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‘ଆହାନ’େର

ପ
ୂ  ତଃ

େମୗEକ,

अପକାଶି ତ

େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ

ହ`

କପିଇଟର ବ'ବbାେର ଚୟନ କଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ
େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କf ବ' / ଦାୟିତ ରବ ନାହ`,
େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା j5ା େ&ଶ Cଆଯାଇନାହ` |
େଲଖାେର Cଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସୂ ଜସ, ତାହା
ଉପେର ସାଦକ j5ା ପକାଶକ- ସହମ ରବ େବାm େକୗଣସି
mnତ ୟମ ନାହ` | ଯCଓ ସାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲoବେର
ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ` ପକାଶି ତ କଥାr | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ'ତାର ଦାA େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି
େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା !ବାଦର ଉfରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର
ମଳ
ୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସାଦକ j5ା ପକାର େକୗଣସି
ଉfରଦାୟିତ ନାହ` |

ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକmnତ अନୁ ମ !ନା अନ' େକୗଣସି ମାtମ (ପତ ପକା / ଗଣ
ମାtମ / ସ5ାଦପତ

ଇତ'ାC)େର ପକାଶି ତ କବା ଏକ अପଧ

| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ tାନ େଦେବ | େଲଖକମାେନ
lହ`େଲ ଜ େଲଖାର ପlର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପକାଶି ତ
େହାଇkବା ପୃ<ାମାନ- ପଛ! ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର
େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦ|ୟ

}ୁଲରୁ େଫkବା ସାନ ଝିअ ପଶ~କ, ‘ବାପା

ଖୀି ୟାନ୍ ମାେନ କାହ`j ପାବଳୀ ପାଳନ କରr
ନାହ` ?’ ତା ମୁହଁକୁ lହ` ପୁଣି ଏକ ପଶ~ ପlବାକୁ
lହଁୁ km, େଯ ଏଇ ସବୁ ଧାରଣା େତା ମନେର କାହ`j
ଆସି ? jଏ େତାେତ ଏେବଠୁ ଏ ୁ ଖୀି ୟାନ୍

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

!େଭଦ ଶି ଖାଇଣି j

ପଶ~ ପlବା अେପା ତା

ମନେର ଉଠିkବା ପଶ~କୁ ଉfର େଦଇେଦବା ଉତ
େହବ ମେନ କ କm, ‘jଏ କ? ଖୀି ୟାନ୍
ମାେନ ମt Cପାବଳୀ ପାଳନ କରr ତ ତୁ େଦnନୁ j
mକୁ ନ୍ oଇ ଆଉ ମି CC ଆସି େତା ସତ ବାଣ
ଫୁଟାr ନା ନାହ`? େସମାେନ Cପାବଳୀ ସ'ାେର ଆମ
ଘରକୁ ଆସr ଆଉ େତା ସହ େସମାେନ ମt ପ
ଜଳାr ଆଉ ବା ଫୁଟାr େସ ହସି େଦଇ କ, ‘ହଁ
ତ ମଁୁ ଭୁ m ଯାଇkm ବାପା େଛ... େସ mପିକୁ j
ଜଣାନାହ`’ ଏେବ ପଶ~ କବା ସମୟ ଆସି k ତା
ମୁହଁେର ଶାr େଦn କm, େତାେତ jଏ ଏ ସବୁ ପଶ~
ପlରୁ ? େସ ହସି େଦଇ କ, ବାପା ଆମ କ ାସେର
mପି େବାm ଝିअେଟ अ, େସ କ େଯ Cପାବଳୀେର
େକବଳ ୁ ମାେନ ହ` ପାଳନ କରr अନ'ମାେନ
କରr ନାହ` େସ ଖୀି ୟାନ୍ ତ! େସଇkପାଇଁ େସମି

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

4

ଦଶମ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖ'ା

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

 ତୁ ଲ' ବ'ବହାର କରୁ kବା
ପାଠୁ ଆ ମାେନ ମt ମୁଖକkବ ମଁୁ କm ଠିକ୍ अ, ତୁ େଗାେଟ କାମ କେର,
ତାକୁ େଫାନ କ ଆମ ଘରକୁ ମଣ େଦ, ଆସି େଲ
ମିଶିj

ବାଣ

ଫୁଟାଇବାକୁ

ଫୁେଟଇବ

ତାକୁ

ମନ

େହଉkବ

ସତଃ

ମନକୁ

େବାଧହୁ ଏ
କଥା

ବାଣ

େସjେର

ରଗ
j

ପଶ~

ଆସି k,

ଏେତ

 ୁ େନଇ !େଭଦ
େକାମଳମ ଶି ଶୁମାନ- ମନେର ଧମକ
ସୃି କ jଏ? ଏମି ସବୁ ଧାରଣା େସମାନ-ୁ
କାହ`j

ଶି ଖାଯାଉ

ଜଣାପଡୁ k ଏ ସବୁ

ପୁଣି

ଝିअର

କଥାରୁ

ଯାହା

ପିମାନ- କଥା ଏkେର

େକୗଣସି ବୟ} ବ'ି ଜସ ମତ େଦଇନାହାr ତା
େହେଲ ଏଇ ପିମାେନ ଏ ସବୁ ?ଷ ଶି nେଲ େକମି?
ୟ େସମାେନ ଏ ସବୁ !ଷୟେର ଜ ପବାର j5ା,
अନ' େକୗଣସି ସତ
ୂ  ରୁ ସଚ
ୂ ନା ପାଇkେବ ୟoେବ
ଏହା ସୁଫଳକାରୀ ନୁ େହଁ  ଆମ ପିମାନ-ୁ ଆେମ
ଶାr, େସୗହା'୍, ବୁ ତ, oତୃ ତ ଇତ'ାCର ଶି ା େଦବା
ଉତ
ବfମାନ େଦଶର अବbା ଉଣାେକ ଏମି ଏକ
ସମୟ

େଦଇ

ଗ

କରୁ 

େଯଉଁଠି

ବୟ}ମାେନ

अପପକମାନ- ପ ବ'ବହାର କରୁ ଛr େଟ
ଶି ଶୁଟିଏ େହେଲ ଆେମ ପଶ~ର ଉfର େଦଇ ବୁ େଝଇ
େଦଇପାବା,

େହେଲ

େଯଉଁମାେନ

ଏେବ

ବୟ}

ଆେମ େଦଖୁେଛ ଧମ  ନାମେର େଦଶେର ଏକ ପକାର
अଜକତା ବ'ାପିବାେର ଗି େବାm କୁ ହାଯାଉ
अବଶ' ଏହାଠାରୁ अକ ଗୁରୁତର !ଷୟମାନ अ,
ଯାହା ଆେମ अଣେଦଖା କେଦଉେଛ, େହେଲ ଧମ 
େବାm ଶ ଶୁଣିେଦେଲ ଆେମ କାହ`j େକଜାଣି ସତେର
अସୁ େହାଇପଡୁ େଛ ଏ अସୁତା Cନକୁ Cନ
ବୃ ି ପାଇବାେର ଗିଣି େବାm ଦାA କ अେନକ
ବୁ ି! ଏହାର !େଧ କବା ଆର କଛr jଏ
jଏ

େଜ

ପାଇkବା

ପୁର}ାରମାନ

ସରକାର-ୁ

େଫଇବାେର ଗିଛr
अସୁତା ଆମ ସମାଜେର ସେଦୖ ବ ଉପbି ତ
k ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆେମ अସୁ ମନୁ ଷ'ମାତ େକ
अସୁ ପରଶୀକାତରତା ଆମ ରର अଂଶ କେଲ
अତୁ 'ି େହବନାହ` अନ'ର ସୁଖ େଦn ସୁn େହବାଭE
ହୃ ଦୟ ଭଗବାନ ଆ କବା ବ କେଦଇଛr
େବାଧ ହୁ ଏ ଆେମ अନ'ର ଶୀ େଦn अସୁ େହାଇ
ଉଠୁ େଛ ‘ତା ପାଖେର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି अ େମା ପାଖେର
କାହ`j ନାହ`? େସ ବେ5 Cଲ ୀ ବୁ m ଆସୁ, ମଁୁ
ଯାଇପାରୁ  କାହ`j? େସ ବଳା ଭE ଘେର ରହୁ  ମଁୁ
କାହ`j େଟ ଫାଟ ରହୁ ?’ ଏମି अେନକ ପଶ~ ପ
ମୁହୂfେର ଆମ ମନକୁ ଆୋEତ କରୁ  ଏହାର
ସୁଫଳ ! ମିEପାରା, ଯC ଆେମ अନ' ବ'ିପ

େସମାେନ ଆଉ କଣ ଶି nେବ? ଶି ା ପାଇkବା अେନକ
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ସଂଗଠନ
अtବସାୟ କପାରେ j5ା ପେଚା କପାରେ
େତେବ ହୁ ଏତ ଆମକୁ ମt େସ ସବୁ ?ଷ ମିEପାରା,
j

j େକ अସୁ େହାଇ େସ ସବୁ ?ଷ

େଯନେତନ ପକାେରଣ ଆଣିବାକୁ

ଗିପଡ଼r ସାଧୁ

ଉପାୟେର ନ େହେଲ अସାଧୁ ଉପାୟେର େହଉ, ଆମକୁ
ଯାହା ଦରକାର ଆେମ ପାଇବୁ େବାm ହକ୍ ଜାର
କବାକୁ ପr ନାହ` ଏପ j େକ oବr
େସମାେନ ଯାହା କରୁ ଛr େକବଳ ତାହା ହ` ଠିକ୍
अଥାତ େମା ବନ ବିବାର ପଣାଳୀ ସମେ ମାବାକୁ
ବାt େସଇkପାଇଁ ବfମାନ େଦଶେର େଗାହତ'ାକୁ
େନଇ

अେନକ

अଘଟଣମାନ

ଘଟିଗଣି

େଗାଧନ

ସୁରାପାଇଁ କାଯ' କରୁ kବା j େଗା<ୀ ସରକାରସୁରାେର େହଉ ବା ନ େହଉ, ଜକୁ ସେବସବା େବାm
େଘାଷଣା କେଦଇଛr େଗାହତ'ା କରୁ kବା j5ା
କବାପାଇଁ ଉଦ'ମ କରୁ kବା ବ'ିମାନ-ୁ ଏମାେନ
ମାବାପାଇଁ ମt ପଛଘୁା େଦଉନାହାr ଏହା ମt
ଏକ ଧରଣର अସୁତା ‘ଗାଈକୁ ଆେମ ମାଆ େବାm
ପଜ
ୂ ା କରୁ ଛୁ, େସମାେନ ଗାଈକୁ ମାେବ କାହ`j ?’ ପଶ~
କରr अେନକ ବ'ି ସତକଥା ଏହା अନୁ ତ j
େସଇ ବ'ିମାେନ ଭୁ mଯାଆr େଯ ବୁ ଢ଼ୀ େହାଇଗେଲ
େସଇ ଗାଈକୁ ମବାପାଇଁ ାଘାଟେର ! େସମାେନ ହ`
ଡ଼ି Cअr ଆ? ! ସହରେର अେନକ ାେର

େସମାନ-ୁ

ସୁରା

େଦବାପାଇଁ

ଆସି ନାହାr ତ?
ଆମ େଦଶେର େଗାହତ'ା अେନକ ଯୁଗରୁ େହାଇ
ଆସୁ ପତ'େର ନ କେଲ ! अେନକ ୁ अଛr
େଯଉଁମାେନ େଗାମାଂସ ଭଣ କରୁ kବା ସୀକାର କରr
!େଦଶେର ljରୀ କ ରହୁ kବା ୁ ମାେନ େବେଳ
େବେଳ अ ାେର ଆଉ େବେଳ େବେଳ ପରୀଣ
¡fି େର େଗାମାଂସ ଖାଇଛr େବାm ୟ କେବ
!ଶର ଏକ ବୃ ହତ ଜନସଂଖ'ା େଗାମାଂସକୁ

ଭଣ

କେର େତେବ oରତେର ! କେଲ େସମାନ-ୁ
अସ¢ାନ କବା ବା ହତ'ା କବା अକାର କାହାର
अ ? ଯC େଗାମାଂସ ଖାଇବା ମନା ତା େହେଲ
oରତେର lଲୁ kବା େଗାହତ'ାଶାଳା ମାନ-ୁ ବ କବା
ଉତ େହବ !ଶର CDୟ ସବାକ େଗାମାଂସ
oରତରୁ ର£ା¤ ହୁ ଏ େବାm ଶୁଣି, ଏହା jପ ସବ
େହଉ? ବ'ବସାୟ ପାଇଁ ଗାଈକୁ ମାେଲ େଦାଷ ନାହ`,
j

ଖାଇବାକୁ ମନା??? ଏମି ଦୁ ଇମୁହଁ ¤ jଏ

ଆ କ?
‘ଦୃ ଢ଼ ଓ ¥ବାCତାର ପୁର}ାର ହତ'ା’

!ଗତ ବଷକ
ମtେର oରତର अେନକ !ଖ'ାତ
େଲଖକମାନ-ୁ

CନCପହରେର

ଘେର

ପଶି

ହତ'ା

କଯାଇ, ଏବଂ !ଗତ Cନେର କାଟକର ଜେଣ
ପଖ'ାତ ସାତ'ାନୁ ଗୀ ଓ अ¡େନତା ତଥା େଲଖକ

ଗାଇେଗାରୁ ଏେଣେତେଣ ବୁ ଲୁ ଛr କାହ` େକ େଗାରା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଆଗକୁ
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କ ଏହାର କଣ ପବfନ େସମାେନ ଆଣି ବାକୁ
ଗିଶ କନ~ ଡ଼-ୁ ହତ'ା କଯିବ େବାm ଧମକ ମt
ମିE

अଥାତ

ସତ'ବାCତା

ଉପେର

अ-ୁ ଶ

ଲଗାଯିବାର ବ'ବbା କଯାଉ କେଲ ଚEବ jଏ
ଏ ସବୁ କରୁ  ? ଏବଂ କାହ`j? ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଏେବ
अକ େହଉ େବାm ଏକ ସେବଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ି 
अସୁତାକୁ େନଇ ବଢ଼ି kବା अପଧର ମାତ ା !ଗତ
 ାନ- ତୁ ଳନାେର ପଶି ପଶତ अକ େହାଇ
ବଷମ
ଯାହା ବା!କ ାର !ଷୟ ସମାଜକୁ !oଜନ
ଆଡ଼କୁ େଠm Cଆଯାଉନାହ` ତ ? ୁ ମୁସଲମାନ ଆC
¡ନ~ ¡ନ~ ଧମା ବଲ5ୀମାନ-ୁ अଲଗା କବା େଯାଜନା
କଯାଉ ତ ? ଆ?ଯାଏଁ ଶାrେର ଏକତ ବସବାସ
 ାମେର अଶା କଯାଉ
କରୁ kବା େକମାନ-ୁ ଧମନ
ତ? ଆମର ବୁ ି!ମାନ-ୁ ଏମି ଗୁ अଥାତ
ଏହା ସତ େହାଇପାେର
ସମାଜେର ପ<ିତ, େଲଖକ, ସମାଜସୁଧାରକ,
अ¡େନତା, ସା5ାCକ, କ! ଆC अେନକ ବ'ି ଜ
ଜ ପୁର}ାର ସରକାର-ୁ େଫଇ େଦଇ अ¡େଯାଗ
କଛr

Cନକୁ

Cନ

ଏମି

ବ'ି-

ସଂଖ'ା

ବୃ ିପାଇବାେର ଗି େସମାନ- ମତେର ସମାଜେର
अଶାrର ବାତାବରଣ ସୃି କଯାଉ ଯାହା େଦଶର
ଭ!ଷ'ତ ପାଇଁ ଏକ अ¡ଶାପ େହାଇପାେର अସୁ ତା
Cନକୁ Cନ ବୃ ିପାଇବାକୁ ଗି ଯାହା କଦାପି ଉତ
ନୁ େହଁ  ସତ କଥା, j

lହଁୁ ଛr?
େକୗଣସି

ବରଂ
ଏକ

ବୁ ି !ମାେନ

ପ§ା

ଏକତ

अନୁ ସରଣକ ଯC

େହାଇ
oରତର

ଜନତା-ୁ ଶି ିତ କପାରେ, େତେବ ହୁ ଏତ ଏହାର
j ସୁଫଳ ମିEପାରା େକମାନ-ୁ

ବୁ ଝାଇବା

ଦରକାର େଯ ଏ ମହାନ େଦଶେର अସୁତାର
େକୗଣସି bାନ ନାହ` ବସୁେଦବ କୁ ଟୁ5କମ୍ର ଧଜା
ବହନ କରୁ kବା ଏ େଦଶେର ପର¥ରପ ଆେକ ାଶ
ମେନାoବ କଦାପି ଉତ ନୁ ହଁ  ସେବାପ ଏ େଦଶକୁ
ଚଳାଉkବା ସରକାରମାେନ ଜର ଶାସନ ବ'ବbାେର
!ତ ପଦେପ େନଇ ପବfନ ଆଣିବା ଉତ େହବ
େବାm ଆେମ ଉତ ମେନ କରୁ 
अେନକ ତ ¨ଟି ଆମ େଦଶର ଶାସନ ବ'ବbାେର
ର, ହୁ ଏତ େସ ସବୁ ସୁଧୁଗେଲ େଦଶ jମାତ ାେର
ସୁଧୁ ପାରା ସାଧାରଣ ପିଉନ୍ ljରୀ କବାପାଇଁ
अନୁ 'ନ ମାଟ ି କ୍ ପାସ କବା ଉତ େବାm ୟମ kବା
େବେଳ ଏ େଦଶର ସେବସବା େହଉkବା େନତା
ମୀ- ପାଇଁ େକୗଣସି ମ~ତମ ଶି ାଗତ େଯାଗ'ତା
ନାହ`

अପକ

େରକଡ଼kବା

ବ'ି-ୁ

ljରୀ

କବାକୁ Cଆଯାଉ ନkବା େବେଳ ସଦ' ସମା£ !ହାର
!ଧାନସoର ୨୩୪ ଜଣ- ମtରୁ अନୁ 'ନ ୮୪ ଜଣ!େଧେର

ଗୁରୁତର

अପକ

ମାମ

ରkବା

ଜଣାପଡ଼ି  ପଶାସକ େସବାେର କାମ କବାପାଇଁ

ପୁର}ାର େଫଇ अ¡େଯାଗ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସରକାର ୟ oେବ ଜନମୁn େହେବ ଓ େଦଶର
ରୀୟ

ପରୀା

ପଶାସକ

ବ'ବbା

kବା

अକାରୀ-ୁ

େନତାମୀମାେନ
େଦnନାହାr

େକେତ
ଆମ

େବେଳ

ୟଣ
ଶି ିତ

ମତେର

େହବାପାଇଁ ଇ ୁ କ ବ'ିମାନ-ୁ

େସ

କରୁ kବା

ତାହା

େକ

ସରକାରର

अଂଶ

ସବମ~ ଶି ାଗତ

େଯାଗ'ତା ରହୁ  ବାଚନେର अଂଶଗହଣ କବାପବ
ୂ ରୁ
େସମାନ-ୁ ଆନୁ <ାକ oବେର j ଶି ା Cଆଯାଉ
ସଂସଦ lଲୁ kବା ସମୟେର ପCନ ସମ ସଦସ'
ଉପbି ତ ରବା ବାtତାମଳ
ୂ କ େହଉ େଦଶ ପାଇଁ
ଉତ େବାm ା କଯାଉkବା !େଧୟକ ମାନ-ୁ
ସବସ¢ କ େମ ତୁ ର ପାସ କଯାଉ େଦଶେର
अଗଣିତ ପାୀୟ ଓ ଜାDୟ ଜେନୖ କ ଦଳକୁ अନୁ ମ
Cଆନଯାଇ େକବଳ ଦୁ ଇଟି j5ା େନାଟି ମୁଖ' ଦଳ
ଗଠନ

