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ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭ ସଂ<ରଣ

ମହାଭାରତର ଗୁମର କଥା
ନି अ ସମେA ଟ'ା ଖାअ
େଚାରର ହୃଦୟ
अନୁ ଭୂ ତିେର ଶୀେEତ
ଭାଷାର अଭୁ !ଦୟ
ପଳାଶଫୁଲର ବାସHା
ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗ ଓ ଜାତୀୟତାେବାଧ
ଉKଳୀୟ ମLିରନି ମା ଣ କଳା ଓ Mାପତ!

ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ! ଓ अନୁ ବାଦ
ଭାରତେର अପସଂ<ୃତି ର ପସାର
ନୀରବତାର ସର
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ପତି *ାତା - ସାଦକ

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ଏମ୍.ବି .ବି .ଏସ୍., ପି .ଜି .ଡ଼ି .ଏମ୍.ସି .ଏଚ୍., ପି .ଜି .ଡ଼ି .ଏଚ୍.ଏମ୍.
ବୀମା ନଗର, ଦି ତୀୟ ଗଳି , ବହOପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩, ଇେମଲ୍ - aahwaan@gmail.com
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‘ଆହାନ’େର ପ
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ] େଲଖାର
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ_ବ! / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହ], େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସୂଚନା ବା ନି େ ଶ ଦି ଆଯାଇନାହ]
େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ବି ଚାର େଲଖକ'ର ସୂ ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର
ସାଦକ କି bା ପକାଶକ' ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନି ୟମ
ନାହ] ଯଦି ଓ ସାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼dି ଏବଂ ବୁ ଝି ବା
ପେର ହ] ପକାଶି ତ କରିଥାdି  ତଥାପି େଲଖାର ଶତପତି ଶତ ସତ!ତାର ଦାବୀ
େକବଳ େଲଖକ'ର େକୗଣସି

େଲଖାକୁ

େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର

ଉ_ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ'ର, ଏଥି େର ସାଦକ କି bା
ପତି କାର େକୗଣସି ଉ_ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହ]
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ' ଲିଖିତ अନୁ ମତି
ବି ନା अନ! େକୗଣସି ମାଧ!ମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧ!ମ / ସbାଦପତ
ଇତ!ାଦି )େର ପକାଶି ତ କରିବା ଏକ अପରାଧ ଦୟାକରି ଏହି ବି ଷୟ ପତି
ବି େଶଷଧ!ାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ ଚାହ]େଲ ନି ଜ େଲଖାର ପସାର ଓ
ପଚାର େହତୁ

େସମାନ' େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇଥି ବା ପୃ*ାମାନ'ର

ପତି iବି ଗଣମାଧ!ମ ବା ଇjରେନଟେର େଦଇପାରିେବ ଏଠାେର ଆେମ
अନୁ େରାଧ କରିବୁ େଯ େଯେବ ମଧ! ଆପଣ ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ
ଇjେରେନଟ / େଫସବୁ କ / ଟ ି ଟରେର ପସାର କରୁ ଛdି , ଦୟାକରି ଆମ
ପତି କାର େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲm ଖ କରିବାକୁ
ଭୁ ଲିେବ ନାହ]
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆnଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍
ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ଼ କରo
ନି ମHେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଲି' ଉପେର କିm କ୍
କରo, କି bା ଉପେର ଦି ଆଯାଇଥିବା କୁ !ଆର୍
େକାଡ୍କୁ <ାନ କରo
ଧନ!ବାଦ
http://www.appsgeyser.com/4368717
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ସାଦକ' େଲଖନୀରୁ

୧୦

ଆନLମଠ

୧୭

ଦୀପକ ଷଡ଼pୀ
ଆb

୨୫

ରୁ ଚି ପାଣିଗାହୀ
ସୁେଲାଚନା

୨୮

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ବହୁବା ବଷା

୩୨

ଡ: େମୗସୁମୀ ପରିଡ଼ା
ସୁେନଲୀ ସି ଂହ

୩୫

अେଶାକ ବି ଶାଳ
େଚାରର ହୃଦୟ

୩୭

ସୁବଳ ମହାପାତ
ନି अ ସମେA ଟ'ା ଖାअ

୪୨

ଡ: କୁ ଳାpାର
ମହାଭାରତର ଗୁମର କଥା

୪୫

ମେହL ପତାପ ସ ାଇଁ
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୪୮

େଜ!ାତି ରrନ ସାହୁ
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ଭାଷାର अଭୁ !ଦୟ

୫୮

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ପଳାଶଫୁଲର ବାସHା

୬୨

ଶୀअରବି L ଆଚାଯ!
ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ! ଓ अନୁ ବାଦ

୭୦

ପତି ଭା ପି ୟଦଶsନୀ
ହାତୀ ବଣେର ଥି େଲ ବି ରାଜା'ର

୭୮

ପଶାd ଭୂ ୟଁା
ଭାରତେର अପସଂ<ୃତି ର ପସାର

୮୫

ସୁଶାd ପୁେରାହି ତ
ନୀରବତାର ସ ର

୮୯

ସୁଶାd ପୁେରାହି ତ
ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗ ଓ ଜାତୀୟତାେବାଧ

୯୨

अଧାପିକ୩◌ା ରrିତା ପାତ
ଉKଳୀୟ ମLି ରନି ମା ଣ କଳା ଓ Mାପତ!

୯୯

ଶୀ ଲି pରାଜ ପସାଦ अମୂଲ! ପ%ନାୟକ
ପୁନମsଳନ

୧୧୧

େଜ!ାuାରାଣୀ ପnା
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୧୨୦

ସୁବଳ ମହାପାତ
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ହସର୍ ଖୁସିର୍ ଧାେର

୧୨୧

ଆଶୁେତାଷ େମେହର
ମି ଠା କଥା ପେଦ

୧୨୨

ଆଶୁେତାଷ େମେହର
ତୁ ମପାଇଁ ପେଦ

୧୨୩

ସୁଶୀ ସାବି ତୀ ସ ାଇଁ
େପମର ପରିସର

୧୨୪

ନୃ ସି ଂହଚରଣ େବେହରା
अନନ! ଜରଡ଼ାଗଡ଼

୧୨୬

ଶି ବ କୁ ମାର ପnା
ସମପଣ

୧୨୮

ଡା େସୗମ!ରrନ ମି ଶ
େସପାରିର ମଣିଷ

୧୨୯

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
ବାରମାସ

୧୩୦

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
ଶାପଗA

୧୩୨

ଦି ଲିmପ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ
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ହି ମାଂଶୁ େଶଖର୍ ବାରି କ
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ଶv

୧୩୬

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ
ପି ୟାେର ପି ୟା

୧୩୮

 ୀ ଷଡ଼pୀ
େଜ!ାତି ମୟ
ଆହାନ

୧୪୦

ସୁମିତା ରାଉଳ
ବି ଡ଼ମି ତ ସ ପH

୧୪୧

ଡbରୁ ଧର ପ%ନାୟକ
ମଁୁ ମଣିଷ, ନୁ େହଁ େଖଳଣା

୧୪୩

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ
ବୁ wତ

୧୪୫

ବି ନୟ ମହାପାତ
ଆହାନ : ଏକ ଆସdା କାଲି କୁ

୧୪୭

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼
େମା ପି ୟାର ମନ

୧୪୯

ପକାଶ ସାହୁ
ବଷାବ!p

୧୫୧

ଡ: କୁ ଳାpାର
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୧୫୩
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ନମ<ାର,
ଆଦ!ଶାବଣର

ଓଦାଳି ଆ

ପାଗେର,

अxାର

ରାତି ର

ସଡ଼କେର କାଉଡ଼ି ଆ' ଭି ଡ଼େର, େଦଶ ଦୁ ନି ଆର ରାଜନୀତି େର
କି ଛି Eଣ ଡୁ ବି ଯି ବାର େବଳା ଆସି ଛି ଆହାନର ଚଳି ତ
ସଂ<ରଣ ଆସି ଛି ସାହି ତ! ବି ଷୟେର କି ଛି େଲଖିବି, କଣ ବା
େଲଖିବି? ଭାଷା ଓ ସାହି ତ! ତ ଏେବ ରାଜନୀତି ର ପଶାପାଲିେର
ପଡ଼ି ଛdି  ନି ଜସ ସ_ା ହରାଇ େଯେତେବେଳ ଭାଷାକୁ ନି ଜର
ସzାନ ପାଇଁ ନି ଜ େଲାକ' ଭି ତେର ହ] ଏପାଖ େସପାଖ େହବାକୁ
ପଡୁ ଛି େସେତେବେଳ ଆେମ ଆଉ କଣ କହି ବା? କହି ବା ଆଉ କରିବା
େଲାକମାେନ ତ ଯାହା କରୁ ଛdି ସବୁ ଟିଭିର ପରଦାର ସଫା ସଫା ଦି ଶୁଛି
ଦଶକ ମାନ' ସz{ଖେର ପର|ରପତି ଆେରାପ ପତ!ାେରାପ ଦାଗି ଏମାେନ
ଆମ ଭାଷାର ସୁରEାପାଇଁ େକେତ ବତୀ େଦଖାଇବାକୁ େକୗଣସି अଭାବ
କରୁ ନାହାdି  ଭାଷା ଏକ ଜାତି ର ସdକ େସଇ ଭାଷା ଭି _ି େର ହ] ଆେମ
ସ ତ}ତା

ପାଇଥି େଲ

େଯେତେବେଳ

ସମୁଦାୟ

ଭାରତବଷ

ଇଂେରଜ

ସରକାର' अଧୀନେର ଛଟପଟ େହଉଥି ଲା, େସେତେବେଳ ଆମକୁ କି o ସ ତ}
ରା~ ଭାବେର ସ ାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ଥି ଲା େସେତେବେଳ ଆମ ଭି ତେର
ଥି ବା ଐକ!ବwତା ଓ ରା~େପମ େହେଲ ଏକ ଶତାvୀରୁ କମ ସମୟ ଭି ତେର
ଆେମ େହଇଗଲୁ ପା ରାଜନୀତି  ଆମ ପାଇଁ ଭାଷାର ସzାନ ବଡ଼ ନାହ],
ଆମ ସzାନ ବଡ଼ ମଁୁ େବାଲି କୁ ହାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲି ଛି ମଁୁ େବାଲି
ଶvଟା େଯ େକେଡ଼ ଭୟ'ର ଏହା ଏହି େଲାକମାେନ ରାମାୟଣ ଆଉ
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ମହାଭାରତ ପଢ଼ି ବା ପେର ମଧ! ଜାଣିପାରିେଲ ନାହ] ହଉ, ଆେମ ସବୁ ତ
ନି ରବ ଦଶକ!!! ଆେମ କାହ]କି େସ ଯୁwେର ମାତି ବା? ବରଂ କୂଳକି ନାରା
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଦଖି ବସି ଥିବା ଆଉ ସୁେଯାଗ ଉnୁଥିବା, େକହି ନା େକହି ତ ଜି ତିବ? ବାସ୍
ଆେମ ତା' କାନି ଧରି ଗpା ପାର େହବା େସମିତିେର ବି ଭାଷା ପାଇଁ େସHହ
କାହ]? ସବୁ ଖାଲି ଯ}ବତ୍ ଚାଲିଛି େବାଲି ସି ନା ଆମ ପି େଲ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼୍ ମsଂ
ସx!ାେର ଗୁଡ୍ ଇଭି ନି ଂ କହି େଲ ବାପା ଡାଡ୍ େହଇଗେଲ ମା ମମ୍ ଯଦି ବା
ଘେର ବାପା େବାଉର ଚଳଣୀ ରହି ଲା ତଥାପି ଘରୁ ବାହାରିେଲ ଏଇ ପି େଲ ଏେତ
अନଗଳ ହି Lୀ ଆଉ ଇଂେରଜୀେର କଥା କହି େଲ େଯ ଶୁଣିବା େଲାକ ବି ଚର୍
ଖାଇଯି ବ, ଏମାେନ କଣ ସତେର ଓଡ଼ି ଆ? ଯାହା ବି ବାକି ଥି ଲା, ଗଣମାଧ!ମ
ତାହାକୁ ବି ହରିେନଲା ଟିଭିେର ଉପMାପକ ଉପMାପିକା ମାେନ ଯାହା କହୁଛdି
ଶୁଣିବା େଲାକ ତାକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ ବି ଳb କରୁ ନାହାdି  କରିେବ କାହ]କି? ହି Lୀ
ଆଉ ଇଂେରଜୀ ତ ଶି ଖିଛdି  ହଁ ଯଦି କି ଏ ଓଡ଼ି ଆେର କହି ଦିଏ ତ କଥା
अଲଗା ଆମକୁ ଲାଜ ନାହ], ନି ଜକୁ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲାଉଛୁ ଖାଲି ନଁାକୁ ମାତ
େଫସବୁ କ, ହାଟସ୍ଆପ୍େର ମାଳ ମାଳ ସାହି ତ! ପୃ*ା ବା େଗା*ୀ
ଦି ନରାତି ଖାଲି କବି ତା ଝଡ଼ି ପଡୁ ଛି  ଶହ ଶହ କବି ତା େଗାଟିଏ କବି ତା ପଢ଼ି
ମତାମତ େଦଉନ େଦଉଣୁ ଆଉ ଗେn କବି ତା ଆସି ଯାଉଛି  ଜେଣ ଜେଣ କବି
ଦି ନକୁ ଦଶବାରଟା କବି ତା ବି େଦଇ ପକାଉଛdି  କବି ତାର ମାନ କି ଏ ନି wାରଣ
କରିବ ହାତମୁଠା କି ଛି ବ!ି ଏଇ ସବୁ େଗା*ୀକୁ ସ ାଳି ତ କରୁ ଛdି ଆଉ
ଧନ!ବାଦ େଦବି େସହି କି ଛି ବ!ି ହ] ଆମ ସାହି ତ! ପାଇଁ ପକୃ ତେର ଚି dା
କରୁ ଛdି  ଆଜି ଯଦି ସାହି ତ! ବ ି ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ତା େହେଲ ଯୁଗ ସହ ତାଳ
େଦଇ ନୂ ଆ େବୖ ଷୟି କ ାନ େକୗଶଳକୁ ଧରି ରଖି ବାକୁ େହବ ହ] େହବ ଛପା
ବହି ବା ପତି କା କି ଣିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହ] ? ସବୁ ତ େମାବାଇଲ୍େର ବ!A
ଦି ନର अଧିକାଂଶ ସମୟ େମାବାଇଲ୍ କି bା କୁ !ଟର ସାମନାେର ହ] ବି ତୁଛି , ତା
େହେଲ ସାହି ତ!କୁ ବି େସଇ Mାନେର ପହ ି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନେହେଲ େଲାକ
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ଭୁ ଲି ଯିେବ ଏହି ମ} ତ ଆହାନ ଦୀଘ ବାରବଷ ଧରି ପାଳନ କରି ଆସୁଛି
ଆପଣ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଯେକୗଣସି

अବMାେର

ଥାଆo

ନା

କାହ]କି,

ଆହାନ

ଆପଣ

ପଢ଼ି ପାରିେବ େମାବାଇଲେର ଆପ୍ େହଉ ବା ଇjରେନଟେର େହଉ ଆଉ
ପକାଶି ତ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସବୁ ଠି ସହଜେର ଉପଲ ଏହି ପରି अେନକ
ପତି କାର ଆବଶ!କତା ରହି ଛି ଆହୁରି अେନକ ଆହାନ ଦରକାର ସବୁ ଠି
ଆହାନର ସ ର ପହ ି ବା ଦରକାର अଧିକରୁ अଧି କ ବxୁ ଆେଗଇ ଆସି ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଷାେର ଭି ନH ଭି ନH ୍ ସ ାଦର ପତପତି କା ପକାଶନ କରିେଲ ଆମ ଭାଷା ଓ
ସାହି ତ! ଦୀଘାୟୁ େହବ
ପୁଣି ଥେର ବି ବାଦେର ରpବତୀ
କି ଛି ବଷତେଳ ଏକ ବ!ବସାୟି କ ସଂMା େକାକ୍ ~ୁଡ଼ି ଓାରା ଓଡ଼ି ଶାର
ପସି w ଗୀତ “ରpବତୀ”ର ଏକ ନୂ ତନ ତାଳ ଓ ଲୟ ସମିO ଳି ତ ସଂ<ରଣ
ପକାଶି ତ େହାଇଥି ଲା ଓଡ଼ି ଆ ବଂେଶାବ ସୁନାମଧନ!ା ଗାୟି କା େସାନା
ମହାପାତ ଏବଂ ଋତୁ ରାଜ ମହାdି ଏହି ଗୀତକୁ ପରିେବଷଣ କରିଥି େଲ अବଶ!
ଏହି ଗୀତ ପସାରଣ େହବାପେର ପେର ବି ବାଦେର ଛLି େହାଇଗଲା ଗୀତର
ମୂଳ ଗାୟକ, ସଂଗୀତ ତା'ର ବି ନା अନୁ ମତି େର ଏହି ଗୀତକୁ ବି କୃତ କରି
ପରିେବଷଣ କରାଯାଇଛି କହି अଦାଲତର ାରM େହେଲ अେନକ ବxୁ 'ୁ ଏହି
ଗୀତର ତାଳ ଲୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗି ଥିଲା େତଣୁ େସମାେନ ଏଠାେର अେନକ
ଶvବି କୃତି କୁ अଣେଦଖା କରିେଦେଲ େହେଲ କି ଛି ଭାଷାେପମୀ ଏହି ଗୀତେର
ଥି ବା अେନକ ବି କୃତ ଶv ସଂେଯାଜନାକୁ େନଇ ପତି ବାଦ କରିଥି େଲ େହେଲ
େସମାେନ ସବୁ ଓଡ଼ି ଆ କ'ଡ଼ା େବାଲି କୁ ହାଗଲା, େଯଉଁମାେନ ଆମ ସଂଗୀତକୁ
ବି ଶଦରବାରେର ପହ ାଇଥି ବା ଜେଣ ଗାୟି କା' ପତି अସzାନ ଜଣାଇଥି େଲ
େବାଲି କୁ ହାଗଲା ଓଡ଼ି ଆ ଗାୟି କା େହାଇମଧ! େସ ରpବତୀର ପକୃ ତ ବାସHାକୁ
ବାରି ପାରିନଥି େଲ େବାଲି ଆେମ ମେନକରୁ  େସ ଯା େହଉ ଏହକୁ େନଇ
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अେନକ ବି ବାଦ ଗଣମାଧ!ମେର ଏବଂ େସାସି ଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର େହାଇଥି ଲା
ସେବାପରି ଏହା କୁ ହାଗଲା େଯ ଗୀତଟି ଲE ଲE େଲାକ େଦଖିଛdି େତଣୁ ଏହା
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଠି କ୍ କି ଛି ବxୁ କହି େଲ ରpବତୀ ମରି ଯାଉଥି ଲା େସାନାମହାପାତ ତାକୁ ଗାଇ
ପୁନଜୀବନ ପଦାନ କେଲ େକଜାଣି େକମିତି ମରି ଯାଉଥିଲା? ସମଗ
ଓଡ଼ି ଶାେର ଏମି ତି େକୗଣସି ବ!ାn୍ ପାଟs ନାହ] ବା ଡି େଜ ନାହ], େଯ ରpବତୀକୁ
ବଜାdି ନାହ] ଆମର ବାହାଘେର ରpବତୀ, ବତଘେର ରpବତୀ, ହେ~ଲ,
ସମୂଦକୂଳ, େହାେଟଲ୍ ସବୁ ଠି ରpବତୀ ଥିଲା େସ ଯା େହଉ ଏହି ବି ବାଦରୁ
ଆମକୁ େକୗଣସି ଆଥsକ ଲାଭ ତ ମିଳୁନଥି ଲା ବରଂ କି ଛି େଲାକ ଆମକୁ କ'ଡ଼ା
େବାଲି ଯାହା କହି େଲ ଏହି ବି ବାଦ ଧି େର ଧି େର ଆମ ଜାତି ର ମନରୁ ଲି ଭି
ଗଲା ମନୁ ଷ! ଆେମ ଭୁ ଲି ବା ଆମର ସହଜାତ ପବୃ _ି 
େହେଲ ବି ଗତ ଦି ନ ଭୁ ବେନଶରେର अନୁ *ିତ ଏସି ଆନ୍ ଆଥ୍େଲଟିକ୍
ଚାିୟନ୍ସି ପ୍ ସମୟେର ବି ଖ!ାତ ହି Lୀ ଗାୟକ ଶ'ର ମହାେଦବନ୍ ପୁଣିଥେର
େସଇ ଏକା ଗୀତକୁ ଗାଇେଲ अଣଓଡ଼ି ଆ େହାଇଥି ବା ସେ_ େସ ଏହି ଗୀତର
େମୗଳି କତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ସମA ପେଚ~ା କରିଥି େଲ ସେବାପରି ଏହି
ଗୀତ ପରିେବଷଣ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ଏହାର ସ~ା ମାନ'ୁ ସzାନ ଜଣାଇବାକୁ
ଭୁ ଲିନଥି େଲ ଏବଂ ଗୀତେର ଯଦି େକୗଣସି ତ{ଟି ହୁଏ େତେବ Eମା କରିେବ
େବାଲି କହି ବାକୁ ଭୁ ଲି ନଥି େଲ ତା'ର ଏହି ଗୁଣ ହୁଏତ ଆମ ସମA'ୁ ଏେତ
ଭଲ ଲାଗି ଲା େଯ େସ ଗାଇବା ସମୟେର େହାଇଥି ବା अ କି ଛି ତ{ଟିକୁ ଆେମ
अଣେଦଖା କରିେଦଲୁ  ଏହି କାଯ!କମ େଦଶ ବି େଦଶେର अେନକ େଦଶେର
ପସାରିତ େହାଇଥି ଲା ଏହି କୀଡ଼ା କାଯ!କମେର अନୁ !ନ ପ ଚାଳି ଶିଟି େଦଶର
କୀଡ଼ାବି ତ୍ ମାେନ अଂଶ ଗହଣ କରିଥି େଲ େସମାେନ ଏହି ଗୀତର ତାଳ ଓ
ଲୟକୁ ନି ୟ ନି ଜ ଧ!ାନେର अେନକ ଦି ନ ଧରି ରଖି େବ େହେଲ ବି ବାଦ ଏେବ
ସୃ~ି େହାଇନଥି ଲା ସୃ~ି େହଲା େଯେତେବେଳ େସାନା ମହାପାତ ବବ!
େଦେଲ େଯ ମଁୁ ଗାଇବା େବେଳ େଲାକମାେନ अେନକ ଭାଷଣ େଦଉଥି େଲ ଏେବ
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କାହ] କି ଏ କି ଛି କହି େଲନାହ] ତ ? ଏହା କି ଛି ବxୁ 'ୁ ଭଲ ଲାଗି ଲା ନାହ] ନି େଜ
ନି େଜ ବି ବାଦକୁ ଟାଣି େହାଇ ଆସି ବା େବାଧହୁଏ େସାନା ମହାପାତ'ୁ ଭଲ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଲାଗୁଥିବ ପରା େସ ଏପରି ବବ! େଦବାପେର ପୁଣି ଥେର ପୁରୁଣା ବି ବାଦ
ସମA' ମନକୁ ଉଦ୍େବଳି ତ କରିଲା
ଜେଣ ସଂଗୀତ ବା ଗାୟକ କି bା ଗାୟି କା ହୁअo, ତା'ର ପକୃ ତ ସାଧନା
େସେତେବେଳ ଝଲସି ଉେଠ େଯେତେବେଳ େସ ବି ନମ ଓ ଶାଳୀନ ଭାବେର
ପରିେବଷଣ କରdି  ବି ନମତା େଯ େକୗଣସି ବ!ି ର ଆଭୂ ଷଣ େହବା ଉଚି ତ
ଯା େହଉ େସାନା େମଡ଼ମ ନି ଜର ବବ! ାରା ପୁଣିଥେର ନି ଜର ଗୁଣ
ବଖାଣିେଦେଲ ଆମକୁ ସ ର ଭଲ ଲାଗି ଥିଲା କି o ଶv ସଂେଯାଜନା ଜମା ଭଲ
ଲାଗି ନଥି ଲା, ଏେବ େସହି ସଂେଯାଜନାକୁ अପସL କରିବାକୁ ଆଉ କି ଛି अଧିକ
କାରଣ ବି ମିଳିଗଲା
ଏସି ଆନ୍ ଆଥ୍େଲଟିକ୍ ଚାିୟନ୍ସି ପ୍ ଓ ଓଡ଼ି ଶା
ଚଳି ତ ମାସର ପା

ତାରିଖରୁ ନअ ତାରିଖ ଯାଏଁ, ଭୁ ବେନଶରର ପସି w

କଳି p ~ାଡ଼ି ୟମ୍ ଠାେର ଏସି ଆନ୍ ଆଥ୍େଲଟିକ୍ ଚାିୟନ୍ସି ପ ଆେୟାଜି ତ
େହାଇଥି ଲା ଖୁସିର ବି ଷୟ ଏହି ପତି |wାେର ଆମ େଦଶ ସବାଧିକ ପଦକ ପାଇ
ଏକ ନbର Mାନ ପାଇଲା ସୂଚନାେଯାଗ! େଯ ଏହି ପତି |wା ପଥେମ
ଛତି ଶଗଡ଼େର ଆେୟାଜି ତ େହବ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥି ଲା କି o େଶଷ ମୁହୂ_େର
ଛତି ଶଗଡ଼ ରାଜ! ଏହି ପରି ଏକ ଆେୟାଜନ କରିପାରିେବ ନାହ] େବାଲି ଜଣାଇବା
ପେର ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର ଏହି କାଯ! ନି ଜ ହାତକୁ େନଇଥି େଲ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ
ସମୟେର ଏହି ଆେୟାଜନକୁ ସଫଳ ଭାବେର ଆେୟାଜି ତ କରି ବାହାବା
ଲୁ ଟିବାେର ସଫଳ େହାଇଛdି 
ବି ଗତ ମାସେର ଓଡ଼ି ଶାେର ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି ବି ଶାଳ ରାଜେନୖ ତିକ ସମାେବଶ
ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥି ଲା ପଥେମ ବି ଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବହOପୁର
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଉପକେର ଥି ବା ଆbପୁଆଠାେର ସମାେବଶ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ଠି କ୍
ପେର ପେର ଭାଜପା ତରଫରୁ ମଧ! ଏହି Mାନେର ସମାେବଶ ଆେୟାଜି ତ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େହାଇଥି ଲା ପର|ରର େଗାଡ଼ ଟଣାଟଣି େହବା େବାଧହୁଏ ରାଜେନୖ ତିକ
ନାଟକର ବି େଶଷ ଦୃ ଶ! କି କଣ ପର|ର ବି େରାଧୀ ମdବ! େଦବାକୁ େକହି
ଦି ଧା କରିନାହାdି अଥଚ େକLେର ରା~ପତି ପଦବୀ ପାଇଁ େଯେତେବେଳ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟs ନି ଜ ତରଫରୁ ପାଥୀ େଘାଷଣା କରିେଲ େସେତେବେଳ
ବି ଜୁ ଜନତା ଦଳ ପମୁଖ ତଥା ଓଡ଼ି ଶାର ମୁଖ!ମ}ୀ ନି ବsେରାଧ ତା'ୁ ସମଥନ
ଜଣାଇବାକୁ ଆେଗଇ ଆସି ଥିେଲ ଏ ସବୁ େଦଖି େଲ ଲାଗୁଛି ଏମାେନ େଲାକ
େଦଖାଣିଆ ଝଗଡ଼ା କରୁ ଛdି , अxାରେର ସବୁ େଗାଟିଏ ଥାଳି େର ଖାଉଛdି 
ଗତକାଲି ପବି ତ अମରନାଥ ଯାତାେର ଯାଇଥି ବା କି ଛି ତୀଥଯାତୀ'
ଉପେର अତକsତ ଆତ'ବାଦୀ ଆକମଣ ଫଳେର अନୁ !ନ ସାତଜଣ ତୀଥଯାତୀ
ପାଣ ହରାଇଥି ବା େବେଳ େକାଡ଼ି ଏ ପାଖାପାଖି ଆହତ େହାଇଛdି  କାଶOୀର
ଉପତ!ାକାେର अଶାdି ର ବାତାବରଣ ସୃ~ି କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ବି ଶାଳ େଯାଜନା
େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି  େତଣୁ ସି ିମ ପାଖାପାଖି अ ଳେର ଚୀନ େସୖ ନ!ମାେନ
ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭି ତରକୁ ପଶି ଆସୁଛdି ଏବଂ ଚୀନ ପେରାE ଭାବେର ଭାରତକୁ
s
ଯୁwର େଚତାବନୀ େଦଇ ପାରୁ ଛି  अଥଚ ଆେମ ଚୀନ ନି ମତ
ସାମଗୀ
ବ!ବହାରେର େକୗଣସି କୁ ା େବାଧ କରୁ ନାହଁୁ  େବାଧହୁଏ ବ!ବସାୟ ଓ
ରାଜନୀତି ଭାଇଭଉଣୀ କି କଣ ପାକି Aାନକୁ ଆେମ ସବଦା ଭନା କରୁ ଛୁ ସତ
କି o ପାକି Aାନରୁ ଚି କିା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବ!ି ମାନ'ୁ ଭି ସା େଦବାେର େକୗଣସି
କୁ ା େବାଧ କରୁ ନାହଁୁ  अବଶ! ସହନଶୀଳତା ଆମ ରା~ର अp
ରାଜେନୖ ତିକ अବMା ଯାହା େହଲାଣି, ପତି ଦିନ େଗାେଟ ନୁ ଆ ନାଟକ େଦଖି ବାକୁ
ମି ଳୁଛି , େତଣୁ େବାଧହୁଏ ଆମ ସାହି ତି!କ ଭାଇଭଉଣୀମାେନ ଆଉ ନାଟକ
େଲଖିବାେର ଧ!ାନ େଦଉନାହାdି  ଟିଭିେର ଗଣମାଧ!ମ େଯଉଁ ସବୁ ନାଟକ
େଦଖାଉଛdି ତାହା କଣ କମ େରାମା କର େହଉଛି ?

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ନି ଆଳୀର अଦ୍ଭୂ ତ ଜୀବ
ବି ଗତ ମାସେର ଓଡ଼ି ଶାର ନି ଆଳୀ अ ଳେର ଏକ अୂତ ଜୀବର
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଦୗରାତO! ଖବର ଉଣାअଧି େକ ସମେA ଜାଣିଥିେବ େସାସି ଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ
ଗଣମାଧ!ମର ପଭାବେର ଏହି ଜୀବକୁ ଜୀବd କରିେଦଇ େକେତେବେଳ େଗାଟ୍
ମ!ାନ୍ (ଛାଗଳ ମଣିଷ) ତ େକେତେବେଳ ପାଲଟା ବାଘ ଭାବେର େଦଖାଗଲା
ଏହା ସତେର କଣ ତାହା େକହି ଜାଣିପାରିେଲ ନାହ], କି o ଏହି ଜୀବର
ଆକମଣର ଶୀକାର େହଉଥି େଲ େକବଳ େମାମାେନ େମାମାନ'ୁ ମାରି
େସମାନ' କଲିଜା ଖାଇବାେର ସି wହA ଏହି ଜୀବକୁ ଧରିବାପାଇଁ ଆମ
ସରକାରୀ ବାବୁ ମାେନ अେନକ ହଟହଟା େହେଲ େକେତ ସି ସିଟିଭି କ!ାେମରା
ଲାଗି ଲା ହି ସାବ ନାହ], ଜdା ପକାଗଲା, अxାରେର େଠpାବାଡ଼ି ଧରି େଲାକ
ବୁ ଲିେଲ େହେଲ କି ଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହ] େଶଷେର Mାନୀୟ େଲାକ'
ପେଚ~ାେର ଏକ ଜୀବକୁ ଧରିବାର ଦୃ ଶ! ଗଣମାଧ!ମେର େଦଖାଗଲା अବଶ!
ଏହା େସହି ଜୀବକି ନୁ େହଁ ତାହା କହି ବା अସବ କି o କି ଛି ଦି ନ େହବ େମା
ଶୀକାର ବL अଛି  େହେଲ ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ ନି ଆଳୀେର ସଦ! ସମା ନାଟକ
ଏେବ ଗrାମ ଜି ଲmା ଭrନଗର अ ଳେର େଦଖାେଦଇଛି  ଏଠାେର ବି ଗତ ଦୁ ଇ
ଦି ନେର ପାୟ େତର େଗାଟି େମା ପବ
ୂ ା ନୁ ରୂପ ହତ!ାର ଶୀକାର େହାଇଛdି 
େଯେତ ଦି ନଯାଏଁ ଏହି ଜୀବର କାଯ! ସି ସିଟିଭି କ!ାେମରାେର କଏଦ ନ େହାଇ
େସାସି ଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଆସି ନାହ], େଲାକମାେନ ଶାdି େର ବସି େବ ନାହ]
ଏହା ଥି ଲା ବି ଗତ ମାସେର େଦଶ ଦୁ ନି ଆର କି ଛି ଖବର ଖବର ତ
ଆହୁରି अେନକ अଛି  କି o ନା ଆଉ ଖବର ଶୁଣାଇ ମନକୁ ଭାରାକାd କରିବା
ଉଚି ତ େହବନାହ] େତଣୁ ଚାଲo ପଢ଼ି ବା ଚଳି ତ ମାସର ଆହାନ ଇପତି କା
ଧନ!ବାଦ
ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
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ଆନLମଠ (ବpଳା)
ମୂଳ ବpଳା : ବ'ିମ ଚL ଚେଟାପାଧ!ାୟ
ଓଡି ଆ ଭାଷାdରଣ : ଦୀପକ ଷଡpୀ
[େଲଖକ ପରିଚୟ – ବ'ିମ ଚL ଚେଟାପାଧ!ାୟ/ଚାଟାଜୀ
(୨୬. ୦୬. ୧୮୩୮ – ୦୮. ୦୪. ୧୮୯୪) ଥି େଲ ପିତା ଯାଦବ ଚL
ଚାଟାଜୀ ଓ ମାତା ଦୂ ଗା େଦବୀ'ର ତି ନି ପୁତ' ମଧ!ରୁ କନି *
ପୁତ ତା' ଜନO ପି ମବp ରାଜ!ର ଉ_ର ଚବି ଶ ପଗଣା
ଜି ଲmାର ନୟାହାଟିଠାେର େହାଇଥି ଲା େସ ଥି େଲ ଏକାଧାରେର

ଦୀପକ ଷଡ଼pୀ

ଜେଣ ବpଳାଭାଷା ସାହି ତ!ର କବି , ଗାିକ, ଔପନ!ାସି କ ଏବଂ
ସାbାଦି କ। ତା'

ରଚି ତ

େଲଖାଗୁଡ଼ିକ

ବpଳା ସାହି ତ!କୁ

ରୁ ଚି ମd ଓ ଋwିମd କରି ଗଢ଼ି େତାଳି ଛି ଭାରତର ରା~ୀୟ
ସଂଗୀତ “ବେL ମାତର୍ମ”ର େସ ଥି େଲ ରଚୟି ତା ତା' ରଚି ତ
अନ!କୃ ତି ଗୁଡ଼ିକ େହଲା ଦୁ େଗଶନLି ନୀ, କପାଳକୁ nଳା, ମୃଣାଳି ନୀ
ଇLି ରା, େଦବୀ େଚୗଧୁରାଣୀ ଇତ!ାଦି ।
ଏହି ଉପନ!ାସ “ଆନL ମଠ” ୧୮୮୨ ମସି ହାେର ପଥେମ
ପକାଶି ତ େହାଇଥି ଲା। अ~ାଦଶ ଶତାvୀେର ଇଂେରଜମାନ'
ବି ରୁwେର ବpେର ଚାଲିଥି ବା ସନ!ାସୀ ଆେLାଳନକୁ ତୀବ
କରିବାେର ଏହା ସହାୟକ େହାଇଥି ଲା େସଥି ପାଇଁ େସ ସମୟେର
ଇଂେରଜ ସରକାର ଏହାର ବି କୀ ଓ ବି ତରଣକୁ େସେତେବେଳ ବL
କରାଇଥି େଲ “ବେL ମାତରମ” ସpୀତ ଏହି ଉପନ!ାସର ଏକ
अଂଶ ବି େଶଷ अେଟ ]
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଭାଗ - ୧
୧୧୭୬ ଖୀ~ାvେର ପି ମବpର ପଦଚି ହH ଗାମେର अକାଳ ମରୁ ଡ଼ି
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ପଡ଼ି ଥିଲା

େସ ବଷ ଗଁାେର ଯୁଆେଡ଼ ଚାହ]ବ ସବୁ ଆେଡ଼ ଜନଶନ
ୂ ! ଗଁା

େଗାଟାକେର ଶOଶାନର ଶନ
ୂ !ତା। ପଦଚି ହH ଗଁାର ମେହL ସି ଂହ େହଉଛdି ଜେଣ
ଧନୀ ବ!ି , କି o ଏ ଦୁ ଭs E ସମୟେର ଧନୀ ଗରିବ ପାୟ ସମେA ସମାନ।
ଦୁ ଭs E ମେହL' ଠାରୁ

ତା'ର ସମA ଆତOୀୟ ସ ଜନମାନ'ୁ

ଛଡ଼ାଇ

େନଇଥି ଲା। ଏେତବଡ଼ ପରିବାରେର େକବଳ ରହି ଗେଲ େସ, ୀ କଲ!ାଣୀ ଓ
ତା'ର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଝି अ।
ମେହL ବଡ଼ ଚି dିତ अବMାେର ଥି େଲ ପତH ୀ କଲ!ାଣୀ ସ ାମୀ'ର ଚି dା
ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ଗଁା ଛାଡ଼ି କଲିକତା କି bା ମୁଶsଦାବାଦ ଯି ବା ପାଇଁ ପରାମଶ
େଦେଲ; କି o ମେହL'ର ଗଁା ଛାଡ଼ି ନ ଯି ବାର କାରଣ ଥି ଲା େପୖତୃକ ସତି ।
କଲ!ାଣୀ'ର ଯୁି ଥିଲା ଜୀବନ ଥି େଲ ତ ସତି େଭାଗ କରିବା। ଯଦି ଜୀବନ
ବ ି ଯିବ ସତି କୁ ଆେଡ଼ ଯି ବ, ତାକୁ ତ ପେର ମଧ! େଭାଗ କରିେହବ। ମେହL
କହି େଲ ଏେତ ବାଟ ଯି ବା େକମି ତି? ବଳଦ, େଘାଡ଼ା ସବୁ ଯି ବ ଜo ତ ମରୁ ଡ଼ି େର
ମରିଗେଲ, କଲ!ାଣୀ କି o ସବୁ ବାଟକୁ ପାଦେର ଚାଲିଚାଲି ଯି ବା ପାଇଁ ପAୁତ
େହେଲ।
ତା’ ପର ଦି ନ ମେହL କଲ!ାଣୀ ଓ ଝି अକୁ ଧରି ଜpଲ ରାAା େଦଇ
ଯି ବାକୁ ମନM କେଲ। ସାpେର କି ଛି अଶ ବି ଆଣିେଲ ଓ କଲ!ାଣୀ
ସାpେର େଗାେଟ ବି ଷ େବାତଲ ଆଣିେଲ। େଜ!*ମାସର अଗିHବଷୀ ଖରା ମା ଓ
ଝି अ'ୁ अAବ!A କରି ପକାଉଥାଏ। ମେହL, କଲ!ାଣୀ'ର अସୀମ େଧୖଯ! ଓ
ସାହସକୁ ମେନ ମେନ ପଶଂସା କରୁ ଥାdି  ମଝି େର ମଝି େର ସମେA ଟିେକ
ଗଛଛାଇେର ବି ଶାମ େନଉଥାdି ଓ ଓଦାଲୁ ଗାେର ମୁହଁକୁ େପାଛୁଥାdି 
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ସx!ା େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସମାେନ ଝି अକୁ ଧରି େଗାେଟ ବAି ନି କଟେର
ପହ ି ଗେଲ େଛାଟ ଝି अଟି େଭାକେର ଆଉଟୁପାଉଟୁ େହଲାଣି କି ଛି ନ େହେଲ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ତା ମୁହଁେର ତ ଟିେକ ଦାନ ଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ଏ କଥା ଭାବି ମେହL ବAିେର ଥି ବା
ଏକ େଛାଟ ଘେର ମା ଓ ଝି अକୁ ବସାଇ େଦଇ ନି େଜ କି ଛି ଖାଦ! ଓ ପାଣିର
अେନଷଣେର ବାହାରିଗେଲ। କି o ଏ କ’ଣ ବAିେର େଗାେଟ େହେଲ େଲାକର
ଚି ହHବ ନାହ] ମେହL ବAି ମଝି େର ଛି ଡ଼ାେହଇ େଜାରେର ଚି Kାର କରିବାକୁ
ଲାଗି େଲ, କି o ତା'ର ଡାକ ପବନ ସହି ତ ମିଶିବା ସାର େହଲା। ତା’ପେର େସ
ଘରଭି ତରକୁ ଆସି େଗାେଟ ମାଟିର ପାତ େନଇ ପତH ୀ ଓ ଝି अକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି େଦଇ
କି ଛି ସମୟ ପେର ଆସି େବ େବାଲି କହି ଚାଲିଗେଲ, କଲ!ାଣୀ ଘେର ଏକା
ଥାଆdି ଝି अକୁ ଧରି ଘରର େଗାେଟ କଣେର ବସି ରହି ଥାଆdି  ତା'ୁ ଟିେକ
ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ହଠାତ୍ େଦଖି େଲ େଗାେଟ ଛାଇ ତା'ୁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି,
ସୂଯ! अA ଯାଇଥିବାରୁ ଠି କ େସ ବୁ ଝାପଡୁ ନଥାଏ ଛାଇଟି ପାେଖଇ ଆସି ବାରୁ
ଜୀଶୀ କ'ାଳମୟ କି ଛି େଲାକ କଲ!ାଣୀ ଓ ତା' ଝି अକୁ େଘରିଗେଲ ଓ
େସମାନ'ୁ ଉଠାଇ େନଇ ଜpଲ ଭି ତରକୁ ଚାଲିଗେଲ।
ମେହL କି ଛି ସମୟ ପେର ପାତେର କି ଛି Eୀର େନଇ େସଇ ଘେର
ପହ ି ଲା େବଳକୁ ଘେର ୀ ଓ ଝି अ ନାହାdି । େସ अAବ!A େହାଇ ୀ ଓ
ଝି अକୁ େଜାରେର ଡାକି ବାକୁ ଲାଗି େଲ କି o ଫଳ କି ଛି େହଲାନି 
ଡାକୁ ମାେନ କଲ!ାଣୀ ଓ ଝି अକୁ ଧରି ଘ ଜpଲ ଭି ତରକୁ ଚାଲିଗେଲ
େସମାେନ ତା’ଠାରୁ ସବୁ ସୁନାଗହଣା ଲୁ ଟିେନେଲ ଓ ନି ଜମଧ!େର ବାjିବା
ଆର କରିେଦେଲ ବjାବjିେର ଭୁ ଲ େହବାରୁ େସମାେନ ନି ଜନି ଜ ମଧ!େର
ମାରପି ଟ୍ େହବାକୁ ଆର କରିେଦେଲ। େସମାେନ ଭାବି େଲ ଏ ଗହଣା ଗାି
କ’ଣ ଆମ େଭାକ େମjାଇପାରିବ ଚାଲ ଆେମ ସମେA ମି ଶି ଏ ମା ଓ ଝି अକୁ
ମାରି ତା' ମାଂସ େପାଡ଼ି କି ଖାଇବା; କି o େସୗଭାଗ!ବଶତଃ େସମାନ'ର

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଜpଲ ଭି ତରକୁ

ଖସି ଗେଲ ଡକାୟତ ଦଳ କଲ!ାଣୀ ଓ ତା ଝି अକୁ ପାଖେର ନ ପାଇ େଖାଜି ବାକୁ
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ଲାଗି େଲ, କଲ!ାଣୀ ଝି अକୁ ଧରି ଘ ଜpଲ ଭି ତେର େଦୗଡ଼ି ଥାଏ, ଝି अର କାL
ଡକାୟତ ମାନ' କାନେର ପଡ଼ି ବାରୁ େସମାେନ ଆହୁରି ତର େହାଇ ମା ଓ
ଝି अକୁ େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗି େଲ। କଲ!ାଣୀ ଥକା ମାରି େଗାେଟ ବରଗଛ ମୂେଳ ବସି
ପଡ଼ି େଲ ଓ ମେନମେନ ଈଶର'ୁ ସOରଣ କରିବାକୁ ଲାଗି େଲ
ତା'ୁ ମେନେହଲା େଯପରି “ହେର ମୁରାରୀ ମଧୁେକୖ ଟଭ ହରି” ନାମ
ସଂକୀ_ନ କରି କି ଛି େଲାକ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛdି , କି o କ ାdି ଓ ବି ଷତା
େହତୁ େସ େସଇଠି େଚତା ହରାଇ ପଡ଼ି ରହି ଲା
େଚତା େଫରିପାଇବା ପେର େସ ନି ଜକୁ ପାଇଲା େଗାେଟ ପୁରୁଣା ମଠ
ଭି ତେର ଯାହାର ନା ବpଳାେର େଲଖା େହାଇଥି ଲା “ଆନL ମଠ”। ମଠେର
ବି ଭିନH େଦବାେଦବୀ'ର ମLି ର ଥିଲା ପରିାର ଓ ପରିiନH ତା େହତୁ ମଠଟି
ଖୁବ ସୁLର େଦଖାଯାଉଥି ଲା େସ େଦଖି ଲା େଯ ତା ଆଗେର ଜେଣ ସନ!ାସୀ
ବସି ଛdି

ଏବଂ ତାକୁ ଓ ତା’ଝି अକୁ କି ଛି Eୀର ପି ଇବା ପାଇଁ अନୁ େରାଧ

କରୁ ଛdି । କଲ!ାଣୀ Eୀର ନି େଜ ନ ପି ଇ ଝି अକୁ ପିଇବାକୁ େଦେଲ ସନ!ାସୀ
କି ଛି Eୀର କଲ!ାଣୀକୁ ମଧ! େଦେଲ କି o କଲ!ାଣୀ ତାକୁ ନ ପିଇ ସନ!ାସୀ'ୁ ତା
ସ ାମୀ କି ପରି ତା’ଠାରୁ अଲଗା େହାଇଗେଲ େସ କଥା କହି କାLି ବାକୁ ଲାଗି ଲା
ଏବଂ େଯ ପଯ!d ତା’ର ସ ାମୀର କି ଛି ସxାନ ନ ମି ଳିଛି େସ େକବଳ ପାଣି
ପି ଇକି ରହି ବ େବାଲି ସନ!ାସୀ'ୁ ଜେଣଇ େଦଲା।
ସନ!ାସୀ ତା’ର ପତି ଭି େର ସo~

େହାଇ ତା’ର ସ ାମୀକୁ େଖାଜି େବ

େବାଲି ତାକୁ अଭୟବାଣୀ େଦେଲ ଏବଂ କହି େଲ େଯ ପଯ!d ତା’ର ସ ାମୀର କି ଛି
ସxାନ ନ ମିଳିଛି; େସ ପଯ!d େସ ଏହି ମଠେର ନି ିd େହାଇ ରହି ପାରିବ
େବାଲି  ତା’ପେର ସନ!ାସୀ ଜଣକ ମଠର ଆଗକୁ ଯାଇ କି ଛି ଶv କରିବାକୁ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଲାଗି େଲ। ତା' ଶv ଶୁଣି ପାୟ ଦୁ ଇ ଶହରୁ ତି ନି ଶହ अଶ ଧାରି ଯୁବକ
ମଠର ସz{ଖେର ଜମା େହାଇଗେଲ ସନH !ାସୀ ଜଣକ ଯୁବକ ମାନ' ଭି ତରୁ
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ସମA'ୁ ନି ରୀEଣ କରି ଜେଣ ଯୁବକ ପାଖେର ଯାଇ ପହ ି େଲ ଓ ତା’କୁ
ପଚାରିେଲ, “ଭବାନL ମେହL ସି ଂହର କି ଛି ଖବର ମିଳିଲା ନା ନାହ] ?”
ଭବାନL ଉ_ର େଦଲା “ମେହL ସି ଂ ତା’ର ୀ ଓ ଝି अକୁ ଧରି କଲି କତା କି
ମୁଶsଦାବାଦ ଯି ବା ଉେ ଶ!େର ବାହାରି ଥି େଲ କି o ବାଟେର! ସନH !ାସୀ ଜଣକ
ଭବାନLକୁ ମଝି ରୁ अଟକାଇ ତା ପରବତୀ ଘଟଣା େସ ସବୁ ଜାଣିଥିବାର କହି େଲ
ଓ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ େଯେତ ଶୀଘ ପାରୁ ଛ ମେହL ସି ଂକୁ େଖାଜି ବାହାର
କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କାର ସବୁ କାମ ଜୀବାନL ସାଳି ନବ େବାଲି 
େସପେଟ ମେହL ୀ ଓ ଝି अକୁ ନ ପାଇ ଜpଲସାରା େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାଏ
େଖାଜୁ େଖାଜୁ

ବାଟେର

ତାର

ଇଂେରଜ

ସି ପାହୀମାନ'

ସହ

ମୁହଁାମୁହ]

େହାଇଯାଏ ମେହL ହାତେର ବxୁ କ େଦଖି େସମାେନ ଭାବdି ମେହL
ଡକାୟତ େବାଲି  ସି ପାହୀମାେନ ମେହLକୁ ଧରି େନଇ ଇଂେରଜ େସନାପତି '
ପାଖକୁ େନଇ ଯାଆdି ଓ େସନାପତି ଆେଦଶ ଦି ଏ ତାକୁ ବାxି େଦଇ ଗାଡ଼ି
ପଛେର ପେକଇ ଦବାକୁ 
ଭବାନL ମେହLକୁ େଖାଜି େଖାଜି େସଇ ବAିକୁ ଗଲା, େସଠି କିଛି ଖବର
ନ ପାଇ

