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

ଏ ପକାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ- mnତ अନୁ ମ !ନା अନ'
େକୗଣସି ମାuମ (ପତ ପକା / ଗଣ ମାuମ / ସ5ାଦପତ ଇତ'ାC)େର ପକାଶି ତ କବା
ଏକ अପଧ

| ଦୟାକ ଏ !ଷୟ ପ !େଶଷ uାନ େଦେବ

| େଲଖକମାେନ

lହ`େଲ ଜ େଲଖାର ପlର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇkବା ପୃ<ାମାନପଛ! ଗଣମାuମେର / ଇ{ରେନଟେର େଦଇ ପାେବ |
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ସାଦୟ

ଆହାନ ଇ-ପକାର େସେ45ର ମାସର ଏ ସଂ}ରଣକୁ ଆପଣମାନ-ୁ

ଉପହାର

େଦଉkବା େବେଳ ଖୁସି~େଗ େଯ ଆମ ସହ अେନକ ବଷରୁ ଭଲ
ସଂପକ ରn अେନକ ବୁ ଆମକୁ अେନକ ସୁsତ ଉପେଦଶମାନ
େଦଇ ଆସୁଛs ଏବଂ େସମାନ- ଉପେଦଶ अନୁ ସାେର ଆେମ
ଆହାନକୁ ସମୟ ସମୟେର ସମୃ କ ଆସିଛୁ ଚEତ ସଂ}ରଣ
ପକାଶନ େହବାର अେନକ ପ ୂବରୁ ବୁ ଶୀ ପଶା ଭୂ ୟଁା- ସହ
କଥାବାfା ସମୟେର େସ ମତ େଦଇkେଲ େଯ ସାଂପକ ସମୟେର
େଯମି ବାବା ଆଉ ମାତା ମାନ- େଦୗତF' ବୃ ି ପାଇବାେର ~ଗି,
ଏ !ଷୟକୁ ଆଧାର କ ଏକ !େଶଷ ଚ ାର ସମୟ ଆସି, େତଣୁ ଆେମ େଲଖକ
େଲnକାମାନ- ଠାରୁ ଏ !ଷୟେର ଜସ ମତ ସ5Eତ େଲଖାମାନ ପଠାଇବାପାଇଁ अନୁ େଧ
କkଲୁ  ଯାହା ବfମାନ ଏ ସଂ}ରଣେର ପକାଶିତ େହାଇ अେନକ ନୂତନ ଓ j ଦ
େଲଖକ- କୃ ା ଆମର ଏ ସଂ}ରଣ ସମୃ ଆଶା କରୁ  ଏହା ଆପଣ ମାନ-ୁ ୟ ଭଲ
~ଗିବ
!ଗତ j ସାହ େହ~ ଟି େଖାmେଲ ~ଗୁ େଯମି ଆେମ େକୗଣସି ଖବର େଦଖୁନାହଁୁ
ବରଂ େକୗଣସି ଯାତା j5ା ଚଳ ିତ ର अଂଶ େହାଇଯାଇଛୁ ଜାDୟ ରେର ଇାଣୀ ମୁଖାଜୀ
ହୁअ ବା େଧ ମା, ଜ' ରେର ସାରଥୀ ହୁअ ବା ସୁରବାବା, ସବୁ େଯମି ଆମର
ମେନାରନ ପାଇଁ  େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଖବର େହାଇଯାଇଛs ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାuମ !ଗତ
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अେନକ ସାହ େହବ ଏମି ଏ ବାବା ମାନ- େକେଳ-ାରୀ ଓ େଦୗତF'ର ଖବର ପସାରଣେର
ବ' ର ସେତ େଯମି େଦଶଦୁ ଆେର ଆଉ େକୗଣସି ଖବର ଏ ଖବର ଆଗେର
 - lଦାକୁ ଆnଆଗେର ରn ଏମାେନ ଏହା ସବୁ
ତାଯ' ପ ୂ ମେନ େହଉନାହ` अବଶ' ଦଶକ
ପସାରଣ କରୁ ଛs ନାରୀ, କୁ କମ, अଥ ଏ ସବୁ !ଷୟ ପ ପାୟତଃ ସମ ବ'ି- ଦୃ ିେକାଣ
अଲଗା अଲଗା ଥାଏ, ତଥାପି ସମେ ଏ ପକାରର ଖବର େଦnବାକୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବ'ାକୁ ଳ
େହାଇଥାs ତାହା ଏ ଚ'ାେନଲ ଚଳାଉkବା ମହାନୁ ଭବମାେନ ଉପଲବ୍ କସାେଲଣି େତଣୁ
ଏ ସବୁ ଖବର ଗଣମାuମେର ଶିେନାମାମନ କkେଲ
!ଗତ ମାସେର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶିତ ଏକ େଦୖ କ ଖବରକାଗଜେର ଜେନୖ କ ବାବା!ଷୟେର ଆପfି ଜନକ ଖବର ପକାଶିତ େହାଇk~ ଏବଂ ଏହାପେର ପେର ଏକ ଘେଇ ଖବର
ଚ'ାେନଲେର ଏହାକୁ େନଇ ଏକ !ୃତ େପାଟ୍ ପକାଶ ପାଇ~ େକାପଡାେର ରହୁkବା ଏବଂ
ଜକୁ ପଭୂ !ୁ- अବତାର େବାm େଘାଷଣା କkବା ସାରଥୀବାବା ଜେନୖ କା ମଳା- ସହ
ହାଇଦ ାବାଦେର ଏକ !ଳାଶପ ୂ େହାେଟଲେର ରହଣୀ !ଷୟକୁ ଏ ଖବରେର ଉେନFାଚନ
କଯାଇk~ ଏହାପେର ପେର अେନକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇk~ ପଥେମ ପଥେମ ଏହାକୁ ମିଛ
କହୁkବା ବାବା-ୁ େସେତେବେଳ ଝଟ୍କା ~ଗିk~ େଯେତେବେଳ ସଂପୃା ମଳା ଗଣମାuମେର
ଆସି କkେଲ େଯ େସ ବାବା- ସହ ହାଇଦ ାବାଦ ଯାଇkେଲ ଏହାପେର ଉତ' ଜନସାଧାରଣ
େକାପଡ଼ାେର kବା ବାବା- ଆଶମେର ଜବରଦି ପଶିବାକୁ େଚା କkେଲ, ଏବଂ େପାmସର
ମାତାକ କାଯ' ାନୁ <ାନ ଫଳେର अେନକ ଆହତ େହାଇkେଲ େଶଷେର ଜ' ସରକାର
अେନ'ାପାୟ ନ େହାଇ ବାବା- ମାମ~କୁ କ ାଇମବ ା ତଦ କବାପାଇଁ େ&ଶ େଦଇkେଲ
ଏବଂ ବାବା-ୁ ଗିରଫ କଯାଇk~ େସେବଠାରୁ ବାବା-ୁ ଘନ ଘନ େଜ lmk~ େବେଳ ପେର
ପେର अେନକ ଗୁମର କଥା ବାହାରକୁ ଆସିk~ ଧମ  ନାମେର ଭର pବାେବଗ ସହ ବାବା
େକମି େକେଳ-ାରୀ କkେଲ େସ ସବୁ !ଷୟ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ
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~ଗିk~ ଏ ମାମ~ ପେର ଜକୁ ଭଗବାନ- अବତାର କୁ ହାଉkବା अେନକ ବାବା- ଉପେର
ଜନସାଧାରଣ ସେହ କବା ଆର କେଦଇkେଲ
ସାରଥୀ ଘଟଣାର j Cନପେର ହଠାତ୍ Cେନ ଭୁ ବେନଶର ପୁରୀ ାେର ପଡୁ kବା
ଝିଇଁଟିଶାସନbି ତ ତା अଚୁ 'ତ ଆଶମ ସଖେର ଉତ' ଡ଼ ଉପେର ବାବା- ସୁରାେର
େୟା?ତ କମୀ ଓ ମଳାମାେନ ଆକ ମଣ କବାପେର ହଠାତ୍ ଡ଼ ଉତ' େହାଇପଡ଼ି ଆଶମ
ପସରେର ଲ-ାକା ଘଟାଇk~ ଏବଂ ବାuେହାଇ ସରକାର ଏ ମାମ~କୁ ମu କ ାଇମବ ା
ହାତକୁ େଟj େଦଇkେଲ ଆଶମେର ସୟଂେଘାଷିତ ଭଗବାନ ଓରଫ ସୁେର ମିଶ ବା ସୁରବାବା
ସେମତ ତା-ର ଦୁ ଇ ପୁअ ବfମାନ ଗିରଫ େହାଇ ତଦେର ସହେଯାଗ କରୁ kବା ଗଣମାuମେର
ପକାଶ
ଏ ଦୁ ଇଟି ମାମ~ ପେର ସମଗ ଜ'େର kବା अଗଣିତ ଆଶମ ଓ େସ ଆଶମେର
ପଆ ଜମାଇ ଜନ ସାଧାରଣ-ୁ ଧମ  ଓ ଶିା େଦଉkବା ବାବା ଓ ମାତାମାନ- अବbା
अସୁ!ଧାଜନକ େହାଇପଡ଼ି  अେନକ ଆଶମକୁ ଉତ' େ~କମାେନ ଜାE େଦଇଛs j5ା ଲୁ ଟ୍
କେନଇଛs େହେଲ ଉପେ ଉଭୟ ବାବା ଘ  ଦୁ ଇଦଶିରୁ अକ ସମୟ େ~କମାନ-ୁ
ଠj lmkେଲ ସୁା େକମି େକ େକେବ ! େସମାନ- !େଧେର ଆପfି ବା अେଯାଗ
ଆଣିେଲ ନାହ`, ତାହା ୟ pେବ ତଦସାେପ !ଷୟ ଯC ପଥମରୁ ହ` ଏପ अଧମୀ ଓ
କୁ କମ ବାବା-ୁ କାବୁ କଯାଇଥାା ତା େହେଲ ହୁଏତ ଆ? ପ अବbା େଦnବାକୁ ମିEନଥାା
 ୀରୁ  େସଇkପାଇଁ अଦାଲତେର ସତ'
ସାଧାରଣତଃ ଆମ େଦଶର େ~କମାେନ ଧମଭ
 ୁ ଡରୁ kବା
ଉପbାପନ କବାପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାହାଯ' ଆଯାଏ େବାଧହୁଏ କାରଣ ଧମକ
ପେତ'କ ବ'ି େସ ମହାନ ପୁକକୁ ଛୁଇଁେଦଇ େକେବ ମିଛ କବ ନାହ` େବାm ଧାରଣା
ର अବଶ' ତାହା େକେତଦୁ ର ସତ ତାହା ଆେମ କ ପାବୁ ନାହ` j ଏ ଧାରଣା େଯ
 ୁ ବହୁତ
अେନକ ବଷରୁ lm ଆସି, ତାହା େକବଳ ଏj ପପାCତ କରୁ  େଯ ଆେମ ଧମକ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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 ୁ ଉ
ଡରୁ  େସଇkପାଇଁ କ!ତା, ଗ¡, ଭଜନ ସବୁ େଲଖା େହାଇ, ସବୁ ଠି ଧମକ

bାନ

Cଆଯାଇ ଆମ େ~କମାେନ ଘେର ବୃ  ପିତାମାତା- ଔଷଧ jଣାପାଇଁ ଟ-ା ନkବା କଥା
କହs, j ମିର େତାଳାଯାଉkବା େବେଳ अଯାତ pେବ ଦାନ କଥାs କାରଣ ମବା
ପେର କାେଳ େକବଳ ଧମ  ହ` ସାୀ ରେହ େବାm କୁ ହାଯାଇ େହେଲ ଧମ  କଣ ତାହା ହୁଏତ
ଆମ ଜନସାଧାରଣ ହୃଦୟ£ମ କପା ନାହାs
ସାଧାରଣ ଏବଂ अଣପାଠୁ ଆ େ~କମାନ- ପାଇଁ ଧମ  େହଉ ମିରକୁ ଯିବା, ପ ଜାEବା,
ନଡ଼ି ଆ p£ିବା ଆଉ ଜର ସୁଖଦୁ ଃଖ କଥା ଭଗବାନ-ୁ ଜଣାଇବା ଆଉ ପୁେତ ଯC କେଲ
ତା େହେଲ ପକାର ପାଇଁ ଉପାୟ କବା ଏ ଧମ  ନଁାେର ଆ? ଦୁ ଆକୁ ଖ ଖ କବାକୁ
अେନକ !ଧମୀ େ~କ ଆଗଭର େହେଲଣି ୁ , ମୁସଲମାନ, ଶିଖ୍, ଖୀିୟାନ୍, େଜୖ ନ୍ ଏମି
 ାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ପେତ'କ ଧମେ
 ର ଧମଭ
 ୀରୁ अଛs େସଇkପାଇଁ ଏ
େକେତ କଣ ନଁାେର ଧମମ
ଭବାବାମାନ-ର ଆ!ଭାବ େହଉ !ନ¤ ପକାରର ଚମ¥ାରୀ ଯାଦୁ !ଦ'ା େକୗଶଳକୁ
 କଇ ଏ ବାବାମାେନ ରୀହ େ~କମାନ-ୁ ଠକୁ ଛs ଆଉ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଠj
ପଦଶନ
େହଉଛs
¦ାନ !¦ାନର ଏ ଯୁଗେର ସଚ
ୂ ନା ପଯୁି !¦ାନର ଏେତ ପlର ଓ ପସାର ସେf ଆମ
େ~କମାେନ ବfମାନ ସୁା ଜର ସାଧାରଣ ¦ାନକୁ ବଢ଼ାଇ ପାେଲ ନାହ` ହାଡ଼ମାଂସର ଶରୀର
ଧାରଣ କkବା େ~କଟିଏ ଯC ଜକୁ ଭଗବାନ େବାm େଘାଷଣା କରୁ , ତା େହେଲ ତା ଉପେର
!ଶାସ କରୁ ଛ େକମି ? ମ'ା?କ୍ େଦଖାଇେଲ କଣ ସମେ ଭଗବାନ େହାଇଯିେବ? अDତେର
ସମାଜକୁ କଳୁ ଷିତ େହବାରୁ ରା କବାପାଇଁ j ସାଧୁ ଓ ମହାତFାମାେନ ଜର ଘ 
ତପସ'ାପେର ସମାଜେର ଆସି େ~କମାନ-ୁ ବାଣୀର ଶିା େଦଉkେଲ, ପେର ପେର अେନକ
ସାଧୁ ମହାତFା ମହ ବା ମହାଜ pବେର ଜନପଦ ମାନ-େର ର ଜନକଲ'ାଣ କାଯ' େର ଜକୁ
େୟା?ତ କେଲ ଆ? ମu ଓଡ଼ିଶାର अକାଂଶ ଗାମାଳେର େକାଠଘର ବା ମଠ େଦnବାକୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମିେଳ, ଏବଂ ପେତ'କ ଗଁାେର kବା ଏ େକାଠ ବା ମଠର ଜେଣ ଜେଣ ମହ ଥାଆs, େଯଉଁମାେନ
ସମୟ अସମୟେର ଆସି ଗଁା େ~କମାନ-ୁ ସାହାଯ' କଥାs େସମାେନ <ାପର ©ବନଯାପନ
କରs ଗଁାର େ~କମାେନ ମହ-ୁ ବହୁତ ମାନs
େହେଲ !ଗତ अେନକ ଦଶି େର !¦ାନ େଯେତ ପସାର େହାଇkେଲ ସୁା ଏ ବାବା
ମାନ- ଆପତ'େର ସମାଳ अବୃ ି େଦnବାକୁ ମିE ଏବଂ ଆଯ' ~ଗୁ େଯ j ବାବା
ଆ?କାm ସଚ
ୂ ନା ପେଦ'ାଗି ¦ାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ବ'ବହାର କ ଜର ପଆ ବୃ ି
କବାେର ~ଗିଛs େଫସବୁ କ୍, ଟି ଟର୍, ଆC େସାସିଆଲ୍ େନଟୱାକ ଂ ସାଇଟ ମାନ-େର
ବାବାମାନ-ର !େଶଷ ପୃ<ାମାନ ର ଏ ସବୁ ସାଧନକୁ ବ'ବହାର କ ଏ ବାବାମାେନ
ଜର ଆପତ' ବୃ ି କ lmଛs ଏେବ j ସମୟ ଆସି, ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶାେର ଧପଡ଼ି kବା
अ !ଶି ବାବାମାନ-ର କଳା କାରନାମାକୁ େଦnବାପେର ଜନସାଧାରଣ ଶିିତ େହବାକୁ େହବ,
ଏବଂ ଏପ ଶଠ ସଇତାନ ମାନ-ୁ ଉତ ଶିା େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ଆଶା କରୁ  ଏ ସଂ}ରଣ ସମ- ମନକୁ ପାଇବ ଧନ'ବାଦ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପାତା- ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପକା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଚEତ ସଂ}ରଣେର...
ସଂ}ରଣେର...
ଜୟ ଦାରୁ ବ ହF

ଧମ  ଓ ଭବାବା : ମାନସି କ ସମସ'ା

୧୧

ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ
ଦୁ ଇଟି କ!ତା

ଡା ସମାଟ କର
୧୩

अମିତାଭ ସାହୁ
ମରଣ

୧୬

୨୦

େତ ବାସୀ େଜନା

ଶି ଶିର କୁ ମାର ସାମଲ

କାହ`j ଏ ©ବନ

୪୯

୫୦

ତ ୀର ଦୁ ଃଖ

୫୧

ତୁ ଳସୀ ସାହୁ
୨୫

ପୁଣି ଚ ାେର େକାପଡ଼ା

୫୨

ଡା େସୗମ'ରନ ମିଶ

ରୁ ପମା ମହାs
୨୭

କମଳକା ସୁବୁି
ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'େର ସମାେ~ଚନା

୪୧

ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
୨୪

ନଟଖଟ କାହ¤ା

अହଂ ବ ହFାସିF ... !!!

ପିୟା େତା ପାଇଁ

ଜୟୀ େବେହ

େମା ଦୃ ି େର ବାବା

୩୯

ଉପାସନା ଦାସ
୨୨

େପମ

ଆକ ମଣ

ପଶା ଭୂ ୟଁା

ବାଲFୀj ନାୟକ

ଆହାନ

୩୮

pଗିରଥୀ େବେହ

ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶାଳ

ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି

ମଁୁ jଏ !!!

ଡା ସ'ାଣୀ ପାଣିଗା
୧୫

ବାବାମାକା ନକm ଧା

୩୨

ପଦାନ

୫୪

अଲ େବାଇ
୨୮

ଗେବଷିକା ରିତା ପାତ

अକୁ ହା କଥା

୫୯

अନୁ ପମ େବେହ

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

୬୦

ଶ-ର
अନାଗତ ଭ!ଷ'ତ

୬୨

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସମୀା : ଏକା ଏକା ହୃ ଦୟ

୬୯

ଜୟୀ େବେହ
अନାବନା

୭୩

अନୁ ପମ େବେହ
j ବ'£ କ!ତା

୭୪

ବ'£କ! ମିର୍. अସାଳ (କୁ ତୁ କୁ ତୁ )

ଭବାବା ମାନ- !ଷୟେର ପକାଶିତ ଏ
ସଂ}ରଣ େକମି ~ଗି~ ଆମକୁ େଲn ଜଣା

ପ!ତ ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ା ଓ ନୂ ଆଖାଇ ଗଣପବ ଉପଲେ ସମ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ-ୁ
ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପବାର ତରଫରୁ ହା& କ अନନ
ଭଗବାନ ସମ-ର ମ£ଳ କର !!!
ଆହାନ ଇ-ପକାର ଆଗାମୀ ସଂ}ରଣ ଆସା ମାସ (अେ¯ାବର) ଦଶ ତାଖେର ପକାଶି ତ େହବ, ଜ େଲଖା
ପକାେର ପକାଶି ତ କବା ଇ°ୁକ େଲଖକେଲnକା ଜ mnତ କୃ କୁ ଆମ କଟକୁ ଇେମଲ୍ା ପଠାଇ
ପାେବ j5ା ଠିା ପଠାଇ ପାେବ अକ ସଚ
ୂ ନା ପାଇଁ ପକାର େଶଷ ପୃ<ାକୁ ପଢ଼

http://www.facebook.com/groups/aahwaan
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଜୟ ଦାରୁବହF
ମାଂଶୁ େଶଖର ବାକ୍
ଜୟ ଜୟ ଜଗନ¤ ାଥ ଜୟ ଦାରୁ ବ ହF
अେଲୗjକ ଲୀଳା ତବ େହ ପରମବ ହF (୧)
ମେହାଦ କୂେଳ ଳାଚଳ ପରବତ
ପୁଣ' ଶ±େତ ମେu ଶୀମିର bି ତ (୨)
ଚତୁ ା ମର
ୂ  େଯ େହଉଛs ପ?
ୂ ତ
 ସୁଭଦ ା ବଳଭଦ ସତ (୩)
ସୁଦଶନ
ପାଶ²େଦବଗଣ ମu ଏଠି !?ତ
 ାର େହାଇ େଖାCତ (୪)
ସନାତନ ଧମସ
ମାନAୟ ଲୀଳା ରଚୁ अଛs ଠାକୁ ର
ମଣିଷ ସମାନ ଧ ନବକେଳବର (୫)
ମଣିଷ ଭE େpଜନ ପାୟ ଶୟନ
ଲୀଳାେଖଳା କରୁ अଛs ଚକାନୟନ (୬)
ବାରମାେସ େତର ଯାତ ତ' ପଜ
ୂ ା !
ସନ¤ େହାଇଣ ଥାଏ ମାନAୟ ps (୭)
ବରଷେକ ଥେର ମାଉସୀମା ଦରଶନ
ଗୁିl ଯାତ ନାମେର ଜାଣଇ େଯ ଜନ (୮)
ଲୀଳାମୟ ପରମାତFା ଶୀପୁରୁେଷାfମ
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!ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ାପସାଦ ପ+ନାୟକ- ା ପକାଶି ତ

11

ଦଶମ ବଷ, ନବମ ସଂଖ'ା
େସେ45ର, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ଲୀଳା ତବ ବଣବାକୁ jଏ ବା ସମ (୯)
େକେତ ସ³ ମୁ ରୁ ଷି ଭକତ ପବର
ର ନ ପା ହାେଲ अି ତ² ଜର (୧୦)
େତାହର ଲୀଳା ପଭୁ େତାେତ େଯ अେଗାଚର
jପ ଜାଣି! ମୁହ` େହାଇ ´ର ନର (୧୧)
େତାହର ଦୟା େଯେବ େହାଇବ େମା ଉପେର
ସମ'କ୍ ଉପଲµି ସବ େହାଇପାେର (୧୨)
ଆେହ ନାୟଣ ୀର ସାଗର ବାସୀ
ଲୀଳା ରlଉଛ ମf' େବୖ କୁ¶େର ଆସି (୧୩)
ଶରଣ Cअ ଚରେଣ ବାେର କୃ ପା ବ
ଏ ©ବନ ! ଯାଉ େତାର ଗୀତ ଗାଇ (୧୪)

