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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ଆଷାଢ଼ର ବଷ�ା ଆ? ସପନ େହାଇ~, ଲଘୁmପ ନ େହେଲ ପାଣି 
େଟାେପ ପାଇବା ସେତ େଯମି� अସ�ବ େହାଇଗ5ଣି ବଷ�ାଋତୁ 
ନାମକୁ ମାତ�  ର�~ ଯାହା େମୗସୁମୀ ଆ?ମv ଆମକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ 
ଯାଉ~ ନ�େର ବନ'ା ଆସିବ କାହ`j, ଯC ଜମିକୁ ବୁ�ାଏ ପାଣି 
ମିଳୁନାହ` ଗ�ୀଷFର ଉfାପ अସହ' େହ5ଣି, mତକ କାହ` ?  
 ଜୁ5ଇ ମାସ, ପ!ତ�  ରଥଯାତ� ାର ମାସେର ଆମର ସମ� ପାଠକ 
ପାଠିକାମାନ-ୁ अ�ନ�ନ ଜଣାଉଛୁ ମହାପ�ଭୂ ଜଗନ� ାଥ-ର 
!ଶପ�ସି� େଘାଷଯାତ� ାର अନ� ପବୂ�ରୁ ଚEତ ମାସର ଆହ ାନ ଇ-
ପ��କା ଆପଣ ମାନ-ୁ େଭଟି େଦଉ~ ସମୟ ଏବଂ ସାହାଯ' अqବ େହତୁ ଚEତ ମାସର 
ସଂ�ରଣେର j~ କମ େଲଖା ପ�କାଶ ପାଇ~ ଆଶା କରୁ~ ଆଗାମୀ Cନେର ଏହାକୁ ପୁଣି अ�କ 
ସଂଖ'ାେର ପ�କାଶିତ କ�! j� अେନକ ନୂଆ େଲଖକ େଲoକା ଆମ ସହ େଯାଡ଼ିେହାଇଛt 
େସମାନ- ପାଇଁ ଆେମ अତ'� ଆନ�ିତ େହଉଛୁ 
 ଆମ qଷା ଆମ ସଂ�ୃ� ସବୁଠାରୁ ସମୃ� ସଂ�ୃ� ଏହା କାହାକୁ କ�ବା ଦରକାର ନାହ` 
େଯଉଁ ସଂ�ୃ�େର �ଜା ଇ�� ଦୁ'ମ� ସ�ାନମାେନ ଗବ� କ�େଲ ଧମ�ନ� େହବ େବାn q! 
ଆ�ବନ �ଃସ�ାନ ର�ବାର ଆଶୀବ�ାଦ ମାଗିlେଲ, େଯଉଁl ପାଇଁ ମହାପ�ଭୂ ଗୁ�ିm େଦA-ୁ 
ମାଉସୀର ଆଖ'ା େଦଇlେଲ, େସଇ ଭୂମିେର ବf�ମାନର ପୀଢ଼ି ଆେମ େକେତ େ�ଟ େବାn 
ପ�ମାଣିତ କ�ବାକୁ େକୗଣସି େଚ�ା �ଡ଼ିନାହାt �ଡ଼� କ�େଲ ପୁଣି ଯୁ�ି େହବ ଏବଂ j~ 
ବାଳୁତ ବ'�ି अଯଥା ଯୁ�ି କ�ବାକୁ ଆସିଯିେବ ପୁଣି ବେୟାେଜ'ା<- ପ�� ସ�ାନର ହତାଦର 
େହବ େତଣୁ େକୗଣସି अଯଥା ଯୁ�ିକୁ ପ�ଶ�ୟ ନେଦଇ ଆେମ ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ଲ�' ସାଧନ 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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େହତୁ କଥା େହବା ଆେମ ଏଠି ସା�ତ'ର अ�ବୃ�ିପାଇଁ କାମ କରୁେଛ �ଜ�� କ�ବା ଆମର 
ଲ�' ନୁେହଁ ଆେମ अ� ସାଧାରଣ ମନୁଷ' ସମାଜେର କଣ େହଉ~ ନ େହଉ~ େସ ସବୁକୁ 
େକବଳ େଦoବା ଆଉ �ରବ ର�ବାେର ହ` ଆମର ଭଲ େବାn ଆେମ !େବଚନା କରୁଛୁ 
 ଆେମ j� ଆମ ସଂ�ୃ� ସଭ'ତା ଏବଂ qଷାକୁ େନଇ ବହୁତ ଗବ� କରୁ ଆମ ସଭ'ତା 
େହଉ~ !ଶର ସବୁଠାରୁ ଉନ�ତ ସଭ'ତା अ�!ଶାସ େବାn କ�େଦଇ ଆମକୁ अେନକ ବୁ�ି�! 
ଓ !� ବ'�ିମାେନ ଆମର �ାନେକୗଶଳ ଓ !ଦ'ାକୁ ମା�େଦଇଛt ଆେମ େସଇ ସଭ'ତାର 
ଦାୟାଦ େଯଉଁମାେନ େକାଣାକ� ମ�ିର, ଜଗନ� ାଥ ମ�ିର ଓ n��ଜ ମ�ିର ଆC �ମ�ାଣ 
କ�lେଲ ଆେମ େସଇ ସଭ'ତାର ଦାୟାଦ ଯାହାର ସ�ାନମାେନ ସମୁଦ� ପଥେର ହଜାର ହଜାର 
jେ5ମିଟର ବାଟ अ�କ�ମ କ� ଯାଇ ବ'ାପାର କ� !ଶେର ବସୁେଦବ କୁଟୁkକମ୍ ର ପଦକୁ ସତ' 
େବାn ପ�ମାଣିତ କ�lେଲ ଆେମ େସ� ସଭ'ତାର ଦାୟାଦ େଯଉଁଠାରୁ ବୁ�େଦବ- ବାଣୀର 
ପ�mର ପ�ସାର ଆର� େହାଇl5 ଆେମ େସଇ ସଭ'ତା ଯାହାର qଷା ସମୁଦାୟ qରତବଷ�େର 
ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା େବାn ପ�ସି� qରତର ଛअେଗାଟି ଶା�ୀୟ qଷା ମvେର ଆମ qଷା अ�ଗ�ତ 
ଏହା କଣ ଆମ ପାଇଁ ସ�ାନଜନକ ନୁେହଁ j ? ହଁ ଆମ �ଜ େ5କ ହ` ଆମ qଷାକୁ ହତାଦର 
କ�ଛt ଇଂ�� ଓ ��ୀ ପ� qଷା ସ��ଖେର ଓଡ଼ିଆେର କଥା େହବାକୁ ଉ�ତ ମେନ 
କ�ନାହାt, େସଇlପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ qଷାର m�ଦା Cନକୁ Cନ କମିଯାଉ~ େବାn କୁହାଗ5ଣି 
େହାଇପାେର, अବଶ' ଆେମ अଭ'�ରୀଣ ଓଡ଼ିଶାେର ଏେବ ! ସମେ� ଓଡ଼ିଆେର ହ` କଥା 
େହଉଛt େକବଳ j~ अ�ପାଠୁଆ ବା अ� �ା� େବାn �ଜକୁ !େବଚନା କରୁlବା ବ'�ି ହ` 
�ଜର ପା�ିତ'ର ପ�mର ପାଇଁ अଣଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛt େସଇl ପାଇଁ ୧୯୫୪ ମସିହାରୁ 
ସରକାରୀ ସୀକୃ� ପାଇlବା ସେf  ଓଡ଼ିଆ qଷାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ� କାମେର ସରକାରୀ 
qଷା qବେର 5ଗୁ କ�ପା�ନାହାt ଏlପାଇଁ ଜେଣ ବୟ� ବୁ�ି�!-ୁ ଆଠ Cନ କାଳ अନଶନ 
କ�ବାକୁ ପଡୁ~, ଏ ସବୁ ସେf  ସରକାର ପ��ଶୃ� େଦଉଛt ଏକ କମିଟି ଗଠନ କ�ଯିବ ଏବଂ 
ପଦେ�ପ �ଆଯିବ  
 !ଗତ Cନେର ଓଡ଼ିଶାେର ଓଡ଼ିଆ qଷା ସଂଗ�ାମ ସମି��ା� ଆେୟା?ତ ଆମରଣ अନଶନ 
ସଫଳତାର ସହ ସମା2 େହାଇ~, अବଶ' େଯଉଁ ଉେ&ଶ' େନଇ ଏହା ଆେୟା?ତ େହାଇl5 
ତାହା ବf�ମାନ ସୁ�ା ସଫଳ େହାଇନାହ`, j� ନବକେଳବର ଓ ରଥଯାତ� ା ପେର ହୁଏତ ସରକାର 
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ଏଇ ବାବଦେର େକୗଣସି ପଦେ�ପ େନେବ େବାn ଆଶା କ�ଯାଉ~, େସମି�େର ! ଆେମ ୧୯୫୪ 
ମସିହାରୁ େକବଳ ଆଶାେର ହ` ବ ିଛୁ େବାn କ�େଲ अତୁ'�ି େହବ ନାହ`  
 ନବକେଳବର !ଭ� ାଟ ଘଟିବାର ପ�ାୟ ଏକମାସ ସମୟ େହାଇଗ5ଣି କଣ ତଦ� mn~ 
ଏବଂ ତାହାର ଫଳ କଣ େହବ ବା େହ5 େକ� ଜାଣିନାହାt ସରକାର ବାହାଦୁର ସବୁ ?�ଷକୁ 
େଯଉଁ ମ¡ର ଗ�େର େନଉଛt 5ଗୁ~ �େର �େର େ5କମାନ- ମନରୁ ଏ !ଷୟେର lବା ��ା 
ଓ qବନା ମv Cେନ ମ�ଯିବ ମହାପ�ଭୂ- ବ�ହF କୁ େନଇ େଯଉଁପ�କାର େଖଳ େଖଳାଗ5, ଏlେର 
େଗାଟିଏ କଥା ¢� େହାଇଗ5 େଯ ମ�ିରେର ମହାପ�ଭୁ ଥାଆ� j ନ ଥାଆ� j� ମହାପ�ଭୂ-ୁ 
ନେଚଇବା େ5କ j� अେନକ अଛt, େସମାେନ mହ`େଲ ମହାପ�ଭୂ- �ବନ �ପ ! େକଉଁCନ 
nେଭଇ େଦେବ, jkା nେଭଇ ସା�େବଣି େକ� କ�ପା�ବ ନାହ` 
 ପବୂ�ରୁ ସ�ୂତ କ�ଯାଇlବା अନୁଯାୟୀ ବ�ହF ପଦାଥ� ପ�ବf�ନର େକୗଣସି !� ଶା�ସ�ତ 
qବେର अନୁ<ିତ େହାଇନାହ` ଏହାକୁ େନଇ �ନ�  �ନ�  �ଜେନୖ�କ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 
!େ�ଧାqସ େଦଖାଯାଇl5, ଓଡ଼ିଶା ବ�ର ଆହ ାନ ! Cଆଯାଇl5, j� ସରକାର େଯମି� 
�ଦା!¤ୁ େହାଇ ବସିଗେଲ କ�େଲ ରଥଯାତ� ା େକମି� ସୁରୁଖୁରୁେର ପାଳନ େହବ େଦଖ 
େଯଉଁମାେନ ସମ� କମ�କା�ର େଦାଷୀ େସ�ମାେନ ହ` ବf�ମାନ ରଥଯାତ� ା କ�େବ ଏଠି jଏ 
ଖ�ପ q!ବ ସବୁତ अ5ଜୁକ େହାଇଗେଲଣି ବf�ମାନ ସମୟ ଆସି~ ଶ�ୀମ�ିରକୁ ଏ� 
ଦଇତାପ�- କବଳରୁ ମୁ� କ�ବାକୁ େଦଶର अନ' ସବୁ ମ�ିର ପ� ଏ� ମ�ିରର ପ�mଳନା 
ଦାୟିତ  ସmୂରୁରୂେପ ପ�mଳନା ପାଇଁ ସମ� ପଦେ�ପ େନବା ଉ�ତ  
 ଚEତବଷ� ରଥଯାତ� ାେର ପୁରୀେର ଆନୁମା�କ ପmଶ ଲ� ଭ� ଜମା େହବାର ସ�ାବନାକୁ 
ଆoଆଗେର ରo �ଜ' ସରକାର ପୁରୀର ସମ� ଉନ�ୟନ କାଯ�'କ�ମ अେନକ Cନରୁ ହାତକୁ 
େନଇlେଲ ଏବଂ ରଥଯାତ� ା ପାଇଁ ଆଉ ସ2ାହକରୁ ସାମାନ' अ�କ ସମୟ lବା େବେଳ ବf�ମାନ 
ସୁ�ା अେନକ କାମ ବାjର�~ ଯା େହଉ ମହାପ�ଭୂ- ରଥଯାତ� ା େକମି� ଭଲେର ଭଲେର 
ସମାପନ େହଉ ଏହାହ` ଆେମ ପ�ାଥ�ନା କରୁଛୁ 
 ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ ରଥଯାତ� ାର ହା&¥କ अ�ନ�ନ ଜଣାଇ ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ଚEତ 
ସଂ�ରଣ ଉପbାପନ କରୁ~ 

ଧନ'ବାଦ 
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ସ�ାଦ�ୟ     ୪ 

ମା      ୯ 

अ�ଲ କୁମାର େବାଇ� 

ଋଗ୍ ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§  ୧୬ 

ବାଲF ୀj ନାୟକ 

ସେବ� ହୁअ� ��ମୟ   ୨୧ 

ଡା େସୗମ'ର¨ନ ମିଶ� 

ଘଟ !ଭ� ାଟ     ୨୪ 

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 

अବୁଝାମନ     ୨୬ 

ସୁକା� େଖଡୁଆଳ ସିଂହ 

j~ ସପ�     ୨୭ 

ର!��  ପାଣିଗ�ା� 

େତାେତ ଝୁ� ଝୁ�    ୨୯ 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ସମୟର अ+ହାସ'    ୩୨୧ 

ର¨ନ କୁମାର ସାଇଁ 

ରଥ ପାଇଁ ପେଦ    ୩୩ 

ସରୂପ କୁମାର ମଲ©  

अହଲ'ା     ୩୪ 

ପ��q ପି�ୟଦଶ¥� 

ମରୀ�କା ସପ�    ୩୫ 

େସୗମ' ର¨ନ ସାହୁ 

ପାଖକୁ ତୁମର େଫ�ଇ �अ  ୩୬ 

�େବCତା ରଥ 

ସମୟ      ୩୭ 

ତୁଳସୀ ସାହୁ 

ବାହାଘର ଓ �ଡ଼ପତ�    ୩୮ 

କମଳକା� ସୁବୁ�ି 

ଚEତ ସଂ�ରଣେରଚEତ ସଂ�ରଣେରଚEତ ସଂ�ରଣେରଚEତ ସଂ�ରଣେର............    

http://www.facebook.com/odiaparibar    
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ବରଷା      ୪୦ 

ସନମ େଦA 

କ�ନା     ୪୧ 

अ?ତ ମn©କ 

ଜୟ ଜଗନ� ାଥ     ୪୨ 

अନୁପମ େବେହ� 

अ!ଶାସ ଓ !ଶାସ    ୪୩ 

अନୁପମ େବେହ� 

ଘର ଓେଳଇn    ୪୫ 

ତା� ପ�ସାଦ େଜନା 

ପଶୁତ ରୁ ଉ�� େର    ୪୭ 

ମମତା ଦାସ 

ସବ�ବ'ାପୀ-ୁ େନଇ �ଜ��  ୫୯ 

ପ�ହଲ© ାଦ ଖେଟାଇ 

ମାତାପିତା     ୬୨ 

ର¨ନ ସାଇଁ 

ର¨ିତା     ୬୩ 

qଗିରଥୀ େବେହ� 

କ!ତା ଘର ୨୦୧୫    ୬୪ 

ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଆସ�ା ମାସ 

(अଗ�) ଦଶ ତା�ଖେର ପ�କାଶିତ େହବ, �ଜ େଲଖା 

ପ��କାେର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଇ«ୁକ େଲଖକେଲoକା 

�ଜ noତ କୃ�କୁ ଆମ �କଟକୁ ଇେମଲ୍�ା� ପଠାଇ 

ପା�େବ jkା �ଠି�ା� ପଠାଇ ପା�େବ अ�କ 

ସଚୂନା ପାଇଁ ପ��କାର େଶଷ ପୃ<ାକୁ ପଢ଼� 

http://www.facebook.com/groups/aahwaan    
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अ�ଲ କୁମାର େବାଇ� 

 ଆ? କାହ`j େକଜାଣି ମନଟା ଜମା ଭଲ 5ଗୁ� 5ଗୁ~ 

अଫିସର अ�କ କାମ ପଡ଼ିଯାଉ~ ହୁଏତ େସଇlପାଇଁ େଦହଟା ! 

अବଶ अବଶ 5ଗୁ~ ଯାହା ! େହଉ अଫିସ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

अଫିସ ଗ5େବେଳ ଏକ ଦୃଶ' େମା ମନକୁ ଆେ�ାEତ କ�ପକାଇ~ 

ଫୁଟପାଥ ଉପେର ବସି େଗାଟିଏ ମା’ ଛୁଆକୁ େକେତ େଗହ© ାେର ଖୁଆଇ 

େଦଉ~ ଓ େସ अଝଟ ଛୁଆଟି ମା’କୁ ଖୁବ୍ ହଇ�ଣ କରୁ~ ତାକୁ 

େଦo ଆ? କାହ`j େକଜାଣି େମା ମାଆ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗ5 ମଁୁ ! େମା ମା’କୁ ଖୁବ୍ ହଇ�ଣ 

କ�~ େ�ଟ େବେଳ ଆେର ହଁ ମା’ କଥାରୁ ମେନ ପଡ଼ି5, ମା’ ସା�େର ତ ବହୁତ Cନ େହ5 

କଥା େହାଇ� ଆ? अଫିସରୁ େଫ�େଲ ମଁୁ େମା ମା’ ସା�େର 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 

�� ପା�ଗ5ଣି ମଁୁ ଆଉ ଜାଣି� କାନ ପାଖେର େଫାନ୍ ଟି ! �ାର କ� େମାେତ ଉେଠଇବାକୁ 

େଚ�ା କରୁ~ ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ jଏ େଫାନ୍ କରୁ~ ? !ର� ସରେର ମଁୁ କ�n ଆଉ 

େଫାନଟାକୁ �ରବ କ�େଦଇ େଶାଇଗn ରମା ଆସି ଉେଠଇେଲ, ଆେର ଉଠୁନୁ, Cନ ନअଟା 

େହ5ଣି େକେତ କାମ अ~, କାମ କ� କ� ଥj ଗnଣି େସଇlପାଇଁ ଛୁଟି Cନଟାେର ଉଠିବାକୁ 

ମନ େହଉ� jଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏେତ େଫାନ କରୁl5 ‘ଆଇ େଡା|୍ େନା’ ମଁୁ େକମି� 

ମାମାମାମା    
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   ଜାଣି! ତମ େଫାନ କୁ jଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େଫାନ୍ କରୁlେଲ �େଜ େଦଖ ହଉ େଦେଖଁ 

େଫାନ୍ ଉେଠଇ େଦେଖ ତ ସନାଦା’-ର ଦଶଟା ମିସ୍ କଲ୍ ସନାଦା ? ଆ¯ଯ�' ମଁୁ ଗଁା �ଡ଼ିବା 

ପେର େକେବ କଲ୍ କ�ନାହାt ଆ? ହଠାତ୍ ଏେତ ମିସ୍ କଲ୍ ? େଫାନ୍ କ�n ସନାଦା େଫାନ୍ 

ଧ�େଲ ଆଉ କ�େଲ, ଏେତ ଥର କଲ୍ କରୁ~, େଫାନଟା ଧରୁନୁ କାହ`j ? ନାଇଁ ଦାଦା କାମର 

େପ�ସର l5, ଆଉ ଆ? ଛୁଟି େବାn େଫାନକୁ ସାଇେଲ|୍ କ� େଶାଇଯାଇln ହଉ ଶୁଣ୍, 

େତାେତ କାହ`j େଫାନ୍ କ�ln କ�େଲ, େତା ମା ଆଉ ଏ ଦୁ�ଆେର ନାଇଁ କଣ୍ କ�ଲ ଦାଦା ? 

