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‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗCକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ^ କପି�ଇଟର ବ'ବ`ାେର 
ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କd�ବ' / ଦାୟିତ  
ର�ବ ନାହ^, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା hiା �େ&�ଶ Aଆଯାଇନାହ^ | େଲଖାେର 
Aଆଯାଇjବା !kର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ hiା 
ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାl େକୗଣସି lmତ �ୟମ ନାହ^ | ଯAଓ ସ�ାଦକ ସବୁ 
େଲଖାକୁ ଭଲoବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ^ ପ�କାଶିତ କ�ଥାr | ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦା? େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା 
!ବାଦର ଉdରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏjେର ସ�ାଦକ hiା 
ପ��କାର େକୗଣସି ଉdରଦାୟିତ  ନାହ^ |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- lmତ अନୁମ� !ନା अନ' 
େକୗଣସି ମାtମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାtମ / ସiାଦପତ�   ଇତ'ାA)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା 
ଏକ अପ�ଧ  | ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ tାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 
kହ^େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�kର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇjବା ପୃ2ାମାନ- 
ପ��ଛ! ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ  | 
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 !|ିନ} ା~ଳେର ଓଡ଼ିଆ oଷା ଦୟ�ୟ अବ`ାେର ର�jବା କଥା େଦୖ�କ ସiାଦପତ� େର 
ଆ= େଗାଟିଏ ପ�ବ� ପଢ଼ି ଜାଣିବାକୁ ପାଇl େସଠାେର ବସବାସ 
କରୁjବା ଓଡ଼ିଆମାେନ ଆମ oଷାକୁ ବ~ାଇ ରmବା ପାଇଁ କରୁjବା 
ଉଦ'ମ ��ୟoେବ ପ�ଶଂସ�ୟ ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ kେହଁ ଓଡ଼ିଶା �ତେର 
ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଉଦ'ମ hଏ କରୁଛr h ? କଁା ଭଁା ସା�ତ' ସo, କ!ତା 
ପାଠ ଓ ସମାେ�ଚନା / ଆେ�ଚନା ଚକ�  ଆେୟାଜନ କ�ବା ବ'Bତ 
ବ'�ିଗତ / ସାମୁ�କ oବେର ଏ� oଷାପାଇଁ hଏ କାଯ�' କରୁ�? 
ଆମ �ଜ'ର ପେଡ଼ାଶୀ ପ�ିମବ� େହଉ अବା ଆ��ପ�େଦଶ େହଉ, 
େସ� �ଜ'ମାନ-େର oଷାପ�ୀ� େକେତ ସୁଦୃଢ଼ ତାହା ଏjରୁ 
ଜଣାପେଡ଼ େଯ େସ� �ଜ'ର अ�କାଂଶ अନୁ2ାନ �ଜର अନୁ2ାନର ପ�ାଚୀରପତ�  େକବଳ �ଜ 
ମାତୃoଷାେର ହ^ �ମ�ାଣ କ�ଉଛr ଆପଣ ଆ��ପ�େଦଶ klଗେଲ େସଠି ଓଡ଼ିଆ �ଡ଼ିAअ�, 
��ୀ hiା ଇଂେର� oଷାେର କଥା େହଉjବା େ�କ ମିCେବ ନାହ^ ସମାନ ପ�ମାଣର 
oଷାପ�ୀ� ବ�ଳା େ�କ- �ତେର ! େଦଖାଯାଉ� େହେଲ ଆମ �ଜ'େର ଏହା ସ�ୂ�� oେବ 
ବ'�କ�ମ େବାl କ�େଲ अତୁ'�ି େହବନାହ^  
 �ୁଲ କେଲଜ ପଢୁjବା ପି�ମାେନ େକବଳ ��ୀ hiା ଇଂେର� oଷାେର ହ^ କଥାବାd�ା 
େହଉjବା େଦmବାକୁ ପାଇେବ अବଶ' h� ଇଂ�� ମାtମ !ଦ'ାଳୟେର ବାtତାମଳୂକ 
oବେର ��ୀ hiା ଇଂ��େର ହ^ କଥା େହବାକୁ କୁହାଯାଏ h� ସବ�ସ��ଖେର ଓଡ଼ିଆ oଷାେର 
କଥା େହବା ସେତ େଯମି� अପ�ଧେବାଧ ଜାତ କେର େତଣୁ ହୁଏତ अ�କାଂଶ େ�କ ଓଡ଼ିଆେର 
କଥା ହୁअr ନାହ^ h� ସା�ତ' ସoେର େଯାଗେଦଇ अନୁଭବ କ�� ଆମ oଷା େକେତ ସମୃ� 
ସoେର ବ�ବ' ରଖୁjବା ଭଦ�ବ'�ିମାେନ େକେତ ସୁ�ର ଓଡ଼ିଆେର oଷଣ େଦଇ ପାରr 
େବେଳ େବେଳ ମନ ହୁଏ ମଁୁ ! ଏମି� ଶୁ� ଓଡ଼ିଆେର କ�ପାରr h ? େହେଲ ଓଡ଼ିଆ oଷଣ 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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ଶୁଣିବାକୁ େକ� ମନ ବଳାr ନାହ^  
 ଆମ ସହରମାନ-େର ସମ� େଦାକାନ ବଜାରର ନାମ ଇଂ��େର ହ^ େଲଖା ହୁଏ ଯAବା 
h� h� `ାନେର ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାହୁଏ େସ ସବୁ ଇଂ�� अ�ରମାନ- ମtେର େକଉଁଠି 
ହ=ଯାଏ, ତାହା େଖା=େଲ ହ^ ଜଣାପେଡ଼ अବଶ' ମଝି ମଝିେର h� ସଂ`ା ବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 
ଏj �ମେ� ସେଚତନତା େଶାoଯାତ� ା ଆAର ଆେୟାଜନ ମାନ ହୁଏ, h� େସ ସବୁ ନଗଣ' 
କ�େଲ ଚେଳ ପୁ�କ ଭ�ାରକୁ ଗେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ� अେପ�ା ��ୀ hiା ଇଂ�� oଷାର 
ପତ� ପ��କା ସଂଖ'ା अ�କ େଦmବାକୁ ମିେଳ ଏବଂ େ�କମାେନ େସଇ ସବୁ ବ� अ�କ hଣr 
େବାl େଦାକା�ମାେନ ମt କୁହr !ଖ'ାତ େଲଖକ ପ�େଫସର ମେନାଜ ଦାସ- lmତ h� 
ବ�ର ତାlକା େନଇ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଗେବଷଣା କ�ବା ପେର ଜଣାଗ� େଯ େସ ସବୁ ବ� 
ଏଠାେର ମିେଳନାହ^, अଥଚ ଇଂ�� ଓ ��ୀ oଷୀ େଲଖକ େଲmକାମାନ- अଗଣିତ ବ� ଆମ 
େଦାକାନର ଆଗେର େଦmବାକୁ ମିC�ଣି 
 ଆେମ ହ^ ଆମ oଷାକୁ अପମା�ତ କ�ଛୁ, ଆେମ ସ�ାନ େଦଇ ଜାଣିନୁ ଯA ଆେମ 
ସ�ାନ େଦବାନାହ^, ତା େହେଲ ସ�ାନ େଦବ hଏ ? ଶା�ୀୟ ମାନ'ତା ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନାହ^, 
ବଡ଼ କଥା େହଉ�, oଷାକୁ ସମେ� ବ'ବହାର କ�ବା େକେତଜଣ ଓଡ଼ିଆେର କଥାବାd�ା 
କରୁଛr ? �ୁଲ କେଲଜ କଥା ନ କ�େଲ ଭଲ, अଫିସେର ମt େକବଳ ଇଂ�� oଷାର 
ବ'ବହାର େଦଖାଯାଏ ସମ� ସରକାରୀ କାଯ�'ାଳୟ ମାନ-େର ଓଡ଼ିଆେର କାମ େହବ େବାl 
अtାେଦଶ अେନକ ବଷ�ରୁ ଜାରୀ େହାଇjେଲ ମt ବd�ମାନ ସୁ�ା ତାହା କାଯ�'କାରୀ େହାଇପା�� 
ନାହ^ େଯଉଁ �ଜ'ର ସେବ�ା� अ�କାରୀ େଖାଦ ମୁଖ'ମ�ୀ ପ�ର ବଷ� ଓଡ଼ିଶାକୁ �ଜୁ� କ�ବା 
ସେd  ଓଡ଼ିଆ ଶିmପା�େଲ ନାହ^, େସଠି ସରକାରୀ अଫିସରମାେନ ଓଡ଼ିଆେର କାମ କ�ବାକୁ ବାt 
କ�ବ hଏ ? 
 ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟମାନ-େର ଶି�ାର ମାନ Aନକୁ Aନ ନୁ'ନତର େହବାେର �ଗି� 
ଏହାର अେନକ କାରଣ ର�� ପ�ଥମତଃ ତାlମପ�ା� ଶି�କ ମାନ- अoବ, ABୟେର 
ଗଣଶି�କ ବା अଣଶି�କମାନ- �ଯୁ�ି, େଯଉଁମାେନ ଶି�ା ସହାୟକ ପଦ?େର ରହୁଛr 
େସମାନ-ୁ େକବଳ କାମଚଳା ��େର �ଆଯାଉ� ସିନା େସମାେନ ଶି�ାଦାନ କମ୍ କରୁଛr, 
अ�କ ସରକାରୀ କାମେର �ଯୁ� େହଉଛr, େଯମି� ଜନଗଣନା, ଆଧାର କାଡ଼�, अନ'ାନ' କାଯ�' 
ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟର ଶି�କମାେନ ଶି�ାଦାନ କମ କରୁଛr अ�କ ସରକାରୀ କାମ କରୁଛr 
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େସଇjପାଇଁ Aନକୁ Aନ େ�କମାେନ �ଜ ପି�ମାନ-ୁ ସରକାରୀ !ଦ'ାଳୟେର ନ �ଡ଼ି ଇଂ�� 
ମାtମିକ !ଦ'ାଳୟେର �ଡୁଛr କାରଣ ସବୁଠି େଯେତେବେଳ ଇଂ�� oଷାର ପ�େୟାଗ େହଉ�, 
େସେତେବେଳ ଇଂ�� ଶି�ା अପ�ହାଯ�' େହାଇଯାଉ� !ଗତ ଦଶ�ିମାନ-େର ଆମ ପି�ମାେନ 
ପାଠପଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାେର khରୀ କରୁjେଲ, େହେଲ େଯେବଠୁ ସଚୂନା ପ�େଦ'ାଗ !ଦ'ାର ପ�ସାର େହ�, 
ଆମ ପି�ମାେନ ଓଡ଼ିଶାବାହାେର ର� ବେi ବା�ାେ�ରେର khରୀ କେଲ, େତଣୁ େସମାନ-ୁ 
ଭ!ଷ'ପାଇଁ ଭଲoବେର ପ��ୁତ କ�ବାପାଇଁ େସମାନ- ଇଂ�� ଶି�ା �ତା� ଜରୂରୀ 
େହାଇଗ�  
 ଏହା କ�ବାର ମାେନ ଏହା ନୁେହଁ େଯ େକବଳ ଇଂ�� ପଢୁjବା ପି�ମାେନ ହ^ !େଦଶେର 
khରୀ କରr, h� ଆମର ପାର��କ ଶି�ା ବ'ବ`ାେର ଇଂ��କୁ ଏକ ଏମି� !ଷୟ oବେର 
ପ��ୁତ କ�ଯାଉ� େଯ ପ��ବଷ� अେନକ �ତ� �ତ� ୀ ଇଂ�� !ଷୟେର अକୃତକାଯ�' 
େହାଇଯାଉଛr େତଣୁ ପି�ମାନ-ୁ अ�ବୟସରୁ ଇଂ�� ମାtମ !ଦ'ାଳୟେର ପଢ଼ାଇବାପାଇଁ 
ପିତାମାତା ତ ର େହାଇ ଉଠୁଛr अବଶ' େସ ସବୁ !ଦ'ାଳୟେର ଓଡ଼ିଆ !ଷୟେର ମt ଶି�ା 
Aଆଯାଉ�, େହେଲ ଇଂ�� ଓ ��ୀ oଷା ଆଗେର ଓଡ଼ିଆକୁ େସେତ ମହd  ମିଳୁ� େଯ�h 
ମିCବା ଉ¡ତ େତଣୁ ଆମ ପି�ମାେନ �େର �େର ଓଡ଼ିଆ oଷାଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଉଛr 
 ଓଡ଼ିଆoଷା ପାଇଁ ପାଠକପାଠିକ ସୃ¢ିକ�ବା ଉେ&ଶ'େର अେନକ ଖବର କାଗଜ अBତେର 
oଷା ସରଳୀକରଣ ପ�h�ୟାକୁ ଆପେଣଇjେଲ अବଶ' oଷା ସଂ�ାର ନାମେର ଏମାେନ oଷାେର 
अେନକ ପ�ବd�ନ କ�େଦେଲ ସହଜେର ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଓ େଲmବା ଉେ&ଶ'େର ଏମାେନ 
oଷାର ମଳୂ େସୗ�ଯ�'କୁ ବାହାର କ�େଦେଲ େହେଲ ଓଡ଼ିଆପାଠକ ସଂଖ'ା େକେତ ବୃ�ିପାଇ� 
ତାହା ଏେବ ! ଆେମ ଜାଣିପା�ଲୁ ନାହ^ ଓଡ଼ିଆ oଷାେର ପ�କାଶିତ ଖବର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ 
!େଦଶେର ବ'ବହୃତ େୟେ� େପେଜସ୍ (!£ାପନ �ମେ� ପ�କାଶିତ ହଳAଆ ର�ର ପ��କା) 
ସଦୃଶ େହାଇଗେଲଣି ଖବର କାଗଜର ପ�ାୟ ��ଚତୁଥ�ାଂଶ ବା ୭୫% oଗ େକବଳ !£ାପନ �ା� 
ପରୂଣ େହଉ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ଉନ}ତ ମାନର େଲଖା / ପ�ବ� ପଢ଼ିବାପାଇଁ େ�କମାେନ ! 
ଆଉ ମନ ବଳାଉନାହାr େସମି�େର ସମୟର अoବ, ତଥାପି େଯ�h ସମୟ ପାଉଛr େସ�h 
ଟି� hiା କ�ୁ'ଟର hiା େମାବାଇଲ୍ ସାମନାେର ବସି !େତଇ େଦଉଛr ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇ|ା 
ଜାଗ�ତ େହେଲ ତ ପଢ଼ିବ ପି�Aନରୁ ପଢ଼ିବା ଭC अଭ'ାସ ଆେମ ଜାଗ�ତ କ�ପା�େଲ ନାହ^ 
!ଦ'ାଳୟ �ରରୁ ହ^ ପ��େଯାଗିତାମଳୂକ ପାଠ'ବ'ବ`ା େହତୁ େକ� ! �ଇେବ�ରୀେର ବସି 
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ବ�ପଢ଼ିବା କଥା ମନକୁ ଆଣିେଲ ନାହ^ େତଣୁ ଓଡ଼ିଆ oଷାେର ପାଠକସଂଖ'ା Aନକୁ Aନ କମ 
େହବାେର �ଗି� 
 େଫସ୍ ବୁକ ବା ହ ାଟସଆପ୍ �ା� ଆ=କାl ଓଡ଼ିଆ oଷାେର अେନକ ଆେଲଖ' ପ�ସାର 
େହଉ� ଆଧୁ�କ !£ାନ �ା� ଆମ oଷା ପ�ସାର େହବା h� କମ କଥା ନୁେହଁ ଓଡ଼ିଆ 
oଷାେର अେନକ ଇ-ପ��କା ମt ପ�କାଶିତ େହାଇ, अନ�ଇନ୍ अ�କ ସମୟ !ତାଉjବା 
ବ'�ିମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆ oଷାେର ପାଠ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ଉ¦ା�ତ କରୁ� अନୁ'ନ ସାତ ଆଠଟି ଇ-ପ��କା 
ସା���କ ସମୟେର !�ନ}  େୱବସାଇଟ୍ ବା େଫସବୁକ୍ �ା� ପ�ସା�ତ େହଉ�, େସjମtରୁ 
ମାସିକ ଆହ ାନ, ଆେମ ଓଡ଼ିଆ, अରୁଣିମା, ଇତ'ାA !ଶି¢ ପ��କାମାନ ଲ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ-ୁ 
ଓଡ଼ିଆoଷା ଓ ସା�ତ' ସହ ସଫଳତାର ସହ ବା�ିରmବାେର ସଫଳ େହାଇଛr h� अେନକ 
ବ'�ି ବା ଗ��ପ୍ ଓଡ଼ିଆoଷାକୁ !କୃତକ� ମt ବାd�ା ମାନ ସଂପ�ସାରଣ କରୁଛr ବ'ାକରଣଗତ 
ତୃଟିର�jବା अେନକ େଲଖା ଆପଣ େଫସବୁକେର େଦmବାକୁ ପାଇପା�େବ ଏହା �ା� oଷା 
ପ�kର ପ�ସାର େହଉjେଲ ସୁ�ା ଭୂଲ oବେର ପ�ସାର େହଉjବା କଥା ସମେ� ମା�େବ ଓଡ଼ିଆ 
oଷା ପାଇଁ େଯଉଁ ବ�ୁମାେନ କାମ କରୁଛr େସମାେନ ଯA �ଭ�ୂଲ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲm 
ପ�କାଶିତ କରେ� ଏବଂ ଏହାକୁ !�ନ}  ମାtମେର ପ�କାଶିତ ଓ ପ�ସା�ତ କରେ� ତାେହେଲ ହୁଏତ 
ଆମ oଷାର ପ�ସାର େହାଇପାର�ା 
 ସମଗ� �ଜ' ପ�ବଳ ଗ�ୀଷDର କବCତ k�ଆେଡ଼ େକବଳ ଉd� ବାୟୁ ଏବଂ ଜ ଳନଶୀଳ 
ବାତାବରଣ, ଏମି� ସମୟେର ମାନସିକ oବେର h� ଶାr ପହ~ାଇବାର ପ�ୟାସେର ଆମର ଚCତ 
ମାସର ଆହ ାନ ସୁ�ିପାଠକ ପାଠିକାମାନ- ପାଇଁ ଉପ`ାପନ କରୁ� ଏବଂ ଆଶା କରୁ� ଏହା 
ଆପଣମାନ-ୁ ପସ� େହବ 
  
 ଧନ'ବାଦ  
  
 ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ପ��2ାତା-ସ�ାଦକ 
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ସ�ାଦ�ୟ     ୪ 
ଉଇଲ୍      ୧୦ 
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଦାରୁ େଦବତା    ୧୪ 
ଡା େସୗମ'ର©ନ ମିଶ� 
ସ�କ�ର େଯାଗସତୂ�     ୧୬ 
अର!� ଦାସ 
ମା      ୧୯ 
ପ�ସନ}  କୁମାର ଦାସ 
ଭୂକ�      ୨୦ 
ର©ନ କୁମାର ସାଇଁ 
अସବ��     ୨୧ 
ଶ-ର 
ଫୁସ୍ ଫାସ     ୨୨ 
ଶ�ୀ अର!� ଆkଯ�' 

ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ?   ୨୫ 
ଡା ସହେଦବ ସାଇଁ 
!¡ତ�  !kର     ୨୭ 
�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 
ଓଡ଼ିଆ oଷା ଓ ସମୃ�ି   ୨୯ 
ମମତା ଦାଶ 
କଳା କ!ତା     ୩୪ 
ଡ: କୁଳା�ାର 
େହଇ ପା�l�    ୩୫ 
ପ��o ପି�ୟଦଶª� 
କନ'ାଦାନ     ୩୬ 
ସୁଶା� େଖଡୁଆଳ ସିଂହ 
େମାହଭ�     ୩୭ 
ଗା�ିକ oଗିରଥୀ େବେହ� 
ଆମ ଗଁା ହ�ହର    ୪୪ 
କମଳକା� ସୁବୁ�ି 

ଚCତ ସଂ�ରଣେରଚCତ ସଂ�ରଣେରଚCତ ସଂ�ରଣେରଚCତ ସଂ�ରଣେର............    

http://www.facebook.com/odiaparibar    
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ଭୁlଯାअ େମାେତ    ୪୫ 
ର!��  ପାଣିଗ�ା� 
!£ାନ ଦୃ¢ିେର ପୁନଜ�ନD    ୪୬ 
ବାଲD ୀh ନାୟକ 
ଖ�ଛୁଟି     ୫୦ 
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ା    ୫୧ 
ଡା ସୁ�ଲ୍ େକାଟା 
A େଟାପା ଲୁହ    ୫୯ 
ସରୂପ କୁମାର ମଲ¬  
�ବନେଜ'ାା    ୬୧ 
ପAD� ପି�ୟଦଶª� ମିଶ� 
କମ�       ୬୩ 
अ�ଲ କୁମାର େବାଇ� 
ତୁମକୁ kହ^ େବଳଯିବ ବୁଡ଼ି   ୬୭ 
ତା� ପ�ସାଦ େଜନା 
ଧଂସର ଏକ ଆoସ    ୬୯ 
ପ�ହ¬ ାଦ ଖେଟାଇ 
େସୗ�ଯ�' ଚ��ା - େକଶର ଯତ}   ୭୨ 
ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

େମଘ ଡiରୁ     ୭୭ 
ସ��ମୟୀ ଶତପj 
¡�ାକ� େଦଖ�    ୮୦ 
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
କ!ତାଘର ୨୦୧୫ ସଚୂନା   ୮୨ 
!େଶଷ ସଚୂନା    ୮୪ 

ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଆସ�ା ମାସ 
(ଜୁ�ଇ) ଦଶ ତା�ଖେର ପ�କାଶିତ େହବ, �ଜ େଲଖା 
ପ��କାେର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଇ|ୁକ େଲଖକେଲmକା 

�ଜ lmତ କୃ�କୁ ଆମ �କଟକୁ ଇେମଲ୍�ା� ପଠାଇ 
ପା�େବ hiା ¡ଠି�ା� ପଠାଇ ପା�େବ अ�କ 

ସଚୂନା ପାଇଁ ପ��କାର େଶଷ ପୃ2ାକୁ ପଢ଼� 

http://www.facebook.com/groups/aahwaan    

 ଚCତ ସଂ�ରଣର ପ�|ଦ ଛ! ଆମକୁ ପଠାଇଛr 
ବ�ହD ପୁରର ଉ¯ୟମାନ ଫେଟାଗ�ାଫର ବ�ୁ ସୟିଦ୍ ଫ�ମ୍  
ଫେଟାଗ�ାଫି ଶିmବା ଏବଂ ଏହା�ା� अେନକ ଉନ}ତ ଓ 
oବଉେଦ�କକାରୀ ଫେଟା ଊଠାଇବାେର େସ ସି�ହ� 
ପ�|ଦେର ପ�କାଶିତ ଛ!ଟି େସ ବ�ହD ପୁରର ପ�ମୁଖ 
ଗି�ମାେକ�ଟେର jବା ପ�ବା ବଜାରେର ଉେdାଳନ 
କ�jେଲ �ବନର ପ�ଣତ ବୟସେର ଜେଣ ବୃ� �ଜ 
େପଟ େପାଷିବାପାଇଁ କରୁjବା କ¢ର ଏହା ଏକ अନନ' 
ଉଦାହରଣ  ସୟିଦ ଫ�ମ-ୁ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଉଛୁ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  10 

ଦଶମ ବଷ�, ଷ2 ସଂଖ'ା 
ଜୁନ୍, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ‘େଦଖ, ଯA ତୁମ ବାପା �= ନେହେବ, ତା େହେଲ h� 
କ�େହବ�’ ଦୃଢ଼ କ²େର କହୁjେଲ ଓhଲ ପ�̄ ପ ଦାଶ ସହରର 
ଜଣାଶୁଣା ଓhଲ େସ ର! ଆଉ अmଳ ଓhଲ- ସ��ଖେର 
ବସିjେଲ अଶୀ ବୟସରୁ अ�କ ବାପା, ଧନସ�dିର ଖଣି କ�େଲ 
ଚCବ ପ�ଣତ ବୟସେର !ବାହ କ� �ଜ ପୁअମାନ-ୁ ପର 
କ�େଦଇଛr େସ �ଜ�ଜୂଡ଼ା ଖାନଦାନର େ�କ ଭC !�� 
ଢ�ର �ବନ !େତଇଛr େସ ପି�Aନୁ ସାେହ! ଢ� 
େବାପାଦଦା ଯାହା ସ�dି ରmjେଲ େସ ସବୁକୁ ବସି ବସି େଯେତ ସା�େଲ ସୁ�ା h� ସ��� 
େଯ�h ବଳକା j�, େସjେର ସାତ ପୁରୁଷ ଚCଯିବା ଭC j� େହେଲ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସ�ତ 
ମାନସିକ `ି� ବଦCଗ� ଯୁବାବ`ାରୁ ମଦ'ପାନର ସଉକ େହତୁ ଶରୀର अସୁ` େହବାକୁ 
�ଗି� �ଜଘେର ଖଟେର ପଡ଼ିର�� େସ େସବା କ�ବା ପାଇଁ େସ!କା ପ�k�କା ସବୁ 
ବ'ବ`ା j�, େହେଲ ପୁअମାେନ ଜାଣିପା�େଲ ନାହ^, Aେନ ବୁଢ଼ା େଘାଷଣା କ�� େସ କମଳାକୁ 
ବାହାେହବ କମଳା j� ବୁଢ଼ାର େସବାେର �ଯୁ� ନସ� ପୁअମାେନ ବାଧାେଦବା ସେd  େସ 
ମୁ�େର ସି�ୁର େଦଇ କମଳାକୁ �ଜ ପତ} ୀର ମଯ�'ାଦା େଦଇj� 

 !ବାହ ପେର ସୁ̀  अନୁଭବ କ�jେଲ ବୁଢ଼ା େବଶ୍ h�Aନ ଆ�ମେର �ବନ 
!େତଇj� ପୁअମାେନ ବୁଢ଼ାର ବ'�ିଗତ �ବନେର େକୗଣସି ବାଧା ଉେଠଇନjେଲ କମଳାର 
ଔରସରୁ ପୁअଟିଏ ଜନD େହବାପେର ସବୁ अସୁ!ଧା ଆର´ େହ� େସେତେବଳକୁ ବୁଢ଼ାକୁ ସତୁରୀ 
ଉପେର ବୟସ େଦହ ! ଆଉ ସାହା� େହଉ� େସ ସବୁେବେଳ ଶଯ'ାେର ପଡ଼ିରହୁ� କମଳା 

ଉଇଲ୍ଉଇଲ୍ଉଇଲ୍ଉଇଲ୍    
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   Aନ�� େସବା କରୁକରୁ େକଉଁAନ େକେତେବେଳ େସ ବୁଢ଼ାର ସ�dିକୁ �ଜ ନାମେର 
କ�ପକାଇ�, େକ� ଜାଣିପା�େଲ ନାହ^ ହଠାତ୍ Aେନ, ଓhଲ ନରସିଂହ ମହାପାତ�  ��ାେର 
ର!କୁ େଦm ପk� ପକାଇେଲ, ବାପା- େଦହ େକମି� अ� ? ଶୁଣିl େଶଷ ସମୟ ଆସିଗ�ଣି 
େସଇjପାଇଁ େସ ଉଇଲ୍ କ�େଦେଲ h ? ଉଇଲ୍ କଥା ଶୁଣି ର! ଚମh ପଡ଼ିj�? h ଉଇଲ୍? 
ଉଇଲ ପଢ଼ିବାପେର ଦୁଇoଇ- ପାଦତC ଭୂଇଁ ଖସିଯାଇj� ସ�dିର ସିଂହoଗ କମଳା ଆଉ ତା 
ପୁअ ନଁାେର କ�ଯାଇj� ଦୁଇoଇ ଏଇ !ଷୟ େନଇ �ଜ ବାପା ପାଖେର ଯାଇ େଫ�ଦ୍ କ�ବା 
େବଳକୁ େସ ଆଉ କ�ବା अବ`ାେର ନj� େଦଖୁ େଦଖୁ େସ ପୁ� �ବ�ାକ୍ ��ଳ ଶରୀରଟିଏ 
େହାଇଯାଇj� 

 अଶୀପରର ବୁଢ଼ା ଆ�ବନ अଏସ୍ କ� କ� ବ~ି� େବାପାଦଦା अମଳରୁ ଧନସ�dିର 
अoବ ନj� A Aଥର !ବାହ କ�j� େସ େହେଲ ବୟସ ଗଡ଼ିବା ସ�ତ େଦହ ! �େର 
�େର ଖ�ପ େହବାକୁ �ଗି� अତ'�କ ମଦ'ପାନ ତା ପାଇଁ !ଷ େହାଇଯାଇj� ଡା�ର 
କ�jେଲ କାେଳ lଭର୍ କାମ କରୁ� ନୂଆ lଭର ପେକଇବାକୁ ପଡ଼ିବ େହେଲ େସjପାଇଁ ସବୁ 
ପ�କାର ବ'ବ`ା େକବଳ ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାେର ହ^ େହାଇପା�ବ ସବୁଠି େଦେଖଇ େଦେଖଇ 
େଶଷେର ସମେ� ମନା କ�େଦେଲ ଏେତବଷ� ବୟସେର lଭର ଟ� ାନ୍ ସପ¬ାz୍ େହାଇପା�ବ� 
େବାl କ�େଦେଲ ଏମି� Aେନ ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ାର ପାଟି ପଡ଼ିଗ� ଏ� ହସପିଟାଲକୁ ଆଣିବା ପେର 
ଡା�ର କ�େଲ lଭର ସ�ତ hଡ଼� ! କାମ କରୁ� ଡାଇlସିସ୍ େର ରଖାେହାଇj� ଡା�ର 
କ�େଦଇjେଲ, ବୁଢ଼ାର ବ~ିବା अସ´ବ େହେଲ ଦୁଇ ପୁअ ତା-ର ¡h¦ା କ�ବାକୁ kହୁଁjେଲ, 
କାରଣ େସ ଟିେକ େଚତାେର ଆସିେଲ ତା-ୁ ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ ଉଇଲ୍ େପପରେର ଦ�ଖତ 
େନଇଗେଲ ସବୁ ସ�dି ତା-ର େହାଇଯିବ େହେଲ ହସପିଟାଲେର ଭdª େହବାର ଆଠଘzାପେର 
ବୁଢ଼ାର ପ�ାଣବାୟୁ klଗ� 