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦୁ ଇଟି କ!ତା
अମିତାଭ ସାହୁ
ହସ
¤~ ¤~ ପ~େଗ
େକେବ ଆସିkେଲ ଥେର अେଧ
େମା ମନର ଇ~କାେର
ରେ£ଇବାକୁ ର£ ତର£େର
େହେଲ ସମୟର
jିତ ବ'ବଧାନେର, lmଗେଲ
ଆପଣା ଆପଣା ଠିକଣାେର...
ଏେବ ମଁୁ ପDାେର
ତା’ େଫବା ବାଟକୁ
ଧ େଦେଲ ରnବାକୁ
ଜ ଆବେର
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ଲୁ ହ :
ଲୁ ହ େମାର ଏକା ଜର
अ ଆପଣାର
!ପେଦ ଆପେଦ ସାଥୀ
ବୁ ସଖା ସେହାଦର...
ସୁଖର ଆେବଗେର
ଚୁ ପ୍ େହାଇ ବସିଯାଏ
ଜନ େଳାେର
େମା ଦୁ ଃଖର େବଳ ଜାଣି
ଏ ଆଦ
ଆnର ଡ଼ େଦଇ
ଝର ଝର ଯାଏ ଝ

ବଡ଼ ସା, କଳ5, େପାଲସ,
ଗାମ, ଓଡ଼ିଶା - ୭୬୧୧୦୫
େମାବାଇଲ୍ - ୯୭୭୮୫୬୬୯୮୫ / ୯୮୬୧୦୦୩୮୮୬
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ମରଣ
ଶୁଭାଂଶୁ କୁ ମାର !ଶାଳ
ବାବ ତ ଦୂ ର ସପନେର େକେବ
ତୁ େମ ଆସିବାର ନାହ`
ଏ କଥା ଜାଣି! ତୁ ମ ଆସିବାକୁ
ଆ? ! ର lହ` 
ଜନମି େଯେତ ଏ ଭବ ସାଗେର
ମ! ତ େକେବ Cେନ
ତୁ ମ ପ!5 ଆn ଆେଗ ରn
କଥାଟିଏ pେବ ମେନ
ଆସିଯାअ ତୁ େମ ଏଇ େମା ©ବେନ
ପାଲଟି େକେବ ମରଣ
ମବାକୁ  ବଂ ଥାଉ ଥାଉ
କ! ନାହ` ବାରଣ

୨ୟ ବଷ, ଓଡ଼ିଆ !pଗ,
ନୟାଗଡ଼ ସୟଂଶାସି ତ ମହା!ଦ'ାଳୟ
େମାବାଇଲ୍ - ୯୪୩୯୫୭୮୧୧୬
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ବାବାମାକା ନକmଧା
ବାଲFୀj ନାୟକ
ଦୁ ଆର ସମ େଦଶେର, ପେତ'କ ଧମ  ଓ ସଂପଦାୟ ମuେର
ତଥାକkତ ବାବାମାକା ନକm ଧା lm ଆମ େଦଶେର j ଏ
ଧା अେପାକୃ ତ ଟିେକ େବଶୀ ପମାଣେର lm ବାବାମାକାର
 େ~କ, େଯଉଁମାେନ ଆତFା-ପରମାତFା,
अଥ ସମାଜର j ସତ· ବଗର
ସଗ- ନକ, ପାପ-ପଣ
ୂ ', Dଥ, ବ ତ, ଉପବାସ, ଚମ¥ାର, ପୁନଜନF ଆC
କା¡କ ଓ fି ନ !ଶାସକୁ େନଇ ସଫଳ ବ'ବସାୟ କରୁ ଛs
ଜକୁ ଈଶର- ଦୁ ତ j5ା ସୟଂ ଭଗବାନ ରୂେପ େଘାଷଣା କ
ସରଳ ଜନତା-ୁ ପp!ତ କପାରୁ kବା େ~କ ମାନ-ୁ ଜନସାଧାରଣ ସାଧୁ, ମହାତFା, ସ³, ସାମୀ,
ଆlଯ' , ପଜ
ୂ ାରୀ, ଗ³ୀ, େମୗଲA, ପାଦ ୀ ଆC !ନ¤ ନାମେର ସେ5ାଧନ କଥାs େସମାନେବଶଭୂ ଷା ସାଧାରଣ ଜନତା- ଠାରୁ अଲଗା େହାଇଥାଏ !ନ¤ ସଂପଦାୟର ବାବା ମାନେବଶଭୂ ଷା अଲଗା େହେଲ ! େସମାନ- ଉେ&ଶ' j େହଉ ଏକ ତାହା େହଉ େ~କମାନ-ୁ ମାନସିକ ରେର ପ£ୁ କେଦଇ अେଲୗjକ ଜଗତର େମାହ େଦଖାଇ ମାନସିକ,
ଶାରୀକ ଏବଂ ଆଥକ େଶାଷଣ କବା
 ୁ ଏ ଧା ସହର अେପା
j ବଷ ପବ
ୂ ର
ଗଁାମାନ-େର େବଶୀ େଦଖା େଦଉk~ ଆ?କାm
ଆଧୁକ

େବୖ ଦୁ'କ

ଗଣମାuମ

ଯଥା

ଟି,

ଇ{ର୍େନଟ୍, େମାବାଇଲ୍ ଆCର ବହୁଳ ବ'ବହାର
େହବା ଫଳେର ବାବାମାନ-ର ଧା ମu ବହୁଗୁଣେର
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ବଢ଼ି ଯାଇ େସମାନ- ଚମ¥ାରୀ ଗୁଣ ବା ଶି ସକେର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ସବୁ अରଂ?ତ
କ, ଖୁବ୍ କମ ସମୟେର, अକ େ~କମାନ- ତେର ପlର େହାଇ ପାରୁ  ପCନ !ନ¤
ଟି ଚ'ାେନଲେର େକ ନା େକ ବାବା !ତ େବଶ ଧାରଣ କ ନାଟୟ େଶୖଳୀେର ପବଚନ
େଦଉkବା େଦnବାକୁ ମିଳୁ ତା ସତ ଧନ, ସାନ ଓ ¦ାନର ବୃ ିପାଇଁ !ନ¤ ଚମ¥ାରୀ
ମୁCକା, ତା!ଜ, ଯ· ଆC !କ ୀ ! େହଉkବାର େଦଖାଯାଉ ମଳାମାେନ ! ବାବାମାକା ଧା
କବାେର ପଛେର ନାହାs େସମାେନ ମଥାେର
!ନ¤

ାଇଲେର

ଚନ

!ଭୂ 

j5ା

ସିୁର

ଲଗାଇଥାs, ହାତେର, େବକେର, କାନେର ମହ£ା
ଗହଣା ପିିଥାs ବାବାମାେନ ବସିkବା ଆସନ ଏବଂ
ଆଖପାଖର

ସେଜଇକୁ

େଦnେଲ

~ଗିବ

େଯମି

େକୗଣସି େପୗଣିକ ନାଟକର ଜଦରବାରର ଦୃ ଶ'
 ାºରୁ ଉୃ ତ j
ସୁସ¹ିତ େହାଇ ସୁସ¹ି ତ ସିଂହାସନେର ବସି ପpବଶାଳୀ କ¶େର, ଧମଶ
ସଂ}ୃତ େଶ»ାକ ଉ ାରଣ ପବ
ୂ କ ଜର ପବଚନ ଆର କଥାs ଜେଣ ସଫଳ ପବଚକ
େହବାପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ମହfପ ୂ ଗୁଣ େହ~ - ବାକ ଚତୁ ରୀ କଥା କବାର ଢ£ ଯାହାର େଯj
ମନେମାହକ େହବ, ତାହାର ଭ- ସଂଖ'ା େସଇ अନୁ ପାତେର अକ େହବ ହ` େହବ अଥାତ
ଦାନ, ଦିଣାର ପମାଣ ! େସଇ pବେର अକ େହବ
ଆଗରୁ ବାବାମାେନ ଜ£ଲ, ପାହାଡ଼ ଓ ପଥରଗୁ½ା ମାନ-େର ରହୁkେଲ ଆ?କାm
େସମାେନ ହାଇେଟକ୍ େହାଇଗେଲଣି େସମାନ- ଆଶମ ! ହାଇେଟକ୍ ଏବଂ ବାବା ବ'ବସାୟ
ମu ହାଇେଟକ୍ େସମାନ- ଧା ଏେବ େଦଶ ଓ େଦଶ ବାହାେର ମu ବ'ାପି~ଣି अେନକ
 ୀରୁ ଭମାନ- ସଂଖ'ା Cନକୁ Cନ
!କଶିତ ତଥା ଧ େଦଶେର ବାସ କରୁ kବା ଧମଭ
ବୃ ିପାଉkବା ଭE ~ଗୁ, େସଇk ପାଇଁ ଏ ବାବାଧା ମu Cନକୁ Cନ ବଢ଼ି ବାେର ~ଗି
ସମାଜେର ସାଂସାକ ©ବନକୁ ବାହ କବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀକ ପଶମ
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କବାକୁ ପଡୁ  ljରୀ j5ା ବ'ବସାୟ କ ଧନ େଜଗାର କବାପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବDମାନ-ୁ
अେନକ ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ ପଡୁ  େବୖଷୟିକ ¦ାନ ହାସଲ କବାପାଇଁ Cନ କଠିନ ପଶମ
କବାକୁ ପଡୁ 
ଏହାର !ପରୀତ ବାବାମାକା ଧା ପାଇଁ ଏେତ େବଶୀ ପଶମ କବା ଆବଶ'କ ନାହ`
କଥାକଥାେର ଭୂ ଆଁ ବୁ େଲଇ अନ'ମାନ-ୁ ପp!ତ କବା ଭE ବାକ୍ lତୁ ରୀ ଗୁଣଟି ଯାହା ପାଖେର
अ, େସ ସାମାନ' ଶିାଗତ େଯାଗ'ତା ପାକ, େକବଳ j ଧମ  ଶାºର େଶ»ାକ ମୁଖ
କପାେଲ ଯେଥ अଭ'ାସକ େମ େକୗଣସି ବୟ} ବାବା- ଠାରୁ ହlଳନ !ଦ'ା ଶିାକ,
 କପାେଲ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ ପସିି ~ଭ କଯାଇପାେର କାକତଳୀୟ
ଭମାନ-ୁ ଚମ¥ାର ପଦଶନ
ନ'ାୟେର ବାବା କkବା େକୗଣସି ସଫଳତା ଯC ଭ ପାଇଯାଏ, େତେବ ବାବା- ପlର ଓ
ପସାରେର ଭ ଶତମୁଖ େହାଇଯାଏ
ସମ ପକାର ବାବା ଭ- ଭୂ ତ, ବfମାନ ଓ ଭ!ଷ'ତର ପେତ'କ ସମସ'ାକୁ ସମାଧାନ
କପାବା ଦା! କଥାs ସମେ ଜର ¦ାନ ଓ अେଲୗjକ ଶି କୁ ହ` ସତ' ଏବଂ अନ'ର
 , ଆ!¾ାର,
ମିଛ େବାm ପlର କରୁ ଛs େକୗଣସି ବାବା ଆ?ର !କଶିତ !¦ାନ, ©ବନ ଦଶନ
ଗେବଷଣା ଓ अନୁ ସାନ ାର ଉପଲବ୍ଧ ¦ାନକୁ ମୁ କ¶େର ପଶଂସା କରୁ ନାହାs ଏହାର
!ପରୀତ େସମାେନ କହୁଛs - ‘ଶହ ଶହ ବଷର ପୁତନ ଆuାତF ¦ାନ ଆ?ର େବୖ ¦ାକ ¦ାନ
 ୁ ଦୁ େରଇ
େଯାଗଁୁ ମEନ ପଡ଼ିଯାଇ େ~କମାେନ େଭୗକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆuାତFମାଗର
ଯାଉଛs ଆ?ର ସମାଜେର ବ'ା अବ'ବbା, େଶାଷଣ, अତ'ାlର, ହତ'ା ଆC ପାଇଁ ଆuାFକ
¦ାନର

अpବକୁ

େସମାେନ

ଦାୟୀ

କଥାs
ଏଇଠି ପଶ¤ ଉଠୁ  - ମଣିଷ ସମାଜର
ଗଠନ ପରଠାରୁ େକଉଁ ଯୁଗ ବା କାଳେର
େଶାଷଣ, अତ'ାlର, ହତ'ା ଓ अବ'ବbା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

18

ଦଶମ ବଷ, ନବମ ସଂଖ'ା
େସେ45ର, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ନk~ ? େଯଉଁ ଯୁଗମାନ-େର !¦ାନ ମ¤ ରେର ଏବଂ ଆuାତF ¦ାନ ଚରମ ରେର k~,
େସେତେବେଳ କଣ ମଣିଷ (େଦବତା ମାେନ !) ସୁଖ ଓ ଶାsେର ରପାରୁ kେଲ j ? CDୟତଃ ଆ? େଯଉଁ ସଂସାରତ'ାଗୀ, ସି ପୁରୁଷ ଓ ବ ହFlରୀମାେନ !¦ାନ ଓ େଭୗକ ସାଧନକୁ Cନ
ପବଚନ ମାuମେର ସମାେ~ଚନା କରୁ ଛs, େସ ଭ ସି ପୁରୁଷମାେନ !¦ାନା ଉାCତ
ସମ େଭୗକ ସାଧନକୁ ବ'ବହାର ଏବଂ ଉପେpଗ କରୁ ଛs କାହ`j ? େସମାନ- ମଠ ବା
ଆଶମେର କଣ ବା ନାଇଁ? ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କାର୍, ମେନାରନ ପାଇଁ ମୁ'?କ୍ ସିମ୍ ଓ
େଟmଜନ୍, େଯାଗାେଯାଗ ପାଇଁ େମାବାଇଲ୍, अନ~ଇନ୍ ବ'ବସାୟ ପାଇଁ ଇ{ରେନଟ୍ ~ଗିkବା
କୁ 'ଟର ନାରୀ ଓ ଶାଦ ବ' େସବନ କରୁ kବା अେନକ ବାବା ଧପଡ଼ି ଆ? େଜଲ ଦ େpଗ
କରୁ ଛs ଜର ସୁରାପାଇଁ ବୁକଧାରୀ ସୁରାକମୀ ଯୁ କଛs
j େ~କ ଯୁି କରs - ସମ ବାବା ଖପ ନୁ ହs अ¡ j ଧୂf ବାବା- େଯାଗଁୁ,
ସମ ବାବା-ୁ େଦାଷ େଦବା ଉତ ନୁ େହଁ  ଏଇଠି ପଶ¤ ଉଠୁ  - ଆତFା-ପରମାତFା, ସଗ- ନକ,
ପୁନଜନF, େମା ଭE େକେତକ କା¡କ अସତ'କୁ େନଇ lmkବା ବ'ବସାୟ ସତ' େହବ
jପ? ନକm ବୁର ବ'ବସାୟ କରୁ kବା ବାବାମାନ-ୁ ଭଲ ବା ସତ' େବାm େକମି କବା ?
େମାବାଇଲ୍ - ୦୮୦୮୮୩୨୪୭୭୮
ଇେମଲ୍ - balmikinayak@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି !
େତ ବାସୀ େଜନା
ଆେହ Cନବୁ େଦୖ ତାରୀ
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି 
ସବୁ Cନ ଆଉ େକେତ ମଁୁ ମ!
Cେନ Cअ େମାେତ ମା...
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ...
©ବନର େସ lଛେକ,
ରଥ େମା େହାଇ ଡ଼ା
ଆଗକୁ ନ ପାେର ଡ଼ି
ଉଧାର କର େହ, ଜଗତକରତା
ରଥ ମଁୁ ପାରୁ  ´ଡ଼ି ....
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
ହା ପାଏ ନାହ`, ସାହା ପାଏ ନାହ`
©ବନ ´ଡୁ  ରଡ଼ି
j କ! ମୁହ` ବୁ ି Cେଶ ନାହ`
େବଳ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ...
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
ତୁ େ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସଂସାେର ପଭୁ
ସଂସାର ଦଉଡ଼ି େକମି ଯିବ େସ ଡ଼ି
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
ପାକର େମାେତ ଏ ଭବସାଗରୁ ,
ନାବ େମା ଯାଉ ବୁ ଡ଼ି
ଶତେଚା କ ଫଳଶୁନ' ହୁ ଏ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କାତ ମଁୁ ପାରୁ  ଧ,
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
େକେତ ଝଡଝା, अାର କୁ ହୁ ଡ଼ି
ଆସୁ େଯ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି
ଭୟ~େଗ େମାେତ, ବି! େକମେ
ସେତj େଦବ େସ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
?अା ଜଳୁ  ମଁୁ ଆ? ଦୁ ଃଖର ଯୁଇେର
ଦୁ ଃଖ ତ ଯାଉ ´ଡ଼ି ...
ଶବ ନୁ େହଁ ମଁୁ ?अା ମଣିଷ
ପାଣ ! ଯାଉ ଉଡ଼ି ..
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି
େମା ମନ ପାଖେର
ଏ ଶରୀରଟା, େକବଠଁୁ ଯାଇ ମ
ଦୁ ଆ ଆଗେର େକମି ର!
ବିବାର अନୟ କ
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
େମା ଆn ଆଗେର ଘର pସୁअ
ନ ପାରଇ ମୁହ` ଧ
ତୁ େ अଛ ଏ ସଂସାରେର ପଭୁ
େକମି ଯି! ମଁୁ ହା
ଦୁ ଃଖ ତ ଆସୁ ମାଡ଼ି ....
ସୁରା अଫିସର, େବଦା mମିେଟଡ୍ .
ହଳCବସ, ଯାଜପୁର୍
ଓଡି ଶା, ୭୫୫୦୦୩
ଈ -େମଲ୍ :େତ ବାସୀ.େସା@?େମଲ୍ .କମ୍
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ଆହାନ
ଜୟୀ େବେହ
!ର <ୁର େ&ଶେର
ଯ·ଣା ପୁରୁଷର अବାu ସ£ମେର
ଧଷତା ହୃଦୟ େମା
ବାu ହୁଏ କବାକୁ
अଶପାତ ରବ°ି ନ¤ 

ମାୟାେମାହ େଘାର अକାେର
ଆବ ଏ ବ ©ବନ
ପାପମୟ କ{jତ ପଥଧାେର
କEକାଳ ଏ ସଂସାରେର
jପ ରବ ପ!ତ
 ମନ
େମାର ଏଇ ଦୁ ବଳ

ଏହାj <ୁର ସତ'???
ପଣ
ୂ ' ସେଥ ସଦା ପାପ ତ'
अବା ପାପ ସାେଥ ପଣ
ୂ ' ତ'!!
ପ!ତତା ଯC ଈଶର ତf

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆେର !! କାହ` କରୁ ?
େମା ହୃଦୟକୁ ବାରବାର କଳୁଷିତ

ପତନ ଯC ଉତ୍ଥାନର େସାପାନ
ପାପର ାେର ଯC ପଣ
ୂ 'ର ଆହାନ
େହ ଶିମୟ! ଶିCअ େମାେତ
ପାପର ରଣେତେର
©ବନର ପେତ'କ अଗି¤ପରୀାେର
ଉଡ଼ାଇଣ େବୖ ଜୟ·ୀର ଧଜା
ଶୁଣାଇବ ପଣ
ୂ 'ର ଶ±ଧ
ଜାE େଦଇ ସବପାପର କାEମାକୁ
ରnବ ପ!ତ, େମା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ

ମାଫତ - ଲଛମନ େବେହ,
ମାଳୀସା, ଆ-ୁ m,
ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ୍ - ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େପମ
ଶିଶିର କୁ ମାର ସାମଲ
େପମ अେଟ ଏକ ମରୁ େlବାm
lmବାଟା ~େଗ କ,
େକେତେବେଳ ସାେଜ अସା ଲହରୀ
©ବନକୁ କେର ନ ॥
େପମ େକେତେବେଳ ମଳୟ ପବନ
ମୃଦୁମୃଦୁ ବହୁଥାଏ,

େକେତେବେଳ ପୁଣି େବୖଷାଖର ଝାି
ଶରୀର ତତାଇ ଥାଏ ॥
ପର ଆପଣାର େଭଦନାହ` ତାର
ସଏଁ ତାର ଜର,
ନୁ େହଁ େସ ୁ ର ନୁ େହଁ ମୁସmମ୍ ର
ଜା ସିଏ ହୃଦୟର ॥
©ବନର ବାଟ lmବାଟା କ
େପମକୁ ରn ସାkେର,
କ{ାଭ ବାଟ େହବ ଫୁଲହାଟ
େପମ ହ` kେଲ ପାଖେର ॥
କାମନାର ନ`ଆ କେର अମାଆ
ଭCଏ ମେନ !ଷ,
ସଯାଏ ସବୁ େପମର ଆୟୁଷ

ସୃିକୁ କେର !ନାଶ ॥
ଗା/େପା-କ{ିପୁର, pୟା-!Âାରପୁର, ?ଲÃ ା-ଯାଜପୁର ପିନ୍-୭୫୫୦୦୪, ଓÄିଶା
ଇେମଲ୍ - sisirkumarsamal@gmail.com
େମାବାଇଲ୍ - ୭୮୯୪୦୬୦୬୬୬

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େମା ଦୃ ିେର ବାବା
ରୁ ପମା ମହାs
ଧଧାମେର େଶ<ପାଣୀ ମଣିଷ ସ
ୂ F ଆତFା bୁଳଶରୀର
ମuେର अବbାନ କ ସ
ୂ F ସରୂପ अ!ନାଶୀ ପତfେର
(ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, अଗି¤ ଓ ଆକାଶ) ଗଢ଼ା bୁଳ ଶରୀର !ନାଶୀ
ମନ ା ପlEତ !ଦ'ା (¦ାନ), अ!ଦ'ା (अ¦ାନ) ା ମନ
ପp!ତ !ଦ'ା ଐଶରୀୟ ଶି ସନ¤  अ!ଦ'ା ମାୟାା
ଆ°ାCତ ଷଡ଼ !କାର (କାମ, େକ ାଧ, େ~ଭ, େମାହ, ମଦ, ମାÉଯ' )
ମାୟା ା ପlEତ ଶୁ (ପ!ତ), अଶୁ (अପ!ତ) ଶି ୟ
ଗୁଣ (ସାfି କ, ଜସିକ, ତାମସିକ) ା ପp!ତ
େଯେତେବେଳ ମନ अଶୁ େହାଇ ଜସିକ ତଥା ତାମସିକ ଗୁଣର ବଶବfୀ େହାଇଥାଏ,
 ି ୟ, ପ¦ାେନି ୟ ଏ ସମା କlେଲ
ଐଶରୀକ ଶି େ~ପ ପାଇଥାଏ ପକେମ