ହଁ ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସବୁ ସତ େସଇl ପାଇଁ ସକାଳ ପହରୁ େତାେତ କଲ୍ କରୁln ଆଉ j~ 

କ�ବା ପବୂ�ରୁ େଫାନ ଟା ବ�୍ େହାଇଗ5  

 ଦାଦା- କଥା ଶୁଣି େମା ଆo ଓଦା େହାଇଗ5 େମା ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗ5 ଭE 

5ଗୁl5 m� ଆଡ଼ ଖାn अ�ାର अ�ାର Cଶୁl5 ରମା ଆସି େମାେତ ଡାକୁlେଲ ମv ସେତ 

େଯମି� ମଁୁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇln  ରମାକୁ mହ`n ଆଉ ତାକୁ �ଡ଼ିଧ� େq େq େହାଇ 

କା�ିପକାଇn ରମା େମାେତ ପmରୁlେଲ, କଣ େହଉ~? ଏଇମି� କା�ୁଛ କାହ`j ? କା�ି କା�ି 

କହୁln, େମା ମା ଆଉ ନାହ` େସ ଆମକୁ �ଡ଼ିେଦn mnଗ5 ରମା ! �° େହାଇଗେଲ ଏ� 

ସମୟେର ପୁଣିଥେର ସନା ଦା-ର େଫାନ୍ ଆସି5 ‘ଆେର ତୁ ଜଳC ଆସିେଲ େତା ମା’ର 

ଶବସଂ�ାର େହବ ଯିବା ଆଗରୁ ସିନା େତା ହାତରୁ େଟାେପ ପାଣି ପାଇ5 ନାହ`, अ�ତଃ ମୁଖାଗି�ଟା 

ତ େଦବୁ? ତା ଆତF ା ଶାt ପାଇବ’ 

 ସୁଦୂର ଆେମ�କାରୁ ନୂଆ Cଲ© ୀ, େସଇଠୁ ଭୁବେନଶର ଆଉ ଭୁବେନଶରରୁ j~ ଦୁରେର 

େମା ଗଁା ସାେ� ସାେ� ଆେମ ପ'ାjଂ କ� ବାହା� ପଡ଼ିଲୁ େମା ଆoରୁ ଲୁହ ବ� 

େହଉନଥାଏ କାରେର ବସି ଯାଉlବା େବେଳ ମନେର ଖାn େକାହ ଉଠୁଥାଏ qରତକୁ େଫ�ବା 

ପାଇଁ େପ©ନ୍ େର ବସିପଡ଼ିବା ପେର େମାର अDତର ସF ±� ସବୁ େମାେତ ମେନ ପଡୁl5 ମନକୁ q� 

କ� େହଉl5, େଯଉଁ ମା େମା ଚ5ବାଟକୁ mହ` ର� ଏରୁ�ି ମୁହଁେର ବସିର�ଥାଏ ପାଟିେର ପାଣି 
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   ଟିେକ ! େଦଇନାହ`, େସ ଆ? େମାେତ �ଡ଼ିେଦଇ େକମି� mnଗ5 ମା େମାେତ େକେବ ! ଏକା 

�ଡ଼ିନl5 ମେନ अ~ ପ ମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁlବା େବେଳ ବାପା ଆମକୁ ଏକା କ�େଦଇ 

ଆରପା�କୁ mnଯାଇlେଲ େସେତେବେଳ ମଁୁ େ�ଟପି5ଟିଏ ln, ବହୁତ୍ j~ ଜାଣିନln 

ବାପା-ର ସୁ�ିj�ୟା ସ�ବା େବଳକୁ ଗଁା ସା�qଇ- କଥା ଶୁଣିln, ଏଇ ପି5ଟାର କଣ େହବ ? 

ବାପା ତ ନାହ`, ଆଉ କଣ କ�ବ? ମା’ଟା ଏକା କଣ ଆଉ କ�ବ? ଆଉ କଣ ଇେୟ ମଣିଷପ� 

ମଣିଷଟିଏ େହବ ? qଇଭଉଣୀ ହଉ j ଦାଦା ମଉସା େହଉ jଏ େକେତ ସାହାଯ' କ�ବ? ସତକୁ 

ସତ ବାପା- ଯିବାପେର ଦାଦା ମାେନ ଜମିବାଡ଼ି qଗବ|ା କ�େଦେଲ ଆମକୁ ଆମ qଗ େଦଇ 

ସମେ� �ଜ ବାଟ େଦolେଲ ମା’ର ଆoରୁ ଲୁହ 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 अନୁଭବ କେରଇ େଦଇନl5 ମା େମାର 

ସବୁ अEअ&�E ପୁ� କ� େମାେତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ େକେତ କାହାକୁ େନହୁ� ନ କ�~ େସ 

ଜମିେର ମୁnଆ ଲେଗଇ ଉଦୁଉCଆ ଖ� ଠିଆ େହାଇ mଷ କ�ଇ~ ମnୂଆମାେନ अ�କ ପଇସା 

େନଇଯିେବ େବାn �େଜ େବ�ଳା ପେକଇ ଧାନ ବାହାର କ�~, ଧାନ !j େମାେତ ପେଢ଼ଇl5 

େସ ପଜୂାପବ�ାଣୀେର େସ ପେଛ �� ଲୁଗା ପି�ୁl5, େହେଲ େମା ପାଇଁ େକେବ अqବ କ�ନl5 

େସ େମାର ସବୁ ଦା!କୁ େସ ପରୂଣ କ�l5 ଏଇ ସନାଦା’ େବାଉକୁ କ�ବାର ଶୁଣି~, ପୁअ 

େଭ�ିଆ େହ5ଣି, କାମକୁ ପେଠଇ େଦ, ଟ-ା Cଟା ଆଣିେଲ ମା ପୁअ ଖାଇପିଇ ଖୁସିେର ର�ବ 

ତୁ�ଟାେର କାହ`j ତା ପାଠପଢ଼ାେର ଏେତ ଖ³� କରୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବା��ର େହଇଯିବ ନା କଣ ? 

ଆଉ ଯC େହଇ ! ଗ5, େସ କଣ ଆଉ େତାେତ ପm�ବ? ବାହାସାହା େହଇ ସହରେର ର�ବ 

ନା? ମା j~ ନ କ� ହସିେଦଇl5 ମଁୁ େସଇCନ ଦୃଢ଼ କ´େର କ�ln ନା େମା ମା’କୁ �ଡ଼ି ମଁୁ 

କୁଆେଡ଼ ଯି!� ସନାଦା େଖେ|ଇ େହଇ କ�େଲ, ହଉେର ପୁअ, ମଁୁ େଦଖୁ~ ତୁ କଣ କ�ବୁ ନ 
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   କ�ବୁ ସବୁ େଦo!  

 େସ Cନର କଥା ସବୁ ମେନ ପଡ଼ିେଲ େଦହ ଶୀେତଇ ଉେଠ ବାପା mnଗ5 ପରଠୁ ମା 

େମାେତ େକେବ ଗାE େଦଇ� j ମା�� େହେଲ Cେନ େମା ମା େମାେତ ବହୁତ ମାଡ଼ ମା�l5 

ମାଡ଼ର କାରଣ ! େସମି� l5, େମାର ସା� ର!ଦାସ ମଉସା- ବାଡ଼ିେର କାକୁଡ଼ି େmରୀ କ5 

ଆଉ ନଁା େଦଇେଦ5 େମାର ଦାସ ମଉସା ସିଧା ଆସି ଆମ ଘେର ହାଜର ମା’କୁ अ�େଯାଗ 

କେଲ େଯ େତା ପୁअ େମା ବାଡ଼ିେର ପଶି କାକୁଡ଼ି େmରୀ କରୁ~ ବାପେଛଉ� ପି5 େmରୀ କ�ବ� 

ତ ଆଉ କଣ କ�ବ ? ବାପ lେଲ ସିନା ମଣିଷ କ�ଥା�ା ତୁ ମାଇପି େ5କଟା କଣ କ�ବୁ ? 

ଆଉ େକେତ କଣ କ�ଗେଲ େସଇ ସମୟେର ମଉସା-ୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ମା େମାେତ 

ବାେଡ଼ଇl5 େହେଲ ପେର ବହୁତ କା�ିl5 େସ ଠିକ୍ ଜାଣିl5 ମଁୁ େକେବ ! ଏମି� କାମ 

କ�! ନାହ` ��ସା� କା�ି କା�ି େqକେର େଶାଇl5 େଚୖତ�  ମ�ଳବାରେର ଗଁା ଦା�େର ମଁା 

ମ�ଳା-ୁ େମାର ଶୁଭ ମନାସୀ ପଣା େଦଇl5 ଏମି� qବୁ qବୁ େକେତେବେଳ ଆେମ Cଲ© ୀ 

ଏୟାରେପାଟ�େର ପହ ିଗଲୁ ଜଣାପଡ଼ି5 ନାହ` 

 େପ©ନ୍ ରୁ ଓେହ©ଇ ପୁଣି ଭୁବେନଶର ଯିବାପାଇଁ ଫ© ାଇଟ୍ ଧ�ଲୁ ଆଉ ପୁଣିଥେର ପୁରୁଣା Cନର 

ସF ±�େର ହ?ଗn ଏମି� େଦଖୁ େଦଖୁ େମାର େବାଡ଼� ପରୀ�ା ପାେଖଇ ଆସୁl5 ମଁୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା 

େବେଳ ମା େମା ପାଖେର ବସିଥାt ମଁୁ अେନକ �ତ� ୀଯାଏଁ ବସି ପେଢ଼ ମଁୁ େଶାଇଗେଲ ମା ଉେଠଇ 

Cअt ପରୀ�ା େଦବାପାଇଁ ଗଁାଠାରୁ अେନକ ଦୂର अନ' �ୁଲ ଯିବାକୁ ପେଡ଼ ଗଁା �ୁଲର 

ଶି�କମାେନ ପି5ମାନ-ୁ ସାlେର େନଇ ଯାଆt ଘରୁ ଡାn mଉଳ ଆଉ j~ ଟ-ା େନଇ 

େଦେଲ, ନୂଆ ଯାଗାେର ର�ବା ଖାଇବା ସ�ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ପରୀ�ା ବ'ବbାକରt େମାର 

ପରୀ�ା େବଳକୁ େମା ମା’ େମା ସ�ତ ଯାଇl5 ମନା କେଲ ! ଶୁଣିନl5 କ�5 jଏ େକାଉଠି 

େମା ପୁअକୁ କଣ ଟିେକ ଖାଇବାକୁ େଦବ, ଭଲେର େଦଖାଶୁଣା କ�ବ j ନାହ` େତାେତ �ଡ଼ି ମଁୁ 

ଏଇଠି ର�ପା�!� ଏମି� କ� େସ େମା ସହ ଯାଇl5 େସଇ ପରୀ�ାେର ଆମ ଗଁାେର ମଁୁ 
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   ପ�ଥମ େହାଇln େମା େବାଉ େକେତ ଖୁସିେର ଘର ଘର ବୁn ସମ�-ୁ କ�l5 ବାପା- 

ଗ5ପେର େବାଧହୁଏ େବାଉ ପ�ଥମଥର ଏେତ ଖୁସି େହାଇl5 ଆମ ଗଁା �ୁଲର ପ�ଧାନଶି�କ 

ଘରକୁ ଆସି ମା’କୁ କ�lେଲ, ଆଶିଷକୁ ଆଗକୁ ଆହୁ� ପଢ଼ାअ ଆ? େସ ଗଁାେର ସବୁଠି େବଶୀ 

अ- ରo~ କାn େଦଶର ନଁା ରoବ ମା େସଇCନ ପୁଣିଥେର ଦୃଢ଼ କ´େର କ�l5 ମଁୁ ପେଛ 

ଓEଏ ଖାଇେଲ ଓEଏ ଉପାସ ର�! େହେଲ େମା ପୁअକୁ  ବଡ଼ ମଣିଷ �¯ୟ କ�! େସ� ସମୟ 

ପେର ମଁୁ ଗଁା �ଡ଼ି ଆସି ସହରେର ହେ�ଲେର ର�n, େସଇଠି ଏକା ର�ବା େମା ପାଇଁ ବହୁତ୍ 

କ�କର େହାଇପଡ଼ିl5 ମା ପ� େସ�ହ ଆଉ କଣ ହେ�ଲେର ମିେଳ େସଇlପାଇଁ अେନକ 

ସମୟେର अଧା �ଦରୁ ମା େବାn କ� ଚମj ଉଠିପଡୁln େବାn ସା�ମାେନ ହସୁlେଲ ହଠାତ୍ 

ଏଇ ସମୟେର ରମା େମାେତ ହେଲଇ େଦଇ କ�େଲ, ଉଠ ଭୁବେନଶର ଆସିଗ5 

 ଭୁବେନଶରେର ମାଟିର ଗ� େମା େଦହେର अପବୂ� ଶୀହରଣ ସୃ�ି କ�l5 �ଜ ଗଁା �ଜ 

�ଇଜର ମାଟି େମାେତ 5ଗୁl5 ସେତ େଯମି� ଏଇ ପବନେର େମା ମା ଆସି କହୁl5, ପୁअ ତୁ 

ଆସିଗଲୁ ? ମା କଥା ପୁଣି ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଆoେର ଲୁହ ଦୁଇଧାର mn ଆସୁl5 ଆମ ଗଁା 

ଭୁବେନଶର ଠାରୁ ଘ|ାଏକର ବାଟ ମେନ ପଡୁl5 େଯଉଁCନ mjରୀ କ�ବାପାଇଁ ବାହା�ln, 

େସଇCନ ମା େମାେତ ବସ�ା�େର �ଡ଼ିେଦଇ େକେତ କା�ିl5 େକାଉଠି ର�ବୁ େକମି� ର�ବୁ, 

େମାେତ ଭୁnଯିବୁ� ତ ଏମି� େକେତ କଣ ବାହୁ� ବାହୁ� କା�ିl5 ତା କା� େଦo ମନ ତରE 

ଯାଉlେଲ ସୁ�ା mjରୀ େ�ତ� କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ େବାn ପେଳଇ ଆସିln ଗଁା ଦା�େର ପଶି5 

େବଳକୁ ସନାଦା େଦଖା େହେଲ କ�େଲ, ଭଲ େହ5 ତୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ େକେତ ସମୟ 

ରoଥା� ? ଆେମ qବୁlଲୁ ଶବଦାହ କ�େଦବୁ େବାn ଖାn େତା ମା’ଟା କହୁl5 େମା ପୁअ 

ଆସିବ, େସଇl ପାଇଁ ରoଛୁ ଗଁାେର ସବୁ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ େହଉlେଲ, jଏ କହୁl5 ଆହା 

!mରୀଟା ପୁअକୁ ନ େଦo ମ�ଗ5, ଆଉ jଏ କ�5 ପାଣି େଟାେପ ପାଇ5 � ପୁଣି jଏ କ�5 

ପୁअକୁ ବଡ଼ କ�ବ େବାn କଣ ନ କ�~ େସ ? 
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    ଘର ପାଖେର lେଲ ର!ଦାଦା େମାେତ �ଡ଼ି ଧ� କା�ିପେକଇେଲ େକେତ େଖାଜୁl5 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 

अ�କାଂଶ ସମୟ େବାହୁ କହୁlେଲ ତୁ अଫିସେର अ~ ଆସିେଲ େଫାନ୍ କ�ବୁ େତା େଫାନକୁ 

अେପ�ା କ� କ� mnଗ5 ସନା ! କହୁl5 ତୁ େକେବ େଫାନ୍ କେଲ ଧରୁନୁ େବାn େତା 

େବାଉ େତା ସହ ପଦୁଟିଏ କଥା େହଇlେଲ ତ� ଯାଇଥା�ାେର ବାପା ହଉ ହଉ ଯା �ତରକୁ ଯା, 

अେନକ ସମୟ େହ5ଣି ତାକୁ କ¡ାେର େଶାଇେଦଇ ରoଛୁ ତୁ ଥେର େଦoେଦ, ତା ପେର ଯାହା 

ଆନୁସ�ିକ କମ� କ�ବା େବଶୀ ସମୟ ଘେର ରoେଲ ! ଭଲ ନାହ`  

 ଘର �ତେର ମା ~�ା କ¡ାେର େଶାଇl5 m�ପାଖେର ଖୁଡ଼ିମାେନ ଆଉ ସା�ର 

ମ�ଳାମାେନ ବସିlେଲ  ମା େସଇ ~�ା କ¡ା ସ�ତ ସେତ େଯମି� େଲଶି େହାଇଯାଇl5 

j~ ତ ଫରକ ନl5 େମାେତ ବଡ଼ କ�ବାପାଇଁ େସ ! �େଜ ~�ା କ¡ା ଟିଏ ହ` ତ 

େହାଇଯାଇl5 େମା େଦହ अବଶ େହଇଯାଉl5 ହାତପାଦ ଥ�ା ପଡ଼ିଯାଉl5 ମା େମାେତ 

ଆଉ ବାପେର ଆ ବସ େବାn କ�ବ� q! େଦହଟା ଥ�ଯାଉl5 ମା’ର ପାଦ ପାଖେର 

ବସିପଡ଼ିn ମଁୁ ସନାଦା ଆଉ ର!ଦା ଆସି କହୁlେଲ ଶୀଘ� କର, ସ�'ା େହବା ପବୂ�ରୁ କମ� 

ସା�େଦବା କାnଠୁ ପଡ଼ି~ ବୁଢ଼ୀଟା, ତୁ ଆସିେଲ ହ` କମ� େହବ େବାn େସ କ�l5 େବାn ଆେମ 

अେପ�ା କ�lଲୁ ସାନ ଖୁଡ଼ୀ ଜେଣ �ଠି ଖେ� ଆଣିେଦଇ କ�େଲ, �अ ତମ େବାଉ ତମ ପାଇଁ 

େଶଷ ସମୟେର ଏତକ େଲoେଦଇ mnଯାଇଛt ତେମ ଥରୁେଟ େଫାନେର କଥା େହଇlେଲ େସ 

େକେଡ ଶାtେର ଯାଇଥାେ� 

 ଥରୁlବା ହାତେର �ଠିଟା େଖାnn, ମା େଲol5, 

 ବାପେର, 

 ତୁ ଯାଇ ର�ଲୁ େକଉଁ !େଦଶେର େଯ େତାେତ େଦoବା ତ ଦୂରର କଥା ପଦୁଟିଏ କଥା 
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   େହବା ପାଇଁ ! ସମୟନାହ` ମା’କୁ ଭୁnଗଲୁ ତୁ େତାେତ ବଡ଼ କ�ln, q!ln େମା ପୁअ 

ବଡ଼େ5କ େହେଲ ଗଁାେର ଯଶ କ�ବ, ବଂଶର ନଁା କ�ବ, େହେଲ ଗଁାେର ପାଦେଦବାପାଇଁ େତା 

ପାଖେର ସମୟଟିେକ ମିE5 ନାହ` ତୁ ! ଏେତ ଦୂରେର ର�ଲୁ େଯ େତା ଭଲମ� େକେବ 

େଦoପା�n ନାହ`, ତୁ େମା ପୁअ, ସବୁ ଭଲେର ହ` lବୁ, ସବୁ େ5କ- କଥା ବୁଝିବା େବଳକୁ �େଜ 

କଣ ଖାଉlବୁ େକମି� ରହୁlବୁ େତା େଦହପା କଥା ��ା କ� କ� ମଁୁ ! ଦୁବ�ଳ େହାଇଗnଣି 

अେନକ Cନ େହାଇଗ5ଣି, େତାେତ େଦo� େତା ତୁ�ରୁ ମା େବାn ପଦୁଟିଏ 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 ଭୁnବୁ� ମଁୁ ତ ର�!� 

େହେଲ ଏଇ ମାଟି ଏଇ େଦଶ ର�ବ େମାର !ଶାସ ତୁ ଏଇ ମା’କୁ ହତାଦର କ�ବୁ� େମାଠୁ ! 

