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‘ଆହାନ’େର

ପ
ୂ  ତଃ

େମୗEକ,

अପକାଶି ତ

େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ

ହ_

କପିଇଟର ବ'ବaାେର ଚୟନ କଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ
େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କe ବ' / ଦାୟିତ ରବ ନାହ_,
େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚ
ୂ ନା ijା େ&ଶ Cଆଯାଇନାହ_ |
େଲଖାେର Cଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସୂ ଜସ, ତାହା
ଉପେର ସାଦକ ijା ପକାଶକ- ସହମ ରବ େବାm େକୗଣସି
mnତ ୟମ ନାହ_ | ଯCଓ ସାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲpବେର
ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହ_ ପକାଶି ତ କଥାs | ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପଶତ ସତ'ତାର ଦାA େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି
େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା !ବାଦର ଉeରଦାୟିତ େକବଳ େଲଖାର
ମଳ
ୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସାଦକ ijା ପକାର େକୗଣସି
ଉeରଦାୟିତ ନାହ_ |

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

ଇତ'ାC)େର ପକାଶି ତ କବା ଏକ अପଧ

| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ uାନ େଦେବ | େଲଖକମାେନ
lହ_େଲ ଜ େଲଖାର ପlର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପକାଶି ତ
େହାଇkବା ପୃ<ାମାନ- ପଛ! ଗଣମାuମେର / ଇ{ରେନଟେର
େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦ}ୟ

ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ ବନାମ ଗାମୀଣ pରତ
୧୯୪୭

େହବାପରଠାରୁ

ମସି ହାେର

pରତ

ସାଧୀନ

ଚEତ ବଷ ପଯ'  ଆମ େଦଶକୁ

अେନକ ଜେନତା ଓ ଜେନୖ କ ଦଳ ଜୁ D କ
ଆସି ଛs କବା अନାବଶ'କ, େଯଉଁମାେନ େଦଶକୁ
ସୁlରୂ ରୂେପ ଚଳାଇବା କଥା େସମାେନ େଦଶକୁ ଜର

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ସeି p! ଲୁ ଟିଛs ଏହା େକବଳ କବା ପାଇଁ ମଁୁ
କହୁ ନାହ_, ଏଠି

ଏମି େନତା अଛs, େଯଉଁମାେନ

ସାମାନ' କୃ ଷିେତ ରୁ ଯାଇ ଜ କବାପେର ପା
 ର େକାଟି େକାଟି ସeି ର अ କାରୀ
ijା ଦଶ ବଷେ
େହାଇପାଛs ଶି ୟିତୀ pେବ ବନ !ତାଉkବା
ମଳା ଜେଣ ଜ କବାପେର ଜ ସeି अେନକ
ଶହେକାଟି େବାm େଦଖାଇ ପାରୁ ଛs अଥଚ ତା!େଧେର ଆସୁkବା ଆୟ ବଭୂ ତ ସeି ର ସମ
अେଯାଗ

ମିଥ'ା

େବାm

ପମାଣିତ

େହାଇଯାଉ

କାରଣ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ହା ସାଧାରଣ େହାଇ
ରଯାଇଛs ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଏ ଜନତା- ଭଲମ
ବୁ ଝିେବ

େବାm

p!

େpଟ୍

ପାଇkେଲ େସମାେନ

अସାଧାରଣ ବନ !ତାଉଛs
େଦଶର ଧକ େଶଣୀ ସବୁ ପକାର ସୁଖ ସୁ!ଧା
ପାଉkବା େବେଳ ଗରୀବ ମାନ-ୁ
ରବାକୁ
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ଗରୀବ େହାଇ

Cଆଗ ସାଧୀନତା ପରବeୀ अେନକ

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

4

ଦଶମ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖ'ା
अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
କପାେଲ େଯ େଦଶ ଉନ  କପାବ ମଳ

ଦଶି େର େକବଳ େଗାଟିଏ ପlର ଶୁଣି ଆସି ଲୁ, ‘ଗରୀ!
 େର ମu ଗରୀ! ଆଉ
ହଟାଓ’, େହେଲ ସତୁ  ବଷପ
ଗରୀବ ଏ େଦଶରୁ ଗେଲ ନାହ_ ପେତ'କ ଥର
ସାଧାରଣ ବାଚନ ସମୟେର ଜେନୖ କ ଦଳମାେନ
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସମୀକରଣମାନ େଦଖାଇେଲ, अବାବ
ଗୁkେଲ ସୁା େସମାନ- ସେୂ ନଲୀ ସପେର ଆେମ
ସମେ ବାରjାର ମସଗୁଲ େହାଇ ରେଲ ଏବଂ
ସବୁ ଥର ଭକୁ ଆ େହେଲ େଜ i କବାର ସପ
େଦnବା

ସମ-

ପେର

ସବ

ନk,

େତଣୁ

େଯଉଁମାେନ ପାେଲ େଜ ଜକୁ ଧକ େଶଣୀେର
ସାମିଲ କବାକୁ ଗିେଲ, ଆଉ i େକ େକବଳ
ସମାେଚନାକୁ ପାେଥୟକ ବନ !ତାଇେଲ ଆହୁ 
अେନକ kେଲ, େଯଉଁମାେନ ଆେମକା ଆC ପାାତ'
େଦଶଗୁଡ଼ିକୁ

ଯାଇ

ରେଲ

େନେଲ

େର

େର ଜକୁ अପଧୀମାନ-

େଯ

େଫବାର

ନଁା

ସଗ  କCଆଗ ଭଲ େକମାେନ ଆଉ ସାହାସ
କେଲନାହ_, ଏ ଜମାନ-ୁ ସାମନା କବାକୁ 
େତଣୁ ଆnକାନ ବ କେଦଇ ରେଲ ଘ  ଛअ
ଦଶି ପେର pରତେର ପୁଣିଥେର pରDୟ ଜନତା ପାଟ,
ଶୀ ନେର ଦାେମାଦରଦାସ େମା- େନତୃ ତେର
ବହୁ ମତ ପାଇ ଆସି  ପେର କାହ_i େକଜାଣି ମନେର
େଗାଟିଏ ଦୃ ଢ଼ ଆaା ଆସି  େଯ, ବeମାନ ସବୁ ଠିକ୍
େହାଇଯିବ ଆଧୁକତାର ମେର pରତର ପଗକୁ
ମୁଖ' କ େମା ଶାସନ pର ଗହଣ କବାପେର
ଜନମାନସେର

i

ପମାଣର

ଆଶାସନା

ଗହକୁ ଯାନ େପରଣ କ େସ !ଶକୁ ଜଣାଇେଦେଲ େଯ
ଆମ େଦଶର େବୖ ାକମାେନ େକୗଣସି ଗୁଣେର अନ'
େଦଶମାନ- ଠାରୁ କମ ନୁ ହs !ଶର अେନକ େଦଶ
ଭ ମଣ କ େସମାନ- ବୁ ତକୁ ଆଦରର ସହ ଆକଷତ
କବାେର େମା ହୁ ଏତ pରତର ପଥମ ପଧାନମୀ
େହାଇkେବ
ଚEତ ମାସେର େମା ପୁଣିଥେର ଆେମକାର
ଗେର अଛs ଏବଂ ଏ ସମୟେର େସ !ଶର ସି mକନ୍
ଭ'ାm pବେର ପତ अଳେର ଜର ପଆ
ଜାର କବାକୁ ଉଦ'ମ କଛs !ଶର େଶ<
କାମାେନ ମu େଖା ହୃ ଦୟେର େମା- ସାଗତ
ଜଣାଇଛs ଏହା େମା- ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆର अଂଶ
!େଶଷ େହେଲ i ଜେନୖ କ ଦଳ େମା- ଏ
କାଯ' କ ମ अନାବଶ'କ େବାm ଦାA କରୁ ଛs i
େକ କହୁ ଛs େଯେତେବେଳ େଦଶର ସବସାଧାରଣ
େଦୖ କ

ଡାmlଉଳ

ପାଇଁ

अବ'

େହଉ,

େଯେତେବେଳ lଷୀମାେନ अpବ अନଟନେର ପଡ଼ି
ଆତFହତ'ା କରୁ ଛs େସ ସମୟେର େମା େଦଶର
ଆଭ'ରୀଣ अସୁ!ଧାକୁ ଦୂ ର ନ କ !େଦଶେର ଯାଇ
ଡି?ଟାଲ୍

ଇ~ିଆର

ଯୁିଯୁ?

େଯଉଁମାେନ

ପlର
ଏ

କବା
ସବୁ

େକେତଦୂ ର

କଥା

କହୁ ଛs

େସମାନ- ମତକୁ ୟ ପାଧାନ' େଦବା ଉତ, କାରଣ
pରତ ଏକ lଷପଧାନ େଦଶ ଏବଂ ଏଠାେର lଷୀ ଓ
କୃ ଷିକୁ

ପାଧାନ'

େଦବା

ପେତ'କ

ପଧାନମୀ-

ଜାଗତ
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େନଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁ ଣୀକୁ ବଣି
କeବ' େହେଲ େଯଉଁମାେନ ଏ अେଯାଗ ଆଣୁଛs
େସମାେନ !ଗତ ଷାଠିଏ ବଷ ଧ କଣ କରୁ kେଲ ?
େଯେତେବେଳ କଂେଗସର ପଧାନମୀମାେନ େକବଳ
କୁ ହାମୁ~ା କପିଳା େହାଇ ଆେମ ଗରୀ! ଦୂ ର କବୁ କ
କ େଜ େକାଟିପ େହାଇଗେଲ, େହେଲ i
ପaି େର

ପବe ନ

ଆଣିପାେଲ

େସେତେବେଳ

େସମାନ-ୁ

କାହ_i

ନାହ_,

େକ

i

କହୁ ନkେଲ ହୁ ଏତ କkେବ ମu, i େକବଳ
େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱାକ ଂ ସାଇଟ୍ େଯାଗଁୁ ଆ? ଆେମ
ଏମାନ- ସର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯାହା ହୁ ଏତ !ଗତ
 ର େହଉନk, ijା େସ ସମୟେର
अେନକ ବଷେ
େସାସି ଆଲ୍

େନଟୱାକ ଂ

ସାଇଟ୍

kେଲ

ହୁ ଏତ

େସେତେବେଳ ! ଏମି अେଯାଗ ମାନ ଆସି ଥାା
େଗାଟିଏ

ଏkେର

କଥା

i



େହାଇଯାଇ,

ଡି?ଟାଲ୍ ଆୋଳନ େଯାଗଁୁ ଆ? ଆମ କଥା ସମେ
ଶୁଣିପାରୁ ଛs ଯC ଏମି ଆେମ ସବୁ

!ଷୟେର

अେଯାଗ କପାବା ତା େହେଲ େକ ନା େକ ତ
ୟ ଶୁଣିବ?
ଗଁ ାେର ଯC ଇ{ରେନଟ୍ ସୁ!ଧା ରବ, ହୁ ଏତ
ଆ?

ନେହେଲ

କାm

lଷୀମାେନ

ଏହାର

ସୁ!ଧା

ଉଠାଇପାେବ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ାନେକୗଶଳ େସମାନହାତପାହାାେର ପହିପାବ !ନ ସଚ
ୂ ନା ୀପ
ଗେର

େସମାନ-ୁ

ଉପଲବ୍ଧ

କଇ

Cଆଯାଇ

ପାବ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ସ ା ପବାରେର ଜFତ ଜେନୖ କ ବ'ି-ର
अଗଣିତ ପତ ୀ ଓ ସାନ kେଲ ଖାଇବା ପିଇବାେର
େକୗଣସି अସୁ!ଧା ନk ବାପାଦାଦା अମଳରୁ kବା
ସeି େର େସ ସୁଖେର ଚଳୁ kେଲ, େହେଲ ସବୁ Cନ
ସମାନ ଯାଏ Cନ ଏମି ଆସି  k ସeି
ସବାକୁ ବସି  େସେତେବେଳ ଘର ଚଳାଇବା କ
େହଉk ତଥାପି ସମ ସାନ-ୁ ଶି ା େଦବାେର
େସ େକେବ ଉଣା କନk େହେଲ େକଇଜଣ ସାନ
ଭଲ ପଢୁ kେଲ ମu i ସାନ ଶି ାଗହଣରୁ !ରତ
ରେଲ େଦଖୁ େଦଖୁ ସାନମାେନ ବଡ଼ େହେଲ, ଘର
ଚଳାଇବା p କ େହଉk ବାପା- େ&ଶେର
େଯଉଁ ପୁअମାେନ liରୀ ବ'ବସାୟ କରୁ kେଲ i i
ଟ-ା ପମାସେର ଘରକୁ େଦଉkେଲ ଯାହା ା ଘର
 ପୁअମାନ- ଦୟାେର ଘର lଲୁ k
lଲୁ k କମଠ
ଆଉ େଯଉଁମାେନ i ପଢ଼ି େଲ ନାହ_ ijା liରୀ
ବ'ବସାୟ କେଲ ନାହ_, େସମାନ- ଖ¢ ଘରଖ¢ରୁ
ବାହାର କ Cଆଯାଉk
େର
!ବାହ

ପେର

େର ପୁअମାନ- !ବାହ କCଆଗ
ଜ

ପବାର

ପେପାଷଣ

ପାଇଁ

ପୁअମାେନ ଜ ଆୟର i अଂଶ ଲୁ େଚଇ ରnବାକୁ
ବାuେହେଲ ଘରକୁ େଦଉkବା ଟ-ା ମu अ{
େହବାକୁ

ଗି

େବକାର

kବା

ସାନମାନ-ୁ

ଖାଇବାକୁ େଦବାମu अସବ େହବାକୁ ଗି ଏ
ସମୟେର େସମାନ- ପବାର ! ବଢ଼ି ବାକୁ ଗିk

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

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା

अେ5ାବର, ୨୦୧୫

େଯାଗ'ତାକୁ अସ¦ାନ େଯଉଁଠି, େସଇଠି ଉନ  େକମି
େବକାରkବା

ପୁअମାନ-ୁ

ଖାଇବାକୁ

େଦବା

ପାଇଁ

अଥାpବ େଦଖାେଦ ପୁଣି େସମାନ- ପି-ୁ ପାଠ
ପଢ଼ାଇବା, େସମାନ- େଦହପା ପାଇଁ ଖ¢ ସବୁ i
 ପୁअ- ଉପେର ପଡ଼ି  ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ
କମଠ

!େଧ କେଲ ବାପା େଯେତ କେଲ ସୁା କମଠ
ପୁअମାେନ ଆଉ अଥେଦବାକୁ ? େହେଲ େଶଷେର
ବାପା ଫତୁ ଆ ଜା କ କ, ତୁ େମମାେନ େଦବାକୁ ହ_
 ପୁअମାେନ ଜ
ପଡ଼ି ବ अେନ'ାପାୟ ନ ପାଇ କମଠ
ଜ ା ବାେନଇ ଦୂ ରକୁ lmଗେଲ
ବeମାନ pରତେର ସଂରଣର अବaା ଠିକ୍
ଏପ େହାଇଗଣି େଯଉଁମାେନ କାମ କରୁ ଛs
େସମାନ- ଆୟରୁ i अଂଶ େନଇ େବକାର ମାନ-ୁ
ପେପାଷଣ କଯାଉ େଦଶର ସeି େବାm ଯାହା
अ ତାହା ! अ{ େହଣି ତଥାପି ସରକାର- ଦ
pୁନାହ_ ମାଗଣାେର ଖାଇବାକୁ
େସମାନ-ୁ

ଶି ା

ଓ

ନ େଦଇ ବରଂ

 ଯୁି
କମ

େଦଇ

ପାେଲ

େସମାନ- ଉନ  େହାଇପାରା अବଶ' େସଇkପାଇଁ
ପାଖାପାn ସତୁ  ବଷ େହ ସଂରଣ େଦବା ପେର
ଏେବ ଉପଲବ୍
େକ

େହଉ େଯ ଖାmେର ବସି ଖାଇବା

ହାତେଗାଡ଼

ଚେଲଇବାକୁ

lହଁୁ ନାହାs,

ଆଉ

ମାଗଣାେର ସବୁ ?ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଜକୁ େବକାର ଓ
अସହାୟ

େବାm

ଦାA

କରୁ ଛs

Cନ

ସଂରଣର ଦୁ ¤pବ ସମେ ଉପଲବ୍

ଆସି ବ,
କେବ

େଯେତେବେଳ େଯାଗ' ସାନମାେନ ଘର ¥ଡ଼ି େଦଇ

େହବ !!!ଆମ େଦଶ अନୁ ନ ତ କାହ_i ?
अେନକ

 େଳ
ବଷତ

ସୁଶା

ଜ

ଗଁ ାେର

େଯେତେବେଳ ¨ୁଲେର ପଢୁ k, େସେତେବେଳ ଗଁ ାେର
ଛୁଆଁअଛୁଆଁ pବ ପବଳ k ସୁଶାର େଜେଜମା
େକ-ୁ

ଦୂ ରଦୂ ର

ମାରମାର

କବାେର

ସି ହା

kେଲ ସମେ ତା-ୁ ଡରୁ kେଲ !େଦଶେର liରୀ
 େର ଜ ଗଁ ାକୁ େଫkବା ସୁଶା
କ अେନକ ବଷପ
ଗଁ ାର अବaା େଦn ଚମi ପଡ଼ି k େଯଉଁ େକମାନ-ୁ
अଛୁଆଁ େବାm କୁ ହାଯାଉk, େସମାନ- ବି େର ସୁଉ¢
अ+ାEକାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିk େଦଶେର ଉନ  ୟ
େହଉ େବାm ତା ମନେର ଧାରଣା ଆସି k ଗଁାର
ଜେନୖ କ ବ'ି

ସରକାରୀ ସବ ରେର liରୀ

କରୁ kେଲ, ଏବଂ ତା-ର ଦୁ ଇପୁअ ମu ସରକାରୀ
liରୀ ପାଇkେଲ େସପ ବି ର ପାୟ अ କାଂଶ
େକ

liରୀ

କରୁ kେଲ

ସମାଜେର

ସମାନତା

ଆସି ଯାଇk େଦn େସ ଖୁସି େହଉk
ଗଁ ା ମ~ପ ଉପେର ସ'ାେର ବସି kବା ଚ¢ାେର
େସ ସ¦ାତ अk k ଗଁ ା ତରର ଦୃ ଶ' i
ବଦE ଯାଇk अେନକ ଯୁବକ େବକାର kେଲ
ବ ାହFଣ କରଣ ଘର ପିମାେନ େବକାର ବସି kେଲ ଏହା
େଦn େସ ଆଯ' େହାଇଯାଇk ସାମାନ' ହସି େଦଇ
ରଘୁ େଗାେସଇଁ କେଲ, ମାସକୁ ଲେ ଟ-ା େଜଗାର
କରୁ kବା େକର ପି େଯେତ ଗଧ ବା ମଖ
ୂ  େହେଲ ମu
ସଂରଣ ପାଉଛs, ଆଉ ଆମ ଘର ପିେଲ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି

!େଦଶେର ଯାଇ ରେବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
କହୁ ନ ? ଆମ ପ अତଃ ଦଦ ତ େହେବ ? ଆମ

କବା ସେe ଉ¢ ଶି ା ପାଉନାହାs i liରୀ
ପାଉନାହାs ଭଲ ସମାନତା ଆସି  ସମାଜେର!!!
କେଲ

କଥାଟା

ଖପ

ଗିପାେର,

i

ବାପ

ଆ?କାmର ଯୁଗେର ଯିଏ अଛୁଆଁ- ଘେର ଜନF େହଇ
ତା ପ pଗ' କାହାର ନାହ_!!! ମାଗଣାେର ଘର, ଭeା,
lଉଳ, ଶି ା, liରୀ, େମାବାଇଲ୍, ଟି, !ଜୁ E... ଆଉ
େକେତ କଣ ଆମ କଥା iଏ ପlେର ? ଆେମ ସବୁ
କାେଳ ସªଳ ବଗ, ଘେର ପେଛ ଆମର ଚୁ m ନ ଜଳୁ
ଖାm ଜନFରୁ ବ ାହFଣ କରଣ େହାଇଛୁ େବାm ଆ? ଏ
Cନ େଦnବାକୁ ପଡୁ 
ଆମ

ଶାସନ

କ୍ ଏ ସାଧୀନତା!!!
ବ'ବaା!!!

କ୍

अେଯାଗ',

अକାଳକୁ ଷFା~ମାନ-ୁ ସବୁ ପକାର ସୁ!ଧା ସୁେଯାଗ େଦଇ
େଦଇ ସତୁ  ବଷ !ଗଣି, ତଥାପି େସମାନ- ଉନ 
େହଉ? ସଂରଣ ଦାଉେର अେନକ େଯାଗ' ¥ତ
େବକାର ବସୁk େବେଳ अେଯାଗ' ମାନ-ୁ ଶି ା ଆଉ
liରୀ ¥ଏଁ ¥ଏଁ ମିEଯାଉ ତୁ ହ_ କହ ବାପ, ସମାଜ
ଉନ  କରୁ  ନା अବନ କରୁ ? ମଁୁ ତ ଭଗବାନ-ୁ
ପାଥନା କରୁ , େହ ପଭୂ ଆର ଜନମେର େମାେତ अଛୁଆଁ
ଘେର ଜନମ Cଏ

ପିେଲ କଣ େଦାଷ କkେଲ ? ¨ୁଲେର ପଢ଼ି  େବେଳ
ଆେମ ଗିପା େସମାନ-ୁ ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଶି ା େଦଲୁ ,
େହେଲ େହ କଣ ? େମଡ଼ି କାଲ୍, ଇ«ିୟଂ ପଢ଼ି ବାକୁ
େସମାେନ

अଗା କାର୍

ପାଇେଲ

େସମାେନ? ଆେମ ତ ଜକୁ

liରୀେର

!

ଦEତ ଭE ମେନ

କଲୁ ଣି ଏଇ େଦଶର i ଭ!ଷ'ତ ନାହ_ ମା-ଡ଼
ହାେତ ଶାଳଗାମ... ନ'ାୟେର ସବୁ lE ...  ତୁ
ବାପ pଗ' କଛୁ !େଦଶ ପେଳଇଛୁ
ସpେର अସାp!କ pବେର ରବତା େଖE
ଯାଇk ସୁଶା ମୁ~େର ହାତ େଦଇ pବୁ k,
ଆେମକାେର ଘରାର iଣି ରବା ହ_ ବeମାନ
ସବୁ ଠାରୁ

େଶ< ଉପାୟ अତଃ େସଇ େଦଶେର

େଯାଗ'ତାର ସ¦ାନ अ ସଂରଣ ପାଇଁ ଜକୁ େକ
ନୁ 'ନ େବାm େଦଖାଇ େହଉନାହାs ଆେମକା େହଉ
ବା ଲ~ନ अବା अେmଆ.. େସ ସବୁ େଦଶ କାହ_i
ଉନ ତ, ତାହା ଆଉ ବୁ ଝିବାକୁ ସମୟ ଗିନk
ଆଶା

କରୁ 

ଚEତ

ମାସର

ଶାରୟ

ପେବଶେର ଉପaାପିତ ଏ !େଶଷ ପାବଣ ସଂ¨ରଣ
ଆପଣ ମାନ-ୁ ଭଲ ଗିବ ଧନ'ବାଦ

ମୁହଁେର ଗକୁ ଲୁ େଚଇବାକୁ अସମଥ ବEଆ
କହୁ k, ଏଠି iଏ େଯାଗ'ତାକୁ ପlରୁ  pଇନା ? ସବୁ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ତ ଜାକୁ ଧ lmଛs ମଁୁ अମୁକ ଜା ମଁୁ ସମୁକ

ପ<ାତା-ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପକା

ଜା ଆମ ଘେର ସବୁ ଧ େହେଲ ! ଆେମ ସଂରଣ
ପାଇବାକୁ ହକଦାର୍ ଆଉ अବaା ଏମି େହଣି େଯ
ଏେବ ସମେ ସଂରଣ ମାଗିେଲଣି କାହ_i ନ ମାଗିେବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଚEତ ସଂ¨ରଣେର...
ସଂ¨ରଣେର...
ସାଦ}ୟ

୪

ଦଶ’ର ଦଶା

ମା ତୁ େମ ଆସିବ େବାm

୧୧

ରଶFୀର«ନ ଦାଶ

ପp ପିୟଦଶ
ଖବର ଆସି

अଶାs
୧୨

अର ବୁତା

୧୪

ଡା ସ'ାଣୀ ପାଣିଗା
ମାତୃ ବନା

ଉପାସନା ଦାଶ
ମା ଆସିେବ

अମିତାଭ ସାହୁ
ଆମ ପୀଜଗତ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂe, ଏକ ପେହEକା

ବାଲFୀi ନାୟକ
ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ

୪୫

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ନ

୩୫

୪୪

ଲFୀକା ନାୟକ
ବୃ  ାଶମ

୩୧

୪୩

ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶାଳ
ବାବା ସାରଥୀ

୧୮

୪୧

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ
ଜଣକ अେପାେର

୧୬

୪୦

ଶିଶିର କୁ ମାର ସାମଲ
ବନ

୧୫

୩୯

େତଶ୍ ମହାପାତ
ଏମି ଝିअକୁ ପାଉ ଭଲ

ରଶFୀର«ନ ଦାଶ

୩୭

୪୭

ଜୟୀ େବେହ

ଡା େସୗମ'ର«ନ ମିଶ

http://www.facebook.com/odiaparibar
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସବୁ ଜ େବୖ କୁ°ନାଥ- ସପ

ଜୟ ଜଗନ ାଥ

୪୯

!ଦ'ାଧର ପ~ା

୫୦

ର«ିତା ପାତ

୫୧

pଗିରଥୀ େବେହ

୫୨

ପଶା କୁ ମାର ଭୂ ୟଁା

୫୩

अର! ଆlଯ'

୫୫

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

୫୭

अନୁ ପମ େବେହ

अନୁ ପମ େବେହ
ଗ ଶିଉଳୀ

କମଳକା ସୁବୁି
ରଜାଝିअ

ସୁଶା କୁ ମାର ନ
ସତ'ତା

କୁ « iେଶାର େସଠୀ
ଖାସ୍ ତୁ ମ ପାଇଁ

ଡା େଜ କୁ ମାର େବେହ
ଗଁାଟି େମାର «ିଗଡ଼

େତବାସୀ େଜନା
ହ?ଯାଉ ଶା¯ ଓ ସଂ¨ୃ

ସୁଷମା ପାଠୀ

ଧ±ବସାମିେର ଚତତଣ
ବାଡ଼ି ପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁ
ୃଶ'ାୃଶ'
ଆହା !ଚ !!!
अେହତୁ କ ଭୟ
କେପାD
ଏଇ ଶରତେର

୬୧
୬୪
୬୭
୬୯
୭୧
୭୪
୮୨
୮୩

ଜଗନ ାଥ ସାହୁ

ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଗାମୀ ସଂ¨ରଣ ଆସା ମାସ (ନେଭjର) ଦଶ ତାଖେର ପକାଶି ତ େହବ, ଜ େଲଖା
ପକାେର ପକାଶି ତ କବା ଇªୁକ େଲଖକେଲnକା ଜ mnତ କୃ କୁ ଆମ କଟକୁ ଇେମଲ୍ା ପଠାଇ
ପାେବ ijା ଠିା ପଠାଇ ପାେବ अ କ 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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ମା ତୁ େମ ଆସିବ େବାm
ପp ପିୟଦଶ
ଶାବଣେର େଧାଇଧାଇ ଜକୁ
େpଦୁ अ ଖେର ଶୁn
ଧରଣୀ lହ_ ଆnେର अ«ନ ମାn
ମା ତୁ େମ ଆସି ବ େବାm
ଉªୁଳା ନର ମଟାଳ ପାଣିେର

ପp ପିୟଦଶ

ଉବ ପଠାର ପିଠିେର ବୁ ଦାବୁ ଦା
କାଶତ~ୀ nmnm ହସି ଣି
ମା ତୁ େମ ଆସି ବ େବାm
ଝଡାପତ aାେନ ସବୁ ଜ ପଲ² ବ
ବୃ ଧାେର କEକାର ଆଗମ
ମାର ! ଫୁଟିବାକୁ ମନ କଣି
ମା ତୁ େମ ଆସି ବ େବାm
ଆକାଶ Eମା,pସ ବାଦଲ,
େଡଣାଝଡା ପୀ ଓ କ୍ ମିକ୍ 
ପାବଣର ପୁେର ହ?େଲଣି

ମା ତୁ େମ ଆସି ବ େବାm
ପୀଠ ଠାରୁ ପୁରପଲ² ୀ
ମ~ପରୁ ଭବନ,ଝୁ ୁ ଡି

ଚତୁ ଦ େଗ ସାଗତ ର ଝୁ ଣାଗ ପୁଣି
ମା ତୁ େମ ଆସି ବ େବାm
କଟକ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଖବର ଆସି ...!!!
ଖବର ଆସି ...ଆ? ଖବର ଆସି ...
େକୖ ଳାସ ପୁରୁ ମe'ମ~େଳ ଖବର ଆସି ....
ମହା!ା ନାରଦମୁ େସ ବ ହFା ନନ
େଖା?ଣ ଆଣିଛs ଖବର କ ବ ହFା~ ଭ ମଣ...
ସେତ ଖବର ଆସି ... i ସl
ୂ ଇ େଦଉ..