ନାନାପକାରର କୁ କମ
ଏତଦ୍ବ'Dତ ପେବଶ, ପbି , ଖାଦ'ପାୟ ଓ କୁ ସ£ର ପpବ ମu ଆନ'ାୟ, अ
କବାକୁ େଖାକ େଯାଗାଇଥାଏ
pଗବତ୍ ସfା !ସF Êତ ହୁଏ ସୟଂ ‘ବାବା’ରୂେପ ପତ ଓ ପ<ିତ େହବାକୁ କୁ ¶ାେବାଧ
 ୀରୂ ମଣିଷମାେନ ଶରଣାଗତ େହାଇଥାs,
କନଥାଏ अଗି¤େର ଘୃତପ, अ!ଶାସୀ, ଧମଭ
अ¦ା ବାବା ମାନ- କଟେର ସମସ'ାର ଆଶୁ ସମାଧାନା ଆଶାେର अନ'ାୟ, अର
ପାସାଦ ଗଢ଼ି ଉେଠ ହୁ ହୁ େହାଇ ‘ବାବା’ ଓ ଭମାନ-ର ଜୁ େର अଣଶାସୀ ହୁअs ସାଧାରଣ
ଜନତା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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  ଗହତମ୍’ ବାକ' ହୁଏ ସି अ¦ା ବାବା ମାନ-ର अବbା ହୁଏ
େଶଷେର ‘अ ସବତ
ସ-ଟାପନ¤  ା, अପମାନର ପାହାଡ଼ ତେଳ ଦ!ଯାଇ ହୁअs अଣଶାସୀ ବାuେହାଇ ବିଥାs
©ବ ଶବ ସଦୃ ଶ अନ'ାୟ अର େସୗଧ ହୁଏ ଧୂEସାତ୍
ମାନବ ସମାଜକୁ ପେଦ :‘ମନ’ ହ` ସବୁ ସମସ'ାର ମଳ
ୂ କାରଣ
‘ମନ’କୁ ଆୟf କପାେଲ ସମସ'ାର ସମାଧାନ େହବ अନାୟାସେର
‘ମନ’କୁ ମାୟା (अ¦ାନ) ପpବରୁ ମୁ କେଲ ଷଡ଼!କାରର ହୁଏ ସମାି
େଦୖ Aଶି ହୁଏ ଜାଗତ ‘ମନ’ ହୁଏ ଶିଶାଳୀ, ସସରୂପ (ସତ୍-ତ୍-ଆନ)ର ହୁଏ
अନୁ ଭବ ମନକୁ ଐଶରୀକ ଶି ସନ¤ କବାର ସହଜ ଉପାୟ ଜ ଭୁ ଲକୁ ଜାଣିବାକୁ େଚା କ ସୁଧର ତାହାର ପୁନବୃ fି କର ନାହ`
ଗୀତାେର ମu କୁ ହାଯାଇ (୬< अuାୟ, େଶÃାକ-୫)

ଉେରଦାତFନାତFାନଂ ନାତFାନମ୍ अବସାଦେୟତ୍
ଆେତୖF ବ  ଆତFେନା ବୁେମୖବ ପୁତFନଃ 
अଥାତ - ଜ ା ଜକୁ ସଂସାର ସମୁଦରୁ ଉାର କର ଏବଂ ଜକୁ अେଧାଗର
କାରଣ କର ନାହ` କାରଣ, ମଣିଷ େଜ ହ` ଜର ମିତ ତଥା ଶତ अେଟ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ନଟଖଟ କାହ¤ା
କମଳାକା ସୁବୁି
ଶାବଣ କୃ ପ अମୀ Cନ
ବୀଶାେଳ େଦବର େକାେଳ ଜନF 
େଦବର େକାେଳ ଜନମ େହାଇଲୁ
ଯେଶାଦାର େକାେଳ ଯାଇ ତୁ ବଢ଼ି ଲୁ
କଦ5 ମଳ
ୂ େର େସ ଯମୁନା କୂଳ
ସୁଦାମ, ସୁବଳ ସାେଥ ନାନା େଖଳ
େପୁ େଖା?ଯାଇ କାଳୀୟ ଦଳନ

ବୃ ିରୁ ରାପାଇଁ େଟj େଗାବନ
ସଖା-ୁ େନଇ େଗାପୀ- ବº େlରୀ
ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ େତାର େଡାରୀ
ସଖା- ସତ ଯାଇ ଚଇଲୁ ଗାଇ
ବ ହFା େଦଖାଇଲୁ ମା-ୁ ମାଟି kଲୁ ଖାଇ
କଦ5ମୂେଳ ବଂଶୀ ବଜାଇ େଦଲୁ
ଧା େଗାପୀକା- ମନକୁ ତୁ ହେନଲୁ 
େକେତ ନଟଖଟ ତୁ  େର କଳାକାହ¤
ଚଗ~ ଦୁ ାମୀ ଯାଇ େତାର ମନୁ 
j ଲୀଳା ରଲ ଆେହ ଲୀଳାମୟ
କଂସର ଜୁ କୁ କkଲ ୟ 
କହ କହ କାହ¤ ତୁ अଟୁ କାହାର
େଦବ ମାଆର ନା ଯେଶାଦା ମାଆର 
ନଇରୀ, େଖାା, ଓଡ଼ିଶା

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'େର ସମାେ~ଚନା
ଗେବଷିକା ରିତା ପାତ

ସାତ' ସୃି ଓ ସମାେ~ଚନା େଗାଟିଏ ମୁଦାର ଦୁ ଇଟି ପାଶ²ପ
ଏକ ଓ अନ¤  ଏ ଦୁ ଇଟି ସକ େକେବ !°ି ନ¤ ନୁ େହଁ ; ବରଂ
!ଡ଼ pବେର ସୃ  ସାତ' ସୃିର ସମାେ~ଚନା େଯେତ
ଃସଂେକାଚ ଓ ରେପ େହବ, ସାତ' ସୃିର ମଲ
ୂ 'ା-ନ େସେତ
ସଠିକ୍ ଓ ଯୁିଯୁ େହାଇପାବ ସମାେ~ଚକ େକବଳ ସାତ'
ସୃିର

ମଲ
ୂ 'ାୟନ

କନଥାଏ

ବରଂ

େସ

ସୃିକୁ

ନୂ ଆକ

ଉପbାପନା କଥାଏ େଲଖକ- ବବ'କୁ Ì କବାେର ସମାେ~ଚକର ଭୂ ମିକା ଗୁରୁତ²ପ ୂ
ସାତ'ସୃି ଜେଣ ସମାେ~ଚକର अ¦ତାର କଷଟିେର ମଲ
ୂ 'ାୟନ େହବା ସେ£ ସେ£ ସୃିଟିର
ପlର ଓ ପସାର ସବ େହାଇଥାଏ ଏ ସମାେ~ଚନାର ପର ବହୁ ପାଚୀନ; ମାତ
ସାତ'େର ସମାେ~ଚନା ଧାଟି अବାଚୀନ ସମାେ~ଚନା ସାତ'ର େକୖ ାଣସି େଗାଟିଏ !pଗ
ଯଥା-କାବ', କ!ତା, ଗ¡, ଉପନ'ାସ, ନାଟକେର ସୀମାବ ନୁ େହଁ  େତଣୁ ସାତ'େପମୀହୃଦୟ ସାତ'ର େଗାଟିଏ !pଗେର ଆବ ରୁ ହା ବା jପ ? କାବ' କ!ତାରୁ େଯଉଁ ରସ
ଉପଲµି କହୁଏ; ଗ¡, ଉପନ'ାସ ଓ ନାଟକରୁ ©ବନର अନ'ରସ ଉପଲବ କହୁଏ େତଣୁ
ସାତ'ର ପେତ'କ !pଗ

ଆମକୁ Cଏ ନୂ ତନ ଆନ, ନୂତନ ଶିା ଓ ନୂ ତନ େପରଣା

ସାତ'ର ସମୃି ପାଇଁ ସମାେ~ଚନା ସାତ' अତ' ଗୁରୁତ²ପ ୂ !pଗ େସkପାଇଁ ସାତ'େର
ସମାେ~ଚକକୁ ତୃ Dୟ ନୟନର ଆଖ'ା Cଆଯାଇ
କ! ଓ ସମୀକ ମuେର ର !ଡ଼ତା କ! ଯାହାେଲେଖ, ସମାେ~ଚକ ତାକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଦଖାଇCଏ ନ¤ pବେର କ!ର ବବ'କୁ ଉପଲµି କଇCଏ ତାର ସମାେ~ଚନା ଓ
ଆେ~ଚନା ମାuମେର େତଣୁ ସାତ' ଓ ସମାେ~ଚକ ମuେର େଯଉଁ ସକଟି ର ତାହା
ସ²ତÍୂf ଏ !ଷୟେର !ନ¤ ସମାେ~ଚକ ତଥା ସା'କ- ମତ ଯଥାଥ ସବପଥେମ
ମେନପେଡ଼ ରସକେଲÃ ାଳର ସା ନକୃ  ଦାସ- ଏକ ପଦ'ାଶଂ“ କ!ତା ବତା କ!ତା ପିତା
କବା େ~କ ତାର ଉପମାତା
କେଲ ତାକୁ େpଗ ରସିକ େନତା
େକେବେହଁ अବା ରହଇ େଯାଗ'ତା
କୁ ମ ଗଁୁଆର
େକବଳ ବଇମାତ pଇ ତାର”
(ରସକେଲÃ ାଳ)
କ! ନକୃ - ଏ ଦୃ ିଭ£ୀଟି ର ସତ' କ!, ସମୀକ ଓ ପାଠକ ମuେର kବା
ବାବ ସତ' ସକଟି ସେତ େଯମି ଝ ପଡ଼ି  ସ²ତÍୁତ pବେର !ଦÐ କ! अମନୁ '
ସାମସିଂହାର ,ଏ !ଷୟେର କବାକୁ ଯାଇ େଲnଛs“!େବ ଗାହକ େକାଟି କ! ଆୟୁ େଘ
ବିkେଲ କ! କ!ତ² j େହବ ମ»ା”
(!ଦÐ ାମଣି )
ସାତ'କୁ ଉପେpଗ କବା ପାଇଁ !େବ ଗାହକର ଆବଶ'କତା अ େବାm

େସ

ଉପଲµି କଛs ବାବେର !େବକର jେର େକୖ ାଣସି କ!ତା ମଲ
ୂ 'ନ େହାଇନପାେର
ପୁଣି ପାଚୀନ ସାତ' ଓ ଆଧୁକ ସାତ' ଉପେpଗ ଓ ସମାେ~ଚନା କବା ସକେର ଜଗବୁ
ସିଂହ କଛs - “ପାଚୀନ ସାତ'କୁ ଆଧୁକ ଚଷମା ଲଗାଇ ପଢ଼ି େଲ ପାଚୀନ ସାତ'ର ମହତ²
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ହୃଦୟÌଶୀ କବା କଠିନ ବାବେର ପାଚୀନ ସାତ' ଉପେpଗ କବା ପାଇଁ ଆଧୁକ
ଦୃ ିଭ£ୀ ରେଲ ଚEବ ନାହ` ସମୟକ େମ ବହୁ ପତପକାେର ସାତ' ସୃି ସମାେ~ଚନା
େହାଇ ସମାେ~ଚନା ପବେର ‘ଇଧନୁ ’ ଓ ‘!ଜୁ E’ ପକାକୁ ମu ଏଡ଼ାଇ Cଆଯାଇ ନପାେର
ସମାେ~ଚନାର ଖଯୁ ଆର ହୁଏ ଏ ଦୁ ଇଟି ପକାରୁ  ଧାନାଥ- ସାତ'ସୃିକୁ !େଧ
କ ଳକ¶ ଦାସ କଛs “jାଇ ଯିେବ େସ Aର ବାଳା ନିକା
ସହକାର ଦ ମ ଗହେଳ େଭC ୀଣ ଚିକା
କଉସୁ~ ଗ£ ଧଉE ଏ ନୟେନ ନାେଚ
କ!-ୁ ସୁମ !େଗ ମୁହଁ େଫअ ପେଛ”
ପୁଣି ଧାନାଥ-ୁ !େଧ କ େଗାପବୁ େଯଉଁ ଉିଟି େଲnkେଲ, େସkପାଇଁ ତା-ର
´ତବୃ fି ପାଇବାରୁ ବିତ େହାଇkେଲ େସ ପଦ'ାଂଶଟି େହଉ “ଧଡ଼ି ଆ ପିତମନ'
ବାଉରୀ ସାେର ଶୃଗାଳ େକଶରୀ ପର େହଉଥାs ଗଣ'”
ଆଧୁକ ସାତ' ସମାେ~ଚନା େତେର fି ପର bାପନ କkବା  ଜଣ ପିତ
େହେଲ - େଗାପୀନାଥ ନଶମା , ମୃତୁ'ଞୟ ରଥ ଓ ଶ'ାମସୁର ଜଗୁରୁ େଗାପୀନାଥ ନଶମା  ’, ‘ଶୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା’ ଓ ମୃତ'ୟ ରଥ- ଜଣ କ!- ©ବ ପୁକ
‘ଶୀ pରତ ଦପଣ
 ଯାଗୀ େଗୖାରୀଶ-ର’, ‘ବ ହF¦ ମଧୁସଦ
ଯଥା- ‘ସାରଳା ଚତ’, ‘କମେ
ୂ ନ’ ଆC ସମାେ~ଚନା ସାତ'
 ସୃିକ~ ପରବfୀ ସମୟେର ଶ'ାମସୁର ଜଗୁରୁ- ‘ପବାବଳୀ’
େତେର ନୂତନ Cଗ୍ଦଶନ
ସମାେ~ଚନା ସାତ'କୁ ସୃଦୃଢ଼ କବାେର ସମ େହାଇପାk~
ସମାେ~ଚନା ସାତ' େତେର ସତ'ବା ସାଧକ- ମuେର େଗାପବୁ ଦାସ, ଳକ¶
ଦାସ, !ନାୟକ ମିଶ, କୃ ଚ ପାଣିଗା, ସଯ
ୂ ' ନାୟଣ ଦାସ, ବଂଶୀଧର ମହାs ଓ ନଟବର
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ସାମୟ େହଉଛs ସମାେ~ଚନା ସାତ'ର अଗସାରଥୀ ସବୁ ଜ ଯୁଗେର କାEୀ ଚରଣ
ପାଣିଗା, अନ¤ ଦାଶ-ର ୟ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ପମୁଖ ସମାେ~ଚନା ସାତ' େତକୁ ଓହÃ ାଇ
ଆସିଛs ପଗବା ଓ ଆଧୁକ ଯୁଗର ବହୁ କ!- ସମାେ~ଚନା ସାତ' ସୃି ଓଡିଆ
ସାତ'କୁ କରପା ଐଶ²ଯ' ଶାE ଓ ସ²ୟଂସଂପ
ୂ   ସାତ' େତେର ସମାେ~ଚନାର
ଆବଶ'କତା ର
ଗେବଷିକା ରିତା ପାତ
ଶାsେକତନ
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ଧମ  ଓ ଭବାବା : ମାନସିକ ସମସ'ା
ଡାର ସମାଟ କର
ସଂuା ସମୟ ନଈକୂଳେର ଏକା ବସିଥାଏ େମାର ପି~Cନର
ସା£ ହ ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଆଣି ପାଖେର ରnେଦ~ !ଚEତ
ଜଣାପଡୁ ଥାଏ ମଁୁ ପlm ଏେବ ତୁ ମିରେର kବା କଥା? ଆ?
ବୁ ଲୁ ଛୁ, େସ ଥÒାମା େମା ପାଖେର ବସିଗ~ କ~, ମନ ଭଲ
 ୁରୁ’, ‘ବାବା’ ଠକ୍ େବାm ଧପଡ଼ି େଲଣି
~ଗୁନାହ` ଏେତଜଣ ‘ଧମଗ
ଆଉ ଧମ  ଉପେର ଆbା ନାହ` ମଁୁ ପlm େତାର ଧମ  ଉପେର
 ୁରୁ- ଉପେର? େମାଠାରୁ ଏପ ଏକ ପଶ¤ େସ ଆଶା କ ନk~ अବାକ୍
!ଶ²ାସ ନାହ` ନା ଧମଗ
 ୁରୁ jଏ?
େହାଇ lହ`~ ପାନଖେ ପାଟିେର ପୁଇ ପl~ େତେବ କଲୁ ଧମ  କअଣ? ଧମଗ
ଧମ  କअଣ अ !ଶ²ାସ ଆ?କାm ଗୁଣିର ପpବ େବାm p! େ~କଗୁଡ଼ାକୁ ©ବନେର ମା
େଦଉଛs ଏହା ସବୁ କअଣ ତମର ପାଠ? ଏkରୁ କअଣ ମାନସିକ େଗ ହୁଏ ? ମଁୁ ମୁରୁେକଇ
ହସି ଉfର େଦm ‘ମନେର ବସଇ ହ’ 
‘ଧମ’ ମାନବ ସମାଜର ଇହାସ ସତ ଜଡ଼ିତ ମନାfି ²କ ଦୃ ିେକାଣରୁ ‘ଧମ’ ମାନବ
ସମାଜର ଆବଶ'କତା ଆCମକାଳରୁ ଆେମ ପକୃକୁ ଭଗବାନ- ରୂପେର ପଜ
ୂ ା କ ଆସିଛୁ
 ଆଧାର
ମାନବ ସମାଜର !କାଶ ସତ !ନ¤ ଧମ  ପୃkAେର ଜନF େନଇ ମାତ ସବୁ ଧମର
ସମାନ ପେତ'କ ଧମ  ଏକ ‘अଦୃ ଶ' ଶି’କୁ !ଶ²ାସ କେର ଧମ  !ଶ²ାସୀ ବ'ି ଟିଏ ମାନସିକ
lପକୁ ଓ ମନୁ ଷ' ©ବନର अbି ରତାକୁ ସହଜେର ୟ·ଣ କପାେର ମାତ େକେତକ ! ଓ
अ!ଶ²ାସ ‘ମନ’ର ଗଠନମଳ
ୂ କ !କାଶେର ବାଧାସୃି କରs ଭଗବାନ-ର अbି ତ² ଉପେର ପଶ¤
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  !ଶ²ାସ ଓ
କବା, ଜେଣ ମାନସିକ େଗ jÉକ- ମତା ବାହାେର ମାତ ଜଣ- ଧମପ
ବ'ବହାର jଭE ତା’ର ମନ ଓ ଶରୀର ଉପେର ପpବ ପକାଏ, େସ !ଷୟେର ଆେ~ଚନା
କପାବା pରତବଷେର ୁ , ମୁସmମ, ଶିଖ, ଖୀିଆନ ଓ େଜୖ ନ ଆC !ନ¤ ଧମା ବଲ5ୀ
 ଶାº
େ~କ ବାସ କରs ଏଠାେର ଜେଣ अପାଠୁ ଆ lଷୀ, ମm
ୂ ଆ ତଥା ଗୃଣୀର ଧମ  ଓ ଦଶନ
ଉପେର ¦ାନ େଦnେଲ ଆଯ' ~େଗ

ଧମ  :
ଧମ  େହଉ ଏକ ‘अଦୃ ଶ' ଶି’ ପ अଗାଢ଼ !ଶ²ାସ !ନ¤ !, अଭ'ାସ ଓ ପDକ ଏ
अଦୃ ଶ' ଶିର କଟତର କଏ େତେବ ଧମ  ଓ ମାନସିକ ସମସ'ା jଭE ପରÌର ସତ
ଜଡିତ? ମuଯୁଗେର ମାନସିକ ସମସ'ାକୁ ଭୂ ତେପତ ଓ ଗୁଣିଗାେରଡ଼ିର ପpବ େବାm !ଶ²ାସ
କରୁ kେଲ େଦବାେଦA-ର अଶାପରୁ େ~କଟି ଏପ ବ'ବହାର କରୁ  େବାm p! େସମାନ-ୁ
ଯ·ଣା Cଆଯାଉk~ ଗେବଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ି ~ େଯ, ଏହାସବୁ अ!ଶ²ାସ ଆଧୁକ jÉା
ପର ସାହାଯ' ଆଗ~ ମାତ ଏେବ ମu େକେତକ ଆCବାସୀ अଧୁ'ଷିତ bାନେର
େ~କମାନ- ମନେର ଏପ अ!ଶ²ାସ ର ଗୁଣି େହାଇ ସେହ କ େ~କମାନ-ୁ ଯ·ଣା
Cଆଯାଉ ©ବ ମu ବE Cଆଯାଉ

ଧମ  ଓ ମାନସିକ ସମସ'ା ମuେର ସଂପକ ଜାଣିବାକୁ େହେଲ, େ~କଟି ©ବନେର ଧମର
  !ଶ²ାସ ଜଣ-ର ସହନଶୀଳତା, ସମ-ୁ ଗହଣ କବାର ଶି,
bାନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଧମପ
ଜର ମନକୁ ଦୃ ଢ଼ କବାର ମତା ଓ ମନେର ଶାs ଆଣିବାେର ସାହାଯ' କେର ମାତ
େକେତଜଣ ଧମ  !ଶ²ାସୀ ଜକୁ अତ'କ !େଶ»ଷଣ ଓ ସମାେ~ଚନା କରs ମନେର ´ଆ
ପେଶ ଓ !ଷାଦଗ ହୁअs ଜେଣ अତ'କ ମାନସିକ lପେର kେଲ ବା ଶାରୀକ େଗ
 ୟଣ େହବାର ଦୃ ା अ େକେତଜଣ ଧମ  ପବfନ ମu କରs
େହାଇkେଲ ଧମପ
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 ୁରୁ jଏ ?
ଧମଗ
େକେତଜଣ ‘अଦୃ ଶ' ଶି’ ଉପେର अତ'କ !ଶ²ାସ କରs ଏ ‘अଦୃ ଶ' ଶି’କୁ ଜର
ମନେର ଏକ ଆକାର Cअs ଏ ଶି କୁ କଟେର ପାଇବାକୁ ଇ°ା କରs ଜୀବ ବୁକୁ
ଭଗବାନ- ରୂପ Cअs ୁ ମାେନ ପକୃଠାେର େଯପj ପବନ, ସଯ
ୂ ' , ନ ଓ ପଥର ମuେର
ଭଗବାନକୁ େଖା? ଥାଆs ଆଉ େକେତଜଣ ଏ ‘अଦୃ ଶ' ଶି’କୁ ©ବ ଆକାର Cअs
େସମାେନ ପଶୁ, ପୀ ଓ େକେତକ bଳେର ବ'ିପଜ
ୂ ା ମu କରs େଯଉଁ ବ'ିମାନ-ର ଧମ 
ଉପେର अକ ¦ାନ ଥାଏ, େସମାନ-ୁ େ~କମାେନ ‘अଦୃ ଶ' ଶି’ର କଟତର ବା ରୂପ େବାm
ମା अs େସମାନ-ୁ ‘ଗୁରୁ’ ବା ‘ବାବା’ର ଆଖ'ା Cଆଯାଏ ଏ ‘ଗୁରୁ’ ବା ‘ବାବା’ମାେନ ପାୟ
ଡ଼5ର ©ବନଯାପନ କରs େସମାେନ ସମାଜେର ଆଦଶ  ବ'ବହାର କରs ସମେ
େସମାନ-ୁ अନୁ ସରଣ କରs ମାନାfି ²କ ଦୃ ିେକାଣରୁ େସମାେନ ସମାଜ ପାଇଁ ମନf²!ତ୍ର
କାଯ' କରs अତ'କ ମାନସିକ lପେର ପଡ଼ି େ~କଟି ´ଆ ବା !ଷାଦଗ kେଲ ‘ବାବା’-ର
ଆଶୀବାଦ jÉା ଭE କାଯ' କେର ସବୁ !ପfି ର ହସି ହସି ମୁକା!~ କବାକୁ ତା’ର ମନେର
!ଶ²ାସ ଥାଏ

