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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗJକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ\ େଲଖାର 

ମାନ ଏବଂ Mଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କ�ଯାଇଥାଏ 

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

ନାହ\, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା �େ&�ଶ Iଆଯାଇନାହ\ 

େଲଖାେର Iଆଯାଇeବା !fର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ�, ତାହା ଉପେର 

ସ�ାଦକ ghା ପ�କାଶକ- ସହମ
 ର�ବ େବାi େକୗଣସି ijତ �ୟମ 

ନାହ\ ଯIଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ Mବେର ପଢ଼m ଏବଂ ବୁଝିବା 

ପେର ହ\ ପ�କାଶିତ କ�ଥାm ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�
ଶତ ସତ'ତାର ଦାG 

େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିeବା !ବାଦର 

ଉaରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏeେର ସ�ାଦକ ghା 

ପ
�କାର େକୗଣସି ଉaରଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ\ 

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

!ନା अନ' େକୗଣସି ମାpମ (ପତ�  ପ
�କା / ଗଣମାpମ / ସhାଦପତ�  

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

!େଶଷpାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ fହ\େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ ପ�fର 

େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇeବା ପୃCାମାନ-ର ପ�
s! 

ଗଣମାpମ ବା ଇtରେନଟେର େଦଇପା�େବ ଏଠାେର ଆେମ अନୁେ�ଧ 

କ�ବୁ େଯ େଯେବ ମp ଆପଣ ପ
�କାର େକୗଣସି अଂଶ ଇtେରେନଟ / 

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

େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲyଖ କ�ବାକୁ ଭୁiେବ 

ନାହ\ 
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ସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁ    ୮ 

 

ନାରୀର ପ�ଚୟ    ୧୪ 

ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା� 

ଜାଗ ଧମ�ପଦ     ୧୮ 

ପ�
M ପି�ୟଦଶ�� 

�ରବତା     ୨୦ 

ମିନ1 ପ�ଧାନ 

ଆପଣ- ପତ�     ୨୧ 

ସୁଶା� ପୁେ��ତ 

ଆଇ ବୁଢ଼ୀ     ୨୨ 

ଇଂ ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 

ବା�ା Mଇନା- ପୃeG   ୨୩ 

! ପ�କାଶ ଚ��  ପାତ�  

ମଁୁ ଏବଂ େଟ�ନ୍    ୨୫ 

�ପକ ଷଡ଼�ୀ 

gପ� କ�!     ୨୭ 

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହ� 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ସୀମାେ� ସଂଳାପ    ୨୮ 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

େମ{ଣି     ୩୦ 

ଲ�Kଣ ମିଶ� 

େମା ବାପା     ୩୨ 

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 

ମେହ�� ଗି�ର ମ�ିର   ୩୪ 

i��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ବଷ�ା, ଖାi ବଷ�ା    ୩୯ 

ମଧୁମିତା ମହାm (ମିତୁ) 

କାକଟପୁର ମ�ଳା ମା   ୪୧ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

ପ�ଣତ ବୟସ    ୪୫ 

ପାରମିତା ମିଶ� 

ନାଟ'Mର1 अଶି��କୁମାର   ୪୮ 

अpାପିକା ର�ିତା ପାତ�  

ଆଶ-ା      ୫୫ 

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ପ�ା�ିସ�ୀକାର     ୬୫ 
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ଓଡ଼ିଆଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ବyଗ୍ ଆz�ଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ ଡାଉନେ{ଡ଼ କର| 

�ମ}େର Iଆଯାଇeବା i- ଉପେର gyକ୍ 
କର|, ghା ଉପେର Iଆଯାଇeବା କୁ'ଆର୍ 

େକାଡ୍ କୁ ~ାନ କର| 

ଧନ'ବାଦ 

http://www.appsgeyser.com/4251312    
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ସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁସ�ାଦକ- େଲଖ�ରୁ    
 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର ମା5� ମାସର ସଂ~ରଣ େନଇ ମଁୁ ପୁଣି 
ଉପ�ିତ େହାଇ� ଆମ Mଷା ଓ ସା�ତ'ର g� ଭ!ଷ'ତ ରe- 
କୃ
କୁ ଆପଣମାନ-ୁ ଉପହାର େଦବାପାଇଁ ମାସ ପେର ମାସ 
ଏ� ପ
�କାର ପ�କାଶନେର େଯଉଁମାେନ େମାେତ ସାହାଯ' କ� 
ଆସୁଛm ବା କ�ବାକୁ fହୁଁଛm େସମାେନ ସମେ� େଯ ଆମ Mଷା 
ସା�ତ'ର ଭ!ଷ' ଏeେର I�ମତ ନାହ\ ପୁ�କ ବା ପତ� ପ
�କା 
ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଓ ସାମଥ�'କୁ ଆj ଆଗେର ରj ଏବଂ ଚJତ 
ଯୁଗେର ଇtରେନଟର ବହୁଳ ବ'ବହାରକୁ େଦj ସା�ତ'କୁ 

େ{କା�ମୁଖୀ କ�ବା ଆମର ମୁଖ' ଲ�' ବଜାରକୁ ଯାଇ ପ
�କାଟିଏ gଣି 
ଆଣିବା g� ବଡ଼ କଥା ନୁେହଁ, g| ସବୁେବେଳ ହାତେର େମାବାଇଲ୍ ଧ� ଏବଂ 
େସ� େମାବାଇଲେର ସବୁ ପ�କାରର କାମ କ�ପାରୁeବା ଏ� ଯୁଗର ଯୁବପୀଢ଼ିକୁ 
ସା�ତ'ପ�
 अନୁ�ଗ ସୃ�ି କ�ବାକୁ େହେଲ େସମାନ-ୁ ସା�ତ'କୁ 
େମାବାଇଲେର ହ\ ପରଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ� ତଥ'କୁ ହୃଦୟ�ମ କ� ଆହ� ାନ ଇ-
ପ
�କାର ଏକ େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସଂ~ରଣ !ଗତ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହାଇ� 
ଆପଣ ଯI ଆz�ଏଡ୍ େମାବାଇଲ୍ ବ'ବହାର କରୁଥାm, େତେବ ଆପଣ ଆମର 
ଏ� ଆପକୁ ଡାଉନେ{ଡ୍ କ� �ଜ େମାବାଇଲେର �ାପିତ କ�ପା�େବ ଏବଂ 
ଆପଣ- ସମୟ ଏବଂ ସୁେଯାଗକୁ ଆj ଆଗେର ରj ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର 
ପ�ାର�ରୁ ଚJତ ପଯ�'� ସମ� ସଂ~ରଣକୁ ଡାଉନେ{ଡ୍ କ� ପଢ଼ି ପା�େବ 
ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା�ା� अ�କରୁ अ�କ ପାଠକ ପାଠିକା ସୃ�ି 
େହାଇପା�େବ !ନା େକୗଣସି ଶୁ େର ଯI ଆପଣ ଏ� ସବୁ ସୁ!ଧା 
ପାଇପା�େବ ତା େହେଲ ଆପଣ ମp ଏ� ପ
�କାକୁ ବାରhାର ପଢ଼ିବାକୁ ଇsା 



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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ପ�କାଶ କ�େବ 

 ଇtରେନଟ୍  ଏକ ଏମି
 ଦୁ�ଆ େଯଉଁଠି ତଥ' !ନା ପ�ଶ�ମେର 
ମିJପାେର ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର ପ�କାଶନେର ଏ� ଇtରେନଟର ହାତ 
अ�କ ଆE ଏ� ପ
�କା େଯଉଁ �ାନେର ପହ�ି� ବା ଏହା େଯଉଁ ସବୁ 
େବୖଷୟିକ ପ�ଗ
 କ�� ତା ପଛେର ଇtରେନଟର अବଦାନ ବହୁତ୍ अ� 
ଆେମ ମp ବାରhାର ଇtରେନଟେର େଖାEଥାଉ ନୁଆ g� ପାଇେଲ ସମ�-ୁ 
ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ, ଏ� g�Iନ ତେଳ ଇtରେନଟେର ଏକ େଲଖା ପଢ଼ିବାର 
ସୁେଯାଗ ପାଇi େଫସବୁକେର अେନକ ଗ��ପ୍ ର�� େସଇମି
 େଗାଟିଏ 
ଗ��ପେର ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ' ବାବଦେର େହଉeବା ଏକ ଚ5�ାର अଂଶ ଗ�ହଣ 
କ�ବାପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇi ପ�କୃତେର ଓଡ଼ିଆ Mଷା ଓ ସା�ତ'ପାଇଁ େକେତ 
ଆଗ�ହର ସ�ତ अେନକ ବ'�ି ସଂଘଷ�ରତ अଛm अବଶ' େସମାନ- ସଂଖ'ା 
ନଗଣ', g| ପ�େଚ�ା fଲୁଥାଉ ଏହା ଆେମ ସବୁେବେଳ କାମନା କ�ବା 
अ�କରୁ अ�କ େ{କ ଏ� ଆେ�ାଳନେର ସାମିଲ େହେଲ ହୁଏତ ଆଗାମୀ 
Iନେର ଆେମ ଓଡ଼ିଆେର ଇtରେନଟ୍ ବ'ବହାର କ�ବା ପ�g�ୟାର 
ସରJକରଣେର अଂଶୀଦାର େହାଇପା�ବା !ଶ�ର अେନକ Mଷାେର ବa�ମାନ 
ଇtରେନଟ୍ କାମ କରୁeବା େବେଳ ଓଡ଼ିଆ Mଷାକୁ େନଇ �ରୁ�ା�ତ େହବାକୁ 
ପଡୁ� ଏହାର ଏକ ମୁଖ' କାରଣ େହ{ ଆମ �ଜ अବେହଳା ପ�େତ'କ 
େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆେର अନୁବାIତ େହାଇପାର�ା, ଯI ଆେମ େସeେର अଂଶ 
ଗ�ହଣ କ�ଥାେ� g| ଆେମ अନୁବାଦ କ�ବା ପାଇଁ ସମୟ ଓ �ାନ अMବର 
�ା� େଦଇ େସଇ କାମ अନ'ପାଇଁ �ଡ଼ିେଦଇେଛ େତଣୁ େକ� ତାହା 
କରୁନାହାm ପ�େତ'କ ଇଂେର� ଶ�ର େଗାଟିଏ ଓଡ଼ିଆ अଥ� ଥାଏ, ତାହା 
ଆେମ ହ\ ଇtରେନଟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ େଯେତେବେଳ ଗୁଗୁଲ୍ ଭJ ସଂ�ା 
ଉପଲ�ି କ�େବ େଯ ଆମ Mଷାେର ପ�ାୟ ସମ� ଶ�ର अନୁବାଦ େସମାନ- 
ପାଖେର अ�, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆମ Mଷାେର ମp ତା- େୱବ୍ 
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�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�, ତୃ1ୟ ସଂଖ'ା, ମା5� ୨୦୧୭ 

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

10 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

େପାଟ�ାଲକୁ କାଯ�'�ମ କ�ଇେବ 

 ଆେମ ଯI ପ�େତ'େକ ଓଡ଼ିଆ Mଷା ସା�ତ'ର ଉନ}
 େହତୁ g� g� 
କାମ କ�ବା ��ୟ Mବେର ଆମ Mଷା ଉ5ତର �ରକୁ ଯାଇପା�ବ ଏବଂ 
अବ�ୟମୁଖୀ େହଉeବା ଆମ Mଷା ବ�ିର�ପା�ବ ନେହେଲ ��ୀ ଆଉ 
ଇଂେର� Mଷାର କ�ମବ���ୁ ପ�Mବ ଆଗେର ଓଡ଼ିଆ େକଉଁଠି ଲୁ ଯିବ ଜାଣି 
େହବ� ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଇ-ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର ମଳୂମ¡, “ଆସ 
ଓଡ଼ିଆେର େଲjବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା” 

 !ଗତ Iନେର �ଜ'େର ପ�ାୟତ �ବ�ାଚନ ସମା� େହାଇ�, କଁା ଭଁା 
अ�ଂସା ସ�ତ ଏହା ସମାପନ େହାଇ�, �ଜ'ର अ��ା�କ ଜନତା g| Mର1ୟ 
ଜନତା ପାଟ�କୁ େMଟ୍ େଦଇଛm ଏହା ଏକ ନୂତନ କଥା ସା� େଦଶେର 
େମାI େମାI ଲହର fieବା େବେଳ ଓଡ଼ିଆ ବା େସeରୁ अଲଗା େକମି
 
ରହ�ା ଆ�ଯ�'ର କଥା େହଉ� �ଜ'ର अନୁନ}ତ ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶା अ�ଳେର 
!େଜପିକୁ ଜନମତ ମିJ� अଥ�ାତ ଟ-ାgଆ fଉଳ ଆଉ अନ'ାନ' ସରକାରୀ 
अନୁଦାନକୁ ଏ� अ�ଳର ଗରୀବ େ{କମାେନ अଗ�ାହ' କ�େଦଇଛm ଉaର 
Mରତର अେନକ �ଜ'େର !ଧାନସM �ବ�ାଚନ ସଦ' ସମା� େହାଇ !�ନ}  
ଗଣମାpମ �ା� ଏକ୍ Eଟ୍ େପାଲ୍ ଫଳାଫଳକୁ େନଇ ଚ5�ା େଜାର ଧ�{ଣି ଏ 
ସବୁ େଦjେଲ {ଗୁ� ସେତ େଯମି
 Mରତେର �ଜ�
 େହଉ� ସବୁଠାରୁ 
ସଫଳ ବ'ବସାୟ  

 अ�କାଂଶ େ{କ- ମନେର ଏ� କଥା ଘର କ�� େଯ Mର1ୟ ଜନତା 
ପାଟ� ଏକ ଏମି
କା ଦଳ ଯାହାର େକୗଣସି �
�ୟମ ନାହ\, େସମାେନ େକବଳ 
��ୁ ଓ ��ୁତ� କୁ �ା� େଦଇ �ଜ�
େର ବ�ି ର�ଛm େତଣୁ େସମାନ-ୁ 
େକେବ ! ଶାସନା ପାଇଁ ବହୁମତ ମିJନe{, େହେଲ େମାI ଆସିବା ପେର 
अେନକ g� ପ�ବa�ନ େହଇ� ଏେବ ଏମି
 {ଗୁ� ସେତ େଯମି
 ସମ� 
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�ଜେନୖ
କ ଦଳ େମାI !େ�ଧୀ େକୗଣସି अ�ଯାନ ଚଳାଇଛm େତଣୁ 
େସମାେନ !େଜପିକୁ ଶାସନରୁ ଦୂରେର ରjବା ପାଇଁ �ଜର ଦଳୀୟ 
�
�ୟମg ଜଳା�J େଦଇ ଶତୃପ� ଦଳ ମାନ- ସହ େଗାCୀ କ�ବାକୁ 
ମସୁଧା କରୁଛm ଏeରୁ ଜଣାପଡୁ� େସମାେନ େଦଶ େସବା କମ୍ ଆଉ 
ବ'ବସାୟ अ�କ କ�ବାକୁ ଆଗ�� େହଉଛm େ{କମାନ-ୁ ମାଗଣାେର ଦ� ବ' 
ଆଉ େସବା େଯାଗାଇ େଦବାର ପ�
ଶୃ
 େଦଇ େସମାେନ ଶାସନ Mର �ଜ 
ହାତେର ରjବାକୁ fହୁଁଛm ଆଉ େକେତIନ ଏମାେନ ଏମି
 ଆମ ଜନତା-ୁ 
ଠg fieେବ େକଜାଣି େଯଉଁମାେନ �ଜ अଜ�ତ ଧନରୁ ଆୟକର େଦଉଛm 
େସମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାର ଫାଇଦା ମିଳୁନeବା େବେଳ େMଟ ପାଇଁ େ{କ-ୁ 
ମାଗଣାେର ସାଇେକଲ୍, ଲ'ାପଟପ୍, ବ� ବ'ାଗ, େପାଷାକ, େମାବାଇଲ୍, ଘର, 
!ଦୁ'ତ, ଭaା ଆI अେନକ g� େଦଇ େଦଇ େଦଶ େଦବାJଆ अବ�ାେର 
ପହ�ି ଗ{ଣି ମାଗଣାେର ମିଳୁeବା अନୁଦାନକୁ େଦଶର ଏକ ବଡ଼ ବଗ�ର 
େ{କମାେନ �ଜର अ�କାର େବାi ଧ�େନେଲଣି अବ�ା ଏମି
 େହ{ଣି, େଯ 
ଏେବ େକୗଣସି �ଜେନୖ
କ ଦଳ fହ\େଲ ସୁ�ା ଏ� ସବୁ ବ'ବ�ାକୁ ବ� 
କ�ପା�ବ ନାହ\ େଯଉଁଠି କର େଦବାପେର ମp ଉ ତ ଶି�ା, ସ�ା�' ଓ 
अନ'ାନ' ଆନୁସ�ିକ ସୁ!ଧା ମିJବ ନାହ\, େସଇଠି gଏ ବା କାହ\g ସରକାର-ୁ 
କର େଦବ େସ� ଧନକୁ �େଜ अନ' �ାନେର ଖଟାଇ अ�କ ସୁଧ ପାଇବାକୁ 
େଚ�ା କ�ବନାହ\ କାହ\g, ଏହା �ା� େପନସନ୍ ବ'ବ�ା, ସ�ା�' େସବା ପାଇଁ 
ଖ5� ଆଉ अନ'ାନ' ସବୁ ବ'ବ�ା �େଜ କ�ବାକୁ ବାp େହବ ହ\ େହବ 

 େଦଶେର अଶାmର ବାତାବରଣକୁ ଉଷK କ� ରjବାପାଇଁ ଏକ !�ବ� 
େଯାଜନା କାଯ�'କାରୀ େହଉ� େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଏହା ପଛେର !େଦଶୀ 
ଶ�ିମାନ-ର ପ�sନ}  ସହେଯାଗ eବା ଭJ ମେନ େହଉ� ପୁଣି ଥେର 
େଦଶେର अସ��ୁତାର ମ¡ ଗାଇବାପାଇଁ ଉଦଭ� � ଯୁବକେଗାCୀ ଆେଗଇ 
ଆସିଛm ପୁଣି ଥେର ଜୱାହାର{ଲ୍ େନେହରୁ !ଶ�!ଦ'ାଳୟ �ତେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
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କାଶKୀରର ସ�ାଧୀନତା ସ��ିତ େପା�ର {ଗି� େଦଶର େକାଟି େକାଟି 
େ{କ- ଆ�ା ଓ !ଶ�ାସର ଏ� ଶି�ା ମ�ିର େଯ େଦଶ !େ�ଧୀ କାଯ�'େର 
ଏମି
 ସାହାଯ' କ�ବ ଶୁଣିେଲ ମନକୁ ବହୁତ ଖ�ପ {ଗୁ� ଆମର ଆୟକର 
ବା अନ'ାନ' କରେର Iଆଯାଇeବା ଧନେର ଏ� !ଶ�!ଦ'ାଳୟେର 
�ତ� �ତ� ୀ-ୁ ଉ5 ଶି�ା �ଃଶୁ  େଯାଗାଇ Iଆଯାଇଥାଏ ବa�ମାନ 
ଇtରେନଟେର g� ବ'�ି �ଜର େଦଉeବା କରକୁ େଜ ଏନ୍ ୟୁ ଭJ ସଂ�ାକୁ 
ନ େଦବାପାଇଁ अନ{ଇନ୍ ପିଟିସନ େଦଇଛm ଆେମ ମp େସମାନ- ସହ 
ସାମିଲ୍ େହଉଛୁ େଯଉଁଠି େଦଶ !େ�ଧୀ େସyାଗାନ୍ Iଆଯାଉ� େସଇଠି ଆମର 
କ� अଜ�ତ ଧନକୁ ଖ5� କ�ନଯାଉ ଏ� ପ� କମ�େର i� େଗାCୀ-ୁ 
େଦଶେଦ� ା�ର ଆଖ'ା Iଆଯାଇ ଦୃ�ା�ମଳୂକ ଦzାେଦଶ Iଆଯାଉ 