ରଶFୀ ର«ନ ଦାଶ

ସୁଖର Cନ ଆସୁ ଆଉ ଦୁ ଃଖ ଯାଉ............୧
ନାରଦ ମୁ ଆଗମ ଜାଣି ଏ ଧ ପୁଲiତ
େକଉଁ ଖବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ଉଠଇ ଜଗତ
େସତ ଖବର୍ ଆଣିଛs ...ଆ? ଶୁଣିେବ ସକଳ ଜା
ମେନେଖEବ ଆନ େଢଉ..ହୃ ଦ ଗାଇବ ଗୀ........୨
ଏେତ ଆେବଗ ଆଉ ଏ ଧ ପାରୁ  ଜମା ସ
ଉଛୁର ଆଉ କର ଜମା ନାରଦ Cअ କ
ହସି ଣ ତହଁୁ କହs ଗୀର ନାରଦ ମୁବର
ଧନ' ଧନ' େହ ଧରଣୀ ଣୀ ଶୁଣ ଏ ଖବର......
ମାଆ ଆସୁଛs...େକେତ ହସୁଛs
ଜଗତଜନ ଆନଦାୟୀ ପାବଣ କ ସାଥୀ.......୩
ବ ହFା~ଣୀ ମାଆ ଠାକୁ ଣୀ ଶି ବ- ଘରଣୀ
ଜଗତ ଦୁ ଃଖ ନପାେର ସ େକୖ ଳାସ ନି 
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ଛୁଆର ଦୁ ଃଖ ଘବ େହବ ସୁଖ ଆସି ବ େଫ
ଆସି  ମାଆ େହାଇବ ସାହା ମଷାସୁର ମା
ମାଆ ଛୁଆର ମିଳନ ଆ? େଦnବ ଏ ବ ହFା~
ସକଳ େକ² ଶ େହାଇବ ଦୂ ର ପୁବ ଆଶା p~.....୪
ଏକଥା ଶୁଣି ଜଗତପାଣୀ େହାଇେଲ ପୁଲiତ
ଜଡ଼! ପୁଣି େଚତନ େହାଇ ଗାଇ ମାଆ ଗୀତ
କାଶତ~ୀ ତା” ସୁର େଦହ ଲୁ lଇ ରnk
ମାଆ ଆଗମ ଖବର୍ ଜାଣି େମଇ ସେତ େଦ..
ଆକାଶ େହ ସୁଳ ପୁଣି େଘ ଧଳା େମଘର େତାରଣ
ନାହ_ ବରଷା ନାହ_ଟି ଖ େହବ ମାଆ ଆଗମନ......୫
अଧମ ମୁହ_ ମଣିଷ ଜା ସ´ାଥେର ବା ଆn
अହ-ାରେର େହାଇଣ ମe େତାେତ ନପାେର େଦn
କରୁ ଣାମୟୀ ମାଆେ େମାର େଖାmବୁ େମା ନୟନ
େସହ अ«ନ ଲଗାଇ ଦୃ ି ସୁଧା େଦବୁ ଜାଣ
େଦବୁ ପଛେକ ସକଳ ଦୁ ଃଖ ନରକ କୁ ି ପାକ
अର ପାଶୁ କବୁ ନାହ_ ନେଦବୁ ନାହ_ ସୁଖ
େତାହ ପଣତ ¥ଇେର ର କ! ପାୟିତ
େସଇତ େମାର େଶାଡ଼ସ ପଜ
ୂ ା େଘବୁ ଆେହ ମାତ...୬
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अର ବୁତା
ଭଗବାନ ତୁ ମ ସହ େମାର अର ବୁ ତା
ତୁ ମ ସହ ଆଳାପ କବାକୁ ଏକା !ବଶତା
କୁ ହ ଏ ଦୁ ଆ ସତେର ତୁ େମ ବନାଇଛ
ଏ ସବୁ ତୁ ମ ସୃିର अପହାଯ' ନlଉଛ
ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ତୁ ମ ସହ ସି କଛs

ଡା ସ'ାଣୀ ପାଣିଗା

ଉµାତ ଏ ମେର ଏମି େହଉଛs
ଏ ଗୁଡାକୁ ପୁଣି ମକତ କ େଦଖ ବ ହF ଦାରୁ
ଡିଆଁ େଡଇଁ କ lmଯାଆ ଉeର ମହାେମରୂ
େpi େପଟେର ଫଳମଳ
ୂ ଖାଇ
ସକାଳୁ ଉଠି ତ'କମ  ସା अଫିସ୍ ଯାଇ
i େଡାନା ସେତ ଏ ସୁବ ସୁେଯାଗ
ବାବା େହାଇ ତୁ ମକୁ ବଦନାମ କବା ଦୁ େଯ' ାଗ
େକେତ ଆଉ ସାEବ ଏ କଳ- ଦୁ ାତFାର
ତୁ ମ ଲୀଳା ତୁ ମ େଖଳ ଏ ସ- अହ-ାର
ତୁ ମ ଏ ସୁର ସୃି ରଚନାର ମହୟ pବ
େକେତ ଆଉ ଲୁ lଇବ େକାହେର ଲୁ ହ ଝଇବ

ବ< ¯ୀ ଓ ପସD
ୂ େଗ !େଶଷା
ଡ5ରସ୍ େଲନ୍, ବ ହFପୁର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମାତୃ ବନା
ଶତୃ ନାଶି  ଭବଭୟ ହାଣୀ
କର ଆ? ପୁଣି ଏକ ମଷାସୁରର ଦମନ,
ଆ? ଏ ଧପୃେ< ହୁ अ ତୁ େମ अବD
କର ଉାର ଆ? ନାରୀର ହ?kବା େସଇ ସ¦ାନ
ଦଶଶି ର ଧାରୀ ଆସୁକ ଶି
ଆ?! ବୁ ଲୁ  ାେର େହାଇ ଉଲଗ,
अମାନବତା ମା¶ଯ' ଗବ अହ-ାେର

ଉପାସନା ଦାଶ

େହାଇ ଉଠି ଉନFe ତା’ର ମନ 

ସାଥ अନ'ାୟ େଭ କାମ େମାହ

େକ ାଧ ଡଉ ଆ? ପ ପଣ,
ଦୂ ର କର ତୁ ମ ଖ·େର ଆ? େଘାଟିkବା
ଏଇ अମା अାର ଆଣି ଆେକର ାନ
ଏ େଯ ପାଥନା, ଆମ କାମନା
!ଜୟୀ କର ଆମକୁ
ଶି Cअ କର କମେଳ
¸ି Cअ ନୟନ ଯୁଗେଳ
େହଉ ଆେମ ତୁ ମ ଆpେର ଉ¹ଳ
ବୁ ଣି େଦଉ ଶାs ଓ ପୀର ବାରତା
ପୁଣି ଏ ସା ଭୂ ମ~େଳ 
େବଦା mମିେଟଡ଼, «ିଗଡ଼
କଳାହା~ି, ଓଡ଼ି ଶା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମା ଆସିେବ...
ବ...
ମା ଆସି େବ େବାm, lm ସଜବାଜ
ପୁରପଲ² ୀଠୁ ସହର େଦାକାନ ବଜାର
ସବୁ ଠି ର େବରର େବଶ...
େଦnବ ଆସ, ଆCବାସୀ iେଶାରୀର
¤ାପ ଓଠ ତେଳ nm nm ହସ,

अମିତାଭ ସାହୁ

କାଶତ~ୀର ପୁଲକେର ର ଭ ଆକାଶ
ଚଉCେଗ, ପ!ତ ତାର ମହମହ ବାସ 

ମା ଆସି େବ
େମଢ଼ ମ~ପେର !ଯିେବ ସତ;
ପଜ
ୂ ାପାଠ େହବ େଭEi
ଜମିବ େମେଡ଼ି ନାଚ,
ମଦର ଶାେର ମତୁ ଆ େହେବ ଜନତା
ମାରପିଟ୍ କଳହ अଶାs ିତ

ଶୁଣି, ତୁ େମ ମଷାମ& 
ଶି ପଦାୟି
ତୁ େମ ସି ନା ସଂହାkଲ
େଗାଟିଏ ମଷାସୁର
େହେଲ ଆ? ଏଠି

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अେ5ାବର, ୨୦୧୫
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କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ମଷାସୁର
ଆn ସାମନାେର ଭ ାlର
!ଭ ାଟ ଓ !େ»ାରଣ
ବଢ଼ି lm ପାପpର,
ତଥାପି ତୁ େମ ରବଦ ା
କାହ_i ଏ ମନାର ?

େପା अ ମା’ ଏ ଧରୁ
େଯେତସବୁ କଳअନ'ାୟ, अ अତ'ାlର

ବଡ଼ସା, କଳj, େପାଲସ,
ଗ«ାମ, ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୧୧୦୫
େମାବାଇଲ୍ - ୯୭୭୮୫୬୬୯୮୫ / ୯୮୬୧୦୦୩୮୮୬

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆମ ପୀଜଗତ

ଓଡ଼ି ଶାେର ପାୟ ୫୪୦ ପକାରର ପୀ kବା

କଥା !ଶ ପାଣୀ ସଂଗଠନ ସତ
ୂ  ରୁ ପକାଶ ଏ ସବୁ
ପୀ ଜ'ର !ନ अଳେର େଦଖାଯାଇଥାs ଏ
ସବୁ ପୀ ବ'Dତ अେନକ ପୀ ଶୀତଋତୁ େର mକା
ଏବଂ अନ' ହ ଦମାନ-େର ଆସି ଜମା ହୁ अs ଜ'ର
ପୀମାନ- ମuରୁ

अ କାଂଶ ପୀ ଜଲ ଭE

अଳମାନ-େର େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ େକେତକ ପୀ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ସାଧାରଣତଃ

ଆମ

ଆଖପାଖେର

େଦଖାେଦଇଥାs

େସଭE अେନକ ପୀମାନ- ମuରୁ

i ପୀ

!ଷୟେର ଏଠାେର ଉେଲ² ଖ କରୁ  ଆେମ ସମେ
ପCନ अେନକ ପୀ େଦଖୁେଛ, i େକେବ େଖଇ
େଦnବା କଥା ା କନkବା, େହେଲ ଆଶା କରୁ 
ଏ େଲଖାଟି ପଢ଼ି ବାପେର ଆପଣମାେନ ୟ ଜ
ଆଖପାଖେର େଦଖାଯାଉkବା ପୀମାନ-ୁ େଦnବାକୁ
େଚା

କେବ

ଏ

ପୀମାେନ

ପତ'

ଓ

ପେpବେର ଆମ ପେବଶ ସଳନେର ସହାୟତା
କରs ଏମାନ- ସୁରାର ଦାୟିତ ଆେମ େନବା
ଉତ

୧. ଭଦଭଦEଆ (Indian Roller)
ଇ~ିଆନ୍ େଲର୍ ବା ଭଦଭଦEଆ ବା ଭରାଜ
ପୀ କୁ अେନକ aାନେର ଳକ° ପୀେବାm ମu
କୁ ହାଯାଏ

ଏହା

ଓଡ଼ି ଶାର

ଜ'ପୀର

ମଯ' ାଦା

ପାଇ pରତର अେନକ ଜ' ଏ ପୀକୁ ସମାନ
ସ¦ାନ େଦଇଛs !ଷୁବବୃ eାଳ अଭୂ  ଏସି ଆ
ମହାେଦଶର ସମ େଦଶେର ଏ ପୀ େଦnବାକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अେ5ାବର, ୨୦୧୫

aାନ ମାନ-େର ବହୁ ଳ pବେର େଦଖାଯାଏ ମାଛ ତଥା
ମିେଳ େସମାେନ ପାୟ ସବୁ aାନେର ସବୁ ସମୟେର
େଦnବାକୁ

ମିଳs

ାପାଶେର

kବା

ଗଛଲତା,

!ଦୁ 'ତ ତାର, ଗଛଡ଼ାଳ ଇତ'ାC ଉପେର େସମାେନ
ବସି kବାର େଦଖାଯାଏ pରତର ସମ ଜ'େର ଏ
ପୀ େଦଖାଯାଆs
ଭଦଭଦEଆ
ଏକ ସୁର ପୀ ଯାହା
୨୬-୨୭ େସମି ପଯ' 
ବଢ଼ି ଥାଏ ଏହାର ¥
ଧୁସର

ରର

େହାଇଥାଏ

ଶରୀର

ଳରର

ହୁ ଏ

ହାଲକାରୁ

ଗାଢ଼ଳ

ରେର ଏହାର ଶରୀର ସୁର େଦଖାଯାଏ «
ଆକାଶି ଆ ଳ ରର ଥାଏ «ର ମupଗେର
ହାଲୁ କା ସବୁ ଜ ର େଦଖାଯାଏ ଆnର lପାଖ ଗାଢ଼
ହଳCଆ ର େଦଖାଯାଏ ଏମାନ- ଥ{ ଲjା ଏବଂ
େଚପଟାକୃ  େହାଇଥାଏ ଉପରpଗ ବ-ା େହାଇkବା
େବେଳ अଗpଗ ହୁ କ୍ ଭE େହାଇଥାଏ ଏ ପୀର
ନାକ ଲjାଥାଏ ଏବଂ ଉପରକୁ େଖାଥାଏ
ସମତଳ ଭୂ ଇଁମାନ-େର ଏ ପୀ }ଟପତ
ମାନ-ୁ ଖାଇବାପାଇଁ ଉ¢aାନରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ବା ଏବଂ
ଶୀକାର କ େଫବାେବେଳ ଏହାର େଡଣା େଦnବାକୁ
ବହୁ ତ ସୁର େଗ େପୗଣିକ କଥାମାନ-େର i
aାନେର ଏ ପୀ ୁ ମାନ-ର ଧାମକ pବନାସହ
ଜଡ଼ି ତ େବାm କୁ ହାଯାଏ

୨. ଶÂ ଲ (Brahminy Kite)

!ନ ପକାରର ସାନ ସାନ ପୀ ଓ ପଶୁମାନ-ୁ ଶୀକାର
କବାେର ଏ ଲ ସି ହ ଭୂ ଇଁଠାରୁ

ଉ¢େର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏ ପୀ ଶୀକାର େଖା?ଥାଏ ଏବଂ
ଶୀକାର

ପାଇଗପେର

Dବ େବଗେର

ଲÇେଦଇ

ଉଡ଼ି ଆସି ଜର ମଜବୁ ତ ପÈାେର ଶୀକାରକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି
ଧ ଉଡ଼ି ଯାଏ ସମୁଦ କୂଳମାନ-େର ଏବଂ ସହର
ମାନ-େର ମu ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏ
ପୀ

ଏସି ଆ

ମହାେଦଶ

ସହ

अେmଆେର

!

େଦଖାଯାଏ ଆମ ଜ'ର अେନକ ?ଲ² ାେର ଏ ପୀକୁ
େଦnବାକୁ ମିେଳ ସମୁଦ କୂଳମାନ-େର ମମାଛ ଓ
ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା

ପାଇଁ

ଏ

ଜାର

ପୀ

ବହୁ ତ

େଦଖାଯାଆs
ଏ ପୀର ର ଇଷତ ଲ େହାଇkବା
େବେଳ

¥

ଓ

େବକ

ଧଳାେହାଇkବାରୁ

ଏହାକୁ

ଶÂଲ େବାm କୁ ହାଯାଏ i ବ'ି ଶÂ ଲକୁ
େଦnବା ଶୁଭ େବାm ମu କୁ ହs ଉ¢ ଆକାଶେର
ସି ଲ୍ ମାବା ପ ଶÉ କ ଏ ପୀ ଉଡ଼ି ଥାଏ
ଏ ପୀ ଘ ଜଲ ଏବଂ ଜନବସ ଠାରୁ
ଦୂ ରେର ଉ¢ ଗଛମାନ- ଡାଳେର ଜପାଇଁ ଘର ଆ
କେର ଏବଂ େସଠାେର अ~ାେଦଇଥାଏ अ କାଂଶ
ସମୟ ଏ ପୀମାେନ
େଜାଡ଼ି େହାଇ ରବାର
େଦଖାଯାଏ
ଓଜନଠାରୁ

ଜ
अ କ

ଓଜନର ଶୀକାରକୁ ଏ
ପୀ

अ

ସହଜେର

ଧ

ଉଡ଼ି ଯାଇପାେର

ଏହା ଏକ ସୁର ଶି କାରୀପୀ ଯାହା ପାଣିkବା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ବହୁ ତ
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ସହଳେର ମu େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏ ପୀ

େଡଣା େମେଲଇେଦେଲ ଏ ପୀ ପାଖାପାn ଏକ ମିଟର
ଚଉଡ଼ା େହାଇପାେର ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ ?ଲ² ାେର ଏ
ପଜାର ପୀ େଦଖାଯାଆs ନାହ_

ଏହା ବ'Dତ !ଶର अେନକ େଦଶେର ! ଏ ପଜା

ଶି କାରୀ ପୀ ଏସି ଆ
ମହାୀପେର

ପାୟତଃ

ପେତ'କ

अଳେର

ଏମାନ-

ଉପaି 

kବାର ପମାଣ ର ଲjା «kବା ପା େଶଣୀର
ଏ ପୀର େବକେର अେନକ କଳାରର ¥ପ ଉପେର
େ¥ଟ େ¥ଟ ଧଳାଦାଗ ରkବାରୁ ଏହାକୁ େଟଡ଼୍
େଡାଭ୍ େବାm ମu କୁ ହାଯାଏ ଏହାର «ର अଗ ଧଳା
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ର ହାଲୁ କା ଧୁସର /

େଦnବାକୁ ମିେଳ ଏ
ଜାDୟ

ପୀ

ସାଧାରଣତଃ

अନ'

ପାଉଁଶିଆ େହାଇଥାଏ ଏ ପୀର େଡଣା ଗାଢ଼ ଧୁସର
ରର େହାଇkବା େବେଳ େଡଣାର अଗpଗ ହାଲୁ କା
ରର େହାଇଥାଏ ଘ ଜଲ ଏବଂ େବେଳ େବେଳ

ଶି କାରୀ ପୀ ଯଥା ଲ
ପ େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ଏହା ଆକାରେର ବହୁ ତ
େ¥ଟ अେଟ
୨୬ରୁ ୩୦ େସ{ିମିଟର ଲjା ଏ ପୀର େଡଣା
େ¥ଟ ଏବଂ ବକ ାକାର अେଟ ଏହାର « ଶରୀର
ତୁ ଳନାେର अେପାକୃ ତpେବ ଲjା अେଟ ସଂପ
ୂ 
ବୟ¨ ପୀମାନ- େପଟ ଧଳା େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ପିଠି

pଗ ପାଉଁଶିଆ ର େଦଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ପୀମାେନ
ହାଲକା ପାଉଁଶିଆ ରର େହଉkବା େବେଳ ମାଇ
ପୀମାେନ

ବାଦାମୀ

ରର

େଦଖାଯାଆs

ଏ

ପଜାର ମାଇପୀ ପୁରୁଷ ପୀଠାରୁ ଆକାରେର ବଡ଼
େଦଖାଯାଆs

ଏ

ପୀର

େଗାଡ଼

ହଳCଆ

େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ପର ମାନ-ର अଗ କଳା
େଦଖାଯାଏ
ଏ

ଜାDୟ

୪. କେପାତ / କାପ୍ତା (Spotted dove)
ସେମତ ଦି ଣ ଏସି ଆର अେନକ େଦଶେର େଦଖାଯାଏ

ଏହା ଏକ ସାନ
ଆଫି କା

ବs

ଏହା ଏକ ପାଜାDୟ ପୀ ଯାହା pରତ

୩. ବାଜ ପୀ (Shikra)

ଏବଂ

ସାନ ବଜ ସେମତ, }ଟ ପତ, ଏ~ୁअ ଆC ଖାଇ

ପୀ

ବନାଳ

ଜନବସ

କଟେର

ଏ

ଜାର

ପୀେଦnବାକୁ

ମିେଳ ଏମାେନ ଦଳ ଦଳେହାଇ ରହs
ମାଂସ ପାଇଁ ଏ ଜାର ପୀମାନ-ୁ ଶୀକାର
କଯାଏ

ଜଲେର

ଏମାେନ

ବହୁ ଳ

ସଂଖ'ାେର

ମିଳୁkବାରୁ ଏମାନ-ୁ ସହଜର ଶୀକାର କଯାଇପାେର
ସହଳେର
ଜନବସ

ଏବଂ
अଳେର

ମu

ଏମାେନ

ଖାଦ'କଣିକା

ପାଇବା

ଆଶାେର

ବହୁ ତ

ସଂଖ'ାେର
େଦଖାଯାଆs ଏମାେନ
ଭୂ ଇଁେର

ପଡ଼ି kବା

ସେମତ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପୀ Dବ େବଗେର ଉଡ଼ି ପାଣିତେଳ kବା ମାଛକୁ
ଖାଦ'ଶସ' ଓ अନ'ାନ' ଖାଦ' ଜ ଥ{େର ଖୁି ଖୁି
ଖାଇଥାs

େହାଇଥାଏ

(Common Kingfisher)
ଓଡ଼ି ଶାେର अେନକ ପକାର i୍ ଫିସର ପୀ
େଦଖାଯାଆs, େସମାନ- ମuେର କମନ୍ i୍ ଫିସର
ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ୟୁେପ ଏବଂ ଏସି ଆ ସେମତ ଏହା
ମu

କଟେର

ଏ

େଦଖାଯାଏ
ପୀ

ଶୀତCନମାନ-େର

ଜଳାଶୟମାନ-

େଦଖାଯାଏ

अେପାକୃ ତ

ଏବଂ

अ କ

ଥ~ା

aାନମାନ-ରୁ କମ ଥ~ା aାନମାନ-ୁ ଏହା ଉଡ଼ି ଯାଏ
ଘର ଚଟିଆ ଆକୃ ର ଏ ପୀର « ବହୁ ତ
ସାନ, ଏବଂ ମୁ~ ବହୁ ତ ବଡ଼ ଏ ପୀର ପିଠି ଳ
ର

େହାଇkବା

େବେଳ

¥

କମଳାରର

େହାଇଥାଏ ପିଠିେର ଧଳା େଟାପା ଥାଏ  ଏହାର ଥ{
ଲjା ଥାଏ େକବଳ ମାଛ ଧ ଏ ପୀ ଖାଇଥାଏ
ଏବଂ

େସkପାଇଁ

ଏହାର

ଥ{

ଲjା

ଓ

ମୁଆ

େହାଇଥାଏ ନପଠାେର kବା ଗାତ ମାନ-େର ଏ
ପୀ ଘର କେର ଏବଂ େସଠାେର अ~ା Cଏ
ଏଇ ପୀ ୧୬ େସମି ପଯ'  ବଢିପାେର ଏବଂ
୩୪ରୁ

୪୬

ଓଜନ

େହାଇଥାଏ

ଗାମ

ଏ

ପୀ

Dବ େବଗେର

ପାଣି

ଉପେର

ଉଡ଼ି ପାେର

ପାଣିତେଳ
ମାଛକୁ

kବା
ସହଜେର

େଦnବାପେର

୬. କୁ ାଟୁଆ (Greater coucal)
େକାଇm ଜାDୟ ଏ ପୀ େଦnବାକୁ କାଉପ

୫. ମାଛର-ା / i୍ଫିସର

ଆଫି କାେର

ଧପାେର

ଏସି ଆର

ଦି ଣ
अେନକ

େଦଶ ଯଥା pରତ,
ଚୀନ,

େନପାଳ,

ଇେ~ାେନସି ଆ ଆC
େଦଶେର ଏ ପୀ
େଦଖାଯାଆs
କାଉପ
େଦଖାଯାଉkବା ଏ
ପୀର ଲjା «ଥାଏ ଏବଂ େଡଣାର ର ଧୁସର
ବାଦାମୀ େହାଇଥାଏ ଏମାେନ ସବୁ ପକାର ପେବଶେର
େଦଖାଯାଆs, ଘ ଜଲଠାରୁ ଆର କ ବଡ଼ ବଡ଼
ସହର ମାନ-େର ! ଏମାେନ େଦଖାଯାଆs ଏ
ପୀମାେନ ବହୁ ଦୂ ର ଉଡ଼ି ପାରs ନାହ_, େତଣୁ अ କାଂଶ
ସମୟ ଏମାେନ lm lm ବୁ ଲୁ kବାର େଦଖାଯାଏ
ଏମାେନ }ଟପତ, अନ' ସରୀସୃପ- अ~ା, ଏବଂ
ପୀମାନ- ବସାରୁ ଖାଦ' େଖା? ଖାଆs େସମାେନ
ବହୁ ତ ଉ¢ ସରେର ହଁୁ ହଁୁ ପକାରର ଶÉ ସୃିକରs

ଏ ପୀ ୪୮ େସମି ପଯ'  ବଢ଼ି ପାେର

ଏହାର େଦହର ର କଳା, ଏବଂ େଡଣାର ଉପର pଗର
ର ଧୁସର ବାଦାମୀ େହାଇଥାଏ ଆn ଗୁଡ଼ିକ ଲ
ର େଦଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପୀ ଏକାପ
େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ମାଇ ପୀ ପୁରୁଷ अେପା ବଡ଼
େଦଖାଯାଏ

ଏ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବାଦାମୀ େହାଇଥାଏ ଏ ପଜାର ପୀ ବହୁ ତ ଦୂ ର
ଓଡ଼ି ଶାର

ପାୟ

ସବୁ

?ଲ² ାେର

ଏ

ପୀ

େଦଖାଯାଏ, aାେନ aାେନ ଏହାକୁ କାମୁଆ ବା କୁ ମୁଟିଆ
ପୀ େବାm ମu କୁ ହାଯାଏ अେନକ !ଶାସ କରs େଯ
ଏ ପୀର ମାଂସ ଖାଇେଲ ଶାସ େଗ ହୁ ଏନାହ_, େତଣୁ
ଏ ପୀର अବାଧ ଶୀକାର କଯାଏ

ପଯ'  ଉଡ଼ି ପାରs ନାହ_ ଏବଂ lm lm ଯାଆs
ଧପଡ଼ି ଯିବା ଭୟେର ଏମାେନ ବଣବୁ ଦାେର ଲୁ  ଯାଆs
ଏବଂ ସୁ!ଧା େଦn अÓ ଦୂ ରତା ପଯ'  ଉଡ଼ି ଯାଆs
ଏମାେନ ବହୁ ତ ଉ¢ସରେର ଶÉ କଥାs

୮. କଜଳପା (Black drongo)
अDତେର

୭. ତରୀ (Grey francolin)

ଆnେର

କଯାଉkବା

ଦଳବ pବେର ଭୟେର !ଚରଣ କରୁ kବା ଏ
i େକ ଏହାକୁ ଗୁ~ୁରୀ ପୀେବାm ମu କଥାs

ଏ ଜାDୟ ପୀ ସମତଳ अଳର ବୁ ଦାkବା ଗଛ,
ଆC

କଟେର ବୁ m ବୁ m ଖାଦ'
େଖାଜୁ kବା
ଏମାେନ
ବୁ ଲs

େଦଖାଯାଏ
ଦଳବpବେର

ଏବଂ

ଆଶଂକା

!ପଦର
େହେଲ

ବୁ ଦାମuେର ଲୁ  ଯାଆs
ijା

ଉଡ଼ି

lmଯାଆs

ଏମାେନ

ଏକାଠି

େହାଇ

ବୁ ଲୁ kବା େବେଳ ବହୁ ତ ଶÉ କଥାs i i
aାନେର

ଏ

ଜାର

ପୀମାନ-ୁ

େପାଷାମେନଇ

ରnବାର ଉଦାହରଣ ! େଦnବାକୁ ମିେଳ ଏବଂ pରତର
अେନକ ପେଦଶେର ଏ ଜାDୟ ପୀକୁ ଲେଢ଼ଇ ପାଇଁ
ମu ବ'ବହାର କଯାଏ
ମuମ ଆକାରର ଏ ପୀ ୨୯-୩୪ େସମି
ପଯ'  ବଢ଼ି ଥାଏ ଏବଂ ମାଇପୀ ପୁରୁଷ ପୀଠାରୁ
ଆକାରେର ସାନ ହୁ ଏ ପୀର େଦହ ବାଦାମୀ ରର

ଏକ

ପାତ ର

ପୀକୁ ଏହାର ସର ପାଇଁ ତରୀ େବାm କୁ ହାଯାଏ

ଗଛ

କଜଳକୁ

ରnବା ପାଇଁ ବ'ବହାର

ଓଡ଼ି ଶା ଜ'ର अ କାଂଶ ସମତଳ अଳେର

ଖଜୁ ରୀ

ଲଗାଯାଉkବା

ଆକାରର

«kବା

େହତୁ

ପଜାର

ପୀମାନ-ୁ

ଓଡ଼ି ଆେର

କଜଳପା

େବାm

କୁ ହାଯାଏ

ଏସି ଆ

ମହାେଦଶର

ପେତ'କ

େଦଶେର

ଏମାେନ େଦଖାଯାଆs ଦୁ ଇଫାEଆ «ପାଇଁ ଏମାେନ
ସତତା ପାଇଛs ୨୮ େସମି େଦୖ ଘ' !ଶି  ଏ
ପୀମାେନ ସାଧାରଣତଃ }ଟପତମାନ-ୁ ଖାଇଥାs
ଶସ'େତ

ଏବଂ

ଘ

ଜଳେର

ଏମାେନ

ବହୁ ସଂଖ'ାେର େଦଖାଯାଆs ପାୟତଃ ଏମାେନ !ଦୁ 'ତ
ତାର ଉପେର ବସି kବାର େଦଖାଯାଏ ଏ ପଜାର
ପୀମାେନ ଏମାନ-ଠାରୁ ଆକାରେର ବଡ଼ अନ' ପୀ
ଯଥା କାଉ, ଲ ଆCମାନ-ୁ

ଆକ ମଣ କବାକୁ

ପଛଘୁା Cअs ନାହ_ ଏ ପୀ ରହୁ kବା अଳେର
 ମିେଳ
ସାନ ପୀମାେନ ପଦେର ରବାର ଦଶନ
iମିiଆ କଳାରର ଏ ପୀର « ମଝିରୁ

ଦୁ ଇଫାଳ େହାଇ ଉଭୟ ପାଶକୁ ବ-ା େହାଇ ରଥାଏ

େହାଇkବା େବେଳ ମୁହଁ ଏବଂ ଗଳା ହାଲୁ କା ଲ ଓ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଏ
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େକମାନ-ୁ େଦnେଲ !ନ ପଶ ପlପାରs

ବୟ¨ପୀମାନ-େର ଏ «ର ମupଗେର ଧଳା
ହkବାର

ମିେଳ

େଦnବାକୁ

ଏମାନ-

ଶରୀର

ରଚନାରୁ ଏମାନ-ୁ ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପୀମାନ-ୁ अଲଗା
କବା ସବ ନୁ େହଁ  अÓବୟ¨ ପୀମାନ- ¥
ହାଲୁ କା ଧୁସର ବା ଧଳାରର େହାଇଥାଏ
ଏ ପଜାର ପୀ अତ' ଭୟ ଓ ଲଢୁ ଆ
iସମର େବାm ଜଣାଯାଏ ଜ ରହୁ kବା अଳେର
अନ କୃ ତ ପେବଶକେଲ, ମାତ ୨୮ େସମି େଦୖ ଘ' !ଶି 
ଏ ପୀ ଜ ଆକାରଠାରୁ ବହୁ ତ ବଡ଼ ଆକାରର
ପୀମାନ-ୁ ଆକ ମଣ କପକାଏ େ¥ଟ େଗାଡ଼ ଏବଂ
ଫୁe  ଶରୀର େହତୁ ଏହା ପବନେର !ନ ପକାର
କଳାବା?