ଭବାବା ଓ ଗୁଣିଆ :
ଏଭE େକେତଜଣ ବ'ି अଛs, େଯଉଁମାେନ ଜକୁ ଭଗବାନ-ର ରୂପେବାm ପlର
 ାରୁ ଦୂ ରେର ରହs, अକାଂଶ ସମୟ ମଉଜ ମଜ୍mସ୍େର ©ବନ !ତାs ମାନସିକ
କରs ଧମଠ
ସମସ'ା kବା େ~କମାେନ ମାନସିକ ରେର ଦ! ଯାଆs ଜେଣ ‘ମାନସିକ !ଷାଦ’ଗ ବ'ି
ସବୁ େବେଳ ଦୁ ଃnରେହ ‘ସିେଜାେଫଆ’ େଗୀଟି !ଶ²ାସ କେର େଯ ତାକୁ ଗୁଣି େହାଇ ଓ ତା’
!ରୁ େର ସବୁ ଷଡ଼ଯ· କରୁ ଛs େ~କଟିକୁ ‘ଶଚ
ୂ ୀବାଈ’ େଗ େହାଇkେଲ େସ ବାର5ାର
ହାତେଗାଡ଼ ଧୂଆେଧାଇ କେର ଏଭE ନକେଲ େକୗଣସି ଏକ अଦୃ ଶ'ଶି ତା’ର अସୁ!ଧା କବ
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େବାm !ଶ²ାସ କେର ‘େଆ’ େଗେର େ~କଟି अକାଂଶ ସମୟେର ଠାକୁ ଣୀ ବା ଭୂ ତ
 ମନା ବ'ି ଓ ତା’ ପବାର-ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ
~ଗି~ ପ ବ'ବହାର କେର ଏଭE ଦୁ ବଳ
େଚା କରs ଏ ତଥାକkତ ‘ବାବା’ମାେନ େସମାେନ ଜକୁ अଦୃ ଶ'ଶିର ରୂପ େବାm କ
ବୁ ଲs ଗୁଣିଗାେରଡ଼ି ଓ ପ ୂବଜନFର अଶାପ ଏସବୁ ମାନସିକ ସମସ'ାର କାରଣ େବାm କହs
ସହଜ ଉପାୟେର, अଥଦ²ା !ନ¤

ମାନସିକ ସମସ'ାର ସମାଧାନ କପାେବ େବାm


େ~କମାନ- ମନେର !ଶ²ାସ ସୃି କରs କାଯ' ସିି ପାଇଁ ଓ अନ'ର अ< କବା ପାଇଁ अଥର
 ୁ अ!ଶ²ାସ କରୁ kବା େ~କମାନ-ୁ ଶାରୀକ ଓ
ଆବଶ'କତା ଉପେର ଗୁରୁତ² Cअs ଧମକ
ମାନସିକ ଯ' ାତନା େଦବାକୁ ଜର ଭମାନ-ୁ ଉପେଦଶ Cअs େସମାନ- !ଷୟେର
ଆେ~ଚନା କବା ଓ ସଂପ
ୂ  !େଶ»ଷଣ କବା ଏ ବର ପସର ବାହାେର

ଧମ  ଓ ମାନସିକ ସମସ'ା :
୧. ମାନସିକ !ଷାଦ : ମଣିଷ ©ବନ ମuେର !ନ¤ !ପfି ଆେସ ଉଦାହରଣ ସ²ରୂପ ବଡ଼
ଶାରୀକ େଗ, ଆତFୀୟମାନ- ମୃତୁ', ପାକୃ କ ଦୁ ବପାକ ଇତ'ାC େ~କମାନ- ଉପେର
  !ଶ²ାସ ରnkବା ବ'ିଟି
ମାନସିକ lପ ପେଡ଼ େସମାେନ !ଷାଦଗ ହୁअs ମାତ ଧମପ
‘ଯାହା ଭଗବାନ-ର ଇ°ା’ େବାm p! ଭୁ mବାକୁ େଚା କେର अନ'ମାନ-ୁ କ ହୁଏ
 ଶ²ାସୀ େ~କମାେନ ହଠାତ୍ ´ଆ ହୁअs ନାହ`
୨. अତ'କ ´ଆ େହବା : अକ ଧମ!
 अବମାନନା କେଲ, ´ଆ େହାଇଯାଆs !ଚEତ
ମାତ ଜାଣତେର ବା अଜାଣତେର ଧମର
େହାଇପଡ଼s
 ୟଣ ବ'ିମାନ- ଶାେସବନ ପ ଆଗହ କମ୍ଥାଏ ୁ ଧମ 
୩. ଶାେସବନ : ଧମପ
ପାଳନ କରୁ kବା େକେତକ େ~କ ଯCଓ अନ' ସମୟେର ଶାେସବନ କରs, ମାତ ପଜ
ୂ ା
ସମୟେର େଯପj ନବତେର ଶାକୁ ଛୁअଁs ନାହ` ମିର, ମସ୍?ଦ୍, ଚ  ଓ ଗୁରୁଦ²ା
ଯାଇkବା ସମୟେର अକାଂଶ େ~କ ଶାେସବନ କରsନାହ`
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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୪. ବ'ିତ² : େ~କଟି ମିର, ମସ୍?ଦ, ଚ  ବା ଗୁରୁଦ²ାରକୁ ଯାଇ ସମ- ସତ ପ ୂଜା
କରୁ  ନା ଏକା ରବାକୁ lହଁୁ ? ଏkରୁ େ~କଟିର ବ'ି ତ² ଓ ଏହାର ପବfନ !ଷୟେର
ଜାଣିାବା
 ର !ବାହ ବହଭୂତ େଯୗନ ସଂପକ ରnେଲ ପାପ
୫. େଯୗନ ସମସ'ା : ପାୟ ପେତ'କ ଧମେ
େବାm ଧଯାଏ ଏପ କାଯ' େର mେହେଲ ଧମ  !ଶ²ାସୀ ବ'ି ଟି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନକେଲ
ମାନସିକ lପେଯାଗଁୁ !ନ¤ େଯୗନ ସମସ'ା େଦଖାଯାଏ

ଧମ  ଓ ମନାfି ²କ jÉା :
୧. ଆତFୀୟ ସ²ଜନ-ର ମୃତୁ' େହଉ ଜଣ- ©ବନେର ସବୁ ଠାରୁ अକ ମାନସିକ lପ
ମାତ ଜଣ-ର ମୃତୁ' ଯC ଭଲ Cନେର (ରଥଯାତା) j5ା ପଣ
ୂ ' ଜାଗା(କାଶୀ-ବାରଣାସୀ)େର ହୁଏ
 ୁ ଗ~େବାm
େ~କମାନ-ୁ ଗହଣ କବାକୁ ସହଜ ହୁଏ କାରଣ େ~କଟି ମୃତୁ' ପେର ସିଧା ସ²ଗକ
ୁ ଧମୀ !ଶ²ାସ କରs
୨. ‘କାମ କlଲ, ଫଳ ଭଗବାନ- ଉପେର ´ଡ଼ି Cअ’ ଏ ବାକ'ଟି ଉପେର ଜେଣ
!ଶ²ାସ କେଲ, ତାର େଯେକୗଣସି କାଯ' କବାକୁ ମନେର ସାହସ ଆେସ େସ ଜାଣିପାେର େଯ,
ଫଳ अକାଂଶ ସମୟେର ଜର ୟ·ଣ ବାହାେର ଯାହା ଆମ ୟ·ଣ ବାହାେର, ତାହା
ଉପେର अକ pବନା ଓ ଆେ~ଚନା କବାର ପେୟାଜନ ନାହ` େତଣୁ ବ'ି ଟିର अତ'କ
´ଆ pବ ଓ ମାନସିକ !ଷାଦ କମ୍ େହାଇଥାଏ
୩. अତ'କ ଶାରୀକ ଓ ମାନସିକ ସମସ'ା େହାଇkେଲ େକେତଜଣ ପbି କୁ ଜ
ୟ·ଣେର ରnବା ପାଇଁ ‘ଧମ’ ର ସାହାଯ' अs अକାଂଶ େ~କ jÉାର ସାହାଯ' अs ଓ
ବାj ଭଗବାନ- ଉପେର ´ଡ଼ି Cअs େସମାେନ ଏଭE ଜର ମନ ଖୁସି ରଖs ଏହା େ~କଟି
ପାଇଁ ~ଭଦାୟକ େହାଇଥାଏ ମାତ ଆଉ େକେତଜଣ ଔଷଧ ନଖାଇ ସବୁ େଦାଷ ଭଗବାନଉପେର ´ଡ଼ି Cअs େସମାେନ !ଷାଦଗ ରୁ ହs ଓ ଜର କରs
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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୪. ‘େଯାଗ’କୁ jÉା ପ pେବ ବ'ବହାର କଯାଏ ଏହା ମନର ଉଦ୍େବଗ,
´ଆpବ, ଦ ାନତା କମ୍ କଥାଏ ମାନସିକ lପ ମu କମ୍ କଥାଏ ଓ ମନକୁ ଶା ମu
ରେଖ ଏହା !ନ¤ ଶାରୀକ ସମସ'ାର jÉା pବ ମu ବ'ବହାର କଯାଏ
୫. ଶୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା : ଜେଣ ବ'ି ର ବ'ବହାର jଭE େହବା ଉତ୍ ଓ େକଉଁ
ପbି େର jଭE ବ'ବହାର କବା ଆବଶ'କ, ତାହା ଏkେର ଉେଲÃ ଖ अ ଜେଣ bି ର f
ମନୁ ଷ' ବା pରସାମ' ରnପାରୁ kବା ବ'ି ଜର ମନ, pବନା ଓ ଇୀୟକୁ ୟ·ଣେର
ରnପାେର ଏହାକୁ अନୁ ସରଣ କେଲ ମାନସିକ ସମସ'ା କମ୍ େହବାର ସାବନା ଥାଏ

େଶଷକଥା :
‘ଧମ’ ମନୁ ଷ' ମନର ଏକ ଭ ମଧାରଣା େବାm ପବ
ୂ ରୁ ମାନସିକ େଗ !େଶଷ¦ମାେନ ା
କରୁ kେଲ ସମୟ ବଦE େବୖ ¦ାକ ଗେବଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ି  େଯ, ଧମ  ଓ ମାନସିକ ସମସ'ା
ପରÌର ସତ ଜଡ଼ିତ ମାନସିକ େଗର jÉା କବା ସମୟେର ଧମ  ଓ ସଭ'ତାର ସାହାଯ'
 ୁରୁ- ଉପେର kବା !ଶ²ାସ, େ~କଟି ମନକୁ ଶା କପାବ
େନବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଧମ  ଓ ଧମଗ
ମାତ ଏ ସମୟେର େ~କଟି ‘ଭବାବା’ମାନ-ଠାରୁ jପ ଦୂ େରଇ ରବ, େସkପାଇଁ
ଯତ¤ ବାନ େହବା ଆବଶ'କ ମାନସିକ େଗ jÉକ ଓ ମନf²!ତ୍ମାନ-ୁ !ନ¤ ଧମ 
!ଷୟେର ¦ାନ ରବା ଉତ୍ ଏହା ମାନସିକ େଗୀମାନ-ର jÉାେର ିତ pେବ ସହାୟକ
େହବ

ସହକାରୀ अuାପକ, ମାନସି କ େଗ !pଗ,
ପୁରୀଘାଟ େଡ଼, କଟକ-୭୫୩୦୦୯
େମାବାଇଲ-୯୧୩୨୪୩୩୩୩୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

37

ଦଶମ ବଷ, ନବମ ସଂଖ'ା
େସେ45ର, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ମଁୁ jଏ !!!
ଡା ସ'ାଣୀ ପାଣିଗା
ସଂସାର  ୟମ ଛି ଜାଳ ଜାଲେର
ବନ ମୁ କ େମା ପାଇଁ ©ବନେର
ଏକାj ଏ େବଳାେର ଭ ପୀର
ୁ ମୁସmମ ବା ଖୀି ୟାନ ଜା fି
ଘୃଣା କେର ନାହ` ମନୁ ଷ'ର ଚତ େର
ସୁଦାମା ମୀ ପାଇଁ କୃ  ଏ ଜନFେର
ଶୁ ଶାଶତ େପମ ପାଇଁ j େଭଦpବେର
ପଭୂ ତର ଶରୀର ଲୀନ ଯିବ ପତfେର
ଆତFା अ!ନାଶୀ अୟ ଜନF ନବ େଯୗବନେର
ଏକ ପ
ୂ  ା£ ©ବନ ଏକ ଇହାସ ନୂ ତନ
ନ¤ ନ¤ ରୂପ ~ବଣ' େସ ଚତ ଗଠନ
ମା ଭଗି ଜାୟା अପରୂପା ମାଧୁଯ' ସୁରୀର
େଷାÄଶୀ jେଶାରୀ କନ'ାର ପଶ ଏ ସୁତର
ବାଛ!lର ପାତରअର ପେପୀେର
ଏ ©ବନେର ?ଇଁବାକୁ Cअ େମା }ୃେର
©ବନେର ଜE ଜE ସପନର ଆକାଶେର
ସବଂସଂହା ରୂେପ ସଦା ତୁ ମ ପାଦତେଳ
ସରଗ ଏ େମା ପାଇଁ ଏ ସଂ}ୃ ଦୁ ଆେର
ଏକ ସଋତୁ  अପସରୀ ପୃkAର
ସାର ଏ ନୂ ତନ ସର
ୂ ୁ ଜ ଉଜାଗର ଦୁ ଆର
ºୀ ଓ ପସ
ୂ େଗ !େଶଷ¦ା, ବ ହFପୁର
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ଆକମଣ
pଗୀରk େବେହ
ଘର ତେର
ପଶି ଯାଉ अଜଣା pବନା
nନ୍ ନ୍ କେଦଉ ସକ
ଜଣାଇ େଦଉ ଆକ ମଣର ସେ-ତ ୧

ହୃଦୟ ତେର ମEନ କାହା ଛ!
ଦE ମକ େହଉ
ଆଉଟା ପାଉଟା अମାନ,
ଯC jଏ p£ିପେଡ଼ କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ପତାରଣାେର
ଜଣାଇ େଦଉ ଆକ ମଣର ସେ-ତ ୨

ପର ଆପଣାର ଚକ ବୁ 'ହେର
p£ିଯାଉ ସକର କା³
pଇ pଇ ମuେର
ପାଇବା ହେରଇବାର ସାବ
ଜଣାଇ େଦଉ ଆକ ମଣର ସେ-ତ ୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଦଶର ସୀମାେର ବୁକର ଶÔ
ସ·ାସବା ଓ ନÕଲବାର अଦ
ରର େସାତେର ଶରୀର ନ¤ !ନ¤
अଳବାଦର ଦୁ ୁ  ବା?େଲ
ଜଣାଇ େଦଉ ଆକ ମଣର ସେ-ତ ୪

ସେଦଶର ´ଇେର !େଦଶର ଆଲୁ अ
ଚତର Öଳନ ପତ' ପମାଣ
କମି କମି ଯାଉkବା ସବୁ ?ମା ବନପଥ
ମରୁ ଭୂ ମି ପାଲଟୁkବା ଗ£ାର ଧାନ େତର ଧାର
ଯC अଜାଣତ ପବfନ ଆସିଯାଏ अସମୟେର
ଜଣାଇ େଦଉ ଆକ ମଣର ସେ-ତ ୫

ମାଫତ - ଲଛମନ େବେହ,
ମାଳୀସା, ଆ-ୁ m,
ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ୍ - ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩
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अହଂ ବହFାସFି ... !!!
ପଶା ଭୂ ୟଁା
ସୃିର ସମୟଚକ େର !ବfନର ଏକ ସରୁ ମୁହଁା ଗEେଦଇ
ମଣିଷ ଆ? ଜକୁ ©ବଜଗତର ସବୁ ଠାରୁ େଶ< ©ବରୂେପ ଜକୁ
 अଳୁ ~ଗିଯାଇkବା
अତ କ ବସି ହଜାର ହଜାର ବଷର
ଇହାସର ପୃ<ା େହଉ अବା େଭୗଗEକ େରଖା-ିତ ସୀମା ପସୀମା
ତେର ଜକୁ ଆେବା ବସିkବା ସମହ
ୂ
େହଉ; ଏସବୁ କୁ
ଆଉେଡ଼ଇେଲ େଯଉଁ !ଭୀଷିକା ଆମକୁ

¦ାତ େହବ େସଇkର

ମକ
ୂ ସାୀ ହାତଗଣ େକେତାଟି ତf² ହ` ମିEବ ଧମ  ଆଉ ତାକୁ ପମାଣ କବା ପାଇଁ ଜସ²
ପ<ିତ ଈଶ²ର ତଥା େସଇ ଧମ  ପlର ଆଉ ଈଶ²ର- ରା ମେ େହଉkବା ରା ଯୁର
ପଳୟ ଜର ମାନସିକ ଶାs ତଥା !ଶ²pତୃ ତ²ର ଦ²ା େଦଉkବା ଏଇ ଧମ  କବଚେର ମଣିଷ
ଜକୁ େକବଳ ଘାଇ~ କ ବରଂଚ अନ' ଜା-ଧମ- ବକୁ ଚତର େଦଖାଇବାର େଯଉଁ
ପେଚା କ ଆସି େସଇkେର େସ େଜ ଆ? अଗEେର; ଏକ ପଥହ ପkକ

अହଂ ବ ହFାସFି ;
ଏଇ Cବ'ବାfାେର अ ସଂସାରର ସତ' ଜକୁ େଖା? ପାଇବାେର ତଥା अନ'କୁ ବୁ ଝି
ପାବାେର अ ବୁ ତ² ତ', ଶୁ, ବୁ , ମୁ, ସତ୍,ପତ'କ ଓ େଚୖତନ' େର ଉଦ୍ବୁ  େହବା ହ`
ଆତFତf² ଗଢ଼
ୂ ସତ' ଏଇ ©ବନର; ସଂଶୟ ଆଉ ଶାବାଦରୁ ମୁିର ପଥ ଗଢ଼
ୂ ସତ'ର
अେନ²ଷଣ; େସଇତ ସମୟର କୁ ହୁକ ସମୟ େକେତେବେଳ ଆଗକୁ lmଯାଏ େକେତେବେଳ ପଛକୁ
େହେଲ ଆେମ େସଇ ମଝିର ଶ-ୁ  !ଶ²ବହFାର ପେତ'କ bାନେର ସମୟ ତଥା ମାuାକଷଣ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପବfନଶୀଳ ଏହାକୁ େନଇ ହ` ©ବମଳର ସୃି ଆଉ !ଲୟ େକେତେବେଳ ଏହା ବୁ ଝିବାକୁ
ଜର ସମୟ ତ େକେତେବେଳ ଏହା अନ'କୁ ବୁ େଝଇବାେର ଜର ସମୟ ହ` ବ'ୟ କବାକୁ
ପେଡ ଏଣୁ ସମୟ ଆମକୁ େକାCଏ; େକେବ ଶରୀରଗତ ତ େକେବ ଆତFାଗତ ସଂ}ୃ ସମାଜ
ସମୟର !ବfନ ସମାର େହାଇପାଏଣୁ ପଗ ଆମକୁ େକେତେବେଳ ସମାର େବାଧହୁଏ
ତ େକେତେବେଳ ଗୁେଣାfର
ଆେ େଯଉଁ ସମୟକୁ ସଯ
ୂ ' ା pେବ अ ଆନର ସହ ଉପେpଗ କଥାଉଁ ; अସଲେର
େସଇ ସୂଯ' ା ୮ମିଟ୍ଆଗରୁ ସ ଯାଇଥାଏ ଏହା ହ` ସମୟର େpଜବା? ଏଣୁ ଏ ସଂଶୟରୁ
ମୁି ପାଇବାକୁ େହେଲ, ବାଣ अଥବା ´ୟା-ମାୟାେର ବାୟା େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ

ମନୁ ଷ' ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଏ; ବାଟ େସଇମି ଥାଏ
 ୁରୁ, ଧମଗ
 ³, ଧମb
 ଳୀ ସବୁ େସଇମି अଛs େହେଲ ଧମ  अବୁ ଝା େହାଇ ର
ଏେତ ଧମଗ
ଏେବଯାଏଁ େଯ अ¦ େସ ଜାଣିବାକୁ ପlେର େଯ !¦ େସ ଜେଣଇବାକୁ ବୁ ଝାଏ ଏଇ ବୁ ଝାବୁ ଝିେର
େଯେବ ଧମ  ମubି ହୁଏ େସେତେବେଳ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ େହାଇଯାଏ अ¦ ଦୁ ଇପଦ ପଛକୁ ଆଉ
!¦ ଚତୁ ରତାର ଦଶପାଦ ଆଗକୁ ଆେଗଇ ଆେସ େସେତେବେଳ ସମାଜେର अଭୁ 'ଦୟ ହୁଏ ଏଇ
ସବୁ ସ²ପ<ିତ ଆଉ ସେ5ାତ ବାବା, ଗୁରୁ ସବୁ ଆଉ ଆ ହୁଏ ଗା, ପୀଠ ଆଉ ସବୁ
ଆନୁ ଷ£ିକ ତf²
ଧମ  !ଷୟ अ ସ
ୂ F ଆଉ ଯାହାର ¦ାନ kେଲ ଏହା ଆପ¥ାଳେର ମନୁ ଷ'କୁ ପକୃତ ା
ରୁ ପଣ କବାେର ସାହାଯ' କଥାଏ େହେଲ ବfମାନ ସମୟେର अକାଂଶ ବ'ି ଏହାକୁ
ଆପ¥ାଳେର ହ` େଖାଜୁ ଛs ଏଇଠି ମଁୁ କ! େଯ...