 !େଦଶେର Mର1ୟ ଇ�ି�ୟର୍ ମାନ-ର f�ଦା କାହ\େର କଣ 
େଖାଦ୍ ଆେମ�କାେର अନୁ'ନ 
�ଲ� ଇ�ି�ୟର୍ Mର1ୟ ଏବଂ େସମାେନ 
!�ନ}  ବହୁ��� ୀୟ କ�ା�େର କାମ କରୁଛm g| �କଟ अ1ତେର 
ଆେମ�କାର ଟ�� ସରକାର- अେନକ �
 ଫଳେର !େଦଶେର ର� କାମ 
କରୁeବା Mର1ୟ ମାନ-ୁ ପୁଣି ଥେର Mରତ େଫ� ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ େବାi 
ପବୂ�ାନୁମାନ େହ{ଣି େହେଲ ଟ��- େଘାଷଣା ପେର ଆେମ�କାେର 
ବ��େବୖଷମ' �ଂସାକାz ଘଟିବାକୁ ଆର� େହ{ଣି ଏବଂ !ଗତ ସ�ାହେର 

�ଜଣ Mର1ୟ-ୁ ଆକ�ମଣ କ�ଯାଇe{ େବେଳ େସeରୁ ଦୁଇଜଣ ଘଟଣା 
�ଳେର ପ�ାଣ ହ�ଇeେଲ ଏହା ପେର ଆେମ�କାେର ରହୁeବା अେନକ 
Mର1ୟ ବa�ମାନ ସ�େଦଶ ପ�ତ'ାବa�ନ କ�ବା କଥା  �ା କ�େଲଣି ଏହା 
ଫଳେର !େଦଶେର ର� ଡ{ରେର ଆୟ କରୁeବା ଏବ ବଡ଼ ବଗ� ବa�ମାନ 
�ଜର fgରୀ ହ�ଇବା �ି
େର ପହ�ିଯିବ ଏହା ଫଳେର Mରତର 
ସଫ୍ ଟେୱର୍ େ�ତ� େର ମା�ାବ�ା ଆସିବ େବାi େକ� େକ� କ�େଲଣି  



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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 !ଗତ Iନେର ଉaରପ�େଦଶର ଲେ¤ୗ ସହରେର ଏକ ସ�ି¥ 
ଆତ-ବା�କୁ ସୁର�ାବଳ େଗାJେଗାଳା !�ମୟେର ମା�େଦଇeେଲ 
େସୖଫୁଲy ା ନାମକ ଏ� ଯୁବକ ଇtରେନଟରୁ େବାମା �ମ�ାଣ କଳା ଶିjବା ପେର 
ଏହାକୁ ବ'ବହାର କ� !�ନ}  େଟ�ନେର େବାମା !େ¦ାରଣ କ�ଇବା ପାଇଁ 
େଯାଜନା କରୁeବା େବେଳ ସୁର�ା ଏେଜନ୍ସି ମାନ- �ା� ଧ�ପଡ଼ିe{ 
ଏeରୁ g| େଗାଟିଏ କଥା §� େହାଇe{ େଯ େଦଶ !େ�ଧୀ େଗାCୀମାେନ 
ଆମ େଦଶର ସାଧାରଣ ସହର ମାନ-େର ମp ବୃ�ିପାଇବାକୁ {ଗିେଲଣି 
Mରତେର अ�ିରତା ସୃ�ି କ�ବା ଲ�'େନଇ अେନକ େଦଶ କାମ କରୁଛm 
େତଣୁ ଏ�ପ�କାରର ଶ�ିର ମୁକାବ{ କ�ବାପାଇଁ ଆମକୁ ଐକତା ଓ ଦୃଢ଼ 
अନୁଶାସନ ତଥା ସୁର�ା କାଯ�'କ�ମ ହାତକୁ େନବାକୁ ପଡ଼ିବ ସି�ଆ ଏବଂ 
ଇ�ନେର ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସର ଆ�ପତ' Iନକୁ Iନ କମ େହବାକୁ {ଗିe{ 
େବେଳ ଏହାର g� ଶାଖା ସୁଦୂର ଚୀନ ଓ Mରତ ଭJ ଶାm ପି�ୟ 
େଦଶମାନ-େର �ଂସାକାz ଘଟାଇବାକୁ ମସୁଧା କରୁeବା ��ୟ Mବେର 
 �ାର କାରଣ େହାଇ�  

 ଚJତ ମାସର ଆହ� ାନର ଏ� ସଂ~ରଣକୁ ଆପଣମାେନ ପସ� କ�େବ 
େବାi ଆଶା କରୁ� 

 ଧନ'ବାଦ 

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ପ�
Cାତା - ସ�ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 



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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ସୁର� ସୁ�ର ସୃ�ିେର ରଚନାର ଏକ 

ପ�ମୁଖ ମଁୁ  ତ� ଶି©ୀର  ତ� ଶିଳା ଏକକ 

େମାର ଜଠରୁ ଜାତ ଏ �ବନ େଜ'ା
 

େମା’ଠାେର ପ� �ବ�ାଣ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ମଁୁ ହ\ ମଁୁ 

େଦବତା g ନର gବା େପ�ମର େସ gନ}ର 

େମାର ଠାରୁ ର� େନଇ 

ମନ ଓ ଆତK ାର ଦୁଇ Mଗେର 

େମାର ଏ अଜବ ସଂସାର �ତେର 

ମଁୁ eବା ଯାଏ ଏ eବ 

ମଁୁ fiଗେଲ ଆଉ ନ ର�ବ 

େମାେତ Iअ ଜନK  ବାରବାର 

ଏ ନାରୀର ଶରୀର 

ଏ ପ�ୂ�ତା ପ�ୂ�ଗM ପଜୂ�ୟ ପ�ୂ�ମା ର 

ଆର� ଓ େଶଷ ଯୁଗ ଯୁଗର 

ନାରୀର ପ�ଚୟ  ନାରୀର ପ�ଚୟ  ନାରୀର ପ�ଚୟ  ନାରୀର ପ�ଚୟ      

ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା� 



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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େମା ପାଇଁ ଉ&ି� ଓ େମାର ପ�ଚୟର 

େକେବ ମଁୁ ପୁअ ଓ ସ�ାମୀ ପାଇଁ ଶKଶାନେର 

ପିତୃସତ' ର�ାେର �ଜ�ଣୀ ବନ�େର 

ଲ�Kଣର ଔ�ତ'ର ବJ �ବଣ ହରଣେର 

�ଜଦରବାେର ବ« ହରଣ େବଳେର 

ସMେର ଲ¬ିତ ଗୁରୁଜନ ଗହଣେର 

ମହାMରତ ଯୁ�ର ଏକା ନାୟିକା ମଁୁ 

େଖାEନାହ\ େମା ପ��ର େଶ�ୟ କାହାର 

ଯା�େସ� ସ1 େହାଇ� ଭୂପ
ତା 

ପା�ପ
 ବ�ଛm ମା ଆେଦଶର ସତ'ତା 

ଆଜନK ା ମଁୁ ପଣ' ରୂେପ ଗ��ତା !େକ�ତା 

ସ1 ତୁଳସୀ !ବସନା ଜନK ରୁ अ�ଶ�ା 

ଶରୀର େମାର େମା’ଠାରୁ ! ମଲୂ'ବାନ 

େକ� ବୁଝିନାହ\ ହୃଦୟ ମନର अ�ମାନ 

େକେତଥର !କାgଣାର ଦୁ�ଆେର 

େମାର ! ମଲୂfଲ େହାଇ� 

ମଁୁ अମି�କା अhା ରୂେପ ଶ�ୀଖzି ସାE� 



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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େପ�ମେର ବାରhାର ପ�ତ'� ! ମଁୁ 

େଦବତା g ଗ�ବ� େସ ଯୁଗଯୁଗରୁ ମଁୁ 

ଇsା ନ ଥାଇ ମp େଦହକୁ !g� 

ସମପ�ଣ ପାଇଁ ଦୁ�ଆେର अବତ�� 

अ�ନ��ତ ଫଲଗୁଧାରେର ମଁୁ ସiଳ ସମା� ସେଜଇ� 

େପ�ମେର ବ� ମଁୁ अଗି} କୁ ଶୀତଳ କ�� 

��ାअପବାଦ ମ�କେର ମୁକୁଟ ସାE� 

ନରର ସବୁ କଥା ଗୀ
କଥା ବ'ଥା େପ�ମେର ଭ�� 

େକେବ ମାଗିନାହ\ େମାର ପ�ା�ି 

gବା କJନାହ\ େମାର େଯାଗଦାନ 

ଭ�� ଇ��ଧନୁର ର� 

ନଥାଉ ବା ବଷ�ାର gରଣ 

େବଦନାେର ଛଟପଟ ଲ�� ମାତୃତ�  

ବ�� େଯ अପବାଦ ��ା ଶତ ଶତତ 

ଏ ସୁ�ର ସୃ�ିର ରଚନାର ପାଇଁ 

ଆସୁe! ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନାରୀରୂପ େନଇଁ 

ତଥାପି fହ\! େପ�ମେର େପ�ମିକାରୂପେର 



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�ାଣ େମା କାମନା ଏ �ବେନ େପ�ମର 

ବରୁeେବ େମା ରୂପକୁ େଦବତା ନର ଗ�ବ� gନ}ର 

ଜନମିେବ ଜଠରୁ େମା ଯୁେଗ ଯୁେଗ ମହାପୁରୁଷ ପ�ବର 

ଧନ' େମା ଶରୀର ଧନ' େମା ହୃଦୟର §�ନ 

େପ�ମେର ଗଢା େପ�ମେର ଯାଉ ଏ �ବନ  

 

ବ�Cା «ୀ ଓ ପ�ସ1ୂ େ�ଗ !େଶଷ�ା 

ବ�ହK ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 



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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େହ େମାର ପି�ୟ ଉ¯ଳ ସ�ାନ 
�େଦ g େଶାଇବ ଆଉ େକେତ Iନ? 
ଆପଣା େବୖଭବ, ଆପଣା େଗୗରବ, ଆପଣାର ଇ
ହାସ 
ଭୁiଯାଇ ତୁେମ iMଇ େଦଇଛ 
ଜନ� ମୁଖରୁ ପ�ପ�ୂ�ତାର ସିKତହସ 
 
ପ�ାଚୀ �ଜ�ଣୀ ଆମ ଜନK ଭୂମି 
ଆE ଦା�ଦ� ' ଶୃ±େଳ ଛ�ା 
କମ�ଠ ସ�ାନ ଭୁେଲ ପ�କ�ମ 
ମାଗଣା େ{ଭେର ହାତେଗାଡ଼ ଯା'ର ବ�ା 
 
ଛପନ େMଗିଆ ଏ ଜା
 ଠାକୁର 
େସବକ ଦାଉରୁ ଉପାସେର ଏେବ ରୁେହ 
ଯା’ ଆଶି�େତ ଜା
 ସୁର�ିତ ମେଣ 
ତା’ ବ�ହK  �ାପେନ େକେତ େଯ !ଭ� ାଟ ହୁଏ 
 
ସାଧବ ପୁअର ଧନାଢ଼' ଜନ� 
ଏେବ ଲୁ³ିତ ହୁଏ ତା’ ମାନ 
କମ� अବଳେର ଏ ମାଟି ସ�ାନ 
େଯେବ ପ�ବାେସ ଖେଟ ଦାଦନ 
 
ଉ¯ୃ� କଳାର ଉବ�ର ଏ ମାଟି 
ଆE େକେତ ହତଶିରୀ ହୁଏ 

ଜାଗ ଧମ�ପଦଜାଗ ଧମ�ପଦଜାଗ ଧମ�ପଦଜାଗ ଧମ�ପଦ    

ପ�
M ପି�ୟଦଶ�� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ହ�ଶି© ଆଉ କଳା କା�ଗରୀ 
अଣେହଳା େଯାଗଁୁ େ{ପଯାଏ 
 
ରତ} ଗଭ�ା ଆମ �ଇଜର ଭୂମି 
ତଥାପି ଧେର େସ ��ୁକାର ଥାଳ 
अପାରଗ ଏଇ ସ�ାନ କୁକୃତ' 
�ମା କ�ବ� ଇ
ହାସ କାଳ କାଳ 
 
ଉଠେର ଓଡ଼ିଆ ଭ� ନୂଆ େତଜ 
ପବୂ�ପୁରୁଷ- ଜା
େପ�ମ େହଜ 
ଉ¯ଳ େଗୗରବ, ଉ¯ଳମଣି-  
ଜା
ପ�ୀ
 Mବ ଆପଣା �ତେର େଖାଜ 
 
ଉ¯ଳ ଜନ�, େଶାM ସୁେଶା�� 
ହସୁ ପୁଣି େହାଇ ପ�ାଚ' �ଜ�ଣୀ 
ଗଢ଼ିବାକୁ ମା’ର ପ�ଗ
 େକାଣାକ� 
ପ�
ଟି ଓଡ଼ିଆ ପ�ାେଣ ଧମ�ପଦ ଜନK � ପୁଣି 
 
i- େ�ଡ୍ , କଟକ-୧୨ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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�ରବତା! ତୁମର ତ अେନକ ସµରୂପ, 
ସାଗର କାହ\g �ରବ  
ପ��ୁ
 �i� େବାେଧ, 
ଉaାଳ ତର� ଓ ଲଘୁfପ ପାଇଁ 
 
ତରୁଲତାର �ରବତା, 
ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁ� ଝଡ଼ ସୃ�ି ପାଇଁ 
ସେ-ତ Iଏ ର� ର� 
 
�
�ର �ରବତା! 
ହୁସ୍  କ� ପାଦ  ପି 
ପଶି ଆେସ ଦୁଃସ�ପ}, 
ତା ଦଳବଳ ଧ� 
 
�ରବତା! ଶା� ସିନା, 
ଆଶ-ା େଖଳାଏ ମେନ  
ମୁହଁ େଖାiେଲ 
ବାଦଲ ଗରEବ ବା, 
ହସିପାେର ଏ ଧରଣୀ ji ji ହସ 

�ରବତା�ରବତା�ରବତା�ରବତା    

ମିନ1 ପ�ଧାନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଶ�େ�ୟ ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ, 

 अତ'� ଖୁସି {ଗି{ ଆହ� ାନ �ଜର �ରବ�ନ}  ପ�କାଶନ 

ଜା� ରjବା ସହ ଆହୁ� ଉନ}
ର ପ�ୟାସ ମp କ�fi� 

କୁ'ଆର୍ େକାଡ଼୍ ର ପ�ଚଳନ ��ିତ Mବେର ଏ� ପ
�କାକୁ ଏକ 

ଉ5ତର େସାପାନକୁ େନଇ�, ଏହା ସମେ� ସ�ୀକାର କ�େବ 

ଏେବକାର ବ'� ବହୁଳ ସଂସାରେର ଏଭJ ଏକ ଜା
େସବା, 

Mଷାେସବା !ରଳ ଓ ମଁୁ ତୁମର ଏ� �ର�ର ପ�େଚ�ାର ଜେଣ 

ପ�ଶଂସକ ଆହୁ� अେନକ ଶି�ିତ ଓ¶ିଆ ମାେନ ଆେଗଇ ଆସ|, 

େଲଖା Iअ| ଓ¶ିଆେର ଓ¶ିଆେର ଟାଇପ୍  କ�ବା ��ିତ 

Mବେର ଖୁବ ସହଜ େହ{ଣି େଯ େକ� ବ�ୁ ମାତ�  ଘtାଏ 

େଚ�ା କେଲ ଓ¶ିଆେର ଟାଇପ୍  କ�ବା ଆର� କ� ପା�େବ 

କ�ୁ'ଟର େହଉ ବା େମାବାଇଲ, ଉଭୟେର ସହଜେର ଟାଇପ୍  

େହବ ଏeପାଇଁ !ନା ମଲୂ'େର ଆପ୍ ସବୁ ଉପଲ� େତଣୁ ମଁୁ 

ଆହ� ାନର ପାଠକମାନ-ୁ ମp अନୁେ�ଧ କ�! େସମାେନ ଓ¶ିଆ 

ଟାଇପ ଶିଖ| ଓ ତା- ବ�ୁମାନ-ୁ ମp ପ�ବa�ା| ଏ� ମହାନ 

ଉଦ'ମେର େଯାଗ େଦଇ ଏହାର ଉaେ�aର ଉନ}
 କ�ବାେର 

ଧନ'ବାଦ 

ସୁଶା� ପୁେ��ତ 

ଆପଣ- ପତ�ଆପଣ- ପତ�ଆପଣ- ପତ�ଆପଣ- ପତ�     

ସୁଶା� ପୁେ��ତ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େମା ଗଁା େର  
େମା ମାଟିେର  
�ବନ କଥା କୁେହ  
ସ�ାଥ�ର ଏଇ ମଣିଷ �େଡ଼  
ବ�ିବା ଇsାହୁଏ  
େଯେବ,   
ଦୁବ�ାର େସ}ହ େପ�ମ ବ�େନ  
େମା ଆଇ ବୁଢ଼ୀ, 
ସ�ଗ ମେନ  
ଥର ଥର ତା ହାତକୁ ଆଣି   
ମଥା ଉପେର ଥୁଏ 
ପୁ�{ ତା’ର ଆୟୁଷ ଆଣି  
େମା ମୁz ପେର କେର �ଉଣି 
ସଂସାର ସୁଖ େମା {ଗି େଯେତ  
େଦj ମନାସୁଥାଏ,   
େମା ଗଁା େର  
େମା ମାଟିେର  
�ବନ କଥା କୁେହ  
 
अpାପକ, େମକା�କାଲ ଇଂE�ୟ�ଂ, 
େକାଣାକ� !�ାନ ଏବଂ େବୖଷୟିକ ମହା!ଦ'ାଳୟ , େଖା��ା 

ଆଇ ବୁଢ଼ୀଆଇ ବୁଢ଼ୀଆଇ ବୁଢ଼ୀଆଇ ବୁଢ଼ୀ    

ଇଂ ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େସIନ ମtୁ େଦାକାନ 

�ାz୍ େପା�ଠାେର 

ବା�ାMଇନା କହୁe{ 

ସବୁ େଲଖା ଭଲ 

େକାଉ େଲଖା ଖ�ପ ନୁେହଁ 

ସବୁ େଲଖକ ଭଲ 

େକାଉ େଲଖକ ଖ�ପ ନୁହm 

େକାଉ ବ� ଖ�ପ ନୁେହଁ 

ସବୁ ବ� ଭଲ 

ଆେମ ଯାହା ବୁଝି{ବା{ 

ବୁଝିେଲ େହ{... 

ଆେମ ବୁଝୁନାହୁଁ େବାi ତ 

ଫୁଲ ସବୁ ଗୁJ ହୁअm 

ଶ� ସବୁ େବାମା ପାଲଟm 

�ଇ ଖ� ହୁଏ 

ପାଣି ସବୁ ଶୁj ଶୁj ଯାଏ 

ସମୁଦ�  ଯାଏଁ... 