େଫରୁ ଥି ବାେବେଳ ତା’ର େଭଟ ହୁଏ େସଇ ଇଂେରଜମାନଂକ ସହ

େଯଉଁମାେନ ମେହLକୁ ବାxି କି େନଇ ଯାଉଥି େଲ ସି ପାହୀମାେନ ଭବାନLକୁ
ବି ଡକାୟତ େବାଲି ଭାବି େଲ କି o ଭବାନL କହି େଲ, “ଡକାୟତ କ’ଣ େଗରୁ ଆ
ବ ପିେx କି ”? ମଁୁ ତ ଜେଣ ସନH !ାସୀ! କି o ଇଂେରଜ ସି ପାହୀମାେନ ତା’ର
କି ଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ମଧ! ବାxି େଦଇ ମେହLକୁ େଯଉଁ ଗାଡ଼ି େର ପେକଇ
ଥି େଲ େସଇ ଗାଡ଼ି େର ପେକଇ େଦେଲ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଭବାନL ମେହL ସି ଂକୁ ପାଖେର ପାଇ ତାକୁ ଠି କ୍ ଚି ହH ି ପାରିେଲ ଏବଂ
ଗାଡ଼ି ର ଚକ ସହି ତ ତା'ର ହାତର ଦଉଡ଼ି କୁ କି ପରି ଘଷି କରି କଟା ଯାଇପାରିବ
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ତାହା ବତାଇ େଦେଲ। ମେହL ବxନମୁ େହବା ପେର େସ ଭବାନL'ୁ ମଧ!
ମୁ କରିେଦେଲ ଏବଂ ଦୁ ଇଜଣ ଚୁ ପଚାପ୍ େସ ଗାଡ଼ି ପଛେର େଶାଇ ରହି େଲ।
କି ଛି ବାଟ ଯି ବା ପେର ଇଂେରଜ ସି ପାହୀମାେନ େଦଖି ପାରିେଲ େଯ ଜେଣ
ହୃ~ପୃ~ େଲାକ ଖnାଧରି ତା' ରାAାକୁ ଓଗାଳି ଛି ଡ଼ା େହାଇରହି ଛି। ଇଂେରଜ
େସନାପତି ତା'ର ଜେଣ ସି ପାହୀକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ ଯାଇକି େଦଖିବାକୁ
ରାAା ଆଗେର କି ଏ ଛି ଡ଼ା େହାଇଛି େବାଲି, ଆେଦଶ ପାଇ ସି ପାହୀଟି
ଦ{ତଗତି େର ବxୁ କ ଧରି ମାଡ଼ି ଗଲାେବଳକୁ ଆଃ କରି େଗାେଟ ଚି Kାର ଶୁଣାଗଲା
ଏବଂ େସ ଇଂେରଜ ସି ପାହୀର ରା ମୁnଟି କଟି ଆସି ଇଂେରଜ େସନାପତି '
ଆଗେର ପଡ଼ି ଲା ଇଂେରଜ େସନାପତି କି ଛି କରିବା ଆଗରୁ अଶ ଧରି ପାୟ
ଶେହରୁ ଉw େଗରୁ ଆ ସନH !ାସୀ ଯୁବକ ଆସି େସମାନ'ୁ େଘରିଗେଲ ଓ
ଇଂେରଜ େସନାପତି 'ୁ ହତ!ା କରି, େସମାେନ ସାpେର େନଇକି ଯାଉଥି ବା ସବୁ
अଶ ଓ ଧନସ_ି ନି ଜ अି ଆରକୁ େନଇଗେଲ। େସମାେନ ଗାଡ଼ି ପଛେର
ଥି ବା ମେହL ଓ ଭବାନL'ୁ

ମଧ! ଉwାର କେଲ। ଭବାନL ଯାଇ

ଯୁବକମାନ' େନତୃ ତ େନଉଥି ବା ଜୀବାନL'ୁ ଚି ହH ି ପାରିେଲ। ଜୀବାନL
େସମାନ' ଠାରୁ अଭି ବାଦନ ଗହଣ କରି ଧନସ_ି ଓ अଶ ଲୁ ଟି ଥି ବା
ଗାଡ଼ି କୁ ଧରି େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ
ମେହL ଏ ସବୁ ଆଯ! େହାଇ େଦଖୁଥାdି , ତା'ୁ ଟିେକ ସହଜ କରିବାକୁ
ଯାଇ ଭବାନL ତା' ପାଖକୁ ଯାଇ କହି େଲ, “ତୁ େମମାେନ େହଲ ଜମି ଦାର
ବଂଶୀୟ, ତୁ େମମାେନ ଇଂେରଜମାନ'ର ଗୁଲାମୀ କରିପାର କି o ଆେମ ନୁ େହଁ
ଆେମମାେନ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ େଦଶମାତୃ କାର େସବା କରିବା ପାଇଁ ବwପରିକର, ଆଉ ଆହୁରି ମଧ! ଆେମ ତୁ ମର ବି ବହୁତ ଉପକାର କରିଛୁ। ତୁ ମ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ୀ ଓ କନ!ା ଆମ ପାଖେର अଛdି , ଯଦି େସମାନ'ୁ େଦଖା କରିବାର अଛି
େତେବ େମା ପେଛପେଛ ଆସ”
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମେହL ତା' ପେଛ ପେଛ ଚାଲିେଲ। ମେହL ଭବାନL'ୁ ଆଉ କି ଛି
ପଚାରିବାକୁ ଉଦ!ତ ହୁअେd ଭବାନL ଗାଇ ଉଠି େଲ;

ବେL ମାତରମ୍! ସୁଜଳାମ ସୁଫଳାମ ମଳୟଜ ଶୀତଳାମ୍
ଶସ! ଶ!ାମଲା ମାତରମ୍
ଶୁଭ େଜାଛନା ପୁଲକି ତ ଯାମି ନି
ପୁଲm କୁ ସୁମିତ ଦ{ମଦଳ େଶାଭି ନି
ସୁହାସି ନୀ ସୁମଧୁର ଭାସି ନି
ସୁଖଦାଂ ବରଦାଂ ମାତରମ ... ବେL ମାତରମ୍
ମେହL ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପେର ପଚାରିେଲ, “ଏ ତ ମାତୃ ବLନା”! ତୁ େମ
ଏଠାେର ମା’ େବାଲି କାହାକୁ ସେbାଧନ କରୁ ଛ?
ଭବାନL େଲାତକପ
ୂ  ଚEୁେର ଜବାବ୍ େଦେଲ, “ଏଠି ମା େହଉଛି ଆମ
ଜନOଭୂ ମି ଆମ अଖn ଭାରତବଷ। ଆଉ ଆେମ ସମେA େସଇ ମାତୃ ଭୂ ମିର
ସdାନ” ମେହL ପୁଣି ପଚାରିେଲ, “ସdାନ େହାଇ ତୁ େମମାେନ ଏ ଲୁ ଟତରାଜ
କାହ]କି କରୁ ଛ?”
ଭବାନL ଗୀର େହାଇ ଉ_ର େଦେଲ, “ଆେମମାେନ ଲୁ ଟତରାଜ
କରୁ ନାହଁୁ , ଆେମମାେନ େମାଗଲ ଓ ଇଂେରଜମାନ' ାରା ଲୁ ଟ୍ େହାଇଥି ବା
ଆମ ଗରିବ େଦଶବାସୀମାନ'ର ସ_ି କୁ େସମାନ'ଠାରୁ ଉwାର କରୁ ଛୁ।
ତୁ େମ ଜମି ଦାରମାେନ େସମାନ' େଗାଲାମ େହାଇପାର କି o ଆେମ େସମାନ'ୁ
ହତ!ାକରି ଆମ ମାତୃ ଭୂ ମିରୁ ତଡ଼ି େଦବାକୁ ବwପରିକର ସାରା େଦଶକୁ ଏହି
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େମାଗଲ ଓ ଇଂେରଜମାେନ ବସି ଲୁ ଟିବାକୁ ବସି ଛdି । ହି Lୁତର ସ_ା େଲାପ
ପାଇବାକୁ ବସି ଲାଣି, ତୁ ମ ମାନ' ଭଳି େକେତକ ସ ାଥପର େଲାକ ଆମ େଦଶକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େସମାନ' ହାତେର ବି କି ଦବାକୁ ବସି ଛdି କି o ଆେମ ଏହା କଦାପି ହବାକୁ
ଦବୁ ନି ”
ମେହL କହି େଲ, “କି o ତୁ େମମାେନ କ’ଣ େସମାନ' ମୁକାବି ଲା
କରିପାରିବ?”
ଭବାନL ବୀରତର ସହ ଉ_ର େଦେଲ, “େସଥି ପାଇଁ ତ ଆେମ
ସନH !ାସୀର େବଶ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଆମ ମାନ'ର ମଧ! ନି ଜ ନି ଜର ପରିବାର
अଛି , କି o ଆେମମାେନ ସବୁ େମାହ, ମାୟା ତ!ାଗ କରି ମାତୃ ଭୂ ମିର ରEା ପାଇଁ
ତା’ର ସdାନ ସାଜି ଛୁ। ଆଉ େମା ଭଳି ଶହ ଶହ ଯୁବକ େଦଶ ମାତୃ କାର ରEା
ପାଇଁ, ତାର ସdାନ େହବା ପାଇଁ ସନH !ାସୀ ସାଜି ଛdି । ଆଉ ତୁ େମ ଯଦି ଚାହ]ବ,
ତୁ େମ ମଧ! ସdାନ େହାଇପାରିବ ଓ ସନH !ାସୀ େବଶ ଧାରଣ କରିପାରିବ, କି o
େଗାେଟ ସ_େର େଯଉଁ ପଯ!d ଏହି ମାତୃ ଭୂ ମିର ରEା କରିବା ବତ ସଫଳ ନ
େହାଇଛି େସ ପଯ!d ତୁ େମ ତୁ ମର ପତH ୀ ଓ କନ!ାର ମୁଖଦଶନ କରି ପାରିବ
ନାହ]”

ଆଉ ତା’ପେର ...କମଶଃ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ପଚn ଖରାଦି େନ ପାୱାର କଟ୍!! ଓଃ େଯଉଁ ଡହଳ ବି କଳ
ଲାେଗ ଆଉ କୁ ହoନି  କି o ଟିଭି, ମୁ!ଜି କ େପmୟାର ଆଉ ପାର
ଘାଉଁ ଘାଉଁ ବL େହଇଗଲା େବେଳ ମେନ ପେଡ଼ େସଇ ପି ଲାେବଳ
କଥା ଲାଇନ କଟିଗେଲ ଯାଇ ବୁ ଢାବାପା' ଖଟେର ଡି ଆଁ ମରା
େହଉଥି ଲା। ତା'ୁ ଦି ’ପହରିଆ ନି ଦରୁ ଉେଠଇ ଗପ କୁ ହ େବାଲି
ଫରମାଇଶ ହଉଥିଲା। େମା ବୁ ଢ଼ାବାପା'ୁ ଗପ କହି ଆସୁନଥି ଲା।
େହେଲ ତା'ର େଗାେଟ େଟଡ଼ମାକ କଉତୁ କି ଆ େଖଳ ଥି ଲା। େସ
ରୁ ଚି ପାଣିଗାହୀ

ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଛୁଆ ପଲଟଣକୁ ପଚାରିେବ - ଆଛା କହି ଲୁ,
େତାେତ କି େଲ अpୁର ଦି ଆଯି ବ ଆଉ କି େଲ ଆb। ତୁ କଣ
ଖାଇବୁ ? ଧୀେର ଧୀେର अପସନ ଗୁଡ଼ା କି େଲ ଆbରୁ अେଧ,
ତାପେର େଗାେଟ ଆଉ େଶଷେର େଗାେଟ ପଚା ଆbକୁ ଆେସ।
କି o ମଁୁ େସଇ ଆbେର अଟକି ଥାଏ।
ଏଇ େଯଉଁ ଆb େପମଟା ଆମ ବଂଶର ରେର अଛି
େବାେଧ। ମେନ अଛି ବୁ ଢ଼ୀମା କହୁଥିଲା େମା ମଝି ଆଁ ବାପା କାେଳ
ଝୁଡ଼ି ଭ_s ଆb ଏକୁ ଟିଆ ଖାଇେବ େବାଲି ଜି ଦି କରି ନାଳେର ଦି ନ
ସାରା ଗଡ଼ି ଥିେଲ। େଶଷେର ଝୁଡ଼ି ଟା ଧରି େଗାେଟ ଘେର ନି ଜକୁ
ବL କରି ରାତି ସାରା ବସି ଆb ତକ ସାରିେଲ। ଦି ନ ଦି ’ପହେର
ସମେA େଶାଇଲା େବଳକୁ ବୁ ଢ଼ୀମା ନି େଜ ପାଛି ଆ ଧରି ବାରିପେଟ
ବସି ଆb ଚୁ ଚୁ େମ।

କି ଏ େଦଖି େଲ େଚାର ଧରା ପଡ଼ି ଲା ପଡ଼ି

କୁ େହ, କି ଖଟା ଆb ଗୁଡ଼ା େଲା ! େମାେଟ ପାଟିେର େଦଇହଉନି ।
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

26

ଭାତଖି ଆ େବଳ େହେଲ ଆb କଟା ହୁଏ ଆଉ ଆb ଫାଳକ ସରୁ ସରୁ କରି ତି ନି
ଖn ହୁଏ। ମଝି ଖnକ ଖାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ମାଡ଼େଗାଳ ଆଉ କହି େଲ ନସେର।
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ନାନୀ ଏେବ ବି ତା’ ଝି अ େଶାଇବାକୁ अେପEା କେର। େଶାଇଲା ପେର ବଡ଼ ବଡ଼
ଆb କାଟି ଏକା ବସି ଖାଏ। ପଚାରିେଲ କୁ େହ, ଝି अ ଭାଗ ବେସଇବ ଉଠି େଲ।
େସ ଖାଇଛି । େବଶି ଖାଇେଲ େପଟ ଖରାପ େହବ ତା’ର।
େମା ବାହାଘର ପେର ଜାଣିଲି ସ ାମୀ'ୁ ଆb ଖାଇବା େମାେଟ ପସL
ନୁ େହଁ । ଖାଇେଲ ଫାେଳ କି କାତେର ଖାଇେବ। େସ ବି ମନଖୁସିେର ନୁ େହଁ ।
ମେନ ମେନ ଭାବି ଲି – ଏଁ ଦୁ ନି ଆେର ଏମିତି େଲାକ ବି अଛdି ଯାହାକୁ ଆb
ଖାଇବା ପସL ନାଇଁ। େସ ଯାହା େହଉ ଧୀେର ଧୀେର କି o ଖୁସି େହଲି। େମା
ଭାଗେର ସବୁ ଆb। ଭାଗ ବେସଇବାକୁ େକହି ନାହ]। କି ମଜା! େମାର ଆb
ଖି ଆକୁ ସକସ େଦଖିଲା ଭଳି ଆ ଚାହ]ଥାdି େସ ଆଉ ଦୁ ନି ଆ ସାରା େଲାକ'ୁ
ଯାଇ କୁ ହdି – ଇଏ ଖରାଦି ନ େଗାଟା ଭି ତେର େଗାେଟ କୁ ଇjାଲ ଆb
ଖାଇଯାଉଛି ।
ବୟସ ବଢି ବା ସହ ଧୀେର ଧୀେର ବଢି ଚାଲି ଛି ଉଦରର େଦୖ ଘ! ପM।
ଯୁଆେଡ଼ େଦଖି ବ ସି ଆେଡ଼ ଏେବ ‘अଗାନି କ’, ‘େଲା କ!ାେଲାରି’ ଆଉ ‘େହଲଦି
अପସନ’ର ଚ ା। ଚି ¡ ଖାଇବା କି o ଛଣା ନୁ େହଁ , େବକ୍ େହଇଥି ବ। େବଡ
ଖାଇବା ବାଉନ, अଟା ଆସି ବ ମ¢ି େଗନ, େଲା କାବ ହାଇ େପାଟିନ ଡାଏଟ
ଇତ!ାଦି ଇତ!ାଦି । ବଢୁ ଥି ବା ବୟସ େଯପରି ଶରୀର ଉପେର ପତି ବିମି ତ ନହୁଏ
ତା’ପାଇଁ ଚାଲି ଛି अହରହ େଚ~ା। େମାର ଜେଣ ଡାରାଣୀ ନାନୀ କହି େଲ ଆb
େହଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ‘ବ!ାଡ ଫୃଟ’। କଣ अଛି େସଥି େର ? ଖାଲି ସୁଗାର ଭ_s ,
କ!ାେଲାରି ଭ_s । ଯଦି ନି ଜକୁ େହଲଦି ରଖିବାକୁ େଚ~ା କରୁ ଛ େତେବ ଆbକୁ
ବାଦ୍ େଦବାକୁ େହବ। ଏପେଟ ଆb ଖାଇବାକୁ ମନ ହକ ହକ େସପେଟ ‘ୟୁ
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େଡାj ଲୁ କ ଏନି େମାର ଦ!ାନ ୨୪-୨୫’ ଶୁଣିବାକୁ ବି ମନ। କି ମହାଯୁwେର
ମଣିଷ ନପଡ଼ି ଲା େହା।
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ବଡ଼ କ~େର ମନ Mିର କଲି ଆଉ ଆb କି ଣା େହବନି । େଗାଟିଏ ସO ାଟ
ବ!ାn କି ଣିଲି େଯଉଁଥିେର ଦି ନକୁ େମାର େକେତ କ!ାେଲାରି ଜାଳି େପାଡ଼ି ପାଉଁଶ
କଲି ସବୁ ଦି ଶିବ। ଲାପ୍ଟପ୍ ଧରି ଏେ£ଲ ସି ଟେର େଗାେଟ ରୁ ଟିନ ତି ଆରି
େହଲା େଯ େକେତଟାରୁ େକେତଟା ମsଂ ୱାକ୍, ତା’ପେର େଯାଗ। ଘରୁ
ଚାକରାଣୀକୁ ବାହାର କରି ନି େଜ ହାମୁେଡ଼ଇ ପଡ଼ି ନି ତି ଘର େପାଛା କାଯ!କମ
ସାpକୁ େଲା କାବ େମନୁ ବି ତି ଆରି େହଲା।
ବଡ଼ ଉାହେର ରୁ ଟିନ अନୁ ସାେର ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। େଲାକ' ଆଗେର
େହଲଦି ଲାଇଫ~ାଇଲ ବି ଷୟେର ନି ତି ଭାଷଣ ବି ଦି ଆ େହଉଥାଏ। ଏମିତି
ଦି େନ ଦି ’ପହେର କଲି p େବଲ ବାଜି ଲା। କବାଟ େଖାଲି େଦେଖ ତ ଗଁାର
େଲଖାେଜାଖା ଦି अର ହାତେର େଗାେଟ ବଡ଼ ବ!ାଗ ଧରି ଠି ଆ େହଇଛି । େମାେତ
େଦଖି ସେp ସେp କହି ଲା – ଭାଉଜ, ତୁ େମ ଆb ଭଲ ପାअ ତ, େବାଉ
ପେଠଇେଦଇଛି । େମାର ଏ ସO ାଟ ବ!ାn ପି xା େଲା କାବ ଖିଆ ଆଧୁନିକାକୁ ଭୁ ଷ୍
କି ନି େପଲିେଦଇ ଆb ଖି ଆ अସୁରୁଣୀଟା ଦାd େଦେଖଇ ଲାଳ ବୁ ହାଇ କହି ଲା ହଁ
ମ, ବରଷେକ ଥେର ଆb ମିଳୁଛି ଖାଇେଦବା କଥା। ଆଉ ମାେସ ପେର ଆb
ସରିଗେଲ େହଲଦି େହବି 
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ସୁେଲାଚନା
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େପଟ ଉପେର ହାତେଥାଇ େକେତ ଚି ପାଚି ପି କରିେଲ, ପେର
ଡି କୀ ପେକଇ େଦଖି େଲ େହେଲ ସୁଧାରୁ େପଟ ବଥାଟା ଟିେକ
କମିଲାନାଇଁ ସୁେଲାଚନା ଦି

ଦି ନ େହଲାଣି

େପଟକଟାେର

ପଡ଼ି ଛି ଗଁା େଦାକାନରୁ େକେତ ଓଷବି ଷ କଲା, କି ଛି ଲାଭ
େହଲାନି  अଗତ!ା ମାେ~ କହି ବାପେର ଡାରଖାନାକୁ ଆସି ଲା
ଡାର ଆଖିରୁ ଚଷମା ଉେଠଇ କହି େଲ, “େପଟର କୁ ଟର୍
େଫାେଟା କାଢ଼ି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ” ସୁେଲାଚନାର ସ ାମୀ ହରିଆ ଆଁ କରି
ଠି ଆ େହଇଥିଲା ଗଲା ସନ ସନି ଆ ବି ଲ ହୁଡ଼ାେର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା
ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ

େଯ ମୁnକୁ କି ସ ମାଡ଼ େହଇଗଲା େବାଲି କୁ ଟର୍ େଫାେଟା
କାଢ଼ି ଲା େଯ अେଢ଼ଇ ହଜାର ଟ'ା ଲାଗି ଥିଲା ଏେବ ଟ'ା
େକାଉଠୁ ପାଇବି ? ସୁେଲାଚନା ସକ ସକ େହଇ କାLୁ ଛି  ସାpେର
ଯାଇଥି ବା ବଳି ଆ ପଚାରିଲା, “ଆା, ଫେଟା େକାଉେଠ କାଢ଼ି େବ?
େକେତ ଟ'ା ଲାଗି ବ?”
ଡାର କହି େଲ, “ଏଇଥି ପାଇଁ ତମକୁ ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲ୍
ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େସଇଠି କି ଗେଲ ମାଗଣାେର େହଇଯି ବ” ନାଇଁ
ଯଦି ତେମ ବାହାେର କାଢ଼ି ବ କହି େଲ, ଟ'ା ହଜାେର ଖ 
େହବ” ମାଗଣା ଶvଟା ଶୁଣିବା ପେର ହରିଆର େଦହେର ବଳ
ଆସି ଗଲା ମେନ ମେନ କହି ଲା କାଲି େନଇ ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲ୍
ଯି ବି

ଡାର

ଇrିସନ୍

ଆଉ

ଓଷଦ

େଦେଲ

ଗଁାକୁ

େଫରିବାବାଟେର ହରିଆ କହି ଲା, “ଶୁଣୁ, କାଲି ସअଳ ବାହାରିେଲ
ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲକୁ ବସ ଧରିବା” ସୁେଲାଚନା କି ଛି କହି ବା
अବMାେର ନଥି ଲା
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ପରଦି ନ ସକାଳୁ ବସେର ବସି ବଡ଼େମଡ଼ି କାଲେର ପହ ି ଲା ସବୁ ଆେଡ଼
ଖାଲି େଲାକବାକ ଗହଳି  େଧାବଧଉଳି ଆ ଲbା େକାଟ୍ ପି xା େକେତ ଡାର
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ବୁ ଲୁ ଛdି  ଆଗରୁ େସ େକେବ ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲ୍ ଆସି ନଥି ଲା ସୁେଲାଚନା ତା
ପଛେର ଥାଇ ହାତକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଥି ଲା େଗଟ୍ ପାଖେର ଆଁ କରି ଠି ଆ
େହାଇଥି େଲ ଦି ’ପାଣୀ କଣ କରିେବ? େକାଉଠି କୁ ଯି େବ? େକାଉେଠ େଫାେଟା
କାଢ଼ି େବ ଏମିତି ଭାବୁ ଥି ବା େବେଳ ଜେଣ ଭଦଦି ଶୁଥିବା ବ!ି ଆସି କହି େଲ,
“କଣ େହଲା ଭାଇ? ଏମି ତି ଠି ଆ େହଇଛ େଯ ? ଦି ହପା’ େଦେଖଇବାକୁ ଆସି ଛ
କି ?” ହରିଆ ମୁn ହେଲଇ ହଁ କହି ଲା େସଇ େଲାକଟା ପଛେର ଥିବା
ସୁେଲାଚନାକୁ ଚାହ] କହି ଲା, “ଓେହା, ଭାଉଜ' େଦହ ଖରାପ େହଇଛି କି ? ଆଉ
ଏଇ ଖରାେର ଠି ଆ େହଇଛ କାହ]କି? ଚାଲ ଛାଇକୁ ଚାଲ େଦଖି ବା କଣ
େହଇଛି ”
ଗଛ ଛାଇେର ବସି ବା ପେର ଗଁା ଡାର େଦଇଥି ବା କାଗଜଟା େସ େଲାକ
େନଇ ପଢ଼ି ବା ପେର ଟିେକ ଚି dା କରି କହି ଲା, “ଓହ୍ େପଟ କାଟୁଛି ? ଶୀରକୁ
ଧରି ବି xୁଛି ନା? ... ଠି କ୍ अଛି  ଭଲ କଲ ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲ୍ ଚାଲି ଆସି ଲ
େପଟକଟା େବମାରୀଟା ଭାରି ବି ରି କର େପଟ ବି ଭାଗେର େଦେଖଇ ଦି अ
ଡାର େପଟର େଫାେଟାବାହାର କରିବାକୁ କହି େବ ଟ'ାପଇସା କି ଛି ଧରିଛ
ତ?” ହରିଆ ସୁେଲାଚନାକୁ ଚାହ]ଲା ଆଉ ଥେର େସ େଲାକକୁ ଚାହ] କହି ଲା,
“ନାଇ ବାବୁ  ପଇସା ନାଇଁ େବାଲି କହି ବାରୁ ଗଁା ଡାର କହି େଲ ବଡ଼
ଡାରଖାନା ଯାअ େସଇଠି ମାଗଣାେର େଫାେଟା ବାହାରିବ େସଇଥିପାଇଁ
ଆସି ଛୁ” େଲାକଟା ଟିେକ ବି ରଭାବ େଦେଖଇ କହି ଲା, “ମାଗଣା କହି େଲ କଣ
ସବୁ ମାଗଣାେର େହଇଯି ବ କି ? େଫାେଟା ଉେଠଇବାକୁ अଧା ପଇସା ତ େଦବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ଆଉ ଓଷଦ କି ଣିବନି କି ?” ହରିଆ କହି ଲା, “ଦି େନ କି ଦି ଦି ନ ପାଇଁ
ଓଷଦ େନଇଯି ବୁ ପେର ପଇସା େଯାଗାଡ଼ କେଲ ବାକି େନବୁ ” େଲାକଟା
କହି ଲା, “େହଇ, େଦଖ େସ ବାଟ େଦଇ ଯାअ ସି ଧା ଚାଲିଯି ବ କି ଏ େକାଉଠି
କହି ବ ଆସ ଆମ କିm ନି କେର ଡାର ଭଲ କରି େଦଖିେବ କହି େଲ ବି ଯି ବନି 
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ଆଉ ଡାର େଦଇଥିବା େପସକି ପ୍ସନ୍ ମୁଠା କରି ଧରିବ”
େଲାକଟା ଚାଲିଗଲା ପେର ହରିଆ ଆଉ ସୁେଲାଚନା ହସପି ଟାଲ୍ ଭି ତରକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଗେଲ ଭି ତେର ସବୁ ଠି ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖା େହଇଛି  େପଟ େବମାରୀ ବି ଭାଗ
କହି ବା ପେର କାଚଘେର ବସି ଥିବା ବାବୁ ଜେଣ ଟ'ାଏ େନଇ କାଗଜ ଖnିଏ
େଦଇ ବାଟ େଦେଖଇ େଦେଲ ଗହଳି अେନକ ଥିେଲ ବି ସୁେଲାଚନାକୁ ଡାର
ଭଲ କରି େଦଖି େଲ ଆଉ େଫାେଟା ପାଇଁ କହି େଦେଲ ହରିଆ ପଇସା ନଥିବା
କଥା କହି ବାପେର େସ କାଗଜ େଲଖି େଦେଲ େସଇ ହସପି ଟାଲ୍ ଭି ତେର
େଫାେଟା ବାହାରିଲା ସନି ଆର ସି ନା अେଢ଼ଇ ହଜାର ଖ  େହଇଥିଲା, େହେଲ
ସୁେଲାଚନାର ମାତ େଦଢ଼ ଶହ ଟ'ାେର େଫାେଟା ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା ଡାର େସ
େଫାେଟା େଦଖି ଓଷଦ େଲଖି େଦେଲ ଦି ପାଣୀ ଖୁସିେର େସଇ େକାଠରୀରୁ
ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା େବେଳ କବାଟ ଆଢୁ ଆଳେର ଥି ବା େଗାେଟ େଲାକ ତା'
ହାତରୁ କାଗଜଟା ଛେଡ଼ଇ େନଇ କହି ଲା, “େମା ପେଛ ପେଛ ଆସ” ହରିଆ
ଆଉ ସୁେଲାଚନା ତା ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁେଲ କି ଛି ବାଟ ଯି ବାପେର ହରିଆ େସ
େଲାକଟାକୁ ଧରିପେକଇ କହି ଲା, “ହଇ େହ ବାବୁ  ଆମ କାଗଜଟା କାହ]କି
େନଇଗଲ?” େସ େଲାକଟା କହି ଲା, “ଡାର'ୁ େଦେଖଇଲ ତ? ଏେବ ଓଷଦ
େନବ? ଆସ ଆମ େଦାକାନରୁ କି େଣଇେଦବି ”

ହରିଆ କହି ଲା, “ଆମକୁ

ଓଷଦ େଲାଡ଼ାନାହ] ଆମ କାଗଜ େଦଇଦି अ” େଲାକଟା ପାନେଛପଟା
ପେକଇେଦଇ କହି ଲା, “ଆେର େହ ୀଟା କ~େର अଛି େବାଲି ଗଁାରୁ ଆଇଚ
ଆଉ ଓଷଦ ନ େନଇ ପେଳଇବ ନା?” ହରିଆ ଜି ଦ୍ କରି କହି ଲା, “ଆମ କାଗଜ
ଦି अ”
େସ େଲାକଟା କହି ଲା, “ଆସ ଓଷଦ େନବ ତା ପେର କାଗଜ ମି ଳିବ”
ହରିଆ କଣ କରିବା କି ଛି ବୁ wିପାଉନଥି ଲା ସୁେଲାଚନାକୁ ଚାହ]ଲା ସୁେଲାଚନା
ଠାରିେଦଇ କହି ଲା, ଚାଲ ଓଷଦ େନଇଯି ବା େହେଲ ହରିଆକୁ େସ େଲାକଟାର
କଥା ମେନଥି ଲା େସ ନେଛାଡ଼ବxା େହଇ କହି ଲା, “ନଁା, ଆମକୁ ଓଷ ଦରକାର
ନାଇଁ ଆମ କାଗଜ ଦି अ” େସମାନ' କଥାବା_ା େଦଖୁ େଦଖୁ ଝଗଡ଼ା ଆଡ଼କୁ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଗଲା କାଗଜଟାକୁ ମୁେଠଇେଦଇ େସ େଲାକଟା ଧମକ େଦଉଥିଲା, “ସି ଧା େମା
ସହି ତ ଆସି ଓଷଦ ନି अ ନ େହେଲ ଏ କାଗଜ ଭୁ ଲିଯାअ” अେନକ କ~କରି
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େପଟକାଟୁଥିବା ୀଟାକୁ ଧରି ଗଁାରୁ ଆସି ଥିବା ଦି ’ପାଣୀ ହdସd େହଇଥି େଲ ସତ
କି o େକହି ତା'ୁ ସାହାଯ! କରିବାକୁ ନଥି ଲା अଗତ!ା ହରିଆ ନି ଜର ବଳି *
ଦୁ ଇହାତେର େସ େଲାକଟାର େବକଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲା େସ େଯମି ତି ଧରିଛି
େସ େଲାକଟା କାଗଜଟା ଛାଡ଼ି େଦଲା ସୁେଲାଚନା ସୁେଯାଗ ଉnି କାଗଜକୁ ଧରି
ମୁଣାେର ଭ_s କରିେଦଲା ହରିଆ କହି ଲା, “ଆiା କଥା ଆମ କାଗଜ ଆେମ
େନବୁ , ତେମ କି ଏ?”
ଏେତ େବଳଯାଏଁ, ସବୁ ନି ରବେର ଠି ଆ େହାଇ ନାଟକ େଦଖୁଥିେଲ, ଏେବ
କି o ହଠାତ୍ अେନକ େଲାକ ଝପଟି ଆସି େଲ ଆଉ େଦଖୁ େଦଖୁ ହରିଆ ଉପେର
ନି ଘା ତ ମାଡ଼ ବଷsଗେଲ ହଁ ା ହଁ ା େବାଲି କହୁ କହୁ ଲହୁଲୁ ହାଣ କରିେଦଇ
ଚାଲିଗେଲ ସୁେଲାଚନାର େପଟ ପାଇଁ ଆସି ଥିବା ହରିଆକୁ େଟକାେଟକି କରି
ଭି ତରକୁ େନଇଗେଲ ମୁn ଫାଟି ର ଝରୁ ଥି ଲା ଡାର ଲାଗି ପଡ଼ି େସ ସବୁ
ଘା’କୁ ସି େଲଇ କରି ମରମପଟି କରିେଦେଲ େସେତେବେଳ କି ଏ ଜେଣ
କହୁଥିଲା, “ସବୁ ଦି ନ େସଇ ଏକା ଘଟଣା େଲାକଗୁଡ଼ାକ େକେତ अମଣିଷିଆଯାକ
େଦଖ େହ ନି ରୀହ େଲାକ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରଧର କରିପକାଉଛdି ”
ହରିଆ ଖଟେର େଶାଇଥି ଲା ଡାର ଆସି କହି େଲ, “ଔଷଧ େଲଖି
େଦଉଛି  କି ଣି ଆଣି ଖାଇବ”
ହରିଆ କହି ଲା, “ଧି େର କରି କହo ଆା ନେହେଲ ବାହାେର ଆଉ
କି ଏ ଜଗି ଥିବ ହାତରୁ କାଗଜ ଝାିେନବ, କହି େଲ ମୁn ଫେଟଇ ବାେଡ଼ଇବ”
ସୁେଲାଚନା କାଗଜକୁ ମୁଣାେର ଭ_s କରିେଦଉଥି ଲା ହରିଆ ଖଟରୁ ଉଠି
େସଠାରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ବହୁବା ବଷା
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ଛାତ ଉପର, ରାAାଘାଟ, ଗଛଲତା, ବି ଲବଣ ସବୁ ଠି ବଷା
େଛଚୁ ଥିଲା

େଗାେଟ

େଡଇଁବୁଲୁ ଥିଲା

ବି ହ¤ଳପଣେର।

अଗଣା

ସାରା।

ଝି अଟି

ଫାଜି ଲ୍

େଯେତ

ମନା

କେଲ

ପରି
ବି

अମାନି ଆ..! ତରୁ ଲତା େଦବୀ ପାଟି କରି ଉଠି େଲ - ଯାଃ.. ଏ
अଲEଣି ବଷା! ଓଦା କରିେଦଲା ବଡ଼ି ତକ..। ଛୁଆଟା େମାର

ଜ¤ରରୁ ଉଠି ଛି େବାଲି ପାଟି ତାର अରୁ ଚି ଧରିଛି । ବଡ଼ି ଦି ’ଟା ଭାଜି
େଦଇଥି େଲ ଭଲକରି

ଗnାଏ ଖାଇଥାdା! େହେଲ ନଁା.. ଏ

अଶୁଭବଷା କାହାର କଣ ମନ ବୁ େଝ! ଆଜି ହ] ଝି अଟା େମାର

ଡ: େମୗସୁମୀ ପରି ଡ଼ା

ଚାଲିଯି ବ ବାହାରକୁ । ଘରଛାଡ଼ି ହେ~ଲେର ରହି ବ। ତାରି ପାଇଁ
ଖାସ୍ କରି ବଡ଼ି ଓ ଆଚାର ଶୁଖାଇଥି ଲି। େସତକ ନ~ କରିେଦଲା
ଏ ବଷା..! ବଡ଼ ପାଟିେର ଡାକୁ ଥି େଲ - ଶତାବରୀ.. ଆେଲା ମାଆ
ବଡ଼ି ସବୁ

ଓଦା

େହାଇଗଲା।

ଆର

ସାହେର

ନେହେଲ

ପଠାଇେଦବି େତା ପାଖକୁ କାହା ହାତେର ।
अଭି ମନୁ ! ବାରnାେର ବସି ଝି अପାଇଁ ସବୁ ଜି ନିଷ ବଡ଼
ଯତH େର ପ!ାକି ଂ କରୁ ଥିେଲ..! ଆଜି अଫିସେର अଡ଼ି ଟ୍ अଛି େବାଲି
େବଳା େବଳି ନୂ ଆ ଆଇରନ୍ ସାଟଟା ପିxି େରଡ଼ି ବି େହାଇ
ଯାଇଥି େଲ। ମନୁ ଆଟା ଧାଇଁଆସି କହି ଲା - ବଡ଼ବାବୁ .. ଆପଣ
େଦଇଥି ବା ଫାଇଲ୍ ତକ अଫିସ୍କୁ େନବାେବେଳ ଏ ବଷାଟା
अxାଧୁନିଆ ଭାେବ କାଚି େଦଇଗଲା। ଟିେକ ଓଦା େହାଇଗଲା
େସସବୁ ! ମେନ ମେନ ବି ଡ଼ବି େଡ଼ଇେଲ अଭି ମନୁ ! - େଧତ୍ ଏ ବଷା!
ଭାରି ଇଏ..। ଟିେକ ସମୟ ରହି ଯାଇନଥାdା!
ଆଃ.. େକେଡ଼ ସୁLରିଆ ଦି ଶୁଛି ଆକାଶ.. କଳାଘୁମର
ଓଢ଼ଣୀେର େଘାଡ଼ାଇ ପକାଇଛି ପୃଥିବୀକୁ । ଭଲ अସରାଏ ବଷା
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େହବ.. ଜମି କୁ ଚାହ]ଲା ମନୁ ଆ.. ଏଇ ତାର ବଷକର ଭାତହାnି। ୟା’କୁ
ବାଦେଦେଲ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଜୀବନେର

ଜଂଜାଳର

अଂଶୁଘାତ।

ମାଟିର

ଭି ଜାବାସHାେର

ହଜି ଯାଉଥି ଲା େସ ଓ ତା ପତH ୀ ସି ରିଆ..! ଯାହା େହଉ ଏ ବଷ ଆଉ अଭାବ
ରହି ବନି !
ଶତାବରୀ େଦହେର ଜ¤ରର ପେକାପ..। େହେଲ ବି ଲୁ ଚି ଛପି ଛାତ
ଉପରକୁ ଗଲା। ଆକାଶ ଆଖି ରୁ अସହ! େବଦନାର ଧାରା ଝରୁ ଛି େଯପରି ବଷା
େହାଇ। ସି ଡ଼ି ଘେର ଛି ଡ଼ାେହାଇ ଆରଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଚାହ]ଲା। ବଷାର
ଉଦn ରୂପେର ଝା¡ା ଦି ଶୁଥିଲା ଆଖପାଖ। ତା ଭି ତେର ଆବି ାର କଲା..
େଗାେଟ अ|~ ଛାଇ.. ଶୀତାଂଶୁ..। ଘନେଘାର ବଷାେର େଗାଟା ପେଣ ଭି ଜି େସ
ଚାହ]ଛି ଶତାବରୀର ଆସି ବା ବାଟକୁ । କି ପାଗଳ ଏ ଶୀତାଂଶୁ..! ବାରବାର
କହି ଥିଲା.. େକେବ େଦଖାେହବ ଆଉ ଜଣାନାହ]। େହେଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ବୁ
ଟିେକ େଶଷ ସାEାତ ପାଇଁ? େସ ବି ତ ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ଚାଲିଯି ବ ପୁନା.. ନୂ ଆ
ଚାକି ରୀକୁ । ଏେଡ଼ଇ ପାରିନଥି ଲା େସ ଶୀତାଂଶୁକୁ ନା ତାର ବହୁମୂଲ! େପମକୁ ।
ଛାତ ବାଡ଼ାେର ଭରାେଦଇ ଦୁ େହଁ ଚାହ]ଥିେଲ ଦୁ ହ]'ୁ। ନୀରବ ଭଲପାଇବା ଆଜି
ହୁଏତ ଶvର ରୂପ େନଇଥାdା! ଏ ଉଦnୀ ବଷା ପରି अଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ଥାdା
ଉଭୟ' ଉପେର। କି o ବଷା େକହି କାହାରିକୁ କି ଛି କହି ପାରୁ ନଥି େଲ। ଉଭୟ
ମନ ଓ ଶରୀର ଭି ଜୁ ଥି େଲ ବଷାର ଫଗୁେର..! ଲାଗୁଥିଲା ଶତାବରୀର ଜ¤ରର
ପେକାପ କମି ଆସୁଛି ଧୀେରଧୀେର। ଶୀତାଂଶୁ ଭାବୁ ଥି ଲା - ସତେର କଣ
ଶତାବରୀ ତାକୁ ଏେତ ଭଲପାଏ.. ଜ¤ରେର ବି ଭି ଜି ଚାଲି ଛି। ପାଟିରୁ ବାହାରି
ପଡ଼ି ଲା - ଆଃ.. ଏ ବଷା!!!
अଧ!ାପି କା ଡ: େମୗସୁମୀ ପରିଡ଼ା
ମାଫ ତ : ଡାର ସାରଦା ପ୍ସନH ସ¤ାଇଁ
ଜି ଲmାମୁଖ! ଚି କିାଳୟ ପରିସର
କ¤ା. ନଂ- ୩ ଆର/୪
ଜଗତସି ଂହପୁର, ଓଡ଼ି ଶା

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

34
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ସୁେନଲୀ ସି ଂହ – ଭାଗ-୧
େସଦି ନ େସ କି େଶାରୀଟି କହି ଥିଲା, “अଜନବୀ େହା ଯା
ଜରା अଜନବୀ ଦୁ ନି ଆକୁ ସୁନାତା େହୖ , େକଁ!ା , अପେନେକା ସୁନ୍
େଲ କଭି ”
ମନେର ଗଭୀର େରଖାପାତ କରିଥି ଲା େସ ଶv େକେତାଟି
ପି ଲାଟି ଗି ଟାର ଧରି ବଜାଇ ଚାଲିଥିଲା ସୁମଧୂର କ, ଗି ଟାରର
ତାଳେର ଶv ଗୁଡ଼ିକ େକମିତି ତରpାୟି ତ େହାଇଯାଉଥି ଲା ଏକ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଉେଳି ତ, େଢଉ ଭଳି ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଆଖି ବL କରିେଦଲି େସଇ
ଶvଗୁଡ଼ିକ େମାର ମନର ସମୁଦେର େ଼ଢଉ ଭାpୁଥି ଲା ସତେର
अଜଣାअଶୁଣା ପାଲଟି ଯାअ େହାଇଯାअ ସୂ ଭାବେର ଏକାକୀ
ସpହୀନ ଏ ଦୁ ନି ଆେର
अନ!ମାନ'ୁ େଦଖିବାର ଆବଶ!କତା କଣ? अନ!ମାେନ
କ’ଣ

ଭାବୁ ଛdି 

କ’ଣ

େଦଖୁଛdି 

କ’ଣ

ଶୁଣୁଛdି ,

କି

ଆବଶ!କତା अଛି ଜାଣିବାର, ଜାଣିବା ଶvଟା ନି ଜକୁ େକମି ତି
ନି ଜଠାରୁ ବହୁ ଦୂ ରକୁ େନଇଯାଏ ସମA' ଭି ତେର ନି ଜକୁ
अସହାୟ କରି ଗଢ଼ି େତାେଳ େସମି ତି ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ଲି ସୂ
ଭାବେର अଜଣା େହାଇଯାଆdି  ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ନି ଆେର ସୂ
अଜଣା େସ ମଧୂର ସ¤ର େମା ଭି ତେର ଗୁrରି ଉଠୁ ଥି ଲା
अଜନବୀ େହା ଯା ଜରା अଜନବୀ, ସୂ ଭାବେର େହାଇଯାअ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ହାତଟି ତା’ର ଗି ଟାରର ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର େଖଳି ବୁ ଲୁ ଥିଲା ସୁମଧୂର
ଶv ତା’ର କରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା େସ ଗାଇ ଚାଲିଥିଲା, ଦୁ ନି ଆ ବି ଷୟେର
ଏେତ ଭାବି ବାର ଆବଶ!କତା ବି କ’ଣ କ’ଣ ପାଇଁ ଏେତ ଭାବୁ ଛି ଦୁ ନି ଆ
ବି ଷୟେର ଏେତ ଦି ନ ତ ଦୁ ନି ଆ ପାଇଁ ବଂଚି ଆସି ଲ ଏେତ ଦି ନ ସମA'
ପାଇଁ ବଂଚି ଲ ଆକାଶର ପEୀ, ଏକ ପrୁ ରୀ ଭି ତେର ବାxି େହାଇଆସି ଲ
ମଁୁ ବାହାରକୁ अନାଇଲି ବାହାେର ଏକ ଚି ଲ ଧୂଆଁଳିଆ ଆକାଶେର ଘୂରି
ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଚର କାଟୁଥି ଲା ଡ଼ାହାଣରୁ ବାମକୁ ଏକ ବୃ अ'ିତ କରୁ ଥି ଲା
ତା’ପେର ପୁଣି ବାମରୁ ଡ଼ାହାଣକୁ ଏକ ନି ws~ Mାନେର ଆକାଶର ବହୁତ ଉ େର
ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥି ଲା େସ ତା ଆଗେର ସମେA େଛାଟ େହାଇ ଯାଇଛdି  େସ
େଦଖି ଛି

ଆକାଶରୁ ,

ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ

ଏେତ

|~

ଭାବେର

େଦଖାଯାଇଛି 

େଯେତେବେଳ ମାଟିେର ଠି ଆ େହାଇଥାଏ କି ଛି ତ େଦଖାଯାଏନି  ଆକାଶରୁ
େକେତ |~ େଦଖାଯାଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ अଜଣା अଶୁଣା ବ!ି େହଇଗେଲ
ଦୁ ନି ଆଟା େକେତ |~ େଦଖାଯାଏ ଏକ ନି ଃସp ବ!ି େହାଇଗେଲ
ସେbଦନଟା େକେତ |~ ଜଣାଯାଏ ଏକ ଲE!ହୀନ ବ!ି େହାଇଗେଲ
ଦି ଗଟା େକେତ ନି ws~ ମଁୁ େସଇ କଥାଟି ଭାବୁ ଥି ଲି अଜଣା େହାଇ ଯି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥି ଲି ସୂ ଭାବେର अଜଣା ଏ ଦୁ ନି ଆେର
ମଁୁ େସଇ ପି ଲାଟିକୁ अନାଇଲି  ଆଖି ତା’ର, ତାର ଉପେର ଲାଗି
ରହି ଥିଲା ଓଠ ଦୁ ଇଟି ମଧ!ରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ସpୀତର ସୁମଧୂର ଶv
େହାଇଯାଏ अଜନି ବୀ ନି ଜ ଦୁ ନି ଆେର अନ!ମାନ' ବି ଷୟେର ଭାବୁ ଛି କ’ଣ
ପାଇଁ, ନି ଜ ପାଇଁ ଲାଜ, ବାସ୍, ଏ ଶv ଗୁଡ଼ିକ ସତେର େମା ମଧ!େର ଗଭୀର
େରଖାପାତ କରୁ ଥିଲା ମନର ଗଭୀର ପେଦଶେର ନି ବୃ_େର କହି େଦଉଥି ଲା
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अଜଣା େହାଇ ଉଠି ଛ ନି େଜ ବ

ନି ଜ ପାଇଁ अନ!ମାନ' ପାଇଁ ବ ି ଲାଭ ବା

କ’ଣ अେନକ ଦି ନ ତ ବି ତିଯାଇଛି  अେନକ अେନକ ଦି ନ ପଛକୁ େଫରି
େଦଖି ବା ପାଇଁ ଇiା ବି ନାହ] ସାହସ ବି ନାହ] କାରଣ अତୀତକୁ ଭାବି ଲାଭ
ବା କ’ଣ ଆଗକୁ ସୂ ଭାବେର अଜଣା େହାଇ ବ ି ବା ପାଇଁ େଚ~ା କର
ଆକାଶେର େକମିତି େମଘୁଆ ଖରାଟା ଟାଣ ନଥି ଲା ହାଲୁ କା ଖରା, ଧୀେର
ଧୀେର

ପବନ

ବହୁଥି ଲା

ନଡ଼ି ଆ

ଗଛ

ଗୁଡ଼ିକ

ଆକାଶକୁ

ମୁnେଟକି

ଠି ଆେହାଇଛdି  अେନକ ବି ଶାଳ େକାଠା ଘର ମାନ, अେନକ ରpର ସମେA
ଠି ଆ େହାଇଛdି  ତା’ରି ଭି ତେର ମଁୁ େକମି ତି अଜଣା େହାଇ ଯାଇଥିଲି ନି ଜକୁ
अଜଣା କରିେଦଉଥି ଲି
ସଲ୍ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା
ଭାମ!ଭାଷ : ୯୪୩୨୦୧୦୯୫୧
ଇେମଲ୍ - akkbl@yahoo.co.in

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

37

େଚାରର ହୃଦୟ
େବଳ ରତ ରତ, େଟନ ଛାଡି ବାକୁ ଆହୁରି ଦି ଘjା ବାକି 
ସମୟ ରାତି ୧୨ ଟା ବାଜି ୧୫ ମି ନିଟ ଗଁାର େଲଖାେଯାଖା ଦାଦି
ମକରାଦି ଠୁ ତାର (େଟଲିଗାମ) ପାଇ ଦି ବ େ~ସନେର ଠି ଆ େହଇ
ଥାଏ ଭଲ ନଁା େଦବଦ_ ପେର େଦବରୁ ଏେବ ଦି ବ େହଇ
ଯାଇଛି  ମନ ଘର ଧରି ଗଲାଣି ସାpେର େକହି ନାହାdି  ଏକା
ଏକା ସୁରଟରୁ ତା ଗଁା ଆଠମଲିm କର ଲାଉପାଳ ଘରକୁ ଛୁଟିେର
ଗେଲ ସବୁ ସାp େହଇଯାଆdି  ଏଠି ସୁରଟେର ଲୁ ଗାକଳେର େସ