 ‘କଣ େହ� ? ବାପା ଆଉ ନାହାr ?’ କା� କା� ଆmେର अmଳ ସାନoଇ ର!କୁ kହ^ 
ପk�� ର! େସେତେବଳକୁ ମୁ�େର ହାତେଦଇ ବସିj� ସ�'ା ସାେଢ଼ ଛअଟା େହବ 
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   ହସପିଟାଲ ବାର�ାେର ଦୁଇoଇ ବସି ¡�ା କରୁjବା ସମୟେର ବ�ୁପ�ଜନ ଏକାଠି 
େହାଇଯାଇjେଲ hଏ କହୁj�, ‘ଯାହା େହବାର j� େହ�, ଆଉ କଣ କ�ବା? ଆମ ହାତେର 
h� अ� h ?’ ପୁଣି hଏ କହୁj�, ‘ଏେତବଷ� େସ େକମି� ବ~ିର�େଲ େସଇଟା ହ^ ଆ�ଯ�' 
ଆେମ େସେତବଷ� ର�ବାh ନାହ^ hଏ କ�ବ?’ ପୁଣି hଏ କ��, ‘େସ ତ klଗେଲ, ଆଉ େଡରୀ 
କାହ^h, kଲ େନଇଯିବା େବଶୀ ସମୟ ର�େଲ �� େହାଇଯିବ ଶDଶାନ କମ� କ�ବାକୁ अସୁ!ଧା 
େହବ’ ଏମି� ସବୁ କୁହାକୁ� େହଉj� େବେଳ ଦୂରରୁ କା�ି କା�ି ଆସି ପହ~ି� ସାନ ଭଉଣୀ 
ଲୀଳା ଦୁଇoଇ-ୁ kହ^ କ��, ‘େକମି� େହ� ? hଏ ପାଖେର j� ? ମ�ବା ପବୂ�ରୁ ଉଇଲ୍ 
େପପରେର ଦ�ଖତ କ�jେଲ ନା ନାଇଁ?’ ଦୁଇoଇ ମୁ�େପା� ବସିjବା େଦm ଲୀଳା �ଜ ପ�ଶ}ର 
ଉdର ପାଇଯାଇj� ଉପ`ିତ ସମେ� ବd�ମାନ େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା େହଉjେଲ, ‘କଣ 
େହ�? ଉଇଲ୍ ଟା ବଦେଳଇ ପା�ଲ� ? େଛ... ଆଉ h �ଭ ? ଗ� ... ସବୁ ସ�dି େସ ... 
ମାଇhନା େନଇଯିବ ତମକୁ ଆଉ କଣ ମିCବ ? କୁଆେଡ଼ ଗ� େସ ? ଏେତ ସାମୀ ସାମୀ େବାl 
େବା�ଉj�, କାହ^ ଏେବ ତ େଦଖା ନାଇଁ? ଆଉ େଦଖା ଯିବ କାହ^h? ତା’ର ତ ସାତପୁରୁଷ ପାଇଁ 
େଜାଗାଡ଼ କ�େଦଇ ଗ� ବୁଢ଼ା’ ଶDଶାନ େନବା କଥା କହୁjବା ବ�ୁପ�ଜନ ଜେଣ ଜେଣ ଏେବ 
େସଠାରୁ ବାହା�େଲଣି େତେଣ ୱାଡ଼�େର ନସ୍� AA କହୁଛr, ଡା�ର ଆ£ା ଆସିେଲ ହ^ ଡିସ୍ kଜ� 
ମିCବ  

 ୱାଡ୍� �ତେର ବହୁତ ଗହC ମ�ଯାଇj� ବୁଢ଼ା ପାଇଁ କାହାର �େଳ େହେଲ ¡�ା ନାହ^ 
ସବୁ ଖାl ଏଇ ¡�ାେର अଛr େଯ ବୁଢ଼ାର ସ�dି ସବୁ ହାତରୁ klଗ� ବାରiାର ଏ� ସବୁ 
କଥା ଶୁଣିଶୁଣି �� ପୁअଝିअ ଉତ'� େହାଇଉଠିେଲ ଏ� ସମୟେର େକ� ଜେଣ କ��, ‘ବଡ଼ 
ହସପିଟାଲ୍ େବାl ଆଡ଼ମିଟ୍ କ�jଲ ପ� େର ? କଣ େହ� ? କୁଆେଡ଼ ଗେଲ େସ ଡା�ର ? 
କାହ^ େତା ବାପାକୁ ତ ବେ~ଇ ପା�େଲ� ?’ ଏ� ସମୟେର ଡା�ର ଆସିେଲ େସ େ�ଗୀପାଖକୁ 
ଯାଇ ପରୀ�ାକ� େଘାଷଣା କ�େଦେଲ େଯ େସ ମୃତ ଡିସkଜ� େପପର୍ ସବୁ େସ ସାଇନ୍ 
କ�େଦଲ୍ ଏ� ସମୟେର େକ� ଜେଣ କ��, ‘େ�ଗୀକୁ ଯA ବେ~ଇ ପା�ବ�, ତ ରଖୁଚ 
କାହ^h ?’ ଡା�ର େକୗଣସି ଉdର ନ େଦଇ �ଜ ବସିବା `ାନରୁ ଉଠି अନ' ଜେଣ େ�ଗୀକୁ 
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େଦmବାକୁ klଗେଲ ଏjେର ଉତ'� ଜେଣ hଏ ଡା�ର- ସାଟ�ର କଲର୍ ଧ� ଟାଣିଆଣିବା 
ପେର, େସ ବାଧାେଦଇ ୱାଡ୍� �ଡ଼ିେଦଇ klଗେଲ ଏହାପେର ଆର´ େହ� କCେଗାଳ ‘ହଁା, 
େଦଖ ଡା�ରର ବହପ ଟ-ା େନ� େବଳକୁ ଆଗ, ପ�ଶ}େଟ ପk�େଲ ମୁହଁ େମାଡ଼ି klଯାଉ¡’ 
ବାସ୍... h� ସମୟ ପେର ୱାଡ଼� ସାମନାେର ହ^ अେନକ େ�କ ଡା�ର-ୁ େଠ�େପ� କରୁjେଲ 
ଆଉ ଧµାମା�ବା େବେଳ hଏ ତା- େମାବାଇଲ୍ ଛେଡ଼ଇ େନଇj� ତ ଆଉ hଏ ତା- ପସ�୍ 
େନଇଗ� େକଇ ମି�ଟର ଆକ�ମଣ ପେର ଡା�ର- ମୁହଁରୁ ର�ର ଧାର ବହୁjେଲ େସଠାେର 
ଉପ`ିତ ନସ�ମାେନ େକ� ! ସାହାସ କ� ଆଗକୁ ଗେଲନାହ^ ମାଡ଼କୁ ମହାେଦବ ଡରr ହାତର 
େଗାଟିଏ ହାଡ଼ o�ିଯାଇj�, ମୁହଁର େଗାଟିଏ ହାଡ଼ o�ିj� େଗାଟିଏ ଆm ପୁ� କଳା 
ପଡ଼ିଯାଇj� ଶରୀରେର େକୗଣସି `ାନେର ମାଡ଼ର ¡ହ}  ନj� େବାl କ� େହବ� 
ହସପିଟାଲର ସିକୁ'�ଟି ଆସିବା ପେର ସବୁ ସମାଧାନ େହାଇj�, ବୁଢ଼ାର ଶବକୁ େନଇ 
ପ�ଜନମାେନ klଯାଇjେଲ, ଡା�ର- अଗତ'ା େସ� ହସପିଟାଲେର ହ^ ଆଡ଼ମିଟ୍ କ�ବାକୁ 
ପଡ଼ିj�  
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ଡା େସୗମ'ର©ନ ମିଶ� 

କଳା କେଳବର ସାଆ� ସେ� ଦଇତା ସୁତ 

େକାଇl େବୖକୁ² ଆସr ଦାେ� େଦଖ େ� ମିତ  

ଖସି ପଡୁ ପେଛ ମଥାରୁ ଧାର ଗ�ା ଯମୁନା 

�ୀର ସେ� o� ପିଇେଲ ନାଶ ଯିବ େବଦନା  

ଗହନ ପୀର� ସବୁଠି େଘାର ଏ କCକାଳ 

ଗୁପତ ��କୁ େଦmେଲ େସ େଯ ନ?ନ ବାଳ  

ଘାଉଡ଼ ନ େହଉ େଗାଡ଼େର େତଣୁ ଦଇତା ପ� 

େଘ� ଦାମି ଦାମି େମାଟର ଯାନ ବୁଲr ��  

ଉଇଁ ଆସୁଛr ଚ��ମା !ଦ'ାଧର ପୁରରୁ 

ଉଠ oଣପୁର ଯୁବB ଓଗାCବା ଆଗରୁ  

ଚ�ନ ତୁଳସୀ ଟିhଏ େଦଇ ଭକତ ଜନ 

¡d ଚହl େମା ଯାଉ� kହ^ ଦ�ିଣା ଦାନ  

ଛନକା ପଶି� ��େର େପk ବସାକୁ େଦm 

�ଡ଼ିଯିବ କାେଳ �ବନ କअଁଳ ��ମାm  

ଜହର ସା�େର ମହୁର େଯପ� ଯ�ପାତ 

ଦାରୁ େଦବତାଦାରୁ େଦବତାଦାରୁ େଦବତାଦାରୁ େଦବତା    
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   ଜଣାପଡୁj� େସପ� ବନଜାଗର ଯାତ  

ଝଡ଼ିj� ଯA ମ�ଳା ମାଆ ମୁ�ରୁ ଫୁଲ 

ଝେଡ଼ଇ େହବାକୁ ଇଆେଡ଼ ସ'ାେଡ଼ କାହ^h ଗଲ ? 

ନୟନ ଉପେର ଭ� ¶ଲତା କେର େଶାo ବ��ନ 

େନତା େସ ଶଗଡ଼ି ଉପେର େଯେହ}  ଦାରୁ- ପ�ାଣ  

େଟାପିବା� ସେ� ଆଗରୁ ଯA ନାହ^ ସ�ତ 

େଟh ଷ·ା kହଁା ଦାରୁ-ୁ ଦୂରୁ େଯାଡ଼ିଣ ହ� 

ଠାବ କରୁ କରୁ ଦାରୁ-ୁ ଯବକାଚ ପକାଇ 

ଠh େଦେଲ ବଡ଼ ଠାକୁର େକେଣ କ�ବା ଯାଇ  

ଡାକୁ� अ�ªତ ପୁअକୁ େହାମଗାଡ଼� khରୀ 

ଡିଉଟି ଆର´ ଓ େଶଷ ଖାl ସାଲୁ'ଟ ମା�  

ଢC ର�ଥାଉ େମା ମନ ପ�ଭୂ ତୁ´ ଚରେଣ 

ଢାC Aअ ତୁମ ଆଶିଷ େମାର କଲମ ମେୂନ  

 

େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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अର!� ଦାସ 

 ମଁୁ ବ'ାେଚଲର େବାl ଜାଣିସୁ�ା, ଭଡ଼ାଟିଆ oେବ େମାେତ 
ରmjବାରୁ ଘର ମାlକ େଗୗ��ବାବୁ ଓ ମାlକାଣୀ େସ}ହା ମ'ାଡ଼ମ- 
ପ�� େମାର ଶ��ା ଓ କୃତ£ତା ବଢ଼ିଯାଇj� 

‘ଆମକୁ ସାର୍ ମ'ାଡ଼ମ୍ ବଦଳେର ଏଣିh ମଉସା ମାଉସୀ େବାl 
ଡାhବ ବାହାର ଯାଗାେର ଏଇ ଡକାହକା ସ�କ�କୁ େନଇ ଆେମ 
ବ~ିେଛ ତେମ ଆମ ସାନପୁअ ଠାରୁ ବୟସେର ଟିେକ ସାନ େହବ 
ଭଲ ଝିअେଟ େଦm ଶୀଘ� ବାହା େହଇପଡ଼ େମାେତ ଗପିବାକୁ ମଣିଷେଟ ମିCଯିବ’ 

େସ}ହ ମାଉସୀ- अମୃତେବାଳା କଥା ପଦକ ଶୁଣି ମଁୁ େଯ�h hଣି େହାଇଯାଇjl ‘ଟୁ-େଲଟ୍’ 
େବାଡ଼� େଦm ଘେର ପହ~ି�ପେର ମାଉସୀ- ସ�ତ ହ^ ସବୁ କଥାବାd�ା କ�jl େମା khରୀ, 
ଘର ପ�ବାର କଥା ଜାଣି ମାଉସୀ ହ^ େମାେତ ଜବାବ୍ େଦଇjେଲ 

ଉପର ମହ�େର ମଉସା, ମାଉସୀ ଦୁେହଁ ରହr ଦୁଇପୁअ khରୀ କ� ବାହାେର ରହr େବାl 
ମାଉସୀ- ଠାରୁ ଶୁଣିjl ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁେହଁ ବହୁତ ସାଧାସିଧା ଓ ସରCଆ ମଣିଷ ଭC 
େମାେତ �ଗିjେଲ ପ�ଥମ େଦଖାେର 

ମଁୁ ସକାଳ ୭ଟାେର अଫିସ ବାହା�ଯାଏ େବାl, ମାଉସୀ ତା- ଘେର କାମ କରୁjବା kକ�ଣୀ�ା� 
ମଁୁ ରହୁjବା ତଳମହ� ଘରଟା ଝାଡୁେପା� କ�ଇ Aअr  େମା ଲୁଗାପଟା ! ତା �ା� ସଫା 
କ�ଇ, ବାହାରୁ ଆଇରନ୍ କ� େନଇ ଆସr �ଜ ଘେର ର�� ପ� �ଗୁଥାଏ େମାେତ 
େଗାଟାଏ =�ଷ ମଁୁ ଲ�' କ� ଆ�ଯ�' େହାଇjl, କଡ଼�େଲସ୍ େଫାନଟା ଧ� ବାଲେକା�େର ବସି 

ସ�କ�ର େଯାଗସତୂ�ସ�କ�ର େଯାଗସତୂ�ସ�କ�ର େଯାଗସତୂ�ସ�କ�ର େଯାଗସତୂ�     
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   ଘzା ଘzା ଗପr ମାଉସୀ 

‘ମାଉସୀ େବାଧହୁଏ ଗପୁଡ଼ି ଖାl ପୁअେବାହୁ, ନା� ନାତୁଣୀ- ସହ ଗପr ନା अନ'ମାନ- ସହ 
ଗପr ?’ 

େମା ପ�ଶ} ଶୁଣି अ� ହସି େଗୗ�� ମଉସା କ�େଲ, hଏ ବୁେଝଇବ ତାକୁ ? ଘର କାମଦାମ ତ 
ନାହ^ େତଣୁ େଫାନଟା ଧ� ବସିପଡୁ� େଯେତଥର କ�େଲ !, ଘର �ତେର େଫାନେର କଥା ନ 
େହାଇ ଏଇ ବାଲେକା�େର ବସି ଗପିବ େହେଲ ଏ !ଷୟେର ତାକୁ ଜମା ଏ ପ�ଶ} ପk�ବ ନାହ^ 
�ଗିଯାଇ ତୁମକୁ ସିଧା ଏ ଘରୁ ବାହାର କ�େଦବ 

ଚୁପkପ୍ ମଉସା-ୁ ପk�l, ‘ଆେମ�କା ଓ ଲ�ନେର ରହୁjବା ଦୁଇ ପୁअ- ପାଖକୁ ଏେତ ସମୟ 
େଫାନ କେଲ ବହୁତ !ଲ୍ ତ େହଉjବ? ଏହା अେପ�ା ଇzରେନଟେର କଥା େହେଲ ବହୁତ କମ୍ 
ପଇସା ଖ�� ହୁअ�ା ପୁଣି କାନ ଉପେର ! େପ�ସର୍ ପଡୁjବ ନା!’ 

ଶୁm� ହସେଟ ମୁହଁେର େଖଳାଇ ମଉସା କ�େଲ, ‘ତୁମ ମାଉସୀ ଯାହା ବୁଝିjବ େସଇୟା େଗାଟିଏ 
ମା ପାଖେର ତା ପି�ମାେନ ସବୁେବେଳ ଆଗ’ 

Aେନ ସକାଳୁ ପ�ବଳ ବଷ�ା ଆର´ େହାଇଗ� େମା େମାବାଇଲେର େନଟୱାକ� ନjବାରୁ, अଫିସକୁ 
େଫାନ କ�ବାପାଇଁ ଉପର ମହ�କୁ klଆସିl ମଉସା- ପାଖେର େସାଫାେର ବସି କ�l, 
‘ଆପଣ- ଲ'ା��ଇନ୍ େଫାନରୁ अଫିସକୁ ଟିେକ େଫାନ କ�ଥାr’ 

ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଗ�ପ� ମଉସା କ�େଲ, େଫାନ୍ ଟା ତ େଡଡ୍ अ� 

ତଳକୁ େଫ� ଆସି� େବେଳ େଦml ��ା ଆଡ଼କୁ अେନଇ କଡ଼�େଲସ୍ େଫାନେର ମାଉସୀ 
ଗପୁଛr !ର� �ଗି� ମଉସା- ଉପେର ଘୁ�ପଡ଼ି ମାଉସୀ-ୁ अନାଇl େମା ଆmର oଷା 
େବାେଧ ପଢ଼ିପା�େଲ ମଉସା େମା କା�େର ହାତ ରm କ�େଲ, ‘ତୁେମ oବୁjବ, ମଁୁ ମିଛ କହୁ� 
େହେଲ ତୁମ ମାଉସୀ େଯଉଁଠିକୁ େଫାନ୍ କେର େସଇଠିକୁ େଫାନ୍ �ଇନ୍ ଦରକାର୍ ନାହ^’ 

‘ମାେନ’ ଆ�ଯ�' େହାଇପk�l 
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   ଡ�ଇଂ ରୁମର ଲ'ା��ଇନ୍ େଫାନର କଟା ତାରକୁ େଦଖାଇ ମଉସା କ�େଲ, ‘ଦଶବଷ� େହ�ଣି ଆମ 
ଘେର ଲ'ା��ଇନ୍ କେନ¼ନ୍ ନାହ^’ 

ଆ�ଯ�' େହାଇ ପk�l, ‘ତା’େହେଲ ମାଉସୀ େକମି� କଥା େହଉଛr ?’ 

‘ଦଶବଷ� ତେଳ େଗାଟିଏ ଦୁଘ�ଟଣାେର ଆମର ଦୁଇପୁअ ଆର ପା�କୁ klଯାଇଛr ପୁअ-ୁ ହ�ଇ 
ମାଉସୀ ଡିେପ�ସନ୍ କୁ klଯାଇj� ହୁଏତ ଏମି� ଗପୁ� େବାl ବ½ି� h� !ଶାସ କର େସ 
ପାଗC ନୁେହଁ’ 

ମଉସା- କଥା ଶୁଣି େସାଫାେର ବସିପଡ଼ିl ମଉସା- ଦୁଇହାତକୁ oବପ�ବଣତାେର ଧ� 
ପକାଇl, ‘ଏମି� �ଆ� ମଣିଷମାେନ ପାଗC େହେବ କାହ^h ? େଗାେଟ ମାଆ କଣ େକେବ ପାଗC 
େହାଇପାେର ?’ 

େମାର ଓ ମଉସା- ଆm ଛଳଛଳ େହାଇଯାଇj� 

ମଉସା- କା�େର ହାତରm କ�l, ‘�ଜ ମୃତ ପି�ମାନ- ସହ େଯାଗାେଯାଗ େକବଳ ଜେଣ ମଁା ହ^ 
କ�ପାେର େଟlେଫାନଟା େକବଳ ଏକ ବାହାନା ମାତ� ’ 

ବାଲେକା�େର ବସି ମାଉସୀ େସମି� ଗପୁjେଲ �ବªକାର oେବ �ଜ oବନା �ଜ'େର େସ ମଗ} 
jେଲ ବଷ�ାର େବଗ ବଢ଼ିklj� 

 

ଆସି¢ାz୍ କମିଶନର୍, େସz� ାଲ୍ ଏ¼ାଇଜ୍ ଆ�୍ ସଭªସ୍ ଟା¼ 

ଫ¬ ାଟ୍-୧୦୩, େହା�ଇଜନ୍ ଏନ୍ େକ¬ଭ୍, ମହା�ଣୀେପଟା, 

!ଶାଖାପାଟଣା - ୫୩୦୦୦୨ 

େଫାନ୍ - ୦୯୧୭୭୬୦୫୧୦୫ 
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ପ�ସନ}  କୁମାର ଦାସ  

ମାଆ ତୁ ତ'ାଗର �ବ� ମରୂ� 

                        ମମତା ଭ� ସାଗର    

ଈଶରକୁ hଏ େଦmjବ କାହ^  

                       ତୁ� େମା ପରେମଶର ।  

େଦଶ ଜଗତେର !�ନ}  ପ�ା�େର 

                      �ନ}  �ନ}  େତାର ନାମ  

େଶୖଶବ କାଳୁ େବାଉ ସେiାଧେନ  

                         ପାଇ� ମଁୁ ପ�ୂ�କାମ ।  

ସାଗର ଗଭୀର ମାପଇ ମଣିଷ  

                      େତା’ହୃଦ ମାପିବ hଏ  

େତା’ବା¦ଲ' େପ�ମ େମାେହ ଭଗବାନ    

                       ଧା�େର ଜନମ �ଏ ।  

ଗଭ�େର ଧାରଣ କ�ବା କାଳରୁ 

                    ସ�ାନ ପାଳୁ େସ}ହେର 

ଆm ପଲକରୁ lେଭ� ମମତା    

                      ମହାପ�ୟାଣ କାଳେର ।  

 

ମାମାମାମା    

ଦଶAେଶ କାହ^ ଏ ମ�ମ�େଳ 

                  େତାପ� େଦବତା ନାହ^ 

େଦବା କାପ�ଣ'ର େସବାଫଳ େତାର  

                     hଏ’ବା ଭୁl ପାରଇ ।  

ବଡ oଗ'¿ନ अେଟ େସ’ ସ�ାନ 

                  ମା’ପାଦ େଯ’ ନ’ପେୂଜ 

ମନୁଷ' ଜନମ ପଶୁତୁଲ' ତା’ର 

                     �କ ମଣିଷ ସମାେଜ ।  
ଡି- ୬୧,ପଯ�'ାବରଣ କେ�¬¼ 

େପା¢: େମହରୁl 
ନୂଆ Aଲ¬ ୀ -୩୦ 
ପିନ- ୧୧୦୦୩୦ 

େମା: +୯୧ ୯୮୧୦୧୬୩୬୨୨ 
e-mail-prasannakrdas@yahoo.com 
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ର©ନ କୁମାର ସାଇଁ 
ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
ଆଉ େଦଖା� ତ !ନାଶ। 
କୁ� ପି�ଟିଏ �ୀର �ଡି ନାହ^, 
େହାଇ ନାହ^ ତାର ବୟସ।।୧ 
 
ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
ଥମିଯାେର ତୁ� ଆ=। 
!o ମ�ପେର କ�ଆଁ ବସି�, 
ବଧ ୂେବଶଟିଏ ସା=।।୨ 
 
ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
ଆଉ େଦଖା�ତ ତା�ବ। 
ବୁଢା ମା ବାପ kହ^ ବସିଛr, 
ପୁअ ତାର େକେବ େଫ�ବ।।୩ 
 
 
ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
କରନାହ^ ଆଉ ��ଶ। 
ସÅନାଦେର ଆକାଶ କ�ୁ�, 
େକେବ େଦବୁ ମୁେଖ ହରସ।।୪ 
 
 

ଭୂକ�ଭୂକ�ଭୂକ�ଭୂକ�    

ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
ଆଉ ଟାଣନାତ oଗ'େଡା�। 
କ।ମ କରୁନାହ^ अଥ�ବଳ ଏଠି, 
ବାହୁବଳ hiା ବାକ୍kତୁରୀ।।୫ 
 
ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
କ�େଦ ଥେର �ମା। 
�ସହାୟ-ର କରୁଣ କା�ଣା, 
ଶୁଭ ନାହ^hେର ଜମା। 
 
ରହ ରହ ଭୂକ� ତୁ, 
ର� ଯା ଥେର ତୁ�। 
ମାନବ ସାେଥ� ପ�କୃ�ର ନ¢ 
ଆଉ େକେବ େହବ ନାହ^।।୭ 
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ଶ-ର 
ମଁୁ ନୁେହଁ... 
କାବ'ନାୟକ େକଉଁ େଲଖକର 
 
ମଁୁ ନୁେହଁ... 
େକଉଁ ର�ୀନାର ସପ} କୁମାର 
ପାଇ� ଯାହାଠୁ ମଁୁ �ବନର େଶ�2 ଆଘାତ 
ତଥାପି ମଁୁ अେଟ 
ବନÆ�ର ଶୁÇ ପତ�  ସଦୃଶ... 
 
ସପ}ର !�ମୟେର �ବନକୁ େଦl !h 
!~ି େଦଇ ବାଲୁକା ସବୁ=ମା ମtେର 
oବମୟତା ମtେର ଆ!Çାର କl 
ଧସୂର, �ବ�� अନୁେମୟ... 
 
ଗl ମଁୁ ଶDଶାନକୁ kl... 
େବା� �େଜ �ଜର ଶବ 
ଜଳାଇl �ଜ ¡ତା 
ଧ� अଗି}କା2 
 

�େଲ, ନଥ� କ'ାେ�lନା 
୬୦୨୩୦୩୦୩୬୩ 

euphoriaherald@gmail.com 

अସବ��अସବ��अସବ��अସବ��    
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ଶ�ୀ अର!� ଆkଯ�' 

 ଆ=କାC େଘା ଘା’କୁ ଶୁଣିବାକୁ େ�େକ େଯ�h ଆଗ�¿ ନୁହr, 
ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ତହୁଁବC ଆଗ�¿ େହାଇ ଉଠୁଛr େଯେହତୁ ମଁୁ 
ଆ=କାlକା େ�କ �ତେର ଗଣା, ମଁୁ ବା କାହ^h ଉ� ଗୁଣେର ଭୂଷିତ 
ନ େହ! ! ମଁୁ ଆ= ପଯ�'� ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇlଣି, ଫୁସ୍ ଫାସ୍ 
ପ�ାୟ �� ପ�କାରର ଯଥା; Aଜଣିଆ ଫୁସ୍ ଫାସ୍, ��ଜଣିଆ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ 
ଓ ବହୁଜଣିଆ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଜଣ େହେଲ ସିନା 
ଫୁସ୍ ଫାସ୍ େହବ କାହ^hନା ଜେଣ ଫୁସ୍ କେଲ ଆଉ ଜେଣ ଫାସ୍ 
କ�ବ ��ଜଣିଆ ଫୁସ୍ ଫାସେର  କମେଜା�ଆ େ�କଟା େକବଳ ହଁା କ� अେନଇ 
କାନପା�ଥାଏ �ଜକୁ �େଜ ଗବªତ अନୁଭବ କେର, ଆଉ oେବ, ‘ଯା େହଉ, ଏେତAନକେର ମଁୁ 
ଗୁ� ଆେ�ଚନାେର oଗ େନଉ�’ ଏୟା oବୁoବୁ ଯA ହଠାତ୍ େଜାରେର ହସିAଏ ତା’େହେଲ 
अନ' ଦୁଇଜଣ ତାକୁ ତାଗିଦ କ�Aअr h� କଥା अସ´ାଳ େହେଲ ଫୁସ୍ ଫାସ ମହଲରୁ ତାକୁ 
ବରଖା� କ�ବା ଯାଏଁ କଥା ଯାଇପାେର ଏବଂ ଫଳସରୂପ ��ଜଣିଆ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ହଠାତ 
ଦୁଇଜଣିଆ େହାଇଯାଏ 

 ବହୁ ଜଣିଆ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ େର ଯA େଯାଡ଼ିେଯାଡ଼ିକା ମିଶିଯାଇ jେବ ତାେହେଲ କଥା 
ସେରନାହ^ h� େବେଜାଡ଼ିଆ jେଲ େସ େବେଜାଡ଼ିଆଟି ଇ�ଫା Aଏ ନ େହେଲ ବରଖା� 
କ�ହୁଏ 

 ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ର ମହd  h� अ�କ ଏହା�ା� କମ ଶ�ି ଖ�� ହୁଏ h� ବଡ଼ ବଡ଼ କାଯ�' ହୁଏ 
h� ଯାହା !ଷୟେର ଫୁସ୍ ଫାସ୍  klଥାଏ ଯA ଦୁଭ�ାଗ'କୁ ତା’ର କାନେର େକୗଣସି ଗୁ�ଚର �ା� 

ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ଫାସ୍ଫାସ୍ଫାସ୍    
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   hiା ସୟଂ ପଡ଼ିଯାଏ ତାେହେଲ अବ`ା ପୁ�ପୁ� अସ´ାଳ େହାଇଯାଏ ବାଦାମ ମ©ି �ତେର 
ପkh ଫସ୍ କା ମ©ିର ମହd  ଖାଇ� େ�କ ପାଖେର େଯମି� ଫୁସଫାସର ମହd  େସମି� 
େହାଇଯାଏ େତଣୁ ଫୁସଫାରେର oଗେନଉjବା ବ'�ି अ�କମେର େକେତାଟି �ୟମ ଜାଣିjବା 
ଉ¡ତ 

 ୧. ଯିଏ ଫୁସ୍ କରୁjବ, େସ ତାର ସବୁଠାରୁ �ମ} ଗଳାେର ଫୁସ୍  ଫୁସ୍ କ�ବ 

 ୨. େସ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଟା େଯମି� ଫାସ୍  କରୁjବା େ�କର କାନ ପଯ�'� ହ^ ଯାଉjବ ତା’ଠାରୁ 
ଆ�ୁCଏ ମt ଆଗକୁ ନୁେହଁ 

 ୩. ଫାସ୍ କରୁjବା େ�କର !େଶଷ ଦୃ¢ି k�ଆଡ଼କୁ ସତକ� ପ�ହରୀ (ଠିକ୍ େପk୍) ପ� ଘିର୍ 
ଘିର୍ ବୁଲୁjବ 

 ୪. !ପଦ ସେ-ତ (ଫୁସ୍ ଫାସ୍  ଶୁଣିବାକୁ ଯA େକ� ଆେସ) େଦଖୁ େଦଖୁ ଫାସ୍ କରୁjବା 
ବ'�ି ଜଣକ ଫୁସ୍ କରୁjବା ବ'�ିକୁ ତୁର� ସେୂଚଇ େଦବାକୁ େହବ, ହାତକୁ ¡ମୁଟି େଦଇ େହଉ 
hiା ‘ଆଇ� େବ’ hiା େସମି� h� କ�େଦଇ େହଉ 

 ଏଇ �ୟମ ଗ�ାକ ଭଲରକମ ମୁଖ� ରmବା କଥା କାରଣ ଏ �ୟମ ନ ଜାଣି ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ର 
ନାଳୁଆ ��ାେର ଯିଏ ଥେର ପାଦେଦ� ସିଏ େସଇଠି ¡ତପଟା�୍ ��ୟ େହବ ତାକୁ ବ�ହD ା h 
!Êୁ େକ� ର�ା କ�ପା�େବ ନାହ^ 

 ଏଇ େଯମି� ମଁୁ ଥେର ଧ�ପଡ଼ିଯାଇjl 

 କଥା କଣh, େସେତେବଳକୁ ମଁୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ୍ ପ'ାz ପି�ି କେଲଜ୍ ପାହାଚ ଉପେର େଗାଡ଼ 
େଦଇଥାଏ କେଲଜକୁ ଗ�ପେର ସାଧାରଣତଃ ସବୁ �ୁଲ୍ ପି� �ଜକୁ ଠିକ୍ �େ� େବାl oବr 
ମଁୁ ବା ବାଦ୍ ଯାଇଥାr କାହ^h ? ନୂଆ ନୂଆ ସମେ� ସା� ତା’�ତେର େଯ ଫା� अଛr ଆଉ 
ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥାଏ େସମି� ଜେଣ ଫା� ସ�ତ Aେନ େମାର ଫୁସ୍ ଫାସ୍ klଥାଏ ହଁ ଗରୁ 
!�ା�ତ କ� ଘଟଣାଟା ଶୁଣାଏ େସ ଫା� ମହାଶୟ େକୗଣସି ଫା�ୀ- !ଷୟେର ଥେର େହା 
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   ହଲ¬ ା କ�jେଲ େତଣୁ ଆମର ଜେନୖକ अtାପକ େସ ଫା� ମହାଶୟ-ୁ େକେତାଟି ଧମ�ପ�ୂ� ଓ 
ବ'�ମିଶା ବାଣୀ  ଜବରଦ�ି ଶୁଣାଇjେଲ େସ କଥାଟି ମଁୁ ଶୁଣିନଥାଏ େସ� କଥାଟି େସ ଫା� 
ସାେହବ େମା ଆଗେର ଗୁ�େର ଫୁସଫାସ୍ କରୁଥାr 

