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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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 ଏକ अତ'} ଘଡ଼ିସ�ି ମୁହୂf�େର ପହ�ିଯାଇ� ଆମ େଦଶ 
अେନକ ଘଟଣା ଓ ଦୁଘ�ଟଣା ଆମକୁ अଶା} କ�େଦଉ� 
ସହନଶୀଳତା ଆମର ର�ଜାତ ପ�ବୃfି, େତଣୁ ସ� ଯାଉଛୁ ତଥାପି 
ବf�ମାନ ସମାଜେର ଘଟୁlବା अେନକ ଘଟଣାକୁ େଦoେଲ ସତଃ 
ଆମ ର� ତା� ଯାଉ� େଦଶର ଏକ ସ�ାନପ�ଦ 
!ଶ!ଦ'ାଳୟେର �ତ� �ତ� ୀ ମାେନ ଆେ�ାଳନ କରୁଛt, େଦଶ 
!େ�ଧେର !�ନ�  ପ�କାର ଉେfଜନା ଉେଦ� କକାରୀ qଷଣ 
େଦଉଛt अଥଚ େସମାନ- କାଯ�'କୁ ବୁ�ି�!ମାେନ େକୗଣସି 

ପ�କାର अପ�ଧ ଦୂରର କଥା, େଦାଷ େବାn ମv କହୁନାହାt qର2ୟ ସମିଧାନେର ସମ� 
ନାଗ�କ-ୁ ମିElବା ଏକ अ�କାର, ‘ବାକ୍ ସାଧୀନତା’ ମାତ�  କ� ଆେଡ଼ଇ ଯାଉଛt େଯଉଁଠି 
େଦଶ !େ�ଧେର ଷଡ଼ଯ� କ�lବା ଜେଣ ଆତ-ବା�-ୁ ଶ�ଦ େବାn କ� େଶାqଯାତ� ା ଓ 
ସqମାନ ଆେୟାଜନ କ�ଯାଉ� ଆଉ ଆମର ଗଣମାvମ ଏହାକୁ ଏକ अତ'} ଗୁରୁf ପ�ୂ�  ସkାଦ 
େବାn ଟି� ପରଦାେର େଦଖାଉଛt ସାଧୀନତା ପରବf�ୀ ସାତଟି ଦଶ�ିେର େଦଶ େକେତ 
अ�କାର ଆଡ଼କୁ ଗ�ଣି ତାହାର �ଦଶ�ନ �କଟ अ2ତେର ହ�ଆନାେର େହାଇlବା ଜାଟ୍ 
ସଂର�ଣ ଦାB ଆେ�ାଳନକୁ େଦoେଲ ଜାଣି ହୁଏ  

 ଆେମ ଉନ�� କରୁେଛ ନା ପଛକୁ େଫରୁେଛ ? େଯଉଁଠି ସାଧାରଣ େ�କଟିଏ ଶି�ା ଓ mjରୀ 
େ�ତ� େର अଗ�ା�କାର ପାଇଁ �ଜକୁ �ଚ େବାn େଦଖାଇବାକୁ ଉଗ� େହାଇ ପାରୁ�, େସଇଠି ଉନ�ତ 
ପ�ଦଶ�ନ କରୁlବା େ�କ-ର bାନ େକଉଁଠି ? ସଂର�ଣର �ଆଁେର ସମଗ� େଦଶ ଏେବ ଜଜ��ତ, 
ଏlେର Dମତ ନାହ` l�ବା� େ�କମାେନ ହ` ଏ� ସବୁlରୁ �ଭ ପାଉଛt ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଗଁା 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  5 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ତୃ2ୟ ସଂଖ'ା 
ମା6� ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.com    

ଗ�ାେର ର�ଛt େସମାେନ େସମି� ସରକାରୀ ସୁ!ଧା ପାଇବାରୁ ବ�ିତ େହାଇ ର�ଛt 
ତୃଣମଳୂ �ରେର େକ� େସମାନ- ଉନ�� କଥା �}ା କ�ଛt j ?  

 ଦୁଇବଷ�ର ଶାସନ କାଳେର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେର��  ଦାେମାଦରଦାସ qଇ େମା�- 
ସରକାର अେନକ ପ�ବf�ନ ଆଣିବାେର ସ�ମ େହାଇ� େକେତକ bାନେର !ଫଳ ମv 
େହାଇ� େହେଲ !ଗତ ଷାଠିଏ ବଷ�ର !ଫଳତା ଆଗେର ଏ� ସବୁ !ଫଳତା ନଗଣ' ମାତ�  
j� େଦଶର j� ବୁ�ି�! ସରକାର-ୁ କାମ କେରଇ େଦବା ସପ�େର ନାହାt େଦଶେର 
अbିରତା ସୃ�ି କ�ବାପାଇଁ !େଦଶୀ ଶ�ିର ଆବଶ'କତା ଆଉ ର�ନାହ`, କାରଣ ଆମ େଦଶର 
ତଥାକlତ ବୁ�ି�! େଗା=ୀ େସ କାମ अ� ସହଜେର କ� େଦଇପାରୁଛt 

 !ଗତ j� ମାସ େଦଶେର ‘अସ��ୁତା’ ଶ� ଏେତ ମାତ� ାେର ବ'ବହାର େହ� େଯ �ଗି� 
ସେତ େଯମି� ଏ� ଦୁଇ ବଷ�େର ହ` ଆେମ अସ��ୁ େହାଇଗଲୁ �ଘ� ପା� ହଜାର ବଷ�ର 
ସନାତନ ଧମ�ୀୟ qବନା େବାଧହୁଏ ହଠାତ୍ ଉେଭଇ ଗ� ଏ� ଶ�କୁ j� ବୁ�ି�! ଚତୁରତାର 
ସହ ଆମ ମ�ି�େର ଘର କେରଇେଦେଲ େସମାେନ �ଜର କମ��ା� ଏ� ଶ�ର ତା�ଯ�'କୁ 
ବୁେଝଇବାକୁ େକୗଣସି େଚ�ା �ଡ଼ିେଲ ନାହ` ମାତ�  େକଇ ହଜାର �ତ� �ତ� ୀ- �ା� �ବ�ା�ତ 
େହାଇlବା ଜେଣ �ତ� େନତା, େଦଶର ସେବ�ା6 ଶାସନକf�ା, େଯ j ୧୨୫ େକାଟି qର2ୟ- �ା� 
�ବ�ା�ତ େହାଇଛt, ତା-ୁ ସବ�ସମ�େର କଟା� କ� ସମାେ�ଚନା କ�ପାେର, ଏହାଠାରୁ अ�କ 
ସହନଶୀଳତାର ଉଦାହରଣ େକଉଁଠି େଦoବାକୁ ମିEବ ? !େଦଶେର ଏ� ପ� କାଯ�'କେଲ କଣ 
ପ�ଣ� ହୁଏ ତାହା େସମାେନ ଭଲେର ଜାଣିଛt, अଥଚ େଯଉଁ େଦଶେର ଜନF  େହାଇଛt, େଯଉଁ 
େଦଶର ପାଣିପବନେର ବଡ଼ େହାଇଛt, େଯଉଁ େଦଶର ସରକାର- ଦୟାେର !ଶ!ଦ'ାଳୟେର 
ନଗଣ'ମାତ�  अଥ�ଦାନ କ� �ଃଶୁ  ଶି�ା ଗ�ହଣ କରୁଛt େସ� େଦଶ !େ�ଧେର ଗରଳ ଉଦଗା� 
ପକାଉlବା େସ� ମହାନ ବ'�ିମାନ-ୁ େଦoେଲ ଆମ ମୁ� ଲ�ାେର ନଇଁ ଯାଉ� 

 ଏ�ପ� ବ'�ିମାେନ ହ` େଦଶକୁ ଦୂବ�ଳ କ�ବାେର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରt 
େଯେତେବେଳ ‘ଘର ଢି-ି କୁ�ୀର’ େସେତେବେଳ अନ'କୁ େଦାଷ େଦଇ j �ଭ? !ଶର 
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ସବ�ପୁ�ତନ ସଭ'ତା, ସନାତନ ଧମ�ର ଗ}ାଘର, ଗ¡ାଯମୁ� ପ�ଥାର ଦାୟାଦ େହାଇ ଆେମ 
େକମି� �ଜ େଦଶର ମାଟି ମା’କୁ अପମା�ତ କ�ପା�ବା ? ବାକ୍ ସାଧୀନତାର अଥ� କଣ ଏଇୟା 
େଯ ଆେମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା କ�େଦଇ ପା�ବା? �ଜ େଦଶ �ଜ ସରକାର-ୁ ��ା 
କ�ପା�ବା? ଆେମ େସ�ପ�କାର ଶି�ା ଗ�ହଣ କରୁନାହୁଁ େତଣୁ ଆେମ ଖୁସି େଯଉଁମାେନ େସ� 
େ�କମାନ-ୁ �ଜର Dଗଦଶ�କ େବାn �}ା କରୁଥାt େସମାେନ अ}ତଃ ଖୁସି ହୁअ� ଆେମ j� 
ଆମ ମାଟିର ସ�ାନ ରo ଜାଣୁ 

 ବଷ�ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁf ପ�ୂ�  ସମୟ ବାଷ¢କ ଆୟବ'ୟ अଟକଳ / ବେଜଟ !ଗତ ମାସେର 
ଉପbାପିତ େହାଇଯାଇ� ଚEତ ବଷ�ର ବେଜଟ ସରକାର- �ା� ଗ�ାମା�ଳକୁ ଆoଆଗେର ରo 
ପ��ୁତ କ�ଯାଇ� mjରୀଆ- ପାଇଁ j� ନୂଆ କର�ଡ଼ ବ'ବbା ନlେଲ ସୁ�ା ଏlେର ଏମି� 
अେନକ ବ'ବbା କ�ଯାଇ� ଯାହା ଫଳେର qରତର ଗ�ାମ' अଥ���େର ଉନ�� ଆସିବ ଆଶା 
କ�ଯାଉ� ଏହା �ା� अେନକ ବଷ�ରୁ େହଉlବା ଦାB ପୁରଣ େହାଇପା�ବ ଆଥ¢କ qବେର 
ସାବଲkନଶୀଳ କ�ବାପାଇଁ ଏ� ବେଜଟକୁ ମହତ ପ�ୂ�  େବାn ମv କୁହାଯାଉ� 

 େସ, ଯା େହଉ ଗ�ୀଷFର Dନ ସବୁ �କଟତର େହବାକୁ �ଗି�ଣି Dନେବଳାର ତାପମତ� ା 
Dନକୁ Dନ ବୃ�ିପାଉ� ଆଗକୁ େଯ Dନ ସବୁ अସହ' େହବ ଏlେର ସେ�ହ ନାହ` ଆସ}ା 
ସଂ£ରଣେର ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ�କୁ ଆoଆଗେର ରo ଏକ !େଶଷ ସଂ£ରଣ ପ�କାଶ କ�ବାର 
ଆଶା େପାଷଣ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ qଷାେର େଲଖାେଲo କରୁlବା ସମ� ବ�ୁମାେନ ଆଗାମୀ 
ସଂ£ରଣ ପାଇଁ �ଜ �ା� noତ କୃ2 ଆମ �କଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� େପ�ରଣ କର� 

 ଆଶା କରୁ� !ଗତ ମାସ ମାନ- ପ� ଚEତ ମାସର ଆହ ାନ ଆପଣମାନ-ୁ ଭଲ �ଗିବ 

 ଧନ'ବାଦ 

 ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ସ�ାଦ�ୟ     ୪ 

ଦୟା      ୮ 

ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
ଜଳବାୟୁ     ୯ 

ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 
qେଲ{ାଇନ୍ େଡ    ୧୧ 

ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 
ବଷ�ା�ଜା ମନ    ୧୨ 

ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା¥ 
କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା କରନାହ`   ୧୩ 

ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା¥ 
ହ@� अ2ତ     ୧୪ 

ପ�ଶା} କୁମାର ନାଥ 
େମା କ!ତା ରoବ ନାମ   ୧୫ 

ଶ�ୁନାଥ ଦାସ 
ନବକେଳବର ସF ାର�   ୧୭ 

ଡା େସୗମ'ର¦ନ ମିଶ� 
 

ବସ} �ଜ     ୧୯ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ପୁନ§ अହଲ'ା    ୨୦ 

ଶୁଭସିFତା େବେହ� 
କଣ େଲo!     ୨୧ 

ପ��q ପି�ୟଦଶ¢� 
ଆD ଗୁରୁ ମହାେଦବ   ୨୩ 

ପ��q ପି�ୟଦଶ¢� 
l� ଏକ ମାଆ    ୨୬ 

କମଳାକା} ସୁବୁ�ି 
କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା    ୨୮ 

ପ�qତ ଗୁରୁ 
ଝିअମାେନ କଣ ସତେର अେ�ଡ଼ା  ୩୦ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଇ�ହାସ   ୩୩ 

