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‘ଆହାନ’େର ପ(
ୂ  ତଃ େମୗ<କ, अପକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ? କପି%ଇଟର ବ ବAାେର

ଚୟନ କ%ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କFବ / ଦାୟିତ
ରHବ ନାହ?, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା KLା )େ2ଶ Mଆଯାଇନାହ? | େଲଖାେର

MଆଯାଇNବା .Oର େଲଖକ8ର ସ&ୂ( )ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ&ାଦକ KLା ପକାଶକ8
ସହମ ରHବ େବାP େକୗଣସି PQତ )ୟମ ନାହ? | ଯMଓ ସ&ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ
ଭଲSବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ? ପକାଶି ତ କ#ଥାW | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ ତାର ଦାX େକବଳ େଲଖକ8ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିNବା
.ବାଦର ଉFରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର ମଳ
ୂ େଲଖକ8ର, ଏNେର ସ&ାଦକ KLା ପକାର
େକୗଣସି ଉFରଦାୟିତ ନାହ? |

ଏH ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ&ାଦକ8 PQତ अନୁ ମ .ନା अନ
େକୗଣସି ମାZମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମାZମ / ସLାଦପତ

ଇତ ାM)େର ପକାଶି ତ କ#ବା

ଏକ अପ%ଧ | ଦୟାକ# ଏH .ଷୟ ପ .େଶଷ Zାନ େଦେବ | େଲଖକମାେନ Oହ?େଲ
)ଜ େଲଖାର ପOର େହତୁ େସମାନ8 େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇNବା ପୃ_ାମାନ8 ପଛ.
ଗଣମାZମେର / ଇaରେନଟେର େଦଇ ପା#େବ |
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ସOାଦକୀୟ
ଦଶହ% ! ପବଷ ଆେସ ଏବଂ OPଯାଏ ମZ େକଇMନର ଯାକଜମକ

ପୁଣିଥେର େଦୖ ନeି ନ fବନର Mନଚଯ  ା େହେଲ .ଗତ अେନକ ବଷର

ଦଶହ%ପେର ଗତ ବଷର
ଦଶହ% ଆମ ପାଇଁ Ng ଏକ ଭୟ8ର ସମୟ
ପ#େବଶ ଆମକୁ ଜଣାଇNg େସ େକେତ ଭୟ8ର ଫାଇPନର ପSବରୁ
ବାହାରକୁ ବାହା#ବାକୁ ଆମକୁ gଗିଯାଇNg अେନକ ସiାହ अେନକ Aାନେର

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ

ଏହାର ପSବ ବFମାନ ସୁjା େଦQବାକୁ ମି<ବ अେନକ ବkି ବF ମାନ ସୁjା
ସଠିକ Sବେର ଠିଆ େହାଇନNେବ େବେଳ ପୁଣିଥେର ଆମକୁ େଦାହgଇ େଦବାପାଇଁ
ଆସି l ହୁ ଡ୍ ହୁ ଡ୍ .ଗତ ଶତାnୀେର ପାୟ ପବଷ अୋବର ମାସେର Kl ନା
Kl ସାମୁMକ ଝଡ଼ବାତ ା ସମୁଦ ଉପକୂଳ अକ ମ କ# Sରoୟ ଉପ$ୀପେର
अେନକ pୟp କ#Nବା େବେଳ ୧୯୯୯ ମସି ହାେର ମହାବାତ ା ଏବଂ .ଗତ
 ଫାଇPନ କ#Nବା pୟp ଉେଲr ଖେଯାଗ 
ବଷର
େବୖsା)କ sାନେକୗଶଳର ସୁପSବ ଫଳେର ଆେମ ସtାବ

ବାତ ାର

अେନକ Mନ ପବ
ୂ ରୁ ଏହାର अବAି  ଜାଣି ପା#ବା େହତୁ ଧନfବନ ହା)ରୁ )ଜକୁ
ସୁରpିତ କ#ପାରୁ େଛ ଚ<ତ ବଷ ଦଶହ% OPଯାଇNେଲ ସୁjା ସtାବ ବାତ ା
କଥା ମନକୁ ଆସି େଲ ଆେପ ଆେପ େ%ମ ଟା8ୁ # ଉଠୁ l ଆେମ େକବଳ
ଭଗବାନ8 ପାଖେର ପାଥନା କ#ପା#ବା େଯ ଆମକୁ େସ େଯପ# ସୁରpିତ ରଖu
ସମେk ସକୁ ଶଳ ରହu
ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା ସମୟେର ଓଡ଼ି ଶାର ପକା ବଜାରେର ଆଉ ଏକ ସୁନାମୀ ଆେସ,
ତାହା େହg ପଜ
ୂ ା .େଶଷା8 ପକାଶନ ଚ<ତ ବଷ ମZ ଏNେର େକୗଣସି
ବ କ ମ େଦଖାେଦଇ) ପୁkକ ଭvାର ମାନ8େର Aୁଳ ଆକାରର अେନକ
ଶାରwୟ .େଶଷା8 ଉପଲବ୍ଧ ରHl ଏH ସମୟେର ଆହାନ ଇ-ପକାର ଏH
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ସଂxରଣ .େଦଶେର ତଥା .yିନz ା ଳେର ରହୁ Nବା अଗଣିତ ଓଡ଼ି ଆ Sଇଭଉଣୀ8ୁ
ସାH କ ମେନାର{ନର େଖା%କ୍ େଯାଗାଇେଦବ ଏNେର Mମତ ନାହ?
अେନକ Mନରୁ

ଆହାନର େକୗଣସି ସଂxରଣ ପକାଶି ତ େହାଇନNg,

ଏNପାଇଁ ମଁୁ pମାପାଥୀ अବଶ

ସାHତ

େହଉl ଏକ େପା|ାହନର .ଷୟ

.ଗତ ଆଠବଷଧ# ପକାଶି ତ େହାଇ ଆସୁNବା ଏH ପକା .ଷୟେର अ}କାଂଶ
ଓଡ଼ି ଆ अନ~s ଏହା ହ? େହଉl ଆଯ  ର .ଷୟ େଯଉଁ େକେତଜଣ େଲଖକ
େଲQକା ଏH ପକାକୁ )ରବyିନz Sବେର େଲଖା େଦଇ ଆସୁଛW େସମାନ8
ସହାୟତାେର ହ? ଏH ପକା ପକାଶି ତ େହାଇ ଆସୁl Mନକୁ Mନ ଏହାର ପାଠକ
ମାନ8 ସଂଖ ା ବୃ jିପାଉl ସତ େହେଲ ଏେତ ମାତ ାେର େହଉନାହ?, ଯାହା $ା%
ଏହାକୁ

)ରବyିନz

Sବେର

ପକାଶି ତ

କ#ବାପାଇଁ

ଆବଶ କ

େପା|ାହନ

ପ ସବସାଧାରଣ8 ମନେର ସାମାନ

ୃହା ନାହ?

ମି<ପା#ବ
ଓଡ଼ି ଶାେର ସାHତ

େବାP କୁ ହାଯାଇପାେର अ}କାଂଶ େgକ SବW ସାHତ କରୁ Nବା ବ ିମାେନ
ଜେଣ ଜେଣ अକାଳକୁ ଷାv अନ Kl କାମ ନାହ? େବାP ଏମାେନ ସମୟ ନ
କ#ବାପାଇଁ କ.ତା ପାଠ କରW KLା ସାHତ ଚା ଆMର ଆେୟାଜନ କରW
ଆେମ ଆମର େଦୖ ନeିନ fବନେର ଏମି ପାଠୁ ଆ ଓ अପାଠୁ ଆ अେନକ ବ ି8
 ର ଆସି ପା#ବା େଯଉଁମାେନ ଯM ଜାଣW େଯ ଆେମ ସାHତ େର ରୁ
ସଂଶେ
ରଖୁଛୁ େବାP, େସମାେନ ଆମକୁ ଆଡ଼ ଆQେର େଦQେବ େବାଧହୁ ଏ ଏNପାଇଁ
अେନକ ବ ି )ଜ ସାHତ ାନୁ %ଗକୁ अବେହଳା କ#ରଖW .େଦଶେର ରହୁ Nବା
Kl ବୁ

)ଜ ମାତୃ Sଷା େପମକୁ

େଲଖାେଲQକୁ ଜାରୀ ରଖW अବଶ

ଉଦ୍f.ତ କ# ରQବା ଉେ2ଶ େର
ସମେk େଯ ଉେକାଟୀର ସାHତ

ସୃି
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କରW ତାହା ଆେମ କHପା#ବା ନାହ?, Ku େସମାେନ ରୁ

ରଖW ତାହା ଆମ ପାଇଁ,

ଆମ Sଷା ଓ ସାHତ ପାଇଁ )ୟ Sବେର ଏକ େଗୗରବର କଥା
xୁଲ କେଲଜେର ପଢୁ Nବା ସମୟେର ଆମ ଶି pକମାନ8 ପେ%ଚନାେର
ଆେମ . ସାHତ ପ ଆଗହ ରQଆସୁNଲୁ , େହେଲ ବF ମାନ ସମୟେର େସHପ#
ୃହା ତ ତ ୀ8 ମZେର େଦQବା ସtବ େହଉନାହ? ଜେଣ .s ଶି pକ8
ମତେର ତ ତ ୀମାେନ ଯM କମ ବୟସରୁ ପେଯାଗୀତା ମେନାSବ ରQେବ ନାହ?,
େତେବ େସମାେନ ଭ.ଷ ତେର ଡାର, ଇ{ି )ୟର େହେବ େକମି ବFମାନର
ଯୁଗ ପେଯାଗୀତାର ଯୁଗ, ଏH ସମୟେର ସାHତ ପାଇଁ ସମୟ କାହ? ? अବଶ
ସତ କଥା ଆମ ପିେଲ ପାଠ ପଢ଼ି େଲ େକମି OKରୀ କ#େବ, .େଦଶଯାଇ ଡgର୍
ଆଣିେବ ଆେମ େସ .ଷୟେର अ}କ

ା କ#ବା ଉ ତ ସାHତ କେଲ କଣ ଏ

ସବୁ ସtବ େହବ ?
େସ ଯା େହଉ, ଆେମ Ku ସାHତ ପ ସମପତ Sବେର ଏହାକୁ େପା|ାHତ
କ# ଆସି ଛୁ ଏବଂ କରୁ Nବୁ ମZ ଆମ Sଷା ଆମ ସାHତ ଆମର ପସିj ଉଳୀୟ
ପର&%ର अ ଏହାକୁ ସବଦା ସାନ େଦବା ଆମର ଲp  ଏH ଉେ2ଶ େନଇ
ପୁଣିଥେର ଆପଣ ମାନ8ୁ

େଭଟି େଦଉl ଆହାନ ଇ-ପକାର ମହାପାବଣ

.େଶଷା8
ଧନ ବାଦ

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ
ପ_ାତା - ସ&ାଦକ
ଆହାନ ଇ-ପକା
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ଏଥରର ସଂOରଣେର...
ସଂOରଣେର...
ପୁନ ଦଶହ%

୭

ପଶା କୁ ମାର ଭୂ ୟଁା
ପିତା

୮

୧୦ ବ କ.8 ଉପହାର

୧୨

୧୪ )ଶା

୧୫ େକେବ େକେବ

୧୬ ଳ ରୁ ମାଲ

#ତୁ ପ6ନାୟକ ମହାW

୩୪

୩୫

अର.e ଆOଯ 
୧୭

େବାଉର ଶାଢ଼ୀ

୩୮

अର.e ଦାସ
୨୦ ଫୀ ସଭ ସ୍

େମୗସମୀ ଦାସ
ଛୁ ି ପତ ପିଠା

୩୩

अ)ଲ୍ କୁ ମାର େସଠୀ

େଦବାଶି ଷ ସାମଲ
Mअ

୩୧

ଗିରୀଶ ଚe ପvା

ପsା ପ#ମିତା ପvା
େନାଟି अଣୁଗ

୨୫

अନୁ ପମ େବେହ%

ଡା ସବଶୀ ନeୀ
Kl ମନର କଥା

ସମୟ ସHତ Kl ବାଟ

୧୩ େମା େପମ କାହାଣୀ

ସ ରୂପା ପିୟଦଶ ସାମ
.ଶୁj )%ମିଶ अvା ତରକାରୀ

୨୪

େମଘାସନ େସନାପ

ସୁଚ#ତା ପ6ନାୟକ
େଗାପନ ମିଳନ

୨୩

ଡଃ କୁ ଳାାର

ତା% ପସାଦ େଜନା
ମାମା

ପିୟା

ଶୀସୂଯ  କା ଦାଶ

.ଜୟ ପଧାନ
ଦଶଭୂ ଜା ଏେବ ଶତଭୂ ଜା ହୁ अ

୨୨

ସ ରୂପ କୁ ମାର ମଲr

ଶୀ ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ ନାୟକ
ତୃ oୟ ନୟନ

କେରa୍ ଇaର୍େନଟ୍

୪୪

अମେରଶ .ଶ ାଳ
୨୧

ବାତ ା ସମୟେର ସାବଧାନତା

୬୦

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ
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ପୁନO ଦଶହଗ...!!!
ଦଶହଗ...!!!
ଏଇ ସନ ଆଉଥେର େହବ
ପୂଜା, ପାବOଣ, ମେହାOବ, େମଢ଼ ଆଉ ବଳ,
ନେତଇର ଘେର ସାଉ ଘର ଉଧାର ପଇସା
ବିOି େଦଉOବ େଚନାଏ ହସ, ଘଡ଼ି େଟ ପାଇଁ;
େତାରଣରୁ ସି ଂହାସନ ଯାଏଁ ସାଧୁ ଆଉ ସO,
ପଶା କୁ ମାର ଭୂ ୟଁା

ପୂଜୁOେବ, ମାଗୁOେବ, ଲୁ ଟୁ Oେବ, ଭୂ ଇଁେନେବ
ଆଶୀଷ ଆଉ େଭଟ, ଦOି ଣା ଆଉ େନାଟ;
ମାମୁଲୁଟା ଏକ ବାହାନା ଅଦବ ଦୁ ଆେର,
ଦଶଦିନ ଦଶଗତି ଦଶଦି ଶ ଦଶେଭଷ
ଦୁ ଲୁ କବ, େତା ନଁାେର େତା ଠାଆଁେର;
ସମOOୁ ଖୁସି େଦO ତୁ ବି କୁ ରୁଳ ଉଠିବୁ;
ତା—ପେର େତାେତ ବିସOOନ ନଁାେର େଠଲି େଦେବ
େସଇ ବାOି େର, େତା ଅOି ମOା ଆOରଣ ମି ଳାଇଯି ବ;
ପୁଣି ପରଦିନ ତାOବ େହବ ଅO ଆଉ ନOନBାୟ Oାେର
ସୁଗସୁର ମଦିଗଳୟେର ମାତାଲ େହେବ
େତା ଛାୟା ଆଉ କାୟା ଧଷO ତ େହଉOବ ଗଣ ଅଗଣାେର
େତାର ପୁନO ଗO କାଯ୍OୟOମ ଆଗରୁ , ନମOଳ େହବ
େତା ଗଜଗOା, େତା ସି ଂହାସନ େସଇ ନଗରେର...!!!

ଦOୁ ଭର୍ , Oିଟିଶ୍ କଲOି ଆ, କାନାଡ଼ା,
ଜନOOାନ - ବଡ଼ଦାO, ଜଗOାଥ Oସାଦ, ଗOାମ
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ପି ତା
ପିତା ସତ ମାତା ସତ , ସତ ଧ%ଧାମ,
ତା8 ଆଶି ଷୁ ଜ)ଣ କରୁ अଛୁ କମ  
gଳନ ପାଳନ କ# େଯାଗ କେଲ ପିତା,
େସବା ଯତz କ# େମାେତ ବଢ଼ାଇg ମାତା ୧
ପାରକୁ େନଇ ଆେମ କରୁ अଛୁ କମ,
ଧ%ଧାମ ଆଶାେଦg େଦଖୁଥାଇ ଧମ  ୨
ତା8 ପଦେସବା କ# େହବା

ଶୀ ନୃ ସି ଂହଚରଣ ନାୟକ

ର ଧନ ,

ପିତାମାତା ପାଦପଦ ସରଗ ସମାନ ୩
 ଖvଇ,
ପିତାମାତା (ପଦ) େସବା ସବ ଦୁ ଗ
ସବକାେଳ ତା8 ପାେଦ ଜୁ ହାର କରଇ ୪
ପିତାମାତା ଆଦ ପଜ
ୂ ଗୁରୁ sାନଦାତା,
ପାଣୀ8ର ଗମୁି Sଗ ର .ଧାତା ୫
ପିତା ସ ଗ  ପିତା ଧମ  ପିତାହ? ପରମ ତପଃ,
ପିତୃ ତୁ େ େଦବ ତୁ  ଖvW ସବ ସାପ ୬
ପିତାମାତା ଗୁରୁପେଦ କ#ଣ ଜୁ ହାର,
ସବ ଶୁଭକମ  ପାଇଁ େହ. ଆଗୁସାର ୭
ପବ
ୂ ାଜ ତ କମ  େନଇ କରୁ ଥାଉ କମ,
ପିତାମାତା ସବାଶି ଷୁ ପାଳୁ )ଜ ଧମ  ୮
ସାଧୁସ, ସଦ୍ଗ Mବ sାନ ପାଉ
କFବ କ#ଣ ଆେମ fବନ )ବାହୁ ୯
ଭୂବେନ अଗପଜ
ୂ )ଜ ପିତାମାତା,
ପାଣୀ8ର ଜନକFା ସବ ସି jିଦାତା ୧୦
ପକୃ ରୂପିଣୀ ମାତା ପିତା େଯ ଈଶ ର,
ତା8ୁ ) ପ
ୂ ବାକୁ େହବ େହ ତର ୧୧
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ପ ମ ସଂଖ ା
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ପାର अଟଇ ସଦା ମହା ବଳବାନ,
ତା8ୁ ଲିବାକୁ େକH ନୁ ହW Sଜନ ୧୨
ପିତାମାତା ପଦରଜ ) ଶି େର ମା#,
ସବ ଶୁଭ କମ  ପାଇଁ ଯି. ମଁୁ ବାହା# ୧୩
ଏH ସଦବୁ jି େମାେତ Mअ .ଶ ପିତା,
ପିତାମାତା (ପଦ) େସ. େହ. ଜଗତ୍ତା ୧୪
ପିତାମାତା ମେନ େକେବ େଦ.ନାହ? ଦୁ ଃଖ,
ତା8 ଆsା ପାଳନେର ନ େହ. .ମୁଖ ୧୫
fବ ଈଶ ର ଦୁ େହଁ ସବସୁଖର ଭvାର,
ତା8 (ପାଦ) େସବାେର ସବ ଦୁ ଃଖ ହୁ ଏ ଦୂ ର ୧୬
ପିତୃେgକ ପିv ପାଇଁ ଜନ େଦେଲ େମାେତ,
ବଂଶର ମଯ  ାଦା ପାଇଁ ଧମ  କେଲ େକେତ ୧୭
ମଁୁ ତା8 ଆଶା ଭରସା ପିvର କାରଣ,
 ୧୮
ଗାେର ଶାj େହଇଣ କ#. ତପଣ
ପଭୂ ଶୀଚରେଣ ମୁହ? ନେମ ଶତବାର
ଏH ସଦବୁ jି ପଭୂ Mअ େମା ହୃ ଦର ୧୯

..ଏ., ..ଇଡ଼ି
अବସର ପାi ଶି pକ
ମଳ
ୂ ବସ, କଟକ
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ତୃ ତୀୟ ନୟନ
କା<ସୀ gଗିg ମେତ େସଇMନ
େଯାଉMନ ମୁକୁଳା ବାଳେର
ତୁ େମ େଦX ପ# Mଶି ଲ 

କ’ଣ େହg େକଜାଣି
Kl ପଶି g) ଆଉ ମୁvେର

.ଜୟ ପଧାନ

ତୁ େମମୟ Mଶି g O#ଆେଡ଼ 

ଘରେgେକ ଭୟାତୁ ର େହେଲ
ତା8ୁ gଗିg େଯ
େକH ଜେଣ अl େମା ~ତେର 

ମଁୁ . ଠିକ୍ େସଇପ#
अନୁ ଭବ କରୁ NP ~ତେର ବାହାେର
ଇଇକା ଆକୃ ଟିଏ
ଚgବୁ g କରୁ Ng ଖୁବ୍ )2  eେର 

ଗୁଣିଆ ବଇଦ ଫୁ8ାଝଡ଼ା
Kl କ’ଣ କାମ େଦg !
ଯୁଆେଡ଼ େଦQେଲ ତୁ ମ ରୂପ
ଆଉ ହସ ହସ ମୁହଁ MଶୁNg 

ତା.ଜେର ମu% ଔଷଧ
)Lଡ଼ାଳେର Kଳା େହg େଦହ
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ
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ତା’ପେର . ଡ଼ି g) େଚତନାରୁ
ତୁ ମ େଦXପଣର େମାହ 

େବଶ୍ Kl Mନର ଆyନz ତାେର
अkବ k େମାର fବନ
ଆତ8ିତ େମାର ବୁ ପ#ଜନ 

अOନକ୍ Mେନ ପୁଣିଥେର
ତୁ େମ Mଶି ଲ ମୁକୁଳା େକଶେର
ପୁଣି େମା େଚତନାେର କା<ସୀ ମାg
ବ<ର େବାଦାଟିଏ ପ#
ତୁ ମ ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁg...