"ସାବ' अକାର େହତୁ ହାତେର ପ ଧ lmେଲ अକାରର ଭୟ ନଥାଏ j ପ
ନଥାଇ अକାରେର ଭୟଭୀତ େହାଇ ପ େଖା?ବାଟା ବୁ ି ମାନର ପlୟକ ନୁ ହଁ "
ସୁଜେନ... ଧମ  େହଉ େସ ପଟିଏ...!!
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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pଷାେକାଷକୁ େଖାଳତାଡ଼ କ େଦnେଲ ବୁ ଝିେହବ େଯ...

ବାବା େହଉ ସନ¤ 'ାସୀ- ନାମ ପେର Cଆଯାଉkବା େସ¤ହସୂଚକ ଉପା
ଏ ବ'ି େହେଲ ସଂସାରର ସବୁ ମାୟାକୁ ´ଡ଼ି ି େହାଇ ©ବନଯାପନ କରୁ kବା
!ଷୟ େବୖ ଗୀ
େସ େହଉଛs ଏକ ଉଦାସୀ ଓ ଦୟାଳୁ ବ'ି 
ଭ ଡାେକ ବାବା ଆଉ ବାବା ଡାକs େଚ~/ବା´;
ଏଇ ସବୁ େହ~ अତ' ପୀଯୁ ସେ5ାଧନ
ଏ ସବୁ ବ'ି!େଶଷ ପବକ ନୁ ହs େହେଲ େଗାଟିଏ େପାଚକା ମାଛ େଯପ ସା
ପୁ¾ଣୀର ଜଳକୁ ଦୂ ଷିତ କCଏ େସଭE େକେତଜଣ ଭ ଧପାଡ଼ି - େଯାଗଁୁ ସମେ ିତ
ହୁअs ଆମ ସମାଜର ଏ ଭବସି ପାଇଁ େକବଳ େସମାେନ ନୁ ହଁ ବରଂଚ अେନକ ବୁ ି©! ମu
ଉfରଦାୟୀ ଏ ପେପୀେର ଦୁ ଇପଦ େଲnkm େଯ କ!ସଯ
ୂ ' ବଳେଦବ- ରତ ‘ଜଗେତ
େକବଳ’ଟାକୁ ଯC ସବୁ pଷାେର अନୁ ବାଦ କ ହୁअା େତେବ କଥାଟା ଟିେକ ଆଗକୁ ବଢ଼ା
 ଏଇ ଉପହାସ ପେପୀେର !ଚ ଗାୀ- ମା-ଡ଼ମାେନ ଏେବ ଓଲଟାମ· ପଢ଼ି େଲଣି...
ଧମର

"ଭଲ କଥା... େଦଖନାହ`...ଶୁଣ ନାହ`...କୁ ହ ନାହ`....!!!"
େସମାେନ େହେଲ ମା-ଡ଼; ଏଣୁ ଗାୀ କେଲ ହଁୁ କେବ-ହଁ କେବ-ହଁ ା କେବ...! କାରଣ
େସଇଟା େହ~ ମା-ଡ଼ାମୀ, େହେଲ !ବfନର ସୃଜନ ଆେମ, ଆେମ ଯC େସଇଭE ହଁୁ ...ହଁ ...ହଁ ା...
କବା େତେବ ଡାର୍ୱିନ୍, ~ମାକ,ଡି ଭ ାଇସ୍ସବୁ ମିଛ େହାଇଯିେବ
କ’ଣ ସତ କହୁ j ନାହ` କୁ ହନା...?
ଉପେବଶବାଦେର ସୋତ ଏ େଦଶର ଜନମାନସ ଏେବ! କାଳଦ ାେର େତ
ଯC କଁା ଭଁା େକ ଏkରୁ ଜାଗତ େହାଇଉଠs , େସମାେନ େଯ j କନପାେବ, ତାହାନୁ ହଁ
अନ' pଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ-ୁ ଉଠାଇବାେର ତା-ର କାଳେବଳ lmଯାଏ 
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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!େବକାନ - pଷାେର...

ପଥମତଃ େ~କମାନ-ୁ ଶିିତ କବା କାଠି କର ବ'ାପାର,
ତତ୍ପେର ଏ ଶିିତ େ~କମାନ-ୁ େନଇ ଏକ ସଭ'ସମାଜ ଗଢ଼ି ବା
ଆହୁ କକର ବ'ାପାର
ଏଣୁ, ସାମା?କ !ବfନବାଦ ର ଆବହମାନ େସାତେର ଆେମ अନୁ ନ¤ ତରୁ ଉନ¤ ତ ନୁ ହଁ ବରଂ
ଉନ¤ ତରୁ अନୁ ନ¤ ତ େହବାକୁ ଆଗଭର ସାମ'ବାଦ, ପୁିବାଦ, ଉପେବଶବାଦ ଭE  ଆମକୁ
ସବଦା େଦାଦୁ ଲ'ମାନ bି େର ରnଆସି ଗି~ସ ଓ ଗÃାସ୍ଉ ାରଣ କ~େବେଳ ଆେମ
େକେତେବେଳ ବ'ାକରଣକୁ େଦାଷ େଦଉ ତ େକେତେବେଳ ଶିା ପଣାଳୀ କୁ ଟିକଲ କରୁ
ଉଡ଼ି ଯାଉkବା ସମସ'ା କୁ ସୁସୁରୀ ବଜାଇ ଆେମ ଆm£ନ କବାକୁ अDବ ଆଗ ଆେମ
େହଉେଛ େଚଇଁ େଶାଇkବା ଏକ େଗା<ୀ େଯଉଁମାେନ j अଃସର େର କଉଠଁୁ ....

" ତୁ େକେତ ହେ~ଉଛୁ ହ~....ମଁୁ j ନ ହmେଲ ଗ~"
ଆବହମାନ କାଳରୁ କ-ଡ଼ାକୁ େଗାEପାଣି ସୁହାଇ~ ପାେୟକ ଜ ସୁ!ଧା अନୁ ସାେର
 ୁ ବ'ବହାର କ ଆସିଛs ଏହା ଶିା ଓ ସଂ}ାରର
अକାଂଶ ଜା ଓ ଜନତା ଧମକ
 ମେ
अନୁ ପbି େର ମାତାକ ହୁଏ ଏଣୁ ସମ-ୁ ଶିିତ େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ େନାେଲ ମଖ
ୂ  ଓ ଆତ- ଏକେବାଧ େହବ
ଧମ, !¦ାନ,ଦଶନ
ଆମ ସମାଜରୁ କୁ ସଂ}ାର, ହତାଶାpବ ଓ େଦଶବାସୀ- ମନରୁ ଶ-ା ଓ ସଂଶୟ ଦୂ ର
କବାକୁ େହବ େସମାନ- ମୁରୁ େସମାେନ ମୁେଇkବା ତ~ରୀ ହଟାଇବା ପ ୂବରୁ ଏକ ିତ
ଆଉ ସୁରିତ ଆଶୟbଳ େଯାଗାଇବାକୁ େହବ ଆ?କାmର ସମସ'ା ବହୁଳ ©ବନଯାପନ
େବଳେର ସଏଁ ଆତ-ିତଆତ- େକବଳ ଗୁE େବାମାେର ହୁଏ ନାହ`; ଆମ lପେଟ େହଉkବା
ଂସା, ଇଷ'ା, ଘୃଣା, अସୟ
ୂ ାpବ ମu ଆତ-ର ଏକ ବE< Aଜ
lଲ େସ ସବୁ ର ଉାଟନ କବା...! ଏk ମେ ସମ-ୁ ଶିିତ େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଶିା େକବଳ ଶିାୟତନେର ସୀମିତ େହାଇ ନରହୁ; ©ବନର ପେତ'କ ମୁହୂf ଆଉ ପେତ'କ ସତ'
ମu ଶିାର ପସରଭୂ  େହଉ ଗୁରୁ ଗରୀୟାନ ହୁअ ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆnେର ରn େଲnkm
େଯ...
" ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନ- ସାu kେଲ ସବୁ ଶିଷ' ଆଉ କ<ଗଣ ଏକ ସୁର ସଂସାର
ଗଢ଼ି ବାର େପରଣା ପାଇେବ ଗଠନମଳ
ୂ କ ାଧା, ସୃଜନେବାଧ ଆଉ !ଶାଳ େଚତନାର
अକାରୀ େହେବ େସମାେନ ଏଣୁ ସମାଜର !ନ¤ ପେବଶ ଆଉ ପbି େର ଜକୁ अବେବାଧ
କଇ lଲ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ୀ-ୁ େଦବା େପରଣା ଆଉ ଏଇଭE େବାଧ¦ାନର ପଚୟ
େଦnେବ ଆମ ପି~ମାେନ j ଶିnେବ, j ଜାଣିେବ, j ବୁ ଝିେବ ଆଉ ୟ j କ
େଦଖାଇେବ େସଇମାେନ େହେଲ ଶିାଥୀ ଆଉ ଆେମ େହେଲ ଶିକ "
ଜାଳେର ଜାEଆ ସଏଁ;अବଶ ଜ ସଂଶୟର ଚଉହେର ବଷା ଯୁଆେଡ଼ ଛତା
ସିଆେଡ଼ ଭE, pସି ଯାଆs େସଇ ପଶି ର େସାତେର ସବୁ ମୁହଁ େଦଖା ଆଉ ଶୁଣା ଶିଖା pବ
ଇଏ ମାଗି ଆଣିବା अଣ ଆଉ ଶିେଖଇେଦବା ବୁ ିେର ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହଉkବା ସମାଜ ଆ?ର
ଖଦଡ଼ା अଟାରୁ अଫଟା ରୁ ଟି ହୁଏନା pଇ ସତ ଆଉ ନ'ାୟ ାେର lmେଲ ଏଇ ସବୁ ବା
େହାଇପେଡ଼
ଈଶ²ର- अବତାର ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ Cବ' ସେଶ; େହେଲ ଜନମାନସେର କାହାପାଇଁ
ଏହା !ଶ²ାସ ତ କାହାପାଇଁ େବପାର େହାଇ ମହାପୁରୁଷ- ଆ!ଭାବ ତ କାେଳ କାେଳ େହାଇ
େହେଲ ଏହାର ପpବ अ अ¡ ତାପେର େସଇ ମହାପୁରୁଷ- େଗା<ି ଆଉ ସଦସ'ତାର ପlର
ଜୁ ଆରେର େସ ମାନ- ସେଶ ହ? ଯାଉ ଏଇ ମଣିଷ ହ` ଯୁଗସା େହାଇ ତ େକେତେବେଳ
ସଇତାନ େହାଇ ଇହାସର ପୃ<ା ଓଲଟାଇେଲ େଦଖାଯିବେଯ ଏ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ
ସଇତାନ- अନୁ ପାତ ୧:୯୯ଏଣୁ ସବୁ ଶିା ସଂ}ାର ଆଉ ସଭ'ତା ଚୁ mକୁ ଯାଉ...! ନୁ ହଁ j...!!

 ାମେର ହ` lm ହକଥା ଆଉ अକଥା;
ଧମନ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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 ାମେର ହ` େହଉ େହାmେଖଳ ଆଉ େଗାmେଖଳ;
ଧମନ
 bାପନା ଆଉ ପଶି ର ଲ' अନ' j େହେଲ ଏହାକୁ ହାତବାସି କ ଆଊ j
ଧମର
କଯାଉେ~କମାନ-ୁ ଶିିତ େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆଉ ¦ାନର ଗରକୁ ଯିବାକୁ େହବ େକବଳ
େନପଥ' େକାଳାହଳେର ଏଇ ସବୁ ତf² ବୁ ଝିବା अଡ଼ୁଆ ଈଶ²ର ଆଉ ଈଶ²ରଜତ !ଶ²ାସ
ଏକମୁହଁା ଗE...अୟୁତ-ୁ ଏହା अଗEର ଭ ମ େଦଖାଏ ଆଉ କ²ତ ଏହାର େଶଷମୁହଁ େଦଖs...!
ଏଣୁ ଈଶ²ର ଆଉ ଏହାର ନାମେର େଯଉଁ ବ'ାପାର ହୁଏ ତାହା अ ଜଘନ' ଆଉ େବେଳେବେଳ
ବବେତ ଐଶ²ରୀୟ କଥା େହଉ ‘ୀର’ ପାେୟକ jଏ ମ³ାମ³ି କ ଚହÃ ା ପାଏ ତ jଏ

ଲହୁଣୀ; jଏ େର ବସାଇ ଦ ପାଏ ତ jଏ େଛନା; jଏ ଘା{ି ଚକୁ ଟି ଘିअ ପାଏ ତ jଏ କଣ...!
 ୁ, ରପାତ,
ଯିଏ ନପାେର େସ ୀର େସଇମି ଗେଇ ଯାଏ ଆଉ ତାପେର ଆର ହୁଏ ଧମଯ
େଶାଷଣ, ପଭୃ...
ଦୁ ଇପଦ େଲn!...

Cବ' ଏ ପକୃ େଯେହ¤ Cବ'ଶି
ଯତେନ ରnେଲ ଯାଇ,
©ବ ଜ ସେବ ଆନ ଲେବ
 ଯିବ େଧାଇ
!ପଯୟ
ଶୁଣ ସୁଜେନ
ଧରଣୀ ମା’କୁ ଆଦ େହାଇ

ଈଶ²ର ନୁ ହଇ େଯ अ!ଶ²ାସ
ନଥାଏ ବE କEେର,
!ଶ²ାସ େଯ େଦବ ସତ' ଏକା pବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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‘अହଂ ବ ହFାସFି ’ अଥେର
ଶୁଣ ସୁଜେନ
େଦଖ ଈଶ²ର ସବ ଘଟେର

େହତୁ ବାଦ, ମାନବବାଦ, େବୖ ¦ାକ ନ , ପଭୃ େହଉ ସୁଧୀଜନ- ¦ାତବ' ତf²
 ାନ-ର ନୁ ହଁ  ଏଣୁ ଆପଣ େସମାନ- ମୁରୁ େସଇ अ¦ାନ अକାର ଦୂ ର
अଳ5ଷା ଗମଖ
ୂ ମ
ନକ େସମାନ-ୁ େହତୁ ବାଦର ପମେବଦ ଆଉ ମାନବବାଦର ୧୦୮ !¦ାନ ପଢ଼ାଇେଲ j ~ଭ
େହବj...!
େସମାେନ !ଶ²ାସ କରୁ kବା ଈଶ²ର- ସହସ अବତାର ପେର ମu ଜ ମୁରୁ େସଇ
େବାଧତା ଓହÃ ାଇପାନାହାs ଏଣୁ ଆ-ୁ େଧୖଯ' , ସାହସ ତଥା !ଶ²ାସର ସହ େସ pଇ-ବୁ
-କୁ ଟୁ5-ୁ ସତ୍ମାଗ  େଦଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ େସମାନ-ୁ ହେତାÉାହ अଥବା ଘୃଣାpବ ନୁ ହଁ ବରଂଚ
 ର ଆେଗଇ lଲ ଆଉ ମହତ ନେର ବ D
ଶା ଆଉ ସଦ୍pବର ସହ ସଏଁ ସତ୍ମାଗେ
ହୁअ
 ଏ ଶ-ରୀକରଣ ଆମର ସମାଜ, ସଂ}ାର ଓ ସଂ}ୃ କୁ अେର େଯ
ନତୁ ବା ଧମର
 E ଗାସ କଯିବ ଏkେର େକୗଣସି ପକାର ସେହ ନାହ` ଏଣୁ ଆମକୁ ଏ " ସ " ର
କାଳସପଭ
ପାଧାନ' କୁ ହୃଦୟ£ମ କବାକୁ ପଡ଼ି ବ ମଁୁ ଏଠାେର ଶୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା େର ଶୀକୃ  କkବା
ଦୁ ଇପଦ େଲnରଖୁ....

" ଆେମ ହ` ଆମର ବୁ , ଆେମ ହ` ଆମର ଶତ
ଏଣୁ ଆେମ ହ` ଆମର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପାଇଁ ସମପମାଣେର ଦାୟୀ "
କଥାେର अ େର ବାଟଭୂ m ଯାଇkବା ଯC ସକାଳ ପହେର ଘରକୁ େଫଆେସ
ତାହାେହେଲ ତାକୁ ପଥହ କୁ ହs ନାହ` ମଁୁ ଏେବ ! !ଶାସ ରnअ, େସ ସୁCନ ଆସିବ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େହେଲ ଆଉ ଏକ ଲଢ଼ାଇର ଆବଶ'କ ରअ ଏଇ ଲଢ଼ାଇ େକୗଣସି अºଶº ଆଉ ସାୁ
ଶିରºାଣ େନଇ କଯାଏ ସୁଜେନ; ଏଇ ଲଢ଼ାଇ େହଉ ମଁୁ ସ ଆଉ अହଂ ବ ହFାସFି pବର;
अ¦ାନ अକାରରୁ ¦ାନର ଆେ~କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ତଥା ପCନ ଶ-ା, ଶାବାଦ ଆଉ
 ୀରୁ ତାେର ମରୁ kବା ପେତ'କ ମଣିଷକୁ ପୁନଃରପି Cବ'©ବନ ପାେହବାର
अେହତୁ କ ଧମଭ
ଆଶାର ଏଣୁ ସୁଜେନ...ଆସ ସମେ

ମିEମିଶି ବୃ ହଦାରଣ'କ ଉପଷଦେର kବା

କଥାକୁ

 ର କ େଦଖାଇବା...
କମେ

असतो मा सगमय
तमसो मा यो तगमय
मृ योर् मा अमत
ृ ं गमय
-ପଭୂ

ପଶା କୁ ମାର ଭୂ ୟଁା,
ଟେେ{ା, ଓ{ାଓ, କାନାÄା,
ଜନFbାନ - ବÄଦା, ଜଗନ¤ ାଥ ପସାଦ, ଗାମ
prasantabhunya@gmail.com

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କାହ`j ଏ ©ବନ !
ଉପାସନା ଦାସ
େକାଇmର କୁ ହୁତାେନ
ହ?ଯାଏ ମେନ ମେନ
ଆକାଶର ବୁ କୁ ତେଳ
େଗାଧୂE jରେଣ 
େଖାେଜ ମଁୁ େମା ଜକୁ 
କାହ`j ଏ ©ବନ ?
କଣ େମାର ସାଧନ ?
ଶାsର ମଁୁ କେପାତ j ?
ରେହା େଖଳର ମଁୁ ବାଧକ j ?
j ମଁୁ େଯ ବିତ ଉଡ଼ିବା ସାମଥ'ରୁ !
ସ-ୁ ଏକତା ସତ
ୂ  େର ବାି ବାରୁ !
ପୁଣି େକେବ ମନକୁ ମଁୁ ପଶ¤କେର,
ବୁ ଭୁ ୁର ୁଧାର ମଁୁ ପ ୂରକ j ?
j ପାଏନା j ଉfର,
ମଁୁ େଯ େଜ ୁଧାେର ପପୀଡ଼ିତ!
େତେବ କାହ`j ମଁୁ ଜFତ?
ସ- ପାଇଁ ଗଣା अଶ
ମେର ମଁୁ ହ` ପCନ ପଣ
ବିବାର ହାଟିକୁ େହବାକୁ ପାପତ 
େବଦା mମିେଟଡ଼, ~ିଗଡ଼, କଳାହାି, ଓଡ଼ିଶା
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...
ପିୟା େତା ପାଇଁ...
ପଶା କୁ ମାର ନାଥ
ହୃଦୟେର େତାେତ ସାଇ ରn
ପୀର ମହକ େଦଇ
ଆେର େମାହର ଛ! େତା ଆ-ି
ପାେର ଜମା ଦୂ େରଇ
pବନା ଜ'େର  ମଁୁ ବୁ ଲୁ 
େତା ସାkେର େହାଇ ସାk
ସପନ ସହେର ଘର ମଁୁ େତାଳୁ 
ସାkେର େତାହର  
େତା ପାଇଁ େଲଖୁ େପମର କ!ତା
ନାୟିକା ସଜାଇ େତାେତ
ମଁୁ ଏେବ େତାେତ େବଶୀ ଭଲ ପାଉ
ଭୁ mଯାଇ ପିୟା େମାେତ 
ମନ ବଗିlେର ଫୁଟିअ ଫୁଲ
ସେଜଇ! େବାm େତାେତ
ପାଦତେଳ େତାର ଢାE ମଁୁ େଦ! େ~
ଦୁ ଆଁର ସୁଖ େଯେତ 
ସୁରପୁର, ଉfରକୂଳ ହାଟ, ପୀପୁର, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୩
େମାବାଇଲ୍ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
ଇେମଲ୍ : pknath1986@gmail.com
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ତୀର ଦୁ ଃଖ
ତୁ ଳସୀ ସାହୁ
jଏ େଦn...
ର ´େର
ଜମାଟ ବାି kବା େକାହସବୁ
ମୁହଁମାଡ଼ି ଏକା ଏକା
କାିବାର ଦୃ ଶ'
କାେଳ େକ େଦnେଦବ
ତା ´ତେଲ ସୁ
अକୁ ହା ଯ·ଣା ସବୁ
ପହାସ କ କେଦବ j
େଦnେଦବ ତା ଆnର
ଉଷୁମ ଲୁ ହକୁ
ଶୁଣିେଦବ ତା ହୃଦୟର
अବ' କଥା
ଜାଣିେଦବ କାେଳ େକ
େସ ! !ରଣୀ
କାହା େପମେର ପାଗଳୀ
େସkପାଇଁ େବାେଧ
अ ଯତ¤ େର
ଲୁ lଇ େଦଇ ଜକୁ
अାରର ମଖମm lଦରର ତେଳ 
ଯାଜପୁର େଡ଼, ଯାଜପୁର
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ପୁଣି ଚ ାେର େକାପଡ଼ା
ଡା େସୗମ'ରନ ମିଶ
ଉେଣଇଶ’ अେନଶତର ମହାବାତ'ା
େଯେବ େଧାଇେନ~ ଗଁା ପେର ଗଁା
େଛଉ େହେଲ େକେତ ପି~
ଆଉ !ଧବା େହେଲ ପି~- ମା

ଏେବ ଘର lପାେଖ ବାଡ଼ ବୁ ?ଛs େ~େକ
କअଁE ଭ£ାଗଛେର ପତ
ମନର ତ j ଶୁnନାହ`
ଯCଓ ଇି ଆବାସ ବଦଳାଇ ଗଁାର ତ

 ୁ
ମହାବାତ'ାର j Cନ ପବ
ୂ ର
େକାପଡ଼ା ସହରେର େ´ଟ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠିk~
େସ ଝଡ଼ େକାପଡ଼ାକୁ
pରତ ଭୂ ଇଁେର ନୂ ଆ ଏକ ପଚୟ େଦଇk~

 େର ଏେବ ପୁଣି
େଷାହଳ ବଷପ
େସପ j ପାଇଁ
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େକାପଡ଼ା ପୁନ ଚ ାେର
ତଫାତ୍ ଏj....