ବା�ା Mଇନା- ପୃeGବା�ା Mଇନା- ପୃeGବା�ା Mଇନା- ପୃeGବା�ା Mଇନା- ପୃeG    

! ପ�କାଶ ଚ��  ପାତ�  



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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ଆେମ g� ବୁଝୁନୁ େବାi 

ଆେମ ଭଲ ତ 

ସବୁ g� ଭଲ 

ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ 

େଦଖୁନ - 

ବା�ା Mଇନା- ପୃeG  

େକେତ ଭଲ 

େକେଡ଼ ସୁ�ର 

େଯମି
 ବା�ାMଇନା- 

अନୁଭବ / ଉପଲ�ି / ଦୃ�ି / ଦଶ�ନ 

§ଶ� / ଆi�ନ / 

ସବୁଠି Iବ'Mବର 

ଏକ ଈଶ�ରୀୟ ମହାେବାଧ 

େତଣୁ ତ ବା�ା Mଇନା- ପୃeG 

ଆନ� ଖାi ଆନ� 

 

अp�, ଆ�Jକ !�ାନ ମହା!ଦ'ାଳୟ 

ବାiପଦର, ଗ�ାମ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�ବନ େମା !
ଗ{ େଟ�ନର 
େସ ସି¸ପର େକାଚେର 
ଶିj ଗiଣି ମଁୁ ଆଡ଼ଜ�୍ େହବା 
ଯI ଥାଏ େମା ଟିେକଟ େୱଟିଂ i�େର 
 

�ମାସ ଆଗରୁ ବୁg� କ�ବାକୁ ହୁଏ 
ଟିେକଟ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାପାଇଁ, 
କାଉtର ଆଗ ଲhା {ଇନେର �ଡ଼ା 
େହଇ େହାଇଗiଣି ମଁୁ ଧଇଁ ସଇଁ 
 
ପି{Iେନ ଥେର େଟ�ନେର ବସିବା ପାଇଁ 
ଘେର େକେତ କ�ei ଝଗଡ଼ା, 
ପାଠପଢ଼ା ପେର େହାଇଗ{ େଟ�ନ 
େମା �ବନର ସାେଥ େଯାଡ଼ା 
 
େକେତ ନୂଆ ନୂଆ ସା� ଆଉ ସ�କ� 
େଟ�ନେର ଗଢ଼ଇ ମୁହ\, 
େ�ସନ ଆସିେଲ fi ଯାଆm 
ସ�ଏଁ ମଁୁହକୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇ 
 
ବୁiiଣି ମଁୁ अମ�ବ1 ଆଉ 
ଫଲକ୍ ନାମାେର ବସି େଗାଆ, କiକତା, ହାଇଦ� ାବାଦ 
अଯଥାେର ପୁଣି େବେଳ େବେଳ ଟିେକଟ 

ମଁୁ ଏବଂ େଟ�ନ୍ମଁୁ ଏବଂ େଟ�ନ୍ମଁୁ ଏବଂ େଟ�ନ୍ମଁୁ ଏବଂ େଟ�ନ୍    

�ପକ ଷଡ଼�ୀ 



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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କ'ାନେସଲ କ� ପଇସା େମା କ�� ବରବାଦ 
 
�ବନଟା େମାର କମ ସିଧା  
େବଶି अ-ାବ-ା େଟ�ନର ଟ� ାକ୍  ପ� 
M!େଲ ଡର{େଗ କାେଳ ଏଇ େଟ�ନେର 
ବସିବସି େମା �ବନଟା ଯିବ� ତ ସ� 
 
अpାପକ,େ�{z ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ�ହK ପୁର – ୧୦ 



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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g ଗୀତ ଆଉ ମଁୁ େଲj! ଏଥର 
କଲମେର କାJନାହ\, 
କାହାଣୀ ଯାହା ! େଲjବାର e{ 
ଆଉ ମେନ ପଡୁନାହ\ 
ସମୟ ସ�ତ ତାଳ େଦଇ ସିନା 
अମଡ଼ା ମାଡ଼ି fii 
gପ� କ�! ତା େଶଷଟା େକଉଁଠି 
अବା ମଁୁ ଥg ପଡ଼ି! 
fହୁଁ fହୁଁ େମାର େବଳ ସ�ଯାଏ 
{ଗୁअ� କାi ପ� 
ଗବ� अହଂକାର ସବୁ ଏଇଠି ର�ବ 
ଯି! ଏକା ଏକା fi 
�ବନ ପଥେର ମଁୁ ଏକା ପeକ 
ଯି! ଆଉ େକେତ ଦୂର 
ସଂସାରେର eବା ବାg ଦାୟିତ� କୁ 
କ�! େକେବ ସ�ୂ�� 
ଦଇବ ହାତେର ମଣିଷ କେºଇ 
ତା ହାେତ Mଗ'ର େଡାରୀ 
ସଂସାରର ଏ� अଥଳ ସାଗେର 
ମଣିଷ �ର ନାଉରୀ  
 
େMଇନଗର, ଭୁବେନଶ�ର 
ଦୂରMଷ - ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫ 

gପ� କ�!gପ� କ�!gପ� କ�!gପ� କ�!    

ନୃସିଂହ ଚରଣ େ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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ମଳୂ ରଚନା (ବ�ଳା) - େଦବବ�ତ େଦବ ପୁରକାୟ� 

ଓଡ଼ିଆ Mଷା�ରଣ - ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ସୀମାେ� କtାତାର 

ବ� अଗି} 

େଗାଳାଗୁJର ଶ� ନାହ\ 

ପି{ମାେନ ଖୁବ୍ ଖୁସି 

�ଳ ଆକାଶର ବସ� ବତାେସ 

ଏଥର ଉଡ଼ିବ ଗୁଡ଼ି 

େଝଲମ୍ ର ପ�ିମ Iଗେର 

 

ଜଗୁଆଳ�ନ େସଇ ଆକାଶ 

େକବଳ କy ାmର अବକାେଶ ଉଲy ସିତ ପି{ମାେନ 

ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା େଦj, 

{ଲ୍ �ଳ, ସବୁଜ ସK »
 ଆକାଶ ସୀମା�ନ 

अ�ଲ�ନ ମଣିଷର ଠିକଣା ବୁେଝନା; 

अସୀମାେ� ଗୁଡ଼ିସବୁ ବ�ା ସୁତା 

�ଡ଼ାଇ ମିଶିଯିବାକୁ fେହଁ ସ�ସି�ୁର 

�ଜାମାଟିେର 

ସୀମାେ� ସଂଳାପସୀମାେ� ସଂଳାପସୀମାେ� ସଂଳାପସୀମାେ� ସଂଳାପ    

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 



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{ମାନ-ର ji ji ହସ 

‘अଜଣା ଆମ¡ଣେର ଏକ େହ{ ଆକାଶ ଆମ ହାେତ’ 

!ମଷ� କtା ତାର ଏକ ମୁଠା ବତାସକୁ 

ଧ� ରjପାେରନା, 

ଗୁଡ଼ି ଉେଡ଼ ଏପେଟ େସପେଟ 

ପି{ମାନ-ର ji ji ହେସ -  

ଜଗୁଆଳ�ନ େସଇ ଆକାେଶ  

 

 

େବରୁଆଁବାରୀ - ୭୫୨୦୮୨ 

Eଲy ା - ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରMଷ - ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ - sanmahakud@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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ମଁୁ ଯିବାଟା ଥୟ 

ଥେର େଗାଡ଼ କାଢ଼ି! ତ 

ଆଉ ଥେର େକେବ େଫ�!� 

େଯମି
 େଫେର� େକେବ 

ନଁା अଜଣା ନଈେର Mସୁeବା କାଗଜ ଡ�ା 

େଯୗବନର ନଈ-କୂଳରୁ ଖସୁeବା अତଡ଼ା 

େଯମି
 େଫେର� େକେବ 

ଆEର ଗଭ�ରୁ ମୃତ କାi 

ଆରପା�ରୁ ପୁନ� �ବ� େକ�! 

 

ଯି! ତ ��ୟ 

େହେଲ ଯିବା ଆଗରୁ 

ଥରୁଟିଏ ଖାi 

ଆj ପୁେରଇ େଦj�ଏ 

ଏେଡ଼ �ଜର {ଗୁeବା 

େମାର ଏ ବa�ମାନକୁ 

େଶଷଥର ପାଇଁ ଭେସଇ Iଏ 

ତା’ର ଗ�ା ଜଳେର 

େମ{ଣିେମ{ଣିେମ{ଣିେମ{ଣି    

ଲ�Kଣ 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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ପୁଟୁJ ପୁଟୁJ କ� ବା�ି 

େମାର େଯତକ ହସ ଲୁହକୁ 

େମାର େଯତକ ସୁଖ - ଦୁଃଖକୁ 

 

ଆଉ ତା’ପେର? 

ତା’ପେର ତ ଯିବାର अ� 

Iଗବଳୟର େସ ପା�କୁ 

ଶନୂ'ତା େଡଇଁ ମହାଶନୂ' ଆଡ଼କୁ 

 

କtାମାଳ, େବୗ��ଜ 

ଦୂରMଷ - ୮୨୭୦୩୧୩୧୫୩ 

ଇେମଲ୍ - lmishra8793@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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अଜଣା �ଇଜୁ अଣାଇ ଜଗେତ 

ଭ�େଦଲ େସ}ହ ପ�ୀ
 େମାର ହୃେଦ I 

ପ�ଚୟ େଦଲ ସଂସାେର େମାହର 

ସ�ାନ ମଁୁ अେଟ ବଂଶେର ତୁ�ର I 

ତୁମ େଯାଗଁୁ େମାର େହାଇ{ ଜନମ 

Mରେତ ଉ¯ଳ �େଜ' ପୁଣ' ଧାମ I 

ପଢାଇଲ ପାଠ ଗ�ାମ !ଦ'ାଳେୟ 

ମହା !ଦ'ାଳେୟ !ଶµ !ଦ'ାଳେୟ I 

େହାଇ! େବାi ମଁୁ ଉନ}ତ ମଣିଷ 

ରj! େଟକ ତୁମ अରE ଯଶ I 

ଆଶୀବ�ାେଦ ତୁମ ପାଇi fgରୀ 

अଥ�ର अMବ ଗ{ अପସ� I 

!ବାହ ବ�େନ କ�ଇ ଆବ� 

ଲଢ଼ିବାକୁ େଦଲ �ବନର ଯୁ� I 

ତୁମ ପାଦ ଧJୂ ମୁzେର େମା ମା� 

�ବନ ସଂଗ�ାେମ େହi अଗ�ସ� I 

ସହସା ନୟନ କ�ଲ ମୁI�ତ 

ଜଟିଳ ସଂସାେର େହାଇi अନାଥ I 

ସଂସାର ଯାତ� ାର !ପଦର େବେଳ 

େମା ବାପାେମା ବାପାେମା ବାପାେମା ବାପା    

�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'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ଆଶ�ୟ େନ! ମଁୁ କାହା ଛତ�  ତେଳ I 

 

ଉପେଦଶ gଏ କ�ବ ପ�ଦାନ 

ଧ�ବାକୁ େଧୖଯ�' ବସୁମ
 ସମ I 

gଏ େସ ର�ବ ରଜ� ଉ�}ଦ�  

େଖାEବାକୁ ପଥ ସମସ'ା େମାହର I 

ଈଶµର ଚରେଣ ଆତୁର ପ�ାଥ�ନା 

gଏ େସ କ�ବ େମା ଶୁଭ କାମନା I 

ଦୁଃଖେର େମାହର େହାଇ अ�ଭୂତ 

gଏ େସ େହାଇବ ମେନ !ଚJତ I 

ସା� �ବନର କରମର ଫଳ 

अଜାଡ଼ିଲ େହବ ପୁତ� ର ମ�ଳ I 

fହ\େଲ ! ଭୁi ପା�!� ମୁହ\ 

ତୁମ अବଦାନ େମା �ବନ ପାଇଁ I 

େହାଇେଲ ! ମୁହ\ ସହସ� ଜନମ 

ପା�!� କ� େଶାଧ ତୁମ ଋଣ I 

!ନ
 କରୁ� ଈଶµର ପୟର 

ସଦଗ
 ମିଳୁ ଆତK ାକୁ ତୁମର I 
ବ�C अଡ଼ିଟ୍ अ�କାରୀ 

କ� ାଟ�ର ନଂ ଟାଇପ୍ ୩ - ୨୦୧ 

ନୂଆ ଏE କେ{� 

ନୂଆପଲy ୀ 

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'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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 ମେହ�� ଗି�େର �ିତ अ�କାଂଶ ମ�ିର ପ�ମ ଶତା�ୀେର 
�ମ�ାଣ େହାଇe{ ଆକାରେର �ୁଦ�  େହାଇeେଲ ସୁ�ା ଏ� ସବୁ 
ମ�ିର Mରତର ପ�ାଚୀନ ମ�ିର �ମ�ାଣ କଳାକୁ ଦଶ�ାଏ ଏଠାେର 
अବ�ିତ ମ�ିର ସବୁ �ଜର �ାପତ'କଳା ଆଧାରେର �ନ}ତା 
େଦଖାm अେନକ ମ�ିରେର ବa�ମାନ ମp ପଜୂା5�ନା 
କ�ଯାଉ� ପ�ାୟତଃ !ଶି� Iବସମାନ-େର ଯଥା ଶିବ�ତ� ୀ, 
ସଂକ� ାm ଓ ପ�ୂ�ମା ଆI Iନମାନ-େର ଏଠାେର ଭ�ମାନ-ର 
�ଡ଼ ପ�ଲ�ିତ େହାଇଥାଏ ମେହ�� ଗି�େର eବା अେନକ 
ମ�ିର ମpରୁ g� ଉେଲy ଖ�ୟ ମ�ିର େହଉଛm; 
୧. ଯୁ�Cିର ମ�ିର 
 ମହାMରତ ଯୁଗେର ପ�ୁପାzବ- ମpେର େଜ'C eେଲ 
ଯୁ�Cିର ଏ� ମ�ିର ମେହ�� ଗି� ଶିଖର अ�ଳେର ନାହ\ ଭୀମ 
ମ�ିରଠାରୁ ଶେହ ମିଟର ଦ�ିଣକୁ ଏହା अବ�ିତ ଏ� ମ�ିରର 
अଧ gେ{ମିଟର ତଳକୁ କୁ�ୀ ମ�ିର अବ�ିତ ଯୁ�Cିର- 
ମ�ିର ଏକ ସରଳ ଚଟାଣ ଉପେର �ମ�ତ େହାଇe{ ଏହା ୧୪ 
ମିଟର ଉ5 ଏ� ମ�ିରର !େଶଷତ�  େହଉ� ଏ� ମ�ିର 
ଚତୁପ�ାଶ��େର ପାଶ�� େଦବତା େକ� ନାହାm ଭୁବେନଶ�ର �ିତ 
ପଶ�ୁ�େମଶ�ର ମ�ିରର ଢା�ାେର ଏ� ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ� 
ମ�ିର ସÈ�ଖର ଷଡ଼ଭୂଜାକାର ପ�ାଚୀର ର�� ମ�ିରକୁ ତ� ୀରଥ 
େଶୖଳୀେର �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ� (େବାଷ, ୧୯୯୨) ଜମିଠାରୁ ଉ5କୁ 

ମେହ�� ଗି�ର ମ�ିରମେହ�� ଗି�ର ମ�ିରମେହ�� ଗି�ର ମ�ିରମେହ�� ଗି�ର ମ�ିର    

i��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ଉଠି ଏହା କ�େମ େକାଣାକାର େହାଇ� ମ�ିର ଶୀଷ�େର अମଳକ, ଏବଂ ଆୟୁଧ 
େଦଖା Iअm g� ଐ
ହାସିକ- ମତେର ଏ� ମ�ିର �ମ�ାଣ अଧାେର ହ\ 
ବ� େହାଇe{ େତଣୁ ଏହାର େକୗଣସି କାରୁକାଯ�' େଦଖାଯାଏ ନାହ\ ଏ� 
ମ�ିରର �ାପତ' ଭୁବେନଶ�ର �ିତ ଶତୃେଘ}ଶ�ର ମ�ିରମାଳା ସହ ସାମ'ତା 
ର�� ଏ� ମ�ିରର �ମ�ାଣ କଳାକୁ ଲ�'କେଲ ଏହା ଷC ଓ ସ�ମ ଶତା�ୀ 
ମpେର �ମ�ାଣ େହାଇeବା ଜଣାପେଡ଼ ମ�ିରେର ijତ ଶିଳାେଲଖେର 
�େଜ��  େfଳ- ନାମ ର�� େଯ ୧୦୧୫ରୁ ୧୦୨୨ ଖ�ୀ�ା� ପଯ�'� ଶାସନ 
କରୁeେଲ େଡାନାଲ୍ ଡ଼ସନ୍ ଏ� ମ�ିରର ଶିଳାେଲଖାକୁ ଏକାଦଶ ଖ�ୀ�ା�ର 
େବାi ଦାG କରm 
୨. ଭୀମ ମ�ିର 
 ପ�ୁପାzବ- ମpେର I�1ୟ Mଇeେଲ ଭୀମ ମେହ�� ଗି� ଶୀଷ�େର 
ଭୀମ- ନାମେର ଏକ ମ�ିର ଭ�ମାନ- ପାଇଁ ର�� अନ' ମ�ିର 
ତୁଳନାେର ଏହା ସାନ ଏବଂ ମାତ�  ୭ ମିଟର ଉ5 g| ଏହା ଏକ !ଶାଳ ମ�ିର 
ପ� ପ�1ତ ହୁଏ ମ�ିରଟି ଚତୁେକ�ାଣୀୟ େହାଇ� ଏବଂ ଏହା ୧୬ ବଗ� 
ମିଟର अ�ଳ ଉପେର अବ�ିତ ଏ� ମ�ିରକୁ ୧୯ ଖz !ଶାଳ ଶିଳାଖzେର 
�ମ�ାଣ କ�ଯାଇ� ସବ��ମ}େର fେ�ଟି ବଗ�ାକାର ପ��ର ର�� 

