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‘ଆହାନ’େର ପ5
ୂ 6 ତଃ େମୗFକ, अପକାଶି ତ େଲଖା
ଗୁଡ଼ିକୁ ହf େଲଖାର ମାନ ଏବଂ Iଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା
ଆଧାରେର ଚୟନ କ.ଯାଇଥାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ
େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କm6ବ( / ଦାୟିତ ର7ବ
ନାହf, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା ବା !େp6ଶ
Dଆଯାଇନାହf

େଲଖାେର

Dଆଯାଇqବା

%rର

େଲଖକ,ର ସ3ୂ56 !ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ3ାଦକ
stା ପକାଶକ,ର ସହମ ର7ବ େବାu େକୗଣସି
uvତ !ୟମ ନାହf ଯDଓ ସ3ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ
Iବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହf ପକାଶି ତ
କଥାz ତଥାପି େଲଖାର ଶତପଶତ ସତ(ତାର
ଦାB େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠିqବା %ବାଦର ଉmରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ
େଲଖକ,ର, ଏqେର ସ3ାଦକ stା ପକାର େକୗଣସି
ଉmରଦାୟିତ ର7ବ ନାହf
ଏ7

ପକାର

େକୗଣସି

अଂଶ

ବା

େଲଖା

ସ3ାଦକ, uvତ अନୁ ମ %ନା अନ( େକୗଣସି ମା|ମ
(ପତ ପକା / ଗଣମା|ମ / ସtାଦପତ ଇତ(ାD)େର
ପକାଶି ତ କବା ଏକ अପ.ଧ ଦୟାକ ଏ7 %ଷୟ
ପ %େଶଷ |ାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ rହfେଲ !ଜ
େଲଖାର ପrର େହତୁ

େସମାନ, େଲଖା ପକାଶି ତ

େହାଇqବା ପୃ8ାମାନ,ର ପ% ଗଣମା|ମ ବା
ଇରେନଟେର

େଦଇ

ପାେବ

ଏଠାେର

ଆେମ

अନୁ େ.ଧ କବୁ େଯ େଯେବ ମ| ଆପଣ ପକାର
େକୗଣସି अଂଶ ଇରେନଟ୍ / େଫସବୁ କ୍ / ଟ ି ଟରେର
ପସାର

କରୁ ଛz,

ଦୟାକ

ଆମ

ପକାର

େୱବ୍ସାଇଟର୍ ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲଖ
କବାକୁ ଭୁ uେବନାହf
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ନମ ାର,
ଜୁ ଇ ସଂ ରଣ ଆହାନର ପକାଶନେର େହାଇqବା
%ଳt େହତୁ

ମଁୁ ମାପାଥ6ୀ େଯଉଁବୁ ମାେନ ଏ7

ପକାକୁ ସମୃ କଛz ଏବଂ େଯଉଁ ମାନ, େଲଖା
ଆମ ପକାେର ପକାଶି ତ େହାଇ ଆସୁ ଏବଂ େହଉ
ଏବଂ ଆଗକୁ ମ| େହଉqବ େସ7 ବୁ ମାେନ ହୁ ଏତ
ଜାଣିଥାଇ

ପାରz

େଯ

ଏ7

ପକା

ପକାଶନେର

େହଉqବା %ଳtର କାରଣ କଣ ଏ7 ପକାର

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ପକାଶନର ସମ Dଗ େକବଳ ମଁୁ ଜେଣ ବ(ି ହf
େଦvଥାଏ େଲଖା ସଂଗହଠାରୁ ଆର କ, ଟାଇପ୍
କବା, ସଂପାଦନା କବା, ଭୂ ଲଠିକ୍ େଦvବା, ପକାର
ତ ଏବଂ ପଦ ପୁ କବା, ଡିଟିପି ଏବଂ अନ(ାନ(
କାମ

ସେମତ

ପକା

ପକାଶନ

ପେର

ଏହାକୁ

େୱବ୍ସାଇଟେର अପେଡ୍ କବା, ଏ7 ସମ କାମ ମଁୁ
ଜେଣ ହf କେର କାରଣ ସମେ ବ( କାହାକୁ
ସାହାଯ( କବାପାଇଁ କ7ବାକୁ ମନ ହୁ ଏ! अବଶ(
अେନକ ବୁ ଏ7 ସବୁ %ଷୟ ଜାଣିବା ପେର !ଜ
େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କ ପଠାଉଛz ଯାହା
ଫଳେର େମାର ଶମ s ପମାଣେର କମ େହଉ
6 (ତା ଏବଂ अେନକ ପକାରର
େସ ଯା େହଉ, କମବ
ଦାୟିତ େହତୁ ଏ7 ପକା ପକାଶନେର େବେଳ େବେଳ
%ଳt ହୁ ଏ ତଥାପି ପେତ(କ ମାସେର ଏ7 ପକାକୁ
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ପକାଶନ କବାର ଦାୟିତ ସ3ାଦନେର ମଁୁ େକେବ

ମହାପଭୂ ଏମାନ, ପାଇଁ ବ(ିଗତ ସ3mି ପାଲଟି

अବେହଳା ପକାଶ କେର!

ଯାଇଛz

ଚFତ ମାସ ଏକ ଘଟଣାବହୁ ଳ ମାସ q

ଚFତ ରଥଯାତ ା ସମୟେର େସବାୟତମାେନ

ମହାପଭୂ ଶୀଜଗନ ାଥ, େଘାଷଯାତ ା ଆମ .ଜ(ର ପମୁଖ

େଯଉଁପକାର ପଶାସନକୁ ଚ(ାେଲ୍ େଦଇ କାମ ସବୁ

ଉବ q %ଗତ ନବକେଳବର ପରଠାରୁ ମହାପଭୂ,

କଛz ତାହା ଆଉ କାହାକୁ अଛପା େହାଇ ର7ନାହf

अି ତକୁ େନଇ अେନକ ପଶ अେନକ, ମନେର ଉ,ି

ଗଣମା|ମ ସଖେର ଏମାନ,ର अଶୀଳ ବ(ବହାର

ମାରୁ qବା େବେଳ ଚFତ ରଥଯାତ ା ସମୟେର ଏହା

ସମ ବ(ବାକୁ ପଦାେର ପକାଇେଦଇ Iବନାର

ପମାଣିତ େହାଇଗ େଯ %ଶ !ୟା, Iଗ( s େକଇ

ଠାକୁ ର େବାu ଆେମ ସି ନା ଶୀମି ର ଯାଉେଛ, ନ

ହାତଗଣ

ମାତ

େହେଲ ଏମାନ, ବହପକୁ ସ7ବା ଭF ମତା ଆଉ

କା8ପିତୁଳାକୁ େନଇ ଆେମ ଗବ6 ଯାହା କରୁ େଛ ସି ନା

ଆମର ନାହf ସମଗ ମାନବଜାର େଦବତା ଏେବ

େହେଲ

ଏ7

େକେତଜଣ अମାନବ, ହାତେର ବା ପଡ଼ି ଛz ଆେମ

େସବାୟତ, !କଟେର ମି ର !ମା6 ଣର अେନକ

କାହfs େଦାଷ େଦବା କଳାପାହାଡ଼କୁ , ଏମାେନ ଜେଣ

ଶତାୀପେର ମି ରର ପrଳନା ବ(ବାକୁ େଦvେଲ

ଜେଣ କଳାପାହାଡ଼ ନୁ ହz s ? ମି ର ସ3mି ଉପେର

ମନ େହଉ ସେତ େଯମି ଏ7 ମି ର ତତ୍କାଳୀନ

କୁ ଳୀ ମା ବସି qବା ଏ7 अମଣିଷମାନ,ୁ ମି ରରୁ

ଓଡ଼ି ଶାର

%ଦାୟ କବା ସମୟ ଆସି  ଧମ 6 ଓ ଆାର ମି ରକୁ

େସବାୟତ,

େସ

%

ହାତେର

अସହାୟ

ସମାଟମାେନ

ର7

େହାଇପଡୁ ଛz

ଗଢ଼ି ନqେଲ,

ହୁ ଏତ

ଏ7

େସବାୟତ ମାେନ ହf ଗଢ଼ି qେଲ, େତଣୁ ମି ରର ସମ

ଏମାେନ ବ(ବସାୟର େକଳୀ କେଦଇଛz

!ୟମ ଏ7 େସବାୟତ ମାେନ ହf ଧାଯ(6 କେବ

ସାନପ5
ୂ 6 ୀମାେର ସମ ପେଚ¡ା ସେm ଏମାେନ

ଏମାେନ rହfେଲ ମହାପଭୂ େIଗ ପାଇେବ, ଏମାେନ

ଭମାନ,ୁ ସୁେଯାଗ େଦଇେଦେଲ ମହାପଭୂ, ଶୀअ¢କୁ

rହfେଲ ମହାପଭୂ,ୁ ବଡ଼ଦାେର ଠିଆ କେରଇେଦେବ

ଛୁଇଁବାକୁ  ଏqପାଇଁ अଥ6 Dଆ!ଆ େହାଇqବା କଥା

ଏମାେନ ହf ସବୁ s ଓଡ଼ି ଶା .ଜ( ପଶାସନ, ସେବ6ା

अେନକ କହz ପଶାସନ ଏମାନ, ଉପେର େକୗଣସି

ନ(ାୟାଳୟକୁ ଏମାେନ ମାନz ନାହf ପୁରୀ ଗଜପ

ପଦେପ େନନାହf, ଏମାେନ ପୁଣିଥେର !ଳାଦ ୀ %େଜ

ହୁ अ ବା ଶ,.rଯ(6 , େସମାେନ ଏମାନ,ଠାରୁ %

େବେଳ ମ7ଳା ଭ,ୁ ରଥ ଉପରକୁ େନେବ େବାu

ଉ6 େର ପଶାସନ ଓ ମୀ,ୁ ମ| ଏମାେନ ମାନz

େଖାେଖାu େଘାଷଣା କେଲ, େକବଳ େସs ନୁ େହଁ

ନାହf ସମୁଦାୟ rେକାଟିରୁ ଉ6

ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ,

ଏମାେନ ାେନ ାେନ େପା¡ର ଲଗାଇ ପଶାସନକୁ

Iବନାକୁ ଏମାେନ ଆଡ଼ ଆvେର % େଦଖz ନାହf

େଖାେଖାu ଜେଣଇ େଦେଲ େଯ େସମାେନ ରଥ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

6

ଜୁ ଇ ୨୦୧୬ ସଂ ରଣ

ଆହାନ ଇ-ପକା

ଉପରକୁ ମ7ଳା ଭ,ୁ େନେବ, ଯାହା କବାର अ

%ଗତ Dନେର ପୁରୀ ©ଲାପାଳ, ଉପେର

କର ଏବଂ େସମି େହମ| େପାuସ, ପଶାସନ,

େହାଇqବା ଆକ ମଣର ପୁªାନୁ ପୁª ତଦ କ.ଯାଇ

6 ପ
ମୀ ଏବଂ अେନକ ଉପଦ अ¤କାରୀ ମୁକଦଶକ

ଏqେର ସ3ୃ  େସବାୟତ ମାନ, %େ.ଧେର କଡ଼ା

ଠିଆ େହାଇ ର7େଲ େଯେତେବେଳ େସବାୟତମାେନ

ଦ%ଧାନ କ.ଯାଏ, ଯାହା अନ(ମାନ, ପାଇଁ ଏକ

ମ7ଳା ମାନ,ୁ ରଥ ଉପେର ଚେଢ଼ଇେଲ ଏହାର ଦୃ ଶ(

ଉଦାହରଣ ସୃ¡ି କରୁ  େଯଉଁଠି େଖାଦ୍ ©ଲାପାଳ ଓ

ଗଣମା|ମେର ପସାରଣ େହାଇ ସମଗ %ଶ େଦv

ମୀ अସହାୟ େହାଇଗେଲ, େସଠି ସାଧାରଣ ଜନତା,ୁ

ଖାu ଏs ନୁ େହଁ , ସୁଦଶ6ନ, ପହି େବେଳ ଗେଗାଳ

sଏ ପrେର ? ଓଡ଼ି ଶାର ଜେଣ ଜେଣ ସୁେଯାଗ(

6 ,ୁ rରମାଳ ଉପେର ଏକ ଘା ପାଇଁ
କ ସୁଦଶନ

.ଜ(ବାସୀ Iବେର ପେତ(କ ବ(ି ଏ7ମାତ ଦାB

अସହାୟ अବାେର ¥ଡ଼ି େଦେଲ ଏହା େକଉଁ ପକାରର

କବାର अ¤କାର ର7

ଭି? ତୁ େମ େସବାୟତ ଆଉ ଏହା ତୁ ମ େସବା ?

ଚFତ ମାସର ଆଉ ଏକ ଉେଲଖୟ ଘଟଣା

I%େଲ ମନକୁ ଘୃଣା ଆସୁ ଆେମ ଏ7 େକ,ୁ

q କମାଳ ©ଲାେର !ରୀହ ଆDବାସୀ ମାନ,ୁ

େକମି େଯ ସହ( କରୁ ଛୁ ?

ଗୁFକାେର

ମୃତୁ(ବରଣ

କବା

ମାଓବା«,

ଶୀମି ର କାହାର ବ(ିଗତ ସ3mି ନୁ େହଁ 

ସଖୀନ େହଉqବା େପାuସ ଦଳ ସଖେର ଆସି qବା

େତଣୁ .ଜ( ପଶାସନ ଶୀଘ ମି ରକୁ ଏ7 େସବାୟତ,

ଏକ !ରୀହ ଆDବାସୀ ଦଳ େପାuସର ଗୁFମାଡ଼େର

କବଳରୁ

ମୃତୁ(ବରଣ

ମୁ କର େଯଉଁମାେନ ଯୁଗଯୁଗ ଧ

ପାବାକ

ଆୟର

ପ¦ା

େବାu

େସମାନ,ୁ

ଏଠାରୁ

%ତାଡ଼ି ତ

ଧ

େନଇଛz

ଏହାକୁ

େନଇ

ବm6ମାନ

.ଜ(େର .ଜ ଗରମ ର7 %େ.ଧୀ ଦଳମାେନ

ମି ର

.ଚତ ଢ¢େର ଏqପାଇଁ .ଜ( ପଶାସନକୁ ଦାୟୀ

ପrଳନା ଦାୟିତ େକୗଣସି ଦାୟିତସ3ନ େଗା8ୀ ବା

େବାu ଦାB କ ାେନ ାେନ ପବାଦ େଶାIଯାତ ା

ସଂା ହାତକୁ Dଆଯାଉ ଦି ଣ Iରତର अେନକ

ଆେୟାଜନ

ମି ରେର ବାଷ§କ ହଜାର ହଜାର େକାଟି ଟ,ାର ଆୟ

अ¤କାରୀମାେନ ଏ7 ଘଟଣା ଦୁ ଭ6ାଗ(ଜନକ େବାu

େହଉqବା େବେଳ ଆମ ଶୀମି ର ସବୁ େବେଳ अIବେର

ଜଣାଇଛz ତଥାପି ଏହାକୁ େନଇ .ଜ ru

ରହୁ 

କାହfs

?

ଏହାର

କ.ଯାଉ

କqେଲ

ସେବ6ଣ

କଛz

अବଶ(

ସୁରାବଳ

କ.ଯାଉ

s ବ8 अ¤କାରୀ, ମତେର ଗୁFକାେର ଶୀକାର

ମି ରେର ପଜ
ୂ ାରୀ ଏବଂ େସବାୟତ ମାନ,ୁ ଦତା

େହାଇqବା ମୃତ ବ(ି, ଶରୀରରୁ ୩୦୩ େଗାF ମିF,

¨mି େର rsରୀ Dଆଯାଉ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ କ େମ ru

ଯାହା େପାuସମାେନ ବ(ବହାର କରz ନାହf, େତଣୁ

ଆସୁqବା ପଥାକୁ ବ କ.ଯାଉ

ଏହାର ତଦ ru s ଏହା େହ େକମି ଆଉ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଆହାନ ଇ-ପକା

କାହfs, ତାହା .ଜ(ର %¨ନ ପମୁଖ ଗଣମା|ମେର

6
ଏ7ପ ହତ(ାକା କବ ନାହf କାରଣ ଦୁ ଇବଷର

ପସାତ େହାଇ

ଶି ଶୁ େକେବ % ମାଓବା« େହବନାହf ସୁତ.ଂ ଏହା

%ଗତ

ପାଖାପାv

େଦଢ଼

ଦଶୀେର

ଧେନବାକୁ

େହବ

ମାଓବା«ମାନ, -ା. अଗଣିତ !ରୀହ ଆDବାସୀ

ବ(ିମାେନ

!ଜର

6 ହତ(ାର ଶି କାର େହାଇଛz ପାୟ ପDନ
!ମମ

େପାuସ ଗୁF%!ମୟ अ®ଳେର ପେବଶ କ !ଜ

.ଜ(ର େକୗଣସି

ମୃତୁ(କୁ ଆମzତ କqେଲ

अ®ଳେର ମାଓ 7ଂସା ସାମାନ(

େଯ

ଏ7

ଘଟଣାେର

ଦୁ ଭ6ାଗ(ବଶତଃ

!ହତ

ମାଓବା«

ଓ

ଖବରେର ପବm§ ତ େହାଇ ସାଣି କ7େଲ अତୁ (ି

ଆ³ଯ(6 ର %ଷୟ ଏ7 ଘଟଣାପେର େଫସବୁ କ ଓ

େହବନାହf କ7ବାକୁ ଗେଲ ଏକ ରକମର େଦହସୁହା

ଟ ି ଟର୍ ପ ସାମା©କ ଗଣମା|ମେର ମ| अେନକ ବ(ି

େହାଇଗଣି ଆଉ େସ ଖବର ପଢ଼ି େଲ ମାନସି କ

ଏqପାଇଁ ମୁଖ(ମୀ ଶୀ ନBନ ପ*ନାୟକ,ୁ ଆେପ

ରେର େକୗଣସି अି ରତା େଦଖା େଦଉqବ େବାu

(ଏବଂ

ଆେମ Iବୁ ନାହଁୁ  ଗତ Dନେର କମାଳ ©ଲାର ଏକ

अଭେଦ ାତ Iଷାେର ) କଛz େସ7 ସବୁ େପା¡୍

ସୁଦୂର

%ଷୟେର

ପଢ଼ି ବାପେର ମେନ େହଉq ସେତ େଯମି ଆମ

ସtାଦ ପାଇବା ପେର ତତ କାଯ(6 ାନୁ 8ାନ ସ ରୂପ

ମୁଖ(ମୀ !େଜ େସ7 अ®ଳେର ଉପି ତ ର7 େସ7

ସୁରାବା7 େସ7 अ®ଳେର ଗ କରୁ qବା ସମୟେର

!ରୀହ

ମାଓବା«, ସହ ଗୁF %!ମୟ େହଉq ଏବଂ ଏ7

େଦଉqେଲ

ସମୟେର େସ7 .ା େଦଇ ଯାଉqବା ଏକ ଯାତ ୀବା¯

ଘଟଣାପାଇଁ ଆେମ अତ( ମମା6 ହତ ଓ ଦୁ ଃvତ ଏବଂ

ଯାନେର ବସି qବା s ଆDବାସୀ ଏ7 ଗୁFେଗାଳାର

ଏ7ପ

ଶୀକାର େହାଇଗେଲ ଏହା ଏକ अତ( ଦୁ ଃଖଦ ଏବଂ

େସqପାଇଁ ଆେମ ସବ6ଦା ପଯତ ଶୀଳ େବାu ଦି ଣା®ଳ

6 ଶୀ6 ଘଟଣା
ମମ°

ସୁରା अ¤କାରୀ ଜଣାଇଛz ଏବଂ ଏ7 ଘଟଣାେର

अ®ଳେର

ମାଓବା«,

ଉପି 

ଳ

%େଶଷେର

अତ(

ଆDବାସୀମାନ,ୁ
ଯDଓ

ଘଟଣାର

ମାବା

अଶାଳୀନ

େଯପ

!େp6ଶ

ପାଇଁ

କମାଳେର

ପୁନ.ବୃ mି

ଓ

େହାଇqବା

ନ

ଘେଟ

ଏ7 ଘଟଣାପେର .ଜ(ବାପୀ ପsୟା ସୃ¡ି

!ହତ ବ(ିମାେନ ମାଓବା« ନqେଲ ସୁା େସମାେନ

େହାଇ, ଯାହା ଆମ ମତେର େକବଳ .ଜେନୖ କ

ଗୁF %!ମୟର ସି ଧା ଶି କାର େହାଇqବା अତ(

ଉେpଶ(

ଦୁ ଭ6ାଗ(ଜନକ େବାu କ7ଛz

ପେଣାDତ

ବ(Eତ

ଆଉ

s

ନୁ େହଁ 

ଘଟଣାେର !ହତ ଛअଜଣ ଆDବାସୀ, ମ|େର ଏକ

अବଶ(

ଏ7 ଘଟଣାେର ସରକାର,ୁ

ଦାୟୀ

6 ଶି ଶୁ ର7, ଏବଂ !ଜଣ ମ7ଳା ର7ଛz
ଦୁ ଇବଷର

କରୁ qବା େସ7 ବୁ ମାେନ ମାଓବା«ମାନ, 7ଂସା

ଆମ ମତେର େକୗଣସି ସୁରା କମୀ6 !ଜ ²ାତବାେର

ପେର କାହାକୁ !ି ତ କqବାର େକୗଣସି ଦୃ ¡ା ମଁୁ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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େଦvବାକୁ

ପାଇନାହf

ମୁଖ(ମୀ,ୁ

େଯେକୗଣସି

ଆହାନ ଇ-ପକା

6 ଣାପାଇଁ
ଦୁ ଘଟ

ସି ଧାସଳଖ ଦାୟୀ କବା ହୁ ଏତ s

ବୁ , ସଉକ ପାଲଟି ଯାଇ ଏ7ପ ଘଟଣା !³ୟ
Iବେର %ରଳ s ଏqପାଇଁ େଯ େକବଳ ସରକାର
ଦାୟୀ ବା ସରକାର, ସି ଧାସଳଖ ଇ¢ିତେର ଏ ସବୁ
ଘଟଣା େହଉ େବାu କ7ବା ମ| अନୁ ତ
ଦୟାକ ଏ7 ଆେଲଖ(କୁ ପଢୁ qବା ବୁ ମାେନ
ଜାଣି

ରvବା ଉତ

େହବ

େଯ

ଆେମ େକୗଣସି

.ଜେନୖ କ ଦଳ ବା ାଧା.ର ବଶବm6ୀ େହାଇ
ଏ7ପ େଲଖା େଲଖୁନାହଁୁ  େତଣୁ ଏହାକୁ ସମାେଚନା
େବାu %େବଚନା କେବ ନାହf
େଶଷେର ମଁୁ ଆଶା କରୁ  େଯ ପେତ(କ ଥର
ପ ଏ7 ସଂ ରଣ ଆହାନ ଆପଣ,ୁ !³ୟ ଭଲ
ଗିବ

ଉାହ ଏବଂ

ସହେଯାଗ

ପାଇଁ

ସମ,ୁ

ଧନ(ବାଦ

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ
ପ8ାତା - ସ3ାଦକ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଏ7 ସଂ ରଣେର ର7
!ରବ अାର

ଜୟୀ େବେହ.

୧୨

%ରହେର ଶାବଣ

Iଗିରଥୀ େବେହ.

