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‘ଆହ� ାନ’େର ପ(ୂ	ତଃ େମୗDକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ_ କପି%ଇଟର 
ବ�ବaାେର ଚୟନ କ%ଯାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର 
େକୗଣସି କe	ବ� / ଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ_, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି 
ସଚୂନା ijା )େ2	ଶ Bଆଯାଇନାହ_ େଲଖାେର Bଆଯାଇkବା -lର 
େଲଖକ7ର ସ&ୂ(	 )ଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ&ାଦକ ijା ପ�କାଶକ7 
ସହମ� ର�ବ େବାm େକୗଣସି mnତ )ୟମ ନାହ_ ଯBଓ ସ&ାଦକ ସବୁ 
େଲଖାକୁ ଭଲpବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ_ ପ�କାଶିତ କ"ଥାs 
ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ��ଶତ ସତ�ତାର ଦା@ େକବଳ େଲଖକ7ର 
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା -ବାଦର ଉeରଦାୟିତ�  େକବଳ 
େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ7ର, ଏkେର ସ&ାଦକ ijା ପ��କାର େକୗଣସି 
ଉeରଦାୟିତ�  ନାହ_   
 
 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ&ାଦକ7 mnତ 
अନୁମ� -ନା अନ� େକୗଣସି ମାuମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାuମ / 
ସjାଦପତ�   ଇତ�ାB)େର ପ�କାଶିତ କ"ବା ଏକ अପ%ଧ ଦୟାକ" ଏ� 
-ଷୟ ପ�� -େଶଷ uାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ lହ_େଲ )ଜ େଲଖାର 
ପ�lର େହତୁ େସମାନ7 େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇkବା ପୃ;ାମାନ7 
ପ��ଛ- ଗଣମାuମେର / ଇ{ରେନଟେର େଦଇ ପା"େବ 
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ସ&ାଦ}ୟସ&ାଦ}ୟସ&ାଦ}ୟସ&ାଦ}ୟ    
 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ପ�କାଶନ େହବାର अେନକ ବଷ	 େହ~ଣି, 

i� େଯେବଠାରୁ ଏହା େଫସବୁକେର ପ�କାଶିତ େହାଇ�, ଏହାର 

େଲଖକ େଲnକା ଓ ପାଠକ ମାନ7 ସଂଖ�ା Bନକୁ Bନ 

ବୃ�ିପାଇବାେର ~ଗି� ଆଗରୁ ଏମି� ବ�ବaା ନk~ 

ଆହ� ାନେର ପ�କାଶିତ େଲଖାଟିଏ ପଢ଼ିେଲ େକ� େକ� ଇେମଲ୍ $ା% 

ପ�ଶଂସା ପତ� ଟିଏ େଦଉkେଲ ଆଉ େସମାନ7ୁ ଉeର େଦଉ େଦଉ 

ଆହ� ାନର ନୂଆ ସଂ�ରଣ ଆସିଯାଉk~ ପାଠକ ମାନ7ୁ ଏହାର 

ସଂ�ରଣ -ଷୟେର अବଗତ କ%ଇବା ପାଇଁ अସ�ବ କ� 

କ"ବାକୁ ପଡୁk~ ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲେର ପା�ଶହରୁ अ�କ ଇେମଲ୍ 

େପ�ରଣ କ"ବା ସ�ାଧୀନତା ନk~ େତଣୁ अେନକ ପାଠ}ୟ୍ ଗ��ପ୍ 

କ" େମେସଜ୍ େଦବାକୁ ପଡୁk~ ତଥାପି अସୁ-ଧା େହଉk~ 

େଫସବୁକେର i� ତୁର� ସjାଦ େଦଇ େହଉ� ଏବଂ अେନକ 

ଓଡ଼ିଆ ଗ��ପ ମାuମେର ଲ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ7ୁ ଜଣାଇ Bଆଯାଇ 

ପାରୁ� େଯ ଆହ� ାନର ନୂତନ ସଂ�ରଣ ଆସିଯାଇ� अେନକ 

େଲଖକ )ଜ େଲଖାର ପ��mପି େଫସବୁକ୍ ମାuମେର ପ�କାଶିତ କ" 

ପାଠ}ୟ ମତାମତ ତୁର� ପାଇ ପାରୁଛs 

 ଏ� େଫସବୁକ ଆସିବାପେର ଓଡ଼ିଆ pଷା ସା�ତ� ଜଗତ 
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ମu ସମୃ� େହାଇ� ଓଡ଼ିଆ pଷା -ଷୟେର अେନକ ଚ�	ା ଓ ପ"ଚ�	ା अେନକ ଗ��ପେର 

େହଉ� ଏହା$ା% )�ୟ pବେର େ~କମାନ7 ଓଡ଼ିଆpଷା ଓ ସା�ତ� ପ�� अନୁ%ଗ 

ବଢ଼ି� अନ~ଇନ अ�କ ସମୟ -ତାଉkବା ଓଡ଼ିଆମାେନ ଏେବ ଓଡ଼ିଆ pଷା ଓ ସା�ତ� 

-ଷୟେର ମu ମତାମତ େଦବାକୁ ଆର� କେଲଣି ସାମା>କ ବ�ୁତ�  ପାଇଁ )ମ�ତ 

େଫସବୁକ i� ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ େହାଇ� ଓଡ଼ିଆ pଷା ପାଇଁ )ମ�ତ i� 

େଫସବୁକ ଗ��ପେର ସଦସ�ମାନ7 ସଂଖ�ା ଲ�ା�କ, େସମାେନ େସ��ାେର ହୁअ� ବା 

କାହା$ା% ଆମs�ତ େହାଇଥାଆ�, i� ଏେତ ସଂଖ�ାେର ଓଡ଼ିଆ େ~କ ଏକ��ତ 

େହଉkବାରୁ ଏହା ଆମ pଷା ଓ ସା�ତ� ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଲ�ଣ େବାm ଆେମ ମେନକରୁ 

 -ଗତ Bନେର ଓଡ଼ିଆ pଷାସ�ତ�ର ଏମି� ଏକ ଗ��ପେର ଜେନୖକ ବ�ୁ ଓଡ଼ିଆ 

pଷାକୁ େନଇ अେନକ ସୁ�ର ଓ ଉପାେଦୟ ପ�ଶ�ମାନ ଉତ୍ ଥାପନ କ"ଛs, ଏବଂ अେନକ 

େ~କମାେନ ଏହାକୁ େନଇ ଚ�	ା କ"ଛs େସ�ପ" ଏକ ଚ�	ା େହାଇk~ ଆମ pଷାେର 

ପ�ା�ୀୟ ଶ�ମାନ7ୁ अ�ଭ	ୂ� କ"ବା -ଷୟେର ଓଡ଼ିଶା ଯBଓ େଗାଟିଏ pଷା�eିକ %ଜ� 

ତଥାପି ଆମ %ଜ�ର -�ନ�  अ�ଳେର ଓଡ଼ିଆ pଷାକୁ �ନ�  �ନ�  pବେର ଉ�ାରଣ କ%ଯିବା 

ସ�ତ अେନକ aା�ୟ ଶ�କୁ ବ�ବହାର କ%ଯାଇଥାଏ ଏ� ସବୁ ପ�ା�ୀୟ ଶ�କୁ ଆେମ 

ଆମ ଓଡ଼ିଆ अ�ଧାନେର अ�ଭ	ୂ� କ"ବା ଉ�ତ i ନାହ_, ତାହା )�ୟ pବେର ଚ�	ାର 

-ଷୟ 

 अନ�ଜେଣ ବ�ୁ େଫସବୁକେର କ�େଲ, ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ� ସମାଜମାନ7ର ସp ମାେନ 

କଣ େକବଳ କ-ତା ପାଠ ? େଯଉଁଠି - ସା�ତ� ସp େହଉ�, େସଇଠି ପ�ାୟତଃ କ-ତା 

ପାଠ ବା କ-ତା ଆବୃeିର ବ�ବaା ଥାଏ ଏହାକୁ େନଇ अCତେର ଆହ� ାନେର ମu 

ପ"ଚ�	ାମାନ ପ�କାଶିତ େହାଇ� ବା�-କ ଏହା ଏକ ଚ�	ାର -ଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ�େତ�କ 
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ସହରେର अେନକ ସା�ତ�ାନୁ;ାନ ର�� ଏବଂ ଏ� ସବୁ अନୁ;ାନମାେନ ମାସିକ, 

ସା�ା�କ ijା B�ସା�ା�କ ସpମାନ ଆେୟାଜନ କରs ଏବଂ ଏମି� अେନକ ସpେର 

ଆେମ ବ��ିଗତ pବେର ଉପaିତ ର� ଲ�� କ"ଛୁ, ସpର ଏକ ବଡ଼ अଂଶ େକବଳ 

କ-ତାପାଠ ପାଇଁ ହ_ ର�ଥାଏ ତା େହେଲ କଣ କ-ତା ପାଠ ଆେୟାଜନ କ"ବା $ା% 

ଆମ pଷାର ଉନ�� େହାଇପା"ବ ? ପାଠକମାେନ ଏ� -ଷୟେର )ଜସ� ମତ େଦେବ 

େବାm ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ 

 ଉe� ଗ�ୀଷEର Bନ ସବୁ अସହ� େହ~ଣି ଓଡ଼ିଶାେର Bନେବଳର ତାପମାତ� ା 

ଆକାଶଛୁଆଁ େହ~ଣି -ଗତ अେନକ ଦଶ�ିର ତାପମାତ� ାକୁ ଟପି ଯାଇ� ଚDତ ବଷ	ର 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ମୁଖ ସହରମାନ7ର ତାପମାତ� ା %ଜଧା� ଭୁବେନଶ�ର ତତ~ କେରଇେର 

ପ"ଣତ େହାଇ� Bନକୁ Bନ ତାପମାତ� ା ବଢ଼ିବାେର ~ଗି� ବe	ମାନ ସମୟ ଆସି� 

ଆେମ ପ"େବଶ ଓ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ��ା କ"ବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ_ ପଡ଼ିବ ନେଚତ Bନ 

ଆସିବ, େଯେତେବେଳ ବଷ	ର अ�କାଂଶ ସମୟ େକବଳ ଗ�ୀଷEଋତୁ ଭD अନୁଭବ ହ_ େହବ 

ଦୃତ ସହରୀକରଣ $ା% ସହ%�ଳେର kବା ବଡ଼ବଡ଼ ବୃ�କୁ କାଟି Bଆଯାଇ େଯଉଁ ପ"aି� 

ସୃ�ି କ%ଯାଇ� ତାହାର କୁଫଳ ଏେବ େpଗିବାକୁ ପଡୁ� ବ�କରଣର ମହe�  ବୁଝିବାକୁ 

େହବ ପ�େତ�କ ବ��ି अନୁ�ନ େଗାଟିଏ ବୃ�େ%ପଣ କେଲ ଆେମ i� ସୁର�ା 

ପାଇପା"ବା 

 %ଜେନୖ�କ ପ"aି� ମu ସମରୂପ ଦଶା େpଗ କରୁ� %ଜ� �ରୀୟ ଏବଂ େକ��  

ସରକାର ଉଭୟ ସମୀ�ା ଓ ସମାେ~ଚନାର ଶୀକାର େହଉଛs %�� ୀୟ �ରେର 

ପ�ଧାନମ�ୀ7 ଶି�ାଗତ େଯାଗ�ତାକୁ େନଇ ଉଠୁkବା ପ�ଶ� ଏବଂ େଦଶର ସୁର�ାପାଇଁ 

iଣାଯାଇkବା େହmକପ୍ ଟର ପାଇଁ େହାଇkବା ~�କାରବାର ସଂସଦକୁ େଦାହ~ଇ 
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େଦଇ� %ଜେନୖ�କ ବ�ାପାର -ଶାଳ -ଷୟ ଯାହା -ଷୟେର ଚ�	ା କ"ବାପାଇଁ अେନକ 

ପତ� ପ��କା ର��  

 ଓଡ଼ିଆ pଷାର ସ�ାନ ର�ାପାଇଁ ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାେର ଓଡ଼ିଆେପ�ମୀ କ-, େଲଖକ ଓ 

ସା���କ ସେମତ ଜନସାଧାରଣ ଆେ�ାଳନ ଚଳାଇଛs, ଆେମ ମu େସ� ଆେ�ାଳନକୁ 

ସମଥ	ନ ଜଣାଇ ଏକ अନ~ଇନ୍ ଆେ�ାଳନ ଆର� କ"ଛୁ, ଏବଂ ଆେମ अନୁେ%ଧ କରୁଛୁ 

ଆମ ପାଠକମାେନ ମu ଆମକୁ ସମଥ	ନ କ"େବ, ଏkପାଇଁ ଆେମ ଆହ� ାନ େୱବସାଇଟେର 

େଗାଟିଏ “ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ” -pଗ ସୃ�ି କ"ଛୁ ଦୟାକ" େସ� -pଗକୁ ଦଶ	ନ କ" )ଜ 

ସମଥ	ନ େର>େ�ର୍ କର� 

 ବe	ମାନ ଖ%B)ଆ ଛୁଟି lm� ଘେର ଘେର ପି~ମାେନ େକାଳାହଳ କରୁkେବ, 

i� େ~କ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ େଦଶ-େଦଶ ଭ� ମଣେର ଯାଇkେବ ଆଉ अେନେକ 

ଛୁଟିBନେର )ଜ ଘରକୁ ijା अଜାଆଇ ଘରକୁ - ଯାଇଥାଇ ପାରs ଖ%Bନ ଛୁଟିର ମଜା 

ବଦD ଯାଇ� ଆେମ ସାନପି~ େହାଇkବା େବେଳ ଛୁଟିର अଲଗା ମଜାk~, ଆ>କାm 

ପି~ମାେନ ଟି� କ&ୁ�ଟର ସାମନାରୁ ଉଠୁନାହାs अ�କାଂଶ ସମୟ ଏ ସବୁର ମଜା 

େନଉkବା ପି~ମାେନ ଚଳଚ�ଳତା अpବରୁ अଳସୁଆ େହାଇଯିବାର ସ�ାବନା ରହୁ� 

େତଣୁ i� ସମୟ େଖଳକୁଦେର -ତାଇବାକୁ )�ୟ ବ�ବaା କର� ଆଉ ଏ�ପ" 

अଳସୁଆ ସମୟେର ଉପାaାପିତ େହଉ� ଚDତ ମାସର ଆହ� ାନ ଆଶା କରୁ� ଏହା ଆପଣ 

ମାନ7ୁ )�ୟ ଭଲ ~ଗିବ 

 ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 

ପ��;ାତା - ସ&ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଓ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ"ବାର 
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ସ&ାଦ}ୟ    ୪ 

ଶାs     ୯ 

ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
अ� - mପ୍ ସା    ୧୨ 

ପ��p ପି�ୟଦଶ�� 
अମୃତମୟୀ    ୧୯ 

ରମାକା� ଦାଶ 
ତୁମ-ନା ମଁୁ    ୨୫ 

ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
ଲ¤ନ     ୨୭ 

ମାଧବ ଚ��  େଜନା 
ସା-ତ� ୀ     ୨୮ 

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା"କ୍ 
ଇ�ା     ୨୯ 

େଜ�ା�ମ	ୟୀ ଷଡ଼¥ୀ 
ମଁୁ ଜେଣ ଶ�ମିକ    ୩୧ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
अବତ" ଆସ ଥେର   ୩୩ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
 

