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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗIକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ[ େଲଖାର 

ମାନ ଏବଂ Lଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କ�ଯାଇଥାଏ 

େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ_�ବ' / ଦାୟିତ�  ର�ବ 

ନାହ[, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା �େ&�ଶ Gଆଯାଇନାହ[ 

େଲଖାେର Gଆଯାଇcବା !dର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ�, ତାହା ଉପେର 

ସ�ାଦକ efା ପ�କାଶକ- ସହମ
 ର�ବ େବାg େକୗଣସି ghତ �ୟମ 

ନାହ[ ଯGଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ Lବେର ପଢ଼k ଏବଂ ବୁଝିବା 

ପେର ହ[ ପ�କାଶିତ କ�ଥାk ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�
ଶତ ସତ'ତାର ଦାE 

େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିcବା !ବାଦର 

ଉ_ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏcେର ସ�ାଦକ efା 

ପ
�କାର େକୗଣସି ଉ_ରଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ[ 

 ଏ� ପ
�କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- ghତ अନୁମ
 

!ନା अନ' େକୗଣସି ମାnମ (ପତ�  ପ
�କା / ଗଣମାnମ / ସfାଦପତ�  

ଇତ'ାG)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଏକ अପ�ଧ ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�
 

!େଶଷnାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ dହ[େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ ପ�dର 

େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇcବା ପୃAାମାନ-ର ପ�
r! 

ଗଣମାnମ ବା ଇsରେନଟେର େଦଇପା�େବ ଏଠାେର ଆେମ अନୁେ�ଧ 

କ�ବୁ େଯ େଯେବ ମn ଆପଣ ପ
�କାର େକୗଣସି अଂଶ ଇsେରେନଟ / 

େଫସବୁକ / ଟି� ଟରେର ପ�ସାର କରୁଛk, ଦୟାକ� ଆମ ପ
�କାର 

େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲxଖ କ�ବାକୁ ଭୁgେବ 

ନାହ[ 
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ତା�ଖ ବଦIଯାଏ 
Gନ ସବୁ ର�ଥାଏ େଯମି
 େସମି
 

ଆଶା ମେନ ଘର ବାେz 
ବଦେଳ� Gନ ଆଉ �
  

ନୂଆବଷ� ଆେଣ ମେନ अଜସ� ହରସ 
ଆଶା ଆଉ ଉ&ୀପନା 

ସବୁ ଦୁଃଖଭୁg ହସେର !ତାअ 
େହାଇଯାअ ଆନମନା 

 
ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା ତରଫରୁ ସମ{ 

ସା�
'କ ଓ ପାଠକ-ୁ ହା&|କ 
ଶୁଭକାମନା ଓ अ}ନ~ନ 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

5 

ସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁ    ୮ 
ନୂଆ ବରଷ     ୧୨ 
ଲୀନା ମହାk 
େହ ନୂଆ ବଷ�    ୧୩ 
ଶ�ୂନାଥ ଦାସ 
ସ� ବ�ବାର କଳା    ୧୪ 
ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 
ହା�ବାକୁ େ�ଡ଼ା ବାହାନା   ୧୬ 
ପ�କାଶ ର�ନ ପ�ଡ଼ା 
�~ଯୁ�     ୧୭ 
ମଧୁସିJତା ପ+ନାୟକ 
अେପ�ା ର�� େମାର   ୧୯ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
ଏଇ ତ �ବନ    ୨୦ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
ମକର, ଏ ପଣୂ' 
c    ୨୧ 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ପୁନଜ�ନJ  ନାହ[    ୨୫ 
ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
ଦୁଲ�ଭ ମାନବ ଜନJ     ୨୬ 
ପ�େବାଧ ଚ~�  ମୁଦ� ା 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ମଁୁ       ୨୯ 
ପ�େବାଧ ଚ~�  ମୁଦ� ା 
ବ~ଇ େତାର ଚରଣ    ୩୨ 
�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 
ବଡ଼Gନ     ୩୪ 
ମିନH ପ�ଧାନ 
ଦୁଇଟି �ୁଦ�  କ!ତା    ୩୬ 
अନୁପମ େବେହ� 

େନାଟି େପ�ମଗୀ
    ୩୮ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
ଇୟାଡ଼ୁ ସିଆଡୁ (ସfଲପୁରୀ)  ୪୦ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
Lଉଖାଏ �gକା    ୪୧ 
ମେହ~�  ପ�ତାପ ସ�ାଇଁ 
ଆମ� ଗଁା     ୪୨ 
ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
େମା ଗଁା     ୪୪ 
ଇଂ ଶାରଦାପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 
ତୁମ ପାଇଁ ମଁୁ     ୪୭ 
ଶୁଭସିJତା େବେହ� 
ଏକରୂପୀ ଜଗନ� ାଥ    ୪୮ 
अଖ� 

େନାଟି अନାମିକା କ!ତା   ୪୯ 
ଡା ସz'ା�ଣୀ 
�ପାଠୀ 
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ବାଘ ମା
�     ୫୩ 
�ପକ ଷଡ଼�ୀ 
ମଁୁ ଓ ମାଆ     ୬୦ 
ପାରମିତା ପାଣିଗ�ା� 
କୃ�ସାର ମୃଗ    ୬୨ 
ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହ� 
ଡି.ଏନ୍.�ଓ ଆଉ ନାହାk   ୬୭ 
ମୀନେକତନ ପ+ନାୟକ 
ଭୀମ୍ : ମୁଦ� ା!�ନ କାରବାର  ୭୫ 
ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
!ମୁଦ� ୀକରଣ ଓ Lରତ   ୮୨ 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
କା�ିକାେବରୀ ଓ �ମଶ-ର �ୟ  ୯୦ 
ଗେବଷିକା ର�ିତା ପାତ�  
େମgଆପୁ+ି �ଧାେଗା!~ ମ~ିର  ୯୫ 
g��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
କୁରୀ
 ଓ ସଂ�ୃ
    ୧୦୦ 
ବାଲJ ୀe ନାୟକ 
ପୁ{କ ସମୀ�ା    ୧୦୫ 
ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁ    
ନୂତନ ବଷ�ର ଶୁଭ अ}ନ~ନ 
 ପୁଣି ବଷ�ଟିଏ !
ଗ� अେନକ ସୁଖଦୁଃଖର ମୁହୂ_�, 

ନୂତନ ସ�ାବନା, अେନକ ହତାଶା ଓ ��ଶା େଦଇଗ� 

ଏଇମି
 ତ ହୁଏ! ତା�ଖ ବଦIଯାଏ, େହେଲ Gନ ସବୁ େସଇମି
 

ଥାଏ ହଁ, e� Gନ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ମନେର ସ�ାର 

େହାଇଥାଏ, େହେଲ �େର �େର େସ ସବୁ ଆଶା ଧIୂସାତ 

େହାଇଯାଏ, କ'ାେଲ�ରେର ମାସ ଓ Gନ ବଦIଯାଏ ଏମି
 

अେନକ ବଷ� ଆସି� ଓ ଯାଇ�, ସବୁବଷ� ମନେର ଆଶା ଓ ସ�ାବନାର ସ�ପ� 

ଘର କ��, e� ଆଶା ପରୂଣ େହାଇ� ଆଉ e� ଆଶାେର ହ[ ର�ଯାଇ� 

अେନକ ଦୁଘ�ଟଣା ମନକୁ ଆଘାତ େଦଇ�, अେନକ ନୂତନ ଘଟଣା ମନକୁ 

ଆନ~ିତ କ�� ସବୁବଷ� େସଇ अ}ନ~ନ ଓ ଶୁଭକାମନାର Gଆ�ଆ e� 

େସମି
 dg� !ଶ�େର ଶାk, ସମ{-ୁ େସ�ହ ଓ ସ�ାନ, ସମ{- ପାଇଁ 

अଜସ� ଖୁସିର କାମନା ସ�ତ ଉପ�ାପନ କରୁ� ଚIତ ବଷ�ର ପ�ଥମ ସଂ�ରଣ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

 !ଗତ ସଂ�ରଣେର ପ�କାଶିତ e� େଲଖା !ଷୟେର ପାଠ�ୟ ମତାମତ 

ଆମର ହ{ଗତ େହାଇ� ମତାମତ ଯାହା ! େହଉନା କାହ[e, ଭଲ �ଗୁ� େଯ 

अେନେକ ଆହ� ାନକୁ ପଢିଛk ଏବଂ �ଜସ� ମତ େଦବାକୁ ଭୁgନାହାk ସବ�ା�କ 

ମତ େହତୁବା� େଲଖକ ବାଲJ ୀe ନାୟକ- ଦୁଇଟି େଲଖା ବାବଦେର ମିI� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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LରHୟ େପୗ�ଣିକ କଥାବ{ୁକୁ େହୟ�ାନ କ� ଏ� ସବୁ େଲଖା ପ�କାଶିତ 

କ�cବା କଥା କ� अେନେକ େ�ାଭ ପ�କାଶ କ�ଛk ସମ{ ପାଠକ 

ପାଠିକା- ମତକୁ ଆେମ ସ�ାନ େଦଉଛୁ, e� ଶ�ୀ ନାୟକ େଲhcବା େଲଖା 

ସ�ୂ��ତଃ ତା-ର �ଜସ� ମତ ଏବଂ ପ�େତ'କ ବ'�ି- �ଜସ� ମତ ଥାଏ, ମତ 

ପାଥ�କ' େହବା ସ�ାL!କ େଯମି
 ଆେମ अ!ଶ�ସ' ଘଟଣା ମାନ- ଉପେର 

!ଶ�ାସ କ�ଥାଉ, େସମି
 େସ ମn !�ାନ ସ�ତ ଘଟଣାମାନ-ୁ ହ[ !ଶ�ାସ 

କ�ଥାk ଭୂତେପ�ତ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆେମ ବଡ଼ େହାଇଛୁ, େତଣୁ ଭୁତେପ�ତ 

କଥା ପଡ଼ିେଲ ଆେମ ଡ�ଯାଉ, େହେଲ େସ ସବୁ !�ାନ ସ�ତ ନୁେହଁ, ଏହାକୁ 

େଲଖା ମାନ- ମାnମେର ପ�କାଶ କ�ବାେର େକୗଣସି ଆପ_ି ନାହ[ ଆହ� ାନ ଇ

-ପ
�କା ସବୁପ�କାର ��ାଧା�କୁ ସ�ାନ ଜଣାଏ ଏବଂ େଲଖା ପ�କାଶିତ 

କ�ଥାଏ ସ�ାଦ�ୟ ତୃଟି େଯାଗଁୁ !ଗତ ସଂ�ରଣେର अେନକ େଲଖକ- 

ଠିକଣା ଆେମ ପ�କାଶିତ କ�ପା� ନcଲୁ, ଏ� ସଂ�ରଣେର େସ� ତୃଟି 

!ଷୟେର !େଶଷ nାନ Gଆଯାଇ� ଆପଣ- ମତାମତ ଆପଣ େଲଖକ- 

ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂପକ� କ� ଜଣାଇପା�େବ ଏବଂ ଆେ�ଚନା କ�ପା�େବ 

!ମୁଦ� ୀକରଣର ପdଶGନ 
 ନେଭfର ଆଠତା�ଖେର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେର~�  େମା�- ଆହ� ାନେର 

୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟ-ା ମୁଦ� ା ସ�ୂ�� Lେବ अଚଳ କ�Gଆ ଯାଇc� 

େସେତେବେଳ ଶ�ୀ େମା� ସଚୂନା େଦଇcେଲ େଯ ୫୦ Gନେର େସ ପୁଣିଥେର 

अଥ��
କୁ ସଚଳ କ�ଇେଦେବ !ଗତ ବଷ� ଡିେସfର ୩୧ ତା�ଖେର େସ 

ମିଆଦ େଶଷ େହାଇଗ� ବ'ା- ମାନ- ସ��ଖେର ଲfା ଧାଡ଼ି ଆଉ 

େଦhବାକୁ ମିଳୁ� ସତ, େହେଲ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଏେବ ମn ଟ-ା ବାହାର କ�ବା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଏକ କ�କର ବ'ାପାର େହାଇଯାଇ� ପ�ାୟ ସମ{ ଏଟିଏମ୍ ରୁ େକବଳ ୨ 

ହଜାର ଟ-ିଆ ନୂଆ େନାଟ୍ ବାହାରୁ�, ଯାହା ଖୁଚୁ� ବ'ାପାରକୁ କ�କର 

କ�� अବଶ' ନୂତନବଷ�ରୁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଟ-ା ବାହାର କ�ବା େକାହଳ 

କ�ଯାଇ ୪୫୦୦ କ�ଯାଇ� ଏବଂ अେନକ ଏଟିଏମ୍ େର ନୂଆ ୫୦୦ ଟ-ିଆ 

େନାଟ୍ ବାହାରୁ� ତଥାପି अେନକ �ାନେର अଚଳାବ�ା ଜାରୀ ର�cବା କଥା 

ଗଣମାnମେର ପ�କାଶିତ େହାଇ� ହୁଏତ ଆଉ ମାେସ ଦୁଇମାସ }ତେର 

ସବୁe� ପବୂ�ପ� େହାଇପା�ବ ଆେମ ସରକାର- ଏ� ପଦେ�ପକୁ ପ�ୂ� 

ସମଥ�ନ କରୁଛୁ 

 !ମୁଦ� ୀକରଣର ପdଶ Gନ ସମା� େହବାପବୂ�ରୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ େମା� 

କ'ାସେଲସ୍ ଟ� ାନ୍ େଜ ନ୍ (ମୁଦ� ା!�ନ ବ'ାପାର)କୁ େପ�ା¡ାହନ େଦବାପାଇଁ 

ସରକାରୀ Lବେର ଏକ େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ (BHIM) େଦଶବାସୀ-ୁ ଉପହାର 

େଦଇଛk ଏ� ଆପ୍ ମାnମେର ଆପଣ ସହଜେର ଟ-ା େଦଣେନଣ 

କ�ପା�େବ ଏହା �ା� େ�କମାେନ ଆଉ ଏଟିଏମ୍ ର ଧାଡ଼ିେର �ଡ଼ା େହବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ନାହ[ अବଶ' ଏହାପବୂ�ରୁ अେନକ େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ େସ�ପ� େସବା 

େଯାଗାଇ ଆସୁcେଲ, ତଥାପି अେନକ ବ'ାପାରୀ / ବ'ବସାୟୀ ଏ� ସବୁ 

ମାnମେର ଟ-ା େଦଣେନଣକୁ अସ�ୀକାର କରୁଛk େସମାେନ ଏହା କାହ[e 

କରୁଛk େସ� !ଷୟେର ଏକ ଆେଲଖ' ଚIତ ସଂ�ରଣେର ପ�କାଶିତ 

େହାଇ� ଆେମ ସମେ{ ଯG ମୁଦ� ା!�ନ େଦଣେଦଣ କ�ବା ଏହା �ା� 

େଦଶକୁ अେନକ ପ�କାର �ଭ ମିIପା�ବ େସ ସବୁ !ଷୟେର !େଶଷ 

ଆେଲଖ' �¦ୟ ପଢ଼� େସ ଯାେହଉ, ସରକାର- �ା� ପ�{ା!ତ BHIM 

ଆପ୍ �¦ୟ �ଜ େମାବାଇଲେର ରଖ� କାରଣ ସରକାର େମାବାଇଲ୍ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ମାnମେର ଟ-ାେଦଣେନଣ କରୁcବା ବ'�ି-ୁ ପୁର�ୃତ କ�େବ େବାg 

େଘାଷଣା କ�ଛk ଏବଂ ସବ�ା�କ ଏକ େକାଟି ଟ-ାର ପୁର�ାର ମn େଘାଷଣା 

େହାଇ� eଏ ଜାେଣ, ନୂଆ ବଷ� ଆପଣ-ୁ ଆ¦ଯ�'ା��ତ କ�େଦବ� ତ ? 

 ଆପଣମାନ-ୁ ନୂତନ ବଷ�ର अ}ନ~ନ ଜଣାଇ ଉପ�ାପନ କରୁ� 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର ଚIତ ବଷ�ର ପ�ଥମ ସଂ�ରଣ 

 ଧନ'ବାଦ 

 ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ନୂଆ ବରଷେର ପାଦ େଦଇ ଆC 
�େଗ େମାେତ ନୂଆ ନୂଆ, 
ନୂଆ ସକାଳର ସୁେନg eରଣ 
କ�� େମାେତ eମିଆ 
 
ନୂଆ ନୂଆ �େଗ ସା� ଦୁ�ଆଟା 
ଖୁସିେର ଭ�� ସା� ସହର 
ନୂଆ �ବନେଟ ଡାେକ ହାତ ଠା� 
ପାଦ େଦବାପାଇଁ �ବେନ ତାର  
 
ନୂଆ ରୂପ ତାର ନୂଆ ର� ତାର 
ର�ବ ବରେଷ ସାେଥ 
ପୁରୁଣା Gନକୁ େଦଉ� !ଦାୟ 
ସମୟ ନୁେହଁ କା ହାେତ 
 
e� ଦୁଃଖ e� ସୁଖର ମୁହୂ_� 
ସାେଥ େନଇଯିବ dg 
ଆଣି େଦବ ପୁଣି e� ନୂଆ ଆଶା 
େଦବ ହୃଦୟେର ଭ� 
 

ଜଗତସିଂହପୁର 

ନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷ    

ଲୀନା ମହାk 



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 
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େହ ନୂଆବଷ�! 
ପ�ୀ
ର ସୁର} ହୃଦୟେର ଭ� 
ପୃcEକୁ ତୁେମ କର ପ�େବଶ ୧ 
ହାତେର ଧ�ଛୁ େକେତ ର�ଫୁଲ 
ଓଠେର ଭ�ଛୁ ପୁଲକ ହସ, 
ସଜାଡ଼ି ରhଛୁ ମକର dଉଳ 
ଚେଖଇବୁ ଆେମ େହାଇ ହରଷ; 
େହ ନୂଆ ବଷ� ୨ 
ପୁରୁଣା ବଷ�ର କଳା ଇ
ହାସ 
ଧଳା dଦରେର କ�ବୁ ନାଶ 
ଫୁଲର ର©ୁେର अତର ଢାIଛୁ 
ତୁମପାଇଁ ଯାହା ପ�ୀ
ର ଫାଶ; 
େହ ନୂଆ ବଷ� ୩ 
ମା’ Eଣାପାଣି ପାେଶ ଆମ अI 
ନୂଆ ବରଷର ନୂଆ ସେ~ଶ 
ଶାk - େମୖତ� ୀ - ପ�ୀ
 Lବେର ସମାଜ 
ପୁଲeତ େହଉ ଜନମାନସ ୪ 

ମୁଖ' ସ�ାଦକ, ‘अ}ଯାନ’ 
୧୭୫ - ଏ/୧, !ଶ�ଲ�Jୀ ତା� େ�ଡ଼ 

େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୦ 
ଦୂରLଷ - ୯୦୩୮୩୯୭୧୩୫ 

େହ ନୂଆବଷ�େହ ନୂଆବଷ�େହ ନୂଆବଷ�େହ ନୂଆବଷ�    

ଶ�ୁନାଥ ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ନାଗୁଣୀର ମଣି eଏ ପ�ା�େହବ 

ବ�ହJ  ��ାସ େକଉଁ ରୂପେନଇ ପ�
େଶାଧ େନବ 

�
 ପା� େହେଲ ଫ«�ା 

ଘେର ଘେର ବକ୍ ବାସ ଚ«�ା 

ଧା�ବା�କର ପ�ବହମାନ ଧା�େର अବଗାହନ କ� 

ଶାଶୁ େବାହୁ ସ}ଏଁ ପୁଲeତ 

େଦହ ପା’ ଭଲ େହବେବାg 

େଚ¬ େଖାଇ 

dଷପାଇଁ େପାଢ଼ବI େଦଇ 

!ଚ� ସରଳ !ଶ�ାସୀ ମଣିଷର 

अଧାଲୁd ଇ©ତ ଲୁିତ 

ଏଠି ସ� େହବାକୁ େହେଲ 

ପ�ମାଣ ରhବାକୁ େହବ ଚମ®ାରର 

ଆ¯ ଆ¯ େ�କ ପରଖk ତାକୁ 

ହୃଦେବାଧ େହେଲ ସ� େବାg କରk େଘାଷଣା 

ସ� ବ�ବାର କଳାସ� ବ�ବାର କଳାସ� ବ�ବାର କଳାସ� ବ�ବାର କଳା    

ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ମନ ସଫା ମଣିଷର େବାଧକୁ ସ�
 

େକଉଁ େଯ ସଭ'ତାର ପାଠ ପଢ଼ାk 

ତାହା ତା-ୁ ହ[ ଜଣା 

ସ� ବ�ବାର କଳା ଆମକୁ ମାଲୁମ अ� େଯ 

ଆେମ e� ସବୁ ଜାଣିe अଜଣା 

 

ମnଖ�ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ 

େକ~� ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨ 

ଦୂରLଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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L�ି L�ି ଯାଉcବା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା 
ସତେର L� କ�, 
ମେନ ମେନ େଯେତ ସଜାଡ଼ିେଲ ! 
େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ର�ଯାଏ !ଷମ�ି 
ଗୁ� ର�ଯାଏ ଶତୃର ଠିକଣା 
ଫଟା କା�କୁ େଯାଡୁ େଯାଡୁ !
ଯାଏ 
େLଦୁअର ଚ[ ଚ[ ଖ�େବଳ 
ପାଇଯାଏ େପୗଷର ଲfା �
, 
ଆତJ ୀୟତାର ର�େର �କ୍ ମିକ୍ କରୁcବା 
ମୁହଁ ମାନ- ଆଢୁଆଳେର 
ଯୁ�ର ନ ା ଆ-ୁଥାଏ �Aୁର, 
}ନ�  େହ�Lଇ ଓ ବାହାେହ� ଭଉଣୀ- 
କୃ
�ମ ଆଶ�ାସନାେର 
ଚଟାଣେର େ�ଟୁଥାଏ ତାIପକା ସଂପକ� 
�ମ�ଳୂୀ ଲତାକୁ ଗଛ ଗ�ି ଖାଇବାକୁ 
ସୁେଯାଗ େଦବାଠାରୁ େଢର୍ ଭଲ... 
ଆସୁ ପ�ଳୟ, ଆସୁ େଗାେଟ �ମ�ମ ଝଡ଼ 
ମାଟିେର ମିଶିଯାଉ ଘର, 
अ�ତଃ ନcବା ଘରକୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ 
ସ}ଏଁ L!େବ 
Gେନ ଏଇଠି c� ଆମ ଘର 
ଆେମ ସବୁ େଗାଟିଏ ଘରର ମଣିଷ 

�ଶିପ��ପ, अେଶାକନଗର, ବାେତା, େକ~ୁଝର 

ହା�ବାକୁ େ�ଡ଼ା ବାହାନାହା�ବାକୁ େ�ଡ଼ା ବାହାନାହା�ବାକୁ େ�ଡ଼ା ବାହାନାହା�ବାକୁ େ�ଡ଼ା ବାହାନା    

ପ�କାଶ ର�ନ ପ�ଡ଼ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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କାହ[e ଏ ମନ ସହ dg� େମାର अହରହ �~ଯୁ� 

ହତାଶ ହତାଶ Lବ ଚତୁଃପାେଶ�� କାହ[e ର��? 

ସବୁ ଥାଇ e� ନc� ପ� କାହ[e �ଗୁ�? 

ଏଇ अ�... ଏଇ ନାହ[ର ଉଠାପକା େଖଳ ଏ ମେନ କାହ[e 

dg�? 

ମରୁଭୂମିର ମ�ଚୀକା ପ� ସବୁe� ପ�େହIକାମୟ କାହ[e 

�ଗୁ�? 

ସମ{- ଚ�ୁଶଳୂ ଆC ମଁୁ େଯ କାହ[e େହାଇ�? 

ଆପଣାର L! �ଃସ�ାଥ� Lବେର କମ� ତ କ�g... 

କାହ[e ତା େହେଲ e� କ�ଗେଲ ମଁୁ େଯ ସବୁ ସ�ାଥ�ପାଇଁ ଏ ସବୁ 

କ��...? 

ଯାହା େମା ସାମଥ�' ମnେର c� େସ ସବୁତ କ�g... 

ତା’େହେଲ ମନେର େସମାନ- ସେ~ହର Eଜ କାହ[e ଭ��? 

ତଥାପି ସବୁ ଭୁg ସୁଖ ଟିେକ �ଜ ପାଇଁ ମୁଠାେର ଧ� ରhcg... 

ଆଶାc� �¦ିତ ବଦIବ Gେନ ଏ ବତାସର Gଗ 

େହେଲ େସ ତ c� ଖାg ଏକ ମିଥ'ା ପ�ବ�ନା 

ବତାସର Gଗ ତ �ୟk�ତ େହଉc� अନ'ର �େ&�େଶ! 

�~ଯୁ��~ଯୁ��~ଯୁ��~ଯୁ�    

ମଧୁସିJତା ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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କାହ[e? କାହ[e...? ର ଏ ଚକ� ବୁ'ହର ଚକାଭଉଁରୀ େଖଳେର 

େଖାC ବୁେଲ ଆC େମାର �ି
 अ� େକଉଁଠାେର... 

ପାଉନାହ[ କୂଳ e eନା� अବା କୂଟାhअ ସେୂତ 

ଜାଣି� ମଁୁ ତୁମ ସ}- ମନ ଗହନର କଥା 

ଭଦ� େ�କର ମୁଖା ପିzି ସମେ{ େଯ କରୁଛ ଛଳନା! 

େତଣୁ �ଜ ମନକୁ େଶଷେର ବୁଝାଇ କ�g 

ସବୁ େଦାଷ अ!ଗୁଣ େବାେଧ ତା’ଠାେର ହ[ अ� 

ତୁ େବାେଧ େସମାନ-ୁ ଭଲେର ବୁଝି ହ[ ପା�ନୁ 

ଏଠି ପ�
ବାଦ କ�ବା ନାହ[ େତା ସାnେର.... 

େସ ସ�ରକୁ ଦମନ କ�ବାଉ ଚତୁଃପାେଶ�� अଛk େଯ अେନକ ��ସ 

ହାହାକାର କ�ଉେଠ ଏ� अ�ମ�ନ... 

ଏ ମନ ସହ dg� େମାର अହରହ �~ଯୁ�... 

अହରହ �~ଯୁ�.... 

