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‘ଆହ� ାନ’େର ପ)ୂ	ତଃ େମୗCକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ^ କପି&ଇଟର 
ବ�ବ`ାେର ଚୟନ କ&ଯାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର 
େକୗଣସି କd	ବ� / ଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ^, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି 
ସଚୂନା hiା *େ2	ଶ Aଆଯାଇନାହ^ େଲଖାେର Aଆଯାଇjବା -kର 
େଲଖକ6ର ସ'ୂ)	 *ଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ'ାଦକ hiା ପ�କାଶକ6 
ସହମ� ର�ବ େବାl େକୗଣସି lmତ *ୟମ ନାହ^ ଯAଓ ସ'ାଦକ ସବୁ 
େଲଖାକୁ ଭଲoବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ^ ପ�କାଶିତ କ#ଥାr 
ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ��ଶତ ସତ�ତାର ଦା? େକବଳ େଲଖକ6ର 
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିjବା -ବାଦର ଉdରଦାୟିତ�  େକବଳ 
େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ6ର, ଏjେର ସ'ାଦକ hiା ପ��କାର େକୗଣସି 
ଉdରଦାୟିତ�  ନାହ^   
 
 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ'ାଦକ6 lmତ 
अନୁମ� -ନା अନ� େକୗଣସି ମାtମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାtମ / 
ସiାଦପତ�   ଇତ�ାA)େର ପ�କାଶିତ କ#ବା ଏକ अପ&ଧ ଦୟାକ# ଏ� 
-ଷୟ ପ�� -େଶଷ tାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ kହ^େଲ *ଜ େଲଖାର 
ପ�kର େହତୁ େସମାନ6 େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇjବା ପୃ�ାମାନ6 
ପ��ଛ- ଗଣମାtମେର / ଇzରେନଟେର େଦଇ ପା#େବ 
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ସ'ାଦ|ୟସ'ାଦ|ୟସ'ାଦ|ୟସ'ାଦ|ୟ    
 ଓଡ଼ିଶା ଏକ -ଶାଳ &ଜ� ଏହାର ଚତୁପ	ାଶ	�େର अେନକ 

&ଜ� ର�}, େଯଉଁଠି ~ନ�  ~ନ�  oଷା କୁହାଯାଏ େସ� ସବୁ 

oଷାର ପ�oବ *�ିତ oବେର ଆମ oଷା ଉପେର ପଡ଼ି} 

ଦ�ିଣେର ଗ�ାମ ଓ ଗଜପ� =ଲ� ା, ସେମତ େକା&ପୁଟ, ଜୟପୁର, 

ମାଲକାନଗି#, ମାjl ଆA अ�ଳ ସଂଲଗ� ଆ��ପ�େଦଶରୁ େତଲୁଗୁ 

ଶ�ାବଳୀକୁ ଓଡ଼ିଆେର ସମିDCତ କ# କୁହାଯିବାର ଦୃ�ା� ର�} 

େସ�ଭC ଉdରେର ବାେଲଶ�ରେର ବ�ାଳୀ oଷାର ପ�oବ 

େଦmବାକୁ ମିେଳ h} ସ�ା� ପ#ବାରେର ବ�ାଳୀ ପ#ବାର6 

ସହ ବ�ୁତା ଏବଂ -ବାହ ବ�ନ େହତୁ `ାେନ `ାେନ ବ�ାଳୀ 

oଷାର ବ�ବହାର େଦmବାକୁ ମିCଥାଏ  

 ସେବ	ାପ# ପ�ା�ୀୟ -~ନ�ତା ~ତେର ଓଡ଼ିଆ oଷା *ଜର 

`ି� ବଜାୟ ରmବା *�ୟ oବେର ଆମ oଷାପ�� jବା ଆମ *�ା 

ଓ ସ�ାନକୁ ସୁkଏ େଯଉଁମାେନ oବr ଓଡ଼ିଆ oଷା ତାହାର `ି� 

ହ&ଇ ବସି�ଣି, ହୁଏତ େସମାେନ କ�ବାକୁ kହାr େଯ ଆମ oଷା 

*ଜର େମୗCକତାକୁ ହେରଇ ବସି} ~ନ�  ~ନ�  oଷାର 

ସମିDଶ�ଣେର ଓଡ଼ିଆ oଷାେକାଷ ବରଂ ସମୃ� େହାଇ} କ�େଲ 

अତୁ��ି େହବନାହ^ େସ ଯା େହଉ, ଓଡ଼ିଆ oଷା ପ�� ସମ�6ର 
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ଆଦର ଓ ସ�ାନ ର�} -}ନ� ା�ଳେର େହଉ अବା -େଦଶେର (ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର) h} 

ଓଡ଼ିଆ *ଜର ପ#ଚୟକୁ अଣେଦଖା କ# ଓଡ଼ିଆକୁ ସ'ୂ)	 oବେର ଭୁlଯାଉଛr େବାl 

अ~େଯାଗ ଆସି}, ଆେମ - ଏ�ପ# अେନକ ଉଦାହରଣ େଦଇଛୁ h� ତାହା ହୁଏତ 

`ି�ର ସ'ୂ)	 ବା ଶତପ��ଶତ ସତ� ଛ- ନ େହାଇପାେର `ାନର ଆବଶ�କତାକୁ 

ପ�ାଧାନ� େଦଇ ଆେମ `ଳ-େଶଷେର ��ୀ, ବ�ାଳୀ, େତଲୁଗୁ ଆA oଷାର ବ�ବହାର 

କରୁ କାରଣ େଯେତେବେଳ େକବଳ ଓଡ଼ିଆେର କଥା କ�ବା%ା& ଆମର କ�ବାର ସ'ୂ)	 

अଥ	 अନ�ବ��ି ପାଖେର ପ�କାଶ� େହାଇପାେର ନାହ^, େସେତେବେଳ ଆେମ अନ� oଷାେର 

େହଉ अବା ଇଂେର� oଷାେର େହଉ କଥା କ�ଥାଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ରହୁjବା अେନକ 

ଦ'dି6 ସ�ାନମାେନ େସ� अ�ଳର -ଦ�ାଳୟମାନ6େର ପଢୁjବା େହତୁ େସମାେନ 

େସ� अ�ଳେର ବ�ବହୃତ ଶ� ଓ oଷାକୁ ଆପେଣଇ *अr अବଶ� ଘେର ଓଡ଼ିଆର 

ବ�ବହାର ମୁଖ� ର�jେଲ ଏହା େକୗଣସି अସୁ-ଧା ସୃ�ି କ#ପା#ବ ନାହ^ h� 

-େଦଶେର ରହୁjବା ଓଡ଼ିଆ6 ପି�ମାେନ େକବଳ ଇଂେର� oଷାେର ହ^ କଥା ହୁअr, 

ତାହା େସମାନ6 -ଦ�ାअtୟନ େହତୁ ଜରୂରୀ େହାଇପେଡ଼ ଏବଂ ଘେର ପିତାମାତା ପି�ର 

-ଦ�ା ଗ�ହଣକୁ ଉ�ା�ତ କ#ବା ଉେ2ଶ�େର ତା ସହ अ�କ ସମୟ ଇଂେର�େର କଥା 

େହବା େହତୁ େସମାେନ ଓଡ଼ିଆେର କଥାବାd	ା ଆେଦୗ କ#ପାରr ନାହ^ hiା ଭୁଲoବେର 

କରr ଏ� ସବୁ `େଳ ଆେମ ପିତାମାତା6ୁ ସ'ୂ)	 େଦାଷୀ େବାl କ�ପା#ବା ନାହ^ 

 *ଜ &ଜ� ବାହାେର େଭଟେହେଲ ବ�ାଳୀ ହୁअ� अବା େତଲୁଗୁ hiା ତାମିଲ 

େ�କମାେନ *ଜ ମାତୃoଷାେର oବ -*ମୟ କ#ବାକୁ ଭଲପାଆr, ଯାହା h} ଓଡ଼ିଆ6 

େ�ତ� େର ବ��କ�ମ େଦଖାAଏ, େସଇjପାଇଁ ମନକୁ ଦୁଃଖ �େଗ h� େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ିଶା 

ବାହାେର ର�େଲ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ *ଜ ଭ-ଷ� େକବଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର େବାl 
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ଧ#େନେଲ େସମାେନ ଓଡ଼ିଆେର କଥାବାd	ା କ#ବାକୁ ଏେତ ଯତ� ବାନ େହେଲ ନାହ^, hiା 

େସମାେନ ଓଡ଼ିଆ oଷାର ବ�ବହାରକୁ ପ�ାଧାନ� େଦେଲ ନାହ^ अେନକ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

ବା�ାେ�ର, ପୁେନ, Aଲ� ୀେର ର�େଲଣି ଏହା ବ�Bତ ଲ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ ଆେମ#କା, 

ଲ�ନ, ଆA େଦଶମାନ6େର ର�େଲଣି େସମାେନ ପୁଣି େକେବ ଓଡ଼ିଶା େଫ#େବ h ନା, 

ତାହା େସମାେନ ଜାଣିନାହାr େତଣୁ େସମାେନ ଓଡ଼ିଆେର କଥାବାd	ାକୁ ଏେତ ପ�ାଧାନ� 

େଦଉନାହାr अବଶ� अେନକ ଓଡ଼ିଆ -େଦଶେର अେନକ ଦଶ�ି ଧ# ର�ବା ସେd�  

ଓଡ଼ିଆ klଚଳନ ଓ oଷାକୁ ଭୁl ନ ଯିବାପାଇଁ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ ପ�ାଧାନ� अେନକ 

ପବ	ପବ	ାଣୀ ଆେୟା=ତ କରୁଛr, -େଦଶେର ମt ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ� ପ��କାର ପ�କାଶନ 

େହଉ} ଓଡ଼ିଶା -ଷୟେର -~ନ�  ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଖବର ପ�ସାରଣକାରୀ େୱବସାଇଟ୍ ରୁ 

ପଢୁଛr ଓଡ଼ିଆ ଇ-ପ��କାର ଆଦର କାହ^ େକେତ अେନକ ଓଡ଼ିଆେର ବହୁତ ସୁ�ର 

ସୁ�ର େଲଖାେଲm अେନକ ଓଡ଼ିଆ ପତ� ପ��କାେର ପ�କାଶିତ କରୁଛr 

 ଏ ତ ଗ�, -େଦଶୀ ଓଡ଼ିଆ6 କଥା ବd	ମାନ କଥା ଉଠୁ} େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ିଶା 

~ତେର ରହୁଛr େସମାେନ ଓଡ଼ିଆ oଷାପ�� େକଉଁପ�କାର ଧାରଣା ମନେର ରଖୁଛr 

oଷାର ପ�kର ଓ ପ�ସାରର ମୁଖ� ବାd	ାବହ େହଉ} ପୁ�କ ଓ ଗଣ ମାtମ ଖବର କାଗଜ 

େହଉ ବା େରଡ଼ିଓ hiା େଟl~ଜନ େହଉ ଆ=କାl େଯେକୗଣସି ଖବର କାଗଜକୁ 

େଦmେଲ ଶହ ଶହ ସଂଖ�ାେର ବନାନତ� �ଟି, ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ଏବଂ ଭୁଲ ସବୁ 

େଦଖାଯାଉ} अବଶ� ଏ ସବୁକୁ ମୁଦ� ଣ େବଳର ତ� �ଟି ବା �ୀପ�େବଗେର ଖବର ପ#େବଷଣ 

େହତୁ ଖବରକୁ ତ� �ଟି�ନ କ#ବାର ସମୟ अoବ େବାl ଧ#*ଆ ଯାଇପାେର अବଶ� h} 

ଖବରକାଗଜ oଷାକୁ ସରଳ କ#ବାପାଇଁ କଦଯ	� କ#େଦବାେର ମt ପଛଘୁ�ା 

େଦଇନାହାr େରଡ଼ିଓ ଓ େଟl~ଜନେର ପ�ସା#ତ େହଉjବା ଓଡ଼ିଆ କାଯ	�କ�ମମାନ6 
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-ଷୟେର ନ କ�ବା ଭଲ ଉଦେଘାଷିକାମାେନ େଯ କଣ oଷା ବ�ବହାର କରୁଛr, 

େସjେର ଓଡ଼ିଆର ମାତ� ା େକେତ ଆଉ ଇଂେର� ଓ ��ୀର ମାତ� ା େକେତ ତାହା 

ପରୀ�ାେଯାଗ� 

 ଓଡ଼ିଆ oଷାର ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାେର ଯA ଆେମ ଓଡ଼ିଆକୁ ସଠିକ oବେର କ�ବା ଓ 

େଲmବା ନାହ^, ତା େହେଲ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ର�େଲ େସମାେନ ଓଡ଼ିଆେର କ�େଲ h 

ନ କ�େଲ େସ -ଷୟେର ଚ�	ା କ#ବାର अ�କାର ଆମର ନାହ^ େବାl ମଁୁ ବ��ିଗତ 

oବେର ମେନକେର ଯA ମଁୁ *େଜ ଓଡ଼ିଆେର ଭଲoବେର ଦୁଇପଦ କ�ପାେର* ବା 

େଲmପାେର* ତା େହେଲ ଆମ ମୁଖ�ମ�ୀ ଓଡ଼ିଆେର ପଢ଼ିେଲ* ଓ େଲmେଲ* କ� 

-େଷାଦଗାର୍ କ#ବାର अ�କାର େମାର ନାହ^ ଆେମ *ଜ ହୃଦୟ ଉପେର ହାତ ରm 

କ�ପା#ବା h ଆେମ ଓଡ଼ିଆ େବାl ? ସo ସମି�େର oଷଣ େଦଉjବା େବେଳ ଆେମ 

େକେତ ଓଡ଼ିଆ ବ�ବହାର କରୁଛୁ ? ସା�ସାଥୀ6 େମଳେର jବା େବେଳ, ବଜାରେର 

ସଉଦା କରୁjବା େବେଳ hiା େରେ�ା&ଂେର ଖାଉjବା େବେଳ ଆେମ େକେତ ଓଡ଼ିଆ 

ବ�ବହାର କରୁ ? ଆମ ବ�ବସାୟ अନୁ�ାନର ଫଳକେର ଓଡ଼ିଆେର େଲଖୁଛୁ h ? 

 ସମୟ ଆସି} ଆତD ¡�ନ କ#ବାପାଇଁ ପ�ା�ୀୟ oଷାକୁ େନଇ ଆେମ ଗବ¢ତ କ#ବା 

ସତ େହେଲ ଓଡ଼ିଆ େବାl ଆେମ ଭୁlଯିବା अନୁ¡ତ oଷା -~ନ�ତାକୁ େନଇ ପର£ର 

ସହ ଲେଢ଼ଇ ନ କ# ବରଂ ଆେମ ସମେ� ମିCମିଶି େକମି� ଆମ oଷାକୁ ଉନ�ତ କ#ବା 

େସ -ଷୟେର ¡�ା କ#ବା ସମୟ ଆସି} ଖାl h} ସା���କ ଓ &ଜେନୖ�କ ବ��ି 

ମିଶି ଆମ oଷାର ସ�ାନ ବଢ଼ାଇେଦେବ େବାl o-ବା ଆମ ମଖୂ	ତା ଏ� oଷା ସମ� 

ଓଡ଼ିଶାବାସୀ6ର, ଏjପାଇଁ ସମେ� ଏକ��ତ oବେର କାମ କ#ବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆେମ *େଜ 

ସଜାଗ େହେଲ ଆମ oଷା *�ୟ ସମୃ� େହବ ଏjପାଇଁ ଆମକୁ अେନକ ପଦେ�ପ 
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େନବାକୁ ପଡ଼ିବ, େସjମtରୁ h} ପଦେ�ପ ଯାହା େମା ମତେର ଆମ oଷାକୁ ସ�ାନ 

ଆଣିେଦଇପାେର, ଯଥା: 

୧. କଥାବାd	ା େବେଳ ଓଡ଼ିଆ oଷାର ବହୁଳ ବ�ବହାର 

୨. ଘେର ସାନ ପି�ମାନ6ୁ ଓଡ଼ିଆେର କଥା କ�ବା ଶିଖାଇବା  

୩. &ଜ�ର ସମ� अନୁ�ାନ *ଜର ଫଳକପତ�  / ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆେର *�ୟ େଲଖ�  

୪. ସମ� ସରକାରୀ କାଯ	�ାଳୟେର ଓଡ଼ିଆର ବ�ବହାରକୁ ବାtତାମଳୂକ କ#ବା 

୫. ଓଡ଼ିଆ oଷାକୁ -କୃତ କ# ପ#େବଷଣ କ&ଯାଉjବା ଗଣମାtମ6ୁ ଦ�ିତ କ#ବା 

୬. ସମ�6 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବାtତାମଳୂକ -ଷୟ େବାl -ଦ�ାଳୟ�ରରୁ ହ^ େଘାଷଣା 

କ#ବା 

୭. &ଜ� ସଡ଼କପଥେର jବା ସମ� ନାମଫଳକେର ଓଡ଼ିଆେର ମt େଲmବା 

 ଏ�ପ# ଆହୁ# अେନକ ପଦେ�ପ *ଆଯାଇପାେର େସ� -ଷୟେର ଆପଣମାେନ 

¡�ା କ# ଜଣା� େକବଳ ସରକାରୀ �ରେର *¦� *ଆଯାଇ ଓଡ଼ିଆର ଉନ�� 

କ#େହବ େବାl o-େଲ ହୁଏତ ପୁଣିଥେର oଷା ସଂର�ଣ ଆେ�ାଳନ କ#ବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ଆଶା କରୁ} ଚCତ ମାସର ଆହ� ାନ ଆପଣ6ୁ ଆେମାAତ କ#ବ ଏବଂ ପବୂ	ପ# 

ଆପଣମାେନ ଏହାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇjେବ 

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 

 ପ���ାତା-ସ'ାଦକ 
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ସ'ାଦ|ୟ    ୪ 

ସ'ାଦକ6ୁ ପତ�    ୧୧ 

ଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳ   ୧୩ 

-ନୟ ମହାପାତ�  
ଘର ବାହୁଡ଼ାର େବଳ   ୧୬ 

-ନୟ ମହାପାତ�  
ମଁୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିେନମା  ୧୮ 

ସ�ରୂପ କୁମାର ମଲ�  
ଗାଇକୁ ମାଇେଲ ମl, ଗାଇ ମାଇେଲ ମl ୧୯ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 

ମ� ମହାତD �    ୨୩ 

ପ��o ପି�ୟଦଶ¢¨ 

ସାj-ନା    ୨୭ 

େଜ�ା� hେଶାର ମହ� 
-ଶ�ାସ     ୨୮ 

©ପକ ଷଡ଼�ୀ 
ମା’ର ମମତା    ୩୦ 

େଜ�ା�ମ	ୟୀ ଷଡ଼�ୀ 

-ଡ଼ମି�ତ oଗ�    ୩୧ 

ଜୟ�ୀ େବେହ& 

େଖାlAअ ଝରକା   ୩୩ 

oଗିରଥୀ େବେହ& 

kCଆ େଦାକାନ ବ&   ୩୪ 

ଡା େସୗମ�ର�ନ ମିଶ� 

ଭୃଣର ସ�ର    ୩୬ 
ସୁେ�ଚନା ପ4ନାୟକ 

କ-ତା ସୁ�ରୀ    ୪୦ 
ଲ�Dୀଧର ମହାରଣା 

ମୃତୁ� ନୁେହଁ ରହସ�   ୪୧ 
ନେରଶ କୁମାର େବେହ& 

ଦପ	ଣ     ୪୩ 

ସୁଶା� ପୁେ&�ତ 

�ବନ ଯାତନା    ୪୪ 

ସାଗ#କା -ଶ�ାଳ 

ସି�ୁର     ୪୫ 
କମଳାକା� ସୁବୁ�ି 

ଘୃଣା     ୪୬ 

େ&�ତ୍ ନାେଗଶ 
େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� ୪୭ 

େ&�ତ୍ ନାେଗଶ 

ଗାଉଁl ବାପାକୁ ସହରୀ ପୁअର ¡ଠି ୪୯ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ଏ� ସଂªରଣେର अ}ଏ� ସଂªରଣେର अ}ଏ� ସଂªରଣେର अ}ଏ� ସଂªରଣେର अ}............    
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ପlଟିକାଲ୍ େପ�ମିକା ପ��  ୫୧ 