 ମଁୁ େସେତେବଳକୁ ପµା ଫାସ୍ ବ'�ି ପାଲଟି ନଥାଏ େତଣୁ ଫାସ୍ କରୁ କରୁ େକେତେବେଳ 
ଫାଣ୍ଗ-ର ପଛପେଟ ସୟଂ अtାପକ ଆସି ଉoେହେଲଣି େମାେତ ମାଲୁମ୍ ନଥାଏ ଠିକ୍ େସ�h 
େବଳକୁ ଫା�ଟି अtାପକ-ର ବ'େ�ା�ିକୁ ତା’ �ଜର ରସିhଆ ପଣେର ଉ�ାରଣପବୂ�କ େମାେତ 
ଶୁଣାଉଥାଏ ପଛପଟରୁ अtାପକ େଯେତେବେଳ ବ�ା-ର କ��େର ହ� ସଂkଳନ କେଲ, 
େସ�hେବେଳ କଥାଟା ଜଣା ପଡ଼ି� େମାର अବ`ା େସେତେବେଳ ଯାହା େହାଇjବ କଥାଟା 
ସିନା େସ�hେର ସ�ଗ� h� ଫା� ମହାଶୟ- ଠାରୁ �µାର ବାଣୀଟି େମା ପାଇଁ ଗ|ିତ 
େହାଇj� ତା’ପରଠାରୁ ମଁୁ ଠିକ୍ oବେର ଜେଣ ଉdମ ଫାସ୍ ବା� େହବାକୁ େଚ¢ା କl କାରଣ 
କେଲଜ �ବନେର େମାେତ ଆଉ େକ� ଫାସ୍ େହବାକୁ େଦେଲନାହ^ େକବଳ େସଇ େଗାଟିଏ 
ଘଟଣାପାଇଁ େମାେତ େକେତ अପମାନ �ଗିନjବ କ�େଲ ? 

 h� ଆ=କାl େଯପ� କାËର କାନ ଗୁଜୁରୀ ଉଠି�ଣି, ଫୁସ୍ ଫାସ୍  ଆଉ କାମ େଦଉନାହ^ 
ପ�େତ'କ ଫୁସ୍ ଆଉ ଫାସ୍ ବ'�ି अକାରଣେର ର�ା� ହେ� ଧ�ପଡୁଛr େତଣୁ ମଁୁ େବେଳ 
େବେଳ oବୁ� ଏ �� �ଡ଼ିେଦବାଟା ବୁ�ିମାନର କାଯ�' େହବ ନଁା ଫୁସ୍ କେଲ h� େମଡ଼ାଲ୍ 
ମିCବ, ନଁା ଫାସ୍ କେଲ h� େରକଡ୍� o�ିବ? ତା ଛଡ଼ା �ଭ�ୟେର ପ�େତ'କ ପ�`ି�କୁ ବୁଝିସୁଝି 
ମୁକା!� କ�େଲ ଭଲ ଶ�ବଣ ଓ ବାକ୍ ଶ�ିକୁ େତଣୁ ଆ=ଠାରୁ ଫୁସଫାସ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଲଗାଇ! 
ନାହ^ କାଦୁअକୁ ଯି! ନାହ^ h େଗାଡ଼ େଧାଇ! ନାହ^ ଆପଣ- ମତ କଣ ? 
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ଡା ସହେଦବ ସାଇଁ  
 

ବାପା ଘର ବାର େଦmjେଲ  

େଯୗତୁକ େଦଇ ବାହା କେଲ 

ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ିj�  

େପ�ମ ବ�ନ େହ� 

Aନ ପେର Aନ ଗ� 

 

କାମ �ଡ଼ି ଚୁହ¬ ା କl 

ଦୁଇ ପି�ର ମା େହl 

ସାମୀ ଜମିବାଡ଼ି ଧ�ା କ� 

ଦୁଇ ପଇସା अର=� 

ସା�ସାଥୀେର ମଦ ପିଆ 

େକାେଳଇ� ପର ଝିअ 

 

ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସି 

oତଡାl େହ� ବାସି 

େଗାଡ଼କୁ କkଡ଼ି େଦ� 

ହାତ େମାଡ଼ି ମାଡ଼ େଦ� 

ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ????    
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ମୁହଁ େମାର ଫୁlଗ� 

ଚୁଡ଼ିo�ି ଲହୁ ଗ� 

ଲୁହ େମାର ଶୁmଗ� 

अ�ରରୁ ପ�ାଣ ଗ� 

ସବୁ େମାହ ତୁଟି ଗ� 

�ବନ େମା ବ'ଥ� େହ� 

 

ବାଟରୁ େମାେତ ଧ�େଦ� 

କୁଆେଡ଼ ଯିବୁ ପk�� 

ବୁଢ଼ୀ ମା ’କୁ ଗାC େଦ� 

�ଡ଼ପତ� ୍ ଧମକ େଦ� 

 

ବାପ ତ େମାର କାଳ େହ� 

oଇ ତ !େଦଶ ଗ� 

ଯି! ମଁୁ କୁଆେଡ଼ ଆ= 

େଦ� ୗପ¯ ଯା£େସ� ସା= 

ବ~ି! ମଁୁ କାହା ପାଇଁ? 

ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ? 

 

अ�େର ପୀଡ଼ା ଓ �ତ 

ମନେର ପ�ଶ} ବହୁତ 

କାନୁନର ଲiା ହାତ 

ସମାଜର େ�କ �ଜ 

ମନେର େମା ଶାr ନାହ^ 

ହାତେର କଉଡ଼ି ନାହ^ 

େବକେର ଦଉଡ଼ି େଦଇ 

ପ�ଶ} େମାର ତୁମ ପାଇଁ 

ଯ�ଣାର अ� କାହ^ ? 

 

ବଡ଼ି େoରରୁ ଘର �ଡ଼ି 

अନ� ପjକ େହl 

ହ��ାର klଯି! 

��ା କ� ବ~ୁj! 

 

ଲୁଟନ୍, !�େଟନ୍ 
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�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ୍ 

ସୁଖ'ାତ oରତ ଗଣତ� େଶ�2 

ଜା� ବଣ� ଧମ� କେର ନାହ^ େଭଦ (୧) 

ଗଣ ପାଇଁ ଗଣ ଦÌା� ଗଣ-ର 

ସମିଧାନ କେର ଶାସନ ସ´ାର (୨) 

ସମୀ�ା କ�ବା ପାଇଁ ସମିଧାନ 

!kର !oଗ େହାଇ� ଗଠନ (୩) 

ସ�-ୁ ମିଳୁ� ସମ अ�କାର 

େଦmବା अଟଇ କd�ବ' ଏହାର (୪) 

अନ'ାୟ अ�� ଦୁନ�ୀ� କାରଣ 

ଦ� େଦେବ େଦାଷୀ କ� ପ�ମାଣ (୫) 

ଆ= h� ଏହା ହୁଏ !ପ�ତ 

ପ��2ିତ େkର ହୁଏ ସମଥªତ (୬) 

अଠର ବରଷ ତଳ େk� କାମ 

େ�ଜଗାର अନୁସାେର ମାତ� ା କମ (୭) 

�େଗ ନାହ^ େଦାଷ କେହ !kରକ 

ଲୁଟି ପା�ବ କ� ଆୟ अ�କ (୮) 

!¡ତ�  !kର!¡ତ�  !kର!¡ତ�  !kର!¡ତ�  !kର    
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   ଗ�ବ !k� ହୁଏ ¿�ମାନ 

अଳପ ଲୁଟି ପାଏ ଦ� !ଧାନ (୯) 

ର�କ ଭ�କ ସାେଜ अକୁ²ିତ 

अଥ� ବଳ ସବ� କେର ପ�ହତ (୧୦) 

ଜୟ ଲCତା ଘଟଣାର �ଯ�'ାସ 

!¡ତ�  !kର କରଇ ହତାସ  (୧୧) 

େକେବ େହବ ଦୂର ଗ�ବ କରୁଣ 

ସାଧୁ �ଯ�'ାତନା अନ'ାୟ େଶାଷଣ (୧୨) 

ଜାଗେର ଜାଗେର oରତ ସ�ାନ 

ହାେତ ଧ� ଖÍ କର ସ��ଖୀନ (୧୩) 

େଶାଷଣ କଷଣ େହାଇଯାଉ ଦୂର 

ହସି ଉଠୁ ସବ� ଗ�ାମ ପଲ¬ ୀ ପୁର (୧୪) 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  29 

ଦଶମ ବଷ�, ଷ2 ସଂଖ'ା 
ଜୁନ୍, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

         

ମମତା ଦାଶ, େଲmକା, ମୁiାଇ 

 ଝାÎି ଖ�, ତା�� ପବନ, k�ଆେଡ ଗରମର ସରଗରମ 

ପଖାଳ oତ େତା�ଣିେର କଷି ଆiର �ସି ଭ�ା ସୁଗ� ସ�ତ ଦ� 

ସବ�ତର ଥ�ା-ଥ�ା अନୁଭୁ� ସା�କୁ ସ�'ା ସମୟେର ମl¬ ଫୁଲର 

ମୃଦୁ-ମୃଦୁ ସୁଗ� ମନ ଏବଂ ମ�ି�େର ଭ�Aଏ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ 

ମାତୃoଷା ପ�� ଏକ अଭୁ� େପ�ମାନଭୁ� ଝାଳବୁହା ଗରମେର 

ହାlଆ େହାଇ େଯେତେବେଳ େବାଉକୁ କହୁ – େବାଉେ�, ପଖାଳ 

ଗେ� ବାଢିେଦ, ଠିକ୍ େସ�h େବେଳ ଆେମ अନୁଭବ କ�ପାରୁେଯ ଆେମ ଆମ ମାତୃoଷା ପ�� 

େକେତ �କଟବd�ୀ ଆେମ େପଟପାଇଁ ମାତୃଭୂମି ଠାରୁ େଯେତ ଦୁରେର ର�େଲ ମt, େଯେକୗଣସି 

अନ' oଷାପ�� ଆକୃ¢ େହାଇ ତାକୁ ଗ�ହଣ କେଲ ମt େକୗଣସି !ପଦ ବା କ¢ ସମୟେର 

ମନୁଷ'ର �ଜ ମାତୃoଷା ହ^ ପାଟିରୁ ବାହା�ଥାଏ  

 ଠିକ୍ ଏମି� ଏକ ଗ�ୀଷDର ସ�'ାେର ମଁୁ େମା ପୁअ ସା�େର ଉଦ'ାନ ଭ� ମଣେର ଯାଇjl 

େମା ପୁअ ଉ�ାନ �ତେର jବା ମେନାର©ନ ଉପକରଣ ସ�ତ ବ'� ଥାଏ ମଁୁ ପାଖେର jବା ଏକ 

ଚଉh ଉପେର ବସି େମା अଭ'ାସ ମୁତାବକ ପୁ�କ ଉପେର ଆm ବୁ�ଉଥାଏ ହଠାତ୍ େମା କାନକୁ 

ଏକ ଶÐ ଶୁଣାଗ� – “ହ'ା�...... କମ୍ �अର୍...... ମାମା ଇଜ୍ କl�୍ ୟୁ.....” ଆରପେଟ େସ� 

ଭଦ� ମ�ଳା-ୁ ଆଉଜେଣ ଭଦ� ବ'�ି ଆସି କ�େଲ-ହଇଓ.....ଶୁଭୁ¡.....କୁଆେଡ ଗଲh? େହଇଟି, 

ଶିଘ� ଆସମ େମାର ପ� େଡ� େହଉ� ଏ�ପ� କ~ା ଓଡିଆ oଷା ଶୁଣି ମଁୁ ଉ¦ୁକତାେର 

ଆଗକୁ ଯାଇ ଭଦ�ମ�ଳା-ୁ ପk�l – “ମ'ାଡାମ୍, ଆପଣ କଣ ଓଡିଆ h?” େସ କ�େଲ – “ହଁ, 

ଓଡ଼ିଆoଷା ଓ ସମୃ�ିଓଡ଼ିଆoଷା ଓ ସମୃ�ିଓଡ଼ିଆoଷା ଓ ସମୃ�ିଓଡ଼ିଆoଷା ଓ ସମୃ�ି    
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   ହଁ, ମଁୁ ଓଡିଆ” ପୁଣି ମଁୁ ପk�l “ପୁअର ନଁା କଣ ହ'ା�?” ଉdରେର େସ କ�େଲ – “ହଁ” ପୁଣି 

ମଁୁ ପk�l – “ଆମ ଓଡିଆ oଷାେର ତ ହ� ଡାକr, h� ଆପଣ ତାକୁ ହ'ା� େବାl କାହ^h 

ଡାକୁଛr?” େସ କ�େଲ – “ଆ=କାl ହ� ଡାhେଲ େ�କମାେନ ହସୁଛr ତ, େସଇjପାଇଁ ମଁୁ 

ହ�ରୁ ହ'ା� କ�େଦଇ�” ମଁୁ କ�l – “ହ� ତ ଭଲ ଶୁଭୁ�, ଏjେର ବା ହସିବାର କଣ अ�?” 

େସ କ�େଲ – “ନା ନା, ଏଇଟା େହଉ� ଓÓ େଫସନ େସjପାଇଁ ମଁୁ ହ� କୁ ପ�ମାଜªତ କ� 

ହ'ା� କ�େଦଇ�” 

 ଆ£ା, ଏଇ କାହାଣୀଟି କ�ବାର अଥ� େହ� ଆ=ର अତ'ାଧୁ�କ ଯୁଗେର ଆେମ hପ� ଆମ 

�ଜ ମାତୃoଷା ଓଡିଆଠାରୁ ଦୁେରଇ ଯାଉେଛ ତାହା ଟିେକ o!ବାର !ଷୟ ସମାଜେର �ଜକୁ 

अତ'ାଧୁ�କ oବେର ଉପ`ାପନା କ�ବାକୁ ଯାଇ ଆେମ ଆମ ମାନସିକ ଦାସତ  େଯାଗୁ �ଜ 

ମାତୃoଷାକୁ !ନାଶର ପଥେର ଆେଗଇ େନଉେଛ ଆଧୁ�କ ସମାଜେର ର�ବାକୁ େହେଲ ଆେମ 

କଣ ଆମ ମାତୃoଷାକୁ ଭୁlଯିବା ଯA େଦଶେର ସବୁ େ�କ ଏମି� କ�େବ େତେବ ଆମ 

ମାତୃoଷାର अବ`ା କଣ େହବ? ମାତୃoଷାକୁ େନଇ େମା ମନେର ବହୁତ h� ପ�ଶ} ଆସୁ� 

!େଦଶେର ମt ଆେମ ଆମ ମାତୃoଷା କ�ବାକୁ କୁ²ାେବାଧ କରୁେଛ oଷା !େଶଷ£ମାନ- 

ମତେର ଜA ଆେମ େକୗଣସି अନ' oଷାେର ମହାରଥୀ ହାସଲ କ�ବାକୁ kହୁଁେଛ େତେବ ପ�ଥେମ 

�ଜ ମାତୃoଷାେର ଭଲ £ାନ jବା ଦରକାର େକୗଣସି ମନୁଷ' �ଜ ମାତୃoଷାଠାରୁ अଲଗା େହାଇ 

ଭଲ େଲଖକ hiା କଳାକାର େକେବ! ବ�ପା� ନାହ^   

 oଷା ମାନବର अମଲୂ' �� अେଟ ସମଗ� ସଂସାରେର ମନୁଷ' ପ� oଷାର ବ'ବହାର 

अନ' େକୗଣସି ପ�ାଣୀ କ�ବାେର ସ�ମ ନୁେହଁ oଷା ଏକ ସାମା=କ ବ�ୁ ଏବଂ ସାମା=କ 

ସଂେପ�ଷଣର ମାtମ अେଟ ଆଧୁ�କ ଯୁଗେର oଷା-ଶି�ଣ ଏକ ମହତ ପ�ୂ� !ଷୟ ରୂେପ ପ�¡ତ 

େହାଇସା�� କାରଣ ଆେମ ବହୁoଷୀ ସମାଜେର ରହୁେଛ ଏ� କାରଣ େଯାଗୁ ମାତୃoଷା �ଡି 

ସଂେପ�ଷଣ ସୁ!ଧା ପାଇଁ ଆେମ अ�କରୁ अ�କ oଷା ଶିmବାକୁ ଆଗଭର େହାଇ ମାଡି ଯାଉେଛ 
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   �େପାଟ� अନୁସାେର ମାତୃoଷା ଏକ ବ'�ିର !କାସେର ପ�ଥମ ଚରଣ अେଟ ଏ� ମାତୃoଷା 

�ା�ହ^ ବ'�ି £ାନର ସଂସାରେର ପ�େବଶ କ� अ�ବ'�ି �ରେର अ�କରୁ अ�କ କୁଶଳତା ହାସିଲ 

କ�ବାକୁ ସ´ବ େହାଇ ପା�ଥାଏ 

 ସାଧାରଣତଃ अନ'oଷାକୁ ଆେମ �ବନେର ବ'ବହାର ପାଇଁ ଶିmଥାଉ ଏ� କାରଣରୁ 

!େଦଶୀ oଷା େହଉ� ଏକ ଦୂର oଷା, !େଦଶୀ oଷାକୁ ଆେମ £ାନ-ପିପାସା ଦୃ¢ିରୁ ଶି�ା 

କ�ଥାଉ ମାତୃoଷା ଏକ ସଂ`ାଗତ ଯଥାଥ�ତା अେଟ ଏହାର କାରଣ େହଉ� ମାତୃoଷା ବ'�ିକୁ 

ବୃହdର ସାମା=କ ସଂଦଭ�େର େଜାଡିକ� ରେଖ ମାତୃoଷା �ା� ହ^ ବ'�ି �ଜର ସାମା=କ 

अ�ିତ  �ଧ�ା�ତ କ�ଥାଏ ମାତୃoଷା ମାtମେର ବ'�ି �ଜର £ାନକୁ अନୁଭବସି� କ�ବାେର 

�ମତା अଜ�ନ କ�ଥାଏ ମାତୃoଷା ମାtମେର ବ'�ିର େବାଧନ �ମତା “comprehensive com-

petence” !କଶିତ େହାଇଥାଏ ମାତୃoଷା ମାtମେର ବ'�ି �ଜର अନୁଭୂ� ସଂେବଦନାକୁ 

ବହୁ!ଧ ଢ�େର ବ'� କ�ବାକୁ ସ�ମ େହାଇଥାଏ ମାତୃoଷା ମାtମେର ବ'�ି �ଜ ସମାଜ 

ଏବଂ ସଂ�ୃ�େର �ଜ �ାନକୁ �ଧ�ା�ତ କ�ବାେର ସମଥ� େହାଇପା�ଥାଏ ମାତୃoଷାହ^ ଏକ 

ବ'�ିକୁ ତାର େବୗ�ିକ ବ'ବହାରକୁ  ସାଧନ, �ୟr�ତ ଏବଂ ସ�ନ}  କ�ବାେର ସ�ମ କ�ଥାଏ  

ଏ� ପ�କାର େକୗଣସି oଷା-ସମାଜ (language community) ପାଇଁ ତାର ମାତୃoଷା ଏକ ସାମା=କ 

ଯଥାଥ� (social reality) अେଟ 

 �¢� ପିତା ବାପୁ Æ¢ ଶÐେର କ�jେଲ – େଦଶର ପ�ଗ� ତାର �ଜ ମାତୃoଷାେର ଲୁ¡ 

ର�� ମାତୃoଷା ପି�ମାନ- ଉବ�ର ମାନସିକ ଶ�ିକୁ ଗ�ହଣ କ�ବାେର ଏବଂ !କଶିତ 

କ�ବାେର ସହଜରୂେପ ସମଥ� କ�ଥାଏ େଯଉଁମାେନ अଂେଗ�� oଷାର ମ�ମା ଗାନ କ� କ� 

ଥକୁ ନାହାr ମଁୁ େସମାନ-ୁ କ� େଦବାକୁ kେହଁ େଯ ଏକଦା अଂେଗ�� oଷା ମt େ�ଟ ପ�େଦଶର 

oଷା j� अ��¢� ୀୟ �ି� ଓ £ାନ-!£ାନ ଏବଂ �ୟମ-କାନୁନ oଷା େ�ତ� େର `ାନ ପାଇବା 

ପାଇଁ अଂେଗ�� oଷାକୁ ଯୁଗଯୁଗ ସଂଘଷ� କ�ବାକୁ ପଡି� ଆମ ଆଗେର ଜାପାନ, ଜମ�ା�, ଚୀନ 
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   େଦଶର ଉଦାହରଣ େଦଖ� ଏ� �¢�ସବୁ !ନା !େଦଶୀ oଷା ସହାୟତାେର अଣୁଯୁଗକୁ େନତୃତ  

କ�ବାର �ମତା अଜ�ନ କ�ଛr 

 ଗତ ସ�ାହେର ଓଡିଶା ଗ� ସମୟେର ମୁ´ାଇ !ମାନ ବ�ର �ତେର jବା ପୁ�କାଳୟ 

ମାନ-େର ବୁl-ବୁl େଦm େମାେତ ଆ�ଯ�' �ଗି� େଯ େଯଉଁଠି ଆେମ ଆମ ମାତୃoଷାର ପ�kର 

ପ�ସାର Aଗେର अଗ�ସର େହାଇ ମାଡି ଯାଉେଛ, େସଇଠି ଆେମ �ଜ ମାତୃoଷା ତ �ଡ, �¢� ୀୟ 

oଷାର ପୁ�କ ମt େମାେତ ଉପଲÖି େହାଇପା� ନj� !େଦଶୀ oଷାେର o� ମାତ� ାେର ପୁ�କ 

େଦm େମାେତ ବହୁତ ଗ¬ା� अନୁଭବ େହ� अଂେଗ�ଜ ମାନ-ଠାରୁ ଆମ େଦଶକୁ ତ ଆେମ ଛଡାଇ 

ଆଣିଲୁ, h� ଏେବ ମt ଆେମ ତା- oଷା ଏବଂ ପର��କୁ �ଡିବାକୁ ପଛଘୁ~ା େଦଉଛୁ େଯଉଁଠି 

ଆମ େଦଶର ପ�ଧାନମ�ୀ ସଂୟୁ� �¢�େର �¢� ୀୟ oଷାେର oଷଣ େଦଇ ଏବଂ ଆେମ�କାର 

�¢�ପ�-ୁ �ଜ ମାତୃoଷା ଗୁଜୁ�B oଷା£ାନ ଶିଖାଇ ଆସୁଛr, ଚୀନର ପ�ଧାନମ�ୀ ମt oରତ 

ଗ�େର ଆସି ସ-ସଂ�ୃ� ଏବଂ ସ-oଷାର ପ�ଚୟ େଦଇ ସ-େଦଶକୁ ସୁ-ସଂଗଠିତ oବେର ସିକାରୀ 

େନଉଛr, େସଠାେର ଆେମ ଆମ �ଜ ମାତୃoଷା �ଡି अନ' େଦଶର oଷାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆପଣାଇ 

େନଉେଛ? 

 େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମ ମାତୃoଷାର ମ�ମା ଗାନ କରୁେଛ ତା ମାେନ ନୁେହଁ େଯ ଆେମ 

अନ' oଷାକୁ �ର�ାର କରୁେଛ ଆମକୁ अନ' oଷା ! ପଢିବା ଦରକାର अନ' oଷାର ମାଧୁଯ�' 

ଏବଂ ସା�ତ' ଗୁଣକୁ ଗ�ହଣ କ�ବା ଉ¡ତ £ାନ-!£ାନ େ�ତ� େର ତା- ଉପଲବ�କୁ ଶିmବା 

ଦରକାର h� !େଦଶୀ oଷାର अ�ବାଯ�'ତା ସ´ବତଃ h� େ�କମାନ- ମtେର ସୀମିତ 

ର�ପାେର ଏମି� ନୁେହଁ େଯ େ�କମାନ- ମtେର େଯାରଜବରଦ�ି କ� ତାର େବୖୟ�ିତ 

ପ��oକୁ ସମେୂଳ ନ¢ କ�େଦବା ଆମର ଭୂତପବୂ� �¢�ପ� େଲmଛr – अ�ାନୁକରଣ କd�ା 

ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ अ�କ ଖ�ପ ନାଗ�କ କ�ଥାr अଥ�ାତ୍ �ଜ ମାତୃoଷା ପ�� ¿ନoବ ଏବଂ 

अନ' !େଦଶୀ oଷା ପ�� अତ'�କ େମାହ ଆମର अବନ�ର ପ�ଥମ କାରଣ अେଟ 
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    ଏେବ ଆେମ ଆମ ମାତୃoଷା �ଡି ଆମର ପାର�ା�କ ଓ ସାଂ�ୃ�କ ଧେ�ହର �ମାୟଣ, 

ମହାoରତ, oଗବତ, ଗୀତାକୁ ଓଡିଆେର ନପଢି !େଦଶୀ େଲଖକ- �ା� lmତ !େଦଶୀ 

oଷାେର अନୁବାଦ କ�ଯାଇjବା ପୁ�କକୁ ପଢୁେଛ  ହ�କୁ ହ'ା�, କ� ୀÊାକୁ କ� ୀସ୍ କ� ଆେମ 

ଆମ ସ-oଷା £ାନର ପ�ଚୟ େଦଉେଛ ଆମ ମାନସିକ ଦାସତ  କାରଣରୁ ଆେମ ପ�ଜୟ ସୀକାର 

ସହଜେର କ�େନଉେଛ, େଯଉଁଠାରୁ ଆମ ପବୂ�ଜ ମାନ- ପ��o ଏବଂ �ପୁଣତାର !ଜୟ ପତାକାକୁ 

ଆେମ ସହଜେର ଉେଡଇ ପା�ଥାେ� ପା�ାତ' ଶି�ା �ଭ କ� ମt େବ'ାମଯାନେର ବସିବା 

ପବୂ�ରୁ େଜ'ା�ଷଶା�ର ଗଣନା କରୁେଛ ଆେମ ନା ମାତୃoଷାକୁ ଗ�ହଣ କ� ପାରୁେଛ ନା 

ପା�ାତ' ଶି�ାକୁ ତ'ାଗ କ� ପାରୁେଛ େଗାଟିଏ ଶÐେର କ�େଲ - ଯାହାକୁ ଆେମ अଂେଗ��େର 

‘One Word’ େବାl କହୁ – ମଖୂ� େ�କମାେନ, ମଖୂ�ତା ବଶତଃ, ମଖୂ�ମାନ- ସ�ତ ମିଶି, ମଖୂ�ାମୀ 

କ�ବାକୁ େକେବ ପଛଘୁ~ା Aअr ନାହ^ 

 ବା�ବେର ସୁ!ଧାେoଗୀ ମାନସିକତାର ପ�ଚୟ େଦଇ ବା�ବ �ବନର ବା�!କତାକୁ �ଡି 

ନୂତନ ସପ}ର ର�ୀନ ଦୁ�ଆେର �ଜକୁ େଧାକା େଦଇେଛ ପା�ାତ' ଶି�ା�ଭ କ� ମt ପୁଣି 

ଆମର େସ� ପାର�ା�କ, ସାଂ�ୃ�କ ଧେ�ହରକୁ େଫ�ଯାଇ ମାନସିକ ଦାସତ ର ପ�ଚୟ 

େଦଉେଛ ମୁଳ ରୂପେର କ�ବାକୁଗେଲ ନା ଆେମ ପା�ାତ' ଶି�ାକୁ ଗ�ହଣ କ�ପାରୁେଛ, ନା 

ଆେମ ଆମ ପାର�ା�କ ଧେ�ହରକୁ �ଡି ପାରୁେଛ ବଡ-ବଡ ପା�ାତ' !ଶ!�ାଳୟରୁ ଉ�ଶି�ା 

ପ�ା� କ�ସା�� ପେର ମt ଆେମ ତ�!ଦ'ାେର ଋ¡ ରm ଭ� ବାବା- ହୁ�ି ଭରୁେଛ 

ସମକାଳୀନ ଜନ-�ବନର �ବନ ମଲୂ', �ବନ ଦୃ¢ିର ୟଥାଥ�କୁ ନବୁଝି ଛଳ, କପଟ, ��େର ପଡି 

ସୁ!ଧାେoଗୀ ମାନସିକତାର ପ�ଚୟ େଦଉେଛ ସିନା h� अ�ଃ ମନେର ପ-େର େପା�େହାଇ 

ର�jବା େପାକ ପ� ଛଟ-ପଟ େହଉେଛ 

 ଆ=କାl ଆେମ େଦୖନAନ �ବନେର ବ'ବହାର କରୁjବା କଂପୁ'ଟର ଏବଂ ଇzରେନଟ୍ 

ଭC अେନକ ଶÐକୁ अଂେଗ�� oଷାେର ଆେମ ସହଜେର ଗ�ହଣ କ�େନଉେଛ h� େକେବ 
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   ଏହାକୁ ଆମ ମାତୃoଷା ଓଡିଆେର େଖା=ବାକୁ େଚ¢ା କ�େଛ h? 

