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‘ଆହାନ’େର ପ
ୂ  ତଃ େମୗEକ, अପକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ` କପିଇଟର ବ'ବbାେର
ଚୟନ କଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କfବ' / ଦାୟିତ
ରବ ନାହ`, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା jkା େ& ଶ Cଆଯାଇନାହ` | େଲଖାେର
Cଆଯାଇlବା !mର େଲଖକ-ର ସୂ ଜସ, ତାହା ଉପେର ସାଦକ jkା
ପକାଶକ- ସହମ ରବ େବାn େକୗଣସି noତ ୟମ ନାହ` | ଯCଓ ସାଦକ ସବୁ
େଲଖାକୁ ଭଲqବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ` ପକାଶି ତ କଥାt | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ'ତାର ଦାA େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିlବା
!ବାଦର ଉfରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ େଲଖକ-ର, ଏlେର ସାଦକ jkା
ପକାର େକୗଣସି ଉfରଦାୟିତ ନାହ` |

ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ- noତ अନୁ ମ !ନା अନ'
େକୗଣସି ମାvମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମାvମ / ସkାଦପତ ଇତ'ାC)େର ପକାଶି ତ କବା
ଏକ अପଧ

| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ vାନ େଦେବ

| େଲଖକମାେନ

mହ`େଲ ଜ େଲଖାର ପmର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇlବା ପୃ<ାମାନପଛ! ଗଣମାvମେର / ଇ|ରେନଟେର େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦୟ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଆଷାଢ଼ର ବଷା ଆ? ସପନ େହାଇ~, ଲଘୁmପ ନ େହେଲ ପାଣି
େଟାେପ ପାଇବା ସେତ େଯମି अସବ େହାଇଗ5ଣି ବଷାଋତୁ
ନାମକୁ ମାତ ର~ ଯାହା େମୗସୁମୀ ଆ?ମv ଆମକୁ ଦୁ ଃଖ େଦଇ
ଯାଉ~ ନେର ବନ'ା ଆସିବ କାହ`j, ଯC ଜମିକୁ ବୁ ାଏ ପାଣି
ମିଳୁନାହ` ଗୀଷFର ଉfାପ अସହ' େହ5ଣି, mତକ କାହ` ?
ଜୁ 5ଇ ମାସ, ପ!ତ ରଥଯାତାର ମାସେର ଆମର ସମ ପାଠକ
ପାଠିକାମାନ-ୁ

अନନ

ଜଣାଉଛୁ

ମହାପଭୂ

ଜଗନ ାଥ-ର

 ୁ ଚEତ ମାସର ଆହାନ ଇ!ଶପସି େଘାଷଯାତାର अନ ପବ
ୂ ର
ପକା ଆପଣ ମାନ-ୁ େଭଟି େଦଉ~ ସମୟ ଏବଂ ସାହାଯ' अqବ େହତୁ ଚEତ ମାସର
ସଂରଣେର j~ କମ େଲଖା ପକାଶ ପାଇ~ ଆଶା କରୁ ~ ଆଗାମୀ Cନେର ଏହାକୁ ପୁଣି अକ
ସଂଖ'ାେର ପକାଶିତ କ! j अେନକ ନୂ ଆ େଲଖକ େଲoକା ଆମ ସହ େଯାଡ଼ି େହାଇଛt
େସମାନ- ପାଇଁ ଆେମ अତ' ଆନିତ େହଉଛୁ
ଆମ qଷା ଆମ ସଂୃ ସବୁ ଠାରୁ ସମୃ ସଂୃ ଏହା କାହାକୁ କବା ଦରକାର ନାହ`
  େହବ େବାn q!
େଯଉଁ ସଂୃେର ଜା ଇଦୁ 'ମ ସାନମାେନ ଗବ କେଲ ଧମନ
ଆବନ ଃସାନ ରବାର ଆଶୀବାଦ ମାଗିlେଲ, େଯଉଁl ପାଇଁ ମହାପଭୂ ଗୁିm େଦA-ୁ
ମାଉସୀର ଆଖ'ା େଦଇlେଲ, େସଇ ଭୂ ମିେର ବfମାନର ପୀଢ଼ି ଆେମ େକେତ େଟ େବାn
ପମାଣିତ କବାକୁ େକୗଣସି େଚା ଡ଼ି ନାହାt ଡ଼ କେଲ ପୁଣି ଯୁି େହବ ଏବଂ j~
ବାଳୁ ତ ବ'ି अଯଥା ଯୁି କବାକୁ ଆସିଯିେବ ପୁଣି ବେୟାେଜ'ା<- ପ ସାନର ହତାଦର
େହବ େତଣୁ େକୗଣସି अଯଥା ଯୁିକୁ ପଶୟ ନେଦଇ ଆେମ ଆହାନ ଇ-ପକାର ଲ' ସାଧନ
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େହତୁ କଥା େହବା ଆେମ ଏଠି ସାତ'ର अବୃ ିପାଇଁ କାମ କରୁ େଛ ଜ କବା ଆମର
ଲ' ନୁ େହଁ  ଆେମ अ ସାଧାରଣ ମନୁ ଷ' ସମାଜେର କଣ େହଉ~ ନ େହଉ~ େସ ସବୁ କୁ
େକବଳ େଦoବା ଆଉ ରବ ରବାେର ହ` ଆମର ଭଲ େବାn ଆେମ !େବଚନା କରୁ ଛୁ
ଆେମ j ଆମ ସଂୃ ସଭ'ତା ଏବଂ qଷାକୁ େନଇ ବହୁତ ଗବ କରୁ  ଆମ ସଭ'ତା
େହଉ~ !ଶର ସବୁ ଠାରୁ ଉନ ତ ସଭ'ତା अ!ଶାସ େବାn କେଦଇ ଆମକୁ अେନକ ବୁ ି!
ଓ ! ବ'ିମାେନ ଆମର ାନେକୗଶଳ ଓ !ଦ'ାକୁ ମାେଦଇଛt ଆେମ େସଇ ସଭ'ତାର
ଦାୟାଦ େଯଉଁମାେନ େକାଣାକ ମିର, ଜଗନ ାଥ ମିର ଓ nଜ ମିର ଆC ମା ଣ
କlେଲ ଆେମ େସଇ ସଭ'ତାର ଦାୟାଦ ଯାହାର ସାନମାେନ ସମୁଦପଥେର ହଜାର ହଜାର
jେ5ମିଟର ବାଟ अକ ମ କ ଯାଇ ବ'ାପାର କ !ଶେର ବସୁେଦବ କୁ ଟୁkକମ୍ର ପଦକୁ ସତ'
େବାn ପମାଣିତ କlେଲ ଆେମ େସ ସଭ'ତାର ଦାୟାଦ େଯଉଁଠାରୁ ବୁ େଦବ- ବାଣୀର
ପmର ପସାର ଆର େହାଇl5 ଆେମ େସଇ ସଭ'ତା ଯାହାର qଷା ସମୁଦାୟ qରତବଷେର
 
ସବୁ ଠାରୁ ପୁରୁଣା େବାn ପସି qରତର ଛअେଗାଟି ଶାୀୟ qଷା ମvେର ଆମ qଷା अଗତ
ଏହା କଣ ଆମ ପାଇଁ ସାନଜନକ ନୁ େହଁ j ? ହଁ ଆମ ଜ େ5କ ହ` ଆମ qଷାକୁ ହତାଦର
କଛt ଇଂ ଓ ୀ ପ qଷା ସଖେର ଓଡ଼ିଆେର କଥା େହବାକୁ ଉତ ମେନ
କନାହାt, େସଇlପାଇଁ ଓଡ଼ି ଆ qଷାର mଦା Cନକୁ Cନ କମିଯାଉ~ େବାn କୁ ହାଗ5ଣି
େହାଇପାେର, अବଶ' ଆେମ अଭ'ରୀଣ ଓଡ଼ି ଶାେର ଏେବ ! ସମେ ଓଡ଼ି ଆେର ହ` କଥା
େହଉଛt େକବଳ j~ अପାଠୁ ଆ ବା अ ା େବାn ଜକୁ !େବଚନା କରୁ lବା ବ'ି ହ`
ଜର ପାିତ'ର ପmର ପାଇଁ अଣଓଡ଼ି ଆ କଥା କହୁଛt େସଇl ପାଇଁ ୧୯୫୪ ମସିହାରୁ
ସରକାରୀ ସୀକୃ  ପାଇlବା ସେf ଓଡ଼ି ଆ qଷାକୁ ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର ସମ କାମେର ସରକାରୀ
qଷା qବେର 5ଗୁ କପାନାହାt ଏlପାଇଁ ଜେଣ ବୟ ବୁ ି!-ୁ ଆଠ Cନ କାଳ अନଶନ
କବାକୁ ପଡୁ ~, ଏ ସବୁ ସେf ସରକାର ପଶୃ େଦଉଛt ଏକ କମିଟି ଗଠନ କଯିବ ଏବଂ
ପଦେପ ଆଯିବ
!ଗତ Cନେର ଓଡ଼ି ଶାେର ଓଡ଼ି ଆ qଷା ସଂଗାମ ସମିା ଆେୟା?ତ ଆମରଣ अନଶନ
ସଫଳତାର ସହ ସମା2 େହାଇ~, अବଶ' େଯଉଁ ଉେ&ଶ' େନଇ ଏହା ଆେୟା?ତ େହାଇl5
ତାହା ବfମାନ ସୁା ସଫଳ େହାଇନାହ`, j ନବକେଳବର ଓ ରଥଯାତା ପେର ହୁଏତ ସରକାର
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ଏଇ ବାବଦେର େକୗଣସି ପଦେପ େନେବ େବାn ଆଶା କଯାଉ~, େସମିେର ! ଆେମ ୧୯୫୪
ମସିହାରୁ େକବଳ ଆଶାେର ହ` ବ ି ଛୁ େବାn କେଲ अତୁ 'ି େହବ ନାହ`
ନବକେଳବର !ଭ ାଟ ଘଟିବାର ପାୟ ଏକମାସ ସମୟ େହାଇଗ5ଣି କଣ ତଦ mn~
ଏବଂ ତାହାର ଫଳ କଣ େହବ ବା େହ5 େକ ଜାଣିନାହାt ସରକାର ବାହାଦୁ ର ସବୁ ?ଷକୁ
େଯଉଁ ମ¡ର ଗେର େନଉଛt 5ଗୁ~ େର େର େ5କମାନ- ମନରୁ ଏ !ଷୟେର lବା ା
ଓ qବନା ମv Cେନ ମଯିବ ମହାପଭୂ- ବ ହFକୁ େନଇ େଯଉଁପକାର େଖଳ େଖଳାଗ5, ଏlେର
େଗାଟିଏ କଥା ¢ େହାଇଗ5 େଯ ମିରେର ମହାପଭୁ ଥାଆ j ନ ଥାଆ j ମହାପଭୂ-ୁ
ନେଚଇବା େ5କ j अେନକ अଛt, େସମାେନ mହ`େଲ ମହାପଭୂ- ବନ ପ ! େକଉଁCନ
nେଭଇ େଦେବ, jkା nେଭଇ ସାେବଣି େକ କପାବ ନାହ`
 ୁ ସ
ପବ
ୂ ତ କଯାଇlବା अନୁ ଯାୟୀ ବ ହFପଦାଥ ପବfନର େକୗଣସି ! ଶାସତ
ୂ ର
qବେର अନୁ <ିତ େହାଇନାହ` ଏହାକୁ େନଇ ନ ନ ଜେନୖ କ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ
!େଧାqସ େଦଖାଯାଇl5, ଓଡ଼ି ଶା ବର ଆହାନ ! Cଆଯାଇl5, j ସରକାର େଯମି
ଦା!¤ୁ େହାଇ ବସିଗେଲ କେଲ ରଥଯାତା େକମି ସୁରୁଖୁରୁେର ପାଳନ େହବ େଦଖ

 ାର େଦାଷୀ େସମାେନ ହ` ବfମାନ ରଥଯାତା କେବ ଏଠି jଏ
େଯଉଁମାେନ ସମ କମକ
ଖପ q!ବ ସବୁ ତ अ5ଜୁ କ େହାଇଗେଲଣି ବfମାନ ସମୟ ଆସି~ ଶୀମିରକୁ ଏ
ଦଇତାପ- କବଳରୁ ମୁ କବାକୁ  େଦଶର अନ' ସବୁ ମିର ପ ଏ ମିରର ପmଳନା

ଦାୟିତ ସm
ୂ ରୁ ରୂେପ ପmଳନା ପାଇଁ ସମ ପଦେପ େନବା ଉତ
ଚEତବଷ ରଥଯାତାେର ପୁରୀେର ଆନୁ ମାକ ପmଶ ଲ ଭ ଜମା େହବାର ସାବନାକୁ
ଆoଆଗେର ରo ଜ' ସରକାର ପୁରୀର ସମ ଉନ ୟନ କାଯ' କ ମ अେନକ Cନରୁ ହାତକୁ
େନଇlେଲ ଏବଂ ରଥଯାତା ପାଇଁ ଆଉ ସ2ାହକରୁ ସାମାନ' अକ ସମୟ lବା େବେଳ ବfମାନ
ସୁା अେନକ କାମ ବାjର~ ଯା େହଉ ମହାପଭୂ- ରଥଯାତା େକମି ଭଲେର ଭଲେର
ସମାପନ େହଉ ଏହାହ` ଆେମ ପାଥନା କରୁ ଛୁ
ସମଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ ରଥଯାତାର ହା&¥ କ अନନ ଜଣାଇ ଆହାନ ଇ-ପକାର ଚEତ
ସଂରଣ ଉପbାପନ କରୁ ~
ଧନ'ବାଦ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

6

ଦଶମ ବଷ, ସ2ମ ସଂଖ'ା
ଜୁ 5ଇ, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ଚEତ ସଂରଣେର...
ସଂରଣେର...
ସାଦୟ

୪

ସମୟର अ+ହାସ'

ମା

୯

ର¨ନ କୁ ମାର ସାଇଁ

अଲ କୁ ମାର େବାଇ
ଋଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§

ରଥ ପାଇଁ ପେଦ
୧୬

ବାଲFୀj ନାୟକ
ସେବ ହୁअ ମୟ

ଡା େସୗମ'ର¨ନ ମିଶ
ଘଟ !ଭ ାଟ

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ
अବୁ ଝାମନ

ସୁକା େଖଡୁ ଆଳ ସିଂହ
j~ ସପ

ର! ପାଣିଗା
େତାେତ ଝୁ ଝୁ

୩୭

ତୁ ଳସୀ ସାହୁ
ବାହାଘର ଓ ଡ଼ପତ

୨୯

୩୬

େବCତା ରଥ
ସମୟ

୨୭

୩୫

େସୗମ' ର¨ନ ସାହୁ
ପାଖକୁ ତୁ ମର େଫଇ अ

୨୬

୩୪

ପq ପିୟଦଶ¥
ମରୀକା ସପ

୨୪

୩୩

ସରୂପ କୁ ମାର ମଲ©
अହଲ'ା

୨୧

୩୨୧

୩୮

କମଳକା ସୁବୁି

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

http://www.facebook.com/odiaparibar
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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୪୦

ସନମ େଦA
କନା

୪୧

अ?ତ ମn©କ
ଜୟ ଜଗନ ାଥ

୪୨

अନୁ ପମ େବେହ
अ!ଶାସ ଓ !ଶାସ

୪୩

अନୁ ପମ େବେହ
ଘର ଓେଳଇn

୪୫

ତା ପସାଦ େଜନା
ପଶୁତରୁ ଉେର

୪୭

ମମତା ଦାସ
ସବବ'ାପୀ-ୁ େନଇ ଜ

୫୯

ପହଲ© ାଦ ଖେଟାଇ
ମାତାପିତା

୬୨

ର¨ନ ସାଇଁ
ର¨ିତା

(अଗ) ଦଶ ତାଖେର ପକାଶି ତ େହବ, ଜ େଲଖା

୬୩

qଗିରଥୀ େବେହ
କ!ତା ଘର ୨୦୧୫

ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଗାମୀ ସଂରଣ ଆସା ମାସ

୬୪

ପକାେର ପକାଶି ତ କବା ଇ«ୁକ େଲଖକେଲoକା
ଜ noତ କୃ କୁ ଆମ କଟକୁ ଇେମଲ୍ା ପଠାଇ
ପାେବ jkା ଠିା ପଠାଇ ପାେବ अକ
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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ମା
अଲ କୁ ମାର େବାଇ
ଆ? କାହ`j େକଜାଣି ମନଟା ଜମା ଭଲ 5ଗୁ 5ଗୁ~
अଫିସର अକ କାମ ପଡ଼ି ଯାଉ~ ହୁଏତ େସଇlପାଇଁ େଦହଟା !
अବଶ अବଶ 5ଗୁ~ ଯାହା ! େହଉ अଫିସ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ
अଫିସ ଗ5େବେଳ ଏକ ଦୃ ଶ' େମା ମନକୁ ଆୋEତ କପକାଇ~
ଫୁଟପାଥ ଉପେର ବସି େଗାଟିଏ ମା’ ଛୁଆକୁ େକେତ େଗହ© ାେର ଖୁଆଇ
େଦଉ~ ଓ େସ अଝଟ ଛୁଆଟି ମା’କୁ ଖୁବ୍ ହଇଣ କରୁ ~ ତାକୁ
େଦo ଆ? କାହ`j େକଜାଣି େମା ମାଆ କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଗ5 ମଁୁ ! େମା ମା’କୁ ଖୁବ୍ ହଇଣ
କ~ େଟ େବେଳ ଆେର ହଁ ମା’ କଥାରୁ ମେନ ପଡ଼ି5, ମା’ ସାେର ତ ବହୁତ Cନ େହ5
କଥା େହାଇ ଆ? अଫିସରୁ େଫେଲ ମଁୁ େମା ମା’ ସାେର ମନଭ କଥା େହ! କ!
କଣ? अଫିସ ଆଉ ଘରର େଟନସନ୍ ତେର େକେତେବେଳ ! ସମୟ ବାହାର କ େହଉ େସ
ଯା େହଉ କାn ତ ର!ବାର, େତଣୁ ଆ? ମା ସହ େଯମି େହେଲ କଥା େହ!
अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ !ଳk େହାଇଗ5 अଳସପଣେର ମଁୁ େଶାଇଗn େକେତେବେଳ
 ପାଗ5ଣି ମଁୁ ଆଉ ଜାଣି କାନ ପାଖେର େଫାନ୍ଟି ! ାର କ େମାେତ ଉେଠଇବାକୁ
େଚା କରୁ ~ ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ jଏ େଫାନ୍ କରୁ ~ ? !ର ସରେର ମଁୁ କn ଆଉ
େଫାନଟାକୁ ରବ କେଦଇ େଶାଇଗn ରମା ଆସି ଉେଠଇେଲ, ଆେର ଉଠୁ ନୁ , Cନ ନअଟା
େହ5ଣି େକେତ କାମ अ~, କାମ କ କ ଥj ଗnଣି େସଇlପାଇଁ ଛୁଟି Cନଟାେର ଉଠିବାକୁ
ମନ େହଉ jଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏେତ େଫାନ କରୁ l5 ‘ଆଇ େଡା|୍ େନା’ ମଁୁ େକମି
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ଜାଣି! ତମ େଫାନ କୁ jଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େଫାନ୍ କରୁ lେଲ େଜ େଦଖ ହଉ େଦେଖଁ
େଫାନ୍ ଉେଠଇ େଦେଖ ତ ସନାଦା’-ର ଦଶଟା ମିସ୍କଲ୍ ସନାଦା ? ଆ¯ଯ' ମଁୁ ଗଁା ଡ଼ି ବା
ପେର େକେବ କଲ୍ କନାହାt ଆ? ହଠାତ୍ ଏେତ ମିସ୍କଲ୍ ? େଫାନ୍ କn ସନାଦା େଫାନ୍
ଧେଲ ଆଉ କେଲ, ଏେତ ଥର କଲ୍ କରୁ ~, େଫାନଟା ଧରୁ ନୁ କାହ`j ? ନାଇଁ ଦାଦା କାମର
େପସର l5, ଆଉ ଆ? ଛୁଟି େବାn େଫାନକୁ ସାଇେଲ|୍ କ େଶାଇଯାଇln ହଉ ଶୁଣ୍,
େତାେତ କାହ`j େଫାନ୍ କln କେଲ, େତା ମା ଆଉ ଏ ଦୁ ଆେର ନାଇଁ କଣ୍ କଲ ଦାଦା ?
ହଁ ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସବୁ ସତ େସଇl ପାଇଁ ସକାଳ ପହରୁ େତାେତ କଲ୍ କରୁ ln ଆଉ j~
 ୁ େଫାନ ଟା ବ୍ େହାଇଗ5
କବା ପବ
ୂ ର
ଦାଦା- କଥା ଶୁଣି େମା ଆo ଓଦା େହାଇଗ5 େମା ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗ5 ଭE
5ଗୁl5 m ଆଡ଼ ଖାn अାର अାର Cଶୁl5 ରମା ଆସି େମାେତ ଡାକୁ lେଲ ମv ସେତ
େଯମି ମଁୁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇln

ରମାକୁ mହ`n ଆଉ ତାକୁ ଡ଼ିଧ େq େq େହାଇ

କାିପକାଇn ରମା େମାେତ ପmରୁ lେଲ, କଣ େହଉ~? ଏଇମି କାୁ ଛ କାହ`j ? କାି କାି
କହୁln, େମା ମା ଆଉ ନାହ` େସ ଆମକୁ ଡ଼ି େଦn mnଗ5 ରମା ! ° େହାଇଗେଲ ଏ
ସମୟେର ପୁଣିଥେର ସନା ଦା-ର େଫାନ୍ ଆସି5 ‘ଆେର ତୁ ଜଳC ଆସିେଲ େତା ମା’ର
ଶବସଂାର େହବ ଯିବା ଆଗରୁ ସିନା େତା ହାତରୁ େଟାେପ ପାଣି ପାଇ5 ନାହ`, अତଃ ମୁଖାଗିଟା
ତ େଦବୁ ? ତା ଆତFା ଶାt ପାଇବ’
ସୁଦୂର ଆେମକାରୁ ନୂ ଆ Cଲ© ୀ, େସଇଠୁ ଭୁ ବେନଶର ଆଉ ଭୁ ବେନଶରରୁ j~ ଦୁ ରେର
େମା ଗଁା ସାେ ସାେ ଆେମ ପ'ାjଂ କ ବାହା ପଡ଼ିଲୁ େମା ଆoରୁ ଲୁ ହ ବ
େହଉନଥାଏ କାରେର ବସି ଯାଉlବା େବେଳ ମନେର ଖାn େକାହ ଉଠୁ ଥାଏ qରତକୁ େଫବା
ପାଇଁ େପ©ନ୍େର ବସିପଡ଼ି ବା ପେର େମାର अDତର ସF± ସବୁ େମାେତ ମେନ ପଡୁ l5 ମନକୁ q
କ େହଉl5, େଯଉଁ ମା େମା ଚ5ବାଟକୁ mହ` ର ଏରୁ ି ମୁହଁେର ବସିରଥାଏ ପାଟିେର ପାଣି
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଟିେକ ! େଦଇନାହ`, େସ ଆ? େମାେତ ଡ଼ି େଦଇ େକମି mnଗ5 ମା େମାେତ େକେବ ! ଏକା
ଡ଼ି ନl5 ମେନ अ~ ପ ମ େଶଣୀେର ପଢୁ lବା େବେଳ ବାପା ଆମକୁ ଏକା କେଦଇ
ଆରପାକୁ mnଯାଇlେଲ େସେତେବେଳ ମଁୁ େଟପି5ଟିଏ ln, ବହୁତ୍ j~ ଜାଣିନln
ବାପା-ର ସୁିjୟା ସବା େବଳକୁ ଗଁା ସାqଇ- କଥା ଶୁଣିln, ଏଇ ପି5ଟାର କଣ େହବ ?
ବାପା ତ ନାହ`, ଆଉ କଣ କବ? ମା’ଟା ଏକା କଣ ଆଉ କବ? ଆଉ କଣ ଇେୟ ମଣିଷପ
ମଣିଷଟିଏ େହବ ? qଇଭଉଣୀ ହଉ j ଦାଦା ମଉସା େହଉ jଏ େକେତ ସାହାଯ' କବ? ସତକୁ
ସତ ବାପା- ଯିବାପେର ଦାଦା ମାେନ ଜମିବାଡ଼ି qଗବ|ା କେଦେଲ ଆମକୁ ଆମ qଗ େଦଇ
ସମେ ଜ ବାଟ େଦolେଲ ମା’ର ଆoରୁ ଲୁ ହ ବ େହଉନl5 େହେଲ େସେତେବେଳ !
େସ େଗାଟିଏ କଥା କହୁl5, ମଁୁ ତେତ ମଣିଷପ ମଣିଷଟିଏ କ! େଯଉଁମାେନ େତାେତ ନୁ 'ନ
େଦଖୁଛt େସମାନ-ୁ େଦେଖଇ େଦ!
ବାପା ନାହାt େବାn େକେବ अqବ େମାେତ अନୁ ଭବ କେରଇ େଦଇନl5 ମା େମାର
ସବୁ अEअ&E ପୁ କ େମାେତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ େକେତ କାହାକୁ େନହୁ ନ କ~ େସ
ଜମିେର ମୁnଆ ଲେଗଇ ଉଦୁ ଉCଆ ଖ ଠିଆ େହାଇ mଷ କଇ~ ମn
ୂ ଆମାେନ अକ ପଇସା
େନଇଯିେବ େବାn େଜ େବଳା ପେକଇ ଧାନ ବାହାର କ~, ଧାନ !j େମାେତ ପେଢ଼ଇl5
େସ ପଜ
ୂ ାପବାଣୀେର େସ ପେଛ  ଲୁ ଗା ପିୁl5, େହେଲ େମା ପାଇଁ େକେବ अqବ କନl5
େସ େମାର ସବୁ ଦା!କୁ େସ ପର
ୂ ଣ କl5 ଏଇ ସନାଦା’ େବାଉକୁ କବାର ଶୁଣି~, ପୁअ
େଭିଆ େହ5ଣି, କାମକୁ ପେଠଇ େଦ, ଟ-ା Cଟା ଆଣିେଲ ମା ପୁअ ଖାଇପିଇ ଖୁସିେର ରବ
ତୁ ଟାେର କାହ`j ତା ପାଠପଢ଼ାେର ଏେତ ଖ³ କରୁ ଛୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବାର େହଇଯିବ ନା କଣ ?
ଆଉ ଯC େହଇ ! ଗ5, େସ କଣ ଆଉ େତାେତ ପmବ? ବାହାସାହା େହଇ ସହରେର ରବ
ନା? ମା j~ ନ କ ହସିେଦଇl5 ମଁୁ େସଇCନ ଦୃ ଢ଼ କ´େର କln ନା େମା ମା’କୁ ଡ଼ି ମଁୁ
କୁ ଆେଡ଼ ଯି! ସନାଦା େଖେ|ଇ େହଇ କେଲ, ହଉେର ପୁअ, ମଁୁ େଦଖୁ~ ତୁ କଣ କବୁ ନ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କବୁ ସବୁ େଦo!
େସ Cନର କଥା ସବୁ ମେନ ପଡ଼ି େଲ େଦହ ଶୀେତଇ ଉେଠ ବାପା mnଗ5 ପରଠୁ ମା
େମାେତ େକେବ ଗାE େଦଇ j ମା େହେଲ Cେନ େମା ମା େମାେତ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାl5
ମାଡ଼ର କାରଣ ! େସମି l5, େମାର ସା ର!ଦାସ ମଉସା- ବାଡ଼ି େର କାକୁ ଡ଼ି େmରୀ କ5
ଆଉ ନଁା େଦଇେଦ5 େମାର ଦାସ ମଉସା ସିଧା ଆସି ଆମ ଘେର ହାଜର ମା’କୁ अେଯାଗ
କେଲ େଯ େତା ପୁअ େମା ବାଡ଼ି େର ପଶି କାକୁ ଡ଼ି େmରୀ କରୁ ~ ବାପେଛଉ ପି5 େmରୀ କବ
ତ ଆଉ କଣ କବ ? ବାପ lେଲ ସିନା ମଣିଷ କଥାା ତୁ ମାଇପି େ5କଟା କଣ କବୁ ?
ଆଉ େକେତ କଣ କଗେଲ େସଇ ସମୟେର ମଉସା-ୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ମା େମାେତ
ବାେଡ଼ଇl5 େହେଲ ପେର ବହୁତ କାିl5 େସ ଠିକ୍ ଜାଣିl5 ମଁୁ େକେବ ! ଏମି କାମ
କ! ନାହ` ସା କାି କାି େqକେର େଶାଇl5 େଚୖତ ମଳବାରେର ଗଁା ଦାେର ମଁା
ମଳା-ୁ େମାର ଶୁଭ ମନାସୀ ପଣା େଦଇl5 ଏମି qବୁ qବୁ େକେତେବେଳ ଆେମ Cଲ© ୀ
 ର ପହ ି ଗଲୁ ଜଣାପଡ଼ି 5 ନାହ`
ଏୟାରେପାଟେ
େପ©ନ୍ରୁ ଓେହ© ଇ ପୁଣି ଭୁ ବେନଶର ଯିବାପାଇଁ ଫ©ାଇଟ୍ ଧଲୁ ଆଉ ପୁଣିଥେର ପୁରୁଣା Cନର
ସF±େର ହ?ଗn ଏମି େଦଖୁ େଦଖୁ େମାର େବାଡ଼ ପରୀା ପାେଖଇ ଆସୁl5 ମଁୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବା
େବେଳ ମା େମା ପାଖେର ବସିଥାt ମଁୁ अେନକ ତୀଯାଏଁ ବସି ପେଢ଼ ମଁୁ େଶାଇଗେଲ ମା ଉେଠଇ
Cअt ପରୀା େଦବାପାଇଁ ଗଁାଠାରୁ अେନକ ଦୂ ର अନ' ୁଲ ଯିବାକୁ ପେଡ଼ ଗଁା ୁଲର
ଶିକମାେନ ପି5ମାନ-ୁ ସାlେର େନଇ ଯାଆt ଘରୁ ଡାn mଉଳ ଆଉ j~ ଟ-ା େନଇ
େଦେଲ, ନୂ ଆ ଯାଗାେର ରବା ଖାଇବା ସତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ପରୀା ବ'ବbାକରt େମାର
ପରୀା େବଳକୁ େମା ମା’ େମା ସତ ଯାଇl5 ମନା କେଲ ! ଶୁଣିନl5 କ5 jଏ େକାଉଠି
େମା ପୁअକୁ କଣ ଟିେକ ଖାଇବାକୁ େଦବ, ଭଲେର େଦଖାଶୁଣା କବ j ନାହ` େତାେତ ଡ଼ି ମଁୁ
ଏଇଠି ରପା! ଏମି କ େସ େମା ସହ ଯାଇl5 େସଇ ପରୀାେର ଆମ ଗଁାେର ମଁୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପଥମ େହାଇln େମା େବାଉ େକେତ ଖୁସିେର ଘର ଘର ବୁ n ସମ-ୁ କl5 ବାପାଗ5ପେର େବାଧହୁଏ େବାଉ ପଥମଥର ଏେତ ଖୁସି େହାଇl5 ଆମ ଗଁା ୁଲର ପଧାନଶିକ
ଘରକୁ ଆସି ମା’କୁ କlେଲ, ଆଶିଷକୁ ଆଗକୁ ଆହୁ ପଢ଼ାअ ଆ? େସ ଗଁାେର ସବୁ ଠି େବଶୀ
अ- ରo~ କାn େଦଶର ନଁା ରoବ ମା େସଇCନ ପୁଣିଥେର ଦୃ ଢ଼ କ´େର କl5 ମଁୁ ପେଛ
ଓEଏ ଖାଇେଲ ଓEଏ ଉପାସ ର! େହେଲ େମା ପୁअକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ¯ୟ କ! େସ ସମୟ
ପେର ମଁୁ ଗଁା ଡ଼ି ଆସି ସହରେର ହେଲେର ରn, େସଇଠି ଏକା ରବା େମା ପାଇଁ ବହୁତ୍
କକର େହାଇପଡ଼ି l5 ମା ପ େସହ ଆଉ କଣ ହେଲେର ମିେଳ େସଇlପାଇଁ अେନକ
ସମୟେର अଧା ଦରୁ ମା େବାn କ ଚମj ଉଠିପଡୁ ln େବାn ସାମାେନ ହସୁlେଲ ହଠାତ୍
ଏଇ ସମୟେର ରମା େମାେତ ହେଲଇ େଦଇ କେଲ, ଉଠ ଭୁ ବେନଶର ଆସିଗ5
ଭୁ ବେନଶରେର ମାଟିର ଗ େମା େଦହେର अପବ
ୂ  ଶୀହରଣ ସୃି କl5 ଜ ଗଁା ଜ
ଇଜର ମାଟି େମାେତ 5ଗୁl5 ସେତ େଯମି ଏଇ ପବନେର େମା ମା ଆସି କହୁl5, ପୁअ ତୁ
ଆସିଗଲୁ ? ମା କଥା ପୁଣି ମେନ ପଡ଼ି େଲ ଆoେର ଲୁ ହ ଦୁ ଇଧାର mn ଆସୁl5 ଆମ ଗଁା
ଭୁ ବେନଶର ଠାରୁ ଘ|ାଏକର ବାଟ ମେନ ପଡୁ l5 େଯଉଁCନ mjରୀ କବାପାଇଁ ବାହାln,
େସଇCନ ମା େମାେତ ବସାେର ଡ଼ି େଦଇ େକେତ କାିl5 େକାଉଠି ରବୁ େକମି ରବୁ ,
େମାେତ ଭୁ nଯିବୁ ତ ଏମି େକେତ କଣ ବାହୁ ବାହୁ କାିl5 ତା କା େଦo ମନ ତରE
ଯାଉlେଲ ସୁା mjରୀ େତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ି ବ େବାn ପେଳଇ ଆସିln ଗଁା ଦାେର ପଶି5
େବଳକୁ ସନାଦା େଦଖା େହେଲ କେଲ, ଭଲ େହ5 ତୁ ଆସିଗଲୁ  ଆଉ େକେତ ସମୟ
ରoଥା ? ଆେମ qବୁ lଲୁ ଶବଦାହ କେଦବୁ େବାn ଖାn େତା ମା’ଟା କହୁl5 େମା ପୁअ
ଆସିବ, େସଇl ପାଇଁ ରoଛୁ ଗଁାେର ସବୁ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ େହଉlେଲ, jଏ କହୁl5 ଆହା
!mରୀଟା ପୁअକୁ ନ େଦo ମଗ5, ଆଉ jଏ କ5 ପାଣି େଟାେପ ପାଇ5  ପୁଣି jଏ କ5
ପୁअକୁ ବଡ଼ କବ େବାn କଣ ନ କ~ େସ ?
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଘର ପାଖେର lେଲ ର!ଦାଦା େମାେତ ଡ଼ି ଧ କାିପେକଇେଲ େକେତ େଖାଜୁ l5 ପୁअ
ପୁअ େବାn େଫାନ କ େମା ପୁअ ସହ କଥାଟିେକ କେରଇ Cअ େବାn େକେତ କହୁl5
अେନକ ଥର େତାେତ େଫାନ୍ କ~, େହେଲ ପୁअ େତାର େସଇଠି Cନ କୁ ଆମର ଏଇଠି , ଆଉ
अକାଂଶ ସମୟ େବାହୁ କହୁlେଲ ତୁ अଫିସେର अ~ ଆସିେଲ େଫାନ୍ କବୁ  େତା େଫାନକୁ
अେପା କ କ mnଗ5 ସନା ! କହୁl5 ତୁ େକେବ େଫାନ୍ କେଲ ଧରୁ ନୁ େବାn େତା
େବାଉ େତା ସହ ପଦୁ ଟିଏ କଥା େହଇlେଲ ତ ଯାଇଥାାେର ବାପା ହଉ ହଉ ଯା ତରକୁ ଯା,
अେନକ ସମୟ େହ5ଣି ତାକୁ କ¡ାେର େଶାଇେଦଇ ରoଛୁ ତୁ ଥେର େଦoେଦ, ତା ପେର ଯାହା
ଆନୁ ସିକ କମ  କବା େବଶୀ ସମୟ ଘେର ରoେଲ ! ଭଲ ନାହ`
ଘର ତେର ମା ~ା କ¡ାେର େଶାଇl5 mପାଖେର ଖୁଡ଼ିମାେନ ଆଉ ସାର
ମଳାମାେନ ବସିlେଲ ମା େସଇ ~ା କ¡ା ସତ ସେତ େଯମି େଲଶି େହାଇଯାଇl5
j~ ତ ଫରକ ନl5 େମାେତ ବଡ଼ କବାପାଇଁ େସ ! େଜ ~ା କ¡ା ଟିଏ ହ` ତ
େହାଇଯାଇl5 େମା େଦହ अବଶ େହଇଯାଉl5 ହାତପାଦ ଥା ପଡ଼ିଯାଉl5 ମା େମାେତ
ଆଉ ବାପେର ଆ ବସ େବାn କବ q! େଦହଟା ଥଯାଉl5 ମା’ର ପାଦ ପାଖେର
ବସିପଡ଼ି n ମଁୁ ସନାଦା ଆଉ ର!ଦା ଆସି କହୁlେଲ ଶୀଘ କର, ସ'ା େହବା ପ ୂବରୁ କମ 
ସାେଦବା କାnଠୁ ପଡ଼ି ~ ବୁ ଢ଼ୀଟା, ତୁ ଆସିେଲ ହ` କମ  େହବ େବାn େସ କl5 େବାn ଆେମ
अେପା କlଲୁ  ସାନ ଖୁଡ଼ୀ ଜେଣ ଠି ଖେ ଆଣିେଦଇ କେଲ, अ ତମ େବାଉ ତମ ପାଇଁ
େଶଷ ସମୟେର ଏତକ େଲoେଦଇ mnଯାଇଛt ତେମ ଥରୁ େଟ େଫାନେର କଥା େହଇlେଲ େସ
େକେଡ ଶାtେର ଯାଇଥାେ
ଥରୁ lବା ହାତେର ଠିଟା େଖାnn, ମା େଲol5,
ବାପେର,
ତୁ ଯାଇ ରଲୁ େକଉଁ !େଦଶେର େଯ େତାେତ େଦoବା ତ ଦୂ ରର କଥା ପଦୁ ଟିଏ କଥା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େହବା ପାଇଁ ! ସମୟନାହ` ମା’କୁ ଭୁ nଗଲୁ ତୁ  େତାେତ ବଡ଼ କln, q!ln େମା ପୁअ
ବଡ଼େ5କ େହେଲ ଗଁାେର ଯଶ କବ, ବଂଶର ନଁା କବ, େହେଲ ଗଁାେର ପାଦେଦବାପାଇଁ େତା
ପାଖେର ସମୟଟିେକ ମିE5 ନାହ` ତୁ ! ଏେତ ଦୂ ରେର ରଲୁ େଯ େତା ଭଲମ େକେବ
େଦoପାn ନାହ`, ତୁ େମା ପୁअ, ସବୁ ଭଲେର ହ` lବୁ , ସବୁ େ5କ- କଥା ବୁ ଝିବା େବଳକୁ େଜ
 େହାଇଗnଣି
କଣ ଖାଉlବୁ େକମି ରହୁlବୁ େତା େଦହପା କଥା ା କ କ ମଁୁ ! ଦୁ ବଳ
अେନକ Cନ େହାଇଗ5ଣି, େତାେତ େଦo େତା ତୁ ରୁ ମା େବାn ପଦୁ ଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ େମା
ମନେର େକେତ ଆଶାେର ଧନ, j 5ଗୁ~ ଭଗବାନ େମା କଥା ଆଉ ଶୁଣିେବ ନାହ` ମଁୁ
mnଯି!େର ଧନ ତୁ ଭଲେର ଥା େଯେତ ବଡ଼ େହେଲ ! ମା କୁ ଭୁ nବୁ  ମଁୁ ତ ର!
େହେଲ ଏଇ ମାଟି ଏଇ େଦଶ ରବ େମାର !ଶାସ ତୁ ଏଇ ମା’କୁ ହତାଦର କବୁ  େମାଠୁ !
ବଡ଼ ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଟାମାଟି କୁ ଡ଼ି ଆ ଖକ ଏଇଠି େତାେତ ବଡ଼ କln ଏଇ ଘେର ତୁ
ଜନF େହଇlଲୁ  ଏହାକୁ अତଃ ହତାଦର କବୁ  େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଗବ କରୁ ~ ତୁ ଖୁସିେର
ରହ
ଇ େତାର अqଗି ମା
ମା’ର ଠିଟା ହାତରୁ ଖସି ଉଡ଼ି ଯାଉl5 ମା’ର ମୁହଁେର େଜ ହସଟିଏ େଖEଗ5 ପ
5ଗୁl5 ତା େଗାଡ଼ଦୁ ଇଟାକୁ ଡ଼ି ଧ କାିପକାଉln