ଏହାଉପେର अନ' ସବୁ ପଥର ରଖାଯାଇ� ସେବ�ା5 ଶୀଖରେର eବା 
ପ��ର ୩ମି X ୩ମି X ୧.୪ ମିଟର अେଟ ଏହାଉପେର ଚକ� ାକାର େବg 
ର�� ଏବଂ ଶୀଷ�େର अମଳକ ର�� ଏହା ସବୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ 
ଶିଳାଖzେର �ମ�ତ େହାଇ� ମେହ�� ଗି�ର ୧୫୦୧ ମିଟର ଉ5 
�ାନକୁ ଏେତ !ଶାଳ ପ��ର ଖz େକମି
 �ଆଯାଇe{ ତାହା 
ଆ�ଯ�'ର !ଷୟ ମ�ିରେର ମାତ�  େଗାଟିଏ �ାର ର�� ୧.୨ ମିଟର 
ଉ5 ଏବଂ ୩୧ େସମି ଚଉଡ଼ା ଏ� �ାର େଦଇ ମ�ିରେର ପ�େବଶ କ�ବା 
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ସମ�- ପ�େର ସ�ବ ନୁେହଁ ମ�ିର �ତରର ଗଭ� ଗୃହ େଦଢ ମିଟର 
ଚଉଡ଼ା ଏବଂ େଦଢ଼ ମିଟର ଲhର अେଟ ଏ� ମ�ିର अ1ତର କJ� େଶୖଳୀର 
ମ�ିର େବାi ଗେବଷକ ବାେନଜ�ୀ (୧୯୩୦) କୁହm �ଜଗୁରୁ (୧୯୬୦, 
୧୯୮୫) ଏବଂ अନ' େକେତଜଣ ଗେବଷକ ଏ� ମ�ିରକୁ କJ�ର ଗୁ� ଯୁଗର 
ପ�ାଚୀନ ମ�ିର �ାପତ' କଳାର �ଦଶ�ନ େବାi କୁହm ମ�ିରେର ବ'ବହୃତ 
ଶିଳାର ଧାରୁଆ Mଗକୁ େଦjେଲ ତତ୍ କାଳୀନ ମ�ିର �ମ�ାଣ କା�ଗର ମାନ-ର 
!େଶଷତ�  ବୁଝିହୁଏ !ଜୁJ ମା�ବା�ା� ghା ଭୂକ� �ା� g� ଶିଳାଖz 
ଏପାଖ େସପାଖ େହାଇଯାଇeବା େଦଖାଯାଏ ମ�ିରେର ପ�େବଶ କ�ବାପେର 
ଏକ ପତଳା �ାର େଦଇ େସମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାm ଯI େସଇ ପତଳା 
�ାର େଦଇ େକୗଣସି ବ'�ି ବାହାରକୁ ଯାଇପାେର େତେବ େସ ପଣୂ'ାତK ା େବାi 
ମେନ କ�ଯାଏ ମ�ିରେର େକୗଣସି କାରୁକାଯ�' ନାହ\, ghା ପାଶ�� 
େଦGେଦବତା ନାହାm ଜେଣ ଗେବଷକ ରଥ(୧୯୭୭)- अନୁସାେର ଏକା ଏକ 
अସ�ୂ�� ଶିଖର ମ�ିର ମ�ିରଟି ପବୂ� ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କ� ର�� ପ�ତ} ତa� !ଦ୍ 
E ସି େfେଲ- ମତେର ଏ� ମ�ିର ଗ�ାନାଇଟ୍ ପଥରର ଏକ କୁଢ଼ ସହ ସମାନ 
ଏହା ମେହ�� ଗି�ର ଶୀଷ�େର ର�eବା େହତୁ ଏଠାରୁ ଚତୁପ�ାଶ��ର ଦୃଶ' अତ'� 
ମେନାରମ େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରୁ ସେୂଯ�ାଦୟ ଓ ସଯୂ�'ା� अତ'�୍ ସୁ�ର 
େଦଖାଯାଏ 
୩. अଜ�ୁନ ମ�ିର 
 ମେହ�� ଗି�େର �ମ�ତ ପାେ�ାଟି ମ�ିର ପ�ୁପାzବ- ଉେ&ଶ'େର 
�ମ�ତ अଜ�ୁନ- ପାଇଁ �ମ�ତ ମ�ିର ବa�ମାନ ଭଗ}ାବ�ାେର अ� ମ�ିର 
�ମ�ାଣେର ବ'ବହୃତ ପ��ର ସବୁ ଏେଣେତେଣ अ�ବ'� େହାଇ ପଡ଼ି ର�eବା 
େଦଖାଯାଏ g� ଗେବଷକ- ମତେର ଏ� ମ�ିର ଉପେର ଆକ�ମଣ କ� 
M�ିIଆଯାଇ� ଏବଂ ଏହାର ପ��ର ସବୁକୁ ଏଠାରୁ ଦୂରକୁ �ଆଯାଇ� 
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ତଥାପି ପବ�ତ ଶିଖରେର ଏକ अଜ�ୁନ ଗୁÊା ର�eବା କଥା ଶୁଣାଯାଏ 
େ{କକଥାକୁ !ଶ�ାସ କ�େଲ ଏଠାେର ଏକ େକାଟି ଶିବi� ର�e{ 
ବa�ମାନ ମେହ�� ଗି� ପାଦେଦଶେର eବା ବରୁଆ ଗ�ାମେର େଗାଟିଏ 
େକାଟିiେ�ଶ�ର ମ�ିର ର�� େବାଧହୁଏ ମେହ�� ଗି�େର eବା ସମ� ମ�ିର 
�ତେର अଜ�ୁନ ମ�ିର ସବୁଠାରୁ ସୁ�ର e{ ଏବଂ ଏହା ଶତୃ ଆକ�ମଣେର 
M�ିଯାଇeବା େବେଳ ଏଠାେର eବା େକାଟିiେ�ଶ�ର-ୁ ବରୁଆ �ାନା��ତ 
କ�ଯାଇe{ ପେର ପେର େଦବତା !�ନ ଏ� ମ�ିର M�ିଯାଇe{ 
୪. ନକୁଳ ଓ ସହେଦବ ମ�ିର 
 ସବୁଠାରୁ ସାନ ଦୁଇMଇ- ପାଇଁ ମp ଦୁଇଟି ମ�ିର �ମ�ାଣ େହାଇe{ 
ଏବଂ େସମାେନ ମp କାଳର କ�ଳଗ
େର ଭଗ}ାବେଶଷ େହାଇ ର�ଛm 
ବa�ମାନ େସ� ଭଗ} ମ�ିରମାନ-େର ଶିବi� ପଜୂା ପାଉଛm 
୫. କୁ�ୀ ମ�ିର 
 ପ�ୁପାzବ- ମାତା କୁ�ୀ- ଉେ&ଶ'େର ଏକ ମ�ିର �ମ�ାଣ େହାଇ� 
ଯାହା େଗାକେ��ଶ�ର ମ�ିର Mବେର !ଖ'ାତ ମ�ିରର ପାଦେଦଶ ଆଡକୁ ଏକ 
ସମତଳ �ାନେର ଏ� ମ�ିର �ମ�ାଣ େହାଇ� ଏ� ମ�ିରେର ଶିଖର ର�� 
ଏବଂ ଏହା କJ�ର େରଖା େଦଉଳ ଢା�ାେର �ମ�ତ େହାଇ� ଏ� ମ�ିର 

ପ�ିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କ� ର�� ଏବଂ ମ�ିରର େ�ତ� ଫଳ ୩.୭ X 
୩.୭ ମିଟର ଏବଂ ଗଭ�ଗୃହର େ�ତ� ଫଳ ୨.୨୫ X ୧.୨୫ ମିଟର 
ମ�ିରର ପାଶ�� େଦବତା ଗେଣଶ ଦଶମ ଶତା�ୀେର �ମ�ତ େବାi 
କୁହାଯାଏ କାa�େକୟ- ଛ! अ�ମରୁ ଦଶମ ଶତା�ୀ �ତେର 
େହାଇ�  ମ�ିରର ପ�େବଶ �ାରେର ନବଗ�ହ- ମaୂ� 
େଶାMପାଏ ଗେବଷକ ପାଣିଗ�ା�(୧୯୮୧)- अନୁସାେର ଏ� ମ�ିର 
କJ� ମ�ିର �ମ�ାଣ େଶୖଳୀର ପ�ରଥ େଶୖଳୀ अନୁକରଣେର 
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�ମ�ତ ମ�ିରକୁ अନୁpାନ କେଲ ଜଣାପେଡ଼ ଏ� ମ�ିର ପେର ପେର !�ନ}  
�ାନେର ପୁନ�ମ�ାଣ କ�ଯାଇ� अେନକ ଗେବଷକ- ମତାନୁଯାୟୀ ଏ� 
ମ�ିର ପ�ମ ଶତା�ୀେର �ମ�ତ େବାi ଜଣାଯାଏ 
 ମ�ିରେର 
େନାଟି ଶିଖର ର�� ଯଥା �ହା, अନୁ�ହା ଏବଂ କ�କା 
ପାଗ ମ�ିରର ସÈ�ଖ Mଗେର ର�� ପ�େବଶ �ାର ଏବଂ ପୀଢ଼ା େଦଉଳ, 
େରଖା େଦଉଳ ଇତ'ାI ନବଗ�ହ- ମaୂ� ପେର �ାପନ କ�ଯାଇ� ଏବଂ 
େସeେର ବୁ�- ମaୂ�ର ସମିKଶ�ଣ େବୗ� ତ¡କୁ ଦଶ�ାଉ� ମେହ�� ଗି�େର 
eବା ସମ� ମ�ିର ମpେର େକବଳ କୁ�ୀ ମ�ିର ହ\ ଶ�ିପଜୂାର �ଳୀ ଏ� 
ମ�ିରେର �ାପିତ ଶିବi� ଗାଇର କାନ ସଦୃଶ େହାଇeବାରୁ ଏହାକୁ 
େଗାକେ��ଶ�ର େବାi ମp କୁହାଯାଏ 
୬. !�ୁ ମ�ିର 
 ଏ� ମ�ିର ସ�ୂ�� Mବେର ଭଗ}ାବ�ାେର ର�� �କଟ अ1ତେର 
ଏହାର ପୁନନ�ମ�ାଣ କାଯ�' େହଉeବା େବେଳ ଏଠାେର !�ୁ ଓ �ଳମାଧବ- 
ଛ! ଏକ ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ �ାପନ କ�ଯାଇ� ଏ� अ�ାୟୀ ମ�ିରେର 
!�ୁ-ୁ ପଜୂା କ�ଯାଉ� ଏ� ଭଗ} ମ�ିରର ପ�ାଚୀରେର !�ନ}  ପ�କାର 
ଶିଳାେଲଖମାନ ର�� େ{କକଥାେର ଜଣାଯାଏ େଯ ନା�ୟଣ- ମ�ିରକୁ ନ� 
କ�Iଆ ଯାଇe{ gଏ ଏବଂ କାହ\g ଏହା କ�eେଲ େସ !ଷୟେର େକୗଣସି 
ijତ ତଥ' ନାହ\ ମ�ିରର େଖାଦନ କାଯ�' କରୁeବା େବେଳ ଏ� ମ�ିରର 
ଭଗ}ାବେଶଷ ମିJeବା ଜଣା ପଡ଼ିe{ 
 
ମଳୂ ଆେଲଖ' - i��ଜ ପ�ସାଦ अମୁଲ' ପ+ନାୟକ 
Mଷା�ରଣ ଓ ଉପ�ାପନା - ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 ଶ��
 ହସିବା �ଡ଼ି େଦଇe{ େସଇ - େସ Iନ େସ 
େଶଷଥର ହସିe{ - େଯଉଁIନ େମା ହାତଧ� ପf�e{, “କୁହତ, 
ଆମର କଣ େହେଲ ଖୁସି େହବ ତୁେମ - ପୁअ ନା ଝିअ ?” 

 ଠିକ୍ ତା ପରIନ - ଡା�ର େଦଇeବା ସମୟର ଯେଥ� 
ପବୂ�ରୁ େବାଉ ଆସି କ�{, “ବାପେର ତାକୁ ଡା�ରଖାନା େନବାକୁ 
ପଡ଼ିବ, ଏେବ!” 

 ବାହାେର अଝଟିଆ ବଷ�ା - !ଜୁJ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ତାzବ 
େସେତେବେଳ ମଁୁ ସାଧାରଣ g�ଣୀଟିଏ - ନୂଆ େଖାieବା 
ହାଇ~ୁଲେର ଭଲ ସାଇେକଲଟିଏ ! ଦୁË� ାପ' େମା ପାଇଁ 
େକାଉଠୁ ଗାଡ଼ିେଟ ପାଇ!? ତାକୁ ଡା�ରଖାନା େନବାପାଇଁ ? 

 �ତରୁ ଶ��
ର କା� ଶୁଭୁଥାଏ ପାଗଳ ପ� ମଁୁ େଦୗଡ଼ିi 
अଧୀର ବଷ�ାକୁ ଖା
ର ନ କ� ପ�
 ପାଦ ତେଳ ପକାଇବା 
ଆଗରୁ େଥାକାଏ ବଷ�ା େମା ବାଟ ଓଗାଳୁଥାm - ତଥାପି ମଁୁ ହାର 
ମା�ନଥାଏ ��ାେର େଖାଜୁଥାଏ g� େଗାଟାଏ ମିJଗେଲ ତାକୁ 
ହସପିଟାଲ୍ େନ! ବହୁତ ସମୟ ପେର ବୁଢ଼ା �Ìାବା{ଟିଏ 
ମିJ{ !ଚ� ବଷ�ାେର �ଜ ଭ�ା କୁଡ଼ିଆେର !ଶ�ାମ କରୁe{ 
େମାର କ� ଶୁଣି, ଶେହ ଟ-ା ପାଇବା େ{ଭେର େସ ବାହା� 
ଆସି{ 

 �
 ଦୁଇଟା େହବ େସେତେବଳକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନସ�ଂ 

ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା, , , , ଖାi ବଷ�ାଖାi ବଷ�ାଖାi ବଷ�ାଖାi ବଷ�ା    

ମଧୁମିତା ମହାm (ମିତୁ) 
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େହାମର କବାଟ ବାେଡ଼ଇ ବାେଡ଼ଇ େକ� ଶୁଣିେଲ� �Ìାେର େବାଉ ଓ 
अବ�ାେର ନeବା େମା ଶ��
 ତୃ1ୟ gy�କର ୱାଚମ'ାନକୁ େକମି
 େକଜାଣି 
ଆମର ଡାକ ଶୁଣାଗ{ ବାହାେର ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ନାଦେର ମp େସ ଆମ ଡାକ ଶୁଣି 
କବାଟ େଖାi େଦଇe{ 

 ଡା�ର- ପ�ଶ�ମ ପେର ଝିअଟିଏ ଜନK  େହାଇe{ େହେଲ ଜ�Kତ 
ଶିଶୁକୁ େଦjବାପେର ଡା�ର େଘାଷଣା କ�େଦେଲ, “ଏ� ଝିअ ଜନK  ନ 
େହାଇeେଲ, ଭଲ େହାଇଥା�ା ଏମି
କା ଝିअଟିଏ ଏହାର ମାନସିକ अ�ବୃ�ି 
ହୁଏତ ନ େହାଇପାେର....” 

 ଡା�ର- କଥା ଶୁଣିବାପେର ଶ��
 �ରବ େହାଇଯାଇe{ ତା ମୁହଁରୁ 
ହସ i� ଯାଇe{ କାନଫୁଲ, ହାର, ଚୁଡ଼ିେର ସେଜଇ େହାଇ େଦାJେର 
େଶାଇeବା ପା�ବଷ�ର ଝିअକୁ େସ �ନ�େମଷ ନୟନେର fହ\ ର�e{ 

 ଆE ମp ଠିକ୍ େସମି
 ବଷ�ା ଘର ସାମନାେର ଆ³ୁଏ ପାଣି େହ{ଣି 
ଶ��
 େଜାରେର  ¯ାର କ� େମାେତ ଡାକୁe{ ତା କ³ରୁ ଖୁସି ବା� 
େହଉe{ େମାେତ ଆ�ଯ�' {ଗୁe{, ଦଉଡ଼ି ଯାଇei ତା ପାଖକୁ, ହସହସ 
ମୁହଁେର େସ କହୁe{, “ଜାଣିଛ, ଝିअ େମାେତ ମାଆ େବାi ଡାg{”  

 ପା�ବଷ� ବୟ~ା ଝିअ ମୁହଁରୁ ମାଆ ଶ� ଶୁଣିବାପେର ଶ��
 ହସୁe{ 
େହେଲ ତା ଆjରୁ अନବରତ ବଷ�ା ଜଳ ଲହଡ଼ି M�ୁe{ 

अpାପିକା, େଯାଡ଼ା ମ�ଳା ମହା!ଦ'ାଳୟ 
ବେନଇକଳା, େଯାଡ଼ା 

େକ�ୁଝର, ୭୫୮୦୩୮ 
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 ଆମ �ଜ' ଓଡ଼ିଶାେର 
େଦବପଜୂା ସଂ~ୃ
ର େବୖଷମ' 
େଦଖାଯାଏ ପ�େତ'କ ନଗର ସହର 
ଓ ଗ�ାମେର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି 
େଦGେଦବତା- ପୀଠ େଦjବାକୁ 
ମିJଥାଏ ଆମ ବJC ସଂ~ୃ
ର ମକୂସା�ୀ ଏ� ସବୁ ମ�ିର ଓ 
େଦବାେଦG- ପୀଠ ସ�ବତଃ ଏ� ସବୁ ମ�ିର ଓ ପୀଠମାନ- 
ଉପ�ି
 ହ\ ଆମ ଜା
କୁ ଭଗବତ!ଶ�ାସୀ କ� ଗଢ଼ିେତାJ� 
ଓଡ଼ିଶାେର eବା अେନକ ଶ�ିପୀଠ ମାନ- ମpେର ପ�ସି� ପୁରୀ 
Eଲy ା କାକଟପୁର �ିତ ମା ମ�ଳା- ପୀଠ अନନ' ଏ� ପୀଠର 
अ�Cାତ� ୀ େଦG ମା ମ�ଳା ଓଡ଼ିଶାର ଘେର ଘେର ପ� ତ 
ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ} ାଥ- �କଟବa�ୀ େହାଇeବାରୁ ଏବଂ 
ଜଗନ} ାଥ- अେନକ ପଜୂା ସେମତ ନବକେଳବର ସମୟେର ମା’- 
ଭୂମିକା ମା’- ମ�ମାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କ�ଥାଏ 
ପୀଠର अବ�ି
   
 ଆମ �ଜ'ର �ଜଧା� ଭୁବେନଶ�ରଠାରୁ ୬୦ gମି, 
କଟକଠାରୁ ୬୯ gମି, େକାଣାକ�ଠାରୁ ୨୦ gମି ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ 
୫୬ gମି ଦୂରେର ପ�ବା�ତ ପଣୂ'େତାୟା ପ�ାଚୀ ନ�ର ରମ' 
ତଟେଦଶେର କାକଟପୁର अବ�ିତ ଏ� ସବୁ �ାନରୁ ଏଠାକୁ 
େଦୖ�କ अେନକ ବସ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସହଜେର ପହ�ିହୁଏ 
ମ�ିରର ଇ
ହାସ 
 େପୗ�ଣିକ ଉପାଖ'ାନ अନୁସାେର ମା’ ମ�ଳା 
�ପୁର!ଜୟୀ 
!ଶ�ବାନ�ନ, ଲ-ାପ
 �ବଣର ଲ-ାପୁରର अ�Cାତ� ୀ େଦG 

କାକଟପୁର ମ�ଳା ମାକାକଟପୁର ମ�ଳା ମାକାକଟପୁର ମ�ଳା ମାକାକଟପୁର ମ�ଳା ମା    

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
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ରୂପେର ପଜୂା ପାଉeେଲ �ବଣ ପ�ତ'ହ ମା’-ର ପଜୂା5�ନା କ� अତ'� 
ବଳଶାଳୀ ଓ 
�ପୁର!ଜୟୀ େହାଇପା�e{ g| ତାହାର अତ'ାfରେର 