କଯାଉ

ଏହାଫଳେର

ଜେନୖ କ

େଘାଡ଼ାବ'ାପାର କମ କେହବ ଧମ  ନାମେର ଜର
ଦଳଗତ ବ'ବbା କରୁ kବା ସମ ଜେନୖ କ ଦଳ
ପତ'ାହାର େହଉ ଏପ अେନକ ବ'ବbା lହ`େଲ
କଯାଇ ପାରା, j
ସବୁ

ସବ

ଉନ~ ମଳ
ୂ କ କାଯ' କ ମ କେବ ହ` କେବ
!େଦଶେର oରତର ଛ! ସୁଧୁkବା ସମୟେର
େଦଶର अଭ'ରେର अସୁତା ବୃ ିପାଉkବା ଏକ
अସୁର କଥା ଏହାକୁ େନଇ !ଶ ଗଣମାtମମାେନ
ମt ସରଉେfାଳନ କେଲଣି ସମୟ ଆସି , ସରକାର
େଦଶେର अସୁତା ବୃ ି କରୁ kବା ତfମାନ-ୁ ଦମନ
କର  େଦଶକୁ ଶାr ଓ େସୗହା'ର ପଥେର ଆଗକୁ
େନଇଯାଆ 
ଦଶହ ଏବଂ ପେର ପେର Cପାବଳୀର ପାବଣ
ପବ ସମାପନ ପେର କାfª କପ
ୂ ª ମା ପାଇଁ ଆେମ अେପା
କରୁ kବା ସମୟେର ଆପଣମାନ-ୁ ଉପହାର େଦଉ
ଚEତ

ମାସର

ଆପଣ-ୁ

ଆହାନ

ଇ-ପକା

ଆଶା

କରୁ 

ଏହା ପବ
ୂ  ସଂ}ରଣ ମାନ- ପ ଭଲ

ଗିବ
ଧନ'ବାଦ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପ<ାତା - ସାଦକ

ବୁ ି!- ରବତା େହତୁ ଏ

େହଉନାହ`

ଏେବ

ସମୟ

ଆସି ,

ବୁ ି!ମାେନ ଏ !ଷୟେର ା କ େଦଖ 
େଦଶକୁ

ପବfନର ଆବଶ'କତା ର, ଏkେର

ସାମିଲ ହୁ अ  େଦଶବାସୀ-ୁ ଉଦ୍ବୁ  କର , ପେତ'କ
oରତବାସୀ- ମନେର oରDୟତାର ବ~ ଜEଉଠିେଲ,
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଚEତ ସଂ}ରଣେର...
ସଂ}ରଣେର...
ସଂପାଦ|ୟ

୪

କାfª କ ସ~ାନର ମାହାତF'

ଶିା

୧୧

ପo ପିୟଦଶª¤
ପାଠୁ ଆ ବାୟା

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ
ମଁୁ ପୁର}ାର େଫଇ!

୧୩

େଫା!ୟା କଣ ?

୧୬

ବାବା

୧୯

ବାଃ ବାଃେର େବଦା

୨୧

େହ ବରଷା

୨୩

୩୩

ଲFୀକା ନାୟକ
ବଷା ଓ ବାଦଲ

େତବାସୀ େଜନା

୩୨

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ

अନୁ ପମ େବେହ

୩୧

କୁ ¬ jେଶାର େସଠୀ
ାର !ଷୟ

ଡା ସମାଟ କର

୨୮

ଶୁଭବ ତ ରଥ
 ର େମା
ଦପଣ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

୨୫

୩୫

अନୁ ପମ େବେହ

ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶାଳ

http://www.facebook.com/odiaparibar
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ଶୀତ ଋତୁ

୩୭

କମଳ କା ସୁବୁି
ଏଡ଼୍ସ ବାବା

୩୮

ଶାନ େଚତନା ବନାମ ମନୁ ଷ' େଚତନା ୫୩
ବାଲFୀj ନାୟକ

୪୦

oଗୀରk େବେହ
େଗାପନେର ଠିଟିଏ

୫୨

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

ଡା େସୗମ'ର¬ନ ମିଶ
¡ନ~ ଏକ େପମିକା

ଗପ େହେଲ ! ସତ

ମନେର अ କअଣ: ସମୀା

୫୬

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
୪୫

!େଶଷ ସୂଚନା

୫୯

ଜୟୀ େବେହ
ଂସ¨କ ମଣିଷ

୪୮

େତବାସୀ େଜନା

ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଗାମୀ ସଂ}ରଣ ଆସା ମାସ (ଡିେସ5ର) ଦଶ ତାଖେର ପକାଶି ତ େହବ, ଜ େଲଖା
ପକାେର ପକାଶି ତ କବା ଇ ୁ କ େଲଖକେଲnକା ଜ mnତ କୃ କୁ ଆମ କଟକୁ ଇେମଲ୍ା ପଠାଇ
ପାେବ j5ା ଠିା ପଠାଇ ପାେବ अକ ସଚ
ୂ ନା ପାଇଁ ପକାର େଶଷ ପୃ<ାକୁ ପଢ଼ 

http://www.facebook.com/groups/aahwaan
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଶି ା
ଶୁଣି अ ଶାେ¯

!ଦ'ାର ଉେ&ଶ'

ମାନବ ଜାର ମୁି
େଦହ ମନ ଆତFା

ହୁ ଏ !କଶି ତ

अର ପାଏ ତୃ ପ II
ପାଇ ଉ± ଶି ା

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍

ବନ େମାହର

oେସ अଶାr ସାଗେର
अbି ର େମା ମନ

ବେହ ବାତ ସମ

¡ନ~ Cଗ !Cଗେର II
ମେନ ହୁ ଏ ଆ?

ହଉ ଶି ା

େମୗEକ ଉେ&ଶ' ତାର
ନ କେଲ ଏହାର

ତୁ ତ ସଂ}ାର

େହବ  ସୁଧାର II
अଥ ଉପାଜନ

କ ମଳ
ୂ ଲ'

ଶି ା¤ ପଣୟନ
अଥେର j f

େହାଇବ ପଶା

अଥ अନଥ କାରଣ II
ନାହ` େଦଶେପମ

ତ'ାଗ େସ~ହ ପୀ

ଶି ା ପଣାଳୀର अଂଶ
ପୁକ ପଠନ

ପରୀା ଉfୀ

ବନ କେର ¤ରସ II

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

11

ଦଶମ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖ'ା
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ବଢଇ େବକାର

ବେଢ ବ'¡lର

ଶାସନ ଦୁ ନୀଗ

ବଢଇ ଧଷଣ

!କୃ ତ କାମନା

ନାରୀ ହୁ ଏ ଯ' ାତ II
େହଉ ଉଦୟ

ସାସବାଦର

ଶି ା େହାଇ ¤³ନ
!ଲୁ £ େହଉ

ମାନବବାଦର

େକ ନୁ େହଁ ସେଚତନ II
ଆେହ ବୁ ି?A

େହ ଶାସକଗଣ

ଶି ା ପ ଦୃ ି Cअ
େଦଶର !ପfି

ଦୂ ରୀଭୂ ତ ପାଇଁ

ସରେବ ପା ଉପାୟ II

ଇେମଲ୍ - hsbarik1970@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମଁୁ ପୁର}ାର େଫଇ!
ମଁୁ କାହ`j ପୁର}ାର େଫେରଇ! ନାହ`!!!
‘ସତ କହ ବାପ, ମଁୁ ପୁର}ାର େଫେରଇ େଦେଲ
କଣ ଭଲ Cନ ଆସି ଯିବ ? ମଁୁ େକେବ କଣ ପୁର}ାର
ପାଇkm େସ କଥା jଏ ମେନ ରn ? େତାର ମେନ
अ j ? େକେବ ଆଉ େକାଉ Cନ େସ ପୁର}ାର

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ପାଇkm ? jଏ େଦଇkେଲ ? ପୁର}ାର ସହ େମାେତ
କଣ କଣ ମିEk ? େକଉଁ ଖବର କାଗଜେର ଫେଟା
ଆସି k ? ପୁର}ାର ପାଇବା ପେର େକେତଜଣ େକ
େମାେତ अ¡ନନ ବାfା େଦଇkେଲ? ସତ କହୁ େର
ଟୁକୁ ନା, େମାର j ! ମେନ ନାହ`’ ହସି ହସି
କହୁ kେଲ

ଆମ

ସାେର

ରହୁ kବା

ଜେଣ

ବ<

େଲଖକ
ତଥାପି

ମନ

ମାନୁ ନk,

କm,

‘ମଉସା,

ସମେ େଯେତେବେଳ ପୁର}ାର େଫେରଇ ଜର
अ¡େଯାଗ ବୟାନ କେଲଣି, ତୁ ମର କଣ ମନ େହଉ
ଏମି କବା ପାଇଁ ? ସତେର କଣ ସମାଜେର
अସୁତା ବୃ ି ପାଉନାହ`? େଟ େଟ କଥାେର
େକମାେନ ପର¥ର ପ ଆେକ ାଶମଳ
ୂ କ ବ'ବହାର
କରୁ ନାହାr ? ଜା ଆଉ ଧମ  ନଁାେର କଣ ଏଠି
ମରଣାକ ଆକ ମଣ ସହ ହତ'ା େହଉନାହ` ? ଏ ସବୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ରହୁ kବା अଗଣିତ ୁ ପବାର !ତାଡ଼ି ତ େହାଇ
କଣ ର କଥା ? ଆପଣ- ପ ପାଠୁ ଆ ଆଉ
ସ¢ାନା¸ଦ

ବେରଣ'

ବ'ିମାେନ

ଯC

ପବାଦ

କେବ ନାହ`, ତା େହେଲ ସାଧାରଣ ଜନତା େକମି
ସାହାସ ପାଇେବ ?’
ମଉସା ହସି େଦଇ କେଲ, ‘କଲୁ େଦn ଏ
େଦଶେର अସୁତା େକେବ ନk ? ଆେର କଥାେର
अ, େଗାଟିଏ ଘେର ଦୁ ଇଟି ମାଠିଆ ରେଲ ପର¥ର
ସହ ବା?ବ ଆଉ ଟନ୍ ଟାନ୍ ଢଣ୍ ଢାଣ୍ ଶ େହବହ`
େହବ ଆଉ ଆମ େଦଶେର ତ अେନକ ମାଠିଆ jଏ
ୁ , jଏ ମୁସଲମାନ୍, jଏ ଖୀି ଆନ୍... େକେତ ଧମ 
କେହବ ଏକାଠି ରେବ ଏକାଠି ଖାଇେବ j
କଥା କଥାେକ ପର¥ରକୁ ଶତ ¨ପ ଆଚରଣ କବାକୁ
ପଇେବ ଇେୟ କଣ ଖାm ଆମ େଦଶେର େହଉ?
େଦଖୁନୁ j ମtପାଚ'ର ଖବର! େସଇଠି ତ ଜ
oଇବୁ ମାେନ ପର¥ରକୁ ଗଳାକାଟି ହତ'ା କବାେର
ଗିଛr ମନୁ ଷ' ଜନFରୁ ହ` ପରଶୀକାତର ଓ ଇଷ' ାଳୁ 
अନ'ର ସୁଖ େଦnପାେର େଯେତ ଭଦ େହଇkେଲ
ସୁା ମନୁ ଷ'ଗତ ପବୃfି େକେବ jଏ ଡ଼ି ପା ?
oରତ ସାଧୀନ େହାଇ ସତୁ  ବଷ େହାଇଗଣି ଏ
ସମୟ ମtେର ଏ େଦଶେର अଗଣିତ ଦା େହାଇ
ୁ ମୁସଲମାନ ପର¥ରକୁ ହାଣିମାଛr !oଜନ
ସମୟର

!¡ଷିକା

jଏ

ନ

ଜାଣି?

କାଶFୀରେର

େଦଶର !¡ନ~ ପାେର ଶରଣାଥୀ oବେର କାଳାପାତ
କରୁ ଛr ଏହା କଣ ମିଥ'ା? ବଳାେଦଶର ସୀମାେର
अଣସଂଗଠିତ oବେର ଶରଣାଥୀ େଦଶେର ପଶି ଛr ଏବଂ
ସମୟ ସମୟେର େଦଶେର अେନକ ସଂଗଠିତ ହତ'ାକା
ଓ !¡ନ~ ବ'¡lରକୁ ¡ଆଇଛr ଏହା କଣ ମିଛ ?
ନାଗାେର

େଜଲେର

kବା

ଜେଣ

अପଧୀକୁ

େକମାେନ େଜଲରୁ ବାହାରକୁ େନଇ ସବସ¢¨ଖେର
ମାେଦେଲ, ଏହା କଣ ମିଛ? ଜଧା¤ Cଲ ୀେର ଏକ
ଚଳା ବସ ¡ତେର ଏକ ମଳା ସହ अେନକ େକ
ଦୁ lର କ ମାେଦେଲ ଏହା କଣ ମିଛ ? ମୁ5ାଇ
ବ5ବ ା କଣ ମିଛ ? ମୁ5ାଇ ତାଜମହଲ େହାେଟଲ
ଉପେର ଆକ ମଣ େହ ତାହା କଣ ମିଛ ? ଏ ସବୁ
େହଉ କାହ`j ? ଏ ସବୁ ର ପଛେର ବାପ େକବଳ
େଗାଟିଏ

କାରଣ

ତାହା

େହଉ

अସୁତା

େସେତେବେଳ ! ସରକାର ମାେନ kେଲ ଏେବ !
अଛr ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସରକାର- ସହ େଯାଡ଼ି େଦnବା
ଠିକ୍ ନୁ େହଁ ?
ଯC େସେତେବେଳ ମଁୁ େନୖ କତା େହତୁ େହଉ
अବା

अନ'

େକୗଣସି

କାରଣରୁ

େହଉ

ପବାଦ

କନkm, ଏେବ କବାର େନୖ କତା େମାର ନାହ`
ଆଉ ବାପ ପୁର}ାର େଫେରଇେଦେଲ କଣ େକମାେନ
ସୁଧୁଯିେବ ? ନା, େକ-ୁ ସୁଧାବାକୁ େହେଲ ଦକାର

ଆତ-ବାମାେନ େଯେବ ପେବଶ କେଲ, େସଠାେର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କବାକୁ ବାt େହାଇଥାେ, j
େକ-ୁ ଶି ାେଦବା ଭଲମ !ଷୟେର ସେଚତନ
କବା େଯଉଁ ବୁ ମାେନ ପୁର}ାର େଫଇବାକୁ
ତ¹ର

େହଉଛr,

ସେଚତନତା

अତଃ

ସୃିପାଇଁ

କପାେବ!

ମାନ!କତା

େସମାେନ

ଗଣମାtମେର

ଦୃ ି ରୁ

ସାତ'

ଆସି

ରଚନା

େକମାନ-

 ନାକୁ ଉଦ୍ବୁ  କପାେବ ବୁ େଝଇପାେବ
अେଚତ
େଯ ଏ େଦଶ ଏକ ସବଧମ  ସମନୟର େଦଶ ଏଠି
अସୁତାର bାନ ନାହ` ଯୁଗ ଯୁଗରୁ

ବସୁେଦବ

କୁ ଟୁ5କମ୍ ର କଥା କଆସୁkବା ଏ ମହାନ େଦଶେର

େକ-ୁ

Cନକୁ

ଦୁ ଇ

ଓE

େଯଉଁଠି ସାଧାରଣ

ଖାଇବାକୁ

େଦବାପାଇଁ

ସରକାର अସମଥ େହଉଛr, jଣା େଦାକାନେର ଡାm
lଉଳ

ଦର

ହୁ ହୁ

େହାଇ

ବଢ଼ି

lmkବାର

ା

ବଢ଼ି lm, େସଇଠି େଲଖକମାନ- ଆେକ ାଶ କଥା jଏ
ପlେର ? େତଣୁ ବାପ ମଁୁ ପୁର}ାର େଫଇ! ନାହ`
ବରଂ ଯC ତୁ ପାରୁ ଛୁ, େମାର େଗାେଟ େଲଖା ଖବର
କାଗଜେର ପି େଦ? ଯC jଏ େକଉଁଠି ତାକୁ ପଢ଼ି
ସୁଧୁପାବ ଆଉ j େକ-ୁ ବୁ ଝାଇ ପାବ, ତା
େହେଲ େମାେତ ଭଲ ଗିବ’

ଏମି अସୁତାକୁ ପଶୟ Cଆଯିବା ଉତ ନୁ େହଁ 
ଏମି େକେତଜଣ କଛr ? େକ ! ନାହ` କାହ`j
ଜାଣୁ, କାରଣ େସମାେନ ଜାଣିଛr, ଆ?ର ଯୁଗେର
େକମାେନ

େଲଖକମାନ-

अେପା

अକ

ସି େନତାରକା-ୁ ହ~r ଟି¡େର ସି େନମାର ପରଦାେର
ନାୟକ େକମି ସି ଗାେରଟ୍ ପିଏ ତାହା େଦn ଶି nବା
େକ ଆମ େଦଶେର अଗଣିତ अଛr, j

େଲଖକ-

ବଟିଏ ପଢ଼ି ଜକୁ ସୁଧାବା େକ ବହୁ ତ କମ
େତଣୁ େସମାେନ ଆଉ କଣ କପାେବ ? ସରକାରଦୃ ି କୁ

ଆସି ବା

ପାଇଁ

ପୁର}ାର

େଫେରଇବାେର

ଗିଛr ଯC ଏହା ା j ଭ େହଉଥାା ତା
େହେଲ ଜେଣ

ପୁର}ାର େଫଇବା ପେର ପେର

ସରକାର ତୁ ର ପଦେପ େନଇ କମିଟି ଗଠନ କ
େଲଖକମାନ-

ମନର

ଆେକ ାଶ

!ଷୟେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ା
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

େଫା!ୟା କଣ ?
¡ଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁ ଛr :
ଏହା େଫା!ୟା ନୁ େହଁ ତ ?
[ ମନେର अ କअଣ? ପୁକରୁ ଉପbାପିତ ]
ମାନୁ

ମାଉସୀ-ୁ

ମଁୁ

ପୁରୀ

ନବକେଳବର

ରଥଯାତ ା େଦnଯିବାପାଇଁ କm େସ େମାେତ ବହୁ ତ

ଡାର ସମାଟ କର

ଭଲ ପାଆr ମା’, ଖୁଡ଼ୀ ସମ-ୁ େନଇ ନବକେଳବର
ରଥଯାତ ା େଦଖାଇବାର ଇ

େମାର k ମାନୁ

ମାଉସୀ-ୁ ଡାjବାରୁ େସ ମନାକେଲ ମଁୁ ତା-ୁ କାରଣ
ପlବା ପେର କେଲ ମଁୁ ପିେବେଳ ଥେର ପୁରୀ
ରଥଯାତ ାକୁ ଯାଇkm, େସଠି ଏେତ ¡ଡ଼k େଯ େମାେତ
jଏ lକଡ଼ରୁ lପିେଦବା ପ ଗି ସେତ େଯମି
େଗାଟିଏ ଶ ଦଉଡ଼ି େର େମାେତ େକ ବାି େଦଇ ମଁୁ
अଣଶାସୀ େହାଇ ପଡ଼ି km େସ Cନଠାରୁ େମାେତ
¡ଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଡର େଗ ମଁୁ ଗହEଆ ଜାଗାକୁ ଜମାରୁ
ଯାଏ ନାହ`