अେନଶତ ମହାବାତ'ାେର ହଜାର ହଜାର ପି~
ପିତୃନ େହେଲ
ଏେବ j ପି~
ସଠିକ୍ ପିତୃ ପଚୟ େଖାଜୁ ଛs
ସ5ାଦପତ, ଟି ଚ'ାେନଲ୍ ଆଉ େ~େକ କହୁଛs
େଖଳ ପୁ ଖତମ୍
ଖାmଟାେର ଯାହା
େକାପଡ଼ା ବଦନାମ

ମuଖୀ
ଶୀବଳେଦବ ©ୟୁ
େକ ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
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ପଦାନ
अଲ କୁ ମାର େବାଇ
अଫିସେର ବସିkବା େବେଳ ହଠାତ୍ େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ
େହାଇkବା େଫାନ୍ଟି ବା? ଉଠି~ େଫାନ୍ ଉେଠଇm େସପଟୁ
ବଡ଼ବାବୁ କେଲ !େରନ୍ ବାବୁ ଆପଣ-ୁ କାm ଭୁ ବେନଶ²ର ଯିବାକୁ
ପଡ଼ି ବ अଫିସ୍ କାମେର ମଁୁ ପlm ହଠାତ୍ ସାର୍ କ’ଣ େହ~j ?
ନା ନା କାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କାମଟି େପି£୍ ର ଯାଇ
ଏମ୍ଡି-

अଡର୍

କାm

ତେର

ତା-ୁ

 ି
େପାଟଟ

ଦରକାର

େସkପାଇଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭୁ ବେନଶ²ର ପଠାଉ ହଁ ତୁ ମକୁ କାm ସକାେଳ
ଭୁ ବେନଶ²ର ଇ{ରସିଟିେର ଯିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ମଁୁ ଡକୁ େମ{ ଗୁଡାକ ପିअନ ହାତେର ପେଠଇ
େଦଇ େସଗୁଡ଼ାକ କେଲ¯ କ ବାହା ଯିବ ମଁୁ କm ହଁ ସାର୍ ୟ ଏj କj
ବଡ଼ବାବୁ େଫାନ୍ଟି ରnେଦେଲ ମଁୁ !େରନ୍ ମହାs ମଁୁ ଏକ ପାଇେଭଟ୍ କାେର ଏକାଉ{
 ମ{େର କାମ କେର ସମ- ଆେଦଶ ଶୁଣିବାକୁ ପେଡ଼ अଫିସରୁ
ଆ ଫାଇନାନ୍ସ୍ ଡିପାଟେ
ସ'ାେର ବାହା ଘେର ପହିm େଫସ୍ େହାଇ ଖାଇ ପିଇ ଜଲ୍C େଶାଇପଡ଼ି m ଘେର କm
କାm ସକାେଳ େମାେତ ଜଲ୍C ଉେଠଇ େଦବ େମାେତ କାm ଭୁ ବେନଶ²ର ଯିବାର अ ଏj
କ େଶାଇ ପଡ଼ି m େpର୍ ଜଲ୍C ଉଠି ବାହା ପଡ଼ି m େସନ ଟିେକଟ୍ ତା ଆଗରୁ େହାଇ
ସାk~ େସkପାଇଁ ~ଇନ୍ ଉପେର ଡ଼ା େହାଇ େମାେତ ଟିେକଟ୍ କବାକୁ ପଡ଼ି ନk~
 ର
େସନ୍ ପହି~ ପେର େସନର ଦୁ ଆେର ମଁୁ j ସମୟ ହ? ଯାଇkm ପÃାଟଫମେ
 ର ~ଗି ମଁୁ େଟନେର
େଘାଷଣାରୁ ମଁୁ ଜାଣିm ମଁୁ ଯାଇkବା ଇ{ରସିଟି ୧ ନ5ର ପÃାଟ୍ଫମେ
ପେବଶ କ େଟନ ଡ଼ ତେର େମା ସିଟ୍ ଯଥାସବ େଖା? ପାଇm େଟନ୍ ତର େକାଳାହଳ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େମାେତ !ର କ ପକାଉଥାଏ ମେନ ମେନ pବୁ ଥାଏ େକେତେବେଳ େଟନ୍ଟି ´ଡ଼ିବ
େଟନେର େବପାରୀମାନ-ର ରଡ଼ି l, ଚଣା ଓ େକାଲଡ୍ ଡି -ସ େବପାରୀମାନ- ଯାତାୟାତ
lଲୁ ଥାଏ େମାେତ !ର ~ଗିେଲ କ’ଣ େହବ େସମାନ-ୁ ତ ତା- େପଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏସବୁ
କବାକୁ ପଡୁ  ଜେଣ େପପର୍ !କାE ¥ାର କ କ ଆସୁଥାଏ େପପର୍, େପପର୍,
େପପର୍ ମଁୁ ପା ଗଳାେର କm େପପର୍ pଇ େପପର୍ େଗାଟିଏ େଦଲ େପପର୍ pଇ ସମ
େପପର୍ ନଁା କୁ େଯମି ଡଗ ଡଗ କ କଗେଲ େକାଉ େପପର୍ େଦ! ସ5ାଦ, ସମାଜ, ଧତୀ,
ପେମୟ ମଁୁ କm ବାସ୍ ବାସ୍ େଯଉଟା େହେଲ େଗାେଟ େଦଇ Cअ େସ େମାେତ େଗାେଟ
େପପର୍ ଧେରଇ େଦେଲ ଆଉ ମଁୁ ତା- ହାତକୁ ପା ଟ-ିଆ କଏନ୍ଟି ଧେରଇ େଦm ପୁଣି େସ
ବଡ଼ ପାଟିେର ¥ାରକ lmେଲ େପପର୍ େପପର୍ କ अନ' ଏକ ବଗିକୁ େଟନ୍ଟି ତାର ଦ ତ
ଗେର lmଥାଏ ଝରକାରୁ ସୁଲୁସୁmଆ ପବନ େମା େଦହେର ପିଟି େହଉଥାଏ ମଁୁ େର େର
!ରକର pବନାରୁ ଦୂ େରଇ lଲୁ ଥାଏ େପପର ପି{ େପପର୍ ଉପେର ଆn ପକାଇm ପCନ
େସଇ ଏକା ଖବର, jଏ କାହାକୁ ମା େଦ~ ତ େକଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗ~ େକଉଁ ବାEକାକୁ jଏ
ଧଷଣ କେଦ~ ପCନ ଏସବୁ ଖବର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭଲ ~େଗ ନାହ` ଏ ଖବରକାଗଜବା~-ୁ
େହଇ କଣ? କ’ଣ j ଭଲ ଖବର ´ପିବାକୁ ତା-ୁ ଭଲ ~େଗ C²Dୟ େପଜ୍ େଖାm େଦଖୁ
େଦଖୁ ହଠାତ୍ ଏକ !¦ାପନେର େମା ଆn ଲଟ୍ jନା ~ଗିଗ~ େସ !¦ାପନଟିକୁ ପଢ଼ି ସା~
ପେର ଏ େକାଳାହଳ ତେର kବା େଟନ୍ଟି େକଜାଣି କାହ`j େମାେତ ଜନଶନ
ୂ ' ଭE ~ଗୁk~
େକେତେବେଳ େଯ େମା ଆn ଦୁ ଇଟି ? ଯାଇk~ ମଁୁ ଜାଣି ପାନkm େମା ମୁ j କାମ
କରୁ ନk~ ଆେର ଏ କ’ଣ ଯିଏ ଏେତ ପି~-ୁ ପାଠ ପେଢ଼ଇ ମଣିଷ କେରଇ kେଲ େସ ଆ?
ଏେତ ଗୁରୁତର अବbାେର କଟକ ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲେର ଶଯ'ାଶାୟୀ େହାଇଛs ଏବଂ ତା-ର
େଦଖାଶୁଣା କବାକୁ ତା- ପାଖେର େକ ନାହାs ଆଯ' ~ଗୁ ଏ କଥା p!େଲ ତା-ର
ପବାର ! ତା- ପାଖେର ନାହାs େଦଖାଶୁଣା କବା ପାଇଁ ସଶFି ତା ମହାs ଆମ ଶିକ kେଲ,
େସ ତା- ଶିୟିତୀ ©ବନେର !ନା ସ²ାଥେର अେନକ ´ତ- ©ବନକୁ ଗଢ଼ି ଛs େହେଲ ଆ? ଏ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ମିଛ ମାୟା ଦୁ ଆେର ସ²ାଥମୟ ଦୁ ଆେର ବାି େହାଇ ପଡ଼ିଛs
ତା-ର ଏଇ ଦୟୟ अବbା ବୁ ଝିବାର କଣ କାହାର ! अକାର ନାହ` ତା- ହାତେର
େସ ଗଢ଼ୁkବା େସ !ଶ²ାସ ରଖୁkବା ´ତ ´ତୀ ଆ? େକ ତା- ପାଖେର ନାହାs େମାର ମେନ
ପଡ଼ି ~ !କାଶ, ସମୀର, ମାନସ ଏମାନ-ୁ ତ ମ'ାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଉkେଲ େସମାେନ ଏ ଖବର
ଜାଣି ନାହାs ହଁ େବାଧହୁଏ ବ' ବହୁଳ ©ବନେର େସ ଜାଣି ନkେବ ମଁୁ !କାଶକୁ େଫାନ୍
କm ଆେର ଜାଣିଚୁ ଆମ ମ'ାଡ଼ାମ୍- େଦହ ବହୁତ अସୁb େସପଟରୁ !କାଶ େକାଉ େମଡ଼ାମ୍? ମଁୁ
j ସମୟ ପାଇଁ µ େହାଇଗm େଯ ମ'ାଡ଼ମ- ଆଖପାଖେର ସବୁ େବେଳ ବୁ ଲୁ k~ ତା ମୁହଁରୁ
ଆ? ଶୁଣିବାକୁ ପାଇm େକାଉ ମ'ାଡ଼ାମ୍? ଆେର ଆମ ସଶFି ତା ମ'ାଡ଼ାମ୍! ଓହଃ ସଶFି ତା େମଡ଼ାମ୍
ହଁ ହଁ କହ ତା-ର କଣ େହ~ ତା- େଦହ ବହୁତ अସୁb अ େପପର୍ ପଢ଼ି ସବୁ ଜାଣି ପାବୁ 
ଆେର କହୁନୁ ତା-ର କ’ଣ େହାଇ ତା-ର େଗାଟିଏ jଡ଼ ନ େହାଇ ଯାଇ ଆେର
ଆେର ଏ ତ ବହୁତ ଦୁ ଃଖର କଥା !କାଶ ତୁ ଆସୁନୁ ଆେମ ମିଶିj ଯିବା ମ'ାଡ଼ମ୍-ୁ େଦnବା
ପାଇଁ ତେତ େଦnେଲ ହୁଏତ େସ ବହୁତ ଖୁସି େହେବ କାରଣ େସ ତେତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆs
ଆେର ନା ନା େମାେତ ପ ଆ? ଯିବାର अ ବ'ା£େ~ର କା କାମେର ମଁୁ ଯାଇ ପା!
ଏମି ମଁୁ ସବୁ ପି~-ୁ କm ମ'ାଡ଼ାମ୍- !ଷୟେର େହେଲ େକ ମ'ାଡାମ୍- େଦଖା କବାକୁ
ପୁତ େହେଲ ନାହ` େସମାେନ ତ ମ'ାଡ଼ାମ୍- अ ପିୟ kେଲ ମ'ାଡ଼ାମ୍ ଏମାନ-ୁ େନଇ ଖୁବ୍
ଗବ କରୁ kେଲ ଏମାେନ ଆମ }ୁଲର େମଧାA ´ତ kେଲ ମଁୁ ଶୁଣିkm ମ'ାଡ଼ାମ୍ କହୁkେଲ ´ତ
େହବ ତ ଏମାନ- ଭE ଏମି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ଖୁବ୍ ନଁା କମାअ, ଖୁବ୍ ପଇସା କମାअ ଖୁବ୍
ଏନଜୟ କର, ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁअ େହେଲ େକେବ କେଲ ଏ ଦୁ ଆେର ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁअ
େମାର ସବୁ ଆଶା !ଫଳ େହାଇଗ~ jଏ ଯାଉ ନ ଯାଉ ମଁୁ ତ ୟ ଯି! ମ'ାଡ଼ାମ୍-ୁ େଦn
ଆସି! ମ'ାଡ଼ାମ୍ େମାେତ ଭଲ ପାଉ ନkେଲ ତାହା ତ ସତ ତା- ଘୃଣା ଓ <ୁର pବରୁ ମଁୁ
ଆ? ମଣିଷ େହାଇ ପା ଯିଏ ଏ ଦୁ ଆେର େମାେତ ମଣିଷ କ ତା-ୁ अସୁ!ଧା ସମୟେର
´ଡ଼ି lmଯି! େକମି? େ´ଟ k~ େବେଳ େଗାେଟ କଥା ଶୁଣିkm ତାହା ଆ? ପମାଣିତ େହାଇ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଯାଇ ସୁଖ k~ େବେଳ ସମେ ହାତ ବଢ଼ାs ଦୁ ଃଖ kେଲ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ lm ଯାଆs ଏ
କଥାର ତାଯ' ଆ? ମଁୁ ବୁ ଝି ପାm ମଁୁ େ´ଟ େବେଳ ଭଲ ପଢ଼ୁ ନkm ଏଇ ମ'ାଡ଼ାମ୍- ପାଖରୁ
େକେତ େଯ ଗାE ମାଡ଼ ଖାଇ େକେତ ଲ୍ ଡାଉନ୍ ନ େହାଇ େକେତେବେଳ େହାମ୍ ୱାକ ନ
କkେଲ ମ'ାଡ଼ାମ୍ ଗେର ଜଜତ େହାଇ ଖୁବ୍ ବାେଡ଼ଇkେଲ େବେଳ େବେଳ ତ ଗି ଯାଇ
କହs अକାଳକୁ ଷFା ତୁ େତା ©ବନେର j କ ପାବୁ ନାହ` ପାଠ ଯC ନ ପଶୁ ମୁେର
ପାଠ ´ଡ଼ି j ଯା କାମ କବୁ  େମାେତ ଖୁବ୍ अପମାତ ~ଗିk~ େମା ସା£ମାନ- ଆଗେର
ଆଉ କkେଲ େଯଉଁ ମାନ- ସା£େର ବୁ ଲୁ ଛୁ େସମାନ- ପାଖରୁ j ଶିଖ୍ େମାେତ ତ ଯାହା
अପମାତ କରs କରs ପ'ାେର{ ମିଟି£େର େମା ବାପାମା’କୁ ! ଖୁବ୍ अପମାତ କରs Cେନ
Cେନ ଖୁବ୍ ଗ ~େଗ େମାେତ ମ'ାଡ଼ାମ୍- ଉପେର େହେଲ ବାପା ଆଉ େବାଉ େମାେତ ବୁ େଝଇj
କହs େସ େତା ଭଗବାନ େତା ଭଲ ପାଇଁ ହ` କହୁଛs ତୁ ମଣିଷ େହେଲ କଣ ତା-ୁ ପlବୁ ନା
ଭଲ ljରୀ କେଲ ତୁ ତା-ୁ େଦଇ େଦବୁ  କ j େମା ମନକୁ ବୁ େଝଇ Cअs ବାପା କହs
ଯିଏ ଯାହାକୁ େବଶି ଭଲ ପାଏ େସ ତାର j ! ଭୁ ଲ େଦnେଲ !ର pବ ପକାଶ କେର
େବାେଧ ମ'ାଡ଼ାମ୍ େମାେତ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆs େସkପାଇଁ େମାର ଭୁ ଲ େଦnେଲ େମାେତ ଗାE
Cअs ମାଡ଼ ମାରs ... େହେଲ ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ଆେର ଆ? େସ ଏକା େହାଇ ଯାଇଛs ବାପା
କkେଲ ©ବନେର ଯାହା ! କବୁ ପୁअ ଭଲ ମଣିଷେଟ ହବୁ  ମାନ!କତା ଠୁ େକେବ ଦୂ େରଇ
ଯିବୁନୁ  େମାର अDତର pବନାରୁ େଫ ବfମାନର ଦୁ ଆକୁ େଫm अଫିସ୍ର କାମ ସା
ସିଧା ଗm କଟକର ବଡ େମଡ଼ିକାଲକୁ  େସଠିକାର େମଡ଼ିକାଲେର ସୁପେଟେ{ ସହ କଥା େହm
ଆପଣ େଦଇkବା ସଶFି ତା ମହାs- ଏକ େପପରେର !¦ାପନ େଦn ମଁୁ ଆପଣ- ପାଖକୁ
ମ'ାଡ଼ାମ୍- !ଷୟେର ବୁ ଝିବାକୁ ଆସି ମଁୁ !େରନ୍ ମହାs ମ'ାଡ଼ାମ୍- ୁେଡ଼{ ମଁୁ ଟିେକ
ମ'ାଡ଼ାମ୍-ୁ େଦଖା କ ପାେର? ହଁ ହଁ ୟ କାହ`j ନୁ େହଁ  ଆସ େମା ସା£େର ମଁୁ ଆପଣ-ୁ
ମ'ାଡ଼ାମ୍- ସା£େର େଦଖା କେରଇ େଦଉ ମଁୁ ଦୂ ରେର ଡ଼ା େହାଇ ମ'ାଡ଼ାମ୍-ୁ େଦnm
େକଜାଣି କାହ` େମା ଶରୀରର अା£ େ~ମ ଟା-ୁ ରୀ ଉଠି~ ଏବଂ ମଁୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

େମା େକାହ ସାE ନପା
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କାି ପକାଇkm
ମ'ାଡ଼ାମ୍-ର େସ େତ?ୟାନ୍ େଚେହ ଆଉ େତ?ୟାନ୍ େହାଇନk~ େମାେତ ଏମି
~ଗୁk~ େସ େମଡ଼ିକାଲେର ସଶFି ତା ମହାs ନୁ ହଁ अନ' jଏ େଶାଇଛs ସୁପେଟେ{-ୁ କm
କଣ କେଲ ମ'ାଡ଼ାମ୍ ସୁb େହେବ ସିଧା ସଳଖ ସୁପେଟେ{ କେଲ ମ'ାଡ଼ାମ୍-ର ଦୁ ଇଟାଯାକ
jଡ଼ ନ େହାଇ ଯାଇ jଡ଼ ମିEେଲ ମ'ାଡ଼ାମ୍ ସୁb େହାଇଯିେବ jଡ଼ ପାଇଁ ଆେମ
ବହୁତ ଯାଗା େଚା ! କଲୁ ଣି େହେଲ େସମିକା ସହୃଦୟ ବ'ି େକ ମିEନାହାs େଯ
େସ°ାେର ଜ jଡ଼ ଦାନ କପାେବ ତା- ଫେରନ୍େର ରହୁkବା ପୁअ ଓ ଆେମକାେର
ରହୁkବା ଝିअ-ୁ ଆେମ େମଲ୍ କ ଜଣାଇ େଦଇkଲୁ  େସମାନ- ପାଖରୁ ! j ପ»ାଏ ଆସି~
ନାହ` ମଁୁ ପlm ତାହା େହେଲ କଣ େହବ ଯC jଡ଼ ନ ମିେଳ ତାହା େହେଲ ମ'ାଡ଼ାମ୍ ଏ
ଧପୃ<େର ଖୁବ୍ କମ୍ Cନର अk େମା ମୁ j କାମ େଦଉ ନଥାଏ ଡ¯ର-ୁ ପର ମିଟ୍
ସମୟ ମାଗିm େସ ପର ମିଟ୍ ତେର ମଁୁ bି ର କm ବାପା କkବା କଥାକୁ ରn! ମଁୁ
ବାପା-ୁ େଫାନ୍ କmବାପା ଆପଣ କkେଲ ନା ଏ ଦୁ ଆେର ବଡ଼ ମଣିଷ େହବା ତ ଖୁବ୍ ସହଜ
କଥା େହେଲ ଭଲ ମଣିଷ େହବା ଖୁବ୍ କ ମଁୁ େଗାେଟ ଭଲ ମଣିଷର କାମ କବାକୁ lହଁୁ 
ବାପା ଆେର କ’ଣ େହାଇ କ’ଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପି lmଛୁ ମଁୁ କm ମଁୁ େମା ଗୁରୁଦିଣା
େଦଉ ବାପା ଏj କ େଫାନ୍ଟି କାଟି େଦm ଏବଂ ଡ¯ର-ୁ କm ମଁୁ େମା jଡ଼ େଦ!
ଡ¯ର ଆଯ' େହାଇ କେଲ ତେମ ହଁ ହଁ ମଁୁ େସ େମଡ଼ିକାଲ େବଡ଼୍େର େଶାଇkବା ମ'ାଡ଼ାମ୍ମୁହଁରୁ େଯଉଁ ହସ m ଯାଇ େସ ହସକୁ ମଁୁ ଆଉ ଥେର େଫଇ େଦବାକୁ lହଁୁ  ଡ¯ର ଠିକ୍
अ ଆସ େମା ସା£େର j ବ» ଡ଼େଟ କ~ ପେର jଡ଼ ଟାନ୍ସଫର କ େଦବା ଡ¯ର
ସାହାବ ଆଗେର ଓ ମଁୁ ତା- ପଛେର lmkଲୁ 
ଉରେକ~, ଓଡ଼ିଶା
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अକୁ ହା କଥା
अନୁ ପମ େବେହ
j କଥା ରଗ~ େମା ମନ ତେର...
j କଥା କେଦm ମଁୁ େତା ଆଗେର
j କଥା ଶୁଣିେଦଇ lmଗଲୁ ତୁ ଗେର
j କଥା ସୃିକ~ ପାେଚରୀ ମଝିେର
j କଥା େବାଗ~ ଆnର ଲୁ ହେର
j କଥା pସି ଗ~ ସାଗର ଜୁ ଆେର
j କଥା ରଗ~ େମା ମନ ତେର...
j କଥା ପାଇଁ Cେନ େହାଇkେଲ ଏକାଠି
j କଥା କେଦ~ ଆମକୁ ଦୂ େର
j କଥା ରଗ~ ସFÊ େହାଇ ମନେର
j କଥା େଦଇଗ~ ଦାଗେଟ ´େର
j କଥା ରଗ~ େମା ମନ ତେର...
j କଥା ଫାଟକ~ ଆମ ସଂପକେର
j କଥା ସାୀେହ~ ଭଲପାଇବାେର
j କଥା କାଳେହ~ ଦୂ େରଇଯିବାେର
j କଥା ରଗ~ େମା ମନ ତେର...
j କଥା କଲୁ  ତୁ େମା ଆଗେର
j କଥା କm ମଁୁ େତା ଆଗେର
j କଥା ରଗ~ େମା ମନ ତେର...
j କଥା ରଗ~ େତା ମନ ତେର
j କଥା ରଗ~ େମା ମନ ତେର...
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 ମଧୁର୍
ଶ-ର
अବାବତା ମେu ବାବତା
ମିଥ'ା- ତା ମu ପୁଣି ସତ'ତା
अଳାଷାର େଶଷ ପାେର ଆତୁ ରତା
j ସବୁ अସାମଥ'ତାର ଆଦ' ଚକତା

ପପର ିମାନ ଜାଜ²ଲ' ବ¤
!ଡତା ମେu !°ି ନ¤ ତାର ଧ²
ସଫଳତାେର ବୃ ଥା ଆÍଳନର ଶ
ସବୁ  ଆଦ'- !ଫଳ େଲଖକର ଭଗ¤ େଲଖ

େଦnେଲ ସେବ ଏ j ବ'କ ମ
କାୁ  ମଣିଷଟି ପାଲଟି ଯାଇ....
ହସର ଆସର
କଣ େଯ କାରଣ ତାର ଏ କଟା ଭ,
ଦାନAୟ ହସର???