୧୪

କାu ଆଉ ଆ©

ଲୀନା ମହାz

୧୫

ଲ¶ା

ପେବାଧଚ ମୁଦା

୧୬

अ¨ଶ· अନ ଦାତା

ରନ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୧୮

ମନକଥା

ପI ପିୟଦଶ§

୧୯

ଦୁ ¡କାମନା

ଶୀପ ସାହୁ

୨୧

େହ େମଘ

ପ®ାନନ େବେହ.

୨୨

ବଦ୍ନାମ

ପ®ାନନ େବେହ.

୨୩

ଗଁ ା େrର

ଉଦୟନାଥ .ୟ

୨୪

ଭିସୁଧା

Dଲୀପ ରଣ©ତ

୨୫

ଭକତ ¸ବନ

ଜୟ sେଶାର ସାହୁ

୨୬

ଉେପି ତ

ମେନାଜ ଦଳେବେହ.

୨୭

ଫୁଲର ପାଥ6ନା

େ.7ତ୍ ନାେଗଶ

୨୮

ଟପର୍ ପୁअ

ଡା େସୗମ(ରନ ମିଶ

୩୦

େପମ େହ ସପନ

େତ ବାସୀ େଜନା

୩୧

େସମାେନ ଏେବ େକଉଁଠି?

ପକାଶ ରନ ପଡ଼ା

୩୨

ଗୀତ

6 ୀ ଷଡ଼¢ୀ
େଜ(ାମୟ

୩୩

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ବଷ6ା

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

୩୪

अହଂକାର

ମାଧବ ଚ େଜନା

୩୫

େବଣୀ

%ନୟ ମହାପାତ

୩୬

ମ|ାହ

%ନୟ ମହାପାତ

୩୮

େହ ବୁ େଦଖାDअ

େଜ(ାsେଶାର ମହ

୩୯

%ର

ପୀପିୟଦଶ§ ମହାପାତ

୪୦

ବନ

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

୪୧

ନବକେଳବର ରଥଯାତା

7ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ

୪୨

ସାଥୀ

ଲGୀକା ମହାରଣା (ପରଭୃ ତ)

୪୪

ଆଶା

Dଲୀପ କୁ ମାର ପଧାନ

୪୫

¸ବନ

ଡା ସ(ା.ଣୀ ପାଣିଗା¯

୪୬

©% ମଁୁ େପମର ବା©

େମାହନ ଚ %େଷାୟୀ

୪୮

େଗାମତ
ୂ  अତ( ମଲ
ୂ (ବାନ

ଓଡ଼ି ଆଗୁରୁ.କମ୍

୪୯

ମା କା!ର ମହକ

କମଳାକା ସୁବୁି

୫୧

ହୁମାର ପସି ବକ ମିର

ସୁଶା ପୁେ.7ତ

୫୩

अନଇନେର ମହାପସାଦ

ଶି ପସାଦ ପାଳ

୫୫

अଭୁ  अEତ, ଭବ( ବm6ମାନ

ମୁନା ମହାପାତ

୫୬

ମୁଷାର ବାସୁେଦବ ମିର

u¢.ଜ ପସାଦ अମଲ
ୂ ( ପ*ନାୟକ

୬୦
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େପମ, ବଷ6ା ଓ େଫ¨କଲ୍

«ପକ୍ ଷଡ଼¢ୀ

୬୧

ସ3ାଦକ,ୁ ପତ

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

୬୫

अନନ( ଓଡ଼ି ଆ ଶମୀମ

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ

୬୬

ଶନ
ୂ (ତାର େପମେର

ସୁଶୀ ଜୟଶୀ େଜନା

୭୦

େମା କୁ ନା ବାହା େହାଇ

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ

୭୩

%େଶଷ ସୂଚନା

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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!ରବ अାର
ଆ© ସୀମାେର
ଜନG କରୁ  େକାଳାହଳ
େମା ନଁାେର, ... ଏଇେନ
ସେଶ େଦଇଗ ସମୀର
ଜହର େମା ଉପେର
ଏେତ ମାuକାନା ସm େଯ
ବୁ ଝିପାରୁ ! ଜହ,

ମଁୁ େକେତ अସହାୟ
େକମି ଯି% ତା’ ପାଶକୁ
अମାବାସ(ାେର ତେର

ଜୟୀ େବେହ.

ମଁୁ !ରବ अାର
¸ବନ ଶି ଖାଇ େମାେତ
%ଷ େକେବ ପରେକମାେନ
%ଶ ାସେର Dअz!େ ଜୟୀ!
ଯିଏ Dଏ, େସ
ହୃ ଦୟରୁ अ !ଜର
ପରେକ ଯD ବା %ଷ ପିଆଇବ
¸ବନ ଯିବ
!ଜ େକର %ଷେର
ମୃତୁ( କ’ଣ େକେବ ହୁ ଏ ?
ଯାହା s %ଷା େହବ
ହୃ ଦୟର ସମ °ନ
अହରହ ଜFବ ମନ
ବୁ ଝି ଜହ, ଠିକ୍ େମା ଭF
%ଷର ଜାଳା ମୃତୁ(ଠୁ % ଭୟ,ର
ଜହ % ତ ପିଉ

!ରର !ଜ େକର %ଷ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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େତଣୁ ତ ତା’ େଦହସା.
କଳା କଳା ତ ହ

ତଥାପି ଜହ ଶି ଖାଉ େମାେତ

¸ବନେର ବ®ିବାକୁ େହେଲ
ଥେର ନୁ େହଁ ,
%ଷ ପିଇବାକୁ େହବ
अେନକ ଥର...
ଏ %ଷ ପ. !ଜ େକର

ଜହର କାହାଣୀ ପ େମା ¸ବନ
ତା’ତନୁ , େମା ମନ
େକେବ ୟଶୀଳ, େକେବ ପପ5
ୂ 6
ଏମି %ଷ ପିଇ ପିଇ
ଳକ» ସା©ଗପେର
କାଟିବ! %ଷର ଦଂଶନ, I¢ିବ! ମନ
େମାେତ ଖାu ଯାହାଟିେକ
ଶି vବାକୁ େହବ
ପେୂ ନଇଁର ଆେକ ପ
ତା େହେଲ %,
େମା ମିତ ଜହପ
¸ବନର !ରବ अାର
... ଖୁବ୍ ସୁର
ବାuଗୁଡ଼ା, କମାଳ, ଓଡ଼ିଶା
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ବଣ,, ପୀେର େମା ପାଣ
%ରହେର ଶାବଣ
ଶାବଣ ଝରୁ  अହରହ, ପିୟତମ ଯାଇ ପରେଦଶ
ଯା ପୀ! େଦଇଆସ ତା,ୁ , େମା ପୀଡ଼ାର ସେଶ
େଯୗବେନ ଏ sପକା !ଆଁ, ପୀ! %ରହର ବାଣ
ଯା, ପିୟକୁ କହ, ... ଉଡ଼ି ଯାଇ ତା, ପିୟାର ପାଣ
ହସି ବାକୁ ପଡୁ , ... ଯDବା ସବୁ େବେଳ ହୃ ଦୟ ଉଦାସ
ପୀ! ଯାଇ କହ େମା ବ(ଥା, େମା ପିୟତମ ପାଶ
କ7ଆସ ପିତମକୁ ... ଆେର ପୀ! କଥା େଗାେଟ
ତା ସG¼େର ଜଳୁ  Dନ., sଏ େପମପାଗFେଟ
Iଗିରଥୀ େବେହ.

ସଂସାର ଆଗେର ହସି ବାକୁ ହୁ ଏ, ¨ତେର ଉଠୁ  େକାହ
%େଦ ତ କ¡, ପୀ! େଦଖାନା ଆଉ ମିଛ େମାହ
ଶୁଣେର ଭୁ ମନ ପୀ! େମା କଥା !େ³ ମାନ
ଯାଇ କୁ ହ ସାqର କାେନ, ରଖୁ େସ ପୀର ମାନ
ଲ ଲ ଦହନର ଣ, ଜଳୁ  %େଛଦର !ଆଁେର
ବଡ଼ ଯଣା ଏ େପମ, ... େର ପୀ! ମନ ହାରୁ େର
ସି ଏ ହf ଦୁ ଃଖ େଦଉ, ମନ ଯାହାକୁ କରୁ  ପୀ
ମନ କାୁ  ପୀ! ଗାଇ େହଉ! %ରହ ଗୀ
େକେବ ଭଲ ପାଇବୁ ! ପୀ! ଏ ସଂସାେର କାହାକୁ
ଦୂ ରତାର ତାେର ଜାFବା ହୁ ଏ େଦହ ଓ ଆତGାକୁ 
େପମେର ପାଗଳ େହବା ପବ
ୂ 6ରୁ େମାେତ େଦvେନବୁ
ଦୂ ରତା, ଯଣା, ଦହନ, %ରହ %ନା ଆଉ କଣ ପାଇବୁ 
ଗାମର କ%ତା ଘର, ଆ,ୁ u, ବ ହGପୁର, ଗାମ
େଫାନ୍ - ୮୨୮୦୨୨୩୬୪୪
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କାu ଆଉ ଆ©
କାu ଆଉ ଆ© ¨ତେର ଖାu ଏs ଫରକ,,
କାu ତୁ େମ ମେତ ପାଇ ଖୁସି qu..
ଆଉ ଆ© ମୁ ତୁ ମକୁ ହେରଇ ମୁ ଦୁ ଃv..
କାu ଆଉ ଆ© ¨ତେର ଖାu ଏs ଫରକ,,
କାu ମୁ ତୁ ମ ପାଇ ତୁ ମ ଦୁ !ଆ qu..
ଆଉ ଆ© ତୁ ମ ଦୁ !ଆ ବଦF ଯାଇ..
କାu ଆଉ ଆ© ¨ତେର ଖାu ଏs ଫରକ,,
କାu ମୁ ତୁ ମ ¸ବନର ଖୁସି qu..

ଲୀନା ମହାz

ଆଉ ଆ© ମୁ ତୁ ମ ପାଇ େଗାେଟ ଯଣା ..
କାu ଆଉ ଆ© ¨ତେର ଖାu ଏs ଫରକ,,
କାu ମେତ ହେରଇବାର ଭୟ ତୁ ମକୁ %ଚFତ କଦଉq,,
ଆଉ ଆ© ମେତ ହେରଇs% ତୁ େମ ଚୁ ପ େହଇଯାଇଛ..
କାu ଆଉ ଆ© ¨ତେର ଖାu ଏs ଫରକ,,
କାu ମେତ Dେନ ନ େଦvେଲ ମନ ମା ବସୁqଲ..
ଆଉ ଆ© େମା େଚେହ. % ତୁ ମ ପାଇଁ अହା…
ବାଣିକୁ, ସେଡ଼ଇପୁର, ରଘୁନାଥପୁର
©ଲା - ଜଗତସି ଂହପୁର, ୭୫୪୧୩୨
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ଲ¶ା (¯ନକାଯ(6 !ବm6ନମ୍)
%ଶ ର ସା7ତ( ଆକାେଶଛz अସଂଖ( ତା. |
ସ ¾ୟ େଜ(ାେର ଉ¶ଳ କରz %ଶ ସା. ||
େଜ(ା¿ ମାନ, ମ|େର ‘ଲ¶ା’ ପାହାz ତା. |
େସ7 ତା. Dଏ ସ¨,ୁ Dବସର ଇଶା. ||
ଲ¶ା ତ ଜଗତ ଭୂ ଷଣ अେଟ अମଲ
ୂ (ରତ |
େସ7 ରେତ େହାଇ ଭୂ ଷିତ ନର ପାz ସାନ ||
ନାରୀର Dବ( ଆଭୂ ଷଣ ଲ¶ା अେଟ ତ ଜାଣ |

ପେବାଧ ଚ ମୁଦା

ତା %ହୁ େନ ନାରୀ ଇ¶ତ ସଦା ହୁ अଇ ୁ56 ||
अକାଯ(6 ରୁ ସଦା %ଚୁ (ତ େହବା ଲ¶ା ଲଣ |
ଦୁ ନ6ୀ - ଦୁ ¿ମ 6 - କୁ କାଯ(6 अେଟ !ଲ6 ¶ କମ 6 |
ସାଧୁ - ଭଦ - ଗୁଣୀ - %-ାନ ସେବ6 ଲ¶ାର ବଶ |
अଜୁ କ ଓ େବଶମୀ6 ,ୁ ଲ¶ା ନାହf अବଶ( ||
ଉଗ ଆଧୁ!କା ନାରୀର ନାହf ଲ¶ାର ଭୟ |
अ6ନଗ େହାଇ କୁ ବାେସ ହୁ अz !ୟ ||
ତା’ମାତା - ଗୁରୁଜନ,ୁ ନ କରz ଖା |
ସମାଜକୁ େହୟ ²ାନେର ହୁ अz େସ ାrରୀ||
ସ3  ଲ¶ାକୁ କାହାର ଡର ଭୟ ତ ନାହf |
ଲ¶ା¯ନ େହାଇ ମନୁ ଷ( ବ(¨rର କରଇ ||
!ଲ6 େ¶ ଯୁବକ - ଯୁବE କ େr.ପୀର |
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ପଥଭ ¡ େହାଇ ସମାେଜ  ଭ ¡ କରz ||
ବÀ େଦଇ ପଭୁ କୃ Áା,ୁ ଲ¶ା କେଲ ବାରଣ |
!ଲ6 ¶ .ବଣ କ ସE ସୀତା ହରଣ |
ଦୁ ¡,ୁ ସଂହାର କଣ ରvେଲ ସEମାନ |
अଧମ 6 - କୁ କମ 6 କରz ସଦା !ଲ6 ¶ଜନ |
ଈଶ ର କରz ତାହା,ୁ ସଦା ଦ%ଧାନ ||
ଜଗତ ଭୂ ଷଣ ଲ¶ାକୁ କବା ଆଭୂ ଷଣ |
େସ7 ଆଭୂ ଷେଣ ମନୁ ଷ( େହାଇବ ଗରୀୟାନ ||

ସା,ୁ ଡ଼ା, ଗାମ, ଓଡ଼ିଶା
ଦୂ ରIଷ:- ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧
ଇେମଲ୍ : prabodhamudra@gmail.com
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अ¨ଶ· अନଦାତା
ମୁ ଝାଳ ତୁ େର ମା,
କୃ ଷକ rଷଇ େତ
ଗହମ rଉଳ .ଜ!E େଦେଶ,
अIବ ସଦା ତା ମିତ
େକେବ ମାଡିଆେସ ବନ(ାର ଆତ,,
େକେବ ମରୁ ଡିର ମାଡ଼
କରୁ ଣ Èାର ଶେୂ ନ( ହ©ଯାଏ
I¢ିଯାଏ େମରୁ ହାଡ଼
େକେତ ଯତନେର ଉପୁଜାଏ ଶସ(,

ରନ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

Dନ. ଖଟିଖଟି,
ଗାDଗାD ଶସ( ପସଢ଼ି ଯାଏ,
େଦv ¥ଯାଏ ଫାଟି
ସବୁ  େପଟକୁ ଆହାର େଯାଗାଏ
अ¨ଶ· अନ ଦାତା
ତା ପାଇଁ କାହା ଆvରୁ ନ ଝେର,
େକ7 ନ ବୁ ଝଇ ବ(ଥା
ପୁି ଲୁ ଟିେନଇ ପୁିପ ଏଠି,
%େଦେଶ କରଇ ମଜା
ପୁିର अIେବ କୃ ଷକ ମରଇ
ପବାର େIେଗ ସଜା
ଧନ( େହ କୃ ଷକ,
ଧନ( େତା ବFଦାନ
ସମସ(ାର େତାର ସମାଧାନ େହଉ,
େହଉ େତାର ଯଶ ଗାନ
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ମନକଥା
s ଭ େବଳାବୁ େକ ନାମ େଲvବାର,
େଢଉ େଗାଟିଏେର ସବୁ ହ©ଯିବ
ମେତ ପଥର ହୃଦୟ କ7େଦଲ ସିନା,
ପଥେର େଖାDତ ହ େକେବ ନ u¨ବ!

ମଁୁ ତ qu ପତଝଡ଼ା ଋତୁ ଟିଏ,
ତୁ େମ କାହf !ମଣ େଦଲ ବସେର?
ପI ପିୟଦଶ§

ମନେର େମାହ, େଦହେର ଦାହ େନଇ,
ହ©u ମଁୁ ରଜମା ଶୀତ ପାହାାେର

ତୁ େମ ଦୃ ¡ି େଫ.ଇ अାର ଢାFେଦଲ
େଯମି ସୂଯ(6 ହ©ଗେଲ अ²ାତବାେସ,
अାେର ପାF% ମଁୁ «ପାବଳୀ ଏଠି
ର¢ଭ. େହା, ତୁ େମ େଖଳ ସହେଷ6

ସମପ§ େଦଇ ତୁ ମକୁ େମା ସମଗ ପୃqB
ତୁ େମ େମା େଡଣାକୁ Dअ େଚନାଏ ଆକାଶ,
ମୁ କDअ ଆ¢ୁFରୁ େମା ପଣତଧାର
ନ େହେଲ ବ(ଥ6ଯିବ ତୁ ମ ସମ ପୟାସ
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଆv େଖାuq% େଯେତ ଗି% ଋsGଣୀ,
ବ ପଲକେର अବା ଗି% .¤କା
I%ବ େକେବ ଯD ଶା ଏକା mେର
ଗିପାେର ମୀ.ଭF ଏକାଗ ସା¤କା

ହୁଏ ମଁୁ ସା¤କା, .¤କା अବା ଋsGଣୀ
ପିୟ େମାର, େମା ¸ବେନ କୃ Á ତୁ େମ
!ଭୃ ତ ଏ ମନ ବୃ ାବେର ! ! ଝୁେର
କÊନାେର ଓଠ େମାର, ତୁ ମ ପାଦପଦG ଚୁ େମ

ଛୁଇଁDअ ଥେର, େଦଇ ତୁ େମ େପମ °ଶ6
ମୁି ପାଇଯିବ ଏ अହଲ(ା ଆୟୁଷ
ସମପ§ େଦ% ତୁ ମକୁ େମା େଦହ, ମନପାଣ,
େମିଯିବ େମା ତୃ Áା, ପିଇ ପୀର ପୀୟୁଷ

କଟକ
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ଦୁ ¡କାମନା
ବାହାେର ବହୁ ଚଗ ପବନ
ବରେଷ ଚଗ ବଷ6ା
ଏ ଦୁ ଇ ଚଗ ମନ ¨ତେର େମା
ଜଗାz ଚଗ ଇା 
ତୁ ମ ମିେଛଇ ଓଠଟା ନା ନା କେର
ତୁ ମ ଜୁ ଆ ଆvତ .©
ତୁ ମ ମିେଛଇ ଓଠକୁ େମା ଓଠେର ଛି
ସବୁ .ଗ ଶୁଝାଇ% ଆ©
ଶୀପ ସାହୁ

ନା ନା ଖାu କରୁ ଥାଏ େବାu
େସ ଓଠ ଉପେର େମା .ଗ
ହଇ.ଣ ଆ© େହବ ତୁ ମ ଓଠ,
ଏ ବଷ6ା େଦଇ ସୁେଯାଗ
ତୁ ମକୁ ରା କବାକୁ େକ7
େହେବ! େକେବ ସମଥ6,
ତେମ qବ େମା ବାହୁବନେର
ଏ ବଷ6ା େହଉqବ ଦୁ ¡
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େହ େମଘ
େହ େମଘ
ତୁ ମ ଆvରୁ ର ଝରଇ
େମା ଆvରୁ ଝେର ଲୁ ହ,
ତୁ ମର େମାର ସ3କ6 ¨ତେର
ଫରକ କଣ କୁ ହ?
ତୁ େମ % କାୁ ଛ ଆକାଶ େକାଣେର
ପ®ାନନ େବେହ.

ଝକ6ା ଏପାେଖ ମଁୁ
ତୁ େମ କାୁ ଥାअ ଶ କସିନା
ଗୁମ୍ ସୁମ୍ କାେ ମଁୁ
¥ର ଜାଳାକୁ uେଭଇବା ପାଇଁ
ଲୁ ହ ଯD ଏକା ସାର,
ହସି ହସି rଲ ଆଦେରଇ େନବା
େପମର ଏ ପୁର ାର
ଦଶପଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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ବଦ୍ନାମ
ବଦ୍ନାମ ଗFର ¨ନ ନାୟକ ମଁୁ
अବାËିତ କଳାକାର
କଳଂsତ ଏଇ ¸ବନଟା େମାର
अଶର ଗାଘର

ସ ାଥ6ୀ ପୃqB ଛଳନା ସହେର
ପ®ାନନ େବେହ.

Ëିତ ମଁୁ ଯାଯାବର
ଶୁଣିବାକୁ ନାହf, ଜେଣ अବା େକ7
େମାର ଏ अବ( ସ ର

E୍ଣ ଛୁରୀକାର Eବ ଶାଣିତେର
ଶରୀର ତ%ତ,
ମଁୁ ହf ସା© ଘାତକ େମାହର
କବାକୁ ପାୟ³ିତ

ଦଶପଲ ା
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ଗଁା େrର
अ ଚତୁ ରୀ େସ I ଖରଖ
ତଳ ସା7 ପାର अପା
ଟିs ଚେଢ଼ଇକୁ ପିଆଇ Dଏ!
ତୁ ଠ ପାଣି େବାu ସଫା
ତା ବାଡ଼ି ପିଜୁF କuକ ଆt
େଯେତଥର େrରୀ ହୁଏ
ଉଦୟନାଥ .ୟ

ଥରୁ ଟିଏ େr କqu େବାu
ସବୁ ଗାF େମାେତ Dଏ
ଗଁା ¥ଡ଼ି େଯେବ %େଦଶ ଆସିu
କu ତା’ ପାେଶ अF
ଯାଉ େ अପା ପର ମଲ
ୂ କକୁ
ଦବୁ ନାହf ଆଉ ଗାF

ନାଇେଜଆ
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ଭି ସୁଧା
ଯିଏ ଯାହା କହୁ s ଯାଏ େମାହର
େତା େପେମ େହାଇ ବାଇ
अ¡ ପହ ଶାେସ ଶାେସ େମାର
େତାର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ
ମନ ବୃ ାବେନ ହୃଦକୁ ବେନ
ଭି େମାର ମୀ.ବାଇ
Dଲୀପ ରଣ©ତ

Iବ ଯମୁନାର କଦt ମଳ
ୂ େର
!ତ( .େସ ଆତGା .ଇ
ମୀ. ଭିପେଥ .ଧା ସୁଧା େସାେତ
अରେର େତାେତ |ାୟୀ
େପମ ଭି ରେସ ସଦା ରସୁq%
େତାର ପେଦ ମ େଦଇ
ଯିଏ ଯାହା କହୁ s ଯାଏ େମାହର
େତା େପେମ େହାଇ ବାଇ

କାବଣିଆ, ଗଡ଼ସାନପୁଟ, ପୁରୀ
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ଭକତ ¸ବନ
ଭକତ ¸ବନ କରୁ ଣା !ଧାନ
ଆେହ ପଭୂ ଚକାେଡ଼ାଳା
ଭକତ ଜନ,ୁ ଉାବା ପାଇଁ
ଜଗତେର କର ଲୀଳା
ଭକତର ଡାକ ଶୁଣିଥାअ ପଭୂ
!ରର କ56 େଡରୀ
ଜୟ sେଶାର ସାହୁ

ଭକତର ଦୁ ଃଖ ଦୂ ରକର େବାu
ନାମତୁ ମ ଦୁ ଃଖହାରୀ
ଭି Iେବ ତୁ େମ ବା େହାଇअଛ
ଭ अେଟ ତୁ ମ ସଖା
ଭର କଷଣ ଦୂ ର କର ପଭୂ
ମାେନ ତୁ ମ କୃ ପା¨ା 
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ଉେପିତ
7ବାକୁ ଭୁ ଲ େହାଇଗ
େବାଧହୁଏ େସ7 ସମୟକୁ ,
ନ େହେଲ କଣ ଏମି ହୁअା;
ସଯ
ୂ (6 ଓେହଇ ଆସା
.ଜ .ା ଉପରକୁ
ଶୀତ .ର ମ|ପହରେର
ମେନାଜ ଦଳେବେହ.