ପ�ଭୂ7 ପାଇଁ ପଦଟିଏ   ୩୫ 

¦ପକ୍ କୁମାର ଷଡ଼¥ୀ 
ଜଗାର )ଶ    ୩୬ 

ଡା େସୗମ�ର§ନ ମିଶ� 
अନୁ%ଧା    ୩୮ 

ସୁଦାମ ଚରଣ ଦାସ 
-କା ନ େହଉ    ୩୯ 

pଗିରଥୀ େବେହ% 
ଦୁଃସ�ପ� - ୨    ୪୦ 

अନୁପମ େବେହ% 
ବୃ�ାଶ��     ୪୧ 

ର§ନ କୁମାର ସ�ାଇଁ 
ଆମ pଷା ଆମ अ�କାର  ୪୩ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
େହପି ମଦର୍ େଡ   ୪୭ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
-େଶଷ ସଚୂନା    ୫୦ 

ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�ଏ� ସଂ�ରଣେର अ�............    
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ଶ�ୀ ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
(-ଶ� ସୁଶାsଭ	ବତୁ / -େଶ� ଶାsପ	��;ା ଭବତୁ) 
 
େମା ନାମଟି ଦୁଇ अ�ର ମଁୁ ତ ଜଗେତ ସାର  
अମଲୂ� ମଣି େଯ ସ�7 ଗଳା ରତନ ହାର   ୧  
ସା�ତ� -ପୁ%ଣ -ଶା©େର ମଁୁ अତ�� ଗୁରୁତ�   
ଦୁ�େ~କ -ଭୁେ~କ ସବ	ତ�  ଖ�ା� େମାର ମହe�  ୨ 
"ଶାs" ନାେମ -େଶ� -Bତ େହାଇ �ର -ଖ�ାତ  
େମା ନାମ ଶ�ବଣ ମାତ� େକ ନର ହୁअଇ ତୁ� ୩ 
େମା -ନା ସ�ଗ	େର େଦବତା େpଗିkେଲ अଶାs  
ଦାନବ7  अତ�ାlରେର ସେବ	 େହାଇେଲ ଭୀ� ୪  
େମା ପାଇଁ ସମେ� ବ�ାକୁଳ େମାେତ ପାଇବା ପାଇଁ  
«ବନ େମା -ନୁ अaିର ଦୁଃଖ -ଯ�ଣା ପାଇ  ୫  
¦ନ ଠାରୁ %ଜା ପଯ	�� ପି�ୟ ସମ�7ର  
ନାହ_  େଭଦpବ େମାଠାେର ସମେ� ଆପଣାର ୬ 
ଐଶ�ଯ	 - ସ&େଦ ସବ	ଦା େମାର ଥାଏ अpବ  
ଧ� -ମା� -େ~ଭୀ -अାନ େpଗs ପ%ଭବ ୭ 
ାନ ଗୁରୁ अେଟ pରତ ଶାsର େସ ପ�Cକ  
ଶାs ବାe	ା େଦଇ -ଶ�େର େହ~ ମହାନାୟକ  ୮ 
~ଲ ବାହାଦୂର ଶା©ୀ> kେଲ ଶାsର ଦୂତ  
pରତର ଶାs ପ�Cକ अେଟ ପ�ୀ କେପାତ  ୯  

ଶାsଶାsଶାsଶାs    



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ପ�ମ ସଂଖ�ା 
ମଇ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ"ବାର $ା% ସ&ୂ(	 )ଃଶୁ, -ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ  10 

ସବ	ଧମ	 ସମନ� ୟର େଦଶ ଭରତବଷ	  
ଶାs ଓ ସ¯ାବ -ତ" -େଶ� ଲ�� ଯଶ ୧୦  
ଶାs-େମୖତ� ୀ-ପ�ୀ�-ଶ��ାର अେଟ ମିଳନ aଳ  
ସ�°ୁ ଗୁଣେର ମହାନ ଜଗତେର -ରଳ ୧୧  
ଶାs ଓ ସ¯ାବ )ମେ� ମିେଳ େଶ�; ସ�ାନ  
"େନାେବଲ"7 ନାେମ ପ�ଦe ପୁର�ାର ମହାନ ୧୨ 
ପଜୂା ଓ େବୖBକ କାଯ	ାେ�  ହୁଏ ଶାsର ପାଠ  
ଶାs ପାଠ -ନା ସକଳ କାଯ	 ହୁअଇ ବ�ଥ	 ୧୩ 
ମାନସିକ अବସାଦ େଯ अଶାsର କାରଣ  
��ାେର ମନୁଷ� ଶରୀର ହୁअଇ ଜ%«(	 ୧୪ 
ଶାs ପ�ା�ି ପାଇଁ ମଣିଷ ହୁअଇ ବାଟବଣା  
अଶାs ମନେର ସବ	ଦା ହୁଏ େସ ଆନମନା ୧୫ 
ମୁ� ଆକାଶେର -ହ¥ ପାଏ अସିମ ଶାs  
ପି§% ଆବ�  ଶୁକର ହୁଏ ନରକଗ�  ୧୬ 
ସ�ାଧୀନ pବେର ପଶୁଏ ବେନ ସୁେଖ «ବs  
ଯ�ା ମେu ବ�ୀ େହାଇଣ େpଗୁଥାs ଦୁଗ	� ୧୭ 
'ଶାs'କୁ ପାଇବା «ବେନ अ� କ� ବ�ାପାର  
ଉପକାର -ପୁଣ� କମ	େର ପ�ା�ି ହୁଏ ସତ� ର ୧୮ 
ବଡ଼ ପଣିଆେର अଶାs अେଟ ବଡ଼ ଦାରୁଣ  
ମହତ ପଣେର ସୁଶାs କେର -%ଜମାନ ୧୯  
ଶାs େଯ ମାନବ ଦୁଲ	ଭ ଏହା )ଛକ ସତ�  
ପ�ାର² କମ	ରୁ ସୁଲଭ ଏ� ଯୁ�ି अକାଟ� ୨୦ 
ସ&�� -ଶ�େର ଶାsର aି� େଘାର अpବ  
अଶାsର ମଳୂ @ଜଟି ଉଗ�ବାଦ ପ�pବ୨୧ 
ସ�ଧମ	କୁ $ା³ େଦଇଣ ଧମ	 ଯୁ� କରs  
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ଉଗ�ବା¦ େହାଇ ମନୁଷ� ଧନ -ଜନ ନାଶs ୨୨ 
ଆତ7ବା¦ର ଆତେ7 ଶାs େହାଇ� ଦୂର  
ଭୟ ଓ ଶ7ାେର ମଣିଷ କେର ଆe	 �´ାର ୨୩ 
ସ7ୀ(	 ଧମ	ୀୟ pବନା େଯେବ ଦୂର ନ େହବ  
ଉଗ�ବା¦ ରୂପୀ %�ସ -ଶ� ଧ�ଂସ କ"ବ ୨୪ 
ଜା� -ଧମ	 େଭଦ ଭୁmଣ ସେବ	 ଏକ େହାଇବା  
ବସୁଧାକୁ ଏକ ପ"ବାରେର  ବା�ିପା"ବା ୨୫ 
େଦେଶ େଦେଶ ଶାs -ସ¯ାବ େହଉ ସୁପ��;ିତ  
ମାନବ ମନରୁ अସୟୂା pବ େହଉ ଦୂ"ତ ୨୬ 
ଶାsରୁ ମିଳଇ ମକୂ� େହେଲ ଈଶ�ର ପ�ା�ି  
ଈଶ�ର ପ�ା�ିର େହତୁ ଶ��ାpବ ଓ ଭ�ି ୨୭ 
अଥ	 େଯ अଟଇ अନଥ	 अଶାsର କାରଣ  
"ମଁୁ" କାର ପଣିଆ ବଢାଏ ନାଶ କେର «ବନ ୨୮ 
��-ଧ ଶାs େଯ ସଂସାେର େବଦ-ଶାେ© ବଣ�ତ 
ଆuା�Eକ -ଆ�େଭୗ�କ -ଆ�େଦୖ-କ େସ ତ ୨୯ 
ଈଶ�ର ଭ�ିରୁ ମିଳାଇ ଆuା�Eକ ଆନ�  
େଦବତା7 ଆଶୀବ	ାଦରୁ ପ�ା�ି େଦୖ-କ େମାଦ ୩୦ 
ପ�ମହାଭୂତ ତe� ରୁ ମିେଳ େଭୗ�କ ତୁ�ି  
"ଶାs"ର ��ବାର ପଠେନ ମିେଳ ��-ଧ ଶାs ୩୧ 

 
ପ��ଧାନ ଶି�କ, ସା7ୁଡ଼ା, ଗ§ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

e-mail-prabodhamudra@gmail.com 
ଦୂରpଷ -୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 
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ପ��p ପି�ୟଦଶ�� 

 ସ��ାର ହାଲୁକା iରଣେର ସାଗର କୂଳେର ପବନର अପବୂ	 

ସିେ½ା� %ଶି %ଶି  ସ�(	 ାଭ ବାଲୁକାେରଣୁ ଉପେର ଆତE େଗାପନ 

¾ଡ଼ି ନାm କ7ଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଏ ବ�ଗ� ପଦପାତେର ଆେଗଇ lmଛs 

)ଜ ସ���ତାର ଆନ� େନବାକୁ ଦୂର� Bଗବଳୟ, େଯଉଁଠି 

ସାଗର ବୁକୁେର ମୁହଁଗୁ§ି ଶାsେର )ଃଶ�ାସ େନଉ� ଆକାଶ 

ଉଭୟ7 )ଳୀମାର ଏiକୃତ କାନpସେର ଝଲସି ଉଠୁ� 

�ଡ଼ବାହୁଡ଼ା ପ�ୀ7ର ର¥ୀନ େଡଣା େଯେତ ଉଦ୍ େବDତ ମନ 

ଓ -�ି� ��ନରୁ ସମି�ତ୍ େଫ"ପାଇ~ mପ୍ ସା, େଯେତେବେଳ ପୁअ 

ହସି ହସି ପାଟି କରୁk~, ‘‘ମାମା େଦଖ େତା େଜାତାକୁ ସମୁଦ�  

େନଇଗ~ ତୁ ଏେବ ଖାm ପାଦେର ଘରକୁ ଯିବୁ” ସେତ ତ! େସ 

ଏେତ अନ�ମନ� k~ େଯ େକେତେବେଳ ନୂଆ େଜାତାହଳକ 

ସମୁଦ�  ସମା� ପାଇ~ େସ ଜାଣିପା"~ ନାହ_ ପୁअ ସା¥େର 

େଖଳୁkେଲ ସୁ�ା अ� ଏ ସବୁ ଲ�� କ"kେଲ େସେତେବେଳ 

i� କ�େଲ) %�େର ପୁअ େଶାଇଯିବାପେର େଯେବ अବଶ 

େଦହ ଓ ମନକୁ ଶଯ�ାେର ଢାDେଦବାକୁ mପ୍ ସା ଉପକ�ମ କରୁk~, 

େସ� ସମୟକୁ କଥା େହବାପାଇଁ ଉ�ତ ମେନକେଲ अ� 

अ� अ� अ� अ� ----    mପ୍ mପ୍ mପ୍ mପ୍ ସାସାସାସା    
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 mପ୍ ସାକୁ अନୁେ%ଧ କେଲ i� ସମୟ କଥା େହବାପାଇଁ େସ ମu ବାu ଶିଶୁଟି ଭD 

ତା7 ପାଖେର ବସିଗ~ ତା ହାତପାପୁmକୁ ମୁେଠଇ ଧ", କଥାେର େସ�ହÀଶ	 େଦଇ अ� 

ପl"େଲ, “ଏେତ अନ�ମନ� କାହ_i ତୁେମ ?” mପ୍ ସା କଣ ଉeର େଦବ ��ା କ"ବା 

ଆଗରୁ େସ ପୁଣି କ�େଲ, ‘ତୁେମ mପ୍ ସାର ଆସିବା କଥାକୁ େନଇ ଏେତ ଶ7ିତ, -ବ�ତ ଓ 

�sତ କାହ_i ? େସ ଏକଦା ତୁମର ରୁମ୍ େମଟ୍, ପି�ୟ ବା�@, ବା�@ ତ ନୁେହଁ ସେହାଦ% 

ଭଉଣୀ ସମାନ k~ ତାକୁ େନଇ ଏେତ $� ?” 

 mପ୍ ସା ହଠାତ୍ ଚiତ େହ~, -ନା େକୗଣସି େଗୗରଚ�ି�କାେର अ�7 ସଳଖ ପ�ଶ�ଯାକ 

ଶୁଣି अତକ�ତ ଧ% ପଡ଼ିଯାଇkବା अପ%ଧୀଟି ଭD ଶ7ିତ mପ୍ ସାର ପାପୁm ଝାଳେର 

�>ଗ~ अବନତ ମୁହଁକୁ ତା’ର େତାDଧ" अଭୟ େଦ~ଭD ଦୃଢ଼କ¤େର କ�େଲ अ�, 

“ତୁେମ େଯଉଁ କଥାଟି ପାଇଁ �sତ, େସ ସତ� ସ�ତ ମଁୁ ଆମ ପ�ଥମ Bନରୁ अବଗତ େସ 

ସତ� େମାଠାରୁ ଲୁେଚଇ ରnଛ େବାm )ଜ �ତେର ଏଯାଏଁ ଆତE ଯୁ� ଚେଳଇଛ ଏେବ 

ପୁଣି mପ୍ ସା ଆସିବା କଥା ଜାଣି अପ%ଧ େବାଧେର )ଜକୁ p%କ� ା� କ" ପକାଉଛ ମଁୁ 

ସବୁ ଜାେଣ, ବରଂ ତୁେମ ବହୁତ i� ଜାଣନାହ_” ଏ�i ଶୁଣିବା ପେର ବ�p¥ି mପ୍ ସା 

ଆnରୁ ଉଜାଣି ବ�େଲ अଶ��ର ଗ¥ା ଯମୁନା େକାେଳଇ େନେଲ अ� ତା7 ପ�ଶ� 

ବ�େର ମୁହଁଗୁ§ି ମନ ହାଲକା େହବାଯାଏଁ କା�ି~ mପ୍ ସା 

 अ� ପୁଣି ଆର� କେଲ, “ଆ> ତୁେମ ସବୁ ସତ� ଶୁଣି)अ, ତା’ପେର ତୁମ )Áeି 

ଯାହାେହବ ମଁୁ )ଃସe	 ମା)େନ- ଆ>ଠୁ ¦ଘ	 ୧୧ ବଷ	 ତେଳ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ 