ଡ: କୁଳା�ାର 

ଦୁଇଟି अଣୁ ଗ¬   ୫୪ 

ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ) 
ଓଡ଼ିଆଘରର ପାଇକ ପୁअ  ୫୬ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ସା-ତ� ୀ     ୫୭ 

ମାଧବ ଚ��  େଜନା 
ଦୁଇଟି �ୁଦ�  ଗ¬   ୫୮ 

अର-� ଦାସ 

ପ4ା�ୀର ଐ�ହାସିକ ମ�ିର  ୬୨ 

l�&ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ� ପ4ନାୟକ 

କ6ାଳ     ୬୫ 

ର?��  ପାଣିଗ�ା� 
ପ�କୃତେର ରସେଗା� କାହାର ? ୬୭ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 

ତୁେମ     ୭୧ 
ଡା ସ��ା&ଣୀ ପାଣିଗ�ା� 

अ~ନ�ନ ବାd	ା   ୭୩ 
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ସ�ା¨ୟ ସ'ାଦକ ମହାଶୟ, 

 ବଡ଼ ଖୁସି �ଗି� ଆପଣ6ର ଏ� अନ�ଇନ ପ��କାଟି ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା 
®ଡ଼ିବା ପେର -ଗତ �#ଶ ବଷ	 ~ତେର ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ� ପଢ଼ିବା ସାତ ସପନ 
ପ# େହଇ ଯାଇj� େପଟ ¡�ା ଏେତ ପ�ବଳ j� େଯ ପାଠ ¡�ା ମନର 
େକଉଁ କଣେର ଲୁ¡ ର�ଗ� େଯମି� ªୁଲଯିବା ଡରେର ପାଠେkର ପି� ଘରର 
େକଉଁ େକାଣେର ଲୁ¡ ଯାଏ 

 ଧନ�ବାଦ େମାବାଇଲ ଆ¯, ଇzରେନଟ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ h େବାଡ଼	 କୁ 
ମନ ~ତେର ଲୁ¡ ଯାଇjବା ଓଡ଼ିଆ ପୁअଟି ହଠାତ ବାହାରକୁ ଆସି ¡େଲଇ 
¡େଲଇ କହୁ¡ ମଁୁ ଏଇଠି अ} 

 ହ= ଯାଇjବା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁअଟି ତାର େ&ଗଣା କ- ମନଟିର 
କଥାମା* କଲମ ନୁେହଁ େମାବାଇଲ h େବାଡ଼	େର ଆ�ୁଠି ଚ�ଇବା ଆର° 
କ#}  

 କ-ତାଟିଏ ପଠାଇl ଭଲ �ଗିେଲ ଆପଣ6ର ପ��କାେର 
ଜାଗାଟିେକ େଦେବ 

 ଭଲ ନ �ଗିେଲ ଜଣାଇେବ, ପୁଣିଥେର େଚ�ା କ#ବା h} ଭଲ 
େଲmବାକୁ 

ଧନ�ବାନ 

-ନୟ ମହାପାତ� , ନୁଆ Aଲ� ୀ 

ସ'ାଦକ6ୁ ପତ�ସ'ାଦକ6ୁ ପତ�ସ'ାଦକ6ୁ ପତ�ସ'ାଦକ6ୁ ପତ�     
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ମହାଶୟ, 

ପ�ଥେମ ପ�ଣାମ ଜଣାଇ ସଂପକ	 ଗଢ଼ି େଦଉ} ଏଇ ¡ଠିେର ‘ଆହ� ାନ’ ସହ 
େନଟ୍ ଜ#ଆେର ଯୁ� େହାଇ ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ} ଓଡ଼ିଆoଷାର 
ସ�ା~ମାନ ଏବଂ ~ନ�  ସ�ାଦର ପ��କା ପ�କାଶନର ଉଦ�ମ ପ�ଶଂସା ହ^ 
ଦା?କେର 

®ତ�  ସମୟରୁ ବ�ହD ପୁର ଏବଂ ଭ�-ହାର ( ବ�ହD ପୁର -ଶ�-ଦ�ାଳୟ) ସ�ତ 
ମଧୁର ସ'କ	 ଭ�-ହାରର ସବୁଜ ପ#ସର େମା ସାରସ�ତ େଚତନାକୁ 
अେନକ େବଶୀ ଆପ��ତ କ#} କ- ସମ�ାଟ ଉେପ��  ଭ�6 ନାମେର ଏଇ 
‘-ହାର କ-ତାର Bଥ	 ‘ଆହ� ାନ’ର ଆହ� ାନେର ପୁଣିଥେର େ&ମା�ିତ ସ'କ	 

ଧନ�ବାଦ ସହ 

ଇ� 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

 

ଏମ୍ .ଏ, ଏମ୍ .ଫିଲ୍ 

&ମ ନଗର କେଲଜ 

ପବୂ	 େମA*ପରୂ, ପ�ିମବ� - ୭୨୧୪୨୩ 

ଦୂରoଷ : ୯୯୩୨୯୨୪୬୬୧ 

ଇେମଲ୍ - barunkumardas1@gmail.com 
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-ନୟ ମହାପାତ�  
 
ଆଷାଢ଼ର ଏଇ ପ�ଥମ ସକାେଳ 
ଘନ ¨ଳ ଆକାଶେର 
କଳା କଳା ବାଦଲର ଫଉଜ, 
-ଜୁCର େ&ଷଣୀ ଜଳାଇ, 
ରଣ ଦୁ�ୁ~ର ଗଜ	ନ କ# 
ଇ��  େସନା େକଉଁ ଗଡ଼ =�ବାକୁ 
ରଣ ହୁ6ାର େଦଇ kl} େକଜାଣି। 

 

କାହ^h େକଜାଣି 
ଏଇ ବାଦଲକୁ େଦm 
େମା ମେନ କାCଦାସ6 
oବନା ଜାଗି�* 
େସ ଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳ ଆଉ 
ଆ= ଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳ 
େହେଲ ଏେତ ଫରକ କାହ^h? 
 
େସ Aନର ଦରA େମଘ ଦୂତ 
ଆ= କାହ^h ଉଦ� 
େସନା ପ# �େଗ 

କାହାର अତ�ାkରର 
ପ��େଶାଧ େନବାକୁ ଆସି} 

େସ Aନର େମଘ 
ଦୁଃଖ -ନାଶକ j� 

ଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳଆଷାଢ଼ର ପ�ଥମ ସକାଳ    
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ମେନ ହୁଏ ଆ= େମଘ 
ଦୁଃଖ େଦବାକୁ ଆସି} 

 

େସ Aନ େମଘର େକାମଳ ହୃଦୟ 
ଦୟା, କରୁଣା, େସ�ହର ଜଳ ଭ#j� 
େପ�ମିକର -ରହ 
ଗ�ୀଷD ଦଗ୍ ଧ ପ�ାଣୀ6 ଆରତ, 
�ତ -�ତ ପ�କୃ�ର ସୁଶୃଷା ପାଇଁ 
अମୃତ କଳଶ େନଇ ଧାଇଁ ଆସୁj� 
ବୁ�ା ବୁ�ା अମୃତ ଟପ୍ ଟାପ 
ସି�ି ଯାଉj� 
ତୃଷାତୁ& ଏ ଧ#ତ� ୀକୁ ପୁଣି 
ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀେର ଢା6ି େଦଉj� 

 

ଆ=ର େମଘ ଜଳ ଭ& ନୁହଁ 
ଶୁ· ବାଦଲର େମଳା 
ଜଣାନାହ^ ଇଏ ବଷ¢ବ h ନାହ^ 
अଥବା େକଉଁଠି अ¬ ବଷ	ା 
େକଉଁଠି अ� ବଷ	ା େହବ 

େକଉଁଠି ପ�ାଣୀ ଜଳ -ନା 
ଡହଳ -କଳ େହେବ 
अଥବା େକଉଁଠି ବନ�ାେର 
ପ�ାଣ ହା* େହବ 

 

ଦୟାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, େସ�ହମୟୀ 
ପ�କୃ� ମାଆର ଏଇ 
-ନାଶିକା ରୂପ ଭୟ6ର 

କାଳୀ ରୂପା କ&ଳ ମୁର� 
େଯମି� ଆସି} ନାଶ କ#ବାକୁ 
*�ୁର ମାନବ ଜା�ର 

 

ଗଣି ଗଣି �ସାବ ମାଗିବ 
କାଟିjବା ବୃ� ମାନ6ର 

ବୁ�ା ବୁ�ା ଦୂଷିତ ଜଳ ଯାହା 
ନ© ଜଳେର ଢାCଛ 

େଯେତକ -ଷା� ଧୁଆଁ 
ପବେନ ®ଡ଼ିଛ 

 

Aନ j� ଏ ମଣିଷ ପ�କୃ�କୁ 
ମାଆ ପ# େସ�ହ େଦଉj� 
େଦ?ମା* ପ�କୃ�ର ପଜୂା କରୁj� 
ପ�କୃ� - ପ��ଦାେନ କରୁଣାର, 
ମମତାର, େସ�ହର ଉପହାର 
ସ~6 ଓଠେର ହସ ଭରୁj� 

 

ଯାହା େଦବ ପ��ଦାେନ 
େସମି� ମିCବ 
ପ�କୃ�କୁ ସ�ାନ କର, 
ପ�କୃ�କୁ େସ�ହ Aअ 
ପ�କୃ�ର ପଜୂା କର 
h} ମାଗିବା ଦରକାର େହବ* 
ପ�କୃ� ତାର ଗ�ା ଘର ତୁମ ପାଇଁ 
*େଜ *େଜ ଖୁସିେର େଖାlେଦବ 
 

ଫ� ାଟ୍ ନଂ - ୨୨, ପେକଟ୍ - ୪  
ଡିଡିଏ ଫ� ାଟ୍ ସ, ନେର� 
ନୂଆAଲ� ୀ - ୧୧୦୦୪୦ 

ଦୂରoଷ - ୮୧୩୦୮୫୨୫୯୩ 
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-ନୟ ମହାପାତ�  

ବୁଢ଼ା ସୁଯ	� େଯେତେବେଳ 

ସା& Aନର କ̧ାr ମିଟାଇବାକୁ 

ଘର ମଁୁହା େହ�, 

ତାର କ̧ା� େଚେହ& 

ଫିକା ନୁେହ େତଜସ¹ ନୁେହଁ 

ନାl Aଶୁj� 

ମଁୁ - *ଜର କାମ ସମାପନେର  

�ଗି ପଡ଼ିjl 

େମାେତ - ଯିବାକୁ अ}, 

¨ଡ଼ ବାହୁଡ଼ା ପ�ୀର େଡଣାେର 

େକ� ଜେଣ କବାଟେର ଆm ଲେଗଇ 

େମା ବାଟ kହ^jବ 

କlଂ େବଲର ଘzି ସହ େମା ¨ଡ଼େର - 

ଗହଳ ଚହଳ ଆର° େହାଇଯିବ 

ଝିअ େମାର ଧାଇଁ ଆସି 

େଗାଡ଼କୁ େମା କୁେºଇ ଧ#ବ 

ଘର ବାହୁଡ଼ାର େବଳଘର ବାହୁଡ଼ାର େବଳଘର ବାହୁଡ଼ାର େବଳଘର ବାହୁଡ଼ାର େବଳ    
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େକାେଳଇ ନବାକୁ अଝଟ କ#ବ 

ପୁअ ଏେବ ବସିବା ଶିଖୁ} 

ଗୁରୁ�ି ଗୁରୁ�ି ସା& ଘର ମାଇନା କରୁ¡ 

ସିଏ - ନା¨ର अଝଟ େଦm अେନଇ ର�ବ 

ଝିअ େମାର ml ml ହସି େଦ� 

େଯେତ େବେଳ ତାକୁ 

େମା େକାଳର ସାମ�ାଜ� ମିC� 

ତା ହସର େଗାlପି ଛଟାେର 

ଘର େମାର ପୁଲh ଉଠି� 

େସ ର�େର ଆଉ h} ର� 

ପୁअର େସ ପାକୁଆ ଓଠେର 

ଆଉ h} ର� େମାର 

ପ�ୀୟା ର େଗା�ପି अଧେର 



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଜୁନ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର %ା& ସ'ୂ)	 *ଃଶୁ, -ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ6 %ା& ପ�କାଶିତ  17 

ସ�ରୂପ କୁ୍ମାର ମଲ�  
ସମୟର କzାକୁ ଯA ଟିେକ ପଛକୁ େନଇଯିବା, 
ର-ବାର Aନ ଘେର ସାଇ ପଡ଼ିଶା6 ଆସର ଜମି ଯାଉj�, ବାପା କହୁjେଲ 
ଏଇ ଏ#ଆେର େକାଣାକ	ର କାଠବା» ଟି~ ପେର ଆମର ଏଇ କଳାଧଳା 
ଟି~େଟ ୨ ଟି~ ସକାଳ ୯ଟା େର େବାଉ ହାତର�ା ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା 
ଖାଉ ଖାଉ Aନ କଟି ଯାଉj� ଦୂରଦଶ	ନେର ଶ�ୀh�ଷ�ା, ଶ�ିମାନ୍, ଆପ -�, 
େମେହର୍ ଆଉ ମା ଧା&ବା�କ କାହାଣୀେର.... 
kତକ ପ# kହ^ ରହୁjଲୁ ର-ବାର Aନ ୩ଟା ଯାେୟ... 
ଉdମ ମହାr, अପ&=ତା, ମି�ର୍ ଦାସ, -ଜୟ ମହାr, ଶ�ୀ&ମ ପ�ା, 
ମେହଶ�ତା, ହର ପ4ନାୟକ, &ଇେମାହନ, ଜୟୀ, ମାମିନା, &ଇେମାହନ, କୁନା 
oଇ, ରଚନା ବାନାଜ	ୀ ଏମି� अେନକ ମଲୂ�ବାନ �&6ୁ... 
େନଇ ଯାେର େମଘ େମାେତ, ଗପ େହେଲ - ସତ, ବାେଟାଇ oଇ ଯାଉଛ କାହ^, 
ପୁଚୁhଗାl େଫସନବାl kl େତା ବେi Al େମା େବାପାେଲ, କାଳୀ େତା 
କାଳୀ ନର ମୁ� ବC ମଁୁ ବାସୁC ଖାଇ- ଖାଇ- େତା.., ଚୁମ| େସ *ଆଁେର .., 
ଏମି� अେନକ ସD ��ତ¢ ମନକୁ ଆେସ.. ଯାହାh େକେବ - ଭୁl େହେବ ନାହ^.. 
କାରଣ େସ Aନର ଗୀତ ବା ସିେନମା ହ� �ଦୟେର ର�ଯାଉj�... େସjେର 
*ଜର ଆପଣାପଣ अନୁଭବ କ#ହୁେୟ ଆ= -.... 
େହେଲ ଆ= ଓlଉଡର ଓ ଜାଗାେର अ ଠାରୁ ହ ପଯ	� ସବୁ ମିCବ େହେଲ ଓ 
ଆଉ ନାହ^.. 
((ବାh ର� ଗ� h} କଥା.. अେନକ ସମୟ ପେର ପୁଣି ଥେର ସାହାସ ଯୁଟାଇ 
େଲmବା ଆର° କ#}..)) 

ମଁୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିେନମାମଁୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିେନମାମଁୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିେନମାମଁୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିେନମା    
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ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 

 ଓଡ଼ିଆେର କଥା अ} ‘ଆପଣା ହେ� =ହ� ାେଛ©, େକ अ} 

ତାର ପ��ବାA’, େହେଲ h} େ�କ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି *ଜ ହାତେର 

*ଜ =ହ� ା େଛଦନ କରୁଛr, େସମାନ6 अବ`ା ପେର କଣ େହଉ} 

ତାହା େଦmବା ଶୁଣିବା େ�କ ହ^ ଜାଣୁଛr 

 -ଗତ ଦଶ�ୀେର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ�, ଆ��ପ�େଦଶ, 

ଛ�ଶଗଡ଼ ଆA अ�ଳେର ମାଓବା© କାଯ	�କଳାପ ହଠାତ୍ ବୃ�ି 

ପାଇ� &ଜ� ସରକାର6 ସମା�&ଳ ଏକ अନ� ଶାସନ ବ�ବ`ା 

ଏ� ମାଓବା©ମାେନ `ାପନ କ#, ଏ� ସବୁ &ଜ�ର ଆAବାସୀ 

अଧୁ�ଷିତ अ�ଳେର ମୃତୁ�ର ତା�ବଲୀଳା ରkଇ େ�କ6ୁ ଡ&ଇ 

ଧମକାଇ *ଜ ସହ ସାମିଲ କ#ବାକୁ �ଗିେଲ 

 -ଗତ ଦଶ�ୀେର अେନକ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓବା© �ଂସା 

ଆମ &ଜ�କୁ େଦାହ�ଇ େଦଇj� େସjମtରୁ ନୟାଗଡ଼ 

ଆକ�ମଣ ପ�ମୁଖ j� ଓଡ଼ିଶାର ଦ�ିଣ ଓ ପ�ିମର h} =ଲ� ାେର 

ମାଓବା©6 अନ�କୃତ अବାଧ ପ�େବଶ j� ସରକାରୀ 

କମ	kରୀମାେନ େସ� ସବୁ अ�ଳେର କାମ କ#ବାକୁ ଭୟ 

କରୁjେଲ ଗ�ାମ, ଗଜପ�, େକା&ପୁଟ୍, ମାଲକାନ୍ ଗି#, ଆA 

ଗାଇକୁ ମାଇେଲ ମlଗାଇକୁ ମାଇେଲ ମlଗାଇକୁ ମାଇେଲ ମlଗାଇକୁ ମାଇେଲ ମl, , , , ଗାଇ ମାଇେଲ ମlଗାଇ ମାଇେଲ ମlଗାଇ ମାଇେଲ ମlଗାଇ ମାଇେଲ ମl    
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=ଲ� ାମାନ6େର ମାଓବା©6 ପ�ାବଲ� Aନକୁ Aନ ବଢ଼ିବାକୁ �ଗି� ଏହାର ପ�oବେର 

h} *ରୀହ ଆAବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବB ଏ� ଆେ�ାଳନେର ସାମିଲ େହାଇଗେଲ ଓଡ଼ିଶା 

ସଂଲଗ� ଛ�ଶଗଡ଼ର अେନକ `ାନେର ମାଓବା©ମାେନ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ହତ�ାକା� 

~ଆଇଛr ଏବଂ अ�କାଂଶ `ାନେର େସମାେନ ସୁର�ାକମ	ୀ6ୁ *ମ	ମ ହତ�ା କ#ବାକୁ 

ପ®ଇ ନାହାr ଏ� ଆେ�ାଳନେର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମ�ଳା ମାଓବା©6 ଉପ`ି� 

