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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 କ �̀ବ' / ଦାୟିତ�  ର�ବ 

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

େଲଖାେର Hଆଯାଇdବା !eର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ�, ତାହା ଉପେର 

ସ�ାଦକ fgା ପ�କାଶକ- ସହମ
 ର�ବ େବାh େକୗଣସି hiତ �ୟମ 

ନାହ[ ଯHଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ Mବେର ପଢ଼l ଏବଂ ବୁଝିବା 

ପେର ହ[ ପ�କାଶିତ କ�ଥାl ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�
ଶତ ସତ'ତାର ଦାF 

େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିdବା !ବାଦର 

ଉ`ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏdେର ସ�ାଦକ fgା 

ପ
�କାର େକୗଣସି ଉ`ରଦାୟିତ�  ର�ବ ନାହ[ 

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

!ନା अନ' େକୗଣସି ମାoମ (ପତ�  ପ
�କା / ଗଣମାoମ / ସgାଦପତ�  

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

!େଶଷoାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ eହ[େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ ପ�eର 

େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇdବା ପୃBାମାନ-ର ପ�
s! 

ଗଣମାoମ ବା ଇtରେନଟେର େଦଇପା�େବ ଏଠାେର ଆେମ अନୁେ�ଧ 

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

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

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

ନାହ[ 
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ସ�ାଦକ- େଲଖzରୁସ�ାଦକ- େଲଖzରୁସ�ାଦକ- େଲଖzରୁସ�ାଦକ- େଲଖzରୁ    
ଆମ Mଷାସା�ତ' ଉନ{
 କରୁନାହ[ କାହ[f ଆମ Mଷାସା�ତ' ଉନ{
 କରୁନାହ[ କାହ[f ଆମ Mଷାସା�ତ' ଉନ{
 କରୁନାହ[ କାହ[f ଆମ Mଷାସା�ତ' ଉନ{
 କରୁନାହ[ କାହ[f ????    

 ଶାର}ୟ ପବ� ଦଶହ�, ବଷ�ର ଏକମାତ�  ସମୟ େଯେତେବେଳ 

ଓଡ଼ିଆ ପତ� ପ
�କା ବଜାରେର ଜୁଆର ଆେସ ବଷ� ସା� अଣପ�କାଶିତ 

अେନକ ପତ� ପ
�କା ଏ� f~ Hନପାଇଁ ମୁ� େଟକl ଏ� ସମୟେର 

!�ନ{  ପତ� ପ
�କାେର �ଜ େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ େଲଖକେଗାBୀ ମo 

अତ'�କ ଉ�ାହ େଦଖାl ଏହା ଏକ ସ�ାଗତେଯାଗ' ପଦେ�ପ अନ'Mଷା 

Mସୀ- ପ� ଆମ େ�କ-ର f� ସା�ତ'େପ�ମ ବଷ�ର अନ' ସମୟେର 

କମିଯାଏ, େସଇdପାଇଁ କଁା ଭଁା fଏ େକଉଁଠି ପତ� ପ
�କାଟିଏ ପ�କାଶ କେର 

େଯଉଁ େକେତାଟି ସ�ା�ତ ଓ ପ�ଶଂସିତ ପ
�କା ପ�କାଶିତ ହୁଏ େସ ସବୁ ବ'ବସାୟିକ ଦୃ�ିରୁ 

ସଫଳ େଗାBୀମାନ- �ା� ପ�eJତ େହଉdବାରୁ େସମାେନ !�ାପନ େଯାଗାଡ଼ କ� 

ପାରl ଏବଂ ପ
�କାକୁ ବଜାରେର ଉପ�ାପନ କ�ପାରl ପତ� ପ
�କା fଣୁdବା 

ଭଦ� େ�କ-ୁ େଦiବା ଇଦ୍ ର e� େଦiବା ପ� ମେନ ହୁଏ !�ନ{  ସହରର ନୁ'ଜ୍ �ଲ୍ 

ମାନ-େର ଯାଇ ପ�ଶ{ କର� େସମାନ- ମୁଖର Mବଭ�ୀମାରୁ ଜାଣିପା�େବ େସମାେନ 

କାହ[f ଓଡ଼ିଆ ପ
�କା !କ�ୟ କ�ବାକୁ ଇsା ପ�କାଶ କରl ନାହ[! ଆମ ସହରେର ମo ଦୁଇ 


େନାଟି ପ�ମୁଖ ବ� େଦାକାନ ର�~, େସଇଠି ! େସଇ ଏକା अବ�ା ��ୀ, ଇଂ�� ଓ 

अନ' Mଷାର अେନକ ପ
�କା ପଢ଼ିବାକୁ ମିେଳ, f� ଓଡ଼ିଆ Mଷାେର ହାତଗଣ
 େକେତାଟି 

ମାତ�  ମିJଥାଏ ଏdପାଇଁ ପ�କାଶକ-ୁ ଦାୟୀ କରୁନାହ[, ପାଠକ ନdେଲ fଏ ବା କାହ[f 

ପ
�କାଟିଏ ପ�କାଶ କ�ବ? ଏ� अବ�ା ବ �̀ମାନ ଆମକୁ ଏମି
 ଏକ �ାନେର ଆଣି 

ପହ�ାଇ େଦଇ~, େଯ ସ�ତଃ ମନେର ପ�ଶ{ ଉଠୁ~, “ଆମ Mଷା ସା�ତ'ର ଗ
 

େକଉଁଆେଡ଼ ?” 

 କ!ସମ�ାଟ ଉେପ��ଭ�, କ!ସଯୂ�' ବଳେଦବରଥ, ପ� अେନକ ରଥୀ ଓ ମହାରଥୀ- 
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�ା� ସମୃ� ଓଡ଼ିଆ Mଷାସା�ତ'ର अେଧାଗ
 ପାଇଁ ଦାୟୀ fଏ, େସ� !ଷୟେର ପ�ଚ��ାର 

ସମୟ ଆସି~ ଏହାର अେନକ କାରଣ ର�~ ଗେବଷଣା ତ କ� ପା�ବା ନାହ[, f� 

ଆେମ अେନକ !ଷୟକୁ ହୃଦୟ�ମ କ� ଏ� ସବୁ କାରଣ !ଷୟେର େଲiବାପାଇଁ େଖା�କ୍ 

ପାଇଛୁ अବଶ' ଆମର ସମ� କଥାେର ପାଠକେଗାBୀ ସହମତ େହାଇ ନପାରl ପ�େତ'କ 

କାରଣକୁ अେନକ Hଗରୁ ପରୀ�ା �ରୀ�ା କ�ବାପେର ଆେମ ଏହାକୁ ଉପ�ାପନ କରୁଛୁ 

अେନକ ବ�ୁ ଓ ସା�
'କ- ସହ ଚ��ା କ�ବାପେର ଆେମ ଏ� ��ଷ�େର ପହ�ିଛୁ 

eଲ� ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଆେମ ଉନ{
 କରୁନାେହଁ କାହ[f ? 

 ‘ମଁୁ’ ପଣରୁ ବାହା� ‘ଆେମ’ ପଣେର ର�ବାର अ�sା - ଏଠି ସମେ� ବେରଣ' 

େହବାକୁ ଆଗଭର େସdପାଇଁ अନ'କୁ ନୁ'ନ େବାh ପ�ମାଣିତ କ�ବାକୁ ମo ପ�l ନାହ[ 

ସମେ� ସାଥୀ େହାଇ ଏକତ�  ବଢ଼ିବା େବାh କଥା େକବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ �େଗ େବାh 

अେନେକ ମେନ କରl ବା�!କ �ବନେର f� ଏହାର ସ�ୂ�� !ପରୀତ ମତ ରଖl 

ସMସମି
େର Mଗ େନଉdବା अେନକ ବ�ୁ ପେ��େର अନ'ମାନ-ୁ ନୁ'ନ େଦଖାଇବା ପାଇଁ 

�ଜ �ଜ ମoେର କୁଚକ� ୀ ��ାଧା�କୁ ବଢ଼ିବାକୁ Hअl Mଷାର ଉନ{
 अେପ�ା अେନେକ 

ଆତK ବଡ଼ିମାକୁ ପ�ାଥମିକତା Hअl, ଯାହା ଆମ Mଷା ସା�ତ' ପାଇଁ ପ�ପ�ୀ ତୁେମ ! ଭଲ 

େଲଖ, ମଁୁ ! ଭଲ େଲi!, ଆେମ ସମେ� ମିJମିଶି େଲiେଲ ହ[ ତ ଆମ Mଷା ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବ େହେଲ ପ�
େଯାଗୀତାମଳୂକ ��ାଧା�ରୁ ମୁ�ି ମିJେଲ ତ f~ େହବ? ସମେ� ତ 

ସ�ାନ ଆଉ ପ�
Bା ପଛେର ଧାଇଁେଲ, େସ େଯମି
 େହଉନା କାହ[f ଦରକାର ମାେନ 

ଦରକାର fଏ �ହ{ ାପ�ଚୟ େଦେଖଇ ସ�ାନ ପାଇ�ଣି ତ fଏ ଧନ େଦଇ ସ�ାନ 

fଣି�ଣି େସ� ପ�କାରର ସା�
'କ- �ା� Mଷାର କଣ ଉନ{
 େହବ? େ�କ-ୁ 

େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ େଲi�, अନ'କୁ ନୁ'ନ କ� �ଜକୁ ବଡ଼ େବାh ପ�ମାଣିତ କ�ବାପାଇଁ 

ସ�ାନ ବା ପୁର�ାର ପଛେର ଧାଇଁ� େସ ସା�
'କ ନୁେହଁ ଆସ ଆେମ ସମେ� େଲiବା 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାରର ଆହ� ାନ ହ[ ଏଇୟା, ଆେମ ସମେ� େଲiବା ପଢ଼ିବା ଆଉ 

ପଢ଼ାଇବା ତା େହେଲ ହ[ ଆମ Mଷା ଉନ{
 େହବ 

 ଏକ ନୁେହଁ अେନକ - ଏମି
 କ�ବାର अଥ� େହଉ~, ଆମ �ଜ'ର ଉଣାअ�େକ ସବୁ 

େ�ଟବଡ଼ ସହରମାନ-େର अେନକ ସା�ତ'ାନୁBାନ ମାନ ର�~ େଗାଟିଏ ସହରେର 



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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ଏକା�କ ସା�ତ'ାନୁBାନ ? କାହ[f ? କାରଣ ଏଠି େକ� କାହାର ଶୀ� େଦiପାରୁ 

ନାହାl ଯH େକୗଣସି େଲଖକକୁ େଗାଟିଏ �ାନେର ସ�ାନ ମିJ� ନାହ[, େସ अନ' �ାନେର 

େଯାଗେଦବ fgା �େଜ େଗାଟିଏ େଗାBୀ �ମ�ାଣ କ�ବ ଏଇୟା ହ[ ତ େହଉ~ ବ�ହK ପୁର 

ପ� ସହରେର अନୁ'ନ େଦଢ଼ ଡଜନ ସା�ତ' େଗାBୀ ଏ� ସବୁ େଗାBୀେର अେନକ ସଦସ' 

अଛl େଯଉଁମାେନ ଏକା�କ �ାନର ସଦସ' ପୁଣି ଏମି
 f~ ସଦସ' अଛl େଯଉଁମାେନ 

େକବଳ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େଗାBୀପ�
 अନୁର� ଆେମ ଏଠି ସା�ତ' କ�ବା ନା �ଜz
? 

ସା�ତ'େର ପୁଣି �ଜz
କରଣ? ଉନ{
 େହବ େକମି
? ସମ�-ୁ େଗାଟିଏ �ାନକୁ 

ଆଣିବାର ପ�େଚ�ା କ�ବା ! ଏଠି ଏକ ମ�ବଡ଼ କାମ ସମେ� ଏକ
�ତ େହେବ େକମି
 ? 

ଯH ଆମ ସମ�-ର ଲ�' ମାତ�  ଏକ, ଆମ Mଷାସା�ତ'ର ଉନ{
 ତା େହେଲ ଏକାଠି 

ବସିେଲ କଣ େହବ�? େଗାଟିଏ �ାନେର ବସିବା, ଆମ ଲ�'କୁ େକମି
 ସାଧନ କ�ବା େସ 

!ଷୟେର ��ା କ�ବା, ଆବଶ'କ େହେଲ अନ' ସହରେର ର�dବା ସା�
'କ ବ�ୁ-ୁ 

ସ�ାଗତ କ� ସମ�- ମତାମତକୁ ସ�ାନ େଦବା ନା ଏହା କଣ ସ�ବ? ଜେଣ ସା�
'କ 

ବ�ୁକ�େଲ, “अମୁକ େଗାBୀେର େକ� ସା�ତ' କରl ନାହ[, ଖାh ଟ-ାପଇସା अ~ େବାh 

ସଂଘଟିଏ ଗଢ଼ି େଦଇଛl ଯିଏ ପଇସା େଦ� େସ ପୁର�ାର ପାଉ~” ବ�ୁ-ୁ ପe�h, 

“Mଇ, ତୁେମ େଦଇ େଦଉନ ପୁର�ାରେଟ ପାଇଯିବ” େସ ହସିେଦଇ କ�େଲ, “Mଇ 

ଆମର ଏେତ ପଇସା ନାହ[” ମାେନ ଯH ଆମ ପାଖେର ପଇସା ଥାଆ�ା ତା’େହେଲ ଆେମ 

ମo अଥ� !�ମୟେର ପୁର�ାର fଣିଥା� ଏ�ମାେନ ସା�ତ' କ�େବ!!! 

 अେନକ ସା�ତ'ାନୁBାନ ପ�
ମାସେର fgା ସ�ାହେର अ�ତଃ Hନଟିଏ ପାଇଁ 

ସMଟିଏର ଆେୟାଜନ କରl !�ନ{  !ଷୟେର ଚ��ା କରl ଆଉ କ!ତା ପାଠର 

ଆେୟାଜନମo କରl ଏହା�ା� ସମ�- ସ� ଖେର କୃ
ଟିର ସମାେ�ଚନା ଓ ପ�ଶଂସା 

ମିJଯାଏ ଏହାପେର େକ� େକ� ବ�ୁ େସ� େଲଖାମାନ-ୁ !�ନ{  ପତ� ପ
�କାକୁ ପଠାl 

ପ�କାଶନ ପାଇଁ ସମେ� ତ ଆଉ ବ� �ପିପା�େବ ନାହ[ ବ� �ପିବା ପାଇଁ ଆବଶ'କ 

अଥ� ମିJବ େକଉଁଠୁ? ଆଉ अ�କାଂଶ ବ�ୁ �ଜର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀେର ସାଇ
 

ରଖl ଏ� ସବୁ ସା�ତ' ସMେର େଗାଟିଏ କଥା �¡ୟ େଦଖାଯାଏ, ପ�େତ'କ କ! ବା 

େଲଖକ �ଜ କୃ
କୁ ଆଗ ଉପ�ାପନ କ�ବାକୁ eହାl ଏହା ଏdପାଇଁ ନୁେହଁ େଯ େସମାେନ 



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 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

7 

�ଜ କୃ
କୁ ସବ�େଶ�B େବାh !େବ�ତ କରl, ବରଂ ଏdପାଇଁ େଯ �ଜ େଲଖାଟିକୁ 

ପଢ଼ିେଦ�ପେର ଘରକୁ ଶୀଘ� େଫ�ଯିେବ अନ'ମାେନ କଣ େଲiଛl ନ େଲiଛl େସ 

!ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଇsା ନାହ[ 

 ସା�ତ'ର ପ�eର ଓ ପ�ସାର ପ�
 ଆେମ !ମୁଖ ଏହା अନ'ଏକ ପ�ମୁଖ କାରଣ 

େମାର ଜେଣ ବେୟାେଜ'ା� Mଇ ଥେର େଗାଟିଏ ପ�ମୁଖ ସା�ତ' ସMେର �ଜ अ�Mଷଣେର 

କହୁ କହୁ କ�େଦେଲ େଯ ସା�ତ'ର �ି
 ଇtରେନଟେର ନଗଣ' େସ କାେଳ अେନକ 

ପରୀ�ା �ରୀ�ା କ� େଦiଛl ଆଉ ସବୁେବେଳ େସ ପାଇଛl େଯ ସା�ତ' କାେଳ 

ଇtରେନଟେର େହାଇପା�ବ ନାହ[ ତା- ପାଖ େଚୟାରେର ବସିdବା अନ'ଜେଣ 

ବେୟାେଜ'ାB ସା�
'କ ତା- ହାତ ଟାଣି କ�େଲ, ଏମି
 କଥା କୁହ� ନାହ[ ଆDକାh 

େଫସବୁକେର अେନକ ଭଲ ଭଲ କ!ତା ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁ~ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ସା�ତ' 

ଚ��ା େହ�ଣି େସୗMଗ'ବଶତଃ େସHନ େସ� ସMେର ମଁୁ ବସିdh େମାେତ କଥାଟା 

ବହୁତ ଖ�ପ �ଗି� ମେନ ମେନ ଗଣିପକାଇh अଧୁନା େକେତାଟି ଇ-ପ
�କା ଓଡ଼ିଆ 

Mଷାେର ପ�କାଶିତ େହାଇ~ େବାଧହୁଏ ଆମ ବଡ଼Mଇ େସ !ଷୟେର ଜାଣିନାହାl fgା େସ 

ଜାଣିdବା ଇtରେନଟ୍ !ଷୟେର ଆେମ ଜାଣିନୁ ଦଶବଷ�ରୁ अ�କ ସମୟ ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ସଫଳତାର ସହ ପ�କାଶିତ ଓ ପ�eର କ� ଆସୁ~ ଏବଂ Hନକୁ Hନ ଏହାର େ�କପି�ୟତା ବୃ�ି 

ପାଇବାେର ହ[ �ଗି~ अବଶ' ପେର ଜେଣ ବ�ୁ କ�େଲ େଯ ବଡ଼Mଇ କାେଳ 

ଇtରେନଟେର େଗାଟିଏ ପ
�କା ପ�କାଶିତ କ�ବା କଥା କ� अେନକ ସା�
'କ ବ�ୁ- ଠାରୁ 

େବଶ୍ f~ अଥ� ଉପାଜ�ନ କ�େଦବାପେର अସଫଳ େହାଇ ଏ�ପ� ମ�ବ' େଦଇଛl  

 ଇtରେନଟ୍ ଆଉ ସା�ତ' ଦୁଇଟି अଲଗା अଲଗା D�ଷ f� ��ା କ�େଦiେଲ 

ଆେମ ଜାଣିପା�ବା ପର¢ର ପ�ପରୂକ ଇtରେନଟ୍ ମାoମେର ଆେମ ସା�ତ'କୁ 

!ଶ�ବ'ାପୀ ପ�ସାର କ�ପା�ବା ପତ� ପ
�କାର ଏକ ସୀମାଥାଏ, େସମାେନ ��£� େଭୗଗJକ 

ସୀମା �ତେର ହ[ ପ�ସା�ତ େହାଇଥାl ଏବଂ େସଗୁଡ଼ିକର ପାଠକ- ସଂଖ'ା ମo ସୀମିତ 

ଥାଏ, अପର� ଇ-ପ
�କା ପ�କାଶନ ପେର ଏହାର ପାଠକ !ଶ�ର େଯ େକୗଣସି େଦଶରୁ ! 

େହାଇପାରl ସହଜେର �ଜ ସମୟେର େସମାେନ ଏହାକୁ ଡାଉନେ�ଡ଼ କ� ପଢ଼ିପାରl 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାର େ�କପି�ୟତାର ସତୂ�  ମo ଏଇdେର ��ତ ଆେମ ବ� େକାଠରୀେର 



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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ବସି େକେତ ସା�ତ' ଆେ�ଚନା କ�େଲ ମo େସ ସବୁ େଯେତHନ ଯାଏଁ ପାଠକ- 

େ�କେ�ଚନେର ଆସିନାହ[, ବା ଜନାଦୃତ େହାଇନାହ[, େସେତHନ ଯାଏଁ େସଇ ସା�ତ'ର 

ମଲୂ' f~ନାହ[ ଏମି
 अେନକ କ! ଓ େଲଖକ अଛl େଯଉଁମାେନ କାଳଜୟୀ ରଚନା 

େଲiଥାଇ ପାରl f� େସ ସବୁକୁ େସମାେନ େକେବ ! ପ�କାଶିତ କ�ପା�ନାହାl ସମୟ 

ଓ ସୁେଯାଗ ଥାଇ ସୁ�ା ଆେମ ଆମ अ�ାନତାବଶତଃ ବହୁତ ନୂତନ Hଗ� ଆ!�ାର 

କ�ବାରୁ ବ�ିତ େହଉଛୁ ପ�
 ର!ବାର अପ�ହ{େର ସା�ତ' ସM େହଉ~, କ!ତା ପାଠ 

େହଉ~ अଥଚ େସ� କ!ତା ସବୁକୁ ପ
�କାେର ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ େକ� େଦଉନାହାl, 

ଆଉ େକ� େକ� ବ�ୁ ସେ�ହେର େଦi ପeରୁଛl, Mଇ ମଁୁ ପଇସା େଦଇ କ!ତା �ପିବା 

ସପ�େର ନାହ[ େହ, ଆମ ବଡ଼Mଇ ପ� ଥେର ଟ-ା େନଇ ଏଇ ଭୟ ସୃ�ି କ�େଦଇଛl, 

େସ ଭୟ �ଡ଼ିେଲ ତ !!! 

 ପ�କୃତ ସା�ତ' ସାଧକମାନ- େଘାର अMବ ର�~ ଆଉ େଯଉଁ ମୁ�ିେମୟ ବ'�ି 

ସା�ତ' ସହ ଜଡ଼ିତ େସମାନ- ମoରୁ ସିଂହMଗ େକବଳ ସ�ାନ ବା ପ�
Bା ଆଶାେର ଏ� 

କାମ କରୁଛl !�ନ{  ସା�ତ' ସMକୁ ଯାଇ ସ�ା�ତ େହବା ପାଇଁ େସମାେନ ପ�ାଣପେଣ 

େଚ�ା କରୁଛl ସା�ତ' ପ
�କାଟିଏ ପ�କାଶିତ କ�ବା ବ'�ିମo ଏମି
କା ମହାପୁରୁଷ 

ମାନ- ଦୟାରୁ ଲ�Kୀ- କରୁଣା ପାଉଛl େସ ଯା େହଉ େସ ସବୁ ଆେମ ଚ��ା କ�ବା 

अନୁ�ତ, କାରଣ େସ ସବୁ ସବ�ଜନ!Hତ ସମେ� େଦଖୁଛl ଜାଣୁଛl, େହେଲ ଯାହା 

eଲୁ~ eଲୁଥାଉ ନ'ାୟେର େକ� ବଦଳାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁନାହାl 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା ପାଇଁ ପ�େତ'କ ମାସେର f~ f~ େଲଖା ଆେପ ଆେପ 

ପହ�ିଯାଏ, ଆଉ f~ େଲଖା ବ'�ିଗତ अନୁେ�ଧ େହତୁ ! ମିେଳ, f~ େଲଖା ଆେମ 

େଫସବୁକ୍ fgା अନ' େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ େନଇ ପ�କାଶିତ କ�ଥାଉ f� େଯେତେବେଳ 

ପଜୂା !େଶଷାଂକ ପ�କାଶନ କ�ବାକଥା ��ା କ� ଏdପାଇଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ अନୁେ�ଧ 

Hଆଗ�, अେନେକ େସ� अନୁେ�ଧ ପତ� କୁ େସୗଜନ'ମଳୂକ Mବେର େଫସବୁକେର �ଇକ୍ 

ମା�େଦଇ ଚୁପ୍ ବସିଗେଲ ବାରgାର अନୁେ�ଧପେର f~ अ�କ େଲଖା ମିJ� ତଥାପି 

େଯଉଁ ମାତ� ାେର େଲଖା ମିJବ େବାh ଆଶା d� ତାହା ମିJ� ନାହ[ ଏdପାଇଁ ଇtରେନଟ୍ 

!ଷୟେର अ�ାନତା ଏକ ମୁଖ' କାରଣ ମଁୁ ଲ�' କ�~ अେନକ ସା�
'କ ବ�ୁ ଇେମଲ୍ ଓ 



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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ଇtରେନଟ୍ !ଷୟେର f~ ଜାଣl ନାହ[ େତଣୁ େସମାେନ ଏ� ପ
�କାକୁ େକୗଣସି େଲଖା 

େଦବାକୁ ଇsା େଦଖାl ନାହ[ ଯୁଗ ସହ ତାଳ େଦଇ ଆମକୁ ! ଉନ{
 କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ, 

େଯେତେବେଳ !ଶ� ସା�ତ' ଜଗତ ଇtରେନଟ୍ ମାoମେର ନୂଆ ନୂଆ Hଗ� ସୃ�ି କରୁ~ 

ଆମକୁ ମo େସ�ପ� କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ସା�ତ' ସMର ବ� େକାଠରୀରୁ ବାହା� 

ବସୁେଦୖବକୁଟୁgକମ୍ େର !ଶ�ାସ କରୁdବା !ଶ� ଓଡ଼ିଆ- ଜନମାନସକୁ ଆେ�ାJତ କ�ବାକୁ 

ପଡ଼ିବ, େତେବ ଯାଇ ଆମ Mଷା ଓ ଆମ ସା�ତ' ଉନ{
 କ�ବ 

 अେନକ ବ�ୁ-ୁ ବାରgାର େଫାନ୍ କ�ବା ଏବଂ ଇେମଲ୍ ଏବଂ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ କ�ବାକୁ 

ମo ପଡ଼ି~ ତଥାପି अେନକ ବ�ୁ ସ�ତଃ¥ୂ �̀Mେବ େଲଖା େଦଇଛl ଯାହା ଏକ ଆନ�ର 

!ଷୟ f~ ବ�ୁ अବଶ' େଦଇନାହାl, େସdମoରୁ f~ ବ�ୁ eହୁଁdେଲ ମଁୁ େସମାନ-ୁ 

!େଶଷ Mବେର अନୁେ�ଧ କ�ଥାl ଏବଂ େସ େଲଖା େଦଇଥାେ� େଯ େହତୁ अନ'କୁ 

େଖାସାମଦ କ�ବା ଆମ ପ
�କାର ମଳୂଲ�' ନୁେହଁ େତଣୁ େଯଉଁ ବ�ୁମାନ-ର େଲଖା 

ଏଠାେର ପ�କାଶିତ େହାଇପା�ନାହ[, େସମାେନ ଏେବ ଜାଣି ଯାଇdେବ କାହ[f େସମାନ- 

େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇନାହ[ ସା�ତ' ଓ Mଷା ପାଇଁ ଆପଣ େସ�sାେର ଯH ସହେଯାଗ 

କ�ବାକୁ eହାl ଆେମ ଆନ�ିତ େହବୁ, f� ଆେମ େଖାସାମH କ�ପା�ବୁ ନାହ[ କାରଣ 

ଏ� ପ
�କା େକୗଣସି ବ'�ି ବା ସଂ�ାର ଦୟାେର ଚେଳନାହ[ ସମୁଦାୟ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପ�ବାରର ସଦସ'- େସ{ହ, ସHsା ଏବଂ ସହେଯାଗେର ଏହା ଦଶବଷ�ରୁ ଉ���  ସମୟ େହ� 

eh~ ଆଉ ଆଶା କରୁ~ ଆଗାମୀ अେନକ ଦଶ�ୀଧ� ଏମି
 ehdବ ମo 

 ଶାର}ୟ ପଜୂା ଓ ପାବ�ଣର ସମୟେର ଆହ� ାନର ଏ� !େଶଷ ଉପ�ାପନା ଆପଣ 

ମାନ-ୁ ଆେମାHତ କ�ବ େବାh ଆଶା କରୁ~ େଯଉଁ ବ�ୁମାେନ ପ�ଥମଥର ଏ� 

ପ
�କାପାଇଁ େଲଖା େଦଇଛl େସମାନ-ୁ ସମ�-ୁ ଆେମ ହା&£କ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଉଛୁ 

ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାେନ ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ମାନ- ପାଇଁ ମo ଏକାପ� ଉ�ାହ 

େଦଖାଇେବ ଏବଂ ସହାୟତା କ�େବ  

 ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 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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ସ�ାଦ¦ୟ    ୪ 
ନବ�ତ� ୀେର ନବଦୁଗ�ା   ୧୬ 
ପ�
M ପି�ୟଦଶ£z 
अସିKତା     ୨୪ 
ପ�
M ପି�ୟଦଶ£z 
ସୁନାପ�ୁରୀ    ୨୬ 
!ନୟ ମହାପାତ�  
ବଷ�ା େଗା ଏ କଣ େଦଇ ଗଲ  ୨୭ 
!ନୟ ମହାପାତ�  
अ�ଂସା     ୨୮ 
ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
ଶରଦାବାହନ    ୩୦ 
ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
ବସୁେଧୖବ କୁଟୁgକମ୍   ୩୨ 
ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
ଜୟ େହ ପାବ�I ନ�ନ   ୩୮ 
�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 
ପ�ୀ
 ଜୁଆର    ୩୯ 
େ�ତ� ବାସୀ େଜନା 
f ମାଗି! େବାh   ୪୦ 
େମାହନ ଚ��  !େଷାୟୀ 
େଖାେଜ ମଁୁ ତୁମ� ପରଶ  ୪୧ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�ଜକୁଳୀ ଲତା    ୪୨ 
ମିନI ପ�ଧାନ 
କହେର େମା ଧନ   ୪୪ 
େହମପ�M ମହାl 
କହେର କାJଆ    ୪୬ 
ଲୀନା ମହାl 
ଗ�ା     ୪୭ 
ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 
ମାୟା!z େପ�ମିକା   ୪୯ 
ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ 
େଫ� ଯା’ ମାଆ   ୫୦ 
ସୁସିKତା ମହାପାତ�  
!ଧାତାର ଆଶୀବ�ାଦ   ୫୧ 
େସୗରଭ କୁମାର ପ�ା 
ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l   ୫୨ 
ପରମିତା ମିଶ� 
ମଁୁ fଏ     ୫୪ 
ପରମିତା ମିଶ� 
ସ�ାମୀ     ୫୬ 
ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
ଏଣିf ଖାh    ୫୮ 
ଡା zଳମାଧବ କର 
ବJଦାନ    ୫୯ 
ଡା ସେ�Dz ପ+ନାୟକ 
ସK §
େର     ୬୧ 
ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା¨ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�ଜକୁ ର�ୀନ କhଣି   ୬୪ 
ଜୟ�ୀ େବେହ� 
!�ୁ अପା    ୬୬ 
ଜୟ�ୀ େବେହ� 
ଫଲଗୁର େବଦନା   ୬୮ 
ମଧୁସିKତା ମା�ା�ୀ 
କାଦମି�z    ୬୯ 
hଟିଲ୍ ମା�ର୍ ମ�ନ୍ 
େମା େଶଷ କ!ତା   ୭୦ 
ସ�ରୂପା ମହାl  
େପ�ମ !ହ�    ୭୧ 
େ�ତ� ବାସୀ େଜନା 
ବ'dତ ପ�ାଣର ସ�ର   ୭୨ 

�େ�ଚନ ଦାସ 
ସୃ�ି ମଁୁ !ଧାତାର   ୭୩ 
ମୁନ{ ା ମହାପାତ�  
अHନେର ତୁେମ   ୭୫ 
अବz ପାଣି 
�
ର ସାଥୀ    ୭୬ 
�ନK ୟ ର�ନ ମିଶ� 
େକ� ନdବ    ୭୮ 
ମିତୁ ପ+ନାୟକ 
ମଁୁ ହ[ େଶ�B    ୭୯ 
ନେରଶ କୁମାର େବେହ� 
ପ�ୀ
ର ଗଜଲ    ୮୦ 
େଜ'ା©ା 
�ପାଠୀ 



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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ମାଆ     ୮୨ 
ସନମ େଦF 
fଏ ପାେର ଜାଣି   ୮୩  
ସଂଘମିତ� ା �ଏଗୁରୁ 
େମା ସହର    ୮୫ 
ଶିଉ�ଲ ମହ� 
କନ'ାରତ{     ୮୬ 
ସେ�Dz ସାହୁ 
େପ�ମର ଫଲଗୁ    ୮୮  
ସେ�Dz ସାହୁ 
ତୁମ�ଗି ଗୀତ    ୮୯ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
ଆiେମାର ଇଷ�'ାକେର   ୯୦ 
େସ{ହପ�M 
େମା ପ�ଶ{ (�ବଣ)   ୯୧ 
अDତ ସାବତ 
ତୁେମ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ  ୯୬ 
Mଗିରଥୀ େବେହ� 
अ� �କାରୁଣୀ    ୯୭ 
ସୁଶା� ପୁେ��ତ 
अh�ିକେର Mରତ   ୧୦୨  
ସୁଶା� ପୁେ��ତ 
ଶ�ୀ ଜଗନ{ ାଥ- େଗାଟିଏ ଆi  ୧୦୪ 
ଡଃ ମଧୁସିKତା ମିଶ� 
�ମୁ ଜାଣିdେବ    ୧୦୭ 
ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ନଯା’ ନଯା’ ନଗଡ଼ା   ୧୦୯ 
ଡଃ କୁଳା�ାର 
ହସ ଲୁ�ଗ� ଆi ଲୁହେର  ୧୧୪ 
ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
ମୁଖh�ମ    ୧୧୭ 
h��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଶାJହୁ�ମ୍    ୧୨୧ 
h��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଶାର}ୟ ��ନ   ୧୨୫ 
!ନୟ ମହାପାତ�  
HH ତୁମକୁ େପ�ମ େହାଇଗ�  ୧୨୭  
अ�ଯ�'ାମୀ ସରଘ�ଆ 
ଏମି
 ଏ େପ�ମ    ୧୨୯ 
अ�ଯ�'ାମୀ ସରଘ�ଆ 
ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�    ୧୩୧ 
ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
ଆମର ଦାF ପରୂଣ େହଉ  ୧୩୨ 
ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
ଆକଳନ    ୧୩୮ 
अଚୁ'ତ କୁମାର ରଥ 
अଣୁ अଣୁେର !�ାନ   ୧୪୧ 
ବାଲK ୀf ନାୟକ 
�`ି¨ନ !ଶ�ାସର ପ�ସାରଣ  ୧୪୫ 
ବାଲK ୀf ନାୟକ 
ଟୁକୁ      ୧୪୮ 
अର!� ଆeଯ�' 
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अନୁଭୂ
 ଏକ �&�ୟ �ତ� ୀେର  ୧୫୩ 
ମୁନ{ ା ମହାପାତ�  
ପୁअ ପାଇଁ ଗୀଟାର   ୧୫୭ 
}ପକ ଷଡ଼�ୀ 
Mରତର ପ�ଥମ ଗା�ୀ ମ�ିର  ୧୬୨ 
�Bାର�ନ ଦାଶ 
ଇେଲªନ ନୁେହଁ ସିେଲªନ  ୧୬୫ 
�Bାର�ନ ଦାଶ 
େଦF     ୧୬୮ 
ରମାକା� ଦାଶ 
अଶରୀରୀ ପି�ୟତମା   ୧୭୨ 
ସୁବ�ତ ସାହୁ 
ନାରୀ ସବ�ସଂହା   ୧୭୯ 
ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
ବୃ�ର अ�ଶାପ    ୧୮୨ 
ସ�'ା�ଣୀ ପ+ନାୟକ 
!ନା ପଇସାେର eକ�ଣୀ  ୧୮୫ 
ଦୁଗ�ାପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
Mଗବତ ଗୀତା ସଚୂନା   ୧୯୨ 
େତ
ଶି େକାଟି େଦବତା ?  ୧୯୪ 
ଇଦ୍ ଓ ଢାକାର ର�ନ}  ୧୯୬ 

ପ!ତ�  ଦଶହ� ପଜୂା ଉପଲେ� ପ!ତ�  ଦଶହ� ପଜୂା ଉପଲେ� ପ!ତ�  ଦଶହ� ପଜୂା ଉପଲେ� ପ!ତ�  ଦଶହ� ପଜୂା ଉପଲେ� 

ସମ�-ୁ ହା&£କ अ�ନ�ନସମ�-ୁ ହା&£କ अ�ନ�ନସମ�-ୁ ହା&£କ अ�ନ�ନସମ�-ୁ ହା&£କ अ�ନ�ନ    
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 अନ'ାନ' େଦଶ ଓ ଧମ�େର ପରମ ସ��ା-ୁ ପୁରୁଷ Mେବ କ¬ନା 

କ�ଯାଏ, ମାତ�  Mରତେର ଓ ସନାତନ ��ୁଧମ�େର ସକଳ ସୃ�ିର ଏକକ 

ଶ�ି-ୁ ମା ଆଦ'ାଶ�ି ରୂପେର ମାନ'ତା Hଆଯାଏ ସୃଜନର ସମ� ଶ�ି 

ଏବଂ ପ�କୃ
କୁ ମାତା ରୂପେର ପଜୂା କ�ଯାଏ ଶ�ି ଆ�ଧନାର ପର�� 

ପ�ାକ୍ ଐ
ହାସିକ କାଳରୁ ପ�ଚJତ, େଯେତେବେଳ େବଦ ଗୁଡ଼ିକର अଭୁ'ଦୟ 

ମo େହାଇନd� ଋକ୍ େବଦର ଦଶମ ମ�ଳେର ଏକ ସ�ୂ�� ପ�େsଦ 

ଶ�ି ପଜୂା ଓ ଆ�ଧନା !ଷୟେର ଉେଲyଖ ର�~ ଋକ୍ େବଦର ‘େଦF ଶୁ�’ 

ଓ ‘ଉଷା ଶୁ�’ ତଥା ସାମ୍ େବଦର ‘�
� ଶୁ�’ ଶ�ି ଉପାସନା �ଗି ସମପ£ତ 

ସ�ୟଂ ବ�ହK ା ମାକ�େ�ୟ ପୁ�ଣେର ଋଷି ମାକ�େ�ୟ-ୁ ମା ଦୁଗ�ା- ନअଟି 

!�ନ{  ରୂପ अଥ�ାତ ‘ନବଦୁଗ�ା’- !ଷୟେର !ଷଦ ବ'ାଖ'ା କ�ଛl ଶିବ 

ପୁ�ଣର ‘ରୁଦ�  ସଂ�ତା’ର ପ�ମ अoାୟେର ମo େଦF ଦୁଗ�ା- !�ନ{  ରୂପ 

!ଷୟେର !�ୃତ ବଣ�ନା ର�~ େଦF ଆ�ଧନାର ମଖୂ' ପବ� େହଉ~ 

‘ନବ�ତ� ୀ’ ବଷ�େର e�ଥର ନବ�
� ପାଳନ କ�ଯାଏ େଚୖତ� , ଆଷାଢ଼, 

ଆଶି�ନ ଓ ମାଘ ମାସେର େଚୖତ�  ଓ ଆଶି�ନ ନବ�
� अ�କାଂଶ ପାଳନ 

କରl ଆଷାଢ଼ ଓ ମାଘ ନବ�ତ� ୀକୁ ଗୁ� ନବ�ତ�  କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା 

ଦଶମହା!ଦ'ା-ୁ ସମପ£ତ ପୁ�ଣ ବ��ନାନୁସାେର ମା ଆଦ'ାଶ�ି- ଠାରୁ 

ପ�ଥେମ ମହାଲ�Kୀ, ମହାକାଳୀ ଓ ମହାସରସ�I ସୃ�ି େହେଲ ପେର ଏ� 


� ମହାେଦF- ଠାରୁ ଆଉ 
େନାଟି େଲଖାଏଁ अଂଶ ଜାତ େହେଲ ଯାହା-ୁ 

ନବଦୁଗ�ା େବାh କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନବ�ତ� ୀେର ଏ� ନअ ରୂପ- ଆ�ଧନା 

କ�ଯାଏ ‘େଦF ମାହାତK ', େଦF କବଚମ୍’େର ବ�ହK ା ନବଦୁଗ�ା- ନାମ 

ବ��ନା କ� େଲiଛl, 

  

ନବ�ତ� ୀେର ନବଦୁଗ�ାନବ�ତ� ୀେର ନବଦୁଗ�ାନବ�ତ� ୀେର ନବଦୁଗ�ାନବ�ତ� ୀେର ନବଦୁଗ�ା    

ପ�
M ପି�ୟଦଶ£z 
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ପ�ଥମଂ େଶୖଳପୁତ� ୀ
 H�Iୟଂ ବ�ହK e�ଣୀ 

ତୃIୟଂ ଚ��ଘେt
 କୁଷK ାେ�
 ଚତୁଥ�କମ୍ 

ପ�ମଂ ��ମାେତ
 ଷBଂ କାତ'ାୟz ତଥା 

ସ�ମଂ କାଳ�ତ� ୀ¡ ମହାେଗୗରୀ
 e�ମମ୍ 

ନବମଂ ସି�ିଦାତ� ୀଚ ନବଦୁଗ�ା ପ�fତ�ୀତାଃ 

ଉ�ାେ�ତା� ନାମା� ବ�ହK େଣୖବ ମହାତK ନା 

 େଦF- ପ�େତ'କ ରୂପ- �ନ{  �ନ{  ରୂପ, ଆୟୁଧ, ବାହାନ, ମ¯ ତଥା ���� ଗ�ହ 

ଉପେର ପ�Mବ ର�~ େସ� ନବରୂପ !ଷୟେର ଏଠାେର ଆେ�ଚନା କ�ବା 

(୧) - େଶୖଳପୁତ� ୀ 

 ଦ�ଯ�େର ଆହୁ
 େଦଇ େଦF ସI- 

ପ�ୟାଣ ପେର, ପୁନ¡ େସ େଶୖଳ�ଜ �ମାଳୟ- କନ'ା 

ରୂେପ ଜନK  େହାଇdବା କୁହାଯାଏ େତଣୁ େଦF- 

ଏ� ରୂପକୁ େହମାବI ଓ େଶୖଳପୁତ� ୀ େବାh 

କୁହାଯାଏ ନବ�ତ� ୀର ପ�ଥମ Hନ ମା େଶୖଳପୁତ� ୀ-ୁ 

ପଜୂା କ�ଯାଏ ଗ�ହମାନ- ମoେର ଚ��  ତା- �ା� 

ପ�M!ତ େବାh ମାନ'ତା ର�~ ସହସ� ସଯୂ�'ର 

େତଜ ଧା�ଣୀ ମା, ସମ� ମହାଜାଗ
କ ଶ�ିର ପ�
ମା 

ଓ अଭୟ ବରଦାୟିz େଦF H�ଭୂଜା ଦ�ିଣ ହ�େର ତ� ୀଶୁଳ ଏବଂ ବାମହ�େର ପଦK ପୁ° 

ଧାରଣ କରl ମ�କେର अ��ଚ��  େଶାMପାଏ ବୃଷଭ ବାହାନ େଯାଗଁୁ ତା-ୁ ବୃଷାରୂଢ଼ା 

େବାh ମo କୁହାଯାଏ ଚ��  ତା- �ା� ପ�M!ତ େହଉdବାରୁ ମା େଶୖଳପୁତ� ୀ ସାଧକମାନ- 

ଚ��ଦଶା ଖ�ନ କରl 

ମ¯:- 

ବେ� ବା²ିତ �Mୟ ଚ�� ା��କୃତ େଶଖ�ଂ 
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ବୃଷାରୂଢା ଶଲୂଧ�ଂ େଶୖଳପୁତ� ୀ ଯଶସି�z 

(୨) - ବ�ହK e�ଣୀ 

 ନବ�ତ� ୀର H�IୟHନ ମା ବ�ହK e�ଣୀ- ଆ�ଧନା 

କ�ଯାଏ ମ�ଳ ଗ�ହ ମା ବ�ହK e�ଣୀ- �ୟ¯ଣାଧୀନ େବାh 

!ଶ�ାସ ର�~ ମା ନଗ{ ପାଦେର !ଚରଣ କରୁdବା ରୂପେର ପଜୂା 

ପାଆl େଦF H�ଭୁଜା ଦ�ିଣ ହ�େର ଜପମାଳା ଓ ବାମହ�େର 

କମ�ଳୁ େଶାMପାଏ ମହାେଦବ-ୁ ପ
 ରୂପେର ପାଇବା ପାଇଁ 

େଦF ପାବ�I କଠିନ ତପସ'ା କ�dେଲ ତା-ର େସ� ରୂପକୁ ହ[ 

ବ�ହK e�ଣୀ Mେବ !େବଚନା କ�ଯାଏ ପୁ�ଣ ମାନ-େର ବ��ନା 

ର�~ େଯ େସ ୧୦୦୦ ବଷ� େକବଳ ଫଳ, ପୁ° ଆହାର କ� ସାଧନା 

କ�dେଲ ଆଉ େକେତକ ପୁ�ଣ अନୁସାେର େସ ୩୦୦୦ ବଷ� 

େକବଳ !ଲ� ପତ�  ଗ�ହଣ କ� ତପସ'ା କ�dେଲ ଏବଂ ପେର ତାହା ମo ତ'ାଗ କ�େଦବାରୁ 

ତା-ୁ अପ��ା େବାh କୁହାଗ� ମା �ାନ ଓ ବୁ�ିର ଭ�ାର ଭ�କୁ ସୁଖ, ଶାl, ଯଶ, f �̀ୀ 

ପ�ଦାନ କରl ଏବଂ େମା�ର ମାଗ� ପ�ସ� କରl 

ମ¯:- 

ଦଧାନା କର ପଦK ାଭ'ାଂ अ�ମା� କମ�ଳୁ 

େଦF ପ�ସିଦତୁେମୖ ବ�ହK e�ଣ'ନୁତମା 

(୩)- ଚ��ଘtା 

 େଦF ପାବ�I- !ବା�ତ ରୂପ େହଉଛl ମା 

ଚ��ଘtା !ବାହ ପେର ତା- କପାଳେର ଘtା ଭJ 

Hଶୁdବା अ��ଚ��  ସଜାଉdବାରୁ ଏପ� ନାମ ପଡି~ 

ନବ�
�ର ତୃIୟ Hନ ମା ଚ��ଘtା - ପଜୂା କ�ଯାଏ 

େସ ଶୁକ�  ଗ�ହକୁ �ୟ¯ଣ କରl ଏକ ବ'ାଘ�ୀ ତା- 

ବାହାନ େଦF 
�େନତ� ା ଓ ଦଶଭୂଜା ଏବଂ ସୁବଣ� 
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ବ��ା ବାମପଟ eେ�ଟି ହ�େର 
�ଶୁଳ, ଗଦା, ଖ³ ଓ କମ�ଳୁ ଧାରଣ କରl ତଥା ପ�ମ 

ହ� ବରଦ ମୁଦ� ାେର ଥାଏ ଦ�ିଣପଟ eେ�ଟି ହ�େର ପଦK ପୁ°, ଧନୁ, Iର ଓ ଜପମାଳା 

ଧାରଣ କରl ତଥା ପ�ମ ହ� अଭୟ ମୁଦ� ାେର େଶାMପାଏ ମା - ଏ�ରୂପ ସମ� 

�ପୁଦମନ କ� ଭ�କୁ ଶ�ି ପ�ଦାନ କରl !ଶ�ାସ କ�ଯାଏେଯ ମା - ମ�କେର 

େଶାMପାଉdବା ଚ��ଘtାର ଶ´ ସମ� ଭୂତ, େପ�ତ ଓ ଦୁ�ତK ା ମାନ-ୁ ଦୂର କ�Hअl 

ମ¯:- 

ପି�ଜ ପ�ବ�ରୂଢା ଚ� େକାପାµ େକୖୟ�ୁତାଂ 

ପ�ସାଦଂ ତନୁେତ ମହ'ଂ ଚ��ଘେtଷ୍ 
 !ଶ� ତାଂ 

(୪)- କୁଷK ା�ା 

 କୁଷK ା�ା ନାମକୁ ବ'ାଖ'ା 

କ�ବାକୁ ଯାଇ ଏଭJ ସରJକୃତ 

କ�ଯାଏ, କୁ+ଷK+अ� ବା କୁअ�ା 

अଥ�ାତ ମହାଜାଗ
କ अ�ା କାରଣ 

!ଶ�ାସ କ�ଯାଏ େଯ ସମଗ� ବ�ହK ା� 

ତା-ଠାରୁ ସୃ�ି େହାଇ~ ତା- 

ସିKତହାସ' ର fରଣ େଯଉଁଠି 

!sୁ�ତ େହ� େସଠି ସୃ�ିର ପ�ାର� 

େହ� େସ ସଯୂ�'- େକ��େର 

अବ�ାନ କ� ତା-ୁ ସମ� ଶ�ି 

ପ�ଦାନ କରl, େତଣୁ ଗ�ହ�ଜ ସଯୂ�' 

ତା- �ା� �ୟl�ତ େବାh !eର 

କ�ଯାଏ େଦF ବ'ାଘ� ବା�z ଓ अ�ଭୂଜା ଦ�ିଣ e� ହ�େର କମ�ଳୁ, ଧନୁ, Iର 

ଏବଂ ପଦK  ଧାରଣ କରl ତଥା ବାମ e� ହ�େର अମୃତକଳସ, ଜପମାଳା, ଗଦା ଓ ଚକ�  

ଧାରଣ କରl !ଶ�ାସ କ�ଯାଏ େଯ ସମ� ସି�ି ଓ �� ପ�ଦାନକାରୀ ଶ�ି ତା- 

ଜପମାଳାେର ��ତ अ~ ତା-ୁ କୁଷK ା� ଫଳ (�ଉ) ବJ Hଆଯାଏ ନବ�
�ର ଚତୁଥ� 



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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Hନ ମା କୁଷK ା�ା - ଆ�ଧନା କ�ଯାଏ 

ମ¯:- 

ସୁ� ସ�ୂ�� କଳସଂ ରୁ��ପ· ତ େମବଚ 

ଦଧାନା ହ� ପଦK ାଭ'ାଂ କୁଷK ା�ା ଶୁଭଦା�ୁେମ 

(୫)-��ମାତା 

 ଭଗବାନ କା £̀େକୟ ବା ��- ମାତା 

େହବାପେର େଦF ପାବ�I-ୁ ��ମାତା େବାh 

କୁହାଗ� ନବ�
�ର ପ�ମ Hନ ମା ��ମାତା - 

ଆ�ଧନା କ�ଯାଏ !ଶ�ାସ କ�ଯାଏ େଯ, ମା ବୁଧ 

ଗ�ହକୁ �ୟ¯ଣ କରl େଦF ସିଂହରୂଢା େକାଳେର 

ଶିଶୁ◌ୁ ମୁରୁଗନ (କା £̀େକୟ/��) -ୁ ଧାରଣ କରl 

େଦF ଶୁଭ�  ବ��ା, 
�େନତ� ା ଓ ଚତୁଭ�ୂଜା ଉପର ଦୁଇ 

ହାତେର କମଳ େଶାMପାଏ अନ' ଦୁଇ ହାତରୁ େଗାଟିଏ अଭୟ ମୁଦ� ାେର ଏବଂ अନ'ଟିେର 

ଶିଶୁ ��-ୁ ଧ�ଥାl ମା ପଦK  ଉପେର ଆସୀନ ହୁअl େବାh ତା-ୁ ପଦK ାସନା ମo 

କୁହାଯାଏ ମା - କୃପା ପ�ା� େହାଇ �ପଟ ମଖୂ� ! �ାନର ସାଗର �ଭ କ�ପାେର େବାh 

!ଶ�ାସ ର�~ 

ମ¯:- 

ସିଂହାସନାଗତା �ତ'ଂ ପଦK ାଶି�ତ କର�ୟା 

ଶୁଭଦା�ୁ ସଦାେଦF ��ମାତା ଯଶସି�z 

(୬)-କାତ'ାୟz 

 ମ�ଷାସୁର କୁ ଦମନ କ�ବା ପାଇଁ େଦF କାତ'ାୟz 

ରୂପ ଧାରଣ କ�dେଲ ମା - ଏ� ରୂପକୁ ନବ�
�ର ଷBHନ 

ପଜୂା କ�ଯାଏ ଏହା େଦF- ସବ�ାେପ�ା अଶା� ଓ ଉଗ� ରୂପ 

अେଟ ବୃହ¢
 ଗ�ହକୁ ମା �ୟ¯ଣ କରl େବାh !ଶ�ାସ 



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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ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

21 

ର�~ େଦF ସିଂହରୂଢା ଓ ଚତୁଭ�ୂଜା ବାମ ଦୁଇ ହ�େର ଖ³ ଓ ପଦK  ଧାରଣ କରl 

ଦ�ିଣ ଦୁଇହ� अଭୟ ଓ ବରଦ ମଦୂ� ାେର ଥାଆl ମହଷ£ କାତ- ତପସ'ାେର ସ�� 

େହାଇ ମା ତା- କନ'ା ରୂପେର ଜନK  େହାଇdବାରୁ ତା- ନାମ କାତ'ାୟz अେଟ 

ମ¯:- 

ଚ��ହାେସା ଜ� ଲକ� ଶା&�ୁ ଳ ବରବାହନା 

କାତ'ାୟz ଶୁଭଂ ଦଦ'ାତ୍ େଦF ଦାନବ ଧା
z 

(୭)- କାଳ�ତ� ୀ 

 ଶୁ� �ଶୁ� -ୁ �ପାତ କ�ବା ପାଇଁ ମା �ଜର ବାହ' 

ସ��� ାଭ ତ� e ତ'ାଗ କ� ଗାଢ କୃ¹ ବ�� ଧାରଣ କ�dେଲ େସ� 

ରୂପ-ୁ କାଳ�ତ� ୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନବ�
�ର ସ�ମ Hନ ତା-ୁ 

ପଜୂା କ�ଯାଏ ଏହା େଦF-ର ସବୁଠୁ ଭୟ-ର ରୂପ ଶ� ଗ�ହ 

ମା କାଳ�ତ� ୀ- �ୟ¯ଣେର ମା - ର� ସ�ୂ�� କଳା ଏବଂ 

ବାହାନ େସଉ~ ଗଧ େଦF ଚତୁଭ�ୂଜା ଦୁଇ ଦ�ିଣହ� अଭୟ 

ଓ ବରଦ ମଦୂ� ାେର େଶାMପାଏ ତଥା ଦୁଇ ବାମହ�େର ଖ³ ଓ 

अ-ୁଶ ଧାରଣ କରl ମା - ରୂପ ଭୟ-ର େହେଲମo େସ अଭୟ ବରଦାୟିz ଶୁଭଫଳ 

ପ�ଦାନ କରl େବାh ତା-ୁ ଶୁଭ-ରୀ ମo କୁହାଯାଏ ମା अ�ାନ अ�କାର ଦୂରକା�ଣୀ 

ମ¯:- 

ଏକେବଣୀ ଜପାକ��ପୁରଲଗ{ା ଧ��ିତା 

ଲେgାBୀ କ�£କା କ��ୀ େତୖଳାଭ'� ଶରୀ�ଣୀ 

ବାମପାେଦା ଲେସୗଲଃ ଲତା କtକ ଭୂଷଣା 

ବ��ନ ମ�ୂ� ଧ�ଜା କୃ¹ା କାଳ�ତ� ୀଭ�ୟ-ରୀ 

(୮)- ମହାେଗୗରୀ 

 ବ�£ତ अ~େଯ ୧୬ ବଷ� ବୟସ େବଳକୁ ପ�
କୂଳ ପ�େବଶେର କଠିନ ତପସ'ା କ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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େଦF- ର� ମJନ ପଡିଯାଇd� ପ�ସନ{  

େହବାପେର ମହାେଦବ ଗ�ାଜଳ ଢାJ ତା-ୁ 

ପ��ୃତ କ�ବାେର अତ'� ଶୁଭ� କାl ଓ 

େସୗ�ଯ�ମୟୀ ରୂପ ଆ!ଭ�ୂତ େହାଇdେଲ ମା 

- ଏ� ରୂପ ସଂସାର ର ସବୁଠୁଁ अ�କ 

େଗୗରବ��ା େହାଇdବାରୁ ତା-ୁ ମହାେଗୗରୀ 

କୁହାଗ� अ�ମ Hନ ମା ମହାେଗୗରୀ- 

ଆ�ଧନା କ�ଯାଏ େସ �ହୁ ଗ�ହକୁ �ୟ�ଣ 

କରl େଶୖଳପୁତ� ୀ - ଭJ ମହାେଗୗରୀ ମo 

ବୃଷାରୂଢା େଦF ଚତୁଭ�ୂଜା ଦ�ିଣ ଦୁଇ 

ହ�ରୁ େଗାଟିକେର 
�ଶୁଳ ଓ अନ'ଟି अଭୟ ମୁଦ� ାେର େଶାMପାଏ ବାମପଟ ଏକହ� ଡgରୁ 

ଧାରଣ କରl ଓ अନ'ଟି ବରଦ ମୁଦ� ାେର ଥାଏ अତ'� େଗୗର ବ�� �ଗି ତା-ୁ ଶº, ଚ��  

ଓ କୁ�ପୁ° ସ�ତ ତୁଳନା କ�ଯାଏ େଦF େଶ�ତବµ ପ��ତା, େତଣୁ ତା-ୁ 

େଶ�ତାgରଧ� ମo କୁହାଯାଏ ମା ଶାl ଓ େସୗହା&� ପ�ଦାନ କରl 

ମ¯:- 

େଶ�େତ ବୃେଷ ସମାରୂଢା େଶ�ତାgରଧ� ଶୁଚୀ 

ମହାେଗୗରୀ ଶୁଭଂ ଦଦ'ାତ୍ ମହାେଦବ ପ�େମାଦଦା 

(୯)- ସି�ିଦାତ� ୀ 

 ବ�ହK ା�ର अୟମାର� ସମୟେର ସୃ�ି ସଜ�ନା ପାଇଁ 

ଭଗବାନ ରୁଦ�  ଆH ପ�ଶ�ି-ୁ ଆବାହନ କ�dେଲ ଆH 

ପ�ଶ�ି �ଗ�ୁଣ ��କାର, େତଣୁ େସ ମହାରୁଦ� - ବାମMଗରୁ 

ସାକାର ରୂପେର ସି�ିଦାତ� ୀ Mବେର ଆ!ଭ�ୂତା େହେଲ 

ନବ�
�ର अlମ अଥ�ାତ ନବମ Hନ ମା ସି�ିଦାତ� ୀ-ୁ ପଜୂା 

କ�ଯାଏ ମା େକତୁ ଗ�ହକୁ �ୟ¯ଣ କରl ମା କମଳାସନା ଓ 

ସିଂହବା�z େଦF ଚତୁଭ�ୂଜା ଦ�ିଣ ଦୁଇ ହ�େର ଗଦା 



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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ଏବଂ ଚକ�  ଓ ବାମ ଦୁଇ ହ�େର ଶº ଏବଂ ପଦK ପୁ° ଧାରଣ କରl ମା -ୁ େକବଳ ମାନବ 

ନୁହl ବରଂ େଦବତା, ଗ�ବ�, ଯ� ଏବଂ ସି�, ସମେ� ପଜୂା କରl "େଦF ପୁ�ଣ' େର 

ବ�£ତ अ~େଯ ସ�ୟଂ ମହାେଦବ ମo ତା-ର ସମ� ସି�ି ମହାଶ�ି-ୁ ଆ�ଧନା କ� 

ପାଇdେଲ ମା ତା- ଭ�-ୁ अ� ସି�ି (अ�ମା, ମ�ମା, ଗ�ମା, ଲଘିମା, ପ�ା�ି, ପ�କାମ', 

ଈଶୀତ�  ଓ ବଶିତ� ) ପ�ଦାନ କରl ବାମMଗରୁ ମା ସି�ିଦାତ� ୀ- ଆ!ଭ�ାବ ପେର ମହାରୁଦ� -ୁ 

अ��ନାରୀଶ�ର ରୂପେର ପଜୂା କ�ଗ� 

ମ¯:- 

ସି� ଗ�ବ�ୟ�ାେ&ୖ ରସୁେରୖ ରମେରୖ ରପି 

େସବ'ମାନା ସଦା ଭୂୟାତ୍ ସି�ିଦା ସି�ି ଦାୟିz 

 

ଏ� ନବ�
� ମା ନବଦୁଗ�ା ସମ� ସଂସାରବାସୀ-ୁ ଦୟା ଓ କରୁଣା କ� ଶୁMଶୀବ�ାଦ ପ�ଦାନ 

କ�ବା ହୁअ� 



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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େଢର Hନ ପେର 

ଆD େଯେବ େଖାDh 

�ଜ �ତେର “ମଁୁ” କୁ 

େକବଳ “ତୁେମ” ହ[ “ତୁେମ” ମିJଲ 

“ମଁୁ” ତ ନdh େକଉଁଠି!!! 

େହେଲ େସ “ତୁେମ” ! ତ େମା’ର ନdଲ..... 

 

ତୁମକୁ େଦih, 

େଯେବ େମା अଶ� େର 

ଲୁେଚଇh �ଜକୁ �ଘ�ାତ ବଷ�ାେର, 

େକେବ ସାଓ�ାର ତେଳ, 

ପୁଣି େକେବ ତfଆ େକାଳେର, 

କାେଳ ତୁେମ ଧ� ପଡ଼ିଯିବ 

अନ'ମାନ- ପ�ଶି{ଳ ଦୃ�ିେର..... 

 

ମଁୁ ସମପ£ େଦଇ� 

େମା अସିKତା 

େମା अ�ିତ�  

ସମଗ� “ମଁୁ” କୁ 

ତୁମପାେଖ ସ�ୂ�� Mବେର 

ଜାେଣ� େକେବ ମିJବf ନା 

अସିKତାअସିKତାअସିKତାअସିKତା    

ପ�
M ପି�ୟଦଶ£z 
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ତୁମର ସ�ୀକୃ
!!..... 

 

ଏେବ! ତୁମପାଇଁ 

“ମଁୁ” େଗାେଟ अବା²ିତ ଉପହାର, 

ସଢୁ~ ଫାଟକ ବାହାର 

ଟିଣ �ଠି ବାªଟାେର 

ଖାଉ~ ଧJୂ 

ସହୁ~ ପ�କୃ
ର ପ�Mବ 

ତଥାପି अେପ�ା, 

ଏକ अ�¨ନ अେପ�ା, 

େକଜାଣି େକେତ ଜନK ର, 

ଥରେଟ େକବଳ ଶୁଣି! େବାh, 

ତୁେମ! “ତୁମ” �ତେର 

ଏେତଟିେକ େମା “ମଁୁ” କୁ 

ଜଡ଼ାଇ ରiଛ େବାh..... 