ବୁ Pପଡ଼ି अେନଇg େବେଳ
େମାହଭ େହg େମାର େସଇ ମୁହୂFେର
ତୃ oୟ ନୟନ ତୁ ମ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁ Ng
କୁ ି ତ ଦୁ ଇअ ଭୃ ଲତା ମଝିେର... 
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ଦଶଭୂ ଜା ଏେବ ଶତଭୂ ଜା ହୁଅ
ଦଶଭୂ ଜା ଏେବ ଶତଭୂ ଜା ହୁअ
ଶକ ଧା#ଣୀ ମାଆ
 ନାଶେନ ମହା ପ%କ େମ
ଦୁ ଗ
अବତ# ଠିଆ ହୁअ 

ତା% ପସାଦ େଜନା

ମାୟାX %pସ ଶୁt )ଶୁtକୁ ମାଆ ତୁ କ#ଛୁ ହତ
ଆ େତା ମାୟାେର େନତା ମୀ ଯୀ, ଜନତା େହେଲଣି ତk
ସଂହା#ବା ପାଇଁ ମାଆ ତୁ ଆସିବୁ, ବରଣ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ 

ମHଷା ପାପି_ ଉଲଗz ଜାନୁ କୁ କାମନା କ#l ବାେର
ଆ ତ ଦୁ )ଆ ପାପି_ ଉଣୀ fବ pୁଧାେର ଘାେର
ମା#େଦ ମାଆେg ଏମି अଧମ, ନରକ

ଟର ଛୁଆ 

ପଣ
ୂ ର ମେର ମାଆ ତୁ ପ
ୂ ତା, ପାପୀକୁ କ#ବୁ ନ
 $ାHେର अ.େବ
ଧମର

ଗୁରୁ, େଦବୁ ମା’ ତାଡ଼ନା କ

ଶାଶo ଲ~ବ ମାଆର ଆଶkି, अ େର କଲ ାଣ ନୂ ଆ 
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ମାମା
ଦୁ )ଆର ସବୁ ଠାରୁ େମାର େମା ମାମା )ଜର
ସବୁ େଦାଷ pମା କେର, କେର େସzହ अପାର
ଭଲ କାମ କ#ବାକୁ ସବୁ େବେଳ େସ କୁ ହଇ
ଖ%ପ କାମରୁ ସବୁ େବେଳ ବାରଣ େସ କରଇ
େସ ମାମା େମାର ... ୨
ତା fବନେର ବହୁ ତ େଯ ଦୁ ଃଖ

ସୁଚ#ତା ପ6ନାୟକ

ମଁୁ ଜାଣିନାହ? ତାକୁ ଆଗକୁ
େଦଇ ପା#. K ନାହ? ଟିେକ ସୁଖ
େସ ମାମା େମାର... ୩
େଯେତେବେଳ ତାର ଉପେଦଶ ମଁୁ ନ ମାନଇ
େସେତେବେଳ ବହୁ ତ .ପଦ ମଁୁ େSଗଇ
େସ ମାମା େମାର... ୪
ଶପଥ େନଇl ତା’ର ସବୁ ଉପେଦଶ ମଁୁ ମା).
ତା’ର fବନେର ସୁଖ େଦବାପାଇଁ େଚା କ#.
େସ ମାମା େମାର... ୫
େସ େକବଳ େମାହର
ତା ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାେର େକH ନାହ? େମାହର...
େସ ମାମା େମାର... ୬
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େଗାପନ ମି ଳନ
ସଂଜବo ଜେଳ େଯେବ ଚଉଁ% ମଳ
ୂ େର
ମନହୁ ଏ ଆନମନା ତୁ ମ अେପpାେର
ଏ କଥାକୁ େକH Ku ପାରW) ଜାଣି,
ସମେk SବW ମଁୁ େଯ अେଟ ପାଗ< 
ଚୁ ପOପ୍ ତୁ େମ ଆସ )ଃଶn %େର
ପୃNXର ସବୁ େgକ େଶାଇଗg ପେର

ସ ରୂପା ପିୟଦଶ ସାମ

Oe ତା% ସାpୀ ହୁ अW ଆମ# େପମେର
ଆେମ ଦୁ େହଁ ହଯାW ଦୁ ହ?8 ବାହୁ େର 
ମେନ ଡର ଥାଏ କାେଳ େକH ପା#ବK େଦQ
ରଟିଯିବ )eା ପୁଣି ତମ ନାେମ ସଖୀ 
ଗଣି ହୁ ଏନାହ? ପୁ% % କଟିଯାଏ
ପୁ%% gେଗ अବା ମୁହୂF ପ%ଏ 
ସଯ
ୂ  େଯେବ ଉଠିଆେସ ପବ
ୂ  ଆକାଶେର
)ମିଷେକ ଲୁ ଚ ତୁ େମ ମନ ଗହନେର
ଆQ Oହ? ରେହ େକେବ ପୁଣି ସର
ୂ ୁ ଜ ବୁ ଡ଼ି ବ
ଚଉଁ% ମଳ
ୂ େର ପୁଣି ସଂଜବo ଜ<ବ,
ଚୁ ପOପ୍ ତୁ େମ ପୁଣି Sବନାେର ଆସି ବ 

ଏମ୍. ଏ. (େସାସି ଓେg), ଗୃHଣୀ
୩୮୧୩, ଫ¡୍ ରନ୍ ଡ ାଇଭ୍
 ମa୍ ନଂ - ୧୨୦୧
ଆପାଟେ
ବr ¢ ଆସ୍, ଓହାେୟା - ୪୫୨୩୬ ୟୁଏସଏ
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ବିଶୁO ନଗମି ଶ ଅOା ତରକାରୀ
(.ନା अvା, .ନା ପିଆଜ ଓ ରସୁଣେର ପkୁତ)
ଆବଶ କ ସାମଗୀ
ସି ଝା ଆଳୁ : ୩ଟି, ମଇଦା : ୩ ବଡ଼ Oମଚ, କନେଫrାର : ୨ ବଡ଼ Oମଚ, ଗୁv େଛନା : ୩
ବଡ଼ Oମଚ, ଲୁ ଣ : ସ ାଦାନୁ ସାେର, େତଲ : ୩ ବଡ଼ Oମଚ, ବଟର : ୧ Oମଚ, ଶୁQg ଲ8ା :
୧ଟା, f% ଗୁv : ୧ Oମଚ, ଧ)ଆ ଗୁv : ୧ Oମଚ, କାଶୀର ଲ8ା ଗୁv : ୧ Oମଚ, ହଳw
ଗୁv : ୧ Oମଚ, ଗରମ ମସg : ୧ Oମଚ, अଦା : େଟ (୧ ଇ ), ଟମାଟ : ୧ଟା, କାଜୁ :
୫ଟା

ଡା ସବଶୀ ନeୀ

ପkୁ ପଣାଳୀ :
ପଥେମ ଟମାଟ ଓ କାଜୁ କୁ ଏକାଠି ବାଟି Mअu
େଛନାେର अ ହଳw ଓ ଲୁ ଣ େଦଇ େଗାଳାଇ ରଖu େଗାଟିଏ ସି ଝା ଆଳୁ ର େOପା
ଛେଡ଼ଇ େସNେର अ ଲୁ ଣ ମଇଦା ଓ କନz େଫrାର େଦଇ ଚକଟି Mअu ମଇଦା
ଚକଟାେର େଛନାପୁର େଦଇ अvା ଆକରେର ଗଢ଼u ଓ अଲଗା ରଖu କେଡ଼ଇ ବସାଇ
ଗରମ େହବାପେର अେଦଲ େଦଇ अvାକୁ Sଜu େଗାଟିଏ ପଟ अ ନାP ରQେବ
ବାସ ବFମାନ अଧା କାମ ସ#ଗg
ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗ ାସେର କେଡ଼ଇ ବେସଇ
ଗରମ େହବାପେର େତଲ ପକାu େସNେର
ଶୁQg ଲ8ା ଓ अଦା େଛOକୁ େଦଇ ଫୁଟଣ
କରu ଟିେକ S େହାଇଗେଲ େସNେର
ଟମାଟ ବଟା, ହଳw, ଲ8ା ଗୁv, f% ଗୁv,
ଧ)ଆ ଗୁv ମିଶାଇ େଗାଳାu
େହାଇଗେଲ ବାK Nବା ଆଳୁ କୁ
େଯK

େଝାଳ

ରQବାକୁ

ଟିେକ କଷି
ପକାu

OହାW

େସH

अନୁ ସାେର ପାଣିେଦେବ ଆବଶ କ अନୁ ଯାୟୀ
ଲୁ ଣ ପକାu अ ଫୁଟିg ପେର अvା ଗୁଡ଼ିକୁ
ସାବଧାନର ସHତ ପକାu ତାପେର େସNେର ବଟର ଓ ଗରମ ମସg ଗୁv ପକାu ଏବଂ
୨ ମି)ଟ୍ ପେର ଓହr ାଇ ଗରମ ଗରମ ପରସu
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କଛି ମନର କଥା
ମନର େଟ अଗଣାଟିେର ଆ େକବଳ ଗଶି ଉଳୀ ଝ#ପେଡ଼ନା
ବରଂ ତାର ବାସzା ସହ ହସି ଉେଠ କାଶତvୀ
ତୁ େମ ଆସି fବନେର ଭ#େଦଲ ଏେତ ର େଯ
ଜାଣ ? ଆକାP କଳାର . ଖୁବ୍ ସୁeର gେଗ େମାେତ...
ତୁ ମର େସଇ େଟ ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ି େନବାର ଆQେର ସ ପz େନଇ
OତK ପ# Oହ?ବେସ ମଁୁ
ତୁ ମର େସଇ ଛଳ ଛଳ ହୃ ଦୟକୁ ସାଉଁଟି େନଇ

ପsା ପ#ମିତା ପvା

ମନର େକାଠରୀେର ସାଇ ରQ)ଏ
ଝରକା ଆଉ ଦୁ ଆର . କ#)ଏ )ବୁ ଜ... କାେଳ...
ଟିKଏ . ଆଲୁ अ ଓ ପବନ କ େଦବ ତୁ ମକୁ
ତୁ ମର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସବୁ କକୁ ଲୁ Oଇ େଦ. ମଁୁ
ତୁ ମର ଆQ ପାଉନNg ଜାଗାଟିଏ େଖା
ଆଉ ଯM ତୁ େମ େକେବ ପୁଣି )ଜ ଦୁ ଃଖ ସବୁ େଫରk ମାଗ
େତେବ ଖାସ ତୁ ମ# ପାଇଁ େଖା ଆଣି.
अoତର ପାହାଡ଼ରୁ Kl ମିଠା ମଧୁର ସ ¤
ତୁ ମ ଆQର େସଇ ଝିଲ୍ ମିଲ୍ ଖୁସିକୁ
)ଜ ଆQ ଆଇନାେର ଉତା# େନଇ
ସଜାଡ଼ି ରQ. େମା ସ ¤ର ଫରୁ ଆେର... ବାସ୍
ତାପେର ଆଉ fବନ ବ ି ବାେର େମାର କ ବା କଣ ?
ତୁ ମର େସଇ ଟିKଏ ଖୁସି... ତୁ ମର େସଇ ସରଳ ହୃ ଦୟର
ସବୁ ତକ ଭଲପାଇବା େନଇ... ମଁୁ ବାସ ହଯି.
େକାଉଠି ଜାଣ ???
ଠିକ୍ େସଇଠି... େଯଉଁଠୁ ଝ#ଆେସ
ଗଶି ଉଳୀ ଓ କାଶତvୀର ମିଶାମିଶି ବାସzା...

ଭୁ ବେନଶ ର
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ତିେନାଟି ଅଣୁଗO
େସ ମା...
ମା... ଆଉ ଏ ମା’
ମା’ର ଆଶିଷ
ଆ ଦଶହ%... ପୁअର ସବୁ ସା ଖାଇ OPଯାଇNେଲ
ପୁअ : େବାଉ... ତୁ କଣ ଲୁ ଣି .xୁଟ୍ Sତ ଖାଉଚୁ ?
ମା : ନାଇଁେର ବାବୁ ... େଖଚୁ ଡ଼ି , pୀ#, ପୁରୀ, ଯାହା ସବୁ େହଇNg ତୁ େମମାେନ ଖାଇg
େବେଳ ସ#ଗg େତଣୁ ଆଉ େବଳ ନାହ? K ବଳ ନାହ? ଯାହା େହେଲ ଟିେକ ଖାଇେଦେଲ
ଚ<ଯିବ େପଟ ପୁ#େଲ ତ ଗg ଆଉ ତୁ ଖାଇେଲ େମା େପଟେର gଗିବେର ଧନ

େଦବାଶି ଷ ସାମଲ

 େର... ପୁଣି ଦଶହ%...
Kl ବଷପ
ପୁअ : େବାଉ, ଆେମ ଯାଉଚୁ , ଦଶହ% େମଢ଼ େଦQ ଆସି ବୁ ସାH ପିgଏ ଆସି ଡାKେଲଣି,
ଯାଉl, ପଜ
ୂ ାେର ବସି . ସୀମା . େମା ସହ ଯାଉ  ଆେମ େଫ#ବା େବଳକୁ .ଳL
େହବ ତୁ େଗାେଟ କାମ କ#ବୁ , େ%େଷଇ ଘର ଥାକେର ଡବାେର .xୁଟ୍ अl ଖାଇେଦବୁ 
ମା : ବାବୁ େର... Sତ ମୁେଠ ନ ପଡ଼ି େଲ େମାର େପଟେର ବାୟୁ େହଇଯାଉl
ପୁअ : ବୁ ଢ଼ୀେଟ େହଲୁ ଣି େକେତ କHେଲ . ଗ ାସ ଚୁ Pେର େ%େଷଇ ଶି Qଲୁ ) ଡ଼
Mେନ Sତ ନ ଖାଇେଲ ପଳୟ େହଇଯିବ)
ସତେର କଣ ଘେର Nବା ମ”କୁ େSକେର ରQ ଦଶପକାରର ଫଳମଳ
ୂ େଦଇ ଆଉ େଗାଟିଏ
ମା’କୁ ପଜ
ୂ ା କେଲ ଆଶି ଷ ମିେଳ ???

ଭଲ ପାଇବା କଣ }େର }େର ସ#ଯାଏ ?
ଟମି, େଗାଟିଏ େପାଷା କୁ କୁ ର, ଆ ବହୁ ତ ଖୁସି ଦଶହ% ପାଇଁ ନୁ େହଁ , କାରଣ अେନକ
Mନପେର େସ ମାPକ8 ସHତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହା#l ଦୁ ଇମାସ େହg େଦହେର
େ%ଗ େହଇl େଯ ସବୁ େ%ମ ଝଡ଼ି ଗg ଘେର अଲଗା ରQNେଲ ତାକୁ  ଆଉ ପବ
ୂ ପ#
େକH ପାଖକୁ ଆସୁନNେଲ ଘର ପିvାରୁ ~ତରକୁ ଯିବା ମନା Ng ଖାଇବାକୁ କଣ M’ଟା
େଦଇେଦେଲ କାମ ସରୁ Ng ଆ Ku ସବୁ अଲଗା gଗୁNg
ଗାଡ଼ି େର ବସି ସହର ~ତର େଦଇ अେନକ ବାଟ ଗgପେର )ଟିଆ ପାହାଡ଼ ପାର
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ପାଖେର ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହr ଇବା ପେର ମାPକ ହାତେର ଧ#Nବା ବଲଟିକୁ ଦୂ ରକୁ େଫାପାଡ଼ି
େଦଇNେଲ, ଟମି ଖୁସିେର ଦଉଡ଼ି ଯାଇNg ବଲଟିକୁ ଆଣିବାପାଇଁ ବଲଟିକୁ ପାଟିେର ଧ#
ପଛକୁ େଫ# Oହ?gେବଳକୁ ମାPକ ଗାଡ଼ି େନଇ OPଯାଉଛW େସ . ଗାଡ଼ି ପେଛ ପେଛ
अେନକ ବାଟ ଧାଇଁg େହେଲ ଗାଡ଼ି ର ଗ ସହ )ଜ ଗ ସମାନ େହାଇପା#gନାହ?
ଆQରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ ଝ#ଗg େଯମି କହୁ Ngପର କ#େଦଲ ମାPକ ? ପିgଟି Mନରୁ ଆଣି ପାଖେର ରQNଲ େସzହ େଦଇNଲ, ଆଉ
ଆ ପର କ#େଦଲ କଣ େଦାଷ କ#NP ମଁୁ ? .ଶ ାସେର ତ େକେବ ଉଣା କ#ନNP
% % ଉଜାଗର ରH ଘର ଜଗିl ମେନ अl େସMନ ବାବୁ ... ସାପଟା ଘର ~ତରକୁ
ଆସୁNg େବାP ତାକୁ ଦୁ ଇ ଖv କ#େଦଇNP େହେଲ ଆ ସବୁ ଭୁ Pଗଲ ? ହଉ ବାବୁ
ଭଲେର ରୁ ହ...
ତୁ ମକୁ ବହୁ ତ କ େହଇNବ ନା ବାବୁ ? ଏେତ ବାଟ ଆଣିବା କଣ ଦରକାର Ng ? ଘେର
େଦଉNବା Sତ ମୁଠାେର .ଷଟିେକ େଦଇNେଲ . ତ ମଁୁ OPଯାଇଥାW
ହଠାତ୍ Kl ବୁ gକୁ କୁ ର OP ଆସି େବଢ଼ି ଗେଲ ଆଉ େS େS ଶn ମZେର ଟମିର ଶnକୁ
ଶା କ#େଦଇ OPଗେଲ %kା କଡ଼େର ଟମିର ଶରୀର େସମି ପଡ଼ି Ng େବେଳ
େବେଳ କଁୁ କଁୁ ଶୁଭୁNg େଯମି କହୁ Ng... େମା ବାବୁ ଭଲେର ରହୁ  େଶଷେର ତା ଆQର
ଶି କମ େହଇ ଆସୁNg, େଦହ अବଶ େହଇଯାଉNg ଆଉ ପାଣବାୟୁ ବାହା# ଯାଉNg
ଆକାଶକୁ Oହ?Ng ସେତ େଯମି ପOରୁ Ng...
ଭଲ ପାଇବା କଣ ସ#ଯାଇ K ?

ପpୀ େଫେର େଡ଼
ନବ%ତ ଆରt େହାଇଯାଇNg... ବଳବ%ୟ ପ ଶି ବଷ ତଳର କଥା ବସି Sବୁ Nେଲ
ବାପା େବାଉ େକେତ କ# ବୁ ଝାଇେଲ ଦଶହ% ପେର ଆେମ#କା ଯାଆ... େହେଲ େସ
ାର କ# କହୁ Nେଲ.. କଣ अl ଦଶହ%େର ? କଣ अl ଏ Sରତେର ? ଯାହା अl
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ
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ସବୁ .େଦଶେର.... Sରତ େବକାର େଦଶ...
ଆଉ ଆ... କଣ ପାଇେଲ କଣ ହ%ଇେଲ अ8 କଷୁ କଷୁ ଥK ପଡୁ Nେଲ ପାଇବାଠୁ
େବଶୀ ହେରଇ ବସି Nେଲ ବାପା ମା ମ#ବା େବେଳ ମୁହଁେର )ଆଁଟିେକ . େଦଇ
ପା#େଲ) େସH ଗଁ ା ମାଟିର ବାସzା, ପଖାଳର ସ ାଦ, ରଜ େଦା<, ଠାକୁ %ଣୀ ଯାତ ା,
ଦଶହ%େର ସାସାଥୀ, ସବୁ ମେନ ପଡୁ Ng .େଦଶେର ରHବା େମାହେର .େଦଶି କୁ
)ଜ .ବାHତା ପତz ୀର अ}କାର େଦଇNେଲ େହେଲ େସ . େବଶୀMନ ରHg ନାହ?, ଆଉ
ସାନ େବାP େଗାଟିଏ ଝିअ େଯ ଏେବ Moୟ .ବାହ କ#l Ku େସ ପାଇଛW ବହୁ ତ
ଡgର, ତା ସହ Ku ମି<l ଏକା ତ, )ରବତା ଆଉ अନୁ େଶାଚନା )ଜର େବାP
କHବାକୁ େକH ନାହାW S# ଏକା େହାଇଯାଇଛW
େମାM େମାM େମାM...

ାରେର ଫାଟି ପଡୁ ଥାଏ ଆେମ#କାର ମ ାଡ଼ି ସନ୍ ଗାଡ଼ନ୍

େxାୟାର୍ Sରତର ପଧାନମୀ Heୀେର Sଷଣ େଦଉଛW

ସମk8 ମୁହଁରୁ

ବାହାରୁ Ng, ‘Sରତ ମାତାK ଜୟ୍’ ବଳବ%ୟ . }େର }େର କHବା ଆରt
କ#େଦେଲ, ‘Sରତ ମାତାK ଜୟ’ ଆହା େକେତ ଶାW gଗୁl ସେତ, ତା8 ଆQରୁ ଧାର
ଧାର ଲୁ ହ ଝ# ଯାଉl
େସଇଠି ବସି ବସି େଫାନ କ# ଟିେକଟ୍ କରୁ Nେଲ, ଏୟାର ଇvିଆ ଫrାଇଟେର Sରତ
ପାଇଁ अେନକ ବଷ .େତଇ େଦଇଛW .େଦଶେର ଆଉ ନୁ ହଁ  ଏଇ ବଷ େଦଶେର ହ?
ଦଶହ% େଦQେବ....

ବ ହପୁର
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ
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ଦିଅ
େକେବ ବଷା .eୁ େର
ଆ8ିNଲ ସୀମେର
ସୁହାଗର gP,
େସଇ ଋତୁ େଯେବ
~ଜାଏ େମାେତ
େମୗସମୀ ଦାସ

ମଁୁ େଯମି ଫୁଟିଯାଏ
~ଜା ~ଜା ପାଖୁଡ଼ା େହାଇ

ଲଘୁOପର ଆଶ kି
 ର
ତୁ ମ ଆଶ ାସନାର ଶେ

ଆ ଖ%ଧାସେର .ବ(

ଆଷାଢ଼ ଏେବ ଝ#ବାକୁ ଆତୁ ର,

अ.ରେବାଳା ସକାଳ

ପଜାପର ପ%ଗେର

ସୁେନP ମZାହz

ଋତୁ ମo ବଷା ର ଆସର

େଗାଧୂ<ର ର

ପଣତେର ଭ#Mअ

କଥା ସବୁ ଝାମ୍ ମା# ଗୁମସୁମ୍

ଆୟୁଷର अବଶି _ େମଘ

େକଉଁ ଗୁମାନର ଗୁ§ାେର

ଝ#ବା ଆଗରୁ ସକାଳ

ଘୁମୁରୁଥାW ଗୁଳୁଗୁ<େର

ସି eୂ#ତ ରେର ଭ#େଦଇ

ଦରଫୁଟା ଫୁଲର ମଉଳା େମୗନତାେର

ଧୂସର ଖ%ର କପାଳ

ଗୁମୁରୁଥାଏ ତା,

अନୁ ଢ଼ା ଋତୁ ଟିଏ Mअ ଆ8ି 

ଆକାଶେର ଘଭୂ ତ ହୁ ଏ

କ.ତାର ପାଖୁଡ଼ାେର
ଭ#Mअ ସ ପzର କାକ<
ହସି ଉଠିବ ଆକାଶର ର
ଚହPଯିବ ଫୁେଲଇ ନଇର 
ଜଳ ସ&ଦ .Sଗ, %fବ ଭବନ
ଭୁ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ିଶା
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ଛୁOିପO ପି ଠା
ଆବଶ କ ସାମଗୀ :
୨ କପ୍ ବାସମo Oଉଳ, ୧ କପ୍ ନଡ଼ି ଆ େକା%, ସ ାଦାନୁ ସାେର ଗୁଡ଼ /

), ୧

Oମଚ अେଳଇଚ ଗୁv, ସ ାଦାନୁ ସାେର ଲୂ ଣ, େତଲ KLା ଘି अ

ପkୁ ପଣାଳୀ :
Oଉଳକୁ

अତଃ ଦୁ ଇଘaା ପାଇଁ ବତୁ %ଇ ବାଟି Mअu, ଏବଂ େସNେର

ସ ାଦାନୁ ସାେର ଲୁ ଣ ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ପାଣିଆ କରu ପିଠାେର ଭF କ#ବାପାଇଁ କଡ଼ାଇକୁ
ଭଲSବେର ଗରମ କ# େସNେର ନଡ଼ି ଆ ଗୁv ଓ ଗୁଡ଼କୁ Sଜu ସାମାନ

#ତୁ ପ6ନାୟକ ମହାW

gଲ୍

େହବାଯାଏ Sଜu ଏବଂ େଶଷେର େସNେର अେଳଇଚ ଗୁv ମିେଶଇ ରQ Mअu ଗ ାସ
ଚୁ ହr ା ଉପେର ତାୱା ବେସଇ ଗରମ କରu ତାୱାେର ଘି अ KLା େତଲ ଭଲSବେର ଘଷି
Mअu  ଚୁ ହr ାକୁ अ ଆ େର ଜ<ବାକୁ Mअu େଗାଟିଏ ସଫା ପତଳା କପଡ଼ା )अu
ଏବଂ ଏହାକୁ ତାୱା ଉପେର ପକାu  ପବ
ୂ ରୁ ପkୁତ କ%ଯାଇNବା Oଉଳ ବଟା କନା
ଉପେର ରଖu ତାୱା ଉପେର ଏକ କ ସ୍

ହz କରu େସH

ହzର ମZେର ପkୁତ

ନଡ଼ି ଆ ପୁରକୁ ରଖu ଏବଂ ଏହାକୁ O#Sଗେର Sି Mअu ଗରମ୍ ଗରମ୍ ପରସu
ଏହା ଓଡ଼ି ଶାେର ପkୁତ େହଉNବା ଏକ ସାଧାରଣ ପିଠା ଯାହା अ}କାଂଶ ଓଡ଼ି ଆ
ଘେର ହୁ ଏ
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କେରO୍ ଇOର୍ େନଟ୍
ମା େg, ମା ଏଇ େଯାଉ ଇaାରେନଟ୍ ଫିaରେନଟ୍ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଟିେର
ପଶି ବ)େg ମା! କଣ ସନା ପୁअ କହୁ Ng, ଏNେର କୁ ଆେଡ଼ ଜଲM

ଠି ପେଠଇହୁ ଏ | େସ

କୁ ଆେଡ଼ ଦୁ ବାଇେର Ngେବେଳ କଣ ଉମମ୍...ମ୍.. .ଡିଓ Oଟ୍ କ# କଥାହୁ ଏ | ହମମ୍.. ଯୁଗ
ବଦ<gଣି ତ| ଏଇ ଇaର୍େନଟେର କୁ ଆେଡ ସବୁ Kl େହଉl- ପଇସା Mଆ)ଆ, କେଲଜ
ଆଡ଼ମିଶନ, )ଷ Kଣା.କା, େପେରମ . |
େହେଲ ମଁୁ ଶୁଣିP କୁ ଆେଡ ଏଇNେର ବହୁ ତ ଲଫଡା େହଉl | ସନା ବ ା8 Kଏ