ଉରେକ5

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଋଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§
ବାଲFୀj ନାୟକ
!ାନ ଓ ପଯୁି !ଦ'ାର !କାଶ ଫଳେର ମାନବ ଆ?
अେନକ ପକାର ସୁଖ ତଥା ସୁ!ଧା ଉପେqଗ କପାରୁ ~ େଭୗକ
ଜଗତର ସୁଖ ସାଧନ ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ¯ିତ qେବ ଶନ
ୂ 'ରୁ ଗE ପଡ଼ି ନାହ`
jkା ଚମାରୀ ଶି ା ଉq େହାଇଯାଇନାହ` ଏ ମଣିଷ ହ`
ଗଭୀର अvବସାୟ, ଗେବଷଣା ଓ କଠିନ ପଶମ କ ଜପାଇଁ
ଯାନବାହାନ, !ଜୁ E ଶି, େଟnଜନ, େରଡ଼ି ଓ, ଇ|ରେନଟ୍,
େମାବାଇଲ୍ ଓ !ନ େମଡ଼ିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଉଦ୍qବନ କପା~ େସ ମଣିଷ(େବୖାକ)
 ଳେର Cନ vାନ, େଯାଗ ବା ତପସ'ା କ ଏ ଗୁଡ଼ିକ
ମାେନ େକେବ ! େକୗଣସି ଧମb
 ା ପଢ଼ି େବୖ ାକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ େଖା?
ଉଦ୍qବନ କନାହାt େସମାେନ େକୗଣସି ଧମଶ
ପାଇନାହାt ପକୃେର ଉପଲବ୍ଧ େମୗEକ ଉପାଦାନ ବା କ ାମାଲକୁ !ନ ଉପାୟେର
େଶାଧନ କ ମାନବ ଉପେଯାଗୀ ବୁ ଆ କଛt ଏ ପjୟା ରର mଲୁ ର~
ଆଗାମୀ Cନ ମାନ-େର ଆହୁ େକେତ, କअଣ ନୂ ଆ ?ଷ ଆମକୁ େଦoବାକୁ ଏବଂ ଉପେqଗ
କବାକୁ ମିEବ, େକ କନା ! କପାେବ ଏହା େହଉ~ ଆମର Cଆ ଆo େଦଖା,
କାନ ଶୁଣା ସତ !ାନର କଥା ଏହାର अନ'ଏକ ପାଖେର ର~ େକେବ ! ନ େଦଖା, େକେବ !
ନ ଶୁଣା କଥାର ଏକ କାକ !ଶାସର ସତ ଜଗତ େସ ଜଗତେର ସମ କାକ ଚତ
 ର अପସରୀଗଣ, ନକେର ଯମଜ ଓ
ବାସ କରt ଈଶର ୩୩ େକାଟି ୁ େଦବାେଦA, ସଗେ
ତା-ର ଯମଦୂ ତଗଣ, ଶନ
ୂ 'େର ଭୂ ତ, େପତ, ଡାହାଣୀ, अତୃ 2 ଆତFା ସବୁ !ଚରଣ କରୁ ଛt
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ଉପେ ସମ କାକ ଚତ ମାନ-ୁ ମଣିଷମାେନ ଭୀଷଣ ଭୟ କରt େସମାେନ अସ
ନ େହବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆCମ କାଳରୁ ହାତେଯାଡ଼ି ଜାନୁ ପା େବେଳ େବେଳ ମୁହଁମାଡ଼ି େଶାଇପଡ଼ି
ପଣାମ କରt, ପାଥନା କରt,

ଆଶୀବାଦ ା କରt ଏହା ସବୁ କ5ପେର ! ଆଶାନୁ ରୂପ

ଫଳ ମିଳୁନlବାରୁ େକେତକ ବୁ ିଆ (ପୁେତବଗ) େ5କ ଆଉ j~ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ
ସୃିକେଲ େଜ େଜ ପାଥନା କେଲ େଦA େଦବତା ସ େହାଇପାରୁ ନାହାt, େତଣୁ ଶା
ପଢ଼ି lବା ପିତ ମାନ- ା େସ କାମ କଇେଲ. ଭମାନ-ର ମେନାବା¶ା ¯ୟ ହ` ପ ୂ
େହବା ଦାA କଗ5 କଥାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ ସମ- ମନକୁ ପାଇ5 ସତକଥା, !ନା ମvbି
(ଦ5ଲ)େର େକୗଣସି କାମ ସହଜେର େହାଇ ପାବ େତଣୁ ଈଶର-ୁ ! ଭର ଦୁ ଃଖ ଜଣାଇବା
 ମvbି ମାେନ କାମ କେଲ େସମାେନ अବଶ' ଏ କାମ ମାଗଣାେର ନ କ,
ପାଇଁ ପୁେତ ବଗର
ଦାନ ଦିଣା ନାମେର େବଶ୍ ଦୁ ଇପଇସା େଜଗାର କପାେଲ
 ା ମvରୁ ତ§ ମ§ େଲଖାlବା ଗ¡ ଗୁଡ଼ିକର mଦା େବଶି କାରଣ ମଣିଷର
!ନ ଧମଶ
ସମସ'ାକୁ ତାଳୀନ fି େର ସମାଧାନର ସତ
ୂ  ଏ ସବୁ ଗ¡େର अ~ େବାn ଦାA କଯାଏ
jଏ ବା ନ mେହଁ , ସମସ'ାର ଆଶୁ ସମାଧାନ? ତାtକ ମାନ- ଦା! अନୁ ସାେର - (କ) ତ§ ମ§େର
अ·ୂତ ଶି ର~ (ଖ) ତ§ ମ§ର अେଲୗjକ ସିି ା अସବ 5ଗୁlବା କାମ ସହଜେର ସି
େହାଇଯିବ (ଗ) ଶନ
ୂ 'େର !ଚରଣ କରୁ lବା अତୃ 2 ଆତFାମାନ-ୁ ତ§ ମ§ ା ୟ§ଣ
କେହବ େସମାନ-ୁ ବଶୀଭୂ ତ କ ମଣିଷ ମାନ- ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ'ବହାର କେହବ (ଘ)
ମ§ ା ଭୂ ମିଗତ ଗୁ2 ସfି ର ସାନ କବା ସବ (ଚ) ଲେଟରୀ ଟିକଟେର ?ବା
ନkରକୁ ଜାଣିବା ସବ (ଛ) ହଜାର ହଜାର jେ5ମିଟର ଦୂ ରେର ରହୁlବା ପିୟଜନ- ହାଲmଲ
ସଂପକେର ଜାଣିେହବ ଏ ଭE ଏକ ଉଦାହରଣ ମଁୁ ପାଇ~ ଭୁ ବେନଶରର ଜେଣ ବ<
ଓjଲ- अନୁ ଭବ ଶୁଣି େସ କେଲ, ‘ଆେମକାେର ରହୁlବା େମା ଝିअ ବfମାନ କଣ କରୁ ~,
ଜାଣିବା ପାଇଁ େମାର ଜେଣ ପତ ସି ପୁରୁଷ-ୁ ପmବାରୁ େସ ଯାହା ଯାହା କେଲ, ପେର ମଁୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

17

ଦଶମ ବଷ, ସ2ମ ସଂଖ'ା
ଜୁ 5ଇ, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

େଫାନ୍ କ ଜାଣିn, େମା ଝିअ ସବୁ ସତ େବାn କ5’ ଏ ଭE अନୁ ଭବ କlବା ଜେଣ
ଶିିତ ଓ ଭଦ ବ'ି - କଥାକୁ jଏ ବା अସୀକାର କ ପାବ ? ଏ ଭE ଗାଲୁ ଆ- अqବ ନାହ`
ଏଇଠି ପଶ ଉଠୁ ~, ଯC ବାବେର ସି ପୁରୁଷ- ଦା! କରୁ lବା ାନ ସତ େହାଇଥାଏ,
େତେବ ଆମ େଦଶେର ବାସ କରୁ lବା अସଂଖ' ଦୁ ଃଖୀ େ5କମାନ-ର ଦୁ ଃଖ ଦୁ &ଶା ଆC ଦୂ ର
େହାଇପାରୁ  କାହ`j ? େକୗଣସି ତାtକ ତା-ର ଭୂ ତମାନ-ୁ ପଠାଇ ଆମ େଦଶର ଶତମାନ-ୁ
ପ jkା ପାତ କେଦଉ ନାହାt କାହ`j ? अନ'ମାନ- କଥା ଡ଼ େସମାେନ ଜ
ପବାର େ5କ- !ନ େଗର j¸ା ପାଇଁ ଡାର ପାଖକୁ େଦୗଡୁ ଛt କାହ`j ? ତା- ଘେର
େmରୀ, ଡକାଏ େହେଲ େପାnସ ପାଖକୁ ଦଉଡୁ ଛt କାହ`j ?
अସଲ କଥା େହଉ~ େଯ ତ§ ମ§ର େକୗଣସି ଶି ନାହ` େକେତକ ଧୂf ଓ ଠକ ପକୃର
 ୀରୁ େ5କମାନ- ମି ¹କୁ ସଫା କେଦଇ ଧନ େଜଗାରର
େ5କ ଏ !ଦ'ା ସାହାଯ'େର ଧମଭ
ଏକ ସହଜ ଓ ସରଳ ା ବା~ େନଇଛt େସମାେନ ହାତ ସେଫଇ କଳା jkା !ାନ
େକୗଣଳକୁ ବ'ବହାର କ େ5କମାନ-ୁ ପq!ତ କପାରୁ ଛt ଉଦାହରଣ - ଶନ
ୂ 'େର ହାତ
ହେଲଇ !ଭୂ , ମୁC, ତା!ଜ ଆC ପକଟ କବା ଏକ ସାଧାରଣ ହାତ ସେଫଇ ବା କଳା
ଜାଦୁ ଗର ମାେନ ମେନାର¨ନ ପାଇଁ ଏଭE େଖଳ େଦେଖଇଥାt େସ ଭE ପଟାସିୟମ୍
ପର୍ମାାେନଟ୍ ଉପେର ଗି©େସନ୍ ଢାEେଲ ଆଁ ଜEଉଠିବା ଏକ ସାୟକ ପjୟା ଏ ସବୁ
େକୗଣସି ଭୂ ତ, େପତ jkା ଆତFାର କାମ ନୁ େହଁ 
ଧାମ¥କ େ5କର ଦୁ ବଳତା େହଉ~ େସ ପବ
ୂ ାଗହ ରତ ଏବଂ º qବେର ପକୃର ଗୁଣ
 ୁ अvୟନ କବାକୁ mହଁୁ  କାରଣ ଏହା ା ପି5ଟି Cନରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିlବା ଧମୀ ୟ
ଓ ଧମକ
ଆbାର କାକ ମହଲଟି ଭୁ ଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବାର ଭୟ ର~ େସ ବୁ ଝିପାେର ନାହ` େଯ ପକୃର ଗୁଣ,
ଧମ, କାରଣ ଓ କାଯ' େଶୖଳୀେର ଚମାରର େକୗଣସି bାନ ନାହ`
ଭୂ ତ, େପତ, ଡାହାଣୀ ଓ ବ ହFାସର େକୗଣସି अbି ତ ନାହ` ଏହା ଆ?ର !ାନ ପମାଣ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କସା5ଣି ତଥାପି ପରକ େମ ଶୁଣି ଶୁଣି अାନତାବଶତଃ अେନକ ମଣିଷ ଭୂ ତ, େପତ ଆC
ଭ ମାତFକ ଜାଲେର ଛି େହାଇ ରଛt େସଭE ଗହ, ନତ, ଶି, ଲଗ, Cଶାଶୂଳ, ଶୁଭ
अଶୁଭ ମୁହୂf, ତ§ ମ§ ଆC କାକ ଜଗତେର ଜର ଶାt େଖା? ବୁ ଲୁ ଛt
ପଶ ଉଠୁ ~ - ପୃlAରୁ େକାଟି େକାଟି jେ5ମିଟର ଦୂ ରେର lବା ଗହ ଓ ନତ ଗୁଡ଼ିକ
ପୃlAର େକବଳ ମଣିଷ ଉପେର ହ` କାହ`j ଶୁଭ ବା अଶୁଭ ପqବ ପକାଉଛt? !ଡ଼kନା େହଉ~
େଯ େକବଳ ସାଧାରଣ େ5କ ନୁ େହଁ , ବଡ଼ ବଡ଼ ା, ବୁ ି!, ଡାର, ଇ¨ିୟର, ଏପ
େକେତକ େଭୗକ !ାନର ପvାପକ ମାେନ ! ଗହେଦାଷକୁ ମାନୁ ଛt େସ ମାନ-ୁ େଦo ଶୁଣି
ସାଧାରଣ ଜନତା ଆହୁ େବଶୀ !ଶାସ କରୁ ଛt
ପୁରୁଣା ଯୁଗର अ!ଶାସ ଆ?ର େବୖ ାକ ପଯୁି ଯୁଗେର ! ଜନମାନସେର ଗଭୀର
ଆbାନ ଜମାଇ ବସି~ ଗୁଣିଆ ବା ତାtକ ମାନ- େଯାଗଁୁ ପCନ ନ େହଉlବା ଧନ ଓ
ବନର ଖବର େଦoବାକୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ~ ଯC େସମାନ- !ଦ'ାେର अ·ୁ ତ ଶି ରଥାା,
ଆ? ଶହ ଶହ ଗୁଣିଆ, ତା§ୀକ, ବାବା, ସିପୁରୁଷ େଜଲେର ସଢୁ ଛt କାହ`j ? େକେତକ େ5କ
ଯୁିକ କହt, ‘ତ§ ମ§ର ସୂ ାନ ନଥାଇ େଯଉଁମାେନ କାମକରt, େସ ମାେନ ଏଇ ଭE
ଦୁ &ଶା େqଗ କରt େଯଉଁମାନ-ର ପକୃତ ତା§ୀକ ାନ अ~ େସମାେନ ସଫଳତାର ସହ
ଜନତା- େସବା କରୁ ଛt’
େସ ମାନ-ୁ ଆେମ ପଶ କରୁ ଛୁ - ସି ତା§ୀକମାେନ ଆ? ପଯ'  ‘qରDୟ େହତୁ ବା
ସଂଗଠନ’ା Cଆଯାଇlବା ଆହାନ ସୀକାର କ, ଏକ େକାଟି ଟ-ାର ଉପହାର ଶି ଗହଣ
କବାପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସୁନାହାt କାହ`j ? କଥାେର अ~, ‘େନଇ ଆଣି େଥାଇ ଜାଣିେଲ, େmରୀ
କାମଟି ଭଲ’ ଏ ର ସତକତାପବ
ୂ କ େଯଉଁମାେନ େ5କମାନ-ୁ ଠj mnଛt, େସମାେନ
କାନୁ ନର ଜାଲେର ପଡ଼ିନାହାt ଏହାର अଥ ନୁ େହଁ େଯ େସମାେନ ଯାହା କରୁ ଛt ସବୁ ସତ'
ମଜା କଥା େହଉ~, ଆ? अେନକ ଶିିତ େଜ'ାଷ, ତା§ୀକ ଓ ବାବାମାେନ ତ§ ମ§କୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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!ାନ ସତ !ଦ'ା ସାବେର ପମାଣିତ କବାପାଇଁ !ନ ତକ ଓ ଉପାୟ େଖାଜୁ ଛt ପଶ
ଉଠୁ ~ - ତୁ ମର ତ§ ମ§ ଯC ସୂ ସତ' ଓ अ·ୂତ ଶିସନ ୍ !ଦ'ା, େତେବ ତାକୁ !ାନ
ସତ ତୁ ଳନା କ ଠିକ େବାn ପମାଣିତ କବା କଣ ଆବଶ'କ? ଏହାର ସିଧା अଥ େହଉ~ େଯ
ତୁ େମ !ାନ ହ` ସତ'ର ଏକ କଷଟି ପଥର େବାn ବୁ ଝିପାଛ ଏବଂ ସେହ ସୃି କରୁ lବା ତୁ ମର
!ଦ'ାକୁ !ାନ ସତ କ ବଜାରେର !କ ୀ କବାକୁ mହଁୁ ଛ
अ !ଶାସର ପmର ପସାରେର ଆ? ଗଣମାvମ ଏକ ମଖ
ୂ ' ଭୂ ମିକା ଗହଣ କ~
ସାତ' ପକା jkା ଖବର କାଗଜ େହଉ, ସାଦକମାେନ ବେଢ଼ଇ ଚେଢ଼ଇ ଭୂ ତ େପତ
!େଶଷା-, ତ§ ମ§ !େଶଷା- ପକାଶ କ ଯେଥ 5ଭବାନ େହଉଛt ଟି ଚ'ାେନଲମv
 ମାନ-ୁ ପq!ତ କବାପାଇଁ େବୖ ଦୁକ ଗଣମାvମ ସାହାଯ'େର अେନକ !ତ ଓ अ·ୂତ
ଦଶକ
 କଥାt ପକାର ସାଦକ ଏବଂ ଟି ଚ'ାେନଲର ମାnକମାେନ ଧନ େ5ଭେର
ଦୃ ଶ' ପଦଶନ
ଜନତା- େକେତ ବଡ଼  କରୁ ଛt ତାହା େସମାେନ ବୁ ଝିବାକୁ mହଁୁ ନାହାt ଜନ ସାଧାରଣଋଗ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ସୁb କବାପାଇଁ େହତୁ ବା !mର ଓ ସାତ'ର ଆ? ଯେଥ ଆବଶ'କତା
ର~ ସୁଖର କଥା େଯ अେନକ ମୁ କ, ସାହାସୀ ସାଦକ, େହତୁ ବା !mରଧାକୁ ପକାଶ
କରୁ ଛt େସମାନ-ୁ ଆେମ अନନ କବା ସତ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଉଛୁ

ବାାେ5ର, ୦୮୦୮୮୩୨୪୭୭୮
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ସେବ ହୁअ ମୟ
ଡା େସୗମ' ର¨ନ ମିଶ
ଓଡ଼ି ଶା ଭଗ ସାb' େସବା
ଏକଥା କାହାକୁ କବା 
ଟିକଟ ମଲ
ୂ ' ପା ଟ-ା
ଠିକଣା ରହୁନାହ` େଲଖା
ଡାର CDୟ ଈଶର
ପଢ଼ି ହୁଏ ତା- ଠାର 
େଚ5-ୁ ହାତ ଗୁ¨ା େଦେଲ
ନkର ଆଗକୁ ଧପାେଲ 
ହାତଗୁ¨ା େଯ ନ Cअଇ
ବାହାେର ପଡ଼ିj ମରଇ 
j ଏମ୍. ଆର୍ ବଡ଼ପୁअ
ତା-ୁ ପଥେମ ବାଟ Cअ
अେନକ bାେନ ଡାକତର
ଜର େବପାେର !େqର
ତା- bାନେର अନ' jଏ
ଜକୁ ଡାର େବା5ଏ 
ସବୁ ପକାର ବାଧା ସେf

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସରକାର େଯ ଦୃ ଢ଼ େf
ଆଣିେଲ ଜ ଜେନୗଷ
ଏହା େଯ କା !େଧୀ
अଳପ େଦଇକ ମଲ
ୂ
ଗବ େହଉlେବ ଭଲ
ମାଗଣା oଆ ଓଡ଼ି ଆ-ୁ
ଆଉ କୁ ଢ଼ି ଆ କବାକୁ 
ଗମ େଖାn ସରକାର
ଔଷଧ ପା

ଶ’ ପକାର

େ5କ-ୁ ମାଗଣା ବା|ିେବ
ଜନମତକୁ ସାଉଁଟିେବ 
ଉfମ ଏମ !mର
jଏ ବା अ~ ବା ତାର
j େକର ସରକାର
ଏହାକୁ କବାକୁ ଭୁର
େଯାଗକୁ େନଇ ଘେର ଘେର
ପହ ାଇେବ अ ଖେର 
େଯାଗ େଯ ହା ମାଗଣା
େପଟେର ଯC अ~ ଦାନା
ସମେ େହାଇେବ େଗ
ଡ଼ିj ପଳାଇେବ େଗ 
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜ' ସରକାର- େଯାଜନା
qିj କେଦେବ ଚୁ ନା
ଜର େପ

ପା

ସୟଂ ବ ହFା-ୁ େଯ अପହ 
ଏj ଆର !ନD
କାEଆଠାକୁ ରର କ
ସେବ ହୁअ ମୟ
ଦୂ ର େହଉ େଗର ଭୟ 

ମvଖୀ
ଶୀ ବଳେଦବ ୟୁ
େକାପଡ଼ା -୭୫୪୨୧୨
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଘଟ !ଭାଟ
ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ
ସହସ ବରଷ େଗୗରବ अଜ¥ ତ
ଜଗନ ାଥ ସଂୃ !ଶ¿ ବିତ;

अପେ ଲୀଳା ଯୁଗ अବତାର
ରହସ' ଯାହାର ନୁ ହଁ ଇ େଗାଚର I
ବ ହF ପବfନ େଯ Cବ' ଲୀଳା
अନାC କାଳରୁ କରୁ ଛt େଖଳା;
ଭକତର ହୃେଦ ଆନ ଲହରୀ
ନବକେଳବର ଧେବ ଶୀହ I
ଦଇତାପ ମିର ପଶାସନ
ନବକେଳବର କାଯ' ସଂପାଦନ;
କବାକୁ େହାଇlେଲ େଯ ଯୁ
ସରକାର-ର େହାଇଣ !ଶ¿ I
ପର ଜୁ ନ C¿ସହସ ପର
ବ ହF ପବfନ ତାଖ bି ର ;
େଗାପେନ  େହଉl5 ସଂପନ
ଶାେ େହବ ଘଟ ପବfନ I
q!5 ଜଗତ କାଯ' ସଂପାCତ
ଭକତ େହାଇେଲ ହେଷା ତ୍ ଫୁn©ତ ;
!ର !ଧାନ अDବ !ତ
ହରଷ େହାଇ5 ଦୁ େଖ ପଣତ I
ମିE5 ସଂବାଦ କ ଆଚମିତ
ବ ହF ସଂbାପନ େହବ !ଳମିତ ;
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦଇତାପ- अର !ବାଦ
କାଯ' ସମାପେନ ଘଟି5 !ଳk I
ବ ାହF ମହ
ୂ ୂf ବଦେଳ C¿ପହେର
ଘଟ ପବfନ କେଲ ଠାକୁ େର ;
अନାC ପର େହ5 ଭଗନ
ମହାନ ସଂୃ କ अପମାନ I

ଭକତ qବେର େଖEେଲ େଯ େଖଳ
 ;
ପଶାସନ ମତା େହ5 ଦୂ ବଳ

ଦଇତାପ- Âନ अହମିକା
mପେର େହାଇେଲ ସରକାର େବାକା I
ତାପର ଖବର अ ସାଂଘାକ
ପର¢ର ଆେପ େହ5 ପଘଟ ;
ଦଇତା େବାଇେଲ ଦାରୁ l5 େପା5
ମର
ୂ  ମା େଣ !ଳk େହାଇ5 I
!େମାେନ େଯ କେଲ अେଯାଗ
ଦଇତା ଉଠାଇେଲ ବ ହF- ଫଟ ;

ଲାକ अଥ େହ5 କାରବାର

ଗୁ2 ବ ହF ଫେଟା ଆସି5 ବଜାର I
େସବା ନାେମ ଏ କୁ ¸ି ତ ଆmର
ବଧ କଇ~ ସା ସଂସାର ;
ଜଗନ ାଥ ସଂୃ अପମାତ

ଉଳ େଗୗରବ େହ5 !ପଯ'  I
ଜାଗେର ଜାଗେର ଉଳର ସୁତ
ପେଧ କର ଏ Âନ ଚକ ା ;
ସ¿ାଥ ପଭୂ ତ Âନ ପଶାସନ
!ତାଡିତ କର କ ଆୋଳନ I
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अବୁଝା ମନ
ସୁକା େଖଡୁ ଆଳ ସିଂହ
େଲଖୁ~ ମଁୁ ଆ?

ତୁ ମ ପାଇଁ ପେଦ

େମା ମନ qବକୁ େନଇ,
ମନେର େମାହର

!ରହ େବଦନା

ତୁ ମ ପତାରଣା ପାଇଁ 
ହସି ହସି ତୁ େମ

ଭୁ nଗଲ େମାେତ

କେଦଲ ସାତ ପର,
ପିିଲ ମଥାେର

अନ'ର ସିୁର

ଗଢ଼ି ଲ ସୁନାସଂସାର 
ତୁ ମ ଖୁସି ପାଇଁ

ତୁ ମକୁ ଭୁ nn

େମା qଗ' ମଁୁ ଆଦn,
ତୁ ମ ବନେର

ଖୁସିଟିେକ ପାଇଁ

ମିେର ପ ଜାEn 
େହେଲ ତୁ ମ qଗ'

ତୁ ମ ମେନ ଆ?

ଭ େଦଇअ~ ଦୁ ଃଖ,
େମାର अଶାେପ

ତୁ େମ ଦୁ ଃଖ ପାअ

କୁ ହt ଦୁ ଆ େ5କ 
ଆoରୁ େମାହର

ଶାବଣ ଝରଇ

ତୁ ମ ଦୁ ଃଖ େଯେବ ଶୁେଣ,
ଆ? ! ର~

ତୁ ମ ପାଇଁ େପମ

େମାର ଏ अବୁ ଝା ମେନ 
ବାେଳା, େକାଣାକ, ପୁରୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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j~ ସପ...!!!
...!!!
ର! ପାଣିଗା
େହଇଟି ... ?
ସବୁ େବେଳ ବାହାନା ନୁ େହଁ ?
ସକ ବଢ଼ି ବାକୁ କ’ଣ
ଟିଏ ହା ଜରୂରୀ?

ଏମି ହାଟ ସଉଦାରୁ ! େହଇଯାଏ ମ...!!!
ଥାଉ,
ଆଉ କୁ ହ େସ
ର अକୁ ହା କଥା
ନ େହେଲ େଖାnଯିବ କୁ ଆଁରୀ
ମନର 5ଜଗହଣା
ଆଉ ଗqରୁ ଗଜ 
ଭଲ 5େଗ
ଏକା ଏକା ଜହ େର
ତୁ ମ ପାଖେର ଆଉ ତୁ ମ
େର... 
ଶୁଣ ମ !
ଆo ଲୁ ହ େକେବ
ଧୁଏ ଦୁ ଃଖ jkା
ସୁତା oअେର ଲୁ େଚ 5ଜ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କ! ?
କୁ ସାlଟିଏ
ସାଗରକୁ ନଟିଏ
ଆଉ
ବାଟକୁ ... ବାେଟାଇ ଟିଏ 
ଜାଣିଥାअ...!
ତୁ େମ କେଲ ମଁୁ
େଫଆଣି ଥାt ତୁ ମ
ପାଖକୁ େମା େହାଇ
ଶାମୁକା ତରକୁ 
େଯମି,
କୁ ସପନ ଆଉ
ବୟସକୁ େଯୗବନ
େହେଲ
ଦରକାର କଣ ?
j~ ସପ
ସପ େହାଇ ରେଲ
ଭଲ5େଗ !!
panigrahy.rabindra19@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େତାେତ ଝୁ ଝୁ
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
େମା ପିୟାର ଠି ପାଇ~ ଆ? ମଁୁ
ବାହାଘର ତାର େଲo~
ଭା ମନେନଇ େକମି ଯି! ମଁୁ
େସ କଥା ଖାn qବୁ ~
େକମି େଦo! ବଧୁେବଶ ତାର
େକମି ଏ ମନ ସବ
େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ अବୁ ଝା ମନକୁ
ମନଟାj ସେତ ବୁ ଝିବ 
j ଉପହାର अବା େଦ! ପିୟାକୁ
େଦoj ତା କଆଁ େବଶ
ଆoର ଲୁ ହକୁ ଓଠେର mପି ମଁୁ
େକମି େଗା କହ ହସି! ହସ 
ଠିେର େଦଇ~ ଣ େଯ ତାହାର
ମ§ଣ କ କ~
େଶଷ ଥର ସିଏ େଦoବ େବାnj
ମନ ପ ତାର mହ`~ 
କଆଁ େବଶେର େଦoେଦେଲ ତାକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆoରୁ େମା ଲୁ ହ ଝବ
ମଥାର ଚନ ହାତର େମେହୀ
େମା ପାଇଁ ବଜର ପଡ଼ିବ
େକମି qି! ଣ ମଁୁ ତାହାର
େସ କଥା ଆ? ମଁୁ qବୁ ~
େଶଷ େଦଖାପାଇଁ ଣ ଖାଇ ସିଏ
अନୁ େଧ ପ କ~ 
ଆoର ଲୁ ହକୁ ଓଠେର ପିଇ ମଁୁ
ଯି! େବାn ମେନ q!~
ସିଏ ସିନା େହବ ଆଉ କାହାର େଯ
ମଁୁ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ~ 

ସୁରପୁର, ଉfରକୂଳ ହାଟ, ପୀପ ୂର, ଯାଜପୁର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସମୟର अ+ହାସ'
ର¨ନ କୁ ମାର ସାଇଁ
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
ବଣ ଇଜ mnବ, ମ ଏଠି ଆଉ େହେବ ଜା 
अଥବଳ ଖାn ଜାର ମାନକ, େଯାଗ'ତାର ନାହ` bାନ
ମଦମାଂସ ଯହ` ମୁ !jCଏ, କାହାପାଇଁ अମାନ 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା,
ଗବକୁ େଦଇ mଉଳ, ଲୁ ଟୁ ଛt ଏ ମହଲ ମଜା
ଟ୍ଫବା5 ଲୁ ଟି େନଇଗେଲ ଶାସକ-ୁ ନାହ` ଜଣା
ୟାକୁ େନଇ ଖାn ଜ ସିନା, ଫା5େଗ ଆଶାସନା
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
ବଡ଼େ5କ ପିେଲ अକାରୀ େହେବ, ଗବର ପୁअ େଟjବ େବାଝା
ପାଠପଢ଼ା ଖ³ ଆକାଶ ଛୁଇଁ5, ଗବ ହାତ j ପାଇବ
ଶିା अକାର ମାନକକୁ େଦଖ, ଆ¢ାଧା j ?ପାବ 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
ଗୁnଖଟିେର ପୁअ ସମୟ କାଟଇ, କାେଫରୁ ଖାଇଣ ମଟନ ପିଜା
ମାଆବାପ ମୁେ qେଲଣି ପଡ଼ଇ, େବକାରୀ ସମସ'ା େଦo
ବୁ ଝାଇ ବୁ ଝାଇ ସଏଁ ଥjେଲ, ପୁअର େଖାଲୁ  ଆo 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
ମାଫିଆ ପାଉ~ ପଶୟ, ସତ'ବାC ଏଠି େqଗଇ ସଜା
ସଚ
ୂ ନା अକାର ଆସି5 ଖାn ଭଜନା ମାE
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସଚ
ୂ ନା ଯିଏ ମାେଗ ଖାଏ େସ େର ଗୁE 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
ମଣିଷପଣିଆ अqବ ବଢୁ अ~ ଖାn ମିର ଗୀଜା
qଇ କାଟିCଏ qଇର ତ|ି, ପକୁ ମାରଇ ପ
ବୁ ଢ଼ା ମାଆବାପା େqକ ଉପାସେର, କାଟୁଛt Cନ 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
ନାରୀ ଧଷଣ ବଢୁ ~, େଯଉଁେଦେଶ ନାରୀ ପାଆt ପଜ
ୂ ା
େକେବ ସବୁ ନାରୀ ଶିିତ େହାଇେବ, ବଦEେବ େ5କ ମାନସିକତା
ସୁରା ପାଇେବ ମଳା, ବଢ଼ି ବ ନାର ସାନ ଗାଥା 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
lେଲ ଥାଉ ପେଛ େକାଟିଏ, ଉପୁ େନବାକୁ 5େଗନା ଲÇା 
!ନା ପଇସାେର କାମ ହୁଏ ନାହ`, lେଲ ଥାଉ अକାର
ଗାହକ ଈଶର ନାଆଁକୁ ମାତ, m ଆେଡ଼ ହାହାକାର 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା
mତକ ପକା mହ`ଥା, ମ ଏଠି େକେବ େହାଇେବ ଜା
ବEଦାନ େଦଇ କଲୁ , େଯଉଁ େଦଶ ସାଧୀନ
ଗାCେର ବସିଣ େସଇ େଦଶବାସୀ, ଆ? କେର ଜେନ େଶାଷଣ 
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ରଥପାଇଁ ପେଦ
ସରୂପ କୁ ମାର ମଲ©
ବରଷେର ଥେର ଆେସ ରଥ ଯାତ
 ପାଇଁ ଜଗତ ଯାକ
ଡ଼ ଦଶନ
ଭକତ େଡାେର ବା କାEଆ ସାଆ
ପଭୁ! େଦoବା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ମନ ଛଟପଟ
ସ- ପାଇଁ ତୁ େମ ଦାରୁ Cअଁ ଜଗନ ାଥ
 ାଳାଷୀ ମୁସnମ, େଜୖ ନ, ଖୀ
ତୁ ମ ଦଶନ
େଦଖୁ େଦଖୁ mnଯିବ ନିେଘାଷ ରଥ
େବଗି mଲ େଦoବାକୁ ଆମ ରଥ ଯାତ
େଡା 5ଗି େବାn ଯାଇ ତ ପାରୁ 
ଓଟି अନ କେଲ ଚ'ାେନଲ ଆସୁ..
 ପାଇଁ ବ'ାକୁ ଳ ମନ
ପଭୁ- ଦଶନ

"ଇ|ରେନଟ 5ଇଭ ଟିେର" କn ଦଶନ
ଧନ' ଧନ' ଧନ' ପଭୁ ତୁ ମ ମମା
ଦଆ କୂେଳ ଶୀେତ ନାହ` ତାର ସୀମା
ଦୂ ରqଷ-୦୯୭୭୭୦୮୬୧୮୬ ଇେମଲ-beingswarupmall@gmail.com
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

33

ଦଶମ ବଷ, ସ2ମ ସଂଖ'ା
ଜୁ 5ଇ, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

अହଲ'ା
ପq ପିୟଦଶ¥
"ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ'
ଏଇ ଶÌ େକେତଟା
ଯାଦୁ କଗ5 େଯମି
ମଁୁ ତା-ର ଏେତ ପାଖାପାo lnେଯ
ଏକୁ ଟିଆପଣର ମାେନ ଭୁ nଗଲ
 ର େସ େଚା କରୁ lେଲ
ପଟି ¢ଶେ
େମା’ଠାେର ଡ଼ି ଯିବାକୁ
ଜ अnq ସାର
ପୟାସ l5 େଦଇଯିେବ
ଏମି ମିଠା ଦରଜେଟ
ଯାହା ମେନପକାଇବ ତା- କଥା
େସ େଚା ଚେଳଇlେଲ
େଯମି j~ ଭରଣା କବାକୁ
ମଁୁ j ଜାେଣନା କ'ଣ ପାଇଁ
େସ ଏେତ अସାର କରୁ lେଲ
େକବଳ ଏj ଜାଣି~
ସତାେର अଣଃଶାସି େହାଇ
ଟE ପଡୁ lବା େବେଳ
ତା- ବାହୁେର ଆଶା ପାଇln
ତା- ପଶାସ େନଇ ବ ୁ ବ ୁ
େକେତେବେଳ अହଲ'ା େହଇଗn......

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମରୀକା ସପ
ସପନ qିବ ଜାଣିln......