 

http://www.cnslounge.com/writer/pratibha-priyadarshini/ 
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ମନକୁ ବୁଝାଇ େଦh, 
ଏ ପ�ୁ� େତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ 
M� ��ପଦ  
ଏଠି ନାହ[ ବାହାରର େହମାଳ ପବନ 
अବା େବୖଶାଖର େଦହ ଜଳା ଖ�  
ନା अ~ ଆଷାଢ଼ର ବଜ�  !ଜୁJ अବା 
ଶ�ାବଣର अ!ରତ ବଷ�ାର ଧା�  
ଏଠି େକବଳ ଶାl ଆଉ ଶାl, 
��ପଦର अଭୟ e�ୁଆ  
 
ମନ େମାର ବୁଝି ଗ� 
ସୁନା ପି�ଟିଏ ପ�, 
ପ�ୁ� �ତେର ଥାଇ 
!ନା ମାେଗ ଦାନା ଖାଇବାର 
ମଜା ଜାଣି�ଣି  
ବସି ଖାଇ େଶାଇ Hନ କଟିଯାଏ 
େହେଲ ତଥାପି ପାରୁ� ଭୁh, 
ବାହାରର େସଇ 
!ଶାଳ zଳଆକାଶ, 
ସଯୂ�'ର �ମ�ଳ ପ�କାଶ, 
ଶସ' ଶ'ାମଳା !�ୀ�� ପ�ା�ର  
 
ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ eେହଁ, 
ସୁନାର ପ�ୁ� �ଡ଼ି, 
ମାପିବାକୁ ଏ ଆକାଶର ଏ ପା�ରୁ 
େଶଷ Hଗବଳୟ ପଯ�'� 
େହେଲ ବୃଥା ଏ କ¬ନା 
ପାଦେର େଯ ରୁପାର 
ଶିକୁJ �ଗି~  

ସୁନା ପ�ୁରୀସୁନା ପ�ୁରୀସୁନା ପ�ୁରୀସୁନା ପ�ୁରୀ    

!ନୟ ମହାପାତ�  
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ବଷ�ା େଗା ତୁେମ ଆସିଲ ପୁଣି ehଗଲ, 
ଆଉ ଥରଟିଏ ପଛକୁ େଫ�f eହ[ଲ� 
କଣ େଦଇଗଲ େଦiଲ�, 
କଣ େନଇଗଲ ତା’ର �ସାବ େଦଲ� 
ବଷ�ା େଗା, ତୁେମ ତ େମା କ¬ନାର 
अhअJ अନୁଢ଼ା fେଶାରୀଟିଏ 
ନରମ ପାଦେର eେଲ, 
େକେବ ପୁଣି �ମ୍ ଝିମ୍ 
ଛମ୍ ଛମ୍ ନା�ଯାଏ, 
ପାଦର ପାଉଁD ବାେଜ, 
େମଘ ମହy ାର ଗାଇ ଆଉଁଷି Hଏ, 
ଦରଜଳା ରୁ� ଧ�ତ� ୀକୁ, 
�େଜଇ Hଏ ଏ ଧ�ତଳ, 
ନୂତନ �ବନକୁ ଆମ¯ଣ କେର 
େକେବ !ର¨ େପ�ମିକ ମନେର 
କାମନାର �ଆଁ ଜାJ Hଏ 
େହେଲ ଇଏ f ଉଗ� ରୂପ ତୁମ? 
ତୁେମ ଆସିଲ, 
ବଜ�  !ଜୁJର ଫଉଜ େନଇ, 
ପ�ଳୟର ତା�ବ ନା� ନା�, 
ଲେ� ହୃଦୟର ଆଶାର }ପାJ hMଇ 
ତୁେମ f ପାରୁଛ େଦi ଜଳ ପ·ାବନ ବନ'ାର !ଭୀଷିକାମାନ 
ତୁେମ f ପାରୁଛ ଶୁଣି 
�ୁଧାତୁର ଶିଶୁର !କଳ କ��ନ 
 
ତମ� େରଶମୀ ପଣତ �ଇ 
ଏେବ ! ଆକାେଶ ଢା-ି~ 
ଟପ୍ ଟପ୍ ଯାହା ଝ� ଯାଏ 
ତୁମ ବାଦଲରୁ ନୁେହଁ, 
ଏ ଜଳ ଲ� ହୃଦୟୁ ଝେର 
 
ନୂଆ Hଲy ୀ 

ବଷ�ାେଗାବଷ�ାେଗାବଷ�ାେଗାବଷ�ାେଗା’ ’ ’ ’ ଏ କଣ େଦଇ ଗଲଏ କଣ େଦଇ ଗଲଏ କଣ େଦଇ ଗଲଏ କଣ େଦଇ ଗଲ    

!ନୟ ମହାପାତ�  
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(अ�ଂସା ପରେମା ଧମ�ଃ) 

!�ତ� ମୟ ଏ ଜଗତ ତାର ସୃ�ି !ସKୟ 

                           ସକଳ !ଧାନ ତାହାର ପୁଣି  ଆ¡ଯ�ମୟ  |୧| 

ସ�ବ, �ଜ�ୀବ ସରେବ ସୃ�ି �ୟେମ ବ�ା 

                           !� ବ'ବ�ାକୁ fଏ ବା େଦଇପା�ବ ବାଧା |୨| 

ସୃ�ି ଓ ପ�ଳୟ, ଜନମ - ମୃତୁ', Hବା ଓ �
 

                        ପାପ - ପୁଣ', �ଂସା - अ�ଂସା ଆH अÇୁତ z
 |୩| 

େଶ�B z
 अେଟ ‘अ�ଂସା’ ସଂସାରର ଆଦଶ� 

                          ଏହାକୁ କ�ଣ ପାେଥୟ ବ'�ି ଲେଭ ସୁଯଶ |୪| 

‘अ�ଂସା’ z
ର ମହ �̀  ସା� !ଶ� !Hତ 

                           ବ'�ି େହାଇ अନୁପ�ାଣିତ ହୁଏ ମାନବ େଶ�B |୫| 

‘अ�ଂସା’ ସମାନ ସୁଗୁଣ ନାହ[ ଏ अବzେର 

                               ମାନବରୁ ହୁଏ ମହାତK ା !ରଳ କୃ
ତ� େର |୬| 

अ�ଂସାର ମାଗ� ଦଶ�କ dେଲ ପ�ଭୁ ଶ�ୀ�ମ 

                          �େବ ଦୟା ବ� ପ�ଜା-ୁ ପାଳୁdେଲ ଉ`ମ |୭| 

�ଂସା ନ କ�ବ ପ�ାଣୀ-ୁ ଏହା େବଦ ବଚନ 

                                ଶାµ ଓ ପୁ�ଣ ତ �̀ କୁ କ�अ~ ପ�ମାଣ |୮| 

ସତ' - ଦୟା - �ମା - अ�ଂସା अେଟ ମାନବ ଧମ� 

                             ମନୁଷ' �ବନ ସଫଳ ହୁଏ କେଲ ସୁକମ� |୯| 

ମହାତK ା େଗୗତମ dେଲ ତ କରୁଣାର ସାଗର 

                               अ�ଂସା ପରମ ଧମ�କୁ କରୁdେଲ ଆଦର |୧୦| 

अ�ଂସାअ�ଂସାअ�ଂସାअ�ଂସା    

ପ�େବାଧ ଚ��  ମୁଦ� ା 
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ସତ'ାଗ�ହ କେଲ ବାପୁ� अ�ଂସାର z
େର 

                           େଦଶକୁ ସ�ାଧୀନ କ�େଲ ଦୃଢ ପ�
�ା ବେଳ |   ୧୧|                                   

ସଂସାରର ମହାମାନବ େହାଇ अ�ଂସା ବ�I 

                            ସୁମହତ କାଯ�' କ�ଣ ସେବ� େହେଲ ସୁଖ'ା
 |୧୨| 

ପ�
�ଂସା अେଟ ଜନକ !ଶ� ଉଗ�ବାଦର 

                                ଧମ�ଯୁ� ନାେମ ଆତ- !ଶ� ହୁଏ अ�ିର |୧୩| 

ମାନବରୁ ସୃ�ି ଦାନବ �ଂସା ଆଚରଣେର 

                              अ�ଂସାରୁ ଶାl ପ�
Bା ହୁଏ ସା� !ଶ�େର |୧୪| 

େଯଉଁ େଦେଶ ନାହ[ अ�ଂସା େସଠି େମୖତ� ୀ अMବ 

                                 �ଂସାରୁ ବଢଇ ଶତ�  ତା ନ ଜେନK  ସଦMବ |୧୫| 

ଆତ-ବାଦ ଓ ନªଲବାଦ �ଂସାରୁ ସୃ�ି 

                             !ଶ�େର େଖଳାଏ ଆତ- ନାହ[ ମନେର ଶାl |୧୬| 

�ଂସା अପସ� अ�ଂସା Mବ େହଉ ପ�
Bା 

                               ମାନବ ମନେର କଦାପି ନ ରହୁ କୁ�ିତ ��ା |୧୭| 

�ଂସା Mବ େହଉ !ଲୀନ ଏ� ଧ�ଧାମରୁ 

                                अ�ଂସାର େହଉ !ଜୟ ଏ� କାମନା କରୁ |୧୮| 

                    || ସମା� ||   

ସା-ୁଡ଼ା, ଗ�ାମ 

ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ - prabodhamudra@gmail.com 
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!� ଆ�ା ମେତ अବz ବ�େର ଲୀଳା କରଇ ପ�କୃ
  
ବାରମାସ ସହ ଷଡଋତୁ ମିଶି ସ�ଧମ� ସେବ� ପାଳl୧ 
ଧା�  ଶ�ାବଣେର ସି� ଧରଣୀ  ଶ'ାମଳ ରେ� ର�ିତା 
ସୁଷମା ମ�ିତା ପ�କୃ
 ସାମ�ା�ୀ ତା’ େଶାM !ଶ� େମା�ତା୨ 
!ଦାୟୀ ଶ�ାବଣ ବଷ�ା�ଣୀ ସହ ମ¨ରୁ କେର ଗମନ 
ଶ�ାବଣର अେ�  Mଦ� -ଆଶି�ନ କରl ଧ�ବତରଣ୩ 
ସମିKJତ Mେବ କରl ଉଭେୟ ଶରତର ଆବାହନ 
ସୁସ�ାଗତ େହାଇ ଶରତ ଧ�େର �ାପଇ अ�ନ�ନ୪ 
ସୁ!ମଳ େଜ'ା
 ପ�କାଶି ପୃଥÈୀକୁ କ�ଥାଇ ସୁ�ମ�ଳ 
ସ�ଗ�ୁ अବତ� ଶାlଦୂତଟିଏ Hଶଇ େଯେହ{  ଧବଳ୫ 
!!ଧ ପୁ°େର ତରୁ-ଲତା ଗଣ େହାଇଥାl ସୁସÉିତ 
ସରସି ��ବ େହାଇ !କଶିତ କେର ମନ ପ�ଫୁhyତ୬  
ମକର� ପାନ ଆଶାେର ମଧୁେପ କରl ମଧୁ ଗୁ�ନ 
ପ�
 ସୁମନେର ଭ� ମl ଭ� ମେର ସେବ� େହାଇ ଏକ ପ�ାଣ୭ 
ଯଇୂ - ଜାଇ - ଜବା - ଟଗର - ତମାଳ - ବଣମଲy ୀ - କ�अର 
କୁ� ଓ ତ�ଟ େହାଇ ପ�Êୁଟିତ Hअl ଶାl अପାର୮ 
ଶରତ କାଳୀନ ଚ��ମା ଆେ�କ अ
 ଆଲ୍ହାଦଦାୟକ 
ସୁଶୀତଳ କର अଶା� ପ�ାଣେର Hଏ ନFନ ପୁଲକ୯ 
ଶାର}ୟ ଶୁକ·ପ� ଯାମିzର େଜ'ା©ା!େଧୗତ ସୁକାl 
ଉଲy ସିତ ପ�ାେଣ fେଶାର–fେଶାରୀ ନୃତ'ରେ� ମÉିଥାl୧୦ 
ସବୁDମା େ�ତ�  �ଗଇ !�ତ�  ଭବ' अନୁପମ ଦୃଶ' 
ସବ� ମନ-ପ�ାଣ ହୁअଇ ପ�ଶା� !ଶ� �େଗ ମଧୁମୟ୧୧ 
ନ}ପଠା-ଗି�ପାଦ ଓ ପ�ା�ର Hେଶ ତୁଷାର ଧବଳ 
କାଶତ�ି ଫୁେଲ େହାଇ ସୁସÉିତ ମ¨ େଶାେହ ସୁମ�ୁଳ୧୨ 

ଶରଦାବାହନଶରଦାବାହନଶରଦାବାହନଶରଦାବାହନ    

ପ�େବାଧଚ��  ମୁଦ� ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଶାର}ୟ ଧ� �` ମେନାହ� େଯସେନ अଳକାପୁରୀ 
ଇ�� ାଣୀ େଦF-ୁ ��ଇ ଏ େଶାM ସେତf େମା�zନାରୀ୧୩ 
ମୃଦୁ ସୁବାସେର େଶଫାJ କୁସୁମ �ଶାେର େହାଇ ପୁ°ିତ 
ବ� ାହK ମୁହୂ �̀େର ହୁଏ ଧ�ଶାୟୀ  ବୃ�ରୁ େହାଇ ପ
ତ୧୪ 
ମ �̀'ଭୁବନର େସୗ�େଯ� ଆକୃ� ଦୁ'େ�କର ସେବ� ସୁର 
अମରପୁରରୁ  अବତ�  େମାେହ ଇେହ କରl !ହାର୧୫ 
ହୁଳହୁJ େଦଇ ଗ�ାମ କୁମାରୀଏ ଗାଇ ଜ�{ଓଷା ଗୀତ 
ଶ��ା–ଭକ
େର କ�ଥାl ପଜୂା େହାଇ ସେବ� ଆନ�ିତ୧୬ 
ଜ�{ ଓ କାକୁଡି ପୁେ° ସୁମ�ନ େହାଇଥାl ବୃ�ାବI 
ଚଉ�ମଳୂେର ପ�େଦାେଷ ପଜୂl କ�ଣ ସ�'ାଆଳ
୧୭  
ଆଶି�ନର ଆଦ' କୃ¹ପ� ଠାରୁ ପାJତ अପରପ� 
ପିତୃଗଣ ସେବ� ପି� ପ�ା�ି ଆେଶ !ଚରl ଧ�ବ�୧୮ 
अମାବାସ'ା
d ମହାଳୟା Hନ 
ଳ ତପ�ଣ ପ�ଦାନ 
ଶ��ା- !ଶÈାସେର ପି�ଦାନ ସହ କରl ପିତୃସKରଣ୧୯ 
ଶ�ୀଗଣପ
 ଓ େଦବଶି¬ୀ-ର ହୁअଇ ପଜୂା ଉ�ବ 
ଶି¬ ପ�
Bାନ ଓ ଶି�ାନୁBାନ ହୃେଦ �l ଭ�ି Mବ୨୦ 
ଶାର}ୟ ପେବ� ଶାରଦା-ବରଦା ଦୁଗ�ାେଦF ଆ!ଭ�ୁ ତା 
ପାବ�ଣର ଏ� ପାବନାବସେର ମାତା ହୁअl ପDୂତା୨୧ 
ଦୁଗ�ାେଦF-ର ମୃଣKୟ ମ ୂ̀ �ୀକୁ ମ�େପ କ� �ାପନ 
େବୖHକ ମ¯େର ଆବାହନ ସହ କରl ଭ�ି ପଜୂନ୨୨ 
ଭ� ାତୃତ�  ବ�େନ ଆବ� େହାଇଣ ସକଳ ମାନବ ଜା
 
ଶତ ଶରଦରଆୟୁେଷ ବ�� ମେନ ରi Mବ-ପ�ୀ
୨୩ 
ଶରଦ ଆକାଶ ସୁ�ମ�ଳ ପ� ସେବ� ହୁअ� �ମ�ଳ 
�ଂସା-କପଟ ଯାଉ अପସ� ରହୁ େପ�ମ अନା!ଳ୨୪   
ସୁଧୀ ସା�
'କ ଗୁଣୀ କ!ବଗ� ସ�-ୁ ଭ�ି ନମନ 
ଶର���େର େହାଇ ଉÇାସିତ ଜଣାଏ ଶୁM�ନ�ନ୨୫ 
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ପତୂ ଆଯ�'ାବ �̀ !େଶ� ସୁ!Hତ; 

Mରତ ନାମେର ଖ'ାତ 

�ାନଗୁରୁ ରୂେପ େହାଇ ସମାଦୃତ,  

ଜଗେତ �ର ବ�ିତ୧ 

z
 ଓ ଆଦେଶ� !ଶ� ସମହୂକୁ, 

କ�अ~ ଆପଣାର 

ଶ��ା ଓ !ଶ�ାସ, ଭ� ାତୃତ�  ବ�େନ 

!ଶ�େର େହାଇ~ ସାର୨ 

ପୁରୁବଂଶ �ଜା ଦୁଷ'�- ପୁତ�  

अଟଇ ନାମ ଭରତ 

ଭରତ- ନାେମ ନାମିତ ଏ େଦଶ, 

ଏ� େମା ପି�ୟ Mରତ୩ 

ସକଳ �ାନର ମହା��ବ ଏହା 

ସବ�ଶାେµ ପ�ପ�ୂ� 

େଯାଗୀ, ଋଷି, ମୁ�, ମହାକ! ଆH 

ସେବ� ତାହାର ସ�ାନ୪ 

େଭୗେଗାJକ �ି
 अIବ ଉÍୃ� 

ପ�କୃ
 !M ମ�ିତ 

ନା
-ଶୀତ-ଉ¹ अେଟ ଜଳବାୟୁ 

ସ�-ୁ କେର ଆÍୃ�୫ 

fରୀଟ ସଦୃଶ ମ�ିତ ମ�କ 

ବସୁେଧୖବ କୁଟୁgକମ୍ବସୁେଧୖବ କୁଟୁgକମ୍ବସୁେଧୖବ କୁଟୁgକମ୍ବସୁେଧୖବ କୁଟୁgକମ୍    

ପ�େବାଧଚ��  ମୁଦ� ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
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�ମଗି� େଶାMବନ 

ମହାସି�ୁ େଯେହ{  ପଦସେ�ଜକୁ 

କରୁଥାଏ ପ��ାଳନ୬ 

Mରତର ପ�ାଚୀ Hେଶ अବ�ିତ 

ଶ�ୀ େ�ତ�  େବୖକୁÎଧାମ 

ପ�Iଚୀ େସୗ�େ��  େସାମନାଥ ପୁଣି 

ଦÈା�କାନାଥ- ଧାମ୭ 

ଉ`�ଖ�ର ବH� ଓ େକଦାର 

ନଗ�ଜ �ମାଳୟ 

ଜାଗ�ତ ପ�ହରୀ ରୂେପ ଦ�ାୟିତ 

େଦଇ ସ�-ୁ अଭୟ୮ 


ରୁପ
 – �େମଶ�ର  ମହାେଦବ 

ଦ�ିେଣ କନ'ାକୁମାରୀ 

ଏ ଆଯ�' ଭୂମିର େଶ�B ପ�ଚୟ 

ଏ ସେବ� େଗୗରବ ଶିରୀ୯ 

କାଶKୀର अଟଇ Mରତ ଭୂଃସ�ଗ� 

େଦବଭୂମି �ମାଳୟ  

େବୖHକ �ାନେର େହାଇ ସମୁÉ�ଳ 

�ାପି େଶ�B ପ�ଚୟ୧୦ 

େ�କମାତା ରୂେପ େହାଇ ସୁପDୂତା 

ପାବz ନ} ସକଳ 

���  ପ�ଗ
େର େହାଇଣ ସହାୟ  

Hअl अମୃତ ଜଳ୧୧ 

ଗ�ା - େଗାଦାବରୀ ଓ କୃ¹ା - କାେବରୀ  

ବ�ହK ପୁତ�  ମହାନ}  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
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�ବଜଗତର କଲ'ାଣ �ମେ�  

ଦୟାMବ ବ� ହୃH୧୨ 

ମହଷ£ ବାଲK ୀf ର� �ମାୟଣ  

େହାଇେଲ !ଶ� !ଖ'ାତ   

ବ'ାସେଦବ ମୁ� ରiେଲ ସୁଯଶ  

ର�ଣ ମହାMରତ୧୩ 

!କ�ମାHତ'- �ଜ ପ�ଷେଦ  

dେଲ �ାz ନବରତ{    

ମହାଗ�� ସହ z
 ଓ ଆଦଶ�  

େଦେଲ ଉପେଦଶ �ାନ୧୪ 

କାhଦାସ - ମାଘ - ଦ�ୀ - ଭବଭୂ
  

ଶ�ୀହଷ� ଆH ପ�ିତ  

ସ�¦ୟ �ାନେର !ଶ� ସମହୂକୁ  

କ�dେଲ ଉÇାସିତ୧୫ 

ଶ�ୀ�ମ ଓ କୃ¹ - ବୁ�େଦବ ଗୁରୁ  

େଗା!� ଓ ଆକବର 

!ଶ� ପ�ାଣୀ-ର ମ�ଳ !ଧାନ  

କରୁdେଲ �ର�ର୧୬ 

େଗାସ�ାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଓ କFର  

ନାନକ ଓ ସୁର ଦାସ  

େଦାହା - େଚୗପାଇେର ସୁଧାମୟ ବାଣୀ  

େଲiେଲ ଗ�� ମାନସ୧୭ 

eଣକ' - !ଦୁର - ମନୁ - ଭ �̀ୃ ହ�  

ପତ�J ଓ ପାଣି�  

z
 ଓ େବୖ�ଗ' - ଧମ�ଶାµ ଆH  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େଯାଗ - ବ'ାକରଣ ପୁଣି୧୮ 

!ଶ�ନାଥ-ର ସା�ତ' ଦପ�ଣ  

ଶ�ୀ ଜୟ ଗୀତେଗା!� 

ଭ� - �ଧାନାଥ - ଗ�ାଧର-ର 

କୃ
 େଯ !ଶ� !ଖ'ାତ୧୯ 

ଶାl - େମୖତ� ୀ - େସ{ହ - ସÇାବର ବା �̀ା 

!େଶÈ କ� ପ�
Bିତ  

ସା� ବସୁଧାକୁ ଏକତା ସତୂ� େର  

ବା�ି~ େଦଶ Mରତ୨୦ 

!ଶ�ଧମ� ସମିKଳz �କାେଗାେର  

ସ�ାମୀD !େବକାନ�  

େଶ�B ବାଗK ୀ ରୂେପ ବ�ବ' ରiଣ 

କେଲ ସ�-ୁ ଚfତ୨୧ 

“ବସୁେଧୖବ କୁଟୁgକମ୍” !ଷୟେର 

େଦଇ Hବ' ସ�ାଷଣ  

!ଶ�ର େଶ�B ମାନବ ରୂପେର  

େହାଇେଲ ଗୁରୁ ମହାନ୨୨ 

ସତ' - अ�ଂସାର ମହାନ ପଜୂକ  

dେଲ ଜା
ର ଜନକ  

ସତ'ାଗ�ହ କ� अ�ଂସା z
େର  

େଦଶକୁ କ�େଲ ମୁ�୨୩ 

େସବା - ମମତାର ପ�
ମ ୂ̀ �ୀ ସାD  

ପଜୂ'ା ମଦର େଟେରସା  

େସବା �ବନର େଶ�B ବ�ତ କ�  

!େଶÈ ଲ�େଲ ପ�ଶଂସା୨୪ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
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ମୃତୁ' ପରବ �̀ୀ अ�ାଦଶ ବେଷ�  

ପାଇେଲ ସ� ମାନ'ତା  

अମର ଆତK ାର େଶ�B ମ¨ୟସୀ  

େସବା ବେଳ େହେଲ ଖ'ାତା୨୫ 

!ଶ�କ! ରୂେପ ରF��  ଠାକୁର  

ର�େଲ अମର ଗ��  

!ଶ� ସମହୂର କ� ଗୁଣ ଗାନ  

େହାଇେଲ �ର !ଖ'ାତ୨୬ 

Mରତ अଟଇ ଗଣତ¯ ���   

ସାବ�େଭୗମତ� ର ପ�Iକ  

ଧମ��ରେପ� ଓ ଜନମ�ଳ  

!ଶ�ର େଶ�B େଦ'ାତକ୨୭ 

ଜା
 - ଧମ� - ସ��ଦାୟ �ବ£େଶେଷ  

�ନ{ତା ମେo ଏକତା  

ସବ�ଧମ� ସମନ� ୟର ମିଳନ 

େହାଇ~ ଏଠି ପ�
Bା୨୮ 

ଦୟା ଓ ଉଦାର - ମହତପଣେର 

ସ�-ୁ କ� ଆପଣା  

ଜଗେତ !ରଳ ଏତାଦୃଶ ���   

େହାଇ~ େସ ଉ�ମନା୨୯ 

ଶତ�   - ମିତ� -ର ଏକତ� ାବ�ାନ  

ଶରଣାଥ�ୀ- ର�କ  

ନାହ[ ଏ� େଦେଶ େଭଦାେଭଦ Mବ  

अଟl ସେବ� �ଭ�ୀକ୩୦ 

ଯାହା ନାହ[ ଏ� Mରତ ବଷ�େର  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ତାହା ନାହ[ ଏ ଜଗେତ  

�ାନ !�ାନର अମୃତଧା�କୁ 

!ତ�~ ଶୁ� �େ`୩୧ 

ଯାବତଚ�� ାକ�  Mରତ !ଶ�େର  

ଆଣିେଦବ ସÇାବନା  

ସା� ବସୁଧାର �େତୖଷୀ Mବେର  

କରୁ~ ଶୁଭକାମନା୩୨ 

େଦବଦୂତ ସମ ଶାlର ବାରତା  

କ�अ~ !ତରଣ  

!ଶ� ସମହୂର କଲ'ାଣ ମନାସି,  

Mରତ େହଉ ମହାନ୩୩ 

 

ଗ�ା /େପା-ସା-ୁଡା, ଗ�ାମ,  

ଭ� ାମ'Mଷା -୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଜୟ େହ ପାବ�I ନ�ନ 

ଡାf ଯାର ନାମ        ଦୂରଇ अ�ାନ 

ବ�ଇ େସ ପଦ ସୁମନ II 

ଇ�ୁର ବାହନ            କମଳ ମ�ନ 

ପିତାgର େଯ ପ�ଧାନ 

ଲେgାଦର ତୁମ       ମ�ମା अସୀମ 

ବ�ି ନ ପାେର େଦବଗଣ II 

ଚତୁ°ାଣି ଆନ         ଏ ଜଗତ ଧାମ 

େକ କ�ବ !ଘ{ ନାଶନ 

ପ�ଭୁ ଗଜାନନ           ଦରପ ଦଳନ 

ପ�
�ଣ କର ସKରଣ II 


�ଶଳୂ �ହ{େର       େଶା�ତ ବଦନ 

ପ�ଣବ େସଠି ପ�କଟନ 

ଏ ଏକ ଆହÈାନ       ଜାଣ ସବ�ଜନ 

େଦଖାଏ ଯା �ବନମାନ II 

ବୁ�ିଦାତା �ାନ        ଦାତା ଭଗବାନ 

�ମାମୟ କୃପା ବା��ସମ 

ମ�ଳା ନ�ନ        ଗେଣଶ ଚରଣ 

अଟଇ େମାହର ଶରଣ II 

 
ବ�B अଡ଼ିଟ୍ अ�କାରୀ 
କ� ାଟ�ର ନଂ ଟାଇପ୍ ୩ - ୨୦୧ 
ନୂଆ ଏD କେ�z, ନୂଆପଲy ୀ 
ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୧୨ 

ଜୟ େହ ପାବ�Iନ�ନଜୟ େହ ପାବ�Iନ�ନଜୟ େହ ପାବ�Iନ�ନଜୟ େହ ପାବ�Iନ�ନ    

�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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“େପ�ମ ପରଶ’’ 

ଆi ପଲକେର େଚେହ� ନାଚୁ~ 

ସପନେର ଆସୁ ତୁ� 

େଯେତ eହ[େଲ ! ଭୁhବାକୁ େତାେତ 

ପାେର ନାହ[ ଭୁh ମୁହ[  

 

ତୁେମ େମା �ବନ ତୁେମ େମା ନୟନ 

ତୁେମ େମା ହୃଦ¢�ନ 

ଲେ� Mବନାର ଗହJ �ତେର 

ତୁମକୁ େଖାଜଇ ମନ 

 

ପ�Mତର େସ� ପ�h fରେଣ 

ସେତf କରୁଛ ¢ଶ�,  

eହ[ ବସି~ ମଁୁ ତୁମ େଫ�ବା ବାଟକୁ 

!
ଯାଉ ବଷ� ବଷ� 

 

ତୁମ!ନା ସାଥୀ େକମି
 ର�! 

େକଁଉଠି ନ �େଗ ମନ 

�ଡ଼ିଗଲ ତୁେମ, ପି�ୟତମା େମାର 

େକମି
 ଧ�! �ବନ 

ପ�ୀ
 ଜୁଆରପ�ୀ
 ଜୁଆରପ�ୀ
 ଜୁଆରପ�ୀ
 ଜୁଆର    

େ�ତ� ବାସୀ େଜନା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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f େବାh ମାଗି! ପ�ଭୁ ତୁମକୁ,    
ତୁେମତ अଟ ଆH��ୁ 
f अ�ଳାେଶ ଯି! ତୁମ ପାେଶ, 
f େଦଇଛ େବାh କାହାକୁ 
 
େକାfଳ କÎେର ଭ�ଛ,  
ମନ େ�Mସ�ରକୁ  
f େଦାଷ କ�� େବାh େସ, 
अେ� େବାJ େଦଲ କଳାକୁ 
 
अପବୂ� େସୗ�ଯ�' ଛ! ଆ-ିଲ, 
ଆକାେଶ f !ଭବ େଦiବାକୁ 
�ତ ର�ିତ ରୂପେରଖ େଦଲ, 
!କଟାେଳ ଗଜ�ୁ dବା !ଜୁJକୁ 
 
f େଶାM େଦiବାକୁ ସେତ, 
େଶାଭzୟ କଲ କାଶତ�ୀ ଫୁଲକୁ 
ଗ�¨ନ କ� !ତାଡ଼ିତ କଲ 
ନଈକୂେଳ ନା� ଘୁ�ବାକୁ 
 
f େଦାେଷ �ଣ�ାୟୀ କ�ଛ, 
ସମୂଧୁର ମହୁ େଦଉdବା ଫୁଲକୁ 
f ଦରବ େଦ� େଯ ତୁମକୁ, 
ଚୀର�ାୟୀ କ�ଛ �Bୁର ପଥରକୁ 

�ାନ:ଖରଖ�ଆ, �fଟି, ଗ�ାମ୍, ଓଡିଶା 
ଦୂରMଷ:୦୮୮୯୭୨୧୨୬୦୨ 

ଇେମଲ୍:mohan.bisoyee@gmail.com 

f ମାଗି! େବାhf ମାଗି! େବାhf ମାଗି! େବାhf ମାଗି! େବାh    

େମାହନଚ��  !େଷାୟୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଆକାଶ �
େର ଜହ{  ଉଇଁଗେଲ 
ବୁD େହାଇଗେଲ େମାର ଆiପତା 
ପରେଦେଶ ର� ଗଁା ଭୂଇଁ ଭୁh 
M!ଥାଏ ମଁୁ େଯ ତୁମ� କଥା 
�
ର ବୟସ ବଢ଼ିଗ� ପେର 
ଶୁଏ େଯେବ ମଁୁ �େ�ଳା �
େର 
ଆସ ପି�ୟା ତୁେମ େମା ସପନେର 
େଦେଖ ତୁମକୁ ମଁୁ େମା ସାdେର 
ଶୀତ ସକାଳର କअଁଳ ଖ�େର 
େମଘ ଆକାଶର ଇ��ଧନୁ Iେର 
ଗାଡ଼ି ମଟରର ଘଁୁ ଘଁୁ ଶ´େର 
େଖାଜୁ~ ତୁମକୁ ମଁୁ ହୃଦୟ �ତେର 
ବଷ�ା ଜଳର ପାଣି େଫାଟକାେର 
ଜହ{  ଆକାଶର େତାଫା ଆଲୁअେର 
େଶାଷ ମାରୁdବା ପାଣି ଗି�ସେର 
େଦେଖ ତୁମ ଛ! ସବୁ ସମୟେର 
େଖାେଜ ମଁୁ ତୁମେସ ସୁକୁମାରୀ ହସ 
ମତୁଆ� ତୁମ େସ କअଁଳ ବୟସ 
ଇsା ହୁଏ ମିଳ�ା f ତୁମ� ପରଶ 
f� ସବୁ ଆଣିHଏ େକବଳ ��ଶ 
 
ନଂ-୧୦, ଫା�୍� େଫy ାର୍, ଫା�୍ ! କ�ସ୍, ଏସ୍.D.ଏନ୍.େଲ ଆଉଟ୍ 
କସମିକ୍ ଏgାସୀ, େଜ ସି େ�ଡ଼, େବ�ାଲୁରୁ - ୨୭ 

େଖାେଜ ମଁୁ ତୁମ� ପରଶେଖାେଜ ମଁୁ ତୁମ� ପରଶେଖାେଜ ମଁୁ ତୁମ� ପରଶେଖାେଜ ମଁୁ ତୁମ� ପରଶ    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

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

ଖୁସି अ~ ଏଇ ଘାସ ପଡ଼ିଆେର 

େମ�ଇ ତା େ�ଟପତ� ର 

ସବୁDମା, ହସୁ~, େଖଳୁ~ 

େଦାJ ପବନ ସାdେର 

ସରୂଜକୁ अନାଇ ପାଉ~ ଆନ� 

 

ଛୁअନା! अକାରଣେର ତାକୁ 

ପତ� ସବୁ ଝାଉଁJବ, 

େଯାଡ଼ିଯିବ ଶୁଖାଇ ମୁହଁକୁ 

େଦiପା�ବ�, ସରୂଜ fରଣ, 

ହDଯିବ ତାର େସଇ ihih ହସ 

 

f �ଭ ବା େହବ ତୁମର? 

େସଇ ସ�ାଥ�ପର ¢ଶ�େର! 

େଦiବାଛଡ଼ା େକବଳ, 

େକମି
 େଯାଡ଼ିେବ, େସଇ 

େଖା� ପତ�  ସବୁ 

 

ବଗିeର ଫୁଲ ପ�  

ତାର ତ  େ�ଡ଼ା ନାହ[ 

�ଜକୁଳୀ ଲତା�ଜକୁଳୀ ଲତା�ଜକୁଳୀ ଲତା�ଜକୁଳୀ ଲତା    

ମିନI ପ�ଧାନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ମାJର ଯତନ, 

ତା ଆiେର ନାହ[ େକେବ 

େଦବତା ଗଳାେର  

େଶାMପାଇବାର ସ�ପ{ 

 

!ଧାତାର େଦୟକୁ 

େସ ରi~ େସପ� 

ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ�ଆେର 

ତାର  େସଇ େ�ଟ ପ�ଜା
କୁ 

ବ�ିବାକୁ, ହସିବାକୁ, େଖJବାକୁ 

Hअ ... ତାକୁ ନ� ନ କ�....... 

 

ଏ-୩୦୧, ସୁର� ଆପାଟ୍ �େମt୍ ସ 

ର- କେ�z େ�ଡ଼, ବାେନଘ�+ା େ�ଡ଼, େବ�ାଲୁରୁ - ୭୬ 



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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f ଗୀତ େଲi! କହେର େମା ଧନ 

f ଗୀତ େଲi! କହ 

ପ�ଭୂ ଝାେଡ଼ଶ�ର କଲ'ାଣ କର� 

}ଘ��! ତୁ� ହୁअ 

ମା, ବାବା-ର ଏେକାଇର ବଳା 

ର-ୁଣୀ ରତନ ଧନ 

ଭଲ କାମ କ� ମଣିଷ ହୁअ ତୁ 

ହସୁ ସ�-ର ମନ 

अମଲୂ' ସ�ଦ अେଟ ମା ବାବା 

ତା-ୁ ତୁ ଭୁhବୁ ନାହ[ 

अବେହଳା Hେନ ନ କ�ବୁ ତୁ� 

ପଥର ପଡ଼ିେଲ ସ� 

ର�ର ସ�କ� ଦୂେରଇ େଦବୁ� 

ହୃଦୟେର େଦବୁ �ାନ 

ଗୁରୁଜେନ ଭ�ି ରidବୁ ସଦା 

େସ{ହ େଦବୁ ଲଘୁଜନ 

କହେର େମା ଧନକହେର େମା ଧନକହେର େମା ଧନକହେର େମା ଧନ    

େହମପ�M ମହାl 



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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ବଂଶ ମଯ�'ାଦାକୁ ନ ପକାଇ ତେଳ 

ସଦା େଟକ ରidବୁ 

ଧମ�ବେଳ ସିନା ସଂସାର ଚଳୁ~ 

अଧମ�କୁ ତୁ ନ ଯିବୁ 

ପାଠ ପଢ଼ିେଲ ତୁ �ାନ अରDବୁ 

ନdବ େତାେତ अଜଣା 

�ାz େ�କ େହେଲ ସବୁଠି ଆଦର 

ସମାଜେର େହବୁ ଗଣା 

ମାମଁୁ ମାଇଁ-ର କୂଳର ନ�ନ 

ତା-ୁ ତୁ ଭୁhବୁ ନାହ[ 

ମାଉସୀ ପିଉସୀ େଯ େଯେତ अଛl 

ଆତK ୀୟ ସ�ଜନ େକ� 

ମା ମ�ଳାେ� ଘt େଘାଡ଼ାଇବୁ 

अେଶଷ ଆଶିଷ କର 

ସଭ[- ଆଶିଷ ବରଷୁ ତା’ପେର 

ସୁଖେର କରୁ ସଂସାର 



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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େକେତ ଆଉ ଭୁଲଠିକ୍ ସତମିଛର, 
�ସାବ କ�!େର କାJଆ... 
େକେତ ଆଉ ସୁଖଦୁଃଖର 
�ସାବ କ�!େର କାJଆ... 
କହେର କାJଆ!!! 
�ସାବ କ� କ� ଖାh, 
ଯ¯ଣାେର ଭ� ଯାଉ~ ଏ ମନ 
ଭୁଲ କଣ ସବୁ େମାର!! 
କଣ ପାଇଁ ତୁ ସବୁ େଦi 
ଆi ବୁD େଦଉଛୁ... 
କଣ ପାଇଁ ତୁ ସବୁ ଶୁଣି 
କାନ ବୁD େଦଇଛୁ... 
କହେର କାJଆ!! 
େକେବ ଆଉ କ�ବୁ ତୁ 
ପାପର ନାଶନ, 
େକେବ େଦେଖଇବୁ ତୁ 
େତାର କଳ୍ ¦ अବତାର? 
କହେର କାJଆ... 
ଯ¯ଣା ଖାh େମାର ନୁେହଁ 
େମା ଭJ अେନକ ଏମି
 अଛl 
େତାର ଭୁଲଠିକର �ସାବକୁ 
eହ[ ର�ଛl 
କହେର କାJଆ... 
ଆଉ େକେତ Hନ !!! 

କହେର କାJଆକହେର କାJଆକହେର କାJଆକହେର କାJଆ    

ଲୀନା ମହାl 



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 - अର!� f�¹ େମେହାତ� ା 
 
ଗ�ା ମଁୁ ଜନମି~ ପବ�ତ କ�ରୁ 
ଝ�ଯି! ସାଗର ପଯ�'� 
ମାୟା ମଁୁ, େମାହ ମଁୁ 
ସୃ�ି ମଁୁ, ସ��ା ମଁୁ 
�ବନର ଧାର अମୃତ !�ୁ ମଁୁ 
 
ଛୁଇଁ~ ପାହାଡ଼ ଶିଖର 
େଦi~ ଶସ'ଶ'ାମଳ େ�ତ 
ହେସଇ~ ହସ ଗ�ବର ଓେଠ 
କ�~ !ଲୀନ ଝରଣାକୁ 
ସାଗରେର ମଁୁ 
 
ମଁୁ अତ� ତତ� , ସବ�ତ�  ମଁୁ, 
ପ!ତ�  ମଁୁ, 
ମଁୁ ହ[ ତ ଶୁଭଲଗ{ 
ଏକ ତପ�ଣେର କ�ପାେର ମୁ� 
ସବୁ ପାପMରୁ ମଁୁ 
 
ମଁୁ �ବନ, ମଁୁ ମରଣ 
ମଁୁ ହ[ ତ ପଥ 
ମଁୁ ଧନୁଧ�ାରୀ େହାଇ ହ�ପାେର ଦୁଃଖ 
ଏକ ସ�ୂK  ନା�ଚର ସ�ାନେର ମଁୁ 
 
ମଁୁ ନାରୀ, ମଁୁ ନର 
अବ��zୟ େପାdର 

ଗ�ାଗ�ାଗ�ାଗ�ା    

ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପ�ଡ଼ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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अସରl अoାୟ ମଁୁ, 
ମାେନନା ଜା
-ଧମ�-ବ��ର !େଭଦ 
ଏ ସମଗ� !ଶ� ହ[ ତ ମଁୁ 
 
ମଁୁ ସ�s, ଶୁଭ�  
ପଣୂ' ଜଳ ପ�ବାହz 
ମୁ�ିର ପଥ ! ମଁୁ 
 
ଜାେଣନା ମଁୁ �ଜz
 
ଧେରନା ମଁୁ ଟାଳଟୁଳ z
 
ଧ�ଆେଣ ବଷ�ା ମୁ� ଆକାଶରୁ 
କ�ପାେର !ଷା� ସବୁf~ 
ମାନବରୂପୀ ଦାନବର 
ହଳାହଳ !ଷ ଜ� ାଳାେର ମଁୁ 
 
ମଁୁ ଧୁଆଁଠୁ ଶିi~ ଉେଭଇବାର ମ¯ 
ସାଗରଠୁ ସଂଯମତା 
!ହ�ଠୁ zଡ଼ ଗଢ଼ିବାର କଳା 
ବ'ାଘ�ଠାରୁ ଲୁଚକାJ େଖଳ 
ମଁୁ ଭୀମ, ମଁୁ େଭୖରବ 
ମଁୁ ଗଢ଼ିପାେର, ମଁୁ ଧ�ଂସିପାେର 
 
ମଁୁ ଧz, ମଁୁ ଦ�ଦ�  
ମଁୁ ବଷ�ାେର କ�ପାେର ବନ'ା, 
ବଇଶାେଖ ତରଭୂଜ େହାଇ 
ହ�ପାେର ତୃ¹ା ମଁୁ 
 
अoାପକ, େକାଣାକ� !�ାନ ଓ କା�ଗରୀ ମହା!ଦ'ାଳୟ 
ଜଟଣୀ, ଭୁବେନଶ�ର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ସୁନାର ହୃଦୟ ଚୁନା କ�େଦଇ 
f �ଭ ପାअ େଗା ସାଥୀ, 
ତୁେମ f ଜାଣିବ ତୁମ !ନା େମାର 
ଉଜାଗର ପାେହ �
 
ଜହ{ଭJ ତୁମ  େଜାଛନାେର ଟିେକ 
M!dh �Dବାକୁ, 
अମାବାସ'ା ପ� ତୁମ ଛଳନାେର 
ହଜାଇେଦh �ଜକୁ 
zଳ zଳ ତୁମ କଥା କୁହା ଆi 
ମନ େନଇd� fଣି, 
ମାୟା!z ରୂେପ େପ�ମକୁ ସେଜଇ 
ବା�ିେଦଲ ଜାଣି ଜାଣି 
ଏକା ଏକା ଏଇ �ବନେର େମାର 
ନd� କାହା Mବନା, 
ଏକାରୁ େପ�ମିକା  ବା~େନ� ପେର 
େହାଇଗh ଆନମନା 
େପ�ମିକ ମନ େମା M�ିେଦଇ ତୁେମ 
f �ଭ ପାଇଲ କୁହ, 
ଫୁଲ େଖାଜୁ େଖାଜୁ କtାର ଆଘାେତ 
ଲହୁେର �େଜ େମା େଦହ 
 
 
କtିପୁର, ଯାଜପୁର 
ଦୂରMଷ : ୭୮୯୪୦୬୦୬୬୬ 

ମାୟା!z େପ�ମିକାମାୟା!z େପ�ମିକାମାୟା!z େପ�ମିକାମାୟା!z େପ�ମିକା    

ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ 



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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କଫ�ୁ ' ଉଠୁ~ ��ା ଘାଟରୁ  ଆଶ�ାସ ମେନ ଭେର 
अ�ବ'� �ବନ ଆମର ସୁ� େହଉ~ �େର 
ଆେ� ଆେ� अଶିଣାଗମେନ ଶୁଖୁ~ ପ�ଣ ଘାଆ 
ଚଉHଗ ସା� ଉଠୁ~ ପଡୁ~ ଆସିବୁ େବାh ତୁ ମାଆ 
ନଈ ଧାେର ଧାେର अ
 ସ�ଗେର କାଶତ�ୀ ଫୁେଲ ପଥ 
ସଜାଉ~ ଧ� େMଦୁअରୁ ପ� ଆସିବ େବାh େତା ରଥ 
ଆବାଳ-ବୃ�-ବ�ତା ମନେର ଝଲସୁ~ ଖୁସି ଆD 
ଉଲy ସି ଉେଠ ଗି�ବନ େତାଟା ଲ
କା ଗୁଳK �D 
ଆେ�କମାଳାେର ଝଟfବ ସା� ସହରରୁ ମଫସଲ 
ସେଜଇ ଧେଜଇ ଝିअ ଭୁଆସୁଣୀ ମ�େପ େହେବ ଠୁଳ 
ପୁନ�ବୃ`ି େହବ ପୁଣି େସଇ ସେgଦନାର ପ�ଥା 
ପଡ଼ିଯିବ ବJ अେନକ �ରୀହ �°ାପ ପଶୁ ମଥା 
କାହ[ େକେତ େକାଟି ବ'ୟ କ� ଆେମ କ�ବୁ େତାହର ପଜୂା 
}ନଦୁଃଖୀେର !ଦ�  ପ କ� େଫ�ଯିବୁ ତୁ� ଉଡ଼ାଇ େତାହର ଧ�ଜା 
ବାହୁଡ଼ିବା ପେଥ �ଆଇବୁ ପୁଣି ଜା
ଆଣ େଭଦMବ 
MତୃMବର ସହରୁ ଛଡ଼ାଇ ଶାl ପ�ୀ
ର अସୁମା� େବୖଭବ 
अଘ�' ପୁ° अରପି େତା ଚରେଣ ସ�ାଗତ ସ�ାଷେଣ 
ବାଣେ�ଶଣୀେର ସ�ାନ େତାେର ମ �̀'କୁ ଆେଣ, ଭ�ି ଉଛୁଳା ପ�ାେଣ 
!�ମେୟ ତାର େବଦନା ଯାତନା ଯାବIୟ େଦଉ ଭ�, 
ହୁଏ fବା ଉଣା େଛJ ବJ ତଥା େMଗ�ଗ ପଣା, ସୁଖଶୀ� େନଉ ହ� 
େତାର ଆଗମେନ ମ �̀' ଭୁବେନ ହୃଦୟ ବ'dତ ଯହ[ 
ସରଗଁୁ ଆଶିଷ ବରଷି େଦ ମାଆ ଆଗମନ େତାର, େ�ଡ଼ା ନାହ[ େ�ଡ଼ା ନାହ[ 
 

ଏନ୍.ଏ.ସି. (ଏସ୍.ଟି) ସରକାରୀ ଉ� !ଦ'ାଳୟ 
େସ4ର-୧୬, �ଉରେକ� - ୩, ସୁ�ରଗଡ଼ 

ଇେମଲ୍ - susmita6674@gmail.com  

େଫ� ଯାେଫ� ଯାେଫ� ଯାେଫ� ଯା’ ’ ’ ’ ମାଆମାଆମାଆମାଆ    

ସୁସିKତା ମହାପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଖାଇବାକୁ ନାହ[ H’ମୁଠା ଓJକୁ 

ପି�ି~ ଜାମା ଖ�ିଆ 

ମୁ� ଗୁଞିବାକୁ ଘର ଖେ� ନାହଁ 

ଦା�େର େହାଇ~ ଠିଆ.......୧ 

ପ�ଚୟ େମାର ଜହ{  ହ[ ଜାଣି~  

ଖରl ��{� େମା େଦହ 

ର�ା ହ[ େହଇ~ େମା �ବନ ସାd  

ମାଟି େଦi~ େମା ଲୁହ........ ୨ 

ବଷ�ା ହ[ କ�ବ େମା େପ�ମ କାହାଣୀ 

େବୖଶାଖ କ�ବ ଦୁଃଖ  

ଫଗୁଣ ଜାଣି~ େମା !ରହ ଗାଥା 

ବସ� ଜାଣି~ େMକ.......... ୩ 

ଯାହା! ପାଇ~ �ଜ Mଗ' େବାh  

େକେବ କ�ନାହ[ େଖଦ 

ଯାହା! ପାଇ~ ମନେର M!~……. 

!ଧାତା- ଆଶୀବ�ାଦ୪ 

!ଧାତାର ଆଶୀବ�ାଦ!ଧାତାର ଆଶୀବ�ାଦ!ଧାତାର ଆଶୀବ�ାଦ!ଧାତାର ଆଶୀବ�ାଦ    

େସୗରଭ କୁମାର ପ�ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l, େସ ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l 

ଆମ ଝିअ େଯେବ �
େର ଉଠି 

ପeେର ମା, ବାପା କାହାl 

ଖଟ ପାଖେର ଫେଟା ତା-� 

େଶାଇଯାଏ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିଧ� 

ବାପା ତା-ର େଯ ଆଉ ଆସିେବ� 

ଉ`ର ବା ତା’କୁ ଆଉ କଣ Hअl ? 

ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l, େସ ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l 

�
 ପା� �
 ସକାଳ ହୁଏ 

zଡ଼ପ�ୀ ପୁଣି �େଡ଼ ବାହୁଡ଼ିଯାଏ 

ଶାଶୁ ମାଆ େମାର ଦୁଆର ମୁେହଁ 

ପୁअ ଆସିବା ବାଟକୁ eହ[ ରହl 

ଶ�ଶୁର େମା M� ଦା�ିକ 

ଲୁ�ଯାଇ~ ତା- ହସ ଟିକକ 

ତା-� ଫେଟା ଆଗେର ର�  

ଏକା ଲୟେର ତା-ୁ େଦi ଥାଆl, 

ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l, େସ ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l 

अସରl କଥା ମନେର ଧ� 

େକାହକୁ ମନେର eପି ନ ପା� 

अଜାଣେତ ଯH େକେବ ଲୁହଯାଏ ଗଡ଼ି 

ଆମ ପୁअଝିअ େପା~ Hअl 

ବହୁତ ମେନ ପଡ଼lବହୁତ ମେନ ପଡ଼lବହୁତ ମେନ ପଡ଼lବହୁତ ମେନ ପଡ଼l    

ପରମିତା ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େକେବ େକେବ ଟିେକ ଥf ଯାଉ~ 

f� ହା�!� କଥା େଦଉ~ 

ଜାଣି~ ମଁୁ, ତୁେମ ସଦାେବେଳ 

େମା ପେଛ ର�dବ ଏମି
 

ଆD ! େଯେବ ତା- Mବନାେର  

ଗବ�େର େଯେବ ମଁୁ ��ାେର eେଲ 

େ�େକ ଶ¨ଦର µୀ େବାh କହl 

ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l, େସ ବହୁତ ମେନ ପଡ଼l 

 

କ� ାଟ�ର୍ ନଂ : ପି - ୬/୪ 

!ଏନ୍ ସି େଲନ୍, ବାନର୍ େପଟ୍ 

େବ�ାଳୁରୁ - ୪୭ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�
ର 

ଏକ !ଦÕ }ପ ମଁୁ 

ଯାହାର अ� अ
 �କଟତର 

ଜJ ଜJ େସ ଭସିKତ 

ଗେଭ� ଆଉ ନାହ[ େତଲ େଟାେପ ତାର 

ତୁମ ସ�ପ{ର 

ଏକ अ&�ଭଗ{ ମ ୂ̀ £ ମଁୁ 

ଯାହାର ତୁମ ମହଲେର �ାନ ନାହ[ 

େକବଳ ମାଟି ହ[ ମାଟି 

ନା ନାହ[ �ବନ ଟିfଏ ତା’ଠି 

ସମୁଦ�ର 

ଭ�ା ଗଢ଼ା େଢଉ ପ� ମଁୁ 

Mସି Mସି ehଯାଏ ବହୁଦୂରକୁ 

ତୁେମ େଦଇdବା ସବ�ସ� �ଜ ବୁକୁେର ଜାବୁଡ଼ି 

ehଯି! अନ� ମoକୁ 

ନ}ର 

ଏକ ଜଜ��ତ େନୗକାଟିଏ ମଁୁ 

ମୁମଷୂ�ୁ अବ�ାେର अତ'� 

ମଁୁ fଏମଁୁ fଏମଁୁ fଏମଁୁ fଏ    

ପରମିତା 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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अ�ବ�ାର ଡୁ!କ� ମo 

Mସିବାକୁ କରୁ~ ପ�ଯତ{   

ପ�କୃ
ର 

अନନ' ସୃ�ି ତୁେମ ଓ ମଁୁ 

ମଁୁ ନ}ର अ�, ତୁେମ ଗଗନର Hଗବଳୟ 

ସୃ�ି ଆର�ରୁ अ�ଯାଏ 

Hେନ ଆମ ମିଳନ �¡ୟ 

 

କ� ାଟ�ର୍ ନଂ : ପି - ୬/୪ 

!ଏନ୍ ସି େଲନ୍, ବାନର୍ େପଟ୍ 

େବ�ାଳୁରୁ - ୪୭ 



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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ଡା�ର ସ�ାମୀେଟ µୀର େଦହକୁ 

ଟୁକୁ� କ� ଫି� ଜେର 

ସାଇ
 ରi~, 

ସ�-ୁ ମିଛ କ�~ 

fy�କ୍ ଯିବା ��ାେର 

ଜ�ଲେର ଫି�ିେଦଇ ଯାଉ~ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଖ�କୁ 

 

ଶି�କ ସ�ାମୀେଟ µୀକୁ 

ମରଣ ମୁହଁକୁ େଠhେଦଇ ନାହ[ 

f� ବ�ିବା ତା’ପାଇଁ 

ମୃତୁ'ଠୁ ! ନାର¦ୟ 

ଯ¯ଣାର ଜଉଘେର 

ବ�ୀ ଶରୀର ଆଉ ମନ 

ସରୁ� େଯମି
 କଷଣ 

 

µୀକୁ ମୁgାଇ େନ�ପେର 

ମି�କଲ୍ େହାଇ~ 

ଦାF ସ�ାମୀର 

 

µୀଟା ଏେବ ନାରୀରୁ 

ସ�ାମୀସ�ାମୀସ�ାମୀସ�ାମୀ    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ବ�ଯାଇ~ ଏଟିଏମ୍ 

ଟ-ାର अMବ ନାହ[ 

ସ�ାମୀଟା ବଡ଼ ଖୁସି 

µୀକୁ ବାରgାର ଉପହାର େଦଇ अନ'ଠି 

 

ଦାନ ମାଝି ! ସାଧାରଣ ସ�ାମୀେଟ µୀର 

ଇsାକୁ ମଯ�'ାଦା େଦଇ 

µୀର ଶବକୁ ! କାେ�ଇ େଫ�~ ଗଁାକୁ 

 

ସାଧାରଣ େପାଷାକ �ତେର 

ସାଥ�କ ମଣିଷପଣିଆ 

�େଭ�ଜାଲ୍ ଆ��କତା 

�ରୁତା ଭଲପାଇବା 

 

ସ�କ� �ତେର ନାହ[ ଜମା 

f~ର ! ଛଳନା 

ଆi ଆଗେର ଜଳ ଜଳ 

ସ�ାମୀ ପଣର ସୁ�ର ନମୁନା 

 

ଇେମଲ୍ - barunkumardas1@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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ଆଉଟିେକ 
अ�କ ସମୟର 
କ� 
 
ବ�ିସା�dବା ଓ 
ଏ ପଯ�'� 
ବ�ି ର�dବାର 
କ� 
 
ଜୁଇେର 
ଜJବା ଯାଏ 
ଶବଟିର अେପ�ାେର 
କ� 
 
ଶନୂ'ରୁ ଶନୂ'ଯାଏ 
କ�େର ହ[ ଛପିଥାଏ 
�ଇଁବାର ¢�ନ 
ଆଉଟିେକ 
अ�କ ସମୟର 
अନ'ନାମ 
ହୁଏତ �ବନ 
 
ମାନସିକେ�ଗ �f�ା !େଶଷ� 
ୟୁେକ 

ଏଣିf ଖାhଏଣିf ଖାhଏଣିf ଖାhଏଣିf ଖାh    

ଡା zଳମାଧବ କର 



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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ଉ� ଇନ୍ ଫାtି�  !�େଗଡ୍ अଫିସ ପଛେର 

ଥରୁ~ ଆକ�ମନର ମୁକସା�ୀ ପାହାଡ଼ 

େଝଲମ୍ ନ}େର ଲହୁର ବନ'ା 

ବୁକୁଫଟା �Íାରେର ଆତK ହ� 

ସି�ୁ� ଫାଟିବା ସକାଳ 

ସି�ୁର େପା~ ଶନୂ'େର eହ[~ 

Fରପତ{ ୀ ଫଟା କପାଳ 

ଭ�ାଚୁଡ଼ି ତାର �ଶ´େର କୁେହ 

ତୁେମ ବଜ�  ଶପଥ �अ 

�ମାଳୟ ପ� ଦ� େହଉ 

ଏ ନଶ�ର େଦହHେନ ମିଶିବ ମାଟିେର 

େହେଲ �ଜ ମାଟିପାଇଁ ମାଟି େହବା 

ଥାଏ େକେତ ଜଣ- Mଗ'େର? 

େସ ପାଲ£ଆେମt୍ େହଉ अବା ମୁgାଇ ଆକ�ମଣ 

ପଠାନେକାଟ୍ ର ବାୟୁେସନା ଘାଟି େହଉ 

अବା େହଉ ଉ� ଆକ�ମଣ 

ଆତ-ବାଦର େଲhହାନ ଶିଖାକୁ 

hMଇବାକୁ େହେଲ 

ବJଦାନବJଦାନବJଦାନବJଦାନ    

ଡା ସେ�Dz ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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f~ ର�େର �ଜାଇବାକୁ ହୁଏ 

ଆଉ f~ ର�ର �ବ�ାପନେର 

ମଁୁ ସିଂହବା�z େଦଶର ସ�ାନ 

େକେବ ମାର ସୁର�ାପାଇଁ 

ଶତ ସିଂହର ବଳ ବାD�େଗ 

f~ �ବନର ସମପ�ଣ 

ସଂଘଷ�ର ସୀମା�େର 

େଗ�େନଡ଼ର ଦୃତ �େ�ପେର 

େଦହରୁ !େଦହ େହାଇ 

Fର ପ�ସ!z ମା େକାଳେର 

f~ ଆତK ାର ବJଦାନ 

 

େମଡ଼ିକାଲ अଫିସର (ଆୟୁଷ) 

e�ବାh, ଭଦ�କ 

ପିନ୍ : ୭୫୬୧୩୨ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଏ ମଧୁର ସେଫଦ ସୃ
େର  
ଏକ ମିଠା ମିଠା ମହମହ ବାସେର 
ଏେବ अଝଟିଆ ଜହ{  ହସୁ~ 
େଯମି
 େକଉଁ େପ�ମିକାକୁ ତାର 
ଚୁgନ େଦଇ ଆସି~  
ସର ସର େଦହରୁ େସ ଶାଢ଼ୀ ଖସୁ~  
अ�ଜୁକ ଆiେର ତନୁ ରୂପଶ�ୀ ନାଚୁ~ 
ଏ େବଳାେର େକେତ अବୁଝା अକୁହା  
କଥା ମନେର ର�~  
ତୁେମ ଆସ ଓ ପାଖେର ବସ 
େକବଳ ମନ ଏ eହୁଁ~ 
अନାମିକା ନାୟିକା େପ�ମିକାର 
ନାମେର �ଠି େଲଖୁ~  
ଏ zଳ େମଘର ବଷ�ା େର 
ମନ ଖୁବ୍ �ଜୁ~ 
 
�ଠି ଏ अଗଣାରୁ େସ अଗଣାର 
ଠିକଣାେର ପଠାଇ! Mବୁ~  
ଯH ଠିକଣା  ଭୂଲ େହବ  
ତୁେମ ହ[ େଖାDବ ଜାଣି~ 

ସK §
େରସK §
େରସK §
େରସK §
େର............    

ଡା ସ�'ା�ଣୀ ପାଣିଗ�ା¨ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अIତର f~ अ!ସK §ତ ଘଟଣା  
ଏେବ େକବଳ ସୃ
 େହାଇ ର�~  
ଆଉ େସ େବଳାର ପୁନ�ବୃ`ି େହଉ 
ଏ ମନେର କାମନା ଜାଗି~  
ମାଗିବାର d� ସମୟର େମା
 f~  
ଏ �ବନ ସମୁଦ� େର 
ଏ ଏେବ ! ହD~ 
ଓ େସdେର ବୁଡି  
ମନେର ମା� େଫ� ଆସୁ~  
अIତର अତଳ ଗଭ�ରୁ  
େସ େମା
 କଣ ଆଉ ମିଳୁ~ 
ଏଥର ଏମୁଠାେର େକବଳ  
ଗୁଡାଏ ସୃ
 ଜାବୁଡି ରi~                          
 
अପହୃତ ସମୟର େସ  
अଦ'ମ ଇsାଗୁଡିକ ଗୁ�ାମାJେର 
େମା ମନ ମ�ନେର  
େକେତ େଯ େମାØି  େହଉ~ 
େସ ତୁମକୁ ଏେବ ମେନ ପକାଉ~  
ଆଉଁସି େଦଇ ତା� Mବ  
ମନର ରiବ M!~ 
େସ ଘୃଣାେର ମo େପ�ମ  
କ�ବ େବାh ଆଶା ଜାଗି~  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ସମୟର अMFେବାଧ ମନଟା  
େକବଳ !କଳ େହଉ~ 
ଏ e�z �
େର  
ସବୁHେନ ଗ�ଶିଉଳୀ ବାସୁ~ 
ଏ ପ�ଣୟ ପ�ୀ
ର ବାସ ଚହଟୁ~                          
 
ଏ ହୃଦୟର ପ�ୀ
 ଫୁଲେର 
अସଂଖ' ତା� ଭରୁ~ 
ସମପ�ଣ ଓ ପ�ତ'ପଣ Mବେର 
!ନା ଆଶାେର େପ�ମ କରୁ~ 
ହୃଦୟ �ସ� େହାଇଯିବାର 
ଏ େବଳାେର ମୁହୂ �̀ ବା~~ 
ପ�ଣୟର ରୁତୁେର ଏ ରୂପସୀ 
ହD~ ଓ ମନାଉ~ 
ମନା�ର ଓ ମତା�ର ମoେର  
ସବୁ f~ େସ ବୁଝି~ 
ଆଉ ତୁମକୁ ସବୁ ବୁେଝଇବ 
ଏ अ�ସାର ର�~ 
 
ବ�B µୀ ଓ ପ�ସIୂ େ�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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େମା ଇsାମାେନ ! 

ଇsା କେଲଣି 

ଉsନ{  େହେଲଣି 

 

ଆD, 

f~ ଇsାମାନ-ର 

ଇsାକୁ ର�େଦh 

अଭୂ� अIତରୁ 

ନ କ�ପା�dବାର 

ପା�ବା ପଣ 

ଭ!ଷ'ତେର କ¬ନାର 

zଳ ଆ�ରଣ 

େଫtାେଫtି ର�େର 

�ଜକୁ ର�ୀନ କhଣି 

 

େଦଖ, 

େମା ସ�ପ{ମାେନ ! 

ସ�ପ{ େଦiେଲଣି 

ଆଉ M�ିପା�ବ� ତୁେମ 

ଖୁବ୍ M�ିଲ େମାେତ 

ଏେବ ମଁୁ अଭ�ା 

�ଜକୁ ର�ୀନ କhଣି�ଜକୁ ର�ୀନ କhଣି�ଜକୁ ର�ୀନ କhଣି�ଜକୁ ର�ୀନ କhଣି    

ଜୟ�ୀ େବେହ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ତୁେମ େଦେଖଇdବା 

ଜହ{ର ��ାେର 

ପାଦ ଥାପିବାଦ ନାହ[ 

ତୁମ ସମୁଦ� ର 

अମାପ ଗଭୀରତା 

ମାପିବାର ନାହ[ 

ତୁେମ ଚଢ଼ିdବା 

ଏେଭେର�୍ ଶୃ�ର 

ଉ�ତା ଜାଣିବାର ନାହ[ 

 

େମା ପାଇଁ ଏେବ  

ଦୁଇ ପାଦେର ଆେବା�dବା 

େମା �ଜସ� ପୃdF ଯେଥ� 

ଯH ! ମାଗିେନବ 

େଗାଟିଏ ପାଦର ଭୂମି, 

ଏକ ପାଦେର �ଜକୁ 

ସ�ାJବାର େକୗଶଳେର 

ମଁୁ ଏେବ अଭ'� 

 

ଗ�ାମର କ!ତା ଘର, अ-ୁh, 

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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!�ୁ अପା 
ଦଶବଷ�ରୁ 
ଭୟମିଶା �ଜେର 
ବୁଝୁd�, ବାହାଘର 
ଫୁଲର େଶଯ 
େକାେଳଇବ �ଜକୁମାର 
ଘର େହବ अ�ାର 
 
!�ୁ अପା 
ବାରବଷ�ରୁ  
ଶୁଣୁd�, ବାହାଘର 
ଟା�ଟାପ�, �ୀର ଗି�ସ 
ଚୁଡ଼ି ଝଣଝଣ, ମହୁେର ଜହ{  
ବାପଘରକୁ େଫ�dବା 
ନବ!ବା�ତା ସରअପା 
ଶୀଘ� ଶୀଘ� େଫ�ବାକୁ  
eହୁଁd� ଶାଶୁଘର 
 
!�ୁ अପା 
ଚଉଦ ବଷ�ରୁ 
ଭଲ �ଗୁd�, ବାହାଘର 
ପେଡ଼ାଶୀଘରର ରତ{ ାକର 
ହୁଗୁJ ଯାଉd� �ଜ�ତେର 
େଯେବ େଦଉd� ରତ{ ାକର 
ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁD, अତର 
 
!�ୁ अପା 

!�ୁ अପା!�ୁ अପା!�ୁ अପା!�ୁ अପା    

ଜୟ�ୀ େ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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ଏେବ େଷାହଳ ବଷ�ର 
ରୂପା�ର େହ�, ବାହାଘର 
େଯେତେବେଳ ଏକା�େର 
େଭଟି� ଧାନେ�ତେର 
ସାଧୁମୁଖାେର अସାଧୁ ରତ{ ାକର 
अ�ତ ଇ�କାେର 
�ତ େଦ� ବାରgାର 
ଇsା !େ�ଧେର 
ଆଘାତ ଦାନବର 
 
େକାମଳ अ�େର, ବାହାଘର 
ସବୁ ଶିହରଣ �ଜର 
ଛୁଇଁବା ପବୂ�ରୁ 
ବାସ �
ର अ�ାର 
!�ୁ अପା, ସ� ପାରୁନd� 
େଦହ ମନେର େହଉdବା  
େକାଳାହଳ ଯ¯ଣାର 
 
ଦଶବଷ�ରୁ େଷାହଳ ବଷ� 
ଏକା� �ଜର dବା କାଚ ଆଇନା 
M�ିଗ� !�ୁ अପାର 
ହାତ ଶି�କଟା ର�େର 
ଜଡ଼ସଡ଼ େହବାପେର 
Mବୁd� କାଚଖ� 
ବାହାଘରର ର� 
ର�ଠୁ ! ଭୟ-ର, 
!�ୁ अପାର 
 
ଗ�ାମର କ!ତା ଘର, अ-ୁh, 

ବ�ହK ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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M!dh ଯାହା ସାେଥ ମିଶି ବ�ି! ସା� �ବନ 
କ�େନ! ଆପଣାର େସ େଯ ଏକା େମାର ମାନ अ�ମାନ 
ଯାହାର ¢ଶ� !ନା अଧୁ� ଏ �ବନ... 
Mବନା େମାର ର�ଗ� Mବନାେର 
ତା- ସାେଥ ବ�ିବା ତ ର�� ବହୁଦୂେର 
େଦiନାହ[ ବହୁ Hନୁ କଥା ! େହାଇପାରୁନାହ[ ଥେର 
ହୃଦୟେବଦନା କାହାକୁ କ�! ଧ� ରi~ ଯାହା େମା अ�େର... 
 
ଥେର େଦiେଦେଲ ତା- ମୁଖ କାl 
େହଉd� ମଧୁମୟ େମାର �
 ପାହାl 
ମୃଦୁ¢ଶ� ତା-େର ଭରୁd� ହୃଦୟେର 
ଆଶା େସ େଯ अସରl 
अସରl ଆଶାର ମାଗ�େର 
ମଁୁ ତା- ଚ�ପେଥ କୁସୁମ ହୁअl 
ଆh�ନ କ�ତା-ୁ 
�ବନର ସବୁ ଦୁଃଖକ� ଭୁଲl... 
 
!�ର !ଧାନ f� अଲଗା d� େମା ପାଇଁ 
Mବୁ~ ଚ�ପେଥ କୁସୁମ ବ'Iତ 
କtା ସାD~ ମଁୁ ତା- ପାଇଁ 
େପ�ମର ଫଲଗୁ ବ� eh~ 
अଥଚ େକୗଣସି ଶ´ ନାହ[ 
अ�ର େବଦନା ବଢ଼ି eh~ 
େହେଲ କାହା�କୁ େଗାଚର ନାହ[ 
ହଁ ମଁୁ अMଗିz େବାଧହୁଏ 
ତା- ପାଇଁ ଗଢ଼ା େହାଇନାହ[ 

ଫଲଗୁର େବଦନାଫଲଗୁର େବଦନାଫଲଗୁର େବଦନାଫଲଗୁର େବଦନା    

ମଧୁସିKତା ମା�ା�ୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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କଦg ବନର ସK §
େର �ମଗ{ 
!ର�ଣୀ କାଦମି�z 
କୁ� ଲତାମାଳ ଆହ� ାନ କରl 
େଫ� ଆସେଗା ସଜz 
ଉଜାଣି ଯମୁନା ଦୁଇକୂଳ ଖାଏ 
�ଇ ନୟନାେ� अଶ�  
ଭଲପାଇdh ପ�ାଣଠି अ�କ 
ଆD େହାଇଗ� ଶତ�   
�ଇର ହୃଦୟ ଶୁ� ମରୁଭୂମି 
କେହ{ଇ �ମତୂ !ନା 
ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ�େଦେଶ ତା’ର 
ପଜୂାପାଏ ସଦା କାହ{ ା 
ଆD କଣ େସ� ମନ ମ�ିରର 
େଦବତା ଯାଇ~ ହD 
�ଇ ମନ େବାେଧ ଥf ପଡ଼ି�ଣି 
କୁ�ବନ କଥା େହD 
ପ�ାଣପି�ୟ େମାର ହୃଦେୟ ଆ�ାନ 
େଦଇdh ମଁୁ କାହ[f ? 
!ରହ େବଦନା େଲଖାअ~ fବା 
ଏ ବ�ଜବାଳୀ ପାଇଁ f? 
ଝୁରୁ~ ଯମିନା ଝୁରଇ କଦg 
ଯାଇ~ େସ ଥୁtା େହାଇ 
ପଲy!ତ େହବା ସ�ବ େହାଇ� 
�ଇ अ�ଶାପ ପାଇ 
କୁ� ଲତାମାଳ अ�ଶ�ପ�ାୟ 
!ସK §
ର ଗାଥା ଗାଇ 
ଝୁରl अଦ'ପି କଦg ଯମୁନା 
େକେବ େଫ�ବ କେହ{ଇ 

ଦୂରMଷ - ୭୮୯୪୫୫୨୯୦୧ 

କାଦମି�zକାଦମି�zକାଦମି�zକାଦମି�z    

hଟିଲ୍ ମା�ର ମ�ନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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କ!ତାର ବଗିeେର अେନକ ଫୁଲ 
f� ହାୟ - ମଁୁ େକେତ अସହାୟ 
େତାJବାକୁ ଗେଲ ଫୁଲସବୁ ¦ଟଦ� ଂ�ା 
େହାଇପଡ଼l.... 
େମା େ�ଡ଼ିବା ପଣେର ମଁୁ ବ�ୀ 
ସମୟ େଶଷ ପ�ାୟ... 
ଆଉ େକେତଟା ମୁହୂ �̀ 
ଆଉ ମୁହୂ �̀ମାେନ ତୁମପାଇଁ ବ'ାକୁଳ 
e�ଆେଡ଼ ଝଡ଼ପବୂ�ର zରବତା 
ମନ�ତେର अପ�ସୀମ ଶନୂ'ତା 
ମଁୁ अବୁଝା ର�ଗh... େମା ଆବ �̀ମାନେର 
ଯ¯ଣାର ସ�ର... 
ନା �େଜ f~ ବୁଝିପା�h 
ନା କାହାକୁ ବୁେଝଇ ପା�h 
अ�ସଯୂ�'ପ� ଡୁ!ଯିବାର ପ�କା��େର 
M��ା� ମନ େନଇ ଖାhଯାହା ଧ�ିେହh 
ହେରଇେଦh େମା ଭ!ଷ'ତ େକଉଁ ଏକ 
ଔପe�କତାେର... ନ� zଡ଼... अଶା� ମନ 
େନୖ
କତାର अଧପତନ... 
ଆଉ େଶଷେର �ନ{  ଏକ ଦୁ�ଆର 
ଆକଷ�ଣ... 
ମେନ ହୁଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦରଦର अ� େହବ 
ଜJବାକୁ ପଡ଼ିବ� ଆଉ 
ଳ 
ଳ େହାଇ 
ଟିେକ ଆଲୁअ ପାଇଁ... 
�ଜକୁ ସବ�ସ�ା� କ�େଦଇ... 