ବଡ଼ ଏଇ ମାଟି ଏଇ �ଟାମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଖ�କ ଏଇଠି େତାେତ ବଡ଼ କ�ln ଏଇ ଘେର ତୁ 

ଜନF  େହଇlଲୁ ଏହାକୁ अ�ତଃ ହତାଦର କ�ବୁ� େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଗବ� କରୁ~ ତୁ ଖୁସିେର 

ରହ 

 ଇ� େତାର अqଗି� ମା 

 ମା’ର �ଠିଟା ହାତରୁ ଖସି ଉଡ଼ିଯାଉl5 ମା’ର ମୁହଁେର �େ�ଜ ହସଟିଏ େଖEଗ5 ପ� 

5ଗୁl5 ତା େଗାଡ଼ଦୁଇଟାକୁ �ଡ଼ିଧ� କା�ିପକାଉln 

  

 �ଉରେକ5 
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ବାଲF ୀj ନାୟକ 

 !�ାନ ଓ ପ�ଯୁ�ି !ଦ'ାର !କାଶ ଫଳେର ମାନବ ଆ? 

अେନକ ପ�କାର ସୁଖ ତଥା ସୁ!ଧା ଉପେqଗ କ�ପାରୁ~ େଭୗ�କ 

ଜଗତର ସୁଖ ସାଧନ ବ�ୁ ଗୁଡ଼ିକ �¯ିତ qେବ ଶନୂ'ରୁ ଗE ପଡ଼ିନାହ` 

jkା ଚମାରୀ ଶ�ି �ା� ଉq େହାଇଯାଇନାହ` ଏ� ମଣିଷ ହ` 

ଗଭୀର अvବସାୟ, ଗେବଷଣା ଓ କଠିନ ପ�ଶ�ମ କ� �ଜପାଇଁ 

ଯାନବାହାନ, !ଜୁE ଶ�ି, େଟn�ଜନ, େରଡ଼ିଓ, ଇ|ରେନଟ୍, 

େମାବାଇଲ୍ ଓ !�ନ�  େମଡ଼ିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଉଦ୍ qବନ କ�ପା�~ େସ� ମଣିଷ(େବୖ�ା�କ)

ମାେନ େକେବ ! େକୗଣସି ଧମ�bଳେର Cନ�� vାନ, େଯାଗ ବା ତପସ'ା କ� ଏ ଗୁଡ଼ିକ 

ଉଦ୍ qବନ କ�ନାହାt େସମାେନ େକୗଣସି ଧମ�ଶା� ପଢ଼ି େବୖ�ା�କ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ େଖା? 

ପାଇନାହାt ପ�କୃ�େର ଉପଲବ୍ ଧ େମୗEକ ଉପାଦାନ ବା କ ାମାଲକୁ !�ନ�  ଉପାୟେର 

େଶାଧନ କ� ମାନବ ଉପେଯାଗୀ ବ�ୁ �ଆ� କ�ଛt ଏ� ପ�j�ୟା �ର�ର mଲୁ ର�~ 

ଆଗାମୀ Cନ ମାନ-େର ଆହୁ� େକେତ, କअଣ ନୂଆ ?�ଷ ଆମକୁ େଦoବାକୁ ଏବଂ ଉପେqଗ 

କ�ବାକୁ ମିEବ, େକ� କ�ନା ! କ�ପା�େବ� ଏହା େହଉ~ ଆମର ��C�ଆ ଆo େଦଖା, 

କାନ ଶୁଣା ସତ !�ାନର କଥା ଏହାର अନ'ଏକ ପାଖେର ର�~ େକେବ ! ନ େଦଖା, େକେବ ! 

ନ ଶୁଣା କଥାର ଏକ କା��କ !ଶାସର ସତ ଜଗତ େସ� ଜଗତେର ସମ� କା��କ ଚ�ତ�  

ବାସ କରt ଈଶର ୩୩ େକାଟି ��ୁ େଦବାେଦA, ସଗ�େର अପସରୀଗଣ, ନକ�େର ଯମ�ଜ ଓ 

ତା-ର ଯମଦୂତଗଣ, ଶନୂ'େର ଭୂତ, େପ�ତ, ଡାହାଣୀ, अତୃ2 ଆତF ା ସବୁ !ଚରଣ କରୁଛt 

ଋଗ୍ ଋଗ୍ ଋଗ୍ ଋଗ୍ ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§ଣ ମାନସିକତା ଓ ତ§ମ§    
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   ଉପେ�� ସମ� କା��କ ଚ�ତ�  ମାନ-ୁ ମଣିଷମାେନ ଭୀଷଣ ଭୟ କରt େସମାେନ अସ�� 

ନ େହବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆCମ କାଳରୁ ହାତେଯାଡ଼ି ଜାନୁପା� େବେଳ େବେଳ ମୁହଁମାଡ଼ି େଶାଇପଡ଼ି 

ପ�ଣାମ କରt, ପ�ାଥ�ନା କରt,  ଆଶୀବ�ାଦ ��ା କରt ଏହା ସବୁ କ5ପେର ! ଆଶାନୁରୂପ 

ଫଳ ମିଳୁନlବାରୁ େକେତକ ବୁ�ିଆ (ପୁେ��ତବଗ�) େ5କ ଆଉ j~ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ 

ସୃ�ିକେଲ �େଜ �େଜ ପ�ାଥ�ନା କେଲ େଦA େଦବତା ସ�� େହାଇପାରୁନାହାt, େତଣୁ ଶା� 

ପଢ଼ିlବା ପ�ିତ ମାନ- �ା� େସ� କାମ କ�ଇେଲ. ଭ�ମାନ-ର ମେନାବା¶ା �¯ୟ ହ` ପ�ୂ�  

େହବା ଦାA କ�ଗ5 କଥାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ସମ�- ମନକୁ ପାଇ5 ସତକଥା, !ନା ମvbି

(ଦ5ଲ)େର େକୗଣସି କାମ ସହଜେର େହାଇ ପା�ବ� େତଣୁ ଈଶର-ୁ ! ଭ�ର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା 

ପାଇଁ ପୁେ��ତ ବଗ�ର ମvbିମାେନ କାମ କେଲ େସମାେନ अବଶ' ଏ� କାମ ମାଗଣାେର ନ କ�, 

ଦାନ ଦ�ିଣା ନାମେର େବଶ୍ ଦୁଇପଇସା େ�ଜଗାର କ�ପା�େଲ 

 !�ନ�  ଧମ�ଶା� ମvରୁ ତ§ ମ§ େଲଖାlବା ଗ�¡ ଗୁଡ଼ିକର m�ଦା େବଶି କାରଣ ମଣିଷର 

ସମସ'ାକୁ ତାଳୀନ �fିେର ସମାଧାନର ସତୂ�  ଏ� ସବୁ ଗ�¡େର अ~ େବାn ଦାA କ�ଯାଏ 

jଏ ବା ନ mେହଁ, ସମସ'ାର ଆଶୁ ସମାଧାନ? ତାt�କ ମାନ- ଦା! अନୁସାେର - (କ) ତ§ ମ§େର 

अ·ୂତ ଶ�ି ର�~ (ଖ) ତ§ ମ§ର अେଲୗjକ ସି�ି �ା� अସ�ବ 5ଗୁlବା କାମ ସହଜେର ସି� 

େହାଇଯିବ (ଗ) ଶନୂ'େର !ଚରଣ କରୁlବା अତୃ2 ଆତF ାମାନ-ୁ ତ§ ମ§ �ା� �ୟ§ଣ 

କ�େହବ େସମାନ-ୁ ବଶୀଭୂତ କ� ମଣିଷ ମାନ- ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ'ବହାର କ�େହବ (ଘ) 

ମ§ �ା� ଭୂମିଗତ ଗୁ2 ସ�fିର ସ�ାନ କ�ବା ସ�ବ (ଚ) ଲେଟରୀ ଟିକଟେର ?�ବା 

ନkରକୁ ଜାଣିବା ସ�ବ (ଛ) ହଜାର ହଜାର jେ5ମିଟର ଦୂରେର ରହୁlବା ପି�ୟଜନ- ହାଲmଲ 

ସଂପକ�େର ଜାଣିେହବ ଏ� ଭE ଏକ ଉଦାହରଣ ମଁୁ ପାଇ~ ଭୁବେନଶରର ଜେଣ ବ�< 

ଓjଲ- अନୁଭବ ଶୁଣି େସ କ�େଲ, ‘ଆେମ�କାେର ରହୁlବା େମା ଝିअ ବf�ମାନ କଣ କରୁ~, 

ଜାଣିବା ପାଇଁ େମାର ଜେଣ ପ��ତ ସି� ପୁରୁଷ-ୁ ପm�ବାରୁ େସ ଯାହା ଯାହା କ�େଲ, ପେର ମଁୁ 
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   େଫାନ୍ କ� ଜାଣିn, େମା ଝିअ ସବୁ ସତ େବାn କ�5’ ଏ� ଭE अନୁଭବ କ�lବା ଜେଣ 

ଶି�ିତ ଓ ଭଦ�ବ'�ି- କଥାକୁ jଏ ବା अସୀକାର କ� ପା�ବ ? ଏ ଭE ଗାଲୁଆ- अqବ ନାହ` 

 ଏଇଠି ପ�ଶ� ଉଠୁ~, ଯC ବା�ବେର ସି� ପୁରୁଷ- ଦା! କରୁlବା �ାନ ସତ େହାଇଥାଏ, 

େତେବ ଆମ େଦଶେର ବାସ କରୁlବା अସଂଖ' ଦୁଃଖୀ େ5କମାନ-ର ଦୁଃଖ ଦୁ&�ଶା ଆC ଦୂର 

େହାଇପାରୁ� କାହ`j ? େକୗଣସି ତାt�କ ତା-ର ଭୂତମାନ-ୁ ପଠାଇ ଆମ େଦଶର ଶତ� �ମାନ-ୁ 

ପ�� jkା �ପାତ କ�େଦଉ ନାହାt କାହ`j ? अନ'ମାନ- କଥା �ଡ଼� େସମାେନ �ଜ 

ପ�ବାର େ5କ- !�ନ�  େ�ଗର �j¸ା ପାଇଁ ଡା�ର ପାଖକୁ େଦୗଡୁଛt କାହ`j ? ତା- ଘେର 

େmରୀ, ଡକାଏ� େହେଲ େପାnସ ପାଖକୁ ଦଉଡୁଛt କାହ`j ? 

 अସଲ କଥା େହଉ~ େଯ ତ§ ମ§ର େକୗଣସି ଶ�ି ନାହ` େକେତକ ଧfୂ� ଓ ଠକ ପ�କୃ�ର 

େ5କ ଏ� !ଦ'ା ସାହାଯ'େର ଧମ�ଭୀରୁ େ5କମାନ- ମ�ି¹କୁ ସଫା କ�େଦଇ ଧନ େ�ଜଗାରର 

ଏକ ସହଜ ଓ ସରଳ ��ା ବା~ େନଇଛt େସମାେନ ହାତ ସେଫଇ କଳା jkା !�ାନ 

େକୗଣଳକୁ ବ'ବହାର କ� େ5କମାନ-ୁ ପ�q!ତ କ�ପାରୁଛt ଉଦାହରଣ - ଶନୂ'େର ହାତ 

ହେଲଇ !ଭୂ�, ମୁC, ତା!ଜ ଆC ପ�କଟ କ�ବା ଏକ ସାଧାରଣ ହାତ ସେଫଇ ବା କଳା 

ଜାଦୁଗର ମାେନ ମେନାର¨ନ ପାଇଁ ଏଭE େଖଳ େଦେଖଇଥାt େସ� ଭE ପଟାସିୟମ୍ 

ପର୍ ମା�ାେନଟ୍ ଉପେର ଗି©େସ�ନ୍ ଢାEେଲ �ଆଁ ଜEଉଠିବା ଏକ �ସାୟ�କ ପ�j�ୟା ଏ ସବୁ 

େକୗଣସି ଭୂତ, େପ�ତ jkା ଆତF ାର କାମ ନୁେହଁ 

 ଧାମ¥କ େ5କର ଦୁବ�ଳତା େହଉ~ େସ ପବୂ�ାଗ�ହ ର�ତ ଏବଂ �º� qବେର ପ�କୃ�ର ଗୁଣ 

ଓ ଧମ�କୁ अvୟନ କ�ବାକୁ mହୁଁ� କାରଣ ଏହା �ା� ପି5ଟି Cନରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିlବା ଧମ�ୀୟ 

ଆbାର କା��କ ମହଲଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ର�~ େସ ବୁଝିପାେର ନାହ` େଯ ପ�କୃ�ର ଗୁଣ, 

ଧମ�, କାରଣ ଓ କାଯ�'େଶୖଳୀେର ଚମାରର େକୗଣସି bାନ ନାହ` 

 ଭୂତ, େପ�ତ, ଡାହାଣୀ ଓ ବ�ହF ��ାସର େକୗଣସି अbିତ  ନାହ` ଏହା ଆ?ର !�ାନ ପ�ମାଣ 
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   କ�ସା�5ଣି ତଥାପି ପର��କ�େମ  ଶୁଣି ଶୁଣି अ�ାନତାବଶତଃ अେନକ ମଣିଷ ଭୂତ, େପ�ତ ଆC 

ଭ� ମାତF କ ଜାଲେର ଛ�ି େହାଇ ର�ଛt େସ�ଭE ଗ�ହ, ନ�ତ� , �ଶି, ଲଗ�, Cଶାଶଳୂ, ଶୁଭ 

अଶୁଭ ମୁହୂf�, ତ§ ମ§ ଆC କା��କ ଜଗତେର �ଜର ଶାt େଖା? ବୁଲୁଛt 

 ପ�ଶ� ଉଠୁ~ - ପୃlAରୁ େକାଟି େକାଟି jେ5ମିଟର ଦୂରେର lବା ଗ�ହ ଓ ନ�ତ�  ଗୁଡ଼ିକ 

ପୃlAର େକବଳ ମଣିଷ ଉପେର ହ` କାହ`j ଶୁଭ ବା अଶୁଭ ପ�qବ ପକାଉଛt? !ଡ଼kନା େହଉ~ 

େଯ େକବଳ ସାଧାରଣ େ5କ ନୁେହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ �ା�, ବୁ�ି�!, ଡା�ର, ଇ¨ି�ୟର, ଏପ� 

େକେତକ େଭୗ�କ !�ାନର ପ�vାପକ ମାେନ ! ଗ�ହେଦାଷକୁ ମାନୁଛt େସ� ମାନ-ୁ େଦo ଶୁଣି 

ସାଧାରଣ ଜନତା ଆହୁ� େବଶୀ !ଶାସ କରୁଛt 

 ପୁରୁଣା ଯୁଗର अ�!ଶାସ ଆ?ର େବୖ�ା�କ ପ�ଯୁ�ି ଯୁଗେର ! ଜନମାନସେର ଗଭୀର 

ଆbାନ ଜମାଇ ବସି~ ଗୁଣିଆ ବା ତାt�କ ମାନ- େଯାଗଁୁ ପ��Cନ ନ� େହଉlବା ଧନ ଓ 

�ବନର ଖବର େଦoବାକୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ~ ଯC େସମାନ- !ଦ'ାେର अ·ୁତ ଶ�ି ର�ଥା�ା, 

ଆ? ଶହ ଶହ ଗୁଣିଆ, ତା§ୀକ, ବାବା, ସି�ପୁରୁଷ େଜଲେର ସଢୁଛt କାହ`j ? େକେତକ େ5କ 

ଯୁ�ିକ� କହt, ‘ତ§ ମ§ର ସ�ୂ�� �ାନ ନଥାଇ େଯଉଁମାେନ କାମକରt, େସ� ମାେନ ଏଇ ଭE 

ଦୁ&�ଶା େqଗ କରt େଯଉଁମାନ-ର ପ�କୃତ ତା§ୀକ �ାନ अ~ େସ�ମାେନ ସଫଳତାର ସହ 

ଜନତା- େସବା କରୁଛt’ 

 େସ� ମାନ-ୁ ଆେମ ପ�ଶ� କରୁଛୁ - ସି� ତା§ୀକମାେନ ଆ? ପଯ�'� ‘qରDୟ େହତୁବା� 

ସଂଗଠନ’�ା� Cଆଯାଇlବା ଆହ ାନ ସୀକାର କ�, ଏକ େକାଟି ଟ-ାର ଉପହାର �ଶି ଗ�ହଣ 

କ�ବାପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସୁନାହାt କାହ`j ? କଥାେର अ~, ‘େନଇ ଆଣି େଥାଇ ଜାଣିେଲ, େmରୀ 

କାମଟି ଭଲ’ ଏ� ��ର ସତକ�ତାପବୂ�କ େଯଉଁମାେନ େ5କମାନ-ୁ ଠj mnଛt, େସମାେନ 

କାନୁନର ଜାଲେର ପଡ଼ିନାହାt ଏହାର अଥ� ନୁେହଁ େଯ େସମାେନ ଯାହା କରୁଛt ସବୁ ସତ' 

 ମଜା କଥା େହଉ~, ଆ? अେନକ ଶି�ିତ େଜ'ା�ଷ, ତା§ୀକ ଓ ବାବାମାେନ ତ§ ମ§କୁ 
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   !�ାନ ସ�ତ !ଦ'ା �ସାବେର ପ�ମାଣିତ କ�ବାପାଇଁ !�ନ�  ତକ� ଓ ଉପାୟ େଖାଜୁଛt ପ�ଶ� 

ଉଠୁ~ - ତୁମର ତ§ ମ§ ଯC ସ�ୂ�� ସତ' ଓ अ·ୂତ ଶ�ିସ�ନ�� ୍ !ଦ'ା, େତେବ ତାକୁ !�ାନ 

ସ�ତ ତୁଳନା କ� ଠିକ େବାn ପ�ମାଣିତ କ�ବା କଣ ଆବଶ'କ? ଏହାର ସିଧା अଥ� େହଉ~ େଯ 

ତୁେମ !�ାନ ହ` ସତ'ର ଏକ କଷଟି ପଥର େବାn ବୁଝିପା�ଛ ଏବଂ ସେ�ହ ସୃ�ି କରୁlବା ତୁମର 

!ଦ'ାକୁ !�ାନ ସ�ତ କ� ବଜାରେର !କ� ୀ କ�ବାକୁ mହୁଁଛ 

 अ� !ଶାସର ପ�mର ପ�ସାରେର ଆ? ଗଣମାvମ ଏକ ମଖୂ' ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କ�~ 

ସା�ତ' ପ��କା jkା ଖବର କାଗଜ େହଉ, ସ�ାଦକମାେନ ବେଢ଼ଇ ଚେଢ଼ଇ ଭୂତ େପ�ତ 

!େଶଷା-, ତ§ ମ§ !େଶଷା- ପ�କାଶ କ� ଯେଥ� 5ଭବାନ େହଉଛt ଟି� ଚ'ାେନଲମv 

ଦଶ�କମାନ-ୁ ପ�q!ତ କ�ବାପାଇଁ େବୖଦୁ�କ ଗଣମାvମ ସାହାଯ'େର अେନକ !�ତ�  ଓ अ·ୂତ 

ଦୃଶ' ପ�ଦଶ�ନ କ�ଥାt ପ��କାର ସ�ାଦକ ଏବଂ ଟି� ଚ'ାେନଲର ମାnକମାେନ ଧନ େ5ଭେର 

ଜନତା- େକେତ ବଡ଼ �� କରୁଛt ତାହା େସମାେନ ବୁଝିବାକୁ mହୁଁ ନାହାt ଜନ ସାଧାରଣ- 

ଋଗ୍ ଣ ମାନସିକତାକୁ ସୁb କ�ବାପାଇଁ େହତୁବା� !mର ଓ ସା�ତ'ର ଆ? ଯେଥ� ଆବଶ'କତା 

ର�~ ସୁଖର କଥା େଯ अେନକ ମୁ� ��କ, ସାହାସୀ ସ�ାଦକ, େହତୁବା� !mରଧା�କୁ ପ�କାଶ 

କରୁଛt େସମାନ-ୁ ଆେମ अ�ନ�ନ କ�ବା ସ�ତ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଉଛୁ 