ସ ରୁପ କୁ ମାର ମଲr

ସବୁ ପଇସା େନଟ୍ରୁ େନଇଯାଇl | ତାକୁ କୁ ଆେଡ ଲେଟ# ଛ, ତମ ସବୁ ଡିେଟଲ (ନଁା,
ଠିକଣା, େମାବାଇଲ ନଂ, ଇେମଲ ଆଇଡ଼ି , ବ ା8 ନଂ) େଦେଲ ପଇସା ମି<ବ େବାP କH
Mନେର ତା% େଦେଖଇେଦେଲ | ଆେର ଆମ େସ ନା ଏେବ OK# େଖାଜୁ l | ତାକୁ
େଗାେଟ େନଟେର

ଠି ଆସି Ng େଯ, ଆେମ अମୁକ କ&ା)ରୁ अଟୁ | ଆମର ବେLପାଇଁ

ପିg ଦରକାର | ଆଉ େଗାଟିଏ ଜାଗା अl | ତମକୁ ତମ ମନମୁତାବକ

ପଇସା, ଆଉ

ସୁ.ଧା ମି<ବ Ku ତମକୁ ପଥେମ ୯୦୦୦ ଟ8ା ଡିେପାଟ୍ କ#ବାକୁ ପଡିବ | ଆେମ
ପଇସା ପାଇg ପେର ତମକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖ ଆଉ ଯିବା ଆସି ବାର ପୁ% ବ ବAା କ#ବୁ
ଆଉ ଇaରଭୁ ପେର ସବୁ ପଇସା େଦଇଦବୁ | Ku ପଇସା େଦg ପେର ନା େଫାନ gଗୁl
ନା େମଲେର

ଠିଯାଉl | େହ ପଭୁ, ମଁୁ କଣ କ#., ପୁ% ପଇସା ଗg ପାଣି େର! ଆେର

କଣ ମଁୁ କH.!!! ଶୁଣିP କୁ ଆେଡ଼ अତା ମ, େସ କୁ ଆେଡ଼ ସବୁ େଫାଟ େଫେସବୁ କୁ େର
ଡ଼ି Ng, ଆଉ ତା ନଂ େଦଇNg ତାକୁ अଜଣା ନଂ ଫୁଓନ୍ ଆସୁl, େସNପାଇଁ େସ ତା
ଆକାଉa େନଟରୁ ହେଟଇ ନଂ ବଦେଳଇ େଦଇl|
ସବୁ ଝିअ, ମା8ୁ ମଁୁ କହୁ l , ଇaରେନଟ୍େର ଫେଟା अପେgଡ଼ କରu ନାହ? K ନଂ
ରଖଁୁ ନାହ? | କାରଣ ଏଇସବୁ )ଷ अଯଥାେର େଟନ୍ସନ େଦବ ||||||
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Oିୟା
ଭଲପାଇବାର ମ{ିଟିଏ
େପାNଲ ତୁ େମ େମା ମନେର
अ8ୁ େ%ଦ୍ଗମ୍ ପାଇଁ ସମk
ଉପOର ମZ କ#Nଲ
ସୃି କ#Nଲ अନୁ କୁ ଳ ପ#େବଶ
ସତେର େସ ମ{ିଟି, ଏH ତ

ଶୀ ସଯ
ୂ  କା ଦାଶ

अ େକଇ Mନ ~ତେର
ବାହା# ଆସି Ng ମାଟି ଫେଟଇ
କୁ ) କୁ ) କअଁ<ଆ ପତ େଦଇ
େକେତେବେଳ ମହାଦୃ ମେର ପ#ଣତ
େହାଇଯାଇNg ଜଣାପଡ଼ି ନNg
ସ&କର ସରଳ ସୁତେର ବାି େଦଉNେଲ
ତୁ ମ ଭଲପାଇବାର ବାି େହାଇ
.ଶାଳ କାୟା .kା#g
ସ&କର େଟ ମ{ିଟି
ସତେର ପିୟା ତୁ ମଠାରୁ ଶି QNP Sଲପଇବା
େବାଧହୁ ଏ ଶି ହ#ତ କ#Nଲ ତୁ େମ
ତୁ ମ ଓଠର ଉଷତାେର ପଥେମ
େସେବଠାରୁ ତୁ ମଠାରୁ ହ? ଶି QNP
ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ~ତେର ପେଭଦ
 କାହ?K ...
ଓ ଏେତ ଆକଷଣ
େଯୗବନର ପଥମ ଶ ତୁ େମ
େହ ପିୟା ଏେବ. ତୁ େମ େମାର
ଏକା ଓ ସା)Zର ୟା ...
ସାpି େଗାପାଳ,ସୁଆେvା, ପୁରୀ
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ବ1OକବିO ଉପହାର

ଡଃ କୁ ଳାାର
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ସମୟ ସହି ତ କଛି ବାଟ
ଆଗେର ବHOPl .ଶାଳକାୟ ସମୁଦ | ଉପେର କଳାହାvିଆ େମଘେର ଆyାMତ
ଆକାଶ| % ବଢିବା ସେ ସେ ବଢିOPl अକାର| ସଂସା#କ ଦୁ ଃଖ େକ© ଶ
ସHନପା# ଘର ଡ଼ି ଆସି େବଳାଭୂ ମିେର Nବା ଏକ ଭଗz ପ#ତ  େନୗକାେର ଏକା
ବସି ରHl ମଁୁ| ପକୃର ଭୟ8ର ରୂପ ମନେର ଆଣୁNg अପବ
ୂ  ଶି ହରଣ ଉପେର
.ଜୁ <ର ଘନ ଘନ ଆେgକ ତଥା ବଜ ପାତର କାେଠାର ଶnେର ଥ# ଉଠୁ Ng ପାଣ|
)ଜନ, अକାର ଓ ଭୟ8ର %େର େମାେତ gଗୁNg ସ&ୂ( ଏକା ଏକା| ମନ

େମଘାସନ େସନାପ

େହଇ ପଡୁ Ng अତ  अଶା ଓ अAି ର| ମନେର ଉ8ି ମାରୁ Ng अେନକ ପଶz| େକେତ
ଦୁ ଃଖପୁ( ଏ ମଣିଷ fବନ ତାହା S. ମନ େହଉNg .ଚ<ତ| ସେତ gଗୁNg ବାkବେର
ଏ ମଣିଷ fବନ ହ? ସବୁ ଠାରୁ ଦୁ ଃଖପ(
ୂ  !!! ଏHପ# ସମୟ अବାHତ େହବା ସମୟେର
अାର %େର ହଠାତ େଦଖାେହg Kଏ ଜେଣ େମା ଆଡ଼କୁ ଆସୁl| ଦୂ ରରୁ gଗୁNg ସେତ
େଯମି ହାତେର ଧ#l wପଟିଏ| ଆେgକ କ ମଶ8 େମା ଆଡ଼କୁ )କଟତର େହବାକୁ
gଗିg| ମୁ ଚମK ପଡ଼ି ପO# ବସି P ‘Kଏ ତୁ େମ ? ଏେତ %େର କୁ ଆେଡ଼ ଆସି ଛ ? କ’ଣ
अବା ତୁ ମର अ~ପାୟ ?’ ଉFର ମି<g ମୁ ‘ସମୟ’ ଆସି l ତୁ ମକୁ େନଇଯିବାକୁ ‘ସମୟ ଯ’
ସାହାଯ େର ୧୦୦ ବଷ अoତକୁ | ମଁୁ .ବ ତ େହାଇ ପO#P ‘Ku କାହ?K କଣ ପାଇଁ?’
ମୃଦୁ ହସ ସମୟ ମୁହଁେର ପ«ୁଟିତ େହg ଓ େସ ଉFର େଦେଲ --- ‘େଯଉଁ ସବୁ ମଣିଷ
fବନ କଥା Sବୁ ଛ େସH ସବୁ େଦQବାପାଇଁ| େଦQବାପାଇଁ ଏକ ମାନବ ଓ ତାର
 କାହାଣୀ| େଦQବା ସମୟ େସାତେର ତାର ଗ ଓ େସ ସମୟେର
ପ#ବାରର େgମହଷକ
େସ ପାଇNବା ‘ସୁଖ ଦୁ ଃଖ, ଶାW अଶାW ଓ ହଷ .ଷାଦ’| ଜାଣିବା ବାkବ ସୁଖ କଣ? ଓ
ତାହା େକମି ପାଇବା ପକୃତ ସୁଖ|’
ଏହାପେର ଆେt ପହ ି ଛୁ ‘ସମୟ ଯ’ )କଟେର ଓ ଆରt କ#ଛୁ ଆtର
ଦୂ ରଯାତ ା| ଯାତ ା କ#ବା ସମୟେର େକେତେବେଳ ମଁୁ )ଦ ାର ବଶବFୀ େହାଇଯାଇl ମୁ
ଜାଣିପା# ନାହ?| େକେତ ଦୂ ର ଆେt ଯାତ ା କ#ଛୁ ଓ େକମି ଯାତ ା କ#ଛୁ ତାହା େମାେତ
ସ&ୂ( अଜଣା| ସକାଳ ସର
ୂ ୁ ଜର ଉଷ Kରଣେର େମା )ଦ Sିଯାଇl| ଉଠି େଦQP ତ
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େମାେତ ଆଯ  gଗିg କାରଣ ସମୟ ଯ ବe अବAାେର Ng ଓ େମା ସାେର Nବା
ବୁ ସମୟ ମZ େମା ପାଖେର ନNେଲ|
ସମୟ ଯରୁ ବାହା# େଦQP ତ େମା ମନ अତ  ପସନz େହାଇପଡ଼ି g| ଏହାର
କାରଣ Ng େସଠାେର Nବା ପାକୃ କ େସୗeଯ  | ସମୟ8 अନୁ ସାନେର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି
OPP| Kl ବାଟ OPg ପେର େଦQP େଯ ନw oରେର ବସି ଛW ସମୟ| ମୁ ଗP ଓ
ତା8 )କଟେର ବସି ଗP| ଉପେSଗ କP O#ପାଶ୍ଵେର Nବା

ରସବୁ ଜ ବୃ p%|

 ଣୀର କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦ ମନେର ଆଣୁNg अପବ
େକାଳାହଳ ଶନ
ୂ ପ#େବଶ, )ଝ#
ୂ  ଆନe|
ମେନ ମେନ Sବୁ NP ‘fବନ ଏHପ# ଶାWପ(
ୂ  େହାଇ ନଥାା ସେତ?’ ଏହାପେର ମୁ
ପଶz କP ବୁ ‘ଆେt ଏେବ େକଉଁଠି ?’ }ର ସ୍ଵରେର ଉFର ମି<g ଆେt ‘Sରତ
ଉପମହାେଦଶର ପାଦେଦଶ Nବା ଉଳ ପେଦଶେର ପହ ି ଛW|
େସ Mନ Ng ୧୮୭୦ ସାଲ୍ େଚୖତ ମାସ ୧୨ Mନ| ଜଲ ପା#େହାଇ ଆେt ଯାଇ
ପହ ି ଲୁ ଚeନପୁର ଗାମେର| େସMନ Ng ପ.ତ େଦାଳ ପ(
ୂ  ମା, ପ.ତ ର େଖଳେର
ମତୁ ଆg Ng ପୁ% ଗାମ| ଗାମ ପ#ଭ ମଣ କg ସମୟେର ଆେt ଲp କଲୁ େଯ ପvିତ
ଜୟକୃ 8 ଘର ଶୀ®ନ MଶୁNg| େgକ8ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ େଯ ଜୟକୃ  ଓ ତା8
 ତz ୀ ମାତା अମୃତାମୟୀ .ବାହର ୧୨ ବଷ . ଯାଇNେଲ ମZ ସାନ ସୁଖରୁ ବ ି ତ
ଧମପ
Nେଲ ତା8 ପ#ବାର| ଭଗବାନ ଶୀ.ୁ8ର ଜେଣ ପଗାଢ଼ ଭ ତଥା ତା8 ମeି ରର
ମୁଖ ପଜ
ୂ କ Nେଲ ପvିତ ଜୟକୃ |
.}ର .ଧାନ अ . ତ ଭଗବାନ8 କୃ ପାରୁ अମୃତାମୟୀ Nେଲ ଗଭବo|
େସMନ ସ ାେର େଯେତେବେଳ ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ଓ %ଧା .ମାନେର .%ଜମାନ କ#
ମvପେର .%ତ େହେଲ ଠିକ େସH ସମୟେର अମୃତାମୟୀ8 ପସ
ୂ େବଦନା ଆରt
େହg| ଶୀହ#8 କୃ ପାରୁ େସ ଜନ େଦଇNେଲ ଏକ ସୁeର ସୁଶୀଳ ପୁତ ସାନକୁ | େବୖ ବ
ଜୟକୃ  ବହୁ ତ S. ପୁତର ନାମ ରQେଲ ପଦନାଭ|
ପୁତ ସାନର ଜନ େହବା ସHତ ପvିତ8 Sଗ ଚକ େର ଆସି Ng ବଡ଼ଧରଣର

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ପ ମ ସଂଖ ା
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ପ#ବFନ| େଯଉଁ )କଟତA ଗାମଗୁଡିକର େgେକ ତା8ଘରକୁ ନଜର ସୁଧା ପେକଇବାକୁ
अଶୁଭ ମାନୁ Nେଲ େସମାେନ ପvିତ8ୁ େଦଖଇNେଲ अେହତୁ କ ଶjା| ଜେଣ sା,
ଭଗବାନ ଶୀ.ୁ8ର ସତ )_ ପଜ
ୂ କ Sବେର ତା8ର ଯଶ ଓ ଖ ା O#ଆେଡ ବ ାପି
ଯାଇNg| ଏH ପ# ବୃ jି ପାଉNବା ସୁନାମ ତା8 Sଇ ଓ Kl ବୁ ମାନ8 ମନେର ଈଷା କୁ
ଜନେଦଇNg|
ବାଳକ ପଦନାଭ ବହୁ ତ ସୁeର ପାଠ ପଢୁ Nେଲ| ତୁ ଳସୀ ଦୁ ଇ ପତ ରୁ ବାସି ବା ପ#
ତା8 sାନର ପS O#ଆେଡ଼ .ଛୁ#ତ େହାଇNg| ତୃ oୟ ଓ ପ ମ େଶଣୀେର େସ
ସରକାରୀ େମଧାବୃ Fି ପାଇବାପାଇଁ ମେନାତ େହାଇNେଲ| )ଜ ଗାମର ପଥମ ମାଇନର
ଏେବକାର ସiମ େଶଣୀ ପଢ଼ି ବାର େସୗSଗ gଭ କ#Nେଲ େସ |
Sଗ େଖଳ Ng अ . ତ | ପଦନାଭ8 Sଗ େର ପିତୃସୁଖ େବାଧହୁ ଏ େବଶି Mନ
ନNg କHେଲ ସମୟ | ମଁୁ ଆଯ  େହାଇ ପO#P, ‘ଏମି Kପ# େହg ?’ ସମୟ
କHେଲ େଦQOଲ ଆଗକୁ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁl |
Mନକର ଘଟଣା େସଠାରୁ ୧୮ େକାଶ ଦୂ ର )େମଇପୁର ଗାମେର .ଶ୍ଵଶାW
ମହାଯsର ଆେୟାଜନ କ%ଯାଇNg ଓ ପvିତ ଜୟକୃ 8ୁ ମୁଖ ପୁେ%ଧା ତଥା ପଜ
ୂ କ
Sେବ )ମଣ କରଯାଇNg |
‘େଦଖ Sଗ େକମି େଖଳୁ l େଖଳ
େକେତେବେଳ କାହାର ପ#
ୂ ବ କାଳ’
)େମଇପୁର ଗାମକୁ ଯିବା ବାଟେର ତା8 Sଇ ଓ Kl ଈଷ ାନ୍ଵିତ ବୁ ତା8ୁ अ
 ଓ ନୃ ଶଂସ Sବେର ହତ ାକେଲ | )କଟA ବୃ pେର ତା8 ଶରୀରକୁ ଗାମୁେର ବାି
)ମମ
ଟାିେଦେଲ େଯପ# gଗିବ େଯ େସ ଆତହତ ା କ#ଛW|
ମୁ ସମୟକୁ ପଶz କP, ‘େଦQଲ ତ !!! ଏହା କଣ ଶାWପଣ
ୂ  ମଣିଷ fବନ ?’
ସମୟ ରବ ରHେଲ |
Kl ସମୟ ପେର ଆେt ଗାମଆେଡ଼ ଗଲୁ େଦQବା ପାଇଁ େସଠାକାର ପ#େବଶ |
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େସେତେବଳକୁ ଗାମେର ପvିତ8 ଆତହତ ାର ଖବର ପହ ି ଯାଇNg| ପvିତ8 ଘେର
ଯାହା େଦQଲୁ େସNେର ଆେt ଚKତ େହାଇପଡ଼ି ଲୁ କାରଣ େଯଉଁ Sଇ ପvି ତ8ୁ ମୃତୁ ର
ପାଦେଦଶେର ପହେ ଇ େଦଇNେଲ େସH Sଇ ଗାମବାସୀ8 ସହ ମିଶି ବଡ଼Sଇ8 ମୃତୁ
ପାଇଁ Sଉଜ8ୁ େଦାଷାେ%ପ କରୁ Nେଲ | େଶଷେର अମୃତାମୟୀ ଓ ତା8 ପୁତ ପଦନାଭ8ୁ
ଗାମରୁ ବାସe କରଗg | ତା8 ସ ାମୀ8ର Nବା ଜମିବାଡ଼ି କୁ ତା8 Mअର ହଡ଼ପ
କ#େନେଲ |
େଶଷେର ଦୁ ଃଖେର ମିୟମାଣ େହାଇ OP ଆସି Nେଲ )ଜ େପୖତୃକ ସ&
Hସାବେର ପାଇNବା )କଟA ଗାମ ମଧୁପୁରେର Nବା ଘରକୁ | अମୃତାମୟୀ ମେନ ମେନ
ଦୃ ଢ଼ ପsାକେଲ େଯ ତା8 ପୁତ$ା% ତା8 ପ େହାଇNବା अନ ାୟର ପେଶାଧ େନେବ
| ପଦନାଭ Ku ଏ .ଷୟେର ନ S. )ଜ ପଢ଼ା ପଢ଼ି େର ଗୁରୁତ େଦଇNେଲ | Mେନ
अମୃତମୟୀ ତା8 ଇyା .ଷୟେର ପୁତକୁ ଜେଣଇେଲ Ku ପୁତର Sବନା Ng अଲଗା |
ପୁअ ମା8ୁ ବୁ େଝଇg, ‘ମା ହାତେର ମା#ବା ସହଜ େହଇପାେର, Ku ଏHପ# କେଲ ତା8
ଓ ଆମ ~ତେର Kl ପେଭଦ ରHବ)| େଯଉଁ ଈଷ ା ଓ अହଂ Sବ େଯାଗଁୁ ଆt ପିତା8ୁ
ମା#ଛW ଆେt ଏମି କାମ କ#ବା େଯ େସମାେନ ଈଷା ର अଗିz େର ଜ< େପାଡ଼ି ପାଉଁଶ
େହାଇଯିେବ | ଏହାହ? େହବ ପକୃତ ପେଶାଧ’
େସMନ ମାଆକୁ େଦଇNବା କଥା କାମେର କ# େଦେଖଇଛW ପଦନାଭ| )ଜ
ଗାମେର Nବା .ଦ ାଳୟେର ଶି pକ Sେବ )ଯୁି ପାଇଛW େସ | Mନକୁ Mନ ଜେଣ ଉFମ
ସୋଟ ସୁଶିpକ Sେବ ଉS େହାଇଛW ଆOଯ  ପଦନାଭ |
ସମୟ ବଢ଼ି ବା ସେ ସେ ଯୁବାବAାେର ଉପତ େହାଇଛW ପଦନାଭ| ତା8ର
.ବାହ ଠିକ େହାଇl )କଟA ଗାମ .େଦଇପୁରର ସଂxୃତ ପvିତ %ଧାବଲr ଭ8 ଏକମାତ
କନ ା ଶଶି କଳା ସହ| .ବାହର KlMନ ପେର ମାଆ अମୃତମୟୀ ଇହଧାମ ତ ାଗ
କ#ଛW| .ବାହ ପେର ପଦନାଭ ଓ ଶଶି କଳା8 ଔରସରୁ ଜନ େନଇଛW ଦୁ ଇ ସାନ|
ବଡ଼ଝିअ ପଦାବo ଓ ସାନପୁअ ଦୂ ଗା ଚରଣ| ସମୟର अଗଗ ସହ ପାଠପଢ଼ା ବୟସେର
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ଉପତ େହେଲ Sଇ ଓ ଭଉଣୀ |
େସେତେବଳର ସମାଜ ପୁରୁଷେକୖ eି କ େହାଇNବାରୁ ଝିअ ପଦାବoର ପାଠପଢ଼ା
ଆରt େହବା ଆଗରୁ େଶଷ େହାଇ ଯାଇNg| Ku ପୁअର ପାଠପଢ଼ାେର अବେହଳା କ# ନ
Nେଲ ପଦନାଭ |
)ଜ ବାପା8 ପ# ଦୂ ଗା ଚରଣ ପାଠପଢ଼ାେର ସବୁ େବେଳ ଆଗେର ରହୁ Nେଲ |
ତୃ oୟ, ପ ମ ତଥା ସiମେର ସରକାରୀ େମଧାବୃ Fି ପାଇବା ପାଇଁ ମେନାତ େହବା
ସେ ସେ )ଜ ଶି pା ଲr ାେର ପଥମ େହାଇNେଲ | ବୃ Fି ପାଇବା ପେର ଉଚFର ଶି pା
ପାଇଁ