େହାଇଗ~ େସ େସCନୁ ଜନତା- େକ!ୁ
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ପାଲଟିଗ~ େସ ପଫୁଲÃ ତାର ଚ!ୁ ,
j େଘ ତାକୁ େଯ ଶାର ସିୁ,
ପାରୁ  ପିି େସ େତଣୁ ଜନତା- ଉପହାରର ସାୁ

pବୁ  େସ ହ? ଯାଆାj େସକାଳର କଳ ଗଭେର
ନ ବାj େସ କାହା ମାନସପ+େର....

j Cଆ ଯଉ ତାକୁ େସj ସୁେଯାଗ
େଦଇ େଯେହତୁ େସ କାହାକୁ ସଂପଦ ଓ େpଗ

େଲ, ନଥ୍ କ'ାେmନା
Euphoriaherald@gmail.com
6023030363
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अନାଗତ ଭ!ଷ'ତ
ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
lଲୁ lଲୁ ହଠାତ୍ अଟj ଯାଇk~ େରଖା CଲÃ ୀ ସହରର
ବ'ବହୁଳ lିେଚୗକେର ଜ ସାମୀ- ହାତଧ lଲୁ kବା େରଖା
ହଠାତ अଟj ଯିବାପେର ପଛକୁ ବୁ m ପଶା େରଖାକୁ lହଁୁ kେଲ,
େରଖା ଦୂ ର ଗହE ଆଡ଼କୁ େଦn अଟj ଯାଇk~ ପଶା ପୁଣିଥେର
ହାତକୁ ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼ି େଲ େହେଲ େରଖା ବୁ m ବୁ m ପଛକୁ
lହଁୁ k~ ଗହEରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାପେର େହାେଟଲ୍ ରୁ ମକୁ େଫ
ଆସିkେଲ େସମାେନ j େରଖା अନ'ମନ} ରk~ ପଶା କାରଣ ପlବା ପେର ମu େସ
ରବ k~ େସମିେର ! ବାହାଘର ପେର अକାଂଶ ସମୟ େସ ଏମି ରବ ରେହ, େତଣୁ
ପଶା େବଶୀ j ପଶ¤ କରs ନାହ` ଘେର अନ'ମାନ-ୁ ଏଇ !ଷୟେର ପlବା େବେଳ ବଡ଼
େଣାଇ କkେଲ, ‘ଯC ºୀ ରବ ରେହ, ତା େହେଲ ହ` ଭଲ ଥେର ମୁହଁ େଖାmେଲ ଆଉ ବ
େହବ’ ସମେ ହସେର ଉେଡ଼ଇ େଦଇkେଲ କଥାକୁ  अଫିସେର ମu ସହକମୀ ମାେନ େସଇ
ଏକା କଥା କେଲ, ‘pଇ, pଉଜ ଯC ରବ अଛs ଭଲ କଥା େସ େସମି ରହ ସବୁ େବେଳ!’
अବଶ' େରଖା ?ଦ୍ କk~, ସ'ାେର ଫÃାଇଟ୍ ଧ ଭୁ ବେନଶର ଆସିବା ପାଇଁ େହେଲ
େରଖାର ରବତା େବେଳ େବେଳ ପଶାକୁ ାେର ପକାଇ େଦଇଥାଏ ଇିୟର୍ ljରୀ
କkେଲ ! େସ j j ମେନା!¦ାନ !ଷୟେର ଜାେଣ ତାକୁ ~େଗ େରଖା ମାନସିକ
अବସାଦର ଶିକାର େହାଇନାହ` ତ ? େସ ଯା େହଉ, େରଖା अେନକ Cନ ଏମି ରବ ରେହ,
अବଶ' ଘର କାମେର େକେବ अବେହଳା କେର, ସମ- ଭଲମ ବୁ ଝିବା ଘେର େେଷଇବାସ
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କବା ସବୁ kେର ସହେଯାଗ କେର, j କାହ`j େକଜାଣି େସ ତଥାପି अଲଗା अଲଗା ~େଗ
ପଶା ମୁହଁ େଖାm କାହାକୁ j କପାେର, େହେଲ !ବାହର lମାସ !ଗ~ ପେର ମu
େରଖା ଆଉ ତା ମuେର େକୗଣସି ପକାର ସ5 bାପନ େହାଇ ପାନାହ` ଜ ljରୀକୁ େନଇ
ବ' ରହୁkବା ପଶା ଏ !ଷୟକୁ अବଶ' େବଶୀ ଗୀରତାର ସହ େନଇନାହ` j େବେଳ
େବେଳ େସ अନୁ ଭବ କେର େଯମି େରଖା ତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଦୂ ରତ ରେଖ ଛୁଇଁବାକୁ j5ା
କଟତର େହବାକୁ Cଏ ନାହ` ଇ{ରେନଟେର ପଢ଼ି k~ ଏ ସବୁ େବେଳ େବେଳ ନବ!ବାତା
ମାନ- େତେର େଦଖାଯାଏ ଏବଂ େର େର େସ ସବୁ ଦୂ ର େହାଇଯାଏ, େତଣୁ େସ େରଖାକୁ
ଯେଥ ସମୟ େଦଇ !ବାହର lମାସେର ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଥର େସ !ନ¤ ବାହାନାେର ଘରୁ
ବାହାରକୁ େନଇ ଆସି, ଥେର େକରଳ ଆଉ ଏେବ CଲÃ ୀ, j ତଥାପି େରଖା ସହ ତାର ସ5
େହାଇପାନାହ` େର େର ପଶାର ମନର େଧୖଯ' p£ିବାକୁ ବସି~ଣି ଖଟ ଉପେର ଗଡ଼ି
ଜର अDତକୁ ମେନ ପକାଉ େସ...
ସଦ' ଇିୟଂ ସମା କkବା ସମୟରୁ ହ` ଘେର ତା’ !ବାହ ପାଇଁ ପାବ ଆସିk~,
େହେଲ ପଶା େସ ସବୁ କୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇk~ ଏବଂ ଘେର अେନକ ବାuବାଧକତା ସେf େସ
ljରୀେର uାନ େଦଇk~, ଏ ସମୟେର େସ Cେନ େରଖାକୁ େଦn େମାତ େହାଇଯାଇk~
େରଖାର େସୗଯ' େଦn େସ ତତ୍ଣାତ !ବାହ ପାବ େଦବାପାଇଁ ଘେର କk~ अବଶ'
େରଖା अନ' ଜାର େହାଇkବା େହତୁ ଘେର ସମେ ଟିେକ ମନ ଉଣା କkେଲ, j େରଖାର
େସୗଯ' େଦn ସବୁ ମନକୁ ବୁ େଝଇ େଦଇkେଲ ବାପା କkେଲ, ‘ଯା େହଉ େସ ବାହା େହବ
େବାm କ~, ବଡ଼ କଥା ଜାେର କଣ अ? ସୁର େବାହୁଟିଏ ତ ମିଳୁ, lଲ ବାହା
କେଦବା ତା ©ବନ େସ ଯାହା କବ p!s କବ ଆେମ jଏ?’ ଏବଂ େଦଖୁ େଦଖୁ
!ବାହ ମu େହାଇଗ~ େପମ !ବାହ କ େବାm ସମେ ଡ଼ାଉkେଲ ବଡ଼ େଣାଇ ଆଉ
ଭଉଣୀମାେନ ମu ବହୁତ ଡ଼ାଇkେଲ େହେଲ !ବାହ ପେର େରଖା ସହ େକୗଣସି ସ5 bାପନ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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କବାକୁ अସମ ପଶା କାହାକୁ ! ଜ ମନ କଥା କପା ନk~ େଜ ପସ କ !ବାହ
କk~, ଏେବ କାହାକୁ କବ? ତଥାପି େରଖା େକୗଣସି ପକାର अସୁ!ଧା କରୁ ନ kବାରୁ େସ
ସ5କୁ ଗୁରୁf େଦଇନk~
େକରଳ ଯାଇkବା ସମୟେର ପଶା େରଖା ସହ ସ5 bାପନ ପାଇଁ େଚା କk~, j
େସ େସେତେବେଳ ଜମା ସାହାଯ' କନk~ अବଶ' େସେତେବେଳ !ବାହର ମାତ ପର Cନ
େହାଇk~, େତଣୁ ପଶା j କନk~, େହେଲ ଏେବ lମାସ !ଗ~ପେର ମu ସାମୀºୀ
ପ ସାମାନ' ସକ ! ରନାହ` ପଶା ାଗ େହାଇଗ~
େରଖାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ େବାm େସ େକେବ ଜବରଦି କନାହ` j5ା େକୗଣସି ପକାର
lପ ପକାଇନାହ` CଲÃ ୀରୁ େଫବା ପେର େରଖା j Cନପାଇଁ ଜ ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ଇ°ା
ପକାଶ କk~ ପଶା େଜ େନଇ େରଖାକୁ ´ଡ଼ି େଦଇk~ ଘେର ମu େରଖା େସମି ରବ
ରବା ହ` େଦnk~ ଜ ଘେର ତ ଝିअମାେନ େକେତ ଚଳ ରହs j େରଖାର ବ'ବହାର
ତାକୁ अନୁ ତ ମେନ େହଉk~ େସ େଯଉଁCନ ଘରୁ େଫk~ େସCନ ାେର ଗାଡ଼ି अଟକାଇ
ପଶା ପାକ ତରକୁ େନଇ ଯାଇk~ େରଖାକୁ େସଇଠି ପାଣି ପାଖେର ବସି େସ େରଖାକୁ
ପlk~, ‘ତୁ ମକୁ େକୗଣସି ପକାର ମାନସିକ େଗ େହାଇ j ?’ େରଖା ଆଯ' େହାଇ
ପଶାକୁ lହ`k~ ପଶା େସ¤ହେର ପlk~, ‘େଦଖ ଯC ତୁ ମର େକୗଣସି ପକାରର अସୁ!ଧା
अ, କୁ ହ ଆେମ ଯିବା ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଡାର-ୁ େଦଖାଇ jÉା କବା’
େରଖା େର କ~, ‘ତୁ ମକୁ କାହ`j ~ଗୁ େମାେତ j େଗ େହାଇ େବାm ? ତୁ େମ
କଣ pବୁ ଛ ମଁୁ ପାଗଳୀ ନା କଣ ?’ ପଶା ହସିେଦଇ କ~, ‘ନା େସମି pବୁ  େଯ, େହେଲ
!ବାହର ପାମାସ େହାଇଗ~ଣି, ତୁ େମ ଆଉ େମା ତେର େକୗଣସି ସକ ନାହ` ମଁୁ େଚା
କେଲ ! ତୁ େମ ସବୁ େବେଳ ବ'ବଧାନ ରଖୁଛ େସଇk ପାଇଁ pବୁ km !ବାହ ପେର ଜେଣ ଜେଣ
ମଳା ଏମି ବ'ବହାର କରs j େର େର ସବୁ ସାମାନ' େହାଇଯାଏ, େହେଲ ଏଠି
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ପାମାସ !ଗ~ଣି...’ େରଖା ରବ େହାଇ ତଳକୁ lହ`~ ପଶା ପୁଣି ପଶ¤ କ~, ‘CଲÃ ୀ
ଯାଇkବା େବେଳ ହଠାତ୍ େଫ ଆସିବା ପାଇଁ କାହ`j କଲ?’ େରଖା j କବାକୁ lହଁୁ ନk~,
ପଶା ଆଉ େଧୖଯ' ଧ ରପାରୁ ନk~, ହଠାତ୍ ¥ାର କ କ~, ‘j ତ କୁ ହ ? େକେତ
Cନ ଏମି lmବ ? ତୁ ମକୁ !ବାହ କ ମଁୁ େମାର j अକାର अ େମାର ସମ
କfବ' ଯC ମଁୁ କରୁ  ତୁ େମ କାହ`j !ରସ !ରସ ~ଗୁଛ ?’
େରଖା j ସମୟ ପଶା ମୁହଁକୁ lହ` lହ` କାିପକାଇ~ ପଶା ଆଯ' େହାଇଗ~
କାରଣ !ବାହ ପେର େବାଧହୁଏ ପଥମଥର େସ େରଖାକୁ କାିବା େଦଖୁk~ କାୁ କାୁ େସ
କ~, ‘ତୁ େମ େମା ©ବନ ନ କେଦଲ’ ପଶା j ବୁ ଝିପା~ ନାହ` େରଖା କହୁk~...
ତୁ େମ କାହ`j େମାେତ !ବାହ କବ େବାm ଆସିଲ ? ମଁୁ ତ କନkm ମଁୁ !ବାହ
କବାକୁ lହଁୁ ନkm କେଲଜେର ପଢୁ kବା େବେଳ େମା ସହପାଠୀ अଜୟକୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଉkm
ତାକୁ ବାହା େହ! େବାm କଥା େଦଇkm, େହେଲ େଯଉଁCନ ତୁ ମ ପାବ ଆସି~ େସ Cନ ଘେର
କେଦେଲ େମାର କେଲଜ ଯିବା ବ अଜୟକୁ େଦଖା କବା ସବ ନk~ ତଥାପି अେନକ
ଉପାୟ କ ତାକୁ ଏ କଥା କବା ପାଇଁ େଚା କkm େହେଲ େସ ଆଉ େଦଖା େଦଇନk~
ତୁ େମ ଆସିବପେର େମା ©ବନ ପୁ ବଦEଗ~ अ°ା ସେf େମାେତ !ବାହ କବାକୁ
ପଡ଼ି k~, କାରଣ େମା େବାଉ ମu ଆତFହତ'ା କବ େବାm ଧମକ େଦଇk~ େମା ପାଖେର ଆଉ
j ଉପାୟ ନk~ େସCନ CଲÃ ୀେର ତୁ ମ ସହ ବୁ ଲୁ kବା େବେଳ େମାେତ ~ଗି~ ସେତ େଯମି
ମଁୁ େସଇଠି अଜୟକୁ େଦnm अେନକ ସମୟେର େସ େମାେତ ସପ¤େର ଆସି କାହ`j ପଶୃ
p£ିଲ େବାm ପଶ¤ କ ମଁୁ ସାମାନ' େହବାକୁ lହ`େଲ ! ସବୁ େବେଳ ତା କଥା ମେନ
ପଡ଼ି ଯାଉ ପଶାର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗ~ ପ ~ଗୁk~
େରଖା ବକାର pବେର ଘାସ ଗାml ଉପେର ବସିk~ ପଶା ଉଠିପଡ଼ି ଏପାଖ େସପାଖ
ପଦlରଣ କରୁ କରୁ କଣ କବ j Þfି େନଇ ପାରୁ ନk~ ବା!କ େସ ହ` !ବାହ ପାଇଁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆଗୁଆ ପାବ େଦଇk~ ଆଉ !ବାହକୁ ଶୀଘ କବାପାଇଁ ଏକରକମ ବାu କk~ ସୁଶିିତ
ଏବଂ ପ<ିତ ପବାରର ସୁେଯାଗ' ସାନ େବାm େରଖାର ବାପାମାଆ ମu !ବାହ ପାଇଁ ଆଗହ
 ୁ େଜ େରଖାର ବାପା-ୁ ବାu କk~ ଶୀଘ !ବାହ
ପକାଶ କkେଲ େସ ! !ବାହ ପବ
ୂ ର
ସାେଦବା ପାଇଁ େବାଧହୁଏ େରଖାର ବାପା ଜର ବାହୁବଳ ଓ ବୁ ିର ବ'ବହାର କ अଜୟକୁ
!ବାହ ପଯ'  ଦୂ ରକୁ ପଠାଇ େଦଇkେଲ େହେଲ !ବାହର ପାମାସ ପେର ! େରଖା अଜୟକୁ
 େହାଇଯାଉk~ ଏେବ ପଶା ଏମି ଏକ ାେର ଠିଆ
ହ` ମନେର ରn ଜାଣି େସ ଦୁ ବଳ
େହାଇk~, େଯଉଁଠୁ ପଛକୁ ଯିବା ବା ଆଗକୁ ଯିବା େକଉଁଟା ଠିକ୍ େସ େଜ ଜାଣି ପାରୁ ନk~ କଣ
କବା ଉତ େହବ? େରଖାକୁ ପlବ, ଯC େରଖା lେହଁ ତ ପୁଣି େନଇ ତା ଘେର ´ଡ଼ି େଦଇ
ଆସିବ? ନା, େରଖାକୁ ପlବା ଉତ େହବ େରଖା ବfମାନ ତା ©ବନେର ଘଟିkବା !ନ¤
ଘଟଣାକୁ େନଇ !ଚEତ ର ତା’କୁ ´ଡ଼ି େଦବ j ? ´ଡ଼ି େଦେଲ ସମେ କଣ କେବ ?
ଘେର j ସାନ ରବ? ବା!କ େରଖାର ଏ अବbାପାଇଁ େକବଳ ପଶା ହ` ଦାୟୀ
ମାନସିକ !ଷାଦର ବଶବfୀ େହାଇ ଆସୁk~ େସ
ସ'ା अକରୁ अକ େହଉk~, ପାକର ସୁରା କମୀ ଆସି କେଦଇ ଗେଲ, ପାକ ବ
କବା ସମୟ ଆସିଗ~ଣି ପଶା ଜଡ଼ପାୟ ଠିଆ େହାଇ, େରଖା ତା ହାତ ହେଲଇ କହୁ, ‘lଲ
ଘରକୁ ଯିବା ସମେ अେପା କkେବ’ ପଶା େରଖାର ମୁହଁକୁ lହଁୁ , େସଠାେର େକୗଣସି
pବ େଦnବାକୁ ପାଉନାହ` େସମାେନ ପାକ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପେର ପଶା କହୁ, ‘ତୁ େମ ଯC
lହଁୁ ଥାअ, େତେବ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େନଇ ତୁ ମ ଘେର ´ଡ଼ି େଦଇ ଆସି!’ େରଖା ସାମାନ' ହସିେଦଇ
କହୁ, ‘ତୁ େମ େମାେତ !ବାହ କବ େବାm ?ଦ୍ କବାପେର ମଁୁ େମା ©ବନେର େଯଉଁ ପଯ' ାୟ
େଦଇ ଆସି, ପୁଣି ଥେର େସଇ ାେର ଯିବାର ସାହାସ େମାର ନାହ` େସେତେବେଳ अଜୟ
ଆତFହତ'ା କk~, ହୁଏତ ଏଥର ବାପା j5ା େବାଉ jଏ କେଦେବ ପଶା େଦଖୁk~ େକେତ
ଜୁ ଆର େରଖାର ମନେର ଉଠୁ k~ େହେଲ ! େସ ରବ ଳ ରk~ ଗାଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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lmk~
େସ Cନ େର ପଶା େଶାଇ ପାନk~ ମେନ ମେନ bି ର କରୁ k~, େରଖାକୁ େନଇ
େସ अଜୟ ପାଖେର ´ଡ଼ି େଦଇ ଆସିବ େହେଲ େରଖା େଯେତେବେଳ ଜାଣିବ ତା ବାପା େଜ ଏ
ସବୁ କଛs େବାm େସ ପୁଣି p£ିପଡ଼ିବ ନାହ` j ? ଏମି ା କରୁ କରୁ େକେତେବେଳ େସ
େଶାଇଯାଇk~ ଜାେଣ ହଠାତ୍ ଦ p£ିବା େବଳକୁ ତାକୁ େଘ ରkେଲ ପବାରର
ସଦସ'ମାେନ ପାଦପାଖେର ବସି କାୁ k~ େରଖା j ବୁ ଝିପାରୁ ନk~ େସ ଖଟ ଉପେର ଉଠି
ବସିବାପାଇଁ େଚା କରୁ k~ େହେଲ ହାତେର ସା~ଇନ୍ ~ଗିk~ େସ ଉଠି ପାରୁ ନk~ ଆn
େଖାmବା ପେର ସବୁ lmଯାଇkେଲ େସ ବାଉE େହବାପ ପlରୁ k~, କଣ େହଇ ? େମାେତ
କାହ`j ସା~ଇନ୍ େଦଉଛs ? େରଖା ପାଖକୁ ଆସି ପଶା-ୁ ଡ଼ି ଧ କାିବାକୁ ~ଗି~
ପଥମଥର େବାଧହୁଏ େରଖା ପଶାର ଏେତ କଟେର k~ अଥଚ େସ lହ`େଲ ! ହାତ ଉେଠଇ
ତାକୁ ଡ଼ି ଧପାରୁ ନk~
େରଖା अେଯାଗ କ କହୁk~, ‘କାm େର ତୁ େମ अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦବଟିକା
ଖାଇେଦଇkଲ କାହ`j ? ମଁୁ ଜାଣି, ତୁ ମ ପାଇଁ େମା ©ବନ ବଦE ଯାଇ, େହେଲ ବfମାନେର
ମଁୁ େଯଉଁ अବbାେର अ, ତାହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କାହ`j େଚା କରୁ ଛ? ତୁ େମ କାହ`j ମନାପ
କରୁ ଛ ? େମା ବାପାମାଆ- ?ଦ୍ ପାଇଁ ମଁୁ ଆ? ଏ अବbାେର अ ତୁ ମର ବା େଦାଷ କଣ ?
େସମାେନ ସବୁ ଜାଣି ସୁା ତୁ ମ ସହ େମାର !ବାହ କେଦେଲ େସମାେନ lହ`kେଲ ମନା
କପାଥାେ େମାେତ େଯେତେବେଳ ସାହାର ଆବଶ'କତା k~, େସେତେବେଳ अଜୟ
ପାଖେର ନk~, ଏେବ ତୁ େମ ଯC େମାେତ ´ଡ଼ି lmଯିବ ମଁୁ କଣ କ!’ େରଖା କାୁ k~
ପଶା ମେନ ପକାଉk~, ଗତ ର କଥା େସ !ଚEତ େହାଇପଡ଼ିk~ ଆଉ େରଖାର
अବbାପାଇଁ ଜକୁ ମା କପାରୁ ନk~ େସଇkପାଇଁ ଦେର େଶାଇବାପାଇଁ अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ
ଦ ବଟିକା ଖାଇ େଦଇk~ େହେଲ େରଖାର କଥା ଶୁଣିବାପେର ତା ଦ p£ି ଆସୁk~ େସ
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଗାଟିଏ ହାତେର େରଖାର ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଉେଠଇ ତା ମଥାେର ଚୁ ମାଟିଏ େଦଇ କହୁk~, ‘ତୁ ମ
ପାଇଁ ଜକୁ େଦାଷୀ େବାm ମେନ କ େର ଦ େହ~, େତଣୁ ବଟିକା ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇ
େଦଇkm’ େରଖା ଜ ଲୁ ହ େପାେଦଇ କହୁk~, ‘ଆଉ Cେନ େସ ବଟିକା ଖାଇବ’
ପଶାକୁ ~ଗୁk~ େବାଧହୁଏ ସବୁ j ସାମାନ' େହାଇଯିବ ଘର ତରୁ ସଯ
ୂ ' jରଣ
अପସ ଯାଉk~ େବାଉ ସ'ାପ ଜାEେଦଇ ଘ{ି ବଜାଇ ପ ୂଜା କରୁ k~ େବେଳ େଶଯେର
େଶାଇରk~ ପଶା ଆଉ ତା ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦଉk~ େରଖା, ପଶା ଆn ବ କେଦଇ
अନାଗତ ଭ!ଷ' !ଷୟେର ା କବାେର ~ଗିk~