ସୁବଳ ମହାପାତ

ସୁପରଭାଇଜର ଆଜି ଏକା ଏକା ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ମକରାଦି ,
ତାର ପେଠଇଛି , “ବସି ବାଠୁ ଉଠି ଆଇବୁ , ତ େଜଜୀ ଦି ହ ଭଲ
େନଇଁ” ଦରମା ଆହୁରି ମିଳିନି ମାସ େଶଷ, ପଇସା ବି େଗାେଟ
ପାଖେର ନାହ] ଧାର ଉଧାର କରି ଟ'ା ୨୦୦୦ ମୁେଠଇଚି 
ଏକା ଏକା ଏେତବାଟ ଡର ଡର ଲାଗୁଚି ମାସ ଦି ଟା େହଇନି ଘରୁ
ଆଇବାର ମକରା, ସନି ଆ, େପଟୁ ସମି େତ ମନା କେଲ କହି େଲ
ତୁ ଯା, ଆେମ ଏେବ ଯି ବୁନି  ଦଶରା ଆେଡ଼ େଦଖି ବା େସପେଟ
ଗଁାେର ପହଁ ଚିଲା େବଳକୁ େଜଜୀ ଥିବ କି ନଥିବ ବାହାେର ରହୁଛି
େବାଲି ମେତ ଜେଣଇ ନଥି େବ, େକଜାଣି େଜଜୀ अଛି କି ଆର
ପାରିକୁ ପେଳଇଲାଣି ବାପା ମା ମଲା ଦି ନୁ େସ ହ] ପାଳି େପାଷି
ମଣିଷ କରିଛି  େକେତ କାହା ଘେର ପାଇଟି କରି ଦି ପଇସା
ଆେଣ େସଥି େର ଦି ପାଣୀ ଚଳdି 
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ଆଜି େସ ମଲା େବଳକୁ ତା ମୁହଁେର ପାଣି ଟିେକ େଦବାକୁ ଦି ବ ତା
ପାଖେର ନାହ] ନାତୁ ଣୀ ବହୁ େଗଲm ୀ େଜଜୀର ଜୀବନ ବେଷ େହଲା ଘରକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆଇଚି  ଏକୁ ଟିଆ ମାଇକି ନା କ'ଣ କରିବ? ମରଦ ପୁअ ଘରୁ ଗୁଡ ନକାଢ଼ି େଲ ବି
ନଚେଳ ତି ନି ପାଣୀ ଚଳି ବୁ େକମିତି ଦି ସନ େହଲା େଧାଇ ଆଉ ମରୁ ଡି अjା
ଭାpି େଦଇଛି  ଏ ସନ ଖାଇବାକୁ ଧାନ କଣି େଗାେଟ ବି ଘେର ନଥିଲା ଗଁା ର
େକେତ ନୁ କ ଦାଦନ ଖଟି ଗେଲ ଏଠି ମକରା ଆଉ ସନି ଆ ଥି େଲ େବାଲି ସି ନା
େସ ପେଳଇ ଆସି ଲା ନହେଲ ଗଁାେର ଏେତ େବଳକୁ କାହାଠି ମୁଲିଆ କାମ
କରିଥାdା ଛୁଟ େବେଳ ପାଠ ମାଇନର ଯାଇ ପଢି ଥିଲା େବାଲି, ଏଠି ବାବୁ ତାକୁ
ସୁପରଭାଇଜର ରଖିଲା ଭଲ ଦି ପଇସା େଦଲା େବାଲି ଚଳି ଯାଉଛି  ଓଭର
ଟାଇମି କରି ଆଉ ଦି ପଇସା ବି ମିଳୁଛି େବାଲି ଘରକୁ ପେଠଇ, ଖାଇ ପିଇ ତି ନି
ପାଣୀ ବ ି ଛdି  େଜଜୀ ଟା ବୁ ଢ଼ୀ େହଇ ଗଲାଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ବାକୁ ଜମାରୁ
ଇiା ନଥି ଲା ଦି ବର କି o ଦଇବ େଦୗଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ,

େଯଣିକି ଓଟାେର

େତଣିକି ଯାଇ ଗଁା ଛାଡ଼ି ଦି ବ ଆସି ଏଠି ସୁରଟେର ଭାବୁ ଭାବୁ ଦି ବକୁ େଯ
େକେତ େବେଳ ନି ଦ ଲାଗି ଯାଇଛି େସ ଜାଣିନି
େଟନ ହ ଶୁଣି ତା ନି ଦ ଭାpିଲା ଉଠି କି େଦଖି ଲା ଏେବ ଯାଏଁ ଟାଇମି
େହଇନି ଆହୁରି अଧ ଘେj ବାକି  ଜି ନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥେର ସଜାଡ଼ି େଦଲା
େହେଲ ପସଟା ଗଲା କୁ ଆେଡ଼? ଏଇଠି ତ େସ ପାକି ଟିେର ରଖିକି ଶୁଇଥି ଲା ତା
ମୁn ବାଇଆ େହଇଗଲା ଜି ନିଷ ପତ ସବୁ କାଢ଼ି ଆଉ ଥେର େଖାଜି
ପେକଇଲା େହେଲ ନଁା କଉଠି ବି ନାହ] ଗଲା କୁ ଆେଡ଼ ସନି ଆ େକେତ ଥର
କହି ଥିଲା, ଚାେଲ ଆେମ ତେତ ଗାଡ଼ି ଚେଢଇ େଦଇ ଆସି ବୁ କି o େସ ମନା
କଲା ସନି ଆର ସକାଳ ସି ª ରାତି ଯାକ अନି ଦା ରହି େଲ ସକାେଳ କାମ କରି
ପାରିବନି  ଥାଉ େକେତ ଥର େସ କାେନ କାେନ କହି ଥିଲା, େଟ..ସନେର ଚୁ ର
ଖj ବୁ ଲୁ ଯି ତି େଦଖିକି ଯି ବୁ ବାଟେର ହୁସି ଆର ଥିବୁ ଜି ନିଷ ଛାଡ଼ି କୁ ଆେଡ଼
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ବି ଯି ବୁନି  ନେହେଲ ଆଇଲା େବଳକୁ କି ଛି ନଥି ବ େସ ବି ତ ହୁସି ଆର ଥି ଲା
ଝୁଲାଟା ତ ହାତେର ଧରି କି ଶୁଇଥି ଲା େସ କଣ ଶୁଇଥି ଲା ନା କ'ଣ ଭାବୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଭାବୁ ଆଖି ଟିେକ ଲାଗି ଯାଇଛି  େହେଲ ପସଟା ଗଲା କୁ ଆେଡ଼ ପାକି ଟିେର
ହାତ ଭତs କରି ଆଉ ଥେର अnାଳି ଲା ଏଁ, ଏ କ'ଣ ପାକି ଟି କଣା କି ଏ େଗାେଟ
େବm ଡ଼େର କାଟି େଦଇଛି  ତା’ର ତାେହେଲ ପେକଟମାର େହଇ ଯାଇଛି  େସ
କାL କାL େହଇଗଲା କଣ କରିବ, ଏପେଟ େଜଜୀର ଏ अବMା, ମାସ େଶଷ
େବଳକୁ ଧାର କରି ଟ'ା ୨୦୦୦ ମିଳିଥିଲା କଣ କରିବ? ଦି ବ ମୁn କଣ
େହଇଗଲା ମୁn ବୁ େଲଇବାରୁ ପଡ଼ି ଲା ପଡ଼ି ଲା େହଇ ତେଳ ବସି ପଡ଼ି ଲା ଚାରି
ପଟ अxାର େଦଖା ଯାଉଥାଏ ବାdି ବାdି ଲାଗୁଥାଏ କାL କାL େହଇ ଆଖିରୁ
ଲୁ ହ େପାଛି ଲା ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହ]ଲା େକେତ େଲାକ ଯି ବା ଆସି ବା କରୁ ଥାdି ,
କି ଛି େଲାକ ୟାକୁ େଦଖିକି ପେଳଇ ଯାଉଥାdି  ସମେA ନି ଜ ନି ଜ ବାେଟ
ବ!A େସ ମୁnେର ହାତ େଦଇ ବସି ପଡ଼ି ଲା ଏପେଟ େଟନ ଆସି ବାର ସୂଚନା
ମାଇକି େର ଡାକୁ ଥାଏ େଲାକ ହାଉଯାଉ କି ଏ େକେତ ପାଟି କରୁ ଥାdି  େହା
େହା େଘା େଘା ଶୁଭୁଥାଏ କି o ଦି ବର ଆଖି କାନ ସବୁ ବL େହଇ ଯାଇଥାଏ
ତାକୁ କି ଛି େଦଖା ଯାଉନଥାଏ କି ଛି ଶୁଭୁ ନଥାଏ ଆକାଶଟା ଖn ଖn େହାଇ
ତା ମୁnେର ଛି ଡ଼ି ପଡ଼ି ଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ଆଖି େର ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳି ଆ ବୁ ଲୁ ଥାdି  ଗଁାକୁ
ଯି ବ କି େଫରି ଯି ବ ଭାବୁ ଥାଏ ବୁ wି ସୁwି ହଜି ଗଲାଣି ତା'ର କ'ଣ କରିବ
ଏେବ? ପଇସା ନଥି େଲ କଣ କରିବ? ନ ଖାଇ କି ସି ନା ପେଳଇବ କି o େଟନର
ଟିକଟ? େସଟା ବି ତ ପସେର ଥିଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି
ଯାଉଥାଏ ମନ ମାରି ହା ହତାଶ ଆଖି େର ସମA'ୁ େଦଖୁଥାଏ କି o କି ଏ ବା
େକମିତି ଜାଣିବ ୟା अବMା
ଏତି କି େବେଳ େଗାେଟ ୧୨-୧୪ ବଷର ପିଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଲା ଆଉ
େଗାେଟ ଜରିବxା ପୁଡ଼ିଆ ତା ଉପରକୁ ଫିpି େଦଇ ଭି ଡ଼ ଭି ତେର କୁ ଆେଡ଼ ହଜି
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ଗଲା କ'ଣ େଗାେଟ ଘଟିଗଲା ଦି ବ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରିଲା ନାହ] ପୁଡ଼ିଆ େଖାଲି
େଦଖି ଲା ପେର ତା ଆଖି ଉଜ¤ଳ େହାଇ ଉଠି ଲା ପୁଡ଼ିଆ ଭି ତେର ତା ପସ ? େସ
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ପୁଡ଼ିଆ େଖାଲି ପସ अnାଳି ପେକଇଲା ପସେର ତା େଟନ ଟିେକଟ, ୨୦୦୦
ଟ'ା ସହ େଗାେଟ ଚି ଠି ଚି ଠି ଟା ଟିେକ େମାଟା େମାଟା ଲାଗୁଥାଏ େସ ଚି ଠି
େଖାଲି ଲା କି o ଏ କ'ଣ? ଚି ଠି ଭି ତେର ୫୦୦୦ ଟ'ା? େସପେଟ
ପmାଟଫମେର େଟନ ଛାଡ଼ି ବ ଛାଡ଼ି ବ େହଉଥାଏ େସ ଆଉ େଡରି ନକରି େଦୗଡ଼ି
େଦୗଡ଼ି େଟନେର ଚଢ଼ି ଗଲା ଆଉ ତା ସଂରEିତ ଜାଗାେର ବସି ପଡ଼ି ଲା ଆେA
ଆେA େଟନ େ~ସନ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଲା ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ
ସି େନମା ପରି କଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା, ତା ଆଖି ଆଗେର େଗାଟି େଗାଟି କରି ସବୁ
ଜଳ ଜଳ ଦି ଶି ଯାଉଥାଏ ଏେବ େସ ଚି ଠିଟା କାଢ଼ି ପଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗି ଲା ଚି ଠିେର
େଲଖାଥିଲା
ଭାଇ,
“ମଁୁ େଚାର, ତମଠୁ େଚାରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଥି ଲା ତମ ପସରୁ
୨୦୦୦ ଟ'ା ପାଇଥିଲି ପସ ଆଉ ବାକି ଜି ନିଷ ଫିpିବାକୁ ଗଲା େବେଳ
େଟଲିଗାମଟା େଦଖି ଲି େଜେଜ' େଦହ ଖରାପ େଲାକ ମରି ସାରିଲା ପେର
अବା अଧିକା ସି ରିଏସ ଥି େଲ ହ] େଟଲିଗାମ ଆେସ ଏମି ତି େଗାେଟ େଟଲିଗାମ
ଆସି ଥିଲା େମା ଘରୁ ୧୨ ବଷ ତେଳ କି o େ~ସନେର େମାର ସବୁ ଜି ନିଷ ସହ
ପଇସା ବ!ାଗ ବି अନ! େଟନେର ରହି ଗଲା ଆଉ ମଁୁ ଘରକୁ ଯି ବାେର େଡରି
େହଇଗଲା ଗଁାେର ପହଁ ଚିଲା େବଳକୁ େମା ମା ତି ନି ଦି ନ ଆଗରୁ ମରି
ସାରିଥି ଲା ମଁୁ, େମା ମା’ର ମଲା ମୁହଁ ବି େଦଖି ପାରିନି ଆଉ ପଇସା ନଥି ବାରୁ
ତା'ର ଶାw ବି କରି ପାରି ନଥି ଲି ମଁୁ ବହୁତ ଜଣ' ପାଖରୁ େଚାରି କରିଛି କି o
ଆଜି ଏ େଟଲିଗାମ େଦଖି ଲା ପେର େମାର ପଛ କଥା ସବୁ ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା
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ତୁ ମର ୨୦୦୦ ଟ'ା ସହ େମାର ୫୦୦୦ ଟ'ା ପଠାଉଛି  ଏଇଟା େମା ମା
ପତି େମାର ଶwାrଳି  ଆଜି ଠୁ େଚାରି ଛାଡ଼ି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ େଚ~ା
http://www.appsgeyser.com/4368717

କରିବି  େମା ଆଖି େଖାଲିେଦଇ ଥି ବାରୁ ଧନ!ବାଦ”
ଇତି
ଦି ବର ଆଖି ପୁଣି ଥେର ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଆସି ଲା 

ବି ଜେନସ େଟକିH କାଲ ମ!ାେନଜର (ସªେୱର)
The Beast Apps (I) Pvt. Ltd.
ଗାxି ନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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ନି अ ସମେA ଟ'ାଖାअ
ରମ!ନି ବx - ନି अ ସମେA ଟ'ାଖାअ!
Eମତା ଓ ପଦପଦବୀେର ଥି ବା େଲାେକ ଟ'ା ଖାଆdି ,
ଟ'ା ଖାଇ ସହଜେର ହଜମ କରିେଦଇ ପାରdି ! ଏମି ତି େଗାେଟ
ବwମୁଳ ଚି dାଧାରାେର ପାୟ ସମେA ବି ଶ¤ାସୀ!! େତଣୁ ଏମିତି
େଗାେଟ अପବାଦ ସାମଗି କ କରିବାର ସଫଳ ପୟାସ େହଲା- ସି ଧା
ସଳଖ ଫାଇଦା େଯାଜନା अଥାତ ଡାଇେର¹ େବନି ଫିଟ୍ <ି ମ୍!
ଟ'ାର ସ¤ାଦ ଚାଖି ଥିବା େନତା ଓ अଫିସରମାେନ େବାେଧ

ଡ: କୁ ଳାpାର

ଚାହଁୁ ଥି େବ ନି अo ସାଧାରଣ େଲାେକ ଏ ମଧ! ଟିେକ ଏଇ ମଜା
ନି अo। ଏହାଦ¤ାରା େସମାନ'ର ଦୁ ଇଟି ଲାଭ େହବ। ଏକେର
କି ଛି କି ଛି ଟ'ା ଖାଇ େଲାେକ େସମାନ'ର ଯାଛାତା ଟ'ା
ଖାଇବାକୁ େଦଖି ଚୁ ପ୍ ରହି େବ। ଦୁ ଇେର ଟ'ା ଖାଇବାେର କି ଛି
ମାରାନାହ] େବାଲି େଗାେଟ अଲି ଖିତ ନି ୟମ ତି ଆରି େହାଇଯି ବ!
ବଡ଼ ବି ଚିତବ!ବMା। େକମିତି ଲାଗି ବ େଯେତେବେଳ ତେମ
େପଟଯ}ଣାେର ଛଟପଟ େହଉଥିଲା େବେଳ ତମୁକୁ ଚି କିା
ବଦଳେର କହି ବ କି ଭାଇ ତମ ଚି କିାବାବଦ ଖ  ତୁ ମର ବ!ା'
ଆକାଉଂଟ୍କୁ

ପେଠଇ

ଦି ଆଯି ବ?

ତୁ ମ

ପି ଲାକୁ

ଶି Eାଦାନ

ବଦଳେର ଟ'ା ମିଳିବ ତୁ ମ ପରିବାରକୁ ସୁରEା ବଦଳେର ଟ'ା
ମି ଳିବ! ସମA ବ!ବMା ଧୀେରଧୀେର ସି ଧା ସଳଖ ଟ'ା
ପଦାନେର ସୀମିତ େହାଇଯି ବନି ତ?
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େହବ କଣ, େକେତକ Mାନେର େହଲାଣି। ଏେବ େପମି କା େପମିକ ସହ
ବୁ ଲି ନ ଯାଇ, ସି େନମା ନ େଦଖି , ଆଇ<ି ମ୍ ନଖାଇ କହୁଚି ଏସବୁ ସହି ତ େଯାଉ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େପେଟାଲ େପାଡ଼ି ଥାd େସ ସବୁ ଟ'ା େମା ଖାତାକୁ ଟାନ୍ସଫର କରିଦି अ! ମଁୁ
ତମୁକୁ େଯମିତି ଭଲ ପାଉଥି ଲି େସମି ତି ପାଉଥିବି!!
ମଣିଷ ସହ ଠାକୁ ର ବି ଏମି ତି େଯାଜନା କେଲଣି। ଏତି କି ଟ'ା ଦାଖଲ
କେଲ अମୁକ ପଜ
ୂ ା କରି ଠାକୁ ର-ଠାକୁ ରାଣୀ'ୁ ପୀତ କରିଦି ଆଯି ବ େବାଲି ବହୁ
ମLି େର ସାଇନ୍ େବାଡ ଝୁଲୁ अଛି । अଧିକଁାଶ େଦଉଳେର ନଡ଼ି ଆ ପାଇଁ ଏତି କି,
ବ ପାଇଁ ଏତି କିର ବ!ବMା ତ ପୁରୁଣା େହଲାଣି। ଏେବ ବହୁ ପୁଜାରୀ ଓ ମLି ର
ଟ~୍ ବ!ା'୍ ଖାତା ନbର େଦଇ କହୁଛdି ଘେର ବସି ଏଥି େର ଟ'ା ଏଥି େର
ଜମା କରିଦି अ ଆଶୀବାଦ ଆେପ ଆେପ ପହଂଚି ଯିବ!
ଯି ଏ ସରକାରୀ େଯାଜନା ଆଳେର େଯେତ अଧି କ େଲାକ'ୁ ଟ'ା ଖୁଏଇ
ପାରିଲା; ସି ଏ େହଲା ସବୁ ଠାରୁ ସଫଳ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ। େତଣୁ ଉଭୟ ଶାସକ
ଓ ବି େରାଧୀ ଟ'ାବଂଟନ େଯାଜନାର ସମଥକ। ସଭି ଏଁ େଲାକ'ୁ େଲାଭ
େଦେଖଇ ଏଥି ପାଇଁ ଏେତ େସଥିପାଇଁ ଏେତ ତମ ଖାତାକୁ ପେଠଇ େଦବୁ େବାଲି
କହି ଫେସଇବାକୁ ତର।
ଏମିତି ବ!ବMାଟି େବଶି େଲାକପି ୟ େହଲା ଗ!ାସ ଟା'ି େଯାଗାଣ
େEତେର। ମାେସ ଦି ମାସ अdରେର ବଢ଼ି ଚାଲିଥି ବା ଗ!ାସଦର ସାଥୀେର ଆଉ
କି ଛି ଟ'ା େଦଇ ପୁଣି ନି ଜ ବ!ା' ଖାତାେର େସଇଥିରୁ କି ଛି ଟ'ା େଫରି
ପାଇବାର େଖଳକୁ େଲାେକ େବଶ୍ ଉପେଭାଗ କେଲ। େତୖ ଳଜାତ ସାମଗୀେର
ସି ଧାସଳଖ େଲାକ' ଖାତାକୁ ରିହାତି ଟ'ା େଯାଗାଇେଦବାର ଉେ ଶ! ଥି ଲା ରିହାତି ଖାଇଖାଇ ଲାଂଚୁ ଆ େହାଇଯାଇଥି ବା ଖାଉଟିମାନ' ଠାରୁ ଏହାକୁ ଧି େର
ଧି େର ମୁ କରି ବଜାର ଦରେର ଛାଡ଼ି େଦବା। ଯାହାଫଳେର ପୃ~ିହୀନତାର
ଶୀକାର େହାଇଥି ବା େଦଶର अଥେନୖ ତିକ ଶରୀେର ଟିେକ ମାଉଁସ ଲାଗି ପାରିବ!
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ଏହି ପରି େଯାଜନାର ନି ବsେରାଧ ପଚଳନପେର ଏହାକୁ अନ! େEତେର
ପେୟାଗର ପୟାସ ଆର େହାଇଛି । େବସରକାରୀ ବି ଦ!ାଳୟେର ଗରିବ ପି ଲା
http://www.appsgeyser.com/4368717

ପଢ଼ି େଲ <ୁଲ୍ ଫିସ୍ ପୁଣି ଗରିବଟିଏ େବସରକାରୀ ବଡଡାରଖାନାେର ଚି କିିତ
େହେଲ ସରକାର ବୀମାେଯାଜନାେର ଟ'ା େଦଇଥାdି ।
କି o େଭାକି ଲା'ୁ ଖାଦ! େଯାଗାଇବାକୁ ଆର େହାଇଥି ବା ଖାଦ! ସୁରEା
େଯାଜନାେର େଲାକ' ପାଟିକୁ ଖାଦ! ବଦଳେର ଖାତାକୁ ଟ'ା ପେକଇବା
କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ବାଗ ଲାଗୁନାହ]। ମୁବଜାରେର କଣ ଖାଦ! ସାମଗୀ ପରି
अତ!ାବଶ!କ ସାମଗୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦି ଆଯାଇ ପାରିବ??
ଆଗାମୀ ମାସରୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ବଦଳେର ବ!ା'ଖାତାେର ଟ'ା ମି ଳିବା
କଥାଶୁଣି ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ ଡି ଲରକୁ ପଚାରିଲା - େହୖ େର ପୁअ ମଁୁ ତ େବ' େଦଖି ନି,
ଟ'ା େଦେଲ ତ େମା ପୁअ ତାକୁ ଉେଠଇ ମଦପାଣିେର ଦି ନକେର ଉେଡ଼ଇ
େଦବ! ମଁୁ କଣ ଖାଇ ବଂଚି ବି?
ଡି ଲର କହି ଲା - ଆେଲା ମାଉସୀ, େମାର ବି େସଇ ଦୁ ଃଖ। ଆେଲା ତମୁକୁ
ସରକାର ସି ଧା ଟ'ା େଦଇେଦେଲ ମଁୁ କଣ ଖାଇ ବଂଚି ବି??
ଏମତି ସି ଧାସଳଖ ଟ'ା ଯଦି େଲାକ'ର ବ!ା'ଖାତାକୁ ଦି ଆଯି ବ େତେବ
ଏହାକୁ ଖାଦ! ସୁରEା େଯାଜନା ନ କହି ଟ'ା ସୁରEା େଯାଜନା କହି େଲ ଠି କ୍
େହବନି କି ? ଏମିତି େଗାେଟ ବଜାରୀ ବ!ବMାର ବନୀସି େର ଟ'ାଖrି େଭାକି ଲା
ମାନ'ୁ ଧରିବାର ପୟାସ ସାମାଜି କ ବ!ବMାର ଭବି ଷ!ତକୁ ଖେତଇ େହଲାପରି
अନୁ ଭବ େହଉନି କି ??
ମାଫ ତ - ଗାxୀ ପnା, କଳାଘର-େଲେbା, ଡା-अଲରା, ନରସି ଂହପୁର, କଟକ
କି ଂ କି ଂ- ୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯ ଇେମଲ୍: dr.kulangar@gmail.com

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ମହାଭାରତର କଥା
ମହାଭାରତର କଥା : ମହାରାଜ ପnୁ अdି ମସଂ<ାର ରହି ତ ଥି େଲ
ଆବାଳ ବୃ wବନି ତା ଏ କଥାର अେଗାଚର ନଥି େବ
କୁ ରୁ େEତେର ମହାପଭୂ ବଇଁଶୀଧର अନନ! ଭାଷ ଆମ ସମାଜର
ଉନH ତି ଓ ଷଡ଼ବି କାରର ସଦାରୂପି ଉେନOାଚନ କରିଥି େଲ ଯାହା
ଆଜି ସାରା ଦୁ ନି ଆ ଶୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ରୂପେର ଜାଣdି 
େସହି କୁ ରୁ େEତେର ପବ
ୂ ଭ
 ାଷକୁ ମହାଭାରତ ଗାଥା ନାମେର
ସମେA ଜାଣdି  ମହାଭାରତର େସହି अନନ! ଦୃ ~ାdେର

ମେହL ପତାପ ସ ାଇଁ

କୁ ରୁ ବଂଶ, ପରମପି ତାମହ ଭି ଷO, େବଦବ!ାସ, ବି ଦୂର, ପାnବ,
କୁ dି , ସୁବଳ, ଗାxାରୀ, ହAିନାପୁର, ଶକୁ ନି ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ
ନାମ ବsତ अଛି  ଏଭଳି ବହୁତ अପରିଚି ତ ବ!ି ବି େଶଷ ମଧ!
େସହି ମହାଭାରତେର अଛdି ଯାହା'ୁ ହୁଏତ अେନକ ଧ!ାନ େଦଇ
େକେବ ପଢ଼ି ନାହାdି  ବହୁତ ଦୃ ଶ! ଏଭଳି ମଧ! अଛି େଯଉଁ
ଦୃ ଶ!ର अବଗତ ଆମ ସମାଜର େପୗରାଣିକ େପମୀମାନ' ପେର
ମଧ! ପା କରିବା ବହୁତ କ~କର ଏହି ଗାଥା ମାନ'େର
େଗାଟିଏ ଦୃ ଶ!ର ପରିକନା କରାଯାଉଛି , “ମହାରାଜ ପnୁ'
अdି ମ ସଂ<ାର େହାଇନଥି ଲା”
ଦୃ ~ାdର अdି ମ ବାକ! अତ!d ସତ! ଯାହା ପ ୁ ପାnବ'ୁ
ାନୀରୁ

ମହାାନୀ ଓ ପ ୁପାnବ କୁ ହାଇବାେର ସହେଯାଗ

କରିଥି ଲା ଏହି अଜଣା େଲାକାଷ କାହାଣୀର ଗାଥାସୃ~ି ଏହି ଭଳି
ଥି ଲା ମହାରାଜ ପnୁ' େକୗଣସି ଟି ସdାନସdତି ନଥିେଲ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଆଯ!ର ବି ଷୟ, େତେବ ଏ ପ ୁପାnବ ସତେର କି ଏ ? ପାnବ ପା ଭାଇ'
ମାତା' କଥା ମହାଭାରତେର ସ ାEରେର ବsତ ଏବଂ ମହାରାଜ ପnୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େସମାନ' ପିତା ଥି େଲ ସାଦ!କଥା େସ ପଯ!d ମାନ!ତା ନଥି ଲା, େଯ ପଯ!d
ପା ଭାଇ ପି ତା' େଦହାବେଶଷକୁ ପା କରିନଥି େଲ ମହାଭାରତ ସୃତ
ଯୁwି*ିର, ଭୀମ, अଜୁ ନ, ମାତା କୁ dୀ' ପତ
ୂ ଥି େଲ ଏବଂ ସହେଦବ ଓ ନକୁ ଳ
ଥି େଲ ମାଧୁରୀ' ପୁତ ସବୁ ଠୁ ଆଯ! ମହାରାଜ ପnୁ'ୁ अଭି ଶାପ ମିଳିଥିଲା,
“େସ ଆଜୀବନ ନପୁଂସକ ରହି େବ ଯଦି ବି େକୗଣସି ସdାନକୁ ଜନOେଦେବ େସ
ସdାନ ମୃତ ଜନOେହବ” ଏହି अଭି ଶାପ ତା'ୁ ସdାନସdତି ସୁଖରୁ ବ ି ତ
କରିଥି ଲା ଦୁ ଇଟି ୀଧନ ପାଇବା ପେର ମଧ! େସ େକୗଣସି ସdାନ
ପାଇନଥି େଲ ଏହି କ~ ସହ! କରିନପାରି ଦୁ ଇ ୀ ମାଧୁରୀ ଓ କୁ dୀ
ଭଗବାନ' ଶରଣେର ଯାଇଥି େଲ େଘାର ତପସ!ା ଓ ପାଥନାବଳେର େସ
ଦୁ େହଁ ପା ଟି ସdାନ ପାଇଥିେଲ ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ ମହାରାଜ ପnୁ ଏହି
ସdାନମାନ' ପିତା େହାଇଥି େଲ ସୁwା ପି ତା େବାଲି କୁ ହାଇନଥି େଲ ଏବଂ େସ
ସଦାେବେଳ ବ!ଗ ରହୁଥି େଲ କାରଣ େସହି ସdାନମାେନ ତା'ର ାନ, ଗୁଣ,
ଗାରିମାର अଂଶ ନଥିେଲ େସହି ସକାେଶ ପnୁ ବହୁତ ବ!ଥିତ ଥି େଲ ଏହି
ଦୁ ଃଖ ଓ ବ!ଗତାର ବି ନାଶ ପାଇଁ ପnୁ େଘାର ତପସ!ା କରି ଭଗବାନ'ୁ ପଶH
କରିଥି େଲ ଏବଂ ଆଶୀବାଦ ସ ରୂପ େସ ଏକ ବର ପାଇଥି େଲ ଏହି ବର
अନୁ ସାେର େସ ନି ଜ େଦହାବେଶଷକୁ ନି ଜ ସdାନ ମାନ'ୁ େଦଇ ନି ଜର ାନ
ବାjି ପାରିେବ େସହି अନୁ ସାେର ମୃତୁ!କୁ ପା େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ତା'
ପୁତମାନ'ୁ अନୁ େରାଧ କରିଥି େଲ େଯମିତି େସମାେନ ତା' ଶରୀରକୁ ଦାହ ନ
କରି ବାjିକି ଭEଣ କରିେବ ଏବଂ ପା ଭାଇ ନି ଜ ପିତା' େଶଷ ଇiାକୁ
ପର
ୂ ଣ କରିଥି େଲ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଭାଗ କରି ଭEଣ କରିଥି େଲ ଏହାପେର
େସମାନ'ୁ

ପnୂସୁତ ବା ପ ୁ ପାnବ େବାଲି ଆଖ!ା ପା େହାଇଥି ଲା

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ପରବ_ୀ ସମୟେର କ ମଧ! କୁ dୀ ପୁତ େବାଲି ଜଣାପଡ଼ି ବା ସେ_ େସ େକେବ
ବି ପାnବେର ଗଣା େହେଲ ନାହ]
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଲାକଗାଥା अନୁ ସାେର ଓ େବଦାନୁ ସାେର ସହେଦବ ପ ୁ ପାnବ'
ମଧ!େର ବହୁତ ାନୀ ଥି େଲ ଏହାର ଉପଯୁ ଦୃ ~ାd ମଧ! ରହି ଛି
େଦହାବେଶଷକୁ ପା କରିବା ସମୟେର ସହେଦବ ସୂ ମAିକୁ ତି ନିଖn
କରି ଭEଣ କରିଥି େଲ ପଥମ ଖnେର ଐତି ହାସି କ ଗାଥାକୁ ଜାଣି ପାରିଥି େଲ
ଦି ତୀୟ ଖnେର ସମA େବଦାନକୁ ପା େହାଇଥି େଲ ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ଖnେର
େସ ଭବି ଷ!ତ ାନର ପଗାଢ଼ ବି ଦ!ାକୁ ପା କରିଥି େଲ କୁ ହାଯାଏ େସହି

ଭବି ଷ! ଗଣନା ାନ ବଳେର ମହାଭାରତର ମହାଯୁw କୁ ରୁ େEତର ନି ମମ
ଦୃ ଶ!କୁ େସ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥି େଲ ମହାଭାରତେର ମହାପଭୂ ଶୀକୃ º'
ପେର ସହେଦବ ଏକମାତ ଚରିତ ଥି େଲ େଯ ଭବି ଷ! ଜାଣିପାରୁ ଥି େଲ କି o
େଯେତେବେଳ

ମହାଭାରତ

ଯୁwର

ଜାଣିପାରିେଲ େସ ନି ଜ ଭାଇମାନ'ୁ

ଭୟାବହତା

ବି ଷୟେର

ସହେଦବ

ଏଥିରୁ ନି ବୃ_ ରହି ବାକୁ अନୁ େରାଧ

କରିବାକଥା ଚି dା କରିଥି େଲ କି o ଏକଥା ଶୀକୃ º ଜାଣିପାରିବା ପେର
ସହେଦବ'ୁ अଭି ଶାପ େଦଇଥି େଲ େଯ ଯଦି େସ ନି ଜର ଏହି ପାର ବି ଷୟ /
ଭବି ଷ!ର ବାଣୀ ବି ଷୟେର କାହାକୁ କହି େଲ अକାଳ ମୃତୁ!ବରଣ କରିବ ଏହି
अଭି ଶାପ ଭୟେର ସହେଦବ ନି ରବ େହାଇଯାଇଥି େଲ ଏବଂ अdି ମ ଧମର
ଜୟଧନୀ ଗୁrରି ଉଠି ଥିଲା
ମହାଭାରତ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ, ପଣ
ୂ ! ଗାଥା ଏଠାେର
ଶୀକୃ º'

ାରା

ପଦ_

ଗୀତା

ଉପେଦଶ

ଆମର

ଜୀବନଚଯ!ାପାଇଁ

अପରିହାଯ!
ପରିଚାଳକ (ଆନାଲି ଟିକାଲ୍ ଓ ବି ଜିେନସ୍) ଜି ଆର୍ େକ ରିସ ୍ ଲାେବାରାେଟାରିସ୍ ପାଇେଭଟ୍ ଲିମି େଟଡ୍
ହାଇଦାବାଦ, େତେଲpାନା ଭାମ!ଭାଷ - ୯୭୭୮୯୯୯୯୯୦

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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अନୁଭୂ ତିେର ଶୀେEତ
 ଭି କାରୀ ବଳ କି bା ବxୁ ମହାdି ନୁ େହଁ ମଁୁ ଲE
ମଁୁ ସ ଗତ
ଲE ଓଡ଼ି ଆ ମାନ' ମଧ!ରୁ ଜେଣ ଯାହାର ପାଣ କାଳି ଆ ପାଇଁ
କାେL, ଯାହାର ହୃଦୟ ଜଗା କରୁ ଣାେର |Lି ତ ହୁଏ ଆଉ ଯାହାର
ମନ କଳାସାଆd ପାଖେର ବxା ଏପରି ଓଡ଼ି ଆକୁ ବହୁତ କ~
ହୁଏ େଯେତେବେଳ ତା ବି ଶାସେର ଏ ଦୁ ନି ଆ ପଶHବାଚୀଟିଏ
ଆ'ିଦି ଏ ଏହି େଯପରି ନବକେଳବରର ବି ଭାଟ େହଉ ବା
ଜଗନH ାଥ ନୀତି अନି ୟମି ତତା େହଉ अଥବା ଜଗାକୁ

େଜ!ାତି ରrନ ସାହୁ

େନଇ

ବ!ବସାୟୀକରଣ େହଉ ମନେର ବି ଶାସେର ପତି ଓଡ଼ି ଆ'ୁ
ମି ଳୁଛି ଆଘାତ ମନେର ସ ତଃ ଉଠୁ ଛି ପତି ବାଦର ସ ର
େବାଧହୁଏ ମହାପଭୂ ' ଇiାେର ଆଜି ବହୁଦି ନ ପୁରୁଣା
ଘଟଣାଟିଏ ପକାଶ କରିବାକୁ ମନA କରିଛି  ଜୟ ଜଗନH ାଥ
ମସି ହା ଥିଲା ୨୦୦୫, ମାସ अଗ~ କି bା େସେ»bର େହବ,
अଥାତ ଶାବଣର େଶଷଭାଗ ନି ମH ମଧ!ବି _ ପରିବାରେର େମା
ପରି

େଗାେଟ େବେରାଜଗାରିଆ ପୁअର अସoଳି ତ ମାନସି କ

ଭାରସାମ! ସମାଜର ଭି ନH ଏକ ଦୃ ~ିଭpୀ େମା ପରି େଯଉଁମାେନ
ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘଷରତ अdରର େବଦନାେର
ବି ଚଳି ତ େମା ମନ କାହ]କି େକଜାଣି ଆତO ବି ସଜନ ପାଇଁ ଚି dା
କଲା େମା ପାଣେର େଦବତା ଜଗନH ାଥ' ପାଇଁ େସେତେବେଳ
େମା ମନେର ଥି ଲା अଭି ମାନର ସ ର ଇiା େହଲା ଯଦି ଶରୀର
ଛାଡ଼ି ବି େତେବ ତାହାରି ଧାମେର ତାହାର ପାଖେର ଛାଡ଼ି ବି ଆଉ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ତାକୁ କହି ବି େତା ଭକତା ତାଲିକାରୁ େମା ନଁାକୁ କାଟିେଦବାପାଇଁ ଏହା ଚି dା
କରି ବାପା ଆଦରେର େଦଇଥିବା ଶେହ ଟ'ାଟିକୁ ଟିକିଏ ଚାହ]ଲି ଆଉ ମେନ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମେନ ବାପା ମାଆ'ୁ ପଣାମ କରି ବସେର ଟିକଟ୍ କାଟିଲି ମନ ଥି ଲା
େଭାକେଶାଷ ଏ ସଂସାରଠୁ ବହୁତ ଦୂ ରେର ରାତି ଦଶଟା ବାଜି ବାରୁ େବାଧହୁଏ
େମାେତ େଖାଜାପଡ଼ି ଲା अନୁ ମାନ କରି ବାପା ଓ ମାମଁୁ

ମଁୁ ବସି ଥିବା ବସ

अଟକାଇ େଖାଜାେଖାଜି କେଲ କି o ଆଜି ପଯ!d ମଁୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହ] ବସ
ଭି ତେର ମଁୁ ଥିବା େଦଖି ସୁwା େମାେତ େକହି କି ପରି ଚି ହH ି ପାରିେଲ ନାହ] ଆଜି ମଁୁ
ପଶH କେଲ ଉ_ର ମି େଳ ବସ ଭି ତରଟା ଖାଲି କୁ ହୁଡ଼ି ଆ େଦଖାଯାଉଥି ଲା େସ
ଯା’େହଉ ମଁୁ ନି ବsକାର ଭାବେର

ବସ୍ ଭି ତେର ବସି ଥାଏ ବସ୍ ବାରିପଦା

ଛାଡ଼ି ଲା ପେର େସ ରାତି େର େସ ବସ୍ ଭି ତେର ନି ରବେର ବହି ଥିଲା େମା ଆଖି ରୁ
अେନକ अଶ{ ସକାଳୁ ବରମୁnା ବସ~ାnେର ଓେହm ଇ ସି ଧା ଯାଇ ପୁରୀ ବସେର
ବସି ଗଲି  େମାେତ ଆଉ ଏ ଦୁ ନି ଆଟା କି ଛି େଦଖାଯାଉନଥାଏ ମଁୁ ଥି ଲି ନି ରବ,
ଶାd ଆଉ ଲE! ଥି ଲା ପୁରୀ ପାଖେର ଆଉ ମାତ ଦଶଟ'ା ବାକି ଥିଲା କି o
ଏଭଳି ପରିMିତି େର ମଁୁ ଥି ଲି ନି ବsକାର ଭଡ଼ାପାଇଁ ଟ'ା ନାହ] କି କଣ େହବ
ପରିଣାମ ତା ପାଇଁ ଭ{େEପ ନଥିଲା େମା ଚତୁ ଃପାଶେର କଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଥି ଲା
େସ ବି ଷୟ ପତି େମାର ନି ଘା ନଥି ଲା ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ବସ୍ ମାଡ଼ି
ଚାଲିଥାଏ ପୁରୀ अଭି ମୁେଖ େକେତେବେଳ ବସ୍ ପୁରୀେର ପହ ି ଲା ଜାଣିପାରିଲି
ନାହ] େମା ପାଖରୁ େକହି ଯାତୀଭଡ଼ା ଦାବୀ କରିବାକୁ ଆସି ନଥି େଲ ମଁୁ
ଯ}ପରି ବସି ଥିଲି ବସରୁ ଓହm ାଇ ସି ଧା ଶୀମLି ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି  अଶ{ର
ଦୁ ଇଧାର େମା अଜାଣତେର େମା ଓଠକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଥିଲା େମା ଚାରିପାଖେର
ଶନ
ୂ !ତା ଥି ବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା େସହି ଶନ
ୂ !ତାେର ମଁୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲି ଯାଇ
ମହାପଭୂ ' ଭି ତେର ଲୀନ େହାଇଯି ବି
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ମLି ର ଭି ତେର ଚକାନୟନ ସହ ନୟନ ମିଶାଇବାପେର ମନେର ଥି ବା
अଭି ମାନ ଲୁ ହ େହାଇ େବାହି ବାକୁ ଲାଗି ଥିଲା ମLି ରର ଦEିଣପାଶର କା¼କୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆଉଜି ବହୁତ କାLି ଲି  अଭି ମାନ ଭରା अେନକ ପଶHକୁ ଜଗାପାଖେର ଛାଡ଼ି େଦଇ
ସାଗର କୂଳକୁ ଚାଲି ଲି ମନେର ଏହି କଥାଥାଏ, ଆଜି ରାତି େହବ ଏ
ସାଗରତଟେର େଶଷ ରାତୀ
अପରାହHର ସମୟ ସାଗର କୂଳେର Mି ର ନି ବsକାର ମୁଦାେର େମାର ଏହି
ଶରୀର ମହାବାତ!ାର ପବ
ୂ  ନି ରବତା ସଦୃ ଶ େମାର अdମନ ଆେଖା େଯାଡ଼ି କ
अନୁ ସରଣ କରୁ ଥାଏ ସାଗରର ଜୁ ଆରକୁ  ଏହି ପରି ଏକ ସମୟେର अନ!ମନ<
ଭାେବ ଚାହ]ଲି େମା ବାମ ପାଖକୁ  କି o ଏ କଣ?
ଜେଣ ଶ!ାମଳ ବ କି େଶାର େମାର अତି ନି କଟେର ବସି अପଲକ
ନୟନେର ଚାହ] ରହି ଛି ଗଭୀର ସାଗରକୁ  େମାର अଜାଣତେର େକେତେବେଳ
ଆସି େସ କି େଶାରଟି େମା ପାଖେର ବସି ଲା ତାହା ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ अବେଲାକନ
କରି ଚାଲିଥାଏ ତାହାର ମୁଖମnଳକୁ  ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ ସ  ସ 
ବଷାେର ସ  ଜନସମାଗମ ଭି ତେର କି ଏ ଏ ବାଳକ େଯ ଆଉ େକଉଁଠି ନ ବସି
ଆସି େମା ପାଖେର ବସି ଛି ଏକ अପରିଚି ତ ପୁଣି େମାର େସ ସମୟର ଦୁ ଃM
ମାନସି କ Mିତି େର େମା ପାଖେର ବସି ବାଟା ସହଜେର ଗହଣୀୟ େହାଇପାରିଲା
ନାହ] अସେdାଷେର ଭରିଗଲା େମା ମନ ନି ରବେର କି ଛି ସମୟ କଟିଗଲା ମଁୁ
ତାକୁ ଓ େସ ସମୁଦକୁ अବେଲାକନ କରିବାେର ୧୦ରୁ ୧୨ ବଷର େସ ବାଳକକୁ
ମଁୁ

େଯେତ

अଧିକ

େଦଖୁଥାଏ

ଏକ

अୂତ

େରାମା

େମା

ଭି ତେର

େଖଳି ଯାଉଥାଏ ବି ରି ଓ अଭି ମାନର ପ
ୂ  କୁ ଟା କାହ]କି େକଜାଣି କମି
ଯାଉଥି ବାର अନୁ ଭବ େହଉଥାଏ ଧି େର ଧି େର େଯମିତି ମଁୁ ସେzାହି ତ
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େହାଇଯାଉଥାଏ େସ ବାଳକଟିର अଦୃ ଶ! |ଶେର ହଠାତ୍ େସ ପଶH କଲା, “କଣ
େଦଖୁଛ ?”
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଉ_ରେର େମାର େସଇ ଏକା ପଶH, “ତୁ େମ କଣ େଦଖୁଛ ?”
ତାର ଉ_ରଟା େମାର ଆଜି ବି ମେନ अଛି  “ଏଇ ସମୁଦକୁ  େଦଖ
ତାକୁ  ଆମ ଜୀବନଟା ବି ଏହି ସମୁଦ ପରି ଜୁ ଆରର ଘାତ ପତି ଘାତକୁ
ପାରକରି ଯଦି ଆେମ ଭି ତରକୁ ଯି ବା େତେବ େଦଖି ବା ସମୁଦଟା େକେଡ଼ ଶାd
ଆଉ ସୁLର, ଜୀବନଟା ବି ଠି କ୍ େସହି ପରି” ଏେତ େଛାଟ ବାଳକ ମୁଖରୁ ଏ
ବାକ! ଶୁଣି ମଁୁ A େହାଇ ପଡ଼ି ଥାଏ ଲାଗୁଥାଏ େଯମିତି ଆମର ଦୀଘଦିନର
ପରିଚୟ ତା’ପେର ମଁୁ ପଶHକଲି, “ତମ ଘର େକଉଁଠି?” େସ ମଧ! େସହି ଏକା
ପଶH କରିଥି ଲା ମଁୁ ଉ_ରେଦଲି ରାଇରpପୁର େସ ଉ_ର େଦଲା େମା
ସଂପକୀୟ ଘର େସହି ପାଖେର ମଁୁ େକେବ େକେବ େସଠାକୁ ଯାଏ ମଁୁ
ପଚାରିଲି ରାଇରpପୁର େକଉଁ ଯାଗା? େସ କହି ଲା େସଇଠି ମ, ଟାଟା
ରାଇରpପୁର ମଝି େର ମଁୁ ପୁଣି ପଶH କଲି, ତାହା େହେଲ ତମ ଘରଟା? େସ
କହି ଲା େମା ଘର ଏହି ପୁରୀ ପାଖେର ବାପା େମାର ମୂ_s କାମ କରdି  ମଁୁ ବି
ମୂ_sକାମ କେର ରକମ ରକମ ମୂ_s ତି ଆରି କେର ଆଜି େଲାକନାଥ
ମହାପଭୂ ' ଠାେର ଶାବଣ ପାଣି ଭାର ଢାଳି ବାକୁ ଆସି ଛି ମLି ର ଭି ତେର ଭି ଡ଼
ତ େସଇଥି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ବୁ ଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସି ଲି

