
ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 1 

ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 2 

ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ପ��<ାତା - ସ�ାଦକ 

ଏମ୍ .!.!.ଏସ୍., ପି.?.ଡ଼ି,ଏମ୍ .ସି.ଏଚ୍, ପି.?.ଡ଼ି.ଏଚ୍.ଏମ୍ 

Aମା ନଗର, CDୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 3 

ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗEକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ_ 
କପି�ଇଟର ବ'ବaାେର ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ 
େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କe�ବ' / ଦାୟିତ  ର�ବ ନାହ_, 
େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ijା �େ&�ଶ Cଆଯାଇନାହ_ | 
େଲଖାେର Cଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା 
ଉପେର ସ�ାଦକ ijା ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାm େକୗଣସି 
mnତ �ୟମ ନାହ_ | ଯCଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲpବେର 
ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ_ ପ�କାଶିତ କ�ଥାs | ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦାA େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି 
େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା !ବାଦର ଉeରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର 
ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସ�ାଦକ ijା ପ��କାର େକୗଣସି 
ଉeରଦାୟିତ  ନାହ_ |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- 
mnତ अନୁମ� !ନା अନ' େକୗଣସି ମାuମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ 
ମାuମ / ସjାଦପତ�   ଇତ'ାC)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଏକ अପ�ଧ  
| ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ uାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 
lହ_େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�lର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ 
େହାଇkବା ପୃ<ାମାନ- ପ��ଛ! ଗଣମାuମେର / ଇ{ରେନଟେର 
େଦଇ ପା�େବ  | 
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 ସ�ାଦ}ୟସ�ାଦ}ୟସ�ାଦ}ୟସ�ାଦ}ୟ            
ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ ବନାମ ଗ�ାମୀଣ pରତ 
 ୧୯୪୭ ମସିହାେର pରତ ସାଧୀନ 
େହବାପରଠାରୁ ଚEତ ବଷ� ପଯ�'� ଆମ େଦଶକୁ 
अେନକ �ଜେନତା ଓ �ଜେନୖ�କ ଦଳ �ଜୁD କ� 
ଆସିଛs କ�ବା अନାବଶ'କ, େଯଉଁମାେନ େଦଶକୁ 
ସୁlରୂ ରୂେପ ଚଳାଇବା କଥା େସମାେନ େଦଶକୁ �ଜର 
ସ�eି p! ଲୁଟିଛs ଏହା େକବଳ କ�ବା ପାଇଁ ମଁୁ 
କହୁନାହ_, ଏଠି ଏମି� େନତା अଛs, େଯଉଁମାେନ 
ସାମାନ' କୃଷିେ�ତ� ରୁ ଯାଇ �ଜ�� କ�ବାପେର ପା� 
ijା ଦଶ ବଷ�େର େକାଟି େକାଟି ସ�eିର अ�କାରୀ 
େହାଇପା�ଛs ଶି�ୟିତ� ୀ pେବ �ବନ !ତାଉkବା 
ମ�ଳା ଜେଣ �ଜ�� କ�ବାପେର �ଜ ସ�eି अେନକ 
ଶହେକାଟି େବାm େଦଖାଇ ପାରୁଛs अଥଚ ତା- 
!େ�ଧେର ଆସୁkବା ଆୟ ବ�ଭ�ୂତ ସ�eିର ସମ� 
अ�େଯାଗ ମିଥ'ା େବାm ପ�ମାଣିତ େହାଇଯାଉ� 
କାରଣ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା �ହା� ସାଧାରଣ େହାଇ 
ର�ଯାଇଛs ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଏ� ଜନତା- ଭଲମ� 
ବୁଝିେବ େବାm p! େpଟ୍ ପାଇkେଲ େସମାେନ 
अସାଧାରଣ �ବନ !ତାଉଛs 
 େଦଶର ଧ�କ େଶ�ଣୀ ସବୁପ�କାର ସୁଖ ସୁ!ଧା 
ପାଉkବା େବେଳ ଗରୀବ ମାନ-ୁ ଗରୀବ େହାଇ 
ର�ବାକୁ Cଆଗ� ସାଧୀନତା ପରବe�ୀ अେନକ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ଦଶ�ିେର େକବଳ େଗାଟିଏ ପ�lର ଶୁଣି ଆସିଲୁ, ‘ଗରୀ! 
ହଟାଓ’, େହେଲ ସତୁ� ବଷ�ପେର ମu ଗରୀ! ଆଉ 
ଗରୀବ ଏ� େଦଶରୁ ଗେଲ ନାହ_ ପ�େତ'କ ଥର 
ସାଧାରଣ �ବ�ାଚନ ସମୟେର �ଜେନୖ�କ ଦଳମାେନ 
ନୂଆ ନୂଆ ସମୀକରଣମାନ େଦଖାଇେଲ, अବା�ବ 
�ଗୁkେଲ ସୁ�ା େସମାନ- ସେୂନଲୀ ସପ�େର ଆେମ 
ସମେ� ବାରjାର ମସଗୁଲ େହାଇ ର�େଲ ଏବଂ 
ସବୁଥର ଭକୁଆ େହେଲ �େଜ i� କ�ବାର ସପ� 
େଦnବା ସମ�- ପ�େର ସ�ବ ନk�, େତଣୁ 
େଯଉଁମାେନ ପା�େଲ �େଜ �ଜକୁ ଧ�କ େଶ�ଣୀେର 
ସାମିଲ କ�ବାକୁ �ଗିେଲ, ଆଉ i� େ�କ େକବଳ 
ସମାେ�ଚନାକୁ ପାେଥୟକ� �ବନ !ତାଇେଲ ଆହୁ� 
अେନକ kେଲ, େଯଉଁମାେନ ଆେମ�କା ଆC ପା�ାତ' 
େଦଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ର�େଲ େଯ େଫ�ବାର ନଁା 
େନେଲ� �େର �େର �ଜ��କୁ अପ�ଧୀମାନ- 
ସଗ� କ�Cଆଗ� ଭଲ େ�କମାେନ ଆଉ ସାହାସ 
କେଲନାହ_, ଏ� �ଜ���ମାନ-ୁ ସାମନା କ�ବାକୁ 
େତଣୁ ଆnକାନ ବ� କ�େଦଇ ର�େଲ �ଘ� ଛअ 
ଦଶ�ିପେର pରତେର ପୁଣିଥେର pରDୟ ଜନତା ପାଟ�, 
ଶ�ୀ ନେର� ଦାେମାଦରଦାସ େମା�- େନତୃତ େର 
ବହୁମତ ପାଇ ଆସି� ପେର କାହ_i େକଜାଣି ମନେର 
େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ଆaା ଆସି� େଯ, ବe�ମାନ ସବୁ ଠିକ୍ 
େହାଇଯିବ ଆଧୁ�କତାର ମ�େର pରତର ପ�ଗ�କୁ 
ମୁଖ' କ� େମା� ଶାସନ pର ଗ�ହଣ କ�ବାପେର 
ଜନମାନସେର i� ପ�ମାଣର ଆଶାସନା ଜାଗ�ତ 

କ�ପା�େଲ େଯ େଦଶ ଉନ�� କ�ପା�ବ ମ�ଳ 
ଗ�ହକୁ ଯାନ େପ�ରଣ କ� େସ !ଶକୁ ଜଣାଇେଦେଲ େଯ 
ଆମ େଦଶର େବୖ�ା�କମାେନ େକୗଣସି ଗୁଣେର अନ' 
େଦଶମାନ- ଠାରୁ କମ ନୁହs !ଶର अେନକ େଦଶ 
ଭ� ମଣ କ� େସମାନ- ବ�ୁତ କୁ ଆଦରର ସହ ଆକଷ�ତ 
କ�ବାେର େମା� ହୁଏତ pରତର ପ�ଥମ ପ�ଧାନମ�ୀ 
େହାଇkେବ  
 ଚEତ ମାସେର େମା� ପୁଣିଥେର ଆେମ�କାର 
ଗ�େର अଛs ଏବଂ ଏ� ସମୟେର େସ !ଶର ସିmକନ୍ 
ଭ'ାm pବେର ପ��ତ अ�ଳେର �ଜର ପ�ଆ� 
ଜା�ର କ�ବାକୁ ଉଦ'ମ କ�ଛs !ଶର େଶ�< 
କ�ା�ମାେନ ମu େଖା� ହୃଦୟେର େ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 କରୁଛs i� 
େ�କ କହୁଛs େଯେତେବେଳ େଦଶର ସବ�ସାଧାରଣ 
େଦୖ�କ ଡାmlଉଳ ପାଇଁ अ�ବ'� େହଉ�, 
େଯେତେବେଳ lଷୀମାେନ अpବ अନଟନେର ପଡ଼ି 
ଆତF ହତ'ା କରୁଛs େସ� ସମୟେର େମା� େଦଶର 
ଆଭ'�ରୀଣ अସୁ!ଧାକୁ ଦୂର ନ କ� !େଦଶେର ଯାଇ 
ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆର ପ�lର କ�ବା େକେତଦୂର 
ଯୁ�ିଯୁ�? େଯଉଁମାେନ ଏ� ସବୁ କଥା କହୁଛs 
େସମାନ- ମତକୁ ��ୟ ପ�ାଧାନ' େଦବା ଉ�ତ, କାରଣ 
pରତ ଏକ lଷପ�ଧାନ େଦଶ ଏବଂ ଏଠାେର lଷୀ ଓ 
କୃଷିକୁ ପ�ାଧାନ' େଦବା ପ�େତ'କ ପ�ଧାନମ�ୀ- 
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କe�ବ' େହେଲ େଯଉଁମାେନ ଏ� अ�େଯାଗ ଆଣୁଛs 
େସମାେନ !ଗତ ଷାଠିଏ ବଷ� ଧ� କଣ କରୁkେଲ ? 
େଯେତେବେଳ କଂେଗ�ସର ପ�ଧାନମ�ୀମାେନ େକବଳ 
କୁହାମୁ~ା କପିଳା େହାଇ ଆେମ ଗରୀ! ଦୂର କ�ବୁ କ� 
କ� �େଜ େକାଟିପ� େହାଇଗେଲ, େହେଲ i� 
ପ�aି�େର ପ�ବe�ନ ଆଣିପା�େଲ ନାହ_, 
େସେତେବେଳ େସମାନ-ୁ କାହ_i େକ� i� 
କହୁନkେଲ ହୁଏତ କ�kେବ ମu, i� େକବଳ 
େସାସିଆଲ୍ େନଟୱାକ�ଂ ସାଇଟ୍ େଯାଗଁୁ ଆ? ଆେମ 
ଏମାନ- ସର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯାହା ହୁଏତ !ଗତ 
अେନକ ବଷ�େର େହଉନk�, ijା େସ� ସମୟେର 
େସାସିଆଲ୍ େନଟୱାକ�ଂ ସାଇଟ୍ kେଲ ହୁଏତ 
େସେତେବେଳ ! ଏମି� अ�େଯାଗ ମାନ ଆସିଥା�ା 
ଏkେର େଗାଟିଏ କଥା i� �� େହାଇଯାଇ�, 
ଡି?ଟାଲ୍ ଆେ�ାଳନ େଯାଗଁୁ ଆ? ଆମ କଥା ସମେ� 
ଶୁଣିପାରୁଛs ଯC ଏମି� ଆେମ ସବୁ !ଷୟେର 
अ�େଯାଗ କ�ପା�ବା ତା େହେଲ େକ� ନା େକ� ତ 
��ୟ ଶୁଣିବ? 
 ଗଁାେର ଯC ଇ{ରେନଟ୍ ସୁ!ଧା ର�ବ, ହୁଏତ 
ଆ? ନେହେଲ କାm lଷୀମାେନ ଏହାର ସୁ!ଧା 
ଉଠାଇପା�େବ ନୂଆ ନୂଆ �ାନେକୗଶଳ େସମାନ- 
ହାତପାହା�ାେର ପହ�ିପା�ବ !�ନ�  ସଚୂନା �ୀପ� 
ଗ�େର େସମାନ-ୁ ଉପଲବ୍ ଧ କ�ଇ Cଆଯାଇ 
ପା�ବ  
    

େନଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବ��ଣି 
 ସ ା� ପ�ବାରେର ଜ�Fତ ଜେନୖକ ବ'�ି-ର 
अଗଣିତ ପତ� ୀ ଓ ସ�ାନ kେଲ ଖାଇବା ପିଇବାେର 
େକୗଣସି अସୁ!ଧା ନk� ବାପାଦାଦା अମଳରୁ kବା 
ସ�eିେର େସ ସୁଖେର ଚଳୁkେଲ, େହେଲ ସବୁCନ 
ସମାନ ଯାଏ� Cନ ଏମି� ଆସି� k� ସ�eି 
ସ�ବାକୁ ବସି� େସେତେବେଳ ଘର ଚଳାଇବା କ� 
େହଉk� ତଥାପି ସମ� ସ�ାନ-ୁ ଶି�ା େଦବାେର 
େସ େକେବ ଉଣା କ�ନk� େହେଲ େକଇଜଣ ସ�ାନ 
ଭଲ ପଢୁkେଲ ମu i� ସ�ାନ ଶି�ାଗ�ହଣରୁ !ରତ 
ର�େଲ େଦଖୁ େଦଖୁ ସ�ାନମାେନ ବଡ଼ େହେଲ, ଘର 
ଚଳାଇବା p� କ� େହଉk� ବାପା- �େ&�ଶେର 
େଯଉଁ ପୁअମାେନ liରୀ ବ'ବସାୟ କରୁkେଲ i� i� 
ଟ-ା ପ��ମାସେର ଘରକୁ େଦଉkେଲ ଯାହା �ା� ଘର 
lଲୁk� କମ�ଠ ପୁअମାନ- ଦୟାେର ଘର lଲୁk� 
ଆଉ େଯଉଁମାେନ i� ପଢ଼ିେଲ ନାହ_ ijା liରୀ 
ବ'ବସାୟ କ�େଲ ନାହ_, େସମାନ- ଖ¢� ଘରଖ¢�ରୁ 
ବାହାର କ� Cଆଯାଉk�  
 �େର �େର ପୁअମାନ- !ବାହ କ�Cଆଗ� 
!ବାହ ପେର �ଜ ପ�ବାର ପ��େପାଷଣ ପାଇଁ 
ପୁअମାେନ �ଜ ଆୟର i� अଂଶ ଲୁେଚଇ ରnବାକୁ 
ବାuେହେଲ ଘରକୁ େଦଉkବା ଟ-ା ମu �अ{ 
େହବାକୁ �ଗି� େବକାର kବା ସ�ାନମାନ-ୁ 
ଖାଇବାକୁ େଦବାମu अସ�ବ େହବାକୁ �ଗି� ଏ� 
ସମୟେର େସମାନ- ପ�ବାର ! ବଢ଼ିବାକୁ �ଗିk� 
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େବକାରkବା ପୁअମାନ-ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ 
अଥ�ାpବ େଦଖାେଦ� ପୁଣି େସମାନ- ପି�-ୁ ପାଠ 
ପଢ଼ାଇବା, େସମାନ- େଦହପା ପାଇଁ ଖ¢� ସବୁ i� 
କମ�ଠ ପୁअ- ଉପେର ପଡ଼ି� ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ 
!େ�ଧ କ�େଲ ବାପା େଯେତ କ�େଲ ସୁ�ା କମ�ଠ 
ପୁअମାେନ ଆଉ अଥ�େଦବାକୁ �? େହେଲ� େଶଷେର 
ବାପା ଫତୁଆ ଜା� କ� କ��, ତୁେମମାେନ େଦବାକୁ ହ_ 
ପଡ଼ିବ अେନ'ାପାୟ ନ ପାଇ କମ�ଠ ପୁअମାେନ �ଜ 
�ଜ ��ା ବା�େନଇ ଦୂରକୁ lmଗେଲ 
 ବe�ମାନ pରତେର ସଂର�ଣର अବaା ଠିକ୍ 
ଏ�ପ� େହାଇଗ�ଣି େଯଉଁମାେନ କାମ କରୁଛs 
େସମାନ- ଆୟରୁ i� अଂଶ େନଇ େବକାର ମାନ-ୁ 
ପ��େପାଷଣ କ�ଯାଉ� େଦଶର ସ�eି େବାm ଯାହା 
अ� ତାହା ! �अ{ େହ�ଣି ତଥାପି ସରକାର- �ଦ 
p�ୁନାହ_ ମାଗଣାେର ଖାଇବାକୁ ନ େଦଇ ବରଂ 
େସମାନ-ୁ ଶି�ା ଓ କମ��ଯୁ�ି େଦଇ ପା�େଲ 
େସମାନ- ଉନ�� େହାଇପାର�ା अବଶ' େସଇkପାଇଁ 
ପାଖାପାn ସତୁ� ବଷ� େହ� ସଂର�ଣ େଦବା ପେର 
ଏେବ ଉପଲବ୍ � େହଉ� େଯ ଖାmେର ବସି ଖାଇବା 
େ�କ ହାତେଗାଡ଼ ଚେଲଇବାକୁ lହୁଁନାହାs, ଆଉ 
ମାଗଣାେର ସବୁ ?�ଷ ପାଇବା ପାଇଁ �ଜକୁ େବକାର ଓ 
अସହାୟ େବାm ଦାA କରୁଛs Cନ ଆସିବ, 
ସଂର�ଣର ଦୁ¤�pବ ସମେ� ଉପଲବ୍ � କ�େବ 
େଯେତେବେଳ େଯାଗ' ସ�ାନମାେନ ଘର ¥ଡ଼ିେଦଇ 
!େଦଶେର ଯାଇ ର�େବ 

େଯାଗ'ତାକୁ अସ¦ାନ େଯଉଁଠି, େସଇଠି ଉନ�� େକମି� 
େହବ !!!ଆମ େଦଶ अନୁନ�ତ କାହ_i ? 
 अେନକ ବଷ�ତେଳ ସୁଶା� �ଜ ଗଁାେର 
େଯେତେବେଳ ¨ୁଲେର ପଢୁk�, େସେତେବେଳ ଗଁାେର 
ଛୁଆଁअଛୁଆଁ pବ ପ�ବଳ k� ସୁଶା�ର େଜେଜମା 
େ�କ-ୁ ଦୂରଦୂର ମାରମାର କ�ବାେର ସି�ହ�ା 
kେଲ ସମେ� ତା-ୁ ଡରୁkେଲ !େଦଶେର liରୀ 
କ� अେନକ ବଷ�ପେର �ଜ ଗଁାକୁ େଫ�kବା ସୁଶା� 
ଗଁାର अବaା େଦn ଚମi ପଡ଼ିk� େଯଉଁ େ�କମାନ-ୁ 
अଛୁଆଁ େବାm କୁହାଯାଉk�, େସମାନ- ବ�ିେର ସୁଉ¢ 
अ+ାEକାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିk� େଦଶେର ଉନ�� ��ୟ 
େହଉ� େବାm ତା ମନେର ଧାରଣା ଆସିk� ଗଁାର 
ଜେନୖକ ବ'�ି ସରକାରୀ ସ�ବ �ରେର liରୀ 
କରୁkେଲ, ଏବଂ ତା-ର ଦୁଇପୁअ ମu ସରକାରୀ 
liରୀ ପାଇkେଲ େସ�ପ� ବ�ିର ପ�ାୟ अ�କାଂଶ 
େ�କ liରୀ କରୁkେଲ ସମାଜେର ସମାନତା 
ଆସିଯାଇk� େଦn େସ ଖୁସି େହଉk� 
 ଗଁା ମ~ପ ଉପେର ସ�'ାେର ବସିkବା ଚ¢�ାେର 
େସ ସ¦ା�ତ अ�k k� ଗଁା �ତରର ଦୃଶ' i� 
ବଦE ଯାଇk� अେନକ ଯୁବକ େବକାର kେଲ 
ବ� ାହF ଣ କରଣ ଘର ପି�ମାେନ େବକାର ବସିkେଲ ଏହା 
େଦn େସ ଆ�ଯ�' େହାଇଯାଇk� ସାମାନ' ହସିେଦଇ 
ରଘୁ େଗାେସଇଁ କ�େଲ, ମାସକୁ ଲେ� ଟ-ା େ�ଜଗାର 
କରୁkବା େ�କର ପି� େଯେତ ଗଧ ବା ମଖୂ� େହେଲ ମu 
ସଂର�ଣ ପାଉଛs, ଆଉ ଆମ ଘର ପିେଲ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି 
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କ�ବା ସେe  ଉ¢ ଶି�ା ପାଉନାହାs i liରୀ 
ପାଉନାହାs ଭଲ ସମାନତା ଆସି� ସମାଜେର!!! 
କ�େଲ କଥାଟା ଖ�ପ �ଗିପାେର, i� ବାପ 
ଆ?କାmର ଯୁଗେର ଯିଏ अଛୁଆଁ- ଘେର ଜନF  େହଇ� 
ତା ପ� pଗ' କାହାର ନାହ_!!! ମାଗଣାେର ଘର, ଭeା, 
lଉଳ, ଶି�ା, liରୀ, େମାବାଇଲ୍, ଟି�, !ଜୁE... ଆଉ 
େକେତ କଣ ଆମ କଥା iଏ ପlେର ? ଆେମ ସବୁ 
କାେଳ ସªଳ ବଗ�, ଘେର ପେଛ ଆମର ଚୁm ନ ଜଳୁ 
ଖାm ଜନF ରୁ ବ� ାହF ଣ କରଣ େହାଇଛୁ େବାm ଆ? ଏ� 
Cନ େଦnବାକୁ ପଡୁ� �କ୍ ଏ ସାଧୀନତା!!! �କ୍ 
ଆମ ଶାସନ ବ'ବaା!!! अେଯାଗ', 
अକାଳକୁଷF ା~ମାନ-ୁ ସବୁପ�କାର ସୁ!ଧା ସୁେଯାଗ େଦଇ 
େଦଇ ସତୁ� ବଷ� !�ଗ�ଣି, ତଥାପି େସମାନ- ଉନ�� 
େହଉ�? ସଂର�ଣ 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-ୁ 
ପ�ାଥ�ନା କରୁ�, େହ ପ�ଭୂ ଆର ଜନମେର େମାେତ अଛୁଆଁ 
ଘେର ଜନମ Cଏ 
 ମୁହଁେର �ଗକୁ ଲୁେଚଇବାକୁ अସମଥ� ବEଆ 
କହୁk�, ଏଠି iଏ େଯାଗ'ତାକୁ ପlରୁ� pଇନା ? ସବୁ 
ତ ଜା�କୁ ଧ� lmଛs ମଁୁ अମୁକ ଜା� ମଁୁ ସମୁକ 
ଜା� ଆମ ଘେର ସବୁ ଧ� େହେଲ ! ଆେମ ସଂର�ଣ 
ପାଇବାକୁ ହକଦାର୍ ଆଉ अବaା ଏମି� େହ�ଣି େଯ 
ଏେବ ସମେ� ସଂର�ଣ ମାଗିେଲଣି କାହ_i ନ ମାଗିେବ 

କହୁନ ? ଆମ ପ� अ�ତଃ ଦ�ଦ�  ତ େହେବ� ? ଆମ 
ପିେଲ କଣ େଦାଷ କ�kେଲ ? ¨ୁଲେର ପଢ଼ି� େବେଳ 
ଆେମ �ଗିପା� େସମାନ-ୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶି�ା େଦଲୁ, 
େହେଲ େହ� କଣ ? େମଡ଼ିକାଲ୍, ଇ«ି�ୟ�ଂ ପଢ଼ିବାକୁ 
େସମାେନ अଗ�ା�କାର୍ ପାଇେଲ liରୀେର ! 
େସମାେନ? ଆେମ ତ �ଜକୁ ଦEତ ଭE ମେନ 
କ�ଲୁଣି ଏଇ େଦଶର i� ଭ!ଷ'ତ ନାହ_ ମା-ଡ଼ 
ହାେତ ଶାଳଗ�ାମ... ନ'ାୟେର ସବୁ lE� �...  ତୁ 
ବାପ pଗ' କ�ଛୁ !େଦଶ ପେଳଇଛୁ 
 ସpେର अସାp!କ pବେର �ରବତା େଖE 
ଯାଇk� ସୁଶା� ମୁ~େର ହାତ େଦଇ pବୁk�, 
ଆେମ�କାେର ଘର�ାର iଣି ର�ବା ହ_ ବe�ମାନ 
ସବୁଠାରୁ େଶ�< ଉପାୟ अ�ତଃ େସଇ େଦଶେର 
େଯାଗ'ତାର ସ¦ାନ अ� ସଂର�ଣ ପାଇଁ �ଜକୁ େକ� 
ନୁ'ନ େବାm େଦଖାଇ େହଉନାହାs ଆେମ�କା େହଉ 
ବା ଲ~ନ अବା अେ��mଆ.. େସ ସବୁ େଦଶ କାହ_i 
ଉନ�ତ, ତାହା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ �ଗିନk� 
 ଆଶା କରୁ� ଚEତ ମାସର ଶାର�ୟ 
ପ�େବଶେର ଉପaାପିତ ଏ� !େଶଷ ପାବ�ଣ ସଂ¨ରଣ 
ଆପଣ ମାନ-ୁ ଭଲ �ଗିବ ଧନ'ବାଦ 

 
 ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ପ��<ାତା-ସ�ାଦକ, ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା 
 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 9 

ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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ସ�ାଦ}ୟ     ୪ 
ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm   ୧୧ 
ପ��p ପି�ୟଦଶ�� 
ଖବର ଆସି�     ୧୨ 
ରଶFୀର«ନ ଦାଶ 
अ�ର� ବ�ୁତା    ୧୪ 
ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା 
ମାତୃ ବ�ନା     ୧୫ 
ଉପାସନା ଦାଶ 
ମା ଆସିେବ     ୧୬ 
अମିତାଭ ସାହୁ 
ଆମ ପ�ୀଜଗତ    ୧୮ 
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂe�, ଏକ ପ�େହEକା ୩୧ 
ବାଲF ୀi ନାୟକ 
ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ    ୩୫ 
ଡା େସୗମ'ର«ନ ମିଶ� 

ଦଶ�’ର ଦଶା    ୩୭ 
ରଶFୀର«ନ ଦାଶ 
अଶାs      ୩୯ 
�େତଶ୍ ମହାପାତ�  
ଏମି� ଝିअକୁ ପାଉ� ଭଲ   ୪୦ 
ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ  
�ବନ      ୪୧ 
�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ  
ଜଣକ अେପ�ାେର    ୪୩ 
ଶୁଭ� ାଂଶୁ କୁମାର !ଶାଳ 
ବାବା ସାରଥୀ    ୪୪ 
ଲ�Fୀକା� ନାୟକ 
ବୃ�� ାଶ�ମ     ୪୫ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
��ନ      ୪୭ 
ଜୟ�ୀ େବେହ� 

ଚEତ ସଂ¨ରଣେରଚEତ ସଂ¨ରଣେରଚEତ ସଂ¨ରଣେରଚEତ ସଂ¨ରଣେର............    

http://www.facebook.com/odiaparibar    
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ଜୟ ଜଗନ� ାଥ     ୪୯ 
अନୁପମ େବେହ� 
ଗ� ଶିଉଳୀ     ୫୦ 
କମଳକା� ସୁବୁ�ି 
ରଜାଝିअ     ୫୧ 
ସୁଶା� କୁମାର ନ� 
ସତ'ତା     ୫୨ 
�କୁ« iେଶାର େସଠୀ 
ଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁ    ୫୩ 
ଡା �େଜ��  କୁମାର େବେହ� 
ଗଁାଟି େମାର �«ିଗଡ଼   ୫୫ 
େ�ତ� ବାସୀ େଜନା 
ହ?ଯାଉ� ଶା¯ ଓ ସଂ¨ୃ�  ୫୭ 
ସୁଷମା ��ପାଠୀ 

ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାର ଆଗାମୀ ସଂ¨ରଣ ଆସ�ା ମାସ (ନେଭjର) ଦଶ ତା�ଖେର ପ�କାଶିତ େହବ, �ଜ େଲଖା 
ପ��କାେର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଇªୁକ େଲଖକେଲnକା �ଜ mnତ କୃ�କୁ ଆମ �କଟକୁ ଇେମଲ୍�ା� ପଠାଇ 

ପା�େବ ijା �ଠି�ା� ପଠାଇ ପା�େବ अ�କ ସଚୂନା ପାଇଁ ପ��କାର େଶଷ ପୃ<ାକୁ ପଢ଼� 

http://www.facebook.com/groups/aahwaan    

ସବୁଜ େବୖକୁ°ନାଥ- ସପ�   ୬୧ 
!ଦ'ାଧର ପ~ା 
ଧ�±ବସାମି�େର ଚ�ତ� �ତ� ଣ  ୬୪ 
ର«ିତା ପାତ�  
ବାଡ଼ିପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁ  ୬୭ 
pଗିରଥୀ େବେହ� 
�ୃଶ'ା�ୃଶ'     ୬୯ 
ପ�ଶା� କୁମାର ଭୂୟଁା 
ଆହା !ଚ� !!!    ୭୧ 
अର!� ଆlଯ�' 
अେହତୁକ ଭୟ    ୭୪ 
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
କେପାD     ୮୨ 
अନୁପମ େବେହ� 
ଏଇ ଶରତେର     ୮୩ 
ଜଗନ� ାଥ ସାହୁ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 11 

ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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ପ��p ପି�ୟଦଶ�� 
ଶ�ାବଣେର େଧାଇଧାଇ �ଜକୁ 
େpଦୁअ ଖ�େର ଶୁn 
ଧରଣୀ lହ_� ଆnେର अ«ନ ମାn 
ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm 
ଉªୁଳା ନ�ର ମଟାଳ ପାଣିେର 
ଉବ�� ପଠାର ପିଠିେର ବୁଦାବୁଦା 
କାଶତ~ୀ nmnm ହସି�ଣି 
ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm 
ଝଡାପତ�  aାେନ ସବୁଜ ପଲ²ବ 
ବୃ�ଧାେର କEକାର ଆଗମ� 
ମ�ାର ! ଫୁଟିବାକୁ ମନ କ��ଣି 
ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm 
ଆକାଶ �Eମା,pସ� ବାଦଲ, 
େଡଣାଝଡା ପ�ୀ ଓ �କ୍ ମିକ୍ �� 
ପାବ�ଣର ପ��ୁ�େର ହ?େଲଣି 
ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm 
ପୀଠ ଠାରୁ ପୁରପଲ² ୀ 
ମ~ପରୁ ଭବନ,ଝୁ�ୁଡି 
ଚତୁଦ�େଗ ସାଗତ ର ଝୁଣାଗ� ପୁ��ଣି 
ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm 
 

କଟକ 

ମା ତୁେମ ଆସିବ େବାmମା ତୁେମ ଆସିବ େବାmମା ତୁେମ ଆସିବ େବାmମା ତୁେମ ଆସିବ େବାm    

ପ��p ପି�ୟଦଶ�� 
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ଖବର ଆସି�...ଆ? ଖବର ଆସି�... 
େକୖଳାସ ପୁରୁ ମe�'ମ~େଳ ଖବର ଆସି�.... 
ମହା!�ା� ନାରଦମୁ� େସ ବ�ହF ା ନ�ନ 
େଖା?ଣ ଆଣିଛs ଖବର କ� ବ�ହF ା~ ଭ� ମଣ... 
ସେତ ଖବର ଆସି�... i� ସlୂଇ େଦଉ�.. 
ସୁଖର Cନ ଆସୁ� ଆଉ ଦୁଃଖ 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..ହୃଦ ଗାଇବ ଗୀ�........୨ 
 
ଏେତ ଆେବଗ ଆଉ ଏ ଧ� ପାରୁ� ଜମା ସ� 
ଉଛୁର ଆଉ କର� ଜମା ନାରଦ Cअ କ� 
ହସିଣ ତହୁଁ କହs ଗୀର ନାରଦ ମୁ�ବର 
ଧନ' ଧନ' େହ ଧରଣୀ �ଣୀ ଶୁଣ ଏ ଖବର...... 
ମାଆ ଆସୁଛs...େକେତ ହସୁଛs 
ଜଗତଜନ ଆନ�ଦାୟୀ ପାବ�ଣ କ� ସାଥୀ.......୩ 
 
ବ�ହF ା~�ଣୀ ମାଆ ଠାକୁ�ଣୀ ଶିବ- ଘରଣୀ 
ଜଗତ ଦୁଃଖ ନପାେର ସ� େକୖଳାସ ନ�ି� 

ଖବର ଆସି� ଖବର ଆସି� ଖବର ଆସି� ଖବର ଆସି� ...!!!...!!!...!!!...!!!    

