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‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗEକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ` କପି�ଇଟର ବ'ବbାେର 

ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କf�ବ' / ଦାୟିତ  

ର�ବ ନାହ`, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା jkା �େ&�ଶ Dଆଯାଇନାହ` | େଲଖାେର 

Dଆଯାଇlବା !mର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ jkା 

ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାn େକୗଣସି noତ �ୟମ ନାହ` | ଯDଓ ସ�ାଦକ ସବୁ 

େଲଖାକୁ ଭଲqବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ` ପ�କାଶିତ କ�ଥାt | ତଥାପି େଲଖାର 

ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦାB େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିlବା 

!ବାଦର ଉfରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏlେର ସ�ାଦକ jkା 

ପ��କାର େକୗଣସି ଉfରଦାୟିତ  ନାହ` |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- noତ अନୁମ� !ନା अନ' 

େକୗଣସି ମାvମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାvମ / ସkାଦପତ�   ଇତ'ାD)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା 

ଏକ अପ�ଧ  | ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ vାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 

mହ`େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�mର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇlବା ପୃ=ାମାନ- 

ପ��ଛ! ଗଣମାvମେର / ଇ{ରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ  | 
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ପା} ଟ-ାେର qତ ଡାଲମା 
ଆମ ମହାଦୟାବାନ ସରକାର ଏକ ନୂତନ େଯାଜନାର ଶୁqର~ 
କ�ଛt, େଯଉଁ େଯାଜନାେର �ଜ'ର ପା}ଟି ପ�ମୁଖ ସହରେର ସ� 
ଖଚ�େର ଖାଦ' େଯାଗାଇେଦବାର ବ'ବbା କ�ଯିବ ଏ� ସବୁ 
bାନେର ମାତ�  ପା} ଟ-ାେର qତ ଓ ଡାଲମା Dଆଯିବ େବାn 
ମୁଖ'ମ�ୀ ଶ�ୀ ନBନ ପ+ନାୟକ େଘାଷଣା କ�ଛt ଏହା ହୁଏତ 
େସ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡ଼ୁେର ପ�ଚEତ ଆ�ା େକ{ିନ୍ ଢା}ାେର କ�ବା 
କଥା ��ା କ�ଥାଇ ପାରt େବାn अନୁମାନ େସ ଯା େହଉ 

ତାମିଲନାଡୁ �ଜ'ର अେନକ bାନେର ଆ�ା କ'ା{ିନ ନାମେର ସଂbାମାନ େଖା�ଯାଇ ଗରୀବ 
ମାନ-ୁ ସ� ଖ6�େର ଖାଦ' େଯାଗାଇ Dଆଯାଉ� ଏହା �ା� अେନକ େ�କ �q�ତ େହାଇଛt 
ଏବଂ େହଉଛt ମv ଯDଓ ଏ� ସବୁ ସଂbା ଗରୀବ ମାନ- ପାଇଁ କ�ଯାଇ�, ତଥାପି ଆଥ�କ 
qବେର ସ�ଳ ମvମବଗ�ର େ�କମାେନ ମv ଏ� ସବୁ bାନରୁ ଖାଦ' ଗ�ହଣ କରୁlବା କଥା 
!�ନ�  ସମୟେର ଗଣମାvମର ଶୀେ�ନାମା ମ�ନ କ�� 
ବf�ମାନ ଆମ �ଜ' ଓଡ଼ିଶାେର ଏ�ପ� ବ'ବbା କ� ସରକାର ସହ�}ଳେର ରହୁlବା 
ଗରୀବମାନ-ୁ େସବା େଯାଗାଇେଦବାର ଲ�' ରoଥାଇ ପାରt େବାn ଆେମ अନୁମାନ କରୁ 
अବଶ' ଏହା ପବୂ�ରୁ ଆମ �ଜ'େର ଏକ ଟ-ାେର jେଲ mଉଳ େଯାଗାଇବା େଯାଜନା mn� ଏବଂ 
ଏlେର अେନକ �ତା�କାରୀ �q�ତ େହଉlବା କଥା ସରକାର ଉେଲ� ଖ କ� ଆସୁଛt अେନକ 
ବୁ�ି�! ଏ� ମତ େଦଇଛt େଯ େକବଳ ଏ� ଟ-ିjଆ mଉଳ େହତୁ ଆମ �ଜ'େର !ଜୁ ଜନତା 
ଦଳ �ଜର ପ�ଆ� ହାସିଲ କ�ପା�� ଏେବ ପ�ଶ� ଉଠୁ� ଏମି� ଏକ େଯାଜନାର ଆବଶ'କତା 
କଣ ର�� ? ଆବଶ'କତା अବଶ' ର�� ଗ�ାମା}ଳରୁ ଯୁବକ ଯୁବ3 ସେମତ अେନକ େ�କ 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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�!କା ସ�ାନେର ପ��Dନ ସହ��ମୁଖୀ େହଉଛt ଏ� ସବୁ େ�କ ସହରେର ଆସି अତ'� 
ଦୟ�ୟ अବbାେର କାଳା�ପାତ କରୁlବା େବେଳ अେନକ େ�କ ଦୁଇ ଓE ଖାଇବାକୁ ମv 
ପାଉନlବା କଥା ସମେ� ଉଣା अ�େକ ଜାଣିlେବ େବାଧହୁଏ ସରକାର େସଇମାନ-ୁ ଆo 
ଆଗେର ରo ଏ� େଯାଜନା କଥା ��ା କ�lେବ jkା ସହ�}ଳର େqଟର ମାନ-ୁ !େଜଡ଼ିର 
ସମଥ�ନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ େଯାଜନା ! େହାଇପାେର 
ଏହା �ା� �ଭବାନ େହେବ अେନକ େବସାହା�, ଦୁଃଖୀ, ମୁnଆ ଓ ଖଟିoଆ େଶ�ଣୀର 
େ�କମାେନ ଏ� େଯାଜନା �ା� �q�ତ େହାଇପା�େବ ଏବଂ j� mjରୀଆ ଏବଂ ସ�ଳ 
ବଗ�ର େ�କମv ଏହା ଫଳେର �q�ତ େହାଇପାରt େବାn ଆେମ अନୁମାନ କରୁ ଏ�ପ� 
ଉଦାହରଣ େଚନ� ାଇ ସହରେର lବା ଆ�ା କ'ା{ିନର ପ�ସି�ିରୁ ଜଣାପେଡ଼ ଏ� ସବୁ କ'ା{ିନେର 
ମାତ�  ୧ ଟ-ାେର ଇଡ଼n, ୫ ଟ-ାେର ସାkାରqତ, ୩ ଟ-ାେର ଦ�qତ ପ� @�ଷ ମିEବା �ା� 
ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଜନପି�ୟ େହାଇପା�� j� ଏ� ସବୁ �ା� अେନକ अସୁ!ଧା ମv େହାଇ� 
!େଶଷତଃ ଏକ ଟ-ାେର ଇଡ଼n େଦଉlବା ସରକାର ପ�� ଇଡ଼n ପାଇଁ ୨ ଟ-ା ୬୪ ପଇସା 
ସବସିଡ଼ି େଦଉଛt, େସମି� ସkାରqତ ପାଇଁ ୯ ଟ-ା ୭୩ ପଇସା, ଦ�qତ ପାଇଁ ୪ ଟ-ା ୪୪ 
ପଇସା ସବସିଡ଼ି େଦଉଛt, ଏହା �ା� �ଜସ �� ଘଟୁ� ଯାହା ଆମ �ଜ'ର ଦୁବ�ଳ अଥ��� 
ପାଇଁ ��କାରକ େବାn ପ�ମାଣିତ େହାଇପାେର ଏେବ ଟ-ିjଆ mଉଳ ପାଇଁ ଆମ �ଜ' 
अଥ���କ ଦୃ�ିରୁ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଆସୁlବା େବେଳ ପୁଣିଥେର ଏକ େଯାଜନା େହତୁ ଆଥ�କ ��ର 
ପ�ମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇପାେର 
ଏ� େଯାଜନା �ା� ଗ�ବ ଓ ଖଟିoଆ ମାେନ �ଭବାନ େହଉlବା େବେଳ ଏହା ଫଳେର 
େଠ�ଗାଡ଼ିେର jkା ��ା କଡ଼େର େଦାକାନ କ� ଜଳoଆ ଓ ଖାଦ' !j�କରୁlବା େ�କମାେନ 
��ୟqେବ ��ଗ�� େହେବ ଶ�ାେର ଖାଇବା ମିEେଲ କାହ`j jଏ अ�କ ଦାମ େଦଇ 
ଖାଇବାକୁ ଯିବ ? ଏହା �ା� ଆହୁ� अେନକ େବେ�ଜଗାରୀ ଓ ଗରୀ! ବଢ଼ିବ େବାn अେନକ ମତ 
Dअt 
ଆମ �ଜ'େର अ�କାଂଶ େ�କ-ୁ ସରକାର- ଠାରୁ ଶ�ା ଦରେର mଉଳ ଏବଂ अନ'ାନ' 
ଆନୁସ�ିକ ପଦାଥ� ମିଳୁ� !ପିଏଲ୍ ପ�ବାର ମାନ-ୁ ମାତ�  ଏକ ଟ-ାେର mଉଳ େଯାଗାଇ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  6 

ଦଶମ ବଷ�, ତୃ3ୟ ସଂଖ'ା 
ମା6� ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

Dଆଯାଉ�, ତା େହେଲ ପୁଣିଥେର ମାଗଣାେର େ�େଷଇ େହାଇlବା ଖାଦ' Dଆଯିବାର ଯଥାଥ�ତା 
କଣ ? ଏହା ଫଳେର େ�କମାେନ େକୗଣସି ବୃfି ବା �!କା କ�ବାପାଇଁ ଇ�ା ପ�କାଶ କ�େବ 
ନାହ` ସ� ଖ6�େର ଖାଇବାକୁ ପାଇେଲ ପାଉlବା mଉଳକୁ େସମାେନ !କ� ୀ କ�େଦଇ ମାସିକ 
ଖାଇବା ଖ6� ପାଇପା�େବ अେନକ ହୁଏତ ବଳକା ପଇସାକୁ େନଇ ମଦ ସିଗାେରଟ୍ କ� 
କୁअଭ'ାସ ପାଇଁ ଖ6� କ�େବ େସମି�େର ! ଘର ପାଇଁ �ଃଶୁ  !ଜୁ ଗ�ାମ'େଜ'ା� େଯାଜନାେର 
!ଦୁ'ତ ମିଳୁ� ପି�ମାନ- ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମାଗଣା �ୁଲ୍ ଏବଂ ମvାହ�  େqଜନ अ� 
ଝିअମାନ-ୁ ସାଇେକଲ୍ ମିଳୁ� େରସନ୍ କାଡ଼�େର ସବସିଡ଼ିେର ��, jେ�ସି� ସବୁ ମିଳୁ� େତଣୁ 
େଯଉଁମାେନ �ଜକୁ ଗରୀବ େବାn ପ�ମାଣିତ କ�ପା�େଲ େସମାେନ ସବୁ ପ�କାର ସୁ!ଧା 
ସରକାର- ପାଖେର ପାଇ ପା�େବ ଆଉ େସମାନ-ୁ କମ�େକାଢ଼ିଆ କ�ବାେର ସରକାର- 
ପ��ନ�  ହାତ ର�� ଏlେର Dମତ ନାହ` ବf�ମାନ !ଲେର ହଳ କ�ବା, ଧାନ େ�ଇବା ପାଇଁ 
mଷୀ- अqବ େଦଖା େଦ�ଣି, ଘର �ଆ� େହଉ ବା अନ' େଯ େକୗଣସି କାମ େହଉ, ସବୁ 
େ�ତ� େର କୁଶଳୀ କା�ଗର- अqବ େଦଖାେଦ�ଣି କାରଣ େସମାେନ ଆଉ କାମ କ�ବାକୁ ଇ�ା 
କରୁନାହାt ପୁଣି ଥେର ମାଗଣାେର ର�ା ଖାଦ' େଯାଗାଇେଦେଲ େସମାେନ ଆଉ ଯାହା ! କାମ 
କରୁlେଲ େସ�j ! କ�େବ� ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଖ6� େସମାେନ େଦେବ େଯଉଁମାେନ Dନ�� 
ପ�ଶ�ମ କ� ପାଠପଢ଼ି mjରୀ କରt େସମାନ- ଟା� ପଇସାେର �ଜକୁ ଗରୀବ କୁହାଉlବା 
j� କମ�େକାଢ଼ିଆ େ�କ �q�ତ େହେବ ସମାଜେର ଏହାକୁ ହ` ସାମ' ��ାଧାର େବାn 
କୁହାଯାଇପାେର, ନା କଣ ??? ମvମବଗ�ର ଜେଣ େ�କ �ଜ ପ�ଶ�ମେର ଆୟ କରୁlବା �ଶିରୁ 
j� ସରକାର-ୁ କର/ଟା� ଆକାରେର ଦାନ କେର ଆଉ ସରକାର େସଇ अଥ�କୁ େନଇ 
େସ�ମାନ- ଉପେର ବ'ବହାର କରt, େଯଉଁମାେନ j� କରt ନାହ` ଏହା େଦoେଲ େକୗଣସି 
ବ' ି େକମି� ସ�ବ ?  
େଦଖାଯାଉ ଏହା �ା� �ଜ'ର େକଉଁ ପ�କାର ଉନ�� େହଉ�, jkା ଏହାକୁ େକ¡�କ� େକଉଁ ସବୁ 
ଦୁନ�ୀ� ଜନF  େନଉ� ଯାହା ! େହଉ ପୁଣିଥେର ମvମବଗ�- ଉପେର ଟା�ର େବାଝ ଲD ନ 
Dଆଯାଉ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ୍ 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ଚEତବଷ� ପ�ାର~ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ିମା}ଳେର lବା j� @ଲ� ା, 
ମୁଖ'ତଃ ସkଲପୁର अ}ଳେର ଜ�ିସ୍  ବ'ାପିବା �ା� अେନକ �ରୀହ 
ପ�ାଣହା� େହାଇ� ଏବଂ େହଉ� ମv ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ 
େବସରକାରୀ �jା ବ'ବbା ଥାଇ ସୁ�ା ଏ�ପ� ଏକ ମହାମାରୀ 
ବ'ାପି� କାହ`j, ତାହା ସମ�- ପାଇଁ ��ାର !ଷୟ େହାଇ� 
ଏହାଠାରୁ अ�କ ଭୟ-ର େହଉ�, ଏ� େ�ଗ ବf�ମାନ ସkଲପୁର 
ବ'3ତ �ଜ'ର अେନକ @ଲ� ାେର ବ'ାପିବାେର �ଗି� ଏ� େ�ଗ 
କଣ ? ଏହା କାହ`j ହୁଏ ? େକମି� ବ'ାେପ ଏବଂ େକଉଁମାନ-ୁ �ଜ କବଳେର �ଏ, େସ� 
!ଷୟେର ଏକ �ୁଦ�  ସଚୂନାତF କ େଲଖା ଉପbାପନ କରୁ� 

ଜ�ିସ େ�ଗ ମାେନ କଣ ? 

ପ�ଥମତଃ କ�Dଏ, ଜ�ିସ୍ ଏକ େ�ଗ ନୁେହଁ, ବରଂ ଶରୀରେର େହଉlବା अେନକ େ�ଗର ଏହା 
ଏକ ଲ�ଣମାତ�  !�ନ�  ପ�କାର େ�ଗେର ଏହା େଦଖାେଦଇଥାଏ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ अ�କ nଭର 
ବା ଯକୃତ ଜ�ତ େ�ଗେର ଏହା अ�କ େଦଖାେଦଇଥାଏ 

ଜ�ିସକୁ ଓଡ଼ିଆେର ‘କାମଳ’ େ�ଗ େବାn ମv କୁହାଯାଏ, େଯଉଁlେର, େଯଉଁlେର ଶରୀରର ର� 
ହଳDଆ େହାଇଯାଏ ଏହା ପ�ଥେମ ଆoେର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ !ନା �jାେର ପେର ପେର ଏହା 
ସମଗ� ଶରୀରକୁ ହଳDଆ କ�େଦଇ ଥାଏ ଏହା େହେଲ ପ�ଶ�ା ହଳDଆ େହାଇପାେର, େବେଳ 
େବେଳ ଝାଡ଼ା କାଦୁଆ ର�ର ବା !ନା ର�ର ! େହାଇପାେର 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଓ ଜ�ିସ୍େହପାଟାଇଟିସ୍ ଓ ଜ�ିସ୍େହପାଟାଇଟିସ୍ ଓ ଜ�ିସ୍େହପାଟାଇଟିସ୍ ଓ ଜ�ିସ୍    
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   ଶରୀରେର !nରୁ!ନ୍ ନାମକ ରସାୟନର ମାତ� ା�କ ପ�ମାଣର ଉପbି� େହତୁ ଶରୀର ହଳDଆ 
େଦଖାଯାଏ ଏ� ରସାୟନ ଆମ ର େର lବା େ��ତ ର  କଣିକା !qଜନ େହେଲ ମିEଥାଏ 

ଜ�ିସର େକଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ ? 

ଯକୃତ ସଂଲଗ� अେନକ ଶା�ରୀକ ବ'ବbାେର अସୁ!ଧା େହତୁ ଜ�ିସ୍ େହାଇଥାଏ ମାେଲ�ଆ, 
ସିକଲ୍ େସଲ୍ େ�ଗ, ଥା�େସମିଆ, େହପାଟାଇଟିସ୍, !�ନ�  ପ�କାରର ଔଷଧ, ଏବଂ କ'ାନସର 
େହତୁ ଏହା େହାଇପାେର ମୁଖ'ତଃ େହପାଟାଇଟିସ୍ ନାମକ ଭୂତାଣୁ େହତୁ ଏ� େ�ଗ େହାଇଥାଏ 

ସkଲପୁରେର େହାଇlବା ଜ�ିସର କାରଣ କଣ ? 

ସkଲପୁରେର େହଉlବା ଜ�ିସ, ପ�ାଥମିକ ପରୀ�ଣ ପେର େହପାଟାଇଟିସ୍ ଭୂତାଣୁ ଏ ଜ�ତ 
େବାn ଜଣାଯାଇ� ଏ� ଭୂତାଣୁ ଆଗରୁ Infectious Hepatitis ନାମକ େ�ଗ କ�ବାର 
ଉଦାହରଣ ର�� ଯାହା �ା� ଯକୃତ େ�ଗାକ� ା� େହାଇଥାଏ ଏ� ଭୂତାଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ� 
ସଂକ�ମଣ କେର ଏବଂ ବ'ାପିଥାଏ ଏବଂ ଏହା�ା� ଯକୃତର କାଯ�'�ମତା କମ େହାଇଥାଏ 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ କଣ ? 

ଏହା ଏକ ପ�କାରର ଭୂତାଣୁ ଜ�ତ େ�ଗ ଏ� ଭୂତାଣୁ ସଂକ� ମିତ ପାଣି ଓ ଖାଦ' �ା� 
ବ'ାପିଥାଏ �ମ�ଳ ଜଳ ଓ अପ�¸ାର ପ�େବଶେର ଏ� େ�ଗ ବ'ାପିଥାଏ େବେଳ େବେଳ 
ଏହା ମହାମାରୀର ରୂପ େନଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସହଜେର ଦୂର କ� ହୁଏ� 

ଦୁଷିତ ଜଳ ଏବଂ ସଂକ� ମିତ ଜଳେର ଏ� େ�ଗ ବ'ାପିଥାଏ, େତଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମୁ'�ସିପାଲଟି 
jkା ବଡ଼ ସହର ମାନ-େର େହଉlବା ଜଳେଯାଗାଣ bାନେର ଯD ଏ� ଭୂତାଣୁ ମିେଳ ତାେହେଲ 
अେନକ େ�କ େସ ଜଳ ବ'ବହାର କ� େ�ଗାକ� ା� େହାଇପାରt 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ େହେଲ କଣ ଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ? 

ଏ� େ�ଗେର େବେଳ େବେଳ େକୗଣସି ଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ ନାହ` ଆଉ େବେଳ େବେଳ अତ'ା�କ 
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   ଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଜ ର, ଦୁବ�ଳତା, �ୁଧା¦ନତା, ତରଳଝାଡ଼ା, ବାt, େପଟ ବ'ଥା, 
ହଳDଆ / ଗାଢ଼ ର�ର ପ�ଶ�ା, ଏବଂ ଜ�ିସ 

अ�ବୟ� ଶିଶୁମାନ- େ�ତ� େର ଏହାର ଲ�ଣ ବହୁତ କମ େଦଖାଯାଏ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସ�ତ 
େ�ଗର ଲ�ଣ अ�କରୁ अ�କ େଦଖାଯାଏ ଶିଶୁମାନ-େର ମାତ�  ଦଶ ପ��ଶତ ଶିଶୁ ଜ�ିସ 
ଆକ� ା� ହୁअt, j� ବୟ� ଏବଂ ବୃ�ବୃ�ା- େ�ତ� େର ଏହା ୭୦-୮୦ ପ��ଶତ େହାଇପାେର 

େହପାଟାଇଟିସ୍ କାହାକୁ େହାଇପାେର ? 

ଏ� େ�ଗ ସମ�-ୁ େହାଇପାେର େଯଉଁମାେନ अ3ତେର ଏ� େ�ଗେର ଆକ� ା� େହାଇଛt, 
େସମାନ-ୁ ପୁଣିଥେର ଏ� େ�ଗ ନ େହାଇପାେର ପ�¸ାର ପ��ନ�ତାର अqବ, �ମ�ଳ ଜଳର 
अqବ ଏ� େ�ଗର ମୁଖ' କାରଣ େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ େହଉlବା अ}ଳେର ରହୁlବା ସମ� େ�କ 
ଏ� େ�ଗ �ା� ଆକ� ା� େହାଇପାରt 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ େହାଇ� େବାn େକମି� ଜଣାପେଡ଼? 

େହପାଟାଇଟିସ୍ େହାଇlବା ବ' ିର ର ର ନମନୂାକୁ ପରୀ�ା କ� ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିପାେର 
ଏ� ପରୀ�ା �ଜ'ର ସମ� େମଡ଼ିକାଲ୍ କେଲଜ ଏବଂ ହସପିଟାଲେର ଉପଲ¹ ର�� 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ େ�ଗୀପାଇଁ େକଉଁ �jା ଉପଲ¹ ? 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ପାଇଁ େକୗଣସି ସତ� �jା ବ'ବbା ନାହ` ଯDଓ ଏ� େ�ଗାକ� ା� ବ' ିକୁ 
अେନକ ଔଷଧ Dଆଯାଏ, େସ ସବୁ j� େ�ଗୀକୁ ସାb'ବାନ ରoବା, ଶା�ରୀକ ପୁ�ିବଜାୟ 
ରoବା ଆDକୁ vାନେର ରo Dଆଯାଇଥାଏ �jା ସମୟେର nଭର ଟ�କ୍, �ଟାମିନ୍, ସୁଷମ 
ଖାଦ', !ଶ�ାମ ଆD !ଷୟ ପ�� !େଶଷ vାନ Dଆଯାଏ 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ େ�ଗ ନ େହବା ପାଇଁ କଣ କ�ଯାଇପାେର ? 

େଯେହତୁ ଏ� େ�ଗ अପ�¸ାର ପ�େବଶ, ଦୁଷିତ ଜଳ, ପ�ଦୁଷିତ ଖାଦ' େଯାଗଁୁ ହୁଏ, େତଣୁ ଏ 
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   ସବୁଠାରୁ ଦୂରେର ର�ବା �ତା� ଜରୂରୀ 

ଘରର ପ�େବଶ ସଫା ରoେବ 

ଖାଦ'ପଦାଥ�କୁ ସଫାେର ପ��ୁତ କ�େବ ଏବଂ ସଂକ� ମିତ େହବାଠାରୁ ଦୂରେର ରoେବ 

େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଟୀକାକରଣ କାଯ�'କ�ମର ସୁେଯାଗ େନେବ 

ସଫା ଓ !େଶା�ତ ଜଳ େସବନ କ�େବ 

ଖାଇବା ପବୂ�ରୁ ଏବଂ େଶୗଚ େହବାପେର  ବାରkାର ହାତକୁ ସାବୁନେର େଧାଇେବ 

ଉପେ�  ସମ� ସତକ�ତା अବଲkନ କେଲ ଆପଣ େହପାଟାଇଟିସ୍ ଏ �ା� େହଉlବା ସଂକ�ମଣରୁ 
�ଜକୁ ର�ା କ�ପା�େବ 
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ମମତା ଦାଶ (େଲoକା) 
ଫଗୁଣର ପ�େବଶ .............. 
ମ¥�ତ େଯୗବନର ମଧୁମୟ ହସ 
େକାjଳର ମଧୁ�ମା – ସୁମଧୁର କ» 
ମାଦକତା – ମଧୁକର କରଇ ଆକୃ� 
ମ¡-ମ¡ ମଳୟର ମ¡-ମ¼ର ଗ� 
ମ¡ାର-ମଲ� ୀ-ମାଳ3 ମ�ିତ 
ଏକା�-କ� ୀଡିତ ମଧୁବେନ-ମଧୁର-!ଶ�ା� 
ସଦୃଶ ଲ�Fୀକା� 
 
ଜଗତର ଏ� ରହସ' 
ଆଉ, େମା.................. 
ଚ}ଳ ମନର ଆଳସ' 
अରୁଣର अମ½ାନ jରଣ 
େବଦା�ୀ-େବୖଭେବ କୁସୁମ ସମାନ 
अ!�ମ ଜଗତକୁ କରୁ� ପାବନ 
 
!ଜନ-କାନେନ ମ�ିଭ� କୁ¥ର 
ତାେଳ-ତାେଳ ନୃତ'ରତ ଧ� ପୃଥୁଳ ଶରୀର 
ମଧୁ-ମାଳ3ର ମୃଦୁଳ अ��ମୁ  अ� 
େଦଖ...........େଦଖ............ 
अD�ଆ େମଘ ମେv !ଜୁEର ର� 
ଫଗୁଣର ଏ� ଆକଷ�ଣ, !ଶ କାମନା ପfୂ� 
अଳେସଇ ମନେର େମା ଭ�େଦ� ¿ୂf� || 
 
ମୁkାଇ, ମହା���  
mamata.dash1234@gmail.com 

ଫଗୁଣ ଆସି�ଫଗୁଣ ଆସି�ଫଗୁଣ ଆସି�ଫଗୁଣ ଆସି�    
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अନୁପମ େବେହ� 

 େମା �ବନେର ଏମି� େଗାେଟ Dନ ଆସିବ େବାn ମଁୁ େକେବ 
q! ନ ln  ଯାହାକୁ ସଂପ�ୂ� ରୂେପ ଭୁnଯାଇln ମଁୁ େସ ଏମି� 
ହଠାତ୍ େମା ସାମ�ାକୁ mnଆସିବ େବାn ମଁୁ େକେବ କ�ନା ସୁଧା 
କ�ନln  େତେବ ଏସବୁ ଘଟିl� େମା ସାlେର  अକସFାତ୍ 
େସDନ େଦଖା େହଇl� ତା ସାlେର ସମୁଦ�  କୂେଳ ବୁଲୁ ବୁଲୁ  େସ 
ଆo ମିେଶଇପା� ନ l� େମା ସାlେର  େମା ଆo େହଇଯାଇl� 
ଲୁହ ଛଳ ଛଳ  j� ସମୟ ଚୁପ୍ mପ୍ ଠିଆେହ� ପେର େସ ମଁୁହ 
େଟj� ଉପରକୁ  ଟପ୍ ଟପ୍ େହାଇ ତା ଆoରୁ ଲୁହ େବାହୁl�  ମଁୁ ଶତ େଚ�ାକ� ! 
େପା�ପା�n� ତା ଲୁହ  େବାଧହୁଏ େସ अ�କାର ମଁୁ ହେରଇ ସା�ln  େମା ତ{ିପାଖେର 
अଟjlବା ପ�ଶ�ଗୁଡାକୁ େସ j� ପଢିପା�l� େମା ଆoେର  େତେବ ତା ଉfର ଗୁଡାକ ଲୁହ 
େହାଇ େବା�mnlେଲ अମା�ଆ ନଈ ପ�   

�ରବତା ଭ� କ� େସ ବାÂାରୁ� କ»େର ପ�ଶ� କ� – େକମି� अଛୁ ତୁ? 