େମା େଶଷ କ!ତାେମା େଶଷ କ!ତାେମା େଶଷ କ!ତାେମା େଶଷ କ!ତା    

ସ�ରୂପା ମହାl 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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!ହଂଗଟିଏ କ�Hअ େମାେତ 

zଳ ଆକାଶେର ଉଡ଼ି!,  

अକାଶର େସ� ସାତଟି ରଂଗକୁ 

େମା ପି�ୟା େଦହେର େବାJ! 

ମା�!� ମୁହ[ େଯେତ ଝଡ଼ଝଂଜା 

ପାହାଡ଼ ପବ�ତ ପଥ 

ପି�ୟା ଖୁସିେହବ ଗଭlେର େଖାସିବ 

ଆଣିେଦ! ପା�ଜତ 

ସ�ପl�!� ତୃ¹ା, �ୁଧାକୁ ତାହାର 

ଆଣି! ମଧୁର ଜଳ 

ei ei ଆଣି ତାପାଇଁ ରi! 

େକେତ ମିଠା ମିଠା ଫଳ 

େସ େମାହର ମନ ହୃଦର ¢�ନ 

େମାହର �ବ�ବନ,  

ପାଉf ନ ପାଉ ଭଲ େସ େମାେତ 

ତା ପାଇଁ ଯାଉ �ବନ 

େପ�ମ !ହ�େପ�ମ !ହ�େପ�ମ !ହ�େପ�ମ !ହ�    

େ�ତ� ବାସୀ େଜନା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अeନକ Hେନ ଟାଣିେନବ କାଳ 
अେଦଖା ହାତେର ତା’ର, 
େକେବ େମାେତ େନବ େକେବ େସ ତୁମକୁ 
ଜାେଣନା ଆପଣା ପର 
 
ସ�କ�ର ସବୁ iअ ଯାଏ ~ଡ଼ି 
ସK §
େର अhM �ହ{ , 
ସଜଫୁଟା ଫୁଲ ମଉJ ଯାଉ~ 
ବୁେଝନା अବୁଝା ମନ 
}ପରୁ ସJତା ଜJଯାଏ େଯେବ 
अ�ନୟ ସେର କା’ର, 
େକେବ େମାେତ େନବ େକେବ େସ ତୁମକୁ 
ଜାେଣନା ଆପଣା ପର୧ 
 
ପାପ ପଣୂ' ଯହ[ ତଉh ହୁଏନା 
�ଭ �
 ଭଲ ମ�, 
କପଟ ପଶାର ଦାନା େଗାଟି ସାD 
ଛୁଟାଏ �ଂସାର ଗ� 
ବହଳ अ�ାେର ହୁଏ ପଥହ� 
ବ'dତ ପ�ାଣର ସÈର, 
େକେବ େମାେତ େନବ େକେବ େସ ତୁମକୁ 
ଜାେଣନା ଆପଣା ପର୨ 
 

ଶ�ୀ!ହାର, େପା/D- େଖା��ା, 
ପିନ୍- ୭୫୨୦୫୫, ଓଡିଶା 

ଦୂରMଷ- ୯୮୫୩୫୩୫୦୯୫ 

ବ'dତ ପ�ାଣର ସ�ରବ'dତ ପ�ାଣର ସ�ରବ'dତ ପ�ାଣର ସ�ରବ'dତ ପ�ାଣର ସ�ର    


�େ�ଚନ ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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!�ତ�  ତୁ�ର ସୃ�ି ଧନ' େହ ଈଶÈର, 
ସବ� �ବ- ମoେର େଶ�B अେଟ ନର   

 

ବୃ� ପାଇଁ ମୃ`ିକା େହ, ପୁଣି ଶୁଭ�  zର, 
ସବ� ଧ� ବାସୀ अେଥ� େସ zଳ अମÈର   

 

�ଂସ� ପାଇଁ �ୁଦ�  ପଶୁ, ପ�ୀ ପାଇଁ ଦାନା, 
�ୁଦ�  ପଶୁ ପାଇଁ ତୃଣ, ସୃ�ି ତୁମ ସିନା   
 

!ହ�- !ଚରଣ ଶନୂ' େସ अମÈେର 
ନର !ହରl ପ�ଭୁ 
� ପଥ ପେର   

 

ଜଳ, �ଳ, ଆକାଶ େଯ ନର କ� ଜୟ, 
�ଭ�େୟ !ଚେର ପ�ଭୁ ମନ �ସଂଶୟ   

 

ପଶୁ- !ହାର अେଥ� େସ ବନ ପବ�ତ, 
!ହରl ପ�ଭୁ େସେଥ େହାଇ ମନତୃ�   
 

େକଉଁ अେଥ� ସୃ�ି େମାର କୁହ Mବଗ�ା¨, 
ନା' ପୁରୁଷ ନା' ମଁୁ ନାରୀ fନ{ର अଟଇ   
 

ଜ�{ ଓଷାରୁ ସା!ତ� ୀ େକେତ େଯ ପରବ, 
ନାରୀଏ ପାଳl େଦଇ ହୁଳହୁJ ରବ   
 

ସ�ାନ ଲେଭ ପୁରୁଷ ଜନ ସମାଜେର, 
अରେଜ ସୁନାମ େସ େଯ ନାନା ସୁକମ�େର   
 

େକ� !� ଜନ େବାେଧ େସ ଯୁଗେର dେଲ, 
अ��ନାରୀଶÈର �ତ�  େମା' अେଥ� ର�େଲ   
 

ସୃ�ି ମଁୁ !ଧାତାରସୃ�ି ମଁୁ !ଧାତାରସୃ�ି ମଁୁ !ଧାତାରସୃ�ି ମଁୁ !ଧାତାର    

ମୁନ{ ା ମହାପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अ��ନାରୀଶÈର େଯେବ �ତ� ପେ+ େଦେଖ, 
ପ�ଫୁଲy  ମନେର ପ�ଭୁ �ତ� କୁ ପରେଖ   
 

���ା�ତ ଉ�ବେର ସKରl ଜଗତ, 
ସ�ାନର ଜେନK ା�େବ କରl ସÈାଗତ   
 

ନବ ଦଂପ
 େଯ େମା’ଠୁଁ େଘନଇ ଆଶିଷ, 
ଏହା େଦi ମନ େମାର अ
 େଯ ସେ�ାଷ   

 

ସସ�ାେନ ବ�ିବାକୁ ବJଥାଏ ମନ, 
ବ�ି! ମଁୁ ସମାଜେର ରi େମା' ସ�ାନ   

 

ଆଶା अ~ अଫୁର� ଲÚି! ସାଗର, 
ସାଥ�କ େହଉ �ବନ, ଏ ଜନେମ େମାର   

 

ଜନ େସବା, େଦଶ େସବା, ଶି�କତା ପୁଣି, 
अସାoକୁ ସାo କ� ପା�! ମଁୁ Dଣି   
 

अେନକ େ�ତ� େର अ~ ଆମ� ସୁନାମ, 
ସୁଲଭ ହୁଏ େମା’ େଦଇ େକେତ େଯ ଦୁ�ମ�   
 

ସବ� �ବ ମେo େଶ�B, େଯଉଁ �ବ ସାର, 
ମନୁଷ' େମା’ ଜନK ଦାତା େସଇ ଜା
 େମାର   

 

ଗୁଣପୁର, �ୟଗଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�Ddh ଏକ अHନ ବଷ�ାେର 
ତୁମ େପ�ମ¢ଶ� ପାଇ 
ଆD ମଁୁ �ଜୁ~ େମା ଲୁହ ବଷ�ାେର 
େଯେବ ଗଲ ତୁେମ ଦୂେରଇ  
 
ନା�dh ମଁୁ अHନ ବସେ� 
ତୁମ େପ�ମ ସ�ର ଲୟ ତାେଳ 
କାହ[ ଥfପେଡ଼ ଆD େସ� ପାଦ 
ତୁେମ ମେନପଡ଼ େଯେତେବେଳ 
 
}ପ ଜାJdh अHେନ ଉଆଁେସ 
ତୁମ ମନ ସJତାକୁ େନଇ 
କାହ[ େପାଡ଼ିେଦଲ େମା ମନ ସହର 
ପାରୁ� ଶାlେର େଶାଇ 
 
ଫଗୁ େଖJdh अHନ େବୖଶାଖ 
େଯେବ େମାେତ ଛୁଇଁdଲ 
ଆD ! अସହ' �େଗ େସ େବୖଶାଖ 
କାହ[ �ଡ଼ି ehଗଲ 
 
ଏମି
 अHନ ନ ଆସୁ ସପେନ 
ଆଉ କାହା �ବନେର 
�େଗ !ଷମୟ ପ�
ଟି ମୁହୂ �̀ 
ମ�ମ� ବ�ିବାେର 
 
କଣିହା, ତାଳେଚର  
ଓଡ଼ିଶା 

अHନେର ତୁେମअHନେର ତୁେମअHନେର ତୁେମअHନେର ତୁେମ    

अବz ପାଣି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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Hନ ସେର ଏଠି �
 ଆେସ� 
ଆେସ, ଝଲସା ଆଲୁअର Hନ, 
ଆiେର ଆiଏ ଲୁହ 
େପଟେର dବା େMକ 
अଥୟ େହବାକୁ �େଗ; 
अସୁମାରୀ ଯ¯ର ଶ´ 
ପାଦ ନା� ଉେଠ; 
ମନ ନଥାଇ ! 
ଆi ଗାଏ ଗୀତ, 
ଓଠ କେର ଆଳାପ 
ବ�ୁତ�  ଜମାଏ େMକ ସହ େଶାଷର; 
ଜାଗର ସହ ତ�� ାେର 
ଥf ପେଡ଼� ହାତ ବ�ାଇ 
ର�ର େଶାଷଣକୁ ଫି�ି 
�ରୀହତାର ��ମ; 
କ�ବାକୁ େଗାଟିଏ �
ର ସାଥୀ 
କାହା �
 ଏଠି ର�ୀନ 
ଝିhମିh ଆଲୁअେର 
fଏ ପୁଣି ଜଳୁଥାଏ 
ଫିକା अଧା hM ବIେର; 
ଦÕ ହୁଏ ଆତK ା; 
�ବନର ଉଷୁମ �ଆଁ 
ଓ ବୁ�ା ବୁ�ା ର�େର 

�
ର ସାଥୀ�
ର ସାଥୀ�
ର ସାଥୀ�
ର ସାଥୀ    

�ନK ୟ ର�ନ ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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ସ�ପ{ େଦiବାକୁ େବଳନାହ[ 
अେଧ ଲୁହ ବାf ସବୁ େକାହ 
ଥେର ତ ଜାଗାମିJେଲ 
େଦiବ ତ �ଜପାଇଁ 
�
ପ� ehଯାଆl 
ସି�ୁ� ଫାଟିବା ଏକା; 
ଉଇଁ ଆସିdବା କୁଆଁତା� 
ହଠାତ୍ କାେଳ ଆସିବ Hନ 
�ହ{ ା ପଡ଼ିବ କାh �
ର ପାପ 
अପଦ� କ�ବ ସା�{o 
ର� ଉଡ଼ିଯାଇdବ ସବୁ 
ଜମାdବ ଭଲେ�f 
ଦୁ�ଆଁର �ଡ଼େର; 
अ�ହ{ ା ସମେ� 
ସାd ଓ �
, 
अଜସ� ପ�ଶ{�ହ{  
�ଡ଼ିଯାଇdବ 
ସାଥୀ �
ର ନା’ 
�
 ସେ� fଏ ସାଥୀ 
ନା’ ପୁଣିଥେର େଖାଜାପଡ଼ିବ 
େଯେବ ଆସିବ �
 
 
�ୟସି�୍ ପୁର୍ ଶାସନ, ପିତଳ 
ଗ�ାମ, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अପ�ହ{ର �ଇଟିଏ ମଁୁ 
अ�ଗାମୀ ସଯୂ�' ସହ 
अପସ� ଯି! �େର �େର 
ବାf ର�ଯାଇdବ 
ଆପେଣଇବାକୁ ଆ�ୁଳାଏ ଆକାଶ 
ପବନର ପାଖୁଡ଼ାେର 
େବାJବାକୁ dବ 
ପାଟଳ ର�ର ପାଉଁଶ 
अଥଚ, 
अ�ାରେର ଉଦର� କରୁdବ ମେତ 
େଶଷ¨ନ ଶନୂ'ତାର େଶାଷ 
 
ନା ମଁୁ, ନା େମା �ଇ 
େକ�! ନdେବ କାହାର 
େକବଳ अ�କାର ହ[ dବ 
ଏକମାତ�  ଦାFଦାର େମାର 
େମା ପ� େମା �ଇର 
 
ବ�ହK ପୁର, ୭୬୦୦୧୦ 
ଗ�ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

େକ� ନdବେକ� ନdବେକ� ନdବେକ� ନdବ    

ମିତୁ ପ+ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ପିଟୁଥାଏ �ଜର ଡି�ିମ   ବଜାେର ଆDର କ! 

କହୁଥାଏ ମଁୁ ହ[ େଶ�B ଏଠି  ଜାଣିନ f େମାେତ ତୁେମ ସ� ? 

ମଁୁ ପ� अେଟ େସ� !�  ପାଇअ~ େକେତ ଟ�ଫି 

େଦiନ f अମୁକ ପୃBାେର  ଛପିअ~ େମାର ସୁ�ର ଛ! ? 

ମଁୁ अେଟ M� ଧରୂ�ର   ବା�ବାକୁ ଭୂଲ ସ�-ର 

କେର iअର ପ�
ଟି େଲଖାର  ଜାଣିନ f ମଁୁ ପ� Fର! 

ଆDର ଏ ଇଂ��ର ପୀଢ଼ି  କେହ �ଜକୁ କ! ଏ ଯୁଗର 

େଲi अଶୁ�ି अେନକ ଥର  ନ ମାେନ େସ େମାର କଥାସାର 

ehଯାଏ େହାଇ େସ ତÛର  କ�େଦଇ େମାେତ ଆD ପର 

ଜାଣି� େସ ମଁୁ ଜେଣ େଶ�B  କ�ପାେର ସବୁ �ରଖାର 

ଜାଣି� େସ ସା�ତ' ପସ�  େହD� େସ କ!ତା ଆସର 

େଲiେଦଇ ଦୁଇଧାଡ଼ି ଗୀତ  େବା�ଉ~ କ! େଯ ‘ସାଗର’ 

ଏଠି ପ� अଦଳ ବଦଳ   େହଉଥାଉ ଆମ ପୁର�ାର 

ଆD ଯH େମାର, ତ   କାh ଆଉ କାହାର 

ସାବଧାନ ଆDର ଏ କ!  eଖେ� eଲ ତୁ ହାେତ ମାପି 

ର�ବ� अ�ିତ�  ଏଇଠି   ଆମ ହାେତ अ~ e!କାଠି 

ସା�ତ' ତ ଏଠି �ଜz
  େଫ�ଛl େକେତ େଯ ହ�ୀ 

ନ ପା�ଣ eh ଖ�ାଧାେର  ହେଜଇ �ଜର अ
ଗ
 

ମଁୁ ହ[ େଶ�Bମଁୁ ହ[ େଶ�Bମଁୁ ହ[ େଶ�Bମଁୁ ହ[ େଶ�B    

ନେରଶ କୁମାର େବେହ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଆସl ଓ ମsୂ�ାର ଗଭୀର ଗ �̀େର 

ଉବୁଟୁବୁ େହାଇ eେହଁନା ମଁୁ ଉପେMଗ 

େ�େଡ଼� ଫୁଲର େ�ଷଣୀ 

ଗଜ� ଚ�ନ }ପ ଧପୂ ଓ େନୖେବଦ' 

ବ�ାअ� େମାେତ େଦଇ ଦୁବ�ା�ତ 

କର� େଷାଡ଼ଶଉପeର ପଜୂା 

ବଜାअ� ଘtଘtା f କାହାଳୀ 

େଭରୀ ତୁରୀ ବାଜା ଓ ମ&�ଳ 

ମଁୁ ନୁେହଁ ମୃଣKୟୀ େଦF 

ଆHମ ଯୁଗରୁ େସ{ହ କା�ାJz ନାରୀଟିଏ 

ର� ମାଂସଧାରୀ �ବ� ପ�
ମା 

େମା अ�ିମÉା, ର� ଓ େସ�ଦେର ଭ £̀ 

େସ{ହ, େପ�ମ ଓ ଆପଣାର ପଣ 

ଉ-ିମାେର େମା �ତେର अହରହ 

ଜନz, ଜାୟା ଓ କନ'ାର Mବ 

େସ{ହର अଫୁର� ଫଲଗୁ େଦଇ େମାେତ 

ଆେଶ·ଷି �अ �!ଡ଼ ବ�େନ 

ତୁମ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖେର େମାେତ Mଗିଦାର କର 

ପ�ୀ
ର ଗଜଲପ�ୀ
ର ଗଜଲପ�ୀ
ର ଗଜଲପ�ୀ
ର ଗଜଲ    

େଜ'ା©ା 
�ପାଠୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ହୁତୁ ହୁତୁ �ଆଁେର ଜଳାअ� େମାେତ 

ତମପ�
 େମା ଆସ�ି Hअl ଡାହାଣୀର ସଂ�ା 

ଡାହାଣୀ େହାଇ କାହା ର� ମଁୁ େଶାଷି� 

ଦୁଃଖ ଯ¯ଣାେର କାହାକୁ अ
B କ�� 

ମଁୁ eେହଁ ଝର ଝର ଝ�ଯାଉ େସ{ହପ�ୀ
ର ଝରଣା 

ଦୂରେହଉ ସେ�ହ, !େ�ଷ, !ତୃ¹ା 

Mଇରସ୍ ପ� ନ ବ'ାପୁ ଘୃଣା ପ�ବାରେର 

अଫିସେର ସୀମା�େର ଓ e�ଆେଡ଼ 

ନ େହଉ !ଶୃºଳା f ଛଳନାର େ�ଳ 

ହାତେର ମିଶାଇ ହାତ, କା�େର ମିଶାଇ କା� 

ହDଯିବା �Dଯିବା ସ�ଏଁ େପ�ମରସେର 

ଉେନK ାଚନ କ� ଆମ େଚତନାର ଗବା� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଦୁ�ଆେର ଖୁସିHନ ଆD ତ ଆସି~ 

ମା’ ଆD ଧରଣୀେର ପାଦେଯ ଥାପି~ 

ଶରତର କାଶତ�ୀ ଆD େଯ ହସୁ~ 

ମା’କୁ ସୁନାର େଢଉ ସ�ାଗତ କରୁ~ - ୧ 

ମା’ ପରଶେର ଧ� ଖୁସିେର ହସୁ~ 

ପଜୂା ମ�େପ ମା’କୁ େଦi ମନ ନା� ଯାଉ~ 

fଏ ବଡ଼ fଏ ସାନ େଭଦMବ ନାହ[ 

ମା’ ପାେଶ ଆେମ ପ� Mଇଭଉଣୀ - ୨ 

ମଁୁ ପ� ¨ନ ମଖୂ� ପଜୂା ଜାଣିନାହ[ 

ଗୀତା, Mଗବତ ପୁଣି ମଁୁ ପଢ଼ିନାହ[ 

ତଥାପି କରୁ~ ମା’ େତାେତ ବ�ନା ମଁୁ ଆD 

ଦୟାକ� େଘନ ତୁେମ େମାହର ପ�ଣ
 - ୩ 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    

ସନମ େଦF 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ମା’... 

ଏ ସନ ! 

ଆସିଛ ତୁେମ 

�ଳୀମାର ଧଳା ଧଳା ବଉଦଖ�େର 

କାଶତ�ୀର zରବ ହସେର 

ଶରତର �ମ�ଳ, ମଗ{ ପ�Mତେର 

 

ଘt, ଘtା, ଧପୂ, }ପ, େନୖେବଦ' ସହ 

େହାମାଗି{ର ପ!ତ�  ମ¯ ଉ�ାରଣ, 

ପୁଣିଥେର ��ଶ ହୃଦୟେର 

କ�~ ଆଶାର ସଂeର 

 

ସତେର କଣ ଏଥର 

}ଘ�Hନର 

अ�ଳାଷ ପ�ୂ� େହବ 

ସଂସାରରୁ अସୁର- 

अ�ିତ�  ହଟିବ? 

ସବୁ� ମନେର େହବ 

fଏ ପାେର ଜାଣିfଏ ପାେର ଜାଣିfଏ ପାେର ଜାଣିfଏ ପାେର ଜାଣି    

ସଂଘମିତ� ା �ଏଗୁରୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େସ{ହ, ଶ��ା, େପ�ମର ବୃ�ି,  

�ଶ�ାସ ମା�ବ ଶାlେର ଏ ସୃ�ି 

 

ନା ପ�
ଥର ପ� 

ଏମି
 

ମିଛମାୟା େଦେଖଇ 

ଜଳଗଭ�େର !ସଜ�ନ େନବ? 

ଧାେର ଆଲୁअର 

अ�Üା ଜଳାଇ 

अପସ� ଯିବ? 

 

େକଜାଣି 

କଣ M! ଆସିଛ ଏଥର 

fଏ ପାେରଜାଣି 

ଗୁମର ତୁମର 

 

�ୟପୁର, ଛ
ଶଗଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େମା ସହରେର 
ମଁୁ ଆD େବସାହା� 
अସ�¹ୁତା ମାଡ଼ିବସି~ 
େମା �
ର ସବୁ ବଖ�; 
�
 ଘେନଇେଲ fଏ ଜେଣ 
�ଲ ସ�ମ େବାh 
େମା ଘର ସାମ{ା କା�େର 
େଲiେଦଇ ଯାଏ 
େମା ମନେର ସଦାେବେଳ ଏଠି 
ଆଶ-ାର !ଷ ଚରୁଥାଏ 
େମା ପଛେର ରeଯାଏ ଏଠି 
अେଭଦ' ଚକ� ବୁ'ହ... 
ମ� େହଉଥାଏ ସବୁେବେଳ ଏଠି 
ଶ´େଭ} Iର, 
!ଷ ଏଠି ସଂଚରୁଥାଏ ମାଟିରୁ ଆକାଶ 
ପାହାଡ଼ ଜ�ଲ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ 
ସକାଳର କାକରେବାଳା ଦୁବଘାସ 
ଆକାଶ ପାତାଳ 
ମ�ିର, ମସDଦେର 
ବଢ଼ିeେଲ ର�ର େMକ, 
ଏଠି େପ�ମ େହଉf ସହବାସ 
ସବୁଠି େବାମାର ଆତ- 
fଏ ବା ବୁଝିବ, 
ଏ ସହରର ଦୁଃଖ? 
ଏଠି ସବୁ ପର, 
ସବୁ ବୁଝୁdବା अବୁଝା େ�କ 

େମା ସହରେମା ସହରେମା ସହରେମା ସହର    

ଶିଉ�ଲ ମହ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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କନ'ାଟିଏ ମଁୁ କନ'ାଟିଏ 
ଜନz, ଭଗିz, ଜାୟା ରୂପେର ମଁୁ ଗ�ହଣୀୟ 
କନ'ାରୂପେର କାହ[f ନୁେହଁ 
ଝିअଟିଏ େବାh ହତାଦର କ� େଦଉଛl ଫି�ି େମାେତ 
େମା !ନା ତ ସୃ�ି ସ�ବ ନୁେହଁ 
ସମାଜ ଜାଣି ! अଜଣା ହୁଏ 
ମଁୁ େକବଳ ପୁରୁଷର ଶଯ'ାସ�ିz ନୁେହଁ 
ତା’ସହ େମାର �!ଡ଼ ସ�କ� 
ସହଧମ£ଣୀ, ସହକମ£ଣୀ ସହଗାମିz ଯାଏ 
କନ'ାରତ{  େବାh ସMେର Mଷଣ ରୀ
ମତ ଶୁଣି 
କାନ େମାର ହୁଏ ବ�ର 
ଜାେଣନା କାହ[f େମା ଉପ�ି
 କେର 
ଆD ସମ�-ୁ अ�ର 
େମା’ପ� କନ'ାମାେନ Hେନ କ�ଯାଇଛl 
େକେତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ 
େସdପାଇଁ ଆD ଇ
ହାେସ ତା- 
ସ��� ା�େର अ~ ନାମ 
ଗାଗ�ୀ, େମୖେତ� ୟୀ, ପ� କନ'ାମାେନ 
ର�dେଲ େବଦ ଉପ�ଷଦ 
ସା!ତ� ୀ- ପ� ମହାନ ଝିअ 
ଯମ-ୁ କ�େଲ ବୁ�ିେର ପ�� 
ଇ
ହାସ ବ�£ତ अହଲ'ାବାଇ ମୀ�ବାଇ ଦୁଗ�ାବI 
ଲୀଳାବI- ଗଣିତସତୂ�  ହଜାଏ !�- ମ
 
ଭଗିz �େବHତା ମାତା ରମାେଦF 
ଆଣିdେଲ େଦେଶ ଜାଗରଣ 
ତା- ପାଇଁ ଆେମ ସ�ଏଁ ଆD ପାଇେଛ 
ଆମର େଦଶ ସ�ାଧୀନ 

କନ'ାରତ{କନ'ାରତ{କନ'ାରତ{କନ'ାରତ{ !!!!    

ସେ�Dz ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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େକାfଳକÎୀ ଲତା-ର ଆD ସମକ� େକ� ନାହ[ 
ସ�ୟଂ ସରସ�I अବତାର େନଇ ଜନK  େନଇଛl େସ� 
କ¬ନା eୱ�, ସୁzତା ୱିhୟାମ୍ 
ଏ େଦଶର ଝିअ େହାଇ 
ମହାକାଶେର अବତରଣ କେଲ ପୁରୁଷ- ଆେଗ ଯାଇ 
େକେତ ବଖାଣି! କନ'ା- ଗୁଣ ନାହ[ ତା- ପଟା�ର 
�ଜz
ଠାରୁ ପବ�ତାେ�ହଣ Dମ{ା�ିକ୍ 
ପଯ�'� ସବୁdେର ଆଗୁସାର 
ତଥାପି ଆD ସମାଜ କାହ[f କରୁ� େମାେତ ଗ�ହଣ 
ପୃdF ଆେ�କ େଦiବା ଆଗରୁ କରୁ~ ହତ'ା ଭୃଣ 
ଗଭ�େର dେଲ ମୃତୁ'ର ଭୟ ଗଭ� ବାହାେର ଇÉତ ଯାଏ 
େକମି
 ବ�ି! କୁହ ଝିअ �ବନଟା େକବଳ ଦୁବ£ସହ ହୁଏ 
େହ ବୁ�ି�! ପୁରୁଷ ସମାଜ କର େମାେତ अ�ୀକାର 
अବଳା ମଁୁ ନୁେହଁ ଦୁବ�ଳା ! ନୁେହଁ 
େତଜ'ା ! ନୁେହଁ, େMଗ'ା ମଁୁ ନୁେହଁ 
ମଁୁ କନ'ାରତ{  ମାଆଟିଏ ଆଗାମୀ କାhର 
 
 
Hଗପହ�ି ମୁଖ' ��ା 
େପା� अଫିସ ପାଖ 
Hଗପହ�ି, ଗ�ାମ, 
ଓଡ଼ିଶା - ୭୬୧୦୧୨ 



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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अବ'� Mବାେବଗର 
�ରବ ପ�ପ�କାଶ ହ[ େପ�ମ 
ଯାହା ଥାଏ ମାଆର ମମତାେର 
ବାପା- अନୁଶାସନେର 
ଭଗିzର େସ{ହେର 
Mଇର ଆପଣାପଣେର 
ପୁଣି ପି�ୟାର ଆନତ ଆiେର 
ଦୃଶ'ମାନ ପୃdFେର 
େପ�ମ 
ସ�କ�ର अଦୃଶ' େସତୁଟିଏ 
େଯାଡୁଥାଏ ଦୁଇକୂଳ - ଦୁଇ ମନ 
ଶାଶ�ତ अନୁଭବେର 
େପ�ମ ଏକ �ଆ� ଋତୁ 
ପ�sନ{  ଆ!ଭ�ାବେର ଯା’ର 
ଡହ ଡହ ଖ� ଥୁରୁଥୁରୁ ଜଡ଼ତା �ତରୁ 
ଉତୁ� ଆସୁdବା ମଳୟର େକାମଳ ¢ଶ�ଟିଏ 
ଏକାକାର େହଉଥାଏ ଗ�ୀଷK ବଷ�ା ଶୀତ 
ପୁଣି ସବୁ ମୁମଷୂ�ୁ ମୁହୂ �̀ �ବନ'ାସ ପାଉଥାଏ 
େପ�ମର अନନ' ¢ଶ�େର 
ଏ ସଂସାରେର େପ�ମର ଫଲଗୁ ବହୁଥାଏ 
�ର�ର 
ପ�ଲମି�ତ अସୀମ ଦୂରତା ଟପି 
ଛୁଇଁବାକୁ ସଂପରକ�  ହାତ 
ଏକ ପେର ଏକ 

Hଗପହ�ି ମୁଖ' ��ା, େପା� अଫିସ ପାଖ 
Hଗପହ�ି, ଗ�ାମ, ଓଡ଼ିଶା - ୭୬୧୦୧୨ 

େପ�ମର ଫଲଗୁେପ�ମର ଫଲଗୁେପ�ମର ଫଲଗୁେପ�ମର ଫଲଗୁ    

ସେ�Dz ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଫୁଲର ହେସ 

!େମା�ତ ମୁହ[ 

େପ�ମିକ ଯାଇ~ ସାD; 

ଫୁଲର ମହେକ 

ମତୁଆ� େହାଇ 

ସପେନ ବୁଡି~ ଆD ।। 

ଫୁଲର ରେ� 

ର�ି� ସାD~ 

େଲଖୁ~ କ!ତା ଏ�; 

େଖାଜୁ~ ତୁମକୁ 

େପ�ୟସୀ ଆେଗା େମା 

ନ କ� ଲୁ�ଛ କାହ[ ????? 

୫୪,ଆୟ�'ପଲy ୀ 

fଟ୍ ଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ତୁମ �ଗି ଗୀତତୁମ �ଗି ଗୀତତୁମ �ଗି ଗୀତତୁମ �ଗି ଗୀତ    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା ଓଠକୁ, 
କାରଣ େସ କଥା େଦଇପାେର 
ତମକୁ 
ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା ହୃଦୟକୁ, 
କାରଣ େସ ରiପାେର �ଜ �ତେର 
ତୁମକୁ 
ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା ହାତକୁ, 
କାରଣ େସ ଛୁଇଁପାେର  
ତମକୁ 
ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା ମନକୁ, 
କାରଣ େସ ମେନ ପକାଇପାେର 
ତମକୁ 
ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା ଶି�ପ�ଶି�କୁ, 
କାରଣ େସ अନୁଭବ କ�ପାେର 
ତମକୁ 
ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା େଦହକୁ, 
କାରଣ େସ अେପ�ା କ�ପାେର  
ତୁମକୁ 
ଆi େମାର ଇଷ�ାକେର 
େମା ଆiକୁ, 
କାରଣ େସ େଦiପାେର�  
ତୁମକୁ 

ଆiେମାର ଇଷ�'ାକେରଆiେମାର ଇଷ�'ାକେରଆiେମାର ଇଷ�'ାକେରଆiେମାର ଇଷ�'ାକେର    

େସ{ହପ�M 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ମଁୁ 
ବ� ାହK ଣ, !�, ପ�ିତ 
ମଁୁ 
ବ�ହK ା- ବଂଶଜ 
!ଶ�ବା अଂଶଜ 
ମଁୁ 
େଗାଟିଏ ନ� 
�ତ�  ଓ ଚ�ତ�  
େମା ପ�ଚୟ 
ମଁୁ 
�ବଣ 
େତ� ତୟା ଯୁଗର 
 
ମଁୁ  
ମାନୁ~ 
ମଁୁ 
େକ� ାଧୀ, ପାପୀ, କପଟୀ 
ଦୂ�eରୀ, अହ-ାରୀ 
ପ�ବଳ ପ�ତାପୀ 
 
ଭୟ-ର ରୂପ 
!କଟାଳ ହସ 
ପୁ�ିଭୂତ 
େମା �ତେର 
 
େଗାଟିଏ ରଣହୁ-ାେର 
କ�ାଇପେଡ଼ 

େମା ପ�ଶ{ େମା ପ�ଶ{ େମା ପ�ଶ{ େମା ପ�ଶ{ ((((�ବଣ�ବଣ�ବଣ�ବଣ))))    

अDତ ସାବତ 



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 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

92 

ସ�ଗ�, ମ �̀', ପାତାଳ 
େଦାହ�ଇ େଦଇପାେର 
ମନ ଆତK ା, �ଣୀ ହଂସପୁର 
ଏ ସା� ସଂସାର, 
�ଣକେର 
M�ିେଦଇପାେର 
େକେତ େକେତ ମନର ମିନାର 
ମୁହୂ �̀େକ 
ଜାJ େପାଡ଼ିେଦଇପାେର 
କାହାର ସୁବ�� ସକାଳ 
 
f�  
ଆD େମାର 
ପ�ଚୟ ଓ ପ��ି
 
ବଦJ ଯାଇ~ 
 
ମଁୁ ଜାଣି� 
େମା କମ� 
अବା zୟ
ର �ୟମ 
अଥବା 
େମା  
ପ�ାରÝ f ପ�ାୟ¡ିତ �ଗି 
ଆD େମାେତ ଜାJବାକୁ ଚଳଚ�ଳ 
ସହସ� ସହସ� 
ହାତ ଓ ହ
ଆର 
 
େସଇ େତ� ତୟା ଯୁଗରୁ  
ଆD ପଯ�'�  
ମଁୁ େକବଳ  
अପହରଣର େଦାଷେର େଦାଷୀ 
f� େସ� ସମୟରୁ 



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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ଆD ପଯ�'� 
ବµ ହରଣ ଓ ଆହୁ�  
अେନକ ଧ �̀ବ' େଦାଷେର  
େଦାଷୀମାେନ  
ବ�ି ehଛl  
ଆଉ  
େସ� ମ�ଶା, ଦୁଃଶାସନ ମାେନ ହ[  
େମାେତ ଜଳାଇବାପାଇଁ  
ଉଦ'ତ େହଉଛl 
 
େହେଲ େସdପାଇଁ  
େମାର ଦୁଃଖନାହ[ 
f� 
ଆସାମୀର େଶଷ ଇsାପ� 
େକବଳ ଥରୁଟିଏ, େମାେତ ଜଳାଇବା ପୁବ�ରୁ 
େମାେତ େମା ପ�ଶ{ର  
ଉ`ର େଦଇHअ 
 
ଆD ଏ
f ମିନI େମାର 
େମାେତ ଜଳାଇବା ପବୂ�ରୁ 
ଥରୁଟିଏ �ଜକୁ ପରi�अ 
ଆଉ ପeର 
ତୁେମ କଣ ? 
ଆD �ଜକୁ ବଦJପା�ଛ ? 
ତୁେମ କଣ 
ପ�ଭୂ ଶ�ୀ�ମ- ଚ�ତ�  
�ଜ �ତେର ରiପା�ଛ? 
ତୁେମ କଣ 
ତା- ପ� ମଣିଷଟିଏ 
େହାଇପା�ଛ ? 
ତୁେମ କଣ 



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� କ�ବା ଆଗରୁ 
େକ� ମାଗିବା ଆଗରୁ 
अନ'ର ଇsା ଓ ଆଦଶ� 
ପାଇଁ �ଜର ସବ�ସ� 
ତ'ାଗ କ�ପା�ଛ ? 
ତୁେମ କଣ 
�ଜ �ତରର 
ଇଷ�ା, େ�ଷ, ସ�ାଥ�, େ�କ 
େମାହ ମାୟା 
ସବୁf~ �ଡ଼ି େଦଇପା�ଛ ? 
 
ଆDର ସମାଜେର 
ମଯ�'ାଦାପୁରୁେଷା`ମ �ମ- ପ� 
ମଣିଷଟିଏ 
େହାଇପା�ଛ ? 
 
ଯH ନା... 
େତେବ �କ୍ କାର 
ତୁମ ପୁରୁଷତ� କୁ 
!ନା अ�କାରେର 
!ନା େଯାଗ'ତାେର 
ହଜାର ହଜାର 
େ�କ- ଗହଣେର 
େମାେତ ବା�ି 
ବାରgାର, ବାରgାର 
ଏପ� ଜଳାଇବା 
କଣ ସମୀଚୀନ ? 
 
ଆଉ ଯH  
ହଁ.... 
େତେବ अ!ଳେg 



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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ଜଳାଇ Hअ େମାେତ 
�ଗିଯାଉ �ଆଁ 
େମା କାୟା ଓ �ୟାେର 
େମା �ତ�  ଓ ଚ�ତ� େର 
 
ଆଉ ମଁୁ ! 
ସଦାସବ�ଦା ପ��ୁତ अ~ 
ଏପ� Mବେର 
ପ�ଭୂ ଶ�ୀ�ମ- ହାତେର 
ଜJବାକୁ 
େକେବ ଠୁଁ 
େକଉଁ अନାH କାଳରୁ 
 
ଆଉ  
େମା ପାଉଁଶତଳୁ 
ଆD ଜନK  �अ� 
ଶତ ଶତ 
�ମ, ଲ�Kଣ ଓ !ଭୀଷଣ 
ଆଗାମୀ କାh ପାଇଁ 
ଆD 
ଏ
f ହ[ େହଉ 
େମାର  
ସ୍�ପ{ ଓ ଜଣାଣ 
େସ� 
ପ�ଭୂ ଶ�ୀ �ମ- 
ଚରଣା!�େର 
 
ବ�ହK ପୁର 
 



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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ଉ`ର ନ ପାଇ� ଯାଏ ତମର ପି� କରୁd! 

ପ�ଶ{ ନ ପe�� ଯାଏ ତମ ବାଟ ଓଗାଳୁd! 

ତେମ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ, େମା ଠୁ ଫିଟି ପା�ବ� 

େକେବ ପାଲଟି! अIତ, େକେବ ଭ!ଷ'ତ ରଚୁd! 

 

ସା�{o ନ ପାଇ� ଯାଏ ତମକୁ ମନ ପକାଉd! 

ତମଠୁଁ अଲଗା ନ େହବା ଯାଏ ତମକୁ ଭୁଲୁd! 

ତେମ କୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ, େମା’ଠୁ ଫିଟି ପା�ବ� 

େକେବ ପ�ୀ
ର ଗଜଲ ଗାଉd!, େକେବ ପ�ୀ
 େଖାଜୁd! 

 

ସ�ୂ��ତା ନ ଆସି� ଯାଏ ପ�ୂ�ତାର ସଂପକ� େତାଳୁd! 

अସଂପ�ୂ�ତା ନ ଗ� ଯାଏ, ସK §
ର ଦୁଆର M�ୁd! 

ତେମ କୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ, େମା’ଠୁ ଫିଟି ପା�ବ� 

େକେବ େନଉ େନଉ େଦଇେଦ!, େକେବ େଦଉ େଦଉ େନଇଯି! 

 

େମାହମୁ� ନ େହବାଯାଏ, ତମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧ�! 

େମାହମୁ� େହବାଯାଏ, �ଜକୁ ଏକାେ� ସାଇ
! 

ତୁେମ କୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ, େମା’ଠୁ ଫିଟି ପା�ବ� 

େକେବ ବ�ୁ ବ�ୁ ମ�ଯି!, େକେବ ମ�ବାପାଇଁ ବ�ିଯି! 
ସ�ାଦକ, ଗ�ାମ କ!ତାଘର 

ବ�ହK ପୁର 

ତେମ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअତେମ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअତେମ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअତେମ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ ଯାअ    

Mଗିରଥୀ େବେହ� 
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(!ଶ�କ! ରF��ନାଥ ଠାକୁର- �ୁଦ� ଗ¬ର ମମ�ାନୁବାଦ ) 

     ଆiକୁ ଭଲ Hଶୁ ନdବା �କାରୁଣୀଟି ସବୁHେନ ମ�ିର ଦୁଆର ପାଖେର 

ସକାଳୁ ଠିଆ ହୁଏ ଆଶା ବାଡ଼ିଟିଏ ଧ� ମ�ିରରୁ ଭଗବାନ- ଦଶ�ନ ସା� 

ଆସୁdବା ଶ��ାଳୁମାନ- ଆଗେର ପଣତ କା� ପେତଇ କୁେହ, “अ�ୁଣୀକୁ 

ଦୟା ଟିେକ ହଉ ବାବା, ପ�ଭୁ ମ�ଳ କ�େବ” ଭଗବାନ- ସମୀପକୁ 

ଆସିdବା େ�କ ମାନ- ମନେର କରୁଣା  Mବ ଆେପ ଆେପ ଆସିଥାଏ, େସ 

ଜାେଣ अେନକ େ�କ ତା ପଣତେର f~ ପଇସା Hअl ଆଉ େକେତେବେଳ 

େକମି
 µୀ େ�କମାେନ f~ eଉଳ ବା ଫଳ ମo Hअl େକ� f~ 

େଦେଲ अ�ୁଣୀ େସମାନ-ର ମ�ଳ କାମନା କେର େକ� ନ େଦେଲ ! 

େସ ମନ ଦୁଃଖ କେର� ସକାଳ ପହରୁ େସମି
 ଠିଆ େହଇ अ�ୁଣୀ ସ� 

ନଇଁବା ଆଗରୁ अ�ୁଣୀ ମ�ିର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କ� ବଡ଼ ଭ�ିସହ ଭଗବାନ-ୁ 

ପ�ଣାମ କ� ଧନ'ବାଦ Hଏ ଆଉ ସହରର अନ' ପଟେର dବା ତା କୁଡ଼ିଆ କୁ 

ଆଶାବାଡ଼ି ଠକ ଠକ କ� eେଲ କୁଡ଼ିଆେର ପହ�ି ଫଳ ମୁଳ f ଆଉ f~ 

ଖାଦ' ମିJdେଲ ଖାଇ େଦଇ େଶାଇଯାଏ ନେହେଲ eଉଳ f~ ପଖାଳ କ� 

ଖାଏ 

 ଏମି
 କ� अ�ୁଣୀର Hନ ଗଡୁଥାଏ Hେନ େଦଖାଗ� େଯ अ�ୁଣୀ 

େଗାେଟ ସାନ ଛୁଆକୁ ଆଣି ରi~ େସ ଛୁଆଟିର ଖୁବ ଯତ{  େନଉ~ ପାଖ 

ପଡ଼ିଶା ଏହା ନଜର କ�dେଲ ମo େକ� अ�ୁଣୀକୁ ପe� ନାହାl ଛୁଆଟି 

କାହାର ଏେତ ବଡ଼ ମହାନଗରୀେର ସମେ� �ଜ �ଜ ସମସ'ା, �ଜ କାମ 

େନଇ ବ'� କାହାର ସମୟ अ~ अ� �କାରୁଣୀର କଥା ବୁଝିବାକୁ ?  

 ଏେବ अ�ୁଣୀ ବଡ଼ ସକାଳୁ ଉେଠ, ପି�ଟିର ସବୁ ଯତ{  �ଏ ତା ପାଇଁ 

Hନ ସା� ଖାଇବା ପାଇଁ 
ଆ� କ� ରiHଏ ବଜାରରୁ fଣି ଆଣିdବା 

अ� �କାରୁଣୀअ� �କାରୁଣୀअ� �କାରୁଣୀअ� �କାରୁଣୀ    

अoାପକ ସୁଶା� ପୁେ��ତ 
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ଶ�ା େଖଳଣା ମo ପି�ଟି ପାଖେର ରେଖ ତାକୁ ଖୁବ େସ{ହ କ� ଆଉ କୁଡ଼ିଆର  ତାଟି କବାଟ 

ଆଉେଜଇ େଦଇ ମ�ିରକୁ ବାହା� ଯାଏ ଗ� େବେଳ ପଡ଼ିଶାଘେର dବା ବୁଢ଼ୀକୁ ! କ� 

ଯାଇଥାଏ ଥେର ଥେର େଦi ଆସୁdବାକୁ ଏେବ अ�ୁଣୀ ମ�ିରେର �କ ମାଗି ସା� ଆସି� 

େବେଳ ��ାେର ! େ�କ-ୁ େନହୁ� ହୁଏ f� ��ାେର ଯାଉdବା ଖୁବ କମ େ�କ ତାକୁ 

ପଇସା Hअl େକ� େକ� !ର� େହଇ ଦୁଇପଦ ଗାJ ! ଶୁଣାl f� अ�ୁଣୀ f~ ! 

ମନ କ� କେର� ତଥାପି େଫ�� ��ାେର अ�ୁଣୀକୁ f~ ପଇସା �¡ୟ ମିେଳ ଏେବ 

अ�ୁଣୀ ତାର ଆଉ ପି�ଟିର ଖାଇବା ଆଉ अନ' ଖରଚ ପେର ବଳୁdବା ପଇସାକୁ ଘର 

େକାଣେର ଗାତେଟ କ� େସଇଠି ମାଠିଆେଟ େପା
 େଦଇଥାଏ, େସଇdେର ରେଖ ଓ ଉପେର 

f~ ଢା-ି େଦଉଥାଏ ପି�ଟି �ୁଲ ଯିବା ବୟସ େହ�ରୁ ତାକୁ ପାଖ eଟଶାଳୀେର ! େଦଇ 

େଦ� ଖୁବ ଯତ{  �ଏ अ�ୁଣୀ ପି�ଟିର ପି�ଟି ! ସ�'ାେର अ�ୁଣୀ େଫ�େଲ ମଁା, ମଁା ଡାf 

ତାକୁ କୁେ�ଇ ପକାଏ ଓ ବହୁତ େଗଲ ହୁଏ   

 Hେନ अ�ୁଣୀ େଦi� ତା ପଇସା ରଖୁdବା ମାଠିଆଟି ପୁ� େହଇଗ�ଣି ତାକୁ ଡର 

ମାଡ଼ି� କାେଳ େକ� େeର ଆସି ତାକୁ େନଇଯିବ ତାର ଏେତ Hନରୁ ରidବା ସ�`ି 

ଟିକକ ehଯିବ େସ ସବୁ ପଇସାକୁ ଧ� େସ अ�ଳେର dବା େସଠ- ପାଖକୁ ଗ� ତା-ୁ 

େନହୁ� େହଇ କ�� ତା ପଇସା ସବୁ ��ପଦେର ତା ନଁାେର ରiେଦଇ dବାକୁ େସଠ 

!ର� େହଇ ତା ନଁା ପe�େଲ ଆଉ ମୁନସୀକୁ ଡାf ପଇସା ସବୁ ଗଣିf ରiେଦବାକୁ 

କ�େଲ अ�ୁଣୀ ଶାlେର �ଶ�ାସ େନଇ େଫ�� 

 ଏମି
 अେନକ Hନ eh� ପେର Hେନ ସ�'ାେର अ�ୁଣୀ େଫ� େଦi� ପି�ଟା 

ଜ� ରେର ପଡ଼ି~ ଝଡ଼ାଫୁ-ା ଠୁ ଆର� କ� ତୁଟୁକା, ଜଡ଼ିବୁ+ି ଔଷଧ େଦେଲ ! ୩, ୪ Hନ 

ଯାଏ ଜ� ର �ଡ଼ି�� Hନକୁ Hନ ପି�ଟିର अବ�ା ଖ�ପ େହବାେର �ଗି� ପେଡ଼ାଶୀ ବୁଢ଼ୀ 

ଆସି କ�� ତାକୁ ଡା�ର ପାଖକୁ େନଇ ଯା ଡା�ରୀ ଔଷଧ ଖାଇେଲ ଭଲ େହଇଯିବ  

 ଆର Hନ ସକାେଳ ବୁଢ଼ୀ େସଠ ପାଖକୁ ଗ� ତା ପଇସାରୁ f~ ଆଣିବାକୁ େସଠ 

ତାକୁ େଦi ନ ��{� ପ� କେଲ େସ ତା ପଇସାରୁ f~ େଦବାକୁ କ�ବାରୁ କ�େଲ, “ତୁ 

fଏ? f ପଇସା? ମଁୁ ତ ତେତ େକେବ େଦi�” ବୁଢ଼ୀ ଚମf ପଡ଼ି କା� କା� େହଇ ପୁଣି 

ଆଗର କଥା କ�� ମୁନସୀ ସବୁ ପଇସା ଗଣି ଖାତାେର ତା ନଁା େଲidବା କ�� େସଠ 
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ମୁନସୀକୁ ଡକାଇେଲ ଆଉ ପe�େଲ, “ଖାତା େଦଖ ବୁଢ଼ୀଟା ନଁା େର ପଇସା अ~ f?” 

ମୁନସୀ ଖାତାଟିଏ ଓଲେଟଇ େଦi କ��, “ବୁଢ଼ୀ ନଁା ହ[ ତ ଖାତାେର ନାହ[ େସ f~ ପଇସା 

େଦଇ ନ d�” 

 अ�ୁଣୀ ମୁ�େର ବଜ�  ପଡ଼ି� ପ� �ଗି� ପୁଣି େନହୁ� େହଇ କ��,  “େମା ପଇସା 

ନ େହେଲ ନାଇ f~ ଟ-ା ଉଧାରୀ େହେଲ Hअ� ଡା�ର େଦେଖଇ ଔଷଧ ନ ଆଣିେଲ 

େମା ପି� ତ ମ�ଯିବ େଯ” େସଠ f� ତା କଥା f~ ଶୁଣିେଲଣି ଆଉ eକର ଲେଗଇ ତାକୁ 

��ାରୁ ବାହାର କ�େଦେଲ अ�ୁଣୀ ହତାଶ େହଇ ଘର ବାଟେର ବହୁତ ସମୟ ବସି କା�ି� 

ଆଉ �ରୂପାୟ େହଇ ଘରକୁ େଫ��     

 ପରHନ ସକାଳୁ अ�ୁଣୀ ପୁଣି େସଠ ଘରକୁ ଗ� େହେଲ ଦରୁଆନ ତାକୁ ବାହାରୁ 

ତଡ଼ି େଦ� େସଠ ଝରକାରୁ େଦiେଲ େକୗତୁହଳବଶତଃ େସ ବୁଢ଼ୀର କୁଡ଼ିଆ େଖାD 

ପହ�ିେଲ କୁଡ଼ିଆ �ତେର ପହ�ି ପି�ଟିକୁ େଦiବା ମାେତ�  ଆଚମି�ତ େହଇଗେଲ ୧୦ 

ବଷ�ର ପି�ଟିର େଚେହ� ଠିକ ତା-ପ� d� ହାତେର dବା କଳାଜାଇ ! ଠିକ େସଇ 

ଜାଗାେର d�, େଯପ� ତା-ର ଏକ ମାତ�  ପୁତ�  ସ�ାନ ସାତ ବଷ� ଆଗରୁ େମଳାେର ହD 

ଯାଇd� େସ ବହୁତ େଖାଜାେଖାD କ�dେଲ ! ତାକୁ ଆଉ ପାଇ ନ dେଲ �ଜ ପୁअକୁ 

��{ େସ अ�ୁଣୀକୁ କ�େଲ, “ଏଇଟା ତ େମା ପୁअ ସାତ ବଷ� ଆଗରୁ ହD ଯାଇd� ମଁୁ 

ତାକୁ ଏେବ େନ! ଆଉ ଘେର ଭଲ ଡା�ର େଦେଖଇ ତାକୁ ଭଲ କ�!” 

 अ�ୁଣୀ େଯେତ କ�ା କଟା କେଲ ! େସଠ ଶୁଣିେଲ� ଆଉ େଜାର କ� ପି�ଟିକୁ 

ଉେଠଇ ଆଣି ତା- େଘାଡ଼ା ଗାଡ଼ିେର ଘରକୁ େନଇ ଆସିେଲ अ�ୁଣୀ େବe� M� ମନ 

ଦୁଃଖେର କା�ି କା�ି ର�� 

 େସଠ ପି�କୁ ଘରକୁ ଆଣି ଡା�ର ଡେକଇେଲ ପି�ଟିର େହାସ ନ d� ଡା�ର 

ଆସି f~ ଔଷଧ େଦେଲ ଆରHନ ସକାେଳ ପି�ଟିର େହାସ ଆସିବା ମାେତ�  େସ ମଁା ମଁା 

ଡାକ �ଡ଼ି� ଯିଏ େଯେତ ଆଉ କ�େଲ ! ତାର କା� େବାବାJ ବ� େହ�� େସ ପୁଣି 

େବେହାଶ େହଇଗ� ଡା�ର ଆସି େଯେତ େଚ�ା କେଲ ! ପି�ର େଦହ ଆହୁ� ଆହୁ� 

ଖ�ପ ଆଡ଼କୁ ଗ� ଯିଏ ଯାହା େଦେଲ ! ଛୁଇଁ�� େସଠ ��ାେର ପଡ଼ିଗେଲ ଓ େଘାଡ଼ା 

ଗାଡ଼ି େନଇ अ�ୁଣୀର କୁଡ଼ିଆେର ପହ�ିେଲ େସେତେବଳକୁ अ�ୁଣୀ ! ନ ଖାଇ ନ ପିଇ 
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ବହୁତ େବମାର ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଉଠିବାକୁ ବଳ ନ ଥାଏ େସଠ ବୁଢ଼ୀପାଖେର ପହ�ି କ�େଲ, 

“ତମ ପୁअ ତମକୁ ଝୁ� f~ ଖାଉ� f ଔଷଧ େନଉ� େସ ମ�ବା अବ�ାେର ଆସିଗ�ଣି 

ତେମ eଲ ତମକୁ େଦiେଲ େସ ଭଲ େହବ” 

 अ�ୁଣୀ କ��, “ବାବୁ ତାକୁ ମ�ବାକୁ Hअ, ମଁୁ ! ତ ଏଠି ମ�ଯି! ଆର ପା�େର 

ଆମ ଦୁହ[- େଭଟ େହବ େସେତେବେଳ ମୁ ତାର ବହୁତ ଯତ{  େନ! ଓ େସ ଖୁସି େର 

ର�ବ” 

 େସଠ ଏ କଥା ଶୁଣି ହତବ� େହାଇଗେଲ େସ अ�ୁଣୀର େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ି କ�େଲ, 

“େମାର अପ�ଧ େହାଇ~ ତେମ ତାର ମଁା �ଜର ମଁା ନ େହେଲ ! ତାକୁ ମା’ର ମମତା 

େଦଇ ପାJଛ ତମ ମଁା ର ମମତା କଣ ତାକୁ ମା�ବାକୁ eହ[ବ f ?” 

 अ�ୁଣୀ ��ାେର ପଡ଼ିଗ� ତା’ର ମଁା ହୃଦୟ ତରJ ଗ� େସ ଉଠିପଡ଼ି େସଠ- 

ସେ� େଘାଡ଼ା ଗାଡ଼ିେର ତା- ଘରକୁ ଗ� ପି�ର ଖଟେର ତା ମୁ�କୁ େକାଳେର ଧ� 

େସ{ହେର ହାତ ବୁ�ଇ ତାକୁ େଗଲ କ� ପି�ଟି ଆi େଖାh ତା ମା’କୁ େଦi ଖୁସିେର 

କୁେÞଇ ଧ�� अ�ୁଣୀ ତା ପାେଖ ପାେଖ Hନ �
 ର� ତାର େସବା କ� ପେର ପି�ଟି 

�େର �େର ଠିକ େହବାକୁ �ଗି� ମାସକ ପେର ପି�ଟି ପୁ� ଠିକ େହାଇଗ� ପି�ଟି ! 

�େର �େର େସଠ ଆଉ ତା- ପତ{ ୀ-ୁ ଆପେଣଇ େନ� ପ� କ� େହେଲ अ�ୁଣୀକୁ ହ[ ମଁା 

େବାh ଡାେକ ଆଉ ତାକୁ �େଡ଼ ନାହ[ ମୁହୂେ �̀ !  

 େସଠ अ�ୁଣୀକୁ େସଇଠି �ାୟୀ Mବେର ର�ଯିବାକୁ କ�େଲ अ�ୁଣୀ ପାଇଁ େକାଠରୀ 

ଆଉ ସବୁ ସୁ!ଧା କ�େଦବାକୁ କ�େଲ f� अ�ୁଣୀ ମନା କ� କ��, “େମା �ାନ େସଇ 

ଭଗବାନ- ମ�ିର ଦୁଆର ଆଗେର ମଁୁ େମା କୁଡ଼ିଆକୁ େଫ� ଯାଉ~ ତେମ ତମର ପୁअକୁ 

ପାଇଲ ତୁମ ପାେଖ ର�େଲ େସ ସବୁ ସୁ!ଧା ପାଇବ ତାକୁ ସୁଖେର ରଖ” େସଠ ଆଉ 

ବାo କ� ପା�େଲ� େସ େଗାେଟ ବଡ଼ ଥJେର ଟ-ା ଆଣି अ�ୁଣୀ ହାତେର େଦବାକୁ ଯାଇ 

କ�େଲ, “ମଁୁ अପ�ଧୀ, ତମ ଟ-ା େ�ଭେର େନଇଯିବାକୁ ବସିdh େମା ପୁअକୁ ଏେତ 

ଯତ{ େର ରidବାରୁ ମଁୁ ସବୁHନ ପାଇଁ ଋଣୀ ର�!  େମାେତ �ମା  କ�େଦବ”  

 अ�ୁଣୀ f� ହାତ ଉେଠଇ କ��, “େସଇ ଟ-ା ତ େମା ପୁअ ପାଇଁ ହ[ ରidh, େସ 

ଏେବ ତମ ପାଖେର ର�ବ ଟ-ା ତା ପାଇଁ ରଖ େମାର ଟ-ା କଣ େହବ ଭଗବାନ 
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अଛl େପଟକୁ ଗ�ାଏ ମିJଯିବ” ଏ
f କ� ବୁଢ଼ୀ ଆଶାବାଡ଼ିଟା ଧ� ��ା ଆଡ଼କୁ 

eh� ଆଉ ପଛକୁ ଥେର अେନଇ� ନାହ[ େତେବ ତା अ¬ अ¬ Hଶୁdବା ଦୁଇ ଆiରୁ 

अନବରତ ଗଡ଼ି ଯାଉd� ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ     

 

अoାପକ ସୁଶା� ପୁେ��ତ 

अବସରପ�ା� अo�, 

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମହା!ଦ'ାଳୟ, 

ସgଲପୁର  



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 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

102 

 

 ଆD ଯାଏଁ େହାଇdବା ୩୦ଟି अh�ିକ ( ଗ�ୀଷKକାଳୀନ) େର Mରତ 
ସମୁଦାୟ ୨୬ ଟି ପଦକ D
 ପା�~ ଯାହା ମoରୁ େକବଳ ହfେର ୮ ଟି ସ��� , 
୧ ଟି େରୗପ' ଓ ୨ ଟି କାଂସ' ପଦକ अ�ଭ�ୁ � ୧୯୨୮ अh�ିକରୁ ୧୯୭୨ 
ଯାଏଁ ହfେର Mରତର ସ�ୂ�� ଆ�ପତ' ରid� f� ୧୯୭୬େର ହfେର 
େକୗଣସି ପଦକ ପାଇ ପା� ନ d� ଯHଓ ୧୯୮୦ ମେ�ା अh�ିକେର 
Mରତ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସ��� ପଦକ ପାଇ�, ତା ପରଠୁ ଆDଯାଏଁ 
ହfେର େକୗଣସି ପଦକ ପାଇନାହ[ ଓ ହfେର MରIୟ ଆ�ପତ' ସମା�  
େହଇଗ� େବାh କୁହା ଯାଇପାେର େତେବ ୧୯୦୦ ମସିହାେର ନମ�ାନ 
ପ�ୀତeଡ� ପାଇdବା ବ'�ିଗତ ପଦକ ଛଡ଼ା ୧୯୪୮ ଯାଏ େକ� ଆଉ 
ବ'�ିଗତ ପଦକ ପାଇ ପା� ନ dେଲ, ୧୯୫୨ େହଲସି-ିେର େହାଇdବା 
अh�ିକେର େକଶବ ଯାଦବ ମଲyଯୁ�େର କାଂସ' ପଦକ ପାଇବା ଯାଏ  

 ପ�ଥମ କ� ୧୯୦୦ ମସିହା ପ'ା�ସ अh�ିକେର Mରତ Mଗ 
େନଇd� ମାତ�  ଜେଣ ଆଥେଲଟ-ୁ େନଇ ନମ�ାନ ପ�ୀତeଡ� ( Norman 
Pritchard ) ଯHଓ ମଳୂ MରIୟ ନ dେଲ, େସ !�ଟିଶ ଶାସନ अମଳେର 
Mରତ େଦଶ ତରଫରୁ अh�ିକେର Mଗ େନଇ ଏଥେଲଟିକେର ଦୁଇଟି 
େରୗପ' ପଦକ ପାଇdେଲ ୧୯୫୨ ପେର ୧୯୯୬ ଆଟ�tା अh�ିକେର 
େଟ�ସ େଖଳାJ hଏ�ର େପସ୍ କାଂସ' ପଦକ ପାଇdେଲ ୨୦୦୦ 
ମସିହାେର ସିଡ଼z अh�ିକେର Mେ�େ`ାଳନେର କ��ମ୍  ମାେଲଶ�ରୀ କାଂସ' 
ପଦକ D
dେଲ ଏେଥନ୍ସ अh�ିକେର �ଇଫଲ ସୁଟି�େର �ଜ'ବ��ନ 
�େଠାର ଏକ ମାତ�  ପଦକ !େଜତା Mବେର େରୗପ' ପଦକ ପ�ା� 
େହଇdେଲ  

 ପ�ଥମ ବ'�ିଗତ ସ�ଣ� (ବତ�ମାନ ସୁ�ା ଏକମାତ� ) ପଦକ ଆଣିବାର 

अh�ିକେର Mରତअh�ିକେର Mରତअh�ିକେର Mରତअh�ିକେର Mରତ    

अoାପକ ସୁଶା� ପୁେ��ତ 
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ସ�ାନର अ�କାରୀ େହେଲ अ�ନବ !�� ା େସ ୨୦୦୮େର େବDଂ अh�ିକେର ପି�ଲ 
ସୁଟି�େର ସ��� ପଦକ ପାଇେଲ େସ� अh�ିକେର ଆଉ ୨ ଜଣ MରIୟ, !େଜ�ର ସିଂ 
ମୁ�ି ଯୁ� ଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମଲy  ଯୁ�େର କାଂସ' ପଦକ ହାସଲ କ�dେଲ ୨୦୧୨ 
अh�ିକେର MରIୟ ମାେନ ଆD ଯାଏ Mଗ େନଇdବା ସବୁ अh�ିକରୁ ସବ�ା�କ ସଂଖ'ାର 
ପଦକ ପାଇdେଲ ଲ�ନେର େହାଇdବା ଏ� अh�ିକେର ଗଗନ ନାର� ଓ !ଜୟ କୁମାର 
ସୁଟି�େର ଯଥା କ� େମ କାଂସ' ଓ େରୗପ' ପଦକ ପାଇdବା େବେଳ ସାଇନା େନହ୍ ବାଲ 
ବ'ାଡ଼ମିtନେର କାଂସ', ସୁଶୀଲ କୁମାର କୁ�ିେର େରୗପ', ମା�କମ ମ�ଳା ମୁ�ିଯୁ�େର 
କାଂସ' ଓ େଯାେଗଶ�ର ଦ` ମଲyଯୁ�େର କାଂସ' ପଦକ ପାଇ ସମୁଦାୟ ୬ ଟି ପଦକ 
Mରତପାଇଁ ଆଣିdେଲ  

 ବ� ାDଲର �ଓ ସହରେର େହାଇdବା ଚJତ अh�ିକ ବ �̀ମାନ ସମା� େହାଇdବା 
େବେଳ ୧୧୮ ଜଣିଆ MରIୟ ଦଳ େକବଳ ଦୁଇଟି ପଦକ ପଦକ ପାଇ~ ସା�ୀ ମhକ 
ମ�ଳା ମଲyଯୁ�େର ଏବଂ ପି � ସି�ୁ ବ'ାଡ଼ମିtନେର ତାହା ପାଇ ସା�ଛl  

 େତେବ ପି � ସି�ୁ ମ�ଳା ବ'ାଡ଼ମିtନର ଫାଇନାଲକୁ ପହ�ି କଡ଼ା ମୁକା!� କ� 
ମo ହା� ଯାଇdେଲ ଓ େରୗପ' ପଦକ ପ�ା� େହେଲ अବଶ' अlମ Hନେର ମଲyଯୁ�େର 
ପଦକ ମିJବାର ସ�ାବନାକୁ ସମେ� अେପ�ା କ�dବା େବେଳ ତାହା ସ�ବ େହାଇପା�� 
ନାହ[ େଯଉଁ Mରତେର ଝିअ କନ'ାକୁ ବ�ିବାକୁ େଦବାକୁ अହରହ ଜନମତ eh~, େସଇ 
Mରତେର ଆD େକବଳ ୨ ଜଣ ଝିअ ହ[ ପଦକ D
 େଦଶର ସ�ାନକୁ ବଜାୟ ରiେଲ 
ନେହେଲ ୧୧୮ ଜଣିଆ MରIୟ ଦଳ ଖାh ହାତେର �ଓ अh�ିକରୁ େଫ� ଥାଆ�ା  

 अବସର ପ�ା� अo�,  

 ସgଲପୁର  



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 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

104 

 

 ପୁରୀ ଯିବାେବେଳ ମନେର Mବନା, ବହୁତ Hନ େହବ ଜଗନ{ ାଥ-ୁ 
େଦi� ରଥ େବେଳ ମo ଆସିପା�h� ଆD େଯମି
 େହଉ ଜଗନ{ ାଥ-ୁ 
େଦiକ� ଆସି! ମନ କଥା ମନେର ଥାଏ M!h କାh ତ �ଳାଦ� ୀ !େଜ 
ସ�~, ଆD �¡ୟ ମ�ିର ଫା-ା dବ େହେଲ ବଡ଼େଦଉଳ �ତେର ପଶି 
ମୁ� ଘୁ�ଗ� ବାପେର ବାପ f �ଡ଼! ��ଆ �ଗୁଥାଏ େସdେର ପୁଣି 
�ନ{  �ନ{  ବୟସର ପ�ାମାେନ fଏ କହୁଛl HH ଏସୁନ୍, ଏଇ Hେଗ 
ଏସୁନ୍, ଆମି ଆପନାେକ �ଏଯାେବା ଯାତ� ୀ- Mଷାେର କ�େଲ ସିନା H 
ପଇସା ମିJବ! ଏଇ ମାନସିକତା f� अନ' େକୗଣସି �ଜ'େର େଦiବାକୁ 
ମିେଳନାହ[ ଏ� ସମୟେର fଏ ପୁଣି ହାତଧ� ଟାଣି େନଇଛl ଆସୁନାହାl 
େମଡ଼ମ୍, ଜଗନ{ ାଥ-ୁ େMଗ ଲଗାଇେବ? ଏପେଟ ଆସ� ମେନ ମେନ 
!ର� େହେଲ ସୁ�ା ଚୁପeପ ehଥାଏ ଗରୁଡ଼ �� ପାଖେର ! ପ�ବଳ 
େଠ�େପ� ଜଗନ{ ାଥ ତ Hଶୁନାହାl ଚତୁ��ାମ ୂ̀ £-ୁ ଦଶ�ନ କ�ବାର 
ଦୁବ�ାର अ�ଳାଷା dେଲ ସୁ�ା ଜଗାକୁ େଦiବାର େ�ଭ �ଆ� f� 
Hଶୁଛl େକଉଁଠି ? ସମୟ ସ�'ା ପା�ଟା ଗରୁଡ଼ �� ପଛେର େଗାଇଠି 
େଟf ବୁଢ଼ା ଆ�ୁଠି ଟିପେର ଠିଆ େହାଇ ଜଗାର ମୁହଁଟିେକ େଦiବାପାଇଁ 
ଆପ�ାଣ େଚ�ା କ�ବାପେର େଗାଟିଏ ଆi େଦଖାଗ� ଜୟ!ଜୟ �ାରର 
େଗାଟିଏ ପଟ କବାଟ ଟିfଏ ଆଗକୁ eh ଆସିdବାରୁ ଆରପଟ ଆiଟି ଲୁ� 
ଯାଇ~ 

 ଦୁଃଖ �ଗି� ��ା କh, ପୁରୀର େବାହୁ େହାଇ ମo ଶାlେର 
ଜଗନ{ ାଥ-ୁ େଦi େହଉ�? 
�ଶି ବଷ� ତେଳ େଯେତେବେଳ ! ସମସ'ା 
ଆେସ, ଦୁଃଖ �େଗ ବା ପବ�ପବ�ାଣୀେର ଜଗାକୁ େଦiଆସିବାକୁ ମନ ହୁଏ, 
େସେତେବେଳ ସମୟ, Hନ, ମୁହୂ �̀, ସା�, କାହାର ! ଆବଶ'କତା ନd� 
ପାହାlଆ, Hନ Hପ�ହର, ସକାଳ, ସ�'ା, �
 େଯେତେବେଳ େହଉ ପେଛ 

ଶ�ୀଜଗନ{ ାଥ-ର େଗାଟିଏ ଆiଶ�ୀଜଗନ{ ାଥ-ର େଗାଟିଏ ଆiଶ�ୀଜଗନ{ ାଥ-ର େଗାଟିଏ ଆiଶ�ୀଜଗନ{ ାଥ-ର େଗାଟିଏ ଆi    

ଡଃ ମଧୁସିKତା ମିଶ� 
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ଘଡ଼ିଏ ମହାଲ�Kୀ ଆଉ ସତ'ନା�ୟଣ-ୁ ଏକାଠି ଦଶ�ନ କ�ବା ଉେ&ଶ'େର ମ�ିର 
ପ�ା�ଣେର ବସିଗେଲ େଯଉଁ ଶାl ମିଳୁd� ତାହା Mଷାେର अବ��zୟ ଆD ଶ�ୀମ�ିେର 
େବଢ଼ାେର ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହ[ ଆଉ ଜଗନ{ ାଥ- ମ�ିରର ଶ�ିପୁ�ରୁ ଶାl ଆଉ 
ଆଶୀବ�ାଦ େଖାDବାର ପ�ଶ{ ଉଠୁ~ େକଉଁଠି? 