େବୖା)କ अ�>ତ୍ ସାମ� ନkm km ଯୁବ େଲଖକ अ� DRDOର ପ�େୟାଗଶାଳା 

ନୁେହଁ ବରଂ ବାଣୀ-ହାରର ପଦାଥ	 -ାନ -pଗେର Bନ -ତୁk~ ପାଠପଢ଼ା �ତେର 

କାହାଣୀ େଲnବାର ସଉକ ଏବଂ ପ�ମୁଖ ଏକ ଗÅ ପ��କା ଯିଏ ନୂଆ େଲଖକ7ୁ େପ�ାÆାହନ 
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େଦଉk~, େସkେର ପ�କାଶନ ପେର ଖୁବ୍ େଗାଟାଏ ଗାÅିକର ପ"ଚୟ ପାଇkm େମା 

କାହାଣୀର ନାୟିକା �ତେର )ଜକୁ େଖା>ପାଉkେଲ अେନକ ତରୁଣୀ ପ��Bନ ଗଦା ଗଦା 

ଶୁେଭ�ା �ଠି ମିେଳ େକଉଁଠି ପ�ଶଂସାର ପାହାଡ଼, ପୁଣି େକଉଁଠି ବାସ�ା ମହମହ େଗା~ପୀ 

େପ�ମ )େବଦନ େସ ସବୁ �ଠି �ତେର ମଁୁ is େଖାେଜ େଗାଟିଏ ଠିକଣା, ରୁମ୍ ନଂ - ୮, 

େରେଭନ୍ସା ¾ତ� ୀ)ବାସ େଗାଲେଗାଲ ସୁ�ର ହ�ା�ରେର ଖୁବ୍ ସାଥ	କ ସମାେ~ଚନା 

(ଉଭୟ ସକା%ତE କ ଓ ନକା%ତE କ) େଲn ପଠାଏ ଜେଣ +୨ ର ¾ତ� ୀ ‘mପ୍ ସା’ ଖୁବ୍ କମ୍ 

ପାଠକ7 �ଠିର ଉeର ମଁୁ Bଏ େସ k~ ଜେଣ ଏମି� ପାଠିକା ଯାହାକୁ ମଁୁ ପ��ଥର )�ିତ 

ଉeର େଲn� �ଠି େଲଖା �ତେର ଭଲ ପ"ଚୟ େହାଇଗ~ ଆମ �ତେର େସ ସହଜ 

େହାଇଯିବା ପେର ପ�ାୟତଃ ତା ରୁମେମଟ୍ अନ�ଜେଣ mପ୍ ସା -ଷୟେର କେହ ଦୁହ_7 ନଁା 

ସମାନ ଖାm ସା¥ିଆ �ନ� ଏମି� ୬-୭ ମାସ �ଠି େଦବା େନବା �ତେର ଝିअଟା ପ�� 

େମାର ଏକ ପ�କାର ପ�ତ�ୟ ଆସିଯାଇk~ ତାକୁ େପ�ମ େବାm କୁହାଯାଇ ନପାେର, i� ତା 

ସ�ତ େଦଖା କ"ବାର ଇ�ା କ�ମଶଃ େଜାର ଧରୁk~ େମା �ତେର ଥେର ସାହାସ କ" 

�ଠି େଲnm ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତା"ଖ, ଶ)ବାର େସBନ k~ ଶାjଦଶମୀ ଛୁଟିBନ 

k~, େତଣୁ ସକାଳ ୧୧ଟା େବେଳ େରେଭନ୍ସା କେଲଜର ମୁ�ାକାଶ ର¥ମ� )କଟେର 

େଭଟିବାକୁ କ�km ମଁୁ ତାକୁ ପl"ନkm, ବରଂ ରୀ�ମତ ଆେଦଶ େଦଇkm �ଠି 

ପାଇବା ପେର ହେ�ଲ୍ େର କଣ େହ~ େସକଥା ତୁେମ କୁହ...?” 

 େସେତେବଳକୁ mପସାର କା� ବ� େହାଇସା"k~, ଆଉ େସ ସବୁ uାନେର 

ଶୁଣୁk~ ମୁÈ ସଳn अ�7 ସିEତହସ େଦn ସହଜ େହ~ପେର କ�~, “mପି ଆଉ େମା 

ନଁା ଏକା k~ ତା ନଁା k~ mପ୍ ସା ମିଶ� ଆଊ ମଁୁ mପ୍ ସା ଦାଶ େତଣୁ ସମେ� ତାକୁ mପି 

ଆଉ େମାେତ mପୁ େବାm ���kେଲ, େଯେହତୁ ଆେମ ଦୁେହଁ ପରÀରକୁ ଏଇ ନଁାେର 
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ଡାକୁkଲୁ ସା¥ ନୁେହଁ ବରଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭD k~ ଆମ ସ&କ	 ତୁମ �ଠି ଆସିେଲ 

ଆେମ ଦୁଇଜଣ ମିଶିi ପଢୁkଲୁ େମାର ଗÅ ପଢ଼ିବାେର େକୗଣସି ଆଗ�ହ ନk~ ଆଉ 

ତୁେମ େସ �ଠିେର କଣ େଲଖ େସ ସବୁ -ଷୟେର ମu େମାର େକୗଣସି ଆଗ�ହ ନk~ i� 

େସ ବୟସେର ଜେଣ ତରୁଣ େ%ମା{ିକ୍ େଲଖକ ଠାରୁ ଆସିkବା �ଠି ପଢ଼ିବାର େ%ମା�କୁ 

i� ମଁୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇ ପା"ନkm mପି ତୁମ -ଷୟେର ଏେତ କହୁk~ େଯ ଯିଏ - ଶୁଣିବ 

େସ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆେପ ଆେପ ଢDଯିବ ତୁେମ େଯେବ େଦଖା କ"ବାପାଇଁ କ�ଲ, େସ ବଡ଼ 

��ାେର ପଡ଼ିଗ~ ଖୁବ୍ ସରଳ ଝିअେଟ େସ ପ�ଥମଥର ଏକୁଟିଆ େକୗଣସି ପୁअକୁ େଦଖା 

କ"ବାକୁ େସ अସ�ବ pେବ ଭୟ କରୁk~ ଦୁେହଁ ମିଶି ଠିକ୍ କଲୁ, ପ�ଥେମ ମଁୁ ଯାଇ 

ପରnେନ-, ତୁେମ େକମି� ମଣିଷଟିଏ ତା ପେର େସ �ଠିେର ସତକଥା ଜଣାଇ �ମା 

ମାଗିେନବ େସBନ େସkପାଇଁ ତା aାନେର ମଁୁ ଆସିkm ତୁମକୁ େଦଖା କ"ବାପାଇଁ i� 

େସ Bନର ସା�ାତ ପେର ମଁୁ ତୁମ ପ�� अସ�ବ pବେର ଆକୃ� େହାଇପଡ଼ିm ଏବଂ ତୁମ 

�ଠିରୁ ଜାଣିm ତୁେମ ମu େମାେର ପସ� କରୁkଲ mପି କଟକ ଚÈୀ7 %ଣ ଖାଇi 

କ�k~ େଯ େକବଳ ତା’ର େମାର ବ�Cତ ତୃCୟ େକ� ଜାଣିେବ) େଯ ତୁମକୁ �ଠି 

େଲଖୁkବା mପ୍ ସା ଓ ତୁେମ େଦnkବା mପ୍ ସା ଦୁଇଜଣ �ନ�  �ନ�  ମଣିଷ େବାm େହେଲ 

ଏେତବଷ	 ପେର ଆତE ପ�କାଶ କ" mପି ମେତ ପୁଣିଥେର ସଂଶୟ ଗହ� ରକୁ େଠm େଦଇ�” 

ଏତକ କ� େସ ପୁଣିଥେର अ�7 ଉପେର ଆଉ> ପଡ଼ି~ 

 ତା अଲ% େକଶକୁ ଆ¥ୁDେର େକ" େକ" p¥ କରୁ କରୁ अ� ¦ଘ	ଶ�ାସଟିଏ େନଇ 

କ�େଲ, “ତୁେମ ଜାଣିନ mପ୍ ସା, ତୁମ mପିର କାୟା ସିନା େ¾ଟ, ମନଟା ତା’ର i� େବଶ୍ 

ବଡ଼ େସ ତୁମ ସୁଖ ସଂସାରେର ଭୂମିକ& ଆଣିବାକୁ ଆତE  ପ�କାଶ କ") ତା ତ�ାଗ େଯାଗଁୁ 

ହ_ ତୁେମ ଆ> ସଂସାର କ" ସୁଖ ପ�ାଚୁଯ	� େpଗ କରୁଛ ମଁୁ )େଜ ତାକୁ ଆମ�ଣ କ"� 
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ଆମ ଘରକୁ” ପ�ଶି�ଳ ଦୃ�ିେର mପ୍ ସା )େବ	ାଧ7 ଭD lହ_ ର�ଥାଏ 

 େସଇ ପ�ଥମ ସା�ାତ Bନ ହ_ ମଁୁ ତୁମକୁ େଦnବା ପେର ଜାଣି େଦଇkm େଯ ତୁେମ 

େସ� mପ୍ ସା ନୁହଁ େଯ େମାେତ �ଠି େଲଖୁk~ େସ �ଠିେର अବଶ� ପୁ% ନଁା େକେବ - ନ 

େଲnkେଲ ସୁ�ା, ଥେର େସ କଥା ପ�ସ¥େର )ଜର ଲjା େବଣୀ -ଷୟେର େଲnk~, 

ତୁେମ ଦୁେହଁ େସ କଥା ହୁଏତ ଭୁm ଯାଇkଲ ତୁମ ବବ୍  କଟ୍ ର ସାନ େକଶ େଦଖୁ େଦଖୁ ମଁୁ 

ଜାଣି େଦଇkm େଯ ତୁେମ େସ mପ୍ ସା ନୁହଁ େହେଲ ସାମନାେର ତୁମ ପ" ରୂପସୀକୁ େଦn 

ମେନ ମେନ କୁରୁD ଉଠିkm ଲେଟରୀ >�ବା ଭD ହେ�ଲ େଫ"ବାର ଚ�ଳତାେର 

ତୁେମ େର�ୁ%{୍ େଟବୁଲେର )ଜ ମ)ପସ	ଟା ¾ଡ଼ିେଦଇ lmଯାଇkଲ ମଁୁ େସkରୁ 

ସ�ପ	ଣେର ହାେତଇ େନଇkm ତୁମର ରୁମାଲକୁ, ଆମ ସା�ାତର ପ�ଥମ ସ�କ pବେର 

ହେ�ଲ୍ େଗଟ ପାଖେର ତୁମ ପସ	 େଫ%ଇବା ପାଇଁ ପହ�ିବା େବଳକୁ େଦnm ଜେଣ 

ତନୁପାତଳୀ अÅ ଉ�ତାର ଝିअଟିଏ େଗଟ୍ iପରକୁ अନୁନୟ େହଉk~ ମୁÈବ�ଥା )ବାରଣ 

ଔଷଧ ଆଣିେଦବାପାଇଁ ଖେÈ କାଗଜେର )ଜ ନଁା ଆଉ ଔଷଧର ନଁା େଲn େସ 

କାଗଜଟିକୁ େଗଟ୍ iପର୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ େଦଉkବା େବେଳ ତାହା ଉଡ଼ି ଆସି େମା ପାଖେର 

ପଡ଼ିk~ କାଗଜଟିକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ େସଇ ପ"�ତ ଠିକଣା େଦnବାକୁ ପାଇm େମା 

ବୁଝିବାକୁ ବାi ର�~) େଯ େସ k~ େମା େଲଖାର ସମାେ~�କା mପ୍ ସା, ତୁମ mପି 

େସBନ ପେର େସ ଆଉ �ଠି େଲnନk~ i� �ଠି ମଁୁ ପାଉkm, କାରଣ ତୁେମ 

େଲଖୁkଲ େସkେର େମା ଗÅର ସମାେ~ଚନା ନk~, k~ ଖାm ତୁମ ମନକଥା, ଖଟାମିଠା 

େପ�ମର ସେ�ଶେର ମହମହ ବାସୁkବା ତୁମ ସବୁ �ଠିର ଫ2	 

 ତା’ପେର ଆମର ୫ବଷ	ର ସ&କ	, ଆଉ ତାପେର -ବାହ ଆମ ପ�ଥମ ସ�ାନଟି ନ� 

େହବାେବେଳ ଡା�ର କ�kେଲ େଯ ତୁମ ଜ%ୟୁର �ୁଦ� ତା ଗଭ	ଧାରଣ ~ଗି अନୁପଯୁ�, 
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ତୁେମ ଏକବାର p¥ିପଡ଼ିkଲ ତୁମକୁ େଧୖଯ	� େଦଉkେଲ - େମା ମନ ଏକା�େର -ଳାପ 

କରୁk~ ସ�ାନ େ~ଭେର େସେତେବେଳ mପି ହ_ େଦବଦୂତ ଭD ପୁଣିଥେର ଆସିk~ ଆମ 

«ବନେର େସ ଡା�ର7 ସ&କ	ୀୟା ଆମକୁ अନ� ଜେଣ ମ�ଳାର ଗଭ	େର ଭୃଣକୁ 

େ%ପଣ କ" ସ�ାନ ପ�ା�ି ପାଇଁ %> କ%ଇkେଲ ଡା�ର )ଜ ସ�ାନ ପାଇଁ ସୁର�ିତ ଓ 

ଭଲ ମାତୃଗଭ	ଟିଏ େଖା>ବା େବେଳ, mପିକୁ ଡା�ର ଏ କଥା ଜଣାଇkେଲ ଆମ ନାମ 

େଗାପନ ରn େସ अ-ବା�ତା ର�ବାର )Áeି େନଇ ସା"k~, େତଣୁ ତା ଆଡୁ େସ ହଁ 

ଭ"k~ ଆମ ପୁअକୁ mପି ହ_ ତା ଗଭ	େର ଧାରଣ କ" ଜନE  େଦଇk~ େକଉଁ ଏକ 

ତପସି�� ଭD अ-ବା�ତା ର� ଏକ अସ¥ତ େମା� ~ଳସାେର କୃ�� ସାଧନା ଚେଳଇkବା 

େସ �ୀଣା¥ୀ ଝିअଟା ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ବଡ଼ େହାଇଗ~ अନ� ଜେଣ अପ"�ତା ନାରୀ 

«ବନେର ପ(ୂ	ତା ଭ"େଦବାକୁ ଏେତ ବଡ଼ ତ�ାଗ କ"ବା i� କମ କଥା ନୁେହଁ 

 ମଁୁ - ତା’ର ଏ ଉପକାର କଥା ଜାଣିପା"ଥାs i� େସ )ଜ ନାମ ଓ ପ"ଚୟ 

େଗାପନ ରnବା ପାଇଁ ଡା�ର7ୁ ବାu କ%ଇk~ ଜାଣିଛ ଆ> େସ ମୃତୁ�ର ଖୁବ୍ 

ପାଖାପାn ତାକୁ କକ	ଟ େ%ଗ େହାଇ� େବାm ଏଇ )କଟେର େସ ଜାଣିପା"~ ଭଲ 

େହବାର ସ�ାବ� ସମୟ अ�କ� ା� େହାଇ ସା"� େହେଲ ମୃତୁ�ପବୂ	ରୁ )ଜ ଜ)Eତ 

ସ�ାନକୁ ଥେର ଆn ପୁେରଇ େଦnବା ~ଗି େଶଷ ଇ�ା ସ�ରୂପ େସ ଡା�ର7ୁ अନୁେ%ଧ 

କ"k~ ବଡ଼ ସ�ପ	ଣେର ଡା�ର7 ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଆ> iË)କକୁ ଯାଇkm, ଜେଣ 