ସବୁେବେଳ େଦଖାଯାଇj� 

 େହେଲ ଏେବ ମାଓବା©6 ପ�oବ ଓଡ଼ିଶାେର h} ମାତ� ାେର କମ େହାଇjବା 

େଦଖାଯାଉ} -େଶଷତଃ -ଗତ ବଷ	 ମାନ6େର ଓଡ଼ିଶାର ପ�oବଶାଳୀ ମାଓେନତା 

ସବ�ସାଚୀ ପ�ା6 ଗିରଫଦାରୀ ପେର ଗ�ାମ ଓ ଗଜପ� =ଲ� ାେର ମାଓବା© କାଯ	�କଳାପ 

ଉଣାअ�େକ ବ� େହାଇଯାଇ} େହେଲ अନ� =ଲ� ାମାନ6େର ମାଓବା©6 ପ�େବଶ ଓ 

କାଯ	�କଳାପକୁ ଜାରୀ ରmବା ପାଇଁ େସମାନ6 େକ�� ୀୟ କମା� -~ନ�  &ଜ�ରୁ ଆଣି କ*� 

ମାଓବା©6ୁ ଓଡ଼ିଶାେର अବ`ାପିତ କ#ଛr, େସମାେନ ମାଓବା© କାଯ	�କଳାପ ଯାହା 

କରୁନାହାr େସ -ଷୟେର ସମେ� अନ~¼, h� େସମାେନ *ଜ ~ତେର କରୁjବା 

େଶାଷଣ ଓ ଦୁନ	ୀ� ବd	ମାନ ସiାଦର -ଷୟ େହାଇ} 

 -ଗତ େକଇ ବଷ	 େହ� अେନକ ମାଓବା© ଆତD  ସମପ	ଣ କ#ଛr -ଗତ େକଇ 

ମାସ ତେଳ ଏମି� ଦୁଇଜଣ ମାଓବା© ଆତD ସମପ	ଣ କ#jେଲ ଏବଂ ପେର େପାlସ 

ମହକମା ଉପ`ି�େର େସମାନ6ୁ -ବାହ କ&ଯାଇj�, େସମାନ6 ଥଇଥାନ ପାଇଁ 

ସାମା=କ ବ�ବ`ା କ&ଯାଇj� Aନକୁ Aନ अ�କରୁ अ�କ ମାଓବା© ଆତD ସମପ	ଣ 

କରୁଛr େସjମtରୁ अ�କାଂଶ6 ମତ j� େସମାେନ ମାଓବା©6 କଥାେର ଭଳh ଯାଇ 

*େଜ ଆେ�ାଳନେର ସାମିଲ େହାଇjେଲ େହଁ ପରବd	ୀ ସମୟେର କ*� କ�ାଡ଼ରେର jବା 
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ମାଓବା©6 अସହ� अତ�ାkର ସ�ନପା# ®ଡ଼ି େଦଇjେଲ େଯଉଁ ସବୁ ମ�ଳା ମାଓବା© 

ଆତD ସମପ	ଣ କ#ଛr େସମାନ6 ମtରୁ अେନକ ମାଓ କ�ା'େର େସମାନ6 ଉପେର 

େହଉjବା ଶାରୀ#କ େଶାଷଣ କଥା କହୁଛr -ଗତ େକଇ Aନେର ଆତD ସମପ	ଣ କ#jବା 

अେନକ ମ�ଳା ମାଓବା© ମତ େଦଇଛr େଯ େସମାନ6ୁ ମାଓ କ�ା'େର ସି*ୟର୍ 

କ�ାଡ଼ରେର jବା &ଜ� ବାହାରର ମାଓବା©ମାେନ େଯୗନଦାସୀ oବେର ବ�ବହାର 

କରୁjେଲ େଯେତେବେଳ ଇ½ା େସେତେବେଳ େସମାନ6 ସହ େଯୗନ ସଂେoଗ କ#ବାକୁ 

ବାt କ&ଯାଉj� h} ମ�ଳା ମାଓବା©6ୁ ବାt କ&ଯାଇ ଗଭ	 ନ� କ#ବା ପାଇଁ 

ଔଷଧ ଏବଂ ଇେ�କ୍ ସନ୍ Aଆଯାଉj�  

 *କଟ अBତେର ଧ&େଦଇjବା ଦୁଇଜଣ ମ�ଳା ମାଓବା©6 େ�ମହଷ	ଣକାରୀ 

ବୟାନ ପେର ମାଓବା© କ�ା'ର ସତ�ତା ସମ�6 ସ��ଖେର େଖା� େହାଇଯାଇ} ଏ� 

ଦୁଇଜଣ ପବୂ	ତନ ମାଓବା©6 ମତେର ମାଓ କ�ା'େର ମ�ଳାମାନ6ୁ ସମାନ अ�କାର ବା 

ସ�ାନ ମିଳୁନାହ^ େପାlସ ଏବଂ ସୁର�ାକମ	ୀ6 ଆକ�ମଣ ସମୟେର େସମାନ6ୁ 

ଆଗଧାଡ଼ିେର ଠିଆ କ# Aଆଯାଉ} କ�ା'େର jବା ସମ� ପୁରୁଷ ଓ ବ#� କ�ାଡ଼ରର 

ସଦସ�ମାେନ େସମାନ6 ସହ ଶାରୀ#କ ସଂପକ	 ରmବାକୁ ବାt କରୁଛr ଏବଂ अକଥ¨ୟ 

*ଯ	�ାତନା େଦଉଛr -େ&ଧ କ#ବା hiା ଆପdି अ~େଯାଗ କେଲ ପ�ାଣେର 

ମା#େଦବାର ଧମକ ମିଳୁ} 

 ଉେଲ� ଖ¨ୟ େଯ ଏ� ସବୁ ମ�ଳା ସଦସ�ା &ଜ�ର ଆAବାସୀ अଧୁ�ଷିତ अ�ଳରୁ 

ମାଓ ଆେ�ାଳନେର ସାମିଲ େହାଇjେଲ ମାଓବା©ମାେନ େସମାନ6ୁ ସମାନ अ�କାର, 

ନ�ାୟ, େ&ଜଗାର ଆA ଭଲ ଭଲ କଥା କ� *ଜ ସହ ସାମିଲ େହାଇjେଲ h} ମ�ଳା 

ମାଓବା©6ୁ ଜବରଦ�ି ବା ଧମକଚମକ େଦଇ ସାମିଲ୍ କ&ଯାଇj� ମାଓବା© 
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ନ»ଲମାେନ ଗଁା ଗଁା ବୁl ଯୁବକଯୁବB ମାନ6ୁ ମାଓବା© େହବାପାଇଁ ପ�ବd	ାଇjେଲ 

େଯଉଁମାେନ ଏହା %ା& ସାମା=କ ନ�ାୟ ପାଇେବ େବାl ଆଶା କ#jେଲ ଏେବ େସମାେନ 

େସମାନ6 ପ�� େହାଇjବା अନ�ାୟ -େ&ଧେର -~ନ�  ଥାନା ଓ अଦାଲତେର ମାମ� 

ଦାୟର କରୁଛr अବଶ� ଏହା %ା& ମାଓବା© କ�ା'େର େହଉjବା େଯୗନ େକେଳ6ାରୀ 

ଓ େଶାଷଣ ପଦାକୁ ଆସି} 
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ପ��o ପି�ୟଦଶ¢¨ 

 ଏହା ସ¿ &ମାନୁଜାkଯ	� ଏବଂ ଓଁ ନେମା ନା&ୟଣ ମ�ର 

କାହାଣୀ ଥେର &ମାନୁଜ ତା6 ଗୁରୁ େଗା�ିପ)ୂ	6 ଠାରୁ ଗୁÀମ� 

ଶି�ା କ#ବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କେଲ ବହୁ ଗହନ -kର ପେର ଗୁରୁ 

ଏjପାଇଁ अସହମ� ଜଣାଇେଲ ବାରiାର &ମାନୁଜ ଏjପାଇଁ 

ଗୁରୁ6ୁ अନୁନୟ କ#klେଲ ଗୁରୁ6 ଠାରୁ ୧୮ ଥର ନା�ିବାଣୀ 

ଶୁଣିବା ପେର &ମାନୁଜ -kର କେଲ, ହୁଏତ ତା6 अ�ର ଆତD ାେର 

େକୗଣସି କଳD ସ ର�} େଯଉଁjପାଇଁ ଗୁରୁ େଗା�ିପ)ୂ	 ତା6 ଠାେର 

କୃପା କରୁନାହାr କ�ମଶଃ -ଷାଦଗ�� େହାଇ େସ େନୖ&ଶ�େର 

अଶ�� ବୁହାଇବାକୁ �ଗିେଲ &ମାନୁଜ6 ଏଭC अବ`ା -ଷୟ 

अବଗତ େହବାପେର ଗୁରୁ6 ହୃଦୟ -ଗCତ େହ� ପୁଣିଥେର 

େଯେବ &ମାନୁଜ ଗୁରୁ6 *କଟକୁ ଆସିେଲ, ଗୁରୁ ତା6ୁ କ�େଲ, 

“େକବଳ ସ�ୟଂ ଭଗବାନ -Âୁ ଏ� ମ�ର ମାହାତD � ଜାଣr ଏେବ 

ମଁୁ अନୁଭବ କରୁ} େଯ ତୁେମ ତା6 ପାଦପଦD େର ପ)ୂ	ସମପ	ଣ କ# 

ଏ� ମ�ପ�ାÀି �ଗି *ଜକୁ େଯାଗ� କ#ପା#ଛ ଏ� ମ� 

ଉ�ାରଣକାରୀକୁ ମୃତୁ�ପେର *�ିତ େବୖକୁÃ ପ�ାÀିହୁଏ ଏହା ଏେତ 

ଶୁ�, ପତୂ େଯ, ବ�ୁ େମାହା½ନ�  େକୗଣସି ଓଠ ଏହାକୁ £ଶ	 କ#ବାକୁ 

ମ� ମହାତD �ମ� ମହାତD �ମ� ମହାତD �ମ� ମହାତD �    
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अେଯାଗ� େତଣୁ ତୁେମ ଏହାକୁ अନ� କାହା#କୁ ଜଣାଇବ ନାହ^” 

 ଏ� ଉପେଦଶ େଦଇ ସତକ	 କ&ଇବା ପେର ଶିଷ� &ମାନୁଜ6ୁ ଗୁରୁ ଏ� अ�ପ© 

ମ� ଜପ କ#ବାପାଇଁ *େ2	ଶ େଦେଲ ଜପକ# ତା6ୁ ପରମ ଆନ� ପ�ାÀି େହ� ଓ अପବୂ	 

ଆtା�Dକ େତଜେର ତା6 ମଖୂଶ�ୀ ଉÅ�ଳ Aଶି� େସ *ଜକୁ ଧନ� ମଣିେଲ ଓ ଗୁରୁ6 

ପାଦେର ଶତ ପ�ଣିପାତ କ# -ଦାୟ େନଇ ଶ�ୀର�ମ୍ େଫ#ବାକୁ ଯାତ� ା ଆର° କେଲ 

 େଫ#ବା ବାଟେର ଗୁରୁ6 ଠାରୁ ପାଇjବା Aବ� ମ�ର ଶ�ି -ଷୟ ¡�ା କଳୁjେଲ 

ଏଭC ¡�ା କରୁ କରୁ ତା6 ମନେର ସଂସାର କ�େର ସ�À ସମ� �ବ6 ପାଇଁ ଗଭୀର 

अନୁକ'ା ଜାଗ�ତ େହ� �ରୁେÆା4ୀୟୁର -Âୁ ମ�ିର ପାଶ	� େଦଇ ଗ�େବେଳ, େସ 

ଆତଯାତ କରୁjବା େ�କ6ୁ ଡାh କ�େଲ, “ସମେ� -Âୁ ମ�ିର *କଟକୁ ଆସ�, ମଁୁ ଏକ 

अମଲୂ� ରତ�  ଉପହାର େଦ-” 

 ତା6 अମାୟିକ କଥାେର ପ�o-ତ େହାଇ अେନକ Çୀ, ପୁରୁଷ ଓ ଶିଶୁ ତା6ୁ अନୁସରଣ 

କ#ବାକୁ �ଗିେଲ kହୁଁ kହୁଁ k#ଆେଡ଼ କଥା ପ�ସା#ତ େହାଇଗ� େଯ ଜେଣ ସ¿ ସମ�6 

ଇ½ା ପରୂଣ କ#େବ େତଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ~ତେର ପ�ବଳ ~ଡ଼ ଏକ��ତ େହାଇଗ� 

ମ�ିର *କଟେର ଏହା େଦm &ମାନୁଜ6 ହୃଦୟ Èିତ େହ� अତ�� ଖୁସିେର େସ ଦୁଇ 

ଶିଷ� ଦାଶରଥୀ ଓ କୁେରସ6ୁ େକାେଳଇ େନେଲ ଓ ପେର ମ�ିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିଗେଲ 

 େସଠାେର ର� ଉ�ସ�ରେର କ�େଲ, “ମେତ ତୁେମମାେନ େମା �ବନଠାରୁ ମt ପି�ୟ 

େତଣୁ ତୁମ ମାନ6ୁ ସଂସାରର ସମ� ଦୁଃଖ ଓ ଯ�ଣାରୁ ମୁ�ି େଦବାକୁ kହୁଁ} େମା ସ�ତ 

ଏ� ମ�ର ଉ�ାରଣ କର ଏବଂ -Âୁ କୃପା ପ�ାÀ ହୁअ” ସମେବତ ଜନତା ତା6ୁ अନୁେ&ଧ 

କେଲ ଦୟାପବୂ	କ ମ�ଟି ଉ�ାରଣ କ#ବା ପାଇଁ &ମାନୁଜ ଉ�ସ�ରେର କ�େଲ, 

 “ଓଁ ନେମା ନା&ୟଣ” 
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 ସାେ� ସାେ� ସମେବତ ଜନତା ମt େସ� ମ� ଉ�ାରଣ କେଲ ମିCତ 

କÃସ�ରେର ମ�ର ମ½ୂ	ନା ବଜ�  *ନାଦ ସମ ଝ6ାର େତାଳୁj� &ମାନୁଜ େଯେତଥର 

ମ�ଟି କ�େଲ, ମିCତ ଜନସମହୂ ପ��ଉ�ାରଣର ଉଦ୍ େଘାଷେର ଚତୁଦ¢ଗ ପ�କ'ିତ େହ� 

ସମେ� ପରମାନ� �ଭକ# ତୃÀ େହଉjେଲ ଓ ପର£ରକୁ େଦଖୁjେଲ େସେତେବଳକୁ 

େସ� `ାନ େବୖକୁÃ ସମାନ ପ�Bତ େହଉj� 

 ସମେବତ ନର, ନାରୀ, ଶିଶୁ6 ମଖୂେର ଆନ�ର अପବୂ	 ଉÅ�ଳ ଆo େଦm �ଗୁj� 

େଯମି� ପୃj?ରୁ ସମ� ଦୁଃଖ େଶାକ अପସ# ଯାଇ} ସୁନା, ରୂପା ଓ ରତ� ାA �ଳସାେର 

ଆସିjବା େ�କ6 ମନରୁ ସମ� �ଳସା ଆପଣା®ଏଁ klଯାଇj� େସମାେନ अନୁଭବ 

କରୁjେଲ େଯମି� େକ� ତା6ୁ ଭ�ାକାଚ ବଦଳେର �& ଖେ� ଧ&ଇ େଦଇ} ଉଲ� ସିତ 

~ଡ଼ o�ିବା େବେଳ &ମାନୁଜ6ୁ ଭୂମି� ପ�ଣାମ ଜଣାଉjେଲ ତା6 ଆଶୀବ	ାଦ �ଗି 

େସଠାରୁ -ଦାୟ େନଇ &ମାନୁଜ अ�ଶୟ ଆନ�େର *ଜ ଗୁରୁ6 ପାଦପଜୂା କ#ବାକୁ 

अଗ�ସର େହେଲ 

 େସେତେବଳକୁ ଗୁରୁ େଗା�ିପ)ୂ	 ମ�ିର ସ*�କଟ ସମ� ଘଟଣା ଜାଣିସା#jେଲ ଏବଂ 

&ମାନୁଜ6 -ଶ�ାସଘାତକତା ପାଇଁ ତା6 ଉପେର ଭୀଷଣ �ୁÉ େହାଇ jେଲ େଯେବ 

&ମାନୁଜ *ଜ ଦୁଇ ଶିଷ�6 ସ�ତ  େସଠାେର ଉପ`ିତ େହେଲ, େକ� ାଧ ଜଜ	#ତ ଗୁରୁ 

େଗା�ିପ)ୂ	 ତା6ୁ କ�େଲ, “େର ¨ଚ ମନୁଷ�, େମା ଦୃ�ିରୁ ଦୂେରଇ ଯା ତୁମଭC ଜେଣ 

-ଶ�ାସ अନୁପେଯାଗୀ ବ��ିକୁ अମଲୂ� ମ�ଶ�ି େଦଇ ମଁୁ ମ�ବଡ଼ ପାପ କ#ପକାଇ} 

ପୁଣିଥେର ଏଠିକୁ ଆସି, େମାେତ ତୁମ ମୁହଁ kହ^ବାର ପାପ କ#ବାକୁ ବାt କରୁଛ? ତୁେମ 

*�ିତ oବେର ସହସ� ଜନD ଧ# ନକ	େର ର�ବାର ବେ�ାବ� କ# ସା#ଛ” 

 -ନା अନୁେଶାଚନାେର &ମାନୁଜ କ�େଲ, “ମଁୁ ଜନD  ଜନD  ଧ# ନକ	 େoଗିବାକୁ ପ��ୁତ 
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ଗୁରୁେଦବ ଆପଣ େମାେତ କ�jେଲ, େଯ େକ� ବ��ି ଏ� अ�ପ© ମ� ଜପ କ#ବ େସ 

େମା� ପ�ାÀେହବ ଆପଣ6 କଥାନୁସାେର ଏେତ ସଂଖ�କ େ�କ6 oଗ�େର ନା&ୟଣ6 

ପାଦପଦD େର `ାନ ପାଇବାର ସୁେଯାଗ ଜୁଟି� ଏେତ ବଡ଼, ମହାଘ	 ଘଟଣା ପାଇଁ େମା ଭC 

ଜେଣ अh�ନ ନକ	ଗାମୀ େହବା h} ବଡ଼ �� ନୁେହଁ 

 *ଜ ଶିଷ�ର ଏଭC ମହତ ଉେ2ଶ� େଦm ଗୁରୁ6 ସମ� େକ� ାଧ �ଣିେକ ଉେଭଇଗ� 

ଓ େସ &ମାନୁଜ6ୁ ଶ��ାେର େକାଳାଗ�ତ କେଲ ଗୁରୁ6 ଏପ# ପ#ବd	ନ େଦm ସମେ� 

ଆ�ଯ	� ଓ ଆନ�ିତ େହେଲ େଗା�ିପ)ୂ	 େଯାଡ଼ହ� ପବୂ	କ &ମାନୁଜ6ୁ କ�େଲ, “ବ�, 

ତୁମ ଭC ଉଦାର ମହାନୁଭବ ବ��ି ମଁୁ େଦmନାହ^ ଆ=ଠୁଁ ତୁେମ େମା ଗୁରୁ ଓ ମଁୁ ତୁମ 

ଶିଷ�” 

 ¼ାନ ବାzିବା �ଗି ଉ2ି� ଆେମ ଆtା�Dକ ¼ାନର ପ�kର ପ�ସାର କ#ବା ଉ¡ତ 

ମ� ଓ ଆtାତD ର अପ#ସୀମ ¼ାନକୁ ସାମଗି�କ ଉନ�� �ଗି -*େଯାଗ କ#ବା ସବ	ାେଦୗ 

ମ�ଳକାରୀ 
 ପ�ଟ୍ ନଂ- ୨୪, ଶ�ି ନଗର 

l6 େ&ଡ୍, କଟକ-୧୨ 
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େଜ�ା� hେଶାର ମହ� 

େହ  ସାj ତୁେମ ଗ�ପେର अେନକ କ� ଏଠି 

ଆଶା ଆଶ6ାେର ବଂ¡ମଁୁ ର�} =अ�ାଶବ ପ#  l 

େହ  ସାj, େଫ#ବା ବାଟକୁ kହ^ ମଁୁ  ର�} kତକ ପ# 

h�  ତୁେମ ତ େଫ#ବାର ନଁା ଧରନା l  

ପାଇ ତୁମ ଉÊଳ ମାଟିର େସ�ହ, େପ�ମ ଆଉ ଭଲପାଇବା......... !!  