�ପୁରର ସମ� େଦବାେଦG, ମାନବ, ଯ�, ଗ�ବ� ଆI अ
C େହବାରୁ ମା’ 
ମ�ଳା अସ|� େହେଲ ଉ� ସମୟେର ଦଶରଥନ�ନ ମଯ�'ାଦା ପୁରୁେଷାaମ 
ପ�ଭୂ ଶ�ୀ�ମଚ��  �ଜର ପତ} ୀ ସୀତା-ୁ ଉ�ାର କ�ବାପାଇଁ େଦG-ୁ ପଜୂା ଓ 
�ୁ
 କେଲ ତା-ର ପଜୂା ଓ �ୁ
େର ସ|� େହାଇ େଦG ମା’ ମ�ଳା �ଜର 
ଆଶୀବ�ାଦ �ବଣଠାରୁ ପ�ତ'ାହାର କ�େନଇ �ମଚ��-ୁ !ଜୟୀ େହବାର अଭୟ 
ଆଶୀବ�ାଦ ପ�ଦାନ କ�eେଲ ଫଳେର ଯୁ�େର �ମ !ଜୟୀ େହେଲ ଓ �ବଣ 
�ହତ େହ{ 
 ମା’ ମ�ଳା 
ସିଂହଳେର अବ�ାନ କ� 
ପEୂତା େହଉeେଲ ଥେର 
ଦ�ବାମନ ସାହୁ ନାମକ 
ଜେଣ ସାଧବ ବଣିକ ସିଂହଳ 
(ବa�ମାନର ଶ�ୀଲ-ା) 
�ୀପରୁ େବାଇତେର 
ମା’-ର ଏକ !ଗ�ହକୁ 
ସାeେର ଆଣି ପଣୂ'େତାୟା 
ପ�ାଚୀ ନ� କୂଳେର ଏକ �ାନେର ମ�ିରଟିଏ �ମ�ାଣ କ�ଇ ପଜୂା5�ନା କ�ବାକୁ 
{ଗିେଲ ମା’- ନାମାନୁସାେର େସ� �ାନର ନାମ ମ�ଳାପୁର େହାଇe{ 
 ସମୟକ�େମ େସ� �ାନର ଜନବସ
 େ{ପ ପାଇe{ ଏବଂ ମା’- !ଗ�ହ 
ପ�ାଚୀ ନ�ର अତଳ ଜଳ�ଶିେର अେନକ Iନ ପଯ�'� �ମଗ} ର�େଲ 
�ଘ�କାଳ अ
କ� ା� ପେର ଉ¯ଳର ମହା�ଜ ବ�ହେକଶରୀ ତା-ୁ ପ�ାଚୀ ନ� 
ଗଭ�ରୁ ଉ�ାର କ� ବa�ମାନ अବ�ିତ ଏ� ଭବ' ମ�ିରର �ମ�ାଣ କ�ଇ 
अ�Cାନ କ�ଇeେଲ େସ� ସମୟଠାରୁ ଆE ଯାଏଁ ମା ମ�ଳା 
କାକଟପୁରଠାେର ପEୂତା େହାଇ ଆସୁଛm 
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େବଢ଼ା ପ�କ�ମା 
 ମ�ିରର େବଢ଼ା ପବୂ�-ପ�ିମ Iଗେର 
୧୬୦ ଫୁଟ ଲh ଓ ଉaର-ଦ�ିଣ Iଗେର 
୧୩୧ ଫୁଟ ଲh अେଟ ପ�ାଚୀରର ଉ5ତା 
୧୨ ଫୁଟ अେଟ ମ�ିରେର ପ�େବଶ େହତୁ 
ଚତୁଦ�ଗେର fେ�ଟି �ାର ର�� ପ�ାଚୀର 
ମpେର େ�ଷଶାଳା, अ �ା ପହz, ଜଗେମାହନ, !ଶ�ାମଶିଳା, ସଯୂ�'ପଜୂା 
ମzପ, ନାଟ' ମzପ, ଶ�ୀ ଜଗନ} ାଥ ମ�ିର, େଦବସ}ାନ ମzପ, ମ�ିର 
କାଯ�'ାଳୟ, �ପ ଓ ଶୁÍ େMଗ େଦାକାନ ଆI ର�� 
ମା’- େଦୖ�କ ପଜୂା�
  
 ପ�
Iନ ବ� ାହK  ମୁହୂa�ରୁ ମp�ତ�  ପଯ�'� ମା’-ର େକେତକ �
 ���� 
ସମୟେର ସ�ାଦନ କ�ଯାଇଥାଏ େସ� �
 ଗୁଡ଼ିକ େହ{ ; 
 ମୁଖ ପ��ାଳନ, ମ�ଳ ଆର1, ସ}ାନ ଓ ପ�ାତଃ େବଶ, अଳ-ାର {ଗି, 
ଫୁଲ ଚ�ନ ଓ ମହାପ�ସାଦ {ଗି, ଆଲଟ fମର େସବା, ବଲy ଭ ଧପୂ, ସକାଳ 
ଧପୂ, I�ପହର ଧପୂ, ଭअzଧପୂ, Iବା ପହଡ଼ �
, ସ�'ା େବଶ, ସ�'ା ଆଳ1, 
Mଗବତ ପାଠ, �ତ� ୀ ଧପୂ, ବଡ଼ସିଂହାର ଧପୂ ଓ �ତ� ୀ ପହଡ଼�
 
 !.ଦ� . : ପ�େତ'କ ଧପୂ ପେର ମା’-ର ତାh�ଳ {ଗି ଓ अବକାଶ େସବା 
େହାଇଥାଏ 
ମା’-ର ବାଷ�କ ପଜୂା�
 
 ମା’- ପୀଠେର ବଷ�ସା� अେନକ ଉ�ବ ପାଳନ େହାଇଥାଏ ମାସ 
अନୁଯାୟୀ େସ� ସବୁ ପଜୂାପବ�ାଣୀର ତାiକା �ମ}େର ପ�ଦାନ କ�ଗ{ 
େବୖଶାଖ ମାସ - ଚ�ନ ଯାତ� ା 
େଜ'C ମାସ - େଦବସ}ାନ ପ�ୂ�ମା 
ଆଷାଢ଼ ମାସ - େକୗଣସି ପଜୂାପବ� ନାହ\ 
ଶ�ାବଣ ମାସ -  ତା{ଗି ପବ�, ଝୁଲଣ ପବ�, ଗହK ା ପବ� 
Mଦ� ବ ମାସ - ଜନK ା�ମୀ, କାଳୀୟ ଦଳନ ଏକାଦଶୀ, ସ�ପୁରୀ अମାବାସ'ା, 
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ଦୁଗ�ାଶୟନ अ�ମୀ, ସୁ�ଆଁ, ଇେ�� ା�ବ ପ�ୂ�ମା 
ଆଶି�ନ ମାସ - ପାବ�ଣ ଓ କାa�କ ପ�ୂ�ମା 
!.ଦ� . : ପାବ�ଣ ସମୟେର ପ�
ପଦାଠାରୁ 
ନବମୀ ପଯ�'� ମା’-ର !�ନ}  େବଶ 
େହାଇଥାଏ, ଯଥା ; 
ପ�
ପଦାଠାରୁ ଚତୁଥ�ୀ ପଯ�'� - 
ପାଦ{ଗି େବଶ 
ପ�ମୀ - 1ର {ଗି େବଶ 
ଷCୀ - କା
ଖପ�ର େବଶ 
ସ�ମୀ - ସିଂହବା�� େବଶ 
अ�ମୀ - ମ�ଷାମ&�� େବଶ 
ନବମୀ - ମହାସରସ�1 େବଶ 
କାa�କ ମାସ - �ପାବଳୀ, अଁଳା ନବମୀ, କାa�କ ପ�ୂ�ମା 
ମାଗ�ଶୀର ମାସ - ପ�ଥମା�ମୀ, େଘାଡ଼{ଗି 
େପୗଷ ମାସ - ପ�i େMଗ 
ମାଘ ମାସ - ମକର େବଢ଼ା ପ�କ�ମା, ବସ� ପ�ମୀ, अଗ}�'�ବ 
ଫାଲ୍ ଗୁନ ମାସ - ଶିବ�ତ� ୀ, ଫଗୁ ଦଶମୀ, େଦାଳ େMଗ, ଫାଲ୍ ଗୁନ ପ�ୂ�ମା 
େଚୖତ�  ମାସ - ମ�ଳବାର ପାJଯାତ� ା, େନେତ� ା�ବ, ପାଟୁକା ନାଚ, କାJକା ନାଚ, 
ଯମୁନା ସ}ାନ, େମଲଣ ଯାତ� ା ଓ ମଧୁ ପାବ�ଣ 
 !.ଦ� . : ପାJ ଯାତ� ାର ପ�ମ ପାJକୁ ଝାମୁଯାତ� ା କୁହାଯାଏ ଏ� ପ�ମ 
ପାJ ବା େଶଷ ପାJଟି ପ�ାୟତଃ େବୖଶାଖ ମାସେର ପଡ଼ିଥାଏ ଯI ଏ� େଶଷ 
ପାJଟି େଚୖତ�  ମାସେର ପେଡ଼ ତା େହେଲ ଏହାକୁ ବାରୁଣୀ ଯାତ� ା େବାi 
କୁହାଯାଏ 
କ�ମଶଃ... 
 
କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
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 �
 ସକାଳୁ ବାରzାେର ବସି ଘର ପାଖର ଖୁtା ଗଛଟିକୁ 
fହ\ ର�ଥାm अେଶାକ ବାବୁ ତା- �ବନ ଏବଂ ଏ� ଜ���� 
ଗଛଟି ମpେର େକେତ େଯ ସାମ�ସ' ଆE ଏ� ପ�ଣତ 
ବୟସେର अବସରପ�ା� କ��ଲ अେଶାକ୍ ମିତ�  ସ�ୂ�� ଏକା 
ଏବଂ େ�ଗୀ, ଠିକ୍ ଏଇ ଗଛ ଭJ ସା�େର େକବଳ ତା- 
କୁକୁର ଟାଇଗର୍ ଆଉ fକର ଦାମୁ अେଶାକ ବାବୁ ଋଗ୍ ଣ 
ଗଛଟିର �ତ �ାନଟିକୁ fହ\ ର�eେଲ ଋଗ୍ ଣ େହେଲ ମp ଆE 
! ଟିେକ �ଇ ପାଇଁ େ{େକ ତା ତେଳ ଠିଆ େହାଇଯାଆm g| 
ତା’ର �ତ ଉପେର କାହାର ଦୃ�ି ପେଡ଼� ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ 
ଉପfର କ�eେଲ ହୁଏତ ଆE ତା’ର अବ�ା अନ' g� 
େହାଇଥା�ା ଠିକ୍ ତା’ପ� େମା �ତରର �ତ ! अ
 ଗୁରୁତର 
େହାଇଗ{ଣି ଆଉ ତା’ର ଉପfର g� ନାହ\ ଏମି
 Mବୁ Mବୁ 
ହଠାତ୍ pାନ ଭଗ} େହ{ ଦାମୁ କାକାର ଡାକେର f’କପ୍ ଟିକୁ �ଜ 
ହାତକୁ େନଇ ପୁଣି �ଜ େଚତନା �ଇଜକୁ େଫ�ଗେଲ अେଶାକ 
ବାବୁ 

 ବୟସର अଶିଟି ବସ� अ
କ�ମ କ�ସା�େଲଣି େସ 
େହେଲ େସ େକେବ ଏମି
 ଏକା ନeେଲ Iନe{ ଘର «ୀ 
ଛୁଆପି{- େକାଳାହଳେର ଭ� ଉଠୁe{ �ଜ �ବନର 
अ��ା�କ ବୟସ େସ େଦଶ ପାଇଁ େଦଇଛm अେନକ କ� 
ସ�ଛm ଗୁJ ମp ଖାଇଛm େହେଲ ହା�ବା େକେବ 

ପ�ଣତ ବୟସପ�ଣତ ବୟସପ�ଣତ ବୟସପ�ଣତ ବୟସ    

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ଶିjନାହାm ଏେବ g| अବ�ା ବଦJ ଯାଇ�, ବୟସ ଗଡ଼ିଗ{ଣି, େହେଲ 
अଭ'ାସ ଯାଇ�, ହା�ବା େସ ଏେବ ! ଜାଣିନାହାm M!eେଲ अବସର 
େନଇଯିବାପେର �ଜର �ବନର ବାg ସମୟ �ଜ ପ�ବାର ପାଇଁ ଉ�ଗ� 
କ�େଦଇ ଶାmେର �ବନ !େତଇେବ, େହେଲ େଦଶ େସବା କରୁeବା େବେଳ 
ଶଯ'ାସାୟୀ େହାଇ ସହଧମ�ଣୀ fiଗେଲ ଆର ପା�କୁ ଆଉ ପୁअ ଝିअ �ଜ 
�ଜ ଘର ପ�ବାର ଓ ଭ!ଷ'ତକୁ �ା� େଦଇ ଦୂେରଇ fiଗେଲ େକେତ 
Iନ �ଜ ପୁअ ପାଖେର ର�eେଲ अବଶ', େହେଲ ସମୟ�ଘ�tେର ବ�ା 
�ବନକୁ େନଇ େସ ବ��େର ର�ବା ତା- ପ�େର ସ�ବ େହ{ନାହ\, େତଣୁ 
େଫ� ଆସିେଲ �ଜ ଗଁାକୁ अବଶ' ଏ�ପ� ଏକ �Ëaି ପଛେର e{ ତା-ର 
ହୃଦେବାଧ, ତା- ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଖେର େଯମି
 ସମୟ ନe{ େସମାେନ 
େଯେତେବେଳ ବଢୁeେଲ େସେତେବେଳ अେଶାକ ବାବୁ େଦଶପାଇଁ ବ'� 
ର�eେଲ, ହୁଏତ େସଇeପାଇଁ େସମାନ- ପିତା- ପ�
 େକୗଣସି ଆ!ଳତା 
ନe{ ମନେର େସ ପାଲଟି ଯାଇeେଲ ଜେଣ अେ{ଡ଼ା ମଣିଷ ଏeପାଇଁ େସ 
େକେବ ! କାହାକୁ େଦାଷୀ େବାi ମେନ କ�ନାହାm ପି{ମାେନ अକାେଳ 
ସକାେଳ େଫାନ କରm, େବେଳ େବେଳ ଗଁା ଘର ଜମିବାଡ଼ି କଥା ମେନ ପଡ଼ିେଲ 
Iେନ ଦୁଇIନ ପାଇଁ ଆସି ପୁଣି େଫ� ଯାଆm 

 ସବୁIନ ସକାଳର େସଇ ଏକା ଦୃଶ' अେଶାକ ବାବୁ ଶଯ'ାତ'ାଗ କ� 
ଏଇ ବାରzାେର ବସି େସଇମି
 େସଇ ଗଛକୁ fହ\ ର�ଥାm ତା-ର 
Mବନାକୁ େକେବ ! ବାଧା େଦଇନାହାm ଦାମୁକାକା, ସ�ପ�ଣେର ଆସି ‘ବାବୁ 
ପାଣି ଗରମ େହାଇଗ{’ େବାi କ�େଦଇ େଫ� ଯାଉ ଯାଉ ପ�ଚz ଶ�େର େସ 
ଥ� ଉଠି{ ପ� ମେନ କେଲ ବାହାର ବାରzା ସାମନାେର eବା ଗଛଟା 
ଆମଳୂ ଉପୁଡ଼ିଯାଇ ପଡ଼ିଗ{ अେନକ ବଷ� େହ{ ଏମି
 ଠିଆ େହାଇe{ 
େଦଖୁ େଦଖୁ ଘର ସାମନାେର ଜନଗହJ {ଗିଯାଇe{ ଆହା ଚୁ ଚୁ େହଉeେଲ 
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g� ଆଉ g� କହୁeେଲ ଭଲ େହ{ ପଡ଼ିଗ{ େସମି
େର ! କାହାର 
େକୗଣସି କାମେର ତ ଆସୁନe{ େକେତIନ ଆଉ ଏମି
 ମ{େଦହକୁ େନଇ 
ଠିଆ େହାଇଥା�ା ଏମି
 अବ�ା େଯ େକୗଣସି କାମେର ! {ଗିବ�  

 ସମ�- अେଗାଚରେର ଟାଇଗର େଜାରେର ଭୁgବାକୁ ଆର� 
କ�େଦଇe{ ଟାଇଗରର ଭୁgବା ଶୁଣି ପଛକୁ ବୁi fହୁଁe{ ଦାମୁକାକା 
ଆ�ମ େଚୟାର ଉପେର ପଡ଼ିର�e{ अେଶାକ ବାବୁ- �େ�ଜ ଶରୀର, ତେଳ 
ପଡ଼ିe{ ସଦ' େଦଇଯାଇeବା f କପ ଏେଣେତେଣ M�ିଭୁ�ିଯାଇ 

 ବା�ାେ{ର, କ��ାଟକ 
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 ୧୮୯୨ ମସିହାେର, କଟକ ଠାେର ଏକ ବ�ୀୟ ସÏା� 

ପ�ବାରେର अଶିµ�କୁମାର- ଜନK  ତା- ପିତା- ନାମ अ�ୟ 

କୁମାର େଘାଷ ଓ ମାତା- ନାମ ସୁ�ରମଣି େଘାଷ ପିତାମହ 

‘ଉ¯ଳ �ପିକା’ର ସଂପାଦକ େଗୖାରୀଶ-ର �ୟ, ମାମଁୁ ପ�ଖ'ାତ 

ନାଟ'କାର �ମଶ-ର �ୟ अଶିµ�କୁମାର f� ଭଉଣୀ ଓ f� 

Mଇ- ମpେର eେଲ େଜ'C ତା-ର ସମ�  Mଇଭଉଣୀ- 

ନାମ େହ{ - ଶରତ କୁମାର, କାa�କ କୁମାର (ପ�ଖ'ାତ 

ନାଟ'କାର), अସିତବରନ, ସେ�E�, କୁମୁI�, gରଣବାଳା 

ଏବଂ �ରଣKୟୀ ପିତା କଟକେର ସିର�ାଦାର fgରୀେର �ଯୁ�ି 

େହାଇeେଲ ତା-ର �ାୟୀ ଘର କଟକର ସନ୍ସାଇନ ପଡ଼ିଆ 

ପାଖେର अବ�ିତ e{ ମାତ�  ତା- ପବୂ�ପୁରୁଷ ବ��ମାନରୁ 

ତାzୁଆ ଇେ�ଟ� ଜମିଦାରୀ ବୁଝିବାକୁ ଆସିeେଲ 

अଶିµ�କୁମାର- ପ�ବାର କଟକଠାେର ବସବାସ କରୁଥବାରୁ 

ତା-ର ବାଲ'ଶି�ା କଟକଠାେର ଆର� େହାଇe{ ~ୁଲ ଶି�ା 

ପେର ସଫଳତାର ସ�ତ  େରେଭନ୍ ସା କେଲଜରୁ ଏଫ. ଏ. ପାସ୍ 

ପେର କiକତାର !ଦ'ାସାଗର କେଲଜେର !.ଏ. େଶ�ଣୀେର 

େଯାଗ େଦେଲ g| ବାରhାର ସµା�'ହା� େହବାରୁ ପୁଣି 

େରେଭନ୍ ସା କେଲଜକୁ େଫ� ୧୯୧୪ ମସିହାେର  !.ଏ. ପାସ 

କେଲ େସ� ବଷ� ପିତା-ର !େୟାଗ େହବାରୁ ପ�ବାର 

ନାଟ'Mର1 अଶି��କୁମାରନାଟ'Mର1 अଶି��କୁମାରନାଟ'Mର1 अଶି��କୁମାରନାଟ'Mର1 अଶି��କୁମାର    

अpାପିକା ର�ିତା ପାତ�  
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 ସ�ାJବାର ଦାୟିତµ ତା- ଉପେର ପଡ଼ି{ ଫଳେର ସ}ାତେକାaର 

ପାଠପଢ଼ା अଧାରୁ �ଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାp େହେଲ ପରବa�ୀ ସମୟେର ଘେ�ଇ 

Mବେର, ପାଟନା !ଶµ!ଦ'ାଳୟରୁ ଗଣିତେର ଏମ.ଏ. ପାସ କେଲ  ୧୯୩୬ 

ମସିହାେର 

 f� ଭଉଣୀ ଓ f� Mଇ- ମpେର अଶିµ� କୁମାର eେଲ େଜ'C, େତଣୁ 

ପ�ବାରର ସମ� ଦାୟିତµ  ତା- ଉପେର ପଡ଼ିବା ସ�ାM!କ ପ�ବାର 

ସ�ାJବା ଓ ଆଥ�କ !ପଯ�'ୟ ମpରୁ �ଜକୁ ର�ା କ�ବାକୁ ଯାଇ େସ ମାସିକ 

ଷାଠିଏ ଟ-ା େବତନେର କଟକର େସମିନାରୀ ~ୁଲେର ଶି�କ Mବେର େଯାଗ 

େଦେଲ ବଷ�କ ପେର ଆସିେଲ ପ'ାରୀେମାହନ ଏକାେଡ଼ମୀକୁ �ଜର କa�ବ' 