ରଶFୀ ର«ନ ଦାଶ 
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 ଛୁଆର ଦୁଃଖ �ଘବ େହବ ସୁଖ ଆସିବ େଫ� 
ଆସି� ମାଆ େହାଇବ ସାହା ମ�ଷାସୁର ମା� 
ମାଆ ଛୁଆର ମିଳନ ଆ? େଦnବ ଏ ବ�ହF ା~ 
ସକଳ େକ²ଶ େହାଇବ ଦୂର ପୁ�ବ ଆଶା p~.....୪ 
 
ଏକଥା ଶୁଣି ଜଗତପ�ାଣୀ େହାଇେଲ ପୁଲiତ 
ଜଡ଼! ପୁଣି େଚତନ େହାଇ ଗାଇ� ମାଆ ଗୀତ 
କାଶତ~ୀ ତା” ସୁ�ର େଦହ ଲୁlଇ ରnk� 
ମାଆ ଆଗମ ଖବର୍ ଜାଣି େମ�ଇ ସେତ େଦ�.. 
ଆକାଶ େହ� ସୁ�ଳ ପୁଣି େଘ� ଧଳା େମଘର  େତାରଣ 
ନାହ_ ବରଷା ନାହ_ଟି ଖ� େହବ ମାଆ ଆଗମନ......୫ 
 
अଧମ ମୁହ_ ମଣିଷ ଜା� ସ´ାଥ�େର ବ�ା ଆn 
अହ-ାରେର େହାଇଣ ମe େତାେତ ନପାେର େଦn 
କରୁଣାମୟୀ ମାଆେ� େମାର େଖାmବୁ େମା ନୟନ 
େସ�ହ अ«ନ ଲଗାଇ ଦୃ�ି ସୁଧା� େଦବୁ ଜାଣ 
େଦବୁ ପଛେକ ସକଳ ଦୁଃଖ ନରକ କୁ�ିପାକ 
अ�ର ପାଶୁ କ�ବୁ ନାହ_ ନେଦବୁ ନାହ_ ସୁଖ 
େତାହ ପଣତ ¥ଇେର ର� କ�! ପ�ାୟ�ିତ 
େସଇତ େମାର େଶାଡ଼ସ ପଜୂା େଘ�ବୁ ଆେହ ମାତ...୬ 
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ଭଗବାନ ତୁମ ସହ େମାର अ�ର� ବ�ୁତା 

ତୁମ ସହ ଆଳାପ କ�ବାକୁ ଏକା� !ବଶତା 

କୁହ ଏ ଦୁ�ଆ ସତେର ତୁେମ ବନାଇଛ 

ଏ ସବୁ ତୁମ ସୃ�ିର अପ�ହାଯ�' ନlଉଛ 

ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ତୁମ ସହ ସ�ି କ�ଛs 

ଉµାତ ଏ ମେର ଏମି� େହଉଛs 

ଏ ଗୁଡାକୁ ପୁଣି ମକ�ତ କ� େଦଖ ବ�ହF  ଦାରୁ 

ଡିଆଁ େଡଇଁ କ� lmଯାଆ� ଉeର ମହାେମରୂ 

େpi� େପଟେର ଫଳମଳୂ ଖାଇ 

ସକାଳୁ ଉଠି �ତ'କମ� ସା� अଫିସ୍ ଯାଇ 

i� େ�ଡାନା� ସେତ ଏ ସୁବ�� ସୁେଯାଗ 

ବାବା େହାଇ ତୁମକୁ ବଦନାମ କ�ବା ଦୁେଯ�'ାଗ 

େକେତ ଆଉ ସ�ାEବ ଏ କଳ- ଦୁ�ାତF ାର 

ତୁମ ଲୀଳା ତୁମ େଖଳ ଏ ସ�- अହ-ାର 

ତୁମ ଏ ସୁ�ର ସୃ�ି ରଚନାର ମହ�ୟ pବ 

େକେତ ଆଉ ଲୁlଇବ େକାହେର ଲୁହ ଝ�ଇବ 

 
ବ�< ¯ୀ ଓ ପ�ସDୂ େ�ଗ !େଶଷ�ା 

ଡ5ରସ୍ େଲନ୍, ବ�ହF ପୁର    

अ�ର� ବ�ୁତାअ�ର� ବ�ୁତାअ�ର� ବ�ୁତାअ�ର� ବ�ୁତା    

ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା 
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ଶତୃ ନାଶି� ଭବଭୟ ହା�ଣୀ 
କର ଆ? ପୁଣି ଏକ ମ�ଷାସୁରର ଦମନ, 
ଆ? ଏ� ଧ�ପୃେ< ହୁअ ତୁେମ अବD�� 
କର ଉ�ାର ଆ? ନାରୀର ହ?kବା େସଇ ସ¦ାନ 
ଦଶଶିର ଧାରୀ ଆସୁ�କ ଶ�ି 
ଆ?! ବୁଲୁ� ��ାେର େହାଇ ଉଲଗ�, 
अମାନବତା ମା¶ଯ�' ଗବ� अହ-ାେର 
େହାଇ ଉଠି� ଉନF e ତା’ର ମନ  
ସାଥ� अନ'ାୟ େ�ଭ କାମ େମାହ 
େକ� ାଧ ଡ�ଉ� ଆ? ପ�� ପ�ଣ, 
ଦୂର କର ତୁମ ଖ·େର ଆ? େଘାଟିkବା 
ଏଇ अମା अ�ାର ଆଣି ଆେ�କର �ାନ 
ଏ� େଯ ପ�ାଥ�ନା, ଆମ� କାମନା 
!ଜୟୀ କର ଆମକୁ 
ଶ�ି Cअ କର କମେଳ 
�¸ି Cअ ନୟନ ଯୁଗେଳ 
େହଉ ଆେମ ତୁମ ଆpେର ଉ¹ଳ 
ବୁଣି େଦଉ ଶାs ଓ ପ�ୀ�ର ବାରତା 
ପୁଣି ଏ ସା� ଭୂମ~େଳ  
 

େବଦା� mମିେଟଡ଼, �«ିଗଡ଼ 
କଳାହା~ି, ଓଡ଼ିଶା 

ମାତୃବ�ନାମାତୃବ�ନାମାତୃବ�ନାମାତୃବ�ନା    

ଉପାସନା ଦାଶ 
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ମା ଆସିେବ େବାm, lm� ସଜବାଜ 

ପୁରପଲ² ୀଠୁ ସହର େଦାକାନ ବଜାର 

ସବୁଠି ର� େବର�ର େବଶ... 

େଦnବ ଆସ, ଆCବାସୀ iେଶାରୀର 

�¤ାପ ଓଠ ତେଳ nm nm ହସ, 

କାଶତ~ୀର ପୁଲକେର ର� ଭ�� ଆକାଶ 

ଚଉCେଗ, ପ!ତ� ତାର ମହମହ ବାସ  

 

ମା ଆସିେବ 

େମଢ଼ ମ~ପେର !�ଯିେବ ସତ; 

ପଜୂାପାଠ େହବ େଭEi 

ଜମିବ େମେ�ଡ଼ି ନାଚ, 

ମଦର �ଶାେର ମତୁଆ� େହେବ ଜନତା 

ମାରପିଟ୍ କଳହ अଶାs ��ିତ 

 

ଶୁଣି�, ତୁେମ ମ�ଷାମ&�� 

ଶ�ି ପ�ଦାୟି� 

ତୁେମ ସିନା ସଂହା�kଲ 

େଗାଟିଏ ମ�ଷାସୁର 

େହେଲ ଆ? ଏଠି 

ମା ଆସିେବମା ଆସିେବମା ଆସିେବମା ଆସିେବ............    

अମିତାଭ ସାହୁ 
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 କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମ�ଷାସୁର 

ଆn ସାମନାେର ଭ� �ାlର 

!ଭ� ାଟ ଓ !େ»ାରଣ 

ବଢ଼ି lm� ପାପpର, 

ତଥାପି ତୁେମ �ରବଦ� �ା 

କାହ_i ଏ ମନା�ର ? 

 

େପା� �अ ମା’ ଏ ଧ�ରୁ 

େଯେତସବୁ କଳ- 

अନ'ାୟ, अ�� अତ'ାlର 

 
ବଡ଼ସା�, କଳj, େପାଲସ�,  

ଗ«ାମ, ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୧୧୦୫ 

େମାବାଇଲ୍ - ୯୭୭୮୫୬୬୯୮୫ / ୯୮୬୧୦୦୩୮୮୬ 
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 ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ାୟ ୫୪୦ ପ�କାରର ପ�ୀ kବା 
କଥା !ଶ ପ�ାଣୀ ସଂଗଠନ ସତୂ� ରୁ ପ�କାଶ ଏ� ସବୁ 
ପ�ୀ �ଜ'ର !�ନ�  अ�ଳେର େଦଖାଯାଇଥାs ଏ� 
ସବୁ ପ�ୀ ବ'Dତ अେନକ ପ�ୀ ଶୀତଋତୁେର �mକା 
ଏବଂ अନ' ହ�ଦମାନ-େର ଆସି ଜମା ହୁअs �ଜ'ର 
ପ�ୀମାନ- ମuରୁ अ�କାଂଶ ପ�ୀ ଜ�ଲ ଭE 
अ�ଳମାନ-େର େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ େକେତକ ପ�ୀ 
ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆଖପାଖେର େଦଖାେଦଇଥାs 
େସ�ଭE अେନକ ପ�ୀମାନ- ମuରୁ i� ପ�ୀ 
!ଷୟେର ଏଠାେର ଉେଲ² ଖ କରୁ� ଆେମ ସମେ� 
ପ��Cନ अେନକ ପ�ୀ େଦଖୁେଛ, i� େକେବ ��େଖଇ 
େଦnବା କଥା ��ା କ�ନkବା, େହେଲ ଆଶା କରୁ� 
ଏ� େଲଖାଟି ପଢ଼ିବାପେର ଆପଣମାେନ ��ୟ �ଜ 
ଆଖପାଖେର େଦଖାଯାଉkବା ପ�ୀମାନ-ୁ େଦnବାକୁ 
େଚ�ା କ�େବ ଏ� ପ�ୀମାେନ ପ�ତ'� ଓ 
ପେ��pବେର ଆମ ପ�େବଶ ସ�ଳନେର ସହାୟତା 
କରs ଏମାନ- ସୁର�ାର ଦାୟିତ  ଆେମ େନବା 
ଉ�ତ    
୧. ଭଦଭଦEଆ (Indian Roller) 
 ଇ~ିଆନ୍ େ�ଲର୍ ବା ଭଦଭଦEଆ ବା ଭର�ାଜ 
ପ�ୀ କୁ अେନକ aାନେର �ଳକ° ପ�ୀେବାm ମu 
କୁହାଯାଏ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର �ଜ'ପ�ୀର ମଯ�'ାଦା 
ପାଇ� pରତର अେନକ �ଜ' ଏ� ପ�ୀକୁ ସମାନ 
ସ¦ାନ େଦଇଛs !ଷୁବବୃeା�ଳ अ�ଭ�ୂ� ଏସିଆ 
ମହାେଦଶର ସମ� େଦଶେର ଏ� ପ�ୀ େଦnବାକୁ 

ଆମ ପ�ୀଜଗତଆମ ପ�ୀଜଗତଆମ ପ�ୀଜଗତଆମ ପ�ୀଜଗତ    

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ମିେଳ େସମାେନ ପ�ାୟ ସବୁaାନେର ସବୁ ସମୟେର 
େଦnବାକୁ ମିଳs ��ାପାଶ�େର kବା ଗଛଲତା, 
!ଦୁ'ତ ତାର, ଗଛଡ଼ାଳ ଇତ'ାC ଉପେର େସମାେନ 
ବସିkବାର େଦଖାଯାଏ pରତର ସମ� �ଜ'େର ଏ� 

ପ�ୀ େଦଖାଯାଆs     
 ଭଦଭଦEଆ 
ଏକ ସୁ�ର ପ�ୀ ଯାହା 
୨୬-୨୭ େସମି ପଯ�'� 
ବଢ଼ିଥାଏ ଏହାର ¥� 
ଧୁସର ର�ର 
େହାଇଥାଏ ଶରୀର 
�ଳର�ର ହୁଏ 
ହାଲକାରୁ ଗାଢ଼�ଳ 

ର�େର ଏହାର ଶରୀର ସୁ�ର େଦଖାଯାଏ �« 
ଆକାଶିଆ �ଳ ର�ର ଥାଏ �«ର ମupଗେର 
ହାଲୁକା ସବୁଜ ର� େଦଖାଯାଏ ଆnର l�ପାଖ ଗାଢ଼ 
ହଳCଆ ର� େଦଖାଯାଏ ଏମାନ- ଥ{ ଲjା ଏବଂ 
େଚପଟାକୃ� େହାଇଥାଏ ଉପରpଗ ବ-ା େହାଇkବା 
େବେଳ अଗpଗ ହୁକ୍ ଭE େହାଇଥାଏ ଏ� ପ�ୀର 
ନାକ ଲjାଥାଏ ଏବଂ ଉପରକୁ େଖା�ଥାଏ 
 ସମତଳ ଭୂଇଁମାନ-େର ଏ� ପ�ୀ }ଟପତ� 
ମାନ-ୁ ଖାଇବାପାଇଁ ଉ¢aାନରୁ ଉଡ଼ି ଆସିବା ଏବଂ 
ଶୀକାର କ� େଫ�ବାେବେଳ ଏହାର େଡଣା େଦnବାକୁ 
ବହୁତ ସୁ�ର �େଗ େପୗ�ଣିକ କଥାମାନ-େର i� 
aାନେର ଏ� ପ�ୀ ��ୁମାନ-ର ଧାମ�କ pବନାସହ 
ଜଡ଼ିତ େବାm କୁହାଯାଏ 
୨. ଶÂ �ଲ (Brahminy Kite) 
 ଏହା ଏକ ସୁ�ର ଶିକାରୀପ�ୀ ଯାହା ପାଣିkବା 

aାନ ମାନ-େର ବହୁଳ pବେର େଦଖାଯାଏ ମାଛ ତଥା 
!�ନ�  ପ�କାରର ସାନ ସାନ ପ�ୀ ଓ ପଶୁମାନ-ୁ ଶୀକାର 
କ�ବାେର ଏ� �ଲ ସି�ହ� ଭୂଇଁଠାରୁ ବହୁତ 
ଉ¢େର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏ� ପ�ୀ ଶୀକାର େଖା?ଥାଏ ଏବଂ 
ଶୀକାର ପାଇଗ�ପେର Dବ� େବଗେର ଲÇେଦଇ 
ଉଡ଼ିଆସି �ଜର ମଜବୁତ ପÈାେର ଶୀକାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି 
ଧ� ଉଡ଼ିଯାଏ ସମୁଦ�  କୂଳମାନ-େର ଏବଂ ସହର 
ମାନ-େର ମu ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏ� 
ପ�ୀ ଏସିଆ ମହାେଦଶ ସହ अେ��mଆେର ! 
େଦଖାଯାଏ ଆମ �ଜ'ର अେନକ ?ଲ² ାେର ଏ� ପ�ୀକୁ 
େଦnବାକୁ ମିେଳ ସମୁଦ�  କୂଳମାନ-େର ମ�ମାଛ ଓ 
ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ� ଜା�ର ପ�ୀ ବହୁତ 
େଦଖାଯାଆs    
 ଏ� ପ�ୀର ର� ଇଷତ �ଲ େହାଇkବା 
େବେଳ ¥� ଓ େବକ ଧଳାେହାଇkବାରୁ ଏହାକୁ 
ଶÂ�ଲ େବାm କୁହାଯାଏ i� ବ'�ି ଶÂ �ଲକୁ 
େଦnବା ଶୁଭ େବାm ମu କୁହs ଉ¢ ଆକାଶେର 
�ସିଲ୍ ମା�ବା ପ� ଶÉ କ� ଏ� ପ�ୀ ଉଡ଼ିଥାଏ  
 ଏ� ପ�ୀ ଘ� ଜ�ଲ ଏବଂ ଜନବସ� ଠାରୁ 
ଦୂରେର ଉ¢ ଗଛମାନ- ଡାଳେର �ଜପାଇଁ ଘର �ଆ� 
କେର ଏବଂ େସଠାେର अ~ାେଦଇଥାଏ अ�କାଂଶ 
ସମୟ ଏ� ପ�ୀମାେନ 
େଜାଡ଼ି େହାଇ ର�ବାର 
େଦଖାଯାଏ �ଜ 
ଓଜନଠାରୁ अ�କ 
ଓଜନର ଶୀକାରକୁ ଏ� 
ପ�ୀ अ� ସହଜେର 
ଧ� ଉଡ଼ିଯାଇପାେର 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 20 

ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

େଡଣା େମେଲଇେଦେଲ ଏ� ପ�ୀ ପାଖାପାn ଏକ ମିଟର 
ଚଉଡ଼ା େହାଇପାେର ଓଡ଼ିଶାର अେନକ ?ଲ² ାେର ଏ� 
ପ�ଜା�ର ପ�ୀ େଦଖାଯାଆs ନାହ_ 
୩. ବାଜ ପ�ୀ (Shikra) 
 ଏହା ଏକ ସାନ 
ଶିକାରୀ ପ�ୀ ଏସିଆ 
ଏବଂ ଆଫି� କା 
ମହା�ୀପେର ପ�ାୟତଃ 
ପ�େତ'କ अ�ଳେର 
ଏମାନ- ଉପaି� 
େଦnବାକୁ ମିେଳ ଏ� 
ଜାDୟ ପ�ୀ 
ସାଧାରଣତଃ अନ' 
ଶିକାରୀ ପ�ୀ ଯଥା �ଲ 
ପ� େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ଏହା ଆକାରେର ବହୁତ 
େ¥ଟ अେଟ    
 ୨୬ରୁ ୩୦ େସ{ିମିଟର ଲjା ଏ� ପ�ୀର େଡଣା 
େ¥ଟ ଏବଂ ବକ� ାକାର अେଟ ଏହାର �« ଶରୀର 
ତୁଳନାେର अେପ�ାକୃତpେବ ଲjା अେଟ ସଂପ�ୂ� 
ବୟ¨ ପ�ୀମାନ- େପଟ ଧଳା େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ପିଠି 
pଗ ପାଉଁଶିଆ ର� େଦଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ପ�ୀମାେନ 
ହାଲକା ପାଉଁଶିଆ ର�ର େହଉkବା େବେଳ ମାଇ 
ପ�ୀମାେନ ବାଦାମୀ ର�ର େଦଖାଯାଆs ଏ� 
ପ�ଜା�ର ମାଇପ�ୀ ପୁରୁଷ ପ�ୀଠାରୁ ଆକାରେର ବଡ଼ 
େଦଖାଯାଆs ଏ� ପ�ୀର େଗାଡ଼ ହଳCଆ 
େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ପର ମାନ-ର अଗ କଳା 
େଦଖାଯାଏ  
 ଏ� ଜାDୟ ପ�ୀ ବନା�ଳ ସେମତ 

ସହ��ଳେର ମu େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏ� ପ�ୀ 
ସାନ �ବଜ� ସେମତ, }ଟ ପତ�, ଏ~ୁअ ଆC ଖାଇ 
ବ�s 
୪. କେପାତ / କାପ୍ ତା (Spotted dove) 
 ଏହା ଏକ ପା�ଜାDୟ ପ�ୀ ଯାହା pରତ 
ସେମତ ଦ�ିଣ ଏସିଆର अେନକ େଦଶେର େଦଖାଯାଏ  
ଏହା ବ'Dତ !ଶର अେନକ େଦଶେର ! ଏ� ପ�ଜା� 
kବାର ପ�ମାଣ ର�� ଲjା �«kବା ପା� େଶ�ଣୀର 
ଏ� ପ�ୀର େବକେର अେନକ କଳାର�ର ¥ପ ଉପେର 
େ¥ଟ େ¥ଟ ଧଳାଦାଗ ର�kବାରୁ ଏହାକୁ �େଟଡ଼୍ 
େଡାଭ୍ େବାm ମu କୁହାଯାଏ ଏହାର �«ର अଗ ଧଳା 
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ର� ହାଲୁକା ଧୁସର / 
ପାଉଁଶିଆ େହାଇଥାଏ ଏ� ପ�ୀର େଡଣା ଗାଢ଼ ଧୁସର 
ର�ର େହାଇkବା େବେଳ େଡଣାର अଗpଗ ହାଲୁକା 
ର�ର େହାଇଥାଏ �ଘ� ଜ�ଲ ଏବଂ େବେଳ େବେଳ 
ଜନବସ� �କଟେର ଏ� ଜା�ର ପ�ୀେଦnବାକୁ 
ମିେଳ ଏମାେନ ଦଳ ଦଳେହାଇ ରହs  
 ମାଂସ ପାଇଁ ଏ� ଜା�ର ପ�ୀମାନ-ୁ ଶୀକାର 
କ�ଯାଏ ଜ�ଲେର ଏମାେନ ବହୁଳ ସଂଖ'ାେର 
ମିଳୁkବାରୁ ଏମାନ-ୁ ସହଜର ଶୀକାର କ�ଯାଇପାେର 
ସହ��ଳେର ଏବଂ 
ଜନବସ� अ�ଳେର 
ମu ଏମାେନ 
ଖାଦ'କଣିକା ପାଇବା 
ଆଶାେର ବହୁତ 
ସଂଖ'ାେର 
େଦଖାଯାଆs ଏମାେନ 
ଭୂଇଁେର ପଡ଼ିkବା 
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ଖାଦ'ଶସ' ଓ अନ'ାନ' ଖାଦ' �ଜ ଥ{େର ଖୁ�ି ଖୁ�ି 
ଖାଇଥାs     
୫. ମାଛର-ା / i�୍ ଫିସର   
(Common Kingfisher) 
 ଓଡ଼ିଶାେର अେନକ ପ�କାର i�୍ ଫିସର ପ�ୀ 
େଦଖାଯାଆs, େସମାନ- ମuେର କମନ୍ i�୍ ଫିସର 
ସବୁଠାରୁ ସାନ ୟୁେ�ପ ଏବଂ ଏସିଆ ସେମତ ଏହା 
ଆଫି� କାେର ମu େଦଖାଯାଏ ଜଳାଶୟମାନ- 
�କଟେର ଏ� ପ�ୀ େଦଖାଯାଏ ଏବଂ 
ଶୀତCନମାନ-େର अେପ�ାକୃତ अ�କ ଥ~ା 
aାନମାନ-ରୁ କମ ଥ~ା aାନମାନ-ୁ ଏହା ଉଡ଼ିଯାଏ     
 ଘର ଚଟିଆ ଆକୃ�ର ଏ� ପ�ୀର �« ବହୁତ 
ସାନ, ଏବଂ ମୁ~ ବହୁତ ବଡ଼ ଏ� ପ�ୀର ପିଠି �ଳ 
ର� େହାଇkବା େବେଳ ¥� କମଳାର�ର 
େହାଇଥାଏ ପିଠିେର ଧଳା େଟାପା ଥାଏ  ଏହାର ଥ{ 
ଲjା ଥାଏ େକବଳ ମାଛ ଧ� ଏ� ପ�ୀ ଖାଇଥାଏ 
ଏବଂ େସkପାଇଁ ଏହାର ଥ{ ଲjା ଓ ମୁ�ଆ 
େହାଇଥାଏ ନ�ପଠାେର kବା ଗାତ ମାନ-େର ଏ� 
ପ�ୀ ଘର କେର ଏବଂ େସଠାେର अ~ା Cଏ  
 ଏଇ ପ�ୀ ୧୬ େସମି ପଯ�'� ବଢିପାେର ଏବଂ 
୩୪ରୁ ୪୬ ଗ�ାମ 
ଓଜନ େହାଇଥାଏ 
ଏ� ପ�ୀ 
Dବ� େବଗେର ପାଣି 
ଉପେର ଉଡ଼ିପାେର 
ପାଣିତେଳ kବା 
ମାଛକୁ ସହଜେର 
େଦnବାପେର ଏ� 

ପ�ୀ Dବ� େବଗେର ଉଡ଼ି ପାଣିତେଳ kବା ମାଛକୁ 
ଧ�ପାେର  
୬. କୁ�ାଟୁଆ (Greater coucal) 
 େକାଇm ଜାDୟ ଏ� ପ�ୀ େଦnବାକୁ କାଉପ� 
େହାଇଥାଏ ଦ�ିଣ 
ଏସିଆର अେନକ 
େଦଶ ଯଥା pରତ, 
ଚୀନ, େନପାଳ, 
ଇେ~ାେନସିଆ ଆC 
େଦଶେର ଏ� ପ�ୀ 
େଦଖାଯାଆs 
କାଉପ� 
େଦଖାଯାଉkବା ଏ� 
ପ�ୀର ଲjା �«ଥାଏ ଏବଂ େଡଣାର ର� ଧୁସର 
ବାଦାମୀ େହାଇଥାଏ ଏମାେନ ସବୁପ�କାର ପ�େବଶେର 
େଦଖାଯାଆs, ଘ� ଜ�ଲଠାରୁ ଆର� କ� ବଡ଼ ବଡ଼ 
ସହର ମାନ-େର ! ଏମାେନ େଦଖାଯାଆs ଏ� 
ପ�ୀମାେନ ବହୁଦୂର ଉଡ଼ିପାରs ନାହ_, େତଣୁ अ�କାଂଶ 
ସମୟ ଏମାେନ lm lm ବୁଲୁkବାର େଦଖାଯାଏ 
ଏମାେନ }ଟପତ�, अନ' ସରୀସୃପ- अ~ା, ଏବଂ 
ପ�ୀମାନ- ବସାରୁ ଖାଦ' େଖା? ଖାଆs େସମାେନ 
ବହୁତ ଉ¢ ସରେର ହୁଁ ହୁଁ ପ�କାରର ଶÉ ସୃ�ିକରs  
 ଏ� ପ�ୀ ୪୮ େସମି ପଯ�'� ବଢ଼ିପାେର 
ଏହାର େଦହର ର� କଳା, ଏବଂ େଡଣାର ଉପର pଗର 
ର� ଧୁସର ବାଦାମୀ େହାଇଥାଏ ଆn ଗୁଡ଼ିକ �ଲ 
ର� େଦଖାଯାଏ ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପ�ୀ ଏକାପ� 
େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ମାଇ ପ�ୀ ପୁରୁଷ अେପ�ା ବଡ଼ 
େଦଖାଯାଏ 
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 ଓଡ଼ିଶାର ପ�ାୟ ସବୁ ?ଲ² ାେର ଏ� ପ�ୀ 
େଦଖାଯାଏ, aାେନ aାେନ ଏହାକୁ କାମୁ�ଆ ବା କୁମୁଟିଆ 
ପ�ୀ େବାm ମu କୁହାଯାଏ अେନକ !ଶାସ କରs େଯ 
ଏ� ପ�ୀର ମାଂସ ଖାଇେଲ ଶାସ େ�ଗ ହୁଏନାହ_, େତଣୁ 
ଏ� ପ�ୀର अବାଧ ଶୀକାର କ�ଯାଏ    
୭. �ତରୀ (Grey francolin) 
 ଓଡ଼ିଶା �ଜ'ର अ�କାଂଶ ସମତଳ अ�ଳେର 
ଦଳବ� pବେର �ଭ�ୟେର !ଚରଣ କରୁkବା ଏ� 
ପ�ୀକୁ ଏହାର ସର ପାଇଁ �ତରୀ େବାm କୁହାଯାଏ 
i� େ�କ ଏହାକୁ ଗୁ~ୁରୀ ପ�ୀେବାm ମu କ�ଥାs 
ଏ� ଜାDୟ ପ�ୀ ସମତଳ अ�ଳର ବୁଦାkବା ଗଛ, 

ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆC 
�କଟେର ବୁm ବୁm ଖାଦ' 
େଖାଜୁkବା େଦଖାଯାଏ 
ଏମାେନ ଦଳବ�pବେର 
ବୁଲs ଏବଂ !ପଦର 
ଆଶଂକା େହେଲ 
ବୁଦାମuେର ଲୁ� ଯାଆs 

ijା ଉଡ଼ି lmଯାଆs ଏମାେନ ଏକାଠି େହାଇ 
ବୁଲୁkବା େବେଳ ବହୁତ ଶÉ କ�ଥାs i� i� 
aାନେର ଏ� ଜା�ର ପ�ୀମାନ-ୁ େପାଷାମେନଇ 
ରnବାର ଉଦାହରଣ ! େଦnବାକୁ ମିେଳ ଏବଂ pରତର 
अେନକ ପ�େଦଶେର ଏ� ଜାDୟ ପ�ୀକୁ ଲେଢ଼ଇ ପାଇଁ 
ମu ବ'ବହାର କ�ଯାଏ 
 ମuମ ଆକାରର ଏ� ପ�ୀ ୨୯-୩୪ େସମି 
ପଯ�'� ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାଇପ�ୀ ପୁରୁଷ ପ�ୀଠାରୁ 
ଆକାରେର ସାନ ହୁଏ ପ�ୀର େଦହ ବାଦାମୀ ର�ର 
େହାଇkବା େବେଳ ମୁହଁ ଏବଂ ଗଳା ହାଲୁକା �ଲ ଓ 

ବାଦାମୀ େହାଇଥାଏ ଏ� ପ�ଜା�ର ପ�ୀ ବହୁତ ଦୂର 
ପଯ�'� ଉଡ଼ିପାରs ନାହ_ ଏବଂ lm lm ଯାଆs 
ଧ�ପଡ଼ିଯିବା ଭୟେର ଏମାେନ ବଣବୁଦାେର ଲୁ� ଯାଆs 
ଏବଂ ସୁ!ଧା େଦn अÓ ଦୂରତା ପଯ�'� ଉଡ଼ିଯାଆs 
ଏମାେନ ବହୁତ ଉ¢ସରେର ଶÉ କ�ଥାs 
୮. କଜଳପା� (Black drongo) 
 अDତେର ଆnେର ଲଗାଯାଉkବା କଜଳକୁ 

ରnବା ପାଇଁ ବ'ବହାର 
କ�ଯାଉkବା ଏକ 
ପାତ� ର ଆକାରର 
�«kବା େହତୁ ଏ� 
ପ�ଜା�ର ପ�ୀମାନ-ୁ 
ଓଡ଼ିଆେର କଜଳପା� 
େବାm କୁହାଯାଏ 
ଏସିଆ ମହାେଦଶର 
ପ�େତ'କ େଦଶେର 

ଏମାେନ େଦଖାଯାଆs ଦୁଇଫାEଆ �«ପାଇଁ ଏମାେନ 
ସତ�ତା ପାଇଛs ୨୮ େସମି େଦୖଘ�'!ଶି� ଏ� 
ପ�ୀମାେନ ସାଧାରଣତଃ }ଟପତ�ମାନ-ୁ ଖାଇଥାs 
ଶସ'େ�ତ�  ଏବଂ �ଘ� ଜ���ଳେର ଏମାେନ 
ବହୁସଂଖ'ାେର େଦଖାଯାଆs ପ�ାୟତଃ ଏମାେନ !ଦୁ'ତ 
ତାର ଉପେର ବସିkବାର େଦଖାଯାଏ ଏ� ପ�ଜା�ର 
ପ�ୀମାେନ ଏମାନ-ଠାରୁ ଆକାରେର ବଡ଼ अନ' ପ�ୀ 
ଯଥା କାଉ, �ଲ ଆCମାନ-ୁ ଆକ�ମଣ କ�ବାକୁ 
ପଛଘୁ�ା Cअs ନାହ_ ଏ� ପ�ୀ ରହୁkବା अ�ଳେର 
ସାନ ପ�ୀମାେନ ��ପଦେର ର�ବାର �ଦଶ�ନ ମିେଳ 
 �iମିiଆ କଳାର�ର ଏ� ପ�ୀର �« ମଝିରୁ 
ଦୁଇଫାଳ େହାଇ ଉଭୟ ପାଶ�କୁ ବ-ା େହାଇ ର�ଥାଏ 
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ବୟ¨ପ�ୀମାନ-େର ଏ� �«ର ମupଗେର ଧଳା 
�ହ�kବାର େଦnବାକୁ ମିେଳ ଏମାନ- ଶରୀର 
ରଚନାରୁ ଏମାନ-ୁ ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପ�ୀମାନ-ୁ अଲଗା 
କ�ବା ସ�ବ ନୁେହଁ अÓବୟ¨ ପ�ୀମାନ- ¥� 
ହାଲୁକା ଧୁସର ବା ଧଳାର�ର େହାଇଥାଏ    
 ଏ� ପ�ଜା�ର ପ�ୀ अତ'� �ଭ�ୟ ଓ ଲଢୁଆ 
iସମର େବାm ଜଣାଯାଏ �ଜ ରହୁkବା अ�ଳେର 
अନ�କୃତ ପ�େବଶକେଲ, ମାତ�  ୨୮ େସମି େଦୖଘ�' !ଶି� 
ଏ� ପ�ୀ �ଜ ଆକାରଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର 
ପ�ୀମାନ-ୁ ଆକ�ମଣ କ�ପକାଏ େ¥ଟ େଗାଡ଼ ଏବଂ 
ଫୁe�� ଶରୀର େହତୁ ଏହା ପବନେର !�ନ�  ପ�କାର 
କଳାବା? େଦଖାଇ ଦୂରେର kବା }ଟମାନ-ୁ 
ଧ�ପାେର େବେଳ େବେଳ ଏମାେନ ପଡ଼ିଆ ମାନ-େର 
ଘାସ ଚରୁkବା ଗାଇେଗାରୁ- ପିଠିେର ବସିkବା 
େଦଖାଯାଏ 
୯. ଶୁଆ (Rose ringed parakeet) 
 ଏହା ଶୁଆ ପ�ଜା�ର ଏକ ପ�କାରର ପ�ୀ 
ସବୁଜ ର�ର ଏ� ପ�ୀକୁ ସାଧାରଣତଃ େ�କମାେନ 
�ଜ ଘେର େପାଷାମେନଇ ରnଥାs ଏବଂ ଏ� ପ�ୀ 
ମନୁଷ'ର କଥାକୁ 
अନୁସରଣ କ�ପାେର 
ଏବଂ ପ�ୀ େହାଇkବା 
ସେe  ମନୁଷ'ମାନ- ପ� 
ବ'ବହାର କ�ପାେର 
ଘର ମାନ-େର ପି«� 
�ତେର kବା ପ�ୀମାେନ 
ସାଧାରଣତଃ ଘରକୁ 
ଆସୁkବା ନୂଆ 

େ�କମାନ-ୁ େଦnେଲ !�ନ�  ପ�ଶ� ପl�ପାରs 
 ପ�ାୟ ୪୦ େସମି େଦୖଘ�' !ଶି� ଏ� ପ�ୀ ଜ�ଲ 
ଏବଂ ପାବ�ତ'ା�ଳେର େଦଖାଯାଆs, i� କ�ମବ��Ôୁ 
ସହରୀକରଣ େହତୁ ବe�ମାନ ଏ� ପ�ୀମାନ-ୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 
ଦଳେର ସହର ମuେର ଏବଂ ସହର ବାହାେର kବା 
ଗଛର େକାରଡ଼ମାନ-େର ବସା ବା�ି ର�ବାେର 
େଦଖାଯାଏ ଏ� ପ�ୀମାେନ ପ�ାୟତଃ ହଳ ହଳ େହାଇ 
ରହs ଏ� ପ�ଜା�ର ଶୁଆମାନ-େର ପୁରୁଷ ଶୁଆର 
େବକେର �ଲ ଓ କଳାର�ର ଗାର େଦଖାଯାଏ, i� 
ମାଇଶୁଆ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶୁଆମାନ-େର େଦଖାଯାଏନାହ_ 
 ଏ� ପ�ଜା�ର ପ�ୀମାେନ ବହୁତ ଶÉ ସୃ�ିକ� 
ଆକାଶେର ଉଡ଼ିଯାଉkବାର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଏମାେନ 
ଦଳବ�pବେର ଆହାର अେନ ଷଣେର ଯାଇଥାs 
ଜନବସ� �କଟେର ରହୁkବା ଏ� ପ�ୀମାେନ 
ଦୂରaାନକୁ ଯିବାର ଉଦାହରଣ ନାହ_ ଏମାେନ 
ସାଧାରଣତଃ େଗାଟିଏ aାନେର ବସ� ସୃ�ିକ� ରହs 
i� ଏମାେନ ଫସଲ अମଳ ସମୟେର ଫସଲକୁ ନ� 
କରୁkବା େହତୁ ଏମାନ-ୁ ଶୀକାର କ�ଯିବାର 
େଦଖାଯାଏ !େଶଷତଃ ମକା ଜାDୟ ଫସଲକୁ ଏମାେନ 
ନ� କ�Cअs    
୧୦. ବଣି (Common myna) 
 ସାଧାରଣତଃ ବଣି 
ବା  ମଇନା ବା pରDୟ 
ମଇନା pବେର ପ��ତ 
ଏ� ପ�ୀ ଦଳ ଦଳ େହାଇ 
ବସବାସ କରs 
ଜନବସ� �କଟେର 
ଏମାେନ ର�ବାର 
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େଦଖାଯାଏ ବe�ମାନ ଓଡ଼ିଶାର !�ନ�  
ସହରମାନ-େର ମu ଏମାେନ ବହୁ ସଂଖ'ାେର େଦଖା 
େଦଇଥାs }ଟପତ� ସ�ତ !�ନ�  ଗଛର ଫୁଲ ଓ 
ଫଳ ଏମାେନ ଆହାର pବେର ଗ�ହଣ କରs 
ଜନବସ� �କଟେର ବସବାସ କରୁkବା ବଣିମାେନ 
ମନୁଷ'ମାେନ େଫାପାଡ଼ି େଦଉkବା ଖାଦ'କୁ ଗ�ହଣ 
କ�ଥାs 
 pରDୟ ସଂ¨ୃ�େର ଏମାନ-ର �ଦଶ�ନ 
ର��, ଉଭୟ ସଂ¨ୃତ ଓ ପ�ାକୃତ pଷାେର mପିବ� 
अେନକ ଗ�Õେର ମu ଏ� ପ�ୀମାନ- !ଷୟେର 
ଉେଲ²ଖ ର�� ମଇନା ଶÉ ��ୀରୁ अଣାଯାଇkବା 
େବେଳ ଏହା ସଂ¨ୃତ ଶÉ ମଦନରୁ ଉ�ୃତ େବାm 
ଜଣାଯାଏ 
 ବଣିମାନ- ସଂଖ'ା Cନକୁ Cନ ବହୁଳମାତ� ାେର 
ବୃ�ିପାଉkବା ଦୃ�ିରୁ ୨୦୦୦ ମସିହାେର ଏ� ପ�ୀକୁ 
!ଶର ସବୁଠାରୁ ଦୃତେବଗେର ବୃ�ିପାଉkବା ପ�ଜା� 
େବାm େଘାଷଣା କ�ଯାଇk� !ଶର ସେବ�ା¢ 
ମାନ'ତା ପାଇkବା ଶେହ ପ�ୀମାନ- ମuେର ଏହା 
ଉପରର �� ମuେର ରେହ, ଯାହା େଜୖବ!!ଧତା, 
କୃଷିପ�ଣାଳୀ ଓ ମନୁଷ'ର ବ'ବହାରକୁ େନଇ 
ପ�ବe�ନଶୀଳ େବାm କୁହାଯାଏ i� ଫସଲ ନ� 
କରୁkବା େହତୁ अେ��mଆେର ଏ� ପ�ୀକୁ 
ପ�େବଶପାଇଁ ହା�କାରକ େବାm କୁହାଯାଇ�  
 ସାଧାରଣତଃ ଏହା ସମତଳ ଭୁଇଁେର ଘାସ 
ମଝିେର ବୁmବୁm ଝି{ିକାମା� ଖାଏ ଭୂମିଉପେର 
lmବା ସହ ଏହା େଡଇଁ େଡଇଁ ମu ଯାଏ ଏବଂ ବହୁଦୁର 
ପଯ�'� ଉଡ଼ିଯାଇପାେର 
    