 ଯA େକୗଣସି �¢�  ଏବଂ ଜା�ର ଉନ}� କ�ବା ପାଇଁ ଆଗଭର, େତେବ ଆମକୁ ସବ� ପ�ଥେମ 

�ଜ ମାତୃoଷାକୁ ଆଦର ସ�ତ ସୀକାର କ�ବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ �¢� ୀୟ�ରେର `ାନ େଦବାପାଇଁ 

ସଂଘଷ� କ�ବାକୁ ପଡିବ ସାଂ�ୃ�କ oବନାତD କ ଏକତା ପାଇଁ ଘଟସତୂ�  େଯାଡିବାକୁ ପଡିବ �ଜ 

ମାତୃoଷାର ଉନ}� !ନା �¢�  ଏବଂ �¢� ୀୟ �ବନର ଉନ}� ସ´ବ ନୁେହଁ 

 

ଜୟ ଉÚଳ, ଜୟ ଓଡିଶା ବାସୀ। 

mamata.dash1234@gmail.com 
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ପ��o ପି�ୟଦଶª� 

େପ�ମ ସପ} ମୁଠାଏ ଆm େର ମଁୁ ବୁଣି ପା�l� 

ଚ�ନ ତୁେମ ମଁୁ ସୁଧା େହଇପା�l� 

��ª¢ ଦୂରତା େର ର�ଗେଲ ଆେମ 

ନ¯ ତୁେମ hନା� ମଁୁ େହଇପା�l� 

ସD �� ର ପଟଳ !ଛୁ�ତ j� ବହୁଦୂର 

ଗ�ବ' ତୁେମ ପjକ ମଁୁ େହଇପା�l� 

ବହୁତ୍ h� କହୁj� ଆମ �ରବତା 

କାନକୁ !ଶାସ କ�,ମନେଦଇ ଶୁଣି ପା�l� 

अନ'ମାନ- �ବନ ସ�ୀ ପାଲଟିେଲ ଆେମ 

େମା'ର ତୁେମ, ତୁମର ମଁୁ େହଇପା�l�। 

 

କଟକ 

େହଇ ପା�l�େହଇ ପା�l�େହଇ ପା�l�େହଇ ପା�l�    
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ସୁଶା� େଖଡୁଆଳ ସିଂହ 
କନ'ାଦାନ କ� ପଣୂ' अରଜୁ� 
ପର କରୁअ� େତାେତ, 
ଦୁଇ ଆm େମାର ଲୁହେର ଭ�� 
hଏ ବୁେଝଇବ େମାେତ  
ତୁ’jଲୁ ପ� େମା ଲ�Dୀ ପ��ମା 
अlअC ସୁନାନାh, 
େପଟ ପୁରୁj� େତାହ� ଡାକେର 
ବାପା େବାl େଦେଲ ଡାh  
େକମି� କାଟି! ବାh �ବନକୁ 
oବୁ� ମଁୁ ଆ= ବସି, 
ମଁୁ ପେଛ ବୁେଡ଼ ଦୁଃଖ ସାଗରେର 
ତୁ ଯାଆ ହସି ହସି  
ଏ ଘରକୁ ଆ= ପରକ� େଦଇ 
kl ଯାଉ ଶାଶୁଘର 
ଖୁସିେର ତୁ ଗଢ଼ ସୁନା ସଂସାର ମା 
ଏଇ ଆଶୀବ�ାଦ େମାର  
 

ବେ�ାଳ, େକାଣାକ�, ପୁରୀ 

କନ'ାଦାନକନ'ାଦାନକନ'ାଦାନକନ'ାଦାନ    
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ଗା�ିକ oଗିରଥୀ େବେହ� 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଂ!ତର �ଦଟା o�ିେଦ� !ନୟ !ର� 
େହାଇ ଉଠି� େବଳକୁ ସମୟ ସକାଳ ଦଶଟା ଏକାେଡମୀ ବ¬କେର 
େଗାଟିଏ ପି�ୟଡ଼ ସ�ଯିବଣି ଆଉ Aଟା ପି�ୟଡ଼ ସ�ଯାଉ 
ପୁଣିଥେର େଶାଇପଡ଼ି� ସମିତ अେନକ Aନ େହ� ଝିअଟିଏ ତା 
ମୁ�େର ଭୁତ େହାଇ ଘର କ�� अମା�ଆ େପ�ମିକା ରୂପେର 
��ସା� oବୁoବୁ �ଦ ଆସୁ� ତା ଆmେର �ଦ ଆସିଗେଲ ମt 
ସପ}ରୁ ଯାଉ� ଝିअଟା 

 - ‘ସମିତ! େଦବାଶିଷ ସାର ଖବର ପେଠଇଛr ତୃBୟ ପି�ୟଡ଼ ତା-ର ଖାl kiରେର 
େଭଟିବାକୁ କ�ଛr କଣ େଗାଟିଏ ଖୁସି ଖବର େବାେଧ େଦେବ’ !ନୟ ଏ�h କ� �ଜ ରୁମକୁ 
klଗ� 

 େଦବାଶିଷ ସାର- ନଁା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଧଡ଼hନା ଉଠିଗ� େଶଯରୁ ହେ¢ଲର ଝରକାରୁ 
େଦଖାଯାଉ� ଏକାେଡ଼ମୀ ବ¬କ୍ ମାତ�  अଧ hେ�ମିଟର୍ ବାଟ କେଲଜେର ଝିअଟିର ଟିେକ ମାତ�  
ଦଶ�ନ ପାଇଁ ସବୁେବେଳ अଧ hେ�ମିଟରଟା अସର�ା ପଥପ� �େଗ h� ସାର-ୁ େଭଟିବା କଥା 
କ�େଲ ��ାଟା େକମି� ସ�ଯାଏ ଜଣାପେଡ଼� 

 ସୁଦୂର ଗଁାରୁ ଆସି ଏ अଜଣା ସହରେର ର�ବା Aନଠୁ େଦବାଶିଷ ସାର- ସହ ସମିତର 
ବ�ୁତା k�ବଷ� ତେଳ େଯେତେବେଳ େସ ଶି�ାଶା�େର ପ�ଥମ ବଷ�ର �ତ�  େହାଇ ଜଏନ୍ 
କ�j�, େସ� ବଷ� ହ^ େଦବାଶିଷ ସାର୍ ସମାଜଶା�ର अtାପକ ରୂେପ େଯାଗ େଦଇjେଲ 

େମାହଭ�େମାହଭ�େମାହଭ�େମାହଭ�    
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   ଶି�ାଶା�ର h� अଂଶ ସମାଜଶା� jବା େଯାଗଁୁ अେନକ ଥର ଦୁେହଁ ଦୁହ^କୁ ଗୁରୁଶିଷ' ଭC େଗାଟିଏ 
କ¬ ାସେର େଭଟିଛr 

 େଦବାଶିଷ ସାର୍ ଓ ସମିତ �ତେର ସାତବଷ�ର अ�ର ତା ମାେନ ଆ= ଚତୁଥ� ବଷ�େର ଯA 
ସମିତକୁ େତଇଶି ବଷ� େହାଇ� େତେବ େଦବାଶିଷ ସାର ��ଶିେର ପଦାପ�ଣ କ�ଛr େଦmବାକୁ 
�ଜ କୁମାର ପ� ପାଠ ପଢ଼ାେର £ାନର ଭ�ାର ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରr େବାl ସବୁ କାଯ�'େର 
ତା-ର ଆବଶ'କତା ବହୁତ ଝିअମାନ- ଗହଣେର ସାର- k�ଦ ବହୁତ अ�କ अ� 
େମଳାପୀ, ଭଦ�  ବ'ବହାର ଓ ଆଦଶ� ଗୁରୁ 

 ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା େହ�, ଦୁେହଁ େଗାଟିଏ ସହରର ଏjପାଇଁ ¡ହ} ା ପ�ଚୟ ଓ ମିଳାମିଶା 
କେଲଜ ସ�ଗ� ପେର h�େକଟ୍ େଖCବା, ସ�'ା ସମୟେର k େଦାକାନେର ବସି ଗୁlଖଟି କ�ବା 
େସମାନ- ��A�ଆ କାମ k Aଆ�ଆରୁ oବ Aଆ�ଆ ଏବଂ େସ oବରୁ ସ�କ� ଗଢ଼ି ଉଠି� 
ଗୁରୁଶିଷ'ର अତୁଟ ବ�ନ 

 ସା� କେଲଜ ଜାଣି�, ଯA ସମିତ୍ େକଉଁଠି ମିଳୁ� ତାହା େହେଲ ��ୟ ସାର- େକୗଣସି 
କାମେର ବ'� jବ ର!ବାର Aନ ଯA ଦୁେହଁ କେଲଜେର ନjେବ ତା େହେଲ ସିେନମା ହଲେର 
jେବ ��ୟ େଯ�h ସମୟ ସମିତ୍ ସା�ମାନ- ସା�େର ନଥାଏ ତାଠୁଁ अ�କ େସ ସାର- 
ସା�େର ଥାଏ େଦବାଶିଷ ସାର ମt ତାକୁ ସାନoଇ ପ� ଆଦର କରr ସମିତର ସୁଖଦୁଃଖ 
ବୁଝr ତା ପାଠପଢ଼ାେର अ�କ ସାହାଯ' କରr ତା ମାେନ ସମିତପାଇଁ େଦବାଶିଷ ସାର ଗୁରୁ, 
ଗାଇଡ଼୍ ଆଇ ଫିେ�ସଫର୍ 

 େଦବାଶିଷ ସାର- !ଷୟେର oବୁoବୁ କେଲଜକୁ ବାହା� ପଡ଼ି� ସମିତ !ନୟ କହୁj� 
କୁଆେଡ଼ େଗାେଟ ଖୁସିର ଖବର ଜଣାଇେବ କଣ ବା ଖବରଟା େହାଇjବ? କୁଆେଡ଼ ��Aନ 
ତେଳ କ�jବା अନୁେ�ଧଟା ଫଳବB େହବ� ତ ? �ଜ ଉପେର �େଜ ହସି� ସମିତ େକେଡ଼ 
େବାକାଟା େସ? ଜେଣ ଶିଷ' େହାଇ �ଜ େପ�ମ !ଷୟେର ଗୁରୁ-ୁ କ�ବା କଣ ଆବଶ'କ ? ସାର 
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   ମt ନ �ଡ଼ିବା େ�କ ସାେ� ସାେ� କ�େଦେଲ ନଁାଟା ଜାଣି� ମାେତ�  ସମିତର ମନକଥାଟା େସ 
ଝିअକୁ ଜେଣଇ େଦେବ ଆଉ ତା-ର अଗାଢ଼ !ଶାସ େସ ଝିअଟା ତା-ର ପ��ାବକୁ େକେବ ! 
ପ�ତ'ାଖ'ାନ କ�ବ ନାହ^ 

 େକମି� େଗାେଟ ଶିହରଣ େଖCଗ� ତା େଦହେର ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�କୁ �ଗି� କରୁ କରୁ 
େକେତେବେଳ ତା େପ�ମେର ଫସିଗ� ସମିତ �େଜ ଜାଣିପା�� ନାହ^ ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�ର ନଁା ମେନ 
ପଡୁ ପଡୁ ତାର େ�ଟ ସୁ�ର େଗାଲଗାlଆ ମୁହଁଟା ତା ଆm ଆଗେର ନା¡ ଉଠି� Aନ ଏଗାରଟା 
ଖ�େର अkନକ ବଷªଗ� େପ�ମର ଫୁଆ�ଟିଏ ଏକାେଡ଼ମୀ ��ାେର jବା ସବୁ କୃÊଚୁଡ଼ା ଫୁଲ 
େହାଇଗ� ଗାଢ଼ରୁ ଆହୁ� अ�କ ଗାଢ଼ ର�ର ପାଦତଳ ଘାସ ଗାlk ଗୁଡ଼ିକ ପାଲଟିଗ� 
अ�¿ନ ସବୁଜ ଶସ' େ�ତର !�ା�ତ �� ଶ�ାବଣୀର େଦହସା� େଯମି� ଭ�ଗ� େଯୗବନର 
ମହ ମହ ବାସ}ା େସ ବାସନାେର ବଢ଼ିଗ� ସମିତର ପାଇବାର େମାହ 

 ଏେବ ଶ�ାବଣୀ ମିଶ� ତୃBୟ ବଷ�ର �ତ� ୀ େତେବ କଣ ଶ�ାବଣୀ ମିଶ� ସମିତର ମୁହଁେର 
ଫୁଟିjବା ତା ପ�� େମାହକୁ ବୁଝିପାରୁ� ? ବାରiାର ତା ଆଗକୁ ଆସି ତାକୁ ଇ�ିତ କରୁ� େଯ hଏ 
ଜେଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ� अେନକ ଥର ଗ�େର, କ!ତାେର ଓ ବ�ୁ ମହଲେର ବ-ାବ-ା କ� 
ଜେଣଇ େଦଉ� େଯ ତୃBୟ ବଷ�ର ପାତଳୀ ଝିअଟା ତା ହୃଦୟ େkରୀ କ� େନଇ�  ଆଶୁେତାଷ 
ହେ¢ଲର ସବୁ ଝିअମାେନ ଜାଣିଛr େଯ �ମାନୁଜ ହେ¢ଲର �ତ ଉପରୁ ପ�େତ'କ ସ�'ାେର ଘzା 
ଘzା ଧ� ସମିତ କାହାକୁ अେପ�ା କ� ର�� ତା ଭC ଆେବଗତା, ପାଇବାର Bବ�ତା, ହୃଦୟର 
କ�ନ, େପ�ମର ଆ!ଳତା କଣ ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�ପାଇଁ अଜଣା ଓ अ¡ହ} ା ? ବ�େର, ପ�ାÜିକାଲ୍ 
ଖାତାେର, େଡ�ସେର, ପିକ�କେର, ହାତ ପି�ା ମୁAେର, ଗଳାର ଲେକଟେର େସ େଲmେଦଇ� 
ଇଂlସେର ‘ଏସ୍’ ‘ଏସ୍’ ମାେନ େକବଳ ଶ�ାବଣୀ କଣ ଶ�ାବଣୀ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁ�? େସ ଏେତ 
ହୃଦୟ¿ନା ? ଯୁବB ବୟସର ର� ତା ଧମ�େର ବହୁ� କାହ^h ? ବସ�ର କାମନାେର େସ ମt 
ତା ଭC କାହ^h ଜଜ��ତା ନୁେହଁ ? 

 ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�ର େପ�ମେର ପାଗଳ େହାଇ अେନକ Aନ ବୁlବା ପେର Aେନ ସମିତ େଦବାଶିଷ 
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   ସାର- ପ�ଶ}ବାଣେର ଧ�ଶାୟୀ େହାଇଗ� ପି�ୟ �ତ� ବ�ୁର ଏ ପ�କାର ଦୁ&�ଶା େଦm ସାର୍ 
ଭଲେର ବୁଝିପାରୁjେଲ େଯ େପ�ମେ�ଗ ଧ�� ତାକୁ अେନକ ଉପେଦଶ େଦ�ପେର ମt ସମିତ 
ମୁହଁରୁ ନଁାଟା ବାହାର କ�ପା�େଲ ନାହ^ hଏ େସ अପସ�, ସୁ�ରୀ ତ�ମ� କ� ଫରୁଆ 
�ତେର ବ� କ�େଦଇ� ତା- ପି�ୟ �ତ� ର ହୃଦୟକୁ ? ଭ!ଷ'ତ ସହ ଏମି� େଖଳ େଖଳ� 
େବାl େଦବାଶିଷ ସାର୍ अେନକ ବୁଝାଇjେଲ ସମିତକୁ h� ସମିତ ବୁଝିବାକୁ ନା�ଜ ଭୁl 
ପାରୁ� େସ ଶ�ାବଣୀକୁ ଶ�ାବଣୀ !ନା ତା �ବନ େଯମି�କା !� ଋତୁର ପୃj? ଶ�ାବଣୀ !ନା 
ତା �ବନ େଯମି� !ନା େମଘର ଆକାଶ ଶ�ାବଣୀ !ନା ତା �ବନ େଯମି� !ନା ପାଣିେର ମାଛ 
େଯମି� !ନା େଡଣାର ପ�ୀ େଯମି� !ନା ହୃଦୟର ଶରୀର ଶ�ାବଣୀ !ନା ହେ¢ଲ ଖାଦ' 
!ଷ କେଲଜ୍ କ'ା�ସ୍ ଧୁ ଧୁ ଖ� କ¬ ାସ୍ ସା� अବୁଝା अବୁଝା ପାଠ ହେ¢ଲର ସମ� 
अେ�ବାସୀ େଯମି� ଶତ� � ଦଳର େସୖନ' କେଲଜର ସମ� अtାପକ ଜେଣ ଜେଣ �ଟଲର୍ ଆଉ 
ମୁେସାl� 

 ସମିତର ଏ ପ�କାରର ପାଗଳାମୀ େଦm େଶଷେର େଦବାଶିଷ ସାର ଆଶାସନା େଦେଲ େଯ 
େସ अ� �କଟେର ତା-ର ବାହାଘର େହବାକୁ ଯାଉ� ତା-ର ବାହାଘର ପେର େସ ��ୟ 
ସମିତକୁ ଏ Aଗେର ସାହାଯ' କ�େବ ଝିअଟିର ନଁା ଜାଣିବାକୁ kହ^େଲ େସ h� ସମିତ ଜମାରୁ 
ଜଣାଇ� ନାହ^ ନଁା ଟା କ�େଦେଲ କାେଳ ତା େପ�ୟସୀକୁ ପାଇବାର େମାହ o�ି ଚୁରମାର୍ 
େହାଇଯିବ ଝିअଟା ଆଗେର ମୁ� େଟh ଠିଆ େହବାର ଦ´ କାଚ ଭC o�ି ଚୁନା େହାଇଯିବ 
େହାଇପାେର େଦବାଶିଷ ସାର ଝିअଟିର ନଁା ଜାଣିପା�ଛr 

 ସାର- ଚ'ାiର ଆଗେର େକେତେବଳୁ ପହ~ିଗ�ଣି ସମିତ h� ପରଦା େଖାl �ତରକୁ 
ଯିବାପାଇଁ ସମିତର ସାହାସ େହଉ� ସାର ହୁଏତ ଝିअଟିର ନଁା ଜାଣି ସା�େଲଣି ତା �� ଧଡ଼ 
ଧଡ଼ େହଉj� 

 - hଏ ? 
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    - ସାର୍ ମଁୁ ସମିତ୍ �ତରକୁ ଆସି! h ? 

 - ତେମ େକେବଠୁଁ ପର୍ ମିସନ୍ ମାଗିଲଣି ?  

 ପରଦା େଖାl ସମିତ �ତରକୁ ପାଦ ପେକଇ� h ନାହ^ େସଇଠି अଟh ଗ� କ² ଶୁm 
ଶୁm ଆସି�, ପାଟି अଠା अଠା �ଗି� ଶ�ାବଣୀ ମୁ� େପା� ସାର- ରୁମେର ବସି� କାହ^h ? 

 ସ�ଗ� କଥା ଧ�ପଡ଼ିଗ� ତାର ଇପ୍ ସିତ େପ�ମିକା େଖାlଗ� ଭଲ ପାଇବାର ଫରୁଆ 
ବ'ାପିଗ� ତା ଭଲ ପାଇବାର ଖବର କ'ା�ସ ସା� ବ� େହାଇଗ� ହୃଦୟର �ାରର� ପ�ବାହ 
अଟhଗ� h� ସମୟ ପାଇଁ ବ�ାପଡ଼ିଗ� ଶ�ାବଣୀ ପ�� ତାର ପ�େତ'କ �ଣର େମାହ ସାର- 
ଆଗେର କଣ o!ବ ଶ�ାବଣୀ ? ଘୃଣା କ�ବ h ଭଲ ପାଇବ ? ଗାଲେର kପୁଡ଼ାଟିଏ ବେସଇ 
େଦବ� ତ ? କେଲଜ �ଡ଼ି klଯିବ� ତ ? ସା�ମାନ-ା ଆଗେର ତାକୁ अପମା�ତ କ�େଦବ� 
ତ ? 

 - �ତରକୁ ଆସ ସମିତ ତୁମକୁ ମଁୁ େକେବଠୁ अେପ�ା କ�� େଦବାଶିଷ ସାର କହୁjେଲ 

 ମୁ� େପା� ଥର ଥର େହାଇ ସାର- ଆଗେର ବସି� େସ ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�କୁ ଆm ଉେଠଇ 
େଦmବା ପାଇଁ ସତ୍ ସାହାସ ହେରଇ� େସ କ�ନ ସରେର ପk��, ‘ସାର୍, କଣ େଗାେଟ ଖୁସି 
ଖବର ଜେଣଇେବ େବାl କହୁjେଲ?’ 

 - ‘ମଁୁ ଯାଉ�’ �ର କ²େର ଶ�ାବଣୀ ଯିବାକୁ kହ^� 

 ଯା’େହଉ ଭଗବାନ ସାହା େହେଲ େଯେତ ଶୀଘ� ଏଠୁ େସ ଯିବ ବହୁତ ଭଲ େହବ 
ନେଚତ କଥାଟା ଧ� ପଡ଼ିଯିବ ମ� ଶରୀରେର अଳପ �ବନ ସ~�� 

 - ନା ନା ତେମ ବସ ତେମ ଭଲ oବେର ସମିତକୁ ଜାଣିଛ େସ େକବଳ େମାର �ତ�  
ନୁେହଁ େମାର ବ�ୁ ତମ� ଉପ`ି�େର ମଁୁ ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ସମିତ ସହ ବାzିବାକୁ kେହଁ 

 େହ ଭଗବାନ ସାର୍ ଏ କଣ କରୁଛr ? କଣ ପାଇଁ ତାକୁ अଟକାଉଛr? ଜେଣ ପୁରୁଷ 
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   େହାଇ କଣ େମା अବ`ା ବୁଝି ପାରୁନାହାr ? ନା �ବନେର େକୗଣସି ଝିअପାଇଁ ତା- ହୃଦୟ Æ�ନ 
କ��? ଶ�ାବଣୀ ଚୁପkପ୍ ବସିଗ� ମୁହଁେର h� ତାର �ଜ �ଜ ହସ ଏ କଥା କେଣଇ କେଣଇ 
େଦmପାରୁ� ସମିତ 

 - ସମିତ େମା ବାହାଘର ପାଇଁ ପ�ଥମ �ମ�ଣ ପତ�  େପ�ାଫ୍ େପ�ସରୁ ଆସି� ତେମ ଥେର 
େଦmେଦେଲ ଖୁସି େହ! ଯA h� ବଦେଳଇବାର अ� କ�େଲ ସାେ� ସାେ� େପ�ସକୁ 
ଜେଣଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ କହୁଛ ଶ�ାବଣୀ? ଠିକ୍ କହୁ� ନା ? 

 ଧନ'ବାଦ ଭଗବାନ ମନର େବାଝଟା େଯମି� अ� ସହଜେର ତଳକୁ ଖସିଗ� 
େବକାରେର ଆେଜବାେଜ କଥା ତା ମନକୁ ଘାzି େଦଉj� େତେବ ଶ�ାବଣୀ ଏଠି କାହ^h ? ଯାହା 
େହଉ ଯାହାେହବ େଦଖାଯିବ अ� ସାହାସ ସ~ୟ କ� �ମ�ଣ ପତ� ଟି େଖାl� ସମିତ୍ h� 
ହ=ଗ� �ଜ ଭଲପାଇବାର ଉପତ'ାକାେର ଏମି� ଏକ ସୁ�ର �ମ�ଣ ପତ�  େସ �ଆ� କ�� 
�ଜର ଓ ଶ�ାବଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ‘ସମିତ ସହ ଶ�ାବଣୀର’ !ବାହ ବ�ନେର ଆପଣ-ୁ ସାଗତ 
ପଢୁ ପଢୁ େଦବାଶିଷ ସାର କହୁjେବ... ‘ବହୁତ ଭଲ କାଡ଼�ଟିଏ ଚମÚାର େଯାଡ଼ି ଏକ୍ ଦୁେଜ େକ 
lେୟ ଶ�ାବଣୀ ତୁମକୁ ପାଇ ଧନ' େହାଇ� େକେତ oଗ'ବାନ ତୁେମ ସମିତ୍ ଯାହାକୁ ଭଲ 
ପାଇଛ ତାକୁ ସହଧମªଣୀ oବେର ପାଇଛ... ଇତ'ାA ଇତ'ାA... 

 େଦବାଶିଷ ସାର- ପ�ଶଂସା ଶୁଣି େସ ଛ�ି େହାଇଯାଉjବ �ଜ ଭଲପାଇବାର େମାହେର... 
ପାଇବାର େମାହେର... ଏକାକାର େହାଇଯିବାର େମାହେର.... େପ�ମର ମ�ିର ଗଢ଼ିବା େମାହେର.... 
h� ଏ କଣ ? େଯେତଥର େସ କାଡ଼�ଟା ପଢୁ� େସେତଥର ତା ନଁାଟା ହ=ଯାଉ� କାହ^h ? 
େଯେତଥର ତା  ନଁା ଶ�ାବଣୀ ସହ ପଢ଼ିବାକୁ େଚ¢ା କରୁ�, େସେତଥର େସ କାହ^h ପଢୁ�... 
‘େଦବାଶିଷ ସହ ଶ�ାବଣୀର ଶୁଭ !ବାହ’ 

 ‘ସାର- ପି�ୟ �ତ� ବ�ୁ oେବ ତୁେମ ଆମର ବାହାହରକୁ ��ୟ ଆସିବ ସମିତ୍ oଇ’ ଶ�ାବଣୀ 
କହୁj� 
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    ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବା ପେର େମାହଭ� େହାଇଗ� ସମିତର େମାହଭ� େହାଇଗ� ତା 
େପ�ମର, ଭଲପାଇବାର, ହୃଦୟର, କ'ା�ସେର jବା କୃÊଚୁଡ଼ାର, �� �� अ�ଦ� ା ର� ଶ�ାବଣୀ 
ପାଇଁ କ!ତା େଲmବାର, अେନକ ସପ}ମୟ ��େର ଶ�ାବଣୀକୁ ଆl�ନ କ�ବାର ଶ�ାବଣୀକୁ ଭଲ 
ପାଇ େଯେତ ଦୂର େସ ଆେଗଇ ଆସିj�, େସେତେବଦୂର ପଛକୁ ପଛକୁ େସ େଫ�ଯାଉj� େସଇ 
ମୁହୂd�େର, େଯଉଁଠି ଶ�ାବଣୀ ନାମକ ଝିअଟିେର ତା �ବନକୁ େପ�ମମୟ କ�େଦଇj� 

 ହୃଦୟର କଥା ର�ଗ� ହୃଦୟର େକଉଁ �ଭୃତ େକାଣେର େଯେତ ଶୀଘ� େସ ସତ'ଟାକୁ 
ଆପେଣଇ େନବ େସେତ ତା ପାଇଁ ଭଲ େମାହଭ�ର େଶଷେର o!� -  ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�୍ ତୃBୟ 
ବଷ� �ତ� ୀ ତା ପି�ୟ ଗୁରୁ େଦବାଶିଷ ସାର- o!ପତ} ୀ ତା-ର ଏ ମ�ଳ ମୁହୂd�େର େସ ନଯିବ 
େକମି� ? 

  

ମାଫ� ତ - ଶ�ୀ ଲଛମନ େବେହ� 

ମାଳୀ ସା�, ଆ-ୁl, ବ�ହD ପୁର 

ଗ©ାମ, ଓଡ଼ିଶା ୭୬୦୦୧୦ 

େମାବାଇଲ୍ - ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩ 
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କମଳକା� ସୁବୁ�ି 
ଆମ ଗଁାଟିର ନାମ अେଟ ନଇରୀ 
Aେନ ଏହାର େକ� ନjେଲ ବଇ� 
େଯଉଁଠାେର ବାବା ହ�ହରଶର !େଜ 
अନ' େଦବାେଦ?-ୁ hଏ ବା େଖାେଜ 
ହ�ହରଶର େଦବ- ସାେଥ ନୃସିଂହନାଥ 
अନାଥର ନାଥ େସ ସା� !ଶର ନାଥ 
Aେନ अକାଳ କଳାପାହାଡ଼ କାହୁଁ अଇ� 
ବାରiାର େସ ଜଗନ} ାଥ-ୁ �ନ�ା କ� 
ପୁରୀ �ଡ଼ି ଜଗନ} ାଥ Aେନ ନଇରୀ ଆସିେଲ 
ବାବା ହ�ହର- ପାେଶ ଆସି ର�େଲ 
ପ�ଭୂ ର� ନଇରୀବାସୀ-ୁ ଆଶା େଦଖାଇେଲ 
ପ�ଭୂ h� Aନ ର� �ଡ଼ି klଗେଲ 
ତୁମକୁ ଏହା अ!ଶାସ େହେଲ ! ସତ 
ଥେର ଯାଇ ବୁl କ� େଦm �अ� 
ଏହାର अବ`ି� ନାଚୁଣୀରୁ k� hମି ଦୂେର 
ମ�ଳମାC� �ଳାi� ¡lକା କୂଳେର 
`ାନ େଦmବାକୁ ସୁ�ର ମେନାହର 
ଏହାର କରୂଣା ବାବା ହ�ହରଶର  

ଆମ ଗଁା ହ�ହରଆମ ଗଁା ହ�ହରଆମ ଗଁା ହ�ହରଆମ ଗଁା ହ�ହର    
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ର!��  ପାଣିଗ�ା¿  
ଭୁlଯାअ େମାେତ ତୁେମ ଏଇ ଜନମେର 
ଏକା �ଡ଼ି klଯି! ତୁମକୁ ଆଉ h� Aନ ପେର 
େଖା=େଲ� ! ପାଇବ� ଏଇ ଧ�ପୃ2େର 
କାୟା େହାଇ ର�j! ସମା� �ତେର  
ସପ} େହାଇ ଆସି!� ��େର ତୁମର 
�ଇ େହାଇ kl!� ସାjେର ତୁମର 
ଫୁଲ େହାଇ ଫୁଟି!� ତୁମ अଗଣାେର 
k� େହାଇ ଉଇଁ!� ତୁମ ମନ ଆକାଶେର  
klଯି! ଗ�େବେଳ ସବୁ �ଡ଼ି ଏକା 
କ�!� କାହା ଆେଗ େଦଲ ତୁେମ େଧାµା 
ସାଂସା�କ �ବନ ତୁମର େହଉ ସୁଖମୟ 
ମଁୁ ମ�ପେର େହଉ େମା କାହାଣୀର !ଲୟ 
ମନର ମାନସୀ ତୁେମ େମା ପି�ୟା ଆରB 
ମଁୁ ମ�ପେର େହଉ େମା େପ�ମ ତୁମ �ବନ ସାରଥୀ 
ଏ ଦୁ�ଆ �ଡ଼ିଗ� େବେଳ ଥେର କୁହ ହାତ ଠା� 
ଆଉ ତୁେମ େମାର ମଁୁ ତୁମ ପି�ୟ େବାl  

ଭୂଷ�ପାଳ, !.ଡ଼ି.ପୁର ଶାସନ, ଗ©ାମ 
େମାବାଇଲ୍ - ୯୪୩୮୮୫୩୫୪୨ 

ଭୁlଯାअ େମାେତଭୁlଯାअ େମାେତଭୁlଯାअ େମାେତଭୁlଯାअ େମାେତ    
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ବାଲD ୀh ନାୟକ 

 ପୃj?େର �ବଜଗତର ସୃ¢ି ସଂପକ�େର !�ନ}  
ଧମ�ଶା�ମାନ-େର ଉେଲ¬ ଖjବା ମତବାଦକୁ େନଇ ବାଦ-!ବାଦ �ଗି 
ର�� େକୗଣସି ଧମ�ଶା� !£ାନ ସ�ତ ଓ ତକ� ସଂଗତ ପ�ମାଣ 
େଦଇ ପା�ନjବାରୁ, ତଥାକjତ ଈଶର- ବା ଗଡ଼୍ - �ା� 
�ବଜଗତ ସୃ¢ି େହାଇjବା ମତବାଦକୁ ସେବ�ା� oେବ ସୀକାର 
କ�ଯାଇ ପା�ନାହ^ 

