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ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାହି ତ! ଇ-ପତି କା

ପତି ;ାତା - ସାଦକ

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
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ବୀମା ନଗର, ଦି ତୀୟ ଗଳି , ବହ@ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
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‘ଆହାନ’େର ପ
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହQ େଲଖାର
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କUବ! / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହQ, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସୂଚନା ବା ନି େ ଶ ଦି ଆଯାଇନାହQ
େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ବି ଚାର େଲଖକ'ର ସୂ ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର
ସାଦକ କି Xା ପକାଶକ' ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନି ୟମ
ନାହQ ଯଦି ଓ ସାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼Zି ଏବଂ ବୁ ଝି ବା
ପେର ହQ ପକାଶି ତ କରିଥାZି  ତଥାପି େଲଖାର ଶତପତି ଶତ ସତ!ତାର ଦାବୀ
େକବଳ େଲଖକ'ର େକୗଣସି

େଲଖାକୁ

େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର

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

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

ପତି `ବି ଗଣମାଧ!ମ ବା ଇaରେନଟେର େଦଇପାରିେବ ଏଠାେର ଆେମ
अନୁ େରାଧ କରିବୁ େଯ େଯେବ ମଧ! ଆପଣ ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ
ଇaେରେନଟ / େଫସବୁ କ / ଟ ି ଟରେର ପସାର କରୁ ଛZି , ଦୟାକରି ଆମ
ପତି କାର େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲf ଖ କରିବାକୁ
ଭୁ ଲିେବ ନାହQ
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆgଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍
ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ଼ କରh
ନି ମiେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଲି' ଉପେର କିf କ୍
କରh, କି Xା ଉପେର ଦି ଆଯାଇଥିବା କୁ !ଆର୍
େକାଡ୍କୁ jାନ କରh
ଧନ!ବାଦ
http://www.appsgeyser.com/4368717
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୮

ସ ାଗତଂ ଉkଳୀୟ ନବବଷ

୧୦

ପେବାଧ ଚl ମୁଦା
େଜାମି େତାମି ଭୁ ତୁ ଣୀ

୧୨

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ମୁଠାଏ अନi

୧୩

ସୁସ@ ି ତା ମହାପାତ
ଖଟି ଓ କଟି

୧୫

ଦି ତୀ ଚl ସାହୁ
ଏ ଫଗୁ କି ରm େଦଲା

୧୭

अନି ଲ୍ କୁ ମାର େବାଇତି
ମାଟି ମାଆ

୨୫

ସୁକାZ ନାୟକ
ଉkଳର ଗାଥାଗୀତି

୨୬

ଡା ସn!ାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ
ଚୁ ଡ଼ା

୨୮

ସୁବଳ ମହାପାତ
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େକେବ ତୁ ଆସି ବୁ

୩୧

ସୁମିତା ରାଉଳ
ସକର ଖିअ

୩୨

େଦବସି@ ତା େବେହରା
ମହାଗାଥା : ରାମାୟଣ

୩୪

अଧ!ାପକ ସୁଶାZ ପୁେରାହି ତ
ସ ପi

୪୦

ଆଶୁେତାଷ େମେହର
େପମ ନୁ େହଁ अପରାଧ

୪୧

ବି ନୟ ମହାପାତ
ଏଇଠୁ ସକାଳ

୪୩

ଦି ଲିପ୍ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ
କଳାଜାଇ

୪୫

ପଶାZ କୁ ମାର ନାଥ
େମା େପମି କା, अମଲା ଓ େନତା

୪୬

ଇଂ ଶାରଦା ପସାଦ ପରିଡ଼ା
ଉଧାର

୪୮

ଦି ଲିପ୍ କୁ ମାର ପରିଡ଼ା
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ମା- ବାପା

୫୨

ପଶାZ କୁ ମାର ନାଥ
ଦୁ ଇଟି अଣୁଗq

୫୩

ଦୀପକ୍ ଷଡ଼mୀ
େହାଲି

୫୪

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
ମେନ ପଡୁ ଥି ବ

୫୫

ଶୀ ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା
ଜନ@ଭୂ ମି

୫୭

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ
ବୃ rଟିଏ ଉପହାର ଦି अ

୫୮

ଶୀ ଲିmରାଜ ପସାଦ अମୂଲ! ପ%ନାୟକ
ମା’ ମmଳା

୬୦

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ
ନାରୀ ନି ଯ! ାତନାର ବି ଭିନi ଦି ଗ

୬୩

ବାଲ@ୀକି ନାୟକ
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ଓଡ଼ି ଆଗୁରୁ ଓଡ଼ି ଆ ବf ଗ୍ ଆgଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍
ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ଼ କରh
ନି ମiେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଲି' ଉପେର କିf କ୍
କରh, କି Xା ଉପେର ଦି ଆଯାଇଥିବା କୁ !ଆର୍
େକାଡ୍କୁ jାନ କରh
ଧନ!ବାଦ
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ରାଜା, ରାଜ! ଓ ରାଜନୀତି ହQ ସବୁ କି ଛି ଏହାକୁ ସି s କରୁ ଛି ବUମାନର
ସମୟ େଦଶ ପାଇଁ ଚି Zା କରୁ ଛZି କି ନା େସ ବି ଷୟେର ତ କହି େହବନି ,
କି h ହଁ ନି ଜ ନି ଜ ଦଳର ଆଧି ପତ! େଦଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପକାରର େଚtା
କରୁ ଛZି ନି uୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତvେର अତ!Z ପରିବUନଶୀଳ ପରିwି ତି କୁ
ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଭବି ଷ!ତ ପxା ନି sାରଣ କରିବାପାଇଁ अେନକ
ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ପରzରର େଦାଷତ{ଟିକୁ अଣେଦଖା କରି ଏକତି ତ େହବାର
େଦଖାଯାଉଛି  ବି ଗତ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଶାେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ| ାରା
ଆେୟାଜି ତ ବି ଶାଳ ସମାେବଶ ଓ ଜାତୀୟ अଧି େବଶନେର ଦଳର अେନକ
ପମୁଖ େନତା ଓ କମୀବୃ l ଓଡ଼ି ଶାେର ଉପwି ତ ରହି अZତଃ ଏତି କି ଜଣାଇ
େଦେଲ େଯ ଆେମ ଓଡ଼ି ଶାଠାରୁ ଦୂ ରେର େନାହଁୁ  अଥାତ ୨୦୧୯େର ଛବି zt େହାଇଯି ବ
େଯ ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜନୀତି େର ଏକ ବି ଶାଳ ପରିବUନ अବଶ!oାବୀ େହାଇଯାଇଛି 
ପଧାନମvୀ ଶୀ ନେରl େମାଦୀ'ୁ ଓଡ଼ି ଶାର ଜନତା' ାରା ଉ`ସି ତ ସXsନା, ବି ଭିନi
େନତୃ ବୃ l' ଓଡ଼ି ଶାର ଭି ନi ଭି ନi ପାZେର ଉପwି ତ ରହି ଜନତା' ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝି ବା ଆଦି ାରା
ଭାଜପା ଓଡ଼ି ଶା ପାଇଁ ଦରଦୀ େବାଲି ପମାଣି ତ କରିେଦଉଛି 
ବି ଗତ ଦି ନେର ଉUର ପେଦଶର ନି ବା ଚନେର ଭାଜପାର ସଂଖ!ା ଗରି;ତା ଓ ଏହାପେର
ପେର େସଠାେର େଯାଗୀ ଆଦି ତ!ନାଥ'ୁ ମୁଖ!ମvୀ ଭାବେର ନି ବା ଚି ତ କରିବା ାରା ସମଗ
େଦଶେର ହି lୁତର ଏକ ଲହରୀ ଆସୁଛି େବାଲି େକହି େକହି ସମାେଲାଚନା ମଧ! କରିଛZି 
େଦଶକୁ ଏକଛତବାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି େନଉଛZି େବାଲି ମଧ! େକହି େକହି କହୁ ଛZି 
ଧମନିରେପr େଦଶେର େକବଳ ହି lୁମାନ'ୁ ହQ ପାଥମି କତା ଦି ଆଯାଇଛି େବାଲି କି ଛି
ଗଣମାଧ!ମ ଆେଖ!ପ କରିଛZି  େସ ଯା’େହଉ, େଦଶେର େଯ ସ ାଧୀନତା ପେର ଛअ ଦଶnୀ
ପେର କି ଛି ପରିବUନ ଆସି ଛି ନି uୟ ଉUରପେଦଶର ମୁଖ!ମvୀ ଶୀ ଆଦି ତ!ନାଥ ଏବଂ
ତା'ର

ମvୀମgଳର

ସଦସ!ମାେନ

ବUମାନ

ସମଗ

ରାଜ!ର
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ସଂwାମାନ'ର ପରିଦଶନେର ଯାଇ ଉନi ତି ପାଇଁ ଯେଥt ଆଗହ େଦଖାଉଛZି , ଏହା ନି uୟ
ଭାବେର ଖୁସିର ବି ଷୟ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଗୀଷ@ର ନି ଦାଘ ନି ;ୁର େହଲାଣି , ଗରମ ପବନ େଦହ ଜାଳି ଲାଣି  କବି ର ହୃ ଦୟ ତରଳି
ତରଳି , अେନକ କବି ତା ସୃtି କରିଲାଣି  ସମୟ ଆସି ଛି, ବି ଶାମ େନବାର, ଗୀଷ@ अବକାେଶ
ଭମେଣ ଯି ବାର ସାହି ତ!େପମୀଏ ସଭାସମି ତିେର ସଜ କବି ତାର େସାତ ବହି ଲାଣି ଉkଳୀୟ
ନବବଷର ଉଲf ାସ, ପଣା ସଂକାZି ର ସୁଷମ ପରଶ ଆହାନ ପତି କା ପୁଣି ଆସି अଛି , େନଇ
ସବୁ ମନ ଉ~ାହ ହରସ
ବି ଗତ ମାସେର अନି ବାଯ! କାରଣ େହତୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ସଂjରଣ ପକାଶି ତ

େହାଇପାରିନଥି ଲା େସଥି ପାଇଁ ମଁୁ ଦୁ ଃଖିତ ଆଶା କରୁ ଛି ଚଳି ତ ସଂjରଣ ଆପଣମାନ'ୁ
ଭଲ ଲାଗି ବ
ଧନ!ବାଦ
ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
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ସାଗତଂ ନବବଷ 
ସୁସାଗତଂ ଉkଳୀୟ ନବବଷମ୍
ଐତି ହ! ସନi ା, ସଂjୃତି ନି ପୁଣା ଏହି େମା ଉkଳ ମାତା 
ଭାରତ କାସାେର ରାଜୀବ ସଦୃ ଶ େହାଇअଛି ବି କଶି ତା 
ପତ
ୂ ମେହାଦଧି ଶରୀର ବି େଧୗତ କେର ଏହି ମାତୃ କାର 
ପକୃ ତି ସoାର, ଐଶ ଯ! ଆକର, ବି ଶେମାହି ନୀ ଧରାର 
କଳା-ସଂjୃତି ର अେଟ ମହାବ ସକଳ ାନର ଉ~ 
ନୀଳାଚଳଧାମ ଏ ପବି ତ ମାଟିକୁ କରିଛି ବି ଶବିଖ!ାତ 
ଷଡଋତୁ କେମ ାଦଶମାସେର ହୁ अଇ ବି ବିଧ ପବ 

ପେବାଧ ଚl ମୁଦା

ଗଣପବ ସହ ଶାୀୟ ପରବ ପାଳି ତ ଯଥା ସoବ 
ଚି ତା ନrତେର େମଷ ରାଶି ଯୁ େଚୖ ତ େଯ ଆଦ!ମାସ 
ଉkଳୀୟ ହି lୁ ମହାଆନlେର ପାଳZି ବଷ ବି େଶଷ 
ମୃଦୁସମୀରଣ ,େକାମଳକି ରଣ ଧରାେର ଯାଏ ପସରି 
ରାଧାକୃ 'ର େଦାେଳା~ବ ସହ ସନi େହାଇଛି େହାଲି 
ଚଇତେର ଦg, अେଶାକା अtମୀ, ଶୀରାମ ନବମୀ ପବ 
ମହାବୀର ହନୁ ମାନ' ଜୟZୀ ପାଳି ତ ହୁ ଏ ସରବ 
अେଶାକାtମୀେର अେଶାକ କଳି କା କରିଥାZି େଯ େସବନ 
ଦୁ ଃଖ-େଶାକ-ମନ ାପ ଓ ୟvଣା େହାଇଥାଏ ଉପଶମ 
ଏକାଦଶ ରୁ ଦ अବତାର ରୂେପ ମହାବୀର ଆେନୟ 
ସଭି େର ତା'ୁ ଉପାସନା କେଲ ବର ମି ଳଇ अଭୟ 
ପଭୁ ଶୀରାମ ଓ ଭ ମାରୁ ତି ' ଜୟZୀ ହୁ ଏ ପାଳନ 
ଶsା ଓ ନି ;ାେର,ଭି ମାନସେର କରZି ପଜ
ୂ ା ବlନ 
ଉkଳୀୟ ନବ ବରଷ ରୂପେର ମହାବି ଷୁବ ସ'ାZି 
ମହା ଉଲf ାସେର କରZି ପାଳନ େହାଇଣ ପବ
ୂ  ପ ୁ ତି 
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ପଲf ୀଠୁ ସହର ଉ~ବ ମୁଖର ସବତ ଖୁସି ଆସର 
ପର ଆପଣାର େଭଦାେଭଦ ଭୁ ଲି େହାଇଥାZି ଏକାକାର 
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଯାନୀ-ଯାତା-ପବ ନୁ ହଇ େକବଳ ମଜା-ମ ି ର ଆସର 
େସiହ-ସାବନେର ଭାତୃ ତ ବnେନ ସେବ ହୁ अZି ନି ଜର 
ଶତ{ତା ଭାବନା କରି ପରିହାର ବି େଷ ଭାବକୁ ତ!ଜି 
ଶୁଭ ନବ ବେଷ ଶାଶ ତ େପମେର ଆନେl ରହି ବା ମି 
ଧମ-ସଦାୟ-ଜାତି େଭଦ ଭୁ ଲି ଭାଇଚାରା ଭାବ େନଇ 
କପଟ ଛଳନା ଦୂ ରକରି ଆେମ ସଭି 'ୁ େଦବା ବଧାଇ 
ଭି ନi ତା ମଧ!େର ଏକତାର ମv ସ ତvତା ଏ ମାଟିର 
ଏହି ଭାବନାକୁ କରିଣ ପାେଥୟ ସେବ ହୁ अh ଉଦାର 
ପାଚ!ସଭ!ତା ଓ ସଂjୃତି େର ଥାଏ ସାଧୁତା-ନୀତି -ଆଦଶ 
ପାଥ|ବ ସୁଖେର େହେଲ ମଦମU ପuାେତ! ମି ଳଇ େକf ଶ 
ମଧୁ ପପାନେକ ମଧୁର ସକ େହଉ ସଦା ଉୀବି ତ 
ଉkଳୀୟ ନବ ବଷେର ସରେବ ହୁ अh ବି େଶଷ େମାଦ 
ସଦା େମୖ ତୀଭାବ େହଉ ବି ରାଜି ତ ସୁଖ-ଶାZି -ନି ରାମୟ 
ଉkଳୀୟ ଶୁଭ ନବୀନ ବଷେର ବି ଶ େହଉ ମଧୁମୟ 
ରଚୟି ତା-ପେବାଧ ଚl ମୁଦା
ଗା/େପା-ସା'ୁଡା,ଗାମ,
ଭାମ!ଭାଷ-୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧
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େଜାମି େତାମି ଭୁତୁଣୀ
- ଶୁଣୁଛ?

- ହଁ , କୁ ହ େରାେଷଇଘେର ଥାଇ ଚି ରାଚରିତ ଢmେର ଶୀମତି ଦାସ
ଉUରେଦେଲ
- ଏଇ ଆମ ସାହି ର ମହାରଣାଘର ଝି अଟାର ବାହାଘର ଠି କ୍ େହାଇଗଲା
କାଲି ସn!ାେର େଯଉଁ ଗହଳି ଚହଳି ସବୁ େଦଖୁଥିଲ, ସବୁ େସଇଥି ପାଇଁ
େହଇଥି ଲା ନି ବn
 କରିେଦେଲ େବାଲି ଶୁଣିଲି
େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଶୀମତି କହି େଲ, “କାହାର କହି ଲ ?”
- ମହାରଣାଘର ଝି अ େଗାଟିଏ ତ ଝି अ ତା'ର ଥି ଲା

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ

- ଏଁ, େସ ଝି अକୁ ବି ପ ାବ ମି ଳିଗଲା ?
- ଏଣୁେତଣୁ ପ ାବ ନାହQ, ଇିନି ୟର୍ ବର ନି ବn
 େର ହୀରାମୁଦି େଦଇଛZି
େବାଲି ଶୁଣୁଛି
- ଏଁ, େସଇ ଝି अଟାକୁ ତେମ କଣ େଗାେଟ କହୁ ନଥି ଲ ?
- ହା ହା ହା େଜାମି  ଇଂରାଜୀ ଫିଲ@ର ଭୁ ତୁ ଣୀ
- ହଁ , େସଇ େଜାମି େତାମି ଭୁ ତୁ ଣୀ େକଜାଣି େକମିତି େଲାକମାେନ ଏମି ତି
ଝି अ ବି ପସl କେଲଣି ! ମା’େଲା अnାରେର େଦଖିେଦେଲ ହାଟ୍ େଫଲ୍
େହଇଯି ବ
ଖବର କାଗଜ ଉପେର ନଜର େଦଉ େଦଉ ଶୀଯୁ ଦାସ କହୁ ଥି େଲ, “ହଉ,
ଯାअ ଚା’ ଟା ମି ଳିନି ପଠାअ”
େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଶୀମତି ଦାସ କହୁ ଥି େଲ, “ ୟା ତା ଘର କଥା
େବଶୀ ବୁ ଝୁ ଛ? ଆମ ଟୁନା (ଭାଇ) ପାଇଁ ପ ାବେଟ କରି ପାରୁ ନ?”
ଶୀଯୁ ଦାସ ହସି େଦଇ କହି େଲ, “ହଁ , େଦଖିବା େକାଉଠି ଆଉ େକହି ଯଦି
େଜାମି େତାମି ଭୁ ତୁ ଣୀ ବିଥିବ େବାଇେଲ ପ ାବ ପେକଇବା”
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ମୁଠାଏ अନi
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ଶମି କ ଦି ବସ अବସରେର
ନି ତି ବାଜୁ ଥାଏ େପଁକାଳି ଏଠି
ହାତୀ େଘାଡ଼ା େଦବି କହି
ଆଖି େଖାଲୁ େଖାଲୁ ଶନ
ୂ !ତା ଖାଲି
ରାତି େଯେବ ଯାଏ ପାହି 
କାଗଜ କଲେମ ଆଇନ କହଇ
ଛअରୁ ଚଉଦ ଶମି କ ନୁ ହଇଁ
ଯି େବ ସି ନା ପାଠ ପଢ଼ି

ସୁସ@ ି ତା ମହାପାତ

ଦଇବ କି h େଲଖିଛି ଭି ନi
ଗରିବ ବାଳୁ ତ େଖାଜୁ ଛି अନi
ମାଆ ମାଟି ଦୂ େର ଛାଡ଼ି 
ଖଣି ଖାଦାନେର େଖାେଜ େକେବ ରୁ ଟି
େକେବ ଯାଇ ଇଟାଭାଟି
େହାେଟଲେର େକେବ କାେଟ ଶଇଶବ
अଇଁଠା ପତର ଚାଟି

ଭାଷା େମା ହଜି ଛି ସମୟର େସାେତ
ସରମ ଲାଗୁଛି କହି ବାକୁ େମାେତ
ଶମି କ ଦି ବସ ଆଜି
ସକାଳରି ଖଟି ସେ ମରଇ
ବି କଳ ପରାେଣ ତvୀ ଥରାଇ
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(ଶି ଶୁ) ମୁଠାଏ ଭାତକୁ େଖାଜି 
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ନୀତି ରାଜନୀତି େହାଇଛି େଫaା
ଆଠ ନୁ େହଁ ଏେବ अଠର ଘaା
ଶମି କ ଖଟୁଛି େଗାତି
ନି ରାଶା ଭି ତେର अnାର େହଜି
େକାଟି ମାନସରୁ ବି ସ@ତ ଆଜି
ଚି କାେଗା ସହର ତାତି 