ସହରେର

Nବା

ଉ.ଦ ାଳୟ

‘ମାଆ

ଭଗବo

ଉ.ଦ ାଳୟ’େର

ନାମ

େଲେଖଇNେଲ | ପାଠପଢ଼ା ସହ ଦୂ ଗା ଚରଣ8 ଆOର ବ ବହାର ବହୁ ତ ସୁeର Ng |
େସNପାଇଁ

େସ

େସଠାେର Nବା

ସମk

ଶି pକ

ଓ

ଶି pୟିତୀ8

ଶjାର Sଜନ

େହାଇପା#Nେଲ |
Mନକର ଘଟନା xୁଲ )ରୀpଣ ପାଇଁ xୁଲ )ରୀpକ ଆସି Nେଲ ଭଗବo
.ଦ ାପୀଠକୁ ଓ େସ ହଠାତ ପେବଶ କ#Nେଲ ଦୂ ଗା ଚରଣ8 େଶଣୀକpେର | ତା8 ସହ
ପେବଶ କ#Nେଲ ପଧାନ ଶି pକ | ପିgମାନ8ୁ ପରQବାକୁ ଯାଇ େସ େଦଇNେଲ
ଗଣିତଶା¯ର ଏକ ଜଟିଳ ପଶz | ଏH ସମୟେର ବାଳକ ଦୁ ଗା ଚରଣ ଉଠି ପଡି କHେଲ,
‘ସାେର ଏଟା କଣ अ8? ଏେତ ସହଜ ଗଣିତ କଣ ପିg8ୁ Mଆ ଯାଏ ?’ ପଧାନ ଶି pକ
ଆଯ  େହାଇ अେନଇNେଲ ବାଳକ ଦୁ ଗା ର ମୁହଁକୁ ଓ ମେନ ମେନ )ିତ େହଇଗେଲ
େଯ ଆ ତା8ର OK# ଗg | ଆଚମି ତ ତଥା ମେନ ମେନ %ଗି ଦୂ ଗା କୁ ସମାଧାନ କ#ବା
ପାଇଁ କHେଲ )ରୀpକ| ଦୂ ଗା ମZ ଚଟାପଟ ପଶzର ସମାଧାନ କ# େଦେଖଇେଦେଲ |
)ରୀpକ ଦୁ ଗା ର େମଧାେର अତ  ଖୁସିେହାଇ ତାର ସମk ପାଠପଢ଼ା ଖ ବହନ କ#େବ
େବାP )° େନେଲ |
େଶଷେର େସMନର ବାଳକ ଦୁ ଗା ‘ଗଣିତ .ଶାରଦ ପvିତ ଦୁ ଗା ଚରଣ’ Sବେର
ଖ ା ଓ ଯଶ କେମଇେଲ| ସା%fବନ अ.ବାHତ ରH ଗଣିତର ଉଚFର ଗେବଷଣା କ#
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ଖାP )ଜ अ ଳ ନୁ େହଁ ବରଂ େଦଶ .େଦଶେର ପସିj େହାଇପା#େଲ |
)ଜ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନNେଲ . ଜେଣ sା ପvିତ8 େବାହୁ େହବାର ମଯ  ାଦା
gଭ କ#Nେଲ| ଏ ପକାରର ସଫଳତା େଦQ ତା8 ବୃ j ପିତା ପଦନାଭ ଓ ମାତା ଶଶି କଳା
ଭୁ P ଯାଇNେଲ )ଜ ପିତା ପାଇNବା ଦାରୁ ଣ ଦୁ ଃଖକୁ | ପାଥବ ସୁଖ ନୁ ହଁ ବରଂ )ଜ ପୁତର
ସଫଳତାେର ଖୁସି ପାଉNେଲ େସମାେନ |
ଏK େଦQ ସମୟ ଓ ମଁୁ ଆtର ଯାତ ା େଶଷ କଲୁ ଓ OPଲୁ ସମୟ ଯ )କଟକୁ
| େସNେର ବସି ସମୟ େମାେତ ବୁ େଝଇେଲ, ‘ଏ ସଂସାର େହଉl ମିଛର ଏକ ପେହ<କା |
େସ ପେହ<କା ମZେର 'ଟିେକ ଆଶା अ~ଳାଷର ଚ#ତାଥ ପାଇଁ ','ଶରୀରର ସୁଖ ପାଇଁ ',
'ବାସନାର ତୃ iି ପାଇଁ' ଆେt କ#OPଛW େକେତ କମ  ଓ ଦୁ ²ମ  | ପାଥବ ସୁଖ ପାଇଁ
ଆେମ େଦୗଡୁ ଛW ସତ Ku ଜାଣି ପାରୁ ନୁ େଯ ଏH ସୁଖ େକବଳ अପକୃତ’ ଶୁଣି କ# ମୁ
ପଶz କP, ‘ତା େହେଲ ପକୃତ ସୁଖର ରହସ କଣ ?? େକମି ଦୂ େରଇବା ଏH ଦୁ ଃଖକୁ ?’
ଉFରେର ଶୁଣିP, ‘अଶାର .ନାଶ ହ? ଦୁ ଃଖର .ନାଶ| ଆଶ®ନ ପାଣର ସୁଖପ# ଆଉ ସୁଖ
ନାହ?| ପାଥବ ଆଶା ଓ କାମନାକୁ ସବୁ େବେଳ େଶଷ କ#ବା ପାଇଁ ଉଦ ମ କ#ବା ଉ ତ|’
ଏହାପେର ଆେt ପହ ି ଯାଇଛୁ େସH ସମୁଦ କୂଳେର େଯଉଁଠାରୁ ଆେt ଆରt
କ#Nଲୁ ଆtର ଯାତ ା | ଏହା ପେର ସମୟ େମା ଠାରୁ .ଦାୟ େନଇଛW Ku େମାେତ
ଶି େଖଇ େଦଇଛW fବନର ପକୃତ ମଲ
ୂ କୁ | ଝଡ଼ ଥମିଯାଇNg ଓ ମଁୁ େଫ#ବାକୁ gଗିP
)ଜ ଘରକୁ Ku ଏକ ନୂ ଆ

ାଧା%କୁ େନଇ | ବାkବେର

‘ଆt ପାେଖ ଥାଉ ପେଛ ଟ8ା ହଜାର ,
ପାଥବ େମାହ Nେଲ ସବୁ ଯିବ अସାର’
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େମା େOମ କାହାଣୀ
େମା େପମ କାହାଣୀ…
…

େମା େପମ କାହାଣୀ…

ବହୁ ତ ଥର S.l

अଡୁ ଆତଡୁ ଆ େଗାେଟ ସୁତାଗୁଳା ପ#

େଲQବାକୁ କ.ତାେଟ ତାକୁ େନଇ

ସମୟ ନ ହୁ ଏ ତା ପାଇଁ

Ku ହାତ ଥେର

ତଥାପି େସ ଗ´ି ଫିେଟନା

କାହ?K େକଜାଣି 

କାହ?K େକଜାଣି 
अନୁ ପମ େବେହ%

େମା େପମ କାହାଣୀ…
…

େମା େପମ କାହାଣୀ…

S# अଡୁ ଆତଡୁ ଆ େସଇଟା

ବାଟ ଭୁ P Oଲୁ Nବା ବାେଟାଇଟି ପ#

ସଜାଡିବାକୁ ବହୁ ତ େଚା କେର

ଜଣାଥାଇ . ଗବ Aଳ

Ku Kl gଭ ମିେଳନା

େସ ପହ ି ପାେରନା

କାହ?K େକଜାଣି 

କାହ?K େକଜାଣି 

େମା େପମ କାହାଣୀ…
…

େମା େପମ କାହାଣୀ…

ବହୁ ତ अ8ାବ8ା ନଈଟିଏ ପ#

କଥା କHପାେରନା ଶି ଶୁଟିଏ ପ#

ତା ବାଟେର େସ ମାଡିଯାଏ

ମନକଥା କେହ ଆQ ଲୁ ହେର

େଚା କେଲ . େ%K ହୁ ଏନା

ତଥାପି Kl ବୁ ଝି ହୁ ଏନା

କାହ?K େକଜାଣି 

କାହ?K େକଜାଣି 

େମା େପମ କାହାଣୀ…
…

େମା େପମ କାହାଣୀ…

%kାେର ବୁ ଲୁ Nବା ପାଗଳଟି ପ#

ପାଣିେର ପଡିNବା ଶି ଉ<ଲଗା ପଥରଟି ପ#

ତାର ନ ଥାଏ ପ#ଚୟ

ତା ଉପେର େଗାଡ େଦେଲ ଖସି ଯାଏ

ଆଉ େଖାେଲ . ମିେଳନା

ନ େଦେଲ ଆର ପା#କୁ ଯାଇହୁ ଏନା

କାହ?K େକଜାଣି 

କାହ?K େକଜାଣି 

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ପ ମ ସଂଖ ା
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େମା େପମ କାହାଣୀ…
ଚଳ ତ ୍ ର ନାୟିକାଟି ପ# ବହୁ ତ ସୁeରୀ
ସମେk ଆଶା କରW ତାକୁ
Ku େସ କାହାର େହାଇପାେରନା
କାହ?K େକଜାଣି .... 

େମା େପମ କାହାଣୀ…
ପାଦେର ବାNବା ପାଉ{ିଟି ପ#
ଛମ୍ ଛମ୍ ଶnେର ମନ େମାH)ଏ
Ku ସାତ ସର
ୂ େସNେର ଥାଏନା
କାହ?K େକଜାଣି 

େମା େପମ କାହାଣୀ…
ଏଣୁେତଣୁ େଲଖା Kl ଶnଗୁଡା ପ#
ପଢିବାକୁ ଭଲ gେଗ େସସବୁ
Ku ତାର Kl अଥ ଥାଏନା
କାହ?K େକଜାଣି 

େମା େପମ କାହାଣୀ…
ବହୁ ତ ଥର S.l
େଲQବାକୁ କ.ତାେଟ ତାକୁ େନଇ
Ku ହାତ ଥେର
କାହ?K େକଜାଣି 
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ନଶା
ପି ଆଲା ଛୁ ଇଁନି େମା ଓଠ
ନା େଡଇଁଛି ମଧୁଶାଳାର େଚୗକାଠ,
ତଥାପି ବି ମତୁ ଆଲା ରOୀନ ନିଶାେର
ଅମରୁ ଲା ଫଳ ଖାଇ ହାତୀ ଝୁ ଲୁ ଥି ଲା ପରି
ଝୁ ଲୁ ଥି ଲି ତୁ ମ େକାଳ ଝୁ ଲଣାେର 
କବରୀ ବାOାେର ତୁ ମ ବିେଭାରି ତ େହାଇ

ଗିରୀଶ ଚe ପvା

ଆଖି ମୁଦି ପି ଇ ଥି ଲି ତୁ ମରି ଓଠର ମଧୁ ଅସରOି
ଅଭO ନି ଶାେର ଲତପତ୍ ମଦମO ପରି
ନି ଶାଶO ମଧୁପ ମଁୁ ତୁ ମ ଓଠ େଗାଲାପଟି ପାଇଁ 
ଦିନ ସରୁ ରାତି ସରୁ , ସରୁ ପେଛ ଯୁଗ ଯୁଗାOର
ନ ସରୁ ଏ ନି ଶା େକେବ ତୁ ମ ସାେଥ ଜୀବନ ଚOର 
ଯଦି େକେବ ନି ଶା କେମ ସମୟର ଅବୁ ଝା ବିOୁେର
ଭରି ଦିଅ େମା ପି ଆଲା ତୁ ମ ଉଷO ଅଧର ସୁରାେର
ହୁ ଏଁ ପେଛ କଳOି ତ ତୁ ମରି ନିଶାର ନିଶାେର
କଳO େମା ଲି ଭିଯିବ ତୁ ମ ଚିବୁକ OଶOେର
ଲାOନା ଅOି ତO ୍ ହାରି ବ ତୁ ମ ଓଠ େଗାଲପି ରOେର 
ବୁ ହାଇ ଦିଅେଗା ତୁ ମ ଓେଠ ମଧୁର ତଟିନୀ
ଚାେହଁ ତୃ Oି , ଚାେହଁ ମୁOି, ମଁୁ ଅେନକ ପି ଆଶି ,
ତୁ େମ ଏକା, ଏ ନି ଶାର ମାନସୀ 
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େକେବ େକେବ
େକେବ େସ अଳସୀ ନଈର
ଗଭୀରତାରୁ ବା# େହାଇ ପଡୁ Nବା ମୁା ଶାମୁକାର
ତ େକେବ ସି ଏ କାଶତvୀ ବନରୁ
Sସି ଆସୁNବା େତଜ ବାସzା ରଜଗାର ||
अ)ଲ୍ କୁ ମାର େସଠୀ

େକେବ େସ ତା େବୖ ଶାଖେର
େଦଉNବା ଉଷତା ତରୁ ଲତାର
େକେବ ପୁଣି ବଷା ଶାବଣେର
ନା

ଯାଉNବା ସୁeରୀ ମୟର
ୂ ୀର ||

େକେବ ଏଇ ଓଠରୁ ଝରୁ Nବା ସି ତ ହସେର
ଟିେକ ହସି ଦୁ &ଖକୁ ଭୁ gଇେଦବାର
ପୁଣି େକେବ ଆQର ଲୁ ହେର
ଝ#ଯାଉNବା Kl ସ ¤ अoତର ||

େକେବ େସ ସ ପzର ବଧୁ
େମାର ଏଇ େଟ अଗଣାର
େକେବ ପୁଣି ଚୀର ମରୀ କା
ଏକ अସୀମ ମରୁ ଭୂ ମିର ||
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ନୀଳ ରୁ ମାଲ୍
କାହ?K

େକଜାଣି

େମାର

େଗାେଟ

େଟ

अଭ ାସ

ବହୁ Mନରୁ

େଦହସୁହା

େହାଇଯାଇl ଭଲ Sବu ବା ଖ%ପ, ମଁୁ ଯM ଉପରେବଳା ଟିେକ ବାହାେର େଖାg
ପବନେର ନ ବସି . ତା େହେଲ େସ Mନଟା ପାଣି ଆ େହାଇଗg ପ# gେଗ ଏH
ଉପରେବଳା ଭ ମଣେର େମାେତ େକH ସାNMअW ନାହ? େକବଳ ପାନବଟାଟିକୁ ବାଦ
େଦେଲ
ସବୁ Mନ ପ# େସ MନମZ ମଁୁ ବାହା# ପଡ଼ି NP କମିଜଟାକୁ େଦହେର ଗେଳଇ
ସମୟ ପାୟ ସାେଢ଼ O#ଟା େହଉNg ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ଯାଇ ବସି P େଗାଟିଏ େଟ ପାକେର

अର.e ଆOଯ 

ଥaା ସୁଲୁସୁPଆ ପବନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆ%ମ gଗୁଥାଏ ବସୁ ବସୁ ପାନ େକଇଖv ସ#ଗg
Oହ? ରHNP ମୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ 
‘ଆେର ତୁ ଏଠି ?’ ଶnଟା େମାର ଖୁବ୍ ପାଖେର ଶୁଣାଗg ଶn ଆସୁNବା Mଗକୁ
Oହ?P
‘ଆେର ର. ! ଆ, ବସ’ ର. ବଁ ା ପେକଟେର ହାତ ପୁେରଇ ଠିଆ େହାଇNg
ର. ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ
‘କଣ ବଜାରକୁ ଯାଇNଲୁ ?’ ମଁୁ ପO#P
‘ନା, ଏଇ ଜେଣ ବୁ 8 ଘରକୁ ଯାଇNP’ େସ କH େମା ପାଖ ସି େମa େଚୟାର
ଉପେର ବସି ପଡ଼ି g
ଆମ କଥାବାFା ଟିେକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି g ମଁୁ ଠିକ୍ ପବ
ୂ ଭ< ମୁ ଆକାଶକୁ Oହ?
ର.ର କଥାକୁ .େଶrଷଣ କରୁ NP ର.ର अେନକ ତରବ#ଆ କଥା ମZ େମା କାନ ଗହଣ
କରୁ ନNେଲ ସୁjା ମଁୁ ତା ମZରୁ Kl Kl ବୁ ଝିବାେର ସpମ େହାଇ ପାରୁ ନNP
ର.ର କଥା େସାତ ହଠାତ୍ ବe େହାଇଗg େଦQ ମଁୁ ମୁହଁ େଫ%ଇP ତା’ ଆେଡ଼
ଆେର, ତାପାଖେର ଆଉ ଜେଣ अପ# ତ େgକକୁ ମଁୁ ଆ.²ାର କP େgକଟା କହୁ Ng ‘ଆsା, େମାେତ .ଶ ାସ କରu, ମଁୁ ବFମାନ କ#. କଣ ?’
‘ନା ନା... ମଁୁ ତୁ ମପ# अେନକ େgକ8ୁ େଦQl ଯାअ ଯାअ େମା ପାଖରୁ େସ ଆଶା
କରନା ଆେର ଯାअ’
ର. କ ମଶଃ .ର େହାଇ ଉଠୁ Ng େgକଟି OPଯାଉNg ମଁୁ ତା ଯିବା ବାଟକୁ
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Oହ? ରHNP ଗାଉଁP େgକଟିଏ େବାଧ ହୁ ଏ ବୟସ अeାଜେର O<ଶି ପାଖାପାQ
‘ଜାଣିଲୁ, ଏ େgକଟା େମା ପଛେର ପଡ଼ି l େକେତେବଳୁ େମାେତ େସଇ କଥା କH
କH .ର କgଣି’
ର. ହଠାତ୍ କHବାରୁ ମଁୁ ତା ଆଡ଼କୁ ପୁଣି Oହ?P ମଁୁ ପO#P, ‘କଣ କହୁ Ng
େସ ?’
‘ହଁୁ , େସକାେଳ ତା ପୁअ ପାଖକୁ ଆସି l େକାଉ ଦୂ ର ଗଁ ାରୁ , ତା’ ପୁअ ଏଠି ନୂ ଆ
OKରୀ କ#l ତା ପୁअର ଠିକଣାଟା ରQNg େଯ େସଟା କୁ ଆେଡ଼ ହଗg େବାP
କହୁ l ଘର ଗଁ ାେର, ପୁअ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁ ) K ଘରକୁ . ଯାଇ ପାରୁ )’ ର. ଦମ୍
େନg
ମଁୁ ପO#P, ‘ଘରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ) କାହ?K ?’
‘େସଇଠି ରHg କଥା ପଇସା ପାଖେର ନାହ? େବାP କH ପଇସା ସାହାଯ
Oହଁୁ l ବୁ ଝିଲୁ, ଏମାେନ ମହା ଠକ ଠକ ନୁ େହଁ ତ େସ ଠକ8 ଗୁରୁ’ ର. ଏକା
)ଃଶ ାସେର କHଗg
‘େସଇଠୁ କଣ େହg ?’ ମଁୁ ପO#P
‘େସଇଠୁ ଆଉ କଣ େହବ? ମଁୁ ସଫା ସଫା ମନା କ#େଦP ମଁୁ େଦଇ ପା#.),
ଆyା ହଉ ତୁ ଥା ମଁୁ ଆେସ’ ର. ଏତକ କHେଦଇ OPଗg
ର.ର କଥା େମା ମନରୁ P~ନNg, ମଁୁ େସ େgକଟି କଥା Sବୁ NP, ଯM େସ
େgକଟା ସତ କହୁ Nବ, େତେବ େକେତ अସୁ.ଧାେର ନNବ ସେତ ?
‘ବାବୁ , େସ ବାବୁ କଣ OPଗେଲ K ?’

ହzା କ´ସ ର ଶୁଣି ମଁୁ ବୁ P ପଡ଼ି Oହ?P

ପେୂ ବା େgକଟି ଠିଆ େହାଇl କରୁ ଣ Oହାଣୀ େସ ପଯ   ତା ଆQେର ରHl
‘ହଁ OPଗେଲଣି, କଣ ଦରକାର ?’ ମଁୁ ଖୁବଶୀଘ େମା ବବ େଶଷ କP
‘ଆsା, ଆପଣ . େମାେତ अ.ଶ ାସ କରୁ ଛW ?’ େgକଟି କHg, େଯପ# ମଁୁ ତା’ର
ସ&ୂ( ଇହାସ ଜାେଣ ମଁୁ Sବୁ NP, ହଠାତ୍ Sବନାର Qअ lvିଗg
‘ଆsା ଖାଇବାକୁ ମZ ଖୁଚୁ% ପଇସା ନାହ? ମଁୁ ଯାହା ଗଁ ାରୁ ଆସି g େବେଳ ଖୁଚୁ%
ଆଣିNP ତାକୁ େଗାେଟ ଲ ରୁ ମାଲେର ବାି ରQNP, େହେଲ ଏଇ ବଗିOେର େକାଉଠି
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अୋବର ୨୦୧୪

37

ଖସି ପଡ଼ି g ଆsା, ଏେବ କଣ କ#. କୁ ହu ?’ େgକଟି .କଳ େହାଇ ଏତକ କHg
େମାର ର. କଥା ମେନ ପଡୁ Ng େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ ମନାକ#େଦP େଯ, ମଁୁ Kl
କ#ପା#. ନାହ? େgକଟି OP ଯାଉNg ମଁୁ ଉଠିNP ଘରକୁ େଫ#ବାପାଇଁ େମା
ହାତରୁ ପାନବଟୁଆଟା ଖସି ପଡ଼ି g ତାକୁ ଉେଠଇବାକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି P, ପାନ ବଟୁଆ ସହ
ଆଉ ଏକ )ଷ ମZ ଆ.²ାର କP େଗାଟିଏ ଳ ରୁ ମାଲ ତା ~ତେର Kl

ଜ

ବାେହାଇ ରHl )ୟ ଏଇ ରୁ ମାଲ୍ େସଇ େgକଟାର େହାଇNବ େgକଟା ତାେହେଲ
ସତ କହୁ Ng ? େମାେତ ମେନ ମେନ ବହୁ ତ ଲ¶ିତ अନୁ ଭବ େହଉNg ର. ମZ େସଇ
େgକଟିକୁ अେନକ କଥା କHେଦଇNg େସ େମାଠାରୁ अେନକ ଦୂ ର ଯାଇନNg
‘ଆେର ଶୁଣ...’ ମଁୁ ଡାKP
େgକଟି ପଛକୁ େଫ# Oହ?g ଲ ରୁ ମାଲେର ବା ପଇସା େଦQ େସ ଝପଟି
ଆସି g ଆଉ )ଜ अମାନତ ମୁେଠଇ େନg )ଜ ପେକଟରୁ ଦଶଟି ଟ8ା ତା ହାତକୁ
ବେଢ଼ଇ େଦବାପେର େସ କୃ ତକୃ ତ େହବାପେର Oହ? େସH Aାନରୁ ଝପଟି ପଳାଇଗg ତା
ଯିବାର େବଗ େଦQ gଗୁNg ସେତ େଯମି େସ अେନକ Kl ପାଇଯାଇl ମଁୁ )ଜ
ମନେର ଆଶ k अନୁ ଭବ କ# ଆଗକୁ ବଢ଼ି g େବଳକୁ ର.କୁ ଆସୁNବା େଦQP...
‘ଆେର ର., କଣ େହg, ପୁଣି ଆସି ଲୁ େଯ ?’ ମଁୁ ର.କୁ ପଶz କରୁ Nବା େବେଳ େସ
ନଇଁ ପଡ଼ି ସି େମa େଚୟାର ତେଳ Kl େଖାଜୁ Ng )%ଶ େହାଇ େଚୟାର ଉପେର
ବସି ପଡ଼ି କHg, ‘ଘରୁ ବାହାରୁ ଆସି g େବେଳ Kl ଟ8ା ଆଉ ଖୁଚୁ% େଗାଟିଏ ଲ
ରୁ ମାଲେର ବାି ବଁ ା ପେକଟେର ରQNP ଏଠି ବସି ଯିବାପେର େସଇଟା ଆଉ ପାଇP)
S.P କାେଳ ଏଠି େକାଉଠି ପଡ଼ି ଯାଇNବ’
ମଁୁ )ବାକ େହାଇଯାଇNP... େମା ମୁହଁରୁ ଖାP ଏK ବାହା#Ng... ‘ଳ
ରୁ ମାଲ୍... େକେତ ଟ8ା Ng...?’
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େବାଉର ଶାଢ଼ୀ
ଦଶହ%ର ଗହ< ପାଇଁ ବଜାର ~ତରଟା अଣ)ଃଶ ାସୀ କ#େଦଉl ସେତ
େଯମି ସହରର ସବୁ େgକ OPଆସି ଛW ଆ ବଜାର କ#ବାକୁ  େବପାରୀ8 ମନ ପୁ%
ଖୁସ କାରଣ ଗତବଷ ବନ ା ଓ ବାତ ାପାଇଁ ପଜ
ୂ ା ବଜାରଟା ପୁ% ମାeାNg .େଲଇ
କପାଳକୁ ଶି କା lvିgପ# େକe ଓ %ଜ