ବ� େହJ ଶ�ର ବାଗ, ଭୁବେନଶ�ର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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अେପ�ା ର�� େମାର 
େତା ପାଇଁ େକେତମଁୁ କ!ତା େଲh� 
�
 ଉଜାଗର ର� 
ମନ କାଗଜେର ସାଇ
 ରh� 
କ�ନାହ[ ତାକୁ ବ� 

େକେବତୁ ପଢିବୁ େମା ମନ କ!ତା 
େସକଥା ମଁୁ ଜାଣି ନାହ[ 
अ
 ଜତନେର ସାଇ
 ରh� 
ପ�ୟାେତା ପଢିବା ପାଇଁ  
ପଢିେଦେଲ କାେଳ ମନଟା େତାହର 
େମାପାଇଁ ବଦIଯିବ 
େମାେପ�ମର େସ� କ!ତାର ଧାଡ଼ି 
େତାେତ କାେଳ eଣି େନବ 

େସପାଇଁ ପି�ୟାେ� େଲhମଁୁ dg� 
େପ�ମର କ!ତା �
 
अେପ�ା କ�e dହ[ମଁୁ ର�� 
େହବା ପାଇଁ େତାର ସାଥୀ 

 

ସୁ~ରପୁର, ଉ_ରକୂଳ ହାଟ୍,  
ପ�ୀ
ପୁର, ଯାଜପୁର 

अେପ�ା ର�� େମାରअେପ�ା ର�� େମାରअେପ�ା ର�� େମାରअେପ�ା ର�� େମାର    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଦୁଃଖେର cେଲତ अବୁଝା ଆhରୁ 
 ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ ଝେର 
ସୁଖେର cେଲତ େଗା�ପୀ ଓଠରୁ 
 ହସର ମୁକୁତା ଝେର 

ମନ ଯG ଥେର L�ିଯାଏ େକେବ 
 ¯
େର ଭରଇ େକାହ 
ହସିବାକୁ େଯେତ େଚ�ା କେଲ ମn 
 ଶୁh� Gଶଇ ମୁହଁ 

ହସ  ହସ  cବା   ଖୁସିେର   ମୁହୁ_� 
        େବେଳ େବେଳ େଧାକା Gଏ 
ଖୁସି   ସମୟେର   ପହ�ାଏ   ଆଣି 
 ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଟିଏ 

ସୁଖ  ଦୁଃଖ  ଆଉ  ହସ  ଲୁହ ପ� 
 �ବନର अନ' ନାମ 
ଆମ� ସାcେର ସାେଥ ର�ବାଟା 
       अେଟ ପ� ତା- କାମ 

ସମୟ ସାcେର ତାଳ େଦଇ ଆେମ 
      dgବା �ବନ ଯାକ 
ସୁଖେର ହସିବା ଦୁଃଖେର କା~ିବା 
        ସାେଥ cବ ସୁଖ ଦୁଃଖ     

 
ସୁ~ରପୁର, ଉ_ରକୂଳହାଟ୍, 

ପ�ୀ
ପୁର,ଯାଜପୁର, ଦୂରLଷ  - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 

ଏଇ ତ �ବନଏଇ ତ �ବନଏଇ ତ �ବନଏଇ ତ �ବନ    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 



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 
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ମକର ସଂକ� ାk अେଟ ପଣୂ'
c 
େଦଶପାଇଁ ଆମ ଶୁଭ-ର 
ପୁ�ଣ େପାcେର ଏହାର ମହ_�  
େଲଖାେହାଇअ� ଭରପରୂ୧ 
ସାଂଖ' େଯାଗତ_�  ପ�ଣୟନକାରୀ 
କପିଳମୁ�େର Lରତର 
ଗୀତା�ାନ ମେn କୁେହ େଯାେଗଶ�ର 
‘ମୁ�- ମnେର ସିଏ ସାର’୨ 
ପାତାଳ ଗରେଭ ତପସ'ାେର ରତ 
!�ୁରୂପ ସଦା nାେନ ଥାଇ 
ଜଗତମ�ଳ �ତକାମନାେର 
ଆନ ଆଉ e� ନ Lବଇ୩ 
ସୁଷମାେର ପ�ୂ� ତା-ର ଆଶ�ମ 
େଦଖୁcେଲ ମନ ନ ¯ଡ଼ଇ 
Lଗବତେପ�ମ ମନେର ଉେଦ� କ 
ପାପତାପ େଯେତ ନାଶଯାଇ୪ 
କାମ, େକ� ାଧ, େ�ଭ ମେନ ନ ଆସଇ 
ଦୟାେର ହୃଦୟ ଭରପରୂ 
Lଗବତ ଗୁଣ �_େର !କେଶ 
ଏ� େସ� ଭୂମି Lରତର୫ 
ସଯୂ�'ବଂଶୀ �ଜା ମହାନ ସାଗର 
ଷାଠିଏ ସହସ� ପତୂ�  ତା’ର 
ବେଳ ବଳୀୟାନ ଏକରୁ ଆେରକ 

ମକରମକରମକରମକର, , , , ଏ ପଣୂ'
cଏ ପଣୂ'
cଏ ପଣୂ'
cଏ ପଣୂ'
c    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
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ଯୁବକସୁଲଭ Lବ େଘାର୬ 
ପାବନ अେଯାnା �େଗ ସେତ अଧା 
Cଣିବାକୁ ଏ� ମ�ପୁର 
ସାଗର କୁମର ଗେଲ ପାେପ }C 
ମଦମ_ ଗବ� अହଂକାର୭ 
େକେତ ନରପ
 େଦେଲ ମଥାପା
 
ବଶତା ସ�ୀକାର अେଯାnାର 
େଥାକାଏ ଲଢ଼ିେଲ ସ�ା}ମାନ େଘ� 
ଧ�ବ� େହ� ¯ରଖାର ୮ 
ଜାଣି ଶଚୀପ
 ମେନ ପାଇ ଭୀ
 
େଦବତା-ୁ ଡାe କେଲ ପା� 
ସଗରପୁତ� - !ଜୟ ରଥକୁ 
େ�e େକ ପା�ବ େଦଇ ଆ�୯ 
େଶେଷ ସୁରପ
 େଦଇ �ଜ ମ
 
କପଟେର ଯୁ� Cଣିବାକୁ 
ଯ� अଶ�ଟିକୁ େd�ଇ ରhେଲ 
କପିଳ ଆଶ�େମ େନଇ ତାକୁ୧୦ 
କପଟି ଇ~�- ଇ~�ଜାେଲ ପଡ଼ି 
ଯ� अଶ� େଗାଟି େଖାC େଖାC 
ପାତାଳ ଆଶ�େମ ପ�େବଶ େହାଇେଲ 
େକ� ାଧାଗି�େର ସବୁ }C }C୧୧ 
अ�ାେନ ବା�ର େହାଇ ସୁରEର 
ମାୟା अ}ଭୁେତ �ାନ ନ� 
अପମାନ େଦେଲ କପିଳ ମୁ�-ୁ 
Lରତେର ଯିଏ ମୁ� େଶ�A୧୨ 
ସ� ନ ପା�େଲ �ଜ अପମାନ 
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େଘାର अ}ଶାପ େଦେଲ େସ� 
ସଗର କୁମର େହେଲ ନାରଖାର 
ପାଉଁଶ ସମାନ ଗେଲ େହାଇ ୧୩ 
eଏ ସୁପୁରୁଷ ବଂେଶ େହବ ଜାତ 
ମୁକ
 େଦବ ଏ କୁମର-ୁ 
ସଯୂ�'ବଂଶ ପୁତ�  େହାଇେବ ଉ�ାର 
ରhେବ ବଂଶର ସ�ାନକୁ୧୪ 
ପ!ତ�  ସମୟ େହବ ଉପ�ତ 
କଳାଦାଗ �େ¦ ଯିବ େଧାଇ 
ପାପପଣୂ' ଏ� ମରେତ ମିଳଇ 
ହସକା~ Gଏ ଏ� ମ�୧୫ 
ପାବନ ସମୟ େହ� ଉପ�ତ 
ସଯୂ�'ବଂେଶ ଜନJ  ଭଗୀରଥ 
ପିତୃପୁରୁଷକୁ କ�େବ ଉ�ାର 
ଭ�ିପେଣ କେଲ େସ ଶପଥ୧୬ 
ଗ�ାମାତା ତା- ଭକ
 ବଳେର 
�C େହେଲ ଧ� ଚୁମିବାକୁ 
ପ�ଖରତା ଭ� ମ~ାe� ଧା� 
eଏ େସ ସମଥ� େ�eବାକୁ? ୧୭ 
ଜାହ�Eର ଧା� ପଡ଼ି ଧ�ପେର 
ତନୁକୁ ତାହାର େଦବ ନାଶି 
ଧ�ତ� ୀ ମାତାର ମେନ କ� େହବ 
ର�ାକର ପ�ଭୁ अ!ନାଶି୧୮ 
େଦବ-ର େଦବ ପ�ଭୂ ମହାେଦବ 
ଆଶୁେତାଷ ନାମ ର�ାକ� 
ଜଟାଜୂଟ ମେn ଗ�ା-ୁ ଧାରଣ 
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କ�ବାକୁ େଦେଲ ସନମ
୧୯ 
ଜାହ�E ମାତା- ପ�ଖର ପ�ବାହ 
ଶୀତଳ ତା-ର ଜଳଧାର 
ମହାେଦବ-ର ମଥାନେର ପଡ଼ି 
�ର ଗ
 କେଲ େସ ସାକାର୨୦ 
�ମାଳୟ ଗି� ବ� ତା’ର �� 
ପ!ତ�  କ�େଲ ଆଯ�'ଭୂମି 
ଭଗୀରଥ ପେଛ ଆଗକୁ ବଢ଼ିେଲ 
ବଣ ଜ�ଲକୁ अ
କ� ମି୨୧ 
କପିଳ ଆଶ�େମ ର�c� ଭସJ 
ସଗର �ଜା- ପୁତ� -ର 
ପ!ତ�  ପାବ� ଗ�ାଧାର �ଗି 
ମୁକ
 ଲ}େଲ େସ କୁମର୨୨ 
ପ!ତ� ତମା ଏ ଜାହ�Eର ଧାେର 
ମୁକ
 ପାଇବା ଆଶା େନଇ 
ଧରମ ପଜୂାରୀ େଯେତ ନରନାରୀ 
ଗ�ାସାଗରେର ଠୁଳ େହାଇ୨୩ 
 

!ଭୁ
ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଦୂରLଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ମଳୂ ରଚନା (ବ�ଳା) : अ�ନ ବମ�ନ 
ଓଡ଼ିଆ Lଷା�ର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
ଏଠି dgବା ଆର� ହୁଏ 
ଏଠି ହ[ ପାେଦ ପାେଦ �{ା 
ପୃcEର ଭଲପାଇବା େବାI େହାଇ 
େନଉ ଆେମ ଶପଥ 
 
ଏଠି ହ[ ଏକା� ହ�ଣ 
େଫ� ଯାଇ� େଜ'ା³ାର ଡାେକ 
ଆକାଶ ଫି�ି େଦଇcବା ଜଳ 
ସJ ´
 ତପ�ଣ ର�ଯାଏ 
 
ହୃଦୟ �ଃସ� େହାଇଗେଲ 
ଏଠି େଫ�ଆସି ବେସ 
ଏଇ ମାଟି, �ତାକାଠ ଛୁଏଁ 
େହାଇଉେଠ ପୁଣି ସାହସୀ 
ଏଠି ପୁନଜ�ନJ  ନାହ[ 
�ଦ L�ି ଜାଗିଉଠ ଏଇ अଗଣାେର... 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାଡ଼ି 
ନୟାଗଡ଼ Cଲx ା, ଓଡ଼ିଶା 

ପିନ୍ : ୭୫୨୦୮୨ 
ଦୂରLଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in  

ପୁନଜ�ନJ  ନାହ[ପୁନଜ�ନJ  ନାହ[ପୁନଜ�ନJ  ନାହ[ପୁନଜ�ନJ  ନାହ[    

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ସ��ା-ର ସୃ�ି अHବ !�ତ�  !ଶ� अ
 ମେନାରମ 

ସିzୁ-ନ� - ଗି� अନ� ଆକାଶ ଦୃଶ' Gବ' अନୁପମ୧ 

ସବୁଜ - ବନା� ଲତା ଓ ପାଦପ ପଶୁ - ପ�ୀ ସବ� ପ�ାଣୀ 

!�- �େ&�େଶ େହାଇଥାk ସୃ�ି ଆପଣାର କମ� େଘ�|୨ 

!�ର !ଧାନ ନ େହାଇବ ଆନ ଏ ତ ସଂସାର �ୟମ 

�ୟ
ର ଆ�ା अବ�ା େହାଇେଲ ସୃ�ି ଚକ�  େହବ ଭ� ମ |୩ 

ସ�ବ - �ଜ�ୀବ ଚ�ଚର !ଶ� !ଧାତା- ବରଦାନ  

ତା-� ଇ�ିେତ େହାଇ ସ�ାIତ କରk କାଯ�' ସାଧନ |୪ 

ସକଳ ପ�ାଣୀଠୁ ମନୁଷ' अଟଇ ସଂସାରର େଶ�A �ବ  

ପ�ାର¹ କମ�ରୁ ହୁअk ଜନମ ଏ ଭେବହୁଏ ସ�ବ |୫ 

ପବୂ�ାଜ|ତ ପୁଣ' ସୁକୃତ କମ�ରୁ Gବ' ଜନJ  �ଏ ନର  

େଦବ ସୁଲଭତା ଗୁେଣ !ଭୂଷିତ ଜଗେତ अେଟ େସ ସାର |୬ 

ମାନବ ଜନମ अଟଇ ଦୁଲ�ଭ ବହୁ ତପସ'ାର ଫଳ  

କ_�ବ' - ଦାୟିେତ�  େହାଇ ଦୃଢବ�ତ ଲଭଇ ଯଶ  !ରଳ |୭ 

ଇତର ପ�ାଣୀଠୁ अେଟ ସେବ�ା_ମ ମ_�'େର ମନୁଷ' ଜନJ   

अ�ୟ �_|ର ହୁଏ अ�କାରୀ କ�ଣ ଉ_ମ କମ� |୮ 

ଦୁଲ�ଭ ମାନବ ଜନJଦୁଲ�ଭ ମାନବ ଜନJଦୁଲ�ଭ ମାନବ ଜନJଦୁଲ�ଭ ମାନବ ଜନJ     

ପ�େବାଧ ଚ~�  ମୁଦ� ା 
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ଆହାର ଓ �ଦ� ା ଭୟ ଓ େମୖଥୁନ �ତ' - େନୖମି
କ କମ�  

ପଶୁ ଓ ମାନବ अ}ନ�  କମ�କୁ କରୁଥାk ସ�ାଦନ |୯ 

!େବକ - ବୁ�ିେର ବ'�ି ହୁଏ �ା� ପାଳଇ ସ��ୟ ଧମ�  

ପଶୁ - ଦାନବଠୁ ହୁअଇ ମହାନ ପାI ସଦାdର �ାନ |୧୦ 

ମାନବ ଧରମ अଟଇ େକବଳ ପର େସବା - ଉପକାର  

ସତ' - ଆଦଶ�େର କ_�ବ' �Aାେର ହୁଏ ସ}- �ଜର |୧୧ 

ବଡ଼େ�କ ପୁଣି ଭଲେ�କ ମେn ପ�େଭଦ अ� अେନକ  

!ଦ'ା ଓ ବୁ�ିେର ଧନ ଉପାଜ|ଣ େହାଇଥାk ବଡ଼େ�କ |୧୨ 

ଆପଣା େସୗLେଗ' �ଜ ପ�େଚ�ାେର ବଡ଼େ�କ ହୁଏ ନର  

ସଂ��� ସ�ାଥ�େର େହାଇ �ଚ ମନା ହୁଏ େସ ପାତ�  ଘୃଣାର |୧୩ 

ଭଲେ�କ େହବା अHବ ଦୁଃସାn ବହୁ କଠିନ ସାଧନା  

ତ'ାଗ ଓ �Aାେର କ�ଣ ସ®ମ� ହୁअଇ ଉଦାରମନା |୧୪ 

ଭଲେ�କରୁ େସ ହୁଏ େସ ମହାତJ ା େଶ�A अେଟ ସଂସାରେର  

�ଃସ�ାଥ� Lବେର କ� େସବାକାଯ�' ଯଶ ଲଭଇ ମ�େର |୧୫ 

ବଡ େ�eଆେର ମଣିଷ ପଣିଆ ନ ଥାଏ େକେବ କାହାର  

ବାକ'Eର େହାଇ େ�କପି�ୟ ପାଇଁ କେର େସ ଆତJ ପ�dର |୧୬ 

େସ�ହ - ଶ��ା - ଭ�ି Lବ ଓ !ଶ�ାସ ଦୟା - �ମା େଶ�A ଗୁଣ  

ଶାk ଓ େମୖତ� ୀେର କ�ଣ ଆବ� ମଣିଷ ହୁଏ ମହାନ |୧୭ 

�ଂସା - �ଗ - େ�ଷ ମିଥ'ା - अହମିକା କପଟ - ଛଳନାମାନ  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଦୁଗ�ୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ�େଲ ବଜ�ନ ନର ହୁଏ ସାଧୁଜନ |୧୮ 

କାମ - େକ� ାଧ - େ�ଭ - େମାହ - ମଦମ_ା ଷଡ଼�ପୁ େଯ ମ¡ର 

ଆତJ ସ�ମେର େହେଲ �ୟ�ଣ େଦବତା ହୁअଇ ନର |୧୯ 

ମାନବ ମନେର ��ସ ପ�ବୃ_ି अହନ|ଶ କେର ବାସ  

ଆଳସ'ତା ପୁଣି ତା’ ମହାମିତ�  ମନୁଷ'କୁ କେର ନାଶ |୨୦ 

ଝଡ଼ - ଝ�ା ପୁଣି ଘାତ ପ�
ଘାତ ସହk ମହାମାନବ  

!ଶ� ସମହୂର କ�ଣ କଲ'ାଣ ହୁअk ମହାନୁଭବ |୨୧ 

ପର ଉପକାର ପୁଣ'ମୟ ବ�ତ ପାଳk ମହତ ଜନ  

େଦବଦୂତ ରୂେପ େହାଇ ଆ!ଭ�ୂତ Gअk अମୃତ �ାନ |୨୩ 

ପର - ଆପଣାର େଭଦାେଭଦ ଭୁg େସ�େହ େହାଇେଲ ବzନ  

ଏ� ବସୁଧାଟି େହବ ସ�ଗ� ସମ अବଶ' ସତ' ବଚନ |୨୪| 

ରଚୟିତା-ପ�େବାଧ ଚ~�  ମୁଦ� ା, ସା-ୁଡା, ଗ�ାମ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

29 

 

ଏକା�ର ଶºୁ ଉ»
 ନାମ अେଟ “ମଁୁ” କାର  

ଶº ଉ«ାରଣ ମାତ� େକ �େଗ ଗୁରୁ - ଗ�ୀର  

ପ�ଥମ ପୁରୁଷ अଟଇ ବ'ାକରଣ ଶା¾ର  

କ_�ା ରୂେପ ବାେକ' ପ�େୟାଗ ହୁଏ ମଁୁ �ର�ର  

ମଁୁ କାର ଶºଟି ସବ�ଦା अହଂLବ ପ�Hକ 

ଗବ� अହଂକାେର ମନୁଷ' ହୁअଇ अ!େବକ 

କ_�ା ମୁହ[ େବାg �ଜକୁ କେର ବୃଥା}ମାନ  

ମଦମ_ େହାଇ ସ}-ୁ କେର େସ अପମାନ 

अସ��ୁ - ଆତJ ବଡ଼ିମା - ପରଶ�ୀକାତରତା 

ମଁୁକାର ଶºର अଟk ଏମାେନ ଜନJ ଦାତା 

अନଥ� ଶºଟି ମଁୁକାର େସ ମହାଭୟ-ର 

ଧନ-େଯୗବନ-ପ�ଭୁତ�  ଏ ସବୁ ତା’ ସେହାଦର 

ମଁୁକାର ରୁ ମହାLରତ - �ମାୟଣର ସୃ�ି 

ଗବ�ଗା�ମାେର �ବଣ େହ� 
�େ�କପ
 

ମହାମା� ଦୁେଯ�ାଧନ େଯ େହେଲ ହ{ିନାପ
 

ମଁୁ କାର ପଣରୁ ଉଭେୟ େହାଇଗେଲ େଯ ଇ
 

ମଁୁମଁୁମଁୁମଁୁ    

ପ�େବାଧ ଚ~�  ମୁଦ� ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ପ�ବଳପ�ତାପୀ କଂସର c� ମଁୁ କାର Lବ 

ଦପ� - ଔ�ତ'କୁ !ନାଶ କ�େଲ ବାସୁେଦବ 

!ଶ�ାମିତ�  अହମିକାକୁ ଧ�ଂସ କେଲ ବଶିA 

ଶା� ଓ ଉଦାର ଗୁଣେର ଯଶ କେଲ �ାପିତ 

अହମିକା ସହ ମମତ�  Lବ अେଟ �କୃ� 

ସ-ୀ��ତା ଥାଏ ମମେତ�  ବୁ�ି ହୁଏ !ନ� 

େସ�rାdର अେଟ ଜନକ ଗବ� - अହ-ାରର 

ଗୁରୁ - ଗୁରୁଜନ ସ}-ୁ କେର େସ ହତାଦର 

ମଁୁ କାର Lବଟି ବ'�ିର अଟଇ ତାମସିକ 

�ଚ - ଘୃଣ' କାଯ�' କ�ଣ ହୁଏ अସାମାCକ 

ସାଧୁତା ଗୁଣଟି ସବ�ଦା अେଟ ମଁୁ କାର ଶନୂ' 

ମାନବରୁ ହୁଏ ମହାତJ ା ସେବ� Gअ� nାନ 

ଗବ�ୀ - अହ-ାରୀ ମନୁଷ' अେଟ ମହାନା{ିକ 

ନ ରh ଈଶ�େର !ଶ�ାସ କେର ପାପ अେନକ 

अଜ�ୁନ- अହଂ Lବକୁ ପ�ଭୁ କ�େଲ �ମା 

“ମଁୁ ’’ ନ ମେଲ अଜ�ୁନ! େମାେତ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଜମା 

अହ-ାରୀ �ଟଲରର c� େସ�rାଶାସନ 

ନରହ�ା ରୂେପ !ଶ�େର େହ� ପ�ଗଣନ 

�ଟଲରର अହଂଦୁଗ�ଟି େହ� अେଧାପତନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ତା’ ସାମ�ାଜ' େହ� !ଧଂସ �େଜ େହାଇ� ଚୂ�� 

ର! - ଶଶୀ - ତା� ଉ��� େର ସଦା !�ଜୁଥାk 

�ରହଂକାେର ସ}-ୁ େଜ'ା
 ପ�କାଶୁଥାk 

ମଁୁ କାରର ପ�Lଷା େଯ अଟଇ �େବ�ାଧତା 

ଏ� ଦୁଗ�ୁଣକୁ ତ'Cେଲ ନର ହୁଏ ସାଧୁତା 

अହଂ - ମମତ� ର ��ାରୁ ହୁଏ ଯିଏ ମୁକତ 

ମହାତJ ା Lବେର ଏ ଭେବ େସ� ହୁଏ ପCୂତ 

ମଁୁ କାରର ସ��ା अଟଇ ଷଡ଼�ପୁ ନରର 

ମହାବ'ା� େହାଇ ତାହାକୁ ନାଶ କେର ସତ� ର 

ମଁୁ କାରକୁ ତ'C ଉଦାର େଯେବ େହାଇବ ନର 

ଈଶ�ର କୃପାେର ମହାନ େହବ େସ �ର�ର 

ସମା� 

ଗ�ା/େପା - ସା-ୁଡ଼ା, Lୟା-ସୁମ�ଳ, Cଲx ା-ଗ�ାମ, 

ଭ� ାମ'Lଷ - ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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Eର ପ�ସ!�           Lରତ ଜନ� 

ବ~ଇ େତାର ଚରଣ 

େତାର d�ପାଶ          ପ�କୃ
 ପ�କଷ� 

କେର �ତ' ଗୁଣଗାନ 

ଦ�ିେଣ ଜଳ� କେର ପଦ େଧୗତ 

ଉୀ�ଚୀେର �ମଗି� େତା ମୁକୁଟ 

ପେୂବ� ମେହାଦ�      ପ�Hଚୀ ବା�� 

କେର ସଦା କୁହୁତାନ II 

ଗାଏ ଇ
ହାସ �ର
 େତାହର 

ସନାତନ  ଧମ�    ସହନଶୀଳର 

ଜା
 ବ�� ଧମ�       ନ କ� !େଭଦ 

କଲୁ ସେବ� ଆg�ନ II 

େମାଗଲ ଶାସକ କେଲ ଆକ�ମଣ 

ଧନ ବଇଭବ    କ�େଲ ଲୁନ 

େକେତକ ଯବନ    େହାଇ ଆକଷ�ଣ 

କେଲ ଏଠି ବାସ�ାନ II 

ବ~ଇ େତାର ଚରଣବ~ଇ େତାର ଚରଣବ~ଇ େତାର ଚରଣବ~ଇ େତାର ଚରଣ    

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ବାଣିଜ' ଆଶାେର ଆସିେଲ ଇଂେରଜ 

ଚତୁେର ହ�େଲ      ଆମର �ଇଜ 

!େଦଶୀ ସଂ�ୃ
      ଶାସନର �
 

େଦଇ କ�େଲ ପ��ାନ II 

ସବ� ଧମ� ସମନÁୟ ସଂଘଟିତ 

ସରେବ ରହk େହାଇ ହରଷିତ 

ଆC େତାର େକାଳ    ��ପଦ �ଳ 

ମଣୁଛk !ଶÁଜନ II 

େତାହର ମ�ମା !େଶÁ ପ�ଶଂସିତ 

ସଂ�ୃ
 େତାହର अଟଇ ଶାଶÁତ 

େକେତ େକେତ େଦଶ      େହାଇେଲ !ନାଶ 

अଛୁ ତୁ� �ର�ନ II 

 

ବ�A अଡ଼ିଟ୍ अ�କାରୀ 

କ� ାଟ�ର ନଂ ଟାଇପ୍ ୩ - ୨୦୧ 

ନୂଆ ଏC କେ�� 

ନୂଆପଲx ୀ 

ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୧୨ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ପି�Gେନ, ବଡ଼Gନ ମାେନ ଛୁଟି  

ବଣେLC, ସା�ସାc  େମଳ  

ଆଉ ହସ ଖୁସି ର ପସ�| 

 

େସGନର  ବଣେLC  

ପାଲଟି� ଆCର ଏ e�ସମାସ ପାଟ|  

ଆେ�କ ଓ ଉପହାର  

ତା ସା�େର ନକg ହସର ସ�ାର  

ସବୁ e� �େଗ କୃ
�ମ କୃ
�ମ| 

 

ସାଜସ©ା ଆhଝଲସିଆ, ମନେ�L 

ଇ~�ପୁରୀ ପ�, ମାତ�  ଗୀଜ�ାର  

ଆଗ ପଛ ପୁgସ !ଗୁଲ ଆଉ  ସାଇରନ  ଶº | 

d�ଆେଡ଼ ସତକ�ର ବାଣୀ | 

ଆhବ~ େହେଲ  �ମିଷେକ ଛୁଟି ଯିବ  

ର�ର ବନ'ା | 

ବଡ଼ Gନବଡ଼ Gନବଡ଼ Gନବଡ଼ Gନ    

ମିନH ପ�ଧାନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଏ ନୁେହଁ e� େସ କଂସର  କା�, ଏଠି  

ଜନJ  େନେବ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଆC 

କାହ[e ଏ ଆଡfର ? 

କାହ[e ଏ େଦଖାଣିଆ େସ�ହ, 

କୃ
�ମ ପୀର
? 

अ�ରେର ଭ� ଯG !ଭ¡ �ର
 ! 

 

ତାକୁ କାଢ଼ି େଫାପାଡ଼ିେଲ  

�ଭ�ୟେର  େଯଉଁGନ 

ପାIେହବ ସମ{ ପରବ  

ନରh ଶୃ¬ଳାକୁ ସା�ୀ  

େସଇGନ अସଲେର େହବ  

ବଡ଼Gନ ମଣିଷ ଜା
ର 



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 
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ହଜାେର ଟ-ିଆ !ଡ଼ା 
 
ମଁୁ ହଜାେର ଟ-ିଆ େନାଟ୍ !ଡ଼ା 
କାg cg ସବୁ� अ
 ପି�ୟ ମଁୁ 
ଆC e� େହg अେ�ଡ଼ା  
 
ମଁୁ ହଜାେର ଟ-ିଆ େନାଟ୍ !ଡ଼ା 
ରhcେଲ ସମେ{ େମାେତ अ
 ଯତନେର 
ଆC ମଁୁ ଖାଉ� ସବୁଠି ତଡ଼ା  
 
ମଁୁ ହଜାେର ଟ-ିଆ େନାଟ୍ !ଡ଼ା 
କାg େମା ପାଇଁ ହସ େଖଳୁc� ଓଠେର 
ଆC େମା ପାଇଁ ହୁଏ ଝଗଡ଼ା  
 
ମଁୁ ହଜାେର ଟ-ିଆ େନାଟ୍ !ଡ଼ା 
କାg ମଁୁ cg ବହୁତ ମଲୂ'ବାନ 
ଆC ମଁୁ ଡ�!ନ୍ ର କଚଡ଼ା  
 
ମଁୁ ହଜାେର ଟ-ିଆ େନାଟ୍ !ଡ଼ା 
 
 
 
 

ଦୁଇଟି �ୁଦ� କ!ତାଦୁଇଟି �ୁଦ� କ!ତାଦୁଇଟି �ୁଦ� କ!ତାଦୁଇଟି �ୁଦ� କ!ତା    

अନୁପମ େବେହ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ପୃଥ�ୀ 
 
अନ� େଯାଜନବ'ାପୀ अzକାର ଏକ ମୁଲକେର , 
�ଳ ବ��ର ଏକ !ଶାଳ d~ୁଆ ତେଳ 
େଦାଳାୟମାନ अବ�ାେର ହୁତ୍ ହୁତ୍  େହାଇ ଜଳୁଥାଏ  
ବ_�ୁ ଳାକାର ଏକ अଗି�ପି�  
କ�ମାଗତLେବ अଗି� �ବ�ାପିତ କ� େଯେବ 
ଏହା !ଶ�ାମ �ଏ !ଶାଳ ପବ�ତମାଳାର ବ�େଦଶେର, 
ସମଗ� �ଳ d~ୁଆଟି ସେଜଇ େହାଇଯାଏ 
अଗଣିତ କୁ� କୁ� �ରକ ଖ�େର 
 
ଶୁଭ�  ବ¾ ପ��ତା ଦୁÂବ��ର अପରୂପା ସୁ~ରୀ ତରୁଣୀର ଘେଟ ଆ!ଭ�ାବ 
ତା େପ�ମେବାଳା େକାମଳ ଶୀତଳ ପରଶେର  
L� େହାଇଯାଏ ପୃଥ�ୀର ଆhପତା�ୟ 
େସଇ d~ୁଆତେଳ ସ�r ଧବଳ ପୁÃଗୁr େମଳେର ଲୁଚକାI େଖଳୁ େଖଳୁ, 
େସ ! ଲୁ�ଯାଏ �ଳ ସାଗର ଗଭ�େର... 
େଯେବ ପବୂ� Gଶାେର େ��ତ ବ��ର େଗାଲକ ପି�ଟିଏ 
ସୁେନg ଆେ�କ !rୁ�ତ କ� 
�ଜ ଉପ�ି
 ଜା�ର୍ କେର �ଳ d~ୁଆ ତେଳ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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(୧)  ଗହନ କଥା 

ଆhେର ଭ�� ହ�ଣୀ ଛଟକ 

କେହ, ମନର ଗହନ କଥା 

େଦh� େ�କର ମନ �hଯାଏ 

େସ େଯ, ଟାଣି �ଏ ମନବ'ଥା 

ଓଠେର ଭ�� ହସର ଫୁଆ� 

େସ ତ, ମଧୁରୁ ମଧୁରତର 

ପାଇ� େ�କର �ବନ ଭ�ବ 

ସେତ, ସରଗ अମୃତଧାର !! 

(୨) ମାଦକ ଆh 

ମାଦକତା ଭ� ଆh ଦୁଇଟାେର 

ଭ�अ� େକଉଁ ରସ ? 

େଦh� େ�କ େଯ !େମା�ତ ଭ� 

�ମିଷେକ ହୁଏ ବଶ 

ଆhର �ଶାଣ ହୃଦେଭ� ଯାଏ 

ବେହନା ରୁ�ର ଧାର 


େନାଟି େପ�ମଗୀ

େନାଟି େପ�ମଗୀ

େନାଟି େପ�ମଗୀ

େନାଟି େପ�ମଗୀ
    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ବ�ଯାଏ ଯାହା ମନ ତା’ ଜାଣଇ 

େପ�ମ େସ, अପାର ପାର 

(୩) ମନ Gଆ�ଆ 

ଗାଗ� ଧ� ନଈ ତେଟ ବସି 

अନାଇ ର�� ବାଟ, 

dହ[dହ[ ଗ� ଓIଏ ସମୟ 

ନ ଆସିେଲ କାହ[ ନଟ?? 

dହ[ବାେର ପ� ମାଦକତା अ� 

अନାଇ ର�ବା ମଜା, 

ମନ Gଆ �ଆ ଦୁ�ଆଁର ଧା� 

େକମି
 େସ େହବ ସଜା ?? 