ଜଗତୀକରଣ ଛଡ଼ାଇ େନଇଛି
ଶମି କର अଧି କାର
अନଶନ अବା ପତି ବାଦ କେଲ
ଚାକି ରୀ ଯି ବାର ଡର

ମଇ ଦି ବସେର ଆଜି ର ଆହାନ
େଶାଷଣ ମୁ କର
ଦୀନ ଶମି କର ଦାବୀ अଧି କାର
अଚି େର ପ
ୂ  କର

ଏନ୍.ଏ.ସି (ଏସ୍.ଟି) ଉ ବି ଦ!ାଳୟ
େସର - ୧୬
ରାଉରେକଲା - ୩
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ଖଟି ଓ କଟି
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୧
ଖଟିକୁ ଆଉ ଆସୁନଥି ଲା ସଂକq। ଖଟିର େସ େରଗୁଲାର କtମର। େସ
ନଆସି େଲ ଖଟିଟା ପାଣି ଚିଆ େହାଇଯାଏ। କି ଛି ଜେମନି । ସଂକq ଥେର
େଯଉଁଥିେର

ହାତ

ଦି ଏ

ତାକୁ

େସ

ଛାେଡ଼ନି ୍।

ବଡ଼

କଳାକାରଟିଏ।

କଳାକାରମାେନ ଆପଣମାେନ କଣ ଭାବି େଲ? କଳାକାର ମାେନ େସ
ଚି ତକର, େଲଖକ, କବି , ନୃ ତ!ଶି qୀ କି ଗାୟକ ନୁ େହଁ । କଥାେର େସ
କଳାକାର। କଥାେର ଆପଣ'ୁ ସବୁ େବେଳ ସୋହନ କରିପାରୁ ଥି ବା ନି ଆରା
ମଣି ଷଟିଏ େସ। ସବୁ ଯୁିକୁ ବୁ େଲଇ ବେ'ଇ ଏମି ତି ଯୁି କରିବ େଯ ତାହା

ଦି ତୀ ଚl ସାହୁ

କଥା େକେବ ଭୁ ଲ େହଉନଥି ବ। अବଶ! ପେର ଖାଂଟି ସତକୁ େସ ଗହଣ
କରୁ ଥି ବ। ତାର ଏମି ତି ଯୁି ଉପwାପନ କରିବାର ସି sାZ େହଲା ମଣି ଷ ଏକ
ମୁହଁା େହାଇ ଯି ବା ସବୁ େବେଳ ଭୁ ଲ। अନ!ମାେନ କହୁ ଛZି େବାଲି କହି ବା,
अନ!ମାେନ କରୁ ଛZି େବାଲି କରିବା େହଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ମ ବଡ଼ ଭୁ ଲ।
ଭୁ ଲକୁ ଗହଣ କେଲ କଣ ମି ଳିବ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭୁ ଲ ଓ ବି ଫଳତା।
अନ!ମାନ' ଠାରୁ କି ଛି ନି ଆରା କରି େଦଖାଇବା ହQ

ସାତv!। େସଇ

ମଣି ଷକୁ ହQ େଲାେକ ଜାଣି େବ, ଚି ହi ି େବ ଓ ମେନ ରଖିେବ। ସତେର ତ ଏେତ
ମଣି ଷ ଭି ତେର ତାକୁ ହQ ଖଟିର ମଣି ଷ ମେନରଖିଛZି ଆଜି ଯାଏଁ ତାର
अବତମାନେର। କଟି ପକାଇ ଚାଲିଗଲା େଯ ଖଟିକୁ େଫରୁ ନି େସମି ତି ଆଉ
ଖୁସି।
୨
େକାଉ କଥାରୁ ଆରo େହାଇ ସାତ ସମୁଦ େତର ନଈ େଡଇଁ ଆଉ େକାଉଠି
ପହଂଚି ପାରୁ ଥି ବା ଯାଗାଟି େହଉଛି ଖଟି। ମନ େଖାଲା କଥା େହାଇପାରୁ
େବାଲି ଖଟିେର ଧୀେର ଧୀେର ଭି ଡ଼ ଜେମ। ଚାରିଆଡ଼ର ଚା ଏଠି । ପତି
ବି ଭାଗର େzସାଲିtମାେନ अପ ଟୁ େଡଟ ତଥ! ଦି अZି ଏଠି । ରାଜନୀତି ,
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ସାହି ତ!, अଫିସ କାରବାର, ଘର ବ!ାପାର, ବଜାର ଦର, େପମ େବପାର ଠାରୁ ଆରo କରି
େସ ଖବର। େକାଉଥି େର अବେହଳା ନାହQ। ଖଟି ଖବରକୁ ଦୂ ରୁ ଜୁ ହାର େବାଲି ଏଠି େସଠି
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଗପୁଥିବା େଥାକାଏ କି h େବଳକାଳ େଦଖି ଖଟିେର ମୁହଁ ମାରZି । େକମି ତି ଆସି ବା େହଲା
ଆା ଖଟିକୁ େବାଲି ପଚାରିେଲ ମୁହଁ ଟାଣ କରି କଣ କହZି ଜାଣZି – କାହାକୁ େବଳ अଛି େଯ
ଏମି ତି ଫାଲତୁ ଗପି ବାକୁ ଏଠି କି ଆସି ବାକୁ , ଏପେଟ ଏମି ତି ଯାଉଥି ଲି ତ ଆସି ଗଲି। ଖଟିେର
କଣ ସବୁ ବକବାସ ଚାଲିଛି େଦଖିବାକୁ । ଏମି ତି କହୁ ଥି ବା ସନାତନବାବୁ ବି େବେଳେବେଳ
ଖଟିକୁ ଆସZି । ବସି େବଦମ େହବାଯାଏ ଗପZି । ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତର କଥା କଣ ଜାଣZି ,
ଗଲାେବେଳ କଥା ସବୁ େଦହକୁ େନଇ ଜେଣ କି ଦି ’ଜଣ େଲାକ' ସହ ତୁ ଟାଇ ଦି अZି ସଂପକ,
ଆଉ ପକାଇ ଦି अZି କଟି।
ଇlି ରା ନଗର, ୪ଥ ଗଳି , ରାୟଗଡା - ୭୬୫୦୦୧
ଦୂ ରଭାଷ : ୯୫୫୬୨୮୭୭୭୫
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ଏ ଫଗୁ କି ରm େଦଲା
ଏଥର ଯାହା ବି େହଉ ମଁୁ ତା'ୁ େଦଖା କରିକି ହQ ଆସି ବି ବାପା େମା ଟିକଟ୍
କଟା

େହଇଛି 

ବାପା'

ମୁହଁରୁ

zt

ଜଣାପଡୁ ଥି ଲା

େସ

ଟିେକଟ୍

କାଟିନାହାZି  ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷ ପରି ଚଳି ତ ବଷ ମଧ! ପୁରୀ ଯାଇ େହାଲି
େଖଳି ବାର ମନ ଆଗରୁ अବଶ! େମାେତ େହାଲି କହି େଲ ଚି ଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା
କି ଏ େଯ ନି ଜ ମୁହଁେର ରm େବାଳି େହାଇ अସନା େଦଖାଯି ବ କହି ଲ ସେତ?
କି h ଦୁ ଇବଷ େହାଇଗଲା ପୁରୀେର ଯାଇ ଜଗନi ାଥ' ସହ େହାଲି େଖଳି ବାର
ଆନl କହି େଲ ନ ସେର ବି ଗତ କଥା ସବୁ ଉେଭଇ ଗଲାଣି , ଏେବ େହାଲି
କହି େଲ ଭାରି ଉ~ାହି ତ ଲାଗୁଛି

अନି ଲ୍ େବାଇତି

ରାମୁକାକା - ଆେର ମା ସ@ତି ଏଇ େତା ଟିେକଟ୍ େହାଇଯାଇଛି େବାଲି
ବଡ଼ବାବୁ କହି େଲ ସn!ା ସାତଟାେର େtସନେର ବାବୁ ଥି େବ
ମନଟା ଉତ୍ଫୁଲିf ତ େହାଇ ଉଠି ଲା ଯା େହଉ ପୁରୀ ଯି ବା କାଯ!କମଟା
ସoବ େହାଇଗଲା ଏଥର ପୁରୀ ଗେଲ ସୁମିତ ସହ ନି uୟ େଦଖା କରିବି 
େଦଖା କରିବି ଆଉ େହାଲି େଖଳି ବି ମଧ! ସୁମିତ ତ େହାଲି କହି େଲ
ପାଗଳ ଆଉ ତା' ପାଗଳାମି େମାେତ ଭଲ ଲାେଗ େସଇଥି ପାଇଁ ତ
େହାଲି ନେହେଲ ମଁୁ କି ଏ ଆଉ େହାଲି କି ଏ?
ସn!ା େହଇ ଆସୁଥିଲା ଘରୁ ବାହାରି େtସନ ଯି ବାପବ
ୂ ର
 ୁ ପଜ
ୂ ାଘେର
ଦୀପଟିଏ ଜାଳି େଦଇ ପାଥନା କରୁ ଥି ଲି, େହ ପଭୂ ଜଗନi ାଥ, ଏଇ ଥର େମାେତ
ନି ରାଶ କରିବନାହQ େଯମି ତି େହଉ େମାେତ ସୁମିତ' ସହ େଭଟ କେରଇ

ମି ନାrୀ ଦାସ

େଦବ ରାମୁକାକା ଡାକୁ ଥି େଲ, ଆେର ମା ସ@ତି, ଜଳ୍ଦି ବାହାର ବାପା
େତେଣ େtସନେର େତା ପାଇଁ अେପrା କରିଥି େବ ତରବର େହାଇ ଘରୁ
ବାହାରି ଆସି ଥିଲି େtସନେର ବାପା ଟିେକଟ୍ ସହି ତ ପାଣି େବାତଲ, ଚି ପ୍ସ,
ବି jୁଟ୍ ଆଉ େକେତ କଣ ସବୁ

ଧରି अେପrା କରିଥି େଲ ତପସି ନୀ

ଏେପସେର ଟିେକଟ୍ େହାଇଥି ଲା େଟନ ବି ପfାଟଫମେର ଲାଗି ଥିଲା
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ବାପା ତରତର କରି େମାେତ େଟନେର ଚେଢ଼ଇେଦେଲ ମଁୁ ନି ଜ ସି ଟ୍ େଖାଜି ପାଇବାକୁ ସମୟ
ଲାଗି ନଥି ଲା େଟନ ଛାଡ଼ି ଲା ହାତ ହଲାଇ ବାପା'ୁ ବି ଦାୟ କହୁ ଥି ଲା େବେଳ ଝରକା େଦଇ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆସୁଥିବା ଥgା ପବନ ମନକୁ ଆେlାଳି ତ କରୁ ଥି ଲା ଆଉ ମଁୁ ମେନ ପକାଇଥି ଲି େମା अତୀତର
କି ଛି ସ@ତି ଏଇ େଯମି ତି କେଲଜ େବଳର କଥା, ସୁମିତ' ସହ େମାର ପଥମ େଦଖା
ଇତ!ାଦି  େସେତେବେଳ ମଁୁ ପୁରୀ କେଲଜେର ସiାତକ କରୁ ଥି ଲି େମଧାବୃ Uି ପାଇବାପାଇଁ
ଭୁ ବେନଶ ରେର ପରୀrା େହାଇଥି ଲା ସମଗ ରାଜ!ରୁ ପି ଲାମାେନ ଆସି ଥିେଲ ପଥମ
ପାଳି େର ବ!ି ଗତ ସାrାତକାର ପେର अେନକ ଛାତଛାତୀ ବି ଫଳ େହାଇଥି େଲ େହେଲ େଶଷ
ପଯ!ାୟକୁ ରହି ଥିଲୁ େକବଳ ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ମଁୁ ରାଉରେକଲାର ଛାତୀ ସ@ତି ଆଉ େସ
ପୁରୀର ଛାତ ସୁମିତ
େଶଷ ପଯ!ାୟେର अେନକ େମଧା ପରିrା େହାଇଥି ଲା ଏବଂ ସୁମିତ ଓ େମାର େjାର୍
ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହି ଥିଲା ସୁମିତ'ୁ େଦଖିବାପେର ମଁୁ ସି@ ତ ହସ ଟିଏ େଦଇଥି ଲି, अବଶ!
େସ ତାହାକୁ अଣେଦଖା କରିେଦଇ ଚାଲିଯାଇଥି େଲ େମାେତ ଏହା ବହୁ ତ ଖରାପ ଲାଗି ଥିଲା
ପରୀrା ସମୟେର ମଧ! େସ ଭାରି ଗoୀର େଦଖାଯାଇଥି େଲ ମଁୁ ହସି େଦେଲ େସ େମାେତ
अଣେଦଖା କରୁ ଥି େଲ ମେନ ମେନ wି ର କଲି ତା' ସହ କଥା େହବାପାଇଁ େସ େଟବୁ ଲ
ପାଖେର ନି ଜ ବnୁ ହି ମାଂଶୁ ସହ ବସି ପରବUୀ ପରୀrା ରାଉg ପାଇଁ ତୟାର େହଉଥି େଲ
େସମାନ' ପାଖେର ପହିଯାଇ अଭି ବାଦନ କରିଥି ଲା େବେଳ ହି ମାଂଶୁ େମା ସହ କଥା
େହଉଥି େଲ କି h ସୁମିତ ନି ଜ ପାଠପଢ଼ାେର ବ!

ଥି େଲ କି Xା ଥି ଲାପରି େଦଖାଉଥି େଲ

େହେଲ ତା' ବ!ବହାର େମାେତ କାହQକି େକଜାଣି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥି ଲା ମଁୁ ଝି अଟିଏ
େହାଇ ତା' ସହ କଥା େହବାପାଇଁ ଆସି ଛି, अଥଚ େସ େମାେତ ଆଡ଼ ଆଖିେର ଚାହଁୁ ନାହାZି 
େମା ଉପେର ଏେତ ରାଗ କାହQକି ? ହି ମାଂଶୁ ଆଉ ସୁମିତ୍ େସଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥି େଲ
େଶଷ ରାଉg ପାଇଁ େଘାଷଣା େହାଇଗଲା ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ସାମନାସାମନି ବସି ଥିଲୁ
ପରୀrକମାେନ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ପଶi ପଚାରି ଯାଉଥି େଲ ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ସମାନ
ଉUର େଦଉଥି ଲୁ अବwା ଏମି ତି ବି େହାଇଥି ଲା େଯ େଶଷେର ବରି; ପରୀrକ କହି େଲ
ଆପଣ ଦୁ ଇଜଣ' ଭି ତରୁ କି ଏ ଏଇ େମଧାବୃ Uି ପାଇେବ ତାହା ନି Uି େହାଇପାରୁ ନାହQ
େତଣୁ ବUମାନ ଆେମ େଯଉଁ କଠି ନ ପଶi ପଚାରିବୁ ତା ଉUର ଯି ଏ କହି େଦବ େସ ହQ ସଫଳ
େହଲା େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ମଁୁ ସୁମିତକୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲି େସ େସମି ତି େମାେତ अଣେଦଖା କରୁ ଥି ଲା େହେଲ ଏତି କି ଭିତେର
କାହQକି େକଜାଣି େମାେତ େସ ଏେତ ଭଲ ଲାଗି ଥିଲା େଯ େମାେତ ଇ`ା େହଉଥି ଲା, େସ ହQ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଜି ତି ଯାଆh ଏଇ ସମୟେର ବରି; ପରିrକ' ପଶiେର ନି ଜକୁ ସoାଳି େନଲି, େସ
ପଚାରୁ ଥି େଲ ସ@ତି ସାମZରାୟ ଆେମ ଆପଣ'ୁ ପଥମ ମଉକା େଦଉଛୁ  ଆପଣ ଏହି ପଶiର
ଉUର େଦଇ ପାରିେବ କି ? ମଁୁ ସୁମିତକୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲି ପଥମଥର େଦଖିଲି େସ େମାେତ
ନି େରଖିକରି ଚାହଁୁ ଛZି  ତା' ଆଖିେର ବି କଳ ଭାବ zt େଦଖାଯାଉଥି ଲା ସେତ େଯମି ତି
େସ ହାରିଗେଲ ସବୁ କି ଛି ହାରିଯି େବ ମଁୁ ବି ଚାରକ ମgଳୀ'ୁ ଚାହQ କହି େଦଲି ଏହି ପଶiର
ଉUର ମଁୁ େଦଇ ପାରିବି ନାହQ, େସେତେବଳକୁ ସୁମିତ' ମୁହଁ ଉଳ େଦଖାଗଲା ତା'ୁ ଚାହQ
ପଶiକUା ପଚାରିଥି େଲ, ସୁମିତ୍ ସାମଲ, ତୁ େମ ଏହାର ଉUର େଦଇ ପାରିବକି ? େସ ବି ନା
अେପrାେର

ସୂ

ଉUର

କହି େଦଇଥି େଲ

ସ ାଭାବି କ୍

ଭାବେର

ସୁମିତ୍

ଏହି

ପତି େଯାଗୀତାେର ସଫଳ େହାଇଥି େଲ
ସମେ

ସୁମିତ'ୁ େଘରିଯାଇ अଭି ନlନ ଜଣାଉଥି େଲ, େସଥି େର ମଁୁ ମଧ! ଥି ଲି, କି h କାହQକି

େକଜାଣି େସ େମାେତ ଭଲ ଭାବେର ପତି अଭି ବାଦନ ବି ଜଣାଇନଥି େଲ େସ ଯା େହଉ େସ
ଜି ତିଗେଲ େବାଲି ମଁୁ କି h ବହୁ ତ ଖୁସିଥିଲି
ପତି େଯାଗୀତା ସମା େହବାେବଳକୁ ସn!ା େହାଇଯାଇଥି ଲା ଆସZା କାଲି େହାଲି ଆଉ
ରାଜ! ରୀୟ ଏହି ପତି େଯାଗୀତା ଆେୟାଜକମାେନ େହାଲିର ଆେୟାଜନ କରିଛZି େବାଲି
କହି ଥିେଲ େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଦି ନଟିଏ ସୁମିତ ସହ ବି େତଇବି େବାଲି
ମେନ ମେନ ଖୁସି େହଉଥି ଲି େହେଲ ସୁମିତ' ମନ କାହQକି େକଜାଣି ଏେତ ଖୁସିେର ଥି ବା ଭଳି
ଲାଗୁନଥି ଲା ପରଦି ନ ସକାଳୁ ସମେ

େହାଲି େଖଳି ବାପାଇଁ ଏକାଠି େହବାେବଳକୁ େକବଳ

ହି ମାଂଶୁକୁ େଦଖି ସୁମିତକୁ େଖାଜୁ ଥି ଲି ପାଇଲି ନାହQ, େସଇ ସମୟେର ହି ମାଂଶୁକୁ ଡାକି ସୁମିତ୍
କଥା ବୁ ଝି ବା େବଳକୁ େସ କହି ଲା, େବାଧହୁ ଏ ସୁମିତ୍ ନି ଜ େକାଠରୀରୁ ବାହାରିନାହQ ମଁୁ
ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାକି ଆଣି ବି େସ ଚାଲିଯାଇଥି ଲା ଆଉ ତା ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ମଧ! ଆେଗଇ
ଯାଇଥି ଲି
- ସୁମିତ୍, କଣ େହାଲି େଖଳି ବୁନି ?
- ନା, ହି ମାଂଶୁ ତୁ ତ ଜାଣି ଛୁ ମଁୁ ପଥମ େହାଲି େଖେଳ େମା ଜଗନi ାଥ' ସହ ଏଥର ମଁୁ
ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ନୁ ଆ ଯାଗାେର, େତଣୁ େମା ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ଶୁଣୁଥାଏ େସମାନ' ବାUାଳାପ ମଧ!େର