ପ�ୟଣତା ଓ  �ତ�  ବ�ଳତା ପାଇଁ େସ ସମ�-ର ପି�ୟ eେଲ ୧୯୧୬ 

ମସିହାେର, କଟକର ବ�ଜେମାହନ �ୟ- କନ'ା gରଣବାଳା- ସ�ତ 

अଶିµ�କୁମାର- !ବାହ ସଂପନ}  େହ{ अଶିµ�କୁମାର �ବ� େଲj{ େବେଲ 

��ଶ େହବାକୁ ପେଡ଼ କାରଣ अଶିµ�କୁମାର  େକୗଣସି ଆତK �ବ� ghା �ଜ 

!ଷୟେର !େଶଷ g� େଲj ଯାଇ ନାହାm ନରହ� ନାୟକ- ‘अଶିµ�କୁମାର 

େଘାଷ’ ଓ କାa�କ କୁମାର େଘାଷ- ‘ଓଡ଼ିଶାର ର�ମ� ଓ େମା ନାଟ �ବନ’ 

ପୁ�କ ଦୁଇଟିରୁ ତା- �ବ� ସଂପକ�େର g� ଉପାଦାନ େଦjବାକୁ ମିJଥାଏ 

ଡ଼. अ�ତା େବେହ� ତା- ଗେବଷଣା ପୁ�କ ‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟ' ସା�ତ'େର 

ସମାEକ େଚତନା ଓ अଶିµ�କୁମାର’େର କ�ଛm, “ତା- ବ'�ିଗତ �ବନର 

अ�କାଂଶ Iଗ ଏଯାବତ अନୁଦ୍ ଘାଟିତ, କାରଣ େକୗଣସି ଗେବଷକ ତା- �ବ� 

େଲj ନାହାm େତଣୁ ତା-ର ବ'�ିଗତ Mବାେବଗ ସଂପକ�େର ସଠିକ g� 

େଲjବା अସ�ବ, କ�େଲ अତୁ'�ି େହବ ନାହ\ ।”(୧) 
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अଶିµ�କୁମାର- ନାଟ'�ବନ:- 
 ‘ଉ¯ଳ �ପିକା’ର ସୁେଯାଗ' ସଂପାଦକ େଗୗରୀଶ-ର �ୟ eେଲ 

अଶିµ�କୁମାର- अଜା େତଣୁ  େଶୖଶବ କାଳରୁ अଜା େଗୗରୀଶ-ର-ର ପ�Mବ 

ତା- ଉପେର ପଡ଼ିବା ସ�ାM!କ ଏକଥା �େଜ अଶିµ�କୁମାର ସµୀକାର କ� 

କ�ଛm - “...ମେନ ପଡୁ� େସIନର କଥା - ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଦଶହ�  

f�Iନ କାଳ େମା अଜା ପାେଖ ମଜiସେର ବସିବସି ଯାତ� ା େଦj! - �
�, 

�
� ପା�ଯିବ ଆjର ପଲକସୁଧା ପଡ଼ିବ ନାହ\ ବ�ଳା ଯାତ� ା ବା 

ନାଟକା�ନୟ େଦj ଆସି! ଏବଂ ତା� �ୟା अବଲhନେର ଦୃଶ' ଓ ସଂଳାପ 

ସଂେଯାଜନା କ� ନାଟକଟିଏ ଗଢ଼ି ପକାଇ!” (୨) ଏତଦ୍ ବ'1ତ ବ�ୀୟ 

ନାଟ'କାର I�େଜ��{ଲ- ଦµା� ପ�M!ତ େହାଇ अଶିµ�କୁମାର ନାଟକ ରଚନା 

କ�eେଲ କାରଣ ତ¯ାଳୀନ ସମୟେର େକତକ ବ�ଳା ନାଟକ ବା ବ�ଳାରୁ 

अନୂIତ ନାଟକ ଓ ଇଂେର� ନାଟକ अ��ତ େହଉe{ ନାଟ'କାର- 

ମାତୃMଷା ବ�ଳା େହାଇeବାରୁ ବ�ଳା ନାଟ'କାର-  ଦµା� ପ�M!ତ େହବା 

ସ�ାM!କ �ତ�  eବାେବେଳ େସ ପ�ଥମ ନାଟକ ‘ଭୀଷK ’ (୧୯୧୧) େଲjeେଲ 

କେଲଜ ଡ� ାମାଟିକ େସାସାଇଟ ଏ� ନାଟକକୁ ମ�� କ�e{ ପରବa�ୀ 

ସମୟେର ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ ନାଟକ େଲjେଲ ‘େସଓE’ ଓ ‘ସା!ତ� ୀ’ ୧୯୧୯ 

ମସିହାେର ‘େସଓE’ ନାଟକ अ��ତ େହାଇe{ କଟକ େମଡ଼ିକାଲ �ତ� - 

ଦµା� ଏ� ନାଟକର अ�ନୟ अବସରେର ବ�ଳାର ବନମାଳୀ ପ
- 

ସଂ§ଶ�େର अଶିµ�କୁମାର ଆସିeେଲ ପ
- ମୃତୁ' (୧୯୨୫) ପଯ�'� ଉଭୟ- 

ଘ�� ସ�କ� e{ अଶିµ�କୁମାର ବହୁ ର�ମ� ସ�ତ ସଂଶି¸� eେଲ �ଜ 

ଉଦ'ମେର ‘ବାସ�ୀ eଏଟସ�’ ପାଟ� ଗଢ଼ିeେଲ େହମ� କୁମାର ଦାସ ତା- 

‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର !କାଶଧା�’ (Iµ1ୟ ଖz) ପୁ�କେର अଶµ�କୁମାର- ଓଡ଼ିଆ 
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ନାଟକ ପ�
 eବା ଆ��କତା ସ�କ�େର କ�ବାକୁ ଯାଇ େଲjଛm - “ଆଧୁ�କ 

ଓଡ଼ିଆ ନାଟ' ସା�ତ'େର अଶିµ�କୁମାର-ୁ ଏ� କାରଣରୁ ଏକ ସKରଣୀୟ ନାମ 

େବାi କୁହାଯିବା ଉ ତ େଯ, !ଂଶଶତା&ୀର Iµ1ୟ ଦଶକଠାରୁ ଆର� କ� 

ମୃତୁ' ପଯ'� େସ �ରବsିନ}  Mବେର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପାଇଁ  �ା କ� 

ଯାଇଛm େକେତେବେଳ ନାଟକ େଲjଛm, େକେତେବେଳ ମ� ପ�fଳନା 

ଦାୟିତµ ଗ�ହଣ କ�ଛm ତ େକେତେବେଳ ନାଟକ �େ&�ଶନାର Mର େନଇଛm, 

ଏସବୁ କ�ଛ� ବ'�ିଗତ ସୁଖ ସµଛ�ର ବଦଳେର �ଘ� अ��ଶତକ ଧ� 

ଓଡ଼ିଶାର ମ��ବନ ସ�ତ ତା-ର ସଂପୃ�ି” (୩) ପରବa�ୀ ସମୟେର 

ବନମାଳୀ ପ
- ମୃତୁ' ପେର ବା�ା�� ମହାପାତ� - ଠାରୁ ବ�ଳା eଏଟସ� 

gଣିeେଲ ଏବଂ ବନମାଳୀ ପ
- ସK »
 ଓ ଶ��ା ସµରୂପ ତାର ନାମ ରjeେଲ 

‘ବନମାଳୀ ଆଟ� eଏଟର’ ଏ� eଏଟରଟି fie{ ୧୯୩୬ ମସିହା ପଯ�'� 

େସ !କ�ମ eଏଟର ନାମେର ଏକ �ାୟୀ ର�ମ� ପ�
�ା କ�ବା ପାଇଁ େଚ�ା 

ମp କ�eେଲ, େସeପଇଁ ଜୟପୁର ମହାରଜା ୧୦,୦୦୦ ଟ-ା େଦବାପାଇଁ 

ପ�
ଶ��
 େଦଇeେଲ ମାତ�  ଟ-ା ପାଇେଲ ନାହ\, କାରଣ େକ� ଜେଣ ତା- 

ନାମ କ� ମହା�ଜା- ଠାରୁ ଟ-ା େନଇଯାଇeେଲ ପରବa�ୀ ସମୟେର  

ପୁରୀେର अ��ପ�ୂ� ା (ଏ) ଗ��ପ ନାମେର �ାୟୀ ର�ମ� ପ�
Cା କେଲ ଏଥପାଇଁ 

ତ¯ାଳୀନ ପୁରୀମଠ ମହ�- अବଦାନ ର�ଥ{ େସ ବଡ଼ଦାz ଉପେର 

େଗାଟିଏ 
�ମହ{ େକାଠା ଏ� ର�ମ� ପ�
Cା �ମେ� �ଡ଼ି େଦଇeେଲ 

अଶିµ�କୁମାର- ବହୁ ନାଟକ ଏହା ର�ମ�େର अ��ତ େହାଇe{ ଫଳେର 

ଏ� ର�ମ� ତା-ୁ ଖୁବ୍ େ{କପି�ୟତା ଆଣି େଦଇe{ ଏତଦ୍ ବ'1ତ ତା- 

ନାଟକ କiକତାର �ାର eଏଟସ� ଓ ମନେମାହନ eଏଟସ� ଦµା� ମp अ��ତ 

େହାଇe{ �ଘ� अ��ଶତକ ଧ� ଓଡ଼ିଶାର ମ��ବନ ସ�ତ ତା-ର �!ଡ଼ 



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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ସଂ�ୃ�ି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଏକ ନୂତନ �ବନ େଦଇe{ କ�େଲ अତୁ'�ି 

େହବନାହ\ 

 ସମୟକ�େମ େସ ପ'ାରୀେମାହନ ଏକାେଡ଼ମୀେର ପ�ଧାନ ଶି�କ 

େହାଇeେଲ ୧୯୩୨ ମସିହାେର ପ'ାରୀେମାହନ ଏକାେଡ଼ମୀ ପ�fଳନା କମିଟି 

ସହ अେମଳ େହବାରୁ fgରୀ େସ �ଡ଼ିeେଲ ପରବa�ୀ ସମୟେର େସ 

କiକତା ଆସି ହ�ନାଥ ହାଇ~ୁଲେର ପ�ଧାନଶି�କ ର�େଲ, ୧୯୩୬ 

ମସିହାେର େସ କiକତା ଆକାଶବାଣୀେର ଓଡ଼ିଆ ସhାଦ ପଢ଼ୁeେଲ ୧୯୪୨ 

ମସିହାରୁ ୧୯୪୩ ମସିହା ପଯ�'� କiକତା ଆକାଶବାଣୀରୁ ପ�ସା�ତ ଓଡ଼ିଆ 

କାଯ�'କ�ମ ପାଇଁ अେନକ ଏକା-ିକା ଓ ସଂ�ି�  ତ�  େଲjeେଲ କଟକେର 

अବ�ାନ ସମୟେର କଟକ େବତାରେକ��  ପାଇଁ ମp େକେତକ େବତାର ନାଟକ 

େଲjeେଲ अଶିµ�କୁମାର- କମ�ମୟ �ବନର अବଦାନ େକବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ  

ନୁେହଁ ସମଗ� Mରତବାସୀ ପାଇଁ e{ ଗବ� ଓ େଗୖାରବର !ଷୟ ଓଡ଼ିଆ 

Mଷାସା�ତ' ପାଇଁ ତା-ର  अବଦାନ ପ�ଶଂସ�ୟ ଡଃ େହମ� କୁମାର ଦାସ 

ତା- ପୁ�କ “ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର !କାଶ ଧା�”(Iµ1ୟ ଖz)େର अଶିµ�କୁମାର- 

ନାଟ'ସା�ତ' ସ�କ�େର ମତେଦଇ େଲjଛm - “ଆଧୁ�କ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର 

ପ�ଥମ ପ�ଯ'ାୟେର ନାଟକ େ�ତ� େର ଏ� େଯଉଁ अMବ ପ�i�ିତ େହ{, 

ତାହାକୁ ଦୂରକ� େସeେର ଓଡ଼ିଆ ଜା
ର ଯଥାଥ� ପ�ାଣ ସaାଟିର ପ�
Cା 

କ�ବା �ମେ� ଯିଏ ପ�ଥେମ ଆ��କତା Mବେର ପ�ଯତ}  କ�eେଲ, େସ 

େହଉଛm ନାଟ'Mର1 अଶିµ�କୁମାର  େଘାଷ” (୪)  

 ସମାଜ ସଂ~ାର, ଜା
ୟତାେବାଧ, ଧାମ�କ Mବନା ତା- ନାଟକର ମୁଖ' 

ଉେ&ଶ' e{ ୧୯୧୫ ମସିହାରୁ ନାଟ'ରଚନା ଆର� କ� ୧୯୬୨ ମସିହା 

(अଥ�ାତ୍ ମୃତୁ' ପଯ'�) �ଘ� ଚଉ�� ବଷ� କାଳ େସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲj 
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�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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କ� ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'କୁ ପ�ପୃ� କ�eେଲ ୧୯୬୦ ମସିହାେର ହୁଗୁJ�ିତ 

ବାସଭବନକୁ ଆସି େଶଷ �ବନ अ
ବା�ତ କେଲ େସ ୨୧-୦୫-୧୯୬୨ 

ମସିହା ବୁ�ପ�ୂ�ମା Iନ ଇହଧାମରୁ !ଦାୟ େନେଲ ସତ ମାତ�  ସା�ତ' 

ଆକାଶେର େସ  ରIନ ଏକ ଉ¬µJତ ତାରକା ପ� ପ�େତ'କIନ ଝଲସି 

ଉଠୁeେବ, ଏeେର ସେଦହ ନାହ\ 

ପ�ଶଂସା ଓ ସÈାନ 
 ନାଟ'Mର1 अଶିµ�କୁମାର ଉପନ'ାସ େଲjeେଲ ମp ଜେଣ ନାଟ'କାର 

Mବେର ସୁଖ'ା
 अଜ�ନ କ�ଛm ଜେଣ ବ�ୀୟ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲj କ� 

ସୁପ�
Cିତ େହବା ଓ ତା-ୁ ‘ନାଟ'Mର1’ Mବେର ସÈା�ତ ଓ ପ� ତ 

କ�ଇବା ବଡ଼ କୃତ�ତାର !ଷୟ    

 ନାଟକ ପାଇଁ ଜେଣ fgରୀ �ଡ଼ି େଦଇପାେର, ଜେଣ ଘରଦµାର !କ� ୀକ� 

ଦ�ଦ�  େହାଇପାେର ନାଟକ ପାଇଁ ଜେଣ ବ�ିବାର ସµପ} େଦେଖ େସ�ପ� 

ଜେଣ ନାଟ'େପ�ମୀ-ୁ ନାଟ'Mର1 ଆଖ'ା Iଆଯିବ ନାହ\ ତ ଆଉ କାହାକୁ 

Iଆଯିବ ? ବା�ବେର अଶµ�କୁମାର eେଲ ନାଟ'ଦୁ�ଆର ମହା�ଜା 

 ବ�ୀୟ Mଷା ପ�େୟାଗର େଦାଷତୃଟି ତା- ନାଟ'ସା�ତ'େର େଦଖାଗେଲ 

ମp ଜେଣ ନାଟ'େପ�ମୀ- ଆେବଗତା ଓ ସବ�ସµଦାନ ତା-ୁ ମହାନ କ� 

ଗଢ଼ିେତାJ�   

 ସମୟେସ�ାତେର ଏ� ନାଟ'େପ�ମୀ-ୁ ମିJ� अେନକ ସÈାନ ଓ 

ପୁର~ାର ନାଟ'ରତ} ାକର, ନାଟ'Mର1 ଓ ନାଟ'ସମ�ାଟ ଉପା� ଏ� 

େ{କପି�ୟତାର ପ�ମାଣ �ବନର େଶଷ ସମୟେର େ�ଗ ଶଯ'ାେର ପଡ଼ିeବା 

ସମୟେର ମp ତା-ୁ ‘ମ�ଶ�ୀ’ ସÈାନେର ସÈା�ତ କ� ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗବ� 

अନୁଭବ କ�ଛm   
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 େକବଳ ଓଡ଼ିଶାେର ନୁେହଁ କiକତାେର ରହୁeବା ଓଡ଼ିଆମାେନ ‘ଉ¯ଳ 

ସା�ତ' ପ�ଷଦ’ ମାpମେର ୧୯୪୧ ମସିହାେର ସÈାନସµରୂପ ତା-ୁ 

‘ନାଟ'Mର1’ ଉପା�େର ଭୂଷିତ କ�eେଲ ଆ�ବନ ସା�ତ' ସୃ�ି ପାଇଁ 

‘ଉ¯ଳ ସା�ତ' ସମାଜ’ ତା-ୁ ‘ନାଟ'ରତ} ାକର’ ଉପା� ପ�ଦାନ କ�e{ 

 ସhଲପୁରର ଗ�ାଧର େମେହର କେଲଜ ତା-ୁ ସÈା�ତ କ�e{ 

୧୯୬୦ ମସିହାେର ଏବଂ ତା ପରବଷ� अଥ�ାତ୍ ୧୯୬୧ ମସିହାେର ଓଡ଼ିଶା ସା�ତ' 

ଏକାେଡ଼ମୀ ତା-ୁ ସÈା�ତ କ� अ�ନ�ନ ଜଣାଇe{ 

 ଏ�ସବୁ ପ�ଶଂସା ଓ ସÈାନ ତା- େ{କପି�ୟତାର ଜµଳ� ଉଦାହରଣ 

ଆE ମp ପ�େତ'କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା- ପାଇଁ ଗବ� କରm ତା-ୁ �ଜର େବାi 

ଦା! କରm  
ସ}ାତେକାaର ଓଡ଼ିଆ Mଷା ଓ  ସା�ତ' !Mଗ    

( ଉaର ଓଡ଼ିଶା !ଶµ!ଦ'ାଳୟ) 

ପାଦଟୀକା:- 

୧. ଡଃ अ�ତା େବେହ� - ଓଡ଼ିଆ ନାଟ'ସା�ତ'େର ସମାEକ େଚତନା ଓ 

अଶିµ�କୁମାର, ପୃCା-୧୨୬ 

୨. ମଁୁ କାହ\g େଲେଖ, ସଂପାଦନା - !ଜୟାନ� ସିଂହ, କଟକ େଲଖକ ସହେଯାଗ 

ସମି
 iଃ., ପିଠାପୁର, କଟକ, ୧୯୮୪, ପୃCା-୧୫ 

୩. େହମ� କୁମାର ଦାସ -  ‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର !କାଶଧା�’ (Iµ1ୟ ଖz), ପୃCା-

୬୭ 

୪. ତତ୍ େରୖବ, ପୃCା - ୮୯ 
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ସକାଳ ପା�ଟାେର ଦାzଘେର ଥୁଆ େହାଇeବା େଫାନଟା ବାE 
ଉଠି{ �ଦଭ� ଆjେର ହ�ବାବୁ ଶଯ'ାତ'ାଗ କ� େଫାନ 
ପାଖେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ େଫାନ ବାEବା ବ� େହାଇଯାଇe{ 
ଏେତ ସକାଳୁ gଏ ଆଉ କାହ\g େଫାନ୍ କ�ବ, ତାହା  �ା କ� 
କ� ହ�ବାବୁ- �ଦ M�ିଗ{ େସପାେଖ େଶଯେର େଶାଇର� 
ପତ} ୀ କମଳା କହୁeେଲ, “ଯାହାର ଦରକାର eବ, ଆଉ ଥେର 
କ�ବ� g ? ଆସ େଶାଇପଡ଼ �
 अଧଯାଏଁ ତ େଶାଇନeଲ 
�ଦ ବଟିକା ଖାଇଚ, ଆସ େଶାଇପଡ଼” କମଳାେଦG- ଏମି
 