ର¦ିତା ପାତ�  

ଚEତ ସଂ£ରଣେରଚEତ ସଂ£ରଣେରଚEତ ସଂ£ରଣେରଚEତ ସଂ£ରଣେର............    
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ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
‘ଦୟା’ ଶ� अେଟ ଦୁଇ अ�ର   |  अ�ର �ୟର ଗୁଣ  अପାର || 
େଦବତ  ସୁଲଭ अଟଇ ଏହା | ପ�ାଣୀ-ୁ ମହାନ କ�ଇ ତାହା ||  
େସ� ଗୁେଣ େହେଲ ସେବ� ଭୂଷିତ | �ବନ େହାଇଯିବ  ସୁେଶା�ତ || 
ମନୁଷ'ର ତାହା Dବ' ଭୂଷଣ  | ତା େଯାଗଁୁ ମନୁଷ' ହୁଏ ମହାନ || 
‘ଦୟା’ ନାହ` େଯଉଁ ମାନବହୃେଦ | ନରପଣିଆେର ଗଣା ନ ଯାଏ || 
େଶୖଶବ  କାଳୁ କେଲ ଏ� ଶି�ା |  !ଶ ଜନ-ର େହାଇବ ସଖା || 
�େବ ଦୟା qବ ବ�  ମନେର  | କ�ବ ସତକାଯ� ଇହଧାମେର || 
‘ଦୟା’ ଶ�ଟିକୁ ଓଲଟାଇେଲ   | ‘ୟାଦ’ ଶ�ଟି େହାଇବ ଭେଲ || 
ଦୟାବାନ ସଦା ହୁଏ ସFରଣୀୟ  | �&�ୟ ବ'�ି ହୁଏ ���ୟ || 
ବୁ� ଓ ଗା�ୀ lେଲ ଦୟାବ}  | ମହାତF ା ରୂେପ େହାଇେଲ !ଖ'ାତ || 
ଉªଳମଣି େଗାପବ�ୁ ଦାସ |  ଦୟାଳୁ ଗୁଣେର ଲ�େଲ ସୁଯଶ ||           
ଏ� Dବ'ଗୁଣ କ�େଲ अଜ�ନ  | ମାନବ �ବନ େହାଇବ ଧନ' || 
 
ସା-ୁଡ଼ା, ଗ¦ାମ 
ଦୂରqଷ -7894916131 

ଦୟା ଦୟା ଦୟା ଦୟା ((((ଦୟା ସବ�ସୁେଖୖଷିତ ମ୍))))    
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�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ୍ 

!ଶ¬ େନତୃତ¬ କେର �}ା ପ�କଟ 

ଟାEବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ସଂକଟ II 

ଓେଜାନ �ରେର ବଢ଼ଇ ଗf� 

Dନୁ Dନୁ ଧ� ହୁଏ ଉf® II 

ଗଢ଼ି ଉେଠ ଶି¯ କଳକାରଖାନା 

ଲ�ିତ କ� अଟB ସୁେଶାଭନା II 

अ¡ାରକାମ° ପ�ୂ�  ବାୟୁମ�ଳ 

ପ�ବf�ନ ଆେଣ ପାଗ କ�ଳ II 

ମଉସୁମୀ ଆସଇ अ�ୟମିତ 

ବରଷା କାେଳ ବରଷଇ କ¬�ତ II 

ଶୀତକାେଳ ବଢ଼ି ସ�ତର ବା� 

mଷୀକୁଳର େହାଇଥାଏ अଇ� II 

ଶୀତର ପ�େକାପ େହ�ଣି !ସF ±ତ 

ଶୀତ Dେନ ଗ�ୀଷF ହୁଏ अନୁଭୂତ II 

ଜଳବାୟୁଜଳବାୟୁଜଳବାୟୁଜଳବାୟୁ    
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ବସେ} ଶୁେଭନା େକାjଳ ସଂଗୀତ 

अଦୃଶ' େହାଇ� କୃ��ଚୂଡ଼ା ଚୂତ II 

�ଦାଘ କାଳ अେଟ ଦାରୁଣମୟ 

ପ�ାଣୀଜଗତ ହୁअଇ ଦୟ�ୟ II 

ପ�କୃ� କରୁ� ଆ@ अ� େ�ଷ 

jଏବା କ�ବ ତାହା-ୁ ସେ}ାଷ II 

ମଣିଷର େ�ଭ अଟଇ କାରଣ 

ସଂକୁ�ତ �}ା କରୁ ପ�ସାରଣ II 

ବf�ମାନ ଆଉ ଭ!ଷ'ତ ପାଇଁ 

�}ା କରୁ ଆ@ ସ¬ାଥ�¥ନ େହାଇ II 

ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� େଲଖା ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� େଲଖା ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� େଲଖା ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� େଲଖା 
ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�    
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ଶ�ୀ �ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ୍ 
ପା§ାତ' ସଂ£ୃ�ର କ� अବଲkନ 

qର2ୟ ସଂ£ୃ�ର କ�େଲ अପମାନ, 

‘qେଲ{ାଇନ େଡ’ ର େହାଇ� ପ�ଚଳନ 

!କୃତ େପ�ମ କ�ବା ପାଇଁ ପ�ଦଶ�ନ II 

େପ�ମ ନାେମ କାମର େହଉ� ଆବ{ନ 

ବଢୁ� अେନୖ�କତା ଓ େଯୗନ େଶାଷଣ, 

ଯୁବାବଗ� ଭୁnଗେଲ �ତା�ତ ³ାନ 

ବୃ�କାେଳ ପିତାମାତା କେଲ अସ�ାନ II 

ଲ�ିତ କ�େଲ ପ�ବାେର ଗୁରୁଜନ 

େସ�ହରୁ ବ�ିତ େହଉଛt ଲଘୁଜନ, 

ସାମା@କ अପ�ଧର अନ' କାରଣ 

କପେଟ ହରt !େଦଶୀ ଶାt �ଧାନ II 

େହ qଇ ଭଉଣୀମାେନ ହୁअ ସେଚତନ 

अ�� !େଦଶୀ ସଂ£ୃ� କର ବଜ�ନ, 

ମାତୃ ପିତୃ Dବସର କ�ବା ପାଳନ 

ସମାେଜ ମଲୂ'େବାଧ େହବ ପ�ବ��ନ II 

qେଲ{ାଇନ୍ େଡqେଲ{ାଇନ୍ େଡqେଲ{ାଇନ୍ େଡqେଲ{ାଇନ୍ େଡ    
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ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା¥ 
j� ବଷ�ା �ଜାଏ ମନଟି 
j� ବରଷାେର �େଜ େଯ ମାଟି 
ବଷ�ା j� ହୁଏ ବାହାେର 
j� ବରଷିଯାଏ ମନ अଗଣାେର 
ଚତୁର अD�ଆ ବରଷା j� 
ଆନମନା କେର ମନେର ଆସି 
ବଷ�ା �ଜା ମନ ଛନ ଛନ 
ପୀର�ଭ� ଏ ଶୀହରଣ 
ବଷ�ା ଲଗାଏ, ମନେର �ଆଁ 
େହେଲ अମା�ଆ ଦୁଇ D�ଆ 
ବରଷା �ଣୀର ରୂପ ସ�ାର 
ହୃଦୟର ଭଲପାଇବା ସାକାର 
!ର¥ ମନର ଲଗ�, �ର ପବନ 
େବକାବୁ କେର ଏ ରୂପ େଯୗବନ 
ଇ��ଧନୂର ମ�ଚୀକା ଆକାଶେର 
ଝ�ହୁଏ अଝଟିଆ अମା�ଆ ମନେର 
ହ@ �@ଯାଏ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ମନ 
କୁହ j ପାଇଁ ସା@� େବପଥୁ ସପନ 
 

ବ�= ´ୀ ଓ ପ�ସ2ୂ େ�ଗ !େଶଷ³ା 
ବ�ହF ପୁର 

ବଷ�ା�ଜା ମନବଷ�ା�ଜା ମନବଷ�ା�ଜା ମନବଷ�ା�ଜା ମନ    
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ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା¥ 
ତୁେମ ଶାଶତ, ତୁେମ ପ!ତ�  
ଗଭ�ାଶୟେର ମଁୁ �ର �D�ତ 
अ-ୁ�ତ େହାଇ �§ିତ �ଦ� ାେର 
ବ�ିର�� ଏ अଣୁ ତୁମ ଦୁ�ଆେର 
ପ��ଛ!, ପ��!k ତୁମର 
�ବ} ଜାଗ�ତ ଏ� କନ'ାର 
ତୁମ ପ�ଚୟରୁ ସୃ�ି େମାର 
କଳ-ି� ମୃତୁ' କାମନା ନ କର 
µ�ନର ପ�ତାରଣା କରନା ସାଥୀେର 
ଶାସରୁ� କ� ମାରନା ପୁତ�  କାମନାେର 
ଥରୁଟିଏ େକାହ ଓ ଲୁହ ଉପଲ¶ି କର 
ସୁେଯାଗ Dअ, ସାବ'� अ�କାରର 
�ମାDअ ଜ�ୟୁେର ଆଶ�ୟ ପାଇଁ 
�ଶାସ ପ!ତ� ତାର େନଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 
କା�ି ଭୂମି= େହବା ପବୂ�ରୁ ମା େମାର 
ପ�ଚୟ Dअନାହ` ହତ'ାକା�ଣୀର 
ସୃ�ିର ଉ�fି ପ�ାଥ�ନା ଏ ତବ ପଦେର 
ପ�ଳୟ ରଚନାହ`, ସୁ�ର ଧ�ର ଧଂସେର 
 

ବ�= ´ୀ ଓ ପ�ସ2ୂ େ�ଗ !େଶଷ³ା 
ବ�ହF ପୁର 

କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା କରନାହ`କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା କରନାହ`କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା କରନାହ`କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା କରନାହ`    
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ପ�ଶା} କୁମାର ନାଥ 
jଏ େଖାେଜ କାହା େପ�ମ ଚଇତାE 
jଏ େଖାେଜ ପ�ୀ� ଇସା� 
ମଁୁ j� େଖାଜୁ� େମା ହ@� अ2ତ 
ସା@� ମଁୁ ପଥହ�  
ସୁଖର ବାଟେର ଯି! qବୁqବୁ 
ବାଟ ମଁୁ ଯାଇ� ଭୁn 
ଯୁଆେଡ଼ mହ`େଲ Dେଶ େଯ େମାେତ 
ସବୁj� ମରୁବାn  
अ�ାର ��ର ବାଟଭୁ� ପlକ 
େଖାଜୁ� ମଁୁ େଗାେଟ ସାହା� 
ବାଟ ଭୁnଯାଇ େଖାଜୁ� ମଁୁ ତାକୁ 
ସା@ ସେତ ମଁୁ ପଥହ�  
�ଃସ¡ ଏ� େମା �ବନର ପଥ 
�ଗୁ� େମାେତ �ନ�  �ନ�  
କାହା ହାତ ଧ� mn! ମଁୁ ବାଟ 
�ବନ ଟା ଯା ଶନୂ' ଶନୂ'  
 

ସୁ�ରପୁର, ଉfରକୂଳ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 
େମାବାଇଲ୍ - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 

ହ@� अ2ତହ@� अ2ତହ@� अ2ତହ@� अ2ତ    
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ଶ�ୁନାଥ ଦାସ 

େଶାଷଣ କଷଣ  ଦୁନ�ୀ� !ରୁେ� 

କ�अ� ମୁହ` ପଣ, 

ସମାଜର �େତ  ଲେଢ଼ଇ କ�! 