 ଠିକ୍ କଥା 
�ଶି ବଷ� �ତେର ବହୁତ f~ ବଦJ ଯାଇ~ େ�କ ସଂଖ'ା, 
ଗମନାଗମନ, େଯାଗାେଯାଗ, ଗଣମାoମ ସବୁଠି ପ�ବ �̀ନର �ପ ତାହାକୁ ତାଳ େଦଇ 
ପୁରୀେର ଭ�- ଆଗମନ ମo ବୃ�ିପାଇ~ ଏ� ପ�ବ �̀ନ अବଶ' ସକା�ତK କ ନା 
ନକା�ତK କ Mବେର େହାଇ~ ତାହା !eର ସାେପ� ସେବ�ାପ� ଏହାର ପ�ଣ
 
ଜନମାନସକୁ େକେତଦୂର ଓ fପ� ପ�M!ତ କ�~ ତାହା ମo ଗେବଷଣାର !ଷୟ 
େହାଇପାେର 

 ଉପେ�� ପୃ�ଭୂମିର ପ�େପ��ୀେର ଶ�ୀ ଜଗନ{ ାଥ- ¢ଶ� ପ�ସ� अତ'� ¢ଶ�କାତର 
ଓ ସେgଦନଶୀଳ ମେନ ହୁଏ େ�କ କଥା अନୁସାେର ଦାଶିଆ ହାତରୁ ନା�େକଳ (ନଡ଼ିଆ) 
େନବା େବେଳ ଭୁ� ଭ� ବ�ୁ ମହାl-ୁ େMଜନ େଦବା େବେଳ କାହ[ ଜଗନ{ ାଥ-ୁ ¢ଶ� 
କ�dବା କଥା େକ� ��ା କ�ନdେଲ ତ? ଏ� ପ�ସ� େସେତେବେଳ ମo ଉଠାଇ ହୁअ�ା, 
f� େସମି
 f~ େହାଇdବା କଥା ତ କାହ[ ଆେମ େକେବ ଶୁଣିନୁ? ହୁଏତ ଏdପାଇଁ 
େହାଇନdବ େଯ େସ ସବୁ ଘଟଣାେର ଭ�ର ଆ!ଳତା ଆଉ ଭ�ିର ପରମ अବ�ା ତଥା 
ମହାପ�ଭୂ- ମହାତK ' ଭ� ର�d� େହେଲ ଏଠାେର ‘ଜଗନ{ ାଥ-ୁ’ ଏବଂ ‘ଜଗନ{ ାଥ-’ ଶ´ 
�ୟ ମoେର �ି
 ପ�ଣିଧାନେଯାଗ' 

 ଏକ ନାହ[, ଦୁଇ ନାହ[ अେନକ ଓ ବହୁ େକାଟି େକାଟି ଉଦାହରଣ ର�~, ଯାହାf 
ଜଗନ{ ାଥ- େବୖଶି�'କୁ ପ�
ପାଦନ କ�ଥାଏ ବ'�ିଗତ ତଥା ସାମୁ�କ ସବୁ�ରେର 
अନୁଭ!ଗଣ, ଭ�ଗଣ ଜଗନ{ ାଥ- अଦୃଶ' ¢ଶ�ର अନୁଭୂ
 अେ� �େଭଇଛl 

 ସ��
 ଗୁ�ିe ସମୟେର ଜଗନ{ ାଥ-ୁ ¢ଶ� େନଇ �ଜz
କରଣ, ଜଗତଗୁରୁ 
ଶ-�eଯ�' ଓ ଗଜପ
 ମହା�ଜ- ମ�ବ', ସରକାର ଓ ସରକାରୀ अଫିସର ମାନ-ର 
କାଯ�'କଳାପ, ନ'ାୟାଳୟର ହ�େ�ପ, କମିଟି ଗଠନ, ପରଦା अ��ଳେର ଲୁáାୟିତ ର�dବା 
େକାଟି େକାଟି ଟ-ାର କାରବାର, େସବାୟତମାନ-ୁ अଥ� ପ�ଦାନ ଆH ସମ� ପ�ମାପକ 
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ପ�ସ�ଟିକୁ अଯଥା ଜଟିଳତା �ତରକୁ ଟାଣି େନଇ~ ‘ଜଗନ{ ାଥ’ ମାତ�  ଏକ ମ ୂ̀ £ ନୁେହଁ, ଏହା 
ଏକ Mବ, ଯାହା େମା �ତେର, ଆମ �ତେର ତୁମ �ତେର ଓ ସେବ�ାପ� ଜଗନ{ ାଥ !ଶ�ାସୀ 
ସମଗ� !ଶ�ବାସୀ- �ତେର �ର�ନ !ଦ'ମାନ ଏ� ଜଗନ{ ାଥମୟ Mବନା ତା-ୁ अଥ�ାତ 
ଚତୁ��ାମ ୂ̀ £-ୁ ¢ଶ� ପ�ସ� ରୂପକ ସଂ¦��ତା ଓ ¨ନମନ'ତାର ବହୁ ଉ��� େର 

 ପ�
ଥର ଶ�ୀମ�ିରରୁ େଫ�ବା େବେଳ ଉଣା अ�େକ େସଇ ଏକା ପ�କାର अନୁଭୂ
 ଓ 
Mବନା େଫର�ା ପଥେର ସିଂହ�ାର �କଟେର େସ� େଗାଟିଏ ପ�କାର �°`ି ନା ଆଉ 
ନୁେହଁ ଜଗନ{ ାଥ- ପ�ବାରର ସଦସ'ା େହାଇ ଯH ତା-ୁ ଟିେକ ଭଲେର େଦi ପାରୁ�, 
ତା’େହେଲ ଆଉ ଆସି! ବା କାହ[f ? 

 ଆi େଖାh ଜୟ!ଜୟ �ାର ଆଢୁଆଳେର Hଶୁd� ଜଗନ{ ାଥ-ର େଗାଟିଏ ଆi 

 ଆi ବ�କେଲ Hଶୁd� ଜଗନ{ ାଥ-ର ଦୁଇଟି ଆi - �ବ�, zରବ, ସବ�ଦ� �ା, 
ଆକଷ�ଣୀୟ ଚକାେଡ଼ାଳା 

 େମା �ତେର ଚକାଆi 

 

ମାଫ� ତ - ପ�େଫସର ଶ�ୀ�ବାସ ପାଠୀ, 

ମିେଜା�ମ େକ�� ୀୟ !ଶ�!ଦ'ାଳୟ, ଆଇଜଲ୍ - ୭୯୬୦୦୪ 

madhu1691@gmail.com 
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 ଖବର କାଗଜଟା ଧ� ସୁଦଶ�ନ ଆମ ଘେର ବସି~, ମଁୁ ପହ�ି� 
େବଳକୁ ଘେର ପାଦ ନେଦଉଣୁ ଆର� କ� େସ, Mଇନା, ଆD ଏେତ େଡ� 
େହ�େଯ ? ମଁୁ ଆପଣ- अେପ�ା କ�ବସି~ ତା’କୁ eହ[ ପe�h, କଣ 
f~ ଜରୂରୀ କଥା अ~ ? େସ କଣ ସବୁ କ��, ମଁୁ ଭଲକ� ଶୁଣିପା�h 
ନାହ[ େବସିନ୍ ପାଖେର ମୁହଁେର ପାଣିମା� Hନଯାକର ପ�ଶ�ମକୁ 
େଧାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁdh ମଁୁ ମୁହଁ େପା�େପା~ ସା�େଦଇ ଆସିବା 
େବଳକୁ େସ ଯିବାକୁ ବାହା�~ େବାଧହୁଏ େମାର �ରବତା ତାକୁ ପସ� 
େହ�ନାହ[ ହସିେଦଇ କ�h, କହ କଣ େହଇ~ ? େସ ପୁଣି ଆର� କ� 
�ରୀହ ପ�ଶ{ଟିଏ - अ�ିଶଲ' !Mଗର ଡା�ର ଜେଣ କଣ ପ�ସIୂ- 
अେµାପeର କ�ପା�ବ ? ଖବର କାଗଜଟା ତଥାପି ତା ହାତେର d� 
ଖବରଟା ମଁୁ ! ପଢ଼ିdh େସHନ େତଣୁ କ�h - େସ ଯH େବସରକାରୀ 
ଡା�ରଖାନାେର efରୀ କରୁଛl ତ େସମି
 କ�ପା�େବ ନାହ[ େସ ପୁଣି 
ପe��, ତ ଯH ସରକାରୀ େହାଇdେବ ? େଗାଟିଏ ପଦେର କ�h, 
କ�ପାରl Hନ ସା�ର ପ�ଶ�ମରୁ ମୁ�ିପାଇବା ପାଇଁ ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ 
ସୁଦଶ�ନର ଏ ସବୁ ପ�ଶ{ େମାେତ ବ'
ବ'� କ� ପକାଉd� 

 ସୁଦଶ�ନ f~ ��ା କ� କ�� - େକମି
 ? ତା’େହେଲ ଏମ୍ !!ଏସ୍  
ଡା�ରମାେନ କଣ କରl ? ମଁୁ ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଯାଉ ଯାଉ କ�h, େସମାେନ 
f~ କରl ନାହ[, f� ସବୁ କରl ଯH ଏମ୍ !!ଏସ୍ ଡା�ରମାେନ ସବୁ 
କ�ପାରl ତା େହେଲ ଦା� ପାଇଁ अଲଗା ଡା�ର କାହ[f ? ତାକୁ ! ତ 
ଏମ୍ !!ଏସ୍ େର ପଢ଼ା ଯାଇପାର�ା? ଏ ତ ବଡ଼ ଦା�ଭ�ା ପ�ଶ{ ମଁୁ ମେନ 
ମେନ କ�h 

 ତଥାପି ଏେତ ସହଜେର ହା�ଯିବା ଭJ େ�କଟିଏ ମଁୁ ନୁେହଁ ଆi 

�ମୁ ଜାଣିdେବ�ମୁ ଜାଣିdେବ�ମୁ ଜାଣିdେବ�ମୁ ଜାଣିdେବ    

ଡା େସୗମ'ର�ନ ମିଶ� 
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ବ�କ� କ�h - MରIୟମାନ-ର ପାନ, ଗୁଡ଼ାଖୁ, େଦା�ା अଭ'ାସ କାରଣରୁ ଇଂେରଜମାେନ 
M!dେବ, ଖାh ଏମ!!ଏସ୍ ପଢ଼ି ଦା� େ�ଗକୁ କାବୁ କ�ଯାଇ ପା�ବ ନାହ[ େପଟେ�ଗ, 
�
 େ�ଗ, ମୁ� େ�ଗ अବା େକଉଁ େକଉଁ ଘେର ଥାଇପାେର f� ଦା� େ�ଗ ସବୁ ଘେର 
ବାହା�ବା ଥୟ େତଣୁ ଦା� େ�ଗପାଇଁ अଲଗା ପାଠ'କ�ମର ବ'ବ�ା କ�ଯାଇdବ ଆଉ 
େସଇଟା ଏ ପଯ�'� eh ଆସୁ~ 

 େମା ଉ`ରେର ସୁଦଶ�ନ ସ�� ନd� ମଁୁ ଜାଣିଗh େମା ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ େହାଇ 
eହ[d� େସ େତଣୁ କଥାର iअ େଯାଡ଼ିh ସ�ାଧୀନତା ପେର େନତାଏ M!dେବ, 
ଇଂେରଜମାେନ ଯାହା କ�ଛl �¡ୟ ଠିକ କ�ଛl େସମାନ- ଦୂରଦୃ�ି ମo ଏଇୟା 
େଦidବ େଯ, ଆଗକୁ ସରକାରୀ େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜ େଖାhବା ଆଉ ଦା� ଓପାଡ଼ିବା M� 
ମୁ�ିଲ୍ େହାଇପଡ଼ିବ f� େବସରକାରୀ କେଲଜ ଛତୁ ଭJ ଫୁଟି ଫି�ିପ� ମାଡ଼ି ehେବ 
!ଡ଼ିଏସ୍ ପାଠ'କ�ମ େଖାhବା अେପ�ାକୃତ ସହଜ େହାଇdବାରୁ, ତାକୁ ଢାଲକ� ଏମ୍ !!ଏସ୍ 
ପାଠ'କ�ମ େଖା�ଯାଇପା�ବ ବ'�ିଗତ �ଭ ସ�ତ ପାଟ£ e�ା ମo ବଢ଼ିବ େବାଧହୁଏ 
ଏdେଯାଗଁୁ ଦା� ସମସ' ପାଇଁ अଲଗା ସ{ାତକ ପାଠ'କ�ମଟିଏ अ~ 

 ନା, Mଇନା... ଆହୁ� f~ ଗୁଢ଼ େବୖଷୟିକ ରହସ' �¡ୟ ର�~ ନେହେଲ ଆମ 
�ଇଜ ମୁiଆଟା କଣ ଦା� ଡା�ରମାନ-ୁ ସ�ହ�େର �ଯୁ�ିପତ�  ପ�ଦାନ କ�ଥାେ� ? ଏଥର 
ଉ`ର େଦବା େମା ପାଇଁ ସହଜ କ�େଦ� ସୁଦଶ�ନ ତା’େହେଲ ମଁୁ େସ କଥା ଜାଣିନାହ[ 
�ମୁ ଜାଣିdେବ ତା-ୁ ପe�େଲ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୁଦଶ�ନ େମା ଉ`ରେର ସ�� େହ�f 
ନାହ[ କ�ପା�!�, f� େସ ସିKତହସଟିଏ େଦ� ଏ
f େବଳକୁ ଘର�ତରୁ ଶୁ�� - ମୁହଁ 
ହାତ େଧାଇଲଣି ନା େସମି
 ବସିଛ ? ଖାଇବା ବଢ଼ା େହ�ଣି 

ମoଖ�ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ 

େକ�� ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨ 

ଦୂରMଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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 f~ ବଷ�ତେଳ କାହାକୁ f~ ପାଳନ କ�ବା ପାଇଁ କ�େଲ 
fgା ଆଚମି�ତ କଥାଟିଏ କ�େଲ, ସିଏ ସÈତଃ ପ�ଶ{ କରୁd�- ତୁ 
କ�େଦେଲ କଣ େହଇଗ�, େକାଉଠି େଲଖାେହାଇ~ େଦଖା? 

 ତାକୁ ଖବରକାଗଜ fgା ବ�ର ଛପାପୃBାଟିଏ 
େଦେଖଇେଦେଲ େ�କଟିର ମୁହଁ ବ�୍ अଥ�ାତ ଛପା ସgାଦ ପ�
 
େ�କମାନ-ର େଗାେଟ ବଢ଼ିଆ !ଶÈାସ d� ଯାହାକୁ ଏେବ ମo 
ବଜାୟ ରiବାକୁ f~ ଖବରକାଗଜ ପ�
Hନ କସରତ 
ଚେଳଇଛl 

 HନକୁHନ अ��କୃତ ଗଭ�ଧାରଣପବୂ�କ ଶିଶୁଜନK  ପ� 
ଖବର କାଗଜମାନ-ର ସଂଖ'ା ଘୁଘୁ େହାଇ ବଢ଼ି� f~ 
ଖବରକାଗଜ େ�କ!ଶÈାସର ଭରପରୂ ଫାଇଦା ଉେଠଇବା ପାଇଁ 
େଚ�ା ଚେଳଇେଲ fଏ େଲi�- अମୁକ ପ�େଦଶର ସମୁକ 
ଗ�ାମେର ଷÞ �ୀର େଦଉ~ ପୁଣି fଏ େଲi�- अମୁକ Dଲy ାର 
ସମୁକ ଗଁାକୁ ପ�
�
େର ହନୁମାନ ଆସୁdବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିJ~ 
ଆଉ ଟିେକ ଲଗାମଛଡ଼ା େହାଇ ପୁଣି fଏ େଲi�- ଆଉ ମାତ�  
େକେତଟା Hନ ପେର ପୃdF ଧÈଂସ େହାଇଯିବ େବାh !ଶି� 
ସାଧକ ବାବା ହାଡୁ�ମ୍ ମୁ&�ାର� କ�ଛl!  େଯଉଁବାବା-ୁ େକ� 
��{ନdେବ 

 ଏହା �ତେର ଆର� େହ� ଏକ अେଘାଷିତ 

ନଯାନଯାନଯାନଯା’ ’ ’ ’ ନଯାନଯାନଯାନଯା’ ’ ’ ’ ନଗଡ଼ାନଗଡ଼ାନଗଡ଼ାନଗଡ଼ା    

ଡଃ କୁଳା�ାର 
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ପ�
େଯାଗୀତା ସବ�ସାରଣ-ର ସୁ!ଧା, अସୁ!ଧାର ଖବର �ପି ବଡ଼ 
େହାଇdବା ଖବରକାଗଜମାେନ ମo ଏ� Fଭ� ପ�
େଯାଗୀତାେର अବାଂ~ତ 
କାଗଜମାନ- ସହ ପାଠକ େMDର ପଂ�ିେMଜନେର ବସିଗେଲ ଏ� କାଳେର 
ଉMେହ� �ାzୟ ସଂ�ରଣ ନାମକ ଏକ ନୂଆେ�ଗ ଯାହା ସବୁଆେଡ଼ େଡଇଁ� 
ଏ�େ�ଗେର େଯେତ ପଢ଼ିେଲ ! ପାଠକ ମାନ-ର ମନ ପ�ୂ� ନାହ[ ଗଁାେର 
କଣ େହଉ~ ସହରେର ରହୁdବା ମାନ'ବର ଓ ଆ�ାମାେନ ଜାଣିପା�େଲ 
ନାହ[ ଫଳେର !�ନ{  ସାମାDକ - अଥ�େନୖ
କ ସମସ'ାର ମହାସମାଧାନ 
କ�ପାରୁdବା ଖବରକାଗଜମାେନ ଧୀେରଧୀେର େକବଳ େକେତ �ଣର 
ମେନାର�କ ଉÛାଦ Mବେର ପ�
ପାHତ େହେଲ ଆDକାh अ�କାଂଶ 
ଖବରକାଗଜ କାଯ�'ାଳୟେର अ�ଧାନ ଉ�ିଉ�ି ଖବର ସଜାଡୁdବା ଏବଂ 
ସକ�ତK କ ଖବର େଖାଜୁdବା େ�କ-ର ମରୁଡ଼ି େଦଖାେଦଇ~ 

 !ଚ� ପାଠକ ମାେନ ନାନା अବଜ�'ା ଖବରର ଗଢ଼ଣ, ଗ�େର 
अଣ�ଃଶÈାସୀ େହାଇ ତ� ା�ତ� ା� ଡାକ �ଡୁd�େବେଳ ଚକଚfଆ େଚେହ�େନଇ 
ପହ�ିେଲ ଟି� eେନଲମାେନ �ଜେନୖ
କ ହଟଚମଟ, ସିେନମାର ରୂପ�ବଣ' 
ଓ େଖଳାଳୀ- େଖଳେହ� ଏମାନ-ର କଂeମାଲ୍ ଏହାବାଦ୍ ଯାହା ର�� ସବୁ 
अJଆ ଏ� eେନଲ୍ ମାେନ �େର �େର େ�କମାନ- ମୁ�େର ବସିେଲ 
ବସିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣଟି େହ� ଏମାେନ ତଟକା ଖବର େଦେଖଇବାର 
ଦାFକେଲ ଏବଂ ଯାହା େଦେଖଇେଲ ସବୁଆେଡ଼ େଗାଟିଏ ଖବର େଦେଖଇେଲ 

 ଗଣମାoମ ବ'ବସାୟେର ଯିଏ େ�କ-ୁ େବାକା ବେନଇ ପା�� ସିଏ 

Bି� ଆଉ ଯିଏ େ�କ-ୁ େବାକା M!� ସିଏ ମ� ଖବର କାଗଜମାେନ 
େଗାଟିଏ ଦୂଘ�ଟଣାେର ��{�ନ{  ମୃତୁ'ସଂଖ'ା େଲi� େବଳକୁ ଟି�ବା� 
େଦେଖଇେଦେଲ େହଇ େଦଖ� ଦୁଘ�ଟଣା�ଳ! େ�େକ କ'ାେମ� େସୖାଜନ'ରୁ 
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�ଜ ଆiେର େଦiେଲ େକେତ ମ�ଛl, େକେତ ଶବ ପଡ଼ି~ !! 

 ମଣିଷ ତ ଏକ अଳସୁଆ ପ�ାଣୀ Mବେର ଖ'ାତ ଖବରକାଗଜ 
ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଟି� େଦiବା ସହଜ ଖବରକାଗଜ ଆଣ, ପୃBା େଖାଲ, ଉ�ିଉ�ି 
ପଢ଼, ବଳକା ଖବର ପାଇଁ ପୁଣି अନ' ପୃBା େଖାଲ ଇତ'ାH f� ଟି� ଲଗାअ 
ଓ ସହଜ େତଣୁ ସିଏ େବଶୀ ଟି� େଦiବାକୁ ପସ� କ� ଖବରକାଗଜ 
अେପ�ା ଟି� ଖବର ସେତଜ ଏବଂ ସତ େବାh ତା ମୁ�େର ପଶି� ସାନରୁ 
ବଡ଼, ସାଧାରଣରୁ अଫିସର, େକ�ତାରୁ େନତା ସମେ� ଟି�କୁ େବଶୀ !ଶÈାସ 
କେଲ ଟି�  ଯH କ��- अମୁକ ଜାଗାେର ଝିअକୁ ବାପାମାଆ ପଜୂାକେଲ 
ଧନ�ଭ େହଉ~ େବାh ଗୁଜବ ସୃ�ି େହାଇ~, େ�େକ ଗୁଜବ ଶ´ଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ 
अେପ�ା ନକ� ଝିअର ପାଦତେଳ ପଡ଼ିେଲ ଲୁଣର େହାଡ£ଂ େହାଇ~, ଲୁଣ ମିJ 
ନ ପା�ବାର ମିଥ'ା ପ�eର େହଉ~ େବାh ଶୁଣି ମo େ�େକ ଘେର ବ�ାବ�ା 
ଲୁଣ fଣିେନଇ େଥାଇେଲ! 

 �େର �େର ଟି�ର ମହାତK ' କାରଣରୁ ଖବର କାଗଜେର ଛପା ଖବରକୁ 
ସବୁ ମହଲେର अେପ�ାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତÈ Hଆଗ� େତଣୁ �ଜz
, େ�ମାନ୍ସ 
ଓ େଖଳର େMD ଖୁଏଇ ଦୃଶ'ଶ�ାବ' ଗଣମାoମ େ�କ-ୁ ମତୁଆ� କ� 
ରi� ଏହା ବହୁଜନ!Hତ f ମଣିଷକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିେଲ ଟି� େଦଖାଏନା 
ବରଂ େକାଉଠି ଯH ମଣିଷଟିଏ କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ି~ େସଇ କଥାକୁ ଟି� 
eେନଲମାେନ ବାରଂବାର େତରଂବାର େଦଖାl ଖାଦ'ଥାଳୀେର ପା�ଡ଼ ପ� 
अ�କାଂଶ ନୁ'ଜ୍eେନଲ ୨୪ ଘଂଟାେର ଥେର अଧାଘଂଟା ପାଇଁ ଗଁା ଖବର ନଁାେର 
f~ अଘଟଣର ଦୃଶ' େଦଖାl େସଇ अଘଟଣ ଖବରରୁ ନଗଡ଼ା ମାମ� 
ଆର� େକେତଟା Hନ �ତେର ଯH ଯାଜପୁର Dଲy ାର ଏ� ପାହାଡ଼ିଆ ଗଁାେର 
୨୦ରୁ अ�କ ଶିଶୁ ପୃ�ି¨ନତାର ଶୀକାର େହାଇ ନଥାେ� େତେବ ଗଁାର ନାଆଁଟି 
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ଏେତ ପ��ତ େହାଇପା� ନଥା�ା 

 ଏ� ପ�ସ�କୁ ଆେ�ଚନାକୁ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଏେତସବୁ ଶ´ ନ� 
କ�ବାର ଉେ&ଶ' େହ� f- ନଗଡ଼ା ପ� ବହୁ अନୁନ{ତ ଗଁାର �ତ�  ପ�
Hନ 
ବହୁ ଖବରକାଗଜେର ପ�କାଶିତ େହାଇ~ f� ଏେତ େହା ହାଲy ା େହାଇ� 
କାରଣ ଆେମମାେନ, ଆମ ବାବୁମାେନ େକ� ଏହାକୁ ଗୁରତÈ େଦଇେନ 

 େଗାଟିଏ अଘଟଣ ପେର ସÈMବବଶତଃ ନାନା ଖବର ବାD� ନଗଡ଼ାେର 
ଏୟା ନାହ[ େସୟା ନାହ[ େୟ ଯାଏ� େସ ଯାଏ� ଏହା ମିJ� ତାହା ମିJ� 

 ଟି�େର ବାହା�ବା ପାଇଁ ଦଳଦଳ େନତା ଓ ସମାଜେସFମାେନ ନଗଡ଼ା 
ଧାଇଁେଲ ସେତ େଯମି
 େସମାେନ ଏମି
 अନୁନ{ତ ଗଁା େକାଉଠି େଦiନାହାl! 
ସତକଥା େହ� ସା� ଓଡ଼ିଶାର अ�କଁାଶ ବyକେର ନଗଡ଼ା ପ� अସଂଖ' ଗଁା 
अ~ ପ¡ିମ, ଉ`ର, ଦ�ିଣ ଓ ଉପକୂଳେର MଗMଗକ� େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବ 
ନଗଡ଼ାର ବଡ଼Mଇ ପ� ଗଁାମାନ-ୁ େଦiବାକୁ ପାଇବ େସକଥାକୁ oାନ 
ନେଦଇ ସମେ� ପଡ଼ିଉଠି ନଗଡ଼ା ଧାଇଁଛl! 

 େହ ନଗଡ଼ା�ମଖୂୀ Mଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଟିେକ ସାମାDକ - अଥ�େନୖ
କ 
ସେଭ� �େପାଟ� ପଢ଼ିବାେର ସମୟ ନ�କର ଟିେକ अଭୟାରଣ' अଧୀନେର 
dବା ଗଁାର ତାhକାକୁ eହଁ ଥେର Dଲy ାୱାରୀ ମାତୃ ମୃତୁ'ହାର ଓ ଶିଶୁ 
ମୃତୁ'ହାର �ସାବକୁ ବୁଝିେଦଖ ଜଳେସ�ତ ଜମିର �ସାବକୁ ଉଖା� େଦଖ 
ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷର ମୁ�ପି� ଆୟ ହାରକୁ ହାତେର ଧ� �ତ' ବ'ବହାଯ�' 
ସାମଗ�ୀର ତାhକାକୁ ତଉh େଦଖ େହ ଆ�ାମାେନ! ସାଦା େପାଷାକ ପି�ି ଟିେକ 
ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନା ଯାଇ �f�ା ହୁअ ପୁhସି ଥାନା ଯାଇ ଟିେକ ମାମଁୁ-ର 
अଭ'ଥ�ନା ପାअ ନୂଆଖାତା େଖାhବା ପାଇଁ ଟିେକ ବ'ା-୍କୁ ଯାअ ମJମୁ� 
େହାଇ େଖା��
େର ନାନା େଯାଜନାର କାଯ�'ାଳୟକୁ ଯାଇ �ତା�କାରୀ 
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େହବାର ପ�ୟାସ ଥେର କ�େଦଖ!! 

 ତୁେମ �େଜ କ�ବ- ନଗଡ଼ା େଦiବାକୁ ଏେତବାଟ ଯିବା କାହ[f? 
ଶହଶହ ନଗଡ଼ା ଗାଆଁ େଯ ଆମ e�ପାଖେର अ~, ଏ କଥାକୁ ସÈୀକାର କ�ବାକୁ 
କାହାର ଦମ୍ अ~ f?? ତା େହେଲ େଗାେଟ ନଗଡ଼ାର !କାଶ ପାଇଁ ଏେତ 
ଟା�େଫାସ� ଗଠନ ଓ ତନାଘନା କାହ[f? 

 ଆପଣମାେନ େବାେଧ ଏୟା eହାl f ନଗଡ଼ା ନ’ସରୁ! ଏ �ଜେନୖ
କ 
ଯ�େର ଏମି
 ଘିअ ଢାJବାର ସୁେଯାଗ ମିଳୁଥାଉ ଏକାଥରକେର ସବୁଆେଡ଼ 
ଉନ{
ର ପ�Mବ ପାଇଁ ପ�ୟାସ େହେଲ ମଝିେର ମଝିେର େକାଉଠିf ଯାଇ 
ତେମମାେନ ଆଉ ଟି� ପରଦାେର ମୁହଁ େଦେଖଇବ??? 

ମାଫ� ତ- ଗା�ୀ ପ�ା, କଳାଘର-େଲେgା, अଲ�, କଟକ-୭୫୪୦୩୨ 

f�ଂ f�ଂ- ୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯ ଇେମଲ୍: dr.kulangar@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 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

114 

 

 ପପୁ ସବୁେବେଳ ହସ ହସ ମୁହଁ, େକେତେବେଳ ତାକୁ େକ� 

େଦiନାହାl ମନ ଦୁଃଖ କ�ବାର ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା ପe�େଲ ! ସିKତ 

ହସଟିଏ ହସି େଦଇ ତାର ଉ`ର େଦଇଥାଏ ତାର ଏ� ହସ େଦi ତାକୁ 

ସମେ� ଭଲ ପାଆl ତାକୁ େକ� ଗାJ େଦେଲ ! େସ େକେବ ଖ�ପ ମେନ 

କେର� ସବୁେବେଳ ହସ ହସ ମୁହଁେର ସମ�-ୁ अ�ବାଦନ ଜଣାଏ 

ସବ�ଦା ପ�ଫୁଲy  ରହୁdବା ପପୁ ଆiେର ଆD ଲୁହର ଧାର  

 ସବୁେବେଳ ହସୁdବା ପପୁକୁ େଦi ତାକୁ �ଜର ମନ େଦବାପାଇଁ 

ଆକୁଳ ଝିअମାେନ ତା ପାଇଁ ରୀ
ମତ ପ�
��ିତା ମo ହୁଏ େବେଳ େବେଳ 

ଝିअମାନ- ମoେର େକ� େକ� ଜାଣିଶୁଣି ତା ମନକୁ ଦୁଃଖ େଦବାକୁ 

େଚ�ା କ�େଲ ! ସଫଳ ହୁଏ� 

 ପପୁ ବହୁତ ଭଲ ପେଢ଼ େସଇdପାଇଁ ସମ�- ପସ�ର ପାତ�  େସ 

େହେଲ େସ ! Hେନ େପ�ମ ଆଗେର ହାର ମା�d� ଜାଣିପା��� 

େକେତେବେଳ େସ ବ!ତାର େପ�ମେର ପଡ଼ିଗ� 

 ପି�Hନରୁ ସା�ତ'େର ରୁ� ରଖୁdବା ପପୁର କ!ତା अେନକ 

ପ�
Bିତ ପତ� ପ
�କାେର ପ�କାଶିତ େହାଇ~ अେନକ ସା�ତ' ସM ଓ କ! 

ସମିKଳzେର େସ େଯାଗେଦଇଥାଏ ଏମି
 ଏକ କ! ସମିKଳz େହଉdବା 

ମକର ସଂକ� ାlେର ଆଉ େସଇଠି େସ େଭଟିd� ବ!ତାକୁ ବ!ତା d� 

ଜେଣ କବୟତ� ୀ ଆଉ େସ� ସମିKଳzେର େସ କ!ତା ପାଠ କ�d�, ‘େମା 

ସ�ପ{ର �ଜକୁମାର’ କ!ତାଟି अତ'� ଉ�େକାଟୀର d� େସ� କ!ତା 

ପାଠେର ପପୁ ପଢ଼ିd� �ଜ କ!ତା, ‘େମା ମନ ମଇନା’, ଯାହା ସମ�- �ା� 

ସ�ା�ତ େହାଇd� କ! ସମିKଳzେର ସଫଳତା ପାଇdବା ପପୁକୁ ସମେ� 

अ�ନ�ନ ଜଣାଇdେଲ, ବ!ତା ମo େସ� अ�ନ�ନରୁ ଦୁଇ e�ପଦ 

ହସ ଲୁ�ଗ� ଆi ଲୁହେରହସ ଲୁ�ଗ� ଆi ଲୁହେରହସ ଲୁ�ଗ� ଆi ଲୁହେରହସ ଲୁ�ଗ� ଆi ଲୁହେର    

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
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କଥାବା �̀ା, ପୁଣି ବା �̀ାଳାପ ଓ େଫାନ୍ ନgର ଆଦାନପ�ଦାନ ମo େହାଇd�  

 େସ� ସମିKଳz ପେର अେନକ �ାନେର େସମାେନ ଏକ
�ତ େହାଇ କ!ତା ପାଠ 

କ�ଛl େସ� ଏକାଠି ମିଶିବା, କ!ତା ପାଠ କ�ବା ଜ�ତ ବ�ୁତା େଯ େକେତେବେଳ 

େପ�ମେର ପ�ଣତ େହାଇଗ� ତାହା ଉଭେୟ ଜାଣି ପା�ନdେଲ ବ!ତାକୁ ପାଇବାପେର 

ପପୁ େଯ ବହୁତ ଆନ�ିତ d� ଏdେର H�ମତ ନd� 

 ଏମି
 ହସଖୁସିେର Hେନ !ତୁdବା ସମୟେର Hେନ ଦୁଘ�ଟଣାର ଶୀକାର େହାଇd� 

ପପୁ ଡାହାଣ େଗାଡ଼ M�ିଯାଇd� ହସପିଟାଲ େବଡ଼େର ପଡ଼ି ପଡ଼ି �ଜ ଖୁସିର Hନକୁ 

ମେନ ପକାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ f~ କାମ ନd� ପପୁର ସ�ା�'ହାzଜ�ତ କାରଣରୁ େବାଧହୁଏ 

େସ अେନକHନ ବ!ତା ସହ ସ�କ� କ�ପା�ନd� अବଶ' େସ ସମୟ ସମୟେର େଫାନ 

କେର, f� ବ!ତା େଫାନ୍ ଉଠାଉନd� ପପୁ ସବୁେବେଳ Mବୁd� େସ ହୁଏତ ବ'�dବ 

f� Hନକୁ Hନ ତା ମନକୁ ବ!ତାର କଥା ବ'dତ କ�ବାକୁ �ଗି� ମେନ େହଉd� 

ବ!ତା ସେତ େଯମି
 ତାକୁ अବେହଳା କରୁ~ େସ ହସ ଭୁh ଯାଉd� ତଥାପି ସମ�- 

ସ� ଖେର େସ େକେବ ! �ଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇନd� 

 େସ Hନ େସ ହସପିଟାଲ୍ ରୁ ବାହା� ଆସୁdବା େବେଳ ହଠାତ୍ େଦଖା େହାଇd� 

ବ!ତା ସହ अବଶ', େସ f~ ଦୂରେର କାରେର ବସିd� ତା ପାଖକୁ ଶୀଘ� ଶୀଘ� 

ehଯିବାକୁ ପ�େଚ�ା କରୁdବା ପପୁ !ଫଳ େହଉd�, େହେଲ ତା ଦୃ�ିେର ପଡ଼ିd� ବ!ତା 

ସୀମ�େର �ଗିd� ନାh ସି�ୁର, ଆଉ ତା ହାତର ଶºା ପପୁକୁ ମେନ େହଉd� ତାର 

ଉଭୟ େଗାଡ଼ M�ିଯାଉ~, ପାଦତଳୁ ଭୂମି ଖସି ଖସି ଯାଉ~, ଆଉ େସ ହସ କଣ ଭୁhଯାଇ 

�Íାର କ� କା�ି ଉଠିd� 

ସୁ�ରପୁର, ଉ`ରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀ
ପୁର, ଯାଜପୁର 

ଦୂରMଷ - ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ମଧୁେକଶ�ର ମ�ିର 
 ଆ��ପ�େଦଶର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ Dଲy ାେର ବଂଶଧା� ନ}ର ପ¡ିମ 
କୂଳେର ମୁଖh�ମ अବ�ିତ अIତର େଗୗରବମୟ କJ�ନଗରର ଏହା 
अଂଶ!େଶଷ ପବୂ�ଘାଟ ଗ�ବଂଶର ଏହା �ଜଧାz d� ଖ�ୀ�ା´ ପ�ମ 
ଶତା´ୀର େଶଷା�� େବଳକୁ ପୁବ�ଗ� ବଂଶର �ାପନ େହାଇd� 
ଗ�ବଂଶର ପ�ମୁଖ ଶାସକ ଶ�ୀ  अନ�ବମ�ନ୍ େeଡ଼ଗ�େଦବ (ଖ�ୀ ୧୦୭୮-
୧୧୫୦) �ଜ ସାମ�ାଜ'ର ଉ`ରେର अବ�ିତ ଉÍଳକୁ ଜୟ କ� ଏଠାେର 
ଗ�ବଂଶର �ାପନ କ�dେଲ 
 ଉ`ର ଆ��ପ�େଦଶେର अବ�ିତ ମୁଖh�ମର ପ�ମୁଖ ମ�ିରମାନ- 
ମoେର अନ'ତମ େହଉ~ ମଧୁେକଶ�ର ମ�ିର ଆ��ପ�େଦଶେର ର�dବା 
ସେ �̀  ଏ� ମ�ିର ସ�ୂ��ତଃ ଓଡ଼ିଶୀୟ କାରୁକାଯ�' �ା� �ମ£ତ େହାଇd� 
ଐ
ହାସିକ ଏବଂ ମ�ିର ଶି¬କଳା ଉପେର ଗେବଷଣା କରୁdବା ଶ�ୀ !ଦ'ା 
ଦାେହଜା- ମତେର ଏ� ମ�ିରକୁ ଉÍଳୀୟ �ାପତ' କଳାର !େଶଷ 
�ଦଶ�ନ େବାh କୁହାଯାଇ ପା�ବ अନ�ବମ�ା େeଡ଼ଗ�େଦବ- ଖ�ୀ 
୧୧୧୨ର େକାର୍ ଣୀ ତାମ�ପତ�  अନୁସାେର ଏ� ମ�ିର କମ��ାଭ H�Iୟ- �ା� 
ଶିବ- ଆ�ଧନା ଉେ&ଶ'େର �ମ�ାଣ କ�ଯାଇd� ଏହା ବ'Iତ अନ' 
େକୗଣସି ପ�ମାଣ ଉପଲÝ ନାହ[ ମ�ିରର �ମ�ାଣର କଳାକୁ अନୁoାନ କେଲ 
ଏହା ନବମ ଶତା´ୀେର �ମ�ାଣ େହାଇdବା ପ� ଜଣାପେଡ଼ 

ମୁଖh�ମ୍ମୁଖh�ମ୍ମୁଖh�ମ୍ମୁଖh�ମ୍    

h��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 �କଟ अIତେର ଏ� ମ�ିର 
ପ�ାଚୀରେର �ଗିdବା େମାଟା ଚୁନ ପyା�ରକୁ 
अଲଗା କ�ଯାଇ~ अେନକ ଶତା´ୀର ଚୁନ 
ପ�େଲପନ �ା� ମ�ିରର ପ�କୃତ କାରୁକାଯ�' 
ଲୁ� ର�d� ଯାହା ବ �̀ମାନ ¢� 
େଦଖାଯାଉ~ ଏdରୁ ଏ� ମ�ିରର ଭବ' 
�ମ�ାଣ !ଷୟେର ଜଣାପେଡ଼ 
 ମ�ିରକୁ ଚତୁଃପାଶ��ରୁ ଏକ ସୁଉ� ପ�ାଚୀର େଘ� ର�~ ଏବଂ ଏ� ପ�ାଚୀରେର 
ମ�ିରେର ପ�େବଶ େହତୁ ଦୁଇଟି �ାର ର�~ ପବୂ�Hଗକୁ ମୁଖ କ�dବା ଏ� ମ�ିରେର 
ପ�େବଶ ପାଇଁ ପବୂ� ଓ ଦ�ିଣ Hଗେର �ାରମାନ ର�~ ପବୂ��ାରକୁ ଖାଖ� େଦଉଳ ଭJ 
ଗଢ଼ାଯାଇ~ ଏବଂ ଏହାର ପ�େବଶ �ାରର ଉପେର 
େନାଟି अମଳକ ର�~ ଭୁବେନଶ�ରେର 
dବା अେନକ ମ�ିର ସମାନ �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ~  ତଥାପି ଏ� ମ�ିର ଉପେର ଦା�ିଣାତ'ର 
ମ�ିର �ମ�ାଣ େଶୖଳୀର ପ�Mବ େଦiବାକୁ ମିେଳ ପବୂ� �ାରର େଶୖଳୀ ପିଢ଼ା େଦଉଳ ଭJ 

େହାଇ~ ଏହା ବ'Iେରକ ମ�ିରର ଏକ �ତର ପ�ାଚୀର 
ମo ର�~ 
 ମ�ିରଟି ପ�ାୟତନ ଆକାରେର େହାଇ~ ମ�ିର 
ମୁଖ' Mଗ !ମାନ ବା େଦଉଳ, ମୁଖଶାଳା ର�~ ଏହା 
ବ'Iତ eେ�ଟି �ୁଦ� ମ�ିର ଚତୁଃପାଶ��େର ର�~ ଏହା 
ସେମତ ମ�ିରର ଦ�ିଣ, ପ¡ିମ ଏବଂ ଉ`ର େକାଣେର 


େନାଟି ଖାଖ� ମ�ିର ର�~ କାଳକ� େମ अେନକ େ�ଟବଡ଼ ମ�ିର �ମ�ାଣ େହାଇ~ 
ମ�ିର େବଢ଼ାେର �ାେନ �ାେନ ଭ�ା ମ ୂ̀ £ ପଡ଼ିର�~, େସ ମoେର !¹ୁ- ଏକ ମ ୂ̀ £ 
अନନ' 
 ମୁଖ' ମ�ିର ବା େଦଉଳ �ମ�ାଣେର f�ିତ ପ�ବ �̀ନ େଦଖାଯାଏ ମ�ିରର ବାଡ଼ 
ବା ପ�ାଚୀର 
�ରଥ ଆକାରେର �ମ�ାଣ 
େହାଇ~ ପMଗ ବା ମ�ିରର ତଳMଗ 
ମo 
େନାଟି Mଗେର �ମ£ତ େହାଇ~, 
ଯାହା ଉÍଳୀୟ ମ�ିର �ମ�ାଣ କଳାେର 
େଦଖାଯାଏ ନାହ[ ଏହା ବ'
େରକ 
ମ�ିରର ପାଶ��େର େକୗଣସି ପାଶ��େଦବତା 
�ାନ ପାଇନାହାl ମ�ିର �ଳMଗରୁ 
୬୦ ଫୁଟ୍ ଉ� ଯାଏଁ �ମ£ତ େହାଇdବା 
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ସେ �̀  ଏହାର ପାଶ��େର େକୗଣସି ମ ୂ̀ £ 
ନାହ[ ମ�ିରର ଶୀଷ�Mଗ ବା ଶିଖର ମo 
େକାଡ଼ିଏଟି ପିଢ଼ାେର �ମ£ତ େହାଇ~ 
ଏବଂ ଏହା ସବୁର ମoେର ର�~ ପ�ମୁଖ 
େକ�� ୀୟ अଂଶ େଯଉଁଠି ଏହ ବଜ�ମ�କ 
�ମ�ାଣ େହାଇ~ ବଜ�ମ�କ ଦୁଇଟି 
େଚୖତ' ଆକାରେର �ମ£ତ େହାଇ~ 
ଏହାର ଚତୁପ�ାଶ��େର ଗେଣଶ, ଲକୁhଶ, 
କାହ£େକୟ ହହ�ର, ମ�ଷାସୁରମ&£z 
ଏବଂ ଶିବ- �କ୍ �ରମୁ £̀ �ାପିତ 
େହାଇ~ 
 ମ�କ ବା ଶୀଷ� Mଗେର େବf 
ଏବଂ अମଳକ ର�~, ଏdେର अମଳକ, 
ଖପୁ�, କଳସ ଏବଂ ଆୟୁଧ ଯଥା 
�ଶଳୂ 
ର�~ ଶୀଷ�େର ର�dବା ଦୁଇଟି 
अମଳକ ଉÍଳୀୟ ମ�ିର କଳାେର 
େଦଖାଯାଏ ନାହ[ େସ�ପ� ଏଠାେର dବା eେ�ଟି ସିଂହ ଦା�ିଣାତ'ର ମ�ିର କଳାେର 
େଦଖାଯାଏ ନାହ[ 
 ମ�ିରର ମୁଖଶାଳା ଏକ ଚତୁେକ�ାଣୀୟ େକାଠରୀ, ଯାହାର �ତ ସମତଳ ଏହା ଏକ 
�ମ{ ତଳ ଉପେର अବ�ିତ ଏ� େକାଠରୀର ଚତୁପ�ାଶ�େର  େରଖା େଦଉଳ �ମ£ତ େହାଇ~, 
ଯାହା ଭୁବେନଶ�ରେର �ମ£ତ अେନକ ମ�ିରେର େଦଖାଯାଏ ଏଠାେର େଦFେଦବତା- 
ମ�ିର ର�~, ଯଥା କା £̀େକୟ, ଦୁଗ�ା, ବ�ହ, ଗ�ାଧରମୁ �̀ୀ, ଶିବ, ନୃସିଂହ ଏବଂ ନଟ�ଜ 
ଏହା ବ'Iତ ମୁଖଶାଳାର ବାହ'ପ�ାଚୀରେର ଶିବ- �ା� अ-ାସରୂବଧ, ମୃଗ ଧାରଣ, अଜା-
ଏକପାଗ, ହ�ହର, ଇ�� , ଗରୁଡ଼, ସ��ିକ ଆH ମୁ £̀ମାନ ର�~ ମୁଖଶାଳାେର ଦୁଇ ଧାଡ଼ିେର 
ବାରେଗାଟି �� ର�~ ପ�
 ଧାଡ଼ିେର 
େନାଟି େଲଖାଏଁ �� �ତକୁ �ଗି~ 
 ମ�ିରର ପବୂ�Hଗେର ଏକ !ଶାଳ ପ�େବଶ�ାର ର�~, ଏବଂ ଦ�ିଣେର ସାନ �ାର 
ର�~ ଉ`ର �ାରେର ଝରକା ର�~ ମ�ିର େବଢ଼ାେର अେନକ ଭଗ{ପ�
ମାମାନ 
ପଡ଼ିର�~ ମ�ିର େବଢ଼ାେର dବା ସମ� ମ�ିର ଶିବ- ଉେ&ଶ'େର �ମ£ତ େହାଇ~  
ଏବଂ ପ�େତ'କ ମ�ିର ସ� ଖMଗେର ନ�ି ର�ଛl ଏହା ପ�ାୟତଃ ଦ�ିଣେର dବା अେନକ 
ମ�ିରେର େଦଖାଯାଏ ମ�ିରର �ତର ତଳMଗେର अ�ଗ�ହ ଛ! ର�~, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର 
अେନକ ମ�ିରେର େଦiବାକୁ ମିେଳ ଆ¡ଯ�'ର !ଷୟ ଏ� ଗ�ହମାନ- ମoେର େକତୁର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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अବ�ି
 େଦଖାଯାଇନାହ[ अନ'ତ�  ନବଗ�ହ େଦiବାକୁ ମିଳୁdବା େବେଳ ଏଠାେର अ�ଗ�ହ 
କାହ[f �ାପିତ େହାଇdେଲ ଏହା େକ� ଜାଣl ନାହ[  
 ମ�ିରର େବଢ଼ାେର dବା 
େନାଟି ଖାକ� େଦଉଳ ମoରୁ ଉ`ରେର dବା 
େଦଉଳେର ସ�ମାତୃକା ମ ୂ̀ £ �ମ£ତ େହାଇ~ ଏହାର କାରୂକାଯ�' େଦiବା େ�କ-ୁ !ମୁÕ 
କ�ଇଥାଏ 
 ମଧୁେକଶ�ର ମ�ିର ପ�ାଚୀନ ଉÍଳୀୟ ମ�ିର �ମ�ାଣ େ�ତ� େର ଏକ �ଆ� 
ଉଦାହରଣ ସୃ�ି କ�dବ �¡ୟ अIତେର �ମ£ତ अେନକ ଉÍଳୀୟ ମ�ିର ମoରୁ ଏହା 
ସେବ�ା� d� ଐ
ହାସିକ !ଦ'ା ଦେହଜା- ମତେର, ‘ ଏକା ଏକ अନନ' ଏବଂ 
ଆକଷ�ଣୀୟ ମ�ିର ଏହାର �ମ�ାଣ କଳାେର ଉÍଳୀୟ ଏବଂ ଦା�ିଣାତ'ର ମ�ିର �ମ�ାଣ 
କଳାର ସମନ� ୟ अÇୂତ’ 
अନ' ମ�ିର 
 ମୁଖh�ମ୍ अ�ଳେର अବ�ିତ अନ'ାନ' ମ�ିର ମାନ- ମoେର େସାେମଶ�ର ଶିବ 
ମ�ିର ମo ଉÍଳୀୟ ମ�ିର ଶି¬ର ନମୁନା ମ�ିରର �ମ�ାଣ େଶୖଳୀରୁ ଏହା ଦଶମ 
ଶତା´ୀେର �ମ�ାଣ େହାଇdବା अନୁମାନ କ�ଯାଏ 
 ମ�ିରେର େକବଳ େଗାଟିଏ ମୁଖ' େଦଉଳ ର�~ ଯାହା ପ¡ିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କ�~ 
ଏହା ଏକ ଉ� ପୀଠ ଉପେର �ମ£ତ େହାଇ~ ମ�ିର ସ� ଖେର ଏକ ନ�ି अବ�ାନ 
କରୁଛl ଏ� ମ�ିରର ଉ�ତା ୪୬ ଫୁଟ ମ�ିରର ବାଡ଼ 
�ରଥ ଏବଂ ଶୀଖର ପ�ରଥ 
ଆକାରେର �ମ£ତ େହାଇ~ �ମ{Mଗ e�Mଗେର !ଭ� େହାଇ~ େକ�� ୀୟ ଶିଖର 
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ବଜ�ମ�କ ଆକାରେର ସୁ�ର Mବେର �ମ�ାଣ କ�ଯାଇ~ ମ�ିରର ପାଶ��େଦବତା ମାନ- 
ମoେର ଗେଣଶ, କା £̀େକୟ, ମ�ଷାସୁରମ&£z ପ�ମୁଖ ଏହା ବ'
େରକ ମ�ିର �ତେର 
अେନକ େଦF େଦବତା- ମୁ £̀ �ମ£ତ େହାଇ~ ଏ� ମ�ିର ମଧୁେକଶ�ର ମ�ିରଠାରୁ अ¬ 
ଦୂରତାେର अବ�ିତ 
 अନ' ଏକ ମ�ିର େହଉ~ �େମଶ�ର ଶିବ ମ�ିର ଏଠାେର ଏକ ମୁଖ' ମ�ିର ଏବଂ 
ଏକ ମୁଖଶାଳା ର�~ ମଧୁେକଶ�ର ମ�ିର ସହ ସମାନତା ର�~ अେନକ ମ�ିରର ବାଡ଼ 

�ରଥ ଆକାରର େହାଇ~ ଏବଂ ମ�ିରର �ମ{Mଗ 
�Mଗେର !ଭ� େହାଇ~ ଶିଖରେର 
େକାଡ଼ିଏଟି ପୀଢ଼ ର�~ ଏହା ମoେର େକ��େର ବଜ�ମ�କ ର�~ 
 ମ�ିରର ମୁଖଶାଳା ଚତୁେକ�ାଣୀୟ େହାଇ~ ମ�ିରର ପ�େବଶ�ାର ପବୂ�Hଗକୁ 
ର�~ ଏହା ବ'Iତ ଦ�ିଣେର ମo ଏକ ପ�େବଶ�ାର ର�~ ଉ`ର Hଗେର ଏକ ସାନ 
ଝରକା ର�~ ମୁଖଶାଳାେର ଆଠଟି �� ର�~ ଏ� �� ସବୁ !�ନ{  ମୁ £̀ମାନ- �ା� 
ସୁସÉିତ େହାଇ~ 
ମୁଖ' ଆେଲଖ' - ଶ�ୀ h��ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ' ପ+ନାୟକ 
ଓଡ଼ିଆMଷା�ରଣ - ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 ସୁଦୂର अIତେର Mରତ 

ଉପମହା�ୀପେର ପ!ତ�  ଗ�ା ଓ 

େଗାଦାବରୀ ମoେର अବ�ିତ d� !ଶାଳ 

କJ� ସାମ�ାଜ' ଏହାକୁ େଭୗଗJକ 

ଦୃ�ିରୁ अେନକ Mଗେର !ଭ� କ�ଯାଇd�, ଏବଂ ଋଷିକୂଲ'ାଠାରୁ 

ଦ�ିଣେର େଗାଦାବରୀ ପଯ�'� अ�ଳକୁ ମo କJ� େବାh କୁହାଯାଉd� 

अବଶ' ଏ� अ�ଳର ସୀମା ବାରgାର ଯୁ� ଏବଂ अନ'ାନ' କାରଣରୁ अ�ିର 

ର�d�  

 f~ ଐ
ହାସିକ- ମତେର କJ� ସମ�ାଜ'େର େବୗ�ଧମ�ର 

ଆଗମନ କJ� ଯୁ�ର अେନକ ପବୂ�ରୁ େହାଇd� अIତେର ମଗଧ ଏବଂ 

େଧୖଯ�'କଳକକୁ ସଂେଯାଗ କ�dବା ପଥେର ଏହା !�ାର େହାଇdବା 

अନୁମାନ କ�ଯାଉ~ ସ�ବତଃ ଏହା �ଳପଥ fgା ଜଳପଥେର ପ�ସାର 

େହାଇd� ଏ� !ଶାଳ अ�ଳେର ଖ�ୀ�ପବୂ� ତୃIୟ ଶତା´ୀ େବଳକୁ 

େବୗ�ଧମ�ର ପ�eର ଓ ପ�ସାର େହାଇdବାର ପ�ମାଣ ଏଠାେର dବା !�ନ{  

ଶାJହୁ�ମ୍ଶାJହୁ�ମ୍ଶାJହୁ�ମ୍ଶାJହୁ�ମ୍    

h��ଜ ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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େବୗ�¦ £̀ରୁ ମିJଥାଏ अେନକ ଐ
ହାସିକ- ମତେର अIତର ଦୁଗ� ସହର ଦ�ପୁରମ୍, 

!ଶାଳ କJ� ସାମ�ାଜ'ର �ଜଧାz d� କJ�ପାଟଣା ଏ� अ�ଳର ଏକ ବହୁପୁ�ତନ 

ସାମୁH�କ ବ�ର ଏ� ପଥେର ଯାତ� ା କରୁdବା ସାଧବମାେନ ଏବଂ ଏ� अ�ଳର 

ଶାସକମାେନ ହୁଏତ େବୗ�ଧମ�ର ପ�ସାରେର ସାହାଯ' କ�ଥାଇ ପାରl 

 ଉ`ର ଆ��ପ�େଦଶର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ अ�ଳର ଗା� ବyକେର dବା ଶାJହୁ�ମ୍ ଗ�ାମେର 

ବଜ�ଯାନ େବୗ�ମ�ିରର ଭଗ{ାବେଶଷ େଦiବାକୁ ମିେଳ ଏ� अ�ଳେଦଇ अIତେର 

କJ�ର अ�ବାସୀମାେନ ସମୁଦ� ପଥେର ଭ� ମଣ କ� ବ'ବସାୟ କରୁdବାର ପ�ମାଣ ସି�ହୁଏ 

ହୁଏନସାଂ- କJ�ପାଟଣା ପ�ଦଶ�ନ 

 ପ�ସି� ଚୀ�ୟ ପ�ବ� ାଜକ ହୁଏନସାଂ ସ�ମ ଶତା´ୀେର Mରତ ଭ� ମଣ କ�dବା 

ସମୟେର କJ�ପାଟନା ପ�ଦଶ�ନ କ�dେଲ ଏବଂ ତା-ର ଭ� ମଣ ଗ��େର େସ ଏ� 

�ାନେର ୧୦ଟି େବୗ� !ହାର dବା କଥା ଉେଲyଖ କ�ଛl େସ� ସମୟେର ଏ� अ�ଳେର 

୧୦୦ରୁ अ�କ ମ�ିର d� ଏବଂ ୫୦୦ରୁ अ�କ େବୗ���ୁ dବା କଥା େଲiଛl ତା-ର 

ଉେଲyଖzୟ ଉପ�ାପନେର େସ ଉେଲyଖ କ�ଛl େଯ କJ�ପାଟଣା ସାମୁH�କ ବ�ର ଠାରୁ 

େଦiେଲ ଶେହ ଫୁଟ୍ ଉ� ଏକ �ୁପ େଦଖାଯାଉd�  ଏହା ସେମତ अେନକ ମ�ିର 

େଦଖାଯାଇdବା କଥା େସ ଉେଲyଖ କ�ଛl ହୁଏନସାଂ କ�dବା ଶେହ ଫୁଟ ଉ� �ୁପ 

ପ�କୃତେର ଏକ ପାହାଡ଼ର ଶୀଷ�େର d� ବ �̀ମାନ ସମୟେର େସ� ସବୁ ମ�ିର, ମୁ �̀ୀ, 

ଷଡ଼ଭୂଜ, ଭ!ଷ' ବୁ�, ଏବଂ अନ'ାନ' ବଜ�ଯାନ କଳା�ାପଥ'କୁ ପ�ୂତ �̀  !Mଗର 
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ସଂଗ�ହାଳୟେର ରଖାଯାଇ~ 

 ଉ`ର ଆ��ପ�େଦଶର 

ଶ�ୀକାକୁଲମର 

Dଳ· ାମୁଖ'ାଳୟଠାରୁ ମାତ�  ୨୦ 

fେ�ମିଟର ଦୂରେର अବ�ିତ 

ଶାJହୁ�ମ ଗ�ାମ ଏହା ୧୮.୨୦ 

ଡିଗ�ୀ ଉ`ର अ�ାଂଶ ଏବଂ 

୮୪.୩ ଡିଗ�ୀ ଉ`ର ଦ� ାଘିମାେର अବ�ିତ  ଏ� ଗ�ାମର ଦ�ିଣେର ୧୨୦ ମିଟର ଉ�ତା 

!ଶି� ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ର�~ ପ¡ିମେର dବା ପାହାଡ଼ ଉପେର !¹ୁ-ର ମ�ିର ର�~ 

ଏବଂ ପବୂ�େର ର�dବା ପବ�ତ ଉପେର େବୗ�ଧମ�ର ପ�ମାଣ ସଦୃଶ !�ନ{  କୃ
ର 

ଭଗ{ାବେଶଷ ର�~ ଏ� अ�ଳେର େବୗ� ଧମ�େର !ଶ�ାସ ରଖୁdବା ମହାଯାନ େଗାBୀର 

ପ�ମୁଖ ବଜ�ଯାନ େଗାBୀର ଆ�ପତ' dବା ପ�ମାଣ ମିେଳ କJ�େର େବୗ�ଧମ�ର ଆଦର 

କମି ଆସୁdବା େବେଳ ଏ� अ�ଳେର ଏହାର ପ�ସାର ଆ¡ଯ�'ଜନକ �େଗ 

 ଏ� अ�ଳେର ଖନନ କାଯ�' ୧୯୧୯େର ଏ ଏଚ୍ ଲ�ହ�୍� - �ା� କ�ଯାଇd� 

ଏବଂ ପେର ଟି ଏନ୍ �ମଚ��ନ(୧୯୪୩-୪୭) ଏବଂ ଆର୍ ସୁବ�ମଣ'ମ୍ (୧୯୫୪) - �ା� 

କ�ଯାଇd� ଏ� ଖନନ �ା� ଏଠାେର େଗାଟିଏ !ଶାଳ ମହା�ୁପ ଏବଂ 
େନାଟି ସାନ 

�ୁପ, େଚୖତ'ଗୃହ, !ହାର, ବାଟିକା, �ୁପ ଏବଂ ମ�ପ ଆH ଆ!�ୃତ େହାଇd� ଏହା ସବୁ 

ବ'Iେରକ ପ��ର �ମ£ତ अେନକ ଶିଳାମ ୂ̀ £ , େ�ମାନ୍ େଦF େଦବତା- ମ ୂ̀ £ , ମାଟିର ପାତ� , 

ଶିଳାେଲଖ, ମୁଦ� ା, ଶº ଆH ମିJd� 

 ଏ� ସବୁ ପଦାଥ� ଆ!�ୃତ େହବାପେର ଗେବଷକମାେନ !ଶ�ାସ କ�dେଲ େଯ 

ଖ�ୀ�ା´ ତୃIୟରୁ ଦଶମ ଶତା´ୀ ପଯ�'� ଏଠାେର େବୗ� ଧମ�ର अÇୂତପବୂ� ପ�ସାର 

େହାଇd� ଏବଂ ସ�ବତଃ ଏହା କJ�ର େବୗ�ଧମ�ର େକ��!�ୁ d� 

 ଏଠାେର ଆ!�ୃତ ମହା�ୁପ ପବ�ତର ଶୀଷ�େର अବ�ିତ ଏହା ବୃହଦାକାର ଇଟା 

�ା� �ମ£ତ ପ�େତ'କ ଇଟା ୪୬ X ୨୮ X ୮ େସtିମିଟର ଆକାରର d� �ୁପର ବ'ାସ 

୧୪ ମିଟର d� �ୁପର ତଳ ୯୦ େସtିମିଟର ଉ�ତା !ଶି� �ୁପର ପ�ାଚୀର ପଥର ଓ 

ମାଟି�ା� �ମ£ତ େହାଇdବା େବେଳ, କା�େର ପyା�ର �ଗିdବାର ପ�ମାଣ ମିJ~ 
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 ମହା�ୁପର ପ¡ିମେର 

ଦୁଇଟି ସାନ ସାନ �ୁପ େଦiବାକୁ 

ମିେଳ ପ�େତ'କ ସାନ �ୁପର 

ବ'ାସ ସାେଢ଼ ସାତ ମିଟର 

ମହା�ୁପର ଉ`ରେର ଆଉ 

େଗାଟିଏ ସାନ �ୁପ େଦiବାକୁ 

ମିେଳ ଏହାର ବ'ାସ ୮.୮୫ 

ମିଟର अେଟ ଏହା ଚକ� ାକାରେର �ମ£ତ ଏକ �ୁପ ଯାହା ବ �̀ମାନ ମାଟିେର ସ�ୂ��Mବେର 

େପା
 େହାଇ~ 

 ଶାJହୁ�ମ୍ ଗ�ାମ ମୁଖ' ��ା ଗ�ାମର ପୁବ�ରୁ ପ¡ିମ ଯାଏଁ ଲମି�~ ଏବଂ ଏ� ଗ�ାମରୁ 

ବଂଶଧା� ନ} ପଯ�'� ଯିବାପାଇଁ ଏକ अନୁନ{ତ ସଡ଼କ ର�~  ସ�ବତଃ ଏ� ପଥେଦଇ 

େବୗ���ୁମାେନ ନ}କୁ ଯାଉdେବ େବାh ଧାରଣା କ�ଯାଉ~ ଏ� ��ାର ବାମ ପାଶ��େର 

अେନକ !ଶାଳ େବୗ� ଏବଂ ମା��- ପ�
ମାର ଭଗ{ାବେଶଷ େଦiବାକୁ ମିେଳ ମା��- 

ପ�
ମ ୂ̀ £ ଓଡ଼ିଶାର ବାେଲଶ�ର Dଲy ା i�ଂ ଠାେର ମo େଦiବାକୁ ମିେଳ  

 େ�ମାନ ମାେନ ବ'ବହାର କ�dବା ମୁଦ� ା ଶାJହୁ�ମେର ୧୮୮୯େର ମିJdବାର 

hiତ ପ�ମାଣ ମିେଳ ଶାJହୁ�ମେର େବୗ�ମ ୂ̀ £ ପାଇଁ ଖନନ କ�ଯିବାର अେନକ ପବୂ�ରୁ 

େ�ମାନ୍ ମୁଦ� ା ଏଠାେର ମିJd� ଏଇ अ�ଳେର ଏବଂ କJ�ପାଟଣା ସେମତ େଥାଟ୍ �କୁ�ା, 

ବା!େକା�ା, h��ଜପାେଲମ୍ अ�ଳେର ମo େ�ମାନ୍ ମୁଦ� ା ମିJdବାର ପ�ମାଣ ର�~ 

ଏdରୁ ପ�ମାଣିତ ହୁଏ େଯ अIତର କJ�ପାଟଣା ଏକ ବ'� ବ�ର d� ଏବଂ ଏ� अ�ଳ 

ଏକ ବୃହତ ବ'ବସାୟିକ ତଥା ଧାମ£କ�ଳୀ d� େଯଉଁଠି େବୗ�ଧମ�ର ପ�ାଧାନ' େଦiବାକୁ 

ମିJd� ତୃIୟ ଶତା´ୀରୁ ଦଶମ ଶତା´ୀ ପଯ�'� େବୗ� ଧମ�େର !ଶ�ାସ ରଖୁdବା 

ତରେବଦ, ମହାଯାନ ଏବଂ ବଜ�ଯାନ ଆH !Mଗର ଉନ{
 ଏ� अ�ଳେର େଦiବାକୁ 

ମିJଥାଏ 

ମଳୂ ଆେଲଖ' : ଶ�ୀ h��ଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ' ପ+ନାୟକ 