 ମନୁଷ' �ବଜଗତର ଏକ େଶ�2 ପ�ାଣୀ େବାl ମଣିଷମାେନ ହ^ ସି� କ�ଛr अନ'ାନ' 
ପ�ାଣୀ ଏ� ତଥ'କୁ ଠିକ୍ େବାl ମାନୁଛr h ନାହ^, େସ !ଷୟେର ଜାଣିବାର ଉପାୟ ! ନାହ^ 
କାରଣ େସମାେନ ମଣିଷ ଭC oଷାେର କଥା କ�ପାରୁ ନାହାr ପଶୁ ଓ ପ�ୀ-ର ପୁନଜ�ନD  
େହଉ� h ନାହ^, େସ !ଷୟେର ��ୁ ଧମ�ଶା� କହୁ� - ‘�ବାତD ା ୮୪ ଲ� େଯା�େର ଜନD  ଗ�ହଣ 
କ�ପାେର’ अଥ�ାତ୍ ମଣିଷଟିଏ ମ�ବାପେର  ପୁନବ�ାର ମଣିଷ େହାଇ ଜନD  େହବାର ପ�ାମାଣିକତା 
ବା ଗ'ାେରzି ନାହ^ अନ' େକୗଣସି ପଶୁପ�ୀ, �ଟ ପତ� େହାଇ ଜନD  ଗ�ହଣ କ�ପାେର 
େକେତକ ଶା�େର େଲଖା अ� - େଗାଟିଏ ଜନD େର ମଣିଷ େଯଉଁଭC କମ�କ� ପାପ ବା ପଣୂ' अଜ�ନ 
କ�ଥାଏ, େସ� କମ�ଫଳ अନୁସାେର ଆସ�ା ଜନD େର ଉ�କୂଳ ବା �ଚକୂଳେର (ମଣିଷ ଜା�) ଜନD  
ଗ�ହଣ କ�ଥାଏ ଗରୁଡ଼ ପୁ�ଣ अନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ପାପକମ� େଯାଗଁୁ �ବାତD ା ନକ�କୁ ଯାଏ ଏବଂ 
ପଣୂ' କମ� େଯାଗଁୁ େମା�ପ�ା� କ� ସଗ�କୁ klଯାଏ ଗୀତାେର କୁହାଯାଇ� - ଆତD ା अଜର, 
अମର େସ ମେର ନାହ^ hiା ଜନD  ଗ�ହଣ କେରନାହ^ ଆତD ା ଓ ମଣିଷର ପୁନଜ�ନD କୁ େନଇ !�ନ}  
ଶା� ପରÆର !େ�� ମତ ପ�କାଶ ପାଇ� ଆଧୁ�କ !£ାନର !କାଶ େହବା େଯାଗଁୁ ଶରୀର 

!£ାନଦୃ¢ିେର ପୁନଜ�ନD!£ାନଦୃ¢ିେର ପୁନଜ�ନD!£ାନଦୃ¢ିେର ପୁନଜ�ନD!£ାନଦୃ¢ିେର ପୁନଜ�ନD     
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   !£ା�ମାେନ ଗେବଷଣା କ� ମଣିଷର ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁ` ରmବା ପାଇଁ अେନକ ଉପାୟ 
ଉଦ୍ oବନ କ�ଛr ପୁ�ତନ କାଳରୁ !�ନ}  ଧମ�େର ମାନ'ତାପ�ା� ତଥାକjତ ଆତD ାର अବ`ାନ 
ଶରୀରର େକଉଁ oଗେର अ�, ଆ= ପଯ�'� େକୗଣସି �ବ!£ା� େଖା= ପାଇନାହାr अଥ�ାତ୍, 
‘ଆତD ା’ ମଣିଷର ମନର !ଶାସ ଉପେର ହ^ ପଯ�'େବସିତ 

 ଏଇଠି ଆେମ ମଣିଷର ଜନD  ସଂପକ�େର ଆଧୁ�କ ଶରୀର !£ାନ କଣ କହୁ�, ଆସ� 
େଦmବା େବୖ£ା�କ କୁହr, �ବ ଜଗତକୁ େକୗଣସି ତଥାକjତ ଈଶର ବା ଗଡ଼୍  ସୃ¢ି 
କ�ନାହାr ଏହା !ବd�ନର ପ�ଣାମ େକ¬ ା�ଂ ବା ସିଡ଼lଂ ତd  अନୁସାେର ଆେମ ପ�ମାଣ 
କ�ପାରୁ େଯ �ବନ ଏକ अ!ରତ କ�ମବ�ªÊୁ ପ�h�ୟା. ଯାହା ସୃ¢ି ଆର´ରୁ !ନା ବାଧାେର kl 
ଆସି� େକ¬ ା�ଂ (ଏକକ) ଏବଂ ସିଡ଼lଂ (ଯୁଗD ବା ବହୁ) ରୂେପ ଜନD  େହାଇ ମୃତୁ' ପଯ�'� ଗ� 
କ�ଥାଏ ଏହା ଏକ ସୟଂସକ� ୀୟ ପ�h�ୟା ଉଦାହରଣ ସରୂପ �ୀ ଓ ପୁରୁଷର ଡିiାଣୁ ଓ ଶୁକ� ାଣୁର 
ମିଶ�ଣେର ଏକ ଯୁଗDକ (ଜାଇେଗାଟ୍) �ଆ� େହାଇ �ୀର ଜ�ୟୁେର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ େସ ପୁअ hiା 
ଝିअ େହାଇଥାଏ ଏjେର ମାଆର, ବାପାର hiା ଉଭୟ-ର ଗୁଣ ଆଣିପାେର h� େକ¬ ା�ଂ ତd  
अନୁସାେର େଯଉଁ େକାଷିକାଟିକୁ ଜ�ୟୁେର ଉପ`ାପିତ କ�ଯିବ, ଏହା େସ� ମଣିଷର ପୁअ ବା ଝିअର 
अ!କଳ ରୂପ ଧ� ସୃ¢ି େହବ ଏହା�ା� ପ�ମାଣ କ�ଯାଇ� େଯ ମଣିଷର ସୃ¢ି ଏକ �ରବ|ିନ}  
ପ�h�ୟା ଏହା ସୃ¢ି ଆର´ରୁ େକ¬ ା�ଂ ବା ସିଡ଼lଂ ପ�h�ୟାେର ପ�କୃ��ା� ବାରiାର ସୃ¢ି 
େହାଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସରୂପ, େଗାଟିଏ ମଣିଷ ତା’ର �ବନକାଳ ମtେର (ପୁରୁଷା ବା �ୀ) େସ 
ତାହାର ଏକ ହଜାର େକାଷିକାକୁ, ଏକ ହଜାର ଜ�ୟୁେର ରm �ଜର ଏକ ହଜାର अ!କଳ ମଣିଷ 
ସୃ¢ି କ�ପା�ବ ଏହା େକୗଣସି ବାହାର ଆତD ା �ା� ନୁେହଁ hiା �ଜ ଆତD ାର ଏକ ହଜାର !�ନ}  
oଗ �ା� ହୁଏ ନାହ^ ବରଂ �ଜର �ବେକାଷେର jବା अ�ନª�ତ ଶ�ି�ା� ହ^ ମଣିଷ ସୃ¢ି 
େହାଇଥାଏ ମଣିଷର େକୗଣସି अ� ଯଥା ବୃକକ୍, ଆm ��ଗ�� େହେଲ ମଣିଷ େସ� अ� ଆକୃ� 
ଜ�ତ େ�ଗ ଗୁଡ଼ିକେର ପୀଡ଼ିତ  େହବ େସ�ପ� ମଣିଷର ସ}ାୟ!କ ତ�େର jବା େସନ୍ ସରୀ 
ନଭ୍� ଓ େମାଟର ନଭ� ମ�ିÇର ଉପର oଗ ବା େସେରବ� ାଲ୍ କେଟ�¼େର ମିCତ େହାଇଥାଏ ଏ� 
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   ଆକୃ�କୁ ଆେମ େବ�ନ୍ ବା ମ�ିÇ କହୁ ଯାହା ସୁପର୍ କ�ୁ'ଟର ଭC କାଯ�' କ�ଥାଏ େକୗଣସି 
କାରଣରୁ ପି� ଜନD  େହ�େବେଳ ଯA ତା’ର ମ�ିÇକୁ अମ¬ଜାନ ଯିବାେର ବାଧା େହାଇଥାଏ, େତେବ 
ତାର ମ�ିÇର ଆକାର ସାନ େହବା ସହ ଆଂଶିକ oେବ ��ଗ�� େହାଇପେଡ଼ ଯାହା ଫଳେର 
ପି�ଟି ମାନସିକ अନଗ�ସର oବେର ଜନD  ଗ�ହଣ କ�ଥାଏ ପି�ଟି �ଜର ସାଂସା�କ କd�ବ' 
ସkୂରୁ ରୂେପ କ�ପାେର ନାହ^ େସ�ପ� ବୟସ ବୃ�ି େହେଲ !�ନ}  େ�ଗ ଯଥା; ସିଫିlସ୍, 
अଟିଇମୁ'େନାଡି=ଜ୍, ଆଲ୍ େଜୖମର୍ େ�ଗ hiା ମୁ�େର ଆଘାତ ଜ�ତ କାରଣରୁ ମଣିଷର ସD Ý� ଶ�ି 
�ୟ େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ େସ �ଜର �ଜତ  ହେରଇ ବେସ ଏବଂ ମଁୁ hଏ, !ସD Ýତ 
େହାଇଯାଏ େଯଉଁ ମଣିଷ ବ~ିjବା େବେଳ ‘ମଁୁ’ କୁ ସୁର�ିତ ରmପାେର ନାହ^, େସ� ମଣିଷ 
ମୃତୁ'ପେର ମଁୁକୁ ପୁନଜ�ନD  କେରଇବା ¡�ାଧା� ରmବ hପ� ? 

 ମଣିଷର अକାଳ ମୃତୁ'ଘଟିେଲ, ତା ଶରୀରରୁ !�ନ}  अ� େନଇ अନ' େ�ଗୀମାନ- 
ଶରୀରେର ପ�ତ'ାେ�ପଣ କ�ଯାଇପାରୁ� େସ� େ�ତ� େର ଆତD ା କଣ ଖ� ଖ� େହାଇଯାଉ� ? 

 ଡା ! ସି ଦାସ୍ ଥେର �ଜର oଷଣେର କ�jେଲ -  ଏକ ଭୃଣର ମୁ� �ଆ� କରୁjବା 
ଗୁଣସତୂ�  ବା =ନ୍ କୁ ବାହାର କ�େଦଇ ପ�େୟାଗଶାଳାେର େବୖ£ା�କ ଏକ ମୁ�ନjବା ମଷୂା ସୃ¢ି 
କ�େଦଇ ପା�େବ ମୁ� ନଥାଇ ମt ଏ� ମଣିଷର ଶରୀରଟି अନ' ମାନ- ପ� �!ତ 
ର�ପା�ବ ଏ� ମଣିଷ ଶ�ରେର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭC अ�, ପ�ତ'� jେଲ ମt ¡�ା 
କରୁjବା ପ�ମୁଖ अ� ମୁ�ଟି େକବଳ ନjବ ଏଭC ମୁ� ନjବା ମଣିଷର ସୃ¢ି�ା� अ� 
ପ�ତ'�ର ପ�ାରÖ େଯ େକୗଣସି अ�େ�ଗ େହେଲ ପ�ବd�ନ କ�େହବ ଏjପାଇଁ ଦାୟୀ =ନ୍ କୁ 
ସଂପ�ୂ�ରୂେପ ବାହାର କ�େଦଇ େହବ ମଣିଷର ଗୁଣସତୂ� େର ୧ ଲ� =ନ୍ ବଦଳେର ୨୫ ହଜାର 
=ନ୍ ର�� େବାl େବୖ£ା�କ ମାେନ େଘାଷଣା କ� ସା�େଲଣି =ନ୍ ¡ହ}ଟ କାଯ�' ସଂପ�ୂ� େହାଇ 
=ନ୍ ¡h¦ା ମାtମେର अେନକ େ�ଗ ବ'ା�ର ¡h¦ା ସ´ବ େହାଇପା�ବ ଏହା�ା� ପ�ମାଣ 
େହଉ� େଯ େକୗଣସି ପ�ାଣୀର ମୃତୁ'େହେଲ େସଠାେର �ବନଚକ�  ବ� େହାଇଯାଏ ପ�ାଣୀର 
ପୁଣିଥେର ପୁନଜ�ନD  େହାଇନଥାଏ ଏହା ଏକ କା��କ �dି¿ନ !ଶାସ, ମଜା କଥା େହଉ� େଯ 
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   ପୃj?ର अନ' ଦୁଇଟି !ଖ'ାତ ଧମ� ଇସ�ମ୍ ଓ ଖ�ୀ¢ିୟାନ୍ ପୁନଜ�ନD  ବାଦକୁ ମାନr ନାହ^ ପ�ଶ} 
ଉଠୁ�, କଣ େଯଉଁମାେନ ପୁନଜ�ନD କୁ ମାନୁଛr, େକବଳ େସ�ମାନ-ର ପୁନଜ�ନD  େହଉ�? ଯA 
ଏହାକୁ ଆେମ ସତ େବାl ମା�ବା େତେବ ଆଉ ଏକ ପ�ଶ} ଉଠୁ� - ମଣିଷକୁ ସୃ¢ି କରୁjବା 
ଭଗବାନ କଣ ଏକରୁ अ�କ? େଗାଟିଏ ଭଗବାନ ବାରiାର ଜନD  େନଉjବା ମଣିଷ �ଆ� 
କରୁଛr, अନ' ଭଗବାନ ମାେନ ମଣିଷର ମୃତୁ'ପେର େସମାନ- କମ� अନୁସାେର ସଗ� hiା ନକ�କୁ 
ପଠାଇ Aअr ଏ� ସବୁ ସେ�ହ ଓ ପ�ଶ}ର ଯେଥା¡ତ ଉdର େକ� ଜାଣିନjେବ ! ଋଢ଼ିବା¯ 
!kରକୁ ତ'ାଗ କ�ବାକୁ ସାହସ କ�ପାରr ନାହ^ 

 

ଇେମଲ୍ - balmikinayak@gmail.com 
େଫାନ୍ - ୦୮୦୮୮୩୨୪୭୭୮ 

#38/2, 2nd cross 
Satyasaibaba layout 

PO: K R Puram, Bangalore - 560036 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ନା ଭୟ �ଆଁଝ� ଏଇ ଖ�ର 
ନା ¡�ା ଏେବ �ୁଲ ଯିବାର 
ତେଳ େ�ଟୁଛr େଦଖ େକମି� ପି�ଏ 
ସେତ h େଶଯ େସ ଫୁଲ, ନୁେହଁ ଖାl ମାଟି... 
େହାଇ� ପ� ଖ�ଛୁଟି.... 
 
ଘେର �ଇେର ଲୁ¡ଛr ସବୁ ବଡ଼ 
ବାପା ଦାଦା କହୁଛr ଟିେକ େଶାଇପଡ଼ 
ବାହାର h �ଗୁନାହ^ ସେତ �ଆଁ ରଢ଼, 
ମିଳୁନାହ^ ତ� ା�, ଡାକୁଛr ସା� ସାଥୀ 
େହାଇ� ପ� ଖ�ଛୁଟି .... 
 
ଗଁା େପାଖରୀ �ଡ଼େର ବସିअ� ସo 
ପାଣିେର ଡିଆଁ େଡଇଁ ସ�ଏଁ କ�ବା 
ପହରଁା ନ ଜାେଣ ଯିଏ ଜଗିjବ ଲୁଗା 
ଆେମ ସବୁ ପାଣି ମାଛ ତୁେମ େମାଟା ହାB 
େହାଇ� ପ� ଖ�ଛୁଟି .... 
 
ସ© େହ�ଣି େକାଠଘେର ଶୁଭୁ� ଭଜନ 
ପଜୂା ସା�େଦଇ େଗାେସଇଁ କେଲଣି ଗମନ 
ଗଁା ମ�େପ ବସି� ବଡ଼ବଡ଼ିଆ- ବଡ଼ ସo 
ମାେ¢� , କାଜª କରେଣ ଧ� ବସିଛr େପାj 
େହାଇ� ପ� ଖ�ଛୁଟି .... 

ଖ�ଛୁଟିଖ�ଛୁଟିଖ�ଛୁଟିଖ�ଛୁଟି    
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ଡା ସୁ�ଲ୍ କୁମାର େକାଟା 
ପବୂ�ାoଷ : 
 ଥାଇରଏଡ଼ ପ�ଜାପ� ସଦୃଶ ଏକ ଗ�Ëି, ଯାହା ମାନବ ଶରୀରର 
ଗଳାର ସ��ଖoଗେର अବ`ିତ ଏjେର ଦୁଇଟି ବଖ� ର�� ସର 
ପଟୂCର �ମ}oଗ(Larynx)େର ଏହା अବ`ିତ ଏହା ଦୁଇଟି ହେମ�ାନ୍ 
�ରଣ କ�ଥାଏ, ଟ� ାଇଥାଇେଡ଼ା ଥାଇେ��ନ୍ (T3) ଏବଂ େଟଟ�ାଥାଇଡ଼ି 
ଥାଇେ��ନ୍(T4)/ ଥାଇର¼ିନ୍ ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëି ଶରୀରର 
ବ'ାେଟରୀ / ଇ©ିନ୍ ଭC କାଯ�'କେର ଉ� ଦୁଇଟି ହେମ�ାନ୍ ଶରୀର 
ଓ ତା’ର !�ନ}  अ� अ�ବୃ�ି କ� କାଯ�'�ମ ଏବଂ ଶ�ି ବୃ�ିେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ अନ' 
ଏକ ଗ�Ëି ମ�ିÇେର ର�� ଯାହାକୁ ପିଟୁ'ଟାରୀ କୁହାଯାଏ ପିଟୁ'ଟାରୀ ଗ�Ëି ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëିକୁ 
ଉେd=ତକାରୀ ହେମ�ାନ୍ (TSH) ସୃ¢ି କେର TSH (Thyroid Stimulating Hormone) 
ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëିକୁ ସh�ୟ କ�ଇ ହେମ�ାନ �ରଣେର ସହାୟତା କେର ହେମ�ାନ �ରଣ କମ 
େହାଇଗେଲ ତାହାକୁ ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ୍ (Hypo-thyroidism) େବାl କୁହାଯାଏ ଏବଂ 
ଏ�ପ� `ି�େର ପିଟୁ'ଟାରୀ ଗ�Ëି अ�କରୁ अ�କ TSH �ରଣ କ� ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëିକୁ ସh�ୟ 
କ�ବାକୁ େଚ¢ା କ�ଥାଏ େସ�ପ� अ�କ ହେମ�ାନ �ରଣ େହବା अବ`ାକୁ 
ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ୍ (Hyper-thyroidism) କୁହାଯାଏ ଏ� अବ`ାେର ଗ�Ëିରୁ अ�କ ହେମ�ାନ୍ 
�ରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ କ�ବାପାଇଁ ପିଟୁ'ଟାରୀ ଗ�Ëିରୁ अ� TSH �ରଣ େହାଇଥାଏ 
ଥାଇରଏଡ଼୍ ସମସ'ାର କାରଣ କଣ ? 
ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëିର କାଯ�'ପାଇଁ ଆେୟାଡ଼ିନ୍ ର ଆବଶ'କତା ର�� ଆେୟାଡ଼ିନ अoବେର 
ଥାଇରଏଡ଼ ହେମ�ାନ ସୃ¢ି ପ�h�ୟାେର ବାଧା େହାଇଥାଏ, େତଣୁ ଗ�Ëିର ସାଧାରଣ କାଯ�'�ମତା 

ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ାଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ାଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ାଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ା    
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   ବାଧାପ�ା� ହୁଏ ଏହା ଫଳେର ହେମ�ାନର ପ�ମାଣ କମ େହାଇଯାଏ େସଇjପାଇଁ ବd�ମାନ 
ଆେୟାଡ଼ିନ୍ ଯୁ� ଲବଣର ବହୁଳ ବ'ବହାର େହଉ� ବd�ମାନ ସମୟେର ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ାର 
କାରଣ ଆେୟାଡ଼ିନ ହ^ େବାl କୁହାଯାଇନପାେର 
!�ନ}  େ�ଗରୁ ର�ାପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରେର େ�ଗ �େ�ଧକ h�ୟା ଥାଏ ଏହା ଧବଳ ର� 
କଣିକା ବା lେéାସାଇଟ୍ ମାନ- �ା� ସ�ାAତ େହାଇଥାଏ ଶରୀରେର େକୗଣସି େ�ଗ େହେଲ 
ଏ� ର�କଣିକାମାେନ ଆzିବଡ଼ି ବା େ�ଗ �େ�ଧକ ଶ�ି ଉ ାଦନ କ� �ବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଆAକୁ 
ନ¢ କ�Aअr େବେଳ େବେଳ ଏ� ଆzିବଡ଼ି ଆେପ ଆେପ �ଆ� େହାଇ ଆମ ଶରୀରର h� 
अଂଶକୁ ନ¢ କ�Aଏ େସଇ ସବୁ अଂଗମtେର ଥାଇରଏଡ୍, ପାନ୍ h�ଆଜ୍ (अଗ}ାଶୟ), ଗ²ି, 
େକଶମଳୂ ଆA अ�ଭ�ୂ� ଏହା�ା� ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ା, ମଧୁେମହ, ଗ²ିବଥା, ବାଳ ଝଡ଼ିବା ଆA 
ସମସ'ା େଦଖାେଦଇଥାଏ 
ଶିଶୁମାନ- ପ�େର େକେତକ- ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëିର अନୁପ`ି� ବା ସଠିକ oବେର କାମ ନ କ�ବା 
`ି�େର ଆଜନD  ଥାଇରଏଡ଼ अoବ / କନ୍ େଜନାଇଟାଲ୍ ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜମ୍ (Congenital Hy-
pothyroidism) ସମସ'ା େଦଖାେଦଇଥାଏ ଥାଇରଏଡ଼ ହେମ�ାନ ବାଲ'ାବ`ାେର ଶାରୀ�କ, 
ମାନସିକ ଓ େଯୗନା� अ�ବୃ�ିର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ ଏ� ସମସ'ା େଦଖାେଦେଲ, ତୁର� 
ଏହାର ¡h¦ା ଆବଶ'କ େକେତକ ବ'�ି- ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëି ଫୁlଥାଏ (ଗଳଗ� େ�ଗ / Goi-
ter) hiା କ'ାନସର୍ େ�ଗ େହବାର େଦଖାଯାଇଥାଏ oରତେର ୧୫-୨୦ ପ��ଶତ ଜନସାଧାରଣ 
ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ା �ା� ଆକ� ା� ସାଧାରଣତଃ �ୀମାନ- େ�ତ� େର ଏ� ସମସ'ା ଆହୁ� 
अ�କ େବେଳ େବେଳ ଏ� େ�ଗ ପ�ଥମ କ� ଗଭ�ବB ମ�ଳା- େଦହେର େଦଖାଯାଏ, ଛୁଆ 
ଜନD  େହବାପେର ମt ମ�ଳାମାନ-େର ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ'ାେର ଆକ� ା� େହବାର େଦଖାଯାଏ 
ଥାଇରଏଡ଼ ହେମ�ାନର ଉପକା�ତା : 
୧. ଏହା ଶରୀରର ପ�େତ'କ अ�କୁ ସh�ୟ ରmବାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ 
୨. ଶରୀରର ପ�େତ'କ अ�କୁ ଶ�ି ପ�ଦାନ କ�ଥାଏ 
୩. େକ�� ୀୟ ସ}ାୟୁ ପ�h�ୟା (Central Nervous System) କୁ ସh�ୟ ରେଖ 
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   ୪. ଶିଶୁମାନ- ମ�ିÇ ଓ अ�ପ�ତ'� अ�ବୃ�ିେର ସାହାଯ' କେର 
୫. ଶରୀରର ପ�େତ'କ अ�ପ�ତ'� ଏବଂ ହୃଦୟ, ର� ଶି�ପ�ଶି�, ହାଡ଼, ର� ଉ ାଦନକାରୀ 
अ`ିମíା (Bone marrow), ଗଭ�ଧାରଣ ପ�h�ୟା, ଉଦର ଓ अ�ନଳୀ ପ�h�ୟାକୁ େପ��ତ କ�ଥାଏ 
ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମର ଲ�ଣ କଣ ? 
୧. ଆଳସ', ଶ�ି¿ନତା ଓ �େବ�ାଧତା 
୨. ହାତ, େଗାଡ଼ ଓ ମୁଖoଗ ଫୁlବା 
୩. अତ'�କ �ଦ �ଗିବା, କ¬ ାr अନୁଭବ କ�ବା 
୪. କମ୍ ଖାଇେଲ ! ଓଜନ ବୃ�ି େହବା 
୫. େକା2କାଠିନ' େହବା 
୬. ଚମ� ଶୁmବା, ଝାଳ କମ୍ େହବା, ବାଳ �ଡ଼ିବା 
୭. ଥ�ା ସହ' ନ କ�ବା 
୮. ସDରଣ ଶ�ି �ୀଣ େହବା, îୁdª¿ନତା 
୯. ��ଶ�ି अନୁଭବ କ�ବା 
୧୦. ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଓ କକ�ଷ ସର 
 
କ. ବୟ�ମାେନ : ସDରଣ ଶ�ି ହ�ଇବା, ¡�ନ ଶ�ିର अoବ, ଏସବୁ ସୀମାଠାରୁ अ�କ େହେଲ 
େକାମା�ରେର ମଣିଷ ଉପ`ିତ େହାଇଥାଏ 
ଖ. ୫ ବଷ�ରୁ କମ ଶିଶୁମାନ- ପେ� : अଳସୁଆ, ମା�ାCଆ, !କୃତରୂପ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀ�କ 
अ�ବୃ�ିର अବ�ୟ, େକା2କାଠିନ', କକ�ଷ ସର, େକଶ�ୟ, ଶୁÇଚମ�, �ଭ ଓ ନା�ର अ�ବୃ�ି 
ଗ. ବଡ଼ ପି�ମାନ- ପେ� : ଶରୀରର अ�ପ�ତ'� अ�ବୃ�ି ନେହବା, �ୁଲ ପଢ଼ାେର �Çି�ୟତା, 
ଝିअମାନ-ର େଯୗନ!କାଶେର !ଳi, ଋତୁସ�ାବେର !ଳi, hiା अତ'�କ ସ�ାବ େଦଖାେଦବା 
ଘ. ମ�ଳାମାନ- ପେ� : अତ'�କ ଋତୁସ�ାବ, अ�ୟମିତ ଋତୁସ�ାବ, ଗଭ�ଧାରଣ ଶ�ି¿ନତା 
ଚ. ଗଭ�ବB ମ�ଳା : अତ'�କ ର�kପ, ଜନD େହବା ଶିଶୁର ସା`'ର अବ�ୟ, ସମୟର ବହୁ 
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   ପବୂ�ରୁ ଶିଶୁ ପ�ସବ େହବା, ସଦ'ଜାତ ଶିଶୁର ଓଜନ କମ େହବା, ଇତ'ାA 
 
ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମର ଲ�ଣ : 
୧. अ�କ େoକ େହଉjବା ସେd  ଓଜନ �ୟ 
୨. ହାତ ଥ�ବା 
୩. ଗରମକୁ ସହ' କ�ନପା�ବା 
୪. �� ଧଡ଼ ଧଡ଼୍ େହବା 
୫. େବଶୀଥର ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଚମ� ଆଦ�  େହବା, �ଦ� ା ନ େହବା, ଆm �ଲ େହବା, ଆmରୁ ଲୁହ 
ବାହା�ବା, ବାରiାର ଋତୁସ�ାବ, ଗଭ�ଧାରଣ ଶ�ିର अoବ 
ଥାଇରଏଡ଼ अ�ୟମିତତାର ¡h¦ା : 
<କ.> ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ : ଏjପାଇଁ अେ�ାପkରର ଆବଶ'କତା ନଥାଏ ମଁୁ ସବୁେବେଳ 
େମାର ପୀଡ଼ିତ େ�ଗୀମାନ-ୁ କେହ ଏହା େ�ଗ ନୁେହଁ ଶରୀରେର h� अoବ େଦଖାେଦେଲ ହ^ 
ଏ�ପ� ସମସ'ା ହୁଏ େସjପାଇଁ ¡h¦କ h� ବଟିକା େଦଇ ଶରୀରେର jବା अoବକୁ ଦୂର 
କ�ବାକୁ େଚ¢ା କ�ଥାr େସjପାଇଁ ଥାଇରଏଡ଼ ବଟିକାକୁ ଔଷଧ ନ କ� ଏକ !କ� ବ'ବ`ା 
େବାl କୁହାଯାଇପାେର 
ଡା�ର- ପ�ମଶ�େର ପ��Aନ ଖାlେପଟେର େଗାଟିଏ ବଟିକା ଜଳmଆ ବା k / କଫି ପିଇବାର 
ଏକ ଘzା ପବୂ�ରୁ େସବନ କ�ବା ଉ¡ତ ପ�ାଥମିକ �ରେର ପ�� ୨-୩ ମାସକୁ ଥେର ଡା�ର- 
ପ�ମଶ� େନବା ଉ¡ତ ଥାଇରଏଡ଼ �ରେର ଉନ}� ଘଟି ସମସ'ା ସମାଧାନ େହାଇଗେଲ ପ�� ୬-୯ 
ମାସେର ଥେର ଡା�ର- ପ�ମଶ� େନବା ଉ¡ତ ଏ� ¡h¦ାର ମୁଖ' ଲ�' େହ� TSH �ରକୁ 
ସଠିକ ପ�ମାଣ (0.5-5.0 miu/ml)େର ରmବା 
<ଖ.> ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ : अ�କାଂଶ େ�ଗୀ- ¡h¦ା ଔଷଧେସବନ ମାtମେର 
େହାଇଥାଏ ଏjେର ଡା�ର- ପ�ମଶ� କ�େମ ପ�େତ'କ ଦୁଇମାସେର ଥେର କ�ବା ଆବଶ'କ 
ଔଷଧ�ା� �ୟ�ଣ ନ େହେଲ େକେତକ େ�ଗୀ-ୁ େରଡ଼ିଓ ଆେୟାଡ଼ିନ୍ େଥ�ପି hiା 
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   अେ�ାପkରର ଆବଶ'କତା ପେଡ଼ ଏ� ¡h¦ା �ା� T4 ହେମ�ାନ �ରକୁ ସଠିକ ପ�ମାଣ(4.5-
13 mg/dl)େର ରmବାକୁ େଚ¢ା କ�ଯାଏ 
ଥାଇରଏଡ଼ अବୃଦର �ରୀ�ଣ ପାଇଁ ର� ପରୀ�ା, अଲ୍ ଟ� ାସାଉ�୍, ଛୁ~ି ପ��ା ()ର ଫଳାଫଳକୁ 
େନଇ ଡା�ର ଔଷଧ hiା अେ�ାପkର ମାtମେର ଏହାର ¡h¦ା କ�ଥାr ଥାଇରଏଡ଼ କକ�ଟ 
େ�ଗ अନ' କକ�ଟ େ�ଗ ଭC �ବନପ�� !ପଦଦାୟକ ନୁେହଁ अେ�ାପkର ପେର 
ଔଷଧେସବନ, ସୁ�ୟr�ତ ¡h¦ା, ସମୟାନୁସାେର ର� ପରୀ�ା, ଥାଇରଏଡ଼ �ା�ଂ ଆA କ�ବା 
�ା� ଏ� େ�ଗକୁ ସ�ୂ��oେବ �ୟ�ଣାଧୀନ ରmେହବ 
ଥାଇରଏଡ଼ !ଶୃÅଳା ଗଭ�ବB ମ�ଳା- ପେ� : ଗଭ�ବB ମ�ଳା- ପେ� ଏ� େ�ଗ अ�କ 
ମାତ� ାେର େଦଖାଯାଏ ୨୦-୨୨ ପ��ଶତ ଗଭ�ବB ମ�ଳା ଏ� େ�ଗ�ା� ଆକ� ା� ହୁअr 
ମ�ଳାମାନ- ହେମ�ାନ ଇେ¢� ାେଜନ୍ େଯାଗଁୁ ��ତ େହଉjବା ଥାଇରଏଡ଼ ବାଇ�ିଂ େଗ¬ାବୁlନ୍, T3 
ଏବଂ T4 ସହ ସଂେଯା=ତ େହାଇଥାr ଗଭ�ବB ମ�ଳା- ହେମ�ାନ �ର ସାଧାରଣ ମ�ଳା- 
ଠାରୁ େଦଢ଼ଗୁଣ अ�କ ଗଭ�ବB ମ�ଳା- ଠାେର େବେଳ େବେଳ ପ�ଥମଥର ଥାଇରଏଡ଼ 
!ଶୃÅଳା େଦଖା େଦଇଥାଏ ଶିଶୁ ଜନD େହବାର ୩-୬ ମାସ ପେର ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ' h� 
ମ�ଳା- େ�ତ� େର େଦଖାେଦଇଥାଏ ପ�ବାରର ସଦସ' ମାନ-ର ଯA ଏ� ସମସ'ା ଥାଏ, 
ଗଭ�ବB �ୀ-ର ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ େଦଖାଯିବା ସ´ାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ 
<କ.> ଗଭ�ବB ମ�ଳା- ପ�େର ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ : 
ଯA ଏହା ଠିକ୍ oବେର �ୟ�ଣାଧୀନ େହାଇନଥାଏ, ଗଭ�ଧାରଣ େହବାର ସୁେଯାଗ କମ 
େହାଇପାେର ଏପ�h ଗଭ�ଧାରଣ ପେର ମt ଶାରୀ�କ ଓ ମାନସିକ `ି�ର ଦୁବ�ଳତା 
େଦଖାAଏ ପ�ଥମ ୩ ମାସ ଶିଶୁ ଗଭ�ାଶୟ ମtେର ମା’ର ଥାଇରଏଡ଼ ହେମ�ାନ �ା� ଶ�ିପାଇଥାଏ, 
କାରଣ ଶିଶୁ େଦହେର େସଇ ସମୟେର ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëି ସୃ¢ି େହାଇନଥାଏ अତଏବ 
ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ସମସ'ା ଜାଣିବା �ଣି ଥାଇରଏଡ଼ ବଟିକା ଖାଇବା ଏକା� ଆବଶ'କ 
ଡା�ରୀ ପ�ମଶ�ପେର ବଟିକାର ମାତ� ା ଓ ପ�ମାଣ ବୃ�ି କ�ବା ଉ¡ତ ଶିଶୁର ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëି 
୩ ମାସ ପେର !କଶିତ େହଉjେଲ େହଁ, ମା ଥାଇରଏଡ଼ ବଟିକା େସବନ କ�ବା ଉ¡ତ 
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   ପ�ଥମ ୫ ମାସ େ�ଗୀ ୪ ସ�ାହକୁ ଥେର ଏବଂ ପରବd�ୀ ସମୟେର ୬-୮ ସ�ାହ ମtେର ଥେର 
ଡା�ର- ପ�ମଶ� େନବା ଉ¡ତ ଥାଇରଏଡ଼ ହେମ�ାନର ଆବଶ'କତା ଗଭ�ାଶୟେର ବଢୁjବା 
ଶିଶୁପାଇଁ अତ'� ଜରୂରୀ 
ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ଯA �ୟ�ଣେର ନଥାଏ, ବଡ଼ ଆକାରର ଶିଶୁ ଜନD େହବା, ଠିକ୍ ସମୟ ବହୁ 
ପବୂ�ରୁ ଶିଶୁ ଜନD େହବା, କମ୍ ଓଜନ jବା hiା ମୃତଶିଶୁ ଜନD େହବା ପ� ସମସ'ା 
େଦଖାେଦଇପାେର େକେତକ ମ�ଳା ଉ� ର�kପର ଶୀକାର େହାଇଥାr ମ|ୂ�ା, अପସDାର ବା 
ବୃକକ୍  ସମସ'ା ଓ ଗଭ�ାଶୟେର अତ'�କ ଆମ୍ �ଓଟିକ୍ ସ�ାବ �ରଣ େହବା େଦଖାଯାଇଥାଏ 
ସାଧାରଣ ମ�ଳା ଓ ଗଭ�ବB ମ�ଳା- ମtେର ଏହାର ¡h¦ା �ନ}  େହାଇଥାଏ, TSHର ଲ�' 
�ମ}େର Aଆଯାଇ� 
ପ�ଥମ ତ� ୟମାସିକ  -  ୦.୧ - ୨.୫ miu/ml 
ABୟ ତ� ୟମାସିକ - ୦.୨ - ୩.୦ miu/ml 
ତୃBୟ ତ� ୟମାସିକ - ୦.୩ - ୩.୦ miu/ml 
<ଖ.> ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ଗଭ�ବB- ଲ�ଣ : ଏହା ଗଭ�ବB ମ�ଳା- େ�ତ� େର ବହୁତ କମ 
େଦଖା େଦଇଥାଏ ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ �ୟ�ଣାଧୀନ ନ େହେଲ ଶିଶୁ ଗଳଗ� େ�ଗ, 
अତ'�କ अ`ିବୃ�ି ଏବଂ ଶାରୀ�କ अ�ବୃ�ି ସମସ'ା େଦଖାAଏ ଫଳସରୂପ ହୃଦୟ ଉପେର kପ 
ସୃ¢ି େହାଇ ହୃଦୟ Æ�ନ ବୃ�ି େହାଇଥାଏ ହୃଦଯ� h�ୟା ବ� େହବାର କାରଣ ! 
େହାଇପାେର ନବଜାତ ଶିଶୁମାେନ ! ଏjେର ଆକ� ା� େହାଇପାରr ଏ� େ�ଗର ସମସ'ା jବା 
ମ�ଳା ଗଭ�ବB େହାଇjେଲ, ଡା�ର- ପ�ମଶ� ତତ୍ କାଳୀନ େନଇ ଔଷଧର ମାତ� ା ପ�ବd�ନ 
କ�ବା ପ�ଥମ ��ମାସ ମtେର !େଶଷତଃ ଆବଶ'କ େରଡ଼ିଓ ଆେୟାଡ଼ିନ୍ େଥ�ପି ଗଭ�ବB 
ମ�ଳା- ପାଇଁ ��ପଦ ନୁେହଁ अେ�ାପkର ଆବଶ'କ`େଳ ଗଭ�ଧାରଣର ��ମାସ ପେର 
କ�ଯାଇଥାଏ 
ପ�ଥମ ତ� ୟ ମାସିକେର अତ'�କ ବାrେର ଆକ� ା� ମ�ଳା, ପ¬ାେସzାର h�ଟା ଟୁ'ମର ମିCେଲ 
ମt, ଏଭC ଲ�ଣ େଦଖାେଦଇଥାଏ େତଣୁ ¡h¦ା, ଡା�ରୀ ପ�ମଶ� अନୁସାେର େନବା ଉ¡ତ 
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   ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ : ମନଗଢ଼ାକଥା ଓ ସତ'ତା 
୧. T3, T4 ଏବଂ TSH ସବୁ ଥାଇରଏଡ଼ ହେମ�ାନ୍ ! 
ଉdର : T3 ଏବଂ T4 ଥାଇରଏଡ଼ ଗ�Ëିରୁ �ରଣ ହୁଏ, h� TSH ପିଟୁ'ଟାରୀ ଗ�Ëିରୁ େହାଇଥାଏ 
TSH ପ�oବେର ହ^ T3 ଏବଂ T4 �ରଣ ହୁଏ େତଣୁ TSH ଥାଇରଏଡ଼ େ�ଗ ���ୟ କ�ବାେର 
ସହାୟକ େହାଇଥାଏ ଏହା T3 ଏବଂ T4 ଠାରୁ अ�କ ବ'ବହାର େଯାଗ' 
୨. ସମ� ହାଇେପାଥାଇରଡ଼ିଜ୍ ମ େ�ଗୀ- ଠାେର ଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ ନାହ^ ! 
ଉdର : ମୁହଁ ଫୁlବା, େଦହ ଫୁlବା, ଆଳସ' �ଗିବା, �େବ�ାଧତା, ଦୁବ�ଳ �ଗିବା, ମାଂସେପଶୀେର 
ଯ�ଣା, ଚମ� ଶୁmଯିବା, େକଶ ଝଡ଼ିବା, ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ଋତୁସ�ାବେର अ�ୟମିତତା େଦଖାେଦବା ଆA 
ଲ�ଣ ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ େ�ଗେର େଦଖାଯାଇଥାଏ (େଯେତେବେଳ TSH �ର ୧୫ miu/
mlରୁ अ�କ ଥାଏ) 
୩. ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ େଯାଗଁୁ ଲଗାତାର ଓଜନ ବୃ�ି ହୁଏ 
ଉdର : ମtମ ଠାରୁ अ�କ ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ (TSH ହେମ�ାନ୍ �ର ୨୫mu/l ରୁ अ�କ) େର 
ଓଜନ ୨-୪ hଗ�ା ହ^ ବଢ଼ିଥାଏ ଏ� ସମୟେର ଥାଇର¼ିନ ବଟିକା ବ'ବହାର �ା� TSH �ର 
ସାo!କ �ରକୁ ଆସିବାପେର ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମେର ଆଉ ଓଜନ ବଢ଼ିନଥାଏ 
୪. ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ଆକ� ା� ଗଭ�ବB ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ଶିଶୁକୁ ଜନD  Aअr 
ଉdର : ସାଧାରଣତଃ ଏପ� େହାଇନଥାଏ ଗୁଣସତୂ�  (Chromosome)େର =ନ ତୃଟି େହତୁ 
ଏ�ପ� ସମସ'ା େଦଖାଯାଇପାେର 
୫. ଯA ଥେର ତୁେମ ଥାଇରଏଡ଼ �ା� ଆକ� ା� ହୁअ, �ବନସା� ଏ� େ�ଗ ରେହ 
ଉdର : ଏହା ସତ', h� ସବୁେବେଳ ନୁେହଁ अ�ମାତ� ାେର jବା ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ, କ¬ ୀ¢ 
अସୁ`ତା ଏବଂ ଔଷଧ େଯାଗଁୁ ଆସିjବା ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମେର ସମସ'ାରୁ ସ�ୁ�� �େ�ଗ 
େହବା ସ´ାବନା ଥାଏ ଡା�ରୀ ପ�ମଶ� ଓ �ୟମିତ ଔଷଧ େସବନ �ା� ଏହା ସ´ବ 
୬. ଥାଇର¼ିନ୍ ଔଷଧ Aନର େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େସବନ କ�େହବ 
ଉdର : ଥାଇର¼ିନ ଔଷଧ େକବଳ ପ�ାତଃକାଳେର ଖାlେପଟେର hiା ଜଳmଆ / k / କଫି 
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   ପିଇବାର अ�ତଃ ଏକ ଘzା ପବୂ�ରୁ େସବନ କ�ବା !େଧୟ େକେତକ !େଶଷ£- ମତେର ଏହା 
�ତ�  େoଜନର k�ଘzାପେର େସବନ କେଲ ଉdମ ପ�oବ େଦଇଥାଏ 
୭. ଥାଇର¼ିନର ଦୁñ�oବ ବହୁତ अ�କ 
ଉdର : ଠିକ୍ ମାତ� ାେର ଏବଂ ଡା�ରୀ ପ�ମଶ�େର ବ'ବହାର କେଲ ଏହା ସ�ୂ��oେବ ��ପଦ 
ଏବଂ ପ��h�ୟା¿ନ େହାଇଥାଏ !ନା ପ�ମଶ�େର hiା अତ'�କ ମାତ� ାେର ବ'ବହାର କେଲ, 
ହୃଦÆ�ନ ବୃ�ି, େଦହରୁ अତ'�କ ଝାଳ ବ�ବା, ଓଜନ �ୟ େହବା, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା, ¡ଡ଼ି¡ଡ଼ା ସoବ 
େଦଖାଯାଏ ଶିଶୁମାନ- େ�ତ� େର ଏହା ମ�ିÇେର kପ ସୃ¢ି କ�ଥାଏ 
୮. ଥାଇରଏଡ଼ ଔଷଧ େସବନ ଗଭ�ବB- ପାଇଁ ହା�କାରକ 
ଉdର : ଆେଦୗ ନୁେହଁ ଏହା ସ�ୂ��oେବ ��ପଦ ଏହା ଗଭ�ବB ମ�ଳା ଏବଂ ଶିଶୁର େକୗଣସି 
�� ଘଟାଇ ନଥାଏ ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ସମସ'ା jବା ଗଭ�ବB ମ�ଳା ଔଷଧ େସବନ 
କ�ବା �ା� ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁର ସା`' ଉdମ ରେହ ଗଭ� ସମସ'ା, ଗଭ�ପାତ େହବାର 
ସ´ାବନା ମt କମ େହାଇଥାଏ ଏହା�ା� ଗଭ�` ଶିଶୁର ମ�ିÇର अ�ବୃ�ି େହାଇଥାଏ 
୯. ଥାଇରଏଡ଼ अେ�ାପkର �ା� ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ ସମସ'ା ଦୂର େହାଇଥାଏ 
ଉdର : ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ �ମେ� अେ�ାପkରର ଆବଶ'କତା ନଥାଏ 
୧୦. ଶିଶୁମାନ-ର ହାଇେପାଥାଇରଏଡ଼ିଜ୍ ମ େହତୁ େସମାେନ ବୟ� େହବାେବଳକୁ କ¢ େoଗr 
ଉdର : ଥାଇର¼ିନ ଔଷଧର ସଠିକ ବ'ବହାର �ା� ଶିଶୁମାନ-ର ସଠିକ अ�ବୃ�ି େହାଇଥାଏ, 
ଏବଂ େସମାେନ ବୟ� ମାନ- ପ� ସ|�େର �ବନଯାପନ କ�ପାରr 
୧୧. ଥାଇରଏଡ଼ େହବାପାଇଁ ବ�ାେକା! ଓ ଫୁଲେକା! ଆA ପ�ବା ଦାୟୀ  
ଉdର : ଆେୟାଡ଼ିନ अoବ ଜ�ତ ପ�`ି�େର ଏ� ପ�ବା ହେମ�ାନ୍ ସୃ¢ିେର ବାଧା ଘଟାଇଥାଏ 
h� ବd�ମାନ ଆେୟାଡିନ୍ ଯୁ� ଲବଣ ବହୁଳ ବ'ବହାର େହତୁ ଏ� ସବୁ ପ�ପ�ବା ବ'ବହାର 
ଉପେର େକୗଣସି ବାଧା / �େଷଧ କ�ଯାଏ ନାହ^ 

अ�ଃସ�ା? ଗ�Ëି ଏବଂ ମଧୁେମହ !େଶଷ£, ଥାଇରଏଡ଼ !େଶଷ£ 
ଡାଇେବଟିସ୍ ଏ� ଏେ�ାେକର୍ h¬�କ୍, ବ�ହD ପୁର  

ଇେମଲ୍ : diab.endocare@gmail.com େମାବଇଲ୍ : 07749804401 / 09040475800 
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ସରୂପ କୁମାର ମଲ¬  

 ମା, େସ ପ� ଜନ� େସ ତ ଜନD  େନଇ� େକବଳ 
ସ�ାନ-ର �ଳନପାଳନ କ�ବାପାଇଁ ତା’ର କଣ �ଜର h� 
ମନେଟ ନାହ^ ଦଶ ମାସ �ଜ ଗଭ�େର ଧାରଣ କ� େସ �ଜର 
अlअC ସ�ାନଟିକୁ ଜନD  େଦଇj�, ତାକୁ ଆ=ର ପଥଭ� ¢ ସ�ାନଟି 
ଭୁl ଯାଉ� ଏହାଠାରୁ ବC ଲíାର କଥା h� ନାହ^? �ଜର ସମ� 
ସାଥ�କୁ ଜଳା©C େଦଇ �ଜକୁ ସCତାପ� ଜାC େଦଉ�, ତାକୁ ଆେମ 
ଭୁl ପା�ବା େକମି�?? 

 �ଜର େଦବତୁଲ' ବାପମାଆ-ୁ କ¢ େଦଇ େଯଉଁ ସୁଖ ଏଇ अେଯାଗ' ପୁअମାେନ अଜ�ନ 
କରୁଛr, େସମାନ-ୁ ପଶୁ କ�ବା ହ^ ସାର େଯେତେବେଳ �ଜ ମ�ିÇକୁ ହାତ ପାଇଯାଉ�, 
େସେତେବେଳ ଏଇ ମା ବାପାଟି େସମାନ- ପାଇଁ अେ�ଡା ପାଲଟି ଯାଉଛr �ଜର अ��ା�ି�ର 
େବାଲକ� (��ୀେର େଗାଟିଏ କଥା अ�, ‘େଜାରୁ କା ଗୁ�ମ’) ପାଲଟି ଯାଉଛr �କ୍, ତମ �ବନ 
ହାେୟ!! ଠିକ अ�, ତେମ ଯA oବୁଛ, ମା କଥା ମା�! ଯA, ତ େହେଲ �ଜର �ବନସାଥୀ ସହ 
େ�େକ କ�େବ ‘ଆେର! େସ ତ ମା ବୁ�ିଆ!’ େ�କ- କଥା o! ‘�ୀ ବୁ�ିଆ’ େହେଲ ଘର o�ିବ 
ସିନା େକେବ ସୁନାର ଘର ଗଢି େହବ�! େ�କକଥା ପରବାୟ କ�ବାର h� କାରଣ ହ^ ନାହ^, 
ତେମ ଭଲ କର h ଖ�ପ କାମ, େ�କ କାମ ହ^ େକବଳ କ�ବା 

 ଏକଦା େଲଖକ ଏକ ଘେ�ଇ ଟି�େର ପ�ସା�ତ କାଯ�କ�ମ ‘ନୁ'ଜ ଫୁ'ଜ’ େଦଖୁjବା େବେଳ 
ଏକ ଦୃଶ'ଟି ମନକୁ ବ'jତ କ�! ଏକ �ବନର େଶଷ ଉପା�େର jବା ବ'ା�ଗ�̀  େ�କଟିକୁ 
େକମି� ତା- ସ�କ�ୀୟ ବସରହଣୀ `ଳେର अସହାୟ अବ`ାେର �ଡି klଯାଇjେଲ!! ଯାହା- 

A େଟାପା ଲୁହA େଟାପା ଲୁହA େଟାପା ଲୁହA େଟାପା ଲୁହ    
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   ପାଇଁ ଆ= େସ ସବ�ସ ତ'ାଗ କ�େଦଇjେଲ, େସଇମାେନ ହ^ ତା-ୁ ସବ�ହ� କ�େଦେଲ! 

 �କ୍!! ତମ �ବନ!!! ଆେର ତମ ପାଖେର �ଗୁ� ମଣିଷପଣିଆର ଗ� ଟିେକ ! 
ନାହ^!!! 

 �ଜର ଜ��କୁ େନଇ େକମି� େସମାେନ ବୃ�ାଶ�ମେର �ଡ଼ି ଆସୁଛr!! ଆପଣ ଯA 
େକେବ କାଶୀ / ବାରଣାସୀ ଯାଆr, ତା’େହେଲ ଆପଣ ��ିତ oେବ ��ାକଡ଼େର ��ାବୃdି 
କରୁjବା (ଦୁ�ଆ ଆଗେର ଭଦ� େ�h େଦଖାଉjବା ପୁअର) अେ�ଡା ମା’କୁ େଦmପା�େବ!! ପୁअ 
ଆେମ�କା / Aଲ¬ ୀ / ମୁiାଇ / େକାଲକାତାେର, ବାପ ମା �ଜ ଗଁା ମାଟିେର ଆେର oଇ, 
ସହରେର େଯଉଁ ଦାମ, େସଇjେର ବାବୁମାେନ �ଜ �ୀ ପି�ଛୁଆ େନଇ ଚCବା ମୁ�ିଲ!! 
େସjେର ପୁଣି େବାଝ ଉପେର ନCତା !ଡା!! 

 ମା’, େସ ତ ଜନD  େଦଇ� ନା... େସ କା�ି ! ପା�ବ�, କାେଳ ତା ସ�ାନର h� अ�¢ 
େହଇଯିବ!!ତା’ର େଶଷ ସiଳ ଟିକକ ! ଛଡ଼ାଇ ରଖୁଛr େହ ପ�ଭୁ, ଚକାଆm!! େକମି� 
େଦmପାରୁଛ ଏଇ ସବୁ?? ପାରୁଛ ତ ଯA କଳ� େବେଶ ଆସି ଏଇ ବ'ା�ଗ�̀  ସମାଜକୁ େଶଷ 
କ��अ ପ�ଭୁ!! 

େମାବାଇଲ୍ - mobile : 07795351110 

ଇ-େମଲ୍ - beingswarupmall@gmail.com 
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ପAD� ପି�ୟଦଶª� ମିଶ� 
ସD Ý� ଏକ अପାେଶା� ଜହ}  
େକେବ ପୁଣି Aେଶ ଫିକା ଫିକା 
ମCନ ମCନ 
େକେତେବେଳ େସ ହ=ଯାଏ 
ଦୂର Aଗବଳୟର ତେଳ 
ମନେର अଜଣା ଆତ- େଖଳାଇ 
ପୁଣି େକେବ ତନୁମନକୁ ପୁଲhତ କ� 
अବା�ତ େଜ'ାାଧା�କୁ !½ିେଦଇ 
ସଶରୀର !ଦ'ମାନ ହୁଏ 
ଆo, ସେତ େଯମି� ଜଣାଇ Aଏ 
ଆ= ହ^... ଆ= ହ^ ପ�ୂ�ମୀର Aନ 
 
ସD Ý� ଏକ ଶୀତA�ଆ ସକାଳର 
କअଁCଆ Æଶ�ର ସରୁୂଜ 
ମେନହୁଏ ପୁଣି ଏଇଠି अଟh ଯାଆ�ା h? 
େଦହମନକୁ ମଜବୁତ୍ କ�Aअ�ା 
��ର अଳସପଣକୁ କାଟିେଦଇ... 
ସୃ¢ିର ପ�େତ'କ �ବ-ଠୁଁ ବାହାବା େନଇ 
ସୁେନl ର�ପାଇଁ ହୁअ�ା ଫୁେଲଇ 
ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଆେ� ଆେ� 
ଉପରକୁ ଉେଠ... 
ବଜାଇ Aଏ େସ... ସତକ� ସଚୂନାର ଘzି 

�ବନେଜ'ାା�ବନେଜ'ାା�ବନେଜ'ାା�ବନେଜ'ାା    
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   କୁହାଟ ମାେର, ଶୁଣିଯାअ... ଶୁଣିଯାअ ଭଉଣୀoଇ 
ବd�ମାନକୁ ଆେବା��अ 
�ବନେର ବୁଣିAअ 
କd�ବ'ର ମୁରୁଜ..... 
 
ଉଭୟ ଉଭୟ-ର ହାତେର ହାତ 
ପାଦେର ପାଦ ମିଶାଇ 
kଲ, 
ପହ~ାଇ Aअ ନୂତନ ଯୁଗେର 
ସୃ¢ିର ବାd�ା... 
ପ��ଟି अଜଣା ପାଖେର 
ଆେମ ସବୁ ତ ସମାନ 
hଏ ନୁେହଁ ବଡ଼ hଏ ନୁେହଁ ସାନ 
ପ�� ମୁହୂd�େର ଉ-ିମାେର ସD Ý� 
ମାନସପଟର ¡ତ� ... ଚ�ତ� େର 
ସ�-ୁ କୁେହ ବଜାୟ ରଖ 
ନ େଦm ପଛ 
�ଜ ଆତD ସ�ାନ... ସା�ମାନ 
ନ o! ପୁରୁଷ... ନାରୀ  
 

ବ�ହD ପୁର 
ଇେମଲ୍ - payal.likan@gmail.com 
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अ�ଲ କୁମାର େବାଇ� 
 ମଣିଷର ଇ|ା अେନକ ଥାଏ େହେଲ ସବୁ ଇ|ା ପରୂଣ ହୁଏ 
ନାହ^ ଆଉ ଇ|ା ପରୂଣ ନ େହେଲ ମନକୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ େସ�ଭC 
ଇ|ା କ�jେଲ ରେମଶବାବୁ ରେମଶ ବାବୁ େହେଲ ଭୁବେନଶର 
ସହରର ଜେଣ ନାମିଦାମୀ !ଲ୍ ଡ଼ର !ଶାଳ ସ�dିର अ�କାରୀ 
अଜସ� ପଇସା, ଜମି, ବାଡ଼ି, ବ'ା-୍ ବା�ନ୍ ସ, େକୗଣସିjେର ଭଗବାନ 
अoବ କ�ନାହାr ଏେତ ସବୁ ଥାଇ ମt ତା- ମନେର ନା ଗବ� ନା 
अହଂକାର ସେବ�ାପ� େସ ଜେଣ ସíନ ଓ ଭଦ�  େ�କ ତା- 
ମନେର ସବୁେବେଳ ଥାଏ ଗ�ବମାନ- ପ�� ଆ��କତା ରେମଶବାବୁ- ପ�ବାର କ�େଲ େସ 
ଆଉ ତା- େଗହ¬ ା ଦୁଇ ପୁअ ପତ} ୀ ରମାେଦ? अଧାବାଟରୁ ତା-ୁ �ଡ଼ିେଦଇ klଯାଇjେଲ 
େସ� Aନଠାରୁ ରେମଶବାବୁ ତା-ର ଦୁଇ ସ�ାନକୁ ବାପା ଓ ମା’ର େସ}ହ େଦଇ ବଡ଼ କ�ଛr 
ଏବଂ ତା- �ବନର ସବୁ ସପ} େସଇ ଦୁଇଜଣ- ପାଇଁ 
 ବଡ଼ ପୁअ ସୁବ�ତ ଓ ସାନ ପୁअ ସୁମନ େକେବ ! ରେମଶ ବାବୁ- େକୗଣସି କଥାକୁ ମନା 
କରr ନାହ^ ରେମଶ ବାବୁ େସମାନ- ସବୁ अC अ&�C ପରୂଣ କ�ଛr ମା’ର अoବ େସମାେନ 
େକେବ ଉପଲବ୍ � କ�ପା�ନାହାr ରେମଶ ବାବୁ ପୁअ ମାନ-ୁ େନଇ େଯେତ ଭଲ ପାଆr 
େସ�h େସମାନ- ଭ!ଷ'ତ କଥା ¡�ା କରr େସମାେନ ଭଲ �ୁଲେର ପଢୁଛr େହେଲ 
ରେମଶବାବୁ- ଇ|ା େସମାେନ କାହା� !ନା ସାହାଯ'େର �ଜ େଗାଡ଼େର �େଜ �ଡ଼ା ହୁअ� 
ଏମି� oବୁ oବୁ ସୁବ�ତ ଓ ସୁମନ-ର ପାଠପଢ଼ା ସ�ଯାଇ� େସମାେନ ଘରକୁ େଫ� ଆସିଛr 
ପୁअମାେନ ଘରକୁ ଆସିବାପେର ରେମଶବାବୁ- ଖୁସି କ�େଲ ନ ସେର ପୁअମାନ-ୁ ପାଖେର 
ବସାଇ ଜାଣିବାକୁ kହାr େସମାେନ କଣ କ�ବାକୁ kହୁଁଛr ପୁअମାେନ h� ବୁଝିପା�େଲ ନାହ^ 
ଏେତ !ଶାଳ ସ�dିର अ�କାରୀ େସମାେନ, େସମାନ-ୁ ବା khରୀ କ�ବାର h ଆବଶ'କତା 