- ଭୁnଗଲୁ? ତୁ ପ� �େଜ କ�lଲୁ ତୁଳସୀ !ନା ଚ¡ନର ମଲୂ' j� ନାହ`  େତେବ ଏ ପ�ଶ� 
କ�ବାର ମାେନ କଣ? 

- େମାେତ �ମା କ�େଦବୁ ଚ¡ନ? ହୁଏତ େମା qଗ'େର ତୁ ନ lଲୁ  

- qଗ'କୁ େଦାଷ େଦ ନା ତୁ  ସତ କ�ବାକୁ ଗେଲ ତୁ େମାେତ େକେବ ଭଲ ପାଇ ନ lଲୁ  
େସସବୁ l� ଛଳନା  ଟାଇମ୍ ପାସ୍! ତୁ େମାେତ...  

�େ&�ାଷ େଦାଷୀ�େ&�ାଷ େଦାଷୀ�େ&�ାଷ େଦାଷୀ�େ&�ାଷ େଦାଷୀ    
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   - ଚ¡ନ! େସମି� କହ� ଚ¡ନ  ମଁୁ ଶୁଣିପା�!�   ମଁୁ େତାେତ କାn େଯେତ ଭଲ 
ପାଉln ଆ@ ! େସ�j ଭଲ ପାଉln ଆଉ ପାଉl! ମv   

- େକେତ ଆଉ ମିଛ କ�ବୁ ତୁ ତୁଳସୀ? (ମଁୁ ତାଛଲ'ଭ� କ»େର କ�n ) 

ଏ�j କ� ମଁୁ ବାଟ q�ି mnଯିବାକୁ ବସିln  ଏ�jେବେଳ ତୁଳସୀର ପୁअ େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସି 
ପm��- “ମା! ଏ अ-ଲ୍ jଏ?” 

ମଁୁ ବୁnପଡିn  େସ ତୁଳସୀର କା� ଧ� େମାେତ अେନଇl� ବଲ ବଲ କ�  

- ହାଏ! େବଟା  ତୁମ ନାମ କଣ? 

- ଚ¡ନ! (କ� େସ େଦୗଡିଗ� ସମୁଦ�  ଆେଡ ) 

“ଚ¡ନ” ଶÅଟା ଶୁଣି କେର{୍ େଖEଗ� େମା େଦହେର  େଗାଟିଏ େସେକ�େର ବଦEଗ� 
ପ�bି�  ସତ ଓ ମିଛ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଗ� େସଇ ମହୂୂତ�େର  ତୁଳସୀର ଭଲପାଇବାର 
ପ�ମାଣ ମିEଗ� ଓ  ମଁୁ ମଁୁହ ତଳକୁ େପା� େଦାଷୀ ପ� ଠିଆ େହାଇln ତା ଆଗେର   



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  15 

ଦଶମ ବଷ�, ତୃ3ୟ ସଂଖ'ା 
ମା6� ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   

ଶାÆୀୟ ମାନ'ତାର !ଡ଼kନା : ସା�ତ'େର େବପାର                   ଶମ�=ା ମହାପାତ�  (ଗେବଷିକା) 

 ୧. ବହୁ Dନର ସପ�କୁ ସାକାର କ� େକେତକ ଖୁସିେର 

ଆତF !େqତ େହ�େବେଳ ଆଉ େକେତକ qଷାକୁ େନଇ ବ'ବସାୟ 

ଆର~ କ�ବା ଆମପାଇଁ ��ୟ qବେର ଏକ ��ାର !ଷୟ 

େଫବୃଆରୀ ୨୦ ତା�ଖ� ମହାପ�ଭୂ ଜଗନ� ାଥ- ଆÇାମାଳ େଘ� 

ପୁରୀରୁ ଯାତ� ା ଆର~ କ�lବା ସଜ�ନା-୨୦୧୫ (କଳା ସା�ତ'ର 

ମେହାବ) ତଥା ଏୟାର୍ େଟଲ େଟnକମ୍ ସଂbାର अ�ନବ ପ�ୟାସକୁ 

ଆମ ବୁ�ି�!ଏ େକମି� ସାକାର କେଲ mଲ� ଏକ ନ@ର େଦବା... 

 ଆସ�ା ମା6� - ୧୩, ୧୪, ୧୫ ��Dନ ଧ� ଏ� ସଜ�ନା-୨୦୧୫ ମେହାବର ଆନୁ=ା�କ 

କାଯ�'କ�ମ େରେଭନ୍ସା !ଶ!ଦ'ାଳୟ ପ�ସରେର ଆେୟାଜନ କ�ଯାଉ� ଏ� କାଯ�'କ�ମର 

ହf�ାକf�ା େଦୖବ !ଧାତା jଏ େସ କଥା େମାେତ ଜଣାନାହ` j� �ମ�ଣ ପତ�୍ଟି ସ�ୂ�� 

ଇଂ��େର ମୁD�ତ କ�ଯାଇ� ଏହା ସାେଢ଼ m�େକାଟି ଓଡ଼ିଆ-ୁ ଆଘାତ େଦଉନାହ` j ? 

ଲଫାଫା �ତେର ସବ�େମାଟ ଛअଖ� ଆ�ଜାତ' ସ�ନ��  କାଡ଼� ପ�ଥମ ଖ�େର ୧୭ େଗାଟି 

ବ'ବସାୟିକ ସଂbାର େ�େଗା ତଥା !Çାପନ, ତଳ ପା} ଖ�େର ମୁD�କ ସା�ତ' ରl- ନାମକୁ 

अଦୃଶ କ� ପକାଉ� ଆେମ ଜାଣିେଛ, େକ¡�  ସା�ତ' ଏକାଦମୀର କାଡ଼� ମv ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ 

ଇଂ�� qଷାେର େଲଖାଯାଏ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ qଷା ସା�ତ'ର ଗେବଷିକା �ସାବେର, ଉfର 

ଦାୟାଦ �ସାବେର �ଜ ପ��j�ୟାକୁ ଆପଣ ମାନ- ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ କ�ଇ! ଏ ରକମ ଦୃ�ା� 

େକେତଦୂର ଯୁ ିଯୁ , ତାହା !�ାନମ�ଳୀ ତଜ�ମା କ�ବା େହେବ 

ସା�ତ'େର େବପାରସା�ତ'େର େବପାରସା�ତ'େର େବପାରସା�ତ'େର େବପାର    
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    େରେଭନ୍ସା !ଶ!ଦ'ାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ େଗୗରବମୟ ପୁ�ତନ अନୁ=ାନ Çାନର 

ମ¡ିର ଏଠାେର ଶି�ା ଗ�ହଣ କ� अେନକ !�ାନ, ସା��'କ-ର ଆ!ଭ�ାବ େହାଇ� େସ� 

ମାଟିେର ଏେତ ପୁ�ତନ ଏବଂ େଗାଟିଏ ଶାÆୀୟତା ପ�ା£ qଷାର ଦୂ�mର ଘଟିବା ପ�େତ'କ 

ଓଡ଼ିଆ- �ମିf ଲÈାର !ଷୟ �ଜ अନୁ=ାନର ନାମର ପ�ସାର �ମେ� ସମାନ अଥ�ର 

େ�ଲୁପତା ତା- !େବକକୁ ଧଂସ କେର 

 ‘ଓଡ଼ିଆ- ଆତF ଘା3 ପଦେ�ପ’ ନାମେର ପ�mର ପତ� ର ବ{ନ ସୁଦୂର ଶାt �େକତନରୁ 

(�ଜସ ଖ6�େର) ଆସି ଆେମମାେନ ସେଚତନତା ସୃ�ିକ�େବେଳ, ଓଡ଼ିଶାେର ର� j�, 

‘ସାଂ�ୃ�କ ଦ�ଲ୍’ ଐ�ହ' ସଂପନ��  ମ}େର ଏଭE କାଯ�' କ�ବାର ଦୁଃସାହାସ କେଲ jପ�? 

!ଶ!ଦ'ାଳୟର କf�ୃ ପ� ଏହାକୁ अନୁେମାଦନ କେଲ jପ�? େମାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା 

ଜନସାଧାରଣ-ୁ !ନମ� अନୁେ�ଧ, ସବ�qର3ୟ �ରେର ଏ� ସା�ତ' ସମିFଳ�େର ଆମ ପର�� 

ତଥା ଉଦ'ମକୁ ପଦଦଳନ କରୁlବା ବ' ି !େଶଷ- !ରୁ�େର ଦୃଢ଼ କାଯ�'ାନୁ=ାନ ଗ�ହଣ କ�ବା 

ସ�ତ ଏ� କାଯ�'କ�ମକୁ ପ��େ�ଧ ପବୂ�କ ବଜ�ନ କ�ଯାଉ 

 ୨. j� Dନ େହବ ପ�ଶାସନ ଏକ ସତକ� ଘ{ି ଶୁଣାଇଛt ମାେନ ଶାÆୀୟ ମାନ'ତା 

ପାଇବାର ବେଷ� ପfୂ� ସଂvା ରତ ରତ ଝରକା େସପଟି �ମ�ଣ ପତ� ଟିଏ ବେଢ଼ଇେଦେଲ ଜେଣ 

ମଣିଷ କାଡ଼�ଟି ପଢୁ ପଢୁ ବେହ ହସିେଲ ମହାଶୟ... ମଁୁ ଟିେକ ଉ§»ିତ ଭ�ୀେର କାଡ�କୁ 

ଲ�'କn, j� ପା�n� ଦୁଇ େସେକ� ପେର କଥାକାର ଶା�ନୁ ଆmଯ�' େସଇଟିକୁ େମା ଆଡ଼କୁ 

ବଢାଇେଦଇ �ଜସ ପ��j�ୟା ପ�ଦାନକେଲ କ�େଲ ପି�ମାେନ qଷା jପ� ବେ} ? େସାମନାଥ 

qଇ କ�� େ�କ ସମାଜ େଯାଗଁୁ, jଏ କ�� ସା�ତ' େଯାଗଁୁ ଏମି� େକେତ କଣ ସାର୍ କ�େଲ, 

ଏlେର ତ ମ�ୀ-ଠୁ ସା�ତ' ଏକାେଡମୀର ପିअନ୍ ପଯ�'� ନାମ ର�� ଛଳେର ଆେମ କ�ଲୁ, 

ସାର୍ ଗଗେନ¡�  ନାଥ ଦାଶ- ନାମଟା... କଥା ଛଡ଼ାଇ ସାର୍ କ�େଲ, ହଁ େସଇ େଗାଟିଏ ନାମ ତ...! 

 ପ�କୃତେର ସା�ତ' ବେ} େ�କ qଷା େଯାଗଁୁ qଷା ମv ବେ} ସା�ତ' େଯାଗଁୁ ଗ�ାଧର 
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   େମେହର େକାଶଳୀ ନ େଲo ଓଡ଼ିଆେର େଲoେଲ େତଣୁ େକାଶଳୀ qଷାର େଯେହତୁ ସା�ତ' 

ନାହ` ତାହା ମାନ'ତା ପ�ା£ େହାଇ� ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖ� ଆD �ଜ'ର ବହୁ ଆDବାସୀqଷାକୁ େନଇ 

ଏପଯ�'� ଗେବଷଣା ବା ସୃଜନାତF କ ରଚନା ସୃ�ି କ�ଯାଇପା�ନାହ`, େତଣୁ ପ�େତ'କ Dନ ଶହ 

ଶହ qଷାର अବଲୁ£ି ଘଟିବା j� अସ~ବ ନୁେହଁ ଏ ତ ଗ� ଜେଣ ସେ6ାଟ ସା��'କର 

ପ��j�ୟା, ଏେବ mଲ� ପରoବା ସା�ତ' ପଢୁlବା ªତ� - ଦୁ&�ଶା 

 ପେଡ଼ାଶୀ �ଜ' ପ�ିମବ�େର ଗେବଷଣା କାଯ�' �ଗି ପା}ବଷ� କାଳ अବbାନ କ�ବା 

�ତେର େସଠାକାର qଷାପ�ୀ�ମଳୂକ କାଯ�'କୁ अସୀକାର କ�ଯାଇନପାେର େସଠି ପ��ବଷ� 

ଗଣଶି�କ ପରୀ�ା କ�ଯାଇ ଖାn ପଦB ପରୂଣ କ�ଯାଇଥାଏ ବ�ଳା qଷାେର ପ�କାଶିତ 

ପତ� ପ��କା ସମ�-ର ପି�ୟ ଏପ�j ସାଧାରଣ ଗୃ�ଣୀ ଖ�ିଏ ସା�ତ' ପ��କା ଧ� ବସ ବା 

େଟ�ନେର ଯାତ� ା କରt, j� ନ େହେଲ କ!ତା, ଗପ अବା ଉପନ'ାସ ଖ�ିଏ ପାଖେର ଥାଏ 

ବ�ଳା qଷାେର ସିଟି, !ଏଡ୍, େଟ��ଂ ର अପୁର� ସୁେଯାଗମାନ ର�� ଏ �ଜ'ର ଶି�ା ବ'ବbା 

ଏେତଟା େଶାଚ�ୟ ନୁେହଁ କାରଣ �ଯୁ ି �ା� ଖାn ପଦB ପରୂଣ ଖୁବ୍ ଯତ�  ସହକାେର 

କ�ଯାଏ ସୁ¡ରୀ ଝିअମାେନ େପ�ମ!ବାହ !େଶଷତଃ ଶି�କ େଶ�ଣୀୟ କମ�mରୀ-ୁ ପ�ଥମ ପସ¡ 

କ�ଥାt �ଜର ଲ�'ମv େସଇ ଶି�କତା 

 ଏେବ ଆମ qଷା-ସା�ତ' କଥା ��ା କ�ଯାଉ ଆମ �ଜ'େର ଗଣିତ, !Çାନ ଶି�କ 

ସା�ତ' ପଢ଼ାଇ କାମ ଚଳାt ଓଡ଼ିଆ qଷା ସା�ତ'ର ସ�ାନର ªତ� ªତ� ୀ- �ମିf ସିଟି, !ଏଡ୍ 

ସଂର�ଣ ବ'ବbା ନାହ` ପ��େଯାଗୀତା ମଳୂକ ପରୀ�ାେର अବ3�� �ଗି ସୁେଯାଗର अqବ, 

ପୁ�କର अqବ ତଥା ସେବ�ାପ� �ୁଲ ଠାରୁ ଆର~ କ� !ଶ!ଦ'ାଳୟ ପଯ�'� ଶନୂ'ପଦ ଆମ 

qଷାକୁ ସଂକୁ�ତ କରୁନାହ` j ? ଓଏଏସ୍, ଓପିଏସସି, ପ� ପରୀ�ାମାନ ୫/୧୦ ବଷ� ଧ� 

!ବାଦର େଘରେର ର�ବା ଆମ अÇତାକୁ ସmୂଉ ନାହ` j ? ପ�ଶାସନର ଶି�ା !qଗପ�� ଏମି� 

େଘାର अବେହଳାକୁ େକେତDନ ଗ�ହଣ କ�େବ �ରବେର? ଦୁଇ m�ବଷ�େର େଯଉଁ ପଦ 
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   ବାହାରୁ�, ତାହା ! ସ�ସୁତୁ�େର jଏ �ଜ ପୁअକୁ ପୁେରଇ�ଣି ତ jଏ �ଜ ��ରକୁ 

େତାଷାମDଆ ପଣ �ତେର ଆବ� ଆମ ମାତୃqଷା !ଚ� �େ�ଳା ସା�ତ' ªତ� ଟିଏ ସୁେଯାଗ 

ପାଇବ jପ�? 

 ୩. େଲଖକ - ପ�କାଶକ - ସଂପାଦକ - ପାଠକ- େଯାଗସତୂ�  ଆହୁ� !�ିନ� ସଂର�ଣର 

�ା�େଦଇ ବEପଡୁ� ମv!f ପବୂ�ରୁ ଟ-ିjଆ mଉଳ େଦଇ ଆମ ମଣିଷ-ୁ କମ�େକାଢ଼ିଆ 

କ�lବା ସରକାର ପୁନ� ପା}ଟ-ାେର ଡାଲମାqତ ବ'ବbା କ� େqଟ jଣିବାକୁ ଯାଉଛt ଏ 

ସବୁ ପଦେ�ପର ସୁଫଳ ସତେର କଣ �ମ�ମv!f ପାଇଛt ? 

 କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପା�ୁnପି अପ�କାଶିତ େହାଇ ପଡ଼ିର�� ପ�କାଶକ ପଯ�'� ପହ}ୁ� ପ�କାଶକର 

अଥ�ଗତ ତାଗିଦ ତାକୁ !ବ�ତ କରୁ� अେନକ ପ�କାଶକ ମv अଥ� େ�ଭେର ସୁ¡ର ମ�ଟ �ତେର 

!କଳା� ସା�ତ' ପୁେରଇ !କ� ୀ କରୁଛt ବାj େଯଉଁ େକେତଜଣ ପ�କାଶକ େଲଖାକୁ ଗୁରୁf  

େଦଉଛt େସମାେନ ! େଲଖକ ହାତରୁ ପଇସା ଖ6� କ�ଇ େସ ସବୁ କରୁଛt ବଷ�କୁ ୨/୩ 

ପୁ�କ େମଳା ଛଡ଼ା !କ� ୀବଟା !େଶଷ ନାହ` ଆ@ର Dନେର ଶେହରୁ ଉ��  ପ��କା ପ�କାଶ 

ପାଉଛt �ରୁତା େଗାଟିଏ ସା�ତ' ପ��କା କଥା କୁହ� ତ... !�ନ�  !ଶ!ଦ'ାଳୟେର 

ସା�ତ'େର ଗେବଷଣା କରୁlବା ଗେବଷକ- �ମିf ଗେବଷଣା ପ��କାର अqବ ଯାହା େଗାଟିଏ 

ଦୁଇଟି ବାହାରୁlବା ତାହା ଏେବ अ3ତ ବା अଚଳପ�ାୟ �ଠି ପତ� ର ପର�� �ା� େଲଖକ - 

ପାଠକର େଯଉଁ ଆ�Fକ ସk� bାପିତ େହଉl� ତାହା ଇ{ରେନଟ୍ ଆସିବାପେର ବ¡ପ�ାୟ 

अେନକ ଡାକଘେର େପା�କାଡ଼� !ରଳ େହ�ଣି କ!ଗୁରୁ ରB¡�ନାଥ- ଶାt�େକତନ 

ଡାକଘେର ମv अନୁରୂପ अବbା େଯଉଁଠୁ qବ େପ��ତ େହଉlବା ସୁଦୂର ଜାପାନ, ଜମ�ା�, 

ଇଂଲ�, ଫ� ାନସ୍, େସଠି ମv ଏ� अବbା େଶଷେର ଏ�j କୁହା ଯାଇପାେର େଯ, ସା�ତ' 

ମ}େର ସା��'କ େଶାqପାଆ� अଣସା��'କ ନୁେହଁ ନେଚତ୍ ସା�ତ'ର ଦଶା 

କୁଆେଡ଼ ???    !ଶqର3, ଶାt�େକତନ 
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�େତଶ୍ ମହାପାତ�  

ମଁୁ େବେଳ େବେଳ �ବନର ତf କୁ େଖାେଜ 

ଶାtେର ବ}ିବାର ସମ�- ଇ�ା 

j� େଚ�ା କରt େକେତ ଜଣ ତାହା ମଁୁ qେବ 

ମଁୁ ln ଈଷ�'ାଶନୂ', अହଂକାର ଶନୂ', କାମନା ଶନୂ' 

େଯେତ ବଡ଼ େହn, ଏ ସବୁର ଉପbି� अନୁଭବ କn 

ବୟ୍ସ ବଢ଼ିବା ସହ, ଏମାନ-ର ପ�qବ ମv ବଢ଼ି� 

ଏବଂ, ବଢ଼ି� ତା ସହ अbିରତା, ଚ}ଳତା ଏବଂ अଶାt 

ମଁୁ, ଏହା କ�ପାେର େମାେତ ସୁଖ ମିE� 

j� ଶାtର ସ�ାନେର ଏେବ ! ମଁୁ अ� 

େମାେତ ସଫଳତା, ମିE� 

j� ଏେବ ! େମା ମନ अତୃ£ ର��... 

अତୃ£अତୃ£अତୃ£अତୃ£    
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ପDF� ପି�ୟଦଶ�� ମିଶ� 

ଆବଶ'କ ସାମଗ�ୀ : 

 ୧୦୦ ଗ�ାମ mଉଳ,  ୫୦ ଗ�ାମ େବସନ, ୫୦ ଗ�ାମ ସୁ@, 

େଗାଟିଏ ଟମାଟ, ୧ ଇ} अଦା, ଦୁଇଟା କ}ାଲ-ା, େଗାଟିଏ ବଡ଼ 

ପିଆଜ, ୧ mମଚ �ଶି, ୧/୪ mମଚ ��, େଗାଟିଏ େªଟ 

କ'ାପସିକମ୍ , ୫୦ ଗ�ାମ ବ�ାେକା!, େଗାଟିଏ ସାନ ଆଳୁ, େଗାଟିଏ 

ସାନ ଗାଜର, ଦୁଇଟି !ନ୍ସ୍, ୨୫ ଗ�ାମ ମଟର, ୫୦ ଗ�ାମ ଫୁଲେକା!, 

ଆବଶ'କ अନୁସାେର େତଲ ଓ ଲୁଣ 

ପ�ବାମିଶା ଚକୁEପିଠାପ�ବାମିଶା ଚକୁEପିଠାପ�ବାମିଶା ଚକୁEପିଠାପ�ବାମିଶା ଚକୁEପିଠା    
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   ପ�ଣାଳୀ : 

 ପ�ଥେମ mଉଳକୁ େଗାଟିଏ �� ବତୁ�ଇ ରo Dअ� ତାପେର ସକାେଳ ଏହାକୁ �କଣକ� 

ବାଟି ଏକ ଘ{ା ପଯ�'� ରoDअ� ଟମାଟ, କ}ାଲ-ା, ପିଆଜ, अଦା, ବ�ାେକା!, ଫୁଲେକା!, 

ଆଳୁ, !ନ୍ସ୍ ଓ କ'ାପସିକମକୁ େªଟ େªଟ କ� କାଟି Dअ� ଏବଂ ଗାଜରକୁ େକା� କ� 

ରoDअ� ପବୂ�ରୁ ରଖାଯାଇlବା ଆଣେର େବସନ ସୁ@ ଓ ସମ� କଟା ପ�ବାକୁ ମିେଶଇ 

अଧଘ{ା ପଯ�'� ରoDअ� ତାପେର େସlେର �� ଓ �ଶିକୁ ମିଶା� ଏlେର ଆପଣ 

ଭୃସ�ପତ�  ନେହେଲ ଧ�ଆ ପତ�  ମv ମିେଶଇ ପା�େବ ତାପେର ଚୁnେର ତାୱା ବସାଇ 

େସlେର अଧ mମଚ େତଲ ପେକଇ Dअ�, ଏବଂ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାେର ତାୱାେର େତଲକୁ ପ�ୂ ଲେଗଇ 

Dअ� ତାୱା ତା� ଯିବାପେର ଆଗରୁ ପ��ୁତ େହାଇlବା ଆଣକୁ େଗାଲ େଗାଲକ� ଚକୁE 

ପିଠାପ� ପକା� ଏବଂ ତା ଉପେର ଏକ ଢା-ୁଣୀ େଘାେଡ଼ଇ Dअ� j� ସମୟ ପାଇଁ ଚୁnର 

ଧାସକୁ କମ୍ କ� Dअ� j� ସମୟପେର ଚକୁEକୁ ଓଲଟାଇ Dअ� j� େତଲ ପକାଇ ୨-୩ 

ମି�ଟ୍ ପାଇଁ ରଖ� ଆପଣ- ପ�ବା ମିଶା ଚକୁE ପିଠା �ଆ� େହାଇଗ� ଏ� ଚକୁE ସ�ତ 

ଟମାଟ ସସ୍ , jkା ଚଟଣୀ ଖାଇେଲ ଭଲ �େଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗରମ୍ ଗରମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ �େଗ 

 ଉପେର Dଆଯାଇlବା ସାମଗ�ୀ ମvରୁ अେନକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ अତ'� ଜରୂରୀ 

 େବସନ - ଏହା ଆମ େକଶ ଏବଂ ତ m ପାଇଁ अତ'� ଆବଶ'କ ମୁ�େର ରୁପିେହେଲ 

େବସନ ଓ ଦ�କୁ ମିଶାଇ ଦଶ ମି�ଟ୍ ରoେଦେବ, ତା ପେର ତାକୁ ଭଲqବେର ଘ{ି ମୁ�େର 

ଲଗାଇ ୩୦-୪୫ ମି�ଟ୍ ପଯ�'� ମୁ�େର ରoେବ ତାପେର ତାକୁ ଭଲେର େଧାଇେଦେବ ଏହା 

ସ£ାହକୁ ଥେର େଲଖାଏ କେଲ ରୁପି ହୁଏ ନାହ` େସ�ପ� ମୁହଁର ଉÈଳତା ପାଇଁ, େବସନ ସ�ତ 

ଦ� ଓ ହଳË ମିଶାଇ ମୁହଁେର ଲଗାଇେବ, ଏବଂ ଦଶରୁ ପ¡ର ମି�ଟ୍ ପେର ଏହାକୁ 

େଧାଇେଦେବ େଦoେବ ମୁହଁ �Ìଣ �ଗିବ ଏବଂ ଏ� ମିଶ�ଣକୁ ହାତ, େବକ ଏବଂ େଗାଡ଼େର ! 