ମା’ର େଶଷ ଆଶା ପୁରଣ କ"ବା~ଗି Bନ ଓ ସମୟ aିର କ"ବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ କୁହ ବା 

ଦୁେଯ	ାଗ, େସଠି େଦଖା େହ~ mପି େମା -ଦଗ୍ ଧ ପାଠିକା, ସେ�ାଟ ସମାେ~�କା, ତୁମ 

ଆଉ େମା ସ&କ	ର ସତୂ� ଧର, ଆଉ ଆମ ଏକମାତ�  ସ�ାନର ଜନE ଦାତ� ୀ ଡା�ର ହ_ ସବୁ 

ସତ� ପ�କାଶ କେଲ ଏକ ପ�କାର ଭଲ େହ~ अsମ ସମୟେର ତାକୁ ସତ� ନ ଜଣାଇବା 
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ମ�ବଡ଼ अପ%ଧ େହାଇଥା�ା ନୁେହଁ i ? ସବୁ ଜାଣିବା ପେର ମଁୁ ତାକୁ କାm ଆମ ଘରକୁ 

ଆସିବା ~ଗି େଜାର କ" କ� ଆସିm ତୁମ ନଁା ଆଉ ପୁअ ନଁାେର $ା� େଦଇ ଏେବ ସବୁ 

i� ଜାଣିବାପେର ତୁେମ ଯାହା )Áeି େନବ ମଁୁ େସkେର %> %� अେନକ େହ~ଣି, lଲ 

େଶାଇପଡ଼ିବା 

 ପରBନ ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ସେୂଯ	�ାଦୟ େନଇ ଆସିk~ mପ୍ ସା ସକାଳୁ ଘରକୁ ଭଲ 

କ" ସଜାଡ଼ି େନ~ mପିକୁ ସା¥େର ଧ" ପହ�ିେଲ अ� ଦୁଇ ବା�@ ଏକ ଦଶ�ି ପେର 

ପରÀରକୁ େକାଳାଗ�ତ କ" ଖୁବ୍ pବୁକ େହାଇ ପଡୁkେଲ େସ�i େବଳକୁ କୁ) ପୁअ ଆସି 

mପିକୁ ନମ�ାର ଆ{ି େବାm କ�ବା େବେଳ mପ୍ ସା ତାକୁ ବୁେଝଇ େଦଇk~, “ବାବୁେର 

ଇେୟ େତା ଆ{ି ନୁେହଁ, ମା େମାେତ େଯମି� ମା େବାm ଡାକୁଛୁ ୟା7ୁ - େସମି� ମାଆ 

େବାm ଡାକ ମଁୁ - େତାର ମାମା ଆଉ ଇେୟ - େତାର ମାମା”  

 ଏ�i ଶୁଣି mପିର ଆn ଲୁହ ଛଳଛଳ େହାଇ ଆସୁk~ ଆଉ ପୁअ ଦୁଇଜଣ7 

େକାଳେର )Áାପ, )େବ	ାଧ pବେର ବସି େଖଳୁk~ ମମତାର ବ�ନେର ଦୁେହଁ ବା�ି 

େଦଉkେଲ ପୁअକୁ 

 
ଶ�ିନଗର, m7୍ େ%ଡ଼, 

କଟକ - ୧୨ 
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ରମାକା� ଦାଶ 

 େସBନ ସକାଳୁ ଉଠିବାେର ମେହ��ର େଡ" 

େହାଇଯାଇk~ େସ ଉଠି~ େବଳକୁ ଝରକା େଦଇ ଖ% ଆସି 

ପଡ଼ି~ଣି ତା ଖଟ ଉପେର ଗତ %�େର େସ େଡ"େର 

େଶାଇk~ େସଇkପାଇଁ େବାଧହୁଏ ଉଠିବାେର ଏେତ -ଳj 

େହାଇଗ~ 

 ଖ%Bନ େହତୁ ସକାଳର ଖ% - ଏେତ ଟାଣ ~ଗୁ� ମେନ 

ମେନ p-~ ମେହ��  ଓ अଳସ p¥ି )ତ�କମ	 ସା"ବା ~ଗି ତÌର 

େହ~ ଦଶଟା ସୁ�ା ତାକୁ ବସ�ାÈେର ପହ�ିବାକୁ େହବ ସଂାକୁ 

"ସିଭ କ"ବାପାଇଁ ସଂା ତା ସା¥ ରେମଶର ଭଉଣୀ କଣ 

େଗାେଟ ପରୀ�ା େଦବାପାଇଁ ଭୁବେନଶ�ର ଆସୁ� େତଣୁ ରେମଶ 

ତାକୁ େଫାନ୍ କ" କ�k~ ଟିେକ ତାକୁ ସାହାଯ� କ"ବା ପାଇଁ 

େସ ତା କଥା p¥ିପା"ନk~ 

 ବାଥରୁମରୁ େଫ" ଘ{ା େଦn~ ମେହ��  ସାେଢ଼ ନअଟା 

ବା>~ଣି ବସ�ାÈେର ପହ�ିବାକୁ अନୁ�ନ अଧଘ{ା ସମୟ ତ 

~ଗିଯିବ )�ୟ ତରବରେର ସାଟ୍	 ପ�ା{ ଗଳାଇ ବାହା"ଗ~ 

ମୁÈ- ଠିକ େସ କୁେÈଇବାକୁ ସମୟ ପାଇ~) ଖଟ ଉପେର ଓଦା 

अମୃତମୟୀअମୃତମୟୀअମୃତମୟୀअମୃତମୟୀ    



www.aahwaan.com 

ଏକାଦଶ ବଷ	, ପ�ମ ସଂଖ�ା 
ମଇ ୨୦୧୬ 

ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ"ବାର $ା% ସ&ୂ(	 )ଃଶୁ, -ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା�ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ  20 

ଗାମୁ¾ େସମି� ପଡ଼ିk~ 

 େସ ବସ�ାÈେର ପହ�ି~ େବଳକୁ ସଂା ଆସୁkବା ବସ୍ ଆହୁ" ପହ�ିନk~ ଓଃ 

ର�ା େହ~ ମେନ ମେନ p-~ ମେହ�� ନେଚତ୍ ତା େଡ"େର ପହ�ିବାକୁ ତାର 

ଦାୟିତ� ³ନତା େବାm ସଂା p-ଥା�ା ହୁଏତ 

 ଦଶ ପ�ର ମି)ଟ୍ ପେର ସଂାର ବସ ପହ�ି~ �ାÈେର ସବାେଶଷେର ଓହË ାଇ~ 

ସଂା ପି�ିk~ ହଳBଆ ର¥ର ସାଲୁଆର୍ କାମିଜ୍, ଯାହା ତା ଶ�ାମଳ େଦହକୁ େବଶ୍ 

ମାନୁk~ ତା ଉପେର ଧଳା ଓଢ଼ଣୀ ପେକଇ k~ ସଂା ଲjା ବାଳକୁ େବଣୀ କ" ପଛକୁ 

¾ଟି େଦଇk~ ଏମି�େର ଖୁବ୍ ସାଧାସିଧା ଓ ସୁ�ର ~ଗୁk~ ମେହ��କୁ େଦn ନମ�ାର 

କ~ େସ ତା ହାତରୁ ବ�ାअ େନଇ ବାଇକେର ରଖୁ ରଖୁ ପl"~ ମେହ��  -  

- ପରୀ�ା େକାଉଠି अ� ? େକେତେବେଳ ? 

- ବାଣୀ -ହାରେର अ�, ଏଗାରଟା େବେଳ ଆର� େହବ ସାେଢ଼ େଗାଟାଏ ସୁ�ା ସ"ବ 

- i ପରୀ�ା ? ପl"~ ମେହ�� 

 ଓଟିଇଟି ପରୀ�ା ଏେବ ଶି�କତା କ"ବାପାଇଁ ଏଇଟା ପାଶ୍ କ"ବା ଜରୂରୀ 

କ�~ ସଂା 

 ମେହ��  ଜାଣିk~ ସଂା -ଏଡ୍ କ" େଗାେଟ ପ�ାଇେଭଟ୍ �ୁଲେର ଦୁଇବଷ	 େହ~ 

liରୀ କରୁ� ଏଇଟା ପାସ କେଲ େବାଧହୁଏ ସରକାରୀ �ୁଲେର liରୀ ମିDଯିବ 

 ବାଣୀ-ହାରେର ପହ�ି ମେହ��  ଜାଣି~, ସାଇେକାେ~« ଡିପାଟ	େମ{େର ପଡ଼ି� 

ସଂାର ପରୀ�ା େସ{ର ତାକୁ େସଇଠି ¾ଡ଼ିେଦବା ପେର ତା ପାଖେର ଆଉ i� କାମ 

ନk~ ଦୁଇଘ{ା କାଳ େସଇଠି ଏକୁଟିଆ अେପ�ା କ"ବ ଛଡ଼ା ସକାଳୁ i� ଖାଇନk~ 

ମେହ�� େତଣୁ ପାଣିଟା7ି ପାଖ ମାେକ	ଟ୍ କେ&ËÍକୁ ଯାଇ l’ -�ୁଟ୍ i� ଖାଇବାକୁ ଇ�ା 
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କ~ େସ େତେବ ବାଇକକୁ େସଇଠି l- ପେକଇ େଦଇ lm lm ଯିବାକୁ ବାହା"~, 

କାରଣ ଏମି�େର େସ କ�ା&ସ �ତର ବୁm େଦnପା"ବ ଆଉ ପୁଣିଥେର ମେନ ପେକଇ 

ପା"ବ ତା’ର ଏଇ କ�ା&ସେର -�kବା अଭୂ~ ସE Î� ସବୁକୁ 

 ଏ �ତେର अେନକ ବଦD ଗ~ ପେର ମେନ େହଉ� ବାଣୀ-ହାର କ�ା&ସ अବଶ� 

ସବୁ ପୁରୁଣା aାନ େସମି� अ�, େହେଲ ସବୁ େଯମି� ନୂଆ ରୂପେର ସେଜଇ େହାଇପଡ଼ିଛs 

ଭD ମେନ େହଉ� ପୁରୁଣା -ଲ୍ ଡ଼ିଂ ସବୁ ର¥ େହାଇ ନୂଆ Bଶୁଛs ସବୁଠି ସବୁଜ 

ସବୁଜ ବଗିl ସୃ�ି କ%ଯାଇ� i� ଏେତ ସବୁ �ତେର କ�ା&ସଟା କାହ_i ଚଳଚ�ଳ 

~ଗୁ), େକମି� େଗାେଟ ପ�ାଣ³ନ ମେନ େହଉ� ତାକୁ i� କାହ_i ? ହୁଏତ ମେହ��  

ମେନ ମେନ ଆଉ କାହାକୁ େଖାଜୁ� େହେଲ ପାଉ)! କଣ େଖାଜୁ� େସ ? )ଜକୁ )େଜ ପ�ଶ� 

କରୁ� େସ ଶୁଭଶ�ୀ କଥା ମେନ ପଡୁ) ତ ଆଉ ? େସ� ଶୁଭଶ�ୀ ମିଶ�, ଯାହାର ଉପaି�େର 

ତାକୁ ସବୁi� अଲଗା अଲଗା ସବୁଜ ସୁ�ର ~ଗୁk~ 

 ଶୁଭଶ�ୀ କଥା pବୁ pବୁ କାହ_ େକେତ ବଷ	 ତଳକୁ େଫ"ଯାଇk~ ମେହ�� େସ k~ 

ପ�ାଣୀ -pଗର ¾ତ�  ଆଉ ଶୁଭଶ�ୀ ଉ¯ିଦ -ାନର ଦୁଇଜଣ7 -ଷୟ अଲଗା େହେଲ ସୁ�ା 

ଡିପାଟ	େମ{୍ ପାଖାପାn େତଣୁ अ�କାଂଶ ସମୟ େଦଖାହୁଏ ଶୁଭଶ�ୀ ସହ अବଶ� 

େସେତେବେଳ େସମାନ7ର ପ"ଚୟ େହାଇନk~ 

 ପ"ଜା ~ଇେବ�ରୀ ପାଖେଦଇ ଗ~େବେଳ ମେନ ପଡ଼ିଗ~, ଶୁଭଶ�ୀ ସହ ତାର ପ�ଥମ 

ପ"ଚୟ କଥା େସଇBନ ~ଇେବ�ରୀ ଯାଇk~ େସ, -ଶ�-ଦ�ାଳୟ ବ´ୃତା 

ପ��େଯାଗିତାେର pଗ େନବାପାଇଁ େଗାେଟ ବ� ଆଣିବା ପାଇଁ ବ�ଟିକୁ େଖା> ହାତେର 

ଧ"� େସ, ଏ�i େବେଳ ଶୁଭଶ�ୀ ପାଖକୁ ଆସି କ�~ - ଦୟାକ" େସ ବ�ଟା େମାେତ 

େଦଇ ପା"େବ, କାmର ଡିେବଟ୍ ପାଇଁ ଦରକାର୍ अ� ଏ�i କ� ତା ଉeରକୁ अେପ�ା 
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କ" ର�~ ଶୁଭଶ�ୀ 

 େକଜାଣି କାହ_i ଯ�ବତ ମେହ��ର ହାତ ବଢ଼ିଯାଇk~ ଶୁଭଶ�ୀ ଆଡ଼କୁ େସ ବ�ଟି 

ସହ ତାକୁ ଧନ�ବାଦ େଦଇ ଶୁଭଶ�ୀ େସଠାରୁ lmଯାଇk~ 

 ପରBନ अବଶ� ଡିେବଟେର pଗ େନଇନk~ ମେହ�� i� अଡିେଟା"ୟମ୍ 

ଯାଇk~ ଶୁଭଶ�ୀର ବ´ୃତା ଶୁଣିବାପାଇଁ ଆ�ଯ	� େହାଇଯାଇk~ େସ ଶୁଭଶ�ୀର ବୁ�ିମତା, 

ସାହାସ ଓ ଇଂେର«ର ଶୁ� ଉ�ାରଣ େଦn ପୁ% अଡିେଟା"ୟମ୍ କ&ୁk~, ପି~ମାନ7 

ତାD ମାଡ଼େର େସBନ ଶୁଭଶ�ୀ ପ�ଥମ େହାଇk~ ଡିେବଟେର 

 େଫ"ବା ବାଟେର ତାକୁ େଦn ପାଖକୁ ଆସିk~ ଶୁଭଶ�ୀ କ�~ - ତୁମକୁ ଆଉଥେର 

ଧନ�ବାଦ କାରଣ କାm ଯB ତୁେମ େମାେତ େସ ବ�ଟି େଦଇନଥା�, ମଁୁ ଆ> େଗାେଟ - 

ବାକ� କ� ପା"ନଥାs 

 େକମି� କୃତକୃତ� େହାଇଯାଇk~ ମେହ��  ଶୁଭଶ�ୀ କଥାେର େସମାେନ େସମି� 

lm lm ଯାଇkେଲ ଏଲଏଚ୍ ଯାଏଁ ଆହୁ" अେନକ i� ଗପି ଗପି 

 lଲୁ lଲୁ ପାଣିଟା7ି ପାଖେର ପହ�ିଯାଇk~ ମେହ�� େସଇଠୁ ଡାହାଣ େମାଡ଼ 

େନେଲ ଏଲଏଚ୍ ସାମନାେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବଉଳ ଗଛ ବଉଳ ଗଛ ¾ଇେର i� ପୁअଝିअ 