 

 

୫୪, ଆଯ�'ପଲx ୀ 

eଟ୍ ଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର - ୨୪ 

ଦୂରLଷ - ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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[ ସfଲପୁରୀ Lଷାେର ଗୀତ ] 

ଝର୍ ଝର୍ କ� ବେହସି ଝରନା 
ଖଲ୍ ଖ�ସି ପା� 
ମନର୍ }ତେର ଦରଦ୍ େଟ େହେଲ 
କେହସି ଆhର୍ ଠା� । 
ସର୍ ସର୍ କ� ବୁେହେଲ୍ ଧୁକା 
ହଲସି ଗଛ୍ ପତର୍ 
ମନର୍ }ତେର ଦୁଃଖ୍ ଭରେଲ 
ଗୁସିଆଁ ଯାନସି ମାତର୍ । 
ଫୁେଲ ବସିcେଲ୍ ପରଜାପ
 
Gଶସି ସୁ~ର୍ େକେତ 
କମ୍ ଥାଇ ! ଦାନ୍ କରେଲ୍ 
ବେଢ ଜଗତର ମେତ !! 
ବଗ୍ ବଗାନୁ ଫୁଟେଲ କୁେର 
ମହକ୍ ଯାଏସି େଖg, 
ଭଲ କାମ୍ େଯେଭ କରସି ମୁନୁଷ୍ 
ସାବାସ୍ ହାତ େମg ।। 
ଆଏନ୍ କାମ୍ अଏନ୍ କଥା 
ଭଲ୍ କେହେବ ସେଭଁ 
ମର� ଗେତ ମନୁଷ୍ Cଇଁସି 
ଭଲ୍ କାମର୍ ନାେମ ।। 
 

ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



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 
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କଳା ଧଳା କଳବକ !�C, େସୗ~ଯ�'ପ�L କେର ମୁÂ �C 

�gକା ନୁେହଁ େସ ରଜାର �ଇ, ମନJ ଥର କୃ� ପାଇଁ e ବାଇ 

ପାଠକ ଶେ�ଇ ପାଇଁ ତା’Lଉ, �ମ�କ ସାC Lଉ e ମଉ 

ଉେଡ଼ ସୁଶିଳ ପବନର ବାସ,  େକxଷ ମnେର ବରCବ ରସ 

!ଚ�ଣାତ� େର ପାର�ମିତା, ନେହବ ସ� ତା ପ� ସ�ତା 

ନବେ�କନ ତାର ରୂପକାଠି, ବାଇ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଏ ତାଠି 

ଧ�ତ� ୀବାସି ଜାଣk ଏ ସୁ�, e େକ ନୁେହଁ ଏ ଜଗେତ ତା’ପ� 

�gକା ପ� ଏ Lଉକୁ ¯ଡ଼ିଣ, ଏ େଦଶ ମାଟିକୁ କର ସ�ିଣ 

ବଡ଼ବଢ଼ିଆ- ସମୁହ ଜର, �ଳସା ତା-ରୀ ରୂେପ ବ��ର 

ଏ ମ�ୟସୀ ରୂପୀ �gକା, ପ�ତ� ତ_� ର अେମn କIକା 

ସ�ା_େକା_ର ¯ତ� , 

େ��� ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, ବ�ହJ ପୁର 

Lଉଖାଏ �gକାLଉଖାଏ �gକାLଉଖାଏ �gକାLଉଖାଏ �gକା    

ମେହ~�  ପ�ତାପ ସ�ାଇଁ 



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 
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ମଥା ଉପରର ଶ� ¯ତ 
ପÆା ପାେଚରୀ ଆଉ 
ଆଧୁ�କ ଉପାଦାନର 
ସମାହାରେର ସଂକୁ�ତ ସ�କ� 
 
अLବ ସହ ସ�Lବ 
ଭୁg� �{ା ବହୁGନରୁ, 
ଆ��କତା ଆଉ ଟାଣପଣ 
ପ�ତ'� ଡାକବା େର 
ଲୁଚକାI େଖଳୁ� 
ପବନ ସହ 
 
�ଠି, େଟgଗ�ାମର 
କବର ଉପେର 
େଖଳୁ� }ଡ଼ିଓ କଲ୍ ର ତର� 
 
Eମା, ସଂଚୟ ଆଉ 
!!ଧ ପ�କÇର ସୁଫଳ 
Lଗବତ ଟୁ�ୀର ଧମ�ବାଣୀ 
ସ�ାଥ� ଆଉ अଥ� 
ବ�ିବାର ମଳୂମ� 
 
ପଥଭ� � ଯୁବେଶ�ଣୀ 

ଆମ� ଗଁାଆମ� ଗଁାଆମ� ଗଁାଆମ� ଗଁା    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 



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 
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ହାତେର ଶାସନLର 
�ଜ�
 କରୁଥାଏ 
ସାଥ�କ !dର 
େନାଟ୍ ଆଉ ର�ୀନ ଜଳ 
ସବୁ e�ର ମଳୂ 
 
କଳା ହୁଏ ଧଳା 
अପାରଗ ସାେଜ 
ମହାପୁରୁଷ 
अzମାନ- ପାଇଁ 
ଉପହାରେର ମିଳୁ� 
ସୁ~ର ଆଇନା 
 
ଶି�ା ��ାର ଦକ�ାର ନାହ[ 
ଶ{ା ! e� 
ମୁଖ� ଏଠି ମହାପ�ିତ 
େପଟ ପୁ� ଖାଇ ! 
ଖାg େLକ ଆଉ େLକ 
ଯାହା ଏଠି କା~ିବା ମନା 
 

ଇେମଲ୍ - barunkumardas1@gmail.com 
ଦୂରLଷ - ୯୯୩୨୯୨୪୬୬୧ 
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ଏଇ େଦଖ େଯଉଁ ଲମି� ଯାଇ�  
ଶଗଡ଼ ସ�  
ଦ�ା ଦାେଢ଼ ଦାେଢ଼  
ଠିକ ତା େଶଷ ମୁ�େର  
େଯଉଁ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ  
ମଶାଣୀକୁ �ଗି  
େସଇଠୁ ଆର�  
େମା ଗଁା ର ମାହାଲ 
ତା ଆଗକୁ େଦhବ  
ଖଜୁରୀ ଗଛର ବୁଦା  
ତା ଉପେର ମାଡ଼ି ବସିcବ  
अନାବନା अରମା ଲଟା  
ତେଳ ଭ�ା କାଚର ଗଦା  
ପିଶାଚୁଣୀର ଭ�ା ପଣାହା�ି  
େମା ଗଁା अ�ଡ଼ି ବୁଦାେର  
େଯଉଁଠୁ ଆର� ହୁଏ ଆତJ ୀୟତା, ଭୟ  
ପବୂ�ା ପୁରୁଷର ସJ ´
 ସହ  
ତା ପେର େଦhବ  
େମା ଗଁା େପାଖରୀ ; 
େଯଉଁଠି ଗାେଧାଉcବ  
େମା ଗଁାର କୁଆଁରୀ  
େମI େହାଇ, 
େକଉଁ ରଜାପୁअର  

େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    

ଇଂ ଶାରଦାପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ସୁ~ର କÇନାେର,   
ବାsି କୁsି ହସ  
ଥଟାେର ମଜାେର  
େକେତ ଟା� ଟାପ�େର  
ଆର ତୁଠେର cେବ  
ପୁରୁଖା ମୁରE; 
dgcବ େକେତ  
ଆେ�ଚନା, ପଯ�'ାେ�ଚନା  
ଧାନ େ�ତରୁ ଯୁ�େ�ତ�  ଯାଏ  
େସଇ େପାଖରୀକୁ �ଗି  
େଦhବ ବୁଢ଼ା अଶ�ତଥ୍  ଗଛ  
ତା ତେଳ ବସି�   
େମା ଗଁାର ତ� ାଣକ_�ା, 
ଗାG ମହାପୁର; 
େସଇ ଦରଭ�ା  
ନୂଆଣିଆ ମେ�ଇର ତେଳ  
େଟe େଦଇ  
ଆଶୀବ�ାଦର ହାତ  
େଯମି
 େସମି
 ବସି�  
ପୀଢ଼ି ସ� ପୀଢ଼ି  
େକଜାଣି େକଉଁ ସୃ�ିର ଆଦ'କାଳୁ  
େମା େଗାେସଇଁର ଘର ଠାରୁ  
ଲମି�ଯାଇcବ  
ଦା�ି ଦା�ି ନୂଆଣିଆ dଳଘର,  
ଲଗା ଲଗି େହାଇ  
ଓI ସହ ଓI; 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଠିକ େଯମି
,  
େମା ଗଁାେର ଲଗାଲଗି ସ�କ�  
ର�େର, ଚ~�େର, ସଯୂ�'େର  
େସଇଠି ପରhବ, 
ଆତJ ୀୟତା, 
ସ�_ିର ତୁrପଣ; 
ଯାହାକୁ େକେବ eଣି ପା�ବ�   
ମୁଠା ମୁଠା ଟ-ା ବଦଳେର  
ତମ ସହରେର  
ଏେବ e� ବଦଳୁ� ଗଁା  
େଯଉଁଠି ଆତJ ୀୟତା  
େବାେଧ ପଡ଼ିଯାଏ ଫିକା    
ସ�କ� ଉପେର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବେସ  
ସ�ାଥ� ଆଉ େସ�rାdର  
ଭଣ ଭଣ ଟ-ା ଗzେର  
g} g} ଆେସ �ଜପଣ  
ସ�କ�େର , 
ଠିକ  
େକେବଠୁ g}ଯାଇcବା  
ପାଦଚ� ଶଗଡ଼ ସ� ପ�  
 

अnାପକ, େମକା�କାଲ ଇଂC�ୟ�ଗଂ, 
େକାଣାକ� !�ାନ ଏବଂ େବୖଷୟିକ ମହା!ଦ'ାଳୟ , େଖା��ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ତୁେମ… 
 େମା େପ�ରଣା 
 େମା ପ�
ଟି ଶºର ଗହଣା 

େମା କ!ତାର ପ�କÇନା 
େମା ଏକା� ମହୁୂ_�ର ଆଶ�ାସନା Ë 
 

ତୁମ ପାଇଁ… 
 ମଁୁ ଆC अଜଣା ପcକଟିଏ 
 ପାେସା� ସ�ପ�ର ଘଟଣାଟିଏ 
 अHତର ଠିକଣାହଜା �ଠିଟିଏ 

ଭ!ଷ'ତର अ+ହାସ'ର ଆେ�ଚନାଟିଏ Ë 
  
 ତୁମ !ନା... 

ମଁୁ ତୃଷା_� dତକ 
ଲ�'�ନ ପ�ବ� ାଜକ 
ଚ�ୁ!ସଜ|ତ େ�ତକ 
e� ସବ�ଦା ମଁୁ ତୁମ ଶୁଭ��କ Ë 
 

ବଘିଆପଡ଼ା, େବୗ� 
୭୬୨୦୨୬ 

ତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁ... ... ... ... ମଁୁମଁୁମଁୁମଁୁ    

ଶୁଭସିJତା େବେହ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଏକରୂପୀ ଏକ ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ 
ମ�ଧର ରୂପ ତପମତୂ�ୀ ଶା� । 
େଦବାେଦବ ଗଣ ଇଶÁର !ଭୂ
 
ପ�ଭୁ ପଦJ  ପଦ �
 ଗ
 ମ
 ।୧ 
ସବ�ଭୂେତ ସମLବ ଦୃଶ'ମାନ 
अସଲ ଭଗତ Lେବ ଭଗବାନ । 
ଶାkେମୖତ� ୀ Lବ ସଦା अନୁଭବ 
ନାମ ଜଗନ� ାଥ ଶ�ୀ�ମ ମାଧବ । ୨ 
େଦଶକାଳପାତ�  ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ 
େକାଟିHଥ� ପଦ अନ� अଚୁ୍ୟତ । 
ବାୟୁ अଗି�ରୂପ अଥଳ ସାଗର  
ଭ� ପ�ାଣ ଧନ ସଂସାର ଠାକୁର । ୩ 
ସÁLେବ अଜନJ ା अବ'ୟ अ�ୟ 
ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ କାେଳ କାେଳ ଜୟ । 
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଜନJ  ମାୟାରୂପ ଧାରୀ 
अଖ� ପ�ଣାମ �ମ କୃ� ହ� । ୪ 

 
ପୁରୀ - ୭୫୨୧୦୪ 

ଏକରୂପୀ ଜଗନ� ାଥଏକରୂପୀ ଜଗନ� ାଥଏକରୂପୀ ଜଗନ� ାଥଏକରୂପୀ ଜଗନ� ାଥ    

अଖ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ବରଷା ନେହେଲ ନ� e ଉେଭଇ ଯାଏ 

ତୁେମ କୁହ ଥେର େଦଖା ନ େହେଲ 

e େପ�ମ କ�ବା କମି ଯାଏ 

ଫୁଲର ବାସନା ଫୁଲ ହ[ ଜାେଣ 

େଦଖାେହେଲ ପdର ଥେର 

ଥର ଥର ଓଠେର ଗୀ
ଟା ସେତ 

ହସୁଥାଏ ଝ�ଯାଏ େସମି
 ବାସନା ଭ� 

ଭୂg e ହୁଏ ସେତ ଦୂରକୁ dg ଗେଲ 

ସତ କଥା କ�ବ ଏଥର 

ମନେର ରhଛ େଯତକ କଥା 

अକୁହା େଯେତ ମନର ବ'ଥା 

କ�ବ କ�ବ େବାg େକେତ େଯ 

ଗ�ଣି !
 ସମୟ ଜାଣି ପାେର ମଁୁ 

ହସେର କା~େର େଲhବା ଗପର ନାମ 

େସ ନାମ ନ ଥାଉ ପେଛ ନାୟକ ନାୟିକା 


େନାଟି अନାମିକା କ!ତା
େନାଟି अନାମିକା କ!ତା
େନାଟି अନାମିକା କ!ତା
େନାଟି अନାମିକା କ!ତା    

ଡା ସz'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଏ अଭୁ� अନୁଭୂ
 

ଏ अପାେସା� ସୃ
 

 

(୨) 

ବରଷା ବରଷି ଗେଲ 

}Cଯାअ ଥେର 

e� ଲୁହ अଜାଣେତ 

ବ� ଯାଉ ଏକାଧାେର 

ଏକାକାର େହାଇଯାଉ 

ଲୁହ ଆଉ ଲହୁର ବନ'ା 

अପ�ହ�େର ହCଯାଉ 

ଏମନର ମ�ଜହ�  ଟା 

ଆକାଶର ଏବା�ଧା�େର 

}C }C ତୁମକୁ ହଜାଇ ଭୂgବାେର 

ଏଥର ତୁମକୁ ମଁୁ �¦ୟ ଭୁg! 

େସ କମା ଡଟ୍ ପାଖେର 

ଆଉ ନ अଟe! 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଏ अମା�ଆ ମନଟାକୁ ସ�ାI! 

अଝଟ େହ� େବାg କାହାକୁ ନ କ�! 

 

(୩) 

अHତ ଏେବ େହାଇବ ତୁେମ 

ଆଉ ଟିeଏ ପେର 

ଆସିବ ଫଗୁଣ େହାଇ 

ର� ଭ� ଏ ମନେର 

ମଁୁ ! ଆସି! 

ପୁଣି अHତର ସୃ
 େନଇ 

अHତ ର�ବ अHତ େହାଇ 

ନୂଆ ବଷ� ସତର ବା_�ା 

ସୃଜନାତJ କ ଏକା ଏକା 

ରୁ�ିମ�.. 

ବକୁଳ ବନର ସୁବାସ ଆଣି 

େସୗ~ଯ�' ସବ� ସ��� ାଭ ଠାଣି 

अHତ ଇ
ହାସ अHତେର 
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ଭୁg ଯିେବ କଣ ସତେର 

େମା ପାଇଁ େତା ତୁ 

େକମି
 ଭୂgବ େମା କୁହୁ 

କୁହୁକ ଛୁଆଁ ଏ େବଳାେର 

eମିଆ କ�� ଭ!ଷ' ସତେର 

ନୂଆ ବଷ�ର अ}ନ~ନ.. !ଦାୟ ଏ େବଳାେର 

 

ଡା ସz'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା� 

ବ�A ¾ୀ ଓ ପ�ସ
ୂ !େଶଷ�ା, ବ�ହJ ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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 େସାମବାର ସକାଳର ଖବର କାଗଜଟାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ 
ଆhେର ପଡ଼ିଗ� େମାର ବ ୍ }ତେର ହାଇ�ଇଟ୍ େହାଇcବା 
ଖବର ଉପେର ‘ନ~ନ କାନନର ୫ ନfର ଖୁଆଡ଼ରୁ ବାଘ 
େଫ�ର୍’ ଗତ �
େର େହାଇcବା ବଷ�ା ପବନେର େଗାଟିଏ 
ମହାବଳ ବାଘ ଖୁଆଡ଼ େଡଇଁ େକଉଁଆେଡ଼ dgଯାଇ� ଖବରେର 
ଆହୁ� ମn ଉେଲxଖ କ�ଯାଇ� େଯ 
�ବଷ� ତେଳ ଏ� ବାଘ 
ଖୁଆଡ଼ }ତେର ତା’କୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ ଯାଇcବା କମ�dରୀକୁ 
ଆକ�ମଣ କ� �ହତ କ� ଖାଇେଦଇc� େସcପାଇଁ 
ଭୂବେନଶ�ର ଏବଂ ଆଖାପାଖ अ�ଳର େ�କମାନ-ୁ !େଶଷ 
ସୁର�ା ଓ ସତକ�ତା अବଲfନ କ�ବାକୁ �େ&�ଶ Gଆଯାଇ� 

 ଖବରଟା ପଢ଼ିେଦଇ ମନଟା eପ� େଗାଟିଏ ଭୟାତୁର 
େହାଇପଡ଼ି� ଓ e� ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ अନ'ମନ� େହାଇଗg 
େସcମnେର େକେତେବେଳ େମା ଧମ�ପତ� ୀ େଜ'ା
 ପାଖକୁ ଆସି 
d କପଟା େମା ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉ େଦଉ ପd�େଲ - କଣ 
େହ� e? ଏେତ ଗ�ୀର ��ାେର ବସିଛ? ଧମ�ପତ� ୀ- 
ଆେବଗର अ� କ�ବାକୁ ଯାଇ କ�g, ‘‘ଭୁବେନଶ�ରେର ବାଘ 
ମା
� େବାg ସାବଧାନ ର�ବା ପାଇଁ ବଣ'!Lଗ ଖବର କାଗଜ 
ମାnମେର ସମ{ ସହରବାସୀ-ୁ ସତକ� କ�ଛk” 

 ଧମ�ପତ� ୀ େମାର ଟିେକ ସିJତହାସ' େଦଇ କ�େଲ, 

ବାଘ ମା
�ବାଘ ମା
�ବାଘ ମା
�ବାଘ ମା
�    

�ପକ ଷଡ଼�ୀ 
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“ସହରେର େଯଉଁ ଦୁଇେଗାଡ଼ିଆ ପଶୁ ସା� �ଜ'ଟାକୁ ହୁଲ{ୁଲ କ� ରhଛk, 
େସମାନ- ପାଇଁ କାହାକୁ ସତକ� କ�ଯାଉନାହ[ ତ? ମାତ�  ଏଇ ସାମାନ' 
�େବ�ାଧ ପଶୁେଟ ପାଇଁ ଏେତ େହା ହଲx ା! କଣ ପାଇଁ?” ତା-ର ଏ ପ�କାରର 
ମ�ବ' ଶୁଣି ମଁୁ �¦ିତ େହାଇ ସା�cg େଯ ତା-ର ଏ େ�ାଭର ପେ�� 
ଇଶା� �କଟେର େହାଇcବା ସାରଥୀବାବା େକେଳ-ାରୀକୁ ବୁଝାଉc� ବାବା 
ଓ ତା-ର ସହେଯାଗୀମାେନ �କଟ अHତେର େଯପ� ସା� �ଜ'ଟାକୁ 
ହୁଲ{ୁଲ କେଲ ଏବଂ ବାବା-ର ମଣିଷମାଂସ େ�ଭୀ େଯୗନ ପିପାସା େଯ େଗାେଟ 
ଭୟ-ର ବାଘଠାରୁ ମn अ�କ ମା�ତJ କ ତାହା �ଜ'ବାସୀ ସଠିକ୍ 
ବୁଝିପା�cେଲ 

 ଘsାର ସମୟ ୯ଟା େହବା େଦh ମଁୁ ବାହା� ପଡ଼ିg, େମାର କମ�ମୟ 
�ବନର ଆଉ େଗାେଟ Gନକୁ ସ�ାଗତ କ�ବା ପାଇଁ େମାର �ତ'କମ� 
ସା�େଦଇ ଟିଫିନ୍ ବ  ସାcେର ଧ� ବାହା� ପଡ଼ିg େମାଟର ସାଇେକଲ୍ �ାଟ୍� 
କ� अଫିସ ଯିବାପାଇଁ େମାବାଇଲ୍ େର ବା�ନ୍ ସ କମ c�େବାg ଘରଠୁ अÇ 
ଦୂରେର अଜୁ Lଇ େଦାକାନେର ପହ�ିg େସ େମାବାଇଲ୍ �dଜ୍� କରୁ କରୁ 
କ��, “ଜାଣିଛ �ପୁLଇ, କାg ସା� ଭୁବେନଶ�ର ବ~ ହଉ�” େମା ମୁହଁେର 
ପ�ଶ� େଦh କ��, “Lଇ ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ିନ e? ଆେର େହ, 
ଭୁବେନଶ�ରେର ପ� ବାଘ ମା
�! !େ��ଦଳ ମାେନ ଏହାର ପ�
ବାଦେର 
ସବୁ �ୁଲ, କେଲଜ, अଫିସ, େଦାକାନ, ବଜାର ବ~ କରୁଛk” ମଁୁ ଆେବଗଭ� 
ସ�ରେର ପd�g, “ଆଉ ତୁମ େଦାକାନ ବ~ େହବ ନା ନାଇଁ?” େସ ଆେକ� ାଶର 
ସ�ତ କ��, “ମାସେର ଯG ପ~ରGନ େଦାକାନ ବ~ କ�ବୁ, ଆେମ ଚIବୁ 
େକମି
 �ପୁLଇ, ତୁେମ �ଜ କୁହ ତ? େଗାେଟ ମାସେର େକଉଁ Gନ ଓଡ଼ିଶା 
ବ~ ତ େକଉଁGନ Lରତ ବ~, ପୁଣି େକଉଁGନ େପେଟ�ାଲ୍ ଦର ବଢ଼ି� ଦା!େର 
ତ େକଉଁ Gନ ଭ�ବାବା- ଭ�ାମୀ ପାଇଁ ବ~!! ଏମି
 ବ~ dgେଲ ଆେମ 
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େକମି
 ଚIବୁ ?” 

 େମା ପାଖେର ତା ପ�ଶ�ର ଉ_ର ନc�, ମଁୁ ଟିେକ ହସିେଦଇ ତାକୁ ପଇସା 
େଦଇ dgg अଫିସକୁ अଫିସ }ତେର ! େସଇ େଗାଟିଏ ଚ«�ା ବାଘ 
ସତେର ଗ� କୁଆେଡ଼? ମଁୁ େଦେଖ ତ ସବୁଠାରୁ अ�କ ��ାଗ�{ 
େଦଖାଯାଉଥାk ମିଶ�ବାବୁ କାରଣ ତା- ଘର ନ~ନକାନନ ପାଖାପାh 
अ�ଳେର ମଁୁ ତା-ର ��ାଗ�{ ମୁହଁକୁ େଦh ପd�g, “ମିଶ�ବାବୁ! �
େର 
ବାଘଟା ଗ� ସେତ କୁଆେଡ଼?” େସ ଚମe ପଡ଼ି କ�େଲ, “�ପକ୍ ବାବୁ, ବାଘ 
ଯୁଆେଡ଼ ଯାଉ ପେଛ, ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ େଯମି
 ନ ଆସୁ ନୂଆ ଘର େଟe�, 
ଘର d�ପାଖ କା�ଗୁଡ଼ାକ ଏେତ ଉ« ! େହାଇ� େସଇcପାଇଁ ଭୟେର 
�
େର େଶାଇପା�ନୁ କାେଳ ବାଘଟା ପାେଚରୀ େଡଇଁ ପଶିଆସିବ!” 
ମିଶ�ବାବୁ- ଏ କଥା ଶୁଣି େମାେତ ହସ �ଗି�, e� ହସକୁ ମନେର dପିେଦଇ 
ମିଶ�ବାବୁ-ୁ ଆଶ�ାସନା େଦଇ ଆସିg ପରGନ ଭୁବେନଶ�ର ବ~ ଖବର ଶୁଣି 
ଦରକାରୀ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତରବରେର ସା�େଦg ଠିକ୍ अଫିସ ଛୁଟି େହ� 
େବଳକୁ େନାଟିସ୍ ଆସି�, େଯ ଆସ�ା କାg ବ~ େହେଲ ସୁ�ା ସମ{-ୁ अଫିସ 
ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯିଏ ନ ଆସିବ ଆଗାମୀ ପା�Gନର ଦରମା କାଟି 
Gଆଯିବ େନାଟିସ୍ ପଢ଼ି ସମ{- ମନ ଆମି�ଳା େହାଇଗ� ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ 
ସବୁ କୁହାକୁ� େହଉcେଲ, େଯ ବସ୍ କାେଳ ସରକାର- ସମଥ�କ େତଣୁ େସ 
ବ~କୁ ସମଥ�ନ କରୁନାହାk 

 ସz'ା ଛअଟାେର ଘରକୁ େଫ� ଟିେକ େଫ� ସ୍ େହାଇ ୭ଟାେର ଟି} 
ସାମନାେର ବସିଗg ସz'ାର ଖବର େଦhବା େବଳକୁ ସବୁ ଖବର 
ଚ'ାେନଲେର େସଇ େଗାଟିଏ ଖବର, ଭୁବେନଶ�ରେର ବାଘ ମା
� ବାଘକୁ 
େନଇ ଭIe ଭI ଚ«�ା ଆଉ ସରକାରୀ ଓ !େ�ଧୀଦଳ- ମnେର ବାକ୍ 
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!ତ�ା ସାfାGକମାେନ ନ~ନକାନନର ୫ ନfର ଖୁଆଡ଼ରୁ ସିଧା ପ�ସାରଣ 
କ�ବାେର ବ'{ !ର� େହାଇ ଟି}କୁ ବ~ କ�େଦg 

 ଧମ�ପତ� ୀ େମାର d କପଟା ହାତକୁ େଦଉ େଦଉ କ�େଲ, “କଣ େହ� ? 
ଟି}ଟା କାହ[e ବ~ କ�େଦଲ?” !ର� େହାଇ କ�g, “ଏ ଟି}ବା�କୁ ଆଉ 
e� ଖବର ମିଳୁନାହ[ ନା କଣ? Gନସା� େସଇ େଗାଟିଏ ଖବର, ବାଘ 
ମା
�” ଧମ�ପତ� ୀ କ�େଲ, “େସଇc ପାଇଁ ତ କାg ଭୁବେନଶ�ର ବ~” ମଁୁ 
ପୁଣି !ର�ିLବ େଦଖାଇ କ�g, “ଜାଣି�, େଯ ଆମକୁ �{ାର ନାହ[ ଆମକୁ 
କାg ସକାଳୁ अଫିସ ଯିବାକୁ ବାnତା ମଳୂକ େନାଟିସ Gଆଯାଇ� ନ ଗେଲ, 
ପା�Gନର ଦରମା ବ~” େମା କଥା ଶୁଣି ଧମ�ପତ� ୀ ଶ-ିଗେଲ ଓ କ�େଲ, 
“େହେଲ ତେମ ଯିବ େକମି
 ? ବାଟଘାଟେର ତ ସବୁଠି �{ାେ�କ େହଉcବ! 
ଜଳାେପାଡ଼ା କରୁcେବ” ମଁୁ ��ାେର ଥାଇ କ�g, “ହୁଁ, େସଇcପାଇଁ Lବୁ� 
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହା�ଯି! ବ~ କ�ବା େ�କ ଦଶଟା ପେର ଗହI କ�େବ, 
ତା ଆଗରୁ ମଁୁ अଫିସେର ପହ�ି ଯାଇନc! ନା!”  ତା-ୁ କଥାେର ବୁେଝଇେଦg 
ସତ e� େମା ��ା ଦୂର େହ�� େମା ଘରଠାରୁ अଫିସ ପା� eେ�ମିଟର 
ବାଟ, େସ }ତେର ଆdଯ�' !ହାର, ବାଣୀ!ହାର, ଜୟେଦବ !ହାର େମନ୍ 
େ�ଡ଼ ସବୁ ର�� ଏମି
 ସବୁ ��ା କ� କ� େକେତେବେଳ େଶାଇଗg 
ଜାଣିପା�g ନାହ[ 