 ରୀ8ୁ ଛअ ପଶତ
ସରକାର8 କମO

 ରୀ8ୁ
ମହାଭFା ଏବଂ େରଳବାଇ କମO

୬୦ Mନର େବାନସ ମି<l अନ

 ରୀ8ୁ ପଜ
େବସରକାରୀ ତଥା ବହୁ େଦଶୀୟ କ&ାମାେନ ମZ )ଜର କମO
ୂ ା େଭଟି

अର.e ଦାସ

ଆକାରେର ବଢ଼ାଇ େଦଇଛW Kl अ}କ େବାନସ୍
.େନାଦ8୍ ମZ ଦଶହଜାର ଟ8ା ପଜ
ୂ ା ଭFା ମି<l ¯ୀ ସୁଜାତା S# ଖୁସି
େହାଇଗେଲ, େଯଉଁMନ ପୁ% ପଇସା ସ ାମୀ8 ହାତରୁ ପାଇଗେଲ ବଜାର ଦର ଯାହା
େହgଣି ଦରମା ଗvାକ ଉପେର )ଭର କେଲ ମନgQ )ଷ Kଣି େହବନାହ? अବଶ
ଏେତ ପଇସାେର କଣ ବା େହବ ? ସୁନା ମୁMେଟ . କ#େହବ) ୧ ଗାମ ଓଜନ ବାନା
ସୁନା ଚୁ ଡ଼ି KLା ଲେକଟ କେଲ Kl gଭ େହବ) କାରଣ େସଗୁଡ଼ାକ ନକP ପ# gଗୁl
ତା’ଛଡ଼ା େସ ସବୁ ମZ अ ସାଧାରଣ େହାଇଗgଣି ପିg8 େଡ ସ୍, କୁ ଣିଆ ମଇତ ଚା
ଏବଂ ଗଁ ାକୁ ଯିବା ଆସି ବା ଖ ତଥା ଗଁ ାେର େgକ8ୁ ପଜ
ୂ ା ବାବଦେର ମZ Kl Kl
େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ କାଲକୁ େଲଟର ପ# ସବୁ Hସାବ କରୁ Nେଲ ମେନ ମେନ
ସୁଜାତା Sବୁ Nେଲ ମେନ ମେନ ଆଉ ଦଶ ହଜାର େହେଲ ମି<ଥାା ? ଡ଼
Sଗ େର ଯାହା େଲଖା अl େସNେର ସu େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଗତ ଦୁ ଇମାସ ତେଳ
ଏ#अର ଟ8ା େଦଢ଼ ଲp ମି<Ng .େନାଦ8 ଇyା Ng ଗଁ ାେର ଜମିଜମା Kଣିବା ପାଇଁ
ଓ ଗଁ ା ଘରର ଉପର ମହg ଆରt କ#ବାପାଇଁ #ଟାୟାଡ଼ େହgପେର ସେତ େଯମି
ସୁଜାତା ଯାଇ ଗଁ ାେର ରHେବ ! K େଯ ବୁ jି .େନାଦ8ର ନୂ ଆ ଡିଜାଇନର ସୁନା େସଟ୍
େଗାେଟ କ#େଦଇNେଲ ସୁଜାତା )ଜ ପାଇଁ
 ର ଦୁ ଇଥର ଶାଶୁଘର ଗଁ ାକୁ ଯାଆW ସୁଜାତା ପଜ
ବଷେ
ୂ ାଛୁଟି ଆଉ ମାଣବସା
ଖ%ଛୁଟିେର ଏଣିK Kl ଗୀଷ)ବାସ ତଥା )ଜ ବାପାଘରକୁ ଯାଆW ପିgମାେନ ମZ ଗଁ ା
ସHତ )ଜ ମାମୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ଉ ତ େବାP ସୁଜାତା SବW େସNପାଇଁ ଛୁଟିକୁ ବାaି

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ପ ମ ସଂଖ ା
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େଦଇଛW ଗଁ ାେର ଶାଶୁଶଶୁର अଛW େଗାଟିଏ େବାP ନଣe ପାଖ ଗଁ ାେର ବାହା
େହଇଛW ଗଁ ା xୁଲେର ଶି pୟିତୀ Sେବ େସ କାମ କରW େତଣୁ ଶାଶୁ ଶ ଶୁର8
େଦଖାଶୁଣା ପାଇଁ अସୁ.ଧା ନାହ?
‘ଶୁଣୁଛ ଆ ପିg8 ପାଇଁ େଡ ସ୍ Kଣି ଆଣିବା କାP ବରଂ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଆସି ବା
ଆଉଥେର’
ପତz ୀ8ର କଥା ଶୁଣି ଚୁ ପ୍ ରHg .େନାଦ ଏମି ~ଡ଼େର ଦୁ ଇଥର ମାେକଟ୍
ଆସି ବା ବଡ଼ କକର କାମ କାରଟା ପାକ ଂ କ#ବାକୁ ତା8ୁ େକେତ ପ#ଶମ କ#ବାକୁ ନ
ପଡ଼ି l ? ଗାଡ଼ି ସଂଖ ା . ବଢ଼ି OPl ଜନସଂଖ ାପ# ଭଗବାନ8ୁ ସରଣ କରୁ Nେଲ
.େନାଦ; ସୁଜାତା8 ମନ ପ#ବFନ କ#ବାପାଇଁ ଏମି Kl ଶାଢ଼ୀ ତା8 ଆQେର
gQଯାଆW K, େଯଉଁଟା ତା8ୁ ଟାଣି )अା େଦାକାନ ~ତରକୁ  ତା’ପେର ଶାଢ଼ୀ
େଦଖାେର ମନ gଗିଗେଲ ଆଉ अସୁ.ଧା Kl ନାହ? ପିg8 େଡ ସ୍ Kଣା ଆେପ ଆେପ
ପଛକୁ ଘୁ ି ଯାଆା
ଦୁ ଇପୁअ #କୁ ଓ

ନୁ ଦ୍ ଲେଗଇଛW କୁ ଲଫି ଖାଇବା ପାଇଁ .େନାଦ ବାZ

େହାଇ କୁ ଲ୍ଫି Kଣି ଆଣିେଲ ସମk8 ପାଇଁ ପାଟିଟା ଥvା େହg ପେର ସୁଜାତା8 ମନଟା
େବାେଧ ଟିେକ ଥvା େହgK କଣ ? ନାମଜାଦା ଶାଢ଼ୀେଦାକାନ ‘ଶାଢ଼ୀମeି ର’ ~ତରକୁ
ପଶି ଗେଲ ଆେଗ େସଲ୍ OPl ତା ସHତ ଲK ଡ . अl ଏ ସବୁ ର େgଭ େବାଧହୁ ଏ
ଆେଡ଼ଇ ପା#େଲ) େସ, अନ ସବୁ ¯ୀ େgକ8 ପ#
‘ଶାଢ଼ୀ Kଣିg େବେଳ େମା ପାଖେର ଟିେକ ରHବ ପିg8ୁ ଧ# ଇଆେଡ଼ ସି ଆେଡ଼
ପେଳଇବ ନାହ? ସେତ େଯମି अଜଣା େgକ8 ସହ ଆସି ଛ େଦQଲ ସବୁ ¯ୀ8
ପଛପେଟ େସମାନ8 ସ ାମୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ େକମି ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ କରୁ ଛW ତମପ#
ଖେv ଦୂ ରେର ଠିଆ େହାଇ ନାହାW’ ସୁଜାତା େଚେତଇ େଦଇNେଲ .େନାଦ8ୁ 
.େନାଦ Sବୁ Nେଲ, େକଉଁ ସ ାମୀ8ୁ କଣ ¯ୀର ଶାଢ଼ୀ Kଣା ଭଲ gେଗ ? ଏେକ ତ
अଥଶାj ଆଉ ଦୁ ଇେର ସାେ ସାେ ଚଏସ୍ େହବ) ଦଶଟା େଦାକାନ ବୁ P ବୁ P
େଶଷେର ପଥମ େଦାକାନେର େଦଖା େହାଇNବା ଶାଢ଼ୀ ହ? )ଆଯିବ

ଥାକେର ଥୁଆ
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େହାଇNବା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ େଗାଟି େଗାଟି କ# ନେଦQବା ଯାଏଁ େବାଧହୁ ଏ ଏମାନ8 ମନ
ମାେନନା .େନାଦ SବW ମହାSରତେର ଦୁ ଃଶାସନ େଦ ୗପw8 ବ¯ହରଣ କ#Nବାରୁ ,
େବାଧହୁ ଏ ଏ ଯୁଗେର ସମk ମHଳା, ଶାଢ଼ୀ େସଲ୍ସମ ାନ8ୁ ଦୁ ଃଶାସନର ପାପର ପାୟିତ
କ%ଉଛW କାରଣ ଘaା ଘaା ଧ# ଶହ ଶହ ଶାଢ଼ୀ େଖାP .ଚ% େଦଖାଇବ, ପୁଣି
Sିକ# ଥାକେର େଥାଇବ
ଏ ମାମgେର ପୁରୁଷମାେନ ଭଲ ଦୁ ଇ O#ଟା ଶାଢ଼ୀ ~ତରୁ )ୟ େଗାଟିଏ ପସe
େହାଇଯାଏ େସମାନ8ର ବାସ ଦଶ ମି)ଟେର ସପିଂ େଶଷ; अବଶ ଘରକୁ ଗgପେର େସ
ଶାଢ଼ୀଟି ¯ୀ8ର ପସe ଆେସ) ଏବଂ ପୁଣିଥେର େଫେରଇବାକୁ ପେଡ଼ କାନନାକ େମାଡ଼ି
ସ ାମୀ .O% ପsାକେର ପୁଣି ଆଉ େକେବ େହେଲ . ¯ୀ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ Kଣିବ ନାହ?
ଗତଥର ସୁଜାତା8 ଜନ Mନେର ଠିକ୍ ଏମି ହ? େହାଇNg
େକେତ ~ଡ଼ ଏ େଦାକାନେର ? Kଏ ଜେଣ .େନାଦର େଗାଡ଼ ଉପେର ଚଢ଼ି ଗg
ଆଃ, ମଣିଷ MଶୁନାହାW ନା କଣ ? ମେନ ମେନ .ର େହଉNg .େନାଦ
O# ଆେଡ଼ ଆQ ବୁ େଲଇ ଆଣୁNg .େନାଦ େବାଉପାଇଁ ଏଥର ଭଲ ଶାଢ଼ୀେଟ
େନବାକୁ ତା8ର ଇyା ସାନ ଭଉଣୀ ମିତାର ବାହାଘର େବେଳ ସୁଜାତାର କା{ିବରମ୍
ଶାଢ଼ୀଟା େବାଉର S# ପସe େହାଇNg େସେବଠାରୁ .େନାଦ S.Nେଲ େଯ େଗାେଟ
ଭଲ କା{ିବରମ ଶାଢ଼ୀ େବାଉ ପାଇଁ େନବାକୁ  େକେତ ବଢ଼ି ଆ ଡିଜାଇନର୍ ଶାଢ଼ୀ
େଦଖାଉl େସଲସ୍ମ ାନ ଜଣ8 େକେତ ସମୟ ପେର େଚୟାର େଗାେଟ ମି<g
ବସି ବାପାଇଁ .େନାଦ8ୁ  O#ଟା ଶାଢ଼ୀ ବାlNେଲ ସୁଜାତା ତା8 )ଜପାଇଁ େଗାେଟ
ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ, ନଣe ମିତାପାଇଁ େଗାେଟ ସି ଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ, େବାଉ ଆଉ Oକ%ଣୀ ପାଇଁ
ଦୁ ଇଟା କଟନ ଶାଢ଼ୀ
 ି କଲରଟା େକମି Mଶୁl ? େମା ପାଖେର ଏମି ରର ଶାଢୀ
‘େଦQଲ ଏ ବଗv
ନାହ? ତା’ଛଡ଼ା ପୁ% ନୂ ଆ ଡିଜାଇନର େହାଇl ତମର ଚଏସ୍ େହଉl ନା ନାହ? ?’
.େନାଦ ବୁ ଝିପାରୁ ନNେଲ କଣ କHେବ ? %ପ ତ ନଁାକୁ ମାତ ମୁଖ  ସବୁ
pମତା ତ ପାଲ ଆେମa୍ ହାତେର ତା8ର ଚଏସ୍ ପୁଣି କଣ ?‘ହଁ ବଢ଼ି ଆ େହଇl’
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‘ମିତା8 ପାଇଁ ଏ ଇଟାPଆନ୍ ସି ଫନ୍ଟା ଭଲ gଗିବ ଦାମିକା . अl’ ନୁ େହଁ 
.େନାଦ ମୁv ହେଲଇ ହଁ େବାP କH କHେଲ, ‘େବାଉ ପାଇଁ େଗାେଟ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ
)अ କା{ିବରମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ େମାେତ େକେବଠୁ କHNg ବାହାଘରକୁ ଯିବାକୁ KLା
ମeି ର ଯିବାପାଇଁ କାମେର ଆସି ବ’
‘ଏ କଥା େମାେତ ତ େକେବ କHନାହାW ହଁ , େବାହୁ କୁ କାହ?K ମନ କଥା
କHେବ ? ମଁୁ େକଉଁ )ଜର K ?’
‘ଶାଶୁମାେନ କଣ ସବୁ େବେଳ ମନକଥା େଖାP କHବା ଦରକାର ? େବାହୁ େହାଇ
େସ କଣ ଆେପ ଆେପ ବୁ ଝି ପା#େବ ନାହ? ? )ଜ ମା’ର ମନକଥା ଏବଂ ପସeର କଥା ତ
େବଶ୍ ଜଣା? ବାଡ଼ି ର ସଜନା ଛୁଇଁ, ନଡ଼ି ଆ େଦବାଠୁ ଆରt କ# ପିଠାପଣା, ବଡ଼ି ଆOର
ପଯ   େବାଉ େକମି େବାହୁ ର ମନଜାଣି ଆ# କେର ଓ ଗ´ି P ବାି ପେଠଇ Mଏ !
ସତେର କଣ ସୁଜାତା ଜାଣି) େବାଉର ପସe ଓ ନାପସeକୁ ?’ .େନାଦ ମେନ ମେନ
Sବୁ Nେଲ
‘ସୁତା ଶାଢ଼ୀ ହ? େବାଉ8ର ପସe ଗଁ ାେର େକଉଁ अବା େସ ଭଲଶାଢ଼ୀ ପିW K ?
େଯେତ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ େଦେଲ ଆଲମାରୀେର ପଶି ବ ମିତା ପିିେବ ନେହେଲ େକଉଁ
େବSରେର ଚେଳଇ େଦେବ େଯେତ କHେଲ . ସୁjା ଘେର େସଇ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ପିି
ବୁ ଲୁ Nେବ ତା’ଛଡ଼ା େକଉଁ अବା ବାହାେର ରହୁ ଛW ପୁଣି ଡ ାଏ Kr)ଂ କ#େବ େକଉଁଠି ?
ପଥର ପOଶ ଟ8ା ଖ କ#ବାପାଇଁ ପଡ଼ି ବ ଜାଣିେଲ େସ .ର େହେବ’
.େନାଦ Sବୁ Ng, ସତେର କଣ ସବୁ ମା ମାେନ ଭଲଶାଢ଼ୀ ପିିବାକୁ ଇyା କରW
ନାହ?? ପିg8 ପାଇଁ ସାଇ ରQMअW ଘରକାମେର gଗିgଣି େବାP େଘାରଣା
େହାଇଗgପ# ଘରର କଣେର ପଡ଼ି ରହW ଫ ାନ୍ ପ# ବୁ P ବୁ P କାମ କରW େସzହ
ବାaିବା ଆଳେର )ଜର ରୁ

ଓ ପସeକୁ ଭୁ P ଯାଆW ଯାହା ମିେଳ ତାହାକୁ ହ? )ଜର

ପସe S. ଆନeେର ଗହଣ କରW ଝିअ, େବାହୁ , ନାତୁ ଣୀ8 ପାଇଁ ଭଲଶାଢ଼ୀ ସାଇ
େଦଇ )େଜ ସାତସି ଆଁ ମଇଳା ଶାଢ଼ୀ ପିି ବୁ ଲW ତଥାପି ତା8ର େସଇ ଝାଳୁ ଆ କା)େର
ଦୁ )ଆର ସମk େସzହ, ସୁଖଶାW ବସା ବାି ରHଥାW େସNପାଇଁ େବାଧହୁ ଏ ମା’ମାନ8
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କା)େର ମୁହ୍ଁ େପାlେଲ ସବୁ ଠୁ अ}କ ଶାW ମିେଳ
‘ମଁୁ କହୁ NP କଣ K ସବୁ ଥର ତ ଆେମ େବାଉ ପାଇଁ ସୁତା ଶାଢ଼ୀ େନଇେଛ
ଏଥର...’
‘େହଉ େହgବାବା, ତମ କଥା ରHg ସାେଢ଼ ନअଟା ବାବ େଦାକାନ ବe
େହବାକୁ ବସି gଣି କାP ଆସି େବାଉ8 ଶାଢ଼ୀ ଓ ପିg8 େଡ ସ୍ େନଇଯିବା େହg ?’
.ଲ୍ େଦଇ ସା#g ପେର ଲK ଡ େହg ପଥମ ପୁରxାର ବାବଦେର .େନାଦ8
ନଁାେର େଗାଟିଏ ଦାମିକା କା{ିବରମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଉଠିg ସୁଜାତା ଓ .େନାଦ8 ଖୁସି କHେଲ ନ
ସେର ହାଲକା ଘି अ ରର ଶାଢ଼ୀେର େମରୁ ନ ରର ଜ# ବଡର ସବୁ େgକ ଈଷ ାଭ%
Oହାଣୀେର अନାଉNେଲ େସମାନ8ୁ  ଗଡ଼ ଣିଗgପେର gଗୁଥାଏ ସୁଜାତା8ୁ 
‘େବାଉକୁ ଏଇଟା ବଢ଼ି ଆ ମା)ବ’ .େନାଦ8 ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହା#ପଡ଼ି g
अଜାଣତେର ହାତବା ବୁ କରୁ ଗୁ<ଟିଏ ବାହା#ଗg ପ#
‘େମା ମା ମZ େକେବଠାରୁ େମାେତ ଏଇ ଡିଜାଇନର୍ ଶାଢ଼ୀେଟ ପାଇଁ ଲେଗଇl
ପଇସା ମZ ପେଠଇବ େବାP କHl ମଁୁ େକଉଁ ମାେକଟ୍ ଆସି ପାରୁ l K ?’
Kl ନ କH ପିg8ୁ ଧ# ଆେଗଇେଲ .େନାଦ ମାଗଣାେର ଶାଢ଼ୀଟା ମି<g
ତଥାପି ଏେତ େgଭ ସୁଜାତା8ର ପହରMନ ମହାସiମୀ, ସକାଳୁ ଗଁ ାକୁ ଯିବାକଥା କାP
ପୁଣି ମାେକଟ୍ ଆସି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
अଫିସ କାମେର ବ kରH ପରMନ ଘରକୁ େଫ#g େବଳକୁ % ଆଠଟା
େସେତେବଳକୁ ସୁଜାତା ଯାଇ ପିg8 େଡ ସ୍ ଓ େବାଉର ଶାଢ଼ୀ େନଇ ଆସି Nେଲ .େନାଦ
ବହୁ ତ କr ା अନୁ ଭବ କରୁ Nବାରୁ େବାଉର ଶାଢ଼ୀଟା େଦQବା ପାଇଁ ଆଉ ଇyା ନNg
େSରରୁ

ଉଠି

ଗଁ ାକୁ

ବାହା#ବାକୁ

ପଡ଼ି ବ ଗେv ଖାଇେଦଇ ଜଳ୍M ଗଡ଼ି ପଡ଼ି େଲ

.ଛଣାେର
ଗଁ ାେର ପହ ି ଆେଗ େବାଉକୁ ତା ଶାଢ଼ୀ େଦଖାଉNେଲ ସୁଜାତା ‘େଦQଲ େବାଉ,
ଏଇ ପିଓର୍ ସି ଲ୍କ ଶାଢ଼ୀଟା େକମି େହଇl ? ବାl ବାl ଆପଣ8 ପାଇଁ ଆଣିl ଦାମୀ
ଶାଢ଼ୀ େବାP ଆଲମି%େର ରQେବ ନାହ? ଏଇଟା अମୀେର ପିିେବ’
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.େନାଦ େଦଖୁNେଲ ସୁଜାତା8 ହାତେର Ng ହାଲକା ପିଆf ରର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ 
ଏଇ ବଷ ଖ% ଛୁଟିେର ତା8 ବାପଘରୁ ଆସି Ng କଲର ଏବଂ ପିa୍ ତା8ର ପସe ନNg
େବାP ପିୁନNେଲ ମନଟା ଖ%ପ େହାଇଗg .େନାଦ8ର
େବଡ଼ରୁ ମକୁ ପଶି ଗେଲ ଖଟଉପେର .ଫ୍େକଶଟା ଥୁଆ େହାଇNg अଧା େଖାg
େହାଇ .ଫେକଶ୍ ~ତରୁ ଲK ଡ େର ପାଇNବା େସଇ ସୁeର କା{ିବରମ୍ ଶାଢ଼ୀଟା େଦଖା
ଯାଉNg ସୁଜାତା )ୟ ଏଇଟାକୁ ଦଶହ%େର ପିିେବ େବାP ଆଣିNେବ
ଦାv ଘରକୁ େଫ#େଲ .େନାଦ .େନାଦ8ୁ େଦQ ସୁଜାତା କHେଲ, ‘ଜାଣିଛW
େବାଉ, ଇେୟ କହୁ Nେଲ େବାଉପାଇଁ ଆଉ େଗାେଟ ଶାଢ଼ୀ ଦଶହ% ପାଇଁ େନଇOଲ୍...
ସୁଜାତା8 କଥାକୁ अଧାେର ରQେଦଇ .େନାଦ କHେଲ, ‘େବାଉ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତୁ
ଦଶହ%େର ପିିବୁ ’ .େନାଦ8 ହାତେର Ng େସଇ ଦାମୀ କା{ିବରମ୍ ଶାଢ଼ୀଟା
ସୁଜାତା8 ପାଟି अଧା େମg େହାଇ ରHଯାଇNg .େନାଦ େଯ ଏମି ଶକ୍ େଦେବ େସ
କଥା େସ େକେବ S.ନNେଲ
‘େଦQଲୁ େବାଉ, ମଁୁ )େଜ ପସe କ# ଆଣିl େତାେତ ଭଲ gଗୁl ନା ନାହ? ?’
.େନାଦ ପOରୁ Nେଲ
େବାଉ ଆQେର ଖୁସିର ଲହର ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ନୁ େହଁ , ବରଂ ପୁअର )ଜ ମା ପାଇଁ
अନା.ଳ େସzହ େଦQ
‘ଏେତ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ କାହ?K ଆଣିଲୁେର ? )ୟ ଏଇଟା େବାହୁ ର ପସe େହାଇNବ ଦୁ ଇ
ଦୁ ଇଟା ନୂ ଆ ଶାଢ଼ୀ ମଁୁ କଣ କ#. ? .ନୁ ଏେତ ସଉକେର ଆଣି

େବାP ଏଇ କା{ିବରମ୍

ଶାଢ଼ୀଟା ମଁୁ ରଖୁl
ସୁଜାତା ହାତକୁ ପିେaଡ଼୍ ସି ¸ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ବେଢଇେଦଇ େବାଉ କHେଲ, ‘ଏ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ
େତାର େବାଉକୁ େଦଇ େଦବୁ ମା ସମୁଦୁଣୀ8ୁ କHେଦବୁ େଯ ମଁୁ ଶjାେର ପଠାଉl’

ସୁପ#େaେva୍ अଫ୍ କ୍ମସ୍, ଫrାଟ୍ ନଂ - ୧୦୩,
େହା%ଇଜନ୍ ଏନ୍େକr ଭ୍, ମହା%ଣୀେପଟା, .ଶାଖାପାଟଣା-୨
ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ପ ମ ସଂଖ ା
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Oୀ ସଭO ସ୍
ସଭ ସିଂ େସaର ଆଗର ଗାଡ଼ି ମାନ8ର ଲLା gଇନ gଗି ସା#Ng gଇନଟା
ସଭ ସିଂ େସaର େଗଟ୍ ସାମzାରୁ ପଛକୁ ପଛ ଲମି ଲମି ଆସି K %kା ଉପେର ପହ ି Ng
ଧାଡ଼ି େର ନାନା ରର ଭ<K ଭ< ନୂ ଆ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି  ଦୂ ରରୁ େଦQେଲ gଗୁNg, େଗାେଟ
ରୀନ୍ ଟୟେଟନ୍ ଠିଆ େହାଇl ଶମା େମାଟସ ଆଗେର
ସମୟେବଶୀ