୧୧. େକା��ଖାଇ (Indian grey hornbill) 
 pରDୟ ଉପ�ୀପେର େଦଖାଯାଉkବା अେନକ 

ହ��!ଲ୍ ମାନ- ମuେର 
େକା��ଖାଇ ବା ଇ~ିଆନ୍ 
େଗ� ହ��!ଲ୍ अନ'ତମ 
ପ�ାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର 
ଏବଂ କାକେପାଇ ଗଛେର 
ଦୁଇ ଦୁଇ ହଳ େହାଇ 
ଏମାେନ ରହs ଏ� 
ପ�ୀର ଶରୀରେର 
ପାଉଁଶିଆ ର�ର ପର 
ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର େପଟ 
ହାଲକା ପାଉଁଶିଆ ବା ଧଳା 

ର�ର େହାଇଥାଏ ଏହାର ଥ{ ମୁ�ଆ ଏବଂ 
ବକ� ାକାର େହାଇଥାଏ, ଯାହା ଉପେର ଏକ ଧାରୁଆ 
ଥ{ପ� ଥାଏ ଏ� ପ�ୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ?ଲ² ାେର 
େଦnବାକୁ ମିEଥାs i� अେନକ ସମୟେର ଏ� ପ�ୀ 
ସହ��ଳେର ମu େଦଖାେଦଇଥାs ଗ«ାମ ?ଲ² ାେର 
ବ�ହF ପୁର ସହର ମଝିେର kବା अେନକ ବୃହତ 
ବୃ�ମାନ-େର ଏମାନ-ୁ ବହୁ ସଂଖ'ାେର େଦnବାକୁ 
ମିେଳ 
 ଏହା ଏକ ମuମ ଆକାରର ପ�ୀ ଯାହା ପ�ାୟତଃ 
ଷାଠିଏ େସମି ପଯ�'� ଲjା େହାଇଥାଏ ଉଡ଼ିବା 
ସମୟେର ଏହା େଡଣା େଖାmେଲ ପରସବୁ ଗାଢ଼ପାଉଁଶିଆ 
ର�ର େଦଖାଯିବା ସ�ତ ପରର अଗ ଧଳା େଦଖାଯାଏ 
ଏ� ପ�ୀର ଆn �ଲ ijା କଳା ର�ର େଦଖାଯାଏ 
ପୁରୁଷ ପ�ୀମାନ- ଥ{ अେପ�ାକୃତ pେବ ଲjାଥାଏ 
¯ୀ ପ�ୀମାନ- ଥ{ ଇଷତ୍ ହଳCଆ ର�ର 
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େହାଇଥାଏ 
 ଏ� ପ�ୀ aଳpଗେର ରହୁkବା େବେଳ 
େକା�� ନାମକ !ଷା� ଫଳ ଖାଇ ବ�ୁkବା େହତୁ 
ଏହାକୁ େକା��ଖାଇ େବାm ଓଡ଼ିଶାେର କୁହାଯାଏ 
ଆ?କାm ଏ� ପ�ୀମାନ- ସଂଖ'ା କମ େହଉkବାରୁ 
ଏହାକୁ !ଶ ବନ'ପ�ାଣୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସଂର�ିତ 
ପ�ୀମାନ- େଗା<ୀେର अ�ଭ�ୂ� କ�ଯାଇ�    
୧୨. ମୁ�ଆ (Scaly breasted munia) 
 ଘର ଚଟିଆ ପ� ଆକାରର ଏ� ପ�ୀର ¥�େର 

ମାଛକା� ସଦୃଶ �ହ�  kବା େହତୁ 
ଏହାକୁ େ¨m େବ� େ�ଡ଼ ମୁ�ଆ 
େବାm କୁହାଯାଏ ଏ� ପ�ୀର 
ପିଠି ବାଦାମୀ ର�ର େହାଇkବା 
େବେଳ ¥�େର ମାଛକା� ପ� 
ଦାଗ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର 
କଳାର�ର େ¥ଟ, ମୁ�ଆ 
ଥ{ଥାଏ 
 ଘାସ ଗଛର ମ«ି, }ଟ ଓ 

ଫଳ ଆC ଖାଇ ଏମାେନ ବ�s, େତଣୁ ସମତଳ अ�ଳ 
ମାନ-େର ବହୁଳ ସଂଖ'ାେର େଦଖାଯାଆs ଏମାେନ 
ଦଳବ� pବେର ରହs ଏବଂ ପର�ର ସହ �ମ� 
ସରେର �ସିଲ ମା�ବାପ� ଶÉକ� କଥା ହୁअs ଏ� 
ଜା�ର ପ�ୀମାେନ େଯାଡ଼ିେହାଇ ରହs ଏବଂ କାଶତ~ୀ, 
କାଠିକୁଟା, ଘାସ, ବାଉଁଶପତ�  ଆC ବ'ବହାର କ� 
ଗଛମାନ-େର, ijା ଘର ମାନ-ର େଭ{ିେଲଟର 
�କଟେର ଘର �ଆ� କରs 
 ଏ� ପ�ୀ pରତ, ଶ�ୀଲ-ା, ଇେ~ାେନସିଆ ଏବଂ 
ଫିmପାଇନ୍ ସ ଆC େଦଶେର େଦଖାଯାଆs ଏ� ପ�ୀ 

୧୧-୧୨ େସମି ଲjା ଏବଂ ୧୨-୧୬ ଗ�ାମ ଓଜନର 
େହାଇଥାs ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପ�ୀ ଏକା ପ�କାର 
େଦଖାଯାଆs, ପୁରୁଷ ପ�ୀମାନ- େଦହର ଦାଗ ମାଇ 
ପ�ୀ अେପ�ା अ�କ ଗାଢ଼ େହାଇଥାଏ ସାନ 
ପ�ୀମାନ- ¥�େର ଦାଗ ନଥାଏ ଏ� ପ�ୀମାେନ 
ଦଳେର ରହs ଏବଂ େବେଳ େବେଳ ଶତା�କ ପ�ୀ 
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଦଳେର ର�kବା େଦଖାଯାଏ 
୧୩. ସନବାଡ଼� (Purple rumped sunbird) 
 pରDୟ ଉପ�ୀପେର େଦଖାେଦଉkବା 

ସନବାଡ଼� ବା ହମିଂ ବାଡ଼� 
େଶ�ଣୀର ଏହା ସବୁଠାରୁ 
ସାଧାରଣ pବେର 
େଦଖାେଦଉkବା ପ�ୀ 
ବହୁତ ସାନ ଆକାରର 
ଏ� ପ�ୀ !�ନ�  

ଫୁଲଗଛରୁ ଫୁଲ ମuେର kବା ମହୁ ଖାଇବାର 
େଦଖାଯାଇଥାଏ ଛୁଆ ସାନ k�େବେଳ ଏ� ପ�ୀ 
େବେଳ େବେଳ }ଟପତ-ର ଶୀକାର ମu କେର ଏ� 
ପ�କାରର ପ�ୀ ବହୁତ ଦୂର ପଯ�'� ଉଡ଼ି 
ଯାଇପାେରନାହ_ ଏବଂ अ�କାଂଶ ସମୟ ଏମାେନ 
!�ନ�  ଫୁଲଗଛେର ଡାଳକୁ ଡାଳ େଡଉଁkବା 
େଦଖାଯାଏ  
 ଏ� ପ�ୀ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଝୁଲୁkବା ବସା �ମ�ାଣ 
କେର ଏବଂ େସଠାେର अ~ାCଏ ପୁରୁଷ ପ�ୀମାନ- 
ର� ଗ��ଆ ବାଈଗଣୀ ଓ �ଳ େହାଇkବା େବେଳ 
େପଟ ହଳCଆ ijା ବାଇଗଣୀ େହାଇଥାଏ ଏବଂ 
େଦହର ଉପର अଂଶ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ର� େହାଇଥାଏ 
େସ�ପ� ମାଇ ପ�ୀମାନ- େଦହ ହଳCଆ ଓ ଉପର 
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pଗ ଧୁସର ର� େହାଇଥାଏ  
 ଏ� ପ�ୀ ଦଶ େସମିରୁ ! ସାନ େହାଇଥାଏ 
ଏବଂ ଏହାର ଥ{ ମuମ ଆକାରର ଓ ବ-ା େହାଇଥାଏ, 
ଯାହା �ା� େସମାେନ ଫୁଲ �ତରୁ ମହୁ ବାହାର 
କ�ଥାs ଏମାେନ ଫୁଲ �କଟେର अେନକ ସମୟ ଉଡ଼ି 
ଉଡ଼ି ମହୁ ବାହାର କ�ପାରs ଏ� ସମୟେର ଏମାନ- 
େଡଣା ମି�ଟେର ୩ଶହ ଥରରୁ अ�କ ଥର ହmଥାଏ 
ଯାହା ଫଳେର ଏମାେନ ଶନୂ'େର ଝୁmର� ମହୁ ବାହାର 
କ�ପାରs 
 ଏ� ପ�ୀ ଦ�ିଣ pରତ ସେମତ ଶ�ୀଲ-ା, 
ବ�ଳାେଦଶ ଇତ'ାC aାନେର େଦଖାଯାଆs ପ�ାୟତଃ 
ଫୁଲ ଗଛ ରହୁkବା अ�ଳମାନ-େର ଏମାନ-ୁ 
େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ସହ��ଳେର ବଗିlମାନ-େର 
ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏମାେନ େକୗଣସି 
େଗାଟିଏ aାନେର अ�କ ସମୟ ରହs ନାହ_ ଏବଂ ଏ� 
ପ�ୀ ଜନବସ� ଠାରୁ ଦୂରେର kବା ଘ� ଜ�ଲ 
अ�ଳେର ! େଦଖାଯାଆs ନାହ_ 
୧୪. େଗାବ� / କୁ~ାnଆ ଚେଢ଼ଇ  
(Jungle babbler) 
 अÓ ଘ� ଜ�ଲ ମାନ-େର ଏବଂ େବେଳ 
େବେଳ ବଗିlମାନ-େର ଏମାନ-ୁ ଦଳେର ବୁଲୁkବାର 
େଦଖାଯାଏ ଏମାେନ ଏକ ସତ� ପ�କାରର ଚୁ ଚୁ ଶÉ 
କ�ଥାs ଏବଂ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ େଡଇଁ େଡଈଁ ବୁଲs 
ତେଳ ପଡ଼ିkବା 
ଖାଦ'ଶସ', }ଟ 
ଆCକୁ ଖାଆs ଏ� 
ପ�ୀମାେନ ପ�ାୟତଃ 
ଛअରୁ ଦଶ ସଂଖ'ାେର 

ଦଳବ�pବେର ବୁm ବୁm ଖାଦ' अେନ ଷଣ କରୁkବାରୁ 
ଏମାନ-ୁ ସାତଭଉଣୀ ପ�ୀ େବାm ମu କୁହାଯାଏ    
 ଏ� ପ�ୀ pରDୟ ଉପ�ୀପର अ�କାଂଶ 
अ�ଳେର େଦଖାଯାଆs େବେଳ େବେଳ ଏ� ପ�ୀ 
ସହ��ଳ ମuେର kବା ବଡ଼ ବଗିlମାନ-େର !ଚରଣ 
କରୁkବା େଦଖାଯାଏ  ଏ� ପ�ଜା�ର ପ�ୀମାନ-ର 
େଡଣା ବହୁତ େ¥ଟ େହାଇkବାରୁ ଏମାେନ अ�କ ଦୂର 
ପଯ�'� ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାରs ନାହ_ ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ ପ�ୀ 
ଏକାପ�କାର େଦଖାଯାଆs ଏ� ପ�ୀମାେନ ହାଲକା 
ଧୁସର ର�ର େହାଇkବା େବେଳ ଏମାନ- ଥ{ େ¥ଟ 
ଏବଂ ଇଷତ ହଳCଆ ର�ର େହାଇଥାଏ େପଟ pଗର 
ର� अ�କ ଗ��ଆ େହାଇkବା େବେଳ େବକ ଓ ¥� 
pଗେର ଛଉଛଉଆ ଦାଗ ! େଦଖା ଯାଇଥାଏ  
 ଏ� ପ�ୀମାନ- ଦଳ େଯଉଁaାନେର ଥାଏ 
େସଠାେର ଏମାେନ ବହୁତ ଶÉ କ�ଥାs ଏବଂ 
ଜନବସ� अ�ଳେର �ଭ�ୟେର !ଚରଣ କ�ଥାs 
ଏମାନ- େଦହର ର�ପାଇଁ ଏମାନ-ୁ େଗାବ� ପ�ୀ 
େବାm କୁହାଯାଏ  
୧୫. ପାଣି କୁଆ (Little cormorant) 
 ଏହା ଏକ ଜଳଚର ପ�ୀ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର େଯ 
େକୗଣସି ଜଳାଶୟେର ଏ�ମାନ-ୁ �ଭ�ୟେର !ଚରଣ 
କରୁkବା େଦnବାକୁ ପାଇେବ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ଓ 

अପ�ହ�େର ଏମାେନ 
େଡଣା େମେଲଇ ଜଳାଶୟ 
ଧାରେର kବା ପଥର 
ମାନ- ଉପେର अେନକ 
ସମୟ ବସିର�kବା 
େଦnବାକୁ ମିେଳ 
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ପ�ାୟତଃ ଏକା ijା େ¥ଟ େ¥ଟ ଦଳେର अÓପାଣିkବା 
କାଦୁଆ अ�ଳେର ଏ� ପ�ୀମାନ-ୁ େଦnବା ମିେଳ 
ଏମାେନ ପାଣି�ତେର ବୁଡ଼ି ର� ମାଛ ଶୀକାର 
କ�ପାରs ଏମାେନ ସମୁଦ� , ହ�ଦ, େପାଖରୀ, ଇତ'ାC 
aାନମାନ-େର ! େଦଖାଯାଆs 
 ଏ� ପ�ୀ କାଉପ� କଳା ମଚମଚ େହାଇkବା 
ଏବଂ ପାଣିେର ରହୁkବା େହତୁ ଏହାକୁ ପାଣିକୁଆ େବାm 
ମu କୁହାଯାଏ ଏ� ପ�ୀ ୫୦ େସ{ିମିଟର ପଯ�'� 
ଲjା େହାଇଥାଏ ଏହାର ଶୀର େଗାmଆ େହାଇkବା 
େବେଳ ଥ{ ମୁ�ଆ ଓ ହୁକ୍ ପ� େହାଇଥାଏ ଯCଓ 
ଏ� ପ�ୀ ଜଳଚର i� ଏହା ଉ¢ ଗଛର ଉପର 
ଡାଳମାନ-େର ବସା �ଆ� କ� अ~ା େଦଇଥାଏ 
ଏବଂ अନ' ଜଳଚର ପ�ାଣୀମାନ- ସହ ବସବାସ 
କ�ଥାଏ �ଜ ବସାଠାରୁ ଦୂରେର kବା ଜଳାଶୟ 
ମାନ-ୁ ଏହା ଉଡ଼ିଉଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ସଂuାପବୂ�ରୁ ବସାକୁ 
େଫ�ଆେସ 
 ଏ� ପ�ଜା�ର ପ�ୀମାନ-େର ପୁରୁଷ ଓ ମାଇ 
ପ�ୀକୁ ���ବା ସ�ବ ନୁେହଁ, i� ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ 
ପ�ୀ ମାଇ अେପ�ା ବଡ଼ େହାଇଥାଏ ଏ� ପ�ୀମାେନ 
ପାଣିେର ପହଁ�ବା ସ�ତ ଉଡ଼ିବାେର ମu ପାର�ମ 
ପାଣିମuେର अ�କ ସମୟ ବୁଡ଼ିର� ଏମାେନ ମାଛ 
ଧ�ଥାs 
୧୬. େକାଇm (Asian Koel) 
 pରDୟ ସ�ୀତ ଦୁ�ଆେର େକାଇm ଶÉର 
ବହୁଳ ବ'ବହାର 
େଦnବାକୁ ମିେଳ ଏହା 
କାଉ ପ� େଦଖାଯାଉkବା 
ଏକ ପ�ୀ, ଯାହା 

ସାଧାରଣତଃ pରDୟ ଉପ�ୀପ ସେମତ ଚୀନ ଏବଂ 
ଦ�ିଣପବୂ� ଏସିଆର अେନକ େଦଶେର େଦଖାଯାଏ 
 େକାଇm ଏକ ଲjା �« kବା ପ�ୀ, ଯାହା ୩୯-
୪୬ େସମି ପଯ�'� ବଢ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ୧୯୦-୩୨୭ ଗ�ାମ୍ 
ପଯ�'� ଓଜନ େହାଇଥାଏ ଏ� ପ�ଜା�ର ପୁରୁଷ ପ�ୀ 
କଳାର�ର େହାଇଥାs, ଏମାନ- ଥ{ ପାଉଁଶିଆ ଗାଢ଼ 
ସବୁଜ ର�ର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଆn ଗାଢ଼ �ଲ ର�ର 
େହାଇଥାଏ ମାଈ ପ�ୀମାେନ ପାଉଁଶିଆ ର�ର େହବା 
ସହ ଏମାନ- ଶରୀରେର ଧଳା ଏବଂ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ 
ର�ର �ଟ �ଟ େଦଖାଯାଏ ସମୁଦାୟ ଶରୀରେର 
ଧଳାକଳା ଦାଗ େଦଖାଯାଏ  ପ�ାୟତଃ ଏମାେନ େଯାଡ଼ି 
େହାଇରହs, ଏବଂ ଗଭ�ଧାରଣ ସମୟେର ଏମାେନ 
କାଉମାନ- ବସାେର अ~ାCअs, ଯାହାକୁ କାଉ 
ପାଳନେପାଷଣ କ�ଥାଏ 
 ଗଭ�ଧାରଣ ଋତୁ ଆସିେଲ ଏମାେନ ବହୁତ ସୁ�ର 
ସରେର ଶÉମାନ ସୃ�ି କ�ଥାs, ଯାହାକୁ pରDୟ 
ଶା¯ୀୟ ସଂଗୀତେର ପ�ମତାନ େବାm ମu କୁହାଯାଏ 
ଖ�Cନେର ଆj ଗଛେର ବଉଳ ଆସିବା ସମୟେର 
ଏମାେନ େଦଖାଯାଆs, ଏବଂ pରତେର ମା¢� ଠାରୁ 
अଗ� ପଯ�'� ଏମାନ- କୁଉ କୁଉ ଶÉ ଶୁଣିବାକୁ 
ମିEଥାଏ 
୧୭. ବାm ଶୁଆ (Green bee eater) 
 ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫି� }ୟ ମହାେଦଶର अେନକ 
େଦଶେର ଏମାନ-ୁ 
େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ 
ଶୁଆପ� ସବୁଜ ର�ର 
ଶରୀର ସ�ତ ଲjା ଓ 
ବ-ା ଥ{ ଏମାନ- 
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ପ�ଚୟ େଦଇଥାଏ ଘାସ kବା ମଇଦାନ 
अ�ଳମାନ-େର ଏମାେନ ବସ� କ�ଥାs ଏବଂ 
}ଟପତ�ମାନ-ୁ ମା� ଖାଇଥାs  
 ଏ� ଜା�ର ପ�ୀ ୯ ଇ� ପଯ�'� ଲjା 
େହାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର अେନକ ଉପପ�ଜା� ର�� 
େଯଉଁଠି ଲjା �« େଦଖାଯାଇଥାଏ ସମୁଦାୟ ପ�ଜା� 
ସବୁଜ ର�ର େହବା ସ�ତ ଗଳା ଓ �«ପାଖେର 
େବେଳ େବେଳ �ଳ ର�ର େଦଖାଯାଇଥାଏ ଏମାନ- 
ଆnର ଉଭୟ ପାଶ�େର କଳା ର�ର େରଖା େଦଖାଯାଏ 
ଆnର ର� ହାଲୁକା ବାଦାମୀଠାରୁ �ଲ ! 
େହାଇପାେର ଥ{ ସେମତ ଆn ପଯ�'� अ�ଳ 
କଳାର�ର େହାଇଥାଏ 
 ଏମାେନ ବାଲୁକା ମାଟିେର ଗାତ େଖାE ବସା କ� 
ରହs ଏବଂ अେନକ ସମୟେର ନ�ପଠାେର ଏବଂ ବାm 
ରହୁkବା aାନମାନ-େର ଏମାେନ ଗାତେଖାE ର�ବାର 
େଦଖାଯାଏ ଏମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବୁଲs, ଏବଂ 
ଉଡ଼ୁkବା ସମୟେର ଏମାନ- େଖା� େଡଣା େଦnବାକୁ 
अତ'� ମେନାରମ �େଗ 
୧୮. ଘର ଚଟିଆ (House Sparrow) 
 !ଶର ସମ� େଦଶେର େଦଖାଯାଉkବା ଏ� 
ସାଧାରଣ ପ�ୀ ଆମ ଘର अଗଣାେର ବୁm ବୁm ଧାନ ଓ 
अନ' ଶସ' ଖାଉkବାର अେନକ େଦnkେବ ୧୬ େସମି 
େଦୖଘ�' !ଶି� ଏ� ପ�ୀ 
୨୪ରୁ ୪୦ ଗ�ାମ୍ ଓଜନ 
ପଯ�'� େହାଇପାେର 
ମାଈ ପ�ୀ ଓ ଶିଶୁମାନ- 
େଦହର ର� ହାଲୁକା 
ପାଉଁଶିଆ ବାଦାମୀ ର�ର 

ହୁଏ i� ପୁରୁଷ ପ�ୀମାନ-ର ର� ଗାଢ଼ େହାଇଥାଏ 
ଏବଂ ଶରୀରେର କଳା, ଧଳା ଓ ବାଦାମୀ ର�ର �ହ�  
େଦଖାଯାଏ ଏହା !ଶର ସବୁଠାରୁ अ�କ େଦଶେର 
େଦଖାଯାଉkବା ପ�ୀ pବେର ପ�ଗଣିତ  
 ଏ� ପ�ୀ ସାଧାରଣତଃ ଜନବସ� 
अ�ଳମାନ-େର େଦnବାକୁ ମିଳs ଏମାେନ ଗ�ାମା�ଳ 
ସେମତ ସହ��ଳେର ମu େଦଖାଯାଆs ଯCଓ 
ଏମାେନ !ଶର अେନକ େଦଶେର େଦଖାଯାଆs, 
ଏମାେନ i� ଘ� ଜ�ଲ ଓ ଗଛଲତା kବା 
aାନମାନ-େର େଦଖାଯାଆs ନାହ_ ଜନବସ� 
अ�ଳେର ଏମାେନ ତେଳ ପଡ଼ିkବା ଶସ' ଓ !�ନ�  ଦାନା 
ଖୁ�ି ଖୁ�ି ଖାଇଥାs, i� େବେଳ େବେଳ ଏମାେନ 
}ଟପତ� ଖାଇବାର ! େଦଖାଯାଏ !�ଡ଼ି, ଛ�ାଣ, 
�ଲ, େପl ଜାDୟ ପଶୁପ�ୀ ଏମାନ-ୁ ଶୀକାର 
କ�ବାର େଦଖାଯାଏ  
 !ଶର अେନକ େଦଶେର ଏମାେନ 
େଦଖାଯାଉkବା ସେe  pରତେର अେନକ aାନେର 
ଏମାନ- ସଂଖ'ା अତ'� କମ େହାଇଯିବା ��ାର !ଷୟ 
େହାଇ�, ଏବଂ ଏkପାଇଁ ଘର ଚଟିଆର ସଂର�ଣପାଇଁ 
!�ନ�  େଯାଜନାମାନ କାଯ�' କରୁ� 
୧୯. ବାଇ ଚେଢ଼ଇ (Weaver Bird) 
 ବାଇ ଚେଢ଼ଇକୁ ଇଂେର� pଷାେର ୱିଭର ବାଡ଼� 
ବା ବୁଣାକାର ପ�ୀେବାm 
କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏ� 
ପ�ଜା�ର ପ�ୀମାେନ କୁଟା, 
ଧାନ ଓ ଘାସ ପତ�  ଆCର 
ବ'ବହାର କ� अÞୁତପବୂ� 
ବସାମାନ �ଆ� କରs 
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अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଓଡ଼ିଆେର େଗାଟିଏ କଥା ର��, ‘ବାଈ ଚେଢ଼ଇର i 
ଯାଏ, ବାଆ କେଲ ବସା େଦାହଲୁଥାଏ’ 
 !�ନ�  ଗଛର ଡାଳରୁ ତଳକୁ ଝୁmର�ବା ଭE 
ଘର ଏମାେନ �ଆ� କରs ଯାହା �ତରକୁ ପ�େବଶ 
କ�ବା ପଥ ତଳପଟକୁ ଥାଏ, ଏହା ଫଳେର ବସା 
�ତରକୁ ପାଣି ପଶିପାେର ନାହ_, ଏବଂ ସାପ ଆC 
ସ�ସୃପ ! ପଶିପାରs ନାହ_ କ{ା ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ, 
ତାଳ ଗଛ ଆCେର ଏମାେନ ବସା କରs, େଯଉଁଠିକୁ 
େକୗଣସି ସରୀସୃପ ପ�େବଶ କ�ପା�ବ ନାହ_ ବଷ�ା ଓ 
ଖାଦ'ାେନ ଷଣେର ଏମାେନ େବେଳ େବେଳ अେନକ ଦୂର 
ପଯ�'� ଯାତ� ା କ�ବା େଦଖାଯାଏ 
 pରତର अେନକ �ଜ'େର ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ 
ମିେଳ, ଏମାନ-ୁ ���ବାପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନ- 
ମୁ~ଉପେର kବା ହଳCଆ ର�ର ଚୁଳ ଯେଥ� ଘର 
ଚଟିଆଠାରୁ ସାମାନ' ବଡ଼ ଆକାରର ଏ� ପ�ୀ अତ'� 
ପ�ଶ�ମୀ ଶ� ମୁ�ଆ ଥ{େର ଏମାେନ ଘାସ ପତ� , 
କାଠି କୁଟା େଗାେଟଇ ଆଣି �ଜପାଇଁ ବସା କ�ଥାs 
ସହ��ଳମାନ-େର ! ଏମାନ-ୁ େଦnବାକୁ ମିେଳ, 
ଏବଂ ତାଳ ijା ଖଜୁରୀ ଗଛ kବା अ�ଳେର ଏମାେନ 
ବସା ବା�s, ଏବଂ अେନକ ସମୟେର !ଦୁ'ତ ତାରରୁ 
ଏମାନ- ବସା ଝୁଲୁkବା େଦnବାକୁ ମିEଥାଏ ଏମାେନ 
ଶସ' अମଳ ସମୟେର ଶସ'କୁ ହା� ଘଟାଉkବାରୁ 
lଷୀମାେନ ଏମାନ-ୁ ଶସ'େ�ତଠାରୁ ଦୂେରଇ 
ରnବାପାଇଁ େଚ�ା କରs  
୨୦. ପା� (The rock pigeon) 
 ଏ� ପ�ୀ ଆେମ ସବୁେବେଳ ସବୁଠାେର 
େଦnପା�ବା ଘରର େଭ{ିେଲଟର, ଝରକା ଉପର 
ଥାକ ଆC aାନେର ଏମାେନ ବସାବା�ି ରହs 

କାଠିକୁଟା ଏକାଠି କ� ବସାକ� ର�ବାେର ଏମାେନ 
ପାର�ମ ଏହା ବ'Dତ ଏମାେନ ଧାନକଳ �କଟେର 
ଶହ ଶହ ସଂଖ'ାେର େଦଖାଯାଆs ଏମାେନ 
ଏକାସା�େର ଆକାଶେର ଉଡୁkବା େବେଳ େଦnବାକୁ 
ବହୁତ ଭଲ �େଗ ଓଡ଼ିଶାର !�ନ�  
େଦବାଳୟମାନ-େର ଏମାନ- ସଂଖ'ା अ�କ 
ଜଗନ� ାଥ ମ�ିରେର ଏମାନ- ସଂଖ'ା ବହୁତ ଏବଂ 
ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଣେର ଏମାନ- !ଷୟେର ଉେଲ²ଖ ର�� 
‘ମଁୁ ତ ବଡ଼ େଦଉଳର ପା�େର...’ ଓ ‘ମନ ପା�େର... 
ଶ�ୀେ�େତ�  ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି i...’ ଏମାେନ ପାହାଡ଼ିଆ 
aାନମାନ-େର ! ବସା କ� ରହs 
 ପା�ମାେନ 
�ଳ ମିଶା ପାଉଁଶିଆ 
ର�ର ହୁअs ଏବଂ 
ଏମାନ- େଡଣାେର 
କଳାଦାଗ 
େଦଖାଯାଏ ମୁ~ଟି 
ଗାଢ଼ �ଳ ଓ ପାଉଁଶିଆ ର�ର ହୁଏ ¥� ହଳCଆ, 
ସବୁଜ, ଏବଂ େ��ତ ର�ର େହାଇଥାଏ ଆn 
ନାର�ୀ, �ଲ ijା ସୁେନm ର�ର ହୁଏ ପୁରୁଷ ଓ 
ମାଇ ପ�ୀ �ତେର େକୗଣସି ପାଥ�କ' େଦଖାଯାଏନାହ_ 
ଏ� ପ�ଜା�ର ପ�ୀମାେନ ଏକ ସାଥୀବ�� ଏବଂ ଏମାେନ 
େଯାଡ଼ି େହାଇ ରହs ଏବଂ ଶିଶୁ ପ�ୀ ଜନF େହବାପେର 
ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାଈ ପ�ୀ ମିEମିଶି ତା’ର uାନଯତ�  
�अs 
 ଏ� ଜାDୟ ପ�ୀ ୨୯-୩୭ େସମି ପଯ�'� ଲjା 
ହୁअs ଏ� ପ�ୀର େଖା� େଡଣା ୭୦ େସମି ପଯ�'� 
ଲjା େହାଇପାେର ୨୩୮ରୁ ୩୮୦ ଗ�ାମ ପଯ�'� ଓଜନ 
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ହୁଏ ଏ� ପ�ୀମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଜମିଉପେର 
ପଡ଼ିkବା ଶସ'କୁ ଖାଆs ପାଣି ପିଇବା ସମୟେର 
ଏମାେନ �ଜ ଥ{େର अÓ ପାଣି େନଇ ମୁ~କୁ ପଛକୁ 
ନୁଆଁଇେଦଇ ପାଣିକୁ ପିଇଥାs ପା�ମାେନ अେନକ 
ଦୂରରୁ ମu �ଜ ଆaାନକୁ ସହଜେର େଖା?ପାରs, 
େତଣୁ ପା�ମାନ-ୁ अDତେର ଡାକେସବା ପାଇଁ 
ବ'ବହାର କ�ଯାଉk� ଓଡ଼ିଶା େପାmସର କଟକ 
¥ଉଣୀେର ଏେବ ! ପା� ମାନ-ୁ ରଖାଯାଇ� ପା�କୁ 
ଶାsର ପ�Dକ େବାm କୁହାଯାଏ 
 
 ଉପେ�� ସମ� ପ�ୀ ବ'Dେରକ ଓଡ଼ିଶାେର 
ଆହୁ� अେନକ ସାଧାରଣ ପ�ୀ େଦଖାଯାଆs, 
େଯଉଁkେର, ପାହାଡ଼ି ଶୁଆ (Alexandrine Parakeet), 
୩-୪ ପ�ଜା�ର ବୁଲ୍ ବୁଲ୍ (Bulbul), ଶସ'େ�ତେର 
େଦଖାଯାଉkବା अଗଣିତ ପ�ୀ (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), 
ଡାହୁକ (Bronze winged jacana), ଜଳଚର ପ�ୀ 
(Shoveler, Garganey, Grebe, Lesser whistling 
duck etc.), ବାଦାମୀ !ଲ ପଖୀ (Brown Shrike), ବଗ 
(Egrets), ବଗୁm (Herons), େଗାବକ (Cattle Egrets), 
ପାଣି କୁକୁଡ଼ା (Purple Swamp hen), େଟଲର୍ ବାଡ଼� 
(Tailor Bird), େବକେର ଧାରୁଆ ପା� (Eurasian Col-
lared dove), ହୁପୁ (Hoopoe), କାଉ (Indian House 
crow), ସବୁଜ ପ��ଆ ପ�ୀ (Jerdon’s leaf bird), 

ବଣସାରୀ (Jungle Myna), ହସୁkବା ପା� (Laughing 
Dove), ର!ନ୍ (Indian Robin, Oriental magpie 
Robin), ଟ_ ଟିଆଁ ରଣି (Lapwings), ବତକ (Ducks) 
ଆC अେନକ ପ�ୀ ଓଡ଼ିଶାେର େଦଖାଯାଆs 
 