 ସକାଳ ଛअଟାେର ପତ� ୀ ଡାeବାରୁ େମା �ଦ L�ି� େହେଲ େସ Gନ 
ଆଉ ଜଗିଂ କ�ବାକୁ ଯିବାର ଇrା ନc� ଶୀଘ� ଶୀଘ� �ତ'କମ� ସା�େଦଇ 
अଫିସ ବାହା� ପଡ଼ିg ତଥାପି ଘରୁ ବାହା�ବା େବଳକୁ ଆଠଟା ବାC 
ସା�c� େମାଟର ସାଇେକଲ୍ େର अଫିସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉcg ସତ େହେଲ ମେନ 
ମେନ ଠାକୁର-ୁ ସJରଣ କ�dgcg 
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 େସGନ େମା ଗାଡ଼ିର ଗ
 ଟିେକ अ�କ c� େଯେତ ଶୀଘ� अଫିସେର 
ପହ�ିଯି! େସେତ ଭଲ, ପେର �{ାେର େଯ ଯାହା ଜଳାେପାଡ଼ା କରୁ� 
କରୁଥାଉ, େମାର େସcେର ଯାଏଆେସ େକେତ! ବାଣୀ!ହାର ଛକ େଦଇ 
ଯାଉcବା େବେଳ ହଠାତ୍ ଜେଣ ଯୁବକ େମା ଗାଡ଼ିକୁ ପଛରୁ ଧ� ପକାଇ� ମଁୁ 
େଦhg ତା ହାତେର େଗାେଟ ବଡ଼ ଦଳୀୟ �ହ�cବା ପତାକା ମୁ�େର ! 
େଗାଟିଏ ଦଳୀୟ �ହ�cବା େଟାପି ଆଉ �େଜ ! ପିzି� େଗାେଟ ଦଳୀୟ �ହ�  
cବା ସାଟ� େମା ସାମନାକୁ ମାଡ଼ିଆସି ଧମକ େଦ�ଭI କ��, “ଆେବ ଜାଣିନୁ, 
ଆC ସବୁ ବ~ େବାg?” ତା ମୁହଁର ଗzରୁ Ì� ବା� େହଉc� େଯ ସକାଳୁ 
ସକାଳୁ େସ େଗାେଟ ପୁ� େବାତଲ ପେକଇ େଦଇ� େସ େମାେତ ଧ�� e 
ନାହ[, େସ ପଟୁ ଆଉ d�ପା�ଜଣ ତା ଭIଆ ମାଡ଼ି ଆସିେଲ ଓ େମାେତ ଗାଡ଼ିରୁ 
ଟାଣି େନଇ େଗାେଟ ପଟକୁ େନଇ ଘରକୁ େଫ�ଯିବାକୁ ଧମକ େଦେଲ ଆଉ 
ଦୁଇଜଣ େ�କ େମାର ଗାଡ଼ିର �ଇଟକୁ L�ିବାର େଚ�ା କରୁc� େବେଳ େସ 
ପଟରୁ ଜେଣ ବୟ� ବ'�ି ତାକୁ ଧ�ପକାଇେଲ, ତା-ୁ େଦh ମେନ େହଉc� 
େସ େକୗଣସି ଦଳର ଜେଣ ମୁଖ' ବ'�ି, େମାେତ େସମାନ- କବଳରୁ ମୁକୁେଳଇ 
କମ�ୀମାନ-ର अସଦାଚରଣ ପାଇଁ �ମାମାଗିେଲ କମ�ୀ ମାନ-ୁ ଗାI େଦଇ 
କ�େଲ, “ତୁେମ ମାେନ କଣ ଜାଣିନ, ଆମର ଏ ବ~ େକବଳ ଶାkପାଇଁ, 
�ଜଧା�ବାସୀ- �ତ ପାଇଁ”, େସ କଥା କ�� େବଳକୁ �{ାର अନ' ପାଶ��େର 
େଗାେଟ କାରର କାଚ, େଗାେଟ ବସର ଆଗ କାଚ ଭ�ା ସ��ଣି ଓ େଗାେଟ ଟ�କ 
ଉପେର କମ�ୀମାେନ ଚଢ଼ିଯାଇ �ଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ'ତ େହେଲଣି �{ା ସା� 
ଟାୟାର ଜଳାେପାଡ଼ା େହଉc� ମୁଖ'ମ�ୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର େନତାମାନ-ର 
କୁଶପୁ_Iକାମାନ ଦାହ କ�ଯାଇ !}ନ�  अଶÍୀଳ Lଷାେର ଗାIଗୁଲଜ କ� 
ଯାଉଥାଏ େସପେଟ ନୁ'ଜ ଚ'ାେନଲର ଟିଆର୍ ପି ବେଢ଼ଇବା ପାଇଁ ସବୁ 
ଭ�ାଭ�ି ଦୃଶ'କୁ �ଜ କ'ାେମ�େର େନବା ପାଇଁ ଉଦ'ମ dgଥାଏ ଏ ସବୁ 
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େଦh ମଁୁ Lବୁଥାଏ ପ�କୃତେର ଏହାକୁ ହ[ କୁହk ଶାkପ�ୂ� ବ~ 

 େସ ଯା େହଉ ମଁୁ ଏ ସବୁ }ତେର ଆମ अଫିସେର ପହ�ି ଯାଇcg 
अଫିସେର ଆଉ d�ପା�ଜଣ କମ�dରୀ ସେମତ ଆମ ବସ୍ ମn ପହ�ି 
ସା�ଥାk ତା-ର अବ�ା ମn େମା ପ� େହାଇଥାଏ ଆC ବସ୍ ଉପ�ାନ 
ଖାତାଟିକୁ ତା- କ'ା!ନ୍ }ତେର ରhଥାk େସ େଦhବାକୁ dହୁଁcେଲ, 
अଫିସର େକେତଜଣ କମ�dରୀ ଏ� ବ~କୁ ସମଥ�ନ କରୁଛk Gନ ପ�ାୟ 
ବାରଟା େହାଇଗ�, ଆଉ େକ� अଫିସ ଆସିେଲ ନାହ[ ଆେମ ଓ ଆମ ବସ୍ -ୁ 
ମିେଶଇ ସମୁଦାୟ ପା�ଜଣ अଫିସେର ଥାଉ Gନ େଗାଟାଏ େବଳକୁ ଆମ 
अଫିସ ଆଗେର e� ଯୁବକ ଆସି !େ�ାଭ ପ�ଦଶ�ନ କେଲ େସcପାଇଁ ପିଉନ୍ 
ଆମ अଫିସକୁ }ତରପଟୁ ବ~ କ�େଦଇଥାଏ e� �ାଫ୍ ଆମର ବସ୍ -ୁ ନ 
ଆସିବାର କାରଣ ଦଶ�ାଇ େଫାନ କ�ଥାk e� ଆମ ବସ୍ e� ଶୁଣିବା 
अବ�ାେର ନଥାk ଏକା Cଦ୍ ପା�Gନର ଦରମା କଟାଯିବ େସGନ ଆଉ 
��ଚ�ତ ସz'ା ଛअଟାେର ଘରକୁ ନ େଫ� ପ�ାୟ �
 ନअଟା େବଳକୁ ଘରକୁ 
େଫ�g େଫ� ଶ େହାଇ ଟି} ପାଖେର ବସି� େବଳକୁ ଆC Gନର ଦୃଶ'ସବୁ 
ପ�ସାରଣ dଲୁଥାଏ 

 e� ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁ_� ପ�ୂ� ଖବର c� େଯ େଯଉଁ ବାଘପାଇଁ ଏେତ ସବୁ 
କା� ଘଟି ଯାଇc�, େସ ବାଘଟା ନ~ନକାନନର ଖୁଆଡ଼ରୁ ଆସି e� ଦୂରେର 
cବା ଏକ ଆବଜ�ନାପ�ୂ�  ଗଭୀର କୂअ }ତେର ପଡ଼ି ମ�ଯାଇ� ବାଘ ଖସିବାର 
୪୮ ଘsାପେର ମn ସଂପୃ� କମ�dରୀମାନ- ପାଖେର ଏ !ଷୟେର େକୗଣସି 
ଖବର ନc� �କଟେର cବା ଏକ ଗ�ାମର ଗ�ାମବାସୀ କୂअ }ତରୁ ଆସୁcବା 
ଶºକୁ ଶୁଣି �କଟ� ଥାନାେର ଖବର େଦଇcେଲ ଖବର ମିIବା ପେର ଜ�ଲ 
କମ�dରୀ ଓ େପାgସ ଆସି େସଠାେର ପହ�ି� େବଳକୁ କୂअ }ତେର ଶ�ାସରୁ� 
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େହାଇ ବାଘଟି ମୃତୁ'ବରଣ କ� ସା�c� 

 ହାତେର e� !�ୁଟ୍ ଆଉ ପାଣି ଧ� ଧମ�ପତ� ୀ େମା ପାଖେର ବସି ଆC 
Gନର ବ~ର अନୁଭୂ
 !ଷୟେର େମାେତ ପd� dgcେଲ ମାତ�  ମଁୁ ତା- 
କଥାକୁ !େଶଷ nାନ େଦଇ ପା�ନcg ବରଂ L! dgcg ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମ 
ସମୟର ଜାgଆନାୱା� ବାଗ୍ ଘଟଣା କଥା, େସେତେବେଳ େଯମି
 �ରୀହ 
ଜନତା-ୁ ହଠାତ୍ ଇଂେରଜମାେନ ଗୁIdଳନା କ�ବା ଫଳେର େ�କମାେନ 
ଉପାୟଶନୂ' େହାଇ ପ�ାଣ!କଳେର ଏକ अzକୂପ }ତରକୁ �ଜକୁ �େ�ପ 
କ�େଦଇcେଲ ଓ ପ�ାଣତ'ାଗ କ�cେଲ, େସପ� ଏ� ମହାବଳ ବାଘ ମn 
ଆCର ସମାଜର �Aୁର ମଣିଷମାନ-ର अତ'ାdର ସ�ନପା� କୂअକୁ େଡଇଁ 
�ଜର ପ�ାଣର ଜଳା�I େଦଇ�! 

 ଘsାେର ବାC ସା�c� �
 ଦଶଟା, �ତ� ୀ େLଜନ ପ�{ୁତ େହାଇ 
ସା�c� ଟି}େର dgc�, ପଯ�'ାୟ କ�େମ ବାଘର ମୃତୁ'କୁ େନଇ ଆେ�ଚନା 
ଓ ସମାେ�ଚନା 

 ଆଉ e� !େ��ଦଳ େନତାମାେନ କ� dgcେଲ, �ଜ'େର ବ'ାଘ� 
ବଂଶର ହ� ାସେର ଏ� ସରକାର ହ[ ଦାୟୀ, େତଣୁ ଆଗାମୀ ସ�ାହେର 
ବ'ାଘ�ବଂଶର ସୁର�ା�ଗି େହବ �ଜ'ବ'ାପୀ ଆେ~ାଳନ, !େ�ାଭ, ଗଣଧାରଣା 
ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ବ~ 

  

କାCଡ଼ିହ, ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ, ୧୦ 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

60 

 

 ପି�େବଳର କଥା ସବୁGନ ପ� �ୁଲକୁ ବାହା�cଲୁ ମଁୁ 
ଆଉ େମା ସାନ ଭଉଣୀ ଆେମ ଦୁେହଁ ଘେର େକବଳ ମାଆର ହ[ 
�କଟତର ମା ଆମକୁ L� ଆଦର କେର, େହେଲ ଆC ତା’ର 
କଣ େହଇ� େକଜାଣି! ଘେର ଝିअମାନ-ୁ େକ� ଖାସ୍ ପସ~ 
କରk�, ଏମି
e ବାପା ! ଆମକୁ अଣେଦଖା କ�Gअk େମା 
ମା’ର େସମି
 e� ସ�ାନ ନc� ଘେର େତଣୁ ଭଲମ~ ଖାଇବା 
ପିଇବା, ପିzିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ�ପ� ପ� e� ତଥାପି େମା ମା 
ଏ ସବୁ ମnେର ର� ମn ଆମ ପାଇଁ ଟିeଏ ଖୁସି ଆଣିGଏ ଆଉ 
ଆେମ ପି�ମାେନ େସଇcେର ଖୁସି େହଇଯାଉ ଆଉ େବେଳ 
େବେଳ !େ�ଧ କ� ମା’କୁ ଦୁଃଖୀ ! କ�େଦଉ େସ ଯାହା େହଉ 
ଆC ମା’କୁ କଣ େହାଇ� ଆେମ ବୁଝି ପାରୁନcଲୁ ସକାଳୁ ସବୁ 
କାମ ତ କରୁ� ଖାg ଆମ ପାଇଁ e� ଭଲ �zି� ଏେତ େବଳ 
େହ�ଣି, ମାଗି ମାଗି ବାପାଠୁ ଗାI ! ଶୁଣିଲୁଣି L� �ଗ 
ମାଡୁc� ମା ଉପେର ଶୁh� ପଖାଳ ମୁଠାଏ ବାଢ଼ିେଦ� ଆମ 
�ଗି ଆh ଛଳ ଛଳ କ� �ଗେର ମା’କୁ dହ[g ବାପା-ୁ 
ବାହାରକୁ ଯିବାର େଦh ମା ତା କା�ରୁ ଟ-ାଟିଏ ବାହାର କ� 
c� କ� େମା ହାତେର େଖ�ିେଦଇ କ�� କଣ eଣିe ଖାଇେଦବ 
ତେମ G’ଜଣ େମା ମା’ଟା ପ� ଏେବ ଯାଇଥା, ଆସିେଲ ଯାହା 
କ�ବୁ କ�e େଦ! �ଗିe ମଁୁ dg ଆସିcg ଆଉ e� ସମୟ 
ପେର ସବୁ କଥା ! ଭୁgଯାଇcg 

ମଁୁ ଓ ମାଆମଁୁ ଓ ମାଆମଁୁ ଓ ମାଆମଁୁ ଓ ମାଆ    

ପାରମିତା ପାଣିଗ�ା� 
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 ସz'ାେର ଘରକୁ େଫ�� େବେଳ ଆମ ଘେର ସା�ର ¾ୀ େ�କମାନ-ୁ 
େଦhg ଆେମ ଦୁେହଁ ଜଳG ଘର }ତରକୁ dgଲୁ ତ େଜେଜ ମାଆ କ�େଲ 
େଦhବୁ ଯା’ େତାର Lଇ ଆସି� ଖୁସିେର େଗାଡ଼ ତେଳ �ଗୁନc� ରେକଟ୍ 
ପ� ମାଆ ପାଖେର ପହ�ି ଯାଇcଲୁ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସକାଳର �ଗ କୁଆେଡ଼ 
ଉେଭଇ ଯାଇc� ଆମ ଘର अଗଣା େସପାଖର ଗ�ୀ� ଘର }ତେର ମା’ 
େମାର ସଦ' ଜ�Jତ Lଇକୁ ଧ� ବସିc� େମାେତ େଦh ତା ଆh ଚମe 
ଉଠି�, େସ ପd�� “ଧ�ବୁ Lଇକୁ ?” 

 ଆC େକାଡ଼ିଏ ବଷ�ପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମଡ଼ିକାଲ୍ େବଡ଼େର ପଡ଼ି 
ପ�ସବ ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହଉcg େମା ପାଖେର େମା ମା’ େମା ହାତ ଧ� 
ବସିc� େମା ସ�ାମୀ ଏବଂ अନ' ପ�ବାର େ�କ େମା ପାେଖ ପାେଖ cେଲ 
େମାର େସେତେବେଳ ମା’ର ଗଭ�ାବ�ା କଥା ମେନ ପଡ଼ିଯାଉc� େସ ଯା’େହଉ 
ବହୁତ ସମୟର କ� ପେର ଆମର ଝିअଟିଏ େହ� ଘେର ସମ{- ଖୁସି 
କ�େଲ ନ ସେର ସବୁ କାଯ�'ର ସମା�ିପେର ମଁୁ ମାଆକୁ ପd�g, “ମା, 
େକମି
 ତୁ ଗଁାର େସଇ ଗ�ୀ�ଘେର, !ନା କାହାର ସାହାଯ' ସହାୟତାେର 
ଆମକୁ ଜନJ  େଦଇcଲୁ? ଏେତ କ� େକମି
 ସ�cଲୁ?” 

 େମା ଝିअକୁ େକାଳେର ଧ� ତା ମଥାକୁ ଚୁମା େଦଉ େଦଉ ମା’ କ��, 
“ଏକା େକାଉଠି cg, ତୁେମ ସବୁ cଲ ନା େମା ପାଖେର” 

 ତା କଥା ଶୁଣି� ପେର େମା }ତରର କ� e� କମିଗ� ପ� �ଗୁc� 

�ଇେବ�ରୀ ଏବଂ ସଚୂନା !�ାନେର ସ�ା_କ 

ବା�ାଲୁରୁ - ୪୭ 
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 ସୁେଲଖା ଆC ଦଶବଷ� ପେର !ଦ'ାଳୟର ବାଷ|କ 
ଉ¡ବେର ସୁକୁମାର ପ+ନାୟକ-ୁ ମୁଖ' अ
c ରୂେପ େଦh 
ଚମe ପଡ଼ି� ଦଶବଷ� ତଳର ଘଟଣାମାନ ତା ସାମ�ାେର 
ଚଳ«ିତ� ର ଦୃଶ'ପ+ ପ� �ବ� େହାଇ ଉଠି� अHତର 
ଦୃଶ'ାବଳୀ ସବୁ ତା’ର ମନକୁ �ତ !�ତ କ�େଦ� 
 ସୁେଲଖା ବହୁତ ବ'{ !ବ�ତ େହାଇପଡ଼ି� େସ େଗାଟିଏ 
କଣେର ପଡ଼ିcବା େଚୗeେର ବସିପଡ଼ି� ତା’ର ମନ अHତକୁ 
େଫ�ଗ� େସ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ବସି ବସି L!ବାକୁ �ଗି� 
େସ ତା’ ପ�ବାରର ସବୁଠାରୁ େଗହx ା ଝିअ c� ତା’ର 
ପ�ବାରେର ବାପା, ମାଆ ଓ Lଇ ସ�ତ ଖୁସିେର _ା ସମୟ 
କଟିଯାଉc� ତା’ର !.ଏ. ପାଠ ପଢ଼ା ସ��ପେର ତା’ ବାପା 
ତା’ର ବାହାଘର ପାଇଁ ବ'{ େହବାକୁ �ଗିେଲ ଭଲ ଘର ଓ ଭଲ 
ବର େଦh କାମ ସା�େଦେଲ ତା- ଦାୟିତ�  ସ�ଯିବ ମା ମn 
ତା’ ବାହାଘର ପାଇଁ େବଶ୍ �kତ cେଲ ତା- ଝିअ େକମି
 
ବାହାସାହା େହଇ ଘର ସଂସାର କ�ବ ଏ� ��ାେର ବାପା ମା’ 
ପୁ� ଫୁଲ୍ ଦମେର �ଗିପଡ଼ିcେଲ Gନc� େଯେତେବେଳ ବାପା, 
ମା, Lଇ, ବzୁବାzବ ମାେନ େଦଖା dହଁା କ� ଝିअଟିଏ ପସ~ 
କରୁcେଲ େହେଲ ଏେବ ତ େସ ସମୟ ଆଉ ନାହ[ ଏେବ 
ସମୟ ବଦI ଯାଇ� ବାପା, ମା, ବzୁବାzବ- କଥା }ନ� , 
ବରର ପସ~ ନ େହେଲ କନ'ା �ବ�ାଚନ ମଲୂ'�ନ 
 ସୁେଲଖା ବା ଏ� କନ'ା �ବ�ାଚନ ଭI ସାମାCକ ପ�ଥାରୁ 
ବାଦ୍ ଯିବ େକମି
 ? ଜଣ ଜଣ କ� ପା�ଜଣ ବରପ�ାଥ�ୀ �ଜ 
ବାପା ମା ଓ ବzୁବାzବ େସJତ ମn�ି- ସ�ତ ତାକୁ େଦhବାକୁ 

କୃ�ସାର  ମୃଗକୃ�ସାର  ମୃଗକୃ�ସାର  ମୃଗକୃ�ସାର  ମୃଗ    

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହ� 
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ଆସିcେଲ େହେଲ ସମେ{ ତାକୁ ନାପସ~ କ� ଯାଇଛk େସେତେବେଳ 
ସୁେଲଖାକୁ େକେତ ବା ବୟସ େହଇc� ୨୨-୨୩ ବଷ�ର ଯୁବH ସୁେଲଖା 
େଦhବାକୁ ସୁ~ର c� େହେଲ ତା’େଦହର ର� େତାଫା େଗା� ନୁେହଁ e କଳା 
ନୁହଁ, ଶ'ାମଳ ବ�� ତା’ ଗଠନ ଭଲ ଆଉ ବ'ବହାର େବଶ ମାଜ|ତ େସ ! 
ତା ବାହାଘରର ସୁେନg ସ�ପ� େଦଖୁc� େଯେତ ବରପ�ାଥ�ୀ େଦhବାକୁ 
ଆସିcେଲ େସମାନ- ଚ«�ାେର େକୗଣସି ପ�କାରର e� ତ� �ଟି େହାଇନc� 
େତେବ େସମାେନ ତାକୁ ନାପସ~ କେଲ କାହ[e ? ଏ� େଗାଟିଏ ପ�ଶ� 
ସବୁେବେଳ ତା’ ମନକୁ ଆେ~ାIତ କରୁଥାଏ ବାରfାର ପ�ତ'ାଖ'ାନ ଶୁଣି ଶୁଣି 
େସ େଦhcବା ସୁେନg ସ�ପ� ସବୁ L�ି ଖ� ଖ� େହାଇଗ� !ବାହ ପବୂ�ରୁ 
ଏ� ସାମାCକ ପ�ଥା ପ�
 ତା’ମନେର !େଦ� ାହ ଉଠିବାକୁ �ଗି� ତା’ अ�ମ�ନ 
�®ାର କ�ବାକୁ �ଗି� େତଣୁ େସ ମେନ ମେନ �ଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହବାର 
ଦୃଢ଼ ସି�ା� େନ� େସ �ବନେର େକେବ ! !ବାହ କ�ବ ନାହ[ ସଂକÇ 
େନ� େସ �ଜ ସି�ା� !ଷୟେର ତା ବାପାମା’-ୁ ଯାଈ କ�� େସ ତା ବାପା 
ମାଆ-ୁ ଯାଇ କ��, େସ ଆଗକୁ ଆହୁ� ପଢ଼ିବାକୁ dହୁଁ�, ଆଉ େସ େକେବ ! 
!ବାହ କ�ବ ନାହ[ ଘେର ବାପା ମା, Lଇ ବzୁ େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ମn େସ 
ତା Cଦେର अଟଳ ର�� େତଣୁ ବାnେହାଇ ବାପା ତା’ର ! ଏଡ଼୍ େର ନାମ 
େଲଖାଇ େଦଇcେଲ ! ଏଡ଼୍  ପ�ଶି�ଣ ସ�ବାପେର େସ େଗାଟିଏ ସରକାରୀ 
ଉ« !ଦ'ାଳୟେର ଶି�ୟିତ� ୀ Lବେର deରୀେଟ ପାଇଗ� 
 ସୁେଲଖାର ଆC ପଯ�'� େଯଉଁମାେନ ତାକୁ େଦhବାକୁ ଆସିcେଲ, ତା- 
ସ�ତ େହାଇcବା ସା�ାତକାରର ପ�େତ'କ କଥା ମେନ अ� େସ େସମାନ- 
ପ�ଶ�ର ସେ�ାଷଜନକ ଉ_ର େଦବା ସେ_�  େସମାେନ ସମେ{ ତାକୁ ନାପସ~ 
କ�cେଲ ସମ{-ର ମନା କ�ବାର େଗାଟିଏ ବାହାନା, “ଝିअ ଆମର ପସ~ 
ନୁେହଁ” ବାରfାର ପ�ତ'ାଖ'ାନ ତା’ର ମେନାବଳକୁ L�ି େଦଇc� ତଥାପି 
େସ �ଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କ� ଆC ସ�ାନର ସହ ବ�ି� େଯେତ ବରପିତା efା 
अନ' ଗୁରୁଜନ ଆସିcେଲ େସମାନ-ର ପ�ଶ� ପ�ାୟ ଏକାପ�; 
 - ତୁମ ନଁା କଣ ? 
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 - େକଉଁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? 
 - ଆଗକୁ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଇrା अ� e ନାହ[? 
 - ତୁେମ ଘରକରଣା ଜାଣିଛ ? 
 - ତୁମର ରୁ� କଣ? ଇତ'ାG 
 ସୁେଲଖା ସୁନା ଝିअଟି ପ� ସବୁ ପ�ଶ�ର ଉ_ର େଦଇ� ତା’ର ଉ_ରେର 
ବରପିତା ଓ अନ'ମାେନ ସ�� େହାଇଛk, ତା’ ପେର ବରପାତ� ର ପାI 
 ପ�ଥମ ପ�ାଥ�ୀ - ତୁେମ Ì�ବା� ର�ଣଶୀଳ ପ�ବାରେର ଏହା ଆେଦୗ 
ଗ�ହଣେଯାଗ' ନୁେହଁ 
 ସୁେଲଖା - ମଁୁ ମିଛ efା ବୁେଲଇ ବେ-ଇ କଥା କ�ବାକୁ efା ଶୁଣିବାକୁ 
ଜମା ପସ~ କେର ନାହ[ 
 G�Hୟ ପ�ାଥ�ୀ - ତୁମକୁ ଗୀତ ଆେସ? ତୁେମ େଗାଟିଏ ଗୀତ ଗାଇପା�ବ? 
 ସୁେଲଖା - ହଁ 
 G�Hୟ ପ�ାଥ�ୀ - ତା’େହେଲ େଗାଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁେଣଇ ପା�ବ e ? 
 ସୁେଲଖା - ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ପ�େବଶ ଦରକାର ସୁତ�ଂ 
ଏେବ ଗୀତ ଗାଇବା ସ�ବ ନୁେହଁ 
 G�Hୟ ପ�ାଥ�ୀ - ତେମ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼? 
 ସୁେଲଖା - ହଁ 
 ତୃHୟ ପ�ାଥ�ୀ - ତୁେମ କ’ଣ କ!ତା, ଗÇ, ଉପନ'ାସ ଇତ'ାG 
େଲଖାେଲh କର? 
 ସୁେଲଖା - ନା 
 ତୃHୟ ପ�ାଥ�ୀ - େତେବ ତୁମ ନଁା ସୁେଲଖା କାହ[e Gଆଯାଇ�? 
 ସୁେଲଖା - ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ[ କାରଣ ନଁା ଟା ପ�ଚୟ ପାଇଁ ଏକ 
ସାେ-
କ �ହ� େମା ନଁା କାହ[e ସୁେଲଖା େହ� େସ !ଷୟେର ଆପଣ େମା 
ବାପାମା’-ୁ ପd�ପା�େବ କାରଣ େମାର ନାମକରଣ େସମାେନ କ�cେଲ 
 ଚତୁଥ� ପ�ାଥ�ୀ - ଆମ ଗଁାେର ମାଟି କା� dଳଘର ତୁେମ େସଠାେର 
ଚIପା�ବ ତ? 
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 ସୁେଲଖା - ଆପଣ ଯG ଚI ପାରୁଛk, ମଁୁ କାହ[e ଚIପା�! ନାହ[? 
 ଚତୁଥ� ପ�ାଥ�ୀ - ନା, େସ କଥା ନୁେହଁ ଗଁାେର ଘର�ାର gପାେପା¯ 
କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘର, ଦା� अଗଣା ଓେଳଇବାକୁ େହବ ଗାଇଗୁହାଳ ମn 
ସଫା କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 
 ସୁେଲଖା - ଆପଣ େମାେତ �ଜର ¾ୀ କ� େନବାକୁ dହାk ନା dକ�ଣୀ 
କ�ବାକୁ dହାk 
 ପ�ମ ପ�ାଥ�ୀ - (ସୁେଲଖାକୁ ସାଧାସିଧା େପାଷାକେର େଦh) ଆେମ ଆସିବୁ 
େବାg ଆଗରୁ ଖବର େଦଇcଲୁ ତଥାପି ତୁେମ ସାଧାରଣ େପାଷାକ ପ�ଧାନ 
କ�ଛ ? 
 ସୁେଲଖା - ମଁୁ ଆବଶ'କତାଠାରୁ अ�କ ଆଡ଼fରକୁ ପସ~ କେରନାହ[ 
 ଆପଣ- ପବୂ�ରୁ d�ଜଣ େମାେତ ନାପସ~ କ�ଯାଇଛk ଆପଣ 
େମାେତ ପସ~ କ�େବ ନା ନାହ[ ମଁୁ ଜାେଣନାହ[ 
 ତା’ ପରର ଘଟଣା ସ�ତ ସୁେଲଖା अ
 ପ��ତ େଯଉଁମାେନ ତାକୁ 
େଦhବାକୁ ଆସିcେଲ େସମାେନ ସମେ{ ତା ଗୁଣ अେପ�ା ତା ରୂପକୁ ପ�ାଧାନ' 
େଦଇ ତାକୁ ନାପସ~ କ�cେଲ ତା’ର ଶ'ାମଳବ�� ଆଗେର ତା ଗୁଣ ଫିକା 
ପଡ଼ିଗ� ଆCକାgର !ବାହ ବଜାରେର ବରପ�ାଥ�ୀ-ର େତାଫା େଗା� ଝିअ 
ଦରକାର େଗା� ର� ଆଗେର ଶି�ା ଓ ଗୁଣର e� ମହ_�  ନାହ[ ତା’ଛଡ଼ା 
େଯୗତୁକର େ�ଭ େଯୗତୁକ !ଷୟେର େଖାg କ�ବାକୁ ବରପିତା-ର ସାହାସ 
ନାହ[ କନ'ାପ�- ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସା�ବା ପେର ମଲୂdଲ କରk 
 !ଗତ ଦଶବଷ� }ତେର େସ ତା’ର ଶି�ୟିତ� ୀ �ବନେର अେନକ 
ଝଡ଼ଝ�ାର ସାମନା କ�� ଏହା }ତେର ତା’ ବାପା ମା’ ଆରପା�e 
dgଗେଲଣି LଇLଉଜ ତା- ସଂସାରେର ବ'{ ସୁେଲଖା େଯଉଁ ବାIକା 
ଉ«!ଦ'ାଳୟେର deରୀ କେର, େସଇଠି ଏେବ େସ ¯ତ� ୀଆବାସର ମୁଖ'ା 
¯ତ� ୀ ମାନ- ସ�ତ ତା’ର ସମୟ ବହୁତ ଭଲେର !
ଯାଏ ଆC !ଦ'ାଳୟର 
ବାଷ|କ ଉ¡ବେର ସୁକୁମାର ପ+ନାୟକ-ୁ (ଯିଏ ତାକୁ ପ�ଥେମ େଦhବାକୁ 
ଆସିcେଲ) େଦh ସୁେଲଖା �ଜ अHତକୁ େଫ� ଯାଇc� ଆC ସୁେଲଖାକୁ 
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ବହୁତ ହସ ମାଡୁc� ତା’ର ଆC ଏେତ Gନପେର ମନେଖାg ହସିବାକୁ ଇrା 
େହଉc� କାରଣ ଶ�ୀ ପ+ନାୟକ ତା- Lଷଣ ପ�ସ�େର ¯ତ� ୀମାନ-ୁ 
ଉଦ୍ େବାଧନ େଦଇ କ�େଲ, “�ବନେର ତୁେମମାେନ Ì�ବା� େହବା 
ଉ�ତ” ସୁେଲଖା Ì�ବା� c� େବାg ତାକୁ େସ ପ�ତ'ାଖ'ାନ କ�cେଲ 
ସତେର, େକେତ !�ତ�  ଏ ମଣିଷ ସୁେଲଖା अନ' ବରପାତ� ମାନ-ର ମn 
ଖବର ରh� 
 G�Hୟ ପାତ�  ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କ�cେଲ େସ େଯୗତୁକ େ�ଭେର 
େଗାଟିଏ ଖ� ଝିअକୁ ବାହା େହାଇଛk େଯୗତୁକେର େସ େଗାଟିଏ କାର୍ 
ଉପହାର ସ�ରୂପ ପାଇଛk ତୃHୟ ବରପାତ�  ଯିଏ ସୁେଲଖାର ନାମକୁ େନଇ 
ଆେ�ପ କ�cେଲ, େସ ସୁେ�ଚନା ନାମ�ୀ ଝିअକୁ ବାହା େହାଇଛk ଏ ନଁାଟା 
ତା-ର �¦ୟ ପସ~ େହାଇcବ ଚତୁଥ� ବରପାତ�  ଯିଏ dହୁଁcେଲ ବାହାଘର 
ପେର ସୁେଲଖା ଗୁହାଳ ସଫା କ�ଥା�ା, ମାଟିକା� gପିଥା�ା, ତା- ¾ୀ 
अ�ମ�ଳା ପରଠୁଁ �ଜ ବାପଘେର ଶାଶୁଘେର ପାଦେଦବାର ନଁା ଧରୁନାହାk 
ଆଉ ଗୁହାଳ େପା�ବା ତ ଦୂରର କଥା ପ�ମ ବରପାତ�  ଯିଏ ତାର ସାଧାସିଧା 
େପାଷାକକୁ େନଇ अସେ�ାଷ ପ�କାଶ କ�cେଲ, େସ ଯାହାକୁ ବାହା େହାଇଛk 
େସ ଝିअଟି ର�େର ସିନା େଗା� େହେଲ େପାଷାକ ପତ�  ପ�
 ତାର େକୗଣସି ରୁ� 
ନାହ[ 
 ସୁେଲଖା ଆC अHତକୁ ମେନ ପକାଇ ବସି ବସି Lବୁ� ସତେର e 
!�ତ�  ଏ ଦୁ�ଆ କୃ�ସାର ମୃଗ େଯପ� �ଜ କ{ୁରୀ !ଷୟେର अ�, 
େସ�ପ� ଆCର ଦୁ�ଆେର ସମେ{ ଗୁଣର କ{ୁରୀକୁ ଭୂg ରୂପର କ{ୁରୀ 
ପଛେର ଏଠି ସମେ{ ରୂପର ପସ� ପଛେର अzଭI ଧାଉଁଛk ଗୁଣର 
ମହ_�  ରୂପର ପସ� ପଛେର अzଭI ଧାଉଁଛk ଗୁଣର ମହ_�  ରୂପ ଆଉ अଥ� 
ଆଗେର ମଲୂ'�ନ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା dେହଁ ତାହା େସ ପାଏ ନାହ[ ଆଉ ଯିଏ 
ଯାହା ପାଏ, ତାହା ସବୁେବେଳ ରୁ�କର େହବ େବାg କ�େହବନାହ[ 