ଲଗାଇପା�େବ 

 ଟମାଟ - ଏlେର �ଟାମିନ୍ ସି ପ�ଚୁର ପ�ମାଣେର lବା େହତୁ ଏହା ଆମପାଇଁ ଦରକାରୀ 
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   ଏହା ଆମ ର  ପ�¸ାର କେର ମୁହଁେର lବା କଳାଦାଗ ହେଟଇବାେର ! ସାହାଯ' କେର 

ମୁହଁେର अତ'�କ ମୃତଗ�¼ୀ (ବ� ାକ୍ େହଡ୍) lେଲ ଏହାଉ ବ'ବହାର କେଲ ସୁଫଳ ମିେଳ ଏହାର 

ରସକୁ ପ��Dନ ମୁହଁେର ଓ ଆo ତଳର କଳାଦାଗେର ଲଗାଇେଲ ଚମକ ଆେସ ଏହାର ରସକୁ 

ହଳË ଓ େବସନ ମିଶାଇ େଦହେର ଲଗାଇେଲ अତ'ା�କ େତnଆ �େଗ ନାହ` ଖ�Dେନ 

ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆସିବା ପେର ଟମାଟ ରସ ସହ େଗା�ପଜଳ ମିଶାଇ େଦହେର ଲଗାଇେଲ ଦୁଗ�� 

ହୁଏନାହ` 

 �� - ଏହା ଖାଦ' ହଜମ କ�ବାେର ସାହାଯ' କେର ପ��Dନ ��େର େଶାଇ� େବେଳ 

ଗରମପାଣି ସହ କ}ା�� ଖାଇେଲ अମ½ େ�ଗ ହୁଏନାହ` େସ�ପ� ��କୁ ପାଣିେର ଫୁଟାଇ 

ପିଇେଲ ଥ�ା jkା କଫ ହୁଏ ନାହ` ��କୁ େmବାଇ ଖାଇେଲ ପାଟିରୁ ଦୁଗ�� ହୁଏ ନାହ` 

 अଦା - ଏହା ଆମର େଦହେର େ�ଗପ��େଷଧକ ଶ ି ବ��କ �ବାଣୁ ମାନ-ୁ ମା�Dଏ 

ପ��Dନ अଦା ଖାଇେଲ ଥ�ା ଓ କଫ୍ ହୁଏନାହ` अଦାକୁ ଗରମ ଗୁଆଘିअ, !ଟ୍ ଲୁଣ ଓ ଗରମପାଣି 

ସହ ଖାଇେଲ ଖାଦ' ଶୀଘ� ହଜମ େହବା ସହ କଫ ବାହା�ପେଡ଼ ପାଟିର ଦୁଗ�� ବ¡ କ�ଏ 

େପଟ କଟାରୁ ମୁ ି Dଏ 

 ଗାଜର - ଏହା ଶରୀରର କେଲ��ଲକୁ �ୟ�ଣ କ�ଥାଏ ଏlେର େଲୗହ ଓ କ'ାଲସିୟମ 

ପ�ଚୁର ପ�ମାଣର ଥାଏ ଏହାର ରସକୁ ମୁହଁେର ଲଗାଇେଲ ଉÈଳ େଦଖାଯାଏ ଏହା ର  

ପ�¸ାର କେର 

 ବ�ାେକା!, ଫୁଲେକା!, ମଟର୍, !ନସ୍, କ'ାପସିକମ୍, ଆଳୁ - ଏlେର ଲବଣ अଂଶ ଏବଂ 

ଧାତବ अଂଶ lବା େହତୁ ଏ� ସବୁ ପ�ବା ଆମପାଇଁ ଦରକାରୀ ଏlେର େଲୗହ ପ�ମାଣ अ�କ 

lବାରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରେର ର ର ମାତ�  ବଢ଼ାଇବାେର ସହାୟକ ହୁଏ 

 କ}ାଲ-ା - ଏହା ଶରୀରର ଚବ� �ୟ�ଣ କ�ଥାଏ ଏବଂ अମ½େ�ଗ କ�ଏ ନାହ`ପିଆଜ - 

ଏହା ର  ପ�¸ାର କ�ବା ସହ େକଶେର ରୁପିକୁ ମv �ୟ�ଣ କେର 

ବ�ହF ପୁର 
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ମଧୁମିତା ମହାt(ମିତୁ) 

 mjରୀ େନଇ अନ' अେନକ- ପ� ମଁୁ ଏେତ ବ'� େଯ ଗଁାକୁ 

ଯିବାର ସୁେଯାଗ େମା qଗ'େର अ� କମ୍ ମିେଳ j� अନ' 

अେନକ- Æୀ ଝିअ-ଠୁ େମା Æୀ ଝିअ ପୁ� अଲଗା, ଏକଦମ୍ ଓଲଟା 

କ�େଲ ଚେଳ ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ େସମାେନ ସବୁେବେଳ ସକସକ େମା 

Æୀ େସ�ହା ଯDଓ କ!ତା ଫ!ତା େଲଖt�, j� େସ ସବୁ ଖୁବ୍ ପଢ଼t 

ଓ ବୁଝt େସଇ କ!ତା ପ�ବଣତା େବାଧହୁଏ ତା-ୁ ଗଁାରୁ ମିEଥାଏ 

ଆମ ଗଁା ନଈପଠାର କାଶତ�ୀ ତା-ୁ କୁଆେଡ଼ ଡାକୁଥାଏ अନବରତ େସlପାଇଁ େସ ସୁେଯାଗ 

େଖାଜt ଟିେକ େସଠିj ଯିବାକୁ େମା ଆଇଁଷର-ୁଣୀ ଟକE ଝିअର େ�ଭ ଗଁା େପାଖରୀର ମାଛ, 

ହାଟର ଖା{ି ସଜ ଖାସିମାଂସ ଆଉ େଦଶୀ କୁକୁଡ଼ା अ�ାେର େଯେତ ନାମକ� କ�ା�ର ଆmର 

େବାତଲ ସବୁ ତା ମା ତା ପାଇଁ jେଚନେର ସାଇ� ରo� ତଥାପି ତା’ର �ଳ ଗେଡ଼ େମା େବାଉ 

ହାତ �ଆ� େଲk¨ ଆmର ଆଉ ଆk ଆmର ନଁା ଶୁଣିେଲ ସୁ!ଧା ପାଇେଲ େବାଉ େସ ସବୁ 

କାହା ହାତେର ପଠାଇଥାଏ େହେଲ ସବୁେବେଳ j ସବୁବଷ� ସହରଠାରୁ େକାଡ଼ିଏ jେ�ମିଟର୍ 

ଦୂର ଆମ अଖ'ାତ ଗଁାରୁ ଏ ମହାନଗରୀ ପଯ�'� ଆmର ପହ}ାଇବାଟା ସ~ବ ହୁଏ� 

 ଖାସ୍ େସଇlପାଇଁ େqଟର �ସାବେର େମା ନଁା ଏ ପଯ�'� ଗଁାେର ହ` अ� ମଁୁ ଜାଣିଜାଣି 

େସଇଟା ବଦେଳଇ� ସବୁପ�କାର େଚ�ା କେର ପା}ବଷ�େର ଥେର ପେଛ େହଉ େସଇDନ ପାଇଁ 

େସଇ ଆଳେର ମଁୁ ଗଁାକୁ ଯି! ଏଥର ମାସେର D3ୟ ଶ�ବାର, ର!ବାର, ମହାଳୟା, ଗା�ୀ 

ଜୟ�ୀ, �ବ�ାଚନ ମିଶି େବଶ୍ ଲkା ଛୁଟିେଟ ମିEଯାଉl� ଆଉ अ� j� Dନ ଛୁଟି େସଇlେର 

mEଶି ଟ-ାର �ଦmEଶି ଟ-ାର �ଦmEଶି ଟ-ାର �ଦmEଶି ଟ-ାର �ଦ    
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   ମିେଶଇ ଆେମ ଗଁାକୁ ବାହା�ଲୁ 

 ପହ}ି ପହ}ି େସ�ହା ଶାଢ଼ୀ ବଦେଳଇ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ େବାହୁ େହବାପାଇଁ େ�େଷଇଘେର 

ପହ}ିେଲ �ଡ଼ଲୀ ଧ�� ତା େଜେଜ- ହାତ, େଜେଜ- �ଇେବ�ରୀେର କଣ କଣ ନୂଆ ବ� ସବୁ 

ଆସି� ତା’ର ସ�ାନ େନବାପାଇଁ ମଁୁ େବାଉ ହାତ �ଆ� କଖାରୁ ଫୁଲ ବ�, ପାଳଛତୁ ପତୁଆ 

ସା�େର ମୁଢ଼ି ଗ�ାଏ ଧ� ଖାଇ ବସିn ଖାଉ ଖାଊ କ�n, ‘େବାଉେ�, ଆମ ଗଁା ଟାଏ ଆଉ ଗଁା 

ଭE �ଗୁ� ପୁ� ସହର େହାଇଗ�ଣି ଏଠି ! ତ �ବ�ାଚନ ପ�mର ଖୁବ୍ ଜମୁ� େ�ସନରୁ 

ଏଠିj ଆସିବା �ତେର ଯାହା େଦon...’ 

 - ‘ହଁ ପ�, ସବୁେବେଳ ସବୁ ଦଳର େସ ମାଇକ୍ େଘଁ େଘଁ ଶୁଣି !ର  �ଗି�ଣି’ େବାଉ େମା 

ଥାEଆେର ଆଉ େଗାେଟ ବ� େଦଉ େଦଉ କ�� ‘ତୁ ଖାଇେଦଇ ଯିବୁଟି ଟିେକ ବଡ଼ ଦାଦା- ସହ 

େଦଖା କ� ଆସିବୁ ଆଉ ତ ପାରୁନାହାt, ବସିଗେଲଣି େସlକୁ ପୁଣି ପୁअେବାହୁ ହେଳ ତ 

ପାଇଛt ପଣୂ'କ� !m�...’ େସ Ëଘ�ଶାସ ପକାଇ� ‘ତୁ ଆସିବୁ ଶୁଣି ପା}ଥର ପm� 

ସା�େଲଣି ଯା, ଆେଗ ତା-ୁ େଦଖାକ� ଆ...’ 

 ଦାଦା-ୁ େଦo େମାେତ ସତେର ଦୁଃଖ �ଗି� ମଣିଷର ପୁଣି ଏମି� अବbା ହୁଏ ? ତା-� 

ପାଖେର ପେଢ଼ଇବା େ�ଭେର ଆମ ବାପାମାେନ ଆମକୁ ସବୁ ଗଁା �ୁଲେର ନ ପଢ଼ାଇ ପ��Dନ ପା} 

jେ�ମିଟର ଦୂର ଶଳୂପୁର ପଠାଉlେଲ କାରଣ େସ େସଠିକା �ୁଲେର ପ�ଧାନ ଶି�କ lେଲ 

ଶି�କ ନୁେହଁ ତ ବାଘ j ସିଂହ ସେତ अବା ହୁଁ କ� ଗଜ�ନ କେଲ ସବୁ ଥ� ଯାଉlେଲ ଶଳୂପୁର 

ସେମତ ଆଖପାଖ ପା}ଖ� ଗଁା ଇଂ��, ଗଣିତର େକାଉ ଜଟିଳ !ଦ'ାଟା ତା- ଆୟfେର 

ନl� େକ� କ�ପା�େବ� �ୁଲ ଦଶଟାେର ଆର~ େହବମାେନ ଦଶଟା ଏକା େବଳେକ େଗଟ୍ 

ବ¡ େକ� ଆଉ ପଶିପା�େବ� �ତେର- ନା ଶି�କ, ନା ªତ�  ଯିଏ ! ଟିେକ େଡ�େର 

ଆସୁlେଲ �ୁଲ କଣମୁ� अଫିସ ଆଗର େଧାବ ଫରଫର ମfୂ�କୁ େଦo େଫ� ପଡୁlେଲ େସଇଠୁ - 

େଗଟ୍ େସପାଖରୁ ବାପେର, େହଉପେଛ Dେନ अନୁପbିତ ପେର େସ କଥା ବୁଝାଯିବ - ଏଇନା ଏ 
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   ପ�ଶ�ବାଣକୁ େଭଦ କ�ବ jଏ ? ତାଗିଦ ଶୁଣିବ jଏ ? 

 ଏଇ େସଇ ମଣିଷ? ପା}ହାତର ଗାମୁª �ତେର ���ଶୀ�� ଦାଦା ଗ¥ି ନୁେହଁ ତ ମାଛଧ� 

ଜାଲେଟ j ଆଉ ! େଗାଡ଼ ଲkାଇ କା¼କୁ ଆଉ@ ବସିlେଲ ଘର �ତେର ପାଖ େବ�ଟାେର 

�ଗିl� D’m�ଟା ମୁଢ଼ି ସା�େର ଜ¡ାମାେନ େଖଳ ଆର~ କ�େଦଇlେଲ ��ା ମସିଣା 

ଉପେର ତା- ସ�ତ l� େଖା� େହାଇlବା ସ£ମ େଶ�ଣୀର ଇଂ�� ବ�ଖେ� େବାଧହୁଏ ନା� 

କାEଆର ୟା �ତେର ପାଖ ଗଁାେର ଇଂ�� ମିଡ଼ିୟମ୍ �ୁଲେଟ େଖାnସା�lବା ଖବର ପାଇln 

ମଁୁ 

 ‘ଦାଦା, ଏ ବୟସେର ! ଆପଣ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛt ?’ ଓEଗି େହଉ େହଉ ମଁୁ କ�n େମା 

କଥାର j� ଉfର ପାଇn� ଶୁଣିପା�େଲ� ନା ? ଶୁଣି j� କ�େଲ� ? ପୁଣି କ�n, ‘ ଦାଦା, 

କାEଆକୁ ଖାn ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛt ନା ସିଏ ଆଉ େକାଉଠି ଟୁ'ସନ୍ େହଉ� ?’ 

 ଏଥର ତା- ପାଟି େଖାn�  େମା ପ�ଶ�କୁ ସ�ୂ�� ଉେପ�ା କ� େସ କ�େଲ, ‘ପପୁ? ହଁ, 

େତା ବାପ କହୁl�, ତୁ ଆସିବୁ’ �େର କ� େସ କ�େଲ ‘େତା ପାଖେର ଯD j� ଟ-ା अ� 

େମାେତ େଦଇ ପା�ବୁ j ?’ ଏଇ ବୟସେର ! େସ ଯD େମା ଗାଲେର ବ�ହF  ଚଟକଣିଟିଏ କଷି 

େଦଇଥାେ� ମଁୁ ଏେତ ଚମj ନଥାt ଦାଦା, ଆତF ସ�ାନ ଓ ଆତF ମଯ�'ାଦା ଜଗି ଜଗି ଯିଏ ଏ 

ବୟସେର ପହ}ିଗେଲ, େସ ପୁଣି ସିଧା ସଳଖ େମାେତ ଟ-ା ମାଗୁଛt ? ତର ତରେର କ�n, ‘ହଁ 

ଦାଦା, अ� େକେତ ଦରକାର ?’ 

 ‘ନାଇଁ, ଆେଗ କ�ଲୁ, ଏ େଯଉଁ �ବ�ାଚନ ପ�mର ଗାଡ଼ିସବୁ अନବରତ ଯାଉଛt େସଗୁଡ଼ାକ 

ଆଉ େକେତ Dନ ଯିବ ? ଦାଦା- ଧୁଆଁEଆ ସର େମାେତ !ବ�ତ କ�େଦ� ସିନା ବୁଝିପା�n� 

ତା-ର ଦୁଇଟି ପ�ଶ� �ତେର ସ�କ� କଣ ? 

 କ�n, ‘େକେତ Dନ ଆଉ? ଶ�ବାର ସ�'ାକୁ ପ�mର ସ�ବ, ମାେନ ଆଉ m�Dନ’ 

 ‘ଆହୁ� m�Dନ ? େତେବ mEଶି ଟ-ା अ� ପାଖେର ?’ ଦାଦା େମାେତ mEଶି ଟ-ା 
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   ମାଗୁଛt? ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଗn, ‘ହଁ अ�, େତେବ mEଶି ନା m�ଶ ? ଏେବ େଦ! ?’ 

 ‘ନାଇଁେର, ଟ-ା େମାର କଣ େହବ? ଖ6� କ�ପା�! j ଆଉ ମଁୁ? m�ଟା ବଡ଼ 

ଚେକାେଲଟ୍ ଆଣିDअ�� େମାେତ ?’ ଦାଦା- କ»ର !କଳ qବ ସେତ अବା େମାର ମମ�କୁ 

େଭDଗ� ସିଏ େମାର ଏେତ ପି�ୟ େଯ ଖାn କ�େଦେଲ ମଁୁ m�ବ�ା ଚେକାେଲଟ୍ अଜାଡ଼ି 

େଦଇଥାt ତା- ପାଖେର ସିଏ ମାଗୁଛt ଚେକାେଲଟ୍ m�ଟା? ମଁୁ ଆ�ଯ�' ! କମ୍ େହn� 

Dନକୁ D’ଥର ଇନ୍ସୁnନ୍ େନଉlବା ଦାଦା େକାଉ Dନରୁ ମିଠାର ପାଖ ଯାଆt� ଆଗରୁ अବଶ' 

ଖୁବ୍ ଖାଉlେଲ େହେଲ େଯେବଠୁ ସୁଗାର୍ ବାହା�� େସେବଠୁ �ଜକୁ �େଜ ତାଗିଦ୍ 

କ�େଦଇଛt ଯD jଏ େକେବ ବ�ୁବା�ବ ଆଣିlବା ମିଠାରୁ ଖୁଡ଼ି େଗାଟିଏ ! ବେଢ଼ଇ େଦେବ 

j େଗାେଟ ଖାଇDअ j� ହବ�  କ�େବ, େତେବ ! ଦାଦା ତାକୁ ଛୁअt�, କୁହt, ‘ଭଗବାନ 

େ�ଗ େଦଇନାହାt, ଆମ ସଂଯମଶ ିର ପରୀ�ା େନଉଛt ଏ ବୟସେର ଆେମ ଇ¡ି�ୟକୁ 

�ୟ�ଣେର ରo ନ ପା�େଲ ପି�-ୁ j ଶି�ା େଦବା? m’େର �� ତ ªଡ଼ ସାକା�ନ୍ ! �अt� 

େସ େସଇ ଦାଦା...! େବାଉ କେହ ମଣିଷ କୁଆେଡ଼ ଆଗରୁ େଯଉଁସବୁ ଇ�ାକୁ ବା�ି ରoଥାଏ, 

େଶଷ ସମୟେର େସ ସବୁ ତାକୁ ମାଡ଼ିେକ}ି अଥୟ କ�Dअt @ଭ ତ ସହେଜ େବାଲ୍ 

ମାେନନାହ` େସlପାଇଁ ତ ��ଶି ବଷ� ବୟସରୁ !ଧବା େହାଇ ହ!ଷ ଏକାଦଶୀ ପାଳୁlବା େମା 

େଜେଜମା, ମ�ବା ସତର Dନ ଆଗରୁ ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ କ}ା ଶୁଖୁଆଗୁଡ଼ା େmେବଇ ପକାଇl� 

ତା େହେଲ କଣ ଦାଦା..? ତରତରେର କ�n, ‘ହଁ ଆଣିେଦ! ଏେବ ଆଣିେଦଉ�’ 

 େମା ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁnକୁ �ଜର ଥ�ା ଥ�ା ଦୁଇ ପାପୁn �ତେର ବା�ିେଦେଲ େସ 

କ�େଲ, ‘ଶୁଣ- ଭୁଲ ବୁଝିବୁ� ଚେକାେଲଟ୍ େମା ପାଇଁ ନୁେହଁ କାEଆ ପାଇଁ ଦରକାର’ 

 େଯେତ େଖାnବାକୁ mହୁଁln େଗାଲକଧ¡ା, େସେତ ଜଟିଳ େହାଇଯାଉl� �ବ�ାଚନ 

ପ�mର- ଚେକାେଲଟ୍- କାEଆ - j� ବୁଝି ପାରୁନln ମଁୁ ଦାଦା େବାଧହୁଏ େମା ମନର ସେ¡ହ 

!ଷୟେର ବୁଝିlେଲ କ�େଲ, ‘ଟିେକ अେନଇ େଦଇ ଆ ତ, अଗଣାେର jଏ अଛt j? ଏ 
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   େଟାକାଟା ଏଇଠି ବସି ପଢୁl�, ଡିଆଁମା� କୁଆେଡ଼ ଗ�ଣି’ 

 ମଁୁ ବୁଝିn, ଦାଦା େଗାଟିଏ !େଶଷ କଥା କ�େବ େଦoେଦn େସ ପଟଟା ପୁ� �ଜ�ନ 

କ�n, ‘ନାଇଁ ଦାଦା େନ� ନାହାt ଡାj! j କାହାକୁ ?’ 

 େମା ହାତ ଟାଣି ଦାଦା ବେସଇେଦେଲ ପୁଣିଥେର କ�େଲ, ‘ଖ�ପ qବୁlବୁ ଏ ବୁଢ଼ା 

ବୟସେର େତା ଠୁ ଟ-ା ମାଗିn େହେଲ କଣ କ�! କହ ? ତୁ ତ ଜାଣୁ େତା qଇqଉଜ ଦୁେହଁ 

mjରୀଆ ସକାଳ ନ’ରୁ ଘରୁ ବାହାରt େଯ େଫରୁ େଫରୁ ସ�'ା ଛअ j ସାତ ତା’ପେର ପୁअକୁ 

େସମାେନ ଆଉ ପେଢ଼ଇ ପାରୁନାହାt j ପାଖେର ବେସଇ ପାଠ େଦoପାରt � ଏପେଟ େଟାକା 

ନେଭଲ ପଢ଼ା ଆର~ କ�ଣି, ନେହେଲ ଟି�ଟା ଆଗେର ବସିlବ ମଁୁ ତାକୁ ପଢ଼ାଉln, ଏେବ 

ଆଉ ପାରୁ� େବାହୁ କ�l� ନ ପେଢ଼ଇ ପା�ଲ ନାହ`, ଖାn ତା ପାଖେର ଟିେକ ବସ ସିଏ 

େଯେତ �� ପଯ�'� ପଢ଼ିବ ତୁେମ ! mହ` ବସିlବ ନ େହେଲ େସ ଢୁେଳଇବ Dନଟା ସା� ତ 

ଘୁ�ୁଡ଼ି ମାରୁଛ - ��େର ଟିେକ अେନଇ େଦବ’ ପୁअକୁ କ�େଦ�, ‘ପରୀ�ା ଆସି�ଣି �� 

ବାରଟା ଆଗରୁ ଯD େଶାଇlବୁ...’ 

 େବାହୁକୁ େମାର ପ�ାେଣ ଡର ବେଷ� ଆଗରୁ, Dେନ ଜ ର ଜ ର �ଗୁl� େଦହଟା, ତା’କୁ 

ପେଢ଼ଇ ନln େଗାଟାଏ Dନ େମାେତ ଉପାସ ରoେଦ� ବୁଢ଼ା େପଖନା କାଢୁ� - େଚେ- 

େଦେଲ ଜ ର ªଡ଼ିଯିବ କ� ସÎୁଆସୀ ଗରମ କ� ଆଣୁl� ପୁअ ପାଟିକ� େବାn େନଇ 

ରoେଦ� 

 ଡରେର ମଁୁ ତା’ ପାଖେର ଜଗିବସିଥାଏ େସମି� �� ଦୁଇ େହଉ j ��, େସ େଶାଇବାକୁ 

ଗେଲ ମଁୁ ଶୁଏ Dନେର େସ �ୁଲ୍ ପେଳଇେଲ ମଁୁ ଆ�ମେର ଟିେକ େଶାଇଯାଏ େହେଲ ଏ ପ�mର 

ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା େଘଁ େଘଁ େପଁ େପଁ କ� Dନରୁ Dନେର ଦେ� ଗଡ଼ି େହଉ� କାn ��େର ଟିେକ 

ଘୁେମଇ ପଡ଼ିln - େଟାକାଟା ତା ମା’କୁ କ�େଦ� ଯା�ାତା େଶା�େଦଇ ଗ� େବାହୁ ଖୁ¡ାେଟ 

େଦ� େଯ େମା ଗାଲ ଦା� ସବୁ ଦରଜ ଆ@ ବହୁତ କ�େର େଟାକାଟାକୁ �@ କ�ଇ�, େଯ�j 
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   Dନ ପ�mର mnବ, େସ�j Dନ ଯD Dନକୁ େଗାଟାଏ କ� ଚେକାେଲଟ୍ ତାକୁ ମିେଳ େସ ତା ମା’କୁ 

j� କ�ବ� ତା’ ମା ତ Dନସା� ଖେଟ େବାn ନअଟାକୁ ଖଟକୁ ଯାଏ, ସକାେଳ ଉେଠ - j� 

ଜାଣିପା�ବ� େସ ��େର େଶାଇଗ� ପେର ମଁୁ...’ 

 ସବୁ ବୁଝିଗn କ�n, ‘ତୁେମ j� qବ� ଦାଦା, ମଁୁ ଏଇନା ଆଣି େଦଉ�’ େ�m େକାm 

ଚମଡ଼-ା ପାପୁn D’ଟା େମା ଗାଲେର େସ�ହେର ବୁn ଆସି� ଦାଦା କ�େଲ, ‘ବାପେର j� 

q!ବୁ� ମାଗି ନଥାt େହେଲ େମା େପନସନ୍ ବ�, ଏଟିଏମ୍ କାଡ଼� ସବୁ ପୁअ ପାଖେର ପଇସା 

େକାଉଠୁ ଆଣି!? ମୁDଟା ପି�ିln, !j େଦଇଥାt j� ଗ�ମାସ କାEଆକୁ ଜର େହ�, େଯେତ 

ଯାହାକେଲ ଭଲ େହ�� େବାହୁ କ��, ‘ତାକୁ କଟକ େନବାକୁ ହବ ମୁDଟା !jେଦବା ନ 

େହେଲ ପଇସା େକାଉଠୁ ଆସିବ? ସତକଥା ପି�ଟାର �ବନ ବଡ଼ ନା ବୁଢ଼ାଟାର ସଉକ ବଡ଼ 

େଦଇେଦn ଖ�ପ q!ବ ତ’ 

 ମଁୁ ମୁ� ହେଲଇ ଉଠି ଆସିn ବାହାେର qଉଜ- ସେ� େଦଖାେହ� କୁ�ଟାେର କୁ�ଏ 

ସୁନୁସୁ�ଆ ଶାଗ ଧ� େସ ଆସୁlେଲ େମାେତ େଦo କ�େଲ, ‘ଆେର, େକେତେବେଳ ଏ अପବୂ�? 

ପଳାଉଛ କଣ େଯ ? ମଁୁ ଶାଗ q@ େଦଉ�, ପଖାଳ ଗେ� ଖାଇେଦଇ ଯିବ’ 

 େସେତେବଳକୁ କୁ� ଶାଗ ସବୁ େମା ଆo ଆଗରୁ अଦୃଶ' େହାଇଯାଉlେଲ େମାେତ ଖାn 

େଦଖାଯାଉl�, ତା- ମୁହଁର ନକn ହସ, ହାତର m� m�ପଟ ସୁନାଚୁଡ଼ି ସ�ତ ମି� ବାହୁଟି  -

ଆ�ୁEର ମୁD D’ଟା... 