  

ବା�ାେ5ର, ୦୮୦୮୮୩୨୪୭୭୮ 
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ଡା େସୗମ' ର¨ନ ମିଶ� 

ଓଡ଼ିଶା ଭଗ� ସାb' େସବା 

ଏକଥା କାହାକୁ କ�ବା  

ଟିକଟ ମଲୂ' ପା ଟ-ା 

ଠିକଣା ରହୁନାହ` େଲଖା 

ଡା�ର 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-ୁ ପ�ଥେମ ବାଟ Cअ 

अେନକ bାେନ ଡାକତର 

�ଜର େବପାେର !େqର 

ତା- bାନେର अନ' jଏ 

�ଜକୁ ଡା�ର େବା5ଏ  

ସବୁ ପ�କାର ବାଧା ସେf  

ସେବ� ହୁअ� ��ମୟସେବ� ହୁअ� ��ମୟସେବ� ହୁअ� ��ମୟସେବ� ହୁअ� ��ମୟ    
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   ସରକାର େଯ ଦୃଢ଼ �େf 

ଆଣିେଲ �ଜ ଜେନୗଷ� 

ଏହା େଯ କ�ା� !େ�ଧୀ 

अଳପ େଦଇକ� ମଲୂ 

ଗ�ବ େହଉlେବ ଭଲ 

ମାଗଣା oଆ ଓଡ଼ିଆ-ୁ 

ଆଉ କୁଢ଼ିଆ କ�ବାକୁ  

�ଗମ େଖାn ସରକାର 

ଔଷଧ ପା  ଶ’ ପ�କାର 

େ5କ-ୁ ମାଗଣା ବା|ିେବ 

ଜନମତକୁ ସାଉଁଟିେବ  

ଉfମ ଏମ� !mର 

jଏ ବା अ~ ବା� ତାର 

j� େକ�ର ସରକାର 

ଏହାକୁ କ�ବାକୁ ଭ�ୁର 

େଯାଗକୁ େନଇ ଘେର ଘେର 

ପହ ାଇେବ अ� ଖେର  

େଯାଗ େଯ �ହା� ମାଗଣା 

େପଟେର ଯC अ~ ଦାନା 

ସମେ� େହାଇେବ �େ�ଗ 

�ଡ଼ିj ପଳାଇେବ େ�ଗ  
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   �ଜ' ସରକାର- େଯାଜନା 

q�ିj କ�େଦେବ ଚୁନା 

�ଜ��ର େପ  ପା  

ସୟଂ ବ�ହF ା-ୁ େଯ अପହ  

ଏ�j ଆ�ର !ନD 

କାEଆଠାକୁରର କ� 

ସେବ� ହୁअ� ��ମୟ 

ଦୂର େହଉ େ�ଗର ଭୟ  

 

ମvଖ�ୀ 

ଶ�ୀ ବଳେଦବ �ୟୁ 

େକ�� ାପଡ଼ା -୭୫୪୨୧୨ 

େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  24 

ଦଶମ ବଷ�, ସ2ମ ସଂଖ'ା 
ଜୁ5ଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

            

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 
ସହସ� ବରଷ େଗୗରବ अଜ¥ତ 
ଜଗନ� ାଥ ସଂ�ୃ� !ଶ¿ ବ�ିତ; 
अପେ�� ଲୀଳା ଯୁଗ अବତାର 
ରହସ' ଯାହାର ନୁହଁଇ େଗାଚର  I 

ବ�ହF  ପ�ବf�ନ େଯ Cବ' ଲୀଳା 
अନାC କାଳରୁ କରୁଛt େଖଳା; 
ଭକତର ହୃେଦ ଆନ� ଲହରୀ 
ନବକେଳବର ଧ�େବ ଶ�ୀହ� I 

ଦଇତାପ� ମ�ିର ପ�ଶାସନ 
ନବକେଳବର କାଯ�' ସଂପାଦନ; 
କ�ବାକୁ େହାଇlେଲ େଯ �ଯୁ� 
ସରକାର-ର େହାଇଣ !ଶ¿�  I 

ପ�ର ଜୁନ C¿ସହସ� ପ�ର 
ବ�ହF  ପ�ବf�ନ ତା�ଖ bିର ; 
େଗାପେନ �� େହଉl5 ସଂପନ�  
�ଶାେ�� େହବ ଘଟ ପ�ବf�ନ I 

q!5 ଜଗତ କାଯ�' ସଂପାCତ 
ଭକତ େହାଇେଲ ହେଷ�ାତ୍ ଫୁn©ତ ; 
!�ର !ଧାନ अDବ !�ତ�  
ହରଷ େହାଇ5 ଦୁେଖ ପ�ଣତ I 

ମିE5 ସଂବାଦ କ� ଆଚମିତ 
ବ�ହF  ସଂbାପନ େହବ !ଳମିତ ; 

ଘଟ !ଭ� ାଟଘଟ !ଭ� ାଟଘଟ !ଭ� ାଟଘଟ !ଭ� ାଟ    
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   ଦଇତାପ�- अ�ର !ବାଦ 
କାଯ�' ସମାପେନ ଘଟି5 !ଳk I 

ବ� ାହF  ମହୂୂf� ବଦେଳ C¿ପ�ହେର 
ଘଟ ପ�ବf�ନ କେଲ ଠାକୁେର ; 
अନାC ପର�� େହ5 ଭଗନ 
ମହାନ ସଂ�ୃ� କ� अପମାନ I 

ଭକତ qବେର େଖEେଲ େଯ େଖଳ 
ପ�ଶାସନ �ମତା େହ5 ଦୂବ�ଳ;  
ଦଇତାପ�- Âନ अହମିକା 
mପେର େହାଇେଲ ସରକାର େବାକା I 

ତାପର ଖବର अ� ସାଂଘା�କ 
ପର¢ର ଆେ�ପ େହ5 ପ�ଘଟ ; 
ଦଇତା େବାଇେଲ ଦାରୁ l5 େପା5 
ମରୂ� �ମ�ାେଣ !ଳk େହାଇ5 I 

!େ��ମାେନ େଯ କେଲ अ�େଯାଗ 
ଦଇତା ଉଠାଇେଲ ବ�ହF - ଫଟ ; 
ଲ�ା�କ अଥ� େହ5 କାରବାର 
ଗୁ2 ବ�ହF  ଫେଟା ଆସି5 ବଜାର I 

େସବା ନାେମ ଏ� କୁ¸ିତ ଆmର 
�ବଧ କ�ଇ~ ସା� ସଂସାର ; 
ଜଗନ� ାଥ ସଂ�ୃ� अପମା�ତ 
ଉଳ େଗୗରବ େହ5 !ପଯ�'� I 

ଜାଗେର ଜାଗେର ଉଳର ସୁତ 
ପ��େ�ଧ କର ଏ Âନ ଚକ� ା� ; 
ସ¿ାଥ� ପ�ଭୂତ Âନ ପ�ଶାସନ 
!ତାଡିତ କର କ� ଆେ�ାଳନ I 
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ସୁକା� େଖଡୁଆଳ ସିଂହ 
 
େଲଖୁ~ ମଁୁ ଆ?  ତୁମ ପାଇଁ ପେଦ 
 େମା ମନ qବକୁ େନଇ, 
ମନେର େମାହର  !ରହ େବଦନା 
 ତୁମ ପ�ତାରଣା ପାଇଁ  
ହସି ହସି ତୁେମ  ଭୁnଗଲ େମାେତ 
 କ�େଦଲ ସାତ ପର, 
ପି�ିଲ ମଥାେର   अନ'ର ସି�ୁର 
 ଗଢ଼ିଲ ସୁନାସଂସାର  
ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ  ତୁମକୁ ଭୁnn 
 େମା qଗ' ମଁୁ ଆଦ�n, 
ତୁମ �ବନେର   ଖୁସିଟିେକ ପାଇଁ 
 ମ�ିେର �ପ ଜାEn  
େହେଲ ତୁମ qଗ'  ତୁମ ମେନ ଆ? 
 ଭ� େଦଇअ~ ଦୁଃଖ, 
େମାର अ�ଶାେପ  ତୁେମ ଦୁଃଖ ପାअ 
 କୁହt ଦୁ�ଆ େ5କ  
ଆoରୁ େମାହର   ଶ�ାବଣ ଝରଇ 
 ତୁମ ଦୁଃଖ େଯେବ ଶୁେଣ, 
ଆ? ! ର�~  ତୁମ ପାଇଁ େପ�ମ 
 େମାର ଏ अବୁଝା ମେନ  

ବ�ାେଳା, େକାଣାକ�, ପୁରୀ 

अବୁଝା ମନअବୁଝା ମନअବୁଝା ମନअବୁଝା ମନ    
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ର!��  ପାଣିଗ�ା� 
େହଇଟି ... ? 
ସବୁେବେଳ ବାହାନା ନୁେହଁ? 
ସ�କ� ବଢ଼ିବାକୁ କ’ଣ 
��ଟିଏ �ହା� ଜରୂରୀ? 
ଏମି� ହାଟ ସଉଦାରୁ ! େହଇଯାଏ ମ...!!! 
 
ଥାଉ, 
ଆଉ କୁହ� େସ 
��ର अକୁହା କଥା 
ନ େହେଲ େଖାnଯିବ କୁଆଁରୀ 
ମନର 5ଜଗହଣା 
ଆଉ ଗqରୁ ଗଜ�  
 
ଭଲ 5େଗ 
ଏକା ଏକା ଜହ�  ��େର 
ତୁମ ପାଖେର ଆଉ ତୁମ 
��େର...  
 
ଶୁଣ ମ ! 
ଆo ଲୁହ େକେବ  
ଧୁଏ� ଦୁଃଖ jkା 
ସୁତା oअେର ଲୁେଚ� 5ଜ 

j~ ସପ�j~ ସପ�j~ ସପ�j~ ସପ�...!!!...!!!...!!!...!!!    
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କ�! ? 
��କୁ ସାlଟିଏ 
ସାଗରକୁ ନ�ଟିଏ 
ଆଉ 
ବାଟକୁ... ବାେଟାଇ ଟିଏ  
 
ଜାଣିଥାअ...! 
ତୁେମ କ�େଲ ମଁୁ 
େଫ�ଆଣି ଥାt ତୁମ 
ପାଖକୁ େମା� େହାଇ 
ଶାମୁକା �ତରକୁ  
 
େଯମି�, 
��କୁ ସପନ ଆଉ 
ବୟସକୁ େଯୗବନ 
 
େହେଲ 
ଦରକାର କଣ ? 
 
j~ ସପ� 
ସପ� େହାଇ ର�େଲ  
ଭଲ5େଗ !! 
 
panigrahy.rabindra19@gmail.com 
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ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

େମା ପି�ୟାର �ଠି ପାଇ~ ଆ? ମଁୁ 

   ବାହାଘର ତାର େଲo~ 

ଭ�ା ମନେନଇ େକମି� ଯି! ମଁୁ 

   େସ� କଥା ଖାn qବୁ~ 

େକମି� େଦo! ବଧୁେବଶ ତାର 

   େକମି� ଏ ମନ ସ�ବ 

େଯେତ ବୁେଝଇେଲ अବୁଝା ମନକୁ 

   ମନଟାj ସେତ ବୁଝିବ  

j ଉପହାର अବା େଦ! ପି�ୟାକୁ 

   େଦoj ତା କ�ଆଁ େବଶ 

ଆoର ଲୁହକୁ 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`~  

କ�ଆଁ େବଶେର େଦoେଦେଲ ତାକୁ 

େତାେତ ଝୁ� ଝୁ�େତାେତ ଝୁ� ଝୁ�େତାେତ ଝୁ� ଝୁ�େତାେତ ଝୁ� ଝୁ�    
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      ଆoରୁ େମା ଲୁହ ଝ�ବ 

ମଥାର ଚ�ନ ହାତର େମେହ�ୀ 

   େମା ପାଇଁ ବଜର ପଡ଼ିବ 

େକମି� q�ି! �ଣ ମଁୁ ତାହାର 

   େସ କଥା ଆ? ମଁୁ qବୁ~ 

େଶଷ େଦଖାପାଇଁ �ଣ ଖାଇ ସିଏ 

   अନୁେ�ଧ ପ� କ�~  

ଆoର ଲୁହକୁ ଓଠେର ପିଇ ମଁୁ 

   ଯି! େବାn ମେନ q!~ 

ସିଏ ସିନା େହବ ଆଉ କାହାର େଯ 

   ମଁୁ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ~  

 

ସୁ�ରପୁର, ଉfରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀ�ପରୂ, ଯାଜପୁର 
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ର¨ନ କୁମାର ସାଇଁ 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
�ବଣ �ଇଜ mnବ, �ମ ଏଠି ଆଉ େହେବ� �ଜା  
अଥ�ବଳ ଖାn �ଜାର ମାନକ, େଯାଗ'ତାର ନାହ` bାନ 
ମଦମାଂସ ଯହ` ମୁ� !jCଏ, କାହାପାଇଁ अ�ମାନ  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା, 
ଗ�ବକୁ େଦଇ mଉଳ, ଲୁଟୁଛt ଏ� ମହଲ ମଜା 
�ଟ୍ ଫ�ବା5 ଲୁଟି େନଇଗେଲ ଶାସକ-ୁ ନାହ` ଜଣା 
ୟାକୁ େନଇ ଖାn �ଜ�� ସିନା, ଫ�ା5େଗ ଆଶାସନା 
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
ବଡ଼େ5କ ପିେଲ अ�କାରୀ େହେବ, ଗ�ବର ପୁअ େଟjବ େବାଝା 
ପାଠପଢ଼ା ଖ³� ଆକାଶ ଛୁଇଁ5, ଗ�ବ ହାତ j ପାଇବ 
ଶି�ା अ�କାର ମାନକକୁ େଦଖ, ଆ¢ାଧ�ା j ?�ପା�ବ  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
ଗୁnଖଟିେର ପୁअ ସମୟ କାଟଇ, କାେଫରୁ ଖାଇଣ ମଟନ ପିଜା 
ମାଆବାପ ମୁେ� qେଲଣି ପଡ଼ଇ, େବକାରୀ ସମସ'ା େଦo 
ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ସ�ଏଁ ଥjେଲ, ପୁअର େଖାଲୁ� ଆo  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
ମାଫିଆ ପାଉ~ ପ�ଶ�ୟ, ସତ'ବାC ଏଠି େqଗଇ ସଜା 
ସଚୂନା अ�କାର ଆସି5 ଖାn ଭଜନା ମାE 

ସମୟର अ+ହାସ'ସମୟର अ+ହାସ'ସମୟର अ+ହାସ'ସମୟର अ+ହାସ'    
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   ସଚୂନା ଯିଏ ମାେଗ ଖାଏ େସ ��େର ଗୁE  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
ମଣିଷପଣିଆ अqବ ବଢୁअ~ ଖାn ମ�ିର ଗୀଜ�ା 
qଇ କାଟିCଏ qଇର ତ|ି, ପ��କୁ ମାରଇ ପ� 
ବୁଢ଼ା ମାଆବାପା େqକ ଉପାସେର, କାଟୁଛt Cନ��  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
ନାରୀ ଧଷ�ଣ ବଢୁ~, େଯଉଁେଦେଶ ନାରୀ ପାଆt ପଜୂା 
େକେବ ସବୁ ନାରୀ ଶି�ିତ େହାଇେବ, ବଦEେବ େ5କ ମାନସିକତା 
ସୁର�ା ପାଇେବ ମ�ଳା, ବଢ଼ିବ ନା�ର ସ�ାନ ଗାଥା  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
lେଲ ଥାଉ ପେଛ େକାଟିଏ, ଉପୁ� େନବାକୁ 5େଗନା ଲÇା  
!ନା ପଇସାେର କାମ ହୁଏ ନାହ`, lେଲ ଥାଉ अ�କାର 
ଗ�ାହକ ଈଶର ନାଆଁକୁ ମାତ� , m� ଆେଡ଼ ହାହାକାର  
अଜାେ5 अଜା ମେନ ମେନ ଖାଉଥା ଖଜା 
mତକ ପ�କା mହ`ଥା, �ମ ଏଠି େକେବ େହାଇେବ �ଜା 
ବEଦାନ େଦଇ କ�ଲୁ, େଯଉଁ େଦଶ ସାଧୀନ 
ଗାCେର ବସିଣ େସଇ େଦଶବାସୀ, ଆ? କେର ଜେନ େଶାଷଣ  
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ସରୂପ କୁମାର ମଲ©  
ବରଷେର ଥେର ଆେସ ରଥ ଯାତ 
�ଡ଼ ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଜଗତ ଯାକ 
 
ଭକତ େଡା�େର ବ�ା କାEଆ ସାଆ� 
ପ�ଭୁ! େଦoବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନ ଛଟପଟ 
 
ସ�- ପାଇଁ ତୁେମ ଦାରୁ Cअଁ ଜଗନ� ାଥ 
ତୁମ ଦଶ�ନା�ଳାଷୀ ମୁସnମ, େଜୖନ, ଖ�ୀ� 
 
େଦଖୁ େଦଖୁ mnଯିବ ନ�ିେଘାଷ ରଥ 
େବଗି mଲ େଦoବାକୁ ଆମ ରଥ ଯାତ 
 
େଡା� 5ଗି� େବାn ଯାଇ ତ ପାରୁ� 
ଓଟି� अନ କେଲ ଚ'ାେନଲ ଆସୁ�.. 
 
ପ�ଭୁ- ଦଶ�ନ ପାଇଁ ବ'ାକୁଳ ମନ 
"ଇ|ରେନଟ 5ଇଭ ଟି�େର" କn ଦଶ�ନ 
 
ଧନ' ଧନ'  ଧନ' ପ�ଭୁ ତୁମ� ମ�ମା 
ଦ�ଆ କୂେଳ ଶ�ୀେ�ତ�  ନାହ` ତାର ସୀମା 
 

ଦୂରqଷ-୦୯୭୭୭୦୮୬୧୮୬ ଇେମଲ-beingswarupmall@gmail.com 

ରଥପାଇଁ ପେଦରଥପାଇଁ ପେଦରଥପାଇଁ ପେଦରଥପାଇଁ ପେଦ    
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ପ��q ପି�ୟଦଶ¥� 
"ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ' 
ଏଇ ଶÌ େକେତଟା 
ଯାଦୁ କ�ଗ5 େଯମି� 
ମଁୁ ତା-ର ଏେତ ପାଖାପାo lnେଯ 
ଏକୁଟିଆପଣର ମାେନ ଭୁnଗଲ 
ପ��ଟି ¢ଶ�େର େସ େଚ�ା କରୁlେଲ 
େମା’ଠାେର �ଡ଼ିଯିବାକୁ 
�ଜ अnq ସା�ର 
ପ�ୟାସ l5 େଦଇଯିେବ 
ଏମି� ମିଠା ଦରଜେଟ 
ଯାହା ମେନପକାଇବ ତା- କଥା 
େସ େଚ�ା ଚେଳଇlେଲ 
େଯମି� j~ ଭରଣା କ�ବାକୁ 
ମଁୁ j� ଜାେଣନା କ'ଣ ପାଇଁ 
େସ ଏେତ अ�ସାର କରୁlେଲ 
େକବଳ ଏ�j ଜାଣି~ 
�ସ�ତାେର अଣ�ଃଶାସି େହାଇ 
ଟE ପଡୁlବା େବେଳ 
ତା-� ବାହୁେର ଆଶ�ା ପାଇln 
ତା- ପ�ଶାସ େନଇ ବ ୁ ବ ୁ 
େକେତେବେଳ अହଲ'ା େହଇଗn...... 