େଦଖାଇ

ଦୂ ରେର

kବା

}ଟମାନ-ୁ

ଧପାେର େବେଳ େବେଳ ଏମାେନ ପଡ଼ି ଆ ମାନ-େର
ଘାସ

ଚରୁ kବା

ଗାଇେଗାରୁ -

ପିଠିେର

ବସି kବା

େଦଖାଯାଏ
ଏହା ଶୁଆ ପଜାର ଏକ ପକାରର ପୀ
ସବୁ ଜ ରର ଏ ପୀକୁ ସାଧାରଣତଃ େକମାେନ
ଜ ଘେର େପାଷାମେନଇ ରnଥାs ଏବଂ ଏ ପୀ
କଥାକୁ

अନୁ ସରଣ

କପାେର

ଏବଂ

େହାଇkବା

ପୀ

ସେe ମନୁ ଷ'ମାନ- ପ
ବ'ବହାର
ଘର

କପାେର

ମାନ-େର

ପି«

ତେର kବା ପୀମାେନ
ସାଧାରଣତଃ
ଆସୁkବା

ଘରକୁ

ଏବଂ ପାବତ'ାଳେର େଦଖାଯାଆs, i କ ମବ Ôୁ

ସହରୀକରଣ େହତୁ ବeମାନ ଏ ପୀମାନ-ୁ ବଡ଼ ବଡ଼

ଦଳେର ସହର ମuେର ଏବଂ ସହର ବାହାେର kବା
ଗଛର

େକାରଡ଼ମାନ-େର

ବସା

ବାି

ରବାେର

େଦଖାଯାଏ ଏ ପୀମାେନ ପାୟତଃ ହଳ ହଳ େହାଇ
ରହs ଏ ପଜାର ଶୁଆମାନ-େର ପୁରୁଷ ଶୁଆର
େବକେର ଲ ଓ କଳାରର ଗାର େଦଖାଯାଏ, i
ମାଇଶୁଆ ଏବଂ ଶି ଶୁ ଶୁଆମାନ-େର େଦଖାଯାଏନାହ_
ଏ ପଜାର ପୀମାେନ ବହୁ ତ ଶÉ ସୃିକ
ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ଯାଉkବାର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଏମାେନ
ଦଳବpବେର

ଆହାର

ଜନବସ

କଟେର

ଦୂ ରaାନକୁ

ଯିବାର

अେନଷଣେର
ରହୁ kବା

ଉଦାହରଣ

ଯାଇଥାs

ଏ
ନାହ_

ପୀମାେନ
ଏମାେନ

ସାଧାରଣତଃ େଗାଟିଏ aାନେର ବସ ସୃିକ ରହs
i ଏମାେନ ଫସଲ अମଳ ସମୟେର ଫସଲକୁ ନ

୯. ଶୁଆ (Rose ringed parakeet)

ମନୁ ଷ'ର

ପାୟ ୪୦ େସମି େଦୖ ଘ' !ଶି  ଏ ପୀ ଜଲ

କରୁ kବା

େହତୁ

ଏମାନ-ୁ

ଶୀକାର

କଯିବାର

େଦଖାଯାଏ !େଶଷତଃ ମକା ଜାDୟ ଫସଲକୁ ଏମାେନ
ନ କCअs

୧୦. ବଣି (Common myna)
ସାଧାରଣତଃ
ବା

ବଣି

ମଇନା ବା pରDୟ

ମଇନା

pବେର

ପତ

ଏ ପୀ ଦଳ ଦଳ େହାଇ
ବସବାସ

କରs

ଜନବସ

କଟେର

ଏମାେନ

ରବାର

ନୂ ଆ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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୧୧. େକାଖାଇ (Indian grey hornbill)
େଦଖାଯାଏ

ବeମାନ

ଓଡ଼ି ଶାର

pରDୟ ଉପୀପେର େଦଖାଯାଉkବା अେନକ

!ନ

ହ!ଲ୍ମାନ-

ସହରମାନ-େର ମu ଏମାେନ ବହୁ ସଂଖ'ାେର େଦଖା

େକାଖାଇ ବା ଇ~ିଆନ୍

େଦଇଥାs }ଟପତ ସତ !ନ ଗଛର ଫୁଲ ଓ
ଫଳ

ଏମାେନ

ଆହାର

pବେର

ଗହଣ

େଗ ହ!ଲ୍ अନ'ତମ

କରs

ପାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର

ଜନବସ କଟେର ବସବାସ କରୁ kବା ବଣିମାେନ
ମନୁ ଷ'ମାେନ େଫାପାଡ଼ି େଦଉkବା ଖାଦ'କୁ

ଏବଂ କାକେପାଇ ଗଛେର

ଗହଣ

ଦୁ ଇ

କଥାs
pରDୟ

ସଂ¨ୃେର

ଏମାନ-ର

ବୃ ିପାଉkବା ଦୃ ି ରୁ ୨୦୦୦ ମସି ହାେର ଏ ପୀକୁ
!ଶର ସବୁ ଠାରୁ ଦୃ ତେବଗେର ବୃ ିପାଉkବା ପଜା
େବାm

େଘାଷଣା

କଯାଇk

!ଶର

ସେବା¢

ମାନ'ତା ପାଇkବା ଶେହ ପୀମାନ- ମuେର ଏହା
ଉପରର  ମuେର ରେହ, ଯାହା େଜୖ ବ!!ଧତା,
କୃ ଷିପଣାଳୀ

ଓ

ମନୁ ଷ'ର

ବ'ବହାରକୁ

େନଇ

ପବeନଶୀଳ େବାm କୁ ହାଯାଏ i ଫସଲ ନ
କରୁ kବା

େହତୁ

अେmଆେର

ଏ

ଏହା

ଭୁ ଇଁେର

ପୀକୁ

ପେବଶପାଇଁ ହାକାରକ େବାm କୁ ହାଯାଇ
ସାଧାରଣତଃ
ମଝିେର ବୁ mବୁ m

ସମତଳ

ଝି{ିକାମା ଖାଏ

ଘାସ

ଭୂ ମିଉପେର

lmବା ସହ ଏହା େଡଇଁ େଡଇଁ ମu ଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ଦୁ ର
ପଯ'  ଉଡ଼ି ଯାଇପାେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଏ

ରର

ପର

ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର େପଟ

ଉେଲ² ଖ ର ମଇନା ଶÉ ୀରୁ अଣାଯାଇkବା

ବଣିମାନ- ସଂଖ'ା Cନକୁ Cନ ବହୁ ଳମାତ ାେର

େହାଇ

ଶରୀରେର

ପାଉଁଶିଆ

अେନକ ଗÕେର ମu ଏ ପୀମାନ- !ଷୟେର

ହଳ
ରହs

ପୀର

ର, ଉଭୟ ସଂ¨ୃତ ଓ ପାକୃ ତ pଷାେର mପିବ

ଜଣାଯାଏ

ଦୁ ଇ

ଏମାେନ


ଦଶନ

େବେଳ ଏହା ସଂ¨ୃତ ଶÉ ମଦନରୁ ଉୃ ତ େବାm

ମuେର

ହାଲକା ପାଉଁଶିଆ ବା ଧଳା
ରର

େହାଇଥାଏ

ଏହାର

ଥ{

ମୁଆ

ଏବଂ

ବକ ାକାର େହାଇଥାଏ, ଯାହା ଉପେର ଏକ ଧାରୁ ଆ
ଥ{ପ ଥାଏ ଏ ପୀ ଓଡ଼ି ଶାର ସବୁ ?ଲ² ାେର
େଦnବାକୁ ମିEଥାs i अେନକ ସମୟେର ଏ ପୀ
ସହଳେର ମu େଦଖାେଦଇଥାs ଗ«ାମ ?ଲ² ାେର
ବ ହFପୁର

ସହର

ମଝିେର

kବା

अେନକ

ବୃ ହତ

ବୃ ମାନ-େର ଏମାନ-ୁ ବହୁ ସଂଖ'ାେର େଦnବାକୁ
ମିେଳ
ଏହା ଏକ ମuମ ଆକାରର ପୀ ଯାହା ପାୟତଃ
ଷାଠିଏ େସମି

ପଯ'  ଲjା େହାଇଥାଏ ଉଡ଼ି ବା

ସମୟେର ଏହା େଡଣା େଖାmେଲ ପରସବୁ ଗାଢ଼ପାଉଁଶିଆ
ରର େଦଖାଯିବା ସତ ପରର अଗ ଧଳା େଦଖାଯାଏ
ଏ ପୀର ଆn ଲ ijା କଳା ରର େଦଖାଯାଏ
ପୁରୁଷ ପୀମାନ- ଥ{ अେପାକୃ ତ pେବ ଲjାଥାଏ
¯ୀ

ପୀମାନ-

ଥ{

ଇଷତ୍

ହଳCଆ
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୧୧-୧୨ େସମି ଲjା ଏବଂ ୧୨-୧୬ ଗାମ ଓଜନର
େହାଇଥାs ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପୀ ଏକା ପକାର

େହାଇଥାଏ
ଏ

ପୀ

aଳpଗେର

ରହୁ kବା

େବେଳ

େକା ନାମକ !ଷା ଫଳ ଖାଇ ବୁ kବା େହତୁ
ଏହାକୁ

େକାଖାଇ େବାm ଓଡ଼ି ଶାେର କୁ ହାଯାଏ

ଆ?କାm ଏ ପୀମାନ- ସଂଖ'ା କମ େହଉkବାରୁ
ଏହାକୁ !ଶ ବନ'ପାଣୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସଂରି ତ
ପୀମାନ- େଗା<ୀେର अଭୂ  କଯାଇ

େଦଖାଯାଆs, ପୁରୁଷ ପୀମାନ- େଦହର ଦାଗ ମାଇ
ପୀ

अେପା

अ କ

ଗାଢ଼

ଦଳେର ରହs ଏବଂ େବେଳ େବେଳ ଶତା କ ପୀ
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଦଳେର ରkବା େଦଖାଯାଏ

୧୩. ସନବାଡ଼ (Purple rumped sunbird)
pରDୟ

ଉପୀପେର

େଶଣୀର ଏହା ସବୁ ଠାରୁ

ମାଛକା ସଦୃ ଶ ହ kବା େହତୁ

ସାଧାରଣ

େ¨m େବ େଡ଼ ମୁଆ

ପିଠି ବାଦାମୀ ରର େହାଇkବା
ଥାଏ

କଳାରର

ଏବଂ
େ¥ଟ,

ଏହାର
ମୁଆ

ଥ{ଥାଏ
ଘାସ ଗଛର ମ«ି, }ଟ ଓ
ଫଳ ଆC ଖାଇ ଏମାେନ ବs, େତଣୁ ସମତଳ अଳ
ମାନ-େର ବହୁ ଳ ସଂଖ'ାେର େଦଖାଯାଆs ଏମାେନ
ଦଳବ pବେର ରହs ଏବଂ ପରର ସହ ମ
ସରେର ସି ଲ ମାବାପ ଶÉକ କଥା ହୁ अs ଏ
ଜାର ପୀମାେନ େଯାଡ଼ି େହାଇ ରହs ଏବଂ କାଶତ~ୀ,
କାଠିକୁ ଟା, ଘାସ, ବାଉଁଶପତ

ଆC ବ'ବହାର କ

ଗଛମାନ-େର, ijା ଘର ମାନ-ର େଭ{ିେଲଟର
କଟେର ଘର ଆ କରs
ଏ ପୀ pରତ, ଶୀଲ-ା, ଇେ~ାେନସି ଆ ଏବଂ

pବେର

େଦଖାେଦଉkବା

େବାm କୁ ହାଯାଏ ଏ ପୀର

ଦାଗ

େଦଖାେଦଉkବା

ସନବାଡ଼ ବା ହମିଂ ବାଡ଼

ଘର ଚଟିଆ ପ ଆକାରର ଏ ପୀର ¥େର

େବେଳ ¥େର ମାଛକା ପ

ସାନ

ପୀମାନ- ¥େର ଦାଗ ନଥାଏ ଏ ପୀମାେନ

୧୨. ମୁଆ (Scaly breasted munia)

ଏହାକୁ

େହାଇଥାଏ

ଫୁଲଗଛରୁ

ଫୁଲ

ମuେର

ପୀ

ବହୁ ତ

ସାନ

ଆକାରର

ଏ

ପୀ

!ନ

kବା

ମହୁ

ଖାଇବାର

େଦଖାଯାଇଥାଏ ଛୁଆ ସାନ kେବେଳ ଏ ପୀ
େବେଳ େବେଳ }ଟପତ-ର ଶୀକାର ମu କେର ଏ
ପକାରର

ପୀ

ବହୁ ତ

ଦୂ ର

ପଯ' 

ଯାଇପାେରନାହ_ ଏବଂ अ କାଂଶ ସମୟ ଏମାେନ
!ନ

ଫୁଲଗଛେର

ଡାଳକୁ

ଡାଳ

େଡଉଁkବା

େଦଖାଯାଏ
ଏ ପୀ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଝୁ ଲୁ kବା ବସା ମା ଣ
କେର ଏବଂ େସଠାେର अ~ାCଏ ପୁରୁଷ ପୀମାନର ଗଆ ବାଈଗଣୀ ଓ ଳ େହାଇkବା େବେଳ
େପଟ ହଳCଆ ijା ବାଇଗଣୀ େହାଇଥାଏ ଏବଂ
େଦହର ଉପର अଂଶ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ର େହାଇଥାଏ
େସପ ମାଇ ପୀମାନ- େଦହ ହଳCଆ ଓ ଉପର

ଫିmପାଇନ୍ସ ଆC େଦଶେର େଦଖାଯାଆs ଏ ପୀ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଉଡ଼ି
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ଦଳବpବେର ବୁ m ବୁ m ଖାଦ' अେନଷଣ କରୁ kବାରୁ
ଏମାନ-ୁ ସାତଭଉଣୀ ପୀ େବାm ମu କୁ ହାଯାଏ

pଗ ଧୁସର ର େହାଇଥାଏ
ଏ ପୀ ଦଶ େସମିରୁ ! ସାନ େହାଇଥାଏ
ଏବଂ ଏହାର ଥ{ ମuମ ଆକାରର ଓ ବ-ା େହାଇଥାଏ,
ଯାହା ା େସମାେନ ଫୁଲ ତରୁ

ମହୁ

ବାହାର

କଥାs ଏମାେନ ଫୁଲ କଟେର अେନକ ସମୟ ଉଡ଼ି
ଉଡ଼ି ମହୁ ବାହାର କପାରs ଏ ସମୟେର ଏମାନେଡଣା ମିଟେର ୩ଶହ ଥରରୁ अ କ ଥର ହmଥାଏ
ଯାହା ଫଳେର ଏମାେନ ଶନ
ୂ 'େର ଝୁ mର ମହୁ ବାହାର
କପାରs
ଏ ପୀ ଦି ଣ pରତ ସେମତ ଶୀଲ-ା,
ବଳାେଦଶ ଇତ'ାC aାନେର େଦଖାଯାଆs ପାୟତଃ
ଫୁଲ

ଗଛ

ରହୁ kବା

अଳମାନ-େର

ଏମାନ-ୁ

େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ସହଳେର ବଗିlମାନ-େର
ଏମାନ-ୁ

େଦnବାକୁ

ମିEଥାଏ ଏମାେନ େକୗଣସି

େଗାଟିଏ aାନେର अ କ ସମୟ ରହs ନାହ_ ଏବଂ ଏ
ପୀ ଜନବସ ଠାରୁ

ଦୂ ରେର kବା ଘ ଜଲ

अଳେର ! େଦଖାଯାଆs ନାହ_

अÓ ଘ ଜଲ ମାନ-େର ଏବଂ େବେଳ
େବେଳ ବଗିlମାନ-େର ଏମାନ-ୁ ଦଳେର ବୁ ଲୁ kବାର
େଦଖାଯାଏ ଏମାେନ ଏକ ସତ ପକାରର ଚୁ ଚୁ ଶÉ
କଥାs ଏବଂ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ େଡଇଁ େଡଈଁ ବୁ ଲs
ଖାଦ'ଶସ',

}ଟ

ଆCକୁ ଖାଆs ଏ
ପୀମାେନ

ପାୟତଃ

pରDୟ

ଉପୀପର

अ କାଂଶ

अଳେର େଦଖାଯାଆs େବେଳ େବେଳ ଏ ପୀ
ସହଳ ମuେର kବା ବଡ଼ ବଗିlମାନ-େର !ଚରଣ
କରୁ kବା େଦଖାଯାଏ

ଏ ପଜାର ପୀମାନ-ର

େଡଣା ବହୁ ତ େ¥ଟ େହାଇkବାରୁ ଏମାେନ अ କ ଦୂ ର
ପଯ'  ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାରs ନାହ_ ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପୀ
ଏକାପକାର େଦଖାଯାଆs ଏ ପୀମାେନ ହାଲକା
ଧୁସର ରର େହାଇkବା େବେଳ ଏମାନ- ଥ{ େ¥ଟ
ଏବଂ ଇଷତ ହଳCଆ ରର େହାଇଥାଏ େପଟ pଗର
ର अ କ ଗଆ େହାଇkବା େବେଳ େବକ ଓ ¥
pଗେର ଛଉଛଉଆ ଦାଗ ! େଦଖା ଯାଇଥାଏ
ଏ ପୀମାନ- ଦଳ େଯଉଁaାନେର ଥାଏ
େସଠାେର

ଏମାେନ

ବହୁ ତ

ଶÉ

କଥାs

ଜନବସ अଳେର ଭୟେର !ଚରଣ କଥାs
ଏମାନ- େଦହର ରପାଇଁ ଏମାନ-ୁ େଗାବ ପୀ
େବାm କୁ ହାଯାଏ

େକୗଣସି ଜଳାଶୟେର ଏମାନ-ୁ ଭୟେର !ଚରଣ
କରୁ kବା େଦnବାକୁ ପାଇେବ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ଓ
अପହେର

ଏମାେନ

େଡଣା େମେଲଇ ଜଳାଶୟ
ଧାରେର

kବା

ପଥର

ମାନ- ଉପେର अେନକ
ସମୟ

ବସି ରkବା

େଦnବାକୁ

ଛअରୁ ଦଶ ସଂଖ'ାେର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଏବଂ

ଏହା ଏକ ଜଳଚର ପୀ ଆପଣ ଓଡ଼ି ଶାର େଯ

(Jungle babbler)

ପଡ଼ି kବା

ପୀ

୧୫. ପାଣି କୁ ଆ (Little cormorant)

୧୪. େଗାବ / କୁ ~ାnଆ ଚେଢ଼ଇ

ତେଳ

ଏ
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ସାଧାରଣତଃ pରDୟ ଉପୀପ ସେମତ ଚୀନ ଏବଂ
ପାୟତଃ ଏକା ijା େ¥ଟ େ¥ଟ ଦଳେର अÓପାଣିkବା
କାଦୁ ଆ अଳେର ଏ ପୀମାନ-ୁ େଦnବା ମିେଳ
ପାଣିତେର

ଏମାେନ

ବୁ ଡ଼ି

ର

ମାଛ

ଶୀକାର

କପାରs ଏମାେନ ସମୁଦ, ହ ଦ, େପାଖରୀ, ଇତ'ାC
aାନମାନ-େର ! େଦଖାଯାଆs
ଏ ପୀ କାଉପ କଳା ମଚମଚ େହାଇkବା
ଏବଂ ପାଣିେର ରହୁ kବା େହତୁ ଏହାକୁ ପାଣିକୁଆ େବାm
ମu କୁ ହାଯାଏ ଏ ପୀ ୫୦ େସ{ିମିଟର ପଯ' 
ଲjା େହାଇଥାଏ ଏହାର ଶୀର େଗାmଆ େହାଇkବା
େବେଳ ଥ{ ମୁଆ ଓ ହୁ କ୍ ପ େହାଇଥାଏ ଯCଓ
ଏ ପୀ ଜଳଚର i ଏହା ଉ¢ ଗଛର ଉପର
ଡାଳମାନ-େର ବସା ଆ କ अ~ା େଦଇଥାଏ
ଏବଂ अନ' ଜଳଚର ପାଣୀମାନ- ସହ ବସବାସ
କଥାଏ ଜ ବସାଠାରୁ ଦୂ ରେର kବା ଜଳାଶୟ
ମାନ-ୁ ଏହା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ସଂuାପବ
ୂ ରୁ ବସାକୁ
େଫଆେସ
ଏ ପଜାର ପୀମାନ-େର ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ
ପୀକୁ ବା ସବ ନୁ େହଁ , i ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ
ପୀ ମାଇ अେପା ବଡ଼ େହାଇଥାଏ ଏ ପୀମାେନ
ପାଣିେର ପହଁ ବା ସତ ଉଡ଼ି ବାେର ମu ପାରମ
ପାଣିମuେର अ କ ସମୟ ବୁ ଡ଼ି ର ଏମାେନ ମାଛ
ଧଥାs

୧୬. େକାଇm (Asian Koel)
pରDୟ ସୀତ ଦୁ ଆେର େକାଇm ଶÉର
ବହୁ ଳ
େଦnବାକୁ

ବ'ବହାର
ମିେଳ

ଏହା

କାଉ ପ େଦଖାଯାଉkବା
ଏକ

ପୀ,

ଦି ଣପବ
ୂ  ଏସି ଆର अେନକ େଦଶେର େଦଖାଯାଏ
େକାଇm ଏକ ଲjା « kବା ପୀ, ଯାହା ୩୯୪୬ େସମି ପଯ'  ବଢ଼ି ଥାଏ, ଏବଂ ୧୯୦-୩୨୭ ଗାମ୍
ପଯ'  ଓଜନ େହାଇଥାଏ ଏ ପଜାର ପୁରୁଷ ପୀ
କଳାରର େହାଇଥାs, ଏମାନ- ଥ{ ପାଉଁଶିଆ ଗାଢ଼
ସବୁ ଜ ରର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଆn ଗାଢ଼ ଲ ରର
େହାଇଥାଏ ମାଈ ପୀମାେନ ପାଉଁଶିଆ ରର େହବା
ସହ ଏମାନ- ଶରୀରେର ଧଳା ଏବଂ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ
ରର ଟ ଟ େଦଖାଯାଏ ସମୁଦାୟ ଶରୀରେର
ଧଳାକଳା ଦାଗ େଦଖାଯାଏ

ପାୟତଃ ଏମାେନ େଯାଡ଼ି

େହାଇରହs, ଏବଂ ଗଭଧାରଣ ସମୟେର ଏମାେନ
କାଉମାନ-

ବସାେର

अ~ାCअs,

ଯାହାକୁ

ପାଳନେପାଷଣ କଥାଏ
ଗଭଧାରଣ ଋତୁ ଆସି େଲ ଏମାେନ ବହୁ ତ ସୁର
ସରେର ଶÉମାନ ସୃି କଥାs, ଯାହାକୁ pରDୟ
ଶା¯ୀୟ ସଂଗୀତେର ପମତାନ େବାm ମu କୁ ହାଯାଏ
ଖCନେର ଆj ଗଛେର ବଉଳ ଆସି ବା ସମୟେର
ଏମାେନ େଦଖାଯାଆs, ଏବଂ pରତେର ମା¢ ଠାରୁ
अଗ ପଯ'  ଏମାନ- କୁ ଉ କୁ ଉ ଶÉ ଶୁଣିବାକୁ
ମିEଥାଏ

୧୭. ବାm ଶୁଆ (Green bee eater)
ଏସି ଆ ଏବଂ ଆଫି }ୟ ମହାେଦଶର अେନକ
େଦଶେର

ଏମାନ-ୁ

େଦnବାକୁ

ମିEଥାଏ

ଶୁଆପ ସବୁ ଜ ରର
ଶରୀର ସତ ଲjା ଓ
ବ-ା

ଥ{

ଏମାନ-

ଯାହା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

କାଉ
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ହୁ ଏ i ପୁରୁଷ ପୀମାନ-ର ର ଗାଢ଼ େହାଇଥାଏ
ପଚୟ

େଦଇଥାଏ

अଳମାନ-େର

ଏମାେନ

ଘାସ
ବସ

kବା

ମଇଦାନ

କଥାs

ଏବଂ

}ଟପତମାନ-ୁ ମା ଖାଇଥାs
ଏ ଜାର ପୀ ୯ ଇ ପଯ'  ଲjା
େହାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର अେନକ ଉପପଜା ର
େଯଉଁଠି ଲjା « େଦଖାଯାଇଥାଏ ସମୁଦାୟ ପଜା
ସବୁ ଜ ରର େହବା ସତ ଗଳା ଓ «ପାଖେର
େବେଳ େବେଳ ଳ ରର େଦଖାଯାଇଥାଏ ଏମାନଆnର ଉଭୟ ପାଶେର କଳା ରର େରଖା େଦଖାଯାଏ
ଆnର

ର

ହାଲୁ କା

ବାଦାମୀଠାରୁ

ଲ

!

େହାଇପାେର ଥ{ ସେମତ ଆn ପଯ'  अଳ
କଳାରର େହାଇଥାଏ
ଏମାେନ ବାଲୁ କା ମାଟିେର ଗାତ େଖାE ବସା କ
ରହs ଏବଂ अେନକ ସମୟେର ନପଠାେର ଏବଂ ବାm
ରହୁ kବା aାନମାନ-େର ଏମାେନ ଗାତେଖାE ରବାର
େଦଖାଯାଏ ଏମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବୁ ଲs, ଏବଂ
ଉଡ଼ୁkବା ସମୟେର ଏମାନ- େଖା େଡଣା େଦnବାକୁ
अତ' ମେନାରମ େଗ

!ଶର ସମ େଦଶେର େଦଖାଯାଉkବା ଏ
ସାଧାରଣ ପୀ ଆମ ଘର अଗଣାେର ବୁ m ବୁ m ଧାନ ଓ
अନ' ଶସ' ଖାଉkବାର अେନକ େଦnkେବ ୧୬ େସମି
୨୪ରୁ
ପଯ' 

୪୦ ଗାମ୍ ଓଜନ
େହାଇପାେର

ମାଈ ପୀ ଓ ଶି ଶୁମାନେଦହର

ର

ହାଲୁ କା

େଦଖାଯାଏ ଏହା !ଶର ସବୁ ଠାରୁ अ କ େଦଶେର
େଦଖାଯାଉkବା ପୀ pବେର ପଗଣିତ
ଏ

ପୀ

ସାଧାରଣତଃ

ଜନବସ

अଳମାନ-େର େଦnବାକୁ ମିଳs ଏମାେନ ଗାମାଳ
ସେମତ ସହଳେର ମu େଦଖାଯାଆs ଯCଓ
ଏମାେନ

!ଶର

ଏମାେନ

i

aାନମାନ-େର

अେନକ
ଘ

େଦଶେର

ଜଲ

ଓ

େଦଖାଯାଆs

େଦଖାଯାଆs,
ଗଛଲତା

ନାହ_

ଜନବସ

अଳେର ଏମାେନ ତେଳ ପଡ଼ି kବା ଶସ' ଓ !ନ ଦାନା
ଖୁି ଖୁି ଖାଇଥାs, i େବେଳ େବେଳ ଏମାେନ
}ଟପତ ଖାଇବାର ! େଦଖାଯାଏ !ଡ଼ି , ଛାଣ,
ଲ,

େପl

ଜାDୟ

ପଶୁପୀ

ଏମାନ-ୁ

ଶୀକାର

କବାର େଦଖାଯାଏ
!ଶର

अେନକ

େଦଶେର

ଏମାେନ

େଦଖାଯାଉkବା ସେe pରତେର अେନକ aାନେର
ଏମାନ- ସଂଖ'ା अତ' କମ େହାଇଯିବା ାର !ଷୟ
େହାଇ, ଏବଂ ଏkପାଇଁ ଘର ଚଟିଆର ସଂରଣପାଇଁ

୧୯. ବାଇ ଚେଢ଼ଇ (Weaver Bird)
ବାଇ ଚେଢ଼ଇକୁ ଇଂେର pଷାେର ୱିଭର ବାଡ଼
ବା ବୁ ଣାକାର ପୀେବାm
କୁ ହାଯାଏ,

କାରଣ

ଏ

ପଜାର ପୀମାେନ କୁ ଟା,
ଧାନ ଓ ଘାସ ପତ ଆCର
ବ'ବହାର କ अÞୁତପବ
ୂ 
ବସାମାନ ଆ କରs

ପାଉଁଶିଆ ବାଦାମୀ ରର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

kବା

!ନ େଯାଜନାମାନ କାଯ' କରୁ 

୧୮. ଘର ଚଟିଆ (House Sparrow)

େଦୖ ଘ' !ଶି  ଏ ପୀ

ଏବଂ ଶରୀରେର କଳା, ଧଳା ଓ ବାଦାମୀ ରର ହ
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କାଠିକୁ ଟା ଏକାଠି କ ବସାକ ରବାେର ଏମାେନ

ଓଡ଼ି ଆେର େଗାଟିଏ କଥା ର, ‘ବାଈ ଚେଢ଼ଇର i
ଯାଏ, ବାଆ କେଲ ବସା େଦାହଲୁ ଥାଏ’
!ନ ଗଛର ଡାଳରୁ ତଳକୁ ଝୁ mରବା ଭE
ଘର ଏମାେନ ଆ କରs ଯାହା ତରକୁ ପେବଶ
କବା ପଥ ତଳପଟକୁ ଥାଏ, ଏହା ଫଳେର ବସା
ତରକୁ ପାଣି ପଶି ପାେର ନାହ_, ଏବଂ ସାପ ଆC
ସସୃପ ! ପଶି ପାରs ନାହ_ କ{ା ଗଛ, ଖଜୁ ରୀ ଗଛ,
ତାଳ ଗଛ ଆCେର ଏମାେନ ବସା କରs, େଯଉଁଠିକୁ
େକୗଣସି ସରୀସୃପ ପେବଶ କପାବ ନାହ_ ବଷା ଓ
ଖାଦ'ାେନଷଣେର ଏମାେନ େବେଳ େବେଳ अେନକ ଦୂ ର
ପଯ'  ଯାତ ା କବା େଦଖାଯାଏ
pରତର अେନକ ଜ'େର ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ
ମିେଳ, ଏମାନ-ୁ ବାପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନମୁ~ଉପେର kବା ହଳCଆ ରର ଚୁ ଳ ଯେଥ ଘର
ଚଟିଆଠାରୁ ସାମାନ' ବଡ଼ ଆକାରର ଏ ପୀ अତ'
ପଶମୀ ଶ ମୁଆ ଥ{େର ଏମାେନ ଘାସ ପତ ,
କାଠି କୁ ଟା େଗାେଟଇ ଆଣି ଜପାଇଁ ବସା କଥାs
ସହଳମାନ-େର ! ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ ମିେଳ,
ଏବଂ ତାଳ ijା ଖଜୁ ରୀ ଗଛ kବା अଳେର ଏମାେନ
ବସା ବାs, ଏବଂ अେନକ ସମୟେର !ଦୁ 'ତ ତାରରୁ
ଏମାନ- ବସା ଝୁ ଲୁ kବା େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏମାେନ
ଶସ' अମଳ ସମୟେର ଶସ'କୁ ହା ଘଟାଉkବାରୁ
lଷୀମାେନ

ଏମାନ-ୁ

ଶସ'େତଠାରୁ

ଦୂ େରଇ

ରnବାପାଇଁ େଚା କରs
ପୀ

ଆେମ

ସବୁ େବେଳ

ସବୁ ଠାେର

େଦnପାବା ଘରର େଭ{ିେଲଟର, ଝରକା ଉପର
ଥାକ

ଆC

aାନେର

ଏମାେନ

ବସାବାି

ଶହ

ଶହ

ସଂଖ'ାେର

େଦଖାଯାଆs

ଏମାେନ

ଏକାସାେର ଆକାଶେର ଉଡୁ kବା େବେଳ େଦnବାକୁ
ବହୁ ତ

ଭଲ

େଗ

େଦବାଳୟମାନ-େର

ଏମାନ-

ଓଡ଼ି ଶାର

!ନ

ସଂଖ'ା

अ କ

ଜଗନ ାଥ ମି ରେର ଏମାନ- ସଂଖ'ା ବହୁ ତ ଏବଂ
ଓଡ଼ି ଆ ଜଣାଣେର ଏମାନ- !ଷୟେର ଉେଲ² ଖ ର
‘ମଁୁ ତ ବଡ଼ େଦଉଳର ପାେର...’ ଓ ‘ମନ ପାେର...
ଶୀେେତ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି i...’ ଏମାେନ ପାହାଡ଼ି ଆ
aାନମାନ-େର ! ବସା କ ରହs
ପାମାେନ
ଳ ମିଶା ପାଉଁଶିଆ
ରର ହୁ अs ଏବଂ
ଏମାନ-

େଡଣାେର

କଳାଦାଗ
େଦଖାଯାଏ

ମୁ~ଟି

ଗାଢ଼ ଳ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରର ହୁ ଏ ¥ ହଳCଆ,
ସବୁ ଜ, ଏବଂ େତ ରର େହାଇଥାଏ ଆn
ନାରୀ, ଲ ijା ସୁେନm ରର ହୁ ଏ ପୁରୁଷ ଓ

ମାଇ ପୀ ତେର େକୗଣସି ପାଥକ' େଦଖାଯାଏନାହ_

ଏ ପଜାର ପୀମାେନ ଏକ ସାଥୀବ  ଏବଂ ଏମାେନ
େଯାଡ଼ି େହାଇ ରହs ଏବଂ ଶି ଶୁ ପୀ ଜନFେହବାପେର
ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାଈ ପୀ ମିEମିଶି ତା’ର uାନଯତ
अs
ଏ ଜାDୟ ପୀ ୨୯-୩୭ େସମି ପଯ'  ଲjା

୨୦. ପା (The rock pigeon)
ଏ

ପାରମ ଏହା ବ'Dତ ଏମାେନ ଧାନକଳ କଟେର

ହୁ अs ଏ ପୀର େଖା େଡଣା ୭୦ େସମି ପଯ' 
ଲjା େହାଇପାେର ୨୩୮ରୁ ୩୮୦ ଗାମ ପଯ'  ଓଜନ

ରହs

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ହୁ ଏ ଏ ପୀମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଜମିଉପେର

ବଣସାରୀ (Jungle Myna), ହସୁkବା ପା (Laughing

ପଡ଼ି kବା ଶସ'କୁ ଖାଆs ପାଣି ପିଇବା ସମୟେର

Dove), ର!ନ୍ (Indian Robin, Oriental magpie

ଏମାେନ ଜ ଥ{େର अÓ ପାଣି େନଇ ମୁ~କୁ ପଛକୁ

Robin), ଟ_ ଟିଆଁ ରଣି (Lapwings), ବତକ (Ducks)

ନୁ ଆଁଇେଦଇ ପାଣିକୁ ପିଇଥାs ପାମାେନ अେନକ

ଆC अେନକ ପୀ ଓଡ଼ି ଶାେର େଦଖାଯାଆs

ଦୂ ରରୁ ମu ଜ ଆaାନକୁ ସହଜେର େଖା?ପାରs,
େତଣୁ

ପାମାନ-ୁ

अDତେର

ଡାକେସବା

ପାଇଁ

ବ'ବହାର କଯାଉk ଓଡ଼ି ଶା େପାmସର କଟକ
¥ଉଣୀେର ଏେବ ! ପା ମାନ-ୁ ରଖାଯାଇ ପାକୁ
ଶାsର ପDକ େବାm କୁ ହାଯାଏ

MBBS, PGDMCH, PGDHM,
ସହକାରୀ ଆuାପକ
େ~ ଫାମା ସୀ କେଲଜ, ବ ହF ପୁର, ଓଡ଼ିଶା

ପ<ାତା : www.odishabirds.in

େଫାନ୍ : 9040985463, ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com

ଉପେ ସମ ପୀ ବ'Dେରକ ଓଡ଼ି ଶାେର
ଆହୁ 

अେନକ

ସାଧାରଣ

ପୀ

େଦଖାଯାଆs,

େଯଉଁkେର, ପାହାଡ଼ି ଶୁଆ (Alexandrine Parakeet),
୩-୪ ପଜାର ବୁ ଲ୍ ବୁ ଲ୍ (Bulbul), ଶସ'େତେର
େଦଖାଯାଉkବା अଗଣିତ ପୀ (Bushlark, bushchat
etc), ପାଣିକୂଳେର kବା ବଣି (Bank Myna), ମାଟିଆ
ଲ (Black Kite), ଶାଗୁଣା (Vultures), ହଳ ବସ
(Indian Golden Oriole), କାଠହଣା ଚେଢ଼ଇ (Lesser
Flameback), କଳାେଡଣା ଲ ( Black winged kite),
ଳ«ିଆ ବାmଶୁଆ (Blue tailed Bee Eater),
ଡାହୁ କ (Bronze winged jacana), ଜଳଚର ପୀ
(Shoveler, Garganey, Grebe, Lesser whistling
duck etc.), ବାଦାମୀ !ଲ ପଖୀ (Brown Shrike), ବଗ
(Egrets), ବଗୁm (Herons), େଗାବକ (Cattle Egrets),
ପାଣି କୁ କୁ ଡ଼ା (Purple Swamp hen), େଟଲର୍ ବାଡ଼
(Tailor Bird), େବକେର ଧାରୁ ଆ ପା (Eurasian Collared dove), ହୁ ପୁ (Hoopoe), କାଉ (Indian House
crow), ସବୁ ଜ ପଆ ପୀ (Jerdon’s leaf bird),
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂ୍e

ଏକ ପେହEକା

ମୁହୂe ଏକ ସାଧାରଣ ଶÉ ଯାହାର अଥ
େହଉ ସମୟର i अଂଶ i ଆuାତFବାମାେନ
 ୁ ଶୁଭ ijା अଶୁଭ ଶÉଟିଏ
େଯେତେବେଳ ମୁହୂe ପବ
ୂ ର
େଯାଡ଼ି Cअ, େସେତେବେଳ ମୁହୂeର ଗୁରୁe ବଢ଼ି ଯାଏ

ବାଲFୀi ନାୟକ

 ୀରୁ ଜନତା ମୁହୂeର ସାଧାରଣ अଥରୁ अସାଧାରଣ
ଧମଭ
ମହe େଖା?ବାପାଇଁ ଜର ମାନସି କ ଶାs ନ
କCअs କାହା ମନେର ପଶ ଉେଠନାହ_ େଯ ଶୁଭ
ବା अଶୁଭ ମୁହୂeର ମାେନ କअଣ? ଏହାର ଆବଶ'କତା

କାହା ମନେର ପଶ ଉେଠନାହ_ େଯ
ଶୁଭ ବା अଶୁଭ ମୁହୂeର ମାେନ
କअଣ? ଏହାର ଆବଶ'କତା

େକେତ?