 

ବା6ିଆ, େକ�ୁଝର - ୭୫୮୦୪୪ 

ଦୂରoଷ - ୯୦୪୦୩୧୫୨୯୨ 

ସାj -ନାସାj -ନାସାj -ନାସାj -ନା    
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©ପକ ଷଡ�ୀ  

    ପ�ଚ� ଗ�ୀଷDର ମtାହ� େର ପjକଟି  Aଗହ& େହାଇ ମରୁଭୂମିେର 
klଥାଏ ଯୁଆେଡ଼ अନାଉଥାଏ ଖାl ବାl ଆଉ ବାl େଶାଷେର 
ଆଉଟୁପାଉଟୁ  େହାଇ େସ େଖା= ବୁଲୁଥାଏ େକଉଁଠୁ ଏକ ଜଳର 
ଉ� ଯାହା ଫଳେର େସ ତାର ତୃଷାତ	 ଆତD ାକୁ ଶାr େଦଇ 
ପା#ବ ଟିେକ ଥକା ମା# ବସି - ପାରୁ ନଥାଏ କାରଣ ତତ� 
ବାlେର ତାର ସବ	ା� ଜCେପାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ େସ ଈଶ�ର6ୁ 
ମେନମେନ  ପ�ାଥ	ନା କ� େହ ପ�ଭୁ! େମାେତ େକଉଁଠି ଏକ 
ଜଳଉ�ର ସ�ାନ Aअ ନେଚତ ଆଉ h} ସମୟ ପେର େମାର 
ପ�ାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ h} ବାଟ ଯିବା ପେର ତା ଆm ଆଗେର 
ପଡ଼ି� େଗାେଟ ନଳକୂପ, ବହୁ କ�େର klkl ଯାଇ ତା ପାେଖ 
ପହ�ି�; h� େସ ଯାହା େଦm� ତାକୁ େଦm େସ अବାକ େହାଇ  
ଈଶ�ର ତା अବ`ା ଉପେର -ଦ� Îପ କ#ଛr େବାl o- ଖୁବ କ� 
ପାଇ� େସଠି େସ େଦm� େଯ ନଳକୂପଟି ଏକଦମ ଶୁ· େଯେତ 
େଚ�ା କେଲ- େସjରୁ େଟାପାଟିଏ - ପାଣି ବାହାରୁ*, h� ତା 
ପାଖେର େଗାେଟ େବାତଲେର ପାଣି ରଖାଯାଇ} ଓ ତା ଉପେର 
ଖେ� କାଗଜେର अଠା ମ&ଯାଇ େଲଖାअ} େଯ  ‘ପ�ଥେମ ଏ ପାଣିକୁ 
ନଳକୂପ ~ତେର ଭd¢କର ଓ ତା ପେର h} ସମୟ େଚ�ାକର ଏ 
ନଳକୂପ ତୁମକୁ ପାଣି େଦବ’  

 ପjକଟି ବଡ଼ ¡�ାେର ପଡ଼ିଗ� ଭ-� ଯA ମଁୁ ଏ େବାତଲଟି 

-ଶ�ାସ-ଶ�ାସ-ଶ�ାସ-ଶ�ାସ    
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ଯାକ ପାଣିକୁ ନଳକୂପେର ଭତ¢ କ#ବା ପେର ପାଣି ନ ବାହା#� େତେବ ମଁୁ କଣ କ#- ? 
ଭଲ େହବ ମଁୁ ଏ ପାଣିକୁ ପିଇ େମା �ବନଟାକୁ ଆଗ ର�ା କ#Aଏ, ତା ପେର େଦmବା, ଠିପି 
େଖାl ପାଣି େବାତଲକୁ ମୁହଁେର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇ} ତ ହଠାତ ର�ଗ�, ତା अ�ମ	ନ କ� 
ଉଠି� “ଆେର ତୁ ସିନା ଏ େବାତଲଟି ଯାକ ପାଣି ପିଇ ବ�ିଯିବୁ େହେଲ ଏ ଶୁ· ମରୁଭୂମିେର 
ପାଣି ପାଇବାର େଯଉଁ ଟିକକ ଆଶା ଓ ଭରସା अ} ତୁ ତାକୁ ସବୁAନ ପାଇଁ େଶଷ କ# 
େଦବୁ, ଆଉ ଯA - ତୁ ଏ େବାତଲଟି ପାଣି ପିଇଯାଉ ଏ�hେର କଣ େତା େଶାଷ େମzିବ? 
h} ସମୟ ପେର ପୁଣି େଶାଷ େହବ ତୁ ପୁଣି ପାଣି ଆଉ େକଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଆଉ ତେତ ବାh 
&�ା ପାଇଁ ପାଣି - ଦରକାର ପଡ଼ିବ, େତଣୁ ପାଣିକୁ ଯA େବାତଲେର େଲଖାଯାଇ jବା 
*େ2	ଶ अନୁସାେର ଉପେଯାଗ କ#ବୁ ହୁଏତ ତେତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସୁେଯାଗ ମିCବ ଆଉ 
ବାh &�ା ପାଇଁ ମt ପାଣିକୁ ମୁଣାେର ଭ#h  େନଇ ଯାଇ ପା#ବୁ’’ 

 ପjକଟି ବଡ %�େର ପଡ଼ିଗ� ଏପ# ��ଶ6ୁ अବ`ାେର ପଡ଼ିବା अେପ�ା ମୃତୁ� 
େଶ�ୟªର େବାl େସ o- େନ�, ତଥାପି ଈଶ�ର6ୁ ସDରଣ କ# େବାତଲଟି ଯାକ ପାଣି େସ 
ନଳକୂପେର ଭd¢ କ#େଦ� ଓ ନଳକୂପର ହ�ା�ଲକୁ ଧ# ପାଗଳ6 ଭC ତଳ ଉପର 
କ#ବାକୁ �ଗି� h} ସମୟ ପେର େସ ଯାହା େଦm� ତାକୁ େଦm ତାର ଆ�ଯ	�ର ସୀମା 
ର�� ନାହ^ େସ େଦm� େଯ ନଳକୂପରୁ *ରବ}ନ�  oେବ ମିଠା ପାଣି ବାହାରୁ¡, *େଜ 
େପେଟ ପାଣି ପିଇ�, ପାଖେର ରmjବା ମୁଣାେର ପାଣି ଭd¢କ�, ଈଶ�ର6ୁ ଧନ�ବାଦ 
ଜେଣଇ� ଏବଂ େଶଷେର େସଇ ଖାl େବାତଲଟିେର ପାଣିଭତ¢ କ# େସjେର �ଗି jବା 
କାଗଜେର ଆଉ h} ପଦ େଯାଗ କ# େଲmେଦ� େଯ;  

 “ପ�ଥେମ ଏ ପାଣିକୁ ନଳକୂପ ~ତେର ଭd¢କର, *ଜ ଉପେର ଏବଂ ଈଶ�ର6 ଉପେର 
-ଶ�ାସ ରଖ ଓ  ତା ପେର h} ସମୟ େଚ�ାକର ଏ ନଳକୂପ ତୁମକୁ *�ୟ ପାଣି େଦବ” 

 

अtାପକ, େ&�� ଫାମ	ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ�ହD ପୁର – ୧୦ 
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େଜ�ାତ¢ମୟୀ ଷଡ଼�ୀ 
ମା’ ତୁ ମମତାମୟୀ 
େତା େସ�ହ ମଧୁର 
େତା େକାେଳ jେଲ ସ�ାନ 
�େଗ ନାହ^ ତାକୁ ଡର 
 
ପଣତ अେଟ େତାର 
କ¬ବଟର ®ଇ 
ଆଶ�ୟ େନେଲ େତା େକାେଳ 
ଖ&ବଷ	ା ବାେଧ ନାହ^ 
  
େସ�ହ େତା अଟଇ 
ସେତ अମୃତର ଧା& 
ଦୁଖେର jେଲ ସ�ାନକୁ 
େକାଳେର  Aअଉ ଆଶ& 
 
ମା ର ମମତା अଟଇ 
ସରଗ ସୁଖରୁ ମହାନ 
-ପଦରୁ ର�ା କେର  
େଦଇ *ଜ ପ�ାଣ 
 
ମା ର େସ�ହ ଆଶିଷ କେର 
କzାକୁ - ଫୁଲ 
ସୁଝି ପା#ବ* ସ�ାନ 
େକେବ ମା ର ମମତାର ମଲୂ 
 

ଶରଧା ବାl,ବ�ହD ପୁର – ୧୦ 

ମାମାମାମା’’’’ର ମମତାର ମମତାର ମମତାର ମମତା    
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ଜୟ�ୀ େବେହ& 

ଏ ଯାଏଁ -ଷରୁ 

ମୁ�ି ପାଇ* 

ମୁଠାଏ -ଶ�ାସ 

h �ତରୁ ଶୁm* 

ଝରୁjବା ମ� ର� 

ତଥାପି ତୁେମ ଏେତ *ମ	ମ 

-ଷରୁ େଖାଜୁଛ ଆ= 

ବଳକା -ଶ�ାସ 

ଯ�ଣାରୁ *ଗାଡ଼ି *अ 

-�ୁ -�ୁ ର�  

 

ସତେର କଣ ତୁେମ ଜାଣିନ? 

-ଷେର ସ�#ଯାଇjବା -ଶ�ାସ 

େମା ବ�ିବାର अସହାୟ େମାହ 

ହା# ଯାଇjବା अ~ଶÀ �ବନର 

ଏ େଯ अସରr अବ�� େକାହ 

-ଡ଼ମି�ତ oଗ�-ଡ଼ମି�ତ oଗ�-ଡ଼ମି�ତ oଗ�-ଡ଼ମି�ତ oଗ�    
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ଯA ତୁେମ କ#ପା#ବ* 

ଆମ ସଂପକ	ର ଗଭୀରତାେର 

ସମୁଦ�  ମ¿ନ 

h େଖା=ପା#ବ* େମା ପାଇଁ 

अମୃତର ସ�ାନ 

ତାହା େହେଲ କର* େମାେତ 

ବାରiାର -ଷର -ଶ�ାସେର 

अସହ� ଦଂଶନ 

ବରଂ, େଢର ଭଲ େହବ 

ମୁକୁଳା କ#Aअ 

-ଡ଼ମି�ତ oଗ�ର ଚରମ ମୁହୂd	େର 

େkେରଇ େନଇjବା େମା 

ସବୁତକ ହୃଦୟ £�ନ  
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oଗିରଥୀ େବେହ& 

େଖାlAअ ଝରକା, ପବନ ଉପେର ଆମ अ�କାର 

hଏ କାହାକୁ ନ ପkରୁ, ଦୁେହଁ ଦୁହ^6 େହବା *ଜର  

େଖାlAअ ଝରକା, ଜହ�  େହବ ଆମ ଆକାଶର 

hଏ କାହାକୁ ନ ପାଉ, ପାଇଯିବା ଶୀତଳତା େଜ�ାÐାର 

େଖାlAअ ଝରକା, ଆେପ େଖାlଯିବ ହୃଦୟର %ାର 

hଏ କାହାକୁ ନ ଭୁଲୁ, kଲ ଭୁlଯିବା ଯ�ଣାର ସ�ର 

େଖାlAअ ଝରକା, େଫ#ପାଇବା ସD Ñ� ହ=ବାର 

hଏ କାହାକୁ ନ କହୁ, କ�ବା କାହାଣୀ ଆମ େପ�ମର 

େଖାlAअ ଝରକା, େଦmବା ଆଗାମୀ ¡ତ�  �ବନର 

hଏ କାହାକୁ ନ ଆ6ୁ, ଆେମ ଆ6ିବା ସ�ପ� ଭ-ଷ�ତର 

 

ଗ�ାମର କ-ତାଘର, ବାlଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

େଖାlAअ ଝରକାେଖାlAअ ଝରକାେଖାlAअ ଝରକାେଖାlAअ ଝରକା    
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ଡା େସୗମ�ର�ନ ମିଶ� 

 ସୁଦଶ	ନ h}Aନପାଇଁ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଇj�, ତା ଏନ୍ =ଓ 
କାମେର େଯମି� େସAନ ସକାଳୁ ପ�ାତଃ ଭ� ମଣେର େଦଖା 
େହାଇ} େମାେତ ପk#� - oଇନା ଆପଣ6ୁ କଣ କୁହାଯିବ? 
-ଖ�ାତ ଡା�ର ନା ପ�ସି� ଡା�ର ମଁୁ ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଗl କାରଣ 
ପ�କୃତ ଡା�ରୀ େବଉସା ମଁୁ ଦଶବଷ	 ତଳୁ ®ଡ଼ି ସା#lଣି କ�ବା 
ବାହୁଲ� ଡା�ରୀ ପଢ଼ିବାପେର ମଁୁ ଡା�ରୀ େପଷାକୁ ଆପେଣଇ 
ନାହ^ ଯAଓ ଜ�ର, ମୁ�-�ା, େପଟ େଗାଳମାଳ ପ# अ� ସାମାନ� 
େ&ଗପାଇଁ େକେବ େକେବ ବ�ୁବା�ବ, ପାଖ ପେଡ଼ାଶୀମାେନ େମା 
ପାଖରୁ ଔଷଧ େଲଖାଇ େନଇଛr ନେହେଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡା�ର6 
¡ଠା ପଢ଼ି େ&ଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଠିକ୍ अ} h ନାହ^ ଆଉ େକଉଁ 
ଜଣାଶୁଣା ଡା�ର6 ପାଖକୁ ଗେଲ ଶ�ାେର ସୁ-ଧାେର େ&ଗ ଭଲ 
େହାଇପା#ବ, େସଇjେର େମା ଡା�ରୀ -ଦ�ା ସୀମିତ ପି�ଟା 
େଯେତେବେଳ ପ�ଶ�ଟା ପk# େଦ�ଣି ତାକୁ ତ ପୁଣି h} କ�ବାକୁ 
ପଡ଼ିବ h� କ�- କଣ ? ଓଲଟି ତାକୁ ପk#l - ଆ= ହଠାତ୍ ଏ 
ପ�ଶ� କାହ^h ? 

 େସ କ�� - ତୁେମ ଆଗ କୁହତ, ତୁେମ େକଉଁ େଶ�ଣୀେର 
ଯିବ? *ଜ ସଂªୃତ ¼ାନର h�ିତ୍ ବ�ବହାର କ# ତାକୁ ତୁେଲଇବା 
ପାଇଁ କ�l, ପ�ସି� େହଉ} େଛନା ଉପସଗ	 ଗୁଡ଼ ଧାତୁେର କଦଳୀ 
ପ�ତ�ୟ ଆଉ -ଖ�ାତ େହଉ} େଢ6ି ଉପସଗ	 ବଗ ଧାତୁେର ଚh 

kCଆ େଦାକାନ ବ&kCଆ େଦାକାନ ବ&kCଆ େଦାକାନ ବ&kCଆ େଦାକାନ ବ&    
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ପ�ତ�ୟ େତଣିh ତୁ -kର କର, ମଁୁ େକଉଁjେର ଯି-? 

 େସ ଟିhଏ ¡�ା କ#ବା ପ# �ଗି�, ବଡ଼ ଡା�ର6 ଦଶ	ନ ଆଗରୁ ସିନା ଇଦ୍ ର ଜହ�  
ଦଶ	ନ ପ# j�, ଏେବ h� ପ#ବା ବଜାରର ଜ�� ପ# ସÀାହକୁ hiା ମାସକୁ 
-େଶଷତଃ ଶ*ବା#ଆ ଓ ର-ବା#ଆ ପ�ସି� ବା -ଖ�ାତ ଡା�ର6 ଦଶ	ନ 
ପ�ାୟତ�ରେର ମିCଯିବା ବଡ଼ କଥା ନୁେହଁ ତୁ ୟା ~ତେର େକୗଣସି ପ�ସି� ବା -ଖ�ାତ 
ଡା�ର6 ସା*�t �ଭ କ#ଛୁ h େବାl ପk#l 

 େସ କ�� - ନାଇଁ େଯ oଇନା ଏେବ କାମେର େଢ6ାନାଳ ଯାଉjl ତୁେମ ତ 
ଜାଣିjବ େଢ6ାନାଳର ବ&ର ନଁା ଡାକ େଢ6ାନାଳକୁ ନ ପଶୁଣୁ ବ& ଖାଇବାକୁ ମନ 
େହ� େହେଲ େକଉଁ େଦାକାନକୁ ପଶି- o- o- ର�ଗl େକଉଁଠି େଢ6ାନାଳ ପ�ସି� 
ବ& େଦାକାନ ତ େକଉଁଠି େଢ6ାନାଳ -ଖ�ାତ ବ& େଦାକାନ 

 ତା େହେଲ କଣ ବ& ଖାଇ ପା#ଲୁ* ? ଏତକ କହୁ କହୁ େମା ପାଟି - �େଳଇଗ� 
େସ କ�� - �*Aନ ର�ବା ~ତେର ଥେର -ଖ�ାତ େଦାକାନରୁ, ଥେର ପ�ସି� େଦାକାନରୁ 
ଆଉ ଥେର େଗାଟିଏ kCଆ େଦାକାନରୁ ବ& ଖାଇl େହେଲ -ଶ�ାସ କ#ବ* oଇନା, 
kCଆ େଦାକାନର ବ& େମାେତ ସବୁଠୁ ଭଲ �ଗି� ଏେବ ମଁୁ अଡୁଆସତୂାର mअ ପାଇl 
ତୁର� କ�ପକାଇl - ମଁୁ -ଖ�ାତ h ପ�ସି� ନୁେହଁ ମଁୁ kCଆ େଦାକାନ ବ& 

 
ମtଖ�ୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ �ୟୁ 

େକ�� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ - dr.srmishra@gmail.com 
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ସୁେ�ଚନା ପ4ନାୟକ 

 ଯA ଭୃଣଟିଏ କଥା କ�ପାରୁଥା�ା, େସ କଣ କହ�ା, ତାହା 

ଆେମ େକବଳ ¡�ା କ#ବା କଥା େସ -ଷୟେର hଏ େକେତ 

ମତ େଦେବ, ତାହା ଆମର କ¬ନାେର ସୀମାବ� ଭୃଣହତ�ା 

ବାବ©ୟ अେନକ େଲଖା ପ�କାଶ ପାଇ} अେନକ ମାtମେର 

ଏହାର ବହୁଳ oବେର ଆେ�ଚନା ମt େହାଇ} ମଁୁ ଭଲ oବେର 

କ�ପାେର, ଏ� ଆେ�ଚନା ଭ-ଷ�ତେର ମt ଜା# ର�ବ ଏହା 

अବଶ� େମାର *ଜସ� ମତ େକ� େକ� ଏହାର କାରଣ -ଷୟେର 

ପ�ଶ� ମt କ#ପାରr ଏହା ଏଭC ଏକ ଆେ�ଚନାର -ଷୟ ଯାହା 

ଏ ଯାବତ ସମାଧାନର ପ¿ା ପାଇନାହ^ hiା ଏହା ଏକ 

अସମାଧା¨ୟ ସମସ�ା ଏ� अo-ତ, अପ�ତ�ାଶିତ ଏବଂ ଏକ 

ଦୃ�ିରୁ କ�େଲ ଏକ अବାÒିତ ପ#`ି� ଏହାର ମଳୂର ଠିକଣା 

अ}, h� େଶଷର ଠିକଣା କାହା ହାତେର अ} ତାହାର ଉdର 

ଆେମ ଜାଣିେଲ ସୁ�ା ଏହାର ସମାଧାନ କ#ପା#ବା ନାହ^ 

 େତେବ ଭୃଣହତ�ା ଜ*ତ ଘଟଣାେର Çୀ େ�କ6ୁ 

ସମାେ�ଚନା କ#ବା ପବୂ	ରୁ ଆମର କ’ଣ ଉ¡ତ ନୁେହଁ, ତାହାର 

କାରଣ କଣ ଜାଣିବା ? କାହାକୁ ଆ�ୁଠି େଦଖାଇବା o# ସହଜ 

ଭୃଣର ସ�ରଭୃଣର ସ�ରଭୃଣର ସ�ରଭୃଣର ସ�ର    
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କାହାର *�ୁରତାର ମଲୂ�ାୟନ କ#ବା - अତ�� ସହଜ କାରଣ ଏ� କାଯ	� େଯ କ#}, 