MBBS, PGDMCH, PGDHM,  
 ସହକାରୀ ଆuାପକ 

େ��~ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, ବ�ହF ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
ପ��<ାତା : www.odishabirds.in  

େଫାନ୍ : 9040985463, ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com  
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 ମୁହୂe� ଏକ ସାଧାରଣ ଶÉ ଯାହାର अଥ� 
େହଉ� ସମୟର i� अଂଶ i� ଆuାତF ବା�ମାେନ 
େଯେତେବେଳ ମୁହୂe� ପବୂ�ରୁ ଶୁଭ ijା अଶୁଭ ଶÉଟିଏ 
େଯାଡ଼ି Cअ�, େସେତେବେଳ ମୁହୂe�ର ଗୁରୁe  ବଢ଼ିଯାଏ 
ଧମ�ଭୀରୁ ଜନତା ମୁହୂe�ର ସାଧାରଣ अଥ�ରୁ अସାଧାରଣ 
ମହe  େଖା?ବାପାଇଁ �ଜର ମାନସିକ ଶାs ନ� 
କ�Cअs କାହା� ମନେର ପ�ଶ� ଉେଠନାହ_ େଯ ଶୁଭ 
ବା अଶୁଭ ମୁହୂe�ର ମାେନ କअଣ? ଏହାର ଆବଶ'କତା 
େକେତ? ଏକା ମୁହୂe�େର ତ ଦୁ�ଆେର अେନକ 
ସୁଘଟଣା ଓ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟି ଯାଉ� अଥ�ାତ ସମ� 
ମୁହୂe� ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ �ବଜଗତେର େକବଳ ମଣିଷ ହ_ 
କାହ_i ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ ମୁହୂe� ପାଇଁ ��ାଗ�� ରହୁ�? 
ମଣିଷ �ବନେର ଜନF , !ବାହ, liରୀ, !େଦଶ ଗମନ, 
ଗୃହ ପ�େବଶ, ବ'ବସାୟ ଆର�, େନତାମାନ-ର 
�ବ�ାଚନ ଲଢ଼ିବା ଇତ'ାC କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂe� 
େଖା?ବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଶୁଭ ମୁହୂe� ଗଣନା କ� 
କ�ବା ଏକ �&�� ପ~ିତ େଗା<ୀ- କାମ ଉ¢ଶି�ା 
ପ�ା¸ ଜେଣ ପ�ଶାସ�କ େସବା अ�କାରୀ, 
ମହା!ଦ'ାଳୟର ପ�ାuାପକ, ଗେବଷଣାରତ େବୖ�ା�କ, 
ସଫଳ ଡା�ର, ଏବଂ େଜ'ା�ବ��ା�ମାେନ ଶୁଭ अଶୁଭ 
ଗଣନା କ�ପା�େବ ନାହ_ i� ଜେଣ ମ'ାଟି�କ୍ ପାସ୍ 

ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂ୍e� ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂ୍e� ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂ୍e� ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂ୍e�     
ଏକ ପ�େହEକାଏକ ପ�େହEକାଏକ ପ�େହEକାଏକ ପ�େହEକା    

ବାଲF ୀi ନାୟକ 

କାହା� ମନେର ପ�ଶ� ଉେଠନାହ_ େଯ 
ଶୁଭ ବା अଶୁଭ ମୁହୂe�ର ମାେନ 
କअଣ? ଏହାର ଆବଶ'କତା 
େକେତ? ଏକା ମୁହୂe�େର ତ 
ଦୁ�ଆେର अେନକ ସୁଘଟଣା ଓ 
ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟି ଯାଉ� अଥ�ାତ ସମ� 
ମୁହୂe� ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ �ବଜଗତେର 
େକବଳ ମଣିଷ ହ_ କାହ_i ଶୁଭ ଓ 
अଶୁଭ ମୁହୂe� ପାଇଁ ��ାଗ�� ରହୁ�?  
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କ�ନkବା ବ'�ି ! ପା«ିକା ବା ପ�ା� अuୟନ କ� 
ଶୁଭ अଶୁଭ ମୁହୂe�ର ଚକ� ବୁ'ହ �ତରକୁ ସହଜେର 
ସମ� ଉ¢ ଶି�ିତ ବ'�ି-ୁ େଠm େଦଇପାେର ଏକା 
ଏକ !ଡ଼jନା ନୁେହଁ 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 ସ�ାନ ଜନF  କେରଇବା ପାଇଁ ମu 
ଶୁଭ ମୁହୂe� କ�ଥାs େଜ'ା�ଷମାେନ ପ�ାକୃ�କ pେବ 
ଜନF ଗ�ହଣ କ�ବା ପବୂ�ରୁ ଡା�ରମାେନ ମାଆର େପଟ 
କାଟି ଶୁଭ ମୁହୂe�େର ଛୁଆକୁ କାଢ଼ି ଆଣs ପ�ଶ� ଉଠୁ�, 
େସ� ଛୁଆମାେନ କଣ ସତେର ତା- �ବନେର େକବଳ 
ସଫଳତା ହ_ ପାଇେବ? !ବାହ ପାଇଁ ! ଶୁଭ ମୁହୂe�କୁ 
अ�େବଶୀ ଗୁରୁe  Cଆଯାଇଥାଏ ପ�ଶ� ଉଠୁ� - ଶୁଭ 
ମୁହୂe�େର ସ�ନ��  କ�ଯାଇkବା ସମ� !ବାହ କଣ 
ସଫଳ େହଉ�? 
 ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣs ନାହ_ େଯ ଏ� ମୁହୂe� 
ଗଣନାର ସତୂ� ଧର iଏ ଏବଂ େକଉଁଠୁ ଆର� ହୁଏ? 
pରତର ଦୁଇେଗାଟି aାନରୁ ପ��ବଷ� ପ�ା� ବା ପ«ିକା 
ନାମେର େଯଉଁ ପୁ�କ ପ�କାଶିତ ହୁଏ, େସ� ପୁ�କ 
अନୁସାେର ସମ� କମ�କା~, ପଜୂା ପାଠ, ଆର� ଓ େଶଷ 
କ�ବାର ସମୟ �ଘ�{ ���ାରଣ ହୁଏ ପ�ଥମ ପୁରୀaିତ 
େଗାବ��ନ ଧାମେର अବaାନ କରୁkବା ଶ-�lଯ�' 
ସାମୀ ��ଳାନ� ସରସD ଏବଂ CDୟ 
େଜ'ା�ଷଧାମେର अବaାନ କରୁkବା ସାମୀ ଶ-�lଯ�' 

ସରୂପାନ� ଏ� ଦୁଇ ଶ-�lଯ�'- ପ�େତ'କଟି 
ବ�ବ' ��ୁ ଧମ�ାବଲjୀ ମାନ- ପାଇଁ अକାଟ' ବଚନ 
ସଯୂ�' େଯଉଁପ� େକୗଣସି Cଗର अ�ନ ନୁେହଁ ବରଂ 
ସଯୂ�' େଯଉଁ Cଗରୁ ଉଦୟ େହବ ତାହା ହ_ ପବୂ�Cଗ 
େବାm ମାନ' େହବ, େସ�ଭE ଶ-�lଯ�'ମାେନ 
େକୗଣସି ଧମ�ର अ�ନ ନୁହs, ବରଂ େସମାେନ ଯାହା 
�େ&�ଶ େଦେବ ତାହା ହ_ ଧମ�ବାଣୀ େବାm ମାନ' 
େହବ 
 ଉଦାହରଣ େଦଖ� - ଗତବଷ� ପୁରୀର ରଥଯାତ� ା 
ସମୟେର ଭ�ମାେନ ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ି ଶ�ୀ?ଉ-ୁ 
ଛୁଇଁେଲ ମହାପାପ େହବ େବାm ଶ-�lଯ�' 
କ�େଦେଲ ଏବଂ ଭ�ଠାରୁ ଶାସକ ପଯ�'� ସମେ� 
ଏହାକୁ ମୁ~େପା� ମା�େନେଲ CDୟେର ଶ-�lଯ�' 
ସରୂପାନ� ସରସD େସ� ବଷ� େଘାଷଣା କ�େଦେଲ 
ଶି�ଡ଼ି ସାଇବାବା-ୁ ପଜୂା କ�ବା ଆବଶ'କ ନାହ_ 
अବଶ' ଧମ�ଗୁରୁ- ଏ� �େ&�ଶ !େ�ଧେର 
ସାଇଭ�ମାେନ Dବ�  ପ��ବାଦ ଜଣାଇଛs ଦୁଇ ଦଳର 
ଭ�ମାନ- �ତେର ଭ!ଷ'ତେର େକେବ ର�ା� 
ସଂଘଷ� ନ ଘଟିବ େସ କଥା ଗ'ାେର{ି େଦଇ କ� 
େହବ� େସ� ଦୁଇଟି ମାନ'ତାପ�ା¸ ଧମ�ପୀଠରୁ ପା«ି 
ଆସୁkବାରୁ ସମେ� !ନା ତକ�େର ଶୁଭ ଓ अଶୁଭ 
ମୁହୂe�କୁ ମା� ପଜୂା अନୁ<ାନ କ�ଥାs 
 ମଜାକଥା େହଉ� େଯ ଏ� ମୁହୂe�ର ଗଣନା 
अନୁସାେର େକେତକ ପବ�ପବ�ାଣୀ େଗାଟିଏ Cନ 
ବଦଳେର ଦୁଇCନ ପାଳନ କ�ବାପାଇଁ ପା«ିେର 
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�େ&�ଶ kବା ଲ�'କ� ଛ�ଶଗଡ଼ର ‘ମହାସମୁ�ର’ର 
ଜେନୖକ ବ�< अ�ବ�ା ଜୟନା�ୟଣ ଦୁେବ ଗତ ୨୮-
୦୭-୨୦୧୪ ତା�ଖେର େକାଟ�୍ ମାuମେର ୪୦ େଗାଟି 
ଧାମ�କ ସଂaାକୁ େନାଟିସ୍ ପଠାଇେଦେଲ ତା-ର 
अ�େଯାଗ େହଉ�, ‘ଚEତ ବଷ� अଗ� ମାସେର 
ପଡୁkବା ଦୁଇଟି ପବ� ହ��ମୀ ଓ ଜନF ା�ମୀକୁ अଲଗା 
अଲଗା ତା�ଖେର ଶୁଭ ମୁହୂe� ଦଶ�ାଇ ଦୁଇCନ ପାଳନ 
କ�ବାପାଇଁ ଧମ�ାlଯ�'ମାେନ କାହ_i �େ&�ଶ 
େଦଇଛs?’ अ�ବ�ା ଜୟନା�ୟଣ ୧୯୬୭ଠାରୁ ୨୦୧୪ 
ମସିହା �ତେର ପ�କାଶ ପାଇkବା ଦଶେଗାଟି ପା«ିକାକୁ 
अuୟନ କ� ପ�ମାଣ କ�ଛs େଯ ପ~ିତମାନ- �ା� 
ପବ�ପବ�ାଣୀ ଓ ଶୁଭ କାଯ�' ପାଇଁ ଗଣନା କ�kବା 
ଶୁଭମୁହୂe� ଗୁଡ଼ିକେର अେନକ !େ�ଧାpସ ର�� 
pରତେର େସ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ‘ମୁହୂe�’ ଗଣନାେର 
ରହୁkବା �ନ�  �ନ�  ମତ ଉପେର ପ�ଶ� ଉେଠଇଛs 
ଆେମ ସମେ� ! େଦଖୁଛୁ ��ୁ ଧମ�ର अେନକ ପବ� 
େଦଶର !�ନ�  pଗେର अଲଗା अଲଗା Cନ ପାଳନ 
କ�ଯାଉ�, ତାହା ଦ�ିଣ pରତେର Cେନ ଆଗରୁ ijା 
Cେନ ପେର ପାଳନ କ�ଯାଉ� ମହାଲ�Fୀ ପଜୂା ଉeର 
pରତେର ଗୁରୁବାର Cନ ପାଳନ କ�ଯାଉ� अଥଚ 
ଦ�ିଣ pରତେର ଏହା ଶୁକ�ବାର Cନ ପାଳନ େହଉ� 
େଗାଟିଏ ପବ�କୁ ଦୁଇCନ ପାଳନ କ�ବାପଛେର କଣ ବା 
କାରଣ अ�? େସକଥା ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ହ_ ବୁଝs 
 େହତୁବା� ମତେର ମୁହୂe�ଗଣନା ପଛେର ର�� 
ଏକ ସୁ�sତ ବ'ବସାୟ ବୁ�ି ଭ�ମାନ-ୁ େବୗ�ିକ 

ପ�ୁକ�, ମାନସିକ �ରେର ଭ� ମିତ କ�, ଆଥ�କ 
େଶାଷଣ କ�ବା େହଉ� अସଲ ଉେ&ଶ' ଏ� ଯୁଗେର 
ମୁହୂe� ଗଣନା �ା� !�ନ�  ବ'ବସାୟୀ ଓ ଗଣ ମାuମକୁ 
! ପ�ଚୁର ପ�ମାଣେର ଫାଇଦା େହଉ� ପବ� 
Cନମାନ-େର େଭୗ�କ ବ�ୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣମାuମେର 
!�ାପନ �ା� ଯେଥ� ଫାଇଦା େହଉ� �ଜର 
ସାମାନ !କ� ୀ କ�ବାପାଇଁ !�ାପନ େଦବା ଭୁଲ କଥା 
ନୁେହଁ, ijା େସkପାଇଁ କାହାର ଆପeି ର�ବା ଉ�ତ 
ନୁେହଁ, i� ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂe�େର अମୁକ ବ�ୁ iଣିେଲ 
େସୗpଗ' ବୃ�ି େହବାର ଭ� ାମକ !�ାପନ ��ିତ pେବ 
अନ'ାୟ ବ'ବସାୟୀ ମାେନ ! ଜାଣs େଯ ମୁହୂe�ର 
େକୗଣସି ପ�pବ ନାହ_ େଯ େକୗଣସି ମୁହୂe�େର ?�ଷ 
!କ� ୀ େହେଲ ତା-ର �ଭ ��ିତ େକବଳ अ�!ଶାସୀ 
ଗ�ାହକ 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 କ�ପାରs ନାହ_ ଏଇଠି େକବଳ अଶି�ିତ 
ନୁେହଁ ଶି�ିତ ବଗ�ମu େଧାଖା ଖାଇଯାଆs େସମାେନ 
େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା !lର କ�ବା ଉ�ତ େଯ େଯଉଁ 
ଧମ�ର େ�କମାେନ ଜାତକ କଣ ଜାଣs ନାହ_, େସମାନ- 
ଦା�ତ' �ବନ କଣ ସୁଖରୁ ଚଳୁନାହ_? ଜାତକ େମଳ 
କ� ଶୁଭ ମୁହୂe�େର !ବାହ କ�kବା ଦ�eି- କ’ଣ 
!େªଦ ଘଟୁନାହ_? !ବାହ େବ�େର अହ'ସୁଲ�ଣୀ 
ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇkବା କନାଟି କଣ େବୖଧବ' ଯ�ଣା େpଗ 
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କରୁନାହ_? 
 ଜୟନା�ୟଣ ତା-ର अ�େଯାଗ ପତ� େର 
ଦୁଇଥର ଶୁଭ ମୁହୂe� କାହ_i ରହୁ�, ନ େଲn ମୁହୂe�ର 
ଆବଶ'କ� କାହ_i େବାm ପ�ଶ� କ�ବା ଉ�ତ k� 
ସମେ� ଏହା ସୀକାର କ�େବ େଯ ବଷ�ସା� ପ�େତ'କ 
ମୁହୂe�େର େଦଶର !�ନ�  aାନେର ପଜୂା ଆC େହଉ� 
i� �ଜ अ�ଳେର ରହୁkବା ଧମ�ଗୁରୁ, ପ~ିତ ଓ 
େଜ'ା�ଷମାେନ େସ� अ�ଳର େ�କମାନ-ୁ ତା- �ା� 
ଗଣନା କ�ଯାଇkବା ଶୁଭ ମୁହୂe�କୁ ମା�ବାପାଇଁ ବାu 
କ�ବା େକେତଦୂର ତକ� ସ�ତ? େ�କମାେନ ବୁଝିବା 
ଉ�ତ େଯ େଯଉଁ ମୁହୂe�ଟି अଶୁଭ େବାm େଗାଟିଏ ଧମ�ର 
ବ'�ି !ବାହ, ବ�ତ, !େଦଶ ଗମନ, ଗୃହପ�େବଶ ଆC 
ବଜ�ନ କରୁ� ଠିକ୍ େସ� ମୁହୂe�େର अନ' ଏକ ଧମ�ର 
ମଣିଷ ସବୁi� କରୁଛୁ ଏବଂ ସଫଳ �ବନଯାପନ 
କରୁ� 
 ଆଉ ଏକ େବୖ�ା�କ ତଥ' େହଉ� - ସମୟର 
ମାପ, Cନ ଓ ମାସର ନାମକରଣ, େକୗଣସି ତଥାକkତ 
ଈଶର କ�ନାହାs ମଣିଷମାେନ ହ_ କ�ଛs େଗାଟିଏ 
େସୗରବଷ�େର ୩୬୫ Cନ ବା ୫୨ ସ¸ାହ ବା ୧୨ ମାସ, 
ସ¸ାହେର ୭ Cନ ଆC ଗଣନା ସ�ବାପେର େଯଉଁCନ 
େସ� !�ାନ େଗା<ୀ ବସି ଠିକ୍ କେଲ େଯ ଆ?ର Cନକୁ 
ନାମ େଦବା ର!ବାର, ତା’ପର Cନ େସାମବାର, ଏ� 
କ�ମେର ଶ�ବାର Cନ ୭ Cନ ସ�ବ େସ� Cନଠାରୁ 
Cନଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ େହାଇଗ� �େର �େର 
ଦୁ�ଆର ସମ� େଦଶ ସୀକାର କେଲ ଧର� େସ� 

!�ାନ େଗା<ୀ CDୟ Cନଠାରୁ ର!ବାର ଆର� 
କ�ଥାେ�, େତେବ ଆ? ଆେମ ଯାହାକୁ ଗୁରୁବାର େବାm 
ମାନୁଛୁ ତାହା ବୁଧବାର େହାଇଥା�ା ଯC ବାରଗୁଡ଼ିକ 
ମନୁଷ'କୃତ ନ େହାଇ େଦୖAକୃତ େହାଇଥା�ା, ତା’େହେଲ 
ଖ�, ବଷ�ା ଓ ଶୀତଋତୁଭE ଆେମ Cନଗୁଡ଼ିକେର ! 
ପ�pବ अନୁଭବ କ�ପା�ଥାେ� ଧର� ର!ବାର 
Cନର ସଯୂ�'ାେ�କ ନାmଆ, େସାମବାର Cନ ହଳCଆ, 
ମ�ଳବାର Cନ �ଳ, ବୁଧବାର Cନ ବାଇଗଣୀ, 
ଗୁରୁବାର Cନ ଧଳା, ଶୁକ�ବାର Cନ ସବୁଜ ଓ ଶ�ବାର 
Cନ ଧସୂର େହାଇଥା�ା େତେବ ଆମକୁ ବାର 
ଜାଣିବାପାଇଁ କ'ାେଲ~ର େଦnବା ଦରକାର 
ପଡ଼�ାନାହ_ ସଯୂ�' iରଣର ର� େଦn ବାରର ନାମ 
ଜାଣିପାରେ� ଗୁରୁବାର Cନ ଲ�Fୀପଜୂା ନ କେଲ 
ଦ�ଦ�  ହୁअେ�, ଏବଂ ଶ�ବାର Cନ ଶ�େଦବତା-ୁ 
ପଜୂା ନ କେଲ ଆମର ସବ�ନାଶ େହବା ସୁ��ିତ 
ହୁअ�ା ପାଠେକ !lର କର� 
  

ଘର ନଂ - ୩୮/୨, CDୟ କ�ସ୍ 
ସତ'ସାଇବାବା େଲ’ଆଉଟ୍, େପା - େକ ଆର୍ ପୁରମ୍ 

ବା�ାଲୁରୁ - ୫୬୦୦୩୬ 
େମାବାଇଲ୍ - ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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େଶଷ େହବାରୁ ପ�ଧାନମ�ୀ- ଗ� 
ପିଏମ୍ଓ अଫିସ େହାଇପଡ଼ି� ବ'� 
କ�ଗ� ଶ� ସକ�ୁ �ର ଜାରୀ 
ସବୁ ମି��ି�  ଡି?ଟାଲ୍ େହବା 
ଏଣିi �ହା� ଜରୂରୀ  
 
ଏkପାଇଁ କାଯ�'କ�ମ ରୂପେରଖ ବେଜଟ ସେମତ 
ମି��ି�  ପଥାଇେବ ପିଏମ୍ ଓ अଫିସ୍ ତୁର� 
କାରଣ, ଆସ�ା ଶୀତ अ�େବଶନେର 
ଏ ସଂକ� ା�ୀୟ !ଲ େହାଇବ ଆଗତ 
େନା�େଲ i ର�ବ ମହତ ଓ ମାନ 
ପ�ଧାନମ�ୀ ପ� େଦଇଛs 
‘pରତ lଲ’ର ଆହ ାନ  
 
ସାa' ଓ ପ�ବାର କଲ'ାଣ ମି��ି�  
େକବଳ ଖ¢� କ�ବାେର ଯାହାର ଚମéାର ��ି�  
ନୂତନ ଆଇଡ଼ିଆେର ମu ଏଥର ର�� ସବ�ାେଗ� 
अନ' ମି��ି� ମାନ-ୁ ମା�େଦଇ ପଟି 
 
ଆଇଡ଼ିଆ अନୁସାେର କାଯ�'କ�ମ ଏ�ପ� େହବ 
େଯଉଁମାେନ େହେବ ଗଭ�ବD 
ପ«ୀକରଣ ସମୟେର େସମାନ-ୁ 
ମାଗଣାେର େଗାେଟ େଲଖଁା ଟାବେଲଟ୍ ମିEବ 
େବକେର ଓହEବାକୁ ଝୁ� ମୁଣି ! 
ତା ସ�ତ kବ  
 

ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ    

ଡା େସୗମ'ର«ନ ମିଶ� 
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 ଫଳେର, ମା’ ସାa'ର ଟ� ାi�୍ ସ�ତ 
ମା’େପଟରୁ ଶିଶୁ ଡି? ଟାଲ୍ େହବାର 
�ାନ େକୗଶଳ ଶିnବ 
କାରଣ, ବୟ¨-ୁ କ�ବାକୁ ଡି?ଟାଲ୍ 
ବହୁ ପ�ଶ�ମ ଓ ସମୟ �ଗିବ 
अ�କ ମu ଖ¢� େହବ ମାଲ୍  
 
ଆଶା ଓ अ�ନାବାଡ଼ି CC-ୁ 
ଏkପାଇଁ କ�ଯିବ ପ�ଶି�ିତ 
ଏ Cେଗ ସାହାଯ' କ�େବ 
ଗୁଗୁଲ୍, େଫସବୁକ୍ ପ� କ�ା� !ଖ'ାତ 
 
ଯିଏ ��ବଷ� ମuେର ଆଉଥେର ମା’ େହଏ 
ପୁରୁଣା ଟାବେଲଟେର ସିଏ କାମ ଚେଳଇେବ 
ନୂଆ ଟାବେଲଟ୍ ପାଇବା େ�ଭେର 
ମା’ମାେନ ଗଭ� ଏଡ଼ାଇେଲ 
ଶିଶୁମୃତୁ'ହାର ମାତୃ ମୃତୁ'ହାର 
ଆେପ କମିଯିବ 
ଆଉ, ସୁa ର�େଲ pରତ 
ଡି?ଟାଲ୍ ଇ~ିଆ ଆଡ଼କୁ 
ଧପାm lmବ  
 

ମuଖ~ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ 
େକ�� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 

େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 
ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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କାଶତ~ୀ ହସି�ଣି ଧ� ଉପବେନ 

ସୁ�ଳ अjର ସୁ�ର ଛଟା ପୁଣି ଟାେଣ 

ଗ�ୀଷFତାପ ବଷ�ା ବନ'ା ସବୁ अ�ହ�ତ 

ଆସ ଆସ ମହାମାୟୀ ମାେଗା ଜଗନ� ାତ....୧ 

 

ଦୁନ�D अ�D ଆଉ ନାରୀ अତ'ାlର 

ଧଷ�ତା ପୀଡ଼ିତା ଆଜ ସଂ¨ୃ� ତୁମର 

ଲେ� ମ�ଷା ର ପୁଣି କପଟ ଆlର 

େହ ଧୁଜ�ଟୀ ପ�ାଣପି�ୟା କରେଗା ଉ�ାର......୨ 

 

ପୁରୁଷ େହାଇ� ଆ? କê ୀବର ସମାନ 

अବଳା ଦୂବ�ଳା ସାେଥ କେର ନ କମ� 

କାମଜ´ାଳା ମହାବ'ା� କେର କବEତ 

େଚତାଇ Cअ େଗା େଚୖତନ'ମୟୀ ତୁେମ ମାତ....୩ 

 

ନାରୀ ଆ? ଭୁm अ� ଆlର ସଂଠଣା 

ସ´Óବାସ ଆଧୁ�କତା କେର ବାଟବଣା 

ଉନ�Dର ଦ´ା େଦଇ अ� ପ�ଦଶ�ନ 

ଆସ ଶାକjରୀ କର ଲ¹ା �ବାରଣ....୪ 

 

ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପଜୂା ଯାଉ� ଉେଭଇ 

ଦଶ�ଦଶ�ଦଶ�ଦଶ�’’’’ର ଦଶାର ଦଶାର ଦଶାର ଦଶା    

ରଶFୀ ର«ନ ଦାଶ 
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ଭ~ ବାବା ଭ~ ଗୁରୁ Cअs ଠେକଇ 

!ଶ´ାେସ ମିଶଇ !ଷ ପ��ଟି ମୁହୂେe� 

ଆସେଗା ଶାsରୁପିଣି ଶାs ଭର �େe.....୫ 

 

ଧମ� ନାମ େଖାଳପା କୁ ଆେବା� ଧ�ଣ 

କରs ସାଧୁଏ ନାରୀର �ରକୁ ହରଣ 

ସାଧୁ ପ� ସଂ¨ୃ�ର ଜାଗ�ତ ପ�ହରୀ 

ବାଡ଼ ଆ?  େଖତ ଖାଏ ରଖ ଶୁଭ-ରୀ........୬ 

 

େଦଶ ଦଶର ନାୟକ େଯଉଁ �ଜେନତା 

ଧମ� ନାେମ �ଜ�� ଖାm ସeା ସeା 

ଗରୀବ,lଷୀ କା�s ଶିେର କର ମା� 

ଆସ ମହାତା� ଆସ ଦୁ� ବଧକ�.....୭ 

 

ପାବ�ଣ ଆସି� ସିନା ଧରଣୀ କା�ୁ� 

କE େକାପ CନୁCନ ପ�ବଳ େହଉ� 

ଏକପC ଧମ� େଯଣୁ ଦୁଃଖେର ଜଗତ 

େକବଳ ତୁେମହ_ ସାହା େହ ଗେଣଶ ମାତ......୮ 

 

ସହସ�ଭୁଜା   େହାଇଣ ଆସ !Ôୁମାୟା 

ସହସ�ାୟୁେଧ ଖ~ିତ େହଉ ମ�ଷା ର କାୟା 

ନଲଭ� ନାରୀ ଦୁଃଖ ପୁରୁଷ ହୁअ� ସଂଜତ 

ଦୁନ�ୀ� ଆପଦ ମୁ� େହଉ େମା pରତ.....୯ 

ଦଶ େଦାଷ ନାଶ ଯାଉ ଖ~ିତ େହଉ େଗା ଦୁଗ�D 

ଶାs େମୖତ� ୀ ଦୟା �ମା Cअ ମହାସD 

ପାପୀ ପାପ ନାଶ ଯାଉ ବଢୁ ତପୀ ତପ 

ଦୁ�ଆରୁ ହଟି ଯାଉ ସବୁ େକ²ଷ ଦୁଃଖ 

ନରହ� ଏ ଜଗେତ ପିଶାଚ ��ସ 

େତାହ ଆଗମେନ ଆନ� େହଉ େମାର !ଶ´.....୧୦ 

 

ଦଶ�’ େର ଦଶ ପଦ େଲnେଦm ଗୀତ 

କୃତାଥ� େହାଇ! େଯେବ ଛୁଇଁବ େତା �e 

କରୁଣା ପଣେତ େତାେହ େମାେତ େଘାଡାଇବୁ 

ଦୁଃଖପେଛ ଦବୁ େମାେତ ପର ନକ�ବୁ 

ଏ�i କାମନା କ� ରnm କଲମ 

ଜଗା-ପଦ-ଦାସ ରଶFୀ ର«ନ େମା ନାମ 
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ଲୁ� ଯାଉ� ସତ 
ମିଛର ଘନ ବାଦଲ ପଛେର  
ହ? ଯାଉ� ହସ 
ଏ କୃ��ମ ପ�େବଶେର  ୧ 
ତ{ି �ପା ସେ¢ାଟ  
ହୁଏ ଛଟପଟ 
ହୁକା ମା� ପାପ 
ଚେଲଇ� �ଜ ନାଟ ୨ 
ଜନF  ଜନF ା�ରର କମ�ଫଳ କ�  
ବୁଝାଏ �ଜ ମନକୁ 
ମନ କେହ େମାେତ  
ଠକୁଛୁ ତୁ କାହାକୁ ? ୩ 
କEର अ�େର 
ମିEବ ଶାs 
କାEର  अ�େର  
େମାର ଏ କ!ତା “अଶାs” ୪ 

अଶାsअଶାsअଶାsअଶାs    

�େତଶ୍ ମହାପାତ�  
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ଏମି� ଝିअକୁ                 ପାଉ� ମଁୁ ଭଲ 
ବୁଝୁନାହ_ େମାର ମନ, 

ତା’ପାଇଁ ଝୁରୁ�                 !ରେହ ମରୁ� 
ଲୁହେର କାଟୁ� Cନ ॥ 

ହୃଦୟକୁ େମାର                  ବାmଘର ଭE 
p�ିେଦଇ lmଗଲ, 

ତଥାପି ତୁମକୁ                 କ�� अେପ�ା 
ପାଉ� ତୁମକୁ ଭଲ ॥ 

େଦେଲ େଦଇଯାअ               କଷଣ ହଜାେର 
p�ନାହ_ େମାର ମନ, 

ମନ p�ିଗେଲ                ସ�େହବ ନାହ_  
େପ�ମ େହାଇଯିବ ଲୀନ ॥ 

ହୃଦୟେର େମାର              अସରs େପ�ମ  
ତୁମପାଇଁ km ରn, 

େପ�ମକୁ େମାହର              ପାେଦ ଆେଡ଼ଇଲ 
ପା�ଲ� ସାଥୀ େଦn ॥ 

�ବନକୁ େମାର                 େପ�ମ �ପାEର 
     ସEତାେଟ ସଜଇm, 

ରଶିF  �ଗି �ଜ                ଲହୁର ଘୃତ'େର 
ଜEଜE େଶଷ େହm ॥ 
 

ଗ�ା/େପା-କ{ିପୁର, pୟା-!Èାରପୁର,  
?ଲ² ା-ଯାଜପୁର ପିନ୍-୭୫୫୦୦୪, ଓìିଶା. 

େମା - 7894060666 
ଇେମଲ୍ - sisirkumarsamal@gmail.com 

ଏମି� ଝିअକୁ ପାଉ� ଭଲଏମି� ଝିअକୁ ପାଉ� ଭଲଏମି� ଝିअକୁ ପାଉ� ଭଲଏମି� ଝିअକୁ ପାଉ� ଭଲ    

ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ 
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ଗ� କରୁ କରୁ �ବନ ପଥେର 

ଜାତ େହ� ଏକ ପ�ଶ� େମା ମନେର II 

�ବନ ଯାତ� ାର Cଗ େକଉଁ ଆେଡ 

Cଗନ େହାଇ अବା ଏହା ଉେଡ II 

�ବନ ରହସ' iପ� ବୁଝି! 

�ବନର କାଳ େକମି� କାଟି! II 

କ� अuୟନ ପୁ�କ i�ିତ 

ଦୁଇ େଗାଟି ମାଗ� େହାଇm ପ�ାପତ II 

ଏକ ମାଗ� କେହ ଶରୀର !ନାଶ 

�ବନ ପ�i�ୟା େହାଇଯାଏ େଶଷ II 

ମ�ଯିବା ପେର iସ େଯ େହାଇବ 

େସ !ଷୟେର iଏ କ� ପା�ବ II 

ବ�ିkବା ଯାଏ ସୁଖେର ବ�ିବା 

�ବନକୁ ଉପେpଗେର କାଟିବା II 

େଯେତ ପା� ଧନ ସଂଗ�ହ କ�ବା 

!ଳାସ ବ'ସେନ ସମୟ କାଟିବା II 

ସୁ�ରୀ ଲଳନା ଗହେଣ ର�ବା 

ଆତF  ପ��<ା ପ�େଚ�ା କ�ବା II 

अନୁuାନ କ� େଦnm ଏ ମାଗ� 

ମେନ େହ� ଏ େଯ अ� ସାଂଘା�କ II 

�ବନ�ବନ�ବନ�ବନ    

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ୍    
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 େସ�ହ େପ�ମ pବ ତ'ାଗ ମଲୂ'ନ 

�ବନ i Cଏ ଶାsର ସ�ାନ II 

 

अନ' ପÕା ଆଧା�ତ !ଶ´ାସେର 

ଆaା ରn ଥାଏ ପୁନଜ�ନମେର II 

ପାପ ଓ ପୁଣ'ର େଭଦ ଦରଶାଇ 

କରମ େଘ� ଫଳ ମିେଳ େବାଲଇ II 

ପ�ାରí i�ୟମାଣ ସ�ିତ �� 

କମ�ଫଳ େpଗିଥାଏ ସବୁ ପ�ାଣୀ II 

ପବୂ� କମ� ଫଳ ଏ ଜେନF  େpଗଇ 

ଶରୀର ନାଶେର �ବ ନାଶ େନା� II 

େସ�ହ େପ�ମ ଦୟା �ମା ତ'ାଗ ଭ�ି 

�ବେନ ପ�ଦାନ କରଇ ପ�ଶାs II 

अଳପ अଳପ କ�m अଭ'ାସ 

ହୃଦେୟ ଆନ� େହାଇ� !କାଶ II 
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ମଁୁ ! ତୁମ� ପ� ମଣିଷଟିଏ 

େମା �ତେର ! अ� େଗାେଟ ହୃଦୟ 

େମାେତ ! କ� �େଗ 

अନୁଭବ କ�ପାେର ଯ�ଣାକୁ 

କଥାବାଣେର େମାେତ ଆଉ କର� �ତା�, 

ତୁେମ  

ଆ? ! ସ�ବାେର େଶଷ ସୀମା�େର ମଁୁ 

अଥୟ େମା �ତରର ପୁରୁଷ 

େମାେତ ମିଠାକଥା ପCଏ େକ�ତ ଜେଣ କୁହ 

ମନକୁ େମା ସାଉ{ି �अ 

େକ� ଜେଣ ଆପଣାର କ� 

ସମେ� ତ ଏମି� ନୁହs କଦାପି, 

ହଇେର ତୁ କୁଆେଡ଼ ପେଳଇଛୁ 

ତୁ େକେବ ଆସି କE କ�ବୁ େସମାନ- ସହ 

େଯାଉମାେନ େମାେତ ଏମି� କହୁଛs 

େଯ ମଁୁ ଏକା 

େସମାେନ ଜାଣs�, େମା ପାଇଁ ତୁ अଛୁ 

େକେବ ଆସିବୁ, େସମାନ-ୁ ଜେଣଇବା ପାଇଁ? 