ପଚାରିେଦଲି, “ମଁୁ ଭି ତରକୁ ଆସି ପାେର କି ?”
http://www.appsgeyser.com/4368717

- ଆେର ହଁ ଆସ ଆସ ସ@ତି
- ଆେର ଏଇ େଛାଟ କଥାଟିଏ ପାଇଁ ମନ ଦୁ ଃଖ କରୁ ଛ ? ଭଗବାନ େକାଉଠି ନାହାZି କହି ଲ
େଦଖି? ଭଗବାନ ତ ସବବ!ାପୀ ପାଣି ପବନ ମାଟି ସବୁ ଠି େସହି ବି ରାଜମାନ
- ଯାହା କହି ଲ ଶତ ପତି ଶତ ଠି କ୍ କଣ ସୁମିତ ବୁ ଝି ଲ ତ? ଏେବ େଖଳି ବ ନା ନାହQ
- ତୁ େମ ଯାअ ମଁୁ ଆସୁଛି ସୁମିତ ମୁହଁେର ସି@ ତହସ ଥି ଲା
- ଆଉ ହି ମାଂଶୁ! କଣ େହାଲି ପାଇଁ ବି େଶଷ ବ!ବwା େହଇଛି କୁ ହ ତ? ଭାmପଣା େହଇଛି ନା
ନାହQ ? ଚାଲ ଗfାେସ ଗfାେସ ପି ଇେଦବା
- ନା ନା େମାେତ େସ ସବୁ ଭାରି ଡର
- ଆେର ଏଥି େର ଡରିବାର କଣ अଛି ? େହାଲି ଭଳି ଦି ନେର ପି ଇବନି ତ ଆଉ େକେବ
ପି ଇବ ? ଚାଲ ଚାଲ
େମାେତ େହାଲି େଖଳି ବାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି , େତଣୁ ଦୂ ରେର ବସି ସମେ

େହାଲି େଖଳୁ ଥି ବା

େଦଖୁଥିଲି େହେଲ ହଠାତ ସୁମିତ୍ ଆଉ ହି ମାଂଶୁ େମା ଆଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ି ଆସୁଥିବା େଦଖି
କହୁ ଥି ଲି, େଦଖ୍ ସୁମିତ େମାେତ େହାଲି େଖଳି ବାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି  େହେଲ େମା କଥାକୁ ଧ!ାନ
ନ େଦଇ ମୁଠାଏ अବି ର ରm େସ େମା ମୁହଁ ଓ ମଥାେର େବାଳି େଦଇଥି େଲ େମାେତ
େହାଲିର ରm େକେବ ବି ପସl ନଥି ଲା କି h ଆଜି କାହQକି େକଜାଣି େମାେତ ଭାରି ଭଲ
ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବନେର अେନକ ଫଗୁଣ ରmହୀନ ବି ତିଯିବାପେର ଆଜି ଲାଗୁଥିଲା ସେତ
େଯମି ତି ଏହି ଫଗୁଣ େମା ଜୀବନେର ନୂ ଆ ରm ଆଣି େଦଇଛି  ସୁମିତର ମୁହଁକୁ ଚାହQ
ରହି ଥିଲି ତା' ଓଠେର ହସଟା ଆହୁ ରି अଧି କ ସୁlର ଲାଗୁଥିଲା
ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟେର େକହି ଜେଣ କହି ଲା, “ଉଠ ଉଠ ପୁରୀ ଆସି ଗଲା” ପୁରୀ ନଁା
ଶୁଣିେଦଇ ଛାତି ଭି ତେର େକମି ତି େଗାଟାଏ अଜଣା अନୁ ଭବ ଲାଗି ଲା େtସନରୁ ବାହାରି
ସି ଧା ମlି ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି େମା ମନେର େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା ଥି ଲା, ସୁମିତ୍ େହାଲି
େଖଳZି ତ େକବଳ ଜଗନi ାଥ' ସହି ତ େତଣୁ େସ ନି uୟ େଦଖାେଦେବ अବଶ! ଦି ନ ଆଉ
ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି  େସ ଏେବ ପତି ;ିତ ବ!ି ଜୀବନେର अେନକ େସାପାନ େସ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ସଫଳତାର ସହ ଉUୀ କରିଛZି  େସ ଆଉ େମାେତ େଦଖିେଲ ଚି ହi ି େବ କି ନା ଜାେଣନା
କି h ତା'ୁ େଦଖିବାପାଇଁ ମଁୁ ବ!ାକୁ ଳ େହାଇ ଉଠୁ ଥି ଲି
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମlି ର ଭି ତେର ପଜ
ୂ ା କରୁ ଥି ଲା େବେଳ ଚି ରାଚରିତ ଚି ହiା ବୁ ଢ଼ା େଗାେସଇଁ େମାେତ
ପଚାରୁ ଥି େଲ, “ଆେଲା ଝି अ ସାତ ବଷ େହଲାଣି  ସବୁ େହାଲିେର ଏମି ତି ଆସୁଛୁ େସଇ
େଗାଟିଏ ନଁା ଆଉ େଗାତେର ପଜ
ୂ ା ବି କରୁ ଛୁ େହେଲ େସଇ େଲାକଟି କାହQ? େତା ସାଥି େର
ଆସୁନି କାହQକି ?” ମନକୁ ହାଲୁ କା କରି ଉUର େଦଇଥି ଲି, “ଆସି େବ ମଉସା େସ ବି ଦି େନ
େମା ସହି ତ ଆସି େବ ଆପଣ େଦଖିେବ ଆଉ ଆଶୀବାଦ ବି କରିେବ” େଗାେସଇଁ ପଜ
ୂ ାେର
ଧ!ାନ େଦଉ େଦଉ କହୁ ଥି େଲ, “ଜଗନi ାେଥ େତା କଥା ଶୁଣh େଲା ମା” ମlି ରେର ମୁgିଆ
ମାରିେଦଇ େବଢ଼ା ବାହାରକୁ େଫରି ଆସି ଥିଲି ମଁୁ , େହେଲ େମା ପେର ପେର େସଇ
େଗାେସଇଁ' ପାଖେର ପହିଥି େଲ ସୁମିତ େଗାେସଇଁ ନଁା ଆଉ େଗାତ ପଚାରିବା ପେର
କହି େଲ, “ଏେବ ପରା ପଜ
ୂ ା କରିଲି ତମ ନଁା ଆଉ େଗାତେର ଆଉଥେର ପଜ
ୂ ା କଣପାଇଁ?”
- େମା ନଁାେର ପଜ
ୂ ା କି ଏ କରିଲା? ମଁୁ ତ ଆସି ନଥି ଲି
- ଆେର ବାପ ସାତ ବଷ େହଲାଣି ସବୁ େହାଲିେର େସଇ ମାଆଟି ଆସୁଛି, ତମ ନଁା ଆଉ େଗାତ
କହି ପଜ
ୂ ା କରି ଯାଉଛି ଏଇ ଏେବ ତ ଏଇଠି ଥି ଲା ଏଇ ବାଇଶି ପାହାଚେର ବସି ଥିବ
ପରା
- େମା ନଁା ଆଉ େଗାତେର କି ଏ କାହQକି ପଜ
ୂ ା କରିବ?
- ଧଳା େପାଷାକ ପି nି ଝି अଟିଏ ଆସି ଥିଲା େସ ସବୁ ବଷ ଏଇମି ତି ଆେସ ଆଉ ପଜ
ୂ ା କେର
ପଚାରିେଲ କୁ େହ, େସ ଦି େନ ଆସି େବ
- ଆuଯ! େମା ପାଇଁ ପଜ
ୂ ା अଥଚ ମଁୁ ଜାଣି ନି? େବାଧହୁ ଏ େମା ନଁା ଆଉ େଗାତେର ଆଉ
େକହି ଥି ବ ହଉ ମଉସା ଯାଉଛି , ସାmମାେନ େତେଣ େହାଲି େଖଳି ବାପାଇଁ ଡାକି େଲଣି
ମlି ର େବଢ଼ା ବାହାେର ପବଳ ଗହଳି , ଏଇ ଗହଳି େର ସୁମିତ'ୁ େକାଉଠି ପାଇବି ? ମନ
अେଧୖ ଯ! େହାଇଯାଉଥି ଲା େବେଳ ହଠାତ୍ େକହି ଜେଣ େମା ଉପେର ରm େଫାପାଡ଼ି େଦଇ
‘େହପି େହାଲି’ କହୁ ଥି ଲା ବି ର େହାଇ େଦଖିବା େବଳକୁ େମା ସାମନାେର ସୁମିତ୍ େସ ବି
ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି କହି େଲ, “ଓଃ ଆଇ ଏମ୍ ସରି େମା ସାm ଉପେର ରm ପକାଉ ପକାଉ
ଆପଣ' ଉପେର ପଡ଼ି ଗଲା”
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- ସାତବଷ ତେଳ ବି ତ ଏମି ତି ରm ପେକଇଥି ଲ ଭୁ ଲିଗଲ କି ?
- ସାତବଷ ତେଳ ? ମଁୁ ? ଆପଣ'ୁ ଉପେର ରm ପକାଇଥି ଲି, େକେବ େକଉଁଠି ? େମାର କି ଛି
http://www.appsgeyser.com/4368717

ମେନ ପଡୁ ନି ତ?
- ସବୁ ଭୁ ଲିଗଲ ? ଭୁ ବେନଶ ର ଇିନି ୟରିଂ ସକ|ଟ୍ ହାଉସେର େjାଲାର୍ସି ପ୍ ପରୀrା
ହି ମାଂଶୁ ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ 
- ଓଃ, ହଁ ହଁ  ସ@ତି ସାମZରାୟ ଆଇ ଏମ୍ େସା ସରି େସଦି ନ ବି ମଁୁ ଏହି ଭଳି अଭଦାମୀ
କରିଥି ଲି େବାଲି ସବୁ େମା ଉପେର ବି ର େହାଇଥି େଲ ତୁ ମକୁ ସରି କହି ବାପାଇଁ ଯାଇଥି ଲି,
େହେଲ ତେମ ଚାଲିଯାଇଥି ଲ ରୁ ହ ରୁ ହ.... ଏଇ ଟିେକ ଆଗରୁ ମlି ର ଭି ତେର ଜେଣ ବୁ ଢ଼ା
େଗାେସଇଁ େମାେତ କହି େଲ େମା ନଁାେର କି ଏ ଜେଣ ପଜ
ୂ ା କରିଛି େବାଲି ? େସଇଟା ତେମ
କରିଛ ?
େମା ମୁହଁ ଖୁସିେର ଫୁଲି ଉଠି ଲା ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ମୁg ହେଲଇ ଖାଲି ହଁ େବାଲି
ଜଣାଇଥି ଲି େସ କି h ହଠାତ୍ ସ ର ବଦଳାଇ େଦଲାପରି ଲାଗି ଲା
- ଆର୍ ୟୁ ମ!ାଡ୍? ତେମ ପାଗଳ ନା କଣ ?
- ତୁ େମ େମା ମଥାେର େଯଉଁଦିନ अଭି ର େଦଇଥି େଲ େସଇଦି ନୁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େମାର ସବୁ କି ଛି
େବାଲି ଧରିେନଇଛି  େସଇଥି ପାଇଁ ସାତବଷ େହଲା ପତି ବଷ ଏଇଠି କୁ ଆସୁଛି ଖାସ୍ ତୁ ମକୁ
େଦଖାକରିବା ପାଇଁ
- ତୁ ମର ମାନସି କ wି ତି ଠି କ୍ ଲାଗୁନି େମାେତ ଆର୍ ୟୁ ସି ରିୟସ୍? େହାଲିର ରmଟିେକ
ଲାଗି ଗେଲ କଣ ସକ େହାଇଗଲା? ଭଲପାଇବା େହାଇଗଲା? ଏ ସବୁ ପାଗଳାମୀ ମଁୁ
ଭାବୁ ଥି ଲି ତେମ ବୁ sିମାନ୍ େବାଲି ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁ ହାଯାଏନି 
- ହଁ , ତେମ େକମି ତି ବୁ ଝି ବ େମା ମନ କଥା! ତେମ ଏେବ ବଡ଼ େଲାକ ତମର ଜୀବନର ସବୁ
ସ ପi ପୁରଣ କରିଛ ତୁ େମ ଭଲପାଇବାର ମାେନ ବୁ ଝି ବ େକମି ତି?
- ଶୁଣ ସ@ତି ଏ ସବୁ ପାଗଳାମୀ ଛାଡ଼ ମଁୁ ଏ ସବୁ େପମେଫମେର ବି ଶାସ କେରନି  ତୁ େମ ବି
ଏ ସବୁ ବl କର େଫରିଯାअ େହାଲି ଭଳି ଦି ନେର ମୁgକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ମଁୁ ଚାେହଁ ନି
ତୁ େମ ବି କର ନାହQ ଆଉ ହଁ , େସ ଦି ନର ଭୁ ଲ ପାଇଁ ପୁଣିଥେର ସରି କହୁ ଛି 
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ସୁମିତ ତରବରେର ନି ଜ କଥା କହି େଦଇ େସଇ ଗହଳି ଭି ତେର କୁ ଆେଡ଼ ହଜି ଗେଲ େମା
ଆଖିରୁ ଲୁ ହର ଧାର ବହି ଚାଲିଥି ଲା अେନ!ାପାୟ ନଥି ଲା ବି ଗତ ସାତବଷ ପରି ପୁଣିଥେର
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ନି ରୁ~ାହି ତ େହାଇ ମlି ରରୁ େଫରି ଆସି ଥିଲି
ପୁରୀେର େହାଲିର ରm ଛାଡ଼ି ଗଲାପେର ସୁମିତକୁ ହଠାତ୍ ମେନ ପଡ଼ି ଲା ସ@ତି କଥା
ହି ମାଂଶୁକୁ େଫାନ୍ କରି ଡାକି ଥିଲା ସମୁଦ େବଳାଭୂମି େର ଦୁ ଇବnୁ ବସି କଥା େହଉଥି ବା
େବେଳ ସୁମିତ ପଚାରିଥି ଲା, ଆଛା ହି ମାଂଶୁ େତାର େସ ଭୁ ବେନଶ ରର େjାଲାର୍ସି ପ୍ କଥା
ମେନ अଛି ? େମାର େଗାେଟ ଝି अ ସହ କଡ଼ା ମୁକାବି ଲା େହାଇଥି ଲା ସ@ତି ସାମZରାଏ
- ହଁ , ଭାଇ ସବୁ ମେନ अଛି  େହେଲ େତାର ଆଜି ଏମି ତି େକମି ତି ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା
- ଆେର େହ, ଆଜି ତାକୁ ସକାେଳ େଦଖିଲି ମlି ର ବାହାେର ଥି ଲା େତାେତ କହି େଲ ତୁ
ବି ଶାସ କରିବୁ ନି େସ କଣ କରିଛି !
- ସ@ତି? ପୁରୀେର ? ସତେର ନା କଣ ? େସ ଏଠି କଣ କରୁ ଥି ଲା?
- େମା ନଁାେର ମlି ରେର ପଜ
ୂ ା କରିଥି ଲା ଆଉ କହି ଲା ସାତବଷ େହଲା େସ ପତି େହାଲିେର
ଏଠି କୁ ଆସି େମା ନଁାେର ମlି ରେର ପଜ
ୂ ା କରୁ ଛି  ପାଗଳି ଝି अେଟ ନାହQ କି ?
ହି ମାଂଶୁ ଗoୀର ଲାଗୁଥିଲା ସୁମିତ୍ ପଶିiଳ ନୟନେର ଚାହQଥିଲା, ହି ମାଂଶୁ କହି ଲା, “ବୁ ଝି ଲୁ
ଭାଇ, େତା ପାଇଁ େତା କ!ାରିୟର୍ ବହୁ ତ୍ ଇୋଟାa୍ ଥି ଲା େସଇ େjାଲାର୍ସି ପ୍ ନ ପାଇେଲ
ତୁ କି ଛି କରିପାରିନଥାh େତଣୁ ତୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲା ଜି ନିଷ େତାେତ ମି ଳିଗଲା ତା’ପେର
ଭାmନି ଶାେର ସ@ତିର ମଥାେର ରm େବାଳି େଦଇଥି ଲୁ େସ ନି ରୀହ ଝି अେଟ, ଏହାକୁ ଭଲ
ପାଇବା େବାଲି ଧରିେନଲା େଦାଷ େତାର ନାହQ, ତା’ର େସ ନି ଜଠୁ ଭଲ ପୁअେଟ ଚାହQେଲ
ପାଇଥାZା, ତୁ ଛାଟାେର େତା ପଛେର ପଡ଼ି ଲା ତୁ େସଦି ନ ବି ତା ସହ ଭଲ ବ!ବହାର
କରିନଥି ଲୁ, ଏେବ କରିବୁ େବାଲି ମଧ! େସ ଆଶା କରିନଥି ବ”
- େମାର ଏଠି ଭୁ ଲ କଣ ରହି ଲା? ସୁମିତ୍ ଆuଯ! େହାଇ ପଚାରୁ ଥି ଲା
- ନା େତାର ଭୁ ଲ୍ ନାହQ ଭୁ ଲ୍ ତା’ର େସ ହQ େମା କଥାେର ଭଳକି ଯାଇ ଭୁ ଲ୍ କରିେଦଲା
ତୁ କଣ ଭାବୁ ଛୁ, େସଇ େjାଲାର୍ସି ପ୍ ପରୀrାେର ତୁ ସଫଳ େହାଇଥି ଲୁ? ନା, େତାେତ
କରାଯାଇଥି ଲା ଆଉ େତା ସଫଳତା ପଛେର ଥି ଲା ସ@ତି େସ ଜାଣି ଶୁଣି େତା ପାଇଁ େଶଷ
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ପଶiର ଉUର େଦଇନଥି ଲା େସ ଚାହQଥିେଲ ଠି କ୍ ଉUର୍ େଦଇ ପାରିଥାZା କି h େସ
େସମି ତି କଲାନି  େସଇ ଭୂ ଲ କରିଲା
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- ତୁ କଣ ଏ ସବୁ କହୁ ଛୁ? େସ କାହQକି ଜାଣି ଶୁଣି ମନା କରିବ
- କାରଣ ସମେ

େତା ପରି ରୂr ଆଉ ଦୃ ଢ଼ମନା ନୁ ହZି  େକେତଜଣ େକାମଳ ହୃ ଦୟ ବି

अଛZି  ଆଉ ସ@ତି ବି େସମାନ' ମଧ!େର ଜେଣ େସ ଦି ନ େତା ରୁ r ବ!ବହାେର େସ
ବହୁ ତ ଆହତ େହାଇଥି େଲ ସୁsା କାହାକୁ ଜଣାଇନଥି ଲା େମାେତ ପଚାରିବା ପେର େତା
ଗରୀବ ଘର କଥା ମଁୁ ତାକୁ କହି ଥିଲି େସଇଥି ପାଇଁ େସ େତାେତ ଜି େତଇ େଦଇଥି ଲା ପେର
ମଁୁ ପଚାରିବାପେର କହି ଲା, ସୁମିତ ଜି ତିେଲ େସ ନି େଜ ଜି ତିଲା ପରି ଖୁସି େହବ
- େହ ଭଗବାନ ଏେତ ବଡ଼ କଥା ତୁ େମା ସାm େହାଇ େମାେତ କହି ନଥି ଲୁ କାହQକି ?
- େସ ମନା କରିଥି ଲା କହି ଲା େଯଉଁଦିନ ସୁମିତ୍ ନି େଜ ଉପଲବ୍ଧି କରିେବ େଯ େସ େମାେତ
ଭଲ ପାଆZି , େସ ଦି ନ େସ ନି େଜ େମା ପାଖକୁ ଆସି େବ
- ମଁୁ ମ ବଡ଼ ଭୁ ଲ କରିେଦଇଛି ଭାଇ ଏେବ କଣ କରିବି ଜାଣି ପାରୁ ନି ? ଆଜି ସକାେଳ ହQ
ତାକୁ କଣ ନା କଣ ସବୁ କହି େଦଇଛି  େସ କଣ ଆଉ େମାେତ rମା କରିପାରିବ?
- ଭଲ ପାଇବା ମଣି ଷମାେନ अନ!ର ସବୁ ଭୁ ଲକୁ rମା କରିଦି अZି  ଚାଲ ମlି ରକୁ ଯି ବା
ମlି ର େବଢ଼ାେର ମନ ଦୁ ଃଖେର ବସି ଥିଲି ମଁୁ  େମା ପାଖକୁ ଆସି ହି ମାଂଶୁ କହି ଲା, “ପଜ
ୂ ା
କରିଲ? ଫଳ ମି ଳିଲା?”
ନି ରବେର ହି ମାଂଶୁ ମୁହଁକୁ ଚାହQ ରହି ଥିଲି େସ କହି ଲା, “ଯାअ, େଗାେସଇଁ ନନା ମlି ର
ଭି ତେର ଡାକୁ ଛZି ପୁଣିଥେର ପଜ
ୂ ା କରିବ ” ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥି ଲି, େମା ହାତ ଧରି ମlି ର
ଭି ତରକୁ ଟାଣି େନଇଥି ଲା ହି ମାଂଶୁ ମlି ର ଭି ତେର େସଇ ବୁ ଢ଼ା େଗାେସଇଁ' ପାଖେର ଠି ଆ
େହାଇଥି ଲା ସୁମିତ୍ େଗାେସଇଁ ମଉସା କହୁ ଥି େଲ, “େତା କଥା ଶୁଣିେଲ େଲା ଝି अ ଆ
ଏଇଠି ଠି ଆ ହ” ସୁମିତ୍ େମାେତ ଚାହQ ରହି ଥିେଲ ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି ଜଗନi ାଥ' ଚକାଆଖିରୁ
ଆନlେର ଲୁ ହ ଝରି ଗଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା
ପରିକqନା ଓ କାହାଣୀ : अନି ଲ କୁ ମାର େବାଇତି ଏବଂ ମି ନାrୀ ଦାଶ
ସାଦନା ଓ ଉପwାପନା : ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
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ମାଟି ମାଆ
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ମା ଆଜି ନି  େହାଇ ଚାହQ ରହି ଛି
ମେନ अସରZି ପୀଡ଼ା ଧରି ରହି ଛି
େଖଳୁ ଛZି ଆଜି ରର େହାଲି ଛୁଆମାେନ ତା’ର