ଏକା

ମୁହୂeେର

ତ

ଦୁ ଆେର

अେନକ

 ଣା ଘଟି ଯାଉ अଥାତ ସମ
ସୁଘଟଣା ଓ ଦୁ ଘଟ
ମୁହୂe ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ ବଜଗତେର େକବଳ ମଣିଷ ହ_
କାହ_i ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ ମୁହୂe ପାଇଁ ାଗ ରହୁ ?

େକେତ? ଏକା ମୁହୂeେର ତ

ମଣିଷ ବନେର ଜନF, !ବାହ, liରୀ, !େଦଶ ଗମନ,

ଦୁ ଆେର अେନକ ସୁଘଟଣା ଓ

ଗୃହ

 ଣା ଘଟି ଯାଉ अଥାତ ସମ
ଦୁ ଘଟ

ବାଚନ ଲଢ଼ି ବା ଇତ'ାC କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂe

ମୁହୂe ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ ବଜଗତେର
େକବଳ ମଣିଷ ହ_ କାହ_i ଶୁଭ ଓ
अଶୁଭ ମୁହୂe ପାଇଁ ାଗ ରହୁ?

ପେବଶ,

ବ'ବସାୟ

ଆର,

େନତାମାନ-ର

େଖା?ବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଶୁଭ ମୁହୂe ଗଣନା କ
କବା ଏକ &  ପ~ିତ େଗା<ୀ- କାମ ଉ¢ଶି ା
ପା¸

ଜେଣ

ପଶାସକ

େସବା

अ କାରୀ,

ମହା!ଦ'ାଳୟର ପାuାପକ, ଗେବଷଣାରତ େବୖ ାକ,
ସଫଳ ଡାର, ଏବଂ େଜ'ାବାମାେନ ଶୁଭ अଶୁଭ
ଗଣନା କପାେବ ନାହ_ i ଜେଣ ମ'ାଟ ି କ୍ ପାସ୍

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସରୂପାନ
କନkବା ବ'ି ! ପା«ିକା ବା ପା अuୟନ କ
ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂeର ଚକ ବୁ 'ହ ତରକୁ ସହଜେର
ସମ ଉ¢ ଶି ିତ ବ'ି-ୁ େଠm େଦଇପାେର ଏକା
ଏକ !ଡ଼jନା ନୁ େହଁ i ? ସମେ ଶୁଭ ମୁହୂe ଜାଣିବାକୁ
lହାs େକ अଶୁଭ ମୁହୂe ଜାଣିବାକୁ lହାs ନାହ_
ସେତ େଯମି ସମୟର i अଂଶ ହ_ ଶୁଭ ବାକୁ ସବୁ
अଶୁଭ ସମୟ
ଆ?କାm ସାନ ଜନF କେରଇବା ପାଇଁ ମu
ଶୁଭ ମୁହୂe କଥାs େଜ'ାଷମାେନ ପାକୃ କ pେବ
ଜନFଗହଣ କବା ପବ
ୂ ରୁ ଡାରମାେନ ମାଆର େପଟ
କାଟି ଶୁଭ ମୁହୂeେର ଛୁଆକୁ କାଢ଼ି ଆଣs ପଶ ଉଠୁ ,
େସ ଛୁଆମାେନ କଣ ସତେର ତା- ବନେର େକବଳ
ସଫଳତା ହ_ ପାଇେବ? !ବାହ ପାଇଁ ! ଶୁଭ ମୁହୂeକୁ
अେବଶୀ ଗୁରୁe Cଆଯାଇଥାଏ ପଶ ଉଠୁ  - ଶୁଭ
ମୁହୂeେର ସନ କଯାଇkବା ସମ !ବାହ କଣ
ସଫଳ େହଉ?
ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣs ନାହ_ େଯ ଏ ମୁହୂe
ଗଣନାର ସତ
ୂ  ଧର iଏ ଏବଂ େକଉଁଠୁ ଆର ହୁ ଏ?
pରତର ଦୁ ଇେଗାଟି aାନରୁ ପବଷ ପା ବା ପ«ିକା
ନାମେର େଯଉଁ ପୁକ ପକାଶି ତ ହୁ ଏ, େସ ପୁକ
 ା~, ପଜ
अନୁ ସାେର ସମ କମକ
ୂ ା ପାଠ, ଆର ଓ େଶଷ
 ାରଣ ହୁ ଏ ପଥମ ପୁରୀaି ତ
କବାର ସମୟ ଘ{
େଗାବନ ଧାମେର अବaାନ କରୁ kବା ଶ-lଯ'
ସାମୀ

ଳାନ

ସରସD

ଏବଂ

CDୟ

ଏ

ଦୁ ଇ

ଶ-lଯ' -

ପେତ'କଟି

ବବ' ୁ ଧମା ବଲjୀ ମାନ- ପାଇଁ अକାଟ' ବଚନ
ସଯ
ୂ ' େଯଉଁପ େକୗଣସି Cଗର अ ନ ନୁ େହଁ ବରଂ
ସଯ
ୂ ' େଯଉଁ Cଗରୁ ଉଦୟ େହବ ତାହା ହ_ ପବ
ୂ Cଗ
େବାm

ମାନ'

େହବ,

େସଭE

ଶ-lଯ' ମାେନ

 अ ନ ନୁ ହs, ବରଂ େସମାେନ ଯାହା
େକୗଣସି ଧମର
 ାଣୀ େବାm ମାନ'
େ&ଶ େଦେବ ତାହା ହ_ ଧମବ
େହବ
ଉଦାହରଣ େଦଖ - ଗତବଷ ପୁରୀର ରଥଯାତ ା
ସମୟେର ଭମାେନ ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ି ଶୀ?ଉ-ୁ
ଛୁଇଁେଲ

ମହାପାପ

େହବ

ଶ-lଯ'

େବାm

କେଦେଲ ଏବଂ ଭଠାରୁ ଶାସକ ପଯ'  ସମେ
ଏହାକୁ ମୁ~େପା ମାେନେଲ CDୟେର ଶ-lଯ'
ସରୂପାନ ସରସD େସ ବଷ େଘାଷଣା କେଦେଲ
ଶି ଡ଼ି ସାଇବାବା-ୁ ପଜ
ୂ ା କବା ଆବଶ'କ ନାହ_
 ୁରୁଧମଗ

अବଶ'

ଏ

େ&ଶ

!େଧେର

ସାଇଭମାେନ Dବ ପବାଦ ଜଣାଇଛs ଦୁ ଇ ଦଳର
ଭମାନ-

ତେର

ଭ!ଷ'ତେର

େକେବ

ରା

ସଂଘଷ ନ ଘଟିବ େସ କଥା ଗ'ାେର{ି େଦଇ କ
 ୀଠରୁ ପା«ି
େହବ େସ ଦୁ ଇଟି ମାନ'ତାପା¸ ଧମପ
ଆସୁkବାରୁ ସମେ !ନା ତକେର ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ
ମୁହୂeକୁ ମା ପଜ
ୂ ା अନୁ <ାନ କଥାs
ମଜାକଥା େହଉ େଯ ଏ ମୁହୂeର ଗଣନା
अନୁ ସାେର
ବଦଳେର

େକେତକ
ଦୁ ଇCନ

ପବପବାଣୀ
ପାଳନ

େଗାଟିଏ

କବାପାଇଁ

ପା«ି େର

େଜ'ାଷଧାମେର अବaାନ କରୁ kବା ସାମୀ ଶ-lଯ'
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

Cନ
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ପୁକ, ମାନସି କ ରେର ଭ ମିତ କ, ଆଥକ

େ&ଶ kବା ଲ'କ ଛଶଗଡ଼ର ‘ମହାସମୁର’ର
ଜେନୖ କ ବ< अ ବା ଜୟନାୟଣ ଦୁ େବ ଗତ ୨୮୦୭-୨୦୧୪ ତାଖେର େକାଟ୍ ମାuମେର ୪୦ େଗାଟି
ଧାମକ

ସଂaାକୁ

େନାଟିସ୍

ପଠାଇେଦେଲ

ତା-ର

अେଯାଗ େହଉ, ‘ଚEତ ବଷ  अଗ ମାସେର
ପଡୁ kବା ଦୁ ଇଟି ପବ ହମୀ ଓ ଜନFାମୀକୁ अଲଗା
अଲଗା ତାଖେର ଶୁଭ ମୁହୂe ଦଶା ଇ ଦୁ ଇCନ ପାଳନ
କବାପାଇଁ

ଧମା lଯ' ମାେନ

କାହ_i

େ&ଶ

େଦଇଛs?’ अ ବା ଜୟନାୟଣ ୧୯୬୭ଠାରୁ ୨୦୧୪
ମସି ହା ତେର ପକାଶ ପାଇkବା ଦଶେଗାଟି ପା«ିକାକୁ
अuୟନ କ ପମାଣ କଛs େଯ ପ~ିତମାନ- ା
ପବପବାଣୀ ଓ ଶୁଭ କାଯ' ପାଇଁ ଗଣନା କkବା
ଶୁଭମୁହୂe ଗୁଡ଼ିକେର अେନକ !େଧାpସ ର
pରତେର େସ ପଥମଥର ପାଇଁ ‘ମୁହୂe’ ଗଣନାେର
ରହୁ kବା ନ ନ ମତ ଉପେର ପଶ ଉେଠଇଛs
 अେନକ ପବ
ଆେମ ସମେ ! େଦଖୁଛୁ ୁ ଧମର
େଦଶର !ନ pଗେର अଲଗା अଲଗା Cନ ପାଳନ
କଯାଉ, ତାହା ଦି ଣ pରତେର Cେନ ଆଗରୁ ijା
Cେନ ପେର ପାଳନ କଯାଉ ମହାଲFୀ ପଜ
ୂ ା ଉeର
pରତେର ଗୁରୁବାର Cନ ପାଳନ କଯାଉ अଥଚ
ଦି ଣ pରତେର ଏହା ଶୁକବାର Cନ ପାଳନ େହଉ
େଗାଟିଏ ପବକୁ ଦୁ ଇCନ ପାଳନ କବାପଛେର କଣ ବା
 ୁରୁମାେନ ହ_ ବୁ ଝs
କାରଣ अ? େସକଥା ଧମଗ
େହତୁ ବା ମତେର ମୁହୂeଗଣନା ପଛେର ର

େଶାଷଣ କବା େହଉ अସଲ ଉେ&ଶ' ଏ ଯୁଗେର
ମୁହୂe ଗଣନା ା !ନ ବ'ବସାୟୀ ଓ ଗଣ ମାuମକୁ
!

ପଚୁର

ପମାଣେର

ଫାଇଦା

େହଉ

Cନମାନ-େର େଭୗକ ବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣମାuମେର
!ାପନ ା ଯେଥ ଫାଇଦା େହଉ ଜର
ସାମାନ !କ ୀ କବାପାଇଁ !ାପନ େଦବା ଭୁ ଲ କଥା
ନୁ େହଁ , ijା େସkପାଇଁ କାହାର ଆପeି ରବା ଉତ
ନୁ େହଁ , i ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂeେର अମୁକ ବୁ iଣିେଲ
େସୗpଗ' ବୃ ି େହବାର ଭ ାମକ !ାପନ ିତ pେବ
अନ'ାୟ ବ'ବସାୟୀ ମାେନ ! ଜାଣs େଯ ମୁହୂeର
େକୗଣସି ପpବ ନାହ_ େଯ େକୗଣସି ମୁହୂeେର ?ଷ
!କ ୀ େହେଲ ତା-ର ଭ ିତ େକବଳ अ!ଶାସୀ
ଗାହକ pବs, ‘ଧନେତରସ୍’ ସମୟେର ସୁନା ଓ ରୂପା
iଣିେଲ ଆମର େସୗpଗ' ବୃ ି େହବ
!ବାହ େଯାଗ' अେନକ ଯୁବକ ଯୁବD ତା-ର
ଜାତକ ଗଣନାର ଭ ାମକ ତଥ' େଯାଗଁୁ ଠିକ୍ ସମୟେର
!ବାହ କପାରs ନାହ_ ଏଇଠି େକବଳ अଶି ିତ
 u େଧାଖା ଖାଇଯାଆs େସମାେନ
ନୁ େହଁ ଶି ିତ ବଗମ
େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା !lର କବା ଉତ େଯ େଯଉଁ
 େକମାେନ ଜାତକ କଣ ଜାଣs ନାହ_, େସମାନଧମର
ଦାତ' ବନ କଣ ସୁଖରୁ ଚଳୁ ନାହ_? ଜାତକ େମଳ
କ ଶୁଭ ମୁହୂeେର !ବାହ କkବା ଦeି - କ’ଣ
!େªଦ ଘଟୁନାହ_? !ବାହ େବେର अହ'ସୁଲଣୀ
ଆଶୀବାଦ ପାଇkବା କନାଟି କଣ େବୖ ଧବ' ଯଣା େpଗ

ଏକ ସୁsତ ବ'ବସାୟ ବୁ ି ଭମାନ-ୁ େବୗିକ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ପବ
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अେ5ାବର, ୨୦୧୫

!ାନ େଗା<ୀ CDୟ Cନଠାରୁ ର!ବାର ଆର

କରୁ ନାହ_?
ପତ େର

କଥାେ, େତେବ ଆ? ଆେମ ଯାହାକୁ ଗୁରୁବାର େବାm

ଦୁ ଇଥର ଶୁଭ ମୁହୂe କାହ_i ରହୁ , ନ େଲn ମୁହୂeର

ମାନୁ ଛୁ ତାହା ବୁ ଧବାର େହାଇଥାା ଯC ବାରଗୁଡ଼ିକ

ଆବଶ'କ କାହ_i େବାm ପଶ କବା ଉତ k

ମନୁ ଷ'କୃ ତ ନ େହାଇ େଦୖ Aକୃ ତ େହାଇଥାା, ତା’େହେଲ

 ା ପେତ'କ
ସମେ ଏହା ସୀକାର କେବ େଯ ବଷସ

ଖ, ବଷା ଓ ଶୀତଋତୁ ଭE ଆେମ Cନଗୁଡ଼ିକେର !

ମୁହୂeେର େଦଶର !ନ aାନେର ପଜ
ୂ ା ଆC େହଉ

ପpବ अନୁ ଭବ କପାଥାେ ଧର ର!ବାର

 ୁରୁ, ପ~ିତ ଓ
i ଜ अଳେର ରହୁ kବା ଧମଗ

Cନର ସଯ
ୂ ' ାେକ ନାmଆ, େସାମବାର Cନ ହଳCଆ,

େଜ'ାଷମାେନ େସ अଳର େକମାନ-ୁ ତା- ା

ମଳବାର Cନ ଳ, ବୁ ଧବାର Cନ ବାଇଗଣୀ,

ଗଣନା କଯାଇkବା ଶୁଭ ମୁହୂeକୁ ମାବାପାଇଁ ବାu

ଗୁରୁବାର Cନ ଧଳା, ଶୁକବାର Cନ ସବୁ ଜ ଓ ଶବାର

କବା େକେତଦୂ ର ତକ ସତ? େକମାେନ ବୁ ଝିବା

Cନ


ଉତ େଯ େଯଉଁ ମୁହୂeଟି अଶୁଭ େବାm େଗାଟିଏ ଧମର

ଜାଣିବାପାଇଁ

ବ'ି !ବାହ, ବ ତ, !େଦଶ ଗମନ, ଗୃହପେବଶ ଆC

ପଡ଼ାନାହ_ ସଯ
ୂ ' iରଣର ର େଦn ବାରର ନାମ


ବଜନ କରୁ  ଠିକ୍ େସ ମୁହୂeେର अନ' ଏକ ଧମର

ଜାଣିପାରେ ଗୁରୁବାର Cନ ଲFୀପଜ
ୂ ା ନ କେଲ

ମଣିଷ ସବୁ i କରୁ ଛୁ ଏବଂ ସଫଳ ବନଯାପନ

ଦଦ ହୁ अେ, ଏବଂ ଶବାର Cନ ଶେଦବତା-ୁ

କରୁ 

ପଜ
ୂ ା ନ କେଲ ଆମର ସବନାଶ େହବା ସୁିତ

ଜୟନାୟଣ

ତା-ର

अେଯାଗ

ଆଉ ଏକ େବୖ ାକ ତଥ' େହଉ - ସମୟର

ଧୂସର

େହାଇଥାା

େତେବ

କ'ାେଲ~ର

ଆମକୁ

େଦnବା

ବାର

ଦରକାର

ହୁ अା ପାଠେକ !lର କର

ମାପ, Cନ ଓ ମାସର ନାମକରଣ, େକୗଣସି ତଥାକkତ
ଈଶର କନାହାs ମଣିଷମାେନ ହ_ କଛs େଗାଟିଏ
 ର ୩୬୫ Cନ ବା ୫୨ ସ¸ାହ ବା ୧୨ ମାସ,
େସୗରବଷେ
ସ¸ାହେର ୭ Cନ ଆC ଗଣନା ସବାପେର େଯଉଁCନ
େସ !ାନ େଗା<ୀ ବସି ଠିକ୍ କେଲ େଯ ଆ?ର Cନକୁ

ଘର ନଂ - ୩୮/୨, CDୟ କ ସ୍
ସତ'ସାଇବାବା େଲ’ଆଉଟ୍, େପା - େକ ଆର୍ ପୁରମ୍
ବାାଲୁ ରୁ - ୫୬୦୦୩୬
େମାବାଇଲ୍ - ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦

ନାମ େଦବା ର!ବାର, ତା’ପର Cନ େସାମବାର, ଏ
କ ମେର ଶବାର Cନ ୭ Cନ ସବ େସ Cନଠାରୁ
Cନଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ େହାଇଗ

େର

େର

ଦୁ ଆର ସମ େଦଶ ସୀକାର କେଲ ଧର େସ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଡି ?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ
େଶଷ େହବାରୁ ପଧାନମୀ- ଗ
ପିଏମ୍ଓ अଫିସ େହାଇପଡ଼ି  ବ'
କଗ ଶ ସକୁ ର ଜାରୀ
ସବୁ ମିି  ଡି?ଟାଲ୍ େହବା
ଏଣିi ହା ଜରୂରୀ 

ଏkପାଇଁ କାଯ' କ ମ ରୂପେରଖ ବେଜଟ ସେମତ

ଡା େସୗମ'ର«ନ ମିଶ

ମିି  ପଥାଇେବ ପିଏମ୍ଓ अଫିସ୍ ତୁ ର
କାରଣ, ଆସା ଶୀତ अ େବଶନେର
ଏ ସଂକ ାୀୟ !ଲ େହାଇବ ଆଗତ
େନାେଲ i ରବ ମହତ ଓ ମାନ
ପଧାନମୀ ପ େଦଇଛs
‘pରତ lଲ’ର ଆହାନ 
ସାa' ଓ ପବାର କଲ'ାଣ ମିି 

େକବଳ ଖ¢ କବାେର ଯାହାର ଚମéାର ି 

ନୂ ତନ ଆଇଡ଼ି ଆେର ମu ଏଥର ର ସବାେଗ
अନ' ମିି  ମାନ-ୁ ମାେଦଇ ପଟି
ଆଇଡ଼ି ଆ अନୁ ସାେର କାଯ' କ ମ ଏପ େହବ
େଯଉଁମାେନ େହେବ ଗଭବD
ପ«ୀକରଣ ସମୟେର େସମାନ-ୁ
ମାଗଣାେର େଗାେଟ େଲଖଁା ଟାବେଲଟ୍ ମିEବ
େବକେର ଓହEବାକୁ ଝୁ  ମୁଣି !
ତା ସତ kବ 
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!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

35

ଦଶମ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖ'ା
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ଫଳେର, ମା’ ସାa'ର ଟାi୍ ସତ
ମା’େପଟରୁ ଶି ଶୁ ଡି?ଟାଲ୍ େହବାର
ାନ େକୗଶଳ ଶି nବ
କାରଣ, ବୟ¨-ୁ କବାକୁ ଡି?ଟାଲ୍
ବହୁ ପଶମ ଓ ସମୟ ଗିବ
अ କ ମu ଖ¢ େହବ ମାଲ୍ 
ଆଶା ଓ अନାବାଡ଼ି CC-ୁ
ଏkପାଇଁ କଯିବ ପଶିିତ
ଏ Cେଗ ସାହାଯ' କେବ
ଗୁଗୁଲ୍, େଫସବୁ କ୍ ପ କା !ଖ'ାତ
ଯିଏ ବଷ ମuେର ଆଉଥେର ମା’ େହଏ
ପୁରୁଣା ଟାବେଲଟେର ସି ଏ କାମ ଚେଳଇେବ
ନୂ ଆ ଟାବେଲଟ୍ ପାଇବା େଭେର
ମା’ମାେନ ଗଭ ଏଡ଼ାଇେଲ
ଶି ଶୁମୃତୁ'ହାର ମାତୃ ମୃତୁ'ହାର
ଆେପ କମିଯିବ
ଆଉ, ସୁa ରେଲ pରତ
ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ ଆଡ଼କୁ
ଧପାm lmବ 
ମuଖ~ୀ, ଶୀବଳେଦବ ୟୁ
େକ ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨

େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com
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ଦଶ’
ଦଶ’ର ଦଶା
କାଶତ~ୀ ହସି ଣି ଧ ଉପବେନ
ସୁଳ अjର ସୁର ଛଟା ପୁଣି ଟାେଣ
ଗୀଷFତାପ ବଷା ବନ'ା ସବୁ अହତ
ଆସ ଆସ ମହାମାୟୀ ମାେଗା ଜଗନ ାତ....୧

ଦୁ ନ D अD ଆଉ ନାରୀ अତ'ାlର

ରଶFୀ ର«ନ ଦାଶ

ଧଷତା ପୀଡ଼ି ତା ଆଜ ସଂ¨ୃ ତୁ ମର
ଲେ ମଷା ର ପୁଣି କପଟ ଆlର
େହ ଧୁଜଟୀ ପାଣପିୟା କରେଗା ଉାର......୨

ପୁରୁଷ େହାଇ ଆ? କê ୀବର ସମାନ
अବଳା ଦୂ ବଳା ସାେଥ କେର ନ କମ 
କାମଜ´ାଳା ମହାବ'ା

କେର କବEତ

େଚତାଇ Cअ େଗା େଚୖତନ'ମୟୀ ତୁ େମ ମାତ....୩

ନାରୀ ଆ? ଭୁ m अ ଆlର ସଂଠଣା
ସ´Óବାସ ଆଧୁକତା କେର ବାଟବଣା

ଉନ Dର ଦ´ା େଦଇ अ ପଦଶନ
ଆସ ଶାକjରୀ କର ଲ¹ା ବାରଣ....୪

ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପଜ
ୂ ା ଯାଉ ଉେଭଇ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦଶ େଦାଷ ନାଶ ଯାଉ ଖ~ିତ େହଉ େଗା ଦୁ ଗD

ଭ~ ବାବା ଭ~ ଗୁରୁ Cअs ଠେକଇ
!ଶ´ାେସ ମିଶଇ !ଷ ପଟି ମୁହୂେe
ଆସେଗା ଶାsରୁ ପିଣି ଶାs ଭର େe.....୫

ଧମ  ନାମ େଖାଳପା କୁ ଆେବା ଧଣ
କରs ସାଧୁଏ ନାରୀର ରକୁ ହରଣ
ସାଧୁ ପ ସଂ¨ୃର ଜାଗତ ପହରୀ
ବାଡ଼ ଆ? େଖତ ଖାଏ ରଖ ଶୁଭ-ରୀ........୬

େଦଶ ଦଶର ନାୟକ େଯଉଁ ଜେନତା
ଧମ  ନାେମ ଜ ଖାm ସeା ସeା
ଗରୀବ,lଷୀ କାs ଶି େର କର ମା

ଶାs େମୖତୀ ଦୟା ମା Cअ ମହାସD
ପାପୀ ପାପ ନାଶ ଯାଉ ବଢୁ ତପୀ ତପ
ଦୁ ଆରୁ ହଟି ଯାଉ ସବୁ େକ² ଷ ଦୁ ଃଖ
ନରହ ଏ ଜଗେତ ପିଶାଚ ସ
େତାହ ଆଗମେନ ଆନ େହଉ େମାର !ଶ´.....୧୦

ଦଶ’ େର ଦଶ ପଦ େଲnେଦm ଗୀତ
କୃ ତାଥ େହାଇ! େଯେବ ଛୁଇଁବ େତା e
କରୁ ଣା ପଣେତ େତାେହ େମାେତ େଘାଡାଇବୁ
ଦୁ ଃଖପେଛ ଦବୁ େମାେତ ପର ନକବୁ
ଏi କାମନା କ ରnm କଲମ
ଜଗା-ପଦ-ଦାସ ରଶFୀ ର«ନ େମା ନାମ

ଆସ ମହାତା ଆସ ଦୁ  ବଧକ.....୭

ପାବଣ ଆସି  ସି ନା ଧରଣୀ କାୁ 
କE େକାପ Cନୁ Cନ ପବଳ େହଉ
ଏକପC ଧମ  େଯଣୁ ଦୁ ଃଖେର ଜଗତ
େକବଳ ତୁ େମହ_ ସାହା େହ ଗେଣଶ ମାତ......୮

ସହସଭୁଜା େହାଇଣ ଆସ !Ôୁମାୟା
ସହସାୟୁେଧ ଖ~ିତ େହଉ ମଷା ର କାୟା
ନଲଭ ନାରୀ ଦୁ ଃଖ ପୁରୁଷ ହୁ अ ସଂଜତ
ଦୁ ନୀ ଆପଦ ମୁ େହଉ େମା pରତ.....୯
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अଶାs
ଲୁ  ଯାଉ ସତ
ମିଛର ଘନ ବାଦଲ ପଛେର
ହ? ଯାଉ ହସ
ଏ କୃ ମ ପେବଶେର ୧
ତ{ି ପା ସେ¢ାଟ

େତଶ୍ ମହାପାତ

ହୁ ଏ ଛଟପଟ
ହୁ କା ମା ପାପ
ଚେଲଇ ଜ ନାଟ ୨
 ଳ କ
ଜନF ଜନFାରର କମଫ
ବୁ ଝାଏ ଜ ମନକୁ
ମନ କେହ େମାେତ
ଠକୁ ଛୁ ତୁ କାହାକୁ ? ୩
କEର अେର
ମିEବ ଶାs
କାEର अେର
େମାର ଏ କ!ତା “अଶାs” ୪

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଏମି ଝିअକୁ ପାଉ ଭଲ
ଏମି ଝିअକୁ

ପାଉ ମଁୁ ଭଲ
ବୁ ଝୁ ନାହ_ େମାର ମନ,

ତା’ପାଇଁ ଝୁ ରୁ 

!ରେହ ମରୁ 
ଲୁ ହେର କାଟୁ Cନ ॥

ହୃ ଦୟକୁ େମାର

ବାmଘର ଭE
pିେଦଇ lmଗଲ,

ତଥାପି ତୁ ମକୁ

ଶିଶିର କୁ ମାର ସାମଲ

କ अେପା
ପାଉ ତୁ ମକୁ ଭଲ ॥

େଦେଲ େଦଇଯାअ

କଷଣ ହଜାେର

pନାହ_ େମାର ମନ,
ମନ pିଗେଲ

ସେହବ ନାହ_
େପମ େହାଇଯିବ ଲୀନ ॥

ହୃ ଦୟେର େମାର

अସରs େପମ

ତୁ ମପାଇଁ km ରn,
େପମକୁ େମାହର

ପାେଦ ଆେଡ଼ଇଲ

ପାଲ ସାଥୀ େଦn ॥
ବନକୁ େମାର

େପମ ପାEର

ସEତାେଟ ସଜଇm,
ରଶିF ଗି ଜ

ଲହୁ ର ଘୃତ'େର

ଜEଜE େଶଷ େହm ॥
ଗା/େପା-କ{ିପୁର, pୟା-!Èାରପୁର,
?ଲ² ା-ଯାଜପୁର ପିନ୍-୭୫୫୦୦୪, ଓìିଶା.
େମା - 7894060666
ଇେମଲ୍ - sisirkumarsamal@gmail.com
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ବନ
ଗ କରୁ କରୁ ବନ ପଥେର
ଜାତ େହ ଏକ ପଶ େମା ମନେର II
ବନ ଯାତ ାର Cଗ େକଉଁ ଆେଡ
Cଗନ େହାଇ अବା ଏହା ଉେଡ II
ବନ ରହସ' iପ ବୁ ଝି!