 

େଯାଡ଼ା ମ�ଳା ମହା!ଦ'ାଳୟ 

ବେନଇ କଳା, େଯାଡ଼ା 

େକ¡ୁଝର - ୭୫୮୦୩୮ 
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କEହା ନାରଦ ଆସିlେଲ ବୁn 
ଏେବ ଉ§ଳ ପ�େଦଶ 
ଶୁଣିେଲ ଈଶର !j େଦଇଛt 
ପୃlB ଆଉ ଆକାଶ  
ତତ୍ �େଣ ଢ଼ି-ି ବାହାନକୁ ସିଏ 
ସଗ�କୁ ମୁହାଇଁେଦେଲ, 
ମାତା ପାବ�3- ସ�¨ଖେର ଯାଇ 
ସିଧା ଉq େହାଇଗେଲ 
କ�େଲ ମାତା େହ ଯାଇln ମୁହ` 
ଉ§ଳ ପ�େଦଶ ବୁn, 
ଯାହା ମଁୁ ଶୁଣିn, େକମି� କ�! 
ମଗଜ ଯିବ ଚହn  
qରତ ଖ�ର ସରକାର ଏେବ 
କ�ଛt ଏକ ଆଇ�, 
ଗେ¥ଇ ପୁଡ଼ିଆ !j� େହଉନାହ` 
ପଡ଼ିଯାଉअ� ଫାଇ� 
ଯିଏ ! jଣିବ jଣି େସ ପା�ବ 
େକ@ଟାଏ jkା ବ�ାଏ 
�ଶାଡ଼ି- �ଶା ଆେପ ଖସିଯିବ 
େଦବାକୁ ପଡ଼ିେଲ େବଜାଏ  
ପ�ଭୂ ମହାେଦବ ଜଗତ ଈଶର 
ଗେ¥ଇ jଣିବା ଆଶାେର, 
!j େଦଇଛt ଆକାଶ, ପୃlB 
ଗେ¥ଇ ମାଫିଆ ପାଶେର  
��ଶୁଳ ଓ ନାଗ ଟିo�o ସବୁ 
େଦଇଛt !j ଈଶର, 
ଉ§ଳ ପ�େଦେଶ ଦାେ� ଗଡୁअ� 

ନାରଦ- କଳା ପଲ୍ ନାରଦ- କଳା ପଲ୍ ନାରଦ- କଳା ପଲ୍ ନାରଦ- କଳା ପଲ୍ ସର୍ସର୍ସର୍ସର୍    
ତାଜା ଚହଟ ଏ ଖବର  
ନାରଦ- ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ମାତା 
ପିଇଗେଲ େକେତ ପାଣି, 
ଚEେଲ େକୖଳାଶ ପବ�ତ 
େଭଟିେବ ପ�ଭୂ ଶଳୂପାଣି  
େଦo ଉମା- ଉଗ�ରୂପ 
ଆଉ କଟା� mହାଣୀ, 
ଆମୁଳଚୁଳ େଯ କାହାଣୀ 
ପ�ଭୂ vାେନ ପା�େଲ ଜାଣି  
अଧେର ସିFତହାସ' ଧ� 
ଉମା-ୁ ଆn�ନ କେଲ, 
ଶ��ାେର ପାଖେର ବସାଇ 
ସବୁ କାହାଣୀ ବଖାଣିେଲ  
ଈଶର ନାମେର ମଣିଷ 
ଉ§ଳ ପ�େଦେଶ ତା’ ବାସ 
ସକ�ାରୀ ଗୁପତ ଖବର 
େଦଇ� ଯବନର ପାଶ  
ପୃlB, ବ� େହF ାସ, ଆକାଶ 
ଆD େଯ ଯୁ� ସର¥ାମ, 
େମାହର ପାଶୁପତ ଆେଗ 
j� େହ େଦବନାହ` କାମ  
ଏ ସବୁ अÆର ଗୁପତ ରହସ' 
େକୗଶଳକୁ ସିଏ !j�, 
କାନ େଦାଷରୁ ଏହା-ୁ  
େମା କଥା ଭE ଶୁ��  
େହଇ ପି�ୟା େଦଖ େମା ��ଶଳୂ 
ଆଉ ଗଳାର ଏ ନାଗ 

ଏମାନ- !ନା ମଁୁ କअଣ 
େଦଖାଯି! ଆଉ ବାଗ ? 
ଏlପାଇଁ ଉମା  
କରନାହ` େ�ଷ 
ଯାହା େହ� ସବୁ େସଇ  
ନାରଦ- େଦାଷ  
ତା-ୁ ଏlପାଇଁ  
�େ� Dଆଯିବ ଦ� 
ତା- ଢି-ି େହାଇଯାଉ 
q�ି ଖ� ଖ�  
ନୂଆ ବାହାନ ମିEବ ତା-ୁ 
କଳା ର� ପଲ୍ ସର  
ଉ§େଳ ଏହାର ଗା�ମା 
अେଟ अ� ଚମ§ାର, 
ଏବାହାେର ଯD େସଆଡ଼କୁ ଯିେବ 
ଖାଇେବ ଉfମ ପାହାର  
 
ମvଖ�ୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ �ଉ 
େକ¡� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 

ଡା. େସୗମ'ର¥ନ ମିଶ� 
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�ତୁ ପ+ନାୟକ ମହାt 

ଆବଶ'�ୟ ସାମଗ�ୀ :  

 ୨ଟି ବାଇଗଣ, ୨୦୦ ଗ�ାମ େବାଇ� କଖାରୁ, ୨ ଟି ସାରୁ, ୨୫୦ 

ଗ�ାମ େଦଶୀ ଆଳୁ, ୫୦୦ ଗ�ାମ କଦଳୀ ମ¥ା, ୪ଟି ବଡ଼ି, ୧ mମଚ 

ଧ�ଆ, ୧ mମଚ ��, ୧/୨ mମଚ େଗାଲମ�ଚ, େªଟ ଖେ� 

ଡ଼ାଲ��, ୧ mମଚ ହଳË ଗୁ�, ୧ mମଚ େସା�ଷ, ୧ଟି �ଲ ଲ-ା, 

ମହୁରମହୁରମହୁରମହୁର    
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   ୧ ବଡ଼ mମଚ ଭଲ ଘିअ, ୧/୨ କପ୍ େକା�ଯାଇlବା ନଡ଼ିଆ, ୧ଟି େତଜପତ� , ସାଦାନୁସାେର ଲୁଣ 

ପ�ଣାଳୀ :  

 ପ�ଥେମ ଧ�ଆ, ��, େଗାଲମ�ଚ, େତଜପତ�  ଓ ଡାଲ��କୁ ମିେଶଇ ଗୁ� କ�Dअ� 

ସମ� ପ�ବାକୁ େªଟ େªଟ ଆକାରେର କାଟି େଧାଇେଦଇ ସିେଝଇ Dअ� ଏlେର ଲୁଣ ଏବଂ 

ହଳË ଗୁ� ମିେଶଇ j� ସମୟ ବେସଇ Dअ� ପ�ବା ଗୁଡ଼ିକ अଧା ସିଝା େହାଇlବା େବେଳ 

େସlେର ପବୂ�ରୁ ପ��ୁତ ମସ�ଗୁ� ମିେଶଇ Dअ� ଏବଂ ସିଝିବା ପାଇଁ ªଡ଼ି Dअ� 

 ବf�ମାନ ଚୁଲ� ା ଉପେର େଗାଟିଏ କେରଇ ବସା� େସlେର ଭଲ ଘିअ ପକା� ଘିअ ଗରମ 

େହାଇଗେଲ େସlେର ବଡ଼ିକୁ ପକାଇ q@ Dअ� ଏବଂ ବାହାର କ� ଆଣ� ଏହାପେର େସା�ଷ 

ଏବଂ ଶୁo� �ଲ ଲ-ାକୁ େସlେର ଫୁଟା� େସ ସବୁ ଫୁଟିଗେଲ ତାକୁ ପବୂ�ରୁ ସିଝୁlବା ପ�ବା 

ପାତ� େର ପେକଇ େଦଇ j� େକା� େହାଇlବା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଶୁ� ଘିअ ପେକଇ ଢା-ୁଣୀ େଦଇ 

ରo Dअ� j� ସମୟ ପେର ଘିअର ବାସନା �ତେର ଜ�ଯିବାପେର ଗରମ ଗରମ ପରଶି 

ପା�େବ 

 ଏ� ବ'¥ନ ପୁରୀ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ମ¡ିରେର ପ��Dନ ପ��ୁତ େହାଇ ମହାପ�ଭୂ- େqଗେର 

�ଗିଥାଏ ଏବଂ େq@qତେର ମv ପରଶାଯାଏ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  32 

ଦଶମ ବଷ�, ତୃ3ୟ ସଂଖ'ା 
ମା6� ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

  

 

ଭ�lଲ Dେନ ©¡ନ ତୁେମ 
ଏଇ ହୃଦୟେର େମାର  
କ�lଲ ତୁେମ ସ�ବ Dେନ 
ଏଇ �ବନକୁ େମାର 
 
ଆଶା ଓ !ଶାସ ଭ�lଲ ତହ` 
େକେତ ମିଠାକଥା କ� 
ମୃତ ଶରୀର େମା େଚଇଁ ଉଠିl� 
ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି  
 
�ବନ ତ l�, j� ବ}ିବା ନl� 
ଏଇ ଦୁ�ଆଁେର େମାେର 
େପ�ମ ର� େଦଇ କ� େଦଇlଲ 
ସଂÇା ତୁେମ ବ}ିବାର  
 
ତୁମ ©ଶ� ସେତ ସବୁଠୁ �ଆ� 
ଦୁ�ଆଁ ଭୁ�ଇl� 
ତୁମକଥା ସବୁ q� ଯାଦୁକାରୀ 
ମତୁଆ� କ�l� 

ତେମତେମତେମତେମ    
ସରୂପା ପି�ୟଦଶ�� ସାମ� 

 
 
 
 
 
 
 
ଛୁଇଁlଲ ତୁେମ ମନର ତାରକୁ 
अଛୁଆଁ େଯ l� Dେନ 
ଇେୟ अେଟ େପ�ମ... ହସି ହସି ତୁେମ 
କ�lଲ େମାର କାେନ  
 
ଦୁ�ଆଁକୁ ମଁୁ ଭୁnଗ�ପେର 
ତୁେମ ଭୁnଗଲ େମାେତ 
ତୁେମ ଗ�ପେର अସହ' �ବନ 
अସରt Dନ େକେତ... ? 
 
ସିନସିନାଟି, ଓହାେୟା 
ଯୁ ���  ଆେମ�କା 
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ର!¡�  ପାଣିଗ�ା� 

 ଆମ ଗଁାଠାରୁ ପ�ବାହାଟ େବଶୀ ଦୂର ନୁେହଁ, ତଥାପି ପ�ାୟ 
jେ�ମିଟେର ପାଖାପାo େହବ ବାପା j� େକେବ ସାଇେକଲ େନଇ 
ହାଟକୁ ଯାଆt ନାହ` େସ କୁହt, ଏ େକାଉ ଦୂରବାଟ େହାଇ� େଯ 
ମଁୁ ସାଇେକଲ୍ େନଇଯି! େମା ବାପା. େଜେଜବାପା mn mn, ପୁରୀ, 
କnକତା ଆଉ େର�ୁନ୍ ପଳାଇ ଯାଉlେଲ େବାn ଶୁଣିln ଆଉ 
ମଁୁ.. ଏ ହାଟକୁ... !!! 

 େବାଉ େମାେତ ଆoଠାର ମା�Dଏ ଆଉ ମଁୁ ହସିDଏ ବାପା �ଗିଯାଇ କହt, ଆ@କାnର 
ପି�ମାନ-ୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠକୁ ଗେଲ ! ମଟରଗାଡ଼ି ଦରକାର ପଡୁ� 

 ମଁୁ େଯେବ ଠୁ ହାଟରୁ ପ�ବା ଆଣିବାର ଶିoln, େସେବଠୁ ବାପା- ହାଟକୁ ଯିବାଟା ପ�ାୟ 
ବ¡ େହାଇ� କ�େଲ ଚେଳ 

 ଏ ପ�ବା ହାଟସହ େଯଉଁ ସ�କ� �!ଡ଼ j� ଆ��କ ନୁେହଁ ମନର ସା�ନତା ନାହ`, 
ରୁ� ନଥାଇ ମv ବାvତା ଏ ପ�bି� ପ�ାୟ ପା}ରୁ ଛअ ବଷ� େହାଇଗ�ଣି ଆେଗ ପ�େତ'କ 
Dନ ଆସୁln ଏଇ ହାଟକୁ, ଆଉ ଏେବ ସ£ାହକୁ ଥେର !େଶଷକ� ର!ବାର Dନଟି ସଯୂ�' 
ଉଇଁବା ଆଗରୁ ଉଠିପେଡ଼, େଗାଟିଏ କନାବ'ାଗ ଧ� ବାହା� ପେଡ଼ ପ�ବାହାଟକୁ ସ£ାହେର 
Dନଟିଏ ର!ବାର j� ଏଇଟି େମା ପାଇଁ ଛୁଟି Dନ ନୁେହଁ ଏ� Dନର କାଯ�'କ�ମ ଶ�ବାର Dନ 
ହ` ��ୟ େହାଇଥାଏ  ଆଉ େସ ଦାୟିତ  େମା େବାଉର ବ�ଦ ସବୁ କ�ମ अନୁସାେର କ�ବାକୁ 
ପେଡ଼ 

ଇ�ଶ�ୀଇ�ଶ�ୀଇ�ଶ�ୀଇ�ଶ�ୀ    
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    ହାଟେର ଆମର �ହ� ା େଦାକାନ ଥାଏ, ନଁା ତା’ର ‘ସାରୁ’ अପା ବୟସ ହା�ହା� ପmଶ jkା 
ପ}ାବନ େହବ େମା ବାପା- ନଁା अର�ିତ j� ବୁଢ଼ୀ େଦoବାମାେତ�  କ�ବ, ଆେର େହ 
अର�ିପୁअ ଇଆେଡ଼ ଆ, ମଁୁ ବ}ି�େର ମ�� ବୁଢ଼ୀ ରଡ଼ିªେଡ଼ େମାେତ j� ହାଟ �ତେର 
ବୁଢ଼ୀର ଏପ� ବ'ବହାର େଦo q� �ଡ଼ି�େଗ ଓ �ଜ ! େହେଲ ବୁଢ଼ୀ, qରୀ ଭଲ େ�କେଟ 
ଓଜନେର ଆଉ ପଇସାେର େକେବ ! ଠେକ� ପ�ବା ସା�କୁ କ}ାଲ-ା ମାଗଣାେର Dଏ ଆମ 
ବାପା ତା’ଠୁଁ ପ�ବା େନଉlେଲ, ଆଉ ତା- ପେର ମଁୁ ! େସଇଠୁ ହ` ପ�ବା େନଉ� େବଶ୍ 
अେନକ ବଷ�ର ସ�କ� ଆମର ଆଗ ବାପା- ସ�ତ ଆସୁln ଏେବ ଏକା ଏକା ଆସୁ� ହାଟେର 
େ�କ- ପାଟିତୁ�େର େମାର କାନ କଣ େହାଇଯାଏ ଆଳୁjେ� ପ¡ର, ବାଇଗଣ ଶ�ା େହ� 
ଇଆେଡ଼ ଆସ, qଇ ଶାଗ D !ଡ଼ାକୁ ଦଶ.. ଦଶ.. ଇଆେଡ଼ ଇଆେଡ଼.. େମାେତ j� େସଇ ଏକା 
େଦାକାନ ଭଲ �େଗ ମଁୁ ବ'ାଗ େମେଲଇ ଧ�ଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ େସlେର ପାଳ� ଶାଗ, ବାଇଗଣ, 
ଧ�ଆ, ଆଳୁ, ମଳୂା, େମlଶାଗ !ଡ଼ା !ଡ଼ା କ� କଣ କଣ ସବୁ ପକାଏ ମଁୁ େସ ଆଡ଼କୁ vାନ 
Dଏନାହ` େସ କଣ ପକାଏ, େକେତ ପକାଏ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ` ଜାଣିବାର ! ଦରକାର ନାହ` 
େଶଷେର ଦାମ୍ କ��ପେର ଟ-ା େକେତାଟି ବଢ଼ାଇ Dଏ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ !ଶ� େତଣୁ ମୁ�ମୁn 
କ�ବାେର ସମୟ ନ� କେରନାହ` 

 େସDନ ବୁଢ଼ୀପାଖକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଦୂରରୁ େଦon jଏ ଜେଣ ତରୁଣୀ ପଛମୁହଁା େହାଇ 
ବୁଢ଼ୀପାଖେର ବସି କଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିଯାଉ� ତା’ର େକାମଳ କ»ରୁ ବାହାରୁlବା ପ�େତ'କଟି ଶÅ 
अ� ମଧୁର �ଗୁl�, ଆଉ �ହ� ା �ହ� ା ! ମେନ ପକାଇ େଦଉl� େମାର अ3ତକୁ କअଁEଆ 
ପତ� େର ଆବୃତ େହାଇlବା େସ� ଗଛ ବୁଦାମାନ-ୁ ଆଉ େସ ଆkଗଛର ପତ� ବୁଦା �ତେର କୁହୁ 
କୁହୁ �ବ ªଡୁlବା େକାଇnର କ»ସରକୁ ହାଟକୁ େକେତ ଆଡୁ େକେତ େ�କ ଆସିଥାt, େକେତ 
େ�କ- ସହ େଦଖାହୁଏ, ଏବଂ ଏକଥା ବ'�ମୟ ସମୟ �ତେର jଏ େଯ ମେନ େରअେଖ, अବା 
କାହ`j ମେନ ରoବ ? 

 େହେଲ ଏ କଥା େମା ପାଇଁ ପ�ଜୁଯ' େହାଇପାେର, j� ଏ �ଡ଼ �ତେର jଏ େଯ େମାେତ 
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   ଜାଣି�, ���� ଆଉ େମାେତ ତା’ର ହୃଦୟର ଶନୂ' େକାଠରୀର ଆସନେର ବେସଇ ‘େପ�ମିକ’ର 
bାନ େଦଇପା�� େମାେତ ତା’ର ଆକାଶର େମଘଖ� �ତେର ଲୁ�ଯାଉlବା େସ� ଜହ� ଟିକୁ 
େମଘଖ� �ତରୁ ଉ�ାର କ�ବା ଭE େତାE େନଉ� େମାେତ େସ ବଣ �ତେର ଲୁ�ଯାଉlବା 
ବଣମଲ� ୀ ଫୁଲେଟ ଭE େସDନ ଶୀତୁଆ ପବନ �ତେର ! େବା�ଗ� େମା େଦହରୁ ଦମକାଏ 
ଝାଳ ତା’ର ଗqେର େଖାସିlବା ରଜ�ଗ�ାର ବାସ�ା ପୁଲjତ କରୁl� େମାର ମନ ଆଉ 
ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ �ତେର ସୃ�ି େହାଇl� ମରୁଭୂମିର ବାnଝଡ଼, ଯାହା େମାେତ अbିର 
କ�ପକାଉl� 

 ପ�ଥମଥର अନୁଭବ କରୁln େଯୗବନର ଛୁଆଁକୁ ଆଉ �ଗୁl� ସେତ େଯପ� ଆକାଶେର 
ଉଡ଼ୁlବା ପ�ୀମାେନ ରଡ଼ିବାªଡ଼ି େସଇଠି अଟj ଯାଇଛt ପ�ିମ Dଗେର ଲୁ�ବାକୁ ଯାଉlବା 
ସଯୂ�'ଟି ସେତ େଯପ� ଲୁ�ବାଟା ଭୁnଯାଉଛt ହାଟକୁ ଆସିlବା ପ�େତ'କଟି ବ' ି bାଣୁ ପାଲଟି 
ଯାଉଛt 

 ମେନ ପଡୁ� େସDନର େସଇ ପୁରୁଣା କଥା, େଯଉଁDନ େସ ଏ �ଡ଼ �ତେର େଖା@ େଖା@ 
େମା ପାଖକୁ ଆସୁl� େସ mହୁଁl� ତା’କୁ େଯମି� େକ� ନ େଦଖ�, ନ �ହ�� ଏ qବନା ତା 
ମନକୁ अbିର କ� ପକାଉl� ଡରେର ତା’ ଶରୀରଟା ବରଡ଼ା ପତର ଭE ଥରୁl� �ଜକୁ 
ଲୁmଇବାକୁ ଯାଇ ବାରkାର ଏପଟ େସପଟ mହୁଁl� ନାn ଗୁଲୁଗୁଲୁ ତା’ର ଓଠ ଧାରରୁ ମଧୁର 
ଶÅଟିଏ ବାହା� ଆସି�, େମା ନଁା ଇ� େମା ବାମ ହାତର ପାପୁnକୁ ଧ� କ��, ମଁୁ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ 
ଭଲପାଏ େମା ଠୁ ! अ�କ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି ମଁୁ ଜାେଣ�, େହେଲ ମନ, ହୃଦୟ ଓ ଆତF ାକୁ 
େମାେତ ତୁେମ ଜାବୁଡ଼ି ଧ�ଛ େକଉଁ କାଳରୁ େକମି� େକଜାଣି େମାେତ �ଗୁ� ତୁେମ ! େମାେତ 
ଭଲ ପାଉଛ ଥେର ମନକଥା କୁହ�� ? ଆଉ େମା ମୁହଁ ତଳକୁ କ� अନୁଭବ କରୁln େମା 
ଶି�ପ�ଶି�େର ବହୁlବା ର  ପ�ବାହକୁ େଦହରୁ ବ�ଯାଉlବା ଝାଳକୁ ଜାଣି ପାରୁln ଝାଳର 
ଗ�ରୁ େସ ବଣ ମଲ� ୀର ବାସ�ାକୁ ଆଉ ମଁୁ ମାଟି ଉପେର ନଖେର ଗାର ଟାଣୁln ତା’ର ©ଶ� 
େମାେତ ଦୁବ�ଳ କ�େଦଉl� ସେତ  ପାଟିରୁ େମାର କଥା ବାହାରୁନl� ମନ କହୁl� 
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   ଦୁଇହାତର ପାପୁnେର ତାର ପଦF ଫୁnଆ ମୁହଁେର େପ�ମର େମାହର ଲେଗଇେଦ! େଗା�ପ 
ପାଖୁଡ଼ା ଭE ନାn ଓଠରୁ ପାଖୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିେନ!, େହେଲ ପା�ନln 

 କାହ`j େକଜାଣି ବଷ�ାଜଳ ପ� େବା�ଗn ନଈର େସ अତଳ ଗଭ�କୁ ପାଲଟିଗn ମଶାଣୀ 
େଯଉଁଠି ସାlେହାଇ ସାlକୁ ସାହାଯ' କ�ବାେର ନଥାଏ अ�କାର େªଟ ନଁାଟିଏ ବହୁତ ଭଲ 
�ଗିl�, େବଶଭୂଷା, ପ�ପାଟିରୁ େସ େସଠି अଲଗା �ଗୁl� ଟି ସାଟ୍� ଓ @ନ୍ସ୍ ପି�ିlବା 
ଝିअଟା @ନର୍ ବୟକଟ୍ େକଶ�ଶି ଏ ସହରେର अସାଧାରଣ ନୁେହଁ, j� ତା ବୟସ ସେ� 
ଏପ�କାରର ପ�ପାଟିେର କାହ`j େକଜାଣି ବ'�କ�ମ �ଗୁl� ଚୁପ୍ େହାଇ mnଆସିବାକୁ 
qବୁln अସଲ େବଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଡାକ ªଡ଼ି� ତା ସ�ତ େମାର ପ�ଚୟ କେରଇ େଦ� େସ 
କାn ଭୁବେନଶରରୁ ଆସି� ଗଁାେର କାf�କ ପ�ୂ�ମା ଯାତ� ା େଦoବାପାଇଁ େସ Dନ ! ପ�ୂ�ମା 
l�, େସ Dନ ! ଆକାଶେର ପ�ୂ�ମୀର ଜହ�  ଉଇଁl� !େଛଇ େହାଇ ପଡ଼ିl� ରୁେପn jରଣ 
�� �ଗୁl� Dନପ� ଆଉ ଆ@ ଜହ�  ଥାଇ! ପ�ୂ�ମୀଟା �େଗ େଘାର अ�କାର 

 ଝିअଟି େଦoବାକୁ େଗାଟିଏ mଉଳେର ଗଢ଼ା ବନହ�ଣୀ ପ� ଆo, ପଦF ଫୁଲପ� ମୁହଁ, 
ଆଉ େଗା�ପ ପାଖୁଡ଼ା ପ� ଓଠଧାର େହେଲ ଇେୟ ତା’ଭE ନୁେହଁ ଯିଏ ମନ�ତରୁ ମନକୁ ଆଉ 
ହୃଦୟ �ତରୁ ହୃଦୟକୁ େm�କ� େନଇପାେର ଆ@ କାହ`j େକଜାଣି ଏେତବଷ� ପେର ହଠାତ୍ ତା 
କଥା ମେନ ପଡ଼ି� ଏ କଥା q! q! େକେତେବେଳ େଯ ମଁୁ ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସିnଣି ଏକଥା ମଁୁ 
ଜାଣିପା�� 

 ସତେର ମଁୁ j� ଭୁnଯାଉ�? ନା j� ମେନ ରo� ? େସେତେବେଳ େବାଉ େମା ହାତରୁ 
ବ'ାଗଟା େନଇ ମେନ ମେନ କଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ mnଗ� ଏେତ ବଡ଼ େହ�ଣି ତଥାପି ଭୁnବାର 
अଭ'ାସ  ଏ ଯାଏଁ ªଡ଼ି�� ବାରkାର କ�ବା ସେf  ! ଭୁnଗ� ଆସି� େବେଳ ନନା-ୁ କ� 
ଆସିବୁ, କାn େତା େଜେଜ- ଶ�ା� େବାn େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ! େମା ମନଟା କାହ`j େକଜାଣି 
अମା�ଆ େହାଇପଡୁ� େମାେତ �ଗୁ� ଏଇ େମାର େସଇ ଇ� Dେନ େଯ େମାର ହୃଦୟେର 
ପଶିଆସିl� qବନାଟା େମା ମନକୁ अbିର କ� ପକାଉl� ��ର �ଦ� ାକୁ ତE�ଳା� କ� 
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   ପକାଉl� ଏକଥା q! େମାେତ ��େର �ଦ ! େହଉନଥାଏ ବାରkାର ସମୟ େଦଖୁଥାଏ 
େକେତେବେଳ ସକାଳ େହବ େହେଲ ସମୟ ତା କମ�ପଥେର �=ାର ସହ mE� ଏlେର ବ'� 
େହବାର ମାେନ j� ନଥାଏ 

 ��ପା� ସକାଳ େହେଲ ମଁୁ େମା �ତ'କମ� ସା� mnଆସିn ହାଟକୁ େସେତେବେଳ 
ସାରୁअପା ପ�ବା ଝୁଡ଼ି �ତରୁ ପ�ବା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କ� ସଠିକ୍ qବେର ରଖୁଥାଏ େମାେତ 
େଦo ବ'� େହାଇ ପm��, jେର ତୁ ଏେତ ସକାଳୁ ପ�ବାହାଟେର କଣ କରୁଛୁ ? କାn j� 
@�ଷ ଭୁn ଯାଇlଲୁ j ? 