େସୗମ'ର¨ନ ସାହୁ

ଏମି qିବ ଜାଣି ନln ...
ହଜାେର ଶାବଣ ଯାଏ ତେତ ...
ଖୁସିର ବୁ ାେଟ ମିଳୁ େମାେତ ...
ଆଲୁ अ ହ?ବ ଜାଣିln ..
अାରକୁ ଜ କ େନn ..
ସାଥୀ େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଜଳୁ ~ ଆ? ..
ପାରୁ ନୁ କାହ`j ଆ? ! ବୁ ଝି ..
ଲୁ ହ େମା େବାବ ଜାଣିln......
ହୃଦୟ କାିବ ଜାଣି ନln ...
ଆସି! େତା ବେନ ଆଉ ..
େଯେତ! ଝେଲ ଆoରୁ ଲହୁ ..
ଦରଦ େହବ ମେତ ଜାଣିln......
ରକତ େବାବ ଜାଣି ନln ...
ପଡ଼ି 5 ଣ ମେତ ଭୁ n ତୁ ଯିବୁ ..
େତା ଦୁ ଆେର ତୁ ଖୁସିେର lବୁ ...
ବାାେ5ର
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ପାଖକୁ ତୁମର େଫଇ अ
େବCତା ରଥ
ଇଁବାର ଇ«ା ସଗ5ଣି ପଭୁ
ବନପ େମା nେଭଇ Cअ
ପାଇବାର ଆଶା ନାହ` ଆଉ j~
ପାଖକୁ ତୁ ମର େଫଇ अ...
ସବୁ ତକ ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଇ େଦଇ !
ପାଇ ପାn େତା ଦୟାରୁ ଟିେକ
ଜୀବ ¯ଳ େହାଇ ବସିରଛୁ
ଆଉ ଡାj! ଜମାରୁ େକେବ
अପ େତାେତ !ଶାସ କ
େ5କହସା େହବା େହ5ଣି ସାର
ଜଠୁ अକ ଜର q!ln
ତୁ j କଲୁ େମାେତ ସାତ ପର...
j େଦାଷ େମାର େକଉଁଠି ର5
ପାn ନାହ` ମଁୁ େକେବ ! ଜାଣି
ଭୁ ଲେର ! େତାେତ ଡାj! ଆଉ
ପାରୁ ନାହଁୁ ଯC େମା ହୃଦକଥା ଶୁଣି
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!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

36

ଦଶମ ବଷ, ସ2ମ ସଂଖ'ା
ଜୁ 5ଇ, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ସମୟ
ପଥହୁଡ଼ା ପlକଟିକୁ

ତୁ ଳସୀ ସାହୁ

ଯC ପଚଯାଏ
ତୁ େମ ଆଉ େକେତ ଦୂ ର mnବ
େତେବ େସ j ଉfର େଦବ
ଏ अବା¶ିତ ପଶର
अେନକ अସମା2 ପଶ େନଇ
ବାରkାର ଜ ମେv
ଉfର େଖା?mnବ 
ଆଉ େକେତ ଦୂ ର mn!
ଏଇ अଜଣା ପଥର
ପସମା2ି େକେବ େହବ
ଠିକଣାେର ପହ ି ! j ନାହ`
ନା ଠିକଣା େଖା? େଖା?
ଜକୁ ହେଜଇ େଦ!
ହେଜଇ େଦ! ଜ अି ତ
ଏମି କାହ` େକେତ ପଶ
େହେଲ ସବୁ ପଶର ଉfର
େକଉଁଠି କାହା ପାଖେର
ହଁ ହଁ ଏ ସବୁ ପଶର ଉfର
େକବଳ ଜଣକ ପାଖେର
େସ େହଉ~ ସମୟ
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ବାହାଘର ଓ ଡ଼ପତ
କମଳକା ସୁବୁି
‘ବାହାଘର’ ଶÌଟି अ ମଧୁର
अଟଇ m अର,
ଦୁ ଇଟି ମନର ମିଳନ ମଧୁର
ସକ ଯୁଗ ଯୁଗର 
‘ବାହାଘର’ ନୁ େହଁ େଖଳଘର
ଏ ଈଶର ବରଦାନ,
ଦୁ ଇ ପବାର ସକେର ଛେ
ଏହା ସତ' ରନ 
‘ବାହାଘର’ अେଟ ପ!ତ ବନ
ମିଳନ ଦୁ ଇ ଆତFାର
େବC, େହାମ ଆଁ ସାୀ ରଥାଏ
ହୁଏ େସଠି ବାହାଘର 
ବାହାଘରୁ ଗଢ଼ି ହୁअଇ ସକ
ହୁଏ ନୂତନ ସଂସାର,

ଏମିକା େଯାଗ ସଂସାର ମvେର
ମିେଳନା େଯ ବାରkାର 
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ଡ଼ପତ

ଡ଼ପତ अ ହୃଦୟ େବଦନା
अଟଇ m अର,
ଦୁ ଇଟି ମନେର ହୁଏ ମନାର
ଏହା ଦଇବ !mର 
ଡ଼ପତ େସ ତ ନୁ େହଁ େଖଳଘର
अଟଇ ମନୁ ଷ'କୃ ତ
ଦୁ ଇଟି ମନେର ହୁअଇ !ବ ତ
ଘେଟ ଏହା अକସFାତ 
ଡ଼ପତ ହୁଏ ସେହରୁ ସୃି
କେର ଦୁ ହ`-ୁ !¸ି ନ
ଏକା େଯ ବ ି ବା ବନ ସଜା
କେର ଦୁ ଇଁକୁ ଶୀନ 
ଡ଼ପତ ଏକ ଏମି ଯ§ଣା
ଲୁ ହ ଝରୁ ଥାଏ େନତ,
अ!ଶାସ କେଲ ସବୁ qିଯାଏ
େହାଇଥାଏ ଡ଼ପତ 
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ବରଷା
ସନମ େଦA
ବରଷା ର5 େତାେତ େମା ଣ
ଖୁସି କବୁ ତୁ ସଭ`- ପାଣ
ପାଣୀ-ୁ ତୁ ନୂ ଆ ବନ େଦବୁ
ସଭ`- ହୃ ଦେୟ ଖୁସି ଭବୁ 
ବରଷା ର5 େତାେତ େମା ଣ
ହସାଇ େଦବୁ ତୁ ପୃlA ପାଣ
ଜଳ अqବକୁ େମେ|ଇ େଦବୁ
ମ୍ ଝିମ୍ େହାଇ ବରଷି ଯିବୁ 
ବରଷା ର5 େତାେତ େମା ଣ
ଖୁସି କବୁ ତୁ କୃ ଷକ ମନ
ଖର କକୁ ଦୂ େରଇ େଦବୁ
କାଗଜ ଡା େମା ଭସାଇ େଦବୁ 
ବରଷା ର5 େତାେତ େମା ଣ
ଆଣିବୁ ସାେଥ ଝଡ଼ େତାଫାନ
େନବୁ ନାହ` ତୁ  ଜନବନ
qିେଦବୁ ନାହ` କାହା ମନ 
ବରଷା ର5 େତାେତ େମା ଣ
ଧରଣୀ-ୁ େଦବୁ ଖୁସି ସପନ
ଫୁଲ ଫଳେର ତୁ ହେସଇ େଦବୁ
ଖୁସି ମନେର ତୁ !ଦାୟ େନବୁ 
अvାପିକା, ଗୁଣୁପୁର
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କନା
अ?ତ ମn©କ
କନା ତୁ େମ jଏ ?
ଫୁଲର ମହକ
ନା ପବନର ¢ଶ ?
ଶୁକÍର ଆେ5କ
ନା କୃ ¤ର अ!ର ?
କନା ତୁ େମ jଏ ?
ସପର ପୀୟୁଷ
ନା ସF±ର ବାରଣ ?
ଜହର େଜାଛନା
ନା ତା- jରଣ ?

କନା ତୁ େମ େବାେଧ
ଫୁଲ ବଗିmର
େସ କ|jତ ପୀ!
ଦୂ ର Cଗର...
େସ अଥକା ପୀ 
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ଜୟ ଜଗନାଥ
अନୁ ପମ େବେହ
ବଡ ଠାକୁ ର ତୁ ବଡ ଆo େତାର ବଡ ବଡ େତା ଭୁ ଜା 
େତା ବଡ େଦଉଳ େତା ପତପାବନ ତୁ ପୃlAର ଜା Î
ଚନ େତା ପିୟ କୁରୀ େତା ପିୟ ତେତ ଭଲ 5େଗ ତୁ ଳସୀ 

େତା ଆନବଜାର େତା ବଡଦା ଧୂE େତା ମିର ପାହାଚ ବାଇଶି Î

ଭକତ !ଦୂ ର ଭ ସାଲେବଗ େତା ପିୟ ଦାସିଆ ନଡିଆ 
େତା अବଢା अନ େତା ମା ଲ' ଜଳ କାEଆେର େମାେତ ବଢିଆ Î
େତା େଦହ କଳା on on ହସ ମନ େନଇଯାଏ jଣି 
େତା େଡାରୀ 5ଗିେଲ ଭକତ ଆେପ େତା ପାଖକୁ ଆେସ ଟାଣି Î
ତୁ ସୃିକତା ତୁ ପାଳନକତା ତୁ େକ ାଧୀ ମେହଶର 
 େତା େଘାଷଯାତା ପ!ତ େତା ଶÏେତ Î
େତା ସୁଦଶନ
ଭକତ ହୃଦୟ ¢ନ ତୁ अର ଆoର େଜ'ା 
େତା ପାଦତେଳ କାEଆେର अ~ ଏ ମାୟାବନରୁ ମୁି Î
େକାଟି ବ େଦଇ ରା କlଲୁ ତୁ େଦ ୗପର ଲÇା 
େତା ବଡ େଦଉଳ େତା ପତପାବନ ତୁ ପୃlAର ଜା Î
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अ!ଶାସ ଓ !ଶାସ
अନୁ ପମ େବେହ
(୧)
- ବାବୁ ! j~ ସାହାଯ' କର ବାବୁ 
- କଣ େହ5? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଉଛt କ ମାଗିବାକୁ  ମଁୁ
ଗେର ଗରଗର େହାଇ କn 
- ବାବୁ ! ମଁୁ କ ମାଗିବାକୁ ନୁ େହଁ ସାହାଯ' ମାଗିବାକୁ ଆସି~  େମା
ସାମୀ- ହାଟ  अପେରସନ୍ େହଇ~  ଆମର େଯj ଜମାପୁ¨ି l5
ସବୁ ଖଚ େହଇଯାଇ~  ଆପଣ j~ ଟ-ା ସାହାଯ' କେଲ େମା ସାମୀ ସୁb େହାଇ ଘରକୁ
େଫେବ 
ଧୀର ଗଳାେର କ5 ୀେ5କଟି  ଆoରୁ ତା’ର ଗଡିଯାଉଥାଏ େଟାପା େଟାପା ଲୁ ହ 
ହାତେର ଧଥାଏ ତା ସାମୀର େପାଟ  ଓ अନ'ାନ' କାଗଜପତ  େଗଟ୍ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ
ହାତ ପେତଇ ମାଗୁଥାଏ अଥ ଜ ସାମୀର j¸ା ପାଇଁ  ମଁୁ ସବୁ ଶୁଣିn  େତେବ କାହ`j
େକଜାଣି !ଶାସ େହ5 େସଇ ୀେ5କଟି ଉପେର  େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ ଟ-ା ନାହ` କ ଘର
ତରକୁ ପଶିଆସିn  େସ !mରୀ mnଗ5 ଜ qଗ'କୁ ଆଦ  ମଁୁ अ ସମୟ ତେର େରଡି
େହାଇ ବାହାଗn अଫିସକୁ 
ସଂvା େବଳକୁ अଫିସ୍ରୁ େଫ ନୁ 'ଜ୍େର ଯାହା େଦon େମା ଆoକୁ !ଶାସ କପାn
 ତେଳ ବଡ ବଡ अରେର େଲଖା ବାହାରୁ l5, “j¸ା ପାଇଁ अଥ େଯାଗାଡ ନ କପା ସାମୀ
ଓ ୀ-ର ଆତFହତ'ା ”
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(୨)
Cେନ ଛକେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େକ ଜେଣ େମାେତ ପଛରୁ ଡାj5 
ମଁୁ ପଛକୁ ବୁ nପଡି େଦେଖ ତ ମଇଳା, େକାତ ସାଟ୍ ପିି ଓ  ଗାମୁ ଖେ अ|ାେର
ଗୁେଡଇ େ5କଟିଏ ହାତ ପେତଇ େମାେତ ମାଗୁl5 କ  େମାର େସଇ ୀ େ5କଟିର କଥା
ମେନପଡିଗ5  େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ ୧୦ଟ-ିଆ େନାଟ୍ଟିଏ ବେଢଇେଦn  େସ ଖୁସି େହଇ େମାେତ
ଆଶୀବାଦ େଦଇ mnଗ5  େମା ମନଟା q ହାଲୁ କା ଓ ପଫୁn©ତ 5ଗି5  ମଁୁ ମେନ ମେନ bି ର
କn ସବୁ Cନ ଜେଣ ଗବକୁ j~ ନା j~ ସାହାଯ' କ! 
ବୁ 5ବୁ n କ ଘରକୁ େଫ5େବେଳ ାେର େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ଡ ଜମିlବାର େଦon
 ମଁୁ ! େସଇ ଗହEେର ପଶିଗn େଦoବାକୁ ପକୃତେର ଘଟଣାଟି କଣ? େତେବ ଗହEକୁ କାଟି
କାଟି ଆଗକୁ ବଢି ଡ ମଝିେର ପଶି େଦon ଜେଣ ମଇଳା େକାତ ସାଟ  ପିା େ5କଟିଏ େଶାଇ~
  ଗାମୁଟାକୁ େଘାେଡଇେହଇ~ େଦହେର  ଡାହାଣ ହାତେର ମଦ େବାତଲ  ଗହE େଦo
କମିସନେରଟ୍ େପାnସ୍ ଗାଡି ଆସି अଟj5 େସଇଠି  େପାnସ୍ବା5 ଆସି େସ ମଦୁ ଆ ମଁୁହରୁ
କାଢିେଦେଲ କପଡାଟି  େମାେତ ¢ qେବ Cଶି5 ତା ମଁୁହ ଓ ଜଳଜଳ େହାଇ Cଶି5 େମା
ସାହାଯ'ର ପଣାମ  ତାକୁ ଉେଠଇ ଗାଡିେର େନଇଗେଲ  ମଁୁ େସଠି ଠିଆ େହଇ େଦଖୁln
େର େର େମା ଦୃ ି ଆଢୁ ଆଳରୁ अଦୃ ଶ' େହାଇmnlବା କମିଶନେରଟ୍ େପାnସ୍ର ଗାଡିକୁ 
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ଘର ଓେଳଇn...
ଓେଳଇn...
ତାପସାଦ େଜନା
ଘର ଓେଳଇn ଏପଟ େସପଟ
 ୁଣୀ ବା? େକାେଣ
ନଣ ଠାେପଇ ମାଆକୁ କ5
qଉଜ अଳସୀ ଜେଣ 

ଚୁ n nପୁln େଗାବର ଲୁ ାେର
qି5 େଗାଟିଏ ଝି-ା
ଚଁ ଫ ନଣ ମାଆଠି େଫାଡ଼ି 5
ପାଇବ ପୁଳାଏ ଟ-ା 

ଏରୁ ି ବେର ପାଦ ମଁୁ ଝୁ|ିn
ଶୀତକୁ କାଟୁ~ ଭ5
ଶାଶୁ ତ ରଡ଼ି େଲ େପରୀକୁ େଦଖ
mn ତ ଶିo ପି5 
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େଧାଇଧାଇ କ ମାଣ େପଢ଼ି ଥୁଏ
ଗୁଡ଼ି ପଡୁ ~ ପାଣି
ଶାଶୁ ଗାEେଦେଲ ମୁn ଝିअଟା
େଦଖାଇ ହଉ~ ଣୀ 

ପାଣି ଆଣୁln ଗଆ କାଖେର
ଚହn ପାଣିରୁ ଇେଡ଼
ନଣ େଥାବରୀ କ5 େଦେଖଇ
ନଜର େକାଉଠି ~େଡ଼ 

କଂସା ମାଜୁ ln ହାତରୁ ଖସି5
ଶାଶୁ ତ େହାଇେଲ ଖÒା
अଜଣା mଉଳ qତକୁ ଖାଉ
ପେଠଇ େଦଇ~ େବାପା 
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ପଶୁତରୁ ଉ େର
ମମତା ଦାସ
ପ ବଷ ପ ଷଡୀ ବାବୁ - ଡିଉଟି ଏ ବଷ ! ପୁରୀ ରଥ
ଯାତାେର ପଡି ଯାଇ~ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁE ସାକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ରୀ- !ପଯ' ୟ अବbା
अବ'ବbା, अନୁ ଶାସନÂନ ସରକାରୀ କମm
କେଲ ନସେର କଣ େକଜାଣି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ମହୁମା~ ପ
ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର କ mnଥାt ଝା¨ି ଖେର ପCନ
ଭୂ ବେନଶରରୁ ପୁରୀ ଦଉଡିବାଟା j~ େଟ କଥା ନୁ େହଁ  ତା ସତ
ବଡ ଦାେର ଭ- ଡେର ସବୁ Cନ ଜକୁ ଡି-ଡି ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ଘରକୁ େଫରt
ବାଟଯାକ ସମ-ୁ ଗାEେଦଇ କହt – “mjରୀ କବ ପୁnସି, ମାଛ ଖାଇବ ଇnଶି” jଏ କ~
େକଜାଣି, ତାକୁ େଦo5 ମାେତ େଜଲ୍ େର ଭତ¥ କ ଧା-୩୦୨ ଲେଗଇ େଦ! ଓ.....େହା.....,
ପାଣଟା ଡି ଯାଉ~ ଘେର ପଶୁ-ପଶୁ “ହଇଓ.....ଶୁଭୁ~....େହଇଟି, ପାଣି ଗି5େସେଟ Cअମ,
କୁ ଆେଡ ଗଲj?” ଘରଣୀ-ୁ ଡାj-ଡାj अଳୁ ଗୁିରୁ ଗାମୁଟା ଟାଣିଆଣି ଝାଳଲଗା ମୁହଁଟା
େପା~େଦେଲ ଘରଣୀ ଘର ତରୁ ପାଣି ଗି5େସ ହାତେର ଧ – “ହଇଓ..... କାହ`j ଏେଡବଡ
ପାଟିଟା କରୁ ଛ.....େହଇଟି अ....ପାଣି” କ ଗି5ସଟା ହାତକୁ ବଢାଇ େଦେଲ
ଘରଣୀ – ଆ? ତୁ ମର କଣ େହଇ j?
ଷଡୀ ବାବୁ – କଣ କ! ଆମ ସରକାର- କଥା ନଁାଟା ସିନା ପୁnସି, ଇnଶି ଖାଇବାଟା
ତ ଦୁ ରକ କଥା, େକିଟିଏ ! qଗ'େର ନାହ` ହାତେର ସବୁ େବେଳ ବାଉଁଶ ବାଡି ଧ ଡିଉଟି
କବାକୁ ପଡୁ  େକାଉCନ ଯC େmର-ଖ|- ହାବୁ ଡେର ପଡିଯି! ନା, େମା ହାତରୁ ବାଡି