େସ *�ିତ oବେର *�ୁର ମନ େନଇ କ#} h� େକଉଁ କାରଣ ତାହାକୁ ଏ�ଭC କାଯ	� 

କ#ବାକୁ ବାt କ#}, ତାହା ତା ବ�Bତ अନ� େକ� ଜାଣିବା अସ°ବ h� ଏହାର 

କାରଣର ମଳୂେର େକବଳ Çୀ ବା ଝିअଟିଏ ହ^ ର�}, ଏ� ଉ�ି ସହ ମଁୁ କଦାପି ସହମତ 

େହାଇପା#- ନାହ^ ଆେ°ମାେନ ସମେ� ଜାଣୁ େଯ ଏ ଭୃଣର ସୃ�ି ଜଣକ %ା& ସ°ବ 

ନୁେହଁ େସ� ସୃ�ିକd	ା6 अସ�ାo-କ ଘଟଣା`ଳରୁ ପଳାୟନ ପାଇଁ ଦାୟୀ hଏ ? ଏକ 

ପଳାୟନପ¿ୀ ପୁରୁଷ କ�େଲ अତୁ��ି େହବନାହ^ -େଶଷ oବେର େଯଉଁଠାେର ପୁରୁଷ 

ଜା�ର `ାନ ଏ ସମାଜେର ଉ�େର ର�}, େଯଉଁଠି ସମାଜେର, ପ#ବାରେର, ପ�େତ�କ 

ଘେର ଘେର ପୁରୁଷ ହ^ କd	ା oବେର ପ#ଗଣିତ, େସ ଭC ସମାଜେର ନାରୀ ଏକ अବଳା, 

ଦୂବ	ଳା ଏବଂ अସହାୟ `ି� 

 अଧୁନା ଏକ-ଂଶ ଶତା�ୀେର ଆେ°ମାେନ ଆ= ମt ନାରୀକୁ ତା ସ�अଜ¢ତ `ାନ 

େଦଇପା#ନାେହଁ ଆ= ମt ନାରୀ अତ�ାkରକୁ ବ� କ#ବା ଭC �ମତା େକୗଣସି 

ସମାଜେର ସୃ�ି େହାଇନାହ^, େସଇj ପାଇଁ ଗଣଧଷ	ଣ, େଯୗତୁକ ଜ*ତ ହତ�ା ଆA Aନକୁ 

Aନ ଘଟିବାେର �ଗି} ¡ରପ#¡ତ ¼ା� କୁଟୁi ଓ ବ�ୁ ମାନ6 %ା& ନାରୀ ମାେନ 

ଆ=ମt ଶାରୀ#କ ଓ ମାନସିକ oବେର अତ�ାkରର ଶୀକାର େହଉଛr େଯ େକୗଣସି 

ବୟସେର jେଲ ସୁ�ା ନାରୀ ସବ	ଦା *ଯ	�ାତନାର ପାତ� ୀ େହାଇ} ଏjପାଇଁ hଏ ଦାୟୀ ? 

ସେଚତନତା କାହାକୁ ଜରୂରୀ? େଯେତେବଳ ସମୁଦାୟ ସମାଜ ନାରୀ ପ#ପ¿ୀ 

େସେତେବେଳ କନ�ାଟିଏ *ଜ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣାଇବ ? ଦୂବ	ଳା ନାରୀର ସ�ାଥ	 ର�ା 

କ#ବା ପରକଥା, ସମାଜର ବଡ଼ପ�ାମାେନ େସମାନ6ୁ ପୁଣି *ଯ	�ାତନା େଦବାର ଦୃ�ା� 

ର�} ସମାଜେସ?, େପାlସ, अଦାଲତ ସବୁଠାେର ନାରୀ6ୁ अପମା*ତ କ#ବାପାଇଁ 
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ଯେଥ� ଉପାୟ ର�} 

 େକଇ ବଷ	 ତେଳ ଭୁବେନଶ�ର - କଟକ ଜାBୟ &ଜପଥ ଉପେର େକେତକ 

अସାମା=କ େଶ�ଣୀର ବ��ି6 %ା& ଧଷ¢ତା େହବାପେର अ~େଯାଗ କ#ବାପାଇଁ 

େଯେତେବେଳ ଧଷ¢ତା ଆଡ଼େoେକଟ୍ େଜେନ&ଲ6 ପାଖକୁ ଯାଇjେଲ, େସଠାେର େସ େକଉଁ 

ପ�କାରର अଭ�ଥ	ନା ପାଇjେଲ େସ -ଷୟ ହୁଏତ अେନେକ ଭୁlନjେବ ସୁର�ା କବଚ 

ପି�ି ଘରୁ ନ ବାହା#jେଲ େକ� ତାକୁ ଘz େଘାେଡ଼ଇ ରmପା#େବ ନାହ^ ନା ମଁୁ, ନା 

ଆପଣ, ନା ଏ ସମଜା ବା ଆମର ସାମା=କ ବ�ବ`ା 

 ଏଭC अେନକ अଯା¡ତ ପ#େପ��ୀେର ପଡ଼ି େଯେତେବେଳ ଝିअଟିଏ ମାଆ େହବାର 

େସୗoଗ� �ଭକେର େସ ଖୁସିେର ଉନD ାAତ େହାଇପାେରନା ମାତୃତ� ର ଆନ�, *&ଶାେର 

ପ#ଣତ େହାଇଯାଏ hଏ ଗ�ହଣ କ#ବ ତାକୁ ଏବଂ ତା’ ସ�ାନକୁ କାହାକୁ କ� ଖୁସି 

ବାzିବାର ସାହାସ ତାର अ} ? *ଜର ବାପା ମାଆ ମt ଏ� ସମୟେର ଏକା| କ# ®ଡ଼ି 

klଯାଆr ଏ� ମୁହୂd	େର ସାହାଯ�ର ହାତ ବଢ଼ାଉjବା ବ��ି अେନକ ଆେ�ପର 

ଶୀକାର ହୁअr ଏଭC ପ#`ି�େର ପଡ଼ିjବା ମ�ଳା ପାଇଁ �ବନ ଦୁବ¢ସହ େହାଇପେଡ଼ 

େଯେତେବେଳ ପ#ବାର ଓ ସମାଜ ଉଭୟ ତାକୁ ପର କ#Aअr ଏହାର ଶୀକାର ହୁଏ 

अ*½ା ସେd�  ମାତୃତ�  �ଭ କ#jବା ଝିअଟିଏ ଏବଂ ତା’ର अଜ*Dତ ସ�ାନ ବାରiାର 

ପ�ତାରଣା ଓ ସାମା=କ ତାଡ଼ନାର ଶୀକାର ହୁଏ େସ 

 ଆେମ ସମେ� अେନକ କଥା କ�ବା - अେନକ େକାଳାହଳ କ#ବା h� ସମୟ 

େବେଳ େକ� ଏ ସଂଘଷ	େର େଯାଗ େଦବାନାହ^ ଦୁଃଖୀ ଝିअଟିକୁ ସାହାଯ� କ#ବାକୁ େକ� 

ଆସିେବ* ଏଭC ପ#`ି�େର ଝିअଟି କ#ବ ବା କଣ ? 

 ତଥାପି h} ଝିअ ସାହାସ କ# େଧୖଯ	�ର ସହ ସବୁ ଦୁଃଖଦୁ2	ଶାକୁ ସ��ଖୀନ େହବାର 
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ଉଦାହରଣ ମିେଳ h� େସମାନ6 ସଂଖ�ା ନଗଣ� େଯଉଁ େକେତଜଣ ଏଭC ସାହାସ 

କ#ଛr େସମାେନ ସମାଜ ଓ ପ#ବାରରୁ ବାସ� େହାଇ *ରୁ�ି� �ବନ -ତାଇବାକୁ ବାt 

େହାଇଛr -ନା ସାହାଯ�େର େଗାଟିଏ ସ�ାନର େଦଖାଶୁଣା କ#ବା ଏେତ ସହଜ ନୁେହଁ 

 ଆସ� ଏକାଠି େହବା ଏ ସମାଜେର ପ#ବd	ନର ସୁअ ବହାଇେଦବା अBତର 

ଭୂଲରୁ ଶି�ା କ#ବା अସହାୟ अବ`ାେର jବା େସ� ଝିअଟିର `ାନେର *ଜକୁ େଦmବା 

ଆସ�ାର ସ°ାବନା େଦଖୁjବା ଏକ ଭୃଣ ର�} କାହାର ଗଭ	େର, ଆତD  ପ�କାଶ 

अେପ�ାେର ଝିअଟି େକବଳ ମାtମ �ବଜଗତର ସୃ�ିର ରହସ� ଉେନD ାଚନେର ଉନD ାଦ 

େହବାର ସୁେଯାଗ ଉଠାଇବା ଭୃଣହତ�ାର କାରଣକୁ ତନ�  ତନ�  କ# ପରୀ�ା କ#ବା 

େଯେତେବେଳ ସମ� ସ°ାବନାର %ାର ରୁ� େହାଇଯିବ ଆମକୁ ତଥାପି ମେନ ରmବାକୁ 

େହବ େଗାଟିଏ %ାର ସମ�6 ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ଉନD �� େସଇ ଭଗବାନ6 ଆଶୀବ	ାର 

େନଇ ଭୃଣରୁ �ବଟିଏ, ଏବଂ �ବରୁ ଆତD ାର ପ�କାଶ କ#ବା ଏହାହ^ ତ �ବନ ରହସ� 

ଆସ� କାରଣ େହବା, ଭୃଣର ସ�ର ଉେdାଳନ କ#ବା 

 

ଏଲକ୍ #ଜ୍, ମ�ା#��୍ 

ଆେମ#କା 

suepatnaik@msn.com 
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ଲ�Dୀଧର ମହାରଣା 
 
ନଶ�ର �ବନ ଯାତ& ପଥେର ତୁେମ 
ପ�ଣୟର ସାଥୀ େହଲ ମରମd	� ଭୂେମ 
େଦହ ସ�)	ପାତ� � ପିଆଇ ପ�ୀ�ର ସ&ୂ 
ମତୁଆ� େମାେତ ମ�ିେର କଲ ପ& 
ସୁ&ସ� କ- अ~ଳାଷ ମଧୁଶାଳା 
ତୁେମ ପୁଣି ତା’ର ସୁ�ରୀ ସା|ବାଳା 
-େoରତା ପେଣ ର�ୀନ କଲ ଆm 
ପୁଲେକ ରେ� ସଜ କ-ତାକୁ ମାm 
କ-ତା ମାଳାେର �ବନର କଥା ବ�ଥା 
କୁ°େର କେର ଭରପରୂ ଜଳ ଯଥା 
କ-ତା ତୃଷାେର ଆକୁଳ ପାଠକ ପାଇଁ 
ପଥେଦେଶ ତା’ର ପ�B�ାେର କ- kହ^ 
 
କ-ତା ସୁ�ରୀ ବରଣମାଳାଟି ଧ# 
େପ�ମ ବ�େନ ପି�ୟଜେନ େନବ ବ# 

କ-ତା ସୁ�ରୀକ-ତା ସୁ�ରୀକ-ତା ସୁ�ରୀକ-ତା ସୁ�ରୀ    
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ନେରଶ କୁମାର େବେହ& 

ମେନ अ} େମାର... 

ସଯୂ	�ର ଫଗୁଣ ରଶDୀକୁ େଘ#j� अ�ାର 

ବଢ଼ିj� ଜୂଆର, େଦାହl� अiର 

अକାତକାତ ଜଳେର େମାେତ କଲ अଥୟ 

ର¡େଦଲ ଇ�ହାସ, େସ ଆୟଲ	ା� ନା-କର 

 

ପୁଣି େମାେତ କଲ ଜନD , େଦଲ ପ#ଚୟ &ଜ ଉଆସର 

େଯୗବନର अସୀମ ତୃÂାେର, j� େମା ପ�ୀୟା 

େମାେତ େଦଲ oର, ଗଢ଼ିବାକୁ ଏକ ସାମ�ାଜ�ର 

ନା କ#l ପୁ& େସଇ ତୃÂାର 

ନା େହ� େମାର େସଇ ସାମ�ାଜ� 

ମେନ अ} େମାର... 

ମରୁଭୂମିର ଉdÀ ବାଲୁକାେର 

େମାେତ କଲ ?ର, ଖଡ଼ଗେର କାଟି ଗଳା େମାର 

 

େମାର अ*½ା ସେd� , ପୁଣି େଦଲ ଏକ �ବନ 

ମୃତୁ� ନୁେହଁ ରହସ�ମୃତୁ� ନୁେହଁ ରହସ�ମୃତୁ� ନୁେହଁ ରହସ�ମୃତୁ� ନୁେହଁ ରହସ�    
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ପାଇjl ସୁ�ର ଶରୀର, ¼ାନ ଭ�ାରର 

ବା�ିjl ଆଶା, େହବାପାଇଁ ଲୀନ 

େହାଇ େଯ ସଂଯମ, ®ଡ଼ି େସ ସାଂସା#କ �ବନ 

ମେନ अ} େମାର... 

ସ�ାନ ସା# ଜଳ अଘ	�େର ତୁମର, 

ଶରୀର - ଆହାର ଏକ ବ�ାଘ�ର 

 

ତୁେମ କ’ଣ ଜାଣ, ଏ ସବୁ ରହସ� 

ମଁୁ अବା ନ ଜାେଣ େମା ମୃତୁ�ର 

ଯA େଦଲ ତୁେମ େମାେତ ଏ ଜନମ 

®ଡ଼ିAअ ¡�ା େମା ମୁ�ିର 

*�ୁ* ତୁମକୁ ଏଇ ଜନD ଫଳ ପାଇଁ 

ମଁୁ ଜାେଣ ଏ ତ ଫଳ କମ	ର 

କ#} ପ�ଣୟ, େହାଇ} अଟଳ 

ଏ ମରଣ h� େମା ଇ½ାର 

 

ଛତ� ପୁର, ଗ�ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରoଷ - ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 
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ସୁଶା� ପୁେ&�ତ 
େହ ମଣିଷ, 
ତୁେମ ତମସାର େଘାର अ�ାରେର ହ=ଯାଇjବ 
କପଟି ଦୁ*ଆର କୃର ଚକ�େର ପ&� େହାଇjବ 
*&ଶାର ନାଗଫାସ ~ତେର େହାଇjବ अଣ*ଃଶ�ାସୀ, 
-ଶ�ାସଘାତକତାର ବ�ନେର ଛ�ି େହାଇjବ 
ଆସ, ଦପ	ଣ େଦଖ... 
ଦପ	ଣ ତ େକେବ ମିଛ କେହ ନାହ^ 
ତୁମ *ଜ େଚେହ& ହ^ େଦଖାଇବ, 
ଯ�ଣାର ଧୁC ଆଉ ହତାଶାର ଦାଗ ସବୁ 
ତୁମ ମୁହଁେର ପ��ଫCତ େହଉjବ, 
େଧାଇ*अ ମୁହଁକୁ ଆଶାର ଶୀତଳ ଜଳେର 
ଆଉ େପା}*अ ଦ°ର ସେଫଦ ତଉlଆେର 
l~ଯାଉ ସବୁ *&ଶାର ଦାଗ, ହତାଶାର ¡ହ�  
ଆେଗଇ kଲ ଆଗକୁ ଦପ	ର ସହ 
अ��ନ &�ା ସ#ନାହ^, ସ#ବ - ନାହ^ 
େତେବ ଦାଗ ର�ବ*, କପାଳର କୁ�ନ -  
 
अବସରପ�ାÀ अt�, 
ସiଲପୁର 

ଦପ	ଣଦପ	ଣଦପ	ଣଦପ	ଣ    
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ସାଗ#କା -ଶ�ାଳ 
ଆସିjଲ �ବେନ େମା, 
ପ�ୀ�ର ମହକ େନଇ 
ମନ େମା ଭ#ଲ ସାଥୀ  
ମଧୁର ସପନ େଦଇ 
o-jl ଦୁ*ଆଟା, 
ଫଗୁଣର ମଧୁଗୀ� 
Aେନ ପୁଣି ଏକା କ#  
ବାହୁଡ଼ିଗଲ େହ ସାଥୀ  
ବ�ିବା ବାହାନା କ#, 
ମରେମ ମରେମ ମେର 
ଏ �ବନ h} ନୁେହଁ  
ଭ& ଖାl ଯାତନାେର  
ଆଗକୁ ପଡ଼ି} େକେତ 
ଦୂର ଏ अଜଣା ପଥ, 
ଘନ अ�ାରେର ଏକା 
େକମି� kl- ମିତ ? 

�ବନ ଯାତନା�ବନ ଯାତନା�ବନ ଯାତନା�ବନ ଯାତନା    
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କମଳାକା� ସୁବୁ�ି 
ସି�ୁର େଟାପାଏ ବଦଳାଇ Aଏ 
ନାରୀର ଜନD ଜାତକ 
େଟାପାଏ ସି�ୁର h ମାୟା େଯ ଥାଏ 
ପର ହୁଏ *ଜ େ�କ 
ମାଆ ବାପା ସିନା ଜନମ Aअr 
ସି�ୁର କରମ Aଏ, 
କାlj� ପର ଆ= ଆପଣାର 
ସି�ୁର କେରଇ *ଏ 
ସି�ୁରର ର� ସି¿ିେର �ଗିେଲ 
ନାରୀ ହୁଏ oଗ�ବB, 
ସି�ୁର ନାରୀକୁ ଉପହାର Aଏ 
ତା’ପାଇଁ �ବନସାଥୀ 
ସି�ୁର ନାଇେଲ ନାରୀ �ବନେର 
ଆସଇ ପ#ପକ�ତା 
-ନା ସି�ୁରେର ନାରୀ ବ�ିବାେର 
*ମଠୁ अ�କ ପିତା 
 

ନଇ#, େଖା2	ା, ଓଡ଼ିଶା 

ସି�ୁରସି�ୁରସି�ୁରସି�ୁର    
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େ&�ତ ନାେଗଶ 

ଭୁlଗl ସିନା ତୁମକୁ େକେବ ଠୁଁ 

ଭୁlଗl ତୁମ େପ�ମକୁ, 

ଭୁl* ଏ ଯାଏଁ, କାହ^h େକଜାଣି 

ଘୃଣା କ#ବାକୁ ତୁମକୁ 

ଘୃଣାେର େହେଲ - ମେନ ତ ପଡୁଛ 

ଘୃଣା h ସା=ବ େପ�ମ 

ତୁମ େପ�ମ ଠାରୁ ତୁମ ଘୃଣା େମାେତ 

ଭଲ�େଗ ଶତଗୁଣ 

ଏ ଘୃଣା h ସେତ *ଆ& ଘୃଣା 

ଘୃଣାେର - ଆତD ୀୟତା 

ଘୃଣାେର ଘୃଣାେର ସା=�ଣି େବାେଧ 

ତୁେମ େମା ମନ େଦବତା 

ଘୃଣାଘୃଣାଘୃଣାଘୃଣା    
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େ&�ତ ନାେଗଶ 

େଫରୁ} अBତ ବ�jତ ସହରୁ अଣ*ଶ�ାସୀ େହାଇ 

‘େହ ବd	ମାନ’ େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� 

ହାହାକାରର ଜନଗହCେର େସ� କରୁଣ ¡Êାର 

ତଥାପି ନାହ^ ଆଶ�ାସନାର କା’ ମୁେଖ କଥା ମଧୁର 

ସ�ର - अ} ଗୀତ - अ} ଦରଦ େକବଳ ନାହ^ 

‘େହ େମାର ସଂଗୀତ’ େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� 

oବନା କ¬ନା अନୁଭେବ ବେନ କzhତ େକେତ ପଥ 

ଭ� ମଣ କ#} ଚiଲ ଘାଟି େହଉ* ମଁୁ ପୁଲhତ 

େଫରୁ} ଏେବ ମଁୁ ଯଥାଥ	 o-h େକବଳ ତୁମ# ପାଇଁ 

‘େହ େମାର ସ�ପ�’ େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� 

ସ�ାଥ	େମଧ ଯେ¼ ନରବC େଦଇ କରr ସ�ାଥ	 ସାଧନ 

ସହେର ଖାl ର�ର େହାl େଖଳr अସାଧୁ ଜନ 

େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ�େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ�େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ�େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ�    
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ଶାr େଖାଜr ଯୁ� ମାtେମ ଶୁଣିଛ h େକେବ oଇ 