 ମଁୁ ଥତମତ େହାଇ କ�n, ନଁା େସମି� j� ନୁହଁ େହେଲ କାn େତା ପାଖେର େଯଉଁ ଝିअଟା 
କଥା େହଉl� ତାନଁା କଣ ଇ� ? ବୁଢ଼ୀ େମା କଥା ଶୁଣି େଫଁ jନା ହସିେଦଇ କ��, ଏକଥା 
ପm�ବାକୁ ଏେତ ସକାଳୁ mn ଆସିଛୁ ? ତା ନଁା ଇ� ନାଇଁ, ଇ�ଶ�ୀ ସକାଳୁଆ ଶୀତୁଆ ପବନ 
ଦଲକାଏ ଥ�ା ପବନ େମା େଦହକୁ ଛୁଇଁେଦଇ mnଗ� େମା ମନ କ�� ଏ ଶୀତୁଆ ପବନଟା 
ଆ@ର ନୁେହଁ େସ Dନର ଆkଗଛର ପତ�  ବୁଦା �ତରୁ ବସି �ବୁlବା େକାଇnଟା କୁହୁ କୁହୁ �ବ 
ªଡ଼ି କ� ଉଠି� ଏଇ ଆ@ର ନୁେହଁ ବf�ମାନ �ତେର अ3ତକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଯାଇ �ଜକୁ �ତ 
!�ତ କ�ବାର ମାେନ j� ନଥାଏ ଭୁnଯାअ େସଇ अ3ତକୁ, ଯିଏ ଦୁଃଖ ଆଉ କ�ର 
ପ�ତାରଣାର େବାଝକୁ ତୁମ ମୁ�େର ମୁେ�ଇ େଦଇ �ବନର ଚ�ପଥକୁ େଠnେଦଇl� େଯଉଁଠି 
ଏକା mnବାକୁ େହବ ଲ�'¦ନ �ବନଭE ପ�େତ'କ ମୁହୂf�କୁ ଇ� ନୁେହଁ ଇ�ଶ�ୀର ପ�ୂ�େଛଦ 
ଟାଣି 

 

ଭୂଷ�ପାଳ, ଜଗନ� ାଥପ�ସାଦ, ଗ¥ାମ ୭୬୧୧୨୦ 

େମା - ୯୪୩୮୮୫୩୫୪୨ 
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ଯାହାକୁ ମଁୁ ପାଉln ଭଲ 
ସିଏ ଗ� େମାେତ ଭୂn 
ଆଉ କାହା ହାତ ଧ� ସିଏ 
ପର କ� ଗ� mn  
େକମି� ଭୁn! ତାକୁ ମଁୁ େଯ 
ପାରୁନାହ` ଜମା ଜାଣି 
ମେନ ପେଡ଼ େସ� ପଛ କଥା 
ମଧୁଝ� େସ କାହାଣୀ  
ସିଏ ସିନା ଭୁn ଗ� େମାେତ 
ପାରୁନାହ` ମଁୁ େଯ ଭୁn 
ଜାଣି ନln ଝିअ ନୁେହଁ େସ 
l� ପ� ମରୁବାn  
ମରୁବାnର ଡହ ଡହ �ଆଁେର 
ଜଳୁ� େଯ ଆ@ ମୁହ` 
ଚଉଠି ��େର ଫୁଲ େଶଯେର 
ପଡ଼ିlବ ସିଏ େଶାଇ  
ପାଟିକୁ େମାହର ଦାନା ଯାଏ ନାହ` 
ª� େମାର ଯାଏ ଫାଟି 
େକେତ ଫଳମଳୂ ସୁଆDଆ ଖାଦ' 
ଖାଉlବ ହାତ mଟି  
�ବନେର େଯେବ ଏକା �ଗୁl� 
ଧ�ln ତା’ର ହାତ 

ଝିअ ନୁେହଁ ମରୁବାnଝିअ ନୁେହଁ ମରୁବାnଝିअ ନୁେହଁ ମରୁବାnଝିअ ନୁେହଁ ମରୁବାn    
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
अଥଳ ପାଣିେର ªଡ଼ି mnଗ� 
ପାଉନାହ` ଆଉ କାତ  
ଏ� ଜନମେର ସିନା ପା�n� 
ତାକୁ ମଁୁ �ଜର କ� 
ଆଗାମୀ ଜନେମ ସାl େହବାକୁ 
ମେନ ଆଶା अସୁମାରୀ  
 
ସୁ¡ରପୁର,  
ଉfରକୂଳହାଟ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 
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ବସ� କୁମାର ପାଣିଗ�ା¦ 

 ଦୂର Dଗବଳୟକୁ mହ` ର�� अ�ଗାମୀ ସଯୂ�' �ଡ଼ େଫର�ା 
ପ�ୀ ଓ ଆକାଶେର ସଯୂ�'-ର ସୁେନଲୀ jରଣେର ସୁେନଲୀ 
େହଉlବା ଭସା ଭସା େମଘ ଖ�କୁ ପାହାଡ଼, ପବ�ତ ଓ େଗାଧୁE 
ଉେଡ଼ଇ େଫରୁlବା େଗାଧନକୁ େକେତ ସମୟ େହବ ମଁୁ mହ` ର�� 
େମାର ମେନ ନାହ`, ପ�କୃ�b େହ� େବଳକୁ ଗଁା ମୁ� ଠାକୁ�ଣୀ 
ମ¡ିରର ଘ{ ଧ� ଶୁ��ଣି ��ା ପାଖ ବ3ଖୁ{େର �ଇଟ୍ ଜE 
େସମାନ-ର ଉପbି� ଜା�ର କେଲଣି ସ~ବତଃ ଏ େମାେତ ସ�'ା 
େହବାର ସଚୂନା େଦଉlେଲ 

 ମନ ଜମା ଭଲ �ଗୁନାହ`, j� Dନ େହବ େଗାେଟ େଲoବାର �ଶା ଘା�� 

 କଣ େଗାେଟ େଲoପକାt... 

 ବହୁତ q!n, କଣ େଲo!? अେନକ q!n, j� j� ପାଇn ନାହ` ମାତ�  ମାନସିକ 
qେବ bିର କ�ln ଆ@ ��େର ହ` େଲo! 

 ତଥାପି j� େଲoପାରୁନାହ`, ବହୁତ େଚ�ା କରୁ�, �ଇଟ୍ ଆଲୁअେର, ଲ»ନ ଆଲୁअେର, 
ମହମବ3 ଆଲୁअେର, ଝରକା ପାଖେର, ªତ ଉପେର... େହେଲ ମନକୁ j� ଆସୁନାହ`... 

 େ�କମାେନ ତ ବହୁତ ଭଲ େଲଖt, େକ� େକ� ଗପ ତ େକ� କ!ତା େଲଖt अ3ତର 
ସF Ï�କୁ ମେନ ପକାଇ କାନqସେର �ତ�  ଆ-ିବା ହ` ତ େଲoବା अବା ମନର େକଉଁ अଜଣା 
ଇ�କାେର ସୁ£ अବbାେର lବା j� अପାେସା� अକୁହା କଥା, େଲଖ�ର ମୁନ େଦଇ କାଗଜ 

��ର ଗପ ସ�ନାହ`��ର ଗପ ସ�ନାହ`��ର ଗପ ସ�ନାହ`��ର ଗପ ସ�ନାହ`    
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   ଉପରକୁ ଆସିଯିବା ହ` ଗପ, ଏଇ କଥା େମାେତ େସ କ�l� 

 ଆ@ କାହ` ତା’ କଥା q� ମେନ ପଡୁ� अେନକ Dନ େହ� ତା’କଥା େମାେତ ମେନ 
ପଡିନl� ଏଇ ଗପ େଲoବା �ଶାେର ସବୁ j� ଭୁn େହାଇଯାଇl� j� େସDନ େସ େମା 
ସପ�େର ଆସି କ�l�, ‘ମଁୁ ତ ତୁମ ପାଖେର अ�, ତୁମ ମନେର, ପ�ାଣେର, ହୃଦୟେର ଆଉ ତୁମ 
�ଶାେର େକେବ ! ମଁୁ ଦୂେରଇ ର�ନାହ`’ 

 େମା �ଦ q�ିେଲ, େମାର ବା�ବତା େମାେତ ସେୂଚଇ Dଏ, ଏଇଟା େମାର �ଣିକ ସୁଖର 
ସମୟ l� େବାn ଆ@ େକବଳ ସ୍ପ� �ଇଜେର ର�ବାକୁ ଇ�ା େହଉ� କାରଣ େସଠିj େସ 
ସବୁେବେଳ ଆେସ ଆଉ େମାେତ େଦଖାକ� ଆଶାସନା େଦଇଯାଏ 

 େମା ବୁଢ଼ୀ ମା’-ଠାରୁ ଶୁଣିln, ଯିଏ େସ ପା�କୁ mnଯାଆt, େସମାେନ ଆକାଶେର ତା� 
େହାଇଯାଆt ଆଉ ମଁୁ ବହୁତ େଖା@ େଖା@ ଆ@ ପାଇ� େମା ତା�କୁ ଏଇ େମା ଘର ªତ 
ଉପର ଆକାଶେର ଆ@ अେନକ Dନପେର ଏକା�ପଣ ଦୂର େହାଇ�, େତଣୁ ଆ@ ଆଉ ଗପ 
େଲo! ନାହ` େମା ତା� ସ�ତ ବହୁତ ସୁଖଦୁଃଖ େହବାର अ� ଆଉ ପm�ବାର अ� େସ ଆଉ 
ଆଗଭE େମା ପାଖକୁ ଆସୁନାହ` କାହ`j ? କାହ`j ତା अେପ�ାେର ମଁୁ ଆଉ ଗପ େଲoପାରୁନାହ`... 

  

ମହାBର ନଗର, ଭୁବେନଶର 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 କାହ`j ଆେମ େଲସ୍ n ଉଡ୍ ୱିନ- ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର୍ େଦoବା 
ଉ�ତ ? 
 !ଗତ j� Dନ େହ� qରତେର ଏକ अପବୂ� अବbା ଜାରୀ 
ର�� !�ଟିଶ୍ େବ� ାଡ଼କା�ିଂ କେପ�ାେରସନର ସ�ାDକା େଲସ୍ n 
ଉଡ଼ୱିନ- �ା� ପ��ୁତ ଏକ ପ�ାମାଣିକ �ତ�  ‘ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର୍’କୁ ଟି� 
ପରଦାେର ନ େଦଖାଇ େଦବାପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ 
�ରେର ଉଦ'ମ ଜାରୀ ର�� अବଶ' ଏ� ପ�ାମାଣିକ �ତ�  
!�େଟନେର ପ�ସା�ତ େହାଇସା��ଣି, ଏବଂ अେନେକ ଏହାକୁ େଦoେଲଣି अେନେକ ଏହାକୁ ଟି� 
ଚ'ାେନଲର ଟିଆର୍ ପି / େ�କପି�ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ qରତେର ଦ�େqଗୁlବା ଜେଣ 
ମୃତୁ'ଦ�ପ�ା£ ବଳା§ାରୀର ସା�ାତକାର କ�ଯାଇlବା अ�େଯାଗ ମv କରୁଛt qର3ୟ 
ଉପମହା�ୀପେର ଏ� ପ�ାମାଣିକ �ତ� ର ପ�ଦଶ�ନ ଉପେର ଉ6ନ'ାୟାଳୟ େଦଇlବା �ୟକୁ ବଜାୟ 
ରo ଯDଓ ଏହାକୁ qରତେର ପ�ସାରଣ କ�ଯାଉନାହ`, jkା ୟୁଟୁ'ବ୍ ସାଇଟେର ! େଦo 
େହଉନାହ`, ତଥାପି ଜଗ�କରଣର ଏ� ସମୟେର େକୗଣସି @�ଷ କାହାଠାରୁ ଲୁmଛପା ନାହ` 
qରତେର ! अେନକ ବ�ୁ ଏ� �ତ� କୁ େଦo �ଜ ମତ !�ନ�  ଗଣ ମାvମେର େଦଇସା�େଲଣି 
େସମାେନ େଦଇlବା ମତକୁ ଆଧାର କ� ମଁୁ ମେନ କେର େଯ ଏ� �ତ� କୁ qର3ୟ ଦଶ�କ ମାନ- 
ପାଇଁ ମv ଉନF ¨  କ�ଯିବାର ଯେଥ� କାରଣ ର�� 
 ଆପଣ କଣ ଏlପାଇଁ �ୁ¹ େଯ ଜେଣ अପ�� ବଳା§ାରୀର ସା�ାତକାର �ଆଯାଇ�, ଏବଂ 
ଏହାକୁ !ଶ ଦଶ�କମାନ- ସ�¨ଖେର अ�ର¥ିତ କ� ପ�ଦଶ�ତ କ�ଯାଉ� ? ଆପଣ କଣ 
qବୁଛt, େପାnସ�ା� ରୁଜୁ େହାଇlବା ମାମ�େର ଦଶ�ାଯାଇlବା ତଥ', ‘ ଏ� �ତ� େର अେନକ 

ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର୍ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର୍ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର୍ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର୍    
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   अଭେଦ� ା�ତ ଏବଂ  କେପାଳକ�ିତ ତଥ' ଉପbାପନ କ�ଯାଇ�, ଯାହା�ା� ସମାଜେର अ�ଜକତା 
ବ'ାପୀପାେର’ ସବୁ ସତ' ? ଏବଂ ଆପଣ qବୁଛt ଏ� ପ�କାରର ପ�mର अ�ଯୁ  ଓ ଦ�ପାଉlବା 
अପ��ମାନ-ୁ Dଆଯିବା ଉ�ତ ନୁେହଁ ? 
 ଆପଣ ଜାଣt ଏ� �ତ� େର bଳ !େଶଷେର ସା�ାତକାର େଦଉlବା ବ' ି ଜଣକ କହୁ� 
େଯ, ‘ବଳା§ାର େହଉlବା ସମୟେର ମ�ଳା ଜଣକ ପ��େ�ଧ କ�ବା ଉ�ତ ନl� ’ ଆ�ଯ�' 
�େଗ� େଯ ଏ� ବ' ି ଜଣକ ଆହୁ� ମv କହୁ� େଯ ମ�ଳା ମାେନ େକବଳ ଘରକାମ, ଘର 
େଦଖାଶୁଣା କ�ବା ପାଇଁ ଉ&ି�, େସମାେନ ଡିେ�ା ଆଉ ବାରକୁ ଯିବା ଭୁଲ 
 ବଳା§ାରୀର ସା�ାତକାର ଏବଂ ତାର !େ¿ାଟକାରୀ ବୟାନଠାରୁ अ�କ ଭୟ-ର l� 
अପ��ର ଓjଲ- ବୟାନ, େଯଉଁଠି େସ କହୁଛt େଯ, ‘ଝିअ ମାେନ ମଲୂ'ବାନ ¦� ସଦୃଶ 
େସମାେନ ଯD ସମାଜର କୁଡ଼ାଦା�େର ପଡ଼ିେବ ତା’େହେଲ କୁକୁର ମାେନ ତାକୁ ଆକ�ମଣ କ� �ତ 
ପହ}ାଇେବ ହ`’  ଓjଲ अପ�� ନୁହt, jkା େସ େଜଲେର ନାହାt, େତଣୁ େସ ସାଧୀନ ମ�ବ' 
େଦଇପା�େବ अ� ଉ6 ଶି�ିତ ଏବଂ ଉ6ନ'ାୟାଳୟେର ଓj�� କରୁlବା ମହାଶୟ ଜଣ- 
ମତେର, ‘ଝିअମାେନ େହଉଛt ମିଠା ଆଉ େସମାନ-ୁ ଏକା ପାଇେଲ କୁକୁରମାେନ େବଢ଼ି ଖାଇେବ 
ହ` ଖାଇେବ’ ଜେଣ ଉ6 ଶି�ିତ ଭଦ� ବ' ି ଯD ଏ�ପ�କାରର ମ�ବ' େଦବାକୁ ପªଉନାହାt, 
ତା’େହେଲ ସ� ଶି�ିତ େବକାର ବା अ�େ�ଜଗାର କରୁlବା अପ�ଧୀମାେନ ଆଉ େକେତ अ�କ 
ଶି�ିତ ମ�ବ' େଦଇପା�େବ ? ଏ� ପ� େ�କ- େପ�ାାହନ େଯାଗଁୁ ହ` ଘୃଣ' अପ�ଧ କ�ବା 
ସେf  अପ��େର ମୁହଁେର ସାମାନ' ପ�ାତାପ େଦଖାଯାଉନାହ`, jkା ତାହାର ମତେର େକୗଣସି 
ପ�ପକ ତା େଦଖାଯାଉନାହ` େସ qବୁ� େସମାେନ େକୗଣସି अପ�ଧ କ�ନାହାt, କାରଣ େସ 
ଝିअଟା େସଇୟା ହ` mହୁଁl� ନେହେଲ େସ ଏେତ ��େର କାହ`j ଏକା ଜେଣ अପ��ତ ପୁअ 
ସହ ବୁଲୁl� ? 
 !�ଟିଶ୍ ସାkାDକା େଲସn ଉଡ଼୍ ୱିନ୍ ଏ� ପ�ାମାଣିକ �ତ�  କାହ`j କ�େଲ, ବା ଏହାକୁ କାହ`j 
େସ !େଦଶେର ପ�ସାରଣ କ�ଇେଲ େସ ସବୁ !ଷୟେର ��ା କ�ବା ªଡ଼ିେଦଇ ଯD ଆେମ ଏ� 
��ା କରେ� େଯ ବଳା§ାର ହୁଏ କାହ`j ? ଏହାକୁ jଏ କେର ଏବଂ କାହ`j କେର, େକମି� 
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   ଏହାକୁ ବ¡ କ�େହବ... ତାହା େହେଲ ଆେମ j� ଗଠନମଳୂକ କାଯ�' କ�ପା�ବା େବାn ମଁୁ 
qେବ େଯେତ ସହାୟତା େଦଇ େହଉ, ବା ଆତF ସୁର�ା େଟ��ଂ େଦଇ େହଉ, jkା ��େର ଏକା 
ବାହାେର ନ ବୁnବା େବାn େଚତାବ� େଦଇ େହଉ, jkା ମୃତୁ'ଦ� େଦଇ େହଉ େକୗଣସିମେତ 
ବଳା§ାର ପ� ଘୃଣ' अପ�ଧକୁ େ�jବା ସ~ବ େହାଇ ପା�ବନାହ`, େଯେତDନ ପୁରୁଷମାେନ 
�ଜର ପୁରୁଷତ  ମ�ଳାମାନ- ଉପେର ଜା�ର କ�ବା ବ¡ କ�େବ ନାହ`  
 େକମି� ହୁअ�ା ଯD ଆେମ ମ�ଳା ସୁର�ାକୁ ତ'ାଗ େଦଇ ପୁରୁଷ ମାନ- ମାନସିକତାେର 
ପ�ବf�ନ !ଷୟେର ��ାଶୀଳ ହୁअେ� ଯାହା�ା� େସମାେନ କ{ା େହାଇ ଫୁଲ ସଦୃଶ ମ�ଳା- 
(अପ��- ଓjଲ- qଷାେର) ଉପେର ତାଡ଼ନା ବା अତ'ାmର କରେ� ନାହ` େକେତDନ ଆଉ 
ମ�ଳାମାେନ �ଜର ସୁର�ାପାଇଁ ପୁରୁଷମାନ- ଉପେର �ଭ�ରଶୀଳ େହାଇ ର�େବ? ଘରୁ 
ବାହା�ବା ଠାରୁ ଘରକୁ େଫ�ବା ପଯ�'� ପ�� ପାଦେର ଭୟ ଓ ସେ-ାଚେର ସମୟ କାଟିେବ  
 ପୁରୁଷମାନ-ୁ ଶି�ାର ଆବଶ'କତା ର�� େସମାନ-ୁ ଶିଖାअ, େସମାେନ ମ�ଳାମାନ- 
ବଳା§ାର କ�େବ ନାହ` ଏlପାଇଁ ଆବଶ'କ ସkଳ େଯାଗାଡ଼ କର ଖ6�କର, ହୁଏତ j� 
ପ�ବf�ନ ଆସିପାେର j� େସ ସବୁ କ�ବାପବୂ�ରୁ ଆମକୁ ଆତF  अନୁଶୀଳନ କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 
��ାକ� େଦoବାକୁ ପଡ଼ିବ େଯ କାହ`j ମ�ଳା- ଉପେର େହଉlବା अତ'ାmରକୁ ପୁରୁଷମାେନ 
ଏେତ ଗ~ୀରତାର ସହ େନଉନାହାt 
 କାହ`j ପୁରୁଷମାନ-ୁ अ�ାର ପେର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହା�ବାପାଇଁ ମନା କ�ଯିବନାହ`? 
କାହ`j ପୁରୁଷମାନ-ୁ �ୟ�ଣ କ�ହୁଏନାହ` ?  କାହ`j େକବଳ ପୁରୁଷମାନ-ୁ  ହ` ��ାଶୀଳ, 
ଶି�ିତ, ଚତୁର ଓ ବୁ�ିମାନ େବାn ଧ�ଯିବ ? ଆେମ ଜ�ଲେର ରହୁନାହୁଁ, ପଶୁମାନ- ସହ 
ତଥାପି ପଶୁମାନ-ର ! !mର କ�ବା �ମତା ର��  
 ବf�ମାନ ସମୟ ଆସି�, ପୁରୁଷ ମାନ- ପାଇଁ କାଯ�'କ�ମମାନ ହାତକୁ େନବାକୁ େହବ  
ପୁରୁଷମାନ-ୁ ବଳା§ାରୀ େହବାରୁ ର�ାକ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ େସମାନ-ୁ !ଳkେର ଘରୁ ବାହାେର 
ର�ବାକୁ ମନା କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ସମୟେର ସବୁ bାନେର �ଜକୁ अ�qବକ େବାn ପ�ମାଣିତ 
କ�ବାକୁ ମନାକ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ  
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    ଏ� ସମୟେର ‘ଇ�ିଆସ୍ ଡଟର’ ଭE ପ�ାମାଣିକ �ତ�  େଦo ଆମକୁ ��ାଶୀଳ େହବାକୁ 
ପଡ଼ିବ କାହ`j ଏବଂ େକମି� ଜେଣ ବଳା§ାର କ�ବାପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଏ ତାହା ବୁଝିବାକୁ େହବ 
ବଳା§ାରୀର ମେନା�ାfି କ अବbାକୁ ବୁଝିବାକୁ େହବ  
 ମଁୁ ଆମ େଦଶେର ବଳା§ାର ବ¡ କ�ବାପାଇଁ �ଆଯାଉlବା ପଦେ�ପ ଉପେର ସ�ୂ�� 
qେବ �ଭ�ରଶୀଳ େହାଇପାରୁନାହ` େମାେତ ଏ� ପ�ାମାଣିକ �ତ�  େଦoବାକୁ ଇ�ା େହଉ� ମଁୁ 
ଜାଣିବାକୁ mେହଁ, ବଳା§ାର, େଯୗନअପ�ଧ ଏବଂ ମ�ଳାମାନ- େଶାଷଣର କାରଣ କଣ ? ଆମ 
େଦଶେର ପୁରୁଷମାେନ କାହ`j ଏମି� ଘୃଣ' अପ�ଧମାନ କରୁଛt ? କାହ`j ମ�ଳାମାନ- ପ�� 
େହଉlବା अତ'ାmର ଏକ ପ�ବଳ ସମସ'ା, ଯାହାର ଉପmର j� େଦଖାଯାଉନାହ` 
 ସବୁ j� ବୁଝି ସା�ବାପେର ମଁୁ ଏ� ସମସ'ାର ସମାଧାନ mେହଁ େସଇlପାଇଁ 
ପାଲ�ଆେମ{େର ବସି �§ାର କେଲ j� େହବନାହ` ପ�କୃତ କାମ କଣ ତାହା ଧାଯ�' କ� 
କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ�ପ� ପ�ାମାଣିକ �ତ� କୁ ବ¡ କ�ବାପାଇଁ ମାମ� ରୁଜୁ କ�େଦଇ ଏ� ପ� 
अପ�ଧେର ସଂଶି½� अପ�ଧୀମାନ- ମେନା�ି�କୁ ସବ�ସ�¨ଖେର ଜା�ର େହବାକୁ େଦବା ମନା 
କ� अ�କ अପ�ଧ କରୁଛ ବf�ମାନ ସମୟ ଆସି�, ସମଗ� !ଶକୁ େଦoବାକୁ, େଯ 
अପ��ମାେନ େକେତ �=ୁର େହାଇପାରt, େକେତ ପାଗଳ ଓ େକେତ ମାନସିକqେବ !କୃତ 
େହାଇପାରt ଏ� ବ' ିମାନ-ର ମ�ି¸ର ସ�ୂ�� ବ'ବେ�ଦ କ� ଜାଣିବାକୁ େହବ ଏ� 
ସମସ'ାର େଚର େକଉଁଠି 
 ଆ@ �ଭ�ୟାର ଛ! !କୃତ େହବ େବାn କ� ଏ� �ତ� କୁ ପ�ଦଶ�ନ କ�ଯାଉନାହ`, j� େମା 
ମତେର ଏ� ଛ!କୁ ପ�ଦଶ�ନକେଲ अପ�ଧୀ ମାନସିକତାକୁ ��� ଏହାର �jା କ�ବା ହୁଏତ 
ସ~ବ େହାଇପାେର, ଏବଂ ଏହାପେର �ଭ�ୟାପ� अନ' େକୗଣସି ଝିअକୁ अକାଳେର ମୃତୁ'ବରଣ 
କ�ବାକୁ ନ ପଡ଼ିପାେର ଏବଂ ଏ� �ତ�  େଦଖାଇ ଆେମ ବା�ବେର �ଭ�ୟାର ଆତF ାକୁ ପ�କୃତ 
ଶ��ା¥ଳୀ େଦଇପା�ବା ଆମ େଦଶରୁ ଏବଂ अପ��- ମ�ି¸ରୁ अପ�ଧର ମ¥ିକୁ ଦୂର 
କ�ପା�ବା 
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ର¥ନ କୁମାର ସାଇଁ 
 
ପାେସା� ଗଲ j େସଇ ମାଆ େକାଳର ଉÐତା, 
ତା’ ଗଭ�ଯ�ଣା, ତା’ ଆo ଲୁହର ଆଦ�� ତା  
 
ଯା’ अମୃତ ରସ ପାଇଁ କୁଆଁ କୁଆଁ କା¡, 
ତା’େକାଳେର ବୁn ବୁn େଦolବା m¡  
 
�� �� ଉଜାଗର,ତା’ବ�ତ ଉପବାସ, 
େପଟମା� ଖୁଆଇବା, ଲୁmଇବା େଦାଷ  
 
ଯା’ହାତ ଧ� Dେନ ଶିolଲ mn, 
େସ�ହଭ� ଚୁkନେର ପଡ଼ିlଲ ନାn  
 
େªଟ ଆଘାତେର ଯା’ଆo ଲୁହର ବନ'ା, 
ଆଉ େକ� ନୁେହଁ, ସିଏ ଜେଣ କନ'ା  
 
ପାେସା� ଗଲj େସଇ ଭଉଣୀର େସ�ହ, 
ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ ଫୁ�ଣିଆ ମୁହଁ  
 
ହାତ େଟj ବା�ିlବା ସୁ¡�ଆ ��ୀ, 
!ପଦେର ଠିଆ େହବ, ଭଗବାନ ସା�ୀ  
 
ଯା’ଠାେର Dନ�� େଜାର ªଡୁlଲ, 
ଇଏ କର, ସିଏ କର େକେତ କ’ଣ େଗଲ  
 
ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ଯା’ପାଇଁ ପଡୁl� ଡାକ, 

ଗଭ� �§ାରଗଭ� �§ାରଗଭ� �§ାରଗଭ� �§ାର    
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   ମନ କଥା କହୁlଲ, ବା{ୁlଲ ଦୁଃଖ  
 
!ପଦେର ବ�ଯାଏ, ଯା’ଆoର ଲୁହ, 
ଆଉ େକ� ନୁେହଁ, ସିଏ ଜେଣ ଝିअ  
 
ପାେସା�ଗଲj େସଇ େସୗ¡ଯ�'ର େଦB, 
ଯା’ସା��vପାଇଁ ଧାଇଁlଲ qବନାେର ଡୁ!  
 