Mଷା�ରଣ : ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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 ମଣିଷ �ବନ ଦୁଇ Hନ ଏ� ଦୁଇ H�ଆ �ବନେର ମଣିଷ �େଜ 
ତଥା �ଜ ପ�ବାର ସହ ହସ ଖୁସିେର କାଳା
ପାତ କ�ବା ପାଇଁ ଧନ 
ଉପାଜ�ନ ହ[ �ବନର ପ�ଧାନ ଲ�' ମଣି �ବନର अ�କାଂଶ ସମୟ ଧନ 
ଉପାଜ�ନେର ବ'ୟ କ�Hଏ  ଧନ ଉପାଜ�ନ କ�ବା ଭଲ କଥା f� – 
ଏଭJ �ବନଯାପନ କ� �ଭ କଣ, ଯH େସdେର ଆେମ ଆମ �ବନକୁ 
ଉପେMଗ କ�ପା�ବା ନାହ[ ଆD अବ�ା ଏଭJ େହାଇ~ କାହା ପାଖେର 
ସମୟ ନାହ[ ସେତ େଯମି
 �ବନ ଆD େଦୗଡ଼ ପ�
େଯାଗୀତା 
େହାଇଯାଇ~; ସମେ� େଦୗଡ଼ିବାେର ବ'� ସବୁ� ମନେର ଭୟ ଯH ଏ 
�ବନ େଦୗଡ଼େର �ୀପ�ଗ
େର ଦଉଡ଼ିେବ ନାହ[ ତା’େହେଲ େସମାେନ �ବନ 
ଯୁ�େର ବହୁତ ପଛେର ପଡ଼ିଯିେବ fଏ efରୀେର ବ'� ତ ଆଉ fଏ 
ବ'ବସାୟ ବାଣିଜ'େର ପୁଣି ଆଉ େକ� ପାଠପଢ଼ା ଓ अoୟନେର କାମରୁ 
କାହା�କୁ ଫୁରସତ ନାହ[ ଯାହା ଫଳେର ମଣିଷ ଆD ନା ଠିକ େସ ଖାଇ 
ପାରୁ~ ନା ଶାlେର େଶାଇ ପାରୁ~  

 Hନ d� ପ�ବାରେର ସମେ� ଏକାଠି ବସି ଖାଉdେଲ ଏକାଠି 
ଉଠୁdେଲ ଏେବ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଏକାଠି ବସି ଦୁଇପଦ ଗପସପ 
େହବା ପାଇଁ କାହ� ପାଖେର ସମୟ ନାହ[ ଏଭJ ବ'�ତା ସ�କ�େର 
ଦୂରତା େନଇ ଆସି~ ଏହା �ା� ପା�ବା�କ ମଲୂ'େବାଧ ରହୁନାହ[ 
େକବଳ େସ
f ନୁେହଁ ସମୟ କ� େମ ଆD ପ�ବାରର ସ�ା ବଦJ ଯାଇ~ 
Hନ d� ପ�ବାରେର ବାପା, ମାଆ, Mଇ – ଭଉଣୀ, େଜେଜ ବାପା େଜେଜ 
ମାଆ, ଦଦା - ଖୁଡ଼ୀ, ବଡ଼ବାପା – ବଡ଼ମାଆ, ସ�ଏଁ ମିJମିଶି େଗାଟିଏ କୁଟୁg 
Mେବ ଚଳୁdେଲ ଧୀେର ଧୀେର େସଇ େଯୗଥ ପ�ବାରର ପ�Mଷା 
ପ�ବ �̀ନ େହାଇଗ� େଯୗଥ ପ�ବାରର ସ-ୁ�ତ େହାଇଗ� ସ�ାମୀ µୀ 
ଏବଂ ତା- ସ�ାନକୁ େନଇ ଗଠନ େହ� �ୁଦ�  ପ�ବାର f� ଆD େସଇ 

ଶାର}ୟ ��ନଶାର}ୟ ��ନଶାର}ୟ ��ନଶାର}ୟ ��ନ    

!ନୟ ମହାପାତ�  
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�ୁଦ�  ପ�ବାର अ
 �ୁଦ�  େହବାେର �ଗି~ କମ� ସଂ�ାନ अMବ େହତୁ ସ�ାନମାେନ 
�ଟାମାଟି �ଡ଼ି ପ�ବାସେର ରହୁଛl; ଫଳସÈରୂପ ବୃ� ସ�ାମୀµୀ �ଃସ� �ବନ ଯାପାନ 
କ�ବା ପାଇଁ ବାo େହଉଛl ପ�ବାସେର ରହୁdବା ଯୁବକ ଯୁବI କମ�େ�ତ� େର ଏଭJ 
ବ'� ରହୁଛl େଯ ପିତା ମାତା- ଭଲ ମ� ପe�ବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଉ ନାହାl 
ମଣିଷ ଆD ସେତ େଯମି
 େମସିନ ପାଲଟି ଯାଇ~; ମଣିଷ ମoେର ଆଉ ମାନFୟ 
ମଲୂ'େବାଧର େଘାର अMବ େଦଖାଗ�ଣି ସକାଳୁ ସ�ପଯ�'� ସମେ� ଗଧଭJ ଖଟୁଛl 
ଆD ଆେମ ଏେତ ବ'� େଯ �ଜ ଶରୀରକୁ ସୁ� ରiବା ପାଇଁ ବ'ାୟାମ କ�ବା ପାଇଁ ସମୟ 
ନାହ[ f ମନ ଖୁସି କ�ବା ପାଇଁ ବ�ଟିଏ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ଏଭJ अବ�ା େଯାଗଁୁ ମଣିଷ �ବନ 
ସଟ�କଟ� �ବନ େହାଇ ଯାଇ~ କ�େଲ अତୁ'�ି େହବ ନାହ[ Hନ d� ଘେର େଜେଜବାପା 
େଜେଜମା ମାେନ ଘtା ଘtା ଧ� ଠାକୁର ଘେର ପଜୂା କରୁd� ଫଳେର ଘେର ସ�- 
ମନେର ଆoା
Kକତା M� ଯାଉd� ମନେର ଆoା
Kକ େଚତନା M� ଯାଉd� f� 
ଆDକାh କାହା� ମନେର ଆoା
Kକ Mବ ନାହ[ କାହା� ପାଖେର ଠାକୁର-ୁ ମୁ�ିଆ 
ମା�ବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହ[ େକବଳ େସ
f ନୁେହଁ; ଫିଲK  େଦiବା େହଉ अବା ଖାଇବା ସବୁ 
କମ ସମୟ ମoେର େହାଇଗେଲ ଭଲ ଆଉ ସା�ସାd- ସହ େଦଖା କ� ଖୁସି ଗପ 
କ�ବାକୁ କାହା ପାଖେର ସମୟ ନାହ[ ୱାଟସ୍ ଆପ fgା େଫସ୍ ବୁକ୍ େର େହେ� ହାଏ କ� 
େଦେଲ କାମ ସା�� ଏଭJ Iବ��ବନ ବା ଫା�୍  �ଇଫ୍  େଯାଗଁୁ ମଣିଷ ଆD अକାଳେର 
अେନକ େ�ଗର ଶୀକାର େହଉ~  ଭଲMେବ େସ �ବନକୁ ଉପେMଗ କ� ପାରୁ� ସବୁ 
ଥାଇ ମo େସ ଖୁସି େହାଇପାରୁ� ପ�ବାର ଥାଇ ମo େସ ପ�ବାରଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଉ~ 
ଜ�ାଳ ମାୟା �ବନେର ମାନସିକ ଦୁ¡ି�ା ର�ବା ସ�ାM!କ f� ବ'�ତା ମoେର ଆମକୁ 
�ଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାେହେଲ ଯାଇ ଆେମ ଖୁସିେର ର�ପା�ବା  

 ଶାର}ୟ ଦଶହ� ଉପଲେ� ଆହ� ାନର ସମ� ପାଠକପାଠିକା-ୁ ଏ
f अନୁେ�ଧ 
କ�ବାକୁ eେହଁ ଏ� ବ'� ବହୁଳ �ବନରୁ f~ ସମୟ ବାହାର କ� ପ�ବାର ସହ ଆନ� 
ଉଲy ାସର ସହ ଦୁଗ�ାପଜୂା ପାଳନ କର� 
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 ସବୁHନ ମଁୁ अଫିସ୍ ଆସିବା ବାଟେର ତାକୁ େଭେଟ 

େଟାକାଟା ମ�ିର ଛକେର େମାେତ େଭଳକା ମା� अେନଇ 

ବସିଥାଏ  ବୟସ େବଶୀ େହବ�, େକାଡ଼ିଏ f ବାଇଶି ମଁୁ 

ବୁଝିପାେର�, େଟାକାଟା େମାେତ କାହ[f ଏମି
 अେନଇ~? ତା 

ଆiେର େମା ଆi ମିଶିେଲ େସ ଫିକ୍ fନା ହସିHଏ ପ�ଥେମ 

ପ�ଥେମ ତା ହସଟା େମାେତ !ର�ିକର �ଗୁd�, େହେଲ କାହ[f 

େକଜାଣି ଏେବ େମାେତ ତା ହସତା ଭଲ �ଗୁ~ 

 େସHନ ଘରୁ ବାହା�ବା େବେଳ ଝିअ କାଚ ଗyାସଟା ହାତରୁ 

ଖେସଇ M�ିେଦ� !ର� େହାଇ ତାକୁ କ�h ବୟସ ଆସି 

ସତର େହ� େହେଲ ଢ�ଢା� f~ ଶିiଲୁ�? ମନଟା କାହ[f 

େକଜାଣି !ର�ିକର �ଗୁଥାଏ, अନ'ମନ� େହାଇ ��ା 

eଲୁଥାଏ ମ�ିର ଛକେର ମନକୁ ମନ େମା ଗ
ଟା ମ�ର 

େହାଇଗ�, େଖାD� ଆiେର ମଁୁ ଏେଣ େତେଣ अେନଇh ଆେର 

ହଁ, େମା अଜାଣତେର ମଁୁ ଏେବ ସବୁ Hନ େସ େଟାକାକୁ େଖାଜୁ~ 

େସHନ f� େଟାକାଟା େସଇଠି ନd� 

 େସ ସ�ାହଟା ସା� ମଁୁ ତାକୁ େଦi� କାହ[f େକଜାଣି 

େମା ମନଟା ଭଲ ର��� ସବୁକଥାେର େମାେତ �ଗ �ଗୁd� 

ସମ�- ଉପେର �ଡ଼ି �ଡ଼ି େହବାକୁ ଭଲ �ଗୁd� ଝିअ କ��, 

ମାମା େତାର କଣ େହାଇ~, अଫିସ �ଗ ଘେର କାହ[f �ଡୁଛୁ? ମଁୁ 

HH ତୁମକୁ େପ�ମ େହାଇଗ�HH ତୁମକୁ େପ�ମ େହାଇଗ�HH ତୁମକୁ େପ�ମ େହାଇଗ�HH ତୁମକୁ େପ�ମ େହାଇଗ�    

अ�ଯ�'ାମୀ ସରଘ�ଆ 
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M!h ସତେର अଫିସେର କଣ ଘଟି~ f ? ନା ତ େସମି
 f~ ଘଟି� 

ତା’େହେଲ ମନଟା କାହ[f ଥୟ ଧରୁ� ଖାh ଗୁେଡ଼ଇ ତୁେଡ଼ଇ େହଉ~? 

 େସାମବାର Hନ अଫିସ ��ାେର ମ�ିର ପାଖେର ହଠାତ୍ େଟାକାଟାକୁ 

େଦih, େହେଲ େମାେତ େଦi େସ ହସି�� ମଁୁ ଆଉ ସ�ାJ ପା�h�, ତାକୁ 

ପାଖକୁ ଡାfh େସ ଡ� ଡ� ପାଖକୁ ଆସି� ମଁୁ ତାକୁ ପe�h, ହଇେର 

େମାେତ େଦi କାହ[f ହସିଲୁ ? େସ କ�� ମଁୁ ତ ହସି� େମା �ଗ ବଢ଼ି� ମଁୁ 

ମୁହଁ େମାଡ଼ି eh ଆସିh अଫିସେର ଯାଇ ରଜତ ବାବୁ-ୁ ସବୁ କଥା କ�h, 

େସ କ�େଲ, ‘HH ତୁମକୁ େପ�ମ େହାଇଗ�f ?” 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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 अଗନା अଗ� ବନ� �ତେର କାଚେକ�ୁ ପାଣି ଭ� 

େପାଖରୀଟିଏ �ଜା ଝିअ ତା ସଖୀମାନ- ସହ ମନେମୗଜେର 

ଏଠାେର ଜଳକ� ୀଡ଼ାେର ବ'�ଥାଏ କୁଆଡ଼କୁ �ଘାନାହ[ अନ' 

ସଖୀମାେନ େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାେର ପ�ହ� େଦଉଥାl େଘାଡ଼ା ଟାପୁର 

ଶ´ ଶୁ�� ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ ତୃଷା �̀ �ଜକୁମାରଟିଏ େପାଖରୀ 

କୂଳେର ପହ�ି� �ଜାଝିअ ସରମେର ଝାଉଁJଯାଇ ପାଣି�ତରକୁ 

ehଗ� �ଜକୁମାର ପାଣି ପିଇେଦଇ �ଜ ବାଟେର ehଗ� 

 �ଜକୁମାରୀ ଜଳକ� ୀଡ଼ା ସମୟ ନ େହଉଣୁ ସଖୀମାନ-ୁ 

ଜଳକ� ୀଡ଼ା କ�ଯିବାକୁ ଡାf�, ସଖୀଏ କ�େଲ, ଏେବ ତ ସମୟ 

େହାଇ�? �ଜକୁମାରୀ କ��, େମା ଇsାେର ମଁୁ ଜଳକ� ୀଡ଼ା 

କ�ବାକୁ ଯି! ନା ତୁମ ସମୟକୁ अେପ�ା କ�! ? େସHନ f� 

�ଜକୁମାରୀର ମନ ଜଳକ� ୀଡ଼ାେର ନdବା ପ� �ଗୁd� 

अନ'ମନ� d� େସ अେନକ ସମୟ ଜଳକ� ୀଡ଼ା ପେର େସ 

େପାଖରୀ ତୁଠେର ବସିdବା େବେଳ େଘାଡ଼ା ଟାପୁର ଶ´ଶୁଣି 

େପାଖରୀ �ତରକୁ େଡଇଁ ପଡ଼ି� ପବୂ�Hନପ� �ଜକୁମାର 

େପାଖରୀର ଜଳପାନ କ� େଫ�ଗ� 

 ଏହାପେର ସବୁ Hନ �ଜକୁମାର �ଜକୁମାରୀର ଜଳକ� ୀଡ଼ା 

ସମୟେର ପହେ� ଆଉ ପାଣି ପିଇେଦଇ ehଯାଏ ସଖୀଏ 

କ�େଲ, ଛତ�ଟାଏ ଏ ଖବର ମହା�ଜ ଜାଣିବା ଉ�ତ 

ଏମି
 ଏ େପ�ମଏମି
 ଏ େପ�ମଏମି
 ଏ େପ�ମଏମି
 ଏ େପ�ମ    

अ�ଯ�'ାମୀ ସରଘ�ଆ 
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�ଜକୁମାରୀ �ଡ଼ିଗ� ସବୁକଥା କଣ ମହା�ଜା ଜାଣିବା ଉ�ତ ? ନା େକ� ଏ 

କଥା ମହା�ଜ-ୁ ଜଣାଇବ ନାହ[ 

 ସମୟ ଗଡ଼ି eh� �ଜକୁମାରୀ ଖୁବ୍ କମ୍ अ�ବାସେର ଜଳକ� ୀଡ଼ା 

କ�ବାକୁ �ଗିେଲ ଆଉ �ଜକୁମାରର ତୃଷା ! ବଢ଼ି ବଢ଼ି eh� Hେନ 

�ଜକୁମାରର େଘାଡ଼ା ଆଉ �ଜକୁମାରୀର ସବାରୀ ସାମ{ା ସାମି{ େହେଲ 

�ଜକୁମାରୀ ସବାରୀରୁ ବାହା�, �ଜକୁମାର-ୁ ପ�ଶ{ କ�, ତୁେମ ଜାଣିଛ ଏଇଟା 

�ଭୃତ ଜଳକ� ୀଡ଼ା ତୁଠ, अଥଚ ସବୁHନ ତୁେମ ଏଇଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ 

ଆସୁଛ ? ମହା�ଜ ଜାଣିେଲ ତୁେମ ବ�ୀ େହବ �ଜକୁମାର କ�େଲ, ତୃଷା �̀ 

କଣ ବୁେଝ ତୁଠ अତୁଠ? େଶାଷ େଯଉଁଠି ତୁଠ େସଇଠି ତା େହେଲ େମା େଶାଷ 

କାହ[f ମରୁ� ? �ଜ କୁମାରୀ ପe�େଲ �ଜକୁମାର ମୁହଁ ତଳକୁ କ� 

ehଗେଲ 

 ତା’ପରHନ ଠାରୁ �ଜକୁମାର-ୁ ଆଉ େପାଖରୀ ତୁଠେର େଦiବାକୁ 

ମିJ�� �ଜକୁମାରୀ अଥୟ େହେଲ ସ�ାହକ ପେର େଘାଡ଼ା ଟାପୁର ଶ´ 

ଶୁଣାଗ� �ଜକୁମାର ପାଣି ପିଇବାକୁ େପାଖରୀ ତୁଠକୁ ଆସି� �ଜକୁମାରୀ 

ପ�ଶ{କେଲ, ଏେତ Hନ େହ� କଣ େଶାଷ େହଉନd� ? �ଜକୁମାର କ��, ମଁୁ 

�ଜକୁମାର, େମା ଇsାେର େମାେତ େଶାଷ େହବ �ଜକୁମାରୀ �Íାର 

କ�ଉଠି�, େସୖନ'ସାମ� କୁଆଡୁ ମାଡ଼ି ଆସିେଲ, �ଜକୁମାର ବ�ୀ େହେଲ 

 �ଜକୁମାରୀ ଆଉ େକେବ ଜଳକ� ୀଡ଼ା କ�ବାକୁ ଯିବାର େକ� େଦiନାହ[, 

अବଶ' ସବୁHନ अପ�ହ{େର େସ କା�ଗାର ଆେଡ଼ ବୁhଯାଆl େବାh ସମେ� 

ଶୁଣୁdେଲ 
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 ମହାଶୟ ନମେ� ‘ଆହ� ାନ’ ପ�ବାରର ସମ� ସଦସ'/
ସଦସ'ାମାନ-ୁ ଯଥାେଯାଗ' ସ�ାନ ଜଣାଉ~ 
 अଗ� ସଂ�ରଣ ପାଠ କ�ବାପେର �ଜକୁ େଯମି
 ମେନ େହାଇ~ 
େସମି
 କହୁ~ ସ�ାଦ¦ୟ ଦପ�ଣ ଯାହାଠି ପ�
ଫJତ ସାଂପ�
କ 
ଇ�ାହାର ସଂପାଦକ- ‘ର�ାବ�ନ : ଏକ ପବ� ନା ଏକ ପର��’, 
ପ�ୂ�ଚ��  ପ�ା- ‘!ପଦେର ଗ�ାମର ଲୁଣମ� ବ'ବସାୟ’, अoାପକ ସୁଶା� 
କୁମାର ପୁେ��ତ- ‘ଓଡ଼ିଆ Mଷାର ଉନ{
 ଓ ଆେମ’ ଏବଂ ‘ମହାନ} - f~ 
ତଥ', f~ !ତକ�’ ଏବଂ ଗେବଷିକା ର�ିତା ପାତ� - ‘େ�କ ସା�ତ'ର 
!କାଶଧା�’ ଆH ଉପାେଦୟ ପ�ବ�ମାନ େହାଇ~ अନୁଭୂ
 ପ�ବ� 
‘ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ର କୁମ�ନାଥସ�ାମୀ ମ�ିର’ ଏକ ତଥ' ସgJତ େଲଖା ସ�ାଦକ 
କଥାକାର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- କା¬�କ କାହାଣୀ ‘େମା କୁନାର 
ଝିअ େହବ’େର ଲୁ� ର�~ ଆଗାମୀ ଶତକର ବା�ବ ପ��ି
ର ଛ! 
 କ!ତା କ�ମେର ‘Mରତମାତା’, ‘ଆDର ଉÍଳ’, ‘ସୁେଯାଗ' ସ�ାନ’, 
‘Mରତ ସ�ତ¯ Hବସ’, �ତେର ନାହ[, ‘ଶିବ ଓ ଶ�ାବଣ’, fgା ‘�ଜ ସହ 
େ�ମାନସ୍’ fgା ‘ଧା� ଶ�ାବଣ’ ବରଂ अ~ ଏଇ େଦଶ ‘ଏଇତ ଦୁ�ଆ’ର 
‘�Bୁର’, ‘ବା�ବତା’ ‘େମା ପି�ୟା’, ‘ବରଷା ପରେଶ’, ‘େଖାD ପାଉ� ବ�ୁ’, 
ବରଂ େଖାDପାଉ~ ଜେଣ ‘ଭସKାସୁର’ େଯଣୁ ଆଉ ‘�ଜ ହାତମୁଠାେର ନାହ[ 
�ବନ’ fଏ ବା େଖାDବ ‘ଡା�ର ଘନଶ'ାମ- ଇÉତ’ fgା ‘କାହ[f �ଗି� 
ସମୁଦ� ?’ େବାh ପ�ଶ{କ� େMଗିବ ‘କମ�ଫଳ’ 
 ‘ଆହ� ାନ’ କ�ମଶଃ ପ�ବ'ା� େହଉ େଦଶରୁ େଦଶା�ର ପହ�ିଯାଉ, 
ପୃdFର ସବୁ ପ�ା�ର ଓଡ଼ିଆ ସୃଜନର ସାରଥୀମାନ- ପାଖେର !ଳମି�ତ 
�ତ� ୀ ଇ�ିତ େଦଉ~ �ଠି ଇ
 କ�ବା �ଗି ଧନ'ବାଦ ସହ ର�h 
 ଇ
 
 ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�ସ�ାଦକ-ୁ ପତ�     

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
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 ଖ�େବଳଟାେର ସବୁ କମ�eରୀ ମoାହ{  େMଜନ ପେକଇବା ପାଇଁ 

କ'ାtିନେର �ଡ଼ ଜେମଇଛl କୁନା �ତରକୁ ପଶିଯାଇ, େଟବୁଲ ଉପେର 

ବସି ଘରୁ ଆଣିdବା ଟିଫିନ୍ େଖାh� େବାଉ କଡ଼ା ତାଗିଦ କ�~, ବାହାର 

D�ଷ ଜମା ଖାଇବୁ� େପଟ ଖ�ପ େହଇଯିବ େବାh ମନା କ��, 

ବାହାେର ଖାଇେଲ अଯଥା ଖ��ା� େହବୁ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଆଣିdବା ଋଣ 

େକମି
 ଶୁଝିବ ? େତଣୁ କୁନା ବାହାରୁ e କପଟିଏ ! fଣି ପିଏ� ଟିଫିନ୍ 

ଡବା�ତରୁ ଆD ଭଲ ବାସନା ଆସୁd� େଦi� େବଳକୁ �ତେର ପରଟା 

ସା�କୁ ଘିअ Hଆ ଆଳୁ ଭଜା d� କୁନାକୁ ଆଳୁ ପସ� ନାହ[, େହେଲ µୀକୁ 

ମୁହଁ େଖାh f~ କ�େଲ !ପଦ ମେନ ମେନ ଏମି
 ��ା କରୁdବା େବେଳ 

ପାଖ େଟବୁଲେର ehdବା କଥାବା �̀ା ତା କାନେର ପଡ଼ି� अଫିସର ବ�B 

f�ଣୀ ମହାl ବାବୁ କହୁdେଲ, ‘~ ~ ~, ଏମି
କା େ�କ ମଁୁ େମା �ବନେର 

େଦi� ହଇ େହ, ଝିअ ତ େଦଲ େଯୗତୁକ ! େନଲ ଏେବ ପୁଣି କଣ 

ପାଇଁ ଡିମା�୍? ପା� ଲ�ଟ-ା େଦଇd� େ�କଟା େଯ ଆD ଯାଏଁ, ଋଣ ଶୁଝି 

ଶୁଝି ଶୁiଗ�ଣି ମଁୁ �େଜ ଯାଇdh ବୁଝାସୁଝା କ�ବାକୁ, ତା ମା’ କଣ କ�� 

ଜାଣିଛl ? ~... କ�ବାକୁ �ଜ �ଗୁ~ ଆ�ା କହୁ~ କଣ ନା ଆମ ଝିअକୁ 

ଏେବ େବାଇେଲ ଏେବ ଡା�ର ବର ମିJେବ ପା� ଲ� କଣ େଦଖଉଚ, 

ଦଶ େଦେବ ସତେର ସ�କ� ନ େହ� େବଉସା େହଇଗ� କଣ ଝିअ- 

ସଂଖ'ା ଟିେକ କମ୍ େହଇଗ� େଯ, ଏଇ ଝିअର ମାବାପା ମାେନ �ଜକୁ �େଜ 

ସେବ�ସବ�ା େବାh M!େନେଲ!’ 

 କ�ୁ'ଟର୍ େସªନ୍ ର अଫିସର୍ ଭୁୟଁା ବାବୁ ବଡ଼ବାବୁ-ୁ अଟକାଇ 

େଦଇ କ�େଲ, ‘ଆପଣ ଯାହା କ�େଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଆ�ା f� କ�ଯିବ 

କଣ ? ମେନାଜଟା େତେଣ ପାଗଳ େହାଇଗ�ଣି 
� ସ�ାହ େହ� 

ଆମର ଦାF ପରୂଣ େହଉଆମର ଦାF ପରୂଣ େହଉଆମର ଦାF ପରୂଣ େହଉଆମର ଦାF ପରୂଣ େହଉ    

ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ହସପିଟାଲ୍ େର ପଡ଼ି~ େକେତ ବାେଜ ଝିअ ନାହ[ କ�େଲ ତା µୀଟା? ଥେର ! େଦiବାକୁ 

ଆସି��’ କୁନା ବୁଝି ଯାଇd� େସମାେନ ସବୁ ମେନାଜ !ଷୟେର କଥା େହଉଛl 

ମେନାଜ ତା !Mଗେର କାମ କେର ପା�ଲ� େଦଇ ବାହା େହଇd� ବାହାଘର ପେର ତା 

µୀ ବାପଘରକୁ ଯାଇd� େଯ ପୁଣି େଦଢ଼ଲ� ଦାF କରୁଛl େକଉଁଠୁ ଏେତ ଟ-ା ପାଇବ 

��ାେର !e�ଟା ��ାେର ଯାଉd� େବେଳ ଦୁଘ�ଟଣାର ଶୀକାର େହଇଗ� େଗାେଟ େଗାଡ଼ 

M�ିଯାଇ େମରୁଦ�େର ମାଡ଼ େହାଇଗ� େଯ 
� ସ�ାହ େହ�ଣି ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲେର 

ପଡ଼ି~ 

 ‘ନା, ଏମାନ- ଉÛାତ अସହ' େହ�ଣି େକେତ ଆଉ ସ�ବା? ସ�ବାର େଗାେଟ 

hମିଟ୍ अ~ ନା ନାହ[ ଆେମ ପୁରୁଷ େହେଲ ! ଆମର ଏ ଦୁ&�ଶା? ~, �ବନଟା �କ୍ 

�ଗି�ଣି’ ଭୁୟଁା ବାବୁ କହୁdେଲ ‘ପୁରୁଷ କମିସନେର अ�େଯାଗ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ଦରକାର୍ େହେଲ ଧାରଣା େଦବା ନେହେଲ ଏମାନ-ୁ ଉ�ତ ଶି�ା ମିJବ�’ ମହାl ବାବୁ 

କହୁdେଲ, ‘ଏହା�ା� f~ େହବ�, ବୁଝିଲ ଆେମ ସବୁ �ଜକୁ �େଜ ବୁେଝଇ େଦେଲଣି, 

େଯ ଏଇୟା ହ[ �ବନ େଯୗତୁକ େଦଇ ଝିअ ଆଣ, େସ ଯାହା କ�େଲ ! ମୁ� ପା
 ଶୁଣ 

ମୁହଁ େଖାhେଲ, ଘେର अଶାl ଘରକୁ ପେଳଇ ଏମି
 अ�କ େଯୗତୁକ ଆଣିବାର ଧମକ 

କଣ କ�ପା�ବା ଆେମ? ଆମ ବାପ अମଳରୁ ଏମି
 ହ[ େହାଇ eh~ ହଁ, ଶୁଣିdh, କାେଳ 

େମା େଜେଜ ବାପା ବାହା େହ�େବେଳ ଝିअଘର େଯୗତୁକ େଦଇdେଲ ଭୁବେନଶ�ରେର ପyଟ୍ 

ଖେ� ଆଉ अଡ଼ି କାରେଟ େଦଇdେଲ େହେଲ ବାପା ବାହା େହ�େବଳକୁ अବ�ା ପୁ� 

ଓଲଟା େହାଇଯାଇd� ତଥାପି Mଗ' ଭଲd�, ଏେତ େଯୗତୁକ ଦାF େହଉନd� େତଣୁ 

ବାପା- େବଳକୁ ମାତ�  େକଇ ହଜାରେର ବାହାଘର େହାଇଗ� େମା େବଳକୁ େଦଢ଼ ଲ� 

େଦେଲ ଭଲ ପ��ାବ ମିJ� ତଥାପି େଦଢ଼ ଲ� f~ କମ ରକମ ନd� େତଣୁ, ବାପା 

େମାେତ କ�େଦଇdେଲ, େତା ବାହାଘର ପାଇଁ अ�କରୁ अ�କ ଲେ� ହ[ େଦଇେହବ ଯା 

େହଉ େମା ବାହାଘର େହଇଗ� ମଁୁ f� େମା ପୁअକୁ କ�େଦଇ~, େତା ବାହାଘର ��ା ତୁ 

କର େଯୗତୁକ ଆଶା େମାଠୁ ରiବୁ� ମଁୁ ଟ-ାଏ େଦଇ ପା�!� କ�h, ତୁ କେଲଜେର 

ଝିअ େଖାେଜ f ��ାେର ଘାଟେର, ବଜାରେର... େଯାଉଠୁ ପାଉଛୁ ଝିअ ଧ�ଆଣ ମଁୁ ଖୁସିେର 

ବାହା କେରଇେଦ! f� େଯୗତୁକ ଟ-ାଏ େଦ!�’ 

 ଭୁୟଁା ବାବୁ କ�େଲ, ‘ଆପଣ Mଗ'ବାନ dେଲ ଆ�ା, ଲେ�େର ଭଲ ପ��ାବଟିଏ 
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ପାଇଗେଲ ମଁୁ େଖାଦ୍ ସାେଢ଼ 
�ଲ� େଦଇ~ ଆଉ ମେନାଜ !e�ଟା ପା�ଲ� କଣ 

ଏମି
 ehବ? Hନ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ପି�ମାେନ ବାହା େହଇପା�େବ� ଏେତ ଏେତ 

େଯୗତୁକ ଟ-ା େକାଉଠୁ ପାଇବା ? େସମାନ-ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନା େସ ଟ-ା ସ�ୟ କ� 

ରiବା ଝିअ ଆଣିବା? କୁହ� ଆମ କକାର ପୁअଟା ଭଲ ପାଠ ପଢୁd� କକା �¡ି� dେଲ 

େଯ େସ କେଲଜେର ପଢିବା େବେଳ ହ[ େକାଉଠି ଝିअ େଦif ତା କଥା �େଜ ବୁଝିବ 

େହେଲ େସ d� अଲଗା ମାଇ�୍ ର ପି� ଡା�ରୀ ପଢ଼ି! େବାh Dଦ୍ କ�� େଦଢ଼ 

େକାଟିଟ-ାର େଡାେନସନ୍ େଦଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁେର ପେଢ଼ଇେଲ अବଶ' େସ ଆଗରୁ କ�ିସନ୍ 

କ�େଦଇdେଲ, ବାହାଘର େବଳକୁ ଟ-ାଏ େଦେବ� େହଇ େସ େସଇଠି ପଢ଼ି� �ତେର 

ତାମିଲ୍ ଝିअେଟ ପସ� କ� ବାହାେହବ େବାh ଠିକ୍ କ�େଦ� େହ� ଆମ Mଷା, ଜା
 

ସଂ�ୃ
 f~ େସ ଝିअ ଜାଣି�, େହେଲ ଝିअ େଟ ତ? କକା ବାହାକ�େଦେବ େବାh ଖୁସିେର 

ହଁ କ�େଦଇdେଲ େହେଲ ଠିକ୍ ସମୟେର ଝିअର ବାପ Dଦ୍ ଧ�ବସି� େଯ େମା ଝିअ 

ଡା��ଣୀ, କମେସ କମ୍ େକାଡ଼ିଏ ଲ� େଯୗତୁକ ନ େଦେଲ !ବାହ େହଇପା�ବ� କକା-ର 

ସ�`ି d� େବାh ବାହା କ�େଦେଲ େହେଲ Mବ ଆମ କଥା fଏ ବୁଝିବ ? ଆମଘେର 

ଏେତ ଟ-ା େକାଉଠୁ ଆସିବ? େଦଖୁଛ Hନକୁ Hନ ଦରଦାମ େଯମି
 ବଢ଼ି�ଣି, ଟ-ାଏ 

ସ�ିବା ଭJ ସାହାସ େହଉ�’ 

 େଟବୁଲ୍ ପାଖେର e ପିଉd� ପିଉନ୍ ସ�ୟ୍ କ��, ‘ସାର୍, େମା କଥା ମାନ� ଏ 

ସବୁ �ଜz
ଆ- eଲ୍ ଆେମ ଯH ଏହାକୁ !େ�ଧ କ�ବା� ତ କାh ଆମ ଘେର 

ଝିअେବାହୁ େଦiପା�ବା� eଲ� ପୁରୁଷ କମିସନ୍ अଫିସ ଆଗେର ଧାରଣା େଦବା 

ମେନାଜ ଆ�ା- ପାଇଁ ଆେମ अ�ତଃ ଏ
f ତ କ�ପା�ବା ସମେ� ହଁ ଭ�େଲ େସଇଠୁ 

ସMର େଶଷ ��ଶ� ଏହା ବାହା�� େଯ ସମେ� ମିଶି ପୁରୁଷ କମିସନ୍ अଫିସ ସାମନାେର 

ଧାରଣା େଦେବ ସବୁ କମ�eରୀ �D େହାଇଗେଲ  अପ�ହ{େର अଫିସେର अଣଆନୁBା�କ 

Mବେର େନାଟିସ୍ ବୁେଲଇ Hଆଗ� अ�sା ସେ �̀  କୁନା େସdେର ଦ�ଖତ କ�େଦ�  

 ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସ अଫିସ ବାହା�ଗ� अଫିସ ଖଁା ଖଁା ଖାh ସବୁ 

କାହାl େବାh ପe�ବା ପେର ଜଣାପଡ଼ି� େଯ ସବୁ ପୁରୁଷ କମିସନ୍ अଫିସ େଘ�ଉ 

କ�ବାକୁ ଯାଇଛl କୁନା ! eh� ସତକୁ ସତ କମିସନ୍ अଫିସ ସାମନାେର ଜନଗହJ 

େସ େଯେତେବେଳ ପାଖକୁ ଗ�, େଦi� ମେନାଜକୁ ��ଲ୍ େଚୟାରେର ବେସଇ େଦଇ ସବୁ ତା 
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ପାଖେର अଛl ଠିକ୍ େସ
f େବେଳ ମିଡ଼ିଆ କମ�ୀ ମାେନ ଆସି ପହ�ିଗେଲ ମେନାଜ 

କୁନାର ହାତକୁ ଧ� ପାଖେର ବେସଇେଦ� ସମେ� େଜାର୍ େଜାରେର �େଲyଇ ଉଠିେଲ 

ଆମର ଦାF ପୁରଣ େହଉ େଯୗତୁକ ଆଇନ୍ ହାଏ ହାଏ ନାରୀ अତ'ାeର ହାଏ ହାଏ 

କୁନା �ରବେର ବସିd� ମିଡ଼ିଆବା� �ଜ କ'ାେମ�ର ଘନ ଘନ େଫାେଟା ଉେଠଇ 

ehdେଲ କୁନାର ମନେର ଭୟ ସୃ�ି େହଉd� ଯH ଏ ସବୁ ଖବର ଘେର ତା µୀ େଦେଖ 

ତ ତା अବ�ା କଣ େହବ? େତଣୁ େଘ�ଉ କାଯ�'କ�ମ ସରୁ ସରୁ େସ ଘେର ଯାଇ ପହ�ି 

ଯାଇd� अନ'Hେନ ସ�'ା ଛअ ପେର େଫରୁdବା କୁନା ଆD େଦାପହର ପେର ପେର 

ପହ�ିଯିବା େଦi ତା µୀ ସେ�ହ କ�ବା ସ�ାM!କ େହେଲ ଠିକ୍ ସମୟେର ତା େବାଉ ଆସି 

ତାକୁ ର�ା କ�େଦ� ପବୂ�ାହ{ର କାଯ�'କ�ମପେର ହାhଆ େହାଇଯାଇd� କୁନା େଶାଇଗ� 

 अପ�ହ{େର ଉଠି� େବଳକୁ ଘେର ମହାMରତ eh~ ତା µୀ ଉ� ସ�ରେର �େଲyଇ 

ଉଠୁ~ ଘଟଣା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ ବାହା�� େବଳକୁ ବ'ାଗ ବ�ା େହାଇ ତା µୀ ଦା� 

େବୖଠକେର ବସି ବାପାେବାଉ ସ�ତ ଯୁ�ିତକ� କରୁ~ କଥା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ ଆଗକୁ 

ଯାଉd�, ତା ବାପା ଆସି ତା କାନ ଧ� କ�େଲ, ‘େତାେତ �ଜ �ଗୁ� ବାହା ସାହା 

େହ�ପେର ! ଏ ସବୁ କରୁଛୁ?’ କୁନା ବୁଝିପାରୁନd� କୁନାେବାଉ କ��, ‘ହଇେର ତୁ େସ 

�ଆଁଜଳା କମିସନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇdଲୁ ?’ କୁନା କଣ କ�ବ f~ M!ପାରୁନd� ତା µୀ 

କ��, ‘ଟି�େର �େଲyଇ �େଲyଇ କହୁdଲ ନା, ନାରୀ अତ'ାeର ହାଏ ହାଏ... ହଉ 

େଦiବା ମଁୁ େକେତ अତ'ାeର କ�~ ତମ ଉପେର ? ହଁ, ତେମ ଏଇୟା ଶିiଚ ? ତମ 

ବାପାେବାଉ ଏୟା ଶି�ା େଦଇଛl? ~ ~... ଜାଣିdେଲ ମଁୁ ଏଠି ଜମା ବାହା େହଇନଥାl 

ମନା କରୁdh, ବାପା ଖାh Dଦ୍ ଧ�େଲ େମା ସା�ର ପୁअ ଟା ଭଲ ପୁअଟା ଘେର ର�ବ, 

f~ ଖ�ପ କାମ କ�ବ�.. ଓଃ ଓଃ ଏଇ ସବୁ d� ତମ ମନେର ନାଇଁ ମଁୁ ଆଉ ଏ ଘେର 

ଦେ� ! ର�!� ଓ� କ'ାବ୍ अଡ଼�ର୍ କ�େଦଇ~ ଆସୁ ଆସୁ ପେଳଇ! ହଁା, େର 

ସ�ାମୀ େବାh େସ{ହେର କଣ ରiେଦh, ମୁ� କାମ କରୁ� ନାଇଁ’ 

 େସ ଯାହା ଭୟ କରୁd�, ତାହା ହ[ େହାଇ~ କୁନାର ହାତପାଦ ଝାେଳଇ ଯାଉ~ 

କଣ କ�ବ ବା କ�ବ f~ ବୁଝିପାରୁ� େସ ଡ� ଡ� ତା େବାଉକୁ କ��, ଆD अଫିସରୁ 

ସମ�-ୁ େସଠାକୁ ଯିବାକୁ ବାo କ�ଯାଉd� ନ ଗେଲ େମା efରୀ ପେଳଇଥା�ା େତଣୁ 

ଯାଇdh ମେନାଜ େମାେତ େଦi େମା ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧ�� େସେତେବେଳ େସ ମିଡ଼ିଆ 
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କମ�ୀମାେନ େଫାେଟା ଉେଠଇେଦେଲ େମାେତ ଯିବାକୁ ଜମା ଇsା ନd� େହେଲ ସମେ� 

ବାo କ�େଲ େବାh...’ 

 ‘ଓେହା େହା... ଦୁଧ ଖାଉଛ ନା? ସାନ ପି� େହଇଛ? ଚେକାେଲଟ୍ େଦେବ େବାh 

କ� େନଇଯାଇdେଲ ?’ ତା µୀ �େଲyଇ ଉଠୁd� ‘ତମକୁ ବାହା େହଇ~, ତମ ଉପେର 

ଦୟା କ�~ ବୁଝିଲ, ନେହେଲ ଏକା ଏକା ପାଗଳ- ଭJ ବୁଲୁଥା� ତମ ବାପା େବାଉ 

େଗାଡ଼ହାତ େଯାଡ଼ିବାରୁ ବାବା ହଁ କ�dେଲ ନେହେଲ େମା ପାଇଁ ପ��ାବ अMବ ନd�’ 

 କୁନା ଆଉ ତା ବାପାେବାଉ େସମି
 �ାଣୁ ପାଲଟିଯାଇ ଠିଆ େହାଇdେଲ କଣ 

କ�େବ କଣ କ�େବ f~ ବୁଝିପାରୁନdେଲ f~ ସମୟପେର ବାହାେର ଗାଡ଼ି �ଗି� ଆଉ 

ତା µୀ ପବନେବଗେର ଘରୁ ବାହା� ehଗ� କୁନା କା� କା� େହଉdବା େଦi ତା ବାପା 

ରଘୁଆ କ��, ତୁ କାହ[f କା�ୁଛୁ େତାର କଣ ଭୁଲ େଦiଲୁ� f େକମି
 अନ'ାୟ 

େହଉ~? େଯୗତୁକ େଦଇf ବାହା କ�ବାପେର ମo ଏମି
 अତ'ାeର, ନା ସ�େହବ� 

ଆେମ �ରବ ର�େଲ ସବୁ अସୁ!ଧା କାହ[f ସରକାର ପୁରୁଷ କମିସନ୍ କ�ଛl? େଗାେଟ 

େକସ୍ ଠୁ-ି େଦ! େଯ, ଝିअ ଆଉ ତା ପୁ� ପ�ବାର େଜଲେର ବସି अଟା େପଷୁdେବ ଏମି
 

କଥା ehdବା େବେଳ ଘର ବାହାେର ଗାଡ଼ି अଟfବାର ଶ´ ଶୁଣାଗ� ସମେ� େସ ଆଡ଼କୁ 

eହ[dେଲ ବସ� ଝିअକୁ ଧ� ଘରକୁ ଆସୁd� 

 େବୖଠକେର ସମେ� �ରବେର ବସିdେଲ ବସ� କ��, ‘ଏମି
 ପି�- ଭJ 

େହେଲ ଚJବ? େସ ଯH अଫିସେର ସମ�- ସହ ମିଶି ଯାଇdେଲ ତ ଯାଆ�, ତେତ କଣ 

େକେବ अସୁ!ଧା କ�ଛl f ? େସ ସବୁ ବାହାର କଥା ମା ତାକୁ �ଡ଼ ଘର ବାହାେର 

େକେତ କଣ କ�ବାକୁ ପେଡ଼ ଘେର ସମେ� େସ{ହେର ର�ବ ନା ନାଇଁ?’ ରଘୁଆ f~ 

କ�ବ େବାh Mବୁd�, f� ବସ� ତାକୁ अଟକାଇେଦଇ କ��, ‘ଆେର Mଇ, ତେମ ତ 

ପଢୁଆ େ�କ ଏ ସବୁ େକମି
 େହବାକୁ େଦଉଛ ? ତେମ ବୁେଝଇ ପା�ଲ� ? ଘରର 

ମଯ�'ାଦା ଘେର ର�େଲ ଭଲ ତୁ ଯା ମା ଘର �ତେର େତା D�ଷ ସବୁ ରiେଦ ମଁୁ ବାf 

କଥା ବୁଝୁ~’ କୁନାµୀ ଘର �ତରକୁ ehଗ� ତା ପେଛ ପେଛ କୁନାେବାଉ ehଗ� 

ବସ� ମୁହଁରୁ ଝାଳ େପା~ େଦଇ କ��, ‘ବୁଝିଲ ବାପ ଯୁଗ ବଦJ ଗ�ଣି ମଁୁ ତମ ଦୁଃଖ 

ବୁଝୁ~, େହେଲ ଏେବ ପ� ଝିअମାନ- �ଜୁ
 eh~ ତମକୁ ହ[ ଟିେକ ଆଡ଼ଜ�୍ କ�ବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ତମ Mଗ'ଭଲ ଏ ସବୁ !ଷୟେର ରଘୁ କ�ବାରୁ ମଁୁ ବାଟରୁ ହ[ ତାକୁ ବୁେଝଇ 
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ଆଣିେଦh ନେହେଲ ତା େବାଉ କାନେର ଏ ସବୁ କଥା ଯH ପଡ଼ିଥା�ା, ତ ବୁଝିଲ ଏଠାେର 

ତୃIୟ !ଶ�ଯୁ� େହାଇଯାଇଥା�ା ଆେମ ଟିେକ ବୁଝାମଣା କ� ର�ଗେଲ ଭଲ �ଗିବ, ନା 

କଣ?’ 

 କୁନା କାନମୁ� ଆଉଁଷି େହଇଗ� ଆଉ ମେନ ମେନ �ଜ କାନ େମାଡ଼ି ଗାଲେର 

ଚଟକଣୀ େଦଇ ଶପଥ କ� ଆଉ ଯାହା ! େହଉ େସ ପୁରୁଷ କମିସନ୍ ��ା ମାଡ଼ିବନାହ[ 

 

Fମା ନଗର, H�Iୟ ଗJ 

ବ�ହK ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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 �ଘ�tର ପବୂ�ରୁ ପହ�ିବା େମାର େଗାେଟ ବଦଭ'ାସ 

 ର!ବାର ସକାଳ ପ�ଥମ ବସ୍ ଠିକ୍ ଛअ’ଟାେର ମଁୁ f� अଭ'ାସ 

अନୁଯାୟୀ ପହ�ିଗh ପ�ର ମି�ଟ୍ ପବୂ�ରୁ ଚଢ଼ି�ପେର ଜାଣିh, ମଁୁ େସଇ 

ବସର ପ�ଥମ अଭ'ାଗତ ଯାତ� ୀ ସିଟ୍ େପାଛୁdବା fyନର୍ େମାେତ େଦi� 

ପୁଣି �ଜ କାମେର �ଗିଗ� ତା ମୁହଁ େମାେତ ମୁରୁf ମୁରୁf ହସି� ପ� 

�ଗି� �ଗି�, େସ Mବୁdବ, ଏେତ ସୁ�ର ର!ବାର ସକାଳକୁ ମା�କ� 

ବସେର ଚଢ଼ିdବା େ�କଟି �¡ୟ େକେଡ଼ େବାକାେଟ େହଇନdବ 

 ଜେଣ ଜେଣ କ� ଯାତ� ୀ ଚଢ଼ିେଲ ବସେର ତଥାପି अେନକ ଖାh ସିଟ୍ 

ଥାଏ ବସ�ା� �ଡ଼ି� େବଳକୁ ଆଦ' �ଦାଘର ସଯୂ�' ! ଟିେକ ଉପରକୁ 

ଉଠି ସା�ଥାl ତଥାପି େକମି
 େଗାେଟ ଖଁା ଖଁା �ଗୁଥାଏ e�ଆେଡ଼ ସଯୂ�' 

! अଳେସଇ ହାଇ ମାରୁଥାl େଦାକାନ ବଜାର େଖାhବାକୁ ଆହୁ� अେନକ 

ସମୟ ଥାଏ ବା� େହାଇପଡୁଥାଏ ର!ବାର େବାh 

 ସହର ଉପା�େର ବସ अଟf�, େକଇ ମି�ଟର ରହଣୀ ଖ� ଠିକ୍ 

େମା ସିଟେର ପଡୁଥାଏ େତଣୁ M!h, ଟିେକ ତଳକୁ ଓେହyଇ �ଇେର f~ 

ସମୟ !େତଇ! ଠିକ୍ େସ
f େବେଳ ଜେଣ ଶୁଭ� ବµ ପ��ତ, ନା
}ଘ� 

अଥଚ �ୀଣକାୟ ଶରୀର, ଲgା �ଶ ଦାଢ଼ିdବା ବ'�ି ଚଢ଼ିେଲ ବସ ଉପରକୁ 

ପିଠିେର ଗା�ିବ'ାଗ, ପାଦେର କଠଉ, ହାତେର ଜପାମାJ, ଆଉ ମୁହଁେର 

ଆକଷ�ଣୀୟ }�ି ସାଧୁ ସନ'ାସୀର Mବ ସୁ¢� େମାର f� ଆକÎ ଘୃଣା 

ଏଇ अସାଧୁ, ବ'�eରୀ, अନ'ାୟ ସାଧୁନାମିତ ବ'�ିମାନ-ୁ, ଦୁରଦଶ�ନ ଓ 

ଖବରକାଗଜେର ପ�
Hନ େସମାନ- अେନୖ
କ କାରବାର !ଷୟେର େଦi 

ଆଉ ଶୁଣି ମନ !ଷା� େହାଇ~ 

 ସିଏ ପeରୁଥାl କ�4ର-ୁ, ଆେମ ସବ�େମାଟ୍ ଦଶଜଣ, ଆମପାଇଁ 

ଆକଳନ   ଆକଳନ   ଆକଳନ   ଆକଳନ           

अଚୁ'ତ କୁମାର ରଥ 
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ସିଟ୍ େହବ ତ ? କ�4ର ହସିେଦଇ କ��, ଚଢ଼�, ପୁ� ବସ ଖାh ବାବା ମହାଶୟ 

େଜାରେର ପାଟିକେଲ, ଆେର ଆସ, ପଛକୁ eh ଆସ ସମେ� ବ'ାଗମୁଣା, େପାଟJ ଧ� 

ସାତଜଣ µୀେ�କ ଓ ଦୁଇଜଣ ପ�ା�ବୟ� ପୁରୁଷ ବସ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିେଲ 

 ସାତଜଣ µୀ, ସମେ� େମାେତ Hଶୁଥାl ‘ଆେପ ହାI’ ଗାଡ଼ିେର ବୁହା େହାଇ ହମିଦ୍ 

ମିଆଁ ଘରକୁ ଯାଉdବା ବୁଢ଼ୀ େଛJପ� କାହା� ଜଣକ ମୁହଁେର ଟିfଏ ! ସ�ଗ ନଥାଏ 

ମଁୁ Mବୁଥାଏ, f ମିଥ'ା ପ�େ�ଭନ େନଇ ଏଇ ଭ� � ସନ'ାସୀର अନୁଗାମିz େହାଇଛl 

ଏମାେନ ? ଏେତ ସରଳ, ଏେତ अପ�ଣାମଦଶ�ୀ! 

 ସନ'ାସୀର ମୁହଁେର ଉÉ�ଳ ଆକଷ�ଣୀୟ ହସ, େମା ହୃଦୟକୁ �� େଦଉଥାଏ ଏଇ 

!କୃତ େ�ଗୀମାନ-ୁ ସବୁେବେଳ µୀ େ�କ- ସାହଚଯ�'ର ଆବଶ'କତା କଣପାଇଁ େକଜାଣି? 

µୀ !ନା ଏମାନ-ର �ବନ अଚଳ େଯମି
! େହେଲ, ଆDକାh ଗାଡ଼ିେର ଗାଇ ବୁହାେହେଲ 

େପାhସର େ�କ ଖବର େଦଉଛl, अଥଚ ଏଠି ମଣିଷ e�ଣକୁ ସ�ଏଁ େକମି
 ଚୁପeପ 

ବରଦା� କ� zରବ ର�ପାରୁଛl ଏମି
 ? 

 ର� ର� ପଛକୁ େଫ� େଦଖୁଥାଏ ମଁୁ µୀ େ�କ ସବୁ ଚୁପ୍ eପ୍ ବସିଥାl, �ଜ �ଜ 

ସିଟ୍ ମାନ-େର ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ ତ େକବଳ େସଇ ଭ� ବାବାର ତା ମନ �ତର ଖୁସି ଫୁଟି 

ପଡୁଥାଏ େଯମି
 अବା ପାଟି କ� �ଜ �ତରର ¨ନମନ'ତାକୁ ଚପାଇ େଦବାର ପ�ୟାସ 

କରୁଥାଏ େସ େମା �ତରର େକ� ାଧ ସହଶ�ଗୁଣିତ େହାଇଯାଉଥାଏ େବଦାଗ୍ ଧଳା ବµ 

�ତରର କଳ-ିତ !ବµ ପୁରୁଷର କୁ�ିତ ରୂପ େମା ଆi ଆଗେର ନା� ଯାଉଥାଏ 

 ପ�ାୟ େଦଢ଼ ଘtାର ଯାତ� ାପେର, fyନର୍ ଡାକେଦ�, ଜାନ¦େଦF... ଜାନ¦େଦF... 

ଆ�ା, ଜାନ¦େଦF ଓେହyଇ ଯାଆ� ମଁୁ ପେର ବୁଝିh େଯ େସଇ ରହଣୀର ନାମ 

ଜାନ¦େଦF େବାh ଭ�ବାବା ଓ ତା अନୁଗାମୀ ସବୁ େସଇଠି ଓେହyଇଗେଲ, େପଢ଼ିେପାଟJ 

ସେମତ 

 େମା ଗ�ବ' ଆହୁ� अଧଘେt ମନଟା େଗାେଳଇ ଘାtି େହଉଥାଏ ତଥାପି 

କ�4ର ଟିକଟ୍ ପଇସା େଫେରଇ ଆସୁଥାଏ ପଛପଟୁ େମା ପାଖେର କ�4ର ପହ�ୁ ପହ�ୁ 

ମଁୁ ଆଉ ସ�ାJ ପା�hନାହ[, ପe�େଦh, ‘େଗାେଟ ଭ�ବାବା ଏେତ µୀେ�କ ଧ� ଆପଣ- 

ଗାଡ଼ିେର େନଇଯାଉ~, अଥଚ େକ� f~ କହୁନାହାl େକମି
 ? ଏଠି କ’ଣ ମଣିଷ 
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ନାହାl ?’ କ�4ର େମା ମୁହଁକୁ अନାଇ� f~ ସମୟ fଂକ �̀ବ'!ମୁଢ଼ େହାଇ ମଁୁ 

Mବୁdh, ତା अସହାୟତା କଥା େମା ମୁହଁରୁ ଚୁ... ଚୁ.. ବାହା�ବା ପବୂ�ରୁ କ��ର େଗାେଟ 

}ଘ�ଶ�ାସ େନଇ କ��... 

 ଆପଣ ଏ ସହର ଓ ଏଠିକାର େ�କ- ସହ अପ��ତ େବାଧହୁଏ ମଁୁ ବୁଝିପାରୁ~ 

ଆପଣ ବାବା ଭJ Hଶୁdବା ମିଶ�ବାବୁ- କଥା କହୁଛl େସ ବାବା ନୁହl େସ ଜେଣ 

ସ�ନାମଧନ' ସମାଜେସF ଇ�ି�ୟ�ଂ ପଢୁdବା ଏକମାତ�  ପୁତ� ର अସମୟ 
େ�ଧାନ ପେର 

ସାମୟିକ େବୖ�ଗ'ରୁ ମୁକୁJ େସ ଆେବା� େନଇdେଲ ଏକ �ଆ� ସମାଜେସବାକୁ �ଜ 

ପତ{ ୀ- ସହ ମିଶି ଉ�ଗ�ୀେଦେଲ �ଜ ବାସଭବନକୁ ‘ଜାନ¦େଦF ଜ�ଶ�ମ’ ନଁାେର ��ଶ�ୟ 

ବୃ�ାବୃ�- ଉେ&ଶ'େର Hପ
 ପତ{ ୀ ମିଶି େଖାD େଖାD ଏକାଠି କେଲଣି, ପ�ବାରରୁ 

!ତାଡ଼ିତ େହାଇdବା e�ଶହରୁ अ�କ अେ�ଡ଼ା ପୁରୁଷ ଓ µୀ अମାୟିକ, ଭଦ� , ମି�Mଷୀ 

ଶ�ୀ ପ
ତପାବନ ମିଶ� ଏଇ अ�ଳର ଗବ� ଓ େଗୗରବ ଆପଣ- ଆକଳନ ସ�ୂ�� अମଳୂକ ଓ 

ଭୂଲ େବଶଭୁଷା ପ�ପାଟୀରୁ ମଣିଷ ��{ ହୁଏନା, ��{ ହୁଏ କମ�ରୁ... 

 େମା ମୁହଁର Mଷା ହDଯାଇd�, େକବଳ Hଶୁd� େସଇ }�ିମୟ ପୁରୁଷ- 

ମୁଖମ�ଳର ସିKତହାସ �ଜ अ�ଦ�ାହକୁ ପିଇ �ଳକÎ ସାDdବା େଦବପ�
ମ ମଣିଷଟିଏ, 

ଯିଏ अନ' ପିଠିର େବାଝକୁ େଟfବାେର ସାହାଯ' କରୁ କରୁ �ଜ ପିଠିର େବାଝକୁ ଭୁhଯିବାର 

କଳା େନଇ �ଇଁehଛl... 

 ମଁୁ ନତମ�କ େହଉdh, େମାର ଆକଳନର େସଇ ଭ� ତପସ�ୀ- ବ'�ିତ�  

�କଟେର... 

  

ସgଲପୁର 
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 ��ୀ Mଷାେର କୁହାଯାଏ - ‘କଣ୍ କଣ୍ େମଁ େହ ଭଗବାନ୍’ अଥ�ାତ 

ପ�
ଟି अଣୁେର ଭଗବାନ !ଦ'ମାନ ଏହା କ�dବା େ�କ ଭଗବାନ- 

ସବ�!ଦ'ମାନ ଗୁଣକୁ ମ�ମାମ�ିତ କ�ବାପାଇଁ କ�ଥାଇପାେର f� ଏହାକୁ 

!ଶ�ାସ କରୁdବା େ�କମାେନ अଣୁକୁ ଖାh ଆiେର େଦi ପାରୁନdେଲ ! 

अଣୁେର ଭଗବାନ dବା କଥାକୁ ସହଜେର ହଜମ କ� େଦଉଛl େଯେହତୁ 

ଭଗବାନ- ସ`ାକୁ େକୗଣସି ପ�କାେର ପ�ମାଣିତ କ�ଯାଇ ପା�ବ ନାହ[, େତଣୁ 

ତା- ନାମେର ଯିଏ େଯେତ ପ�କାର ମିଛ ଓ ଗାଲୁଗପ କ�େଲ ! େକ� 

ଆପ`ି କ�ବାର ନାହ[ େକବଳ ‘!ଶ�ାେସ ମିଳଇ ହ�, ତେକ� ବହୁଦୂର’ 

େହଉ~ ସବୁ ସେ�ହ ଓ ପ�ଶ{ର अ+ଳ ଉ`ର 

 !�ାନ ଶ´ର ଉÛ`ି ପ�ଥେମ େକଉଁ ଯୁଗେର ଓ େକଉଁ ମଣିଷ �ା� 

େହାଇd� କ�ବା କ�କର !�ାନ ଶ´ର अଥ� Mଷାେକାଷେର अ~ 

‘!େଶଷ ରୂେପ �ାନ’, ‘େଯଉଁ !ଦ'ା�ା� କମ� !େଶଷେର ପଟୁତା ଜେନK ’ 

େସ�ଭJ େବୖ�ା�କ ଶ´ର अଥ� ‘अନୁସ�ାz’, ‘ତ �̀ �ାz’, ପ�ମାଣବା}, 

ମୀମାସାଂକ, !eରକ, !�ାz अଥ�ାତ ମାନବ ଜା
ର !କାଶେର !�ାନ 

ସାହାଯ'େର �ଜର ଭୂମିକା �ବ�ାହ କରୁdବା �ାz ମନୁଷ'କୁ ଆେମ 

େବୖ�ା�କ କ�ପା�ବା 

 ପ�
ଟି अଣୁେର ଭଗବାନ !ଦ'ମାନ अଛl f ନାହ[, ଆHମ କାଳରୁ 

ଆD ପଯ�'� ମଣିଷମାେନ ଜାଣିବାକୁ ପ�ୟାସ କରୁଛl f� େକୗଣସି ପ�କାର 

ପ�ାମାଣିକ ତଥ' ମିଳୁନdବାରୁ ସମେ� ସେ�ହେର ଥାଇ ଶୁଣା କଥାକୁ େକବଳ 

!ଶ�ାସ କ�ehଛl େସdପାଇଁ अେନକ ତକ�!ତକ� ! eh~ 

अପରପ�େର ପ�
ଟି अଣୁେର !�ାନ ର�dବା ତଥ' �¡ିତ Mବେର 

ପ�ମାଣିତ େହାଇ ସା�~, େତଣୁ ଏ� ତଥ'କୁ अସ�ୀକାର କ�ବା fgା अ!ଶ�ାସ 

अଣୁ अଣୁେର !�ାନअଣୁ अଣୁେର !�ାନअଣୁ अଣୁେର !�ାନअଣୁ अଣୁେର !�ାନ    

ବାଲK ୀf ନାୟକ 
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କ�ବାର ପ�ଶ{ ହ[ ଉଠୁନାହ[ ବ�ୁର ସବୁଠାରୁ �ୁଦ�  अଂଶ अଣୁକୁ ଆHମକାଳେର େକ� ଖାh 

ଆiେର େଦi ପାରୁନdେଲ ଆD ମଣିଷ �ା� ଉÇାବନ କ�ଯାଇdବା ଯ¯�ା� अଣୁକୁ 

େଦiବା ସ�ବ େହାଇପା�~ ଖାh େସ
f ନୁେହଁ, अଣୁକୁ ବ'ବହାର କ� େକେତ କଣ 

ଆ¡ଯ�'ଜନକ ବ�ୁ ଉÇା!ତ େହାଇପା�~ 

 ମନେର ପ�ଶ{ ଉଠୁ~ - ମନୁଷ'ପାଇଁ ସୁ!ଧା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର !କାଶ କ�ବା ଏବଂ 

�ଜର ବୁ�ିବଳେର ମନୁଷ'ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କ�ବା ଭJ ପୃdFର ପ�ଥମ 

େବୖ�ା�କ fଏ dେଲ? େଯେତେବେଳ !�ାନକୁ !�ାନ େବାh େକ� ଜାଣିନdେଲ, 

େସେତେବେଳ କ’ଣ େକ� େବୖ�ା�କ ନdେଲ ? �¡ୟ dେଲ କାରଣ ଆେମ ପୁ�ତ �̀  ଓ 

ପ�ାଚୀନ ସା�ତ' ମାନ-ରୁ अେନକ ପ�ାଚୀନତମ େବୖ�ା�କ ପର��ର ସଚୂନା ପାଉଛୁ 

େବୖ�ା�କ !କାଶର !�ନ{  �ର ଏବଂ ଉପଲÝ !ଷୟେର ! �ାନ ପ�ା� େହଉ~ ଆମର 

�ାନର ସୀମା କମ େହେଲ ! �ାନ ସମା� େହାଇଯାଏ ନାହ[ ନୂତନ �ାନ ଆହରଣ କ�ବା 

ପାଇଁ ମନୁଷ' ସବ�ଦା ପ�ୟାସରତ କ¬ନା କର� - ଲ� ଲ� ବଷ� ପେୂବ� େଯଉଁ ବ'�ି ତେଳ 

ପଡ଼ିdବା ପଥର ଖେ� ହାତେର ଉେଠଇ ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ିdବ ଏବଂ ପଥରଟି ଯାଇ अନ' 

ଯାଗାେର ପଡ଼ିdବ େସେତେବେଳ ତା ମନେର ଏକ !eର ଆସିdବ - ‘ଆେର ଏଇଟି ତ 

େଗାଟିଏ ଯାଗାରୁ अନ' ଯାଗାକୁ ! ଯାଇପାେର’ ଏ� ଭJ !eର କ�ପା�dବା ବ'�ି ହ[ 

େସ� ଯୁଗର ପ�ଥମ େବୖ�ା�କ େହାଇପାେର େସ�ଭJ ଆେମ अନ' େ�କମାନ- 

ସ�କ�େର ! ��ା କ�ପା�ବା ପ�ଥମଥର ଯିଏ अଗ{ୀର ଆ!�ାର / ବ'ବହାର କ�d� 

ପ�ଥମଥର ଯିଏ ପଥରେର अµ 
ଆ� କ�dବ ପ�ଥମ ଥର ଯିଏ ଗଛର ପତ�  ଓ �hକୁ 

ଶରୀର ପାଇଁ ବµ ଭJ ବ'ବହାର କ�dବ ପ�ଥମଥର ଯିଏ ଖାଦ' ଓ अଖାଦ'କୁ �ହ{ଟ 

କ�dବ ପ�ଥମ ଥର ଯିଏ ପ�ୀଭJ ଆକାଶେର ଉଡ଼ିବା ଓ ପାଣିେର ମାଛପ� ପହଁ�ବା କଥା 

��ା କ�dବ େସ�ମାେନ ହ[ ବା�ବେର ପ�ାଥମିକ �ରେର େବୖ�ା�କ dେଲ, ଏdେର 

ସେ�ହ ନାହ[ 

 େସ� େବୖ�ା�କ ମାନ- େମୗJକ !eର ଉପେର ବାରgାର ଗେବଷଣା କ� ଆD 

!�ାନ ବହୁତ ଆେଗଇ ଆସି~ �
 ନୂଆ ନୂଆ ପ�େୟାଗ �ା� !�ାନ ମଣିଷ ପାଇଁ ସମ� 

ପ�କାର ସୁଖସାଧନ ଜୁଟାଇ େଦଉ~ ଆଧୁ�କ ଯୁଗର େବୖ�ା�କ, ଯିଏ !ଜୁଳୀ ଶ�ି ଉÇାବନ 

କ�dେଲ, ଯିଏ େଯାଗାେଯାଗ ପାଇଁ ପ�ଥେମ ତାର ଓ ପେର େବତାର ଯ¯, େଟh�ଜନ, 
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ଇtରେନଟ୍ ଆH ଉÇାବନ କ�dେଲ �f�ା !�ାନ ଏେତ ଉନ{ତ �ରକୁ ପହ�ିଗ�ଣି 

େଯ ମଣିଷ अକାଳମୃତୁ'କୁ ସହଜେର ଏଡ଼ାଇ େଦଇ ପାରୁ~ େସ�ମାେନ େହଉଛl ପ�
ଟି 

अଣୁେର !�ାନକୁ େଖାD ପାଇdବା େବୖ�ା�କ 

 !ଗତ ଯୁଗେର େଗାଟିଏ େଗାଲ ଗଛ ଗ�ିକୁ ଭୂମିେର ଗେଡ଼ଇ ଚକର ଆ!�ାର 

କ�dବା ପ�ଥମ ମଣିଷକୁ ଆେମ େବୖ�ା�କ େବାh ନ ମା�େଲ ! ତା-ର अବଦାନକୁ 

ଉେପ�ା କ�ଯାଇ ପା�ବନାହ[ େସ�ଭJ ପ�େତ'କ ଯୁଗେର f~ f~ େବୖ�ା�କ dେଲ 

ଆେମ େସ� ସମ�- ପ�
 କୃତ�ତା �ାପନ କ�ବା ଉ�ତ  

 ମାନବ ମ�ି�ର !କାଶ ଏେତ ଉ� �ରକୁ ଉଠିଯାଉ~ େଯ ଆDର ଦଶବାର ବଷ�ର 

ଛୁଆମାେନ ଏମି
 ସବୁ କାମ କ�ପାରୁଛl ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପବୂ�ପୁରୁଷମାନ-ୁ 

ହଜାର ହଜାର ବଷ� �ଗିd� ଏ� ପ�ବ �̀ନ େକୗଣସି ତଥାକdତ ପ�
ଟି अଣୁେର ବାସ 

କରୁdବା ଭଗବାନ �ା� େହାଇନାହ[ ବରଂ !�ାନ �ା� ପ�eJତ �ବନେଶୖଳୀ, 

ଶି�ାପ�ଣାଳୀ ଓ अନୁକୂଳ ପ�େବଶ େଯାଗଁୁ ସଂଭବ େହାଇ ପା�~ ଆD ! ଆେମ େଦiବା 

�
Hନ ଧମ�ଶାµ ପାଠ କରୁdବା ଏବଂ ମଠମ�ିରେର ବସି ପଜୂା ପ�ାଥ�ନା କରୁdବା 

ମଣିଷମାନ-ର େବୗ�ିକ �ର ଉନ{
 କ� ପାରୁନାହ[ ଧମ�ଭୀରୁ େ�କମାନ-ର ସରଳ 

!ଶ�ାସକୁ ପୁ�ି କ� େକେତକ ତଥାକdତ ଧମ�ଗୁରୁ ଧନ େ�ଜଗାର କ�ବାର ଏକ ସରଳ 

��ା अବଶ' ପାଇଯାଉଛl !�ାନ େସମାନ- ମତେର अ�ାz- ପାଠ 

 ପୃdFେର ଜନK  େନବାପେର ମନୁଷ' �ର�ର ପ�କୃ
 ଉପେର अନୁସ�ାନ ଓ 

ଗେବଷଣା କ�ବାକୁ �ଗି� !ଗତ अନୁଭବ अନୁସାେର f~ ପୁରୁଣା ବ�ୁକୁ ତ'ାଗକ� 

ନୂତନ ବ�ୁକୁ ଗ�ହଣ କ�ବା ଉ�ତ M!� ସଭ'ତାର !କାଶ ସ�ତ ମଣିଷ ସମାଜ 

ଦୁଇMଗେର ବାtି େହାଇଗେଲ f~ େ�କ �
 ନୂତନ ତଥ' ସ�ାନେର ବ'� ର�େଲ 

ଆଉ f~ େ�କ ପବୂ�ଜମାନ- �ା� ପ�ଦ` �ାନକୁ अlମ �ାନ େବାh M! ଯାହା େଯମି
 

अ~, େସମି
 ଥାଉ େବାh ମା� ehେଲ अଥ�ାତ, ଯଥା�ି
ବାଦର ସମଥ�କ କମ ସଂଖ'କ 

େବୖ�ା�କ ମାନ- �ା� ଉÇା!ତ ବା ଆ!�ୃତ େହାଇdବା େଭୗ
କ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ !ନା 

H�ଧାେର ବ'ବହାର କ� �ବନକୁ ସୁଖମୟ କରୁdେଲ ! ମୁହଁେର କହୁଛl - ପବୂ� ଯୁଗେର 

ସବୁf~ ଠିକ୍ d�, ଭଲ d� 

 େଯଉଁ େଦଶ େଯେତ ଶୀଘ� अIତର େମାହରୁ ମୁ� େହାଇ ନୂତନ ତଥ'କୁ ମୁ�ମନେର 
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ଗ�ହଣ କ�~, େସ� େଦଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆD !କଶିତ େଦଶ ନାମେର ପ��ତ େଯଉଁ େଦଶର 

େ�କମାେନ अIତର अେବୖ�ା�କ !eରଧା� ଓ ଋଢ଼ିବା} ପର��କୁ ତ'ାଗ କ�ବାକୁ 

ସାହାସ କ� ପାରୁନାହାl, େସ� େଦଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆD !କାଶଶୀଳ େଦଶ ତାhକାେର 

ର�ଛl Mରତ ! େସdେର େଗାଟିଏ ଆେମ କ’ଣ େକେବ !କଶିତ ତାhକାେର Mରତର 

ନାମ େଦiପା�ବା ନାହ[ ? 