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଡାଇ େମା ପାଣଟା େନଇଯିେବ ସବୁ େସଇ କାEଆର ଭରସାେର mn~ ଖାn ସରକାରନଁା େହ କାEଆ – ଏ ଭବସାଗରରୁ ପା କରେହ, Cନ-ପCନ ସଂସାରେର अନ'ାୟ, अତ'ାmର
ବଢି ବଢି mn~ ହାତେର ବୁକ ଖେ ନାହ` େଯ ଗୁEଟିଏ ଫୁେଟଇ େଦଇ େକୗଣସି େmର ଖ|କୁ
ଡେରଇ େଦ! େବାn ଓଲଟା ଡ-ଡ ଡୁ 'ଟି କବାକୁ ପଡୁ ~ ତା ସାକୁ ସବୁ Cନ 5ଇନ
ବସେର ବସି ଭୂ ବେନଶରରୁ ପୁରୀ ଯାତା କବାଟା q କପଦ ଘଟଣା ଏlେର େମାେତ କହୁଛ
କଣ ନା ପାଟିଟା କାହ`j କରୁ ~ Cେନ ଏ ଗରମେର ବସେର ବସି ପୁରୀ ଯାअ େଯ ତା ପେର
େମାେତ ପmବ କାହ`j ପାଟିଟା କରୁ ~
ଘରଣୀ – ହଇଓ, ତୁ େମ କାହ`j ବସେର ଯାଉଛ j? ସରକାର ତୁ ମକୁ େଯଉଁ ?ପ୍ ଟା
େଦଇ~ େସlେର ଯାଉନ କାହ`j? Cନକୁ ଦଶଥର କହୁ~ େମାେତ ଟିେକ ପୁରୀ ବୁ େଲଇ अ
େବାn େହେଲ ତୁ ମ କାନକୁ କଣ ଶୁଣାଯାଉ~ େଯ େମାେତ ସାେର େନବ ଘେର ଏକୁ ଟିଆ
ଏେତ କାମ ସାକୁ େକାଳେର େଗାଟିଏ େଟ ଛୁଆ mକଣୀ େଗାଟିଏ େଯାେଗଇ େଦଇ ପାନାହଁ
ଆ? ପଯ'  ତୁ େମ କଣ ଖାn ଏକୁ ଟିଆ ଡୁ 'ଟି କରୁ ଛ? Cେନ ଘେର ର ଘର ଡୁ 'ଟି କରେଯ
ଜାଣିବ....... ହଁୁ ......, ଖାn ସବୁ େବେଳ ମହୁମା~ ପ କାନ ପାଖେର ଗୁଣୁଗୁଣୁ....ଗୁଣୁଗୁଣୁ j~
କାମ ଧା ନାହ`........ହଁୁ ..... ଏକଥା କ ଘରଣୀ େଗାଡ ବାେଡଇ ତରକୁ mnଗେଲ
ଷଡୀ ବାବୁ – େଦଖୁନ େହା, କହୁଛt ସରକାରୀ ?ପ୍ େର ଯିବା-ଆସିବା କର େସ କଣ ଜାଣିଛt
 ରୀ- ତେର କଣ mn~! କହୁଛt କଣ ନଁା ?ପ୍ େର ଯାअ
େଯ ଆ?କାn ସରକାର ଆଉ କମm
ହଉ େହ5, ଥେର ତା-ୁ ଏଇ ସରକାରୀ ?ପ୍ େର ପୁରୀ ବୁ େଲଇ େନ! େଯ ତାପେର ହଁୁ -ହଁ ା
ମାରୁ lେବ େସ କଣ ଜାଣୁଛt ସରକାର ଆମକୁ ହEଏ ମାଟିଆ େଡ ସ୍, େଗାଟିଏ ବାଉଁଶ ବାଡି
ଧେରଇ େଦଇ ଏେତ େ5କ ଡକୁ ଡି େଦଉ~ ଆଉ ଏ ?ପ୍, ତା କଥା ତ ଡ ବହୁତ
କାକୁ -ମିନ କ ?ପ୍ େଗାେଟ ଆଲଟ୍ କେରଇln େଯ, ାେର ଦଶ ଧର ବ େହବା ସାକୁ
େଗାଟିଏ ମଦୁ ଆ ଡ ାଇଭର, ତା ଉପେର ଡିେଜଲ ଖ³ ତ ମିEବାର ନାହ`, ହାତରୁ େଦବାକୁ ପଡୁ ~
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଉପେର ଠିକ୍ ସମୟେର ଡୁ 'ଟିେର ନପହ ି େଲ ବଡବାବୁ - େକାପଦୃ ିକୁ ବରଦା କବା q
କପଦ କାମ େଯଉଁCନ ?ପ୍ ଟା ଆଲଟ୍ େହ5, ମନଟା q ଖୁସିl5 କେଲ ନସେର
q!ln ଡୁ 'ଟି ସ5 ପେର ସ'ାେବେଳ ପି5ମାନ-ୁ ଧ mଟ, ଗୁପଚୁ ପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୂପାn
ଛକକୁ େନଇଯି! j େଯମି ?ପ୍ ଟା ଧ ବାହା~, अଫିସରୁ ଘରକୁ େଫବାକୁ େମାେତ
ସହର ତେର ଘ|ା 5ଗିଗ5 େସଇCନଠାରୁ କାନ େମାଡି େହାଇ ?ପ୍ ଟାକୁ ଆ|ିକ୍ ପିସ୍
କ ଦୁ ଆର ମୁହଁେର ରo େଦଇ~

j~ ନେହେଲ େ5େକ ତ େଦoେବ, ଖାନଦା େବାn

q!େବ! ଏପେଟ ସରକାର-ର ନଁା, େସପେଟ େମା ଖାନଦାନ୍ ର ନଁା ବାପା-େବାଉ େମାର q
ଖୁସି ସରକାର- ତରଫରୁ ପୁअକୁ ଗାଡିଟିଏ ମିE~
ହଉ େହ5........, େହଉଟି ଶୁଭୁ~ଟି, କୁ ଆେଡ ଗଲମ? କାn ପ ମଁୁ ଛୁଟି ଆଣି~, ଖାସ୍
ତୁ ମ ପାଇଁ, ତୁ ମକୁ ପୁରୀ ବୁ େଲଇ େନ! େବାn ଏେବ ତ ନବକେଳବଳ ଧୁମ୍ mn~ ଆଗକୁ
 େହାଇଗେଲ ଇହକାଳ ପରକାଳ ତୁ ମର ସବୁ ସୁଯିବ ଟି.....
ରଥଯାତା ! अ~ କାEଆ ଦଶନ
ସାମୀ- କଥା ଶୁଣି ଘରଣୀ ଘର ତରୁ q ଖୁସି େହାଇ ବାହା ଆସି କେଲ –ସତେର ମ,
କାEଆର ଡାକ ଆସିଗ5 ଆହା, j qଗ' େମାର
ଏପେଟ ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ସକାଳୁ-ସକାଳୁ ଉଠି ସରକାରୀ ?ପ୍ କୁ ଭଲqବେର ସଫ
ପକାଇ ଘସି-ମା? କ୍-କ୍ କ େରଡି କେଦେଲ କୁ ତୁ କୁ ତା େହାଇ େଫାମ୍ ବାହାରୁ lବା ?ପ୍ ର
ସିଟ୍ ଉପେର ଚକଚjଆ ନୂ ଆ ଟାଉଲ୍ ଖେ ପକାଇ େଦଇ ଘରଣୀ-ର ବସିବାର ସୁ!ଧାଟା
କେଦେଲ ବହୁCନରୁ ଘସିେହାଇ ସିଲପଟା େହାଇ ଯାଇlବା ଟାୟାରର େପସର େଚକ୍ କ
ଟା-ିେର ଡିେଜଲ୍ ଫୁଲ କେଦେଲ ଘରଣୀ- ସତ ଆ? ଷଡୀ ବାବୁ - ମନଟା! ବଡ
ପସନ 
ସାମୀ, ୀ - ବନେର ସବୁ େବେଳ କଣ ଏ ସୁେଯାଗ ଆେସ? ଘର ଜ¨ାଳେର ଛି
େହାଇ ସମୟ अବା େକେତେବେଳ ମିଳୁ~ ଉପେର ପୁnସି mjରୀ ଚ!ଶ ଘ|ା ଡୁ 'ଟି ?ପ୍
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ାଟ  କ ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ଏମି j~ qବୁ -qବୁ ଏ ସମୟେର ଘରଣୀ ଆସି ?ପ୍ ପାଖେର
ପହ ି ଗେଲ େଦହେର ହଳ ବସ ରର କା¨ିବରମ ଶାଢୀ, ଓଠେର 5n nପିକ୍, ପାଦେର
ହାଇ ଲ୍, ହାତେର େଗା5ପି ରର ଚୁ ଡି, ଗଳାେର କ´ି ମାଳ ଷଡୀ ବାବୁ ଏସବୁ େଦo
 େର ଯାଉଚ ନା େଫସନ େଶା କବାକୁ ଯାଉଛ ଏେତ
କେଲ – ହଇଓ, ତୁ େମ କାEଆ ଦଶନ
ଗରମେର କା¨ିବରମ ଶାଢୀ, େଫ5 େବଳକୁ अବା କଣ େହଇlବ q! ପାରୁ ଛତ?
ଘରଣୀ – କାହ`j! ତୁ ମ ପିୟ ?ପ୍ ର ତ ଉପର କଣା େହାଇ ପ ଶୀତ-ତାପ ୟtତ ଯ§
ପ କାମ କରୁ ~
ଷଡୀ ବାବୁ – ହା.......ହା.......ହା......., ଶୀତ-ତାପ ୟtତ ଯ§, ଆଉ ସରକାରୀ ?ପ୍
ହଉ ଆସ, ଏଇlେର ହ` ଲୁ କ ବୁ n ଆସିବା ସରକାର ଯC େଦoବ ନା ତା ?ପ୍ େର ତୁ ମକୁ
ବସାଇ ବୁ େଲଇ େନଉ~, େମାେତ ସିଧା mjରୀରୁ ବରଖା କେଦବ ତା ପେର ତୁ ମର 
Cଆ ସଉକ ପୁ କବ jଏ
ଏମି ଟା-ଟାପ କ ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ଘରଣୀ-ୁ ସାେର େନଇ ପୁରୀ ବାହା
ଗେଲ ଗୀଷFର େଶଷ...., ଆଷାଢର ପେବଶ....ସୁଲୁସୁnଆ ପବନ େଦହେର ବା? ଦୁ ଇଜଣମନେର େମା|ିକ qବନା ଉÔନ କରୁ ଥାଏ ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ଘରଣୀ- ହାତକୁ ଟାଣି ଧ
କେଲ – ହଇଓ, ମେନ ପଡୁ ~? ବାହାଘରର ପେର ପେର ଆେମ େଯଉଁCନ ପଥେମ ପୁରୀ
 େର ଆସିlେଲ, େସ Cନ ! ଠିକ୍ ଏଭE अନୁ ଭବ େହଉl5 ନା..........
ଜଗନ ାଥ ଦଶନ
ଘରଣୀ – ହଁୁ ମା, ତୁ ମର େଯଉଁ କଥା ନା 5େଜଇ ଯାଇ ହାତକୁ ଛେଡଇ େନେଲ........
ଠିକ୍ ଏj େବେଳ ଝିପ୍-ଝିପ୍ ବଷା େହବାକୁ 5ଗି5 କାହ`j େକଜାଣି ଆମ ଷଡୀ ବାବୁ ମନଟା େହ5 ଟିେକ ବଷାେର ?ବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ା କଡେର ?ପ୍ କୁ େj େଦଇ ଟିେକ
ବଷାେର ?ବାକୁ 5ଗିେଲ........
ଆଃ........ j ଶାt........ ଆ? Cନଟି ପ େମାର ଯC ସବୁ Cନଟା ଏପ !ତା ନା........
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ହଇଓ, ଶୁଭୁ, ?ପ୍ ତେର ମୁf¥ଟା ପ ବସିଛ କଣ ମ? ଟିjଏ ଓହ© ାଇ ଆସ େଦoବ
େକେତ ମଜା ଆସୁ~........ ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ଆ¨ୁଳାେର ମୁେ ପାଣି ଧ ଘରଣୀ- ମୁହଁକୁ
ଡିେଦେଲ ଘରଣୀ ଗ ତମ୍ ତମ୍ େହାଇ – େହଇଟି ଏ ବୟସେର ପାଗଳ ପ କଣ ହଉଚ
ମ........ ପାଣି ଟା ପେକଇ େଦଲ େମା କା¨ିବରମ ଶାଢୀ ଓଦା େହାଇ କଳା~ଟ୍ ମାଗେଲ େକେତ
ନୁ କସାନ୍ େହବ ଜାଣିଛ ଟି........
ଷଡୀ ବାବୁ – ତୁ ମକୁ ଆଉ େଗାଟିଏ କା¨ିବରମ ଶାଢୀ ଆଣି େଦ! ଏେବ ଆସ ମ.......
 ସା େଫବା େସପେଟ
ଘରଣୀ – ନା, ମଁୁ ଜମା ଯି! ତୁ େମ ଶିଘ ଆସ ଜଲC ଦଶନ
ପୁअ ଆଉ ବୁ ଢା ବାପା-ମା ଘେର अଛt େଯ........
ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର ଟିେକ ମନଟା ମା ଆସି ପୁଣି ?ପ୍ ାଟ  କ ପୁରୀ अମୁେଖ ଯାତା
କେଲ
ଝିପ୍-ଝିପ୍ ବଷାେର ଗରମ ମାଟିରୁ ବାହାରୁ lବା ସୁଗକୁ ଯିଏ ଥେର ମନ ଭ ଆଘାଣ
କ~ େସ ରକାଳ େସ ମାଟିର ମଣିଷ ରୁ େପ ପଚୟ େଦବାେର େକେବ! CÕା ପକାଶ କ
ପାବ ନାହ`
?ପ୍ ଟି ଦ ତ ଗେର mଲୁ ଥାଏ ଆଉ ା କଡର ବୃ  ଲତା ମାେନ ମv େକୗଣସି
େମା|ିକ୍ ସିେନମାର େଲ ପ େସj ଦ ତ ଗେର ?ପ୍ ସତ ତାଳ େଦଇ େଦୗଡି
ପଳଉଥାt ଆହା........ j अପ ୂବ ଦୃ ଶ'........ ବଷା େଟାପା ପତ ଉପେର ପଡି 5ଗୁ~ େଯମି ପତ
ସଦ' ସାନ ରତ........ j अନୁ ପମ େଶାq ଏ ବନ' ପୁºଲତାେର ଆ? ପକୃଟା କାଇଁ ନୂ ଆ-ନୂଆ
5ଗୁ~
ଘରଣୀ-ୁ ଟିେକ ହେଲଇ େଦଇ – ହଇଓ, ଶୁଭୁ, ତୁ େମ ସବୁ Cନ ଏମି େମା ସାେର
ଆସ ?
ଘରଣୀ – ହା........ ହା........ ତୁ ମର େଯଉଁ କଥା ନା........ ଟିେକ େମା|ିକ୍ ଦୁ ଆରୁ ଓହ© ାଇ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଯଥାଥେର ପାଦ Cअ ମ ନେହେଲ ଘେର ପହ ୁ ପହ ୁ ସ'ା େହାଇଯିବ, ଆଉ अାରେର ପକୃ
ଣୀର କଳା mଦର େଘାଡି େହାଇlବା ରୂପଟା ! ତୁ ମକୁ अନୁ ପମ 5ଗିବ
ଏମି କଥା େହଇ mଲୁ mଲୁ ପୁରୀ ସିଂହାର େକେତେବେଳ ଆସି ପହ ି ଗ5 ଜଣା ପଡି5
ନାହ` ?ପ୍ ରୁ ଓହ© ାଇ ପଡି ଘରଣୀ ସିଂହାରରୁ ପତପାବନ ବାନାକୁ mହ` ହାତ େଯାଡି କାହ`
େକେତ କାକୁ  ମିନ ମୁଦାେର େକେତ କଣ ଗୁହା କବାେର 5ଗିେଲ
ଷଡୀ ବାବୁ – ହଉ, େସj ଥାଉ ଏେବ ତରକୁ mଲ ଆେମ ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସି
ପହ ି ଯାଇେଛ ସକାଳ ଧୂପ mn~......... अେହା qଗ' େମାର ସବୁ େବେଳ ବାହାରୁ ବାହାରୁ
 କବାର ସୁେଯାଗ ଟିେକ ମିE5 ଯାହା
ଡୁ 'ଟି କ mnଯାଏ ଆ? ଏେତCନ ପେର ଦଶନ
କାEଆର ମମା........
 ସା, େqଗଗ
ଷଡୀ ବାବୁ ଏବଂ ଘରଣୀ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ଭଲqବେର ଜଗନ ାଥ ଦଶନ
କ େବଢା mପାଖ ପକ ମା କ5ପେର ମିର ବାହାରକୁ ଆସିେଲ ମିର ତେର ବୁ nବୁ n ଏ
ଗରମେର ଘରଣୀ-ର ହଂସା ଉଡି5ଣି େଯମି ବାହାରକୁ ବାହାଛt, କ ପକାଇେଲ – ହଇଓ,
mnବଟି ଆେମ j~ ଖାଇେଦବା q େqକ 5ଗି5ଣି ସକାଳୁ ଏ ପଯ'  ଓପାଷେର ln
 ସ5 ପେର ଖାଇ! େବାn ପାଣି ମୁେ ! ଏପଯ'  ପାଟିେର େଦଇନାହ` େହଇଟି,
ଦଶନ
mnବଟି ଟିେକ କଣ ପାଟିେର େଦଇେଦବା
ଷଡୀ ବାବୁ – ହଇଓ, ଟିେକ ପାଟିେର କଣ େଦଇେଦବ କହୁଚମ? ପୁnସିବା5ର ୀ ଟି
mଲ ତୁ ମକୁ ଭଲ େହାେଟଲେର ଲ ୍ କେରଇ! ଏମି ସୁେଯାଗ କଣ ସବୁ େବେଳ ମିେଳ ହଉ,
mଲ.....mଲ......
ସାମୀ, ୀ ଦୁ ଇ ଜଣଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ େହାେଟଲେର ଯାଇ ବସିଗେଲ ବହୁତ j~ अଡର
େଦବା ପେର େଗାଟିଏ େଟ ପି5 ଆସି ପାଖେର ଥା ପାଣି ଗ©ାସଟିଏ ରoେଦ5 ଘରଣୀତ|ିଟା ଶୁo ଯାଉଥାଏ ପାଣି ଗ©ାସ ଟି ଢକ୍ ଢକ୍ କ ପିଇେଦ5 ପେର ଟିେକ ତୃ 2ି अନୁ ଭବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

52

ଦଶମ ବଷ, ସ2ମ ସଂଖ'ା
ଜୁ 5ଇ, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

କେଲ j~ ସମୟ ପେର େସଇ େଟ ପି5ଟି ଖାଇବା ଆଣି ମv ପରସି େଦ5 ବୟସ ୧୦ ରୁ ୧୨
ବଷ ମvେର ଘରଣୀ-ୁ ଟିେକ ଆ¯ଯ' 5ଗି5 ଏେଡବଡ େହାେଟଲେର ଏେତ େଟ େଟ ଛୁଆ
କାମ କରୁ ଛt mଆେଡ ଆo ବୁ େଲଇ ଏମି अେନକ ପି5 େସ େହାେଟଲେର କାମ କରୁ lବା
େଦoେଲ େହାେଟଲକୁ ଆସୁlବା େ5େକ ଏବଂ େଜ େହାଟଲେର ମାnକ ମv j~ େଟ େଟ
କଥାକୁ େନଇ ପି5ମାନ- ସାେର अପବ'ବହାର କରୁ ଥାt ଘରଣୀ େଯେହତୁ େଗାଟିଏ ମା,
ପି5ମାନ-ର ଏଇ ଦୁ ଦଶାକୁ େଦo ସେବ ବା jପ.........  ଗ ତମ୍-ତମ୍ େହାଇ କେଲ –
େକମିକା ବାପା ମା େକଜାଣି? ଏେତ େଟ େଟ ପି5ମାନ-ୁ କାମ କବାକୁ ଡି େଦଉଛt
ଘରଣୀ- କଥା ଶୁଣୀ ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର କେଲ – ଆେର, ଏମାନ- ମା, ବାପା ବହୁତ ଗରୀବ
ଏମାେନ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ଦୟୟ अବbାେର ରହୁଛt ସୁଦୁର !ହାର, ବଳା,
େନପାଳରୁ ଦ5ଲ ମାେନ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏମାନ- ବାପା ମା ମାନ-ୁ ଫୁସୁେଲଇ j~
ପଇସା ହାତେର େଦଇ ତା-ଠାରୁ ତା- ପି5ମାନ-ୁ ଛଡାଇ ଆଣି ଏମି େହାେଟଲ ମାnକ jkା
େକୗଣସି କାରଖାନାର ଶମିକ qବେର !j େଦଇଥାt ଆo ଆଗେର େଦଖୁଛତ, େକମି
ନାରୟ ବନ !ତାଉଛt ଏ ଛୁଆମାେନ
ଘରଣୀ – ହଇଓ, ତୁ େମପ ପୁnସି ଏମି େ5କମାନ-ୁ ହାଜତେର ପୁେରଇ େଦଉନ
କାହ`j? ଏେତ େଟ େଟ ଛୁଆମାନ- ଉପେର ଏେତ अନ'ାୟ କରୁ ଛt ଏଇ ପଶୁ ପବୃର
 ମ| ଚୁ ପ୍ ବସି~
େ5କମାେନ! ଆଉ ତୁ ମର ଏଇ ପୁnସ୍ ଡିପାଟେ
ଷଡୀ ବାବୁ – ହଁ , ଏମି େକସ୍ ଆମ ପାଖକୁ େବେଳ-େବେଳ ଆେସ ଏବଂ ଆେମ ଚଢଉ
କ ଦ5ଲ ମାନ- ଠାରୁ ପି5 ମାନ-ୁ ଉାର କ