अହଲ'ାअହଲ'ାअହଲ'ାअହଲ'ା    
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େସୗମ'ର¨ନ ସାହୁ 
ସପନ q�ିବ ଜାଣିln...... 
ଏମି� q�ିବ ଜାଣି ନln ... 
ହଜାେର ଶ�ାବଣ �ଯାଏ ତେତ ... 
ଖୁସିର ବୁ�ାେଟ ମିଳୁ�  େମାେତ ... 
 
ଆଲୁअ ହ?ବ ଜାଣିln .. 
अ�ାରକୁ �ଜ କ� େନn .. 
ସାଥୀ େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଜଳୁ~ ଆ? .. 
ପାରୁନୁ କାହ`j ଆ? ! ବୁଝି .. 
 
ଲୁହ େମା େବା�ବ ଜାଣିln...... 
ହୃଦୟ କା�ିବ ଜାଣି ନln ... 
ଆସି!� େତା �ବେନ ଆଉ .. 
େଯେତ! ଝ�େଲ ଆoରୁ ଲହୁ .. 
 
ଦରଦ େହବ ମେତ ଜାଣିln...... 
ରକତ େବା�ବ ଜାଣି ନln ... 
ପଡ଼ି5 �ଣ ମେତ ଭୁn ତୁ ଯିବୁ .. 
େତା ଦୁ�ଆେର ତୁ ଖୁସିେର lବୁ ... 
 
ବା�ାେ5ର 

ମରୀ�କା ସପ�ମରୀ�କା ସପ�ମରୀ�କା ସପ�ମରୀ�କା ସପ�    
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�େବCତା ରଥ 
�ଇଁବାର ଇ«ା ସ�ଗ5ଣି ପ�ଭୁ 
�ବନ�ପ େମା nେଭଇ Cअ 
ପାଇବାର ଆଶା ନାହ` ଆଉ j~ 
ପାଖକୁ ତୁମର େଫ�ଇ �अ... 
 
ସବୁତକ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ େଦଇ ! 
ପାଇ ପା�n� େତା ଦୟାରୁ ଟିେକ 
�ଜ�ୀବ �¯ଳ େହାଇ ବସିର�ଛୁ 
ଆଉ ଡାj!� ଜମାରୁ େକେବ 
 
अ�ପ� େତାେତ !ଶାସ କ� 
େ5କହସା େହବା େହ5ଣି ସାର 
�ଜଠୁ अ�କ �ଜର q!ln 
ତୁ j� କଲୁ େମାେତ ସାତ ପର... 
 
j େଦାଷ େମାର େକଉଁଠି ର�5 
ପା�n ନାହ` ମଁୁ େକେବ ! ଜାଣି 
ଭୁଲେର ! େତାେତ ଡାj!� ଆଉ 
ପାରୁନାହୁଁ ଯC େମା ହୃଦକଥା ଶୁଣି 

ପାଖକୁ ତୁମର େଫ�ଇ �अପାଖକୁ ତୁମର େଫ�ଇ �अପାଖକୁ ତୁମର େଫ�ଇ �अପାଖକୁ ତୁମର େଫ�ଇ �अ    
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ତୁଳସୀ ସାହୁ 
ପଥହୁଡ଼ା ପlକଟିକୁ 
ଯC ପଚ�ଯାଏ 
ତୁେମ ଆଉ େକେତ ଦୂର mnବ 
େତେବ େସ j ଉfର େଦବ 
ଏ अବା¶ିତ ପ�ଶ�ର 
अେନକ अସମା2 ପ�ଶ� େନଇ 
ବାରkାର �ଜ ମେv 
ଉfର େଖା?mnବ  
ଆଉ େକେତ ଦୂର mn! 
ଏଇ अଜଣା ପଥର 
ପ�ସମା2ି େକେବ େହବ 
ଠିକଣାେର ପହ ି! j ନାହ` 
ନା ଠିକଣା େଖା? େଖା? 
�ଜକୁ ହେଜଇ େଦ! 
ହେଜଇ େଦ! �ଜ अ�ିତ  
ଏମି� କାହ` େକେତ ପ�ଶ� 
େହେଲ ସବୁ ପ�ଶ�ର ଉfର 
େକଉଁଠି କାହା ପାଖେର 
ହଁ ହଁ ଏ ସବୁ ପ�ଶ�ର ଉfର 
େକବଳ ଜଣକ ପାଖେର 
େସ େହଉ~ ସମୟ 

ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
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କମଳକା� ସୁବୁ�ି 
‘ବାହାଘର’ ଶÌଟି अ� ମଧୁର 
अଟଇ m� अ�ର, 
ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ ମଧୁର 
ସ�କ� ଯୁଗ ଯୁଗର  
‘ବାହାଘର’ ନୁେହଁ େଖଳଘର 
ଏ ଈଶର ବରଦାନ, 
ଦୁଇ ପ�ବାର ସ�କ�େର ଛେ� 
ଏହା ସତ' �ର�ନ  
‘ବାହାଘର’ अେଟ ପ!ତ�  ବ�ନ 
ମିଳନ ଦୁଇ ଆତF ାର 
େବC, େହାମ �ଆଁ ସା�ୀ ର�ଥାଏ 
ହୁଏ େସଠି ବାହାଘର  
ବାହାଘରୁ ଗଢ଼ି ହୁअଇ ସ�କ� 
ହୁଏ ନୂତନ ସଂସାର, 
ଏମି�କା େଯାଗ ସଂସାର ମvେର 
ମିେଳନା େଯ ବାରkାର  

ବାହାଘର ଓ �ଡ଼ପତ�ବାହାଘର ଓ �ଡ଼ପତ�ବାହାଘର ଓ �ଡ଼ପତ�ବାହାଘର ଓ �ଡ଼ପତ�     
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   �ଡ଼ପତ�  
 
 
�ଡ଼ପତ�  अ� ହୃଦୟ େବଦନା 
अଟଇ m� अ�ର, 
ଦୁଇଟି ମନେର ହୁଏ ମନା�ର 
ଏହା ଦଇବ !mର  
�ଡ଼ପତ�  େସ ତ ନୁେହଁ େଖଳଘର 
अଟଇ ମନୁଷ'କୃତ 
ଦୁଇଟି ମନେର ହୁअଇ !ବ�ତ 
ଘେଟ ଏହା अକସFାତ  
�ଡ଼ପତ�  ହୁଏ ସେ�ହରୁ ସୃ�ି 
କେର ଦୁହ`-ୁ !¸ିନ�  
ଏକା େଯ ବ ିବା �ବନ ସଜା 
କେର ଦୁଇଁକୁ ଶ�ୀ�ନ  
�ଡ଼ପତ�  ଏକ ଏମି� ଯ§ଣା 
ଲୁହ ଝରୁଥାଏ େନତ� , 
अ!ଶାସ କେଲ ସବୁ q�ିଯାଏ 
େହାଇଥାଏ �ଡ଼ପତ�   
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ସନମ େଦA 
ବରଷା ର�5 େତାେତ େମା �ଣ 
ଖୁସି କ�ବୁ ତୁ ସଭ`- ପ�ାଣ 
ପ�ାଣୀ-ୁ ତୁ ନୂଆ �ବନ େଦବୁ 
ସଭ`- ହୃଦେୟ ଖୁସି ଭ�ବୁ  
ବରଷା ର�5 େତାେତ େମା �ଣ 
ହସାଇ େଦବୁ ତୁ ପୃlA ପ�ାଣ 
ଜଳ अqବକୁ େମେ|ଇ େଦବୁ 
�ମ୍ ଝିମ୍ େହାଇ ବରଷି ଯିବୁ  
 
ବରଷା ର�5 େତାେତ େମା �ଣ 
ଖୁସି କ�ବୁ ତୁ କୃଷକ ମନ 
ଖ�ର କ�କୁ ଦୂେରଇ େଦବୁ 
କାଗଜ ଡ�ା େମା ଭସାଇ େଦବୁ  
 
ବରଷା ର�5 େତାେତ େମା �ଣ 
ଆଣିବୁ� ସାେଥ ଝଡ଼ େତାଫାନ 
େନବୁ ନାହ` ତୁ� ଜନ�ବନ 
q�ିେଦବୁ ନାହ` କାହା� ମନ  
 
ବରଷା ର�5 େତାେତ େମା �ଣ 
ଧରଣୀ-ୁ େଦବୁ ଖୁସି ସପନ 
ଫୁଲ ଫଳେର ତୁ ହେସଇ େଦବୁ 
ଖୁସି ମନେର ତୁ !ଦାୟ େନବୁ  
 
अvାପିକା, ଗୁଣୁପୁର 

ବରଷାବରଷାବରଷାବରଷା    
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अ?ତ ମn©କ 
କ�ନା ତୁେମ jଏ ? 
ଫୁଲର ମହକ 
ନା ପବନର ¢ଶ� ? 
ଶୁକÍର ଆେ5କ  
ନା କୃ¤ର अ!ର ? 
କ�ନା ତୁେମ jଏ ? 
ସପ�ର ପୀୟୁଷ 
ନା ସF ±�ର ବାରଣ ? 
ଜହ�ର େଜାଛନା  
ନା ତା�- jରଣ ? 
 
କ�ନା ତୁେମ େବାେଧ 
ଫୁଲ ବଗିmର 
େସ କ|jତ ପ�ୀ�! 
ଦୂର Cଗ�ର... 
େସ� अଥକା ପ�ୀ  

କ�ନାକ�ନାକ�ନାକ�ନା    
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अନୁପମ େବେହ� 
ବଡ ଠାକୁର ତୁ ବଡ ଆo େତାର ବଡ ବଡ େତା ଭୁଜା  
େତା ବଡ େଦଉଳ େତା ପ�ତପାବନ ତୁ ପୃlAର �ଜା Î 
 
ଚ�ନ େତା ପି�ୟ କ�ୁରୀ େତା ପି�ୟ ତେତ ଭଲ 5େଗ ତୁଳସୀ  
େତା ଆନ�ବଜାର େତା ବଡଦା� ଧEୂ େତା ମ�ିର ପାହାଚ ବାଇଶି Î 
 
ଭକତ !ଦୂର ଭ� ସାଲେବଗ େତା ପି�ୟ ଦାସିଆ ନଡିଆ  
େତା अବଢା अନ�  େତା �ମ�ା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 ସୃ�ିକତ�ା ତୁ ପାଳନକତ�ା ତୁ େକ� ାଧୀ ମେହଶର  
େତା ସୁଦଶ�ନ େତା େଘାଷଯାତ� ା ପ!ତ�  େତା ଶÏେ�ତ�  Î 
 
ଭକତ ହୃଦୟ ¢�ନ ତୁ अ�ର ଆoର େଜ'ା�  
େତା ପାଦତେଳ କାEଆେର अ~ ଏ ମାୟାବ�ନରୁ ମୁ�ି Î 
 
େକାଟି ବ� େଦଇ ର�ା କ�lଲୁ ତୁ େଦ� ୗପ�ର ଲÇା  
େତା ବଡ େଦଉଳ େତା ପ�ତପାବନ ତୁ ପୃlAର �ଜା Î 

ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
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अନୁପମ େବେହ� 

(୧) 

- ବାବୁ! j~ ସାହାଯ' କର� ବାବୁ  

- କଣ େହ5? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଉଛt �କ ମାଗିବାକୁ  ମଁୁ 

�ଗେର ଗରଗର େହାଇ କ�n  

- ବାବୁ! ମଁୁ �କ ମାଗିବାକୁ ନୁେହଁ ସାହାଯ' ମାଗିବାକୁ ଆସି~  େମା 

ସାମୀ- ହାଟ� अପେରସନ୍ େହଇ~  ଆମର େଯ�j ଜମାପୁ̈ ି  l5 

ସବୁ ଖଚ� େହଇଯାଇ~  ଆପଣ j~ ଟ-ା ସାହାଯ' କେଲ େମା ସାମୀ ସୁb େହାଇ ଘରକୁ 

େଫ�େବ  

 ଧୀର ଗଳାେର କ�5 �ୀେ5କଟି  ଆoରୁ ତା’ର ଗଡିଯାଉଥାଏ େଟାପା େଟାପା ଲୁହ  

ହାତେର ଧ�ଥାଏ 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 ବାହା�ଗn अଫିସକୁ   

 ସଂvା େବଳକୁ अଫିସ୍ ରୁ େଫ� ନୁ'ଜ୍ େର ଯାହା େଦon େମା ଆoକୁ !ଶାସ କ�ପା�n� 

 ତେଳ ବଡ ବଡ अ�ରେର େଲଖା ବାହାରୁl5, “�j¸ା ପାଇଁ अଥ� େଯାଗାଡ ନ କ�ପା� ସାମୀ 

ଓ �ୀ-ର ଆତF ହତ'ା ” 

अ!ଶାସ ଓ !ଶାସअ!ଶାସ ଓ !ଶାସअ!ଶାସ ଓ !ଶାସअ!ଶାସ ଓ !ଶାସ    
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   (୨)    

 Cେନ ଛକେର ବୁଲୁ ବୁଲୁ େକ� ଜେଣ େମାେତ ପଛରୁ ଡାj5  

 ମଁୁ ପଛକୁ ବୁnପଡି େଦେଖ ତ ମଇଳା, େକାତ� ସାଟ୍� ପି�ି ଓ �� ଗାମୁ� ଖେ� अ|ାେର 

ଗୁେଡଇ େ5କଟିଏ ହାତ ପେତଇ େମାେତ ମାଗୁl5 �କ  େମାର େସଇ �ୀ େ5କଟିର କଥା 

ମେନପଡିଗ5  େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ ୧୦ଟ-ିଆ େନାଟ୍ ଟିଏ ବେଢଇେଦn  େସ ଖୁସି େହଇ େମାେତ 

ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ mnଗ5  େମା ମନଟା q� ହାଲୁକା ଓ ପ�ଫୁn©ତ 5ଗି5  ମଁୁ ମେନ ମେନ bିର 

କn ସବୁCନ ଜେଣ ଗ�ବକୁ j~ ନା j~ ସାହାଯ' କ�!  

 ବୁ5ବୁn କ� ଘରକୁ େଫ�5େବେଳ ��ାେର େଗାଟିଏ ଜାଗାେର �ଡ ଜମିlବାର େଦon 

 ମଁୁ ! େସଇ ଗହEେର ପଶିଗn େଦoବାକୁ ପ�କୃତେର ଘଟଣାଟି କଣ? େତେବ ଗହEକୁ କାଟି 

କାଟି ଆଗକୁ ବଢି �ଡ ମଝିେର ପଶି େଦon ଜେଣ ମଇଳା େକାତ� ସାଟ� ପି�ା େ5କଟିଏ େଶାଇ~ 

 �� ଗାମୁ�ଟାକୁ େଘାେଡଇେହଇ~ େଦହେର  ଡାହାଣ ହାତେର ମଦ େବାତଲ  ଗହE େଦo 

କମିସନେରଟ୍ େପାnସ୍ ଗାଡି ଆସି अଟj5 େସଇଠି  େପାnସ୍ ବା5 ଆସି େସ ମଦୁଆ ମଁୁହରୁ 

କାଢିେଦେଲ କପଡାଟି  େମାେତ ¢� qେବ Cଶି5 ତା ମଁୁହ ଓ ଜଳଜଳ େହାଇ Cଶି5 େମା 

ସାହାଯ'ର ପ�ଣାମ  ତାକୁ ଉେଠଇ ଗାଡିେର େନଇଗେଲ  ମଁୁ େସଠି ଠିଆ େହଇ େଦଖୁln 

�େର �େର େମା ଦୃ�ି ଆଢୁଆଳରୁ अଦୃଶ' େହାଇmnlବା କମିଶନେରଟ୍ େପାnସ୍ ର ଗାଡିକୁ   
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ତା�ପ�ସାଦ େଜନା 

ଘର ଓେଳଇn ଏପଟ େସପଟ 

� ୁଣୀ ବା?� େକାେଣ 

ନଣ� ଠାେପଇ ମାଆକୁ କ�5 

qଉଜ अଳସୀ ଜେଣ  

 

ଚୁn nପୁln େଗାବର ଲୁ�ାେର 

q�ି5 େଗାଟିଏ ଝି-ା 

ଚଁଫ� ନଣ� ମାଆଠି େଫାଡ଼ି5 

ପାଇବ ପୁଳାଏ ଟ-ା  

 

ଏରୁ�ି ବ�େର ପାଦ ମଁୁ ଝୁ|ିn 

ଶୀତକୁ କାଟୁ~ ଭ5 

ଶାଶୁ ତ ରଡ଼ିେଲ େ�ପରୀକୁ େଦଖ 

mn ତ ଶିo� ପି5  

ଘର ଓେଳଇnଘର ଓେଳଇnଘର ଓେଳଇnଘର ଓେଳଇn............    
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   େଧାଇଧାଇ କ� ମାଣ େପଢ଼ି ଥୁଏ 

�ଗୁଡ଼ି ପଡୁ~ ପାଣି 

ଶାଶୁ ଗାEେଦେଲ �ମୁn ଝିअଟା 

େଦଖାଇ ହଉ~ �ଣୀ  

 

ପାଣି ଆଣୁln ଗ�ଆ କାଖେର 

ଚହn ପାଣିରୁ ଇେଡ଼ 

ନଣ� େଥାବରୀ କ�5 େଦେଖଇ 

ନଜର େକାଉଠି ~େଡ଼  

 

କଂସା ମାଜୁln ହାତରୁ ଖସି5 

ଶାଶୁ ତ େହାଇେଲ ଖÒା 

अଜଣା mଉଳ qତକୁ ଖାଉ� 

ପେଠଇ େଦଇ~ େବାପା  
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ମମତା ଦାସ 

ପ�� ବଷ� ପ� ଷଡ�ୀ ବାବୁ- ଡିଉଟି ଏ ବଷ� ! ପୁରୀ ରଥ 

ଯାତ� ାେର ପଡି ଯାଇ~ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁE ସା�କୁ ଓଡିଶା ସରକାର- 

अବ'ବbା, अନୁଶାସନÂନ ସରକାରୀ କମ�mରୀ- !ପଯ�'ୟ अବbା 

କ�େଲ ନସେର କଣ େକଜାଣି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ମହୁମା~ ପ� 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର କ� mnଥାt ଝା¨ି ଖ�େର ପ��Cନ 

ଭୂବେନଶରରୁ ପୁରୀ ଦଉଡିବାଟା j~ େ�ଟ କଥା ନୁେହଁ ତା ସ�ତ 

ବଡ ଦା�େର ଭ�- �ଡେର ସବୁCନ �ଜକୁ �ଡି-�ଡି ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର ଘରକୁ େଫରt 

ବାଟଯାକ ସମ�-ୁ ଗାEେଦଇ କହt – “mjରୀ କ�ବ ପୁnସି, ମାଛ ଖାଇବ ଇnଶି” jଏ କ�~ 

େକଜାଣି, ତାକୁ େଦo5 ମାେତ�  େଜଲ୍ େର ଭତ¥କ� ଧା�-୩୦୨ ଲେଗଇ େଦ! ଓ.....େହା....., 

ପ�ାଣଟା �ଡି ଯାଉ~ ଘେର ପଶୁ-ପଶୁ “ହଇଓ.....ଶୁଭୁ~....େହଇଟି, ପାଣି ଗି5େସେଟ Cअମ, 

କୁଆେଡ ଗଲj?” ଘରଣୀ-ୁ ଡାj-ଡାj अଳୁଗୁ�ିରୁ ଗାମୁ�ଟା ଟାଣିଆଣି ଝାଳଲଗା ମୁହଁଟା 

େପା~େଦେଲ ଘରଣୀ ଘର �ତରୁ ପାଣି ଗି5େସ ହାତେର ଧ� – “ହଇଓ..... କାହ`j ଏେଡବଡ 

ପାଟିଟା କରୁଛ.....େହଇଟି �अ....ପାଣି” କ� ଗି5ସଟା ହାତକୁ ବଢାଇ େଦେଲ 

 ଘରଣୀ – ଆ? ତୁମର କଣ େହଇ� j? 