େଯୗବନ େସୗ¡ଯ�' ଯା’ର ମନମୁÑ କ�, 
େପ�ମଭ� ଆn�ନ ଶୀତଳତା େଦ�  
 
ଲୁ� ଲୁ� େଲଖୁlବା େସଇ େପ�ମପତ� , 
ନ ମା�ଲ ଜା�ବ��, ନ ମା�ଲ େଗାତ�   
 
ମିଠା ମିଠା �ଗୁlବା େସ େm� ସମୟ, 
େପ�ମର ଶ ି ଆଗେର j� ନାହ` ଭୟ  
 
ନ େଦoେଲ ବ�ଯାଏ ଯା’ ଲୁହର ବନ'ା, 
େସ ପି�ୟା, େକ� ନୁେହଁ, अେଟ ଜେଣ କନ'ା  
 
ପାେସା� ଗଲj େସଇ ବଧୁ �ଜକୁE, 
ସାତେଫ� େନଇlଲ େହାମ �ଆଁ ଜାE  
 
ଓଢ଼ଣୀ େଟjଣ ଯା’ର େଦolଲ ମୁଖ, 
େଭଟି େଦଇ ପାଇlଲ ଚଉଠିର ସୁଖ  
 
ଗଭ� କ� ସ� ଯିଏ, ବଂଶ ର�ା କ�, 
ବାପଘର ସF Ï� ସବୁ nେଭଇଣ େଦ�  
 
Dନ �� େସବା କ� ହେର ଯିଏ େ�ଗ, 
ଯା’ ହା�ିଶାେଳ ହୁଏ ଛअପନ େqଗ  
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ସବୁ ଦୁଃଖ ସ�ଯାଏ ମୁ� ପା� ପା�, 
ଆମରଣ ଯିଏ अେଟ ଏକମାତ�  ସାଥୀ  
 
କ�େର େଦoେଲ ଯା’ର, ବ�ଯାଏ ଲୁହ, 
େସ ଘରଣୀ େକ� ନୁେହଁ, अେଟ ଜେଣ ଝିअ  
 
ଶୁଣ ଶୁଣ ମାଆ, ବାପା, ଶୁଣ ଦାଦା ଦାD, 
ମୁହ` ମାଆ, ମୁହ` ପି�ୟା, Æୀ. ଭଉଣୀ, ଇତ'ାD  
 
ଶି�ାË�ା େଦଇ ଥେର କ� େଦଖ େଯାଗ', 
ବା��କ'ର �ଠି େହ!, ବଦE! qଗ'  
 
ପୁତ� ପ� अ� େମାର अସୀମ �ମତା, 
ଦୁଗ�ା େକେବ, ଲ�Fୀ େକେବ, େକେବ ସ3 ସୀତା  
 
ଶି�କ, ଡା ର ଆଉ େକେବ ���ପ�, 
अ�ରୀ� ଯିବାପାଇଁ ଥେରନାହ` ª�  
 
ମାରନା ମାରନା େମାେତ କର େମା !mର, 
କନ'ାଭୃଣ କେର ଏଠି ଗଭ�ରୁ �§ାର  
 
ଆ@ମାବାଦ, ଚ¡� ାଗଡ଼ି, ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୦୧ 
େମା : ୦୭୮୯୦୩୩୬୬୧୫ 
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ସ�ତା ପ�ା 

 ପରୂୀ @ଲ� ାେର अବbିତ କାଶିପୁର ନାମକ ଏକ ଗଁା, ଏ� 

ଗ�ାମେର अେନକ ପ�ବାର ବସ� bାପନ କ�ଛt, େସl ମvରୁ 

େଗାଟିଏ େହଉଛt ଘନଶ'ାମର ପ�ବାର Æୀ ମଣି, �େନାଟି ପୁତ�  ଓ 

େଗାଟିଏ କନ'ା ସ�ାନକୁ େନଉ ସ�ୂ�� େହଉ� ଘନଶ'ାମର 

ପ�ବାର !ବାହ ପବୂ�ରୁ ଘନଶ'ାମ ମୁଲ �ଗି ପ�ବାର ପ��େପାଷଣ 

କରୁl� !ବାହ ପେର େସ अେନକ ଉନ�� କ�� अକ� ା� ପ�ଶ�ମ 

�ା� େସ ଏେତ ବଡ଼ ପ�ବାରକୁ ପାEେପାଷି ଚେଳଇପାରୁ� ଗଁାେର 

j� ଜମିେର qଗmଷ କରୁ�, ଦର ଶ�ା lବା େବେଳ ଧାନ jଣି ଦର ବଢ଼ିେଲ !କ� ୀକ� j� अଥ� 

େ�ଜଗାର କରୁ� ମଣି ମv ଘନର ସ�ତ ମିଶି ପ�ଶ�ମ କରୁ� ଘର ବାଡ଼ିେର अେନକ 

ପ�ପ�ବାର ସ~ାର ଦୁହ`-ର ପ�ଶ�ମର ଫଳ ପି�ମାେନ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛt ବଡ଼ ପୁअ ପରଶୁ 

ମାଟି�କ୍ ପଢୁ�, ମଝିଆ େଯାେଗ¡�  ସ£ମେର ଏବଂ ସାନପୁअ ସମିତ୍ ବf�ମାନ ତୃ3ୟ େଶ�ଣୀେର 

ପଢୁ� ସାନ ଝିअ ସୁଷା !ଦ'ାର~ କ�ନାହ` ବଡ଼ପୁअ ପରଶୁ अତ'� ସଂ�ାରୀ, ବୁ�ିମାନ, 

!େବ� ଓ ଶା� ସqବର ବାପାମାଆ-ୁ େଯମି� ମାନ', ସାନ qଇ ଭଉଣୀକୁ େସମି� େସ�ହ ଓ 

ମମତା କେର ମଝିଆ ପୁअର ପାଠ ଭଲ ହୁଏନାହ` Dନସା� ଏେଣେତେଣ ବୁnବା, ଗଁା ପି�- 

ସହ ବସି େଖEବା, େପାଖରୀେର ପହଁ�ବା ଇତ'ାD ତା’ର ��D�ଆ କାମ ସାନପୁअ ସମିତ 

ଚୁପmପ ସqବର 

 Dନସା� କାମଧାମେର ବ'� ର� ମଣିପାଖେର େବଶୀ ସମୟ କାଟିପାେର� ଘନଶ'ାମ 

ମଣିର ସମ� ଆଶା ଓ ଭରସା ବଡ଼ପୁअ ପରଶୁ ପାଖେର ମା ଓ ପୁअ ଦୁଇ- ମvେର ସା�ପ� 

ଆଶାେର ��ଶାଆଶାେର ��ଶାଆଶାେର ��ଶାଆଶାେର ��ଶା    
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   ସ�କ� ପୁअକୁ �େଣ ନ େଦoେଲ ର�ପାେର� ମଣି �ୁଲେର अ��ବାଷ�କ ସ��ଣି, ପରଶୁ ଘେର 

ବସି ବାଷ�କ ପରୀ�ା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ� ଘେର ବସି ବସି ପଢ଼ିବା ସ�ତ ମା ଆଉ ସାନଭଉଣୀ 

ସୁଷା ସହ ସମୟ !ତୁ� ତା’ର ସୁଷାକୁ अତ'� ଭଲପାଏ ପରଶୁ 

 ମନେର ତା’ର अେନକ ସପ� ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବଡ଼ mjରୀ କ�ବ ବାପା- ସହ ମିଶି 

ସାନ qଇଭଉଣୀ-ୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କ�ବ ଏବଂ େଶଷେର ଉପଯୁ  ବରପାତ�  େଦo ସାନଭଉଣୀର 

!ବାହ କ�େଦବ ଏ�ପ� Dନପେର Dନ !�ଯାଏ  

 Dନକର ଘଟଣା ପରଶୁ ଦା�ଘେର ବସି ପାଠ ପଢୁ� ସାନqଇ ଦୁଇଜଣ �ୁଲ୍ ଯାଇଛt 

ବାଡ଼ି ବଗିmେର ମା ଆଉ ସୁଷା lବା େବେଳ ସାପକାମୁଡ଼ାେର ଆହତ ହୁअt ମଣି ଓ ସୁଷା ଆଉ 

େକ� ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ େସମାେନ େଶଷ �ଶାସ ତ'ାଗ କରt ବାରkାର ଡାକ େଦବାସେf  

େକୗଣସି ଉfର ନ ପାଇବାରୁ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଯାଇ ପରଶୁେଦେଖ �ଜ ମା ଆଉ अnअଳୀ ଭଉଣୀର 

ମୃତେଦହ ସ�'ା େହଉ େହଉ ଘରଟା ଶୁନଶାନ େହାଇଯାଏ ଘନଶ'ାମକୁ m�ଆଡ଼ अ�କାର 

େଦଖାDଏ ମା ଆଉ ସୁଷାର ��ାେର ପରଶୁର ପାଠପଢ଼ା େହାଇପାେର� େମଟି�କ୍ ପରୀ�ା 

େଦବାସେf  େସେତଭଲ ଫଳ ପାଏ�, ଏେଣ ଗଁାେର ଘେର ବାହାେର ସବୁେବେଳ ମା ଆଉ 

ସାନଭଉଣୀ କଥା ମେନ ପଡ଼ିବା �ା� େସ ମାନସିକ ଶାt अqବରୁ ସହରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ର� 

mjରୀ କ� ପାଠପଢ଼ିବା କଥା ପିତା ଘନଶ'ାମକୁ ଜଣାଏ  

 େମଟି�କେର କମ୍ ସଂଖ'ାେର ପାସ୍ କ�lବା ପରଶୁକୁ ସହରେର େକଉଁଠି mjରୀ ମିEବ, େସ 

େକମି� ପଢ଼ିବ ଏ ସବୁ ��ାେର ଘନଶ'ାମ ଆହୁ� ଦୁବ�ଳ େହାଇପେଡ଼  

 େସୗqଗ'ବଶତଃ ଗ�ାମର ଜେନୖକ ଭଦ� ବ' ି अେଶାକ ମହାପାତ� , ଯାହା-ର mଷଜମିେର 

ଘନଶ'ାମ qଗmଷ କେର, େସ ଗ�ାମକୁ ଆସିlବା ସମୟେର ଘନଶ'ାମ �ଜ ସୁଖଦୁଃଖ କଥା ତା-ୁ 

କୁେହ ମଣି ଆଉ ସୁଷା ଯାହା ! ଆୟୁ େନଇ ଆସିlେଲ, େସତକ େସ ପୁ� ନ କ� େଫ�ଗେଲ 

ଘେର �� ��ଟା ପୁअ, ମଁୁ ଏକା େକମି� େସମାନ- େଦଖାଶୁଣା କ�!, ଜାଣିପାରୁ�, ଏଇ 

ସମୟେର ପରଶୁ କହୁ� ସହରକୁ ଯିବ, େସଠି �େଜ mjରୀକ� ପାଠ ପଢ଼ିବ େମା ମୁ�େର j� 
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   ବୁ�ି ପଶୁ� अେଶାକ ବାବୁ ବହୁ ��ାକ�ବା ପେର କ�େଲ, ଠିକ୍ अ�, ପରଶୁକୁ ସହରେର 

େªଟେମାଟ୍ mjରୀ କେରଇେଦବା ଦାୟିତ  େମାର ବାj ଯD େସ �ଜ େଗାଡ଼େର �େଜ ଠିଆ 

େହାଇପା�� ତ ତା qଗ' ଘନଶ'ାମ ବହୁତ ଖୁଶି େହାଇଯାଇl� 

 େଦଖୁ େଦଖୁ େସ Dନ ! ଆସିଗ�, େଯେତେବେଳ ପରଶୁକୁ ଗଁା ªଡ଼ି ସହର ଯିବାକୁ ପଡ଼ି� 

ପିତା- ଆଶୀବ�ାଦ, ମା’- ଫେଟା ସ�¨ଖେର ଠିଆେହାଇ େ�ତକଭ� ଆoେର !ଦାୟ େନଇl�, 

ମେନ ମେନ ଜଗନ� ାଥ-ୁ ପ�ାଥ�ନା କରୁl� େସ अେଶାକ ବାବୁ- ଦୟାରୁ ଭୁବେନଶରେର ତା ପାଇଁ 

େଗାଟିଏ େªଟ mjରୀ ଓ ର�ବା ବ'ବbା କ�Dଆ ଯାଇl� େସ ଜାଣିl�, ଏଇ 

ଭୁବେନଶରେର ହ` ତା �ବନର ପଥ ବଦEବ ତା’ମନର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂ�ା େକବଳ ଏ� 

ସହର ପୁରଣ କ�ବ Dନ�� ଏକ କ� େସ �ଗିପଡ଼ି�, କାମ କ�ବା ଏବଂ ସ�'ାେର 

କେଲଜେର ପାଠପଢ଼ିବାେର େଦଖୁ େଦଖୁ अେନକ ବଷ� !�ଯାଇ� ପା}ଟା ବଷ� େକମି� 

!�ଗ� j� ଜାଣିେହଉ� !ଏ ପାସ କ� ପରଶୁ ଏକ अଫିସେର କ�= j�ଣୀ qବେର mjରୀ 

କରୁ� ସରକାରୀ କ ାଟ�ରେର ରହୁ� କେ��େର ସମ�- ପି�ୟ ପରଶୁ ତାର ଭଦ�  अମାୟିକ 

ବ'ବହାରେର ସମେ� ତା ପ�� ଖୁଶି େତେଣ ବଢ଼ି� ପୁअ, !ବାହ ବୟସ େହ�ଣି େଦo ଘନଶ'ାମ 

େଯେତଥର !ବାହ କଥା କେହ, ପରଶୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କ�େଦଇ କେହ, େସ !ବାହ କ�ବ 

ନାହ` 

 େତେଣ ସାନqଇ େଯାେଗ¡�  ବାରkାର େମଟି�କ ପରୀ�ାେର अକୃତକାଯ�' େହବାପେର 

ପରଶୁର ପ�ମଶ�େର ଆ�� ା େମଟି�କ୍ ପରୀ�ା େଦଇ ପାସ କେର ସତ j� ପାଠ ପଢ଼ାେର ତା’ର ମନ 

ନଥାଏ ଏ�ପ� अବbାେର େସ ଗଁାର େଗାଟିଏ ଝିअ �ତାକୁ ଭଲପାଇ !ବାହକ�ବା ପ��ଶୃ� 

େଦଇଥାଏ  

 �ଜ ଘର ଓ अଫିସେର ସମ�-ର ପି�ୟ ପରଶୁ अଫିସେର Dେନ ଜଏନ ହୁଏ �େତନ୍ 

ଜେଣ ଭଦ�  ଯୁବକ େସ ଖୁବ୍ କମ ସମୟେର ସମ�- ଆbାqଜନ େହାଇପାେର, େହେଲ अେନକ 

ସମୟେର ମନମା� lବା େଦo ପରଶୁ Dେନ ପ�ଶ�କେର, ଏବଂ େସ ଉfର Dଏ : ଆÇା, ମଁୁ ରେହ 
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   ଆମ ଗଁାେର, ପ��Dନ ବସ୍ େର ଯିବା ଆସିବାପେର, ମଁୁ ପାଉlବା ଦରମାର ସିଂହqଗ mnଯାଏ, 

ଆଉ ପ�ଶ�ମ ! ହୁଏ ଏହା ଶୁଣି ପରଶୁ କେହ, େମା କ ାଟ�ରେର ମଁୁ ଏକା ରହୁ�, ଯD mହୁଁଛ, 

ତୁେମ ଆସି ର�ପାର ଏହା ଶୁଣି �େତନ୍ ଗଦଗଦ େହାଇ ପରଶୁର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣିପାତ କେର 

�େର �େର �େତନ୍ ପରଶୁଘେର ର� ତା ଖାଇବାପିଇବା ବ'ବbା ସେମତ ସବୁ ଭଲମ¡ 

ବୁଝାସୁଝା କ�ବାେର �ଗିଯାଏ Dନ ସବୁ ଖୁସିେର !ତୁlବା େବେଳ େଯାେଗ¡�  ଏକ ପରଜା� 

ଝିअକୁ ଭଲପାଇବା କଥା ଘନଶ'ାମକୁ ଭଲ�େଗ�, େତଣୁ େସ ପରଶୁକୁ ପତ� େଲo େଯାେଗ¡�ପାଇଁ 

j� mjରୀର େଯାଗାଡ଼ କ�ବାକୁ କହt  

 େଯଉଁ अେଶାକ ବାବୁ- ଦୟାରୁ ପରଶୁ ଆ@ ଏେତବାଟ ଆସି ପହ}ି�, େସ ପୁଣି ସହାୟତା 

କରt, अବଶ' େଯାେଗ¡� କୁ ଉ6ଦରମାର mjରୀ ମିେଳ�, j� ପୁରୀେର େଗାଟିଏ अଫିସେର 

ପିଉନ୍ ପଦBଟିଏ ମିେଳ େସ ବାvେହାଇ ପୁରୀେର େªଟ ଘରଟିଏ ଭଡ଼ାେନଇ ରେହ ଆଉ 

mjରୀେର ମନେଦବା ଶିେଖ j� �ତାକଥା ମନରୁ ଭୁ�ଇ ପାେର� ଏବଂ Dେନ େସ ଗଁାକୁ ଯାଇ 

�ତାକୁ ସାlେର େନଇ ଆସି !ବାହ େର@�� ାର୍ अଫିସେର !ବାହ କ�ପକାଏ ଏ� ଘଟଣା 

ଘନଶ'ାମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ Dଏ, j� ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପରଶୁ ବାପାକୁ ବୁଝାସୁଝା କ� ଗଁାେର 

େq@qତର ଆେୟାଜନ କେର �େଜ अଥ�ଦାନ କ� େq@qତ, ଲୁଗା, ଗହଣା ସବୁ jେଣ େସ 

�େଜ !ବାହ ନ କେଲ କଣ େହ�, ସାନqଇ !ବାହ କ� ତା- ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ଆଉ 

ଘର ଚେଳଇବାପାଇଁ େଯାେଗ¡� କୁ ସବୁେବେଳ j� j� ସାହାଯ' କେର 

 େତେଣ ଭୁବେନଶରେର �େତନ୍ �ଜପାଇଁ ର�ବା ବେ¡ାବ� କ�ବା ସେf  ପ��Dନ 

ପରଶୁକୁ ସାଇେକଲେର ବେସଇ अଫିସ େନବାଆଣିବା କରୁଥାଏ ସାନ qଇ ସମିତ ଭଲ ପଢୁlବା 

େହତୁ େସ ଗଁା ପାଖ ଏକ ପ�ାଇେଭଟ୍ କେଲଜେର mjରୀ କ�ପା�� ତା’ !ବାହ ମv ବହୁତ 

ଧୁମଧାମେର ପରଶୁ କ�ଏ ସୁଶ�ୀ ନାମକ ଜେଣ ଭଲଝିअ େଦo ସମିତର !ବାହ ସମାପନ ହୁଏ 

ଘନଶ'ାମ ବf�ମାନ ପ�ଣତ ବୟସେର ଉପ�ତ qଗmଷ କ�ବା ଭE ସାହାସ ଓ ବଳ ନାହ`, 

େତଣୁ େସ େକବଳ ଧାନ jଣା!କା ବ'ାପାର କେର ସୁଶ�ୀ ଆସିବାପେର ଘେର अେନକ କାମ 
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   ସହଜ େହାଇଯାଏ, ସତ େହେଲ ସୁଶ�ୀ ଶାସେ�ଗୀ େବାn !େଶଷ ସାବଧାନତା अବଲkନ କ�ବାକୁ 

ପେଡ଼ ଘେର ଧାନବ�ା ରଖାଥୁअ କ�ବା େହତୁ ସୁଶ�ୀର ସାb'େର अବନ� େଦଖାେଦଉଥାଏ, 

େତଣୁ ସୁଶ�ୀ େବେଳ େବେଳ ଶଶୁର ଘନଶ'ାମ ଉପେର !ର  ପ�କାଶ କେର 

 ପରଶୁ ଭୁବେନଶରେର mjରୀ କ� ଜାଗାଖେ� jଣି ��ମହ�ର ଘରଟିଏ �ଆ� 

କ��ଣି ଦୁଇମହ�େର ଦୁଇ qଇ ର�େବ ଆଉ େଗାଟିଏ ମହ�େର େସ ପିତା ଘନଶ'ାମ ସହ 

ର�ବ େତେଣ େଯାେଗ¡�ର ଦୁଇଟି ସ�ାନଜନF  େହାଇଛt, ପୁअଟିଏ ଏବଂ ଝିअଟିଏ ସମିତ ଆଉ 

ସୁଶ�ୀ-ର େଗାଟିଏ ପୁअ ଜନF  େହାଇ�, େହେଲ ପୁअ ଜନF େହବାପେର ସୁଶ�ୀର अବbା ଖ�ପ 

େହାଇ�, ଏେବ ଏେବ େସ अ�କ ଶାସେ�ଗେର ଆକ� ା� େହଉ�, ଏlପାଇଁ ସମିତ ଓ ସୁଶ�ୀ 

अେନକଥର ଘନଶ'ାମକୁ ଘେର ଧାନ ନ ରoବାପାଇଁ କ�ଛt, େହେଲ ଭଲ ବ'ବସାୟ େହଉlବାରୁ 

େସ େସମାନ- କଥାକୁ ମହf  େଦଉ� j� ପରଶୁ ଗଁାକୁ ଆସି ବୁଝାଇବା ପେର ଧାନ ବ'ବସାୟ 

ବ¡ େହାଇ� କାମିକା େ�କ ଘନଶ'ାମ ବf�ମାନ ହାତେଗାଡ଼ ବା�ି ଘର ଦୁଆେର ବସିବା ଛଡ଼ା 

ଆଉ j� କରୁନାହ` େଦଖୁ େଦଖୁ େ�ଗଗ�� େହାଇଗେଲ ଘନଶ'ାମ ଶଯ'ାସାୟୀ ଘନଶ'ାମର 

अବbା DନକୁDନ ଖ�ପ େହବାେର �ଗି�  

 େକେତDନ ଆଉ ସ�ଥା�ା ସୁଶ�ୀ, ଯାହା େହେଲ ! ପରଝିअ Dେନ େସ ସମିତକୁ 

େ�କେଠାକ୍ କ�େଦ�, ତୁେମ ତୁମ ବାପା- �jା େକଉଁଠି କ�ଉଛ, କର ମଁୁ ଆଉ ପା�!� 

ସବୁDନ ଝାଡ଼ାପ�ଶ�ା ସଫାକ� କ� େମାେତ େ�ଗୀଣା ଭE �ଗି�ଣି ମଁୁ କଣ ଏକା अ� j ? 

�ତା ନା�-ୁ ! ତ j� କ�ବା ଦକ�ାର ତେମ େନଇ ବାପା-ୁ ମଝିଆ qଇ- ଘେର ªଡ଼ିେଦଇ 

ଆସ अସୁ!ଧାେର ପଡ଼ି� ସମିତ, अଗତ'ା େସ ପରଶୁକୁ େଫାନ କ� ବାପା- अବbା !ଷୟେର 

କ� ଜେଣଇେଦ� େଯ ସୁଶ�ୀର ଶାସେ�ଗ lବା େହତୁ େସ େସବା କ�ପାରୁ�, ଯD େଯାେଗ¡�  qଇ 

ବାପା- େଦଖାmହଁା କରେ�, େତେବ ଭଲ ହୁअ�ା  

 ପରଶୁ େଯାେଗ¡�କୁ େଫାନେର ସବୁ କଥା କ�� ପେର େସ କେହ ବାପା-ୁ ଆଣି ଏଠାେର 

ªଡ଼ିDअ େହେଲ ମେନ ମେନ ��ାକେର, �ତାକୁ କଣ କ�ବ ? େସମି�େର ! !ବାହ ପେର 
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   ବାପା ତାକୁ େବାକୁ େବାn େକେବ ସୀକାର କ�ନlେଲ େବାn ସବୁେବେଳ େସ ଶ»ଣା େଦଉ� 

େସ ବାପା- କଥା ଘେର କ�ବା ପେର �ତା ଉ6ସରେର �େଲ�ଇ ଉଠି�, େସ ଶଶୁର ଫଶୁର jଏ 

ମଁୁ ଜାେଣ� ବାହା େହ�େବେଳ ତ େବାହୁ େବାn ସୀକାର କ�ନlେଲ, ଏେବ ମ�ବା େବଳକୁ 

କାହ`j ଏେତ େବାହୁ େବାହୁ ଘର େବାn ଏଇ mଖେ� ଯାଗା, ଏlେର ଆେମ m�ପ�ାଣୀ ର�ବା 

େବଳକୁ ପବନ ଟିେକ ଯିବା ଆସିବାକୁ କ� େହଉ� ଏମି�େର େକ� ଆସିେଲ ଏ� ଘେର ର�ବ 

େକମି� ? ତମକୁ କ�େଦଉ� ଯD େସ ଆସିେଲ କ�େଲ, ଜମା ଭଲ େହବ� �ରୁପାୟ 

େଯାେଗ¡�  ବଡ଼qଇ-ୁ େଫାନ କେର; qଇ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ମଁୁ େଗାଟିଏ ବଖ� ଘର େନଇ ରହୁ�, 

ଏଠି ବାପା-ୁ େକାଉଠି ରo! ? େସଇ େଗାଟିଏ ଘେର େ�େଷଇ, ପି�- ପାଠପଢ଼ା, ଉଠାବସା ସବୁ 

କରୁ� େଯାେଗ¡�  କଥା ଶୁଣି ପରଶୁ କେହ, ଠିକ୍ କଥା ହଉ ମଁୁ େଦଖୁ� କଣ େହଉ� 

 ଭୁବେନଶରେର େସ �ଆ� କରୁlବା ଘେର ଆଣି ରo ପିତା- େସବା କେର ପରଶୁ 

େସବାେର ଘନଶ'ାମ ସୁb େହାଇଉଠt, ଏ� ସମୟେର �ଜ ଘର ପ��=ା କେର ପରଶୁ ଏବଂ 

ଘରର େକଉଁ qଗ େକଉଁ qଇର ତାହା େଲଖା ଦnଲ ସାନqଇ-ୁ େଦଖାଏ j� �େର �େର 

ଘନଶ'ାମର ସୁbତା ସମା£ େହାଇଆେସ ଏବଂ େସ ପୁଣି େ�ଗଗ�� େହାଇଯାଆt ପିତା- େଶଷ 

ସମୟେର େକ� ! ଆସt ନାହ` େଯାେଗ¡�  mjରୀେର ଉନ�� କ��ଣି ସମିତର କେଲଜ 

ସରକାରୀ େହାଇଗ�ଣି ସମେ� �ଜ �ଜ mjରୀ ଓ ପ�ବାର ��ାେର ମଗ� ପରଶୁ 

ପାରୁପଯ�'� େଚ�ା କ�ବା ସେf  ଘନଶ'ାମ Dେନ ଆo ବୁ@Dअt 

 j� ଏହାପେର ପରଶୁର ଆo େଖାnଯାଏ, େଯେତେବେଳ ପିତା- अtମ ସଂ�ାର ପାଇଁ େସ 

ତା-ୁ େନଇ ସଗ��ାର ଯାଏ, ସମିତ କେହ େସ େକୗଣସି କାମେର ବ'� अ� ହୁଏତ ଆସିପା�ବ 

ନାହ`, ଆଉ େଯାେଗ¡�  ଆେସ j� ଏକା �ତା ଘରର ବଡ଼େବାହୁ େହାଇମv ଆସି� ନାହ` 

ନା�ନାତୁଣୀ ! ଆସିେଲ ନାହ` अtମ ସଂ�ାର ପେର ଶ�ା�କମ� ପାଇଁ ଆବଶ'କ अଥ� କଥା କ�� 

େବଳକୁ ଉଭୟ ସମିତ ଆଉ େଯାେଗ¡�  େକୗଣସି ବାହାନା େଦଖାଇ अଥ�ାqବ କଥା କ� ଏଡ଼ାଇ 

Dअt ଘର �ଆ� ପେର अଥ�ାqବ ସହୁlବା ପରଶୁକୁ ଏଇ ଘଟଣା Dଏ अେନକ ଆଘାତ େସ 
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   ବ'�ବ'� େହାଇପେଡ଼ j� ଠିକଣା ସମୟେର @େତନ୍ ସହାୟତା କ�ବାପେର ସବୁକାମ 