ଲୁ ହ େଟାପାକୁ ଛପିବାକୁ ପଡ଼ା
अସୀମିତ %ଚଳନର େଶଦେର

ଉପେର ସିନା ସବୁ ଠିକ୍ Dଶୁ,
s ଝାପ୍ସା % Dଶୁ!
ତା’ େଫବାର ପଦହ;

ଏେବ ତ ମଁୁ .ାକଡ଼ର
ଉେପିତ ଫୁଲଟିଏ,
ଜାେଣନା େକଜାଣି େକେବ
ଭଯି% ତୁ ମ ଆୁଳାେର
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ଫୁ ଲର ପାଥ6ନା
େହ %ଶନାୟକ !ଶ ନାୟିକାକୁ अନା
ପାଦପେଦG ପଡ଼ି କେହ अର େବଦନା,
अେହା Iଗ( ଏ ପଦGର
ଚରଣ ଯୁଗେଳ େଶାI ବଢ଼ାଏ ତୁ ମର
ପୁ¿ଣୀ ପଦG େହ% ତାହା % rେହଁ ନା
କର େମାେତ ଫୁଲଟିଏ अ େମା କାମନା,
େ.7ତ୍ ନାେଗଶ

ବାସ ଥାଉ s ନଥାଉ
କମ 6 ଜାଣି ଫଳ େଦବ ଆେହ ମହାବାହୁ
ସ ଗ 6 ପାଜାତ େହାଇ ପରୀ କବରୀେର
େଶାI ପାଇବାକୁ ଇା ନାହf େମା अେର
ପରୀ अଳ,ାର େହ%
େସ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ମଁୁ େକଉଁ ଭ ପାଇ% ?
େପମୀ ଯୁଗଳ, େସ7 ବରଣ ମାଳାେର
ାନ ପାଇବାକୁ ଇା ନାହf ହୃଦୟେର
େପେମ अ େମା ସେହ
ମଁୁ କାହfs ତୁ ାଟାେର ସାୀ େହ% କୁ ହ?
.ଜା ପାଥ§ବ ଶରୀେର ପାଇବାକୁ ାନ
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ଇାନାହf ପାଇବାକୁ अzମ ସାନ
େଦବଶୀେର ର7ବାକୁ
ହୃଦୟ େମା rହଁୁ ନାହf ଏ7 ସାନକୁ 
େହ କରୁ ଣାମୟ କର କରୁ ଣା େହ େମାେତ
ଏପ କୁ ସୁମ କର ଏଥୁअେ
ମାଳୀ ନୟେନ ପଡ଼ି %
େତାF େନଇଯିବ େବାu ପଥ rହfq%
େସ ମାଳୀ େତାFs େନବ େସ ପେଥ %Ëିବ
େଯଉଁପେଥ େଦଶେପମୀ ଶବ ଯାଉqବ,
ଯିବ अzମ ଯାତାକୁ
ଶବ େବା7 rଲୁ qେବ େମାର ଉପରକୁ 
େସsେର ଜନG େମାର େହବଟି ସାଥ6କ
ଏs ଗୁହା ରଖ ଆେହ ପଦGମୁଖ,
କର େମାେତ େସ କୁ ସୁମ
6 
ପାଇପା% େଯେହ ମଁୁ अzମ ଦଶନ

7ୀ କ% ମାଖନଲ୍ ଚତୁ େବ6«, ପଖ(ାତ କ%ତା
"ଫୁଲ୍ s rହ୍’ ର ଓଡ଼ି ଆ Iଷାରଣ
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ଟପର୍ ପୁअ !
ପୁअ େମାର ଏ ଯାଏଁ ଶି vନାହf, କ7ନାହf କଥା
େହେଲ

ୁ ଲ୍ ପେବଶପାଇଁ ଘରଣୀ, ମେନ ନାନା ା

େବାଧହୁ ଏ ଏ କଥା େସ ମେନ ମେନ I% େହଉqେଲ
Dେନ େମା ଆେଗ ସୁଖାଦ( ପରଶି ସୁଆେଗ କ7େଲ
%ହାରେର ତୁ େମ rsରୀ କେଲ େକମି ହୁ अା?
ପୁअ % ଆମର େସଠି ଭଲ

ୁ ଲେର ପଢ଼ା

ଶୁଣୁ ବା©େଲ %ହାରୀ ପାଣି ଓ ପବନ
ଆକାଶ % ତୁ ମ ଆେଗ କରଇ ନମନ

ଆେୟସ୍ େହାଇ ପୁअ େମାର କରା अୟସ
ବାପ େହାଇ ତୁ େମ କଣ କପାବ! ଏs ପୟାସ ?

ଡା େସୗମ( ରନ ମିଶ

ଓଡ଼ି ଶାେର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ପି, ଭ%ଷ(ତ େନଇ
ଡାଡ଼ି ମମG ି , ଗୁରୁମା ଗୁରୁ¸ I ସି ହାନ
ଟପର୍ େହାଇବା ଏଠାେର ଦୁ ଃସା|ର ଟିେକ ପେର
ଭଗବାନ, ସାାତ ପାଇବା ସମାନ
ଟ,ା s ଫି¢ି େଦେଲ ସି ଏ ଟପର୍ ହୁ अା
ମମିଡାଡ଼ି େବାu ଆମ ମୁ େସମି ସଳଖ ରହା
କ7u, ବାପ େହାଇ ମଁୁ କଣ କରୁ ନାହf ା?
ପୁअ ଆେଗ ଖଡ଼ି ଛୁଉଁ, ତା’ପେର କବା ବ(ବା

ଟପର୍ େହବାକୁ ଆେମ %ହାର ଯିବା ଆବଶ(କ ନାହf
ଓଡ଼ି ଶାେର ଶି ା %ହାର अ ମାଳମାଳ େହାଇ
ଖାu ତୁ ମ ବାପା,ୁ କ7 ନାପାଇଁ ମାଲ୍ s କାଢ଼
ଆଉ ସବୁ େମାର ପାବା ପଣିଆ ଉପେର ¥ଡ଼
ମ|ଖୀ, ଶୀ ବଳେଦବ ¸ୟୁ
େକ ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨

େମାବାଇଲ୍ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com
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େପମ େହ ସପନ
‘ସପନର େସ7 ସୁନାକଳସୀେର
Iqu ମଁୁ7 ପାଣି
ପିଇବା ଆଗରୁ େମା ମନ ମିରୁ
େନ sଏ ତା’କୁ sଣି
ସପନ େମାହର ସପେନ ର7
ବାବତା ତାର ନାହf
¸ବନକୁ अଧା ପେଥ ¥ଡ଼ି େଦଇ
େତବାସୀ େଜନା

େକମି ପାରୁ ଛ ର7?
ମେନପକା େସ7 ପୀର ରଜ
େହାଇqଲ ସଜବାଜ
ସବୁ ଭୁ uଗଲ ପିୟାତମା େମାର
ଆ© ଆଉ କାହା କବାଟ ଆଉଜ?

. % ପାଉ! Dନ % ଯାଉ!
ନ େଦvେଲ େତା ମଁୁହ
ପଥର s େହଲ ମଉନ ବସିଲ
ଆଡ଼ ଆvେର % ନ ଚଁ ାହ
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େସମାେନ ଏେବ େକଉଁଠି ?
ଜେଣ ପେର ଜେଣ
େମା ¥ଇକୁ ଛୁଇଁ

अକ ମ କଗେଲଣି ସମେ,
अଥଚ ନକ6ଭୂଇଁେର
େମା ପାଦ ଦୁ ଇଟି ତଥାପି !ଥର
େକଉଁେଗାେଟ ସାବନା¯ନ
େବର¢ୀ ସ ପେର
ଆvର ଆମ୍ଣେର
ପକାଶ ରନ ପଡ଼ା

େଯଉଁମାେନ େବଶ୍ େକଇ ଣ
ସାମିଲ େହାଇqେଲ େମା !ଲଠା ସ ପେର,
ମନ େଦଇ ମନ େନେଲ
ଆ7ର ଲୁ ହେର Iଗ ବେସଇେଲ
େସମାେନ ଏେବ େକଉଁଠି େଯ ?
େଢର୍ Dନ େଖା©େହu ପାଦହ
ସG¼େର ବତୁ  ଆv
ବଁ ା ପାପୁuେର ଲୁ ହ େପା େଦଇ
ଏକା ଏକା ବ®ିବା ଶିvu
କାି କାି ହସିବାକୁ ¸ବନ I%u
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ଗୀତ
ଗୀତ ମନତଳ ଏକ अକୁ ହା କଥା
ଥେର ଗାଇେଲ ଏ ଗୀତ ମନ େହାଇ ଯାଏ
ହାଲକା
ହୃଦୟ ଛୁଇଁେଲ ଗୀତ
ମନ ଝୁମି ଯାଏ
ମନ ତେଳ qବା ଦୁ ଖ ଦୂ ର େହାଇ ଯାଏ
ଗୀତରୁ ସୃ¡ି ହୁଏ
େଜ(ାତ§ ମୟୀ ଷଡ଼¢ୀ

ସାତ ସ¢ୀତର ସ ର
େସଇ ସ ରେର ଥାଏ
ନୂ ଆ ଶର ଝ,ାର
ଗୀତ େପମିକର ମନକୁ େr.ଏ
େପମିକା ହୃଦୟେର ଘର କ!ଏ
ଗୀତ େଲଖାେର କ%
ହୁଏ ଆତGହ.
ତା ଗୀତକୁ ପଢ଼ି
ଝୁମି ଉେଠ ଦୁ !ଆ ସା.
ଶରଧା ବାu, ବ ହGପୁର – ୧୦
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ବଷ6ା
अବ( କ
ଆଶି ତ ¸ବନ ସବୁ କୁ
ନୂଆଁଣିଆ rଳଘେର
ସୁେଯାଗ େନଇ
ଲୁ  ଲୁ  ଗFପଡ଼ି
अଂଟା ¨ଡ଼ିqବା
«ନାସ ାଇଁ ଗି
अମଳର अ,ଟା
अସମା7ତ
ସବୁ sକୁ ବା©ଧ
ଆଶି ତ ପqକ ପାଇଁ

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

େ.s ପାରୁ ! ପତ ପତ େର
ପବନ ସହ େଫାେଫି
ଜଳଧା.କୁ
ମ ବରଗଛଟା
ବାହୁ ସବୁ କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ
ମିର େବଢ଼ାେର ଆଟକ
ଶାବକେଟ
%ଜୁ ଳୀ ତାବେର ଶୀହତ
ସାହା. େଖା©
ମାକୁ ଡାs ru
େମଁ େମଁ ରଡ଼ିକ
ଚୂu ¨ତେର
!ଜକୁ ଭ.ଟ କେନଇ ପାଣି
େପଟ ¨ତେର ଜଳୁ  !ଆଁ
ଦାବାନଳ ପ
ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ
.ମନଗର କେଲଜ, ପବ
ୂ 6 େମDନାପର
ୂ , ପ³ି ମବ¢
ଇେମଲ୍ - barunkumardas1@gmail.com
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अହଂକାର
ତମ ପାଦର ପାଉଁ¸ ପ
େମା !ଶାସର अହଂକାର
ବାଜୁ qେଲ ସବୁ ସୁର
ଡ଼ି ଗେଲ ସବୁ s
େପାଡ଼ା अଂଗାର l

ମାଧବ ଚ େଜନା

¨©ବାକୁ ମନI
େକେବ େକେବ ଏ ବଷ6ା
କେର ମେତ ଆନମନା,
¨ଜୁ ଥାଏ ସା. ଦୁ !ଆ
ମେତ s ¨©ବାକୁ ମନI l
ଈସାଣପୁର, ବ ହGବରଦା,
ଯାଜପୁର, ଓଡିଶା- ୭୫୫୦୦୫

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ଜୁ ଇ ୨୦୧୬ ସଂ ରଣ

36

ଆହାନ ଇ-ପକା

େବଣୀ
ସବୁ s ଭୁ uଗ ପେର
ସବୁ «ପ u¨ଗ ପେର
ସବୁ s ସ ଗ ପେର
ପୁଣି ଥେର
ମେନ ପକାଇବାକୁ ଇା ହୁଏ
I%ବାକୁ େସଇ अEତକୁ
ସୁଖର ଦୁ ଃଖର ମିଳନର %ରହର
ହସର କାର େସଇ Dନମାନ,ୁ
%ନୟ ମହାପାତ

ସ ଯାଇqବା େସଇ ଘଟଣାମାନ,ୁ
ପୁଣି ଥେର େଦvବାକୁ
ପୁଣି ଥେର ©ଇଁବାକୁ ଇା ହୁଏ
(େକଉଁ ମନ ପସ ଦୃ ଶ(କୁ ବାରtାର
ୱାଇ୍ କ େଦv ପ)

अାFବାକୁ I ଇା ହୁଏ
ସG¼ର ମଶାଣୀର ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ
अEତର ହାଡ଼ େକଇ ଖ
%ସଜ§ ବାକୁ ସମୟର େବଣୀେର
ଖୁବ୍ ଇା ହୁଏ
ମନର କାନIସ୍େର
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ଆ,ିବାକୁ
େକ7ଜେଣ ପିୟତମର ଛ%
ର¢ ଆଉ ତୁ ଳୀ ଆେଣ
ମନଇା ର¢ ଭଯାଏ
ଆ,ିଯାଏ ଏ କାହାର ପ%t
ମେନ ପକାଇବାକୁ ବହୁତ େଚ¡ା କେର
ପାଖରୁ େଦେଖ ପୁଣି ଦୂ ରରୁ
ଡାହାଣରୁ େଦେଖ ପୁଣି ବାମରୁ
ତଥାପି ପେଡ଼ନା ମେନ
sଏ ଏଇ େମାର अ ଆପଣାର?
ସମେ ତ ଦୂ େରଇ ଗେଲ
!ଜର ସ ାଥ6ସିି ପେର
sଏ ସିଏ ର7ଗ େମା ସାqେର
ନାଟକର अ ପଯ(6 ?
sଏ ସିଏ େମାର अ ଆପଣାର
ଯାହାର ଛ% ମଁୁ ଆ,ି
ବହୁତ !ରୀଣ ପେର
ମଁୁ ତାକୁ 7 ପାu
ଇଏ ତ େମାअ ଛ%
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ମ|ାହ
Dପହରର ଏ ଉଦୁ ଉDଆ ଖ.େର
.ାର ମଝା ମଝି ଠିଆ େହାଇ
ମଁୁ ପଛକୁ େଦvu ଆଗକୁ %
Dନ Dପହର ସଯ
ୂ (6
ତାର େଯୗବନର ଚରମେର
ସଯ
ୂ (6 େକମି ଭୁ uଗ
ସକାଳର େସଇ ତାର
େଶୖଶବର ନାuମା
େକାମଳ ମଖମu କୁ ତୁ କୁ ତୁ କ ପ
ମିଠା ମିଠା ଉଷୁମ sରଣ?

%ନୟ ମହାପାତ

ଏଇ ତ ¸ବନର ସତ(
¸ବନର େଶ8mମ ସମୟ
େଯୗବନର ପଚ ଆେବଗ
ପବ
ୂ 6ାହର ଋଣ ଶୁଝିବାର ସମୟ
अପ.ହ ପାଇଁ ଋଣ େଦବାର ସମୟ
ମ|ାହର ସମ ପେଚ¡ା
ମ|ାହର ସବୁ ପଶମ
ଏକ ସୁେନu ସଂ|ା ଊପହାର େଦବ
ଏଇ Dନର ମ|ାହ
େତା ¸ବନର ମ|ାହର
ଆନ !अ ଭରପର
ୂ %!େଯାଗ କର
ଏକ ସୁରି ତ ସୁେନu अପ.ହ ଆଉ
ଆନମୟ ସ(ା ପାଇଁ
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େହ ବୁ େଦଖାDअ
ଆଉ େକତDନ ଲୁ  ଲୁ  ଏକା ରହୁ qବ
େହ ବୁ ତୁ େମ ଥେର େଦଖାDअ
ଏମି ଆଉ େକେତDନ !ରବେର ଏକା ରହୁ qବ
େହ ବୁ ତୁ େମ ଥେର େଦଖାDअ
ଆ©ମଁୁ କହୁ , ସତ ମଁୁ କହୁ  ପା%! ଆଉ ଏକା ର7
େହ ବୁ ତୁ େମ ଥେର େଦଖାDअ !!!
ଆଉ େକେତDନ !ରବେର ଏକା ରହୁ qବ
େକେତDନ ଆv େମାର !ଦ ଭୁ ଲୁ qବ
%ନା !େଦ ସପନେର ବୁ େଖାଜୁ q%
େକେତDନ କ%ତା େଲv ଦୁ ଃଖ ଭୁ ଲୁ q%

େଜ(ାsେଶାର ମହା

ଏକା ଏକା ଆକାଶରୁ ତା. ଗଣୁq%
େକେତDନ ମନଟାକୁ ବାିରvq% !!!
ଆଉ େକତDନ ଲୁ  ଲୁ  ଏକା ରହୁ qବ
େକେତDନ ମନଟାକୁ rପିରvqବ
େକେବ େବଂଗାଲୁ ରୁ , େକେବ କuକତା
ଏମି େକେତDନ ଲୁ  ଲୁ  ଏକା ବୁ ଲୁ qବ
େହ ବୁ

ତୁ େମ ଯୁଆେଡ଼ ଯାअ , େଯାଉଠିଥାअ ,

ଭଲେରଥାअ
ଏs ଗୁହାକେର ପଭୁ କାFଆ ପାେଖ.......
ପଭୁ କାFଆ ପାେଖ.......
ପଭୁ କାFଆ ପାେଖ.......!!!
ବାଂsଆ,େକୁ ଝର୍ ,ଓଡିଶା
େହେ: ୯୦୪୦୩୧୫୨୯୨
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%ର
େବେଳ େବେଳ
କଲମ ଧବାକୁ ମନ ହୁଏ
େହେଲ ଆଉ କଲମ rେଲନା
ପୁଣି େକେବ
Iବନାର ମନପବନ େଘାଡ଼ାକୁ
ଦଉଡ଼ାଇବାକୁ ଛଟପଟ ହୁଏ
ପୀପିୟଦଶ§ ମହାପାତ

s େସ ଧ. Dଏନା
େକାହର ଉୁଳା ନଈେର
ଆଶା େବାଇତର କାତ ଧେରନା
ତଥାପି ଏ अ ନୁ େହଁ
େକବଳ %ର, %ର,
େ¥ଟ %ର.... ପେର !!!
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ବନ
େମା ସାେଥ ବାି ଲୁ ଏମି ବନ
ସାଥୀ ତୁ କାହfs କହ
ଭୁ uଯି% େବାu େଯେତ ମଁୁ I%େଲ
ଆvେର ନାେଚ େତା ମୁହଁ
ସତ ତୁ କହେ େମା %ନା ସାq
େକମି କେଟ େତା Dନ
େତା %ନା ସେତ େ େଗାଟାଏ ମୁହୂm6
ବୁ େଝ! େମାହ ମନ
ଏକାେର ବସି େକେବ ବୁ ଝାଇ

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

अବୁ ଝା ମନକୁ େମାର
େଗାଟାଏ ଉmର େକବଳ ପାଇ
କ ପା%! ପର
ଜାଣି ନାହf ମୁହf ଭୁ uଛୁ s ନାହf
କଛୁ s ନାହf ପର
Iବୁ  େମା ପ ଜଳୁ qବୁ ତୁ 7
ଝରୁ qବ ଲୁ ହ େତାର
ହୁ ଏ ତ ସ3କ6 ତୁ ଟି ଯାଇପାେର
େହେଲ ସବ! େପମ
େଯଉଁଠି େଯମି ଯା ସାେଥ qେଲ %
େନଉq% େତାର ନାମ

ସୁରପୁର, ଉmରକୂଳ ହାଟ, ପୀପୁର, ଯାଜପୁର
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ନବକେଳବର ରଥଯାତା
ପୁରୁଣା ଶରୀର ପାତାF କ
ନବକେଳବର ଧାରଣ କ
ବଡଦାେ ରଥ ଉପେର ବସି
ଦରଶନ େଦଇ ମନ ହରଷି
ଭକତ କଲୁ ତୃ ପତ
ଆେହ ଜଗନ ାଥ
େତା ଲୀଳା अମୃତ
ପାେନ ସବ6 ହରଷିତ (୧)
7ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍

ବଡଦା ଆ© ଜନ ସମୁଦ
!ଦାଘ ବଷ6ାକୁ ନାହf ଖାର
ବ ହG ଯାହାର େହାଇ %ଭ ାଟ
ତାଠାେର ପୁଣି ଏପ ଆକୃ ¡
ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ
6
ତା ଲୀଳା ବଣନ
ପାଇଁ େକ7 ଜନ
ମ¯େର େହାଇ! ଜନG (୨)
ଘି ଘା ମp6ଳ କରତାଳ
ପଖାଉଜ କାହାଳୀ େଢାଲ େଖାଳ
େଦାସ ଟମକ ଶି¢ା ଝଂଜାଳ
େବଣୁ େଭରୀ ତୁ ରୀ ଝା କଂସାଳ
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ଆD େଦବ ବାଦ( ସÓନ

! ରେଥ ! ଠାକୁ ର ବସାଇ

!ନାେଦ ପହି କ ଢF ଢF

ଭକତ େନେଲ େଘାଷା (୬)

ଆସୁଛz ଦାରୁ ବ ହG (୩)
ବ8 अଡ଼ି ଟ୍ अ¤କାରୀ

Dବ(ନାଦର ସୁମଧୁର ଧÓ!