 ଷଡ�ୀ ବାବୁ – କଣ କ�! ଆମ ସରକାର- କଥା ନଁାଟା ସିନା ପୁnସି, ଇnଶି ଖାଇବାଟା 

ତ ଦୁରକ କଥା, େକ��ିଟିଏ ! qଗ'େର ନାହ` ହାତେର ସବୁେବେଳ ବାଉଁଶ ବାଡି ଧ� ଡିଉଟି 

କ�ବାକୁ ପଡୁ�  େକାଉCନ ଯC େmର-ଖ|- ହାବୁଡେର ପଡିଯି! ନା, େମା� ହାତରୁ ବାଡି 

ପଶୁତ ରୁ ଉ�� େରପଶୁତ ରୁ ଉ�� େରପଶୁତ ରୁ ଉ�� େରପଶୁତ ରୁ ଉ�� େର    



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  48 

ଦଶମ ବଷ�, ସ2ମ ସଂଖ'ା 
ଜୁ5ଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   �ଡାଇ େମା� ପ�ାଣଟା େନଇଯିେବ ସବୁ େସଇ କାEଆର ଭରସାେର mn~ ଖାn ସରକାର- 

ନଁା େହ କାEଆ – ଏ ଭବସାଗରରୁ ପା� କରେହ, Cନ-ପ��Cନ ସଂସାରେର अନ'ାୟ, अତ'ାmର 

ବଢି ବଢି mn~ ହାତେର ବ�ୁକ ଖେ� ନାହ` େଯ ଗୁEଟିଏ ଫୁେଟଇ େଦଇ େକୗଣସି େmର ଖ|କୁ 

ଡେରଇ େଦ! େବାn ଓଲଟା ଡ�-ଡ� ଡୁ'ଟି କ�ବାକୁ ପଡୁ~ ତା ସା�କୁ ସବୁCନ 5ଇନ 

ବସେର ବସି ଭୂବେନଶରରୁ ପୁରୀ ଯାତ� ା କ�ବାଟା q� କ�ପ�ଦ ଘଟଣା ଏlେର େମାେତ କହୁଛ 

କଣ ନା ପାଟିଟା କାହ`j କରୁ~ Cେନ ଏ ଗରମେର ବସେର ବସି ପୁରୀ ଯାअ େଯ ତା ପେର 

େମାେତ ପm�ବ କାହ`j ପାଟିଟା କରୁ~  

 ଘରଣୀ – ହଇଓ, ତୁେମ କାହ`j ବସେର ଯାଉଛ j? ସରକାର ତୁମକୁ େଯଉଁ ?ପ୍ ଟା 

େଦଇ~ େସlେର ଯାଉନ କାହ`j? Cନକୁ ଦଶଥର କହୁ~ େମାେତ ଟିେକ ପୁରୀ ବୁେଲଇ �अ 

େବାn େହେଲ ତୁମ କାନକୁ କଣ ଶୁଣାଯାଉ~ େଯ େମାେତ ସା�େର େନବ ଘେର ଏକୁଟିଆ 

ଏେତ କାମ ସା�କୁ େକାଳେର େଗାଟିଏ େ�ଟ ଛୁଆ mକ�ଣୀ େଗାଟିଏ େଯାେଗଇ େଦଇ ପା�ନାହଁ 

ଆ? ପଯ�'� ତୁେମ କଣ ଖାn ଏକୁଟିଆ ଡୁ'ଟି କରୁଛ? Cେନ ଘେର ର� ଘର ଡୁ'ଟି କରେଯ 

ଜାଣିବ....... ହୁଁ......, ଖାn ସବୁେବେଳ ମହୁମା~ ପ� କାନ ପାଖେର ଗୁଣୁଗୁଣୁ....ଗୁଣୁଗୁଣୁ j~ 

କାମ ଧ�ା ନାହ`........ହୁଁ..... ଏକଥା କ� ଘରଣୀ େଗାଡ ବାେଡଇ �ତରକୁ mnଗେଲ 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – େଦଖୁନ େହା, କହୁଛt ସରକାରୀ ?ପ୍ େର ଯିବା-ଆସିବା କର େସ କଣ ଜାଣିଛt 

େଯ ଆ?କାn ସରକାର ଆଉ କମ�mରୀ- �ତେର କଣ mn~! କହୁଛt କଣ ନଁା ?ପ୍ େର ଯାअ 

ହଉ େହ5, ଥେର ତା-ୁ ଏଇ ସରକାରୀ ?ପ୍ େର ପୁରୀ ବୁେଲଇ େନ! େଯ ତାପେର ହୁଁ-ହଁା 

ମାରୁlେବ େ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 ସା�କୁ 

େଗାଟିଏ ମଦୁଆ ଡ� ାଇଭର, ତା ଉପେର ଡିେଜଲ ଖ³� ତ ମିEବାର ନାହ`, ହାତରୁ େଦବାକୁ ପଡୁ~ 
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   ଉପେର ଠିକ୍ ସମୟେର ଡୁ'ଟିେର ନପହ ିେଲ ବଡବାବୁ- େକାପଦୃ�ିକୁ ବରଦା� କ�ବା q� 

କ�ପ�ଦ କାମ େଯଉଁCନ ?ପ୍ ଟା ଆଲଟ୍ େହ5, ମନଟା q� ଖୁସିl5 କ�େଲ ନସେର 

q!ln ଡୁ'ଟି ସ�5 ପେର ସ�'ାେବେଳ ପି5ମାନ-ୁ ଧ� mଟ�, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୂପାn 

ଛକକୁ େନଇଯି! j� େଯମି� ?ପ୍ ଟା ଧ� ବାହା�~, अଫିସରୁ ଘରକୁ େଫ�ବାକୁ େମାେତ 

ସହର �ତେର ��ଘ|ା 5ଗିଗ5 େସଇCନଠାରୁ କାନ େମାଡି େହାଇ ?ପ୍ ଟାକୁ ଆ|ିକ୍ ପିସ୍ 

କ� ଦୁଆର 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, କୁଆେଡ ଗଲମ? କାn ପ� ମଁୁ ଛୁଟି ଆଣି~, ଖାସ୍ 

ତୁମ� ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପୁରୀ ବୁେଲଇ େନ! େବାn ଏେବ ତ ନବକେଳବଳ ଧୁମ୍ mn~ ଆଗକୁ 

ରଥଯାତ� ା ! अ~ କାEଆ ଦଶ�ନ େହାଇଗେଲ ଇହକାଳ ପରକାଳ ତୁମର ସବୁ ସୁ��ଯିବ ଟି.....  

ସାମୀ- କଥା ଶୁଣି ଘରଣୀ ଘର �ତରୁ q� ଖୁସି େହାଇ ବାହା� ଆସି କ�େଲ –ସତେର ମ, 

କାEଆର ଡାକ� ଆସିଗ5 ଆହା, j qଗ' େମାର  

ଏପେଟ ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର ସକାଳୁ-ସକାଳୁ ଉଠି ସରକାରୀ ?ପ୍ କୁ ଭଲqବେର ସଫ�  

ପକାଇ ଘସି-ମା? �କ୍-�କ୍ କ� େରଡି କ�େଦେଲ କୁତୁକୁତା େହାଇ େଫାମ୍ ବାହାରୁlବା ?ପ୍ ର 

ସିଟ୍ ଉପେର ଚକଚjଆ ନୂଆ ଟାଉଲ୍ ଖେ� ପକାଇ େଦଇ ଘରଣୀ-ର ବସିବାର ସୁ!ଧାଟା 

କ�େଦେଲ ବହୁCନରୁ ଘସିେହାଇ ସିଲପଟା େହାଇ ଯାଇlବା ଟାୟାରର େପ�ସର େଚକ୍ କ� 

ଟା-ିେର ଡିେଜଲ୍ ଫୁଲ କ�େଦେଲ ଘରଣୀ- ସ�ତ ଆ? ଷଡ�ୀ ବାବୁ- ମନଟା! ବଡ 

ପ�ସନ�  

ସାମୀ, �ୀ - �ବନେର ସବୁେବେଳ କଣ ଏ� ସୁେଯାଗ ଆେସ? ଘର ଜ¨ାଳେର ଛ�ି 

େହାଇ ସମୟ अବା େକେତେବେଳ ମିଳୁ~ ଉପେର ପୁnସି mjରୀ ଚ!ଶ ଘ|ା ଡୁ'ଟି ?ପ୍ 
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   �ାଟ� କ� ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର ଏମି� j~ qବୁ-qବୁ ଏ� ସମୟେର ଘରଣୀ ଆସି ?ପ୍ ପାଖେର 

ପହ ିଗେଲ େଦହେର ହଳ� ବସ� ର�ର କା¨ିବରମ ଶାଢୀ, ଓଠେର 5n nପ�ିକ୍, ପାଦେର 

ହାଇ �ଲ୍, ହାତେର େଗା5ପି ର�ର ଚୁଡି, ଗଳାେର କ´ି ମାଳ ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଏସବୁ େଦo 

କ�େଲ – ହଇଓ, ତୁେମ କାEଆ ଦଶ�ନେର ଯାଉଚ ନା େଫସନ େଶା କ�ବାକୁ ଯାଉଛ ଏେତ 

ଗରମେର କା¨ିବରମ ଶାଢୀ, େଫ�5 େବଳକୁ अବ�ା କଣ େହଇlବ q! ପାରୁଛତ?  

ଘରଣୀ – କାହ`j! ତୁମ ପି�ୟ ?ପ୍ ର �ତ ଉପର କଣା େହାଇ ପ� ଶୀତ-ତାପ �ୟt�ତ ଯ§ 

ପ� କାମ କରୁ~  

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ହା.......ହା.......ହା......., ଶୀତ-ତାପ �ୟt�ତ ଯ§, ଆଉ ସରକାରୀ ?ପ୍ 

ହଉ ଆସ, ଏଇlେର ହ` ଲୁ�କ� ବୁn ଆସିବା ସରକାର ଯC େଦoବ ନା ତା ?ପ୍ େର ତୁମକୁ 

ବସାଇ ବୁେଲଇ େନଉ~, େମାେତ ସିଧା mjରୀରୁ ବରଖା� କ�େଦବ ତା ପେର ତୁମର �� 

C�ଆ ସଉକ ପୁ� କ�ବ jଏ  

ଏମି� ଟା�-ଟାପ� କ� ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର ଘରଣୀ-ୁ ସା�େର େନଇ ପୁରୀ ବାହା� 

ଗେଲ ଗ�ୀଷFର େଶଷ...., ଆଷାଢର ପ�େବଶ....ସୁଲୁସୁnଆ ପବନ େଦହେର ବା? ଦୁଇଜଣ- 

ମନେର େ�ମା|ିକ qବନା ଉÔନ କରୁଥାଏ ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର ଘରଣୀ- ହାତକୁ ଟାଣି ଧ� 

କ�େଲ – ହଇଓ, ମେନ ପଡୁ~? ବାହାଘରର ପେର ପେର ଆେମ େଯଉଁCନ ପ�ଥେମ ପୁରୀ 

ଜଗନ� ାଥ ଦଶ�ନେର ଆସିlେଲ, େସ Cନ ! ଠିକ୍ ଏ�ଭE अନୁଭବ େହଉl5 ନା.......... 

ଘରଣୀ – ହୁଁ ମା�, ତୁମର େଯଉଁ କଥା ନା 5େଜଇ ଯାଇ ହାତକୁ ଛେଡଇ େନେଲ........ 

ଠିକ୍ ଏ�j େବେଳ ଝିପ୍-ଝିପ୍ ବଷ�ା େହବାକୁ 5ଗି5 କାହ`j େକଜାଣି ଆମ ଷଡ�ୀ ବାବୁ- 

ମନଟା େହ5 ଟିେକ ବଷ�ାେର �?ବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ��ା କଡେର ?ପ୍ କୁ େ�j େଦଇ ଟିେକ 

ବଷ�ାେର �?ବାକୁ 5ଗିେଲ........ 

ଆଃ........ j ଶାt........ ଆ? Cନଟି ପ� େମାର ଯC ସବୁ Cନଟା ଏପ� !ତ�ା ନା........ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  51 

ଦଶମ ବଷ�, ସ2ମ ସଂଖ'ା 
ଜୁ5ଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   ହଇଓ, ଶୁଭୁ�, ?ପ୍ �ତେର ମୁf¥ଟା ପ� ବସିଛ କଣ ମ? ଟିjଏ ଓହ© ାଇ ଆସ େଦoବ 

େକେତ ମଜା ଆସୁ~........ ଷଡ�ୀ 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 ମା�ଗେଲ େକେତ 

ନୁକସାନ୍ େହବ ଜାଣିଛ ଟି........ 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ତୁମକୁ ଆଉ େଗାଟିଏ କା¨ିବରମ ଶାଢୀ ଆଣି େଦ! ଏେବ ଆସ ମ....... 

ଘରଣୀ – ନା, ମଁୁ ଜମା ଯି!� ତୁେମ ଶିଘ� ଆସ ଜଲC ଦଶ�ନ ସା� େଫ�ବା େସପେଟ 

ପୁअ ଆଉ ବୁଢା ବାପା-ମା ଘେର अଛt େଯ........ 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର ଟିେକ ମନଟା ମା� ଆସି ପୁଣି ?ପ୍ �ାଟ� କ� ପୁରୀ अ�ମୁେଖ ଯାତ� ା 

କେଲ  

ଝିପ୍-ଝିପ୍ ବଷ�ାେର ଗରମ ମାଟିରୁ ବାହାରୁ lବା ସୁଗ�କୁ ଯିଏ ଥେର ମନ ଭ� ଆଘ�ାଣ 

କ�~ େସ �ରକାଳ େସ� ମାଟିର ମଣିଷ ରୁେପ ପ�ଚୟ େଦବାେର େକେବ! CÕା ପ�କାଶ କ� 

ପା�ବ ନାହ` 

?ପ୍ ଟି ଦ� �ତ ଗ�େର mଲୁଥାଏ ଆଉ ��ା କଡର ବୃ� ଲତା ମାେନ ମv େକୗଣସି 

େ�ମା|ିକ୍ ସିେନମାର େ�ଲ ପ� େସ�j ଦ� �ତ ଗ�େର ?ପ୍ ସ�ତ ତାଳ େଦଇ େଦୗଡି 

ପଳଉଥାt ଆହା........ j अପବୂ� ଦୃଶ'........ ବଷ�ା େଟାପା ପତ�  ଉପେର ପଡି 5ଗୁ~ େଯମି� ପତ�  

ସଦ' ସ�ାନ ରତ........ j अନୁପମ େଶାq ଏ ବନ' ପୁºଲତାେର ଆ? ପ�କୃ�ଟା କାଇଁ ନୂଆ-ନୂଆ 

5ଗୁ~  

ଘରଣୀ-ୁ ଟିେକ ହେଲଇ େଦଇ – ହଇଓ, ଶୁଭୁ�, ତୁେମ ସବୁCନ ଏମି� େମା ସା�େର 

ଆସ� �?  

ଘରଣୀ – ହା........ ହା........ ତୁମର େଯଉଁ କଥା ନା........ ଟିେକ େ�ମା|ିକ୍ ଦୁ�ଆରୁ ଓହ© ାଇ 
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   ଯଥାଥ�େର ପାଦ Cअ ମ ନେହେଲ ଘେର ପହ ୁ ପହ ୁ ସ�'ା େହାଇଯିବ, ଆଉ अ�ାରେର ପ�କୃ� 

�ଣୀର କଳା mଦର େଘାଡି େହାଇlବା ରୂପଟା ! ତୁମକୁ अନୁପମ 5ଗିବ 

 ଏମି� କଥା େହଇ mଲୁmଲୁ ପୁରୀ ସିଂହ�ାର େକେତେବେଳ ଆସି ପହ ି ଗ5 ଜଣା ପଡି5 

ନାହ` ?ପ୍ ରୁ ଓହ© ାଇ ପଡି ଘରଣୀ ସିଂହ�ାରରୁ ପ�ତପାବନ ବାନାକୁ mହ` ହାତ େଯାଡି କାହ` 

େକେତ କାକୁ� ମିନ�  ମୁଦ� ାେର େକେତ କଣ ଗୁହା� କ�ବାେର 5ଗିେଲ  

 ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ହଉ, େସ�j ଥାଉ ଏେବ �ତରକୁ mଲ ଆେମ ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସି 

ପହ ି ଯାଇେଛ ସକାଳ ଧପୂ mn~......... अେହା qଗ' େମାର ସବୁେବେଳ ବାହାରୁ ବାହାରୁ 

ଡୁ'ଟି କ� mnଯାଏ ଆ? ଏେତCନ ପେର ଦଶ�ନ କ�ବାର ସୁେଯାଗ ଟିେକ ମିE5 ଯାହା 

କାEଆର ମ�ମା........ 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଏବଂ ଘରଣୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭଲqବେର ଜଗନ� ାଥ ଦଶ�ନ ସା�, େqଗ�ଗ 

କ� େବଢା m�ପାଖ ପ�କ�ମା କ5ପେର ମ�ିର ବାହାରକୁ ଆସିେଲ ମ�ିର �ତେର ବୁnବୁn ଏ 

ଗରମେର ଘରଣୀ-ର ହଂସା ଉଡି5ଣି େଯମି� ବାହାରକୁ ବାହା�ଛt, କ� ପକାଇେଲ – ହଇଓ, 

mnବଟି ଆେମ j~ ଖାଇେଦବା q� େqକ 5ଗି5ଣି ସକାଳୁ ଏ ପଯ�'� ଓପାଷେର ln 

ଦଶ�ନ ସ�5 ପେର ଖାଇ! େବାn ପାଣି ମୁେ� ! ଏପଯ�'� ପାଟିେର େଦଇନାହ` େହଇଟି, 

mnବଟି ଟିେକ କଣ ପାଟିେର େଦଇେଦବା  

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ହଇଓ, ଟିେକ ପାଟିେର କଣ େଦଇେଦବ କହୁଚମ? ପୁnସିବା5ର �ୀ ଟି 

mଲ ତୁମକୁ ଭଲ େହାେଟଲେର ଲ ୍ କେରଇ! ଏମି� ସୁେଯାଗ କଣ ସବୁେବେଳ ମିେଳ ହଉ, 

mଲ.....mଲ...... 