Aମା ନଗର, ବ ହFପୁର,
୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା,
ଇେମଲ୍ - aahwaan@gmail.com
େଫାନ୍ - 9040985463

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ସମୀା : ଏକା ଏକା ହୃଦୟ
ଜୟୀ େବେହ
‘... ମଁୁ ଜକୁ େଜ ଭଲ ପାଏ ଏkପାଇଁ ଜ ପାଇଁ କ!ତା
େଲେଖ ମଁୁ କ!ତାକୁ ଭଲ ପାଏ େସkପାଇଁ ମଁୁ କ!ତା େଲେଖ ମଁୁ
କ!ମାନ-ୁ ଭଲପାଇ କ!ତା େଲେଖ କ!ତା ପଢୁ kବା अେନକ ମୁÐ
ପାଠକ ପାଠିକା- ପାଇଁ କ!ତା େଲେଖ ଜ ତେର ଜକୁ
ଏକୁ ଟିଆ ପାଇ କ!ତା େମା କଲମରୁ ଝ ସାkଭE ରେହ େବେଳ
େବେଳ ମନ ତେର , ଆଶା, ଶା, ©ବନର ସୁଖଦୁ ଃଖ
´ଇଆଲୁ अ, ମନ ତର अମାନ ସାମାନ, ହୃଦୟର ଭଲପାଇବା, େଯେତ ସବୁ ©ବନର
େକାହେମାହ ଉବୁ ଟୁବୁ pବନା କ!ତାର ରୂପ ଏ ରୂପ େନବାକୁ ବାu ହୁଏ ହୃଦୟ େଖାm
କାହାକୁ ଭଲପାଇେଲ କ!ତା େଲେଖ ଆଦ' େଯୗବନର ଏକ ତରଫା େପମରୁ କ!ତା େଲଖା
ଆର ବfମାନର ସାଂସାକ ସକରୁ କ!ତା େଲଖା ଏ ଯାଏଁ lm ଏବଂ ଆଶା ଆଗକୁ
lmବ’ ଏପ ଏକ ଉିରୁ ଜର େଲଖୟ अବ'ି ଆର କkବା କ! pଗିରଥୀ
େବେହ ପାଠକମାନ-ୁ େଦଉଛs ତା-ର ପଥମ କ!ତା ସଂକଳନ ‘ଏକା ଏକା ହୃଦୟ’
j ବଷ ତେଳ େଲଖା ଯାଇkବା କ!ତା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସାଂପକ ସମୟେର େଲଖା ଯାଇkବା
j କ!ତାକୁ େନଇ ଏ ସଂକଳନ ସମୃ େହାଇ ସଂକଳନର ନାମକୁ ଯଥାଥ କବା ପାଇଁ
କ! ଜ ହୃଦୟକୁ ରnେଦଇଛs କ!ତା ମାନ-େର ଆର କଛs କ!ତା ‘କାମନା’ରୁ
େଯଉଁଠି କ! େଲnଛs, ‘... େମା ଜ'ର ସୁନାର ମହଲ / ଏେବ ! अେପାେର ତା ପାଟଣୀକୁ /
ତୁ େମ j କାମନାର ନାୟିକା / ସେଜଇଛ अନ'ର େଶଯକୁ ...’ ଏ କ!ତାେର अପାିର କଥାକୁ
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ସୁର pଷାେର କବାର ସଫଳ ପୟାସ କଯାଇ अ ସରଳ ଆଉ ସୁର pଷାେର କ!
ଜଣାଇଛs େଯ ମିର अ j ତାହା େଦA ଶନ
ୂ ', ଚଉ अ j େସଠି ତୁ ଳସୀ ନାହ`, ସୁନାର
ମହଲ अ େହେଲ ପାଟଣୀ ନାହାs ଏପ ଧାେର ପେହEକା, अେନଷଣ, ରିତା, ପତାକା
ଆC କ!ତାକୁ ରୂପେରଖ Cଆଯାଇ
ସଂକଳନର अଠରତମ କ!ତା ‘ହୃଦୟ’କୁ ଯC ଆେମ
େଦnବା ପିୟ ଓ ପିୟା ତେର kବା ଆ!ଳତାକୁ अ ଜର ସହ
େଲnଛs କ! େବେହ େସkେର अଭୂ ~ ବୟସେର ସF Ê
ହ?ଯିବାର, େପମକଥା ସବୁ ଭୁ ଲ୍ େହାଇଯିବାର ଏବଂ ମନ କଥା
ନ କପାବାର ପୀଡ଼ାକୁ अ ଖୁଣ pବେର ଶÔ Cଆ
ଯାଇ େସkପାଇଁ କ! ଶÔ େଦଇଛs, ‘... େଯେତ ମନ କଥା
କନ ପାm / ©ବନ ପୃ<ାେର େଲଖା େହାଇ / ତୁ େମ େଦଖା
େହେଲ ଏକା ପଢ଼ି ବା / େମା ହୃଦୟର କଥା କହୁ’ ବର
ଶିେନାମାକୁ ଯଥାଥ କରୁ kବା କ!ତା ‘ଏକା ଏକା’ ପୃ<ା ୫୪େର bାତ େହାଇ ଯାହା ଏ
ସଂକଳନର େଶ< କ!ତା କେଲ अତୁ 'ି େହବ ନାହ` କ!ତାେର କ! କଛs, ‘... ତୁ ମକୁ
ବୁ ଝିପା େବାm ତ ର ମଁୁ ଏକା ଏକା / ତୁ ମକୁ ନାୟିକା କ େବାm ତ ର ମଁୁ ଏକା
ଏକା / ତୁ ମକୁ ମୁା ମାଗି େବାm ତ ର ମଁୁ ଏକା ଏକା / ସFÊେର ଜEବାକୁ ମଁୁ ର ଏକା
ଏକା...’ ଏଠି ପାଣପିୟା ସା? ଏକ अବୁ ଝା ପେହEକା, ସାକା, अଗଭୀର ସାଗକା ଓ ସFÊର
ଶାମୁକା େକବଳ ‘ଏକା ଏକା’ କ!ତାକୁ େଶ< କବା ଠିକ୍ େହବନାହ`, ତାହା ସହ ‘ତୃ ା, ମୁି,
ଜରତା, ପେହEକା, अନ'ର, Ìଶ, ହୃଦୟ ଆC କ!ତା ସଂକଳନକୁ ପାଣବ କ ଯାହା
ସାଧାରଣ ପାଠକଟିଏ ମu ପଢ଼ି େଲ ପଶଂସା ନ କ ରପାବ ନାହ` ୫୫ଟି କ!ତାକୁ େନଇ
ପୁତ ଏ ସଂକଳନଟି କ!-ର ପଥମ କ!ତା ସଂକଳନ େବାm !ଶାସ କହୁଏନାହ` ଧା
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ

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

70

ଦଶମ ବଷ, ନବମ ସଂଖ'ା
େସେ45ର, ୨୦୧୫

www.aahwaan.com

ଉନF, ଗଭ p ଉନF େଯଉଁମାେନ କହs ଆଧୁକ କ!ତା ବୁ ଝି ହୁଏନାହ`, େସମାନ-ୁ କ!
େବେହ- ‘ଏକା ଏକା ହୃଦୟ’ अବଶ' ପଢ଼ି ବା ଉତ
ସଂକଳନଟିେର ଏମି େକେତ ଶÔ ସୁର pେବ େଯାଡ଼ା ଯାଇ, ଯାହା ପରବfୀ ସମୟେର
ପାଲଟି अଭୂ ~ କ!ତା ଏମି େକେତ ଉଦାହରଣ ମଁୁ ଏଠି ଉେଲÃ ଖ ନ କ ର ପାରୁ , ଯାହା
!ଦଗ୍ଧ ପାଠକ- ମନେର अେନକ Cନ ଧ ଉ¹ୀ!ତ ରବ େଯମିj,
‘... ତୁ େମ ପ କkଲ / େମା ବାହୁ ବ ତୁ ମ ପାଇଁ ଘର / ମୁକୁE ପାନ ତୁ େମ େମା ସFÊରୁ /
େକମି େହm ମଁୁ ପର (କ!ତା अନ'ର)...’
‘...ପଟିଏ ଜାE ତୁ ମ ବାଟକୁ lହ` / ଏ ପ େକେବ ! mବ ନାହ` / େଯଉଁ ସର
ୂ ୁ ଜକୁ େଖା?
ବାହାଛ / େସ ଆଲୁ अ अନ'ଠି େଦnବ ନାହ` (କ!ତା अେନଷଣ)...’
‘...ମଁୁ ମହ ମହ ବାସୁ / ଏ ତୁ ମ ଆm£ନର ବାସ¤ା / ତୁ େମ ଯC ଃଶÔେର ଆସିନଥା / େମାର
j େମ{ିଥାା ତୃ ା (କ!ତା ତୃ ା)...’
‘...ଫଗୁଣର ନୁ ଆଁ ନୁ ଆଁ ମୁହଁ / ହେଜଇ ଜକୁ ଭ େଯୗବନେର / ପଥମ ବଷାର ମାଟିଗ ଆଉ
ନାହ` / ତୁ େମ lm ଗ~ପେର (କ!ତା ଫଗୁଣ)...’
‘... ମନ େଯୗବନ ଏକ ଯଉଘର / ଜEେଲ mବ ନାହ` / ଥରଟିଏ ଆସି ଆପଣାର କୁ ହ / अDତ
ଭୁ m! ମୁହ` (କ!ତା अDତ)...’
‘... ତୁ ମ ´ର େକାହ ଖସିପଡୁ  େହାଇ / େମା ଆnର ଲୁ ହ / अେପାର ଯ·ଣା ~େଗ େକମି /
କ! େକମି କୁ ହ (କ!ତା େକାହ)...’
‘... େକଉଁ ବେନ ହ?ଗଲ / ତୁ େମ ସFÊର ଶାମୁକା / େସ ସFÊେର ଜEବାକୁ / ର ମଁୁ ଏକା
ଏକା...’
ସୂା, ସାu, अେନଷଣ, ତୃ ା, ରିତା, ପୁÞିତା, ପ
ୂ  ତା, ମଧୁମୟ, ଶବଦ, ଆm£ନ,
अଗଭୀର, ମୁକୁଳା, ଜଜର, Ìଶ, Ìନ, ଉ°ନ¤ , ବାସ¤ା, अଜର, େପମହ¤, ପଛ!, ବସ,
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अନୁ ଗ, अି ତ, ମାଖୀ, ଗÃା, ଜୁ ଇ ଆC अେନକ ଶÔର ସୂ ସଂକଳନଟିେର ଚମ¥ାର
ପେୟାଗ କ!ତା ସବୁ ର ଯଥାଥତା ଏବଂ pବକୁ ପ
ୂ  ତା େଦଇପା ସମ କ!ତା ଆକାର ୁଦ
j ତା ତେର ର pବନାର अଗଭୀର ସାଗର, ପାଇବାର େମାହ, ହେରଇବାର ଆ!ଳତା,
ଭଲ ପାଇବାର !ଶାଳତା, अେପାର अନ ସୀମା
କ! ଶୀ pଗିରଥୀ େବେହ- ଜନF ଗାମ ?ଲÃ ାର ସାତ' ସଂ}ୃର ଗଁା ଲ£େଳଶର
ଠାେର ମଇ ୧୨ ତାଖ ୧୯୮୭ ମସିହାେର ପିତା କପିଳ େବେହ ଏବଂ ମାତା ରୁ କୁ ଣୀ େଦ!ଔରସରୁ ହୁଏ ପିତା ଜେଣ ପସି ପା~ ଗାୟକ ଏବଂ ପବାରେର କ! ଓ କଳାକାରବାହୁଲ'ତା କ!- ଉପେର ପpବ ପକାଏ ପି~Cନରୁ କ!ତା ପ ତା-ର ଆଦର ର ଆସି
ଗଁାର ମେନାରମ ଦୃ ଶ', େଗାଧୂEର ~mମା, mକାର !ଶାଳ େଢଉଭ ଜଳଶି, ପୀମାନକାକE, ଶାEଆ ନଈର ସୁअ ଏବଂ pେଲରୀ ପାହାଡ଼ର ସବୁ ଜ ବନା କ!- ପp କୁ େଦଇ
ନବCଗ କ!ତାେର अଗଣା ମାଟିର ଚଉ, େକଉଁ ବେନ ହ?ଗଲ, ଝାßା ଝାßା ପାହାଡ଼, ଜହ¤
, ମହ ମହ ବାସ¤ା, अଗଭୀର ଫୁଲୁ ଫୁmଆ ନଈ, ଗଛ ସା ଚେଢ଼ଇ ବସା, ସବୁ ଜ!ନ ପତ,
େମଘା°ନ¤ ଆକାଶ ମଧୁକଢ଼ା ଫଣା, अସଜଡ଼ା ଭୂ ମି, ଧୁ ଧୁ ଖ, ଦାସା ହୁ ଆCର ବ'ବହାର
ତାର ପତ' ଉଦାହରଣ
୫୫ଟି କ!ତାକୁ ୬୮ ପୃ<ାେର ବାି ଆଧୁକ କ!ତାର ଏକ ନୂତନ ସାବନାକୁ
ଜନFେଦଇଛs କ! ଶୀ େବେହ ପକାଶନ ଦାୟିତେର अଛs अନ¤ ପ
ୂ  ା ପକାଶ, ବ ହFପୁର
ସଂକଳନର ମଲ
ୂ 'ମାତ ଷାଠିଏ ଟ-ା ପେଶଷେର କ! ଶୀ pଗିରଥୀ େବେହ- କାବ' ଭାର
ଆହୁ ସୁଦୃଢ଼ େହଉ ଏj ହ` ଶୀ ଜଗନ¤ ାଥ- ଠାେର ପାଥନା
ମାଫତ - ଲଛମନ େବେହ,
ମାଳୀସା, ଆ-ୁ m,
ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା
େଫାନ୍ - ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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अନାବନା ?
अନୁ ପମ େବେହ
୧. अନା :ହଇେର ବନା! କଲୁ େଦn ଯC ସମୁଦ ପାଣି ଲୁ ଣିଆ ନ
େହାଇ ମଧୁର େହାଇଥାା ତାେହେଲ କ’ଣ େହାଇଥାା?
ବନା :େସkେର ପିୁଡି ~ଗିଯାଇଥାେ 

୨. अନା େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସି ପହି~ ବନା ର ଜଳnଆ େଦାକାନେର
 अନା: ଆେର ବନା! େଦଲୁ ଦୁ ଇଟା ମଷ
ୂ ା ମ 
ବନା: ତୁ କଣ ପାଗଳ େହଇଗଲୁ jେର?? ଏଠି !ଷ ନୁ େହଁ ଖାଦ' ମିେଳ 
अନା: ହାଃ... ହାଃ... ଆେର ବନା  ମଁୁ େମା େପଟ ତର ମଷ
ୂ ା-ୁ ମାବା ଓଷଦ ମାଗୁ 

୩. अନା (େଫାନ୍େର): େସପେଟ ପାଗ େକମି jେର, ବନା ?
ବନା : କହ େର pଇ  ବହୁତ ଗରମ  ବଷା ଜମାରୁ ନାହ` 
अନା : ବଷା ଆଉ ଥାଆା j?? େସ ତ अନୁ ଭବ ପାଖେର 

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ବ'£କ! ମିର୍. अସାଳ (କୁ ତୁ କୁ ତୁ )

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନର ଆଗାମୀ ସଂ}ରଣ अେ¯ାବର ମାସେର ପକାଶିତ େହବ | ଜ
ା mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ ଆମ କଟକୁ ପଠା |

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

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା :

ଠି ମାuମେର େଲଖା େପରଣ କବା ଠିକଣା

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ସାଦକ, ‘ଆହାନ ଇ-ପକା’
Aମାନଗର, ୨ୟ ଗE, ବ ହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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ଆହାନ ଇ-ପକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପକାଶିତ ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସଂପ ୂ ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶିତ
ସାତ' ଇ-ପକା ଏହା ପେତ'କ ମାସର ପଥମ ସାହେର ପକାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ
 ବାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ}ରଣମାନ ମu ପକାଶିତ ହୁଏ
େବେଳ ପଜ
ୂ ା ପବପ
ଓଡ଼ି ଆ ସାତ'ର !ନ¤ !pଗ ଯଥା, ଗ¡, କ!ତା, ପବ, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ ମଣ
କାହାଣୀ ଇତ'ାC ଏkେର ପକାଶିତ ହୁଏ
ଏ ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାତ'କାର-ୁ
େପାÉାହନ Cଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ ପକା ଃଶୁ

!ତରଣ ମିf ଉ&ି େତଣୁ େଲଖକ,

େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପକାରର େପାÉାହନ ଶି Cଆଯାଏ ନାହ` ପାଶମିକ ଆଶା କରୁ kବା
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତପକାକୁ ପଠାଇ ପାେବ
ଏ ପକା ପେତ'କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍େର ଃଶୁ

ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲµ େହାଇଥାଏ

ପାଠକ lହ`େଲ ଏ ପକାର େଗାଟିଏ ପmପି ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍େ~ଡ୍ କ ପାେବ
େଲଖକ େଲnକାମାେନ ଜ କୃ  ଆମ କଟକୁ

ଡ଼ାକା j5ା ଇ-େମଲ୍ ା

ପଠାଇପାେବ ଡ଼ାକ ା ପଠାଉkେଲ ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶେର ଭୁ ଲ
ହାରେର େଲn ପଠା, j5ା ଟାଇପ୍ କ ମu ପଠା ଇ-େମଲ୍ ା ପଠାଉkେଲ େଲଖାକୁ
େଲn ସାବ ପେର }ାଂ କ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା
ଆହାନର ପକାଶନ ସଂପ
ୂ  ପେବଶ अନୁ କୂଳ, କାରଣ ଏହାା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ
େହାଇଥାଏ, େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ` ଆେମ ପେବଶ ପଦୁଷଣ !େଧ କରୁ 
ଆହାନ ଇ-ପକାେର େଲଖା ପକାଶିତ କବାପାଇଁ ଯC ଆପଣ ଇ°ୁକ େତେବ ଜ mnତ
କୃ କୁ ଆପଣ ଆମ କଟକୁ ପଠା େଯେହତୁ ଏ ପକା ଇ{ରେନଟେର ପକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ
ପେତ'କ ମାସେର ଶହସାକ ଓଡ଼ିଆ- କୁ 'ଟରେର େଶାpପାଏ େତଣୁ ଏ ପକାପାଇଁ େଲଖା
ମu ଇ{ର୍େନଟ ମାuମେର ହ` ଗହଣ କଯାଏ  ଯC ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ା ଆମ କଟକୁ

ଏ ଇ-ପକା ଆହାନ ଓଡ଼ିଆ ପବାର ା ସୂ ଃଶୁ
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େଲଖା ପଠାଇ ପାେବ ନାହ`, େତେବ ଆପଣ ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶେର ମଳ
ହାରେର େଲn ଆମ କଟକୁ ମ¤ ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାେବ

ଡା େଜ'ା ପସାଦ ପ+ନାୟକ
Aମା ନଗର - ୨ୟ ଗE
ଆ5ପୁଆ, ବ ହFପୁର - ୭୬୦୦୧୦
ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦
ଯC ଆପଣ ଇ{ର୍େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ ଜ େଲଖାକୁ
ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁେକାଡ଼ ଫ{େର ଟାଇପ୍ କେବ ଯଥା अପା ଓଡ଼ି ଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ
ଟାନ୍ସ୍mେଟେରସନ୍) କ Microsoft Word Document େର ଆମ କଟକୁ ପଠା, j5ା
େଲଖାକୁ }ାନ୍ କ େଜପିଇ? ଫମା ଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ ପଠା | ଆମ ଇ-େମଲ୍
ଠିକଣା େହ~ - aahwaan@gmail.com
ଏ ପକା ଉନ¤  େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା କାମ'

|

ଧନ'ବାଦ

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

https://www.facebook.com/odiaparibar

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