େସହି ମାଟି ମାଆର ସZାନ ତୁ ହି େର
ଆଜି କାହQ କରୁ ଛୁ ପେଭଦ ନି ଜ ଭି ତେର
अଜଣା अଚି ହiା େଲାକର କଥାେର ପଡ଼ି
କାହQ କରୁ अଛୁ ଲେଢ଼ଇ ନି ଜ ଭି ତେର

ସୁକାZ ନାୟକ
ଏଇଠି ସ ଗ, ଏଇଠି ନକ
କାହQ କରୁ अଛୁ ନି ;ୁର କମ
ପର କଥାେର ପଡ଼ି
କାହQ ଭୁ ଲି ଯାଉଛୁ ତୁ ମଣି ଷ ଧମ

ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ରଖିଯାଇଥି େଲ ମାଆର େକେତ େଯ ମାନ
ମେନ ପଡୁ ନାହQ କି ଆଜି େତାର ପବ
ୂ  େଗୗରବ ସାନ

େଯେତ ବାଧା ଆସୁ େଯେତ କt
ଭୁ ଲିଯାअନା େତାର ପରମ କUବ!
ମଣି ଷ ଧମ ଓ େଦଶ େପମେର ନି ଜକୁ କର ଆଭୁ ଷି ତ
ଏହା ହQ େହଉ ତୁ ମ ପରମ କUବ!
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ଉkଳର ଗାଥାଗୀତି
ତୁ େତା ପରା ମାଆ
େକାଟି େକାଟି ଓଡ଼ି ଆ'ର
ହୃ ଦୟ ଶନ
ୂ ! େହଉ ପଛେର
କଣ ସତେର ଏ ପୀତି ପି ୟାର
ମଁୁ ଖୁବ୍ ବି େବକବାନ୍ ଗୁଣୀ
ଆଉ ଭାଷାେର ନି ପୁଣତା
ମରେମ ଖିଆଲ ଆବି ଳତା

ଡାର ସn!ାରାଣୀ ପାଣିଗାହୀ

କୁ ସଂjାର ଏ ରା ାେର ଯାତାୟତ
ଏଥି ପାଇଁ ତୁ अବେହଳି ତ
େତା ସZାନର अେଧାଗତି
ପସବ େବଦନାେର ତୁ ପତାରିତ
ଦୁ ବଳ ତୁ େବଡ଼ି ର ବାଡ଼ି େର ଦୁ ନୀତି ର..
ଏଠି ତୁ ହି ତୁ ନି ରହି ଝରାଉ ଝରଣା ଲୁ ହର..
ଶତ ସହସ ମହାପୁରୁଷ' ଜନ@ଦାତୀ
ମଳି ନ େତାର ଏ େବଶ କାହQକି..
ତୁ ହି କହ ତ..
େପମ ଝର କି ଛି କି ବା ନାହQ
ହୃ ଦୟର zlନ ସୁ କି ପାଇଁ
ତୁ େମ କୁ ହ ଏ अବେହଳା କଣ ପାଇଁ
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ଏକ େକବଳ ମା େମାର
େକହି ନୁ େହଁ ତୁ ମରି କାହାର
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଏ ହାହାକାର କୁ ହ କାରଣ
ମଁୁ ପତୀrା କରିବି ଦି ନତମାମ
ପତୀକ େପମର ବnନର ପାଇଁ
ଜାଣି ବି ଜି ଣିବି ଏଥର ତୁ ମ ସାଥୀେହାଇ..
ହସି ହସାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ
ମହକି ବ େସ େଷାଡ଼ଶୀ େହାଇ
ଏ ଧରାେର ବତୀ ଏ ଧାରାେର
ଜନମ େନବି ବାରXାର େତା ଗଭେର
ମଁୁ ଗବ|ତ
େତା ବrରୁ ପି ଇ अମୃତ
ଏ େବଳାେର zlନ ସୁlରୀ
ଭର େମା ତନୁ ମନେର
ପଣ େନବି ଗାଥା େତାରି ଗାଉଥି ବି
ତରୁ ଣୀ ତରୁ ଣକାZି ରୂପ େତାର
ମନେର ଭରିବି ଶତବାର
ପତି ା କରିବି ସହସଥର
ପତି ;ା ପାଇଁ େତାର
ଭାଷା ସାହି ତ! ରଚନାର
ୁ ତି ଗାନ ସଂjୃତି ର
େଲାଡ଼ାନାହQ ଆଉକି ଛି ଏ ଜନମର
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ଆ'ିଛି ଛବି େତା ନବେଯୗବନର
େସ ସପନ େମା ପ
ୂ  େହଉ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଏ ବତ େମା ସାକାର େହଉ
ଉପବାସ ଉପବି t ନାହQ ଧାରାର
ମନଭରି େଦଖିନିଏ ରୂପକାZି ରୂପାZର
ତୁ ମା.. ତୁ େଶ;ା..
ମଁୁ ଧନ! େତା ଜଠରୁ ଜନମି
ଆଶି ଷ ଆଶୀବାଦ କର
େନବି ଜନମ ବାରXାର
ନତମ କ ଲଲାଟ େମା ପାଦତେଳ େତାର..
ଓଡ଼ି ଆ ପୀତି ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି
ହସି ଉଠୁ ଓଡ଼ି ଆ
େକହି ନ ବୁ ହାଉ अଶ{ େକାହର
ଦାଦନ ନୁ ହଁ େକହି ଆେମ
ଏ େଗୗରବ ଗୀତି ଆମ ଇତିହାସର

ବରି;ା ୀ ଓ ପସୁତୀ େରାଗ ବି େଶଷା
ବହ@ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଚୁ ଡ଼ା
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(୧)
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁअ ମା’କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗି ଲା
ପୁअ - ମା, କଣ ଦି ’ଟା େଦଲୁ ଖାଇବି 
ମା - ଚୁ ଡ଼ା କଦଳୀ େଦବି ?
ପୁअ - େହଃ, ଚୁ ଡ଼ା କଦଳୀ କଣ ସବୁ ମଣି ଷ ଖାଆZି ?
ମା - ଆଉ, ଚୁ ଡ଼ା ସhଳା କରିେଦବି ?
ପୁअ - େହଃ, ମଁୁ କଣ ଗଁାରୁ ଆଇଚି ? ଚୁ ଡ଼ା ଖାଇବି ?
ମା - ମୁଢ଼ି ଦି ’ଟା େଦବି ମି ଚର୍ ପେକଇ େଚାେବଇବୁ ?

ସୁବଳ ମହାପାତ

ପୁअ - ତୁ ଛାଡ଼! ମଁୁ ଯାଉଛି ମକରା େଦାକାନରୁ କଣ ଟିେକ ଖାଇେଦବି 
(୨)
ପୁअ ରହୁ ଛି ଗୁଜୁରାତେର କାମ କରୁ ଛି ସଫ୍ଟେୱର୍ କାନୀେର...
ପୁअ (େଦାକାନୀକୁ ) - ଭାଇ େପାହା େପfଟ୍ େକେତ ?
େଦାକାନୀ - ୧୫ ଟ'ା
ପୁअ - ଦୁ ଇ େପfଟ୍ େଦଲ ଆଉ ମମ୍ରା ପେକଟ୍ େକେତ ?
େଦାକାନୀ - ୧୦ ଟ'ା
ପୁअ - େସଥି ରୁ ବି ଦୁ ଇଟା େଦଇ ଦି अ
ପୁअ ଖାଇ ଖାଇ अଫିସ ଚାଲିଗଲା ମା ତା’ର ଆଁ କରି ଚାହQ ରହି ଥିଲା
ଗୁଜୁରାତି ଚୁ ଡ଼ା ସhଳା (େପାହା) ଆଉ ମୁଢ଼ି (ମମ୍ରା) ପୁअ େସiହେର
ଖାଇେଦଲା, ଘର ତି ଆରି ଜି ନିଷକୁ ଚାହQଲାନାହQ!!!
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ମୁଠାଏ ମ`
ୂ  ନା
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ମୁଠାଏ ମୂ`ନା:
ପକିତ ଗଗନ ପବନ
ପଜଳି ତ ପଗତି ଆେଲାକ

ପୁଟିତ ସୁଗn କଳି କା

ପଖରିତ ଜାତୀୟତା େସାତ
ପତି ାର ଜୂ ଆର କୂଳ ଲଂେଘ
ପରିଷଦ ହୁ ଏ

oୀଭୂ ତ

ପଶମି ତ େମୗସୁମୀ ପବାହ
ପତ!ାଖ!ାନ କେର ବାରXାର

ଶoୁନାଥ ଦାସ

ମୁଠାଏ ମୂ`ନା:
ନି ଦାଘେର ଭାସଇ ବସZ
ନି ଃଶେର ରୁ ଣୁଝୁଣୁ ଶ
ନି ଃଶ ାସେର ଝଲେକ ବି ଜୁଳି
ନି ଶାମଣି ଢାଳଇ େଜାଛନା
ନି ବ|କାର अZଃ अେଧାମୁଖ
ନି ବ|ଘiେର ମହାନ ଉଦାର
ନି uଳ େହେଲ ବି ହୃ ଦୟ
ନି uଳା ତଥାପି ବି ଦୀ
ମୁଖ! ସାଦକ; ‘अଭି ଯାନ’
୧୭୫ - ଏ/୧, ବି ଶଲr@ ୀ ତାଲା େରାଡ଼
େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୦
ଦୂ ରଭାଷ - ୦୯୦୩୮୩୯୭୧୩୫
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େକେବ ତୁ ଆସିବୁ
େକେବ ତୁ ଆସି ବୁ େକାଳକୁ େମାହର ମନ ହୁ ଏ ଛଟପଟ
େତା ବିନାେର ଜୀବନର ସବୁ ହସଖୁସି ଧାଏଁ େଯଝା ବାଟ
ଚାତକି ଆଖି େମା େଖାେଜ ନି ତି େତା େକାମଳତା ଭରା ଶରୀର
ଦୁ ଃଖି ନୀ ମନ ଝୁ ରୁ ଥାଏ ସଦା ପାଇବାକୁ OଶO େତାହର
ଅଧରୁ େତାହର ଝରାଇବୁ େକେବ ମି ଠାମି ଠା ନାଲି ହସ
ଅମୃତଝରା େସ ହସେର େତାହର ଜଗତଟା ହବ ବଶ
ଦେରାଟି ଭାଷାେର େମାହୁ ଥି ବୁ ମନ ସଭି Oୁ କରି ନି ଜର
ଟଳମଳ େହାଇ ପଡୁ ଥି ବ ପୁଣି କୁ ନି କୁ ନି ପାଦ େତାହର
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁଣି ଝୁ Oି ପଡୁ ଥି ବୁ ଧୂଳିମାଟି େବାଲି େହାଇ

ସୁମିତା ରାଉଳ

ଉଠାଇ ଆଣି ବି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି େଦବି କରୁ ଥି ବି େଗଲ ମୁହO
ଅଝଟ କରି ବୁ େମା ସାଥି େର େଯେବ ଶୁଣିବି ମଁୁ ମନ େଦଇ
ଦିନ େମା କଟିବ େତା ପଛେର ଧାଇଁ େତା ମୁହକ
ଁ ୁ ଚାହO ଚାହO 
ଆଖି ରୁ େତାହର ଝରି େଲ ଲୁ ହ େମା ଛାତିରୁ ଝରି ବ ଲହୁ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ କO େତା ପାଇଁ ସହି ବି ପି ଇଗଲା ପରି ମହୁ 
ମାଆ େବାଲି େମାେତ ଡାକି ବୁ ତୁ େଯେବ ଖୁ ସିେର ପାଗଳି େହବି
ନୟନତାରା େମା ଗOି ଧନ ଆେର େତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯି ବି
ଚାଲି ଆ ଶୀO ତୁ େକାଳକୁ େମାହର ବିଳO ନ କରି ଆଉ
ଅପୂOO େକାଳ େମା କରି େଦ ପୂରଣ ସବୁ ଦୁ ଃଖ େମାର ଯାଉ
ବାଗସାହି , Oୀତିପୁର, ଯାଜପୁର
େମା-9937861299

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

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖ!ା, ମଇ ୨୦୧୭

http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

33

ସକର
 ଖିअ
ଆଜି ର ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜେର
ବଦଳି ଯାଇଛି ସକର ପରିଭାଷା
ଐଶ ଯ! ପାିର अଦମ! ଲାଳସା अବା
ଶ ା ସଫଳତାର େମାହେର ଆେମ ସଭି ଏଁ
ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ
େଯଉଁଠି ପଛକୁ େଫରି େଦଖିବାର
ନାହQ େକୗଣସି ଆଶା ଆଉ ସoାବନା

େଦବସି@ ତା େବେହରା

ସଫଳତାର अହ'ାରେର ଆଜି
ଲୁ ଚି ଯାଇଛି ସକର ସବୁ ପରିଭାଷା
ଠି କ୍ ଭୂ ମିକର ଭଗi ୁ ପ ତେଳ
ବୟସର अପରାହiେର ଆଜି େଯେବ ମଁୁ ଏକାକୀ
अତୀତର ସ@ତିରୁ େଖାଜୁ ଛି ବସି
ସକର ସବୁ अଡୁ ଆ ଖିअକୁ
ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଛି କାହQ େକେତ ପଛେର
ଦି େନ ମଁୁ ନି େଜ ଜାଣି ଜାଣି
ତଥାପି ଏକୁ ଟିଆ ବିବାର ଡରେର
ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି ବାପା, ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ
ଆଉ ବାକି ସବୁ ର ସକୀୟ'ୁ
ଝୁ ରୁ ଛି ମଁୁ ସକର अତି rଣ େଡାରିକୁ
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ଠି କ୍ ଏକ ମଲା ଶବପରି
अେପrା କରିଛି େସହି ସମୟକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

େଯେବ ମଁୁ ଭାmି ପାରିବି ମାନ अଭି ମାନର ପାଚୀରକୁ
େଦଇପାରିବି େମା େବାଉ ମୁହଁେର ମୁଠାଏ ହସ
ବାପା' ମନେର କାଣି ଚାଏ ଦo
ଯି ଏ ଦି େନ େଦଖିଥିେଲ େମା ପାଇଁ अସରZି ସ ପi
ଯାହା ହଜି ଯାଇଛି ଆଜି ସମୟ େସାତେର
େମା ନି ଜର अପାରଗତା ପାଇଁ
ଆଉ ଭରି ରହି ଛି ମନେର େକବଳ
କି ଛିଟା अକୁ ହା ବ!ଥା ଆଉ अସରZି େକାଧ
ମାନ अଭି ମାନ अ`ାଦି ତ କରିଛି ମନକୁ
େମଘ ଆକାଶେର ଥି ବା ଭସା ବାଦଲ ପରି
ତଥାପି ମନେର अଛି େମା ଦୃ ଢ଼ ବି ଶାସ
ସୂଯ! ପୁଣି ଉଇଁବ ଦି େନ େମା ଜୀବେନ
ତା’ର ସୁେନଲି କି ରଣକୁ ବୁ ଣି
ଲିଭାଇ େଦବ େମା ଜୀବନରୁ ମାନ अଭି ମାନର ବାଦଲକୁ
ଖୁସିେର ପୁରି ଉଠି ବ େମାର ସଂସାର
ସମୟର ସୁମଧୁର ସଂଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ
ୟୁନିଟ୍ - ୯, ଫfାଟ୍, ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍
ଭୁ ବେନଶ ର - ୭୫୧୦୨୨
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ମହାଗାଥା : ରାମାୟଣ
ଆମ ଭାରତ ର अନନ! ମହାକାବ! : ରାମାୟଣ
ରାମାୟଣକୁ ଆମ ଧମେର ମହାକାବ!ର ଆଖ!ା ଦି ଆଯାଉଥି ବା େବେଳ ଏହା
ଆମର ମୁଖ! ଧମଗx ଭାବେର ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ମହାଭାରତ ସହ ଆମ
ସାମାଜି କ ଜୀବନସହ अmାmି ଭାବେର ଜଡ଼ି ତ ରହି ଛି। ଏହି କାହାଣୀର
ସତ!ତା େନଇ अେନକ ପମାଣ ମଧ! ମି ଳିସାରିଛି । ପୁରାତନ अେଯାଧ!ା
ନଗରୀ ଓ େସଠାେର ଥି ବା ଭଗiାବେଶଷ ସମୁଦ ଗଭେର ଥି ବାର ମଧ!
ପତi ତUବି ଦ ମାେନ ପମାଣ ପାଇଥି ବାର ଜଣାଯାଏ।
ମୂଳ ରାମାୟଣ ମହଷ| ବାଲ@ୀକି ' ାରା ରଚି ତ େହଇଥି ଲା। କି h କାଳକେମ

अଧ!ାପକ ସୁଶାZ ପୁେରାହି ତ

ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବି ଭିନi ଭାରତୀୟ ଭାଷାେର अନୁ !ନ ତି ନି ଶହ ବି ଭିନi
ରଚନା ରହି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ମୂଳ କଥାବ ୁ ସବୁ ରାମାୟଣେର ସମାନ
ରହି ଥିେଲ ମଧ! ବି ଭିନi ବି ଷୟବ ୁ େର ବି ବିଧତା ରହି ଥାଏ।
ଭାରତ ବାହାେର ବି ଭିନi ଏସୀୟ େଦଶମାନ'େର େସଠାକାର ଭାଷାେର
ରାମାୟଣ

େଲଖା

େଡାଯାଇଥି ଲା।

ବମା

(ବUମାନର

ମ!ାନମାର),

ଇେgାେନସି ଆ, କାେXାଡ଼ି ଆ, ଲାଓସ, ଫିଲିପାଇନସ୍, ଶୀଲ', େନପାଳ,
ଥାଇଲାg, ମାଲେୟସି ଆ, ଜାପାନ, ମେmାଲିଆ, ଭି ଏତନାମ, ଓ ଚୀନ
େଦଶେର

ରାମାୟଣ

ରଚି ତେହଇ

ଆଦୃ ତ

େହଇଥି ଲା।

ମୂଳ

ବାଲ@ୀକି ରାମାୟଣକୁ अନୁ ବାଦ କରି େକେତକ େrତେର ତାହାକୁ ବି ଭିନi
wାନେର କାqନି କ ଭାବେର ପରିବତନ କରି େସ ସବୁ େଲଖା ଯାଇଥି ଲା।
ଏହି ସବୁ ଭାଷାZରିକୃ ତ ରାମାୟଣ ମଧ!େର ୧୨ଶ ଶତାୀେର ରଚି ତ ତାମି ଲ
ଭାଷାର “ରାମାଭରତମ”, ୧୪ଶ ଶତାୀେର ରଚି ତ େତଲୁ ଗୁଭାଷାର “ଶୀ
ରmନାଥ

ରାମାୟଣମ”,

“ଖାେମର

ରିମକର”,

ପାଚୀନ

ଜାଭାଭାଷାର

“କାକାୱିନ ରାମାୟଣ”, ଥାଇଭାଷାର “ରାମକି ଏନ”, ଲାଓଭାଷାର “ଫରା ଲାକ
ଫରା ଲାମ” ଓ ବମୀୟ ଭାଷାର “ୟମ ଜାତଦ!ା” ପସି sି ଲାଭ କରିଥି ଲା।
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ରାମାୟଣର ମୂଳ କାହାଣୀ अେନକ ଭାଷାର େଲଖାେର अrୁ ରହି ଥିେଲ ମଧ! ଏଥି େର ପାଶ
ଘଟଣାବଳୀ ଓ ଚରିତ ଚି ତଣେର ବ!ାପକ ପରିବତନ ଲr! କରାଯାଇଥାଏ। अେନକ wଳେର
http://www.appsgeyser.com/4368717

wାନୀୟ ଘଟଣାବଳୀ, ସଂjୃତି ର ପେବଶ ଘଟିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସରୂପ “ଲାଖୟନ ଖାମର”େର
େକରଳ ଓ ଲr!ାୀପେର ମାପି ଲା ଗୀତ ଆକାରେର ରାମାୟଣର ଉପwାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଥାଇଲାgର

ୱାଟ ଫା େକଉ ରାଜପସାଦଠାେର ଥି ବା ରାଜମହଲର କାxେର ରାମାୟଣର

अ'ିତ ଚି ତ ବତମାନ ମଧ! ରହି ଛି। ଇେgାେନସି ଆର େଲାକନୃ ତ!େର ରାମାୟଣର
କଥାବ ୁ କୁ ବାେଲଟ ହି ସାବେର ଏେବ ମଧ! ପଚଳି ତ ରହି ଛି। ପେପଟ ନୃ ତ!, ମୁରାଳ
अ'ନେର ଲ'ା ଯୁsର ସବି େଶଷ ଚି ତ ସବୁ ପତି ଫଳି ତ େହଇଥାଏ।
ସଂjୃତ ରାମାୟଣ ସବୁ
ମୂଳ ବାଲ@ୀକି ପେର ସଂjୃତେର अନ! ରାମାୟଣ ସବୁ ମଧ! ରଚି ତ େହଇଥି ଲା। ଏଥି ମଧ!ରୁ
େକେତକ ମୂଳ ରାମାୟଣର କାହାଣୀକୁ ପୁନବ|ତ େହାଇଥି ବା wେଳ ଆଉ େକେତକ
ରାମାୟଣେର ଏଥି େର ଥି ବା ପାଶ କଥା ଉପେର ଗୁରୁତ ଆଧାର କରି, ତଥା ଏହାର ଦାଶନିକ
ଦି ଗ ଉପେର ବି େଶଷ ଆେଲାକପାତ କରି େଲଖା ଯାଇଥି ଲା। ଏହି ଭି ନi ରାମାୟଣ ମଧ!ରୁ
ମୁଖ! ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରି,
ଆଧ!ାତ@ ରାମାୟଣ - ବ!ାସ' ରଚି ତ ବହ@ାg ପୁରାଣେର अଧ!ାତି@ କ ଭାବନା ବି ଶିt ରାମାୟଣ
ରହି ଥିବାର

େଦଖାଯାଏ।

ଏହା

ପରବUୀକାଳେର

ସx

ତୁ ଳଶୀଦାସ'

ରଚି ତ

“ରାମଚରିତମାନସ”କୁ ପଭାବି ତ କରିଥି ବାର ଲr! କରାଯାଇଥାଏ। ବାଲ@ୀକି ରାମାୟଣ
ରାମ' ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଉପେର ବି େଶଷତ ପଦାନ କରୁ ଥି ବା େବେଳ अଧ!ାତ@ ରାମାୟଣ
ତା'ର ଈଶ ରୀୟ ଗୁଣକୁ େବଶି ଭାବେର ପତି ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏଥି େର ମଧ! ବାଲ@ୀକି
ରାମାୟଣ ପରି ସାତ କାg ରହି ଛି।
ବଶି ; ରାମାୟଣ ( େଯାଗ ବଶି ; ଭାବେର ମଧ! ପରିଚି ତ ) - ଏହା ମୁଖ!ତଃ ମୁନି ବଶି ; ଓ
ରାମ'

ବାUାଳାପଭାବେର

ରହି

ବଶି ;'

“अେଦୖ ତ

େବଦାZ”

ବନା

ଉପେର

ପଯ!େବଷି ତ। ଏଥି େର ମୂଳ ରାମାୟଣର अେନକ କାହାଣୀ ଓ ଉଦାହରଣ ରହି ଥିେଲ ମଧ!,
ଏଥି େର ବାଲ@ୀକି ରାମାୟଣର ସୂଣ  ବନା ନାହQ।
ଲଘୁେଯାଗ ବଶି ; - ଏହା କାଶ@ୀରର अଭି ନlନାअ' ାରା ପଣି ତ ଓ ଏହା େଯାଗ ବଶି ;ର
ସଂrି अନୁ ବାଦ।
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ଆନl ରାମାୟଣ - ଏହା ବାଲ@ୀକି ନି େଜ ରଚନା କରିଥି ବା କୁ ହାଯାଏ। ଏଥି େର ରାମାୟଣର
ମୁଖ! କାହାଣୀ ସଂrି ଭାବେର ରହି ଥିେଲ ମଧ! ଏହା ମୁଖ!ତଃ ପାଶ ବUୀ କାହାଣୀ ସବୁ ର
http://www.appsgeyser.com/4368717

ବି ଶଦ ବନା ଭାବେର ଲିଖିତ େହଇଥି ଲା। ଏଥି େର ସୀତାହରଣ ସମୟର ବନାେର
ରାେମଶ ରମଠାେର ରାମ' ଶି ବ ଲିm wାପନ ବି ଷୟ ବଣ|ତ େହଇଛି ।
अଗ ! ରାମାୟଣ - ଏହା अଗ ! ମୁନି' ାରା ରଚି ତ େହଇଥି ଲା।
अବଧୂତ ରାମାୟଣ - ଏହା ମଧ! ବାଲ@ୀକି ରଚନା କରିଥି େଲ। ଏଥି େର ସୀତା ଚରିତ ଓ ତା'
ଜୀବନୀ ଓ अବଦାନ ବି ଷୟକୁ ବି େଶଷ ଭାବେର ଗୁରୁତ େଦଇ ବନା କରାଯି ଛି। ଏଥି େର
ରାବଣର େଜ!;ଭାତା ସହସ ମ ି  ବି ଶିt ରାrାସର ବs ଘଟଣା ଉେଲf ଖ ରହି ଛି। ଏହା
ମୂଳ ରାମାୟଣେର ଉେଲf ଖ ନାହQ।
ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ହି lୁଧମର अନ!ତମ ମହାକାବ! ମହାଭାରତ ଓ ଧମ
ପୁରାଣ ଭଗବତେର ମଧ! अେନକ wାନେର ଉେଲf ଖ ରହି ଛି। ଭାଗବତ ପୁରାଣର ନବମ
jnେର ରାମ' କାହାଣୀ ରହି ବା ସହ ବି ୁ ପୁରାଣ ଓ अଗିi ପୁରାଣେର ମଧ! ରାମାୟଣର
ସଂrି ବନା େଦଖାଯାଏ
ଏକାଦଶ

ଶତାୀର

ସଂjୃତ

େଲଖା

“ମହାନାଟକ”େର

ରାମ'

ବି ଷୟେର

ଉେଲf ଖ

କରାଯାଇଛି  ଷ; ଶତାୀର ଏକ ରଚନା “ଦଶ ଗରିବ ରାrସ ଚରିତମବଧ”େର ବାଳକାg
ଓ ଉUରାକାg ନଥାଇ ମଧ! ରାମ'ୁ ମାନବୀୟ ଆକାରେର ବନା କରାଯାଇଛି 
ଆଳି କ ଭାଷାେର ରାମାୟଣ
ବି ଭିନi ଭାରତୀୟ ଭାଷାେର ରାମାୟଣ ଲିଖିତ େହଇଥି ଲା।
ଆnପେଦଶ -- ସକl ରାମାୟଣ େଗାଣା ବୁ sେରୀ' ାରା ଲିଖିତ ଓ ଏହା େତଲୁ ଗୁ
କାବ!େର

ଲିଖିତ। ଶୀ ବି ଶନl ସତ!ନାରାୟଣ' “ଶୀମଦ୍ ରାମାୟନ କqବୃ rୟମ” ଏକ

ବହୁ ଆଦୃ ତ େଲଖା ଓ ଏହାର କବି ଏଥି ପାଇଁ ାନପୀଠ ପୁରjାର ପାଇେଲ ଓ ତା'ୁ େତଲୁ ଗୁ
ଭାଷାେର କବି ସମାଟ କୁ ହାଯାଏ ।
ଆସାମ - କଥା ରାମାୟଣ ୧୪ଶ ଶତାୀେର ମହାକବି ମାଧବ କlଳୀ' ାରା ଲିଖିତ
େହଇଥି ଲା।

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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େଗାଆ - ୧୫ଶ ଶତାୀେର କୃ ଦାଶଶମା “ରାମୟାନୁ ” ରଚନା କରିଥି େଲ। ଏହା େକା'ଣୀ
ଭାଷାେର ରହି ଛି।
http://www.appsgeyser.com/4368717

ଗୁଜୁରାଟ - ୧୭ଶ ଶତାୀେର କବି େପମାନl ସ ାମୀ “ତୁ ଳାଷୀ କଥା ରାମାୟଣ” ନାମେର
ରାମାୟଣ େଲଖିଥିେଲ
ଜା{ ଓ କାଶ@ୀର - ୧୯ଶ ଶତାୀେର କାଶି@ ରୀ ଭାଷାେର “ରାମଚରିତ ମାନସ” େଲଖା
ଯାଇଥି ଲା।
କଣାଟକ - କନi ଡ଼ ଭାଷାେର ୧୩ଶ ଶତାୀେର “କୁ ମୁେଦlୁ ରାମାୟଣ” ଓ ୧୬ଶ ଶତାୀେର
“କୁ ମାର ବାଲ@ୀକି େତାଭେର ରାମାୟଣ” ତଥା ୧୩ଶ ଶତାୀର “ରାମଚl ଚରିତ ପୁରାଣ”
ରଚି ତ େହଇଥି ଲା
େକରଳ - ମଲୟାଲମ ଭାଷାେର “କାନନସା ରାମାୟଣ” ନାମେର ନି ରାନାମ ରାମ ପାଣି କର'
ାରା ୧୬ଶ ଶତାୀେର ଲିଖିତ େହଇଥି ଲା। अନ! ଏକ ରାମାୟଣ “ମ ି ଲା ରାମାୟଣ”
େସଠାକାର ମୁସଲିମ ସଂପଦାୟ ାରା ଆଦୃ ତ।
ମହାରାt - ମରାଠୀ ଭାଷାେର “ଭାବାଥ ରାମାୟଣ” ୧୬ଶ ଶତାୀେର ଏକନାଥ' ାରା
ରଚି ତ େହଇଥି ଲା। ୧୨ଶ ଶତାୀ ମରାଠୀ େଲଖାେର ମଧ! ରାମାୟଣ ବି ଷୟ ବ ୁ
ରହି ଥିଲା।
ତାମି ଲନାଡୁ - ତାମି ଲ ଭାଷାେର “କାମବାରମାୟନ” କବି କାମବାନ' ାରା ୧୨ଶ ଶତାୀେର
ରଚି ତ େହଇଥି ଲା।
ଉUରପେଦଶ - ୧୬ ଶ ଶତାୀେର େଗାସ ାମୀ ତୁ ଳସୀଦାସ “ରାମଚରିତମାନସ” େଲଖିଥିେଲ।
ଏହା ଉUର ଭାରତେର ବହୁ ତ ଜନପି ୟତା ହାସଲ କରିଥି ଲା।
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ରାମାୟଣ
ଓଡ଼ି ଆ

ଭାଷାେର अେନକ ରାମାୟଣ

ରଚି ତ େହଇଥି େଲ ମଧ! େସଥି ମଧ!ରୁ ୧୫ ଶ

ଶତାୀର ଭକବି ମଧ!ରୁ ପସଖାର अନ!ତମ କବି ବଳରାମ ଦାସ' ରଚି ତ ରାମାୟଣ
ସବାେପrା େବଶି ଆଦୃ ତ େହଇଆସି ଛି। ଏହି ରାମାୟଣ “ଜଗେମାହନ ରାମାୟଣ” ବା “ଦାgି
ରାମାୟଣ” କୁ ହାଯାଇଥାଏ ଓ ତାହା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ସୂଣ  ରାମାୟଣ ଭାବେର ରହି ଛି।

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ଭି ନi ଧମ େର ରାମାୟଣ
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ହି lୁ ଧମ ସହ ରାମାୟଣକୁ ପୃଥିବୀର अେନକ ଧମେର ସ ୀକୃ ତି ଦି ଆଯାଇ ତାହାର ଉଦାହରଣ
ଦି ଆ ଯାଇଥି ବାର େଦଖା ଯାଇଥାଏ।
େବୗs ଧମ - “ଦଶରତ ଜାତକ” ନାମେର େବୗs ଧମ ପୁ କେର ରାମ ଓ ସୀତା' ବି ଷୟ
ଉେଲf ଖ ଓ ବନା ରହି ଛି। ଏଥି େର ରାମ ଓ ସୀତା ବାଲ! ବି ବାହ କରିଥି ବା କଥା ସହ ବୁ s
ନି େଜ ରାମ' ବଂଶ “ଇ`ାକୁ ” ବଂଶ ଜାତ େହଇଥି ବା କଥା ଉେଲf ଖ ରହି ଛି।
େଜୖ ନ ଧମ - ଏକ ମୁଖ! େଜୖ ନ ସାହି ତ! ପୁ କ “େପୗମାଚରିୟାମ”େର େଜୖ ନ ଚରିତ ହି ସାବେର
ରାମାୟଣର ଚରିତ ମାନ'ୁ ବନା କରାଯାଇଛି । ଏଥି େର ରାମ ଓ ସୀତା ଆଶମକୁ ନ ଯାଇ
େଜୖ ନ ତୀଥ ଯାଇଥି ବାର ଉେଲf ଖ କରା ଯାଇଛି ।
ଭାରତ ବାହାେର ରାମାୟଣ
ଷ; ଶତାୀ ଆଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାେନ ଜାହାଜ ସାହାଯ! अେନକ େଦଶକୁ ବଣି ଜ
କରିବାକୁ ଯାଉଥି େଲ ଓ अନ! ଦୂ ର େଦଶର ପରିବାଜକ ମାେନ ଭାରତକୁ ଆସି ଥିେଲ। ତା'
ଜରିଆେର ରାମାୟଣର ବାରତା ବି ଭିନi େଦଶକୁ ପସାରିତ େହଇଥି ଲା। ଏହା ଫଳେର ଭାରତ
ବାହାେର अେନକ େଦଶେର ଏହି ସବୁ ରାମାୟଣର ପଚଳନ ଆଜି ଯାଏ ରହି ଛି।
ଚୀନ ଓ ତି ¡ତ େଦଶେର ଦୁ ¢ୁଆm ପାgୁଲିପି େର ରାମାୟଣର ବନା ରହି ଛି।
ୟନ
ୂ ାନ ଠାେର “େଲm କା ସି ପ ହର”
ଜାପାନ - “ରାମାେୟନi ା” ବା “ରମଣେଶା”
କେXାଡି ଆ - େରୟାମକର
ଇେgାେନସି ଆ, ବାଲି - ରାମକାଭାକ, ଜାଭା - କାକାବି ନ ରାମାୟଣ, େଯାେଗଶ ର ରାମାୟଣ,
ସୁମାତା - ରାମାୟଣ ସ  ୀପ
ଲାଓସ - େଫର ଲକ େଫରା
େନପାଳ - ସି sି ରାମାୟଣ ଭୁେକା ରାମାୟଣ

ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ଶୀଲ'ା - ଜାନକୀ ହରଣ
ଇରାନ - ଦାସତାନ ରାମ-ଏ-ସୀତା
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ସମସାମୟି କ ଗଦ! ରାମାୟଣ
ସମସାମୟି କ କାଳେର ଗଦ! ରୂପେର ମଧ! ରାମାୟଣ ଲିଖିତ େହଉଥି ଲା। କନi ଡ଼ ଭାଷାେର
େକ . ଵି . ପୁU ା' “ରାମାୟଣ ଦଶନମ” ଓ େତଲୁ ଗୁ ଭାଷାେର ବି ଶନାଥ ସତ!ନାରାୟନ'
“ରାମାୟନକqବୃ r!ମ” ଗଦ! ଆକାରେର ରହି ଥିଲା ଓ ଉଭୟ େସଥି ନି ମେZ ‘ାନପୀଠ’
ପୁରjାର ପାଇଥି େଲ। ମରାଠୀେର ଗଦ! ଆକାର େର “ଗୀତ ରାମାୟଣ ” େଲଖାଯାଇ ତାହା
ପେର ସୁଧୀର ଫାଦେକ' ାରା ସ ର ସଂେଯାଜନାେର କବି ତା ଭାବେର ପସି sି ହାସଲ
କରିଥି ଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ମାଟ|ନ ବକେଳ ରାମାୟଣକୁ ଆଧାର କରି ଭମଣ କାହାଣୀ
େଲଖିଥିେଲ।
ରାମାୟଣର ସାମାଜି କ ବ!ବହାର
ରାମାନl ସାଗର' ଟିଭି ଧାରାବାହି କ “ରାମାୟଣ” ଦଶକ' ାରା ବହୁ ଳ ଭାବେର ଆଦୃ ତ
େହଇଥି ଲା। ସୟ ଖାନ ୧୯୯୦ ଦଶକେର ରାମାୟଣ ଉପେର ଆଧାର କରି “ଜୟ ହନୁ ମାନ”
ନାମକ ଫିଲ@ ନି ମା ଣ କରିଥି େଲ। “ରାମାୟଣ” ନାମକ ଏକ ଜାପାନୀ ଫିଲ@ ଏକ ଆନି େମସନ
ଫିଲ@ ହି ସାବେର ମଧ! ନି ମ|ତ େହଇଥି ଲା। ୧୯୭୮ ମସି ହାରୁ କାଲିଫ|ଆର ବାତସାନଭି ଲେଲ
ଠାେର ରାମାୟଣ ବାବା ହଋଦାସ' ାରା अଭି ନୀତ େହଇଆସୁଛି। ଯୁରାt ଆେମରିକାର
ସାନ େଜାସଠାେର ରାମାୟଣର କାହାଣୀକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇ ପଦଶନ କରାଯାଉଛି ।
ଚି ତକାର ବି କାଶ େଗାେୟଲ ଓ େଲଖକ ବି ଜେୟl ମହାZି ଏକ ୧୦ - ଭାଗ କାଟୁ ନ
ଧାରାବାହି କ ନି ମା ଣ କରି ଛZି । ଏଥି େର ରାବଣ

ଚରିତକୁ ବି େଶଷ ଭାବେର ପଦଶନ

କରାଯାଇଛି ।
अବସରପା अଧ!r
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମହାବି ଦ!ାଳୟ
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ସପi

http://www.appsgeyser.com/4368717

(୧)
ସ ପiର
କ'ଣ ରଂଗ ଥାଏ ?
ଫୁଲ ପରି ରଂଗେବରmୀ,
ଇlଧନୁ ପରି ସାତରmୀ,
ନା' ମରୁ ଭୂ ମି ବାଲି ପରି ଧସ
ୂ ର ??
େନାହି େଲ େକମି ତି
ସ ପi ସବୁ ବୁ ଣି େହାଇ
ଚି ତିତ େହାଇଯାଏ
ଚି ତକରର ରm ଫୁଆରାେର

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ଜୀବନର କାନଭାସ ଉପେର !!
(୨)
ସ ପiର
କ'ଣ ଭାଷା ଥାଏ ?
ପାହାଡୀ ଝରଣା ପରି କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ,
ନଈ ଧାରର ଶ

ଝରଝର,

ନା' ସମୁଦର େଘାର ଗଜନ ??
ନ ଥିେଲ େକମି ତି
ସ ପi ସବୁ ରୂପାୟି ତ ହୁ ଏ
େଲଖା େହାଇ ଯାଏ,
େଲଖକର କଲମ ମୁନେର
କବି ତା' ର ଧାଡି େର ଧାଡି େର !!
୫୪, ଆୟ!ପଲf ୀ
କି ଟ ଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶ ର-୨୪
ଦୂ ରଭାଷ- ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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େପମ ନୁେହଁ अପରାଧ
ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁ େମ ଜାଣ,
େହେଲ, ସବୁ କି ଛି ଜାଣି ଶୁଣି,
ନି ତି ନି ତି ଏଇ ମି ତି କି ଛି ନ ଜାଣି ବାର,
ତୁ ମର ଏ ବାହାନା,
ସତେର, ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ।
ନି ତି ଦି ନ ଏଇ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ,
ଲୁ ଚି ବାର ଜାଗା ଜାଣି ଜାଣି ,
ଆଖି ବୁ ଜି େଖାଜି ବାର अଭି ନୟ,