େହାଇନNg ଏଇ ସକାଳ ଆଠଟା Ku ଗାଡ଼ି 8 gଇନ୍ େଦQ

ସଦାନeକୁ gଗିg େସ େଗାେଟ ବ¶ାତ୍ अଳସୁଆ %ଜା%ଜୁ ଡ଼ା ସମୟ େହାଇNେଲ ଯାହାକୁ

अମେରଶ .ଶ ାଳ

‘%ଜା अଳସୁଆ’ ଉପା} ମି<ବା )ିତ Ng ବହୁ Mନ ଆଗରୁ େସ अଳସୁଆ ମାନ8ୁ େନଇ
PQତ େଗାେଟ ମଜାଦାର ଗ ପଢ଼ି Ng ତାକୁ ପଢ଼ି ସା#ବା ପେର ସଦାନe Sବୁ Ng,
ଗପଟାକୁ େବାଧହୁ ଏ େକୗଣସି ବ k ବାପ, ତା अବାZ ଓ अଳସୁଆ ପୁअକୁ ବୁ େଝଇବା ପାଇଁ
)େଜ )େଜ ମନରୁ ଫାeି କH ପକାଇNg
ଗପଟି Ng ଏHପ#... ଥେର େକୗଣସି ଏକ %ଜ ର %ଜା ହଠାତ୍ ଆ.²ାର କେଲ,
ତା8 %ଜେକାଷ ଶନ
େହବାକୁ ଯାଉl ମୀ8ୁ ଏହାର କାରଣ ପOରେ, େସ ଉFର
ୂ
େଦେଲ - ‘ମହା%ଜ8 )େ2ଶେର ଆମ %ଜ େର କାଯ  କାରୀ େହଉNବା ସରକାର8
ସବୁ ଠାରୁ େgକପିୟ େଯାଜନା ‘अଳସୁଆ ତାରଣ अ~ଯାନ’ ପାଇଁ %ଜେକାଷର ଏପ# अବAା
େଦଖାେଦଇl’
%ଜା ଆଯ  େହାଇଗେଲ ଓ ପO#େଲ - ‘Ku େକମି ? ଏପ# ତ େହବାର
େକୗଣସି କାରଣ ମଁୁ େଦQପାରୁ ନାହ? %ଜ ର %ଜସ ଆଦାୟ କଣ ହ ାସ ପାଇl ?’
ମୀ ବୁ ଝାଇେଦେଲ - ‘%ଜସ ଆେଦୗ ହ ାସ ପାଇନାହ? ବରଂ ବୃ jି ପାଇl Ku
%ଜ ର अଳସୁଆ ମାନ8ୁ ସୁଖେର ରQବାକୁ ମହାମHମ େଯଉଁ େଯାଜନାର ପ#କନା
କ#ଛW, ତା $ା% अଳସୁଆ8 ସଂଖ ା କ ମଶଃ ବୃ jି ପାଇବାେର gଗିl କାରଣ େଯାଜନା
अନୁ ଯାୟୀ, ସମk8ୁ ଶି .ରେର ରQ ମାଗଣାେର ଖାଇବାକୁ ଓ ପିିବାକୁ Mଆଯାଉl
ଫଳେର ବହୁ ସଂଖ କ େgକ କାମଦାମ ଡ଼ି अଳସୁଆ ଶି .ରେର େଯାଗ େଦଇ ଆନeେର
ମାଗଣା ଖାଦ ଗହଣ କରୁ ଛW’
Wତ %ଜା )ଜ )ଶ େମାଡ଼ି ବାକୁ gଗିେଲ ଏବଂ ଗtୀର ସ ରେର ପO#େଲ - ‘Ku
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अୋବର ୨୦୧୪

45

ସମାଧାନର ଉପାୟ ?’
ମୀ ମହା%ଜ8ୁ ଏକ ଗୁi ମଣା େଦେଲ େସH ମଣା अନୁ ଯାୟୀ, ପକୃତ
अଳସୁଆ ବାlବାକୁ Mେନ %ଜ ର अଳସୁଆ ଶି .ରେର ହଠାତ୍ )ଆଁ ଲଗାଇ Mଆଗg
େଦଖାଗg, େଯଉଁ अଳସୁଆମାେନ ଶି .ର ~ତେର ବଷ ବଷ ଧ# ପଡ଼ି ରHNେଲ, େସମାେନ
ହଠାତ୍ Kଏ େକଉଁଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ି ପଳାଇଗେଲ ବାK ରHେଲ ମାତ ଦୁ ଇଜଣ अଳସୁଆ
େଯଉଁମାନ8ୁ %ଜା8 ପହରୀମାେନ )ଆଁ ~ତରୁ )େଘାଡ଼ )ଦେର େଶାଇNବା अବAାେର
ଉjାର କ#Nେଲ ଏକ .େଶଷ କାଯ  କ ମ କ%ଯାଇ ମହା%ଜ ଏଇ ଦୁ ଇଜଣ8ୁ ‘%ଜ
अଳସୁଆ’ ଉପା}େର ଭୂ ଷିତ କ#Nେଲ ସଦାନeକୁ ମେନ େହg େସ ଦୁ ଇଜଣ8 ~ତରୁ
ଜେଣ
ପeର Mନ ଆଗରୁ େସା ରୁ ମ୍ ବାg େଗାଟିଏ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପେଠଇNg େସNେର
େଲଖାNg, ଜୁ ନ୍ େତର ତା#ଖ ର.ବାର ଆପଣ )ଜ ଗାଡ଼ି ର ଫି ସଭ ସିଂ କ%u କ&ା
େଦଉl ଫି େର େଗାଟିଏ େକାKଳକ´ୀ ଝିअ . େଫାନ କ# ଏଇ କଥା କHNg; ମିର୍
 ୁ ଶମP କହୁ l ସାର୍ ଆସା ର.ବାର
ସଦାନe୍ ପଧାଆନ୍ କହୁ ଛW ? ମଁୁ ଶମା େମାଟସର
ଆମର ଫି ସଭ ସିଂ େମଳା ବସୁl ଆପଣ ସବୁ ପକାର େଚKଂ ଫି େର ପାଇପା#େବ...
ଆହୁ # େକେତ କଣ କHNg
ସଦାନe େସେତେବେଳ େଗାେଟ ଭଲ ଗ%ଖ ଧ# ବସି Ng ଶଳାଟା ତା ନୂ ଆ ଘର
ପାଇଁ ପ%
ୂ େଗାେଟ େସଟ୍ ମାେଲସି ଆନ୍ ଫ( ଚର୍ େନବାକୁ ଆସି Ng ମାଲଦାର୍ ପାଟ
େସKେବେଳ େସ ଝିअ େଫାନେର େକେଚ େକେଚ େହଉNg ଫା8ା Nେଲ ଏମିଆ
ଶମP ଝିअ8 ସାେର ଟିେକ ମଜାଗପ କ# େହଇଥାା Ku େସ ପୁ% ~ଡ଼େର Ng
ଫ( ଚର୍ େବପାର ମାeା କ# ଝିअ8 ପଛେର ମାବାକୁ ତା’ର ଇyା ନNg େସଇNପାଇଁ
େସ ପତୁ Fରେର ଏK କHNg - ମାଡ଼ାମ୍ ଏେତ କଥା କHବା ଦକାର୍ ନାହ? ଫି େର
େଦଉଛW େଯେତେବେଳ ଆେମ େସମି ଯାଇ ପହ ି ଯିବୁ... ରHP ନମxାର... ଛତାବାଡ଼ି
ପୁରxାର...
ତ କାP ପଯ   ସଦାନeର ଏ କଥାଟା ମେନ ନNg େଫସବୁ କ୍େର Oଟିଂ
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କgେବେଳ अଧ%େର ହଠାତ୍ ମେନ ପଡ଼ି g - ଆେରଃ େହଃ ଶଳା କାP ପ% ର.ବାର!
େସା ରୁ ମ୍ ଯିବାର अl ତରତରK େଶାଇପଡ଼ି g ଉଠିg େବଳକୁ ସକାଳ ଆଠ
ଗାଡ଼ି ଟାକୁ ପଛକୁ ବୁ େଲଇg ସଦାନe େନଇK ଧାଡ଼ି ର ସବା େଶଷେର େଥାଇg
େଯାଉଠି ଥୁଆ େହାଇNg େଗାେଟ େନ~ ବr ¢ କଲର୍ ସି ଫ୍ଟ୍ ଡିଜାୟର୍ ଗାଡ଼ି ର ମାPକ
େଗାେଟ େଟାକାଟିଏ ~ତେର ବସି ବସି େମାବାଇଲ୍େର Oଟିଂ କରୁ l େବାେଧ
େସେତେବଳକୁ ଖ% ମୁv ଉପରକୁ ଉଠୁ l
‘େକାଉଠି େଗାେଟ O ପିଇେଲ ହୁ अା’ ଝରକା କାଚ ଉଠାଉ ଉଠାଉ S.g
ସଦାନe ଦା ନ ଘଷି ତରତର େହାଇ ଖାP ମୁହଁଟା େଧାଇେଦଇ ଗାଡ଼ି ଧ# ଆସି l
କାଚ ଉେଠଇ େଡାର୍ ବe କgେବଳକୁ ଆଉ ଦୁ ଇଟା ଗାଡ଼ି ଆସି ପଛେର gଗିg େସଇ
ସମୟେର େସା’ରୁ ମ ତରଫରୁ ଜେଣ େgକ ଆସି ତାକୁ ପାଣି ଯା g ତାକୁ େଦQK
ସଦାନe

ଡ଼ି ଉଠିg େgକଟା େଗାେଟ ଟିଣ ବାଲେର ପାଣି ଆଣି ପrାି କ୍ ମଗେର

େଦଉNg
ସଦାନe

ଡ଼ି K କHg _ େହଃ ଯା ଏଠୁ ... ଆମକୁ କ’ଣ ଗାଇେଗାରୁ S.ଲୁ ନା

କଣ ? ଶଳା କୁ vାପାଣି େଦଉଛୁ ?
ସଦାନeର େOପ େଦQK େgକଟା ଡ#ଗg େସ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ପଛକୁ
େଫ#ଗg େବାଧହୁ ଏ ସଦାନeର କଥା ବା}g ଆଗ ଗାଡ଼ି ର େgକ ଆସି K କHg ସାର୍ ଆପଣ ଭଲ କ#ଛW, କାର ମାPକ ମାେନ ପrାି କ୍ ମଗେର ପାଣି ପିଇେବ ? ଆମର
େପିଜ୍ ନାହ? ନା କଣ ?
ସଦାନe େgକଟାକୁ Oହ?g ନାହ? ତା କଥାରୁ ଜଣାପଡୁ l, ଏଟା ଗାଡ଼ି ର ମାPକ
ନୁ େହଁ , ଡ ାଇଭର Kl ସମୟ ଆଗରୁ େସ େgକଟା ପାଖରୁ ପୁ% ମଗ୍ ପାଣି ମାଗି
ପିଇNବାର େସ େଦQl ଏେବ େOର ଗgପେର େତାଡ଼ େଦେଖଇହଉl
ସଦାନe ତାକୁ କHg, Sଇ ଗାଡ଼ି େର O. gଗି  ମଁୁ ଟିେକ ଏଇ ସାମzାେର Oଆ
ପିଇK ଆେସ अସୁ.ଧା େହg ଡାKବ
େgକଟା େବାଧହୁ ଏ S.Ng ସଦାନe ତାକୁ O’ ପିଇବା ପାଇଁ ଡାKବ
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ସଦାନeର େଟିଆ ଫ( ଚର ବ ବସାୟ ~ତେର କାର୍ଟିଏ Kଣିବା ସହଜ କଥା
ନNg େହେଲ ପତz ୀ ସୁମିତା ହ? ଦ୍ କ#Ng ଗାଡ଼ି Kଣିବାପାଇଁ ବହୁ ତ ଥର େସଇ
େଗାଟିଏ କଥା କହୁ Ng - ଭଲେର ମeେର କୁ ଆେଡ଼ େଗାେଟ ଯିବାକୁ େହେଲ କାର୍ S#
ସୁ.ଧା ତା’ପେର ଆକାP ଆଉ କାହା ଘରକୁ ବାଇକେର ଗେଲ ସୁeର Mଶୁ) ପଇସା
ଆସି ବ ଯିବ ମଣିଷ ଏମି କୁ େଇK କାହ?K ଚ<ବ? ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କ#ବ ଏଇ ଯୁବକ
ସମୟେର ନା ! Kl ନ େହଉl ଯM ନାେନା ଗାଡ଼ି େଟ େହଉପେଛ KଣିMअ
ପତz ୀ8 କଥା ଶୁଣି ସଦାନe ~ତେର ~ତେର

ଡ଼ି K ବାଇଶି କୁ ଟା େହଇଗg

େକମି େଛପ େଢାKK େସ ପଇସା େ%ଜଗାର କରୁ l, ମାଇKନା େବାେଧ ଜାଣିପାରୁ )
ନେହେଲ ଏମି ଆଡ଼୍ଡା ଚଉଡ଼ା କଥା ବାହା#ଥାା ? େବାପାକୁ କHଲୁ ) େଗାେଟ
େଯୗତୁ କେର େଦଇ େଦଇଥାା
Ku କାହ?K େକଜାଣି େସ ପୁଣି S.g, କଥା . ତ ଠିକ୍ ଏ ଧନ ସ&Fି ଧ# କଣ
େସ ଗାତକୁ ଯିବ ? େଶଷେର ପO#g ତା େହାଲେସଲର ବୁ ଢ଼ା ମିଶିgଲକୁ  ମାରୁ ଆଡ଼ି
ବୁ ଢ଼ା ମହାHସା. ସଦାନeକୁ gେଗ େସ ଟଏେଲଟକୁ . କାଲ୍କୁ େଲଟର େନଇ ଯାଉNବ
େକେତ ହଗିବମୁବ େସ Hସାବ . କରୁ Nବ େସଇ ବୁ ଢ଼ା ହ? କୁ େଇK କHNg ‘ସଦାନef, ଆଜ୍କଲ େକ ଜମାେନ େମଁ ଏକ େଫାର୍ Hଲର୍ େତା ଜରୂର OHଏ
ବାଲବା େଲେକ କହ? ଯାଏେ େତା Sେଡ଼ େପ ଆେଟା େଲେତ H େହୖ ନା ? ଫିର୍ ଇସେମ
େପିଜ୍ ବେଢ଼ଗା େପୖସା େତା େପୖସା େହୖ ସାେହବ୍ େୟ କ~ Kସି େକ ପାସ୍ ରହତା େହ
କ ା ?’
କାହା ପାଖେର ରହୁ ନ ରହୁ , ଶାଳା ମାରୁ ଆଡ଼ି େତାअ# ପାଖ# )ୟ ରHବ
େକାଟି େକାଟି ଟ8ା ତେଳ ରQ ମାଡ଼ି ବସି ଛୁ, )େଜ େଦQg େବଳକୁ େଗାେଟ ଭା ଦଦ%
ବଜାଜ xୁଟରେର େଦାକାନ ଆସୁଛୁ ଆକାP अନ କୁ ବୁ jି େଦବା େgକ8 अSବ
ନାହ? େତେବ କାହ?K େକଜାଣି େସଇMନୁ େଗାେଟ କାର୍ Kଣିବାକୁ ସଦାନeର ଝୁ 8୍
ଧ#Ng ଆଉ େଶଷେର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆସି g ଆକୁ ଆଠମାସ େହgଣି
-ଆsା ଆସu, ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ପଛ gଗିଗgଣି
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O ପିଉNବା ସଦାନeକୁ ଡାକୁ Ng ତା ଗାଡ଼ି ସାମzାେର Nବା ଗାଡ଼ି ର ମାPକ ପ#
MଶୁNବା ଡ ାଇଭର ଜଣକ O ପଇସା େଦଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗg େବଳକୁ ସତକୁ ସତ
େକେତଟା ଗାଡ଼ି ତା ଗାଡ଼ି ପଛେର gଗିଯାଇ ହ( ମା#ବାେର ବ k କାରଣ ଆଗ ଗାଡ଼ି
ସବୁ Kl ବାଟ ଆେଗଇ ଗେଲଣି ଏଇ ମଉକାେର Kଏ େଗାେଟ ତା ଗାଡ଼ି କୁ ସି ଧା ଆଣି
ସଦାନe ଗାଡ଼ି ଆଗେର ଢୁ େକଇgଣି ତ ସଦାନe େଜାରେର ହ( େଦଇ ତାକୁ ଏNରୁ
ବାରଣ କ#ବାକୁ େଚା କg, Ku େgକଟା Kl ନମା) ତା ଆଗେର ହ? ଗାଡ଼ି ରQg
ଆଯ  !! େgକଟାକୁ େସୗଜନ . ଜଣାନାହ? ନା କଣ ? K अଭଦ ଭ< ଗାଡ଼ି ଟାକୁ
ଆଣି ତା ଆଗେର ରQg େସ ଜାଣିପାରୁ ) ଆକାP େgକ8 ~ତେର ସତେର
େସୗଜନ େବାଧ କମି କମି ଗgଣି େଲଖକ ମେନାଜଦାସ ଥେର େଗାଟିଏ Sଷଣ ପସେର
କହୁ Nେଲ, ଆଗ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ପତେର ବସି ଖାଉNେଲ, େସେତେବେଳ
େgକ8 େସୗଜନ ସତେର େଦQବାର କଥା Ng େgେକ )ଜପତ ରୁ ଖାଦ ସ#ଗେଲ
େଯK ବ k େହଉନNେଲ, ପେବଶୀର ପତ ରୁ ଖାଦ

ସ#ଗେଲ େସK ବ k

େହଉNେଲ ଏ େସୗଜନ ସତେର ଆକାP କାହ? େଯ ?
- ଆsା ଆପଣ8ର େସୗଜନ େବାP Kl ନାହ? େଦଖୁl ?
ଗାଡ଼ି ାଟ୍ ବeକ# ସଦାନe ତା ଗାଡ଼ି ଆଗେର ଗାଡ଼ି ରQNବା ଗାଡ଼ି Oଳକ8ୁ
ଡ଼ି କ# କHg େgକଟା ଆେଦୗ ପିg ନୁ େହଁ  अ}କ ବୟସର gଗୁl, ଏଇ ପOଶରୁ
ପ ାବନ େକୗଣସି ସରକାରୀ अଫିସର କr ାସ୍ ଟୁ OK#ଆ ପ# gଗୁl ବାଳ ପା
ଆସି gଣି ସାଟ୍ ପ ାa୍ ଇନ୍ କ# ପିିl ଭଦ अଫିସ#ଆ ପ# gଗୁNେଲ . ଏମି
େଗାେଟ अେସୗଜନ କାମ କ#ବାକୁ ତାକୁ ଆେଦୗ ବା}) ତା ମୁହଁରୁ େସମି gଗୁNg
ସଦାନeର ବାରLାର ପଶz ସେF େସ Kl କହୁ ନNg ଗାଡ଼ି ାଟ୍ ବeକ#, େଯମି Kl
ଭୁ ଲ କ#) େସମି Sବଭୀେର ବସି l
- ମଁୁ ପ% ଆପଣ8ୁ ପOରୁ l ? ପଛେର େକେତ େgକ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କ#ଛW, ଆପଣ
େକାଉ अକଲେର )ଜ ଗାଡ଼ି ଟାକୁ ଆଣି ଆଗେର େଥାଇେଦେଲ ? ଦୁ )ଆେର )ୟମ କାନୁ ନ
େବାP Kl अl ନା ନାହ? ?
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େସ େgକର କାର୍ େଡାର୍ )କଟେର ଠିଆ େହାଇ ପୁଣି ପO#g ସଦାନe Ku
ଆଯ  ! ତଥାପି େgକଟା )ରୁ Fର ରHg ଏେବ େସ ତା ଗାଡ଼ି ସାମzା ଡ ’ରୁ ଗାଡ଼ି ଲଗ୍
ବୁ କ୍ ଓ अନ କାଗଜପତ ବାହାର କରୁ Ng ତା ଆଚରଣ େଦQ ସଦାନe ସତେର

ଡ଼ି ବା

ଆରt କ#Ng ପଥେମ େସ S.Ng, େସ ଯିଏ େହଉ ବରଂ ତାକୁ Mଇଟା ପଶz ପO#
अପଦk କ#ବ, Ku େଶଷେର pମା କ#େଦଇ କHବ - ‘ହଉ ହଉ ଡ଼u, ଆଉ େକେବ .
ଏମି ବ ବହାର େକାଉଠି େଦେଖଇେବ ନାହ?, ନେହେଲ ମାଡ଼ ଖାଇବା )ି ତ ଆପଣ
ସବୁ ଠି େମା ପ# ଭଲେgକ ପାଇେବ ନାହ?’
Ku ତା ଆଚରଣରୁ େgକଟି gଗୁl, ଏଟା େଗାେଟ ଢିअ ଗାଲୁ ଆ ସଦାନe S.g,
ଏ ସରକାରୀ अଫିସରଗୁଡ଼ା କଣ ସବୁ ଏମିଆ ଗାଲୁ ଆ ? ସରକାରକୁ ମା#ପିଟିK
ଖାଇେଲ Ku ଧ% ପଡ଼ି େଲ KLା େଶାଦାେବାକା କେଲ ସୁଧାର ଗାଇ8 ପ# ଆେଦୗ ମୁହଁ
େଖାଲW ନାହ?
ସଦାନeର ପାଟିେଗାଳ ଶୁଣି ଧାଡ଼ି ର ପଛେର ଠିଆ େହାଇNବା କାର୍ ବାgଏ ଆସି
ତା ପାଖେର ପହ ି କାମୁଡ଼ା କୁ କୁ ର ଦୃ ି େର େgକଟିକୁ Oହଁୁ Nେଲ, େଯମି ଧ କHେଲ
 ସି କୁ #ଟି ଆସି K ପହ ି g Ku ଏେତ
ମାଡ଼ି ବସି େବ Kl ସମୟ ପେର ଶମା େମାଟସର
ସବୁ ସେF େgକଟି ଆେଦୗ .ଚ<ତ େହg ପ# gଗୁନNg
- ଆପଣ ଧାଡ଼ି ରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କ# ପଛକୁ )अu ସକାଳୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଏଠି
अେପpା କ#ଛW େସମାେନ କଣ ଆsା ଭକୁ ଆ ? ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଘaାଏ ପେର ଆସି K
ଗାଡ଼ି ଟିକୁ ଆଣି ଆଗେର େଗ{ି େଦଉଛW ? K ସାହାସ ଆପଣ8ର ?
ପଛ ଗାଡ଼ି ବାg8 ~ତରୁ ସବୁ ଠୁ େଟାକା MଶୁNବା ପିgଟା, ମଝିେର ଆଣି ଗାଡ଼ି
ଢୁ େକଇNବା େgକଟାକୁ କHg ଏଥର େgକଟା ଟିKଏ ସଦାନe ଓ ତା ସHତ Nବା अନ
େgକମାନ8ୁ अେନଇg ଓ ଗାଡ଼ି ରୁ ବାହା#g
- Ku ଆପଣମାେନ ଏେତ ବ k େହଉଛW କାହ?K ? େଯମି ମଁୁ େଗାେଟ େବାମା
ଫିି େଦଇl େଦQP ଫା8ା Ng, ଗାଡ଼ି ଟା ଆଣି ଭF କ#େଦP େମାେତ gଗୁl
ଆପଣମାନ8 େସୗଜନ େବାଧ ଟିKଏ କମ୍
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K ଆଯ  ! ଗାଲୁ ଆ8 ମୁହଁ ଟାଣ !! )େଜ ଭୁ ଲ କ#l, Ku अନ ମାନ8ୁ
େସୗଜନ

େଦଖାଉl ଶି pିତ େgକ ଗାଲୁ ଆ େହେଲ ଏଇ अସୁ.ଧା अେନକ Sଷା

ଲେଗଇ ଯୁି କ#େବ Kେହା ବାବୁ ଭୁ ଲ ତ କ#ଛ, ଏେତ ଟାଣ କାହ?K ?
- ଆପଣ8 ପ# ବୟx େgକ8ଠାରୁ ଏହା ଆଶା କ%ଯାଏନା ଆପଣ ଏମି ଭୁ ଲ
କେଲ ପିgମାେନ କଣ ଶି Qେବ ?
େgକଟାର େମା%ଲ୍ ଡାଉନ କ#ବାକୁ କHg ସଦାନe େସଠି ଏକାଠି େହାଇNବା
ଆଉ େକେତକ ଗାଡ଼ି ବାg . ତା8ୁ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ପଦ ଶୁେଣଇେଲ Ku େgକଟି କାହା
କଥାେର େବଶୀ .ବ ତ KLା ପS.ତ େହgପ# gଗୁନNg େସ )ଜ ଗାଡ଼ି ର ଡିKରୁ କଣ
ସବୁ ବାହାର କରୁ Ng
- ଆପଣମାେନ ଜାଣW, ପୃNXର େକେତ ସଂଖ ାେର Ogକ େgକ अଛW ଓ
େସମାନ8 ସଫଳତା ପାଇବାର %kାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ ?
େgକଟି ଡିK ~ତରୁ େଗାେଟ ଜ#େର ପଶି Nବା େମାଟା ଇଂPଶ ବH ବାହାର କ#
ତାକୁ େପାଛୁ େପାଛୁ କHg ବHଟିଏ ନଁା େବାଧହୁ ଏ, ‘ୟୁ କ ାନ୍ ୱିନ୍’ ତା’କଥା ଶୁଣି
େକବଳ ସଦାନe ନୁ େହଁ , େସଠି Nବା अନ

େgକମାେନ . Kl ବୁ ଝିପା#େଲ ନାହ?