‘େହ େମା ପି�ୟ ଗଁା’ େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� 

ଭଦ� ମୁଖା ପି�ି अଭଦ�  ଶାସେକ अ�ୁC *େ2	ଶେର 

େକାଟି େଦ� ୗପ©6 ବÇ ହରଣ କରr ଏଇ ଯୁଗେର 

େଫରୁ} ଏେବ ମଁୁ େସ କୁରୁସoରୁ ଇ��ପ�̀  େ�ଡ଼ା ନାହ^ 

‘େହ ପା�ପଡ଼ା’ େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� 

େହାେଟଲ୍ ପାକ	ର अଶ¸ୀଳତାେର ଟିେକ େଦହସୁଖ ପାଇଁ 

अସଂଯେତ ଏଠି ଯୁବକ ଯୁବB ସଂେକାଚ - h} ନାହ^ 

େପ�ମର ସଂ¼ା େପ�ମ ପ#oଷା ସହେର ପାଇବ କାହ^ 

‘େହ େମାର େପ�ମିକା’ େକମି� अଛ ପା#ବ h ତୁେମ କ� 
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ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
ସହରେର ର� ପଢୁj� ପୁअ 
ବାପାକୁ େଲm� ¡ଠି 
ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ#h େମାହର 
-�ୁ} କମର ପିଠି 
େସjପାଇଁ ମଁୁ ସାଥୀେଟ ବା}} 
ର�ବ େମା# ସାjେର 
¡ପିkପି େଦବ କମର ପିଠି େମା 
େଶାଇ- ମୁହ^ ଶାrେର 
ସିଏ ତ अଟଇ କ� ାସ େମଟ୍ େମାର 
h} अସୁ-ଧା ନାହ^ 
ଘଷିେମାଡ଼ି େଦବ *ଇ� ସିଏ ତ 
ଆନେ� ପଡ଼ି- େଶାଇ 
ବୁଝିପା#�* ବାପଟି ତାହାର 
ଗାଉଁl ମଣିଷଟିଏ 
o-j� ପୁअ ସାjେର ର�ବ 
ସାj ପୁअ ପି�ଟିଏ 
¡ଠିର ଉdର େଲmj� ସିଏ 
ସାjେର ର�ବୁ ତାର 
ମିCମିଶି *� ଚCବୁ ତା ସାେଥ 
େଯମି� େଗାଟିଏ ଘର 

ଗାଉଁl ବାପାକୁ ସହରୀ ପୁअର ¡ଠିଗାଉଁl ବାପାକୁ ସହରୀ ପୁअର ¡ଠିଗାଉଁl ବାପାକୁ ସହରୀ ପୁअର ¡ଠିଗାଉଁl ବାପାକୁ ସହରୀ ପୁअର ¡ଠି    
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ବାପାର ଉdର ପାଇ ସା# ପୁअ 
ସାjେଟ ବା} ଆଣି� 
େଗାଟିଏ ରୁମେର ତା ସାjେର ର� 
ଶାrେର େଶାଇପା#� 
h} Aନ ପେର ବାପାକୁ େଲm� 
େକେବ ତ କ#ବ ବାହା 
-ବାହ ଆଗରୁ େବାହୁ ତ ତୁମର 
େହବାକୁ ଯାଉ} ମାଆ 
lନ୍ ଇନ୍ #େଲସନ୍ ସିପ୍ ଆମର 
ଯାଇ} ଆଗକୁ ବଢ଼ି 
-ବାହ ଆଗରୁ ସଂସାର ଆମର 
ଆେମ ତ େଦଇଛୁ ଗଢ଼ି 
ତୁେମ େଦଇjଲ अନୁମ� େମାେତ 
ସାjେର ର�ବା ପାଇଁ 
ପାେଖ ର� ଘିअ ତରC ଯାଉ} 
*अ େଗା ଏେବ େକାେଳଇ 
ଗାଉଁl ବାପର ମୁ�େର ଏ କଥା 
h} ତ ପଶି� ନାହ^ 
kହୁଁ kହୁଁ ଆm ବୁ=େଦ� ସିଏ 
ପୁअର ¡ଠିଟା ପାଇ 
 

ସୁ�ରପରୂ, ଉdରକୂଳ ହାଟ,  
ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 

ଦୂରoଷ : ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ଡ: କୁଳା�ାର 

-େଜଡ଼ି େପ�ମିକ 
େହ େoଟର ପି�ୟା, 

ତୁେମ େମା �ବନ-�ୁ 

ତୁେମ େମାର ବଳ; 

ତୁେମ େମାର ଶÖଧ�¨ 

ମଁୁ ତୁମର ଦଳ! 

kଉଳ, କiଳ ଛତା 

େକେତ େନବୁ େନ, 

ଆ�ବନ େoଟରୂପୀ 

େପ�ମ େମାେତ େଦ; 

ସା�ୀଥାଆ� ®ତ� ®ତ� ୀ, 

oେଲzାଇନ୍ େଡ 

 

କଂେଗ�ସ୍ େପ�ମିକ 
ହାତ ମଁୁ େଟh} େହେଲ 

ଭଲପାଇ ଭୁlଗଲୁ 

ପlଟିକାଲ୍ େପ�ମିକା ପ��ପlଟିକାଲ୍ େପ�ମିକା ପ��ପlଟିକାଲ୍ େପ�ମିକା ପ��ପlଟିକାଲ୍ େପ�ମିକା ପ��    
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େହ େoଟର ଏ»୍-ଗାଲ	େଫ� �୍; 

ମଁୁ େତାେତ େଦଇjl 

ସଚୂନାର अ�କାର େଟ��! 

େମା ଘେର ବସି¡ େଦଖ 

ଗା�ୀ ନା�େଟାକା, 

ବ�ାେଚଲର୍ େବାଲୁେoଲୁ 

େଦmବାକୁ େkଖା; 

अେନଇ¡ େକେତେବେଳ kହ^ବୁ 

ତୁ େହେଲ ଟିେକ ଫା6ା 

 

-େଜପି େପ�ମିକ 
ଧନ�ବାଦ େହ େoଟର ପି�ୟା 

େତା େପ�ମକୁ ପାଇ ମଁୁ 

ଆ= ମାେର ଡିଆଁ; 

ଭଲAନ ଆେସ କ� 

ପାଇl େତା ଛୁଆଁ 

अବଶ� ଜାଣି} ପେଛ 

େହଉଛୁ ତୁ *ଆଁ, 

େଧୖଯ	�ଧର ଏେତ ତୁ 

ମନo�ୁ अତ½	ା hଆଁ? 
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େମାA ଆମ ବ�ାେଚଲର 

Aେନ କ#େବ hମିଆ 

 

କମୁ�*�୍ େପ�ମିକ 
େହ େoଟର େହ କପଡ଼ା�ନା 

ଦୂବ	ଳ ମଁୁ େତାେତ ଝୁ# 

�)	ଶୀ)	 Aେଶ େତା -ନା; 

ପୁ�ିବା©6ୁଇଁ ®ଡ଼ି 

ଟିେକ େମା ଆଡ଼କୁ अନା 

ତଳ�ରରୁ େ� େତାେତ 

ପ�ାଚୁଯ	�କୁ ମଁୁ ଉେଠଇ-, 

ପିଇବାକୁ ନାl kହା 

ଖାଇବାକୁ ଚୁଡ଼ାଭଜା େଦ-; 

kହ^େଦ ଥେର, େ&ଗାକ� ା� 

ମଁୁ େକେତAନ �ଇଁ- 

 

ଦୂରoଷ : ୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯ 
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ମଧୁମିତା ମହାr (ମିତୁ) 
ଉପସଂହାର 
 ଲୁହ ସାଲୁବାଲୁ ଆmେର େଜେଜମା अେନଇj� ସ�ାB 
ଆଡ଼କୁ ଦୁଗ	�େର ନାକ ଫାଟି ଯାଉj� -ଛଣାସା&, ଝାଡ଼ା 

ସ�)	6ର ¡Êାର ଆକାଶ ଛୁଉଁj� ‘ମନା କରୁ}, ଇୟାଡୁ ସିୟାଡୁ 
ଗିଳ* ଏଇ ବୟସେର - େ�ଭ ®ଡ଼ିପାରୁନ? ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ 

ମାଛଭଜା ଗୁଡ଼ା ଗିCେଦଲ? େସAନ େସମି� ଆଳୁଚପ୍ ଖାଇ 
େମାେତ ଯାବତ୍ ହଇ&ଣ କଲ hଏ ସଫା କ#ବ ଏଇେନ ? 

ଏଗୁଡ଼ା?? ହଁା?’ 
 ମାମା ଆଡ଼କୁ ଥେରେଟ  अେନଇେଦଇ ସ�ାB ବ�ଗୁଡ଼ା 
ଏକରକମ େଫାପାଡ଼ିେଦ� େଟବୁଲ୍ ଉପରକୁ େଜେଜମାର ମୁହଁକୁ 

ଜାhଧ# କ��, ‘କାହ^h ଏମି� କରୁଛୁ େ� ? େକେତ ଗାC 
ଶୁଣୁଛୁ ତୁ ପ& କାହ^ େକେତ ଯୁଗରୁ ଆଇଁଷ ®ଡ଼ି େଦଇjଲୁ?’ 

 ‘ଧନେର ଗ� େବଳକୁ ମନ ଡାକୁ} େକେତକ�େର ମଣିଷ 
ଜନD େଟ ପାଇ} ଆସ�ା ଜନD  କଣ ପାଇ- - େପାକ h ପଶୁ େହ- 

ଜଣାନାହ^ oବୁ} - ଟିେକ ସବୁ =*ଷ ତୁ�େର େଦଇଥାଏ 
ସ°ାC ପାରୁନାହ^ େ�...’ ତା କÃର କ'ନେର କ'ିଗ� ସ�ାBର 

ପୁ& ଶରୀରଟା, େଗାଡ଼ଠୁ ମୁ�ଯାଏଁ 

ଦୁଇଟି  अଣୁଗ¬ଦୁଇଟି  अଣୁଗ¬ଦୁଇଟି  अଣୁଗ¬ଦୁଇଟି  अଣୁଗ¬    
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- ୦ - 
େପନ୍ ସନ 
 *ଉଟନ୍ 6 ତୃBୟ *ୟମ ବୁଝଉ ବୁଝଉ ହଠାତ୍ ମଝିେର ଚଗ� େଟାକାଟା କ��, 
‘ବାପା - ମାସକୁ ମାସ େମାେତ ଦଶହଜାର ଟ6ା େଦବ ? ନେହେଲ ଆଠ?’ 

 ଚମh ପଡ଼ି ପk#l, ‘କଣ କହୁଛୁ ? କଣ କ#ବୁ ତୁ ଏେତ ଟ6ା ?’ 
 ‘ଖ�	 କ#-* ମ ସବୁ ରmj- ମଁୁ khରୀ କେଲ େସjେର ଠିକ୍ େସ�h ଟ6ା 

ମିେଶଇ ତୁମକୁ ଧେରଇ େଦ- ବୁଢ଼ା େବେଳ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ’ ପୁअ ଆmେର अ×ୂତ 
ଏକ ଦୃ�ି 

 ‘ମାେନ?’ ତଥାପି ବୁଝି ପାରୁନjl େମା ପୁअର କଥା 
 ‘ଆ= ଆମ ସାର୍ ମାେନ କଥା େହଉjେଲ, ସରକାର କୁଆେଡ଼ େସମି� କରୁଛr 
ସା&�ବନ ଖଟି� ପେର ସବୁ ମାସ *ଜ ଦରମାରୁ କଟି କଟି ର�jବା ଟ6ାେର ଆଉ h} 

ଟ6ା ମିେଶଇ ଧେରଇ େଦଉଛr େପନ୍ ସନ୍ ନାହ^ ସବୁ ଆୟୁଷ ସରକାର6 ପାଇଁ 
େଦ�ପେର ଏଇଟା ବୃ�ାବ`ାର ପୁରªାର - େଯେତେବେଳ ଟିେକ ସାହାର ଦରକାର ସାହସ 

ଦରକାର ମଁୁ - ତା େହେଲ େସଇୟା କ#-’ ମଁୁ अେନଇjl - େଟାକାଟା *େଜ କହୁ} ଏ 
କଥା ନା କାହାଠୁ ଶୁଣି} ମ... 

 
अtାପିକା, େଯାଡ଼ା ମ�ଳା ମହା-ଦ�ାଳୟ 

ବେନଇକଳା, େଯାଡ଼ା 
େକ�ୁଝର - ୭୫୮୦୩୮ 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାଇକ ପୁअ ମଁୁ 
ଇ�ହାସ अ} ସା�ୀ 
ମାତୃଭୂମି �ଗି େଦଇ} �ବନ 
ଧଉC ପା#} େଦm 
େଶାଣିତ େମାହର ଦୟା ନ© ଧାର 
େ��ତ ରୂପକୁ ଧ# 
ଗବ	, अହଂକାର କ#अ} ଚୂର 
ଚ�ାେଶାକଟିକୁ ମା# 
ସତ� अ�ଂସାର ବାଣୀ କ# ସାର 
ମାନେବ ଈଶ�ରମା*, 
ଧରମ अେଶାକ ନାମେର -ଖ�ାତ 
େଦm} ନୟନ େବ* 
ଆଣି ଗଉରବ ଉÊଳମାତାର 
େଦଶ େସବାକ# ବ�ତ 
ଶାr, େମୖତ� ୀର -ଜୟ େକତନ 
ବା�} ଆନ�ଭ# 

-ଭୁ�ପରୂ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଦୂରoଷ - ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 

ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାଇକ ପୁअଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାଇକ ପୁअଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାଇକ ପୁअଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାଇକ ପୁअ    
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ମାଧବ ଚ��  େଜନା 

ଯୁଗର -ବd	ନବାଦେର    

ଶ�ାଶରୁ� େମା ଶରୀର 

ବଦC} ସହର, ସରକାର   

ପଢାଘର ଓ ଇଶ�ର l 

ମାଟି ନାହ^ ମାଟି ଘର ନାହ^ , 

କାଠ ନାହ^ କାଠି ନାହ^ , 

ଯମ ନାହ^ , 

ସତ�ବାନର ଶରୀର ନାହ^ , 

ତାର अତD ା ଫାତD ା - h} ନାହ^ l 

ବଂ¡ ର�¡ ଖାl ଯାହା  

ଗଦା ଗଦା େମା अହଂକାର l 

ସା-ତ� ୀସା-ତ� ୀସା-ତ� ୀସା-ତ� ୀ    
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ଶାଗୁଣା 
अର-� ଦାସ 

 େହଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଦୁ*ଆରୁ ଶାଗୁଣା6 ବଂଶ କାେଳ େ�ପ 
ପାଇବାକୁ ବସି�ଣି େବାl େପପରେର ବାହା#} ଇେୟ h अlo 
କଥା? ଶାଗୁଣା ନjେଲ ମଢ଼ hଏ ଖାଇବ? 
 Çୀ ମମତା6 କଥା ଶୁଣି *ରୁdର jେଲ ପ�େମାଦବାବୁ ପୁଣି 
*ଜକୁ ବୁଝାଇ� ପ# ମମତା କ�ଉଠିେଲ, ହଁ, ଆ=କାl ତ 
ଶDଶାନେର ଇେଲØି�  ଚୁହ� ା େହାଇଗ�ଣି ପା� ମି*ଟେର ସବୁ 
ଜCେପାଡ଼ି ପାଉଁଶ ପଶୁପ�ୀ6 ମୃତ ଓ अନ�ାନ� ଆବଜ	ନାେର 
-ଷା� &ସାୟ*କ =*ଷ ର�} େବାl େପପରେର ବାହା#} 
-ଚ& ଶାଗୁଣାପଲ ଖାଇେବ କ’ଣ? 
 ମ�ାଗା=ନଟା ବ� କ# Çୀ6 ମୁହଁକୁ ସିଧା kହ^େଲ 
ପ�େମାଦ ତା6ର ଦୁଇପୁअ ଓ େଗାଟିଏ ଝିअ, ସମେ� -ବାହ 
କ#ସା#ଛr ଘେର େକବଳ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟି ପ�ାଣୀ ��େର 
kଲୁjବା ସରକାରୀ *ଗମରୁ ଦଶବଷ	 ତେଳ େସ�½ାକୃତ अବସର 
େନଇjେଲ ପ�େମାଦ ©ଘ	 Aନ େକାଟ୍	 କେଚରୀ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି 
अେନକ କ� କ�ପେର, ଦୁଇAନ ତେଳ �#ଶ ଲ� ଟ6ା, 
େପନ୍ସନ, ଗ�ାଚୁ�ଇଟି ଇତ�ାA ବାବଦେର ମିCj� େବାl 

ଦୁଇଟି �ୁଦ� ଗ¬ଦୁଇଟି �ୁଦ� ଗ¬ଦୁଇଟି �ୁଦ� ଗ¬ଦୁଇଟି �ୁଦ� ଗ¬    
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ଖୁସିjେଲ ସମେ� 
 ପ�େମାଦ ଗ°ୀର ସ�ରେର କ�େଲ, ‘କାl &�େର ବୁନୁ େଫାନ୍ କ#j� ପ�ାଇେଭଟ୍ 
େମଡ଼ିକାଲ୍ କେଲଜେର ତମ ନା� େଟାକାଟା ପଢ଼ିବାପାଇଁ ବଷ	କୁ ସାତ ଲ� େଡାେନସନ୍ 
ଦରକାର େମାେତ ଟ6ା ମାଗୁj� ତମ ସାନ ପୁअର କz� ାØି�  -=େନସ୍ କାେଳ ��େର 
kଲୁ} ଦଶଲ� ଟ6ା ଦରକାର େବାl =ଦ୍ କ# କହୁj�’ 
 ସiାଦ ପତ� ଟା ବ�କ# *ଜ େକାଳେର ରm ମମତା କ�େଲ, ‘ତମ େଗହ� ା ଝିअ, 
ଜ� ାଇଁ6ୁ େନଇ ଖ&େବେଳ ପହ�ୁ} ଦୁଇoଇ6 ଟ6ା ଦା? କଥା ଶୁଣି େମାେତ କ�� 
ଜ� ାଇଁ6ର ଭଲ କାର ଦରକାର ବାପା6 ସବୁଟ6ା କଣ େକବଳ ଦୁଇoଇ େନଇଯିେବ? 
େମାର କଣ h} अ�କାର ନାହ^?’ 
 ଏକ ଶୁm� ହସ ମୁହଁେର େଖଳାଇ ପ�େମାଦ ପk#େଲ, ‘ତେମ କଣ କ�ଲ ?’ 
 ‘ମଁୁ କାହା#କୁ h} କ�* େହେଲ ତମ #ଟାୟାରେମz୍ ଟ6ା ଗୁଡ଼ାକ ପି�ମାେନ 
େନଇଗେଲ ଆେମ ଚCବା େକମି� ?’ 
 ©ଘ	ଶ�ାସେଟ ®ଡ଼ି ଆକାଶକୁ kହ^ ପ�େମାଦ କ�େଲ, ‘hଏ କ�� ଦୁ*ଆରୁ ଶାଗୁଣା6 
ବଂଶ େ�ପ ପାଇ�ଣି େବାl ? ଶାଗୁଣାକୁ ଆେମ ଶÖ¡ଲ େବାl oବୁଛୁ ଆ=କାl 
ଶାଗୁଣା- ଶାଗୁଣା6 ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପ®ଉନାହାr’ 
 ସ�ାମୀ6 କଥା ଶୁଣି େବାh6 ଭC ଆକାଶକୁ अେନଇjେଲ ମମତା 
- ୦ - 
ଠିକଣା 
 ଏଣିh ସବୁAନ अପ&ହ�େର େଗା-� ବାବୁ ଦା� ବାର�ାେର ବସି अେପ�ା କ#ଥାr 
ଡାକବା� ©ନବ�ୁର ଆସିବା ବାଟକୁ ¡ଠି ଥାଉh ନଥାଉ ଗତ h} ମାସ େହ�ଣି ଏ 
ଏ#ଆକୁ ନୂଆ ବଦC େହାଇ ଆସିjବା ©ନବ�ୁ ର-ବାରକୁ ®ଡ଼ି ସବୁAନ अଧଘzାଏ ଗପ 
ଜମାଏ େଗା-� ବାବୁ6 ସ�ତ 
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 ବୟସର ସାୟାହ� େର େବାେଧ ସବୁ ମଣିଷ kେହଁ *ଜ ମନକଥା କାହା ଆଗେର େଖାl 
କ�ବା ପାଇଁ *ଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାzିବା ପାଇଁ େ�େଡ଼ ସମବୟª ଦର© ବ�ୁଟିଏ ଯିଏ ତା 
କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ�ହ େଦଖାଉjବ, ହସି କ# ପେଦ Aପଦ ପkରୁjବ h� ଆ=ର ଏ 
େମସିନ୍ ଯୁଗେର ଏଭC ମଣିଷ ସହଜେର ମିଳୁଛr େକଉଁଠି ? େଗା-� ବାବୁ େବାେଧ ଏମି� 
ଏକ ବ�ୁର ଆତD ାକୁ ଆ-·ାର କ#jେଲ ©ନବ�ୁ ~ତେର ©ନବ�ୁ ଆପdି ଜଣାଇେଲ 
ସୁ�ା, ଜବରଦ�ି କ# େକଉଁ Aନ kହା ତ େକେବ ସରବତ ପିଆr େଗା-� ବାବୁ ଖ&େର 
ବୁlବୁl ଏ ବୁଢା ବୟସେର ତେମ ତ ହାlଆ େହାଇଯାଉjବ ଥ�ା ପାଣି ଟିେକ ପିଇ Aअ, 
େଗା-� ବାବୁ କହr 