ଗପେର ମା�kେଲ ଆଇସi�ମ ବା~ଠୁ ଆଇସi�ମ୍ iଣି ଖାଉkେଲ ମେହ��  - ଏମି� 

अେନକ ଥର ଆସି� ଏଲଏଚ୍, ଶୁଭଶ�ୀ ସହ େଦଖା କ"ବାକୁ ଏମି� ଗଛତେଳ �ଡ଼ା େହାଇ 

େକେତ lଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଓ ଆଇସi�ମ୍ ଖାଇଛs େସମାେନ ମଉଜ ମ�ି �ତେର େକେତ 

ଶୀଘ� େଯ ଦୁଇବଷ	 lmଗ~, ଜଣାପଡ଼ିନk~ i� 

 ପି> ପରୀ�ା ସ"ଯାଇk~ अÅBନ �ତେର ହେ�ଲ୍ ¾ଡ଼ି ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବାର 

k~, େସBନ ସ��ାେର େବଶ େଡରୀଯାଏଁ ମେହ��  ପାଖେର ବସିk~ ଶୁଭଶ�ୀ ତାର 
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େକାମଳ ହାତକୁ )ଜ ହାତ ମୁଠାେର ଜାବୁଡ଼ି ଧ"k~ ମେହ�� )ରବେର କଟି ଯାଇk~ 

अେନକ ମୁହୂe	 େସଇ )ରବତାକୁ p¥ିେଦଇ ପl"~ ମେହ��  - ୟା ପେର କଣ େହବ 

ଶୁଭଶ�ୀ ? 

 - ମଁୁ ଜାେଣ)  ଶୁଭଶ�ୀ କ�~ 

 - i�Bନ अେପ�ା କ"ପା"ବ) ତେମ ? 

 )ରବେର ତଳକୁ ମୁହଁ େପା�~ ଶୁଭଶ�ୀ ମେହ��  ତାକୁ ପାଖକୁ �ଡ଼ି ଧ"~ ତା 

େବକମଳୂେର ଚୁମା େଦ~ अନ�Bନ ପେର ¾ଡ଼ େବାm କ� ଦୂରକୁ ଗ~) ଶୁଭଶ�ୀ 

 ପି> ପେର अେନକ େଚ�ା କ"k~ ମେହ��  ଶୁଭଶ�ୀ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କ"ବାପାଇଁ 

i� େହ~) i�Bନ ପେର େସ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ~ ଶୁଭଶ�ୀର ବାହାଘର େହାଇଯାଇ� 

ସ�ାମୀ ତାର ସଫ୍ ଟେୱର୍ ଇ§ି)ୟର୍ ସି¥ାପୁରେର େପା�ିଂ ସ�ାମୀ ସ�ତ ଏେବ େସଇଠି 

अ� ଶୁଭଶ�ୀ 

 ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆଘାତ ପାଇk~ ମେହ�� i� ନେହେଲ - ତ ଶୁଭଶ�ୀ ତାକୁ 

अ�ତଃ ଥେର ଜଣାଇ େଦଇଥା�ା ୟା ପରଠୁ ଦୁ)ଆର ସବୁ ଝିअମାନ7 ଉପରୁ -ଶ�ାସ 

ତୁଟି ଯାଇ� ମେହ��ର ତା ମତେର ଝିअ ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ସ�ାଥ	ପର, ମତଲ@ େସମାେନ 

େକବଳ େସଇମାନ7ୁ ଭଲ ପାଆs, ଯାହାଠୁ େସମାନ7ର i� ହାସଲ କ"ବାର kବ ତା 

ପେଖ� ଏେବ କଣ अ� େଯ ଶୁଭଶ�ୀ ତାକୁ «ବନସାଥୀ କ"ଥା�ା? ପ�ାଇେଭଟ୍ କେଲଜେର 

अuାପକ liରୀ, ତା ପୁଣି ଥାଡ୍	 େପା� ଫା�୍ େପା�୍ ଏେବ ଗ�ା{୍ ପାଇ~, ତା ପାD 

େକେବ ପଡ଼ିବ ତାହା ଭଗବାନ7ୁ ଜଣା େତଣୁ ଶୁଭଶ�ୀ ଯାହା କ"� ହୁଏତ ଠିକ୍ କ"� 

i� ମେହ��  ତା «ବନେର ଆଉ େକାଉ ଝିअକୁ -ଶ�ାସ କ" ତା ସ�ତ «ବନ -େତଇ 

ପା"ବ ? ଏ -ଶ�ାସ ତାର ତୁଟି ଯାଇ� अେନକ Bନରୁ 
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 ସଂାର ପରୀ�ା ସ"~ େଗାଟାଏ େବେଳ େଫ"~ େବଳକୁ ଆଉ ପ�ର ମି)ଟ୍ 

ଦୁେହଁ ମିଶି ବାହା" ଆସିେଲ ବାଣୀ-ହାର କ�ା&ସରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖେର େଗାେଟ ଏକ 

ବଖ"ଆ ଘର ଭଡ଼ା େନଇ ରହୁ� ମେହ�� ବାଟେର େଗାଟିଏ େହାେଟଲେର ଖାଇେଦଇ 

ଦୁେହଁ େଫ"େଲ ତା ଘରକୁ अପ%ହ�  ପା�ଟାେର ସଂାର େଫ"ବା ବସ େତଣୁ େସ 

ପଯ	�� େସ ଟିେକ ଆ%ମ୍ କ"ପା"ବ ତା ଘେର 

 ଆ>କାm ଭୁବେନଶ�ରେର ଖ% p" େଜାର୍ ସଂାକୁ ତା ଘେର ¾ଡ଼ିେଦଇ ମେହ��  

ବାହା"ଗ~ ପାଖ େଦାକାନରୁ େକାଲ୍ ଡ ଡି�7 i� ଆଣିବାପାଇଁ i� ସମୟ ପେର େଫ"~ 

େସ, i� େଫ" ଆସି ଯାହା େଦn~ େସkେର େସ ଆ�ଯ	� େହାଇଗ~ अ-ଶ�ାସ 

~ଗୁk~ ଏଇ अÅ ସମୟ �ତେର ସେତ େଯମି� ତା ଘରର ନÍା iଏ ବଦଳାଇ 

େଦଇk~ ଏଇ ଦଶ ପ�ର ମି)ଟ୍ �ତେର ତା अ�ବ�� ଘରକୁ ଭଲ pବେର ସେଜଇ 

େଦଇk~ ସଂା अେନକ Bନରୁ ଏ� ଘରକୁ େକ� ଆସିନkେଲ, େକାଉଠି େକଉଁ >)ଷ 

ପଡ଼ିk~ ତାହା ମେହ��  - ଭଲ pବେର ଜାଣିନk~ 

 ମେହ��  ଶୁଣିk~ ନାରୀମାେନ अମୃତମୟୀ, େସମାନ7 ହାତର Àଶ	େର େଗାେଟ ଯାଦୁ 

ଥାଏ ଯାହା p¥ିଯାଇkବା >)ଷକୁ େଯାଡ଼ିେଦଇ ପାେର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇkବା «ବନକୁ 

ସଜାଡ଼ି େଦଇପାେର ଆ> କାହ_i ଏ କଥାଟାର ସତ�ତା େସ ଭଲ କ" ଉପଲ²ି କ" 

ପାରୁk~ 

 ନାରୀର େଗାଟିଏ ରୂପ େସ େଦnk~ ଶୁଭଶ�ୀ ପାହେର, ଆ> ଆଉ େଗାେଟ ରୂପ େସ 

େଦଖୁ� ସଂା �ତେର ମେହ��  pବୁk~, ଖାm ଘର ନୁେହଁ, ଏ �ତେର «ବନଟା - ଖୁବ୍ 

अସଜଡ଼ା େହାଇ ପଡ଼ି� ହୁଏତ ସଂାପ" େକ�ଜେଣ ତା «ବନକୁ ସଜାଡ଼ି େଦଇପାେର!! 
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ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
ତୁମ -ନା ମଁୁ 
 iଟ୍ iଟ୍ अ�ାରୀ %�ର 
 अମାବାସ�ାର ଜହ�  
 ନା ଆଲୁअ ଥାଏ, ନା େଜାଛନା 
 ନା କଇଁକୁ ପାଇବାର ସ�ପ� 
 
 ତୁମ -ନା ମଁୁ 
  -�ା"ତ ସୁ¦ଘ	 %�ାେର 
  ଲ��³ନ ଯାତ� ୀଟିଏ 
  ଘୁ"ବୁଲୁଥାଏ ଠିକ୍ େଯମି� 
  अତୃ� अଶରୀରୀଟିଏ  
 
  ତୁମ -ନା ମଁୁ, 
   ପତ� ଝଡ଼ େଦଇ �ଡ଼ା େହାଇkବା 
   ଶ�ୀ³ନ ବୃ�ଟିଏ 
   ଯିଏ ପୁଣି କअଁDବାର ସ�ପ�େନଇ 
   ମୃତପ�ାୟ ବ�ିଥାଏ 
 
 
 

ତୁମ -ନା ମଁୁତୁମ -ନା ମଁୁତୁମ -ନା ମଁୁତୁମ -ନା ମଁୁ    
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ତୁମ-ନା ମଁୁ, 
 ନୂପୁର -³ନ ଶନୂ� 
 ପୁ¥ୁଳା ପାଦଟିଏ, 
 lm lm ର�ା� ହୁଏ 
 େହେଲ ~େଗ) अଳତାର ଗାରଟିଏ 
 
 ତୁମ -ନା ମଁୁ, 
  अaି³ନ ମାଂସ ପିÈୁଳାର 
  अସ&ୂ(	 ମଣିଷ ଟିଏ 
  ଯିଏ अaିତ�  ରେଖ ମଣିଷର 
  େହେଲ ତା’ ଆକାର ନଥାଏ 
 
  ତୁମ -ନା ମଁୁ, 
   ଭ� ମ ସୃ�ିକାରୀ ମରୁଭୂମି 
   ମୃଗତୃ°ାଟିଏ 
   ପତ� ଟିଏ ନ କअଁD େଯଉଁଠି 
   କ{ାର ରୂପ )ଏ 
 
ତୁମ -ନା ମଁୁ, 
 ସଂା -³ନ अସଜଡ଼ା 
 अବୁଝା ଶ�ଟିଏ 
 ପ(ୂ	ତାର ଆଶାେର ଆଶାୟୀ 
 अସ&ୂ(	 ା ନାରୀଟିଏ 

ସ�ାeେକାeର ଫାମ	ାସୀ ¾ତ� ୀ, େ%~È ଫାମ	ାସୀ କେଲଜ,  
ବ�ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା ୭୬୦୦୧୦ 
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ମାଧବ ଚ��  େଜନା 

ଏ ଯୁଗ ବଦDବା ଆଗରୁ  

େମା )ଶ�ାସର अହଂକାର  

ଜDଯିବା ଆଗରୁ, 

ମେତ ଜାD ଜାD ପୁ% ଜେଳଇBअ, 

ଆଉ ତମ  

ବାi �ସାବ ତକ  

अସୁଲ କ" )अ l 

କାରଣ କାm ତମ ପାଇଁ ମଁୁ ଏକ  

�� ଇ�ହାସ, 

ତମ ଆଧୁ)କ «ବନେର  

ଏ ଲଂଠନ ଏକ େବକାର >)ଷ l   
ଇଶାଣପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା - ୭୫୫୦୦୫ 

ଦୂରpଷ - ୭୬୫୪୫୯୨୫୭୩ 

ଲ¤ନଲ¤ନଲ¤ନଲ¤ନ    
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�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା"କ୍ 
ପରମ ପ-ତ�  अମାବାସ�ା �k 
ପ>ୂତ େହାଇଥାs ସା-ତ� ୀ ସC (୧) 
ବଟ ସା-ତ� ୀ ପେଦ ସୁମନ େଦଇ 
ସଧବା ମାେଗ ଆୟୁଷ )ଜ ପ� ପାଇଁ (୨) 
କରଇ ସEରଣ ସCର ସୁଗୁଣ 
ଛଡ଼ାଇେଲ କାଳ ଠାରୁ ପ� ପ�ାଣ (୩) 
େଯଉଁ ଶ�ି ବେଳ ସା-ତ� ୀ ପ>ୂତ 
େସ�ଶ�ି ପ�� ନାରୀ ଠାେର aିତ (୪) 
ଜଗାଇବ ଯB ସିଏ ମହାେଜ�ା� 
ପ%ଭବ େହବ କାଳ ତାର କ� (୫) 
ନାରୀ )ଯ	�ାତନା େଶାଷଣ କଷଣ 
ଯିବ अପସ" ସମ� ଦୂଷଣ (୬) 
େଫ" ପାଇବ େସ ମାତୃତÏର aାନ 
ମଥାନତ ମu କ"ବ ଦୁଜ	ନ (୭) 
ଦୁଗ	� ନାଶି� ମା ସିଂହବା�� 
କରୁ� -ନ� ଜଗତ ଜନ� (୮) 
ନାରୀ ଶ�ି ଜାଗ�ତ କ%अ ମାତ 
अସତରୁ କାଢ଼ି )अ ସତ ପଥ (୯) 
ସମାଜ ବୁଝିବ ନାରୀର ମହତÏ 
ନାରୀେହବ ାତସCର ଗୁରୁତÏ (୧୦) 

ବ"; अଡ଼ିଟ୍ अ�କାରୀ,  
କ� ାଟ	ର ନଂ - ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧, ନୂଆ ଏ> କେ~�,  

ନୟାପଲË ୀ, ଭୁବେନଶ�ର ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ୍ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୪୨ / ୯୪୩୭୩୧୭୦୧ 

ଇେମଲ୍ - hsbarik1970@gmail.com 

ସା-ତ� ୀସା-ତ� ୀସା-ତ� ୀସା-ତ� ୀ    
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େଜ�ାତ�ମୟୀ ଷଡ଼¥ୀ 

 

ଇ�ା ହୁଏ ବସ�େର ଉଡ଼ି ବୁmବାକୁ, 

ମହୁମା� େହାଇ ଫୁେଲ ମହୁ ପିଇବାକୁ, 

ଏ ଫୁଲରୁ େସ ଫୁଲକୁ ଘୁ" ବୁଲୁk-, 

ମହୁପିଇ ଆକାେଶ ଉଡ଼ି lmଯି-  

 