େହାଇଯାଏ ସୁଧକାମ ସ�ବା ପେର େଯାେଗ¡�  ଓ ସମିତ �ଜ �ଜ ବାଟେର େଫ�ଯାଆt, j� 

ପରଶୁ ମନେର ଆେସ ବ'ାପକ ପ�ବf�ନ �ଜ ର ର qଇମାେନ ! େଶଷେର େମାେତ ଏକା 

କ�େଦେଲ େବାn େସ ମେନ ମେନ କା¡ିପକାଏ 

 अେନକ ବଷ� !�ଗ�ଣି mjରୀ �ବନ ସ��ଣି ��ମହ� ଘରର ଦୁଇମହ� ଭଡ଼ାେର 

େଦଇ ପରଶୁ �େଜ େଗାଟିଏ ମହ�େର ଏକା ଏକା ରହୁ� अବଶ' @େତନ୍ अେନକ ସମୟେର 

ଆସି ଭଲମ¡ ପm� ବୁଝୁ�, j� େସ ଏକା ଏକା अନୁଭବ କରୁ� ମେନ ମେନ ��ା କରୁ� େମା 

qଇମାେନ କଣ ଜାଣt� ମଁୁ ଏକା अ� ? କାହ`, େକ� େକେବ ଥେର ! ଆସି େମା ଭଲମ¡ 

ବୁଝୁନାହାt େଫାନଟିଏ ! କରୁନାହାt ଏମି� अନ'ମନ�ତା �ତେର ଥେର େସ ଶିଡ଼ିରୁ ଖସି 

ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ହସପିଟାଲେର ଭf� େହବାକୁ ପେଡ଼, େସେତେବେଳ ! େକବଳ @େତନ ହ` ଆସି 

ସବୁ େସବାକେର ସିନା ଆଉ େକ� େଦଖାDअt ନାହ` େଯାେଗ¡�  ଆଉ �ତା Dେନ ଆସି ଖାn 

େଦଖାକ� mnଯାଆt ଆଉ ସମିତ ଓ ସୁଶ�ୀ ମv  

 େସଇDନ ସ�'ାେର ପରଶୁ अଫିସ୍ ର ଜେଣ ସହକମ�ୀ େଦଖାକ� ଆସt ଆଉ କହt େଯ 

େଯାେଗ¡�  ଆଉ ସମିତ ଆ@ େ�ସନ ପାଖେର ସୁନାଗହଣା jଣୁlେଲ ଏହା ଶୁଣି ପରଶୁକୁ ବହୁତ 

କ� ହୁଏ େଗାଡ଼ q�ିଗ�ପେର ଦୁଇ qଇ ଆସି େଦଖାକ�ଗେଲ अଥ� ସାହାଯ' କ�ବା ଦୂରର 

କଥା େସ�ହେର ଦୁଇପଦ କଥା େହେଲ� ଏେଣ @େତନ୍ ଆଉ ତା Æୀ ପରଶୁର େସବାେର ସବୁ 

କାଯ�' କରୁଥାt େସମାନ- େସବାେର ପରଶୁ ସୁb େହବାପେର ପୁଣିଥେର ମନକୁ ଦୃଢ଼କ� �ଜ 

ଘରର ଉଇଲ୍ ପ�ବf�ନ କ� ଘରକୁ @େତନ୍ ନାମେର କ� Dअt  

 Dେନ ସ�ୂ�� ସୁb େହବାପେର େସ @େତନ୍ ଓ ତା Æୀକୁ ଘରକୁ ଡାକt ଆଉ େସମାନ- 

ହାତେର ଘରର m! େଦଇ କୁହt, ଆ@ଠୁ ଏ� ଘରର अ�କାରୀ ତୁେମ େମାର �ଜ େବାn 

େଯଉଁମାେନ lେଲ େସମାେନ େମାେତ ସାତପର କ�େଦେଲ, େମା ସୁଖଦୁଃଖେର ଠିଆ େହବାକୁ 

ଉ�ତ ମଣିେଲ ନାହ` େମା अସହାୟ ସମୟେର େସମାେନ େମାେତ ସାହାଯ' କେଲ ନାହ` ତୁେମ 
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   େମାର अେନକ େସବାକ�ଛ େସଇlପାଇଁ ଏ ଘର ମଁୁ ତୁମ ନଁା େର କ�େଦଇ� @େତନ୍ େନହୁ� 

େହାଇକେହ, ସାର୍ ଆପଣ- ଘର, ଆପଣ-ର ଏବଂ ଆପଣ- qଇମାନ-ର େମାେତ j� 

ଦରକାର ନାହ` ଆପଣ- ଆଶୀବ�ାଦ ଆମ ଉପେର ଥାଉ ପରଶୁ ମେନ ମେନ �ଜ ର ର 

qଇମାନ- କଥା qବୁl�, େସ କ��; ତୁେମ େମାର �ଜ qଇମାନ- ଠାରୁ ! अ�କ ମଁୁ ଯାହା 

�Âfି େନଇ� ତାହା ଠିକ୍ େନଇ� ବf�ମାନ େମାର अtମ ସମୟ ମଁୁ ଆଉ େକେତ ବଷ� ବା 

ବ}ି!, େତଣୁ ମଁୁ �Âfି େନଇ� ମଁୁ ହ��ାର mnଯି! େସଠାେର ଏକ ଆଶ�ମେର ର�ବାପାଇଁ 

�େବଦନ କ�ln, େସମାେନ ହଁ କ�ଛt େମାର �ବନର େଶଷ ସମୟତକ !ଭୁେସବାେର 

!େତଇ! ଯD େସଇଠି େମାର ପ�ାଣ mnଯାଏ, େତେବ େସମାେନ ତୁମକୁ ଖବର अବଶ' େଦେବ 

ମଁୁ ଜାଣି�, େମା qଇମାେନ j� କ�େବ� j� ତୁେମ େମା अbିକୁ େନଇ ଆମ ଗଁାେର େମା ଘର 

ବାଡ଼ିେର େଯଉଁଠି େମା ମାଆ ଓ ଭଉଣୀର अbି अ�, େସଇଠି େପା�େଦଇ ଆସିବ େମାେତ ଶ�ା� 

ନ Dअ ପେଛ େମାେତ ହତାଦର କ�ବନାହ` କହୁ କହୁ ପରଶୁ କା¡ିପକାଏ ପରଶୁ ପାଦତେଳ 

ବସି @େତନ୍ ଓ ତା Æୀ �ବ�ାକ ତାକୁ mହ` ର�ଥାt  

 ପରଶୁ ହ��ାର mnଯାଏ @େତନ୍ ଓ ତା Æୀ ଏେବ େସଇ ��ମହ� େକାଠାଘେର 

ରହୁଛt ଏେବ ! ଘରର ନଁା ପଶ�ୁ�ମ �ବାସ େବାn େଦଇଛt ଘେର ପରଶୁ ବାବୁ- େଗାଟିଏ 

ବଡ଼ �ତ�  �ଗି�, େସଠାେର ସ¥େବେଳ Ëପେଦବାକୁ ଭୁଲୁନାହାt ସମିତ୍ ଓ େଯାେଗ¡�  ଥେର 

अେଧ ଆସିବାପେର ଜାଣିପା�ଛt େଯ qଇ ଘରର ଉଇଲ୍ @େତନ୍ ନାମେର କ�େଦଇଛt େବାn, 

େସମାେନ �ରୁପାୟ େହାଇ େଫ�ଯାଇଛt j�Dନପେର ହ��ାରେର ହୃଦ୍ ଘାତେର ପରଶୁର 

ମୃତୁ'େହାଇ� େସ କ�lବା କଥାକୁ अ�େର अ�େର ପାEଛt @େତନ୍ ଓ ତା Æୀ ସା� �ବନ 

अନ'ର ଖୁସିେଦଖୁlବା େ�କଟା ଆ@ ସଦଗ� ପାଇ� େବାn अେନକ କହୁଛt 

 

ବ�ହF ପୁର 

ଇ-େମଲ୍ : saritapanda71@gmail.com 
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�ହୁଲ ପ�ା 
 ପି�ମାେନ, ମଁୁ ତୁମର �ହୁଲ qଇ ତୁମମାନ- ପାଖକୁ 
ଆସିଗn ଆ@ ଆମ ପୃlBର ଜେଣ ବଡ଼ ‘ମା’-ୁ େନଇ ‘ମା’ କ�େଲ 
ପ�ଥେମ ଆେମମାେନ ବୁଝୁ ଜଗତଜନ� ମା ଦୁଗ�ା-ୁ D3ୟେର 
େଗାମାତା ଏବଂ ତୃ3ୟେର ଆମର �ଜ ଜନF  େଦଇlବା ମା ମା 
େହବା ନାରୀ �ବନର ଚରମ ସାଥ�କତା ମା େହବାର ଶ ି lବାରୁ 
ମଣିଷ ନାରୀକୁ ସମାଜର ଏକ ଉ6 bାନେର ରo� j� ଆ@ ମଁୁ 
ତୁମମାନ-ୁ ଏମି� ଜେଣ ମା’- !ଷୟେର କ�!, େଯ !ବା�ତା 
ନୁହt j� େସ େ�ଗୀ, ପୀଡ଼ିତ अସହାୟ-ର ମା’, ଜେଣ େଦB 
ସଦୃଶ େ�ଗୀମାନ-ୁ େଦoେଲ ତା- ଚ�ୁରୁ ଗଡ଼ିଯାଉl� अଜସ� अଶ�¨ ଏ� ମହାନ ନାରୀ 
େହଉଛt ଆମର େନାେବଲ୍ ଶାt ପୁର�ାର !ଜୟି�, ‘ମା’ ମଦର େତେରସା 
 ବାଲ'କାଳେର ତା-ର ନଁା l� ଏଗ୍ େନସ୍ େଗାେନକ୍ ସା େବାଜାଖ୍ ସ�ଭ୍ ୧୯୧୦ ମସିହା 
अଗ� ମାସ ୨୬ ତା�ଖେର ଇଟାଲୀର େସ�ାେପଜ୍ ସହରେର େସ ଜନF  େହାଇlେଲ ପି�େବେଳ 
େସ अvୟନ କରୁlବା ସମୟେର ତା- ମନେର େସବାqବ ଜାଗ�ତ େହାଇl� ଏବଂ !େଶଷତଃ 
େସ େ�ଗୀମାନ- େସବା କ�ବାପାଇଁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କ� ତ§ାଳୀନ qରତେର କnକତା 
ସହରେର ରହୁlବା j� ପାଦ� ୀ- ପାଖକୁ ପତ�  େଲolେଲ  
 ୧୯୨୯ ମସିହାେର ପିତା- ଠାରୁ अନୁମ� େନଇ େକେତକ ପାଦ� ୀ- ସହ େସ କnକତା 
ଆସିେଲ ଏବଂ ଲେରଟା ଉ6 !ଦ'ାଳୟେର ଭୂେଗାଳ !ଷୟେର ଶି�ୟିତ� ୀ qବେର କାଯ�' କେଲ 
j� ତା-ର अ��ତF ା ତା-ୁ ଦୁଃb अସହାୟ ମାନ- େସବା କ�ବାପାଇଁ ବାରkାର େପ��ତ 
କ�l� ଏବଂ େସ �ଜର େଦୖନ¡ିନ ଦାୟିତ ପେର େ�ଗୀମାନ-ୁ !କାର ଆDକୁ ଆେଦୗ ଘୃଣା ନ 
କ� ମନ, ପ�ାଣ ଓ ହୃଦୟ େଦଇ େସମାନ-ର େସବା କରୁlେଲ �ଜର ସହାନୁଭୂ� ଓ 
ସେkଦନଶୀଳତା �ା� େସ अେନକ େ�କ- ହୃଦୟେର bାନ ସୃ�ି କ� ପା�lେଲ ତା-ର 
େସ�ା¦ନ େସବାପେର ସମେ� ତା-ୁ ମଦର େତେରସା େବାn ସେkାଧନ କ�ବା ଆର~ 

କୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁକୁ� କୁ� ପି�- ପାଇଁ    
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   କ�lେଲ ଯାହା ମୃତୁ'ପେର ! ତା- ନାମକୁ अମର କ�େଦଇl� 
 ୧୯୪୭ ମସିହାେର େସ ଲେରଟା ଉ6 !ଦ'ାଳୟର अv�ା ପଦ ତ'ାଗକ� କnକତାର 
େମା��ଲ୍ ବ�ିେର େ�ଗଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହଉlବା େ�କମାନ-ର େସବାେର ମେନା�େବଶ 
କ�lେଲ ୧୯୪୮ ମସିହାେର େସ qରତର ନାଗ�କତ  ଗ�ହଣ କ�lେଲ ୧୯୫୨ ମସିହାେର 
ଖ�ୀ�ଧମ�ର ସେବ�ା6 ମୁଖ' େପାପ୍ - अନୁମ� େନଇ େସ ‘�ମ�ଳ ହୃଦୟ େସବାସଦନ’ ନାମକ ଏକ 
ସଂbା ପ��=ା କ�lେଲ ଏହା �ା� େସ अେନକ େସବାକାଯ�' କ�ବାେର �ଗିେଲ େ�ଗୀ 
େସବା ବ'3ତ େସ ମୁକବ�ର ମାନ-ର ଥଇଥାନ ମv କରୁlେଲ 
 ୧୯୬୯ ମସିହାେର ତା-ୁ ‘ଜବାହାର�ଲ୍ େନେହରୁ’ ପୁର�ାରେର ସ�ା�ତ କ�ଯାଇl� 
୧୯୭୦ ମସିହାେର େସ ଆେମ��ୟ ���ପ� ଜନ୍ େକେନଡ଼ି ଏବଂ େପାପ୍ - �ା� ସ�ା�ତା 
େହାଇlେଲ ୧୯୭୯ ମସିହାେର ତା-ୁ େନାେବଲ୍ ପୁର�ାର �ା� ସ�ା�ତା କ�ଯାଇl� 
୧୯୮୦ ମସିହାେର qରତ ରତ� , ୧୯୮୩େର अଡ�ର୍  अଫ୍ D େମ�ଟ୍, ଏବଂ ୧୯୮୯ ମସିହାେର େଗ�ଟ୍ 
!�େଟନ୍ �ା� େଶ�=ମାନବ ପଦBେର ତା-ୁ अ�=ିତା କ�ଯାଇl� ୮୬ ବଷ� ବୟସେର ମଦର 
ହୃଦ୍ େ�ଗେର ଆକ� ା� େହେଲ, େସେତେବେଳ ଆଲବା�ଆର ���ପ� ତା-ୁ େଦଶେର ସେବ�ା6 
ସ�ାନ, ‘ଆଲବା�ଆ ସ�� ସ�ାନ’ ପ�ଦାନ କ�lେଲ ଏହାପେର ୧୯୯୭ ମସିହା େସେÔkର ୫ 
ତା�ଖେର ଏ� ମ¦ୟସୀ ମ�ଳା-ର ମହାପ�ୟାଣ ଘଟିl� 
 ଜାଣିଚ ପି�ମାେନ, ମଦର-ର କଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ l�, ଯାହା ତା-ୁ ଏେତ ଉ6 
ଆସନେର ବେସଇl� ତାହା େହଉ� ମା’- ପାଖେର ଗବ�, ଦପ� ଓ अହଂକାର ପ� ଦୁଗ�ୁଣ 
ନl� ଦୁଃb ମାନ- େସବା ଓ ଯତ�  ତା- �ବନର ପରମବ�ତ l�, େସଇlପାଇଁ େସ ପ�ଭୂ 
ପରଂବ�ହF - �ା� ଆଶୀବ�ାଦପ�ା£ା lେଲ ଏ� ମହାନ୍ ଆତF ା-ର ସଦଗ� ପାଇଁ ଆେମ ସମେ� 
ଭଗବାନ- �କଟେର ପ�ାଥ�ନା କ�ବା ଉ�ତ 
 ଆ@ପାଇଁ ଏ�j, ପୁଣିଥେର ଆଗାମୀ ମାସେର ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ- କଥାକୁ େନଇ ଆସି!, 
ତୁମ �ହୁଲ qଇ 
 
ବ�ହF ପୁର 
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କୁ� ମିଶ� 

 ଆ@କାnର !�ନ�  ପ�କାରର ଘେ�ଇ ବ'¥ନ ପ��ୁତ 
ପ�ଣାଳୀେର ବାଇଗଣର ଭୂମିକା अତ'� ଗୁରୁf ପ�ୂ� ଏ� ବାଇଗଣକୁ 
ବ'ବହାର କ� !�ନ�  ରକମର ସାେb'ାପେଯାଗୀ ବ'¥ନ ଆେମ 
ପ��ୁତ କ�ପା�ବା ମଁୁ ଏ�ଠାେର ବାଇଗଣ ବ'ବହୃତ j� 
ବ'¥ନର ପ��ୁତ ପ�ଣାଳୀ �ମ�େର ଉେଲ�ଖ କରୁ� 

ଖଟାମିଠା ବାଇଗଣ 

 ବାଇଗଣ - ୧ ଟା (ବଡ଼), ଦ� - ୧ କପ୍, �� - େଦଢ଼ mମଚ, ଭୃସ� ପତ�  - ୭-୮ ଟା, 
େମlପାନ ମହୁରୀ ଫୁଟଣ - ୧/୨ mମଚ, ଶୁo� ଲ-ା - େªଟ ଫାଳଟିଏ, �� ଗୁ� - ୧/୩ mମଚ, 
ଲ-ା ଗୁ� - ୧/୪ mମଚ, େତଲ - ୧ mମଚ, ହଳËଗୁ� - ୧/୪ mମଚ, ଲୁଣ - ସାଦାନୁସାେର 

ପ�ଣାଳୀ : ଚୁnେର କେରଇ ବସା� अଧା mମଚ େତଲ ପକାଇ କେରଇର ସବୁଆେଡ଼ ବୁେଲଇ 
Dअ� କେରଇେର େତଲ ତା�ଗେଲ, ଆଗରୁ କଟା େହାଇ ରଖାେହାଇlବା ବାଇଗଣ ଖ� ଗୁଡ଼ିକୁ  
ପକା� ଆବଶ'କ ପ�ମାଣର ଲୁଣ ଓ ହଳË ଗୁ� ପକାଇ ବାଇଗଣ ଖ� ଗୁଡ଼ିକୁ ଘା{ି Dअ� 
ତା’ପେର j� ପାଣି �}ିେଦଇ ବାଇଗଣକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ªଡ଼ିDअ� ଏକ ରସ ପାତ� େର ଦ�କୁ 
�अ� େସlେର ଆବଶ'କ अନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ��ଗୁ�, ଲ-ାଗୁ� ଏବଂ �� ପକାଇ ଭଲକ� 
ମିଶାଇ Dअ� ଏହାପେର ସିଝିଯାଇlବା ବାଇଗଣ ଖ�କୁ େସlେର ମିଶା� 

 ପୁଣିଥେର ଖାn କେରଇକୁ ଚୁnେର ବସା� େସlେର ୧/୪ mମଚ େତଲ ପେକଇ ଗରମ 
କର� େତଲ ତା�ଗ� ପେର େସlେର ପାନମହୁରୀ, ଫୁଟଣ, ଶୁo� ଲ-ା, ଭୃସ� ପତ� , ପକାଇ 
ଭଲ qବେର q@ Dअ� େସ� ଭଜାକୁ ପବୂ�ରୁ ରସ ପାତ� େର ରଖାଯାଇlବା ଦ� ବାଇଗଣ 

ବାଇଗଣ ବ'¥ନବାଇଗଣ ବ'¥ନବାଇଗଣ ବ'¥ନବାଇଗଣ ବ'¥ନ    



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  59 

ଦଶମ ବଷ�, ତୃ3ୟ ସଂଖ'ା 
ମା6� ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   ମିଶ�ଣେର ପକାଇ େଗାଳାଇ Dअ� ବf�ମାନ ଆପଣ- ଖଟାମିଠା ବାଇଗଣ ପ��ୁତ େହାଇଗ� 
ଏହାକୁ अରୁଆ qତ, jkା ସାଧା ପଲଉ ସାlେର ଖାଇବାକୁ ଭଲ �େଗ 

ଟମାଟ ପିଆଜ ମିଶା ବାଇଗଣ ଭf�ା 

ବଡ଼ ବାଇଗଣ - ୧ଟି, େªଟ ପିଆଜ - ୧ ଟି, େªଟ ଟମାଟ - ୧ ଟି, अ� j� ଧ�ଆପତ� , ଭୃସ� 
ପତ� , ୧/୪ କପ୍ େସା�ଷ େତଲ, ଫୁଟଣ ପାଇଁ j� େସା�ଷ ଏବଂ ଶୁo� ଲ-ା, ଆବଶ'କ 
अନୁସାେର ଲୁଣ 

ପ�ଣାଳୀ : - ପ�ଥେମ ଏକ ବଡ଼ ବାଇଗଣ �अ�, ଏlେର େପାକ अ� j ନାହ` ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ 
ସାହାଯ'େର  ଏହାକୁ କାଟି ଦୁଇଫାଳ କ�Dअ� ବାଇଗଣକୁ ଏମି� କାଟିେବ େଯମି� ଏହାର 
େଡÕ କଟିବ ନାହ` ପେର ଏ� ବାଇଗଣକୁ ଏକ ରୁଟି େସକା ଉପେର ରo ଚୁn ଉପେର ରo 
େପାଡ଼� ବାଇଗଣଟି ସ�ୂ�� େପାଡ଼ିଗ�ପେର ଏକ ପାତ� େର ଥ�ା ପାଣି ରo ତାକୁ ପକାଇ Dअ� 

j� ସମୟ ପେର ବାଇଗଣଟିରୁ େପାଡ଼ା अଂଶ ଛେଡ଼ଇ Dअ� ଯD ବାଇଗଣରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ, 
େତେବ ତାହାକୁ �ପୁଡ଼ି େସlରୁ ବାj ପାଣି ବାହାର କ�Dअ� ଏ� ପାଣି ର�ବା �ା� j� 
େ�କ- ପାଟିେର କୁ�ିଆ ! େହାଇପାେର ତା ପେର ବାଇଗଣକୁ ଭଲ qବେର ଚକଟି Dअ�  
ସାନ ସାନ ଖ� କ� ପିଆଜ ଓ ଟମାଟ କାଟ� ଚୁnେର କେରଇ ବେସଇ ୧/୪ mମଚ େସା�ଷ 
େତଲ ପକା�, ଏବଂ େତଲ ଗରମ େହାଇଗ� ପେର େସlେର େସା�ଷ ଏବଂ ଲ-ା ପକାଇ qଜ� 
ଫୁଟଣ ଫୁଟିଯିବାପେର କଟା ଯାଇlବା ପିଆଜ ପେକଇ qଜ� ଏହା ପେର ଟମାଟ ପକା� ଭତ�ା 
ପାଇଁ ଆବଶ'କ ପ�ମାଣର ଲୁଣ ପେକଇ ଢା-ୁଣୀ େଦଇ ଚୁnକୁ ସିମ୍ କ� Dअ� ଦୁଇ �� 
ମି�ଟ୍ ପେର ଢା-ୁଣୀ ବାହାର କ� େଦଖ� ପିଆଜ ଓ ଟମାଟ ପୁ� ମିଶିଯାଇlେବ ଏlେର 
ଚକଟା ଯାଇlବା ବାଇଗଣକୁ ମିେଶଇ ଭଲ qବେର ଘା{ିDअ� ପୁଣିଥେର ଢା-ୁଣୀ େଘାେଡ଼ଇ 
Dअ� ପୁଣି j� ସମୟ ପେର େସlେର ଭୃସ� ପତ�  jkା ଧ�ଆ ପତ�  ମିେଶଇ େଘାେଡ଼ଇ 
Dअ� ଆପଣ- ବାଇଗଣ ଭf�ା �ଆ� େହାଇଗ� ଏହାକୁ ଉଭୟ ପଖାଳ ଏବଂ ଶୁo� qତ 
ସ�ତ oଆଯାଇପାେର 
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   ପିଆଜ ବାଇଗଣ ଭf�ା 

୧ ଟି ବଡ଼ ବାଇଗଣ, ୧/୪ mମଚ େତଲ, େଗାଟିଏ େªଟ କ}ାଲ-ା, େଗାଟିଏ େªଟ ପିଆଜ, 
ସାଦାନୁସାେର ଲୁଣ 

ପ�ଣାଳୀ :- ପବୂ�ାନୁଯାୟୀ (ଏହା ପବୂ�ରୁ Dଆଯାଇlବା ଉପାୟ) ବାଇଗଣଟିକୁ େପାଡ଼ି ଭଲ qବେର 
ଚକଟି Dअ� ପିଆଜକୁ େªଟ େªଟ ଖ� କ� କାଟି ରଖ� କ}ାଲ-ାକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ କ� 
କାଟି ରଖ� ଚକଟା ଯାଇlବା ବାଇଗଣେର େସା�ଷ େତଲ, କଟା ପିଆଜ ଏବଂ ଲ-ା େଦଇ 
ଭଲେର ଚକଟି Dअ� ଏହା ମv ଉଭୟ ଶୁo� ଏବଂ ପଖାଳ qତ ସହ ଖାଇବାକୁ ଭଲ �େଗ 

ସାଧା ବାଇଗଣ ଭf�ା 

୧ଟି ବଡ଼ ବାଇଗଣ, ୧/୪ mମଚ ଘିअ, େଗାଟିଏ େªଟ ଲ-ା, ସାଦାନୁସାେର ଲୁଣ 

ପ�ଣାଳୀ :-  ପବୂ�ାନୁସାେର ବାଇଗଣଟିକୁ େପାଡ଼ି ଭଲ qବେର ଚକଟି Dअ� େସlେର ଘିअ, ଲୁଣ ଓ 
କ}ା ଲ-ା ପକାଇ ଭଲ qବେର ଚକଟି Dअ� ଓପାସବ�ତେର ଏହା अରୁଆ qତ, jkା ରୁଟି 
ସ�ତ ମିଶାଇ ଖାଇେଲ ଭଲ �େଗ 

ବାଇଗଣର ଉପକା�ତା 

ବାଇଗଣ -  ଏହାର ସାb' �ତକାରୀ अେନକ ଗୁଣ अ� ଏହା େ�ଗ ପ��େଷଧକ, କେଲ��ଲ୍ କମ 
କ�ବାେର ସହାୟକ, ଭୂତାଣୁଜ�ତ େ�ଗ �େ�ଧକ, ସାb'ବ��କ qବେର କାମ Dଏ ଏlେର 
अ�କ ମାତ� ାେର ପୁ�ିସାର, �ଟାମିନ୍ ସି, ଫାଇବର୍, ପଟାସିୟମ୍, କ'ାଲସିୟମ୍, ମ'ାେଗ�ସିୟମ୍, 
�ଟାମିନ୍ ! ଏବଂ !-୬ ଆD େପାଷକତf  ମିEଥାଏ ଏହା �ା� ଆମ ଶରୀରର େ�ଗ ପ��େଷଧକ 
ଶ ି ବୃ�ିପାଏ 