 ପ�ଥମ Aନ ©ନବ�ୁ ପk#j�, ଘେର କଣ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛr ? ପି�ପିl 
ନା�ନାତୁଣୀ6ୁ ତ େଦଖୁ* 

 ©ଘ	 *ଶ¹ାସ ®ଡ଼ି େଗା-� ବାବୁ କ�େଲ, Çୀ ଆରପା#h klଗ� ପେର ଉପର 
ମହଲଟା ଭଡ଼ା େଦଇ, ତଳ ମହ�େର kକର, ପଜୂାରୀ ସହ ରହୁ}  ପି�ମାେନ *ଜ 
ପ#ବାର ସହ -େଦଶର ବଷ	କୁ ଥେର ଆସr େମାର ଏ अବ`ାେର େସଠାକୁ େକମି� 
ଯି- ? ତାଛଡ଼ା *ଜଘର ମାୟା କଣ ®ଡ଼ି େହଉ} ? େସଇ େଫାନ୍ ଓ ଇzରେନଟ୍ େର ଯାହା 
କଥାବାd	ା, େଦଖା kହଁା 

 ହୁଇଲ୍ େଚୟାରେର ବସିjବା େଗା-� ବାବୁ6 ମେନାବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ©ନବ�ୁ 
କ��, ଆପଣ6 େଦହ ଭଲ େହାଇଗେଲ େସମାନ6 ପାଖକୁ ଯିେବ ପି�ମାେନ େଯଉଁଠି 
ଥାଆ� ଭଲେର ଥାଆ� ବାପା, ମା �ସାବେର େସମାନ6 ମ�ଳକାମନା ଆେମ କରୁ 
େତଣିh େସମାନ6 କd	ବ� 

 େଗା-�6 ମନଟା ପୁ# ଉେଠ “ବୁଝିଲ ©ନବ�ୁ, େବେଳେବେଳ ଇ½ା ହୁଏ ପି�6ୁ 
େବଶୀ ପେଢ଼ଇ -େଦଶ ପଠାଇ ମଁୁ ଭୁଲ୍ କ#} େସମାେନ ଯA ଏଇଠି ଥାଆେ� େତେବ 
େମା# ପାଖେର ର�ଥାେ� ଏବଂ ସବୁAନ େଦଖୁଥାr ପି�6ୁ, ନା�ନାତୁଣୀ6ୁ” 
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 ଟିhଏ ସମୟ o-� ©ନବ�ୁ ତାପେର କ��, େସମି� oବ�* ଆପଣ6 
ପି�ମାେନ -େଦଶେର अଛr ଏବଂ ତା6ୁ େଦmପାରୁ ନାହାr େବାl ମନଦୁଃଖ କରୁଛr 
h� ଥେର oବ� ତ, ଯA େସମାେନ ପାଖେର ଥାଇ ଆପଣ6ୁ ପkରୁନଥାେ� अଥବା ଏଇ 
ସହରେର अଲଗା ଘର େନଇ ର� ଥାଆେ�, େତେବ ଆପଣ6ୁ େକେତ ଦୁଃଖ େହାଇଥା�ା ? 
 ଏଇ ସମୟେର ଉପର ମହ�େର ଭଡ଼ାେର ରହୁjବା ଭଦ� ବ��ି *ଜ Çୀ ଓ େ®ଟ 
ପୁअକୁ ଧ# ବାହା#ଗେଲ 

 େଗା-� ବାବୁ କ�େଲ, ପି�ଟା -�lଆz �ୁେଡz େଗାେଟ ବଡ଼ କ'ା¨େର 
ମ�ାେନଜର अ} େମା ପୁअ େହେଲ ଏମି� େଗାେଟ khରୀ କ# ଏଇଠି ର�ଥା�ା! ବୁଢ଼ା 
ବୟସେର ବାପ, ପୁअ6ର ସମାନ ଠିକଣା ର�େଲ େକେତ ଭଲ ହୁअ�ା କ�ଲ ? 
 ଏକ ଲୟେର ©ନବ�ୁ ଚୁପ୍kପ୍ अେନଇj� େଗଟ୍ େଦଇ ବାହା# ଯାଉjବା କାର୍ 
ଟିକୁ େକାହମିଶା ସ¹ରେର କ��, “ଇେୟ େମା ପୁअ, େବାହୁ, ନା� ବଡ଼ଘର, ଉ� �ାଟସ୍ 
ଝିअ େବାl ଶାଶୁ ସହ ପଡ଼ି�* େମା େବାହୁର ପୁअ - ପkରୁ* ଆମକୁ େପା� ପିअନର 
ପୁअ େବାl ପ#ଚୟ େଦବାକୁ ତାକୁ କାେଳ �ଜ ମାଡୁ} େମା ମନମାନୁ* େବାl ଦୂରରୁ 
ନା�କୁ େଦmବା ବାହାନାେର ଆପଣ6 ଘେର ସବୁAନ ମଁୁହ ମା#େଦଇ ଯାଏ” 

 ଆବାକାବା େହାଇ अେନଇjେଲ େଗା-� ବାବୁ, ©ନବ�ୁ ହୃଦୟ ~ତେର ଲୁ¡jବା 
ଏ अସଲ କଥାଟା ଶୁଣି ଆmରୁ ଲୁହ େପା} ପକାଇ ©ନବ�ୁ ପୁଣି କ��, “ଖାl କଣ ଇ½ା 
କେଲ ବାପ-ପୁअ6ର ଠିକଣା ସମାନ େହାଇଯାଏ ? େଦଖୁନାହାr ମଁୁ େଗାଟାଏ େକମି�କା 
अସହାୟ ଡାକବା� ଯିଏ *ଜ ପୁअର अସଲ ଠିକଣାକୁ େଖା= େହଉ} 

 
ଫ� ାଟ୍ - ୧୦୩, େହା&ଇଜନ୍ ଏନେକ�ଭ୍,  

ମହା&ଣୀ େପଟା, -ଶାଖାପାଟଣା - ୫୩୦୦୦୨ 
ଦୂରoଷ - ୦୯୧୭୭୬୦୫୧୦୫ 
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 l�&ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ� ପ4ନାୟକ 
 ଆ��ପ�େଦଶର ପ�ମୁଖ ସହର -ଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୨୦୦ hମି 
ଉdରକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦ�ିଣେର jବା େସାମେପÃଠାରୁ ମାତ�  ୧୮ 
hେ�ମିଟର ଦୂରେର ପବୂ	ଘାଟ ମେହ��ଗି#ର ପାଦେଦଶେର, 
ମେହ��ତନୟା ନ©ର �େନାଟି ପ�ଶାଖାର ମିଳନ `ଳେର अବ`ିତ 
ସ�ାମୀ େପାେ4ଶ�ର6 ମ�ିର, ଐ�ହାସିକ କC� ସାମ�ାଜ�ର ଏକ 
ପ�ମୁଖ |d¢&= ପ��ବଷ	 ଶିବ&ତ� ୀ अବସରେର ଲ�ା�କ ଭ� 
ମେହ��ତନୟା ନ©େର ସ�ାନ କ# େପାେ4ଶ�ର ମହାପ�ଭୂ6 ଦଶ	ନ 
କରr ଏ� ମ�ିରର *ମ	ାଣ କାଳ -ଷୟେର ସଠିକ ଐ�ହାସିକ 
lmତ େପାj h} ନjବା େହତୁ ଏହା -ବାଦା£ଦ h} 
ଐ�ହାସିକ6 ମତେର ଏ� ମ�ିରର *ମ	ାଣ ଚତୁଥ	 ଖ�ୀ�ା�େର 
େହାଇj� h� ଏହାର ପୁନଃ*ମ	ାଣ ପୁରୀର ତÊାଳୀନ ଗଜପ� 
&ଜା6 %ା& ୧୧୪୪ ଖ�ୀ�ା�େର େହାଇj� େବାl ମt 
କୁହାଯାଏ ଏ� ମ�ିରେର ଏକ ଶିଳାେର *ମ¢ତ ସାତ ଫୁଟ ଉ�ତା 
-ଶି� ଶିବl� ର�} ମ�ିରର *ମ	ାଣ େରଖା େଶୖଳୀେର 
େହାଇ}, ଯାହା अBତ କC�ର ଶି¬ଐ�ହ�ର େବୖଶି�� oବେର 
ପ#ଗଣିତ ମ�ିର ଗାତ� େର *ମ¢ତ ଶିଳାକୃ�େର କC� ମ�ିର 
*ମ	ାଣର ®ପ ଭଲoବେର େଦmହୁଏ अବଶ� अେନକ ଶତା�ୀର 

ପ4ା�ୀର ମ�ିରପ4ା�ୀର ମ�ିରପ4ା�ୀର ମ�ିରପ4ା�ୀର ମ�ିର    



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଜୁନ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର %ା& ସ'ୂ)	 *ଃଶୁ, -ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ6 %ା& ପ�କାଶିତ  62 

ମୁକସା�ୀ ଏ� ମ�ିରର अେନକ ପାଶ	�େଦ?େଦବତା6 ମdୂ¢ ଭଗ� अବ`ାେର jବାର 
େଦଖାଯାଏ ଆମର େଗୗରବମୟ ଐ�ହ�ର ସା�ୀ ଏ� ମ�ିରର `ାୟୀ ସଂର�ଣ େହତୁ 
େକ� ଯତ� ଶୀଳ େହବାପ# �ଗr ନାହ^ 
 ମ�ିରର ପ�େବଶ %ାରେର ପ��ର େଖାAତ ଶିଳାେଲଖରୁ ଏ� ମ�ିରର େବୖଶି�� 
ସହଜେର ପ��ପାAତ େହାଇଥାଏ ପ�େବଶ %ାରେର ନअ ଧାଡ଼ିେର େଲଖାjବା େବେଳ 
ଏjରୁ kେ&ଟି ଧାଡ଼ି ବd	ମାନ अବ�ୟ େହାଇ ଯାଇ} ଏହା ତÊାଳୀନ େଟhl ଗଡ଼ର 
&ଜା ଶ�ୀ ଲ�Dୀ ନା&ୟଣ ହ#ଚ��  ପଢ଼ିjେଲ 
୧. ଶ�ୀ ଶ�ୀ କlଯୁଗ ଗେତ ୪୪୭୭ 
୨. ଶ�ୀ ଶ�ୀ େବଣୁେଦବ6 ୭୯ ସା� 
୩. ମକର ଶୁକ̧ ୧୪ ଭଣ (ଭଣ ବାେର ଦା� ଗେଡ`); 
୪. &ଉତ ଗ�ାମ େoଗ ୧୮ କ ପୁତ� ; 
୫. େପୗତ�  କ�ମ େଦବ େଜମା 
 ମ�ିରର ପ�ମୁଖ -େଶଷତା ମtେର େଗାପୁରମର अବ`ି� ର�} ଏହା अନ� 
ମ�ିରମାନ6 ପ# ପବୂ	ମୁଖୀ ନ େହାଇ ପ�ିମମୁଖା େହାଇ ର�} ମ�ିର ମେହ�� ଗି# 
ପବ	ତମାଳାକୁ ମୁଖ କ# ର�} ଯାହା ପବୂ	oରତେର ଏକ ପ�ମୁଖ ଧାମ¢କ `ଳ 
 େପୗ&ଣିକ େବୖଶି�� : 
 &ମାୟଣ, ମହାoରତ ଏବଂ ଭଗବତ ସେମତ ପ�ାୟ अ�କାଂଶ ପୁ&ଣେର ଏହା ବ)	ନା 
ର�} େଯ ଶିବ ମେହ�� ଗି#h tାନ କ#ବାପାଇଁ ଉ¡ତ `ାନ oବେର *)	ୟ କ#jେଲ 
କୁହାଯାଏ अBତେର ଏଠାେର अଗଣିତ ଶିବl� `ାପନ େହାଇj� କୁହାଯାଏ ପଜୂା ପାଇଁ 
ରଖାଯାଇjବା କୁଶକୁ େଗାଟିଏ ଗାଇ ଖାଇେଦବାପେର େକ� ା�ତ ଶିବ ଗାଇକୁ ସମୁଦ� କୁ 
େଫାପାଡ଼ି େଦଇjେଲ ଏବଂ େସ� ଗାଇର େପଟ ବା अ�oଗ େଯଉଁଠାେର ପଡ଼ିj� େସ� 
`ାନକୁ ଆ= ପ4ା�ୀ oବେର ସମେ� ଜାଣr େଯଉଁ `ାନେର ଗାଇର ପାକ`ଳୀ ପଡ଼ିj�, 
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େସଇଠି ଏକ ଶିବl�ର ଆ-ଭ	ାବ େହାଇj� ଏବଂ ତାହା େପାେ4ଶ�ର oବେର ପ#¡ତ 
େହେଲ ଗାଇର କ)	 (କାନ) ମେହ�� ଗି# ଉପେର ପଡ଼ିj� ଏବଂ େସଠାେର େଗାକେ)	ଶ�ର 
ମ�ିର *ମ	ାଣ େହାଇj� 
 अନ� ଏକ େପୗ&ଣିକ କଥା अନୁସାେର *ଜ ପିତା6 ଶ�ା� *ମେ� ଆବଶ�କ ଗ�ା 
ମାଂସ ପ#ବେd	 अଜ	ୁନ େଗାଟିଏ ଗାଇକୁ ହତ�ା କ#jେଲ ଏବଂ େସ ଏହାକୁ ଗୁÙାେର 
ଲୁେଚଇ ରmjେଲ ପେର େସ ଏହାକୁ ସମୁଦ� େର *େ�ପ କ#jେଲ ଗାଇର ପାକ`ଳୀ 
େପା4ା�ୀେର ପଡ଼ିj� ପା�ବ ମାନ6 ଏତାଦୃଶ ପାପ ପାଇଁ ସମ� େଦ?େଦବତା, ଶିବ, 
ଶ�ି, ସାଧୁସ¿ମାେନ ଆସି ଏଠାେର ଯ¼ କ#jେଲ 
 
ମଳୂ ଇଂେର� ଆେଲଖ�ର ଓଡ଼ିଆ oଷା�ରଣ - ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 
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ର?��  ପାଣିଗ�ା� 

ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇଁ ଘୁ#ବୁଲୁ} �ବନ 

େକଇ ଖ� ପି�& ~ତରୁ ଥ#ଯାଉ} ହୃତପି� 

ଶୁm କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗ�ଣି ମନ ଆଉ ଶରୀର 

କାହାର ପରଶ ଛୁଆଁେର କୁରୁC ଉଠୁ} �ବନ 

ଏଠି ଆଶାର ଆଷାଢ଼େର େପାଡ଼ିଯାଉ} େଯୗବନ 

େସଠି ପ��ଟି ମୁହୂd	େର ଉଲଗ� େହଇ ଯାଉ} �ବନ 

େପାଡ଼ା ବCତା ପ# ପଡ଼ିର�} ନଈଟିଏ 

େସଠି ସାଗରର ତା�ବଲୀଳାେର oସି ଯାଉ} �ବନ 

ମ#ଯାଉ} ମନ, 

ତଥାପି, ତଥାପି ବ�ିବାର अ~ଳାଷ େନଇ 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉ} ଦୁଇଟି ପାଦ 

ଏଠି କାହାପାଇଁ ଝ&ଉ ଏ େ�ତକ 

େସଠି अ¡�ା *ଦେର େଶାଇଗ�ଣି ସମୁଦ�  

େଦହ -କା ଉପାଜ	ନେର କେଟନା �ବନ 

କ6ାଳକ6ାଳକ6ାଳକ6ାଳ    
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ଲÃନ ଆଲୁअେର hiା ଆଶାର ଆେ�କେର 

ଲୁେଚନା अ�ାର 

ତଥାପି... ତଥାପି ବ6ୁl ବାଡ଼ିର ଭରସାେର 

କଟିଯାଉ} �ବନ େଯୗବନ 

ଇ��ଧନୁର ଧନୁBରେର ଶିକାର େହଉ} ଶିଶୁଶାବକ 

ପାହାଡ଼ େଦହରୁ କଟି ଗ�ଣି �ବନ ବୃ� 

କାହାପାଇଁ ପାଇବାର ଆଶା େନଇ ଘୁ#ବୁେଲ �ବନ 

ସାj�ନ ସାjଭC *&ଶେର େଫ#ଆେସ ମନ 

ଆ= କାହାର अେପ�ାେର କଟି ଯାଉ} Aନ 

କାl କାହାର ଛୁଆଁେର ପାଇj� ଏ �ବନ କଂକାଳ 

ଆଶାର ଆକାଂ�ାେର �ଗିଗ�ଣି କଳ6 

ପବନେର oସି ଆସୁ} ବାରୁଦର ଗ� ମିଛଟାେର କହୁ} 

ଏଇ େଦଖ ବାରୁଦ ନୁେହଁ, ଏ ~ଜା ମାଟିର ଗ� 

ନ�ିେଘାଷ ନୁେହଁ େତାର *iକାଠର କଂକାଳ 

ଜଳ, ବାୟୁ, अଗି�େର ଗଢ଼ା େତାର ଏ ଶରୀର 

ନଁା ତାର କଂକାଳ... ହଁ ହଁ, ନଁା ତାର କଂକାଳ 

ଇେମଲ୍ - panigrahy.rabindra19@gmail.com 

ଦୂରoଷ - ୯୫୯୪୫୧୦୭୯୪ 
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ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 
 ବ�ାଳୀମାେନ ଦା? କରୁଛr େଯ ରସେଗାଲ� ା େସମାନ6 
ପ��ୁତ, ଆେମ କହୁଛୁ ଆମର 
 -ଗତ େକଇ ମାସ େହ� େଗାଟିଏ ପ�ଶ�କୁ େନଇ ଦୁଇ 
ପେଡ଼ାଶୀ &ଜ� ପର£ର ସହ ପ��%�ିତା କ#ବାର अବ`ାେର ଆସି 
ପହ�ି ଯାଇଛr ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଓଡ଼ିଶାର ଉdର ପବୂ	େର `ିତ 
ପ�ିମବ�ର h} ବୁ�ି�-6 ମତେର ରସେଗା� ବା 
େ&େସାେଗାଲ� ା ଏକ ସ'ୂ)	 ବ�ାଳୀ ମିଠା ଏବଂ ଏହାର ପ��ୁ� 
ପ�ିମ ବ�େର ହ^ େହାଇj� େସମାନ6 ମତେର ଆଧୁ*କ 
ରସେଗାଲ� ାର ଜନD  ପ�ିମ ବ�େର ୧୮୬୮ ମସିହାେର େହାଇj� 
 ଏ� ତଥ� ଉପ`ାପନ କ#ବା ପେର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର 
ତଦ� କ#ବା ଏବଂ ପ�କୃତେର ରସେଗା�ର ଉÛdି େକଉଁଠି 
େହାଇj� େସ� -ଷୟେର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉ��ରୀୟ 
ତଦ�କାରୀ କମିଟି ଗଠନ କ#jେଲ ସୁଖର -ଷୟ ଏ� अ¬Aନ 
ତେଳ ହ^ ଏହା ଆ-·ାର କ&ଯାଇ} େଯ ରସେଗା� ଏବଂ େଛନା 
ଜାBୟ ପ�ାୟ अ�କାଂଶ ମିଠାର ବ)	ନା ଆମ oଷା ସା�ତ�ର 
अେନକ କୃ�େର ର�}, େସjମtେର ବଳ&ମ ଦାସ6 ପ�ସି� 
‘ଦା�ି &ମାୟଣ’ ପ�ମୁଖ  