େମାର େସଇ Cନ କଥା ମେନ ପେଡ଼

ଆ? ପଯ'  େସ अନୁ ଭୂ  ଭୁ m ମଁୁ େସ ¡ଡ଼େର
ପଶି ପା! ତୁ େମ ଯାअ ଏକଥା ଶୁଣି ମଁୁ କm ଏହା
ଏକ

ପକାର

अେହତୁ କ

ଭୟ

ଏହାକୁ

େଫା!ୟା

କୁ ହାଯାଏ ମଁୁ କm अକାଂଶ େକ- ଠାେର ଏ
ପକାର ଭୟ େଦଖାଯାଏ ମାତ ଏ ଭୟ ମାତ ାକ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଗ େବାm ଧଯାଏ
େହେଲ ଜର େଦୖ ନି ନ କାଯ' େର ବାଧା ସୃିକେର
ତାକୁ

େଗ େବାm କୁ ହାଯାଏ ଓ ମାନସି କ େଗ

 ର ଔଷଧ େସବନ କେଲ ଏkରୁ
j¼କ- ପମଶେ
ଉପଶମ ମିEଥାଏ

ପbି ର

ଭୟାବହତାକୁ

ସାବନାକ େକଟିର ମନେର କ େହାଇଥାଏ
େତଣୁ େସ ଏପ ପbି ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରବାକୁ େଚା
କେର

ଏବଂ

ଏହାର

ସ¢¨ଖୀନ

େହେଲ

ଆତ-ିତ

େହାଇପେଡ଼

େଫା!ୟା କଣ ?
େଫା!ୟା (Phobia) େହଉ େକୗଣସି bାନ,
ବୁ, କାଯ' ଓ ପbି  ପ अେହତୁ କ ଭୟ େଯପj
अେନକ େକ ¡ଡ଼ ¡ତରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରr, ଉ±
bାନକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରr, ଘରୁ ାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ
କରr, j ବଜ

अସାo!କ

 କବ ଜାଣିବା ସେf ଭୟ

କରr େସkପାଇଁ େସମାେନ େସ bାନ, ବୁ ବା
କାଯ' ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହr

ଆଗାେେଫା!ୟା (A g a r o p h o b ia):
େକୗଣସି

ପbି 

ପ

अସାo!କ

ଭୟକୁ

ଆଗାେେଫା!ୟା େବାm କୁ ହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଏ
ପକାରର

େଫା!ୟା

େକମାନ-ଠାେର

अକ

େଦଖାଯାଏ ପୁରୁଷମାନ- ତୁ ଳନାେର ¯ୀମାନ-ଠାେର
अକ େଦଖାଯାଏ ଏ ପକାର େଫା!ୟାେର ମନୁ ଷ'
େଯେତେବେଳ ଜ ପବାର ବା ଚତ ପbି ରୁ
ଦୂ େରଇଯାଏ ତାକୁ अେହତୁ କ ଭୟ ଗିଥାଏ େଗାଟିଏ
ପbି ରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ପbି କୁ ଗେଲ େକଟି
ହଠାତ୍ !ଚEତ େହାଇପେଡ଼ ତାକୁ ସାହାଯ' କବାକୁ
େକନଥାr େସ ପbି କୁ ମୁକା! କବାପାଇଁ
ତା’ର ସାହାସ ହୁ ଏନାହ` j େସ ଉପାୟ ପାଏ ନାହ`
େତଣୁ େସ !ବ ତ େହାଇଯାଏ ଉଦାହରଣ ସରୂପ
ଘରଠାରୁ ଦୂ ରେର ଏକା ରବା, ¡ଡ଼ ¡ତେର ଏକା

ପାୟ ପେତ'କ େକ- ପାଖେର ଏକ ପକାର
ଭୟ अେ¿अେକ ଥାଏ ମାତ େଯେତେବେଳ अତ'କ
େହାଇ ମାନସି କ ବ'ଥାCଏ ଏବଂ ଜର େଦୖ ନି ନ

ରଯିବା, େଟନ୍ j5ା ବସେର ଏକା| ଯାତ ା କବା
ଆC କାଯ' ଗୁଡ଼ିକୁ େସ ସ¢¨ଖୀନ େହାଇପାେର ନାହ`
େର େର ପbି  अକ ଜଟିଳ େହାଇପେଡ଼

କାଯ' େର ବାଧା ସୃିକେର େସେତେବେଳ ଏହା ଏକ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜନFେହାଇkବା अେହତୁ କ ଭୟକୁ ବୁ ଝାସୁଝା ା କମ୍
େକଟିର ଜର େଦୖ ନିନ କାଯ' ବାଧାପା£ ହୁ ଏ େସ
ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ, ଘେର ରବାକୁ ସୁରି ତ
ମେନକେର

ଆଉ

େଯେତେବେଳ

ବାହାରକୁ

ଯାଏ

େକବଳ ଜେଣ j5ା ଦୁ ଇଜଣ !ଶ େକ- ସହ ହ`
ଯାଏ
ପoବ : ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମଳାମାନ- ଠାେର
अକ େଦଖାେଦଇଥାଏ ଏ େଗ ପାୟତଃ ୨୫-୩୫ ବଷ
ବୟସ ମtେର ହଠାତ୍ େଦଖାCଏ େର େର ଏହା
ବୃ ିପାଏ ଏବଂ Cନକୁ Cନ ବନଧାରଣ ଓ Cନଚଯ' ା
ଜଟିଳ େହାଇଯାଏ

କଯାଇଥାଏ

ଫଳେର

େଗୀମନରୁ

ଭୟ

କମ

େହାଇଯାଏ
ଏ େଗ ଯCଓ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଜନF େନଇ
ନ ଥାଏ ତଥାପି अେନକ େତ େର ପbି ର अନୁ ଭୂ  ହ`
ତା’ର ଭୟର କାରଣ େହାଇଥାଏ ଏହାକୁ େଗ େବାm
o! ମେନାସି j¼କ- ସତ ପମଶ କେଲ ଓ ୟମିତ
ଔଷଧ େସବନ କେଲ େଗରୁ ମୁି ମିEଥା 

ସହକାରୀ अtାପକ, ମାନସି କ େଗ !oଗ,
ପୁରୀଘାଟ େଡ଼, କଟକ-୭୫୩୦୦୯
େମାବାଇଲ-୯୧୩୨୪୩୩୩୩୩

କାରଣ : ଏହା େସେେଟାନ୍ (Serotonine),
ଗାବା

(GABA),

ଆେଡ ନାmନ୍

(Adrenaline),


େଡାପାମିନ୍ (Dopamine) ଆC ସ~ାୟୁଗତ
ରସର
!ଶୃÉଳା େଯାଗଁୁ େହାଇଥାଏ ଏକ ସତ
ୂ  ରୁ ଜଣାପଡ଼ି ,
େଯ ଜର ର ସକୀୟ େକମାନ-ଠାେର ଏ
େଗkେଲ ଏହା େହବାର ସାବନା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ
େତଣୁ ଏହା ବଂଶଗତ େଗମtେର ଗଣିତ େହାଇପାେର
j¼ା : ଏ େଗର ଲଣ େଦଖାେଦେଲ ଶୀଘ
ମାନସି କ େଗ !େଶଷÊ- ପମଶ େନବା ଉତ
ଏ େଗର j¼ା, ଔଷଧ ଓ ମନାfି କ j¼ା
ା କଯାଇଥାଏ ଏ େଗେର ମନରୁ अେହତୁ କ
ଭୟ ଦୂ ର କବାପାଇଁ ଔଷଧ अତ' ଉପେଯାଗୀ
େହାଇଥାଏ ମନାfି କ j¼ାା େଗୀ ମନେର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବାବା
oରତର େତଶ୍ େକାଟି େଦବାେଦA
ବୁ ଝିପାରr ଦୁ ଃଖ ଶେହ େକାଡ଼ି ଏ େକାଟି ଜନତା-ର
େବାଧହୁ ଏ...
ଜଗନ~ ାଥ-ର କାଯ' ାଳୟର अବbା !
ଆମ େoଟ୍nଆ ସରକାର- ପ

अନୁ ପମ େବେହ

Ë୧

େତଣୁ
ପକୃର େଶ< କୃ  ମନୁ ଷ'
ଜ ସମସ'ାର ସମାଧାନ
େଜ େଖା?ବାକୁ େଚା କେର
ସବୁ ଥର ପ Ë୨

ଜନF ହୁ ଏ ନୂ ଆ ଜେଣ ଭଗବାନ-ର
ତା- अଥ³ନ oଷଣ ଓ ଜାଦୁ
ମୁଖ  ଭମାନ-ୁ ପDୟମାନ ହୁ ଏ
अେଲୗjକତା ପË୩

!ଶାସର େସୗଦା ହୁ ଏ
ଦୁ ଗା ,!ୁ ,ମେହଶର-ର
ହୁ ଏ ପୁନଜନF

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େବାଧ ଭ-ୁ ଭେଇ
ଏ ଆତFେଘାଷିତ ଭଗବାନମାେନ
େଶାଷଣ କlଲr େଜାକ ପ୪

j

େଶଷେର Cେନ

ସତ' ଆତFପକାଶ କେର
ମିଥ'ାର ଏ !ଶାଳ ପବତକୁ ଭଗ~କ
ତଥାକkତ ଭଗବାନ-ର
ପଦାପଛର ରୂପ ଆେସ ସାମ~ାକୁ
ତଥାପି j

ବୁ େଝନା ମଣି ଷ

j Cନ ଉfାରୁ
ଆଉ ଜେଣ ବାବା ତାକୁ
ପDୟମାନ ହୁ अr ଭଗବାନ- ପ ୫

ଇେମଲ୍ - anupam.piet.chandan@gmail.com
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ବାଃ ବାଃେର େବଦା
ଧନ' ଧନ' ତୁ  ଗୁଣ ଓ ଗାମା
େଲnେଲ ନ ହୁ ଏ अ
ନାମଟି େଯମି କାମଟି େସମି
େବାଉଛ, ¬ିଗେଡ଼ େବଦା (୧)

େତବାସୀ େଜନା
ତୁ େମ ପ ଆମ ଆଶାର अେକ
ବିବାକୁ େଦଲ ହା
ମନ ଆ? ଭେର ତୁ ମ କାଯ' େର
କେହ ଖାm ବାହା ବାହା (୨)

ଉÍଳ ତାରକା ପ େଟ ଆସି ଲ
ସାkେର ଧ ହସ
j jମିଆ କଲ ସ¡-ୁ ?ଣିଲ
ଫୁଟି ଚହଟ ବାସ (୩)

ରୁ ପ ଗୁଣ ତୁ ମ ଚ±ାେର lm
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ଭୁ େଗାଳ କରୁ  ବ'ାଖ'ା
ସୁଖେର ଦୁ ଃଖେର ସାଥୀ େହାଇ ତୁ େମ
!ପଦରୁ କର ରା (୪)

ବାଟ ଭୁ mଗେଲ େଦଖାଉଛ ବାଟ
अର ଲଉଡ଼ି ପ
ଆନ ଦୁ ଃଖ େଦn ତୁ ମ ଆnରୁ
େତକ ଆସଇ ଝ (୫)

ଗବªତ ଓÎିଶା, ଗବªତ oରତ
ତୁ ମ jfୀ?େର
ଗବକେର ଆ? ?ଲ ା କଳାହାି
େକେତ ଇହାସ ସୃି କେର (୬)
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୧୭୭୩୭୨
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େହ ବରଷା...
ବରଷା...
[୧ ]
ଶାବଣ ଆକାଶ ସାେଥ େଘ ଆେସ
अେଡା େସଇ अDତ ,
େସ ଗି ପ ମଁୁ !ନା କାରଣେର

ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶÏାଳ

¡ଜୁ ଥାଇ अ!ରତ
[୨]
o ଈଷା େଗ ବରଷାକୁ େମାେତ
ତୁ ମକୁ Cଏ ¡େଜଇ ,
େସ ଗି ତୁ ମକୁ ଡାକୁ  ପାଖକୁ
ଆସ େଗା େଦ! ଲୁ େଚଇ
[୩]
ବରଷାର ମଜା େପମିକକୁ ଜଣା
ଆଉ ବା ଜାଣିବ jଏ ,
ତା ଟା େକମି ଶରୀରକୁ େଭC
ହୃ ଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ
[୪]
ମିଶି ¡?kେଲ େଯଉଁ ବରଷାେର
ଆ? ମଁୁ େସCନ େଖାେଜ ,
େସଦ ପାଏନା ସାଥୀ େମା ଆେସନା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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!ରହେର ଏକା ¡େଜ
[୫]
େତା ସାଥୀେର r ବରଷାେର ଥେର
େହଇkm ଟିେକ ଖୁସି,
ପାଉନାହ` େବାm ପୁଣି େସ Cନକୁ
ଦୁ ଃଖ େଗ ଆ? େବଶି 
[୬]
ବରଷା ଛୁଇଁେଲ େମା େଦହକୁ ଆ?
ତୁ ମ କଥା ମେନ ପେଡ଼ ,
¡?ଗେଲ ଆେପ େମା ଆn ଆଗେର
ତୁ ମ ଛ! lଆେଡ଼
[୭]
ରବ ପଶ~େର ଆ? ଯାଏଁ େମାେତ
େକେତ ତୁ େଦଲୁ ଣି ଲୁ ହ ,
େମା ଆn ଆଉ j ଶାବଣକୁ େକେବ
ପରn ପାବ କହ
ନୟାଗଡ଼ ସÏୟଂଶାସି ତ ମହା!ଦ'ାଳୟ
ଓଡ଼ିଆ !oଗ
େମାବାଇଲ-୯୪୩୯୫୭୮୧୧୬

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କାfª କସ~ାନର ମାହାତF'
ସାଧାରଣତଃ ସଯ
ୂ ' ନାୟଣ ତୁ ଳା ଶି େର
अବbାନ

କବା

ସତ

କାfª କ

ମାସ

ଆର

 §େର
େହାଇଥାଏ } ପୁଣ ଆC अେନକ ଧମଗ
କାfª କ ସ~ାନ ଓ ବ ତର ମାହାତF' ବନା କଯାଇ
କାfª କ ମାସେର ମାସ ସା ବ ହFମହ
ୂ ୂ୍fେର େକୗଣସି ନ,

ପo ପିୟଦଶª¤

ପୁÐରଣୀ ବା ଜଳାଶୟେର ସ~ାନ କବାର !ଧାନ
ର

 ା¯
ଧମଶ

ମାନ-େର

କାfª କ

ମାସେର

କଯାଉkବା ବ ତ, ସ~ାନ ଓ ତପକୁ , କEଯୁଗେର େମା
ପା£ିର ମାଗ  େବାm କୁ ହାଯାଇ } ପୁଣେର
ଉmnତ େଶାକ अନୁ ସାେର --

“ନ କାfª କ ସେମା ମାେସାନ ସେତ'ନ ସମଂ ୟୁଗମ୍
ନ େବଦ ସଦୃ ଶଂ ଶା¯ଂ ନ Dଥଂ ଗା ସମମ୍ Ë”
अଥାତ୍ କାfª କ ସମାନ CÏDୟ େକୗଣସି ମାସ
ନାହ`, ସତ' ଯୁଗ ପ େକୗଣସି ଯୁଗ ନାହ`, େବଦ ସମାନ
େକୗଣସି ଶା¯ ନାହ` ଓ ଗା- ସମାନ େକୗଣସି Dଥ
ନାହ`
କାfª କ ମାସର ମାହାତF' ପଦFପୁଣ ଓ }
ପୁଣେର !ୃତ oବେର ଉପଲÒ କାfª କ ମାସେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କବାର !ଧାନ ପଚEତ
¯ୀ ମାେନ ବ ହF ମୁହୁfେର ସ~ାନ କ ଧା-ଦାେମାଦର-

ଏ ମାସ ସା ପଦାନର ! ମt ର

ପଜ
ୂ ା କରr } ପୁଣେର ବª ତ अ େଯ;

ଆକାଶପ ମt ପଜÏEତ କଯାଏ ଏହା କାfª କ

“ସନାଂ କାfª କଃ େଶେ<ା େଦବାନଂ ମଧୁସଦ
ୂ ନଂ

ମାସର ପଧାନ କୃ ତ' अେଟ, କାfª କ ମାସର CÏDୟ

Dଥଂ ନାୟଣାଖ'ଂ  ତ ୀତୟଂ ଦୁ ଲ ଭଂ କେଲୗ Ë”

ପମୁଖ କୃ ତ' େହଉ ତୁ ଳସୀ ବ ତ ପାଳନ ଏମି !

ଏ େଶାକ अନୁ ସାେର, ଭଗବାନ !ୁ ଏବଂ

ବଷ ସା ତୁ ଳସୀ େସବା କଲ'ାଣକାରୀ େବାm ମାନ'ତା

!ୁDଥ ସମାନ ହ` କାfª କ ମାସ ମt େଶ< ଓ ଦୁ ଲ ଭ

ର, j

କାfª କେର ତୁ ଳସୀ ଆରଧନାର !େଶଷ

ଏ କE ଯୁଗେର େତଣୁ କE ଯୁଗେର କାfª କ ସ~ାନ ଓ

ମମା ର
!ୁ ନାମ ସଂ|fନ ମt ଏ ମାସର ପମୁଖ

ବ ତକୁ େମା ପା£ିର ମାଗ  େବାm ଦଶା ଯାଇ
ପୁଣମାନ- ମତାନୁ ସାେର ଏ ମାସଟିକୁ l

କୃ ତ' ମାନ- ମtେର अନ'ତମ ନାମ ସଂ|fନ ଦÏା

ପୁରୁଷାଥ, ଧମ, अଥ, କାମ ଓ େମା ପଦାୟକ େବାm

ବାଣୀକୁ ଶୁତା ମିେଳ କEଯୁଗେର ଏହାର ମହତÏ

ଗହଣ କଯାଇ ସÏୟଂ ନାୟଣ ବ ହFା-ୁ , ବ ହFା

अକ- ‘କେଳୗ ହjତନାତ,’ କଥା ଶବଣ ଦÏା ପାପ

ନାରଦ-ୁ ଏବଂ ନାରଦ ମହାଜ ପୃଥୁ-ୁ କାfª କ ମାସ

ନାଶ ହୁ ଏ, ବୁ ି ସଦାlରୀ ହୁ ଏ ବ ତଧାରୀ ମାେନ

ସବ ଗୁଣ ସ େହବା !ଷୟ ଓ ଏହାର ମାହାତF'

ଗୀତା, ଶୀମଦ oଗବତ ଓ ଶୀ ମ ଚତ ମାନସ ଶବଣ

ଜଣାଇଛr ଏ ମାସେର ବ ତ କରୁ kବା ନାରୀମାେନ

କବା େଶୟ}ର ଏk ସତ ବ ତ ପାଳନର ସାଥକତା

अୟ ନବମୀ ବା अଁଳା ନବମୀ Cନ अଁଳା ବୃ ତେଳ ବସି

ପାଇଁ େଗାଦାନ, !ୁ ପଜ
ୂ ନ, ସତ', अଂସା ଓ ସଦାlର

ଭଗବାନ କାfª େକୟ- କଥା ଶୁଣr ତେଦାପ

ଧମ  ପାଳନ ମt ଆବଶ'କ

ବ ାହFଣ-ୁ अନ~ -ଧନ ଦାନ କବା ସତ ଗୁ£ଦାନ ମt

ବ D ଜଣକ ଗା, !ୁ, ଶି ବ ତଥା ସଯ
ୂ '