ଇ�ା ଏକ ଚଳୟିତା ଖରେସ�ାତା ନଈ 

ଥେର ଛୁଇଁେଲ ମନକୁ େବାଲ ମାେନ ନାହ_ 

ତା Àଶ	 ପାଇେଲ ମନ ହୁଏ ଆନମନା 

ମନ ଆn େଖାେଜ )� କାଚର ଆଇନା  

 

ଇ�ା ଆେସ ହୃଦୟକୁ େକେତ ର¥ର ପସ% େନଇ 

ତା ରୂପ ର¥କୁ େକେବ େଦnହୁଏ ନାହ_ 

ଆସଇ େସ ମନ ବେନ ପ�ୀ%ଜ େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ି 

େପ�ମିକର ସରଳ ମେନ ଫୁଟାଏ ନୂଆ ଫୁଲ କଢ଼ି 

 

ଇ�ାଇ�ାଇ�ାଇ�ା    
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ଇ�ା ଏକ  अମା)ଆ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା 

ଯାହାର ନଥାଏ i� କୂଳ i ଠିକଣା 

ଠିକଣା अେଟ ତାର େପ�ମିକ ମନର अଗଣା 

େସ अଗଣାେର େଖେଳ )� ନୂଆ ଆେବଗର େଖଳଣା  

 

ଇ�ା ଏକ अସରs କୁହୁକ ଭÈାର 

ତା କୁହୁକ ଛୁଆଁେର ମନ ହୁଏ अଚଳ अaିର 

ଇ�ାର ନଥାଏ େକେବ ଆର� ବା େଶଷ 

ପରୂଣ ନ େହେଲ ମେନ ର�ଯାଏ अବେଶାଷ  

 
ଶରଧା ବାm,ବ�ହE ପୁର – ୧୦ 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

ମଁୁ ଜେଣ ଶ�ମିକ ଭ"� ମହକ 

ନବ)ମ	ାଣର ଧାେର 

ନୂଆ ନୂଆ େକେତ )"ମାନ କାେମ 

େମାର )�Bନ ସେର 

ପ(ୂ	ଗଭ	ା ଏଇ ଧ"ତ� ୀ ବ�େର 

େମାର ଏ� ହାତ ବା> 

େସୗ�ଯ	� ପିପାସୁ ନରନୟନେର 

ଭ"अ� ଦୃଶ�%> 

େମାର ବୁ�ିବେଳ ାନ କଉଶେଳ 

ଶିଳାେର «ବନ ଭ" 

େସୗ�ଯ	�ଶାD� ମ�ିର ଗଢ଼ି� 

େକ� ନୁେହଁ ତାର ସ" 

େକେତ %�ା ଘାଟ ନ¦ବ� ବାଡ଼ 

ସୁଉ� ପ�ାସାଦ ମାନ 

େମା କର Àଶ	େର େହାଇଛs ସୃ�ି 

ମଁୁ ଜେଣ ଶ�ମିକମଁୁ ଜେଣ ଶ�ମିକମଁୁ ଜେଣ ଶ�ମିକମଁୁ ଜେଣ ଶ�ମିକ    
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ସବୁତ େମାହ" ଦାନ 

�ରସ «ବେନ ଆନ� ଭରଇ 

ନବଦୃଶ�ପଟ େଦଇ 

ନବ ଉନE ାଦନା ଭ"Bଏ ମେନ 

କରମର ଜୟ ଗାଇ 

କରମ ମୁଖର େମାର «ବନେର 

-ଶ�ାମର ନାହ_ aାନ 

ସ�7 ମୁହଁେର ଆନ� ବା{ିବା 

କୁେହ େମା ସରଳ ାନ 

«ବେନ େମାହର ନାହ_ ପ%ଜୟ 

-ଜୟ େମାହର ଦାସ 

ସ��ା अେଟ ମୁହ_ ସୃ�ି କରୁଥାଇ 

ସଂସାେର େଖଳାଇ ହସ  

 
-ଭୁ�ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

ଦୂରpଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 
 
ପଣୂ� ଉ´ଳର Bବଂଗତ @ର 
ଆମ ପି�ୟ ମଧୁବାବୁ, 
େଘନାକ" ଆମ ଶୁେଭ�ା अପାର 
କୂଳବୃ� Bअ -ଭୁ 
ତୁମ ଚ~ପଥ ଯାଇଛୁ ପାେଶା" 
ପା�ାେତ� )ଜର କ" 
ଓଡ଼ିଆ pଷାକୁ ଭୁm ଯାଇअଛୁ 
ଇଂେର« ତୁÈେର ଧ" 
)ଜ ସ�ା�ମାନ େଦଇअଛୁ ବD 
-େଦଶୀ अମ~ ପାେଶ 
ଇଂେର« pଷାେର କରୁଛୁ ଶାସନ 
େଦn ମାଟି ମାଆ ହେସ 
ଖÈ -ଖÈିତ ଓଡ଼ିଶା ସାମ�ାଜ� 
ହୃଦୟୁ େହ~ଣି ଦୂର 
କୁ> ଟାଉଟର ପ�ବଳ େହେଲଣି 
େଦnେଲ ମାଡୁ� ଡର 
ଦୂରେଦଶୁ ଥେର େଫ" ଆସି େଦଖ 
ଶାସକ ଜାେଣ) pଷା 
ମାଆ ମାତୃpଷା େହବ i ଉନ�ତ 

अବତ" ଆସ ଥେରअବତ" ଆସ ଥେରअବତ" ଆସ ଥେରअବତ" ଆସ ଥେର    
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କ"i ପା"ବା ଆଶା ? 
ଜା�ର ସଇନ ଯାଇଛs େଶାଇ 
«ବନକୁ କ" ଭୟ 
अକାେଳ ମରୁଡ଼ି ପେଡ଼ ଏ %ଇେଜ 
lଷୀକୂଳ ନୁେହଁ ଥୟ 
କୃଷିକମ	ଣର ପୁର�ାର ପାଏ 
ଆମ" ଓଡ଼ିଆ ପୁअ 
ଆତE ହତ�ା କେର i କାରେଣ କୁହ 
ଏkପାଇଁ iଏ ଦାୟ? 
)ଜ ମୁେଖ ଦାନା େଦବାକୁ ଓଡ଼ିଆ 
ହାତ ପାେତ ପର ପାେଶ, 
ତଥାପି କହୁଛୁ ଆେମ @ରଜା� 
ଆଗକୁ ଦୁ2�ନ Bେଶ 
େନତା ଓ େନତୃତ�  ଜା� ନ�ିେଘାଷ 
ଟାଣିବା ବାହାନା କ" 
ଆଥ�କ େଶାଷଣ କରs %ଇେଜ 
ସ�ାଥ	ର ରÓୁକୁ ଧ" 
ମାତା ପଦ�ହ�  େ~ଡ଼ାନାହ_ ଆଉ 
ସମୟକୁ ନ� କ" 
କାହ_i େଖା>ବୁ ବଣ େତାଟା ମାଳ 
ନୟନେର अଶ��ଭ" 
ଜଗତର ନାଥ କାDଆ ସାଆ� 
)ଦ� ାେର अଛs େଶାଇ 
ତା7 ବ�ହE ପୁଣି ��� ନ ପାରs 
ଆମ" ଓଡ଼ିଆ pଇ 

କୁ�ୀର କା�ଣା କା�s ସ�ଏଁ 
ପୁÁ େଦଇ ତୁମ ପାେଦ 
େନତା अଫିସର )ରେବ କୁହs 
ବା{ି େନବା अେଧ अେଧ 
ଭÈ େବଇମାନ ଭଦ�  ମୁଖାପି�ି 
ବୁଣି ତା7 ମାୟାଜାଲ 
ସରଳ -ଶ�ାସୀ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ7ୁ 
କରୁଛs କଲବଲ 
Bନ B�ପହେର ହୁଏ ହ"ଲୁଟ 
ଆଇନ୍ ବା�ି� ଆn 
କଳାବଜାରୀ7 अେଟ ଏ ଭୂସ�ଗ	 
ସ� ହୁଏନାହ_ େଦn 
େପଟପାଇଁ -େକ )ଜ ମାଆ ଶିଶୁ 
କନ�ାଭ� Ôଣ ହୁଏ ହତ�ା 
ଦାଦନ ଖଟs େମା %ଇଜ ଜନ 
କହୁନାହ_ �େଳ ମିଥ�ା 
େତଣୁ େହ -ପÕ@ ~ଭ ନାହ_ p- 
अବତ" ଆସ ଥେର 
ଜଗାଇ ସକେଳ େଫ%अ ସ�କୂେଳ 
)େବଦନ ଭ�ି ଭେର  
 

-ଭୁ�ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଦୂରpଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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¦ପକ୍ କୁମାର ଷଡ଼¥ୀ 
 
ସବୁ ସୁଖରୁ ବ�ିତ କ" 
େମାେତ କ"ଛ େହ ³ନ 
)%ଶାେର ବ�ି� ମଁୁ ପ�ଭୂ; i� 
¾ଡ଼ି) ତୁମ ଭଜନ}e	ନ 
¦ନଜନ7ର ବ�ୁ େବାm ପ% 
ତୁମକୁ ଜଗତ େବା~ଏ, 
ତୁମ ନାମ ଗାନ ଶ�ବଣ କ" ମଁୁ 
େମା େ¾ଟ ସଂସାର ଚ~ଏ 
ଦାରୁ େଦବତାରୂେପ ପଜୂାପାअ 
ତୁେମ ଏ ସଂସାରେର 
pଇଭଉଣୀ7 ସାkେର ରହୁଛ 
ପ�ଭୂ अ�ାର ଗ�ୀ% �ତେର  
ସବୁ ଜାଣ େବାm ଜଗତ 
େବା~ଏ ତୁମକୁ अ�ଯ	�ାମୀ 
ସବୁେବେଳ ସାହା େହାଇଛ ତୁେମ 
େଯେବ - େହାଇ� -ପଥଗାମୀ 
ଆଶାର ପଶ%େର ଥାଏ 
i� ବ�ିବାର �ୁଦ�  �ମତା 
ଏେତ अ�ମାନ କ" ପୁଣି କାଇଁ 
ମଁୁ pେବ ତୁେମ େମା pଗ�-ଧାତା 
ଜଗତର ନାଥ ତୁେମ 
ପ�ଭୂ େହ ଜଗନ� ାଥ 
ତୁମ ନାମ }e	ନ କ" 
େହଇ ଯାଉ େମା «ବନପ�ୀ ମୁ� 
 

अuାପକ, 
େ%~È ଫାମ	ାସୀ କେଲଜ 

ବ�ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ପ�ଭୂ7 ପାଇଁ ପଦଟିଏପ�ଭୂ7 ପାଇଁ ପଦଟିଏପ�ଭୂ7 ପାଇଁ ପଦଟିଏପ�ଭୂ7 ପାଇଁ ପଦଟିଏ    
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ଡା େସୗମ�ର§ନ ମିଶ� 
 ସୁଦଶ	ନ ରେହ େମା ଘର ପାଖେର ଆଗରୁ अେନକଥର 
ପରÀରକୁ େଦଖୁଛୁ i� େକେବ ମଁୁ ତା -ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ େଚ�ା 
କ") େବସରକାରୀ liରୀେର ତ )ଜ ପାଇଁ, )ଜ ପ"ବାର 
ପାଇଁ ପଯ	�ା� ସମୟ ମିେଳ) ପାଖ ପେଡ଼ାଶୀ7 କଥା ପlେର 
iଏ? अlନ Bେନ ପ�ାତଃଭ� ମଣ ସମୟେର pଇନା ନମ�ାର କ� 
ପଛରୁ ଡାi~ अଗତ�ା େମାେତ अଟiବାକୁ ପଡ଼ି~ େସଇଠୁ 
ପ"ଚୟ ଓ pବ -)ମୟ ସୁଦଶ	ନ େମାଠାରୁ ୫-୬ ବଷ	 ସାନ 
େଗାଟିଏ ଏନ>ଓ’େର କାମ କରୁ� ପ�ାତଃ ଭ� ମଣ ସମୟେର ତା 
ସହ କଥା େହେଲ ମ�ି×ର - ବ�ାୟାମ େହାଇଯାଏ 
 ଏ� i�Bନ ତେଳ େଗାଟାଏ अ¯ୂତ ପ�ଶ� ପl"~ େସ - 
କ�ଲ େଦn pଇନା, ଜଗନ� ାଥ7ର େକଉଁ अ¥ ନାହ_? ଚଟାପଟ ମଁୁ 
ଉତର େଦm ପାଦ ଆଉ ପାଣି ମୁରୁi ହସି~ େସ ମଁୁ ଆହୁ" 
��ା କm ଡା�"ଆ ବୁ�ିରୁ କ�m iଡ଼), mଭର, ହାଟ୍	 ଆB 
ନkବ କଥାଟାକୁ ଚଟ୍ କ" କାଟିେଦଇ େସ କ�~ - େଯଉଁଗୁଡ଼ା 
େକ� େଦnନାହାs, େସ -ଷୟେର ପlରୁ) ବାହାରୁ େଦni 
େଯଉଁଟା ନାହ_, େସଇଟା କୁହ ବହୁ ସମୟ ��ା କ~ପେର ମୁÈକୁ 
i� ନ ପଶିବାରୁ ତାକୁ କ�m - ମଁୁ ପା"-) ତୁ କ�େଦ ତା’ର 
ଉeର ଶୁଣି େମାର େହାସ ଉଡ଼ିଗ~ अେନକଥର ମଁୁ ପୁରୀ ଯାଇ�, 
ଜଗନ� ାଥ7ୁ ବହୁତ ପାଖରୁ େଦnବାର େସୗpଗ� - ପାଇ�, i� 
େକେବ ଜଗନ� ାଥ7ର )ଶ ନାହ_ େବାm ଲ�� କ") ଆnେର 