େଲାକନାଥ' ମLି ର

େକଉଁଠାେର ତା ବି ଷୟେର େମାର ଧାରଣା କି ଛି ନଥି ଲା େତଣୁ ମଁୁ ଚୁ ପ୍ ରହି ଲି
ଏହା ଭି ତେର େବଶ୍ କି ଛି ସମୟ ବି ତିଯାଇଥିଲା ବାଳକଟି େମାେତ କହି ଲା ଆସ
ମLି ର ଦଶନେର ଯି ବା ମଁୁ କହି ଲି ନା େମାର ଦଶନ ସରିଲାଣି ତୁ େମ ଯାअ
ଦଶନ କର େମାେତ େନବାର ପୟାସ ବୃ ଥା େବାଲି େସ ଜାଣି କହି ଲା, ଆଛା
ହଉ ତମ ହାତଟା ଟିେକ ଦି अ ମଁୁ ଛି ଡ଼ାହୁଏ ବାଳକଟି େମା ହାତେର ଆଶାେଦଇ
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ଛି ଡ଼ା େହଲା ମଁୁ ଯି ବାକୁ ଉଦ!ତ େହବାରୁ େସ କହି ଲା ଭାଇ ପାଣି ଭାର
େବାହି େବାହି େମା େଗାଡ଼ ଚାଲୁ ନାହ] େମାେତ ଟିେକ ମୁଖ! ରାAା ପଯ!d
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଛାଡ଼ି େଦଇ ପାରିବ? ମଁୁ ତା ହାତକୁ େମା କାx ଉପେର ରଖି ମୁଖ! ରାAା ପଟକୁ
ଆେଗଇଲି  କି ଛି ବାଟ ଯାଆେd େଦଖିଲି ଆଉ ଜେଣ େଗୗର ବ େତଜବd
ବାଳକ ଆମ ପଟକୁ ସିO ତହାସ! େଦଇ ଆସୁଛି ନି କଟତର େହବାରୁ ମଁୁ େଦଖି ଲି
େସ ଦୁ େହଁ ପର|ରକୁ େଦଖି ହସୁଛdି  ମଁୁ ପଚାରେd ଶ!ାମଳ ବାଳକଟି କହି ଲା
ଆେମ ଦୁ ଇ ସାp ଏକା ସାେଥ ପାଣି ଢାଳି ବାକୁ ଆସି ଛୁ େଗୗର ପିଲାଟି ସ 
କଥା ଆଉ ସିO ତ ହସ େଦଇ େମାେତ େଯମିତି ସବୁ କ~ରୁ ଦୂ ର କରିେଦଉଥାଏ
େସହି ସମୟେର େଗାଟିଏ ମଣିଷ ଟଣା ରି£ା ମୁଖ! ରାAା େଦଇ ଯାଉଥି ଲା
େସହି ରି£ାକୁ अଟକାଇେଲ ଦୁ େହଁ େମାେତ ବି ସାଥି େର ମLି ର ଯି ବାପାଇଁ
अନୁ େରାଧ କରିେଲ ମନେର ସେ'ାଚ ରଖି ମଁୁ ମନା କରିଲି ଆଉ କହି ଲି େମାର
ଦଶନ ସରିଯାଇଛି  ପୁଣି େମା ପାଖେର ପଇସାଟିଏ ବି ନାହ], କାହାକୁ
େଦବାପାଇଁ େସମାେନ ଜି ଦ୍ କରି କହି େଲ, ତୁ େମ ଠି କ୍ ଭାବେର ଦଶନ କରିବ
ଆସ ଆମ ସହି ତ ଆେମ ତୁ ମକୁ ଭଲ ଭାବେର ଦଶନ କେରଇେଦବୁ  ତେମ ନ
ଗେଲ ଆେମ ବି ଯି ବୁନାହ] ତା'ର ସରଳ କଥାେର େଯପରି େକୗଣସି ଶି ଥି ଲା
ଯାହା େମାର ଚି dା ଶି ଉପେର ଆଧି ପତ! ବି Aାର କରି ଚାଲିଥି ଲା ନା
କହି ବାର ଶି େଯପରି ଜି ହା େମାର ହରାଇ ସାରିଥି ଲା ମଁୁ ପଥେମ ରି£ାେର
ବସି ଲି େମାର ଦୁ ଇ ଜାନୁ େର ବସି େଲ ବାଳକ ଦୁ େହଁ
ରି£ା ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ  ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ େହାଇନଥାଏ େସ
ଦୁ ହ]'ର |ଶ େଯପରି ଦି ବ! ଆନL ଆଣି େଦଉଥାଏ ଲାଗୁଥାଏ େଯପରି
ଏମାେନ େମାର ବହୁ ପରିଚି ତ ବହୁ ଦି ନର ସକ େମାର େସମାନ'
ସାpେର ପି ତାମାତା ଭାଇଭଉଣୀ ଏ ସଂପକ େମା ମନରୁ ଲିଭି ସାରିଥି ଲା ମଁୁ
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ଖାଲି ଏତି କି अନୁ ଭବ କରୁ ଥିଲି ସତେର କଣ ଏ ଦୁ େହଁ େମାର ଜନO ଜନOର
ପରିଚି ତ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଏହା ଭି ତେର ରି£ା ଯାଇ ପହ ି ଲା ଶୀମLି ର ନି କଟେର ଖୁବ୍
ସଂେକାଚେର ଓହm ାଇଲି ରି£ାରୁ  କାରଣ ଭଡ଼ା େଦବାଭଳି Eମତା ନଥି ଲା ମଁୁ
ଏହି ଦି ଧାେର ଥି ବା ଭି ତେର ରି£ାବାଲା ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା
ବଡ଼ अପAୁତ ଲାଗି ଲା େମାେତ ମଁୁ କହି ଲି େମା ଠାରୁ ଭଡ଼ା େନଲନି ?
େସମାେନ କହି େଲ ଆମ ପାଖେର ବହୁତ ପଇସା अଛି ତୁ େମ ଚି dା କରନି  ଏହା
ଭି ତେର େସ େଗାରା ପି ଲାଟି େମା େଗାଡ଼ରୁ ଚପଲ େଖାଲିବାକୁ ଲାଗି ଲା, ମଁୁ
ବାରଣ କଲି  ମLି ର ଭି ତରକୁ ଯି ବାକୁ अନି iା ପକାଶ କରି କହି ଲି ମଁୁ ଏଇଠି
अଛି ତୁ େମ ଯାଇ ଦଶନ କରିଆସ େସମାେନ ହସି େଦଇ କହି େଲ ମLି ର ପାଖକୁ
ଆସି ବ ଆଉ ଦଶନ କରିବନି ? ପୁଣି ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଆମର ବାଇଶି
ପାହାଚ ଚଢ଼ି ବାକୁ ବଳ ନାହ] ତୁ ମ ବି ନା ଆେମ ଦଶନ କରିବା କି ପରି? େମାର
ଆଉ ବାରଣ କରିବାର ଶି ନଥିଲା େମା ଚପଲ ଧରି ପି ଲାଟି ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା
ଶ!ାମଳ ପିଲାଟି ହସି େଦଇ କହି ଲା ତା ପାଖେର ବହୁତ ପଇସା ତା अjା
ମୁଣାଟି ହେଲଇ େଦେଲ ଖାଲି ପଇସା ଝଡ଼ି ବ କି ଛି ସମୟ ପେର େସ େଗାରା
ପି ଲାଟା अରୁ ଣ A ପାଖେର ପହ ି ଲା େଯଉଁଠି ଆେମ ଛି ଡ଼ା େହାଇଥି ଲୁ
ଶ!ାମଳ ପି ଲାର ହାତକୁ କାxେର ଧରି ମଁୁ ବାଇଶି ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ
ଚାଲିଲି  େଗାରାପି ଲାଟିକୁ ମଧ! अନ! କାxେର ହାତ ରଖି ବାକୁ କହି ଲି କି o
େସ ଭଦତାର ସହ ମନା କରି କହି ଲା ମଁୁ ଚାଲି ପାରିବି  େସ କି o ଥକି ଯାଇଛି
ତାକୁ ଧରି ଚାଲ ଆେମ ଧି େର ଧି େର ଶୀମLି ର ଭି ତର ଆଡ଼କୁ अଗସର େହଲୁ 
େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ସମୟ अଟକି ଯାଇଛି େମା ପାଇଁ ଏହା ପୂବର
 ୁ
େମାେତ ଜଣାନଥି ଲା ଜଗନH ାଥ ମLି ରକୁ ଗେଲ ପଥେମ ଲEOୀ ମLି ର ଦଶନ
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କରିବାକୁ ହୁଏ େସହି ପି ଲା ଦୁ ଇ'ର ସzାନ କରି ଆଜି ବି ମଁୁ ପୁରୀ ଗେଲ
ପଥେମ ଲEOୀ ମା' ଦଶନ କେର
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଲEOୀ ମLି ର ଦଶନ ସାରି ଆେମ ଆସି ଲୁ ବଡ଼ ମLି ର ମLି ର ଭି ତେର
ପେବଶ କରେd ଶ!ାମଳ ପି ଲାଟି ହଠାତ୍ କହି ଉଠି ଲା ଆଗ ଗରୁ ଡ଼ A ପାଖକୁ
େମାେତ ନି अ ମଁୁ ମଧ! ଯ}ବତ୍ ତାକୁ େନଇ େସଠାକୁ ଗଲି  େସଠାରୁ େସ
େମାେତ ପଭୂ ' ଦଶନ କରିବାକୁ କହି ଲା ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ ଆରତୀ
ଚାଲିଥି ଲା ଶ!ାମଳ ପିଲାଟି କହି ଲା େମାେତ ଟିେକ ଉପରକୁ େଟକି ଦି अdନି , ମଁୁ
ବି ଆଳତୀ େଦଖdି  ମଁୁ ବି ତତ୍Eଣାତ ତାକୁ ଦୁ ଇ ହାତେର େଟକି ଧରିଲି 
କାହ]କି େକଜାଣି େମାର ସମଗ ଶରୀର ପୁଲକି ତ େହାଇଉଠି ଲା ନା Eୁଧା ନା
ତୃ ଷା, ସବୁ େଯମିତି େମାଠାରୁ अପସରି ଯାଇଥି େଲ ମଁୁ େସହି େଗୗରବ
ପି ଲାଟାକୁ କହି ଲି ଆସ ତୁ ମକୁ ବି େଟକି େଦବି ଦଶନ କରିବ ଆଜି ବି ତା କଥା
େମାର ମେନ ପେଡ଼ ଯାହାକୁ ମଁୁ େସେତେବେଳ ଭାବି ନଥିଲି େମାେତ େଟକି ବା
ଦରକାର ନାହ] ତାକୁ େଟକି ଦିअ େସ ଦଶନ କରୁ  ଆେମ ତ ନି ତିଦିନ
ଠାକୁ ର ଦଶନ କରୁ ଛୁ
ଦଶନ ପେର ଆେମ ତି ନିଜଣ ଠି କ୍ େସଇ ଯାଗାେର ଯାଇ ବସି ଲୁ େଯଉଁଠି
ମଁୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି अେନକ ପଶH କି o େବାଧହୁଏ େମାର ଆଉ ଉ_ରର
ଆବଶ!କତା ନଥିଲା ମଁୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲି ଚି dାଶନ
ୂ ! ଜେଣ କା¼େର ଆଉଜି
ଓ ଆଉ ଜେଣ େମା େକାଳେର ମୁn ରଖି ତି ନିଜଣ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ େକଉଁ ଏକ
ଭି ନH ଦୁ ନି ଆେର
ଏହାପେର ତି ନିଜଣ ଉଠି ଲୁ ମଁୁ କହି ଲି ଏଥର ମଁୁ ଯାଏ କି o େସମାେନ
କହି େଲ ରୁ ହ ଟିକିଏ ଆମ ସହ ଜଗନH ାଥ ସଂଗହାଳୟ ଚାଲ େଦଖି ବା ମଁୁ
େକେବ ଜାଣିନଥି ଲି େଯ ମLି ର ଭି ତେର ସଂଗହାଳୟଟିଏ ବି अଛି  ଯାଇ େଦଖିଲି
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଟିେକଟର ଦାମ ଦଶ ଟ'ା େମାେତ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗି ଲା େସଇ ଦୁ ଇଜଣ
େଛାଟ ପି ଲା େମା ପାଇଁ ଟିେକଟ୍ େଦଉଥି ବା େଦଖି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଶ!ାମଳ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ପି ଲାଟି ତଥାପି େମା ଉପେର ଭରା େଦଇ ଚାଲୁ ଥାଏ ଏଥି ପାଇଁ େମା ମନେର
ତି େଳ େହେଲ ବି ରି ଭାବ ଆସୁନଥି ଲା ଆେମ ତି ନିଜଣ ମୁ!ଜି ୟମ୍ ଭି ତରକୁ
ଗଲୁ  ଭି ତେର ଥି ଲା କେହHଇର ବାଲ!ଲୀଳା ଘଟଣାର ମୂ_s େସହି ମୂ_sକୁ
େଦଖି ଆତOବି େଭାର େହାଇ ଉଠୁ ଥି େଲ ଦୁ େହଁ ଲାଗୁଥିଲା େଯପରି େସମାେନ
ଉ ଘଟଣାବଳୀର ପତ!Eଦଶୀ େକୗଣସି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବାଳକ ଉ
ମୂ_sେର େସଭଳି େରାମା ି ତ େହବନାହ], େଯମିତି େସ ଦୁ େହଁ େହଉଥି େଲ େସହି
अନୁ ଭବକୁ ବନା କରିବା अସବ
ମଁୁ େସମାନ' ଭାବଭpୀକୁ ନି ବsକାର ଭାବେର ଚାହ] ରହି ଥାଏ େସଠାରୁ
ବାହାରିବା ପେର ମଁୁ କହି ଲି ଏଥର େମାେତ ଯି ବାକୁ ଦି अ ତୁ େମ ଦୁ ଇଜଣ
ଭଲେର ଘରକୁ ଯାअ କି o େସମାେନ େମାେତ ଆଉ ଛାଡ଼ି େଲ ନାହ] କହି େଲ
ତୁ େମ ଆମ ଧାମ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଛ ଆମକୁ अତି ଥିସKାରର ସୁେଯାଗ
େଦବନାହ] ଚାଲ ଆେମ ମି ଶି अବଢ଼ା ଖାଇବା େମାର ମନା କରିବାର ଉପାୟ
ନଥି ଲା କି o अବଢ଼ା କି ଣିବାକୁ ପେକଟେର ପାହୁଲାଟାଏ ବି ନଥି ଲା କି o ମଁୁ
ଚି dା କରିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ अବଢ଼ା ବରାଦ େହାଇସାରିଥି ଲା େସମାେନ େକେତ ଶୀଘ
ସବୁ ବ!ବMା େଯ କରିେଦେଲ ଆଚମି ତ ଲାଗି ଲା ଆନL ବଜାରର େଗାଟିଏ
କଡ଼େର ଆେମ ଜାଗାଟିଏ ବାଛି अବଢ଼ା େସବାନ ପାଇଁ ବସି ଲୁ ଏହା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ
େଗାରାପି ଲାଟି କାxେର ଧରିଥି ବା ନାଲି ଗାମୁଛାେର ତଳକୁ ସଫା କରିବାକୁ
ଚାଲିଲା ଏମି ତି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ସେ_ କି ଛି ଲାଭ େହଲାନାହ]
ଆେମ କଦଳୀପତ ପକାଇ ବସି ଲୁ େସମାେନ େମାେତ କହି େଲ अବଢ଼ା ବାଢ଼ି ବା
ପାଇଁ ମଁୁ ତି ନିଜଣ' ପତେର अବଢ଼ା ବାଢ଼ି େଦଲି  ଆେମ ଖାଇବା ପେର
େଗାରା ପି ଲାଟି ଶ!ାମଳ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା େତା େପଟ ପୁରିଲା? େସ ମୁn

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ହଲାଇ ନାହ] େବାଲି କହି ବା ପେର ତାକୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ अବଢ଼ା ଦି ଆଗଲା
ସମେA ଖାଇବା ପେର େସମାେନ େମାେତ େନଇଗେଲ ଟଂକ େତାରାଣି ପି ଇବାକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଦେଲ କହି େଲ ଏେବ ତୁ ମକୁ ପ
ୂ  ଶାdି ମିଳିବ ଏହାପେର େସମାେନ
କହି େଲ ଏେବ ଘରକୁ ଯାअ ମଁୁ ପଶH କଲି ପୁଣି େକେବ େଦଖାେହବ? େସମାେନ
କହି େଲ ଆେମ ନି ୟମିତ ପୁରୀ ଆସୁ େକେବ ନା େକେବ ନି ହାତି େଦଖାେହବ
ଏହାପେର ଆେମ ମLି ର ବାହାରକୁ ଆସି ଲୁ େସେତେବଳକୁ ଚାରିଟା କି ପା ଟା
େହବ େମା अଜାଣତେର େମା ପାଇଁ अେଟାର ବ!ବMା କରିେଦେଲ େସମାେନ
अେଟାକୁ କହି େଦେଲ ଭାଇକୁ େନଇ ଠି କ୍ ଜାଗାେର ଛାଡ଼ି େଦବୁ  େଯଉଁ ମୁହୂ_େର
ମଁୁ अେଟାେର ବସି ଲି େମା ହୃଦୟଟା ବ!ାକୁ ଳ େହାଇ ଉଠି ଲା ମନ େଖାଜି ଲା
େସଇ ଆତOତୃ ି ବି କଳ େହାଇ अେଟାରୁ ପଛକୁ େଦଖିଲି, କି o େସ ଜନ
ସମୁଦେର େସ ଦୁ େହଁ अdଧାନ େହାଇ ସାରିଥି େଲ ମନଟା େମାର अଶାd
େହାଇଉଠି ଲା ଆଜି ବି େମା ଶରୀର ମନେର ଶି ହରଣ େଖଳି ଯାଏ େଯେତେବେଳ
େସ ସ ଗୀ ୟ ମି ଳନ େବଳାକୁ

ସO ରଣ କେର अେଟାଟି େମାେତ େନଇ

ବସ~ାnେର ପହ ାଇେଦଲା ଭଡ଼ା େନବ କଣ ହସି େଦଇ ଚାଲିଗଲା ମଁୁ ଚି dା
କଲି ଯାଇ ବସେର ବେସ, ପେର ଯାହା େହବ ଠାକୁ େର ଭରସା ବସେର ବସି
ଭାବୁ ଥାଏ ବି ଗତ ୨୪ ଘjାେର େମା ସହ କଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା େସେତେବେଳ
ଯାଇ େମା ମନେର ଆସି ଲା, ଆେର େସ ପିଲା ଦୁ ଇ' ନଁା ତ ପଚାରିଲି ନାହ]
େକେତ अନ!ମନ< ଥି ଲି ମଁୁ? अdତଃ ନଁା ଠି କଣା ତ ବୁ ଝି ପାରିଥାdି  ମନ
ମଳି ନ େହଉଥିଲା େବେଳ ପଛରୁ େକହି ଜେଣ ବୟ< ବ!ି କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି,
“ଆେର, ଏ ପରା ଜଗନH ାଥଧାମ ଏଠାରୁ େକହି କଣ େକେବ ଖାଲି ହାତେର
େଫରିଛି ?

ଜଗା

ସମA'

ମେନା<ାମନା

ନି ୟ

ପୁରା

କେର

େଭାକି ଲାେଲାକ'ୁ େପଟ ପୁରା ଖୁଆଇ େଫରାଏ େଭାକେର େକହି େଫରିେଲ
ଜଗାକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗି ବ?” ବାସ୍ ଆଉ କି ଛି ଶୁଣିବାକୁ େମାର େଧୖଯ! ନଥି ଲା
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ହୃଦୟଟା ଖାଲି ନୀରବେର ଚି Kାର କରୁ ଥି ଲା ଆଖିର ଲୁ ହ ବx ବାଡ଼ େଡଇଁ
ବହି ଚାଲିଥିଲା େମାର ବି ନା अନୁ ମତି େର ମଁୁ ମଧ! ତାକୁ अଟକାଇବାକୁ େଚ~ା
http://www.appsgeyser.com/4368717

କଲିନାହ] ଲୁ ହର ଦପଣେର ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି ବି ତିଯାଇଥି ବା େସହି ସବୁ ମୁହୂ_କୁ
ଆଯ!ର ବି ଷୟ ଏହା େଯ ମଁୁ ଭୁ ବେନଶର ପହ ି ବା ପେର ମଧ! କn¹ର େମା
ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗି ବାକୁ ଆସି ନଥି ଲା ଘଟଣାଟା ନି ୟ अେନକ'ୁ କାନି କ
ଲାଗି ପାେର କି o ଏହା ମଁୁ अେp ନି େଭଇଛି ଆଉ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ େକେବ
ଭୁ ଲି ପାରିବି ନାହ]

ସମୟ ପାଇେଲ ନି ୟ େଦଖo
ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ବm ଗ୍

www.aahwaan.com/blog
ନି ଜ େଲଖା ପକାଶି ତ କରିବାପାଇଁ େଯାଗାେଯାଗ କରo
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ଭାଷାର अଭୁ!ଦୟ
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ଭାବରୁ ଭାଷା, ଭାଷାରୁ ସାହି ତ! ଏବଂ ସାହି ତ!ରୁ ବ!ାକରଣ
ଏହି ଧରାପୃ*େର େଯେତେବେଳ ମନୁ ଷ!ର ଆବି ଭାବ
େହାଇଥି ବ େସେତେବେଳ ପର|ର ସହ ନି ଜ ଭାବର ଆଦାନ
ପଦାନ ପାଇଁ େସମାେନ େଯଉଁ ପଥମ ଭାଷାର ବ!ବହାର କରିଥି ବା
ତାହା େହାଇଥିବ ଠାର ବା ଇpିତର ଭାଷା ବ_ମାନ ମଧ!
ଆେମ ଏହି ଭାଷାର ବ!ବହାର କରୁ ଛୁ େଯେତେବେଳ ବ_ମାନର
ପଚଳି ତ ଭାଷା ଆମର ଭାବର ପତି ବxକ େହଉଛି େସେତେବେଳ
ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ

ସ ତଃ ଆେମ ଇpିତ ବା ଠାରର ଭାଷା ବ!ବହାର କରିବାକୁ
ଆର କରିେଦଉଛୁ େଯଉଁମାେନ କଥା କହି ପାରdି

ନାହ]

େସମାେନ ଏହି ପକାରର ଭାଷାର ବ!ବହାରେର ସି wହA କି o
ଆେମ ସମେA ଉଣାअଧି େକ ଏହି ଠାରର ଭାଷାକୁ ବୁ ଝୁ ଏବଂ
ବ!ବହାର କରୁ  ନବଜନିO ତ ଶି ଶୁକୁ ଆଖିର ଠାରେର ମୁହଁର
ବି ଭିନH ଆକାର ଓ ଢpେର ଆେମ ଆେମାଦି ତ କରି ଭାବର
ଆଦାନ ପଦାନ କରିଥାଉ
ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ େକେବ ଆଉ େକମିତି େହାଇଥି ଲା ତାହା
ଗେବଷଣାର ବି ଷୟ କାରଣ ପୃଥିବୀ ଉପେର ମନୁ ଷ!ର ଉପMିତି
ଲEାଧିକ ବଷର େତଣୁ ଏହା େକେବ େହାଇଥି ଲା ତାହା ଜାଣିବା
अତ!d କ~ସାଧ! ତଥାପି ଭାଷାବି ାନୀମାେନ अତୀତର କି ଛି
େପୗରାଣିକ ଗ¼ ଏବଂ ଐତି ହାସି କ ଘଟଣାବଳୀ ଇତ!ାଦି କୁ ଆଧାର
କରି

ଭାଷାର

ବି କାଶ

ବି ଷୟେର

କି ଛି

କଛି

ଉପMାପନ

କରିଆସୁଛdି  ତଥାପି ଭାଷା ବି ଷୟେର ଗେବଷଣା କରୁ ଥିବା
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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अେନକ ବୁ wିଜୀବି ' ମତେର ଭାଷାକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ େହେଲ କି ଛି କଛି ତଥ!କୁ
ଆଧାର କରିବାକୁ ପେଡ଼ େସହି ସବୁ ତଥ! ଯାହା ନି ମHେର ଲି ଖିତ;
http://www.appsgeyser.com/4368717

୧. ଭାଷା ହଠାତ୍ ଦି େନ ସୃ~ି େହାଇଥି ବା ଭଳି ବAୁ ନୁ େହଁ ଏହା
କମବି କାଶ ଭାବେର େହାଇଥି ବ ଭାଷାର ଜଟିଳତା ଏବଂ ସୀମିତ େଭୗଗଳି କ
େEତେର ମଧ! ଭାଷାର ବି ବିଧତା ଏହି ତଥ!କୁ ସତ! େବାଲି ପମାଣିତ
କରିଥାଏ ହୁଏତ ଏହି ପକାରର ଉନH ତି ଭାଷାର ପାକ-अବMାେର ବ!ବହୃତ
ଠାର ବା ଇpିତ କି bା ସାେ'ତି କ ଭାଷାରୁ ହ] େହାଇଥାଇପାେର
୨. अେନକ ଗେବଷକ ଏହା ବି ମାନdି େଯ ଭାଷା ଏେତ ସମୃw େଯ ଏହା
େକୗଣସି ଉରୁ କମବି କାଶ େହାଇନଥି ବ ବରଂ ମନୁ ଷ! ଜାତି ର ଉଦ୍ଭବ
ସମୟେର ପକାଶି ତ େହାଇଥି ବ ଏହା अଚାନକ୍ ବା ହଠାତ୍ ପରିପକାଶ
ପାଇଥି ବ େବାଲି अେନକ ମତ ଦି अdି 
୩. କି ଛି ଗେବଷକ' ମତେର ଭାଷା ଆମର अMି ମ½ାଗତ ବା ଗୁଣସୂତ
ସହ ସଂଶି~ େତଣୁ ପେତ!କ ପଜାତି ର ଭାଷା ଭି ନH ଭି ନH  ଏହା ମନୁ ଷ!ର
ଆଭ!dରୀଣ ବା अdନsହିତ ଗୁଣ େବାଲି କୁ ହାଯାଇପାେର
୪. अେନକ ଗେବଷକ କି o କୁ ହdି େଯ ଭାଷା ଏକ ସାମାଜି କ ବ!ବMାର
ଫଳ ଆମର ସାମାଜି କ ଚାଲିଚଳଣୀରୁ ହ] ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ସବ େବାଲି
अେନେକ ମତ ଦି अdି 
ଜେଣ ବି ଖ!ାତ ଭାଷାବି ତ୍ େନାମ୍ େଚାମ୍<ି ' ମତେର ଭାଷା ପାଇଁ
ଆବଶ!କ ମAିର अଂଶଟି ହଠାତ୍ ବି କଶି ତ େହାଇଥିବ ପାୟ ଏକ ଲEବଷ
ତେଳ ଏହି ପକାରର ଗୁଣସୂତେର ବି ଭାଜନ ଘଟି େହାଇଥିବ େବାଲି େସ ମତ
ଦି अdି  ଐତି ହାସି କ ମାନ' ହି ସାବେର ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତି ର अଭୁ !ଦୟ
ବି ଗତ ୨ ଲEରୁ ୬୦ ହଜାର ବଷ ଭି ତେର ହ] େହାଇଥି ଲା ଏହି ସମୟ ମଧ!େର
ହ] ଭାଷାର अଭୁ !ଦୟ େହାଇଥି ଲା ପାୟ ୧ ଲE ଚାଳି ଶି ହଜାର ବଷେର अନୁ !ନ
ପା ରୁ ଛअ ହଜାର ପୀଢ଼ି ର ବି କାଶ େହାଇଥି ଲା ଏବଂ େସହି ସମୟେର ହ]

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଭାଷାର ଭି _ି ଭୂ ମି ପଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ଉନH ତି େହାଇଥି ଲା
~ିେଭନ୍ ପି 'ର୍' ମତେର ଭାଷା ମନୁ ଷ!ର अdନsହିତ ଗୁଣ ଏବଂ ଏହା
http://www.appsgeyser.com/4368717

ପଯ!ାୟକେମ

ବା

କମବି କାଶ

ଭାବେର

ଉନH ତି

କରିଥିବ

ମାଇେକଲ୍

େଟାମାେସେଲm ା' ମତେର ଭାଷା ସାମାଜି କତାରୁ ହ] ସୃ~ି େହାଇଥିବ ପଥେମ
ହୁଏତ ସାେ'ତି କ ବା ଇpିତ ବା ଠାର ଭାଷାରୁ ଧି େର ଧି େର ଶv ଓ ଭାଷାର
ପକାରେଭଦ ସୃ~ି େହାଇଥି ବ
କି o ଭାଷା ଉଦ୍ଭବ େହବାର ସମୟସୀମା ଏେତ ପୁରୁଣା େଯ େକୗଣସି
କଥା ସଠି କ ଭାବେର କହି ବା ସବ ନୁ େହଁ ତଥାପି ଆେମ ଭାବି ପାରିବା େଯ
େଯ େକୗଣସି ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ସାେ'ତି କ ଭାଷାରୁ ହ] େହାଇଥି ବ ପଥେମ
ହୁଏତ ମନୁ ଷ! ବି ଭିନH ସେ'ତ ାରା ଭାବର ଆଦାନ ପଦାନ କରିଥି ବ କି o
ପେର ଭାଷା ବା ଶvଗ¼ି ର ଉପMି ତି ତାକୁ ଭି ନH ଭି ନH ଶv କହି ବାକୁ ଉାହି ତ
କରିଥି ବ ଏକ अEରି अେନକ ସାେ'ତି କ ଭାଷା ଯାହା ବ_ମାନ ପଶୁପEୀ ପରି
ପାଣୀମାେନ ବ!ବହାର କରdି େଯମି ତି କୁ କୁ ର, ବି େଲଇ, ମା'ଡ଼ ଇତ!ାଦି େସ
ସବୁ ମନୁ ଷ! ବ!ବହାର କରୁ କରୁ ଦୁ ଇ ଏବଂ ତେତାଧିକ अEରର ଶv ସବୁ ସୃ~ି
େହାଇଥି ବ ବି ଭିନH ଭାଷାବି ତ୍ ମାେନ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି अେନକ ତଥ!
ଉପMାପନ କରିଛdି 
କି ଛି ଭାଷାବି ତ' ମତେର େକବଳ ସାେ'ତି କ ଭାଷା ନୁ େହଁ ବରଂ
ଭାବଭpୀ ମଧ! ଆଦ! ଭାଷାର Mାନ େନଇଥି ବ େଯମି ତି ପଶୁପEୀମାନ'
ମଧ!େର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ମାନବ ସଭ!ତାେର ମଧ! अେନକ େଦଶେର
େଦଖାଯାଏ ଦEିଣ ଆଫିକାର अେନକ େଦଶେର େଲାକମାେନ ଭି ନH ଭି ନH
କଥାପାଇଁ ଭି ନH ଭି ନH ପକାରର ଭାବଭpୀ ଓ ନୃ ତ!ର ଆବି ାର କରିଛdି 
ବି ପରୀତ ଲିpର ବ!ି କୁ ଆକଷsତ କରିବା ପାଇଁ ନୃ ତ!, େଭାକ ଲାଗି େଲ
ମୁଖଭpୀ ଓ ଶରୀରର ଭpୀ ଏ ସବୁ ମଧ! ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବେର अେନକ
ସାହାଯ! କରିଥିେବ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େପୗରାଣିକ ସାହି ତ!କାର ଏବଂ ଗେବଷକ' ମତେର ଭାଷା ମନୁ ଷ!କୃ ତ
ନ େହାଇ େଦୖ ବୀକୃ ତ ଆଶୀବାଦ େହାଇଥାଇପାେର अେନକ େପୗରାଣିକ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଗ¼େର ମନୁ ଷ!କୁ

ମନୁ ଷ! ସେମତ अେନକ ପଶୁପEୀ' ସହ ଭାବର

ଆଦାନପଦାନ କରିବା Eମତା ଦି ଆଯାଇଥି ଲା ଏହା େକବଳ େଦୖ ବୀ ଆଶୀବାଦ
ାରା ସବ େବାଲି କୁ ହଯାଇପାେର ହି Lୁ ଧମେର େଦବୀ ସରସ ତୀ'ୁ ଭାଷା
ଓ ସାହି ତ!ର ମୁଖ! େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥାଏ କୁ ହାଯାଏ ଯାହାର କେର
ସରସ ତୀ

ବାସ

କରdି

ତା'ର

ବାଣୀ

अତ!d

ମଧୁର

େହାଇଥାଏ

ବାଇେବଲେର ମଧ! अେନକ କାହାଣୀ ରହି ଛି େଯଉଁଠି ଭାଷାର ଆବି ାର
ବି ଷୟେର େଲଖାଯାଇଛି  ବାଇେବଲର ଓଲ୍ଡ୍ େଟ~ାେମjର ବୁ କ୍ अଫ୍
େଜେନସି ସ୍ अନୁ ସାେର ଭଗବାନ ବାେବଲର ଉ

ମି ନାରର ନି ମା ଣକୁ କରାଇ

େଦଇନଥି େଲ ଏବଂ ଏଥି େର ହେତାାହି ତ େହାଇ ଶମିକମାେନ ପର|ର ସହ
କଥାବା_ା େହବା ଆର କରିଥି େଲ ଏହାପେର େସମାେନ ବି ଭିନH अ ଳକୁ
ଯାଇ ଭାଷାର ବି କାଶ କରିଥି େଲ
ଭାଷା ବି ନା ଆମର अAିତ େକେତ अସବ ତାହା ଆେମ ଆଜି ସହଜେର
ବୁ ଝି ପାରୁ େଛ େହେଲ ଏମି ତି ବି ଦି ନ ଥି ଲା େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ
ପର|ର ସହ କଥାବା_ା େହଉନଥି େଲ ଇpିତ ବା ସାେ'ତି କ ଭାଷାର ଚଳଣୀ
ବହୁତ ବି ଳbେର େହାଇଥି ଲା ଆଜି କାଲି ମଧ! ଆେମ ସାେ'ତି କ ଭାଷାର
ବ!ବହାର अେନକ କରୁ ଛୁ ମେନପକାo <ୁଲେର ପଢୁ ଥି ବା େବେଳ ପରିଶା
କରିବାପାଇଁ ଯି ବାକୁ ଥିେଲ କଣ ସେ'ତ କରୁ ଥି େଲ?
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ପଳାଶଫୁଲର ବାସHା
“େସତି କି ଥାଉ, ମଁୁ ଆଉ େଲଖି ପାରିବି ନି େମା ହାତଗୁଡ଼ାକ
ବି nି ପଡ଼ି ଗଲାଣି” କହୁ କହୁ େ<ଚ୍ େପନ୍ଟାକୁ ଛି ାଡ଼ି େଦଇ
ପଳାଇଲା ସାଗରୀକା ବି ଚରା େ<ଚ୍ େପନ୍ଟା େଟବୁ ଲର ଏ
ମୁnରୁ େସ ମୁn ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ବହି ଥାକ ସxି େର ମୁn ଗୁrିଲା
ସାଗରୀକା ଏମିତି

ହଠାତ୍ ଚି ଡ଼ିଯିବା େଦଖି

ମା’ହି ରଣ!ମୟୀ

କହି େଲ, “େତା अEର ଗୁଡ଼ାକ ସୁLର େବାଲି ବାପା କହି େଲ େଲଖି
େଦବାକୁ  େତାର ଯଦି ହାତ ବି nି ପଡ଼ି ଗଲାଣି, େତେବ ଥାଉ େସ

ଶୀ अରବି L ଆଚାଯ!

ଆସି େଲ ନି େଜ େଲଖି େବ”
“କାହ]କି ? ଭାଇର ସାp ମାନ' ଲି~୍ ଆଣି କଣ ବାପା
େଦଇଥି େଲ କି ? େସଇ ଭାଇ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ହଜାଏ ସାp
ପାଖକୁ ବସି ଠି କଣା େଲଖିବ ମଁୁ ଏେତ ନି ମ}ଣ ପତ ଉପେର
େଗାଲ େଗାଲ କରି େଲଖିପାରିବି ନି” ଝି अର अଭି ମାନକୁ େଦଖି
ହି ରଣ!ମୟୀ ହସି ହସି କହି େଲ, “ହଉ େତା ଭାଇ ଆସୁ ତାକୁ
କହି ବି ତା ବାହାଘର କାଡ଼ ଉପେର ଠି କଣା ବି େସ ହ] େଲଖିବ
ଆଉ ତା ସାpସାଥୀ' ପାଖକୁ ପେଠଇବ େହଲା ତ?”
ମାଆ ଝି अ' ଏହି କଥାବା_ା ଭି ତେର କଲିଂ େବଲ
ବାଜି ଲା ସାଗରୀକା ଧାଇଁଗଲା କବାଟ େଖାଲିବାକୁ  ହି ରଣ!ମୟୀ
ଚାହ] ରହି ଥିେଲ, ତା ଯି ବା ବାଟକୁ  ଏଇ େସଇ ସାନ ଝି अ
ସାଗରୀକା, େଛାଟ େବଳି ଭାଇ ସହି ତ ତାର କଳି ହୁଏ ଟିେକ ଟିେକ
କଥାେର ପି ଲା କହି େଲ ଦୁ ଇଟି ବଡ଼ ପୁअ अନି ରୁw ଆଉ ସାନ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଝି अ ସାଗରୀକା ଦୁ ଇଜଣ ଯଦି ଏକାଠି ଥି େବ ତା େହେଲ ଘେର ପବଳ ଶv
ପଦୁ ଷଣ େହବା ସ ାଭାବି କ अନି ଟା ଟିେକ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ରହି ବା ପିଲା, େହେଲ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଭାଇଭଉଣୀ ଏକାଠି େହେଲ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାେଗ େଯ ଘର କେ େସ ବି ପାଟି
କରିଦି ଏ
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଏେକାଇଶି ବଷ େହଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଏମିତି ଏହି ଘେର ସବୁ
ଠି କ୍ ଠି କ୍ ଚାଲିଛି  କି o ପି ଲାଏ ବଡ଼ େହାଇଗେଲଣି ପୁअ अନି ରୁwର ବାହାଘର
ଠି କ୍ େହାଇଯାଇଛି  କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସାଗରିକା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତର ତର
େହାଇ କେଲଜକୁ ବାହାେର ଭାଇକୁ ବି ଛଣାରୁ ଉଠାଏ ନ ଉଠି େଲ ପାଣି ଆଣି
ମୁହଁେର ଛାେଟ େଦହେର ଦି ଚାରି ବି ଧା େଗାଇଠା ବି ପେକଇେଦଇ ଉଠାଏ
ପତି ଦିନ ଭାଇଠଁୁ ଦୁ ଇ ତି ନି ବି ଧା ନ ଖାଇେଲ ତା ଦି ନ ଆର େହଉନଥି ଲା
ଏେବ ସି ଏ ଯାଇ ଶାଶୁଘେର କି ପରି ଚଳୁ ଛି େକଜାଣି? ଏଡୁ ଟିଏ େହଲାଣି େହେଲ
ପି ଲାଳି ଆମି ଗଲାନି  କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁ ଭାବୁ ମେନ ମେନ ହସି ପକାଇେଲ
େସ
ଏତି କି େବେଳ ଘରକୁ ପଶି ଆସି େଲ ସାଗରୀକା, ତାର ସ ାମୀ ଦୀପକ ଆଉ
ବାପା ବି ଶଭୂଷଣ ଦୀପକ ଏବ େବସରକାରୀ କେଲଜେର अଧ!ାପନା କେର
ବୟସ

ତି ରିଶି

ପାଖାପାଖି ,

େଦଖିବାକୁ

ସୁLର

େଚେହରାର

अଧିକାରୀ

ବି ଶଭୂଷଣ' ବୟସ ଷାଠି ଏ େହଲାଣି अବସରପା ଶି Eକ, ରା~ପତି ' ଠାରୁ
ପୁର<ାର ପାଇଛdି େସ ମୁହଁେର ସବୁ େବେଳ ଗାୀଯ!ର ଛାପ ଥାଏ ଆଖିର
ଚଷମା, େକଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ଗଲାଣି ବ!Aତା ଭି ତେର େବାଧହୁଏ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା
ଦାଢ଼ି ପତି ନି ଘା ନାହ] ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଦୀଘନିଶାସ ମାରି ଚପଲ େଖାଲିେଲ
ଦୀପକ େଚୟାର ଉପେର ବସି ପଡ଼ି େଗାଡ଼ରୁ େଜାତା େଖାଲୁ ଥାdି  କି ଛି ସମୟ
ପାଇଁ ପରିେବଶ ଶାd ଓ ନି A ରହି ଲା ହି ରଣ!ମୟୀ ଦୁ ହ]' ମୁହଁକୁ ପଥେମ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଯାଉଥାଏ, କଣ ଆଣିବାକୁ

େବାଧହୁଏ
http://www.appsgeyser.com/4368717

“େକେତେବେଳ
ଦୀପକ'ୁ 

ଘରୁ

େସେତେବେଳ

ବାହାରିଲ
ଦୀପକ

ପୁअ?”
େଜାତା

ହି ରଣ!ମୟୀ
େଖାଲିେଦଇ

ପଚାରିେଲ
ସାଗାରୀକାକୁ

େଖାଜୁ ଥି େଲ କି ଛି କହି ବାପାଇଁ େବାଧହୁଏ ଶାଶୁ' ପଶH ଶୁଣି କହି େଲ, “କାଲି
ରାତି ରୁ ବାହାରୁ ଥି ଲି, କି o କାମ ପଡ଼ି ବାରୁ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଶୀଘ କାମ
ସାରିେଦଇ ବାହାରିଲି ” ଘର ଭି ତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବି ଶଭୂଷଣ କହୁଥି େଲ,
“ଆଜି କାଲି ବସେର େଯଉଁ ଭି ଡ଼, େଭାର ବସେର ହ] ଆସି ବାଟା ଖୁବ୍ ଭଲ”
ଏତି କି େବେଳ ଘର ଭି ତରୁ ଲୁ ଗା ବଦଳାଇବାପାଇଁ େଧାତି ଟିଏ ଧରି
ଆସି ଲା ସାଗରୀକା ଦୀପକ ହାତକୁ େଧାତି ଟା ବଢ଼ାଇ େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା,
“ଆଉ ବାଟେର କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇନି ତ?”
“ନଁା” ସଂEି ଉ_ରଟିଏ େଦଇ ଲୁ ଗା ବଦଳାଇବାେର ବ!A େହାଇଗେଲ
ଦୀପକ
“ହଉ, ଶୀଘ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇଯାअ, ମଁୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢୁ ଛି ” କହି େଦଇ
ଭି ତରକୁ ଉଠୁ ଥି େଲ, ସାଗରୀକ କହି ଲା, “ମା, ତୁ ବସ ମଁୁ ସବୁ ବୁ ଝୁଛି ”
“ନାଇଁ େଲା ମା ମଁୁ ଯାଏ ୟା’'ୁ ପଚାେର େସ ନି ମ}ଣ ପତ େକେବ
େଲଖା ସରିବ, େକେବ ପଠାେହବ? ଆଉ ସବୁ ଚାରିଦି ନ ରହି ଲା ଏ ପଯ!d
अନି ଆସି ଲାନି  ସବୁ ବxୁ ବାxବ, ସାpସାଥୀ ଆସି ପହ ି ଯିେବ, ଆମ ବାବୁ '
େଦଖାନାହ] କଣ େଯ କହି ବି, କି ଛି ବୁ ଝି େହଉନି  ”
“ତୁ ଖାଲିଟାେର ଚି dା କରୁ ଛୁ େବାଉ ମଁୁ ସବୁ େଲଖି େଦବି  ଆଉ ଆଜି
ବାଇ ସବୁ କାଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପେଠଇେଦବା”
“କଣ େହଲା? ଏ ଯାଏଁ ସବୁ କାଡ଼ ପଠା େହଇନି ? ଆଜି ପେଠଇେଲ
େକେବ ମିଳିବ? ଆଜି କାଲି େପା~୍ େଯଉଁ ଶୀଘ ପହ ୁ ଛି!!” ଦୀପକ କହି େଲ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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“ପୁअ, ତୁ େମ େସ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଯାअ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇଯାअ, କି ଛି
ଖାଇବ ଘରୁ େକେତେବଳୁ ବାହାରିଲଣି! ମଁୁ ଯାଏଁ େଦେଖ ଇେୟ କଣ
http://www.appsgeyser.com/4368717

କରୁ ଛdି ” ହି ରଣ!ମୟୀ ଘର ଭି ତରକୁ ଚାଲିଗେଲ
“କଣ କି େହା? ତମ ଭାଇ ସାେହବ ଆହୁରି

ଆସି ନାହାdି ? ଚି ଠି

େଦଇଥି େଲ ଶୀଘ ଆସୁଛି େବାଲି  ବାହାଘର କଥା, ଏେତ अବେହଳା? ଟିେକ
ଏପଟ େସପଟ େହେଲ େକେଡ଼ अସୁବିଧା...” କହି ମୁରୁକି ହସୁଥିେଲ ଦୀପକ
ସାଗରୀକା ଚି ଡ଼ିଯାଇ କହି ଲା, “ଓେହା, ବାହା େହବ ଭାଇ, ତମକୁ ଏେତ
ଚି dା କାହ]କି?
“େହବନି ? ହଇ େହା େକେତ ବଷ େହଲାକି ? ଆମ ବାହାଘର ତମକୁ
ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଲାଗି ଲାଣି ହଉ ଛାଡ଼ ଏଠି ଏଇ ପLର ଦି ନ କଣ କରୁ ଥିଲ
ତୁ େମ ଟିେକ ଶୁେଣ ମଁୁ େସଠି େକେତ ହଇରାଣ େହଉଥି ଲି ତେମ ଜାଣିଛ ତ!”
ଦୀପକ କହି େଲ
“ମଁୁ ଆସି ଲି େବାଲି େକେତ କାମ େହଇ ପାରିଲା ତେମ କଣ ଜାଣିବ?
ଆଗରୁ ଆସି ଥିଲି େବାଲି ସି ନା ସାହାଯ! େହଲା अjା ସଳଖିବାକୁ ସମୟ
ପାଉନି ” ସାଗରୀକା କହି ଲା
“ହଁ , େଦଖୁଛି କଣ ସବୁ କରିଛ ବାହାଘରକୁ ଚାରିଦି ନ ରହି ଲା, ଏ ଯାଏଁ
ନି ମ}ଣ ପତ ଗଲାନି  ଆଉ କଣ ସବୁ କାମ କରିଛ େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ି ବ” ଦୀପକ
ଚି େଡ଼ଇବାକୁ କହି େଲ କି o ତା' କଥାେର ଚି ଡ଼ି ଉଠି ଲା ସାଗରୀକା କି ଛି କହି
ତ ପାରିଲାନି , ଦୁ ମ୍ ଦୁ ମ୍ େହାଇ ଘର ଭି ତରକୁ ଚାଲିଗଲା ତା ପେଛ ପେଛ
ଦୀପକ ଯାଇ କହୁଥି େଲ, “କଣ ରାଗି ଗଲ କି ? ଆେର ମଁୁ ଏମିତି ମଜାେର କହୁଥିଲି
ନା...”
X

X

X

X

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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“ରାଗି ବିନି? ନି ୟ ରାଗି ବି ଆପଣ େଯପରି କାମ କରୁ ଛdି ଯି ଏ ବି
େହଉ ରାଗି ବ, ବୁ ଝି େଲ?” ବସ ଭି ତେର ସମA' ଦୃ ~ି ଆକଷଣ କରି କହି
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଉଠି ଲା अନି ରୁw ଆଗ ସି ଟେର ବସି ଥିବା ଭଦ ମହି ଳା ବୁ ଲି ଚାହ]େଲ
ରାଗି ବାର କାରଣ େହଲା ଏେତ କ~କରି अନି ରୁw ବସଟିେର ସାଇଡ଼୍ ସି ଟ୍ ଟିଏ
ପାଇଁ अଗୀମ अଥ େଦଇଥି ଲା େସଥି ପାଇଁ ଦି ନଟିଏ ଆଗରୁ େଲାକ ପେଠଇ େସ
ବୁ କି ଂ ବି କରିଥି ଲା କି o ଜି ନିଷପତ ଧରି ବସେର ଚଢ଼ି ଲା େବଳକୁ ଜେଣ
ବୃ ହଦାକାୟ ଭଦମହି ଳା ତାର ସି ଟଟିକୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବେର अି ଆର କରି
ବସି ଛdି  ତା'ର अନୁ େରାଧ ମଁୁ ଏହି ଠାେର ଟିେକଟ୍ ନ କରି ମଧ! ବସି ବି
ଧି େର ଧି େର ତା' अନୁ େରାଧ ଜି ଦ୍େର ପରିଣତ େହବାରୁ अନି ରୁw ରାଗି ଗଲା
ବସେର ବସି ଥିବା अନ! ଯାତୀମାେନ ଏହି ପାଟିତୁn ଶୁଣି ବି ର େହବା
ସ ାଭାବି କ ସବୁ ଯାତୀମାେନ ବି ର େହବା େଦଖି େସହି ଭଦ ମହି ଳା ନି ରୁପାୟ
େହାଇ ଆଗ ସି ଟେର ବସି ଥିବା ତା'ର ବାxବୀ' ପାଖକୁ ଚାଲିଆସି େଲ
अନି ରୁw ମଧ! ହଠାତ୍ ଏେତ ବଡ଼ ପାଟି କରି ସମA' ଦୃ ~ି ଆକଷଣ
କରିଥି ବାରୁ ନି େଜ ଲ½ି ତ େବାଧ କରୁ ଥି ଲା େତଣୁ ତର ତର େହାଇ ନି ଜର
ଜି ନିଷପତ ଉପର ଥାକେର େଥାଇେଦଇ ବସରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା
ବସ୍ ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଆହୁରି ପLର ମି ନିଟ୍ अଛି  ତାକୁ

ଭାରି ବ!A

ଲାଗୁଥିଲା ଜଣାପଡୁ ଛି େଯମିତି ତା’ର ସମୟ ସହ ମୁହଁାମୁହ] ମୁକାବି ଲା
େହଉଛି  ଆଉ ସମୟ ତା ଉପେର ଦାଉ ସାଧୁଛି ବାରbାର ହାତପି xା ଘଡ଼ି କୁ
ଚାହଁୁ ଥାଏ େସ ପଦଚାରଣ କରୁ କରୁ ସି େମj୍ େବ

ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା

ମେନ ପଡୁ ଥିଲା ତା’ର ପବ
ୂ  ଦି ନର କଥା ‘अନୁ ’ର ମୁହଁଟି ତା’ ଆଗେର ଭାସି
ଯାଉଥି ଲା େସଦି େନ େସ େଯେତେବେଳ ଏମିତି ଘରକୁ ବାହାରୁ ଥି ଲା ତାକୁ
ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଆସୁଥିଲା ‘अନୁ ’ େଶଷେର ତା’ର କାL କାL େହଇ ବାଏ ବାଏ
କରୁ ଥି ବା ଦୃ ଶ!କୁ ବସର କାଚ ଝରକା ଭି ତରୁ ଉପେଭାଗ କରୁ ଥି ଲା अନି ରୁw
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ତା’ର ପଥମ ସାEାତ ‘अନୁ ’ ସହି ତ ମଧ! ଏହି ବସେର େହାଇଥି ଲା େଯମି ତି
अନୁ ଆଉ େସ ଆଉ ବସ୍ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ବି ରାଟ ଇତି ହାସର ମୁଖ! ଚରିତ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ପରି ଜଣାପଡୁ ଥି େଲ अନି ରୁw ପାଖେର
ହଠାତ୍ ବସର ହ ଶୁଣି ଚି dା ରାଜ!ରୁ େଫରି ଆସି ଲା अନି ରୁw ତର
ତର େହାଇ ହାତ ଘjାକୁ ଚାହ]ଲା ଆେର ସମୟ ତ୍ େହାଇଗଲାଣି ଶୀଘ
ବସକୁ ଉଠି ଗଲା ଆଉ ନି ଜ ସି ଟେର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ଲା ଧି େର ଧିେର ବସେର
ଥି ବା अଧିକାଂଶ ସି ଟ୍ ପ
ୂ  େହାଇଗଲା କି ଛି େଲାକ ସି ଟ୍ ନ ପାଇ ଏେଣ େତେଣ
େଦଖୁଥିେଲ, ଖାଲି ସି ଟ୍ ଟିଏ ପାଇବା ଆଶାେର अନି ରୁwର ପାଖ ସି ଟ୍ଟିେର
ଜେଣ େପୗଢ଼ ବ!ି ଆସି ବସି େଲ
“ଆପଣ େକଉଁଠିକି ଯି େବ ?” ପଶHବାଚୀ ଦୃ ~ିେର ଚାହ]ଲା अନି ରୁw
ତା'ୁ  କି ଛି ଉ_ର ନ ପାଇ ପୁଣି ପଶH େଦାହରାଇଲା, ସାମାନ! ଉ

ସ ରେର

ଧି େର ଧି େର େପୗଢ଼ ବ!ି ଜଣକ अନି ରୁw ଆଡ଼କୁ ଚାହ]େଲ ତା'ର ଗାxୀ
େଟାପି ତଳୁ କାନେର ଲଗାଇଥି ବା େଛାଟ ଇୟର୍ େଫାନକୁ େଦଖି अନି ରୁw
ବୁ ଝି ପାରିଥି ଲା ତାର ପଶHର ଉ_ର େସ କାହ]କି ପାଇଲା ନାହ]
“କଣ େହଲା ବାପା?” େପୗଢ଼ ବ!ି ଜଣକ ପଶH କରୁ ଥି େଲ अନି ରୁwକୁ 
अନି ରୁw ଆଉ ଉ

ସ ରେର ପଚାରିବାକୁ ଚାହ]ଲା ନାହ] େତଣୁ େକବଳ ସିO ତ ହସ

ଟିଏ େଦଇ ତା' अେବଗତା ଭpକଲା େସ ବ!ି ଜଣକ ମଧ! ଧି େର
ହସି େଦଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାହ]େଲ ସାମHା ସି ଟର ମହି ଳା ଦୁ ଇଜଣ अନି ରୁw
ଆଡ଼କୁ ବୁ ଲି ଚାହଁୁ ଥି େଲ ଆଉ ନି ଜ ନି ଜ ଭି ତେର କଣ ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କଥା
େହଉଥି େଲ अନି ରୁwକୁ ତା ଚାରିପଟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମି ତି
େସ ସମA' ଦୃ ~ିେର େଗାେଟ ଆେଲାଚ! ବି ଷୟ େହାଇଯାଇଛି  ମେନ ମେନ
ବି ର େହାଇ େସ ଆଖି ବୁ ଜି ସି ଟକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଲା अନୁ ଭବ କରୁ ଥି ଲା ବସ୍
ଧି େର ଧି େର ଆଗକୁ ଯି ବା ପାର କରୁ ଛି  ପାଖର େପୗଢ଼ ବ!ି ମଧ! ନି ଜ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ପୁଣି