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍

ବନର କାଳ େକମି କାଟି! II
କ अuୟନ ପୁକ iିତ
ଦୁ ଇ େଗାଟି ମାଗ  େହାଇm ପାପତ II
ଏକ ମାଗ  କେହ ଶରୀର !ନାଶ
ବନ ପiୟା େହାଇଯାଏ େଶଷ II
ମଯିବା ପେର iସ େଯ େହାଇବ
େସ !ଷୟେର iଏ କ ପାବ II
ବିkବା ଯାଏ ସୁଖେର ବିବା
ବନକୁ ଉପେpଗେର କାଟିବା II
େଯେତ ପା ଧନ ସଂଗହ କବା
!ଳାସ ବ'ସେନ ସମୟ କାଟିବା II
ସୁରୀ ଲଳନା ଗହେଣ ରବା
ଆତF ପ<ା ପେଚା କବା II
अନୁ uାନ କ େଦnm ଏ ମାଗ 
ମେନ େହ ଏ େଯ अ ସାଂଘାକ II

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େସହ େପମ pବ ତ'ାଗ ମଲ
ୂ 'ନ
ବନ i Cଏ ଶାsର ସାନ II

अନ' ପÕା ଆଧାତ !ଶ´ାସେର
ଆaା ରn ଥାଏ ପୁନଜନମେର II
ପାପ ଓ ପୁଣ'ର େଭଦ ଦରଶାଇ
କରମ େଘ ଫଳ ମିେଳ େବାଲଇ II
ପାରí iୟମାଣ ସିତ 
 ଳ େpଗିଥାଏ ସବୁ ପାଣୀ II
କମଫ
ପବ
ୂ  କମ  ଫଳ ଏ ଜେନF େpଗଇ
ଶରୀର ନାଶେର ବ ନାଶ େନା II
େସହ େପମ ଦୟା ମା ତ'ାଗ ଭି
ବେନ ପଦାନ କରଇ ପଶାs II
अଳପ अଳପ କm अଭ'ାସ
ହୃ ଦେୟ ଆନ େହାଇ !କାଶ II

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜଣକ अେପାେର
ମଁୁ ! ତୁ ମ ପ ମଣିଷଟିଏ
େମା ତେର ! अ େଗାେଟ ହୃ ଦୟ
େମାେତ ! କ େଗ
अନୁ ଭବ କପାେର ଯଣାକୁ
କଥାବାଣେର େମାେତ ଆଉ କର ତା,
ତୁ େମ 

ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶାଳ

ଆ? ! ସବାେର େଶଷ ସୀମାେର ମଁୁ
अଥୟ େମା ତରର ପୁରୁଷ
େମାେତ ମିଠାକଥା ପCଏ େକତ ଜେଣ କୁ ହ
ମନକୁ େମା ସାଉ{ି अ
େକ ଜେଣ ଆପଣାର କ
ସମେ ତ ଏମି ନୁ ହs କଦାପି,
ହଇେର ତୁ କୁ ଆେଡ଼ ପେଳଇଛୁ
ତୁ େକେବ ଆସି କE କବୁ େସମାନ- ସହ
େଯାଉମାେନ େମାେତ ଏମି  କହୁ ଛs
େଯ ମଁୁ ଏକା
େସମାେନ ଜାଣs, େମା ପାଇଁ ତୁ अଛୁ
େକେବ ଆସି ବୁ, େସମାନ-ୁ ଜେଣଇବା ପାଇଁ?
ମଁୁ अେପାେର…

ନୟାଗଡ଼ ସୟଂଶାସି ତ ମହା!ଦ'ାଳୟ, ନୟାଗଡ଼
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ବାବା ସାରଥୀ...
ସାରଥୀ...
ସ- ମୁହଁେର େଗାଟିଏ କଥା
ବାବା ସାରଥୀ- ଚମéାତା
ତା- ପାଦରୁ ବହୁ  ରସ
ଦୂ ର ଦୁ ରୁ ଆସs େକ
ରସକୁ ଟିiଏ ପାଇବା ପାଇଁ
ମାଡ଼େଗାଳ େକ ଯାଆs େହାଇ
ବାବା ଯାଇkେଲ ହାଇଦ ାବାଦ

ଲFୀକା ନାୟକ

ଆମିଷଦ ବ' େସ କେଲ େସବନ
ଏ କାଟିେଲ ଯୁବD- ସହ
ଶାଗ େହାଇ କ ମଦ'ପାନ
ଏକଥା ପଡ଼ି  େକ- କାେନ
ବାବା- କଥାକୁ ଆଉ େକ ଶୁେଣ ?
େକାପଡ଼ାେର ତ େହ ାଇi
ହୁ  ପଡ଼ି ଗ l ଆଡ଼ି i 

ସା ଇଜେର େହ ଚହE
ପୁmସ୍ ଆସି େଲ େଭE i େଭE 
ପୁmସ୍ ମାେଡ଼ େକ େହେଲ େବହାଲ
ଉତ' େକ-ୁ କେଲ ବାହାର 
ପୁmସ୍ ଜନତା ସାେର ଲଢ଼ି ,
ଆଇନ ଶୃÂଳା ଗ !ଗିଡ଼ି
 lଟାେର ଉେଠଇ େନେଲ
ହରଡ଼ଘଣାେର ପେକଇେଦେଲ
ପୁmସ୍ କହୁ  ଯା lm
େକାଟ୍ କେଲ ମାମ अ 
ଏମି କଥା...
ବାବା ସାରଥୀ- ଚମତ୍କାତା 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବୃ ୍ାଶମ
ଜନF କkଲୁ ପୁअଝିअ ଆେମ
କkଲୁ ତା-ୁ ବଡ଼
ବଡ଼ େହପେର େଡ଼ାନାହ_ ଆମ
Cअs ଆମକୁ ମାଡ଼
 େଖାଉkଲୁ େସମାନ-ୁ ଆେମ

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ

େପେଟ େଦଇ ଓଦାକନା
େଖାଇବାକୁ େଦଇ କୁ ହs ଆ? େସ
ନ କରୁ ତା- ଦାନା
କଛs ଘର ମାବଲ ଚଟାଣ
ଗିଯିବ େବାm ଧୂE
ଘରର ପଛେର ଆମ ପାଇଁ ସି ଏ
ଟୁି େଦଇଛs େତାE
ହଗଣା ମୁତଣା େକେତ ସଫାକରୁ
ସାବ ତାହାର ନାହ_
ଜ କାମ ଏେବ େଜ କରୁ ଆେମ
େହଉନାହ_ ଆଉ ସ
କାଶି େଦଉ ଯC अକାଳେର ପଡ଼ି
େହାଇେଲ ଟିେକ େବମାରୀ
ନାକକୁ େଟii କୁ ହs େସମାେନ
ଯାଉନୁ କାହ_i ମ
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ବାପାମାଆ େବାm କେଦେଲ ସି ଏ
ଗିବ େବାm ସରମ
େଖା? ଆସି ଛs ଆମ ପାଇଁ କାେଳ
ସି ଏ େଗାେଟ ବୃ  ାଶମ
େସଠି କାେଳ ଆେମ ଶାsେର ରବୁ
ଏକଥା କୁ ହs ସି ଏ,
ଆମ ପାଇଁ େକେତ ା େଯ ତା-ର
ବୁ ଝିବ i ଆଉ iଏ ?
ସୁରପୁର, ଉeରକୂଳ ହାଟ, ପୀପୁର, ଯାଜପୁର
େମାବାଇଲ୍ - ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ନ
ମଁୁ ଜାଣିkm
ତୁ େମ େମା େଦହ ଛୁଇଁ
ମିଛ କହୁ ଛ...

ତଥାପି !ଶାସ କରୁ km
ତୁ ମ କଥାକୁ !
େମାେତ ଜଣା k

ଜୟୀ େବେହ

अେନକ ଆଗରୁ
ତୁ େମ ଏମି ହ_ କବ
କ lmkବ 
ତୁ େମ lହ_kଲ
ପର କअଁEବା Cନଠଁୁ
େମା !ନା ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ବାକୁ
ଉ ରୁ ବହୁ ତ ଉ କୁ 
ଏମି େସମି େକମି
ସବୁ i

େର

େର େହବ

ସବୁ ସାବ'ର ସାନା
ସାବ' େହବ अସବ
ଝଡ଼ ! ଆସି ବ
ଉଜୁ ଡ଼ି ବ ଆମ ବସା
େମାେତ अାରେର
ଏକା ¥ଡ଼ି େଦଇ
ତୁ େମ ଆେକ େଦnବ
ତୁ ମ ପଥ lହ_
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ମଁୁ ହସୁk! अନୟ କ
ସା ସାଇkବା
अସରs ଲୁ ହ
ଝଇବାର ପୟାସକୁ ଜା ରଖୁk!
ବ େକାଠରୀେର
ପାଣିର ନଳ େଖାm
ପଟି ସକାେଳ
ଗାେଧାଇବା ବାହାନା େନଇ 
ତୁ େମ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ
େମାେତ େଖା?ବ
ଖୁସି ବା{ିବା ପାଇଁ
ମ¹ି ମ¹ି ଆନର ସଫଳତାେର
େବାଧହୁ ଏ
ତା’ର अେନକ ଆଗରୁ
ହ? ଯାଇkବ
ଆ!ଳତାେର େମା େଶଷ ନ
ତୁ ମ ହୃ ଦୟର ଶÉ େକାଠରୀେର 
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ଜୟ ଜଗନାଥ
iଏ ଡାେକ ଜଗନ ାଥ iଏ ମଧୁସୁଦନ ,
iଏ ଡାେକ ଚକାେଡାଳା iଏ ପତପାବନ 
ଲFୀ-ର ନାଥ ତୁ େମ ଆେହ ନାୟଣ,
ବାସୁେଦବ ପୁତ ତୁ େମ େଦବ} ନନ ï ୧
iଏ ଡାେକ କୃ ପାସି ୁ iଏ ଗଦାଧର,
iଏ ଡାେକ ସାରପାଣି iଏ ଚକ ଧର

अନୁ ପମ େବେହ

ତୁ େମ ପଭୁ ସୃିକତା ସକଳ ଆଧାର,
ଭକତ ବ¶ଳ ତୁ େମ ପଭୂ ପରେମଶର ï ୨
iଏ ଡାେକ Cନବୁ iଏ ଜନାଦନ ,
iଏ ଡାେକ ବନମାE iଏ ସନାତନ 
କା’ ଆnର ଦ ତୁ େମ କା’ ଆn ସପନ,
ଦୁ ଃଖୀ ଭୁ େଲ ଦୁ ଃଖ େଦn ତୁ ମ ଚକାନୟନ ï ୩
iଏ ଡାେକ ସଦାନ iଏ ପଜାପ ,
iଏ ଡାେକ !ଶନାଥ iଏ ଖଗପ 
ତୁ ମ ନାରୁ ପଭୂ ବ ହFା- ଉµeି ,

ଶଂଖେତ ର ପେp ତୁ େମ अ ପ ï ୪
iଏ ଡାେକ ଭୃ ଗୁପ iଏ ବାସୁେଦବ ,
iଏ ଡାେକ ଚକ ପାଣି iଏ ପଦFନାଭ 
ଯେଶାଦାର ଧନ ତୁ େମ ଭକତର pବ,
ତୁ ମ ନାମ ତୁ େ~ ଧ ପେp ଯାଉ େମା ବ ï ୫

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଗଶିଉଳୀ
ଣିକ ଆଶି ଷ େନଇ ଆସି ଥାଉ
ଜଗେତ ମହi େଦଉ,
ଜହ ଆଲୁ अେର ତୁ  ଫୁଟି ଥାଉ
ମହ ମହ ବାସି ଥାଉ 
େତାର ଆଗମେନ ଦୁ ଆ ମହେକ
େକାମଳ ପରଶ ପାଇ,

କମଳାକା ସୁବୁି

କାହ_i େକଜାଣି ତୁ ’ଝ େଶଫାଳୀ
अବେଶାଷ ଯାଉ େନଇ
ଗଶି ଉଳୀ ତୁ ଝ େଶଫାଳୀ ତୁ
ଆସୁ अÓ ଆୟୁ େନଇ,

ଝଡ଼ି ଯିବ େତାର ଫୁଲ େଗାଟି େଗାଟି
େଯେବ  ଯିବ ପା
ପpତ ପବ
ୂ ରୁ ଝଡ଼ି ତୁ ପଡ଼ଇ
ସେତ ଥାଏ अଶାପ,
ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ାେର ଗି ନ ପାରଇ

କ େଯମି ପାପ 

ନଇରୀ, େଖାା
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ରଜାଝିअ
ରଜାଝିअ ତୁ େ େଗାେଟ ଜକୁ ମାରୀ
ଜା ପୁअ େଡ଼ାପ ପାଇଁ େତାହ
ମିେଛ ମିେଛ କାହ_ ଏେତ ବାୁ ଛୁ େଡାରୀ

ନାହ_ ପଚୟ େମାର, ମଁୁ ନୁ େହଁ େତା ପ
ତୁ ତ ସରଗର, ସୁନାପରୀ େଗାଟିଏ
ମଁୁ ଜମା ସପନ େଦଶ ବଣିକ ନୁ େହଁ

ସୁଶା କୁ ମାର ନ

କାହ_ pବୁ ଛୁ ତୁ , ଏେତ ଜର ମେତ

ଦୁ ଆ େଦnେଲ ପୁଣି ହସି ବ େକେତ 
େତା ପାଇଁ େଡ଼ା ପ ଜନअର
ଝାଟିମାଟି କୁ ଡ଼ି ଆ ତ େମାହ ଘର
!େତ େତା Cନ େସଠି ଖୁସିେର େକେତ
Cେନ ନ ଖଟିେଲ ଦାନା ମିେଳନା େମାେତ
ହାଯି! ଜାେଣ କେଲ େତାେତ ଜର
lmଯିବୁ Cେନ କ େମାେତ ତୁ ପର
େତା ହାେର େଖଳନା କାହ_ କହ ମଁୁ େହ!
େମା ଦୁ ଆେର ସୁେଖ କାହ_ ନ ର!
ରଜାଝିअ େତାେତ ପ ଣ େମାହର
େଦ’ନା ତୁ ମନ େତା’ର pବେନ ଜର
େତା ଦୁ ଆ ସରଗ େତାହ ପାଇଁ
େମା ଖୁସି େମା ଦୁ ଆ ଥାଉ ତ ର 
ସାେଲପୁର, କଟକ - ୭୫୪୨୦୩
େମାବାଇଲ୍ - ୯୪୩୯୮୭୯୩୮୫
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ସତ'ତା
କାମନା ବାସନା

ରତ ବନ

ସଗ  ସୁଖ अନୁ ଭେବ
େଭ େମାହ ମାୟା

ପଛେର ଧା!ତ

ସୁଖ େଯ ନ ପାଏ େକେବ
ବୁ -ର ବାଣୀ

ଈଶର- କଥା

ମଣିଷେର ଉପେଦଶ

କୁ « iେଶାର େସଠୀ

अବତାର ତା-

k ମାନବର

ହାବା ପାଇଁi େକ² ଶ
i ଏ ମାନବ

େମାହ ଗ େହାଇ

କାମନାେର ଜଜତ,
ପାଥବ ସୁଖର

ଆଶାେର କରୁ 

 କମ  !ପରୀତ
अନ' ତ କମ 

କେଲ ବନ

ସୁଖ अନୁ ଭବ ହୁ ଏ,
अନୁ ଭA ଏକା

କ େଯ ପାବ

ସତ'ତା i ଏହା ନୁ େହଁ 
अଥ !pଗ, ସରକାରୀ ମହା!ଦ'ାଳୟ
ସୁରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା
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ଖାସ୍ ତୁ ମ ପାଇଁ
ଏଇ େଦଖ!
ଏ ଦୁ ାମୀ ଆଉ କରନାହ_
ଚୂଳରୁ ତEପାଯାଏ ଟିେପ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ
ଜକୁ େଜ ସଂଯତ କପାବ ତ?
ଯC ମଁୁ ଏହା କେର ଖାସ୍ ତୁ ମ ପାଇଁ !
ସମୁଦ !ଟ କଲ େବାm

ଡା. େଜ କୁ ମାର େବେହ

ମଁୁ ¥ େଖାmେଦm... େସଇ ସମୁଦ େବଳାେର
ଆକାଶ ଳ େବାm ମଁୁ େସ େପାଷାକ ପିିm
ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନେର, ପତ ର ସି  ସି  ଶÉପ
କାନେର

େର

େର କm

ତଥାପି ତୁ େମ ଶୀତଳ େହଲ
!ବାହ ଆଗରୁ ଏ ସବୁ अଝଟ କବସି ଲ...!
ତୁ େମ ଜାଣିଛ ମଁୁ ଜକୁ ସାଇ ରେଖ
अପମାନଠୁ ଦୂ ରେର ରେଖ
ସବୁ େକ, କାÕବାଡ଼, ଗଛ, ଡ଼ାଳପତ ର
अପବାଦରୁ େଘାେଡ଼ଇ ରେଖ
ସମ ଆnରୁ େକାଣେର ରେହ
ତଥାପି ତୁ େମ ମାନ ନାହ_, ଶÉଟିଏ କCअ
େଗାଡ଼ଟିଏ ବାହାର କCअ...
ଓଢ଼ଣୀ କାଟି ଝୁ େଲଇ Cअ !
ଏ ଶା ାକଡ଼ େଖା େହାେଟଲକୁ
ତୁ ମକୁ େକେବ ଏ ନାହ_... ଆଶ-ା କବ
ଟ୍ ସି େନମା େଦେଖ, ସମେ ଯାଇkେବ େବାm

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସଯ
ୂ ' ଆଲୁ अେର ମୁହଁ େଟi େଦେଖନାହ_

ଇେବ ରୀେର ପଢ଼ା ¥ଡ଼ି େଦଇ ବ ହଜାଇm

ସି ଧା କଥା ହୁ ଏନାହ_, iଏ କାେଳ େଦnେଦବ େବାm

ଖାସ୍ ତୁ ମ ପରଶ ପାଇଁ

ଆମ େପମ ସତ', ଶାଶତ ସବୁ Cନ ଖୁଣ ରବା ପାଇଁ
ତୁ ମର ଏକ ଏକା େହାଇ ରବା ପାଇଁ

ଆେଜ ବାେଜ ମଁୁ i କେହ, କେର i େଦେଖ

କ’ଣ କ’ଣ ବା ନ କେର ତୁ ମ ପାଇଁ...!

ଏହା ତୁ େମ ଭଲpବେର ଜାଣିଛ, ପରୀା ମu କଛ
ସା- ହାତେର େଫାନ କ ବ² ାକ୍ େମଲ ! କଛ

ଏକ ମନ, uାନ, କମ  ପାଇଁ ଆଲୁ अକୁ କମ୍ କେଦେଲ

ଏକ ଲ'େର ାେର ଗେବେଳ ହାତମା

ମu

अଟକାଇବାେର !ଫଳ ! େହାଇଛ

ବୃ ତ େକାଣେର ବସି ପିଜା ଖାଇେଲ ମu ଜ ଜ

ତଥାପି ତୁ େମ i ଲୁ େଚଇ... अନ' ପୁअପି ସା

ଡାହାଣୀ, ଦା ପାହସ

କରୁ ଛ

ଚୁ ପି ଚୁ ପି କଥା ମେତ ଶFଶାନ ଗେଲ ମu

କଣ अpବ କ, अpବ अ, ହୃ ଦୟ େଖାm କୁ ହ

ଜାଣି ପାରୁ , ସବୁ ମଁୁ ବୁ ଝିପାରୁ  ଭE ଆ5ି ଂ କରୁ 

ମଁୁ ର lହ_ ସମ ଯତ ପାଇଁ

ଆଉ ତୁ ମ ପାଇଁ ୧୦୦% ହଁ ଭରୁ 

ଖାସ୍ ତୁ ମ ପାଇଁ... !!!

କାହ_i ଜାଣ ? ତୁ ମ ମନକୁ ବାି ରnବାପାଇଁ
ତୁ ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ... ଆଉ ଖାସ୍ ତୁ ମ ପାଇଁ

अuାପକ, ଚୁ!pଗ
ମହାଜା କୃ Ôଚ ଗଜପ େଭଷଜ ମହା!ଦ'ାଳୟ

ତୁ େମ କବାରୁ ମଁୁ େଲଖା ଆର କm

ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୦୪

ତୁ ମକୁ ପଶଂସା କm, ଖୁସି କଇm
େ¥ଟ

କଢ଼ି ,

अଫୁଟାଫୁଲ,

କअଁଳ

ପତ େର

େତାଡ଼ା

ସେଜଇm
କେଲଜ୍ ଆପନ୍ ¥ଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ?ଦ୍ କବାରୁ
ତୁ ମକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିେଦm,
ବାସନା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲୁ , अତର ମଲ² ୀ ଚନ
ି କ୍ ଆଣି ତୁ ମ େଯାଡ଼ାେର अ{ାେର େଖାସି େଦm
ଫା{ା େକାକାେକା ¥ଡ଼ି ପñି अେର«୍ େଦm
ଜା ସମାଜ ଦୂ େରଇ ମଁୁ ମଁୁ ଜକୁ ଭୂ m
ତୁ ମ ହେଲ୍ େଗଟେର ସ'ାେର ତୁ ମ lପେଟ ଘୁ
ବୁ mm
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

54

ଦଶମ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖ'ା
अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା

ଗଁାଟି େମାର «ିଗଡ଼
(୧) ଗଁ ା’ଟି େମାର pରୀ େଯ ସୁର
େମା ପାଇଁ ସି ଏ େଯ ବଡ଼,
ଶସ'ଶ'ାମଳା ସବୁ ?ମାମୟ
ନାଆଁଟି ତା ଂ?ଗଡ 
(୨) ଏଇଠି ଜE अଡ଼ି େମାହର
अ pଗବତ ଟୁଂଗୀ,

େତବାସୀ େଜନା

ଇଜ ଯାହାର ଓìିଶା
?ଲ² ା ତ କଳାହା~ି 
(୩) ର େଯଉଁଠି େକେତ େଯ
ଝରଣା, ନ, ଆଉ ପୁଣି ବ,
କାଳର ସେେତ ବାସକରୁ kବା
େକେତ ଜନଜା କ 
(୪) ଶୀରେର ଯାହାର ବଯାଇअ
ସୁନାର ବଂଶଧା,
ବରଷା ଟିେକ େହରୁ
େଦଖାଏ ଭୟ-ର ରୂପ ପ 
(୫) ସହଶ େଯାଜନ ଧ ରnअ
ପାହାଡ଼ ପବତ ଭ
 ୁ ତାହା
ଆn ପାଏ ନାହ_ ଶୀଷକ
ନାଆଁଟି ୟମଗି 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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iଏ େହବ ତା ପ,

ଗଭେର ତାହାର ଧରnअ
ଖଣିଜ ପଦାଥ ଭ 
(୬) ସବୁ ?ମାମୟ ପାହାଡ଼ ପବତ
ନାହ_ ଆC ପୁଣି अ,
ସୁଖେର ଦୁ ଃଖେର ସାଥୀ େହବାପାଇଁ
ଏଠି अ େଯ େବଦା 
(୭)େଗେବୖ ଗ ଭୟ ନାହ_ େଜ ଆମର
େଭୖ ରବ ଆମ ଭରସା,
ଡାରଖାନା େଖାm େବଦା
କରୁ  ମାଗଣା i¶ା
(୮) ଗଢ଼ି  େବଦା, କ େବଦା
େକେତ େଯ ଉନ  କାମ,
ଡାରଖାନକୁ !ଦ'ାଳୟ ଗୃହ
ବଢ଼ି  ଗଁ ା’ର ମାନ 
(୯) ବାଟ େଦଖାଉ ନୂ ତନ ପୀଢ଼ି କୁ
ସେତ i େଯ ସଯ
ୂ ' ଚ,
ଦତା ଓ ପଶିଣ ମେ
େଖାm ଯୁବ ପଗ େକ 
(୧୦)!ଦ'ାଳୟଟି େମାର अ େଶାେpୟ
lm ଉeମ ଶି ା,
ଗଢ଼ି lmअ େକେତ େଯ ଡାର ଓ ଯୀ
କ େହବ ନାହ_ ବ'ାଖ'ା

ମୁଠାଏ ମାଟିେର େପଟ ପୁ ଯାଏ
ଫସଲ Cଏ ଓଜାଡ଼ି 
(୧୨) ଭୟ ନାହ_ ଆମର, !ପଦକୁ େଘାର
ଠାକୁ ର ଆମକୁ ସାହା,
ଉeେର େଭୖ ରବ, ପିେମ ମହାବାହୁ
ବସି ଛs େମm ବାହା 
(୧୩) ଗଁ ା ଦା~ େମାର ଏେତ େଯ ସୁର
ସେତ i େଯ େସ ସରଗ,
େଖE ବୁ m ବେର ତାହାର
କ େକେବ େସ ଗ 
(୧୪) ତା ପାଣିପବନ iଣି ଏ ମନ
अ-ାବ-ା ତା ସଡ଼କ,
ତା େକାଇm ସର
ୂ େକେତ େଯ ମଧର
ୂ
ପpତୁ ମାଆର ଡାକ 
(୧୫) ମେନ ପେଡ େମାର େସ ଓଷାବାର
େକେତପଣା, ପୁ, ପିଠା,
ନୁ ଆଖାଇ ଆଉ େକେତଯାଯାତ ା
ଗୁରୁବାର ମାଣବସା 

ସୁରାअଫିସର ,େବଦାmମିେଟଡ୍ ,
ଂ?ଗଡ ,ଓଡି ଶା,
ଈ -େମଲ୍ :Khetrabasi.Jena@vedanta.co.in

(୧୧) ଗଁ ା ମାଟି େମାର ଚନ ଠୁ ଶୀତଳ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ହ? ଯାଉ ଶା¯ ସଂ¨ୃ

!ଶାସ ଆ? କାଠଗଡ଼ାେର
ଆମ ସଂ¨ୃ,ଆମ ପର, ମଳ
ୂ ତଃ ଶା¯କୁ

ଆଧାର କ ଗଢି ଉଠିk i ଦୁ ଃଖର !ଷୟ ଆ?ର
ସମାଜ, ଶା¯ ପ େଘାର ଉଦାସୀନ ବeମାନର ଶି ା
ବ'ବaାେର ଶା¯ ଆ? अବେହEତ ଶା¯କୁ ସୁlରୁ
ରୂେପ अuୟନ କବା ତ ବହୁ ଦୂ ରର କଥା, ବରଂ

ସୁଷମା ପାଠୀ

ଶା¯କୁ

अ

pବେର

ସମାେଚନା

କବାକୁ

ଆେମାେନ େଗୗରବ ମେନ କରୁ ଛୁ ଶା¯କୁ ସଠିକ୍
pବେର ଜାଣିବା ପାଇଁ େଚା କବା ପବେe, େସ

ଶା¯କୁ ସୁlରୁ ରୂେପ अuୟନ କବା
ତ ବହୁ ଦୂ ରର କଥା, ବରଂ ଶା¯କୁ

ସବୁ କୁ

କୁ ସଂ¨ାର କ ତା¶ଲ' କବାକୁ

ଆେମ

ପ¥ଉନାହଁୁ | ଯCଓ କଥାେର କଥାେର ଆମ ସଂ¨ୃ ଓ
ପରର ମହାନତାର ଧ´ଜା ଉଡ଼ାଇ ବସୁଛୁ, i

अ pବେର ସମାେଚନା କବାକୁ

କାମେର ଠିକ୍ ଓଲଟା କ େଦଖାଉଛୁ ହୃ ଦୟର େକଉଁ

ଆେମାେନ େଗୗରବ ମେନ କରୁ ଛୁ

ଏକ ଭୃ ତ େକାଣେର ଆେମ େସ अpବଟି ମu େବଶ୍

ଶା¯କୁ ସଠିକ୍ pବେର ଜାଣିବା ପାଇଁ

अନୁ ଭବ କ ପାରୁ ଛୁ i େସ अpବଟି ବାବେର

େଚା କବା ପବେe, େସ ସବୁ କୁ
କୁ ସଂ¨ାର କ ତା¶ଲ' କବାକୁ
ଆେମ ପ¥ଉନାହଁୁ | ଯCଓ କଥାେର

କଣ, ଆଉ ତା'ର ଉପlର କଣ ତାହା େଖା? ବାହାର
କବା ଆମର ଦାୟିତ´ େବାm ଆେମ ସେଚତନ pବେର
ା କରୁ ନାହଁୁ 
ଆ?ର ସମାଜେର !େଧର ଆpସ େବଶ୍ Dବ

କଥାେର ଆମ ସଂ¨ୃ ଓ ପରର

pବେର ପଫEତ େହଉ | େଦୖ ନି ନ ବନେର

ମହାନତାର ଧ´ଜା ଉଡ଼ାଇ ବସୁଛୁ, i

ଏହାର ସ¦±ଖୀନ ଆେମ ସମେ େହଉअଛୁ अେନକ

କାମେର ଠିକ୍ ଓଲଟା କଛୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ସମୟେର ଏ !େଦ ାହ ଏଭE Dବ ରୂପ ଧାରଣ କରୁ अ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
ଆଉ ଜେଣ ମୁସmମ ବୁ i i ବବ' ରnkେଲ,

େଯ, ତାହା ଧ´ଂସାତFକ ରୂପ େନବାକୁ

ପ¥ଉନାହ_

अବଶ' ସୃିର ପiୟାେର !େଧ ମu ଏକ !ତ
ୟମ ଆେକ ନ kେଲ अାର ନାହ_, ଗୀଷF ନ kେଲ
ଶୀତ ନାହ_ ଉଭୟ ଉଭୟ-ର ପପର
ୂ କ  !େଧ
!ନା ଗ ବା ପଗ ମu ସବ ନୁ େହଁ | !େଧ
ଗଶୀଳତାର ଏକ ସେ-ତ ମାତ  i ବeମାନ
ସମାଜେର !େଧ ନାମେର ଯାହା ସବୁ େଦଖା ଯାଉ,
ତାହା !େଧ ପଦବାଚ' ନା ସାମୟିକ ଉେeଜନା ମାତ 
अେନକ

ସମୟେର

ଜନସାଧାରଣ-

େକ ାଧ,

!େଧାpସ
अହ-ାର,

ଆଳେର
अସÔୁତା,

େଧୖଯ' ନତା, କଥା କଥାେକ ଉେeଜନା, େଖାେଖାm
pବେର ପଦାେର ଫୁଟି ବାହାରୁ  अବଶ' ମାନବ
ବନ अେନକ ଦ´ର ସମାହାର େତଣୁ ଏ ସବୁ
ପiୟା ସମାଜେର େଦଖାଯିବା ମu ସ´p!କ i
ମାନବ ବନର ଏ ଦ´, ଏ ପiୟା, ଏ ଉ¶ୃÂଳାକୁ
ଏକ ସମାଧାନର Cଗ, ଏକ ଶୃÂEତ ପଥର ହା
େଦଖାଇବାକୁ ସହାୟକ େହବ iଏ ? କାହାକୁ ପାେଥୟ
କ ମଣିଷ ଏ ସମ ସମସ'ାର ସ¦±ଖୀନ େହାଇ ଆଗକୁ
ବାଟ କାଢି ପାବ?
ନବମ େଶଣୀର ପିଟିଏ, Cେନ !ଦ'ାଳୟରୁ
(pରDୟ ଇଂ ମାuମ) େଫବା अେ, ମାତା-ୁ
କ ବସି , "ଆ? ଗୁରୁମା ସବୁ !ଦ'ାଥୀ-ୁ ଜ ଜର
 Õର ନାମ ଏବଂ େସ !ଷୟେର ଯାହା
ଧମ  ତଥା ଧମଗ
i ଜାଣ େସ !ଷୟେର ମତାମତ ରnବାକୁ अନୁ େଧ

अଥଚ अନ' ସହପାଠୀମାେନ ଚୁ ପlପ ବସି ରବାକୁ
ପସ କେଲ" (ସତ ଘଟଣାଟିଏ) ଆ?ର ଆଧୁକ
ଯୁଗେର ଆେମ ୁ ମାେନ, ମି ର ଯିବା (!େଶଷ କ
ପୁଜା ପାବଣ Cନେର), ସକାେଳ ସଂuାେବେଳ (ଯC
ସୁ!ଧା ହୁ ଏ) ଠାକୁ ର- ଫେଟା ପାଖେର ଧୂପ ଆଳD
େଦବା, ପଜ
ୂ ା ପାବଣ Cନମାନ-େର ନୂ ତନ ବ¯
ପଧାନ ତଥା ଆଡ଼jର ସହକାେର ପଜ
ୂ ା ଧ´ଜା କ ଖୁସି
ମେହା¶ବେର Cନଟିକୁ କାଟିେଦବା ଏବଂ ଧମ  !ଷୟେର
 !େଶଷତ´
!େଶଷ ଆେଚନା ନ କବାଟା, ୁ ଧମର

େବାm p!େନଇଛୁ ଶା¯ ପଠନ େଯ ଆମ ଧମର
!େଶଷତ´, ଏ କଥା ଆମକୁ େକ େକେବ କ ପ
ଆମର ମେନ େହଉନାହ_  େଦୖ ନି ନ ବନେର ଶା¯ର
ଆବଶ'କତା, ତା’ର ଗୁରୁତ´, ଏସବୁ Cଗ ପ େଳ ମu
ଦୃ ି ପାତ

କରୁ ନାହଁୁ 

ଯାହାର

eି ପର

ଆମର ସଂ¨ୃ, ଆମର ପର ଗଢ଼ି ଉଠି, ତାକୁ
ଆେମ अେର अବେହଳା କlmଛୁ ଶା¯ ପଠନ
ଆ? ଜର ମଯ' ାଦା ହଇ ବସି  ତାହା ଆ? ଆମ
ପାଇଁ अେଡ଼ା େହାଇଯାଉ !ଶ´ର अନ' େକୗଣସି
େକାଣେର

ଯC

'ଭଗବତ୍

ଗୀତା'

!କ ୟ

େଷଧ

େହାଇଯାଉ ଆମ ମନେର !େଦ ାହର ଆଁ ରୂପ
େନବାକୁ !ଳj େହଉନାହ_, अଥଚ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର
ମୁଲ'େବାଧକୁ

ଆେମ

lmଚଳଣେର

େକେତ

ଆମ

ବ'ବହାର

ପମାଣେର

କାଯ' େର ଲଗାଉଛୁ, େସ ପଶ ଜକୁ

ଗହଣ

ତଥା
କ

ପlବାର

କେଲ ମାତ ଦୁ ଇଜଣ ସହପାଠୀ, ଜେଣ ଖୀି ଆନ ଓ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଉପେର
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ଶି nବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପିଟିକୁ େକେତ ପଡ଼ି ଉଠି अଭ'ାସ
ଆବଶ'କତା ମu अନୁ ଭବ କରୁ ନାହଁୁ  ବାହ' ଆଡ଼jର
ଆମ ଧମ  ଓ ସଂ¨ୃକୁ अେନକ ସମୟେର अପହରଣ

କେନଉ अଥଚ ଆମ ଧମର
ମଳ
ୂ ଲ', ମଳ
ୂ
अପାୟ କଣ େସ !ଷୟେର ା କବା ପାଇଁ ଆମ
ତେର ଆେଡ଼ନ ସୃି େହଉ ନାହ_
ଉéଳମାଟିେର

େଯଉଁ

ଗଁ ା

ଗଁ ାେର

pଗବତ

ଟୁୀମାନ k, ଘେର ଘେର pଗବତ, େପାk, ପୁଣ
ପାଠ ସତ, ଶା¯ ଆେଚନା ସଦା ସବଦା lଲୁ k,
ଆ? ପୁଣି େସ ମାଟିେର ଶା¯ ପଠନ ପ !ମୁଖତା
!ାନ ପାଖେର ଶା¯ ମEନ ପଡ଼ି ଯାଇ ଆ? ଶା¯କୁ
ଜର ପଚୟ ପାଇଁ !ାନର ଗେବଷଣାଗାରେର
ପମାଣିତ କଇବାର ଆବଶ'କତା ର େବୖ ାକ
ପ ତେର ଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପରୀା େଦଇ
ପାରୁ ନାହ_ ଶା¯ େତଣୁ ଧୀେର ଧୀେର ଜର ପଚୟ
ଓ ପpବ ହଇ ବସୁ अନ' ପେର !ାନ କଣ
ମୁ େହାଇ ପା ଗେବଷଣାଗାରରୁ ? !ାନ କଣ
େଦଖାଇ ପା ମଣିଷର ବନକୁ ଶୃÂEତ କବାର
Cଶା, ଆତFୟଣ ପାଇଁ ବନର ମାଗ  ? େତେବ
ଏଠାେର ପଶ ଉଠୁ , ମାନବ ବନେର ସଠିକ ପଥ
ାୟକର aାନ େନବ iଏ? अେନକ ଦ´ ସମାହାରର
ମଣଷଟିଏ अବaାର ସମୟେର କାହାକୁ ପାେଥୟ କ
େନଇପାବ ଜ ବନେମାଡର ¤eି  ମାନବ
ବନକୁ
ପlEତ

ଏକ

ନୟsତ,

କପାରବ

ଏକ

ଶୃÂEତ

 ର
ମାଗେ

iଏ?