 

ଭୁବେନଶର 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
!ଗତ Dନେର ବnଉଡ଼ର अ�େନତ� ୀ େସାନମ୍ କପୁର ଏବଂ 
अ�େନତା ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ ଗୁଜୁ�ତେର େକୗଣସି ଚଳ6ିତ� ର ସୁଟିଂ 
କରୁlବା ସମୟେର ସାଇନ୍ ଫ� ¨ ନାମକ େ�ଗର ଶୀକାର େହାଇଗେଲ 
ସଚୂନାେଯାଗ' େଯ ଏ� େ�ଗ ବf�ମାନ ସମଗ� େଦଶକୁ �ଜ କବଳେର 
େନଇ ସା��ଣି େକବଳ ଗୁଜୁ�ତେର ହ` ଶତା�କ େ�କ ଏ� େ�ଗ 
େହତୁ ପ�ାଣ ହେରଇ ସା�େଲଣି 
ସଂପ�� ଏ� େ�ଗ ଓଡ଼ିଶାେର େଦଖା େଦଇ� ଏବଂ ଆେମ ଏ� 
େଲଖା େଲoବା େବଳକୁ j� େ�ଗୀ ଏ� େ�ଗେର ପ�ାଣ ହେରଇ ସା�ଛt j� ଏ� େ�ଗ 
କଣ? ଏହା କାହ`j ହୁଏ ? େକମି� ହୁଏ ? କାହାକୁ ହୁଏ ? ଏ� ସବୁ !ଷୟେର ସମେ� अÇାନ 
େତଣୁ ଆପଣ- ସଚୂନା �ମିf ଏ� �ୁଦ�  ସଚୂନା ଆେଲଖ' ପ��ୁତ କରୁ� ଆଶା କରୁ� ଆପଣ 
ମାେନ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପେର �ଜକୁ ତଥା �ଜ ପ�ବାର ଏବଂ ସମାଜକୁ ସାଇନ ଫ� ¨ ପ� ଦୁ�େ�ଗ' 
ବ'ା�ଠାରୁ ବେ}ଇ ପା�େବ ପ�େଶ�ାfର ମାvମେର ଏ� !ଷୟେର !େଶଷ !ବରଣୀ େଦଉ� 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ କଣ ? 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ ଏକ ଶାସନଳୀ ସଂକ�ମଣ ଜ�ତ େ�ଗ ଯାହା j ସାଧାରଣତଃ ଭୂତାଣୁ (Virus) �ା� 
ବ'ାପୀଥାଏ ଏ� େ�ଗ ପ�କୃତେର ଘୁଷୁରୀ ଜା3ୟ ପ�ାଣୀମାନ- ଠାେର େଦଖାେଦଇଥାଏ ଏ� 
େ�ଗାକ� ା� ଘୁଷୁରୀମାନ- ନାକରୁ अନବରତ ପାଣି ବହୁଥାଏ, କାଶ, କଫ, ଦୁବ�ଳତା, ତରଳଝାଡ଼ା 
ଏବଂ ଆହାର େନବାେର अ��ା ପ� ଲ�ଣ େଦଖାେଦଇଥାଏ 
େକଉଁ ଭୂତାଣୁ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େ�ଗ କ�ଏ? 
ମୁଖ'ତଃ ଏକ ପ�କାର ଇନ୍ ଫ� ¨ଏ¥ା ଭୂତାଣୁ (RNA Virus), ଯାହା ଇନ୍ ଫ� ¨ଏ¥ା ସି ଏବଂ ଏ େଶ�ଣୀର 

ଆତ-ର ନଁା ସାଇନ୍ ଫ� ¨ଆତ-ର ନଁା ସାଇନ୍ ଫ� ¨ଆତ-ର ନଁା ସାଇନ୍ ଫ� ¨ଆତ-ର ନଁା ସାଇନ୍ ଫ� ¨    
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   େହାଇଥାଏ ଏ� ସବୁ ଭୂତାଣୁ H1N1, H1N2, H2N3, H2N1 ଏବଂ H3N2 େଶ�ଣୀର େହାଇଥାt 
ଯD ଏହା ଘୁଷୁରୀମାନ- େ�ଗ ତାେହେଲ ମନୁଷ'ମାନ-ୁ jପ� ହୁଏ ? 
ଏ� େ�ଗ ଆଗରୁ େକବଳ େସଇମାନ-ୁ େହଉl� େଯଉଁମାେନ ଘୁଷୁରୀମାନ- ସିଧା ସଂ©ଶ�େର 
ଆସୁlେଲ jkା େଯଉଁମାେନ ଘୁଷୁରୀ କାଟୁlେଲ, ଏବଂ ସ~ବତଃ େସଇ ମାନ-ଠାରୁ ଏହା ଏେବ 
अନ'ମାନ-ୁ େହଉ� େଯେହତୁ ଏହା ଶାସନଳୀ ସଂକ�ମଣ, େତଣୁ ଏହା େହବାର ସୁେଯାଗ अ�କ 
अ� 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େ�ଗର ମୁଖ' ଲ�ଣ ସବୁ କଣ ? 
ଫ� ¨ ବା ଥ�ାଜ ର ପ� ସମ� ଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ ନାକରୁ ପାଣି ବ�ବା, ଗଳା କାଟିବା, କାଶ ଓ 
କଫ, ଦୁବ�ଳତା, ଜର, ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଏବଂ ଆହାର େନବାେର अ��ା ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଆେମ 
ଥ�ାଜ ର, ଟାଇଫଏଡ୍ jkା �େମା�ଆ େବାn ଧ�େନଇଥାଉ 
ଜେଣ େ�ଗୀକୁ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େହାଇ� େବାn jପ� ଜାଣିବା? 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େହାଇlବାର ସେ¡ହ େହେଲ େ�ଗୀର ନାକ ଏବଂ ଗଳାର ସଂକ� ମିତ �ଳକୁ ସଂଗ�ହ 
କ� ପରୀ�ା କ�ଯାଇପାେର ଏ� ପରୀ�ା �ଜ'ର ସମ� େମଡ଼ିକାଲ୍ କେଲଜେର ଉପଲ¹ 
अ� ଏହା ବ'3ତ ଏହା ଆ}Eକ ପରୀ�ଣ େକ¡�  jkା ଜା3ୟ ପରୀ�ଣ େକ¡�କୁ ମv ପଠାଇ 
େହବ 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ ପାଇଁ େକଉଁପ�କାର �jା ଉପଲବ୍ ଧ ? 
ସରକାରୀ �ରେର ଏ� େ�ଗର ଏକ ପ�qବଶାଳୀ ଔଷଧ ଟାମିଫ� ¨ (Tamiflu / Oseltamivir) 
�ଃଶୁ  ଉପଲବ୍ ଧ अ� ଏହା ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େ�ଗୀ ଏବଂ ତା- ପାଖେର ରହୁlବା ସମ� େ�କ-ୁ 
Dଆଯାଏ ଶିଶୁମାନ- ପାଇଁ େରେଲ¥ା (Relenza / Zanamavir) ନାମକ ଔଷଧ ମv अ� 
ଏହାକୁ ନାକେର ଡ�ପ୍ ଆକାରେର ବ'ବହାର କ�ଯାଏ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େହଉlବା ସମୟେର �ଜ'ର 
ସମ� �jାଳୟେର ଏକ ସତ� ୱାଡ୍� େଖା�ଯାଇଥାଏ େଯଉଁଠାେର ଏ� ପ�କାରର େ�ଗୀ-ୁ 
ରଖାଯାଏ ଏବଂ अ�Ç �jକ ଏବଂ अନ'ାନ' ଆନୁସ�ିକ ବ'ବbା �ା� �jା କ�ଯାଏ 
େକଉଁମାେନ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ର ଶୀକାର େହାଇପାରt ? 
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   ପା}ବଷ�ରୁ କମ ବୟସର ଶିଶୁ, ବୃ�ବୃ�ା, େ�ଗପ��େଷଧକ ଶ ି କମlବା ବ' ି (ଯ�Fାେ�ଗୀ / 
ଏଡ଼୍ ସ େ�ଗୀ), ସାb'େସବାେର �େୟା@ତ ଡା ର, ଫାମ�ାସି� ଏବଂ େସ!କା, ନସ�ଂ େହାମେର 
ରହୁlବା େ�କ, େ�ଗୀ- �କଟ ପ�ଜନ ଇତ'ାD େ�କମାେନ ଏ� େ�ଗ ସଂକ�ମଣ େହବାେର 
अ�କ ସୁେଯାଗ ର�� 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ ର ପ��କାର ପାଇଁ େକୗଣସି ଟୀକାକରଣ ବ'ବbା ର�� j ? 
ହଁ, H1N1 େଶ�ଣୀର ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ବ'ବbା ର�� ଏହା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ 
େବସରକାରୀ qବେର ଉପଲବ୍ ଧ ଏ� ଟୀକା େକବଳ H1N1 େଶ�ଣୀର ଭୂତାଣୁ ଜ�ତ ସାଇନ୍ 
ଫ� ¨ରୁ ଆପଣ-ୁ ର�ା କ�ପାେର j� ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େହବାପାଇଁ अେନକ अନ'ାନ' ଭୂତାଣୁ 
ର�lବାରୁ ଏହା ଶତପ��ଶତ ସୁର�ା େଯାଗାଇେଦବ j ନାହ` ତାହା କ�ବା अସ~ବ 
�ଜକୁ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ଠାରୁ ଦୂରେର ରoବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ବ'ବbା କ�େହବ ? 
ସାମାନ' ସାବଧାନତା �ା� ଏହା ସ~ବ େଯମି� ମୁହଁେର ମା�୍ ପି�ିବା, ହାତକୁ ସାବୁନପାଣିେର 
େଧାଇବା, jkା ©ି�ଟେର େଧାଇବା, କାଶୁlବା େ�କ- ଠାରୁ ଦୂରେର ର�ବା, ଜନଗହE 
bାନଠାରୁ ଦୂରେର ର�ବା ଇତ'ାD �ା� ଆେମ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ ଜ�ତ େ�ଗଠାରୁ ର�ା ପାଇପା�ବା 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ ଆକ� ା� ବ' ି- ଭ!ଷ'ତ କଣ ? 
ଯଥା ଶୀଘ� �jା କେଲ ଦୁଇ ସ£ାହେର ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େ�ଗୀ ସ�ୂ�� qେବ େ�ଗମୁ  
େହାଇପା�ବ େବେଳ େବେଳ �jାେର अବେହଳା jkା !ଳkେର �jା କ�ବା �ା� 
ଦୁ�େ�ଗ' �େମା�ଆ େହାଇପାେର ଏlପାଇଁ ସାଇନ୍ ଫ� ¨ େହାଇlବାର ସେ¡ହ େହେଲ ତୁର� 
ସାb'େସବା େନବାପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଏ� େ�ଗେର ମୃତୁ'ହାର अ�କ ନlେଲ ସୁ�ା, 
!ଳkେର �jା jkା �jାେର अବେହଳା, jkା େ�ଗର ଭୁଲ �ଦାନ େହତୁ େ�ଗୀ अକାଳ 
ମୃତୁ'ବରଣ କ�ପାେର 
 
ସାଇନ୍ ଫ� ¨ଠାରୁ ର�ାପାଇବାକୁ େହେଲ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେର ର�ବା େଶ�ୟ�ର 
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ପ�ଶା� କୁମାର ଭୂୟଁା 
େହଇଟି ଇଆେଡ଼ ଟିjଏ କାେନାଉନୁ; 
ଆମ ଗଁା ସାଉପୁअ ପ� ତା େବାଉକୁ "ମମ୍ " େବn ହୁ-ାରୁ� ଆଉ 
ତା’ବାଆ କୁ "ଡାଡ୍ " କଉ�। ହ'ାEପ କ’ଣ ସବୁ ଏଣୁେତଣୁ ବାଉE 
!mE େହଉ�। jଏ ହୁସିଲ୍  ବେଜଇେଲ କଉ� “ସିଟି”, କାହାକୁ 
ପାଖେର ବେସଇେଲ କଉ� “ସିଟି”, େକଉଁଠୁ ଆଇଲୁ େବଇେଲ କଉ� 
“ସିଟି” ଆଉ ଶଳା ହଗିେଲ ! କଉ� “ସିଟି” । ଉଛୁଣିକା ଗଁା ପିେଲ ତାକୁ 
େଦoେଲ କଉେଚ� “ସିଟି ଗାଇ” । 
ମଁୁ େସDନ ହଁା କ� अେନଇବାରୁ ମେତ କଉ�, 
"କମଣ ଡୁଡୁ" 
େସ ଶଳା ! D’କାନେର ପଇତା ସତୂା ଭEଆ Dଟା ବାଇରୀ ଗେଳଇ ବା� ଏ�ୁअ ଭE ମୁ�ଟାକୁ 
େକେତେବେଳ ଟୁ�ା� ନୁହ` ପଡ଼ୁ� ତ େକେତେବେଳ ଝାଡ଼ାବାt କ�ଭE “ ଏ ଓଃ ବà” ନେହେଲ 
ବାଳୁମEୂଆ ଘା େହ� ଭEଆ “ଉଃ ଆଃ” େହଇଥାଉ� େକେତେବେଳ େକାରଟେର lବା ଘଡ଼ିର 
େସଇ ଘ{ିକା ଭEଆ ଏକା� େସକା� ହn ଥାଉ�। ପm�େଲ କଉ� “ପାପ ସା�” ନେହେଲ 
“େରପ ସା�” ଶୁଣୁ� अବାଗିଆ କଥା ଇଏ। ଏ j ଗୀତ, jସ अ� େସ ଗୀତେର େକଜାଣି ଶଳା 
ଖାn ହଲୁ� ଝୁଲୁ� 
ଆଉ� କଉ� ଶୁଣୁନୁ ତା’କଥା। ଟାଉ�ଆ େଦେଖଇ େହାଉ�। ଖାଇn ହାତେର ୱା� ଲେଗାଉ�, 
େଡ!� ହାତେର ସିଗୁରୁଟୁ। ହ�ାହା�ିର ପାଣି ପିଉ� େବାn େଦେଠଈ କଉl� େସDନ। ଖାn 
େବାେତାେ� ପାଣି ର- େଦାକାନରୁ ବାjେର ଆଣୁ�। େସDନ ତା ମା ରୁଟି େବn େଦବାରୁ କଇ� ଏ 
ସବୁ କଣ ମଣିଷ ଖାଆt j େ� ! ରୁଟିଟାକୁ ପାନ ଭEଆ େମାଡ଼ି ତା’�ତେର ଆଳୁଭଜା ଆଉ 
ପିଆଜ ମା� କଉ� ଏଇଟା ପିତାେ�ଳ। ମା’କୁ କଉ� ପିଆ@ କେର, ବାରଘର କେର, ସା�ଉଆ� 

କମଣ ଡୁଡୁକମଣ ଡୁଡୁକମଣ ଡୁଡୁକମଣ ଡୁଡୁ    
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   କେର; ଶଳା, ଆମ ବାପअଜା କାେଳ ଶୁଣିନୁ Dକାନ ଉଠି� େବଳୁ ଏମ� କଥା। ବଡ଼ କା�ୁଆଟାଏ। D 
ବରଷ ଯାଇ ଦୁେବଇେର ନଉକରୀ କ� ଆଇ� େଯ ଆଉ ରେଖଇ େଥାଇ େଦଉ� ପ�। ଘର 
�ତରକୁ ଆଇେଲ େସ େଗାଦରେଗାଡ଼ିଆ ବୁଟୁ କାଡ଼ୁ�। ଆମ ଘର େକାଠାଈଶାଣ ଯାଏଁ େସDନ ମାଡ଼ି 
ପେଳଇ�। େସDନ େଦଇଥାt େଯ ଆକା�j, ହ'ାEପର କାନକୁଟିକୁ, ହ� ªଡ଼ିଯାଇଥା�ା। କଇେଲ 
କଉ� “ସାରୀ”। 
j !େଦଶ ଗ� େଯ, 
ଶଳା ଆଉ ବଣବୁଦାେର ହଗି ପାରୁ�। ଘେର ଠିଆ ପାଇoନା କ��।ସବୁ କରୁ� ଠିଆେର। ନଳୀ 
େପ{ର େଚେନଟା ସାଇଁ jନା େମn େଦଇ ସବୁ ଠ-ଠା-ଠି। ହଗିେଲ ଛ}ୁ�। େବେ�ଜ୍  କାଗଜେର 
ଖାn େପା� େଦଉ�। େସ ଝାଡ଼ା ଛୁଆଁ�େର ଗଁା ସା� ବୁଲୁ�। ୯ଟାେର ଉଠୁ� �� ୩ଟାେର େଶାଉ�। 

ହାତେର ମିସି�େଟ ଧ�� େଯ jସ କଇ! େସ ମିସି�ର କଥା। ବଡ଼ ଜ�ର େହଇ� ବା। ତାହ`େର 
େଫାେଟା, ତାହ`େର ନାଟ, ତାହ`େର କଥା ଆଉ ତାହ`େର ପାଣିପବନ କଥା ସବୁ ଆଉ�। କଉ� 
େସଇଟାର ନଁା ଆ{ରଡ଼ି। ଆେମ mପାଣି ପିଇେଲ ଟିjଏ ତାେତ� କ� ପିଉଚୁ j ନାଇଁ; େହେଲ ସିଏ 
ପିଉ� “କୁ�ଡ଼ କାଫି” । ଘେର ଥ�ାଶୀତଳ େପଢ଼ିେଟ ରo�। ତାହ`ରୁ କାଉପଥର କାଢ଼ି କାଫି 
େଗାେଳଇ ପିଉ�। 
ଆବା, ରଇଥା େର; କହୁ� ତା ଛଡ଼ି ସବୁ। େଯା Dନ ଗଁାକୁ ଆସି�; ଘେର ପଶି� j ନାଇଁ, ତା 
େଜେଜବୁଢ଼ୀ ଦା�େର ବଇl�। ତାକୁ ଯାଇ D ହାତ େତ�ାରୀ କଇ� “ହଗ”। ସକାଳୁ ବୁଢ଼ୀj 
ନାଳରକତ ଝାଡ଼ା ହଗି େହଇ ଧଇଁ ଉଠୁl�। ଆର ହଗ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ª�ଆଁ େହଇ ତା’ ନୁଗାପଟା 
ସବୁକୁ ଆo ବୁେଲଇେନ�। q!� କାେଳ ନୁଗାେର ଗେଳଇ େଦଇlବ ଗୁअମୁତ j�। େହେଲ j� 
ନାଇଁ। ତା’ର �ଗ ପ}ମକୁ ଉଠି�। ବା-ୁଲୀ ବାଡ଼ି ଧ� ତଡ଼ିେନ� ନା�ଆକୁ ରଇଜଳା...ରକତoଆ 
କ�। ଏ ମର୍ ଡନ ମା�ଆ େବଗ୍ ମୁଣା ପେକଇ ଧାଇଁ� ବା� ଆେଡ଼ େଦେଠଇ ପାଖକୁ। 
ଆଉ ଥେର କ’ଣ େହଇ� େବଇେଲ... 
ମେତ! ଏଇ ମିସି�ଟା ଆଗେର ବସି ଆଉ େସଇ ମା-ଡ଼ଦାtଆ ଗୁ�ିଯାକ ବାେଡ଼ଇ ବାେଡ଼ଇ 
!ଜା�ଆ �ଗି�ଣି qଇ-ଭଉଣୀଏ; 
ଆଉDେନ...!!! 
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   -ପ�ଭୂ 
[ଗାଉଁn କଥାର jୟଦଂଶ: 
अେନକ ସା�ତ'ବ�ୁ- ସ�ଗ େହତୁ ଏଇ କଥାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଗଁା ଗହEେର େବା� ଯାଉlବା 
ପ�କାେର େଲଖା େହାଇअ�; 
ଏଇ କଥା ହୁଏତ େକଉଁ ଶÅେକାଷେର ନମିEପାେର अଥବା ଗଁା ବାହାେର ଶୁଣିବାକୁ ସàପ� େହାଇଥାଇ 
ପାେର; େହେଲ ଏଇ କଥା ଏେବ! େମା କ��ଗହàରେର ଗୁେ¥। अ� ମଧୁର �େଗ େସଇ କଥା ସବୁ। 

ଜେଣ ମଫସnଆ ମଣିଷର ମୁହଁରୁ ଇଂ�� ଶÅଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିେଲ ଠିକ୍  େସ�ପ� �େଗ େଯପ�j 
କୁ�ପି�ଟିଏ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ କଥା କହୁ�। ଠିକ୍  ଏଇ qବ େନଇ ପାଠେକ ଏହାକୁ ଗ�ହଣ କ�େବ। 
अଳମ�!�େରଣ...!!! ] 
[ଏଇ କଥାେର ବ'ବହୃତ େହାଇlବା ଇଂ�� ଶÅର ଓଡ଼ିଆ ଉ6ାରଣ... 
Modern - ମର୍ ଡନ, english – ଇ�ି�ଗା�, Mom-ମମ୍ , Dad -ଡାଡ୍ , Whistle - ହୁସିଲ୍  
Sit, City, Shit – ସିଟି, City Guy -ସିଟି ଗାଇ, Come on...Dude -କମଣ ଡୁଡୁ 
Wire-ବାଇରୀ, Court-େକାରଟ, Pop-ପାପ, Rap-େରପ, Watch-ୱା�, Cigarette-ସିଗୁରୁଟୁ 
Bottle-େବାେତାେ�, Pita Roll-ପିତାେ�ଳ, Pizza-ପିଆ@, Burger-ବାରଘର, Sandwich-
ସା�ଉଆ� 
Dubai-ଦୁେବଇ, Boot-ବୁଟୁ, Sorry – ସାରୀ, Tissue Paper - େବେ�ଜ୍  କାଗଜେର 
Machine –ମିସି�, Photo-େଫାେଟା, Radio – େରଡ଼ୁअ, Android-ଆ{ରଡ଼ି, Cold Coffee - 
କୁ�ଡ଼ କାଫି, 
Hug-ହଗ୍  ] 
 
[ହଇଓ ପାଠୁଏ, 
ଏ�jେର ସ�� େହା; ଆଉ� अ� ବା। 
ତଳକୁ ତଳ କାେମ{ୁ େପଢ଼ିେର ସବୁ ଧାେଡ଼ଇ େଦଇ� େପ�। 
ଏଇଟା େହ� ଭୂୟଁା େପସାଲ୍ । ପଢ଼ୁଥା ଆଉ ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥା...!!!] 
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ସରୂପ କୁମାର ମଲ�  
ବଷ�ାର ପ�n ©ଶ� 
ପଡୁ� ମେନ, 
ବଷ�ାର !ଷୟେର କ�ବାକୁ Dअ, 
ବଷ�ାର ©ଶ�େର 
ମଁୁ େକମି� अନୁଭବ କ�ln 
ମେତ ବନ�ବାକୁ Dअ. 
ବଷ�ା,ବଷ�ା, ଏବ� ବଷ�ା 
େଦହେର ମନେର ଉନF ାଦନ 
କ�େଦଉଥାେୟ !ଚEତ ମନ, 
ତମ ସହ େସ� େକେତ ସମୟ. 
ମନେର l� ତମର  ବହୁତ୍ ଭୟ, 
ତେମ ତ mnଗଲ ଦୂର େଦେଶ, 
େଦଖୁ� ତୁମକୁ େବାହୂ େବେଶ, 
ଆସିlଲ �ବେନ  ହାଲକା ପବନ୍ ସା@, 
ଧÌା େଦଇ mnଗଲ  ଏକା ମଁୁ ଆ@... 

ପ�n ©ଶ�ପ�n ©ଶ�ପ�n ©ଶ�ପ�n ©ଶ�    
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ପ!ତ�   ଶିବ��� 

େମାହାଛନ� ତ¡� ା 

ସମଗ� ସକାଳ 

ଭରପୁର୍ ଶିଶିର 

ଧୁପ .Ëପ ,େନୖେବଦ' 

ଫୁଲର ସ~ାର 

ନଶର ଶରୀର 

ମାୟାର ସଂସାର 

ଆ@ େଖାେଜ 

ମାୟା  ମାୟା କୁ... 

ଉବୁଟୁବୁ ସମଗ� ମାୟା 

ଶୁଭ�  ସୁଗ�ିତ 

ସହସ� ଭ  ଗଣକୁ 

େଠn କn 

େଶେଷ  ପ�ଣିପାତ 

ନଗ� ବୃଷଭ ଓ 

େଯା�-nଂଗ ସମନ ୟ 

ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ............    
 

 

 

 

 

 

ନଗ� ପାଶାଣକୁ 

ଚତୁଦ�ଗ ମହ ମହ ବାସ�ା 

ଘ{ ଘ{ା ଶÅ ସ�ତ 

ପ�ିତନ୍କ ର ଓମକାର ଧ� 

ଧ� ସ�ତ ଧ�ର ମିଶ�ଣ 

ପ}ା�ର ମ� ଉmରଣ 

अଧ� �ମିEତ ଚ�ୁ 

ସମଗ� ପୃl! ��Å 

ସମଗ� ସfା �େବDତ 

©¡ିତ ହୃଦୟୁ ଶୁେଭ 

ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ… 

ଶ�ୀସଯୂ�'କା� ଦାଶ 
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ଡା �ଳମାଧବ କର 

ଲEତା ପm�� େମାେତ 

କରୁଛ j େପ�ମ ସତେର କାହାକୁ 

ହସି ମଁୁ କ�n, ହଁ 

ପାଉ� ମଁୁ ଭଲ ତାକୁ अେନକ Dନରୁ 

ବଡ଼ ବଡ଼ କ� ଆo - କାନ ଦୁଇେଟj 

ଘସି େହାଇ େମା Dହେର କ�� ଯୁବ3 

କୁହନା - କାହାକୁ 

ମଁୁ କ�n, ଈଶର-ୁ 

ତା- ସରଜନା, ତା-ର ଇ�ାକୁ 

ଗରଗର େହ� େମା କ�ଆଁ - �େଲ�ଇ� 

‘ମେତ ªଡ଼ି ତେମ କଣ ବାହା େହବ ତା-ୁ’ ! 

ୟୁନାଇେଟଡ୍ j�ଡମ୍ (UK) 

ମେତ ªଡ଼ି ତେମ କଣ ବାହା େହବ ତା-ୁ ମେତ ªଡ଼ି ତେମ କଣ ବାହା େହବ ତା-ୁ ମେତ ªଡ଼ି ତେମ କଣ ବାହା େହବ ତା-ୁ ମେତ ªଡ଼ି ତେମ କଣ ବାହା େହବ ତା-ୁ !!!!    
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ अେପ�ଲ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ �ା� 
noତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

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

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

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

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

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

ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ£ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 

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

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

କାହାଣୀ ଇତ'ାD ଏlେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

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

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

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

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

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ¹ େହାଇଥାଏ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Bମା ନଗର - ୨ୟ ଗE 

  ଆkପୁଆ, ବ�ହF ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯD ଆପଣ ଇ{ର୍ େନଟ୍ ମାvମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ mହାt େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

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

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

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

ଠିକଣା େ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��=ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

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