ସମେk େକବଳ ପରର ମୁହଁକୁ Oହଁୁ Nେଲ, େଯମି େକୗଣସି ଘରର କବାଟ େଖାPg
େବଳକୁ େସମାନ8 ସାମzାେର ଉS େହାଇl ଏକ .ଶାଳ କା_ )ମତ ପଶz

ହz ସଦାନe,

େgକଟିର େଧୖଯ  ଓ େବପରୁ ଆ ପଣକୁ ସତେର ଧନ ବାଦ େଦବାକୁ Oହଁୁ Ng େକୗଣସି
ବ ି େସK .s KLା େସK ଗାଲୁ ଆ ନ େହାଇNେଲ, ଏେତ ପେ%ଧ ଓ ପକୂଳ
 କ#ବା ସtବ ନୁ େହଁ 
ଘଟଣା ସେF ଏେତ ଶା ଓ .ବ ତଶନ
ୂ Sବେର ଆଚରଣ ପଦଶନ
େତେବ େgକଟି ତା’ର କଥା ସା#ନNg
- ଆପଣମାେନ ଜାଣି ଆଯ  େହେବ େଯ, अ}କାଂଶ ସଫଳ େgକ8ୁ ସଫଳତା
ପାଇବାକୁ େବଶୀ କ କ#ବାକୁ ପଡ଼ି ନାହ? େସମାନ8 ମୁଖ

ଉପାୟ େହg, େବାକା

ମାନ8ୁ ପ#Oଳନା କ#ବା
ସମେବତ କାର୍ ମାPକ KLା ଡ ାଇଭର ମାନ8ର ଏଥର ପୁଣି ଆଯ  ଓ .ର
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େହବାର ପା< େସେତେବଳକୁ େgକଟି ତା ଗାଡ଼ିର ଡିK ବe କ# ବHଟିକୁ ଧ# ତା
ଡ ାଇଭର ସି ଟେର ବସି ସା#Ng ଓ ବHଟିର )j  େକୗଣସି ଏକ अZାୟର ପଥମ
େକେତାଟି ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ବା ଆରt କ#Ng ତା ଆଚରଣରୁ ଏହା ସମେk अନୁ ମାନ କ#ବା
ସହଜ ମଣୁNେଲ େଯ, କାର ମାନ8ର ଏ ଧାଡ଼ି ରୁ େସ ତା ଗାଡ଼ି ବାହାର କ# ପଛକୁ େନବାର
େକୗଣସି .େଶଷ କାରଣ ପାଉନାହ?
େସେତେବଳକୁ ସକାଳର ଖ% }େର }େର ଟାଣ େହଉNg ଏବଂ ଜାoୟ
%ଜପଥେର gଇନ୍ ଟକ ସବୁ େଗାଡ଼ାେଗାଡ଼ି େହାଇ अରଣା ମଇଁଷିପ# ଧାଉଁNେଲ ମଝିେର
ମଝିେର କନକ) ହ#ଣ

ପ# େଟିଆ େଟିଆ କାର୍ ପ? ପଁ ା େହାଇ ଉSନ୍

େହାଇଯାଉNେଲ େସ େଦାକା O’ଟା ଭଲ କ#Ng, Ku ଏ ଶଳା େgକଟା O’ଟାକୁ
ଉପେSଗ କ#ବାକୁ େଦg ନାହ?
ଠିକ୍ େସK େବେଳ ସଦାନe Sବୁ Ng େଯ, ଆଉ ଏ ଗାଲୁ ଆ େgକଟା ସାେର
gଗିK Kl gଭ ନାହ?, ବରଂ ୟାକୁ ଏଇଠି ଡିେଦଇ ଆଉ େଗାଟିଏ O’ ପିଇେଲ ଭଲ
ହୁ अା, ଠିକ୍ େସK େବେଳ ଘଟିg ଏକ अSବୟ ଘଟଣା େgକଟିର ଗାଲୁ ଆମିକୁ ସହ
କ#ନପା#, ସବୁ ଠାରୁ ପଥେମ .ରି ସଚ
ୂ କ ମବ

େଦଇNବା, अେପpାକୃ ତ େଟାକା

MଶୁNବା ଗାଡ଼ି ବାgଟି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ~ତେର ବସି ବH ପଢୁ Nବା େସ େgକଟାକୁ େଗାେଟ
. ତ ଘୁସି ମା#g
- ଶଃ ହା%ମୀ, ଗାଳୁ ଆ... ଗାଡ଼ି ଆଣିK ଧାଡ଼ି ~ତେର ପୁେରଇକ୍ ଗାଲୁ ଆମୀ
କାଢୁ ଛୁ ? ତେତ ଆ ଯM ସଫଳ େହବାର O.କାଠି ନ େଦଇl, ଶଳା...XXXX
ଧଳାହାo... ସରକାରୀ ଶ8%...
ହଁ ା ହଁ ା ହଁ ା କହୁ କହୁ ପିgଟା େସ େgକଟା ମୁହଁେର O# ପା ଟା ମୁଥ ଲେଗଇ
ସା#Ng ଓ େgକଟି ଗାଡ଼ି ~ତେର ଏକ ପକାର େଶାଇବା अବAାକୁ ଆସି ଯାଇNg
अପତ ାଶି ତ Sବେର ଘଟିNବା ଏଭ< अଘଟଣକୁ ହଠାତ୍ େକH ଆଶା କ#ନNେଲ
ସମେବତ अନ

ଗାଡ଼ି ମାPକ KLା ଡ ାଇଭର Sଇମାେନ ଦଉଡ଼ି ଯାଇ ପଥେମ ପିgଟିକୁ

ଧ#ବା ସHତ ଗାଲୁ ଆମୀ ପାଇଁ ଘୁସି ଖାଇNବା େସ େgକଟାକୁ ସା କେଲ ସଭ ସ
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େସaର ସି କୁ #ଟି ମZ, େOର ଗgପେର େପାPସ ପହ ି g ପ# ଆସି ପଛେର େତାଡ଼େମାଡ଼୍
େଦେଖଇg ଏବଂ ଭଦ େgକ8ୁ େନଇ ଏସି ଥvାେର ବେସଇ ପାଣି ଗିgେସ ପିଆଇg
େତେବ ଏH ଘଟଣାର ସବୁ ଠାରୁ ଆଯ  କର Mଗଟି େହg, ଗାଲୁ ଆମୀ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇNg
େସ େgକଟାର ଆଚରଣେର େକୗଣସି .େଶଷ ପ#ବFନ େହାଇNବା ପ# େକH ଲp
କ#ପା#େଲ ନାହ? ଏବଂ ତା ଗାଡ଼ି ଟି ପବ
ୂ ବତ ଧାଡ଼ିର େସH Aାନେର ହ? ରHg, େଯଉଁ
Aାନପାଇଁ ଏେତ ସବୁ କାv ଘଟିଯାଇNg
ର.ବାରର େଗାଟିଏ ସୁeର ସକାଳ ଏମି अଘଟଣେର ଆରt େହବ େବାP
S.ନNg ସଦାନe େସ େଦାକାନକୁ ଯାଇ ପୁଣି େଗାେଟ O Kଣିg ଓ ତାକୁ ଧ# ଗାଡ଼ି କୁ
ପେଳଇ ଆସି l K ନାହ?, ତା େବଗପତ ଓ େବ ାସି ଓର୍ ଧ# ଆସି ପହ ି g େଗାଟାଏ
ଟାଇ~ଡ଼ା ଚଇ)ଫିଟ୍ େଟାକା ତା ସାେର େଗାଟିଏ ଝିअ . अl େସମାନ8 ମୁହଁକୁ
େଦQେଲ gଗୁNg, ଏ ସା% ସଂସାରଟା %ମ%ଜ ପ# OPl, ଗଁ ା ଛକେର କଦL ଫୁଲ
ଫୁଟିl, ଆଉ େକ< କ#ବାକୁ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େଗାପୀମାେନ ଉପଲ ହାଃ ହାଃ
ହାଃ େକେଡ଼ ହସ ହସ ଏମାନ8 ମୁହଁ
- ଏ¡କୁ ଜ ମି ସାର୍... ମାଇଁ େସଲ୍ଫ୍ )କୁ {
- ଆv୍ ମାଇଁ େସଲ୍ଫ ସମି ... ସମି ଶମା ...
ଗାଡ଼ି େର ବସି ବସି O’ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କ#ବାକୁ Sବୁ Ng େବେଳ ଏଇ ଦୁ ଇଜଣ )ଜ
ପ#ଚୟ େଦେଲ ଓ େଗାଟିଏ େବ ାସି ଓର୍ ସଦାନe ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ
ପାୟ ସମାନ ବୟସର େହେବ, ଏଇ ଧର ପ ଶି KLା ଛ.ଶି  ଝିअଟିଠାରୁ ପୁअଟା
େଦQବାକୁ ସୁeର େଗାଲ ମେଟାଲ୍ େତେବ ଝିअଟାକୁ . अସୁeରୀ କH େହବ)
ସଦାନeକୁ େକୗଣସି ଯୁଆନ୍ ଝିअ अସୁeରୀ gଗW ନାହ? ଏ ଝିअଟି ସୁeରୀ େଯେତ େବଶୀ
 ୀୟ କHେଲ ଚ<ବ ଟିKଏ अଫ୍ କଲର୍ ଏଇ ଧରu ଯM
ନୁ ହଁ ତାଠୁ अ}କ ଆକଷଣ
ପୁअଟି ଶାହରୁ ଖ ଖଁା େହg, ତା େହେଲ ଝିअଟା .ପାଶା ବସୁ େହବ େଚେହ% ବହୁ ତ
 ୀୟ अବଶ 
ଆକଷଣ
ସଦାନe

ଡ଼ି ଯିବାର Ng, କାରଣ ଏେତସବୁ ଘଟଣା अଘଟଣ ପେର େସ ଆଉ ବକ୍

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ

ନବମ ବଷ, ପ ମ ସଂଖ ା
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 କୁ େସ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପା#g ନାହ? Kl
ବକ୍ େହବାକୁ Oହଁୁ ନNg Ku ଝିअଟାର ଆକଷଣ
ସମୟ ଏଇ ଦୁ ଇଜଣ8 ସହ .େତଇେଲ ମନ ହାଲୁ କା େହାଇଯିବ S.g େସ ଏ ଫି ଗାଡ଼ି
ସଭ ସିଂ ପାଇଁ ଆସି K ତ Kl ମି<g ନାହ?, ବFମାନ ପଯ   ଖାP ଗା<ମe ଝଗଡ଼ା ଓ
ହାତାହା ସି ନ୍ ହ? େଦQବାକୁ ମି<l ଏେବ େଗାଟିଏ େ%ମାaିକ୍ ସି ନ୍ େହଉ
ଗାଡ଼ି କବାଟ େଖାP ସଦାନe ବାହାରକୁ ଆସି g ପrାି କ O’ କପଟା ଫିିେଦଇ
ଝିअଟି େଦଇNବା େବ ାସି ଓର୍ ଉପେର ଆQ ପେକଇg
- ସାର୍ ଆେମ େହଉଛୁ, କାର ଗାେଡନ୍ କ&ାର ଏକ୍କୁ ଟିଭ୍ ସି ଧା କ&ା ସହ
ଆମର ଡିଲ୍ ଆମ ପାଖେର ଆପଣ8 କାରର ସୁeରୀକରଣ ପାଇଁ ସବୁ ଏPେମa୍ ରHl,
Ku ଏେବ କ&ା ଆମକୁ େକବଳ ଦୁ ଇଟି ପଡ୍ େସଲ୍ କ#ବାକୁ କHl େଗାଟିଏ େହg
ଆପଣ8 ି ୟ#ଂ କଭର୍ ଏବଂ अନ ଟି େହg ଆପଣ8 ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ହାଇଫାଇ अଡ଼ି ଓ
େପrୟର୍ େଦଖu, ଯM ଆପଣ8ୁ େକୗଣସି ଟା . ଭଲ gଗିg
ସଦାନe େବ ାସି ଓର୍ େଦଖୁ େଦଖୁ ଝିअଟି ତା ପାଖକୁ gଗି ଆସି ଏତକ କHg
ଝିअଟି )ଜ େପାଷାକେର ଏକ अoବ ଆଘାଣଯୁ ବଡ଼ି େର ବ ବହାର କ#l ଏ ବାସzା
ପୁअ8ୁ ପାଗଳ କ#େଦବ )ୟ ସକାଳର )ତ କମ  ସା#ନNବା ସଦାନe ପାଖକୁ
gଗିଆସି ଝିअଟି େବଶ୍ ସହଜ ଢେର କ&ାର ପଡ଼ .ଷୟେର ବୁ େଝଇବାେର gଗିl
ଝିअଟିକୁ ଆଉ ଟିେକ )#େଖଇ େଦQg ସଦାନe ଗଠନ ବହୁ ତ ସୁeର ଓ ସu<ତ
ଝିअଟି େଗାେଟ

ପା ନ ା~ କଲର ପ ାa ଓ ପତଳା ଧଳା ଗ{ିକୁ ଇନ୍ କ# ପିିl େତଣୁ

େଦହର ଗଠନ ସହଜେର ବା# େହଇଯାଉl
ସଦାନeକୁ gଗିg ସେତ େଯମି ଝିअଟି )ଜ ଶରୀର .ଷୟେର ସ&ୂ( ଜାଣିl
ଆଉ କଥା କHବା େବେଳ ତା अଭୀ ଓ ଆQ Oଳନାରୁ ତାହା ସହଜେର अନୁ େମୟ
େହଉl ଆଖାପାଖର ଗାଡ଼ି ବାgଏ ମZ ତାକୁ Oହ? ରHଛW ପୁअଟି अବଶ ପଛକୁ अନ
ଗାଡ଼ି ବାg8 ପାଖକୁ OPଗgଣି
- ସାର୍ ଆପଣ8 କାରକୁ େନଇ ଆପଣ8 ସ ପz କ’ଣ ?
େଯେତେବେଳ ସଦାନe Sବୁ Ng, ଝିअଟିକୁ ଗାଡ଼ି ~ତରକୁ ଡାK େନବ ଏବଂ
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~ତେର ବସି Kl ସମୟ )େ%ଳାେର ଗପିବ େସେତେବେଳ ଏH ପଶz ଝିअଟି ପO#g
ତା’ର ମେନ ପଡ଼ି g अେନକ Mନ ତେଳ ପୀତାLର ଓଝା େବାP େଗାଟିଏ େgକ ଏମି ଏକ
ପଶz ତା’କୁ ପO#Nବା କଥା ପୀତାLର ଏକ ବହୁ %ୀୟ କ&ା ‘ଆମେୱ’ର ଏେଜ
େସେତେବେଳ େସ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କ# ଆସି Ng ସଦାନe ରହୁ Nବା ଫrାଟକୁ  ଦାଢ଼ୀ ରQK
େଗାେଟ ସଫା ସୁତ% ପିg ‘କାଉ ମୁହଁେର କା’ ପ# ତା ମୁହଁେର ସବୁ େବେଳ େଗାଟିଏ
अବାkବ ହସ gQK ଥାଏ ସଦାନe ବୁ ଝିପାେର),

ହzା ନାହ? K ପ#ଚୟ ନାହ? अଥଚ

ସବୁ େବେଳ ଏମି ହେସ କାହ?K ? Mନେର େଯେତଥର େଦଖାେହବ ପO#ବ, େକମି
अଛW ସାର୍ ? ଆେମ େକେତେବେଳ ଟିେକ ଫି’େର କଥା େହବା Mେନ ସଦାନe ଆସି
ବସାେର ପହ ି l K ନାହ?, ପୀତାLର ଆସି K ହାଜର ସଦାନe ପ ାaସାଟ୍ ବଦଳାଇ
ବାଥରୁ ମ ଯିବାକୁ ବାହା#l, ପୀତାLର ପO#େଦg - ସାର୍ ଆପଣ8 fବନର ଲp
କଣ ?
ସଦାନe େସMନ ସଂZାେର ଟିେକ S ମା#େଦଇ ଆସି Ng )ଶାଟା ହାଲୁ େକଇ
ହାଲୁ େକଇ ଧରୁ Ng ପୀତାLର କଥା ନଶୁଣି େସ ବାଥରୁ ମ୍ ~ତରକୁ ପଶି ଗg ଓ S.g - ଏ
ଚଇ)ଫିଟ୍ େOଡ଼ଗକୁ ଆ ଲୁ ଣମ#ଚ େଦଇ େOେବଇK ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆସି l
ଆମେୱ ପPସି କ#ବାପାଇଁ Ku ପୀତାLରର ପଶz ସଦାନeକୁ $eେର ପେକଇg
ସତେର, ଏ fବନର ଲp କଣ ? େସ )ଜକୁ )େଜ ଏ ପଶz େକେବ ପO#)
ଉFର େଦg - ଲp ଆଉ କଣ, ଏକ ସୁeର ଓ अଥପ(
ୂ  fବନ अବାHତ କ#ବା
ପୀତାLର ପO#g - ଆପଣ କ’ଣ OହାW ନାହ?, )ଜର େଗାେଟ ସୁeର ଘର
େହଉ ?
ସଦାନe ଉFର େଦg - ପୃNXେର Kଏ Oେହଁ ନାହ? ଏ କଥା ?
ପୀତାLର ପୁଣି ପO#g - ଆପଣ କଣ OହାW ନାହ?, ଆପଣ8 ମାଆ ସୁeର
ଗାଡ଼ି େର ବସି ମeି ର ଯାଆu େବାP ?
ସଦାନe ଉFର େଫେରଇg - ମାଆକୁ ଦୁ )ଆର ସବୁ ସୁଖ େଦବାକୁ େଯ Oେହଁ ନାହ?
େସ ମଣିଷ ନୁ େହଁ ...
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ପୀତାLର ଏଥର अସଲ ମ{ି କଥାକୁ ଆସି g - Ku ଆପଣ ଏଇ ସାଧାରଣ fବନ
~ତେର କଣ ଏ ସବୁ ହାସଲ କ#ପା#େବ ?
- ମାେନ ?
- ମାେନ, अ ସରଳ ସାର୍... ଏଇ OKରୀ ବ ବସାୟ... ଏଇ ଆୟେର ଏ ସବୁ ଠୁ
ଆପଣ8 ସ ପz ବହୁ ଉj େର...
- ତା’େହେଲ
- ଆପଣ Mନକୁ ମାତ ଘaାଏ ସମୟ େଦେଲ ଆପଣ8 fବନ ବଦ<ଯିବ
- େକମି..???
- ଏହାର ସରଳ ଉପାୟ େହg ଆମେୱ େସବା କ#ବା
- େସବା ? ଏହା କଣ ଏକ ପକାର ଦ#ଦ ନା%ୟଣ େସବା ?
- ହଁ , େସଇୟା େବାP ହ? Sବu
- ତା େହେଲ କ’ଣ କ#ବାକୁ ପଡ଼ି ବ?
- ଆପଣ ଆପଣ8 ଘରର ଏଇ ଜାଗାେର େଗାେଟ .%ଟ ସୁeର ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ର ଛ.
ଟାu
- ଛ. !!!
- ହଁ ... ଛ. ସକାଳୁ ଉଠିେଲ େଯେତେବେଳ ଆପଣ8 ଆQ େଖାPବ ଆପଣ8
ଆQ ସାମନାେର େଦQେବ ଆପଣ8 fବନର ସ ପzକୁ...
ପୀତାLରର କଥା ସବୁ ସଦାନeକୁ gଗୁNg Sଗବତ ଟୁୀର ଚଉପw ପ# ତା
ଶରୀରେର }େର }େର ସଂଚ# OPNg S)ଶା ଏଇ ସବୁ ବାFାଳାପର ପାଖାପାQ
ପଇଁO<ଶି ମି)ଟ୍ ପେର ପୀତାLର ତାକୁ ଆହୁ # अଧଘaା ବୁ ଝାଇg ଆମେୱ ବ ବସାୟ
ସଂପକ ତ ସବୁ କଥା ସଦାନe

ଡ଼ି ଯିବା अବAାକୁ ଆସୁ ଆସୁ କHg, ପୀତାLର ବାବୁ ,

ଘaାଏ ନୁ େହଁ ... ଆପଣ ଏ େଯଉଁ କଥା କHେଲଣି, ଇେୟ େମାର ସା% fବନ େନଇଯିବ ମଁୁ
େଯ Mେନ ବଡ଼େgକ େହାଇଯାଏ, ଏ କଥା େମା ମାଆ Oେହଁ  େସ . କାରେର ବସି ସଂସାର
ବୁ ଲୁ ମଁୁ ଏକଥା Oେହଁ  Ku ଘର KLା ଗାଡ଼ି ଟିଏ ନ େହେଲ େଯ େମା ମାଆ ଆତହତ ା
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କ#ବ େସମି अବAାେର ମଁୁ ନାହ? ଆପଣ8ର ଏ ଆମେୱ େନୗଟ8ି ପାଇଁ ସମୟ ନାହ?,
अଥ ନାହ? K ଇyା ନାହ? ତେମ ଯM fବନର अଥ ଭଲକ# ବୁ ଝିଛ, ତା’େହେଲ ଏମି
େଫାକଟ अବAାେର କାହ?K ବୁ P ବୁ P ଆମେୱ କରୁ ଛ ?
ସଦାନeର %ଗ ପ ମକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇNg S)ଶା ପେର ତାକୁ ବହୁ ତ େଯାରେର
େSକ gଗୁNg Ku ପୀତାLର ତାକୁ fବନର ତF ବୁ େଝଇବାେର gଗିNg ଖାP
େପଟେର ଯM ତF ବୁ େଝଇ ହୁ अା, େତେବ େଦଶର ସବୁ

 କ
~କାରୀ ଦାଶ)