େକୗଣସି ଏନ୍.?.ଓ. ର ଦାୟିତେର

େଦଇେଦଉ j କଥା େହ5 ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ ବା କଣ କ!, ଏବଂ !ନା ଏଫ.ଆଇ.ଆର୍. େର
 ମ|ର ସହେଯାଗ ଆବଶ'କ
ପୁnସି ବା କଣ କବ  ଏlପାଇଁ ପୁ ପୁnସ୍ ଡିପାଟେ
ଘରଣୀ – େତେବ ଏଇ ପି5ମାେନ କଣ ସବୁ େବେଳ ଏମି ଯ' ାତ େହଉlେବ?
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

53

ଦଶମ ବଷ, ସ2ମ ସଂଖ'ା
ଜୁ 5ଇ, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ଷଡୀ ବାବୁ – अବେଶାଷ
ଘରଣୀ- ମନଟା ଟିେକ ଫିକା ପଡିଗ5 େଯj େଯାରେର େqକଟା 5ଗୁl5 େସj
େଯାର େର େqକଟା ଉଡିଗ5 ଉଦାସ ମନେର େହାେଟଲରୁ ବାହା ଆସି ଷଡୀ ବାବୁ ଆମର
େଯେତେବେଳ ?ପ୍ ାଟ  କରt, ?ପ୍ ଆଉ ାଟ  େହ5 ଘରଣୀ-ର ଗ ପ ମ ସରେର
 ମ| ! େସମି........ଆଉ ଏ େପାଡାମୁହଁା ?ପ୍, ଏ
ଗାଇ5 – ତୁ େମ େଯମି......ତୁ ମ ପୁnସି ଡିପାଟେ
अବା ବାଦ୍ ଯିବ jପ....... ତୁ ମ ଦୁ ଇଜଣ- ଗୁଣ ଏହା ପାଖେର अ~ େଦଖୁନ....... अଧା
ବାଟେର େକମି େଧାକା େଦଉ~ ଏମି କ ଦୁ ଇ mଟା !ଧା, େଗାଇଠା ?ପ୍ କୁ
ମାେଦେଲ........
ଷଡୀ ବାବୁ – ହଉ, େହ5, କଣ !ଗିଡି ଗ5 େଯ ତୁ େମ ା ମଝିେର ଏେତବଡ ପାଟି ଟା
କରୁ ଛ ତୁ ମକୁ ତ ମଁୁ ସମୟେର ଘେର ପହେ ଇ େଦେଲ ଗ5 ଏେତ ା କାହ`j ହଉ mଲ,
ଆେମ ବସେର ପେଳଇବା ?ପ୍ ଟା ଏଇଠି ଥାଉ ପେର କାହାକୁ ପେଠଇ େନଇଯି! ଦୁ ଇଜଣ
ଆସି ବସେର ବସିଗେଲ
 ଝିअ କଇଁବସ ଡିବାକୁ j~ ସମୟ अ~ ଠିକ୍ ଏj େବେଳ େଗାଟିଏ ଆଠ ରୁ ଦଶ ବଷର
କଇଁ େହାଇ କାି ଆସି ଷଡୀ ବାବୁ ଆଉ ଘରଣୀ- ମଝିେର ବସି ପଡି5 ନୁ ଖୁ ବାଳ, 5ଗୁ~
େଯମି अେନକ Cନରୁ ମୁେର େତଲ 5ଗି େଦହେର ଖେ  ଫକ୍, ଆଉ େସ ଫକ୍ ର
अେନକ ଯାଗାେର ଛୁ¨ି ସତ
ୂ ା ା ପଟି ପଡିlବାର अେନକ ହ ହାତ ଆଉ େଗାଡେର ଯାଗା
ଯାଗା େର ଖିଆ ର ଦାଗ ଘରଣୀ-ର ତ ମାର ହୃଦୟ, ଝିअଟିକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ପmେଲ – ମା
େ5, କାୁ ଛୁ କାହ`j? ତୁ ଏଠି ଏକୁ ଟିଆ, ନା େତା ସାେର ଆଉ jଏ अ~ କୁ  ଝିअଟି ଆହୁ
େଜାରେର କଇଁ-କଇଁ େହାଇ କାି ଘରଣୀ-ୁ ଜାବୁ ଡି ଧ5  ଘରଣୀ ଝିअଟିର ମୁ ଆଉଁସି େଦଇ
କେଲ – ମା, କହ, େତା ନଁା କଣ? େକଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, େତା ସାେର ଆଉ jଏ अଛt? କୁ  ଝିअଟି
େକାହ ଉେଠଇ କ5 – େମାର ମା, ବାପା େକ ନାହାt ମଁୁ େମା କକା-ଖୁଡି- ଘେର ln j
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େସମାେନ ମେତ ସବୁ େବେଳ ମାଡ ମାରt ଖାଇବାକୁ Cअt ନାହ` Cନଯାକ ପଶୁ ପ କାମ
କt େଦଖ, ଆ? େମାେତ େକେତ ମାଛt ଏକଥା କ ଝିअଟି ଫଟା ଫକଟିକୁ କାଢି େଦଖାଇ
େଦ5
ଘରଣୀ – ସତେର j ନୃ ଶଂସ େ5କ ମ ଏେତ େଟ ପି5କୁ କଣ jଏ ଏମି ମାେର........
ଏମାେନ ମଣିଷ ନା ପଶୁ........
ହଉ, ତୁ େମା ସାେର ଯିବୁ? ଝିअଟି j~ ବୁ ଝି ନପା ହଁୁ କ ମୁଟାକୁ ହେଲଇ
େଦ5........ ଆଉ ଯିବ ବା କୁ ଆେଡ, ତାର ଆଉ jଏ अ~ େଯ........
ଷଡୀ ବାବୁ – ହଇଓ, j~ ନବୁ ଝି ନସୁଝି ଏକୁ ଟିଆ ଛୁଆଟା, େସ jଏ, େକଉଁଠୁ ଆସି5,
ତୁ େମ ତାକୁ ସାେର ନବ େବାn କଣ କହୁଚ? jଏ ଯC େକାଉଠୁ ଆସି କେ© ନ୍ କବ ଜାଣିଛଟି
କଣ ହବ େମା mjରୀଟା mnଯିବାର ସାବନା अ~
ଘରଣୀ – ତୁ େମ ଆଉ ତୁ ମ mjରୀ ନଁା ଟା ଖାn ପୁnସି, ସବୁ ଯାକ ଡର ତୁ ମଠାେର ହଇଓ
େmର ତୁ ମକୁ ଡବ େକମି ଛୁଆଟାର ସବୁ ଦାୟିତ ମଁୁ େନ! ତୁ ମର େକୗଣସି ା କବାର
ନାହ` ଏହା କ ଘରଣୀ ~अଟିକୁ େକାଳକୁ ଟାଣିେନେଲ କୁ  ଝିअଟି ମv j~ ବୁ ଝି ନପା େଟ
!େଲଇ ଛୁଆଟିଏ ପ ବଲ-ବଲ କ mହ` େକାଳକୁ ପସିଗ5 େଯମି ବହୁତ Cନରୁ େସ ଏ
ମୁହୁfର अେପାେର l5 – ମାର େସହ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ........
ଘେର ପହ ି अନ' ସଦସ' ମାନ- ଆଗେର ଘରଣୀ Cନକର ପୁ ଘଟଣା ବଖାଣି ଗେଲ
ଘରଣୀ-ର ଏମି ଏକ େସହପ ୂ ସାହସିକ କାଯ' େଦo ସମେ ଖୁବ୍ ପଶଂସା କେଲ ଏବଂ କୁ 
ଝିअଟିକୁ ମv ଆପେଣଇ େନେଲ........ ତା ପେର କୁ  ଝିअଟିର ଆଦର କେଲ ନସେର ପୁରୀରୁ
ଆସିlବାରୁ ନଁାଟା Cଆଗ5 ପବ
ୂ ୀ େଦହରୁ ତାର ~ା ଫକଟିକୁ ଓେହ© ଇ Cଆଗ5 ସାେସାେ ଷଡୀ ବାବୁ ଘରପାଖ ବଜାରରୁ ଦୁ ଇଖ ନୂଆ ଫକ ପବ
ୂ ୀ ପାଇଁ jଣି ଆଣିେଲ ନୁ ଖୁ
ବାଳେର େତଲ ଲଗାଇ ଘରଣୀ ଭଲ qବେର େବଣି ପକାଇ ନାn ଫିତାେର ପବ
ୂ ୀର ମୁଟାକୁ ବାି
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଦେଲ େଦହେର ସାବୁ ନ ଲେଗଇ ସଫାସୁତ କ ପବ
ୂ ୀ କୁ ଗାେଧାଇ େଦଇ ସମ- ଆଗେର
ଆଣି ଠିଆ କଇ େଦେଲ ସତେର, ଆ? ପ ୂବୀ ସରଗର m ପ େଦଖା ଯାଉl5 େଟ-େଟ
େକାମଳ ହାତ ଦୁ ଇଟାକୁ ଧ ଘରଣୀ ପବ
ୂ ୀ କୁ େକାଳକୁ ଟାଣିଆଣି େଗାଡେର ବେସଇ ଜ ହାତେର
ଦୁ ଧ qତ ଖୁଆଇ େଦେଲ ପବ
ୂ ୀ ପାଇଁ ଏ ସବୁ j~ l5 ଏକ ନୂତନ अନୁ ଭୂ ........
ଜନFରୁ ତା ମା-ବାପା-ୁ େକେବ! େସ େଦo j ମାର େସହ କଣ j~ ଜାେଣ ଏ
େସହ, ଆଦରର अନୁ ଭବ ତା ପାଇଁ l5 ସବୁ ନୂ ଆ-ନୂ ଆ େପାଷା !େଲଇ ଛୁଆଟିର ମୁ ଆଉଁଷି
େଦଇ ଦୁ ଧ qତ େଖାଇ େଦେଲ !ଡିଟି େଯମି mକୁ -mକୁ କ ଖାଇଯାଏ, ପ ୂବୀ ମv ଠିକ୍ େପାଷା
!େଲଇ ପ ଘରଣୀ- ହାତରୁ mକୁ -mକୁ କ ଦୁ ଧ qତ ଖାଇଯାଉ ଥାଏ ଭ!ଷ'ତର ା ନକ
 ଏେତ େଟ ଛୁଆ, ଭ!ଷ'ତ କଣ େସ ଜାେଣ େସ ଜାେଣ ଖାn ଟିେକ େସହ ଆଉ ଶା........
େଯଉଁଠି େସହ, େସଇଠି ତାର ମନ........
j~ Cନ ପେର ଘରଣୀ ପବ
ୂ ୀ କୁ ୁଲ ପେଠଇବା ପାଇଁ ମନ ବେଳଇେଲ ଘର ପାଖ ୁଲ
େର ପ ୂବୀର ନାମ େଲଖାଇ Cଆଗ5 ପବ
ୂ ୀ ର ଖୁସୀ କେଲ ନ ସେର ୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢିବ,
େସଠି ତାକୁ ବହୁତ ସା ମିEେବ େର-େର ପବ
ୂ ୀକୁ ସିଖାଗ5 ପଶୁତରୁ ମୁି େହାଇ jପ
ମଣିଷତକୁ ଗହଣ କଯାଏ ପବ
ୂ ୀ ! େର-େର ମଣିଷତ ଆଡକୁ ଗ କ5........
ଏମି j~ Cନ ଗ5 ପେର େର-େର ପବ
ୂ ୀକୁ ଘରର େଟ-େଟ କାମ କବାକୁ
କୁ ହାଗ5 ଲୁ ଗାପଟା ଶୁେଖଇବାଠାରୁ ଆର କ ଘରଣୀ- ପୁअ କୁ ଧବା, େଖେଳଇବା ଛଡା
ଘରର अନ' ସଦସ'ମାନ-ର େଟ-େଟ କାମ ମv ପବ
ୂ ୀ ା କଗ5 ଏହାା ପବ
ୂ ୀ ର
ପାଠପଢାେର ମv ବ'ାଘାତ ଘଟି5 ଶାରୀକ ପଶମ ା ପ ୂବୀର ମାନସିକ अବbାେର !
ପବfନ ଆସି5 ଯା େସ ପୁପୁ ମାନସିକ ରୂପେର अସୁb େହାଇ େଟ-େଟ ଭୁ ଲ କବାକୁ
5ଗି5........
ପCନ ଷଡୀ ବାବୁ अଫିସରୁ େଫବା ପେର ଘରଣୀ-ର ପବ
ୂ ୀ !ରୁ େର अେଯାଗ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆ? କାହା ଛୁଆକୁ ବାେଡଇ~, ତା ମା ଆସି େମା ଦୁ ଆର ମୁହଁେର ଝଟାପଟା କE ଆ? ପଯ' 
େମା ଦୁ ଆରକୁ ଆସିବାକୁ େକ ସାହସ କ ନlେଲ ଏ अେଲେଣୀ ଆସିବା Cନରୁ ସବୁ अଘଟଣ
ଘଟୁ~ କାହା ବାଡିରୁ େଟ ପିଜୁEଟିଏ ~େଇ େଦବା, କାହା ସାେର ଟା-ଟାପ କବା
ଏଇପ अେନକ େଟ-େଟ ବାଳ-ସୁଲଭ ଗୁଣ ପବ
ୂ ୀର ଆ?କାn ଘରଣୀ-ୁ ବହୁତ अଡୁ ଆେର
ପକଉଥାଏ ସବୁ େବେଳ ପବ
ୂ ୀକୁ ଗାEଗୁଲଜ ଏମି Cନ ଆସି5 େଯ େଯଉଁCନ ଘରଣୀ ପବ
ୂ ୀ କୁ
ଗାE ନେଦେବ ତା-ର ଇନ୍ଡାଇେଜସନ୍ େପାେବ© ମ୍ େଦଖାଗ5 j~ଟା େତେର ପ ୂବୀ ଷଡୀ
ବାବୁ ଏବଂ ବୁ ଢା ବାପା ମା-ର ଟିେକ ଆଦର ପାଇ ଗାE ସ ସବୁ j~ ଭୂ nଯାଏ ଆଉ ଯିବ ବା
କୁ ଆେଡ jଏ अ~ ତାର....... ଝିअପି5 େସ........
Cେନ ତ ତୁ ମୁଳ କା ଘଟିଗ5 ପବ
ୂ ୀ ୁଲରୁ ଆସି ବାସନ ନ ମା? େଖEବାକୁ ପଳାଇ
lବାରୁ ଘରଣୀ ଗେର ପ ମ ଧ ବାହାର କ ଗାE େଦବା ସତ ପ ୂବୀକୁ ମାଡ ମା, େଘାଷାରୀ
-େଘାଷାରୀ ଘରୁ ବାହାର କେଦେଲ ଝିअ ପି5 େସ ଯିବ ବା କୁ ଆେଡ କାି-କାି ପ ୂବୀ ଘର
ବାରାେର ଖାn ଲଟର-ପଟର େହଉଥାଏ, ଠିକ୍ େପାଷାମା ରlବା ପଶୁଟିଏ ପ........
ସ'ାେବେଳ ଷଡୀ ବାବୁ ଘରକୁ େଫ ପ ୂବୀର ଏ अବbା େଦo ହତାସ, ଶ ଆଉ
ଯ§ଣାେର qିପଡି ଘରଣୀ-ୁ କେଲ – ମଁୁ ତୁ ମକୁ ପଥମରୁ ମନା କln ଛୁଆଟିକୁ େକାଳକୁ
अ େବାn ମଁୁ ଜାଣିln ତୁ େମ ପାବ, କାରଣ ତୁ େମ ମଣିଷ ଆ?ର ଏ ସମାଜ ମଣିଷକୁ
ପୃlAର ସବେଶ<, ବୁ ିମାନ, ଉ³ତମ ଏବଂ େଶ< ପାଣୀ qବେର ପତ କଇ~ j ଏ
ମଣିଷ କରୁ ~ କଣ? ପଶୁଠାରୁ ! ଘୃଣ' କାମ ଯC ଆେମ ମନୁ ଷ'ତାର !େଶଷତାକୁ ସଦୁ ପେଯାଗ
ନକ ପଶୁ ଭE କମ  କବା, େତେବ Cେନ ଏ ପଶୁ ମାେନ ସମାଜେର ମଣିଷଠାରୁ ଉ³ତର
ପାଣୀ କୁ ହାଇେବ........
 ଳ େqଗ କବାକୁ ପେଡ j ପଶୁ ମାନ-ର େକୗଣସି କମଫ
 ଳ
ମନୁ ଷ'କୁ ତାର କମଫ
ନାହ` j ପଶୁମାେନ େକୗଣସି ମଣିଷ ସୁଲଭ କମ  କରt ନାହ` ତୁ େମ ପବ
ୂ ୀ କୁ ପଶୁତରୁ ମୁି କଇ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମଣିଷତର ବାସାକୁ अନୁ ଭବ କଇବା ପେର ପୁଣି ତାକୁ େସ ପଶୁର ସମାଜକୁ େଠnେଦବାକୁ
େଚା କରୁ ଛ? ଝିअଟା ଯିବ ବା କୁ ଆେଡ........ ଏ ପଶୁର ସମାଜକୁ ........ େଯଉଁଠି ଏ ମଣିଷ
ରୂପି ପଶୁ ତାକୁ oନ୍-ନ୍ କ ଖାଇେଦେବ........
अଶଭ ନୟନେର ଷଡୀବାବୁ ପ ୂବୀକୁ େକାେଳଇ େନଇ ଘରଣୀ-ୁ କେଲ – ଆ?ଠାରୁ ମଁୁ
ପବ
ୂ ୀ ର େଦଖାଶୁଣା କ! େଯଉଁ ପଯ'  ତାର େଯାଗ' ପାତ େଖା? ତାର ହାତକୁ ଦୁ ଇ ହାତ କ
ନେଦଇ~ ଏବଂ ତାକୁ ପଶୁତରୁ ମୁି ନେଦଇ~........ ମଁୁ ତାକୁ ପଶୁତରୁ ଉକୁ େନ!........ ପଶୁତର
ଉେର Cେନ ପ ୂବୀ ଠିଆେହବ........ ପଶୁତରୁ ଉେର.......
ସଂସାରେର ପବ
ୂ ୀ ପ ଏମି अେନକ ପି5 ପଶୁଭE ବନଯାପନ କରୁ ଛt j ଆମ
ମଣିଷ-ର କଣ କfବ' ନୁ େହଁ େସମାନ-ୁ ପଶୁତରୁ ମୁି େଦଇ ମନୁ ଷ'େର ପଣତ କଇବା
ଟିେକ q! େଦଖ ତ........ ଆପଣ ଯC ପଶୁତ ଭE ବନଯାପନ କଥାେ........