କମ�କମ�କମ�କମ�    
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   ର�� ? େହେଲ ରେମଶ ବାବୁ ପ�ା©ଳ oେବ ବୁେଝଇ କ�େଦେଲ; େଦଖ ତୁମମାେନ ପାଠ ପଢ଼ା 
ସା�େଦଇଛ, ଏେବ �ଜର ବୃdି ଏବଂ �ଜ େଗାଡ଼େର �େଜ ଠିଆ େହବାର ପ�ୟାସ କର 
ପୁअମାେନ ପରÆରକୁ kହ^େଲ ରେମଶବାବୁ କହୁଛr, ତୁମ ଭ!ଷ'କୁ େନଇ ମଁୁ ବହୁତ 
ଆଶାବା¯ ତୁମ ଭ!ଷ'େର କଣ କ�ବ େକମି� କ�ବ େସ !ଷୟେର ମଁୁ ବହୁତ ¡�ା 
କ�େଦଇ� ଏେବ ମଁୁ ତୁମ ଦୁଇଜଣ-ୁ ଏକ ମାସ ସମୟ େଦଉ�, �ଜର �ବନପËା �େଜ 
ବା��अ ତୁେମ �ବନେର କଣ କ�ବାକୁ kହୁଁଛ, ତାହା ¡�ା କ� େଦଖ ଆଉ ପଦେ�ପ �अ  
 ସୁବ�ତ : ବାପା ଏ କଣ କହୁଛr, ମଁୁ h� ବୁଝିପାରୁ� 
 ସୁମନ : େମା ମୁ�େର ! h� ପଶି�� ବାପା ଆମକୁ ଏମି� କାହ^h କ�େଲ? ଆମର ତ 
ଏ अଜସ� ସ�dି, ବସି ଖାଇେଲ ! ସ�ବ� ଆଉ ବାପା ସହରର ଜେଣ ପ��2ିତ !ଲ୍ ଡ଼ର 
ଆମକୁ ପୁଣି h अoବ अ� େଯ ଆେମ khରୀ କ�ବା? ବାପା- अେ� ଏ ସବୁ ତ ଆମର ଆେମ 
ପୁଣି କାହ^h ପ�ଶ�ମ କ�ବା, khରୀ କ�ବା?  
 ରେମଶବାବୁ- କଥା ପୁअମାନ- େହଜେର ପଶିନj� େସମାେନ �ବନକୁ ଉପେoଗ 
କ�ବାକୁ �ଗିପଡ଼ିjେଲ ସା�ସାଥୀ କ�ବା, ସିେନମା ଯିବା, ସମୟ ନ¢ କ�ବା ଇତ'ାAେର 
ସମୟ !ତୁj� େଦଖୁ େଦଖୁ ମାସଟିଏ ସମୟ େକମି� !�ଗ� ଜଣାପଡ଼ି� ନାହ^ 
 Aେନ ଉଭୟ ପୁअ-ୁ ପାଖକୁ ଡାh େସ ପ�ଶ} କ�jେଲ, କଣ �ñdି େନଇଛ, �ଜ �ବନ 
ବାବଦେର, ବୃdି ବା khରୀ ବାବଦେର? ପୁअମାେନ �ରବ ରେମଶବାବୁ ହେତା¦ା�ତ େହାଇ 
କ�େଲ, ତୁେମ ଦୁଇଜଣ େକବଳ ସମୟ अପଚୟ କ�ବାେର �ଗିପଡ଼ିjଲ ଯାହା �ବନକୁ 
ଭଲoେବ �ରୀ�ଣ କ� େଦଖ ସମୟ େକେବ अେପ�ା କ�ବ� େଯେତେବେଳ ତୁମ ବୁ�ି 
ଆସିବ େସେତେବଳକୁ अବ`ା अସ´ାଳ େହାଇଯିବ ମଁୁ ତୁମ ଦୁହ^କୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ମାସର ମହଲତ 
େଦଉ� େଦଖ ଏଇ ମାସେର େଯମି� େହେଲ h� ବ'ବ`ା କର ଯA ନ ପା�ବ ତା େହେଲ ମଁୁ 
ତୁମକୁ ଏ� ଘରୁ !ତାଡ଼ିତ କ�ବାକୁ କୁ²ାେବାଧ କ�! ନାହ^ 
 ସୁବ�ତ କ��, ବାପା ଆପଣ ଏ ସବୁ କଣ କହୁଛr ? ଆେମ ତ ଏେବ ହ^ ଡିଗ�ୀ ସା�େଦଇ 
ଆସିଛୁ ଆଉ ଏେତ ଜଳA ବୃdିର h ଆବଶ'କତା ର��? ଏେବ �ବନକୁ h� ଉପେoଗ 
କ�ବା ସମୟ ପାଇଛୁ ଏେବ ଏେବ h khରୀ h ବୃdି ? 
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    ରେମଶ ବାବୁ !ର�oବ ପ�କଟ କ� କ�େଲ, ଶୁଣ େମାେତ େସ ସବୁ ଶୁଣିବାର ନାହ^ େମା 
କଥା ନ ର�େଲ, ତୁେମ ଦୁେହଁ ଏଠି ର�ପା�ବ ନାହ^ େକବଳ ଡିଗ�ୀଟିଏ ପାଇଗେଲ �ବନେର 
ସବୁ h� ମିCଯାଏ� ସବୁପାଇବା ପାଇଁ ପ�େଚ¢ା କ�ବାକୁ ପେଡ଼ ଆଉ େଯଉଁ ସ�dିକୁ େଦm 
ତୁେମ ଭଳh ଯାଉଛ, ମେନ ରଖ ଏଇ ସ�dିରୁ କାଣିkଏ ! ତୁେମ ପାଇବ ନାହ^ �ଜ େଗାଡ଼େର 
�େଜ ଠିଆ େହେଲ ଯାଇ ଏଇ ସ�dିରୁ h� ପାଇବାର ହକଦାର େହବ ଏ� ସ�dି କ�ବାକୁ 
େମାେତ େଯମି� କ¢ କ�ବାକୁ ପଡ଼ିj�, େସ ସବୁ ତୁେମ କ�ବ େବାl େମାର ଆଶା େମାର ନଁା 
ଛଡ଼ା ତୁେମ �ଜର ପ�ଚୟ �େଜ �ଆ� କ�େଲ ମଁୁ ସବୁଠାରୁ अ�କ ଖୁସି େହ! େତଣୁ ମଁୁ 
େଗାଟିଏ ମାସ ସମୟ େଦଉ� ଯାअ h� କ�h େଦଖାअ 
 ରେମଶ ବାବୁ- କଡ଼ା ତାଗିଦ୍ ଶୁଣି ସୁମନ୍ କ��, oଇ େମାେତ କାହ^h ଡର �ଗୁ� 
ବାପା- କଥା େମାେତ h� ଠିକ୍ �ଗୁ� ସୁବ�ତ ହସିେଦଇ କ��, େତାର ଯA ଏେତ ଭୟ ତୁ 
ଯାଆ କଣ କ�ବୁ ମଁୁ h� କ�! ନାହ^ ବାପା h� କ�େବ�, ଏମି� ଖାl କହୁଛr ସୁବ�ତ 
ଆଳସ' ଶୀକାର େହାଇjେଲ େହଁ ସୁମନ h� ଚ~ଳ j� �ଜ ପାଇଁ h� ନା h� ବ'ବ`ା 
କ�ବାପାଇଁ େସ अେନକ େଚ¢ା କରୁj� Aେନ ଶୁଣି� ସହରକୁ ଜେଣ ବାବା ଆସିଛr, ଏବଂ େସ 
େ�କ- ଭ!ଷ' କହୁଛr ସୁମନ ଯାଇ ସୁବ�ତକୁ କ�� oଇ ଏଇ ସହରକୁ ଜେଣ ବାବା ଆସିଛr, 
kଲ ତା-ୁ େଦଖାକ�ବା େସ କାେଳ େ�କ-ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ଭ!ଷ' କ�େଦଉଛr ଦୁେହଁ 
ବାବା- ପାଖକୁ ଗେଲ ସୁବ�ତ ମନେର jବା ପ�ଶ} ପk��; ବାବା ଆେମ ପାଠ ସା�େଦଇ khରୀ 
अେନ ଷଣେର अଛୁ, h� ପାଉନାହୁଁ ଆେମ କଣ କ�ବୁ ? ବାବା ଆm ମୁAେଦଇ କ�େଲ, ଯାअ 
ବାଳକ ଭଗବାନ ତୁମପାଇଁ ଉ¡ତ ପଦେ�ପ େନଇଛ� ତୁମକୁ ��ା ଆେପ ଆେପ ମିCଯିବ 
ବାବା ହସିେଦଇ କ�େଲ, ‘କମ� କ�kଲ, ଫଳର ଆଶା ରଖନାହ^’ 
 ସୁବ�ତ ଆଉ ସୁମନ ଘରକୁ େଫ�ଆସିେଲ ବାବା- କଥାର ମମ� ସୁବ�ତ h� ବୁଝିପା�� 
ନାହ^ ସୁମନ h� �ଜ khରୀ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ େଚ¢ା ଜାରୀ ରm� h� Aନପେର 
ସୁମନକୁ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର khରୀଟିଏ ମିC� େସ ବହୁତ ଖୁସିj�, େହେଲ ସୁବ�ତ େକୗଣସି 
କାମେର ଇ|ା େଦଖାଇ ନj� େସ ଘେର ହ^ j� Aେନ ରେମଶବାବୁ ସୁବ�ତକୁ ଘେର jବା 
େଦm ପk�େଲ, ତୁେମ ବୃdି अେନ ଷଣେର ଯାଉନାହଁ କାହ^h ? େସ କ��, ବାବା କ�ଛr, 
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   ଭଗବାନ ସବୁ େଯାଗାଡ଼ କ�ଛr େମାର କୁଆେଡ଼ ଯିବା କଣ ଦରକାର? ରେମଶବାବୁ ଉତ'� 
େହାଇ କ�େଲ, େତା ପାଇଁ hଏ େକାଉଠି କଣ େଯାଗାଡ଼ କ�ରm� େସ ସବୁ େମାେତ ଜଣା ନାହ^ 
େହେଲ ତୁ ଏଇ ଘେର ର�ବୁ ନାହ^ ଏଇ ମୁହୂd�େର ଏଇ ଘର �ଡ଼ି klଯାଆ  
 ସୁବ�ତ ବାପା- କଥା ଶୁଣି ଘର �ଡ଼ି klଆସି� ଭଡ଼ା ଘର େନଇ ର�� Aେନ ଦୁଇAନ 
ଭଲେର ଗ� h� ପୁଣି अଥ�ାoବ େଯାଗଁୁ ଖାଦ' ପାଇ�ନାହ^ ଏjେର �ୁÖ ସୁବ�ତ େସଇ ବାବା-ୁ 
ସବୁ େଦାଷ େଦଇ କ��, ବାବା େମାେତ ଠhେଦଇଛr େସ ବାବା- ପାଖକୁ ଯାଇ କ��, ଯA 
ଭଗବାନ େମା ପାଇଁ ସବୁh� େଯାଗାଡ଼ କ� ରmଛr ତା େହେଲ େମାେତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହ^ 
କାହ^h ? ବାବା ସିDତହସ େଦଇ କ�େଲ, ଭଗବାନ େଯାଗାଡ଼ କ�ଛr, h� ଆଣି ପାଖେର 
ପହ~ାଇେଦେବ େବାl ତ ମଁୁ କ�� ? ଭୁlଗଲ େସ Aନ ମଁୁ କଣ କ�jl? କମ�କ� kଲ, 
ଫଳର ଆଶା କରନାହ^ କମ� କ�jେଲ ହୁଏତ ତୁେମ ଏେବ ଫଳ ପାଇସା�ଥା� ତୁେମ 
ବସିର�େଲ ଫଳ ପାଇବ� �ବନେର h� ପାଇବାକୁ େହେଲ अେନକ ପ�ଶ�ମ କ�ବାକୁ 
ପେଡ଼  ତୁେମ �େଜ �ଜକୁ ପ�ଶ} କ�େଦଖ, ତୁେମ �ଜ �ବନେର ଉନ}� ପାଇଁ କଣ େଚ¢ା 
କ�ଛ ? ଖାl ପାଠ ପଢ଼ିେଦେଲ ସବୁh� ମିCଯାଏ ନାହ^, ଏହା ସ�ତ अtବସାୟ ଓ ପ�େଚ¢ା ମt 
କ�ବାକୁ ପେଡ଼ !ନା କମ�େର େକୗଣସି ଫଳ ମିେଳନାହ^  
 ସୁବ�ତକୁ £ାନ େହଉj� େସ କ�jବା ଭୂଲ !ଷୟେର େସ �େଜ ଜାଣିପାରୁj� 
ରେମଶବାବୁ- ପାଖେର େଗାଡ଼ଧ� �ମା ମାଗିj� ସୁମନ ପ� �େଜ ମt khରୀ ପାଇଁ 
େଚ¢ାକ�j� ଏବଂ Aେନ େସ ! �ଜ େଗାଡ଼େର �େଜ ଠିଆ େହାଇପା�j� 
 ରେମଶବାବୁ- ଦୁଇପୁअ �ଜ େଗାଡ଼େର �େଜ ଠିଆ େହାଇପା�jେଲ ଏହା େଦm 
ରେମଶବାବୁ ଖୁସି େହଉjେଲ ଏବଂ େସ ରmjବା ମେନା�ାମନା ପୁରଣ େହାଇj� 
  
ସି-୨, ଏଲ୍-୨, ୧୪୧ 
େଛ� କେ��, �ଉରେକ� 
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ତା� ପ�ସାଦ େଜନା 
ତୁମକୁ ମଁୁ kହ^ kହ^ େବଳଯିବ ବୁଡ଼ି 
ଆm ଲୁହ ଗାଲ େଦଇ ତେଳ ଯାଏ ପଡ଼ି  
 
mଆପିଆ ସବୁh� 
�େଗନାହ^ ଭଲ 
ମେନ ମେନ ଝୁରୁअ� 
ତୁମ ହସା େଗଲ ! 
 
ଭଲ अଛ ନାହ^ hବା 
ଜାଣୁନାହ^ h� 
¡ହ} ା େ�କ େଦଖାେହେଲ 
େଦଇଥାr ପୁ|ି ! 
 
ଚଇତାC ବାଆ େବାେହ 
ଆମ ଘର େଦଇ 
ପଣତଟା ଉଡ଼ିଯାଏ 
ଫର ଫର େହାଇ ! 
 

ତୁମକୁ kହ^ େବଳଯିବ ବୁଡ଼ିତୁମକୁ kହ^ େବଳଯିବ ବୁଡ଼ିତୁମକୁ kହ^ େବଳଯିବ ବୁଡ଼ିତୁମକୁ kହ^ େବଳଯିବ ବୁଡ଼ି    
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   େଦହମନ ଛନ ଛନ 
�ଜ ନାହ^ ଆଉ 
ତୁମ !ନା େପ�ମ ସିନା 
ବଢ଼ିଯାଏ ଦାଉ ! 
 
ଆm ମC ସପନକୁ 
ବସି ବସି oେଳ 
ବଳ ନାହ^ ଉଠାଇ! 
କୁଟାmअ େହେଳ ! 
 
ଯିଏ େଦେଖ ମୁହଁ େମାଡ଼ି 
ତାର ବାେଟ ଯାଏ 
ବାୟାଣୀ ମଁୁ େହାଇଯାଏ 
ତୁମ �ଗି ହାେୟ ! 
 
େନଇଯାଆ େଡଣା ଧ� ଟାଣି ତୁମ ପାେଖ 
େସ�hେର oଗ'ବB ରହr ମଁୁ ସୁେଖ ! 
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ପ�ହ¬ ାଦ ଖେଟାଇ 

 ପ�କୃ�ପ�ଦd େକାଳେର ମଣିଷ ଜନD  େନଇ� ଜନD  େନବାଠାରୁ 
ତା’ର େଶଷ �ଃଶାସ ଯିବାପଯ�'� ଏ� ଧ�ପୃ2େର ସମ� କାଯ�' 
�ବ�ାହ କରୁ� େତଣୁ ଏ ଧରଣୀ େକେତ ମହାନ ତାହା ଆମ ବ��ନାର 
ବାହାେର ମଣିଷ ଆ= !£ାନର କ�ମ�େର ବହୁତ ଆଗେର 
ମଣିଷ ¡�ା କରୁ� ମ�ଳ ଗ�ହେର ବାସ କ�ବାପାଇଁ ଏହାପାଇଁ 
��ମତ େବୖ£ା�କମାେନ अହରହ ଗେବଷଣା କରୁଛr ମଣିଷ ଯA 
ମ�ଳ ବା ଚ��େର ବାସ କେର ତାର ବୟସ େକେବେହେଲ ପା~ଶତ 
ବଷ� େହାଇପା�ବ ନାହ^ େତଣୁ ପୃj?ପୃ2େର ବ~ିବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ h�ଟା ସାବଧାନତା 
अବଲiନ କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ମଣିଷ ଆ= ସାଥ��ି�ୟ େହାଇପଡ଼ି� କାରଣ ମଣିଷ ଆ= କମେର ସ�¢ ନୁେହଁ �ତା�� 
େକମି� ଦୁଇk�ଟା େକାଠା !�ନ}  ସହରେର େହାଇଯାଆ�ା େସjପାଇଁ ମିଛର ଆଶ�ୟ େହଉ ବା 
ସ�ୂ��ରୂେପ ପ�େବଶକୁ ଧଂସ କ� େହଉ, ଏjପ�� ମଣିଷର �ଘା (ଦୃ¢ି) ନାହ^ େଯେତ !£ାପନ 
ଜ�ଆେର ସେଚତନତା େଦେଲ ମt ମଣିଷ �ଜକୁ େକେବ ! ସଂେଶାଧନ କ�ବା ପାଇଁ ପ��ୁତ 
ନୁେହଁ ଏହା ଏକ ଋଗ୍ ଣ ମାନସିକତାର ପ�ଚୟ ଆେମ ଜାଣିେଛ, ‘ମା’ର େକାଳ ସବୁଠାରୁ 
��ପଦ େତଣୁ େଯଉଁ ମାର େକାଳେର ବଢୁେଛ ସିଏ ଯA `ିର ନ େହ�, େତେବ ଆମର अବ`ା 
କଣ େହବ ? ଆ= !£ାନ ସବୁ େଦଇକ� ! ଭୂମିକ�ର କାରଣ ���ୟ କ�ପାରୁନାହ^ 
େନପାଳେର େଯଉଁ ଭୂମିକ� େହ� ତାର ପ�ଣାମ େଯ अତ'� ଭୟ-ର େହଇj� ତାହା ସମେ� 
େଦmେଲ ହଜାର ହଜାର �ରୀହ ଜନତା େପାକମା�ପ� ମ�ଗେଲ अଗଣିତ େ�କ ପ�ୁ अଥବ� 

ଧଂସର ଏକ ଆoସଧଂସର ଏକ ଆoସଧଂସର ଏକ ଆoସଧଂସର ଏକ ଆoସ    
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   େହାଇଗେଲ ପ�ତାପର !ଷୟ େଯଉଁଠି �ମାଳୟ ଭC ମହାେମରୁ `ିର ନୁେହଁ, େସଇଠି ମଣିଷ 
ସମାଜ ଧଂସ େହବା େକେତ �ଣ େହବ ? 

 ଦୁଃଖର !ଷୟ ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ସେd  ଆେମ େକେତ ସେଚତନ ? ଆେମ େହାଇପା�ବା 
ନାହ^ ମt କାରଣ ଆେମ ଉନ}�ର ଏମି� ଏକ େସାପାନେର ପହ~ିଯାଇେଛ, େଯଉଁଠି ଉନ}� ଓ 
ପ�ଗ�ର अଥ� ହ^ େହଉ� ଧଂସ ପ�େବଶ ଧଂସ େହେଲ ହ^ ଦୃତ ଶି�ାୟନ ସ´ବ େକାଠା 
ଉପେର େକାଠା �ଆ� ସ´ବ କଳ କାରଖାନା ସ´ବ ଖଣି ଖାଦାନ ସ´ବ 

 ଆବଶ'କତା ଠାରୁ अ�କର ଆଶା, ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭପ�ଦ ନୁେହଁ ଓଡ଼ିଆେର କଥାଟିଏ अ�, 
‘अ�ରୁ ଇ�’, ସଂ�ୃତେର କୁହାଯାଇ�, ‘अ� ସବ�ତ�  ଗହªତଂ’ अଥ�ାତ अ�କ ମାତ� ାେର େଯେକୗଣସି 
=�ଷ ମଣିଷ ପାଇଁ अଶୁଭକର ପ�େତ'କ ପ�ଗ�ର ସୀମା ର��, େହେଲ ଉନ}� ଆଶାୟୀ ମନୁଷ' 
�ଜର ବ'�ିଗତ �ଭ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ପ�େବଶକୁ ଧଂସ କ�ବାେର �ଗି� େନପାଳର ପ�ଳୟ-ରୀ 
ଭୂମିକ� ଏକ ସତକ� ସଚୂନା ମାତ�  ଏ�ପ� अେନକ ଧଂସଲୀଳା �କଟ ଭ!ଷ'ତେର ଆେମ 
େଦmବାକୁ ପାଇବା ��ୟ ମନୁଷ'ର ସମ� ଚତୁରତା ପ�କୃ�ର ଧଂସଲୀଳା ଆଗେର େବକାର 
େହାଇଯାଇ�  

 ଉ� ପବ�ତମାଳା ମାନ-େର ବରଫ ତରCବାେର �ଗି�, ସମୁଦ� େର ଜଳ�ର ବଢୁ� 
ପାହାଡ଼ରୁ େକାଇ� ଆଉ ମଲୂ'ବାନ ପଥର େଖାC େଖାC ଆେମ ପ�େବଶେର अସ�ଳନ 
ଆଣିେଦେଲଣି ମାଟି େଖାC େମେଟ�ା େରଳ୍ �ଆ� କ�େଲଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଉ� अ+ାCକାମାନ 
�ମ�ାଣ କେଲଣି ଏହା �ା� ପୃj?ର ସ�ଳନେର େଯ େକେତ ମାତ� ାେର ��ଗ�� େହଉ� ତାହା 
ଆେମ अନୁମାନ କ�ପା�ବା ନାହ^ ଆମର ପ�ଗ�େର ହ^ ଆମର ଧଂସର କାରଣ ଲୁ¡ ର�� ଏବଂ 
ଏହା ଆେମ ଜାଣିରmବା ଉ¡ତ 

 ପୃj?େର �2ି ର�ବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ସòମତାର ପ�ଚୟ େଦବାକୁ େହବ ଆମକୁ 
अେନକ ���ୟମ ପାଳନ କ�ବାକୁ େହବ ଏ� ସବୁ ମtରୁ h� �ମ}େର ଉେଲ¬ ଖ କରୁ�; 
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    ୧. ଆମକୁ ଆମ �ଳସାକୁ ଆୟତେର ରmବାକୁ େହବ 

 ୨. ପ�େତ'କ-ୁ ପ�େତ'କ- ସୁଖଦୁଃଖେର oଗିଦାର େହବାକୁ େହବ 

 ୩. ଭୂମିକ�ର ମହd କୁ ଭଲoବେର ବୁଝିବାକୁ େହବ 

 ୪. ପ�େବଶ ସ�ଳନ ପାଇଁ ସମ� ପଦେ�ପ େନବାକୁ େହବ 

 ୫. ଭୂମିକ� େଜାନ୍ !ଷୟେର ସେଚତନତା ସୃ¢ି କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ୬. ପ�କୃ�ଦd ସ�ଦକୁ अନାବଶ'କ ନ¢ କ�ବା ନାହ^ 

 ୭. ସୁଉ� अ+ାCକାମାନ- �ା� ସହରୀ ପ�େବଶ अସ�ଳନ େହାଇପାେର, େସ ସବୁକୁ 
�ରୁ¦ା�ତ କ�ବା ଉ¡ତ 

 ୮. ଭୂମିକ� େଜାନ୍ ପା~େର jବା େ�କମାନ-ୁ ଭୂମିକ�େ�ଧୀ ଗୃହ�ମ�ାଣ େଶୖଳୀ 
!ଷୟେର ଶି�ାଦାନ 

 ୯. ପ�େତ'କ ଗୃହ ଭୂମିକ� �େ�ଧୀ େହବା ଦରକାର 

 ୧୦. ବାtତାମଳୂକ oେବ ସମ� �ୟମକୁ ପାଳନ କ�ଗେଲ ଧନହା� ଓ ପ�ାଣାପୀଡ଼ାରୁ ମୁ�ି 
ମିCପା�ବ 
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ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

 େସୗ�ଯ�' ଏପ� ଏକ =�ଷ ଯାହା ସବୁଆେଡ଼ ଖୁସିର ଲହରୀ 
େଖଳାଇ Aଏ େକଉଁଠି ପାହାଡ଼ ପବ�ତର େସୗ�ଯ�' ତ େକଉଁଠି ସବୁଜ 
ବନା�, ପୁଣି େକଉଁଠି ପୁରପଲ¬ ୀର ତ େକଉଁଠି ଆଧୁ�କ ସହରର 
େସୗ�ଯ�' ଏ� ସବୁ େସୗ�ଯ�'କୁ ଉପେoଗ କ� ମନୁଷ'ପାଏ ପରମ 
ଆନ� ପ�କୃ�କୁ !ଧାତାର ବରଦାନ, ନର ଓ ନାରୀ ଏ� ନର 
ନାରୀ- େସୗ�ଯ�'େର ମt ପ�କୃ� ସହ ମନୁଷ' !େମା�ତ ହୁଏ h� 
ଏଠାେର ପ�ଥେମ `ାନ ପାଏ ନାରୀର େସୗ�ଯ�' ଏହାକୁ ସାମା=କ 
ସୀକୃ� ମିC� ଏ� େସୗ�ଯ�' !ଷୟେର ମଁୁ ଆପଣ ମାନ- �କଟେର h� ତଥ' ଉପ`ାପନ 
କ�ବାକୁ ଯାଉ�, ଏjେର େମାେତ ସ�ୂ��ରୂେପ ସହେଯାଗ କ�ଛr ବ�ହD ପୁର ସହରର ସୁବା�ଓ 
ଛକ `ିତ େସୗ�ଯ�' ମ�ିର !ୟୁଟି ପାଲ�ରର େରଣୁ ମ'ାଡ଼ମ୍ 

 ପ�େତ'କ ମନୁଷ'ପ� ଭଗବାନ ନାରୀକୁ ମt ଶରୀର, ଶରୀରର େକଶ, ମୁଖମ�ଳ, ଚମ�, 
େଗାଡ଼ ଓ ହାତ ଇତ'ାA େଦଇଛr ସବ�ପ�ଥେମ ନାରୀକୁ अ�କ ସୁ�ର କେର ନାରୀର େକଶ 
ଏ� େକଶ ଶ�, ସିଲh, େମାଟା, ଲiା, କଳା ଇତ'ାA ଏହା ଉdମ ପ�େତ'କ ନାରୀ ପି�ବୟସରୁ 
�ଜର େକଶର ଯତ}  େନବା �ତା� ଜରୂରୀ ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାେନ ବଜାରେର ମିଳୁjବା !�ନ}  
ରକମର ସୁଗ�ଯୁ� େତୖଳ ଓ ସା�ୁ ବ'ବହାର କ�ଥାr ଏହାଫଳେର େକେତକାଂଶେର 
ନାରୀମାନ-ର େକଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ଠିକ oବେର ବେଢ଼ ନାହ^ ଏବଂ ଶୀଘ� ପା¡ଯାଏ 

 ମ�ାର ଗଛ ଏପ� ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃ� ଯାହାର h ପତ�  ଓ ଫୁଲ େକଶ ସi�ୀୟ अେନକ 
ସମସ'ା ପାଇଁ ଉdମ ଗୁଣ ମାନ ର�� 

େସୗ�ଯ�'ଚ��ା େସୗ�ଯ�'ଚ��ା େସୗ�ଯ�'ଚ��ା େସୗ�ଯ�'ଚ��ା ----    େକଶଯତ}େକଶଯତ}େକଶଯତ}େକଶଯତ}     
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    େତଣୁ ମଁୁ ଓ େରଣୁ ମ'ାଡ଼ମ୍ ମିଶି ପା~ପାଖୁଡ଼ା !ଶି¢ ନାlଆ ମ�ାର ଫୁଲକୁ ବ'ବହାର କ� 
ଏକ ଉନ}ତ ମାନର ଏବଂ अେନକ ପରୀ�ିତ େକଶେତୖଳ �ଆ� କ�ଛୁ, ଯାହାର �ଆ� ପ�ଣାଳୀ ଓ 
ବ'ବହାର ସi�େର �ମ}େର େଲଖାଗ� 

ଉdମ େକଶ �ମିd େତୖଳଉdମ େକଶ �ମିd େତୖଳଉdମ େକଶ �ମିd େତୖଳଉdମ େକଶ �ମିd େତୖଳ    

ଉପାଦାନ : 

େମj ଗୁ� - ୫୦ ଗ�ାମ  

ମ�ାରଫୁଲ (ପା~ପାଖୁଡ଼ାଯୁ� ନାlଆ ମ�ାର) - ୮ଟା 

ଶୁ� ନଡ଼ିଆ େତଲ - ୨୦୦ ମିl 

 

ପ��ୁ� ପ�ଣାଳୀ ପ��ୁ� ପ�ଣାଳୀ ପ��ୁ� ପ�ଣାଳୀ ପ��ୁ� ପ�ଣାଳୀ - ପ�ଥେମ େଗାଟିଏ କେରଇେର ନଡ଼ିଆ େତଲକୁ େନଇ ଚୁlେର ଉ� ଆ~େର ଗରମ 
କ�େବ େତଲ अତ'�କ ତା�ଯିବାପେର ଚୁlର ଜାଳକୁ କମ କ�େଦଇ େସjେର େମjଗୁ� 
ପକାଇ ଦଶ ମି�ଟ୍ ଯାଏଁ ଫୁଟାଇେବ ଫଳେର େସjେର jବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣମାନ ନଡ଼ିଆ େତଲକୁ 
ଆସିଯିବ ତା’ପେର ଚୁlକୁ lେଭଇ େଦଇ େସ� େତଲେର ମ�ାର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ େଗାଟିଏ ପେର 
େଗାଟିଏ ପକାଇ େତଲେର ଭଲ oବେର ବୁଡ଼ାଇ ରmବାକୁ େଚ¢ା କ�େବ ସବୁ ମ�ାର ଫୁଲ 
େତଲେର ପକାଇ ସା�ବା ପେର କେରଇେର ଏକ ଢା-ୁଣୀେଦଇ ୫-୧୦ ମି�ଟ ପଯ�'� େସମି� 
�ଡ଼ିେଦେବ ମେନ ରଖ� ମ�ାର ଫୁଲ େତଲେର ପକାଇ ସା�ବାପେର ଚୁlର ବ'ବହାର କ�େବ 
ନାହ^ 

 ବd�ମାନ, ମ�ାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଡ଼ିଆ େତଲରୁ ¡ପୁଡ଼ି ବାହାର କ�Aअ� ଏବଂ େତଲଟିକୁ 
କପଡ଼ା�ା� �ଣିେଦଇ େବାତଲେର ରଖ� 

ପ�େୟାଗପ�େୟାଗପ�େୟାଗପ�େୟାଗ    - ପ�ଥେମ ମୁ�କୁ ଭଲoବେର କୁ�ାଇ େକଶର अଡ଼ୁଆ �ଡ଼ାଇ Aअ� ଏବଂ ତାପେର 
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   ପ��ୁତ ଔଷଧୀୟ ନଡ଼ିଆ େତଲକୁ େକଶେର ଲଗା� ସ�ାହେର अ�ତଃ ଥେର ଉ� େତଲକୁ 
��େର ଲଗାଇେବ େତଲ ଲଗାଇ� େବେଳ େକଶର ମଳୂରୁ अଗଯାଏଁ କ�େବ h� ଓଲଟା 
ନୁେହଁ ଏ�ପ� अ�ତଃ ୧୦ ମି�ଟ୍ ଯାଏଁ କ�େବ ତା’ପେର ପୁଣିଥେର େକଶକୁ ଭଲoବେର 
ପା�ଆେର କୁେ�ଇ ବା�ିେଦେବ 

 େଯଉଁAନ ��େର େତଲ ଲଗାଇେବ, େସAନ ��େର ହ^ अେଢ଼ଇ kମଚ ��ଫଳା ଗୁ� 
ସ�ତ अେଢ଼ଇ kମଚ େମj ଗୁ� ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲoବେର ବାଟିେଦଇ (ଗ�ାଇ�୍) अ�ପାଣିେଦଇ 
ଏକ େପ¢୍ କ�େବ, ଏବଂ େସଇ େପ¢କୁ ��ସା� େସମି� ରmେବ ତା’ପର Aନ ସକାେଳ େସ� 
େପ¢େର େଗାଟିଏ अ�ା ଓ ୨ kମଚ ଦ� ମିଶାର ତାକୁ ଭଲ oବେର େଫzିେଦେବ ଏହାକୁ 
�ଜର େତୖଳଯୁ� େକଶେର ଭଲoବେର ଲଗାଇେବ ଏବଂ ମୁ�େର ଏକ ଜ� େଖାଳପା (ସାୱାର୍ 
କ'ାପ୍)  ପି�ି अ�ତଃ େଦଢ଼ ଘzା ଯାଏ େସ�ପ� ରmେବ 

 ଏହାପେର ବଜାରେର ମିଳୁjବା କୁ-ୁଡୁକାୟା ଓ ସିକାକାୟୀ ଗୁ�ରୁ ଦୁଇଟି ପାଉଚ୍ ପ'ାେକଟ୍ 
େନଇ ପାଣି ମିେଶଇ େପ¢୍ କ�େବ ଏବଂ ମୁ� େଧାଇବା ପବୂ�ରୁ ଏହାକୁ ଭଲoବେର �ଜ 
ମୁ�େର ଲଗାଇେବ h� ସମୟ �ଡ଼ିେଦ� ପେର ହ^ ମୁ� େଧାଇେବ ଏଠାେର ମେନ ରmବାକୁ 
େହବ େଯ ଉପେ�� କୁ-ୁଡୁକାୟା ଓ ସିକାକାୟୀ େପ¢ ବ'Bତ अନ' େକୗଣସି ସା�ୁ ବା ସାବୁନର 
ବ'ବହାର କ�େବ ନାହ^ 

[ !େଶଷ ସଚୂନା - ଖ�Aେନ ��ଫଳା ଓ େମj େପ¢େର ଦ� ବଦଳେର ଆେ�େଭ� / ଘ^କୁଆଁରୀ 
ରସ ଦୁଇ kମଚ ମିଶାଇେଲ ଭଲ ଫଳ ମିCବ] 

ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉପକା�ତା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉପକା�ତା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉପକା�ତା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉପକା�ତା ----    

୧. ��ଫଳା ଗୁ� - ଏହା େକଶକୁ କଷ କ�ଇଥାଏ ଏବଂ ପା¡ବାକୁ Aଏ ନାହ^ 

୨. େମj ଗୁ� - ଏହା େକଶକୁ ସିଲ୍ h କ�ଥାଏ 

୩. अ�ା - ଚୁଟି ଉପୁଡୁjବା `ାନେର ପୁଣି ବାଳ ଉଠିଥାଏ 
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   ୪. ଦ� - ମୁ�େର େହଉjବା ରୁପିକୁ ଦୂର କେର 

୫. ଘ^କୁଆଁରୀ - ଏହା ମ�ିÇକୁ ଥ�ା ରେଖ 

୬. ଔଷଧୀୟ ନଡ଼ିଆ େତଲ -  ଏହା େକଶ ବଢ଼ିବାେର ସାହାଯ' କେର େକଶକୁ ଶ� ଓ େମାଟା 
କେର 

ମ�ାର ଗଛର ପତ� ର ବ'ବହାର ମ�ାର ଗଛର ପତ� ର ବ'ବହାର ମ�ାର ଗଛର ପତ� ର ବ'ବହାର ମ�ାର ଗଛର ପତ� ର ବ'ବହାର ----    