େହାଇଯାଆେ ତା କଥା ଶୁଣିବାପେର अବଶ ପୀତାLର ଏମି ଉSନ େହାଇଗg େଯ
େକେବ ସାମzା ସାମିz େହବାର ସାହାସ କ#g ନାହ? ତା ମୁହଁେର ସଦାନe ଆଉ େକେବ
ପrାି କ ହସ େଦQ)
ସଦାନe Sବନାରୁ େଫ#g େବଳକୁ ଝିअଟି ଗାଡ଼ି ~ତେର ବସି େଗାେଟ ସୁeର
ି ୟ#ଂ କଭର କାଢ଼ି ସଦାନe ଗାଡ଼ି ି ୟ#ଂେର ଲଗାଉNg ସଦାନe . ଗାଡ଼ି ~ତେର
ବସି g ଏବଂ ଝିअଟିକୁ )#େଖଇ େଦQବାେର gଗିg .ବାହ ପେର େବାଧହୁ ଏ ପଥମଥର
େସ େକୗଣସି ଯୁବoକୁ ଏେତ ପାଖରୁ ଏେତ େgଲୁ ପ ଦୃ ି େର େଦଖୁNg
ସଦାନe ପO#g - ସମି ଆପଣ8 ଘର େକାଉଠି ?
ଝିअଟି େସମି କାମ କରୁ କରୁ ଉFର େଦg - %ଉରେକg ପକୃତେର ଆମ ଘର
ଛଶଗଡ଼ Ku ପାପା %ଉରେକgେର OKରୀ କ# ଏା.rସ୍ େହଇଛW
ସମି େଗାେଟ ଭଲଘରର ଝିअ ପ# gଗୁl ସଂxାର ଜଣାअl େଗାେଟ ଭଲ
େପମିକା େହବାଭ< ସବୁ ଗୁଣ ତା ~ତେର ଖୁeି େହାଇ ରHl ଏଇ ରର ଝିअ
ସଦାନeକୁ ଭଲ gଗW
- ତମ ପ ାେରaସ୍ କଣ କରW ?
- ପାପା ଆର୍ଏସ୍ପି େର ଆକାଉaାa୍ Ng, ମାମା ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ଆଉ ମଁୁ ଜେଣ
ଝିअ
- ତା ମାେନ ତୁ େମ େବଶି େଗଲr ାେର ବଡ଼ େହାଇNବ
ସଦାନeର କଥାେର ସମି ସାମାନ ହସି େଦg ଝିअଟିର ଶରୀର ଖୁବ୍ ହୃ ପୁ
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ପ ାa ଓ ବା)ୟାନ୍ ପିି େଡୀ ଆଉ େହଲ୍M gଗୁl ଏେବ େସ ସଦାନeର ଖୁବ୍
ପାଖେର ବସି l ତା େଦହର ବାସzା ସା% ଗାଡ଼ି େର େଖଳୁ l ସଦାନeର ଇyା େହଉNg
 େର ଆPନ କ# ଜାବୁ ଡ଼ି ଧ#ବାକୁ , Ku ସାହାସ କ#ପା#g ନାହ?
ସମି କୁ ସପଣ
 ଲ gଗୁl
- ସାର ଆପଣ ଟିେକ )େଜ ି ୟ#ଂ ଧ# େଦଖu, େକମି କଂଫେଟବ
କଭର ଲେଗଇ ସା#ବା ପେର ସମି ଏହା କH ସଦାନeକୁ ସେତ େଯମି ଆହାନ
କରୁ Ng, ଏେବ ଆସu ସାର୍, ମଁୁ ପkୁତ
ଡ ାଇଭର ସି ଟେର ବସି Ng ସମି  ସଦାନe ପାଖ ସି ଟେର ବସି ି ୟ#ଂକୁ ଟିେକ
ଧ#g ସତେର ତାହା ଖୁବ୍ ମୁgୟମ gଗୁNg ଏଇ ସମୟେର ସମି ସଦାନeର ହାତ
ଉପେର ହାତକୁ Oପିଧ# ହସି ହସି କHg - ଖାP ଏମି ଧ#େଲ କଣ େହବ ସାର୍? ଟିେକ
ଚେଳଇK . େଦଖu ଜାଣିପା#େବ େକେତ ଭଲ gଗୁl...
ଏହା କH େସ ସଦାନeର ହାତ ସHତ ି ୟ#ଂକୁ ଦୁ ଇO#ଥର ବୁ େଲଇ େଦg
ସମି ର ହାତ ଖୁବ୍ ଗରମ gଗୁNg େସ ଖୁବ୍ ଦୁ  ଝିअଟିଏ ପ# ହସୁNg gଗୁNg େସ
ସଦାନeକୁ ଆକଷତ କ#ବାପାଇଁ କଥାସବୁ କହୁ l ତ େସ ସତେର ସମି ର ହାତକୁ
ଜାବୁ ଡ଼ି ଧ#g ଓ ି ୟ#ଂ ବୁ gଉ ବୁ gଉ କHg - ଖାP ି ୟ#ଂ ଧ#େଲ କଣ େହବ, ଗିୟର୍
ପଡ଼ି ବ ଆଉ ଗାଡ଼ି OPେଲ ହ? ମଜା gଗିବନା
ସମି େବାଧହୁ ଏ ବୁ ଝି ସା#Ng ସମି ର ଇଶା% େସ Oପି Oପି ହସୁNg
କHg - ଆପଣ8 ଗାଡ଼ି )େଜ ଚେଳଇ େଦଖu, େକମିତ୍ gଗୁl ଜାଣିଯିେବ)...
ସଦାନe ଉଲr ସି ତ େହାଇ ଆସୁNବା େବେଳ ସମି ଡ ାଇଭର ସି ଟ୍ ଡ଼ି ଠିଆ
େହାଇଯାଇNg ସଦାନe )ଜ ସି ଟେର ବସି ବା ପେର ସମି ପାଖ ସି ଟେର ଆସି
ବସି ଯାଇNg ଗାଡ଼ି ାଟ୍ କ#େଦଇ gଗିNବା ଲLା gଇନରୁ ବାହା# ଆସୁNବା
ସଦାନe ପାଖେର ସମି  ପଛରୁ अନ ଗାଡ଼ି ବାgଏ Oହ? ରHNେଲ ଫି ସଭ ସିଂ ପାଇଁ
ଝଗଡ଼ା କରୁ Nବା ସଦାନe ହଠାତ୍ अନୁ ଭବ କରୁ Ng ସେତ େଯମି େସ ଫି ସଭ ସିଂ ପାଇଁ
ତା ମନେର ଆଉ େgଭ . ନାହ?
ଗାଡ଼ି ହାଇେୱ ଉପେର अନବରତ OPNg अେନକ ଦୂ ର ଯିବାପେର ସଦାନe
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अୋବର ୨୦୧୪

58

କହୁ Ng - ତମ ପ# ଝିअ ମେତ ଭଲ gଗW
- କାହ?K ? ଗାଡ଼ି ଝରକାର ଟିେaଡ଼୍ ଗrାସ୍ େଦଇ ବାହାରକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ସମି
ପO#g
- ଜାେଣ), Ku ତୁ େମ S# େଖାg... ଆକାଶେର ଉଡୁ Nବା ଏକ .େଦଶୀ
ପpୀପ#...
- ପpୀର . ଦୁ ଃଖ ଥାଏ
- ଥାଇପାେର... Ku ଦୁ ଃଖ କାହାର ନଥାଏ ?
- ଆପଣ8 ଦୁ ଃଖ କଣ ?
- େଖାେଲ ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଆସି ପାଖେର ବସି େବ, ନ େଖାେଲ କୁ ଆେଡ଼ ନNେବ...
େସNପାଇଁ ମଁୁ େସNେର ମାେତନା...
- ୱାଓ... େଗଟ୍ N8ିଂ...
- ତେମ କଣ ତମର ସବୁ ସୁଖକୁ अନ ପାଖେର ବାaିMअ ?
- ଇyା ତ ହୁ ଏ ... Ku )ଜ ପାଇଁ ତ Kl ସାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ...
- ସାଇବ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ?
- ଆପଣ8 ପ# େଖାg ହୃ ଦୟର େgକଟିଏ ପାଇଁ....
ଗାଡ଼ି େଗାେଟ ବଡ଼ ପଡ଼ି ଆ ମଝିେର gଗିNg ଖୁବ୍ )ଟିଆ ଜାଗା ପାଖାେର
େଗାଟିଏ ବkି ଆଉ ଦୂ ର ଯାଏଁ ଖାP ବଣ ସହରଠୁ େବଶ୍ ଦୂ ରେର ଗାଡ଼ି ~ତେର
ସଦାନe ଓ ସମି ... େକେତ ସମୟ .ଯାଇNg ଶା ପ#େବଶଟା अଶା େହାଇ
ଉଠୁ Ng ସଦାନe ସମି କୁ )ଜର अ )କଟେର ପାଇNg େକମି ସମୟ .ଗg
ଜଣାପଡ଼ି g ନାହ?
ଗାଡ଼ି ଏେବ ସହର ମୁଖା େହାଇ ଧାଉଁNg ସଦାନe ଉଲr ସି ତ Ng, ସମି )ଜ
େବଶ ଓ େପାଷାକ ପ#ପାଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ବାେର gଗିNg ଏନ୍ଏଚର କଳାପିଚୁ %kାେର ଗାଡ଼ି
OPNg ସମି ଝରକା େଖାP ବାହାରୁ ଆସୁNବା ପବନକୁ अନୁ ଭବ କରୁ Ng
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ସଦାନe ମେନ ମେନ

ା କରୁ Ng, ସମି କଣ ସଦାନeକୁ ଭଲ ପାଏ) ?

ସଦାନe କଣ େକବଳ େଦହଟିଏ ? େହଇNବ Ku ଫି ସଭ ସ୍ଟା ମe ନNg
ଶମା େମାଟସ ଆଗେର ସଦାନeର ଗାଡ଼ି gଗିg େବଳକୁ

ସମୟ େବଶୀ

େହାଇନNେଲ ସୁjା େଗଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇNg ସି କୁ #ଟି କHg, ଶେହ ଗାଡ଼ି େହାଇଗg
ଆsା ଆ ବe ପୁଣି ଆସା ର.ବାର Mନ ଫି ସଭ ସିଂ େହବ ଏଇ ସମୟେର
ସମି ରୁ ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହr ଇ )ଜ ସହକମୀ କୁ େଖା େଖା xୁଟିେନଇ ଏକା ଏକା %ଜ%kାେର
ହଠାତ୍ କୁ ଆେଡ଼ ଉSନ୍ େହାଇଯାଇNg
ଆେର େର... ସମି ର େମାବାଇଲ୍ ନLରଟା . ରQବାକୁ ସଦାନe ଭୁ Pଗg ହଉ
ଯାଉ େଦQବା ଆର ର.ବାରକୁ ...

amareshabiswal72@gmail.com

ଇ/୩୧୧, ୟୁ)ଟ୍-୮, ଭୁ ବେନଶ ର-୧୨

େଫାନ୍ : ୯୮୬୧୪୧୫୩୭୭ / ୯୭୭୭୫୮୮୮୯୧
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ବାତ1ା ସମୟେର ସାବଧାନତା
ପବନର ପSବ
ବାତ ା ସମୟେର ପବଳରୁ अ ପବଳ େବଗେର ପବନ ବHବାର ସtାବନା
ରHNବା େହତୁ , େଯେତଦୂ ର ସtବ )ଜ ଘର KLା େକୗଣସି ସୁରpି ତ Aାନେର ରହu,
ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରu ନାହ? ଦୁ ବଳ େକାଠାଘର, Oଳଘର ଆM Aାନେର ପବନର
ପSବେର କା Sିପଡ଼ି ବା KLା Oଳ ଉଡ଼ି ଯିବା अବAା େଦଖାେଦଇ ପାେର, େସHପ#
Aାନ ଶୀଘ ପ#ତ ାଗ କରu ପବନର େବଗ अନୁ ନ अଶି ରୁ ଶେହ Kେgମିଟର ପଘaା

ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ

ରHେଲ ସୁjା ଏହା ପଭୂତ p ଘଟାଇପାେର, )ଜ ଘର ସାମନାେର Nବା ଯାନବାହାନକୁ
ଭଲSବେର Aାୟୀ kt KLା ଘରର ପିgର୍ ଆMେର ବାି Mअu ଘରର ଝରକା କବାଟ
ଭଲକ# ବe କ# ରଖu ପବନ ପSବେର ଝରକାେର gଗିNବା କାଚ Sିଯାଇ ଘର
~ତେର अkବ k Sବେର ପଡ଼ି ଯାଇପାେର େତଣୁ କାଚ ଝରକା )କଟେର ଘର ~ତର
ପାଖରୁ ଖବର କାଗଜ KLା କନା େଦଇ ବe କ# Mअu ପବଳ େବଗେର ବହୁ Nବା
ପବନେର ଉଡ଼ି ଆସୁNବା ଧୁ<କଣା ଆମ େଦହେର ଛୁ ି ପ# େଫାଡ଼ି େହାଇ pତ ସୃି
କ#ପାେର, ଏବଂ .େଶଷତଃ ଚpୁେର ଏହାର ପSବ अ}କ େହାଇପାେର, େତଣୁ ଏNରୁ
)ଜକୁ ରpା କରu ତ ଉପେର gଗିNବା ଡିସ୍ ଆେaନାକୁ ଯM ସtବ ହୁ ଏ ଓେହr ଇ
ଆଣu ପାଣିଟା8ି Nେଲ େସNେର େଘାଡ଼ଣିକୁ ଭଲSବେର ବାି Mअu KLା ତା’ଉପେର
ଓଜନଦାର )ଷ / ବାP ବkା ରQMअu ଯM ଆପଣ8 ଘରର େକୗଣସି ତ ଟିଣ KLା
ପrାି କ୍ ପଟିେର େହାଇଥାଏ େତେବ ତାହା ଉପେର S# ବାPବkା ରQେଦେଲ ତାହା ଉଡ଼ି ବ
ନାହ? ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସtବ ଆଶୟେଦଇ ରଖu ପବନର ପSବେର .ଦୁ ତ
ଖୁa ଉପୁଡ଼ିଯାଇ ଆପଣ8 ଯାନ ଉପେର ପଡ଼ି ଯାଇପାେର ଘରର ପାେଚରୀ )କଟେର
େକୗଣସି )ଷ ରଖu ନାହ?, ପବନର ପSବେର ପାେଚରୀ Sିଯାଇପାେର

ପାଣିର ପSବ
ବାତ ା ସମୟେର େହଉNବା ବଷା େବେଳ େବେଳ ସମା%ଳ Sବେର ବH
ଆପଣ8 ଘର ~ତରକୁ ଆସି ପାେର, େତଣୁ ଝରକା, କବାଟ ଫା8େର କନା.vା KLା
ଜ#େଦଇ ଭଲେର ବe କ#Mअu ଘର ~ତରକୁ େଖାgNବା େଭaିେଲଟର ମାନ8େର
ମgଟ କାଗଜ, ଜ# ଓ ଇଟା ଆMେଦଇ ବe କ#Mअu ବଖ%ମାନ8ର ତେଳ Nବା

ଆହାନ ଇ-ପକା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ( )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ େର ଡା େଜ ା ପସାଦ ପ6ନାୟକ8 $ା% ପକାଶି ତ
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ପଦାଥମାନ8ୁ ଉପରକୁ େଟKMअu, େଯପ# ପାଣି ଆସି େଲ ମZ େସ ସବୁ ବତୁ # ନଯାଏ
ବାତ ା ସ#ଯିବାପେର ମZ ବଷା अେନକ ଘaାରୁ ଆରt କ# अେନକ Mନ ପଯ  
େହାଇପାେର ଏବଂ ଏହାର ପSବେର ବନ ାପ# ପ#Aି  ସୃିେହାଇପାେର ଏH
ସମୟେର ସ#ସୃପମାେନ ଘର ~ତେର ପେବଶ କ#ବା ଭୟ ରHପାେର, େତଣୁ ଯଥା ସtବ
ଘରର $ାର ସବୁ ବe ରଖu अେନକ Mନ ପାଣି ଜମା େହାଇ ରHବା ଫଳେର ମଶାମାl
ଉପଦ ବ େଦଖାେଦଇପାେର, େତଣୁ ପବ
ୂ ରୁ ହ? ସତକ ରୁ ହu

.ଦୁ ତର ପSବ
ବାତ ାପେର .ଦୁ ତ ସରବ%ହ )ୟ Sବେର ବାଧାପାi େହାଇପାେର, େତଣୁ
ଆନୁ ସିକ ବ ବAା କ# ରQବା ଦାୟିତ ଆପଣ8ର ଘେର ଡି.# ବo, ମହମବo
KLା #Oେଜବଲ୍ gଇଟ୍ ରQNେଲ ଭଲ अେନକ Mନ ପଯ   .ଦୁ ତ ସରବ%ହ ବe
େହବାଫଳେର fବନଯାପନ अସହ gଗିପାେର େତଣୁ େମାବାଇଲକୁ ପୁ% Oଜ କ# ରQବା
ଉ ତ ଘେର ଟି~ ଆଉ କ&ୁ ଟର OPବ ନାହ?, େତଣୁ କ ାରମ୍, ତାସ୍, ଲୁ େଡ଼ା ଆM େଖଳ
ସାମଗୀ ସ ୟ କ# ରQବା ଭଲ

ଖାଦ େପୟ ବ ବAା
ବାତ ା ପେର ମZ fବନ Oଲୁ ରHବ ଏବଂ ବ ି ବାପାଇଁ ଖାଦ ର ଆବଶ କତା
)ୟ ରHl େତଣୁ ମୁଖ ତଃ ଶୁQg ଖାଦ , ଆଳୁ , ପିଆଜ, ଚୁ ଡ଼ା,

), ଗୁଡ଼, ପ)ପ#ବା

ଆM ଆଣି )ଜ ଘେର ସଂଗହ କ# ରQବା ଉ ତ .ଦୁ ତ ସରବ%ହ ବାଧାପାi େହେଲ
ଘେର Nବା ଫି ଜ୍ କାମ େଦବନାହ?, େତଣୁ େଯଉଁ ସବୁ ଖାଦ

ପଦାଥ .ନା ଫି ଜେର

ରHପା#ବ େସଇ ସବୁ )ଷ ଜମା କ# ରଖu ଶୁQg ଖାଦ ଯଥା .xୁଟ୍, ମି¡୍ଚର୍,
ଦାWKP, ସୁପୁଲୁ, ପା&ଡ଼, ବଡ଼ି , ଆOର ଇତ ାM )ଷ अେନକ Mନ ପଯ   ରHପା#ବ
ଏହା ବ େରକ अଟା, Oଉଳ, ସୁ, ଚୁ ଡ଼ା ଇତ ାM )ଷ ମZ ରQNେଲ ଭଲ
ବାତ ାପେର ପିଇବା ପାଣିର ସ8ଟ େଦଖାେଦଇପାେର, େତଣୁ ଘେର ଫିËର KLା
ହାେgେଜନ୍ ବଟିକା ଆଣି ରQେଲ ଭଲ ପାଣିକୁ ଗରମ କ# ଫୁଟାଇ ତାକୁ ଣି ପିଇେଲ .
ଚ<ବ
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ସ ାA ସମସ ା
ବାତ ା ପରବFୀ ସମୟେର .େଶଷତଃ ଶି ଶୁ ଓ ଦୁ ବଳ ସ ାA Nବା ବ ି ଏବଂ
ବୃ jବୃ jାମାନ8ୁ अେନକ ପକାରର େ%ଗ େଦଖା େଦଇପାେର ଥvା କାଶ, ଜର ଇତ ାM
େ%ଗପାଇଁ ଆବଶ

ୟ ଔଷଧ ଘେର ରQNେଲ ଭଲ ମୁvବ ଥା, େଦହହାତ ବ ଥା ପାଇଁ

ବ ଥା)ବାରଣ କରୁ Nବା ଔଷଧ . ଆପଣ ରQNେବ େପଟ େ%ଗ ଯଥା ଆମାଶୟ
(ଡାଇ#ଆ), କେଲ% ଇତ ାM ମZ ପାଣିେର ସଂକ ମଣ େଯାଗଁୁ େଦଖା େଦଇପାେର େସଇ
ସବୁ େ%ଗପାଇଁ ଘେ%ଇ

K|ା ସେମତ Kl Kl ଔଷଧ ଘେର ଆଣି ରQବା ଉ ତ

अେନକ ସମୟେର ଶି ଶୁମାେନ ମାନସି କ Sବେର ଆଘାତ ପାଇଥାW, ଏHପକାରର
ଦୁ ବପାକ େସମାନ8 େକାମଳମ ମନେର ଆଘାତ େଦଇପାେର, େସଇNପାଇଁ େସମାନ8ୁ
ବୁ େଝଇବା ଏବଂ ସାମାନ କ#ବା ଦାୟିତ ଘରର ବଡ଼ମାେନ କ#ବା ଉ ତ

େଯାଗାେଯାଗ अବ ବAା
ବାତ ା ପରବFୀ ସମୟେର େଟPେଫାନ୍ ତାର lଡ଼ି ଯିବା େହତୁ େଯାଗାେଯାଗେର
अସୁ.ଧା େହାଇପାେର अବଶ

େମାବାଇଲ୍ େଫାନର ଯୁଗେର अ}କାଂଶ େgକ ଆଉ

େଟPେଫାନ୍ ବ ବହାର କରୁ ନାହାW, ତଥାପି େଯଉଁମାେନ )ଜ ଘେର େଟPେଫାନ୍
ସାହାଯ େର ଇaର୍େନଟ୍ ବ ବହାର କ# .େଦଶେର ରହୁ Nବା )ଜ ପ#ଜନ8 ସହ
େଯାଗାେଯାଗ

କରୁ Nେବ

େସମାେନ

अଯଥା

ହଇ%ଣ

େହାଇପାରW

େସଇNପାଇଁ

େମାବାଇଲ୍ େଫାନେର ଇaର୍େନଟ୍ ବ ବAା କ#ରଖu %kାଘାଟେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ
ପଡ଼ି ରHବା ଫଳେର ଯାନବାହାନ ଯିବାଆସି ବାେର अସୁ.ଧା େଦଖା େଦଇପାେର େତଣୁ
ଏH ସମୟେର ଯଥା ସtବ )ଜ ଯାତ ା େଯାଜନା ସବୁ ବe କ#ରଖu

ପିଡ଼ି ଏମ୍ସିଏଚ୍, ପିଡ଼ିଏଚ୍ଏମ୍
ସହକାରୀ अZାପକ-ଏବଂ-େମଡ଼ି କାଲ୍ अଫିସର
େ%gv ଫାମା ସୀ କେଲଜ, େଗାପାଳପୁର ଛକ, ବ ହପୁର
େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂxରଣ ନେଭLର ମାସେର ପକାଶିତ
େହବ | )ଜ $ା% PQତ କ.ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ
)କଟକୁ ପଠାu |

ଆପଣ8 PQତ କ.ତା,
କାହାଣୀ,,
କ.ତା, କାହାଣୀ,
କାହାଣୀ, ଭମଣ କାହାଣୀ
ଶିଶୁକଥା,
ଥା, fବନ କଥା,
କଥା, ଇହାସ,
ଇହାସ, େ%େଷଇ,
େ%େଷଇ, ଘରକରଣା,
ଘରକରଣା,
ସାA , ବ  ଇତ ାM ଆପଣ ଇଇ-େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ
ପଠାଇ ପା#େବ |

ଆମ ଇଇ-େମଲ୍ ଠି କଣା :
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶି ତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ(
ୂ  ଓଡ଼ିଆେର ପକାଶି ତ ସାHତ
ଇ-ପକା

| ଏହା ପେତ କ ମାସର ପଥମ ସiାହେର ପକାଶି ତ େହାଇଥାଏ

| େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା

ପବପବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ .େଶଷ ସଂxରଣମାନ ମZ ପକାଶି ତ ହୁ ଏ | ଓଡ଼ି ଆ ସାHତ ର
.~ନz .Sଗ ଯଥା, ଗ, କ.ତା, ପବ, ରମ ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ କାହାଣୀ ଇତ ାM ଏNେର
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ |
ଏH ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କ#ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାHତ କାର8ୁ େପା|ାହନ
Mଆଯାଇଥାଏ | େଯେହତୁ ଏH ପକା )ଃଶୁ- .ତରଣ )ମିF ଉ2ି  େତଣୁ େଲଖକ, େଲQକାମାନ8ୁ
େକୗଣସି ପକାରର େପା|ାହନ %ଶି Mଆଯାଏ ନାହ?

| ପା#ଶମିକ ଆଶା କରୁ Nବା େଲଖକ େଲQକାମାେନ

)ଜ େଲଖା ବ ବସାୟିକ ପତ ପକାକୁ ପଠାଇ ପା#େବ |
ଏH ପକା ପେତ କ ମାସେର ଇaରେନଟ୍େର )ଃଶୁ- ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲ େହାଇଥାଏ

|

ପାଠକ Oହ?େଲ ଏH ପକାର େଗାଟିଏ ପPପି )ଜ କଂପୁ ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େgଡ୍ କ# ପା#େବ |
େଲଖକ େଲQକାମାେନ )ଜ କୃ  ଆମ )କଟକୁ ଡ଼ାକ$ା% KLା ଇ-େମଲ୍ $ା% ପଠାଇପା#େବ |
ଡ଼ାକ $ା% ପଠାଉNେଲ )ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର )ଭୁ ଲ ହkାpରେର େଲQ ପଠାu,
KLା ଟାଇପ୍ କ# ମZ ପଠାu | ଇ-େମଲ୍ $ା% ପଠାଉNେଲ େଲଖାକୁ େଲQ ସା#ବ ପେର xା)ଂ କ# ଆମ
ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାu |
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ(
ୂ  ପ#େବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହା$ା% କାଗଜର ବ ବହାର କମ

େହାଇଥାଏ, େଯଉଁNପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ? | ଆେମ ପ#େବଶ ପଦୁଷଣ .େ%ଧ କରୁ |

ଆହାନ ଇ-ପକାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କ#ବାପାଇଁ ଯM ଆପଣ ଇyୁକ େତେବ )ଜ PQତ କୃ କୁ

ଆପଣ ଆମ )କଟକୁ ପଠାu | େଯେହତୁ ଏH ପକା ଇaରେନଟେର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ କ ମାସେର
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