6 ୍ ନଂ : ଟାଇପ୍ ୩ - ୨୦୧
କ ାଟର

ପଭୁ,ର ମନେI rହାଣୀ

ନୁ ଆ ଏ© କେ, ନୟାପଲୀ

ଭକତ ଜନ ହୁअz େମା7ତ
ମାୟା ସଂସାର ହୁअଇ %ସG¼ତ

ଭୁ ବେନଶ ର - ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ିଶା
ଦୂ ରIଷ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୨୪ / ୯୪୩୭୩୮୧୭୦୧

Dବ(ାନେ ଭରପୁର

ଇେମଲ୍ - hsbarik1970@gmail.com

ଚତୁ 6ା ମର
ୂ  ପ ଜାେଗ ଭି
ଭକତ ହୃଦ କର (୪)
¥ଡି ରତନ ସିଂହାସନ ଆ©
ଭକତ ପାଇଁ ରଥେର %.©
କ ଉଦ%ଗନ ସମାପନ
ବଡଦାେର େଦଲ ଦରଶନ
अ ମେନାହର ରୂପ
କେର ଆକଷ6ଣ m ସବ6 ଜନ
ପରମବ ହG ସÓରୂପ (୫)
ଗଜପ .ଜା େଛ. ପହଁ .
ପେର ଭ ଜନ େଦv अ¤.
ରଥ ଟଣା ପବ6 େହ ପୁତ
ଭକତ ମନ େହ ଉଛÓସିତ
େଘାର େଘାର ନାଦ କ
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ସାଥୀ
ଦମକାଏ ପବନେର ଦମs େମD ମନର
େବଦମ୍ େହ େମା ଦମ୍, ଉଡ଼ି ବାେର ଦୂ ର ଗଗନର
ଶ ଶି କୁFେର େହu ଦୃ ଢ଼ବୀ ସୁର Iବେର
ରୂପାର ଥାFେର ୀ ଖାଇu ମଁୁ ସୁନା rମଚେର

ପଦGଭୁ କପଣ େମାର ମୁÔ େହ ସି Ô ସିG ତହେଷ6
େମା କÊନା ର¢ େଯେତ ବୃ ି େହ ବାବତା °େଶ6
ଯାଦୁ ଘର େମା ଯୁଆନ୍ ¸ବନର ଯାତ. କାଳେର
ଯାବକ ରିତ େଯାେଡ଼ ପାଦ ru ସକାଳ ସେର

ଲGୀକା ମହାରଣା (ପରଭୃ ତ)

ଯୁଆେଡ଼ ବୁ u ମୁହଁ ସାଥୀ ତୁ ମ ସ ରୂପ େଦvu
ବୀ ପୀ ପୁରୀେର ସ ାଧୀନତା େଯେତ ହେରଇu
¸ବନ ବୃ ାବନେର ଯଉବନ ବଂଶୀ ବାଜୁ q
अଧା ର7 .ଧା ଡାକ ଋsGଣୀର ଆ%ଭ6ାବ େହ

-ାରକା ପାଲଟି ଗ %ପିନେଟ ଫୁଲଫଳ ଭ.
ଗାସୁअ ତାକୁ ଏେବ ବ6ମାନ ବା6କ(ର ଖ. 
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ଆଶା
େକେତ ଆଶା q ମନେର େମାହର
େଦv% େତା ବଧୁେବଶ,
ସବାରୀ ଉଠିେଲ େକାେକଇ ଉେଠ େମା
ମଶାଣୀ ସା© ମିତ
ସବାରୀବାକୁ अନୁ େ.ଧ କ
ସବାରୀ ରvବୁ େତାର
Dଲୀପ କୁ ମାର ପଧାନ

ଶବପାେଖ େମାର ନମ ାର କ
ruଯିବୁ ଶାଶୁଘର
େକଉଁ ରଜାପୁअ େତା ହାତ ଧ
ତା Iଗ( େକେଡ଼ ସୁର
Iଗ(େର ନାହf େମା େତା ପ .ଣୀେ
େପମ େମା କଳ, ଗାର
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¸ବନ
¸ବନକୁ ପru ଥେର अପ.ହେର
ତୁ ପୁଣି ଆସୁ ଖୁବ୍ ରବେର
ହସୁଥାଉ ଖୁବ୍ ପାଖେର
ମଁୁ େତାେତ େକମି ଜାଣିପାରୁ !
ହସି କ7 େକେବଠାରୁ
ତୁ େମା କବଳେର
େତାର ହସ, ଲୁ ହ
ଡା ସ(ା.ଣୀ ପାଣିଗା¯

अ¨ମାନର େକାହ
କଟିଯାଉqବା ଏ Dନ ସବୁ
େମା ଆୟmେର
.ଗଋଷା अ¨େଯାଗ
େକାହେର ଲୁ ହ ପିଇବା
ଓଠରଥବା
ଆvର Iବ %
େମା अବଦାନ
କାହfs ଏମି ହୁଏ
କାହା ହାତଧ ଆଗକୁ ଟାଣି େନବାେର
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କାହା ସହ ମିଶି . Dନ କଟାଇବାେର
!ଜକୁ ଭୁ u ଆଉ କାହାପାଇଁ
s କବାକୁ rହfବାେର
ଏେତ ସୁର ¸ବନର େଖଳେର
ମଁୁ େକେବଠାରୁ ru
ଏ େଖଳେର ଓ ପିିଳ .ାେର
ମଁୁ % ଜାେଣନା
େସ अପତ Iବୁ qu
s େସ େମାେତ ଖୁବ୍ ଭଲେର ଜାେଣ
ମଁୁ କଣ ¸ଇଁ ଏ ¸ବନ
େସ ¸ଇଁ େମା ସହ େବାu
ଏେବ ଜାଣିu
ଓ ଖୁବ୍ ରବେର
!କଟରୁ ତା’ର ହସିu
ବ8ା Àୀ ଓ ପସE
ୂ େ.ଗ %େଶଷ²ା
ବ ହGପୁର, ଓଡ଼ିଶା
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©% ମଁୁ େପମର ବା©
େମଘ େଦାFେର ଆସି ଲ ବସି
ଶାବେଣ ବରଷା ସା©
େଖା ଆକାଶ ତେଳ %ହରୁ qu ମଁୁ
ତୁ ମ ଆଗମେନ ଗu ¨©
6 ର q େକେତ ପୁଲକତା
ତୁ ମ °ଶେ
अବ56ୟ ଉୁକତାର ଛ%

େଦେହ େଖଳୁ अ अକଳନା ଶି ହରଣ

େସ7 ଶାବଣର ତୁ ମ କଥା େଦେଲ I%
ପୁଣି ଆସି qଲ Dେନ rି  .େର
rର ଶୀତଳ rି  ସା©

େମାହନ ଚ %େଷାୟୀ

!ଝୁ ମ୍ .ର ତା., େମଳେର
ତୁ େମ େକୗତୁ ହେଳ ଗଲ ମ¶ି
ମେନ ମେନ ମୁହf ତୁ ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ
!ଜ ସାେଥ !େଜ ରvu ବା©
ଆv େଖାuକ େଦେଖତ
ତୁ ମ ଯାଇqu େକେଣ ହ©
େଖା©u େକେତ ତା., ଗହେଳ, rର ଉହାେଡ଼
ମଁୁ !ଶାଚର !େଜ ସା©
ସÓେପ ନୁ େହଁ ସତେର ଆସି େଦଖ ଥେର
!େ³ ©% ମଁୁ େପମର ବା©
ଶାବେଣ अବା ଫଗୁେଣ ସାq ruଆ ଥେର
ଇଧନୁ ଆ,ି% ଆମ େପମ ଆକଶେର
ାନ:ଖରଖଆ, sଟି, ଗାମ୍, ଓଡି ଶା
ଦୂ ରIଷ:୦୮୮୯୭୨୧୨୬୦୨
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ୂ (ବାନ
େଗାମୁତ अତ( ମଲ
ଯD ଆପଣ େଗାମୁତକୁ କୁ ଦୃ ¡ି େର େଦଖୁଥାz
େତେବ ମେନ ରଖ ଏqେର ସୁନା qବାର ପମାଣ
ମିFସା
ଗାଇର େକବଳ ଦୁ ଗ୍ଧ ହf ନୁ େହଁ ବରଂ ମତ
ୂ  ମ|
अତ( ଭଦାୟକ େବାu ଆେମ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଶୁଣି
ଆସୁେଛ IରEୟ sା ପେର ମ| ଏହାର
ବ(ବହାର େଦvବାକୁ ମିFଥାଏ େପୗ.ଣିକ କଥାରୁ

www.odiaguru.com

ଏ7ପ अେନକ

ଆର କ ଆଧୁ!କ ଆୟୁେବ6ଦ ପଯ(6  ସବୁ ାନେର
େଗାମୁତର ବ56ନା େଦvବାକୁ ମିFଥାଏ
s ଆୟୁେବ6«ୟ ଗ¦ अନୁ ସାେର େଗାମତ
ୂ  େର

ଆେଲଖ( ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ

अେନକ େ.ଗ%ନାଶକାରୀ ତm ସେମତ ସ 56 ବା ସୁନା

ଓଡ଼ି ଆଗୁରୁ.କମ୍

% ଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ ା(ପାଇଁ अତ( ଭଦାୟକ

େୱବ୍ସାଇଟ୍ େଦଖ

ଏହା-ା. ଶରୀରକୁ େ.ଗପେଷଧକ ଶି ମିFଥାଏ
s अେନେକ ଏହାକୁ ମିଥ(ା ଏବଂ କେପାଳକÊି ତ କଥା
େବାu Iବz, େହେଲ ଏେବ େବୖ ²ା!କ ପରୀଣରୁ ଏହା
ସି  େହାଇସା
!କଟ अEତେର ଜୁ ନାଗଡ଼ %ଶ %ଦ(ାଳୟର
ପାଣୀ sା %Iଗର େବୖ ²ା!କମାେନ !ଜ ପରୀଣରୁ
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ପାଇଛz େଯ, େଗାମତ
ୂ  େର ସୁନାର କଣିକା ଥାଏ ଏ7

ଏବଂ ଏହା ସହ େସମାେନ ମ7ଷାD ପଶୁମାନ,ର ମୁତ

ପରୀା େସମାେନ ଗୁଜୁ.ତର ଗିର୍ अ®ଳର ଗାଇ

ପରୀା କqେଲ, s େକବଳ ଗାଇ ମୁତେର ହf

ମାନ, ମତ
ୂ  ପରୀଣରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛz ଆସ

େସମାେନ

ଜାଣିବା େବୖ ²ା!କମାେନ ପରୀାରୁ କଣ ପାଇଛz

ପାଇqେଲ େସ ଆହୁ  ମ| ସଚ
ୂ ନା େଦଇଛz େଯ

େଗାମୁତେର ସୁନା ଥାଏ

େଗାମୁତେର qବା ସୁନାକୁ %¨ନ ପsୟା-ା. अଲଗା

ସୁନା

ସେମତ

ଆିବାେୟାଟିକ୍

ତm

ସtାଦପତ ଟାଇମ୍ସ अଫ୍ ଇିଆେର ପକାଶି ତ

କ.ଯାଇପାବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନା Iବେର ବ(ବହାର

କୃ ଷି

କ.ଯାଇପାବ ଏ7 େଗାମୁତେର ୫୧୦୦ ପକାରର

%ଶ %ଦ(ାଳୟର େବୖ ²ା!କମାେନ ଗିର୍ अ®ଳର ୪୦୦

¨ନ ¨ନ ଉପାଦାନ ମିF ଏବଂ େସqରୁ ୩୮୮ଟି

ସtାଦେର

ଗାଇ,ର

କୁ ହାଯାଉ

ମୁତ

େଯ

ପରୀଣ

ଜୁ ନାଗଡ଼ି ତ

ପେର

ଏ7

!¿ଶ6େର

ଉପାଦାନ

ଔଷଧIବେର

अତ(

ମଲ
ୂ (ବାନ

ପହ®ିଛz େଯ େସqେର ସୁନାର अଂଶ ର7 େସ7

େହାଇପାେର ଏେବ େସମାେନ ଗାଇ ମାନ,ର अନ(

अ®ଳର ଗାଇମାନ,ର ଏକ uଟର ମୁତେର ୩ରୁ ୧୦

ସମ ପଜାର େଗାମୁତ ପରୀଣ କେବ େବାu

ମିuଗାମ ସୁନା ମିFqବା କଥା େସମାେନ କ7ଛz ଏ7

କ7ଛz

ସୁନା ଜଳେର ଦ ବ Iବେର ସୁନାର ଲବଣ अବାେର
ମିF
%ଶ %ଦ(ାଳୟର

ବାେୟାେଟେକ ାେ¸

%Iଗ

ପମୁଖ ଡ: % ଏ େଗାଲ¾ୟା, େନତୃ ତେର ଗେବଷକ,
ଏକ ଦଳ ଗାଇମାନ,ର ମୁତର ପରୀାପାଇଁ ଗ(ାସ
େକ ାମାେଟାଗାଫି ଏବଂ ମାସ୍ େ°େÕାେମଟୀର ବ(ବହାର
କqେଲ
ଡ: େଗାଲ¾ୟା, अନୁ ଯାୟୀ େସମାେନ ଗିର୍
अ®ଳର ୪୦୦ ଗାଇ,ର ମୁତ ନମନ
ୂ ା ପରୀା କqେଲ
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

51

ଜୁ ଇ ୨୦୧୬ ସଂ ରଣ

ଆହାନ ଇ-ପକା

ମା’
ମା’ କା!ର ମହକ
ଚନ କୁ ମାର ଦଶବଷ6 ବୟସର ବାଳକ
I

ଚଗଟିଏ

ବାରାେର

ବସି

Dନକର

ଘଟଣା,

ଘର

ପଢୁ ଥାଏ

େସDନ

q

ର%ବାର ଛୁଟିDନ ଏକ େଫବା େସ ସା7ର
s ଦୂ ରେର ପା¡ିକ୍ େଖଳଣା ଓ ଗୃହ ସାମଗୀ
େଦଉ

ପୁଣି

ପୁରୁଣା

ଫଟା

.

ଲୁ ଗା

ବଦଳେର
କମଳାକା ସୁବୁି

ଚନ ଫା¡ିକ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିଏ େଦv
ଆସି କେହ େବାଉ େବାଉ େତାର େଗାଟିଏ
ପୁରୁଣା ଫଟା. ଲୁ ଗା େଦଲୁ , ମଁୁ ଲୁ ଗା େଦଇ
େଖଳଣାଟିଏ sଣି ଆଣି% େବାଉର େଗାଟିଏ
ପୁରୁଣା ଲୁ ଗା େନଇ ruଗ ପା¡ିକର କ୍
ମିକ୍ କରୁ qବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହାତେର େନଇ
ଘରକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସୁqବା େବେଳ ହଠାତ୍ .ାେର
अଟs ଗ ମେନ ପଡ଼ି ଗ ତାର େସ7 अ
ଆପଣାର େସହ ମମତାଭ. େବାଉ ଲୁ ଗାଟିର
ପଣତକା!ର ମହକ
େଖଳଣାଟିକୁ େଫ.ଇ େଦଇ ଲୁ ଗା ଧ
ଘରକୁ ru ଆସି ତା େବାଉ ଏହା େଦv
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ପrେଲ, sେର କଣ େହ ? େଖଳଣା େଦ
ନାହf s ? େସ କ7, ନା େବାଉ େଯଉଁ ପଣତ
େମା

ହସଖୁସିର

ସାଥୀ,

ଖାଇସା

ମୁହଁ

େପାDଏ ସୁଖ ଦୁ ଃଖେର େସଇ ପଣତ ତେଳ
େଶାଇ, େସସବୁ ର ମୁଲ କଣ ଏଇ ସାମାନ(
େଖଳଣା ? େକମି େସ ଲୁ ଗାକୁ େଦଇଥାz
କ7ଲୁ େବାଉ ?
େତାର େସଇ ପଣତକା!େର अ अମଲ
ୂ (
େସହ ଓ ମମତାର ମହକର େମାହ, ଯାହା
େମାେତ ବାଧା େଦ େତଣୁ େଫ ru
ଆସିu ମା ଆvରୁ ଲୁ ହ ଧାେର ଖସିଆସି
ନଇରୀ, େଖା6ା
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ହୁମାର ପସି ବକମିର
ଇଟାଲୀର ଢFତ 

(The Leaning

Tower Of Pisa) ପୃqBର ସ· ଆ³ଯ(6
¨ତେର %ଖ(ାତ Dଲୀର କୁ ତବ ମିନାର ମ|
ଢFତ



7ସାବେର

6 ,ୁ
ଦଶକ

ଚମÈୃତ

କଥାଏ େତେବ ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ଐହାସିକ
ତଥା अEବ ସୁର ଢFତ ମିର ମହାନ«ର
ରମଣୀୟ ଏକ ାନ ହୁମା
ଏହା
ସୁଶା ପୁେ.7ତ

ପୃqBର

ଠାେର अବି ତ

ଏକମାତ

ଢFତ

ମିରର

ମାନ(ତା ପାଇqେଲ େହଁ अବେହଳା କାରଣରୁ
େଯs ପସିି ପାଇବା କଥା ଆ©ଯାଏ ପାଇ
ନାହf
ସtଲପୁର

ସହର

ଠାରୁ

ମାତ

୨୭

sେମିଟର ଦୂ ର ମାେନଶର ବକର ହୁମା ଗାମ
ସ!କଟେର ମହାନ«ର ଏକ अEବ ସୁର
ାନ, େଯଉଁଠି ପକୃ ଭେଦଇ ତାର ସବୁ
ସୁରତା,

େସଇଠି

ଏ7

ହୁମା

ବାବା

%ମେଳଶର, ମିର अବି ତ %.ଟ ଏକ
ପର ଚଟାଣ ଉପେର ଏ7 ମିରଟି ପ³ିମ
Dଗକୁ ୪୭ ଡିଗୀ ଯାଏ ଢF ର7 େତେବ
ପତତm%ଦ ମାନ, ମତେର ଏ7 ମିର ପଣ
ୂ 6
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ରୂପେର !.ପଦ अ ଏହାର !ମା6 ଣ କାଳ

ଜଳସଂIର

%ଷୟେର ଆ© ଯାଏ ସଠିକ ପମାଣ ମିFନାହf

ଜଳେର ବହୁତ ସଂଖ(ାେର ବଡ଼ ଓ ର¢ୀନ ମାଛ

େକବାଦ କେହ ଏହା ସtଲପୁରର ପ®ମ .ଜା

ସବୁ

େସଇଠାେର

!ଭ6ୟେର

ଜମି

ପହରଁୁ qବାର

ର7qବା

େଦଖାଯାଏ

ସ·ଦଶ

ପଯ(6 ଟକ ମାେନ ପାଖକୁ ଗେଲ େସମାେନ ତା,

ଶତାୀେର !ମ§ତ େହଇq s େକେତକ

ପାଖକୁ ଆସି ତା, ହାତରୁ ଖାଦ( ମ| !अz

ଐହାସିକ

େସ7

ବFୟାର

ସିଂହେଦବ,

ତଥ(

କେହ

-ା.

ଏହା

୧୫୫୦

ମାଛ

ମାନ,ୁ

ପ%ତ

ମାଛ

େବାu

ମସିହାେର ପଥମ .ଜା ବଳ.ମ େଦବ, -ା.

କୁ ହାଯାଏ େକ7 େକେବ େସମାନ,ୁ ଶିକାର

!ମ§ତ େହଇq

କରz ନାହf କଥାେର କୁ ହାଯାଏ ଭଗବାନ

ଏହା ଏପ ଢF ର7qବାର କାରଣ ମ|
ଆ©ଯାଏ ସଠିକ ଜଣା ପଡ଼ି ନାହf େକେତକ
ପତତm%ଦ କୁ ହz େଯ ମହାନ«ର ପବଳ
ବନ(ା ଜଳରୁ

!େଜ ମୀନ अବତାରେର େସଠାେର अବEଣ 6
େହଇqେଲ
ଏ7 ପୀଠେର ଶିବ. ପବ6 Dନ ଖୁବ

ରା ପାଇବାକୁ ଏପ ଢFତ

ଆଡ଼tର ସହକାେର ପାଳନ କ.ଯାଏ ଶାବଣ

अବାେର ଆ େହଇq ଆଉ େକେତକ,

ମାସର ବଷ6ାDନେର େବାଲେବାମ ଭ, ¨ଡ଼

ମତେର ଏ7 ମି. !ମା6 ଣ ପେର ମହାନ«ର

େଗ ପ େସାମବାର Dନ ବଷ6 ସା. .ଜ( ଓ

ପଖର ଜଳେସାତର ପIବେର ଏହାର ମୂଳଦୁ ଆ

େଦଶର %¨ନ ପାରୁ ପଯ(6 ଟକ ଆସz ମିର

ଦ%ଯିବା େହତୁ

ଭ ମଣ ପାଇଁ

ଏହା େଗାଟିଏ Dଗକୁ ଢF

ର7 େତେବ अେନକ ଶତାୀଧ ଏ7
ମିର ସୁରିତ qବାର ପମାଣ ମିେଳ
ମDର ଚତୁ ଦ§ ଗେର ସବୁ ©ମା I ର7

ବୁ ମାେନ େକେବ ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ
ହୁମା ମିରକୁ ଯାଇ େସଇ ପ%ତ ଓ ପକୃର
अପରୂପ େସୗଯ(6 ଉପେIଗ କର

ମିରର େଶାI ବ6ନ କେର, s ତାହାର

अବସରପା· अ|, ସtଲପୁର

ମୁଖ( ଆକଷ6ଣ େହ ମିର ସ!କଟେର କୁ ଳୁ
କୁ ଳୁ ନାଦ କ ବ7 ଯାଉqବା ମହାନ«ର
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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अନଇନ୍େର ପାଇେବ ମହାପସାଦ
ଭୁ ବେନଶର,

୨୧-୬-୨୦୧୬

ଶୀଜଗନ ାଥ,

‘ମହାପସାଦ’

ସହଜେର

अନଇନ୍

:

ମହାପଭୂ

ବm6ମାନ

ମା|ମେର

अ

ଉପଲÝ

େହଉ ଏ7 ପସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ
ଆମ େୱବ୍ସାଇଟ୍ www.shrikhetra.com
ବ(ବହାର

କପାେବ

ଶୀମିରେର

ବ(ବହାଯ(6 ପସାଦ, ପଜ
ୂ ା ଉପକରଣ ଇତ(ାD
ସମ ଦ ବ( ଆମ େୱବସାଇଟରୁ ଆପଣ ସୁଲଭ
ଦରେର ପାଇ ପାେବ ଏହା ସ7ତ अନ(ାନ(
ଶି ପସାଦ ପାଳ

େସବା ଯଥା ଳଚକ େର ପତାକା ବାିବା,
ବାଇଶି

ପାହାଚେର

ଶା

କବା,

ବ ାହGଣ

େIଜନ, अ¨େଷକ ଆD ପାଇଁ ମ| ବ(ବା
କ.ଯାଇ ଶୀମିର ପକ ମା ଏବଂ अ®Eଥ6
ପାଇଁ ଗାଇଡ଼୍ କବାର ବ(ବା ରଖାଯାଇ
େଦଶର େଯ େକୗଣସି ାନରୁ अଡ6ର୍ Dଆଯାଇ
ପାବ, ଏବଂ ତାଜା ଓ ତଟକା ମହାପସାଦ अ
ସୁଲଭ

ମଲ
ୂ (େର

ସୀମିତ

ସମୟ

ମ|େର

େଦଇqବା ଠିକଣାେର %ଶେଯାଗ( କୁ ୟର୍
ମା|ମେର

ପଠାଇ

Dଆଯିବ

େବାu

ଏ7

େୱବସାଇଟର ପrଳକ ଶୀ ଶି ପସାଦ ପାଳ
ଜଣାଇଛz
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अEତ,, ଭବ( ବm6ମାନ
अଭୁ  अEତ
- ନମ ାର, ଆେର ତେମ, ଆପଣ! ଓଃ, ମା କେବ
- ବସ ଏକା ଆସି ଛz ନା ଆଉ େକ7 .............
- ନା, ଏକା ଆସି , ଆଉ େକ7 ନୁ ହଁ ସାqେର
----------------------------------------------- ଆା ଖାu ଆମ अଫିସ୍ କାମେର ଆସି qଲ ?
- ହଁ  େମାେତ ପ. ଆସି ବାକୁ େହାଇ ପ.
ୂ ୮/୧୦ Dନ
ଗି ତେମ ତ ପ.
ୂ ବଦF ଯାଇଛ ଟିsଏ େମାଟା, ଚୁ ଟି
ପାଗଣି, ପାଵାର ଚଷମା ହଁ ସମୟ % ବହୁ ତ ru
ଯାଇ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି ନୁ ହଁ ; ଛ%ଶଟି ବରଷ

ମୁନା ମହାପାତ

- s ତୁ େମ ଜମାରୁ ବଦF ନାହଁ  େସଇ ପତଳା
େଚେହ.,

ସାଉଁଳା

େଦହ,

େସଇ

ପୁରୁଣା

େକଶ

ସ¶ା.............
- ଥାଉ............. , ଆା ପି ମାେନ କ'ଣ କରz ଆଉ
Iଉଜ ?
- ପି ମାେନ କେଲଜ ଗେଲଣି Iଉଜ ............. ମାେନ
େମା Àୀ ........ େସ ଆଉ ନାହf, ruଯାଇ ଆରପା
- ଓଃ, ମା କବ, ମଁୁ ଜାଣିନqu .............
- ଠିକ୍ अ, ଆା ତୁ ମ ପି ମାେନ ?
- େମା ପି ମାେନ! ତେମ ତ କେଲଜ୍ ସାବା ପେର
େଫଗଲ !ଜ ସହରକୁ  ଏେତ କଥା ଆଉ ଜାଣିବ
କୁ ଆଡୁ ?
େମାର ପାଠପଢ଼ା ସ, ବାପା ruଗେଲ s Dନେର
ଘେର ଆଉ ବଡ଼ sଏ ? େମାେତ ହf rs କ ମଁ ା ଆଉ
ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ,ୁ ସାFବାକୁ ପଡ଼ି q ମଁ ା’ର ଔଷଧ,
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ସହ ପଚୟ କ.ଇବା ଇତ(ାD ସେତ େଯପ େସ

ତୁ ଇ େଦେଖ ତ େମା ବୟସ ruଯାଇ

େମାେତ 7! ଯD ପଚୟ େଦବ ବା କ'ଣ େବାu

ବାହାଘର, ପିଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ ?