ମଁୁ अେପ�ାେର… 

 
ନୟାଗଡ଼ ସୟଂଶାସିତ ମହା!ଦ'ାଳୟ, ନୟାଗଡ଼ 

ଜଣକ अେପ�ାେରଜଣକ अେପ�ାେରଜଣକ अେପ�ାେରଜଣକ अେପ�ାେର    

ଶୁଭ� ାଂଶୁ କୁମାର !ଶାଳ 
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ସ�- ମୁହଁେର େଗାଟିଏ କଥା 
ବାବା ସାରଥୀ- ଚମéା�ତା 
ତା-� ପାଦରୁ ବହୁ� ରସ 
ଦୂର ଦୁ��ରୁ ଆସs େ�କ 
ରସକୁ ଟିiଏ ପାଇବା ପାଇଁ 
ମାଡ଼େଗାଳ େ�କ ଯାଆs େହାଇ 
ବାବା ଯାଇkେଲ ହାଇଦ� ାବାଦ 
ଆମିଷଦ� ବ' େସ କେଲ େସବନ 
��ଏ କାଟିେଲ ଯୁବD- ସହ 
�ଶାଗ�� େହାଇ କ� ମଦ'ପାନ 
ଏକଥା ପଡ଼ି� େ�କ- କାେନ 
ବାବା- କଥାକୁ ଆଉ େକ ଶୁେଣ ? 
େକ�� ାପଡ଼ାେର ତ େହ� �� ାଇi 
ହୁ� ପଡ଼ିଗ� l� ଆଡ଼ିi  
ସା� �ଇଜେର େହ� ଚହE 
ପୁmସ୍ ଆସିେଲ େଭE i େଭE  
ପୁmସ୍ ମାେଡ଼ େକ େହେଲ େବହାଲ 
ଉତ'� େ�କ-ୁ କେଲ ବାହାର  
ପୁmସ୍ ଜନତା ସା�େର ଲଢ଼ି, 
ଆଇନ ଶୃÂଳା ଗ� !ଗିଡ଼ି 
�� l�ଟାେର ଉେଠଇ େନେଲ 
ହରଡ଼ଘଣାେର ପେକଇେଦେଲ 
ପୁmସ୍ କହୁ� ଯା� lm� 
େକାଟ�୍ କ�େଲ ମାମ� अ�  
ଏମି� କଥା... 
ବାବା ସାରଥୀ- ଚମତ୍ କା�ତା  

ବାବା ସାରଥୀବାବା ସାରଥୀବାବା ସାରଥୀବାବା ସାରଥୀ............    

ଲ�Fୀକା� ନାୟକ 
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ଜନF  କ�kଲୁ ପୁअଝିअ ଆେମ 
କ�kଲୁ ତା-ୁ ବଡ଼ 
ବଡ଼ େହ�ପେର େ�ଡ଼ାନାହ_ ଆମ 
Cअs ଆମକୁ ମାଡ଼ 
 
�� େଖାଉkଲୁ େସମାନ-ୁ ଆେମ 
େପେଟ େଦଇ ଓଦାକନା 
େଖାଇବାକୁ େଦଇ କୁହs ଆ? େସ 
ନ� କରୁ ତା- ଦାନା 
 
କ�ଛs ଘର ମାବ�ଲ ଚଟାଣ 
�ଗିଯିବ େବାm ଧEୂ 
ଘରର ପଛେର ଆମ ପାଇଁ ସିଏ 
ଟୁ�ି େଦଇଛs େତାE 
 
ହଗଣା ମୁତଣା େକେତ ସଫାକରୁ 
�ସାବ ତାହାର ନାହ_ 
�ଜ କାମ ଏେବ �େଜ କରୁ ଆେମ 
େହଉନାହ_ ଆଉ ସ� 
 
କାଶିେଦଉ  ଯC अକାଳେର ପଡ଼ି 
େହାଇେଲ ଟିେକ େବମାରୀ 
ନାକକୁ େଟii କୁହs େସମାେନ 
ଯାଉନୁ କାହ_i ମ� 
 

ବୃ୍�� ାଶ�ମବୃ୍�� ାଶ�ମବୃ୍�� ାଶ�ମବୃ୍�� ାଶ�ମ    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
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ବାପାମାଆ େବାm କ�େଦେଲ ସିଏ 
�ଗିବ େବାm ସରମ 
େଖା? ଆସିଛs ଆମ ପାଇଁ କାେଳ 
ସିଏ େଗାେଟ ବୃ�� ାଶ�ମ 
 
େସଠି କାେଳ ଆେମ ଶାsେର ର�ବୁ 
ଏକଥା କୁହs ସିଏ, 
ଆମ ପାଇଁ େକେତ ��ା େଯ ତା-ର 
ବୁଝିବ i ଆଉ iଏ ? 
 

ସୁ�ରପୁର, ଉeରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 
େମାବାଇଲ୍ - ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ମଁୁ ଜାଣିkm 
 ତୁେମ େମା େଦହ ଛୁଇଁ 
  ମିଛ କହୁଛ... 
ତଥାପି !ଶାସ କରୁkm 
 ତୁମ କଥାକୁ ! 
 
େମାେତ ଜଣା k� 
 अେନକ ଆଗରୁ 
  ତୁେମ ଏମି� ହ_ କ�ବ 
   କ� lmkବ  
ତୁେମ lହ_kଲ 
 ପର କअଁEବା Cନଠୁଁ 
  େମା !ନା ଆକାଶେର ଉଡ଼ିବାକୁ 
   ଉ�� ରୁ ବହୁତ ଉ�� କୁ  
 
ଏମି� େସମି� େକମି� 
 ସବୁi� �େର �େର େହବ 
  ସବୁ ସ�ାବ'ର ସା� ନା 
   ସ�ାବ' େହବ अସ�ବ 
ଝଡ଼ ! ଆସିବ 
 ଉଜୁଡ଼ିବ ଆମ ବସା 
  େମାେତ अ�ାରେର 
   ଏକା ¥ଡ଼ିେଦଇ 
   ତୁେମ ଆେ�କ େଦnବ 
 
ତୁମ ପଥ lହ_ 

��ନ��ନ��ନ��ନ    

ଜୟ�ୀ େବେହ� 
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 ମଁୁ ହସୁk! अ�ନୟ କ� 
ସା��� ସାଇ�kବା 
अସରs ଲୁହ 
ଝ�ଇବାର ପ�ୟାସକୁ ଜା� ରଖୁk! 
ବ� େକାଠରୀେର 
ପାଣିର ନଳ େଖାm 
ପ��ଟି ସକାେଳ 
ଗାେଧାଇବା ବାହାନା େନଇ  
 
ତୁେମ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ 
େମାେତ େଖା?ବ 
ଖୁସି ବା{ିବା ପାଇଁ 
ମ¹ି ମ¹ି ଆନ�ର ସଫଳତାେର 
େବାଧହୁଏ 
ତା’ର अେନକ ଆଗରୁ 
ହ? ଯାଇkବ 
ଆ!ଳତାେର େମା େଶଷ ��ନ 
ତୁମ ହୃଦୟର �ଶÉ େକାଠରୀେର  
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iଏ ଡାେକ ଜଗନ� ାଥ iଏ ମଧୁସୁଦନ , 
iଏ ଡାେକ ଚକାେଡାଳା iଏ ପ�ତପାବନ  
ଲ�Fୀ-ର ନାଥ ତୁେମ ଆେହ ନା�ୟଣ, 
ବାସୁେଦବ ପୁତ�  ତୁେମ େଦବ} ନ�ନ ï ୧ 
 
iଏ ଡାେକ କୃପାସି�ୁ iଏ ଗଦାଧର, 
iଏ ଡାେକ ସାର�ପାଣି iଏ ଚକ�ଧର 
ତୁେମ ପ�ଭୁ ସୃ�ିକତ�ା ସକଳ ଆଧାର, 
ଭକତ ବ¶ଳ ତୁେମ ପ�ଭୂ ପରେମଶର ï ୨ 
 
iଏ ଡାେକ Cନବ�ୁ iଏ ଜନାଦ�ନ , 
iଏ ଡାେକ ବନମାE iଏ ସନାତନ  
କା’ ଆnର �ଦ ତୁେମ କା’ ଆn ସପନ, 
ଦୁଃଖୀ ଭୁେଲ ଦୁଃଖ େଦn ତୁମ ଚକାନୟନ ï ୩ 
 
iଏ ଡାେକ ସ�ଦାନ� iଏ ପ�ଜାପ� , 
iଏ ଡାେକ !ଶନାଥ iଏ ଖଗପ�  
ତୁମ� ନା�ରୁ ପ�ଭୂ ବ�ହF ା- ଉµeି , 
ଶଂଖେ�ତ� ର ପ�େp ତୁେମ अ�ପ� ï ୪  
 
iଏ ଡାେକ ଭୃଗୁପ� iଏ ବାସୁେଦବ , 
iଏ ଡାେକ ଚକ�ପାଣି iଏ ପଦF ନାଭ  
ଯେଶାଦାର ଧନ ତୁେମ ଭକତର pବ,  
ତୁମ ନାମ ତୁେ~ ଧ� ପ�େp ଯାଉ େମା �ବ ï ୫ 

ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଜଗନ� ାଥ    

अନୁପମ େବେହ� 
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�ଣିକ ଆଶିଷ େନଇ ଆସିଥାଉ 
ଜଗେତ ମହi େଦଉ, 
ଜହ�  ଆଲୁअେର ତୁ� ଫୁଟି ଥାଉ 
ମହ ମହ ବାସିଥାଉ  
େତାର ଆଗମେନ ଦୁ�ଆ ମହେକ 
େକାମଳ ପରଶ ପାଇ, 
କାହ_i େକଜାଣି ତୁ’ଝ� େଶଫାଳୀ 
अବେଶାଷ ଯାଉ େନଇ 
ଗ�ଶିଉଳୀ ତୁ ଝ� େଶଫାଳୀ ତୁ 
ଆସୁ अÓ ଆୟୁ େନଇ, 
ଝଡ଼ିଯିବ େତାର ଫୁଲ େଗାଟି େଗାଟି 
େଯେବ �� ଯିବ ପା� 
ପ�pତ ପବୂ�ରୁ ଝଡ଼ି ତୁ ପଡ଼ଇ 
ସେତ ଥାଏ अ�ଶାପ, 
ଠାକୁର ପଜୂାେର �ଗି ନ ପାରଇ 
କ�� େଯମି� ପାପ  
 

ନଇରୀ, େଖା��ା 

ଗ�ଶିଉଳୀଗ�ଶିଉଳୀଗ�ଶିଉଳୀଗ�ଶିଉଳୀ    

କମଳାକା� ସୁବୁ�ି 
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ରଜାଝିअ ତୁ େ� େଗାେଟ �ଜକୁମାରୀ 
�ଜା ପୁअ େ�ଡ଼ାପ� ପାଇଁ େତାହ� 
ମିେଛ ମିେଛ କାହ_ ଏେତ ବା�ୁଛୁ େଡାରୀ 
ନାହ_ ପ�ଚୟ େମାର, ମଁୁ ନୁେହଁ େତା ପ� 
 
ତୁ ତ ସରଗର, ସୁନାପରୀ େଗାଟିଏ 
ମଁୁ ଜମା ସପନ େଦଶ ବଣିକ ନୁେହଁ 
କାହ_ pବୁଛୁ ତୁ, ଏେତ �ଜର ମେତ 
ଦୁ�ଆ େଦnେଲ ପୁଣି ହସିବ େକେତ  
 
େତା ପାଇଁ େ�ଡ଼ା ପ� �ଜନअର 
ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ତ େମାହ� ଘର 
!େତ େତା Cନ େସଠି ଖୁସିେର େକେତ 
Cେନ ନ ଖଟିେଲ ଦାନା ମିେଳନା େମାେତ 
 
ହା�ଯି! 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 

ରଜାଝିअରଜାଝିअରଜାଝିअରଜାଝିअ    

ସୁଶା� କୁମାର ନ� 
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କାମନା ବାସନା  ର�ତ �ବନ 

ସଗ� ସୁଖ अନୁଭେବ 

େ�ଭ େମାହ ମାୟା ପଛେର ଧା!ତ 

ସୁଖ େଯ ନ ପାଏ େକେବ 

ବୁ�-ର ବାଣୀ  ଈଶର- କଥା 

ମଣିଷେର ଉପେଦଶ 

अବତାର ତା-   k� ମାନବର 

ହା�ବା ପାଇଁi େକ²ଶ 

i� ଏ ମାନବ  େମାହ ଗ�� େହାଇ 

କାମନାେର ଜଜ��ତ, 

ପାଥ�ବ ସୁଖର  ଆଶାେର କରୁ� 

�� କମ� !ପରୀତ 

अନ' �ତ କମ�  କ�େଲ �ବନ 

ସୁଖ अନୁଭବ ହୁଏ, 

अନୁଭA ଏକା  କ� େଯ ପା�ବ 

ସତ'ତା i ଏହା ନୁେହଁ 

 
अଥ��� !pଗ, ସରକାରୀ ମହା!ଦ'ାଳୟ 

ସୁ�ରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ସତ'ତାସତ'ତାସତ'ତାସତ'ତା    

�କୁ« iେଶାର େସଠୀ 
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ଏଇ େଦଖ! 
ଏ ଦୁ�ାମୀ ଆଉ କରନାହ_ 
ଚୂଳରୁ ତEପାଯାଏ ଟିେପ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ 
�ଜକୁ �େଜ ସଂଯତ କ�ପା�ବ ତ? 
ଯC ମଁୁ ଏହା କେର ଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁ ! 
 
ସମୁଦ�  !�ଟ କ�ଲ େବାm 
ମଁୁ ¥� େଖାmେଦm... େସଇ ସମୁଦ�  େବଳାେର 
ଆକାଶ �ଳ େବାm ମଁୁ େସ� େପାଷାକ ପି�ିm 
ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନେର, ପତ� ର ସି� ସି� ଶÉପ� 
କାନେର �େର �େର କ�m 
ତଥାପି ତୁେମ ଶୀତଳ େହଲ� 
!ବାହ ଆଗରୁ ଏ ସବୁ अଝଟ କ�ବସିଲ...! 
 
ତୁେମ ଜାଣିଛ ମଁୁ �ଜକୁ ସାଇ� ରେଖ 
अପମାନଠୁ ଦୂରେର ରେଖ 
ସବୁ େ�କ, କାÕବାଡ଼, ଗଛ, ଡ଼ାଳପତ� ର 
अପବାଦରୁ େଘାେଡ଼ଇ ରେଖ 
ସମ� ଆnରୁ େକାଣେର ରେହ 
ତଥାପି ତୁେମ ମାନ ନାହ_, ଶÉଟିଏ କ�Cअ 
େଗାଡ଼ଟିଏ ବାହାର କ�Cअ... 
ଓଢ଼ଣୀ କା�ଟି ଝୁେଲଇ Cअ ! 
 
ଏ ଶ�ା ��ାକଡ଼ େଖା� େହାେଟଲକୁ 
ତୁମକୁ େକେବ �ଏ ନାହ_... ଆଶ-ା କ�ବ 
�ଟ୍ ସିେନମା େଦେଖ�, ସମେ� ଯାଇkେବ େବାm 

ଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁ    

ଡା. �େଜ��  କୁମାର େବେହ� 
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ସଯୂ�' ଆଲୁअେର ମୁହଁ େଟi େଦେଖନାହ_ 
ସିଧା କଥା ହୁଏନାହ_, iଏ କାେଳ େଦnେଦବ େବାm 
ଆମ େପ�ମ ସତ', ଶାଶତ ସବୁCନ �ଖୁଣ ର�ବା ପାଇଁ 
ତୁମର ଏକ ଏକା� େହାଇ ର�ବା ପାଇଁ 
କ’ଣ କ’ଣ ବା ନ କେର ତୁମ� ପାଇଁ...! 
 
ଏକ ମନ, uାନ, କମ� ପାଇଁ ଆଲୁअକୁ କମ୍ କ�େଦେଲ 
ମu 
�ବୃତ େକାଣେର ବସି ପିଜା ଖାଇେଲ ମu �ଜ �ଜ 
ଡାହାଣୀ, ଦା� �ପାହସ 
ଚୁପି ଚୁପି କଥା ମେତ ଶFଶାନ ଗେଲ ମu 
ଜାଣି ପାରୁ�, ସବୁ ମଁୁ ବୁଝିପାରୁ� ଭE ଆ5ିଂ କରୁ� 
ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ୧୦୦% ହଁ ଭରୁ� 
କାହ_i ଜାଣ ? ତୁମ ମନକୁ ବା�ି ରnବାପାଇଁ 
ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ... ଆଉ ଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁ 
 
ତୁେମ କ�ବାରୁ ମଁୁ େଲଖା ଆର� କm 
ତୁମକୁ ପ�ଶଂସା କm, ଖୁସି କ�ଇm 
େ¥ଟ କଢ଼ି, अଫୁଟାଫୁଲ, କअଁଳ ପତ� େର େତାଡ଼ା 
ସେଜଇm 
କେଲଜ୍ ଆପ�ନ୍ ¥ଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ?ଦ୍ କ�ବାରୁ 
ତୁମକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିେଦm, 
ବାସନା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲୁ, अତର ମଲ² ୀ ଚ�ନ 
�ିକ୍ ଆଣି ତୁମ େଯାଡ଼ାେର अ{ାେର େଖାସିେଦm 
ଫା{ା େକାକାେକା� ¥ଡ଼ି ପñି अେର«୍ େଦm 
ଜା� ସମାଜ ଦୂେରଇ ମଁୁ ମଁୁ �ଜକୁ ଭୂm 
ତୁମ ହେ�ଲ୍ େଗଟେର ସ�'ାେର ତୁମ l�ପେଟ ଘୁ� 
ବୁmm 

�ଇେବ�ରୀେର ପଢ଼ା ¥ଡ଼ିେଦଇ ବ� ହଜାଇm 
ଖାସ୍ ତୁମ� ପରଶ ପାଇଁ 
 
ଆେଜ ବାେଜ ମଁୁ i� କେହ�, କେର� i େଦେଖ� 
ଏହା ତୁେମ ଭଲpବେର ଜାଣିଛ, ପରୀ�ା ମu କ�ଛ 
ସା�- ହାତେର େଫାନ କ� ବ² ାକ୍ େମଲ ! କ�ଛ 
ଏକ ଲ�'େର ��ାେର ଗ�େବେଳ ହାତମା� 
अଟକାଇବାେର !ଫଳ ! େହାଇଛ 
ତଥାପି ତୁେମ i� ଲୁେଚଇ... अନ' ପୁअପି� ସା� 
କରୁଛ 
କଣ अpବ କ��, अpବ अ�, ହୃଦୟ େଖାm କୁହ 
ମଁୁ ର�� lହ_ ସମ� ଯତ� ପାଇଁ 
ଖାସ୍ ତୁମ� ପାଇଁ... !!! 
 
अuାପକ, ଚ�ୁ!pଗ 
ମହା�ଜା କୃÔଚ��  ଗଜପ� େଭଷଜ ମହା!ଦ'ାଳୟ 
ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୦୪ 
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(୧) ଗଁା’ଟି େମାର pରୀ େଯ ସୁ�ର 

େମା ପାଇଁ ସିଏ େଯ ବଡ଼, 

ଶସ'ଶ'ାମଳା ସବୁ?ମାମୟ  

ନାଆଁଟି ତା �ଂ?ଗଡ  

(୨) ଏଇଠି ଜE� अ�ଡ଼ି େମାହର 

अ� pଗବତ ଟୁଂଗୀ, 

�ଇଜ ଯାହାର ଓìିଶା 

?ଲ² ା ତ କଳାହା~ି  

(୩) ର�� େଯଉଁଠି େକେତ େଯ 

ଝରଣା, ନ�, ଆଉ ପୁଣି ବ�,  

କାଳର ସେ�େତ ବାସକରୁkବା 

େକେତ ଜନଜା� କ�  

(୪)  ଶୀରେର ଯାହାର ବ�ଯାଇअ� 

ସୁନାର ବଂଶଧା�, 

ବରଷା ଟିେକ େହ�ରୁ 

େଦଖାଏ ଭୟ-ର ରୂପ ପ�  

(୫) ସହଶ� େଯାଜନ ଧ� ରnअ� 

ପାହାଡ଼ ପବ�ତ ଭ� 

ଆn ପାଏ ନାହ_ ଶୀଷ�କୁ ତାହା� 

ନାଆଁଟି �ୟମଗି�  

 

ଗଁାଟି େମାର �«ିଗଡ଼ଗଁାଟି େମାର �«ିଗଡ଼ଗଁାଟି େମାର �«ିଗଡ଼ଗଁାଟି େମାର �«ିଗଡ଼    

େ�ତ� ବାସୀ େଜନା 
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ଗଭ�େର ତାହାର ଧ�ରnअ� 

ଖଣିଜ ପଦାଥ� ଭ�  

(୬) ସବୁ?ମାମୟ ପାହାଡ଼ ପବ�ତ 

ନାହ_ ଆC ପୁଣି अ�, 

ସୁଖେର ଦୁଃଖେର ସାଥୀ େହବାପାଇଁ 

ଏଠି अ� େଯ େବଦା�  

(୭)େ�ଗେବୖ�ଗ ଭୟ ନାହ_ େଜ ଆମର  

େଭୖରବ ଆମ ଭରସା, 

ଡା�ରଖାନା େଖାm� େବଦା� 

କରୁ� ମାଗଣା �i¶ା 

(୮) ଗଢ଼ି� େବଦା�, କ�� େବଦା� 

େକେତ େଯ ଉନ�� କାମ,  

ଡା�ରଖାନକୁ !ଦ'ାଳୟ ଗୃହ 

ବଢ଼ି� ଗଁା’ର ମାନ  

(୯)  ବାଟ େଦଖାଉ� ନୂତନ ପୀଢ଼ିକୁ 

ସେତ i େଯ ସଯୂ�'ଚ�� ,  

ଦ�ତା ଓ ପ�ଶି�ଣ �ମେ� 

େଖାm� ଯୁବ ପ�ଗ� େକ��   

(୧୦)!ଦ'ାଳୟଟି େମାର अ� େଶାେp�ୟ 

lm� ଉeମ ଶି�ା,  

ଗଢ଼ିlmअ� େକେତ େଯ ଡା�ର ଓ ଯ�ୀ  

କ� େହବ ନାହ_ ବ'ାଖ'ା 

(୧୧) ଗଁା ମାଟି େମାର ଚ�ନ ଠୁ ଶୀତଳ 

iଏ େହବ ତା ପ�, 

ମୁଠାଏ ମାଟିେର େପଟ ପୁ� ଯାଏ 

ଫସଲ Cଏ ଓଜାଡ଼ି  

(୧୨) ଭୟ ନାହ_ ଆମର, !ପଦକୁ େଘାର 

ଠାକୁର ଆମକୁ ସାହା, 

ଉeେର େଭୖରବ, ପ�ିେମ ମହାବାହୁ  

ବସିଛs େମm ବାହା  

(୧୩) ଗଁା ଦା~ େମାର ଏେତ େଯ ସୁ�ର 

ସେତ i େଯ େସ ସରଗ, 

େଖE� ବୁm� ବ�େର ତାହାର 

କ�� େକେବ େସ �ଗ  

(୧୪) ତା ପାଣିପବନ iଣି �ଏ ମନ 

अ-ାବ-ା ତା ସଡ଼କ, 

ତା େକାଇm ସରୂ େକେତ େଯ ମଧରୂ 

ପ�pତୁ ମାଆର ଡାକ  

(୧୫) ମେନ ପେଡ େମାର େସ� ଓଷାବାର 

େକେତପଣା, ପୁ�, ପିଠା, 

ନୁଆଖାଇ ଆଉ େକେତଯା�ଯାତ� ା 

ଗୁରୁବାର ମାଣବସା  

 
ସୁର�ାअଫିସର ,େବଦା�mମିେଟଡ୍ , 

�ଂ?ଗଡ ,ଓଡିଶା, 

ଈ -େମଲ୍ :Khetrabasi.Jena@vedanta.co.in  
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                                                     ଆମ ସଂ¨ୃ�,ଆମ ପର��, ମଳୂତଃ ଶା¯କୁ 
ଆଧାର କ� ଗଢି ଉଠିk� i� ଦୁଃଖର !ଷୟ ଆ?ର 
ସମାଜ, ଶା¯ ପ�� େଘାର ଉଦାସୀନ ବe�ମାନର ଶି�ା 
ବ'ବaାେର ଶା¯ ଆ? अବେହEତ ଶା¯କୁ ସୁlରୁ 
ରୂେପ अuୟନ କ�ବା ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ବରଂ 
ଶା¯କୁ अ� pବେର ସମାେ�ଚନା କ�ବାକୁ 
ଆେ�ମାେନ େଗୗରବ ମେନ କରୁଛୁ ଶା¯କୁ ସଠିକ୍ 
pବେର ଜାଣିବା ପାଇଁ େଚ�ା କ�ବା ପ�ବେe�, େସ 
ସବୁକୁ କୁସଂ¨ାର କ� ତା¶ଲ' କ�ବାକୁ ଆେମ 
ପ¥ଉନାହୁଁ | ଯCଓ କଥାେର କଥାେର ଆମ ସଂ¨ୃ� ଓ 
ପର��ର ମହାନତାର ଧ´ଜା ଉଡ଼ାଇ ବସୁଛୁ, i� 
କାମେର ଠିକ୍ ଓଲଟା କ� େଦଖାଉଛୁ ହୃଦୟର େକଉଁ 
ଏକ �ଭୃତ େକାଣେର ଆେମ େସ� अpବଟି ମu େବଶ୍ 
अନୁଭବ କ� ପାରୁଛୁ i� େସ अpବଟି ବା�ବେର 
କଣ, ଆଉ ତା'ର ଉପlର କଣ ତାହା େଖା? ବାହାର 
କ�ବା ଆମର ଦାୟିତ´ େବାm ଆେମ ସେଚତନ pବେର 
��ା କରୁନାହୁଁ 
 ଆ?ର ସମାଜେର !େ�ଧର ଆpସ େବଶ୍ Dବ�  
pବେର ପ��ଫEତ େହଉ� | େଦୖନ�ିନ �ବନେର 
ଏହାର ସ¦±ଖୀନ ଆେମ ସମେ� େହଉअଛୁ अେନକ 
ସମୟେର ଏ� !େଦ� ାହ ଏଭE Dବ� ରୂପ ଧାରଣ କରୁअ� 

ହ? ଯାଉ� ଶା¯ ସଂ¨ୃ�ହ? ଯାଉ� ଶା¯ ସଂ¨ୃ�ହ? ଯାଉ� ଶା¯ ସଂ¨ୃ�ହ? ଯାଉ� ଶା¯ ସଂ¨ୃ�    
!ଶାସ ଆ?  କାଠଗଡ଼ାେର!ଶାସ ଆ?  କାଠଗଡ଼ାେର!ଶାସ ଆ?  କାଠଗଡ଼ାେର!ଶାସ ଆ?  କାଠଗଡ଼ାେର    

ସୁଷମା ��ପାଠୀ    

ଶା¯କୁ ସୁlରୁ ରୂେପ अuୟନ କ�ବା 
ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଶା¯କୁ 
अ� pବେର ସମାେ�ଚନା କ�ବାକୁ 
ଆେ�ମାେନ େଗୗରବ ମେନ କରୁଛୁ 
ଶା¯କୁ ସଠିକ୍ pବେର ଜାଣିବା ପାଇଁ 
େଚ�ା କ�ବା ପ�ବେe�, େସ ସବୁକୁ 
କୁସଂ¨ାର କ� ତା¶ଲ' କ�ବାକୁ 
ଆେମ ପ¥ଉନାହୁଁ | ଯCଓ କଥାେର 
କଥାେର ଆମ ସଂ¨ୃ� ଓ ପର��ର 
ମହାନତାର ଧ´ଜା ଉଡ଼ାଇ ବସୁଛୁ, i� 
କାମେର ଠିକ୍ ଓଲଟା କ�ଛୁ  
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େଯ, ତାହା ଧ´ଂସାତF କ ରୂପ େନବାକୁ ପ¥ଉନାହ_ 
अବଶ' ସୃ�ିର ପ�i�ୟାେର !େ�ଧ ମu ଏକ !�ତ�  
�ୟମ ଆେ�କ ନ kେଲ अ�ାର ନାହ_, ଗ�ୀଷF ନ kେଲ 
ଶୀତ ନାହ_ ଉଭୟ ଉଭୟ-ର ପ�ପରୂକ  !େ�ଧ 
!ନା ଗ� ବା ପ�ଗ� ମu ସ�ବ ନୁେହଁ | !େ�ଧ 
ଗ�ଶୀଳତାର ଏକ ସେ-ତ ମାତ�  i� ବe�ମାନ 
ସମାଜେର !େ�ଧ ନାମେର ଯାହା ସବୁ େଦଖା ଯାଉ�, 
ତାହା !େ�ଧ ପଦବାଚ' ନା ସାମୟିକ ଉେeଜନା ମାତ�  
अେନକ ସମୟେର !େ�ଧାpସ ଆଳେର 
ଜନସାଧାରଣ- େକ� ାଧ, अହ-ାର, अସ�Ôୁତା, 
େଧୖଯ�'ନତା, କଥା କଥାେକ ଉେeଜନା, େଖା�େଖାm 
pବେର ପଦାେର ଫୁଟି ବାହାରୁ� अବଶ' ମାନବ 
�ବନ अେନକ ଦ´�ର ସମାହାର େତଣୁ ଏ ସବୁ 
ପ��i�ୟା ସମାଜେର େଦଖାଯିବା ମu ସ´p!କ i� 
ମାନବ �ବନର ଏ ଦ´�, ଏ ପ��i�ୟା, 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 ପା�ବ? 
 ନବମ େଶ�ଣୀର ପି�ଟିଏ, Cେନ !ଦ'ାଳୟରୁ 
(pରDୟ ଇଂ�� ମାuମ) େଫ�ବା अେ�, ମାତା-ୁ 
କ� ବସି�, "ଆ? ଗୁରୁମା ସବୁ !ଦ'ାଥ�ୀ-ୁ �ଜ �ଜର 
ଧମ� ତଥା ଧମ�ଗ�Õର ନାମ ଏବଂ େସ !ଷୟେର ଯାହା 
i� ଜାଣ େସ !ଷୟେର ମତାମତ ରnବାକୁ अନୁେ�ଧ 
କେଲ ମାତ�  ଦୁଇଜଣ ସହପାଠୀ, ଜେଣ ଖ�ୀ�ିଆନ ଓ 

ଆଉ ଜେଣ ମୁସmମ ବ�ୁ i� i� ବ�ବ' ରnkେଲ, 
अଥଚ अନ' ସହପାଠୀମାେନ ଚୁପlପ ବସି ର�ବାକୁ 
ପସ� କେଲ" (ସତ ଘଟଣାଟିଏ) ଆ?ର ଆଧୁ�କ 
ଯୁଗେର ଆେମ ��ୁମାେନ, ମ�ିର ଯିବା (!େଶଷ କ� 
ପୁଜା ପାବ�ଣ Cନେର), ସକାେଳ ସଂuାେବେଳ (ଯC 
ସୁ!ଧା ହୁଏ) ଠାକୁର- ଫେଟା ପାଖେର ଧପୂ ଆଳD 
େଦବା, ପଜୂା ପାବ�ଣ Cନମାନ-େର ନୂତନ ବ¯ 
ପ�ଧାନ ତଥା ଆଡ଼jର ସହକାେର ପଜୂା ଧ´ଜା କ� ଖୁସି 
ମେହା¶ବେର Cନଟିକୁ କାଟିେଦବା ଏବଂ ଧମ� !ଷୟେର 
!େଶଷ ଆେ�ଚନା ନ କ�ବାଟା, ��ୁ ଧମ�ର !େଶଷତ´ 
େବାm p!େନଇଛୁ ଶା¯ ପଠନ େଯ ଆମ ଧମ�ର 
!େଶଷତ´, ଏ କଥା ଆମକୁ େକ� େକେବ କ�� ପ� 
ଆମର ମେନ େହଉନାହ_  େଦୖନ�ିନ �ବନେର ଶା¯ର 
ଆବଶ'କତା, ତା’ର ଗୁରୁତ´, ଏସବୁ Cଗ ପ�� �େଳ ମu 
ଦୃ�ିପାତ କରୁନାହୁଁ ଯାହାର �eିପ��ର ଉପେର 
ଆମର ସଂ¨ୃ�, ଆମର ପର�� ଗଢ଼ିଉଠି�, ତାକୁ 
ଆେମ अ�େର अବେହଳା କ�lmଛୁ ଶା¯ ପଠନ 
ଆ? �ଜର ମଯ�'ାଦା ହ�ଇ ବସି� ତାହା ଆ? ଆମ 
ପାଇଁ अେ�ଡ଼ା େ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 ଆମ ବ'ବହାର ତଥା 
lmଚଳଣେର େକେତ ପ�ମାଣେର ଗ�ହଣ କ� 
କାଯ�'େର ଲଗାଉଛୁ, େସ ପ�ଶ� �ଜକୁ ପl�ବାର 
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ଆବଶ'କତା ମu अନୁଭବ କରୁନାହୁଁ ବାହ' ଆଡ଼jର 
ଆମ ଧମ� ଓ ସଂ¨ୃ�କୁ अେନକ ସମୟେର अପହରଣ 
କ�େନଉ� अଥଚ ଆମ ଧମ�ର ମଳୂ ଲ�', ମଳୂ 
अ�ପ�ାୟ କଣ େସ !ଷୟେର ��ା କ�ବା ପାଇଁ ଆମ 
�ତେର ଆେ�ଡ଼ନ ସୃ�ି େହଉ ନାହ_ 
 େଯଉଁ ଉéଳମାଟିେର ଗଁା ଗଁାେର pଗବତ 
ଟୁ�ୀମାନ k�, ଘେର ଘେର pଗବତ, େପାk, ପୁ�ଣ 
ପାଠ ସ�ତ, ଶା¯ ଆେ�ଚନା ସଦା ସବ�ଦା lଲୁk�, 
ଆ? ପୁଣି େସ� ମାଟିେର ଶା¯ ପଠନ ପ�� !ମୁଖତା 
!�ାନ ପାଖେର ଶା¯ ମEନ ପଡ଼ିଯାଇ� ଆ? ଶା¯କୁ 
�ଜର ପ�ଚୟ ପାଇଁ !�ାନର ଗେବଷଣାଗାରେର 
ପ�ମାଣିତ କ�ଇବାର ଆବଶ'କତା ର�� େବୖ�ା�କ 
ପ�� �ତେର �ଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପରୀ�ା େଦଇ 
ପାରୁନାହ_ ଶା¯ େତଣୁ ଧୀେର ଧୀେର �ଜର ପ�ଚୟ 
ଓ ପ�pବ ହ�ଇ ବସୁ� अନ' ପ�େର !�ାନ କଣ 
ମୁ� େହାଇ ପା�� ଗେବଷଣାଗାରରୁ? !�ାନ କଣ 
େଦଖାଇ ପା�� ମଣିଷର �ବନକୁ ଶୃÂEତ କ�ବାର 
Cଶା, ଆତF �ୟ�ଣ ପାଇଁ �ବନର ମାଗ� ? େତେବ 
ଏଠାେର ପ�ଶ� ଉଠୁ�, ମାନବ �ବନେର ସଠିକ ପଥ 
���ାୟକର aାନ େନବ iଏ? अେନକ ଦ´� ସମାହାରର 
ମଣଷଟିଏ अବaା�ର ସମୟେର କାହାକୁ ପାେଥୟ କ� 
େନଇପା�ବ �ଜ �ବନେମାଡର �¤eି ମାନବ 
�ବନକୁ ଏକ ନୟs�ତ, ଏକ ଶୃÂEତ ମାଗ�େର 
ପ�lEତ କ�ପାରବ iଏ? ଶା¯କୁ େକବଳ 
ପଢ଼ିେଦେଲ ବା ଜାଣିେଦେଲ ତ ଆଉ ଚEବ ନାହ_, lm 

ଶିnବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପି�ଟିକୁ େକେତ ପଡ଼ି ଉଠି अଭ'ାସ 
କ�ବାକୁ େହାଇଥାଏ 
 (ଥରକୁ ଥର ପଡି ତେଳ,lଲଇ ଶିଶୁ अଭ'ାସର 
ବେଳ) ଶା¯କୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା େଯ�i ଗୁରୁତ´ପ�ୂ� , 
ତାହାକୁ �ର�ର अଭ'ାସ ରnବା େସ�i ଗୁରୁତ´ପ�ୂ� 
 ଲୀଳାମୟ,ଜଗନ� ାଥ, ଯାହା-ର ସୃ�ି, !ଭ� ାଟ 
ମuରୁ !�ାନ ଯାହା-ୁ ପ�ମାଣ କ� ପା� ନାହ_, ତଥାପି 
ଏ ମାଟିର !ଶ´ାସ ତା-ୁ ¥ଡ଼ି ପା� ନାହ_ ସମ� େଚ�ା 
ପେର ମu !ଶ´ାବସୁ ତା-ୁ ଲୁlଇ ରn ପା�� ନାହ_, 
ବଡ଼େଦଉଳର େମଘନାଦ ପାେଚରୀ ଯାହା-ୁ ବା�ି ରn 
ପା�� ନାହ_, ଭ� ମଣ କରୁଛs େସ !ଶ´ବ�ହF ା~ !ଶ´ର 
େକାଣ अନୁେକାଣେର lm� ତା-ର ଯାତ� ା େମାଗଲ 
ଗେଲ, ମରହ+ା ଗେଲ, ଇଂେରଜ ଗେଲ, i� ତା-ୁ ¥ଡି 
ଦ´� ଗ�ନାହ_, ତଥାପି କୁହାଯାଏ େସ ସମ� ଦ´�ରୁ 
ଉ��´େର ଆ?ର अଥୟ ଗଣମାuମ, ଉତ'� 
ଜନସାଧାରଣ, ସରକାରୀ ପ�ଶାସନ, !l�ଳୟ କଣ 
ଗ�ହଣ କ� ପା�ଥାେ� ଏ� अଧାଗଢ଼ା !ଗ�ହ-ୁ? 
ମିEମିଶି କଣ �ଗିପଡ଼ି ନ ଥାେ� ତା-ୁ ପ�ୂ� 
କ�ବାପାଇଁ ? 
 ବାହୁଡ଼ାଯାତ� ାର େଶଷ ସମୟେର ରଥ ଉପେର 
ମହାପ�ଭୁ-ୁ �ଗି େହାଇଥାଏ अଧରପଣା ତାହା ପୁଣି 
अଶରୀ�, अତୃ¸ଆତF ା, ମାନ-ପାଇଁ ଉ&ି� େବାm 
କୁହାଯାଇଥାଏ अଧୁନା େଦଖା ଯାଉ�, େସ� ହା~ିକୁ 
ଫଟାଇବା ପବୂ�ରୁ, ପାତ� େର କାଢ଼ି ଭ�ମାନ- ମuେର 
ବା{ି Cଆଯାଉ� େତେବ अଶ�ରୀମାନ- ପାଇଁ 
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ଉ&ି� ପଣା, ଜନସାଧାରଣ ପାନ କ�ବା େକେତଦୂର 
ଯଥାଥ�, ତାହା ହୁଏତ ଶା¯�ମାେନ କ� ପା�େବ i� 
ଶା¯ ସj�େର अ�ାନତା, ଏହା ପ�� ଉେପ�ା ଧୀେର 
ଧୀେର ପର��ର !ଶ´ାସେର ଫାଟ ସୃ�ି କ�ଥାଏ 
!ଶ´ାସ अ�!ଶ´ାସେର, ସଂ¨ାର କୁସଂ¨ାରେର ପ�ଣତ 
େହବାେର ଆଉ ଆ�ଯ�' ବା କାହ_i �ଗିପାେର 
 "ସାତଶ ପlଶ େକାଶ Cଗ Cଶୁ ନାହ_ , 
 େମାର ଯିବା ଯାଏଁ ନ�ିେଘାେଷ kବ ର�" 
 अବଶ' ଆ? ସାତଶ ପlଶ େକାଶ ଦୂରତ´ର 
ସମାଧାନ !�ାନ କ�େଦଇ�, ନା lmବାର 
ଆବଶ'କତା अ�, ନା ସମୟର ପ�େୟାଜନ, i� ଭ�ିର 
େସ� !ଶ´ାସକୁ େକଉଁ !�ାନାଗାର ପ�ମାଣ କ�ପା�ବ? 
!ଶ´ାସ ଯିଏ �ଜର aି� ପାଇଁ େ�ଡ଼ିଥାଏ ଆଶ�ୟ �ାନ 
େହଉ अଥବା !�ାନ, ଶା¯ େହଉ ବା अନୁଭୂ� କାହାକୁ 
ନା କାହାକୁ ଆଧାର କ� !ଶ´ାସ �ଜର ଶାଖା ପ�ଶାଖା 
େମm ଥାଏ ଯାହାର ଶ�ି େଯ�i ଦୃଢ, େସଠି !ଶ´ାସ 
େସ�i ସୁଦୃଢ଼ େଯେତେବେଳ !ଶ´ାସର ଆଧାର ଦୁବ�ଳ 
େହାଇଯାଇଥାଏ, େସେତେବେଳ !ଶ´ାସ ପ�ଣତ 
େହାଇଯାଏ अ�-!ଶ´ାସେର �ଣୀ ପCF� ତଥା 
अନ'ାନ' ��ୁ ନାରୀମାନ- ସDଦାହର !ଶ´ାସ ଏଭE 
ଦୃଢ଼ k� େଯ ତାହା अ�େର ପ�ଥାେର ପ�ଣତ 
େହାଇଯାଇk� अଥଚ େସ� ପ�ଥାକୁ ସମୟର ଦାଢ଼େର 
Cେନ କୁସଂ¨ାର ନାମକ କଳ-ର େବାଝ ମu 
େବା�ବାକୁ ପଡ଼ିk� 
 ଏ ମାଟିର ନୃତ', ଏ ମାଟିର ସଂଗୀତ, ଏମାଟିର 

ସଂ¨ୃ�, ଏ ମାଟିର କଳା ସବୁi� ସମପ�ତ k� ମହାପ�ଭୁ 
ଜଗନ� ାଥ-ୁ, ଖାm ଏ�i ନୁେହଁ, ଏ ମାଟିର ମଣିଷମାେନ 
�ଜର ସମ� କମ�କୁ ସମପ�ଣ କ� ପାରୁkେଲ ତା-� 
ପାଦପଦF େର, ଆ? େସ !ଶ´ାସ କାଠଗଡ଼ା �ତେର ନାହ_ 
ତ ?  
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 ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର �ଆ� ��ନର କ! 

େବୖକୁ°ନାଥ ପ+ନାୟକ ବଡ଼jା ମାଟିେର ଜ�Fତ ଏ� 

କ!- ରଚନା ଉéଳ ବାଣୀଭ~ାରକୁ ସମୃ� କ�� 

ସବୁଜ ଯୁଗର କ! ରୂେପ ପ��ତ ପ�ସଖା- ମuରୁ 

अନ'ତମ େହାଇkେଲ ମu େ�ମା{ିକ େଚତନା ତା-ୁ 

!େଶଷ ଆଛନ�  କ� ନk� �ବନବା� ଓ 

ରହସ'ବା� ��ାଧା�ର ବାହକ k� େବୖକୁ°ନାଥ- 

େଲଖ� 

 କ!ତାର ଛ�େର ଛ�େର ଋହସ'ବାଦର �ଖୁଣ 

ରୂପକାର େବୖକୁ°ନାଥ- �ବନ ବା�ବେର ଯ�ଣାମୟ 

k� େବଦନା-!ଧରୂ �ବନ ତା- ସା�ତ' ସ¹�ନାକୁ 

କ�k� ଶାଣିତ ଦୁଃଖଯ�ଣା ଭୁm !ଭୂ-��ନେର 

ମ¹ିବାର ସାଧନା �ତେର ତା- କ!ତାେର k� ପ�ଛନ�  

ପ��ବାଦ ଓ अ�ନ��ତ େଚତନାର ପ��ଫଳନ   

 ସବୁଜ ଯୁଗର କ! ରୂେପ ପ��ତ 

େବୖକୁ°ନାଥ- �ବନ i� େକେବ ! ସବୁଜ ନk� 

k� େମାଟାେମାଟି ଦୁବ�ସହ େହେଲ ତା’ �ତେର 

ଶାsର अେନ´ଷଣ ତା- କ!ତାକୁ କ�k� ଦର� ଓ 

ମାନବବା� େବୖକୁ°ନାଥ-ର अେନକ କ!ତାେର 

ସବୁଜ େବୖକୁ°ନାଥ- ସବୁଜ େବୖକୁ°ନାଥ- ସବୁଜ େବୖକୁ°ନାଥ- ସବୁଜ େବୖକୁ°ନାଥ-     
ସପ� ଧସୂର 

!ଦ'ାଧର ପ~ା 

ପ��ବଷ� ବଡ଼jାର େମାହନ ସୁବୁ�ି କେଲଜ 
ପ�ସରେର େବୖକୁ°ନାଥ-ର ଜୟ�ୀ 
ପାଳନ କ�ଯାଉ� �ଜ'�ରୀୟ ଜୟ�ୀ 
ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସା�ତ' ଏକାେଡ଼ମୀ 
ସହେଯାଗ କରୁ� ବହୁ !ଶି� अ�k 
ବଡ଼jା ମାଟିେର ପାଦ ଥାପି, ଗୁରୁଗ�ୀର 
अ�pଷଣ ପ�ଦାନ ଛଳେର େବୖକୁ°ନାଥ- 
ଗୁଣଗାନ, ପ��p ପଜୂନ କରୁଛs େହେଲ 
ଶି�ାର !କାଶ ପାଇଁ ଏକ େମଧାବୃeି ପ�ଦାନ 
�ଗି ବଡ଼jା ମାଟିର ମହାକ! େବୖକୁ°ନାଥ 
େଯଉଁ �ରୀହ ଆଶା େପାଷଣ କ�kେଲ 
ତାହା ଏେବ ! େସମି� अପରୂଣୀୟ େହାଇ 
ର��  
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଫୁଟି ଉଠିk� !େଦ� ାହର ସ´ର ମକୂ ଭଗବାନ ଆC 

କ!ତା କ!-ର ରହସ'ବା� ��ନ ସହ େବୖପ²!କ 

େଚତନାର �ବ� ଦmଲ୍ େକବଳ ସା�ତ' ନୁେହଁ, 

ଓଡ଼ିଶାେର ଶି�ା !କାଶ ପାଇଁ େସ ଆ�ବନ �ଗିkେଲ 

�ଜ ପାଇଁ ପୁର¨ାର ଆଶା କ�ବା ଆ?ର ପ��<ିତ 

ସା��'କ ମାନ-ର ପ�ଥମ ଲ�' େହାଇkବାେବେଳ 

େବୖକୁ°ନାଥ ଦୁଃa ସା��'କମାନ-ୁ ସହାୟତା କ�ବା 

ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହା� େସ ଉéଳ ସା�ତ' ସମାଜକୁ अଥ� 

ପ�ଦାନ କ�kେଲ  

 େକବଳ େସ�i ନୁେହଁ, ଜାDୟ �ରେର 

ପାଇkବା ଏକ ପୁର¨ାର �ଶିରୁ େସ ପ��pବାନ ¥ତ� - 

ପାଇଁ ¨�ରସିପ୍ ବ'ବaା କ�ବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ 

କ�kେଲ ଏ� ଉେ&ଶ'େର େସ ୧୯୭୬ ଜାନୁୟାରୀ ୫ 

େର ତéାଳୀନ କଟକ ?ଲ² ାପାଳ-ୁ ୪,୫୦୦ ଟ-ାର ଏକ 

କ�ସ୍ ଡ଼ େଚକ୍- ୯୧/ଝଈ୯୮୮୬୬୪୬) ପ�ଦାନ କ�kେଲ 

ବଡ଼jା େମାହନ ସୁବୁ�ି କେଲଜ୍ ଓ କଟକର �ଣୀହାଟ 

ହାଇ¨ୁଲ୍ େର େମଧାA ¥ତ� ବୃeି ପ�ଦାନ ପାଇଁ ଏହା 

ଉ�ି� k� ଏ� ଉଭୟ ଶି�ାନୁ<ାନ ସ�ତ େସ 

ବ'�ିଗତ pେବ ଜଡ଼ିତ kେଲ େଗାଟିଏ ତା- ଜନF  

ମାଟିର ଗବ� अନ'ଟି ତା-ର �ବନ !କାଶର ମଳୂପୀଠ 

k� କ�େଲ ଭୁଲ୍ େହବନାହ_ ଟ�� ଫ~ର अu� 

kେଲ କଟକ ?ଲ² ାପାଳ ଓ ସଂପାଦକ kେଲ େମାହନ 

ସୁବୁ�ି କେଲଜ अu� ଏkେର ଦୁଇ ଜଣ ସଭ' kେଲ 

େମାହନ ସୁବୁ�ି ହାଇ¨ୁଲ ଓ �ଣୀହାଟ ହାଇ¨ୁଲର 

ପ�ଧାନ ଶି�କ  

 ଟ�� ଫ~କୁ ପ�ଦାନ କ� ଯାଇkବା ଟ-ାରୁ 

ମିEବାକୁ kବା ସୁଧ अଥ�େର ବଡ଼jା କେଲଜ ପ�ଥମ ଓ 

C´Dୟ ବଷ�ର, େମାହନ ସୁବୁ�ି ହାଇ¨ୁଲର ଦଶମ ଓ 

ଏକାଦଶ େଶ�ଣୀର ଜେଣ େଲଖାଏଁ େମଧାA ¥ତ� ¥ତ� ୀ-ୁ 

ପୁର¨ାର ଏବଂ �ଣୀହାଟ ହାଇ¨ୁଲର ୩ ଜଣ େମଧାA 

¥ତ� -ୁ ‘�ପ ନା�ୟଣ’ ‘ସଂଘ ଶୁଭ-ର’ ଓ ‘ସଂଘ ମିତ� ’ 

¥ତ� ବୃeି େଦବାକୁ ଉେ&ଶ' k� 

 ?ଲ² ାପାଳ-ୁ େଚକ୍ ପ�ଦାନ କ�ବାର ପ�ାୟ ୩ 

ବଷ� ପେର ୧୯୭୯ ଜାନୁୟାରୀ ୨୬େର େବୖକୁ°ନାଥ-ର 

ପରେ�କ ଘଟିk� �ବ�ଶା �ତେର ତା- କÓନା 

ବା�ବ ରୂପ େନଇ ନk� କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାେର 

ବଂ�k�େବେଳ ଆଦର ମିେଳ� େହେଲ ପରେ�କର 

ଫୁଲମାଳ ଓ �ୁ�ଗାନ କ�ବାକୁ େନତାମ�ୀ ହାଉଯାଉ 

ହୁअs େହେଲ େବୖକୁ°ନାଥ- େ�ତ� େର େସଭE iଛ 

ଘଟିନାହ_ �ଘ� ବଷ� !� ଯାଇkେଲ ମu ତା- 

ମନ¨ାମନା ଆ?ପଯ�'� ସାକାର େହାଇ ପା�ନାହ_ 

ସରକାରୀ ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ, ତéାଳୀନ କଟକ ?ଲ² ାପାଳ 

ତା-ଠାରୁ ଗ�ହଣ କ�kବା େଚକ୍ अଥ� ୧୯୭୬ अଗ� 

୨୫େର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର- ଶି�ା ଓ ଯୁବ ବ'ାପାର 

ମ�ାଳୟ ପା°ିକୁ ହ�ା�ର େହାଇk�  

 ଇ�ମuେର ପ�ାୟ ୪୦ ବଷ� !�ଯିବା ସହ 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ସୁଧମଳୂ େହାଇ अଥ� ପ�ମାଣ ଲ�ା�କ େହାଇ 

ସା��ଣି େହେଲ ସରକାର ¥ତ� ବୃeି ପ�ଦାନ କ� 

ନାହାs ijା େବୖକୁ°ନାଥ- ଆତF ା ଶାs ପାଇ 

ପା�ନାହ_ �ବନର अsମ ପଯ�'ାୟେର !ପ²A କ! 

ର! ସିଂହ-ୁ ଧମ�ପୁତ�  pେବ ଗ�ହଣ କ�kେଲ କ! 

େବୖକୁ°ନାଥ କ!-ର ଇ¥ ପରୂଣ ପାଇଁ ର! ସିଂହ 

ମu �ଜ' ସରକାର-ୁ ବାରjାର �େବଦନ କ� ଥi 

ପଡ଼ିଛs େହେଲ କ!- କ!ତାର ମକୂ ଭଗବାନ- 

ପ� ସରକାର ବା ପ�ଶାସନ ମu ମକୂ, ବ�ର ଓ अ� 

େହାଇ ଯାଇ� ଶି�ାମ�ୀ ବା ସ�ବ-ର ଏkପ�� 

େକେବ ଦୃ�ି ପଡ଼ିkବାର ମu ମେନ େହଉନାହ_  

 ପ��ବଷ� ବଡ଼jାର େମାହନ ସୁବୁ�ି କେଲଜ 

ପ�ସରେର େବୖକୁ°ନାଥ-ର ଜୟ�ୀ ପାଳନ 

କ�ଯାଉ� �ଜ'�ରୀୟ ଜୟ�ୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା 

ସା�ତ' ଏକାେଡ଼ମୀ ସହେଯାଗ କରୁ� ବହୁ !ଶି� 

अ�k ବଡ଼jା ମାଟିେର ପାଦ ଥାପି, ଗୁରୁଗ�ୀର 

अ�pଷଣ ପ�ଦାନ ଛଳେର େବୖକୁ°ନାଥ- ଗୁଣଗାନ, 

ପ��p ପଜୂନ କରୁଛs େହେଲ ଶି�ାର !କାଶ ପାଇଁ 

ଏକ େମଧାବୃeି ପ�ଦାନ �ଗି ବଡ଼jା ମାଟିର ମହାକ! 

େବୖକୁ°ନାଥ େଯଉଁ �ରୀହ ଆଶା େପାଷଣ କ�kେଲ 

ତାହା ଏେବ ! େସମି� अପରୂଣୀୟ େହାଇ ର�� 

େବୖକୁ°ନାଥ- ଭE ଜେଣ ପ�kତଯଶା କ!-ୁ 

ପ�ଶାସନର ଏଭE ଉପହାସକୁ ଏକ अ�ମଣୀୟ अପ�ଧ 

ଛଡ଼ା ଆଉ i� କ� େହବ ନାହ_ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ' 

ଜଗତ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବE अ�କ େ�ାଭର !ଷୟ ଆଉ 

କ’ଣ अ� ? 
अେଢଇଗୁ~ି, କାନପୁର, କଟକ-୭୫୪୦୩୭,  

େମା-୮୭୬୩୪୯୫୯୨୯, bidyapctc@gmail.com 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

 

 ଚ�ତ�  େଗାଟିଏ ନାଟକର ଆତF ା ସଦୃଶ ଚ�ତ�  

!ନା ନାଟକର ଆର� ସ�ବ ନୁେହଁ େଯଉଁ ନାଟକର 

ଚ�ତ�  େଯେତ ସଫଳ େସ ନାଟକ େସେତ ସଫଳତା �ଭ 

କେର ନାଟ'କାର ଜୟଶଂକର ପ�ସାଦ- ଐ�ହାସିକ 

ନାଟକେର ଚ�ତ�  �ତ� ଣର ବE<ତା ହ_ ତା- ନାଟକକୁ 

ସଫଳତା ଆଣିେଦଇ� ତା- ଐ�ହାସିକ ନାଟକ 

ଗୁଡିକ େହ�- ‘�ଜ'ଶ�ୀ’ (୧୯୧୫), ‘!ଶାଖ’ (୧୯୨୧), 

‘अଜାତଶତ� ±’(୧୯୨୨), ‘¨�ଗୁ¸’ (୧୯୨୮), 

‘ଚଂ��ଗୁ¸’ (୧୯୩୧), ‘ଧ�±ବସ´ାମି�’ (୧୯୩୩) ମାତ�  

ପ�ଶାଦ- େଶଷ ଐ�ହାସିକ ନାଟକ ‘ଧ�±ବସ´ାମି�’ 

ନାଟକର  ଚ�ତ�   �ତ� ଣ କ�ବା ଏ� �ବ�ଟିର ଲ�' 

 େଶଷ ନାଟକ ‘ଧ�±ବସ´ାମି�’େର ଐ�ହାସିକ ଓ 

କାÓ�କ ଚ�ତ�  �ତ� ଣ ସଫଳତାର ସ�ତ �ତ� ତ 

େହାଇ� ‘ଧ�±ବସ´ାମି�’ନାଟକେର ସବ�େମାଟ େତଇଶଟି 

ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଚ�ତ�  ର�� େତଣୁ ନାଟକଟି  ଚ�ତ�  

ବହୁଳ େହାଇପଡି� େକେତକ ଚ�ତ�  େଦଶଜା� ପାଇଁ 

ବEଦାନ େଦଇkବା େବେଳ େକେତକ ଚ�ତ�  େଦଶର�ା 

ପାଇଁ ଦୃଢ pବେର ଦ~ାୟମାନ େହାଇଛs 

େକେତେବେଳ େକେତକ ଚ�ତ�  େଦଶ !ରୁଧେର କାଯ�' 

ଧ�±ବସାମି�େର ଚ�ତ� �ତ� ଣଧ�±ବସାମି�େର ଚ�ତ� �ତ� ଣଧ�±ବସାମି�େର ଚ�ତ� �ତ� ଣଧ�±ବସାମି�େର ଚ�ତ� �ତ� ଣ    
ଏକ !େଶêଷଣ ଏକ !େଶêଷଣ ଏକ !େଶêଷଣ ଏକ !େଶêଷଣ     

ଗେବଷିକା- ର«ିତା ପାତ�  

ଧ�±ବସ´ାମି�:-େଗାଟିଏ �ଜବଂଶୀୟ 
ନାରୀ�ବନର Aରତ´ ଓ େପ�ମର 
କରୁଣ କାହାଣୀ ‘ଧ�±ବସ´ାମି�’ ନାଟକ 
ଏ� ନାଟକେର ଧ�±ବସ´ାମି� ହ_  
ନାୟିକା ଚ�ତ�  pବେର  ���ତ 
ନାଟ'କାର ନାୟିକା ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ 
ସାହାସୀ Aରରମଣୀ, ସୁ�ରୀ ଓ 
ପର��କୁ ପ�ବe�ନ କ�� ପ� 
ନାରୀ pବେର ଉପaାପିତ କ�ଛs  
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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କ�ଛs अଥ�ାତ େକେତକ ଚ�ତ�  େଦଶ ର�ା ପାଇଁ 

ସୃ�ି େହାଇkବା େବେଳ ଆଉ େକେତକ ଚ�ତ�  େଦଶ 

!ପ�େର ପ�aି� ସୃ�ି କ�ଛs अେତା�କ ଚ�ତ�  

ସୃ�ି  କାରଣରୁ ନାଟକଟି େଯପ� p�କ� ା� 

େହାଇପଡି� େତଣୁ େକେତଜଣ ସମାେ�ଚକ ପ�ସାଦ- 

ଚ�ତ�  ସୃ�ି ସପ�େର ମତେଦଇkବା େବେଳ अନ' 

େକେତଜଣ !ପ�େର ମତ େଦଇଛs େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ 

େ¥ଟ अନୁଭବ ଓ ଉେଦ୍ଧଶ' େନଇ ଏଇସବୁ ପାଶ´ର୍ 

ଚ�ତ� ଗୁଡିକ  ନାଟକେର ଆବ�pବ େହାଇଛs 

ସମୟକ�େମ ନାଟକରୁ अନାବଶ'କ ଚ�ତ� କୁ ଦୁେରଇ 

େଦବାେର ସଫଳ େହାଇଛs ଐ�ହାସିକ ସତ'କୁ 

!କୃତ କ�ଯାଇ  େକୖାଣସିଟି ଚ�ତ�  ଉପaାପନା 

କ�ଯାଇ ନାହ_ ମାତ�  ଚ�ତ�  ଗୁଡିକର  ସଂେଯାଗ ଓ 

ପ�ଣ� ପାଇଁ କÓନା ଓ ijଦsର ମିଶ�ଣ କ�ଯାଇ� 

�ମ�େର େସ�ସବୁ ଚ�ତ� ଗୁଡିକର ଆେ�ଚନା କ�ଗ�  

 �ମଗୁ¸ :-ନାଟକେର �ମଗୁ¸ ଚ�ତ� କୁ 

ଖଳନାୟକ ଚ�ତ�  pବେର ���ତ କ�ଯାଇ� ଏ� 

ଚ�ତ� ର ବ'�ିତ´ ଠାରୁ ଆର� କ� ସଂଳାପ ସଂେଯାଜନା 

ପଯ�'� ଖଳନାୟକର pବ ଓ ଉେଦ୍ଧଶ' �� 

�ମଗୁ¸ ଚ�ତ� ଟି ଭୀରୁ, ନପୁଷକ, ମଦ'ପ ଚ�ତ�  

pବେର  ବ��ତ pରତ ଇ�ହାସେର ମu �ମଗୁ¸ 

ଚ�ତ� ଟି ଏକ ନପୁସକ ଓ ଖଳ ଚ�ତ�  pବେର ���ତ 

ଗୁ¸ବଂଶୀୟ ମହା�ଜ ସମୁଦ� ଗୁ¸-ର ଦୁଇପୁତ� - �ମଗୁ¸ 

ଓ ଚ��ଗୁ¸ ମହା�ଜା �ଜସିଂହାସନ �ମେ� କ�< 

ପୁତ�  ଚ��ଗୁ¸କୁ େଯାଗ' !େବ�ତ କରs ମାତ�   

ସମୁଦ� ଗୁ¸- ମୃତୁ' ପେର �ମଗୁ¸ ଖଳଚକ� ା� କ� 

�ଜସିଂହାସନ अ�କାର କ�ବାେର ସଫଳ ହୁଏ 

ଚ��ଗୁ¸- େପ�ମିକା ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ ମu ଚକ� ା� କ� 

अସୁର !ବାହ କ�ବାେର ସଫଳ େହାଇ� ଏ� 

ନାଟକର ମୁଖ' ଉେଦ୍ଧଶ' ନାରୀ ସ¦ାନ, ନାରୀ 

ମଯ�'ାଦା ର�ା  ଏବଂ !ଧବା !ବାହକୁ ସମଥ�ନ େତଣୁ 

ନାଟକର େଶଷ ପଯ�'ାୟେର  ଖଳନାୟକ �ମଗୁ¸ର 

ହତ'ା କ�ଯାଇ !ଧବା ଧ�±ବସ´ାମି�ର !ବାହ 

ଚ��ଗୁ¸- ସ�ତ ସ�ନ�  େହାଇ� ନାଟ'କାର ପ�ସାଦ 

ଏକ ସଫଳ ଖଳନାୟକ ଚ�ତ�  pବେର �ମଗୁ¸ 

ଚ�ତ� କୁ  �ତ� ଣ କ�ବାେର ସଫଳ େହାଇଛs   

 ଧ�±ବସ´ାମି�:-େଗାଟିଏ �ଜବଂଶୀୟ ନାରୀ�ବନର 

Aରତ´ ଓ େପ�ମର କରୁଣ କାହାଣୀ ‘ଧ�±ବସ´ାମି�’ ନାଟକ 

ଏ� ନାଟକେର ଧ�±ବସ´ାମି� ହ_  ନାୟିକା ଚ�ତ�  pବେର  

���ତ ନାଟ'କାର ନାୟିକା ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ ସାହାସୀ 

Aରରମଣୀ, ସୁ�ରୀ ଓ ପର��କୁ ପ�ବe�ନ କ�� 

ପ� ନାରୀ pବେର ଉପaାପିତ କ�ଛs ପ��କୂଳ 

ପ�aି�େର ମu ସାହାସର ସ�ତ ପ��େ�ଧ କ�ପା�� 

ସମସ'ାକୁ �ଜକୁମାରୀ େହାଇ ମu �ଯ�'ାତନା 

अସ¦ାନର ସମୁଖୀନ େହବାକୁ ପଡି� ଇ¥ !େ�ଧେର 

!ବାହ ଏବଂ େବୖବା�କ �ବନେର ¯ୀର ମଯ�'ାଦା 
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ପାଇବାରୁ ବ�ିତ େହାଇ� ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ ପତ� ୀର େପ�ମ 

ଓ ନାରୀର ସ¦ାନ ପାଇବା ତ େଦବା ଦୂରର କଥା  ବରଂ 

ବ�ୀ �ବନଜାପନ କ�ବାର ସମ� ବ'ବ�ା କ�ଛ� 

�ମଗୁ¸ େଶଷେର �ମଗୁ¸ ସ�ି अନୁଯାଇ ଉପେpଗର 

ବ�ୁ pବେର ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ େଦଇଛs  ଶକ�ଜା-ୁ 

“ତୁମ୍ ଉପହାର i ବ�ୁ େହା ଆଜ େମଁ ତୁେହଁF  iସି 

ଦୁସେର େକା େଦନା lହାତା ହୁଁ ଇେସF ତୁେଝ କ'ା 

ଆପeି େହ ?” �ମଗୁ¸- ଏ� ଏ� ବ�ବ'ରୁ �� 

अନୁମିତ ହୁଏ େଯ ଧ�±ବସ´ାମି� अନ'ାୟ अତ'ାl�ତ 

େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ अପମାନ ସହ' କ�ବାକୁ ବାu 

େହାଇଛ� ଏ�ପ� ଏକ କଳ-ିତ अuାୟରୁ 

ସାନକୁମାର ତଥା େପ�ମିକ ଚ�� ଗୁ¸ ର�ା କ�ଛs 

େଶଷେର ଧ�±ବସ´ାମି� अନ'ାୟ अତ'ାlରର ପ��େଶାଧ 

ସ´ରୂପ अତ'ାlରୀ ସ´ାମୀ �ମଗୁ¸କୁ ହତ'ାକ�ଛs 

ଏବଂ ସମ� ଯୁ�ି ଓ ବ� ାହF ଣର ଉପaି�େର !ଧବା 

ଧ�õବସ´ାମି� ଚ��ଗୁ¸-ୁ !ବାହ କ�ଛs ଏଠାେର 

ନାୟିକା ଧ�±ବସ´ାମି� ଚ�ତ�  ମାuମେର !ଧବା !ବାହକୁ 

ସମଥ�ନ କ�ବାେର ସଫଳ େହାଇଛs ନାରୀ ସ¦ାନ 

ଓ ନାରୀ ମଯ�'ାଦା ପ�� ସେଚତନ କ�ଇଛs  

ନାଟ'କାର   

 ଚ��ଗୁ¸:-ନାଟକର ନାୟକ ଚ�ତ�  pବେର 

ଚ��ଗୁ¸ ଚ�ତ� କୁ ଉପaାପିତ କ�ଯାଇ� ତ'ାଗ, 

ବEଦାନ, �ମଗୁ¸-ର ସମ� କୁଚକ� ା�କୁ ସହ' 

କ�ଛs ମାତ�  େଯେତେବେଳ ସ�ି अନୁଯାଇ  

ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ ଉପେpଗର ବ�ୁpବେର ଶକ�ଜାକୁ 

ଦାନକ�ଯାଇ େସେତେବେବ ଚ��ଗୁ¸ ଆଉ �ରବେର 

ବସିପା�ନାହ_ ଗୁ¸ବଂଶର ମଯ�'ାଦା ଓ େପ�ମିକା 

ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ ର�ା କ�ବା ପାଇଁ  ¯ୀେବଶ ଧାରଣକ� 

ଶକ�ଜାକୁ ହତ'ା କ�ବାେର ସଫଳ େହାଇଛs 

ପ�େଶଷେର !ଧବା ଧ�±ବସ´ାମି�କୁ !ବାହ କ� 

ପୁରୁଷତ´ର କାୟା ପ�କାଶିତ େହାଇଛs  ନାଟ'ନାୟକ 

ଚ��ଗୁ¸ ଚ�ତ� କୁ ଏକ ବE< ଚ�ତ�  pବେର �ତ୍◌୍ରଣ 

କ�ବା ସଂେଗସଂେଗ ସମାଜେର ପ�ଚEତ अସାମା?କ 

ବ'ବ�ାକୁ p�ିବାର ପ�ୟାସ କ�ଛs ନାଟ'କାର  

 ଐ�ହାସିକ ଚ�ତ�  pବେର  ଧ�±ବସ´ାମି�, 

�ମଗୁ¸, ଚ�� ଗୁ¸, ଶକ�ଜା, ମି�ରେଦବ ଏବଂ 

ଶିଖରସ´ାମୀ ଚ�ତ�  ଉପaିତ କାÓ�କ ଚ�ତ�  pବେର 

ମ�ାi�, �ଜଡା, େବୖାନା, କୁବଡା ଆC ଚ�ତ�  ଚ�ତ�  

ଉପaାପନା କ�ଯାଇ� ଏ� ସମ� ଚ�ତ� ଗୁଡିକର 

�ତ� ଣ अେପ�ା ରେଖ େତେବ ସାମଗି�କ pବେର 

କ�େଲ ଚ�ତ�  �ତ� ଣର ସଫଳତା ନାଟକଟିକୁ େବଶ 

ସୁଖପାଠ' ଓ ସଫଳତା ଆଣିେଦଇ� 
 

ଗେବଷିକା, ଶାs�େକତନ 
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 ବାଡ଼ିପେଟ େକEକଦj ଗଛଟିେର ଏେବ अେନକ 
ପ�ବe�ନ ଏେବ େଦnେଲ ଆଉ ସବୁଜ ସବୁଜ 
�ଗୁ� �ଗୁ� େଯମି� କାହା� ¥ଇ ଏେବ! େସଇଠି 
େସମି� अେପ�ା କ�� େଯମି� i େସ अେପ�ା, େସ 
ପ�D�ା ଯୁଗ ଯୁଗର... 