ଶା¯କୁ

େକବଳ

କବାକୁ େହାଇଥାଏ
(ଥରକୁ ଥର ପଡି ତେଳ,lଲଇ ଶି ଶୁ अଭ'ାସର
ବେଳ) ଶା¯କୁ ପଢ଼ି ବା ବୁ ଝିବା େଯi ଗୁରୁତ´ପ
ୂ ,
ତାହାକୁ ରର अଭ'ାସ ରnବା େସi ଗୁରୁତ´ପ
ୂ 
ଲୀଳାମୟ,ଜଗନ ାଥ, ଯାହା-ର ସୃି, !ଭ ାଟ
ମuରୁ  !ାନ ଯାହା-ୁ ପମାଣ କ ପା ନାହ_, ତଥାପି
ଏ ମାଟିର !ଶ´ାସ ତା-ୁ ¥ଡ଼ି ପା ନାହ_ ସମ େଚା
ପେର ମu !ଶ´ାବସୁ ତା-ୁ ଲୁ lଇ ରn ପା ନାହ_,
ବଡ଼େଦଉଳର େମଘନାଦ ପାେଚରୀ ଯାହା-ୁ ବାି ରn
ପା ନାହ_, ଭ ମଣ କରୁ ଛs େସ !ଶ´ବହFା~ !ଶ´ର
େକାଣ अନୁ େକାଣେର lm ତା-ର ଯାତ ା େମାଗଲ
ଗେଲ, ମରହ+ା ଗେଲ, ଇଂେରଜ ଗେଲ, i ତା-ୁ ¥ଡି
ଦ´ ଗନାହ_, ତଥାପି କୁ ହାଯାଏ େସ ସମ ଦ´ରୁ
ଉ´େର

ଆ?ର

अଥୟ

ଗଣମାuମ,

ଜନସାଧାରଣ, ସରକାରୀ ପଶାସନ, !lଳୟ କଣ
ଗହଣ କ ପାଥାେ ଏ अଧାଗଢ଼ା !ଗହ-ୁ ?
ମିEମିଶି

କଣ

ଗିପଡ଼ି

ନ

ଥାେ

ତା-ୁ

ପ
ୂ 

କବାପାଇଁ ?
ବାହୁ ଡ଼ାଯାତ ାର େଶଷ ସମୟେର ରଥ ଉପେର
ମହାପଭୁ-ୁ ଗି େହାଇଥାଏ अଧରପଣା ତାହା ପୁଣି
अଶରୀ, अତୃ ¸ଆତFା, ମାନ-ପାଇଁ ଉ&ି  େବାm
କୁ ହାଯାଇଥାଏ अଧୁନା େଦଖା ଯାଉ, େସ ହା~ିକୁ
ଫଟାଇବା ପବ
ୂ ରୁ, ପାତ େର କାଢ଼ି ଭମାନ- ମuେର
ବା{ି Cଆଯାଉ େତେବ अଶରୀମାନ- ପାଇଁ

ପଢ଼ି େଦେଲ ବା ଜାଣିେଦେଲ ତ ଆଉ ଚEବ ନାହ_, lm
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଉତ'
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ଉ&ି  ପଣା, ଜନସାଧାରଣ ପାନ କବା େକେତଦୂ ର

ସଂ¨ୃ, ଏ ମାଟିର କଳା ସବୁ i ସମପତ k ମହାପଭୁ

ଯଥାଥ, ତାହା ହୁ ଏତ ଶା¯ମାେନ କ ପାେବ i

ଜଗନ ାଥ-ୁ , ଖାm ଏi ନୁ େହଁ , ଏ ମାଟିର ମଣିଷମାେନ

ଶା¯ ସjେର अାନତା, ଏହା ପ ଉେପା ଧୀେର

 ୁ ସମପଣ
 କ ପାରୁ kେଲ ତା-
ଜର ସମ କମକ

ଧୀେର ପରର !ଶ´ାସେର ଫାଟ ସୃି କଥାଏ

ପାଦପଦFେର, ଆ? େସ !ଶ´ାସ କାଠଗଡ଼ା ତେର ନାହ_

!ଶ´ାସ अ!ଶ´ାସେର, ସଂ¨ାର କୁ ସଂ¨ାରେର ପଣତ

ତ?

େହବାେର ଆଉ ଆଯ' ବା କାହ_i ଗିପାେର

"ସାତଶ ପlଶ େକାଶ Cଗ Cଶୁ ନାହ_ ,
େମାର ଯିବା ଯାଏଁ ନିେଘାେଷ kବ ର"
अବଶ' ଆ? ସାତଶ ପlଶ େକାଶ ଦୂ ରତ´ର
ସମାଧାନ

!ାନ

କେଦଇ,

ନା

lmବାର

ଆବଶ'କତା अ, ନା ସମୟର ପେୟାଜନ, i ଭିର
େସ !ଶ´ାସକୁ େକଉଁ !ାନାଗାର ପମାଣ କପାବ?
!ଶ´ାସ ଯିଏ ଜର aି  ପାଇଁ େଡ଼ି ଥାଏ ଆଶୟ ାନ
େହଉ अଥବା !ାନ, ଶା¯ େହଉ ବା अନୁ ଭୂ  କାହାକୁ
ନା କାହାକୁ ଆଧାର କ !ଶ´ାସ ଜର ଶାଖା ପଶାଖା
େମm ଥାଏ ଯାହାର ଶି େଯi ଦୃ ଢ, େସଠି !ଶ´ାସ
େସi ସୁଦୃଢ଼ େଯେତେବେଳ !ଶ´ାସର ଆଧାର ଦୁ ବଳ
େହାଇଯାଇଥାଏ,
େହାଇଯାଏ

େସେତେବେଳ

अ-!ଶ´ାସେର

!ଶ´ାସ
ଣୀ

ପଣତ

ପCF

ତଥା

अନ'ାନ' ୁ ନାରୀମାନ- ସDଦାହର !ଶ´ାସ ଏଭE
ଦୃ ଢ଼ k େଯ ତାହା अେର ପଥାେର ପଣତ
େହାଇଯାଇk अଥଚ େସ ପଥାକୁ ସମୟର ଦାଢ଼େର
Cେନ

କୁ ସଂ¨ାର

ନାମକ

କଳ-ର

େବାଝ

ମu

େବାବାକୁ ପଡ଼ି k
ଏ ମାଟିର ନୃ ତ', ଏ ମାଟିର ସଂଗୀତ, ଏମାଟିର
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସବୁ ଜ େବୖ କୁ°ନାଥ-

ସପ ଧୂସର

ଓଡ଼ି ଆ

ସାତ'ର

ଆ

ନର

କ!

େବୖ କୁ°ନାଥ ପ+ନାୟକ ବଡ଼jା ମାଟିେର ଜFତ ଏ
କ!- ରଚନା ଉéଳ ବାଣୀଭ~ାରକୁ ସମୃ କ
ସବୁ ଜ ଯୁଗର କ! ରୂେପ ପତ ପସଖା- ମuରୁ

!ଦ'ାଧର ପ~ା

ପବଷ ବଡ଼jାର େମାହନ ସୁବୁି କେଲଜ
ପସରେର େବୖ କୁ°ନାଥ-ର ଜୟୀ
ପାଳନ କଯାଉ ଜ'ରୀୟ ଜୟୀ
ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶା ସାତ' ଏକାେଡ଼ମୀ
ସହେଯାଗ କରୁ  ବହୁ !ଶି  अk
ବଡ଼jା ମାଟିେର ପାଦ ଥାପି, ଗୁରୁଗୀର
अpଷଣ ପଦାନ ଛଳେର େବୖ କୁ°ନାଥଗୁଣଗାନ, ପp ପଜ
ୂ ନ କରୁ ଛs େହେଲ
ଶି ାର !କାଶ ପାଇଁ ଏକ େମଧାବୃ eି ପଦାନ

अନ'ତମ େହାଇkେଲ ମu େମା{ିକ େଚତନା ତା-ୁ
!େଶଷ

ଆଛନ

କ

ନk

ବନବା

ଓ

ରହସ'ବା ାଧାର ବାହକ k େବୖ କୁ°ନାଥେଲଖ
କ!ତାର ଛେର ଛେର ଋହସ'ବାଦର ଖୁଣ
ରୂପକାର େବୖ କୁ°ନାଥ- ବନ ବାବେର ଯଣାମୟ
k େବଦନା-!ଧୂର ବନ ତା- ସାତ' ସ¹ନାକୁ
କk ଶାଣିତ ଦୁ ଃଖଯଣା ଭୁ m !ଭୂ -ନେର
ମ¹ିବାର ସାଧନା ତେର ତା- କ!ତାେର k ପଛନ
ପବାଦ ଓ अନ ତ େଚତନାର ପଫଳନ
ସବୁ ଜ

ଯୁଗର

କ!

ରୂେପ

ପତ

ଗି ବଡ଼jା ମାଟିର ମହାକ! େବୖ କୁ°ନାଥ

େବୖ କୁ°ନାଥ- ବନ i େକେବ ! ସବୁ ଜ ନk

େଯଉଁ ରୀହ ଆଶା େପାଷଣ କkେଲ

k େମାଟାେମାଟି ଦୁ ବସହ େହେଲ ତା’ ତେର

ତାହା ଏେବ ! େସମି अପର
ୂ ଣୀୟ େହାଇ

ଶାsର अେନ´ଷଣ ତା- କ!ତାକୁ କk ଦର ଓ

ର

ମାନବବା େବୖ କୁ°ନାଥ-ର अେନକ କ!ତାେର

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େମାହନ ସୁବୁି ହାଇ¨ୁଲ ଓ ଣୀହାଟ ହାଇ¨ୁଲର

ଫୁଟି ଉଠିk !େଦ ାହର ସ´ର ମକ
ୂ ଭଗବାନ ଆC
କ!ତା କ!-ର ରହସ'ବା ନ ସହ େବୖ ପ²!କ
େଚତନାର ବ ଦmଲ୍ େକବଳ ସାତ' ନୁ େହଁ ,
ଓଡ଼ି ଶାେର ଶି ା !କାଶ ପାଇଁ େସ ଆବନ ଗିkେଲ
ଜ ପାଇଁ ପୁର¨ାର ଆଶା କବା ଆ?ର ପ<ିତ
ସା'କ ମାନ-ର ପଥମ ଲ' େହାଇkବାେବେଳ
େବୖ କୁ°ନାଥ ଦୁ ଃa ସା'କମାନ-ୁ ସହାୟତା କବା
ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହା େସ ଉéଳ ସାତ' ସମାଜକୁ अଥ
ପଦାନ କkେଲ
େକବଳ

େସi

ନୁ େହଁ ,

ଜାDୟ

ରେର

ପାଇkବା ଏକ ପୁର¨ାର ଶି ରୁ େସ ପpବାନ ¥ତ ପାଇଁ ¨ରସି ପ୍ ବ'ବaା କବାକୁ ଆଗହ ପକାଶ
କkେଲ ଏ ଉେ&ଶ'େର େସ ୧୯୭୬ ଜାନୁ ୟାରୀ ୫
େର ତéାଳୀନ କଟକ ?ଲ² ାପାଳ-ୁ ୪,୫୦୦ ଟ-ାର ଏକ
କ ସ୍ଡ଼ େଚକ୍- ୯୧/ଝଈ୯୮୮୬୬୪୬) ପଦାନ କkେଲ
ବଡ଼jା େମାହନ ସୁବୁି କେଲଜ୍ ଓ କଟକର ଣୀହାଟ
ହାଇ¨ୁଲ୍େର େମଧାA ¥ତ ବୃ eି ପଦାନ ପାଇଁ ଏହା
ଉି k ଏ ଉଭୟ ଶି ାନୁ <ାନ ସତ େସ
ବ'ିଗତ pେବ ଜଡ଼ି ତ kେଲ େଗାଟିଏ ତା- ଜନF
ମାଟିର ଗବ अନ'ଟି ତା-ର ବନ !କାଶର ମଳ
ୂ ପୀଠ
k କେଲ ଭୁ ଲ୍ େହବନାହ_ ଟ ଫ~ର अu
kେଲ କଟକ ?ଲ² ାପାଳ ଓ ସଂପାଦକ kେଲ େମାହନ

ପଧାନ ଶି କ
ଟ ଫ~କୁ ପଦାନ କ ଯାଇkବା ଟ-ାରୁ
ମିEବାକୁ kବା ସୁଧ अଥେର ବଡ଼jା କେଲଜ ପଥମ ଓ
 , େମାହନ ସୁବୁି ହାଇ¨ୁଲର ଦଶମ ଓ
C´Dୟ ବଷର
ଏକାଦଶ େଶଣୀର ଜେଣ େଲଖାଏଁ େମଧାA ¥ତ ¥ତ ୀ-ୁ
ପୁର¨ାର ଏବଂ ଣୀହାଟ ହାଇ¨ୁଲର ୩ ଜଣ େମଧାA
¥ତ -ୁ ‘ପ ନାୟଣ’ ‘ସଂଘ ଶୁଭ-ର’ ଓ ‘ସଂଘ ମିତ’
¥ତ ବୃ eି େଦବାକୁ ଉେ&ଶ' k
?ଲ² ାପାଳ-ୁ େଚକ୍ ପଦାନ କବାର ପାୟ ୩
ବଷ ପେର ୧୯୭୯ ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୬େର େବୖ କୁ°ନାଥ-ର
ପରେକ ଘଟିk ବଶା ତେର ତା- କÓନା
ବାବ ରୂପ େନଇ ନk କୁ ହାଯାଏ, ଓଡ଼ି ଶାେର
ବଂkେବେଳ ଆଦର ମିେଳ େହେଲ ପରେକର
ଫୁଲମାଳ ଓ ୁଗାନ କବାକୁ େନତାମୀ ହାଉଯାଉ
ହୁ अs େହେଲ େବୖ କୁ°ନାଥ- େତ େର େସଭE iଛ
ଘଟିନାହ_ ଘ  ବଷ ! ଯାଇkେଲ ମu ତାମନ¨ାମନା ଆ?ପଯ'  ସାକାର େହାଇ ପାନାହ_
ସରକାରୀ ସଚ
ୂ ନା अନୁ ଯାୟୀ, ତéାଳୀନ କଟକ ?ଲ² ାପାଳ
ତା-ଠାରୁ ଗହଣ କkବା େଚକ୍ अଥ ୧୯୭୬ अଗ
୨୫େର ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର- ଶି ା ଓ ଯୁବ ବ'ାପାର
ମାଳୟ ପା°ି କୁ ହାର େହାଇk
ଇମuେର ପାୟ ୪୦ ବଷ !ଯିବା ସହ

ସୁବୁି କେଲଜ अu ଏkେର ଦୁ ଇ ଜଣ ସଭ' kେଲ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ସୁଧମଳ
ୂ

अଥ

େହାଇ

ଛଡ଼ା ଆଉ i କ େହବ ନାହ_ ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'

ସାଣି େହେଲ ସରକାର ¥ତ ବୃ eି ପଦାନ କ

ଜଗତ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବE अ କ ୋଭର !ଷୟ ଆଉ

ନାହାs

େହାଇ

ijା

ପମାଣ

େବୖ କୁ°ନାଥ-

ଲା କ

ଆତFା

ଶାs

ପାଇ

କ’ଣ अ ?

ପାନାହ_ ବନର अsମ ପଯ' ାୟେର !ପ²A କ!

अେଢଇଗୁ~ି, କାନପୁର, କଟକ-୭୫୪୦୩୭,

 ୁତ pେବ ଗହଣ କkେଲ କ!
ର! ସି ଂହ-ୁ ଧମପ

େମା-୮୭୬୩୪୯୫୯୨୯, bidyapctc@gmail.com

େବୖ କୁ°ନାଥ କ!-ର ଇ¥ ପର
ୂ ଣ ପାଇଁ ର! ସି ଂହ
ମu ଜ' ସରକାର-ୁ ବାରjାର େବଦନ କ ଥi
ପଡ଼ି ଛs େହେଲ କ!- କ!ତାର ମକ
ୂ ଭଗବାନପ ସରକାର ବା ପଶାସନ ମu ମକ
ୂ , ବ ର ଓ अ
େହାଇ ଯାଇ ଶି ାମୀ ବା ସବ-ର ଏkପ
େକେବ ଦୃ ି ପଡ଼ି kବାର ମu ମେନ େହଉନାହ_
ପବଷ ବଡ଼jାର େମାହନ ସୁବୁି
ପସରେର

େବୖ କୁ°ନାଥ-ର

ଜୟୀ

କେଲଜ
ପାଳନ

କଯାଉ ଜ'ରୀୟ ଜୟୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶା
ସାତ' ଏକାେଡ଼ମୀ ସହେଯାଗ କରୁ  ବହୁ !ଶି 
अk

ବଡ଼jା

ମାଟିେର

ପାଦ

ଥାପି,

ଗୁରୁଗୀର

अpଷଣ ପଦାନ ଛଳେର େବୖ କୁ°ନାଥ- ଗୁଣଗାନ,
ପp ପଜ
ୂ ନ କରୁ ଛs େହେଲ ଶି ାର !କାଶ ପାଇଁ
ଏକ େମଧାବୃ eି ପଦାନ ଗି ବଡ଼jା ମାଟିର ମହାକ!
େବୖ କୁ°ନାଥ େଯଉଁ ରୀହ ଆଶା େପାଷଣ କkେଲ
ତାହା ଏେବ ! େସମି अପର
ୂ ଣୀୟ େହାଇ ର
େବୖ କୁ°ନାଥ-

ଭE

ଜେଣ

ପkତଯଶା

କ!-ୁ

ପଶାସନର ଏଭE ଉପହାସକୁ ଏକ अମଣୀୟ अପଧ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଧ±ବସାମିେର ଚତତଣ

ଏକ !େଶêଷଣ

ଚତ େଗାଟିଏ ନାଟକର ଆତFା ସଦୃ ଶ ଚତ
!ନା ନାଟକର ଆର ସବ ନୁ େହଁ  େଯଉଁ ନାଟକର
ଚତ େଯେତ ସଫଳ େସ ନାଟକ େସେତ ସଫଳତା ଭ
କେର ନାଟ'କାର ଜୟଶଂକର ପସାଦ- ଐହାସି କ

ଗେବଷିକା- ର«ିତା ପାତ

ନାଟକେର ଚତ ତ ଣର ବE<ତା ହ_ ତା- ନାଟକକୁ
ସଫଳତା ଆଣିେଦଇ ତା- ଐହାସି କ ନାଟକ
ଗୁଡିକ େହ- ‘ଜ'ଶୀ’ (୧୯୧୫), ‘!ଶାଖ’ (୧୯୨୧),
‘अଜାତଶତ ±’(୧୯୨୨),

‘¨ଗୁ¸’

(୧୯୨୮),

‘ଚଂଗୁ¸’ (୧୯୩୧), ‘ଧ±ବସ´ାମି’ (୧୯୩୩) ମାତ

ଧ±ବସ´ାମି:-େଗାଟିଏ ଜବଂଶୀୟ
ନାରୀବନର Aରତ´ ଓ େପମର

ପଶାଦ-

େଶଷ

ଐହାସି କ

ନାଟକ

‘ଧ±ବସ´ାମି’

ନାଟକର ଚତ ତ ଣ କବା ଏ ବଟିର ଲ'
େଶଷ ନାଟକ ‘ଧ±ବସ´ାମି’େର ଐହାସି କ ଓ

କରୁ ଣ କାହାଣୀ ‘ଧ±ବସ´ାମି’ ନାଟକ

କାÓକ ଚତ

ଏ ନାଟକେର ଧ±ବସ´ାମି ହ_

େହାଇ ‘ଧ±ବସ´ାମି’ନାଟକେର ସବେମାଟ େତଇଶଟି

ନାୟିକା ଚତ pବେର ତ

ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଚତ ର େତଣୁ ନାଟକଟି ଚତ

ନାଟ'କାର ନାୟିକା ଧ±ବସ´ାମିକୁ

ବହୁ ଳ େହାଇପଡି େକେତକ ଚତ େଦଶଜା ପାଇଁ

ସାହାସୀ Aରରମଣୀ, ସୁରୀ ଓ

ବEଦାନ େଦଇkବା େବେଳ େକେତକ ଚତ େଦଶରା

ପରକୁ ପବeନ କ ପ
ନାରୀ pବେର ଉପaାପିତ କଛs

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ପାଇଁ

ଦୃ ଢ

ତ ଣ ସଫଳତାର ସତ ତ ତ

pବେର

ଦ~ାୟମାନ

େହାଇଛs

େକେତେବେଳ େକେତକ ଚତ େଦଶ !ରୁ ଧେର କାଯ'
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ଓ ଚଗୁ¸ ମହାଜା ଜସି ଂହାସନ ମେ କ<
କଛs अଥାତ େକେତକ ଚତ େଦଶ ରା ପାଇଁ
ସୃି େହାଇkବା େବେଳ ଆଉ େକେତକ ଚତ େଦଶ
!ପେର ପaି  ସୃି କଛs अେତା କ ଚତ
ସୃି

କାରଣରୁ

ନାଟକଟି

େଯପ

pକ ା

େହାଇପଡି େତଣୁ େକେତଜଣ ସମାେଚକ ପସାଦଚତ ସୃି ସପେର ମତେଦଇkବା େବେଳ अନ'
େକେତଜଣ !ପେର ମତ େଦଇଛs େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ
େ¥ଟ अନୁ ଭବ ଓ ଉେଦ୍ଧଶ' େନଇ ଏଇସବୁ ପାଶ´ର୍
ଚତ ଗୁଡିକ

ନାଟକେର

ଆବpବ

େହାଇଛs

ସମୟକ େମ ନାଟକରୁ अନାବଶ'କ ଚତ କୁ ଦୁ େରଇ
େଦବାେର ସଫଳ େହାଇଛs ଐହାସି କ ସତ'କୁ
!କୃ ତ

କଯାଇ

େକୖ ାଣସି ଟି

ଚତ

କଯାଇ ନାହ_ ମାତ ଚତ ଗୁଡିକର

ଉପaାପନା
ସଂେଯାଗ ଓ

ପଣ ପାଇଁ କÓନା ଓ ijଦsର ମିଶଣ କଯାଇ
ମେର େସସବୁ ଚତ ଗୁଡିକର ଆେଚନା କଗ
ମଗୁ¸

:-ନାଟକେର

ମଗୁ¸

ଚତ କୁ

ଖଳନାୟକ ଚତ pବେର ତ କଯାଇ ଏ
ଚତ ର ବ'ିତ´ ଠାରୁ ଆର କ ସଂଳାପ ସଂେଯାଜନା
ପଯ'  ଖଳନାୟକର pବ ଓ ଉେଦ୍ଧଶ'



ମଗୁ¸ ଚତ ଟି ଭୀରୁ , ନପୁଷକ, ମଦ'ପ ଚତ
pବେର

ବ ତ pରତ ଇହାସେର ମu ମଗୁ¸

ଚତ ଟି ଏକ ନପୁସକ ଓ ଖଳ ଚତ pବେର ତ

ପୁତ ଚଗୁ¸କୁ

େଯାଗ' !େବତ କରs ମାତ

ସମୁଦଗୁ¸- ମୃତୁ' ପେର ମଗୁ¸ ଖଳଚକ ା କ
ଜସି ଂହାସନ

अ କାର

କବାେର

ସଫଳ

ହୁ ଏ

ଚଗୁ¸- େପମିକା ଧ±ବସ´ାମିକୁ ମu ଚକ ା କ
अସୁର !ବାହ କବାେର ସଫଳ େହାଇ ଏ
ନାଟକର ମୁଖ' ଉେଦ୍ଧଶ' ନାରୀ ସ¦ାନ, ନାରୀ
ମଯ' ାଦା ରା ଏବଂ !ଧବା !ବାହକୁ ସମଥନ େତଣୁ
ନାଟକର େଶଷ ପଯ' ାୟେର
ହତ'ା

କଯାଇ

!ଧବା

ଖଳନାୟକ ମଗୁ¸ର
ଧ±ବସ´ାମିର

!ବାହ

ଚଗୁ¸- ସତ ସନ େହାଇ ନାଟ'କାର ପସାଦ
ଏକ

ସଫଳ

ଖଳନାୟକ

ଚତ

pବେର

ମଗୁ¸

ଚତ କୁ ତ ଣ କବାେର ସଫଳ େହାଇଛs
ଧ±ବସ´ାମି:-େଗାଟିଏ ଜବଂଶୀୟ ନାରୀବନର
Aରତ´ ଓ େପମର କରୁ ଣ କାହାଣୀ ‘ଧ±ବସ´ାମି’ ନାଟକ
ଏ ନାଟକେର ଧ±ବସ´ାମି ହ_ ନାୟିକା ଚତ pବେର
ତ ନାଟ'କାର ନାୟିକା ଧ±ବସ´ାମିକୁ ସାହାସୀ
Aରରମଣୀ, ସୁରୀ ଓ ପରକୁ ପବeନ କ
ପ ନାରୀ pବେର ଉପaାପିତ କଛs ପକୂଳ
ପaି େର ମu ସାହାସର ସତ ପେଧ କପା
ସମସ'ାକୁ 

ଜକୁ ମାରୀ

େହାଇ

ମu

ଯ' ାତନା

अସ¦ାନର ସମୁଖୀନ େହବାକୁ ପଡି ଇ¥ !େଧେର
!ବାହ ଏବଂ େବୖ ବାକ ବନେର ¯ୀର ମଯ' ାଦା

ଗୁ¸ବଂଶୀୟ ମହାଜ ସମୁଦଗୁ¸-ର ଦୁ ଇପୁତ- ମଗୁ¸
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

65

ଦଶମ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖ'ା

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା

अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ପାଇବାରୁ ବିତ େହାଇ ଧ±ବସ´ାମିକୁ ପତ ୀର େପମ

କଛs

ଓ ନାରୀର ସ¦ାନ ପାଇବା ତ େଦବା ଦୂ ରର କଥା ବରଂ

ଧ±ବସ´ାମିକୁ

ବୀ ବନଜାପନ କବାର ସମ ବ'ବା କଛ

ଦାନକଯାଇ େସେତେବେବ ଚଗୁ¸ ଆଉ ରବେର

ମଗୁ¸ େଶଷେର ମଗୁ¸ ସି अନୁ ଯାଇ ଉପେpଗର

ବସି ପାନାହ_

ବୁ pବେର ଧ±ବସ´ାମିକୁ େଦଇଛs

ଧ±ବସ´ାମିକୁ ରା କବା ପାଇଁ ¯ୀେବଶ ଧାରଣକ

ଶକଜା-ୁ 

ମାତ

େଯେତେବେଳ

ଉପେpଗର

ଗୁ¸ବଂଶର

अନୁ ଯାଇ

ବୁpବେର

ମଯ' ାଦା

େପମିକା

ଦୁ ସେର େକା େଦନା lହାତା ହଁୁ  ଇେସF ତୁ େଝ କ'ା

ପେଶଷେର

ଆପeି େହ ?” ମଗୁ¸- ଏ ଏ ବବ'ରୁ 

ପୁରୁଷତ´ର କାୟା ପକାଶି ତ େହାଇଛs

अନୁ ମିତ ହୁ ଏ େଯ ଧ±ବସ´ାମି अନ'ାୟ अତ'ାlତ

ଚଗୁ¸ ଚତ କୁ ଏକ ବE< ଚତ pବେର ତ୍◌୍ରଣ

େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ अପମାନ ସହ' କବାକୁ ବାu

କବା ସଂେଗସଂେଗ ସମାଜେର ପଚEତ अସାମା?କ

କଳ-ିତ

ଏକ

अuାୟରୁ

ସାନକୁ ମାର ତଥା େପମିକ ଚଗୁ¸ ରା କଛs

!ଧବା

ସଫଳ

ଓ

ଶକଜାକୁ

ଏପ

କବାେର

ଶକଜାକୁ

“ତୁ ମ୍ ଉପହାର i ବୁ େହା ଆଜ େମଁ ତୁ େହଁF iସି

େହାଇଛ

ହତ'ା

ସି

ଧ±ବସ´ାମିକୁ

େହାଇଛs
!ବାହ

କ

ନାଟ'ନାୟକ

ବ'ବାକୁ pିବାର ପୟାସ କଛs ନାଟ'କାର
ଐହାସି କ

ଚତ

pବେର

ଧ±ବସ´ାମି,

େଶଷେର ଧ±ବସ´ାମି अନ'ାୟ अତ'ାlରର ପେଶାଧ

ମଗୁ¸,

ସ´ରୂପ अତ'ାlରୀ ସ´ାମୀ ମଗୁ¸କୁ ହତ'ାକଛs

ଶି ଖରସ´ାମୀ ଚତ ଉପaି ତ କାÓକ ଚତ pବେର

ଏବଂ ସମ ଯୁି ଓ ବ ାହFଣର ଉପaି େର !ଧବା

ମାi, ଜଡା, େବୖ ାନା, କୁ ବଡା ଆC ଚତ ଚତ

ଧõବସ´ାମି ଚଗୁ¸-ୁ

!ବାହ କଛs ଏଠାେର

ଉପaାପନା କଯାଇ ଏ ସମ ଚତ ଗୁଡିକର

ନାୟିକା ଧ±ବସ´ାମି ଚତ ମାuମେର !ଧବା !ବାହକୁ

ତ ଣ अେପା ରେଖ େତେବ ସାମଗି କ pବେର

ସମଥନ କବାେର ସଫଳ େହାଇଛs ନାରୀ ସ¦ାନ

କେଲ ଚତ ତ ଣର ସଫଳତା ନାଟକଟିକୁ େବଶ

ଓ

ମଯ' ାଦା

ନାରୀ

ପ

ସେଚତନ

କଇଛs

ଚଗୁ¸,

ଶକଜା,

ମିରେଦବ

ଏବଂ

ସୁଖପାଠ' ଓ ସଫଳତା ଆଣିେଦଇ

ନାଟ'କାର
ଚଗୁ¸:-ନାଟକର
ଚଗୁ¸ ଚତ କୁ
ବEଦାନ,

ନାୟକ

ଚତ

pବେର

ଗେବଷିକା, ଶାsେକତନ

ଉପaାପିତ କଯାଇ ତ'ାଗ,

ମଗୁ¸-ର

ସମ

କୁ ଚକ ାକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ସହ'
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ବାଡ଼ି ପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁ
ବାଡ଼ି ପେଟ େକEକଦj ଗଛଟିେର ଏେବ अେନକ
ପବeନ ଏେବ େଦnେଲ ଆଉ ସବୁ ଜ ସବୁ ଜ
ଗୁ ଗୁ େଯମି କାହା ¥ଇ ଏେବ! େସଇଠି
େସମି अେପା କ େଯମି i େସ अେପା, େସ
ପDା ଯୁଗ ଯୁଗର...
ଏବର ନୁ େହଁ େସ େକବର, େକେତ କାଳର

pଗିରଥୀ େବେହ

ବସ ଆସୁ ଆସୁ ତା େଦହେର େ¥ଟ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ
ସବୁ ବସା ବାs, େକଉଁ ନାୟିକାର େଦହେର େଯୗବନର
ଆଗମନ ସେ ସେ अଜଣା ପୁରୁଷଟିଏ ବସା ବାି 

ଆଉ ଏପ ଏକ ବସର ମuାହେର
ମ अ ସତକତା अବଲjନ
କ ପଥମଥର ପାଇଁ ଇର ଠି

ପ ତା’ସହ େମାର अ !ଡ଼ ସକ, ଏkପାଇଁ େଯ
ତା’ େଦହେର ଫୁଲ ଫୁଟିେଲ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏେବ ବସ
ଆସି ଗ ଆଉ ଏପ ଏକ ବସର ମuାହ େର
ମ अ ସତକତା अବଲjନ କ ପଥମଥର ପାଇଁ

େଖାmkm ଇ ଠି େଦବାେବେଳ

ଇର ଠି

କk କାହାକୁ େଦଖାଇବୁ 

କk କାହାକୁ େଦଖାଇବୁ  ନେହେଲ ବାପା େବାଉ

ନେହେଲ ବାପା େବାଉ ଗାE େଦେବ
ଠି େଖାm ପଢ଼ି ବା େବଳକୁ େମାେତ
ଗି େମା େଦହେର ବସ ଆସି...