ସମୟ ମ| େସ ପକାରର q
କେଲଜ

----------------------------------------------କେଲଜ ସମୟ, େସ ଓ ମଁୁ େଗାଟିଏ େଶଣୀେର
qଲୁ 

ପାଠପଢ଼ା

ruଥାଏ

ଦୁ ହf,

ସମୟ

%

ଆ©କାuର ନq ଝିअେଟ ସହ େମନ୍ େ.ଡ୍ କଥା

ପାଠପଢ଼ା

ସଆସି ବା

େହଣି

ପାଠପଢ଼ାେର ବ(କ ମ ନୁ ହଁ ଦୁ ହf, s ମନକଥା
sଏ କାହାକୁ କ7ପାନqଲୁ  ଇ ମ|େର କେଲଜ
¥ଡ଼ି ବା ସମୟ ଆସି ଗଣି

ଦୂ ରେର ଥାଉ, କେଲଜ ହତାେର, େଶଣୀଗୃହେର କଥା

Dେହଁ ପେଶଷେର s ସାହାସ କ, କାସ୍

ପDଏ େହବା ଏେତ ସହଜ ନq େକ !ା ଭୟ,

ସବା ପେର ଟହଲ ମାରୁ କେଲଜ ପଡ଼ି ଆେର, େଗଟ୍

ଶି କ, ସାନକୁ I ଡର

ପାଖେର, s !ରବ अନାବନା କଥା ମଳ
ୂ ପସ¢,

s Dନେର େକଜାଣି କାହfs ମେନ ମେନ ଭଲ

ମନକଥା କ7ବାେର ସାହାସ ନାହf କାେଳ qବା

ପାଇqu ତା'କୁ ମଁୁ rହାଣି, ହାବIବରୁ ଲ କu େସ

ସଂପକ6ଟି ଖ.ପ େହବ ବାସ୍ s ସାମାନ( ଗପସପର

ମ| େମାେତ ଭଲପାଏ s Dେହଁ ପର¸ର ସହ

ସା¢ େହାଇ ର7ଗଲୁ 

ସାଧାରଣ Iେବ କଥାବାm6ା अରର Iବ अରେର ହf

କେଲଜ

¥ଡ଼ି ବା

Dନଟି

ଆସି ଗ

ମନକଥା ମନେର ହf ର7ଗ କେଲଜ େମାର େସଇ

କୁ ହୁ ଳୁ q
କେଲଜ ସବା ପେର ଯାଏ ତା ପଛେର

ପିୟ ସହର େମାେତ ¥ଡ଼ି ବାକୁ େହ ¥ଡ଼ି u ମ|

s ବାଟ ମନ ମାେନ! s s କ7ବାର ସାହସ

କେଲଜ୍ େଶଷ Dନ ବହୁ ତ Iବନା କାu ଆଉ

% ନାହf ସ(ାେର ଯାଏ ତା, ଘର େଦଇ େସ ମ|

କେଲଜ୍ ଆସି ବା ଦରକାର ନାହf ଆସି େଲ ମ| େସ

.ାେର ଠିଆ େହବା ସାହାସ କେର! କାେଳ ମଁୁ s

sମÓା େମା ସହପାଠୀ େକ7 ନqେବ

କ7%, ପr%

େଯଉଁ Dନ ସହର ¥ଡ଼ି େମାତ ଯିବାକୁ େହ,

s େମାର ଉେpଶ( q କେଲଜ ¨ତେର କ'ଣ

ତା, ଘରରୁ s ଦୂ ର େଦଇ େମା' ବସ୍ ଯାଏ ବାସ୍

ବା କ7% ଯD ଘର ପାଖେର ସୁେଯାଗ ମିେଳ

ଘରଟିକୁ rହfu  ଏେତ େIର୍ରୁ େସ ବା କାହfs ଡ଼ା

ମନକଥା କ7 େଦvଥାଆz ସାହାସ େହ! ଏମି

େହାଇqବ ବାହାେର ବାସ୍ ସା7େର ସମ, ବଲ୍ବ୍

ଯିବା ଆସି ବା େମାର !D!ଆ ରୁ ଟିନ୍ ପାଲଟିଗ

ଜF ଶୁନ୍ଶାନ େକାହ ସାF ru ବସ୍ର ମ¦ର

ଏମି % ସୁେଯାଗ ପାଇ!, Dେନ େମାେତ େସ
ତା, ଘର ପାଖେର ଡାs କଥାେହବା, ଘର ସଦସ(,

ଗ ସହ ବସ୍ଟି ଘାଟି ଚଢ଼ି ବା ଆର କ ବସ୍
ଇିନ୍ର ସାମାନ( ଗଜ6ନ, େମା' ଆvରୁ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ୟା' ¨ତେର ମଁୁ rsରୀ କ େ.ଜଗାରମ
ପୁରୁଣା କଥା ଭୁ u େମାେତ ଘର ସଂସାର କବାକୁ
ପଡ଼ି q

କ7ପାନqu ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏେବ କ'ଣ ବା ଭ

ପରଟି ବଷ6 ପେର େମାର ଦୁ ଭ6ାଗ(, େମା Àୀ

ପାଇ% ¥ଡ଼ ଯାହା େହବାର q େହ ଏେବ ଏେତ

ruଗ ଆରପା ଡାକେର ଗତ ପା® ବଷ 6 ବାସ୍,

କଥା I% ଆଉ s ଭ ନାହf

ପି, ମୁହଁ rହf Dନ କାଟୁ ଆଉ DÓEୟ ବାହା

-----------------------------------------------

କବାର °ୃହା ନାହf ଏ ବୟସେର

ବାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ସ s କାମ, ସାମାନ(

-----------------------------------------------

େ.ଜଗାରେର ମନ େଦu ବହୁ ତ ସମୟ ପଯ(6 

6 େର, ଯାହା ମଁୁ କାହfs ବା
ହଠାତ୍ ଛ%ଶ ବଷପ

ଭୁ uପା! ତାକୁ , େମା' କେଲଜ, କାସ୍ ରୁ ମ୍, େସଇ

ସÓପେର ସୁା I%% ଏକ ପତ ସÓର ‘ନମ ାର’

ସହର େସ ସବୁ େକବଳ ସG¼ େହାଇ ର7ଗ େମା'

େଦେଖ ତ େମା ଗଭୀର अEତର ସÓ56ୀମ ସG¼ ପୃ8ାର

¸ବନେର ଥେର अେଧ ଯିବାକୁ ହୁ ଏ େସ ସହରକୁ s

ନାୟିକା େସଇ େଚେହ., େସଇ ହସ େନଇ େମା

କାମେର କେଲଜ କାମେର ଯD ଯାଏ, ବହୁ ତ अେପା

ସାମାେର ଉI s ସମୟ େମା !ଜ ଆvକୁ %ଶÓାସ

କବା ପେର େଦଖା ହୁ ଏ ତା ସହ ପେଦ अେଧ କଥା

କପା ନqu

ହୁ ଏ  େକାହ ଦୁ ହf, ମନେର କୁ ହୁ ଳୁ ଥାଏ s ଏେବ

େସ ସମୟେର େସ କୁ ଆେଡ଼ ଗ, େକମି अ,

% ରବ ମନ କଥା ପକାଶ କବା ପାଇଁ ସାହାସର

କାହାକୁ ବାହାେହାଇ, େକୗଣସି େଖାଜ୍ ଖବର େନଇ

अIବ

ନqu, ଇା % କନqu ପାଖ % ନୁ ହଁ , ତା ସହରଟି

େବେଳେବେଳ अକାରଣେର ମ| ଦୁ ଇ/r ଥର

େମା ଠାରୁ ବହୁ ତ ଦୂ ରେର

ଯାଇqu ତା' ସହରକୁ  ଦୁ ଇ/! Dନ ଲଡ୍ଜେର ର7

ବm6ମାନ େସ ଆସି  ଆଠ ଦଶDନ ପାଇଁ s

େଚ¡ା କqu କଥା Dପଦ େହ% େବାu I%u

କାମେର େମା अଫିସ୍କୁ  ତା ପୁଣି େମା ଦାୟିତÓେର

ଆଉ େବାେଧ ବାହାନା ମିF ପା! ତାକୁ , ଘରୁ

ର7େବ େସ ଓ ତାର ଟିମ୍

ବାହାବା ପାଇଁ

-----------------------------------------------

ମନେର ପବଳ ଇା ଥାଇ ମ| ମନକଥା ମନେର
ମା ମନକୁ ବୁ ଝାଇ େଫଆସି qu ପୁଣି େମା କାମେର
ବ( s ! ମେନ ପେଡ଼ େସଇ अଭୁ  ସG¼ର s
ପୃ8ା

अଫିସ୍ କାମ ସକାଳରୁ ସ(ା ଯାଏ rେଲ ଏେବ
ଦୁ ହf, ପ5
ୂ 6 %କଶି ତ ମି ¿ ଦୁ େହଁ अଧାରୁ अ¤କ
ବୟସ ପା େହାଇସାଛୁ
अଫିସ୍ କାମ ସ ପେର େମାର ଘେର ବା sଏ
अ अq ସÈାର ପାଇଁ Dେହଁ ବାହାେର ଟିsଏ rହା

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଜଳvଆ କରୁ  s अEରର ସG¼ ତାଜା ହୁ ଏ s

- ଏ ସବୁ अFଆ ନୁ ହଁ , ମନ ¨ତରୁ ଫି¢ି େଦବା ପାଇଁ

ନୁ ଆ Iବର %!ମୟ ବm6ମାନ୍ର ଯୁଗ ମ| କେଲଜ୍

ମନ କଥା ମନେର ମା ବହୁ ତ କାିqu ମଁୁ ମ| s

ସମୟ अେପା େବଶ୍ ଆଗୁଆ ନା ଶି କ, ନା

କ.ଯାଇପାେର ଆଉ କ'ଣ ?

େକ!ା, ନା ସାନର ଭୟ ବହୁ ତ ସମୟ ମିେଳ

- ଏେବ କ'ଣ ଆମ अଧୁ. ସÓପ ପ.
ୂ କେହବ! ?

କଥାବାm6ା ପାଇଁ ଦୁ ହf,ୁ ଭଲ େଗ ମ|

- ଏ ସବୁ ର !â େନବା ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ sଏ अ ?

-----------------------------------------------

େମାେତ ହf େନବାକୁ େହବ

- କେଲଜ ସମୟ ବହୁ ତ ମଜା q ନା ?
- ମଜା %ଷୟ ଥାଉ, େଗାଟିଏ କଥା ପr%, ସତ

----------------------------------------------Iଗ(ର %ଡ଼ମÓନା ! େକାଉଠୁ ଆଣି େକାଉଠି

କ7ବ ? ଯାହା ଛ%ଶ ବଷ6 ତେଳ ପrବାର q ।

6 େର େମା' अEତର ସାଥୀ, ମଁୁ
େଥାଇ ଛ%ଶଟି ବଷପ

- ମାେନ, ...... ନା ...... ହଁ ...... କ'ଣ ?

ଆ© େଫ ପାଇ अଳସେର େହଉ ପେଛ

- ମଁୁ େସ ସମୟେର ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି qu ତୁ େମ %

s େଗାଟିଏ अବେଶାଷ େମା ¸ବନେର, େମା

େମାେତ ଭଲ ପାଉqଲ ନା ?

Àୀକୁ ମଁୁ ହ.ଇ େଗାଟିଏ अବେଶାଷ ତା' ¸ବନେର

- ମାେନ .... ନା .... ହଁ .... s .... ¥ଡ଼ ....

ପି ର rପାେର ପଡ଼ି ଗତ ଛ%ଶଟି ବଷ6 େମା ସG¼େର

- ଆା େମାର ସାହାସ ନq କ7ବା ପାଇଁ, ତେମ %

େସ ଜଳାF େଦଇ ତା ¸ବନର

ଟିsଏ ସାହାସ କପାଲ! ? sମÓା କ7ବା ପାଇଁ
ସୁେଯାଗ % େଦଇନqଲ ନା ? ଯD େସମି ହୁ अା ଆମ

ଗୁଣୁପୁର, .ୟଗଡ଼ା

¸ବନ ସମୟ s अଲଗା ଥାଆା ନା ?
- ହଁ s ମଁୁ ପ. ଝିअ େଟ ତେମ % ତ ପଦେଟ
କ7ନ ପୁଣି କ'ଣ କ7ଥାz ଘେର ପୁଣି ତ ଘରର ବଡ଼
ଝିअ ବାପା, େଦହ %ଗିଡ଼ି ପେର ସମେ େମା
ଉପେର ଆଶା ବାି qେଲ
- ହଁ ମଁୁ ମ| େ.ଜଗାରମ ନqu
- ହଁ , ଏମି s ପି  ହf ବାଧକ ସା©q ଆମ
¨ତେର .....
- ଆା, କୁ ହ, ଏେବ କ'ଣ େସ ଇା, ଭଲପାଇବା, େସହ,
େକାହ ର7! ତୁ ମ ମନେର

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ମୁ ଷାର ବାସୁେଦବ ମିର
ଉmର ଆ ପେଦଶର ଶୀକାକୁ ଲମ୍ ©ଲାର ଏକ
ସହର ମୁଷା ପବ
ୂ 6ଘାଟ ପାବ6ତ(ା®ଳର ପାଦେଦଶେର
अବି ତ ଏ7 अ®ଳ ବାସୁେଦବ ମି ର ପାଇଁ ପଖ(ାତ
अEତେର ସମୃ କF¢ ସାମାଜ(ର େକ%ୁ େର qବା
ଉmର ଆପେଦଶର अେନକ ମି ରେର ଉÈଳୀୟ
6 େଦvବାକୁ ମିFଥାଏ
କଳାାପତ(ର ଉÈୃ¡ !ଦଶନ

େସq ମ|ରୁ ବାସୁେଦବ ମି ର अନ(ତମ ଏ7 ମି ରର
କା¦େର !ମ§ତ ସ
ୂ G

କାରୁ କାଯ(6 ପ5
ୂ 6

କଳାାପତ(

अEତର କF¢ର େବୖ ଭବକୁ ବ56ନା କେର
ସ·ାଦଶ ଶତାୀେର !ମ§ତ ଏ7 ମି ରକୁ .ଜା

ଶୀ u¢.ଜ ପସାଦ अମଲ
ୂ ( ପ*ନାୟକ

ଶୀ!ବାସ ମହା.ଜ େଦଓ !ମା6 ଣ କ.ଇqେଲ s
.ଜା, !ଧନପେର .ଜବଂଶର ପତନ େହାଇq ଏବଂ
ଏ7 ମି ର !³ିନ େହବା अବାକୁ ଆସି ଯାଇq
ମି ର ଉପେର %¨ନ ପକାର ବୃ  ଲତା ଆାDତ
େହାଇ ର7ବା -ା. ଏହା ଏକ !ଶି ା®ଳେର ପଣତ
େହାଇq, େଯଉଁଠାେର Dନେବେଳ % େକମାେନ
ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁ qେଲ
ବଷ6 ୨୦୦୪ ପେର ନ ା ¸ୟାର୍ ସ ାମୀ,
ତmାବଧାନେର ାୟ अ¤ବାସୀମାେନ ଏ7 ମି ରର
ପୁନେ.ାର ପାଇଁ ପ²ାବ େହାଇqେଲ ଏବଂ
ମି ରର %¨ନ ଭଗାବେଶଷକୁ ଏକତ କ.ଯାଇq
ମି ରର ପେତ(କ ଶି ଳାଖକୁ अ ଯତ ସହକାେର
ସଂଗହକ ମି ରକୁ ଏକ ପ5
ୂ 6 ସ ରୂପ େଦବାକୁ ପେଚ¡ା

6
କ.ଯାଇq ଏବଂ ପା®ବଷର
!ରବିନ

ପେଚ¡ା

ପେର େଫବୃ ଆରୀ ୧୯, ୨୦୦୯ ମସି ହାେର ଏ7 ମି ର
ପୁଣିଥେର ଭମାନ, ପାଇଁ େଖାu Dଆଯାଇq
ଓଡ଼ି ଶାରୁ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ

अଣାଯାଇqବା

ଲପଥରେର

ଏ7

www.aahwaan.com

ଜୁ ଇ ୨୦୧୬ ସଂ ରଣ

61

ଆହାନ ଇ-ପକା

ଆଣିବାପାଇଁ

«ଘ 6 ଛअମାସ

ସମୟ

ଗିଯାଇq

ବାସୁେଦବସ ାମୀ, ପମାର ଉଭୟ ପାଶ 6େର ଭୂ େଦB ଓ
ଶୀେଦB, ପମା େଶାIପାଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁେର qବା
ଶୀର¢ପାଟଣାର

ବାସୁେଦବସ ାମୀ,

ପମାକୁ

ମି ରେର

ଏ7

ପମା

ାପନା

ସମାନ

କ.ଯାଇ

ଶୀର¢ପାଟଣାେର ପମା ଶୟନ ମୁଦାେର ର7qବା
େବେଳ ଏଠାେର ପମା ଡ଼ା େହାଇqବା ମୁଦାେର
!ମା6 ଣ େହାଇ
ଏ7 ମି ର ! ଏକରର ଜମିେର !ମା6 ଣ
େହାଇqବା େବେଳ ମି ରକୁ ସଂଲଗ ଏକ ପୁ¿ଣୀ ମ|
!ମା6 ଣ

େହାଇ

େଗାପାଳସାଗରଂ

ନାମେର

ଏ7

ପୁ¿ଣୀ ନାମିତ େହାଇ
ମି ରର

ଗଭ6ଗୃହ

ଚତୁ େକ6ାଣୀୟ

ଏହାର

ପବ
ୂ 6େର

|ାନମଗ

େବେଳ

େଶାIପାଉ
ମି ରର !ମା6 ଣ େହାଇ, ଏବଂ ଏqେର ଦୁ ଇଟି Iଗ
ର7 ମୁଖ( Iଗ ବା ଗଭ6ଗୃହ େଯଉଁଠାେର େଦବତା,

ଶି ବ,

ସହ

େହାଇqବା

ଶି ବ,

%Áୁ,

ପମା

ଛ%

ମ|

େଶାIପାଉ %Áୁ, अବତାର ନୃ ସି ଂହ ବାମନ,

ସେମତ ହନୁ ମାନ, ଛ% ମ| ଏଠାେର େଶାIପାଉ

ପମା େଶାIପାଉ ଏବଂ अାଳ ଏ7 ମି ରେର

ଦି ଣ Iଗେର େବଣୁ େଗାପାଳ, ଛ% ର7 ଏ7

ପ©
ୂ ତ େହଉqବା ବାସୁେଦବ ସ ାମୀ, ପର ପମା

ସବୁ ଛ%କୁ !ଖୁଣ କାଗରୀ -ା. !ମା6 ଣ କ.ଯାଇ

.େମଶ ରମରୁ େଘାଡ଼ାଗାଡ଼ି େର अଣାଯାଇq ଛअଫୁଟ

ମି ରର

ଉତା %ଶି ¡ ଏ7 ପମାକୁ .େମଶ ରମରୁ ମୁଷା

େଯୗନସଂେIଗର %¨ନ ମୁଦାର ମm
ୂ § ମାନ ର7

ବାହ(

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ

ପାଶ 6େର

ଦ3ମାନ,ର
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ମଳ
ୂ ଇଂେର¸ ଆେଲଖ( - ଶୀ u¢.ଜ ପସାଦ अମଲ
ୂ (
ପ*ନାୟକ
ଓଡ଼ି ଆ Iଷାରଣ - ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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େପମ, ବଷ6ା ଓ େଫ¨କଲ୍
ଆଷାଢ଼ ମାସର ପଥମ େମୗସୁମୀ ବଷା6 ଉm·
ଧ.ପୃ8କୁ ଟିsଏ ଶାz େଦଇq !³ୟ; s ଏଇ
ବଷା6 Dେନ େ.ହନର ¸ବନ ପାଇଁ ଆଣିq ଶାବଣର
ସବୁ ©ମା

ଓ

ପଳୟ,ରୀ

ବନ(ା

ବାଣୀ%ହାରର

6 ¥ତ େ.ହନ
ରସାୟନ %²ାନ %Iଗର DEୟ ବଷର
ମିଶ, େଗାପବୁ ¥ତ ାବାସର ପଥମ ମହର ୪୫ ନtର
ରୁ ମରୁ अଧା େଖା ଝରକା ବାେଟ Dଶୁqବା ବଷା6 କୁ
େଦv ପୃ8ା େଲଉଟାଇ ru q ତା’ର ୭ ବଷ 6 ତଳର
अEତର େସଇ ପୁରୁଣା ବ7କୁ .......