 ଏବର ନୁେହଁ େସ େକବର, େକେତ କାଳର 
ବସ� ଆସୁ ଆସୁ ତା େଦହେର େ¥ଟ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ 
ସବୁ ବସା ବା�s, େକଉଁ ନାୟିକାର େଦହେର େଯୗବନର 
ଆଗମନ ସେ� ସେ� अଜଣା ପୁରୁଷଟିଏ ବସା ବା�ି� 
ପ� ତା’ସହ େମାର अ� �!ଡ଼ ସ�କ�, ଏkପାଇଁ େଯ 
ତା’ େଦହେର ଫୁଲ ଫୁଟିେଲ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏେବ ବସ� 
ଆସିଗ� ଆଉ ଏପ� ଏକ ବସ�ର ମuାହ� େର 
��ମ� अ� ସତକ�ତା अବଲjନ କ� ପ�ଥମଥର ପାଇଁ 
ଇ�ର �ଠି େଖାmkm ଇ� �ଠି େଦବାେବେଳ 
କ�k� କାହାକୁ େଦଖାଇବୁ� ନେହେଲ ବାପା େବାଉ 
ଗାE େଦେବ �ଠି େଖାm ପଢ଼ିବା େବଳକୁ େମାେତ 
�ଗି� େମା େଦହେର ବସ� ଆସି�... ଇ�ର ପ�ୀ� 
େମାେତ ଛୁଇଁ�... ବସ�ର କଦjେର ଫୁଲ ଫୁଟିେଲ 
ଇ�ର ପରଶ ମଁୁ ପାଉ� ଇ� େଲnk�, ତୁ େବଶୀ 
ମେନ ପଡୁଛୁ... ଏକୁଟିଆ େତା ସହ କଥା େହବାକୁ p� 
ମନ େହଉ� େହେଲ କ’ଣ କ�! େଯ, ଘର କାମ ପାଇଁ 
େବାଉ ଜମା ବାହାରକୁ ¥ଡୁ�!! 

ବାଡ଼ିପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁବାଡ଼ିପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁବାଡ଼ିପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁବାଡ଼ିପେଟ େକEକଦj ଓ ମଁୁ    

pଗିରଥୀ େବେହ� 

ଆଉ ଏପ� ଏକ ବସ�ର ମuାହ� େର 
��ମ� अ� ସତକ�ତା अବଲjନ 
କ� ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ଇ�ର �ଠି 
େଖାmkm ଇ� �ଠି େଦବାେବେଳ 
କ�k� କାହାକୁ େଦଖାଇବୁ� 
ନେହେଲ ବାପା େବାଉ ଗାE େଦେବ 
�ଠି େଖାm ପଢ଼ିବା େବଳକୁ େମାେତ 
�ଗି� େମା େଦହେର ବସ� ଆସି�... 
ଇ�ର ପ�ୀ� େମାେତ ଛୁଇଁ�... 
ବସ�ର କଦjେର ଫୁଲ ଫୁଟିେଲ 
ଇ�ର ପରଶ ମଁୁ ପାଉ� 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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 ଏେବ i� ଇ� ଆଉ ନାହ_ ବାପା ତା’ର ନୂଆ 
ମଁା ଆଣି� େବାm ତାକୁ କmକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ି� 
େସଇଠୁ �ଠିଫିଠି i� ଆସି� େକEକଦjର ଫୁଲ 
ସବୁ ଫିକା ଫିକା �ଗୁ� ଭଲ ପତ�  ! ଆସୁ� ଫୁଲ 
କଥା ପେର... େମା �ବନର େକାଡ଼ିଏଟା ବସ� ପେର, 
‘ଇ�’ କାହ_i େବଶୀ ମେନ ପଡୁ� େମାେତ �ଗୁ� େମା 
ଭଲ ପାଇବାର ସମୁଦ�  କ�ମଶଃ ଦୂେରଇ ଦୂେରଇ ଯାଉ� 
अଗାଧ ମହାସମୁଦ�  �ତରକୁ... େମାେତ ତତ� ବାm 
ଉପେର ଏକୁଟିଆ ¥ଡ଼ିେଦ� ଛଟପଟ େହବାକୁ ଆnରୁ 
ଲୁହେଟାପାଏ ଥପiନା ଖସିଗ� ଏେବ ଡାଳେର 
େଗାଟିଏ ମାତ�  ଫୁଲ େମାର ଏେବ େଯମି� ବ�ିବାର 
େଗାଟିଏ ମାତ�  ��ା 

 ଡାକପିଉନ ଡାକ ¥ଡ଼ି� �ଠି ପାଇଁ ଧାଇଁଯାଇ 
ଆଣିm अଜୁ େଦଇ� ଆ? କାହ_i େସଇ କଦj 
ମେୂଳ ଫିେଟଇବାକୁ ଇªା େହ� अନୁଭବତ, ମନରୁ 
ମ�ଯାଉ� ତା’ର ବାହାଘର �ମ�ଣଟା 

 ‘अଜୟ ସହ ଇ�’ ମ�ୟ ବାସଭବନ, ସାମ�� 
�ବାସ, କmକତା ପାଦତଳ ମାଟି ଦ!ଗ� ଭE 
�ଗି� अଜୟ େମା ପି�Cନର ସା� ଆଉ ତା !ନା ମଁୁ 
କାହାକୁ େକେବ ଇ�ର �ଠି େଦେଖଇ ନkm 

 ... େକE କଦjକୁ lହ_m... େସେତେବଳକୁ େଶଷ 
ଫୁଲଟି ! ଝଡ଼ି ଯାଇk� ଡାଳରୁ!!! 

ମାEସା�, ଆ-ୁm, ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୦୪ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
 69 
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ଶନୂ'ରୁ ମଁୁ ସାଉଁେଟ େତା !େଦହ 

େମା ମହାବାହୁ ଉ��´କୁ େତାE େଦଇ 

ପୁଳାପୁଳା ଶନୂ'  େମା ହାତେର ଗଉଆ ପ�ାେୟ ଜଡ଼ି ଯାs 

ନା ପାଣିେର ଯାଏ ନା ବଢ଼ିେର ଧୁଏ 

!�� ଯାଏ ହାତରୁ ହାତକୁ ଏେଣ େତେଣ ସବ�ବ'ାପୀ 

େତା ଭE l�ଆେଡ଼ ଏେବ �ଶ� େତା ଶନୂ'ର ॥୧॥ 

 

अମାବାସ'ାେର ମଁୁ अ~ାେଳ େତା ରୂପ 

େମା ଚକାଆnକୁ େଢ�େଢ� କ� 

େମ�ାେମ�ା अ�ାର ସବୁ େମା ¥ୟାପଟେର େନସି 

େହାଇଯାs 

ନା ଆn ମୁCେଲ ଯାଏ ନା େଖାmେଲ ଯାଏ 

େମାେତ େପା� Cअs େତା କଳା କାEଆ अ�ାରେର 

େତା କଳା ସବୁଆେଡ଼ ଏେବ अ� ସବୁ େତା ରୂପର ॥୨॥ 

 

ମଁୁ ପାକୁଳାଏ ମୁଠାଏ େନୖେବଦ'  ଆନ� 

େମା ଷାଠିଏ ପଉଟିର ଷଡ଼!� ଊମ� େନଇ 

अମୃତାୟନେର େମା ତନୁ ମନ ଆତF ା  ଭ�ଯାs 

ନା ଆଉ �ୁଧା ରେହ ନା ତୃଷା ରେହ 

େମାର ସବ�ା� ତୃ¸ି ହ´sଜନF ଜନF ା�ଯାଏଁ 

�ୃଶ'ା�ୃଶ'�ୃଶ'ା�ୃଶ'�ୃଶ'ା�ୃଶ'�ୃଶ'ା�ୃଶ'    

ପ�ଶା� କୁମାର ଭୂୟଁା 
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 େତା ତୃ¸ିେର ତନF ୟ ଏେବ ଏ ସା� ସଂସାର ॥୩॥ 

 

କାଣିlଏ ସେ�ାଷ ଆକାଂ�ାେର ମଁୁ  ଛୁଏଁ େତାେତ 

େମା ବ�ହF ା~ର ପ�ଭୂପଣିଆ େନଇ 

ପାତକ ସବୁ अପସ� ଯାଆs ଧEୂ ଝଡ଼ିଗ� ପ� 

ନା ଏ ଜନF େର ରେହ ନା ପରଜନF େର 

ମଁୁ !ବେe�  ମୁ�ିମ~ପର ମଉଡ଼ମଣିେର 

ଏେବ अ��ୁ�ି ଚ�ଚର ବ�ହF ା~; େତା େମା��ଶ�ର    ॥ 

୪॥  

 

�ାତାଥ� : 

ଗଉଆ - େଗାରସ ଯଥା- ଘିअ, ଲହୁଣୀ, 

अେନ'ାନ' - ଜେଣ ଆଉ ଜଣର ସ�କ� , 

�ୃଶ'ା�ୃଶ' -ଛୁଆଁ अଛୁଆଁର ପ�େଭଦ 

ଊମ� - େଦହର ଷଡ଼!� ପ�i�ୟା ଯାଥା େpକ, େଶାଷ, 

େଶାକ, େମାହ, ଜ� ଓ ମୃତୁ' 

अ��ୁ�ି - ସାଂଖ' ଦଶ�ନେର ବ��ତ ପ�କୃତ ଆuା�Fକ 

ତୁ�ି 
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 ଆମ ଗଁା େଚମାକୁ ନ �େହ�  iଏ ? ଜହ�ମ«ି ପ� 

�øଣ କଳା େଦହ ସା�କୁ ଖଇ�ଆ ଚୁଟି େକ�କ କୁ� 

କୁ� େହାଇ ବଁା ପଟକୁ ଝୁmଥାଏ ସବୁ କଥାେର pଗ 

େନବାକୁ ତା’ର p� ଇªା େଯଉଁଠି ପୁ«ାଏ େ�କ ଜମା 

େହାଇଗେଲ, େ�କ-ୁ ଦୁଇ ହାତେର ଆେଡ଼ଇ �ତରକୁ 

େଠmେପm ପଶିଯାଏ େ�େକ ତା’ର ଏ� ଗୁଣକୁ ପସ� 

କରs ନାହ_ i� େକ� କଡ଼ା କ� ପଦୁଟିଏ କ�ପାରs 

ନାହ_ କାରଣ ସ�ଏଁ ଜାଣs େଯ ସମୟ अସମୟେର 

େଚମା ହ_ ସମ�- ପାଖେର ଠିଆ ହୁଏ 

 େସCନ େଯେତେବେଳ ରମା ପଧାନର ଛୁଆଟା 

େପାଖରୀେର ବୁଡ଼ି ଯାଉk�, େ�େକ ଖାm ଡାକ 

¥ଡୁkେଲ, େହେଲ ଏଇ େଚମା अ{ାେର ଗାମୁ¥ 

�ଡ଼ିେଦଇ ପାଣିକୁ େଡଇଁ ପଡ଼ିk� ଗ� ବରଷ 

େଯେତେବେଳ ଶୁùିଘର C ପୁअ େଯେତେବେଳ 

େଠ�ାଧ� ଠିଆ େହାଇkେଲ େସେତେବେଳ ସମାଧାନ 

କ�ବାକୁ ଯାଇ �ଜ ମୁ~େର େଠ�ା ପାହାର େନଇk� 

ଏଇ େଚମା, ଏଇ କଥା ଗଁା େ�େକ ପାେଶା� ପା�େବ 

i ? 

 !ଚ� ବାପା ମ�ଗ� Cନୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମା’ସହ ଗଁା 

ମୁ~େର ପଡ଼ିର�� ଗଁା ଯାକର ଗାଇେଗାରୁ-ୁ େନଇ 

ଚ�ଏ ଆଉ ଗଁା େ�େକ େସଇkପାଇଁ ତାକୁ ପାଉଣା 

ଆହାଆହାଆହାଆହା! ! ! ! !ଚ�!ଚ�!ଚ�!ଚ�............    

अର!� ଆlଯ�' 

¨ୁଲେର ପି�ମାେନ ଡାକୁkବା 

ପଣiଆ ତା’ କାନେର ପେଡ଼... 

‘ଦୁଇ େକ ଦୁଇ...  

ଦୁଇ ଦୁ ଗୁେଣ l�...’ 

 ତା ମୁ~େର i� ପେଶ� େସ 

! େବଶୀ ମୁ~ େଖଳାଏ� ତାକୁ ସବୁ 

ଗୀତ ଭE �େଗ େଶାଇ େଶାଇ ତା 

ବାପ କଥା pେବ 
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Cअs ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଁା ଦା~େର ଡାକ¥େଡ଼ - ‘େହ 

ପଧାନଘର! ଗାଈେଗାରୁ ଫିେଟଇ Cअ େହା...’ 

 ପଧାନଘର ବୁଢ଼ୀ େଗାରୁ-ୁ ଫିେଟଇ େଗାବର 

ଏକାଠି କରୁ କରୁ କେହ, ‘ହଇେର େଚମା, ଏଇ ଆମ 

କସ� ହଡ଼ାଟାକୁ ଟିେକ uାନ ରnkବୁ...’ 

 ହଳ� ଗୁରୁଗୁରୁ ଦା� Cଟା େଦେଖଇ େଚମା 

କୁେହ - ‘ଆେ� ମାଉସୀ, ଏଗୁ� କଣ େମା ସା� ¥ଡ଼ି 

ଯିେବ i ? ଏମି� ର�kେବ’ ପଧାନ ଘର ବୁଢ଼ୀ 

ହସିCଏ ତା ସା�କୁ େଚମା େଗାରୁ-ୁ ହାକୁ ହାକୁ 

କ�ଉେଠ, ‘�ଃ �ଃ... lଲ୍ lଲ୍... ଶଳା 

ଚ-ୁନାହାs!!!’ 

 େଗାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ! ତା କଥାକୁ ଠିକ୍ ମା�� ଭE 

ଏକ ମୁହଁା lଲs ଗଁା ¨ୁଲ ପଛପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ େସଠି C 

l�ଟା ଆjଗଛ, େଗାେଟ େ¥ଟ ଗଡ଼ିଆକୁ ¥ଡ଼ି ଆଉ ସବୁ 

ଜାଗାେର ଘାସ ଉେଠ େସkପାଇଁ ସବୁେବେଳ େଚମା 

େଗାରୁ-ୁ େସଇଠିକୁ େନଇ ଯାଏ ଗଡ଼ିଆ ପାଖ ଆjଗଛ 

ମଳୂେର ଗାମୁ¥ !େଛଇ ଘଡ଼ିଏ େଶାଇପେଡ଼ ¨ୁଲେର 

ପି�ମାେନ ଡାକୁkବା ପଣiଆ ତା’ କାନେର ପେଡ଼... 

 ‘ଦୁଇ େକ ଦୁଇ... ଦୁଇ ଦୁ ଗୁେଣ l�...’ 

 ତା ମୁ~େର i� ପେଶ� େସ ! େବଶୀ ମୁ~ 

େଖଳାଏ� ତାକୁ ସବୁ ଗୀତ ଭE �େଗ େଶାଇ େଶାଇ 

ତା ବାପ କଥା pେବ 

 େସ େ¥ଟ ଟିଏ େହାଇk� ତା ବାପା ମ�ଗ� 

ତା ବାପ p� ଭଲପାଏ େ¥ଟ ମାଛକୁ େସkପାଇଁ େସ 

ଗଡ଼ିଆରୁ େସCନ ପୁଳାଏ ମାଛ ମା� ଗାମୁ¥େର ବା�ି 

େନଇk� ଧାଇଁ ଧାଇଁ େଯେତେବେଳ ଘର �ତରକୁ 

ପଶିଗ� େଦn� େ�କ ଜମା େହାଇଛs ଘର 

�ତରସା� i� ବୁଝିନପା� େ�କ-ୁ ଆେଡ଼ଇ 

େଦn�, ତା ବାପ େଶାଇ� େପଟମାଡ଼ି, ଆn େଖାସି 

େଦଇ� ପାଟିରୁ ଗୁଡ଼ିଏ େଫଣ ବାହା�� ଆଉ 

େଗାଟିଏ ହାତେର ପୁଳାଏ ଚୁଟି ମୁ~ରୁ ଟାଣି ଧ�� 

ମା’ତାର ପାଖେର ବସି େp େp ରଡ଼ି ¥ଡ଼ି କା�ୁ� ତା’ 

ହାତରୁ ମାଛ ବୁଜୁଳାଟା ଖସି ପଡ଼ିk� େ�କ- ମୁହଁକୁ 

अେନଇ�, ସ�ଏଁ ତା ବାପକୁ lହ_ଛs େକେତଟା 

ମାଇପିେ�କ ତା ମା’କୁ େଘାଷା� େନଇଗେଲ ବାଡ଼ି 

ଆଡ଼କୁ ¥ଟିପିଟି େହାଇ କା�ୁk� େସ 

 ପଛେର େଯେତେବେଳ ତା ବାପକୁ ମଶାଣୀକୁ 

େନେଲ େପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, େସେତେବେଳ ଯାଇ େସ ଜାଣି� 

େଯ ତା ବାପ ମ�ଯାଇ� ଆଉ େଫ�ବ� ଆଉCେନ 

େଯେତେବେଳ ମା’କୁ ପl�� େଯ, ତା ବାପା େକମି� 

ମ� େବାm, ମା ତା’ର ସୁକୁସୁକୁ େହଉ େହଉ କ�� - 

 ‘େତା ବାପାକୁ ବାତ ମା�k� େର େଚମା’ 

େଚମା ହଁା କ� अେନଇଥାଏ ତା ମା ମୁହଁକୁ ପୁଣି ତା ମା 

କ��, ‘ବୁଢ଼ା, ତୁ ଖ�େର େବଶୀ ବୁmବୁ�, େତାର ! େସ 

�ଆଁଲଗା େଦାଷ अ� ପି�େବେଳ ଥେର ମା�k�’ 

େଚମାର େସ କଥା େମାେଟ ମେନ ପେଡ଼ନାହ_ ଏ�ତେର 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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अେନକ ବଷ� !�ଗ�ଣି େଚମା ! ମା କଥା ମାେନ 

େବଶୀ ଖ�େର ବୁ�ବୁm କେରନାହ_ 

 ଠଂ ଠଂ....ଠଂ...  ¨ୁଲ ପି�ମାନ- େଖଳ ଛୁଟି 

େହ� େଚମାର �ଦ p�ି� ଗାଇେଗାରୁ ପଲ-ୁ 

lହ_� ସବୁ ପ�ାୟ େପେଟ େପେଟ ଖାଇେଦଇ ଗଛମେୂଳ 

େଶାଇ ପାକୁE କରୁଛs ଉ�ବ ଦାସର କାEଗାଇଟା 

ଗଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ପିଉ� ପଧାନଘର କସ� ହଡ଼ାଟା 

େପାଖ� ଆଡ଼ିେର ପଡ଼ି ସଁ ସଁ େହଉ� ପି� ଗୁଡ଼ାକ 

¨ୁଲରୁ ବାହା� ଧାଇଁ ଆସୁଛs ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆj 

େତାEବାକୁ େକେତଟା ପି� ଗଛ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ 

ପ�ଶ�ା କରୁଛs ପି�ଏ ଗଛକୁ େଢ଼� ପଥର 

େଫାପାଡ଼ିେଲଣି ସାନ ପି�େଟ େଚମା ପାଖକୁ ଆସି ଠିଆ 

େହଇ କହୁ�, ‘େମା ପାଇଁ ଆjେଟ େତାEେଦଉନୁ?’ 

 ‘ଆj ଖାଇବୁ ? ରହ...’ କ� େଚମା ଗଛ 

ଉପେର ଚଢ଼ି� ସଯୂ�' ମୁ~ଉପେର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆj 

ର�� ଏଇ ଗଛେର ପି�ଏ ¨ୁଲକୁ ଗେଲଣି ଉପରକୁ 

େଦଖୁk� ଆଉ ଆj େତାEବାପାଇଁ ମୁ~ଟା ଘୁେରଇ 

େଦ� ତଳକୁ lହ_�, ଗଡ଼ିଆ ପାଣିେର ତା� Cଶୁଛs 

ତା ବାପର ମୁହଁଟା ଜଳ ଜଳ Cଶୁ� 

 ସ« େହ�, େଗାରୁ ପଲ େଯଝା ଘରକୁ 

େଫ�ଗେଲ େଚମା କାହ_? ବୁଢ଼ୀ ମା’ଟି ��େର ଲ°ନ 

ଧ� ଗଁା ଦା~େର ପl� ବୁଲୁ� ‘େମା େଚମା ଆସିk� 

i ?’ କାହା ପାଖେର େକୗଣସି ଉeର ନ ପାଇ ଘରକୁ 

େଫ�ଆସି� ସା��� ତାକୁ �ଦ ନାହ_ େଚମା 

େକେବ କୁଆେଡ଼ ଯାଏ� ଆ? େକମି� ଘରକୁ 

େଫ�� ? ଏମି� pE pE େକେତେବେଳ ସକାଳ 

େହ� ଜଣା ପଡ଼ି� 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ iଏ ଜେଣ ହୁ�କ�, ‘ଗଁା ¨ୁଲ୍ 

ପଛ ଗଡ଼ିଆେର େଚମା ପଡ଼ି�’ ସବୁ େସଇ ଆେଡ଼ 

ଧାଇଁଛs ବହୁତ େ�କ ଗଡ଼ିଆ ପାଖେର ଜମା 

େହଇଛs େଚମା ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି� ଠିକ୍ ତା ବାପ 

ପ�, ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହା�� େଗାଡ଼Cଟା ��ସା� 

ପାଣିେର ର� ଫୁm ଯାଇ� େଚମାର ମା’କୁ ଆଗକୁ 

ବାଟ େଦଇେଦେଲ େ�କମାେନ େଚମାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ 

ହଁା କ� େସଇଠି ବସିପଡ଼ି� ବୁଢ଼ୀ େ�କ କୁହାକୁ� 

େହଉଛs - 

 ‘ଆହା! !ଚ� ବାପ ତ େସଇ ବାତେର 

ଯାଇk�, ପୁअ ! େସଇkେର ଗ� ଆj େତାEବାକୁ 

ଗଛକୁ ଚଢ଼ିk�, ପାଣିେର ପଡ଼ିଗ�?’ 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 अେନକ ବଷ�ପେର �ଜ ଗଁାକୁ େଫରୁk� 

ରେମଶ ଭୁବେନଶରେର ର� ଇ«ି�ୟ�ଂ ପଢୁkବା 

ସମୟରୁ ହ_ �ଜ ଗଁା ସହ ସ�କ� ନk� ତା’ର 

ବାପାେବାଉ ରହୁkେଲ କଟକେର େତଣୁ େସ େକେବ ଗଁାକୁ 

ଆସିବା କଥା ��ା କ�ନk� ଭୁବେନଶରରୁ 

ବା�ାେ�ର ଆଉ ପେର ପେର ଆେମ�କା lmଯାଇk� 

େସ ଆେମ�କାେର ର�ବାର ଦୁଇବଷ�ପେର ଦଶହ� 

ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ଆସୁk� େସ ବାପାେବାଉ କ�େଲ ତୁ 

ସିଧା ଗଁାକୁ lmଆସିବୁ ଆେମ ସବୁ ଗଁାକୁ ଯାଉଛୁ 

ବାପା- କଥା ଶୁଣି ରେମଶକୁ ଆ�ଯ�' �ଗୁk�, କାରଣ 

ବାପା ତାକୁ ¥ଡ଼ି ର�ପା�େବ� େସ େଯେତଥର 

ଭୁବେନଶରରୁ ବା�ାେ�ର ଯାଇ� ସବୁଥର ବାପା ଆସି 

େ�ସନେର ତାକୁ ଗାଡ଼ିେର ବେସଇ େଦଇ ଯାଇଛs, 

ଆଉ अେନକଥର !ମାନବ�ରକୁ ! ଆସିଛs େସ 

ଆସିବା ଖବର ଶୁଣିେଲ ବାପା अେନକ ସମୟ ଆଗରୁ 

ଆସି େ�ସନେର ବସିkବାର େସ ଜାଣି� अଥଚ 

ଏ�ଥର ବାପା ସିଧା ଗଁାକୁ ଆସିବୁ େବାm କ�େଦଇ 

lmଗେଲ େକମି�? େବାଉ ! ସିଧା ସିଧା i� କଥା 

େହଉନk� अବଶ' liରୀ କ�ବାର अେନକ ବଷ� 

अେହତୁକ ଭୟअେହତୁକ ଭୟअେହତୁକ ଭୟअେହତୁକ ଭୟ    

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ବାପା- କଥା ଶୁଣି ରେମଶକୁ ଆ�ଯ�' 
�ଗୁk�, କାରଣ ବାପା ତାକୁ ¥ଡ଼ି 
ର�ପା�େବ� େସ େଯେତଥର 

ଭୁବେନଶରରୁ ବା�ାେ�ର ଯାଇ� ସବୁଥର 
ବାପା ଆସି େ�ସନେର ତାକୁ ଗାଡ଼ିେର 

ବେସଇ େଦଇ ଯାଇଛs, ଆଉ अେନକଥର 
!ମାନବ�ରକୁ ! ଆସିଛs େସ ଆସିବା 
ଖବର ଶୁଣିେଲ ବାପା अେନକ ସମୟ ଆଗରୁ 
ଆସି େ�ସନେର ବସିkବାର େସ ଜାଣି� 
अଥଚ ଏ�ଥର ବାପା ସିଧା ଗଁାକୁ ଆସିବୁ 
େବାm କ�େଦଇ lmଗେଲ େକମି�? 

େବାଉ ! ସିଧା ସିଧା i� କଥା 
େହଉନk�  
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େହାଇଗ�ଣି, 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? 

ଆେମ�କାେର ବାହାଘର ସବୁ େକଇ ଘ{ାେର ସ�ଯାଏ, 

 ଆଉ ଛୁଟି Cେନ i ଦୁଇCନ ମିେଳ େସ 

ଯା’େହଉ େସ ବା�ାେ�ରେର ପହ�ିବା ପେର ଘରକୁ 

େଫାନ କ�k� ବାପା େଫାନ ଧ� କ�େଲ, ଆେମ 

ସବୁ ଗଁାକୁ ବାହା� ଯାଉଛୁ, ତୁ ସିଧା ଗଁାକୁ lmଆସ 

 ବା�ାେ�ରରୁ ଫ² ାଇଟେର େସ ଭୁବେନଶର 

ଆସିବାପେର ଘରକୁ ଯାଇk� ପେଡ଼ାଶୀ ମିଶ�ବାବୁ- 

ଘେର l! େଦଇ ଯାଇkେଲ ବାପା େସଇଠି ବ'ାଗ୍ ସବୁ 

ରnେଦଇ କାର େନଇ lmk� ଗଁାକୁ େସ ଯିବାକୁ 

अସୁ!ଧା େହବେବାm ବାପା କାର୍ ¥ଡ଼ିେଦଇ 

ଯାଇkେଲ ଭୁବେନଶରରୁ େଦଢ଼ଶ iେ�ମିଟର ��ା 

ବସେର ଗେଲ, ସାେଢ଼ ��ଘ{ାର ��ା, अବଶ' େସଇଠୁ 

ପୁଣି अେଟା ijା ଟାúି କ�ବାକୁ ପଡ଼ିପାେର େମନ୍ 

େ�ଡ଼ରୁ ପାଖାପାn ବାଇଶି iେ�ମିଟର ଗେଲ େ¥ଟିଆ 

ଗଁା, େନମାଳପୁର େସ ଗଁାକୁ େଶଷଥର ହୁଏତ ଆଠ ନअ 

ବଷ�ତେଳ ଯାଇk� ��ା ମେନ अ� अବଶ' େସ 

କାର ¥ଡ଼ିେଦ� େନସନାଲ୍ ହାଇେୱ େର ଗୀତ 

ବାଜୁk� ସ�'ା େହାଇk�, େହେଲ pବୁk� अେଢ଼ଇ 

ଘ{ାେର ଘେର ପହ�ିଯିବ ଫ² ାଇଟରୁ ଓେହ²ଇବା 

େବଳକୁ ସାେଢ଼ ��ଟା େହାଇk� ଛअଟାେର 

ଭୁବେନଶର ¥ଡ଼ି�, ନअଟା େବଳକୁ ଗଁାେର ହାଜର 

େହାଇଯିବ େବାm p!k� 

 ଗଁାେର ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ରହs, େସମାନ-ର 

ପ�ବାର ଦାଦା- ପୁअ Cଲ² ୀେର liରୀ କେର, ଝିअ 

ଦୁଇଟା ବାହାେର ରହୁଛs େଜେଜବାପା-ୁ i� 

ଶୁଣାଯାଉ� i େଦଖାଯାଉ� େସ ! ଗଁାେର ରହs 

ଦାଦା- ଘେର ସା� ପଡ଼ିଶା, ଗଁା ¥ଡ଼ି େସମାେନ 

ଭୁବେନଶର ଆସିବାପାଇଁ େକେବ �? େହେଲ� 

ବାପାେବାଉ ମu ଗଁାେର ହ_ ର�େବ େବାm �¤eି 

େନଇkେଲ, େହେଲ ଭୁବେନଶରେର ଫ² ାଟ୍ 

iଣିେଦବାପେର େସଇ �¤eି ବଦEଗ� େବାଉ 

କ��, ଗଁାେର ର�େଲ କୁନା େକମି� ଯିବା ଆସିବା 

କ�ବ? େସ େଯଉଁଠି ! ରହୁ ଫ² ାଇଟେର ଆସୁ i 

େଟ�ନେର ଆସୁ, ଭୁବେନଶରେର ର�େଲ ସବୁ ସୁ!ଧା 

ବାପା ମu ସରକାରୀ liରୀେର ର� ର� �ଜଧା�ର 

ବାସି�ା େହାଇଗେଲ େବେଳ େବେଳ ଗଁାକୁ ଯାଇଥାs 

!େଶଷତଃ ଏ� ଦଶହ� ସମୟେର େସମାେନ ��ୟ 

ଗଁାକୁ ଯାଆs େସ ଗାଡ଼ି ¥ଡ଼ିେଦଇ ପାଖାପାn ଘ{ାଏ 

େହ�ଣି, ବାପା େଫାନ୍ କ�kେଲ େସ ଗାଡ଼ିେନଇ 

ଆସୁ� ଶୁଣି !ର� େହେଲ, କ�େଲ ତୁ ଘେର େର�୍ 

କ� ସକାଳୁ ଆସିଥା� ଏଇ ��େର କାହ_i ଗାଡ଼ିେଟ 

ଧ� ଆସୁଛୁ? ରେମଶ ହସିେଦଇ କ��, ବାପା ମଁୁ 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଆେମ�କାେର ର�ଆସି�, େଯଉଁଠି କାହାକୁ ! ମଁୁ 

ଜାେଣ� ଏଇଟା ତ ଆମ େଦଶ, ଆମ �ଜ' ଆଉ ଆମ 

ଗଁା କଥା ବାପା କ�େଲ, ହଉ େଦnlହ_ ଆସ େବାଉ 

ଶୁଣିବାପେର ବାପା- ଉପେର �ଗୁkବାର i� 

େକାଳାହଳ ରେମଶ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉk�, େହେଲ େଫାନ୍ 

କଟିଗ� 

 େନସନାଲ୍ ହାଇେୱ େର େସ ପ�ାୟ अଶି ନେବ 

iେ�ମିଟର lm ଆସି�ଣି ��ାେର अେନକ ବଡ଼ ବଡ଼ 

ଟ�କ୍ lm� େସ ଗାଡ଼ିେର ଗୀତ ଲଗାଇେଦଇ ଯାଉ� 

��ା ପାଶ�େର अେନକ େ¥ଟ େ¥ଟ ଗଁା ପଛକୁ ପଛକୁ 

lmଯାଉଛs େସ ମେନ ପକାଉk� ଆେମ�କାେର 

ଏମି� ହାଇେୱ ସାଇଡ଼େର kବା େ¥ଟ୍ େ¥ଟ୍ ଗଁା 

!ଷୟେର େସମି� i� !େଶଷ ଫରକ୍ ନାହ_ ହଁ 

अବଶ' େସଠି ସୁ�ର ଆେ�କମାଳାେର ସୁସ¹ିତ 

େଦଖାଯାଉkବା େବେଳ ଏଠି i� େସ ସୁ!ଧା ନାହ_ 

ଆଉ ସଫାସୁତ� ! ନାହ_ ଗଁା ପାଖ ଛକ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ 

େସ ! i� ସମୟ ପାଇଁ ��ାେର ପଡ଼ିଯାଇk� �ଜ 

ଗଁା ଯିବାକୁ ��ା େଦnବାକୁ ପାଉନk� ��ା ପାଶ�େର 

ଗାଡ଼ି अଟକାଇ େଗାଟିଏ l େଦାକାନେର ପହ�ି କଡ଼ା l 

େଗାଟିଏ ହାତେର ଧ� ସିଗାେରଟ୍ ଟିଏ ଲଗାଇେଦ� l 

ପିଉ ପିଉ ଗଁାକୁ ଯିବା ��ା !ଷୟେର ପl�� 

େଦାକା� ସଠିକ୍ pବେର ବେତଇେଦ� ��ା େହେଲ 

ପl��, ଏେବ େସଇ ��ାେର ଯିବ ? ରେମଶ କ��, 

ହଁ, ଏଇ େକାଡ଼ିଏ ବାଇଶି iେ�ମିଟର ��ା, अଧଘ{ାେର 

ପହ�ିଯି! େଦାକା� i� କ��ନାହ_ i� 

େଦାକା�ର ମୁହଁର pବ େଦn େସ ��ାେର ପଡ଼ିଗ� 

କଥା କଣ େବାm ପl�ବା ପେର େସ କ��, େଯ ଏ� 

��ାେର ସାଧାରଣତଃ अ�ାରପେର େକ� ଯାଆs 

ନାହ_ pଲୁ ବୁଲୁଥାଏ ��ାେର ଆଉ... େସ i� ସମୟ 

�ରବ ର�ବାପେର ରେମଶ ପl�� ଆଉ କଣ ? 