Cଆଯାଏ ଏk ସତ କୁ ମାର, କୁ ମାରୀ ଓ ବ ାହFଣ-ୁ

େଦବ-ୁ ସFରଣ କ ଜଳେର ପେବଶ କବା ଉତ

अଁଳା ଗଛ ତେଳ !ବଧ େoଜନ କଇବାର ପଥା ମt

ଏବଂ ନା¡ ପଯ'  ଜଳେର ଠିଆେହାଇ ! ପବ
ୂ କ ସ~ାନ

ର େସମି ! ସୂ କାfª କ ମାସସା ଦାନପଣ
ୂ '

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କବା !େଧୟ
 କବା
କାfª କ ମାସେର ପିତୃପୁରୁଷ-ୁ ତପଣ
 ପେର
ଦÏା େସମାନ-ୁ अୟ ତୃ £ୀ ପା£ହୁ ଏ ତପଣ
ଜଳରୁ ବାହା ଶୁବ¯ ପଧାନ କ ବ D ଭଗବାନ
!ୁ-ୁ ପଜ
ୂ ା±ନା କବା ଉତ ବ D ମାନ- ଗି
ଉ, ଗାଜର, କଇଥ, ବାଇଗଣ ଆCପବା ଏବଂ ବାସି ,
ଦୂ ଷିତ ଏବଂ अନ' ଘରୁ ଆସି kବା अନ~ ଭଣକୁ ଷି
କଯାଇ
କାfª କ ବ ତ କରୁ kବା ମାନବକୁ େଦn ଯମଦୂ ତ
ଏମି ପଳାୟନ କରr େଯମି ସି ଂହ ପାଖରୁ ପୀଡ଼ି ତ
ହାD ପଳାୟନ କେର ଏ ଭୂ ତଳପେର ଭୁ ି ଓ ମୁି
ପଦାୟକ େଯେତ Dଥ अ, େସ ସମ କାfª କ ବ D
ଠାେର ବାସ କରr

କଟକ
ଇେମଲ୍ - prativa.priya@gmail.com
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ପାଠୁ ଆ ବାୟା
ତା ନଁା ପୁ । ତା ବୟସ େକେତ ଠିକେର ଜାଣି,
ଜାଣିବାର ପୟାସ ! କ ଆମ ଗଁ ା ମି ର ପାଖେର
େଯାଉ ଖାm ପଡ଼ି ଆ अ, ପାୟତଃ େସଇଠି ମିେଳ।
ପଡ଼ି ଆେର େଗାେଟ ବରଗଛ ଆଉ ତାହା ଇେର
!ଯାଏ ପୁ ର ସମୟ। ଇଂେର ଫିସଫିସ୍ କ ¡କ

ଶୁଭବ ତ ରଥ

ମାେଗ। ମଝିେର ମଝିେର ଗୀତ ଗାଏ। େକେବ ଭଜନ,
େକେବ ଗଜଲ୍, ଆଉ ମନ ଖୁସି kେଲ ର! ସଂଗୀତ୍ !
ଖେଇ ଖେଇ ଗାଏ ସି ଏ। େମା ବୟସର େକ-ୁ o
ଭଲ

ପାଏ।

ପାଖକୁ ଡାେକ ଆଉ j କବାକୁ େଚା କେର। ମଁୁ
ଶୁଣି,

େକେବ

अବଶ'।

କଥା

େହବା

ପାଇଁ ସି ଏ ବହୁ ବାର ପୟାସ୍ କ। ସି ଏ କୁ ଆେଡ଼ ତା
ସମୟେର
ljରୀ

େମଧାA
!

ତ

କk।

k

ତା

ଘର

ଆଉ

!େଦଶେର

େକାଉଠି

େକ

ସଠିକ୍ oେବ ଜାଣି ନାହାr। ଗଁ ା େକ କୁ ହr, ପୁ
ଏମି େସମି ବାୟା ନୁ େହଁ , େସ ପାଠୁ ଆବାୟା
େମାେତ ଗଁ ାେର ସମେ ଜୁ ଲୁ େବାm ହ~r।
ବାହା େହବାର ଆଠ ବଷ !ଗଣି। େମା ljରୀ
ପୁେନେର।

ପିଛୁଆ

j

 ର ଦୁ ଇଥର ମଁୁ ଗଁ ାକୁ
ବଷେ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଗଁ ାେର

ରୁ ହr।

ଆେସ। ଦଶହ ଆଉ
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କ, ତୁ ଯC ଦଶମେଶଣୀେର ଭଲ ନ5ର ରnବୁ ,
ପଣାସଂକ ାr।

ପହି।

ଗତକାm

oବୁ  ljରୀ ଡ଼ି ଜ ବ'ବସାୟ ଆର କ!
ଏଇ

ଇ ାଟା

j

ନୂ ଆ

ନୁ େହଁ ।

j

ପଇସା

ଖେଟଇବାର

ଡର।

ଆମ ପବାରେର େକ େକେବ ବ'ବସାୟ କନାହାr,
ଏଇ ଇନେର Êାନ କମ, ଏମି ! ନୁ େହଁ j ବାପା
अଜା େଥାେକ ସ େଥାଇ ଯାଇଛr। କୁ ଟିଖା କାଟିପି
अବbା। କାm ବସରୁ ଓେହ ଇ ଘରକୁ ଆସି  େବେଳ, ମଁୁ
अନ'ମନ}
jଏ

ଜେଣ

ଚମj

j

km
କାନ
ପଛକୁ

ଗି

ହଠାତ୍
ପାଖେର

େଦେଖତ,

j

େତାେତ ଭୁ ବେନଶର ବୁ େଲଇ େନ!। ନନା କେଲ,
ଯC ପେବଶି କା (entrance) ପରୀା ପାସ୍ କବୁ ,
େତାେତ ବାଇକ୍ ମିEବ। େମା ଭE ତ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ
କବା େକୗଣସି କାଠିକର ପାଠ ତ ନk। ମିତ
ରସେଗା ଖାଇବାର ଆଦତ୍ େହଇ ସାk। j

ମହା ପଡ଼ି । ତ ବନ ଖାm ପାଠପଢ଼ାେର !।
ଚୂ େହଇଗ ବାj ସବୁ ଇ ା। ସାସାଥୀମାନପାଖେର େଗାେଟ ପୁକ|ଟ େହବାର େମାହର ଗି।
ଶୁଣି ଶି  େଧାଇବା oକ!!

କହୁ ।

ପାଠୁ ଆବାୟା

ଦା

େଯାଉ

ଦୁ ଇ

ପର ଠଁୁ େମା ମୁ ଖପ େହାଇସା

େସkେର

ପରୀାପାଇଁ ପୁତ େହଉkm, େମା }ୁଲର ପଧାନ
ଶି କ କେଲ, “ପୁअ, ଯC ତୁ

?ଯାଉ, େତାେତ

ରସେଗା ଖୁଏଇ!” େଯାଉCନ ଫଳ ବାହା,
ସ'ାେବେଳ

ସାର୍

ପହିଗେଲ।

ଗରମ୍ସିଡ଼ା

ଆଉ

ରସେଗାର

େମାେତ

ହାତେର
େଗାେଟ

k
ହାି।

ଗି େଯମି େମା ଶମ ସାଥକ େହ। ମଁୁ

େସCନ o ଖୁସିkm ଆଉ େମା ମନ ମtେର େଗାେଟ
ଧାରଣା

କ ମଶଃ

ବସା

ବାି ବାକୁ

ଗି

େଯ,

Cନଠାରୁ

ବାହାେହଇ,

ବନର

ବାjସବୁ अ¡Êତା ବୃ ଥା ମେନହଉ। ହଜ଼ାେର ସକ ,

େଦେଖଇj lହଁୁ । ଆଉ ସି ଏ ଯାହା କ, ତା ଶୁଣିବା

ତୃ Dୟ େଶଣୀେର େଯେବ ମଁୁ େଗାେଟ ?ଲ ାରର

ଶି 

ହଜ଼ାର

ବଢ଼ି ବାର

ୟମ,



ସମୟବେଇ,
ଲ'

ଏେତ

ହଜ଼ାର

ପଇସା
ସହଜ

ଆେୟାଜନ।

ବେଇ,

ଆଗକୁ

ନୁ େହଁ ।

j

 େର ବଷ
ରସେଗାର अଭ'ାସ ଏେତ ପୁରୁଣା େଯ, ବଷପ
େଯନେତଣ ପକାେରଣ, ¯ୀକୁ ବୁ େଝଇ ପାବାର େକୗଶଳ
ମଁୁ

ଆୟf

କ।

ଏଥର

ତାକୁ

କ,

ତୁ େମ ା କର, େଜ଼ ଆଉ ଦୁ ଇ ଘzା େଡେର
ଆସି !। ବସ୍ ଖୁସିେହଇ ପେମାସନ୍ େଦବ ଆଉ ତା
ପେର ତୁ ମକୁ ସମୟ ହ` ସମୟ େଦ!। !େଦଶ ବୁ େଲଇ
େନ!,

ପତାରକା

ପୁअର ଆନୁ ଆଲ୍

େହାେଟଲେର

ଖୁଏଇ!।

େଡ’େର ଆସି ପା! अଫିସ୍ କାମ

ମଣିଷକୁ ତା କାମର ପାଶମିକ ହ` ଖୁସିCଏ। େବାଉ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अ।

ଏସବୁ

ତୁ ମ

ମାନ-ପାଇଁ

ହ`

କରୁ ।

¯ୀ

ହସି କ, ତୁ େମ ଆଉ ତୁ ମ ରସେଗା। ବାj ସବୁ
େଭEjବା? ଫେବଇ ହୁ अ
କାm ପାଠୁ ଆବାୟା କ, “ବାପା, େଗାେଟ
ପାଟ-ିଆ
ରସେଗା

ଖାଇବୁ

େବାm

େକେତ

ଦୁ ଇଟ-ିଆ

ରସେଗା ଫିିେଦଲୁ ଣି? ସାଦ ! ସମାନ, ଆଉ ଖୁସି!।
ମିେସଇj
େକର
େହେଲ

ଖା।

ଖାଇବାର

ହାତେର,
ଗାହକ

ସାଦ,

ବେନଇବାର

lଖୀ

lmଯିେବ।

ବେନଇବା

ପjୟାେର,
େକେବ

ନ
ଆଉ

େଫେବ େମାେତ ଏ ଗଁ ାେର ଖାଇବା, ରବା
ପାଇଁ ସବୁ ମିEଗ, େତାେତ ମିEବ େବାm ପØା अ
j?”
େତୖ ଫ୍, ସାଉ ଆରବ
ଇେମଲ୍ - shubhabrata.rath@gmail.com
େଫାନ୍ - +୯୬୬-୫୩୩୨୫୪୮୬୨
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 ର େମା
ଦପଣ
 
କା§କୁ ଧk ସି ଲ୍¡ଆ ଦପଣ
କହୁ k ବନର अେନକ ମୁହୂf;
ଗାଉk ଗାଥା
ଜନFରୁ ଏ ଡ଼ି ଶାଳଠୁ ମଧୁତ ୀ;
ଆଉ ତା ଠାରୁ ଲମି kବା େକାେକଇ ପଯ' 

କୁ ¬ jେଶାର େସଠୀ

अେନକ କ!ତା
ସବୁ kେର େଲଖାk ବ କାହାଣୀ
ସମଦୂ େର ଉଦ୍oସି ତ ବାବ  କ ସତ,
େକେତ ପୁଣି ବଦEଗଣି!
ସମୟ ସାkେର lmଯାଏ ପଛ!,
ଗେଲ ତେମ ଦୂ ରରୁ ଦୂ ରକୁ ;
ସମେବେଗ ନ ଥାଏ ତା ସମ େଲଉଟାଣିË
ସବୁ ସତ କ କ, ବୟସର ସାେଥ,
ମୁହଁେର ତା ଆସି ଣି !ଷତା ହ~;
େତ କଟା
ତୁ ମ ସାେଥ ହସି କାି େଖEକୁ C
ତା’ର ! ଯାଇ ଗଡ଼ି Cନ, ମାସ ବଷ 
େହେଲ ନାହ` ତା’ର େମା !!!
अtାପକ, अଥ¤ !oଗ
ସରକାରୀ ମହା!ଦ'ାଳୟ, ସୁରଗଡ଼
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ାର !ଷୟ!!!
!ଷୟ!!!
}ୁଲେର !Êାନ େଶଣୀେର ଶି କ ପଶ~କେଲ;
କଲ ପିେଲ ସଯ
ୂ ' ବଡ଼ j ପୃkA ବଡ଼ ?
ଲୁ : ଆÊା, ସଯ
ୂ ' ବଡ଼
କୁ ନୁ : ଚୁ ପ୍ େବ ମକ୍ହାମ୍ େକାଉଠିକାର କ ସଯ
ୂ '
ବଡ଼! ଆେବ ଯାହାର ଖାଉଛୁ ତାକୁ େଟ୍ କହୁ ଛୁ ?

ଶି କ : ଏଇଁ, ସଯ
ୂ ' ନାହ` ପୃkA ବଡ଼!!! େକମି ?
କୁ ନୁ : େଦଖ

ଦୁ ଗା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ସାର୍, ଆେମ ପୃkAଠାରୁ ଖାଦ', ବ¯ ଆଉ

ବାସଗୃହ ପାଉଛୁ ମଣିଷ ବିବାପାଇଁ ଏଇ ଟା ?ଷ
ହା ଦରକାର େତଣୁ ପୃkA ବଡ଼
X

X

X

X

X

େଗାଟିଏ ¯ୀ େକ ପCନ ଭଗବାନ ଶି ବ-ୁ ପଜ
ୂ ା କରୁ k
Cେନ ଭଗବାନ ସ  େହାଇ ପକଟ େହେଲ
ଭଗବାନ - ମଁୁ ତୁ ମ ପଜ
ୂ ାେର ସ  ତୁ େମ େଯଉଁ ବର ମାଗିବ
ମଁୁ େଦ! କୁ ହ ତୁ ମକୁ j ବର େଦ! ?
¯ୀ େକ - (ଟିେକ ମନ ଦୁ ଃଖେର) େମାର ବର ଦରକାର ନାହ`
ପଭୂ
ଭଗବାନ - ଆଯ'  ଦରକାର ନାହ`? ତା େହେଲ ପଜ
ୂ ା
କାହ`j କରୁ kଲ?
¯ୀ େକ - !ବାହ କkବା ଜେଣ ବର େମା ବନକୁ ନକ
କେଦଣି ପଭୂ  ମଦପିଇ େମାେତ ମାରୁ  ପିଟୁ
ଆଉ େଗାେଟ ବର େଦେଲ େମା अବbା କଣ େହବ ???
କୁ ା, ମ?ପଡ଼ା
ସ5ଲପୁର
େମାବାଇଲ୍ : ୯୫୮୩୩୨୨୧୪୩
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ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ
ଟପ୍ ଟପ୍ ବଷା େଟାପାର ମାଡ଼େର ଗାଡ଼ି ର େବଗ
ବଢ଼ି lmଥାଏ କଳାବାଦଲର ତୁ ଫଟା ଗଜନେର
ସମଗ अଳ ଥରଥର େହଉଥାଏ େମାର ଗାଡ଼ି ର େବଗ
ବଢ଼ି lmଥାଏ ଠିକ୍ ଏj େବଳକୁ େମାର ଗାଡ଼ି ଟି ଯାଇ
ପହି ଏକ େଦାକାନ ପାଖେର ବଷା ରୁ ରାପାଇବା

ଲFୀକା ନାୟକ

ପାଇଁ अେନେକ େସଇ େଦାକାନର ଇେର ଥାଆr ମଁୁ
! େସଇଠି ଯାଇ ଠିଆେହାଇଗm
j

ସମୟ

ବଷା ର

ପେକାପ

ସବାପେର

ସମେ ଜ ଜ କାମେର ଗିଗେଲ ଏj େବଳକୁ
େମାର ନଜର ପଡ଼ି  ଦୂ ରେର k େଗାଟିଏ ଭାରୁ ଜା
େଦାକାନ ଉପେର ବଷା ର ପେକାପରୁ େସ େଦାକାନଟି
ମt ରା ପାଇନk ଯାହା ¡ତେର k ବୁ ଢ଼ୀ
ମାଉସୀଟି ଉପରକୁ  ବୟ୍ସ ପାଖାପାn ୭୦ େହବଣି
j ସମୟର ମଲ
ୂ lଲ ପେର ମଁୁ j ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ
jଣିm

ବଷା ର

ଭୟ

kବାରୁ

ମଁୁ

o

ତରତର

େହଉଥାଏ ସବୁ ?ଷ jଣିସାବା ପେର ତା’ର ମଲ
ୂ '
ବାବଦକୁ ଟ-ା େଦଇେଦm
ପୁଣିଥେର ବଷା ର ଦାଉ ବଢ଼ି  ବାt େହାଇ
େସଇ ଭା େଦାକାନ ପାଖେର ଠିଆେହାଇ ରବାକୁ
ପଡ଼ି  େଦାକାନେର ବସି kବା ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ-ୁ େଦn
ମେନ ମେନ ଉ-ିkବା ପଶ~ େମା ତୁ େର ଆସି ଗ,
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“କଣ ମାଉସୀ ତୁ ମର େକ ନାହାr ?” େସ j ସମୟ
ରବେର େମାେତ lହ`ବା ପେର କ, ‘ହଁ ବାବୁ 
ସବୁ j k ଆ? j

େକ ନାହାr େପଟ

େପାଷିବାପାଇଁ ଏଇ ଝୁ ଡ଼ି ଆ େଦାକାନେଟ କ ଆଳୁ ୫
େକ?, ପିଆଜ, ଲ-ା, ରସୁଣ୍ ... ପବାର କେଲ
େମାର ଏଇ ଏକା ପବାର ଏ ଭାେଦାକାନ
ଭରସାେର

ବି

ଦଶ

ବଷ

େହ

ମଉସା

lmଗେଲଣି ଘେର ଟା ପିକୁ ଧ ମଁୁ ଏକା ଘର
ଚଳଉkm

ବାବୁ ,

େହେଲ

ଦଇବ

ସ

କଣ

େବମାରୀ େହ େକଜାଣି େମାର ଟା ପି େଗାେଟ
ପେର େଗାେଟ ସବୁ lmଗେଲ ମଁୁ ଏକା କାହ`j ବିm
ମଁୁ ଜାଣିପାରୁ  ଏେବ ମଁୁ ଏକା ବାବୁ  ସବୁ େମାେତ
ଏକା କ lmଗେଲ
ଦୂ ରେର

େମଘ

ଆଢୁ ଆଳେର

ସଯ
ୂ '

ମୁ

େଟକୁ k, େମଘ ! କମି ଆସି k ପୁଣିଥେର ବଷା ର
ସାବନାକୁ େଦn ମଁୁ ମt େସଇ ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଏକା କ lm
ଆସୁkm

ସି ¡ଲ୍ - େମେzନାନ୍ସ୍
େବଦା mମିେଟଡ଼୍ (େର୍ଇଟ୍ ଗ¨ପ୍)
¬ିଗଡ଼, କଳାହାି
େମାବାଇଲ୍ - ୯୭୭୭୪୫୭୨୧୬
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ବଷା ଓ ବାଦଲ
ସାଥୀହ େହାଇ ଏକା ଏକା ଘ
ୂ ବୁ ଲୁ kବାେବେଳ
Cେନ ବାଦଲ୍ର େଦଖା ହୁ ଏ ବଷା ସାଥୀେର  ବଷା
ଆnେର ଲୁ ହ େଦn େସ ଜାଣିବାକୁ lେହଁ ତା’ ଲୁ ହର
କାହାଣୀ  ବଷା ! ଦ େର କCଏ ଜ ଦୁ ଃଖଭ
अDତକୁ ବାଦଲ୍ ଆଗେର  ବାଦଲ୍ର ହୃ ଦୟ ତରEଯାଏ

अନୁ ପମ େବେହ

ବଷା ର କାହାଣୀ ଶୁଣି ବଷା ଜ େକାହ ସାE ନ ପା
ମଥା ରେଖ ବାଦଲର େର  ବାଦଲ୍ ଆଶାସନା Cଏ
ତା’ ମଥା ଉପେର ହାତ ରn  ବଷା କୁ େବାେଧ ପଦ
େଗ ବାଦଲର ଟା  େସ ଜାବୁ ଡି ଧେର ବାଦଲକୁ
 ବାଦଲ୍ ! ଜାବୁ ଡିଧେର ବଷା କୁ 
- “ବାଦଲ୍  ତୁ େମ େମାେତ େକେବ ଜଠୁ
ଦୂ େରଇେଦବ ତ ?”
- “ନା େକେବ ନୁ େହଁ ” ବାଦଲ ବଷା ର ଲୁ ହ
େପାଛୁ େପାଛୁ କେହ  “ଆଉ ତେମ?”
ବଷା j ନ କ ଚୁ ପ୍ ରେହ 
- “j

କଲ

େଯ?”