«ପକ ଷଡ¢ୀ

6 ର ନାମ େଲvବାକୁ େ.ହନ
+୨ ପଥମ ବଷେ
ତା’ବାପା, ସ7ତ ବଷା6 େର ¨©¨© ଆସି q କଟକର
ଖୀ¡ ମହା%ଦ(ାଳୟକୁ , ¡ ସି େଲକସନେର ତା ନଁା
ଆସି ଥାଏ ତା ବାପା େନଇ ସବୁ ସାଟ§ଫିେକଟ ଏଡମିଶନ
କାଉରେର ଜମା କ.ଉଥାଆz େ.ହନ ଡ଼ା େହାଇ
6 ରୀ
ଥାଏ ତା ବାପା, ପାଖେର କାଉର ¨ତରୁ କମr
ଜଣକ କ7େଲ ପୁअର ଆଉ ଦୁ ଇଟା ଫେଟା ଗିବ,
6 ର ତାକୁ
ଏଡ଼ମିଶନ ଫମେ

6
କୁ ହ “ଫମର
ଫ େର

ଦୁ ଇଟା ଫେଟା अଠାେର ଲେଗଇ ତା ଉପେର !ଜର
ଦଖତ କବ” ବାପା ଆସି େ.ହନକୁ

କ7େଲ

6 ର ଫେଟା ଲେଗଇ ସାଇନ କ େଦ” େ.ହନ
“ଫମେ
ଫେଟା ଲେଗଇବା ପାଇଁ ତା ବ(ାଗ अାF, s ଏ
କଣ େଫ¨ କୁ ଇକ୍ ତ ଆଣି! ବାପା,ୁ କ7େଲ ବାପା
ଡ଼ି େବ %ର େହେବ, େସ େଦv େଯ ବାପା
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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6 ରୀ ଜଣକ ସହ କଥା େହଉଛz, ଏ
କାଉରର କମr

ୟୁ େବାu କ7 ଓ ଝିअଟି ପ ଉmରେର େନା

ମଉକା େନଇ େସ ruଗ ଟିେକ େଫ¨କୁ ଇକ୍ େଯାଗାଡ଼

େମନ୍ସନ୍ େବାu କ7 ଟିେକ ହସି େଦ, େ.ହନ %

କବା ପାଇଁ ବାହାେର ପବଳ ବଷା6 , କୁ ଆେଡ଼ ଯିବ

ଟିେକ ହସି େଦଇ ତା’ଠାରୁ %ଦାୟ େନ, ସୁର¨ର େସଇ

େଦାକାନକୁ ଗେଲ ଫମ 6 ସବୁ ବଷା6 େର ଓଦା େହାଇଯିବ।

ହସ

କେଲଜ ବାରାେର ଡ଼ା େହାଇ କଣ କବ େବାu

ଆଣିେଦ ପଥମ େପମର ଉତୁ ¢ ମାଦକତା

I% େବଳକୁ

6
ତାର ଆv ପଡ଼ି  ଆଟସ
ବକର

ଏଡ଼ମିଶନ କାଉରେର, େସଠି ମ| s େକ ଫମ 6
କାଉରେର ଦାଖଲ କବା ପାଇଁ ଇନେର ଡ଼ା
େହାଇଥାz େସ ଗ େସ କାଉର ଆଡ଼କୁ , େଦv
େଗାେଟ େଗାପି ର¢ର େଡ ସ ପିିqବା ଝିअ ହାତେର
ସାଟ§ଫିେକଟ ଜ ଧ ଡ଼ା େହାଇ, େସ ବଷା6 େର
अÊ अÊ ଓଦା େହାଇ ଯାଇ, ତା ଓଦା େହାଇଯାଇqବା
ଚୁ ଟିରୁ

ଟିେକ

ଟିେକ

ପାଣି

ଗF

ପଡୁ ,

ଓଦା

େହାଇଯାଇqବା ଚୁ !ଟାକୁ ଧୀେର ଧୀେର ସାଇଜ କରୁ ,
ଧଳା ରୁ ମାଲ ବ(ାଗରୁ ବାହାର କ ତା େତାଫା େଗା.
ମୁହଁଟାକୁ େପାଛୁ େ.ହନ ଧୀେର ଯାଇ ତା ପାେଖ
ଡ଼ା େହ ଆଉ ପr “େଫ¨କୁ ଇକ୍ अ s”?
ଆଉ s େ.ହନ ପrବା ପବ
ୂ 6ରୁ ଝିअଟି ଜରୁ େଫ¨
କୁ ଇକ୍ଟି

କାଢ଼ି

େ.ହନ

ହାତକୁ

ବଢ଼ାଇ

େଦ,

ତରତରେର କାଢ଼ି  େବଳକୁ ତା ମାଟ ି କ ସାଟ§ଫିେକଟର
େଜରæ କପିଟା ଜରୁ ବାହା ଆସି ତେଳ ପଡ଼ି ,
େ.ହନର ନଜର ତା ଉପେର ପଡ଼ି  େଲଖା q “ସୁର¨
ପା” ଆଉ s ପଢ଼ି ବା ପବ
ୂ 6ରୁ ଚଟ୍କ ଝିअଟି
ସାଟ§ଫିେକଟଟା ତଳୁ ଉେଠଇ େନଇ ଜେର ରv େଦ,
6 ର
େ.ହନ େସଇଠି େଫ¨ କୁ ଇକେର ତା ଫେଟାକୁ ଫମେ
ଲେଗଇ ଝିअଟିକୁ େଫ¨ କୁ ଇକ େଫ.ଇ େଦ ଓ ଥ(ା,୍

ଟିକକ

s

େ.ହନର

େକୖ େଶାର

ହୃ ଦୟେର

ଏଡ଼ମିଶନ ସ अଗ¡ ମାସ ଆରରୁ କାସ
ଆର େହବ େବାu ଜେଣଇ% Dଆଗ, େସDନ
.େର s ଆଉ େ.ହନ େଶାଇ ପା ନାହf, ତାର
ହୃ ଦୟ ଓ ମନ s େଗାେଟ अଶା େହବାର େସ ଠିକ
अନୁ ମାନ କପାରୁ q अଗ¡ ମାସ ଆର େହ େସ
ତା

ସାଇେକଲ

ଧ

ବାହା

କେଲଜକୁ

ପଥମ

କେଲଜର ପଥମ Dନ ଟିେକ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ ତାକୁ
କାସେର ବସି  କାସ Dନ ୩ ଟାେର ସ; s ତାର
6 ବକ୍ ଆଡ଼କୁ ଗ
ଆv େଖା© ବୁ ଲୁ ଥାଏ ସୁର¨କୁ , ଆଟସ
ତଥାପି ତାର ଟିେକ ଝଲକ େସ ପାଇ ପା ନାହf
!.ଶ େହାଇ େଫ। େସଇ େଚେହ.କୁ ଟିେକ ଆଉ
ଥେର େଦvବା ପାଇଁ ସେତ େଯମି େସ ବ(ାକୁ ଳ େହାଇ
ଉଠୁ q ¡ାରୁ ସାଇେକଲକୁ ବାହାର କ, କେଲଜରୁ
ru ଘର ଆଡ଼କୁ , ହଠାତ ତା ନଜର ପଡ଼ି  ସୁର¨
ଉପେର ବ7 େଦାକାନେର ଡ଼ା େହାଇ େସ s
sଣାsଣି କରୁ ,

େ.ହନ ଗ େସ ବ7 େଦାକାନ

ଆଡକୁ ; s ¨ତରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାେର ଆେପା କ
ସୁର¨ sଣାsଣି ସା ବାହାରକୁ ଆସି  େ.ହନକୁ େଦv
େବାେଧ େସ ତାକୁ 7 ପା; େସqପାଇଁ ଟିେକ ହସି
େଦ ଏଥର େ.ହନ ସାହସ ସ®ୟ କ ତା ପାଖକୁ ଗ
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ପr “ଆେର ତେମ ଏଠି”! ସୁର¨ କ7 “ହଁ ବ7

6 ର ତା, େପମେର କାହାର ନଜର ଗି
େଶଷବଷେ

6 , ସାେୟନ୍ସ ନା
sଣିବାକୁ ଆସି qu” ଆଉ ତୁ ମର ଆଟସ

ଯାଇq

6 େ.ହନ କ7 “ସାେୟନ୍ସ” ଆଉ ତୁ ମର େକଉଁ
କମସ?
¡ି  ମ୍ ? ସୁର¨ କ7 “ଆଟ୍6ସ! ଆ¥ ତୁ ମ ଘର କଣ
ଏଇଠି”? େ.ଶନ କ7 “ହଁ ଏଇ ଚୀ ଛକ ପାଖେର
ଆଉ ତୁ ମର”? ସୁର¨ “ଆମ ଘର ଏଇ ବæି ବଜାରେର”
ଏଇମି s ସମୟ ଗପସପ େହଉେହଉ ruେଲ ଦୁ ଇ
ଜଣ। ଚୀଛକର r ଛକେର ଦୁ ଇ ଜଣ अଲଗା େହଇ
ruଗେଲ s କଥା େଦେଲ େଯ ଏଥର ସବୁ Dେନ ଏକା
ସମୟେର ଏଇ r ଛକ ପାଖରୁ ମିଶିs କେଲଜ ଯିେବ
େବାu ଆଉ େସଇଆ ହf େହ। େ.ହନ ଆଉ ସୁର¨ର
ବୁ ତା

ଧୀେରଧୀେର

େପମ

ଆଡ଼କୁ

ଆେଗଇ

େକୖ େଶାର ବୟସର ପଥମ େପମ େ.ହନକୁ

ଗୁଥାଏ

େଯମି େସ ଏକ ନୂ ଆ ଦୁ !ଆର େପମର

ମତୁ ଆ

%ହ¢

ସୁର¨ର ଘେର s େକ ଜାଣିଯାଇ ଯାଇqେଲ,
ସୁର¨ ଓ େ.ହନର ସ3କ6 %ଷୟେର ତା, %ଷୟେର
ସବୁ ଜାଣିବା ପେର ସୁର¨ର ବାପା ସୁର¨ର କେଲଜ
ଯିବା ଓ ଘରୁ ବାହାବା ବ କେଦେଲ; ଯDଓ ସୁର¨
କେଲଜ ଆସୁq ତାକୁ ତା,ର ଘରର ଜେଣ ସଦସ(
େନବା ଆଣିବା କରୁ q େ.ହନ rହଁୁ ନq େଯ ତା,
ଘର ସଦସ( ଆଗେର େସ ସୁର¨ ଆଗକୁ ଯାଉ ଓ s
େଗାେଟ अପୀକର ପି  ସୃ¡ି େହଉ େବାu।
େମାବାଇଲେର % େଯାଗାେଯାଗ ସବ େହାଇ ପାରୁ
ନq। +୩ ପରୀା େଶଷ େହବା Dନ ସୁର¨ର ସା¢
ଠାରୁ େ.ହନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ େଯ ଆସା ମାସେର
ସୁର¨ର ବାହାଘର ମୁtାଇେର qବା ଜେଣ ସçେୱର
ଇି!ୟର ସହ ି ର େହଇ େବାu, େସ ପି େହଉ

ଏମି କଟିଗ ଦୁ ଇବଷ6 ତାପେର ଆସି  +୩

ସୁର¨ର ବାପା,ର ଜେଣ ଘ!8 ବୁ ର ଏକ ମାତ ପୁअ,

6 ଏଇ %ଗତ ଦୁ ଇ ବଷେ
6 ର େ.ହନ ଆଉ ସୁର¨ର
ବଷ

କଥାଟା ଶୁଣି େ.ହନର ପାଦତଳୁ ଭୂ ମି ଖସି ଗ ଭF

େପମ େହାଇ ଯାଇ ଥାଏ ଆହୁ  !%ଡ଼ +୩େର ମ|

ମେନ େହ; ତାକୁ େବଶି କ¡ ଗି େଯ ଏେତ ସବୁ

ଦୁ ଇ ଜଣ େସଇ ଏକା କେଲଜେର େ.ହନ େନ

କଥା ଆେଗଇ ଗ ପେର ମ| ସୁର¨ ତା ସହ ଟିେକ

ରସାୟନ %²ାନର अନସ6 ଓ ସୁର¨ େନ अଥ6ର

େଯାଗାେଯାଗ କବାକୁ େଚ¡ା % କ! ତାର ମେନ

अନସ6 ଧୀେର ଧୀେର ତା, ଦୁ ଇ ଜଣ, େପମ ପାଲଟି

େହଉ q େଯମି ତା ଉପେର ପୁ. ଆକାଶଟା ଡ଼ି

ଯାଇq अନ( େପମୀଯୁଗଳମାନ, ପାଇଁ ଉଦାହରଣ

ପଡ଼ି ବ

କେଲଜର ବାଷ§କଉବ େହଉ अବା େଯ େକୗଣସି

ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଷା6 େହ अି ର ମନେର ଭ¢ା ହୃ ଦୟ

ସାଂ ୃ କ अନୁ 8ାନ େ.ହନ ଓ ସୁର¨ର ଉପି 

େନଇ େ.ହନ ବଷା6 େର େଫରୁ qବା େବେଳ ତା’ର

ସମ,ୁ େପମର ଶି ା େଦଇ ଯାଉq, s +୩

ମୁହଁାମୁହf ଧèା ହୁ ଏ ଏକ ଟକ ସହ, ସାତ Dନ ପେର େସ

ଆଉ ଠିକ େସs େବେଳ ଖୁବ୍ େଜାରେର
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େଯେତେବେଳ ତା’ର େଚତା େଫପାଏ, !ଜକୁ ପାଏ
କଟକ ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲର ଖଟିଆ ଉପେର, େଦେଖ େଯ
6 ଣାେର ଡାହାଣ େଗାଡ଼ଟି ସ3ୂ56 ନ¡ େହାଇ
ତା’ର ଦୁ ଘଟ
ଯାଇ
େ.ହନ Iଇ.... !! ବଷା6 ଟିେକ କମିଣି ପ.
କାସ

ଯିବା!

s?

ଆ©

ବା

ଚକ ବତ6ୀ

ସାର,

ଇେ3ାଟା6 ୍ କାସ୍ अ େକମିକାଲ ବି¢ର? ସଂ%ତ
େଫ ପାଇ େ.ହନ.... ପଛକୁ ବୁ us େଦେଖ ତ
ତାଠାରୁ ୩ବଷ6 ସାନ ତା ରୁ ମେମଟ ସୁବାସ କାସ ଯିବା
ପାଇଁ ପୁତ େହାଇ ସାଣି ଆେର ହଁ .... rଲ “େମା
େଗାଡ଼ଟା େସଇ କବାଟ ପାଖେର अ ଆଣିs େମାେତ
ଟିେକ ପିେଇ େଦ” ସୁବାସ ଧୀେର ଯାଇ େ.ହନର
ପା¡ି କ େଗାଡ଼ଟା ଆଣି ତା ଆ»ୁ ସହ sପ୍େର େଯାଡ଼ି
େଦ.... ଏଥର ଯିବା େ.ହନ Iଇ ? ହଁ ... ହଁ

rଲ

ଆେର ରହରହ! ଏ ବଷା6 ଟା ପ. ପୁଣି ଆର େହଇ
ଗଣି ... ତୁ ଛତାଟା ସା¢େର ଆଣିଥା ଦୁ େହଁ ruେଲ
ରସାୟନ %²ାନ %Iଗକୁ । ଆଉ ହେ¡ଲ ପାଖ େଗା%
ସାହୁ ଜଳvଆ େଦାକାନର ଏଫଏମରୁ Iସି ଆସୁq
ଦବ¢ ୨ର େସଇ େକପିୟ ଗୀତ “େମେର େଫାେଟା
େକା ସୀେନ େସ ୟାର ପକାେଲ ସଇଁୟା େଫ¨କଲ
େସ”
अ|ାପକ, େ. ଫାମା6 ସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବ ହGପୁର – ୧୦
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ସ3ାଦକ,ୁ ପତ
ମହାଶୟ,
ନମ ାର ପ%ତ ରଥଯାତ ାର ଶୁଭ अବସରେର
ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପବାରର୍ ସମ ସଦସ( ସଦସ(ା,ୁ
अ¨ନନ ଜଗନ ାଥ ସଂ ୃ ସମଗ %ଶ କୁ ଏକତା,

Iତୃ ତର ବନେର ବାି ପା

‘ରସେଗା’ %ତକ6 ପବରୁ s ନୂ ଆ ଓ अଜଣା
କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇu ଏଇ %ତକ6 अେନକ ଓଡ଼ି ଆ
ଖବର କାଗଜ ଏବଂ ପତ ପକାେର ପକାଶି ତ େହାଇ
କ% ଜୟେଦବ, ପେର ଏ7 ‘ରସେଗା’ %ତକ6 - ସଠିକ୍
ଜନGାନ େନଇ ବ¢ାଳୀ ରସେଗାର ଆଉ ଯାହା

ବରୁଣ କୁ ମାର ଦାସ

ଥାଉ େହେଲ ଜଗନ ାଥ, େIଗେର ଗିେହବାର ନ©ର
ନାହf େମା ଜାଣିବାେର
ଗତ ମାସ (ଜୁ ନ ମାସର ସଂ ରଣ)ର ଆହାନ

ରୁ କର ଏବଂ ପମିତ ଆହାନର ସ ାଦ s अନ(ଠୁ

अଲଗା - ଏqେର %ୁ ମାତ Dମତର କାରଣ ନାହf
ମହାଶୟ ଡାରୀ େପଷା ସହ ସା7ତ(ର !ଶା ଏକ
!ଆ. ଉଦାହରଣ अେନକ ସାଧୁବାଦ ଏମି ଏକ ଇପକା

େଭଟି

େଦବାଗି

ଆମ

ସମ,

ପାଇଁ

अନଇନେର ହାତଗଣ ଇ-ପକାର ଉପି  अ
s ‘ଆହାନ’ପ େସ ସବୁ େର ଆକତାର େଘାର
अIବ ର7 ‘ଆହାନ’ ଆଗକୁ ଆେଗଇ rଲୁ 
କ%ତାେଟ ପଠାଇବାର ବାସନାକୁ େ.sନପା
କ%ତାଟିଏ ପଠାଇu, %rରକୁ େନେବ ଧନ(ବାଦ ସହ
ଇ
ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ
.ମ ନଗର କେଲଜ, .ମନଗର, ପବ
ୂ 6 େମDନାପର
ୂ , ପ³ି ମବ¢
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अନନ( ଓଡ଼ି ଆ ଶମୀମ୍
¸ବନ େକବଳ ଏକା ଏକା ଖୁସିେର ବ®ିବା ପାଇଁ
ହf ନୁ େହଁ

ବରଂ ଆମ ¸ବନ -ା. अନ(ମାନ,

¸ବନେର ଖୁସି ଆଣିେଦବା ମ| ଆମର अେନକ
अଭ(ାସ अନ(ମାନ,ୁ ଆନ େଦଇଥାଏ, େବେଳ େବେଳ
େସମାନ,ୁ ଆେମାDତ କେର, େପତ କେର ମ|
େସ7ପ ଏକ %ରଳ अଭ(ାସର अ¤କାରୀ ଜେଣ
ଓଡ଼ି ଆ, %ଷୟେର ଆେମ अ¤କ ଜାଣିବା ଆହାନ ଇପକାର ଏ7 ସଂ ରଣେର ଓଡ଼ି ଆIଷା ସ7ତ ଓଡ଼ି ଆ
ଜାକୁ ମ| ସାନ ଆମର ଲ( ଆମ ମ|େର ଏମି

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ

अେନକ ବୁ अଛz େଯଉଁମାେନ अେନକ %ରଳ କୃ ତ
ସୃ¡ି କଛz ଆଉ କରୁ ଛz ମ|, େହେଲ େସମାନ,
%ଷୟେର अ¤କ ଜାଣିବାର େକୗଣସି ଉପାୟ ଆେମ
ପାଉନାହଁୁ  େକେବ େକେବ ଖବର କାଗଜେର େକଇ
ଧାଡ଼ି ପଶଂସାର େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇଗେଲ ଆେମ
ଏହାକୁ ପଢୁ s अ¤କ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ପାଉନାହଁୁ 
େସ7ପ ଏକ %ଷୟେର ଆସ ଆେମ ପଢ଼ି ବା ଆଉ
ଜାଣିବା
ଆେମ

ସମେ

ପି Dେନ

ସାଇେକଲ୍

ଚଳାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉqେଲ अ¤କାଂଶ ବୁ

ୁଲ

ଯିବାପାଇଁ ସାଇେକଲ ହf ବ(ବହାର କରୁ qେଲ େବେଳ
େବେଳ ଛୁଟିDନ ମାନ,େର ସାଇେକଲେର ବସି ଦୂ ର
ଯାଗାକୁ ବୁ uଯିବା ଆମ ମାନ, ମ|ରୁ अେନକ, ସଉକ
q

ସାଇେକଲେର
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େଦଖାଇବାର ମ| ମଜା !ଆ. q ଡାରୀ ମତେର
ସାଇେକଲ rଳନା ସୁର ସ ା( ପାଇଁ ଏକ अନନ(
ଆଶୀବ6ାଦ େଯଉଁମାେନ ସାଇେକଲ rଳନା କରz
େସମାନ, ରrପ ବୃ ିପାଏନାହf, ଏବଂ ଶାରୀକ
अ¨ବୃ ି ସଠିକ୍ େହାଇଥାଏ େବାu କୁ ହାଯାଏ େଦୖ !କ
अନୁ (ନ ପା®ରୁ ଦଶ sେମିଟର ବାଟ ଯD ସାଇେକଲ
ଚଳାz େତେବ ଆପଣ, ସ ା( ପାଇଁ अେନକ ଭପଦ
ମେନ କର େସ7 ଦଶେର ଯD ଆଉ େଗାଟିଏ ଶନ
ୂ
େଯାଡ଼ି Dअz ? अଥ6ାତ ଶେହ sେମିଟର? ଏହା ଏକ
ଦୁ ରୂହ ବ(ାପାର େବାu ଆେମ ସମେ କ7ବା େକ7
େକେବ େସେତ ବାଟ ଯିବାପାଇଁ ସାହାସ ହୁ ଏତ କବ
ନାହf, ଆଉ ଯD େସqେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଶନ
ୂ େଯାଡ଼ି
Dଆଯାଏ ? ମାେନ ହଜାର sେମିଟର ହଁ , ହଜାର
sେମିଟର,

େକବଳ

ସାଇେକଲେର,

ଆପଣ

ଯାଇ

ପାେବ s ?
ଆସ ଜାଣିବା ଆମ ଜେଣ ଓଡ଼ି ଆ Iଇ ଶୀ ଏସ୍
ଏସ୍ ଏସ୍ ଶମିମ୍, %ଷୟେର ଓଡ଼ି ଶାର ଭଦ କର
ମଳ
ୂ !ବାସୀ ଶୀ ଶମିମ୍ ବm6ମାନ ମଣିପାଲ, କ56ାଟକର
ଏମ୍ଆଇଟିେର

କ3ୁ (ଟର

ଆପି େକସନ୍

%Iଗେର

ସହକାରୀ अ|ାପକ Iବେର अବାପିତ अଛz େସ7
ବୁ ସାଇେକଲ -ା. ସମୁଦାୟ Iରତ ଭ ମଣ କବାର
ଦୁ ଃସାହାସ କଛz କନ(ାକୁ ମାରୀଠାରୁ

ଉmରେର

କଶGୀର ଉପତ(ାକା ପଯ(6  େସ େକବଳ ସାଇେକଲେର
ଭ ମଣ କଛz କଶGୀରେର ପହ®ିବାପେର ବରଫପାତ
େହତୁ ତା,ର ଲଦାଖ ଭ ମଣର ସ ପ ବାs ର7ଗ
ତଥାପି ମାତ ୨୩ Dନେର େସ ୩୫୨୦ sେମିଟର .ା

अକ ମ କପାେଲ
.ାେର

େଭଟୁqବା

अଗଣିତ

ଶୁେଭୁ

ଓ

ଶୁIକାଂୀ, ଆଶୀବ6ାଦ େହତୁ େସ ଏେତ ମହାନ କାଯ(6
କପାେଲ େବାu କହz ‘ମଁୁ ଯାହା rହଁୁ qu ତାହା
କପାu ନାହf େବାu ପ³ାତାପ କବା अେପା s
କବାକୁ ଆଗଭର େହବା ଉତ ମଁୁ ଯDଓ େମା
ଭ ମଣକୁ ସମା· କପାu ନାହf ତଥାପି େମାର ଏ7
अ¨²ତା -ା. ମଁୁ अେନକ s ଶି vବାକୁ ପାଇ ମଁୁ
େଚ¡ା କu ଆଉ ପାଇu’ ୨୩ ମଇ ୨୦୧୬େର େସ
uମ୍କା ବୁ କ୍ अଫ୍ େରକଡ଼6ସେର ାନ ପାଇବା ପାଇଁ
କନ(ାକୁ ମାରୀଠାରୁ ଏ7 ଯାତ ା ଆର କqେଲ s
ଦୁ ବ6ଳ ସ ା( ଏବଂ ପାଣିପାଗ େହତୁ

ତା, ଗକୁ

7ମାଚଳ ପେଦଶେର ହf ସମା· କବାକୁ ପଡ଼ି q େସ

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

70

ଜୁ ଇ ୨୦୧୬ ସଂ ରଣ

ଆହାନ ଇ-ପକା

ଲଦାଖ ପହ®ିବାକୁ ଆଉ ମାତ ୩୨୦ sେମିଟର .ା

ତା,ର ବୁ ମାେନ ଉା7ତ େହଉqେଲ ଏବଂ ତା,ୁ

q,

େପରଣା

େଯେତେବେଳ

େସ

୧୮-ଜୁ ନ୍-୨୦୧୬େର

!ଜ

ସାଇେକଲ୍ ଯାତ ାର ସମା·ି େଘାଷଣା କqେଲ ଏ7

େଦଉqେଲ

କାଯ(6 ପାଇଁ

ଉଭୟ

ତା,ର

ସରକାରୀ

ଏ7ପ
ଏବଂ

ମହାନ

େବସରକାରୀ

୧୩ଟି .ଜ( ଏବଂ େକଶାସି ତ

ରେର ତା,ୁ अେନକ େପାାହନ ମିFq !ଜ ଗ

अ®ଳ, ୫୩ଟି ©ଲା ଏବଂ ୫୨ଟି େ¥ଟ ଓ ବଡ଼ ସହର

କାଳେର େସ େଯେତସବୁ ାନେଦଇ ଯାତ ା କqେଲ

ମ|େଦଇ ଯାତ ା କqେଲ अେନକ ବ(ି, ସହ

େସ7

ପଚୟ

ଆଥ(

େପାuସ ଓ ସୁରାବଳ, IରEୟ େରଳ, ଆମ§ ଏବଂ

ପାଇqେଲ େକବଳ ସାଇେକଲ୍ -ା. Iରତ ଭ ମଣ

ସୀମାସୁରାବଳ ତା,ୁ େପାା7ତ କqେଲ ମଣିପାଲ

କବା ଭF ଏକ %ରଳ କାଯ(6 କ େସ େରକଡ୍6

ସମୁହ, ସାହାଯ( ପାଇ େସ ଏ7 %ରଳ କୃ ତ ହାସଲ

ପୁିକାେର !ଜ ନାମକୁ uପିବ କପାେଲ ଏବଂ

କପାଛz େବାu କ7qେଲ

ସମୟ ¨ତେର େସ

େହାଇqେଲ

ଏବଂ

େସମାନ,

ସାଇେକଲ -ା. 7ମାଳୟେର ୩୦୦ sେମିଟର ପଯ(6 
ଯାତ ା କବାେର େସ ପଥମ IରEୟ
!ଜର ଯାତ ା ସମୟେର ପDନର %ବରଣୀ େସ
େସାସି ଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପସାର କରୁ qେଲ ଯାହା-ା.