ମୁkାଇ, mamata.dash1234@gmail.com
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ସବବ'ାପୀ-ୁ େନଇ ଜ
ପହ5ଦ ଖେଟାଇ
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ ାଥ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ-ୁ

ଆv େଦବତା,

ଳାଚଳବାସୀ, େକାଟି ସଯ
ୂ ' -ର େତଜେନଇ େସଇ କାEଆ ଠାକୁ ର
ଳକରେର !ଜମାନ ପେତ'କ ଓଡ଼ି ଆ ପାଣର ¢ନ
ମାନAୟ

ଲୀଳାେଖଳାକୁ

ଆଧାର

କ

ଏକ

ମହାନ

ସଂୃ

ଗଢ଼ି ଉଠି~ ଏ ସଂୃ ନୂ ଆ ନୁ େହଁ  ଏହା ଉପେର େକେତେଯ
jkଦୀ ଲମି ~ ତାହା େଲଖକର qବନାର ବାହାେର େତେବ ଯାହା
େହଉ ଆମର ଜଗନ ାଥ ସଂୃ ଆମର େହଉ~ ପାଣେକ
ଜଗନ ାଥ-ର ମାନAୟ ଲୀଳା ଏହାର ଜଳ ଉଦାହରଣ େଯଉଁ ଠାକୁ ର-ର ବାରମାସେର େତର
ପବ ପାଳନ ହୁଏ, େଯଉଁଠି ଠାକୁ ର ଜ ଆସନ ଡ଼ି େଦଇ ଭ େମାହେର ବଡ଼ଦାେର ଓହ© ାଇ
ଆସt ରଥଯାତା କବାପାଇଁ, େସ ମହାନ ଭ ଭଗବାନ- ପାଖକୁ ଯାଏ, j ଜଗନ ାଥଲୀଳା !ତ େସ େଜ ଓହ© ାଇ ଆସt ବଡ଼ଦାେର ଭ- ସମାଗମକୁ େଦoବାକୁ  ସମ-ର
ଭଲମ ବୁ ଝିବାପାଇଁ ଭ େଯଉଁଠି େହାଇଯାଏ ଗଦଗଦ
j ଏ ସକ ବା ଧାମ¥କ qବନାକୁ ଯC ଖ!ଖିତ କଯାଏ, ଏହା ଆେଦୗ ଗହଣୀୟ
େହାଇ ରେହନାହ` ଜଗନ ାଥ-ର अେନକ ଲୀଳା ମvେର ର~, ନବକେଳବର ଲୀଳା, େଯଉଁଠି
ଠାକୁ ର ଜର ପୁରୁଣା !ଗହ ତ'ାଗକ ନୂତନ !ଗହେର !ଜମାନ ହୁअt, ବ ହF ପବfନ
କରt ଏ ନବକେଳବର ଏକ ଗୁ2 େସବା !ଶାବସୁ ଏବଂ !ଦ'ାପ- ବଂଶଧରମାେନ ଏ
େସବାକୁ ସମାପନ କଥାt j ସାଂପକ ସମୟେର ଏ େସବା ଆଉ ଗୁ2 େହାଇ ରନାହ`,
ଏବଂ ଏହା ଦାେର ପଡ଼ି ହାଟେର ଗଡ଼ି5ଣି ମହାପଭୂ- ସମ ଗୁ2େସବା ବfମାନ
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ସବଜନ!Cତ େହ5ଣି ଏହା ଭ-ର ଧାମ¥କ qବନାକୁ ଆଘାତ େଦବାପାଇଁ ଯେଥ
ଘ  ୧୯ ବଷର ବ'ବଧାନପେର ଚEତବଷ अନୁ <ିତ େହଉlବା ନବକେଳବରେର
ସବୁ େତେର ତÔରତା ବୃ ି ପାଇ~ j ବନଯାଗ ଯାତାଠାରୁ ଦାରୁ ସାନ ପଯ'  େଯଉଁଭE
qବେର ଦଇତାପମାେନ ଓ ପଶାସନ ତେର !େଧାqସ େହାଇ ଏହାର ପmଳନା
ସୂqେବ अବ' େହାଇ~, ଏହା ସମେବତ ଜଗନ ାଥେପମୀ-ୁ ଆଘାତ େଦଇ~
ପଭୂ- ନବକେଳବରେର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁfପ
ୂ  େହଉ~ ଘଟ / ବ ହF ପବfନ !
ମାଦଳାପା¨ି अନୁ ଯାୟୀ ଏ jୟା ଶା (अଧ)େର ବୟ ଦଇତାପମାନ- ା ସମାତ
େହବା କଥା େଯଉଁମାେନ ଘଟ ପବfନ କେବ େସମାନ- ଆoକୁ

अପଟୁEେର

ବାି Cଆଯାଏ, ଏବଂ ହାତ ଆୁଠିେର େରସମ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ Cଆଯାଏ, େଯମି େସମାେନ ବ ହF
ପଦାଥକୁ ଛୁଇଁ ପାେବ ନାହ`

ଏହା େହଉ~ ! ନା ୟମ େଯେହତୁ ଶୀମିର େହଉ~

ଜଗନ ାଥ- େତ ଆେମ ସମେ ଏ ସବୁ ୟମ ମାବାକୁ ବାv
ଚEତବଷ େଯଉଁ ସମୟେର ଘଟପବfନ େହବ େବାn େଘାଷଣା େହାଇl5 େସଇ
ସମୟେର ସମୁଦାୟ ବଡ଼ଦା ଜନାରଣ' େହାଇl5 ଏବଂ ଘେର ଘେର अଖପ ଜEl5,
େହେଲ ପେର ଜଣାପଡ଼ି 5 େଯ ଘଟ ପବfନ େର ନ େହାଇ Cନ Cପହରେର େହ5, ଆଉ
େଯଉଁମାେନ ଘଟପବfନ କବା କଥା େସମାନ- ବ'Dତ ଆହୁ अେନକ ଦଇତାପ
 କେଲ ଖବରେର ଆହୁ ମv କୁ ହାଗ5 େଯ j~ ଦଇତାପ େମାବାଇଲ୍
ଜବରଦି ଘଟ ଦଶନ
େନଇ ମିର ତରକୁ ଯାଇlେଲ ଏବଂ େସମାେନ ବ ହFର େଫାେଟା ଉେଠଇଛt ଏ ସବୁ !ଭ ାଟ
ପାଇଁ ଦାୟୀ jଏ ? ଦଇତାମାେନ ନା ପଶାସନ? ଏମାନ-ୁ jଏ अକାର େଦ5 ଏ ସବୁ
କାଯ' େର !ଶୃÏଳା କବାପାଇଁ

ଯC ଘଟ ପବfନ ୧୫ ତାଖ େର େହବାର l5,

େତେବ ମିରକୁ Cନ ୧୦ଟାେର ବ କ Cଆଯାଇଥାା ଯC ପଶାସନ ଜାଣିl5 େଯ େକୗଣସି
ପକାର अଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉ~, ତା େହେଲ େପାnସର ସୁରା ବ'ବbା କଗ5 ନାହ` କାହ`j ?
ସବୁ ଘଟଣା ସବାପେର ଏହାପାଇଁ କମିସନ୍ ବସିବ, େଦାଷୀକୁ ଦ ମିEବ, ସବୁ େହବ j ଘଟ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପବfନ ଆଉ ଦାରୁ ସାନ କଣ ପଛକୁ େଫ ଆସିବ j ?
େଯଉଁ ଠାକୁ ର- େଯାଗଁୁ ସମ ଓଡ଼ି ଆ ଜା !ଶଦରବାରେର ନମସ' େହାଇ~, େସ
ଠାକୁ ର- !େର ଏମି !ଭ ାଟ କାହ`j, ଠାକୁ ର-ୁ େନଇ ଏେତ ଜ କାହ`j ? ଧାମ¥କ
qବନାକୁ ରା କବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ସୂ qେବ ଜରୁ ମୁ େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ଦଇତାମାନ- ଆପତ'କୁ ଦମନ କବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନେହେଲ େ5କମାନ- ମନରୁ ଭଗବାନପ lବା ଭି ଓ ଶା କମିଯିବ ଏlେର ସେହ ନାହ` ଠାକୁ ର-ର େଯେତେବେଳ େସବା, ପଜ
ୂ ା
କଯାଏ େସେତେବେଳ ମନେର େକୗଣସି अହଂ ନ ରo କାଯ' ସାଦନ କବା କଥା େଯଉଁ
!ଭ ାଟ ଘଟିଗ5 ତାର େକୗଣସି ସମାଧାନ ନାହ` ଆେମ େଦାଷ କରୁ େଛ, j ସବୁ େଦାଷ
ଠାକୁ ର- ଉପେର ଲC େଦଉେଛ େତଣୁ !ନାଶକାେଳ !ପରୀତ ବୁ ି େହଉ~ େଯଉଁଠାକୁ ର
ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆମ ସଂୃ, ସଭ'ତାକୁ ସବୁ !ପfି ରୁ ଘ|େଘାେଡ଼ଇ ରoଛt େସ ଠାକୁ ର-ୁ େନଇ
େହଉlବା ଜ କରୁ lବା େ5କ-ୁ ଉତ ଶିା Cଆଯାଉ ନେଚତ ଏ ମହାନ ପର ଓ
ସଂୃ ଧୁEସାତ୍ େହାଇଯିବ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାେନ ଆଉ ଠାକୁ ର- ଭି କେବ
ନାହ`
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ମାତାପିତା
ର¨ନ ସାଇଁ
ମାତା ପିତା ତୁ େମ ସାାତ ଠାକୁ ର
େମା ହୃଦୟ ମିରର
ଜନFଦାତା ତୁ େମ ମହାନ େଦବତା
େଘନ େମାର ନମାର 
ତୁ ମ ମେନ େକେବ େଦ! ନାହ` ଦୁ ଃଖ
ଆ? ଏ ଶପଥ େମାର
ସଂସାରର ସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦ!
ସା? ଶବଣ କୁ ମାର 
ତୁ ମ େସବାେର Cନ କାଟୁl!
କ! अନାଦର
ତୁ ମ ଦୟାେର ପାଇ~ ବନ
ଧନ' ଏ ବନ େମାର 

ଲFୀନାୟଣ ପୁର, ଜ ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼
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ର¨ିତା
qଗିରଥୀ େବେହ
ତୁ ମ ସୁରେର ମଁୁ ସୁରତ
ସୁରେର ସୁରେର
ମଁୁ ଭୁ n अDତ,
अmନକ ତୁ େମ j
ରୂପ ବଦEଛ
କଛ ଆ?
ଆମ ଇହାସ କଳ-ିତ 

େମା ସପେର ତୁ େମ ତ ସପିତ
ସପେର ସପେର
ତୁ େମ ମଛ j !ତ
अmନକ ମଁୁ j
ଋତୁ ପାଲଟି~
କ~ ଆ? ଜକୁ
ରେର ର¨ିତ 

ବ ହFପୁର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କ!ତା ଘର ୨୦୧୫
କ!ତାଘର ୨୦୧୫ ପୁରାର ପାଇଁ ପଥମ େସାପାନେର ୨୦ ଜଣ କ!
ବ ହFପୁର, ୯-୭-୨୦୧୫ : ଗ¨ାମ ?ଲ© ାର ନୂତନ ଏବଂ अଗଣୀ ସାତ' अନୁ <ାନ ‘କ!ତା ଘର’
୨୦୧୫ ପାଇଁ େଶ< କ! ଚୟନର ପଥମ େସାପାନ ସାଦକ qଗିରଥୀ େବେହ, ପ<ାତା ଡା
େଜ କୁ ମାର େବେହ, ଉପେଦା ପହଲ© ାଦ େବେହ, ସହ ସାଦକ ସୁଶା ପ+ନାୟକ ଓ
ଳକ´ ସାହୁ- ମିEତ ଉଦ'ମେର ସମାପନ େହାଇ~ ସାଦକ अନୁ <ାନ ତରଫରୁ େକାଡ଼ି ଏ
ଜଣ କ! ଓ ନାରୀକ!- ନାମ େଘାଷଣା କଛt
ସାଦକ- ସୂତରୁ ପକାଶ େଯ ଗ¨ାମ ?ଲ© ାର କ! ଓ ନାରୀକ!ମାନ-ୁ େନଇ ଏକ କ!ତା
ସ-ଳନ

ପକାଶ

ପାଇବା

େନଇ

େଫବୃ ଆରୀ

ମାସେର

ଆନୁ <ାକ

qବେର

େଘାଷଣା

କଯାଇl5 େସ ମvରୁ ଜେଣ େଶ< କ! ଚୟନ କଯାଏ ତା-ର କ!ତା ସଂକଳନକୁ !ନା
ମଲ
ୂ 'େର ପାୁnପିଟିଏ ପୁତ କଯିବ େବାn କୁ ହାଯାଇl5 ଏlପାଇଁ ଟି େସାପାନେର କ!
ଚୟନ ପjୟା lବା େବେଳ ପାଥମିକ େସାପାନେର ୨୦ ଜଣ କ!- ନାମ େଘାଷଣା କଯାଇ~
ଏ ତାnକାେର bାନ ପାଇଛt, ବ ହFପୁରରୁ qଗ'ଲFୀ ମହାରଣା, ଡା ସ¨ୟ କୁ ମାର ପା, େକ
ଶ'ାମବାବୁ େଦା, ସପq ପାଢ଼ୀ, ପCF ମିଶ, ଳକ´ ସାହୁ, ସୁଦାମ ପାଣିଗାÂ, ଶରତ କୁ ମାର
ଦାଶ, ଇଂ !ଦୁ 'ତପq ଶତପଥୀ, ଭ¨ନଗରରୁ ଡଃ ସୁେରଶ ଚ ପା, !kାଧର ଷଡ଼ୀ, ପଶା
ମହାt, ବାଳକୃ ¤ ପ+ନାୟକ, ରାରୁ ଭବ¸ଳ ନାହକ, ପ ାନନ ଖଟୁ ଆ, ପାତପୁରରୁ ହାର
ର¨ନ ପାଢ଼ୀ, ସୁଶା ପ+ନାୟକ, କଲତା ମହାରଣା, Cଗପହିରୁ ସେ? ସାହୁ, ଏବଂ
େପାଲସରୁ ନାଥ ପଧାନ
କ!ତା ଘର ୨୦୧୫ର ପ<ାତା !ଶି ଚୁj¸ା !େଶଷ ଡାର ତଥା ପାବିକ ଡା େଜ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କ!ତା ଘର ୨୦୧୫
କୁ ମାର େବେହ- अନୁ ସାେର ଏହା ଏକ ଉfମ ପଦେପ ଯାହାା କ!ସମାଟ ଓ କ!ସଯ
ୂ ' ପ ବରପ ୂତ ପାଇlବା ଗ¨ାମ ମାଟିେର ଜFlବା ବ'ି ମାେନ ସାତ' ଜଗତକୁ ଋିମ
କପାେବ
ଉପେଦା ପହଲ© ାଦ େବେହ- ତରଫରୁ କ! ଓ ନାରୀକ!-ୁ अେନକ ମାତାେର େଯାଗେଦଇ
ଏ अଯାନକୁ ସଫଳ କଇବା ପାଇଁ ଆହାନ Cଆଯାଇ~ େଯଉଁମାେନ କ!ତାଘର ୨୦୧୫
ପାଇଁ କ!ତା ପଠାଇବାକୁ mହାt େସମାେନ ସାଦକ, କ!ତା ଘର, ମାଫତ - କମନ େବେହ,
ମାଳୀ ସା, ଆ-ୁ n, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦ ଠିକଣାେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ अନୁ େଧ କଯାଇ~

!.ଦ ୍. : ଏ अଯାନ େକବଳ ଗ¨ାମ ?ଲ© ାର କ! ଓ ନାରୀ କ!- ପାଇଁ ଉ&ି

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

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

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାvମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶିତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ ୂ ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶିତ
ସାତ' ଇ-ପକା ଏହା ପେତ'କ ମାସର ପଥମ ସ2ାହେର ପକାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ
 ବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂରଣମାନ ମv ପକାଶିତ ହୁଏ
େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପ
ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର !ନ !qଗ ଯଥା, ଗ, କ!ତା, ପବ, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ
କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏlେର ପକାଶିତ ହୁଏ
ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତ'କାର-ୁ
େପା¸ାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ ପକା ଃଶୁ

!ତରଣ ମିf ଉ&ି େତଣୁ େଲଖକ,

େଲoକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପା¸ାହନ ଶି Cଆଯାଏ ନାହ` ପାଶମିକ ଆଶା କରୁ lବା
େଲଖକ େଲoକାମାେନ ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇ|ରେନଟ୍େର ଃଶୁ

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲ° େହାଇଥାଏ

ପାଠକ mହ`େଲ ଏ ପକାର େଗାଟିଏ ପnପି ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େ5ଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲoକାମାେନ ଜ କୃ  ଆମ କଟକୁ

ଡ଼ାକା jkା ଇ-େମଲ୍ ା

ପଠାଇପାେବ ଡ଼ାକ ା ପଠାଉlେଲ ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର ଭୁ ଲ
ହାରେର େଲo ପଠା, jkା ଟାଇପ୍ କ ମv ପଠା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଉlେଲ େଲଖାକୁ
େଲo ସାବ ପେର ାଂ କ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପେବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ
େହାଇଥାଏ, େଯଉଁlପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ` ଆେମ ପେବଶ ପଦୁଷଣ !େଧ କରୁ 
ଆହାନ ଇ-ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ«ୁକ େତେବ ଜ noତ
କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା େଯେହତୁ ଏ ପକା ଇ|ରେନଟେର ପକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ
ପେତ'କ ମାସେର ଶହସାକ ଓଡ଼ିଆ- କୁ 'ଟରେର େଶାqପାଏ େତଣୁ ଏ ପକାପାଇଁ େଲଖା
ମv ଇ|ର୍େନଟ ମାvମେର ହ` ଗହଣ କଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ା ଆମ କଟକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଲଖା ପଠାଇ ପାେବ ନାହ`, େତେବ ଆପଣ ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶେର ମଳ
ହାରେର େଲo ଆମ କଟକୁ ମ ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାେବ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
Aମା ନଗର - ୨ୟ ଗE
ଆkପୁଆ, ବ ହFପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯC ଆପଣ ଇ|ର୍େନଟ୍ ମାvମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ mହାt େତେବ ଜ େଲଖାକୁ
ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫ|େର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା अପା ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ
ଟାନ୍ସ୍nେଟେରସନ୍) କ Microsoft Word Document େର ଆମ କଟକୁ ପଠା, jkା
େଲଖାକୁ ାନ୍ କ େଜପିଇ? ଫମା ଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ ପଠା | ଆମ ଇ-େମଲ୍
ଠିକଣା େହ5 - aahwaan@gmail.com
ଏ ପକା ଉନ  େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା କାମ'

|

ଧନ'ବାଦ

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

https://www.facebook.com/odiaparibar

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା ଜୟ ଜଗନାଥ
ଯC ଏ ସଂରଣେର େକୗଣସି ତଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସlପାଇଁ ସାଦକ ମାପାଥୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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