ବାଦଲ୍

ଆଉଥେର

ପlେର 
- “ଜାଣି ” ଉଦାସ Cେଶ ବଷା ର େଚେହ 
ବାଦଲ ଆଉ अକା j ପlେର ବଷା କୁ ତା’
ଶୁn ମଁୁହଟାକୁ େଦn 
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- “j

- ତୁ ମର ସବୁ ପଶ~ର ଉfର େଦବାକୁ ମଁୁ ବାt

ଏମି ସମୟ ଗଡିlେଲ  ହସି େଖE ସମୟ

ନୁ େହଁ , ବାଦଲ୍ 

!ଯାଉଥାଏ ଦୁ ହ`-ର  ଶରତ, େହମ, ଶୀତ

ବାଦଲ୍ ଚୁ ପ୍ େହଇଯାଏ  ତା’କୁ !ଶାସ ହୁ ଏନା 

ଯାଇ ଋତୁ ଜ ବସ-ର ଧପୃ<େର ଆଗମନ ହୁ ଏ

- ଇଏ କ’ଣ େସଇ ବଷା ? େସ ଜକୁ େଜ ପଶ~

 ଆ5 ବଉଳର ବାସ~ାେର ମହjଯାଏ ଚତୁ &ª ଗ 

କେର 

େକାଇmର କୁ ହୁ ତାନ ଶୁଣି ମନ अbି ର ହୁ ଏ ବଷା ର 

- େମା ଠୁ ଆହୁ  ଭଲ ସାଥୀ ତୁ ମକୁ ମିEଯିବ

- ମଁୁ େକାଇm େଦn! 

ବାଦଲ୍ ” କ କୁ େÛଇଧେର େସ ବାଦଲକୁ 

- େସkପାଇଁ ତ ତୁ ମକୁ ... ନା ବଷା ମଁୁ ତୁ ମକୁ

j

ଡିପା! ” ବାଦଲ ପବାଦ କେର 
ବାଦଲ୍ ତା’କୁ େନଇ lmଯାଏ ଦୂ ର େକଉଁ ଇଜକୁ
 େଯଉଁଠି ନା ଥାଏ େକାଇm ନା ଆ5 ବଉଳର
ବାସ~ା  ଥାଆr ତ ଖାm ବାଦଲ୍ ଓ ବଷା  ଦୁ େହଁ
ସାkେହାଇ ବହୁ ତ ମଜାକରr େସଠି  ସମୟ
ଗଡିlେଲ  େଶଷେର ଦୁ େହଁ େଫରr େସଇ ପୁରୁଣା
ଯାଗାକୁ େଯଉଁଠି େଦଖାେହାଇk ଦୁ ହ`-ର  ବହୁ ତ
ଖୁସି ଥାଏ ବାଦଲ୍ ବଷା ଭE ସାଥୀଟିଏ ପାଇ  j
ବଷା ଖୁସୀ ନ ଥାଏ 
ଇ ମtେର ବଷା Cନ ଆସି ଯାଇଥାଏ  େମୗସୁମୀର
ଆଗମନ େହାଇସାଥାଏ  ବଷା ଆହୁ  ଆହୁ  ଶୁn
Cଶୁଥାଏ



ବାଦଲ୍

ଆହୁ 

ଆହୁ 

ଉତ୍ଫୁmତ

କୁ ଆେଡ?”

ବାଦଲ େସମି ଠିଆେହାଇଥାଏ ବªକାର

oବେର 
ବଷା lmଯାଏ େମୗସୁମୀ ସାଥୀେର  ଏକା ରଯାଏ
ବାଦଲ୍  ଆଗଭE  ବହୁ ତ ଏକା| अନୁ ଭବ କେର
େସ  lପିରnପାେରନା ଜ अରର ଦୁ ଃଖକୁ 
Üାର କେର େସ ବହୁ ତ େଜାରେର  ବାଦଲ୍ର Üାର
ଶୁଣିପାେର ବଷା  j

ପଛକୁ େଫ ଯାଇପାେରନା

ବାଦଲ୍ ପାଖକୁ  ଟପ୍ ଟପ୍ େହାଇ ଲୁ ହ ଗଡିପେଡ ତା’
ଆnରୁ  ବଷା ର ଲୁ ହେର ଓଦା େହଇଯାଏ ସା ପୃkA


ଇେମଲ୍ - anupam.piet.chandan@gmail.com

େଦଖାଯାଉଥାଏ 
ହଠାତ୍ Cେନ ସୁନାମୀ ଆେସ ବାଦଲ୍ ବନେର...
- “କୁ ଆେଡ ଯାଉଛ ବଷା ?”
- “େମାେତ ଯିବାକୁ େହବ...”
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଶୀତ ଋତୁ
ଶରତ େଶଷେର ଆସି ଥାଏ ଶୀତ
ଶୀତ ସାଗତ କବା
ଶୀତର ଲହରୀ ନବଗୁ¬ରଣ
ଉ-ିମା ତା େଦnବା୧
ଶୀତ ଯC ହୁ ଏ ଋତୁ ମେt ଜା

କମଳକା ସୁବୁି

ମଁୁ େତାର ମନର ଜା,
ଶୀତ ସକାଳର କୁ ହୁ ଳା ଉଆସ
ଶି ଶିର !ୁ କୁ ପଜା୨
ଶୀତ ସକାଳର ସେୂ ନଲୀ jରଣ
Cେଶ େକେଡ଼ ମନେo
େସଠିମିଶି ଦୁ େହଁ ମଉଜ କବା
େଦn ବଉଳର େଶାo୩
ଶୀତର ସ'ାେର ଜହ~ ଆେକେର
ଝଲେକ ଗଶି ଉଳୀ
େଶାo ବାଡ଼ି ଦାେ େଗୁ ଓ ମାଳD
ଖୁେଭ ଝଡ଼ଇ େଶଫାଳୀ୪

ଶୀେତ ଜ ଜ କାଲୁ ଆ େଦହକୁ
କୁ ତୁ କୁ ତୁ j େହବା
ଶୀତ lmଯିବ ମିତ ରଯିବ
ସFÝ ଯାହା oବୁ kବା ୫
ନଇରୀ, େଖାା, ଓଡ଼ିଶା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଏଡ଼୍ସ ବାବା
jCନ ତେଳ ଏକ େଦୖ କ ଖବର କାଗଜେର
ଖବରଟିଏ ପଢ଼ି

ଆର େନତ

ଫାଡ଼ି େହାଇଗ

अନୁ <ାନମାେନ େଦାଷ େଘାଡ଼ାଇବାକୁ

ଯାଇ ଉପେର

କାମିଛ କପାରr! କଥା େହ, ଆମ ଜ'େର ଏଡ଼୍ସ
େଗ ୟଣେର ନାହ` ଯCଓ ଏହାର ୟଣପାଇଁ

ଡା େସୗମ'ର¬ନ ମିଶ

ପକ¿ଟିଏ ଏବଂ ଏହା अଧୀନେର अେନକ କାଯ' କ ମମାନ
ଆେୟାଜନ କଯାଉ ଜାDୟ ରେର େଗର ମାତ ା
କମ େହାଇ ଆସୁkବା େବେଳ j
!ପରୀତ

େହଉ

अବଶ'

ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହାର
ଆମ

ଜ'ର

 fାମାେନ ଏହାକୁ ମାବାକୁ ନାଜ ମାେବ ବା
କମକ
େକମି? େସମାନ- ମତ େହ, ବହୁ ସଂଖ'କ ଶମିକ
କମ  अେନଷଣେର अନ'ଜ'କୁ ଯାଉଛr, ଏବଂ େସଠାରୁ
ଏ େଗଧ ଜ ଗଁ ାକୁ

େଫରୁ ଛr ଏହା ହ`

ଓଡ଼ି ଶାେର ଏଡ଼୍ସ ବ'ାପିବାର ପମୁଖ କାରଣ अନ'କୁ
େଦାଷ ଲCେଦବାର ଏମି ବE< ଉଦାହରଣ ହୁ ଏତ
अନ' େକୗଣସି bାନେର ପାଇେବ ନାହ` ପାଠେକ
େଗାଟିଏ କଥା ଲ' କର , ଏkେର अନ' ଜ'ମାନ-ୁ
େଦାଷୀ େବାm କୁ ହାଯାଉkବା େବେଳ ଜ'ର ଚତ
ଶତ ¨ େକର (େକ)କୁ ଏkେର ବାଦ୍ Cଆଯାଇ
େହେଲ ଯାହା ଆେ ବୁ ଝିପାରୁ ନାହଁୁ , ତାହା େହ,

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

38

ଦଶମ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖ'ା

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

अoବ ଏବଂ ମୁି ୁ ଣି ଚଳାଇବାେର ମଳାମାନ-ର
ଜ'େର ଗଢ଼ି ଉଠିkବା େଟ େଟ ଶି ¿ାନୁ <ାନ ଯାହା
େଗ ପସାର କଇବାର ମt ଏକ କାରଣ ଏକ ସେ
ଦୁ ଇଟି କଥା jପ ସବ ତାହା ଆର େଟ ମଗଜେର
ବହୁ

େଚାପେର

ମt

ଢୁ j

ପାରୁ ନାହ`

ଖବର

କାଗଜେର ଏହା ମt େଲଖାअ େଯ, ମଳା ମାନମtେର ସେଚତନତାର अoବ େଗ ବ'ାପିବାର ଆଉ
ଏକ ପମୁଖ କାରଣ j

ଆେ ଏହା ମାବାକୁ

ନାଜ ବହୁ ବଷ ପେୂ ବ େଗ ପସାରର ଏହା ପମୁଖ
କାରଣ k ଆଉ ଏେବ ମt अ ଏଭE ଏକ ଉି େଯ
େଘାର ନାରୀ !େଧୀ ଏହା ଆେ ହଲପ୍ କ

अଭ'ାସର अoବ ଏେବତ oକୁ 'ମ୍ jନରର ଯୁଗ େସ
अ¯ ମିଳୁ ଆଉ େକାଉଠି?
ଆର କାମ େହ େଚେତଇ େଦବା େଶାଇ lହ`kବା
ସରକାର ଆଉ lହ` େଶାଇkବା ଜନସାଧାରଣ େକେବ
ଉଠିେବ େସ କଥା େସମାନ- େଚୖତନ' ଶୁି ଉପେର
ଭର କେର ଆେ ପବ
ୂ ାନୁ ମାନ କପାବୁ ନାହ`

ମtଖୀ ଶୀ ବଳେଦବୟୁ
େକ ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨
େମାବାଇଲ୍ : ୯୮୫୩୧୧୭୭୨୦
ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com

କପାରୁ  अସଲ କଥା େହ !େଲଇ େବକେର ଘzି
ବାି ବ jଏ ? େଯେତ ଯାହା େହେଲ ! !େଲଇ
ଜାଘର େପାଷା
ଆର Cବ' Êାନ ବଳେର ଆେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ
େଯ, ଯାବତ୍ ପେଚା ସେf ଏ େଗ କମ୍ ନ େହବାର
କାରଣ ଜ'େର ଗଢ଼ି ଉଠିkବା େଟ େଟ ଧମା ନୁ <ାନ
ବା ବାବା- ଆଶମ କାରଣ େସଠାେର ସି ଧା ସଳଖ
ଆତFା ସହ ପରମାତFା- ମିଳନ ହୁ ଏ ଚରମ ଆନର
ପା£ି େହାଇ େମା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥାଏ କୋମ ପ
ସୁରା

କବଚକୁ

େସଠାେର

ନକାତFକ

ଦୃ ି େର

େଦଖାଯାଏ ଆଉ ଏ କଥା ମt ସତ' େଯ େଗ
ପସାରେର ସାହାଯ' କରୁ kବା अନ' କାରଣ େହଉ
ପୁରୁଷ ମାନ- ମtେର अସଲ ପୁରୁଷ ପଣିଆର େଘାର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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¡ନ~ ଏକ େପମିକା !!!
େସCନ ମାେକଟେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ହଠାତ୍ କାହାର
ହାତ େମା ହାତକୁ ¡ଡ଼ି ଧ ପଛକୁ lହ` େଦେଖ ତ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଆn େନଇ अେନଇ ର अମି ତା ଓଠେର
अ¿ अ¿ ହସ େଦn ମଁୁ ମt େଫଁ jନା ହସି େଦm
ଏେତ Cନପେର ତାକୁ େଦn ମଁୁ ଆଯ' ନ େହବାରୁ େସ

oଗୀରk େବେହ

ଜର ଓଠ lପି ର ଏଣୁ େମାେତ ହ` ବାt େହାଇ
ପାଟି େଖାmବାକୁ ପଡ଼ି 
- ଆେର अମି ତୁ ଏଠି ! ଲ୍ ଟୁର୍େର ଗଭE
େକେତ Cନ ଉେଭଇ ଯାଇkଲୁ  ଆଉ ବାବା େବାଉ ସୁମି
ସମେ...
େମାର

ଏj

କଥାେର

େସ

l

ଆଡ଼କୁ

अେନଇ ା ମଝିେର ଠିଆ େହାଇkବା େହତୁ
ସମ- ନଜର ଆମ ଆେଡ଼ େସ କ lଲ ଆେମ
ପାକ ଆେଡ଼ ଟିେକ ଯିବା अ ା ସେf ଏକ अେଦଖା
 େର ତା ସହ lmm
ଆକଷଣ
ସମୟ ପାୟ ସ'ା ସାେଢ଼ ଛअଟା ଗାୀ ପାକର
େଗାଟିଏ ପାଖର ସି େମz ଚଟାଣେର ମଁୁ ତା ସତ
ବସି ଗm େସ େମା ମୁହଁକୁ lହ` ମଁୁ ମt େଦnm
ତା’ର ମୁହଁଟା େକମି ଝାଳଝାଳୁ ଆ େଦଖା ଯାଉk

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େମା େଦହେର ଗି ବସି kବା अମିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୀମା
େସ ତଳକୁ ମୁଟା େପାବା େଦn ମଁୁ ତା अବbା
ବୁ ଝିବାକୁ ପୟାସ କ ପlm; j କବୁ ନା ଏମି

अଥାତ ସୁମିକୁ ତା ସହ େମାର ସଂପକଟା େଗାଟି େଗାଟି
େହାଇ ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉk
X

ଚୁ ପlପ୍ ବସି kବୁ ?

X

X

X

X

ଲୁ ହଭ ଆnେର େସ େମା ଆଡ଼କୁ lହ` ପେର

ଦଶମ ପାସ େହାଇ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଛୁଟି

ମଁୁ କ’ଣ େହ େବାm ପlm େମାର ପାପୁm ଦୁ ଇଟି

କାଟିବା ପାଇଁ େସେତେବେଳ ତା- ଘେର ପହି

ଟାଣିେନଇ ପଥେମ ଚୁ ଚୁ ମି ତାପେର ତା ଦୁ ଇ ଆnେର

 ପାତE ଝିअଟିଏ ାର
କmଂେବଲ୍ ଟିପିm, ପର ବଷର

ଲଗାଇ ଓଦା କେଦ ମଁୁ ପlm - ‘ଏ अମି, ତୁ

େଖାm ମଁୁ o!େନm ଇେୟ େବାଧହୁ ଏ ସୀମା େବାଉ

ଏମି କାୁ ଛୁ େଯ ?’ ତାପେର େସ ‘ସୁମି’ େବାm ପେଦ

େସମି କହୁ k େଗା ର, ପତଳା ଶରୀର, o

କେଦଇ ପୁଣି କାି ଉଠି ମଁୁ ପlm - ‘କଣ େହ

ଚଗmଟିଏ ତାକୁ ପିCନୁ େକେବ େଦnନkm ତାକୁ

ସୁମିର?’ େସ କାି କାି କ, ‘ସୁମି ଆମକୁ ଡ଼ି

ମଁୁ କଣ କ! o! େବଳକୁ େସ ପl - କାହାକୁ

ସବୁ Cନ ପାଇଁ lmଗ’

େଖାଜୁ ଛr ?

ମଁୁ େଯମି ଏକଥା ଶୁଣି ଗEପଡ଼ି m େକଉଁ

ମଁୁ ଚୁ ପlପ୍ େମାଠାରୁ j ଉfର ନ ପାଇ େସ

अାରୁ ଆ ପାଣିନkବା କୁ अେର ଜଳ !³ନ କୁ ପେର

ପାଟିକ - େବାଉ ଆସି ଲୁ େଦnବୁ jଏ ଆସି ଛr ଡାକ

ପଡ଼ି ସେତ େଯପ େମା େଗାଡ଼ହାତ ସବୁ ଖିଆ ଖାବ

ଶୁଣି ମାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ମେତ େଦn କେଲ - ଆେର

େହାଇଗ

अମୁ ଆସ ପୁअ ଆସ ଘର ¡ତରକୁ ଆସ ଆେ

ଜକୁ ୟଣ କ ତାକୁ अେନଇm େସ
ପଯ'  େସ ସକସକ େହାଇ କାୁ k ତା ମୁଉପେର
ହାତ ରnm େସ~ହେର ତା ବାଳ ଆଉଁସି େଦm େମା

ଚାଳୁ ଣି ଇଏ ପ େତା ସା! ପିଉସୀ- ପୁअ अମୁ
ଏହା କ ମାଇଁ ¡ତରକୁ lmଗେଲ ସୀମା େସମି
ତାଟକା େହାଇ େମାେତ lହ` ରଥାଏ

अଜାଣତେର େମା ଆn ଦୁ ଇର अମାଆ ଲୁ ହ େଦn େସ

େସCନ ଜହ~ ଆଲୁ अ େର ତ ଉପେର ବସି

େମାେତ ¡ଡ଼ି ଧ େମା ପଶ େର ତା କାୁ 

ଆକାଶକୁ lହ`ଥାଏ େମା ଗାଆଁର େସଇ ଆକାଶ, େସଇ

ମୁହଁର ଗରମ ଶାସ ହ? ଯାଉk ହୁ ଏତ ମଁୁ େକେବ

ଜହ~, j

ପେବଶ अଲଗା େମା ରବତା ଭକ

ସପ~ େଦnkm ଏମି ସ'ା, ଏପ ଜନ ପାକେର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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lହଁୁ km କାେଳ ମାମଁୁ ମାଇଁ ଜାଣି େଦଇkେବ େବାm
ସୀମା ଡାj - େବାଉ ଡାକୁ  ଖାଇବ ଆସ େଦnm

nଆପିଆ ସବାପେର େଶାଇବା ଘେର ଯାଇ େଶାଇm

ତ ଉପେର ଆଉ େକ ନାହ`, େକବଳ େସ ଓ ମଁୁ ଏଣୁ

 ପାୟ ଦଶଟା େହବ o अଡୁ ଆ ଗି

ମଜା କବାକୁ କm - ମଁୁ ଯC ଖାଇବାକୁ ନ ଯାଏ? େସ

o!m  ପାେଲ ଗଁ ାକୁ lmଯି! ାର େଖାm jଏ

ଚଟପଟ୍ ଉfର େଦ, ‘ନ ଖାअ, େମାର କଣ ଯାଉ?