 
େLଇନଗର, ଭୂବେନଶ�ର ଦୂରLଷ - ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫ 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

67 

 

 ଗତ e� ମାସ ବ'ବଧାନେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ କ� 

d� dେ�ଟି efଦ�ୀ �ତ� କର-ୁ ହେରଇ� ଓଡ଼ିଶାର 

ଶିÇୀକୂଳ ହ�¦~�  ସିହ� ାବାବୁ (ଯାହା-ୁ କgକତାେର କଳା ଶି�ା 

େବେଳ ପ�
କୃ
 �ତ� ଣେର ପ�ବଳ ଦ�ତା େଯାଗଁୁ େସଠାକାର 

ଜେଣ ଶି�କ ତା-ୁ “ପ�ାଚ'ର �େଫଲ୍” ବା �େଫଲ୍ अଫ G ଇ� 

େବାg ସେfାଧନ କରୁcେଲ), ପେର େଦବ�ଜ ସାହୁ (ଓଡ଼ିଶାର 

ସମୃ� େଟ�େକାଟା ପର�� ପ�dର ଓ ପ�ସାରେର �ଜର 

ସା��ବନକୁ ଉ¡ଗ� କ�େଦଇcେଲ ତଥା �ଜର େପାଡ଼ା ମାଟିର 

ଆଳ-ା�କ ଶିÇ କଳା ପାଇଁ 

ଜାHୟ {ରେର େବଶ୍ ସୁନାମ 

ପାଇcେଲ), ତା’ପେର Gନନାଥ 

ପାଠୀ (ଏ अଂଚଳର କଳାଭ'ାସେର 

ଓଡ଼ିଆ अସିJତାକୁ ¯ଣି ଓ ବଖାଣି 

ପ�େବଷଣ କ�ଯାଇଛk अେନକ 

ଉପାେଦୟ ପୁ{କ ଆକାରେର) 

ଏବଂ ଏେବ �ଓ ସାର୍ ମାେନ 

େଦବକୂଳ ନା�ୟଣ �ଓ ବା ସଂେ�ପେର ଡ଼ି. ଏନ୍. �ଓ ଆମ 

ଗହଣେର ଆଉ ନାହାk  

 �ଓ- �ବନ ଯାତ� ା ଗ�ାମ Cଲx ାର ଏକ େ¯ଟ ସହର 

ଡିଡିଡିଡି....ଏନ୍ଏନ୍ଏନ୍ଏନ୍....�ଓ ଆଉ ନାହାk�ଓ ଆଉ ନାହାk�ଓ ଆଉ ନାହାk�ଓ ଆଉ ନାହାk    

ମୀନେକତନ ପ+ନାୟକ 
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ଭ�ନଗରରୁ ଆର� ହୁଏ ବାଲ'ାବ�ାେର କଳାପ�
 cବା ଆଗ�ହ ତା-ୁ 

eେଶା�ବ�ାେର ଖgxେକାଟ �ିତ ସରକାରୀ କଳା ମହା!ଦ'ାଳୟେର 

ପହ�ାଇc� କଳାଶି�ା ଗ�ହଣ ପାଇଁ େସଠାରୁ ମୁଦ� ଣ କଳାର ଶି�ା ଗ�ହଣ କ� 

ଭୁବେନଶÁରେର ପହ�ିcେଲ �ବନ �!କାର ସzାନେର େସ� ସମୟେର 

e� ମାସ ପାଇଁ !ଶି� ଶିÇୀ େଗାକୁଳ !ହାରୀ ପ+ନାୟକ- ତ_Áାବଧାନେର 

ଓଡ଼ିଶୀ �ତ�  ଆ-ିବାକୁ �ଗିେଲ ତା-ର de� �ବନ ଆର� ହୁଏ !େଜ! 

କେଲଜେର େଯଉଁଠି େସ ଆଟ|� - କମ୍ - ଫେଟାଗ�ାଫର ରୂେପ େଯାଗ 

େଦଇcେଲ ପରବ_�ୀ ପଯ�'ାୟେର !. େକ. dରୁ ଓ କାରୁକଳା 

ମହା!ଦ'ାଳୟେର ମୁଦ� ଣ କଳା !Lଗର अnାପକ Lେବ େଯାଗ େଦଇcେଲ 

େସଠାରୁ ଆର� େହ� ତା- ଶିÇୀ �ବନର ଜୟଯାତ� ା  

 अଶୀ ଦଶକର ପ�ାର�େର ଓଡ଼ିଶାେର ଲIତ କଳା ଓ ବ'ବହା�କ କଳାର 

ମଳୂ େମୗIକତାେର अେନକ ଦୃ�ା�ମଳୂକ ପ�ବ_�ନ ମାନ େଦhବାକୁ 

ମିIc� େସ ସମୟେର ବାବୁ� େସନାପ
 ବେfରୁ ଆସି ଭୁବେନଶÁର 

ଟ-ପାଣି େ�ଡ଼�ିତ �ଜ ବାସଭବନେର ଏକ ଡିଜାଇନ �ୁଡ଼ିଓର �ାପନା କ� 

�ଜର ଆଧୁ�କ ପ�େୟାଗକଳାର ବ'ବହା�କ अନୁଭୂ
କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମ~ିର 

�ାପତ', dରୁକଳା ଓ କାରୁକଳାର �
�ତ ଚ�ତ� କୁ େସ�ଗ�ାଫି ମାnମେର 

ମୁG�ତ କ�ବା ଆର� କ�cେଲ ବାବୁ� େସନାପ
 LରHୟ 

!ମାନବା��ର ଜେଣ अବସରପ�ା� अ�କାରୀ cେଲ ଓ େସ ବେfର !ଶି� 

କଳା ବଣିକ ଶ'ାମ ଆହୁଜା-ର ଦୁଲ�x ଭ କଳାକୃ
 ତଥା କାରୁକୃ
ର ର�ା� 

ବ'ବସାୟେର ସହେଯାଗ କରୁcେଲ େସଠାେର ବାବx ା !}ନ�  ପ�କାରର 

ଫ'ାସନ୍ ଆେସେସ�ଜ୍ ଯଥା ଚମଡ଼ା �ମ|ତ ହ'ାଟ୍, େବÎ, ବ'ାଗ, ପସ� ଇତ'ାG 

ଉପେର ଡ଼ିେଜଲ ପ�େଲପ ସହ ହଟ୍ େପ�ସ� ଛେପଇ ମାnମେର !}ନ�  ଡ଼ିଜାଇନ୍ 
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ଆG अଳ-ରଣ �ତ� ମାନ अ�ଃେଖାGତ ଓ ଉÏେଖ�ାGତ କ� ପ�{ୁତ 

କରୁcେଲ ଭୁବେନଶÁରକୁ େଫ�� ପେର ଓଡ଼ିଶାର !}ନ� ୍ अଂଚଳର ମ~ିର 

�ାପତ' କଳା, ମ~ିର କା�ର ମ_ୂ| କଳା, ପିପିgର d~ୁଆ, ରଘୁ�ଜପୁରର 

ଓଡ଼ିଶୀ ପ+�ତ� , େଢ଼ାକ� ମ_ୂ|, ତ�କଳା, େପାଟାମାଟିର େଟ�େକାଟା, 

ମାଣବସା େ¯ଟି, ଆGବାସୀ ଇଡ଼ିତାଲର �ତ� , ସଉ� �ତ� କଳା ଆG अେନକ 

ପ�କାରର ଶିÇକଳା ସ�ାରକୁ େସ�ଗ�ାଫି ମାnମେର ମୁG�ତ କ� e� 

କେପ�ାେରଟ ସଂ�ାର !}ନ�  ପ�କାରର ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଆବଶ'କତାକୁ ସଫଳତାର 

ସ�ତ ପରୂଣ କ�ପା�cେଲ େସ�ଗ�ାଫି ମାnମେର ଏପ� ବ'ାପକ ସ�ାବନା 

cବା େଦhବା ପେର �ଓ ସାର- ମନେର ଏ� ମୁଦ� ଣ ମାnମ ପ�
 ଆସ�ି 

ବଢ଼ିବାେର �ଗି� େତଣୁ ଏହାର େକୗତୁହଳାତJ କ ପ�Lବ େହଉ efା �ଜର 

ପ�ବଳ ଇ¯ଶ�ି େଯାଗଁୁ େହଉ, େସ ଶାk�େକତନରୁ େସ�ଗ�ାଫିର େମୗIକ 

ପ�େୟାଗ !ଦ'ା ସfzୀୟ e� ବ� Gନନାଥ ପାଠୀ- ସହେଯାଗେର ସଂଗ�ହ 

କ� ତାହା ଆଧାରେର !. େକ. ଆଟ� କେଲଜର ମୁଦ� ଣ କଳା !Lଗେର ଏକ 

ତାgମ ଶି!ରର ଆେୟାଜନ କ�cେଲ ଏ� ଶି!ର ପ�ଦଶ�ନ କ�ବାକୁ ବାବx ା 

େସନାପ
 !େଶଷ Lେବ ଆମk�ତ େହାଇ ଆସିଥାk ଶି!ରେର କାଯ�'ରତ 

!Lଗୀୟ अnାପକ ଡ଼ି. ଏନ୍. �ଓ ତଥା ତା-ର ସହ ମିଶି େସ�ଗ�ାଫ ପି�s 

କରୁcବା ¯ତ� ¯ତ� ୀ- ଉ¡ାହକୁ ଓ କାଯ�'େଶୖଳୀକୁ ବାବx ା ଚୁପ୍dପ୍ �ରୀ�ଣ 

କରୁcେଲ ମୁଦ� ଣ ଶି!ର ସ�� ପେର �ଓ ଓ ବାବx ା ଦୁେହଁ ବସି ମୁଦ� ଣ ଗୁଡ଼ିକ 

अନୁnାନ କ� େସଗୁଡ଼ିକର କଳାତJ କ Gଗ !ଷୟେର ମତର ଆଦାନପ�ଦାନ 

କେଲ ଏପ� Lେବ !. େକ. ଆଟ� କେଲଜେର ମୁଦ� ଣ !Lଗେର ପ
�କା 

“ମୁଦ� ା” ର ପ�ଚଳନ ଘଟିc� ଓ େସେବଠାରୁ େସ�ଗ�ାଫି ମୁଦ� ଣ େଶୖଳୀକୁ ଆଟ� 

କେଲଜର ପାଠ'କ�ମେର ସାମିଲ କ�ଯାଇc�  
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 �ଓ ସାର୍ ଜେଣ ଭଲ ଫେଟାଗ�ାଫର ମn cେଲ ଡଃ Gନନାଥ ପାଠୀ- 

ଓଡ଼ିଶାର ଆGବାସୀ �ତ� କଳା ସfzୀୟ अେନକ ଗେବଷଣାତJ କ କାଯ�'କ�ମେର 

େସ ଫେଟାଗ�ାଫର Lେବ !}ନ�  ଆGବାସୀ अଂଚଳକୁ ଭ� ମଣ କ�cେଲ େସ� 

କ�ମେର �ଓ ସାର ସଉ� ଆGବାସୀ ପ�ଜା
- ସାମାCକ ଚଳଣୀ, ପଜୂାପାବ�ଣ 

ତଥା �ତ� ସ_ାର ସଂପକ�େର ଆସିcେଲ ଯାହା ତା- ମନକୁ ଛୁଇଁc� ଓ �ର 

Gନ ପାଇଁ gପିବ� େହାଇ ର� ଯାଇc� ସଉ� ଆGବାସୀ- ପ�Ðାର 

ପ�rନ�ତା, ରୂପ ପ�କÇନା, �ତ� ମନ�ତା ଓ କଳାସଂପୃ�ି ଦÁା� େସ େବଶ 

ପ�L!ତ େହାଇcେଲ, ଯାହା �ଓ-ର �ଜସÁ କଳାକୃHକୁ ଦୃଶ'ଗତ Lେବ 

ପ�L!ତ କ�c� େସ ଜେଣ ପି�s େମକର ଓ େପsର Lେବ ୧୯୭୩ ମସିହାରୁ 

अ�କ e�ୟାଶୀଳ cେଲ ସମାେ�ଚନାତJ କ !େଶxଷଣ Gଗରୁ େଦhେଲ ତା-ର 

d� ପା�ଟି ଛ! େବଶ୍ େକୗତୁହଳଜନକ �େଗ େଗାଟିଏ ଛ!େର ଦÂ ପି�ଳ, 

ଧମିୂଳ ଧସୂର ଓ ଇସତ୍ ବାଦମୀ ପିତ ର�ର !ନ'ାସେର ପ�{ୁତ ଆe�gକ୍ 

ମାnମର କାନLସ୍ ଛ!ଟିେର 
େନାଟି ସଉ� କଳାର �
�ତ ପାହାଡ଼ ଛ~ାଛ~ି 

େହାଇ अ�� ବୃ_ାକାର ପ��ର ପ¦ାLଗ ଦÁା� େବ�ିତ କ� ଆ-ିଛk 

ଛ!ଟିର ମଳୂ ପୃA ଭୂମିେର ଜ'ାମି
କ ପାହାଡ଼ମାଳା ସହ ତାହାର ¯ୟା 

ପ�
ଧÁ�ତÁ ମାୟା अHବ ଚମକ� ାର अେଟ, �େଗ ସେତ େଯପ� ସଉ� ସମାଜର 

େକୗଣସି ଏକ अଜଣା अକୁହା କାହାଣୀକୁ 

ଶିÇୀ �ତ� ରୂପ େଦଇଛk ଶିÇୀ-ର 

अ�କାଂଶ ଛ!ର ଶୀଷ�କ “ସଉ� 

େମାଟିଫ୍ସ” େହାଇcେଲ େହଁ ଗତ e�ବଷ� 

େହ� �ଜ �ବ� ଉପେର ପଯ�'େବଷିତ 

e� !ଷୟବ{ୁକୁ ମn ସÁ-�ତ�  ସଜ�ନାେର 
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�ାନ େଦଇcେଲ, େଯପ�e ତା- 

ସହଧମ|ଣୀ- କ�ା ସିେଲଇ କ�ବା 

अଭ'ାସକୁ େନଇ ୧୨. ୧୨. ୨୦୧୧ 

ମସିହାେର ଏକ ଛ! ଆ-ିcେଲ 

େସcେର ଶିÇୀ କ�ା ସିେଲଇେର �
�ତ 

ପ�େବଶଟିଏ ସୃ�ି କ� ତା’ଉପେର ସÁପି�ଳ ତଥା ସାେ-
କ ସ�ୂJ  ଗଢଣର 

ମସୃଣତାକୁ ରୂପବ� କ�cେଲ ଛ!ଟିର ସ��ଖବ_�ୀ �ମ�ାଂଶେର �ଜ 

ସହଧମ|ଣୀ- କ�ା ସିେଲଇ କ�ବାର ଏକ ¯ୟା �ତ�  ଆ-ି ଯାଇଛk �ଓ 

ସାର !. େକ. ଆଟ� କେଲଜର ମୁଦ� ଣ କଳା !Lଗର अnପାକ ଦାୟିତÁରୁ ମୁ� 

େହାଇ ଖgxେକାଟ�ିତ ସରକାରୀ dରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହା!ଦ'ାଳୟେର अn� 

Lେବ େଯାଗେଦବା अବସରେର ୨୦୦୨ ମସିହାେର �ଜ ଉପେର ଆଧା�ତ 

“ପ�େମାଶନ” ନାମକ ଏକ ଛ! ଆ-ିcେଲ, େଯଉଁcେର େସ �ଜର ପାଶ�� 

ପ�
କୃ
 ସହ ହାତେର ପା�ଆଁ ଧ�cବା (େସ ଚ~ାପଣର ଶିକାର େହାଇcେଲ 

ମn) ଓ ତତ୍ ସ�ତ ନୂଆ ଦାୟିତÁର ମୁକୁଟ Lେବ ସପ�ରୂପୀ ପଗଡ଼ିକୁ �ଜ ମୁ� 

ଉପେର �ାପନା କ�ଯାଉcବା ଦଶ�ାଇଛk 

ଏ� ଛ!ଟିକୁ େଦh� େବେଳ େମାର 

େକୗତୁହଳକୁ ଜାଣିପା� େସ କ�cେଲ େଯ, 

“ଏ� କେଲଜେର ମଁୁ Gେନ ¯ତ�  cg େମାର 

अେନକ ଗୁରୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବେରଣ' 

ଶିÇୀମାେନ अHତେର ଏ� अn� ଆସନକୁ 

अଳ-ୃତ କ�ଛk େତଣୁ େମାେତ ଏ� 

ଆସନେର ବସିବା େବେଳ L� ଭୟ �ଗୁ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େସମାେନ ¯ଡ଼ି ଯାଇcବା ଗୁରୁଦାୟିତÁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଁୁ 

ସdୂରୁରୂେପ ତୁ�ଇ ପା�!ତ?” ଛ!ଟିେର େମାଟ 


େନାଟି ର� ଯଥା; ଆର� ଆL, ସÁ�|ଳ 

ପିତାLସ ଓ କଜଳ କଳାର ସମନÁୟେର �ଜର 

अn� ଦାୟିତÁକୁ �
�ତ କ�ଛk ଆମ �ଓ 

ସାର ତା-ର �ତ� କର �ବନର େଶଷ 

ପଯ�'ାୟର ଏକ ଗୁରୁତÁପ�ୂ�  ଛ!ଟି େହ� 

ଡ଼ିCଟାଲ ପି�s “ଉଇGନ୍ ଆ�୍ !ୟ�” ଏcେର cବା ଛ!ଳ !ଷୟବ{ୁକୁ େସ 

ଦୁଇ Lଗେର !ଭ� କ�ଛk ପ�ଥମ Lଗେର �ଜର ଯୁବକ େବଳର କଳାଧଳା 

ପ�
କୃ
 �ା�ତ କ� ପ¦ା Lଗେର େସ ସମୟର ପ�ଣୟ, !ରହ, ଶି�ା��ା, 

�ତ� ାଭ'ାସ ଆGର ଝଲକ େଦଇcବା େବେଳ GÁHୟ Lଗେର �ଜର ବୃ� 

ବୟସର କଳାଧଳା ପ�
କୃ
ର ଫେଟା �ା�ତ କ�ଛk ଓ ଏହାର ପଛେର 

ପୁରୁଣା ସJ ´
କୁ ବହୁ {ରଯୁ� େକା�ଜ୍ ଆକାରେର ଏକ ସ©ିକରଣ ଗଢ଼ିଛk 

ଏcେର େସ ରhଛk ତା-ର କମ�ମୟ �ବନର �ତ� , �ଜର ବzୁ- ସହ 

ମିଳନ, !େrଦର ବା_�ା ଏବଂ ଆହୁ� अେନକ अକୁହା କଥା ଓ ବ'ଥା ଆଟ|� 

ଆେସାସିଏସନ୍ अଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦÁା� ଆେୟାCତ “ଶ��ା�I - ୨୦୧୫” କଳା 

ପ�ଦଶ��େର ପ�ଦଶ|ତ େହାଇcବା ଏ� ଛ!ଟି ପ�କୃତ ପେ� ଏକ !େଦ� ାହର 

ପ�ପ�କାଶ c� କାରଣ ଶିÇୀ �ଜର अ
 ଆପଣାର ଜେଣ ବzୁ- 

ବ'ବହାରେର अ
A େହାଇ ଉ� ଛ!ଟିକୁ ଆ-ିcେଲ 

 ଡ଼ି.ଏନ୍ �ଓ- �ତ� କର �ବନର େଶଷLଗ !େଶଷ କ� ୧୯୯୫ରୁ 

୨୦୧୦ ସମୟେର अ-ିତ ଛ!େର ରୂପ ପ�କÇନା ଓ ସ©ିକରଣ Gଗକୁ nାନ 

େଦେଲ େସ ଛ!େର अେନକ େଟ ର୍ ବ'ବହାର କ�cବା େଦଖାଯାଏ ଯାହା 
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ପ�ାୟତଃ ମn LରHୟ �ତ� କଳା 

ମ�ଳର ଯଥା अମ_ୂ� କଳା 

ଆେ~ାଳନର େସ ଜେଣ ମ_ୂ|ବ� 

ସମଥ�କ ଥବା ସdୂଏ ତା- 

ଛ!େର ୟୁସୁଫ, अପ��ା अ�ଲ, 

ଓମ୍ ପ�କାଶ େଖର ଆG-ର 

କଳାଭ'ାସେର ଦୃ�ିେଗାଚର େହଉcବା �ତ� ସ©ାର ପ�Lବ Ì� ବା� 

େହାଇପେଡ଼ େସ अଂଶଗ�ହଣ କ�cବା ପ�ମୁଖ �ତ�  ପ�ଦଶ��ଗୁଡ଼ିକ ମnରୁ 

େLପାଳ�ିତ Lରତ ଭବନ ଠାେର ଆେୟାCତ ୧୯୯୧, ୧୯୯୫ ଓ ୨୦୦୬େର 

ଆେୟାCତ ଆ�ଜ�ାHୟ GÁ-ବାଷ|e ମୁଦ� ଣ ପ�ଦଶ�� ଗୁଡ଼ିକ େବଶ ଗୁରୁତÁ ବହନ 

अେଟ ଏହାଛଡ଼ା େକ~�  ଲIତକଳା ଏକାେଡ଼ମୀ ଦÁା� ଆେୟାCତ GÁHୟ 

ଫେଟାଗ�ାଫି ପ�ଦଶ�� ୧୯୯୬ ଓ ଆ�ଜ�ାHୟ ମୁଦ� ଣ କଳା ଶି!ର  ୧୯୯୧ େର 

Lଗେନଇ େସ ଉ« ପ�ଂଶସିତ େହାଇcେଲ େବସରକାରୀ {ରର କଳା ଶି!ର 

ଯଥା; ଟାଟା �ିଲ�  ଆଟ� ଆ� ଇ��ି�  ୨୦୧୧, େକରଳେର ଆେୟାCତ ଜାHୟ 

କଳା ଶି!ର ୨୦୧୧ ଓ ଜା�� ଜାHୟ କଳା ଶି!ର ୨୦୧୧େର ମn ସଫଳତାର 

ସହ अଂଶ ଗ�ହଣ କ�cେଲ ତା’ଛଡ଼ା ଆz�ପ�େଦଶର �ତ� କଳା ପ�ଷଦ 

ପୁର�ାର ୧୯୭୪ ରୁ ୧୯୯୦ ଯାଏଁ, ଓଡ଼ିଶା �ଜ' ଲIତ କଳା ପୁର�ାର ୧୯୯୩, 

अଲ୍ ଇ�ିଆ ଫାଇନ୍ ଆଟ� ଆ� କ� ାÑସ୍ େସାସାଇଟି ନୂଆGଲx ୀ ପୁର�ାର 

୨୦୦୦ ଇତ'ାG �ତ� ଶିÇୀ �ଓ-ର ସଫଳ ଶିÇୀ �ବନର ମାଇଲଖୁsମାନ 

अେଟ 

 �ବନର अkମ ପଯ�'ାୟେର େସ ଓଡ଼ିଶା �ଜ' ଲIତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀର 

ଉପ-ସLପ
 ରୂେପ କାଯ�'ରତ cେଲ ତା-ର ମହାପ�ୟାଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିÇୀକୂଳ 
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ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ अନୁଭୂ
 

अେଟ !େଶଷ କ� େସ ଜଡ଼ିତ 

cବା !}ନ�  अନୁAାନ ଯଥା, !. 