अ®ଳର

ସରକାରୀକଳ,

ପାଇେଭଟ୍

ସଂା,

!ଜର ପଚୟେର େସ କୁ ହz େସ ଜନGରୁ
ମୁସଲମାନ, ହୃ ଦୟେର IରEୟ, ପକୃେର ମାନବ,
େପଷାେର

अ|ାପକ,

ମାନସି କ

Iବେର

ଏକ

ପବାରବା« ମନୁ ଷ( ଏବଂ ଉଦ(ମେର ଜେଣ ଉା¯
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ଏବଂ ସଫଳ ବ(ିତ ଏ7 ୩୦ Dନର ଯାତ ାେର େସ

ଏ7 େଦଶର ଦି ଣରୁ ଉmରକୁ ଭ ମଣ କବା ଏକ

Iରତର %¨ନ

କ¡ସା| ବ(ାପାର

ପାେର ମନୁ ଷ(ମାନ,

ମାନସି କ

ଆବଶ(କ

ପେଚ¡ା,

!ଜ ଯାତ ାକାଳେର େସ अନୁ ଭବ କqେଲ अେନକ

ମାନସି କ ଦୃ ଢ଼ତା ଏବଂ ସେବ6ାପ ସମ,ର େସହ ଓ

%¨ନ ତା ଥାଇ ସୁା Iରତର ପେତ(କ अ®ଳେର େସ

ସାହାଯ( ଯାହା ଶମିମ୍, େତ େର अଜସ Iବେର

ଐକ( ଓ ବୁ ତା ଓ Iତୃ Iବ େଦvବାକୁ ପାଇqେଲ

ତା,ୁ ମିFq ଆେମ ଆଶା କରୁ ଛୁ େସ ¸ବନେର

ମଣିପାଲେର େସ ଜେଣ 7େ. !ଜ ¥ତ ¥ତ ୀ,

ଏମି अେନକ ଦୁ ଃସାହସି କ କାଯ(6 କର ଏବଂ ଆମ

6 ଓ ଉଦାହରଣ ଏେବ
ମହଲେର େସ ଏକ !ଦଶନ

.ଜ(ର ନାମ ଉ କର

ଏମି ଦୁ ଃସାହସି କ ଯାତ ା କବାପାଇଁ େସ s ଏ7
ସମ କୃ ତର େଶୟ !ଜ ପିତାମାତା अନବର ହୁ େସନ୍
ଏବଂ ହ%ବୁ ନ୍ %%,ୁ Dअz, ଏବଂ ଭଗବାନ, ଠାରୁ
ମ| अ¤କ ଉାନ Dअz େବାu େସ କୁ ହz !ଜ
6 ତ େର
କମେ

ପେତ(କ

ଜଣାअଜଣା

ବ(ି

ତା,ୁ

େପାା7ତ କବାକୁ େଚ¡ା କଛz !ଜ ¥ତ ,
ମ|େର ବହୁ ଳ ଆଦୃ ତ ଶମୀମ୍, ଏ7 ଦୁ ଃସାହସି କ
ପଦେପ ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇଟିର !େp6ଶକ ଡ: © େକ ପଭୁ
ବ(ିଗତ Iବେର େଚ¡ା କqେଲ ତା, ସହ ଡ: %
.ଜେଶଖର, କ56ଲ ପକାଶ ଚ, ଏସପି ଆନ ାମାଇ
ଆD ବ(ିତ,ର େପାାହନ % ର7q ସବୁ ଠାରୁ
अ¤କ

େସ

IରEୟ

ଳେସନାର

!ରବିନ

େପରଣା

ଉଦ(ମ,

ାଧା. ଓ ପକୃତ Iରତକୁ अନୁ ଭବ କqେଲ େସ

ଆହୁ  अେନେକ ଆେଗଇ ଆସୁଛz ସାଇେକଲ -ା.

अ|ବସାୟ,

ଏqପାଇଁ

ଏବଂ

ଶମିମ୍, «ଘ 6 ଓ !େ.ଗ ¸ବନପାଇଁ ଆେମ
ପାଥ6ନା କରୁ ଛୁ
https://www.facebook.com/shaikh.shameem.73

ସଚ
ୂ ନାେଯାଗ( େଯ %ଗତବଷ 6 ଡିେସtର ମାସେର
େସ ସାଇେକଲ -ା. ବା¢ାେର୍ ଠାରୁ ଓଡ଼ି ଶା ପଯ(6 
ଯାତ ା କqେଲ ଏ7 ୧୫୦୦ sେମିଟର «ଘ 6 ପଥକୁ
େସ ହାଇଦ ାବାଦ, %ଜୟୱାଡ଼ା ଏବଂ %ଶାଖାପାଟଣା
.ାେର ଯାତ ା କqେଲ ଶମିମ୍, %ଷୟେର अ¤କ
ଜାଣିବାପାଇଁ

ତା,

େୱବ୍ସାଇଟ୍

www.ride4pride.weebly.com େଦv ପାେବ stା
ତା, େଫସବୁ କ୍ ପୃ8ା େଦvପାେବ

ସୁରାବଳ,ୁ

ଧନ(ବାଦ Dअz େଯଉଁମାେନ 7ମାଚଳ ପେଦଶେର
ଶମିମ, ସ ା( अବା ଖ.ପ େହବା ସମୟେର अେନକ
ସାହାଯ( କqେଲ
%ଶ ର ଏକ %ଶାଳ େଦଶ Iରତ ଏବଂ ଜେଣ
ବ(ି େଯ !ଜ ପେଚ¡ାେର େକବଳ ସାଇେକଲଟିଏ -ା.
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ଶନ
ୂ (ତାର େପମେର
ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ପକୃକୁ ଭଲ ପାଏ,
ପଶୁପୀ,ୁ ଭଲ ପାଏ, ଈଶ ର,ୁ ମ| ଭଲପାଏ, େହେଲ
ଶନ
ୂ (ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଟିେକ !ଆ. अଭ(ାସ !³ୟ
ମଣିଷ ଯD ସାଧାରଣ େଗାଟିଏ ପବାରେର ଜନG !ଏ
ମାଆେକାଳ ଛଡ଼ା ତାକୁ अେନକ ହାତ, େକାଳ, अେନକ,
କା ବଡ଼ କ.ଇଥାଏ କାରଣ ପବାର ଓ ସମାଜ
ଦୁ େହଁ ଓତଃେପାତ Iବେର ଜଡ଼ି ତ ପବାରେର କମ
େକqେଲ ମ| ପେଡ଼ାଶୀ, ବୁ ବାବ ଏ ସବୁ ର अIବ
ପର
ୂ ଣ କ Dअz ¤େର ¤େର ପିଟି ବଡ଼ ହୁ ଏ

ସୁଶୀ ଜୟଶୀ େଜନା

େଖFବାକୁ େଗ, ବୁ uବାକୁ େଗ, ତାପେର ତା’ର ହା
ହୁ ଏ

ସା¢ସାଥୀ,

ସହ

ପଢ଼ି ବାକୁ

ଆର

ହୁ ଏ

ତାହାର ଘେର କଡ଼ା ଶାସନ ଓ अନୁ ଶାସନ !ୟମ
¨ତେର

अଣ!ଃଶ ାସୀ

ପିଟିକୁ

ବୁ ମାେନ

େବଶୀ

ଆପଣାର ଗz ତା, ସହ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ
କରୁ େକେତେବେଳ େକୗଶର ଯାଇ େଯୗବନେର ପାଦ Dଏ
ପିଟି ମନ ଆନମନା େହବାକୁ େଗ ହଠାତ୍ ସମ,
¨ତେର ଏକା ଏକା ଗିବାକୁ େଗ ଏ7 ସମୟେର
ମଣିଷ ¸ବନେର ପେବଶ କେର %ପରୀତ u¢ର
ମଣିଷଟିଏ ଦୁ !ଆ ର¢ୀନ େଗ, ପକୃ ହଠାତ୍ !ଜକୁ
ସେଜଇ ସୁରୀ Dଶି ବାକୁ େଗ
ମନର

ମଣିଷକୁ

ପାଇ

ପେର

ବୁ ମାେନ

अେଡ଼ା େହାଇପଡ଼z अେନକ ସ ପ ଓ अêୂତ କÊନାର
ଦୁ !ଆ ସୃ¡ି ହୁ ଏ ମନ େହଉଥାଏ ସାତଦଆ େଡଇଁ
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଆକାଶରୁ r େତାF ଆଣିବାକୁ  ପ ମୁହୂm6 ସୁେନu

ruଥାଏ ଆଇନାେର !ଜ ମୁହଁର ପ%tକୁ େଦvେଲ

ସୁେନu େଗ ¸ବନେର ସବୁ ଖୁଶି ମିFଗ ପ

% ଖଁା ଖଁା େଗ, ସେତ େଯମି େସ ଏକା

େଗ ବାବତାଠାରୁ ଲେ େଯାଜନ ଦୂ ରେର qବା
କÊନାର ଦୁ !ଆ ¸ବନେର ହ©ଯାଇqବା ସବୁ ର¢
ଭେଦଇ ପାେର େହେଲ େଯେବ ବୟସ ବେଢ଼, !ଜ
ଉପେର ଦାୟିତ ବେଢ଼ େସ ପବାର ପେପାଷଣର
େବାଝ େହଉ अବା !ଜକୁ ସ ାଧୀନ କବାର ଇା
େହଉ ପବାରର ଇା ତା r7ଦା ଏେତ ବଡ଼ ଆଁ କ
ଡ଼ା େହାଇଯାଏ, !ଜର କÊନାର ଦୁ !ଆକୁ

!ଜ

ହାତେର I¢ି େଦବାକୁ ପେଡ଼ ଆଉ !ଜକୁ ଖାଦ( କ
ଖାଦକ ରୂପୀ ପବାର ପାଟି ¨ତେର !³ିହ େହବାକୁ
ପେଡ଼
େକାଉଠି ହ©ଯାଏ ମନର ମଣିଷ, େଦଖୁ େଦଖୁ
ସବୁ s ମନରୁ ହ©ଯାଏ ବାସ୍, ଶନ
ୂ (ତା ତା ବF8
ପାଦ ପକାଇ ¸ବନ ¨ତରକୁ ପେବଶ କବାକୁ େଗ
େଯମି ¸ବନେର େକବଳ ତା अ¤କାର अ ଘେର
େମ®ା େମ®ା େକ, ଭରପର
ୂ ପବାର ଥାଇ ସୁା
ଶନ
ୂ (ତା ଖାଇ ଖାଇ rେଲ ହୃ ଦୟ ¨ତରର ଶନ
ୂ (ତା
!ଜକୁ

ମହାଶନ
ୂ (େର ବୁ େଡ଼ଇ Dଏ ¥ ¨ତେର

ଯଣା ହୁ ଏ, େହେଲ କାିବାପାଇଁ ଆvେର ଲୁ ହ ନହାଏ
अଧ.େର !ଦ I¢ିଯାଏ, ପାଖେର s େଗାେଟ
ଗୁରୁତପ5
ୂ 6 अ¤କାର େନଇ େଶାଇqବା େକ !େଘାଡ଼
!ଦେର

ଘୁ¢ୁଡ଼ି

ମାରୁ ଥାଏ

େହେଲ

ଶନ
ୂ (ତା

ପାଖ

¥ଡ଼ି ନଥାଏ ଏକା¾ତର अନୁ ଭବ େସେତେବେଳ %
ହୁ ଏ, େଯେତେବେଳ ଦଶେକ ଗହଳେର ବସି ଥଟା ମଜା

ପକୃର ସବୁ ର¢କୁ ଶନ
ୂ (ତା ତା ପାଦତେଳ
rପିେଦଇ sଟ୍ sଟ୍ . ପ अାର କେଦଇଥାଏ
ସବୁ  ଗହଳ ସଯ
ୂ (6 େକ େଭଦକ ପାେର! ବହଳ
ଶନ
ୂ (ତାକୁ  ¸ବନ େଶଷ େହାଇଯିବ ଭF େଗ
େହେଲ ¸ବନ % ଯାଏ ନାହf
s ବ®ିବା ଦୁ ବ§ସହ େହାଇପେଡ଼ ମଁୁ s
Iେବ

!ଆ.

କଥା

ଶନ
ୂ (ତାେର

ବ®ିବା

ହୁ ଏତ

ସବୁ ଠାରୁ ଆନଦାୟକ େହାଇପାେର ଯD ଶନ
ୂ (ତାକୁ
ଭଲ ପାଇେହବ ତା େହେଲ କାହfs ନୁ ହଁ ? ଶନ
ୂ (ତାକୁ
େପମିକ ବା େପମିକା ରୂପେର ସେଜଇ Dअ େଦvବ
ହାବାକୁ ଯାଉqବା ¸ବନଟା ପୁଣିଥେର ¸ଇଁ େହବ
ଏqେର अଣୁମାତ ସେହ ନାହf
ମହାଶନ
ୂ (ତାକୁ ସି େନମାର ପରଦା କ !ଜର
ସG¼ର ସି େନମାକୁ !ଇ େଦvେହବ ଶନ
ୂ (ତା ¨ତେର
°¡ Iବେର ଶୁଣିେହବ ପାଉଁ© ଶକୁ , ତା, ମିଠା
ଗାFକୁ ଆଉ ତା, ହୃ ଦୟର ପଟି °ନକୁ  ଶନ
ୂ (ତା
¨ତେର % ଗଢ଼ି େହବ अେନକ କÊନାର େସୗଧ
ବାବତାର

େଢଉ

େଯେତ

ଥର

I¢ୁ

ବାରtାର

ଗଢ଼ି ବାପାଇଁ େପରଣା େଦଉqବା ଶନ
ୂ (ତା ସବୁ ଠୁ ବଡ଼
କଥା େହ, ଶନ
ୂ (ତାର କାରଣ କଣ ଜାଣି ପେର େସ
କାରଣ ରହୁ ବା ନ ରହୁ ¸ବନେର, େହେଲ ଶନ
ୂ (ତା ହf
ପ ମୁହୂm6େର ମେନ ପେକଇ ruବ େଯ ଏ ଶନ
ୂ (ତା
କଣ ପାଇଁ ତା’ଠାରୁ अ¤କ କଣ ଦରକାର େହାଇପାେର
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ଆ©କାu

ଦୁ !ଆେର

ଶନ
ୂ (ତା

Iଗ(ବାନ,ୁ

ଆହାନ ଇ-ପକା

ମହାପାପ କବା अେପା ମନକୁ ମା େଗାେଟ ଶ

अନୁ ଭବ କବାର ସୁେଯାଗ Dଏ ଖାu ପଣତ

ମନକୁ

ବୟସେର କାହfs ²ାନ ପାଇବାଠାରୁ ଯD ଜେଣ ତା

ଈଶ ର,ୁ , ତା ପବାରକୁ ଆଉ ତା ଭଲପାଇବାକୁ %ନା

rପାଖେର qବା ଶନ
ୂ (ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶି vେନବ ତ

Dଧାେର ପାଇ ପାବ

ତା ¸ବନ !³ୟ ସୁଖମୟ େହାଇପାବ, କାରଣ ତା
ମନେର ତାକୁ sଏ अବେହଳା କରୁ  େବାu Iବନା ହf
ଜାଗତ େହବନାହf ଏକା qେଲ କାହାର େକାଳ s

ଜନG େଦବା ଉତ େଯ ଶନ
ୂ (ତା ¨ତେର

ହଁ ଦୁ !ଆ େସ ଭF ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କ7ପାେର,
େହେଲ % ବ®ି ତ େହବ अତଃ ଶନ
ୂ (ତାର େପମେର...

କାହାର ମୁଆଉଁସା ଦରକାର ପଡ଼ି ବ! ଶନ
ୂ (ତାର
େକାଳେର ମୁରv ଆ.ମେର େଶାଇେହବ ଶନ
ୂ (ତାର
ହାତଧ ¸ବନର ସବୁ ସଫଳତା ଆଉ %ଫଳତାକୁ
अନୁ ଭବ କବା ଶି vେନେଲ ଜଟିଳତା ଦୂ ର େହାଇଯିବ

ସାତେକାmର ଫାମା6 ସୀ ¥ତ ୀ,
େ. ଫାମା6 ସୀ କେଲଜ, ବ ହG ପୁର

ସଂସାରରୁ  ମନ I େହେଲ ଶନ
ୂ (ତାର ¥େର
େଯେତ ଇା କାି ହାଲକା କେହବ ମନକୁ  ହସି ବାକୁ
ଇା େହେଲ େଜାର୍ େଜାର୍ ହସି େହବ ମନ ଇା %ନା
Dଧାେର ଶନ
ୂ (ତା ¨ତେର େପମକୁ ଖାu अନୁ ଭବ
ନୁ େହଁ , ବରଂ ପୁ. େଦହ ଆଉ ପାଣେର ମିେଶଇ େନଇ
େହବ
େକବଳ ଥେର ମାତ !ଜ ¨ତେର qବା ନରମ
ମନକୁ ମା ଶ େହବାର अ, କାହfs ନା କअଁଳ ମନ
ସତସକା ମଣିଷ େଖାେଜ ଭଲ ପାଇବା େଖାେଜ
ସତସକା ¥େର େଟିପଡ଼ି ଜାବୁ ଡ଼ି ଧ !ଜ ଭଲ
ପାଇବାକୁ अନୁ ଭବ କବାକୁ rେହଁ  ଆଉ ଦୁ !ଆର
ପବକ, !ୟମ ଶୃªଳ, ବ(ତା ବା ପତାରଣା ଯD
େସ ସବୁ ଦୂ େରଇ !ଏ ତା େହେଲ େସଇ ମନ ଆତGହତ(ା
କବାକୁ

ବାରtାର ପବm6ାଏ, େତଣୁ !ଜକୁ

ମା
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େମା କୁ ନା ବାହା େହାଇ
ବାହାର

କବାଟଟା

ଖଡ଼

ଖଡ଼

କବାପେର

କୁ ନାେବାଉ େଯମି କବାଟଟା େଖାuେଦଇ େସମି
ରଘୁଆ ଘର ¨ତରକୁ ପଶି ଆସି େଚୟାର ଉପେର ଲଥ
କ

ବସି ପଡ଼ି 

ମୁେର

ଝାଳ

ଆଉ

ତୁ 

ଶୁvଯାଉq କୁ ନାେବାଉ ଧାଇଁଯାଇ ଘର ¨ତରୁ ଥା
ପାଣି ଗିେସ ଆଣିେଦ ପାଣି ଗିସଟା ଉଦର
କେଦଇ କୁ ନାବାପା ଆvମୁDେଦଇ େସଇ େଚୟାର
ଉପେର ବସି ପଡ଼ି  କୁ ନାେବାଉ s ପrବା େବାu
Iବୁ q, େହେଲ ସାହାସ କପା! ଉପର ପªାଟା

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ruq କୁ ନାବାପା ହାତରୁ ବ(ାଗ େନଇ अଲଗା
େଥାଇେଦଇ ତା ସାଟ୍6 େଖାuେଦଇ ମୁକୁ

ଶୁv

ଗାମୁ¥େର େପାେଦ s ସମୟ ପେର ସା¡ା¢
େହପେର କୁ ନାବାପା ଚପା ଗଳାେର କ7, ‘କୁ ନା
କାହf ? େଦଖାଯାଉ! ?’ କୁ ନାେବାଉ କ7, ‘େସ
କୁ ଆେଡ଼ ବାହାରକୁ ଯାଇq େଫବାପେର ବାଟକୁ
ଯାଉ କ7 ଯାଇ’ କୁ ନାବାପା अ %କଳ େହାଇ
କ7, ‘ପିଟାକୁ

େକେତ ଶି େଖଇu େହେଲ s

ଶି v! ଏେତ ସି !ମା ଯାତ ା େଦେଖଇu, େହେଲ %
ଶି v! ତା ପାଇଁ ଆ© ବାରଦୁ ଆର ଶୁëିପିା େହ
େବଳକୁ ଆvେର ଲୁ ହ ଆସି ଯାଉ କୁ ନାେବାଉ ବୟସ
ଶି

େଡଇଁଣି େକେତDନ ଆଉ ଘେର ଏକା

ର7ବ? ପାବ େଖା© େଖା© ମଁୁ ନୟା େହuଣି
I%qu େସ !େଜ େକାଉଠି ପାବେଟ ଠିକ୍ କେଦବ,
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ଭଲେର ଭଲେର %ବାହ ଟା ସାେଦ% େହେଲ, ଏ

ସ(ାେବେଳ କୁ ନାବାପା ଘେର ବସି q େବେଳ

ବାବୁ , େଦଇ s େହ! ଏଇ ବୁ ଢ଼ା ବୟସେର

କୁ ନାକୁ ପାଖେର ବେସଇ ବୁ େଝଇ େଦଉqେଲ, ‘େଦଖ

ବାପଟା େକେତ ହଇ.ଣ େହଉ େସ କଣ ବୁ ଝୁ ?’