ଆସି ବା େଦn ଆnବୁ ?େଦଇ େଶାଇବାର अ¡ନୟ

ତମ େପଟ େପାଡ଼ି ବ େଯ’ ଏହା କ େସ lm ଯାଉk

କm ଆଗ କ ଇଟ୍ अନ୍ କ େମା ଉପେର lଦର

ମଁୁ ଆେ ଡାjm - ସୀମା ଟିjଏ ଶୁଣ େମା ଡାକ ଶୁଣି

େଘାେଡ଼ଇ କପାଳେର ସରୁ ଚୁ ମାଟିେକ େଦବାରୁ ମଁୁ ଆn

େସ ଆସି କଣ େବାm ପl କାନଟା େମା’ ଆଡ଼କୁ

େଖାm େଦnm େସ ଆଉ େକ ନୁ େହଁ ସୀମା ତାକୁ

ଆଣିେଲ ମଁୁ େଗାଟିଏ କଥା କ! େବାm କ ପେର

େଯାରେର ଟାଣିେଦଇ ଖଟେର ଗଡ଼ାଇ େଦଇ କm -

େସ େବା| ଝିअଟି ପ ମୁହଁଟା ପାଖକୁ ଆଣି ତା

େମା ?ଷ େମାେତ େଫଇ େଦଲ ଏଥର କାହାକୁ

ମୁହଁକୁ

¡ଡ଼ି ଧ

େଗାପୀ

अଧରେର

ଚୁ ମାଟିଏ

କବ ନାହ`

ଆ-ିେଦm େସ ଡ଼ ଡ଼ କେଦଇ େମାଠୁ ଦୁ େରଇ
ଗ अବଶ' ଏ ଘଟଣାେର େସ ଗି j ଖୁସିେହ
ତାକୁ ହ` ଜଣା େସ j

ଗେବେଳ କେଦଇ ଗ - ମଁୁ

କଥାଟା େବାଉକୁ କେଦ! ରଥ େବାଉ ନ ଶୁଣିେଲ
ବାପା-ୁ କ! ବାପା ନ ଶୁଣିେଲ ପିଉସା ପିଉସୀ-ୁ
କେଦ!

େପମ ?ନାମାେର ଦୁ େହଁ ସାର କପେର
ଆଉ ଦୁ ଆକୁ jଏ ପlେର ତା’ପେର େସଇ ତ
ଉପେର ଆେମ େକେତ େଯ ଜହ~ !େତଇଛୁ, ତାର
ମୁକସାୀ େସଇ ଆକାଶ ମଁୁ ମାମଁୁ- ଗଁ ାେର ଯୁ ଦୁ ଇ
ପଢ଼ି ବାରୁ େପମପଥ Ðzକ େହାଇk lହଁୁ lହଁୁ
ଦୁ ଇବଷ !ଗ j ଜଣାପଡ଼ି  ନାହ` ପରୀା

ତା’ଧମକ ଶୁଣି େମା େଗାଡ଼ହାତ ଥବା ଆର

ସବାପେର େଯେତେବେଳ !ଦାୟର Cନ ଆସି , େସ

କ , ବାପା େବାଉ ଜାଣିେଲ ବଡ଼ अଭଦ େବାm

େଖା ଆକାଶର ଜହ~ େକମି ଫାକୁ ିଆ ମେନ

କେବ ଘେର ନ କବା ପାଇଁ ତା ପେଛ ପେଛ ଯାଇ

େହ

ତାକୁ अନୁ ନୟ େହm ମଁୁ ଜକୁ େଜ ମt ଗାEେଦm
ତାର ମନ କଥାକୁ

ନ ବୁ ଝି େପମିକାର ବ'ବହାର

କkବାରୁ  ଖାଇ ବସି  େବେଳ କେଣଇ କେଣଇ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େସCନ ତ ଉପେର େମା ଆn ଦୁ ଇଟାକୁ jଏ
ବୁ ? ଧ ଜ କअଁଳ ହାତେର ତାକୁ ¡ଡ଼ି ଆଣି
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େକେତ ବଡ଼ ଝିअଟିଏ େହଣି ତାର େସ ¡? ଆnକୁ

ଚୁ ମାଟିଏ େଦେବଳକୁ େଦnm େସ अମି, ବାରବଷର
अମି nmnm େହାଇ େସ ହସି ଉଠି ତାକୁ ତଳକୁ

lହ` ସୁମି େକମି ମ େବାm ମଁୁ ପlm େସ କ ସବୁ ଶୁଣିବାପେର ! େମାେତ ଘୃଣା କବ ତ?
େମା ଠାରୁ

ଓହ ାଇେଦଇ ଜର ସହ अନୁ ତାପ କm େସ ପl -

ପଶୃେନଇ େସ ତା ବନ

କଣ ସବୁ oବୁ ଛ अମୁ oଇ? ତା ପଶ~େର !ଚEତ ପାୟ

ଇହାସର ପୃ<ା େଖାm ବବ' ଆର କ; ତୁ େମ

େହାଇ କେଦm - ନା j ନାହ` କାm ମଁୁ ତୁ ମମାନ-ୁ

ସୁମି अପାକୁ ଭଲ ପାଉkଲ अପା ମt ତୁ ମକୁ ଭଲ

ଡ଼ି lmଯି! ତ! େତଣୁ ମନେର ଦୁ ଃଖ କରୁ  େସ

ପାଉk

େମାେତ lହ` କ, ‘ସତେର ତୁ େମ ଆମକୁ ଭୁ ଇ

अଜାଣତେର େମା ମନେର ମt ତୁ ମ ପ େପମoବ

େଦଇ lmଯିବ अମୁoଇ?’ ଏj କେଦଇ େସ େମା

ଜାଗତ େହ ତୁ ମ େପମ ପଥେର କzକ ନ େହବାପାଇଁ

େର ମୁରn େମାେତ ¡ଡ଼ି ଧ ତାକୁ ଏଭE

ମଁୁ ମନ େଖାm j କପାm अପାର ଡାଏରୀ

େହବା

ଲୁ lଇ କ ପଢୁ ପଢୁ େମା େପମ ଆହୁ  ସେତଜ

ଉତ

ନାହ`

େବାm

ବୁ ଝାଇେଦm

େସ

ଗେବେଳ अପାକୁ ତ ଉପରକୁ କେଦ େବାm ତାକୁ
କm

ତୁ ମର

ଏ

େପମ

ସକ

େଦn

େମା

େହ
େଗାଡ଼ ଆୁଠିେର ଗାର ଟାଣୁ ଟାଣୁ େସ ପୁଣି

j ସମୟପେର ସୀମା ଆସି େମା େକାଳେର

କ - େସCନ ତ ଉପେର ତୁ େମ େମାେତ ¡ଡ଼ି େନଇ

େସ

ଚୁ ମା େଦବାପେର ମଁୁ o!m ତୁ େମ अପାପ େମାେତ !

େବାହୁ େlରୀ େଖଳ ମେନ ପକାଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଜର

ଭଲ ପାଉଛ ତୁ େମ ଆସି ପେର ତୁ ମ अନୁ ପbି େର

କବ େବାm କ अେପା ନ କ ପାେଲ ମା

ତୁ ମକୁ अକ ଭଲ ପାଇm ସବୁ !ଷୟ ମଁୁ େମା

କେଦବ େବାm କ େମା କପାଳେର ଚୁ ମାଟିଏ େଦ

ଡାଏରୀେର ଟିପି ରଖୁkm ଏପj ତୁ ମକୁ ନ ପାଇେଲ

ଆମର େସଇ େଶଷ େପମର ମୁକସାୀ େହାଇ ର

ମଁୁ ବନ ହାେଦ! େବାm ମt େଲnkm

ରn

ବେହ

କାି 

ଗଁ ା

ତାଳ

ବଣର

ଆକାଶ େକାଳେର kବା ଜହ~ େକବଳ ପାପୁmଏ ଲୁ ହ
ପାଇ
X

ତାପେର

ଏକ

 ାସ
ଘଶ

ମା

କ

-

ଦୁ ଭାଗ'ବଶତଃ अପା େସ ସବୁ ଜାଣିପା େଟ ଭଉଣୀର
X

X

X

X

ସୁଖ ପାଇଁ ଜକୁ ଜଳା¬E େଦ Cେନ अପାର ରୁ ମକୁ

X

 अମି ଆ?
अମିକୁ lହ`m େସଇ ବାରବଷର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଗେବେଳ େଦnm ତା ମୁହଁ େଶତା ପଡ଼ି ଯାଇ
ମୁପାଖେର ଏକ ଠି ରnେଦଇ େସ ରCନ ପାଇଁ
ଆn ବୁ ?େଦ ଏkପାଇଁ ମଁୁ ଜକୁ େଦାଷୀ େବାm
ମେନକm j

ଡାର ସାଟªଫିେକଟେର କାରଣଟା

अଲଗା ଦଶା ଯାଇ ଶବସÜାର କଗ ତାପେର ଗଁ ା
ଘର ଡ଼ି ଆେମ ଏଇ ସହରକୁ lm ଆସି ଲୁ େସ
Cନଠାରୁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଖା? ବୁ ଲୁ km ତୁ େମ େମାେତ
ମା େଦଇ େମା େପମକୁ ସୀକାର କେଲ अପାର ଆତFା
ଶାr ପାଇବ ତା’ର ଆତFବE ସାଥକ େହବ
ସୀମାର ଆତFାଶାr ପାଇଁ ମଁୁ अମିକୁ ଜ ବକୁ
ଟାଣିେନm େସଇ ଆକାଶର େସଇ ଜହ~ ତେଳ େମା
େକାଳେର k ¡ନ~ ଏକ େପମିକା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଗାପନେର ଠିଟିଏ
ଏଇ ଶୁଣ!
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବହୁ ତ ବହୁ ତ ଭଲ ପାଏ ଏକଥା କ’ଣ
ତୁ େମ ଜାଣିନ j? ତୁ ମକୁ େମା ଭଲ ପାଇବାର ଣ େମା
ଠିକୁ ମନେଦଇ ହୃ ଦୟର ସହ ପଢ଼ି ବ ଆ?ଯାଏଁ ମଁୁ
ତୁ ମକୁ

ଜୟୀ େବେହ

j ମାଗି ଆ? ଯାହା ମାଗୁ ତୁ େମ

େଦବ...
ମଁୁ ଏକ ନୂ ଆ ଜନFେନବାକୁ ଯାଉ ଏକ ନୂ ଆ
ଭ!ଷ'ତ ଗଢ଼ି ବାକୁ ଯାଉ jଏ ଜାେଣ ଭ!ଷ'ତ
େମାର ଆେjତ अବା अକାରମୟ ତଥାପି ମଁୁ ପୁତ
େହଉ, ଏକ ନୂ ତନ ବନକୁ ରେଦଇ ରମୟ
କବାକୁ  अନ'ମାେନ କୁ ହr ଆଉ ତୁ େମ ! କୁ ହ ମଁୁ
େବଶୀ o!lେଲ େହାଇପାେର କଥାଟି ସତ' ହଁ , ମଁୁ
େବଶୀ oେବ ଆଉ ଆn େଖାm ସପ~ େଦେଖ ମଁୁ oରୀ
ସପ~!ଳାସୀ ତୁ ମକୁ େନଇ େମାର अେନକ Cନର ଜର
ସାଇତା ସପ~ k ଆ? ମଁୁ େମାର େସ ଏକା
ସାଇତା ସପ~କୁ େନଇ ହ` େମା ଭ!ଷ'ତ ବନକୁ
अ¡େଷକ କ! େହାଇପାେର େସ ସପ~େର ତୁ େମ
ନଥାଇ ପାର ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସପ~େର ପାଇ ନପାେର
अଥାତ୍ େମା ସପ~ ନାୟକର ଚତ ବଦE ଯାଇପାେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତୁ େମ େମା ପାଇଁ େସୗଯ' ର ଗାଘର ଦୂ ରକୁ େଯମି
ପବତଟି ସୁର ରକାଳ ପାଇଁ ହଁ , ତୁ ମକୁ ନ ପାଇେଲ

ମାତ ମଁୁ ତ େଜ ନାୟିକା ସା?! ନା!!!
ବନ ତ ରମ େସ ରମେର ଆେମ
ସବୁ ଣକାଳ ପାଇଁ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଏକ ସଫଳ
ନାୟିକା େହବାପାଇଁ ନାରୀକୁ ମାେନ ମଁୁ ଜକୁ lଖ
କବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଭଗି¤, ପଣୟି¤, ଯାମି¤ ଓ ଜନ¤
ମଁୁ ଦୁ ଇଟା ଚତ େର अ¡ନୟ କ ସାmଣି, କରୁ 
ଆଉ କରୁ k! ମt ଆଉ ଦୁ ଇଟା ଚତ ବାକୁ अ
େସଇ ଚତ ଗୁଡ଼ାକ ! ଆେପ ଆେପ अ¡ନୟ େମା ା
େହାଇଯିବ ସମୟ ସାkେର ତାଳେଦଇ lmେଲ

କ!

କଣ? ଉପାୟ ନାହ` ପଛଘୁା େଦବାପାଇଁ ଉପାୟ ହ`
ନାହ` oଗ'ର ଆପତ' େମା ଉପେର ଏେତ ପବଳ
oବେର ପoବ ପକାଉ େଯ ମଁୁ େସkରୁ ାର ପାଇ
ପାରୁ 

କଟେର ପାଇେଲ ତୁ େମ େମା ପାଇଁ କଦାକାର େହବ ନା
 ଯୁ େଦହର
ନାହ`? ଏ !ନାଶଶୀଳ ରମାଂସ ଦୁ ଗ
େମାହ ରbାୟୀ ନୁ ହଁ  ମଣିଷ ! ସଦା ପବfନଶୀଳ,
ଏ ସଦା ପବf¤ୟ ଦୁ ଆର ପbି େର ପଡ଼ି  େତଣୁ
େମାେତ େମାତ କରୁ kବା ତୁ ମ ପାଖେର kବା େସଇ
ଗୁଣ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ Cେନ େପପାଇବ େବାm ଏ
କଥାର ଗ'ାେରzି jଏ େଦବ? ବରଂ ତା’ଠାରୁ ଭଲ, ମଁୁ

ରୁ ହ ଏକ ତ' ସତ' ଶାଶତ ସୁର ଭଲପାଇବା ଆମ
¡ତେର ର ଜାଗତ େହାଇ ରଥାଉ କାଳକାଳକୁ 
ହଁ , ମଁୁ ବି! ତୁ ମ !ନା େମାେତ ବିବାପାଇଁ
ଟିେକ େଖାପବନ, ପାଣି ଓ ଖାଦ' ଦରକାର େସj
ତ ପକୃ େମାେତ ସବୁ େବେଳ େଦବ ବାସ୍, ସୁଖ !ନା
ମାେନ ତୁ ମ !ନା ମଁୁ ବି!, ୟ ବି!... ମୃତୁ'

ତୁ େମ େମାର ଖୁସି, ତୁ େମ େମାର ସୁଖ ତୁ ମ
!ନା ବନ େମାର अପପ
ୂ   ତାହା େହେଲ କଣ
ବିବାପାଇଁ
ଦରକାର

jଏ ଜାେଣ

ତୁ ମଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରେହ ତୁ େମ େମା ଠାରୁ ଦୂ ରେର

ହଁ , କ େହଉ अସହ' କ ଏ ଦୁ ଇଟା
ଚତ କୁ ବନେର ଆପଣାଇବା ପାଇଁ j

ମଁୁ अପ
ୂ  , େମାର अବେଶାଷ ରଯିବ j

‘ସୁଖ /
?

ଆନ

ବିବାପାଇଁ

/

ସୋଷ’

‘ପ
ୂ  ତା’

କଣ

ହା
ହା

ଆବଶ'କ? ଏହା !ନା କଣ ମଁୁ ବିପା! ?

ଆସି  ଯାଏଁ
ପାଣ େମାର ତୁ େମ ଭଲ oବେର ଜାଣ ଆମ
ସକର oବ େକେତ ଦୂ ରେର ଥାअ, ତୁ େମ ଯC
 ାସ ଡ଼ି ଡ଼ି , େସ
େମାେତ ମେନ ପକାଉଛ, ଘଶ
 ାସର ତତ ପବନେର େମା ମନ ଜେଳ ତୁ େମ
ଘଶ

େହାଇପାେର ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ମହାେମାହ,
ମାୟାର ଏକ ଶ ବନ ଆ? ତୁ େମ ଦୂ ରେର, େତଣୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜଳା¬ଳୀ ତ େଦଇ େଦଇ ହୃ ଦୟର ଖୁସିକୁ ପୁଣି
େଯେତେବେଳ େମାେତ େଖାଜ, େମାେତ lହ` ଦୂ ରେର
ଥାଇ େମା ଶରୀର ଉପbି ତ kେଲ ମt ମନ ସମୟ
ବନର ଶି କୁEରୁ ମୁ େହାଇ ତୁ ମ ପାଖକୁ lmଯାଏ..
ଆେପ... ଆେପ... େଯପ अବbେର ଥାଉ अବା େଯଉଁ
ପbି େର ଥାଉ ଏ କଥା ତୁ େମ କଣ ଜାଣିନ j ?
ଏହା କ¿ନା ନୁ େହଁ , ସପ~ ନୁ େହଁ ... ଏହା ବାବ ଆଉ
ସତ'
ଏ

ଜାଣିପେର

ସବୁ

!

ତୁ େମ

େମାେତ

ଏ

ହେଜଇବା

¡ତେର

େଖା?ବା,

େଖା?

ପୁଣି

ହେଜଇବା... କାହ`j? ସପ~କୁ ଯC ବାବତାର ରୂପ
େଦଇପାଲ, େସ ସପ~କୁ ଭୁ mବାକୁ େହବ
ପାଣ େମାର େମା କଥା ରnବ େଖା?ବା
ବକର େମାେତ ଭୁ mବ
ଇ
ତୁ ମର ‘ମଁୁ’

େଖାଜୁ ଥାअ, ଶୁନ୍ େର.. अମା अାରେର ସମାଜ
ଶ ଆଲୁ अ ଶା ସମେ Cତ अକାର

¬ିପଲ ୀ, ବ ହFପୁର, ଓଡ଼ିଶା

ଜାଗତ... ଆଉ ତା ସାେଥ ସାେଥ ତୁ େମ ! ଜାଗତ
ଆ?କାm ତ େମାର ଦ ତୁ ମପାଇଁ େମା ସଉତୁ ଣୀ
ସା?

େକେତ

େଚା

କେଲ

!