େକ. ଆଟ� କେଲଜ, ଖgxେକାଟ 

ଆଟ� କେଲଜ, ୱାକ|�୍ ଆଟ|� 

ଆେସାସିଏସନ୍, ଆଟ|� 

ଆେସାସିଏସନ୍ अଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା �ଜ' ଲIତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀେର 

େଶାକର ପ�େବଶ ସୃ�ି େହାଇ� 

ଓଡ଼ିଶାେର େସ�ଗ�ାଫି ମୁଦ� ଣ କଳାର 

ପ�dର ଓ ପ�ସାରେର ତା-ର अବଦାନ 

ତା-ୁ ସଦା अମର କ� ରhcବ 

ତା-ର अମର ଆତJ ାର ସଦଗ
 େହଉ 

ଏ
e ଭଗବାନ- ଠାେର ପ�ାଥ�ନା 

ମୀନେକତନ ପ+ନାୟକ 

अnାପକ, !.େକ.ଆଟ� କେଲଜ, ଭୁବେନଶÁର 

ଇେମଲ୍ : 2016mlpattnaik@gmail.com 

ଦୂରLଷ : ୯୮୬୧୨୫୫୩୮୩ 
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ମୁଦ� ା!�ନ अଥ� େଦଣେନଣ : ଭୀମ୍ ଆପ୍ 

 !ଗତ ଦୁଇମାସେର େଦଶେର अେନକ ପ�ବ_�ନ ଆସି� 

୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟ-ାର ପୁରୁଣା ମୁଦ� ା अଚଳ େହବାପେର 

ସରକାରୀ {ରେର କ'ାସେଲସ୍ ଟ� ାନ୍ ଜା ନ୍ ବା ମୁଦ� ା!�ନ अଥ� 

େଦଣେନଣ ଉପେର अ�କ ଗୁରୁ_�  Gଆଯାଉ� ଏ� 

ପ�େପ��ୀେର ସରକାର- �ା� ଏକ େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଉପ�ାପନ 

କ�ଯାଇ�, ଯାହାର ନଁା Gଆଯାଇ� ଭୀମ୍ Lରତ୍ ଇsରେଫସ୍ 

ଫର ମ� (BHIM) ନାମେର ଏ� ଆପକୁ Lରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ 

ନେର~�  େମା� ୩୦ ଡିେସfର Gନ ଉେନJ ାଚନ କ�ବାପେର 

Lରତେର ସବ�ା�କ ଡାଉନେ�ଡ୍ େହାଇcବା !}ନ�  ସfାଦପତ� ରୁ 

ଜାଣିବାକୁ ମିI� 

 ଏ� ଆପ୍ अନ'ାନ' ସମ{ ଏeକୃତ୍ େଦଣେନଣ୍ ପ+ଳ 

(Unified Payment Interface) ସହ ତାଳ େଦଇ କାମ କ�ବ 

ଏବଂ ଏcେର ସବ�ା�କ ବ'ା- ପ�ୀକୃତ େହାଇcବା େହତୁ ଏହା 

ସମ{-ୁ ସହଜେର େସବା େଯାଗାଇ େଦଇପା�ବ େବାg ଆଶା 

କ�ଯାଉ� ଏ� ଆପ୍ ସରକାତ- ��� ୀୟ େଦଣେନଣ ସଂ�ା 

(National Payments Corporation of India [NCPI]) �ା� 

ପ�{ୁତ କ�ଯାଇ� 

 ଗୁଗୁଲ୍ େପx େ�ାରେର ଏ� ଆପ୍ ସହଜେର ଉପଲ¹ अ� 

ଭୀମ୍ ଭୀମ୍ ଭୀମ୍ ଭୀମ୍ : : : : ମୁଦ� ା!�ନ କାରବାର ମୁଦ� ା!�ନ କାରବାର ମୁଦ� ା!�ନ କାରବାର ମୁଦ� ା!�ନ କାରବାର     

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ଏ� ଆପ୍ କୁ ଡାଉନେ�ଡ୍ କ�ବାପାଇଁ �ମ�େର Gଆଯାଇcବା g-୍ ଉପେର 

ଆପଣ exକ୍ କ�ପା�େବ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.org.npci.upiapp 

 ଏ� ଆପ୍ ମାnମେର ଆପଣ �ଜ େମାବାଇଲ୍ �ା� अଥ� 

କାରବାର କ�ପା�େବ ଆପଣ- େମାବାଇଲ୍ ହ[ ଆପଣ- 

ମ�ପସ୍� ପ� କାମ କ�ବ ଆପଣ- େମାବାଇଲକୁ େନଇ ଏକ 

ଭଚ�ୁଆଲ୍ େପେମs୍ ଆେଡ�ସ୍ ପ�{ୁତ କ�ଯିବ ଯାହା ଆପଣ- 

ବ'ା- ଏକାଉs୍ ସହ ସଂେଯାଗ େହାଇcବ ଏ� ଆପେର 

ଆପଣ- ପାଇଁ ଏକ ଆଇଡ଼ି ପ�{ୁତ େହବ ଯାହା ଆପଣ- 

େମାବାଇଲ୍ ନfର ସଂଯୁ� େହାଇcବ (Mobile Number@upi / 

preferred user id@upi) 

ଭୀମ୍ ଆପ୍ ର !େଶଷତ�  : 

୧. ଏହା େଯେକୗଣସି ବ'�ି ବ'ବହାର କ�ପା�େବ, ଯାହା- 

ପାଖେର ଏକ କାଯ�'�ମ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ cବ ଏବଂ େସ� େମାବାଇଲ୍ ନfର 

ତା-ର ବ'ା- ଖାତା ସହ ପ�ୀକୃତ େହାଇcବ 

୨. ଏ� ଆପ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ େପx େ�ାରରୁ �ଃଶୁ  ଡାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ�ପା�େବ 

୩. ବ_�ମାନ ସୁ�ା ଏ� ଆପ ୩,୦୦୦,୦୦୦ରୁ अ�କ େଫାନେର ଡାଉନେ�ଡ୍ 

େହାଇସା�cବା କଥା ଗୁଗୁଲ୍ େପx େ�ାରରୁ ଜଣାପଡ଼ି� 

୪. ଏ� ଆପ୍  ଆପଣ- େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ ନfରୁକୁ ଆଧାରକ� ସ�ୟଂe�ୟ 

Lବେର ଆପଣ- ବ'ା- ଖାତା ସହ ସଂେଯାଗ କ�ପାେର ଆପଣ ଯG 

ଏକା�କ ଏକାଉs୍ ରhବାକୁ dହାk, ତା େହେଲ ମn ଆପଣ ତାହା �େଜ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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କ�ପା�େବ 

୫. ଏ� ଆପ୍ େର अଥ� େଦଣ େନଣ अତ'� ସହଜ େହାଇପାେର, ଯାହାକୁ ଟ-ା 

େଦବାକୁ dହାk, ଯG େସ ମn ଏ� ଆପ୍ ବ'ବହାର କରୁଥାk, େତେବ ତା-ର 

େମାବାଇଲ୍ ନfରେର ଟ-ା ପଠାଇେଲ େସ ସହଜେର ପାଇ ପା�େବ 

୬. େମାବାଇଲ୍ ନfର ବ'ବହାର ନ କ� ମn ଆପଣ ଏକ अ
 ସୁର�ିତ 

କୁ'ଆର୍ େକାଡ଼କୁ �ାନ୍ କ� ମn अଥ� େଦଣେନଣ କ�ପା�େବ 

୭. अତ'�କ ମଲୂ'ବାନ ସJ ାଟ୍� େଫାନ ନcେଲ efା ଇsରେନଟ୍ ନcେଲ ସୁ�ା 

ଆପଣ ଏ� ଆପର ସୁ!ଧା ପାଇପା�େବ �ଜ େଫାନରୁ *99# ନfରେର 

ଡାଇଲ୍ କ� ଆପଣ अଥ� େଦଣେନଣ କ�ପା�େବ 

୮. ଏ� ଆପ୍ କୁ ପ�ଥମଥର ବ'ବହାର କ�ବାପାଇଁ ଏକ ସମୟ ପାସୱାଡ୍� (One 

time password / OTP) େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ अ�କାଂଶ ସJ ାଟ୍� େଫାନେର ଏ� 

ପ�e�ୟା ସ�ୟଂe�ୟ Lବେର େହାଇଯାଏ େବେଳ େବେଳ ଏହା କ�ବା ସମୟେର 

ଆପ୍ ବ~ େହାଇଯାଉcବା କଥା अେନକ अ}େଯାଗ କ�ଛk 

୯. େବେଳ େବେଳ ଏ� ଆପ୍ େକୗଣସି ପ�କାର ପ�
e�ୟା Gଏ ନାହ[, ଏବଂ ଏହା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अତ'� ବ'ଥାକାରକ େହାଇପାେର େସେତେବେଳ ଆପଣ ଏ� ଆପ୍ କୁ 

େମାବାଇଲରୁ ଡିgଟ୍ କ� ପୁଣିଥେର ଇନ୍ �ାଲ୍ କ�େଲ ଏହା ସଠିକ Lେବ କାମ 

କ�ବ 

୧୦. ଏ� ଆପ୍ �ା� ଆପଣ େଦୖ�କ ୨୦,୦୦୦ ଟ-ାର େଦଣେନଣ 

କ�ପା�େବ ଏବଂ ଥରକୁ େକବଳ ୧୦,୦୦୦ ଟ-ା ସବ�ା�କ େଦଣେନଣ 

କ�ପା�େବ ଏହାଠାରୁ अ�କ େଦଣେନଣ ପାଇଁ ଆପଣ �ଜର େଡ!ଟ୍ ବା 

େକ� ଡ଼ିଟ୍ କାଡ୍� ବ'ବହାର କ�ପା�େବ efା େଚକ୍ �ା� ମn କ�ପା�େବ 

ଭୀମ୍ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ େ�ଡ୍ ଏବଂ ପ�
Aାପନ କ�େବ େକମି
  

୧. ଗୁଗୁଲ୍ େପx େ�ାର୍ ଯାଆ� ଏବଂ BHIM APK େଲh ସଚ�୍ କର� ଆପଣ 

ଟପ୍ g�୍ େଦଖ� େସଠାେର ଏହା ଏକ୍ ନfରେର ର�cବ 

୨. ଇନ୍ �ାଲ୍ ବଟନ୍ exକ୍ କ� ଆପ୍ ଡାଉନ୍ େ�ଡ୍ ଏବଂ ଇନ୍ �ାଲ୍ େହବାଯାଏଁ 

अେପ�ା କର� 

୩. ଇନ୍ �ାଲ୍ େହବାପେର Lଷାର ପସ~ କର� ଏହା �~ୀ ଏବଂ ଇଂେର� 

Lଷାେର ଉପଲ¹ ଏହାପେର �ି�ନେର ଆପ୍ !ଷୟେର e� e� ସଚୂନା 

େଦଖାଯିବ  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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୪. ଏହାପେର େନ ୍ ଟ୍ ବଟନ୍ exକ୍ କ�େଲ ଆପ୍ ଆପଣ- େମାବାଇଲକୁ 

ପ�ୀକୃତ କ�ବାକୁ କ�ବ େସଠାେର LET'S GET STARTED exକ୍ କର� 

୫. ବ_�ମାନ ଆପଣ �ଜ େମାବାଇଲ୍ ସିମକୁ ଚୟନ କର� ଯାହା 

ଆପଣ- ବ'ା-୍ ଏକାଉs୍ ସହ ପ�ୀକୃତ େହାଇcବ VERIFY 

MOBILE NUMBERେର �େଜ ପସ~ର ସିମ୍ ଚୟନ କର� 

୬. େମାବାଇଲ୍ ନfର ଆେପ ଆେପ ପ��ା!ତ (VERIFY) 

େହାଇଯିବ 

୭. ବ_�ମାନ ଏକ d�अ- !ଶି� ସଂଖ'ା େଦଇ �ଜ ଆପ୍ ର 

ପାସେକାଡ଼୍ Gअ� 

୭. େସ� ପାସେକାଡ଼ ପୁଣିଥେର ଭ_| କ� �¦ିତ କର� 

୮. ଉପ�ାପିତ ବ'ା- ତାgକାରୁ �ଜ ବ'ା-କୁ ଚୟନ କର� 

୯. େଯଉଁ ବ'ା- ଖାତାେର ଆପଣ 

େଦଣେନଣ କ�ବାକୁ dହାk ତାହା ଚୟନ 

କର� 

୧୦. ଏହାପେର େସ� ବ'ା- �ା� ପାଇcବା 

ଏଟିଏମ୍ ବା େଡ!ଟ୍ କାଡ଼�ର େଶଷ ଛअଟି 

ସଂଖ'ା େଲଖ� ଏବଂ କାଡ଼�ର ଭ'ାgଡ଼ିଟି 

େଲଖ� 

 ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ପ�ିକୃତ 

େହାଇଯିବାପେର ଆପଣଙ �ଜ େମାବାଇଲ 

�ା� ଟ-ା ପଠାଇ ପା�େବ efା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ପାଇପା�େବ 

ଭୀମ୍ ଆପ୍ �ା� ଟ-ା େଦଣେନଣ କ�େବ େକମି
 ? 

अନ' ବ'ା-କୁ ଟ-ା ପଠାଇବା: 

 ଏ� ଆପ୍ �ା� ଆପଣ ଦୁଇଟି ପ�ଣାଳୀେର अଥ� େଦଣେନଣ 

କ�ପା�େବ ଯG ଟ-ା ପାଇବାକୁ cବା ବ'�ି ଏ� ଆପ୍ 

ବ'ବହାର କରୁଥାk େତେବ ତା-ର େମାବାଇଲ୍ ନfରେର ଆପଣ 

अଥ� ପଠାଇ ପା�େବ efା ଯG େସ ଏ� ଆପ୍ ବ'ବହାର 

କରୁନଥାk, େତେବ ଆପଣ ପ�ାପକ- ନାମ, ଖାତା ସଂଖ'ା, ବ'ା- 

IFSC CODE େଦଇ ମn ଟ-ା ପଠାଇ ପା�େବ 

अନ'ଠାରୁ ଟ-ା ପାଇବା: 

 ଆପଣ �ଜ େମାବାଇଲ୍ ନfରେର ଟ-ା ପଠାଇବାକୁ କ�ପା�େବ efା 

ଆପଣ ଏକ ସୁର�ିତ କୁ'ଆର୍ େକାଡ଼ ସୃ�ି କ� ପଠାଇେବ, ଯାହାକୁ �ାନ୍ କ� 

ଆପଣ-ୁ ଟ-ା ପଠାଇେହବ 

�ାନ୍ ଏବଂ େସ�୍ କ�େବ େକମି
: 

 ଭୀମ୍ ଆପ୍ େର cବା !େଶଷ ବ'ବ�ା 

�ା� ଆପଣ �େଜ ଏକ अ
 ସୁର�ିତ କୁ'ଆର୍ 

େକାଡ଼ ସୃ�ି କ�ପା�େବ ଏବଂ ଏହା �ା� अଥ� 

େଦଣେନଣ କ�ପା�େବ 

େକଉଁ ବ'ା- ଭୀମ୍ ଆପ୍  �ା� अଥ� େଦଣେନଣ 
କ�େବ: 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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 ଆଲx ାବାଦ୍ ବ'ା-, ଆz�ବ'ା-, ଆ ିସ୍ 

ବ'ା-, ବ'ା- अଫ୍ ବେ�ଦା, ବ'ା- अଫ୍ 

ଇ�ିଆ, ବ'ା- अଫ୍ ମହା��� , କ'ାନା� 

ବ'ା-, କ'ାେଥାgକ୍ ସି�ଆନ୍ ବ'ା-, 

େସs� ାଲ୍ ବ'ା- अଫ୍ ଇ�ିଆ, ଡିସି! ବ'ା-, 

େଦନା ବ'ା-, େଫେଡ଼�ଲ୍ ବ'ା-, 

ଏଚ୍ ଡ଼ିଏଫ୍ ସି ବ'ା-, ଆଇସିଆଇସିଆଇ 

ବ'ା-, ଆଇଡ଼ି!ଆଇ ବ'ା-, ଆଇଡ଼ିଏଫ୍ ସି 

ବ'ା-, ଇ�ିଆନ୍ ବ'ା-, ଇ�ିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ'ା-, ଇ�ସ୍ ଇ�୍ ବ'ା-, 

କ��ାଟକ ବ'ା-, କରୁର୍ େବୖଶ' ବ'ା-, େକାଟାକ୍ ମ�~� ା ବ'ା-, ଓ�ଏsାଲ୍ 

ବ'ା- अଫ୍ କମସ�, ପ�ାବ୍ ନ'ାସନାଲ୍ ବ'ା-, ଆର୍ !ଏଲ୍ ବ'ା-, ସାଉଥ 

ଇ�ିଆନ୍ ବ'ା-, �ା�ାଡ଼� dଟଡ଼୍� ବ'ା-, େ�ଟ୍ ବ'ା- अଫ ଇ�ିଆ, 

ସି�ିେକଟ୍ ବ'ା-, ୟୁ�अନ୍ ବ'ା- अଫ୍ ଇ�ିଆ, ୟୁନାଇେଟଡ଼୍ ବ'ା- अଫ 

ଇ�ିଆ, !ଜୟା ବ'ା- 

 ଆହୁ� अେନକ ବ'ା- �େର �େର ଏ� ଆପ୍ େର ସମିJଳୀତ େହେବ 

 https://youtu.be/D9h66ZTBSuI 

 अ�କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ� }ଡ଼ିଓ େଦଖ� 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

82 

 

ମୁଦ� ା !ମୁଦ� ୀକରଣ ଓ Lରତର ସା��
କ अବ�ା 
 ନେଭfର ମାସ ୮ ତା�ଖ ସଂz'ା ୮ଟା’େର  ସମ{ ଜାHୟ 
{ରର ଗଣମାnମେର Lରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ଦାେମାଦାର Lଇ 
େମା� ଜା
 ଉେ&ଶ'େର Lଷଣ େଦବା, ସା� Lରତବାସୀ-ୁ 
ଆ¦ଯ�' ଚeତ କ� େଦଇc� କାରଣ ଏ� Gନଟି େସମି
 
େକୗଣସି ଉେଲxଖ�ୟ Gବସ ବା ଜାHୟ Gବସ ନc� ସମ{- 
ମନେର अେନକ ଉ®ା ଓ ଆଶ-ା ଜାତ େହବା ସ�ାL!କ 
କାରଣ ଗତ େକଇGନ ମnେର Lରତର େସୖନ' ବା�� �ା� 
ପାକ୍ अ�କୃତ କାଶJୀରେର ସଜ|କାଲ୍ �� ାଇକ୍ ପେର Lରତ ଓ 
��ଚ�ତ ଶତ� � ପାe�ାନ ମnେର ପ�ବଳ ଉେ_ଜନା 
େଦଖାେଦଇc� ଏ�ପ� ପ��ି
େର ଏକ ସ�ାବ' ଯୁ�ର 
ଆହ� ାନକୁ ଏଡ଼ାଇ Gଆଯାଇ ପାେରନା e� ସମ{ 
କÇନାଜÇନାର अବସାନ ଘଟାଇ, ଶ�ୀ େମା� ଆମ େଦଶକୁ 
କଳାଧନ ଓ ଦୁନ�ୀ
ରୁ ମୁ� କ�ବା ଉେ&ଶ' େନଇ ଏକ !ଶାଳ 
ପଦେ�ପ େନବା ସ�ରୂପ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟ-ିଆ LରHୟ 
ମୁଦ� ାକୁ ସରକାରୀ Lବେର अଚଳ େବାg େଘାଷଣା କ�େଦେଲ 
ଯାହାକୁ अଥ��
�- Lଷାେର !ମୁଦ� ୀକରଣ େବାg କୁହାଯାଏ 
ମୁଦ� ା !ମୁଦ� ୀକରଣର ଉେ&ଶ': 
୧. କଳାଧନର !ଲୁ�ି ଘଟାଇବା 
୨. ନଗଦ अଥ�!�ନ କାରବାରକୁ େପ�ା¡ାହନ େଦବା 
୩. ଆତ-ବାଦକୁ �ରୁ¡ା�ତ କ�ବା 

!ମୁଦ� ୀକରଣ ଓ Lରତ!ମୁଦ� ୀକରଣ ଓ Lରତ!ମୁଦ� ୀକରଣ ଓ Lରତ!ମୁଦ� ୀକରଣ ଓ Lରତ    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
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ମୁଦ� ା !ମୁଦ� ୀକରଣ କଣ ? 
 ମୁଦ� ା अଥ��
ର ବାହକ ଆଥ|କ !�ବ'ବ�ା ମnେର ଏହା ପ�ଚIତ 
େହେଲ େଦଶର ପ�ଗ
 ଘେଟ ମୁଦ� ା େଯେତେବେଳ କଳାଧନେର ପ�ଣତ ହୁଏ, 
ତାହା अଥ��
ପାଇଁ !ପ_ିକୁ ସ�ାଗତ କେର ଏହା ଏକ ସମା��ଳ अଥ��
କୁ 
ଜାତକେର େସ अସାଧୁ, ଶିÇପ
, ବ'ବସାୟୀ, ବ'�ି !େଶଷ, ଆତ-ବା�, 
अସାମାCକ ତ_� -ୁ ଗିଧନେର ପ�ଣତ ହୁଏ େଦଶପାଇଁ ଏହା 
अ�ତକାରକ େସ� ସମୟେର େଦଶର ମ�ଳପାଇଁ !ମୁଦ� ାୟନ ପ� କଠିନ 
अଥଚ अତ'� ଜରୂରୀ ପଦେ�ପ େନବାକୁ ପେଡ଼ अ�କାଂଶ ସରକାର ଏ� 
ପ�କାରର ପଦେ�ପ େନବାକୁ ସାହାସ କରk ନାହ[ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି 
ଏକ �&|� ମଲୂ'ର ମୁଦ� ାକୁ ସରକାରୀ Lବେର अଚଳ କ�Gଆଯାଏ, ତାହାକୁ 
ମୁଦ� ା !ମୁଦ� ୀକରଣ କୁହାଯାଏ 
Lରତେର ମୁଦ� ା !ମୁଦ� ୀକରଣର ଆବଶ'କତା? 
 Lରତ !ଶ�ର ଏକ ବୃହ_ अଥ��
 अେଟ Lରତର अଥ��
େର ପ�ାୟ 
୩୦ ଲ� େକାଟି ନଗଦ अଥ� cବାର ଆକଳନ କ�ଯାଏ !}ନ�  ସତୂ� ରୁ ଏ� 
अଥ��
େର ପ�ଚୁର କଳାଧନ cବାର ଆଶ-ା କ�ଯାଏ ଏ� अଥ��
 