କ�ବା ପଛେର ର�� ତା-ର �ଜର �ଦ M�ିଯିବାର अ�sା 
ଜାଣିଛm, ବାବୁ- �ଦ M�ି{ ମାେତ�  f କେପ ପାଇଁ ବ�ଦ 
କ�େଦେବ ଆଉ ଘର ସା� ବୁi ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଖଡ଼ଖାଡ଼ କ�େବ 
େଯ କାହାକୁ ଶୁଆଇ େଦେବ ନାହ\ अବସର ଗ�ହଣ କ�ବାପେର 
ବାବୁ- ବ'ବହାରେର अେନକ ପ�ବa�ନ ଆସି� fgରୀ 
କରୁeବା େବେଳ ସଂpା ଆଠଟା ନ େହଉଣୁ ଖାଇେଦଇ 
େଶାଇଯାଉeେଲ ପାହାm ପହରୁ ଉଠି େଟ�ନ୍ ଧ� ଯାଉeେଲ 
କାମକୁ ପୁଣି େଫରୁ େଫରୁ ସଂpା େହଉe{ jଆପିଆେର 
େକୗଣସି ରୁ ନe{ ଯାହା େଦେଲ ଖାଇେଦଇ େଶାଇଯାଉeେଲ 
େହେଲ ଏେବ ଏେବ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ େନଇ େବଶ ସେଚତନ 
େହଇଯାଇଛm ବାବୁ Iନେର अ�ତଃ 
�ଥର ଭଲ କ� 
ଖାଇବାକୁ ନ େଦେଲ ଘର ସା� ବୁi ବୁi ଗରଗର େହେବ ତା 

ଆଶ-ାଆଶ-ାଆଶ-ାଆଶ-ା    

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ସା�କୁ अନୁ'ନ ପା�କପ୍ f’ େସ ! ଭଲ କ� ଦୁଧ ପେକଇ କଡ଼ା କ� 
କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ�ାହେର अ
 କମେର 
�Iନ ଆଇଁଷ ନ େହେଲ ବାବୁ- 
ମୁଡ୍ ଖ�ପ ବାବୁ- !ଷୟେର  �ା କରୁ କରୁ କମଳା େଦG େକେତେବେଳ 
େଶାଇଗେଲ ଜାଣିପା�େଲ ନାହ\ 

ହ�ବାବୁ େସମି
 ଦାz େବୖଠକ ଘରଟାେର ବସି Mବୁeେଲ gଏ େହାଇପାେର? 
କାÐବାଡ଼କୁ fହୁଁeେଲ fgରୀ କରୁeବା େବେଳ ଘରଖzିଏ ପାଇଁ अେନକ 
େଚ�ା କ�ବା ସେa�  ସhଳ ଆଉ ସମୟ अMବରୁ କ�ପା�ନeେଲ ଯା େହଉ 
अବସର େନବାପେର �ଜ ପ�େଚ�ାେର ଦୁଇ ବଖ� ଘର ଖେz କ�ଛm 
ଦୁଇପୁअକୁ େଯାଗ' କ�ଛm ବଡ଼ପୁअ अହମଦାବାଦେର fgରୀ କରୁ� ଆଉ 
ସାନ अ� ଆେମ�କାେର ଝିअ ଜ� ାଇଁ ମୁhାଇେର ସମେ� �ଜ �ଜ 
�ବନେର ବ'�, େତଣୁ କଁାଭଁା gଏ େକେତେବେଳ ଘରକୁ ଆସm ସମେ� 
ଏକାଠି ଆଉ େକେବ ଆସିନାହାm अେନକ ବଷ� େହାଇଗ{ଣି ସାନପୁअର 
ବାହାଘରଟା କ�େଦେଲ ବାବୁ- ଦାୟିତ�  ମp ସ�ଯିବ େହେଲ େସ ଧ�ଛୁଆଁ 
େଦଉ� ଆେମ�କା ଯାଇ 
�ବଷ� େହାଇଗ{ଣି, େଫ�ବା ନଁା େନଉ� 
ବାହାଘର କଥା କ�େଲ କହୁ�, ଆଉ ବଷ�େଟ अେପ�ା କ�Iअ 
ହାଇଦ� ାବାଦେର େଗାେଟ ଆପାଟ୍ �େମt gଣିe{ ତା ଋଣ ଶୁଝିବାପେର ହ\ 
େଫ�ବ େବାi ତା’ େବାଉକୁ କହୁe{ ଏମି
  �ା କରୁ କରୁ ହ�ବାବୁ େସଇ 
େବୖଠକର େସାଫା ଉପେର ହ\ େଶାଇପଡ଼ିେଲ 

ମୁହଁ ଉପେର ପାଣିର �ଟା ପଡ଼ିବାପେର ବାବୁ- �ଦ M�ି{ କମଳାେଦG 
ଘର ସା� ବୁi ବୁi ପାଣି ��ୁeେଲ ଝରକା େସପାଖେର ସଯୂ�'- gରଣ 
ପ�ଖର େଦଖାଯାଉe{ କାÐ ଘtାକୁ fହ\େଲ, Iନ ଦଶଟା ବାE{ଣି 
ଆEକାi ଏମି
 अେନକ ସମୟ ଯାଏଁ େଶାଇପଡ଼m େସ କମଳା େଦG ମp 
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ତା-ୁ ଉଠାm ନାହ\ ଉଠି{ ମାେତ�  ବାବୁ- f’ ଜଳjଆ, ଖାନାପିନାର ଲhା 
i� ଜାରୀ େହାଇଯିବ, େତଣୁ େସ େଯେତ େଶାଇେଲ ! କମଳା େଦG g� 
କହm ନାହ\ ବାବୁ ଉଠିେଲ ଆଉ ୱାସ୍ େବସିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଟି�ଟା 
ଲେଗଇେଦେଲ ଟି� {ଗିେଲ କମଳା େଦG  ଡ଼ି ଉଠm ବାବୁ-ୁ କାେଳ 
ଆEକାi g� ଶୁଣାଯାଉ�, େତଣୁ ଟି�ର ସାଉz ଏେତ େଜାର Iअm େଯ 
ଏପାଖ େସପାଖ ଦୁଇ 
� ଘରକୁ ଶୁଣାଯାଏ େବାi କହm େସମାେନ ବାବୁ- 
ଟି� {ଗିବା ପେର କମଳା େଦG ଦଉଡ଼ିଯାଇ ସବୁ ଝରକା କବାଟ ବ� 
କ�ପକାm ବାବୁ ଟି� ଲଗାଇେଲ ସିଧା ନୁ'ଜ୍ େଦjେବ, ଆଉ g� େଦjବାକୁ 
ମନ ନାହ\ ମୁହଁ େଧାଇେଦଉeବା େବେଳ ଟି�ରୁ ଆସୁeବା ଖବରକୁ �ଘା 
କ�ଥାm େସ ଆେମ�କାେର ନବ �ବ�ା ତ ���ପ
 େକମି
 ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ 
�Ëaି େନଉଛm େସ !ଷୟେର କମଳା େଦG-ୁ ବୁେଝଇ କ�ବା ଆEକାi 
ବାବୁ- ଚ!ଶିଘtିଆ କାମ େହାଇଯାଇ� �ଜ�
 !�ାନର �ତ�  eେଲ, 
େତଣୁ �ଜ�
କୁ ଭଲ Mବେର ଜାଣm େବାi େସ କୁହm 

ବାବୁ ମୁହଁ େଧାଉeବା େବେଳ କମଳାେଦG େଟବୁଲ୍ ଉପେର f’ କପଟିଏ ଆଉ 
!~ୁଟ୍ ଡବାଟି େଥାଇେଦଇ କ�େଲ ମଁୁ ପଜୂା କ�ବାକୁ ଯାଉ�, େମାେତ ଜମା 
ଡାgବ� ବାବୁ f’ କପଟିକୁ ଧ� ଟି� ଉପେର pାନ େଦେଲ, ଆEକାi ନୁ'ଜ୍ 
fେନଲେର ନୁ'ଜ୍ କମ !�ାପନ େବଶୀ େଦଖାm େବାi କହୁeେଲ, ଆଉ ଏଇ 
!�ାପନ �ତେର ଯI ତେମ ଖବର କଣ ଜାଣିେଦଇ ପା�ଲ ତ ଭଲ କଥା 
ନେହେଲ ପୁଣି ପ�ରରୁ େକାଡ଼ିଏ ମି�ଟ୍ !�ାପନ େଦjବାକୁ ବାp ଚ'ାେନଲ୍ 
ଏପାଖ େସପାଖ ବୁେଲଇବା ପେର େଗାଟିଏ ଚ'ାେନଲେର ନୁ'ଜ େଦj अଟg 
ଗେଲ ଡବାରୁ !~ୁଟ୍ ବାହାର କ� f’େର ବୁେଡ଼ଇ ପାଟିେର େଦଉeବା େବେଳ 
ଆେମ�କାେର ଜେଣ Mର1ୟ ଯୁବ ଇ�ି�ୟର-ୁ ହତ'ା ଘଟଣା ଶୁଣି g� �ଣ 
अଟg ଗେଲ ଖବରଟା ଶୁଣିବାପାଇଁ ଆଉଟିେକ अ�କ ସାଉz େଦେଲ 
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ପଜୂାଘେର ବସିeବା କମଳା େଦG- ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁ{ ପଜୂାେର ଆଉ ମନ 
{ଗି{ନାହ\ େସ ପଜୂା �ଡ଼ିେଦଇ ଆସି ଟି� ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଗେଲ  

ଆେମ�କାେର େକ�ଜେଣ ବ'�ି ଜେଣ Mର1ୟ ଯୁବ ଇ�ି�ୟରକୁ अତ'� 
!ଭ� Mବେର ହତ'ା କ�� ଆଉ ହତ'ା କରୁeବା ସମୟେର ‘ତୁମ େଦଶକୁ 
େଫ�ଯାअ’ େବାi  ¯ାର କରୁeବା କଥା କହୁe{ େବାi ଖବରେର କହୁ� 
େହେଲ �ହତ ଇ�ି�ୟର- ପ�ଚୟ ମିJପା�ନାହ\ �ହତ- ବୟସ 
ଆନୁମା�କ ୨୮ରୁ ୩୦ ବଷ� �ତେର େହାଇeବ େବାi କହୁଛm ହ�ବାବୁ- 
ହାତରୁ f’କପଟା ତେଳ ପଡ଼ିଗ{ ପାଟିେର अଧାeବା !~ୁଟ୍ ଟା ବାହାେର 
ପଡ଼ିଗ{ ଟି�େର �ହତ ବ'�ିର ଛ! ମp େଦଖାଉନାହାm ଝାପସା 
କ�େଦଇ େଦଖାଉଛm g| ବାରhାର େସ ଏକା ଖବରକୁ େଦjବା ପେର 
ହ�ବାବୁ- ଗଳାେର g� अଟg ଗ{ପ� {ଗି{ କମଳା େଦG ପାଣି 
ଗି{ସଟିଏ ଆଣି େଦବାପେର େସ େସଇତକ ପିଇେଦଇ, ବସିବା �ାନରୁ ଉଠି 
ଠିଆ େହାଇପଡ଼ିେଲ େବୖଠକଘେର ଏପାଖ େସପାଖ େହଉeବା େଦj 
କମଳାେଦG କ�େଲ, “ତେମ  �ା କର�, ଆମ अଜୁ ର g� େହଇନeବ” 
ହ�ବାବୁ ସାମାନ' ଉ5ଗଳାେର କହୁeେଲ, “ମଁୁ अେନକ ମନା କ�ei, େସ 
େଦଶକୁ ଯାअନା ବଷ�କ ପାଇଁ ଯାଇe{ େଯ 
�ବଷ� େହ{ଣି େଫ�ବା ନଁା 
ଧରୁ� ସବୁ ତୁେମ ମା ପୁअ �ଜ ଇsାେର ହ\ କ�ବ େମା କଥାର ତ େକୗଣସି 
ମଲୂ' ନାହ\ ନା ଏେତ ବଡ଼ ଘଟଣାଟିଏ େହାଇଗ{, अ�ତଃ ଥେର େଫାନଟିଏ 
କ� ଜେଣଇେଦେଲ ହୁअ�ା ନାହ\, େଯ ମଁୁ ଭଲ अ�, େମାେତ g� େହାଇ�? 
ନା, ବାବୁ େସ ସବୁ କ�ପା�େବ ନାହ\ �ଜ ମୁzକୁ ହାତ ପାଇ{ଣି, �ଜ 
େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହେଲଣି ବାପା ମାଆକୁ gଏ ପfରୁ� ....” ହ�ବାବୁ 
ଦୁ�ି�ାେର अନଗ�ଳ ଗରଗର େହଉଥାm କମଳା େଦG- ମନକୁ ବାରhାର 
ପାପ ଛୁଉଁ� 
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“!ଜୁକୁ ଟିେକ େଫାନ କ� ପfରୁନ କାେଳ MଇMଇ କଥା େହଇeେବ” 
କମଳା େଦG ପ��ାବ େଦେଲ ଏପାଖ େସପାଖ ବୁଲୁeବା ହ�ବାବୁ- ପାଦ 
अଟg ଗ{ େଫାନ ପାଖେର eବା େଫାନ ଡାଏରୀ ବ�ରୁ !ଜୁର ନhର 
ବାହାର କ� େଫାନ କେଲ अେନକ ସମୟ �ଂ େହବାପେର େସ େଫାନ 
ଉଠାଇ{ ହ�ବାବୁ g� କ�ବା ଶୁଣିବାପବୂ�ରୁ ପf�େଲ, “ତୁ अଜୁ ସହ 
େକେତେବେଳ କଥା େହଇeଲୁ?” !ଜୁ କ�{, “କାi ସ�'ାେର କଥା 
େହଇei େସ କହୁe{ େକାଉ େଗାେଟ ପାଟ�କୁ ଯିବ େବାi କଣ େହ{g ?” 
ହ�ବାବୁ େକମି
 ଆଉ କ�େବ ବୁଝିପାରୁନeେଲ, କମଳା େଦG-ୁ େଫାନଟା 
ବେଢ଼ଇେଦେଲ କମଳାେଦG କ�େଲ,  

- “ହଇେର !ଜୁ ତୁ ଏେବ େକାଉଠି अଛୁ ?”  

- “େବାଉ ମଁୁ ଟିେକ अଫିସିଆଲ୍ କାମେର େଚନ} ାଇ ଆସି� କାi େଫ�! 
କଣ େହଇ� ବାପା ଏମି
 କାହ\g ପfରୁeେଲ?” 

- “ଆେମ�କାେର ଜେଣ ଇ�ି�ୟରକୁ gଏ ମା�େଦଇ� େର ବାପ େଯ ବାପା 
 �ାେର ବସିଛm ତୁ ଟିେକ अଜୁକୁ େଫାନ କ� ପf�େଦଉନୁ େସ ଠିକ୍ अ� 
ତ ? େବଶୀ  �ାେର ବସିଛmେର ବାପ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବାପା-ୁ” 

- “େହେଲ େବାଉ, ମଁୁ େଗାେଟ ମିଟିଂ ମଝିେର अ� ହଉ, େଦଖୁ� ଏେବ ତ 
େସଇଠି �
 େହାଇeବ, େସ େଶାଇeବ g କଣ ତଥାପି େଚ�ା କରୁ� ଆଉ 
ଜଣାଉ�” 

େଫାନ େଥାଇେଦବାପେର ମp କମଳା େଦG- ମନକୁ ଥୟ ନe{ ଟି� 
ସାମନାେର Iପ�ାଣୀ ସକାଳୁ େସମି
 ଠିଆ େହାଇଛm अେନକ ସମୟ !
ଗ{ 
ପେର ମp !ଜୁର େଫାନ ନ ଆସିବାରୁ ହ�ବାବୁ ଆହୁ� अ�କ  mତ 



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�, ତୃ1ୟ ସଂଖ'ା, ମା5� ୨୦୧୭ 

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

60 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

େହାଇଯାଉeେଲ ଉ5 ର�fପର େ�ଗୀ େସ, େକ� ାଧକୁ ସ�ାJ ପାରm ନାହ\ 
�ଗ ଗରଗର େହାଇ କହୁeେଲ, “େକେତ ଦାୟିତ� ବାନ୍ ପୁअ ଜନK କ�ଛ େଦଖ 
ବାପାମାଆ ଏଠି  �ାେର ମରୁଛm େସମାନ-ୁ 
େଳ ! ଖା
ର ନାହ\” ଏଇ 
ସମୟେର େଫାନ ବାE ଉଠି{ ହ�ବାବୁ ଦଉଡ଼ିଯାଇ େଫାନ ପାଖେର �ଡ଼ା 
େହାଇଗେଲ g| େଫାନକୁ ଉେଠଇବାର ସାହାସ ଜୁେଟଇ ପା�େଲ� 
କମଳାେଦG େଫାନ ଉେଠଇ{ େବଳକୁ େସପାେଖ अ�ତା e{ େବାଉ ପାଖରୁ 
ସବୁ କଥା ଶୁଣି େସ ମp  �ାେର ପଡ଼ିଗ{ �ଜଘେର ଟି� ଲେଗଇବାପେର 
କ�{ େସ अଜୁକୁ େଫାନ କ�ବ େସ ! େଫାନ ରjବାର अେନକ ସମୟ 
େହାଇଗ{ g� ଖବର ଆସି{� 

ହ�ବାବୁ-ୁ େସେତେବଳକୁ ମୁହଁଟା ବୁେଲଇ େଦ{ପ� {ଗୁe{ ହାତପାଦ 
अବଶ େହାଇଯାଉe{ अ�ାର Iଶି{ ଭJ {ଗୁe{ କମଳା େଦG 
କହୁeେଲ, “ତେମ ଯାअ I f�ଟା !~ୁଟ୍ ଖାଇIअ ସୁଗାର୍ अ�, ମୁହଁ 
ବୁେଲଇେଦବ ଡା�ର ମନାକ�eେଲ େMକେର ର�ବା ପାଇଁ” ହ�ବାବୁ 
େସଇଠି େଚୟାର ଉପେର ବସିପଡ଼ି କ�େଲ, “ହଁ, ବ�ିg ! କଣ କ�! ? 
ଏମି
 ସ�ାନ ଜନK କ�� େଯ ବାପାମାଆର  �ା େସମାନ-ୁ େଦଖା ଯାଉ�” 
କମଳା େଦG ମୁହଁେର କା�େଦଇ ସଁୁ ସଁୁ େହାଇକା�ିବା ଆର� କ�େଦେଲ 
ହ�ବାବୁ ମେନ ମେନ Mବୁeେଲ, “ତୁେମ «ୀ ଜା
 େକେତ Mଗ'ବ1, କା�ି 
େଦଇ ମନର େବାଝକୁ g� ତ ହାଲୁକା କ�େଦବ ମଁୁ କଣ କ�! ? 
କା�ିପା�!� g େକାହ ସ�ାJ ପା�!�” ହ�ବାବୁ �ଜ �ାନରୁ ଉଠିେଲ 
ଆଉ ଟି� ସାମନା େଟବୁଲ୍ ଉପେର eବା !~ୁଟ୍ ଡବାରୁ ଦୁଇଟା !~ୁଟ୍ ଧ� 
ପାଟିେର େଦଇଛm g ନାହ\ ପୁଣିଥେର େଫାନ ବାEଉଠି{ େସ !~ୁଟ୍ େସମି
 
େଟବୁଲ୍ ଉପେର େଥାଇେଦଇ େବୖଠକକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସିେଲ 
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କମଳା େଦG େଫାନ ଉଠାଇେଲ ଆଉ �ରବେର ହ�ବାବୁ- ଆଡ଼କୁ 
େଫାନର �ସିଭରଟା ବେଢ଼ଇେଦେଲ ହ�ବାବୁ ଆ�ଯ�' େହାଇ କମଳା 
େଦG-ୁ fହୁଁeେଲ ମନଟା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହଉe{ ପାଦ ଦୁଇଟା ଝିମା 
ଖାଇଯାଉe{ େଗାଡ଼ ଥରୁe{ େଫାନକୁ କାନେର େଦବାପେର; 

- ହାେ{, ଆପଣ ହ�କୃ� 
�ପାଠୀ କହୁଛm g ? 