ଶାrେର

େଶାଇପାରୁ  ଆଉ ତୁ େମ ପୁଣି େସ अଶା ଦେର
अଝଟ ହୁ अ, ?ଦ୍ କର... କଟେର lହଁ  େମାର ସାb'
Cନକୁ Cନ ଖପ େହବାେର ଗିଣି ତୁ ମକୁ ଝୁ 
େହଉkବା

େମା

ଲୁ ହର

ତା

େମା

ଗେଦଶ

ସପାରୁ  ମନ ଭଲ ରହୁ  ଭଲେର ଖାଇପାରୁ ,
ପୁଣି

ଭଲେର

େଶାଇପାରୁ 

େମାେତ

ପ

ଏଇ

କଟେର େବ ମପେର ଜକୁ ପରୀଟିଏ େବଶେର
ସେଜଇ ବସି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େମାେତ ଏେତ ଜେଳଇେଲ
େକମି େହବ? କଣ େହବ େମା ପbି ?

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଂସ¨କ ମଣିଷ
େତ ବାସୀ େଜନା
ରହ ରହ ଆେର ଂସ¨କ ମଣିଷ
ଥୟ ଟିjଏ ଧର
ଆ? ଯିଏ k ଆପଣର େତାର
କାm କଲୁ ସାତ ପର ୧

େତବାସୀ େଜନା

oବୁ ନାହଁୁ ତୁ , େବଳ ଗଡ଼ିନାହ`
ପରପାଇଁ କରୁ ଫାସ
ଭଲମ j !lର ନ କ
େ&ାଷକୁ େଦଉ େଦାଷ
ମାଟି ଯାଇ अଛୁ ସବୁ ହଜାଇଛୁ
ମଣିଷପଣିଆ ତୁ 

ମଣିଷ ଜନମ େହ େତାର ³ନ
ଲଜ'ା ମଁୁେହ େତାର ନାହ`
Cନ ସଯିବ ହ~ ରଯିବ
କପାବୁ  ପାତାପ
ଆ? ମେଲ ତୁ  କାmକୁ C’Cନ
େକ କେବ େଶାକ
ପର ମଣlେର, ଜ bି  ହଜାଇଲୁ
ନ ବୁ ଝିଲୁ ବାବତା
ପାଷାଣ j େହଲୁ , ମକ ନª~ ଲୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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j କମ  କରୁ ଛୁ ତୁ 
ଭୁ mଗଲୁ ମନୁ ଷ'ତା
ମାୟାର ଜାଲେର, ମା ୟା ମଣିଷର
ହଜାଇଛୁ ତାର ହସ
କପାରୁ ନାହ` ବାବତା ତାର
ପଡ଼ି ବ ତାର ଶାସ
େହ ପାପୀ ମଣିଷ, ସବୁ େତାର େଦାଷ
ବଡ଼ ନାଟ'କାର ତୁ 
ପରଦା ପଛେର ବାଣ ତୁ ମାରୁ ଛୁ
ମୁଖା େତା େଖାm! ମୁହ`
େତା ପାE ଆସି  ଯାହା ତୁ କବୁ
ଆେଗ ମଁୁ େହାଇ ଡା
<ୁର ତୁ େହଲୁ ମେକ ଲCଲୁ

େଯେତ ଗା ଆଉ େଗାଦାବରୀ ଗେଲ
ଫଳ ତ ପାଇବୁ ନାହ`
େେଭ ବଶେହାଇ, ମଣିଷକୁ ତୁ 
କରୁ ଛୁ େକେତ ହଟହଟା
େଜ ଖାଉ ଏଠି ପଣସ ପ
ପର ମୁେ େବାଳୁ अଠା
ମେନ ପକା େତାର ପୁବପୁରୁଷକୁ
ଡି ଯାଇଛr jfୀ
ଟ-ା, ସୁନା ସfି ଣbାୟୀ ଆେର
ଯଶ ତା- अମର ର
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୧୭୭୩୭୨

େବାଝପେର ଲEତା !ଡ଼ା

େବାଝ ନୁ େହଁ େସତ ଆଶୀବାଦ େହବ
lହ` ରଥାେର ତୁ 
ଜଗିବ େଯେବ େହ ରୀହ ମଣିଷ
ସତା େତା ରnବ ନାହ`
~ ପାରୁ ନାହଁୁ ମଣିଷ କୁ ତୁ 
ସାଥେର େହାଇଛୁ ବଶ
ଟ-ା, ସୁନା ଆଉ ସfି ,
େଭ ତ କ ଗାସ
o!ଛୁ j ଆେର, ଆn ଭେର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

ଗପ େହେଲ ! ସତ
अଶାଢ଼ ମାସ ଖବଷା ର େଖଳେର ଧରଣୀ
ମାତା ସୁସÍିତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକେର ପତ କअଁE ସାଥାଏ
ସବୁ ଜ ବନା¤କୁ େଦnେଲ ମନେର େଖEଯାଉଥାଏ ଏକ
ଆନର ଲହରୀ
ଏ ଖୁସିର ମୁହୂfେର ହଠାତ୍ ଆକାଶର େମଘ

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

ପ େମାର ହୃ ଦୟକୁ ପଶି ଆସି k ବଷା  େକମି
ଭୁ m! ବଷା ସହ େମାର େସ ପଥମ େଦଖା, ଆଉ
ପଥମ କଥାକୁ  ଏ ବଷା ପାଇଁ ମଁୁ ଆ? ଧନ'ବାଦ
େଦଉ େସ ବଷା କୁ  ଯC େସCନ ଆକାଶେର ବଷା
ଆସି ନଥାା ତାେହେଲ କଣ େମାର େଦଖା େହାଇଥାା
େମା ପିୟା ବଷା ସହ
ଶୁନ୍ସାନ୍ ା, ମଁୁ େସCନ ବାଇକ୍ େନଇ
ଯାଉଥାଏ େମାର ଗବ' ପଥେର j

େକଜାଣି କାହ`j

ଆକାଶେର େଘାଟି ଆସି k େମଘ ଆଉ ବରଷି ଗ
ଧରଣୀ ଉପେର j

¡?ବାର ମଜାକୁ ଥାର ଡର

ପଘାତ କରୁ ଥାଏ
ାେର େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଘର ନଥାଏ ଖାm
ମଝିେର ମଝିେର ଥାଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛେର ପତ କअଁE
ସାଥାଏ ଶୀତୁ ଆ ପବନ େଦହେର ଶି ହରଣ େଖଳାଇ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ପୃ<ା େଦn ପୁଣି କେଣଇ କେଣଇ େମା ଆଡ଼କୁ lହଁୁ
େଦଉଥାଏ ଝିପି ଝିପି ବଷା ମt ପଥମ େପମର ପm

k ମଁୁ ମt ଆଯ' ଚjତ େହଉkm

ଛୁଆଁ ପ ଚୁ 5ନ େଦଇ lଲୁ ଥାଏ ସା ଶରୀରକୁ  େତଣୁ

j ସମୟର ରବତା ପେର େସ ମନେର ଦ

େସCନ ମଁୁ େସ ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛ ପାେଖ ଜକୁ ସୁରି ତ

ରn ପl ମଁୁ ଯC ଭୁ ଲ େହାଇ ନଥାଏ ଆପଣ ପoସ

bାନ o! lmଗm େସ ବରଗଛ ମୁଳକୁ  େମା ପାଇଁ

କୁ ମାର ନାଥ ମଁୁ ର ସÏରେର ହଁ ଭm ଆଉ ପlm

େସ ବରଗଛଟି ନୂ ଆ ନk, କେଲଜ ପଢ଼ୁkବା ସମୟେର

j

କାହ` େକେତ ଥର େସଠାେର ବସି ଆେମ ଖଟି କଛୁ

େଦଖାଇ kେଲ େମାର ପଥମ ଗ¿ ବ ‘ନୂ ଆ ନୂ ଆ’

ଆମ ଖ ବଷା ର ସାk େହଉ ଏ ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛ

େମାେତ ଆଉ j ବୁ ଝିବାକୁ ବାj ର ନାହ` ମଁୁ ଜାଣି

ବହୁ ତ Cନ ପେର ଆ? ପୁଣି ଥେର େସ ସୁେଯାଗ

ପାm େଯ େସ େମା ଗପର ଜେଣ ପସଂଶି କା ଓ

j

ଆଣି େଦଇ ଏ अଷାଢ଼ର ବଷା 

ଆପଣ...... େମା ପାଟିରୁ କଥା ନସବା ପବ
ୂ ରୁ େସ

ପାଠିକା
େଫରୁ ଥାଏ ଏକ

ତା ପେର ସି ଏ ତାର ପଚୟ େଦଇk ମଁୁ

ଝିअଟିଏ ଆଉ େସ ମt ବଷା ଦାଉରୁ ରା ପାଇବା


େହଉ ବଷା ଣୀ ସାହୁ  ବfମାନ +୩ େଶଷ ବଷର

ପାଇଁ େସ ବରଗଛ ମୁଳକୁ lm ଆସି  ହଠାତ୍ େସ

ତ ୀ ମଁୁ ଆପଣ- େଲଖାର ଜେଣ ୟମିତ ପାଠିକା

େମାେତ େସଠାେର େଦn ଚମj ପଡ଼ି  ଆଉ ତାର

ପCନ ଖବରକାଗଜରୁ ଆପଣ- େଲଖା ପଢିଥାଏ

ହାତେର kବା ବ ଗୁଡ଼ିକ ତେଳ ପଡ଼ି ଗ କାହ`jନା

j

େମା ମୁେର େହଲେମଟ୍ k େବାଧହୁ ଏ ସି ଏ େମାେତ

ଆ?ର ଖୁସି ମଁୁ େକେବ! ଭୁ m ପା!

େସ ସମୟେର କେଲଜରୁ

େଦn

ପେର

ଡ

ଯାଇk

ମଁୁ

ମୁରୁ

େହଲେମଟ୍ଟିକ କାଢ଼ି େଦm େସ ଟିେକ ଆସÏି େହ
ପ ମଁୁ अନୁ ଭବ କm କାହ`jନା େମାର େଚେହ େଦn
ସାବା ପେର ଡବାର ଆଉ j କାରଣ ହ` ନk
େମାେତ େଦn ସି ଏ େଯମି େଦା େଦା ହ~ା
େହ ପ ଗି ହଠାତ୍ j େଗାେଟ କବ oବୁ
oବୁ ବ କେଦଇk ଆଉ େଗାଟାଏ ବର ପଛ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଆ? େବାେଧ େମା ବନର ସବୁ ଠାରୁ ଖୁସିର Cନ

େଗାଟାଏ େନାଟ୍ ବୁ କ jଣିବାକୁ ବ େଦାକାନକୁ
ଯାଇkm େସଠାେର ଆପଣ- ବ େଦn ବହୁ ତ ଖୁସି
ଗି ଆଉ jଣି ଆଣିkm ପୁଣି ଆପଣ- ସହ େମାର
େଦଖା େହାଇଗ ଏହା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ ଖୁସିର Cନ େମା
ପାଇଁ କଣ େହାଇପାେର
ତା ପେର ଦୁ େହଁ j ସମୟ କଥା େହାଇkଲୁ 
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ତା ପେର େସ େମାର େଫାନ୍ ନ5ର େନଇk
ତା’ପେର ପଟି ଗପ ଓ କ!ତା ପଢ଼ି େସ ତାର ମତାମତ
ରଖୁk େଫାନ୍ ମାtମେର
େର େର ଆମର ସଂପକ ଗ କk ଏକ
!ପତ Cଗକୁ  ଆଉ ଦୁ େହଁ ପଡ଼ି ଯାଇkଲୁ ଦୁ ହ`େପମେର
ଆଉ େସCନର ବଷା ଆ? େମା ହୃ ଦୟେର
କରୁ अ େପମର ବଷା 
େସkପାଇଁ େସ Cନ, େସ ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛ,
େସ ବଷା , ଆଉ ଏ ବଷା ସବୁ j େମା ପାଇଁ ସFରଣୀୟ
େହାଇ ର

ସୁରପୁର, ଉfରକୂଳ ହାଟ୍,
ପୀପୁର, ଯାଜପୁର
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଚତନା...!!!
...!!!
ଶାନ େଚତନା
ଶାନ େଚତନା ବନାମ ମାନବ େଚତନା
j Cନତେଳ ଏକ ପକାେର ପଢ଼ି km
େକରଳର େକାଲ ାମ କଟb ‘ଆ¢ା’ ନାମକ ଏକ ସାଧୀ
अମୃତାନମୟୀ- ଆଶମେର ଥୁ5ନ ଓ ଭି ନାମକ
ଦୁ ଇଟି ସୁର ଆÊାକାରୀ କୁ କୁ ର ରହୁ ଛr ଏ ଦୁ ଇଟି

ବାଲFୀj ନାୟକ

କୁ କୁ ର

ଆଶମର

अନ'

अେବାସୀ-

ସହ

ମିଶି

ସେୂ ଯ' ାଦୟ ସମୟେର ପାରକ ପାଥନାେର oଗ
େନଇ Cନଚଯ' ା ଆର କରr େସମାେନ ମିଷ
େoଜନ କରr ଆ¢ା- ପବଚନ bଳରୁ ଶୟନ କ
ପଯ'  ସବଦା ସାଂଗେର ରହr ଆ¢ା ସବୁ େବେଳ
 ଗୁଣକୁ
ଏ ଦୁ ଇ କୁ କୁ ର- ଆÊାକାରୀ ଓ ସମପଣ
ମମାମନ କ ଏକ ଆଦଶ ଗୁଣ ରୂେପ ଭମାନଆଗେର ଉପbାପନ କରr ଆ¢ା- !ଷୟେର ଆହୁ 
अେନକ ଚମÜାରୀ ଘଟଣା ଭମାନ- ¡ତେର ପଚEତ
अ ଆ¢ା ମାଟିପେର େତଲ ବଦଳେର ସମୁଦ ପାଣି
ରn ସEତା ଜେଳଇ ପଜ
ୂ ା କରୁ kବା କଥା ବହୁ
ପଚEତ
ଏଇଠି ଆେମ କୁ କୁ ର ବା ଶାନର ପବୃfି , ଚତ
ଓ ସoବ !ଷୟେର ସାଧାରଣ Êାନ ା !lର
କବା !Êାନର ସି ା ତ ଆହୁ  अେନକ ତଥ'
କୁ କୁ ର !ଷୟେର େଦଇ କୁ କୁ ର ଖୁବ୍ ସହଜେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େସ କାହା ଦାସତ ସୀକାର କେରନାହ` ଯC େକଉଁଠି
ମଣିଷର अନତା ସୀକାର କରr ମଣିଷର ଇ ା ଓ
ମେନାoବକୁ

j ସୀମା ପଯ'  ବୁ ଝିପା, େସ

अନୁ ସାେର େ&ଶକୁ ପାଳନ କଥାr ଗୃହପାEତ
ପାୟ ସମ କୁ କୁ ର ¡ତେର ଏ ଗୁଣ େଦnବାକୁ
ମିEଥାଏ !¡ନ~ ଜାର କୁ କୁ ର ମାନ- ମtେର ଏ
ଗୁଣ अ¿ ବା େବଶୀ ଥାଇପାେର j

ଶାନ େଚତନା

େକୗଣସି ପକାରେର ମାନବ େଚତନା ସହ ତୁ ଳ¤ୟ
ନୁ େହଁ  କାରଣ ଶାନର େଚତନା ତକ କେର ନାହ`,
!େଶÞଷଣ ଆଧାତ ାରଣ କପାେର ନାହ` ଶାନ
େଚତନା ଇି ୟେବାଧରୁ अବଧାରଣାତFକ Êାନ ପଯ' 
ପହିବା ଭE Êାନ ମିମାଂସୀୟ ଯାତ ା କପାେର ନାହ`
ଶାନର Êାନ େକବଳ ଇି ୟେବାଧ ଏବଂ अନୁ ଭବ
 ,
ସଂଗତ େହାଇଥାଏ ଶାନ ¡ତେର େପମ, ସମପଣ
େସବା, ଭୟ, अବସାଦ ଭE େଯଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ, ତାହା
ମଳ
ୂ ତଃ ପଶୁସୁଲଭ ସହଜ ବୃ fି (Instinct) ଏବଂ ପବfª
(Reflex) ସହଜ jୟା ମାତ  ଏହା ବଷ ବଷ ଧ
ପୀଢ଼ି ରୁ ପୀଢ଼ି କୁ ସଂlତ େହାଇ !କଶି ତ େହାଇଥାଏ
ଶାନ େଚତନାର !ପରୀତ ମାନବ େଚତନା ତକ
ଓ !େଶÞଷଣ କଥାଏ अDତରୁ ବfମାନ ପଯ' 
ମାନବ

େଚତନାର

!କାଶ

ରକୁ

କଳନା

କେହବନାହ` ବାବ େତ େର ଏକ ଉନ~ ତ ରର
ମଣିଷ अନ' ଏକ ମଣିଷ ପ ସଂପ
ୂ  oେବ ସମପªତ
େହବା ସଂଭବ ନୁ େହଁ  ମନୁ ଷ'କୁ ବଳପବ
ୂ କ ଭୟଭୀତ
କ ଦାସତ ସୀକାର କଯାଇ ପାେର j

ଏ bି  େଦଖାଯାଏ, େସ ିତ oେବ ମାନସି କ !କୃ 
j5ା !ଘଟିତ ବ'ିତର ମଣିଷ !ଘଟିତ ମଣିଷ ପାୟ
ସମାଜେଦ ା³ ବ'ବବାର କଥାଏ େସ ଏକ अସହାୟ
ଓ ଦୟ¤ୟ ମଣିଷ େବାm अ¡ନୟ କଥାଏ
େସମାନ- ¡ତରୁ ! ବହୁ ତ କମ େକ अନ'ର
अନତା ସୀକାର କଥାr ସoବତଃ ମନୁ ଷ' ଏକ
ସାମା?କ ପାଣୀ େସ ଜ ପବାର, ଆତFୀୟ ସଜନ ଓ
ସମାଜର ତକୁ

ଦୃ ି େର ରn ଜର ଆଚରଣକୁ

ୟଣ କଥାଏ ଜେଣ ସୁb ମି Ð ଓ ଉନ~ ତ ସମାଜ
ସେଚତକ

ବ'ି,

ପ
ୂ

ସମାଜ

ଏବଂ

ଉ¹ୀଡ଼ି ତ

ଜନସମହ
ୂ - ତ ସାଧନକୁ tାନ ରn, ଜର ଆଚରଣ
ାତ କଥାଏ ଏହାର !ପରୀତ ଜେଣ ଋଗ୍ଣ
ମାନସି କଧାରୀ ତଥା ମେଚତନ ବ' େକବଳ ଜର ଓ
ଜ ପବାରର ତକୁ ହ` tାନ େଦଇଥାଏ CDୟତଃ
ସମାଜେର ସୃି େହାଇkବା ବଗ, ସଂପଦାୟ ଓ ଉ±¤±
ଜା ବ'ବbା େଯାଗଁୁ େକେତକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମt
ଜ ବଗ  ବା ସଂପଦାୟ ପ େଯj କfବ' କଥାr,
ତା-ର ପାଖ ପଡ଼ି ଶାେର ରହୁ kବା अନ'ାନ' ବଗ  ବା
ସଂପଦାର ପ େସj କରr ନାହ` ଏ ମିଥ'ା
େଚତନାର ବୁଗତ ଆଧାର ଆମ ସମାଜର ଇହାସେର
ଏବଂ ବfମାନ ! !ଦ'ମାନ अ ଜାଗତ ଉ¹ୀଡ଼ନ
ବଗୀ ୟ अବୁକୁ ଠିକ୍ oେବ ନ ବୁ ଝିବା କାରଣରୁ ଏ
ଭE େବୖ ଷମ' େଦଖାଯାଏ ଶାସକ ବଗ  ସବଦା ଏ

ଜ ଇ ାେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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 oବ ରnବା,
େକୗଣସି ବ'ିପ ଆnବ କ ସମପଣ
ମିଥ'ା

ସମହ
ୂ

େଚତନାର

ଫାଇଦା

ଉଠାଉଛr

େସkପାଇଁ େସମାେନ !¡ନ~ ଜନ ସମାେହେର oଷଣ
ଓ ପବଚନ େଦଇ ମିଥ'ା େଚତନାକୁ ବୃ ିକରୁ ଛr
ମଣିଷ

ସାମାନ'

ଏବଂ

अସାମାନ',

ଉଭୟ

ମାନସି କ bି େର ! େସ ଏକ ସାମା?କ ପାଣୀ ରୂେପ
ବନ अବାତ କଥାଏ ଏ ସାମା?କତା କୁ କୁ ର
j5ା अନ' ପଶୁମାନ- ଠାେର େଦଖାଯାଏ ନାହ`
ସଡ଼କେର ବୁ ଲୁ kବା କୁ କୁ ରମାେନ େକବଳ ଆତFରା
େଗାଟିଏ ଦଳେର ରହr ଆପଣ େଗାଟିଏ

ଦୃ ି ରୁ
କୁ କୁ ରକୁ

େଠାେର

ପିଟିେଲ

अନ'ମାେନ

ବେଇବାପାଇଁ ପ ଆକ ମଣ କଥାr j

ତାକୁ
ପାEତ

କୁ କୁ ରମାନ- ¡ତେର ଆତFରା େପତ ସମହ
ୂ ବୃ fି
ନଥାଏ େସମାେନ ଜର ସୁରାପାଇଁ ମାmକ ଉପେର
ଭର କରr ପବଦଳେର େସମାେନ ମାmକ ପ
ପ
ୂ  ତଃ ସମପªତ େହାଇଥାr
େଗାଟିଏ

କୁ କୁ ର

ମଣିଷ

ପ

ସମପªତ

େହାଇପାେର ଜେଣ ଦୁ ବଳ ମାନସି କ ବା ସାଥପର
ମଣିଷ

!