େଲଖ�କୁ କ� ଟାଣ  

େଲଖ� ମୁନେର  ଦୁନ�ୀ�ର ମୁଖ 

େଦଖାଇ! ବାରkାର, 

ଜନଗଣ ହେ�  ଧ�ଇ ଖଡ଼ଗ 

ପାଇବାକୁ अ�କାର  

େମା ମାନବ qଇ   ମୁହଁକୁ ବୁ�ଇ 

କରୁଛt ପ�ହାସ, 

କୂଟ କପଟେର  ମରୁଛt �େଜ 

ମାରୁଛt ବସବାସ  

େଲଖାେର ପଢ଼ାେର  vାନ ନ ରଖt 

ନ ବୁଝt ଯଶମାନ, 

ସମାଜର bି�  ଜାଣି ନ ପାରt 

େହଉଥାt ¥�ମାନ  

େମା କ!ତା ରoବ ନାମେମା କ!ତା ରoବ ନାମେମା କ!ତା ରoବ ନାମେମା କ!ତା ରoବ ନାମ    
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  ସମାଜ ସଂ£ାର  ଜା2ୟ ସଂହ� 

ଧ� ରoବାକୁ ମନ,  

ଦୁନ�ୀ� !ରୁେ�  େଲo େଲo ମୁହ` 

ପାଉ� େକେତ କଷଣ  

ଏ ଗ�!�େର - ଏପ� �ବନ 

େନଇଯିବ Dେନ ଯମ, 

େସ� Dନଠାରୁ  ଏ ସମାେଜ େମାର 

କ!ତା ରoବ ନାମ  

 
ମୁଖ' ସ�ାଦକ, अ�ଯାନ 

୧୨/୧, ମୟୁରଭ¦ େ�ଡ଼ 

େକାଲକାତା, ୭୦୦୦୨୩ 

େମାବାଇଲ୍ - ୦୯୩୮୩୯୭୧୩୫ 

ଆପଣ ନBନ ହୁअ� अବା ପ�Bଣଆପଣ ନBନ ହୁअ� अବା ପ�Bଣଆପଣ ନBନ ହୁअ� अବା ପ�Bଣଆପଣ ନBନ ହୁअ� अବା ପ�Bଣ, , , , ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର 
େଲଖୁଛt j େଲଖୁଛt j େଲଖୁଛt j େଲଖୁଛt j ? ? ? ? ଆହ ାନ ଇଆହ ାନ ଇଆହ ାନ ଇଆହ ାନ ଇ----ପ��କାେର ଆଗାମୀ ମାସେର ପ��କାେର ଆଗାମୀ ମାସେର ପ��କାେର ଆଗାମୀ ମାସେର ପ��କାେର ଆଗାମୀ ମାସେର 

ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପ�କାଶିତ େହବ ଆପଣ େଲଖା ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପ�କାଶିତ େହବ ଆପଣ େଲଖା ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପ�କାଶିତ େହବ ଆପଣ େଲଖା ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପ�କାଶିତ େହବ ଆପଣ େଲଖା 
େଦେଲଣି େଦେଲଣି େଦେଲଣି େଦେଲଣି ? ? ? ? ଯD ନାଯD ନାଯD ନାଯD ନା, , , , ତା େହେଲ ଏେବ ହ` ପଠା� େଲଖା ତା େହେଲ ଏେବ ହ` ପଠା� େଲଖା ତା େହେଲ ଏେବ ହ` ପଠା� େଲଖା ତା େହେଲ ଏେବ ହ` ପଠା� େଲଖା 

ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�    
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ଡା େସୗମ'ର¦ନ ମିଶ� 

ନବକେଳବର ପ�ଥମ ବାଷ¢� ଆସି�ରୁ ପାେଖଇ 

ସାଆ}- ପାେଖ ମହାଲ�Fୀ  େହେଲ ନାକ ସେକଇ 

ସରକାରୀ କାମ ଗୁଡ଼ା କ’ଣ  ସତେର ଏ�j ମ·ର 

ସF ାର� ଗଢ଼ିେବ େବାn  ବରଷ ଗ� େଯ ପ�ର 

ସପ�ାେଦଶ େଦଇ େମା ପାଇଁ  କରt� ଟିେକ ଲ! 

´ୀ �ସାବେର ମଁୁ ! ସFାର�େର ତୁମ ପାଖେର ର�! 

ସାଆେ} ��ଚ�ତ ଢ¡େର ମୁରୁj ହସିେଲ 

ଲ�Fୀ- ପାଟିେର ହାତ େଦଇ ଚୁପj କ�େଲ 

ଆେଗା ପ�ାଣପି�େୟ ଟିେକ  �େର �େର କୁହ କଥା 

ପ�ାପୁଏ ଯD ଶୁଣିେଦେଲ  ନାକ� େହବ अବbା 

ତୁେମ କଣ ଜାଣନାହ`  ପଖାଳoଆ- ବୁ�ି 

ବାପ ନଁା !j ଜଗେତ  ସାଉଁଟt ପ�ସି�ି  

ମୁଦ� ା ଓ ଡାକଟିେକେଟ  େମାର ଲୀଳାକୁ ଛେପଇ 

ପ�mର କ�େବ େଦଶ   !େଦଶେର େନଇ 

!େଦଶରୁ ବହୁେ�କ   ମୁହାଇଁେଲ ପୁରୀ 

ସମ�- େବପାର ବଢ଼ିବ,   ବଢ଼ିବ ଉପୁରୀ 

େମା ସ�ତ ତୁେମ ର�ବାଟା ଉ�ତ େହବ� 

ନବକେଳବର ସF ାର�ନବକେଳବର ସF ାର�ନବକେଳବର ସF ାର�ନବକେଳବର ସF ାର�    
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‘ସାମୀପ�ାଣ’ େମାର ଏକଥା  ଜମାରୁ ସ� ପା�ବ� 

ହାତେଗାଡ଼ ଲଗାଇ   ସୁନାେବଶ େହାଇ 

ମୁଦ� ାର େଗାେଟ ପେଟ ର�  ମଁୁ େଯେବ ବ�ହF ା� ବୁn! 

େକେବ ମାଛବା�ର   ପିm ତେଳ ତ 

େକେବ କଦଳୀବାnର  କା�ୁ�େର mପିj ର�! 

ଏସବୁକୁ ସ� ତେମ େଧୖଯ�'  ଧ� ର�j ପା�ବ? 

ଖାn ମେନ ମେନ ର�  mଉଳ େmବାଇବ 

ଭଲ େହାଇ� ଡାକଟିେକେଟ ଖାn अ� ଦାରୁଛ! 

ନ େହେଲ �� ଗାଲେର େମା ଶହ ଶହ ମୁଥ େଦଇଥାେ} େଖା! 

ମଁୁ ପୁରୁଷ େ�କ ବଜାରୀ େହବାେର अସୁ!ଧା j� ନାହ` 

ତୁେମ ‘ସାମୀର ଇ�ତ’ ଲୀଳା େଦଖ ବଡ଼ େଦଉଳେର ର� 

ମନରୁ ସF ାର�େର ର�ବାର ଇ¸ା  ପ�ତ'ାଗ ଏେବ କର 

ଯାअ ଆ@ େmଖା କ� ବନାअ  କ�କା, ମହୁର େବସର  

 
ମvଖ�ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ, େକ�� ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨ 

େମାବାଇଲ୍ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ଆସିଲ ବସ} �ଜ ଏ ଧ� ବ�େର 
ସାଗତ ତୁମକୁ କରୁ ବଡ଼ ସ�ଗେର 
ମଳୟ ଆଣିଛ ସାେଥ ବଡ଼ ରୁ�କର 
େଦେହ ବା@ ସିଏ କେର अବସାଦ ଦୂର  
ସବୁଜ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ଏ ଧରଣୀ �ଣୀ 
େସୗ�େଯ�' େm�ଏ ମନ ଉଲ¼ ସିତ ଗୁଣୀ 
ପକ ଚୂତ ଫଳ େଦo ହରସିତ ବନ 
ଆନ�ିତ ହୁଏ ମନ ଶୁଣି କୁହୁତାନ  
ମଧୁସଦୂନ- ସେ¡ ��କା ରମଣୀ 
ଘର ଘର ବୁn ଦ't �ଜ ଆଶୀବ�ାଣୀ  
ଗବ�, अହଂକାେର ମf ଦା�ିକ ମାନ-ୁ 
େଚତାଇ Dअt େଦଇ େହାnକା ର¡କୁ 
ମଧୁମାସ ଆେ} ପୁଣି ହୁଏ ଝାମୁଯାତ 
ଧ�ଟି ସୁ�ର ହୁଏ େଦo େଦB ମାତ 
ପ!ତ�  �ମ�ଳ ହୁଏ ହୃଦୟ ଆମର 
ବସୁମାତା େଦଖାଯାଏ ସରସ ସୁ�ର  

ବସ}�ଜବସ}�ଜବସ}�ଜବସ}�ଜ    
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ଶୁଭସିFତା େବେହ� 
ସା@ln ଘ� अରେଣ'  अ�ଶ®ା ପାଷାଣ, 
ମଁୁ अହଲ'ା ln,    ମଲୂ'¥ନ ପ�ାଣ¥ନ  
ତୁମ ପାଦµେଶ� ‘େହ �ମ’  ପାଇn ମଁୁ ନୂଆ �ବନ 
ତୁମ� ସଂସାେର ଆ@  ମଁୁ ପୁଣି अବେହEତା 
ଏେତ अେ�ଡ଼ା େଯ ନାରୀ ଆ@ ହୁଏ ମାତୃଗେଭ� ହତ'ା, 
େଯୗତୁକ ଜୁଇେର ସବ�ତ�   ଜଳଇ େସ @अ}ା 
େବାଝ ସାେଜ ପୁଣି    ପିତା ପାଇଁ ଦୁ�ତା, 
�େ½ଶିତା ଆ@ େସ ପୁଣି  ମାଆର ମମତା  
ବ´ ହରଣ େହ�ଣି   ସେତ ସାମା@କ ପ�ଥା 
अସହ' ଯ�ଣା अବ'� େବଦନା.... 
ନାରୀଟିଏ ଆ@ େହାଇ�  ପୁରୁଷ ହାତର େଖଳନା 
ଏ अ!େବ� ମଣିଷ j  ତୁମ େଶ�= ରଚନା ? 
େସ�ହ େସୗହା&�'ର ତ'ାଗର  ମଲୂ' େଯ ବୁେଝନା 
ପ��ଦାନ େଦଇ ଜାେଣ େଯ  ଖାn �ଂସା ପ�ତାରଣା  
େହ �ମ େହଲj ବ�ର  ଶୁଭୁନାହ` j େମା ଆକୁଳ �ªାର 
अସହ' େହ�ଣି ଦୁଃସହ େହ�ଣି 
ତୁମ ପାଦ µେଶ� ପୁନ§ େମାେତ କର ପଥର  

!³ାନ ଶି�ୟିତ� ୀ 
େକ@!�, ବଡ଼ବ�, େବୗ�, ଓଡ଼ିଶା 

ପୁନ§ अହଲ'ାପୁନ§ अହଲ'ାପୁନ§ अହଲ'ାପୁନ§ अହଲ'ା    
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ପ��q ପି�ୟଦଶ¢� 

କ'ଣ େଲo! 

ଜାଣିj ହା�ବା, अବା 

ହା�j @�ବା କଥା! 

ଆମ �ତର �� 

अଥବା େମା କୁହୁଳା 

ମନର େଯେତକ ବ'ଥା!! 

 

େକେବ ସମୁଦ�  

େକେବ ଜୁଆର 

େଲoେଦ! ତୁମ - େମା !mର! 

େଲoେଦ! ସେତ 

ସବୁ ମିଥ'ା, ପ�େହEକା 

अତୁଟ ସ�କ� କଥା ��ଧାର!! 

 

କଣ େଲo!କଣ େଲo!କଣ େଲo!କଣ େଲo!    
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  େକେବ ଲୁହ େଲo! 

ପୁଣି େକେବ ଲହୁ 

!ଶ�ାମ¥ନ ଆତF ାର ସ}ାପ! 

ମଖମn ସ¦ ସକାଳ 

अବା କଥା ସ�ାନର 

ମତୁଆ� ମନ ଓ ସୁଗ�ି େଗା�ପ!! 

 

େଲo!j ପ�ୀ�କଥା 

ପm�! େ�ଟଏକ ପ�ଶ� 

��ତେଳ ଯାହା େଗାପେନ ଗୁମୁେର! 

େଖାnେଦ! ହୃଦୟେମା 

େଦoେନବ �େଜ 

ତୁମ�ଗି େକମି� �� ଝୁ�ମେର!! 