 

ଫy ାଟ୍ - ୧୦୧, ଡିଏସ୍ - ମାª୍, ସିଗଲ୍ େନ�୍ 

ବସMନ୍ ପୁ�, �େଗ�ାନଗର 

େବ�ାଲୁରୁ - ୫୬୦୦୪୯ 

ଦୂରMଷ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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�`ି¨ନ !ଶ�ାସର ପ�ସାରଣ ବ� େହଉ 

 େବୖଦୁ'
କ ଗଣମାoମର !କାଶ ଓ ପ�ଗ
 େଯାଗଁୁ େଟh�ଜନ୍, 

ଇtରେନଟ୍ ଓ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ ଜଗତେର अÇୂତପବୂ� କ� ାl ଆସି~ ସା� 

ଦୁ�ଆର ଖବର େଯେକୗଣସି ଘରେକାଣେର ବସି େଦiବା, ଶୁଣିବା ଓ ଜାଣିବା 

ସ�ବପର େହାଇପାରୁ~ ଏହା �¡ିତ Mବେର ମାନବ ସଭ'ତାର ଚରମ ନ 

େହେଲ ମo ପରମ ଉପଲÝି େବାh ମା�ବାକୁ େହବ ଏହା �ା� 

େ�କମାନ-ର �ାନ ବଢୁ~ f� ଏହା �ା� ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନ- 

�ତେର େକେତକ �`ି¨ନ !ଶ�ାସ ମo ବୃ�ି ପାଉ~, ତାହା ହ[ ଆDର 

��ାର !ଷୟ 

 ପ�ାକୃ
କ �ୟମ अନୁସାେର େଯ େକୗଣସି ଶ�ିର ସeୂରୁ ରୂେପ 

ବ'ବହାର କେଲ ତାହା ମାନବଜା
ର ମ�ଳସାଧନ କ�ଥାଏ, f� େସ� 

ଶ�ିକୁ ଯH अପବ'ବହାର କ�ଯାଏ, େତେବ ମାନବଜା
ର अପରୂଣୀୟ 

अମ�ଳ ସାଧନ କ�ଥାଏ ଏହାର ସଦ' ଉଦାହରଣ େହଉ~ -  ଆDକାh 

ଟି� ଚ'ାେନଲ ମାନ-େର !�ନ{  ପ�କାର �`ି¨ନ !ଶ�ାସକୁ ବେଢ଼ଇ 

ଚେଢ଼ଇ ପ�ସାରଣ କ�ଯାଉ~ ଟି� ଚ'ାେନଲ୍ ମାନ-ର ସଂଖ'ା େଯେତ 

ବଢୁ~, େସମାନ- ପାଇଁ େସଇ अନୁପାତେର କାଯ�'କ�ମମାନ �ମ�ାଣ 

କ�ଯାଉ~ ଦଶ�କମାନ-ର ସଂଖ'ା ବୃ�ି କ�ବାପାଇଁ ପ�େଯାଜକମାେନ 

�ହା
 अ!ଶ�ସzୟ, अେବୖ�ା�କ, अଥ�̈ ନ ଓ ଚମÍାରୀ ଦୃଶ' ଉପେର 

ଆଧା�ତ କାଯ�'କ�ମମାନ 
ଆ� କରୁଛl ଏ� ସବୁ ଫେଟା ଟି�କ୍ ଦୃଶ' 

େଦi ବୟ� େ�କମାେନ େଯ
f ପ�M!ତ େହଉଛl, ତା’ଠାରୁ अ�କ େ�ଟ 

େ�ଟ ପି�ମାେନ ପ�M!ତ େହଉଛl ଏହା �¡ୟ Mବେର ��ାର !ଷୟ 

କାରଣ ଭ!ଷ'ତେର ଆମର ସ�ାନମାନ-ୁ �`ି¨ନ !ଶ�ାସର !ଷା� ଦୃଶ' 

�`ି¨ନ !ଶ�ାସର ପ�ସାରଣ�`ି¨ନ !ଶ�ାସର ପ�ସାରଣ�`ି¨ନ !ଶ�ାସର ପ�ସାରଣ�`ି¨ନ !ଶ�ାସର ପ�ସାରଣ    

ବାଲK ୀf ନାୟକ 
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େବୗ�ିକ �ରେର ପ�ୁ ବେନଇେଦବ େସମାେନ ମୁ�ମନେର f~ ନୂଆ କଥା ��ା 

କ�ପା�େବ� 

 �`ି¨ନ ବା अେହତୁକ !ଶ�ାସ ଆDର ନୁେହଁ, ଆHମ କାଳରୁ ମଣିଷ ମନେର ଭ� 

ର�~ ଆଗରୁ ଏ� !ଶ�ାସ ଆ�Jକ �ରେର ସୀମାବ� େହାଇ ରହୁd� େଗାଟିଏ 

अ�ଳର �`ି¨ନ !ଶ�ାସ अନ'ାନ' अ�ଳକୁ ସହଜେର ପ�M!ତ କ�ପାରୁନd� ଆDର 

ଦୁ�ଆେର ଟି�, ଇtରେନଟ୍, େମାବାଇଲ୍ େଫାନ �ା� େଗାଟିଏ ଖବର �ଣକ ମoେର ସମଗ� 

ଦୁ�ଆେର ବ'ାପୀ ଯାଉ~ ମାନସିକ �ରେର ଦୁବ�ଳ dବା ଏବଂ େବୖ�ା�କ  ଦୃ�ିେକାଣ 

ନdବା ମଣିଷମାେନ अ
 ସହଜେର ଏହାର ଶୀକାର େହାଇଯାଉଛl !େଶଷକ� ପି�ମାେନ 

ଏହାକୁ ସତ' େବାh ମା� େନଉଛl 

 अନ'ାନ' !କଶିତ େଦଶ अେପ�ା ଆମର !କାଶଶୀଳ େଦଶେର ଆDର Hନେର 

ହଜାର ହଜାର ତଥାକdତ ଧମ�ଗୁରୁ ବାବା, ମାତା, ସାଧୁ, ତାl�କ, େଜ'ା
ଷ ଓ ବା�ୁଶାµୀ 

!�ନ{  ଟି� ଚ'ାେନଲ ସହ ବ'ବସାୟିକ ସହବ�ିତା କ� �ଜର ପ�ବଚନ ଓ ବ�ୁ ଯଥା; 

ଧନଲ�Kୀ ଯ¯, ତାl�କ ମୁH, ର�ା କବଚ, ଚମÍାରୀ ତା!ଜ, �ଫି�୍ ବୁ�, ଲf ପ��୍, ଲଭ୍ 

ବାଡ଼୍� ଆH !କ� ୀ କରୁଛl ଟି� ଚ'ାେନଲେର �ହା
 अେଶାଭzୟ !�ାପନ ଆH 

େଦiବାକୁ ମିଳୁ~ ଯଥା - ବାବା କ�େବ fପ� ପର¦ୟା ପ�ୀ
ରୁ ସ�ାମୀ-ୁ େଫ�ଇ 

ଆଣିେବ ବ'ବସାୟେର fପ� ବୃ�ି େହବ ଗୃହକଳହରୁ େକମି
 ମୁ�ି ପାଇେବ ଦଶHନ 

ମoେର !ବାହ େହବ ମାେସ �ତେର !େଦଶ ଗମନ େହବ େକାଟ୍� କେଚରୀେର େକସେର 

D
ବାର ଉପାୟ ଶତୃସଂହାର ଆH अେନକ f~ ଚମÍାର ଉପାୟେର େହାଇପା�ବାର 

ପ�
ଶୃ
 ଆH Hଆଯାଉ~ 

 ଆମର ସମି�ଧାନେର अ�!ଶ�ାସକୁ ପ�eର କ�ବା ଏବଂ ଚମÍାରୀ ଢ�େର େ�ଗୀକୁ 

�f�ା କ�ବା ପାଇଁ ଦାF କ�ବା ଏକ अପ�ଧ େବାh ଆଇନ ପ�ଣୟନ େହାଇ~ f� 

ଆଇନକୁ ମାନୁ~ fଏ ? ଆଇନ अମାନ' କରୁdବା ବ'�ି ବା ସଂ�ାକୁ ଦ�ିତ କ�ବାର 

अ�କାର େପାhସ ଓ ସରକାର ଉପେର ର�~ େପାhସ ଓ ସରକାରୀ अ�କାରୀମାେନ ଯH 

�େଜ अ�!ଶ�ାସର ଶିକାର େହାଇ ର�ଥାl, େତେବ ଆଇନ अମାନ' କରୁdବା ବାବା, ମାତା, 

ତାl�କ, େଜ'ା
ଷ, ଟି� ଚ'ାେନଲର ମାhକ, ସାgାHକମାନ- !ରୁ�େର କାଯ�'ାନୁBାନ 

କ�ବ fଏ ? ସୁଖର କଥା େଯ ଗତବଷ� ଓଡ଼ିଶାର ସେଚତନ ନାଗ�କମାେନ କାନୁନକୁ �ଜ 
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ହାତକୁ େନଇ ସାରଥୀ ଓ ସୁରବାବାର ଭ� କାରଖାନାର ପ&�ାଫାସ କ�dେଲ େପାhସ 

େଦାଷୀକୁ ଧ�ବା ବଦଳେର ପ�
ବାଦ କରୁdବା ଜନତା-ୁ େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ପିଟିd� 

େପାhସ ଥାନାେର େଦF େଦବତା-ୁ ପଜୂାअ��ନା କ�ଯାଏ ସେତ େଯମି
 ଭଗବାନ 

େଦାଷୀ-ୁ ଧ�ବାପାଇଁ େପାhସ-ୁ ସାହାଯ' କ�େବ ଯH ତାହା ସତ େହଉଥା�ା, େତେବ 

େଦାଷୀ-ୁ ଧ�ବାପାଇଁ େପାhସକୁ େବେଳ େବେଳ }ଘ� ସମୟ �ଗୁ~ କାହ[f ? େବେଳ 

େବେଳ ତ େଦାଷୀ fଏ ଆେଦୗ ଜଣାପଡୁନାହ[ fgା ଧ� ପଡୁନାହ[  

 େଦଶର अ�କାଂଶ ଟି� ଚ'ାେନଲ କେପ�ାେରଟ୍ ସଂ�ାମାନ- �ା� ପ�eJତ 

�
Hନ ଟି� ଚ'ାେନଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସାେଟ�ଇଟ୍ ଭଡ଼ା, କମ�eରୀ ଓ କଳାକାରମାନ- 

ଦରମା, �ୁଡ଼ିଓ �ମ�ାଣ ଓ ପ�eଳନା ଖ�� ବ'Iତ �ଭ ପାଇବାକୁ େହେଲ ବ'ବସାୟିକ 

ପ�
 अନୁସରଣ କ�ବାକୁ ପେଡ଼ ଏdରୁ େଗାଟିଏ ସହଜ ପ�ା େହଉ~ - ଦଶ�କମାନ- 

ଦୁବ�ଳତା ଓ ଋ�କୁ ଆ� ଆଗେର ରi କାଯ�'କ�ମମାନ �ମ�ାଣ କ�ବା ଯାହା �ା� ଟି� 

ଚ'ାେନଲ ମାନ-େର ଦଶ�କ ମାନ- ସଂଖ'ା ବୃ�ି ପାଇଥାଏ (ଟିଆର୍ ପି) ଗଣମାoମର 

େମୗJକ େନୖ
କତା ଓ ଦାୟିତ� େବାଧ ସବୁ ପଛେର ର�ଯାଏ କାଯ�'କ�ମ �ା� ବ'�ି ବା 

ସମାଜ େକେତ ପଥବଣା େହଉ~, fଏ େକେତ �
ଗ�� େହଉ~, େସdପାଇଁ େକ� oାନ 

Hअl ନାହ[ 

 ସକାଳୁ ଉଠିେଲ େଯଉଁ ଘେର ବାପା ଓ ମାଆ ଟି�େର େଦୖ�କ �ଶିଫଳ େଦi Hନର 

କାଯ�'ପ�ା ���ାରଣ କରl, େସ� ଘରର ପି�ମାନ-ର େବୗ�ିକ !କାଶ ଘଟିବ fପ�? 

େବୖ�ା�କ ��ାଧା� ଜାଗ�ତ େହବ fପ�? अ�କାଂଶ ଖବରକାଗଜ ଓ ପ
�କାେର େଦୖ�କ 

�ଶିଫଳ fgା ସା�ା�କ ବା ମାସିକ Mଗ'ଫଳ ପ�କାଶ କରୁଛl �
 େଯଉଁମାେନ େସ ସବୁ 

ପଢୁଛl ଓ !ଶ�ାସ କରୁଛl, େସମାେନ ବୁଝିପାରୁନାହାl େଯ, ସା� ପୃdFର ଜନ ସଂଖ'ା 

କଣ େକବଳ ବାର େଗାଟି �ଶିେର ହ[ !ଭ�? ସୁଧୀ ପାଠକ ଓ ଟି� ଦଶ�କ ଯH �`ି¨ନ 

!ଶ�ାସକୁ ପ�eର କରୁdବା ଚ'ାେନଲକୁ େଦiବା ବ� କ�େଦେବ, େତେବ ଯାଇ ସମ�-ର 

ମ�ଳ େହବ 
ଫy ାଟ୍ - ୧୦୧, ଡିଏସ୍ - ମାª୍, ସିଗଲ୍ େନ�୍ ବସMନ୍ ପୁ�, �େଗ�ାନଗର 

େବ�ାଲୁରୁ - ୫୬୦୦୪୯ ଦୂରMଷ - ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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 େସ େସେତେବେଳ अ�ମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥାଏ Hେନ ଉପରେବଳା 

େଖଳାେଖJ ସା� ଧୁJଧୁସ�ତ କେଳବର େନଇ ଘର �ତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ 

କେକଇ କ�େଲ, “ଆେର ଟୁକୁ, େତା େଲଖାଟିଏ େଗାଟିଏ ବ�େର ବାହା�~ 

େହଇ େନ େସ ବ� ଆD େପା�େର ଆସି ପହ�ି�” ଏ
f ଶୁଣି େସ ଖପ୍ 

କ� ବ�ଟା ତା- ହାତରୁ ଟାଣିେନ� େସ� Hନଟିକୁ େସ େକେବ ! ଭୁh 

ପାରୁନାହ[ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ତାର େଗାଟିଏ େଲଖା େକୗଣସି ପ
�କାେର 

ପ�କାଶିତ େହାଇd� ଏdପାଇଁ �ଜକୁ अଲଗା ମେନ କରୁଥାଏ �ଗୁଥାଏ 

େସ ତା ସା�ମାନ- ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗେର ସେତ େଯମି
 େସ f~ ନୁଆ 

କ� ପେକଇ~ f� ଆD କାହ[f େସମି
 �ଗୁ�! अେନକ େଲଖା अେନକ 

ବ�େର ପ�କାଶିତ େହଉdେଲ ସୁ�ା ଆଉ େସମି
 ଉ&ାମତା େଦଖାଯାଉ� 

अବଶ' अେନେକ ଏହାକୁ ବାେଜ କାମ କ�ଛl, େକ� େକ� ତାଗିଦ୍ ! 

କ�ଛl େଯ ଏହା �ା� ସମୟ ନ� େହଉ~ କାରଣ େସ ଏେବ ଶି�ିତ 

େବକାର ତା’ ମନର Mବନା ଗୁଡ଼ିକୁ େସ ଯH କଲମ ଆଉ କାଗଜେର ପ�କାଶ 

କେର, େସଗୁଡ଼ାକ ସମୟ ନ� କ�ଯାଉ~ େବାh କୁହାଯାଏ f� େସ ଆଉ 

ବା କଣ କ�ବ ? ଏହା କଣ ସତେର ସମୟ ନ� କ�ବା !ଷୟ ? 

 ଆD େସ ଯH ଉ�ପଦ� अ�କାରୀଟିଏ େହାଇଥା�ା, େତେବ 

େବାଧହୁଏ ତାର ଏ� ଗୁଣଟାକୁ अେନକ ତାର ହ! ବା अଭ'ାସ େବାh 

କ�ଥାେ� fgା େସ ଯH େକୗଣସି ପୁର�ାର ପାଇଥା�ା ତା େହେଲ ! 

ତାର େଲଖାକୁ େନଇ अେନେକ �ଜ ସମୟ ନ� କରୁଥାେ� f� େସ ସବୁ 

ତ େହଉ� ! େହେଲ େସ f� େଲiବା �ଡ଼ି� 

  

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୁକୁ ବସିପଡ଼ିd� ତା ପଢ଼ା େଟବୁଲ୍ ପାଖେର ତା 

ଟୁକୁଟୁକୁଟୁକୁଟୁକୁ    

अର!� ଆeଯ�' 
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�ବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ ପ�
Hନ ସକାଳ ଠିକ୍ ସାତଟା ବାDେଲ େସ ଏମି
 ବସିପେଡ଼ 

େଟବୁଲ୍ ପାଖେର ସବୁHନ ପ� ବସି ପେଢ଼ କy ାସ୍ ପେର କy ାସ୍ अେନକ ପରୀ�ାେର ଉ`ୀ�� 

େହ�ଣି େସ ସମ�- ପ� େସ ! अ�କରୁ अ�କ ପଢ଼ିeh~ େମଧାF �ତ�  

କ�ପା�େବ, अବଶ' अ
 େବଶୀ ମାକ� ନ ରiେଲ ସୁ�ା େସ f� େକେବ !ଫଳ ହୁଏ� 

f� େସ Hନ େସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିନd� କାରଣ ପଢ଼ା ତ ତା ବାଟେର eh~ ବ �̀ମାନ 

ତା କା�େର !�ଟ େବାଝ ଘରର ବଡ଼ପୁअ େସ ତା ତଳକୁ 
�
�ଟା ସାନ ଭଉଣୀ 

େକ� ବାହା େହାଇନାହାl ବାପା- efରୀ ଆଉ ମାତ�  ଦୁଇବଷ� ର�� େସ କଣ 

କ�ବ ? ଭ!ଷ'ତ ��ା ତାକୁ ଘାରୁd� ପଢ଼ିବ ଆଉ କଣ ? କାଗଜ କଲମ ଧ� 

େଲiବସି� ୟାଡୁ ସ'ାଡୁ f~ ତାର ମନକଥା ଯାହା ସବୁ କାଗଜେର ଉତା� େଦଇd� 

େସ ମନକୁ ହାଲକା କ�ବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ବ'ବ�ା f� ସମେ� କଣ େସଇଟା ବୁଝl? 

ବାପା- ପାଦ ଶ´ ଶୁ�� ପଛଆଡୁ ବାପାଆସି େଟବୁଲ୍ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କା� 

ଆଲମି�ରୁ କଣ େଗାେଟ ବ� ବାହାର କରୁ କରୁ ଟୁକୁର େଲଖା ଉପେର ଆi ପକାଇେଲ 

f~ ସମୟପେର କ�େଲ ;  

 “ଏତକ ସମୟ ଯH କ�ିେଟଟିଭ୍ ପରୀ�ା ପାଇଁ Hअ� ନା! �ଡ଼ େମା Mଗ'...” ଆଉ 

!େଶଷ f~ ନ କ� ବ�ଟାକୁ ଧ� ehଗେଲ ଟୁକୁ େଲଖୁdବା ବାକ'ଟା अସ�ୂ�� 

ର�ଗ� ମେନ େହଉd� କଲମ ଆଉ ତା କଥା ମାନୁ� ହାତଟା �ାଣୁ ପାଲଟି ଯିବାପବୂ�ରୁ 

େସ କା�େର ଝୁ�ଇdବା �ଜ ସାଟ�କୁ ଗେଳଇେଦଇ ଘରୁ ବାହା� ଗ� ସାଇେକଲର e! 

େଖାhେଦଇ ବାହାରକୁ ଯିବାପବୂ�ରୁ ମା’ର ଡାକ କାନେର ପଡ଼ି�, “ଆେର ଟୁକୁ! କୁଆେଡ଼ 

ବାହା�ଲୁ ? ଗହମ ଗ�ାକ ପ� େପେଷଇ େଦଇଥା� ବାପା- ପାଖେର ତ ସମୟ ନାହ[ 

େନଇ ଯାଆ” ମା’ର ଡାକେର अପବୂ� ଶ�ି ଥାଏ ବାo େହାଇ ପଛକୁ େଫ�� ଆଉ ଗହମ 

ବ'ାଗକୁ ସାଇେକଲ୍ ହ'ା�ଲ୍ େର ଝୁେଲଇ େଦଇ ଦା� େଗଟ୍ ପାରକ� ��ାେର ଗଡ଼ିeh� 

 ସାଇେକଲ ehଥାଏ ଆଉ ଟୁକୁ ମନେର Mବନାମାେନ ଜନK  େନଉଥାl ତା’ �ଜ 

�ବନ କଥା, େସ ପ�ବାର ପାଇଁ କଣ କ�~? ବଡ଼ ପୁअ େହାଇ ସୁ�ା ବ �̀ମାନ ପଯ�'� �ଜ 

େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହାଇପା�ନାହ[ ସମ�- ଦୃ�ିେର ସେତ େଯମି
 ଏଇଟା ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ 

ପାପ େଯଉଁ ପିତାମାତା ତା ପାଇଁ अେନକ ତ'ାଗ େଦଇଛl େସମାନ- ପାଇଁ େସ କଣ 

କ�~ ? ନା ତା ଗ¬ କ!ତା େଯେତ େଲiେଲ ସୁ�ା େସ ସବୁ f� େସ ତ'ାଗର ପ�
ଦାନ 
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େବାh ଧ�ଯିବନାହ[ େସ ତ ଆଉ f~ କ�ପା�ବ ନାହ[ 

 ବାଟେର େଦଖାେହ� ସୁଧାଂଶୁ ଖୁବ୍ �áଣ େଦଖାଯାଉଥାଏ ଏଇ अ¬Hନ େହବ 

efରୀଟିଏ କ�~ େତଣୁ �áଣ େଦଖାଯିବା ସ�ାM!କ अେନକ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ପଡ଼ି� 

େକମି
 କେଲଜର Hନ ସବୁd� f ଆ�ମେର Hନ ସବୁ !ତୁd� ��ା େବାh f~ 

ନd� f� େସଠୁ ବାହା� ଆସି� ପେର ପେର ଆର� େହାଇଗ� ଦାୟିତ� େବାଧର ଲgା 

ତାhକା େସ h�ର ସେତ େଯମି
 अ� ନd� ଏମି
 କଥା ପଡୁ ପଡୁ କଥା ଯାଇ ଉଠି� 

େଲଖା େଲi ଉପେର ସୁଧାଂଶୁ ପe��, “ଆେର! ତୁ କଣ ନୁଆ ନୁଆ ସବୁ େଲଖୁଛୁ କ�ନୁ 

ତ ? ସବୁଥର େଦଖାେହେଲ େତା େତାର ନୁଆ େଲଖା କଥା କ�ଥାଉ ଆD କଣ f~ 

କହୁନୁ ?” 

 ଶୁi� ହସଟିଏ ହସିେଦଇ େସ କ��, “�ଡ଼Mଇ େଲଖାେଲiରୁ କଣ ମିJବ? 

େଲଖାଟା ତା ବାଟେର eh~ f~ अନୁଭୂ
 ଆଉ f~ କା¬�କତାକୁ େନଇ ତାକୁ େନଇ 

କଣ ମଣିଷ ବ�ିପାେର? େସdେର କଣ ଡାh eଉଳ fଣାଯାଇପାେର? ପ�ବାରର 

ଭରଣେପାଷଣ କ�ହୁଏ ?” 

 କଥା ନ ସରୁଣୁ ଟୁକୁ ମୁହଁକୁ ଭଲf eହ[ ସୁଧାଂଶୁ କ��, “fେର, ଆD କଣ ଘେର 

f~ ଝଗଡ଼ା େହାଇ~ f ? ମଉସା କଣ f~ କ�େଦେଲ ନା କଣ ?” 

 “fଏ କଣ କ�ବ? େମା �ଜ େଦାଷରୁ ମଁୁ େMଗୁ~, କାହାକୁ କ�! େତା ଭJ �ଜ 

େଗାଡ଼େର ଆD ପଯ�'� ଠିଆ େହାଇପା�h�, ଏଇୟା ତ େମା େଦାଷ” ଟୁକୁ କ�� 

 “ଓେହା, ଏଇ କଥା! ବୁଝିଲୁ ଏେବ �ଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହବାକୁ କ�େବ, ଆଉ ଥେର 

ଠିଆ େହାଇଗ� ପେର ପୁଣି େଗାଡ଼କୁ ଧ� ହେଲଇେବ ତା ମାେନ ତୁ େଯମି
 �ିର େହାଇ 

ଠିଆ ନ େହାଇପାରୁ” ସୁଧାଂଶୁର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଟୁକୁର ଏ କାନେର ପଶି େସ କାନେର ବାହା� 

ଗ� }ଘ�ଶ�ାସଟିଏ େନଇ କ��, “�ଡ଼ େସ କଥା, अନ' କଥା f~ କହ” 

 ସୁଧାଂଶୁ କ��, “ହଁ, ତୁ अନ'କଥା କ�ବାରୁ ମେନ ପଡ଼ି� ଆ� ତୁ ଗ¬ 

ପ�
େଯାଗିତାକୁ େଲଖା ପଠାଇଲୁ f ନାହ[?” 

- ନା, ପଠାଇ� 

- ଆେର, ଆଉ େକେବ ପେଠଇବୁ ? 
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- ଆଉ ପଠାଇ!� େବାh Mବୁ~ 

- ହଉ Mଇ ତୁ ନ ପଠାଇେଲ ନାହ[, େତାର େଗାେଟ ଗ¬ େମାେତ େଦ, ମଁୁ ପଠାଇ! 

- େତାର ଯାହା ଇsା କର ଟୁକୁ କ�ବା େବଳକୁ େସମାେନ ଗହମ କଳ ପାଖେର ପହ�ି 

ଯାଇdେଲ ସୁଧାଂଶୁ ପେର େଦଖାେହବ କ� ehଯାଇd� 

 ଆDକୁ e�Hନ େହ� ଟୁକୁର େଦହେର ଜ� ର ଖଇ ଫୁଟୁ~ ଔଷଧ ଖାଉ~, 

େହେଲ କାମ େଦଉ� ଡା�ର କ�େଲ ମ'ାେଲ�ଆ େହାଇ~, ସ�ୂ�� ଆ�ମ ଦରକାର 

ସା�ଇନ୍ Hଆeh~ ବାରgାର ବାl େହାଇ େହାଇ େସ ଶୁiଗ�ଣି ବାପାମାଆ H ପ�ାଣୀ 

ତା’ର ଏ अବ�ା େଦi ଶ-ାଗ�� େହାଇପଡ଼ିେଲଣି େସମାେନ ! କଣ କ�ପା�େବ? ମାଆ 

େବେଳ େବେଳ ପାଖେର ବସି ସା�ଇନ୍ �ଗିdବା ହାତକୁ ଧ� ଆଉଁସି େଦଉଛl ଜ� ର 

ମୁ�କୁ ଧ�େଦେଲ େସ େବେଳ େବେଳ ଖୁବ୍ େଯାରେର ବାଉJ େହାଇ ହାତକୁ �ଟି 

ପକାଉ~ ମୁ�େର ପାଣିପଟି Hଆଯାଇ~ ଡା�ର Hନେର H ଓJ ଆସି େଦiଯାଉଛl 

 ସକାଳ ପହରୁ ଆi େଖାhନd� ଟୁକୁ ମୁ� ପୁଣି M� M� �ଗୁଥାଏ ପ�ାୟ Hନ 

ଦୁଇଟା େବଳକୁ ଆi େଖାhବାକୁ ସାହାସ କ�ପା�d� େଦହଟା ହାଲକା �ଗୁd�, ଏେତ 

ତା
 ନd� ତା ଆi େଖାhବା େଦi ମାଆ ପe�େଲ, “କଣ ଖାଇବୁ ? ଶାଗୁ ଟିେକ 

େଦ! ?” 

 ଦୁଇHନ େହ� f~ ଖାଇ� େସ �ଦ ବାଉଳାେର ସା�ଇନ୍ ଯାହା Hଆଯାଇ~ 

ସାନଭଉଣୀକୁ ମାଆ କ�େଲ ଶାଗୁ ଆଣିେଦବାକୁ ମାଆ ତା’ର ପାଟିେର ଆେ� ଆେ� କ� 

ଶାଗୁ େଦଉଛl ଗଳାରୁ ସେତ େଯମି
 f~ ଗଳୁନଥାଏ ବାପା ପାଖାେର ବସିଥାଆl, 

ପିଠିକୁ ଆଉଁସି େଦଉଛl ଠିକ୍ ଏ
f େବେଳ ସୁଧାଂଶୁ ପଶିଆସି� ଘରକୁ f� ଟୁକୁର ଏ 

ଦୟzୟ अବ�ା େଦi ପe��, “ମଉସା କଣ େହ� ଟୁକୁର ?” 

- ମ'ାେଲ�ଆ ବାହା�~ େବାh ଡା�ର କ�େଲ 

 ସୁଧାଂଶୁ ଟୁକୁ ପାଖେର ବସିପଡ଼ି�, ତା ମୁ�କୁ ଛୁଇଁ େଦହର ତାପ ମାପିେଦଇ ପe��, 

“ଭଲ �ଗୁ~ ?” 

 ମୁ� ହେଲଇ ଟୁକୁ ସ�
 େଦ� େହେଲ ଏ
fେବେଳ ଶାଗୁ iଆ ସ� ଆସୁdବା 

େବେଳ अସ�ାଳ Mବେର ଟୁକୁ ବାl କ� ପକାଇ� ତା ପିଠିକୁ େଯାରେର ଆଉଁସି େଦଉ 
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େଦଉ ବାପା କ�େଲ, “ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁ~, େଦହ ଭଲ ନାହ[, अ¬ अ¬ Hअ” ମା ତା େଦହ ଓ 

େଶଯେର ପଡ଼ିdବା ବାl ସବୁ ସଫା କ�ବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ କ�େଲ, “କଣ କ�! ପି�ଟା 

େମାର ଶୁiଗ�ଣି H େଢାକ ଖାଇେଦେଲ ବଳ ଆସିବ େବାh େଦଇେଦh” 

 ଏ� ସମୟେର ସାନ ଭଉଣୀ ଘର ବାହାରୁ ଆସି� ହାତେର ଏକ ସୁ�ର ଲଫାଫା 

d� ବାପା-ୁ ବେଢ଼ଇେଦଇ କ��, “େପା�୍ ପିଉନ୍ ଏେବ େଦଇf ଗ�” ବାପା- ହାତରୁ 

�ଠିଟି େନଇ ସୁଧାଂଶୁ େଖାh ପଢ଼ି� ପେର ଉଛୁJ ଉଠିକ��, “ମଉସା, ଆମ ଟୁକୁକୁ ପୁର�ାର 

ମିJବ ଟୁକୁ ତୁ D
 ଯାଇଛୁ େର ବାଃ େକେତ ବଢ଼ିଆ େହ� କଂଗ�ାଚୁେଲସନ” ଶୁi� 

ମୁହଁେର ଟୁକୁ ହସିେଦଇd� ବାପା f~ ବୁଝିପାରୁନdେଲ  

 ସୁଧାଂଶୁ ବାପା- ସେ�ହକୁ ଠିକ୍ ଠଉେରଇେନଇ କ��, “ଆମ ଟୁକୁ �ଜ'�ରୀୟ 

ଗ¬ ପ�
େଯାଗୀତାେର ପ�ଥମ େହଇ~ ପୁ� �ଜ'େର ପ�ଥମ ମଁୁ କହୁdh Hେନ ନା Hେନ 

ଆମ ଟୁକୁ �¡ୟ D
ବ” 

 ଏ� ଦୁଃଖ ସମୟେର ମo ବାପା- ମୁହଁ ଉÉ�ଳ େହାଇଗ� େମଘ ଆଢୁଆଳେର 

ସଯୂ�' ଉଇଁ� ପ�, ଦୁଃଖୀ ମୁହଁେର େଚନାଏ ହସ େଦଖାଗ� ଟୁକୁର ମୁ�କୁ ଆଉଁସି େଦଉ 

େଦଉ କ�େଲ, “ଭଗବାନ େତାର ମ�ଳ କର�” 

 ସୁଧାଂଶୁ କ��, “ଆସ�ା ଶ�ବାର, ପହରHନ ସ�'ାେର ଭୁବେନଶ�ରେର ସାଧାରଣ 

ସMେର ଏ� ପୁର�ାର Hଆଯିବ �ଜ'ପାଳ ଆଉ ମୁଖ'ମ¯ୀ ପୁର�ାର େଦେବ ଟୁକୁର ତ 

େଦହ ଭଲ ନାହ[, କ�େବ ଯH ମଁୁ ଯାଇ ତା ପାଇଁ ପୁର�ାର େନଇ ଆସି!” 

 ସୁଧାଂଶୁର କଥା ନ ସରୁଣୁ ବାପା କ� ପକାଇେଲ, “ନା ନା, େମା ପୁअର ପୁର�ାର 

ଆଣିବାପାଇଁ ମଁୁ ଯି! ତୁ ନୂଆ ନୂଆ efରୀ କରୁଛୁ, କାହ[f କ� କ�ବୁ? ମଁୁ ଯି!, �¡ୟ 

ଯି! ମଁୁ ପୁର�ାର ଆଣି!” 

 �ଗୁd� ବାପା ସେତ େଯମି
 ହDଯାଉdେଲ ଆଉ ଏହ ଦୁ�ଆେର ବାପା- 

ମୁହଁେର ସଦ' ପ�¥ୁଟିତ ଉÉ�ଳତା େଦi ଟୁକୁ ମେନ ମେନ Mବୁd� ସେତ େଯମି
 ତା 

�ବନର ଏ ଜନK ର ସାଧନା ସଫଳ େହାଇ~, ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂେରଇ ଯାଇ~ ବାପା 

ତା’ପାଇଁ ଗବ� अନୁଭବ କରୁଛl ଏହାଠୁ ବJ ଆଉ କଣ ବା େସ eହ[d� େକେବ ଆiରୁ 

ଲୁହର ଧାର ବ�ଯାଇ~ 
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  ମାତ�  ତୃIୟ େଶ�ଣୀର ଛୁଆେଟ ମଁୁ େସ ସମୟେର ବୟସ ଆଠରୁ ନ' 

�ତେର ହ[ ର�ବ ୟା' ପବୂ�ର अନୁଭୁ
, େଯେବ ନଈେର ପାଣି ବେଢ଼, ସା� 

H’କଡ଼ ନଳାେର କଳାପାଣି ବଦଳେର ଓଲଟା ସାମାନ' ସୁअ ଛୁେଟ ନଈ 

ପାଣିର, କାରଣ େସ ସମୟେର ନଈ �ଡ଼ ନd� ଆମ କୁ� ଛୁଆ- ପାଇଁ 

ଏ’d� କାଗଜ ଡ�ା ଭସାଇବାର େଖଳ  

 ନଈକୁJଆ ଗଁା, ପ�
 ଘରକୁ 
� e� ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ 

େହାଇଥାଏ ଗଁା' ଦା�େର ଖଟିଆ ପା� �ଭ�ୟେର ବସିଥାl େ�କ, 

େସମାନ- ପାଦକୁ ପାଣି ଛୁଇଁ ଥାଏ ଆମ ଘର େମାର ଯାହା ମେନ अ~, 

େଗାଟିଏ fମÈା େଦଢ଼ ପାହାଚ ପଯ�'� ପାଣି ଆେସ, �ଭ�ୟେର େଶାଇଯାଉ 

ସକାେଳ େଦiବା େବଳକୁ ପାଣି ଗଁା ମୁ�ର 
�ନାଥ ମ�ିର ପଛ ପଯ�'� ଟାଣି 

େହାଇ eh ଯାଇଥାଏ ଏସବୁ ଆମର ପ�
 ବଷ�ର अଭ'ାସ ପାଲଟି ଯାଇ~  

 ଏେବ ତ ନ}େର ପଥର ବ� େହାଇସା�~ ଗଁା’ଟି ଏେବ 

ବନ'ାଦାଉରୁ ମୁ�  

 Hପହର 
�ଟା ସମୟରୁ ପବୂ�ଭJ ପାଣି ଆସି� ନଳା ଭ� େହାଇ 

ସଯୂ�ା� ସମୟକୁ େଦଢ଼ କ'ଣ 
� ପାହାଚ ଟପି�ଣି ପାଣି ସ�'ା ୭ଟାେର 

ଆଉ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ Hଶୁନାହ[ ବୁଢ଼ୀମା େଯାଉ ପି�ାେର ବସି ଦା� ଘେସ, 

ସାମାନ' େଦଖାଯାଉ~ ପି�ାଟି ସା� ��ାେର ଆଲୁअ, ଘେର ମo 

!ଜୁJବI ଜJ~ ଏ ସମୟେର େମା ମଉସା- କ�ା ଘର ମାଟି େଖାଳସା 

କା� Mରସମ' ହ�ଇ अଧା ଢJବା अବ�ାେର ର�~ �
 ସାେଢ଼ ଆଠ 

େହବ ଦୂଲ୍  କ� ଶ´େର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି� ଘରଟା ଖାh eଳ ଛପର �ତ 

ମo େଦଇ f~ ଧୁJ ବାହା�ବା େଦଖାଗ� ତାପେର �ତଟି ମo ପାଣି 

�ତେର ବୁଡ଼ିଗ�  

अନୁଭୂ
 ଏକ �&�ୟ �ତ� ୀରअନୁଭୂ
 ଏକ �&�ୟ �ତ� ୀରअନୁଭୂ
 ଏକ �&�ୟ �ତ� ୀରअନୁଭୂ
 ଏକ �&�ୟ �ତ� ୀର    

ମୁନ{ ା ମହାପାତ�  
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 ଏେତ ପାଣି ଆସିବ, ନା ଜନତା, ନା ସରକାର ଆଶା ରidେଲ େକୗଣସି 

ଉ�ାରକାରୀ ଦଳ ମo ଆସି ପହ�ିପା� ନାହ[ ସବୁf~ ହଠାତ୍  ଘଟିଗ�  

 ଆେମ ବାo େହାଇ अଧାଘtା �ତେର େଗାଟିଏ �ତ ଘେର ଆଶ�ୟ େନଲୁ ଏପେଟ 

!ଦୁ'ତ୍  !sିନ{ , अ�ାର ଘtାଏ ଯାଇ~ f ନାହ[, ଆମ अଜା- ପୁରୁଣା ଘର େହବ ୧୦୦ 

ବଷ� ତଳର ଖପର ଘରେଟ, େଯାର୍  ଶ´ର ସହ ଦା�ରୁ ବା� ପଯ�� ଏକାଥରେକ ଭୁଷୁଡ଼ି 

ପଡ଼ି� ସାମାନ' ଟ�� ଆଲୁअେର ଯାହା େଦଖାଗ� ଘରର अବ�ା अଜା େବାେଧ ସ�{ପାତେର 

ଆକ� ା� େହେଲ, ୨/୪ Hନ ପଯ�� ମାନସିକ Mରସମ' ହ�ଇବସିେଲ, ବ-ୁh ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଖୁ 

କ� େeବାଉdେଲ ଇତ'ାH  

 ନୂଆ �ତ ଘରେଟ ଉପେର ଆଶ�ୟ େନଇdଲୁ ୪େଗାଟି ପ�ବାର ନଈସअୂ ସା� ମo 

େଦଇ eh~ ଗଜ�ନର ସହ, ସାମ{ା ପାଖ ଘର ବା अନ' େକୗଣସି �ତେର େ�କ େକମି
 

अଛl ? ଡାକ �ଡ଼ିେଲ ! f~ ଶୁଣାଯାଉନାହ[  

 ଘରଟି ଟିfଏ ଉ�ା େବାh େକେତ େ�କ �ଜ ଘେର ହ[ ଆଶ�ୟ େନଇdେଲ �
 

େହବ େବାେଧ ୧୧ଟା, �ମକୃ¹ ମାମଁୁ ଓ ତା’- ମଁା �ଜ ଖପର ଘରର �ତ ଚଢ଼ି ପାଖ �ତ 

ଘରକୁ ଯିବା େଦih ଆେମ େଯଉଁ �ତ ଘେର ଆଶ�ୟ େନଇଛୁ, ମାତ�  ୩ଟି ପାହାଚ 

ବାfର�~, ପାଣି ଆମ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ  

  ଜେଣ କକା-ୁ ��ା େହ� ତା- ୩ ପୁତୁ�, ଝିଆରୀ ଘେର dେଲ କ’ଣ େହାଇdବ 

େକଜାଣି �ଜ ପ�ଲ୍ ମାନ୍  େଚେହ� ଉପେର !ଶÈାସ ରi ବାହା�େଲ �ତେର �ତେର 

୮/୧୦ ଘର ପା� େହାଇ େସମାନ-ୁ ଉ�ାର କ� ଆଣିେବ ଖୁଡ଼ୀ ଓ ଆମ ସମ�- ବାରଣ 

ପେର ମନକଥା ମନେର ମା� େସ ବାo େହାଇ ଚୁପ୍  ର�େଲ କାରଣ ବାଟେର ୨/୩ ଟି ଘର 

ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି~ ସୁअ ଛୁଟି~ ସା� ମଝିେର  

 ଆମ Mଗ'କୁ ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ି� f� କମି� ମo, େସମି
 ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ 

େହାଇର�� ପାଣି ଆଉ f~ ଘର ସମେୂଳ ଭୁଷୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆେମ ର�dବା ଘରେଟ ନୂଆ 

େବାh ସମ�- ମନେର ଦ�  

 ସା�େର ଜେଣ अଜା, ଆଈ, ମାଉସୀ, ୨ଜଣ ମାମଁୁ �ଜଘେର ଆଶ�ୟ େନଇଛl �ତ 

ଉପେର ମାମଁୁ Hଜଣ େଟାକାJଆ େ�କ ଏ �ତରୁ େସ �ତ ପା� େହଉଥାl ପାଖ ଘର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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�ତକୁ ଯାଇଛl f ନାହ[, अଜା, ଆଈ, ମାଉସୀ dବା �ତ ଘରଟି ଦୁଲ୍  fନା ଶ´ର ସହ 

ଭୂମିେର ପଡ଼ି� �
 अ�ାରେର ସାମାନ' ଶ´ अନୁଭବ କଲୁ, ସକାେଳ ଜାଣିଲୁ ପ�ୂ !ଷୟ  

 ତା ପେର େଦiଲୁ କ�ା ଘର ଛଣ ଛପର �ତେଟ Mସି ଯାଉ~, ବସିଛl ତା’ ଉପେର 

ବାପ, ଝିअ ନଡ଼ା(ପାଳ) ଗଦାଟିଏ Mସି ଯାଉ~, ତା ଉପେର अଛl, ମାhକ କୁକୁର ସା�ର 

�ତରୁ େକ�ଜେଣ ଭଦ�  େ�କ େଖା� ଯାଇdବା ଖଟର ଫିତା !ଡ଼ାେଟ ତା- ଉପରକୁ ଫି�ି 

େଦେଲ ବହୁ ଦୂର ଯିବା ପେର େଗାଟିଏ ଆମÈ ଗଛ ଉପରକୁ ଖଟ ଫିତା ଫି�ି ଆମÈ ଗଛେର 

ଆଶ�ୟ େନେଲ େସମାେନ f� ସକାଳ ପା�� େବଳକୁ ନାh ଜ�ା (ପିଂପୁଡ଼ି) ମାନ- ଶିକାର 

େହାଇଛl  

 ସା� ପଛପେଟ 
� ପୁअ େବାହୁ �ଜ ଘେର ହ[ ଆଶ�ୟ େନଇdେଲ, f� ପାଣି ବଢ଼ିବା 

ପେର ପୁअମାେନ େକୗଣସି ମେତ ପାଖ ଘର �ତ ଚଢ଼ି େବାହୁ ମାନ-ୁ େସମାନ-ର ଲୁଗାକୁ 

ଦଉଡ଼ି କ� ଉ�ାର କ�dେଲ  

 େକ� ଜେଣ H’ଜଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କହl, ୭ଟି }ପ Mସି ଯାଉd� ଆେମ େଦiଛୁ, f� 

େମାର େସମି
 f~ ମେନ େହଉ�  

 �
 େକେତ େହବ କ�ପାରୁ�, େ�କ ଆମ ଆ�Jକ Mଷାେର କ�େଲ “ପାଣି 

~ଡୁ~” �େର �େର ନଈ ସअୂ, ଗÉ�ନ, କମିବାେର �ଗି�, ସକାଳ ପା�� େବଳକୁ ମଣିେଷ 

ପାଣି ସା�େର ଠିଆ, f~ ବାfdବା ଘର କା� ବତୁ�ଇବା ପାଇଁ,  f� ସୁअ ନାହ[  

 ୟା �ତେର ଗାଈ ଦୁଇଟି ପହଁ� ଆସି ସା� କୂअେର ପଶିଗେଲ, f� �େଜ ବାହା� 

ehଯାଇdେଲ  

. ଏ ସମୟେର ଆସିେଲ କକା- ୩ ପୁତୁ� ଝିଆରୀ, ହାତ ପ�ୂ ନାh ପଡ଼ିଯାଇ~ ଘର 

अଗଣାେର େeର ଭୟେର ଲୁହାଛଡ଼ର ଜାh ଲଗାଯାଇଥାଏ ପାଣି ବଢ଼ି� ପେର ଖପର �ତ 

ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାେର ପ�
ବ�କ d� ଜାh, େସdେର ଝୁh ପୁ� �
 କଟିd� ୩ 

�ରୀହ-ର  

 Hନ ୯ଟାେର f~ �hଫ୍  ପହ�ି� ସରକାର- ତରଫରୁ ସରକାରୀ अଫିସର- 

ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ ନଈ ତଳ Mଗେର dବା େକୗଣସି ବ'ାେରଜ୍  अଚଳ dବାରୁ ଆମ ଗଁାର ଏଇ 

अବ�ା  
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 ବ �̀ମାନ୍ ପାଣି ଆଉ ନାହ[ f� ସା�େର ପ�
ଘେର ଆÎୁଏ ପ-, କୂअ ପୁ� ପ-େର 

ଭ� f~ Hନ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ େହ�  

 ଆମ ସା�େର ପáା ଘର ସଂଖ'ା େବଶୀ अନ' ସା� ଦୃଶ' f~ ହୃଦୟ !ଦାରକ 

d� କ�ା ଘର ସବୁ ମାଟିେର ମିଶି~, ଶାଢ଼ୀକୁ ତମÈ  କ� େ�କ ଆଶ�ୟ େନଇଛl f~ 

ଦୂରେର ପଥର ୩ଟିକୁ ଚୁh କ� ବସି~ �hଫ୍  eଉଳେର Mତ ��ା ଘାଟ ପ-େର ଭ�, 

!ଜୁJ ଖୁt ସବୁ ନଇଁ ପଡ଼ି~  

 ଗଁାର ପବୂ� अବ�ା େଫ�ବାକୁ �ଗିd� ବହୁତ ବଷ� ଏd� ୧୯୮୦ ବନ'ା ଗୁଣପୁର 

ଯାହା ଆେମ अେ� �Mଇdଲୁ  
 

ଗୁଣପୁର, �ୟଗଡ଼ 
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 ୨୦୦୯ ମସିହା अେ4ାବର ମାସ କଟକେର ଦଶହ� ସମୟ ମା’- 

ଆଗମନେର ସା� ସହର ଉ�ବ ମୁଖର ସବୁଠି ଆେ�କର ସଦୃଶ େ�ଷଣୀ 

େସHନ ମହା�ମୀ ଥାଏ !ଡ଼ାନାସୀରୁ େଗାଟିଏ କାଯ�'କ�ମ ସାଇ ମଁୁ େମା 

େମାଟର ସାଇେକଲେର ଘରକୁ େଫରୁଥାଏ େସେତେବଳକୁ ସମୟ ସାେଢ଼ 

ଏଗାରଟା େହ�ଣି କା�େର େମା ଗୀତାର ପଡ଼ିଥାଏ ପ�ଶାସନର କଡ଼ା 

�ୟମ, �
 ଦଶଟା ପେର ସବୁ େମେ�ଡ଼ି କାଯ�'କ�ମ ବ� କାଠେଯାଡ଼ି 

�ଂବ� େଦଇ ଆସୁଥାଏ ମଁୁ ସ�'ାେବେଳ ଟିେକ ବଷ�ା େହାଇd�, ଥ�ା 

ପବନଟା େଦହକୁ ଶୀତୁଆ �ଗୁଥାଏ ��ାେର େ�କ ଟିେକ କମି 

ଆସିେଲଣି ମଁୁ ପ�ାୟ !ଶ�ନାଥ ପାଠାଗାର ପାଖାପାi େହାଇଗhଣି ହଠାତ୍ 

େମା ଗାଡ଼ିର �ାଟ୍� ବ� େହାଇଗ� M!h, େବାଧହୁଏ ଗାଡ଼ି �ଜଭ�େର 

ପଡ଼ିଯାଇdବ ପୁଣି ମେନ ପଡ଼ି� ସକାେଳ ହ[ ଦୁଇ hଟର େପେଟ� ାଲ୍ 

ପକାଇ~ ହୁଏତ ବଷ�ାପାଣି ଗାଡ଼ିର ଇ�ିନେର ପଶିଯାଇdବ ଗାଡ଼ିକୁ ��ା 

କଡ଼େର ରi େଦih, ସବୁf~ ଠିକ୍ ଠାକ୍ �ଗୁd� େସä୍ �ାଟ୍� େଦh 

େହ��, େeକ୍ େଦଇ େଚ�ା କh, ତଥାପି େହ�� अ�ାର �
େର ହଠାତ୍ 

ଏମି
 अଧା��ାେର ଗାଡ଼ି अଟf ଗେଲ େଯମି
 अନୁଭବ ହୁଏ ତାହା 

अେନେକ ବୁଝିପା�େବ� େସ ଯାେହଉ ଗୀଟାରକୁ କା�ରୁ ଓେହyଇେଦଇ fକ୍ 

ଉପେର fକ୍ ମା�ବାକୁ �ଗିh f� f~ ସୁଫଳ ମିJ� ନାହ[ ଗାଡ଼ି 

େଯଉଁHନରୁ fଣା େହାଇd� େସଇ Hନରୁ େସ େକେବ ! େଗାଟିଏରୁ ଦୁଇଟି 

fକ୍ ପଯ�'� ଯାଇନd� େହେଲ ଆD ମେନ େହଉd� ସେତ େଯମି
 ଏଇ 

ଗାଡ଼ି େମା ଉପେର ଦାଉ ସା�ବାପାଇଁ ମନ ବଳାଇd� ଆଖପାଖେର ସବୁ 

େଦାକାନ ବ� େହାଇଗ�ଣି अଧଘtା ଗାଡ଼ିକୁ �ାଟ୍� କ�ବା ପ�େଚ�ାେର 

େକମି
 !
ଗ�, ହାତଘtାେର ବାରଟା ବାDବା େଦi अ�କ !ର� 

ପୁअପାଇଁ ଗୀଟାରପୁअପାଇଁ ଗୀଟାରପୁअପାଇଁ ଗୀଟାରପୁअପାଇଁ ଗୀଟାର    

}ପକ ଷଡ଼�ୀ 
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�ଗି�ଣି ଟିେକ ହେତା�ା�ତ େହାଇପଡ଼ିh e�ପଟକୁ ନଜର ପକାଇ େଦେଖ ତ, ମଁୁ କାଳୀ 

ମ�ିର ମଶାଣି ପାଖେର ~ଡ଼ା େହାଇ~ ��ାର ବାମପେଟ ମଶାଣି ଆଉ ଡାହାଣ ପାେଖ କାଳୀ 

ମ�ିର େମା େଦହରୁ ପରେ� ଝାଳ ବାହା�ଗ� େଦହକୁ ଶୀତୁଆ �ଗୁdବା ପବନଟା 

େମାେତ େବୖଶାଖ ମାସର ଝା�ିପବନ ‘ଲୁ’ ପ� �ଗି� ମ�ିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ି~ ��ାେର 

ଆଉ େକ� Hଶୁନାହାl ଯାହା େକବଳ f~ ଦୂରେର ଖାନ୍ ନଗର ପଜୂା ମ�ପର �ଇଟ୍ 

ଗୁଡ଼ାକ ଧପ୍ ଧପ୍ େହଉଥାl କଣ ଆଉ କ�ଯିବ, f~ ବୁ�ିବାଟ Hଶୁନd� 

 ମା କାଳୀ-ୁ ମେନ ମେନ ସKରଣ କh ମଶାଣିରୁ Mସି ଆସୁdବା ମଣିଷ େପାଡ଼ା ଘିअର 

ବାସ{ା େମା अବ�ାକୁ ଆହୁ� ଖ�ପ କ�େଦଉଥାଏ ହଠାତ୍ େଦih ପାଠାଗାର ଆଡୁ ଜେଣ 

fଏ eh eh ଆସୁ~ କାଳୀ ମ�ିର ପଟ ��ାଋଆ ଟିେକ अ�ା�ଆ dବାରୁ ଠିକ୍ େସ 

ବୁଝାପଡୁନଥାଏ, ଏେତ �
େର ମଶାଣି ପାଖେର ତାକୁ େଦi େମା ପିେଳ� ପାଣି ମୁ� 

େପା
f େସ ଆଡ଼କୁ oାନ ନ େଦଇ ଗୀଟାରଟାକୁ କା�େର ପେକଇ େଦଇ ଗାଡ଼ି ଉପେର ବସି 

fକ୍ ଉପେର fକ୍ ମା�ehh 

 େସ େ�କଟା େଯ େକେତେବେଳ ଆସି େମା ପାଖେର ~ଡ଼ା େହାଇଗ�ଣି ମଁୁ ଜାଣି~, 

ଶୁଣିh େଗାେଟ ସ�ର - “Mଇ କଣ େହ� f ?” ଚମf ପଡ଼ିh ମୁ� ଉେଠଇ େଦih େମା 

ସାମନାେର ଜେଣ ଧଳା ସାଟ୍� ଆଉ zଳ Dନ୍ସ୍ ପି�ା ବ'�ି ବ'�ି ଜଣକ ଭଦ�  ଓ ମାଜ£ତ 

ଜଣାପଡୁଥାl, େଦiବାକୁ େଗା� ଓ ନାକତେଳ ସରୁ �ଶ ବୟସ ପାଖାପାi eJଶି େହବ 

ମଁୁ କ�h, “ଗାଡ଼ିଟା अeନକ୍ ବ� େହାଇଗ� अେନକ େଚ�ା କhଣି f~ େହଉ�” େମା 

କା�େର ପଡ଼ିdବା ଗୀଟାର େଦi ଭଦ� ବ'�ି ପe�େଲ, “ଆପଣ କଣ ଗୀଟାର ବଜାl ?” ମଁୁ 

କ�h, “ହଁ, ଆD !ଡ଼ାନାସୀେର ଆମର େଗାେଟ କାଯ�'କ�ମ d� ତ ଯାଇdh, େଦଖ� େଫରୁ 

େଫରୁ f अବ�ାେର ପଡ଼ି~” 

 ଭଦ� ବ'�ି ଜଣକ ଉ�ା�ତ େହାଇ ପ�ଶ{କେଲ, “ଆପଣ ଗୀଟାର ବଜାଇବା ଶିଖାl ?” 

ମୁ� ହେଲଇ ହଁ େବାh ଜଣାଇେଦh ଭଦ� ବ'�ି- ଆiେର େଗାେଟ ସେ�ାଷ ପ�ଲ�ିତ 

େହବାପ� ଜଣାପଡ଼ି� େସ କ�େଲ, “Mଇ େଗାେଟ अନୁେ�ଧ କ�! ରiେବ ?” ମଁୁ ତା-ୁ 

ଟିେକ ଆଶ-ାପ�ୂ� eହାଣୀେର eହ[h େସ େମାେତ ସହଜ କ�ବାକୁ ଯାଇ କ�େଲ, “ମଁୁ 

ଆପଣ- ଗାଡ଼ି �ାଟ୍� କ�େଦ!; f� ଆପଣ-ୁ େମାର େଗାେଟ େ�ଟ୍ अନୁେ�ଧ ର�ା 

କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ” ମଁୁ ବ'� ଆଉ !ର� େହାଇ କ�h, “ଆପଣ କଣ େମକା�କ୍, େଯ ଗାଡ଼ି 
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�ାଟ୍� କ�େଦେବ?” ଭଦ� ବ'�ି ଜଣକ ସାମାନ' ହସିେଦଇ କ�େଲ, “ନା େମକା�କ୍ ତ ନୁହଁ, 

f� ହଁ ଆପଣ- ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କ�େଦ! �¡ୟ” 

 ମଁୁ ବ'� େହଉdh, େତଣୁ କ�h, “କଣ କ�ବା କଥା ଜଳH କୁହ�” ଭଦ� ବ'�ି 

ଜଣକ �ଜ ସାଟ� ପେକଟରୁ ତା- କାଡ଼�ଟା ବାହାର କ�େଦେଲ ଓ କ�େଲ, “Mଇ େମାର 

ବାରବଷ�ର ପୁअ େଗାେଟ अ~ ତା’ର ଗୀଟାର ଶିiବାକୁ ବହୁତ ଇsା ମଁୁ ଆଉ େମା µୀ 

ଉଭେୟ କମ�ବ'�ତା �ତେର ତା ଇsାକୁ ସ�ାନ େଦଇ ପା�ନୁ ଆଉ କଟକେର fଏ 

େକଉଁଠି ଗୀଟାର ଶିଖାଉ~ େସ !ଷୟେର ! ଆେମ ଜାଣିନୁ େତଣୁ ଆପଣ ଯH ଟିେକ ଆଗ�ହ 

Hअେ� ମଁୁ ପୁअକୁ �ଡ଼l” ସବୁ ଶୁଣିf ନ ଶୁଣିପା�� ଭJ କ�h, “ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ अ~ 

େମା ସମୟ େହେଲ ମଁୁ ଆପଣ-ୁ େଫାନ୍ କ�!, ଆପଣ ଆଗ େମା ଗାଡ଼ିଟା �ାଟ୍� 

କ�େଦେଲ” 

 େମା ପାଟିରୁ କଥା ସ�~ f ନାହ[, ଭଦ� ବ'�ି ଜଣକ ଗାଡ଼ିଉପେର ବସି େଗାଟାଏ fକ୍ 

ମା�େଲ େଯ ଏକା ଥରେକ ଗାଡ଼ି �ାଟ୍� େହାଇଗ� ମଁୁ अବାକ୍ େହାଇ ତା-ୁ eହ[ଥାଏ 

ଭଦ� ବ'�ି ଜଣକ ସାମାନ' ହସିେଦଇ କ�େଲ, “େହ� ତ! ଆପଣ- अସୁ!ଧା ଦୂର 

େହାଇଗ� ବ �̀ମାନ ଆପଣ କୁହ� �¡ୟ େମା ନgରେର େଫାନ୍ କ� ଆସିେବ” ମଁୁ 

ମୁ�ଟା ଟୁ�ା� େଦଇ ତା-ୁଟିେକ ଧନ'ବାଦ ! ଭଲ Mବେର ନ କ�, େସଇଠୁ ପଳାଇ 

ଆସିh ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ �
 ଦୁଇଟା କାହାକୁ f~ ନ କ� ଯାଇ ସିଧା ଖଟେର 

ପଡ଼ିଗh 

 ଦଶହ� ଭସାଣି ସ� େଗାେଟ ସ�ାହ େହ�ଣି Hେନ େବାଉ େମା ମଇଳା ପ'ାt୍ 

ସାଟ୍� ସଫାକ�ବାକୁ େନବାେବେଳ ପେକଟରୁ ଖସି ପଡ଼ିd� େସଇ କାଡ଼�ଟା େବାଉ େସ 

କାଡ�ଟା ଆଣି େମାେତ ଧେରଇେଦ� େସଇ କାଡ଼�ଟା େଦiବା ପେର େମାେତ ମହା�ମୀ Hନ 

ଘଟିdବା ଘଟଣା ମେନ ପଡ଼ି� େମାେତ ଟିେକ ଖ�ପ �ଗି� େଯଉଁ ବ'�ି �
 अଧେର 

େମାେତ अସୁ!ଧାେର ସାହାଯ' କ�d�, ତା କଥା ରi ପା�ନdh କାଯ�'ବ'�ତା �ତେର 

ଭୁh ଯାଇdh କାଡ଼�େର େଲଖାd� ପ�କାଶ କୁମାର ମିଶ�, ସି�ୟର ମାେକ�ଟିଂ ମ'ାେନଜର, 

ପେର ପେର ଘର ନgର ଆଉ େମାବାଇଲ୍ ନgର ଆଉ ସମୟ ନ� ନ କ� ମଁୁ େମାବାଇଲ୍ 

ଲଗାଇh, େହେଲ େସପାଖରୁ ସଚୂନା ଆସି� ଏଇ ନgର କାହା�କୁ Hଆଯାଇନାହ[ ଘର 

ନgରକୁ େଫାନ କ�ବାପେର ମ�ଳା ଜେଣ େଫାନ ଧ�େଲ ମଁୁ କ�h, “ଆ�ା ପ�କାଶ 
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ବାବୁ େମାେତ ଏଇ ନgର େଦଇdେଲ ତା- ପୁअ ଗିଟାର୍ ଶିiବ େବାh କହୁdେଲ 

େସଇdପାଇଁ େଫାନ୍ କ�dh” େସପାଖରୁ f~ କୁହାଯାଉନd� ମଁୁ ଦୁଇ 
�ଥର ହାେ� 

ହାେ� େବାh କ�ବାପେର େସପାଖରୁ ମ�ଳା ଜଣକ କ�େଲ ଆମ ଘର ଠିକଣା େଲଖ�, 

ମହାନ} !ହାର, ଚତୁଥ� େଲନ୍, ଘର ନଂ ସି/୨୧’ ମଁୁ ଧନ'ବାଦ େଦବାପବୂ�ରୁ େସ େଫାନ 

ବ� କ�ସା�dେଲ 

 ମଁୁ ସାେ� ସାେ� ଗାଡ଼ି ଧ� ବାହା�ଗh େସଇ ଠିକଣା ଆଡ଼କୁ अଧଘtା ପେର 

ପ�କାଶ �ଳୟ ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇdh ଦୁଇତଳ !ଶି� ସୁରମ' अ+ାJକା ମୁଖ' 

ଫାଟକେର ମାବ�ଲେର େଲଖା େହାଇଥାଏ ପ�କାଶ ବାବୁ- ନଁା ଓ ଘର ଠିକଣା ମଁୁ େଗଟ୍ 

େଖାh �ତରକୁ ଗh ବାହାେର dବା କhଂ େବଲ୍ ମା� େଦଇ अେପ�ା କ�h f~ 

ସମୟପେର ୩୫/୩୬ ବୟ�ା ମ�ଳା ଜେଣ ଆସି କବାଟ େଖାhେଲ ମଁୁ େମାର ସଂ�ି� 

ପ�ଚୟ େଦh େମାେତ ମ�ଳା ଜଣକ େବୖଠକେର ବସିବାପାଇଁ କ�େଲ େସ ଘର 

�ତରକୁ ehଯାଇdେଲ ସୁ�ର Mବେର ସଜାଯାଇdବା ଘରର ସାଜସÉା େଦଖୁ େଦଖୁ 

କା�େର ଫୁଲମାଳେର ସÉା େଫାେଟା େଦi ଟିେକ ପାଖରୁ େଦiବାପାଇଁ ଗh ଫେଟାକୁ 

େଦi େମା େଦହରୁ ଝାଳ ବାହା�ଗ� େସଇ �
େର େଯଉଁ ଭଦ� ବ'�ି େମା ଗାଡ଼ି �ାଟ୍� 

କ�dେଲ ଏ େସଇ ବ'�ିdେଲ ଘର �ତେର ଏସି �ଗିdେଲ ସୁ�ା େମା େଦହେର ଝାଳ 

ଆସିଯାଇd�, କାରଣ ଫେଟାେର �ଗିdବା ଫୁଲମାଳରୁ अନୁମାନ େହଉd� ଏହା अେନକ 

ମାସ fgା ହୁଏତ ବଷ� ପୁରୁଣା f� ମଁୁ ଏ� ବ'�ି-ୁ େଦidh ମାତ�  ଏଇ ପ�ର Hନ 

ତେଳ 

 “ଏ େମା ସ�ାମୀ ପ�କାଶ ମିଶ�” ଚମf ପଡ଼ି ବୁh େଦi� େବଳକୁ ଭଦ� ମ�ଳା ହାତେର 

e’କପ ଧ� ~ଡ଼ା େହାଇଛl ସି�ୟର ମାେକ�ଟିଂ େମେନଜର୍ dେଲ ତା- କଥା ଛଡ଼ାଇ ମଁୁ 

କ�h, “ହଁ, ମହା�ମୀ Hନ �
େର କାଳୀ ମ�ିର ଛକେର େମା ଗାଡ଼ିଟା ଖ�ପ େହାଇd� 

େବେଳ େସ େମା ଗାଡ଼ିକୁ �ାଟ୍� କ�େଦଇdେଲ େସ ହ[ େମାେତ ତା- କାଡ଼� େଦଇ କ�dେଲ 

ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ” େମାେତ ସେ�ହ ଦୃ�ିେର େଦi ଭଦ� ମ�ଳା କ��, “େମା ସ�ାମୀ 

ଦୁଇବଷ� ତେଳ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟନାେର ପ�ାଣ ହେରଇdେଲ” ତା- କଥା ଶୁଣିବାପେର େମା 

ମୁ�େଗାଳମାଳ େହାଇଯାଇd� ମଁୁ f~ କ�ବା ପବୂ�ରୁ େଗାେଟ କଳା ହବ୍ ନର୍ ଗୀଟାର ଧ� 

ପଶିଆସି� ୧୨/୧୩ ବଷ�ର େଗାଟିଏ ପି� ଭଦ� ମ�ଳା କ�େଲ, “अ-ଲ-ୁ ନମ�ାର କର” 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
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ଏ େମା ପୁअ ବtି ଟି�ରୁ େଦi Dଦ୍ କ�ବାକୁ ତା ବାପା ତା ଜନK Hନେର ଏଇ ଗୀଟାର୍ 

fଣିେଦଇdେଲ f� ଜନK Hନ ପରHନ ହ[ େସ ଦୁଘ�ଟଣାର ଶୀକାର େହାଇଗେଲ... 