ପ�କୃତେର ରସେଗା� କାହାରପ�କୃତେର ରସେଗା� କାହାରପ�କୃତେର ରସେଗା� କାହାରପ�କୃତେର ରସେଗା� କାହାର????    
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 ପ�ିମବ�ର ବୁ�ି�-ମାେନ େଦଉjବା ଯୁ�ି ବନାମ ଓଡ଼ିଆ ଗେବଷଣାରୁ ଯାହା 
ପ��ପାAତ େହଉ}, ବ�ାଳୀମାେନ କରୁjବା ଦା? େଯ ରସେଗା� େସମାନ6 *ଜସ� ଏକ 
अବା�ର ଯୁ�ିମାତ� , କାରଣ େସମାେନ େଯେବଠାରୁ ଏହା ପ��ୁତ େହାଇjବା କଥା କହୁଛr 
ତାହାର अନୁ�ନ ସାେଢ଼ �*ଶହ ବଷ	 ତଳର ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ�େର ଏହା -ଷୟେର ବ)	ନା 
ର�}  
 ଆ�ଯ	�ର କଥା େହଉ}, ରସେଗା�କୁ ବ�ାଳୀ େବାl ପ�ମାଣିତ କ#ବାପାଇଁ 
ବ�ାଳୀ େଲଖକ ଶ�ୀ ହ#ପଦ େଭୗମିକ େକଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ପୁ�କ ପ�କାଶିତ 
କ#ଛr अଗ� ୨୦୧୫େର ପ�କାଶିତ ଏ� ପୁ�କକୁ େସ ନାମ େଦଇଛr, ‘ରସେଗାଲ� ା - 
ବାଂ�ର ଜଗତ୍ ମାତାେନା ଆ-·ାର’ अଥ	ାତ ବ�ଳାର ଜଗତ ଆଦର ପାଇjବା ଆ-·ାର 
ରସେଗା� େଲଖକ6 ଯୁ�ି େହଉ} େଯ ରସେଗା� ପାଇଁ ଆବଶ�କ ଉପାଦାନ େଛନା 
େହଉ} ଏକ ବ�ାଳୀ ଶ� ଯାହା ‘®ନା’ରୁ ଉ�ୃତ 
 ଓଡ଼ିଆ oଷାେର ପ�କାଶିତ େକେତକ ମୁଖ� ପୁ�କ େଯଉଁjେର େଛନା ଏବଂ ରସେଗା� 
ସi�େର ଉେଲ�ଖ ର�}; 
୧. ଦା�ୀ &ମାୟଣ - ବଳ&ମ ଦାସ 
୨. ସାରଳା ମହାoରତ - ସାରଳା ଦାସ 
୩. अମି�କା -ଳାସ - ବ�ଜନାଥ ବଡ଼େଜନା 
୪. -ଦÜ ¡�ାମଣି - अ~ମନୁ� ସାମ�ସିଂହାର 
 ଦା�ୀ &ମାୟଣର अେଯାtା କା�େର, &ମ ବନବାସ ପେର ତା6ୁ େଫ&ଇ ଆଣିବା 
ଉେ2ଶ�େର ଭ� ାତା ଭରତ ଓ ଶତୃଘ� ବନଯାତ� ା କ#jେଲ ଏବଂ େସ� ସମୟେର େସମାେନ 
ଭର%ାଜ ଋଷି6 ଆଶ�ମେର -ଶ�ାମ କ#jେଲ ଏ� ସମୟେର ମାୟା ବ� ାହD ଣ ମାନ6 %ା& 
ପ��ୁତ ‘େଛନା କାକ&’, ‘େଛନା ତାଗ&’ ଓ ‘େଛନା ନାଡ଼ି’ ନାମକ ମି�ାନ�  େସମାନ6ୁ 
େଯାଗାଇ Aଆଯାଇj� 
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 ଶାରଳା ମହାoରତର ମtପବ	େର ବରୁଣାବ�େର ମହାଯ¼ର ଆେୟାଜନ ପାଇଁ 
ଉପ`ିତ ଶ�ୀକୃÂ6ୁ ମାତା କୁ�ୀ େଛନା ଓ େଛନାଜାତ अେନକ ଖାଦ� ପରଷିjବା ଉେଲ�ଖ 
ର�} ଏକ ଉ�ିେର ‘ଚକୁC ଛୁ�ିପତର, େଛନା ମେନାହର’ େବାl ଉେଲ� ଖ ର�} 
 अମି�କା -ଳାସେର ବରଯାତ� ୀ ଚ�	ା ପ�ସ�େର େଛନାଜାତ अେନକ ମି�ାନ�  ଯଥା 
‘ରସପୁC’, ‘ରସେକC’ ଓ ‘ସରେଛନା’ ଆAର ବ)	ନା ର�} 
 -ଦÜ ¡�ାମଣୀେର &ଧା ଓ ସଖୀ ଚ'କଲତା ଓ ଶଶୀେଲଖା6 ସହାୟତାେର 
ଶ�ୀକୃÂ6 ସ�ନ�ତ�  ପାଳନ अବସରେର େଛନା %ା& ପ��ୁତ ମି�ାନ�  ପ��ୁତ କ#jବା କଥା 
ଉେଲ� ଖ ର�} 
 ଉପେ&� ସମ� ପୁ�କ ବା ଗ�¿ ବ�ାଳୀ େଲଖକ6 %ା& ଉପ`ାପିତ (୧୮୬୮ 
ମସିହା) ଠାରୁ अେନକ ଶତା�ୀ ପୁରୁଣା ଏଠାେର £� ଜଣାପେଡ଼ େଯ େଛନା ଓଡ଼ିଆ ଶ� 
ଏବଂ ଏହାର ବ�ବହାର अେନକ ଶତା�ୀରୁ ଓଡ଼ିଶାେର ର� ଆସି}  
 ପୁରୀ ଶ�ୀମ�ିରେର ପ��ୁତ େହଉjବା ଛପନେoଗେର େଛନା ଓ େଛନା%ା& ପ��ୁତ 
ଦ� ବ�ମାନ6 ସଂଖ�ା ଉେଲ� ଖେଯାଗ� ଏହା अନୁ�ନ ସାତ ଶହ ବଷ	 ପୁରୁଣା ପର'& 
ଶ�ୀମ�ିରର ଇ�ହାସକୁ ଲ�� କେଲ ଜଣାପେଡ଼ େଯ ଛପନେoଗ ବ�ବ`ା ତତ୍ କାଳୀନ 
(୧୨୩୦ ଖ�ୀ�ା�) ଉÊଳୀୟ ସମ�ାଟ अନ�ଭୀମେଦବ ତୃBୟ କ#jେଲ  
 ବ�ାଳୀ େଲଖକ ଆହୁ# ମt ଦା? କ#ଛr େଯ ପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ6 ପରମଭ� 
ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ େଚୖତନ� (ମହାପ�ଭୂ େବାl ଉେଲ� ଖ କ# େସ େଚୖତନ�6ୁ ଜଗନ� ାଥ6 ଠାରୁ 
अ�କ ସ�ାନର ପାତ� କ#ବାର େଚ�ା କ#ଛr)6ୁ ପୁରୀର ସମକାଳୀନ &ଜା ପ�ତାପରୁଦ�  
େଦବ *ଜର ଗୁରୁ oବେର ସ�ୀକାର କ#jେଲ ଏବଂ େସ ହ^ େଚୖତନ�6 ପି�ୟ ଖାଦ� େଛନାକୁ 
ଜଗନ� ାଥ6 ଛପନେoଗେର अ�ଭ	ୂ� କ&ଇjେଲ  
 େସ ଯା େହଉ ବ�ଳାର ଏ� େଲଖକ ରସେଗାଲ� ାକୁ *ଜର େବାl ପ�ମାଣିତ 
କ#ବାପାଇଁ अେନକ अବା�ର ଓ अେଯୗ�ିକ ତଥ� ଉପ`ାପନ କ#ଛr, ହୁଏତ ଏହା%ା& 
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େସ ଜନପି�ୟତା ପାଇବା ଆଶା କ#ଛr hiା *ଜକୁ ପ���ିତ କ#ବା ଉେ2ଶ�େର ମହାନ 
ଜଗନ� ାଥ ସଂªୃ�କୁ ନୁ�ନ oବେର େଦଖାଇବାକୁ ପ®ଇ ନାହାr ଆେମ h� େଲଖକ6 
ଯୁ�ିକୁ ସ�ୀକାର କ#ବୁ ନାହ^, କାରଣ ଯA ବଳ&ମ ଦାସ6 ଦା�ୀ &ମାୟଣକୁ ଆଧାର କ# 
ଆେମ -ଶ�ାସ କରୁ େଯ ରସେଗା� ସ'ୂ)	 ଓଡ଼ିଆ େତେବ ଆେମ ଜଣାଇ େଦବାକୁ kହୁଁ େଯ 
ବଳ&ମ ଦାସ ୩୨ ବଷ	 ବୟସେର ଦା�ୀ &ମାୟଣର ରଚନା ସ'ୂ)	 କ#jେଲ ଏବଂ 
େସସମୟେର ପୁରୀେର ଗଜପ� ପୁରୁେଷାdମ େଦବ ଓ ପ�ତାପରୂଦ�  େଦବ6 &ଜତ�  j� 
ଶ�ୀ େଚୖତନ� ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା େବଳକୁ ବଳ&ମ ଦାସ ବୃ�ାବ`ାେର ପହ�ି ସା#jେଲ 
ଦା�ୀ &ମାୟଣ ଶ�ୀେଚୖତନ� ଆସିବାର अ�	ଶତା�ୀ ପବୂ	ର କୃ� ଏବଂ ବ�ାଳୀମାନ6 %ା& 
ଉପ`ାପିତ ରସେଗା� ଜନD  ବଷ	 ୧୮୬୮ ଖ�ୀ�ା� ଠାରୁ अନୁ�ନ ସାେଢ଼ �*ଶହ ବଷ	 ପବୂ	ର 
କଥା  
 େତଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ପ�ମାଣ କ#ବାକୁ ଆବଶ�କ ନାହ^ େଯ ରସେଗା� େକବଳ 
ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ େଛନା ମt ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଶ� ଓଡ଼ିଶାର अେନକ ଗୁରୁd� ପ)ୂ	  ବ��ି ଓ ବ�ୁ 
ଉପେର *ଜର ଆ�ପତ� େଦଖାଇବାର ପର'& ବ�ଳା ମାନସିକତାର अଂଶ ର� ଆସି}, 
ଏେବ ସମୟ ଆସି} ଆେମ ଏହାର ଦୃଢ଼ -େ&ଧ କ#ବା ଏବଂ ଜଣାଇ େଦବା େଯ େଯେତ 
ଯୁ�ି କ#େଲ ସୁ�ା ସତ�କୁ େକ� ଲୁେଚଇ ପା#େବ ନାହ^ 

?ମା ନଗର, ବ�ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

This Article is obtained from Odia website :  
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ଡା ସ��ା&ଣୀ ପାଣିଗ�ା� 

ର� ବଦଳୁଥାଏ 

ଏ ଆକାଶର ପ��େକାଣେର 

େକେବ ¨ଳ ଓ େକେବ 

�ଲ ର�େର 

ତୁେମ କୁହ ତୁମ ପ��ଛ- 

େସଠାେର କଣ େଦmହୁଏ 

ଆକାଶର ନାମ ହୃଦୟ ଏ 

ତୁେମ କୁହ େକେବ 

ବ�} ନ© କୁଳୁକୁଳୁ କ# 

ତୁମ ସୁର ଓ ସୃ�କୁ ଭସାଇ େନଇ 

ତୁେମ କୁହ େକମି� େସ 

େଫର�ା ନାହ^ 

ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସାଉଁଟା ସୃ�କୁ େନଇ 

ସୃ�ର ନାମ ନ© ପୁଣି 

ଝରଝର ଯାଏ ବ� 

अଳସ ସ��ାେର 

ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    
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ତୁେମ କୁହ ଏ କଣ 

କାହାକୁ  ହୁଏ କ� 

ତୁେମ କଣ ସ�ରଣ ଜାଣିଛ 

ଏ ମହାସାଗରେର 

ଯୁଗଯୁଗା�ରୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଇ½ାହୁଏ 

ସ�ରଣ କ#ବାକୁ ମନକେର 

େସ ପୁଣି ପ�ଣୟ ପଥେର 

ତୁମ# ପାଶେର 

ତୁମ ଫାଶେର ବ�ା େହାଇ 

ମଁୁ ତ ଏଠାରୁ 

ଆଉ ମୁକୁC ପାରୁନାହ^ 

ତୁେମ େକେବ ନ© ପ# 

େକେବ ବରଫ ସଦୃଶ `ିର 

ବ#� Çୀ ଓ ପ�ସBୂ େ&ଗ -େଶଷ¼ା 

ବ�ହD ପୁର 
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ନାରୀକ- ଶ�ୀମ� ଜୟ�ୀ େବେହ&6 
କ-ତା ସଂକଳନ ପି�ୟ, ପି�ୟତମ ପି�ୟତମା 

-ଗତ ୧୭ ତା#ଖେର ବ�ହD ପୁର `ିତ 
ଗ�ାମ କଳା ପ#ଷଦ ପ�ା�ଣେର 

अେନକ ବେୟାେଜ�ା� ଏବଂ ସ�ା*ତ 
अ�j6 ଉପ`ି�େର େ�କାପ¢ତ 

େହାଇଯାଇ} ଏjପାଇଁ କ-6ୁ ଆହ� ାନ 
ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର ଏବଂ ଆହ� ାନ ଇ-

ପ��କା ତରଫରୁ ହା2¢କ अ~ନ�ନ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 
ପ���ାତା - ସ'ାଦକ 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂªରଣ ଜୁ�ଇ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ *ଜ 
%ା& lmତ କ-ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ *କଟକୁ ପଠା�  

 

ଆପଣ6 lmତ କ-ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ 
କଥା, ଇ�ହାସ, େ&େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା`�, ବ�� ଇତ�ାA ଆପଣ 

ଇ-େମଲ୍ %ା& ଆମ *କଟକୁ ପଠାଇ ପା#େବ  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

¡ଠି ମାtମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ#ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ    

ସ'ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

?ମାନଗର, ୨ୟ ଗC, ବ�ହD ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଜୁନ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର %ା& ସ'ୂ)	 *ଃଶୁ, -ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ6 %ା& ପ�କାଶିତ  74 

 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 ସÀାହେର ପ�କାଶିତ 
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ	ପବ	ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ -େଶଷ 
ସଂªରଣମାନ ମt ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ�ର -~ନ�  -oଗ ଯଥା, ଗ¬, କ-ତା, 
ପ�ବ�, ରମ� ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ�ାA ଏjେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ#ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ�କାର6ୁ 
େପ�ା�ାହନ Aଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା *ଃଶୁ, -ତରଣ *ମିd ଉ2ି� େତଣୁ 
େଲଖକ, େଲmକାମାନ6ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ &ଶି Aଆଯାଏ ନାହ^ ପା#ଶ�ମିକ 
ଆଶା କରୁjବା େଲଖକ େଲmକାମାେନ *ଜ େଲଖା ବ�ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ 
ପା#େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ�କ ମାସେର ଇzରେନଟ୍ େର *ଃଶୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÉ 
େହାଇଥାଏ ପାଠକ kହ^େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��lପି *ଜ କଂପୁ�ଟରେର 
ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ# ପା#େବ 

 େଲଖକ େଲmକାମାେନ *ଜ କୃ� ଆମ *କଟକୁ ଡ଼ାକ%ା& hiା ଇ-େମଲ୍ %ା& 
ପଠାଇ ପା#େବ ଡ଼ାକ %ା& ପଠାଉjେଲ *ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ	�େର 
*ଭ	ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲm ପଠା�, hiା ଟାଇପ୍ କ# ମt ପଠା� ଇ-େମଲ୍ %ା& 
ପଠାଉjେଲ େଲଖାକୁ େଲm ସା#ବ ପେର ªା*ଂ କ# ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ)ୂ	 ପ#େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା%ା& କାଗଜର 
ବ�ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁjପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ^ ଆେମ ପ#େବଶ 
ପ�ଦୁଷଣ -େ&ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ#ବାପାଇଁ ଯA ଆପଣ ଇ½ୁକ େତେବ *ଜ 

-େଶଷ ସଚୂନା-େଶଷ ସଚୂନା-େଶଷ ସଚୂନା-େଶଷ ସଚୂନା    
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lmତ କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ *କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇzରେନଟେର 
ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ�କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ6 କ'ୁ�ଟରେର େଶାoପାଏ େତଣୁ 
ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା ମt ଇzର୍ େନଟ ମାtମେର ହ^ ଗ�ହଣ କ&ଯାଏ ଯA ଆପଣ ଇ-
େମଲ୍ %ା& ଆମ *କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା#େବ ନାହ^, େତେବ ଆପଣ *ଜ େଲଖା ଧଳା 
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ	�େର *ମ	ଳ ହ�ା�ରେର େଲm ଆମ *କଟକୁ *ମ� ଠିକଣାେର 
ପଠାଇ ପା#େବ 
  ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ 
  ?ମା ନଗର - ୨ୟ ଗC 
  ଆiପୁଆ, ବ�ହD ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 
  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
 ଯA ଆପଣ ଇzର୍ େନଟ୍ ମାtମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ kହାr େତେବ *ଜ େଲଖାକୁ 
ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ*େକାଡ଼ ଫzେର ଟାଇପ୍  କ#େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 
ଟ� ାନ୍ସ୍ lେଟେରସନ୍) କ# Microsoft Word Document େର ଆମ *କଟକୁ ପଠା�, hiା 
େଲଖାକୁ ªାନ୍ କ# େଜପିଇ= ଫମ	ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ# ପଠା� ଆମ ଇ-
େମଲ୍ ଠିକଣା େହ� -  aahwaan@gmail.com    
 ଏ� ପ��କା ଉନ�� େହତୁ ଆପଣ6 ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ�   
  
 ଧନ�ବାଦ 

    ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ4ନାୟକ    
 ପ���ାତା-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    
ଯA ଏ� ସଂªରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ, େସjପାଇଁ ସ'ାଦକ �ମାପ�ାଥ	ୀ 