- ଆଁ, ହଁ କହୁ� 

- ଆପଣ- ପୁअ अଜୟ 
�ପାଠୀ ଆେମ�କାେର eେଲ ନା? 

“eେଲ ନା?” ଏ� ଦୁଇପଦ ଶୁଣିେଦଇ ହ�ବାବୁ-ୁ {ଗି{ ସେତ େଯମି
 ତା- 
�
 �ତରଟା କଣ କଣ େହଇ ଯାଉ� େସ अସହ' ଯ¡ଣା अନୁଭବ 
କରୁeେଲ ପାଟିରୁ g� କଥା ବାହାରୁନe{ �ଜକୁ ସ�ାJ େନଇ କ�େଲ, 
“ହଁ” 

- ଆ�ା, କାi ସ�'ାେର େସଇଠି ଜେଣ ଇ�ି�ୟର-ୁ ହତ'ା କ�ଯାଇeବା 
ଖବର ତ ଶୁଣିeେବ? 

- ଉଁ, ହଁ 

- ମଁୁ ଆ�ା ଆEର ବାa�ା ନୁ'ଜ୍ fେନଲରୁ କହୁ� ଆେମ ଆପଣ-ର ଇtରଭୁ' 
େନବାକୁ fହୁଁଛୁ ଏ� ଘଟଣା ଉପେର ଆପଣ କଣ କ�ବାକୁ fହୁଁଛm ? 

ହ�ବାବୁ g� ବୁଝିପାରୁନeେଲ େସ ଜାଣି ପାରୁନeେଲ अଜୁର ବa�ମାନ 
अବ�ା କଣ? ଆେମ�କାେର �ହତ େସଇ ଇ�ି�ୟର କଣ ତା େହେଲ अଜୁ ? 
ତା- ମୁz େଗାଳମାଳ େହାଇଯାଉe{ �ର ସ�ରେର ପf�େଲ, “ଆ�ା, ଆମ 
ପୁअ अଜୁ ? ଆେମ�କାେର ଯିଏ ମ�ଯାଇ�...” କମଳା େଦG ଏହା 
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ଶୁଣିବାପେର େଚତା ହେରଇ େସଇଠି ପଡ଼ି ଯାଇeେଲ ହ�ବାବୁ-ୁ ଚତୁଦ�ଗ 
अ�ାର {ଗୁe{ େସ ଜାଣିବାକୁ fହୁଁeେଲ, ତା-ର ମନର ସବୁଠାରୁ अ�କ 
ଭୟ-ର ଆଶ-ା େକେତଦୂର ସତ ବା ମିଛ 

- ନା, ଆ�ା େସଇଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ି� ହତ'ାକାz ପ� ମୁହଁେର ଏସିଡ୍ 
ପେକଇ େଦଇଛm, େଯ  �} େହଉ� ଆପଣ- ପୁअ ! ଆେମ�କାେର अଛm, 
େତଣୁ ଆେମ fହୁଁeଲୁ ଆପଣ- ମତାମତ ଟି�େର େଦଖାଇବୁ େବାi 

ହ�ବାବୁ- ଦୁବ�ଳ େହାଇଯାଉeବା ସ}ାୟୁେର ସେତ େଯମି
 g� ଶ�ି ସାଇ
 
େହାଇଗ{ ସା�ାତକାର ପାଇଁ ମନା କ�େଦଇ େସ େଫାନ୍ େଥାଇେଦେଲ 
ଆଉ େବୖଠକରୁ ଉଠିଯାଇ ପାଣି ଆଣି କମଳା- ମୁହଁେର େଧାଇେଦଇ 
ଉେଠଇବାକୁ େଚ�ା କେଲ େଚତା େଫରୁ େଫରୁ “େମା अଜୁେର...” େବାi କ� 
କମଳା େଦG କା�ିବା ଆର� କ�େଦଉeେଲ, ହ�ବାବୁ କ�େଲ, “ନା, ନା, 
କା�� ଆମ अଜୁକୁ g� େହଇନeବ” କମଳା େଦG ହ�ବାବୁ- ମୁହଁକୁ 
ପ�ଶି}ଳ ନୟନେର fହ\ ର�eେଲ େସମାେନ ପୁଣିଥେର ଟି� ସାମନାେର 
ବସିଗେଲ ବାରhାର अେନକ ଚ'ାେନଲ ବୁେଲଇ ବୁେଲଇ େଦଖୁeେଲ, ସବୁଠି 
େସଇ ଏକା ଖବର େହେଲ ମୃତକ- ନଁା େକ� କହୁନାହାm Iନ I�ପହର 
େହବାକୁ ଆସି{ଣି ନା !ଜୁ ନା अ�ତା େକ� ! ତ େଫାନ କେଲନାହ\ 
କମଳା େଦG କହୁeେଲ, “ଆଉ ଥେର !ଜୁକୁ େଫାନ୍ କ�ଥା� g?” ହ�ବାବୁ 
!ର� େହାଇ କହୁeେଲ, “ନା, g� ଆବଶ'କ ନାହ\ ବାପମାଆ ବ�ିେଲ g 
ମ�େଲ େସମାନ-ୁ g� ଯାଏଆେସ ନାହ\ କମଳା େଦଖୁନ ସକାଳୁ େଫାନ 
କ�� େଯ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ, ଉaର ଟିଏ େଦ{� gଏ ବାପାଟା  �ାେର eବ 
େବାi େସମାନ-ୁ  �ାନାହ\”   

ଏ� ସମୟେର ପୁଣିଥେର େଫାନ ବାEଉଠି{ କମଳାେଦG େଫାନ ଉେଠଇବା 
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େବଳକୁ େସପାଖରୁ अ�ତା କ�{, “अଜୁର େଫାନ୍ ସି�ଚ୍ अଫ୍ अ� ବ� अ� 
ବହୁତ େଚ�ା କ�i େତା ପାଖେର ତା’ର ଆଉ g� ନhର୍ अ� g ? अଫିସ 
ନhର ?” 

- େସ େକାଉଠି ରହୁ�, କଣ କରୁ� ଆେମ କଣ ଜାଣିଛୁ g େ{ ମା 
ଆେମ�କାେର अ�, ଆେମ�କା ବଡ଼ େଦଶ ସବୁ ଭଲ େବାi କହୁe{ େତଣୁ 
େସ ବେଷ� ପାଇଁ ଯାଇ 
�ବଷ� େହ{ ର�� େଯ ବାପା !ଗୁଡୁeେଲ, େହେଲ 
ସୁଧାରୁ ମଁୁ ତାକୁ େକେବ ବାp କ�ନei େଫ�ଆେସ େବାi କ�ନei 
ଖବରଟା େଦjବା ପରଠାରୁ ବାପା g� ଖାଇନାହାm ଏଇଠି େଫାନ୍ ପାଖେର 
ବସିଛm 

- !ଜୁMଇ କଣ କ�{? 

- ତାକୁ େଫାନ୍ କ�ei ସିଏ ମାଡ� ାସ୍ ଯାଇ� କ�{ ମିଟିଂେର अ� ଆଉ 
େଫାନ୍ କ�� ତୁ ଟିେକ େଚ�ା କରେ{ ମା ଆମ I ପ�ାଣୀ ବ�ିପା�ବୁ� 

- ତୁ ଏମି
 କଣ କହୁଛୁ େବାଉ ଆମ अଜୁକୁ g� େହବ� େଦjବୁ ଥା ଆଉ 
ଟିେକ ପେର େସ �େଜ େଫାନ୍ କ� କ�ବ ଏେବ େସଇଠି �
 ତ େସ 
େଶାଇପଡ଼ିeବ େବାଧହୁଏ େମାବାଇଲ୍ fଜ� ସ�ଯାଇeବ ନେହେଲ 

अ�ତା େଫାନ ରjବାପେର କମଳାକୁ ଟିେକ ସାହାସ ମିJe{ ସେତ ତ, ଏେବ 
ତ େସଇଠି �
 କାେଳ େଫାନ୍ ବ� କ� େଶାଇପଡ଼ିeବ େସମି
 ! अେନକ 
ଥର େସ କ�� ଆଗରୁ �
େର େଫାନ୍ ବ� କ�େଦବା ତା अଭ'ାସ 
କମଳାେଦG ହ�ବାବୁ-ୁ ସାହାସ େଦଇ କହୁeେଲ, “अଜୁଟା ଆମର अଳସୁଆଟା 
ନାଇଁ g �
େର େଶାଇ{ େବଳକୁ େଫାନ୍ ବ� କ�େଦଇeବ Iନସା� 
ପ�ଶ�ମ କ� କ� ଥg ପଡୁeବ ନା ଏେବ ତ େସଇଠି �
 େଦjବ ଥ, 
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ସକାଳ େହଉ େହଉ େସ େଫାନ୍ କ�ବ” ହ�ବାବୁ ମp �ଜ ମନକୁ 
ବୁେଝଇବାକୁ {ଗିeେଲ େଟବୁଲ୍ ଉପେର େଥାଇeବା !~ୁଟ୍ ଦୁଇଟା ପାଟିେର 
େଦଉeବା େବେଳ ଟି�େର କହୁe{, ଆେମ�କାେର �ହତ Mର1ୟ 
ଇ�ି�ୟର ହାଇଦ� ାବାଦରୁ ଯାଇeେଲ େବାi ଜଣାଯାଇ� ଏହା ଶୁଣିବା ପେର 
ହ�ବାବୁ- ତtି ଶୁjଗ{ େସ ��ିତ େହାଇସା�eେଲ େଯ अଜୁର ��ୟ 
g� अ�� େହାଇ� ତଥାପି ପ�ଚୟ ଜଣାପଡ଼ି� େବାi େସ  �ାେର 
ବସିeେଲ  

କମଳା େଦG f� ପା�କପ୍ f’ 
ଆ� କ�ସା�େଲଣି अପ�ହ}  f�ଟା 
େହବାକୁ ଆସି{ଣି अ�ତା ଆଉ ଦୁଇଥର େଫାନ କ�e{ !ଜୁର େକୗଣସି 
େଫାନ୍ ଆସି� ବାହାେର अ�ାରର �ଜୁ
 ବଢ଼ିବାକୁ {ଗି{ଣି ହ�ବାବୁ- 
ମନେର अେନକ ଆଶ-ା ଓ ଭୟ କମଳା େଦG କହୁଛm, “ତେମ ଏମି
  �ା 
କ�େଲ େକମି
 େହବ? ତମକୁ କଣ େହାଇଗେଲ ମଁୁ କଣ କ�! ? ଆମର ତ 
ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆଉ େକ� ନାହାm ଏଠି?” ହ�ବାବୁ େଧୖଯ�' ଧ�ବାକୁ େଚ�ା 
କରୁଥାm େତେଣ �ଗେର ଗରଗର େହଉଥାm ଏ� ସମୟେର ପୁଣିଥେର 
େଫାନ ବାE{ କମଳା େଦG େଫାନ ଉେଠଇ ଦୁଇପଦ କଥା ନ େହଉଣୁ କା�ି 
ପକାଇେଲ, ହ�ବାବୁ ଥରଥର ପାଦେର େବୖଠକଘର ଦୁଆର ପାଖେର ପହ�ି{ 
େବଳକୁ କମଳା େଦG କା�ି କା�ି କ�ବାର ଶୁଣୁeେଲ, “ତୁ ଆଉ ପେଦ କଥା 
କହନା ଆମକୁ େସ େଦଶ େ{ଡ଼ାନାହ\, େସ ଟ-ା େ{ଡ଼ାନାହ\ ତୁ ଆE େଫ� 
ଆ” କମଳା େଦG- କଥା ଶୁଣିବାପେର ହ�ବାବୁ-ୁ {ଗୁe{ ସେତ େଯମି
 
ତା- �ତେର େକ� ଜେଣ ନୂଆ �ବଶ�ି ଭ� େଦଉ� େସ ଯାଇ େଫାନ 
ଧ�େଲ େସପାେଖ अଜୁ e{ 

- ମଁୁ କାi �
ରୁ f� ପା�ଥର େଫାନ କ�i, ତେମ େଫାନ୍ ଉେଠଇଲ� 
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ଆଉ େକମି
 ଜେଣଇଥାm? େକେତ କ�iଣି, ଘେର େମାବାଇଲ୍ େଫାନେଟ 
ରଖ େମା କଥା ଶୁଣିବ� 

େଫାନଟା ଧ�େଦଇ କା�ି ପକାଉeେଲ ହ�ବାବୁ अଜୁର କଥା ସବୁ ତା-ୁ 
�ବଦାୟକ ଔଷଧ ଭJ {ଗୁe{ {ଗୁe{ ତା- ମୃତଶରୀରେର ସେତ 
େଯମି
 अମୃତ ଭJ ଏ� ସବୁ ଶ� େଭI ଯାଉଛm େସ �ବ�ାକ eେଲ, अଜୁ 
କ� fie{ କମଳା େଦG େଫାନଟା �ଜ ହାତକୁ େନଇ େକବଳ ଏ
g 
କହୁeେଲ, “େମାେତ ଆଉ g� କହନା, ତୁ େଫ� ଆ” 

େବୖଠକର େଚୟାର ଉପେର �େ�ଜ େହାଇ ବସିପଡ଼ିeେଲ ହ�ବାବୁ କମଳା 
େଦG ତରବର େହଉeେଲ କଣ I’ଟା େ�େଷଇ କ�େଲ ବାବୁ-ୁ ଖାଇବାକୁ 
େଦେବ େବାi ଘର ବାହାେର gଏ ଆସିବା ଶ� ଶୁଣି କବାଟ େଖାi{ େବଳକୁ 
!ଜୁ ଆସି ହାଜର ‘अଜୁକୁ अେନକ େଚ�ା କi େଫାନ୍ କ�ବାପାଇଁ େହ{� 
ତେମ  �ାେର eବ େବାi ମିଟିଂ अଧାେର �ଡ଼ିେଦଇ ଫy ାଇଟ୍ େର ଆସି� 
अଜୁର g� ଖବର ମିJ{?’ ହ�ବାବୁ !ଜୁକୁ �ଜ �
େର ଜାବୁଡ଼ି ଧ�eେଲ  

ସ�ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
Gମା ନଗର, ଆhପୁଆ ମୁଖ' ��ା 
ବ�ହK ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରMଷ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
ଇେମଲ୍ - aahwaan@gmail.com 
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 େଲଖକ ଶ�ୀ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼- ijତ କ!ତା ସଂକଳନ 
“େବାଉ” ଆମକୁ ପଠାଇeବାରୁ ଆେମ ତା-ୁ ଧନ'ବାଦ େଦଉଛୁ 
ଏ� ସଂକଳନେର ପ�କାଶିତ ସମ� କ!ତା େସ �ଜ ମାଆ 
ଯାହା-ୁ େସ େସ}ହେର ‘େବାଉ’ େବାi ସେhାଧନ କରm, ତା- 
ଉେ&ଶ'େର େଲjଛm ଏବଂ ଉ�ଗ�ୀକୃତ କ�ଛm �ଜ ମାଆ- 
ପାଇଁ ଏ� କ!ତା ସ-ଳନ ପ�କାଶିତ କ�eବା େହତୁ େସ 
ଧନ'ବାଦର ହକଦାର अଟm ଏ� ସଂକଳନେର 
�ଶିେଗାଟିଏ 
�ୁଦ�  କ!ତା ର�� �ଜ ପ�େବଶ ତଥା ସାମାEକ 
ଘଟଣାବଳୀକୁ ସରଳ Mଷାେର ଉପ�ାପନ କ�ବାେର କ! ସଫଳ 
େହାଇଛm ଏeେର ପ�କାଶିତ କ!ତା ସବୁ �ନ}  �ନ}  ସମୟେର 
!�ନ}  ପତ� ପ
�କାେର ପ�କାଶିତ େହାଇeବା କଥା େସ 
�ଳ!େଶଷେର ଜଣାଇଛm ସଂକଳନର ସରଳତା ମାଆର େସ}ହ 
ପ� ତା-ର ଏ� ସଂକଳନେର ପ�¦ୁଟିତ େହାଇ� ଏହା 
ସମ�- ମନକୁ अବଶ' ଛୁଇଁବ ଏeେର I�ମତ ନାହ\ ଏହା ଏକ 
ସଂଗ�ହକ�ବା େଯାଗ' କ!ତା ସଂକଳନ େଯାଗ !ଦ'ାେର 
ପାର�ମ ଏବଂ ଗେବଷକ ତଥା !�ନ}  ପତ�  ପ
�କା ପାଇଁ 
��କାର Mବେର କାମ କ� ଆସୁeବା ଶ�ୀ ମହାକୁଡ଼- ଏହା ଏକ 
अନନ' ଉପ�ାପନା ଆେମ ମହାଶୟ- େଲଖ�ର �ଘ��ବନ 
କାମନା କରୁଛୁ 

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

ପ�ା�ିସ�ୀକାରପ�ା�ିସ�ୀକାରପ�ା�ିସ�ୀକାରପ�ା�ିସ�ୀକାର    
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ~ରଣ अେପ�ଲ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ �ଜ �ା� 
ijତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା|  

 

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

ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

 ଠି ମାpମେର େ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’ 

Gମାନଗର, ୨ୟ ଗJ, ବ�ହK 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 ମp ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ}  !Mଗ ଯଥା, ଗ©, କ!ତା, 

ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ାI ଏeେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

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

େପ�ା�ାହନ Iଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିa ଉ&ି� େତଣୁ 

େଲଖକ, େଲjକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ �ଶି Iଆଯାଏ ନାହ\ ପା�ଶ�ମିକ 

ଆଶା କରୁeବା େଲଖକ େଲjକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ
�କାକୁ ପଠାଇ 

ପା�େବ 

 ଏ� ପ
�କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇtରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ� 

େହାଇଥାଏ ପାଠକ fହ\େଲ ଏ� ପ
�କାର େଗାଟିଏ ପ�
iପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର 

ଡ଼ାଉନ୍ େ{ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲjକାମାେନ �ଜ କୃ
 ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� ghା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

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

�ଭ�ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲj ପଠା|, ghା ଟାଇପ୍ କ� ମp ପଠା| ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଉeେଲ େଲଖାକୁ େଲj ସା�ବ ପେର ~ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା| 

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

ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁeପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ\ ଆେମ ପ�େବଶ 

ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯI ଆପଣ ଇsୁକ େ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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ijତ କୃ
କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା| େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା ଇtରେନଟେର 

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

ଏ� ପ
�କାପାଇଁ େଲଖା ମp ଇtର୍ େନଟ ମାpମେର ହ\ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ଯI ଆପଣ ଇ-

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

କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର �ମ�ଳ ହ�ା�ରେର େଲj ଆମ �କଟକୁ �ମ} ଠିକଣାେର 

ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Gମା ନଗର - ୨ୟ ଗJ 

  ଆhପୁଆ, ବ�ହK ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯI ଆପଣ ଇtର୍ େନଟ୍ ମାpମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ fହାm େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

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

ଟ� ାନ୍ସ୍ iେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା|, ghା 

େଲଖାକୁ ~ାନ୍ କ� େଜପିଇE 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�
Cାତା-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    
ଯI ଏ� ସଂ~ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ, େସeପାଇଁ 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 
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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 ନhରକୁ �ଜ େମାବାଇଲେର 

�ାପିତ (Save) କର| ଏବଂ ଆମକୁ ସେ�ଶ (Message) Iअ| 

ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ��ପ୍ ର ନhର େହଉ� : 