େଫରିଯାଇଥି ଲା େସ...
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‘अନୁ ରାଧା’ ଯାହାକୁ େସ ଏେବ ‘अନୁ ’ ଭାବେର ଖୁବ୍ ନି କଟେର ପାଇବାକୁ
ଯାଉଛି  ଦି େନ ହଠାତ୍ େଦଖା େହାଇଥି େଲ ଏମି ତି ଏକ ବସ ଭି ତେର େସଦି ନ
େସ ଗାଜୁ ଏସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ବସକୁ ଉଠି ଥାଏ ସାଥି େର ଥାଆdି
अେଶାକ, ମନOଥ ଆଉ ୱାସି ମ୍ ଖୁବ୍ ଭି ଡ଼ ଥାଏ ବସ େସଥି େର ବସେର େକବଳ
ଛାତଛାତୀ ହ] ଭ_s କହି େଲ ଚେଳ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କାମେର ହ] ଯାଉଥାdି
େବାଧହୁଏ ଭି ଡ଼ ଭି ତେର େସ ଆଉ ମନOଥ େଠଲିେପଲି ଭି ତରକୁ ପାୟ ଦୁ ଇ
ତି ନିଟା ସି ଟ୍ अତି କମ କରି ଚାଲିଯାଇ ଠି ଆ େହେଲ କି o अେଶାକ୍ ଆଉ ୱାସି ମ୍
େସମିତି ବସେର େଗଟ୍ ପାଖେର ଝୁଲିକରି ରହି ଥାdି  ବସର କିm ନର୍ ବାରbାର
କହୁଥାଏ ଭାଇ ଟିେକ ଭି ତରକୁ ଚାଲ କି o େସ ଦୁ େହଁ ନି ରୁପାୟ କାରଣ
ବସେର ପବଳ ଭି ଡ଼ େସମାେନ େଚ~ା କରିବାକୁ ଇiୁକ ନଥି େଲ ହାତେର
ସାଟsଫିେକଟ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଧରିଥାdି େତଣୁ ଭଲେର ଠି ଆ େହାଇପାରିବା ମଧ!
କ~କର େହଉଥାଏ ବାଟେର େକେତକ ଯାଗାେର ବସ୍ अଟକୁ ଥାଏ କି o େଲାକ
ଚଢ଼ି ବା ଛଡ଼ା ଓହm ାଉନଥାdି  ଧି େର ଧି େର अେଶାକ୍ ଓ ୱାସି ମ'ୁ ଏ ଦୁ େହଁ
େଲାକ' ଗହଳେର ଆଉ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହ] ଆଗପଟେର ଜେଣ େମାଟା
ଭଦେଲାକ େପଟକୁ େଲଡି ସ୍ ସି ଟ୍ ଆଡକୁ କରି ଠି ଆ େହାଇଥାdି  କଣ ବା େସ
କରିେବ, େପଟଟା ମଧ! अସବ ଭାବେର ବୃ wି ପାଇଛି  ତାକୁ ରଖିବାପାଇଁ
େଗାେଟ ~ାn ଦରକାର, ନେହେଲ େକେତେବେଳ େସ ଖସି ପଡ଼ି ବ କହି େହବନି 
େହ ଭଗବାନ! ମଣିଷମାନ'ର ଏେତ ବଡ଼ େପଟ କାହ]କି ଥାଏ? ମନOଥ ଢି ମା
ଢି ମା ଆଖି କରି ଚାହ]ଥାଏ େସ େପଟକୁ  ଗରମେର ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଥାଏ
अନି ରୁwର େଗାଟିଏ ହାତେର ଫାଇଲ୍ ତ୍ अନ! ହାତେର ସି ଟ୍ ପଛପାଖକୁ
ଭି ଡ଼କରି ଧରିଛି  ଝାଳ ପବଳ ବହି ଲାଣି ଝାଳ େପାଛି ବ ବା େକମିତି ?
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ରୁ ମାଲଟା ତ ଡାହାଣ ପଟ ପେକଟେର अଛି , ବାହାର କରିେଲ ସି ନା େପାଛି ବ?
ସାଇଡ଼େର ଥି ବା ଥାକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚାହ]ଲା ବସେର ଡାଇଭର ବହୁତ ଉ
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ସ ରେର

ଗୀତ ଲଗାଇ େଦଇଥାଏ, “ହମ୍ ତୁ ମ୍ ଏକ୍ କମେର େମ ବL୍ େହା...”
କେ~ମେ~ ନି ଜ ଫାଇଲକୁ େସଇ ଥାକେର େଥାଇେଦଲା अନି ରୁw ମନOଥ
ଟିେକ ମଜାଳି ଆ ପି ଲା, ଗୀତ ସହ ତାଳ େଦଇ ଧି େର ଧି େର େବାଲି ଲା... “ହମ୍
ତୁ ମ ଏକ ବସେମ ବL େହା... ଔର୍ ଫାଇଲ୍ େଖା ଯାଏ...”
“େଧତ୍! ତୁ ଏମି ତି କହି ବୁ? ବଷ ବଷ ଧରି େଯଉଁ ପରିଶମ କରାଯାଇ ଏ
ସାଟsଫିେକଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କରିଛି େସ ସବୁ ହଜି ଯିବାଟା େତାେତ ମଜା
ଲାଗି ଛି ? ଆଉ ଏମି ତି କହି ବୁନି ” अନି ରୁw କହି ଲା
“ନା ମ କହି େଦେଲ କଣ ସତେର ହଜି ଯିବ ନା କଣ? ଯଦି େସମି ତି
େହବ ତା େହେଲ ଏ ଗାଡ଼ି େର େଯେତ ପିଲା अଛdି ସମA' ଫାଇଲ୍
ହଜି ଯାଉ” ମନOଥ ଥଟାେର କହି ଲା
େଲଡି ସ୍ ସି ଟେର ବସି ଥିବା ଦୁ ଇଟା ଝି अ ପଛକୁ ଚାହ]େଲ େସମାନ'
ହାତେର ବି ଫାଇଲ୍ ଥାଏ େସମାନ'ୁ ଚାହ]େଦଇ ମନOଥ ନି ରବ େହାଇଗଲା
ଝି अ ଦୁ ଇଟା ଆଗକୁ ବୁ ଲି ବସି େଲ ତା' ପାଖେର େସ େମାଟା ଭଦେଲାକ
ଜଣକ ପୁରାପୁରି ଢଳି ପଡି ଛdି  ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ଟିେକ ଭାରସାମ! ହେରଇେଲ
ତା େହେଲ େସ ଝି अ ଦୁ ଇଟା अକାଳେର ରସାତଳକୁ ପା େହାଇଯି େବ କି o
କହି ବାର ଶି କାହାର ନଥାଏ

କମଶଃ...
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ଓଡ଼ିଆ ସାହି ତ! ଓ अନୁ ବାଦ
ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ! अନୁ ବାଦ େEତେର ଖୁବ୍ ଉନH ତି
କରିଛି  ୧୮୩୮ ମା  ୧ ତାରିଖେର କଟକ ଠାେର ଓଡ଼ି ଶା ମି ସନ
େପସ୍ ପତି *ା େହାଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଉେ ଶ! ଥିଲା ଖୀ~ଧମ
ସbxି ତ ବି ଷୟ ପକାଶନ କରିବା। ଓଡ଼ି ଆ େପୗରାଣିକ ଓ ଧାମsକ
ଗ¼ ଏବଂ ପାରିକ ଶି Eାର ପୁAକ ଗୁଡ଼ିକର ବwsºୁ ଚାହି ଦା େଦଖି
କମଶଃ ଏଠାେର େସଗୁଡ଼ିକର ପକାଶନ ମଧ! ଆର େହଲା। ଏହି
ସମୟେର अନୁ ବାଦର େଲାକପି ୟତା ବଢ଼ି ଲା। ୧୮୪୦ - ୧୮୪୪

ପତି ଭା ପି ୟଦଶsନୀ

ମଧ!େର Reverend Sutton, Old ଓ New Testament କୁ
ଓଡ଼ି ଆେର अନୁ ବାଦ କରି ପକାଶ କେଲ। େସ ମଧ! ଓଡ଼ି ଆ
ବ!ାକରଣକୁ ଇଂରାଜୀେର अନୁ ବାଦ କରିଥି େଲ।
अନୁ ବାଦ
अପରିମିତ।

େସ

େEତେର

ରାଧାନାଥ

ବାେଲଶରେର

ଜନO

ରାୟ'
ଗହଣ

अବଦାନ
କରିଥିେଲ।

କଲି କତାର େପସି େଡ଼ନ୍ସି କେଲଜେର ପାଠପଢ଼ା େଶଷ କରି <ୁଲ
ଇନି େ|¹ର ଭାେବ ବି ହାର ଓ ଓଡ଼ି ଶାେର କାଯ! କରିଥି େଲ।
ତା' ପି ତା ସୁLର ନାରାୟଣ ରାୟ, ପାସs, ଓଡ଼ି ଆ, ବpଳା, ହି Lି ଓ
ସଂ<ୃତ ଭାଷାେର ଦE ଥି େଲ। େଢର ଦି ନ ଧରି କଲି କତାେର
ରହି ବା ଓ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ବା ଫଳେର, ରାଧାନାଥ ପାାତ!
ସାହି ତ! ଓ ଉKୃ~ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଥିେଲ।
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ତା' ରଚି ତ େକଦାରେଗୗରୀ (୧୮୮୬), “Pyramus and Thisbe”ର
କରୁ ଣ କାହାଣୀ ଉପେର ଆଧାରିତ। େସ ଏଇ ଦୁ ଇ ଚରିତକୁ ଏେତ ନି ଖୁଣ ଓ
http://www.appsgeyser.com/4368717

କଳାତOକ ଢpେର ଓଡ଼ି ଶା ପାଣିପବନେର ରେଚଇଛdି େଯ ପାଠକକୁ अନୁ ଭବ
େହବ କାହାଣୀଟି ମୂଳତଃ ଏଇଠି ହ] ଘଟିଥିଲା େଯମି ତି। ଚLଭାଗା (୧୮୮୬)
“Apollo and Daphne” ଉପେର ଆଧାରିତ। େସଥି େର ମଧ! ଚରିତ ଗୁଡ଼ିକର
ଭାରତୀୟକରଣ କରି, େକାଣାକ ସୂଯ! ମLି ରର ଧଂସ ସହି ତ ସଂେଯାଗ କରି
େଲଖାଯାଇଛି । ନLି େକଶରୀ (୧୮୮୭) େର Ovidର ପତି ଧନି ବାରିହୁଏ ଏବଂ
ଉଷା (୧୮୮୮) Atalanta's race ଉପେର ଆଧାରିତ, େଯଉଁଥିେର Adonis ଓ
Venus ' ସbାଦର ରୂପାdରଣ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ। ଉଷା ଓ Atalanta '
ମଧ!େର अେନକ ସାମrସ! ଏବଂ େକେତକ Mାନେର ଆଖି ଦୃଶି ଆ ପାଥକ!
ମଧ! ରହି ଛି। ଏଠାେର ରଚନାର ଦୁ ଇପାଖ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ। Atalanta's
race େର ୨୨୭ ଧାଡ଼ି ଥି ବାେବେଳ, ଉଷାେର ରହି ଛି ପାଖାପାଖି ୭୦୦ ଧାଡ଼ି ।
अନ! अନୁ ବାଦକ ମାନ' ଭଳି ରାଧାନାଥ ମଧ! ସଂ<ୃତି अନୁ ରୂପ ସମାdରାଳ
ପୃ*ଭୂ ମି ଉପେର ନି ଜ अନୁ ଦି ତ େଲଖାକୁ ରୂପ େଦଇଛdି । େସଥି ପାଇଁ େସ ହି Lୁ
େପୗରାଣିକ ଗାଥା, େଲାକକଥା ଓ ପଚଳି ତ ଜନଶୃତି ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା
େନଇଛdି । ପାଚୁ ଯ! ଓ ପାମାଣିକତା େଦବାପାଇଁ େସ ନି ଜ ବି େଶଷଣକୁ Mାନୀୟ
ରp, ଦୃ ଶ! ଓ ରୂପ अଳ'ାରେର ସଜାଇ ପAୁତ କରିଛdି । ଭାଷାdରର
ବି େଶଷଣେର ଓଡ଼ି ଶାର ଭୂ େଗାଳ, ଏହାର ନଦୀ, ଏହାର ପାହାଡ଼, ପବତ, ମLି ର,
ଜpଲ, ମଣିଷ, େଦବେଦବୀ, ପାଣୀ ଠାରୁ ବୃ Eଲତା ଯାଏଁ अତି ସୂEO ଭାବେର
ଗୁ¼ା େହାଇଛି । ରାଧାନାଥ' ବନାତOକ କବି ତା ଗୁଡ଼ିକ େଯତି କି କଳାତOକ
େସୗLଯ! ପରିପୂ, େସଥି େର େସତି କି ଐତି ହାସି କ ଓ ପାସpିକ ସାଂ<ୃତି କ
ମୂଲ!େବାଧ ରହି ଥାଏ। ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ! ନବଜାଗରଣର ଜେଣ ପମୂଖ ରଥି ଠାରୁ
େଢର େବଶୀ ଥି େଲ ରାଧାନାଥ। ତା' େଲଖାେର ଚି ତିତ ଓଡ଼ି ଶାର ଭୂ ଭାଗ!
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ପରବ_ୀ ସମୟେର ସ ତ} ଓଡ଼ି ଶାର ପରିଚୟ ସୃ~ି କରିବା ପାଇଁ ରୂପେରଖ
ପAୁତି େର ବଡ଼ ଭୂ ମିକା ନି ଭାଇଥିଲା।
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଫକୀର େମାହନ ମଧ! ଜେଣ କୁ ଶଳ ଓ ଦE अନୁ ବାଦକ ଥି େଲ। େସ
ସୂ ରାମାୟଣ (୧୮୮୪ - ୧୮୯୫) ଓ ମହାଭାରତ (୧୮୮୭ - ୧୯୦୫) କୁ
अନୁ ବାଦ କରିଥି େଲ, ଯାହାକି ଜେଣ ମଣିଷ ପEେର ଏକାକୀ କରିବା ଉଭୟ
ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସି କ ଭାବେର କଠି ନ ପରିଶମର କାଯ!। ଏେତ ବଡ଼
ମହାକାବ!କୁ ଦଳଗତ ଭାେବ କରିବାକୁ ମଧ! ଜୀବନକାଳ ଲାଗି ଯାଏ। ତା'
अନୁ ବାଦି ତ ଏହି ଗ¼ ଗୁଡ଼ିକ େସ ସମୟର ଶି Eିତ ବଗେର ଉ

ପଶଂସି ତ ଓ

ଆଦୃ ତ େହାଇଥି ଲା। ଏହା ବ!ତୀତ େସ ଛେLାଗ! ଉପନି ଷଦର କି ଛି अଂଶ
ସହି ତ अନ! ଉପନି ଷଦ, ଭଗବଦ ଗୀତା ଓ ହରିବଂଶମ୍ର अନୁ ବାଦ ମଧ!
କରିଥି େଲ।
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାଓ William Cowper ' “The Solitude of Alexander
Selkrik” କୁ “ନି ବା ସି ତର ବି ଳାପ” ଶୀଷକେର ଏେତ ନି ଖୁଣ ଭାବେର ଓଡ଼ି ଆ
अନୁ ବାଦ କରିଛdି େଯ, ପଢ଼ି େଲ अନୁ ଭବ ହୁଏ ଏହାହ] ମୂଳ େଲଖା େଯମି ତି।
William Cowper େଲଖି ଥିେଲ
Society, friendship, and love
Divinely bestowed upon man
Oh had  the wings of a dove
How soon would  taste you again!
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଏହାକୁ अନୁ ବାଦ କରି େଲଖିଛdି ,

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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କାହ] ବxୁ ତା କାହ] େପମ ସୁLର
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ଯାର ପାପତି େଯାଗଁୁ େଦବତା ନର
ଥାଆdା ଯଦି େମାର ବି ହp ପE,
ଲÊି ଭୀଷଣ ଗି ରି, ସମୁଦ ବE
େଦଖdି ପି ୟଜନ ମୁଖ କମଳ
ହୁअdା ସdାପିତ ପାଣ ଶୀତଳ
ଫକି ର େମାହନ, ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ସୁରEା ଓ
ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନି ଜକୁ ଉଗ କରିଥି େଲ। କାରଣ ଭାଷାହ] େଗାଟିଏ ଜାତି ର
ସଂ<ୃତି ର ପାଣେକL ଏବଂ େସ ସମୟେର ଓଡ଼ି ଆ ସଂ<ୃତି ର अAିତ ହ]
ବି ପଦେର ଥି ଲା। अନ! ଭାଷାରୁ କି ଛି ଉପାେଦୟ ତ_ ଏକତି ତ ଓ ରୂପାdରିତ
କରିବା ପାଇଁ अନୁ ବାଦ ଏକ ଭଲ ମାଧ!ମ ଥିଲା ଏବଂ େସ ସମୟର ସାହି ତି!କ
ମାେନ େସହି अନ! ଭାଷା ଭାେବ ବାଛି ଥିେଲ ଇଂରାଜୀ ବା ପାାତ! ସାହି ତ!।
ସତ!ବାଦୀ ବନବି ଦ!ାଳୟର अନ!ତମ ଶି Eକ ପnିତ ନୀଳକ ଦାଶ,
अନୁ ବାଦକ ଭାେବ ନି ଜର ଏକ ସ ତ} ପରିଚୟ ସୃ~ି କରିଥି େଲ। େସ ଖୁବ୍
ଉ େକାଟୀର

अନୁ ବାଦ

(अନୁ କୂଳନ

ବା

adaptation

କୁ ହାଯାଇପାେର)

କରିଥି େଲ Tennyson ' Enoch Arden କୁ “ଦାସ ନାୟକ” (୧୯୨୩) ରୂପେର
ଏବଂ The Princess କୁ

“ପଣୟି ନୀ”(୧୯୧୯) ରୂପେର। ଦୁ ଇଟି ଯାକର

ରଚନାେଶୖ ଳୀ ଥିଲା अନନ! ଓ ଚମKାର। ଦାସ ନାୟକେର ଭାଷାର େଶୖଳୀେର
ଥି ଲା କଥିତ ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ପଣୟି ନୀର ଭାଷାେର ଥିଲା ଭବ!ତା।

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ରାଧାେମାହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମୂଖ!ତଃ ନୃ ତ!ନାଟିକା (Ballade) େଲଖକ
ଥି େଲ, କି o କାବ! अନୁ ବାଦେର ଥିଲା ତା'ର अପୂବ  ଦEତା। େସ କାଳି ଦାସ
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' “େମଘଦୂ ତମ୍” ଓ ଓମର ଖୟାମ' “Sorab & Rustam” କୁ अନୁ ବାଦ
କରିଛdି । ତା' “େମୗସୁମୀ” କବି ତା Shelly ' “Ode to the Westwind”
ଛାୟାେର ରଚି ତ। େସହି ଭଳି ଉଦୟନାଥ ଷଡpୀ' “ଟମ୍ କକା' କୁ ଟୀର”
Harriet B. Stowe ' Uncle Tom's Cabin ର ସଫଳ ଓଡ଼ି ଆ ରୂପାdରଣ
अେଟ। ସଂ<ୃତ ବି ାନ ପnିତ ମୃତୁ!rୟ ରଥ, କାଳି ଦାସ' “କୁ ମାରସବମ୍”
ଓ अନ!ାନ! ସଂ<ୃତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ି ଆେର अନୁ ବାଦ କରି ଓଡ଼ି ଆ ପାଠକ
ମାନ'ୁ ସଂ<ୃତ ଭାଷା ଓ ଆମ େଦଶର ମହାନ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସହି ତ अବଗତ
କରାଇଥି େଲ।
William Shakespeare ' ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର अନୁ ବାଦ ପତି ଦୃ ~ିେଦେଲ
ତି ନିଟି ନାମ ପମୂଖ ଭାେବ ସାମHାକୁ ଆସdି । େସମାେନ େହେଲ ପnିତ अନd
ତି ପାଠୀ ଶମା, ବାଳକୃ º କର ଏବଂ ଡଃ. ମାୟାଧର ମାନସି ଂହ। ପnିତ ଶମା
Hamlet ଓ Merchant of Venice କୁ ସରଳ ସଂ<ୃତେର अନୁ ବାଦ କରିଥି େଲ।
ବାଳକୃ º କର King Lear ଏବଂ Charles ଓ Mary Lamb ' ାରା ସଂକଳି ତ
Tales of Shakespeare କୁ ଓଡ଼ି ଆେର अନୁ ବାଦ କରିଥି େଲ। ସବୁ ଠୁ अଧି କ
ଦୃ ~ି ଆକଷଣ କରିବା ଭଳି ଥିଲା ମାନସି ଂହ' ାରା अନୁ ବାଦି ତ “Othello”
େକL ସାହି ତ! ଏକାଦମୀର ପୃ*େପାଷକତାେର ଏହା ୧୯୫୯ ମସି ହାେର
ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା। ପୁAକଟିର ଉପକମଣିକା Professor Jhon Dover Wilson ' ାରା େଲଖାଇଥି ଲା ସାହି ତ! ଏକାଦମୀ। ସବତଃ ଓଡ଼ି ଆ ପାଠକ
ମାନ'ୁ ପଭାବି ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ!ାେଥ ତା' ଆବାହନ କରାଯାଇଥି ଲା।

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େସହି ସମୟେର ଡଃ.ମାନସି ଂହ େବାଧହୁଏ ଏକମାତ ଓଡ଼ି ଆ େଲଖକ
ଭାେବ େସ£ପି ୟର' ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ अନୁ ବାଦ କରୁ ଥି େଲ। େସେତେବେଳ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େକL ସାହି ତ! ଏକାଦମୀ अନୁ ବାଦର ଉKୃ~ତାକୁ େନଇ ସହେଜ ସo~
େହଉନଥି େଲ େବାଧହୁଏ। ଏକ अଧିକୃତ ବା ପମାଣିତ (commissioned)
अନୁ ବାଦ, ପମାଣିତ/अଧି କୃତ କରାଯାଇଛି େବାଲି େଯ ତାହା ନି ମH ମାନର
େହାଇଥି ବ, ତାହା ସବଥା अଯୁିକର। ଏଥି ପାଇଁ ମଧ! େସତି କି ସୃଜନଶୀଳତା
ଆବଶ!କ େଯତି କି ସୂ ନି ଜସ ସୃ~ି ପାଇଁ ଆବଶ!କ ହୁଏ। େତେବ
ମାନସି ଂହ' ବହି ପଥମ ନୁ େହଁ ଯାହାକୁ େକୗଣସି ବି େଦଶୀ' ନାମ େନଇ
ଉପMାପନ(introduced) କରାଯାଇଥି ଲା। ତା’ପବ
ୂ ର
 ୁ ରବି L ନାଥ ଟାେଗାର'
ଗୀତାrଳି ର ଇଂରାଜୀ अନୁ ବାଦେର W.B.Yeats ଉପକମ େଲଖି ଥିେଲ। େତେବ
ଏହି ଚି dାଧାରା ବଡ଼ ଦୁ ଃଖଦ अେଟ େଯ, ଜେଣ ଭାରତୀୟ' ଇଂରାଜୀ େଲଖା
େକୗଣସି

ବି େଦଶୀ େଲଖକ' ସାଟsଫିେକଟ୍ ାରା ହ] ପରିଚି ତ େହବ,

େଯେତେବେଳକି ପି ମି ~ା ବି ନା ଏଠି କା କାମର ଏକତୀକରଣ େହାଇପାରdା,
େତେବ Othelloର अନୁ ବାଦ, ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଭାଷାେର ମାନସି ଂହ ' अପବ
ୂ 
ଦEତାର ପମାଣ ଦି ଏ।
କବି , ଔପନ!ାସି କ, କଥାକାର, ନାଟ!କାର ଏବଂ ସାbାଦି କ ାେନL ବମା
ମଧ! ଜେଣ ଭଲ अନୁ ବାଦକ ଥି େଲ। େସ Ezra Pound, Walt Whitman, T.
S. Eliot, Emily Zola ' Nana ଏବଂ Maurice Maeterlinck ' Blue Bird
ଇତ!ାଦି अନୁ ବାଦ କରିଥି େଲ। Ezra Pound ' କବି ତା ର ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ବାଦ
ପାଇଁ ତା'ୁ ଓଡ଼ି ଶା ସାହି ତ! ଏକାଦମୀ ପୁର<ାର ମଧ! ମିଳିଥିଲା। T. S.Eliot
' ସମA ପମୂଖ କବି ତା, The Waste Land(େପାଡ଼ାଭୂ ଇଁ), Other Poems
(अନ!ାନ! କବି ତା), The Love Songs of Alfred Prufrock (Alfred Prufrock

'

େପମ

ସpୀତ),

Geronation(ଜରଗମ),

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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(ବୁ ଧବାର ଉପାସନା), The Journey of the Magi(ାନ ତପସ ୀ'
अଭି ଯାତା), Marina(େମରିନା), Landscapes(ପକୃ ତି ଚି ତ), New Hampshire
http://www.appsgeyser.com/4368717

(ନି ଉ ହାସାଏର), Virginia(ଭଜsନିଆ), Usk(ଉ<), Two Choruses From
the Rock(ପାହାଡ଼ ନାଟକର ଦୁ ଇଟି ମିଳିତ କଗାନ) ଇତ!ାଦି କୁ अନୁ ବାଦ
କରିଥି େଲ। ଏ ସମA କବି ତା "େପାଡ଼ାଭୂ ଇଁ ଓ अନ!ାନ! କବି ତା'' ନାମକ
ପୁAକେର ସଂକଳି ତ େହାଇଛି । େସ େଯେତେବେଳ अନୁ ବାଦ କରୁ ଥି େଲ,
େସେତେବେଳ ୧୯୪୮ େର T.S.Eliot 'ୁ ସାହି ତ! ପାଇଁ େନାେବଲ ପୁର<ାର
ମି ଳିଲା। ଓଡ଼ି ଆ କବି ମାନ' ଉପେର Eliot ' ର ପଭାବ ଖୁବ୍ େବଶୀ
ପଡ଼ି ଥିଲା। ସ ି ରାଉତରାୟ, ଗୁରୁପସାଦ ମହାdି , ଭାନୁ ଜୀ ରାଓ, ାେନL ବମା
ଓ ରମାକାd ରଥ ଇତ!ାଦି ସଶ ଭାେବ ଏଲିୟଟ୍ ' ାରା ପଭାବି ତ ଥି େଲ।
ଏଠାେର େକେତକ ପମୂଖ ରୂପାdରଣ ବି ଷୟେର ମଧ! କୁ ହାଯାଇପାେର। ପସି w
ନାଟ!କାର ରାମଶ'ର ରାୟ' “ବନବାଳା” େସ£ପି ୟର ' Tempest ର
ଓଡ଼ି ଆ ରୂପାdରଣ।
୧୯୮୦ ମସି ହା ପେର ଯତି L କୁ ମାର ନାୟକ, ବି କମ କୁ ମାର ଦାସ,
ସ ି ଧାନL ମହାdି , अରୁ ଣ କୁ ମାର ମହାdି , ପଫୁଲm ଚL ମହାdି ଇତ!ାଦି
େଲଖକ ମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀେର अନୁ ବାଦ କରିବାକୁ ପୟାସ
କରିଛdି । ଯତି L କୁ ମାର ନାୟକ ଫକି ରେମାହନ' ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁ (Six
acres and a third, ୨୦୦୫), ଚLେଶଖର ରଥ' “ଯ} ରୁ w” (Astride the
wheel, ୨୦୦୩) ଇତ!ାଦି अନୁ ବାଦ କରିଛdି । “ରୂପାdର” ନାମେର େସ ଏକ
अନୁ ବାଦ ସଂMା ପତି *ା କରିଛdି ଯାହା ଓଡ଼ି ଶାେର ଏଭଳି ଏକମାତ ପୟାସ।
େଗାପୀନାଥ ମହାdି ' “ପରଜା” (Paraja, ୧୯୮୭) ଓ “ଦାନାପାଣି” (The Surviver, ୧୯୯୫) ବି କମ କୁ ମାର ଦାସ' ାରା अନୁ ବାଦି ତ। ସମୀEକ अନୁ ବାଦକ ସ ି ଦାନL ମହାdି ' अେନକ ସଫଳ अନୁ ବାଦ ମଧ!େର ନମଦା

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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(Dilemma),
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େକାକି ଳା

େଦବୀ'

“ବି ଳାସି ନୀ”,

77

ନLି ନୀ

ଶତପଥୀ' “ଚି ମିନିର ଡାକ”, ବି ଦୁ!ତ ପଭା େଦବୀ' “ପତି ଘାତ” ଇତ!ାଦି
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ପମୂଖ। अରୁ ଣ କୁ ମାର ମହାdି , େଗାପୀନାଥ ମହାdି ' “ଦାଦି ବୁଢା” '(The Ancester, ୧୯୯୭) ର अନୁ ବାଦ କରିଛdି । ପଫୁଲm

ଚL ମହାdି

ଓ Jo

Westerbook ମିଳିତ ଭାେବ ଗେଣଶର ମି ଶ' “ସକାଳର ମୁହଁ” (The Face of
The Morning, ୧୯୯୬) ର अନୁ ବାଦ କରିଛdି । ମେନାଜ ଦାସ, ରମାକାd
ରଥ, କି େଶାରୀ ଚରଣ ଦାସ ଓ ସୀତାକାd ମହାପାତ ଆଦି ରଚନାକାର ମାେନ
ନି େଜ ନି ଜ େଲଖାର अନୁ ବାଦ କରିଛdି । କି େଶାରୀ ଚରଣ ଦାସ'ୁ ନି ଜ ଗ
ସଂକଳନ “ଠାକୁ ରଘର ଓ अନ!ାନ! ଗ” ପାଇଁ ସାହି ତ! ଏକାଦମୀରୁ अନୁ ବାଦ
ପାଇଁ ୧୯୭୬ େର ପୁର<ାର ମଧ! ମିଳିଛି।
କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ହାତୀ ବଣେର ଥିେଲ ବି
ଏଣୁ ଏଇମେତ େଲଖି ଥିଲି...
ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ...ଆମ ଓଡ଼ି ଶା...!!!
ଚାଲo... କଥା କଥାେର କଥା ଆର କରିବା...!
ଡାଇଓଜି ନିସ୍; େସ ଥିେଲ ଜେଣ ସରଳ, ନି ରୀହ ଆଉ
ସତ!ପି ୟ। ଗୀକ୍ର ଏହି ମହାପୁରୁଷ' ାନ ଥି ଲା अତି ବି ଚEଣ।
ଜୀବନ ଦଶନର ାନ ବjନ କରୁ ଥି େଲ େସ ନି ତିପତି । ଏଣୁ

ପଶାd ଭୂ ୟଁା

ଡାଇଓଜି ନିସ୍' ବ!ି ତ¤େର ପଭାବି ତ େହାଇ ାନ ଆହରଣ
ନି ମେd ବି ଭିନH अ ଳରୁ େଲାକମାେନ ସଦାସବଦା ଆସୁଥିେଲ।
ଡାଇଓଜି ନିସ୍' ବି ଶ¤ାସ ଥିଲା େଯ, ବ ି ବା ନି ମେd ମନୁ ଷ!ର
ଆବଶ!କତା अତି ସ¤। ଡାଇଓଜି ନିସ୍' ନି ଜର ବସବାସ କି ଛି
ନଥି ଲା। େସ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପି ାେର ରହୁଥି େଲ ଆଉ ତାକୁ ଗଡ଼ାଇ
ଏେଣେତେଣ ଯି ବା ଆସି ବା କରୁ ଥି େଲ। େଯଉଁଠି ଇiା େସଇଠି
ରାAାକେଡ଼ େସଇ ପି ାକୁ େନଇ ରହୁଥି େଲ। ସୂଯ! କି ରଣେର ବସି
େଲାକ'ୁ ାନ ବାjିବା ତା'ୁ ଆନL େଦଉଥିଲା।
ବି ଶ¤ ଇତି ହାସର ଏକ ଚମKାର Eଣ ଥି ଲା େସଦି ନ;
େଯଉଁଦିନ ଆେଲକ୍ଜାnର୍ ଦି େଗଟ୍ ଆଉ ଡାଇଓଜି ନିସ' ପଥମ
ମି ଳନ େହାଇଥିଲା। େସଇ ମି ଳନ अତି ସ¤ ସମୟ ଆଉ ଦୁ ଇପଦ
କଥାେର

ସରି

ଯାଇଥି ଲା

େହେଲ

ତାହା

ଆେଲକ୍ଜାnର୍'

ଜୀବନେର ଗଭୀର େରଖାପାତ କରିଥି ଲା।
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େସଇଦି ନ ସକାଳର ସୂଯ! କି ରଣେର ନି ଜକୁ
ବସି ଥିେଲ
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ଡାଇଓଜି ନିସ୍।

ସୂଯ! କି ରଣର

ଉ_ାପ
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ପି ା ନି କଟେର ରଖି
ଆଉ

ଆଲୁ अକୁ

अତି

ପସନH ଚି _େର େଭାଗ କରୁ ଥି େଲ େସ। ତା' େଦହେର େଯେତେବେଳ ଛାଇ
ପଡ଼ି ଲା େସ ମୁହଁ ଉଠାଇ େଦଖି େଲ େଯ ତା' ସାମHାେର ବି ଶ¤ବିଜୟୀ ମହାନ୍
ଆେଲକ୍ଜାnର୍ ଠି ଆ େହାଇଛdି । अନତି ଦୂ ରେର େସୖ ନ!ସାମd अଛdି । େସ
ସହାସ! ବଦନେର ଆେଲକ୍ଜାnର୍' ଆଡ଼କୁ अନାଇେଲ।
ଆେଲକ୍ଜାnର୍ ଆଉ ପାେଦ ଆଗକୁ ଯାଇ अତି ଭେଦାଚି ତ ସ¤ରେର
କହି େଲ,
“ଡାଇଓଜି ନିସ୍, ତୁ ମ ପାnିତ! ଆଉ ବ!ି ତ¤ ବି ଷୟେର ମଁୁ अେନକ କଥା
ଶୁଣିଛି। କୁ ହ, ଯଦି ତୁ ମର େକୗଣସି ଆବଶ!କତା ଥାଏ ତାହା େହେଲ ମଁୁ अଚି େର
ପର
ୂ ଣ କରିବି । ଯାହା ଇiା ମାଗି ନିअ।”
“ହଁ ”, ଡାଇଓଜି ନିସ୍ ସହାସ! ବଦନେର ଉ_ର େଦେଲ ଆଉ ପୁଣିଥେର
ନି ଜକୁ ସାଳି କହି େଲ,
“ଆପଣ ଯଦି କି ଛି ମେନ ନକରdି େତେବ ଆପଣ େମା ଆଗରୁ ଟିକିଏ
ଆଡ଼ େହାଇଗେଲ େମା ଉପେର ସୂଯ! କି ରଣ ପଡ଼dା। ଆପଣ େମାେତ ସୂଯ!
କି ରଣ ପାଇବାରୁ ବ ି ତ କରୁ ଛdି ।”
ଆେଲକ୍ଜାnର୍ ତାଜୁ ବ୍ େହଲା ଆଉ Eଣଟିଏ ରହି ଗେଲ। ତା' ମନେର
େକୗଣସି େକାଧ ଜାତ େହଲା ନାହ] ବରଂଚ ଏଇ ସି ଧା ସଳଖ ଆଉ ନି ଭୀକ
ଉ_ରର ସo~ େହେଲ େସ। େସ ନି ଜକୁ ସୂଯ! କି ରଣ ଆଉ ଡାଇଓଜି ନିସ୍'
ଠାରୁ ଦୂ େରଇ େନେଲ।
େସଠାରୁ େସ ଘୁ ି ଯାଇ ନି ଜର େସୖ ନ! ଓ ପଦାଧି କାରୀ' କହି େଲ,
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“େସ ଯାହା େହଉନା କାହ]କି ଡାଇଓଜି ନିସ୍' ନି ଭୀକ ଉ_ର େମାେତ
ଚମKୃତ କରିଛି । ଏଣୁ ଯଦି ମଁୁ ଆେଲକ୍ଜାnାର୍ େହାଇ ନଥାdି େତେବ
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ଡାଇଓଜି ନିସ୍ େହବାକୁ ପସL କରିଥାdି । ଏଇଭଳି ନି ଭୀକ େହବା ଏକ ଗବ ଓ
େଗୗରବର ବି ଷୟ।”
ସୁଧିପାଠେକ, ଗୁଣ ଚି େହH ଗୁଣିଆ। ଏକ ବୀର ହ] ସାଧୁତା ଆଉ ମହତ
କଥାକୁ

ହୃଦୟpମ କରିପାେର। ଇତି ହାସେର ଏଇଭଳି अେନକ ଦୃ ~ାd

ରହି अଛି । ହୁଏତ ଆଉ େକହି େହାଇଥି େଲ ତତEଣ ଡାଇଓଜି ନିସ୍' ଶି ର
େଛଦନ କରି େଦଇପାରିଥାdା। େହେଲ ଆେଲକ୍ଜାnାର୍ ପକୃ ତେର ହୃଦୟpମ
କରିଥି େଲ ଏଇ ନି ଭୀକତା। ଏଣୁ େସ ଡାଇଓଜି ନିସ୍'ୁ ସzାନ େଦଇ େସଠାରୁ
େଫରି ଆସି ଥିେଲ।
ଏଇ କଥା ଏଇଠି େଲଖିବାର ଉେ ଶ! େହଲା ନି ଭୀକତା। ଆେମ ଆମର
ଇତି ହାସକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଏଇ ନି ଭୀକତାର ଦ¤ାହି େଦଉେଛ େହେଲ ଓଡ଼ି ଆ
େହବାର େଗୗରବ େକେତ ଜଣ अବା अନୁ ଭବ କରୁ अେଛ। ଆଜି अଧିକାଂଶ
ଓଡ଼ି ଆ ମନେର େଗାଟିଏ କଥା ଆଉ ପାଟିେର ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା। ନି ଜର
अହଂ, ସ¤ାଥପରତା ଆଉ ସମସ!ାର ଆେଲାଚନାକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ବସି ବା ଛଡ଼ା
ଆଉ

କି ଛି

କରିବା

େବକାର

େବାଲି

ଭାବି

େନଇଛdି ।

ସରକାର'ୁ

ସମାେଲାଚନା, ବି ଭିନH <ାମ ଉପେର ଆେଲାଚନା, ରାଜନୀତି ପସp ଉପେର
ଗୁଲିଖଟି ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଧାନସଭାଠୁ ଆର କରି ଗଳି କLି ଯାଏଁ ଆେବାରି ବସି ଛି।
|~ବାଦି ତା ଆଉ ନି ଭୀକତା େଦଖି ବାଟା େଯପରି ସ¤ପH େହାଇଗଲାଣି।
ଏଇଥର ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଯାଇଥି ଲା େବେଳ अେନକ' ସହ ମି ଶିଛି। ଓଡ଼ି ଶାର
ଉନH ତି କେ ଆେଲାଚନା अଥବା ଓଡ଼ି ଶାର ଶି Eା, ସ¤ାM! ଓ ବାସ ଉପେର
ଆେଲାଚନା କ¤ଚିତ୍ ବ!ି ' ସହ େହାଇଛି । ସବୁ ଠି ଓଡ଼ି ଶାର ଗରିବୀର
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଆେଲାଚନା ଆଉ ଓଡ଼ି ଶାର ସମସ!ା ହ] ମୁଖ! ଆେଲାଚନାର ବି ଷୟ। େଦଶ
ବି େଦଶେର ବସବାସ କରୁ ଥି ବା ଶତକଡ଼ା ୯୫ ଭାଗ ଓଡ଼ି ଆ ମଧ! ଓଡ଼ି ଶାର
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ମୁଖ!ଧାରାେର ନି ଜକୁ अpାpୀ ଜଡ଼ି ତ କରିବାକୁ ଆଗହୀ ନୁ ହdି । େସମାେନ
ପି ମ

ଜଗତର

ସୁଖସ¤ାଛL!କୁ

ଆଦରି

େନଉଛdି ।

ଶତକଡ଼ା

୩ଭାଗ

ବି େଦଶେର ରହି ମଧ! ଓଡ଼ି ଶାର ଉନH ତି କେ ନି ଜର ପେଚ~ା ଜାରି ରଖିଛdି ।
େଯଉଁ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ପୁଣି ଓଡ଼ି ଶାକୁ େଫରି ଓଡ଼ି ଶା ମା’ର େସବାେର ଜୀବନ
ନି େୟାଜି ତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛdି େସମାନ'ୁ େକେତେବେଳ ସରକାରୀ କଳ’ତ
େକେତେବେଳ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ େଲାକ ହ] ବି ଭିନH ଉପାୟେର ହଇରାଣ ହରକତ
କରୁ ଛdି ।

କଥା

କଥାେର

େସମାନ'ୁ

ବି େଦଶୀ

େବାଲି

ସମାେଲାଚନା

କରାଯାଉअଛି ।
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଶାୀୟତା େହଉ ବା ଏପି ଲ୍ ପହି ଲାେର ଓଡ଼ି ଶା ଦି ବସ
ପାଳନ କରିବା େହଉ, ଏହା େକବଳ ସରକାରୀ କ!ାେଲnରେର ଏକ ତାରିଖଟିଏ
େହାଇ ରହି ଯାଉଛି । ଉKଳ ଦି ବସ େକବଳ ଏକ ଛୁଟିଦିନଟିଏ। ଓଡ଼ି ଶାର
ଐତି ହ!, ପରରା ଓ ସଂ<ୃତି ସବୁ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି କୁ େନବାକୁ ପଡ଼ି ବ; ଏଇ
ଦାୟି ତ¤ େକେତଜଣ अବା ଉଠାଉଛdି !
ସ¤ାଥପରତାକୁ ସ¤ାଭି ମାନ, େଖାଜି େଲାଡ଼ି ମାଗି ଯାଚି ପାଇଥି ବା ମୁହୂ_କୁ
ସzାନ ଆଉ ଗୁଲିଖଟିେର ବି ତାଉଥି ବା ସମୟକୁ अଧ!ୟନ ରୂେପ अଧି କାଂଶ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାବି େନଇ ବସି ଛdି । ଏମାନ' ନି ମେd ମହାପୁରୁଷ' ବାଣୀ ସବୁ
େକବଳ କବି ତାଟିଏ େହାଇ ରହି ଯାଇअଛି ।
ଉKଳ େଗୗରବ' େସଇ ଆହ¤ାନ...
“ତୁ ପରା େବାଲାଉ ଉKଳ ସdାନ ?

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େତେବ କି bା ତୁ ହି ଭୀରୁ !
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େତାହର ଜନନୀ େରାଦନ କରିେଲ
କହି ବାକୁ କି ା ଡରୁ ?”
େକବଳ ଏକ ପଶHବାଚୀ େହାଇ ରହି ଆସି ଛି। ଏହାର ଉ_ର େଦବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ସମଗ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ। େକବଳ ଜଗନH ାଥ'ୁ ଢାଲ କରି ବସି େଲ
େହବନାହ] अଥବା अେଶାକ' କାହାଣୀକୁ େନଇ ଛାତି ଫୁଲାଇବାର େକୗଣସି
ବଡ଼ପଣ ନାହ]। अତୀତର ଇତି ହାସ େଗୗରବମୟ ଏହା ସତ େହେଲ ତାକୁ ଧରି
ଗବ କରିବା अେପEା ବ_ମାନକୁ ପାଣପାଚୁ ଯ!ମୟ କରିବାେର ହ] ଓଡ଼ି ଶାର
ସମୃwି।
ଓଡ଼ି ଶାର ଶି ଶୁମାନ' ଲାଳନ ପାଳନ, ଯୁବପୀଢ଼ି ର ସମାବ_ନ, ବୟ<'
ଉପଲି, ବୃ w' अବେବାଧ, ପଭୃ ତି ର ଚି dା େକେତଜଣ ବୁ wିଜୀବି କରୁ ଛdି !
ଓଡ଼ି ଶାର ପଗତି େର ମହି ଳା' େଯାଗଦାନ, କୃ ଷକର ଶସ!, ଶମି କର କମ,
ପଭୃ ତି କୁ େକଉଁ ସରକାରୀ କଳ େପାାହନ େଦଉଛdି । ଆଜି ଓଡ଼ି ଆ ସମସ!ାର
ରଥେର ବସି अସହାୟତାର ରାAାେର ଆେଗଇ ଚାଲି ଛି। ରଥି ସାରଥି ଉଭେୟ
ସଂଶୟେର ରହି ଛdି । ଏହି ପରିେପEୀେର େସଇ ବାଣୀ ଝ'ୃ ତ ହୁଏ...
“ଉଠେର ଉଠେର ଉKଳ ସdାନ...!!”
େହେଲ ଉଠୁ ଛି କି ଏ ! େଶାଇଛି କି ଏ ! ସମେA ସLି ହାନ। କି ଏ ନଖ
ଘଷୁଛି’ତ କି ଏ, ନାକେର ଆpୁଠି ମାରି ହସୁଛି। ଚୁ ଗୁଲୀ, ପରସୂୟାଭାବ, ଈଷ!ା,
ପଭୃ ତି େର ସମେA ଜଳି ବାେର ଲାଗି ଛdି । ସାମୂହିକ ଭାେବ ସମସ!ାର ସମାଧାନ
 ୁ ଯି ବାକୁ ସମେA ଆଗହୀ େହେଲ ମରୁ ଛି
େଖାଜି ବାର ଆଗହ କାହ]..! ସ¤ଗକ
କି ଏ ??

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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अେp ନି େଭଇଥି ବା କଥା କହୁଛି ; ୨୦୧୨ ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆdଜାଲୀୟ
ମାଧ!ମେର ପାୟତଃ अେନକ ଓଡ଼ି ଆ' ସହ अତି ଭେଦାଚି ତ ଉପାୟେର
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ସସzାନ ସକ Mାପନ କରିବାକୁ େଚ~ା କରି ଆସୁଛି। କଥାେର, କାମେର,
ଭାବେର େଯେତ ପାରିଛି େସୗହା  ! େଦଇ ଆସି ଛି େହେଲ ପାଇଛି କଣ !
େଯଉଁମାେନ ଆଗେର ବxୁ ଭଳି ବ!ବହାର କରୁ ଛdି ; ପଛେର ଚୁ ଗୁଲୀ କରdି ।
ମି ଛସତେର ଲଗାେଯାଟା କରି କୁ ହdି अନ!'ୁ । ଏଇୟା କହି େଲ କୁ ଳକୁ ଲାଜ
ନକହି େଲ କୁ ଳ ଭାସି ଯାଉଛି । ଭଲ କଥା, ସୁLର ଭାବ, ପଭୃ ତି ର ମୂଲ! କି ଛି
ନାହ] ଆଜି । ସମେA ପଦପଦବୀ, ମୁହଁ ଆଉ ପଚାର ସବସ¤ ବ!ି 'ୁ ହ]
ବୁ ଝୁଛdି । ବହOା ବି ଳିବିେଳଇେଲ େବଦ। ଏଣୁ ଏଇ ନି େବାଧ' ହାଟେର
ବହOାନର अଥ କଣ !
ଓଡ଼ି ଆ'ୁ ପଥେମ ନି ଜକୁ ନି ଭୀକ ଆଉ |~ବାଦି ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ।
ହଁ ା... ଜୀ.... ହଁ ା... ଜୀ କହି ଚାଟୁକାର େହବା ବL କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ପକୃ ତ
ସମୟେର ଉପଯୁ ବି ଚାର ଓ ବି େବଚନା କରି ବ!ି ଗତ ନୁ ହଁ ବରଂଚ ରା~ଗତ
େଚତନାେର ଉଦ୍ବୁ w େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ।
ବି ଭିନH ସମୟେର अେନକ େମାେତ अେନକ ପଶH କରି ଆସି ଛdି । ଏଇ
ପଶHବାଣେର ମଁୁ ଭୀତତA ନୁ ହଁ । େହେଲ େସଇ ପଶH େମାେତ ବି ସO ି ତ କରିଛି ।
ନି ଜର କ_ବ!କୁ ତି େଳେହେଲ ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିବା ନି େବାଧ େମାେତ େଯେତେବେଳ
େମା କ_ବ!ର ହି ସାବ ମାଗି ଛdି େସେତେବେଳ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରିଛି େମା ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ' ଗତି କୁ ଆେଡ଼। ଓଡ଼ି ଶାର ଭବି ଷ!ତ କୁ ହାଯାଉଥି ବା ଏଇ ପୀଢ଼ି
अଥବା ଦାୟି ତ¤ବାନ ପଦପଦବୀେର ରହି ଥିବା ଏଇ ପଜାତି ' ବି ଷୟେର ଭାବି େଲ
ମଁୁ ଆଯ! ହୁଏ। ନି ଜ ଆେଡ଼ ମୁହଁାଇଥି ବା ତି ନି ଆpୁଠି କୁ अଣେଦଖା କରି
अନ!କୁ େଗାଟିଏ ଆpୁଠି େଦଖାଇ ବସି ଥିବା ଏଇ ବି ଚିତ ପାଣୀ'ୁ େନଇ ଏ ଜାତି
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େଯ ଭବି ଷ!ତେର ଗବ କରିପାରିବ ଏହା ଭାବି େଲ େମାେତ ଦୁ ଃଖ ହୁଏ। ସମA'ୁ
ସଦାେବେଳ ବୁ େଝଇ ଆସି ଛି େଯ ହାତୀ ବଣେର ଥି େଲ ବି ରାଜାର।
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ପେତ!କ ଓଡ଼ି ଆ'ୁ ନି ଜର ସbଳ ଆଉ ସାମଥ! େନଇ କି ଛି କରିବାକୁ
େହବ। ଓଡ଼ି ଶା ବି କାଶର େସତୁ ଗଢ଼ି ବାକୁ େହେଲ େକେତେବେଳ ଗୁnୁଚି ମଷ
ୂ ା
େହବାକୁ ପଡ଼ି ବତ େକେତେବେଳ ବାନରେସନା। ଏକତା ଆର अ େହବ,
ସଂ<ୃତି େହବ ଆର ଶ, ବି ଶ¤ାସ େହବ ଆର ସହଯାତୀ ଆଉ ଦୃ ଢବତୀ
େହାଇ ଆେ ଗଢ଼ି ବା ଏକ ସ¤sମ ଓଡ଼ି ଶା।ପେତ!କ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ ପୂାp
ଜୀବନଧାରା, ଶାଶ¤ତ अନୁ ଚି dନ ତଥା ଐଶ¤ରୀୟ େଚତନାେର ଉଦ୍ବୃ w େହାଇ
ନି ଜକୁ ଓଡ଼ି ଶାର େସବାେର ନି େୟାଜି ତ କରିେଲ ଆର ରାଜ! ନି ୟ ଚି ରdନ
ଏକ େଗୗରବମୟ ରାଜ!େର େଯ ପରିଗଣିତ େହବ ଏଥି େର ଦି ¤ରୁି ନାହ] ।
-ପଭୂ

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ... ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା... ଜୟ ଜଗନH ାଥ...!!!
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ଭାରତେର अପସଂ<ୃତି ର ପେବଶ
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େଯଉଁ ସମୟେର ଭାରତୀୟ ସଂ<ୃତି କୁ ପୁରା ବି ଶ¤ର अେନକ
ଉନH ତ ରା~ର ବୁ wିଜୀବୀମାେନ ପସL କରିଚାଲିଛdି , ଭାରତୀୟ
ସାମାଜି କ ଜୀବନର ମୂଲ!େବାଧ ଭି _ି କପଥା ସବୁ , ଗୀତାେର ଥି ବା
अନବଦ!