େଦାକା� କଥା ବୁେଲଇ ପl�� ଆପଣ ଆ�ା େକାଉଠୁ 

ଆସୁଛs ? ରେମଶ କ�� ମଁୁ ଭୁବେନଶରରୁ ଆସୁ� 

ବାହାେର liରୀ କେର, ଆ? େଫ�m, ବାପାେବାଉ 

ଗଁାେର ରହs, େତଣୁ ଏଇ ��ାେର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

େଦାକା� ପୁଣି ପl��, ବାପାେବାଉ अ�ାରେର 

ଆସିବାପାଇଁ ମନା କ�ନାହାs? ରେମଶ ହସିେଦଇ 

କ��, ହଁ କ�ଛs େଯ ଗାଡ଼ିେର ମାଡ଼ି ପେଳଇ!, 

अଧଘ{ାେର ପହ�ିଯି!�? େଦାକା� ହସିେଦଇ କ��, 

ବଡ଼ ସହରେର ରହୁଛ, ବଡ଼ liରୀ କରୁkବ େତଣୁ ଏେତ 

ସାହାସ ନେହେଲ ଆମ ଏ�ଆ େ�କ୍ ଏଇ ��ାେର 

अ�ାରେର ଯାଆs ନାହ_ ଟ�କ୍ ବସ ! ଯାଉନାହାs 

अବଶ' ��ା ଏକଦମ୍ ଫାଇନ୍ अ� 

 ରେମଶ l େଦାକା�କୁ ପଇସାେଦଇ ଗାଡ଼ିେର 

ବସିବାପେର ପଛରୁ େଦାକା� ଉ¢ ସରେର କହୁkବା 

ଶୁଣି�, ଆ�ା �ଇଟ୍ ଭଲi ଜାEi ଯିେବ ��ାେର 

ଏúିେଡ଼{୍ େହାଇପାେର ଜ�ଲ ��ା କାେଳ କଣ 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

େହବ!!! 

 ରେମଶ i� ବୁଝିପାରୁନk� େଫାନେର ମu 

ବାପା େସଇ ଏକା କଥା କହୁkେଲ, ପଛେର େବାଉ ! 

!ର� େହଉk� ଏମାେନ େକାଉ ଯୁଗେର ବ�ୁଛs? 

अ�ାରକୁ ଭୟ ? ଆେମ�କାେର ଶହ ଶହ ମାଇଲ 

ଏକୁଟିଆ ଝିअମାେନ ଗାଡ଼ି େନଇ lmଯାଉଛs अଥଚ 

ଏଠି ଯୁବକ ପୁअକୁ ଭୟ ଶିଖାଉଛs େସ ଗାଡ଼ି i� 

ବାଟ ଆେଗଇ �ଜ ଗଁା ��ା ଆଡ଼କୁ ବୁେଲଇବା େବଳକୁ 

ଛକେର kବା େପାmସ୍ କନ୍ େ�ବଲ ଜେଣ ଆଗକୁ ଆସି 

ଗାଡ଼ିକୁ अଟକାଇ� କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛs ? େକେତ ବାଟ 

ଯିେବ ? ଇତ'ାC अେନକ ପ�ଶ� ରେମଶ କ��, 

େନମାଳପୁର ଯି! କନେ�ବଲ୍ ଭଲ i lହ_� ଆଉ 

କ��, ପ�ଥମଥର ଏ� ��ାେର ଯାଉଛs ? ରେମଶ 

ହସିେଦଇ କ��, େନମାଳପୁର ଆମ ଗଁା अବଶ' 

अେନକ ବଷ�ପେର ଆସୁ� େହ� େଯ अ�ାରେର 

କାହ_i ଆସିେଲ? କନ୍ େ�ବଲର କଥା ଶୁଣି, ରେମଶ 

କ��, ଆªା କ�ଲ, ଏଠି ଏମି� କଣ अ� େଯ ସମେ� 

ଏେତ ଡରୁଛs ? କନେ�ବଲ୍  ଆଉ ରେମଶର କଥା 

ଶୁଣି अେନକ େ�କ େସଇ ପାଖେର ଆସି େସଇଠି ଜମା 

େହାଇଗେଲଣି ପଛରୁ iଏ ଜେଣ କ��, ଭୁତ अ� 

ରେମଶ େଫଁ iନା ହସିେଦଇ କ�� ଭୂତ? 

କନ୍ େ�ବଲ ! ମୁ~ ହେଲଇ ହଁ େବାm କ�� 

 ରେମଶ ଜାଣି�, ପି�Cେନ େବାଉ अେନକ 

ଭୁତଗପ କ�k� ବାପା ! କ�ଛs େଜେଜ ସବୁଠୁ 

अ�କ କୁହs େହେଲ େସ ସବୁ ପି�Cନ ଗପ 

ଆେମ�କାେର ଏ ସବୁକୁ େକ� !ଶାସ କରs ନାହ_, 

ଆଉ େଯଉଁମାେନ !ଶାସ କରs େସମାନ-ୁ 

ପାଗଳମାନ- େଶ�ଣୀେର ଗଣାଯାଏ େସ କନ୍ େ�ବଲକୁ 

lହ_ କ��, ବୁଝିଲ ବାବୁ, ତୁେମ ଏେତ ପାଠ ପଢ଼ି liରୀ 

କ�ବାପେର ମu ଭୁତେର !ଶାସ କରୁଛ ? ତୁେମ 

ସମାଜେର i ପ�ବe�ନ ଆଣିବ �େଜ ତ अ� 

!ଶାସେର ବୁଡ଼ି ର�ଛ କନ୍ େ�ବଲ ହସିେଦଇ କ��, 

ଆ�ା ଆେମ ମୁଖ� େ�କ ଆପଣ ବଡ଼ liରୀ କ�ଛs, 

େତଣୁ !ଶାସ କରୁନାହାs ଆେମ କ�େଲ ଆମ 

ଉପେର ହସିେବ େତଣୁ ଆପଣ- ଇªା ଯC ଯିବାକୁ 

lହୁଁଛs ଯାଆ� େହେଲ ବାଟେର ଗାଡ଼ି 

अଟକାଇେବ� କାଚ ବ� କ�େଦଇ ସିଧା ମାଡ଼ିଯିେବ 

iଏ େକାଉଠି ଡାiେଲ ! ଶୁଣିେବ� ରେମଶ ଯCଓ 

େସମାନ- ଉପେର ମେନ ମେନ ହସି�, ତଥାପି 

କନ୍ େ�ବଲର କଥା ତା ମନକୁ ପାଇ� ସତ କଥା 

କାହ_i ଗାଡ଼ିର କାଚ େଖା� ରn! ବା ବାଟେର କାହ_i 

अଟକାଇ! େସ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ� i� େ�କ 

ତଥାପି କହୁkେଲ ଆଗ ଛକେର ଲଜ୍ अ� ର�ଯାଆ�, 

ସକାଳୁ ଯିେବ କାହ_i ଯାଉଛs ଏେତ ��େର 

 ଏ�i େବେଳ ବାପା- େଫାନ ଆସି� ବାପା 

ପlରୁkେଲ େକେତବାଟ େହଲୁ ? ରେମଶ କ�� େସ 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

େମନ୍ େ�ଡ଼ ଛକେର अ� ଆଉ अଧଘ{ାେର ଘେର 

ପହ�ିବ ବାପା କହୁkେଲ ��ା ଖ�ପ अ�, ତୁ ��େର 

େସଇ ଛକେର େକାଉ େଗାେଟ ଲଜେର ର�ଯା, ସକାଳୁ 

ଆସିବୁ ରେମଶ i� �¤eି େନଇ ସା�k� 

ହସିେଦଇ କ��, ବାପା ତେମ ! େସ ଭୁତ ଗପ ଉପେର 

!ଶାସ କରୁଛ ? େଫାନ କଟିଯାଇk� ଆଉ େସ 

େଫାନ କ�ବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କ��, ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିlm� 

 ବଜାରଠାରୁ ମାତ�  େକଇ ମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇkବା 

େବେଳ ��ା ପାଶ�େର ଠିଆେହାଇkବା ବୁଢ଼ାବାପା ଆଉ 

େବାଧହୁଏ ତା ଝିअକୁ େଦn� ରେମଶ ବୁଢ଼ାଟି ହାତ 

ଠା� ଗାଡ଼ି अଟକାଇବାକୁ ଇ�ିତ କରୁk�, ରେମଶ 

��େଖଇ lହୁଁk� େସ ଆଡ଼କୁ ଆେପ ଆେପ ଗାଡ଼ିକୁ 

�ର କ�େଦଇ i� ବାଟ ଆଗେର अଟକାଇେଦ� 

ପଛରୁ ଶୀଘ� ଶୀଘ� ପାଦ ପକାଇ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା ପାଖେର 

kବା ଝିअଟି ଆଗକୁ ଆସିେଲ ସାମନାପଟ କବାଟର 

କାଚକୁ ତଳକୁ ଓେହ²ଇ େଦଇ ରେମଶ lହ_� ଷାଠିଏ i 

ସତୁରୀ ବଷ�ର ପା�� ବୁଢ଼ାଟିଏ ଧଳା େଧା� ଆଉ 

କୁe�ା ପି�ି� ମୁ~େର ଗାମୁ¥ଟାଏ �ଡ଼ି� କା�େର 

ମଇଳା ବ'ାଗଟିଏ ଧ�� ଆତୁର ନୟନେର େସ 

ରେମଶକୁ lହ_ କ��, ଆ�ା ବअ�ପm ଆେଡ଼ ଯିବi ? 

ବÕପଲ² ୀ େନମାଳପୁର ��ାେର ଆେସ ରେମଶ େସ ଗଁା 

!ଷୟେର ଜାଣି�, କାରଣ ¨ୁଲେର ପଢୁkବା େବେଳ 

େସଇ ଗଁାର i� ପି� େନମାଳପୁର ¨ୁଲକୁ ଆସୁkେଲ 

େସ ମୁ~ ହେଲଇ ହଁ େବାm କ�� ବୁଢ଼ା କ��, ଆ�ା 

ବଜାରକୁ ଆସିkm, େବାହୁଟାକୁ ଜର ହଉk� l�Cନ 

େହ�ଣି ଇ«ିସନ େଦm, ଓଷ!ଷ ଯାହା େଦେଲ ଧ� 

ବାହା�� େବଳକୁ अ�ାର େହଇଗ� ଏେବ ଆ�ା ଗାଡ଼ି 

ମିEବ� େସଇkପାଇଁ ଆ�ା ଯC ଆପେଣ... 

 ରେମଶ ପଛକୁ lହ_� ଓଢ଼ଣା େଦଇ ଠିଆ 

େହାଇk� ଝିअଟା ମେନ ମେନ pବୁk� କାହାକୁ mû୍ 

େଦବ ନା ନାହ_ ତା ପେର pବୁk�, अ�ାରେର ଏକା 

ଯିବାକୁ ସବୁ ମନା କରୁଛs, ଏମାେନ ସାkେର ଗେଲ 

ହୁଏତ ଏକା �ଗିବ ନାହ_ ଆଉ ବÕପଲ² ୀ ପେର ପେର 

ଗଁା ଆସିଯିବ େତଣୁ େସ କବାଟଟା େଖାmେଦ� ବୁଢ଼ା 

ଆଉ ଝିअ ପଛ ସିଟେର ବସି� ପେର କାଚ ବ� 

କ�େଦଇ େସ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ� ବୁଢ଼ା �େର 

�େର କ��, ଆ�ା କା�ଟା ତଳକୁ କ�େଦଏ� ପବନ 

ଆସିବ ରେମଶ କ�� ନାଇଁ ଗାଡ଼ିେର ଏସି �ଗି�, 

ଥ~ା �ଗିବ ବୁଢ଼ା କ�� ବଡ଼ େନାକ ଆ�ା ଆପଣ 

େକେତ କଣ ଜାଣିଛs ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉk� ବୁଢ଼ା 

ପlରୁk�, େକାଉ ଗଁା ଯାଉଛ ଆ�ା? ରେମଶ କ�� 

େନମାଳପୁର ବୁଢ଼ା କ��, େହଇ ବअ�ପm େଡଇଁେଲ 

ତ େନମାଳପୁର େବଶୀ ବାଟ ନାଇଁ େହେଲ କା’ଘରକୁ 

ଆସିଛ ନା କଣ ? ରେମଶ ହସିେଦଇ କ��, ଆମ ଗଁା 

େନମାଳପୁର ବୁଢ଼ା କ��, ନାଇଁ େକେବ େଦn� ପ� 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
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ନାଗୁ� ତ େସଇkପାଇଁ ପl�େଦm ରେମଶ ଗାଡ଼ି 

ଚ�ଉk� ଆଗେର କାେଳ pଲୁ ijା େକୗଣସି ପଶୁ 

ଆଗକୁ ଆସିଯିବ େବାm अ�କ େବଗେର ! ଗାଡ଼ି 

ଚଳାଉନk� େସ କ��, ନଁା ମଁୁ ଗଁାେର ରେହ� 

ଆେମ ଭୁବେନଶରେର ରହୁଛୁ ଦଶହ�ପାଇଁ ଗଁାକୁ 

ଯାଉ� 

 ଗାଡ଼ି lmk� ରେମଶ ଗାଡ଼ିେର �ଗିk� 

ଗୀତକୁ ଟିେକ अ�କ ବେଢ଼ଇ େଦଇ କ��, ତେମ ବସ 

ମଉସା, ଗଁା ଆସିେଲ ଗାଡ଼ି अଟକାଇ େଦ! ଗାଡ଼ି 

lm� ବଜାର ବହୁତ ପଛେର ର��ଣି ରେମଶ 

ଗାଡ଼ିେର ଆଉ ଦୁଇଜଣ ସହଯାତ� ୀ, ଡ�ବାର େକୗଣସି 

କାରଣ ନାହ_ େସ ��ି� େହାଇ ଗାଡ଼ି ଚ�ଉk� 

ମଝିେର ମଝିେର ଦପ�ଣ େଦଇ ପଛକୁ େଦଖୁk� i� 

ସମୟପେର ବୁଢ଼ା େଶାଇଗ� ପାଖେର ବସିkବା ଝିअଟି 

େସମି� ଓଢ଼ଣା େଦଇ ବସିk� ରେମଶ ଗୀତକୁ �ର 

କ�େଦଇ ପl��, ତମ ନଁା କଣ ? ଝିअଟା i� 

କ��� ରେମଶ ହସିେଦଇ କ��, ଯୁଗ ଯାଇ େକାଉଠି 

ପହ�ି�ଣି, ଏଠି େ�କ ନଁା କ�ବାକୁ ! �ଜ କରୁଛs 

ଏ� ସମୟେର ଝିअଟା �ରବେର କ��, ସଂଯୁ�ା 

ଓେହା ରେମଶ କ��, କଣ ଜର େହଇk� େବାm 

ଡା�ର କ�େଲ ? ଝିअଟା �େର କ��, ଜାଣି� ବାପା 

କଥା େହଇଛs େମାେତ ଦୁଇଟା ଇ«ିସନ୍ େଦଇ� 

ଆଉ ବଟିକା ପାଣି ଓଷଦ ରେମଶ ଦପ�ଣେର 

େଦnବାକୁ lହୁଁk�, େସ ଝିअଟା େସମି� ଓଢ଼ଣା ପେକଇ 

ବସିk� 

 ଝିअଟାର ଘର�ାର, �ଜ ଗଁା ଇତ'ାC अେନକ 

କଥାବାe�ା େହଉ େହଉ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁk� 

ରେମଶ i� ସମୟ �ରବ ର� ପl��, ଏଇ ��ାେର 

ସବୁ अ�ାରେର ଯିବାକୁ କାହ_i ମନା କରୁଛs ? ଝିअଟା 

ଚୁପ୍ k� କ�� ମଁୁ ଜାଣି� iଏ ! ଯାଆs ନାହ_ 

ସବୁ କହs ଏଠି କାେଳ ଭୁତ Cେଶ ରେମଶ ହସିେଦଇ 

କ��, େ�କଯାଇ ଜହ�ଉପେର ପହ�ିଗେଲଣି ଏଠି େ�କ 

ଆହୁ� ଭୁତେପ�ତ ଉପେର !ଶାସ କରୁଛs ଝିअଟି 

କ��, ଆ�ା ତେମ !ଶାସ କରୁନkେଲ ନାଇଁ, େହେଲ 

ଆମ ଗଁାେର ତ େ�କମାେନ !ଶାସ କରs 

ଭୁତେଦnେଲ ଝାଡ଼ାବାs େହଇଯାଏ ଗ�ବଷ� 

େନମାଳପୁରର ଯୁଆନ୍ ପି�ଟା ଭୁତ େଦnେଦଇ 

ମ�ଗ� ରେମଶକୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ अବା�ବ �ଗୁkେଲ 

ସୁ�ା େସ अଶି�ିତ ଝିअଟା ସହ ଯୁ�ି କ�ବାକୁ େସ 

lହୁଁନk� େତଣୁ କଥା ବୁେଲଇବାକୁ ପl��, 

ସବୁେବେଳ ଏମି� ହାେତ ଓଢ଼ଣା େଦଉଛ, ନା ଆ? ଗଁାରୁ 

ବାହାରକୁ ଆସିଛ େବାm େଦଇଛ? ଝିअଟା କ��, 

ଓଢ଼ଣା ନ େଦେଲ େ�କ କଣ କ�େବ ? ରେମଶ କ��, 

ବାହାେର ବୁmେଲ ସିନା ଓଢ଼ଣା େଦବ, ଏେବ ତ ଗାଡ଼ିେର 

ବସିଛ, ଓଢ଼ଣା ବାହାର କ�ପା�ବ ଏେତ अ�ାରେର 

iଏ େଦnବ? 
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 ଝିअଟା କଣ କ�ବ i� ବୁଝିପାରୁନk�, ରେମଶ 

ସାମନାେର ��ା ଉପେର uାନ େଦଇ ଗାଡ଼ି ଚ�ଉk� 

ଗୀତ ବ� େହବା େଦn ପୁଣି ସିଡ଼ି ପକାଇବା ପେର େସ 

େଦଖୁk� ଘ{ାେର ସମୟ ସାେଢ଼ ନअଟା େହ�ଣି ଆଉ 

ସାତ ଆଠ iେ�ମିଟର kବ ପ� ��ା ପାଶ�େର 

ମାଇଲଖୁ{ େଟ ! େଦଖା ଯାଉ� ଦପ�ଣେର ପଛକୁ 

lହ_� ଝିअଟା ଓଢ଼ଣା ବାହାର କ�େଦଇk� ସୁ�ରୀ 

ଝିअଟା ମେନ ମେନ ରେମଶ pବୁk� ଏେତ ସୁ�ରୀ 

ଝିअେଟ େହଇ ହାେତ ଓଢ଼ଣା େଦଇ ବସି�? ସହରେର 

kେଲ େକେତ େ�କ ଏ� ଝିअକୁ େଦnଥାେ�, ଏମି� 

pବୁpବୁ ଆନମନା େହାଇଗ� ଆଉ ତା अଲ�େର ଗାଡ଼ି 

��ା ସାଇଡ଼କୁ �ଡ଼ିେହାଇଗ� ପ� �ଗି�, େସ �ିୟ�ଂ 

ସ�ାଳୁ ସ�ାଳୁ ଗାଡ଼ିଟା ��ା ସାଇଡ଼େର kବା େଗାଟିଏ 

ମାଇଲଖୁ{େର ବା? ଯାଇk� ଗାଡ଼ିର େବଗ ହଠାତ 

ବଢ଼ିଯାଇk� i କଣ, େସଇ ଦୁଘ�ଟଣାେର ରେମଶର ମୁ~ 

�ିୟ�ଂେର େଜାରେର ବା?ଯାଇk�  

 ଗାଡ଼ିଟା ��ା ପାଶ�େର kବା ମାଇଲଖୁ{େର 

ବା?ବାପେର ରେମଶର ମୁ~କୁ ମାଡ଼ େହାଇଯାଇk� 

େସ ମୁ~ ଉଠାଇ ସଜାଡ଼ି େହଉ େହଉ େଦn� ପଛର 

ଦୁଇ କବାଟ େଖା� अ� ଆଉ ଗାଡ଼ିେର ବୁଢ଼ା ନାହ_ i 

େସ ଝିअ ନାହ_ େବାଧହୁଏ େସମାେନ ଓେହ²ଇ 

lmଯାଇkେବ େସ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଆସି� ��ାର 

ଏପାଖ େସପାଖ अେନକ ଦୂର ଯାଏଁ ଆେ�କଟିଏ ! 

େଦଖାଯାଉନk� ମାଇଲଖୁ{ େଦn� େବଳକୁ 

ବÕପଲ² ୀ େଲଖା େହାଇk� େସ ��ି� େହାଇଯାଇk� 

େଯ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା େବାହୁ ଗଁା ପାଖ େହାଇkବା େଦn 

େବାଧହୁଏ lmଯାଇkେବ 

 େସ ଗାଡ଼ିେର ବସି ପୁଣିଥେର ଗାଡ଼ି �ାଟ� କ�, 

ଆଉ େସୗpଗ'ବଶତଃ ଗାଡ଼ି �ାଟ� ! େହାଇଗ� 

ଏହାପେର େସ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛକୁ େଫ�ଇ ପୁଣି ��ାେର 

ଆଣି� ଆଉ अÓବାଟ ଗାଡ଼ିେର ଗୀତ ବ� 

େହାଇଯାଇk�, ଗୀତକୁ ଲଗାଇବା େବଳକୁ େଦn� 

ଘ{ାେର ସମୟ ଦଶଟା େହାଇଗ�ଣି ଓଃ େବାଧହୁଏ 

ଦଶମି�ଟରୁ i� अ�କ ସମୟ େସ େଚତା ହେରଇ 

ପଡ଼ିk� େହେଲ ବୁଢ଼ାଟା अ�ତଃ ଉେଠଇ ପା�ଥା�ା 

¥ଡ଼ ଗଁାର ଗାଉଁE େ�କ, େସ ଏେତ �ାନ େକାଉଠୁ 

ପାଇବ? େସ ଗାଡ଼ିଧ� ଗଁା ଆଡ଼କୁ lm� �ଜ ଗଁାେର 

ପହ�ିବା େବଳକୁ ଦଶଟା ଉପେର େହ�ଣି ଘର 

ବାହାେର ପଇଁତ� େଦଉkେଲ ବାପା ଗାଡ଼ିକୁ େଦn 

ପାଖକୁ ଆସିେଲ ମୁ~େର କଳାଜାମ ପଡ଼ିଯାଇk�, କଥା 

କଣ ପl�େଲ ��ାେର ହ�୍ ଉପେର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗ� 

ଆଉ �ିୟ�ଂେର ମୁ~ ବା?ଗ� େବାm େସ କ�� େସ 

ଯା େହଉ ଗଁାେର ସବୁ अେପ�ାେର kେଲ nଆପିଆ 

ସା�େଦଇ େଶାଇବା େବଳକୁ �� अଧ େହ�ଣି 

ପରCନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ �ଦ p�ି� େବଳକୁ ରେମଶକୁ 

��l�ଥର ତରଳ ଝାଡ଼ା େହାଇଗ� ଆଉ ବାsମu  
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 ବାପା କହୁkେଲ !େଦଶେର ର� ଗଁା ପାଣି ଆଉ 

ପି� େଦହେର ଯାଉ� ଦାଦା କହୁkେଲ, ଭଲ େହ� 

ଗାଡ଼ିେନଇ ଆସିଗ� अ�ାରେର ଏ� ��ାେର ଆସିବା 

ଜମା ଭଲ ନୁେହଁ ରେମଶ ପlରୁk�, କାହ_i? ଦାଦା 

କହୁkେଲ ଏଇ ବÕପଲ² ୀର େଗାେଟ ନୂଆ 

ବାହାେହଇkବା ଝିअେଟ ଜ ରେର ପଡ଼ିk� ତା 

�i¶ାପାଇଁ ଶଶୁର ତା’କୁ େନଇ ବଜାର ଯାଇk�, 

େଫ�� େବଳକୁ ବÕପଲ² ୀ ଗଁା ମୁ~େର ହ_ अ�ାରେର 

ସାଇେକଲରୁ ପଡ଼ିଗେଲ ଜ ରେର ଦୁବ�ଳ େହାଇk� 

ଝିअଟା, ଆଉ ପା�� ବାଳର ବୁଢ଼ାଟା େସଇଠି ପ�ାଣ 

ହା�େଦେଲ େସଇ Cନଠୁ ଏ� ��ାେର େ�କମାେନ 

अ�ାରେର ଗେଲ ଆସିେଲ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା େବାହୁକୁ 

େଦଖୁଛs େବାm କହୁଛs ଦାଦା- କଥା ଶୁଣିବାପେର 

ରେମଶର ମୁ~େର େଗାଳମାଳ ଆର� େହାଇଗ� େସ 

କ�� ଦାଦା କାm ��େର େଗାଟିଏ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା 

େବାହୁକୁ ମଁୁ ଗାଡ଼ିେର ବେସଇ ବଜାରଠୁ ବÕପଲ² ୀ ଯାଏଁ 

ଆଣିkm େସଇଠି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟା ��ା ସାଇଡ଼କୁ 

lmଗ� ଏହାପେର େସମାନ-ୁ ଆଉ େଦnପା�m 

ନାହ_ ଦାଦା ତାକୁ ଟିେକ ଭଲpବେର lହ_େଦଇ 

କହୁkେଲ, ଆେର ଶୁଣୁଛ ମୁଠାେଟ ଲୁଣ ଆଉ l�ଟା 

ଲ-ା େନଇ ଆସିଲ 
Aମା ନଗର, ବ�ହF ପୁର-୧୦ 

େଫାନ୍ - ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
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 କେପାDଟି ତରତର େହାଇ େଖାଜୁଥାଏ ଖାଦ'  େବଳ 
ବୁଡିବା ପବୂ�ରୁ ତାକୁ େଯମି�େହେଲ ପହ�ିବାକୁ ପଡିବ ବସାେର  
ତା କୁ� କୁ� ଛୁଆ lହ_ ବସିkେବ ତା େଫ�ବା ବାଟକୁ  अେନକ 
ସମୟ ଜ�ଲ �ତେର େଖାଜାେଖା? କ�ବା ପେର ତା ନଜର ପେଡ 
अÓ ଦୂରେର ଫEkବା ଟିiଟିi �ଲ୍ େକାE ଉପେର  ଚଟ୍ iନା 
େସ ଉଡିଯାଏ େସଇ ଗଛଟା ପାଖକୁ  C l�ଟା େକାE ଥ{େର 
�େ~ଇ ଉଡିବାକୁ ଉଦ'ତ େହ� େବଳକୁ ତା େଡଣା ଛ�ି େହଇଯାଏ 
େସଇ େକାE ଗଛର କ{iତ ଡାଳ ମuେର  େସ ମୁକୁEବାକୁ ଶତ 
େଚ�ା କ� ମu ହୁଏ !ଫଳ   
 କେପାDଟି ସାହାଯ' ପାଇଁ ¥େଡ ଆତୁର �éାର  ତା 
�éାର ପେଡ ପାଖେର ବୁଲୁkବା ଦୁଇଟି ଶୃଗାଳ- କାନେର  
େସମାେନ ଝପଟିଆସs ତା ପାଖକୁ  କେପାDଟି !କଳେର 
अନୁେ�ଧ କେର ଶୃଗାଳ ଦୁହ_-ୁ ସାହାଯ' କ�ବା ପାଇଁ  ଶୃଗାଳ 
�ୟ ତାକୁ ଉ�ାର କରs  େସ ଧନ'ବାଦ େଦବାକୁ ଶୃଗାଳ ଦୁହ_- 
ମଁୁହକୁ अେନଇ�େବେଳ �� ବା�ପାେର ତା- ଆnେର kବା 
େpକକୁ  େତଣୁ େସ େସଇ aାନକୁ ଶୀଘ� ପ�ତ'ାଗ କ� 
lmଯିବାକୁ ଉ�ତ୍ ମେଣ  i� ପାେରନା  ଶୃଗାଳ�ୟ 
ଝା�ିପଡs ତା ଉପରକୁ  ତା- ମୁ�ଆଁ ମୁ�ଆଁ ନଖ କବଳେର 
ବ�ୀ େହାଇଯାଏ ��ହ କେପାDଟି  େସ ଦୁହ_-ୁ अନୁେ�ଧ କେର 
ତାକୁ ¥ଡିେଦବାକୁ  i� ତା ପ�ାଥ�ନା ମିେଳଇଯାଏ ଶୃଗାଳ 
अ+ହାସ'େର  େସମାେନ ଲୁଟିlଲs ତା କअଁEଆ େଦହଟାକୁ  
ଶୃଗାଳର ମୁ�ଆଁ ଦା� ପଶିଯାଏ କେପାDଟିର େବକେର  ପିଚ୍ iନା 
ଝେର ର�  �?ଯାଏ ମାଟି ମା  ସଯୂ�' ଲୁ�ଯାଏ ଦୂର ପାହାଡ 
ପଛେର  ଜହ�  ! ଏସବୁ େଦn ସ�ପାେରନା  ଲୁ�ଯାଏ 
କଳାହା~ିଆ ବାଦଲ ପଛେର  ଜ�ଲଟା େହଇଯାଏ ଶୁନ୍ ଶାନ୍  
ଖାm ଶୁଭୁଥାଏ କେପାDର �ମା କ��ନ  ତା ଥ{ରୁ ଖସିପେଡ 
େକାEଦୁଇଟା  ଶୃଗାଳ�ୟ �ଜ େpକ େମ{ାଇ lmଯାଆs େସ 
aାନ ପ�ତ'ାଗ କ�   �େର �େର ଶନୂ୍ ପଡିଯାଏ କେପାDଟିର 
ଶରୀର  ବସାେର ଶୁଭୁଥାଏ କେପାDର ଛୁଆ-ର କ��ନ    

କେପାDକେପାDକେପାDକେପାD    

अନୁପମ େବେହ�  
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ଧବଳ ଓଢଣୀ ପକାଇ ଧରଣୀ 

ହସୁअ� େଦଖ େକେଡ ରେ�, 

ଶସ' େ�ତ� େର ସ´�� େଦାହେଲ 

�ଳ ସାଗରର ଉମ� ଭେ� । 

 

ଚୀର ସୁ�ରୀ �ଳ ଦୁବ�ାଦଳ 

nm nm ହେସ ମୁü େହାଇ, 

କାକର !�ୁେର ଝଲସି ଉଠୁ� 

�ଳ ଶାଢୀ ପି�ି ସୁ�ରୀ ମ । 

 

ନାନା ଜା� ଫୁଲ ମହi ଉଠୁ� 

ମଧୁର ବାସନା ମନକୁ େମାେହ, 

ଖ~ ଖ~ ଧଳା ବାଦଲ ସା�େର 

�ଳ ଆକାଶେର ସୁରୁଜ ଉଏଁ । 

 

ବରଷାର େକାପ ଯାଇअ� ଥମି 

ଦୁେର ଥାଇ ଶୀତ େଦଖାଏ ମୁଖ, 

ପୁý�ଣୀ ଜେଳ କୁମୁଦ, କମଳ 

ଆନେ� େଦାହm ବା{s ସୁଖ । 

 

ଏଇ ଶରତେରଏଇ ଶରତେରଏଇ ଶରତେରଏଇ ଶରତେର    

ଜଗନ� ାଥ ସାହୁ 
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 ଜଳାଶୟ ଗେଭ� ମ�ଳ େଖଳs 

ନE� େକଶର ଗ�ାସିବା ପାଇଁ, 

��ମଳ ଜଳ ସବ� ମନ େମାେହ 

�ଜହଂସୀ ଆେସ ତା’ ପାେଶ ଧାଇଁ । 

 

ଚତୁଦ�େଗ ଶୁେଭ ଶÂ ହୁଳହୁE 

ଘ{ ଘ{ାର ଘଘ�ର ନାଦ, 

ପାଦ ପକାଇ� ପାବ�ଣର ଋତୁ 

େକଉଁଠାେର ନାହ_ pବ ଓ େଭଦ । 

 

ଦୁଗ�Dନାଶି� ମରେତ ଆସିେବ 

ମଷା अସୁର ନାଶିବା ପାଇଁ, 

अଧମ� କାEମା �ବ�ାସିତ େହବ 

ଧମ�ର ପ�କାଶ ଆସିବ ଧାଇଁ.. 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ¨ରଣ ନେଭjର ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ 
�ା� mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

ଆପଣ- mnତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସାa', ବ'� ଇତ'ାC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାuମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ�ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ�ହF ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  

ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ସା�ତ' ଇ-

ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ¸ାହେର 

ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ 

ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ¨ରଣମାନ ମu 

ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ�  !pଗ ଯଥା, 

ଗÓ, କ!ତା, ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ 

କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏkେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ 

ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ େପ�ା¶ାହନ 

Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ 

�ମିe ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି 

ପ�କାରର େପ�ା¶ାହନ �ଶି Cଆଯାଏ ନାହ_ ପା�ଶ�ମିକ 

ଆଶା କରୁkବା େଲଖକ େଲnକାମାେନ �ଜ େଲଖା 

ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍ େର 

�ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲí େହାଇଥାଏ ପାଠକ 

lହ_େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��mପି �ଜ 

କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲnକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ 

ଡ଼ାକ�ା� ijା ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଇପା�େବ ଡ଼ାକ 

�ା� ପଠାଉkେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ 

ପାଶ�େର �ଭ�ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲn ପଠା�, ijା 

ଟାଇପ୍ କ� ମu ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉkେଲ 

େଲଖାକୁ େଲn ସା�ବ ପେର ¨ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ 

ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, 

କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  

େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ_ ଆେମ 

ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ 

କ�ବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇªୁକ େତେବ �ଜ mnତ 

କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� 

ପ��କା ଇ{ରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ'କ 

ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାpପାଏ 

େତଣୁ ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା ମu ଇ{ର୍ େନଟ 

ମାuମେର ହ_ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ_, 

େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ 

ପାଶ�େର �ମ�ଳ ହ�ା�ରେର େଲn ଆମ �କଟକୁ �ମ� 

ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

Aମା ନଗର - ୨ୟ ଗE 

ଆjପୁଆ, ବ�ହF ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯC ଆପଣ ଇ{ର୍ େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା 
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ଦଶମ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ'ା 
अେ5ାବର, ୨୦୧୫ ଆହ ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ' ଇ-ପ��କା 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
ଯC ଏ� ସଂ¨ରଣେର େକୗଣସି ତ� ±ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସkପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 

https://www.facebook.com/odiaparibar 

ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍  

(ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫ{େର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା 

अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ� ାନ୍ସ୍ mେଟେରସନ୍) 

କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ 

ପଠା�, ijା େଲଖାକୁ ¨ାନ୍ କ� େଜପିଇ? ଫମ�ାଟେର 

ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା� | ଆମ ଇ-େମଲ୍ 

ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    

 ଏ� ପ��କା ଉନ�� େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା 

ଆମର ଏକା� କାମ'     |    

 ଧନ'ବାଦ 

    ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    

 ପ��<ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

ଚEତ ସଂ¨ରଣର ପ�ªଦେର ପ�କାଶିତ ଛ! ପ�ସି� 
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ'ା�ନା େଦବମିତ� ା େସନଗୁ¸ା-ର अେଟ 
େସ ଏ� ଛ! ପ�କାଶନ ପାଇଁ अନୁମ� େଦଇkବାରୁ 
ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର ତରଫରୁ ତା-ୁ ଧନ'ବାଦ  