 ମ�ାର ଗଛର ପତ�  ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ�ହ କ� ତାକୁ ଖ�େର ନ ଶୁଖାଇ ଘେର ଏକ େପପର୍ ଉପେର 
h� Aନ ଯାଏଁ (୪-୫ Aନ) ରmେବ ଏହା ଶୁmଯିବାପେର ତାକୁ ଗୁ�କ� ଏକ ଡବାେର ରଖ� 
ଏ� ଗୁ�ରୁ ୩ kମଚ େନଇ େସjେର ଆବଶ'କ अନୁଯାୟୀ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ େପ¢ କ� ତାକୁ 
ମୁ�େର ଲଗା� ଏବଂ ଏକ ସାୱାର୍ କ'ାପ୍ ପି�ିେଦଇ ଏକ ଘzା ସମୟ ରଖ� ତାପେର 
କୁ-ୁଡୁକାୟା ଓ ସିକାକାୟୀ ମିଶାଇ ଉପେର Aଆଯାଇjବା ପ�ଣାଳୀ अନୁଯାୟୀ ଭଲoବେର ମୁ� 
େଧାଇAअ� 

କ~ା�ୀରର ବ'ବହାର କ~ା�ୀରର ବ'ବହାର କ~ା�ୀରର ବ'ବହାର କ~ା�ୀରର ବ'ବହାର ----        

 ୪-୫ kମଚ କ~ା�ୀରକୁ ଶୁm� େକଶେର ଭଲoବେର ମାlସ କ� ୧୦-୧୫ ମି�ଟ ଯାଏଁ 
�ଡ଼ି Aअ� ଏବଂ ତାପେର କୁ-ୁଡୁକାୟା ଓ ସିକାକାୟୀ େପ¢ ଲଗାଇ ଭଲoବେର ମୁ� 
େଧାଇAअ� ଫଳେର କ~ା�ୀର ଶୁm� େକଶେର ରୁପି ନ¢ କ�ବ h� ଏହାକୁ େତୖଳଯୁ� 
େକଶେର ବ'ବହାର କ�େବ ନାହ^ 

େଲi� ରସର ବ'ବହାର େଲi� ରସର ବ'ବହାର େଲi� ରସର ବ'ବହାର େଲi� ରସର ବ'ବହାର ----        

 ବଡ଼ େଲi�ର ଫାେଳ େନଇ ତା’ର ରସ ବାହାର କର� ଏବଂ ତାକୁ େତୖଳଯୁ� େକଶେର ଭଲ 
oବେର ମାlସ କର� ପ�େୟାଗ କ�ବାର ୧୦-୧୫ ମି�ଟ୍ ଯାଏଁ େସ�ପ� �ଡ଼ିAअ� ତା’ପେର 
ଉପେ�� କୁ-ୁଡୁକାୟା ଓ ସିକାକାୟୀ େପ¢୍ ମୁ�େର ଲଗାଇ ଭଲoବେର େଧାଇAअ� ମେନ 
ରଖ� େଲi� ରସ ଶୁm� େକଶେର ପ�େୟାଗ କେଲ ତାହା େକଶ ମଳୂକୁ ଦୁବ�ଳ କ�େଦଇଥାଏ  
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   ଏବଂ ଏହା �ା� େକଶ ଉପୁଡ଼ିବା ସମସ'ା େଦଖାେଦଇପାେର େତଣୁ ଏହାକୁ େକବଳ େତୖଳଯୁ� 
େକଶେର ହ^ ପ�େୟାଗ କର� େଲi�ରସ �ା� ରୁପି ସମସ'ା ଦୂର ହୁଏ 

अନ' ଉପାୟେର େକଶର ଯତ}अନ' ଉପାୟେର େକଶର ଯତ}अନ' ଉପାୟେର େକଶର ଯତ}अନ' ଉପାୟେର େକଶର ଯତ} ----    

୧. ସଦାେବେଳ �ଜର େଶାଇବା ଓ ଉଠିବା ସମୟ `ିର ରଖ� 

୨. ସବ�ଦା ସବୁଜ ପ�ପ�ବା ସହ େପ�ାଟିନ୍, କ'ାଲସିୟମ୍ ଏବଂ େଲୗହସାରଯୁ� ଖାଦ' ଖାଆ� 

୩. ସବୁଜ, କମଳା ଏବଂ ହଳAଆ ର�ର ଫଳ अ�କ ଖାଆ� 

୪. अବସର ସମୟେର େକଶକୁ ପା�ଆ ସାହାଯ'େର ୩୦-୪୦ ଥର କୁ�ା� ଏହା�ା� େକଶର 
ବ'ାୟାମ େହାଇଥାଏ 

୫. େକଶକୁ ସବୁେବେଳ ବା�ି ରଖ� ନାହ^ ମଝିେର ମଝିେର अନୁ'ନ ୧୦-୧୫ ମି�ଟ୍ ପାଇଁ େଖା� 
�ଡ଼� ଫଳେର େକଶ ମଳୂେର ପବନ ବା= େକଶ ଶ� େହବାେର ସାହାଯ' କେର 

୬. ମୁ� େଧାଇବାପେର େକଶ ଭଲରୂପେର ଝାଡ଼ି େପା�Aअ� ଯାହା ଫଳେର େକଶର 
अଗ�oଗେର ବା ମଳୂେର ପାଣି �ଗି ର�ବ ନାହ^ ଏବଂ ରୁପି େହବ ନାହ^ 

୭. ପ�େତ'କ ମାେସ ଦୁଇମାସ ବ'ବଧାନେର अ�ତଃ ଥେର େକଶକୁ �ମ}oଗରୁ ଭଲoବେର େସପ୍ 
କ�େବ, ଏହା �ା� େକଶ ବଢ଼ିବ 

୮. ସ�ାହେର अ�ତଃ ଥେର hiା ଦୁଇଥର େକଶେର େତଲ ଲଗାଇ ମୁ� ଭଲoବେର ସଫା 
କର� ଏହା�ା� ରୁପି ସମସ'ା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ େକଶ ପ�Çାର ରେହ 

 

ବ�ହD ପୁର 
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ସ��ମୟୀ ଶତପj 

 େମା େଜେଜ ମା’ ଭଲ େ�େଷଇ ଜାେଣ !େଶଷକ� ତା 
ହାତର�ା ଆମିଷ ବ'©ନ ସବୁ େମାେତ ଭଲ �େଗ ଥେର େଜେଜ 
େଗାଟିଏ େ�¿ମାଛ ଆଣିjେଲ, େସେତେବଳକୁ ମଁୁ ପ~ମ h ଷ2 
େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥାଏ େଜେଜ ମାଛ େନଇ ଆସି� େବଳକୁ ମା’ 
େ�େଷଇ କାମ ସା�େଦଇଥାଏ ମାଛକୁ େଦm େସ େଜେଜ- ଉପେର 
ଟିେକ !ର� େହ� େଜେଜ କ�େଲ ବ�ଧ� ମାଛ େଦm େ�ଭ 
ସ´ାC ପା�l ନାହ^, େତଣୁ େନଇ ଆସିl ତୁେମ ପିଆଜ କଟାକଟି 
କ� ମସ� େଯାଗାଡ଼ କର, ମଁୁ ମାଛ କଟାକଟି କ� ସଫା କ� ଆଣୁ� ତରକାରୀ େହବ ମିଶିh 
ଖାଇବା େଜେଜମା ପାଟିକ� କ��, ମାଛ ସାବଧାନେର କାଟିବ େଜେଜ ପk�େଲ କାହ^h ? 
ମା କ��, େ�¿ର େପଟେର ପିd ଥାଏ, ମାଛ କାଟି� େବେଳ अସାବଧାନତାବଶତଃ ଯA ପିd 
କଟିଯାଏ, ତା େହେଲ ପୁ� ମାଛଟା ପିତା େହଇଯିବ ଆଉ େକ� ଖାଇେବ ନାହ^ ପି�ଟା ମାଛକୁ 
େଦm ମାଛ ତରକାରୀ େହେଲ ଖାଇବ େବାl ଜଗି� େମାେଟ ଖାଇବ ନାହ^ ଋଷିଯିବ ମାଛର 
ପିd କଥା େଜେଜ- କାନେର େଯମି� ପଶି�, େଜେଜ-ର ପି�Aନର େଗାଟିଏ କଥା ମେନ 
ପଡ଼ି� ଶୁଣ େମା ସାନ ଖୁଡ଼ୀର ବହୁତ Aନଯାଏଁ h� ଛୁଆପି� େହ� ନାହ^ ଘେର ସମେ� ବ'� 
େହାଇପଡ଼ିେଲ େକେତ ଡା�ର, ବଇଦ କ�ଗ�, ଝଡ଼ାଫୁ-ା ! କ�ଗ� h� �ଭ େହ�ନାହ^  

 େଶଷେର େମା ଆଇ େମା ଖୁଡ଼ୀକୁ େ�¿ମାଛର ପିd ଖାଇବାକୁ କ�� ଖୁଡ଼ୀ େ��ପିd 
ଖାଇବା ପେର ଦୁଇଟି ଝିअ େହ� େଗl ଆଉ ସିl ଖାl େସ�h ନୁହଁ, ମାଛ େଦହେର 
େସ}ହସାର ଆଉ ପୁ¢ିସାର ! ଭ� େହାଇର�ଥାଏ 

େମଘ ଡiରୁେମଘ ଡiରୁେମଘ ଡiରୁେମଘ ଡiରୁ    
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   େସ}ହସାର - ଆମ ଶରୀରର େକାଷଝିଲ¬ ୀ ଗଠନ କ�ଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶ�ି େଯାଗାଇଥାଏ 

ପୁ¢ିସାର - ଆମ ଶରୀରବୃ�ି, ନୂତନ େକାଷ ଗଠନ, ତ�େର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ 

 ଏ�ପ� କଥାବାd�ା �ତେର ମାଛ ତରକାରୀ େହାଇଯାଇଥାଏ ତା’ର ବାସନାେର େମା 
େପଟେର େoକ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ମା’ େଜେଜ ଓ େମା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି� େଜେଜ କ�େଲ 
ତୁେମ ପି�ଟାକୁ mଆଇ Aअ କାେଳ ତzିେର କzା �ଗିଯିବ ମା କ��, h� କzାଫzା ନାହ^ 
େସ �େଜ ଖାଉ ମା ଗ� ଚୁlମୁ� ସଫା କ�ବାପାଇଁ ଏ�h େବେଳ କୁଆେଡ଼ j� କଳାହା�ିଆ 
େମଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି !ଜୁC ସହ ମାଡ଼ି ଆସି� ମଁୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବାେର ବ'� େଦml ମାଛ 
ତରକାରୀେର େଗାଟିଏ ! କzା ନାହ^ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଆଉ ସୁଆAଆ �ଗୁ� ମଁୁ ପାଟିକ� 
େଜେଜମା’କୁ ପk�l, ମା ଏ ତରକାରୀ ମାଛେର କzା େଗାେଟ ! ନାହ^ ମାଛର କzା କୁଆେଡ଼ 
ଗ� ଏ ତରକାରୀର ନାମ କଣ ? ମା ସାେ� ସାେ� କ��, ‘େମଘ ଡiରୁ’ ତରକାରୀର ସୁଆଦ 
ସା�କୁ ତରକାରୀର ନଁାଟା ଶୁଣି େମାେତ ଖୁବ୍ ଖୁସି �ଗିj� େସ�Aନଠାରୁ େ�¿ ମାଛର େମଘ 
ଡiରୁ େମା ପାଟିେର �ଗିଗ� ବd�ମାନ େମା ସାମୀ ଓ ପି�ମାେନ ମt େସ� ତରକାରୀକୁ ଖୁବ୍ 
ଭଲପାଆr ଆପଣ ମାନ-ୁ ମt ଭଲ �ଗିବ ଜାଣି ରଖ� ଏହାର ପ��ୁତ ପ�ଣାଳୀ  

 ପ�ଣାଳୀ - େ�¿ ମାଛର େପଟoଗକୁ େନଇ ଭଲoବେର େଧାଇେଦେବ ତା’ପେର େସ� 
କ~ାମାଛକୁ ଏ�ୁ� ପିଠା अଥାର େଦଇ ସିଝାଇବା ପ� େଡକ¡େର h� ପାଣି େଦଇ ତା ମୁହଁେର 
କନାବା�ି ମାଛକୁ େସ� କନା ଉପେର ରm େଡକ¡ ମୁହଁକୁ ଢା-ୁଣୀେର ଢା-ିେଦେବ ୨୦ ମି�ଟ 
ପେର ମାଛ ସିଝିଯିବ ତାକୁ କାଢ଼ିଆଣି େଦmବ ପ�ାୟ କzାରୁ ମାଛ अଲଗା େହାଇଯାଇjବ େସଇ 
କzାକୁ ବାହାର କ�େଦେବ େସ� ମାଛେର h� େବସନ, ଲୁଣ, ହଳ¯, ଲ-ା, କଟା ପିଆଜ ଆA 
ପକାଇ अ� େଗାଳାଇ େଦେବ ନେଚତ ସିଝା ମାଛ ପୁ� କାଦୁଆ େହାଇଯିବ ଭଲ �ଗିବ ନାହ^ 
ତା’ପେର ତାକୁ ପକୁଡ଼ି ପ� େତଲ କେରଇେର �ଣିେଦେବ 

 ଏେଣ ଆଳୁକୁ ସିଝାଇ େkପା ବାହାର କ� େ�ଟ େ�ଟ ଖ� କ� କାଟିେଦେବ କେରଇେର 
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   େତଲ ଗରମ କ� अ�¡� ପକାଇେବ ¡� �ଲ୍ େହାଇ ଆସିେଲ, େସjେର ପିଆଜ ପକାଇ 
o=େବ େସjେର अଦାରସୁଣ ବଟା େଦଇ ହଳA, ଲ-ାଗୁ� ଓ ମାଛର ପ�ମାଣ अନୁସାେର 
ମସ�ଗୁ� େଦଇ o=େବ ଶୁmଆସିେଲ େ�ଟ କଟା ଟମାଟ ପକାଇ अଧା କପ୍ ପାଣିେଦଇ 
କଷିେଦେବ ମସ�ରୁ ବାସନା ଆସିବାଯାଏଁ अେପ�ା କ�େବ ଏବଂ କଷୁjେବ ଏହାପେର 
େସjେର अ�ପାଣି େଦଇ ସାଦାନୁସାେର ଲୁଣ େଦେବ ପାଣି ଫୁଟିଗ�ପେର େସjେର ମାଛ ପକୁଡ଼ି 
ଓ ସିଝକଟା ଆଳୁକୁ ପକାଇ େଦଇ �େର �େର ଘାzିେବ େସjେର େବଶୀ େଝାଳ ର�ବ ନାହ^ h 
େବଶୀ ଶୁm� ର�ବ ନାହ^ ବହCଆ େଝାଳ େହାଇ ଆସିେଲ, ତରକାରୀକୁ ଚୁlରୁ ଓହ¬ ାଇ ଆଣିେବ 
ଏବଂ େସjେର ଧ�ଆପତ�  ପକାଇ ଘାzିେଦେବ 

 ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ପରଶିେବ ଏହା ଗରମ oତ, ପଖାଳ oତ, ରୁଟି, ପରଟା, ଚକୁC ପିଠା 
ଆA ସାjେର ଖାଇେହବ  

 

 ଉ�ପ�ାଥମିକ !ଦ'ାଳୟ,  

 o!�ପୁର, ବ�ହD ପୁର 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 h� Aନ ତେଳ ତାମିଲନାଡୁର ପବୂ�ତନ ମୁଖ'ମ�ୀ ସୁଶ�ୀ 
ଜୟଲCତା-ୁ ଆୟବ�ଭ�ୂତ ସ�dି ମାମ�େର ଏକ ଉ� अଦାଲତ 
�େଦ�ାଷ େବାl ପ�ମାଣିତ କ� �ଡ଼ିେଦେଲ h� େସ� ମାମ�ର 
ଶୁଣାଣି କରୁjବା ଏକ �ମ} अଦାଲତ ତା-ୁ େଦାଷୀେବାl ମା�େନଇ 
k�ବଷ� ଦ�ାେଦଶ େଦଇjେଲ ଏବଂ େସ h� Aନ େଜଲେର 
ର�jେଲ ମt ବd�ମାନ ଧ� �ଆଯାଉ େଯ ଉ�ତମ ନ'ାୟାଳୟ 
ସଠିକ୍ �ୟ େଦଇଛr 
 ଏହାର अଥ� ଜେଣ ନ'ାୟାଧୀଶ ଜୟଲCତା-ୁ େଦାଷୀ େବାl 
ସାବ'� କ�jବା େବେଳ ଜେଣ ନ'ାୟାଧୀଶ ତା-ୁ ସ�ୂ�� �େଦ�ାଷ େବାl କ�ଛr ମାେନ 
େଦmବାକୁ ଗେଲ ପରÆର !େ�ଧୀ ମତ େଦଇଛr ଦୁଇଜଣ ନ'ାୟାଧୀଶ  
 ବd�ମାନ ଆଉ ଏକ ଘଟଣାକୁ अନୁtାନ କର� 
 Aଲ¬ ୀର ଜେନୖକ ଭଦ� ବ'�ି ଉଦରପୀଡ଼ା ପାଇଁ �କଟ` ହାସପାତାଳେର ଉପ`ିତ େହାଇjେଲ 
ଏବଂ େସଠାେର କd�ବ'ରତ ଡା�ର ତା-ର େପଟର କ�ୁ'ଟର ପରୀ�ାକ� ମt େକୗଣସି 
�ñdିେର ଉପ�ତ େହାଇପା�େଲ ନାହ^, େତଣୁ ତା- ପୀଡ଼ା�ବାରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ େଦଇjେଲ 
ଏjେର େ�ଗୀ ସୁ` अନୁଭବ କ�jେଲ h� h�Aନ ପେର ପୁଣିଥେର ସମାନ ପୀଡ଼ା େହବାପେର 
େସ अନ' ଜେଣ ଡା�ର- ପାଖକୁ ଯାଇjେଲ େସ� ଡା�ର େ�ଗର �ଦାନ କ� ଜଣାଇjେଲ 
େଯ ଭଦ�ବ'�ି- ପାକ`ଳୀେର କ'ାନସର୍ अ� ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁର� अପେରସନ �ା� ବାହାର 
କ�ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଡା�ର- କ�ବା अନୁଯାୟୀ ଭଦ� ବ'�ି अପେରସନ କ�େଲ ଏବଂ ସୁ` 
! େହାଇଗେଲ 
 ଏହାପେର ସଂପୃ� ବ'�ିଜଣକ ପୁରୁଣା ଡା�ର- ଉପେର अବେହଳା କ�jବା ଦଶ�ାଇ ଏକ 
ମାମ� ରୁଜୁ କ�jେଲ ଏବଂ ଡା�ର- ଠାରୁ ପkଶ ଲ�ଟ-ା �� ପରୂଣ ଦା? କ�jେଲ, କାରଣ 
ଡା�ର ସଠିକ୍ oବେର େ�ଗ�ରୁପଣ କ� ପା�ନjେଲ अଦାଲତ ମାମ�ର ଶୁଣାଣି ସମୟେର 

¡�ାକ� େଦଖ�¡�ାକ� େଦଖ�¡�ାକ� େଦଖ�¡�ାକ� େଦଖ�    
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   ଡା�ର-ୁ କାଯ�'ରୁ �ଲମିତ କ�େଦଇjେଲ ଏବଂ େ�ଗୀ-ୁ ��ପରୂଣ େଦବାପାଇଁ �େ&�ଶ 
େଦଇjେଲ 
 ଉପେ�� ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସମାନ ନ େହାଇjେଲ ସୁ�ା ଉଭୟ େ�ତ� େର ସମାନ `ାନେର 
jବା ଦୁଇଜଣ ବ'�ି ଭୂଲ �ñdି େନଇଛr ନ'ାୟାଧୀଶ ଆଉ ଡା�ର ମt ଏ�ପ� େ�ତ� େର 
ଡା�ର-ୁ khରୀରୁ �ଲମିତ କ�ଯାଇ ନ'ାୟସ�ତ କାଯ�'ାନୁ2ାନର ସ��ଖୀନ କ�ଯାଇ�, अଥଚ 
ନ'ାୟାଧୀଶ- ପାଇଁ େସମି� େକୗଣସି �ୟମ ନାହ^ ? ଏହା କଣ ନ'ାୟ ? ଡା�ର- ଭୁଲ ହ^ ଭୂଲ 
अନ'ମାେନ ଭୂଲ କେଲ ତାହା ଦୃ¢ିେଗାଚର କ�Aଆଯାଉ� ? ଏହା କଣ oରBୟ 
ନ'ାୟବ'ବ`ା ? 
 ୧. ଭୁଲ �ñdିେନଇjବା ନ'ାୟାଧୀଶ-ୁ ବରଖା� କ�ଯିବ ନାହ^ କାହ^h ? ତା-ର 
�ଇେସନ୍ ସ ର& କ�ଯିବନାହ^ କାହ^h ? ଏପ� େ�ତ� େର ନ'ାୟାଧୀଶମାନ-ୁ ବରଖା� କ�ଯାଇ 
ଆଇନତଃ କାଯ�'ାନୁ2ାନ ଓ अନ'ାନ' ପଦେ�ପ �ଆଯିବନାହ^ କାହ^h ? 
 ୨. ଜୟଲCତା �ମ} अଦାଲତର ନ'ାୟାଧୀଶ- !େ�ଧେର अପ��କ ମାମ� ଦାୟର 
କ�େବ ନାହ^ କାହ^h ? ଯାହା- �େ&�ଶ ବଳେର େସ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀ�କ �ଯ�'ାତନା 
େoଗିjେଲ ନ'ାୟାଧୀଶ-ୁ ଏ� ମାମ�େର େଦାଷୀ େବାl ଧ�ଯିବ ନାହ^ କାହ^h ? 
 ୩. ଆେମ କାହ^h କ�ବା� େଯ ଜେଣ ନ'ାୟାଧୀଶ ମୁଖ�, अନ�£ ଓ ଆଇନ !ଷୟେର h� 
ଜାଣିନାହାr େବାl? अନ' ଘଟଣାେର ସ�ୃ� ଡା�ର-ୁ ଏ� ସବୁ ନଁା େଦଇ େ�କମାେନ ଗାC 
େଦଇଛr, ଖବର କାଗଜେର ସମ�-ୁ ଜଣାଇଛr 
 ଏହା କଣ �ମ} अଦାଲତର ନ'ାୟାଧୀଶ- �ା� ନ'ାୟ ବ'ବ`ାର ଦୁବ�'ବହାର ନୁେହଁ h ? 
 ନ'ାୟ ସମ�- ପାଇଁ ସମାନ ତା େହେଲ ନ'ାୟାଧୀଶ-ୁ ଯA େକୗଣସି ଦ� !ଧାନ 
େହଉ�, େତେବ ଡା�ର-ୁ କାହ^h अପଦ� କ�ଯାଉ� ? 
 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  82 

ଦଶମ ବଷ�, ଷ2 ସଂଖ'ା 
ଜୁନ୍, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

             

ଗ©ାମ =ଲ¬ ା କ! ଓ କବୟିତ� ୀ- ନୂଆ ଠିକଣା 

 ଗ©ାମ =ଲ¬ ାର ପ��2ିତ ତଥା ଉ¯ୟମାନ କ! ପ��oମାନ-ୁ 
େପ�ା¦ାହନ େଦବା ଉେ&ଶ'େନଇ ଶ�ୀ oଗିରଥୀ େବେହ�- �ା� 
ଆର´ େହାଇ� ଏକ ସଂଗଠନ କ!ତାଘର ନାମକ ଏ� ସଂଗଠନ 
ଜା� ଧମ� ବ�� �ବªେଶଷେର ସମ� କ! ପ��oମାନ- ପାଇଁ ଏକକ 
ଠିକଣା େହବ େବାl େସ ଜଣାଇଛr ପ��oର ଗ�ାଘର ଗ©ାମ 
=ଲ¬ ା କ! ସମ�ାଟ ଉେପ��ଭ©, କ! ସଯୂ�' ବଳେଦବ ରଥ- ପ� 
ମହାରj- େହତୁ ସମୃ� େହାଇ� ଏହାର ମାଟିେର ଜନD  େନଇjବା 
अଗଣିତ କ! �ଜର ଋ�ିମ� କ!ତା �ା� ସମଗ� ଓଡ଼ିଆ oଷାସା�ତ' ଜଗତକୁ ସମୃ� କ�ଛr 
ସାଂପ��କ ସମୟେର ସମ� କ! ଓ କବୟିତ� ୀ-ୁ ଏକ��ତ କ� ଏକ କ!ତା ତଥା ପ�ଚୟପୁ�ିକା 
ପ�କାଶନ Aଗେର ଉଦ'ମରତ ଏ� ସଂଗଠନ ଗ©ାମ =ଲõ ାର କ!ମାନ- �କଟରୁ କ!ତା ଆହ ାନ 
କରୁଛr 

 କ!ତା କ!-ର େମୗCକ େଲଖା େହାଇjବା ଆବଶ'କ େଗାଟିଏ ପୃ2ାେର �ଜର କ!ତା 
େଲm (ଏକା�କ େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ), ଏହା ସ�ତ �ଜର ପ�ଚୟ, କ!ତା ରଚନାର େପ�ରଣା 
ଏବଂ ସା��'କ �ବନ !ଷୟେର ଏକ ପୃ2ା େଲmେବ ଏବଂ �ଜର ପାସେପାଟ୍� େଫାେଟା ସ�ତ 
ସ�ାଦକ- ଠିକଣାେର ପଠାଇବା ପାଇଁ अନୁେ�ଧ କ�ଛr କ!ତାକୁ ଡାକ �ା� hiା ଇେମଲ୍ 
�ା� ମt େପ�ରଣ କ�ଯାଇ ପା�ବ ସଂଗୃ¿ତ ସମ� କ!ତାକୁ ଏକ ବେୟାେଜ'ା2 
!kରକମ�ଳୀ- �ା� ପରୀ�ଣ କ�ଯାଇ ସବ�େଶ�2 କ!ତାକୁ ସ�ା�ତ କ�ଯିବ, ଏବଂ 
ସବ�େଶ�2 !େବ¡ତ କ!- lmତ କ!ତାର ଏକ ସଂକଳନ କ!ତା ଘର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 

କ!ତାଘର କ!ତାଘର କ!ତାଘର କ!ତାଘର ୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫    
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   �ଃଶୁ  ପ�କାଶିତ କ�ଯିବ oଷା, ମମ�, ମଲୂ' ଓ oବନାର �ବªେଶଷେର େଶ�2 କ!ତାର ଚୟନ 
େକବଳ ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ପାଠ�ୟ ମାପଦ�େର ହ^ ମଲୂ'ାୟନ େହବ 

କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର କ!ତା ଘର ୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫୨୦୧୫ର କାଯ�' ସଚୂୀର କାଯ�' ସଚୂୀର କାଯ�' ସଚୂୀର କାଯ�' ସଚୂୀ    

୧. କ!ତା ଘର ସଂକଳନ ପାଇଁ କ!ତା ସଂଗ�ହ ଆର´   ୧ େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୫ 

୨. େଶ�2 କ!ତା ମେନାନୟନ ପାଇଁ କ!ତା ଗ�ହଣର େଶଷ ତା�ଖ ୧ ଜୁନ୍ ୨୦୧୫ 

୩. େଶ�2 କ!ତା ଚୟନର ପ�ଥମ େସାପାନ େଶଷ   ୧ ଜୁ�ଇ ୨୦୧୫ 

୪. େଶ�2 କ!ତା ଚୟନର ABୟ େସାପାନ େଶଷ   ୧ अଗ¢ ୨୦୧୫ 

୫. େଶ�2 କ!ତା ଚୟନର ତୃBୟ େସାପାନ େଶଷ   ୧ େସେöiର ୨୦୧୫ 

୬. େଶ�2 !େବ¡ତ କ!ତାର କ!- ପା�ୁlପି ଗ�ହଣ   ୧ अେÜାବର ୨୦୧୫ 

୭. କ!ତା ଘର ୨୦୧୫ ସଂକଳନ ପ��ୁ� େଶଷ    ୧ ନେଭiର ୨୦୧୫ 

୮. େଶ�2 କ!- କ!ତା ସଂକଳନ ପ��ୁ� େଶଷ    ୧ ଡିେସiର ୨୦୧୫ 

୯. କ!ତା ଘର ୨୦୧୫ େ�କାପ�ଣ ବାଷªକ ଉ¦ବ   ଡିେସiର-ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୫ 

 

କ!ତା ପଠାଇବାର ଠିକଣା : - 
ସ�ାଦକ, ‘କ!ତା ଘର’, 

ଶ�ୀ oଗିରଥୀ େବେହ� 
ମାଫ� ତ୍ : ଶ�ୀ ଲଛମନ େବେହ� 
ମାଳୀ ସା�, ଆ-ୁl, ବ�ହD ପୁର 

ଗ©ାମ, ପିନ୍: ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ୍ : ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩ 

ଇ-େମଲ୍ : bhagijune19@gmail.com 
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜୁ�ଇ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ �ା� 
lmତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

ଆପଣ- lmତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସା`', ବ'� ଇତ'ାA ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

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

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

?ମାନଗର, ୨ୟ ଗC, ବ�ହD ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 
ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ�ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 
େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ�ରଣମାନ ମt ପ�କାଶିତ ହୁଏ 

ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ}  !oଗ ଯଥା, ଗ�, କ!ତା, ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ 
କାହାଣୀ ଇତ'ାA ଏjେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 
େପ�ା¦ାହନ Aଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିd ଉ&ି¢ େତଣୁ େଲଖକ, 
େଲmକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା¦ାହନ �ଶି Aଆଯାଏ ନାହ^ ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁjବା 
େଲଖକ େଲmକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÖ େହାଇଥାଏ 
ପାଠକ kହ^େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��lପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲmକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� hiା ଇ-େମଲ୍ �ା� 
ପଠାଇପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉjେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ଭ�ୁ ଲ 
ହ�ା�ରେର େଲm ପଠା�, hiା ଟାଇପ୍ କ� ମt ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉjେଲ େଲଖାକୁ 
େଲm ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର ବ'ବହାର କମ 
େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁjପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ^ ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯA ଆପଣ ଇ|ୁକ େତେବ �ଜ lmତ 
କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇzରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 
ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାoପାଏ େତଣୁ ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା 
ମt ଇzର୍ େନଟ ମାtମେର ହ^ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯA ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ 
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େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ^, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ମ�ଳ 
ହ�ା�ରେର େଲm ଆମ �କଟକୁ �ମ} ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
  ?ମା ନଗର - ୨ୟ ଗC 
  ଆiପୁଆ, ବ�ହD ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 
  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
 ଯA ଆପଣ ଇzର୍ େନଟ୍ ମାtମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ kହାr େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 
ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 
ଟ� ାନ୍ସ୍ lେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, hiା 
େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇ= ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା� | ଆମ ଇ-େମଲ୍ 
ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    

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

 ଧନ'ବାଦ 

    ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
 ପ��2ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ} ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ} ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ} ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ} ାଥ    
ଯA ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସjପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 

https://www.facebook.com/odiaparibar 