 

କଟକ 
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ପ��q ପି�ୟଦଶ¢� 

“ ଓଁ ତ� ୟkକମ୍ ୟଜାମେହ 

ସୁଗ�ିମ୍ ପୁ�ି ବ��ନମ୍ 

ଉବ�ାରୁକମିବ ବ�ନାତ୍ 

ମୃତୁ'ୟ� ମ�ିୂୟ ମାମୃତାତ୍ ” 

 ମ�ାଥ� - ଓମ୍, ଆେ�ମାେନ େସ� ��େନତ� ଧାରୀ େଦବ-ୁ ପଜୂା 
କରୁଛୁ, େଯ �ବନର ସୁର� ଏବଂ ସାb' ପ�ଦାୟକ େହ ପ�ଭୁ, 
େଯମି� ପକ  ଫଳଟିଏ ବୃ}ଚୁ'ତ ହୁଏ, େସ�ପ� ଆମକୁ ବ�ନ ଏବଂ ମୃତୁ'ରୁ ମୁ� କର� ଏବଂ 
अମରତ ର अମୃତ ପ�ଦାନ କର� 

ମହାେଦବ 

 େଯାଗଶା´େର ଭଗବାନ ଶିବ-ୁ ଆDେଯାଗୀ ବା ଆDଗୁରୁ ରୂେପ !େବଚନା କ�ଯାଏ େସ 
ହ` େଯାଗ !³ାନର ପ�ଥମ ଏବଂ ସବ�େଶ�= ଗୁରୁ େସ ଏକାଧାରେର ଜେଣ ଆଦଶ� ତ'ାଗୀ 
(େବୖ�ଗୀ) ଏବଂ ଆଦଶ� େqଗୀ (ଗୃହb) ମv ତା- ଉÂମ ସ�-ୁ अଜଣା େକୖଳାସ ଶୃ¡େର 
ପଦF ାସନେର vାନb ମହାେଦବ !ଶର ସମ� ଜାଗ�କ ଗ�!�ରୁ अପ�q!ତ अ!ଚEତ ରୁହt 
େବାn କୁହାଯାଏ ସମଗ� ଶରୀର ଭସF ପ�େଲପିତ ଥାଏ ଜଟାେର େଶାqପାଉlବା अ��ଚ�� , 
�ବାତF ା ଓ ପରମାତF ା- ମିଳନର ଗଢ଼ୂ³ାନକୁ ଉଜାଗର କେର ଗଳାେର କୁ�ଳୀ ମା� ର�lବା 
ସପ� ଆମ ମାନ- ଶରୀରର ସୁ® ରହସ'ମୟୀ କୁ�E� ଶ�ିର ପ�2କ ଜଟାଜୁଟରୁ �ଝ�ରୀତା 
ପ2ତପାବ� ମା ଗ¡ା, ଭ� ମାନ- ପାତକ ଶୁ�ିକା�ଣୀ ଏବଂ �ର}ନ େମା� ଦାୟି� 

ଆDଗୁରୁ ମହାେଦବଆDଗୁରୁ ମହାେଦବଆDଗୁରୁ ମହାେଦବଆDଗୁରୁ ମହାେଦବ    
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  ମହାେଦବ ��େନତ� ଧାରୀ ��େ�ଚନ ତା- କପାଳର ତୃ2ୟ େନତ�  ³ାନ ଚ�ୁ େବାn !େବଚନା 
କ�ଯାଏ ମହାେଦବ-ୁ �ଳକÃ େବାn ମv କୁହାଯାଏ େଦବାସୁର- �ା� ସମୁଦ� ମ·ନ 
ସମୟେର ଉ�ନ�  ହଳାହଳ !ଷ ପ�qବରୁ ସଂସାରକୁ ର�ା କ�ବା ପାଇଁ େସ� ଗରଳ ପାନକ� 
ମହାେଦବ �ଳକÃ ପାଲଟିେଲ ଶ�ୁ- ��ଶୁଳ ପକୃ�ର �� ଗୁଣ ସf , ରଜ ଓ ତମର 
ପ�2କାତF କ େସ େଯାଗର ଆDଗୁରୁ େଯାେଗଶର, ପୁଣି ମହା ଈଶର ମେହଶର ଏବଂ ବ�ହF ା�ର ମଳୂ 
ପ�ମହାଭୂତର ଈଶର ବା ଭୂେତଶର 

 !�ନ�  ପୁ�ଣ ବ��ନାନୁସାେର, ଭଗବାନ ଶିବ ତା- ³ାନ ପ�ଥେମ ତା- ପତ� ୀ, ଆDଶ�ି ମା 
ପାବ�2-ୁ ପ�ଦାନ କ�lେଲ ପ�ାଣୀ ମାନ- ମ¡ଳ ପାଇଁ େଯାଗ!ଦ'ା !�ନ�  ମୁ� ଋଷି-ୁ ପ�ଦାନ 
କ�lେଲ େଯଉଁମାେନ ପରବf¢ ସମୟେର େସ� ³ାନର ପ�mର ପ�ସାର କ� ଜଗତ କଲ'ାଣ 
ମାଗ�େର ବ'ବହାର କ�lେଲ ସମ� ପ�କାର େଯାଗ ଓ ତ� ସାଧନା ପ�fିେର ମହାେଦବ-ୁ 
ପ�ଥମ ବା ଆDଗୁରୁ ରୂେପ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ଏ� ସମ� ³ାନ ଆମ ମାନ- ପାଖେର ‘अଗମ ଶା´’ 
ମାvମେର ପହ�ି ପା�� ଏ� ସମ� ଶି�ାରୁ !�ନ�  ପର��ର ଉÂମ େହାଇl� ଯାହା 
अଦ'ାବ� ପ�ଚEତ େଯପ�j ନବ-ନାଥ ପର��, ଯାହାକୁ ମେÆ��ନାଥ, େଗାେରଖନାଥ ଏବଂ 
अନ' ସାତଜଣ ନାଥ ସ��ଦାୟ ଗୁରୁ ମିEତqେବ ପ��=ା କ�lେଲ େକେତକ bେଳ 
େଗାେରଖନାଥ-ୁ ଭଗବାନ ଶିବ- अବତାର qେବ !ଶାସ କ�ଯାଏ ନାଥ ପର�� ମଖୂ'ତଃ 
ଉfର qରତେର ପ�ଚEତ ଦ�ିଣ qରତେର ସି� अଗ�ିୟର ବା अଗ�' ମୁ� ଏ� ³ାନର ପ�mର 
ପ�ସାର କ� େଯାଗ, ତ�, ଆୟୁେବ�ଦ, �jÆା, େଜ'ା�ଷ ଶା´ ଏବଂ अନ'ାନ' !³ାନେର ସି� 
ସାଧକ ମାନ- ଏକ େଗା=ି ସୃ�ି କ�lେଲ ୧୮ ସି�ର- ପର�� ଦ�ିଣ qରତେର ଖୁବ୍ 
ଜଣାଶୁଣା 

 ଗୁରୁ ମହାେଦବ- ଶି�ାେର ମୁ�ି ପ�ା®ିର ଗଢୂ³ାନକୁ ଦାଶ��କ ତଜ�ମା ନୁେହଁ, ବରଂ 
ସିଧାସଳଖ �େ&�ଶାତF କ େକୗଶଳ ମାvମେର ଶିoହୁଏ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ବ�ନରୁ ଆତF ାକୁ ମୁ� 
କ�, ପ�କୃ� ସ�ତ ଏକାତF  େହାଇ jପ� ସଗ�ୀୟ ଆନ� �ଭ କ�େହବ, ତହ`ର ଉପାୟ ମଖୂ'ତଃ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  25 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ତୃ2ୟ ସଂଖ'ା 
ମା6� ୨୦୧୬ 

www.aahwaan.com    

  ‘ଶିବସତୂ� ’ ଏବଂ ‘!³ାନେଭୖରବ ତ�’ ରୁ ମିEପାେର ମୁ�ି ପ�ା®ିର ଏ� େକୗଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ ଯୁଗ 
ଧ� !�ନ�  ଗୁରୁ ମାନ- �ା� ପ�ମାଜ¢ତ େହାଇ ଶିଷ' ମାନ-ୁ ମିEmn� େତଣୁ ଗୁରୁ-ଶିଷ' 
ଭE ଏକ ସୁ�ର ପର�� ମାvମେର େଯାଗର ମହତ ³ାନ ପିଢ଼ୀ ପେର ପିଢ଼ୀ ଆେଗଇ mn� 

 ଭଗବାନ ଶିବ-ୁ ଉଭୟ ସଗୁଣ ଓ �ଗ�ୁଣ, ସାକାର ଓ ��କାର ରୂପେର ବଣ�ନା କ�ଯାଏ 
ସାକାର ରୂପେର ତା-ୁ ��ନାଥ- ମvେର अନ'ତମ, ଏକ ଶ�ିଶାଳୀ େଦବତା qେବ ଗ�ହଣ କ� 
!େଶଷ େଶୖବ ଉପାସନା ପ�fି ସୃ�ି େହାଇ� ସାକାର ରୂପେର ତା-ୁ ପ�ଳୟର େଦବତା ବା 
ସୃ�ିର ସହାଂର କf�ା େବାn ମାନ' କ�ଯାଏ अନ'ପ�େର ��କାର ଶିବ-ୁ n¡ ରୂପେର ପଜୂା 
କ�ଯାଏ ଯDଓ ��କାର-ୁ େକୗଣସି ଆକାର Dଆଯାଇ ପାେରନା, ତଥାପି ଗବା�ାକାର 
(अ�ାକାର ବା oval) ଶିବn¡-ୁ ସୃ�ି ଆର�ର ପ�ଥମ ସରୂପ ବା ଆକାର qେବ ଗ�ହଣ 
କ�ଯାଏ ଶିବ େହଉଛt ସେଚତନ अ}େବ�ାଧୀ ଆତF ³ାନର ଉÆ, େଯଉଁଠୁ ଆଦ'ାଶ�ି- 
ସହେଯାଗେର ସଚ�ଚର ସୃ�ିର ସଂରଚନା େହାଇଥାଏ ସ��ା ଏବଂ ସୃ�ି ଭE, ଶିବ ଏବଂ ଶ�ି 
ମv ଏକ ଓ अ�ନ� ସମଗ� ସୃ�ିର ତf  ଶିବ ତା�ବେର ସମା�ତ ସମ� ପ�ାଣୀ ଶିବଶ�ି- 
କଲ'ାଣକାରୀ ଆଶିବ�ାଦ ପ�ା® ହୁअ� 

 http://www.cnslounge.com/writer/pratibha-priyadarshini/ 

ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା� ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� !େଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ପଠା�     

େଲଖା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�େଲଖା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�େଲଖା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�େଲଖା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଚୂନା େଶଷ ପୃ=ାେର Dଆଯାଇ�    

ମା6� େଶଷ ସୁ�ା ଆପଣ- େଲଖା ଆମକୁ ମିEଯିବା ଦରକାରମା6� େଶଷ ସୁ�ା ଆପଣ- େଲଖା ଆମକୁ ମିEଯିବା ଦରକାରମା6� େଶଷ ସୁ�ା ଆପଣ- େଲଖା ଆମକୁ ମିEଯିବା ଦରକାରମା6� େଶଷ ସୁ�ା ଆପଣ- େଲଖା ଆମକୁ ମିEଯିବା ଦରକାର, , , , 
େତେବ ହ` ଏହା ଆଗାମୀ ସଂ£ରଣେର bାନ ପାଇବ େତେବ ହ` ଏହା ଆଗାମୀ ସଂ£ରଣେର bାନ ପାଇବ େତେବ ହ` ଏହା ଆଗାମୀ ସଂ£ରଣେର bାନ ପାଇବ େତେବ ହ` ଏହା ଆଗାମୀ ସଂ£ରଣେର bାନ ପାଇବ     
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କମଳକା} ସୁବୁ�ି 

 େସ Dନ अ�ାର �ତ� ୀ l�, ଝଡ଼ େତାଫାନ ସହ ବଷ�ା ! 
େହଉl� ଟୁକୁନା ଓ ତା’ ´ୀ ସୁଜାତା ଏକ ବ�ୁଘେର !ବାହ େq@ 
ଖାଇେଦଇ �ଜ ଘରକୁ ଏକ େମାଟର ଗାଡ଼ିେର େଫରୁlେଲ 

 �ତ� ୀ अେନକ େହାଇଯାଇl�, !ଜୁE ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ତୁହାକୁ 
ତୁହା ବଷ�ା େହବା େହତୁ ମଟର ସାଇେକଲଟି 2ବ�  େବଗେର ଯାଇପାରୁ 
ନl� ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର अmନକ ��ା ଉପେର !ଜୁଳୀ 
ଆେ�କେର j� େଦo ଟୁକୁନାର ଗାଡ଼ି अଟj ଯାଇl� 