ଶି E!ା

ସବୁ କୁ

ପସL

ତଥା

ଗହଣ

କରୁ ଛdି ,

େଯେତେବେଳ ଆମ ନି ଜର ରଥଯାତା ପରରା ବି ଶ¤ର େକାଣ
अନୁ େକାଣେର ଥିବା େଦଶମାନ'େର ଗୃହୀତ େହାଇ ପାଳି ତ
େହଉଛି େସେତେବେଳ अତି ଦୁ ଃଖର ସହି ତ ଆମର ଏଠି କାର

ସୁଶାd ପୁେରାହି ତ

ବୁ wିଜୀବୀମାନ' ପାଇଁ ଚି dାର କାରଣ େହାଇଛି ଆମ ସଂ<ୃତି େର
अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ अପସଂ<ୃତି , ଯାହା ମୁଖ!ତଃ ପାାତ! େଦଶରୁ
ଆସି ଛି। େସଇଥି ମଧ!ରୁ େକେତକ ହୁଏତ େସଠି କାର ପରିMିତି
ପାଇଁ ଉପଯୁ ଥାଇପାେର ବା େକେତକ େସଥି େର ମଧ! ବଜsତ
अବMାେର ଆସି ଲାଣି। କି o ଆମ ଭାରତେର ଆଧୁନିକତା ନଁାେର
େସହି ପରି अେନକ अପସଂ<ୃତି ଚାଲି ଆସି ଛି।
େସଥି ମଧ!ରୁ େକେତକ ବି ଷୟ ଆପଣମାେନ ଭଲ ଭାବେର
ଚି dା କେଲ ତାହାର अଯଥାଥତା ଓ ଭାରତୀୟ ହି Lୁଧମର ଯୁଗ
ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସି ଥିବା ଦଶନର ବି ପରୀତତା अନୁ ଭବ କରି
ପାରିେବ। ଏଠାେର େସହି ପରି େକେତାଟି ପଚଳି ତ अପସଂ<ୃତି
ବି ଷୟ ଆେମ ଆେଲାଚନା କରିବା ,

1. Happy Birthday ବା ଜନOଦି ବସ
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ଆଜି କାଲି ପି ଲା େହଉ ବା ବୁ ଢ଼ା, ଝି अ େହଉ ବା ପୁअ, ପତି େହଉ ବା
ପତH ୀ, ହାପି ବାଥେଡ଼ ପାଳନ କରିବା ଏକ ନି ିତ କଥା େହଇଯାଇଛି । ଆଗ
http://www.appsgeyser.com/4368717

କାଳେର େସଇଟା ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପରରାେର ତ ପୁअ ଜି ଉdି ଆ, ସାବି ତୀ
अମାବାସ!ା, ଭାଇ ଜି ଉdି ଆ, ରEା ବxନ, େଭୖ ୟା ଦୁ ଜ, ଛଟ ପଜ
ୂ ା ଆଦି େବୖ ଦିକ
ରୀତି ସନH ପରାପରା ସବୁ ପାଳି ତ ହୁଏ ପରିବାରର ସମA' ମpଳ ମନାସି ବା
ପାଇଁ। ପୁଣି ଜନO ଦି ନ ମେନଇବା ପାଇଁ ସ¤ତ} ହାପି ବାଥେଡ଼ର ପେୟାଜନ
ନଥି ଲା। େତେବ ଏହି ବାଥେଡ଼ ପାଳନେର କି ଛି Eତି ନଥି ବା େବେଳ ଏଥି େର
अନୁ ସୃତ ହଉଥିବା େକକ୍ କାଟିବା ପଥାକୁ ବୁ ଝି ହୁଏନି । ଭାରତୀୟ ସଂ<ୃତି େର
 ୟଃ”, अଥାତ େଜ!ାତି
ସବମୟ'ୁ ପାଥନା କରାଯାଏ, “ତମେସା ମା େଜ!ାତି ଗମ
ବା ଆେଲାକକୁ ଆବାହନ କରି ତମସା ବା अxକାରକୁ ଦୂ ର କରି ପଥ ପଦଶନ
କରo। କି o ଏହି ପାାତ! ସଭ!ତା (अପ ସଂ<ୃତି )ରୁ ଆସି ଥିବା ହାପି ବାଥେଡ଼
ଉବେର େକକ୍ ଉପେର ମହମବତୀ ଜଳାଯାଇ ଯାହାର ବାଥେଡ଼ ପାଳନ ହୁଏ
େସ ମୁହଁେର ଫୁ'ି ମହମବତୀର ଆେଲାକକୁ ଲିେଭଇ अxକାରକୁ ଆମ}ଣ କରି
ନି ଜର ଜନOଦି ନ ପାଳନର अୟମାର କେର। ଏହା କି ଭଳି ସଂ<ୃତି ଭି ତେର
ଯି ବ ଆପଣ ନି େଜ ଶାdମନେର ଥେର ଚି dା କରି କୁ ହo।

2. RIP କହି ବା
େକହି ଜେଣ ପରିଚି ତ େଦହତ!ାଗ କରିବା ଖବର ମିଳିେଲ ଏେବ RIP
େବାଲି ପଦଟିଏ େଲଖିେଦବା େଦବା ସାଧାରଣ େହଇଗଲାଣି ଆମ ଭାରତୀୟ
ସମାଜେର। କି o ଏହା ମଧ! ଏକ अପସଂ<ୃତି , अdତଃ ଆମ ହି Lୁ ଧମ ର
ଦଶନ अନୁ ସାେର।
େକେତକ ଧମେର ମୃତୁ! ପେର ଶରୀରକୁ କବର ଦି ଆଯାଇ ଓ େସହି ଧମ
अନୁ ସାେର ଶରୀର ସହ soul ବା ଆତOାକୁ ଚି ରdନ ବି ଶାମ ଦି ଆ ଯାଇଥାଏ।
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େତଣୁ କବର େଦଲା ସମୟେର rest in peace ବା RIP କୁ ହାଯାଇଥାଏ ଓ କବର
ଉପେର େଲଖା ମଧ! ଯାଏ।
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େତେବ ହି Lୁ ଧମ अନୁ ସାେର ମୃତୁ! अେd ଶରୀରକୁ अଗିH ମୁଖେର େଦଇ
ଶରୀରକୁ ପ ଭୂ ତେର ପୁନ ବି ଲୀନ େହବାକୁ ଦି ଆଯାଏ ଓ ଆତOାର ସଦ୍ଗତି
କାମନା କରାଯାଇଥାଏ। ହି Lୁ ଦଶନେର ଆତOା ବି ଶାମ ନି ଏ ନାହ]। ଆତOା ଏକ
ଶରୀର ତ!ାଗକେଲ ପୁନ अନ! ଶରୀରକୁ ଯାଏ ନ େହେଲ େମାE! ପା ହୁଏ।
େତଣୁ ଏହା rest ବା ବି ଶାମ େନବା କଥା ହି Lୁଧମେର ନାହ]। େତଣୁ ମୃତୁ!
ସbାଦର ଉ_ରେର ଆେମ “ଆତOାର ସଦ୍ଗତି େହଉ” ବା “େମାE! ପା େହଉ”
େବାଲି କହି ବା ଯଥାଥ’
3. “God fearing
fearing”” କହି ବା
ହି Lୁ ଦଶନ ଓ ପୁରାଣର ବ!ାଖ!ା अନୁ ସାେର ପେତ!କ ବ!ି ମଧ!େର ହ]
ଭାଗବତ ସ_ା ବି ଦ!ମାନ। ଏହି କଥା ସ¤ୟଂ ଭଗବାନ କହି ଥିବା ଆମ ପୁରାଣେର
ରହି ଛି। ମଣିଷ ଯାହା ବି ଭଲ ବା ଭୁ ଲ କେର ତାହାର ହି ସାବ ନି କାଶ ଭଗବାନ
କରdି ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ପରଜନOେର ପତି ଫଳି ତ ହୁଏ। େତଣୁ ପାାତ!
ସଭ!ତାର अx अନୁ କରଣ ଦ¤ାରା ଆେମ େଯଉଁ “God fearing” ବା ଭଗବାନ'ୁ
ଭୟ କରୁ ଥିବା େଲାକଭାବେର ବନା କରଁୁ ତାହା ଠି କ ନୁ େହଁ । ହି Lୁ େକେବ
ଭଗବାନ'ୁ ଭୟ କେର ନାହ]। େସ ତା'ୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ନି ଜ ଭି ତେର ତା'ର
ସ_ାକୁ अନୁ ଭବ ବି କରି ପାେର। େଯଉଁ ହି Lୁ ଏହା କେର ନାହ] ତାକୁ
ପରଜନOେର ତାହାର ପାୟି ତ ନି ିତ ଭାବେର କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ।

4. Mythology ଓ spirituality
ହି Lୁ ଧମର େଶ* ଧମଗ¼ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତକୁ କି ଛି ପାାତ!
େଲାକ ହ] myth ବା କାନି କ େବାଲି କହି ବା ଆର କରିଥି େଲ ଓ ଏେବ ଆେମ
ବି ଭିନH େEତେର ଏହାକୁ mythology େବାଲି ବନା କରି ଆସୁଛୁ ମଧ!।
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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अେନକ ପମାଣ ମିଳିଛି ଭଗବାନ ରାମ ଭାବେର अବତାର େନଇ ଜନO
େହଇଥିବାର। अେଯାଧ!ା, େଗାପପୁର ସବୁ ଠି ର ପମାଣ ମଧ! ରହି ଛି। ପାnବ
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େକୗରବମାନ'

अMିତ¤

େସ

ସମୟେର

ଥି ବାର

ମଧ!

ପମାଣ

ମି ଳିଛି

ପତH ତ_¤େର। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ myth ବା କାନି କ ନୁ େହଁ , ଏହା ସତ!
ଓ ଐତି ହାସି କ।
Spirituality େବାଲି ଶv ମଧ! ପାାତ! ସଭ!ତାରୁ ଆସି ଛି। ଏହାକୁ
କାନି କ େବାଲି ତା'ର ମତ। କି o ଭାରତୀୟ ଧମ ଦଶନେର spirituality
େବାଲି କି ଛି ନାହ]। ସବୁ କମ ଓ ନି *ା ଉପେର ପଯ!େବଶି ତ।
ଏହା ସବୁ ମାତ େକେତକ ଉଦାହରଣ।ଏହି ପରି अେନକ अପସଂ<ୃତି
ଧି େର ଧି େର ଭାରତୀୟ ସଂ<ୃତି େର ପେବଶ କରି ଆସି ଛି। ବି େଶଷ କରି ଭାରତ
ବି ଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥି ବା ସମୟରୁ

ଏହା ଆର େହଇଥିଲା। अେନକ

अପସଂ<ୃତି କୁ ବି ଟିଶ ମାେନ ନି ଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂ<ୃତି େର ପେବଶ
କରାଇଥି େଲ। କି o ସ¤ାଧୀନତା ପେର ଆମ ତରୁ ଣ ଓ ଯୁବ େଗା*ୀ ମଧ!
ଆଧୁନିକତାର ନଁାେର େବୖ େଦଶୀୟ अପସଂ<ୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେଣଇଥିେଲ। ସମୃw
ସନାତନ ଧମେର अେନକ ପରରାକୁ ବି େଦଶୀମାନ' ାରା ଆମଦାନୀ
େହାଇଥି ବା ପାାତ! ସଂ<ୃତି ସz{ଖେର ନୁ !ନ କରିବା ଭଳି କଦଯ! କାଯ!
କରିବାକୁ କି ଛି ବୁ wିଜୀବି େବାଲାଉଥି ବା ବ!ି ପଛାଉ ନାହାdି  ଏହା ହ] अତ!d
ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ
अବସରପା अଧ!E
ସbଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ନୀରବତାର ସର
( The Sound of Silence)
ଆେମରିକାର ସାଇମାନ 1964 ମସି ହାେର The sound of
silence ନାମକ କବି ତାଟି ରଚନା କରିଥି େଲ। େସମିତି େଦଖି ବାକୁ
ଗେଲ କବି ତାଟି ସାଧାରଣ ଭାବେର ଭାବମୟ କବି ତା ଭାବେର ହ]
ଥି ଲା। अେନକ ପାଠକତାକୁ ପଢ଼ି େଲ ମଧ! େସଥି େର ଥିବା
अdନsହିତ ମୂଲ!େବାଧକୁ କମ୍ अନୁ ଭବ କରି ପାରିଥି େଲ। ଏହି
କବି ତାଟିକୁ ଲି ରିକ ଭାବେର ରୂପ େଦଇ କଲମି ଆ ମୁ!ଜି କ କାନୀ

ସୁଶାd ପୁେରାହି ତ

େସଇ ସାଇମାନ ଓ ଗାଫ େ'ଲ, େଯଉଁମାେନ େସ ସମୟର ଭଲ
ଗାୟକ ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା ଥି େଲ, ତା'ୁ େନଇ ଗୀତଟି େରକଡ
କେଲ। ଏହା ନାମକ ଗୀତ ଆଲବମର अଂଶ ଭାବେର ରହି ଥିଲା।
େତେବ ପାଥମିକ ଭାବେର ଗୀତଟି େଶାତାମାନ'ୁ ଆକଷsତ
କରି ପାରିନଥି ଲା ଓ ଆଲବମଟି ବ!ବସାୟି କ ଭାବେର ବି ଫଳ
େହଲା। ଏହା ପେର ହତାଶ େହଇ ସାଇମାନ ଇଂଲnକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ରହି େଲ।
କି o କି ଛି ଦି ନ ପେର େଦଖାଗଲା େଯ ଆେମରିକାର ବି ଭିନH
ସହରର େରଡ଼ି ଓ େ~ସନରୁ ଏହି ଗୀତ ମୂଳ ବା ରିମି £ ଭାବେର
ପସାରିତ େହଲା ଓ अେନକ େଲାକ, ବି େଶଷତଃ ଛାତ େଶଣୀ
ମଧ!େର ଗୀତଟିର ଆଦୃ ତି ବହୁତ ବୃ wି ଘଟିଲା। ଏହା ପେର
ସାଇମାନ ପୁଣି ଆେମରିକା େଫରିେଲ ଓ କଲମି ଆ କାନୀ ଏହି
ଗୀତକୁ ଏକକ ଭାେବ ପୁଣି େରକଡ କେଲ େସହି ଦୁ ଇ ଗାୟକ'ୁ
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େନଇ। ଏେବ ଗୀତର ଜନପି ୟତା अସାଧାରଣ ଭାବେର ବୃ wି ପାଇ अେନକ ମାସ
ଯାଏ େଶ* ଗୀତ ତାଲିକାେର ରହି ଲା। अେନକ ଫିଲOେର ଏହାର ଝଲକ ଦି ଆ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଗଲା।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ଏହାର ଜନପି ୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା।ଏହାର
ଗୀତର ଦଶନକୁ ସବୁ େଶଣୀର େଲାକ ପସL କେଲ।ୟୁ ଟୁ!ବ୍େର ଏହାର ମୂଳ
ଗୀତ ଆଜି ଯାଏ 200 େକାଟିରୁ େବଶି ଥର େଦଖି ଥିବା ପrିକୃ ତ େହଇଥି ବା େବେଳ
ଏହାର अେନକ ରିମି£ ମଧ! େକାଟି ସଂଖ!ାେର ଦଶକ ପାଇअସୁଛି। ଏହାକୁ
ଏକ ସବକାଳୀନ େଶ* ଗୀତ ଭି ତେର ଗଣନା କରା ଯାଉଛି ।
ଏହି ଗୀତର अେନକ ଉKୃ~ अନୁ ବାଦ ସବୁ ରହି ଛି। େତେବ ଏଠାେର
େକବଳ ଏକ ମମାନୁ ବାଦ ବଂଧୁ ମାନ' ପାଇଁ ଦି ଆ ଯାଇଛି ।
ନୀରବତାର ସ¤ର
େହ ତାମସା, େହ େମାର ପୁରୁଣା ବxୁ ,
େଫରିକି ଆସି ଛି ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ,
अନଗଳ ଗପି ବାକୁ ,
ପୁରୁଣା ସO Þତି ପୁଣି େଦାହେରଇବାକୁ ।
अଧା େଚତନାେର ନି ଦାଗA ଥିଲା େବେଳ,
ସdପଣ ସହ ପେବଶି ଥି ଲା ଏକ ଦୃ ~ି,
ମନ ଭି ତର ପେଦଶେର ଆMାନ କରି ରହି ଗଲା,
େମା अେଗାଚରେର େସହି “ନୀରବତାର ସ¤ର”

ବି ବତ ସ¤ପH ମଝି େର ମଁୁ ଉଠି ଗଲି,
ଆଉ ଚାଲିବାେର ଲାଗି ଲି କଂକରିତ ସଂକୀ ରାAା େଦଇ,
ବତୀଖୁjର ନି अନ ଆଲୁ अର ତୀବ େଜ!ାତି ତେଳ,
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ହି ମ କାକର ଶୀତଳତାକୁ ଢା'ିବାର ବ!ଥ େଚ~ା କରି କରି।
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ତଥାପି ସଦାେବେଳ ମନ ଭି ତରୁ ଥାଇ ଡାକୁ ଥିଲା
େସଇ ସବବ!ାପି “ନୀରବତାର ସ¤ର”
ରାAା କଡ଼ େର ହୁଏତ ବହୁ େଲାକ ଦି ଶୁଥିେଲ ,
ସବୁ ଝାପସା େହଇ ଯଦି ଓ ନି अନ ଆଲୁ अ ଜଳୁ ଥି ଲା ,
ଆଉ େସମାେନ ସବୁ କି ଛି କହୁଥିଲା ପରି କହୁଥି େଲ ,
ଯାହା ଶୁଭୁନଥିଲା କାହାରିକୁ ,
ଆଉ କି ଛି ରାAା କଡ ବତୀଖୁj ତେଳ କି ଛି େଲଖୁଥିେଲ ,
ଯାହା ଦି ଶୁନଥି ଲା କାହାରିକୁ ,
କାରଣ ସଦାେବେଳ ମନ ଭି ତେର ଥାଇ ଡାକୁ ଥି ଲା
େସଇ ସବବ!ାପି “ନୀରବତାର ସ¤ର”
େସଇ ନୀରବତାର ସ¤ର େମାେତ କହୁଥିଲା ,
“ମୂଖ, େମାେତ ତୁ େମ ଜାଣିପାରୁ ନା, ଆସ େମା ପାଖକୁ ,
ମଁୁ ଶି େଖଇବି ତମକୁ ଜୀବନର ରହସ!,
ଯାହାସବୁ ରାAାକଡ଼ କା¼େର େଲଖା େହଇଛି ,
େଦଖି ପାରୁ ନା ତେମ କାରଣ କକଟ ପରି େଭଦି ଯାଇଛି ସବୁ ।
ରାତି ସାରା ଚାଲୁ ଥି ଲି, େଭାର େହଇ ଆସୁଥିବା ଯାଏ
ତଥାପି अଭ!dରରୁ अସୁଥିଲା େସଇ “ନୀରବତାର ସ¤ର”
अବସରପା ପବ
ୂ ତ
 ନ अଧ!E
ସbଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗ ଓ ଜାତୀୟତାେବାଧ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଜାତୀୟତାେବାଧ ଆେଲାକେର ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗ
ସମାଜ ଓ ସାହି ତ!, େଗାଟିଏ अନ!ଟିର ପତି ବିb ସଦୃ ଶ
ସମାଜେର ଘଟି ଯାଉଥି ବା ଘଟଣାବଳୀକୁ

ସାହି ତ!େର Mାନ

ମି େଳ ଦଶାଇଦି ଏ, ସମାଜର ଭବି ଷ!ତର ପରିଣତି  ପାଠକକୁ
ଦୂ ରଦୃ ~ି ପଦାନ କେର अସବକୁ ସବ କରିବାର ଦୃ ଢ଼
ସଂକ ଦି ଏ ସମାଜର ବି ଚାରେବାଧକୁ ପଭାବି ତ କେର, ଏହି
ସାହି ତ! ସମାଜ ଓ ସମୟ ସହି ତ ପାଦ ମିଶାଇ ଗତି କରି ଚାଲିଛି

अଧ!ାପି କା ରrିତା ପାତ

ଯୁଗରୁ ଯୁଗକୁ  ଏହି ସାହି ତ! ଆଦି ମ ଯୁଗରୁ ଆଜି ର अତ!ାଧୁନିକ
ଯୁଗେର ପହ ି ଛି ଏହି ସମA ଯୁଗ ମଧ!ରୁ ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗ (ଖୀ:
୧୯୧୦ - ୧୯୨୫) ଥି ଲା ଜାତୀୟତା େବାଧର ବଳି * ସୂତଧର
ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗର ସମୟ କାଳ ଥିଲା େଦଶ ପରାଧି ନତାର
ସମୟ େଦଶ ପରାଧି ନତା ଜନସାଧାରଣ' ନି କଟରୁ େକବଳ
ସ ାଧି ନତା ଛଡ଼ାଇନଥିଲା, ବରଂ ଛଡ଼ାଇ େନଇଥି େଲ ସ ାଧୀନ
ଭାବେର ବ ି ବାର अଧି କାରକୁ  େତଣୁ େଦଶକୁ ମୁ କରିବାପାଇଁ
ଜାତୀୟେବାଧ ସୃ~ି କରିବା ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗର ମୂଳଲE! େହଲା
ଜାତୀୟତାେବାଧ ମାଧ!ମେର େଦଶବାସୀ' ପାଣେର ଜାତି େପମର
ମଧୁର ଗୁrରଣ ସୃ~ି େହଲା
ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗର ସାହି ତି!କମାେନ ଥିେଲ ଜାତୀୟତାେବାଧ
ସୃ~ି କରିବାେର ସାରଥୀ अଗସାରଥୀ ଭାବେର ମଧୁସଦ
ୂ ନ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଦାସ' Mାନ अଗଗଣ! େଗାପବxୁ ଦାସ, ନି ଳକ ଦାସ, େଗାଦାବରୀଶ ମି ଶ,
କୃ ପାସି xୁ ମହାପାତ, େଗାଦାବରୀଶ ମହାପାତ ଆଦି अେନକ େଲଖକ ସତ!ବାଦୀ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଯୁଗର ମୂଳ େବୖ ଶି~! ଜାତୀୟତାେବାଧକୁ ନି ଜ ରଚି ତ ସାହି ତ!େର अଗାଧି କାର
ଭି _ି େର Mାନ େଦଇଛdି 
େଦଶ

ପରାଧି ନତାର

ପରିେପEୀେର

ସତ!ବାଦୀ

अନସ ୀକାଯ! ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାେର ଜନସାଧାରଣକୁ

ଯୁଗର

अବଦାନ

ପmାବି ତ କରିବାର

ଉେ ଶ! େନଇ ରଚି ତ େହାଇଛି ବହୁ କାବ!, କବି ତା, ଗ, ଉପନ!ାସ ଓ
ନାଟକ ଏହି ସାହି ତ! ସୃ~ି ମଧ!େର ମାନବ ବLନା, ବି ଶେପମ, ଜାତି େପମ,
େଦଶ େପମ ଆଦି ପତି ଫଳି ତ େହାଇଛି  ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ଆହାନ
ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗର ସାହି ତ! ସୃ~ି ମଧ!େର ବାରିେହାଇପେଡ଼ ଜାତୀୟତା
ମ}େର ମହାମ}ୀତ ସାହି ତ! ଜନସାଧାରଣ'ୁ ଉଦ୍ବୁ w କରିବାେର ସEମ
େହାଇଥି ଲା
ସତ!ବାଦୀ ସାଧକ ଜାତୀୟତାେବାଧ ସୃ~ି କରିବାର ପତି ା େନଇ
ସାହି ତ! ରଚନା ଆର କରିଥି େଲ େଦଶର ରାଜେନୖ ତିକ ବାତାବରଣ
ଜନସାଧାରଣ'ୁ ବ!ତି ବ!A କରି ପକାଉଥି ଲା ଇଂେରଜ ସରକାର' अନ!ାୟ,
अନୀତି ,

अତ!ାଚାର

ବାତାବରଣ

ସୀମାଲଂଘନ

ଜନସାଧାରଣ'

କରିଥି ଲା
ସାମାଜି କ

ଫଳାେର
ଜୀବନକୁ

ରାଜେନୖ ତିକ
ଧଂସବି ଧ୍ଂସ

କରିେଦଇଥିେଲ ଆବଶ!କ ଥି ଲା ଜାତୀୟତାେବାଧର ମହାମ} େଦଶବାସୀ'ୁ
ଇଂେରଜ ସରକାର' ବି େରାଧେର ଦnାୟମାନ କରିବାର ସବବୃହ_ମ अ
୧୯୦୩ ମସି ହାେର ଉKଳ ସମିO ଳନୀ ଗଠନ ଏବଂ ଜାତୀୟତାେବାଧ ମୂଳକ
ବି ବୃ_ି ମାଧ!ମେର କୁ ଳବୃ w ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ ଜନସାଧାରଣ'ୁ ଏକତି ତ କେଲ
େଦଶ ଓ ଜାତି େପମମୂଳକ ସାହି ତ! ସୃ~ି କେଲ କି ଣିେନେଲ େଦଶବାସୀ'
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ମନକୁ  ମାନବ ସମାଜକୁ ଜାତି େପମେର ପଜଳି ତ େହବାକୁ ଆହାନ େଦଇ େସ
େଲଖିଛdି ;
http://www.appsgeyser.com/4368717

“ଜାତି -େପମ-ବହିH

ପଜଳି ତ କର୍

ସ ାଥକୁ ଦି अ ଆହୁତି ,
ସ ାଥେମଧ ଯେ

ଚାରି ଆେଡ଼ ନାଚ

ଛାତି କୁ ମିଶାଇ ଛାତି ”
ଜାତି େପମର ମମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛdି ତା' କବି ତାେର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି
ସ ାଥେନଷୀ ମଣିଷ, ଜନସାଧାରଣ'ୁ େଶାଷଣ କରି ଚାଲିଛି  ନି ଜର ପତି ପତି ଓ
ପରାକା*ା ପତି ପାଦି ତ କରିଛି  ସ ାଥେନଷୀ ମଣିଷ ସମାଜ େଶାଷଣର କଧାର
ରୂେପ ଉଭା େହାଇଛି  “ଉKଳ ସdାନ” କବି ତାେର କବି େଲଖିଛdି ;

“ଜାତି ର ଉନH ତି େସ କାହଁୁ କରି ବ
ସ ାେଥ ଯାର ବ!A ମନ,
ଶାଗୁଣା ବି ଲୁଆ ଚି କିକ େହେଲ
ଶବ କି ପାଇବ ପାଣ ?”
ପୁନ େଲଖି ଛdି ;

“ଜାତି ନLିେଘାଷ ଚଳି ବକି ଭାଇ
ସ ାଥକୁ ସାରଥୀ କେଲ,
ଟାେଣ କି େର ଗାଡ଼ି

ଦାନାର େତାବଡ଼ା
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େଘାଡ଼ା ମୁେହଁ ବxା ଥିେଲ”
अତୀତ ଇତି ହାସେର ଜାତି ଓ େଦଶ େପମର ଧାରା ପବାହି ତ େହାଇଛି 

http://www.appsgeyser.com/4368717

େଦଶ ଓ ଜାତି େପମେର ବଳି ଦାନର ଉଦାହରଣ ଇତି ହାସେର କି ଛି କମ ନାହ]
ଆଜି ବି ମଣିଷ େଶାଷଣ, अତ!ାଚାର ଓ ଲୁ ନାର ଶୀକାର େହଉଥି େଲ ମଧ!
ପାଣବଳି େଦବାକୁ ପଛଘୁ ା େଦଉଛି  ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ ଇତି ହାସର େଗୗରବମୟ
କଥାକୁ ମେନ ପକାଇ େଲଖିଛdି ;

“ପୁରୁବ େଗୗରବ ପୁରୁବ ମହି ମା
ପଡୁ ନାହ] କି େର େତାର ମେନ ?”
X

X

X

X

X


“ଜାତି ଇତି ହାସ ଜାତି ର ନି ଝର
ତହଁୁ ବେହ ସଦା ଜାତି ପାଣଧାର
େସ ଧାରାରୁ ନୀର ପିଉଛି େଯ ନର
ନି ୟ େହବ େସ ଜାତି କମବୀର”
େସହି ଭାବଧାରାେର ଉKଳମଣି େଗାପବxୁ ଦାସ େଲଖି େଲ;

“କାପୁରୁଷ ପରି ମରିବା ଜଗେତ
ନୁ େହଁ ନର ପଉରୁଷ
ପରହି ତ ସାଧି ମେର େଯ ମହୀେର
େସହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ ”
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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“ଧମପଦ” କବି ତାେର େଗାପବxୁ ଦାସ ଜାତି େପମର ବଳି * ତଥା
ହୃଦୟ|ଶୀ ଉି େଲଖି ଛdି  ଆଜି ମଧ! ଆମକୁ ଜାତି େପମ ବହିH େର ପଜଳି ତ
http://www.appsgeyser.com/4368717

କେର କବି ' କବି ତାେର;

“ନି ଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁ େହଁ ହି Lୁ
ବି ଶ ହି େତ ହି Lୁ ପତି ରବି Lୁ
X

X

X

X

ଗିରି ସାଗର, ନଦୀ, ତପନ, ଶଶୀ
ସେବ ଚୁ ମି େତ େମାେତ େପମ ପରଶି
େମା ପାଣ େପମ ଧାେର ଭାସି ବ ଧାରା
େହବ ଏ ବି ଶ େମାର େପମ ପସରା”
େଦହ, ଜାତି ଓ ବି ଶ େପମର अଭାବ େଦଶବାସୀ' ଦୃ ଢ଼ ମେନାବଳକୁ
ଭାpି

େଦଇଥି ଲା

କ_ବ!

ାନର

अବେହଳା

େଦଶ

ବାସୀ'ୁ

ପpୁ

କରିେଦଇଥିଲା େତଣୁ ଆବଶ!କ ଥି ଲା ଜାତୀୟତା େବାଧର ମହାମ}େର
ଏକତି ତ େହବା େଶାଷଣ ବି ରୁwେର ସ ର ଉେ_ାଳନ କରିବାର ପଦେEପ
ଗହଣ କରିବା ମାତ ସ ାଥେନଷୀ ପଦାଧି କାରୀ, ଇଂେରଜ ସରକାର' ନି କଟେର
େତାଷାମଦ

କରିବାେର

ବ!A

ଥିଲା

େଦଶବାସୀ'

ଏପରି

अବMାକୁ

ସମାେଲାଚନା କରିଛdି ଉKଳେଗୗରବ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ “ଉKଳ ସdାନ”
କବି ତାେର େଲଖି ଛdି ;

“ତୁ ମେନ ଭାବି ଛୁ

େତାଷାମଦ କରି
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ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତି ମାନ
େତାଷାେମାଦି ଆର

http://www.appsgeyser.com/4368717

କୁ କୁ ର ପକୃ ତି

अଇଁଠା ପତେର ଧ!ାନ”
ନି ଜର ସ ାଥ ପାଇଁ ମଣିଷ अତ!d ନି ମH Aରକୁ ଖସି ଯିବାର ଉଦାହରଣ
ରହି ଛି ସ ାଥେନଷୀ ମଣିଷ ନି ଜ ସ ାଥ ପାଇଁ ଜନ ସାଧାରଣ'ୁ ସେଚତନ
କରିବାର ଉେ ଶ! େନଇ ସତ!ବାଦୀ ସାହି ତି!କମାେନ ଉଦ!ମ କରିଛdି  ନି ଜ
अଧିକାର ସକେର ସେଚତନ କରାଇବାର ଉେ ଶ!େନଇ େଗାପବxୁ ଦାସ
େଲଖିଛdି ;

“ନି ଜ अଧିକାର ବୁ ଝି ଛାଡ଼ି ଭୟ
ପାଇେବ େତା ପୁଏ ନ!ାୟ ଯୁେw ଜୟ
ଘୁ ି ବ ଉKଳ ଚି ର अତ!ାଚାର
େତା ଆଦଶ େହଉ ଉKଳ अEୟ
ଜାଗୁ ପଜାକୂଳ ତୁ ଟୁ ରାଜଭୟ”
“ବLୀର ଆତOକଥା”େର େଗାପବxୁ ଦାସ ମାନବ ଜାତି କୁ ଉଦାର ଆହାନ
େଦଇ େଲଖି େଲ;

“କାତରତା ସି ନା କାପୁରୁଷ ପଣ
ବୀର ମାେର अବା ମେର କରି ରଣ
ପଛଘୁ ା ନାହ] ବୀରର ଜାତେକ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ନମେର େସ େକେବ ପରାଣ ଆତେ'”
http://www.appsgeyser.com/4368717

ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗର अନ!ତମ ସାଧକ େଗାଦାବରୀଶ ମିଶ' କାବ!କବି ତା,
ଗ, ପବx, ଉପନ!ାସ ଓ ନାଟକେର ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ପବାହି ତ େହାଇଛି 
ବି େଶଷ କରି ଉପନ!ାସ ଓ ନାଟକେର ଜାତୀୟତାେବାଧର ସଂଳାପ ଶୁଣାଇଛdି 
“ମୁକୁLେଦବ” ନାଟକେର ଏକ ଉଦାହରଣ ନି ଆଯାଇପାେର
“ଓଡ଼ି ଆ ଶତ{ନିକଟେର ଭୀତ ନୁ େହଁ କବାପି ବରଂ ଆେମାେନ ବି ଜିତ,
ଲାßିତ ସବସାd େହାଇପାରୁ ତଥାପି ସଂକୀ େନାହଁୁ , ଦୀନତାର ଆଶୟ ଗହଣ
କରୁ ନାହଁୁ ”
ଉପନ!ାଶ “अଠରଶହ ସତର”େର ମଧ! ଜାତି -େପମ-ବହିH ପବାହି ତ
େହାଇଛି  “अwଶତାvୀର ଓଡ଼ି ଶା ଓ ତହ]େର େମା Mାନ” ଆତOଜୀବନୀକୁ
ପଢ଼ି େଲ ଜାଣିହୁଏ ତା'ର ଆଚରଣ ଓ ଉ ାରଣ କି ପରି ଜାତି େପମ ପାଇଁ
ଉଗୀକୃ ତ ଥି ଲା
େଗାଦାବରୀଶ ମହାପାତ' ରପନ!ାସ ଓ କାବ! ଯଥା, “େହ େମାର
କଲମ”, “ଉଠ କ'ାଳ”, “ରାଜେଦାହୀ”, “ରପାତ”, “ବି େଦାହୀ” ଆଦି େର େଦଶ
ଓ ଜାତି େପମର ଉଗବହିH ପଜଳି ତ େହାଇଛି 
ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗର अନ! ସାଧକ ମାନ' େଲଖନୀେର ଜାତୀୟତା େବାଧର
ଭାବଧାରା ସମୃw େହାଇଛି  ଲEOୀକାd ମହାପାତ, ବୀରକି େଶାର ଦାସ,
ବାßାନି ଧି ମହାdି

ଆଦି ବହୁ ଜାତି େପମୀ େଲଖକ'ର ସୃ~ି େହାଇଛି 

ବାAବେର ସତ!ବାଦୀ ଯୁଗଥି ଲା ଜାତୀୟତାେବାଧ ସୃ~ିର ମହାନ କଧାର
ସHାତେକା_ର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ! ବି ଭାଗ
ଉ_ର ଓଡ଼ି ଶା ବି ଶବିଦ!ାଳୟ ବାରିପଦା, ଓଡ଼ି ଶା

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଉKଳୀୟ ମLିର କଳାMାପତ!
ପୂଜାMଳର ଆବି ଭାବ
ଏହା ବାAବି କ ଗେବଷଣାର ବି ଷୟ େଯ ମନୁ ଷ! େକେବ
ଆଉ

େକଉଁ

ପରିMି ତି େର

ଭଗବାନ'

ପଜ
ୂ ା ନା

ପାଇଁ

ମେନାନି େବଶ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ଯାହା ମନୁ ଷ!' ପାଇଁ ଏକ
अଦୃ ଶ!, ସବଶି ମାନ ଏବଂ ସବୁ ଠାେର ଉପMିତ ଥି ବା ଭଳି अMିତ
ଧାରକ ଥି େଲ େସ ମLି ର ଭଳି ଏକ Mାନେର େକେବ ଆବw
େହେଲ
ଲିpରାଜ ପସାଦ ପ%ନାୟକ

ସବତଃ ଏହା ମନୁ ଷ! ାରା ପକୃ ତି ପଜ
ୂ ାରୁ ହ] ଆର
େହାଇଥାଇପାେର େବାଲି େମାର ମତ ପAରଯୁଗରୁ ଆରକରି
ମନୁ ଷ!ମାେନ ଗଛଲତା, ଜୀବଜo, ନଦନଦୀ, अଗିH, ବନଗି ରି,
ପବତ ଆଦି କୁ ପଜ
ୂ ା କରିବାର ପମାଣ ମିଳିଛି େବାଧହୁଏ ଏହି
ସବୁ ପୂଜାପେର ପେର ଭଗବତ୍ ପଜ
ୂ ାର ପଚଳନ େହାଇଥି ବ
ଏକ ଗେବଷଣା अନୁ ଯାୟୀ ଖୀ~ପୂବ  ତୃ ତୀୟ ଶତାvୀ
େବଳକୁ

ମନୁ ଷ!ମାେନ ଛାୟା ବା େଛାଟ େଛାଟ ଛାମୁଡ଼ିଆ
ଆକାରର ଆMାନମାନ ନି ମା ଣ କରାଇ ମୂ_s ପଜ
ୂ ାକୁ
ଆର

କରିଥି େଲ

ପାକ୍ଐତି ହାସି କ

ସମୟେର

େମୗଯ! - କୁ ଶାଣ ବଂଶର ଆଧି ପତ! ସମୟେର
େଦବାେଦବୀ'ୁ େଖାଲା Mାନ କି bା ବୃ ହତ୍ ବୃ E
ଛାୟାେର Mାପି ତ କରାଇ ପଜ
ୂ ା କରିବା ବି ଧାନ ଆର
େହାଇଥି ଲା ଖୀ~ପବ
ୂ  ୪୦୦ ଶତାvୀ େବଳକୁ ଏହା
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଆର େହାଇଥି ଲା ବୃ Eର ଛାୟା ଏବଂ ନଦୀ ଉପକୂଳମାନ'େର ଏହି
ପକାରର ବ!ବMା କରାଯାଇଥି ଲା
http://www.appsgeyser.com/4368717

ପଜ
ୂ ା Mଳ ଏବଂ ପଜ
ୂ ! େଦବାେଦବୀ' अMିତର ପଥାରୁ ହ] ଭଗବାନ'
ଆବାସ ବା ମLି ରର ନି ମା ଣ େହାଇଥାଇପାେର ଭାରତେର ଏହି ବ!ବMା ୭୦୦
ଖୀ~ପବ
ୂ  େବଳକୁ ଉପMାପି ତ େହାଇଥି ବା ଐତି ହାସି କମାେନ ମତ ଦି अdି 
ଭି ପଥାେର ଥି ବା ଭ ଓ ଭଗବାନ ମଧ!େର ଭଗବାନ ଜେଣ अତି
ମହାନ ବା ଶି ବାନ अMିତ େହବାର ଦୃ ~ାd ରହି ଛି େସଇଥି ପାଇଁ ମLି ର
ମାନ'େର ଦୁ ଇଟି ଭି ନH ଭି ନH अ ଳର ସୃ~ି କରାଯାଇଥି ଲା ଭଗବାନମାନ'
ପାଇଁ ଏକ ଆMାନ ବା ଗଭଗୃହ ଏବଂ ଏହାର ଠି କ୍ ସz{ଖ ଭାଗେର ଭ' ପାଇଁ
ଏକ ମnପ ଗଭଗୃହ ଏକ अତି ପବି ତ Mଳ େବାଲି ଧରିନି ଆଯାଏ ଏବଂ ଏହା
ସମA ପକାର ପଦୁ ଷଣରୁ ମୁ ଥାଏ ଭାରତେର अେନକ ମLି ରର ଗଭଗୃହକୁ
ସାଧାରଣ ଭ' ପେବଶ ନି େଷଧ ରହି ଛି ଏହି ପକାରର ବ!ବMା (ଗଭଗୃହ
ଏବଂ ମnପ) ପ ମ ଶତାvୀ େବଳକୁ େଦଖାଯାଇଥିଲା ପେର ପେର ନାଟ!
ମnପ ମଧ! ଏହା ସହ େଯାଡ଼ି ଦି ଆଗଲା ଏଠାେର ଭମାେନ ଭଜନକୀ_ନ
ସେମତ ଭି ରସେର ନୃ ତ! ପରିେବଷଣ କରିଥିବା ଉଦାହରଣ ମି େଳ େସଥି ପାଇଁ
ମLି ର

େକବଳ

ଏକ

ପାଥନା

ଗୃହ

େହାଇନଥି ଲା, ଏହା ବAୁତଃ ଭଗବାନ'
ଆMାନ େହାଇଥିଲା େଯଉଁଠି ଭମାେନ
ସି ଧା

ସି ଧା

ଭଗବାନ'

ଦଶନ

ପାଉଥି େଲ େସଇଥି ପାଇଁ ଏହାର अେନକ
ନାମକରଣ

ମଧ!

େହାଇଥି ଲା

ଯଥା;

ପାସାଦ, େଦବପାସାଦ, ବାଦି , କାଳି ବାଦି ,
େଦବାଳୟ, େଦବଗୃହ ଇତ!ାଦି 
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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କଳି p ମLି ର ନି ମା ଣ Mାପତ! अତି ପାଚୀନ େବାଲି କୁ ହାଯାଇପାେର
ବ_ମାନର अବି ଭ ଗrାମ ଜି ଲmା ଏବଂ ଉ_ର ଶୀକାକୁ ଲମ୍ ଜି ଲାେର Mିତ
http://www.appsgeyser.com/4368717

अେନକ ମLି ରକୁ ନି ରୀEଣ କେଲ ଏହି ତଥ! ଜଣାପେଡ଼ ଏହି ସବୁ अ ଳ
ସେମତ ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ अ ଳେର ବ_ମାନ ସୁwା େଲାକମାେନ ପବତ, ନଦୀ,
ଉଇହୁ'ା, ବୃ Eଲତାକୁ

ପଜ
ୂ ା କରୁ ଥି ବା େଦଖାଯାଏ

ନି କଟେର

ଉ_ର

ଆxପେଦଶର ପାଲାେକାnା ନି କଟବ_ୀ କାନି ଦାରା ପବତକୁ ଗାନାଇଟ୍ ଖନନ
ପାଇଁ ସରକାର ଲିଜ୍ େଦବାପେର ସଂପୃ अ ଳେର ଏକ ବି ଶାଳ ଜନ
ଆେLାଳନ େଦଖାେଦଇଥି ଲା ଏବଂ ଏହାପେର ସରକାର ସଂପୃ अ ଳେର
ଖନନ ନି େଷଧାେଦଶ ଜାରୀ କରିଛdି  ସୂଚନାେଯାଗ! େଯ ଏହି ପବତ େସହି
अ ଳର अଧିବାସୀମାନ' ାରା अେନକ ଶତାvୀରୁ ପଜ
ୂ ି ତ େହାଇ ଆସୁଛି
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ମେହLଗି ରିେର ଥିବା ଭୀମ ମLି ର
ଉKଳୀୟ ମLି ର ନି ମା ଣ େଶୖଳୀର ପଥମ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େରଖା

େଦଉଳ

ଭାବେର

ଜଣାଯାଏ

ମଧ!କଳି p (ଗrାମ ଜି ଲmା ଏବଂ ଶୀକାକୁ ଲମ୍
ଜି ଲmା)େର ଗpବଂଶର ରାଜୁ ତି ସମୟେର
अେନକ ମLି ର ଏହି

େଶୖ ଳୀେର ନି ମା ଣ

 ମLି ର, ମୁଖଲିpମ୍
େହାଇଥି ଲା, ଯଥା ଆରସାବାଲୀର ସୂଯ! ମLି ର, ଶୀକୂମମ
ମLି ର ପେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ନି ଜ ରାଜ!ର ରାଜଧାନୀ ମୁଖଲିpମ୍
ଠାରୁ ବାରାଣସୀ କଟକକୁ ଘୁ ାଇେଦଇଥି େଲ ପୁରୀ, ଭୁ ବେନଶର अ ଳେର
େସମାେନ अେନକ ମLି ର ନି ମା ଣ କରାଇଥି େଲ େତଣୁ ଗrାମ ଏବଂ
ଶୀକାକୁ ଲମ୍ अ ଳେର ଥି ବା ମLି ର ସବୁ ପାକ୍ ଉKଳୀୟ ମLି ର Mାପତ! କଳାର
ଉKୃ~ ଉଦାହରଣ େବାଲି କୁ ହାଯାଇପାେର
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଉKଳୀୟ ମLି ର ନି ମା ଣ େଶୖ ଳୀ
ଭାରତୀୟ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଶି ଶାମାେନ
ଚାରିେଗାଟି

ମLି ର

ନି ମା ଣର

େଶୖ ଳୀକୁ

ମାନ!ତା ଦି अdି

ନଗର,

ଦାବି ଡ଼,

େବଶର

ଯଥା,
ଏବଂ

କଳି p
କଳି pର

ନି ମା ଣ

ମLି ର

େଶୖ ଳୀକୁ େରଖା ମLି ର େବାଲି ମଧ!
କୁ ହାଯାଏ ଭୁ ବନ ପଦୀପ, ଶି 
ପକାଶ, ଶି  ରତH େକଶ ଆଦି େର
କଳି p

େଶୖ ଳୀର

ନି ମା ଣ

କଳା

ବି ଷୟେର ବି େଶଷ ବନା ରହି ଛି
ଏହି

ମାନ'

ମତେର

ଉKଳୀୟ
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ମLି ର ନି ମା ଣ େଶୖ ଳୀ ପୁଣି ତି ନି ପକାରେର ବି ଭ ଯଥା େରଖା େଦଉଳ, ପିଢ଼ା
େଦଉଳ ଏବଂ ଖାକରାେଦଉଳ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େରଖା େଦଉଳେର େଗାଟିଏ ବକ ଗୃହ ଥାଏ ପି ଢ଼ା େଦଉଳ ମLି ର
ସz{ଖେର ପିରାମି ଡ୍ ସଦୃ ଶ େତାରଣ ଥାଏ अତୀତେର ମLି ର ସz{ଖ ଭାଗର
ଛାତ ସମତଳ ରହୁଥିଲା କି o ପି ଢ଼ା
େଦଉଳ ଏବଂ ଜଗେମାହନେର ପିରାମି ଡ୍
ସଦୃ ଶ ନି ମା ଣ କରାଗଲା
ଗpବଂଶର

ରାଜୁ ତି

ସମୟେର

ଆବଶ!କତାକୁ ଧ!ାନେର ରଖି ମLି ରେର
ଦୁ ଇଟି

ନି ମା ଣ

ନାଟ!ମnପ
अତୀତର

କରାଗଲା,

ଯଥା

ଏବଂ

େଭାଗ

ମnପ

ମLି ର

ଗୁଡ଼ିକ

ନି ଜର

ଆଯ!ଜନକ

Mାପତ!େଶଳୀ

ଏବଂ
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ଉ ତାପାଇଁ ପସି w ମLି ରର ଭି ତର ଭାଗର ତଳ ବା ଚଟାଣ କି o
ଚତୁ େକାଣୀୟ େହାଇଥାଏ
ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ମLି ରର ସମୁଦାୟ ଉ ତାକୁ ତି ନିଭାବେର ବି ଭ

http://www.appsgeyser.com/4368717

କରାଯାଇପାେର, ଯଥା ବଡ଼, ଗnି ଏବଂ ମAକ ମନୁ ଷ! ଶରୀରର ଭି ନH ଭି ନH
अpପତ!p ପରି ମLି ରର ମଧ! ଭି ନH ଭି ନH ୍ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ମLି ରର
ପୁାଦି େର ଠି ଆ େହାଇଥି ବା ଜେଣ ମନୁ ଷ!ର ଶରୀରର ଭି ନH ଭି ନH ଭାଗକୁ େନଇ
ମLି ରର ନି ମା ଣ ମଧ! େହାଇଥାଏ
ଗnି ଭାଗ ସି ଧା ବା ବ'ା େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି Mାନେର େବଶୀ
Mାପତ!କଳା େଦଖିବାକୁ ମି େଳନାହ] ସମୁ ଭାବେର ନି ମsତ ମLି ରେର
अଳ'ାରୀକ ଭୂ ମି, ଚଇତି , अpଶି ଖର ଆଦି ଥାଏ ଜଗେମାହନ ପି ରାମିଡ଼୍
ସଦୃ ଶ େହାଇଥାଏ ଏହାର ଶୀଷେର ଥି ବା ମAକର ନି ମH ଭାବେର ଥାଏ େବକି ,
अମଳକ, କଳସ ଏବଂ ଆୟୁଧ (अ) ପୀଢ଼ା େଦଉଳେର ମଧ! ଏହା ସବୁ ଥାଏ
କି o ଏହାର ମAକେର ଘjା ଲାଗି ଥାଏ େରଖା େଦଉଳ ଏବଂ ପୀଢ଼ା େଦଉଳର
ଗnିର ସମତଳ ଭାଗକୁ େଦଖି େଲ ଚତୁ େକାଣୀୟ ଆକାର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ
ମAକ େଗାଲାକାର େଦଖାଯାଏ ମLି ରର ବାହ!ପାଶେର େଦଖାଯାଉଥି ବା अନ!
ସବୁ

କଳାMାପତ!େର ରହି ଛି ମାନବୀୟ ମୂ_s, ସଂେଭାଗର ମୂ_s, ଧାମsକ

େଦବୀେଦବତା, ପଶୁପEୀ ଏବଂ अଳ'ାରିକ ମୁଦଣ

ମLି ର ନି ମା ଣ େଯାଜନା
କଳି pେର ମLି ର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ଏହି ପକାରର େଯାଜନା କରାଯାଉଥିଲା
େଗାଟିଏ ମLି ର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ଆବଶ!କ େହଉଥି ଲା;

୧. ମLି ର ନି ମା ଣପାଇଁ ବ!ି ଚୟନ
୨. ମLି ର ନି ମା ଣେର ବ!ବହୃତ ପAର ଓ अନ!ାନ! ସାମଗୀର ଚୟନ
୩. ମLି ର ନି ମା ଣ Mଳ ଚୟନ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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୪. ନାଗ ବାେxଣୀ
୫. ମLି ରର ଏକ ସୂEO ନି ମା ଣ (ମେଡଲ୍)
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମନୁ ସO Þତିେର ଉେଲm ଖ ରହି ଛି ମLି ର ନି ମା ଣେର अdଭୁ  ବ!ି ମାନ'ର କ_ବ!
ଓ ପଦପଦବୀ
୧. କ_ ା : ମLି ର ନି ମା ଣର ମୁଖ! ପୁେରାଧା अତୀତେର ଏହା ରାଜା' ାରା ହ]
େହଉଥି ଲା
୨.