େଖାmkm ଇ ଠି

େଦବାେବେଳ

ଗାE େଦେବ ଠି େଖାm ପଢ଼ି ବା େବଳକୁ େମାେତ
ଗି େମା େଦହେର ବସ ଆସି ... ଇର ପୀ
େମାେତ ଛୁଇଁ... ବସର କଦjେର ଫୁଲ ଫୁଟିେଲ
ଇର ପରଶ ମଁୁ ପାଉ ଇ େଲnk, ତୁ େବଶୀ

ଇର ପୀ େମାେତ ଛୁଇଁ...

ମେନ ପଡୁ ଛୁ... ଏକୁ ଟିଆ େତା ସହ କଥା େହବାକୁ p

ବସର କଦjେର ଫୁଲ ଫୁଟିେଲ

ମନ େହଉ େହେଲ କ’ଣ କ! େଯ, ଘର କାମ ପାଇଁ

ଇର ପରଶ ମଁୁ ପାଉ

େବାଉ ଜମା ବାହାରକୁ ¥ଡୁ !!

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
ଏେବ i ଇ ଆଉ ନାହ_ ବାପା ତା’ର ନୂ ଆ
ମଁ ା ଆଣି େବାm ତାକୁ କmକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ି 
େସଇଠୁ ଠିଫିଠି i ଆସି  େକEକଦjର ଫୁଲ
ସବୁ ଫିକା ଫିକା ଗୁ ଭଲ ପତ ! ଆସୁ ଫୁଲ
କଥା ପେର... େମା ବନର େକାଡ଼ି ଏଟା ବସ ପେର,
‘ଇ’ କାହ_i େବଶୀ ମେନ ପଡୁ  େମାେତ ଗୁ େମା
ଭଲ ପାଇବାର ସମୁଦ କ ମଶଃ ଦୂ େରଇ ଦୂ େରଇ ଯାଉ
अଗାଧ ମହାସମୁଦ ତରକୁ ... େମାେତ ତତ ବାm
ଉପେର ଏକୁ ଟିଆ ¥ଡ଼ି େଦ ଛଟପଟ େହବାକୁ  ଆnରୁ
ଲୁ ହେଟାପାଏ

ଥପiନା

ଖସି ଗ

ଏେବ

ଡାଳେର

େଗାଟିଏ ମାତ ଫୁଲ େମାର ଏେବ େଯମି ବିବାର
େଗାଟିଏ ମାତ ା
ଡାକପିଉନ ଡାକ ¥ଡ଼ି  ଠି ପାଇଁ ଧାଇଁଯାଇ
ଆଣିm अଜୁ େଦଇ ଆ? କାହ_i େସଇ କଦj
ମେୂ ଳ ଫିେଟଇବାକୁ ଇªା େହ अନୁ ଭବତ, ମନରୁ
ମଯାଉ ତା’ର ବାହାଘର ମଣଟା
‘अଜୟ ସହ ଇ’ ମୟ ବାସଭବନ, ସାମ
ବାସ, କmକତା ପାଦତଳ ମାଟି ଦ!ଗ ଭE
ଗି अଜୟ େମା ପିCନର ସା ଆଉ ତା !ନା ମଁୁ
କାହାକୁ େକେବ ଇର ଠି େଦେଖଇ ନkm
... େକE କଦjକୁ lହ_m... େସେତେବଳକୁ େଶଷ
ଫୁଲଟି ! ଝଡ଼ି ଯାଇk ଡାଳରୁ !!!
ମାEସା, ଆ-ୁ m, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୦୪

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ୃଶ'ାୃଶ'
ଶନ
ୂ 'ରୁ ମଁୁ ସାଉଁେଟ େତା !େଦହ
େମା ମହାବାହୁ ଉ´କୁ େତାE େଦଇ
ପୁଳାପୁଳା ଶନ
ୂ ' େମା ହାତେର ଗଉଆ ପାେୟ ଜଡ଼ି ଯାs
ନା ପାଣିେର ଯାଏ ନା ବଢ଼ି େର ଧୁଏ
! ଯାଏ ହାତରୁ ହାତକୁ ଏେଣ େତେଣ ସବବ'ାପୀ

ପଶା କୁ ମାର ଭୂ ୟଁା

େତା ଭE lଆେଡ଼ ଏେବ ଶ େତା ଶନ
ୂ 'ର ॥୧॥

अମାବାସ'ାେର ମଁୁ अ~ାେଳ େତା ରୂପ
େମା ଚକାଆnକୁ େଢେଢ କ
େମାେମା अାର ସବୁ େମା ¥ୟାପଟେର େନସି
େହାଇଯାs
ନା ଆn ମୁCେଲ ଯାଏ ନା େଖାmେଲ ଯାଏ
େମାେତ େପା Cअs େତା କଳା କାEଆ अାରେର
େତା କଳା ସବୁ ଆେଡ଼ ଏେବ अ ସବୁ େତା ରୂପର ॥୨॥

ମଁୁ ପାକୁ ଳାଏ ମୁଠାଏ େନୖ େବଦ' ଆନ
େମା ଷାଠିଏ ପଉଟିର ଷଡ଼!

ଊମ େନଇ

अମୃତାୟନେର େମା ତନୁ ମନ ଆତFା ଭଯାs
ନା ଆଉ ୁଧା ରେହ ନା ତୃ ଷା ରେହ
େମାର ସବା ତୃ ¸ି ହ´sଜନFଜନFାଯାଏଁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େତା ତୃ ¸ିେର ତନFୟ ଏେବ ଏ ସା ସଂସାର ॥୩॥

କାଣିlଏ ସୋଷ ଆକାଂାେର ମଁୁ ଛୁଏଁ େତାେତ
େମା ବ ହFା~ର ପଭୂପଣିଆ େନଇ
ପାତକ ସବୁ अପସ ଯାଆs ଧୂE ଝଡ଼ି ଗ ପ
ନା ଏ ଜନFେର ରେହ ନା ପରଜନFେର
ମଁୁ !ବେe ମୁିମ~ପର ମଉଡ଼ମଣିେର

ଏେବ अୁି ଚଚର ବ ହFା~; େତା େମାଶର

॥

୪॥

ାତାଥ :
ଗଉଆ - େଗାରସ ଯଥା- ଘି अ, ଲହୁ ଣୀ,
अେନ'ାନ' - ଜେଣ ଆଉ ଜଣର ସକ ,
ୃଶ'ାୃଶ' -ଛୁଆଁ अଛୁଆଁର ପେଭଦ
ଊମ - େଦହର ଷଡ଼!

ପiୟା ଯାଥା େpକ, େଶାଷ,

େଶାକ, େମାହ, ଜ ଓ ମୃତୁ'
 େର ବ ତ ପକୃତ ଆuାFକ
अୁି - ସାଂଖ' ଦଶନ
ତୁ ି

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହା!
ଆହା! !ଚ...
!ଚ...

ଆମ ଗଁ ା େଚମାକୁ ନ େହ iଏ ? ଜହମ«ି ପ

øଣ କଳା େଦହ ସାକୁ ଖଇଆ ଚୁ ଟି େକକ କୁ 
କୁ  େହାଇ ବଁ ା ପଟକୁ ଝୁ mଥାଏ ସବୁ କଥାେର pଗ
େନବାକୁ ତା’ର p ଇªା େଯଉଁଠି ପୁ«ାଏ େକ ଜମା
େହାଇଗେଲ, େକ-ୁ ଦୁ ଇ ହାତେର ଆେଡ଼ଇ ତରକୁ
େଠmେପm ପଶି ଯାଏ େେକ ତା’ର ଏ ଗୁଣକୁ ପସ

अର! ଆlଯ'

କରs ନାହ_ i େକ କଡ଼ା କ ପଦୁ ଟିଏ କପାରs
ନାହ_ କାରଣ ସଏଁ ଜାଣs େଯ ସମୟ अସମୟେର
େଚମା ହ_ ସମ- ପାଖେର ଠିଆ ହୁ ଏ
େସCନ େଯେତେବେଳ ରମା ପଧାନର ଛୁଆଟା
େପାଖରୀେର

¨ୁଲେର

ପିମାେନ

ଡାକୁ kବା

ବୁ ଡ଼ି

ଯାଉk,

¥ଡୁ kେଲ,

େହେଲ

ଏଇ

ଡ଼ି େଦଇ

ପାଣିକୁ

େଡଇଁ

େେକ

େଚମା

ଖାm

अ{ାେର

ପଡ଼ି k

ଗ

ଡାକ
ଗାମୁ¥
ବରଷ

ପଣiଆ ତା’ କାନେର ପେଡ଼...

େଯେତେବେଳ

‘ଦୁ ଇ େକ ଦୁ ଇ...

େଠାଧ ଠିଆ େହାଇkେଲ େସେତେବେଳ ସମାଧାନ

ଦୁ ଇ ଦୁ ଗୁେଣ l...’
ତା ମୁ~େର i ପେଶ େସ
! େବଶୀ ମୁ~ େଖଳାଏ ତାକୁ ସବୁ

ଶୁùିଘର

C

ପୁअ

େଯେତେବେଳ

କବାକୁ ଯାଇ ଜ ମୁ~େର େଠା ପାହାର େନଇk
ଏଇ େଚମା, ଏଇ କଥା ଗଁ ା େେକ ପାେଶା ପାେବ
i?
!ଚ ବାପା ମଗ Cନଁୁ ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ସହ ଗଁ ା

ଗୀତ ଭE େଗ େଶାଇ େଶାଇ ତା

ମୁ~େର ପଡ଼ି ର ଗଁ ା ଯାକର ଗାଇେଗାରୁ -ୁ େନଇ

ବାପ କଥା pେବ

ଚଏ ଆଉ ଗଁ ା େେକ େସଇkପାଇଁ ତାକୁ ପାଉଣା

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

अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ତା ବାପ p ଭଲପାଏ େ¥ଟ ମାଛକୁ  େସkପାଇଁ େସ
Cअs ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଁ ା ଦା~େର ଡାକ¥େଡ଼ - ‘େହ
ପଧାନଘର! ଗାଈେଗାରୁ ଫିେଟଇ Cअ େହା...’
ପଧାନଘର ବୁ ଢ଼ୀ େଗାରୁ -ୁ ଫିେଟଇ େଗାବର
ଏକାଠି କରୁ କରୁ କେହ, ‘ହଇେର େଚମା, ଏଇ ଆମ
କସ ହଡ଼ାଟାକୁ ଟିେକ uାନ ରnkବୁ ...’
ହଳ ଗୁରୁଗୁରୁ ଦା Cଟା େଦେଖଇ େଚମା
କୁ େହ - ‘ଆେ ମାଉସୀ, ଏଗୁ କଣ େମା ସା ¥ଡ଼ି
ଯିେବ i ? ଏମି ରkେବ’ ପଧାନ ଘର ବୁ ଢ଼ୀ
ହସି Cଏ ତା ସାକୁ େଚମା େଗାରୁ -ୁ ହାକୁ ହାକୁ
କଉେଠ,

‘ଃ

ଃ...

lଲ୍

lଲ୍...

ଶଳା

ଚ-ୁ ନାହାs!!!’
େଗାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ! ତା କଥାକୁ ଠିକ୍ ମା ଭE
ଏକ ମୁହଁା lଲs ଗଁ ା ¨ୁଲ ପଛପାଖ ପଡ଼ି ଆକୁ  େସଠି C
lଟା ଆjଗଛ, େଗାେଟ େ¥ଟ ଗଡ଼ି ଆକୁ ¥ଡ଼ି ଆଉ ସବୁ
ଜାଗାେର ଘାସ ଉେଠ େସkପାଇଁ ସବୁ େବେଳ େଚମା
େଗାରୁ -ୁ େସଇଠିକୁ େନଇ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଆ ପାଖ ଆjଗଛ
ମଳ
ୂ େର ଗାମୁ¥ !େଛଇ ଘଡ଼ି ଏ େଶାଇପେଡ଼ ¨ୁଲେର
ପିମାେନ ଡାକୁ kବା ପଣiଆ ତା’ କାନେର ପେଡ଼...

ଗଡ଼ି ଆରୁ େସCନ ପୁଳାଏ ମାଛ ମା ଗାମୁ¥େର ବାି
େନଇk ଧାଇଁ ଧାଇଁ େଯେତେବେଳ ଘର ତରକୁ
ପଶି ଗ

େଦn

ତରସା

i

େକ

ଜମା

ବୁ ଝିନପା

େହାଇଛs
େକ-ୁ

ଆେଡ଼ଇ

େଦn, ତା ବାପ େଶାଇ େପଟମାଡ଼ି , ଆn େଖାସି
େଦଇ ପାଟିରୁ ଗୁଡ଼ିଏ େଫଣ ବାହା ଆଉ
େଗାଟିଏ ହାତେର ପୁଳାଏ ଚୁ ଟି ମୁ~ରୁ ଟାଣି ଧ
ମା’ତାର ପାଖେର ବସି େp େp ରଡ଼ି ¥ଡ଼ି କାୁ  ତା’
ହାତରୁ ମାଛ ବୁ ଜୁ ଳାଟା ଖସି ପଡ଼ି k େକ- ମୁହଁକୁ
अେନଇ, ସଏଁ ତା ବାପକୁ lହ_ଛs େକେତଟା
ମାଇପିେକ ତା ମା’କୁ େଘାଷା େନଇଗେଲ ବାଡ଼ି
ଆଡ଼କୁ  ¥ଟିପିଟି େହାଇ କାୁ k େସ
ପଛେର େଯେତେବେଳ ତା ବାପକୁ ମଶାଣୀକୁ
େନେଲ େପାଡ଼ି ବା ପାଇଁ, େସେତେବେଳ ଯାଇ େସ ଜାଣି
େଯ ତା ବାପ ମଯାଇ ଆଉ େଫବ ଆଉCେନ
େଯେତେବେଳ ମା’କୁ ପl େଯ, ତା ବାପା େକମି
ମ େବାm, ମା ତା’ର ସୁକୁସୁକୁ େହଉ େହଉ କ ‘େତା ବାପାକୁ ବାତ ମାk େର େଚମା’
େଚମା ହଁ ା କ अେନଇଥାଏ ତା ମା ମୁହଁକୁ ପୁଣି ତା ମା

‘ଦୁ ଇ େକ ଦୁ ଇ... ଦୁ ଇ ଦୁ ଗୁେଣ l...’
ତା ମୁ~େର i ପେଶ େସ ! େବଶୀ ମୁ~
େଖଳାଏ ତାକୁ ସବୁ ଗୀତ ଭE େଗ େଶାଇ େଶାଇ
ତା ବାପ କଥା pେବ

କ, ‘ବୁ ଢ଼ା, ତୁ ଖେର େବଶୀ ବୁ mବୁ , େତାର ! େସ
ଆଁଲଗା େଦାଷ अ ପିେବେଳ ଥେର ମାk’
େଚମାର େସ କଥା େମାେଟ ମେନ ପେଡ଼ନାହ_ ଏତେର

େସ େ¥ଟ ଟିଏ େହାଇk ତା ବାପା ମଗ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଘର
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अେନକ ବଷ !ଗଣି େଚମା ! ମା କଥା ମାେନ

େଫଆସି  ସା ତାକୁ ଦ ନାହ_ େଚମା

େବଶୀ ଖେର ବୁ ବୁ m କେରନାହ_

େକେବ

ଠଂ ଠଂ....ଠଂ...  ¨ୁଲ ପିମାନ- େଖଳ ଛୁଟି
େହ େଚମାର ଦ pି ଗାଇେଗାରୁ ପଲ-ୁ

କୁ ଆେଡ଼

ଯାଏ

ଆ?

େକମି

ଘରକୁ

େଫ ? ଏମି pE pE େକେତେବେଳ ସକାଳ
େହ ଜଣା ପଡ଼ି 

lହ_ ସବୁ ପାୟ େପେଟ େପେଟ ଖାଇେଦଇ ଗଛମେୂ ଳ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ iଏ ଜେଣ ହୁ କ, ‘ଗଁ ା ¨ୁଲ୍

େଶାଇ ପାକୁ E କରୁ ଛs ଉବ ଦାସର କାEଗାଇଟା

ପଛ ଗଡ଼ି ଆେର େଚମା ପଡ଼ି ’ ସବୁ େସଇ ଆେଡ଼

ଗଡ଼ି ଆରୁ ପାଣି ପିଉ ପଧାନଘର କସ ହଡ଼ାଟା

ଧାଇଁଛs

େପାଖ ଆଡ଼ି େର ପଡ଼ି ସଁ ସଁ େହଉ ପି ଗୁଡ଼ାକ

େହଇଛs େଚମା ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି  ଠିକ୍ ତା ବାପ

¨ୁଲରୁ

ବାହା ଧାଇଁ ଆସୁଛs ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆj

ପ, ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହା େଗାଡ଼Cଟା ସା

େତାEବାକୁ  େକେତଟା ପି ଗଛ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ

ପାଣିେର ର ଫୁm ଯାଇ େଚମାର ମା’କୁ ଆଗକୁ

ପଶା

କରୁ ଛs

ପିଏ

ଗଛକୁ

େଢ଼

ବହୁ ତ

େକ

ଗଡ଼ି ଆ

ପାଖେର

ଜମା

ପଥର

ବାଟ େଦଇେଦେଲ େକମାେନ େଚମାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ

େଫାପାଡ଼ି େଲଣି ସାନ ପିେଟ େଚମା ପାଖକୁ ଆସି ଠିଆ

ହଁ ା କ େସଇଠି ବସି ପଡ଼ି  ବୁ ଢ଼ୀ େକ କୁ ହାକୁ 

େହଇ କହୁ , ‘େମା ପାଇଁ ଆjେଟ େତାEେଦଉନୁ ?’

େହଉଛs -

‘ଆj ଖାଇବୁ ? ରହ...’ କ େଚମା ଗଛ

‘ଆହା! !ଚ ବାପ ତ େସଇ ବାତେର

ଉପେର ଚଢ଼ି  ସଯ
ୂ ' ମୁ~ଉପେର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆj

ଯାଇk, ପୁअ ! େସଇkେର ଗ ଆj େତାEବାକୁ

ର ଏଇ ଗଛେର ପିଏ ¨ୁଲକୁ ଗେଲଣି ଉପରକୁ

ଗଛକୁ ଚଢ଼ି k, ପାଣିେର ପଡ଼ି ଗ?’

େଦଖୁk ଆଉ ଆj େତାEବାପାଇଁ ମୁ~ଟା ଘୁେରଇ
େଦ ତଳକୁ lହ_, ଗଡ଼ି ଆ ପାଣିେର ତା Cଶୁଛs
ତା ବାପର ମୁହଁଟା ଜଳ ଜଳ Cଶୁ
ସ«

େହ,

େଗାରୁ

ପଲ

େଯଝା

ଘରକୁ

େଫଗେଲ େଚମା କାହ_? ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ଟି େର ଲ°ନ
ଧ ଗଁ ା ଦା~େର ପl ବୁ ଲୁ  ‘େମା େଚମା ଆସି k
i ?’ କାହା ପାଖେର େକୗଣସି ଉeର ନ ପାଇ ଘରକୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अେହତୁ କ ଭୟ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
अେନକ

 େର
ବଷପ

ଜ

ଗଁ ାକୁ

େଫରୁ k

ରେମଶ ଭୁ ବେନଶରେର ର ଇ«ିୟଂ ପଢୁ kବା
ସମୟରୁ

ହ_ ଜ ଗଁ ା ସହ ସକ ନk ତା’ର

ବାପାେବାଉ ରହୁ kେଲ କଟକେର େତଣୁ େସ େକେବ ଗଁାକୁ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଆସି ବା

କଥା

ା

କନk

ଭୁ ବେନଶରରୁ

ବାାେର ଆଉ ପେର ପେର ଆେମକା lmଯାଇk
 େର ଦଶହ
େସ ଆେମକାେର ରବାର ଦୁ ଇବଷପ

ବାପା- କଥା ଶୁଣି ରେମଶକୁ ଆଯ'

ଛୁଟିେର ଗଁ ାକୁ ଆସୁk େସ ବାପାେବାଉ କେଲ ତୁ

ଗୁk, କାରଣ ବାପା ତାକୁ ¥ଡ଼ି

ସି ଧା ଗଁ ାକୁ lmଆସି ବୁ ଆେମ ସବୁ ଗଁ ାକୁ ଯାଉଛୁ

ରପାେବ େସ େଯେତଥର

ବାପା- କଥା ଶୁଣି ରେମଶକୁ ଆଯ' ଗୁk, କାରଣ

ଭୁ ବେନଶରରୁ ବାାେର ଯାଇ ସବୁ ଥର

ବାପା ତାକୁ

¥ଡ଼ି ରପାେବ େସ େଯେତଥର

ବାପା ଆସି େସନେର ତାକୁ ଗାଡ଼ି େର

ଭୁ ବେନଶରରୁ ବାାେର ଯାଇ ସବୁ ଥର ବାପା ଆସି

ବେସଇ େଦଇ ଯାଇଛs, ଆଉ अେନକଥର

େସନେର ତାକୁ ଗାଡ଼ି େର ବେସଇ େଦଇ ଯାଇଛs,

!ମାନବରକୁ ! ଆସି ଛs େସ ଆସି ବା
ଖବର ଶୁଣିେଲ ବାପା अେନକ ସମୟ ଆଗରୁ
ଆସି େସନେର ବସି kବାର େସ ଜାଣି
अଥଚ ଏଥର ବାପା ସି ଧା ଗଁ ାକୁ ଆସି ବୁ
େବାm କେଦଇ lmଗେଲ େକମି?
େବାଉ ! ସି ଧା ସି ଧା i କଥା
େହଉନk

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଆଉ अେନକଥର !ମାନବରକୁ ! ଆସି ଛs େସ
ଆସି ବା ଖବର ଶୁଣିେଲ ବାପା अେନକ ସମୟ ଆଗରୁ
ଆସି େସନେର ବସି kବାର େସ ଜାଣି अଥଚ
ଏଥର ବାପା ସି ଧା ଗଁ ାକୁ ଆସି ବୁ େବାm କେଦଇ
lmଗେଲ େକମି? େବାଉ ! ସି ଧା ସି ଧା i କଥା
େହଉନk अବଶ' liରୀ କବାର अେନକ ବଷ 
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େବଳକୁ

େହାଇଗଣି, ବାହାଘର କଥା େନଇ େବାଉ ସହ अେନକ
କଥା କଟାକଟି େହାଇ େହେଲ ସମୟ କାହ_? ବାହା
େହବାପାଇଁ ଛୁଟି ମିEବ i ? େସ କଣ pରତ େହଇ
େଯ ବାହାଘର ପାଇଁ ମାେସ ଛୁଟି ମାଗିେଲ ! ମିEଯିବ?
ଆେମକାେର ବାହାଘର ସବୁ େକଇ ଘ{ାେର ସଯାଏ,
ଆଉ ଛୁଟି Cେନ i ଦୁ ଇCନ ମିେଳ େସ
ଯା’େହଉ େସ ବାାେରେର ପହିବା ପେର ଘରକୁ
େଫାନ କk ବାପା େଫାନ ଧ କେଲ, ଆେମ
ସବୁ ଗଁ ାକୁ ବାହା ଯାଉଛୁ, ତୁ ସି ଧା ଗଁ ାକୁ lmଆସ
ବାାେରରୁ

ଫ²ାଇଟେର

େସ

ଭୁ ବେନଶର

ଆସି ବାପେର ଘରକୁ ଯାଇk ପେଡ଼ାଶୀ ମିଶବାବୁ ଘେର l! େଦଇ ଯାଇkେଲ ବାପା େସଇଠି ବ'ାଗ୍ ସବୁ
ରnେଦଇ କାର େନଇ lmk ଗଁ ାକୁ  େସ ଯିବାକୁ
अସୁ!ଧା

େହବେବାm

ବାପା

କାର୍

¥ଡ଼ି େଦଇ

ଯାଇkେଲ ଭୁ ବେନଶରରୁ େଦଢ଼ଶ iେମିଟର ା
ବସେର ଗେଲ, ସାେଢ଼ ଘ{ାର ା, अବଶ' େସଇଠୁ
ପୁଣି अେଟା ijା ଟାúି କବାକୁ ପଡ଼ି ପାେର େମନ୍
େଡ଼ରୁ ପାଖାପାn ବାଇଶି iେମିଟର ଗେଲ େ¥ଟିଆ
ଗଁ ା, େନମାଳପୁର େସ ଗଁ ାକୁ େଶଷଥର ହୁ ଏତ ଆଠ ନअ
 େଳ ଯାଇk ା ମେନ अ अବଶ' େସ
ବଷତ
କାର ¥ଡ଼ି େଦ

େନସନାଲ୍

ହାଇେୱ

େର

ଗୀତ

ବାଜୁ k ସ'ା େହାଇk, େହେଲ pବୁ k अେଢ଼ଇ
ଘ{ାେର

ଘେର

ପହିଯିବ

ଫ²ାଇଟରୁ

ସାେଢ଼

ଟା

େହାଇk

ଛअଟାେର

ଭୁ ବେନଶର ¥ଡ଼ି , ନअଟା େବଳକୁ ଗଁ ାେର ହାଜର
େହାଇଯିବ େବାm p!k
ଗଁ ାେର

ଦାଦା

ଖୁଡ଼ୀ

ରହs,

େସମାନ-ର

ପବାର ଦାଦା- ପୁअ Cଲ² ୀେର liରୀ କେର, ଝିअ
ଦୁ ଇଟା

ବାହାେର

ରହୁ ଛs

େଜେଜବାପା-ୁ

ଶୁଣାଯାଉ i େଦଖାଯାଉ େସ ! ଗଁ ାେର ରହs
ଦାଦା- ଘେର ସା ପଡ଼ି ଶା, ଗଁ ା ¥ଡ଼ି େସମାେନ
ଭୁ ବେନଶର ଆସି ବାପାଇଁ

େକେବ

?

େହେଲ

ବାପାେବାଉ ମu ଗଁ ାେର ହ_ ରେବ େବାm ¤eି
େନଇkେଲ,

େହେଲ

ଭୁ ବେନଶରେର

iଣିେଦବାପେର େସଇ ¤eି

ଫ²ାଟ୍

ବଦEଗ େବାଉ

କ, ଗଁ ାେର ରେଲ କୁ ନା େକମି ଯିବା ଆସି ବା
କବ? େସ େଯଉଁଠି ! ରହୁ ଫ²ାଇଟେର ଆସୁ i
େଟନେର ଆସୁ, ଭୁ ବେନଶରେର ରେଲ ସବୁ ସୁ!ଧା
ବାପା ମu ସରକାରୀ liରୀେର ର ର ଜଧାର
ବାସି ା େହାଇଗେଲ େବେଳ େବେଳ ଗଁ ାକୁ ଯାଇଥାs
!େଶଷତଃ ଏ ଦଶହ ସମୟେର େସମାେନ ୟ
ଗଁ ାକୁ ଯାଆs େସ ଗାଡ଼ି ¥ଡ଼ି େଦଇ ପାଖାପାn ଘ{ାଏ
େହଣି, ବାପା େଫାନ୍ କkେଲ େସ ଗାଡ଼ି େନଇ
ଆସୁ ଶୁଣି !ର େହେଲ, କେଲ ତୁ ଘେର େର୍
କ ସକାଳୁ ଆସି ଥା ଏଇ େର କାହ_i ଗାଡ଼ି େଟ
ଧ ଆସୁଛୁ? ରେମଶ ହସି େଦଇ କ, ବାପା ମଁୁ

ଓେହ² ଇବା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

i
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
ହଁ , ଏଇ େକାଡ଼ି ଏ ବାଇଶି iେମିଟର ା, अଧଘ{ାେର

ଆେମକାେର ରଆସି , େଯଉଁଠି କାହାକୁ ! ମଁୁ
ଜାେଣ ଏଇଟା ତ ଆମ େଦଶ, ଆମ ଜ' ଆଉ ଆମ
ଗଁ ା କଥା ବାପା କେଲ, ହଉ େଦnlହ_ ଆସ େବାଉ
ଶୁଣିବାପେର

ବାପା-

ଉପେର

ଗୁkବାର

i

େକାଳାହଳ ରେମଶ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉk, େହେଲ େଫାନ୍
କଟିଗ
େନସନାଲ୍ ହାଇେୱ େର େସ ପାୟ अଶି ନେବ
iେମିଟର lm ଆସି ଣି ାେର अେନକ ବଡ଼ ବଡ଼
ଟକ୍ lm େସ ଗାଡ଼ି େର ଗୀତ ଲଗାଇେଦଇ ଯାଉ
ା ପାଶେର अେନକ େ¥ଟ େ¥ଟ ଗଁ ା ପଛକୁ ପଛକୁ
lmଯାଉଛs େସ ମେନ ପକାଉk ଆେମକାେର
ଏମି ହାଇେୱ ସାଇଡ଼େର kବା େ¥ଟ୍ େ¥ଟ୍ ଗଁ ା
!ଷୟେର େସମି i !େଶଷ ଫରକ୍ ନାହ_ ହଁ
अବଶ'

େସଠି

ସୁର

ଆେକମାଳାେର

ସୁସ¹ିତ

େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ଏଠି i େସ ସୁ!ଧା ନାହ_
ଆଉ ସଫାସୁତ ! ନାହ_ ଗଁ ା ପାଖ ଛକ ଆସି ବା ପବ
ୂ ରୁ
େସ ! i ସମୟ ପାଇଁ ାେର ପଡ଼ି ଯାଇk ଜ
ଗଁ ା ଯିବାକୁ ା େଦnବାକୁ ପାଉନk ା ପାଶେର
ଗାଡ଼ି अଟକାଇ େଗାଟିଏ l େଦାକାନେର ପହି କଡ଼ା l
େଗାଟିଏ ହାତେର ଧ ସି ଗାେରଟ୍ ଟିଏ ଲଗାଇେଦ l
ପିଉ ପିଉ ଗଁ ାକୁ

ଯିବା ା !ଷୟେର ପl

େଦାକା ସଠିକ୍ pବେର ବେତଇେଦ ା େହେଲ

ପହିଯି!