ଜଗାର )ଶଜଗାର )ଶଜଗାର )ଶଜଗାର )ଶ    
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ଆn ମିେଶଇ lm ଆସି� 
 େମା ପ� ରnବାକୁ କ�m - ଜଗନ� ାଥ ସମନ� ୟର ପ�Cକ େସ ନାରୀ ଆଉ େସ - 
ପୁରୁଷ େତଣୁ ତା7ର )ଶ ନାହ_ ସୁଦଶ	ନର ଯୁ�ି i� अଲଗା - ମଣିଷ ଜାଣିଶୁଣି 
ଜଗନ� ାଥ7ର )ଶ ରnନାହ_ )ଶkେଲ ଜଗନ� ାଥ ଉଗ� ହୁअେ� ଆଉ ପାପୀମାେନ ସାେ¥ 
ସାେ¥ ଦÈ ପାଆେ� ମଁୁ କ�m - ମଣିଷ କ’ଣ କ"ବ? ଜଗନ� ାଥ ପ% lହ_େଲ )ଶ ଗୁଜୁ" 
ଉଠିବ େଯମି� ମୁÈର ବାଳ ଉଠିk~ 
 େମା କଥାକୁ ହସେର ଉେଡ଼ଇ େଦଇ ସୁଦଶ	ନ୍ କ�~, pଇ~ ତୁେମ ବଡ଼ )ମ	ାୟା 
େ~କ )େ%ଳା କାହାଣୀେର -ଶ�ାସ କରୁଛ ଆର ନବକେଳବରକୁ େଦnବ ଥାअ 
ବ�ହE େବାm େଯଉଁ >)ଷଟା ବାହା"ବ େସଇଟା i� ନୁହଁ ବ�ହE  େବାm i� ନାହ_ ଆଉ 
ବ�ହE  ହ_ ସତ� ତଥାପି େମା ମନ ମାନୁନଥାଏ pବୁଥାଏ -ଶ�କମ	ା ହାତେଗାଡ଼ ସିନା 
ଗଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ପାଇେଲ) ସରୁ )ଶଟିଏ ଟାଣି େଦଇkେଲ କଥା �ଡ଼ିଥା�ା ନା’ େସ 
)�ୟ ଟାଣିkେବ କଳାମୁହଁେର େସଇଟା େଦଖାଯାଉନkବ ଏେବକାର ର¥ ମହାରଣା7ୁ 
ପl"େଲ ଜଣା ପଡ଼ିବ 
 େମା ମନକୁ ପଢ଼ିେନବାପ" ସୁଦଶ	ନ କ"~ - ତେମ ପ% pଇନା େକ�� ାପଡ଼ା 
ତୁଳସୀେ�ତ� ର େ~କ େସଠି ମeୂ�େର )�ୟ େଦnkବ ଜଗନ� ାଥ7ର )ଶ ବୟସ 
ବଢ଼ିଗ~ େ~କର େମାଟିଝିअକୁ ଆଶ�ା ପ" େମାେତ - ସାହା% ମିDଗ~ ମାଡ଼ିବସି କ� 
ପକାଇm - େଦnଲୁ, ମଁୁ ପ% େସଇୟା pବୁkm େକଉଁଠି େଗାଟାଏ ଜଗନ� ାଥ7ର )ଶ 
େଦn� ଠିକ୍ େବଳେର ମେନ ପଡୁନk~ 
 ଏ�i କଥା େଶଷ େବଳକୁ ଆେମ ଘର ପାଖାପାn ପହ�ିଗଲୁଣି େଶଷ କଥା ପଦକ 
କ�େଦଇ େସ ବାଟ କାଟି~ - ଭଲକ" େଦnବ pଇନା, ଜଗନ� ାଥ7ର େସ�ଟା ହଳBଆ 
)ଶ ହଠାତ୍ େମାେତ ସବୁ ହଳBଆ Bଶି~ େସେତେବଳକୁ ସଯୂ	� ର¥ ବଦେଳଇ 
ସା"େଲଣି 

ମuଖÈୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ «ୟୁ 
େକ�� ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨ 

ଦୂରpଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 
ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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ସୁଦାମ ଚରଣ ଦାସ 
pଷା ମେତ ଜଣାନାହ_, େଲnଯାଏ କ-ତା 
େପ�ମ କ’ଣ ବୁେଝନା ମଁୁ ଭଲପାଏ େପ�ମିକା 
କାହ_i େକଜାଣି ତାର ରୂପ pବନାେର 
ଶିହରଣ େଖDଯାଏ ମନପ�ାଣ ଶରୀରେର 
ସ��ା¦ପ ଧ" େଯେବ ଉp ହୁଏ अଳେସ 
अନେଳ କା�ନସମ ରୂପ ତାର ଝଲେସ 
ନ ଜାେଣ ଆରC ସା> i ମନାେସ େଦେବ 
ମାନସେର େସ ରୂପର ମଁୁ ଆରC ସାେଜ 
ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଦ ନୁପରୂ ସଂଗୀତ 
ସି� ଋଷିବର େହେଲ େହଁ େହବ େମା�ତ 
ଉp ଦୁଆେର େହେଲ େଗା ମୁକୁଳାଇ େକଶ 
ଶତ ଶତ ପୁÁଧନୁ Cର -େ� ହୃଦ 
କଟା� ସ�ାେନ अବା ତା ପି�ୟତମକୁ 
-ର³ କେପାC ପ" ଝୁ"ବେସ କାହାକୁ 
अଗଣାେର )� ବେସ ଦୃ�ି Bଗବଳେୟ 
େସ �ଳନୟନ େବ) େ~ତକେର ଭେର 
अପସ" ଗ~ କୁØଟିକା ସମ ଭ� ମ, 
अନୁ%ଧା କାହାର େସ ମଁୁ ନୁେହଁ ତା ଶ�ାମ 

अନୁ%ଧାअନୁ%ଧାअନୁ%ଧାअନୁ%ଧା    
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pଗିରଥୀ େବେହ% 
 
-କା େହଉ� ପାଣି େଜାରେସାରେର 
i� େକେବ ପବନ -କା ନ େହଉ 
ମାଟିର ତ େକେବଠୁ pଗ ବ{ା ସ"� 
େହ ଭଗବାନ ଆକାଶ -କା ନ େହଉ  
ଜହ�େର -କା େହ~ଣି ଜମି 
i� ସଯୂ	�ର ତାପ -କା ନ େହଉ 
ସବୁଠି -କା lm� ସ�ାଥ	 
ଧମ	ର iଣା-କା ନ େହଉ  
େଯୗତୁକ େଦଇ iଣା େହଉ� ବର 
ତା ହାତେର ବଧୁକୁ -କା ନ େହଉ 
ପ�େତ�କ କାମେର ~� )अs େନତା 
ତା7 ହାତେର େଦଶ -କା ନ େହଉ  
େଦହର अ¥ -କା େହଉ� ମଣିଷର 
ହୃଦୟରୁ ମାନ-କତା -କା ନ େହଉ 
ମ~ପେର - pଗିରଥୀ ଡରୁ� ଶବ 
କାେଳ ତା କଫନ -କା ନ େହଉ  

 
ସ&ାଦକ, ଗ§ାମର କ-ତାଘର 

-କା ନ େହଉ-କା ନ େହଉ-କା ନ େହଉ-କା ନ େହଉ    
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अନୁପମ େବେହ% 
ଥାଏ ଏକ ସୁ�ର ଉପତ�କା, 
ନାନାB ରଂଗର ପୁÁେର ଭରପରୂ 
ଇ��ଧନୁ -�ିେହାଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଆକାଶ ବ�େର, 
ସୁଲୁସୁmଆ ବାଆ କରୁଥାଏ ମନକୁ अaିର Ù 
 
ମÆ�କନ�ାଗଣ କରୁଥାs ସ�ାନ, 
ସ�� �ଳ ଜଳ%ଶିେର ଭ% ପୁ×"ଣୀେର 
ପଶୁମାେନ )ଜ �ଂସ� ଆଚରଣ ଭୁm, 
ଏକତ�  -ଚରଣ କରୁଥାs ମହାଆନ�େର Ù 
 
ସା% ପ"େବଶ ~ଗୁଥାଏ ସଂଗୀତମୟ, 
-ହ¥ମମାନ7ର i�"ମି�" ଶ�େର  
ମଁୁ ଏକ ପ�ୀ%ଜ େଘାଡାେର ବସି, 
ଉଡୁଥାଏ ଶୁଭ�  େମଘମାଳା ମuେର Ù 
 
େଖା>ବୁଲୁଥାଏ େମା ସ�ପ�ର ନାୟିକାକୁ, 
अନାମେଧୟ ଏଇ ପରୀ %ଇଜେର    
ପ�ଜାପ� ପଛେର ଧାଉଁkବା अ)�� ସୁ�ରୀ କନ�ାଟିଏ, 
ଦୃଶ�ମାନ ହୁଏ େମା ଦୃ�ି ପ"ସରେର Ù 
 
ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ�ତ ହୁअେ�, 
ବୁକୁେମାର ଥ"ଯାଏ ଏକ -କଟାଳ ଶ�େର 
)ମିଷେକ ପରୀ %ଇଜଟି ଧ�ଂସପାଇ, 
-ଲୀନ େହାଇଯାଏ ଧ% ବ�େର  Ù 
 
ପ�ୀ%ଜ ପିଠିରୁ ଖସିପେଡ଼ ମଁୁ, 
ଆn$ୟ େମା ମୁBେହାଇଯାଏ ଭୟେର 
ଆn େଖାm~ପେର )ଜକୁ ଆ-×ାର କେର ଚଟାଣ ଉପେର, 
ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟଟି p¥ି ମଁୁହମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ େମା ବଁା ପାଖେର Ù   

ଦୁଃସ�ପ� ଦୁଃସ�ପ� ଦୁଃସ�ପ� ଦୁଃସ�ପ� ----    ୨୨୨୨    
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ର§ନ କୁମାର ସ�ାଇଁ 
ପବନର ତାେଳ ତାେଳ ଯାର ମଧୁର ମୁ�	ନା, 
ମନମୁÚ କ" ହେର େକେତେଯ ଯ�ଣା  
                   େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ଯାହାର େସବାରୁ ମିେଳ ଫୁଲ ଫଳ ¾ଇ, 
-ଷପାନ କ"ଯାଏ ପ�ାଣ ବାୟୁ େଦଇ        
                   େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ପ�� अ¥ ଦାନ କେର ମାନବ େସବାେର, 
ଯା ଔଷ� ~ଗିଯାଏ अସାu େ%ଗେର  
                  େସ ବୃ� କା�ୁ�       
 
କ-ର କÅନା େକେବ ପ�କୃ�ର େଶାp, 
ଶିÅିର ଆକୃ� ଯାର p" ମନ େ~p  
                  େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ଯାକୁ େନଇ ଗଢିଉେଠ )-ଡ अରଣ�, 
ପଶୁପ�ି )ଭ	ୟେର )ୟs ଆଶ�ୟ  
                  େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 

ବୃ�ାଶ��ବୃ�ାଶ��ବୃ�ାଶ��ବୃ�ାଶ��    
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ଯାହାର अpେବ ଘେଟ ମୃ�କାର �ୟ, 
ମିଠାପାଣି କମିଯାଏ,ବରଷାର ଭୟ  
                  େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ଯା ସବୁ>ମା aାେନ ଆ> କ7ି� ଟ aାପତ�, 
ର¥ିନ ଆଲୁଏ ହେଜ ଚ��ମା ମହତ�   
                   େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ବୃ�କାଟି )"ମାଣ କଳକାରଖାନା, 
ଜଳବାୟୁ ପ�ଦୁଷଣ ନାନା ଆବଜ	ନା  
                   େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ଯାହାର अpେବ ବେଢ -ଶ�ଭ" ତା�, 
ଗରମେର ଛଟପଟ ଫାଟିଯାଏ ¾�  
                    େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
ପ�ଗ�ର ନାେମ ଆ> କୁଠାର ଆଘାତ, 
ଯା ¾� �"Bଏ କ" ମମ	ାହତ  
                     େସ ବୃ� କା�ୁ�  
 
uାନ େଦଇ ଶୁଣ ଥେର ବୃ�ର କ��ନ, 
ଫୁଟାଓ ହସ ମୁେଖ କ" ବୃ�ର େ%ପଣ  
                      େସ ବୃ� କା�ୁ�  

ଆ>ମାବାଦ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଆ 
ଦୂରpଷ - ୯୦୫୧୬୮୮୦୯୦ 
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ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
 ଓଡ଼ିଆ pଷାକୁ ଶା©ୀୟ pଷା େବାm ମାନ�ତା ମିDବା ପେର 
ମu ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ଆମ pଷାର ଉନ��, ପ�lର ଓ ପ�ସାର େହତୁ 
େକୗଣସି ଆnଦୃଶିଆ କାଯ	�କ�ମ ହାତକୁ େନଇ ନାହାs ବe	ମାନ 
ମu ଆମ %ଜ�ର अ�କାଂଶ अନୁ;ାନ, କାଯ	�ାଳୟେର ଇଂେର« 
pଷାର ବହୁଳ ବ�ବହାର େହଉ� ଆେମ ଇଂେର« pଷାର 
-େ%ଧୀ େନାହୁଁ, i� ଆେମ lହୁଁ ଆମ ମାତୃpଷାକୁ ସମୁ�ତ 
ସ�ାନ 
 ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାେର େକବଳ ଓଡ଼ିଆ pଷାେର ହ_ -ାପନ 
ଫଳକ, अନୁ;ାନ ମାନ7ର ନାମଫଳକ ଆB େଲଖାଯାଉ  ସମ� 
ସରକାରୀ କାମ ଓଡ଼ିଆ pଷାେର କ"ବା ପ�େଚ�ା କ%ଯାଉ  
ବ�ା7େର ଟ7ା ଜମା କରୁkବା େବେଳ େହଉ अବା, ସରକାରୀ 
କାଯ	�ାଳୟେର େକୗଣସି କାମ କରୁkବା େବେଳ େହଉ ସବୁଠି  
ଓଡ଼ିଆ pଷାର ବ�ବହାରକୁ େପ�ାÆାହନ ମିଳୁ  ସମେ� ଓଡ଼ିଆ 
pଷାକୁ କ�ବା ଓ େଲnବା େବେଳ ଗବ�ତ अନୁଭବ କର� ଏହା 
$ା% ହ_ ଆମ pଷାର େଗୗରବ ବୃ�ି ପାଇବ ଯB ଆପଣ ଆମ ସହ 
ସହମତ, େତେବ ଆମ ସହ େଯାଗ Bअ� ଏବଂ ଆମ pଷା ଆମ 
अ�କାର ଦା@ କର� 
 ¦ଘ	 ଦଶବଷ	ରୁ ଉ�	�  ସମୟ ଧ" ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା 