अମା�ଆ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ� କ�ବାକୁ eହୁଁdେଲ ସୁ�ା େସ େମା ସାମ{ାେର ବ� 

କ�ପାରୁନdେଲ 

 ମଁୁ ପ�େବଶକୁ ହାଲକା କ�ବାକୁ ଯାଇ କହୁdh, “ବtି, eଲ ତ େଦiବା ତେମ 

େକମି
 ଗୀଟାର ବଜାଉଛ!” ଭଦ�  ମ�ଳା ଜଣକ ଘର �ତରକୁ eh ଯାଇdେଲ ଆଉ ବtି 

ଗୀଟାର୍ ବଜାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁd� ସି େ�ଲର ସାତଟା ଯାକ ଧନୂ୍ କୁ, f� ଠିକ େସ 

ବେଜଇ ପା�ନd� ପା�ଟା ଧନୂ୍ ଠିକ୍ ବାଜୁd�, ସା, େର, ଗା, ମା ଆଉ ପା ପାଖେର ଆସି 

अଟf ଯାଉd� 

 

ସହକାରୀ अoାପକ 

େ��� ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡ଼ାସି�ି, ବ�ହK ପୁର 



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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ମ�ିରେର ପଜୂା ପାଉଛl ମହାତK ା ଗା�ୀ  

ସgଲପୁର ଭତ�େର Mରତର ପ�ଥମ ଗା�ୀ ମ�ିର 

 ଉନ{!ଂଶ ଶତା´ୀର अଶୀ ଦଶକେର ହ�ଜନ- �ା� 
ଆ� 

େହାଇdବା ଏ େହଉ~ Mରତର ପ�ଥମ ଏବଂ अନନ' ଗା�ି ମ�ିର ଛୁଆଁ 

अଛୁଆଁ େଭଦMବ ଆେ�ାଳନ ଡାକ� େଦଇdବା ମହାତK ାଗା�ୀ ଗ�ାମବାସୀ- 

ଦୃ�ିେର େକୗଣସି ଭଗବାନ-ଠୁ କମ ନdେଲ ହ�ଜନ େହାଇdବାରୁ 

ଏକଦା ଏ� ଗଁାର ଗ�ାମବାସୀ େଭଦMବର ଶିକାର େହଉdେଲ େକୗଣସି 

ମ�ିର ପ�େବଶ ଏମାନ- ପାଇଁ ମନା d� ଛୁଆଁ - अଛୁଆଁ େଭଦMବକୁ ଦୂର 

କ�ବା ଏବଂ ସେଚତନତା ପ�ସାର ପାଇଁ ଭତ� ଗଁାର ବୁ�ି�!ମାେନ ଗଁାେର 

ମହାତK ା ଗା�ୀ- ମ�ିର �ମ�ାଣ କ�ବା ପାଇଁ ସି�ା� େନଇdେଲ େସ� 

�ାନ ପାଲଟିଗ� େଦଶେପ�ମୀ- Iଥ��ଳ ସgଲପୁର Dଲy ା ଭତ� ଆD 

ସା� େଦଶର ଚ�£ତ �ାନରୁ अନ'ତମ 

Mରତର ପ�ଥମ ଗା�ୀମ�ିରMରତର ପ�ଥମ ଗା�ୀମ�ିରMରତର ପ�ଥମ ଗା�ୀମ�ିରMରତର ପ�ଥମ ଗା�ୀମ�ିର    

�Bା ର�ନ ଦାଶ 



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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 ଗା�ି ମ�ିରେର ପ�
Hନ ସକାେଳ ଓ ସ�'ାେର ଗା�ୀD- ପ�
ମ ୂ̀ �ୀେର ଧପୂ, }ପ ଓ 

ଫୁଲ େଦଇ ପଜୂା କ�ଯାଏ !�ନ{  ଫଳମଳୂ ଓ ମି�ାନ{  େMଗ ଲଗାଯାଏ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ 

ଗଣତ¯ Hବସ, अଗ� ୧୫ ସ�ା�ନତା Hବସ, अେ4ାବର ୨ ଗା�ୀ ଜୟl ଓ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ 

ତା�ଖେର ମ�ିରେର !େଶଷ ପଜୂା��ନା କ�ଯାଏ ଏ� Hନମାନ-େର ମ�ିରକୁ �ାzୟ 

େ�କ- ସୁअ ଛୁେଟ ପ�
Hନ ସକାେଳ �ମଧନୂ ଓ ସ�'ାେର �ମାୟଣ ଓ Mଗବତ ଆH 

ପଢ଼ାଯାଏ “ରଘୁପ
 �ଘବ �ଜା �ମ” ବାପୁ-ର ଏ� ପି�ୟ ଭଜନଟି ମo ଏ� ମ�ିରେର 

�ୟମିତ Mେବ େବା�ଯାଇଥାଏ ପ�
Hନ ମ�ିରେର ପଜୂା େହାଇ େMଗ �ଗିବା ପେର 

ହ�ଜନପØା ସା�ର େ�କମାନ-ୁ େMଗ ବtାଯାଏ 

 ମ�ିର �ତର ଗଭ�ଗୃହେର ଗା�ୀD-ର ୩.୫ଫୁଟ ଉ�ତାର ମ ୂ̀ �ୀ ପଜୂା ପାଉଛl 

ଚତୁପ�ାଶ��େର ବରପୁତ� ଗଣ ଯଥା ବାପୁ- ସହ ସୁବାଷ ଚ��  େବାଷ, ରF��ନାଥ ଠାକୁର, 

ଆେgଦକର, ଶ�ୀ अର!� ଓ अନ'ାନ' ମହାପୁରୁଷମାନ- ଫେଟା�ତ�  ର�~ ମ�ିର 

ସ� ଖେର अେଶାକ �� अବ�ିତ ଏହାର ଦÈାର େଦଶେର Mରତମାତା-ର ମ ୂ̀ £ େଦiବାକୁ 

ମିJଥାଏ ମ�ିର ଶିଖରେର 
�ର�ା ପତାକା ଉଡୁ~ ମ�ିର ପ�ସରେର ଗା�ୀD- 

�ବନର !�ନ{  ସKରଣୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ସହ, 
� ମା-Øର ପ�
ଛ! ର�~ 

େରଢାେଖାଲର ତÍାଳୀନ !ଧାୟକ अ�ମନୁ' କୁମାର- ଉଦ'ମେର ୧୯୭୧ ମସିହାେର 

ମ�ିରର �`ିପ��ର �ାପନ କ�ଯାଇd� ଗ�ାମବାସୀ- ମିJତ ଉଦ'ମେର ମ�ିର �ମ�ାଣ 

େଶଷ େହାଇ, ୧୯୭୪ अେପ�ଲ ୧୧ତା�ଖ Hନ ତÍାଳୀନ ମୁଖ'ମ¯ୀ ନ�ିz ଶତପଥୀ- �ା� 

ମ�ିର ଉଦଘାଟନ କ�ଯାଇd� ସହର ଉପକÎେର dବା ଭତ� ହ�ଜନପØାଠାେର 



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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ମ�ିରଟି ଗଢ଼ିଉଠି� �ାzୟ ଶି¬ୀ ତୃ�ି ଦାସଗୁ� େଯ f ଚ��େଶଖର େବେହ� Dଲy ା 

ହାଇ�ୁଲର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା अ-ନ ଶି�କ, ମ�ିରର ରୂପ େଦଇdେଲ ଏdେର dବା 

ଗା�ି- େବ� ା� ପ�
ମା ଗ�ାମର ଖhେକାଟ ଆଟ� କେଲଜର �ତ� �ତ� ୀମାନ- �ା� �ମ£ତ 

େହାଇd� ତÍାJନ �ଜସ�ମ¯ୀ ବ�ଜ େମାହନ ମହାl ଏ� ପ�
ମୁ �̀ୀ ପାଇଁ ୫୦୦୦ଟ-ା 

अନୁଦାନ େଦଇdେଲ ଗ�ାମବାସୀ େକବଳ अଥ� ନୁେହଁ ଶ�ମଦାନ କ� ଏ� ଭବ' ମ�ିରକୁ 

େତାଳାଇdେଲ ପେର ଆHତ' !ଲ�ା ଗୃପ ଏ� ମ�ିରର ନFକରଣ ଓ େସୗ�ଯ�'କରଣ 

କାମେର ସହାୟତା େଦଇdେଲ 

େକମି
 ଯିେବ: ଗା�ୀ ମ�ିରଠାରୁ अଧ fମି ଦୂରେର ୫୩ନଂ ଜାIୟ �ଜପଥ ର�~ ୮ fମି 

ଦୂରେର ର�~ େ�ତ�ଜପୁର େରଳ େ�ସନ ୨୬fମି ଦୂରେର ର�~ ଜମାଦାରପhy ଏୟାର 

�ି� ପ ଓ ୬୧fମି ଦୂରତାେର ର�~ ଝାରସୁଗୁØା !ମାନ ବ�ର ଭୁବେନଶ�ର ସgଲପୁର ବସ 

(୩୦୦ fମି) ବା େଟ�ନ େଯାେଗ ଆସି, ବସ�ା� ବା େ�ସନଠାରୁ अେଟା ସାହାଯ'େର 

ମ�ିରକୁ ଯିବା ସୁ!ଧା ମo अ~ 



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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 ଇେଲªନ ନୁେହଁ ହୁଏ ସିେଲªନ! �ଂସା େ�fବାେର ସgଲପୁରର 

ଗ�ାଧର େମେହର କେଲଜ ପାଲଟି~ अନନ' ଉଦାହରଣ NAAC �ା� 

ପ�ଶଂସିତ  

  

 �ଜ'ର !�ନ{  କେଲଜମାନ-େର �କଟେର ଘଟୁdବା �ବ�ାଚz 

�ଂସା ବାବଦେର ଆପଣ अବଗତ dେବ ଏସବୁ ଏେବର ନୂଆ କଥା ନୁେହଁ 

अIତେର �ଜ'ର ବØ ଶି�ାନୁBାନ ଉÍଳ !ଶ�!ଦ'ାଳୟ ବହୁଥର 

ଜାIୟ�ରେର ଲÉିତ େହାଇ~ େକବଳ କେଲଜ ପ�ସରେର �ଂସା 

ସୀମିତ ରହୁନାହ[ अପରପ�-ୁ ଧମକ, ମରଣା�କ ଆକ�ମଣ, ବସ େପାଡ଼ି, 

ଏଟିଏମ େମସିନ, ବ'ା-, ସରକାରୀ अଫିସ ଆH ଭ�ାରୁଜା ଏମି
f 

ହ¢ିଟାଲ ମo ଆକ�ମଣରୁ ବାଦ ପØୁ ନାହ[ କ�ବାକୁ ଗେଲ �ଂସା 

�ତ� �ତ� ୀମାନ- ମନେର !ଷ ମ�ି ବୁଣି ଏେତ କମ ବୟସରୁ କବJତ 

କରୁ~ େଦଶର ଭ!ଷ'ତ अଯଥାେର ନ� ଆØକୁ ଗ
 କରୁଛl �େଗ 

�ଂସା ଓ ଦୁନ�ୀ
 ତାର େ�ତ�  ଏଇଠୁ ହ[ ପ��ୁତ କରୁ~ 

ଇେଲªନ୍ ନୁେହଁ ସିେଲªନ୍ଇେଲªନ୍ ନୁେହଁ ସିେଲªନ୍ଇେଲªନ୍ ନୁେହଁ ସିେଲªନ୍ଇେଲªନ୍ ନୁେହଁ ସିେଲªନ୍    

�Bା ର�ନ ଦାଶ 



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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 େତେବ ଶି�ିତ �ତ� �ତ� ୀ-ଠାରୁ ଏ ସମାଜ କ’ଣ ଆଶାକେର? ସାଧାରଣ ଜନତା- 

ଥାଏ ଏପ� अେନକ ପ�ଶ{ �ତ�  ସମାଜ ଏେତ ଉଗ�ମୁଖା କାହ[f? ବ� ପାଳନ େବେଳ �ଜ 

ସ�`ିକୁ ନ� କ�ବା ପାଇଁ କାହାର ହାତ ଯିବf? ସରକାରୀ ସ�`ି ନ� କ� ପାଆl 

କ’ଣ? ପ!ତ�  ଶି�ା अନୁBାନ ଓ �ବ�ାଚନେର ନ'�ସ�ାଥ� dବା କୁଚକ� ୀ �ଜେନୖ
କ 

ବ'�ି!େଶଷ- ହ�େ�ପ କାହ[f? �ବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ହେ�ଲ �ତ� �ତ� ୀ ଶୁନ' େହାଇଯାଏ 

କାହ[f? �ବ�ାଚନ ମତଦାନ ହାର କମ କାହ[f? ବଷ�େକ େଗାଟିଏ ମାସ �ବ�ାଚନ ପି� ନ� 

କ�Hଆଯାଏ କାହ[f? अନ'ପ�େର ମo େଦଖାଯାଇ~ अIତେର ଏପ� ଆତ- ସୃ�ିକାରୀ 

�ତ� େଗାBୀ- ଉପେର ଉ�ତ କାଯ�'ାନୁBାନ �ଆଯାଇ ନାହ[ �ଜେନୖ
କ eପ େହଉ f 

�ତ� - ପ�ତ'� ଧମକ େହଉ �ବ�ାଚନ ପେର ସବୁ ଶିdଳ ପଡ଼ିଯାଏ, େଯମି
 ସମ� ଆତ-ି-ୁ 

�ମା ମିJଗ� ଶି�ା अନୁBାନ ଏକ ସୁ� ପ�େବଶ େହାଇ ରହୁନାହ[ କାହ[f? 

 

 କେଲଜ �ବ�ାଚନର ମଳୂ ଲ�' େହଉ~ �ତ� �ତ� ୀ- ଦାF ଓ ସମସ'ାଗୁଡ଼ିକୁ 

େସମାନ- ମାoମେର ସମାଧାନ ସହ ପାÎିର ସୁ!�େଯାଗ କ�ବା f� େଯଉଁମାେନ 

ଓØିଶାର ଏପ� ଶି�ାନୁBାନ ସହ ସଂଶିyB अଛl େସମାେନ ହୃଦେବାଧ କରl େଯ 

ପ�ାଥ�ୀମାନ-ଠାରୁ ଯୁ�ାତK କ ଫଳ ଆଶା ବହୁତ କମ କାରଣ �ବ�ା�ତ ପ�ାଥ�ୀ ଦୁନ�ୀ
 ପି�ୟ 

अଟl अେନକ ସଂ�ାଠାରୁ ��େନଇଥାl �ଂସା ଘଟାl ସରକାରୀ ସ�`ି ଭ�ାରୁଜା 

କ� ନ� କରl େରଗୁ�ର କy ାସେରେର ବ'ାଘାତ ସୃ�ି କରl େତେବ ବା�ବ ଠାରୁ 

ଦୂେରଇ ଯାଉdବା ଏପ� �ବ�ାଚନ କ�ଯିବ କାହ[f? 

 

 ଓØିଶାେର ଏମି
 େକେତାଟି ହାତଗଣ
 ଶି�ାନୁBାନ अ~ େଯଉଁଠି ଏପ� �ବ�ାଚz 

ଉପେର अ-ୁଶ �ଗି~ ଏବଂ �ୟl�ତ େହାଇ ପେ�� Mେବ �ବ�ାଚନ ସ�ବ େହଉ~ 

ସgଲପୁରର ଗ�ାଧର େମେହର !ଶ�!ଦ'ାଳୟ, �ତ�  ସଂସଦ �ବ�ାଚନ ପାଇଁ ଏପ� ଏପ� 

ଉପାୟ अବଲgନ କରୁଛl ଏହାଦÈା� �ବ�ାଚନ େକୗଣସି ଗ�େଗାଳ fgା େହା ହାଲy ା 

ମoେର ନେହାଇ ଖୁବ୍ ଶାlପ�ୂ� Mେବ େହାଇଆସୁ~ ସ�ୃ� �ବ�ାଚନ ପ�f�ୟାକୁ ନାକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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କମିଟି ଉ� ପ�ଶଂସା କ�ଛl 

 अIତେର ଗ�ାଧର େମେହର କେଲଜ �ବ�ାଚନ େବେଳ �ଂସା େଦଖାେଦଇd� ଓ 

�ବ�ାଚନ ଖୁବ୍ ଖ�� ବହୁଳ େହବାେର �ଗି�  ୧୯୯୮ ମସିହାେର �ବ�ାଚନକୁ େକ��  କ� ଏକ 

ଗ�େଗାଳ ସଂଗଠିତ େହ� ତଥା ଶ-ଷ�ଣ ଦାଶ-ୁ ହତ'ା କ�ଗ� ଯାହାକୁ େନଇ ୧୯୯୯ 

ମସିହାରୁ ସିଧାସଳଖ �ବ�ାଚନ ପ�f�ୟାକୁ ବ� କ� Hଆଗ� ଏହା ପେର ଆଉ ଗ�େଗାଳ 

fgା �ଂସାର େକୗଣସି �ାନ ନାହ[ f~ବଷ� ପେର ପେ�� �ବ�ାଚନ ଆର� େହ� 

୨୦୧୪ ମସିହାେର ସÈୟଂଶାସିତ ଗ�ାଧର େମେହର କେଲଜ ଗ�ାଧର େମେହର 

!ଶÈ!ଦ'ାଳୟେର ପ�ଣତ େହବା ପେର ମo ଏହାର ପବୂ� �ବ�ାଚz ପ�f�ୟାେର �ବ�ାଚନ 

eଲୁର�� 

 

 ପ�
ବଷ� େଗାଟିଏ ଇେଲେ4ା�ଲ, କେଲଜ �ତ�  ସଂସଦ ପ�
��ମାନ-ୁ ମେନାzତ 

କରl ଉପ�ାନ ଏବଂ ଶି�ାଗତ ପାରଦଶ£ତାକୁ !eରକୁ େନଇ ପ�େତ'କ କy ାସ ଦୁଇଜଣ 

େଲଖାଏଁ ପ�
��-ୁ ମେନାନୟନ କରl ଏ� ମେନାzତ ପ�
��-ୁ େନଇ ଇେଲେ4ା�ଲ 

କେଲଜ ଗଠିତ ହୁଏ େକବଳ ଏdରୁ ହ[ �ତ�  ପ�
��ମାେନ !�ନ{  ପଦପଦF ସକାେଶ 

ମେନାନୟନ ପତ�  ଦାଖଲ କରl େପ�ସିେଡt, େସେକ�ଟାରୀ ଏବଂ अନ' ପଦପଦF େକବଳ 

ପ�
��ମାନ- �ା� େMଟ େଯାେଗ ବ�ହୁअl !ଶÈ!ଦ'ାଳୟ କ �̀ୃ ପ� ଜେଣ ବ�B 

अoାପକ-ୁ ପ�ମଶ�ଦାତା ମେନାzତ କରl ଏ� ପ�ମଶ�ଦାତା अନ' अoାପକମାନ- 

ସହେଯାଗ କ� େମ �ବ�ାଚନ ପ�eଳନା କରl ଏପ� ପେ�� �ବ�ାଚନ ପ�f�ୟା, ପ�
��- 

େବୖଶି�'କୁ ପୁ��ତଃ ପ�
ପାଦନ କ�ବା ସହ �ଂସା କମ କ�ଥାଏ 

 

 େତେବ ଏେବ ସମୟ ଆସି~ �ଜ'ର ସମ� କେଲଜେର ପେ�� �ବ�ାଚନ ପାଇଁ 

ସରକାର ଥେର ��ା କ�ବା ଉ�ତ अ
 କମେର �ଂସାଠୁ ଶି�ା अନୁBାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂେରଇ 

ର�ପା�େଲ �ତ� �ତ� ୀ- !ଦ'ା अଜ�ନର ମହତ ଉେ&ଶ' ସାଥ�କ େହାଇପା�ବ 
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ଏ� ଇ-ପ
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 ସି�ାଥ� ଯାହାକୁ ମାଆ େବାh କେହ େସ ପ�କୃତେର ତାର ମାଆ ନୁେହଁ, 

ସାବତ ମାଆ ତାକୁ େଯେତେବେଳ ଦଶବଷ� େହାଇd� େସେତେବେଳ 

ତା’ର େବାଉ େକୗଣସି ଦୂ�େ�ଗ'େର ଆରପା�କୁ ehଗ� ତାର ଦୁଇବଷ� 

ପେର ବାପା H�Iୟ !ବାହ କ�dେଲ ଓ ଘରକୁ ଆସିd� ନୂଆ ମାଆ 

 ନୂଆ ମାଆ େଦiବାଉ ଆେଦୗ ତା େବାଉ ପ� ନd� େବାଉ ତାର 

େଦF ପ�
ମା ପ� ସୁ�ରୀ �ଗୁd� ଆଉ ନୂଆ ମାଆ େକୗଣସି ସିେନମାର 

ଖଳନାୟିକା ପ� ପ�ତ'ୟ େହଉd� ତାକୁ େତଣୁ ନୂଆ ମାଆ ତାକୁ େଯେତ 

େସ{ହ ଆଦର କେଲ ! େସ ତାକୁ �ଜର ମଣି ପା�ନd� ବାପା େଯେତ 

ବୁଝାଇେଲ, ଆକଟ କେଲ f ଆେକ� ାଶ ପ�କାଶ କେଲ ! େସ ତାକୁ େବାଉ 

େବାh େକେବ ସେgାଧନ କ� ପା�ନd� େସ ତାକୁ ନୂଆ ମାଆ େବାh 

ଡାକୁd� ଯାହା କାଳକ� େମ ମାଆେର ପ�ଣତ େହାଇଯାଇd� 

 ଏ ସବୁ 
�ଶି ବଷ� ତଳର କଥା ଏେବ ବାପା ! ନାହାl ଆଉ 

ହଠାତ୍ Hେନ ବାପା ବଜାର ଯାଇdେଲ ସଉଦା କ�ବାକୁ f� େଫ�େଲ ଶବ 

େହାଇ ବାଟେର ତା- ସାଇେକଲକୁ େଗାଟିଏ ଟ�କ୍ ଧáା େଦବାଫଳେର 

ଘଟଣା �ଳେର ହ[ ତା-ର ମୃତୁ' େହାଇ ଯାଇd� ଖବର ପାଇ ଗଁାକୁ 

ଯାଇd� ସି�ାଥ� ଶୁ�ିf�ୟା ସ�ବା ପେର ମାଆକୁ ସା�େର ଧ� 

େଫ�d� 

 ସା�େର ମାଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଆେଦୗ ପସ� କ�ନd� ତା µୀ 

ସୁଲଗ{ା େସdପାଇଁ େସ ସବୁେବେଳ ଗର ବର େହଉd� ସି�ାଥ� ଉପେର 

ତାର ଇsା ମାଆ େସଇ ଗଁାେର ର�ଥା�ା ଏମି
 ! େକାଉ �ଜର େହଇ~ 

େଯ ପାଖେର ରi େସମାେନ େସବା ଯତ{  କ�େବ! 

େଦFେଦFେଦFେଦF    

ରମାକା� ଦାଶ 
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 f� ସି�ାଥ�ର !େବକ ବାଧା େଦ� ତାକୁ f~Hନ େହ� ମାଆ ପ�ାଘାତ େ�ଗେର 

ପୀଡ଼ିତ d� ବଁା ପଟ େଗାଡ଼ ଓ ହାତ ସଂପ�ୂ� अଚଳ କ�େଲ ଚେଳ ବାପା d� େବେଳ ତା 

କଥା େଦଖାଶୁଣା କରୁdେଲ f� ଏେବ େସ ehଗ� ପେର ମାଆ ପୁ� ଏକା¦ େହାଇଗ�, 

କାରଣ ମାଆର f~ ପି�ପିh ନdେଲ ମାଆ ତାର ବାå େବାh ଗଁା ମାଇେପ କୁହାକୁ� 

େହବା ପି�Hେନ ଶୁଣିd� ସି�ାଥ� 

 ମାଆ ପାଖେର ର�ବା ପାଖା ପାi ଛअ ମାସ େହାଇଗ�ଣି ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସୁଲଗ{ା 

ତାର f~ େଦଖାଶୁଣା କରୁd�, ଏେବ f� ପ�ାୟ ତାକୁ ହ[ କ�ବାକୁ ପଡୁ~ ସବୁf~ ଆଗରୁ 

ମାଆ f~ ଟା ଚଳପ�ଚଳ କ�ପାରୁd�, ଏେବ ସଂପ�ୂ� अଚଳ Hନ�
 ଖଟଟା ଉପେର ପଡ଼ି 

ର�ଥାଏ ଖଟେର ପଡ଼ି ପଡ଼ି େଦହେର େବଡ୍ େସାର୍ େହାଇଗ�ଣି େଦହସାର ଘା’ ଓ ପଜୂ 

ର� ଆଉ ପାରୁନd� ସି�ାଥ� ମେନ ମେନ Mବୁd� େଯେତ ଶୀଘ� ମାଆଟା ମ�ଯାଆl f 

େସ ମୁ�ି ପାଇଯାଆ�ା 

 ଏ
f େବେଳ ସି�ାଥ�ର ଜେଣ ସହକମ�ୀ ପ�ମଶ� େଦେଲ ତାକୁ, “ବୁଢ଼ୀ ଆର ଜନK େର 

f~ ବଡ଼ ପାପ କ�~ �¡ୟ, େସdପାଇଁ ଯମ ତାକୁ ଛୁଉଁ� ପୁରୀ ଯାଇ ପ�ାୟ¡ିତ କେଲ 

ମୁ�ି ପାଇଯିବ ବୁଢ଼ୀ” 

 କଥାଟା ଠିକ୍ �ଗିd� ସି�ାଥ�କୁ େସଇd ପାଇଁ େସ ପୁରୀ ଯାଇd� ମୁ�ିମ�ପେର 

ପ�ିତ- ପ�ମଶ� କ� ପ�ାୟ¡ିତ ବ'ବ�ା କ�d� ଏେକାଇଶି ବ� ାହK ଣ-ୁ ମହାପ�ସାଦ 

ଖାଇବାକୁ େଦଇ ନୂତନ ବµ ଦାନ କ�d� ମାଆ ଶୀଘ� ମ�ଗେଲ ବାନା ବା�ିବ େବାh 

ସଂକ¬ କ� କ¬ବଟେର େଗାଡ଼ି ବା�ି ଘରକୁ େଫ�d� 

 ସି�ାଥ�ର ପ�ାୟ¡ିତ େହଉ अବା ଉପଯୁ� �f�ାର अMବ, ସତକୁ ସତ େସ ପୁରୀରୁ 

େଫ�ବାର ସାତHନ ପେର ଆର ପା�f eh ଯାଇd� ମାଆ f� ମ�ବା ପବୂ�ରୁ େସ 

ସି�ାଥ�ର ମନ କଥା ଜାଣିପା�d� େବାେଧ ଏପ�f ଜାଣି ପା�d� େସ ପୁରୀ ଯିବାର 

କାରଣ େସଇdପାଇଁ େବାଧହୁଏ ତା ପରଠୁ ତା’ ଆiରୁ ସବୁେବେଳ ଗଡୁd� zରବ अଶ�  

େସ ଯାହା େହଉ ମାଆ ehଯିବା ପେର ଖୁବ୍ ଆଶ�� अନୁଭବ କ�d� ସି�ାଥ� 

 ମାଆ ehଗ� ପେର ଗଁାର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ !fେଦଇ ସହରେର �ଜର ଘର ଖେ� 

କ�ବାକୁ ମନ� କ�d� ସି�ାଥ� େସdପାଇଁ ପ+ା ସବୁ ଦରକାର d� ତାର,  ଯାହା d� 



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 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

170 

ମାଆର ପୁରୁଣା ଟ�- େପଢ଼ିେର ପ+ା େଖାDବାକୁ ମାଆର େସଇ ଟ�-୍ େଖାhd� ସି�ାଥ� 

େସdେର d� ଖେ� ବଉଳ ପାଟ ସ�ବତଃ ମାଆ !ବାହ େବଳର, ହେଳ େଧା
, ବାପା- 

ଭ�ା ଚଷମା ଓ ତା’ ଜାତକ ଏ
f d� ମାଆର େଶଷ ସgଳ ଏହା ବ'Iତ d� ଘରର 

ପ+ା ଓ େଗାେଟ ଲଫାଫାେର e� ଚଉତା ଖେ� କାଗଜ 

 ମାଆର ସgଳ �ତେର େସ କାଗଜ ଖ�ିକ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ D�ାସା ସୃ�ି େହ� 

ସି�ାଥ� ମନେର ମାଟିଆ Hଶୁdବା ପୁରୁଣା କାଗଜଟି ଏେତ ���ଶୀ�� d� େଯ େଖାh� 

େବେଳ ��ଯିବାର ଭୟ େହଉd� େସdପାଇଁ अ
 ଯତ{  ସହକାେର େସଇଟିକୁ େଖାh� 

ସି�ାଥ� ବାପା- ହ�ା�ରେର hiତ ମାଆ ଉେ&ଶ'େର େଗାେଟ �ଠି େଦi ଆ¡ଯ�' େହ� 

େସ �ଠିଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ �ଗି� ସି�ାଥ� 

େସ{ହର ତମାଳ, 

 ଆମର !ବାହ Hନଠୁ ତୁମକୁ େଗାେଟ କଥା କ�! େବାh ମନେର M!~ f� 

େକମି
 କ�! ଜାଣିପାରୁ� କାରଣ ଯାହା େହେଲ ! ତୁେମ ଜେଣ ନାରୀ ଜାେଣ� ତୁେମ 

େକମି
 ଗ�୍ହଣ କ�ବ କଥାଟିକୁ େସଇୟା M! M! ମୁହଁ େଖାh ପାରୁ� ମଁୁ େତଣୁ ବାo 

େହାଇ ଏଇ �ଠି ମାoମେର େଲi ଜଣାଉ~ 

 ତମାଳ, ତମକୁ !ବାହ କ�ବାେର େମା ପାଇଁ େଗାେଟ µୀର ଆବଶ'କତା େଯ
f 

ନd�, ତାଠୁ अ�କ ଆବଶ'କ d� ସି�ାଥ� ପାଇଁ େଗାେଟ ମାଆର ମାଆେଛଉ� ପି�ଟା 

ପ�
 େକେବ େସ{ହ ମମତାେର ଉଣା କ�ବ� େସଇdପାଇଁ ମଁୁ େଗାେଟ �°`ି େନଇ~, 

ଆମର ଆଉ ଛୁଆପି� f~ ନ େହଉ କାରଣ �ଜର ସ�ାନ d� ଜେଣ µୀ अନ' କାହାକୁ 

! େସଇ ଏକା ମାତ� ାେର େସ{ହ େଦଇପା�ବ� େବାh ମଁୁ Mବୁ~ ଏହା �¡ୟ ସି�ାଥ� ପ�
 

अନ'ାୟ େହବ େତଣୁ ଆଶା କରୁ~, ତୁେମ �¡ୟ େମା �°`ିେର ସହେଯାଗ କ�ବ 

ତୁମର - ମଁୁ 

 �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇd� ସି�ାଥ� ଆiେର ତାର ଲୁହ ଭ £̀ ମାଆ ତା’ର ମାତୃତ� କୁ 

ବJ େଦଇ~ ତା ପାଇଁ ବାå େହବାର ମିଥ'ା अପବାଦ େସ ହସି ହସି ସ�~ େସଇd ପାଇଁ 

େବାଧହୁଏ �ଜର ଛୁଆପି� ନ େହବାର ଦୁଃଖ ବା अନୁେଶାଚନା େସ େକେବ ! େଦi� ତା 

ମୁହଁେର ଏେବ ତା’ର ମାଆ ସହେର େଗାେଟ େଦF ପ� �ଗୁd� ସି�ାଥ�କୁ 
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 ସି�ାଥ� Mବୁd� ମେନ ମେନ, େସ କଣ କ�! େଦF ପ� େସଇ ମାଆର ମୃତୁ' 

କାମନା କ� େସ ଯାଇd� ପୁରୀ ପ�ାୟ¡ିତ କ�ବାକୁ f� େସମି
 କ� ଏେବ େସ େଯଉଁ 

ପାପ କ�~, େକମି
 େହବ ତା’ର ପ�ାୟ¡ିତ? fଏ କ�ବ ତାହା ତା ପାଇଁ? ଏେତବଡ଼ 

ପାପରୁ େସ େକେବ ମୁ�ି ପାଇପା�ବ ତ ??? 

 

MରIୟ !ରଳ ମୃ`ିକା hମିେଟଡ 

ମାଟିଖାଲ, ଛତ� ପୁର, ଗ�ାମ  

ଓଡ଼ିଶା, ୭୨୧୦୪୫ 

ଇେମଲ୍ - ramakantadash@yahoo.com 
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 ବ�ଣୀର େସ� �ଲ ସରୁଆ ��ାର ସବୁ ଖାଲଢ଼ିପକୁ अ
କ�ମ କ� 

ଗଜ�ନର ସହ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ehଥାଏ େମାର େସ� ପୁରୁଣା Dପ୍ अପ�ହ{  

ସମୟ! ସୁ� ପ�େବଶର େସ� ଉ`� ବାୟୁମ�ଳେର अ
କ�ମ କ�େବେଳ 

ଶରୀରର େକାଣ अନୁେକାଣେର f~ େଗାେଟ ଫୁଟି� ଜଳପ� अନୁଭବ 

େହଉଥାଏ େବାଧହୁଏ ମନ�ତେର D�ାସା ଆଉ ଉÍÎାର େଢଉ ଲହଡ଼ି 

M�ୁଥାଏ ��ା ପାଶ��େର d� େକେତକ ଦ�  ମ ଆଉ ମହାଦ�  ମ ଯାହାକୁ ମଁୁ 

e�ବଷ� ତେଳ !ଦାୟ େଦଇ ବ�ଣୀ �ଡ଼ି ehଯାଇdh େସମାେନ ପୁଣି 

ସ�ାଗତ କରୁଛl f अ�ମାନ କରୁଛl ମଁୁ ଠିକ୍ Mବେର କ¬ନା 

କ�ପାରୁନdh ଗରମ ଓ ଖ� େଯାଗଁୁ ଝାଳେର Dପର �ିୟ�ଂ ଓଦା ଓଦା 

�ଗୁଥାଏ େଦହର କପଡ଼ା ମo ଝାଳେର �D ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପୁଣି ଧୁJକଣା 

ମାନ- ଆସରେର େକମି
 େଗାେଟ �ଲ ର�ର ବଳୟ ମଁୁ �ଜ ଶରୀର ଆଉ 

କଳାପ'ାt ଓ େଜାତାେର ¢� େଦiପାରୁଥାଏ अେପ�ାେର ଥାଏ fପ� 

�ଜ ଲ�' �ଳେର ପହ�ି! 

 େକେତକ ବ-ାଣୀ ଓ ଉ�z� ସଡ଼କକୁ ପଛେର ପକାଇ Dପ୍ ଟି ଯାଇ 

अଟfଗ� େଗାଟିଏ ��ଟିଆ ଡାକବ�ଳା ଆଗେର ଏେତ ଗଜ�ନ ପେର 

Dପଟି ଲ�'�ଳେର ପହ�ି }ଘ��ଶ�ାସ ମା�d� Dପରୁ ଓହy ାଇ ଆଗ 

ଥେର ଆi ପୁ�ଇ େଦih େସ !ଶାଳ ଦାନବ ପ� ~ଡ଼ା େହାଇdବା 

अ+ାJକାକୁ, f~ ବଦJ� ପ� �ଗି� କୁହାଯାଏ କୁଆେଡ଼ ଏ� ଡାକ 

ବ�ଳାକୁ ଇଂେରଜମାେନ ତା- �ଜୁ
 ସମୟେର ବେନଇdେଲ ଏ� 

ଡାକବ�ଳା d� अ
dମାନ-ର ଆେମାଦ ପ�େମାଦର ଆæା କୁଳୁକୁଳୁ 

ଶ´େର କାନଟି ପୁ� ଉଠୁଥାଏ େଯପ� େକଉଁ େ�ଟ ପି�ର କା� ଏ� ଶ´ 

େସ ଝରଣାର ଯାହା ଏ� ଡାକବ�ଳା ପଛପେଟ �ଜକୁ କାହୁଁ େକଉଁକାଳରୁ 

अଶରୀ� ପି�ୟତମାअଶରୀ� ପି�ୟତମାअଶରୀ� ପି�ୟତମାअଶରୀ� ପି�ୟତମା    

ସୁବ�ତ ସାହୁ 
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अବ�ିତ କ�ଇ େନଇ~ ପାହାଡ଼ େଘ�େର ଏ ଡାକବ�ଳା, ସମୁଦ�  ମଝିେର ଏକ ରହସ' 

�ୀପପ� ପ�Iତ େହଉଥାଏ କାଠର ଝରକା ସବୁ ବ�, େକଉଁ କାଳୁ େଖା� େହାଇ~ f ନାହ[ 

େକଜାଣି ଉପର ମହ�ର ଦୁଇଟି ଝରକା M�ି ଯାଇd� ଆDଯାଏ େକ� ସଜାଡ଼ି ନାହାl, 

େସମି
 ଭଗ{ अବ�ାେର अ~ �ତ ଉପରୁ ମରୁଭୂମିର ଥୁtା ଗଛପ� େଗାଟିଏ ଟି� ଆେtନା 

ମୁ� େଟfଥାଏ ଯାହା अକାମୀ େସେବଠୁ ନାhକା�େର ଶିଉଳୀର �ହ{  େବଶ ମଡ଼�� ଆଟ୍� 

ପ� Hଶୁଥାଏ େକେତ ପ�କାରର ପଶୁପ�ୀ �
�ତ େହ�ପ� Hଶୁଥାଏ 

 �ଜର ଆiକୁ ଆୟତକୁ ଆଣି ଲୁହାର ଫାଟକକୁ ଧáା େଦଇ ହତା �ତରକୁ ପଶିଗh 

ଫାଟକର ଆ �̀ନାଦେର ପାଖ ବରଗଛରୁ ସବୁ ପ�ୀ ଉଡ଼ିଗେଲ ହତା�ତେର f~ ଫୁଲଗଛ 

�ଗି~ ଆଉ ବାହାେର dବା ବରଗଛଟି ପାେଚ� ଫେଟଇ ତାର େଚର ସବୁକୁ ପ�ସା�ତ 

କ�~ ଆଉ େ�ଟ େ�ଟ ଘାସର ଗାhe ସବୁ ସେତ େଯପ� େମା ପାଦର ବାସ{ାରୁ େମାେତ 

��{େନଇ ସ�ାଗତ କରୁଛl ଦୁଆର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇh େଗାଟିଏ ପୁରୁଣା ବାଇଶି 

ଇ�ିଆ ସାଇେକଲେଟ ଥୁଆ େହାଇ~ ଏହା େବାଧହୁଏ ଶିବୁ ଦାଦା-ର ଶିବୁ ଦାଦା- କଥା 

Mବୁ Mବୁ େସ� ହସ ହସ ବୃ� େଚେହ� ବା�ପଟୁ େମା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁdବାର 

େଦଖାଗ� େମା Dପ୍ ଶ´ ଶୁଣି େବାେଧ କାମ �ଡ଼ି ଆସିଛl େଧା
 ସା�କୁ zଳର�ର 

କୁରୁତା ଆD! ପି�ିଛl ଯାହା ମଁୁ e�ବଷ� ତେଳ ଗ�େବେଳ ତା-ୁ ଉପହାର େଦଇdh 

ବୃ� अବ�ାେର ମo ଯୁବକ ଭJ अtା ସଳଖ ଆD ! eଲୁଛl ନଇଁପଡ଼ି ତା- ପାଦଧୁJ 

େନh େସ େମା ହାତ ଧ� ଉେଠଇେନେଲ ଓ ମୁ�େର ହାତମା� କ�େଲ, “ତୁେମ 

ସବୁେବେଳ ଖୁସିେର ରୁହ ଚ�ନ ବାବୁ ଆଉ iଆପିଆ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁନ େବାେଧ, ପୁ� 

ଝଡ଼ିଗଲଣି, ଖାh େସ ଲୁହାଖଣି କାମେର ମା
ଲ ଆଉ 
ର�ା ବଷ� ଯାହା େହ� ମଁୁ ଶୁଣିf 

ର�ପା�h� Fଣା ମା’ ଗ�ପେର ଆପଣ- ଯତ{  ଆଉ fଏ ବା େନଉdବ? Fଣା ମା 

ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ dେଲ େହେଲ ଦଇବ କଣ ଭଲ ମଣିଷ-ୁ ଏ ଧ�େର अ�କ ସମୟ 

ରiବ?” 

 ଏ କଥା ସହ ଶିବୁଦାଦା- ଆi ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଉଠିd� ଓ େସ ତା- ପୁରୁଣା 

ନାର�ୀ ର� ଗାମୁ�େର ଲୁହ େପା~ବାକୁ �ଗିେଲ ତା- ମୁହଁରୁ େସ Fଣା ନଁାଟି ଶୁଣି, େମା 

ହୃଦୟ �ତେର ଆେ�ଡ଼ନ ସୃ�ି କ�ସା�d� 
�ବଷ� ତେଳ ଦ! ଯାଇdବା େକାହର 

େପାଖରୀେର fଏ ଜେଣ େଯମି
 ପଥରଟିଏ ପକାଇ ତର� ସୃ�ି କ�େଦ� 
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 Fଣା େମା µୀ େଯ 
�ବଷ� ତେଳ ଆମ ସମ�-ୁ �ଡ଼ି ehଯାଇd� କକ�ଟ 

େ�ଗେର ତାର େସ� ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ େ�ଟ ପି�ଭJ କଥା ଆD! ମଁୁ େମାର ହୃଦୟେର 

ସାଇ
 ରi~ ଆେମ ଦୁଇଜଣ e�ବଷ� ତେଳ ଖ�ଛୁଟିେର ଏ� ଡାକବ�ଳାେର ର�dଲୁ 

େସ ସାତHନର अଭୁ� ସK §
, େପ�ମ, �ଗଋଷା, ଆଉ ମେନଇବା ଏ� ଡାକବ�ଳାର ପ�
ଟି 

େକାଣ अନୁେକାଣେର ପ�
ଧ��ତ େହ�ପ� ମେନ େହଉ~ ବ�ଣିରୁ େଫ�ବା ପେର Fଣାର 

େଦହ ଖ�ପ େହାଇ ଯାଇd� ଓ ତା ପେର େସ अସୁ�ତାର େe�ବାhେର ବୁଡ଼ି eh� ଓ 

େଶଷେର ଆମ ସମ�-ୁ !ଦାୟ େଦଇ ଆରପା�କୁ ehଗ� ଶିବୁଦାଦା Dପରୁ େମାର 

ବ'ାଗ ଆଉ D�ଷ ଆଣି ଦୁଆରର ତା� େଖାh �ତରକୁ ଗେଲ ମଁୁ ! अନୁସରଣ କh େସ 

!ଶାଳ କବାଟ ଶାଳ କାଠେର 
ଆ� େବାh ଶିବୁଦାଦା କୁହl ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ େକେତ 

ସମୟର କାଯ�'କଳାପର ସା�ୀ ପବୂ�ଥର ଏ� ଦୁଆରେର Fଣା ଆଉ ମଁୁ ହାତ ଧ�ଧ� 

େହାଇ ପ�େବଶ କ�dଲୁ ଡାକବ�ଳାେର ଆD f� ମଁୁ ଏକା, ସାd!¨ନ େସ� ପୁରୁଣା 

!ଶାଳ ଶିଢ଼ିେର ଚଢ଼ି ଉପର ମହ�େର ପହ�ିଗh ଶିବୁଦାଦା ମଁୁ ଆସିବାର ଖବର ପାଇ 

େସ� କଣ ରୁମଟା ସଫାସୁତ� କ�େଦଇଥାl େମାେତ M� ଭଲ�େଗ େସ� ବଖ�ଟା 

ପଛ ଝରକାେର ଝରଣା େଦଖାଯାଏ ଆଉ ଜ�ଲ ! େସdପାଇଁ ପବୂ�ଥର ମo Fଣା ଆଉ ମଁୁ 

ଏଇ ବଖ�େର ର�dଲୁ 

 “ଶିବୁଦାଦା ମଁୁ କାh ସକାଳୁ ପୁଣି ବାହା�ଯି! କଟକ, େମାର ବହୁତ କାମ 

ର�ଗ�ଣି” େକାଠରୀର �ରବତାକୁ M�ି ମଁୁ କ�h “କଣ ଚ�ନବାବୁ, ଏେତHନ 

ପେର ? 
� e�Hନ ର�f ବୁ�ବୁh କ� ଯିେବ” େସ ପଟୁ ଉ`ର ଆସି� “ନାଇଁ, 

ଶିବୁଦାଦା, ଖାh ଇ�ି�ୟର- ସହ କଥା େହଇ କାମ ଆର� େହବାର d� ତ ମଁୁ ଆସିh, 

ନେହେଲ ବ�ଣି ଲୁହାଖଣି କଥାତ ସାମଲବାବୁ ବୁଝl” ମଁୁ କ�h 

 “ହଉ, ଚ�ନବାବୁ ମଁୁ ଆD �
 ଟିେକ ଘେର ର�!, େମା ନାତୁଣୀ େଦହ 

ଭଲନାହ[ ଆଉ �
 ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ'ବ�ା କ�େଦଇ~ ଦରକାରୀ D�ଷ ସବୁ 

ଏଇ ବଖ�େର ରi େଦଇ~ ଆଉ, ହଁ ପାଖ ଗଁାେର !ଜୁଳୀ ଖୁtି M�ିଯାଇ~, ଦୁଇ 
�Hନ 

ଯାଏଁ !ଜୁଳୀ ଆସିବ� ତ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ମହମବI ଆଉ Hଆସିh ରiେଦଇ~, ଲÎନ ! 

ଜାJେଦଇ~ ମଁୁ କାh େMରରୁ ଆସି ପହ�ିଯି!” ଶିବୁ ଦାଦା କ�େଲ ମଁୁ ହଁ ଭ�h 

ଶିବୁ ଦାଦା ଶିଡ଼ିେର ଓେହyଇ ତଳକୁ ehଗେଲ ପୁଣି e�ଆେଡ଼ zରବ ଓ ��Ý ମଁୁ ଯାଇ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 
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ପଛ ପଟ ଝରକା େଖାhେଦh େସଇ ପୁରୁଣା ଲgା େଚୗf ଉପେର ବସିh 

 अ�ଗାମୀ ସଯୂ�'ର େସ� ସୁେନh fରଣେର ବଖ�ଟି ଆେ�fତ େହାଇ ଉଠି� 

ପ�ୀମାେନ େସ� अ�ଗାମୀ ସଯୂ�'ର !sୁ�ତ fରଣକୁ ସାମ{ାକ� ଜ�ଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି 

ଯାଉଥାl ଆଉଥେର େକାଠରୀକୁ �ରୀ�ଣ କ� େଦih େଗାଟିଏ େକାଣେର ପାଣି ଭ £̀ 

କାଚ ସୁେରଇ ଓ ଗyାସ ଆଉ ଏକ େକାଣେର େଗାଟିଏ େଟବୁଲ୍ ଓ ଚଉf େକାଠ� ମଝିେର 

ପଲ- ଓ ତା ଉପେର ଉ�ା ନରମ ଗH ଖଟ ପାଖକୁ �ଗି େସ� ପୁରୁଣା ଆଲମି� 

ପବୂ�ଥର ଏ� େକାଠରୀେର େକେତ ih ih ହସ, ମହା କଥାେର ପ�ପ�ୂତ 

େହାଇଯାଇd� ଆD ପୁ� ଶନୂଶାନ େସ ହସ ଖୁସି ସବୁ ସେତ େଯପ� େମା ଉପେର 

अ�ମାନ କ� ଡାକବ�ଳା �ଡ଼ି अନ� अସରl ଜ�ଲକୁ ପଳାଇଛl ମଁୁ }ଘ��ଃଶ�ାସ ମା� 

ଉଠିh କy ାl େମtାଇବାକୁ ଯାଇ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ ଆସି ଟିେକ ପାଣି ପିଇ ପଲ- ଉପେର 

ବସିh �େର �େର अ�କାର e�ଆେଡ଼ ଆsାHତ େହାଇଗ� ଉଠିh, େଟବୁଲ ଉପେର 

dବା ମହମବI ଜଳାଇେଦh ବ'ାଗରୁ ଉପନ'ାସଟିଏ କାଢ଼ି ପଢ଼ିh ଇsା େହ�� f~ 

ସମୟପେର ଶିଡ଼ିେର ତଳକୁ ଗh ହଲେର ଦୁଇଟା ଲÎନ ଜଳୁଥାଏ, ଯାହା େସ ବଡ଼ ହଲର 

अ�ାରକୁ ଦୂେରଇବାକୁ अସମଥ� ତଥାପି େଚ�ାରତ ପ� �ଗୁଥାl େଗାଟିଏ ଲÎନ େନଇ 

େ�େଷଇ ଘରକୁ ଗh ଶିବୁଦାଦା �ୀର ଆଉ ପାଉଁରୁଟି ରidେଲ �ୀର ପିଇେଦଇ ଉପରକୁ 

େଫ� ଆସିh ସମୟ େଦih ନ’ଟା ବାD~ େଟବୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇ f~ କାଗଜପତ�  କାମ 

କ�ବାକୁ �ଗିh ପଛପଟ ଝରକା େଖା�dବାରୁ ଜ�ଲ ଆଡୁ ଝରକାକୁ ¢ଶ� କ� ଥ�ା 

ପବନ ବହୁଥାଏ ସେତ େଯପ� େମାକାନେର f~ କ�ବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାଏ େକେତ 

ସମୟ !
ଗ� ଜାଣି� ଚଉfରୁ ଉଠିh, କାଗଜପତ�  ଗୁଡ଼ିକ ବ'ାଗେର ରi ପଲ- ଉପରକୁ 

େଶାଇବାକୁ ଆସିh େଶାଇବାକୁ ମିଥ'ା ପ�ୟାସ କ�ବାକୁ �ଗିh f� �ଦ �ଗି�� ଆi 

ଆଗେର ନା� ଉଠି� Fଣା ସହ !େତଇdବା अ�ର� ମୁହୂ �̀ସବୁ େସ� ହାତ ଧ�ଧ� 

େହାଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଝରଣାେର ପାଣି େଫାପଡ଼ା େଫାପଡ଼ି େହବା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 

େମା ସ�ତ �ଗି �ଗି େମାେତ ଉେଠଇବା ଆଉ ମଁୁ �ଗିf f~ କ�େଦେଲ अ�ମାନ କ� 

ଋଷିବା ଆଉ ମେନଇବା ପେର େସ େପ�ମଭ� ଆh�ନେର ଜାବୁଡ଼ି ଧ�ବା ଏ� 

େକାଠରୀେର ତା େକାଳେର ମୁ�େଦଇ େଶାଇdh ଆଉ େସ� େକଶର ସବୁDମାେର ହDଯାଇ 

ଆiେର ଆi ମିଶାଇ ଦା�ତ' �ବନର େସ କେଥାପକଥନ अ!ସKରଣୀୟ ତା େଦହର 
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ବାସ{ା, ଆଉ େକଶର ବାସ{ା, ତା ନରମ ପାପୁhର ¢ଶ� େମାର ଶରୀରର ପ�େତ'କ ସ{ାୟୁ 

ମoେର ଆD ! �!ତ େମାର ମେନ अ~ େମଡ଼ିକାଲେର ତା ସହ େଶଷ କଥା େସ 

କ�d�, “ତୁେମ ମନ ଦୁଃଖ କ�ବ� �ଜର ଯତ{  େନବ ସବୁେବେଳ ଖୁସିେର ର�ବ 

ଆଉ ଥେର ବାହା େହଇଯିବ ଏକା ର�ବ� ତମ ଯତ{  fଏ େନବ? ଆଉ ମଁୁ ସବୁେବେଳ 

ତୁମ ସା�େର d! ମୃତୁ'ପେର ! ତୁମକୁ େଦଖୁd!” େହେଲ କାହ[ େସ େମା ସା�େର 

ଆD ନାହ[ 

 ହଠାତ୍ fଏ ଜେଣ ଫୁ-ିେଦବାପ� ପବନେର ମହମବIଟି h�ଗ� ବଖ�ଟି 

अ�କାରେର ପ�ପ�ୂ� େହାଇଗ� ଝରଣାେର କୁଳୁକୁଳୁ ଶ´, ଜ�ଲର f~ ପଶୁପ�ୀ- 

ଚରର ଚରର ଶ´ ବ'Iତ ପବନେର ପରଦାର ଫଡ଼ ଫଡ଼ େହବାର ଶ´ କାନ अନୁଭବ 

କରୁd� େମାବାଇଲ୍ େଦih ସମୟ ଏଗାରଟା ବାD eJଶି ମି�ଟ୍ େଶାଇବାକୁ ଜବରଦ�ି 

େଚ�ା କh f~ ଶ´ ଶୁଣି ପଲ-ରୁ ଉଠି ବସିh େଯପ� ଝରକାର ପରଦାକୁ େଭଦକ� 

କାହାର ସ�ର େମା କାନକୁ ¢ଶ� କ�, “ଚ�ନ, ଏଠିf ଆସ େଦଖ ଚ�ନ” Fଣାର ସ�ରପ� 

�ଗି� !ଶ�ାସ¨ନ ଉÍÎାର ସହ ପଲ-ରୁ ଉଠି ଆi ମJ ଝରକା ପାଖକୁ ଗh 

e�ଆେଡ଼ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି େଦଖାଯାଉଥାଏ ତଥାପି କୁହୁଡ଼ିକୁ �� Fଣାର ସ�ର ଡାf 

ehଥାଏ ମଁୁ ସାଲ େଗାେଟ େଘାେଡ଼ଇ େହାଇ ଟ��ଧ� ଶିଡ଼ିରୁ ଓେହyଇ ଆସିh ତଳକୁ 

ବା�ପଟ କବାଟ େଖାh ଝରଣା ଆଡ଼କୁ अଗ�ସର େହh f� ଆଉ ଶ´ ଶୁ��� ପୁଣି 

e�ଆେଡ଼ ��Ý f� ମଁୁ f~ �ଣପାଇଁ अନୁଭବ କh Fଣା େମା ପାଖକୁ େଫ� ଆସି~ 

ସବୁ କy ାlକୁ ପାେଶା� ଉÍÎା ଓ ଉ�ାହର ସହ ଆେଗଇ ଗh ପଥର ��ାେର e�ବଷ� 

ପେର ବ�ଣିର ଏ� ��Ý अ�ଳେର କ’ଣ ପୁଣି େମାର ପି�ୟତମାକୁ େଦiପା�! ? ତା’ର 

¢ଶ� अନୁଭବ କ�ପା�!? ଏହା M! अଜଣା ଦୁ�ଆେର ପ�େବଶ କ�ପ� ଆେଗଇ eJh 

ମଁୁ େକମି
 ଏଇ 
�ବଷ� କାଟି~ ମଁୁ ଜାଣି~ େସ େମାର �
 Hନର ଆବଶ'କତା େହେଲ 

ମo ତା !ନା ର�~ େସ ! େମାେତ ଝୁ� ଝୁ� େଫ� ଆସି~ େବାଧହୁଏ ଥରୁଟିଏ ତାକୁ 

ଆiପୁେରଇ େଦi! ଏମି
 ପାଗଳ ଭJ େକେତ ସ�ପ{ ଆଉ ଆଶାର ଗୁsକୁ ମନେର ଧ� 

ଝରଣା ପାଖେର ପହ�ିଗh ଟ�୍� ମା� e�ଆେଡ଼ େଦih, କାହ[ େକ� େକଉଁଠି ! ତ 

ନାହାl ��ଶ େହାଇ େସ� ପଥର ଚଟାଣ ଉପେର ବସିପଡ଼ିh ଆiେର ଆଶା େଗାଟିଏ 

ଦଶ�ନ ପାଇଁ, େହେଲ େସ ତ ଦୁ�ଆେର ନାହ[ େକମି
 ଆସିବ େହେଲ େସ ଡାକ, ତା ସ�ର ତ 
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�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 

ଏକାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ'ା, अେ4ାବର ୨୦୧୬ 

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

177 

ମିଛ ନୁେହଁ ଏମି
 M! M! ଟ�� ବ�କ�େଦଇ େସଇ େ�ଟ ପି�ର ମୁହଁପ� Hଶୁdବା 

ଚ��ମାକୁ eହ[h M!h ମଁୁ ! ତାପ� ଏକା େହାଇଯାଇ~ ଏ ସା� େସୗରମ�ଳେର ଏମି
 

M! M! ତଳକୁ ମୁହଁକ� ବସିପଡ଼ିh 

 ହଠାତ୍ ଝରଣା େସପାଖକୁ अନାଇ େଦih େକ� ଜେଣ ଦ�ାୟମାନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ¢� 

େଦiବାକୁ େଚ�ା କh େସ� �ହ{ ା ହସ ହସ ମୁହଁେର ସିKତହାସ' େଦଇ ~ଡ଼ା େହାଇ~ 

Fଣା ହାତଠା� େମାେତ ଡାf� େମା ହାତରୁ ଟ��ଟା ତେଳ ଖସିପଡ଼ି� ମନ �ତେର 

ଖୁସି ଓ ଆଶାର ଆେ�କ ପ�
ଫJତ େହାଇଗ� େଯପ� ମଁୁ ତାକୁ ପ�ଥମ ଥର େଦi ଖୁଶି 

େହାଇdh େରେଭନ୍ସା କେଲଜ୍ ଲନ୍ ପାଖେର ମଁୁ େସଇ ଝରଣାର ଆÎୁଏ ପାଣିେର ପାଦ 

ବୁଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିh େସ� ଥ�ା ପାଣିର ସୁअ େଯପ� େମା ଦୁ�ଆ ଆଉ ତା ଦୁ�ଆର 

ସୀମା ଯାହାକୁ ଲÚି ମଁୁ ଆD ତା ପାଖକୁ ଯାଉ~ ସମ�-ୁ ପରକ�, େସପାଖେର ପହ�ିଯାଇ 

ତାକୁ େଖାDh େଦih େସ େମା ଆଗେର ଜ�ଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁକ� ଆେଗଇ eh~ 

ଚ��fରଣେର ତାର ଟିେକ ¢ଶ�ପାଇଁ େ�ଟ ପି�ଭJ ତା ପଣତ କା�ର ପି� କ� ehh, 

ଡାfh ‘Fଣା’ େସ ର�ଗ� ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ହାତକୁ ¢ଶ�କh େଯପ� େଦହେର 

େଗାଟିଏ अଲଗା ପ�କାର ଶିହରଣ େଖJଗ� େଗାଟିଏ ଗଛତେଲ ଘାସ ଉପେର ବସିଲୁ ମଁୁ 

ପe�h, “େକମି
 अଛ?” େକମି
 େଗାଟିଏ अ�ହ{ ା େ�କ-ୁ ପe�ବା ଭJ େସ ଆଗ 

ହସିେଦ� ଆଉ କ��, “ଭଲେର ନାହ[ ତମକୁ �ଡ଼ି େକମି
 ଭଲେର ର�! େଯ? ତା 

ଆiର େସ �ରୀହତା ଆD! େମାେତ କରୁଣ eହାଣୀେର େଦଖୁd� ତା େକାଳେର 

ମୁ�େଦଇ େଶାଇଗh େସ ତାର େସ� େକାମଳ ପାପୁhେର େମା ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦ� ମଁୁ 

ଏେବ! ତା େଦହର ଆଉ େକଶର ବାସ{ାକୁ अନୁଭବ କ�ପାରୁଥାଏ େସ କ��, “ତୁେମ 

ସବୁେବେଳ ଖୁସିେର ଥାअ ମଁୁ ସବୁେବେଳ ତୁମ ସା�େର अ~ ଏେବ େଶାଇଯାअ, ତୁେମ 

ବହୁତ ଥfଯାଇଛ” େମା ଆiରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଝ�ଗ� ଖୁସିେର f ଦୁଃଖେର 

ଜାଣିପା�h ନାହ[ େସ େମା ଆiରୁ ଲୁହ େପା~େଦ� �େର �େର ମଁୁ ତା େକାଳେର ଲୀନ 

େହବାକୁ �ଗିh �ଜ ଦୁ�ଆରୁ ବହୁ ଦୂରେର େକଉଁ ପରୀ େକାଳେର େଶାଇdବା ପ� 

�ଗୁd� अ�କାରେର େସ େକାମଳ େଶଯ �ତେର େକେତେବେଳ ହDଗh ଜାଣି� 

 ଗରମ ହାତର ପାପୁh ¢ଶ�େର େମା �ଦ M�ିଗ� ଉଠିବସିh, ସକାଳର ସଯୂ�' 

fରଣ ସହ ଆiକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ f~ ସମୟ �ଗି� ପ�ୀମାେନ ଗଛ ଡାଳରୁ ଆ �̀ନାଦ 
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େଦଉଥାl େଦih ��ାପ�ୂ� ମୁଖେର ~ଡ଼ା େହାଇଛl ଶିବୁଦାଦା “ଏ କଣ ଚ�ନବାବୁ? 

ତେମ ଏ ଝରଣା ପାଖେର ଗଛମେୂଳ େଶାଇଛ େଯ ? ମଁୁ ତମକୁ େକେତ ଆେଡ଼ େଖାD 

ଆସିhଣି କଣ �
େର f~ अସୁ!ଧା େହ� f ? अ�ାରେର ଏେତ ବାଟ ଆସିଲ 

େକମି
 ? ତମର ଯH f~ େହାଇଯାଇଥା�ା ? େହ ଭଗବାନ...” େସ କରୁଣ ସ�ରେର 

କ�େଲ “ନାଇଁ ଶିବୁଦାଦା, Fଣା...” ମଁୁ अଟfଗh “କଣ, Fଣା ମା?” େସ ପe�େଲ ମଁୁ 

କ�h, “f~ ନାହ[, eଲ ଯିବା �ଜ ସାଲଟିକୁ ଉଠାଇ ehବାକୁ �ଗିh ଶିବୁଦାଦା-ୁ f~ 

କ�h� କାରଣ େସ !ଶ�ାସ କ�େବ ନାହ[, କ�େବ ତେମ Fଣା ମା’-ୁ ଭୁh ପାରୁନ େବାh 

ଏମି
 �ଗୁdବ େହେଲ ସତେର କଣ Fଣା ଆସିd�? ମଁୁ �େଜ ! !ଶ�ାସ କ�ପାରୁ� 

f� ଏେବ ! େମା ସାତ�ରୁ ତା େଦହର ବାସ{ା ଯାଇନdବା ପ� �ଗୁ~ େସ ଆସିd�? 