 ଗାଡ଼ି अଟକାଇବାର କାରଣ ଜାଣିବାପାଇଁ ସୁଜାତା ପ�ଶ� କରୁl�, j� अସୁ!ଧା େହାଇ� j 
େବାn କହୁl� ଟୁକୁନା ଇଶା�େର ସୁଜାତାକୁ ��ାେର ଆଗକୁ େଦଖାଇ େଦଉl� ଆଗକୁ 
େଦo ସୁଜାତା ଡ� ଯାଇl� ଠିକ୍ ��ା ମଝିେର ଠିଆ େହାଇl� େଗାଟିଏ ´ୀେ�କ େସ ଶୀଘ� 
ଶୀଘ� ପାଦ ପକାଇ େସମାନ- ଆଡ଼କୁ ହ` ଆସୁl� ସୁଜାତା କହୁl� mଲ ଶୀଘ� ଏଠୁ ପଳାଇବା 
jଏ ଏେତ ��େର ଏମି� ଏକା ଏକା ବୁଲୁ� ? j� ଏ� ସମୟେର ´ୀ େ�କଜଣକ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ 
ଆସି େନହୁ� େହାଇ କହୁl�, qଇ ମଁୁ ହାତ େଯାଡ଼ି अନୁେ�ଧ କରୁ�, େମା ପି�କୁ ବ�ାअ 
ବଷ�ାେର qରସାମ' ହ�ଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ��ା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ି� ଦୟାକ� େମା ପି�କୁ ବେ�ଇ 
Dअ େସ ବହୁତ �ªାର କ� କା�ୁ�, ମଁୁ ହତqଗି� j� କ� ପାରୁ� େସ ´ୀ େ�କଟା େଯଉଁ 
ଆଡ଼କୁ ହାତ େଦଖାଇ l�, ସତେର େସଇ ଆଡ଼ରୁ j� ଶ� ଶୁଣାଯାଉl� ଟୁକୁନା େସଇ ´ୀ 
େ�କ କ�lବା Dଗେର mnଗ� ସତକୁ ସତ ��ା ପାଶ�େର lବା ନାଳେର ଗାଡ଼ିଟିଏ ପଡ଼ିl� 
ଆଉ େସlେର ସାନ ଶିଶୁଟିଏ କା�ୁl� ଟୁକୁନା କାଳ !ଳk ନ କ� େସଇ ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ 

l� ଏକ ମାଆl� ଏକ ମାଆl� ଏକ ମାଆl� ଏକ ମାଆ    
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   ଆଣୁlବା େବେଳ ଡ� ାଇଭର ସିଟେର ବସିlବା ବ'�ି ଆଡ଼କୁ mହ`େଦବା ପେର ତା’ ହୃଦj�ୟା 
j� ସମୟ ପାଇଁ ବ� େହାଇଗ� ପ� �ଗି� େସଠାେର େସଇ ´ୀ େ�କଜଣକ ର� ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ 
अବbାେର ପଡ଼ିl� j� ତା େଦହେର ପ�ାଣ ନl� ଟୁକୁନା ପଛକୁ ବୁn mହ`�, େସ� ´ୀ 
େ�କଜଣକ େକଉଁଠି େଦଖା ଯାଉନl�  

 େସ !ଳk ନକ� େସଠାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ େନଇ ସୁଜାତାକୁ େଦଇ, େସଠାରୁ ଯିବାପାଇଁ 
ବାହାରୁlବା େବେଳ ସୁଜାତା ପ�ଶ� କରୁl� େସ� ´ୀେ�କ କୁଆେଡ଼ ଗ�?  

 ଟୁକୁନା �ଘ�ଶାସ େନଇ କ��, େସ ତ ନାହ`, �ଜ ପୁअକୁ ବ�ାଇବାପାଇଁ j� �ଣ ପାଇଁ 
ଆସିl�, ତା अମାନତକୁ ସୁର�ିତ ବେ�ଇ େଦଇ mnଗ�, ଦୂରକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ... 

 ଦୂରକୁ, େକଉଁଆେଡ଼? ସୁଜାତା ପmରୁl� ଟୁକୁନା କ��, େସ ମାଆ l� ମ�ଯିବାପେର 
ମv େସ ଆମ ଗାଡ଼ି अଟଆଇ �ଜ ପି�କୁ ବେ�ଇ େଦ�  

 େସ ମାଆ l� 

 ନଇରୀ, େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଆପଣ-ର େକଉଁ ବ�ୁ େଲଖାେଲo କରୁଛt j ? 
ଯD ହଁ ତା-ୁ ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ପଢ଼ିବାକୁ Dअ�, ଏବଂ ଉÆା�ତ 
କର� େସ �ଜ େଲଖା ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାକୁ ପଠାଇେବ ଆସ� 

ଆମ qଷା ଓ ସା�ତ'ର ସମୃ�ିେର ସହqଗୀ ହୁअ� 

ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର� ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର� ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର� ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର�     
‘ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲoବା ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା’ ମ�କୁ ସାକାର କର�  
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ପ�qତ ଗୁରୁ 

 େସDନ େକୗଣସି କାମେର େମଡ଼ିକାଲ ପାଖ େଦଇ ଯାଉଥାଏ, 
ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ି� େମଡ଼ିକାଲ ପ�ସରେର lବା ଏକ ଗଛ ତେଳ 
j� େ�କ- ଗହE, େକାଳାହଳର ଦୃଶ' ଘଟଣା !ଷୟେର अ�କ 
ଜାଣିବାପାଇଁ ମଁୁ ! େସଇ ଆଡ଼କୁ mnn େସଠାେର ପହ�ି ଯାହା 
େଦon େମା େ�ମ ଟା-ୁ� ଉଠି� ସତେର କଣ େଗାେଟ ମାଆ 
ଏେତ �=ୁର େହାଇପାେର ? ଯିଏ ଦଶମାସ ଗଭ�େର अ� ଆଦରେର 
ଗଭ�ଧାରଣ କ�ଥାଏ, େସ �ଜ अ}ପା� ଜନF େଦଇlବା ଏକ ନବଜାତ 
ଶିଶୁକନ'ାକୁ େସଇ ଗଛମଳୂେର lବା अEଆ ଗଦାେର େଫାପାଡ଼ିେଦଇ mnଯାଇପାେର ? େକେତ 
�=ୁର ନୁେହଁ େସ ? 

 େକ�ଜେଣ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଉ6 ସରେର କହୁଥାt, ହୁଁ ଝିअ ଜ�F� େବାn अEଆଗଦାେର 
େଫାପାଡ଼ି େଦଇ mnଗ� ? ତେତ ଧମ� ସ�ବ� େ�, ଚ�ାଳୁଣୀ ପୁअ େହାଇlେଲ ଘରକୁ 
େନଇଥା}ା � � � ସବୁ େ�କ ଆହା ଚୁଚୁ କରୁଥାt େ�ଟ ଶିଶୁଟି ଉ6 ସରେର �ªାର କ� 
କା�ୁଥାଏ ଉପbିତ ସମ� ଜନତା େକବଳ ମୁକ ଦଶ�କ ପ� mହ` ର�ଥାt j� ସମୟ କରୁଣ 
�ªାର କ�ବାପେର ଶିଶୁଟି �ବ�ାକ �§ଳ େହାଇଗ� �ଡ଼ �ତରୁ େକ�ଜେଣ କ��, ପି�ଟା 
ମ�ଗ� j ? ଆଉ ଜେଣ କ��, ହଁ ବ�ିଥାଇ କଣ କ�ଥା}ା, ତା ଜନF  େଦଇlବା ମାଆବାପା ତ 
େଫାପାଡ଼ି େଦଇ mnଯାଇlେଲ ବ�ିଥା}ା ଆଉ େକମି� ? jଏ ତାକୁ େଦoଥା}ା ? ଏମି� 
େଦଖୁ େଦଖୁ ଗହE କମ େହାଇଗ� ଦୂରରୁ ଆସୁlବା େପାnସ ଗାଡ଼ିର ଶ� ଶୁଣି ଉଣାअ�େକ 
ସମେ� େସ bାନରୁ mnଗେଲ 

କନ'ା ଭୃଣହତ'ାକନ'ା ଭୃଣହତ'ାକନ'ା ଭୃଣହତ'ାକନ'ା ଭୃଣହତ'ା    
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   େସଇ ଗଛମଳୂେର ପି�ର �§ଳ ଶରୀର ଆକାଶକୁ mହ`ର� ପଡ଼ିl� ଗଛ ଡାଳେର j� 
କୁଆ �ବ େଦଉlେଲ j� ଦୂରେର ବୁ� କୁକୁର- ଦଳ ପି�କୁ mହ` ର�lେଲ େପାnସ ଗାଡ଼ି 
ଆସିବାପେର ରୀ�ମତ ଢ¡େର ଶିଶୁର ଶବକୁ ବ'ବେ¸ଦ କ�ବାପାଇଁ ପଠାଇ Dଆଗ� 
ହସପିଟାଲେର ତଦ} କ�ବା େବେଳ େସଇ ��େର େକ� ଝିअ ଜନF  କ�lବା କଥା େକାଉଠି ! 
େଦoବାକୁ ମିEନl� ତଦ} କରୁlବା େପାnସ ବାବୁ କ�େଲ, େବାଧହୁଏ େସ ପି�କୁ େକାଉ 
ପ�ାଇେଭଟ୍ ନସ¢ଂ େହାମେର ଜନF  କ� ଏଇଠି ଆଣି େଫାପାଡ଼ି େଦଇlବ ବାସ अପମୃତୁ' ଘଟଣା 
େବାn �େପାଟ�ଟିଏ କ�େଦେଲ କାମ ସ�� ପୁଣି ସମେ� �ଜ �ଜ ଦୁ�ଆେର ବ'� 
େହାଇଗେଲ 

 ଏ� ସବୁ ଘଟଣାର ମକୂସା�ୀ ମଁୁ j� �}ାେର ପଡ଼ିଯାଇln ଝିअ ଜନF  େହବା କଣ 
ସତେର ଏେତ ବଡ଼ ପାପ, େଯ ତାକୁ ଜନF କ�lବା ମାଆେଟ �ଜ ହୃଦୟକୁ ପଥର କ� ଏମି� 
अEଆ ଗଦାେର େଫାପାଡ଼ି େଦଇ ପାେର ? େମଡ଼ିକାଲର ଆଖପାଖେର େକାଉଠି! ପ�ାଇେଭଟ୍ ନସ¢ଂ 
େହାମ ନାହ` अଥ�ାତ ଶିଶୁଟି �§ୟ qେବ ଏ� େମଡ଼ିକାଲେର ହ` ଜନF  େହାଇ�, अଥଚ ସରକାରୀ 
କାଗଜପତ� େର ଏହାର j� �ସାବ ହ` ନାହ` ଏ�ପ� ଏକ अପ�ଧ େଯ େକବଳ େସ ଶିଶୁର ମାଆ 
କ�� କ�ବା  ଉ�ତ େହବ ନାହ`, ମାଆ ସହ, ତା ବାପା, ସମାଜ, ସରକାରୀକଳ, େପାnସ ସମେ� 
ଦାୟୀ  

 େଯ ପଯ�'} ଆେମ ସେଚତନ େହବାନାହ`, ପୁअ ଓ ଝିअ-ୁ ସମାନ େବାn କ�ବା ନାହ` ଓ 
ସୀକାର କ�ବା ନାହ`, େସ� Dନ ଯାଏଁ ଏମି� अେନକ ଘଟଣା ଘଟି mଲୁlବ 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ବଷ� ୨୦୦୩ର ଘଟଣା େସ�ବଷ� ମଁୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବ��ପୁର 
@ଲ¼ ାର ତରq ବ¼କେର lବା େଗା�ୀ ସାb'େକ��  अଧୀନେର lବା 
ପୁଆ ପ�ାଥମିକ ସାb' େକ��େର qରପ�ା® େମଡ଼ିକାଲ अଫିସର 
qବେର େଯାଗ େଦଇln Dନେବେଳ ହସପିଟାଲ୍ ବ� କ�େଦଇ ମଁୁ 
ତରq େଫ� ଆସି େସଠାେର ରହୁln ଆମର େଗା=ୀ ସାb' 
େକ��େର m�ଜଣ ଡା�ର ରହୁlେଲ, େସମାନ- ମvେର ମୁଖ' 
अ�କାରୀ- ବ'2େରକ ଜେଣ ´ୀ ଓ ପ�ସ�ୂ !େଶଷ³, ଜେଣ 
ଶିଶୁେ�ଗ !େଶଷ³ ଆଉ ଜେଣ अbିଶଲ' !େଶଷ³ lେଲ ଯD େକୗଣସି ଡା�ର ଛୁଟିେର 
ଯାଉlେଲ, େସଠାେର ମv େବେଳ େବେଳ ମଁୁ େ�ଗୀେସବାେର �େୟା@ତ େହଉln ଏମି� 
େସଠାେର କାମ କରୁlବା େବେଳ ହଠାତ୍ ଆମର ´ୀ ଓ ପ�ସ�ୂ !qଗର ଡା�ର- ବଦE 
େହାଇଗ� ଆମ େଗା=ୀ ସାb'େକ��େର ପ��Dନ ୩-୪ଟା ପ�ସ�ୂ ବା ଶିଶୁ ଜନF  େହଉlେଲ, 
େତଣୁ େସ ସବୁକୁ ଆoେର ରo ମୁଖ' �jÆା�କାରୀ �tତ େହାଇପଡ଼ିେଲ  