ସାମୀ, �ୀ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ େହାେଟଲେର ଯାଇ ବସିଗେଲ ବହୁତ j~ अଡ�ର 

େଦବା ପେର େଗାଟିଏ େ�ଟ ପି5 ଆସି ପାଖେର ଥ�ା ପାଣି ଗ©ାସଟିଏ ରoେଦ5 ଘରଣୀ- 

ତ|ିଟା ଶୁo ଯାଉଥାଏ ପାଣି ଗ©ାସ ଟି ଢକ୍ ଢକ୍ କ� ପିଇେଦ5 ପେର ଟିେକ ତୃ2ି अନୁଭବ 
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   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 କରୁଛt m�ଆେଡ ଆo ବୁେଲଇ ଏମି� अେନକ ପି5 େସ େହାେଟଲେର କାମ କରୁlବା 

େଦoେଲ େହାେଟଲକୁ ଆସୁlବା େ5େକ ଏବଂ �େଜ େହାଟଲେର ମାnକ ମv j~ େ�ଟ େ�ଟ 

କଥାକୁ େନଇ ପି5ମାନ- ସା�େର अପବ'ବହାର କରୁଥାt ଘରଣୀ େଯେହତୁ େଗାଟିଏ ମା, 

ପି5ମାନ-ର ଏଇ ଦୁଦ�ଶାକୁ େଦo ସ�େବ ବା jପ�.........  �ଗ ତମ୍-ତମ୍ େହାଇ କ�େଲ – 

େକମି�କା ବାପା ମା େକଜାଣି? ଏେତ େ�ଟ େ�ଟ ପି5ମାନ-ୁ କାମ କ�ବାକୁ �ଡି େଦଉଛt 

ଘରଣୀ- କଥା ଶୁଣୀ ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର କ�େଲ – ଆେର, ଏମାନ- ମା, ବାପା ବହୁତ ଗରୀବ 

ଏମାେନ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ଦୟ�ୟ अବbାେର ରହୁଛt ସୁଦୁର !ହାର, ବ�ଳା, 

େ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 ଶ�ମିକ qବେର !j େଦଇଥାt ଆo ଆଗେର େଦଖୁଛତ, େକମି� 

ନାର�ୟ �ବନ !ତାଉଛt ଏ� ଛୁଆମାେନ 

ଘରଣୀ – ହଇଓ, ତୁେମପ� ପୁnସି ଏମି� େ5କମାନ-ୁ ହାଜତେର ପୁେରଇ େଦଉନ 

କାହ`j? ଏେତ େ�ଟ େ�ଟ ଛୁଆମାନ- ଉପେର ଏେତ अନ'ାୟ କରୁଛt ଏଇ ପଶୁ ପ�ବୃ�ର 

େ5କମାେନ! ଆଉ ତୁମର ଏଇ ପୁnସ୍ ଡିପାଟ�େମ| ଚୁପ୍ ବସି~  

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ହଁ, ଏମି� େକସ୍ ଆମ ପାଖକୁ େବେଳ-େବେଳ ଆେସ ଏବଂ ଆେମ ଚଢଉ 

କ� ଦ5ଲ ମାନ- ଠାରୁ ପି5 ମାନ-ୁ ଉ�ାର କ�  େକୗଣସି ଏନ୍.?.ଓ. ର ଦାୟିତ େର 

େଦଇେଦଉ j� କଥା େହ5 ମଁୁ ଏକୁଟିଆ ବା କଣ କ�!, ଏବଂ !ନା ଏଫ.ଆଇ.ଆର୍. େର 

ପୁnସି ବା କଣ କ�ବ  ଏlପାଇଁ ପୁ� ପୁnସ୍ ଡିପାଟ�େମ|ର ସହେଯାଗ ଆବଶ'କ  

ଘରଣୀ – େତେବ ଏଇ ପି5ମାେନ କଣ ସବୁେବେଳ ଏମି�  �ଯ�'ା�ତ େହଉlେବ? 
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   ଷଡ�ୀ ବାବୁ – अବେଶାଷ 

ଘରଣୀ- ମନଟା ଟିେକ ଫିକା ପଡିଗ5 େଯ�j େଯାରେର େqକଟା 5ଗୁl5 େସ�j 

େଯାର େର େqକଟା ଉଡିଗ5 ଉଦାସ ମନେର େହାେଟଲରୁ ବାହା� ଆସି ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆମର 

େଯେତେବେଳ ?ପ୍ �ାଟ� କରt, ?ପ୍ ଆଉ �ାଟ� େହ5� ଘରଣୀ-ର �ଗ ପ ମ ସରେର 

ଗାଇ5 – ତୁେମ େଯମି�......ତୁମ ପୁnସି ଡିପାଟ�େମ| ! େସମି�........ଆଉ ଏ େପାଡାମୁହଁା ?ପ୍, ଏ 

अବା ବାଦ୍ ଯିବ jପ�....... ତୁମ ଦୁଇଜଣ- ଗୁଣ ଏହା� ପାଖେର अ~ େଦଖୁନ....... अଧା 

ବାଟେର େକମି� େଧାକା େଦଉ~ ଏମି� କ� ଦୁଇ m�ଟା !ଧା, େଗାଇଠା ?ପ୍ କୁ 

ମା�େଦେଲ........ 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ହଉ, େହ5, କଣ !ଗିଡି ଗ5 େଯ ତୁେମ ��ା ମଝିେର ଏେତବଡ ପାଟି ଟା 

କରୁଛ ତୁମକୁ ତ ମଁୁ ସମୟେର ଘେର ପହେ ଇ େଦେଲ ଗ5 ଏେତ ��ା କାହ`j ହଉ mଲ, 

ଆେମ ବସେର ପେଳଇବା ?ପ୍ ଟା ଏଇଠି ଥାଉ ପେର କାହାକୁ ପେଠଇ େନଇଯି! ଦୁଇଜଣ 

ଆସି ବସେର ବସିଗେଲ  

ବସ �ଡିବାକୁ j~ ସମୟ अ~ ଠିକ୍ ଏ�j େବେଳ େଗାଟିଏ ଆଠ ରୁ ଦଶ ବଷ�ର ଝିअ କଇଁ-

କଇଁ େହାଇ କା�ି ଆସି ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଆଉ ଘରଣୀ- ମଝିେର ବସି ପଡି5 ନୁଖୁ� ବାଳ, 5ଗୁ~ 

େଯମି� अେନକ Cନରୁ ମୁ�େର େତଲ 5ଗି� େଦହେର ଖେ� �� ଫ� କ୍, ଆଉ େସ ଫ� କ୍ ର 

अେନକ ଯାଗାେର ଛୁ¨ି ସତୂା �ା� ପଟି ପଡିlବାର अେନକ �ହ� ହାତ ଆଉ େଗାଡେର ଯାଗା 

ଯାଗା େର ଖ�ିଆ ର ଦାଗ ଘରଣୀ-ର ତ ମାର ହୃଦୟ, ଝିअଟିକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ପm�େଲ – ମା 

େ5, କା�ୁଛୁ କାହ`j? ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ, ନା େତା ସା�େର ଆଉ jଏ अ~ କୁ� ଝିअଟି ଆହୁ� 

େଜାରେର କଇଁ-କଇଁ େହାଇ କା�ି ଘରଣୀ-ୁ ଜାବୁଡି ଧ�5  ଘରଣୀ ଝିअଟିର ମୁ� ଆଉଁସି େଦଇ 

କ�େଲ – ମା, କହ, େତା ନଁା କଣ? େକଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, େତା ସା�େର ଆଉ jଏ अଛt? କୁ� ଝିअଟି 

େକାହ ଉେଠଇ କ�5 – େମାର ମା, ବାପା େକ� ନାହାt ମଁୁ େମା କକା-ଖୁଡି- ଘେର ln j� 
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   େସମାେନ ମେତ ସବୁେବେଳ ମାଡ ମାରt ଖାଇବାକୁ Cअt ନାହ` Cନଯାକ ପଶୁ ପ� କାମ 

କ�t େଦଖ, ଆ? େମାେତ େକେତ ମା�ଛt ଏକଥା କ� ଝିअଟି ଫଟା ଫ� କଟିକୁ କାଢି େଦଖାଇ 

େଦ5 

ଘରଣୀ – ସତେର j ନୃଶଂସ େ5କ ମ ଏେତ େ�ଟ ପି5କୁ କଣ jଏ ଏମି� ମାେର........ 

ଏମାେନ ମଣିଷ ନା ପଶୁ........ 

ହଉ, ତୁ େମା ସା�େର ଯିବୁ? ଝିअଟି j~ ବୁଝି ନପା� ହୁଁ କ� ମୁ�ଟାକୁ ହେଲଇ 

େଦ5........ ଆଉ ଯିବ ବା କୁଆେଡ, ତାର ଆଉ jଏ अ~ େଯ........ 

ଷଡ�ୀ ବାବୁ – ହଇଓ, j~ ନବୁଝି ନସୁଝି ଏକୁଟିଆ ଛୁଆଟା, େସ jଏ, େକଉଁଠୁ ଆସି5, 

ତୁେମ ତାକୁ ସା�େର ନବ େବାn କଣ କହୁଚ? jଏ ଯC େକାଉଠୁ ଆସି କେ�©ନ୍ କ�ବ ଜାଣିଛଟି 

କଣ ହବ େମା mjରୀଟା mnଯିବାର ସ�ାବନା अ~  

ଘରଣୀ – ତୁେମ ଆଉ ତୁମ mjରୀ ନଁା ଟା ଖାn ପୁnସି, ସବୁଯାକ ଡର ତୁମଠାେର ହଇଓ 

େmର ତୁମକୁ ଡ�ବ େକମି� ଛୁଆଟାର ସବୁ ଦାୟିତ  ମଁୁ େନ! ତୁମର େକୗଣସି ��ା କ�ବାର 

ନାହ` ଏହା କ� ଘରଣୀ ~अଟିକୁ େକାଳକୁ ଟାଣିେନେଲ କୁ� ଝିअଟି ମv j~ ବୁଝି ନପା� େ�ଟ 

!େଲଇ ଛୁଆଟିଏ ପ� ବଲ-ବଲ କ� mହ` େକାଳକୁ ପସିଗ5 େଯମି� ବହୁତ Cନରୁ େସ ଏ� 

ମୁହୁf�ର अେପ�ାେର l5 – ମାର େସ�ହ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ........ 

ଘେର ପହ ି अନ' ସଦସ' ମାନ- ଆଗେର ଘରଣୀ Cନକର ପୁ� ଘଟଣା ବଖାଣି ଗେଲ 

ଘରଣୀ-ର ଏମି� ଏକ େସ�ହପ�ୂ� ସାହସିକ କାଯ�' େଦo ସମେ� ଖୁବ୍ ପ�ଶଂସା କେଲ ଏବଂ କୁ� 

ଝିअଟିକୁ ମv ଆପେଣଇ େନେଲ........ ତା ପେର କୁ� ଝିअଟିର ଆଦର କ�େଲ ନସେର ପୁରୀରୁ 

ଆସିlବାରୁ ନଁାଟା Cଆଗ5 ପବୂ�ୀ େଦହରୁ ତାର ~�ା ଫ� କଟିକୁ ଓେହ©ଇ Cଆଗ5 ସାେ�-

ସାେ� ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଘରପାଖ ବଜାରରୁ ଦୁଇଖ� ନୂଆ ଫ� କ ପବୂ�ୀ ପାଇଁ jଣି ଆଣିେଲ ନୁଖୁ� 

ବାଳେର େତଲ ଲଗାଇ ଘରଣୀ ଭଲ qବେର େବଣି ପକାଇ ନାn ଫିତାେର ପବୂ�ୀର ମୁ�ଟାକୁ ବା�ି 
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   େଦେଲ େଦହେର ସାବୁନ ଲେଗଇ ସଫାସୁତ� କ� ପବୂ�ୀକୁ ଗାେଧାଇ େଦଇ ସମ�- ଆଗେର 

ଆଣି ଠିଆ କ�ଇ େଦେଲ ସତେର, ଆ? ପବୂ�ୀ ସରଗର m� ପ� େଦଖା ଯାଉl5 େ�ଟ-େ�ଟ 

େକାମଳ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଧ� ଘରଣୀ ପବୂ�ୀ କୁ େକାଳକୁ ଟାଣିଆଣି େଗାଡେର ବେସଇ �ଜ ହାତେର 

ଦୁଧ qତ ଖୁଆଇ େଦେଲ ପବୂ�ୀ ପାଇଁ ଏ ସବୁ j~ l5 ଏକ ନୂତନ अନୁଭୂ�........  

ଜନF ରୁ ତା ମା-ବାପା-ୁ େକେବ! େସ େଦo� j ମାର େସ�ହ କଣ j~ ଜାେଣ� ଏ� 

େସ�ହ, ଆଦରର अନୁଭବ ତା ପାଇଁ l5 ସବୁ ନୂଆ-ନୂଆ େପାଷା !େଲଇ ଛୁଆଟିର ମୁ� ଆଉଁଷି 

େଦଇ ଦୁଧ qତ େଖାଇ େଦେଲ !�ଡିଟି େଯମି� mକୁ-mକୁ କ� ଖାଇଯାଏ, ପବୂ�ୀ ମv ଠିକ୍ େପାଷା 

!େଲଇ ପ� ଘରଣୀ- ହାତରୁ mକୁ-mକୁ କ� ଦୁଧ qତ ଖାଇଯାଉ ଥାଏ ଭ!ଷ'ତର ��ା ନକ� 

 ଏେତ େ�ଟ ଛୁଆ, ଭ!ଷ'ତ କଣ େସ ଜାେଣ� େସ ଜାେଣ ଖାn ଟିେକ େସ�ହ ଆଉ ଶ��ା........ 

େଯଉଁଠି େସ�ହ, େସଇଠି ତାର ମନ........ 

j~ Cନ ପେର ଘରଣୀ ପବୂ�ୀକୁ �ୁଲ ପେଠଇବା ପାଇଁ ମନ ବେଳଇେଲ ଘର ପାଖ �ୁଲ 

େର ପବୂ�ୀର ନାମ େଲଖାଇ Cଆଗ5 ପବୂ�ୀର ଖୁସୀ କ�େଲ ନ ସେର �ୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢିବ, 

େସଠି ତାକୁ ବହୁତ ସା� ମିEେବ �େର-�େର ପବୂ�ୀକୁ ସିଖାଗ5 ପଶୁତ ରୁ ମୁ�ି େହାଇ jପ� 

ମଣିଷତ କୁ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ପବୂ�ୀ ! �େର-�େର ମଣିଷତ  ଆଡକୁ ଗ� କ5........ 

ଏମି� j~ Cନ ଗ5 ପେର �େର-�େର ପବୂ�ୀକୁ ଘରର େ�ଟ-େ�ଟ କାମ କ�ବାକୁ 

କୁହାଗ5 ଲୁଗାପଟା ଶୁେଖଇବାଠାରୁ ଆର� କ� ଘରଣୀ- ପୁअ କୁ ଧ�ବା, େଖେଳଇବା ଛଡା 

ଘରର अନ' ସଦସ'ମାନ-ର େ�ଟ-େ�ଟ କାମ ମv ପବୂ�ୀ �ା� କ�ଗ5 ଏହା�ା� ପବୂ�ୀର 

ପାଠପଢାେର ମv ବ'ାଘାତ ଘଟି5 ଶାରୀ�କ ପ�ଶ�ମ �ା� ପବୂ�ୀର ମାନସିକ अବbାେର ! 

ପ�ବf�ନ ଆସି5 ଯ�ା� େସ ପୁ�ପୁ� ମାନସିକ ରୂପେର अସୁb େହାଇ େ�ଟ-େ�ଟ ଭୁଲ କ�ବାକୁ 

5ଗି5........ 

ପ��Cନ ଷଡ�ୀ ବାବୁ अଫିସରୁ େଫ�ବା ପେର ଘରଣୀ-ର ପବୂ�ୀ !ରୁ�େର अ�େଯାଗ 
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   ଆ? କାହା ଛୁଆକୁ ବାେଡଇ~, ତା ମା ଆସି େମା ଦୁଆର ମୁହଁେର ଝଟାପଟା କE ଆ? ପଯ�'� 

େମା ଦୁଆରକୁ ଆସିବାକୁ େକ� ସାହସ କ� ନlେଲ ଏ अେଲେ�ଣୀ ଆସିବା Cନରୁ ସବୁ अଘଟଣ 

ଘଟୁ~ କାହା ବାଡିରୁ େ�ଟ ପିଜୁEଟିଏ ~େ�ଇ େଦବା, କାହା ସା�େର ଟା�-ଟାପ� କ�ବା 

ଏଇପ� अେନକ େ�ଟ-େ�ଟ ବାଳ-ସୁଲଭ ଗୁଣ ପବୂ�ୀର ଆ?କାn ଘରଣୀ-ୁ ବହୁତ अଡୁଆେର 

ପକଉଥାଏ ସବୁେବେଳ ପବୂ�ୀକୁ ଗାEଗୁଲଜ ଏମି� Cନ ଆସି5 େଯ େଯଉଁCନ ଘରଣୀ ପବୂ�ୀକୁ 

ଗାE ନେଦେବ ତା-ର ଇନ୍ଡାଇେଜସନ୍ େପ�ାେବ©ମ୍ େଦଖାଗ5 j~ଟା େ�ତ� େର ପବୂ�ୀ ଷଡ�ୀ 

ବାବୁ ଏବଂ ବୁଢା ବାପା ମା-ର ଟିେକ ଆଦର ପାଇ ଗାE ସ� ସବୁj~ ଭୂnଯାଏ ଆଉ ଯିବ ବା 

କୁଆେଡ jଏ अ~ ତାର....... ଝିअପି5 େସ........ 

Cେନ ତ ତୁମୁଳ କା� ଘଟିଗ5 ପବୂ�ୀ �ୁଲରୁ ଆସି ବାସନ ନ ମା? େଖEବାକୁ ପଳାଇ 

lବାରୁ ଘରଣୀ �ଗେର ପ ମ ଧ� ବାହାର କ� ଗାE େଦବା ସ�ତ ପବୂ�ୀକୁ ମାଡ ମା�, େଘାଷାରୀ

-େଘାଷାରୀ ଘରୁ ବାହାର କ�େଦେଲ ଝିअ ପି5 େସ ଯିବ ବା କୁଆେଡ କା�ି-କା�ି ପବୂ�ୀ ଘର 

ବାର�ାେର ଖାn ଲଟର-ପଟର େହଉଥାଏ, ଠିକ୍ େପାଷାମା� ର�lବା ପଶୁଟିଏ ପ�........ 

ସ�'ାେବେଳ ଷଡ�ୀ ବାବୁ ଘରକୁ େଫ� ପବୂ�ୀର ଏ� अବbା େଦo ହତାସ, ��ଶ ଆଉ 

ଯ§ଣାେର q�ିପଡି ଘରଣୀ-ୁ କ�େଲ – ମଁୁ ତୁମକୁ ପ�ଥମରୁ ମନା କ�ln ଛୁଆଟିକୁ େକାଳକୁ 

�अ� େବାn ମଁୁ ଜାଣିln ତୁେମ ପା�ବ�, କାରଣ ତୁେମ ମଣିଷ ଆ?ର ଏ� ସମାଜ ମଣିଷକୁ 

ପୃlAର ସବ�େଶ�<, ବୁ�ିମାନ, ଉ³ତମ ଏବଂ େଶ�< ପ�ାଣୀ qବେର ପ��ତ କ�ଇ~ j� ଏ 

ମଣିଷ କରୁ~ କଣ? ପଶୁଠାରୁ ! ଘୃଣ' କାମ ଯC ଆେମ ମନୁଷ'ତାର !େଶଷତାକୁ ସଦୁପେଯାଗ 

ନକ� ପଶୁ ଭE କମ� କ�ବା, େତେବ Cେନ ଏ� ପଶୁ ମାେନ ସମାଜେର ମଣିଷଠାରୁ ଉ³ତର 

ପ�ାଣୀ କୁହାଇେବ........ 

ମନୁଷ'କୁ ତାର କମ�ଫଳ େqଗ କ�ବାକୁ ପେଡ j� ପଶୁ ମାନ-ର େକୗଣସି କମ�ଫଳ 

ନାହ` j ପଶୁମାେନ େକୗଣସି ମଣିଷ ସୁଲଭ କମ� କରt ନାହ` ତୁେମ ପବୂ�ୀକୁ ପଶୁତ ରୁ ମୁ�ି କ�ଇ 
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   ମଣିଷତ ର ବାସ�ାକୁ अନୁଭବ କ�ଇବା ପେର ପୁଣି ତାକୁ େସ� ପଶୁର ସମାଜକୁ େଠnେଦବାକୁ 

େଚ�ା କରୁଛ? ଝିअଟା ଯିବ ବା କୁଆେଡ........ ଏ� ପଶୁର ସମାଜକୁ........ େଯଉଁଠି ଏ� ମଣିଷ 

ରୂପି ପଶୁ ତାକୁ oନ୍-�ନ୍ କ� ଖାଇେଦେବ........ 

अଶ��ଭ� ନୟନେର ଷଡ�ୀବାବୁ ପବୂ�ୀକୁ େକାେଳଇ େନଇ ଘରଣୀ-ୁ କ�େଲ – ଆ?ଠାରୁ ମଁୁ 

ପବୂ�ୀର େଦଖାଶୁଣା କ�! େଯଉଁ ପଯ�'� ତାର େଯାଗ' ପାତ�  େଖା? ତାର ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ କ� 

ନେଦଇ~ ଏବଂ ତାକୁ ପଶୁତ ରୁ ମୁ�ି ନେଦଇ~........ ମଁୁ ତାକୁ ପଶୁତ ରୁ ଉ��କୁ େନ!........ ପଶୁତ ର 

ଉ��େର Cେନ ପବୂ�ୀ ଠିଆେହବ........ ପଶୁତ ରୁ ଉ��େର....... 