ବି ନୟ ମହାପାତ

ସାଥି କୁ ଟିେକ ହସାଇବା ର ଏ ବାହାନା,
ସତେର ବଡ େରାମାକ ଲାେଗ ।
େବାଧ ହୁ ଏ,
ଏଇ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳର ନାଆଁ,
େପମ େବାଲି କୁ ହା ଯାଏ ।
ନି ତି ଦି ନ ତୁ ମ ଦି ଆ େଗାଲାପ ଟି,
ତୁ ମ େଖାଲା େପମ ପତ ପରି,
େସ ଚି ଠି େର ନା’ େଲଖା ଥାଏ,
ପି ତି କଥା, ବି ରହ ର ବ!ଥା,
ନା େଲଖା ଥାଏ ନାଆଁ, ଗାଆଁ, ଠି କଣା,
େକବଳ େଲଖା ଥାଏ,
େପମର अେଢଇ अrର,
ତୁ ମରି େଗାଲାପି ସାrର ।
ତୁ ମ ହୃ ଦୟ ର ମି ଠା ପି ରତି ର ଭାଷା,
ଓଠ ସି ନା କହି ପାେର ନାହQ,
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େହେଲ ତୁ ମ ଲାଜକୁ ଳି ଆଖି,
ତୁ ମ େପମ ଲୁ ଚାଇ ପାେରନା ।
http://www.appsgeyser.com/4368717

ସବୁ କି ଛି କହି ଯାଏ,
ମନ େମାର ବୁ ଝି ଯାଏ,
ତେମ େମାେତ େକେତ ଭଲ ପାअ,
ଆଖି ତୁ ମ ବାରXାର କହି ଯାଏ,
ତୁ ମ େମୗନ ସୀକୃ ତି ,
ନୀରବ େର େଦଇ ଯାଏ ।
େପମ କୁ ନା ଭାଷା େଲାଡା,
େପମ କୁ ନା ଆଶା େଲାଡା,
ଏଇମି ତି କଥା ସି ଏ,
ନ କହି ବି କହି ଯାଏ ମନ କଥା,
େକେତ ବା ଲୁ ଚାअ, अaି ର ନି ଆଁ ସି ଏ,
ନା' ଲୁ ଚାଇ ପାରିବ, ନା' ଲୁ ଚି ରହି ଯି ବ,
ଧୁଆଁ ଉଠି ନି ଆଁ ତ ଜଳି ବ ଦି େନ,
ହୃ ଦୟ କୁ ଜାଳି ବାକୁ ଆଉ େକେତ ଦୁ ର?
ଏଇ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଆେମ,
अତି େବଶି େଖଳି ସାରିେଲଣି ,
ଆସ ପି େୟ, େଖାଲି େଦବା ମନ କଥା,
ଦୁ ନି ଆ କୁ ଡରୁ ଥି ବା େଯେତ ଦି ନ,
ଏଇ ମି ତି ସି ଏ ନି ତି ଡରାଇବ,
ଡରିକି ହୁ ଏନା େପମ,
ଜାଣି ନି अ ଏଇ କଥା େମାର,
େପମ କି ଛି अପରାଧ ନୁ େହଁ ।
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ଏଇଠୁ ସକାଳ
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େସ ପୁଣି ଉଠି ବ !
ହଉ ପେଛ ଢି ରା େଦଇ
ମନର ଧସଡା କାx ,
ପୁଣି ଚଉେତଇ ରଖିବ
ଆଲୁ ରୁ ବାଲୁ ରୁ ସ ପi ସବୁ କୁ ,
େଭାର୍ ସକାଳୁ େନସି ଦବ ଆଖିେର
ଗଲା କାଲି ରାତି ର ବଳକା ନି ଦ ପେଛ

ଦି ଲିପ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

ଆଖି ତରାଟି େଦଖିବ ରାତି ର େସୗlଯ!;
ଏକାZ ର ଐଶ ଯ! େର ପର
ୂ ିଥି ବା
ଘରର ଚାରି େକାଣ ।

ହାତ ଆଉ ଯି ବନି ସାଉଁଟିବାକୁ
ଭୁ ଇଁରୁ ଛି gା ଗଜରାର ଉଦାସୀ ଟୁକୁ ରା ,
େଭାକେର ନି ଦ ଯି ବ ପେଛ ମାଗି ବନି
ତୁ ଣ ଟିେକ, ଲୁ ଣ ଟିେକ
ଜୀରା କି େସାରିଷ ଟିେକ
ରଜା-ଝି अ କୁ ।

अଡ କରି ଠି ଆ େହଇ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିବା
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अwି ର ପାହାଡ ଆଗେର େନହୁ ରା ହବ
ରା ା ଦବାକୁ ,
http://www.appsgeyser.com/4368717

ନେହେଲ ଲହୁ ଲୁ ହାଣ େହଇ ଚଢି ବ;
ଗାର କାଟି ଟାଣି ଦବ ନି ଜ ରା ା ।

ତକି ଆ ତେଳ ଚାପି ରଖିବ
େଯେତସବୁ अzt କଳା ଛାଇ ମାନଂକୁ ,
अnାରି ଗଳି େଦଇ ଗଲାେବେଳ
ଛାତି େର େଲଥାଏ େଛପ ପେକଇ ଦବ
େହେଲ , େଖାଜି ବନି କାହାରି ଉପwି ତି ,
ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ େଦଖୁଥିବ ନି ଜକୁ
ଜଗି ଥିବ ଚାରିଖୁରାକୁ , ହବାକୁ wି ତପ ।

अଂକ କଷୁ କଷୁ ନି ଦ ଆସି େଲ
ବୁ େଝଇବ –“ଜମା େଶାଇବୁ ନି ,
ପାଠ ପଢି ବୁ ,ବଡ ମଣି ଷ ହବୁ
ରଜା ଝି अ କୁ ବାହା ହବୁ ପରା”
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କଳାଜାଇ
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ମେତ େଲା ପାଗଳ କରିअଛି ପି ୟା
େତା ଓଠର କଳାଜାଈ
େକଜାଣି କାହQକି େସହି କଳାଜାଈ
କରିଛି ମେତେଲା ବାଇ ।
େଗାରା ଗାେଲ େତାର ହସ େଖଳି ଗେଲ
ସୁlରୀ ଦି ଶୁଛୁ େବଶି

ପଶାZ କୁ ମାର ନାଥ

ହସ ସାେଥ େତାର କଳାଜାଈ େଦଖି
ଆଖିଟା ଯାଉଛି ଲାଖି ।
ଜହi ପରି େତାର ମୁହଁଟି ସୁlରୀ
ତା େଦେହ ତି ଳକ ଚି ହi
ମନଟାକୁ େଯେତ ବାnି ରଖୁଥିେଲ
ବୁ ଝୁ ନାହQ େମାର ମନ ।

ସୁlରପୁର, ଉUରକୂଳହାଟ୍, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର ।
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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େମା େପମିକା, अମଲା ଓ େନତା
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େମା ଇଂରାଜୀ ମାଧ!ମ େପମି କା
अବା ହୁ अh
अମଲା କି େନତା
ସମେ

ଏକାପରି ;

ଓଡ଼ି ଆେର ପଢ଼ି େଲ କବି ତା
େକହି ବୁ ଝZି ନି
ଖାଲି ଦାZ େଦେଖଇ
ହସZି ତାଳି ମାରି

ଇଂ ଶାରଦା ପସାଦ ପରି ଡା
ମଁୁ େପମି କାକୁ େଲଖିେଲ
ଓଡ଼ି ଆେର ଖବର,
ବି େଦଶୀ ରm େବାଳା
ତା େଦଶୀ ମୁହଁେର
ପଡ଼ି ଯାଏ ଗାର;
େଯମି ତି ବଡ଼ବାବୁ 'ୁ
ଓଡ଼ି ଆ େଦଖିେଲ
େଟବୁ ଲ ଉପେର अଚାନକ
ମାଡ଼ି ବେସ ଜ୍ଵର

ମାତ ଆମ େନତା'ର
କି ଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହQ

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

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖ!ା, ମଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

48

अମଲା କଥାେର ମୁg ଟୁmାରZି
ଭଲ ମl ବୁ ଝି ବାକୁ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ତା'ୁ ଫୁରୁ ସତ କାହQ

େହ ପଭୁ ତୁ େମ ରrା କର;
ନାଡ଼ି ଚି ପିଚିପି ଥକି େଲଣି ବଇଦ
େବଳୁ େବଳ ବ!ାପୁଛି
ରାଇଜ ଯାକ
ଏ अସାଧ! ହି ଂରାଜୀ ଜର
ଏେବ,
ମୃତ ହୃ ଦୟେର ଓଡ଼ି ଆର
ଦି अ ଭାଷା େପମ ଉପଚାର

अଧ!ାପକ, େମକାନି କାଲ ଇଂଜି ନିୟରିଂ,
େକାଣାକ ବି ାନ ଏବଂ େବୖ ଷୟି କ ମହାବି ଦ!ାଳୟ, େଖାsା
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ଉଧାର
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अଫିସରୁ େଫରି କf ାZ େଦହଟାକୁ
ନି ଜୀ ବ େବଡ଼ ଉପେର अଜାଡ଼ି େଦଇ
ଟିେକ େଶାଇଚି କି ନାଇଁ, ତେମ ଡାକି ଦି अ
“େହଇ, ଉଠ ଚା’ ପି ଇବ”
ମଁୁ ଉେଠ, ଆଉ ଚା’ ବି ପି ଏ

ଏଇ ଧରା ବnାର ମି ଛ ଜୀବନ ବି

ଦି ଲିପ୍ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

େମାେତ ଭଲ ଲାେଗ

କାହା ଉପେର େକଜାଣି
କି h ମଁୁ ରାେଗ
अଭି ମାନେର ମୁହଁ ଫୁଲାଏ
ଭାେବ, ଆସି ବ! ନି uୟ ଆସି ବ!
କି ଏ ତ େହେଲ ଜାଣି ପାରିବ
କାହQକି ମଁୁ ପଛ କରି ଛି ଡ଼ା େହଇଛି
ସାରା ଦୁ ନି ଆ କୁ 

େହେଲ, େକହି ଆସZି ନି ମ!
େବାେଧ ସବୁ ଡରZି
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କାେଳ ତେମ େଫରି ଆସି ମାଗି ବସି ବ
ତମ ଭାଗର ଭଲ ପାଇବା
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େମା ଭାବନାେର ତମ ଭାବନା
େକେତ ମି େଶ ମଁୁ ଜାେଣନା
େହେଲ, ଏଇ ମି ଛ ଭାବନା
େମାେତ ଭଲ ଲାେଗ

ସବୁ ଧଁା ଧଉଡ଼ ଭି ତେର ବି
ଭଲ ଲାେଗ ବଂଚି ବାକୁ
କି ଛି ସମୟ ତମ ନଁାେର
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ଜୀବନ ନୁ ହଁ ଇ େଗାଲାପ ଶୟନ
ଫୁଲ ଆଉ କaା କେର ଆଗମନ;
ଗରିବ େହଉକି ଭାରତ ଶାସକ
ଦୁ ଃଖର କଷଟି େଦଖଇ ପେତ!କ

ଦୁ ଃେଖ ଉଦ୍ବି ଗi ସୁେଖ अଭି ଭୂ ତ
ଉଚି ତ ନୁ ହଇ ଶା अଭି ମତ;

ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରି କ୍

ଆେଲାକ ଗୁରୁତ अnାର େଦଖାଏ
ସୁଖର ଆନl ଦୁ ଃଖ େଦଇ ଥାଏ

ରାଜା େହାଇ ରାମ ଗେଲ ବନବାସ
ପୀଡ଼ା େଦେଲ ତା'ୁ େକେତ େଯ ରାrସ;
ଧଇଯ! ସହି େତ େହେଲ ସ{ଖୀନ
अପସରି ଗଲା ସମ

କଷଣ

ରାଜା ନଳ ରାଣୀ ଦମୟZୀ କଥା
ସହି େଲ ଜୀବେନ अତି ଶୟ ବ!ଥା;
େଶେଷ ନି ଜ ରାଜ! ପାଇେଲ େଫର
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ଭାରତ ସାଧୀନ ସଂଗାମ ସମେୟ
େକେତ େଯ କଷଣ ସହି େଲ େନତାଏ;
ଆଣି େଦେଲ େଶେଷ ସାଧୀନତା ସାଦ
ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି େହଉଛୁ ଗବ|ତ

ଦୁ ଃଖ ସମୟେର େହାଇ ଉଦ୍ବି ଗi
ଆତ@ହତ!ା କେର କାପୁରୁଷଗଣ;
ଆତ@ହତ!ା ଆେଣ ନାହQ ସମାଧାନ
ମୃତୁ! ପେର ମଧ! କେର ଉ¥ୀଡ଼ନ

ବି କୃତ ମାନସି କତା ଆତ@ହତ!ା
ନି ରାଶାବାଦର ଇଏ ପବଣତା;
ଜୀବନ େଯ अଟଇ ଆନlମୟ
ବୁ ଝି ବାକୁ ଏହା ଦି ଏନା ସମୟ

ନୂ ଆ ଏଆଇଜି କେଲାନୀ,
ଭୁ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମା - ବାପା
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ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ଥି େଲ େମା ଉପେର
ମlି ରକୁ କାହQ ଯି ବି
ତୁ େମ ପରା अଟ େଦବାେଦବୀ େମାର
ତୁ ମ ପାଦ ପଜ
ୂ ୁ ଥି ବି
ମାଆର ପଣତ ଥି େଲ େମା ମଥାେର
େକାଠାବାଡ଼ି କି ସ େଲାଡ଼ା
ଆଶୀବାଦ ହାତ ବାପା'ର ଥି େଲ
େଲାଡ଼ାନାହQ ଗାଡ଼ି େଘାଡ଼ା

ପଶାZ କୁ ମାର ନାଥ

ମାଆ ହାତରnା ଶାଗ ଓ ପଖାଳ
େମା ପାଇଁ अବଢ଼ା ପରି
ବାପା େଦଉଥି ବା ହାତ ଖ ସେତ
େମା ପାଇଁ ଦାମି କା ଭାରି
ଡାରଖାନାକୁ କାହQକି ଯି ବି ମଁୁ
େହାଇଥି େଲ େମାେତ ଜର
ବାପାମାଆ'ର େସiହ ମମତାେର
େହାଇଯାଏ ତାହା ଦୂ ର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ବାପା ମାଆ େମାର
ତା' ପରି େକହି ନାହQ,
ତା'ରି ସି ନିହ ମମତାେର ଗଢ଼ା
ମଣି ଷେଟ अେଟ ମୁହQ
ସୁlରପୁର, ଉUରକୂଳ ହାଟ, ପୀତି ପୁର
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଦୁ ଇଟି अଣୁଗq
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ପରୀrା
“ଏଥର କପି ର ଚାନ୍ସ ନାହQ କପି େଦଖିେଲ ଖାତା ଛେଡ଼ଇ େନଇ ଏମ୍ପି
କରିଦି अ େଗଟେର ଭଲ କି େଚକି ଂ କର” jୁଲର ମୁଖ! ଫାଟକ ଆଗେର

ଛି ଡ଼ା େହାଇ ବଡ଼ ଗoୀର ଭାବେର ପରୀrା ସୁପରିେଟେga ପରୀrାଥୀ ଓ
अଭି ଭାବକ ମାନ' ଆଡ଼କୁ ଚାହQ କହୁ ଥାZି 
ସମ ' ମୁହଁେର େଗାଟିଏ କଥା ସୁପରିେଟେga ଭାରି କଡ଼ା େଦଖିଲା ମାେନ
ପରା ଏମ୍ପି କରିେଦେବ
ପରୀrା ଆରoର କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁରା ପଚାଶ ମାକ୍ର ମଲ୍ଟିପଲ୍
ଚେୟସର ଉUର ଗୁଡ଼ା ଡାକି ସାରି ହଲରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସୁପରିେଟେga
ମହାଶୟ ରାଗ ଗରଗର େହଇ କହୁ ଥି େଲ େଯ “ଲାt୍ େବ୍ ପି ଲା ଦି ’ଟା'ୁ

ଦୀପକ ଷଡmୀ

ଏମ୍ପି କରିଦି अ, ତେମ ମାେନ େଫଲ୍ ହୁ अ କି ପାସ୍ ହୁ अ ଆେମ କି ଆଁ ଏେତ
ରିj ନବୁ େଯ...”
ପାଏସ୍ େଭାଜି
ପରୀrା ଶାZି ଶୃ¦ଳାର ସହ ପରିଚାଳି ତ େହାଇ ଥି ବାରୁ େଶଷ ଦି ନ ଏକ
େଭାଜି ର ଆେୟାଜନ କେଲ ସୁପରିେଟେga ମହାଶୟ ଚି େକନ୍ ହାଡ଼କୁ
କାଡୁ ମାଡୁ

କରି

େଚାବାଉ େଚାବାଉ ଜେଣ ପରୀrକ ସୁପରିେଟେga

ମହଶୟ'ୁ କହି େଲ “ସାର୍ ମଟନ୍ ଟିେକ େହଇଥି େଲ ଭଲ େହଇଥାZା”
ସୁପରିେଟେga ମହାଶୟ ଚି େକନ୍ େଝାଳକୁ ହାପୁଡୁ ହାପୁଡୁ କହି େଲ ମଁୁ ତ
କହୁ ଥି ଲି ଲାt अଧଘaାେର ଲm୍ େକାଶ୍ହିନ ଦି ’ଟା ଡାକି ଦି अ େବାଲି େକହି
ତ ଶୁଣିଲନି  େସତି କି ଯଦି ତେମ ମାେନ କରିଥା’Z େତେବ ଆଜି ମଟନ କଣ
ତା ସହ ପାଏସ୍ ବି େହାଇଥାZା
अଧ!ାପକ, େରାଲାg ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି , ବହ@ପୁର – ୧୦
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େହାଲି
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ଆସେର ଆସ ସଭି ଏଁ ଆସ
ଋତୁ ରାଜ' ପାଖେର ବସ
ବଉଳଭରା ଆXର ଡାେଳ
େକାଇଲି ଡାେକ କୁ ହୁ ର ତାେଳ
ଭअଁର ଆଉ ପରଜାପତି
ମଧୁଚୁXZି ଆନେl अତି 
େଦାଳମgେପ ରାଧା େଗାବି l
େଦଖି ସଭQ' ମନ ଆନl
ଫଗୁଣମାସ ଉଖୁଡ଼ା ମୁଆଁ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ଆମ ସଭQ'ୁ କେର କି ମିଆଁ
ରm େବରm अବି ର େବାଳି
अତି ଆନେl େଖଳି ବା େହାଲି 
ଜାତି अଜାତି ଭାବକୁ ଭୁ ଲି
ଗାଆଁ ଦାgକୁ େଦବା େଦାହଲି 
ନାଚ ନାଚି ବା, ଗୀତ ଗାଇବା
ମନ ଖୁସିେର େହାଲି େଖଳି ବା

ଗା/େପା : େବରୁ ଆଁବାଡ଼ି - ୭୫୨୦୮୨
ଜି ଲfା : ନୟାଗଡ଼
ଦୂ ରଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in
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ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଚୁ ନା େହଲା
େମା ସୁେନଲୀ ସ ପi
ପରବାେସ ତୁ େମ ଗଲ ଚାଲି
ବଦଳାଇ ତୁ ମ ମନ
ତୁ େମ ସି ନା ଗଲ ଚାଲି
ତୁ ମ ସ@ତି अଛି ଖାଲି
ପଶମି ତ େହଉନାହQ

ଶୀ ନୃ ସି ଂହଚରଣ େବେହରା

ମନର ବ!ଥା ହୁ ତାଶନ
ଭୁ ଲି ଯାଇଛ କି ତୁ େମ
अବା ରଖିଥିବ ମେନ
अଜଣା େସ କଥା େମାେତ
ତାହା ଜାଣି ଥିବ ତୁ େମ
अକୁ ହା େବଦନା ଭରା
େମାର ଏ ହୃ ଦୟ ପରା
ପି େg ପାଣ ଥି ବା ଯାଏଁ
ତୁ ମ ସ@ତି ଥି ବ ସାେଥ
ସପନ ସଉଧ େଯେତ
ମି ଶି ଗଢ଼ି ଥିେଲ ଆେମ
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କାଳ ତ ଭସାଇ େନଲା
ସବୁ ଆମ अଜାଣେତ
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କପାଳ ଲିଖନ ଆମ
अନ!ଥା କି େହବ
ମେନ ପଡୁ ଥି ବ େମାର ତୁ େମ
ଥି େଲ ଥାअ ଦୂ େର େଯେତ
ଶୀ ନୃ ସି ଂହଚରଣ େବେହରା
େଭାଇନଗର, ଭୂ ବେନଶ ର
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫

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

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖ!ା, ମଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

58

ଜନ@ଭୂ ମି

http://www.appsgeyser.com/4368717

େଯଉଁ ଭାଷାେର କଥା େହେଲ ବି
ଓଡ଼ି ଆ ହୃ ଦୟର ସଂଳାପ
େଯଉଁ अବwାେର ରହି ଥିେଲ ବି
ଓଡ଼ି ଶା ସହ
ଆତ@ାର ସକ
େଯଉଁ ଧମେର
େଯାଡ଼ି େହେଲ ବି
ଜୀବନ ସହ ବnା

ବରୁଣ କୁ ମାର ଦାସ

ଜଗନi ାଥ ଧମ
େଯଉଁଠି ବି ଠାଇଁ େନଇଥି େଲ
ହାତପାହାZାେର
ଧରି େହଉଥାଏ
ମାଟିର ମହକ
ଇମି ତି अ'ୁରିତ.... େହାଇଥାଉ
ଟାଣପଣ
ମନ ତେଳ ତେଳ
ତମାମ ଜୀବନ
ରାମନଗର କେଲଜ,
ରାମନଗର, ପୁବ  େମଦି ନିପର
ୂ
ପuି ମବm
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ବୃ rଟିଏ ଉପହାର ଦି अ

http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆସh ବି ବୃ l ଆମ ପରିେବଶକୁ ଆେମ ହQ ସଂରrଣ କରିବା ସାଧାରଣତଃ
େଯ େକୗଣସି ପବଦିନ अଥବା ଜନ@ଦି ନ, ବାହାଘର ବା େକୗଣସି अନୁ ;ାନର
ବାଷ|କ ଉ~ବ ପାଳନ େବେଳ ଆେମ ବି ଭିନi ଉପହାର ଆଦାନ ପଦାନ
କରିଥାଉ ଏହି ଉପହାର ସବୁ ପfାtିକ୍ ସାମଗୀ, ବା अନ!ାନ! େକୗଣସି ବ ୁ
ବା ଫୁଲେତାଡ଼ା େହାଇଥାଏ ଏହି ଉପହାର ସବୁ େକବଳ ବ!ୟସାେପrା
ଏବଂ ପରିେବଶ अହି ତକର େହାଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ କି ଛି ଦି ନପେର अେଲାଡ଼ା
େହାଇଯାଏ ଉପହାର ଗହୀତା ମଧ! ଏଗୁଡ଼ିକୁ େକବଳ ଫେଟାଟିଏ ପାଇଁ କି Xା
ଆଶାସ ତ ବ ୁ ରୂେପ ଗହଣ କରିଥାଏ ଏହି ସବୁ ଉପହାର ପରିବେU ଯଦି
ଶୀ ଲିmରାଜ ପସାଦ ପ%ନାୟକ

ଆେମ ବୃ rଚାରାଟିଏ ଉପହାର େଦଉ ବା ଦାନ କରୁ େତେବ ଆମ ଉପହାରର
ମଯ!ାଦା अrୁ ରହି ଯିବା ସେm ସେm ଆମ ଶୁଭ କାମନା ସବୁ ଦି ନ
ଗହୀତା' ହୃ ଦୟେର ମୃଦୁମଳୟ ସଂଚାର କରୁ ଥି ବ ଏତଦ୍ ବ!ତୀତ ଏହା
ଗହୀତା' ଶୁଭକାମନା ସହ ସମାଜର ଶୁଭ କାମନା କରିଥାଏ ଆେମ ମଧ!
ଆମର

ମାତାପି ତା,

ଆତ@ୀୟ

ସ ଜନ'

ସ@ତିେର

ଚାରାଟିଏ

େରାପଣ

କରିପାରିବା
ଦି ନକୁ ଦି ନ କମବs| ୁ ଯାନବାହାନ ଓ କଳକାରଖାନାର ପାଦୁ ଭାବ େହତୁ
ପରିେବଶ ଦୂ ଷିତ େହବାେର ଲାଗି ଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଉତା ବୃ sିପାଇବାେର
ଲାଗି ଛି ଏହି ତୁ ଳନାେର ଜmଲର ଘନତ କମ େହବାେର ଲାଗି ଛି ଏଥି ପାଇଁ
ଆେମ ଉkଟ ଜଳାଭାବର ସ{ଖୀନ େହବାକୁ ଯାଉେଛ ଦି ନକୁ ଦି ନ
େଜୖ ବବି ବିଧତା ହାସ ପାଇବାେର ଲାଗି ଛି କି ଛି ଦି ନପେର ଏହି ପୃଥିବୀର
ସମ

ଜୀବରାଶି ବି ଲୁ ପାୟ अବwାେର ଆସି ପହିଯି ବ, ଏଥି େର ଦି ମତ

ନାହQ
କି h ବୃ rେରାପଣ ାରା ଆେମ ଏହାର ପାଦୁ ଭାବକୁ କି ଛି ମାତାେର ହାସ
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େସ `ାକୃ ତ ଭାବେର ବୃ rେରାପଣ ପତି ଧ!ାନ

ଦି अZି , ତା େହେଲ ଆେମ ପୃଥିବୀକୁ ଧ ଂସମୁଖରୁ ବାଇ ପାରିବା ବୃ r େରାପଣ ାରା
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େହଉଥି ବା ଲାଭ;
୧. ବୃ rଲତା ପରିେବଶ ପଦୁ ଷଣକୁ ଦୂ ର କରZି 
୨. ଆମପାଇଁ अତ!ାବଶ!କ अମ¬ଜାନ େକବଳ ବୃ rମାେନ ହQ େଦଇ ପାରZି 
୩. ବୃ rମାେନ ଭୂ ତଳ ଜଳ ରକୁ ସାମାନ! ରଖିବାେର ସrମ
୪. ଖରାଦି େନ ବୃ rର ଛାୟାେର ଆଶୟ ମି ଳିଥାଏ
୫. ଆେମ ଖାଉଥି ବା ଖାଦ!ର अsାଧି କ ଭାଗ ବୃ rଲତାରୁ ହQ ମି ଳିଥାଏ
୬. ବଷାପାତର କାରଣ େହଉଛି ବୃ r
୭. ବି ଶାଳ ବୃ rମାନ' ଉପwି ତି ଭୂ rୟରୁ ରrା େଦଇଥାଏ
अଥେନୖ ତିକ ଦୃ tିରୁ ବୃ rର ଉପାେଦୟତା अନନ!;
୧. େଗାଟିଏ ବୃ rରୁ ଆମକୁ ବାଷ|କ ୧୭.୫୦ ଲr ଟ'ାର अମ¬ଜାନ ମି ଳିଥାଏ
୨. ଜଳଚକ ପାଇଁ ବୃ r ସହାୟକ େହାଇଥାଏ, ଯାହା ବାଷ|କ ୪୧ ଲr ଟ'ା ସହ ସମାନ
୩. େଗାଟିଏ ବୃ r ବାଷ|କ ୩୫ ଲr ଟ'ାର ବାୟୁ ପଦୂ ଷଣରୁ ରrା କରିଥାଏ
୪. େଗାଟିଏ ବୃ r ାରା ୧୮ ଲr ଟ'ାର୍ ମୃUିକାrୟ ବl େହାଇଥାଏ
୫. େଗାଟିଏ ବୃ r ଆମ ଘର ବଗି ଚାେର ରହି ବା ାରା ଆମ ପରିେବଶର ତାପମାତା ୩
ପତି ଶତ ପଯ!Z କମ େହାଇପାେର
ଚାଲh ଆେମ ସମେ

ଏକମନପାଣ େହାଇ ଆମ ଧରଣୀରାଣୀର ସୁରrା ପାଇଁ ବୃ rେରାପଣକୁ

ବତ କରିବା
ଯଦି ଉପହାର େଦବା - ଚାରାଟିଏ େଦବା

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

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖ!ା, ମଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

61

ମା ମmଳା
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ଜଗନi ାଥ ଓ ମା’ମmଳା
ମା’ ମmଳା' ସହ ଜଗନi ାଥ ସଂjୃତି ଓତଃେପାତ ଭାବେର ଜଡ଼ି ତ
ଜଗନi ାଥ' ‘ମାଦଳା ପାି’ର ପୁରୁଣା ପୃ;ାକୁ େରାମxନ କେଲ ଜଣାଯାଏ,
େକଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ

ପୁରୀ ଜଗନi ାଥ ମlି ରର ନୀତି କାZି

ସହ

କାକଟପୁର ମmଳା' ନୀତି କାZି ର ଏକ ଭାବପ
ୂ  ସଂପକ ରହି ଛି
ଶୀେrତର େrତାଧି ପତି ଶୀ ଜଗନi ାଥ ନି ଜ ଭାଇ ବଳଭଦ ଓ ଭଉଣୀ
ସୁଭଦା' ସହ ମି ଶି अେନକ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମାଧ!ମେର ଓଡ଼ି ଶାର ଧାମ|କ
ଭାବନାକୁ ପରିପୃt କରିଛZି  େଯଉଁଥିପାଇଁ ପତି ଟି ଓଡ଼ି ଆ ଲୀଳାମୟ ପଭୂ

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ଶୀ ଜଗନi ାଥ'ୁ ଓଡ଼ି ଆର ବଡ଼ ପୁअ ଭାବେର ମାନି େନଇଛZି  ପତି ଟି
ପବପବାଣୀ ଉ~ବ ଆଦି ତା'ୁ େନଇ ପରିକqନା କରାଯାଇଛି  େସହି ପରି
ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମଧ!ରୁ ନବକେଳବର अନ!ତମ ନବକେଳବରର अଥ
ନୂ ଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା अଥାତ ନବକେଳବରେର ପଭୁ ଶୀ ଜଗନi ାଥ
ସେମତ, ଶୀ ବଳଭଦ, ମା ସୁଭଦା ଓ ଚକରାଜ ସୁଦଶନ'ୁ ନି Xଦାରୁ େର
ନୂ ତନ ରୂପେର ନି ମା ଣ କରାଯାଇ ପୁନଃ ପାଣ ପତି ;ା କରାଯାଏ ଯାହା
ମାନବ ସମାଜକୁ ଏକ ବାUା ପଦାନ କରିବା ସହ ଦି ଗ୍ଦଶନ କରିଥାଏ
अଥାତ ଶରୀର ନଶ ର କି Zା ତାହାର अଧି ପତି ଆତ@ା अବି ନାଶୀ ଏହା
େଗାଟିଏ ଘଟରୁ अନ! ଏକ ଘଟକୁ ସମୟର ଇmିତେର ଯାତା କରିଥାଏ
େତଣୁ ଶରୀରର େମାହ ଛାଡ଼ି ନି ଜର ମନକୁ ଭଗବାନ' ଚରଣେର ସମପଣ
କରିେଦବା ଦରକାର
ଠି କ୍ େସହି ପରି ପତି ଆଠରୁ େକାଡ଼ି ଏ ବଷ ଭି ତେର ନବକେଳବର अନୁ ;ିତ
େହାଇଥାଏ ନବକେଳବରର ବି ଭିନi ବି ଧି ରହି ଛି େଯଉଁ ବଷ େଯାଡ଼ା
ଆଷାଢ଼ ପେଡ଼ େସହି ବଷ ନବକେଳବର କରାଯାଇଥାଏ ଏହା अତି କମେର
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୮ ବଷ ଓ अତି େବଶୀେର ୧୯ ବଷେର ପେଡ଼ ଏହି ନବକେଳବର ଚାେରାଟି ପଯ!ାୟେର
ସାଦି ତ େହାଇଥାଏ ଯଥା;
http://www.appsgeyser.com/4368717

୧. ବନେଯାଗ
୨. ଦାରୁ ସଂଗହ
୩. ଶୀ ମୂU|ଗଠନ
୪. ବହ@ ପରିବUନ
ଏହି ସମ

ପକି ୟା ମଧ!େର ମା ମmଳା' ପାଧାନ! अନନ! ନବକେଳବର େହତୁ

ଆବଶ!କ ଦାରୁ ସଂଗହ ପାଇଁ ମା ମmଳା' ପମୁଖ ଭୂମି କା ରହି ଛି
ବନଯାଗ ପବ ଆରoେର ବନଯାଗ ଯାତୀମାେନ ପଭୂ ଶୀ ଜଗନi ାଥ, ବଳଭଦ ଓ େଦବୀ
ସୁଭଦା ତଥା ସୁଦଶନ' ଆାମାଳ େନଇ ଚକରାଜ ସୁଦଶନ' ସହ କାକଟପୁର ନି କଟw
େଦଉଳି ମଠ अଭି ମୁେଖ ଯାତା ଆରo କରZି  େସହି ଦଳେର ପାୟ ୮୦ ଜଣ ଯାତୀ ଥାଆZି 
େସମାନ' ସହି ତ ଏକ କାଠ ଶଗଡ଼ି େର अନ!ାନ! ଦବ! ସେମତ ମା ମmଳା'ର ମହାସiାନ,
େବଶ ମାଜଣା ଓ ସମପଣ ନି ମେZ ଚୁ ଆ, ଚlନ, अଗରୁ , ପାଟବ, ପୁମାଲ! ଓ ମହାପସାଦ
ଆଦି ଆସି ଥାଏ ମା’' ସହ ମlି ର ଚୁ ଡ଼ାେର ବnାଯି ବାଲାଗି ଏକ ନୂ ତନ ଧ ଜା (ପତାକା)
ମଧ! अଣାଯାଇଥାଏ
ବନଯାଗ ଯାତୀମାେନ ବଡ଼ ନି ;ାର ସହି ତ ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୁେଷାUମ େrତରୁ
କାକଟପୁର ପଯ!Z ପାୟ ୬୦ କି େଲାମି ଟର ବାଟ अତି କମ କରZି  ବାଟେର େକେତକ ନି s|t
wାନେର େସମାନ' ପାଇଁ ରାତୀ ଆଶୟwଳୀ ନି ମା ଣ କରାଯାଇଥାଏ अନ!ାନ! େକୗଣସି
wାନେର େସମାେନ େକେବ ବି अଟକି ଯାଆZି ନାହQ ଏହି କାଯ!େର ଚକରାଜ ସୁଦଶନ
ପଥପଦଶକର ଭୂ ମିକା ନି ବା ହ କରZି  େସମାେନ େଦଉଳି ମଠେର ପହିବାପେର ଏକ ବୃ r
ମୂଳେର ଶୀ ସୁଦଶନ'ୁ wାପନ କରି େସଇଠାେର अବwାନ କରZି 
ଏହି ଖବର ମା ମmଳା' ପଜ
ୂ କମାନ' ପାଖେର ପହିବା ପେର େସମାେନ ମା’' ପଜ
ୂ ାନା
କରି ମା’'ର ଛଡ଼ାମାଳ ସହି ତ େଶାଭାଯାତାେର ବାହାରି େଦଉଳି ମଠେର अବwାନ କରୁ ଥି ବା
ବନଯାଗ ଯାତୀ' ନି କଟକୁ ଯାଆZି  ମା’'ର ନି ମvଣ ପାଇ ସମ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ଦବ!କୁ ସାଦେର େନଇ ମା’' େସବକ

ମାନ' ସହି ତ ମlି ରକୁ ଯାତା କରZି  ମlି ରେର ପହିବା ପେର ମାଆ' ବାମପାଶ େର
http://www.appsgeyser.com/4368717

ସୁଦଶନ'ୁ wାପନ କରି ପଜ
ୂ ାନା କରZି 
ଏହାପେର ଶୀମlି ରରୁ

अଣାଯାଇଥି ବା ଗୁଆ, ଚlନ, अଗରୁ

ଆଦି େର ମା’'ର ସiାନ

କରାଯାଏ ଏହି ସiାନକୁ ମହାସiାନ କୁ ହାଯାଏ ବାସି ବ େଧୗତ କରାଯାଇ ଶୁଖାଯାଏ ଓ ଶୀ
ମlି ରରୁ अଣାଯାଇଥି ବା ପାଟବ ପି nାଇ ଦି ଆଯାଏ ବଲାଗି ପେର ମା’' େଦହେର
अଳ'ାର ଲାଗି ହୁ ଏ ପାଦେର ରୂପାର ପାହୁ ଡ଼, ବଳା ଓ ପାଉଁଜି अaାେର ରୂପାର अaାପଟି
ଓ େଗାଠ ହାତେର ରୂପାର ବଟଫଳ, ମୁଠା ଚୁ ଡ଼ି ଓ ଖଡୁ  ବାହୁ େର ରୂପାର ତାଡ଼ କେର
ସ ପଦକ, ସ  କଫୁଲ ଓ ଦgି ନାକେର ନଥା ଓ ଗୁଣା କପାଳେର ସ  ଦି ତୀୟା ଚl,
ସ  େବୖ ବ ଚି ତା ଚrୁେର ସ  ଚrୁ ଭୃ ଲତାେର ସ  ଭୃ ଲତା ଆୟୁଧେର ପ
ୂ  ଚl,
ପଦ@ କଳି କା ମ କେର ସ  ମୁକୁଟ ଏହା ସହ ସୁନାର ସ ତv ମୁକୁଟ, ପଦକ ଓ କମାଳା
ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥାZି  ଏହାପେର ପୁମାଲ! ଲାଗି କରାଯାଏ ପେର ଚlନ ଓ ସି lୁର
ଲାଗି କରାଯାଏ ଏହାପେର ଶୀଜଗନi ାଥ' ମହାପସାଦ େସବା କରାଯାଏ େଶଷେର ଶୀ
ମlି ରରୁ ଆସି ଥିବା ଧ ଜାକୁ ମlି ର ଚୁ ଡ଼ାେର ବnାଯାଏ ଏହି ସମୟେର ବନଯାଗ ଯାତୀମାେନ
ଦାରୁ ର ଠି କଣା ନି େ ଶ କରିବାପାଇଁ ମା’'ୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇ େଦଉଳି ମଠ େଫରିଯାଆZି 
ବନଯାଗ ଦଳେର ଆସି ଥିବା େଶାତୀୟ ବାହ@ଣମାେନ ପତ!ହ େବଦ ପାଠ କରZି  अନ!ମାେନ
ପତ!ହ ହବି ଷ!ାନi େସବନ କରି अେହାରାତ ଧ!ାନ ମଧ!େର ସ ପiବତୀ ମvକୁ ୧୦୮ ଥର
େଲଖାଏ ଜପ କରZି  ମା’ ପସନi େହେଲ ଦାରୁ ର ଠି କଣା ଜଣାଇ ଦି अZି  ମା’ ମmଳା'
ସ ପiାେଦଶ ପାଇବା ପେର ବନଯାଗ ଦଳର ଯାତୀମାେନ ଚାରିଭାଗେର ବି ଭ େହାଇ
ନି େ ଶାନୁ ସାେର ବି ଭିନi ଦି ଗକୁ ଯାତା କରZି  ମା’' ନି େ ଶ ମୁତାବକ ବି ଭିନi ଦି ଗକୁ
ବନଯାଗ ଯାତୀମାେନ ଯାତା କରିବାପେର ମା’ମmଳା' କାଯ!ର ପରିସମାି ଘେଟ
ଏହି ପରି ଭାବେର ମା’ମmଳା ପଭୂ ଶୀ ଜଗନi ାଥ' ସେମତ ବଳଭଦ, ସୁଭଦା ଓ ସୁଦଶନ'
ଦାରୁ ର ଠି କଣା ଜଣାଇବା ଭଳି ମହାନ କାଯ! କରୁ ଥି ବାରୁ ସାରା ବି ଶ ଓ ବି େଶଷ କରି
ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ' ମଧ!େର ଓ ରାଜ!ର ପୁରପଲf ୀେର ଆwା ଓ ବି ଶାସର ପତୀକ ଭାବେର
ସମ ' ହୃ ଦୟେର ବି ରାଜମାନ अଟZି  କମଶଃ...
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ନାରୀ ନି ଯ! ାତନା
ନାରୀ ନି ଯ! ାତନା ଓ ତା’ର ନି ରାକରଣ
ନାରୀ ନି ଯ! ାତନାର ସ ର ଗତ େକାଡ଼ି ଏ ପଚି ଶି ବଷ ଭି ତେର େବଶୀ ପଚାର
େହଲା କାରଣ ଟିଭିର ପସାରଣ େହତୁ ନାରୀମାନ' ନି ଯ! ାତନା ଖବର
ଗୁଡ଼ିକ अଧି କରୁ अଧି କ େଲାକ ଜାଣି ପାରିେଲ ଧି େର ଧି େର େସାସି ଆଲ୍
ମି ଡ଼ିଆର ପଚଳନ ପେର ଆହୁ ରି ଶୀଘ ଓ ସହଜେର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସୀମା
अତି କମ କରି େଦଶ ବି େଦଶେର ପଚାର େହାଇପାରିଲା ଆଗରୁ ନାରୀ
ନି ଯ! ାତନାର ଘଟଣାଟିଏ ପରିବାର, ସମାଜ କି Xା ସଂପୃ अଳ ବାହାରକୁ
ଯାଇପାରୁ ନଥି ଲା ନାରୀ ନି ଯ! ାତନାର କାହାଣୀ େପୗରାଣି କ ଯୁଗରୁ ଚାଲି
ଆସି ଛି େପୗରାଣି କ ଯୁଗେର ରାଜା, ମହାରାଜା, ସାମZ, ସାଧୁ ସନ!ାସୀ,
ମୂନୀ ଋଷି ମାନ' ାରା ପେତ!କ