େଦାକା

i

କନାହ_

େଦାକାର ମୁହଁର pବ େଦn େସ ାେର ପଡ଼ି ଗ
କଥା କଣ େବାm ପlବା ପେର େସ କ, େଯ ଏ
ାେର

ସାଧାରଣତଃ

अାରପେର େକ

ଯାଆs

ନାହ_ pଲୁ ବୁ ଲୁ ଥାଏ ାେର ଆଉ... େସ i ସମୟ
ରବ ରବାପେର ରେମଶ ପl ଆଉ କଣ ?
େଦାକା କଥା ବୁ େଲଇ ପl ଆପଣ ଆା େକାଉଠୁ
ଆସୁଛs ? ରେମଶ କ ମଁୁ ଭୁ ବେନଶରରୁ ଆସୁ
ବାହାେର liରୀ କେର, ଆ? େଫm, ବାପାେବାଉ
ଗଁ ାେର ରହs, େତଣୁ ଏଇ ାେର ଯିବାକୁ ପଡ଼ି ବ
େଦାକା

ପୁଣି

ପl,

ବାପାେବାଉ

अାରେର

ଆସି ବାପାଇଁ ମନା କନାହାs? ରେମଶ ହସି େଦଇ
କ, ହଁ କଛs େଯ ଗାଡ଼ି େର ମାଡ଼ି ପେଳଇ!,
अଧଘ{ାେର ପହିଯି!? େଦାକା ହସି େଦଇ କ,
ବଡ଼ ସହରେର ରହୁ ଛ, ବଡ଼ liରୀ କରୁ kବ େତଣୁ ଏେତ
ସାହାସ ନେହେଲ ଆମ ଏଆ େକ୍ ଏଇ ାେର
अାରେର ଯାଆs ନାହ_ ଟକ୍ ବସ ! ଯାଉନାହାs
अବଶ' ା ଏକଦମ୍ ଫାଇନ୍ अ
ରେମଶ l େଦାକାକୁ ପଇସାେଦଇ ଗାଡ଼ି େର
ବସି ବାପେର ପଛରୁ େଦାକା ଉ¢ ସରେର କହୁ kବା
ଶୁଣି, ଆା ଇଟ୍ ଭଲi ଜାEi ଯିେବ ାେର
ଏúି େଡ଼{୍ େହାଇପାେର ଜଲ ା କାେଳ କଣ

ପl, ଏେବ େସଇ ାେର ଯିବ ? ରେମଶ କ,
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦଶମ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖ'ା
अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
ଭୁ ତଗପ କk ବାପା ! କଛs େଜେଜ ସବୁ ଠୁ
अ କ କୁ ହs େହେଲ େସ ସବୁ

େହବ!!!
ରେମଶ i ବୁ ଝିପାରୁ ନk େଫାନେର ମu
ବାପା େସଇ ଏକା କଥା କହୁ kେଲ, ପଛେର େବାଉ !
!ର େହଉk ଏମାେନ େକାଉ ଯୁଗେର ବୁ ଛs?
अାରକୁ ଭୟ ? ଆେମକାେର ଶହ ଶହ ମାଇଲ
ଏକୁ ଟିଆ ଝିअମାେନ ଗାଡ଼ି େନଇ lmଯାଉଛs अଥଚ
ଏଠି ଯୁବକ ପୁअକୁ ଭୟ ଶି ଖାଉଛs େସ ଗାଡ଼ି i
ବାଟ ଆେଗଇ ଜ ଗଁ ା ା ଆଡ଼କୁ ବୁ େଲଇବା େବଳକୁ
ଛକେର kବା େପାmସ୍ କନ୍େବଲ ଜେଣ ଆଗକୁ ଆସି
ଗାଡ଼ି କୁ अଟକାଇ କୁ ଆେଡ଼ ଯାଉଛs ? େକେତ ବାଟ
ଯିେବ ? ଇତ'ାC अେନକ ପଶ ରେମଶ କ,
େନମାଳପୁର ଯି! କନେବଲ୍ ଭଲ i lହ_ ଆଉ
କ, ପଥମଥର ଏ ାେର ଯାଉଛs ? ରେମଶ
ହସି େଦଇ କ, େନମାଳପୁର ଆମ ଗଁ ା अବଶ'
 େର ଆସୁ େହ େଯ अାରେର
अେନକ ବଷପ
କାହ_i ଆସି େଲ? କନ୍େବଲର କଥା ଶୁଣି, ରେମଶ
କ, ଆªା କଲ, ଏଠି ଏମି କଣ अ େଯ ସମେ
ଏେତ ଡରୁ ଛs ? କନେବଲ୍ ଆଉ ରେମଶର କଥା
ଶୁଣି अେନକ େକ େସଇ ପାଖେର ଆସି େସଇଠି ଜମା
େହାଇଗେଲଣି ପଛରୁ iଏ ଜେଣ କ, ଭୁ ତ अ
ରେମଶ

େଫଁ

iନା

ହସି େଦଇ

କ

ଭୂ ତ?

କନ୍େବଲ ! ମୁ~ ହେଲଇ ହଁ େବାm କ

ପିCନ ଗପ

ଆେମକାେର ଏ ସବୁ କୁ େକ !ଶାସ କରs ନାହ_,
ଆଉ

େଯଉଁମାେନ

!ଶାସ

କରs

େସମାନ-ୁ

ପାଗଳମାନ- େଶଣୀେର ଗଣାଯାଏ େସ କନ୍େବଲକୁ
lହ_ କ, ବୁ ଝିଲ ବାବୁ , ତୁ େମ ଏେତ ପାଠ ପଢ଼ି liରୀ
କବାପେର ମu ଭୁ ତେର !ଶାସ କରୁ ଛ ? ତୁ େମ
ସମାଜେର i ପବeନ ଆଣିବ େଜ ତ अ
!ଶାସେର ବୁ ଡ଼ି ରଛ କନ୍େବଲ ହସି େଦଇ କ,
ଆା ଆେମ ମୁଖ  େକ ଆପଣ ବଡ଼ liରୀ କଛs,
େତଣୁ !ଶାସ କରୁ ନାହାs ଆେମ କେଲ ଆମ
ଉପେର ହସି େବ େତଣୁ ଆପଣ- ଇªା ଯC ଯିବାକୁ
lହଁୁ ଛs

ଯାଆ

େହେଲ

ବାଟେର

अଟକାଇେବ କାଚ ବ କେଦଇ ସି ଧା ମାଡ଼ି ଯିେବ
iଏ େକାଉଠି ଡାiେଲ ! ଶୁଣିେବ ରେମଶ ଯCଓ
େସମାନ-

ଉପେର

ମେନ

ମେନ

ହସି ,

ତଥାପି

କନ୍େବଲର କଥା ତା ମନକୁ ପାଇ ସତ କଥା
କାହ_i ଗାଡ଼ି ର କାଚ େଖା ରn! ବା ବାଟେର କାହ_i
अଟକାଇ! େସ ଗାଡ଼ି କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ i େକ
ତଥାପି କହୁ kେଲ ଆଗ ଛକେର ଲଜ୍ अ ରଯାଆ,
ସକାଳୁ ଯିେବ କାହ_i ଯାଉଛs ଏେତ େର
ଏi େବେଳ ବାପା- େଫାନ ଆସି  ବାପା
ପlରୁ kେଲ େକେତବାଟ େହଲୁ ? ରେମଶ କ େସ

ରେମଶ ଜାଣି, ପିCେନ େବାଉ अେନକ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

ଗାଡ଼ି
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
େସଇ ଗଁ ାର i ପି େନମାଳପୁର ¨ୁଲକୁ ଆସୁkେଲ

େମନ୍ େଡ଼ ଛକେର अ ଆଉ अଧଘ{ାେର ଘେର
ପହିବ ବାପା କହୁ kେଲ ା ଖପ अ, ତୁ େର
େସଇ ଛକେର େକାଉ େଗାେଟ ଲଜେର ରଯା, ସକାଳୁ
ଆସି ବୁ

ରେମଶ

i

¤eି

େନଇ

ସାk

ହସି େଦଇ କ, ବାପା ତେମ ! େସ ଭୁ ତ ଗପ ଉପେର
!ଶାସ କରୁ ଛ ? େଫାନ କଟିଯାଇk ଆଉ େସ
େଫାନ କବାକୁ ଉତ ମେନ କ, ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ
ବଢ଼ି lm
ବଜାରଠାରୁ ମାତ େକଇ ମିଟର ଦୂ ରକୁ ଯାଇkବା
େବେଳ ା ପାଶେର ଠିଆେହାଇkବା ବୁ ଢ଼ାବାପା ଆଉ
େବାଧହୁ ଏ ତା ଝିअକୁ େଦn ରେମଶ ବୁ ଢ଼ାଟି ହାତ
ଠା ଗାଡ଼ି अଟକାଇବାକୁ ଇିତ କରୁ k, ରେମଶ
େଖଇ lହଁୁ k େସ ଆଡ଼କୁ ଆେପ ଆେପ ଗାଡ଼ି କୁ
ର କେଦଇ i ବାଟ ଆଗେର अଟକାଇେଦ
ପଛରୁ ଶୀଘ ଶୀଘ ପାଦ ପକାଇ ବୁ ଢ଼ା ଆଉ ତା ପାଖେର
kବା ଝିअଟି ଆଗକୁ ଆସି େଲ ସାମନାପଟ କବାଟର
କାଚକୁ ତଳକୁ ଓେହ² ଇ େଦଇ ରେମଶ lହ_ ଷାଠିଏ i
 ପା ବୁ ଢ଼ାଟିଏ ଧଳା େଧା ଆଉ
ସତୁ ରୀ ବଷର
କୁ eା ପିି ମୁ~େର ଗାମୁ¥ଟାଏ ଡ଼ି  କାେର
ମଇଳା ବ'ାଗଟିଏ ଧ ଆତୁ ର ନୟନେର େସ
ରେମଶକୁ lହ_ କ, ଆା ବअପm ଆେଡ଼ ଯିବi ?
ବÕପଲ² ୀ େନମାଳପୁର ାେର ଆେସ ରେମଶ େସ ଗଁ ା

େସ ମୁ~ ହେଲଇ ହଁ େବାm କ ବୁ ଢ଼ା କ, ଆା
ବଜାରକୁ ଆସି km, େବାହୁ ଟାକୁ ଜର ହଉk lCନ
େହଣି ଇ«ିସନ େଦm, ଓଷ!ଷ ଯାହା େଦେଲ ଧ
ବାହା େବଳକୁ अାର େହଇଗ ଏେବ ଆା ଗାଡ଼ି
ମିEବ େସଇkପାଇଁ ଆା ଯC ଆପେଣ...
ରେମଶ ପଛକୁ lହ_ ଓଢ଼ଣା େଦଇ ଠିଆ
େହାଇk ଝିअଟା ମେନ ମେନ pବୁ k କାହାକୁ mû୍
େଦବ ନା ନାହ_ ତା ପେର pବୁ k, अାରେର ଏକା
ଯିବାକୁ ସବୁ ମନା କରୁ ଛs, ଏମାେନ ସାkେର ଗେଲ
ହୁ ଏତ ଏକା ଗିବ ନାହ_ ଆଉ ବÕପଲ² ୀ ପେର ପେର
ଗଁ ା ଆସି ଯିବ େତଣୁ େସ କବାଟଟା େଖାmେଦ ବୁ ଢ଼ା
ଆଉ ଝିअ ପଛ ସି ଟେର ବସି  ପେର କାଚ ବ
କେଦଇ େସ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ବୁ ଢ଼ା

େର କ, ଆା କାଟା ତଳକୁ କେଦଏ ପବନ
ଆସି ବ ରେମଶ କ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି େର ଏସି ଗି,
ଥ~ା ଗିବ ବୁ ଢ଼ା କ ବଡ଼ େନାକ ଆା ଆପଣ
େକେତ କଣ ଜାଣିଛs ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉk ବୁ ଢ଼ା
ପlରୁ k, େକାଉ ଗଁ ା ଯାଉଛ ଆା? ରେମଶ କ
େନମାଳପୁର ବୁ ଢ଼ା କ, େହଇ ବअପm େଡଇଁେଲ
ତ େନମାଳପୁର େବଶୀ ବାଟ ନାଇଁ େହେଲ କା’ଘରକୁ
ଆସି ଛ ନା କଣ ? ରେମଶ ହସି େଦଇ କ, ଆମ ଗଁ ା
େନମାଳପୁର ବୁ ଢ଼ା କ, ନାଇଁ େକେବ େଦn ପ

!ଷୟେର ଜାଣି, କାରଣ ¨ୁଲେର ପଢୁ kବା େବେଳ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େର
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
େଦnବାକୁ lହଁୁ k, େସ ଝିअଟା େସମି ଓଢ଼ଣା ପେକଇ

ନାଗୁ ତ େସଇkପାଇଁ ପlେଦm ରେମଶ ଗାଡ଼ି
ଚଉk ଆଗେର କାେଳ pଲୁ ijା େକୗଣସି ପଶୁ
ଆଗକୁ ଆସି ଯିବ େବାm अ କ େବଗେର ! ଗାଡ଼ି
ଚଳାଉନk େସ କ, ନଁା ମଁୁ ଗଁ ାେର ରେହ
ଆେମ ଭୁ ବେନଶରେର ରହୁ ଛୁ ଦଶହପାଇଁ ଗଁ ାକୁ
ଯାଉ
ଗାଡ଼ି lmk ରେମଶ ଗାଡ଼ି େର ଗିk
ଗୀତକୁ ଟିେକ अ କ ବେଢ଼ଇ େଦଇ କ, ତେମ ବସ
ମଉସା, ଗଁ ା ଆସି େଲ ଗାଡ଼ି अଟକାଇ େଦ! ଗାଡ଼ି
lm ବଜାର ବହୁ ତ ପଛେର ରଣି ରେମଶ
ଗାଡ଼ି େର ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ ସହଯାତ ୀ, ଡବାର େକୗଣସି
କାରଣ ନାହ_ େସ ି  େହାଇ ଗାଡ଼ି ଚଉk
 େଦଇ ପଛକୁ େଦଖୁk i
ମଝିେର ମଝିେର ଦପଣ
ସମୟପେର ବୁ ଢ଼ା େଶାଇଗ ପାଖେର ବସି kବା ଝିअଟି
େସମି ଓଢ଼ଣା େଦଇ ବସି k ରେମଶ ଗୀତକୁ

ର

କେଦଇ ପl, ତମ ନଁା କଣ ? ଝିअଟା i
କ ରେମଶ ହସି େଦଇ କ, ଯୁଗ ଯାଇ େକାଉଠି
ପହିଣି, ଏଠି େକ ନଁା କବାକୁ ! ଜ କରୁ ଛs
ଏ ସମୟେର ଝିअଟା ରବେର କ, ସଂଯୁା
ଓେହା ରେମଶ କ, କଣ ଜର େହଇk େବାm
ଡାର କେଲ ? ଝିअଟା

େର କ, ଜାଣି ବାପା

କଥା େହଇଛs େମାେତ ଦୁ ଇଟା ଇ«ିସନ୍ େଦଇ
ଆଉ

ବଟିକା

ପାଣି

ଓଷଦ

ରେମଶ

ବସି k
ଝିअଟାର ଘରାର, ଜ ଗଁ ା ଇତ'ାC अେନକ
କଥାବାeା େହଉ େହଉ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁ k
ରେମଶ i ସମୟ ରବ ର ପl, ଏଇ ାେର
ସବୁ अାରେର ଯିବାକୁ କାହ_i ମନା କରୁ ଛs ? ଝିअଟା
ଚୁ ପ୍ k କ ମଁୁ ଜାଣି iଏ ! ଯାଆs ନାହ_
ସବୁ କହs ଏଠି କାେଳ ଭୁ ତ Cେଶ ରେମଶ ହସି େଦଇ
କ, େକଯାଇ ଜହଉପେର ପହିଗେଲଣି ଏଠି େକ
ଆହୁ  ଭୁ ତେପତ ଉପେର !ଶାସ କରୁ ଛs ଝିअଟି
କ, ଆା ତେମ !ଶାସ କରୁ ନkେଲ ନାଇଁ, େହେଲ
ଆମ

ଗଁ ାେର

ତ

େକମାେନ

ଭୁ ତେଦnେଲ

ଝାଡ଼ାବାs

େନମାଳପୁରର

ଯୁଆନ୍

!ଶାସ

େହଇଯାଏ
ପିଟା

ଭୁ ତ

କରs
ଗବଷ 
େଦnେଦଇ

ମଗ ରେମଶକୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ अବାବ ଗୁkେଲ
ସୁା େସ अଶି ିତ ଝିअଟା ସହ ଯୁି କବାକୁ େସ
lହଁୁ ନk

େତଣୁ

କଥା

ବୁ େଲଇବାକୁ

ପl,

ସବୁ େବେଳ ଏମି ହାେତ ଓଢ଼ଣା େଦଉଛ, ନା ଆ? ଗଁ ାରୁ
ବାହାରକୁ ଆସି ଛ େବାm େଦଇଛ? ଝିअଟା କ,
ଓଢ଼ଣା ନ େଦେଲ େକ କଣ କେବ ? ରେମଶ କ,
ବାହାେର ବୁ mେଲ ସି ନା ଓଢ଼ଣା େଦବ, ଏେବ ତ ଗାଡ଼ି େର
ବସି ଛ, ଓଢ଼ଣା ବାହାର କପାବ ଏେତ अାରେର
iଏ େଦnବ?

 େର
ଦପଣ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
େଦଖାଯାଉନk

ଝିअଟା କଣ କବ i ବୁ ଝିପାରୁ ନk, ରେମଶ
ସାମନାେର ା ଉପେର uାନ େଦଇ ଗାଡ଼ି ଚଉk
ଗୀତ ବ େହବା େଦn ପୁଣି ସି ଡ଼ି ପକାଇବା ପେର େସ
େଦଖୁk ଘ{ାେର ସମୟ ସାେଢ଼ ନअଟା େହଣି ଆଉ
ସାତ ଆଠ iେମିଟର kବ ପ ା ପାଶେର
 େର ପଛକୁ
ମାଇଲଖୁ{ େଟ ! େଦଖା ଯାଉ ଦପଣ
lହ_ ଝିअଟା ଓଢ଼ଣା ବାହାର କେଦଇk ସୁରୀ
ଝିअଟା ମେନ ମେନ ରେମଶ pବୁ k ଏେତ ସୁରୀ
ଝିअେଟ େହଇ ହାେତ ଓଢ଼ଣା େଦଇ ବସି ? ସହରେର
kେଲ େକେତ େକ ଏ ଝିअକୁ େଦnଥାେ, ଏମି
pବୁ pବୁ ଆନମନା େହାଇଗ ଆଉ ତା अଲେର ଗାଡ଼ି
ା ସାଇଡ଼କୁ ଡ଼ି େହାଇଗ ପ ଗି, େସ ି ୟଂ
ସାଳୁ ସାଳୁ ଗାଡ଼ି ଟା ା ସାଇଡ଼େର kବା େଗାଟିଏ
ମାଇଲଖୁ{େର ବା? ଯାଇk ଗାଡ଼ି ର େବଗ ହଠାତ
 ଣାେର ରେମଶର ମୁ~
ବଢ଼ି ଯାଇk i କଣ, େସଇ ଦୁ ଘଟ
ି ୟଂେର େଜାରେର ବା?ଯାଇk
ଗାଡ଼ି ଟା ା ପାଶେର kବା ମାଇଲଖୁ{େର
ବା?ବାପେର ରେମଶର ମୁ~କୁ ମାଡ଼ େହାଇଯାଇk
େସ ମୁ~ ଉଠାଇ ସଜାଡ଼ି େହଉ େହଉ େଦn ପଛର
ଦୁ ଇ କବାଟ େଖା अ ଆଉ ଗାଡ଼ି େର ବୁ ଢ଼ା ନାହ_ i
େସ

ଝିअ

ନାହ_

େବାଧହୁ ଏ

େସମାେନ

ଓେହ² ଇ

lmଯାଇkେବ େସ ଗାଡ଼ି ରୁ ବାହାରକୁ ଆସି  ାର

ମାଇଲଖୁ{

େଦn

ବÕପଲ² ୀ େଲଖା େହାଇk େସ ି େହାଇଯାଇk
େଯ ବୁ ଢ଼ା ଆଉ ତା େବାହୁ ଗଁ ା ପାଖ େହାଇkବା େଦn
େବାଧହୁ ଏ lmଯାଇkେବ
େସ ଗାଡ଼ି େର ବସି ପୁଣିଥେର ଗାଡ଼ି ାଟ  କ,
ଆଉ େସୗpଗ'ବଶତଃ ଗାଡ଼ି ାଟ  ! େହାଇଗ
ଏହାପେର େସ ଗାଡ଼ି କୁ ପଛକୁ େଫଇ ପୁଣି ାେର
ଆଣି

ଆଉ

अÓବାଟ

ଗାଡ଼ି େର

ଗୀତ

େହାଇଯାଇk, ଗୀତକୁ ଲଗାଇବା େବଳକୁ

ବ

େଦn

ଘ{ାେର ସମୟ ଦଶଟା େହାଇଗଣି ଓଃ େବାଧହୁ ଏ
ଦଶମିଟରୁ i अ କ ସମୟ େସ େଚତା ହେରଇ
ପଡ଼ି k େହେଲ ବୁ ଢ଼ାଟା अତଃ ଉେଠଇ ପାଥାା
¥ଡ଼ ଗଁ ାର ଗାଉଁE େକ, େସ ଏେତ ାନ େକାଉଠୁ
ପାଇବ? େସ ଗାଡ଼ି ଧ ଗଁ ା ଆଡ଼କୁ lm ଜ ଗଁ ାେର
ପହିବା େବଳକୁ

ଦଶଟା ଉପେର େହଣି ଘର

ବାହାେର ପଇଁତ େଦଉkେଲ ବାପା ଗାଡ଼ି କୁ େଦn
ପାଖକୁ ଆସି େଲ ମୁ~େର କଳାଜାମ ପଡ଼ି ଯାଇk, କଥା
କଣ ପlେଲ ାେର ହ୍ ଉପେର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗ
ଆଉ ି ୟଂେର ମୁ~ ବା?ଗ େବାm େସ କ େସ
ଯା େହଉ ଗଁ ାେର ସବୁ अେପାେର kେଲ nଆପିଆ
ସାେଦଇ େଶାଇବା େବଳକୁ

 अଧ େହଣି

ପରCନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦ pି େବଳକୁ ରେମଶକୁ
lଥର ତରଳ ଝାଡ଼ା େହାଇଗ ଆଉ ବାsମu

ଏପାଖ େସପାଖ अେନକ ଦୂ ର ଯାଏଁ ଆେକଟିଏ !
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େବଳକୁ
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ବାପା କହୁ kେଲ !େଦଶେର ର ଗଁ ା ପାଣି ଆଉ
ପି େଦହେର ଯାଉ ଦାଦା କହୁ kେଲ, ଭଲ େହ
ଗାଡ଼ି େନଇ ଆସି ଗ अାରେର ଏ ାେର ଆସି ବା
ଜମା ଭଲ ନୁ େହଁ  ରେମଶ ପlରୁ k, କାହ_i? ଦାଦା
କହୁ kେଲ

ଏଇ

ବାହାେହଇkବା

ବÕପଲ² ୀର
ଝିअେଟ

େଗାେଟ

ଜରେର

ପଡ଼ି k

ନୂ ଆ
ତା

i¶ାପାଇଁ ଶଶୁର ତା’କୁ େନଇ ବଜାର ଯାଇk,
େଫ େବଳକୁ ବÕପଲ² ୀ ଗଁ ା ମୁ~େର ହ_ अାରେର
ସାଇେକଲରୁ ପଡ଼ି ଗେଲ ଜରେର ଦୁ ବଳ େହାଇk
ଝିअଟା, ଆଉ ପା ବାଳର ବୁ ଢ଼ାଟା େସଇଠି ପାଣ
ହାେଦେଲ େସଇ Cନଠୁ ଏ ାେର େକମାେନ
अାରେର ଗେଲ ଆସି େଲ ବୁ ଢ଼ା ଆଉ ତା େବାହୁ କୁ
େଦଖୁଛs େବାm କହୁ ଛs ଦାଦା- କଥା ଶୁଣିବାପେର
ରେମଶର ମୁ~େର େଗାଳମାଳ ଆର େହାଇଗ େସ
କ ଦାଦା କାm େର େଗାଟିଏ ବୁ ଢ଼ା ଆଉ ତା
େବାହୁ କୁ ମଁୁ ଗାଡ଼ି େର ବେସଇ ବଜାରଠୁ ବÕପଲ² ୀ ଯାଏଁ
ଆଣିkm େସଇଠି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଟା ା ସାଇଡ଼କୁ
lmଗ ଏହାପେର େସମାନ-ୁ ଆଉ େଦnପାm
ନାହ_ ଦାଦା ତାକୁ

ଟିେକ ଭଲpବେର lହ_େଦଇ

କହୁ kେଲ, ଆେର ଶୁଣୁଛ ମୁଠାେଟ ଲୁ ଣ ଆଉ lଟା
ଲ-ା େନଇ ଆସି ଲ
Aମା ନଗର, ବ ହFପୁର-୧୦
େଫାନ୍ - ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କେପାD

କେପାDଟି ତରତର େହାଇ େଖାଜୁ ଥାଏ ଖାଦ'  େବଳ

ବୁ ଡିବା ପବ
ୂ ରୁ ତାକୁ େଯମିେହେଲ ପହି ବାକୁ ପଡି ବ ବସାେର 
ତା କୁ  କୁ  ଛୁଆ lହ_ ବସି kେବ ତା େଫବା ବାଟକୁ  अେନକ
ସମୟ ଜଲ ତେର େଖାଜାେଖା? କବା ପେର ତା ନଜର ପେଡ
अÓ ଦୂ ରେର ଫEkବା ଟିiଟିi ଲ୍ େକାE ଉପେର  ଚଟ୍iନା
େସ ଉଡି ଯାଏ େସଇ ଗଛଟା ପାଖକୁ  C lଟା େକାE ଥ{େର
େ~ଇ ଉଡି ବାକୁ ଉଦ'ତ େହ େବଳକୁ ତା େଡଣା ଛି େହଇଯାଏ
େସଇ େକାE ଗଛର କ{iତ ଡାଳ ମuେର  େସ ମୁକୁEବାକୁ ଶତ

अନୁ ପମ େବେହ

େଚା କ ମu ହୁ ଏ !ଫଳ 
କେପାDଟି ସାହାଯ' ପାଇଁ ¥େଡ ଆତୁ ର éାର  ତା
éାର ପେଡ ପାଖେର ବୁ ଲୁ kବା ଦୁ ଇଟି ଶୃଗାଳ- କାନେର 
େସମାେନ ଝପଟିଆସs ତା ପାଖକୁ

 କେପାDଟି !କଳେର

अନୁ େଧ କେର ଶୃଗାଳ ଦୁ ହ_-ୁ ସାହାଯ' କବା ପାଇଁ  ଶୃଗାଳ
ୟ ତାକୁ ଉାର କରs  େସ ଧନ'ବାଦ େଦବାକୁ ଶୃଗାଳ ଦୁ ହ_ମଁୁହକୁ अେନଇେବେଳ  ବାପାେର ତା- ଆnେର kବା
େpକକୁ  େତଣୁ େସ େସଇ aାନକୁ ଶୀଘ ପତ'ାଗ କ
lmଯିବାକୁ

ଉତ୍ ମେଣ  i ପାେରନା  ଶୃଗାଳୟ

ଝାିପଡs ତା ଉପରକୁ  ତା- ମୁଆଁ ମୁଆଁ ନଖ କବଳେର
ବୀ େହାଇଯାଏ ହ କେପାDଟି  େସ ଦୁ ହ_-ୁ अନୁ େଧ କେର
ତାକୁ ¥ଡି େଦବାକୁ  i ତା ପାଥନା ମିେଳଇଯାଏ ଶୃଗାଳ
अ+ହାସ'େର  େସମାେନ ଲୁ ଟିlଲs ତା କअଁEଆ େଦହଟାକୁ 
ଶୃଗାଳର ମୁଆଁ ଦା ପଶି ଯାଏ କେପାDଟିର େବକେର  ପିଚ୍iନା
ଝେର ର  ?ଯାଏ ମାଟି ମା  ସଯ
ୂ ' ଲୁ ଯାଏ ଦୂ ର ପାହାଡ
ପଛେର  ଜହ ! ଏସବୁ େଦn ସପାେରନା  ଲୁ ଯାଏ
କଳାହା~ିଆ ବାଦଲ ପଛେର  ଜଲଟା େହଇଯାଏ ଶୁନ୍ଶାନ୍ 
ଖାm ଶୁଭୁଥାଏ କେପାDର

ମା କ ନ  ତା ଥ{ରୁ ଖସି ପେଡ

େକାEଦୁ ଇଟା  ଶୃଗାଳୟ ଜ େpକ େମ{ାଇ lmଯାଆs େସ
aାନ ପତ'ାଗ କ 

େର

େର ଶନ
ୂ ୍ ପଡି ଯାଏ କେପାDଟିର

ଶରୀର  ବସାେର ଶୁଭୁଥାଏ କେପାDର ଛୁଆ-ର କ ନ 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଏଇ ଶରତେର
ଧବଳ ଓଢଣୀ ପକାଇ ଧରଣୀ
ହସୁअ େଦଖ େକେଡ ରେ,
ଶସ' େତ େର ସ´ େଦାହେଲ
ଳ ସାଗରର ଉମ ଭେ ।

ଜଗନ ାଥ ସାହୁ

ଚୀର ସୁରୀ ଳ ଦୁ ବାଦଳ
nm nm ହେସ ମୁü େହାଇ,
କାକର !ୁ େର ଝଲସି ଉଠୁ 
ଳ ଶାଢୀ ପିି ସୁରୀ ମ ।

ନାନା ଜା ଫୁଲ ମହi ଉଠୁ 
ମଧୁର ବାସନା ମନକୁ େମାେହ,
ଖ~ ଖ~ ଧଳା ବାଦଲ ସାେର
ଳ ଆକାଶେର ସୁରୁଜ ଉଏଁ ।

ବରଷାର େକାପ ଯାଇअ ଥମି
ଦୁ େର ଥାଇ ଶୀତ େଦଖାଏ ମୁଖ,
ପୁýଣୀ ଜେଳ କୁ ମୁଦ, କମଳ
ଆନେ େଦାହm ବା{s ସୁଖ ।

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜଳାଶୟ ଗେଭ ମଳ େଖଳs
ନE େକଶର ଗାସି ବା ପାଇଁ,
ମଳ ଜଳ ସବ ମନ େମାେହ
ଜହଂସୀ ଆେସ ତା’ ପାେଶ ଧାଇଁ ।

ଚତୁ ଦ େଗ ଶୁେଭ ଶÂ ହୁ ଳହୁ E
 ନାଦ,
ଘ{ ଘ{ାର ଘଘର
ପାଦ ପକାଇ ପାବଣର ଋତୁ
େକଉଁଠାେର ନାହ_ pବ ଓ େଭଦ ।

 ନାଶି  ମରେତ ଆସି େବ
ଦୁ ଗD
ମଷା अସୁର ନାଶି ବା ପାଇଁ,
अଧମ  କାEମା ବାସି ତ େହବ
 ପକାଶ ଆସି ବ ଧାଇଁ..
ଧମର
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂ¨ରଣ ନେଭjର 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, ସାa', ବ' ଇତ'ାC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍
ା ଆମ କଟକୁ ପଠାଇ ପାେବ |
ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାuମେର େ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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ଦଶମ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖ'ା

ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା

अେ5ାବର, ୨୦୧୫

ଟାଇପ୍ କ ମu 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 ମu
ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର !ନ !pଗ ଯଥା,
ଗÓ, 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

େପା¶ାହନ
!ତରଣ

ମିe ଉ&ି  େତଣୁ େଲଖକ, େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି
ପକାରର େପା¶ାହନ ଶି Cଆଯାଏ ନାହ_ ପାଶମିକ
ଆଶା କରୁ kବା େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ େଲଖା
ବ'ବସାୟିକ ପତ ପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍େର
ଃଶୁ
lହ_େଲ

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲí େହାଇଥାଏ ପାଠକ
ଏ

ପକାର

େଗାଟିଏ

ପmପି

ଜ

କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ କୃ  ଆମ କଟକୁ
ଡ଼ାକା ijା 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 ଇªୁକ େତେବ ଜ mnତ
କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା େଯେହତୁ ଏ
ପକା ଇ{ରେନଟେର ପକାଶି ତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପେତ'କ
ମାସେର ଶହସା କ ଓଡ଼ି ଆ- କୁ 'ଟରେର େଶାpପାଏ
େତଣୁ

ଏ

ପକାପାଇଁ

େଲଖା

ମu

ଇ{ର୍େନଟ

ମାuମେର 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
ଆjପୁଆ, ବ ହFପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯC ଆପଣ ଇ{ର୍େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା

ପାଶେର ଭୁ ଲ ହାରେର େଲn ପଠା, ijା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ - ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ମାସିକ ସାତ' ଇ-ପକା
ପଠାଇବାକୁ

lହାs େତେବ ଜ େଲଖାକୁ

ଟାଇପ୍

(ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫ{େର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା
अପା ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ ଟାନ୍ସ୍mେଟେରସନ୍)
କ Microsoft Word Document େର ଆମ କଟକୁ
ପଠା, ijା େ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’

ଚEତ ସଂ¨ରଣର ପªଦେର ପକାଶି ତ ଛ! ପସି
ଓଡ଼ି ଶୀ ନୃ ତ'ାନା େଦବମିତା େସନଗୁ¸ା-ର अେଟ
େସ ଏ ଛ! ପକାଶନ ପାଇଁ अନୁ ମ େଦଇkବାରୁ
ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପବାର ତରଫରୁ ତା-ୁ ଧନ'ବାଦ 

https://www.facebook.com/odiaparibar

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