ସୁତେଗାହାଣୀ

:

ମLି ରର

ମୁଖ!

ଯ}ୀ

େଯ

ମLି ରର

ପାଥମିକ

ଆେଲାଚନାଠାରୁ ଆର କରି ମLି ର ନି ମା ଣ ଯାଏଁ ରହdି 
୩. ମୁଖ! Mପତି : ଶି ଶାର ାନେର ସମୃw, ବାAୁ ଶା, ଧମଶା,
अଗିHପୁରାଣ ଏବଂ ଗଣିତେର ପାରpମ ବ!ି 
୪. ବwଣିକ - ସାଧାରଣ ଶି ୀ ଏବଂ ମୂ_sକାର
୫. ତEକ - ଶି ୀ ଯି ଏ ନି ହଣ ାରା ପAରେର ମଧ! ପାଣ ଭରିଦି अdି 
ସାଧାରଣତଃ େସ ମୁଖ! ମୂ_sକାର

ସାମଗୀ ଚୟନ :
ମLି ର ନି ମା ଣେର ବ!ବହୃତ େହଉଥି ବା ସାମଗୀେର କି ଛି अତି ବି ଶି~
ପକାରର ଶି ଳାର ବ!ବହାର ହୁଏ, ଯାହା ମLି ର ପାଇଁ ଶୁଭ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ
ମLି ର ପାଇଁ ଆବଶ!କ ସାତ ପକାରର ଶି ଳାର ବନା ଶି ଚLି କା ନାମକ
ପୁAକେର ଉେଲm ଖ ରହି ଛି ଏବଂ ପେତ!କ ପକାର ଶି ଳାର ବି େଶଷତ ଏବଂ
ବ!ବହାର ବି ଷୟେର ଉେଲm ଖ ରହି ଛି ଏହି ସବୁ ଶି ଳାର ପକାର ଏହି ପରି;

୧. ସାହାଣ
୨. ଚି _ସାହାଣ
୩. ବଡ଼ ସାହାଣ
୪. େଧାବ ସାହାଣ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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୫. ରସ ଛି ଦ
୬. ନୀଳ କୁ ଶାଣ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େବେଳ େବେଳ ଇଟାର ବ!ବହାର ମଧ! ହୁଏ, କି o ସାଧାରଣତଃ ମLି ର
ନି ମା ଣେର େକବଳ ଶି ଳାର ବ!ବହାର ହ] େହାଇଥି ବା େଦଖାଯାଏ

ମLି ରMଳ ଚୟନ
ମLି ର ନି ମା ଣ ପବ
ୂ ର
 ୁ Mାନ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ अେନକ
ବି ଷୟ ପତି ଧ!ାନ େଦବାକୁ ପେଡ଼ ଭୂ ମିର ପକାର, Mାନର ଆକାର ଓ
େEତଫଳ, ଜଳଉ, େଖାଲା Mାନ, ପତି ବି େଶଷ ଧ!ାନ ଦି ଆଯାଏ ଭୂ ମିର ରp
ଓ ଆକାରକୁ େଦଖି ଏହାକୁ अତି ଉ_ମ, ଉ_ମ, अ ଉ_ମ ଏବଂ अନୁ ନHତ ଆଦି
େଶଣୀେର ବି ଭ କରାଯାଏ ବାAୁଶା ଆଧାରେର ଚତୁ େକାଣୀୟ କି bା
େଗାଲାକାର ଜମି ହ] ଗହଣ କରାଯାଏ
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ନାଗ ବାେxଣୀ :
ଶି ଶା अନୁ ସାେର ଏହାର ବ!ବହାର କରାଯାଇ, ମLି ର ନି ମା ଣ ସମୟ,
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମLି ର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ଦି ଗ ନି ୟ ଆଦି Mି ର କରାଯାଏ ଆଧୁନିକ ସମୟେର ଉ
अ%ାଳି କା ନି ମା ଣ ସମୟେର େହଉଥି ବା ସମA ପକାର ପରୀEଣ ଏହା ାରା
ମLି ରପାଇଁ କରାଯାଏ ଏହା अତି ପୁରାତନ ବି ାନର अଂଶ ଯାହାାରା ମLି ର
ନି ମା ଣ ଏବଂ ପରବ_s ସମୟେର ମLି ର ପତି େକୗଣସି ପକାର ବି ପଦ ନଥି ବା
ସୁନିିତ କରାଯାଇଥାଏ

Eୁଦ େମାେଡଲ୍ :
ମLି ର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ମୁଖ! Mାପତି ବା ମୁଖ! ଯ}ୀ ମLି ରର ଏକ Eୁଦ
ମେଡଲ୍ ନି ମା ଣ କରି କ_ା' ାରା अନୁ େମାଦି ତ କରିଥାdି  अନୁ େମାଦନ
ପାଇବା ପେର ହ] ଏହି ମLି ରର ନି ମା ଣ ହୁଏ

ମLି ରର ପୂାଦି :
ନାଗେବେxଣୀ

ପେର

ମLି ରର

ଆବଶ!କତା

अନୁ ସାେର

ଏକ

ଚତୁ େକାଣୀୟ ବା ବଗାକାର େEତର ଖନନ କରାଯାଏ ମLି ରର ଉ ତାର
अନୁ !ନ ଏକତୃ ତୀୟାଂଶ ଗଭୀର ଗ_ େଖାଳାଯାଇ ମLି ର ପାଇଁ ଆଧାର
ପକାଯାଏ
ମLି ରର ଚଉଡ଼ାଠାରୁ अଧି କ ଚଉଡ଼ା ଖାଲ େଖାଳାଯାଇ ଆଧାରଶି ଳା
ପକାଯାଏ ଏହି ଖନନ Mଳର ସବୁ ଠାରୁ ତେଳ କଠି କ ପଥରଖn େଦଇ ଆଧାର
ନି ମା ଣ

କରାଯାଏ

ଏହାପେର

ଚାରିପାଖେର

ପଥରେର

କା¼

ନି ମା ଣ

କରାଯାଏ ଏବଂ ମଧ!ଭାଗକୁ ମାଟିେର ଭ_s କରିଦି ଆଯାଏ
ଠି କ୍ ମLି ର ନି ମା ଣ େହବା Mଳେର अ~ଦଳ ପଦOଚକଡ଼ା ନି ମା ଣ
କରାଯାଏ ଏହା ବଗାକାର ବା ଚତୁ େକାଣୀୟ ଆକାର େହାଇଥାଏ ମଧ!େର
ଏକ ବୃ ହତ୍ ଶୀଳାଖn ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଚତୁପାଶେର ଆଠେଗାଟି
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଶି ଳାଖn ରଖାଯାଏ ଏହି ସବୁ ଶି ଳାଖn ଉ_ର, ଦEିଣ, ପୂବ, ପି ମ, ଉ_ରପବ
ୂ , ଦEିଣ-ପବ
ୂ , ଉ_ର-ପି ମ ଏବଂ ଦEିଣ -ପି ମ ଦି ଗେର ରେହ ଏହି
http://www.appsgeyser.com/4368717

अ~ଦଳର ଠି କ୍ ମଧ!େର ଏକ ନେବ ଡି ଗୀେକାଣେର ମLି ରର ଗଭଗୃହ ନି ମା ଣ
ପାଇଁ ରେହ
ଏହାପେର ସମୁଦାୟ ଖନନ Mଳକୁ ପଥର ାରା ଭ_s କରାଯାଇ େସ
ସବୁ କୁ ଯଥା ସବ ତଳକୁ ଦବାଇ ଦି ଆଯାଏ, अତୀତେର ଏହା ହାତୀମାନ'
ାରା କରାଯାଉଥି ଲା

ଭୂ ନକ୍ସା :
अ~ଦଳପଦOର େକLରୁ ଉw କୁ ଗଭଗୃହପାଇଁ ନି ମା ଣMଳର Mାପନ ପେର,
ସୂ ମLି ରର ଏକ ନ£ା
ଆଧାର

ଉପେର

अ'ନ

କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ନ£ାର
ଆଧାରେର ମLି ର अନ! ସବୁ
ଭାଗର
କରାଯାଇଥାଏ

ନି ମା ଣ
अତୀତେର

ଜ!ାମି ତି ଓ ପରିମିତିର ବ!ବହାର େକେତ ସୂEOଥି ଲା ତାହା ଏହି ସବୁ ମLି ର
ନି ମା ଣ େଶୖଳୀରୁ ଜାଣିହୁଏ ମୁଖ! Mପତି ' ଉପMି ତି େର ଏହି କାଯ! ସମାପନ
କରାଯାଇଥାଏ ଏଥି େର ବି େଶଷ ଧ!ାନ ରଖାଯାଏ େଯମିତି ମLି ର ଉପେର
େକୗଣସି ପକାର େଦୖ ବୀଦୂ ବsପାକର ପଭାବ ନ ପେଡ଼ अତ!ାଧୁନିକ ଉପକରଣର
ବ!ବହାର ନ କରାଯାଇ ସୁwା ଏେତ ବି ଶାଳ ମLି ର ସବୁ ନି ମା ଣ କରାଯି ବା
ତKାଳୀନ ସମୟର ସାଧାରଣ अଥଚ अତି େବୖ ଚିତମୟ ମLି ର ନି ମା ଣେଶୖ ଳୀକୁ
ଦଶାଏ
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ବି ଶି~ ଐତି ହାସି କ ଡା ଏସ୍ ଏନ୍ ରାଜଗୁରୁ' ମତେର ମେହLଗି ରିେର
ଥି ବା ଭୀମମLି ର अତି ପାଚୀନତମ ଉଦାହରଣ, କଳି p େଶୖ ଳୀର େରଖା େଦଉଳ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ନି ମା ଣର େସହି ମLି ରର ପାଶେର େକୗଣସି ପକାରର Mାପତ! Mାନ
ପାଇନଥି ବା େହତୁ ଏହା ହୁଏତ ଆଧୁନିକ ମLି ର ନି ମା ଣ େଶୖ ଳୀର ପାକ୍ अବMା
େହାଇଥାଇପାେର େବାଲି େସ ମତ ଦି अdି  अନ!ଜେଣ ବି ଶି~ ଗେବଷକ ଶୀ ବି
େକ ରଥ' अନୁ ସାେର ଏହା ଏକ अସଂପ
ୂ  ଶୀଖର େଦଉଳ ତା' ମତେର
ମେହLଗି ରିେର ଥି ବା କୁ dୀ ମLି ର ନବମ କି bା ଦଶମ ଶତାvୀର େହାଇଥି ବ
କି o ହେରକୃ º ମହତାବ ଏବଂ େକ ସି ପାଣିଗାହୀ' ମତେର ଏହା ପ ମ
ଶତାvୀର ମLି ର େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି  କି ଛି ଐତି ହାସି କ ଗେବଷକ ଏହାକୁ
ପ ତ} େଶୖ ଳୀର କଳି p ମLି ର େବାଲି ମଧ! କହି ଛdି 
େସ ଯା େହଉ, ଉKଳୀୟ Mାପତ! କଳା ଓ ମLି ର ନି ମା ଣ େଶୖ ଳୀର ବି କାଶ
େଯ ମଧ!କଳି p ଏବଂ ମେହLଗି ରି अ ଳରୁ େହାଇଥି ଲା ଏଥି େର ସେLହ ନାହ]
ପେର ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଭିନH अ ଳେର अଗଣିତ ମLି ର ନି ମା ଣ େହାଇଥି େଲ ମଧ!
ଏହି ସବୁ ମLି ରର Mାପନାର अେନକ ଶତାvୀ ପବ
ୂ ର
 ୁ ତKାଳୀନ Mପତି କାର
ମାେନ ମେହLଗି ରି अ ଳେର ମLି ର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ଗେବଷଣା ଚଲାଇଥି େଲ
େବାଲି େମାର ମତ

ଗେବଷଣା: ଶୀ ଲିpରାଜ ପସାଦ अମୂଲ! ପ%ନାୟକ
ଭାଷାdରଣ ଏବଂ ଉପMାପନା : ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
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ପୁନମsଳନ
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କଥାେର अଛି ,
“.....ଦାତ! କଳହ େଚୖ ବ
ବହ¤ାଡ଼bେର ଲଘୁକି ୟା”
ପରିବାରେର ସ¤ାମୀ - ୀ' ମଧ!େର ଏମିତି େଛାଟ େମାଟ
କଳି େଗାଳ ହୁଏ, ମନ-ମନାdର ହୁଏ। ଦୁ ହ]' ଭି ତେର କି ଛିଦିନ
କଥାବା_ା ମଧ! ବL ରେହ। ପାୟତଃ ଏହା ଚି ରMାୟୀ େହାଇ

େଜ!ାuାରାଣୀ ପnା

ରେହ ନାହ]। କି ଛି ସମୟ ପେର କି bା କି ଛି ଦି ନପେର େସମାେନ
ପୁଣି ମିଳିମିଶି ଚଳdି । କି o ଆଜି ପକାଶ ଆଉ େଜ!ାତି 'ର କଳହ
अତି ଉଗରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । େକୗଣସି ଏକ ଘଟଣାେର କଥାଟା
ହାତାହାତି ପଯ!d ଗଲାଣି। ପକାଶ ଉତEି େହାଇ େଜ!ାତି
ଗାଲେର ଏକ ଶ ଚାପୁଡ଼ା େଦଇ ଧକାଏ ମାରିଲା। େଜ!ାତି ହାତ
ଭରା େଦଇ ତେଳ ପଡ଼ି ଗଲା। ହାତ ପାଖେର େଜାତା ପଡ଼ି ଥିଲା।
ନି େଜ େସହି ଭଳି ତେଳ ପଡ଼ି ଥିବା अବMାେର ପେଟ େଜାତା ପକାଶ
ମୁହଁକୁ ଲE! କରି େଫାପାଡ଼ି ଲା େଜ!ାତି । ପକାଶ େଗାଟିଏ ପଟକୁ
ଝୁଂକି ଗଲା। େଜାତାଟି ତା’ର ମୁnକୁ ଲାଗି କାନ ପାଖ େଦଇ
ବାହାରି ଗଲା। ଝଗଡ଼ାଟା ଏତି କିେର ବL େହାଇଗଲା ସି ନା, କି o
କଥାଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା। ପକାଶର ସ¤ାଭି ମାନେର
ଆ

ଆସି ଲା। େଗାଟିଏ ୀେଲାକ େହାଇ ତା ଉପରକୁ େଜାତା

େଫାପାଡ଼ି ଲା?
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େସ ଯାହାେହଉ ସ¤ାମୀ - ୀ ଭି ତରର କଥା, ଆଜି ନ େହେଲ କାଲି
ସମାଧାନ େହାଇଯାଇ ଥାଆdା। କି o ପରିବାର େଲାକ, ବxୁ ବାxବ ନି ଆଁେର
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ଘି अ ଢାଳି ବା କାମ କେଲ। ପକାଶକୁ ଉସୁକାଇେଲ। ମାଇକି ନିଆଟା େହାଇ
ସ¤ାମୀକୁ େଜାତାେର ବାେଡ଼ଇବ? अଲEଣୀ, ଡାହାଣୀ ଏମାେନ। ନା ଏମାେନ
ପତି ବତା ନାରୀ େହାଇ ପାରିେବ ନା ବି ଶ¤A େହାଇ ପାରିେବ। ଏଭଳି ଆ
ନାଗୁଣି'ୁ ଘେର ରଖି ଲାଭ କ’ଣ? ନି ଜ ନି ଆଁ େବାଲି अjିେର ପୁେରଇ ରଖି େଲ
ଯାହା अବMା େସଇ ଭଳି ଆ େହବ।
କନ!ାପEର େଲାକମାନ'ୁ

ଡକାଗଲା। ନି ଜନି ଜ ଭି ତେର ଆେପାଷ

ଆେଲାଚନା େହଲା। ଉଭୟପE अପର ପEକୁ େଦାଷାେରାପ କେଲ। ଭଲି ବଲ
େଖଳି ବା ଭଳି ଆେରାପ ପତ!ାେରାପ ଚାଲି ଲା। କି o କି ଛି ସମାଧାନର ପ¼ା
ମି ଳିଲା ନାହ]। ପକାଶ ଆଉ େଜ!ାତି ମଧ! ଏକାଠି େହାଇ ରହି ବାକୁ ଚାହ]େଲ
ନାହ]। େଜ!ାତି ତା'ର ପା

ବଷର ଝି अକୁ ସାpେର ଧରି ନି ଜ ବାପ ଘରକୁ

ଚାଲିଗଲା।
ଇତି ମଧ!େର ଦୁ ଇ ବଷ ବି ତିଗଲା। ଦୁ େହଁ ନି ଜ ନି ଜ ଜି ଦ୍େର अଟଳ।
େଜ!ାତି େକେତ ଦି ନ ବା ବାପ ଘେର ବସି ରହି ଖାଉଥି ବ। ତା’ପେର ପିଲାଟା
ମଧ! ବଢ଼ି ଲାଣି। ତା’ର ତ ପୁଣି ଭବି ଷ!ତ ରହି ଛି? ନି ଜର अନି iା ସେ_¤
ବାପଘର େଲାକ' ବାଧ!ବାଧକତାେର ନି ଜର ଭରଣେପାଷଣ ପାଇଁ ପକାଶ
ବି ରୁwେର େକାଟେର େକସ ଦାୟର କଲା େଜ!ାତି ।
ଫାମି ଲି େକାଟେର ମି ଳାମିଶାର ସମାଧାନ େହାଇ ପାରିଲା ନାହ]।
ହାଇେକାଟେର େକସ ଚାଲିଲା। େକସଟିର ଶୀଘ ସମାଧାନ େହବା ପାଇଁ अବଶ!
ଦୁ ଇ ପEର ସହେଯାଗ ରହି ଲା। ଓକି ଲ ମାନ' ମାଧ!ମେର ସହଳ େଡଟ
ପକାଇବାର ମଧ! ବ!ବMା କରାଇେଲ।
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େକାଟେର େମାକ ମା ଦୁ ଇ ତି ନିବଷ ଚାଲି ଲା। ନି ଜ ନି ଜର ତାରିଖକୁ
ପରିବାର' ସହ ତ ଆସୁଥିେଲ, େଯଉଁଦିନ ଦୁ ଇଜଣ'ର ତାରିଖ ପଡୁ ଥି ଲା ଜେଣ
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ଆର ଜଣ'ୁ େଦଖି ର ଚାଉଳ େଚାବାଉଥି େଲ। ଦୁ ଇଜଣ' ଭି ତେର ଜାଗି
ଉଠୁ ଥି ଲା ପତି େଶାଧ ପରାୟଣତାର ଭାବନା। େକବଳ େସହି ଦୁ ଇଜଣ ନୁ ହdି ,
େସମାନ'

ସହି ତ

ଆସୁଥିବା

ପରିବାର

େଲାକମାନ'

ମଧ!େର

ମଧ!

େଦଖାେସଖା କଥା ଚାଲୁ ଥି ଲା।
େକସ ଫାଇନାଲ େହବାର କି ଛିଦିନ ଆଗରୁ େସମାନ' ଭି ତେର କି ଛିଟା
ପରିବ_ନ ଆସି ଛି। େଯେତେବେଳ ଉଭେୟ େକାଟକୁ ଆସୁଛdି ; ଦୁ େହଁ ଦୁ ହ]'ୁ ନ
େଦଖି ଲା ପରି अଭି ନୟ କରୁ ଛdି , ମୁହଁ ବୁ େଲଇ ଚାଲି ଯାଉଛdି । େକାଟେର
ବୟାନ େଦବାେବେଳ ନି ଜନି ଜର ଓକି ଲ ଶି ଖାଇଥି ବା କଥାକୁ ମଧ! ଠି କ୍ ଭାବେର
କହି ପାରୁ ନାହାdି । େକେତଥର େସମାନ'ର ବବ! ମଧ! ବଦଳି ଯାଉଛି ,
ପୁଣି ନି ଜକୁ ସାଳି େନଇ ନି ଜର ବବ! ରଖୁଛdି ।
ଆଜି େଶଷ ଶୁଣାଣି। ଆଗରୁ ଦୁ ଇଜଣ' ସହି ତ अଧିକ ସଂଖ!ାେର ନି ଜ
ନି ଜର େଲାକ ଆସୁଥିେଲ। ଆଜି କି o ବହୁତ କମ ସଂଖ!ାେର ଆସି ଛdି । ମାତାପି ତା, ଓକି ଲ ସମେA ଖୁସ। ଯାହାେହଉ ବହୁତ ଶୀଘ ଛାଡ଼ପତର ସମାଧାନ
େହାଇଗଲା। ଦୀଘ ଛअବଷ ଦାତ! ଜୀବନ ବି ତାଇବା ପେର ମଧ!
ବି ବାହବି େiଦ େହାଇ ହ] ଗଲା। ଏେବ ତ ଆହୁରି ପା

ବଷ ବି ତିଗଲାଣି।

ଆଜି ସଂେଯାଗବଶତଃ ଦୁ ଇ ପରିବାରର େଲାେକ େକାଟ ଭି ତେର ଥି ବା
ଏକ ଟି ~ଲେର ବସି ଚା’, କଫି, ସବତ ପିଉଛdି । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂେଯାଗ
େହଲା ପକାଶ େଯଉଁଠି ବସି ଥିଲା ନି ଜର अଜାଣତେର େଜ!ାତି ମଧ! ପାଖ
େବ େର ସାମHାସାମିH େହାଇ ବସି ପଡ଼ି ଲା। ହଠାତ୍ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହ]'ୁ େଦଖି ଚମକି

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ପଡ଼ି େଲ। ଦୁ ହ]' ହାତେର ଦAଖତ ଥିବା ଛାଡ଼ପତର ଦଲିଲ। ଦୁ ଇଜଣଯାକ
ଚୁ ପଚାପ, ଶାd, ନି ବsକାର।
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କି ଛି

ସମୟର

ନୀରବତା

ପେର

େଜ!ାତି

ଆର

କଲା

:

କଂଗାଚୁ େଲସନ୍ସ! ତୁ େମ ଯାହା ଚାହଁୁ ଥି ଲ, ତାହା େହାଇଗଲା।
ପକାଶ : ତୁ ମକୁ ମଧ! ବେଧଇ ଜଣାଉଛି । ତୁ େମ ମଧ! ଛାଡ଼ପତ େଦଇ ଜି ତ୍
ହାସଲ କଲ।
େଜ!ାତି : ଛାଡ଼ପତ କ’ଣ ଜି ତିବାର ପତୀକ?
ପକାଶ : ତୁ େମ କୁ ହ?
କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ ରହି େଜ!ାତି ପୁଣି ଆର କଲା : ତୁ େମ େମାେତ
ଚରିତହୀନା େବାଲି କହି ଥିଲ ନା? ଭଲ େହଲା ଜେଣ ଚରିତହୀନା ୀ ଠାରୁ ମୁି
ମି ଳିଲା।
ପକାଶ : ହଁ , ତାହା ତ େମାର ଭୁ ଲ ଥିଲା। ଏ କଥା େମାର କହି ବାର ନଥି ଲା।
େସଥି ପାଇଁ ଏପଯ!d ମଁୁ ମାନସି କ अଶାdି େଭାଗୁଛି।
େଜ!ାତି : ମଁୁ ପୁରୁଷମାନ'ୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛି। େସମାେନ ଏହି अେର
ୀମାନ'ୁ ଆକମଣ କରି ତା'ର ମନ ଓ ଆତOାକୁ ଲହୁଲୁ ହାଣ କରିଦି अdି ।
ପକାଶ : ପକୃ ତେର ତୁ େମ ଜେଣ ପତି ବତା ନାରୀ। ତୁ ମକୁ ଏପରି अଶାଳୀନ
ମdବ! େଦବା େମାର ଠି କ୍ େହାଇ ନାହ]। େସଥି ପାଇଁ ମଁୁ अବେଶାଷ ପକାଶ
କରୁ ଛି । କି o ତୁ େମ ତ େମାେତ େଯୗତୁ କ େଲାଭୀ କୁ କୁ ର େବାଲି କହି ଥିଲ।
େଜ!ାତି : ପଥେମ ତୁ େମ କାହ]କି େମାେତ ଚରିତହୀନା େବାଲି କହି ଲ?

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ତୁ ମ କଥାେର ରାଗି ଯାଇ ମଁୁ େସପରି କହି େଦଲି। େମାର ମଧ! ତାହା
କହି ବାର ନ ଥିଲା। ମଁୁ ତ ଆହୁରି କି ଛି ଆେରାପ ଲଗାଇ ପାରିଥାdି , କି o ମଁୁ....
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଏହି ସମୟେର ଚା’ବାଲା ଦୁ ଇଜଣ' ପାଇଁ ପmା~ିକ କପେର ଦୁ ଇକପ
ଚା’େଥାଇେଦଇ ଗଲା। ସମA'ର ନଜର ଏ ଦୁ ଇଜଣ' ଉପେର। େଶଷ
େଦଖାେର ଯାହା କଥା େହବା କଥା େହାଇ ଯାଆo। ମନେର ଆଉ କି ଛି
अବେଶାଷ ରହି ବ ନାହ]। େସଥି ପାଇଁ େକହି ମଧ! େସମାନ'ୁ ବାଧା େଦେଲ
ନାହ]। ପକାଶ ନି ଜର ଚା’କପଟା ଉଠାଇ େନଇ କପେର ମୁହଁ ଲଗାଇଲା।
ପକାଶକୁ अନାଇ ରହି େଜ!ାତି ମଧ! ନି ଜର ଚା’କପଟାକୁ ଉଠାଇଲା अନ!ମନ<
େହାଇ। େଛାଟ ଚା’କପଟା ଚହଲି ଯାଇ ଗରମ ଚା’ ଟିକିଏ ପଡ଼ି ଗଲା ତା’
ହାତେର। ପାଟିରୁ ସି ଇ... ଶv ବାହାରି

ପଡ଼ି ଲା। ଚା’କପଟାକୁ

ତେଳ

େଥାଇେଦଇ ହାତକୁ ଛି ାଡ଼ି େଦଲା। େଜ!ାତି ର ଏହି अବMା େଦଖି ପକାଶ
କରୁ ଓଃ ଶv ବାହାରି ଆସି ଲା। େଜ!ାତି ର ନଜର ପଡ଼ି ଲା ପକାଶର ପତି କିୟା
ଉପେର। େଜ!ାତି ର ଚାହାଣୀେର ପକାଶକୁ ବଡ଼ अସହଜ େବାଧ େହଲା।
ଘଟଣାରୁ ଧ!ାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପକାଶ ଆର କଲା : ତୁ ମର େଯଉଁ
अjା ବି xୁଥିଲା, ଏେବ କି ପରି अଛି ?
େଜ!ାତି

:

େସଇଭଳି ଆ

ମଝି େର

ମଝି େର

ବାହାରୁ ଛି ।

େକେତେବେଳ

େଭାେଭରାନ ତ ଆଉ େକେତେବେଳ କମି େପm£ ଖାଇ ଚେଳଇ େଦଉଛି ।
ପକାଶ : ତୁ େମ ତ େଯାଗ କି ଏ£ରସାଇଜ କି ଛି ବି କରୁ ନ ଥି ବ।
ହଁୁ ମ୍ େଯାଗ - ଏକଥା କହି େଜ!ାତି ଫିକ କି ନା ହସି େଦଲା। େସ ପୁଣି ଆର
କଲା : ତୁ ମର ଆଜମା କnିସନ କି ପରି अଛି ? ଆଉ ଆଟାକ େହାଇ ନାହ] ତ?

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ପକାଶ :ଆଜମା? ଡାର କହି ଛdି େମjାଲ େ~ନ ଆଉ େ~ସକୁ କମ୍ କରିବା
ପାଇଁ।
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଜ!ାତି : ଠି କ୍ ସମୟେର ଇନେହଲାର େନଉଛ ତ?
ପକାଶ : ହଁ , ନି ୟମିତ ଭାେବ ନି ଏ କି o ଆଜି ଆଣିବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି ।
େଜ!ାତି : େସଥି ପାଇଁ ତୁ ମର ଶାସ ଏପଟ େସପଟ େହଉଛି ।
ପକାଶ : ହଁ କି ଛି ଏଥି ପାଇଁ ଆଉ କି ଛି ...
େଜ!ାତି : ଆଉକି ଛି ମାନସି କ ଚାପ ପାଇଁ ନା?
ପକାଶ : ହଁ । ତୁ ମକୁ େକାଡ଼ି ଏ ଲE ଟ'ା େଦବାକୁ େହବ। ତା’ସହି ତ ମାସକୁ
ଦଶ ହଜାର ଟ'ା।
େଜ!ାତି : ହଁୁ  ତା’େହେଲ?
ପକାଶ : ତୁ େମ ତ ଜାଣିଛ ଭୁ ବେନଶରେର ମଧ! ଆମର େଗାଟିଏ ଫmାଟ अଛି ।
େସଇଟାକୁ ତୁ ମ ନଁା େର କରିେଦବି । ବ_ମାନ ତୁ ମକୁ େଦବାପାଇଁ େକାଡ଼ି ଏ ଲE
ଟ'ା େମା ପାଖେର ନାହ]।
େଜ!ାତି : େସଇ ଫmାଟର ଦାମ୍ ତ ବ_ମାନ ପଚାଶ ଲE ଟ'ା େହବ। ତୁ ମକୁ ତ
େମାେତ େକାଡ଼ି ଏ ଲE ଟ'ା େଦବାର अଛି ।
ପକାଶ : ହଁ େଯ...। ଆଗକୁ ଝି अ ବଡ଼ େହବ। ତା’ର ପାଠପଢ଼ା ଖ  ପୁଣି
ବି ବାହ। ତା’ସହି ତ ତୁ ମର େମଡ଼ି କାଲ ଖ ।
େଜ!ାତି : େସଥି ପାଇଁ ତ େମାେତ ତୁ େମ ମାସକୁ ଦଶ ହଜାର ଟ'ା େଦବ ନା?
ପକାଶ : ହଁ ତାହା ତ ନି ୟ େଦବି ।
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େଜ!ାତି : ଠି କ୍ अଛି । ଯଦି ତୁ ମ ନି କଟେର ଏେତ ଟ'ା ନାହ], େତେବ େମାେତ
େଦବା ଦରକାର ନାହ]।
http://www.appsgeyser.com/4368717

ପକାଶ ଚୁ ପଚାପ େଜ!ାତି ର କଥାକୁ ହା ଭpୀକୁ ଲE! କରୁ ଥିଲା।
ତା’ଠାେର ବି ଲକୁ ଲ ପବ
ୂ ପ
 ରି ସହୃଦୟତା ଭରି ରହି ଥିଲା। ଏେବ ତା’ର
କଥାବା_ା ସେତ େକେତ ସୁLର ଲାଗୁଛି ଯି ଏ କି ଆଗରୁ ତା’ର ପତH ୀ ଥି ଲା।
େଜ!ାତି ମଧ! ପକାଶକୁ କେଣଇ କେଣଇ ଚାହ] ତା’ର ପୁରୁଣା ସO Þତିକୁ ଉଜାଗର
କରୁ ଥି ଲା। ସତେର େକେତ ସରଳ ସ¤ଭାବର ପକାଶ। ଯି ଏକି ଆଗରୁ ତା’ର ପତି
ଥି ଲା। ଥରକର ଘଟଣା। ହରିଦ¤ାରେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଗpାସHାନ
କରୁ ଥି େଲ, ଜrିରରୁ ତା’ର ହାତ ବାହାରିଗଲା। ପାଗଳ' ଭଳି ନି ଜ ଜrିର
ଛାଡ଼ି ତା’କୁ ବ ାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା ପକାଶ। ଲାଟ
ସାେହବ'ୁ ପହଁରା ଜଣାନାହ], ଆସି େଲ େମାେତ ବ ାଇବା ପାଇଁ। ଯାହାେହଉ
अନ!ମାନ'ର ସହେଯାଗେର ଆେମ ଦୁ ଇଜଣଯାକ ବଂଚି ଗଲୁ । ପକାଶ େମାେତ
େକେତ ଭଲ ପାଉଥି େଲ। ସତେର େସ େକେତ ଭଲ। କି o ମଁୁ ହ] ଖରାପ ଥି ଲି,
ତା' ନି କଟେର ଚଳି ପାରିଲି ନାହ]।
ପକାଶ ମଧ! ମେନ ମେନ ବି ଚାର କରୁ ଥି େଲ, ସତେର େଜ!ାତି େକେତ
େମାର ଖି ଆଲ ରଖୁଥିଲା। େମାର େକେତ ଯତH େନଉଥି ଲା। अଫିସ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ସବୁ େରଡ଼ି । ସକାଳର ଜଳଖିଆ, ସାpେର େନଇଯି ବା ପାଇଁ ଲ । ସବୁ ଦି ନ
ସଫା େହାଇଥି ବା ସ£। ପ!ାj ସାଟ अତି େବଶୀେର ଦୁ ଇଦି ନ। ଖରାଦି େନ ତ
ସବୁ ଦି ନ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର ଚା’ ଜଳଖିଆ। େଦହ
ଖରାପ ସମୟେର ତ ରାତି ରାତି େସହି ଭଳି ଜଗି ବସି ଥିବ। ~ିମ େନବା ପାଇଁ
ପାଣି ଗରମ କରି ଜଗେର ରଖି େଦଉଥିଲା। େମାର ସବୁ କାମେର अବେହଳା
ଥି ବାରୁ େସ ନି େଜ େମଡ଼ି ସିନ େ~ାରରୁ ତା ପାଇଁ ଇନେହଲାର କି ଣି ଆଣୁଥିଲା।

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

118

େସେରଟାଇଡ଼ ଇନେହଲାର ବହୁତ ମହpା ଥିବାରୁ ମାସି କ ଖ  କାଟ କରି େସହି
ବାn ହ] ଆଣୁଥିଲା। ତା’ ଭି ତେର ବହୁତ ସମେବଦନା ଥି ଲା। େମା ଉପେର
http://www.appsgeyser.com/4368717

ତା’ର ବହୁତ ନଜର। କି o ମଁୁ ପୁରୁଷପଣିଆର ଗବେର ମତୁ ଆଲା ଥିଲି। ତା’ର
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ପତି େମାର ଦୃ ~ି ନ ଥି ଲା। ମଁୁ ଆଜି େଯପରି अନୁ ଭବ କରି ପାରୁ ଛି ,
ଯଦି ପା

ବଷ ଆଗରୁ େସପରି ଭାବି ପାରିଥା’dି େତେବ ପରିବାର ଭାpିବା ଭଳି

ପରିMି ତି ସୃ~ି େହାଇ ନ ଥାଆdା।
ଦୁ ଇଜଣ ଚୁ ପଚାପ। ଉଭେୟ ପର|ର ପର|ର' ଚି dାେର ମଗH।
ମଝି େର ମଝି େର ବି କଳ ଭାବେର େକବଳ ଜେଣ अନ! ଜଣକୁ ଚାହଁୁ ଥା’dି ।
ଭାବନାର ଗଭୀରତମ ପେଦଶକୁ ଚାଲିଯାଇ ଧୀେରଧୀେର ଦୁ ଇଜଣ'ର ଆଖି
ଭି ଜି ବାକୁ ଲାଗି ଲା। କ अବରୁ w େହଲା। େକାହ ଭରା କେର ପକାଶ
ଆର କଲା : ମଁୁ ତୁ ମକୁ କି ଛି କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି େଜ!ାତି !
େଜ!ାତି : କୁ ହ
ପକାଶ : େମାେତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି।
େଜ!ାତି : ଏଥି େର ଡରିବାର କି ଛି ନାହ]। ଏହା ମଧ! େହାଇ ପାେର େଯ ତୁ େମ
ଯାହା କହି ବା ପାଇଁ ଚାହଁୁ ଛ ତାହା େମାର ମନର କଥା ବି େହାଇ ପାେର।
ପକାଶ : ତୁ େମ େମାର ବହୁତ ମେନ ପଡୁ ଛ।
େଜ!ାତି : ତୁ େମ ମଧ!
ପକାଶ : ମଁୁ ଏେବ ବି ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଏ।
େଜ!ାତି : ମଁୁ ମଧ! ତୁ ମକୁ ଭୁ ଲି ପାରି ନାହ]। େମା ମନ ଭି ତେର େକବଳ ତୁ େମ ହ]
अଛ।

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଦୁ ଇଜଣ' ଆଖି େର ଜେକଇଥି ବା ଲୁ ହ ବx ଭାpି अଶ{ବନ!ାର ରୂପେନଲା।

http://www.appsgeyser.com/4368717

ପକାଶ : ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ କ’ଣ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂ ଆ ରୂପ େଦଇ ପାରିବା ନାହ]?
େଜ!ାତି : କି ଭଳି ରୂପ?
ପକାଶ : ଆେମ ପୁଣି ଥେର ମି ଳିମିଶି ଏକାଠି ରହି ବା, ପତି -ପତH ୀ େହାଇ, ଏକ ଭଲ
ସାp େହାଇ।
େଜ!ାତି : ଆଉ େକାଟର େକସ? ଏ େପପର?
ପକାଶ : ଚି ରି େଦବା
ପକାଶ ନି ଜ ହାତେର ଧରିଥିବା ଛାଡ଼ପତର କାଗଜ ଗୁଡିକୁ ଟିକଟିକ କରି
ଚି ରିେଦଲା। ପକାଶକୁ େଦଖି େଜ!ାତି ମଧ! େସଇଆ କଲା। ଦୁ ଇଜଣଯାକ ଉଠି
ଠି ଆ େହେଲ। ଆଗର ଦୁ ଃଖର ଲୁ ହ ଆନLାଶ{େର ପରିବ_s ତ େହାଇଗଲା।
ଦୁ ହ]' ମୁହଁେର ସିO ତ ହାସ!। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହ]'ୁ େପମାଲିpନେର ଜାେବାଡ଼ି
ଧରିେଲ।

ପରିବାରର

େଲାକ

ସମେA

ଏମାନ'ର

ପୁନମsଳନ

ଦୃ ଶ!କୁ

ଉପେଭାଗ କରୁ ଥି େଲ। େସମାେନ ଦୁ େହଁ କାହାରିକୁ କି ଛି ନ କହି ପକାଶର
କାର୍େର ବସି ନି ଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲ।
ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ େଦଖି ଦୁ ଇ ପEର େଲାକ େକବଳ अବାକ େହାଇ ଚାହ]
ରହି ଥିେଲ। କ’ଣ ବା ଆଉ କରିପାରି ଥାଆେd? ଘର ତ ତା' ଦୁ ଇ ଜଣ'ର,
େକବଳ ସ¤ାମୀ - ୀ'ର।
ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ବାଦ/ଭାଷାdର-: େଜ!ାuା
ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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ରଥ ଉପେର କାଳି ଆ
ରଥ ଉପେର କାଳି ଆ ତୁ ,
ବସି କି େଦଖୁଛୁ अଗଣିତ ନର, ନାରୀ, ପି ଲା,

ବୁ ଢା, େଭnିଆ ଠୁ ଆର କରି େକେତ େଯ अବଳା ଓ ଦୁ ବଳା,
େକବଳ େତା अେପEା େର,
େକେତ େଯ ବି ଶାସ ତା'ର େତା ଉପେର,
ତୁ ତ ଜଗତର ନାଥ,
ବି ଶ ବହOାn େତା ହାତେର,
ହତା କତା ଦଇବ ବି ଧାତା ତୁ ,

ସୁବଳ ମହାପାତ

କି o କାହ] , କାହ] ତୁ ଶାAି ତ େଦଇ ପାରୁ ନୁ ,
େସଇ ପଜ
ୂ ା ପnା ମାନ'ୁ ,
େଯଉଁମାେନ କରିଛdି ନବକେଳବେର ବି ଭାଟ,
କରୁ ଛdି अକମ,
କରୁ ଛdି େତା ଭମାନ' ଉପେର अତ!ାଚାର,
ରଖାଉଛdି େତାେତ ଉପବାସ,
ଆଉ କରୁ ଛdି େତା ନୀତି କାdି େର ବି ଳb,
ମାତ କି ଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ ।
ବି ଜେନସ େଟକିH କାଲ ମ!ାେନଜର (ସªେୱର)
The Beast Apps (I) Pvt. Ltd.
ଗାxି ନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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ହସର ଖୁସିର ଧାେର
ଉସତ ମେନ କେହେଲ ପେଦ
ଲାଗସି ବଢି ଆ େକେତ
ଉେଠଁ ଲାଗେଲ ହସର ଧାେର
ଦି ଶିସି ସୁLର ସେତ ।
ହସଲା ମୁହଁୁ ଦାଉ ଦାଭ େଯ
ବାଟଁୁ ଥି ସି େକେତ ହସ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ସେଭଁ ତାର େଯ ସାଂଗ ସରସା
େହଇ ଯାଏସନ ବସ ।
ଧାରେଟ ହସ ବାjିବାjି େଯ
ବନମଁା ସାଗର ପେର,
ବି ନା ପଏସା ବାjମଁା ଚାଲ
ହସର ଖୁସିର ଧାେର ।।
୫୪ ଆୟ!ପଲmୀ
କି ଟ ଛକ,ପଟି ଆ
ଭୂ ବେନଶ ର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ମିଠା କଥା ପେଦ
ରସଗୁଲା ରେସ ଜି ଭ ସି ନା ମି ଠା
ମି ଠା ଲାଗସି ଫଳ
କଥାପଦକର ମି ଠାପନ ଆେଗ
ସେଭଁ େହସନ ତଳ ।
ଜି ଭର ମି ଠା ଟା ଢୁ କି େଦଲା ଖଁଡି
ଯାଏସି ସରି ପେର

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ମଧୁର କଥାର ମି ଠାପନଟା େସ
େକେଭଁ େଯ ନାଇଁ ସେର ।
ମି ଠା ମିଠା କଥା କେହଁମା େଯ ସେଭଁ
ଦୁ ନି ଆଁ େହବା ମଧୁର
ଦୁ ନି ଆଁ ଜି ତମଁା ମି ଠା କଥା ପେଦ
କହି ପାରେଲ ଜରୁ ର ।
୫୪ ଆୟ!ପଲmୀ
କି ଟ ଛକ,ପଟି ଆ
ଭୂ ବେନଶ ର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ତୁମ ପାଇଁ ପେଦ
ଦି େନ ଲି ଭିଯି ବ ଏ ଜୀବନ ଦୀପ
ସରିବନି େମା େସHହ
ତି ନିଟି अEର ନାମ ତାହାର
ଲାଗି ରହି ଥାଏ େମାହ
ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ନୁ େହଁ େମା େପମ
ପବନେର ଯି ବ ଝଡ଼ି ,
ମାଟିର କେଇ ନୁ େହଁ ଏ ସକ
ଭାpିଯି ବ ଗେଲ ପଡ଼ି 

ସୁଶୀ ସାବି ତୀ ସ ାଇଁ

ପଥମ େଦଖାରୁ କରିଛି ନି ଜର
ଆଖି େର ମି େଶଇ ଆଖି
େସହି ଦି ନଠାରୁ ସକ ରହି ଲା
ପକୃ ତି ରହି ଲା ସାEୀ
ପଥମ େଦଖାରୁ ଲାଗି ଲ ନି ଜର
ସେତ ଆପଣାର ପରି
େସHହ େବାଲି େଯଉଁ ଦୁ ଇଟି अEର
େମା ମନେର େଦଲି ଭରି
ତୁ େମ େମା ଆଗତ, େମାର ବ_ମାନ
ତୁ ମ ପାଇଁ େମାର ଦି ନରାତି ସମାନ
ତୁ େମ େମାର ଦି ନ ତୁ େମ େମାର ରାତି
ତୁ ମ କଥା ଭାବି କାLି ଉେଠ ଛାତି 

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

124

େପମର ପରିସର
େମା େପମର ଗଭୀରତା
େକ अବା ମାପି ପାରିବ
ସାଗରକୁ ଯଦି କି ଏ ପଚାରିବ
େସ ଏକା କହି ପାରିବ
େପମର ତ େମାର କି ଛି ସୀମା ନାହ]
ସି ଏ ତ अେଟ अନd

ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

अସୁମାରି େମାର ସପନ େଯେତ
अଟଇ ନଭ ସମାନ
ଭାଷା ନାହ] ପାେଶ ବsବାକୁ
େପମ ତ अେଟ ମହାନ
ଆଖି େର ଆଖି େର ସବୁ କହି ହୁଏ
ତଥାପି ରହି ମଉନ
େପମର ସୁରଭି େମା େକ କଳି ପାରିବ
ବାେସ େସ ଫୁଲଠୁ अଧିକ
ପଜାପତି ଟିଏ ଜାେଣ ଏକା ସି ନା
ଫୁଲ ମହକର ମହ_
େମା େପମର ମୃଦୁ ଶୀତଳତା
ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ ଠୁ େକାମଳ
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ଚାL ଏକା ଜାଣିପାେର ତାହା
େଯଣୁ େସ ନି େଜ ଶୀତଳ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େମା େପମେର ନାହ] କି ଛି ବି ମି ଶଣ
ନାହ] େସଠି କି ଛି ଛଳନା
ପତାରଣା ପି ୟା ସାେଥ କରିବାକୁ
ଜାେଣ ନାହ] କି ଛି ବାହାନା
ବି ଶାସ ରଖି ଛି େପମେର ମଁୁ େମାର
େହବି ନାହ] େକେବ ନି àଳ
ଭାବୁ ଛି ମିଳିବ ଦି େନ ନା ଦି େନ
େମାେତ େମା ସାଧନାର ଫଳ

େଭାଇନଗର, ଭୂ ବେନଶର
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अନନ! ଜରଡ଼ାଗଡ଼
ଗଂଜାମ ଜି ଲmା ଜରଡ଼ା ଗାେମ େହଉଛି ଆଜି ରଥ ଯାତ,
ବସି ରେଥ ଭ'ୁ ଦଶନ େଦେବ
ପଭୁ ପାଥସାରଥୀ ଓ ଜଗତନାଥ l
େସ େଯ ଭାବର ଠାକୁ ର ଶୁେଣ ସମA' ଦୁ ଃଖର କାହାଣୀ ,
କହି େଦେଲ ଥେର ମନକଥା ତା ପାେଖ େଦଇ କରୁ ଣ ଚାହାଣି l
ନି ଗିଡିଯାଏ अଶ{ ଚାହ]େଦେଲ ଥେର େସଇ ଚକା ଆଖିକୁ ,

ଶି ବ କୁ ମାର ପnା

ପୁରିଯାଏ ମନ अନାଇେଦେଲ ଥେର
େସଇ ଫରଫର ପତି ତପାବନକୁ l
ଆେବଗ ହୁଏ ମନ େଦଖି େସଇ ହଳଦୀ ରpର କାୟାକୁ ,
ଲାଘବ ହୁଏ କ~ କହି େଦେଲ ମନ କଥା
େଦଖି ପାଥସାରଥୀ' ନୟନକୁ l
ଏଠି ପଜ
ୂ ା ପାଉନାହାdି ଜଗନH ାଥ' ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସତ ,
େହେଲ ଏଠି ବି େଜ ଶୀ ପାଥସାରଥୀ େସ େଯ ତା' ସଖା ସଦୃ ଶ l
ଶୀ କୃ º େଯପରି ଚଳାଇଥି େଲ ରଥ
ସାରଥୀ ରୂେପ ମହାଭାରତେର ,
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ଆଜି ପାଥସାରଥୀ ଦି अdି ଦଶନ ଜଗନH ାଥ' ରଥ ଚଳାଇ ଜରଡ଼ା ଗାମେର l
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ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ପାଇ େହଇଛି ପଭୁ ଜରଡ଼ା ଗାମ ଧନ! ,
େହଉ ଶସ!ଶ!ାମଳା ,ସୁଖ ସମୃwି ଭରା ଏତି କି େମା କାମ! l
ଜରଡ଼ା ଗଡ ପରିଚି ତ ପାଥସାରଥୀ ଧାମ ନାମେର,
ମନ<ାମନା ହୁଏ ପୂ ,କଥା କୁ େହ ଜଡ ତା' ଆଶୀବାଦ ଓ ଦଶନେର l
ଭାେବ ମଁୁ ଭାଗ!ବାନ, ଜନମି ଏଇ ଗଁାେର େସ େଯ ଜନOଭୂ ମି େମାର,
ମାେଗ ଆଶି ଷ, ଦି अ ସାହସ, ହୁଏ କୃ ତକାଯ! ଏତି କି ମି ନତୀ େମା ଗହଣ କର l

ଜରଡ଼ାଗଡ଼, ଗrାମ
ବହOପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୮୧୦୧୦୯୦
ଇେମଲ୍ - panda.sibakumar08@gmail.com
ବm ଗ୍ - sibakumarpanda.blogspot.in
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ସମପଣ
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ରାତି ର ଚି କିଟା अxାରେର
ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ କାଲି
ମଁୁ ଏେବ ପ
ୂ  ସବହରା
ସବୁ କି ଛି ତୁ ମକୁ ସମପsଛି େବାଲି 
ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ଆମ ଏ ସକ
ବୁ ଝି ବ ବା କି ଏ
େପମ ଏଠି ପରମ ପାପ

ଡା େସୗମ!ରrନ ମି ଶ

ଚି ତାଗିHେର ଶୁଏ
ତୁ ମକୁ େମା ରାଣ
େକହି ନ ଜାଣo ଆମ େପମ କଥା
ଲୁ ଚା େପମେର ମଜାଥାଏ
େଖାଲିଗେଲ ସବୁ ଠାରୁ ଶAା
େମା େଦହେର େଲସି େହାଇଯାଇଛି
ଚLନ ଓ ତୁ ଳସୀର େଫjାେଫjି ବାସHା
ମଁୁ ତୃ , େମjି ଯାଇଛି େମାର
ଜନO ଜନOାdର ତୃ ºା
ମଧ!ଖnୀ, ଶୀବଳେଦବ ଜୀଉ
େକLାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨
ଭାମ!ଭାଷ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com
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େସ ପାରିର ମଣିଷ
ମୂଳ ବpଳା ରଚନା - अନି ରୁw େସନ
ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ବାଦ - ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

େସାତ େହାଇ ଜାେଣନା ସdରଣ
ଆେମ ଠି ଆେହାଇ ରହି ଥାଉ
ସ ପHର ଏପାେଖ େସପାେଖ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ଗାମ/େପା~୍ : େବରୁ ଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼ - ୭୫୨୦୮୨
ଭାମ!ଭାଷ - ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ - sanmahakud@gmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ - www.sanatanmahakud.in
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ବାରମାସ
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ମୂଳ ବpଳା ରଚନା - ବୁ ବୁ ନ୍ ଚେ%ାପାଧ!ାୟ
ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ବାଦ - ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
-୧ସx!ା ଆସି ଛି ଦୂ େର...
େକଉଁ ଶାଳ ଜpଲେର
ସx!ା ଆସି ଛି ଦୂ େର...