 ସଂସାରେର ପବୂ�ୀ ପ� ଏମି� अେନକ ପି5 ପଶୁଭE �ବନଯାପନ କରୁଛt j� ଆମ 

ମଣିଷ-ର କଣ କf�ବ' ନୁେହଁ େସମାନ-ୁ ପଶୁତ ରୁ ମୁ�ି େଦଇ ମନୁଷ'େର ପ�ଣତ କ�ଇବା 

ଟିେକ q! େଦଖ� ତ........ ଆପଣ ଯC ପଶୁତ  ଭE �ବନଯାପନ କ�ଥାେ�........ 

 

ମୁkାଇ, mamata.dash1234@gmail.commamata.dash1234@gmail.commamata.dash1234@gmail.commamata.dash1234@gmail.com    
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ପ�ହ5ଦ ଖେଟାଇ 

 ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ� ାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ ଆ�v େଦବତା, 
�ଳାଚଳବାସୀ, େକାଟି ସଯୂ�'-ର େତଜେନଇ େସଇ କାEଆ ଠାକୁର 
�ଳକ�ରେର !�ଜମାନ ପ�େତ'କ ଓଡ଼ିଆ ପ�ାଣର ¢�ନ 
ମାନAୟ ଲୀଳାେଖଳାକୁ ଆଧାର କ� ଏକ ମହାନ ସଂ�ୃ� 
ଗଢ଼ିଉଠି~ ଏ ସଂ�ୃ� ନୂଆ ନୁେହଁ ଏହା ଉପେର େକେତେଯ 
jkଦ�ୀ ଲମି~ ତାହା େଲଖକର qବନାର ବାହାେର େତେବ ଯାହା 
େହଉ ଆମର ଜଗନ� ାଥ ସଂ�ୃ� ଆମର େହଉ~ ପ�ାଣେକ�� 
ଜଗନ� ାଥ-ର ମାନAୟ ଲୀଳା ଏହାର ଜଳ� ଉଦାହରଣ େଯଉଁ ଠାକୁର-ର ବାରମାସେର େତର 
ପବ� ପାଳନ ହୁଏ, େଯଉଁଠି ଠାକୁର �ଜ ଆସନ �ଡ଼ିେଦଇ ଭ� େମାହେର ବଡ଼ଦା�େର ଓହ© ାଇ 
ଆସt ରଥଯାତ� ା କ�ବାପାଇଁ, େସ ମହାନ ଭ� ଭଗବାନ- ପାଖକୁ ଯାଏ, j� ଜଗନ� ାଥ- 
ଲୀଳା !�ତ�  େସ �େଜ ଓହ© ାଇ ଆସt ବଡ଼ଦା�େର ଭ�- ସମାଗମକୁ େଦoବାକୁ ସମ�-ର 
ଭଲମ� ବୁଝିବାପାଇଁ ଭ� େଯଉଁଠି େହାଇଯାଏ ଗଦଗଦ 

 j� ଏ� ସ�କ� ବା ଧାମ¥କ qବନାକୁ ଯC ଖ�!ଖ�ିତ କ�ଯାଏ, ଏହା ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ 
େହାଇ ରେହନାହ` ଜଗନ� ାଥ-ର अେନକ ଲୀଳା ମvେର ର�~, ନବକେଳବର ଲୀଳା, େଯଉଁଠି 
ଠାକୁର �ଜର ପୁରୁଣା !ଗ�ହ ତ'ାଗକ� ନୂତନ !ଗ�ହେର !�ଜମାନ ହୁअt, ବ�ହF  ପ�ବf�ନ 
କରt ଏ� ନବକେଳବର ଏକ ଗୁ2 େସବା !ଶାବସୁ ଏବଂ !ଦ'ାପ�- ବଂଶଧରମାେନ ଏ� 
େସବାକୁ ସମାପନ କ�ଥାt j� ସାଂପ��କ ସମୟେର ଏ� େସବା ଆଉ ଗୁ2 େହାଇ ର�ନାହ`, 
ଏବଂ ଏହା ଦା�େର ପଡ଼ି ହାଟେର ଗଡ଼ି5ଣି ମହାପ�ଭୂ- ସମ� ଗୁ2େସବା ବf�ମାନ 

ସବ�ବ'ାପୀ-ୁ େନଇ �ଜ��ସବ�ବ'ାପୀ-ୁ େନଇ �ଜ��ସବ�ବ'ାପୀ-ୁ େନଇ �ଜ��ସବ�ବ'ାପୀ-ୁ େନଇ �ଜ��    
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   ସବ�ଜନ!Cତ େହ5ଣି ଏହା ଭ�-ର ଧାମ¥କ qବନାକୁ ଆଘାତ େଦବାପାଇଁ ଯେଥ�  

 �ଘ� ୧୯ ବଷ�ର ବ'ବଧାନପେର ଚEତବଷ� अନୁ<ିତ େହଉlବା ନବକେଳବରେର 
ସବୁେ�ତ� େର ତÔରତା ବୃ�ି ପାଇ~ j� ବନଯାଗ ଯାତ� ାଠାରୁ ଦାରୁ ସ�ାନ ପଯ�'� େଯଉଁଭE 
qବେର ଦଇତାପ�ମାେନ ଓ ପ�ଶାସନ �ତେର !େ�ଧାqସ େହାଇ ଏହାର ପ�mଳନା 
ସ�ୂ��qେବ अ�ବ'� େହାଇ~, ଏହା ସମେବତ ଜଗନ� ାଥେପ�ମୀ-ୁ ଆଘାତ େଦଇ~ 

 ପ�ଭୂ- ନବକେଳବରେର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁf ପ�ୂ�  େହଉ~ ଘଟ / ବ�ହF  ପ�ବf�ନ !� 
ମାଦଳାପା¨ି अନୁଯାୟୀ ଏ� j�ୟା �ଶା�� (अଧ��)େର ବୟ� ଦଇତାପ�ମାନ- �ା� ସମା�ତ 
େହବା କଥା େଯଉଁମାେନ ଘଟ ପ�ବf�ନ କ�େବ େସମାନ- ଆoକୁ अ�ପଟୁEେର 
ବା�ିCଆଯାଏ, ଏବଂ ହାତ ଆ�ୁଠିେର େରସମ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ Cଆଯାଏ, େଯମି� େସମାେନ ବ�ହF  
ପଦାଥ�କୁ ଛୁଇଁ ପା�େବ ନାହ`  ଏହା େହଉ~ !� ନା �ୟମ େଯେହତୁ ଶ�ୀମ�ିର େହଉ~ 
ଜଗନ� ାଥ- େ�ତ�  ଆେମ ସମେ� ଏ� ସବୁ �ୟମ ମା�ବାକୁ ବାv  

 ଚEତବଷ� େଯଉଁ ସମୟେର ଘଟପ�ବf�ନ େହବ େବାn େଘାଷଣା େହାଇl5 େସଇ 
ସମୟେର ସମୁଦାୟ ବଡ଼ଦା� ଜନାରଣ' େହାଇl5 ଏବଂ ଘେର ଘେର अଖ��ପ ଜEl5, 
େହେଲ ପେର ଜଣାପଡ଼ି5 େଯ ଘଟ ପ�ବf�ନ ��େର ନ େହାଇ Cନ Cପହରେର େହ5, ଆଉ 
େଯଉଁମାେନ ଘଟପ�ବfନ କ�ବା କଥା େସମାନ- ବ'Dତ ଆହୁ� अେନକ ଦଇତାପ� 
ଜବରଦ�ି ଘଟ ଦଶ�ନ କେଲ ଖବରେର ଆହୁ� ମv କୁହାଗ5 େଯ j~ ଦଇତାପ� େମାବାଇଲ୍ 
େନଇ ମ�ିର �ତରକୁ ଯାଇlେଲ ଏବଂ େସମାେନ ବ�ହF ର େଫାେଟା ଉେଠଇଛt ଏ� ସବୁ !ଭ� ାଟ 
ପାଇଁ ଦାୟୀ jଏ ? ଦଇତାମାେନ ନା ପ�ଶାସନ? ଏମାନ-ୁ jଏ अ�କାର େଦ5 ଏ� ସବୁ 
କାଯ�'େର !ଶୃÏଳା କ�ବାପାଇଁ  ଯC ଘଟ ପ�ବf�ନ ୧୫ ତା�ଖ ��େର େହବାର l5, 
େତେବ ମ�ିରକୁ Cନ ୧୦ଟାେର ବ� କ� Cଆଯାଇଥା�ା ଯC ପ�ଶାସନ ଜାଣିl5 େଯ େକୗଣସି 
ପ�କାର अଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉ~, ତା େହେଲ େପାnସର ସୁର�ା ବ'ବbା କ�ଗ5 ନାହ` କାହ`j ?  
ସବୁ ଘଟଣା ସ�ବାପେର ଏହାପାଇଁ କମିସନ୍ ବସିବ, େଦାଷୀକୁ ଦ� ମିEବ, ସବୁ େହବ j� ଘଟ 
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   ପ�ବf�ନ ଆଉ ଦାରୁ ସ�ାନ କଣ ପଛକୁ େଫ� ଆସିବ j ? 

 େଯଉଁ ଠାକୁର- େଯାଗଁୁ ସମ� ଓଡ଼ିଆ ଜା� !ଶଦରବାରେର ନମସ' େହାଇ~, େସ� 
ଠାକୁର- !�େର ଏମି� !ଭ� ାଟ କାହ`j, ଠାକୁର-ୁ େନଇ ଏେତ �ଜ�� କାହ`j ? ଧାମ¥କ 
qବନାକୁ ର�ା କ�ବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ସ�ୂ�� qେବ �ଜ��ରୁ ମୁ� େହବାକୁ ପଡ଼ିବ 
ଦଇତାମାନ- ଆ�ପତ'କୁ ଦମନ କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେହେଲ େ5କମାନ- ମନରୁ ଭଗବାନ- 
ପ�� lବା ଭ�ି ଓ ଶ��ା କମିଯିବ ଏlେର ସେ�ହ ନାହ` ଠାକୁର-ର େଯେତେବେଳ େସବା, ପଜୂା 
କ�ଯାଏ େସେତେବେଳ ମନେର େକୗଣସି अହଂ ନ ରo କାଯ�' ସ�ାଦନ କ�ବା କଥା େଯଉଁ 
!ଭ� ାଟ ଘଟିଗ5 ତାର େକୗଣସି ସମାଧାନ ନାହ` ଆେମ େଦାଷ କରୁେଛ, j� ସବୁ େଦାଷ 
ଠାକୁର- ଉପେର ଲC େଦଉେଛ େତଣୁ !ନାଶକାେଳ !ପରୀତ ବୁ�ି େହଉ~ େଯଉଁଠାକୁର 
ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆମ ସଂ�ୃ�, ସଭ'ତାକୁ ସବୁ !ପfିରୁ ଘ|େଘାେଡ଼ଇ ରoଛt େସ� ଠାକୁର-ୁ େନଇ 
େହଉlବା �ଜ�� କରୁlବା େ5କ-ୁ ଉ�ତ ଶି�ା Cଆଯାଉ ନେଚତ ଏ� ମହାନ ପର�� ଓ 
ସଂ�ୃ� ଧୁEସାତ୍ େହାଇଯିବ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାେନ ଆଉ ଠାକୁର- ଭ�ି କ�େବ 
ନାହ`  
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ର¨ନ ସାଇଁ 

ମାତା ପିତା ତୁେମ ସା�ାତ ଠାକୁର 

େମା ହୃଦୟ ମ�ିରର 

ଜନF ଦାତା ତୁେମ ମହାନ େଦବତା 

େଘନ େମାର ନମ�ାର  

ତୁମ ମେନ େକେବ େଦ! ନାହ` ଦୁଃଖ 

ଆ? ଏ ଶପଥ େମାର 

ସଂସାରର ସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦ! 

ସା? ଶ�ବଣ କୁମାର  

ତୁମ� େସବାେର Cନ କାଟୁl! 

କ�!� अନାଦର 

ତୁମ� ଦୟାେର ପାଇ~ �ବନ 

ଧନ' ଏ �ବନ େମାର  

 

ଲ�Fୀନା�ୟଣ ପୁର, �ଜ ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼ 

ମାତାପିତାମାତାପିତାମାତାପିତାମାତାପିତା    
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qଗିରଥୀ େବେହ� 

ତୁମ� ସୁରେର ମଁୁ ସୁର�ତ 

ସୁରେର ସୁରେର 

ମଁୁ ଭୁn� अDତ, 

अmନକ ତୁେମ j� 

ରୂପ ବଦEଛ 

କ�ଛ ଆ? 

ଆମ ଇ�ହାସ କଳ-ିତ  

 

େମା� ସପ�େର ତୁେମ ତ ସପି�ତ 

ସପ�େର ସପ�େର 

ତୁେମ ମ�ଛ j �!ତ 

अmନକ ମଁୁ j� 

ଋତୁ ପାଲଟି~ 

କ�~ ଆ? �ଜକୁ 

ର�େର ର¨ିତ  

 

ବ�ହF ପୁର 

ର¨ିତାର¨ିତାର¨ିତାର¨ିତା    
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କ!ତାଘର ୨୦୧୫ ପୁର�ାର ପାଇଁ ପ�ଥମ େସାପାନେର ୨୦ ଜଣ କ! 

ବ�ହF ପୁର, ୯-୭-୨୦୧୫ : ଗ¨ାମ ?ଲ© ାର ନୂତନ ଏବଂ अଗ�ଣୀ ସା�ତ' अନୁ<ାନ ‘କ!ତା ଘର’ 

୨୦୧୫ ପାଇଁ େଶ�< କ! ଚୟନର ପ�ଥମ େସାପାନ ସ�ାଦକ qଗିରଥୀ େବେହ�, ପ��<ାତା ଡା 

�େଜ��  କୁମାର େବେହ�, ଉପେଦ�ା ପ�ହଲ© ାଦ େବେହ�, ସହ ସ�ାଦକ ସୁଶା� ପ+ନାୟକ ଓ 

�ଳକ´ ସାହୁ- ମିEତ ଉଦ'ମେର ସମାପନ େହାଇ~ ସ�ାଦକ अନୁ<ାନ ତରଫରୁ େକାଡ଼ିଏ 

ଜଣ କ! ଓ ନାରୀକ!- ନାମ େଘାଷଣା କ�ଛt 

ସ�ାଦକ- ସତୂ� ରୁ ପ�କାଶ େଯ ଗ¨ାମ ?ଲ© ାର କ! ଓ ନାରୀକ!ମାନ-ୁ େନଇ ଏକ କ!ତା 

ସ-ଳନ ପ�କାଶ ପାଇବା େନଇ େଫବୃଆରୀ ମାସେର ଆନୁ<ା�କ qବେର େଘାଷଣା 

କ�ଯାଇl5 େସ ମvରୁ ଜେଣ େଶ�< କ! ଚୟନ କ�ଯାଏ ତା-ର କ!ତା ସଂକଳନକୁ !ନା 

ମଲୂ'େର ପା�ୁnପିଟିଏ ପ��ୁତ କ�ଯିବ େବାn କୁହାଯାଇl5  ଏlପାଇଁ ��ଟି େସାପାନେର କ! 

ଚୟନ ପ�j�ୟା lବା େବେଳ ପ�ାଥମିକ େସାପାନେର ୨୦ ଜଣ କ!- ନାମ େଘାଷଣା କ�ଯାଇ~ 

ଏ� ତାnକାେର bାନ ପାଇଛt, ବ�ହF ପୁରରୁ qଗ'ଲ�Fୀ ମହାରଣା, ଡା ସ¨ୟ କୁମାର ପ�ା, େକ 

ଶ'ାମବାବୁ େଦା�, ସ��ପ�q ପାଢ଼ୀ, ପCF� ମିଶ�, �ଳକ´ ସାହୁ, ସୁଦାମ ପାଣିଗ�ାÂ, ଶରତ କୁମାର 

ଦାଶ, ଇଂ !ଦୁ'ତପ�q ଶତପଥୀ, ଭ¨ନଗରରୁ ଡଃ ସୁେରଶ ଚ��  ପ�ା, !kାଧର ଷଡ଼�ୀ, ପ�ଶା� 

ମହାt, ବାଳକୃ¤ ପ+ନାୟକ, ର�ାରୁ ଭ�ବ¸ଳ ନାହକ, ପ ାନନ ଖଟୁଆ, ପାତ� ପୁରରୁ �ହାର 

ର¨ନ ପାଢ଼ୀ, ସୁଶା� ପ+ନାୟକ, କ�ଲତା ମହାରଣା, Cଗପହ�ିରୁ ସେ�?� ସାହୁ, ଏବଂ 

େପାଲସ�ରୁ ��ନାଥ ପ�ଧାନ 

କ!ତା ଘର ୨୦୧୫ର ପ��<ାତା !ଶି� ଚ�ୁ�j¸ା !େଶଷ� ଡା�ର ତଥା ପ�ାବ�ିକ ଡା �େଜ��  

କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର ୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫    
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କୁମାର େବେହ�- अନୁସାେର ଏହା ଏକ ଉfମ ପଦେ�ପ ଯାହା�ା� କ!ସମ�ାଟ ଓ କ!ସଯୂ�'- 

ପ� ବରପତୂ�  ପାଇlବା ଗ¨ାମ ମାଟିେର ଜ�Flବା ବ'�ିମାେନ ସା�ତ' ଜଗତକୁ ଋ�ିମ� 

କ�ପା�େବ 

ଉପେଦ�ା ପ�ହଲ© ାଦ େବେହ�- ତରଫରୁ କ! ଓ ନାରୀକ!-ୁ अେନକ ମାତ� ାେର େଯାଗେଦଇ 

ଏ� अ�ଯାନକୁ ସଫଳ କ�ଇବା ପାଇଁ ଆହ ାନ Cଆଯାଇ~ େଯଉଁମାେନ କ!ତାଘର ୨୦୧୫ 

ପାଇଁ କ!ତା ପଠାଇବାକୁ mହାt େସମାେନ ସ�ାଦକ, କ!ତା ଘର, ମାଫ� ତ - କ�ମନ େବେହ�, 

ମାଳୀ ସା�, ଆ-ୁn, ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୧୦ ଠିକଣାେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ अନୁେ�ଧ କ�ଯାଇ~  

 

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

କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର ୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫    
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ अଗ� ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ �ା� 
noତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

ଆପଣ- noତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସାb', ବ'� ଇତ'ାC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

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

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 

ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ2ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 

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

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

କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏlେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

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

େପ�ା¸ାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିf ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, 

େଲoକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା¸ାହନ �ଶି Cଆଯାଏ ନାହ` ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁlବା 

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

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇ|ରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ° େହାଇଥାଏ 

ପାଠକ mହ`େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��nପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ5ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲoକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� jkା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

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

ହ�ା�ରେର େଲo ପଠା�, jkା ଟାଇପ୍ କ� ମv ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉlେଲ େଲଖାକୁ 

େଲo ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

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

େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁlପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ` ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ«ୁକ େତେବ �ଜ noତ 

କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇ|ରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 

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

ମv ଇ|ର୍ େନଟ ମାvମେର ହ` ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ 
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େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ`, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ମ�ଳ 

ହ�ା�ରେର େଲo ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Aମା ନଗର - ୨ୟ ଗE 

  ଆkପୁଆ, ବ�ହF ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
 ଯC ଆପଣ ଇ|ର୍ େନଟ୍ ମାvମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ mହାt େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫ|େର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

ଟ� ାନ୍ସ୍ nେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, jkା 

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

ଠିକଣା େହ5 -  aahwaan@gmail.com    

 ଏ� ପ��କା ଉନ�� େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ'     |    

 ଧନ'ବାଦ 

    ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
 ପ��<ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
ଯC ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସlପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 

https://www.facebook.com/odiaparibar 


