପଯ' ଟନ
ହୁ ଏତ

େ ତ କୁ
ନୂ ଆ

ଆB अଳ
अେନକ

ମି ର

~ଭ
ମା ଣ

ା

େହବାପେର ଏହା ଆହୁ  ବୃ ି ପାଇବ ବdମାନ

ଜଗତକଲ'ାଣ େହବ ଯB େତେବ ଏମି କଗେଲ

ଓଡ଼ି ଶାେର jବା ାର େହାେଟଲ ମାନ- ସଂଖ'ା

େକୗଣସି अନ'ାୟ େହବନାହ_

ନଗଣ' େହାଇjବାରୁ ପଯ' ଟକ ଆସୁନାହାr, h

Bଆଯାଇପାେର

େସ

ଯାେହଉ

ଏହା

ବdମାନ େଦmବା େଯ ନୂ ଆ ମି ର ମା ଣ େହେଲ

ନୁ ଆ

ମି ର

ମା ଣ

େହବାପେର

ଏଠାେର

ପୁିପମାେନ ନୂ ଆ ାର୍ େହାେଟଲ୍ ଆBର ମା ଣ

~ଭ କଣ େହବ ?
ନୂ ଆ ମି ରେର ସମ- ପେବଶ अ¥କାର ରବ,
େତଣୁ ପୁରୀ ଆସୁjବା अଣୁ ମାେନ ମି ର ପେବଶ

ମt କଇପାରr ଏ ସବୁ ା ଆମ ଜ'ର ଆୟ
ବୃ ି େହବ ଏjେର Bମତ ନାହ_

କେବ ଏବଂ ଆମ ଧମ  ଓ ସଂୃ !ଷୟେର अବଗତ
େହେବ ଏହାା ପୁରୀକୁ ଆସୁjବା ପଯ' ଟକମାନ-

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଭଲପାଇବା...
...
ତୁ ମ ଭଲପାଇବା
ଧୀେର କjl ଚମାକୁ ଭଲପାଏ େବାl
ପkl ଥେର ତାକୁ ତୁ ମ କଥା ଖାl,
ଛଟପଟ ଲଟ ମନଟା ଜମା ମାେନନା
ସତେର କଣ ତୁ େମ ! ଝୁ ହୁअନା?
ଡା ସ'ାଣୀ ପାଣିଗା£

ହସି କ~ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାअ େମାେତ
କବାକୁ kହ_ ଡଯାअ େଯେତ
ଉଦାସ ଆm େର ସପନ ଭଛ,
େମା େଲଉଟିଆ ବାଟକୁ kହ_ ରଛ
ମଁୁ ତୁ ର ଏମି oଷା ନ ବୁ ଝି ବନେର
େକ ! ଆସିେବନାହ_ अkନକ ଏ େବଳା େର
ଶବରୀର अ£ନ ପC ା ତୁ ମ ସହ
ଏ ବନର ବାଣ ପାଇଁ अହରହ
ବ; Àୀ ଓ ପସC
ୂ େଗ !େଷଶÄା
ନୂଆ ବସା, ବ ହEପୁର, ୭୬୦୦୦୧
ଓଡ଼ିଶା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଲୁ ଏବଂ ତା Àୀ ମିନୁ େଶାଇjବା ସମୟେର ହଠାତ୍
ବଷା େହବାରୁ ପାଣି ଗଦଗଦ େହଇ ପେଡ଼ ଏମାନଉପେର ଏହାେଦm ମିନୁ ଲୁ କୁ କହୁ 
ମିନୁ - hେହା, େକଉଁଠୁ ଗେ େବାକା େ~କ-ୁ ଆଣି
ଘର

ଛପର

କାଯ' େର

ଲେଗଇjଲ

େଯ(ଉପରକୁ

େଦେଖଇ) େହଇେଦଖ ଘର ମଝିେର େକମିତ ଖପର
େଖା~ ଛଡ଼ା େହଇ
ଲୁ - (ହସି େଦଇ କୁ େହ) େସଇଟା େସମି େଖା~
ଡ଼ି ବା ପାଇଁ ମଁୁ ହ_ ତା-ୁ କjl

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ମିନୁ - (ଆଯ' େହଇ) କଣ ପାଇଁ ?
ଲୁ - କଥା କଣ h? େମାର ଜେଣ ବୁ କହୁ jେଲ,
ଉପରବା~ େଯେତେବେଳ ଯାହାକୁ

Bଏ କୁ ଆେଡ଼

ଛପର ଫାଡ଼ି h Bଏ, େସj ପାଇଁ B kଟା ଖପର
େଖ~ ଡ଼ି  େଯ, ଯB ଉପରବା~ର କରୁ ଣା ହବ,
ତାହା େହେଲ େସପଟୁ ଦବ
ମିନୁ - (ଗି h) ତାହା େହେଲ ଉପରବା~ ଏେବ
େଯଉଁଟା କରୁ ଣା କରୁ , େସଇଟା େଗାଟଉ ଥାअ ବସି h
ମଁୁ ଯାଉ
XXXX
ମବାବୁ -ପୁअ ପରୀ ାେର େଫଲ୍ େହବାପେର;
ମ ବାବୁ - ହଇ େର ଜୁ , ମଁୁ ଶୁଣିl ତୁ ଏ ବଷ
ପରୀ ାେର େଫଲ୍ େହଇଛୁ ? ଟିେକ ମନ େଦଇ ପଢ଼ି
ପାଲୁ  ? ମନ େଦଇ h କେଲ ତ ହବ ?
ଜୁ - େଦଖ ବାପା, ମନ Bଆ ଆ ବନେର ଥେର
ମାତ େହେଲ ଭଲ, ମଁୁ ଯB ଏେବ ମନ େଦଇ େଦ!
ପାଠେର ତ ତମ େବାହୁ ଆସି େଲ ଆଉ କଣ ବାh jବ
େଦବାପାଇଁ ?
କୁ ା,ମ> ପଢା
>l¶-ସiଲପୁର, (ଓଡି ଶା)
େମା-୯୫୮୩୩୨୨୧୪୩
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂରଣ େଫବୃ ଆରୀ
ମାସେର ପକାଶିତ େହବ | ଜ ା lmତ
କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ କଟକୁ
ପଠା |
ଆପଣ- lmତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ ମଣ
କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ବନ କଥା, ଇହାସ,
େେଷଇ, ଘରକରଣା, ସାa', ବ' ଇତ'ାB
ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ା ଆମ କଟକୁ ପଠାଇ
ପାେବ |
ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାtମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
@ମାନଗର, ୨ୟ ଗD, ବ ହEପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ି ଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ

େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର ଭୁ ଲ

ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ
ୂ  ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶି ତ ସାତ'

ହା ରେର େଲm ପଠା, hiା ଟାଇପ୍ କ ମt

ଇ-ପକା ଏହା ପେତ'କ ମାସର ପଥମ ସାହେର

ପଠା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଉjେଲ େଲଖାକୁ େଲm

ପକାଶି ତ

ସାବ ପେର ାଂ କ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର

େହାଇଥାଏ

ପବପବାଣୀ

ସମୟେର

େବେଳ

େବେଳ

ସମେୟାପେଯାଗୀ

ପଜ
ୂ ା
!େଶଷ

ପଠା

ସଂରଣମାନ ମt ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର

ଆହାନର

ପକାଶନ

ସଂପ
ୂ 

ପେବଶ

!}ନ !oଗ ଯଥା, ଗ², କ!ତା, ପବ, ରମ'

अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ

ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ାB ଏjେର

େହାଇଥାଏ, େଯଉଁjପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ_

ପକାଶି ତ ହୁ ଏ

ଆେମ ପେବଶ ପଦୁଷଣ !େଧ କରୁ 

ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କବା ପାଇଁ

ଆହାନ

ଇ-ପକାେର

େଲଖା

ପକାଶି ତ

ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତ'କାର-ୁ େପାµାହନ

କବାପାଇଁ ଯB ଆପଣ ଇ®ୁକ େତେବ ଜ lmତ

Bଆଯାଇଥାଏ

କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା େଯେହତୁ ଏ

େଯେହତୁ

ଏ

ପକା

ଃଶୁ

!ତରଣ ମିd ଉ&ି  େତଣୁ େଲଖକ, େଲmକାମାନ-ୁ

ପକା ଇzରେନଟେର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ'କ

େକୗଣସି ପକାରର େପାµାହନ ଶି Bଆଯାଏ ନାହ_

ମାସେର

ପାଶମିକ ଆଶା କରୁ jବା େଲଖକ େଲmକାମାେନ

େଶାoପାଏ େତଣୁ ଏ ପକାପାଇଁ େଲଖା ମt

ଜ

େଲଖା

ବ'ବସାୟିକ

ପତ ପକାକୁ

ପଠାଇ

ପାେବ

ଃଶୁ
kହ_େଲ

ଓଡ଼ି ଆ-

କୁ 'ଟରେର

ଇzର୍େନଟ ମାtମେର ହ_ ଗହଣ କଯାଏ  ଯB
ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ା ଆମ କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ

ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍େର

ପାେବ ନାହ_, େତେବ ଆପଣ ଜ େଲଖା ଧଳା

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲ େହାଇଥାଏ ପାଠକ


କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶେର ମଳ
ହା ରେର

ଏ

ପକାର

େଗାଟିଏ

ପlପି

ଜ

େଲଖକ

େଲmକାମାେନ

ଡ଼ାକା

ପଠାଇପାେବ

ଡ଼ାକ

ଜ

କୃ 

ଆମ

କଟକୁ

ମ

ଠିକଣାେର

ପଠାଇ

ଆମ

hiା

ଇ-େମଲ୍

ା

ା

ପଠାଉjେଲ

ଜ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େଲm

ପାେବ

କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େ~ଡ୍ କ ପାେବ

କଟକୁ

ଶହସା¥କ
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ଫମା ଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ ପଠା | ଆମ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହ~ - aahwaan@gmail.com

@ମା ନଗର - ୨ୟ ଗD
ଆiପୁଆ, ବ ହEପୁର - ୭୬୦୦୧୦

ଏ ପକା ଉନ  େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା

ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ /

ଆମର ଏକା କାମ'

୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦

|

ଧନ'ବାଦ
ଯB

ଆପଣ

ଇzର୍େନଟ୍

ମାtମେର

େଲଖା

ପଠାଇବାକୁ kହାr େତେବ ଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍
(ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା

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

अପା ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ ଟାନ୍ସ୍lେଟେରସନ୍)
କ Microsoft Word Document େର ଆମ
କଟକୁ ପଠା, hiା େଲଖାକୁ ାନ୍ କ େଜପିଇ>

ସାଧୀନତା Bବସ ଉପଲେ

ସମ ପାଠକ

ପାଠିକା-ୁ ହା&¡ କ अ}ନନ
https://www.facebook.com/odiaparibar

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା ଜୟ ଜଗନାଥ
ଯB ଏ ସଂରଣେର େକୗଣସି ତ¨ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସjପାଇଁ ସାଦକ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ମାପାଥୀ

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