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ଭpା ହାରେମାନି ୟମେର
ସx!ା ଆସି ଛି ନି କଟ
ବxୁ 'ର ମଦ ଗି ଲାସେର

-୨ଏଇ େଯ ପତି ଦିନର ଛାୟାେଲାକ
ସx!ା ନଦୀତୀର
ପEୀ'ର अେହତୁ କ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି
ମଁୁ ମେଧ! ମେଧ! ଆେସ
ହତାଶାର ହାତଧରି ବେସ
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-୩ଆଜି ଆଉ କୁ ଆେଡ଼ ଯି ବିନି
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ଏଇଠି , ଏଇ ଭpା ସୂଯ! ାେଲାେକ ବସି ଜାଣି େନବି
େସ ଦି ନର େଜ!ାuା ଆେଦୗ ସତ ଥି ଲା କି ନା

-୪ପାେଖଇ ଯାअ, ପାେଖଇ ଯାअ
ଟିକିଏ ଆେଲାକ ଆସି ବାକୁ ଦି अ
ରାଣୀମା ଆସି କହି େଲ
ଚତୁ ଦsେଗ ଖୁବ୍ େବଶୀ ମୁଖାଛାୟା
ତା’ ମୁଖେର ଆେଲାକ ପଡ଼ି ବାକୁ ଦି अ

ଗାମ/େପା~୍ : େବରୁ ଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼ - ୭୫୨୦୮୨
ଭାମ!ଭାଷ - ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ - sanmahakud@gmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ - www.sanatanmahakud.in
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ଶାପଗA
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ସତ-ମି ଛ,ଭଲ-ମL,ପାପ-ପୁଣ!
କ ‘ଣ େବାଲି େମାେତ ପଚାରିେଲ
ମଁୁ େକମିତି କହି ବିେଯ ... !
ତମ ଶାଣିତ ଶvର ଶ ପହାର େର ;
ବୁ େହଇ ସାରିଲା ପେର,
େମା ଚEୁ େକାରଡର

ଦି ଲିmପ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

ସାଇତା େଶାଣିତ ,
ମଁୁ ପାଲଟିଛି Mବି ର !
େସଇଥିପାଇଁତ ନି ଷିw କରିଛି ସବୁ ରାAା,
ଯାହା େମା ପାଖକୁ ଆସି ବ ।

ତେମ କ’ଣ ଜାଣିନ େଯ େମାେତ
କହି ବାକୁ େହବ !
ମଁୁ ଆଉ ତମର େହଇ ନାହ] େବାଲି ।
ତା’ପେର ପୁଣି ହାତ ବେଢଇେଲ
ମଁୁ କଉଠୁ ଆଣିବି,
େସଇମି ତିଆ ହାତ େଗାେଟ
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େପମ,ଘୃଣା ,ଇଷା ଆଉ ନି ଆଁ ।
अଭି ନୟ କରିବାକୁ କହି ଲ େବାଲି ତ
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ସେଜଇ େଦଇଥିଲି ରpମ ,
ସମପsେଦଇ ସବୁ ଯାକ କରତାଳି
ତୁ ମ ପାଦ ତେଳ;
େହଇଯାଇଥି ଲି େନପଥ! ନାୟକ ଟିଏ ।
କି o େମାେତ ଏଥର Eମା କର !
କହି ବ ଯଦି େମା ଆୟୁଷରୁ
ପୁଳାଏ େଦଇେଦବି
କି o ତମ ପା’ ତଳର अରାଏ ଘାସ ହବାର
େଲାଭ ଆଉ େମାଠି ନାହ] ,
ନୀଳ ଦରିଆ ର ନୀଳ ବି ଷେର
ନି ãଭ େମା ମହାଘ େଯୗବନ
କ’ଣ ବା ଆଉ କରିବ େମାେତ େନଇ !

ପାରିବ ଯଦି କହି େଦଇ ଯା’ अ
ଏଇଠି ଏତି କିେର ଆମର ଇତି
ହୁଏତ ମଁୁ ମୁ େହଇଯାଇ ପାେର
ଏଇ अଭି ଶ ଜୀବନ ରୁ ।
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ବରଷା ଆସିଲା
ନି ଦାଘ ସରିଲା

ବରଷା ଆସି ଲା

ହସି ଲା ଜୀବ ଜଗତ
ବନ ଗି ରି ନଦ

ପବତ ସରିତ

ପକୃ ତି େଶାଭା ମnିତ II
ଚାତକ ଆତୁ ର

େହଲା ଆଜ ଦୂ ର

अbରୁ ବରଷି ବାରି

ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରି କ୍

ମnୁକ ଗାଉଛି

ଜୀବନର ଗୀତି

ଗୀଷO କଷଣ ବି ସOରି II
କଳାପୀ କଲାପ

େଟକି କେର ନୃ ତ!

ନେଭ अଭ अବେଲାକି
ଫୁଲ ଉପବନ

ଫୁଟଇ ପସୂନ

ମେନାରମ େଶାଭାରାଜି II
ବରଷାର ବାରି

େEେତ ଗଲା ପୁରି

ଚାଷୀ େହଲା ହରଷି ତ
କରଷଣ କରି

ନି ଜ େEତ ବାରି

अଜନ କରିବ अଥ II
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ସଦ! ବଷା ନୀର

େପମିକା େଦେହ ବାଜଇ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େପେମ ଉନOାଦନା

କୁ ରpୀ ନୟନା

େପମିକ |ଶ ଇଛଇ II
ବରଷା ବାରିେର

ଗାଆଁର ଦାnେର

ଚାଲଇ ପାଣିର େସାତ
କାଗଜ ତରଣୀ

ବାଳେକ ଭସାଇ

େହାଇଥାdି ଉଲm ସି ତ II
କାଉଡି ଆ ଭାଇ

<େx ଜଳ େନଇ

ଢାଳଇ ଶି ବ ଉପେର
ଶି ରାବଣ ମାସ

ପୁଣ!ବd ମାସ

ଜଗାଏ ଭି अdେର II

ବରି * अଡ଼ି ଟ୍ अଧି କାରୀ
କ ାଟର ନଂ : ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧
ନୂ ଆ ଏଜି କେଲାନୀ
ନୟାପଲmୀ, ଭୁ ବେନଶ ର - ୭୫୧୦୧୨ ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୨୪
ଇେମଲ୍ : hsbarik1970@gmail.com
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ଶv
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ଖଇଫୁଟା ତାତି େର
ଭାବନା ଭି ତେର
ସ Aି ଧରୁ ଥାଏ
ଶv ସବୁ 
ଭି ଜା ମାଟିର
ଗxେର

ବରୁଣ କୁ ମାର ଦାସ

ବାସHାୟି ତ େହଉଥାଏ
େହେଲ ବି Lୁଏ ବି ପାଣି
ଛୁଇଁ ପାେରନା
ଶvର ଶରୀର
ସବୁ କି ଛି ଭି ଜି ଗଲାପେର ବି 
ଶୀତେର ହାଡ଼ ଭାpିଗେଲ ବି
ନି େଟାଳ ଥାଏ
ଶvର ହାଡ଼ ସବୁ
ଆରାମେର କଡ଼ େଲଉଟାଉଥାଏ
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ଗରମ କbଳ ଭି ତେର
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ଆପଣାର ଶv ସବୁ
ସବୁ ଦି ନ
ସ~ାର |Lନ
ଝୁରୁ ଥାଏ କାରିଗରକୁ
ଆଖି େର ଆଖିଏ ଲୁ ହେନଇ
ସବୁ ଠି ସବୁ Eଣ
ଲbୀଥି େଲ ଲb{ଥାଉ ଦୂ ରତା
େଯାଜନ େଯାଜନ

ମୁାନି ଳୟ, ପାଲୁ ସି ଆ,
େଦହୁ ଦା, ବାେଲଶ ର, ୭୫୬୦୩୬, ଓଡ଼ି ଶା
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ପି ୟାେର ପି ୟା
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ପି ୟା େର ପି ୟା ଭାରି ତୁ ଜି ଦିଆ
ଇiା େହେଲ ଆଖି େର େମା ସ ପH ଭରି େଦଉ
ମନ େହେଲ ସ ପH ଭାpି
ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ

ଈLଧନୁ ର ସାତ ରେp ମନକୁ

 ୀ ଷଡ଼pୀ
େଜ!ାତି ମୟ

େଦଲୁ େମା ସେଜଇ
ଚାଲିଗଲୁ ଏକା କରି ଲୁ ହେର ଭି େଜଇ
େତା ବି ନା ହୃଦୟ େମା ଶନ
ୂ ! ପଡ଼ି अଛି
ଜୀବ ଥାଇ ଏ ଶରୀର ଶବ ପାଲଟିଛି

ତୁ ମକୁ ନି ଜର କରି
ଦୁ ନି ଆକୁ କରିଥି ଲି ପର
ତା ପତି ବଦେଳ େଦଲମେତ
ଦୁ ଃଖ କ~ର ଉପହାର
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ଜୀଇଁ ଥି ଲି ଏକୁ ଟିଆ ଜୀବେନ
ନଥି ଲା କି ଛି ପାଇବାର ଆଶା
http://www.appsgeyser.com/4368717

ସାଥି େହାଇ ଜୀବେନ ଆସି େଦଖାଇ ଥି ଲ
ବ ି ବାର ନୂ ଆ ପରିଭାଷା

ଆଶାର ରାଇେଜ େତାଳି ଥିଲି େଛାଟ ଘର
ଭାpିେଦଇ ତାକୁ କଲି ଚୁ ରମାର
अଧା ବାେଟ ଏକା କରି ଛାଡି ଚାଲିଗଲ
ଏ େକାମଳ ହୃଦେୟ େମା
ଦୁ ଃଖ ଭରିେଦଲ 

ବାସୁେଦବ ନଗର, େଖାଡ଼ାସି pି, ବହOପୁର – ୧୦
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ଆହାନ
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ସଭି ଏଁ ପଢ଼ି ବା ସଭି ଏଁ ବଢ଼ି ବା, ସବଶିEାର ଆହ¤ାନ

ପରିାର ଗଁା ପରିାର ଘର, ସ¤i ଭାରତର ଆହ¤ାନ
ସୁଖେର ବ ି ବା ଦୁ ଃଖେର ବ ି ବା, ଜୀବନର ଏକ ଆହ¤ାନ
ସଠି କ୍ ଉପେଯାଗ କରିବା ପାଇଁକି, ସମୟ ଦି ଏ ଆହ¤ାନ
ଶତ{ର ବି ନାଶ େଦଶର ସୁରEା, ବୀର ଯବାନର ଆହ¤ାନ
ଗଛ ନ କାଟିବା ଗଛ ଲଗାଇବା, ପରିେବଶ ସୁରEାର ଆହ¤ାନ

ସୁମିତା ରାଉଳ

ସୁଖ ଶାdି େମୖତୀ ଓ ଏକତା, ସମାଜର अେଟ ଆହ¤ାନ
େଯେତ ପଢ଼ି ବା େସେତ ଜାଣିବା, ପୁAକର ଏକ ଆହ¤ାନ
ମାଆର ସୁରEା ମାଆର ସzାନ, ଭାରତ ମାତାର ଆହ¤ାନ
ଓଡ଼ି ଆ େଲଖି ବା ଓଡ଼ି ଆ ପଢ଼ି ବା, ଆହ¤ାନ ଇ-ପତି କାର ଆହ¤ାନ

ବାଗସାହି , ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

141

ବି ଡ଼ମି ତ ସପH
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ସାହେର ନଖ ବେଢ଼ େଯତି କି
ଦଶବଷେର ଦରମା ବଢୁ ଛି େସତି କି ।
ଏଥକୁ କ’ଣନା ହୁରି ପଡ଼ି ଛିସରକାରୀ ବାବୁ ମାେନ ଏେବ
ଦି ’ପେକଟେର ଦରମା ପାଇେବ ।

ଡbରୁଧର ପ%ନାୟକ

ନୂ ଆ ଦରମା ହାତକୁ ଆସି ବାର
ତି ଥି େଘାଷଣା ନ େହଉଣୁ
ବଢ଼ି ସାରିଛି ଘରଭଡ଼ା, ପି ଲା' ଟୁ!ସନ୍ ଫିସ୍,
ପାଣି, ବି ଜୁଳି ଓ ବଜାର ଦର,
େପାଲିସର ଲାଠି ପରି
ମହpାର ମୃଦୁ ପହାର ।

ପାଲରେର େଯୗବନ ସଜାଡୁ ଥି ବା
ଗତାୟୁ ନାରୀ ପରି
ମଁୁ ଗଢୁ ଥାଏ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

142

ଆଶାର ସମୁଦ େବଳାେର
ବାଲିର ତି ତଳ ପାସାଦ ।
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େମା ପାସାଦ େଦଖିବାକୁ
େଦଖଣାହାରୀ' ଭି ଡ଼,
ଶତ{ର ମି ଛ ପଶଂସାେର
ମଁୁ ବାରୁ ଥାଏ ଈଷାର ଆଘାତ
କାେଳ ବାଲି ଘର ଭାpିଯି ବ େବାଲି
ମଁୁ ଆଗୁଳି ରଖୁଛି ସମୁଦ ଲହଡ଼ି କୁ
ଆଡ଼କରି ଆଠଫା'ର ଆjୁଆ ପାପୁଲି ।
-୦ବାଣି ଜ!କର ବି ଭାଗ,
ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧
ଭାମ!ଭାଷ-୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧
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ମଁୁ ମଣିଷ, ନୁ େହଁ େଖଳଣା
ମଁୁ ତୁ ମପରି ମଣିଷଟିଏ
ନୁ େହଁ େଖଳଣା
ଆଖି ସାଥି େଖାଜି ପାଇଥି ଲା
େସ ଭାବି େନଲା ଆପଣା
ତୁ ମପାଇଁ ସୁନା ସପନ େଦଖି ଥିଲା
ଆଜି ତୁ ମ ସO Þତିେର ଢାେଳ अଶ{ ଝରଣା

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ

ମଁୁ ତୁ ମ ପରି ମଣିଷଟିଏ
ନୁ େହଁ େଖଳଣା
େମାର ହୃଦୟ ସାେଥ କାହ]କି
େଖଳି ଗଲ ମଁୁ ଜାେଣନା
ଦି େନ ତୁ ମ ଓଠ କହୁଥିଲା େମାର ନଁା
ଆଜି େସଇ ଓଠ କାହ] େମାେତ ଜାେଣନା

ମଁୁ ତୁ ମ ପରି ମଣିଷଟିଏ
ନୁ େହଁ େଖଳଣା
ମଁୁ ଥିଲି ନୂ ଆଁ ବାେଟାଇଟିଏ
େହାଇଯାଇଛି ବାଟବଣା
ମଁୁ ତୁ ମପାଇଁ ଥିଲି େପମିକ ଭअଁର
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ବାୟା କରିଥିଲା ତୁ ମ ଗଭାର ବାସନା
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ମଁୁ ତୁ ମ ପରି ମଣିଷଟିଏ
ନୁ େହଁ େଖଳଣା
େମା ହୃଦୟ େଖାଜି ପାଇଥି ଲା
ନି ଜ ହୃଦୟର ଠି କଣା
ଭାpିେଦଇ ଚାଲିଗଲ କରି ଛଳନା
େମା ହୃଦୟକୁ ଭାବି େନଇ କାଚ ଆଇନା

ମଁୁ ତୁ ମ ପରି ମଣିଷଟିଏ
ନୁ େହଁ େଖଳଣା
ମଁୁ ଥିଲି େପମ ଚେଢ଼ଇ ଟିଏ
ଏ କି ଉଡ଼ି ବାର ପାଉଣା
ମେତ ଆଜି ବ ି ଥାଇ ତଥାପି ଲାେଗ
ମଁୁ ଆଉ ତୁ ମବି ନା ବ ି ପାେରନା

ତସଲାଡ଼ି ହି, ସୁLରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ବୁ wତ

http://www.appsgeyser.com/4368717

ପାଇ ଗେଲ େବାେଧ
ପାଇବାର ଇiା ସବୁ ସରି ଯି ବ,
କାମନା ର ବି ନାଶ େର
ଦୁ ଃଖର ବି ନାଶ ବି େହାଇ ଯି ବ,
ଏବଂ ବୁ wତ¤ ର ପାି େହାଇ ଯି ବ ।
େସଥି ପାଇଁ େବାଧହୁଏ,
ସବୁ ଇ¡ିତ ମାେନ
କନି କାଟି ଚାଲି ଯାଆdି ,

ବି ନୟ ମହାପାତ

େମାେତ ଜବରଦA
ବୁ wତ¤ ରୁ ଦୂ େରଇ ରଖdି ,
କାରଣ ଏକ ହ] ବୁ w
ଯେଥ~ ସଂସାର ପାଇଁ,
ଆଉ ଏଠି ବୁ w' ର,
Mାନ ରି ନାହ] ।
ପାଇବାର ଇiା, େମାର କାମନା,
େମାେତ େକେବ ଛାଡି ବ କି ପରି,
ବି ନା କାମନା େର,
ବ ି ବା କି ସବ ସଂସାେର ?
କି ଏ େମାେତ କହି େଦବ,
ନି <ାମ େହାଇବାର ଗୁରୁମ} ?
େହ େଗୗତମ ତୁ େମ ତ ଜାଣିଛ
ନି ବା ଣ ର ପଥ ।
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ଥେର େମାେତ କହି ବ କି
େକମିତି ହୁअdି ନି <ାମ?
http://www.appsgeyser.com/4368717

ନି ବା ଣ ର କାମନା େନଇ
କି ଏ େକେବ ନି <ାମ େହାଇଲା କି ପରି?
ମାୟାର ସମୁେଦ ଉବୁ ଟୁବୁ
ମାତା ପି ତା ବxୁ ସେହାଦର,
ପତିH ପୁତ କନ!ା ଏ ମାୟା ସଂସାର,
ସଭି ' ସୁଖ ର କାମନା,
ବ ି अନ!କୁ ବ ାଇବାର କାମନା
େକମିତି ଛାଡି େଦବି କୁ ହ?
କାମନା େମା ଦୁ ଃଖର କାରଣ
ସ¤ୀକାର େମାେତ େହ ପଭୂ ,
ନି ବା ଣ େଲାଡା ନାହ] େମାେତ ।
କି o, ତୁ େମ ବି ତ ନି <ାମ ନଥି ଲ,
ନି ବା ଣ ର କାମନା ରଖି,
ତୁ େମ ଯଦି ନି ବା ଣ ପାଇଛ,
କାହ]କି अଟକାଇ ଦି अ େମାେତ,
େମାର ଇiା ମାନ'ୁ
କାମନା ର ବାହାନା େଦଖାଇ?
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ଆହାନ : ଏକ ଆସdା କାଲିକୁ
ଆସ! ତେମ ଆସ!
ସମୟର େଖାଲାଝକା େଦଇ
ବି େବକର େଯେତସବୁ
ପଳାତକ ଭାବନାକୁ
ପ!ାେରଡ୍ କରାଇ
ମାସ, ବଷ, ଦି ନ, ଦn
ପହର ପହର!
ଠି ଆ େହାଇ ମଧ!ଯୁଗୀ

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

ସାମdବାଦର କବର ଉପେର
ଗାअ! ତୁ େମ ଗାअ!
ତୁ ମ ପାଇଁ , େମା ପାଇଁ, େସମାନ' ପାଇଁ
ସାଟାୟାର୍ ନୂ ଆଁ ଜୀବନର!
ଦି अ! େଖାଲିଦି अ!
ଭାବନାର ଭାନୁ ମତୀ େପଢ଼ି
ଜୀବନର ଆଧାର ଓ ସଂରଚନା
େଭାକି ଲାର ଭpା କୁ ଡ଼ି ଆରୁ
अଥେଖାଜ ସମାଜବାଦର
ହତ!ାକର
ପି ପାଷାର େଯେତସବୁ
ପାଶବି କ େମାହ, ସୁ େହଉ
େଶାଷଣର ସHାୟୁେକL

ସଠତା ଓ ପବ ନା

ଦୂ ନH ୀତି ର ଦୂ ରୁହ ପåାରୁ !
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କୁ ହ! କହି ଯାअ!
ନାଜି ବାଦ, ଫାସି ବାଦ, ସାମ!ବାଦ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ବାଦ ଆଉ ବାଦ
କି ଛି ଏଠି ଫରକ ପେଡ଼ନି
ଶତାvୀର अବେଲାକନେର
ସମୟର ବାଲୁ କା େବଳାେର
ଉw ମୂଖୀ ଏ ଜାତି ର
ଉେନOଷ ଓ अବେଚତନେର
କି ଛି ଏଠି ବଦଳି ଯାଇନି !
ମଁୁ ଜାଣିଛି
ଦି ପହର ଖରାେବେଳ
अେନକ ଠି କଣା ଲାଗି
ଆପଣାର ଠି କଣା ହଜାଇ
ବୁ ଲୁ ଥିବା ଡାକବାଲା
େକେବକାହ] ଇଜି ମ୍ ପଢ଼ି ନି!
ମଁୁ େଦଖି ଛି
ପଥର ଓ ନି ହାଣ ମୂନେର
ଜୀବନକୁ ପରଖୁ ପରଖୁ
ମରିଥିବା ସ ାଭି ମାନୀ ଏ ଜାତି ଟା
େକେବ କାହ] ଦଶନକୁ ତଜମା କରିନି !
େତେବ ଏଠି ,
କି ଆଁ ଏେତ अପମୃତୁ!
ଆସdା କାଲି ର
ମଁୁ अତୀତ ମରିଲିଣି

ଏକ ସ ାଭାବି କ ମୃତୁ!
କାଳଗଭ କରାଳ ଛାୟାେର!
ଉଠ! ଯାଗି ଉଠ!
ଏ ନୁ ହଇଁ ଗାଇବାର େବଳ
କୁ ବୁ ଜା ସpୀତ କି ବା େହମସଶ! ଧୂପ
ମାନସି ଂହ ରସି କତା, ବଳେଦବ ଚୁ
ସବୁ ଏଠି अେନକ ପୁରୁଣା!
ସ_ାେଖାଜ ନବ!ତାର, ନୂ ଆ ଜୀବନର
େପାଛି ଦିअ ଦୁ ଇଧାର
ଲୁ ହ ଆଉ ଲହୁର ନି ଶାଣ
ରମାକାd ଚLା େବେହରାଣି
ମୁଖ ମnଳରୁ !
ଭୁ ଲି ଯାअ, ନି ଜକୁ ଓ ନି େଜ,
ହଜି ଯାअ େମା ଭଳି
ବାଟଛାଡ଼ି ନୂ ଆ ଶତାvୀେର!
ବି ବ_ନ ପଦେର ପାଦେର
େମାଠାେର,ତୁ ମଠାେର,
େସମାନ'ଠାେର!
ଗଡ଼ସାମdରାପୁର

अେନକ ଦି ନରୁ !
ହତ!ାନୁ େହଁ , ଆତOହତ!ା ନୁ େହଁ
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େମା ପି ୟାର ମନ
ପବନେର ପବନ
େଦ ଆଣି େମା ପି ୟାର ମନ
ମନ ତା’ର ଚଗଲି
अମାନି ଆ ହାବୁ ଣି
େସ ମନ ପାଇଁ
ମଁୁ ଝୁେର ରାତି ଦି ନ ।
ପବନେର ପବନ

ପକାଶ ସାହୁ

ବେଝଇ ତୁ କହି ବୁ
ବୁ ଝି ଗେଲ ଆଣିବୁ ।
ତା ପାଇ େତାଳି ଛି
ମଁୁ ଆକାଶରୁ ଜହH ।
ମନ ତା’ର ଉଡ଼ା ପEୀ
ନାହ] ତ ଠି କଣା।
ଥେର ଖାଲି ପଶି ଯାଉ,
ଆସି େମା अଗଣା ।
ହୀରା େମାତି ଶୁଆଇ
ଗpା ଜଳ ପି ଆଇ
େସ ପEୀକୁ େପାଷି ବାକୁ
କରିଛି ମଁୁ େକେତ କଣ।
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ତା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଛି
ମଁୁ ସୁନାର ପଲ'
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଫୁଲେର ସେଜଇକି
ରହି ଛି ମଁୁ ତାକୁ ଚାହ]।
ପବନେର ପବନ
ଏ ଫୁଲର ବାସHା ତୁ
େଦଇେଦବୁ ପି ୟାକୁ
କହି େଦବୁ ଆକାଶେର
ଜାଗାଟିଏ କି ଣିଛି
ମଁୁ ତା ପାଇଁ
ତା ପାଇଁ ମନ ହୁଏ
ହୁଏ ଆଜି ଛନ ଛନ
େଦ ଆଣି େମା
ପି ୟାର ମନ 
ପବନେର ପବନ ........
ପକାଶ ସାହୁ
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ବଷା ବ!p
ହଠାତ ବଷsବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ହଠାତ ବଷାେର ଭି ଜି ବା!

େପମେର ଭି ଜି ବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ସO ାଟେଫାନ୍ ସହ ଭି ଜି ବା!

ଡ: କୁ ଳାpାର

ବଷାେର ବାହାଘର ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ବାହାଘେର ବଷା ବଷsବା!

ପି ଇକି ଭି ଜି ବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ମଦ ପରିସା ନଚି ହH ି ବା!

ବି ଜୁଳି ମାରିବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ବଷାେର ବି ଜୁଳି କଟିବା!
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େରେନ୍କାଟ୍ ପି xିବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ

http://www.appsgeyser.com/4368717

ବଡ଼କଥା େହଉଛି ଚଡ଼ି େର ପାଣି ନପଶି ବା!

କଚଡ଼ା ଖାଇବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି କ!ାେମରାେର ନପଡ଼ି ବା!

ରାAାେର ବନ!ା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ସାର' କାଆର ଭାସି ବା!

ଛତା ଉଡ଼ି ଯିବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି <ୁଟିେର ଫକ୍ ଉଡ଼ି ଯିବା!

କବି ତା େଲଖିବା ବଡ଼କଥା ନୁ େହଁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ବଷା, କବି ତା'ୁ େଭଟିବା!

-ଡ.କୁ ଳାpାର
୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯
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ରାତି ର ରାଣୀ େଗା...
ଜହHକୁ େଦଖି େଲ ମନେର

କାହ]କି େକଜାଣି ଉ'ି ମାେର
ହୃଦୟେର େଲସି ହୁଏ
ପୁରୁଣା ଦି ନର अଲିଭା ସୃତି ଏ
ଆକାଶର ନାରୀ ଆଢୁ ଆଳେର
ରାତି େର ଆସି ସକାେଳ ଯାଏ
ଭେର େଯତକ ଭାବନା
ଏ ପଥମ ଛୁଆଁ ଆଉ ବାସନା

ଡା ସx!ାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

ଶି ହରଣ ଏ ସଞ ସକାଳର
ଜଳାଏ କୁ ଉଁଳାଏ ନି ଆଁ ମନର
ଏଥର େସ ହେଜ େମା ପାଇଁ
କାରଣ କଣ ଜଣା ନାହ]
ଆସି ବି ପୁଣି କହି ଚାଲି ଯାଏ
େବେଳ େବେଳ କଥା अକୁ ହା ଥାଏ
ମନର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆେସ
ଭରସା ପତୀEା ଏେବ ହେସ
ତୁ ତୁ େମାର ମଁୁ ମନେର
ଭାବ ସୁLର ଢାେଳ େପମେର
ବୁ ଝି ଯାअ ଏ ଭାବର ପୀରତି
अବୁ ଝା କି ଛି ରହି ଲା କି ସାଥୀ
ସବୁ ମି ଛ ନୁ େହଁ େବାଲି ଜାଣିଲିଣି
ମନଟାକୁ ବି ବୁ ଝାଇଲି ଣି
ବରି*ା ୀ ଓ ପସତ
ୂ ୀ ବି େଶଷା, ବହOପୁର
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ଆଜି ବି अେପEାରତ
अେପEାରତ କି o କାହା ପାଇଁ,
କି ଏ େସହି ସ ପHର अପସରି?
କି ଏ େସହି Mାଣୁ େଚତନାର େମାଦକ?
କି ଏ େସହି ମନର ନାୟି କା?

अେପEା ତ ଚି ରdନ ସତ!
ସାଗରର ନଦୀକୁ अେପEା,

ପକାଶ ସାହୁ

ସୁ< ବୃ Eର ବଷାକୁ अେପEା,
ବି େଦଶ ଯାଇଥି ବା ପୁअକୁ ମା’ର अେପEା,
ଶଯ!ାେର େଶାଇଥି ବା ,
େରାଗୀର ମୃତୁ!କୁ अେପEା,
େଗାଲାପର ଭअଁରକୁ अେପEା,

ଆଜି ମଁୁ ବି अେପEାରତ,
େହାଇପାେର ଏହା େମା ପାଇଁ ଏକ ଦn,
अବା ସମୟ ଆଉ େଯୗବନର େଦାଷ,
େହାଇପାେର ସୃ~ିକ_ା' ଏକ ଲୀଳା ।

େସଦି ନ ମଁୁ ଥି ଲି अେପEାରତ,
େସହି ସାଗର ତଟର ଭି ଜା ବାଲିେର,
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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େସହି ମନେଲାଭା େପମୀ ଯୁଗଳ' ମିଳନ Mଳେର,
େକେତ ଆଶ¤ାସନା େଦଉଥି ଲା େସହି ଦୃ ଶ! ।
http://www.appsgeyser.com/4368717

ସ ପHେର ବି େକେବ ଆସି ନଥି ଲା,
େସଇଟା େହାଇପାେର େମା ଜୀବନର अଭୁ ଲା ସO {ତି ।
अdର ଆତOାର ଜଳନର କାରଣ
କି ଛି ବୁ ଝି ବା ଆଗରୁ ଭାpି େଦଇଥିଲ,
େମା ସ¤ପH ର ବାଲିଘର,
କରିେଦଇଥିଲ େମା ନି ଃସ_ େପମର अd,
ମନରୁ अପସରି େଦଲ ଚୁ ଲବୁ ଲ ନାୟି କାକୁ ।

କାହ]କି ବି ନା େଦାଷେର ଏ ଦn ?
ମି ଳି ନାହ] ଏ ପଶHର ଉ_ର ଆଜି ଯାଏ।
େସହି ମୁକ ସାE! ସାଗର ବି ,
େଦଇପାରିନାହ] ଉ_ର
େସହି ରାଜଧାନୀ ର ଏକାମ ପାକ
ବି अସରମଥ ।

ଯଦି ନ ଥିଲା ତୁ ମ ମନେର େମା,
ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ, ନଥିଲା ହୃଦୟେର
Mାନଟିଏ େତେବ କାହ]କି ଛଳନା କଲ ?
କାହ]କି େମା ପବି ତ ଭଲପାଇବାକୁ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଷ* ସଂଖ!ା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

156

େଖଳନା ସଦୃ ଶ ଉପେଯାଗ କଲ।
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ମଁୁ ଜାେଣ ଏ ପଶHର ଉ_ର,
ଏେତ ସହଜ ନୁ େହଁ ।
ହୁଏତ େମା ଠୁ ସୁLର ନାୟକ ମିଳିଥାଇପାେର,
अବା ଧନୀଘରର ରାଜକୁ ମାର ମିଳିଥାଇପେର।
ମଁୁ କି ଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ ନି,
େସଦି ନ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହ]ନଥି ଲି ,
େଯଉଁଦିନ ତେମ େମାେତ,
େପମ ନି େବଦନ କରିଥିେଲ ।

ମଁୁ କାଲି ଭଲ ପାଉଥି ଲି
ଆଉ ଆଜି ବି ।
ତୁ ମ ପାଇଁ ଆଜି ବି େମା
ଦୁ ଆର ମୁ अଛି ।

ଆଜି ବି େସ କଲମ अଛି ।
କି o କବି ତା େତ େଲଖି ହୁअନି ।
େସଦି େନ ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଉପହାର ସ¤ରୂପ ,
େମାର କବି ତା େଭଟି େଦଉଥି ଲି ।
ତୁ େମ ବି ଖୁବ ପଶଂସା କରୁ ଥି ଲ ।
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େଫରି ଆସ ତୁ େମ େଫରିଆସ ,
ଏହି େଦଖ େସହି ସମୁଦ କୂଳ ଆମକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େକମିତି ହାଥ ଥାରି ଡାକୁ ଛି ।
କେଲଜ ର ବନ ଭାଇ ଚାଟ ସପ
ଆଉ କେଲଜର େଗାଲାପ ଫୁଲର ବଗି ଚା ।
ବି ଧାତାର ବି ଧାନ ବି ବି ସOୟକର
ପବ
ୂ ଜ
 ନOର ପାପ ଆଉ ଏ ଜନOେର େଭାଗ ,
େସ ବି େଯୗବନେର ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ ,
େସ ବି ଭାବନା ଆଉ ହୃଦୟର ମଧ!ମେର
ଯାହା ବି ନା ଜୀବନ अସୂ।
ତୁ େମ େମାେତ ଛାଡି ଯଦି ଖୁସି େର अଛ,
ତୁ ମ ସପEେର େକାଚି ତ ଭାବନା ହ] ଭୁ ଲ,
ତୁ େମ େଯଉଁଠି ବି ଥାअ ଖୁସିେର ଥାअ
ତୁ ମ ପାଇଁ ଏ ହତଭାଗାର ଶୁଭକାମନା ।

ତୁ େମ ଥି ଲ େମା ଆର ,
ଆଉ ତୁ େମ ହ] େମାର େଶଷ,
ତୁ ମ ବି ନା ଜୀବନକୁ ଆେଗଇ େନବା
ବଡ କ~ ସାେପE! ।
ତଥାପି େଚ~ା କରିବି ।
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ମଁୁ ଆଉ ତୁ
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ମଁୁ େହେଲ େମାବାଇଲ୍
ତୁ େମାର ସି ମ୍
ମଁୁ େହେଲ ଜହHରାତି
ତୁ େମାର ଡି ମ୍
ମଁୁ େହେଲ କବି େଗାେଟ
ତୁ େମା କବି ତା
ମଁୁ େହେଲ ଶାମୁକାେଟ

ପଶାd କୁ ମାର ନାଥ

ତୁ େମାର ମୁା
ମଁୁ େହେଲ କୁ !ଟର
ତୁ େମା ହାଡ୍ ଡି <୍
ମଁୁ େହେଲ ବ!ାଟ୍ସମ!ାନ୍
ତୁ େମାର ସି £୍
ମଁୁ େହେଲ ସାଇେକଲ୍
ତୁ େମା େପଡ଼ାଲ୍
ମଁୁ େହେଲ େଗମ୍ ଟିଏ
ତୁ େମା େମଡ଼ାଲ୍
ମଁୁ େହେଲ ମୁହଁଟିଏ
ତୁ େମା ସO ାଇଲ୍
ମଁୁ େହେଲ अଭି େନତା
ତୁ େମା ~ାଇଲ୍
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ମଁୁ େହେଲ ଆକାଶେଟ
ତୁ େମାର ~ାର୍
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମଁୁ େହେଲ େପମିକେଟ
ତୁ େମାର ପ!ାର୍
ମଁୁ େହେଲ େକକ୍ଟିଏ
ତୁ େମା ନାଇଫ୍
ମଁୁ େହେଲ ଜୀବଟିଏ
ତୁ େମା ଲାଇଫ୍ 

ସୁLରପୁର, ଉ_ରକୂଳ ହାଟ, ପୀତି ପର
ୂ , ଯାଜପୁର
ଭାମ!ଭାଷ - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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अତୀତର ସାଉଁଟା ଦି ନ
अତୀତର େସ ସାଉଁଟା ଦି ନ
ମନକୁ କେର ଭାରି ବି iିନH
ଚି ହH ି ପାେରନି ମଁୁ ନି ଜ େଚେହରା
ଲାଗଇ ମନ େମା ଉଦ୍େବଗ ଭରା
ଶୟେନ ସ ପେନ ଜାଗରେଣ ମଁୁ
ଖାଲି େଦଖୁଥିଲି ତୁ ମ େଚେହରା 

ଦମୟdୀ େଜନା

କି o ତୁ େମ...
େମାେତ ଛାଡ଼ି େଦଇ କରିଗଲ ଏକା
ତୁ ମକୁ େଦଖିଲି େଯେବ େମା अଶ{େର
ଲୁ ଚାଇଲି ନି ଜକୁ ନି ଘା ତ ବଷାେର
େକେବ ସାୱାର ତେଳ
ପୁଣି େକେବ ତକି ଆର େକାେଳ
କାେଳ ମଁୁ ଧରାପଡ଼ି ଯିବି
अନ!ମାନ' ପଶିHଳ ଦୃ ~ିେର...
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ତୁେମ େଯେବ ଭଲପାअ
ତୁ େମ େଯେତ ଭଲ ପାअ,
ଜହH, ତାରା, ସାଗର କୁ ..
େମାର କି ଛି ଆପ_ି ନାହଁ
େହେଲ ମଁୁ େଯ ଭଲପାଏ ତୁ ମକୁ
େମା’ଠୁ अଧି କ କଣ ପାଇଁ....??
କବି ତା େହାଇ ପଶି ଆସ େମା ଭି ତରକୁ

ସାରସୀ ଆଚାଯ!

େଯେବ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାେହଁ ...

ତୁ ମ ବି ନା େମା େଲଖିବା, େଲଖି ବା ନୁ େହଁ
ଗାଇବା, ଗାଇବା ନୁ େହଁ..
ଜନମ ଜନମର ସାଥି ଟିଏ େହାଇ
ବ ି ବାକୁ ମଁୁ ଚାେହଁ ...
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କବି
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ଏକ ସୁLର ସମାଜ
ଏକ ସୁM ପୃଥିବୀ
ନାନା କାରୁ କାଯ! ମନେର ଭାବି
କଲମ ତୁ ଳି କୁ ହାତେର ଧରି
େକାରା କାନଭାସେର ଦୁ ଇ ଧାଡି
େଲଖି ଦିअdି ।
ତା'ୁ କବି କୁ ହdି ।

ପରମି ତା ମି ଶ

अଭି େଯାଗ, अଭି ପାୟ अବା अବସାଦ
अ अେର େଲଖdି ପାର
େଲଖନୀ ମୁନେର ଖæ ସମଧାରୀ
ଧାଡ଼ି ଏ େଲଖାେର ସାରା ଦୁ ନି ଆ ବଇରି
अଗିH ସମ ଜ୍ଵାଳା େକେବ
ଶାd ପୁଣି ନୀର ଭାେବ
ସବୁ କଥା କହି ଯାଆdି ।
ତା'ୁ କବି କୁ ହdି ।
ଧାଡ଼ି ଏ କଥାକୁ ଭାpି ଭୁ pି କରି
ଧାରିଏ ପାଣିେର ଆୁଏ ପାରି
ମନର େବଦନା।, अdର କଥା
अଜାଗା Eତକୁ ଦି अdି ଭାଷା।
କି ଛି ଲୁ ହ ସି ନା ଓଠ ପିଇଯାଏ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଆଉ କି ଛି ଲୁ ହକୁ କବି ତାେର ଢାଳdି ।
ତା'ୁ କବି କୁ ହdି ।
http://www.appsgeyser.com/4368717

ସମାଜ େସାତେର ବି ଏକାଏକା େସ
ଦୂ ର ନଦୀ ତୀରେର ନି େରାଳାେର ବେସ
ମନେର େଯେତ ଭାବ ଥି େଲ ବି
ଓଠ କହି ପାେରନା େଲଖି ମଁୁ େଦବି ।
ଚି ତକୂଟର ଶି ଖର ଛୁଇଁ ବି
ଦୀପ ତଳି ପରି अxାରେର ରହି ଯାଆdି ।
ତା'ୁ କବି କୁ ହdି ।
କବି ର ଜୀବନ, କବି ର ପାଣ
ସ_ି କହି େଲ େଲଖାଟି ମାନ।
େଲଖକ ନୁ ହଁଇ अଥର ଭୁ କା
କବି ର େଲଖନୀ ନ ମାେଗ ଟ'ା
େଲଖା ମାେଗ ନାହ] अମାପ ଧନ
ମି ଳିେଲ ମି ଳିଲା ଟିେକ ସzାନ
ଜୀବନ ସମୁଦର କି ଛି अଭୁ ଲା ସO Þତିକୁ
କାଗଜ କଲମେର ସାଇତି ପାରdି ।
ତା'ୁ କବି କୁ ହdି ।
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ଜୀବନ

http://www.appsgeyser.com/4368717

ଜୀବନଟା ଏକ ଭpା ସି ଲଟ
େଖଳ ଏଠି ଛକି ଶନ
ୂ
େକେବ େବଳାଭୂ ମି େକେବ ମରୁ ଭୂ ମି
େକେବ ତ ସାେଜ ଶOଶାନ
ପତି ଟି ସକାଳ ନି ତ! ନୂ ତନ
ରାତି ଆେଣ ଏଠି ସ ପH
କି ଏ େକେବ ପୁଣି ଝରିଯାଏ ଏଠି

अରବି L ବି ଶାଳ

ସାEୀଥାଏ ରାତି ଦିନ
ଶୀତଳ େଜ!ାuାେର କି ଏ ଭି ଜୁ ଥାଏ
କାହାପାଇଁ अଭି ଶାପ
ଭୁ ଲ୍ କଲାअେର ପାୟି ତ ପାଇଁ
କରୁ ଥାଏ ପାତାପ

କାହାପାଇଁ ହସ କାହାପାଇଁ ଲୁ ହ
କାହା ପାଇଁ ଆେଣ େକାହ
ଏଇ ତ ଜୀବନ ହୁ ଏ ହୀନି ମାନ
ପି ଇବାକୁ ହୁ ଏ ଲୁ ହ
ବଉଳେଯାଡ଼ି , ଆଳି
େକLାପଡ଼ା
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ମେତ କବି କହି ପାର
େକେବ ମଁୁ ଭାବୁ କ
େକେବ ମଁୁ େପମି କ
େକେବ अବା ଚି ତକର
କନାର ତୁ ଳୀ ହାେତ ଧରି
ଆେ' ଚି ତ କବି ତାର
କବି ତା େମା ପାଇଁ େପୟସୀ େପମିକା
ଭାବନା ରାେଜ! େମା ଘର

େଦବଦ_ ମି ଶ

କଲମ ମୂନେର अpସଜା େମାର
ପକୃ ତି ଯା अଳ'ାର
ଝରଣାର ପାଣି ପEୀର କାକଳି
ବୃ Eଲତା ଜpଲର
ହୁअo ଯୀଶୁ, ଆଲm ା କି ଈଶର
ସଭି ଏଁ ତ େମା ନି ଜର
ସମାଜ ଆଖି େର ପାଗଳେଟ ସି ନା
େମାେତ କବି ଟିଏ କହି ପାର
ୟୁନିଟ୍ - ୯ , ଭୁ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ!ଭାଷ - ୯୦୪୦୭୦୦୩୦୩
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ अଗ~ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ନି ଜ ାରା
ଲି ଖିତ କବି ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାo

ଆପଣ' ଲି ଖିତ କବି ତା, କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ, ଶି ଶୁକଥା, ଜୀବନ କଥା,
ଇତି ହାସ, େରାେଷଇ, ଘରକରଣା, ସ ାM!, ବ!p ଇତ!ାଦି ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ାରା
ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାଇ ପାରି େବ
ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠି କଣା :

ଚି ଠି ମାଧ!ମେର େଲଖା େପରଣ କରିବା ଠି କଣା

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପତି କା’
ବୀମାନଗର, ୨ୟ ଗଳି , ବହOପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
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ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଓଡ଼ି ଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ

ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ
ୂ  ଓଡ଼ି ଆେର

ପକାଶି ତ ସାହି ତ! ଇ-ପତି କା ଏହା ପେତ!କ ମାସର ପଥମ ସାହେର ପକାଶି ତ
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବି େଶଷ
ସଂ<ରଣମାନ ମଧ! ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ!ର ବି ଭିନH ବି ଭାଗ ଯଥା, ଗ, କବି ତା,
ପବx, ରମ! ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭମଣ କାହାଣୀ ଇତ!ାଦି ଏଥି େର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ
ଏହି ପତି କାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହି ତ!କାର'ୁ
େପାାହନ ଦି ଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏହି ପତି କା ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ନି ମି_ ଉ ି ~ େତଣୁ
େଲଖକ, େଲଖିକାମାନ'ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପାାହନ ରାଶି ଦି ଆଯାଏ ନାହ] ପାରିଶମି କ
ଆଶା କରୁ ଥି ବା େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜ େଲଖା ବ!ବସାୟି କ ପତପତି କାକୁ ପଠାଇ
ପାରିେବ
ଏହି ପତି କା ପେତ!କ ମାସେର ଇjରେନଟ୍େର ନି ଃଶୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲ
େହାଇଥାଏ ପାଠକ ଚାହ]େଲ ଏହି ପତି କାର େଗାଟିଏ ପତି ଲିପି ନି ଜ କଂପୁ!ଟରେର
ଡ଼ାଉନ୍େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ
େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜ କୃ ତି ଆମ ନି କଟକୁ ଡ଼ାକାରା କି bା ଇ-େମଲ୍ ାରା
ପଠାଇ ପାରିେବ ଡ଼ାକ ାରା ପଠାଉଥି େଲ ନି ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ େର
ନି ଭୁ ଲ ହAାEରେର େଲଖି ପଠାo, କି bା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ! ପଠାo ଇ-େମଲ୍ ାରା
ପଠାଉଥି େଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର <ାନି ଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠି କଣାେର ପଠାo
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପରିେବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାାରା କାଗଜର
ବ!ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,

େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ] ଆେମ ପରିେବଶ

ପଦୁ ଷଣ ବି େରାଧ କରୁ 
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରିବାପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇiୁକ େତେବ ନି ଜ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ  ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା ପକାଶି ତ
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ଲିଖିତ କୃ ତି କୁ ଆପଣ ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାo େଯେହତୁ ଏହି ପତି କା ଇjରେନଟେର
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ!କ ମାସେର ଶହସାଧି କ ଓଡ଼ି ଆ' କୁ !ଟରେର େଶାଭାପାଏ େତଣୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଏହି ପତି କାପାଇଁ େଲଖା ମଧ! ଇjର୍େନଟ ମାଧ!ମେର ହ] ଗହଣ କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଇେମଲ୍ ାରା ଆମ ନି କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାରିେବ ନାହ], େତେବ ଆପଣ ନି ଜ େଲଖା ଧଳା
 ହAାEରେର େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ ନି ମH ଠି କଣାେର
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ େର ନି ମଳ
ପଠାଇ ପାରିେବ
ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି
ଆbପୁଆ, ବହOପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯଦି ଆପଣ ଇjର୍େନଟ୍ ମାଧ!ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ଚାହାdି େତେବ ନି ଜ
େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁନିେକାଡ଼ ଫjେର ଟାଇପ୍ କରିେବ ଯଥା अପାd ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍
ଓଡ଼ି ଆ ଟାନ୍ସ୍ଲିେଟେରସନ୍) କରି Microsoft Word Document େର ଆମ ନି କଟକୁ
ପଠାo, କି bା େଲଖାକୁ <ାନ୍ କରି େଜପି ଇଜି ଫମାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କରି
ପଠାo ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠି କଣା େହଲା - aahwaan@gmail.com
ଏହି ପତି କା ଉନH ତି େହତୁ ଆପଣ' ସହାୟତା ଆମର ଏକାd କାମ!
ଧନ!ବାଦ

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ପତି *ାତା-ସାଦକ, ‘ଆହାନ’

 ଜୟ ଜଗନH ାଥ
ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶାା
ଯଦି ଏହି ସଂ<ରଣେର େକୗଣସି ତ{ଟିଥାଏ, େସଥି ପାଇଁ ସାଦକ Eମାପାଥୀ
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Alternatively, You can also click on this link on your android mobile
phone with WhatsApp to join our group.

http://www.appsgeyser.com/4368717

https://chat.whatsapp.com/BPW1qPbKJWp7H4M3zhzAiE

ଆହାନ ଇପତି କା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗ{ପର
ସଦସ! େହବାପାଇଁ ଆମ ହାଟ୍ସଆପ୍ ନbରକୁ ନି ଜ େମାବାଇଲେର
Mାପିତ (Save) କରo ଏବଂ ଆମକୁ ସେLଶ (Message) ଦି अo
ଆମ ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗ{ପ୍ର ନbର େହଉଛି :
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