ଆମ pଷା ଆମ अ�କାରଆମ pଷା ଆମ अ�କାରଆମ pଷା ଆମ अ�କାରଆମ pଷା ଆମ अ�କାର    
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ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁ� େକବଳ ଓଡ଼ିଆ pଷାେର ପ�କାଶିତ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ 
ଏକମାତ�  ମାସିକ ସା�ତ� ଇ-ପ��କା ସା�ତ�ର -�ନ�  -pଗ ଯଥା, ଗÅ, କ-ତା, ବ�¥, 
ହାସ�ରସ, ଶିଶୁସା�ତ�, ଘେ%ଇ କଥା, ସ�ାa� ଓ ଉପlର, «ବନଚଯ	�ା ଆB -�ନ�  
-ଷୟେର अଗଣିତ ଆେଲଖ� ଆମର ଏ� ପ��କାେର ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁ� ଓଡ଼ିଆ 
pଷା ସା�ତ�ର ଉନ�� କେÅ ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ସ�ତ� aାନ ପାଇ� ଇ{ରେନଟ୍ 
ମାuମେର -ଶ�ର େକାଣअନୁେକାଣେର ରହୁkବା अଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ pଷାpଷୀ7ୁ ଓଡ଼ିଆ 
ପ��କା ପଢ଼ିବାର ସୁେଯାଗ େଦଉ� 
 -ଗତ अେନକ ଦଶ�ି ଧ" ଦା@ େହାଇ ଆସୁkବା ଶା©ୀୟ ମାନ�ତା ଓଡ଼ିଆ pଷାକୁ 
ମିD~ ପେର ଆେମ p-kଲୁ ଓଡ଼ିଶା �ତେର अ�ତଃ ଓଡ଼ିଆ pଷାର aି�େର ଉନ�� 
ପ"ଲ�ିତ େହବ, େହେଲ େସମି� i� େହବାପ" େଦଖା ଯାଉନାହ_ ଆ�ଯ	�ର କଥା 
େହଉ�, ଏ� pଷାକୁ ସ�ାନ େଦବାପାଇଁ ସାଧୁ ଉଦ�ମ ସେe�  ସରକାରୀ �ରେର େକୗଣସି 
ଉÆାହ େଦଖା େଦଇନାହ_ ଓଡ଼ିଶାର अେନକ ବେରଣ� ସ��ା ଓ ସା���କ ଏ� ଦା@ େନଇ 
अେନକ Bନଧ" ଆେ�ାଳନାତE କ ପÛା ଆପଣାଇଛs, ତଥାପି i� ସୁଫଳ ମିDନାହ_ 
ବe	ମାନ ଓଡ଼ିଶାର -�ନ�  >ଲË ାେର kବା ସା�ତ� ସଂଗଠନମାେନ ମu ଏହାକୁ ସମଥ	ନ କ" 
ଧାରଣା ଓ ଆେ�ାଳନ ମାନ ଚଳାଇଛs ଆେମ i� ଏkେର ସାମିଲ େହାଇ ପା"ନାହୁଁ 
ଏହାର अେନକ କାରଣ ର�ପାେର ଏବଂ େସଇk ପାଇଁ अନ~ଇନେର ରହୁkବା 
ଓଡ଼ିଆମାେନ iପ" ଏ� ଆେ�ାଳନକୁ ସମଥ	ନ କ"େବ ତାହା ସୁ)�ିତ କ"ବାପାଇଁ ଆମର 
ଏ� େ¾ଟ ପ�େଚ�ା 
 ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୁअ�, ଆମ ମାତୃpଷାର ସ�ାନ େହତୁ ସାହାଯ� କର� 
ଆପଣ7 ସୁ�sତ ମତାମତ Bअ�  ଆମର ଏ� େୱବ୍ ପଟଳର ସମଥ	ନ ପୃ;ାେର ଯାଇ 
)ଜ ମତାମତ Bअ� ଆପଣ7 ବାe	ା ଆେମ ଉ� କe	ୃ ପ�7 )କଟେର ଉପaାପନ 
କ"ବାର ପ��ଶୃ� େଦଉଛୁ 
 ଆମ ସହ େଯାଗ Bअ� 
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 ଆମର ସମଥ	ନ (www.aahwaan.com/muodiawww.aahwaan.com/muodiawww.aahwaan.com/muodiawww.aahwaan.com/muodia) ପୃ;ାେର Bଆଯାଇkବା �ୁଦ�  
ଫମ	କୁ ପରୂଣ କର� ଏବଂ ଉପaାପନ କର�  

 ଯB ଆପଣ )ଜ ମତାମତ ସହ )ଜର ଛ- ପ�କାଶିତ କ"ବାକୁ lହୁଁଥାs େତେବ 
ଆପଣ )ଜ ଛ- ଆମ ପାଖକୁ ଇେମଲ୍ $ା% ପଠାଇ ପା"େବ, ijା ଆପଣ )େଜ ପ�କାଶିତ 
କ"kବା )ଜ ମ�ବ�କୁ ପୁନଃ ସ&ାଦନ କ"ବା େହତୁ େୱବ୍ ପଟଳର )ମ�େର 
Bଆଯାଇkବା େବାତାମ ()ଜର େଲଖାକୁ ବଦଳା�) କୁ �ପି େସଠାେର )ଜ ଛ-କୁ 
अପେ~ଡ଼ କ" ପା"େବ, ijା ଯB ଆପଣ7 େଫସବୁକେର େପ�ାଫାଇଲ୍ ଥାଏ, େତେବ 
େଫସବୁକର େପ�ାଫାଇଲ୍ ଛ-ର m7୍ େଦେଲ ଆେମ ଆପଣ7 ଛ-କୁ ଆପଣ7 ନଁା ଏବଂ 
ମ�ବ� ପାଶ	�େର ପ�କାଶିତ କ"ବୁ 
 ଯB ଆପଣ )ଜ ମ�ବ� ଓଡ଼ିଆେର େଦବାକୁ lହୁଁଥାs େତେବ େଦଇ ପା"େବ 
ଏkପାଇଁ ଆପଣ )ଜ ମତାମତ ୱାଡ଼	ପ�ାଡ୍ େର ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କ"େବ ଏବଂ େସଇ 

www.aahwaan.com/muodia 
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େଲଖାକୁ କପି କ" ଆମର ସମଥ	ନ ପୃ;ାେର Bଆଯାଇkବା aାନେର ¾ପି େଦଇ ପା"େବ 
ijା ଆପଣ7 େମାବାଇଲ୍ ijା କ&ୁ�ଟରେର ଯB ଓଡ଼ିଆ ୟୁ)େକାଡ୍ i’େବାଡ଼୍	 
ସଫ୍ ଟେୱର୍ ଥାଏ, େତେବ ସିଧା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର ମu ଟାଇପ୍ କ"ପା"େବ 
 ଆମ pଷାର ସ�ାନ ପାଇଁ अେନକ Bନରୁ अେନକ ଆେ�ାଳନ େହାଇ ଆସି� ଏବଂ 
ବe	ମାନ ମu ଏ� ଆେ�ାଳନ ଜାରୀ ର�� -ଗତ Bନେର ଏମି� ଏକ ଆେ�ାଳନ $ା% 
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ pଷାକୁ ସରକାରୀ pଷା େବାm େଘାଷଣା କ"ବା ଏବଂ -�ନ�  
��)ୟମ ~ଗୁ କ"ବାପାଇଁ ପ��ଶୃ� େଦଇkେଲ ସୁ�ା ଆ> ପଯ	�� େସମି� i� 
କ"ନାହାs ଏ� -ଳj $ା% pଷା ଆେ�ାଳନ ଦୂବ	ଳ େହାଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁଣି େକ� ଆମ 
pଷାକୁ ସ�ାନ େଦବାକୁ େଚ�ା କ"ବ ନାହ_, େବାm ମେନ କ" अେନକ ପ�ଖ�ାତ ବ��ିତ�  
pଷା ଆେ�ାଳନକୁ ସମଥ	ନ ଜଣାଇ %ଜ%�ାେର ଓହË ାଇଛs ଓଡ଼ିଶାର -�ନ�  >ଲË ାର 
अେନକ ସଂଗଠନ ମu ଏ� ଆେ�ାଳନକୁ )ଃସe	 ସମଥ	ନ ପ�ଦାନ କ"େବ େବାm ପ��ଶୃ� 
େଦଇ )ଜ )ଜ >ଲË ାେର ଆେ�ାଳନ ଚଳାଇଛs ଆେମ ମu େସମାନ7 ପ" ଏ� 
ଆେ�ାଳନକୁ ସମଥ	ନ କ"ବାକୁ lହୁଁ, i� ବ��ବହୁଳ «ବନଚଯ	�ା ଏବଂ liରୀ େବଉସା 
ଆBେର ବ�� େହାଇ ଆେମ ଆେ�ାଳନ କ"ବା ijା ପ�ତ�� pେବ ଆେ�ାଳନେର pଗ 
େନବାକୁ अସମଥ	 େହାଇ ପଡୁଛୁ େତଣୁ ଆେମ ଇ{ରେନଟର ମାuମେର ଏ� ଜନ 
ଆେ�ାଳନକୁ अନ� ଏକ Bଗ ପ�ଦାନ କ"ବାକୁ lହୁଁଛୁ ଦୟାକ" ଆମ ସହ େଯାଗ Bअ� 
େଯାଗାେଯାଗ ଠିକଣା ? 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
ସ&ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା 

@ମା ନଗର, B�Cୟ ଗD 
ବ�ହE ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରpଷ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ହ� ାଟସ୍ ଆପ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
 
େବାଉ େ~ ଟିେକ ଇଆଡ଼କୁ େଦଖ 
େଫାେଟାେଟ େତାହର େନ- 
ଆ> ପ% େହପି ମଦର୍ ସ େଡ 
େଫସବୁକ୍ େର ମଁୁ େଦ-  
େଦଖୁନୁ େକମି� ସବୁ େଦଉଛs 
େବାଉ ସାେ¥ େନଇ େଫାେଟା, 
ମଁୁ ନ େଦେଲ p-େବ ସବୁ 
େବାଉ ସାେ¥ େହାଇ� େମାର ଫାଟ  
ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖେÈ ପି�ି ପକା ଜଳ୍ B 
ବସି ଯାଆ ସଜ େହଇ 
ସअଳ ସअଳ େଫାେଟା ଉେଠଇମଁୁ 
େଫସବୁକେର େଦ- ପେକଇ  
 
ବରଷଯାକ ତ ପlରୁନୁ iଆଁ 
କରୁ ସ%ଗ ଏେତ ଆ> ? 
େତା ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କରୁ� 
କ" କ" ଆn େଦ- ବୁ>  
େତା ସହରୀ ଢ¥ େଦnେର େମା ଧନ 
େମା ଆnେର ଚଷମା ~ଗି~ଣି, 

େହପି ମଦର୍ େଡେହପି ମଦର୍ େଡେହପି ମଦର୍ େଡେହପି ମଦର୍ େଡ    
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ଜଳB େସ େଫାେଟା ଉେଠଇେଦ 
େତେଣ ଗୁହାଳେର ଗାଇ ଡାi~ଣି 
େତା ସା¥ସାଥୀ େମାେତ ନ େଦnେଲ 
େତାେତ, କରୁkେବ �)ମାନ ଯB 
େଫାେଟା ଖÈିକେର ସି)ହ ସ%ଗ 
େଦଉଛs i େସ େତାେତ ଲB 
 
ଏେତ କଥା ଆଉ କହନା େ~ େବାଉ 
ଜଳB ଏଠାେର ଆସି ବସ, 
େତା େଫାେଟାକୁ େନଇ େଫସବୁକେର 
କ"ବାର अ� ାନ lଷ  
lହ_ଛs ସା¥, ବ�ୁ ସେହାଦର 
େଦnେବ େବାm େମା େବାଉ ଛ-, 
ନ େଦnେଲ େଫାେଟା େକେତ ହାଟନାଟ 
େକେତ अପମା)ତ ମଁୁ େହ-  
ହଉ ¾ଡ଼ କଥା ଯB େତାର ଇ�ା 
େଫାେଟା େଗାେଟ େଦଇ େଦ 
ମଁୁ ଯାଉ� େମା ଗୁହାଳକୁ ତୁ 
ପାଳୁଥା ମଦର େଡ  
 

@ମା ନଗର, B�Cୟ ଗD 
ବ�ହE ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜୁନ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ )ଜ $ା% 
mnତ କ-ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ )କଟକୁ ପଠା�  

 

ଆପଣ7 mnତ କ-ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, «ବନ 
କଥା, ଇ�ହାସ, େ%େଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ାa�, ବ�¥ ଇତ�ାB ଆପଣ 

ଇ-େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ ପଠାଇ ପା"େବ  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାuମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ"ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ    

ସ&ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

@ମାନଗର, ୨ୟ ଗD, ବ�ହE ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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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 ମu ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ�ର -�ନ�  -pଗ ଯଥା, ଗÅ, କ-ତା, 
ପ�ବ�, ରମ� ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ�ାB ଏkେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ"ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ�କାର7ୁ 
େପ�ାÆାହନ Bଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା )ଃଶୁ, -ତରଣ )ମିe ଉ2ି� େତଣୁ 
େଲଖକ, େଲnକାମାନ7ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ାÆାହନ %ଶି Bଆଯାଏ ନାହ_ ପା"ଶ�ମିକ 
ଆଶା କରୁkବା େଲଖକ େଲnକାମାେନ )ଜ େଲଖା ବ�ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ 
ପା"େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ�କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍ େର )ଃଶୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ² 
େହାଇଥାଏ ପାଠକ lହ_େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��mପି )ଜ କଂପୁ�ଟରେର 
ଡ଼ାଉନ୍ େ~ଡ୍ କ" ପା"େବ 

 େଲଖକ େଲnକାମାେନ )ଜ କୃ� ଆମ )କଟକୁ ଡ଼ାକ$ା% ijା ଇ-େମଲ୍ $ା% 
ପଠାଇ ପା"େବ ଡ଼ାକ $ା% ପଠାଉkେଲ )ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ	�େର 
)ଭ	ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲn ପଠା�, ijା ଟାଇପ୍ କ" ମu ପଠା� ଇ-େମଲ୍ $ା% 
ପଠାଉkେଲ େଲଖାକୁ େଲn ସା"ବ ପେର �ା)ଂ କ" ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ(ୂ	 ପ"େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା$ା% କାଗଜର 
ବ�ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ_ ଆେମ ପ"େବଶ 
ପ�ଦୁଷଣ -େ%ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ"ବାପାଇଁ ଯB ଆପଣ ଇ�ୁକ େତେବ )ଜ 

-େଶଷ ସଚୂନା-େଶଷ ସଚୂନା-େଶଷ ସଚୂନା-େଶଷ ସଚୂନା    
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mnତ କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ )କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇ{ରେନଟେର 
ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ�କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ7 କ&ୁ�ଟରେର େଶାpପାଏ େତଣୁ 
ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା ମu ଇ{ର୍ େନଟ ମାuମେର ହ_ ଗ�ହଣ କ%ଯାଏ ଯB ଆପଣ ଇ-
େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା"େବ ନାହ_, େତେବ ଆପଣ )ଜ େଲଖା ଧଳା 
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ	�େର )ମ	ଳ ହ�ା�ରେର େଲn ଆମ )କଟକୁ )ମ� ଠିକଣାେର 
ପଠାଇ ପା"େବ 
  ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
  @ମା ନଗର - ୨ୟ ଗD 
  ଆjପୁଆ, ବ�ହE ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 
  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
 ଯB ଆପଣ ଇ{ର୍ େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ )ଜ େଲଖାକୁ 
ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ)େକାଡ଼ ଫ{େର ଟାଇପ୍  କ"େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 
ଟ� ାନ୍ସ୍ mେଟେରସନ୍) କ" Microsoft Word Document େର ଆମ )କଟକୁ ପଠା�, ijା 
େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ" େଜପିଇ> ଫମ	ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ" ପଠା� ଆମ ଇ-
େମଲ୍ ଠିକଣା େହ~ -  aahwaan@gmail.com    
 ଏ� ପ��କା ଉନ�� େହତୁ ଆପଣ7 ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ�   
  
 ଧନ�ବାଦ 

    ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ    
 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    
ଯB ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ, େସkପାଇଁ ସ&ାଦକ �ମାପ�ାଥ	ୀ 