 ବଦE େହାଇଯିବାପେର େଡnେଭରୀ ପାଇଁ अସୁ!ଧା େହ� େସେତେବେଳ ମଁୁ ନୂଆ ନୂଆ 
େପା�ିଂ ପାଇଥାଏ େମାେତ Dେନ ଡା େସଠୀ ପm�େଲ ଆପଣ େଡnେଭରୀ କ�ପା�େବ ? ମଁୁ 
ଉÆାହର ସହ ହଁ େବାn କ�ବା ପେର େସ େମାେତ େଲବର୍ ରୁମ ଦାୟିତ  େଦଇେଦେଲ ଏହାପେର 
େମାେତ େଦୖ�କ ୨୪ jେ�ମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ି�ନାହ` ତରq େମଡ଼ିକାଲେର ଜଏନ୍ େହଉlବା 
ସମ� ପ�ସ2ୂ- ପରୀ�ା ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନF ର ଦାୟିତ  ମଁୁ େନଇln ଯDଓ ମଁୁ ଏ� !ଷୟେର 
!େଶଷ³ ନln, ତଥାପି अ}ତଃ ଗଁା ଧାଇ- ଠାରୁ ତ ଭଲେର ଶିଶୁ ଜନF  କ�ପାରୁln  

ଝିअମାେନ କଣ ସତେର अେ�ଡ଼ା ଝିअମାେନ କଣ ସତେର अେ�ଡ଼ା ଝିअମାେନ କଣ ସତେର अେ�ଡ଼ା ଝିअମାେନ କଣ ସତେର अେ�ଡ଼ା ????    
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  Dେନ ମଁୁ େମା �ଜ ସାb' େକ��କୁ ଯାଇ Dପହର େବଳକୁ େଫ� �ଜ ଘେର !ଶ�ାମ କରୁlବା 
େବେଳ ଡା େସଠୀ େମାେତ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ ମଁୁ ଶୀଘ� ଯାଇ ପହ�ିବା େବଳକୁ େଲବର ରୁମେର 
ଦୁଇଟା ପ�ସ2ୂ ଆସନ�ପ�ସବା अବbାେର अଛt େମାେତ qରୀ କ¼ ା} �ଗୁlବା େହତୁ େସ� 
ପ�ସୁ2ମାନ-ୁ ବ�¡ୀର jkା ସୁବ��ପୁର ପଠାଇ େଦବାପାଇଁ କ�n j� ଦୁଭ�ାଗ'ବଶତଃ 
େସେତେବଳକୁ ଆମ ସିଏଚ୍ ସିର ଆkÈ�ନ୍ ସ ଖ�ପ l� େତଣୁ अେନ'ାପାୟ ନ ପାଇ ମଁୁ 
େଡnେଭରୀ କ�ବାପାଇଁ �ଜକୁ ପ��ୁତ କ�n େଲବର ରୁମେର ପ�ସୁ2 ଜଣକ �ªାର କରୁlବା 
େବେଳ ରୁମ୍ ବାହାେର अନୁ'ନ ଦଶବାର ଜଣ େ�କ अନାଇ ର�lେଲ ମଁୁ େସଇ ରୁମ �ତରକୁ 
ଯିବାେବେଳ େମାେତ अଟକାଇ ଜେଣ କ��, ‘ଆ³ା ଆମ ପି�କୁ ଭଲେର ଜନF  କେରଇ Dअ�, ମଁୁ 
ଆପଣ-ୁ ଫିସ୍ େଦ!’ ମଁୁ ତା- ମୁହଁକୁ mହ` ଫାମ�ାସି�-ୁ mହ`� େବଳକୁ େସ ହସିେଦଇ କ�େଲ, 
‘ସାର୍, େଡnେଭରୀ କେଲ ଫିସ Dअt ଟ-ା D’ଶ େଦେବ ଆ³ା’ ମଁୁ j� ନ କ� �ତରକୁ 
mnଗn 

େସୗqଗ'ବଶତଃ ପ�ଥମ ପ�ସ2ୂର େକୗଣସି अସୁ!ଧା ନ େହାଇ ଶିଶୁ ଜନF  େହାଇଗ� ଶିଶୁ ଜନF  
େହବାପେର DD ଜଣକ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ�ବାରକୁ ଜ�Fତ ଶିଶୁ !ଷୟେର କ�େଦଇ ଆସିେଲ 
ମଁୁ ଶିଶୁକୁ ମାଆ ପାଖେର େଦଇ େ��ଚରେର ଶୁଆଇେଦଇ ବାହାରକୁ ଆଣିବାପାଇଁ କ�n, �େଜ 
ବାହାରକୁ ଆସିବା େବଳକୁ ବାହାେର ଜେଣ ! େ�କ େଦଖା ନାହାt କଥାକଣ, ସବୁ କୁଆେଡ଼ 
ଗେଲ? ଫାମ�ାସି� ମୁ� େନାଇଁ ବସିଥାଏ େସ ହସିେଦଇ କ�େଲ, ଝିअେଟ େହ� ତ ଆ³ା, େତଣୁ 
ସବୁ ମନ ଦୁଃଖେର mnଗେଲ ସ¦ େହଉ େହଉ ଆସିେବ ଆ§ଯ�' ଝିअେଟ େହ� େବାn ସବୁ 
mnଗେଲ? 

ଏହାପେର D2ୟ ପ�ସ2ୂ ସହ ! ସମାନ ଘଟଣା େହ� ତାକୁ େନଇ େଡnେଭରୀ ରୁମକୁ 
ଗ�େବେଳ ବାହାେର େକାଡ଼ିଏ ପାଖାପାo େ�କlେଲ, j� ବାହା�ବା େବଳକୁ ଜେଣ ! େଦଖା 
ନାହ` ସରକାର ପୁअ ଓ ଝିअ ସମାନ କ� अେନକ କାଯ�'କ�ମ କରୁlେଲ ସୁ�ା ଏ� େ�କମାେନ 
ଝିअକୁ ଏେତ अନାଦର କାହ`j କରୁlେଲ ବୁଝିବା କ� େହଉl� ଜନF  କ�ବା ପେର ଏକା େସ ´ୀ 
େ�କ ଦୁଇଜଣ ହସପିଟାଲେର େବଡ଼େର ଝିअ-ୁ ଧ� ବସିlବାର ଦୃଶ' େଦo େମାେତ ବହୁତ ଦୟା 
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  ଆସିl�, ଦୁଃଖ ! �ଗିl�  

ପୁअଟିଏ ଜନF  େହେଲ କୂଳ ବଢ଼ିବ, ବାପାମାଆ- ତୁ�େର ପାଣିେଦବ େସ ଶ�ା� କେଲ 
ପିତାମାତା- ଆତF ାକୁ ଶାt ମିEବ େବାn अେନକ କଥା ଆମ ସମାଜେର ପ�ଚEତ ର�lବା େହତୁ 
ସମେ� ପୁअମାନ-ୁ अ�କ େସ�ହ େଦଉlବା ସମୟେର ଝିअମାନ-ୁ ବ�ୁତଃ अେ�ଡ଼ା 
କ�େଦଇଛt ପୁଣି େଯୗତୁକ ପ�ଥା, ନାରୀ �ଯ�'ାତନା ଆD अେନକ ପ�ଥା େହତୁ ଝିअକୁ ଜନF  
େଦବାକୁ अେନକ କୁÃାେବାଧ କରt ଜେଣ ଉ6ଶି�ିତ ବ�ୁ କ�େଲ,  

-ଯାହା େହେଲ ! qଇ, ଝିअ େଟ ଜନF  େହେଲ ତା ପାଠପଢ଼ା ବାହାଘର ଏ ସବୁ �}ା �ଗି ର�ବ 
ନା ?  

- ତା ମାେନ ପୁअମାେନ କଣ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିେବ�? ନା ବାହା େହେବ� ?  

- େହ େହ େହ ଆେର ପୁअ ବାହା େହେଲ ସ�fି ଆଣିବ ତୁେମ अଜ¢lବା ସ�fି େqଗ କ�ବ 
ଝିअମାେନ mnଯିେବ ନା ଗ�େବେଳ ! ସ�fି େନଇ ଯିେବ 

- ଓହ୍ ତା ମାେନ ଝିअର ମଲୂ' ସ�fି ଆଗେର j� ନାହ` ? 

- �ଡ଼ qଇ ତୁମକୁ ବୁେଝଇ ପା�!� ଯାହାର ପୁअ ନାହ`, ତାହାର େକ�ନାହ` 

ଯD ଆମର ଉ6 ଶି�ିତ ବ�ୁମାେନ ଏମି� କଥା କ�େବ ତା େହେଲ ଗଁା ଗ�ାରୁ ଆସିlବା 
अ¯ଶି�ିତ ଗାଉଁn େ�କମାେନ କାହ`j ବା ଝିअରମଲୂ' ବୁଝିେବ ଏଇ େଦଶର ଝିअମାେନ 
ମହାକାଶକୁ ଗେଲଣି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉେଡ଼ଇେଲଣି, ଯୁ� େ�ତ� େର ପୁअ- ସହ ମିଶି ସାହସିକତାର 
ପ�ଦଶ�ନ କେଲଣି, ତଥାପି ଝିअକୁ अେ�ଡ଼ା େବାn କ�ବାକୁ େ�କ କମ ନାହାt 

େଯଉଁ qବେର Dନକୁ Dନ କନ'ାଭୃଣ ହତ'ା େହଉ�, Dନ ଆସିବ ପୁअମାନ- େଯାଗ' ଝିअଟିଏ 
ପାଇବା ସପ� େହାଇଯିବ େଯେତେବେଳ ମାଆ, ´ୀ, ଭଉଣୀ ନlେବ େସେତେବେଳ ସମାଜ େକମି� 
�ଗିବ  

Bମା ନଗର, ବ�ହF ପୁର-୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

େଫାନ୍ - ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
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ଗେବଷିକା ର¦ିତା ପାତ�  

 ଯାହା ସମ�-ର �ତ ସାଧନ କେର ତାହା ହ` ସା�ତ' 
³ାନअଜ�ନ ପବୂ�କ अ³ାନ अହ-ାରକୁ ଦୂର କ�ବାେର ସା�ତ'ର 
ଗୁରୁf ପ�ୂ� ଭୂମିକା ର�� �ବନକୁ अନୁଭବ କ�ବାର अନ' ଏକ 
ମାvମ େହଇ� ସା�ତ' ସା�ତ'ର ସଂ³ା େଦବାକୁ ଯାଇ ନାନା ମୁ� 
ନାନା ମତ ପ�ଦାନ କ�ଛt େତେବ ସା�ତ' ସ�କ�େର ସତଃ 
अେନକ ପ�ଶ� ଆେସ ସା�ତ' କଣ ? ସା�ତ' କାହ`j, େକମି� ଓ 
jପ� ସୃ�ି େହ� ? ଏ ସବୁର ଉfର ଖୁବ୍ ସରଳ ନ େହେଲ ମv 
अ� ଜଟିଳ ମv ନୁେହଁ ପ�େତ'କ ମଣିଷ ଆ}�କତାର ସ�ତ ଏ ସବୁର ଉfର େଖା@ବସିେଲ 
ଉfର ପାଇବା ଜଟିଳ େହବ ନାହ` 

 ମଣିଷ େଯେତେବେଳ ବଣଜ¡ଲେର ବସବାସ କରୁl�, ଫଳମଳୂ ସଂଗ�ହ କ� �ୁଧା 
େମ{ାଉl� େସ� ଆDମ କାଳରୁ ଆ@ପଯ�'} !କାଶ ପଥେର ଯାତ� ୀ େହାଇ ବf�ମାନେର 
ଦ�ାୟମାନ େହାଇ� େସ� !କାଶ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଓ ଶ�ମ ଉପେଯାଗ ଓ ନ� େହାଇ� ଠିକ୍ 
େସ�ପ� ସା�ତ' ସୃ�ିର ପଥ େକଉଁ ଆDମ କାଳରୁ ଆ@ ପଯ�'} ଗ� କ� ଆସି� ମାତ�  noତ 
ରୂପ ଗ�ହଣ କ�ବା ପବୂ�ରୁ େମୗoକ qବେର ସା�ତ'ର ରୂପ ପ�କାଶ ପାଇl� େବାn କ�େହବ 
ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ�ମେର େମୗoକ !ଦ'ା अvୟନର ପର�� ଏହାର ଉଦାହରଣ !�ନ�  େ�କଗୀତ, 
େ�କକଥା, କାହାଣୀ, ଢଗଢ଼ମାଳୀ, ପ�ବାଦ, ପ�ବଚନ ଆD େମୗoକ ସା�ତ'ର ଉଦାହରଣ �ବନ 
େ�ତ� େର ଏ� େମୗoକ ସା�ତ'ର ଆବଶ'କତା ଓ ଉପେଯାଗୀତା ଖୁବ୍ अ�କ େଦୖନ�ିନ 
�ବନେର ଏ� େମୗoକ ସା�ତ' �ବନକୁ ଜଟିଳରୁ ସରଳ କ�ବାେର !ଶି� ଭୂମିକା ତୁ�ଇ 

ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଇ�ହାସଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଇ�ହାସଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଇ�ହାସଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଇ�ହାସ    
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  ଆସି� ଏ� େମୗoକ ସା�ତ'ର अନ'ନାମ େ�କସା�ତ' ସା�ତ'ର !କାଶଧା�କୁ ମୁଖ'ତଃ 
ଦୁଇ qଗେର !ଭ� କ�ଯାଇ ପାେର ଯଥା; 

(କ) େମୗoକ ସା�ତ' 

(ଖ) noତ / nପିବ� ସା�ତ' 

 noତ ସା�ତ' ସୃ�ି େହବାର ବହୁ ପବୂ�ରୁ େମୗoକ ସା�ତ'ର ସୃ�ି अେନକ କାହାଣୀ, 
ଗୀତ, େ�କ ମୁଖରୁ େ�କ ମୁଖକୁ ସମୟାନୁସାେର ପ�ସା�ତ େହାଇ ଆସି� ଏ� େମୗoକ 
ସା�ତ'କୁ ଆେମ େ�କ ସା�ତ' ସେମତ ପଲ¼ ୀ ସା�ତ', ଗ�ାମ' ସା�ତ' ବା ଲଘୁ ସା�ତ' େବାn 
ଗ�ହଣ କ�ଥାଉ 

 େମୗoକ ସା�ତ'ର ଜନF ଲଗ� ; - 

 େମୗoକ ସା�ତ' ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ଗ� କରୁlବାରୁ ଏହାର ସୃ�ି ସମୟ �ରୂପଣ କ�ବା ସ�ବ 
ନୁେହଁ ମାତ�  େବୖDକ ଯୁଗେର ଗୁରୁଶିଷ' ପର�� େ�କ ସା�ତ'କୁ ବE= କ�ଥାଇ ପାେର େବାn 
ଗେବଷକମାେନ ମତ Dअt ଗୁରୁଜନ- ମୁଖ �ସୃତ େବଦ, ଉପ�ଷଦ, ଗ¯ାD ଶିଷ'ମାେନ 
ମୁଖ� କରୁlେଲ ଏବଂ ଶି�ାକୁ ସରଳ କ�ବାପାଇଁ ଏ� ସବୁ ପ�କାରର ସା�ତ'କୁ ଗୀ�କ!ତା 
ଆକାରେର କୁହାଯାଉlବ େବାn ଧ� �ଆଯାଉ ଯାହା ସରଳ l� ଏବଂ ଶିଷ'ମାେନ ମୁଖ� 
କ�ବାେର ସହାୟକ େହଉl� ଏହା �ା� ବଂଶାନୁକ� ମିକ qବେର ସା�ତ'ର ବୃ�ି େହାଇ 
mnl� j� େମୗoକ qବେର େଗାଟିଏ ମୁଖରୁ अନ'ର ମୁଖକୁ ଯିବା ସମୟେର େବେଳ େବେଳ 
ସା�ତ' !ଶାଳ େହାଇlବା େବେଳ bଳ !େଶଷେର ଏହା ସଂକୁ�ତ ମv େହାଇlବ ଏ� ସବୁ 
ସା�ତ'ର ରଚୟିତା jଏ lେଲ େସ !ଷୟେର କ�ବା ସ�ବ ନୁେହଁ j� अେନକ ବ'�ି ଏହାର 
ରଚୟିତା େବାn କାଳକ�ମେର ଦାB କ� ଆସିଛt େସ ଯା େହଉ ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ସା� ଜଗତ 
!ଚରଣ କରୁlବା େହତୁ ଏହା ଜନପି�ୟ େହାଇପା�l� େତେବ େ�କସା�ତ'ର ସୃ�ି ଓ ସ��ା 
େହଉଛt ସାଧାରଣ େ�କମାେନ େଯଉଁମାେନ !ଚ�ଣ ପ��q �ା� ସା�ତ' ସୃ�ି କ�ପାରୁlେଲ 
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  ଏ� ସା�ତ' ସମ�-ର ଏବଂ ସମେ� ଏହାର ସ��ା ପୁଣି ଏହା ସମାଜର ମ¡ଳ େହତୁ ସୃ�ି 
େହାଇl�, ଏlେର Dମତ ନାହ` େତଣୁ େ�କ ସା�ତ'ର ଜନF  ଲଗ�ରୁ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର ଜନF  
େହାଇ� େବାn ଆେମ କ�ପା�ବା 

 େ�କ ସା�ତ'କୁ �� qଗେର !ଭ� କ�ଯାଇ !�ୃତ qବେର ଆେ�ଚନା କ�ଯାଇ 
ପାେର ଯଥା; 

(କ) େ�କ କାହାଣୀ / େ�କକଥା 

(ଖ) େ�କ ଗୀତ / ସଂଗୀତ 

(ଗ) େ�କ ନାଟକ 

େ�କ କାହାଣୀ : - 

କଥାଟିଏ କହୁଁ  

କଥାଟିଏ କହୁଁ 

jସ କଥା ? 

େବ¡ୁn କଥା, 

jସ େବ¡ୁଲୀ? 

କାଠ େବ¡ୁଲୀ.... 

 ଏ�ପ� qବେର ଆର� କେର ବୁଢ଼ୀମା କଥାେର अ�, କ� ଜାଣିେଲ କଥା ସୁ�ର, 
ବା�ିଜାଣିେଲ ମଥା ସୁ�ର େତଣୁ ବୁଢ଼ିମା’ର କଥା mତୁରୀ କୁ� କୁ� ନା� ନାତୁଣୀ-ୁ ଆକୃ� ଓ 
ପ�q!ତ କ�ଥାଏ  

 ଗ¯ ଶୁଣିବାର ପ�ବୃfି ଆମକୁ େଶୖଶବ କାଳରୁ ଆନ� େଦଇ ଆସି� େତଣୁ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ 
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  େହଉ jkା �େଜ ସୃ�ି କ�lବା କାହାଣୀ େହଉ ପରବf�ୀ ସମୟେର ଆେମ अନ'ମାନ-ୁ 
ଶୁଣାଇବାକୁ ଇ¸ା କ�ଥାଉ, ଆଉ ଏ�ପ� ପୀଢ଼ି ପେର ପୀଢ଼ି କଥା ବା କାହାଣୀ ଆେଗଇ ଯାଏ 
ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ୀମାଆ ଠାରୁ ବୁ�ି�!ଯାଏଁ, ବାଳକ ଠାରୁ ବୃ� ଯାଏଁ, େ�କକାହାଣୀ ମvକୁ 
ସମ�-ର अବାଧ ପ�େବଶ 

 େ�କ କାହାଣୀ !�ନ�  !ଷୟ ଓ ଘଟଣାବଳୀକୁ େନଇ ସମୃ� େକେତେବେଳ ମାନବ 
ସମାଜକୁ େନଇ ତ େକେତେବେଳ ପଶୁପ�ୀକୁ େନଇ, େକେତେବେଳ େପୗ�ଣିକ କଥାବ�ୁକୁ େନଇ 
ତ େକେତେବେଳ ଇ�ହାସ ଓ jkଦ}ୀକୁ େନଇ, ତ ପୁଣି େକେତେବେଳ ଓଷାବ�ତକୁ େନଇ 
େ�କକାହାଣୀର ସୃ�ି / ରଚନା େହାଇ� 

 େବୗ� ଯୁଗେର ବହୁଚ6¢ତ ଗ¯ ‘ଜାତକ ଗ¯’ ନାମେର ର�ତ େହାଇl� ପ�ତ�, 
େବତାଳ ପ�!ଂଶ�, ବ��ଶ ସିଂହାସନ କଥା, ଦଶକୁମାର ଚ�ତ ଆD ବହୁ େ�ମା�କର ଓ 
ରହସ'ମୟ କାହାଣୀ େ�କକାହାଣୀର ପଯ�'ାୟଭୂ� 

 ପ�ାଥମିକ qବେର ପ�କାଶିତ େକେତକ େ�କ କାହାଣୀର ସୃ�ି !ଷୟ �ମ�େର ପ�ଦାନ 
କ�ଗ� 

ଉªଳ କାହାଣୀ - େଗାପାଳ ଚ��  ପ�ହ�ଜ 

କଥା ଲହରୀ ବା ଉªଳ କାହାଣୀ ସଂଗ�ହ -  ଜେନୖକା କରଣ ମ�� 

ଉªଳ କାହାଣୀ ଦପ�ଣ - ଶ�ୀ �ଧାଚରଣ ମହାପାତ�  

େଫାକ୍ େଟଲ୍ ସ अଫ୍ ଓଡ଼ିଶା - ଉେପ��  ନା�ୟଣ ଦାସଗୁ® 

ଓଡ଼ିଆ େ�କଗୀତ ଓ କାହାଣୀ - କୁ¦!ହାରୀ ଦାସ 

େ�କଗ¯ ସ�ୟନ - କୁ¦!ହାରୀ ଦାସ 

 ପରବf�ୀ ସମୟେର େ�କକାହାଣୀକୁ େନଇ ବହୁ ଗେବଷଣାତF କ େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇ� 
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  େକବଳ ଓଡ଼ିଆ qଷାେର ନୁେହଁ ବରଂ अନ'ାନ' ସମ� qଷାେର େ�କକାହାଣୀ ସଂଗୃ¥ତ େହାଇ 
ପ�କାଶିତ େହାଇ� ଏlରୁ େ�କକାହାଣୀର େ�କପି�ୟତା ପ�ମାଣିତ 

େ�କଗୀତ : - 

 ସଂଗୀତର ମଧୁର µଷ�, ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଉଲ¼ ସିତ କ�ଥାଏ ସଂଗୀତର µଶ�େର କ� Èର 
ସପ�ଟିଏ ମv !େମା�ତ େହାଇପେଡ଼ ମଣିଷ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୁହୂf�େର �ନ�  �ନ�  ପ�କାରର 
ସଂଗୀତ ଗାଇଥାଏ କାରଣ ସଂଗୀତ �ବନକୁ ଉପଲ¶ କ�ଇDଏ ସୁଖଦୁଃଖର ଉ�� କୁ ଉଠିଯାଇ 
ପ�ାଣେର ଆନ� େଖଳାଇ Dଏ େତଣୁ େକଉଁ ଆDମ କାଳରୁ େ�କଗୀତର ସୃ�ି େହାଇ� 
େଶୖଶବରୁ ବୃ�ାବbା ପଯ�'} �ବନର ପ�େତ'କ अବbା ପାଇଁ �ନ�  �ନ�  େ�କଗୀତ ସୃ�ି େହାଇ� 
େସlମvରୁ j� ଉଦାହରଣ ଏଠାେର Dଆଗ� 

 => अବୁଝା अମା�ଆ ଶିଶୁକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁ େ�କ ଗୀତର ସୃ�ି େହାଇ� 
ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ-ୁ ଶୁଆଇବା ଏବଂ ଖାଦ' େଦବା େବେଳ ଏ� ସବୁ ଗୀତକୁ ମାଆ ଓ େଜେଜମାଆ 
ମାେନ ଗାଇ ଶୁଣାଇଥାt ଏହାକୁ ନାନାବାୟା ଗୀତ େବାn କୁହାଯାଏ 

 => !ବାହ ସମୟେର ନାରୀର ମାନସିକ େବଦନାକୁ େନଇ ବହୁ ଗୀତର ସୃ�ି େହାଇ� ଏ� 
ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ମାମ¢କତା ଆ@ମv ଉପଲ¶ି କ�ହୁଏ ଏ� ସବୁ ଗୀତ ସ�ୂ�� ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଚEତ 
େହାଇlେଲ ସୁ�ା ଦ�ିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ¼ ୀେର କା�ଣା ଗୀତ qବେର ମv ପ�ସି�ି ମିE�  