ବାପା, ଆେମ େହେଲ ମ|%m ପବାର ଆମର ତ

କୁ ନାେବାଉ

ପr,

‘େସଇ

େଯାଉ

କୁ ଜା

ପୁେ.7େତ ପାବ ଆଣିqେଲ, େସଇଟା କଣ େହ?’
‘ହଁୁ ’ କୁ ନାବାପା କ7, ‘େସଇଠିs ଯାଇqu
ଆହୁ  ଗେ ଏମି ପାବ ପଡ଼ି  େବାu ତା ବାପା
କ7 କୁ ନାର ପାଠଶାଠ କଥା ଶୁଣି ନାକେଟsେଦଇ
କ7, ଖାu ଡାର ନ େହେଲ ଆଇଏଏସ୍ େହେଲ ହf
ଝିअ େଦବ ଇି!ୟରକୁ ଝିअ ପସ କରୁ ! ତଥାପି
ହାତପାଦ େଯାଡ଼ି अନୁ େ.ଧ କବାପେର େମାେତ rହf
କ7, ତମ େଦଇ େହବ! ତେମ ଯାअ’
କୁ ନାେବାଉ

ଆଁ

କ

rହf

କ7,

‘କଣ

େହବ! ? େମା କୁ ନା େକାଉqେର କମ s ? େଦvବାକୁ
ସୁର େଚେହ., rsରୀ କରୁ  ଘର-ାର ସବୁ अ?’

ଆଉ ଏେତ ଟ,ା Iସୁ! େଯ େତା ପାଇଁ ଭଲ ପାବେଟ
େକାଉଠି ଠିକ୍ କେଦବୁ  େତଣୁ ଯD ତୁ େକାଉଠି !େଜ
%ବାହ ି ର କବୁ ଆେମ ଖୁସିେର େତା ବାହାଘର
କେଦବୁ  r rବଷ6 କେଲଜେର ପଢ଼ି ଲୁ ଝିअଟିଏ
!ଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ କପାଲୁ ! अତଃ ଏେବ େକାଉଠି
ଠିକ୍ କର କୁ ନା ଟି¨ର ଚ(ାେନଲ୍ ବଦଳାଉ ବଦଳାଉ
କ7, ‘ମଁୁ େକାଉଠି ପାଇ% ? ସୁର ଝିअ ସବୁ େଯମି
ଜନGରୁ ହf ବୁ sଂ କେଦଇଛz ଆଉ ଯାହା ବାs अଛz
େସମାନ, ବାପାମାେନ ଦରଦାମ କମ କବାକୁ .©
ହଉନାହାz

अଫିସର

ଆମ

ମେନାଜ

ଗ

ଜାନୁ ଆରୀେର ବାହା େହାଇq ତେମ ଯାଇqଲ ପା®
ଲଟ,ାେର ଝିअ ମିFq େହଇ ଗ ଦୁ ଇମାସ େହ
ଘରକୁ ଯାଇ େଯ ଆଉ େଫବା ନଁା େନଉ! ମେନାଜ

‘କୁ ନାେବାଉ ତୁ େମ ବୁ ଝୁ ନ’ କୁ ନାବାପା ଦୁ ଃଖ

ଯାଇq ତାକୁ ଆଣିବାପାଇଁ, ତା ବାପା କ7େଲ ଆଉ

ସ ରେର କ7େଲ, ‘େସ ସାେଢ଼ ସାତଲ ଟ,ା ଦାB

ଦୁ ଇଲ ଧ ଆସ !ଜ Àୀ,ୁ େନଇ ଯାअ %ଚ.

କରୁ ଛz େକାଉଠୁ ଆଣି% ଏେତ ଟ,ା ? ଟ,ା ନ

ଦୁ ଇଲ େକାଉଠୁ ଆଣିବ େବାu ାେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉ

େଦେଲ ପୁअ ବାଡୁ अ ର7ଯିବ ଆ©କାu ଯାହା ଦର

ଚଳାଉ .ାେର ପଡ଼ି ଗ, ଏେବ ହ°ିଟାଲେର अ,

େହଣି, ଶୀଘ ପାବ ନ ମିFେଲ, Dନ ଆସି ବ, ଦଶଲ

େହେଲ ସୁଧା ତା Àୀ ଥେର % େଦvବାକୁ ଆସି !’

ତଳକୁ ଝିअେଟ ପାଇବା କ¡ େହଇଯିବ’

କୁ ନାବାପା

ଆଉ

କୁ ନାର

କଥାକୁ

ମଝିରୁ

କୁ ନାେବାଉ !ରବ q କଣ କ7ବ s

I¢ିେଦଇ େବାଉ ଖାଇବା ବାଢ଼ି େଦu େବାu େଘାଷଣା

ବୁ ଝିପାରୁ ନq अଗତ(ା େସଠାରୁ ଉଠି ଘର ¨ତରକୁ

କେଲ େସମାେନ ବସି .ତ ୀେIଜନ କରୁ q େବେଳ

ru ଯାଉ ଯାଉ କ7େଦ, ‘ହାତପାଦ େଧାଇDअ,

କୁ ନାେବାଉ କହୁ q, ‘ତୁ s s େ.େଷଇ େହେଲ

କଣ Dଟା ଖାଇବ Dନସା. ବୁ u ବୁ u ଆସି ଲ’

ଶି v େଦ, କାେଳ େକାଉଠି sଏ ଝିअ େଦବ ଘର କାମ
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Dଟା ଶି vqେଲ ଭଲ ପାବ ମିFବ େବାu ଶୁଣୁqu’

ଝିअ, ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼ ଆvେର % େଦvବ!, ୟାକୁ

କୁ ନା %ର େହାଇ କହୁ q, ‘େଛ, େମାେତ େସ ଘରକାମ

େକାଉଠୁ ଝିअ ମିFବ?’ କୁ ନାେବାଉ !ରବେର ସବୁ

କଥା େକେବ କ7ବୁ ! େବାଉ ବୁ ଝିଲୁ’ କୁ ନାବାପା

ଶୁଣୁq, ସକ ସକ େହଇ କାି ବା ଆର କେଦଉ

କଥାକୁ କାଟିେଦଇ କ7େଲ, ‘କଣ ଭୁ ଲ କ7 େତା

େଦଉ କୁ ନାବାପା କ7, ‘ସବୁ କଥାେର ତମର େସ କା

େବାଉ?

ଭଲ

କଥା

କ7େଲ

ଶୁଣୁଥା

ନେହେଲ

ସବ! ବୁ ଝିଲ କା ବକର ଖାଇDअ’

ସବୁ େବଳକୁ ବାଡୁ अ େହଇ ର7ଯିବୁ ଆମ ଇ¶ତ ତ
ଯିବ, େହେଲ ଆେମ େକେତ Dନର? କାu ଆେମ
ମସଗେଲ େତା ସାଥୀେର sଏ ଜେଣ qବ େବାଇେଲ
ଆେମ ଶାzେର ମବୁ ’ େସମାନ, କଥା ଶୁଣି .ଗ
ଗରଗର େହାଇ କୁ ନା ଖାଇବା अଧାେର ¥ଡ଼ି େଦଇ
ଉଠିଗ

.େର ଘେର ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଶ ଶୁଣି କୁ ନାେବାଉ
େଦv େବଳକୁ ଖଟ ଖାu କୁ ନାବାପା କୁ ଆେଡ଼ ଗ?
अନ( େକାଠରୀରୁ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଶୁଣାଯାଉq ତା ମନକୁ
ପାପ

ଛୁଉଁq

କାେଳ

କୁ ନାବାପା

ଆତGହତ(ା

କବାପାଇଁ େସଇ େକାଠରୀକୁ ଯାଇ! ତ ? ଏମି I%
େସ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଆର େକାଠରୀକୁ ଗେବେଳ ସତକୁ

କୁ ନାେବାଉ ରଘୁଆକୁ ଆକଟ କ କ7, ତେମ

ସତ କୁ ନାବାପା େଗାେଟଇ େଟବୁ ଲ ଉପେର ଠିଆେହାଇ

ସବୁ େବେଳ ପୁअଟା ଉପେର ଏମି ଗରଗର େହେଲ

ଉପର ପªାକୁ ଧq କୁ ନାେବାଉ ତା, େଗାଡ଼କୁ

ଚFବ େକେତDନ ଆଉ, ବାହାସାହା େହଇଗେଲ ଆଉ

¨ଡ଼ି ଧ କ7, ‘େହ ଭଗବାନ ମଁୁ କଣ କ% େ

ତମକୁ ପrବନା ? କୁ ନାବାପା କ7, ‘ଭଲ କଥା

ଏମି େଧୖଯ(6 ହାେଲ ହବ s ?’ କୁ ନାବାପା ତଳକୁ

କ7େଲ, ତାକୁ ପିତା ଗୁ ତା ସା¢ସାଥୀ ବାହା ସାହା

ଓେହଇ ଆସି , କ7, ‘କାହfs . अଧେର ଏମି

େହେଲଣି

ବସି ଛz?

Èାର କରୁ ଛ?’ କୁ ନାେବାଉ ବୁ େଝଇ େଦଉq େଯ

ମିଶବାବୁ , ପୁअ ଗିପଡ଼ି ବ¢ାଳୀ ଝିअେଟ େଖା©ଆଣି

ଆ© ନ େହେଲ କାu କୁ ନା ପାଇଁ େବାହୁ ମିFଯିବ

ନା ନାହf ? କuକତାେର rsରୀ କବାକୁ ଗ, େବାହୁ

ତେମ ଏମି ଆତGହତ(ା କେଲ ଆଉ sଏ ଆମ ପୁअକୁ

ଧ ଆସି  ଦୁ ଇଲେର େବାହୁ ପାଇଗେଲ େବାu

ବାହାେହବ

େକେତବଡ଼ େI© େଦଇqେଲ େସମାେନ ? େଦvନ ?

କୁ ନାେବାଉକୁ rହf କ7, ‘ମଁୁ ଆତGହତ(ା କ% ?

ଆଉ ଆମ ସା7ର ସ ାଇଁ ବାବୁ , ତା, ପୁअଟା େବକାର

ତମକୁ sଏ କ7 ?’ କୁ ନା େବାଉ ପି  କଥା

େବାu ସବୁ ହସୁqଲ ଟି, େଦvଛ େକେତ ସୁରୀଆ

ବୁ େଝଇବା ପେର େସ କ7, ‘!ଦ ଆସୁନq ତ I%u

େବାହୁ େଟ ଆଣି ? ମାଗଣାେର ସtଲପୁରଯାଇ ଧ

ଘର ଟା ଟିେକ ସଫାସଫି କେଦ% Dନେବେଳ ସମୟ

ଆଣି େଫ.ର୍ କ ଆଣି, ହଉ େହେଲ କଣ

ପାଉ! ଝିअ େଖା©ବାପାଇଁ ଏେଣେତେଣ ¨ତେର ପªା

େହ େବାହୁ େଟ ମିFଗ ନା? ଆଉ ଆମର ଏ ବାବୁ 

ଉପେର अେନକ ଧୁF ଆଉ अଳୁ ଜମା େହାଇଗଣି

ନା

ନାଇଁ,

ନା

ସବୁ

ଏମି

କୁ ନାବାପା

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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କେଦବା’

େତଣୁ ସଫା କ% େବାu I%qu’
େସମାନ, ପାଟି ଶୁଣି କୁ ନା ଆସି େସଠାେର ଠିଆ

କୁ ନାବାପା କଥା ଶୁଣୁଶୁଣୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ rହf

କୁ ନାେବାଉ

6 ା କପକାଇ ଧାଇଁ ଯାଇ
କୁ ନାେବାଉ େକେତ ପାଥନ

ଆଉଁସିେଦଇ କ7, ‘େଦvଲୁ ,

ଠାକୁ ର, ପାଖେର «ପଟିଏ ଲେଗଇ େଦଇ ଆସି 

ଏମି ଘର କାମଧାମ ଶି vqେଲ ଯିଏ େହେଲ ଝିअ

ସ(ାପାଇଁ ସବୁ େଯାଗାଡ଼ କବାେର ଗିଗ କୁ ନା

େଦବାକୁ

अଫିସ

େହାଇ

େସମାନ,

କୁ ନାବାପାର ମୁକୁ

କଥା

ଶୁଣିq

.© େହବ ନେହେଲ...’ କୁ ନା େସଠାରୁ

ruଗ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜକୁ ଆv ଲେଗଇ
ପଢୁ q ରଘୁଆ %ବାହ ପାବ ପାଇଁ ଦଶଟା ଝିअର
ନtର ସଂଗହ କବାପେର େସମାନ, ଘରକୁ େଗାଟିଏ
ପେର େଗାଟିଏ େଫାନ୍ କବା କାମ ଆର େହବ

ଯିବାକୁ

ବାହାରୁ q,

ତାକୁ

କଡ଼ା

ତାଗିଦ

କDଆଗ, େସ େଯମି ଠିକ୍ ସମୟେର ଘେର
ର7ବ ଆଉ ଝିअଘର ଯାହା ଯାହା ପଶ କେବ େସ
ସବୁ ର ଉତ ଉmର େଦବ କୁ ନାବାପା କ7େଦ, r
କୁ ନା କବ
ସ(ା ସାେଢ଼ ଛअଟା େବଳକୁ

ବସ !ଜ

କୁ ନାେବାଉ r େଦଉ େଦଉ କ7, ଆଉ ଆମ ଜାର

ପବାରକୁ େନଇ ଆସି ପହ®ି ଦୁ ଇଝିअ ଆଉ ସ ାମୀ

ଝିअ ହf େଦvବ କୁ ନାବାପା ଚଷମାକୁ ଟିଏ େଟsେଦଇ

Àୀ ଝିअଦୁ ଇଟା s େଦvବାକୁ ସାମାନ( ଶ(ାମଳୀ

କୁ ନାେବାଉର ମୁହଁ େଦv ହସି େଦଇ କ7, ‘ଆମ ତମ

କାଳୀ େବାu କ7େଲ ଚFବ େସମି % େଦvବାକୁ

ନାଇଁ, ଏେବ ଖାେଲ ମଣି ଷ ଜାର ଝିअେଟ ମିFଗେଲ

େବଶୀ ଉ ନୁ ହz s ଆଉ s ଉପାୟ ନାହf

ବଡ଼ କଥା’ r ସାେଦଇ େଫାନ୍ କରୁ କରୁ କୁ ନାବାପା

େସମିେର ଝିअ ମିଳୁନାହାz େସମାେନ େବୖ ଠକେର

ଖୁସିେର କୁ ରୁ F ଉଠିେଲ କୁ ନାେବାଉ େ.େଷଇଘେର

ବସି qବା େବେଳ କୁ ନା r ଧ ଆସି  କୁ ନାକୁ େଦv

ଥାଇ ପrେଲ, ‘s େହ କଣ େହ ? ଏମି େଲଇ

ବସର ଦୁ ଇଝିअ ଠ.ଠ େହଉqବା େଦv ରଘୁ ବହୁ ତ

ଉଠିଲ େଯ?’ କୁ ନାବାପା େ.େଷଇଘର ପିାେର ଠିଆ

ଆଶ  ମେନ କରୁ q ମେନ ମେନ ପାଥ6ନା କରୁ q,

େହାଇକ7େଲ, ‘ବୁ ଝିଲ, େମା ପିDନର ସା¢ ବସର

େହ ଭଗବାନ ଆ© େକମି େହେଲ ଏ ପାବଟା

ଝିअର ପାବ ଆ© େପପରେର େଦvu, େଫାନ୍

କେରଇ Dअ ସମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ବସି େଲ

କqu େମା ପୁअ େବାu ଶୁଣି ଖୁସି େହଇଗ ଗୁ

6 (
ରଘୁ କୁ ନାର %େଶଷତ ବଖାଣିବାେର େକୗଣସି କାପଣ

ଏ7 ପାବଟା େହଇଯିବ ଶୁଣ ଆ© ସ(ାେର ଭଲକ

କରୁ ନq କୁ ନା େକମି ଭଲ ପି, ଘର କାମ ସବୁ

େ.େଷଇବାସ କର ମଁୁ ତାକୁ ଡାs ଘରକୁ  ଯD େସ

କେର, ଖାu ସମୟେର ବାହାେର ବୁ େଲଇ ଇତ(ାD

.© େହାଇଗ ତ ଆମ କୁ ନାର ହାତକୁ D ହାତ

ଇତ(ାD ବସ ସବୁ ଶୁଣୁq

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଖାଇସା ସମେ େବୖ ଠକେର ବସି qବା େବେଳ

ପେର କୁ ନାବାପା ଆvରୁ ଚଷମା କାଢ଼ି େଦଇ କହୁ q,

ପାବ କଥା ପଡ଼ି q ବସ ହସି େଦଇ କ7,

‘ସା¢ େବାu I%qu, େହେଲ େସ % ମାନ ରv!’

ଝିअମାନ, ପାବ କଥା ତା, ମାଆ ବୁ ଝୁ ଛz ମଁୁ େସ

କଣ େହ େବାu େବଶୀ ପrବାପେର କ7, ‘ସାେଢ଼

ସବୁ େର ମୁ େଖଳାଏ! କୁ ନାବାପା अ ଶାର ସହ

!ଲ ମାଗୁ’ କୁ ନା ଉଠି ruଯାଉq, କୁ ନାେବାଉ

ବସର Àୀ େ.7ଣୀକୁ rହf େବଳକୁ େସ ମୁରୁs

କ7, ‘ହଁ କ7Dअ ଏଇ ଘରଟା ବ(ା,େର ବା

ହସାେଦଇ କ7େଲ, ଆପଣ, ପୁअ ଆମକୁ ଭଲ ଗି

ପେକଇ େଦଇ େଦଇେଦବା ¸ବନqେଲ କୁ ନା େସ ଋଣ

ଘର କାମ ଜାଣି, େବଶୀ ବାହାେର ବୁ ବୁ u କରୁ !

ଶୁଝିବ ଆଉ ଘର ମୁକୁେଳଇବ ମଁୁ ଆଉ अେପା

ସବୁ ଭଲ େଯ େମା ଝିअ କହୁ , ଇି!ୟର୍...!!! ’ େସ

କପା%!’

अଟs ଗପେର କୁ ନାେବାଉ କ7େଲ, ‘ଭଲ ଦରମା

େଶଷେର େମା କୁ ନା ବର େହବ େବାu ତା ଆvେର ଲୁ ହ

ପାଉ ଆମର ତ େଗାେଟ େବାu ପୁअ ଯାହା अ

ଧାେର ବ7ଗ କୁ ନା s ଏ7 ପାବେର ଖୁସି

ଘର-ାର ସବୁ ତାଆ ତାକୁ s अIବ ନାହf’

େଦଖାଯାଉନq େହେଲ ବାପାେବାଉ, ଖୁସି ଆଗେର

େ.7ଣୀେଦB ନାକ େଟsେଦଇ କ7େଲ ଏମି
େକେତ ପାବ ଆସି ଣି, ଡାର, ଆଇଏଏସ୍ ଆସି 

କୁ ନାବାପା

ମୁହଁ

ଉ¶ଳ

Dଶି 

s କ7 ପାନq
ଧାରକରଜ କ କୁ ନାର %ବାହ ସାେଦଇqେଲ

ଇେୟ କ7େଲ ସା¢ େବାu େଦvବାକୁ ପେଳଇ ଆସି ଲୁ

େସମାେନ

ଶୁଣାଯାଉ,

ଦରମାର

अଧାରୁ

अ¤କ

ହଉ େଦvବା କଣ େହଉ େସମାେନ ruଗେଲ

ପମାସେର ବ(ା,େର େଦଇେଦବା ସେm କୁ ନା ¥

କୁ ନାବାପା ଆଶା କ ର7ଗ କୁ ନାେବାଉ ଠାକୁ ର,

ଫୁେଲଇ rଲୁ  େସ ବାହା େହଇଯାଇ

ପାଖେର «ପେର ଆଉ ଟିେକ ଘି अ େଦଇେଦ େସDନ
ସ(ାର ପଶମପେର ସମେ ଆ.ମେର େଶାଇଗେଲ
ପରDନ ସକାଳୁ r ପିଇେଦଇ ଖବର କାଗଜ
େଦଖୁqବା େବେଳ ବସର େଫାନ୍ ଆସି  ରଘୁ,
କୁ ନାେବାଉ ଆଉ କୁ ନା ସବୁ ଏକାଠି अେପାେର qେଲ
େଫାନେର କଥା େହଉqବା େବେଳ ହଁ , ନାହf, ହଉ, s,
େହେଲ... ଏମି ସବୁ ଶ ଶୁଣି ଶୁଣି କୁ ନାେବାଉ ଆଉ
କୁ ନା

ପର°ରକୁ

rହଁୁ qବା

େବେଳ

େଫାନ

ବ

ଆ© ଏ7 କାହାଣୀ ପଢ଼ି ବାପେର ହସ ଗିପାେର,
s ମେନ ରଖ ଆଉ େବଶୀ େହେଲ ଶି ବଷ6 ପେର
ଏମିକା ଏକ अବାେର ଆେମ ସମେ ପହ®ିଯିବା
େଯଉଁଭF Iବେର କନ(ାଭୃ ଣ ହତ(ା Dନକୁ Dନ ବଢ଼ି
ru, ଏମିକା ଏକ अବା अବଶ( ପହ®ିବ ଏqେର
Dମତ ନାହf

େହାଇଗ କଣ େହ େବାu କୁ ନାେବାଉ ପrବା

ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂ ରଣ अଗ¡ ମାସେର ପକାଶିତ େହବ !ଜ
-ା. uvତ କ%ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ !କଟକୁ ପଠା

ଆପଣ, uvତ କ%ତା, କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ¸ବନ
କଥା, ଇହାସ, େ.େଷଇ, ଘରକରଣା, ସା(, ବ(¢ ଇତ(ାD ଆପଣ
ଇ-େମଲ୍ -ା. ଆମ !କଟକୁ ପଠାଇ ପାେବ

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମା|ମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ
ସ3ାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
Bମାନଗର, ୨ୟ ଗF, ବ ହGପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ତରଫରୁ !ଃଶୁ$ %ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ(ା ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ା. ପକାଶି ତ
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%େଶଷ ସଚ
ୂ ନା
ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ି ଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ5
ୂ 6 ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶି ତ ସା7ତ(
ଇ-ପକା ଏହା ପେତ(କ ମାସର ପଥମ ସ·ାହେର ପକାଶି ତ େହାଇଥାଏ

େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା

ପବ6ପବ6ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ %େଶଷ ସଂ ରଣମାନ ମ| ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ସା7ତ(ର
%¨ନ %Iଗ ଯଥା, ଗÊ, କ%ତା, ପବ, ରମ( ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ କାହାଣୀ ଇତ(ାD ଏqେର
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ
ଏ7 ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା7ତ(କାର,ୁ େପାାହନ
Dଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ7 ପକା !ଃଶୁ$ %ତରଣ !ମିm ଉpି ¡ େତଣୁ େଲଖକ, େଲvକାମାନ,ୁ
େକୗଣସି ପକାରର େପାାହନ .ଶି Dଆଯାଏ ନାହf ପାଶମିକ ଆଶା କରୁ qବା େଲଖକ େଲvକାମାେନ
!ଜ େଲଖା ବ(ବସାୟିକ ପତ ପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ7 ପକା ପେତ(କ ମାସେର ଇରେନଟ୍େର !ଃଶୁ$ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲÝ େହାଇଥାଏ
ପାଠକ rହfେଲ ଏ7 ପକାର େଗାଟିଏ ପuପି !ଜ କଂପୁ(ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲvକାମାେନ !ଜ କୃ  ଆମ !କଟକୁ ଡ଼ାକ-ା. stା ଇ-େମଲ୍ -ା. ପଠାଇ ପାେବ
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