ବାହାରକୁ ହୃ�ପୁ� େଦଖାଗେଲ ସୁ�ା ଭ!ଷ'ତେର अଥ��
କୁ ପ�ୁ 
କ�ବାପାଇଁ �ମତା ରେଖ େସଇc ପାଇଁ ଏ� ଗrିତ ବା ସ�ିତ କଳାଧନକୁ 
अଥ��
ରୁ ଦୂର କ�ବା ପାଇଁ Lରତେର !ମୁଦ� ୀକରଣର ଆବଶ'କତା ପଡ଼ି� 
କଳାଧନ କଣ ? 
 େଦଶର ପ�େତ'କ ନାଗ�କ �ଜର େଯାଗ'ତା ମୁତାବକ ସରକାରୀ ବା 
େବସରକାରୀ ସଂ�ାେର deରୀକ�, dଷୀମାେନ dଷରୁ, ବ'ବସାୟୀମାେନ 
ବ'ବସାୟରୁ, ଠିକାଦାରମାେନ ଠିକାଦାରୀରୁ, !େଦଶାଗତ ନାଗ�କମାେନ 
!େଦଶରୁ अଥ� ଉପାଜ�ନ କ� ପ�ବାର ପ�
େପାଷଣ କ�ଥାk ଜେଣ 
ନାଗ�କ ବଷ�କ ମnେର କରୁcବା ଆୟ ସରକାରୀ{ିରୀକୃତ ଆୟଠାରୁ अ�କ 
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େହେଲ, େସ� अ�କ अଥ� ଉପେର ସରକାର- �ୟମାନୁସାେର କର ପ�ଦାନ 
କ�ବା ବାnତାମଳୂକ अେଟ େଯଉଁ କର େନଇ ସରକାର େଦଶର !}ନ�  
ଜନ�ତକର କାଯ�'େର !�େଯାଗ କ�ଥାk ଯାହା�ା� େଦଶର ସବ�ା�ୀନ 
ଉନ�
 େହବା ସେ� ସେ� ଜନକଲ'ାଣ ସା�ତ େହାଇଥାଏ 
 େକେତକ େ�ତ� େର ଉପେ�� ଆୟକାରୀମାେନ ଟିକସଯୁ� ଆୟକୁ 
ଲୁେଚଇ अେନକ ଆୟବ�ଭ�ୂତ ସ�_ି ଠୁଳ କ�ଥାk େସ� ଆୟ ବ�ଭ�ୂତ 
ସ�_ିକୁ କଳାଧନ କୁହାଯାଏ 
!ମୁଦ� ୀକରଣର �ଭ: 
୧. ଆଥ|କ ବ'ବ�ାର ଗ
 - ୫୦୦ ଓ ୧୦୦୦ ଟ-ିଆ େନାଟର ପ�ଚଳନ ବ~ 
କ�େଦବା ଫଳେର ତ®ାଳ Lେବ अଥ� ବ'ବ�ାେର ର�cବା ତୃଟି (କଳାଧନ, 
ନକg େନାଟ୍, ¯ୟା ବ'ା-ି) ସଂେଶା�ତ େହବ ଆଥ|କ !କାଶ ହାର ବୃ�ି 
ପାଇବ 
୨. େନାଟ୍ !�ନ अଥ��
 - େଡ!ଟ୍, େକ� ଡ଼ିଟ୍ କାଡ୍� ଏବଂ ଇ-େପେମs୍ 
ଜ�ଆେର କାରବାର ବୃ�ିପାଇବା ଫଳେର अଥ�କାରବାରେର ସ�rତା ଆସିବ 
୩. �ବ�ାଚନ ପ�e�ୟାେର ସ�rତା - �ବ�ାଚନେର କଳାଧନର ପ�ମାଣ କମିଯିବ 
ଟିେକଟ୍ ବାsିବା ଠାରୁ ଆର� କ� ମତଦାତା-ୁ अଥ� ବsନ କ�ବା ଇତ'ାGକୁ 
ବ~ କ�େହବ ଏହା ଫଳେର �Ã� �ବ�ାଚନ ପ�e�ୟା ସ�ବ େହାଇପା�ବ 
୪. ଗୃହ�ମ�ାଣ ସଂ�ାେର ସ�rତା - ଗୃହ �ମ�ାଣ ସଂ�ାମାେନ ଆଉ अେନୖ
କ 
Lବେର अ�କ अଥ� ଦାE କ�ପା�େବ ନାହ[ ଗୃହ�ମ�ାଣ ଶ{ା େହବ, 
ଗୃହଋଣ ଶ{ା େହବା�ା� େ�କମାନ-ର ଗୃହ �ମ�ାଣ ସ�ପ� ସାକାର 
େହାଇପା�ବ 
୫. ନକg େନାଟ ସଂପ�ୂ�Lବେର ବ~ େହାଇଯିବ अ�ତଃ ପାe{ାନ�ା� 
ଆେୟାCତ ନକg େନାଟ୍ କାରବାର ବ~ େହାଇଯିବ 
୬. ଆତ-ବାଦ ଉପେର ପ�Lବ - ଆତ-ବା� ଓ ମାଓବା� ମାେନ ସ�ୟ କ� 
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ରhcବା अଥ� ସବୁ अଚଳ େହାଇଗେଲ, େସମାନ- କାଯ�' ପ�L!ତ େହବ 
୭. ପ�େବଶ ସୁର�ା - େନାଟ୍ !�ନ କାରବାର �ା�, ଟ-ା ¯ପିବା ପାଇଁ ଆଉ 
ଗଛ କାଟିବାର ଆବଶ'କତା ର�ବ ନାହ[ 
୮. ¯ୟା ବ'ା-ିଂ ହ� ାସ ପାଇବ - LରHୟ �ଜଭ� ବ'ା-ର �
�ୟମ ବାହାେର 
ର� अଥ� େଦଣେନଣ କରୁcବା ବ'ବ�ାକୁ ¯ୟା ବ'ା-ିଂ କୁହାଯାଏ େତେବ 
ନୂତନ ବ'ବ�ାେର େକବଳ ବ'ା- ମାନ- ମାnମେର କାରବାର େହବା େହତୁ 
अଥ� ବ'ବ�ାେର �ିରତା ଆସିବ 
୯. କଳାଧନ ପ�ମାଣ କମିବ - ବ'ା- ମାnମେର କାରବାର େହତୁ କଳାଧନ 
ଉପେର अ-ୁଶ �ଗିବ େ�କମାେନ ଆଉ ଧନ ଗrିତ କ� ରhେବ ନାହ[ 
୧୦. ସମୟ ବ�ିବ - ବ'ା- ଓ ଏଟିଏମ୍ ସାମନାେର अଯଥା ସମୟ अପଚୟ 
େହବନାହ[  
୧୧. ଦରଦାମ �ୟ�ଣ େହବ - !}ନ�  େ�ତ� େର ଦରଦାମ୍ �ୟ�ଣ େହବ 
ଫଳେର ସ�Ç ଆୟକାରୀ ଓ ମn!_ ପ�ବାରର େ�କମାେନ ଉପକୃତ 
େହେବ 
୧୨. अଥ�େନୖ
କ େହରେଫର କମ େହବ - ନଗଦ!�ନ କାରବାର େହତୁ 
अଥ�େନୖ
କ େହରେଫର କମ େହବ ଲୁdେd�େର ଆଉ େକ� କାହାକୁ ନଗଦ 
अଥ� େଦଇ ପା�େବ ନାହ[ 
!ମୁଦ� ୀକରଣର ପ�Lବ - 
 ନେଭfର ମାସ ୮ ତା�ଖ ପରଠାରୁ !ମୁଦ� ୀକରଣ ପେର ଏହା ପ�ତ'� ଓ 
ପେ�� Lବେର ଜାHୟ ଜନ�ବନକୁ ପ�L!ତ କ�� 
ସକା�ତJ କ ପ�Lବ : 
୧. େବୖଦୁ'
କ ମାnମେର େଦଣେନଣ ଆଶାHତ Lବେର ବୃ�ି ପାଇ� େଯପ� 
ଇ-ୱାେଲଟ୍, ଇ-େପେମs୍ ଓ अନ�ଇନ୍ କାରବାର ବୃ�ିପାଇ� 
୨. େକେତକ ଦ�ବ' ଓ େସବାର ମଲୂ' କମି� ଫଳେର ମଦୂ� ାòୀ
 ହ� ାସ 
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ପାଇ� 
୩. େକେତକ �ାନରୁ କଳାଧନ ଓ ସୁନା ଜବତ କ�ଯାଇ� 
୪. ସରକାରୀ �ଜସ� ଆୟେର ବୃ�ି େହାଇ� 
୫. ଆତ-ବାଦ ଓ ନ ଲବାଦ ଉପେର ପ�Lବ ପଡ଼ି� 
ନକା�ତJ କ ପ�Lବ: 
୧. େ�କମାେନ अେନକ ସମୟଧ� ବ'ା-ର ଲfା ଧାଡ଼ିେର �ଡ଼ା େହବାପାଇଁ 
ବାn େହାଇଛk 
୨. अଥ� ଉଠାଣେର ବାଧକ େହତୁ अେନକ !ବାହ ବ�ତାG କମ�  ବ~ େହାଇ�, 
dଷୀମାେନ ପ�L!ତ େହାଇଛk, ସ�ା�'େସବା ପାଇଁ अଥ�ାLବ େଦଖାେଦଇ� 
୩. ସ�Ç ଆୟକାରୀ ବା େଯଉଁମାନ-ର ବ'ା-େର ଖାତା ନାହ[, !େଶଷ କ� 
ଆGବାସୀ अଧୁ'ଷିତ अ�ଳର अ�ବାସୀ ମାେନ ଦ�ଲ୍ ମାନ- �ା� େଶାଷଣର 
ଶୀକାର େହାଇଛk 
୪. ଆGବାସୀ ବହୁଳ ହାଟ ବଜାର ମାନ-େର ଦ� ବ'ବଦଳେର ଦ�ବ' ଆଦାନ 
ପ�ଦାନର ପୁ�ତନ ଧା� େଦhବାକୁ ମିI� 
 अବଶ' ନକା�ତJ କ ପ�Lବ ସବୁ �ଣ�ାୟୀ ଏବଂ ସମୟାନୁସାେର ଏହା 
ସବୁ �େର �େର ବ~ େହବାେର �ଗି� 
 କଳାଧନ ମହଜୁଦ୍ କାରୀ, ମn�ି ବା ଦ�ଦ ଏବଂ ବ'ା- କମ�dରୀ- 
ମnେର अସାଧୁେମs 
 ଗତ ଏକ ମାସର !ମୁଦ� ାୟନ ପରବ_�ୀ ଘଟଣାବଳୀକୁ अନୁnାନ କେଲ 
ଏହା ପ�Ðାର Lବେର ଜାଣିହୁଏ େଯ ଆମ େଦଶ Lରତ କଳାଧନର !ଷ 
ବଳୟେର କବIତ ଯାହାର ପóାରୁ ମୁ� େହବା ସହଜ ନୁେହଁ ଏହା ଆମର 
अଥ��
କୁ �ୟ�ଣେର ରh� େସcରୁ ମୁ� େହବାକୁ େହେଲ ଆମ ସମ{-ୁ 
କଳାଧନ ଓ ଦୁନ�ୀ
 !ପ�େର ଆଉ ଏକ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମ ଲଢ଼ିବାକୁ େହବ 
ଖଟିhଆ ଗ�ବର अକx ା� ପ�ଶ�ମେର अଜ|ତ ଧନକୁ ଲୁଟିେନଇ अୟସ କରୁcବା 
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େସ� କ
ପୟ କଳାବଜାରୀ ମାନ-ୁ ଓ ଦୁନ�ୀ
ଗ�{ अଫିସର ମାନ-ୁ େକାଟ�ର 
କାଠଗଡ଼ାେର ଠିଆ କ�ଇବାକୁ ସରକାର-ୁ ସାହାଯ' କ�ବାକୁ େହବ 
 �େମ�ା� େକେତାଟି ଉଦାହରଣରୁ କଳାଧନ ମହଜୁଦ୍ କାରୀ, ଦ�ଲ ଓ 
ବ'ା- କମ�dରୀ- ମnେର cବା अସାଧୁ େମs େହାଇcବାର ସଚୂନା ମିI� 
େଯପ�e; 
୧. ଓଡ଼ିଶାର ସfଲପୁର Cଲx ାେର ଜେନୖକ ମଦ େବପାରୀ- ଠାରୁ ୧.୪୨ େକାଟି 
ଟ-ା ଜବତ େହାଇ� ଏବଂ ଏcେର ନୂଆ ୨୦୦୦ ଟ-ା େନାଟ ର�cବା 
ଜଣାପଡ଼ି� ଏ� ମାମ�େର �ା�ୟ ଏକ ବ'ା-ର ଶାଖା ପ�ବzକ ସେମତ 
ଆଠଜଣ ଗିରଫ େହାଇଛk 
୨. ମୁଦ� ା !ମୁଦ� ୀକରଣ ସମୟେର ସମେ{ अସୁ!ଧାେର ଚଳୁcବା ସମୟେର 
ମହା���ର ଜେନୖକ ଖଣିମାଫିଆ �ଜର ଝିअ ବାହାଘରେର ପା�ଶହ େକାଟି 
ଟ-ା ଖ«� କ�ଛk 
୩. ନେଭfର ମାସ ୮ ତା�ଖ �
େର ସୁନା ଗହଣା େଦାକାନେର ପ�ବଳ }ଡ଼ ଓ 
ସୁନା ଗହଣା କ�ୟେର अେହତୁକ अ}ବୃ�ି ଏବଂ अ�କ ଦାମେର ସୁନା !କ� ୀ 
େହାଇcବାର ସଚୂନା ମିI� 
୪. କgକତାର ଜେନୖକ ଡା�ର- ଠାରୁ ୧୦ ଲ� ଟ-ାର େକବଳ ନୂଆ ୫୦୦ 
ଓ ୨୦୦୦ ଟ-ା େନାଟ୍ ଜବତ େହାଇ� 
୫. ପ�ାବର ଜେଣ ଟ'ା ି dଳକ ବଳ!~ର ସିଂହ- ଜନଧନ ଖାତାେର ପ�ାୟ 
୯୮୦୬ େକାଟି ଟ-ା ଜମା ଓ ଉଠାଣ େହାଇ�  
୬. Gଲx ୀର ଏକ ବ'ା-େର ୪.୫ େକାଟି ଟ-ା କଳାଧନକୁ ଧଳା କ�ବା 
अ}େଯାଗେର ଶାଖା ପ�dଳକ ଗିରଫ େହାଇଛk 
୭. କ��ାଟକର !}ନ�  �ାନରୁ ୨.୮୯ େକାଟି ମଲୂ'ର ନୂଆ ୫୦୦ ଓ ୨୦୦୦ 
ଟ-ିଆ େନାଟ୍ ଦବତ େହାଇ� 
୮. ମହା���େର ମାତ�  d�Gନେର େକା-अପେରଟିଭ ବ'ା-େର ୫୦୦୦ େକାଟି 
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ଟ-ାର अଥ� େପୖଠ କ�ଯାଇ� 
୯. େକେତକ ବ'ା-େର ମ�ଳା ସ�ୟଂ ସହାୟିକା େଗାAୀର ଖାତାକୁ 
अପବ'ବହାର କ� କଳାଧନକୁ ଧଳା କ�ବାକୁ ପ�ୟାସ କ�ଯାଇ� 
୧୦. Gଲx ୀର ଏକ େବସରକାରୀ ବ'ା-େର ୨୦ଟି େବନାମୀ କ�ା� ନାମେର 
ଖାତା େଖା�ଯାଇ ପ�ାୟ ୬୦ େକାଟି ଟ-ାର अଥ� େପୖଠ କ�ଯାଇ� 
 ଏ�ପ� अେନକ ଘଟଣା କଳାଧନର !ଶାଳତା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁର�ିତ 
କ�ବାପାଇଁ अସାଧୁେମsକୁ ସବ�ଜନ!Gତ କ�ଇ� 
ମୁଦ� ା!ମୁଦ� ୀକରଣକୁ ସଫଳ କ�ଇବାପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦେ�ପ: 
୧. ମୁଦ� ା!�ନ କାରବାରକୁ େପ�ା¡ାହନ ବ'ବ�ା : ସରକାରୀ {ରେର ଡିCଟାଲ୍ 
କାରବାର ବା ନଗଦ!�ନ କାରବାରକୁ େପ�ା¡ାହନ େଦବାପାଇଁ ସାଧାରଣ େ�କ 
ଓ ବ'ବସାୟୀ ମାନ-ୁ ଲe ଡ� େର ସାମିଲ କ�ଯାଇ� ଯାହା ଡିେସfର ୨୫ 
ତା�ଖରୁ ଆର� େହାଇ� 
୨. େରଳ ଟିେକଟ୍ ବୁeଂ, ଇନ୍ସୁ�ନ୍ ସ ଓ େପେଟ�ାଲ ଆG ଦ�ବ' ପାଇଁ ଡିCଟାଲ୍ 
କାରବାର ଉପେର �ହା
 Gଆଯାଇ� 
୩. େକ� ଡ଼ିଟ୍ ଓ େଡ!ଟ୍ କାଡ଼� �ା� अଥ�େଦଣେନଣ ଉପେର �ଗୁcବା 
େସବାକରକୁ ସାମୟିକ Lବେର ପ�ତ'ାହାର କ�ଯାଇc� 
୪. ସମ{ ସରକାରୀ କାଯ�'ାଳୟେର ଇ-େପେମs୍ ବ'ବ�ା ବାnତା ମଳୂକ 
କ�ଯାଇ� 
 !ମୁଦ� ୀକରଣ ପେର अେନକ अସୁ!ଧା ମn େଦଖାେଦଇ� ସ�ୂ�� 
Lବେର ଡିCଟାଲ୍ କାରବାର ଉପେର �ଭ�ରଶୀଳ େହବା �ା� େସcେର ମn 
अସୁ!ଧା େଦଖାେଦଇପାେର େସcପାଇଁ e� ପଦେ�ପ �ଆଯିବାର 
ଆବଶ'କତା ର�� 
୧. ସାଇବର ସୁର�ାକୁ ସୁ�¦ିତ କ�ବା -  अନ�ଇନ୍ ଦ� ବ' ଓ େସବା କ�ୟ 
କ�ବା ସମୟେର ଡିCଟାଲ୍ କାରବାର ସଫ୍ ଟେୱର୍ �ା� େହଉcବା େହତୁ 
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ଏହାକୁ ସାଇବର अପ�ଧୀମାେନ କପି କ�େନଇ ଆପଣ- ସ�ୂ�� ତଥ' ହାସଲ 
କ�ପାରk େତଣୁ ସରକାର ସାଇବର }_ିଭୂମିର ସୁର�ାପାଇଁ ଆବଶ'କ 
ପଦେ�ପ େନବା ଦରକାର 
୨. େଦଶର ସବ�ସାଧାରଣ-ୁ ଡିCଟାଲ୍ କାରବାର ସfzେର ସେଚତନ 
କ�ବାପାଇଁ !େଶଷ କାଯ�'କ�ମ ହାତକୁ େନବାକୁ େହବ 
୩. ବଡ଼ମଲୂ'ର େନାଟ୍ ପ�ଚଳନ ବ~ କ�ବା - କଳାଧନ ସ�ିତ କ� ରhବା 
ପାଇଁ ବଡ଼ମଲୂ' ଯୁ� େନାଟ ସବ�େଶ�A ମାnମ େତଣୁ ଏ� ସବୁ େନାଟକୁ अଚଳ 
କ�Gଆଯିବା ଉ�ତ 
୪. !ପଯ�'ୟ ସମୟେର अଥ�ାLବ ଦୂର କ�ବା - େଯେହତୁ ସାଧାରଣ-ୁ �ଜ 
ପାଖେର अଥ� ଗrିତ ରhବାକୁ ��¡ା�ତ କ�ଯାଉ�, େତଣୁ ବ'ା-ମାେନ 
ଯେଥ� ପ�ମାଣର अଥ� ଗrିତ କ� ରhବା ଉ�ତ େଯମି
 ବନ'ା, ବାତ'ା ଓ 
ଭୂକ� ଆG ପ�ାକୃ
କ !ପଯ�'ୟ ସମୟେର ସାଧାରଣ େ�କମାେନ େକୗଣସି 
ପ�କାର अସୁ!ଧାର ଶୀକାର ହୁअk ନାହ[ 
 େତଣୁ ଆେମ ସମେ{ LରHୟ କଳାଧନ ଓ ଦୁନ�ୀ
କୁ ସମେୂଳ !ନାଶ 
କ�ବାପାଇଁ ଐକ'ବ� େହାଇ �ଜକୁ ଏcେର ସାମିଲ୍ କ�ବା ସହ अନ' 
ମାନ-ୁ ମn ସାମିଲ୍ କ�ବା ପାଇଁ େଚ�ା କ�ବା ଉ�ତ ତା’ସହ ଏକ ଉନ�ତ 
ଜାHୟ ଚ�ତ�  ସୃ�ି କ�ବା ଉ�ତ 
 

!ଭୁ
ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଦୁରLଷ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ପ�ଥମ ଐ
ହାସିକ ନାଟକ ‘କା�ି କାେବରୀ’ ଓ �ମଶ-ର �ୟ 

 ଜଗେମାହନ ��- ପେର �ମଶ-ର �ୟ- ନାଟକ ସୃ�ି, 

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରଚନାର अLବକୁ ଦୂର କ�ବାେର ସ�ମ ହୁଏ 

ଐ
ହାସିକ, କାÇ�କ, େପୖା�ଣିକ, ସାମାCକ !ଷୟକୁ େନଇ 

ସବ�େମାଟ ୧୪ ଖ� ନାଟକ େଲhଛk ଯଥା -  

ଐ
ହାସିକ ନାଟକ – ‘କା�ି କାେବରୀ’ (୧୮୮୦) |  

କାÇ�କ ନାଟକ – ‘କIକାଳ’ (୧୮୮୩), ‘ବୁଢ଼ାବର’ (୧୮୯୨), 

‘ବନବାଳା’ (¯ୟାନୁସରଣ), ‘ବଡ଼େ�କ’ (୧୯୧୩), 

‘!ଶÁଯ�’ (୧୯୧୬) 

େପୖା�ଣିକ ନାଟକ - ‘�ମ ବନବାସ’ (୧୮୯୧), 

‘କଂସବଧ’ (୧୮୯୬), ‘େଚୖତନ' ଲୀଳା’ (୧୯୦୬), 

‘�ମା}େଷକ’ (୧୯୧୭)  

ସାମାCକ ନାଟକ - ‘!ଷେମାଦକ’ (୧୯୦୦), ‘ଯୁଗଧମ�’ (୧୯୦୨), 

‘କା�ନମାଳୀ’ (୧୯୦୪), ‘ଲୀଳାବH’ (୧୯୧୨)  

 ୧୮୮୦ ମସିହାରୁ ୧୯୧୭ ମସିହା ପଯ'� �ଘ� ୩୭ 

ବଷ�କାଳ ନାଟକ ରଚନା ଓ ପ�dଳନାେର ତା- अବଦାନ 

अତୁଳ�ୟ ୧୮୮୦ ମସିହାେର �ମଶ-ର �ୟ ‘କା�ିକାେବରୀ’ 

ନାଟକ େଲh अ}ନୟ କେଲ ମାତ�  ଏହା ୧୮୮୨ ମସିହା अଗ� 

କା�ିକାେବରୀ ଓ �ମଶ-ର �ୟକା�ିକାେବରୀ ଓ �ମଶ-ର �ୟକା�ିକାେବରୀ ଓ �ମଶ-ର �ୟକା�ିକାେବରୀ ଓ �ମଶ-ର �ୟ    

ଗେବଷିକା ର�ିତା ପାତ�  
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ମାସ ୧୨ ତା�ଖ Gନ ପୁ{କ ପ�କାଶିତ େହ� ଇ
ହାସର ଘଟଣାକୁ େନଇ 

ନାଟକ ରଚନା କ�ବାେର େସ ନବଜାଗରଣର ଆେ�କବ_|କା କ�େଲ अତୁ'�ି 

େହବନାହ[ ‘କା�ିକାେବରୀ’ ନାଟକର ‘ପ�Lଷା’େର ନାଟ'କାର �ମଶ-ର 

େଲhଛk - “କା�ି अ}ଯାନ !ଷୟ େକୖାଣସି ପୁ�ଣେର ବ��ନା କ�ଯାଇ ନାହ[ 

ଏହା ପୁରୁେଷା_ମ ଦାସ-ର ଓଡ଼ିଆ ‘କା�ିକାେବରୀ’ (େଷାଡ଼ଶ / ସ�ଦଶ 

ଶତାºୀ) ଓ ର��ଲ ବେ~ାପାnାୟ- ର�ତ ବ�ଳା ‘କା�ିକାେବରୀ’ କାବ' 

(ଖ�ୀଃ ୧୮୮୦)େର ବ��ନା କ�ଯାଇ� ଦାସ ସୁଆର- କମଳା େଲf� ପଜୂା ଓ 

େସcପାଇଁ କା�ରୁ� େହବା, �ଜା-ର ସÁପ�ଦଶ� ଓ ଦାସସୁଆର-ୁ ମୁ�ି ପ�ଦାନ, 

ଜଗନ� ାଥ ଓ ବଳଭଦ� -ର अଶÁାେ�ହଣ ପବୂ�କ କା�ିଯାତ� ା, ମାଣିକଠାରୁ 

ଦ�ପାନ, ମାଣିକପାଟଣା �ାପନ, ଭ� ଗେଣଶ ଓ ସା�ୀ େଗାପୀନାଥ-ୁ ପୁରୀ 

ଆନୟନ, ଚ�ାଳକୁ ପଦJ ାବH ପ�ଦାନ ଆେଦଶ, ରଥଯାତ� ା Gନ େଛ�ପହଁ� 

େବେଳ ମ�ୀ-ର �େ&�ଶେର କା�ି �ଜେଜମା ଗଜପ
-ୁ ବରମାଲ' अପ�ଣ 

କ�ବା ଘଟଣା ପୁ�େଷା_ମ ଦାସ-ର ‘କା�ିକାେବରୀ’ ନାଟକରୁ ସଂଗୃ�ତ 

ଏଠାେର ଉେଲÍ େଖଯାଗ' େଯ ସା�ୀ େଗାପୀନାଥ ପ�ଥେମ କଟକେର cେଲ ଏବଂ 

ମୁସଲମାନ ଆକ�ମଣ େଯଁାଗୁ କଟକରୁ ପୁରୀ CଲÍ ାର ସତ'ବା� ଗ�ାମକୁ 

�ାନା��ତ େହେଲ”  

 ଇ
ହାସ ଘଟଣା  ସା�କୁ  ଆଧୁ�କ େଶୖଳୀେର ସÁତ� ନାଟକ ସୃ�ିେର  

‘କା�ିକାେବରୀ’ ନାଟକ ପ�ଥମ ଏହା ପ�ଥମ ନାଟକ େଗୖାରବେର େଗୖାରବା��ତ 

େହବାେର ମତ େଦୖତ cେଲ ମn ପ�ଥମ ଐ
ହାସିକ ନାଟକର େଗୗରବାଜ�ଳ 

ମୁକୁଟ କା�ିକାେବରୀ ହ[ ପିzି� ଫeରେମାହନ- ‘ଉ®ଳ ଭ� ମଣ’ ଗ��େର 

େଲhଛk - 

  “େହ �ମଶ-ର େମା ମାନୁ� ମନକୁ, 
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 େହାଇପାର Lଇ ତୁେ� ଗଉରୀ ପଛକୁ 

             ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆଉ ନେଭଲର େଲଖା, 

             ପ�ଥମେର ତୁ�ଠାେର ଗ�ସିନା େଦଖା” 

 ଗି�ଜାଶ-ର �ୟ- ‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟ'କଳା’ ଗ��େର, ଫeରେମାହନ- 

‘ଉ®ଳ ଭ� ମଣ’ ଗ��େର, ଜାନ�ବଲx୍ଭ ଓ ପି�ୟରଂଜନ େସନ୍ ଆG !ଶି� 

ସମାେ�ଚକଗଣ �ମଶ-ର �ୟ-ୁ ପ�ଥମ ନାଟ'କାରର େଗୖାରବ ପ�ଦାନ 

କ�ଛk 

 ଇ
ହାସ ଓ ଐ
ହାସିକ - ନାଟକ ଏକା କଥା ନୁେହଁ ଇ
ହାସ अHତର 

ଘଟିଯାଇcବା ସତ' ଘଟଣାବଳୀକୁ େନଇ ର�ତ େହାଇcବା େବେଳ ଐ
ହାସିକ 

ନାଟକ ସତ' ଓ କÇନାର ସମିJଶ�ଣେର ର�ତ ଦଶ�କ ତଥା ପାଠକକୁ ଆକଷ|ତ 

କ�ପ� !ଷୟବ{ୁ ର�ଥାଏ ନାଟକେର ମାତ�  ଇ
ହାସେର କÇନାର �ାନ 

ନଥାଏ ଐ
ହାସିକ ନାଟକ ସବୁେବେଳ अHତ, ବ_�ମାନ ଓ ଭ!ଷ'ତର 

ବା_�ାବହ ଇ
ହାସେର େବୖ�ା�କ अନୁଶୀଳନର ଆବଶ'କତା cବାେବେଳ 

ଐ
ହାସିକ ନାଟକେର ମାନ!କ ଆେବଦନକୁ ଗୁରୁତÁ Gଆଯାଇଥାଏ 

ଇ
ହାସକୁ େନଇ ନାଟକ ରଚନା େହାଇପାେର ମାତ�  ଐ
ହାସିକ ନାଟକକୁ 

େନଇ ଇ
ହାସ ର�ତ େହାଇପାେର ନାହ[ ଇ
ହାସର ଶୁÐ ଚ�ତ�  ମnେର 

ଐ
ହାସିକ ନାଟ'କାର �ବନ ସଂdର କେର  

 ଇ
ହାସରୁ ନାଟକର !ଷୟବ{ୁ ଆହ�ତ େହ� ପ� efଦ�ୀରୁ ମn 

ନାଟକର !ଷୟବ{ୁ ଆହରଣ କ�ଯାଇଥାଏ ଇ
ହାସ ସତ' ଘଟଣାକୁ େନଇ 

ପୁ� େହାଇcବା େବେଳ efଦ�ୀେର େ�କ!ଶÁାସର ସମିJଶ�ଣ ଘଟିଥାଏ ମାତ�  

ଉଭୟ अHତର ଘଟଣାର ପୁନ�ବୃ_ି କ�ବାକୁ େଚ�ା କ�ଥାk ଇ
ହାସ 
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େବୖ�ା�କ ସତ'ତା ଉପେର ପଯ�'େବଷିତ cବାେବେଳ efଦ�ୀେର ତାହା 

ନଥାଏ ଐ
ହାସିକ ଘଟଣାକୁ େନଇ ର�ତ ନାଟକକୁ ଇଂ��େର Historical 

Drama ବା Chronicle Play ଏବଂ efଦ�ୀ ଘଟଣାକୁ େନଇ ର�ତ ନାଟକକୁ 

Folk – Historical Drama ବା Quasi Historical Drama କୁହାଯାଇ ଥାଏ 

ଇ
ହାସ efା efଦ�ୀରୁ ଆହ�ତ ନାଟକଟି ସତ'ତା ର�ା କ�ବା �ତ'ା� 

ଆବଶ'କ ନେଚତ୍ ଐ
ହାସିକ ନାଟକ ଜନସାଧାରଣକୁ ପ�L!ତ କ�ବା 

ପ�ବେ_� ସମାେ��ତ େହାଇଉଠିବ େକବଳ େସ
e ନୁେହଁ ଚ�ତ�  �ତ� ଣ ଓ 

େବଶ ପ�ପାଟୀେର ମn ନାଟ'କାରକୁ ସେଚତନ େହବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓଡ଼ିଆ 

ନାଟକର ସୃ�ି ସ�କ�େର କ�ବାକୁ ଯାଇ �ଳାG� ଭୂଷଣ ହ�ଚ~ନ ତା- 

‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଇ
ହାସ’ ଗ��େର େଲhଛk- “୧୯୨୦ ପବୂ�ବ_�ୀ ଓଡ଼ିଆ 

ନାଟକର !କାଶ ପଯ�'ାୟ ପ�ାୟ ଶିcଳ ନାଟକର ସଂଖ'ାତJ କ अ}ବୃ�ିର ମୁଖ' 

ପ�
ବzକ c� ର�ମ�ର अLବ ପୁଣି ନାଟ'କାର ମାେନ ନାଟକର ମ�-

ସାଫଲ' अେପ�ା ସା�
'କ ମଲୂ' ପ�
 cେଲ अ�କ ଯତ� ଶୀଳ ସମସାମୟିକ 

େ�କରୁ� ନାଟ'କାର-ୁ େପୖା�ଣିକ ନାଟକ ରଚନା Gଗେର !େଶଷ 

अନୁେପ��ତ କ�c� ଏଇ ପ��ି
େର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ !େଶଷତଃ  

ଐ
ହାସିକ ନାଟକର ସୃ�ି ସ�ାବନା c� ଏକା� �ୀଣ”   

 ‘କା�ିକାେବରୀ’ ନାଟକ ଏକ ନୂତନ ସାଂ�ୃ
କ େଚତନାର ବା_�ାବହ 

ଉ®ଳ ଇ
ହାସର ଏକ େଗୖାରବମୟ  !ଷୟକୁ େନଇ ଏହା अନୁପ�ାଣିତ 

େହାଇ� ‘କା�ିକାେବରୀ’ ନାଟକକୁ ଆC ୧୩୫ ବଷ� अ
କ�ମ େହାଇଗ�ଣି 

ଇ
 ମnେର अେନକ ଐ
ହାସିକ ନାଟକ ର�ତ େହାଇ ସା�� ମାତ�  

କା�ିକାେବରୀର �ାନ अ�ୁ�� ର�� ତ®ାଳୀନ ସମୟେର ଓଡ଼ିଶା ପ�ଧୀନ 

c� ଇଂେରଜ ସରକାର- अନ'ାୟ अତ'ାdର ସା�କୁ ଖାଦ'ାLବ, ଶି�ାର 
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अLବ, ଦୁଭ|� ଫଳେର ଓଡ଼ିଶାର େମରୁଦ� L�ି ପଡ଼ିc� ଏ�ପ� ଏକ 

ଜଟିଳ ସମୟେର ‘କା�ିକାେବରୀ’ର ଆବ|Lବ  

 େଦଶବାସୀ- ମନେର େଗୖାରବା�Áତ ମେନାLବ ଜାଗ�ତ କ�ବା ସଂେଗ 

ସଂେଗ Eରତ� ପ�ୂ�  Lବଧା� ପ�େତ'କ ଦଶ�କକୁ ପ�L!ତ କେର ପୁରୁେଷା_ମ 

େଦବ- କା�ି!ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଇ
ହାସେର ଏକ େ�ମା�କର !ଷୟ ଏ� 

!ଷୟକୁ େନଇ  ନାଟକ ରଚନା ଓ ପ�େବଷଣ େବଶ୍ ସଫଳ େହାଇପା�� 

 

अnାପିକା 

ଉ_ର ଓଡ଼ିଶା !ଶÁ!ଦ'ାଳୟ 

(ଓଡ଼ିଆ Lଷା ଓ ସା�ତ' !Lଗ) 
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�କା 
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 ଉ_ର ଆz�ପ�େଦଶର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ Cଲx ା अଧୀନ� 
େମgଆପୁଟି ଠାେର cବା ଶ�ୀ �ଧାେଗା!~ ସ�ାମୀମ~ିର ଏକ 
�ାପତ'କଳାର अ÷ୂତ ଉଦାହରଣ ପ�
ବଷ� ମା«� ମାସେର 
ଏଠାେର ଆେୟାCତ େଦାଳ ଉ¡ବ େଦhବାକୁ ହଜାର ହଜାର 
ଜନସମାଗମ େହାଇଥାଏ ବଷ� ସା� ଏ� ମ~ିରେର ଭ� ଓ 
ଶ��ାଳୁ ଏକ
�ତ େହାଇ �ଧାେଗା!~କୁ ପଜୂା«�ନା କରk 
ଏ� ମ~ିରର ଇ
ହାସ: 
 अ�ାଦଶ ଶତାºୀେର ଏ� ମ~ିରର �ମ�ାଣ ମହା�ଣୀ 

ଶ�ୀମ
 !�ୁପି�ୟା େଦE- ତ_� ାବଧାନେର େହାଇc� ମହା�ଜା 
ଶ�ୀ Eର Eେର~�  ପ�ତାପରୂଦ�  ଗଣପ
- ସହଧମ|ଣୀ !�ୁପି�ୟା 
େଦE ଭଗବାନ କୃ�-ର ଭ� cେଲ େସମାେନ ତ®ାଳୀନ 
ଓଡ଼ିଶାର ପାରଳାେଖମୁ�ି �ଜ'ର अ�ବାସୀ cେଲ �ଜର 

େମgଆପୁ+ି �ଧାେଗା!~ ମ~ିରେମgଆପୁ+ି �ଧାେଗା!~ ମ~ିରେମgଆପୁ+ି �ଧାେଗା!~ ମ~ିରେମgଆପୁ+ି �ଧାେଗା!~ ମ~ିର    

g��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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!ବାହ ସମୟେର ପିତାମାତା- �ା� 
Gଆଯାଇcବା अଥ�କୁ ବ'ବହାର 
କ� େସ ଏ� ମ~ିର �ମ�ାଣ 
କ�ଇcେଲ ଏ� ମ~ିର 

�ଦଶzି ଧ� ର�c� 
 ଏ� ମ~ିରେର େଗାଦାମ 
ଘର, େଗାଶାଳା ସେମତ 
�ଶି 
େଗାଟି ବଖ� ର�� ମ~ିର ସଂଲଗ� େଦଢ ଶହ ଗ�ାମର dଷୀମାେନ अମଳ 
କରୁcବା ଶସ'କୁ ଏଠାେର ରଖାଯିବା ଭI ବ'ବ�ା ର�c� ମ~ିରର 
େଗାଶାଳାେର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ'ାେର େଗାଧନ ରହୁcେଲ ଶୁଣାଯାଉc� 
ଏଠାେର ସାଧାରଣ େ�କ ଏବଂ େସବକ ମାନ-ୁ ମାସିକ ପାଉଣା ଧାନ 
ଆକାରେର Gଆଯାଉc� ମହା�ଣୀ- �ଜତ�  ସମୟେର ପ�
Gନ ମ~ିରେର 
ପଜୂା«�ନା େହଉc� 
ମ~ିରର କାରୁକଳା 
 ଏ� ମ~ିରର ମନେ�L ସୁ~ରତା ଓ କାରୁକଳା ପ�
ବଷ� ହଜାର ହଜାର 
ଭ� ଓ ଶ��ାଳୁ- ସେମତ अେନକ ପଯ�'ଟକ-ୁ ମn ଆକଷ|ତ କ�ଥାଏ ମ~ିର 
�ମ�ାଣେର ଉ®ଳୀୟ �ାପତ' ଓ ଦା�ିଣାତ'ର ମ~ିର �ମ�ାଣ କଳାର ସଂଗମ 
େଦhବାକୁ ମିIଥାଏ ମ~ିର }ତେର େଗାଟିଏ ପ�{ରେର େଖାGତ �ଧା, କୃ� 
ସ�ତ େସ!କା ଲIତା- ମ_ୂ| ର�� ମ~ିର େବଢ଼ାେର କୃ�- �ବନର 
!}ନ�  ଲୀଳା ମୁG�ତ େହାଇ� !�ୁ अବତାର, ୬୪ କଳାର ମ_ୂ|, ୩୨ଟି ପ�{ର 
{� ଏବଂ େସ� {�େର ୫୨ଟି 
କମଳ େଦhବାକୁ अତ'� ସୁ~ର 
�େଗ 
 ପା�ପ�କାରର ଧାତୁେର �ମ|ତ 
�ଧା, କୃ� ଓ ଲIତା- ପ�
ମ_ୂ|କୁ 
େଦାଳ ସମୟେର କଲ'ାଣ ଉ¡ବ 
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ପାଳନ େହତୁ ଏବଂ !େଶଷ अବସର ମାନ-େର 
ପ�କ�ମାେର �ଆଯାଇଥାଏ ଗ�ାମର ପ�
 ଗୃହ 
ସ��ଖେର େଦାଳ ର� ର�ଯାଏ, ଏବଂ 
େଦବତାମାନ-ର ପଜୂା«�ନା କ�ଯାଏ 
 ସାଂପ�
କ ସମୟେର ମ~ିରର अବ�ି
 