ବାଲ@ୀକି ନାୟକ

ରର ନାରୀ ମାନ' ପାଇଁ ନୀତି ନି sାରଣ

େହଉଥି ଲା େସହି ନୀତି ଓ ନି ୟମକୁ ମାନି ଚଳି ବା େସହି ଯୁଗର ନାରୀ
ମାନ' ପାଇଁ ବାଧ!ତାମୂଳକ ଥି ଲା ଧମ ଶାମାନ'େର ନାରୀର ଆଚରଣ
ବି ଧି, ନାରୀର କUବ!, ଧମ, ନି େଷs, ବଜ| ତ ଇତ!ାଦି अେନକ ନି େ ଶ
େଲଖାଯାଇଛି  େସହି ସବୁ ନି େ ଶାବଳୀେର େଯଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ପବୃ Uି
ଓ ଆଚରଣକୁ ନି ୟZି ତ କରୁ ଛି , େସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୁଗପାଇଁ ଗହଣୀୟ କି h
େଯଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନାରୀର ବ!ି ତ, ସ ାଧୀନତା ଓ ଇ`ାକୁ ବଳପବ
ୂ କ
 ଦେବଇ
ରଖିବାକୁ େଲଖାଯାଇଛି , େସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି अବାZର େହାଇ

ଯାଇଛି 

େସେତେବେଳ ଏହାକୁ ନାରୀ ନି ଯ! ାତନା େଶଣୀେର ଗଣନା କରାଯାଉନଥି ଲା
େସଥି ପାଇଁ େକୗଣସି

ଧମଶାେର ନାରୀ ନି ଯ! ାତନା ବି ରୁsେର ସ ର

ଉେUାଳନ େହାଇଥି ବା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁନାହQ ଯଦି ବା େକଉଁଠି ନାରୀ
ନି ଯ! ାତନାର ଘଟଣା େଲଖାଯାଇଛି , ତାହାକୁ ଧାମ|କ ରm େଦଇ ପବ
ୂ 
ନି sାରିତ, ନୀତି ସତ ବା ବି ଧି ସଂଗତ େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି 
ନାରୀମାେନ ହୁ ଏତ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁ ନଥି େଲ େଯ ଆମର ମାନବି କ
अଧି କାର ଦହନ େହଉଛି ଏହା ଆମର ଭାଗ! ଲିଖନ େବାଲି ଭାବି ସବୁ ସହ!
କରୁ ଥି େଲ
େସହି ଭଳି ଐତି ହାସି କ ଯୁଗେର ବି ରାଜା ମହାରାଜା, ସାମZ, ସମାଜର
ବଡ଼ପgା ଓ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ପୁରୁଷ' ନୀତି ନିୟମ ହQ ପେତ!କ ନାରୀ
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ଉପେର ଲାଗୁ େହଉଥି ଲା ନାରୀ ସ ାଧି ନତା, ନି ଜ ଇ`ା ମୁତାବକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, େସ
ଯୁଗେର ସ ପi ପରି ଥି ଲା ନାରୀ ସଂଗଠନ ନଥି ଲା କି Xା େକୗନସି ପୁରୁଷ ବଗ ନାରୀ
http://www.appsgeyser.com/4368717

ନି ଯ! ାତନା ବି ରୁsେର ସ ର ଉେUାଳନ କରୁ ନଥି େଲ
ବି ଂଶ ଓ ଏକବି ଂଶ ଶତାୀେର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତପାତ େହଲା ନାରୀମାନ' ଉପେର
अତ!ାଚାର େହଉଥି ବା କଥାକୁ अେନକ ଉଦାରବାଦୀ ପୁରୁଷ अନୁ ଭବ କେଲ େସହି ମାେନ
େମୗଳବାଦୀ' ବି େରାଧ ସେU ଏହାର ନି ରାକରଣର ଉପାୟ ଭି ତରୁ ପଥମ ଚରଣେର ନାରୀ
ଜାତି କୁ ଶି rା ପଦାନ କରି ବାକୁ ବାଟ େଖାଲିେଦେଲ ପୁअମାନ' ସହି ତ ଝି अମାେନ ବି ଶି rା
ପାିପାଇଁ ବି ଦ!ାଳୟକୁ ଯି ବାର अନୁ ମତି ପାଇଗେଲ ଧି େର ଧି େର ନାରୀମାନ' ଶି rା େrତ
ବି ାର ଲାଭ କଲା ଆଜି ର ଯୁଗେର ଏମି ତି େକୗଣସି େrତନାହQ, େଯଉଁଠି େକବଳ ପୁରୁଷ
ମାନ' ଆଧି ପତ! ରହି ବ ନାରୀମାେନ ଶି rାପା କରି अେନକ अବି ସ@ରଣୀୟ ଓ अୂତ କାମ
କରିପାରିଛZି  ଶି rାପାଇବା େଯାଗଁୁ ନାରୀମାନ' ଭି ତେର ଜାଗରଣ ସୃtିେହଲା ପୁରୁଣା
ପରରା ଓ ସଂjାରକୁ ପାଳନ କରିବା ାରା େସମାନ' ମାନବି କ अଧି କାର rୁ େହଉଥି ବା
अନୁ ଭବ କରିପାରିେଲ େସହି ପାଇଁ ପତି ବାଦର ସ ର ଉଠି ଲା େସମାନ'ର ଦାବୀ
ମାନବବାଦୀ ଓ ନ!ାୟସଂଗତ େଦଖି ପୁରୁଷ ସମାଜ ବି ସମଥନ କଲା ବି ଭିନi ପେଦଶେର
ମହି ଳା ସଂଗଠନ ଗଠନ େହଲା ସଂଗଠି ତ ମହି ଳା ସମାଜ ନି ଜର ନ!ାଯ! अଧି କାର ପା
କରିବାପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସି େଲ ସରକାରୀ

ରେର ଆଇନ ପଣୟନ କରି ନାରୀ ସୁରrା ଓ

ନାରୀ' ସାନ ରrା ପାଇଁ ବି ଭିନi ପଦେrପ ନି ଆଯାଉଛି  ଆମ େଦଶେର ଆଜି ର
ତାରିଖେର େକବଳ ମହି ଳା ସୁରrା ପାଇଁ ପlରେଗାଟି ବି େଶଷ ଆଇନ ପଣୟନ େହାଇଛି 
ଏଇଠି ପଶi ଉଠୁ ଛି - େଦଶେର ନାରୀ ଜାଗରଣ ଓ ନାରୀ ସୁରrା ପାଇଁ ଏେତ ସୁବିଧା ଥାଇ
ମଧ! ନାରୀ ନି ଯ! ାତନା କମ େହଉନାହQ କାହQକି ? ପତି ଦିନ ଆେମ ଗଣମାଧ!ମରୁ ବି ଭିନi
ପକାର ନାରୀ ନି ଯ! ାତନାର ଖବର େଦଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନି ରାକରଣର ଉପାୟ କଣ?
ଆମ େଦଶେର ନି ରାକରଣର ଉପାୟକୁ େନଇ ଗହନ ଚା ଚାଲିଛି  ଧମଗୁରୁ ଓ େନତା
ମାନ'ର ମତ ଓ ମZବ! ଉପେର ବି ତକ ବି ତକ ଚାଲିଛି  ସମସ!ାର अସଲ ସମାଧାନ
କअଣ େହାଇପାେର କାହାରିକୁ ଜଣାନାହQ ଏଭଳି ଘଡ଼ି ସnି ମୁହୂUେର ଆଉ ଏକ ସମସ!ା
ମୁg େଟକି ଛି ତାହା େହଲା - ପୁରୁଷ ମାନ' ାରା ପଣୟନ େହାଇଥି ବା ନାରୀ ସୁରrା
ଆଇନର ନାରୀମାନ' ାରା ଦୁ ରୁ ପେଯାଗ େକେତକ ଉମହUାକାଂrୀ ମହି ଳା ନି ଜର ଶି rା
ଓ େରାଜଗାର ବଳେର ପୁରୁଷ ବି େରାଧି େହାଇପଡ଼ି ଛZି  େସମାେନ ନାରୀ ସୁରrା ଆଇନ
ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ମାରଣ अ ଭାବେର ବ!ବହାର କରୁ ଛZି  ସବୁ ଠୁ େବଶୀ ଦୁ ରୁ ପେଯାଗ େହଉଛି
େଯୗତୁ କ ନାମେର ଧାରା ୪୯୮(କ) ଯଦି ଓ ଏହି ଧାରାେର େବାହୁ ଉପେର ତା'ର ପତି ଓ
ତା' ପରିବାର େଲାକମାନ' ାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସି କ ନି ଯ! ାତନା ସଂପକେର
େଲଖାଯାଇଛି  ଝି अ ଘର େଲାକମାେନ କି h अନ! କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁ େଚଇ େଦଇ େଯୗତୁ କର
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା
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ବାହାନା କରି ପୁअ ଘର େଲାକମାନ' ଉପେର ମି ଥ!ା ମକ ମା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାZି 
ଏହାଫଳେର କାଳବି ଳX ନ କରି େପାଲିସ ପତି ଘରର େଲାକମାନ'ୁ ଗି ରଫ କରିବାକୁ ବାଧ!
http://www.appsgeyser.com/4368717

େହଉଛZି  ଏହି ଧାରାଟି ଏେତ ଜଟିଳ େଯ ଏହାର ବି ଚାରଣା अେନକ ବଷ ଲାଗି ଯାଉଛି 
ଆଥ|କ rତି ସାମାଜି କ ସାନ ହାନୀର ଶୀକାର େହଉଛZି अେନକ ନି ରୀହ ପରିବାର
ପରିତାପର ବି ଷୟ େହଉଛି େଯ ଆଜି ପଯ!Z ଦାଖଲ େହାଇଥି ବା ଏହି େଶଣୀର ସମ
େମାକ ମା ମାନ' ଭି ତରୁ େକବଳ ତି ନି ପତି ଶତ ମାମଲାେର େଦାଷୀ ସାବ!

େହାଇଥି ଲା

େବେଳ ସତାନେବ ପତି ଶତ ମାମଲା ମି ଥ!ା େବାଲି ଜଣାପଡ଼ି ଛି େସହି ଭଳି େଯୗନ ନି ଯ! ାତନା
ଆଇନର ଦୁ ରୁ ପେଯାଗ ମଧ! େହଉଛି  େକୗଣସି अଫିସେର କାମ କରୁ ଥି ବା ମହି ଳା ଯଦି
େକୗଣସି ପୁରୁଷ अଧି କାରୀ କି Xା ସହକମୀ' ଉପେର େକୗଣସି କାରଣରୁ अସht େହଉଛZି ,
େସ ତା' ନାମେର ମି ଥ!ା କହି େକଶ ଦାୟର କରି ବା ପଯ!Z କଥା ଯାଉଛି  ଏହି ସବୁ
ମାମଲାେର ସଂପୃ ପୁରୁଷ ଜଣକ अେନକ ବଷ ଯାଏଁ ନି ଜକୁ ନି େsାଷ େବାଲି ପମାଣି ତ
କରିବାପାଇଁ େକାଟ କେଚରୀ େହଉଥି ବା େଦଖାଯାଉଛି 
ନାରୀ ଶି rାଗତ େଯାଗ!ତା ହାସଲ କରିବା ାରା ମାନବ ସଂବଳର ଆବଶ!କତା ପର
ୂ ଣ
େହାଇଛି  ନାରୀମାେନ େରାଜଗାରrମ େହାଇଛZି ଏବଂ ଏହାାରା ପରିବାରର ଆଥ|କ wି ତି
ମଜବୁ ତ େହାଇଛି  ବି ାନ ପଯୁି େrତେର ନାରୀମାନ' ନି ଯୁି େଯାଗଁୁ େଦଶ ପଗତି
କରିଛି  ସମାଜ ଓ େଦଶର ପଗତି ପଥେର ନାରୀମାନ' ସହେଯାଗ ସ ାଗତେଯାଗ!
େଶଷେର ଆେମ ଏତି କି କହି ପାରିବା େଯ ଜୀବନେର େଯଉଁ ଆଇନବ!ବwାର ସୁେଯାଗ ମି ଳୁଛି
ତାକୁ ଠି କ୍ wାନେର, ଠି କ୍ ସମୟେର ଉପେଯାଗ କେଲ ଆେମ ଉପକୃ ତ େହାଇପାରିବା, କି h
ତାକୁ ଯଦି ଆେମ ପତି େଶାଧ ପରାୟଣା େହାଇ ଦୁ ରୁ ପେଯାଗ କରିବା େତେବ ନି uୟ ଭାବେର
ସାମାଜି କ अwି ରତାକୁ ସ ାଗତ କରିବା ନାରୀ ସମାଜକୁ ସ ୀକାର କରିବାକୁ େହବ େଯ
େସମାେନ ପୁରୁଷ ମାନ' ସହ ପାଦ ମି ଳାଇ ସମାZର ଭାବେର ଚଳି ପାରିେଲ ଉଭୟ ଏବଂ
ସମାଜପାଇଁ ମmଳକାରକ େହବ ପୁରୁଷମାନ' ଠାରୁ ଉ ବା େଶ; େବାଲି ଭାବି େଲ
କାହାରି ମmଳ େହବନାହQ ଉଦାହରଣ ସ ରୂପ, ଆଜି ପଯ!Z ପୁରୁଷ ନି ଜକୁ ଉ ବା େଶ;
େବାଲି ଭାବୁ ଥି ବାରୁ अପର ପrରୁ ପତି ବାଦର ସ ର ଉଠି ଲା ଏେବ ଯଦି ନାରୀମାନ'
ଔsତ! ବୃ sିପାଇବ େତେବ ସମାଜ ପୁଣି अଶାZ େହାଇଉଠି ବ ହି ଂସା ବଢ଼ି ବ ନାରୀ
ନି ଯ! ାତନାର ନି ରାକରଣ ପାଇଁ ସମ

ଉପାୟ ନି ର େହାଇଯି ବ

େବmାଳୁ ରୁ
ଦୂ ରଭାଷ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂjରଣ ଜୁ ନ୍ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ନି ଜ ାରା ଲି ଖିତ
କବି ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାh

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

ଚି ଠି ମାଧ!ମେର େଲଖା େପରଣ କରିବା ଠି କଣା

ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପତି କା’
ବୀମାନଗର, ୨ୟ ଗଳି , ବହ@ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫
ଏହି ଇ-ପତି କା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ାରା ସୂ ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ' ାରା

www.aahwaan.com

ାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖ!ା, ମଇ ୨୦୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା

68

ବି େଶଷ ସୂଚନା

http://www.appsgeyser.com/4368717

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଓଡ଼ି ଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ

ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ
ୂ  ଓଡ଼ି ଆେର

ପକାଶି ତ ସାହି ତ! ଇ-ପତି କା ଏହା ପେତ!କ ମାସର ପଥମ ସାହେର ପକାଶି ତ
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବି େଶଷ
ସଂjରଣମାନ ମଧ! ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ!ର ବି ଭିନi ବି ଭାଗ ଯଥା, ଗq, କବି ତା,
ପବn, ରମ! ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭମଣ କାହାଣୀ ଇତ!ାଦି ଏଥି େର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ
ଏହି ପତି କାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହି ତ!କାର'ୁ
େପା~ାହନ ଦି ଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏହି ପତି କା ନି ଃଶୁ ବି ତରଣ ନି ମିU ଉ ି t େତଣୁ
େଲଖକ, େଲଖିକାମାନ'ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପା~ାହନ ରାଶି ଦି ଆଯାଏ ନାହQ ପାରିଶମି କ
ଆଶା କରୁ ଥି ବା େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜ େଲଖା ବ!ବସାୟି କ ପତପତି କାକୁ ପଠାଇ
ପାରିେବ
ଏହି ପତି କା ପେତ!କ ମାସେର ଇaରେନଟ୍େର ନି ଃଶୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲ
େହାଇଥାଏ ପାଠକ ଚାହQେଲ ଏହି ପତି କାର େଗାଟିଏ ପତି ଲିପି ନି ଜ କଂପୁ!ଟରେର
ଡ଼ାଉନ୍େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ
େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜ କୃ ତି ଆମ ନି କଟକୁ ଡ଼ାକାରା କି Xା ଇ-େମଲ୍ ାରା
ପଠାଇ ପାରିେବ ଡ଼ାକ ାରା ପଠାଉଥି େଲ ନି ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ େର
ନି ଭୁ ଲ ହ ାrରେର େଲଖି ପଠାh, କି Xା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ! ପଠାh ଇ-େମଲ୍ ାରା
ପଠାଉଥି େଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର jାନି ଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠି କଣାେର ପଠାh
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପରିେବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାାରା କାଗଜର
ବ!ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,

େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହQ ଆେମ ପରିେବଶ

ପଦୁ ଷଣ ବି େରାଧ କରୁ 
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରିବାପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇ`ୁକ େତେବ ନି ଜ
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ଲିଖିତ କୃ ତି କୁ ଆପଣ ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାh େଯେହତୁ ଏହି ପତି କା ଇaରେନଟେର
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ!କ ମାସେର ଶହସାଧି କ ଓଡ଼ି ଆ' କୁ !ଟରେର େଶାଭାପାଏ େତଣୁ
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ଏହି ପତି କାପାଇଁ େଲଖା ମଧ! ଇaର୍େନଟ ମାଧ!ମେର ହQ ଗହଣ କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଇେମଲ୍ ାରା ଆମ ନି କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାରିେବ ନାହQ, େତେବ ଆପଣ ନି ଜ େଲଖା ଧଳା
 ହ ାrରେର େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ ନି ମi ଠି କଣାେର
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ େର ନି ମଳ
ପଠାଇ ପାରିେବ
ଡା େଜ!ାତି ପସାଦ ପ%ନାୟକ
ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି
ଆXପୁଆ, ବହ@ପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯଦି ଆପଣ ଇaର୍େନଟ୍ ମାଧ!ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ଚାହାZି େତେବ ନି ଜ
େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁନିେକାଡ଼ ଫaେର ଟାଇପ୍ କରିେବ ଯଥା अପାZ ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍
ଓଡ଼ି ଆ ଟାନ୍ସ୍ଲିେଟେରସନ୍) କରି Microsoft Word Document େର ଆମ ନି କଟକୁ
ପଠାh, କି Xା େଲଖାକୁ jାନ୍ କରି େଜପି ଇଜି ଫମାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କରି
ପଠାh ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠି କଣା େହଲା - aahwaan@gmail.com
ଏହି ପତି କା ଉନi ତି େହତୁ ଆପଣ' ସହାୟତା ଆମର ଏକାZ କାମ!
ଧନ!ବାଦ

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

 ଜୟ ଜଗନi ାଥ
ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶାା
ଯଦି ଏହି ସଂjରଣେର େକୗଣସି ତ{ଟିଥାଏ, େସଥି ପାଇଁ ସାଦକ rମାପାଥୀ
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ଆହାନ ଇପତି କା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗ{ପର
ସଦସ! େହବାପାଇଁ ଆମ ହାଟ୍ସଆପ୍ ନXରକୁ ନି ଜ େମାବାଇଲେର
wାପିତ (Save) କରh ଏବଂ ଆମକୁ ସେlଶ (Message) ଦି अh
ଆମ ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗ{ପ୍ର ନXର େହଉଛି :
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