अନ'

ଏକ

ସବଳ

ବ'ିପ

ମାନସି କ Cବାmଆପଣ େବାm କୁ ହାଯାଇପାବ
ମାତା अମୃତାନମୟୀ ଜର ପାEତ କୁ କୁ ର
 oବକୁ
ସମପଣ

ମାନ-

ଭ-

ସ¢¨ଖେର

ଏକ

अନୁ କରଣୀୟ ଆଦଶ ରୂେପ ପୁତ କ େସ ଏକ
ତଥାକkତ

 ୁରୁଧମଗ

କfବ'

ପାଳନ

କରୁ ଛr

 ୁରୁ କୁ ହr - ‘ତକ କରନାହ` ଜ
କାରଣ ସମ ଧମଗ
ଗୁରୁ- ଉପେର अତୁ ଟ !ଶାସ ରଖ ଆମର କବା
अନୁ ସାେର ଆଚରଣ କର ଗୁରୁ- ଆଚରଣକୁ େନଇ
ପଶ~ କରନାହ` ତୁ େମ ତାହା ବୁ ଝିପାବ ନାହ`’ अଥାତ
ତୁ ମର ତକ ଓ !େବକକୁ ଆଶମ ବାହାେର ହ` ରnେଦଇ
ଆସ
ଏଇଠି ପଶ~ ଉଠୁ  - ମଣି ଷ ସତ କୁ କୁ ର କଣ
େକେବ ସମାନ େହାଇପାବ? କୁ କୁ ର ମାନ-ର ଦ 
 oବକୁ ମଣିଷ ! अନୁ କରଣ କବା ଉତ
ସମପଣ
େହବ j ?
#୩୮/୨, CDୟ କ ସ୍
ସତ'ସାଇବାବା େଲ ଆଉଟ୍
େପା : େକ ଆର୍ ପୁରମ୍

ସମପªତ

େବାଲୁ ରୁ - ୫୬୦୦୩୬

େହାଇପାେର ଜେଣ ଉନ~ ତ େଚତନଶୀଳ ବ'ି, ଯିଏ

େମାବାଇଲ୍ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦

ତକ କଜାେଣ, େସ ! େକୗଣସି ାଧାର ପ ସମପªତ
ବା ପବ େହାଇପାେର j

େସ େକୗଣସି ª 

ବ'ି ପ ସମପªତ େହାଇ ପାବ ସମାନ !lର
j5ା ଜଠାରୁ ଉନ~ ତ !lର ରଖୁkବା ବ'ି- େନତୃ ତ
 ଶନ
 ସୀକାର କବା ଏକ अଲଗା କଥା j
ବା ମାଗଦ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

ମନେର अ କअଣ?
କअଣ?
ମନେର अ କअଣ ? - ସମୀା
େପଷାେର ଡାର ଶୀ ସମାଟ କର ଜର
 ୟ ବନରୁ j ସମୟ ସୟ କ ଆମ ପ
କମମ
ପାଠକମାନ- ପାଇଁ େଲnଛr ଏ ପୁକ ‘ମନେର अ
କअଣ?’ ଜେଣ ପ<ିତ ମେନାj¼କ oବେର

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଖ'ାତ ଡାର କର- ଏ ପୁକ ବାବେର ମନେର
kବା अେନକ  ଓ ରହସ'କୁ ଜାଗତ କରୁ  ଏବଂ
!¡ନ~ ୍ ସେ5ଦନଶୀଳ !ଷୟ ସେମତ େକେତକ अତ'
ୁଦ !ଷୟକୁ ମt େସ अତ' ଚତୁ ରତାର ସହ କାହାଣୀ
ଏବଂ ଗ¿ ମାtମେର ଏ ପୁକେର ଉପbାପନ
କଛr
!ଶ

ସାb'

ସଂଗଠନ

अନୁ ଯାୟୀ

!ଶେର

ବfମାନ ମାନସି କ େଗେର ପାଦୁ ଭାବ ବଢ଼ି ବାେର
ଗି, अଥଚ ଆମ େଦଶ ପ ଏକ अନୁ ନ~ ତ ସମାଜେର
ମାନସି କ େଗକୁ !¡ନ~ ଧରଣର अ!ଶାସ ସହ
େଯାଡ଼ି େଦଇ ଆେମ अବେହଳା କlଲୁ େଛ ଏ ସବୁ
!ଷୟକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ତଥା େବାଧଗମ' oଷାେର
େଲn ଏ ପୁକକୁ େସ ପକାଶ କkବା େହତୁ ଆେମ
ଆଶା କରୁ ଛୁ ଏହା अେନକ େକ-ୁ !¡ନ~ ମାନସି କ
ସମସ'ାରୁ ମୁି ପଦାନ କବାେର ସହାୟକ େହବ ୯୨

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ଆେଡ଼ଇ େଦଉ j
ପୃ<ା ସ5Eତ ଏ ପୁକେର ୨୫ େଗାଟି ସେ5ଦନଶୀଳ
!ଷୟେର େଲଖାଯାଇ ଏ ପୁକକୁ
େଜେଜବାପା

ଓ

ମାଆ-

ଉେ&ଶ'େର

େସ ଜ
ଉ¼ଗୀ କୃ ତ

କଛr ପୁକର ଉପକ ମଣିକାେର ଡାର କରପିତା !ଶି  ମେନାj¼କ ଡା େଗାପାଳଚ କର, ଏବଂ
ମାଆ

ଡ଼

ଗାୟତ ୀେଦA-

ବାfା

ଉପbାପିତ

କଯାଇ
ବା!କ ବନେର ଆେମ अେନକ ପକାର
େଗର ଶୀକାର େହଉ अଥଚ ଆେମ ଜାଣିଶୁଣି େହଉ
अବା अ!ଶାସର ବଶବfୀ େହାଇ େସ ସବୁ ପ
अବେହଳା କେଦଉ ଜର ଝାଡ଼ାବାr ଆC େଗ
େହେଲ

ସମେ ଡାରୀ ପମଶ अr, j

ଯC

ଘେର ଜେଣ େକ ବ'ି अତ'କ अବସାଦେର ରେହ,
j5ା ପାଗଳ- ପ ବ'ବହାର କେର ଆେମ ମେନ ମେନ
ାକରୁ େଯ ଆମ ଘେର କାହାକୁ ମାନସି କ େଗ
େହବନାହ`, ଏଣୁ ଏହାକୁ अଣେଦଖା କେଦଉ ଏହା
ବା!କ ାର !ଷୟ େଟ େଟ ଘଟଣାେର ଥାଏ
अେନକ ଦୁ େଗ' ମାନସି କ େଗର ଲଣ, େହେଲ
େସ ସବୁ ପ ଆେମ tାନ େଦଉନାହଁୁ  େଯମି ଘେର
େକ ଜେଣ ବାର5ାର ଭୁ ତ େଦnବା କଥା କବା, j5ା
अଦୃ ଶ' ଶି େଦଖାେଦଉ େବାm କବା, ଶନ
ୂ 'ବାଣୀ
େହଉ େବାm କବା, ଏ ସବୁ !ଷୟକୁ ଆେମ େଗ

ଏହା େଯ ମାନସି କ େଗର ଲଣ

ତାହା ଆେମ ବୁ ଝୁ ନାହଁୁ 
ଡାର କର ଏ ପୁିକାେର ଏପ अେନକ
!ଷୟେର

ଚ±ା

କଛr

ଯଥା;

ମନେର

ମଷାସୁର, େପମ କଯାଏ ନା େହାଇଯାଏ, ଶାେସବନ
କବାକୁ ଏେତ ଇ ା କାହ`j?, ¡ଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଭୟ
କରୁ ଛr j ?, ଧମ  ଓ ଭବାବା, ମଁୁ ଆହୁ  ବୁ ିଆ
େହାଇପା! j?, ଶନ
ୂ 'ବାଣୀ େହଉ j?, ସତେର
କଣ ଭୂ ତ େଗ ? ମୁ !ୁ  j?, ପରୀାପାଇଁ
ପୁତ େହେବ jପ ଏମି अେନକ !ଷୟ ସ5Eତ
अେନକ େଲଖା ଏ ପୁକେର ପକାଶି ତ େହାଇ ଯାହା
ବା!କ ପେତ'କ ବ'ି - ପାଇଁ ଆବଶ'କ ଏ ସବୁ
ସାଧାରଣ !ଷୟ ସତ अେନକ अ ସେ5ଦନଶୀଳ ଓ
ସାଧାରଣେର ଚ±ା ନ େହାଇପାରୁ kବା !ଷୟ ଯଥା, m
ପବfନ କାହ`j ?, ହେମୖଥୁନ କାହ`j? ସମmୀ
ବ'ବହାର କଣ ? ଆତFହତ'ା, ଆC अେନକ କଥା ମt
अ ସରଳ ଓ ବୁ ଝିେହଉkବା oଷାେର େଲଖାଯାଇ
େଟେଟ କାହାଣୀର अବତାରଣା କଯାଇ ମୁଖ'
!ଷୟ ବୁ !ଷୟେର ପାଠକ-ୁ अବଗତ କଇେଦବା
ପେର ଏହାର େବୖ Êାକ ଦୃ ି େକାଣ ଓ j¼ା ଦୃ ି ରୁ
ଏହାର ଗୁରୁf ଆC !ଷୟେର େଲଖାଯାଇ, ଯାହା
ଡାର

କର-

अtବସାୟ

ଏବଂ

ଗେବଷଣାଧମୀ

 ହୁ ଳ
ଦୃ ି େକାଣକୁ ଜାଗତ କରୁ  ବା!କ ଜ କମବ

େବାm ନ o! ଭୁ ତ ଧ ବା ଶନ
ୂ 'ବାଣୀ େହଉ କ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ର
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସି କ ସାତ' ଇ-ପ
ଇ ପକା

ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ପକାମାନ-େର bାନ ପାଇ ଉଭୟ େରଡ଼ି ଓ ଏବଂ
ବନେର ସମୟ ବାହାର କ ଏପ ଏକ ଉପାେଦୟ
ପୁକ ରଚନା କରୁ kବା େହତୁ ଆେମ ଡାର ଶୀ କର-ୁ
ଧନ'ବାଦ ଜଣାଉଛୁ

େଟm¡?ନେର ମt େସ अେନକ ସମୟେର ଆମrତ
!ଷୟ !େଶଷÊ oବେର େଯାଗେଦଇ େକମାନ-ୁ
ମାନସି କ ସାb' !ଷୟେର ସେଚତନ କ ଆସୁଛr
!¡ନ~ ସମୟେର େସ ¡ନ~ ¡ନ~ ଖବର କାଗଜେର
ମାନସି କ ସାb' ସ5Eତ େଲଖାମାନ ପକାଶ କ
ଆସୁଛr ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପବାର ଡାର ଶୀ କରଘ  ଓ େଗ ବନର କାମନା କରୁ 
[ ପୁକଟିକୁ ପକାଶି ତ କଛr କଟକର ପମୁଖ
ଇଉନାଇେଟଡ଼୍ ବୁ କ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ପୁକ !ତରଣ
କରୁ ଛr ବତା ପ!େକସନ, ଭୁ ବେନଶର ପୁକର
ପ ଦ ସଜାଇଛr ଶୀ ଚୁ ଡ଼ାମଣୀ ଦାସ अେãାବର
୨୦୧୫େର ପକାଶି ତ ଏହା ପୁକର ପଥମ ସଂ}ରଣ
ଏହାର ମଲ
ୂ ' ମାତ lEଶି ଟ-ା ଧାଯ' କଯାଇ, ଯାହା
ଏପ ଏକ ଉପାେଦୟ ପୁକ ପାଇଁ ବହୁ ତ କମ
ପୁକ ବfମାନ ଓଡ଼ି ଶାର !¡ନ~ ସହର ଓ ଗାମାଳେର
ଉପଲବଧ୍

ଶୀ

ସମାଟ

କର

ସ 

ଓଡ଼ି ଶାର

ଜେଣ

ମାନ'ତାପା£ ଏବଂ ପ<ିତ ମେନାj¼କ oବେର
ପସିି ଭ କଛr ସମାଜ େସବା ଓ ସାଂ}ୃକ
କାଯ' କ ମେର

ସଂପୃିପାଇଁ

େସ

अେନକ

ପ<ିତ

अ

ଇ¼ୁକ

ପାଠକପାଠିକା,

ପୁକ

ପାଇବାପାଇଁ ବତା ପ!େକସନ, ମାଫତ - ବୁ କ୍ ଲ୍,
େରଳେୱ

େସନ,

େଫାନ୍

:

ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୦୧,

୯୪୩୯୩୬୪୭୭୪

ସହ

ଓଡ଼ି ଶା,
ସକ

କପାେବ ]

ପୁର}ାରେର ସ¢ାତ େହାଇଛr ଏବଂ ମେନାj¼ା
!ଷୟ ସ5Eତ अେନକ ଆେଲଖ' େଦଶ ଓ !େଦଶେର
!¡ନ~

ଉ±େକା+ୀର

ପତ ପକା

ଏବଂ

!Êାନ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଇ ପକା

ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂ}ରଣ ଡିେସ5ର ମାସେର ପକାଶିତ େହବ | ଜ
ା mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ କଟକୁ ପଠା

|

ଆପଣ- mnତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ବନ କଥା,
ଇହାସ, େେଷଇ, ଘରକରଣା, ସାb', ବ' ଇତ'ାC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍
ା ଆମ କଟକୁ ପଠାଇ ପାେବ |
ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାtମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନେଭ5ର,
ନେଭ5ର, ୨୦୧୫

ଟାଇପ୍ କ ମt ପଠା  ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଉkେଲ
ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ି ଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ
ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ
ୂ  ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶି ତ ସାତ' ଇପକା ଏହା ପେତ'କ ମାସର ପଥମ ସ£ାହେର
 ବା ଣୀ
ପକାଶି ତ େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପ
ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ}ରଣମାନ ମt
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର !¡ନ~ !oଗ ଯଥା,
ଗ¿, କ!ତା, ପବ, ରମ' ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ
କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏkେର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ
ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କବା ପାଇଁ
ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତ'କାର-ୁ
Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ ପକା ଃଶୁ

େପା¼ାହନ
!ତରଣ

ମିf ଉ&ି  େତଣୁ େଲଖକ, େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି
ପକାରର େପା¼ାହନ ଶି Cଆଯାଏ ନାହ` ପାଶମିକ
ଆଶା କରୁ kବା େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ େଲଖା
ବ'ବସାୟିକ ପତ ପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍େର
ଃଶୁ
lହ`େଲ

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲÒ େହାଇଥାଏ ପାଠକ
ଏ

ପକାର

େଗାଟିଏ

ପmପି

ଜ

କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ କୃ  ଆମ କଟକୁ
ଡ଼ାକା j5ା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଇପାେବ ଡ଼ାକ
ା ପଠାଉkେଲ ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ

େଲଖାକୁ େଲn ସାବ ପେର }ାଂ କ ଆମ ଇ-େମଲ୍
ଠିକଣାେର ପଠା 
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପେବଶ अନୁ କୂଳ,
କାରଣ ଏହାା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,
େଯଉଁkପାଇଁ

ଗଛ

କାଟିବାକୁ

ପେଡ଼ନାହ`

ଆେମ

ପେବଶ ପଦୁଷଣ !େଧ କରୁ 
ଆହାନ

ଇ-ପକାେର

େଲଖା

ପକାଶି ତ

କବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ ୁ କ େତେବ ଜ mnତ
କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା  େଯେହତୁ ଏ
ପକା ଇzରେନଟେର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ'କ
ମାସେର ଶହସାକ ଓଡ଼ି ଆ- କୁ 'ଟରେର େଶାoପାଏ
େତଣୁ

ଏ

ପକାପାଇଁ

େଲଖା

ମt

ଇzର୍େନଟ

ମାtମେର ହ` ଗହଣ କଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍
ା ଆମ କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାେବ ନାହ`,
େତେବ ଆପଣ ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ
 ହାରେର େଲn ଆମ କଟକୁ ମ~
ପାଶେର ମଳ
ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାେବ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
Aମା ନଗର - ୨ୟ ଗE
ଆ5ପୁଆ, ବ ହFପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯC ଆପଣ ଇzର୍େନଟ୍ ମାtମେର େଲଖା

ପାଶେର ଭୁ ଲ ହାରେର େଲn ପଠା , j5ା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଇ ପକା

ପଠାଇବାକୁ

lହାr େତେବ ଜ େଲଖାକୁ

ଟାଇପ୍

(ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା
अପା ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ ଟାନ୍ସ୍mେଟେରସନ୍)
କ Microsoft Word Document େର ଆମ କଟକୁ
ପଠା , j5ା େଲଖାକୁ }ାନ୍ କ େଜପିଇ? ଫମା ଟେର
ଇେମଲ୍ Attachment କ ପଠା

| ଆମ ଇ-େମଲ୍

ଠିକଣା େହ - aahwaan@gmail.com
ଏ ପକା ଉନ~  େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା
ଆମର ଏକା କାମ'

|

ଧନ'ବାଦ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପ<ାତା-ସାଦକ, ‘ଆହାନ’

ପ!ତ କାfª କ ପ
ୂ ª ମା ଉପଲେ ସମ ପାଠକ
ପାଠିକା-ୁ ହା&ª କ अ¡ନନ
https://www.facebook.com/odiaparibar

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା ଜୟ ଜଗନ~ାଥ
ଯC ଏ ସଂ}ରଣେର େକୗଣସି ତ¨ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସkପାଇଁ ସାଦକ ମାପାଥୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

61