ଦୂବ�ଳ େହାଇପଡ଼ିcବା େହତୁ ଏଇ ମ~ିରର 
ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାE କ� 
ଆସୁଛk 
ଆରସାବଲx ୀଆରସାବଲx ୀଆରସାବଲx ୀଆରସାବଲx ୀ    
 ଉ_ର ଆz�ପ�େଦଶ अ�ଗ�ତ ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ Cଲx ା ସଦର ମହକୁମାଠାେର 
अବ�ିତ ଆରସାବଲx ୀ, ସଯୂ�' େଦବତା- ଉେ&ଶ'େର �ମ|ତ ଏକ अନନ' 
ମ~ିର ଏହାର ପ�କୃତ ନାମ ହଷ�ବଲx ୀ अଥ�ାତ ସଯୂ�'- �ାନ ଏ� ମ~ିରେର 
ସଯୂ�'ନା�ୟଣ ସ�ାମୀ-ୁ ପଜୂା କ�ଯାଏ 
ମ~ିରର ଇ
ହାସ 
 ସ�ମ ଖ�ୀ�ାºେର ତ®ାଳୀନ କI� ସମ�ାଟ େଦେବ~�  ବମ�ା- �ା� ଏ� 
ମ~ିର �ମ�ାଣ େହାଇcବା ଐ
ହାସିକମାେନ ମତ Gअk ଏ� अ�ଳେର 
ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ମାନ- �ା� �ମ|ତ ମୁଖg�ମ୍, ଶ�ୀକୂମ�ନାଥ ସ�ାମୀ ମ~ିର 
ମn अବ�ିତ  
 େପୗ�ଣିକ ମତବାଦ अନୁଯାୟୀ େଦବତା- �ଜା ଇ~�  Gେନ ଶିବାଳୟ 
େକାଟିଶ�ର ମ~ିରେର ବଳପବୂ�କ ପ�େବଶ କ�ବା ସମୟେର ମହାେଦବ- 
େସବକ ନ~ୀ �ା� ପ�ହତ େହାଇcେଲ ଏବଂ ଏହାର ପ�
େଶାଧ େନବାପାଇଁ 
େସ ଆରସାବଲx ୀ ଠାେର ସଯୂ�'- ମ~ିର 
�ାପନା କ� ପଜୂା କ�cେଲ 
 କଳା ମୁଗୁ� ପଥରେର �ମ|ତ 
କମଳ ଉପେର nାନାବ�ାେର ଠିଆ 
େହାଇcବା ସଯୂ�'- ସାେଢ଼ ପା�ଫୁଟ ଉ« 
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�କା 
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ମ_ୂ| ଏଠାେର ପଜୂାପାଏ ଏ� ମ_ୂ| ପାଶ��େର ପଦJ , ଉଷା 
ଏବଂ ¯ୟା ର�ଛk ଏବଂ ସମେ{ ସଯୂ�'- ସାତଟି 
େଘାଡ଼ା ଉପେର अବ�ିତ अଛk ମ_ୂ| ସ��ଖେର 
�ମ�େର �ାରପାଳ ପି�ଳ ଆଉ ଦ� ସେମତ ଋଷି ସନକ 
ଏବଂ ସାନ~ ଉପ�ିତ अଛk ରଥର dଳକ अରୁଣ ମn 
ଏc ମ_ୂ|େର अଛk 
 ଆରସାବଲx ୀ ମ~ିର ପବୂ� କI�ର ଶାସକମାନ- 
�ା� ପ�dIତ େହଉc� ଚତୁଥ�ରୁ ଚତୁ&�ଶ ଶତାºୀ ପଯ�'� ଏ� 
ଶାସକମାେନ ଏ� ମ~ିରର ପ�dଳନା େହତୁ ସହାୟତା କରୁcବା କଥା 
ଶିଳାେଲଖ ମାନ-ରୁ ଜଣାପେଡ଼ ଆGତ' !�ୁ 
ଶମ�ା ଏବଂ Lନୁ ଶମ�ା ଆG ଶାସକ ମାେନ ଏ� 
ମ~ିରକୁ अେନକ ସାହାଯ' କ�cବା ଜଣାପେଡ଼ 
 ଏ�ମ~ିର ପ�ାୟତନ ଆକାରର ଏବଂ 
ଏcେର େକ~�େର ଆGତ' ର�cବା େବେଳ 
େକାଣମାନ-େର ଗେଣଷ, ଶିବ, ପାବ�H, !�ୁ 
ଆG େଦବତା ଚତୁେକ�ାଣେର अବ�ିତ अଛk 
ମ~ିରେର ଇ~�- ଛ! ମn ର�� 
ମ~ିରେର ପାIତ େହଉcବା ଉ¡ବ 
 ମ~ିରେର ପାIତ େହଉcବା ରଥ ସ�ମୀ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ' ଉ¡ବ ଚ�ୁ 
ଏବଂ ଚମ� େ�ଗ ବ'ା�ଗ�{ ଭ�ମାେନ ଭଗବାନ- ଚମ®ାର ଆଶାେର ଏ� 
ମ~ିରେର ପଜୂା«�ନା କ�ଥାk 
ମ~ିରର �ାପତ' 
 ମ~ିରର �ମ�ାଣ କଳା !ଶ�କମ�ା ଶିÇୀମାନ- �ାପତ' କଳାର �ଦଶ�ନ 
କୁହାଯାଏ େଯ ତ®ାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ବ� ାହJ ଣ !ଶ�କମ�ା ବା ମହାରଣା ମାନ- �ା� 
ଏ� ମ~ିରର ପ�କÇନା ଓ �ମ�ାଣ େହାଇc� ମ~ିରକୁ ଏ�ପ� �ମ�ାଣ 
କ�ଯାଇ� େଯ ବଷ�େର अ�ତଃ ଦୁଇGନ (େଫବୃଆରୀ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସେର) 
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ସଯୂ�'- eରଣ ସିଧା ସଯୂ�' େଦବତା- ପ�
ମ_ୂ|ର 
ଚରଣେର ପଡ଼ିଥାଏ ମ~ିର ପାେ�ାଟି �ାର ବ~ 
ର�ବା ସେ_�  ଏ� eରଣ ମାତ�  େକଇ �ଣପାଇଁ 
ମ_ୂ|ର ଚରଣ ଉପେର ପଡ଼ିଥାଏ ମ~ିରେର 
ପାେ�ାଟି ମ_ୂ| େଗାଟିଏ �ାନେର ଉପ�ିତ ଯଥା, 
ଆGତ', अମି�କା, !�ୁ, ଗେଣଶ ଏବଂ 
ମେହଶ�ର ମୁଖ' େଦବତା ସଯୂ�' ସାତଟି 
अଶ�ଖ�ତ ରଥେର अରୁଣ- �ା� ପ�dIତ 
େହଉcବା ମୁଦ� ାେର େଦଖାଯାଆk ଏ� ସମ{ 
ପ�
ମ_ୂ| େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ କଳା ମୁଗୁ� ପଥରେର 
�ମ|ତ ପ�
ବଷ� ମାଘମାସର ପ�େତ'କ ର!ବାର 
Gନ ଏ� ମ~ିରେର ପ�ବଳ }ଡ଼ ପ�ଲ�ିତ େହାଇଥାଏ 
 ୧୯୨୯ ମସିହାେର ଜÆମ୍ େସ+ୀ େଭ-ଣା- �ା� ମ~ିରେର ଏକ {�ର 
�ାପନା କ�ଯାଇc� ଏବଂ ମ~ିରର ତେଳ अେନକ ମଲୂ'ବାନ ଧାତୁକୁ 
ସ�ାIକ� ରଖାଯାଇc� 
 
ମଳୂ ଆେଲଖ' (ଇଂେର�) : ଶ�ୀ g��ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ' ପ+ନାୟକ 
Lଷା�ରଣ ଓ ଉପ�ାପନ : ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 େହତୁବା�ମାେନ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଧମ� ଉପେର 

ଆେ�ଚନା କରk, ଆ{ିକବା�ମାେନ କହk - ଧମ�କୁ ଆେ�ପ 

କ�ବା ଭୂଲ e� େସcେର cବା କୁରୀ
 ଗୁଡ଼ିକ ବଜ��ୟ େବାg 

କ�ପାରk 

 ଏଇଠି ପ�ଶ� ଉଠୁ� - ଧମ�େର କୁରୀ
 ରହୁ� କାହ[e ? 

େସcେର କୁରୀ
 ସୃ�ି କରୁ� eଏ ? ତଥାକcତ ଭଗବାନ ନା 

ମଣିଷ ? କୁରୀ
 ପାଇଁ ଧମ� କଣ ଦାୟୀ ନୁେହଁ? 

 ଏ� ସବୁ ପ�ଶ�ର ଉ_ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆେମ e� 

କୁରୀ
ର ଉଦାହରଣ ଉପେର !dର କ�ବା ‘ସH ପ�ଥା’ ଧାମ|କ 

ମାନ'ତା अନୁସାେର ବହୁକାଳରୁ ଆମ ସମାଜେର ଚI ଆସୁc� 

ଧାମ|କ ଗୁରୁ କରପାତ� ୀ ଏହାକୁ ସମଥ�ନ କରୁcେଲ �ଜ�ାନେର 

ଏେବ ! ସHମ~ିର अ� ଏବଂ ହଜାର ହଜାର େ�କ ପଜୂା କ�ବା 

ପାଇଁ ଯାଉଛk  �ଜା �ମେମାହନ �ୟ अକx ା� ପ�ଶ�ମ କ� 

ଇଂେରଜ ସରକାର- ସହାୟତାେର ଏ� ଘୃଣିତ ପ�ଥାକୁ ଆଇନ 

ବଳେର ବ~ କ�ଇ ପା�cେଲ ଏକ ଧାମ|କ କୁରୀ
ର ସମା�ି 

େହ� ‘େଯୗତୁକ ପ�ଥା’ ଆGମ କାଳରୁ ଧାମ|କ ମାନ'ତା ପାଇ� 

ପୁ�ଣ ଯୁଗରୁ ଆଧୁ�କ ଯୁଗ ଯାଏଁ ଏ� ପ�ଥା ର�� େଯୗତୁକ 

ଦାE େଯାଗଁୁ अେନକ ବଧୁ ହତ'ା ବା ଆତJ ହତ'ା ଘଟଣା ସମାଜର 

କୁରୀ
 ଓ ସଂ�ୃ
କୁରୀ
 ଓ ସଂ�ୃ
କୁରୀ
 ଓ ସଂ�ୃ
କୁରୀ
 ଓ ସଂ�ୃ
    

ବାଲJ ୀe ନାୟକ 
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��ାର !ଷୟ େହବାରୁ LରHୟ କାନୁନ ବ'ବ�ାେର େଯୗତୁକ !େ�ଧୀ ଆଇନ 

�ଗୁ େହ� ଏ� କାନୁନ ବଳେର अେନକ େଯୗତୁକ �ଯ�'ା
ତା ମ�ଳା ମାନ-ୁ 

ନ'ାୟ ମିI� (ଏ� ଆଇନର ଦୂରୁପେଯାଗ େଯାଗଁୁ ଆC LରHୟ ସମାଜ ଭୟ 

ଓ ଆତ-େର କାଳ କାଟୁ� ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ !ନା େଦାଷେର େଜଲ 

ଦ� େLଗୁଛk ଏହା ଏକ अଲଗା !dରଣୀୟ !ଷୟ) 

 େଯୗତୁକ ପ�ଥା ଆC ଧାମ|କ କୁରୀ
ର ତାgକାର अ�ଭ�ୂ� ‘ବାଲ' 

!ବାହ’ - ଧାମ|କ ପ�ଥା େଯାଗଁୁ अେନକ ଦ�_ି- �ବନ କ� େLଗକ� ନ� 

େହଉc� LରHୟ ଆଇନ ବ'ବ�ା �ା� ତାହାକୁ !େ�ଧ କ�ଯାଇ ବ~ 

କ�ଯାଇ� ‘କନ'ାଦାନ ପ�ଥା’ - ଧାମ|କ ମାନ'ତା ପାଇc� କନ'ାପିତା, ବର 

ହାତେର କନ'ା ଦାନ କରୁcେଲ ଆCର ଶି�ିତ ଓ ସେଚତନ ନାରୀ ସମାଜ 

ଏହାର ପ�
ବାଦ କ� କହୁଛk - କନ'ା କ’ଣ ପଶୁ ନା ବ{ୁ ? କନ'ାକୁ ଦାନ 

କ�ଯିବ କାହ[e ? ‘ଓଢ଼ଣା ବା ପରଦା ପ�ଥା’ - ¾ୀ ମାନ-ୁ ସମାଜେର ଲୁେଚଇ 

ରhବା ପାଇଁ ଏକ ଧାମ|କ ମାନ'ତା ପ�ା� �ୟମ c�, କାରଣ େସେତେବେଳ 

¾ୀମାନ-ୁ ଶି�ାରୁ ଦୂେରଇ ରଖାଯାଉc� େକବଳ ଗୃହକମ� କ�ବା, ସ�ାମୀ ଓ 

ପ�ବାର େ�କ- େସବା କ�ବା ହ[ ¾ୀର କ_�ବ' େବାg କୁହାଯାଉc� 

ସମୟାନୁକ�େମ ¾ୀ ମାନ-ୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁେଯାଗ Gଆଗ� ପାଠପଢ଼ି 

ପୁରୁଷ ମାନ- ଭI ଉ«ଶି�ା ପ�ା� େହେଲ େସମାେନ ଆC ପ�େତ'କ 

େ�ତ� େର ¾ୀମାେନ କାମ କ� ସଫଳ େହେଲଣି ଓଢ଼ଣା ପ�ଥାକୁ ପାଳନ କ�ବା 

କ’ଣ ଆC ସ�ବ? !ଧବା !ବାହକୁ ଧମ� �ଷି� େଘାଷଣା କ�c� 

େସcପାଇଁ ଲ� ଲ� !ଧବା ¾ୀ ନାର�ୟ �ବନ अ
ବା�ତ କରୁcେଲ ଆC 

ମn ବାରଣାସୀର !ଧବା ଗୃହେର ଶହ ଶହ अସହାୟା ¾ୀ େ�କ କ� 
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େLଗୁଛk ସମାଜର ଦୃ�ିେକାଣେର ପ�ବ_�ନ ଆସିବାରୁ ଆC !ଧବା ମାନ-ୁ 

େଯାଗ' ବରପାତ�  ମିIେଲ, ପୁନବ|ବାହ ପାଇଁ ଆପ_ି େହଉ� ଶି�ିତା ଓ 

େ�ଜଗା�ଆ ¾ୀମାେନ अ
 ସହଜେର !ଧବା େହବାପେର G�Hୟ !ବାହ କ� 

ସୁଖେର ଦା�ତ' �ବନ ଉପେLଗ କରୁଛk େପ�ମ !ବାହର ଶହ ଶହ 

ଉଦାହରଣ ପୁ�ଣ ଗ�� ମାନ-େର ଉେଲxଖ अ� େସ ଗୁଡ଼ିକ େକବଳ େଦE, 

େଦବତା efା ମ�ୂଋଷିକ କାହାଣୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ େପ�ମ !ବାହ ଧମ� 

ସ�ତ ନc� ଏହାର କାରଣ ସମାଜେର ବ��ବ'ବ�ା େଯାଗଁୁ ଉ« ଓ �ଚ 

ଜା
 }ତେର େପ�ମ !ବାହକୁ ସମଥ�ନ ମିଳୁନc� ସମୟାନୁକ�େମ େସ� 

ପ�ଥାକୁ ଉେପ�ା କ� ଆC ହଜାର ହଜାର ସଂଖ'ାେର ¾ୀ ଓ ପୁରୁଷ ଧମ�, ଜା
 

ଓ ବ�� �ବ|େଶଷେର ବଡ଼ ସହଜେର ଆଇନ ସହାୟତାେର େପ�ମ !ବାହ 

କରୁଛk ଏବଂ ସୁଖେର �ବନ अ
ବା�ତ କରୁଛk ‘ଜା
 ପ�ଥା’ ! ସମାଜ 

ପାଇଁ ଏକ ଘୃଣିତ ଧାମ|କ ବ'ବ�ା ର�� अନ'ାନ' େ�ତ� େର अେନକ 

ପ�ବ_�ନ ଘଟିcେଲ ସୁ�ା ଜା
ବାଦର ମାନସିକତାରୁ LରHୟ ସମାଜମୁ� 

େହାଇପା�ନାହ[ େସcପାଇଁ େଦଶର !}ନ�  अ�ଳେର ଜା
 ଆଧାରେର �ଜର 

अ�କାର ଦାE କ� ସଂଘଷ� �ଗି ର�� ଜା
ବାଦକୁ dଲୁ ରhବାପାଇଁ ଧାମ|କ 

ବ'ବ�ା େକାହଳ େହାଇ ପଡ଼ିcେଲ ! ଆC �ଜେନୖ
କ ଦଳମାେନ ପ�ୂ� 

ସମଥ�ନ କରୁଛk 

 ଉପେ�� ସମ{ ଉଦାହରଣେର ଜଣାପଡୁ� - ଧମ�େର ହ[ ସବୁ କୁରୀ
 

ଭ� ର�� ଚଳk �ବନ େଶୖଳୀେର ଆେମ ଯG ପ�େତ'କ ରୀ
କୁ !େଶÍଷଣ 

ପବୂ�କ ପ�ବ_�ନ କ�ବାକୁ dହ[ବା େତେବ ସମ{ ଧାମ|କ �
 ବଦI ଯାଉ� 

ଧମ� ନାମେର ଯାହା ବଦI ପାରୁ� େସ ଗୁଡ଼ିକ େହଉ� - }_ି�ନ !ଶ�ାସ ଓ 
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अେହତୁକ ଭୟ 

 ଏଇଠି ଆେମ ସଂଗଠିର ଧମ� ଓ ସଂ�ୃ
 }ତେର ରହୁcବା ପ�େଭଦକୁ 

ବୁଝିବାକୁ େହବ ସଂଗଠିତ ଧମ� ବ'ବ�ା େହଉ� - ସମାଜକୁ �ୟ�ଣ 

କ�ବାପାଇଁ e� କେଠାର �
 ବା �ୟମ େସ� ସବୁ �ୟମ ମା� ଚIବା 

ପାଇଁ ଧମ�ର େମାହର �ଗି ହଜାର ହଜାର ବଷ� ଧ� ସମାଜେର ପ�ଚIତ େହାଇ 

ଆସି� ଏ� ବ'ବ�ା ତଥାକcତ ଧାମ|କ େଗାAୀର ମଣିଷମାେନ ସାଧାରଣ 

ମଣିଷ ମାନ-ୁ େଶାଷଣ କ�ବା ଉେ&ଶ'େର, �ଜ ସ�ାଥ�ସାଧନ ପାଇଁ 

ବେନଇcେଲ େସ� ସବୁ ଧାମ|କ ବ'ବ�ାକୁ େକ� ସଂେଶାଧନ ବା ପ�ବ_�ନ 

କ� ପା�େବ� େସcପାଇଁ ଆC ! ଗୀତା efା େକା�ନେର ଯାହା େଲଖା 

अ� ତାହା ହ[ ର�� ଏହା ହ[ େହଉ�, ଯଥା�ି
ବାଦ ଏ� ବ'ବ�ା ସମାଜକୁ 

ଜଡ଼ ବା �ାଣୁ ବେନଇ େଦଇ� 

 ଏହାର !ପରୀତ ସଂ�ୃ
ର अଥ� ସାମାCକ ପ�େବଶ େଯଉଁଠି 

ଜନସମୁହର !dରଧା� ପ�ବା�ତ େହଉ� ସଂ�ୃ
 e� ଧମ�ଭI �ିର 

ନୁେହଁ େସ ସଦା ପ�ବ_�ନଶୀଳ ଧମ�ର ସମ{ ବzନ ସେ_�  ମଣିଷ �ଜର 

�ବନେଶୖଳୀେର ପ�ବ_�ନ କ�dg� !ଗତ ଯୁଗର ଧାମ|କ ପର�� ଗୁଡ଼ିକ 

କୁରୀ
 ଭI अସଂଗତ �ଗୁcବାରୁ ପାଳନ କ�ବା ସ�ବ େହଉ� ଆଧୁ�କ 

ଯୁଗର ସାଂ�ୃ
କ ପ�େବଶେର ଚIବା ପାଇଁ ସମେ{ ବ'ାକୁଳ ନଜର ତକ� 

ବୁ�ି ଓ େବୖ�ା�କ ଦୃ�ିେକାଣରୁ ପ�େତ'କ ଧାମ|କ �
�ୟମକୁ ପରୀ�ା କ� 

େଦଖାଯାଉ� ଆବଶ'କ �େଳ େସ� �
 ବା �ୟମକୁ ତ'ାଗ କ�େଦେଲ 

ଧମ� ବା ଭଗବାନ- େକୗଣସି �
 େହଉ� େକୗଣସି େଦE ବା େଦବତା 

अସ�� େହଉcବାର ପ�ମାଣ ! ମିଳୁ� e� अସ�� େହଉଛk - େଦE, 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 
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େଦବତା- ନାମେର ଧାମ|କ କୁରୀ
 ପାଳନ କ�ବାପାଇଁ ବାn କରୁcବା 

ସ�ାଥ�ପର ତଥାକcତ ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ମଜା କଥା େହଉ� - ଆଧୁ�କ �ବନ 

େଶୖଳୀକୁ ଉପେLଗ କରୁcବା ଭ� ସାଧୁ ସ�ମାେନ �®ାର କରୁଛk - “ଆମର 

ଧମ� ବୁଡ଼ିଗ� ଆମର ସଂ�ୃ
 ନ� େହାଇଗ�” େସ�ମାେନ କାହ[e ସମ{ 

ଧାମ|କ �
�ୟମକୁ ମା� ଚI ପାରୁନାହାk, ଏ� ପ�ଶ�ର ଉ_ର େସମାେନ 

େଦବାକୁ dହୁଁ ନାହାk ପାଠେକ !dର କର�, କୁରୀ
ର ଜନJ ଦାତା eଏ ? 

ଆମକୁ କଣ ତ'ାଗ କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ? 
ବା�ାେ�ର,  

ଦୂରLଷ : ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 
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ପୁ{କ ସମୀ�ା : େଯୗନ �ବନର ସମସ'ା ଓ ସମାଧାନ 

 Lରତ ପ� ଏକ ର�ଣଶୀଳ ସମାଜେର େଯୗନ ସଂପକ|ତ 
େକୗଣସି !dର!ମଷ� ସ�ାଗତେଯାଗ' ମେନ ହୁଏ ନାହ[ अ�କ� 
अେନକ ବ'�ି ଏ� କାରଣରୁ अେନକ େଯୗନେ�ଗର ଶିକାର 
େହାଇ अଣ/अÇ ଶି�ିତ କ� ାକ ମାନ- �ା� �e¡ିତ େହାଇ 
अଯଥା ଖ«�ା� େହବା ସହ अେନକ अସୁ!ଧାେର ପଡ଼k 
େସଇcପାଇଁ ଏ� ସବୁ !ଷୟ ସfIତ ଏକ ପୁ{ିକାର ପ�କାଶନ 
କ�ଛk ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଡା�ର ଶ�ୀ େସୗମ'ର�ନ ମିଶ�  

 େଯୗନ �ବନ ପ� ଗୁ� !ଷୟେର ସମ{- ସ�ତ !dର 
!ମଷ� କ�ଯାଇ ନ ପାେର େସcପାଇଁ !ପ�େ�କ अତ'� 
!ଶ�ାସLଜନ େହବା ଜରୂରୀ ଆଉ �ବନମରଣ ସମସ'ାେର 
ଡା�ର- ଠାରୁ अ�କ !ଶ�ାସୀ eଏ େହାଇପାେର ଦା�ତ' 
�ବନେର େଦଖାଯାଉcବା ସାଧାରଣ େଯୗନ ସମସ'ା ସବୁର 
କାରଣ, ଲ�ଣ ଏବଂ ସମାଧାନ !ଷୟେର ବ�େର ଆେ�ଚନା 
କ�ଯାଇ� 

 ପୁ{ିକାର ପ�rଦକୁ ଡା ଶ�ୀ ମିଶ� अତ'� ଚମ®ାର Lବେର 
�ତ� ଣ କ�ଛk ୬୪ ପୃAା ସfIତ ଏ� ପୁ{ିକାେର େଯୗନ 
ସମସ'ା ମାନ- !ଷୟେର !ଶଦ ବ��ନା ସେମତ, ପ�ାଥମିକ 
ଉପdର ବା ଉପାୟ ଆG !ଷୟେର ଉେଲxଖ କ�ଯାଇ�, ଯାହା 

ପୁ{କ ସମୀ�ାପୁ{କ ସମୀ�ାପୁ{କ ସମୀ�ାପୁ{କ ସମୀ�ା    



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 
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अ�କାଂଶ ବ'�ି �େଜ ପଢ଼ି ବୁଝିପା�େବ େଯୗନତା !ଷୟେର ସାମାନ' ସଚୂନା 
ମn Gଆଯାଇ�, ଏହା ସହ େଯୗନ अ�ମତା, ଉଦ୍ େବଗ, ସ�Ç େଯୗନାକାଂ�ା, 
େଯୗନ !ମୁଖତା, g� ଉତ୍ ଥାନ ସମସ'ା, ଶୀଘ� øଳନ ଆG अେନକ ସମସ'ା 
!ଷୟେର ସ!େଶଷ ଚ«�ା କ�ଯାଇ�, ଯାହାକୁ ପଠନ କ� ପାଠକପାଠିକା 
ମାେନ �ଭବାନ େହାଇପା�େବ 

 େଯୗନ�ବନେର ସମସ'ାର ସ��ଖୀନ େହଉcବା ସମ{ ଦ�_ି- ପାଇଁ 
ଏହା ଏକ ଉପାେଦୟ ପୁ{ିକା ସ��� ାଶ�ୀ ପ�କାଶନ �ା� ପ�କାଶିତ ଏ� ପୁ{ିକାଟି 
ଓଡ଼ିଶାର !}ନ�  ସହରେର cବା ପ�ମୁଖ ପୁ{କାଳୟ ମାନ-େର ସହଜେର 
ଉପଲ¹ ର�� ମାତ�  ୭୦ ଟ-ା ମଲୂ'େର ଏକ अତ'� ମଲୂ'ବାନ ପୁ{କ 
ପାଇବାପାଇଁ ଆପଣ ପ�କାଶକ- ସହ େଯାଗାେଯାଗ କ�ପା�େବ  

ସ���ଶ�ୀ,  

ମnଖ�ୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ �ଉ,  

େକ~� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା  

ଦୂରLଷ : ୯୮୫୩୧୧୭୭୨୦,  

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 



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 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ େଫବୃଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ �ଜ �ା� 
ghତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�  

 

ଆପଣ- ghତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ
ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�', ବ'� ଇତ'ାG ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାnମେର େ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’ 

Eମାନଗର, ୨ୟ ଗI, ବ�ହJ ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 



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 
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 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 ମn ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !}ନ�  !Lଗ ଯଥା, ଗÇ, କ!ତା, 

ପ�ବz, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ାG ଏcେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 

େପ�ା¡ାହନ Gଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମି_ ଉ&ି� େତଣୁ 

େଲଖକ, େଲhକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା¡ାହନ �ଶି Gଆଯାଏ ନାହ[ ପା�ଶ�ମିକ 

ଆଶା କରୁcବା େଲଖକ େଲhକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ
�କାକୁ ପଠାଇ 

ପା�େବ 

 ଏ� ପ
�କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇsରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ¹ 

େହାଇଥାଏ ପାଠକ dହ[େଲ ଏ� ପ
�କାର େଗାଟିଏ ପ�
gପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର 

ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲhକାମାେନ �ଜ କୃ
 ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� efା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଇ ପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉcେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର 

�ଭ�ୁ ଲ ହ{ା�ରେର େଲh ପଠା�, efା ଟାଇପ୍ କ� ମn ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଉcେଲ େଲଖାକୁ େଲh ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର 

ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁcପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ[ ଆେମ ପ�େବଶ 

ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯG ଆପଣ ଇrୁକ େତେବ �ଜ 

!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା!େଶଷ ସଚୂନା    



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 
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ghତ କୃ
କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା ଇsରେନଟେର 

ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାLପାଏ େତଣୁ 

ଏ� ପ
�କାପାଇଁ େଲଖା ମn ଇsର୍ େନଟ ମାnମେର ହ[ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ଯG ଆପଣ ଇ-

େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ[, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା 

କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର �ମ�ଳ ହ{ା�ରେର େଲh ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର 

ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Eମା ନଗର - ୨ୟ ଗI 

  ଆfପୁଆ, ବ�ହJ ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯG ଆପଣ ଇsର୍ େନଟ୍ ମାnମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ dହାk େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫsେର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

ଟ� ାନ୍ସ୍ gେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, efା 

େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇC 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+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
 ପ�
Aାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ’ 

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    
ଯG ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ, େସcପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 



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 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ'ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ 
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ଆହ� ାନ ଇପ
�କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାରର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ��ପର 

ସଦସ' େହବାପାଇଁ ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ନfରକୁ �ଜ େମାବାଇଲେର 

�ାପିତ (Save) କର� ଏବଂ ଆମକୁ ସେ~ଶ (Message) Gअ� 

ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ��ପ୍ ର ନfର େହଉ� : 