 => ଓଡ଼ିଶାେର ବାରମାସେର େତର ପବ� ପାEତ ହୁଏ ଏ� ପବ� ପାଳନ अବସରେର ମv 
अେନକ େ�କ ଗୀତର ସୃ�ି େହାଇ� ବଷ�ର �ନ�  �ନ�  ସମୟେର �ନ�  �ନ�  ପବ� ପାଳନ େବେଳ 
ଏ� ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ପର�� ର�� 

 ରଜ େଦାE ଗୀତ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଜ�� ଓଷା, କୁମାର ପ�ୂ�ମୀ ଗୀତ ଆD अେନକ 
େ�କଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ� ପୁରପଲ¼ ୀେର ଶୁଣିବାକୁ ମିEଥାଏ jେଶାର jେଶାରୀମାେନ ଏ� ସବୁ 
ଗୀତକୁ ପର��ଗତ qବେର �ଜଠାରୁ ବୟ£ ମାନ- ଠାରୁ ପାଇଥାt 
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   => କୃଷକ ଟିଏ େହଉ ବା େଯାଗୀଟିଏ େହଉ, କମ�ପ�ବଣତା ଓ ଆନ� �ଭ ଉେ&ଶ'େର ବହୁ 
େ�କଗୀତର ସୃ�ି କ�ଯାଇ� ଏ� ସବୁକୁ ହEଆ ଗୀତ, େଯାଗୀ ଗୀତ ଆD ନାମେର ନାମିତ 
କ�ଯାଇ�  

 => ଦଶହ�, େଦାଳ ପ�ୂ�ମୀେର ପାଇକମାେନ ସଂଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ନୃତ'ଗୀତ 
କ�ଥାt j� ସମୟ କ�େମ େସ ସବୁ !େ�ପ େହବାକୁ ବସି�ଣି 

 ଚକ�ଧର ମହାପାତ� - ର�ତ ‘ଉªଳ ଗାଉଁଲୀ ଗୀତ’େର ପାଇକ ମାନ- �ା� ପ�ଚEତ 
अେନକ େ�କଗୀତର ଉ�ୃତାଂଶ ର�� 

 => ଓଡ଼ିଆେର ପ�ଚEତ ବହୁ ପ�ବାଦ, ପ�ବଚନ ଏ� େ�କଗୀତର ପଯ�'ାୟ ଭୂ� 

 ପ�କାଶିତ େ�କଗୀତର ପୁ�କ େ�କସା�ତ'ର ଏ� !qଗକୁ ବE= କ�� ପ�କାଶିତ 
ପୁ�କ ମvେର 

 ୧୮୭୨ ଖ�ୀ�ା�େର କପିେଳଶର !ଦ'ାଭୂଷଣ ନ�ଶମ�ା- �ା� ଓଡ଼ିଆ େ�କ ସା�ତ'ର 
ପ�ଥମ ସଂକଳନ କାଯ�' ଆର� େହ� ୧୯୩୯ ମସିହାେର ଚକ�ଧର ମହାପାତ� - �ା� ସଂଗୃ¥ତ 
ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ‘ଉªଳ ଗାଉଁn ଗୀତ ଚୁkକ’ ନାମେର ପ�କାଶିତ େହାଇ� ଏ� ପୁ�କଟିର ପ�କାଶନ 
େହତୁ ଆବଶ'କ ସମ� अଥ�କୁ ତତ୍ ସମୟେର େକ�ୁଝରର �ଣୀ େଯାଗାଇ େଦଇlେଲ ୧୯୪୬ 
ମସିହାେର ‘େବାହୁ- ସୁଖଦୁଃଖ ଗୀ�କା’ ନାମେର ଚକ�ଧର ମହାପାତ� - �ା� ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁ�କ 
ପ�କାଶିତ େହାଇ� ୧୯୫୮ ମସିହାେର ‘ଉªଳ ଗାଉଁnଗୀତ’ ତା-ର अନ' ଏକ ଗେବଷଣାତF କ 
ପୁ�କ େ�କସା�ତ'ର ଭ�ାରକୁ ସମୃ� କ�� 

 େ�କଗୀତର ସଂଗ�ହ ଓ ପ�କାଶନ Dଗେର େ�କରତ�  କୁ¦!ହାରୀ ଦାସ- अବଦାନ ବହୁତ 
अ�କ 

୧୯୪୮ ମସିହାେର ‘ପଲ¼ ୀପୁ½’ 
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  ୧୯୫୦ ମସିହାେର ‘ପଲ¼ ୀଝରଣା’ 

୧୯୫୩ ମସିହାେର ‘A study of orissan folklore* 

୧୯୫୮ ମସିହାେର ‘ଓଡ଼ିଆ େ�କଗୀତ କାହାଣୀ’ 

ଆD ପୁ�କ ପ�କାଶିତ କ� େସ େ�କସା�ତ' !qଗକୁ ପ�ପୃ� କ�ଛt 

େ�କ ନାଟକ : - 

 େ�କ କାହାଣୀ ଓ େ�କ ଗୀତ ପ� େ�କ ନାଟକ ମv ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ପ�ଚEତ େହାଇ 
ଆସି� ନୃତ' अ�ନୟ, ସଂଗୀତ ସା¡କୁ ବାଦ'ର ତାେଳ ତାେଳ େ�କନାଟକ ପ�େବଷିତ ହୁଏ 
!�ନ�  ପ�କାର ଲୀଳା, ନାଚ, ନାଟ, ସୁଆ¡, ପା�, ଦାସ କାଠିଆ, ସଖୀନାଚ, କେÔଇ ନାଚ, 
ଚେଢ଼ୟାଚେଢ଼ୟାଣୀ ନାଟ, ପ�ହସନ, ଫାସ୍�, ଯାତ� ା ଆD େ�କନାଟକ अ}ଭ�ୂ� 

 !�ନ�  ପବ�ପବ�ାଣୀ, ଯା�ଯାତ� ା, !ବାହ, ବ�ତ ଆD ସମୟେର େ�କନାଟକ ପ�େବଷିତ 
ହୁଏ ସମୟ ପ�ବf�ନ େହବା ସେ¡ ସେ¡ ଏ� ସବୁ ପ�ବf¢ତ ଓ ପ�ବ�¢ତ ରୂପ ଗ�ହଣ 
କ�� !�ନ�  अ�ଳ େଭଦେର ମv େ�କନାଟକ �ନ�  �ନ�  lବାର େଦଖାଯାଏ େତେବ 
େ�କନାଟକ ମେନାର¦ନର ଏକ ବE= ମାvମ ଏlେର ସେ�ହ ନାହ` ଆଧୁ�କ ନାଟକର ସୃ�ି 
ବହୁ ପବୂ�ରୁ େ�କନାଟକର ସୃ�ି େହାଇ� ସମୟକ�େମ ଏ� େ�କସା�ତ' noତ ରୂପ କେଳବର 
ଧାରଣ କ��, ଫଳେର େ�କ ସା�ତ'ର अମଲୂ' ସଂପଦମାନ ସଂଗୃ�ତ େହାଇ ସଂର�ିତ େହାଇ 
ର�� 

 

କ�ମଶଃ... 

ଶାt �େକତନ 
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ପ�ଶ�ି ପତ�  ପ�ଶ�ି ପତ�  ପ�ଶ�ି ପତ�  ପ�ଶ�ି ପତ�  / / / / ଶୁେଭ¸ା ବାf�ାଶୁେଭ¸ା ବାf�ାଶୁେଭ¸ା ବାf�ାଶୁେଭ¸ା ବାf�ା    
 

ପରମପଜୂ' ଡାଃ ପ+ନାୟକ ମେହାଦୟ , 
ନମ£ାର,େମାର ହାଦ¢କ ଶୁେଭ¸ା ତଥା କୃତ³ତା ସାଦେର ଗ�ହଣ କ�େବ ଆଶା ସପ�ବାର 

କୁଶଳେର lେବ, େମାର ଆତF ହ� ଖୁସି ତଥା ଆନ�ର ଏ� ଶୁଭ ମହୁୂf�ର ସମ� େଶ�ୟ 
ଆପଣ-ୁ ପ�ଦାନ କରୁ� କାରଣ େମାର �}ା, େଚତନା ଓ କÕନାକୁ ଆପଣ- ଏ� 

ଯୁଗା}କାରୀ ‘ଆହ ାନ’ ମାvମେର ବା�ବେର ପ��ଫEତ କ�lବାରୁ, ପୁନବ�ାର ଆପଣ-ୁ 
ସାଧୁବାଦ ³ାପନ କରୁअ� ସେବ�ାପ� ଏ अଧମ ଆପଣ- �କଟେର �ର ଋଣୀ େପଷାେର 
ଜେଣ ଡା�ର େହେଲ ମv, ସା�ତ'କୁ ଆପେଣଇ େନବାର अଦମ' ପ�େଚ�ା ବା�ବେର अ� 
ପ�ଶଂସ�ୟ, ସା�ତ'େ�ତ� େର ଆପଣ େମାେତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇlବାରୁ, ଆପଣ-ୁ 

ଶତମୁଖେର ପ�ଶଂସା ! କମ େହଉ� ଆଗାମୀ Dନେର ଏ�ପ� ସହେଯାଗ କାମନା କରୁ� 
ପ�େଶଷେର ଆପଣ- ଏ� अ�ନବ ପ�ୟାସର ସାଥ�କ ମାନସ ସ}ାନ - ‘ଆହ ାନ’ର ତଥା 

ଆପଣ- ସପ�ବାରର ଉ�ଳ ଭ!ଷ'ତ, �ଘ�ାୟୁ, ��ମୟ ଓ ସୁଖ କାମନା ପବୂ�କ ଆପଣ- 
ସମୁ�ଳ େଜ'ା�ର ପ�ସାଦେର ସମେ� ପ��qସିତ ହୁअ� ‘ସା�ତ' �ମେ} ଆପଣ- ଏ� 

ଉÆଗ�ୀକୃତ ପ�ୟାସ �ର अମ°ାନ ରହୁ’ 
‘‘ପେ�ପକା�ଥ�ମିଦଂ ଶରୀରମ୍”  

ଧନ'ବାଦ 
ଆପଣ- ଶୁେଭ¸ୁ, 

�ତାକାଂ�ୀ ତଥା ସୁଗୁଣଗ�ା¥ 
 

ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା , ସା-ୁଡ଼ା, 
ଦୂରqଷ -7894916131 
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ସ�ା�ତ ଶ�ୀ ମୁଦ� ା ବାବୁ, 

ଆପଣ- ପ�ଶ�ି ପତ�  ପଢ଼ିବା ପେର େମାେତ अତ'} ଆନ� 
�ଗି� अନୁଭବ େହ� େମାର अେନକ Dନର ଶ�ମ ଆ@ ସାଥ�କ 
େହାଇ� ମଁୁ �ମିf ମାତ� , ପ�କୃତ ସ�ାନର अ�କାରୀ େହଉଛt 

ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣ- ପ� अଗଣିତ ବ�ୁମାେନ େଯଉଁମାେନ 
ସା�ତ'କୁ ବ�ାଇ ରoବାେର ସବ�ଦା ବ�2 େହାଇଛt ଆପଣ- 

ପ� ଗୁଣୀ ଏବଂ ସା�ତ'େଚତା ପ�ାଣ- ଆଶୀବ�ାଦରୁ ‘ଆହ ାନ’ 
ଆ@ ଦଶ ବଷ� େହ� ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁ� 

ଆଶା କରୁ� ଆଗାମୀ Dନେର ମv ସା�ତ'ପ�� ଆପଣ- अନୁ�ଗ 
ଆପଣ-ୁ ଓଡ଼ିଆ qଷା ଓ ସା�ତ' ପାଇଁ अେନକ ଋ�ିମ} ଏବଂ 

ପ�ଶଂସ�ୟ କୃ� ସୃ�ି କ�ବାେର ସହାୟକ େହବ 

ଭଗବାନ ଆପଣ-ୁ ସବ�ଦା ଆଶୀବ�ାଦ କର�ଭଗବାନ ଆପଣ-ୁ ସବ�ଦା ଆଶୀବ�ାଦ କର�ଭଗବାନ ଆପଣ-ୁ ସବ�ଦା ଆଶୀବ�ାଦ କର�ଭଗବାନ ଆପଣ-ୁ ସବ�ଦା ଆଶୀବ�ାଦ କର�    

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 ଇ-ପ��କା 
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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�ାÆାହନ Dଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିf ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, 

େଲoକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ାÆାହନ �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 ଉପଲ¶ େ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 �ା� ପଠାଇ 

ପା�େ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 େଲଖା 
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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� Èଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସlପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 