କାରଣ େମା ଭଲ ପାଇବା ଆD ! ତାକୁ େଯ େକୗଣସି ଦୁ�ଆରୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଯେଥ� d� 

େବାh ମଁୁ Mବୁdh ସବୁକାମ ସା�େଦଇ ପୁଣି େମା Dପେର ବସି କଟକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁାଇh 

ବ�ଣିର େସ� ପ�କୃ
 ସ�ାରକୁ !ଦାୟ େଦଇ େଯଉଁମାେନ େମାେତ େମା ପି�ୟତମାର ¢ଶ� 

ପାଇବାେର ସାହାଯ' କ�dେଲ େହେଲ େସHନ �
େର Fଣା ସହ େଦଖା ସତ f ମିଛ ମଁୁ 

ଜାେଣ� f� େସ େକାମଳ ପାପୁhର अମୀୟ ¢ଶ� ଏେବ ! େମା ମଥାେର अନୁଭବ 

କ�ପାରୁdh େବାଧହୁଏ ତାକୁ ମଁୁ ଆଉଥେର ଭଲ ପାଇଯାଇdh 

 

H�Iୟ ବଷ�, ଭୂତ �̀  !�ାନ !Mଗ 

ମୁgାଇ 
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 େସ େଯେବ ସ�ାନ ଆଗମନର ଖବର Hଏ, େସେତେବେଳ 

େକେତଜଣ ଖୁସି ହୁअl, ଠିକ୍ େସ
f !ରଶ େହାଇଯାଆl, ଏଇୟା ��ା 

କ�, େଯ ଗଭ�� ଶିଶୁଟି ପୁअ େହାଇdବ ନା ଝିअ? अବଶ' େସ
f ଜାଣିବାକୁ 

अ�କ ପ�ଶ�ମ କ�ବାକୁ ପେଡ଼ନାହ[, େକଇପୁଳା ଟ-ା !�ମୟେର ଜାଣିହୁଏ 

େସ କଣ ଆଉ ଯH େସ ଝିअଥାଏ, େତେବ ତାକୁ अ!ଳେg ନ� କ�ବା 

େସମାନ- ପାଇଁ େକୗଣସି अପ�ଧେର ଗଣା ହୁଏ� ଦୁ�ଆକୁ ଆସିବାପବୂ�ରୁ 

ହ[ ପ�ାଣଟିଏ ଝଡ଼ିପେଡ଼ ଗଛରୁ ପତ� ଟିଏ ପ� ପ�
ବାଦ କ�ବାର େକୗଣସି 

ସୁେଯାଗ ପାଏ� ତଥାପି େବେଳ େବେଳ ବ�ିଯାଏ ଏମି
କା ଦୁଭ�ାଗ' େନଇ 

ଜ�Kdବା ଝିअଟିଏ, ମାର ଗଭ�ରୁ ଧ�ତ� ୀେର ପଦାପ�ଣ କେର ସତ, େହେଲ 

କାହା ମନେର �ାନ ଜମାଇ ପାେରନାହ[ ସ�ବାକୁ ହୁଏ ଆଜନK  

अନ'ମାନ-ର ଘୃଣା ଓ �ଯ�ାତନା 

 Hନ ଗଡ଼ିeେଲ, ଆଉ ଶିଶୁଟି ମo ବଢ଼ିeେଲ କअଁଳ ମୁହଁେର ହସ 

ଫୁେଟଇ ସମ�-ୁ ଖୁସି େଦବାକୁ େଚ�ା କେର େହେଲ ସମେ� କଣ 

ସମାନ, ଏଠାେର ପାଷାଣ ହୃଦୟ dବା େ�କ ! ମିଳl େସମାେନ �°ାପ 

ଶିଶୁଟିର ହସକୁ ବା�ପାରl ନାହ[ କୁ� କୁ� ପାଦେର ନୂପୁର ନାଇ ପ�ଥମ 

ପାଦ ପକାଏ ଶିଶୁ ନୁଆ eh ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଟଳମଳ ହୁଏ ଆଉ ଧ�ବାକୁ eେହଁ 

ବାପା fgା ପ�ଜନ- ହାତ େହେଲ ଏମି
 ! ବାପା ଥାଆl, େଯଉଁମାେନ 

ଏ� େକାମଳମ
 ଶିଶୁର ଆ�ୁଠିକୁ �ଟିେଦଇ ehଯାଆl େସମାନ- 

ବ'ବହାର ଏେତ ରୁ�ଥାଏ ମେନ ହୁଏ ସେତ େଯମି
 ଜନK  େହାଇdବା 

ଝିअଟିର େଦହେର େକବଳ ମାଆର ର� ର�~ ସେତ େଯମି
 େସ େକବଳ 

ମାଆର ଝିअ, ବାପାର.. େକ� ନୁେହଁ  

 ତା ଦେ�ଟି କଥା, ତା iଲ୍ iଲ୍ ହସ େଦiବାକୁ କାହା ପାଖେର ବା 

ନାରୀ ସବ�ସଂହା ନାରୀ ସବ�ସଂହା ନାରୀ ସବ�ସଂହା ନାରୀ ସବ�ସଂହା !!!!    

ଜୟଶ�ୀ େଜନା 
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ସମୟ ଥାଏ େସଭJ ଘେର? ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ଶିଶୁଟି ବଡ଼ େହାଇ ଶି�ାର अ�କାର 

ମାେଗ, ପ�ଥମକ� �ୁଲ୍ ଯାଏ, େସ ! ବହୁ କ�େର କy ାସ୍ ପେର କy ାସ୍ ଉ`ୀ�� ହୁଏ Mଇପ� 

ତା ପାଇଁ ଟୁ'ସନର ବ'ବ�ା ହୁଏନାହ[ ନା, େସ ପାଠପଢ଼ି କଣ କ�ବ? ଝିअ ଜନମ ତ 

ଚୁhମୁ�କୁ !!! �ୁଲ୍ ସବୁHନ ଯିବା କଣ ଆବଶ'କ, ଆଉ ଯH େସ �ୁଲ ଯାଏ ଘରକାମ 

କ�ବ fଏ ? ଏେବ ଠୁ ଏ ସବୁ ନ ଶିiେଲ ଶାଶୁଶଶୁର କଣ କ�େବ ? 

 ଆDର ଏ� ଦୁ�ଆେର अେବାଧ ଶିଶୁସିନା ବୁଝିପାେର� େହେଲ ତା ମାଆ ସଦାସବ�ଦା 

ସଜାଗଥାଏ, ପଶୁ ପ�କୃ
ର zଚମାନସିକତା dବା ମଣିଷ- ପାଇଁ େଶୖଶବ ଯାଏ, େଯୗବନ 

ଆେସ େକଜାଣି କାହ[f ହଠାତ୍ ତା ପାଇଁ अେନକ ବାଧା!ଘ{ ସବୁ ସୃ�ି େହାଇଯାଏ ନା 

ପବୂ�ପ� ଆଉ ସ�ାଧୀନ �େଗ� ତାକୁ ଘରେକାଣ ସେତ େଯମି
 ତା ପାଇଁ ସୁନାପ�ୁରୀଟିଏ 

େସଇଠି ହ[ ର�ବାକୁ ହୁଏ େସ{ହେର eହୁଁdବା ଦୃ�ି ସବୁ �େର �େର େ�ଲୁପ ଦୃ�ିେର 

ପ�ଣତ େହବାେର �େଗ େସdପାଇଁ କାେଳ େସ ଦାୟୀ, େସଇdପାଇଁ �ଜକୁ ଯଥାସାo 

ଲୁେଚଇବାକୁ େଚ�ା କେର �ୁଲ ପାଠପଢ଼ାେର ଇ
 େହାଇଯାଏ ପ��ତ अପ��ତ 

ସମ�-ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରiବାର अେନକ େଚ�ା ଘେର ହୁଏ, େହେଲ Hନ ଆେସ ଜେଣ 

अପ��ତ ସହ ତାକୁ ବା�ିHଆଯାଏ ସବୁHନପାଇଁ  

 ଏହା ଦୁ�ଆର z
 ତୁମକୁ ଭଲ�ଗୁ ବା ନ�ଗୁ, ସବୁେବେଳ ମୁହଁେର ହସ ରi 

େଦଖାଇବାକୁ ପେଡ଼, ଖୁସିେର dବାର କଥା ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ବାରgାର ଆଘାତ ମିେଳ 

ତଥାପି ଏହାହ[ �ୟମ େବାh କ� ସବୁf~ ସ�ବାକୁ ହୁଏ ହାତେର ଶºା, ପାଦେର ପାଉଁD 

ଆଉ अଳତା, େବକେର ସୁନାର ହାର ପିେ�ଇ େଦଇ ମନକୁ ଖୁସି କ�ବାକୁ ହୁଏ ସତ, f� ଏ 

ସବୁ �ତେର ସୀ�ିେର �ଗିdବା ସି�ୁର ସେତ େଯମି
 େମାହର େହାଇଥାଏ ଆ�ବନ 

ଦାସତ� ର, 
ଳ 
ଳ କ� �ଜକୁ ଜଳା�ଳୀ େଦବାପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ନାଟକେର 

अ�ନୟ କ�ବାକୁ ହୁଏ 

 ବଡ଼ି େMରରୁ ଉଠି ଘରର ଯାବIୟ କମ� କ�ବା, ମନୁଷ' କମ f� ଯ¯ପ� ଖଟିବା, 

ଇsା अ�sାର ଉ��� େର ର� ସ�ାମୀ ଓ ପ�ବାର ପାଇଁ ଓଷା, ବ�ତ ଆH ପାଳନ କ�ବା 

ସମ�- ମନ eହ[ ��ଣା କ�ବା, ସ�ାମୀ ଶଶୁର, ଶାଶୁ ଆH-ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇେଦବାପେର, 

ଯାହା ମିେଳ ତାହା ହ[ ପ�ାପ' େବାh ମନେର ଧାରଣା ଟିଏ ସୃ�ି କ�ବା ତା େଦହର 

େ�ଗବାଧକକୁ ପିଠିେର ପକାଇ ସମ�- େସବା କ�eେଲ ମାତୃତ� ର ମଲୂ'େବାଧ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
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ଜାଣିବାପବୂ�ରୁ अପ�ା�ବୟ�ା ମାଆଟିଏ େହାଇଯାଏ ଯH ତା ଔରସରୁ ପୁଣି ଜେଣ ଝିअ ଜନK  

ହୁଏ ତ ଆଉ ଏକ अତ'ାeରପ�ୂ� �ବନଚକ�ର ପୁନ�ବୃ`ି ହୁଏ 

 େହେଲ ଏ
f ବୁଝି ହୁଏ�, ପ�ଭୂତେର ସବୁ ମଣିଷ ଯH ଗଢ଼ା ତା େହେଲ ତା 

େଦହେର କଣ ଏମି
 अ�କା ଥାଏ େଯ ତାକୁ ସବ�ଂସହା େହବାକୁ ପେଡ଼ େସ ସ�ପାେର 

େବାh ହୁଏତ ତା ଉପେର ଏମି
 अତ'ାeର ହୁଏ ନା ସବ�ଂସହା ନାମକୁ ଯଥାଥ� କ�ବାକୁ ଯାଇ 

େସ ସବୁ अ�ନୟ କ�ଥାଏ େକଉଁ ସ�ାଥ�େର େସ �ଜ �ବନର ଜଳା�ଳୀ Hଏ ପଶୁଭJ 

�ଯ�'ାତନା ସେହ ତଥାପି ମୁହଁ େଖାh େକେବ f~ କ�ବାର ସାହାସ ପାଏ� ତାକୁ अସ�ାନ 

କ�ବା ପୁରୁଷ ମାନ- େପୗରୁଷତ�  ନା ଟିେକ ସ�ାନ ଆଉ ଯତ{ େର ତା’ଠୁ ପଛେର ପଡ଼ିଯିବାର 

ଭୟ? ଆଇନ, ନ'ାୟ ନଁାେର ଡି�ିମ ପିଟି େଶାଷଣର ପ�ମୁଖ ମାoମ ସାDdବା ଏ� 

ପୁରୁଷପ�ଧାନ ସମାଜେର େସ ଖାh େMଗ'ବ�ିେଟ ନା �ଜକୁ ବଳବାନ େବାh ପ�ଚୟ 

େଦବାେର େସଇଟା େଗାଟିଏ ମାoମ? ଶି�ିତ ସମାଜର ତା ପ�
 अତ'ାeର ! �ଆ� ଠି 

େଯମି
 अଜାଗା ଘା, ନା �େଜ େଦi ହୁଏ ନା କାହାକୁ େଦଖାଇ ହୁଏ 

 ଜେଣ ନାରୀ �ସାବେର େମାର ପୁରୁଷ-ୁ अସ�ାନ କ�ବାର f~ କାରଣ ନାହ[ 

କାରଣ େମା ବାପା ! ଜେଣ ପୁରୁଷ େହେଲ େମାର !ନମ� अନୁେ�ଧ ପୁରୁଷର େପୗରୁଷତ� କୁ 

ତା ଉପେର ଶାରୀ�କ, ମାନସିକ ବା ସାମାDକ �ଯ�'ାତନା େଦବାେର ଜା�ର ନ କ� ତା 

ସୁର�ା େଦବାେର �େୟାDତ କ�େଲ ଯଥାଥ� େହବ 

 କାରଣ େସ ନାରୀ, େସ �ମା अବତାରୀ ତା ପଣତକା�ରୁ ମମତା େକେବ ସେର� 

ତା ଓଠରୁ ହସ େକେବ hେଭ� ତା ହୃଦୟ ତ େସ{ହର ଭ�ାର ଯାହା େକେବ ଖାh ହୁଏନା 

େକାମଳ େସ ପୁ°ପ� ସୁ�ର େସ ପରୀଟିଏ ଭJ, ପ!ତ�  େସ ଗ�ାପ� ତା’ର ସ�ାନ, 

ସୁର�ାକୁ अ�ୁ�� ରiବା ଆମ ସ�- ଦାୟିତ�  

 ନ େହେଲ, େସ� ନାରୀର ଲୁହ େଯ ଏ ପ�ାଚୁଯ�'ଭ� ସୁ�ର ପୃdFକୁ !ନାଶ 

କ�ବାେର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କ�ବ େସdେର 
େଳ େହେଲ ସେ�ହ ନାହ[ 

 

ପଶର!�ା, ବାେଲଶ�ର 

mignonjay15@gmail.com 
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 ଏକ େ�ଟିଆ ଗଁା d� ଗଁାକୁ �ଗି d� ଏକ ଘ� ଜ�ଳ େସ� 

ଜ�ଲେର !�ନ{  ପ�ଜା
ର ଗଛଲତା ର�d�, େସ� ମoେର d� ଶାଳ, 

ପିଆଶାଳ, ଆg, ବର, ପଣସ ଇତ'ାH ପ�
Hନ କାଠୁ�ଆମାେନ ଜ�ଲକୁ 

କୁ�ଢ଼ୀ େନଇ ଯାଆl ଆଉ Hନସା� େଠା ଠା... ଶ´େର ଜ�ଲ କ�ିଉେଠ 

ସ�'ା େହଉ େହଉ अେନକ �ରୀହ ବୃ� ଧ�ଶାୟୀ େହାଇଥାଆl ଏହା 

�
Hନର ଘଟଣା f~ େ�କ ଧାରୁଆ ଉପକରଣ ବ'ବହାର କ� ବୃ�ର 

ବáଳକୁ  ଛେଡ଼ଇ Hअl ଫଳେର ବୃ�ର ଶରୀର� ର� ଝ� ଝ� 

ଯାଉଥାଏ ବୃ�ର ଶରୀର.. ଓହ୍...! େଦiେଲ କ� �ଗୁଥାଏ ତା ଶରୀର 

ଏେତ ମାତ� ାେର ଜଳାେପାଡ଼ା େହଇd� େଯ େସ �Íାର କ� ଉେଠ �େର 

�େର ବୃ�ଟି f~Hନର କ� ସ�ବାପେର ଧ�ଶାୟୀ େହାଇ ମୃତୁ'ବରଣ 

କେର ଏଇମି
 Hନକୁ Hନ ଜ�ଲେର ବୃ� ସବୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ 

କାଠୁ�ଆ- କୁଦୃ�ିେର ପଡ଼ିବାକୁ �ଗିେଲ Hନ ଏମି
 ଆସି�, ଜ�ଲ ଆଉ 

ଘ� ର�� ନାହ[ 

 ଏ� ସବୁ ଦୃଶ' ଜ�ଲର ବାf ଗଛ ସବୁ େଦଖl େସମାେନ 

��ାଗ�� େହାଇପଡ଼ିେଲ ମନୁଷ'ମାନ- अତ'ାeର Hନକୁ Hନ अସହ' 

େହ�ଣି, େସମାେନ ପର¢ର ସହ ପ�ମଶ� କ�ବା ଆର� କ�େଦେଲ 

“ଆଉ େକେତ Hନ ଏମି
 କ� ସ�ବା?” 

 ଶାଳ ଗଛ କ�ଉଠି�, “Mଇମାେନ ଆମ ବଂଶ େଯେତେବଗେର େ�ପ 

ପାଇ�ଣି, Hନ ଆସିବ େମାେତ ଆଉ େକ� େଦiବ� ଆଉ ହାତଗଣ
 

ଗଛ ଆମ ବଂଶର अ~ ଆଉ େସ Hନ ! ଦୂର ନାହ[, େଯଉଁHନ ଆମ ବଂଶ 

ସ�ୂ�� Mବେର େ�ପ ପାଇଯିବ” 

 ଖାh କଥାବା �̀ାେର f~ େହବାର ନାହ[ f~ ନା f~ ତ କ�ବାକୁ 

ବୃ�ର अ�ଶାପବୃ�ର अ�ଶାପବୃ�ର अ�ଶାପବୃ�ର अ�ଶାପ    

ସ�'ା�ଣୀ ପ+ନାୟକ 



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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ପଡ଼ିବ େଶଷେର ଏକ ଜରୂରୀକାଳୀନ େବୖଠକ କ�ଯିବାର ��ା କ�ଗ� େସdପାଇଁ ଏକ 

Hନ ମo ଧାଯ�' େହ� ସଠିକ ସମୟେର ସମ� ବୃ� ସMେର ଉପ�ିତ େହାଇ ସାଂପ�
କ 

ସମସ'ା !ଷୟେର ��ାପ�କଟ କେଲ କୁହାଗ�, ଏ�ଭJ Mବେର ଯH Hନକୁ Hନ ଗଛ 

ସଂଖ'ା କମ େହବାକୁ �ଗିବ, େତେବ କଣ େହବ? କାଠୁଆ� ମାନ-ୁ ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ 

ଆକୁଳ �େବଦନ କ�ଯିବ ସମେ� ହଁ ଭ�େଲ, ସM ସମା� େହାଇଗ� ସତ, f� ��ା 

ର�d� Hେନ ଜ�ଲେର ଗଛକାଟିବା ପାଇଁ ଆସିdେଲ ଦେଳ କାଠୁ�ଆ େସମାେନ 

େଯମି
 ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ �ଗିେଲ ଠିକ୍ େସ
f େବେଳ ପାଖେର dବା अନ' ଗଛମାେନ 

କ�େଲ, ‘ଆମକୁ ଏେତ �ମ�ମ Mବେର କାହ[f ହତ'ା କରୁଛ ? ଯH ଆମକୁ ଏ�ଭJ ହତ'ା 

କ�ବ, ତା େହେଲ Hନ ଆସିବ େଯେତେବେଳ ଆମ ବଂଶ �ପାତ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ 

ତୁେମ କଣ କ�ବ ?  

 କାଠୁ�ଆମାେନ f� େସ ସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ�  େଦ�ନାହ[ ଶେହ ବଷ� ପୁରୁଣା ଆg 

ଗଛଟିଏକୁ କାଟିବାେର �ଗିଥାଆl େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ !ଶାଳ ବୃ�ଟି ଧ�ଶାୟୀ 

େହାଇଗ� ଏହା େଦi ଜ�ଲେର अନ' ବୃ�ମାେନ ମନ�ାପ କ�େଲ, ବୃ�ବୃ�ର ପୁअ 

କାଠୁ�ଆମାନ-ୁ अ�ଶାପ େଦଉ~ “େହ ମନୁଷ'ଜା
 ତୁ�ର ଆେମ କଣ କ�dବୁ େଯ 

ତୁେମ ଆମକୁ ଏମି
 अକାଳେର ମୃତୁ'ମୁଖେର େଠh େଦଉଛ Hନ ଆସିବ ସମୁଦାୟ 

ଧ�ତ� ୀର ସବୁDମା ହDଯିବ ବଷ�ା େହବାବ� େହବ ସବୁ ଧ�ଂସ େହାଇଯିବ େକୗଣସି 

�ାନେର ! ଫସଲ େହବା କ� େହବ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କ�ବ ଆେ� ବ �̀ମାନ େଯଉଁଭJ 

Mବେର ବୁକୁ ଫେଟଇ କା�ୁଛୁ, ତୁେମମାେନ ମo ବୁକୁ ଫେଟଇ କା�ିବ ଓ ସ�ୂ��ରୂେପ ଧ�ଂସ 

ପାଇଯିବ” 

 ଏହା ଶୁଣି କାଠୁ�ଆ Mଇମାେନ ଚମf ପଡ଼ିେଲ “ନା... ନା... କ’ଣ ଏେତ ବଡ଼ 

अ�ଶାପ!!!” କାଠୁ�ଆମାେନ ପର¢ର ସହ କଥା େହେଲ, “ଏ f अ�ଶାପ? ଆମର ବହୁତ 

ବଡ଼ ଭୂଲ େହାଇଗ� ଆମକୁ �ମା କ�Hअ” 

 ଗଛ କ��, “ନା... ଜମା ନୁେହଁ” 

 କାଠୁ�ଆମାେନ ପୁଣି େନହୁ� େହାଇ କ�େଲ, “ନା ଆମର ଭୁଲ େହାଇଗ� ଆମକୁ 

�ମାକର ଆମ ଭୁଲପାଇଁ ସମଗ� �ବଜଗତ କାହ[f ନ� େହବ?” 



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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 ଗଛ କ��, “ଠିକ୍ अ~ େହେଲ ମାତ�  େଗାଟିଏ !କ¬ ର�~ ଏ ସବୁରୁ ��ାର 

ପାଇବାପାଇଁ...” 

 ସମେ� ଏକ ସ�ରେର କ�ଉଠିେଲ, “f ଉପାୟ अ~ କୁହ ଆେମ କ�ବୁ” 

 ଗଛ କ��, “ତୁେମ େଯେତ ଗଛ ସବୁ କାଟିଛ, ତାର ଦଶଗୁଣ ଗଛ ଯH ତୁେମ େ�ପଣ 

କ�ବ ଆଉ େସ ସବୁର ଭଲ oାନ େନବ, ହୁଏତ ତୁେମ ଧ�ଂସ ମୁଖରୁ ବ�ିପା�ବ” 

 କାଠୁ�ଆମାେନ ଗଛର ପ��ାବେର ହଁ ଭ�େଲ �େର �େର ଜ�ଲର ସବୁDମା 

ପୁଣିଥେର େଫ� ଆସି� ଜ�ଲେର ନୂଆ ନୂଆ अେନକ ପ�କାରର ଗଛ େସମାେନ 

ଲଗାଇେଲ ଏେବ ଜ�ଲେର କାଠର अMବ ନd� f� ସବୁf~ ଧ�ଂସ େହବାଭJ �ୟ ! 

େହଉନd� 

 

अoାପିକା, ଓଡ଼ିଆ !Mଗ  

अ�ହା� ମହା!ଦ'ାଳୟ, ବ�ହK ପୁର 

ଇେମଲ୍ - sandhyaranipatnaik5@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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 ସୃ�ିର ସମ� େସୗ�ଯ�'କୁ ଏକତ� କ� ସେତ େଯମି
 !ଧାତା ସୁମିକୁ 

ଗଢ଼ିd� ପ� ମେନହୁଏ ତାର ରୂପ �ବଣ'କୁ ସମ� େସୗ�ଯ�'ର 

अ�କା�ଣୀ ସୁମି �ଜର ରୂପ�ବଣ'କୁ େନଇ େବଶ୍ ଆନ�ିତ ଓ ଗବ£ତ 

ମo ତା ମନେର ସଦାସବ�ଦା େଗାଟିଏ अବା�ବ Mବନା ବସା ବା�ିଥାଏ, 

େସଇଟା େହ� େମାର େସୗ�ଯ�'ର ମାପକାଠିେର ସୃ�ିର େକୗଣସି ନାରୀ 

ଉ��� ଗାମୀ େହବାଟା अ¢� �େଜ େକମି
 ସମ� ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି ଧ� 

ସଂସାରେର ଜେଣ ସୁଖୀ ନାରୀର ପ�ଚୟ ପ�ା� କ� ସା��ବନ େକମି
 

ସୁଖେର �ବନଯାପନ କ�ବା େସଇଟା ତା’ର ମଳୂ ଉେ&ଶ' େହେଲ ତାର 

ବ�ୁବା�ବ, ସା�ପଡ଼ିଶା, ପ�ବାର ବଗ� fgା ସା� ମଇତ� - ମoରୁ େକ� 

ଆନ�ିତ େହଉ~ f �ଜ ସ�ପ{ ସାକାର େହବାକୁ େକ��!�ୁ କ� େକୗଣସି 

ଉ�ବ ପାଳନ କରୁ~ ଜାଣିେଲ ସେତ f ସୁi� ପାଳେର �ଆଁ �ଗି�ପ� 

�ଆଁ �ଗିଯାଏ ସା�ଶରୀରେର ସୁମିର 

 अନ'କୁ �ଚ ଦୃ�ିେର େଦiବା ତାକୁ अସ�ାନ କ�ବା, ଗୁରୁଜନ, 

ପିତୃତୂଲ' ବ'�ି !ଶି�-ୁ ବ'ବହାର୍ କ�ବା ତାର େଗାଟିଏ �
H�ଆ 

अଭ'ାସ 

 ବା�F- େମଳେର ବସି େକୗଣସି ବା�F �ଜଘରର େକୗଣସି 

ଦୁଃଖପ�ୂ� ପ��ି
କୁ ପ�କାଶ କ� ବା�Fମାନ- ସ�ତେର ଲୁହ ଝ�ଉdବ, 

ତାହାେହେଲ ମନମୁÕକର ହସ ହସି ଉ� ବା�F- କଥାକୁ ତାsଲ' 

ପ�ମାଣିତ କ�Hଏ 

 କ�ବାକୁ ଗେଲ ସୁମି ପି�ଟି Hନରୁ ଦୁଃଖଦୁ&�ଶା अMବ अନାଟନ 

କଣ? Hେନେହେଲ ! ଏମି
 ପ��ି
ର ଶୀକାର େହଇନଥାଏ f ଏମି
 

!ନା ପଇସାେର eକ�ଣୀ!ନା ପଇସାେର eକ�ଣୀ!ନା ପଇସାେର eକ�ଣୀ!ନା ପଇସାେର eକ�ଣୀ    

ଦୁଗ�ା ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 



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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େକୗଣସି ପ��ି
 ତା �ଇ ମାଡ଼ିବାକୁ େଦଇନାହାl ବାବାେବାଉ 

 ସୁମିର ବାହା କମ�େର ଜେଣ ଶି�କ ଏବଂ ମା ଶି�ୟିତ� ୀ, େଗାଟିଏ େବାh अhअଳୀ 

େଗହy ୀ ଝିअ ସୁମି େଯେତେବେଳ ଯାହା ଆବଶ'କ ତା ପବୂ�ରୁ ତୁ�ଇ Hअl ବାପାେବାଉ 

ତାହା େହେଲ ଦୁଃଖ େବାh D�ଷ କଣ େକମି
 ଜାଣିଥା�ା ସିଏ ? 

 Hେନ ସୁମି ତାର ଜେଣ ବା�F- ବାହାଘରକୁ �ମl�ତ େହାଇ ଯାଇଥାଏ ବା�F- 

ପ�ବାର ବଗ� ଏକ
�ତ େହାଇ ଉ� ମା�Jକ କାଯ�'କ�ମକୁ ଆହy ାHତର ସହ ଉପେMଗ 

କରୁଥାl ବରପ�ରୁ ମo େକେତକ ବ'�ି !ଶି� ଏବଂ ସୁଜନ- ଉପ�ି
େର ବରପାତ� କୁ 

ସିଧାସଳଖ ପ�ଶ{କେର, ଆପଣ ତ େଦiବାକୁ ବହୁତ ସୁ�ର େହେଲ ଏମି
 େଗାଟିଏ अସୁ�ରୀ 

ଝିअକୁ େକମି
 ମେନାzତ କେଲ �ବନସାଥୀ Mବେର ଗ�ହଣ କ�ବାପାଇଁ? 

 ସୁମିର ଏମି
 अବା�କର ପ�ଶ{େର ସମେ� ଚfତ େହାଇଉଠl େସ ବରପାତ�  ମo 

ଆଚମି�ତ େହାଇ ସୁମିର େଗାଡ଼ରୁ ମୁ�ଯାଏ �ରୀ�ଣ କରl ଏବଂ େକୗଣସି ଉ`ର ନ େଫ�ଇ 

େଗାେଟ ତାsଲ'ଭ� ହସଟିଏ ଓଠେର ଆ� �ରବତା अବଲgନ କରl 

 ସୁମି ପୁଣି ତା ପ�ଶ{ େଦାହ�ଇବାେର �ଗିପେଡ଼ !ବାହର अେନକ କାଯ�' ତୁ�ଉdବା 

ତା ବାପା େଦେବ��ବାବୁ- କାନେର ଏ କଥାଟା ପେଡ଼ ସିଧା ଆସି ସୁମିକୁ କହl, ଏ ସବୁ କଣ 

େହଉ~? େତାର ଏମି
 େଗାେଟ अବା�କର ପ�ଶ{ବାଚୀେର େତାର ବା�F-ର ମନେର 

େକେତ େଯ ଆପ
 ସୃ�ି କରୁdବ ତୁ େସ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ? 

 ମଁୁ f~ ଭୁଲ କଥା କହୁ� fମିଛ ମo କହୁ� ବାପା େଯଉଁଟା ସତ ତାହା ହ[ କହୁ~ 

ଆଉ ସତ ମନେର ଆଘାତ ସୃ�ିକରୁ fgା ଦୁଃଖର ନଈେର ଭସାଉ ସତଟା େକବଳ ସତ 

ବାପା ସୁମି ବାପା-ୁ �ଃସେ-ାଚେର ଏସବୁअ ସମ�- ସ� ଖେର ଦୃଢ଼ତାର ସହ କ�ଯାଏ 

 ସୁମିର ଏପ� �Bୁରତାଭ� अMବzୟ ବ'ବହାରେର େଦେବ��ବାବୁ ଉତ'� 

େହାଇପଡ଼l ଆଉ �ଜ େକ� ାଧକୁ �ଜ ହୃଦୟେର ସୀମିତ ରi ସୁମିକୁ କହl, ତୁ େତା 

ବ'ବହାର ପ�
ଟୀେକ oାନ େଦ ମା, f~ କ�ବାପବୂ�ରୁ ତୁ ଭୁhଯାଆ� ତୁ ! େଗାେଟ ନାରୀ 

ଆଉ େତାର ! ଏମି
 େଗାେଟ ମୁହୂ �̀ ଆସିବ, େଯଉଁ ମୁହୂ �̀େର ! ତୁ ମo ନୂଆ ସଂସାର 

ଆର� କ�ବା ଉେ&ଶ'େର ଉ�ୁକତାର ସହ େକୗଣସି ସହୃଦୟ ଆମl�ତ ମଣିଷକୁ େବ}େର 

ବସି ସୁଜନ- ଉପ�ି
େର !ବାହ କରୁdବୁ, ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର େତା�ପ� େତାର େକୗଣସି 



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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ବା�F ଏମି
 ଏକ अପ�ୀ
କର ପ�ଶ{କେର ତାହା େହେଲ ତେତ େକମି
 �ଗିବ? ତା ପେର 

େତା ବା�F ଖାJ େତାର ବା�F ନୁହଁ େସ େମାର ପି�Hନର ବ�ୁ ସୁବ�ତର ଝିअ ମo 

େତଣୁକ� େତା ପ�ରୁ ପ�ଦାନ କ�ଯାଇdବା अପମାନ ଖାh ସୁବ�ତକୁ f ତା ଝିअ fgା f~ 

�ଣପେର ସ�କ�େର ସୁବ�ତର ଜୁଆଇଁ େହବାକୁ dବା େଜାଇଁ ପୁअକୁ ନୁେହଁ, େମାର अ�ର� 

ବ�ୁ �ସାବେର େସ अପମାନ େମାେତ ମo େMଗିବାକୁ ପଡୁ~ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର !ଷୟ 

େହ�, େସ अପମାନ ତୁ େଦଉଛୁ େସେତେବଳକୁ େଦେବ��  ବାବୁ- ଆi େକାଣରୁ ଲୁହ 

ଜେକଇ େହଇ ଆସୁଥାଏ 

 େସHନର ଘଟଣାପେର ସୁମିର ସମ� ବା�F ସୁମିକୁ ଘୃଣା କ�ବା ସା�କୁ ଭୟମo 

କ�ବାକୁ ଆର� କରl େକୗଣସି ବା�F �ଜ !ବାହ ଉ�ବେର ସୁମିକୁ ଆମ¯ଣ 

କେଲନାହ[ ଜେଣ ପେର ଜେଣ ସମ� ବା�F- !ବାହ ସ�ୂ�� େହାଇଗ� େକବଳ ବାf 

ର�ଗ� ସୁମି ସୁମି ପାଇଁ अେନକ !ବାହ ପ��ାବ ବାପା େଯାଗାଡ଼ କରୁଥାl େହେଲ अେନକ 

େପେଖନା େଦଖାଇ ସମ� ପ��ାବକୁ ନାେକାଚ କ� ପକାଉd� ସୁମି, େଯଉଁଟାf 

ବାପାମା’-ର ��ାର କାରଣ େହାଇପଡୁd� େକେତ ପଜୂା अ��ନା, େକେତ Hअଁ େଦବତା- 

ଠାେର ମାନସିକ ସ�ଗ� େହେଲ ମo ସୁମି କାହା�କୁ �ଜର �ବନସାଥୀ ରୂପେର ଗ�ହଣ 

କ�ବାକୁ େଯାଗ' ମେନ କ�� f~ Hନପେର େବାଧହୁଏ ଠାକୁର- अମୃତ ଦୃ�ି ସୁମି 

ଉପେର ପଡ଼ି� ନା କଣ, େଗାେଟ ପ��ାବେର �D େହାଇଗ� ସୁମି ବରପାତ�  େଦiବାକୁ ଠିକ୍ 

�ଜକୁମାର ପ� ଡଉଲ ଡାଉଲ େଚେହ�, ମ� ଜହ{ପ� େଦବ ସୁମଧୁର କÎସ�ର ସା�କୁ 

अଜସ� ଧନର ମାhକ ମo ନାମଟି େହ� େ��ତ ପ+ନାୟକ ଓରଫ୍ �ଜ୍ 

 �ଜର ରୂପ, ଗୁଣ, �ାଟସ୍, ସବୁHଗରୁ ଶେହରୁ ଶେର ନgର ସୁମିଠାରୁ ହାସଲ କ� 

अଳପHନ ମoେର ସୁମିଠାରୁ ସ�ାମୀ େହବାର ସାଟ£ଫିେକଟ୍ ହାସ କ�ବ ସୁଜନ- ସ� ଖେର 

�ଜ ଏ ମନ ଯାହା eେହଁ, ପ�ାପତ �¡ଏଁ ଭJ ସୁମିକୁ ତାର ମନ ଜାଣି ମନ��{ ବରପାତ� ଟିଏ 

ଈଶ�ର ତାକୁ ପ�ଦାନ କ�ଛl ଆଉ ସୁମିପ� ଜେଣ ଆତK ଗବ�ୀ ନାରୀ �ଜପ� େଗାେଟ 

ସବ�ଗୁଣ ସ�ନ�{  ମଣିଷଟିକୁ �ଜର �ବନସାଥୀ Mବେର ଚୟନ କ�dବାରୁ अତ'� ଆହy ାHତ 

େହବା ସା�କୁ ଆତK !ସK §ତ େହାଇପଡୁଥାଏ ସେତ େଯମି
 ତା ପାଦ ଭୂମି ¢ଶ� ନ କ� ମନର 

ଆକାଶେର େଗାେଟ ର� ଚେଢ଼ଇ ପ� ତାର େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିବୁଲୁଥାଏ େସଇ ଆକାଶେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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ଆେପ ଆେପ ପ�ୂ�Mବେର ଇ��ଧନୁ ଟାଣି େହାଇ ସ�sନ{ତାର ସହ ତାକୁ eହ[ ର�ଥାl ମୁଠା 

ମୁଠା େମା
 ମାଣିକ अଜାଡ଼ି େହାଇପେଡ଼ ତାର ସ�ପ{ର ଭୂପୃBେର ଲ� ଲ� େଗା�ପ ଫୁଲର 

ପାଖୁଡ଼ା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବଷ�ାପ� ଆସି ପଡ଼l ମନେର, ପ�ାଣେର, ହୃଦୟେର ସୁମହକେର ପୁଲfତ 

େହାଇପେଡ଼ ଚତୁପ�ାଶ��ର ପ�େବଶ 

 ମଝିେର ମଝିେର �ଜ- େଫାନ୍ ପାଗଳୀ ସଜାଇHଏ ସୁମିକୁ eତକ ଭh ଜଗିବସି 

ରୁେହ �ଜ- େଫାନ୍ अେପ�ାେର େକୗଣସି କମ�ବ'�ତାେର �ଜ୍ ଯH ସୁମି ସହ େଫାନେର 

କଥା ନ େହଇ~ ତାହା େହେଲ ସୁମି ଘେର ମା ବାପା- ମୁ� ଖାଇପକାଏ େସଇ େଗାେଟ 

ପ�ଶ{କୁ ବାରgାର େଦାହ�ଇ େସଇଟା େହ� �ଜ କଣ ପାଇଁ େଫାନ୍ କରୁନାହାl 

 �େର �େର �ଜ୍ ଏବଂ ସୁମି ସ�ତଃ ସ�{କଷ�ଣ େହବାେର �ଗl Hନଧାଯ�' େହାଇ 

ଉଭୟ- !ବାହ ମo अତ'� ଆଡ଼gର ସହ ସମା� ହୁଏ M� ଆନ�ର ସହ, େସ ବଧୁ 

େବଶେର �ଜ- �ବନସ�ିz େହାଇ �ଜ- ଘେର ପାଦ ପକାଏ ସୁମି �ଜ- ଘେର 

ଉତ୍ ଫୁhyତର ପ�େବଶ େସ{ହ ଆଦର େବାଳା କଥାବା �̀ା. �ଜ ଉଆସ ପ� ଗୃହକୁ େଦi 

ତା �
 ଗବ�େର କୁେÞ େମାଟ େହାଇପେଡ଼ ଆ-ି େଦଇଯାଏ ନାh ଓଠେର ଇଷତ ହସଟିଏ 

ଓଢ଼ଣାତେଳ ସୁମିର 

 अ¬ େକଇଟା Hନେର ହାସହସ'ତାର ପ�େବଶ �Ý େହାଇଯାଏ ଆର� 

େହାଇଯାଏ ସୁମିର ସାଂସା�କ �ବନ ପ�େତ'କ Hନ ପ�ାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ 

ଘରର ସମ� କାଯ�' ତୁ�ଇବା ପାଇଁ ସ�ାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁ- କଡ଼ା �େ&�ଶ ସୁମି େଘାରଣା 

ଶିଳପୁଆପ� େଘା� େହ� େସଇ �ଜ ଉଆସେର େହେଲ ସୁମି େବଶୀHନ ଧ� ବରଦା� 

କ�ପା�� ନାହ[, ଶାଶୁଘେର ଏପ� अମାନୁଷିକ ଗପକୁ Hେନ �ଜକୁ ପ�ଶ{ କ�, ତେମ ତ 

କହୁd� ଏ ଘରର eକର ବାକର ସବୁ f~Hନ ପାଇଁ ଗଁାକୁ ଯାଇଛl, େକଇଟା Hନପେର 

େଫ� ଆସିେବ, େତଣୁ ଏ ଘରର ସମ� କାଯ�' ତେତ ତୁ�ଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ସହ େବାଉ 

ମo କ�dେଲ େତଣୁ କ� ତମମାନ- କଥାକୁ ସ�ାନେଦଇ ମଁୁ ଏ ସବୁ କାମକୁ अ�sା 

ସେ �̀  ତୁ�ଇବା ପାଇଁ ବାo େହାଇdh ନେଚତ୍ େମା ପ�କା ଝିअ ଏ ସବୁ କାଯ�' “ମାଇଁ 

ଫୁଟ୍” ଆsା �ଜ ମଁୁ େଗାେଟ କଥା ବୁଝିପାରୁ� ଏ ଘରର ସମ� କାଯ�' େକବଳ ମେତ 

ତୁ�ଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାେନ �େ&�ଶେଦେଲ େହେଲ ତମ Mଉଜ ମାନ-ୁ କାହ[f ବାଦ 
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େଦଲ? େସମାେନ କାହ[ଇ ତା- ଏସି ରୁମରୁ ବାହା� ଘରର େକୗଣସି କାଯ�'େର ସହେଯାଗ 

କରୁନାହାl? ଆେର ଏସି ରୁମରୁ ବାହା� ଘରର ପାଇଟି କ�ବାତ େତଣିf ଥାଉ ତା-ର 

ଖାଇବାଠୁ ଆର� କ� ଜଳiଆ ପଯ�'� ସବୁକ୍~ େମାେତ ହ[ ଠିକ୍ ସମୟେର େଯାଗାଇବାକୁ 

ପଡୁ~, କଣ ପାଇଁ? େଗାେଟ ଲgା �ଶ�ାସଟିଏ ତ'ାଗକ� ସୁମି ଦ�ି� ସ�ରେର କୁେହ 

ଏମାନ- ଏସି ରୁମେର ବସି अଡ�ର୍ ମାଗିବା ପ�ଥମ Hନରୁ ମଁୁ ଛେଡ଼ଇ Hअl େଯ ଖାh ନୂଆ 

େବାହୁଟା ତ େତଣୁ ଚୁପ୍ ର�h େହେଲ ଆଉ ନୁେହଁ ଆD ସ�'ା ସୁ�ା ଏ ଘରକୁ eକର 

eକ�ଣୀ ବ'ବ�ା ନ କ�ଗେଲ ମଁୁ କାhଠାରୁ ସମ� अବ�ା ଖ�ପ କ�େଦ! 

 अେନକ ସମୟ ଧ� ସୁମିର କଥାକୁ �ବ�ାକତାର ସହ ଶୁଣୁdବା �ଜ େଗାେଟ 

ସିKତହସଟିଏ ଓଠେର ସଜାଇ କୁେହ, “ଆDକାh eକର eକ�ଣୀ ରiେଲ ଖ�� େଯ େକେତ 

ପ�ମାଣର ହୁଏ ତେମ ତାର �ସାବ ଜାଣିଛ ? େକମି
 अବା ଜାଣିବ? ତମର ସାତ ପୁରୁଷେର 

େକ� eକର eକ�ଣୀ ରiବାର ସାମଥ�' ପାଇପା�ନdେବ 

 ହଉ �ଡ଼ େସ କଥା, ଶୁଣ ଆମର अଜସ� ସ�`ି अ~, ଓଡ଼ିଶାର �ାେନ �ାେନ ଆମର 

अେନକ ପ�ପଟ£ अ~, େହେଲ ! ଆମ ଘେର େଗାଟିଏ z
 अ~, ଆଉ େସଇଟା େହ� अ
 

ଆବଶ'କ େହେଲ ଯାଇ ଆେମ ଖ�� କ�ଥାଉ ନେଚତ୍ ବାହ' ଖ��କୁ ଆେମ ସ�
 ପ�ଦାନ 

ନ କ� େକମି
 େସ ବାହ'ଖ��ରୁ ��ାର ମିJବ େସ େନଇ ଆେମ େଯାଜନା 
ଆ� 

କ�ଥାଉ ଆଉ ଆମ େଯାଜନାକୁ କେଳ ବେଳ କଉଶେଳ �ବନ େଦଇଥାଉ ଠିକ୍ େଯମି
 

eକର ବାକର- ଖ��କୁ अ-ୁଶ ଲଗାଇବା ଉେ&ଶ'େର ତମକୁ ଏ ଘରକୁ େବାହୁ କ� 

ଆଣିଲୁ 

 ସୁମି ପ�ଶି{ଳ ଦୃ�ିେର eହ[ ରେହ �ଜ-ୁ ସୁମିର eହାଣୀରୁ �ଜ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିପାେର େଯ 

ସୁମି- ମନେର େକଉଁ ପ�ଶ{ବାଚୀ ସୃ�ି େହାଇ~ ସୁମି ଓଠ େଖାh �ଜ-ୁ f~ ପe�ବା 

ପବୂ�ରୁ �ଜ୍ କୁେହ, eକର eକ�ଣୀ ପ�ସ�କୁ ତେମ ସ� ଖକୁ ଆଣିdବାରୁ ତମର ଜାଣି ରiବା 

ଉ�ତ f ଏ ଘରକୁ ଆଉ େକେବ eକର ବାକର ଆସିେବ ନାହ[ f ତା- ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ 

अଯଥା ଖ��ା� େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ[ କାରଣ ଆମକୁ !ନା ଖ��େର !ନା ପଇସାେର 

eକ�ଣୀଟିଏ ମିJଯାଇ~, ମାେନ ତେମ ଆମକୁ ମିJଯାଇଛ ଏଣିf ଆମକୁ ଆଉ ��ା 

ନାହ[ 
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 �ଜ- ପାଟିରୁ ଏ କଥା ପଦକ ଶୁଣି ସୁମିର �
 ଫାଟିଗ� ପ� �େଗ ପାଦତେଳ 

ମାଟି ଖସିଗ� ପ� ମେନହୁଏ ତାର ସବୁ ର�ୀନ ସ�ପ{ M�ି ଚୁରମାର େହାଇଯାଏ ସେତ 

େଯମି
 ଆକାଶଟା ମାଡ଼ିବେସ ସୁମି ଉପେର ଚ�ୁେକାଣେର ଜେକଇ ଆେସ ଉଷK ଲୁହଧାର 

 େହେଲ ସୁମି ପ� େଗାେଟ ଚ�ତ�  �ଜ- ପାଟିରୁ ତା ପ�
 ଏମି
 अସ�ାନ କ�ପ� 

ଶ´ ଶୁଣି� ପେର େକମି
 अବା ଚୁପ୍ ର�ଥା�ା? ଉତ'� େହାଇ ଆେକ� ାଶଭ� ସ�ରେର 

କ�ଯାଏ अେନକ କଟୁବାକ' �ଃସେ-ାଚେର େଯଉଁଟା f �ଜ ସୁଶ�ବଣ କ� �ଜକୁ 

ଆୟତେର ରiପାେର ନାହ[, ବସାଇHଏ ସୁମିର ଗାଲେର େକେତାଟି ଶ� eପୁଡ଼ା େହେଲ 

ମo �ଜ-ୁ ଆତK ତୃ�ି ମିେଳନାହ[, ସାେ� ସାେ� अtାେର େବé୍ େଖାhେଦଇ ପ�ହାର 

ଉପେର ପ�ହାର କ�eେଲ ସୁମିର ଶରୀରର !�ନ{  अ�କୁ, ଆଉ ଗଳାଧáାମା� ତଡ଼ିHଏ 

ଶୟନ କ�ରୁ େହେଲ ସୁମି अେଧୖଯ�' ଶରୀରରୁ େକଉଁ େକାଣ ପ�
େକାଣରୁ େଧୖଯ�'କୁ ଏକତ�  

କ� ନାh ଆi େଦଖାଇ କୁେହ, ମଁୁ େହh ତୁମ !ବା�ତା µୀ, େତଣୁ େମାର ମo ଏ କ�େର 

अ�କାର अ~ ଆଉ ତମ ଉପେର ମo େମାର अ�sା ସେ �̀  ମେତ ତମଠାରୁ fgା ଏ କ�ରୁ 

େକ� अଲଗା କ�ପା�େବ ନାହ[ 

 ହାତେର ଧ�dବା େବଲ୍ ଟକୁ ସୁମି େବକେର ପକାଇ ଟାଣି�ଏ ସ�{କଟ କ�କୁ ଆଉ 

!କଟାଳ ଭ�ିେର ମୁଖମ�ଳକୁ ସଜାଇ କୁେହ �ଜ ଶୁଣ, ତୁ ଆଉ େତା ପ�ବାର ଆମ ଚପଲ 

ତଳର ଧୁJ ସ�ତ ସମାନ ତମପ� �ଃସ�ତା ପ�ବାର ଆମପ� େଗାଟିଏ �ଜ¦ୟ ପ�ବାର 

ସ�ତ ବ�ୁବା�ିବା କଣ ଔକାତ୍ अ~ େବ? ଖାh ଆମକୁ େଗାେଟ !ନା ପଇସାେର 

eକ�ଣୀଟିଏ ଦରକାର d� େବାh ସମାଜର ଦା�ଦ�  ସୀମାେରଖାେର eପି େହାଇ ରହୁdବା 

ପ�ବାରରୁ ��ଡ଼gରତାପ�ୂ� ଝିअଟିଏ େ�ଡୁdଲୁ େସdପାଇଁ େମାର ପ�ଥମ µୀ ଥାଇ ମo 

ତେତ !ବାହ କ�dh ମଁୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ େବଶୀ µୀ अ�କାର ସାବ'� ନ କ� ଚୁପeପ୍ �ଜ 

କାମେର �ଗିପଡ଼ 

 �ଜ ସୁମି େବକରୁ େବéଟା ହଟାଇ େଗାେଟ ଶ� ଧáାମାେନ ଫଳବସତଃ ସୁମି କeଡ଼ି 

େହାଇ ତେଳ ପଡ଼ିଯାଏ �ଜ କ� �ତରକୁ ପ�େବଶ କ�ବା ଉେ&ଶ'େର ସୁମି ମୁହଁ ବୁେଲଇ 

�ଏ ପୁଣି ମୁହଁ େଫ�ଇ ତାଗିଦ୍ କ� କେହ ଆD େମା µୀ ସୁେରଆ ତାର ସ��ମ£ତ କ�ାz 

କାଯ�'ରୁ f~ Hନ �ଜକୁ �ବୃ`ିକ� ଘରକୁ େଫରୁ~, ତାର େସବାେର େଯମି
 େକୗଣସି 
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अବେହ� ବା अ�ୟମିତତା f अପ�ୀ
କର ପ��ି
 ସୃ�ି ନହୁଏ ନେଚତ୍ େମାର अସଲ ରୂପ 

େଦiବୁ ଆଉ ହଁ ତୁ ଆDଠାରୁ ଆମର eକ�ଣୀ- ପାଇଁ 
ଆ� େହାଇdବା କ�େର ର�ବୁ 

କ� ମୁରୁf ହସି ehଯାଏ �ଜ 

 �ଜକୁ ଆଉ ପାଟି ଫିଟାଇ f~ କ�ବା େଧୖଯ�' f ସାହାସ ମo ନଥାଏ ସୁମିର 

େକବଳ �ବ�ାଦ େହାଇ eହ[ ର�ଥାଏ �ଜ ehଯାଉdବା ପଥକୁ େବା� ପଡୁଥାଏ ଚ�ୁ�ୟରୁ 

ଧାର ଧାର अଜସ� अଶ�  ମନ �ତେର ଆେପ ଆେପ େମh େହାଇଯାଏ ପୃBାପେର ପୃBା ତାର 

!ଗତ Hନର ସମ� କଳା¦ £̀ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଦୃଶ' ନା�ଯାଆl ତାର ସ� ଖେର 

ସୃ�ି ହୁଏ ମନ�ତେର ଆତK ଗyା�ର Mବନା 

 

 

କୁ��ା, �ମDପଡ଼ା 

ସgଲପୁର, ୭୬୮୨୨୨ 

ଦୂରMଷ - ୯୫୮୩୩୨୨୧୪୩ 
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�ବନଦଶ�ନର ଗୁଢ଼ତ �̀  : ଭଗବତ ଗୀତା 
କଣ ଆପଣ ଜାଣl, ଶ�ୀମଦ୍ Mଗବତ ଗୀତା !ଷୟେର ସମ'କ୍ ସଚୂନା 
୧.  ପ�ଶ{ : ଏହା fଏ କାହାକୁ କ�dେଲ ? 
 ଉ`ର : ଶ�ୀକୃ¹ अଜ�ୁ ନ-ୁ କ�dେଲ 
୨. ପ� : ଏହା େକେବ କୁହାଯାଇd� ? 
 ଉ : अନୁ'ନ ସାତ ହଜାର ବଷ� ପେୂବ� 
୩. ପ� : ଏହା େକଉଁHନ କୁହାଯାଇd� ? 
 ଉ : ଏହା ର!ବାର Hନ କୁହାଯାଇd� 
୪. ପ� : େସ� Hନ େକଉଁ 
d d� ? 
 ଉ : ଏକାଦଶୀ 
d 
୫. ପ� : େକଉଁଠାେର ଶୁଣାଇdେଲ ? 
 ଉ : କୁରୁେ�ତ� ର ଯୁ�ଭୂମିେର 
୬. ପ� : େକେତ ସମୟେର ଏହା ଶୁଣାଇdେଲ ? 
 ଉ : ୪୫ ମି�ଟ ସମୟେର  
୭.  ପ� : କାହ[f କୁହାଯାଇd� ? 
 ଉ : କ �̀ବ' ପଥେର ଓହ� ଯାଉdବା ପାଥ�-ୁ ଯୁ�େ�ତ� େର କ �̀ବ' ଶିଖାଇବା ତଥା 
ଆଗାମୀ ବଂଶଧର-ୁ ଧମ�ର ପଥ ପ�ଦଶ�ନ େହତୁ ଏହା କୁହାଯାଇd� 
୮. ପ� : ଗୀତାେର େକେତ अoାୟ ର�~ ? 
 ଉ : ସମୁଦାୟ ୧୮ ଟି अoାୟ 
୯.  ପ� : ଗୀତାେର େକେତାଟି େଶ·ାକ ର�~ 
 ଉ : ସମୁଦାୟ ୭୦୦ ଟି େଶ·ାକ 
୧୦.  ପ� : ଗୀତାେର କଣ ସବୁ କୁହାଯାଇ~ ? 
 ଉ : �ାନ - ଭ�ି - କମ� େଯାଗର ପଥ !ଷୟେର !�ୃତ Mବେର ବ'ାଖ'ା କ�ଯାଇ~ 
ଏ� ସବୁ ପଥ अନୁସରଣ କ� ମନୁଷ' ପରମପଦ �ଭ କ�ପା�ବ 
୧୧.  ପ� : ଗୀତାକୁ अଜ�ୁ ନ- ବ'Iତ fଏ ଶୁଣିdେଲ? 
 ଉ : ଧୃତ���  ଏବଂ ସଂଜୟ 
୧୨. ପ� : अଜ�ୁ ନ- ପବୂ�ରୁ ଗୀତାର ପ!ତ�  �ାନ କାହାକୁ ମିJd� ? 

Mଗବତ ଗୀତାMଗବତ ଗୀତାMଗବତ ଗୀତାMଗବତ ଗୀତା    



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
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 ଉ : ସଯୂ�'େଦବ-ୁ 
୧୩.  ପ� : ଗୀତା େକଉଁ ଧମ�ଗ�� अ�ଭ�ୂ� ? 
 ଉ : ଉପ�ଷଦ 
୧୪.  ପ� : ଗୀତା େକଉଁ ମହାଗ��ର अଂଶ ? 
 ଉ : ମହାMରତର ଶାl ପବ�ର ଏକ अଂଶ 
୧୫. ପ� : ଗୀତାର अନ'ନାମ କଣ ? 
 ଉ : ଗୀେତାପ�ଷଦ 
୧୬.  ପ� : ଗୀତାର ସାରମମ� କଣ ? 
 ଉ : ପ�ଭୂ ଶ�ୀକୃ¹- ଶରଣ େନବା 
୧୭. ପ� : ଗୀତାେର fଏ େକେତାଟି େଶ·ାକ କ�dେଲ ? 
 ଉ : ଶ�ୀ କୃ¹ - ୫୭୪ 
 अଜ�ୁ ନ - ୮୫ 
 ଧୃତ���  - ୧ 
 ସଂଜୟ - ୪୦ 
୧୮. ପ� : ଗୀତା ପଠନ �ା� କଣ ହୁଏ ? 
 ଉ : ମନୁଷ' ଉ�ତ �ବନଯାପନ କ�ଥାଏ 
 
ଆମର ଯୁବପୀଢ଼ିକୁ ଗୀତା !ଷୟେର ସଚୂନା େଦବା �ମେ� ଏ� ପ�େଶ{ା`ର ଉପ�ାପନା 
କ�ଯାଇ~ 
!.ଦ� .: ଏ� ପ�େଶ{ା`ର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ପ�ସା�ତ ଏକ ସgାଦର ଓଡ଼ିଆ Mଷା�ରଣ ମାତ�  



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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ସତେର କଣ େତ
ଶି େକାଟି େଦବତା अଛl ? 

��ୁ ଧମ�େର େତ
�ଶ େକାଟି େଦFେଦବତା ନାହାl 

ଆେମ ସମେ� ଉଣା अ�େକ କ�ଥାଉ େଯ ��ୁ ଧମ�େର େତ
ଶି େକାଟି େଦF େଦବତା 
अଛl f~ ବ�ୁ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର େଶୟାର୍ ! କରl େଯ ଯH ପ�
 େଦF େଦବତା 
ଟ-ାଟିଏ େଲଖାଏଁ ! Hअl େତେବ ! ଆମର ଉନ{
 େହାଇଯାଆ�ା f� ବା�ବେର କଣ 
��ୁମାନ-ର େତ
ଶି େକାଟି େଦF େଦବତା अଛl ? 

ମେନ ରଖ� Mରତ ସ�ାଧୀନ େହବା େବଳକୁ Mରତର ଜନସଂଖ'ା େସଇ େତ
ଶି େକାଟି 
ପାଖାପାi d� ଏହାର अଥ� ଶେହ ବଷ� ପେୂବ� Mରତର ଜନସଂଖ'ାଠାରୁ अ�କ େଦF 
େଦବତା dେଲ ? ଏହା ଶୁଣିବାକୁ େଯମି
 ହାସ'ା¢ଦ �ଗୁ~ !ଶ�ାସ କ�ବାକୁ େସମି
 
�ଗୁ~ ପ�କୃତ ତଥ' f� �ଆ� 

ଆେମ େଦବMଷା ସଂ�ୃତକୁ ସଠିକ Mବେର ବୁଝିନପା� ଏ�ପ�କାରର ପ�ସଂଖ'ାନ �େଜ 
�େଜ ସୃ�ି କ�େଦଇଛୁ  

ସଂ�ୃତ Mଷାେର େକାଟି ଶ´ର ଦୁଇଟି अଥ� अ~ ପ�ଥମ ଟି େହ� େକାଟି ମାେନ ସଂଖ'ାେର 
େକାଟି ବା ଦଶ �ୟୁତକୁ େକାଟି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏକ अଥ� େହଉ~ ପ�କାର ବା fସମର ଏଠି 
��ୁମାନ-ର େଦF େଦବତା- ସଂଖ'ା େତ
ଶି େକାଟି କ�ବାର अଥ� େହଉ~, େତ
ଶି 
ପ�କାରର େଦF େଦବତା ଆେମ ସଠିକ୍ Mବେର ତ କ�ପା�ବା ନାହ[ େଯ ଏ� େତ
ଶି 
େକାଟି ସଂଖ'ା କଥା ପ�ଥେମ fଏ ଆଉ େକେତେବେଳ କ�d�, f� ସ�ବତଃ ଏହା 
ବ'�ାତK କ Mବେର ହ[ େକ� କ�dବ େବାh ଆେମ ମାନୁ f� ପ�କୃତ ତଥ' େହଉ~ ଆମ 
ଧମ�େର ମାତ�  େତ
ଶି ପ�କାରର େଦF େଦବତା ର�ବା କଥା �ାz ମାେନ କୁହl 
େସମାେନ େହେଲ ; 

୧. ପ�ଥମ ପ�କାର (୧୨) 

େତ
ଶି େକାଟି େଦବତା େତ
ଶି େକାଟି େଦବତା େତ
ଶି େକାଟି େଦବତା େତ
ଶି େକାଟି େଦବତା ????    



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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ଆHତ', ଧାତା, ମିତ, ଆୟ�ମା, ଶକ� , ବରୁଣ, अଂଶ, Mଗ, !ବାସ�ାନ, ପୁଷ, ସ!ତା, ତବା�ା 
ଏବଂ !¹ୁ 

୨.  H�Iୟ ପ�କାର (୮) 

ବାସୁ, ଧର, ଧ� ବ, େସାମ, अହ, अ�ଳ, अନଳ, ପ�ତୁ'ଷ, ପ�Mଷ 

୩. ତୃIୟ ପ�କାର (୧୧) 

ରୁଦ� , ହର, ବହୁରୂପ, ତ� ୟଂବକ୍, अପ�Dତା, ବୃଷାକାପି, ଶଂଭୂ, କପାଦ�ୀ, େରବାତ୍, ମୃଗବ'ାଧ, 
ଶବ�ା, କପାଳୀ 

୪. ଚତୁଥ� ପ�କାର (୨) 

अଶି�z ଏବଂ କୁମାର 

ସମୁଦାୟ - ୧୨ + ୮ + ୧୧ + ୨ = ୩୩ ପ�କାର ବା େକାଟି 

ବ �̀ମାନ ଆପଣ ଜାଣିପା�dେବ ଆମ ଧମ�େର େକେତ େଦFେଦବତା अଛl 



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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ବଷ�ା, ଇଦ୍ ଏବଂ ଢାକାର ର� ନ} 

ଦୁ�ଆର !�ନ{  ପ�ା�େର ବକ�ଦ୍ ର ଉ�ାହ ର�dବା େବେଳ ସବ�ା�କ ପ�ସା�ତ େହାଇdବ 
ଢାକାର ଛ! କାହ[f !!! 

ମୁସଲମାନ୍ ମାନ- ଏକ ପ�ମୁଖ ପବ� ଇଦ୍-ଇଜ୍-ଜୁହାେର ପାଳନ େହଉdବା ବJଦାନ 
(ବକ�ଦ୍ / ବକରୀ अଥ�ାତ େଛJ fgା अନ' ପଶୁ-ୁ ହତ'ା କ�ବା) ପବ� େଯ ଏକ ସମୁଦାୟ 
ସହରକୁ ର�ର ନ}େର ପ�ଣତ କ�େଦବ ଏହା େକ� େକେବ ସ�ପ{େର ସୁ�ା ��ା 
କ�ନdେବ ଏମି
 ଏକ अMବzୟ ଘଟଣା ଘଟିଗ�, ଚJତ ସ�ାହେର अନୁBିତ ବକ�ଦ୍ 
ପେର ପେର 

ମୁସଲ୍ ମାନ ବହୁଳ ବା��େଦଶେର ବକ�ଦ୍ अତ'� ଉ�ାହର ସ�ତ ପାଳନ କ�ଯାଏ ଏବଂ 
ଏ� ସମୟେର अଗଣିତ ପଶୁ-ୁ ବJHଆ ଯାଇଥାଏ !ଗତ ବଷ� ଏହାକୁ ଆi ଆଗେର ରi 
ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ ସହରେର अନୁ'ନ ଏକ ହଜାର �ାନ �ିର କ�ଯାଇd�, େଯଉଁଠି 
େ�କମାେନ ଏକ
�ତ େହାଇ ଏ� ପବ�କୁ ପାଳନ କ�ପା�େବ, f� अ�କାଂଶ େ�କ �ଜ 
ଘର ସ� ଖେର ହ[ ବJ େଦବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କ�dେଲ ଦୁଭ�ାଗ'ର !ଷୟ ମ�ଳବାର 
ପ�ାତଃ କାଳରୁ अନବରତ Mବେର େହଉdବା ବଷ�ା େହତୁ ସହରେର ବଷ�ାଜଳ ��ାସନ 
କ�ବା अସ�ବ େହଉdବା େବେଳ, ବକ�ଦ୍ େର କଟାଯାଉdବା ପଶୁମାନ- ର� ଏ� ବଷ�ା 
ଜଳେର ମିଶିବା ସହ ସମଗ� ସହରେର ଏକ अତ'� !ଭ� ଦୃଶ' ସୃ�ି କ�d� 
अ!ଶ�ସzୟ Mବେର ଢାକା ସହରର �ଜ��ାେର ର�ର ନ} ବ�ବାକୁ �ଗିd� ଏହାକୁ 
େଦiବା େ�କମାେନ ଏହାକୁ �ନ{  �ନ{ ୍ Mବେର ଗଣମାoମ ଓ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ£ଂ େର 
अନ'ମାନ-ୁ େଦଖାଇବାକୁ ଉ�ୁକ ଜଣାପଡୁdେଲ ଜେନୖକ ବ'�ି ଏହାକୁ ଆଧୁ�କ ଯୁଗର 
କJ� (ଦୟାନ} ର�େର ପyା!ତ େହାଇdବା କଥା ଇ
ହାସ କେହ) େବାh ମo ଆଖ'ା 
େଦଇdେଲ  

ସହରର ନାଳ ଗୁଡ଼ିକେର अ�କରୁ अ�କ ପାଣି ଜମା େହବାପେର ଏହା ��ାେର ବ�ବାକୁ 

ଇଦ୍ ଓ ଢାକାର ର�ନ}ଇଦ୍ ଓ ଢାକାର ର�ନ}ଇଦ୍ ଓ ଢାକାର ର�ନ}ଇଦ୍ ଓ ଢାକାର ର�ନ}    



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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�ଗିd� ଏdପାଇଁ ଜନ ସାଧାରଣ ପ�ଶାସନକୁ ଦାୟୀ କ�dେଲ ଏବଂ अେନେକ ମତ 
େଦଇdେଲ େଯ ବକ�ଦ୍ ପବୂ�ରୁ ଯH ଜଳ��ାସନ ବ'ବ�ା ସୁଦୃଢ଼ େହାଇଥା�ା ତା େହେଲ 
ଏମି
କା ଦୃଶ' େଦiବାକୁ ମିJନଥା�ା अପର ପ�େର ପ�ଶାସନ ଏdପାଇଁ ସାଧାରଣ 
ଜନତା-ୁ େଦାଷ େଦବାର େଦଖାଯାଇd� ପ�ଶାସ�କ अ�କାର େଜାର େଦଇ କ�dେଲ 
େଯ ବକ�ଦ୍ ସମୟେର େକବଳ ପ�ଶାସନ �ା� �ହ{ଟ େହାଇdବା �ାନେର ହ[ ବJ େଦବାକୁ 
କୁହାଯାଇdବା ସେ �̀  େ�କମାେନ �ଜ ଘର ସ� ଖେର ବJ େଦବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କ�dେଲ, 
ଯାହା ଫଳେର ଏମି
 अବ�ା େଦଖା େଦଇ~ 

େସ ଯା’େହଉ ଏେତ ସଂଖ'ାେର ପଶୁ-ୁ ବJ େଦବାର ପ�ଥା !େ�ଧେର ସବୁେବେଳ 
ଆେ�ାଳନାତK କ ପଦେ�ପ େନଉdବା େ�କମାେନ ଏବଂ ପଶୁ- अ�କାର ପାଇଁ କାଯ�' 
କରୁdବା ସଂଗଠନ ମାେନ ଏହାକୁ େନଇ େକଉଁ ପ�କାରର ପ�
f�ୟା େଦଖାଇେବ ତାହା 
େଦiବାକୁ ର�� 

(ଓଡ଼ିଆଗୁରୁ ଡଟ୍ କମ୍ େୱବ୍ସାଇଟରୁ ଉ�ୃତ ଏ� �ୁଦ�  ଆେଲଖ' ଏବଂ ଏ�ପ� अେନକ 
ଆେଲଖ' ପଢ଼ିବା ପାଇଁ େଦଖ� ଓଡ଼ିଆଗୁରୁ ଡଟ୍ କମ) 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କା 

ଏ� ଇ-ପ
�କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନେଭgର ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ �ଜ �ା� 
hiତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�  

 

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

ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାoମେର େ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’ 

Fମାନଗର, 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 ମo ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ{  !Mଗ ଯଥା, ଗ¬, କ!ତା, 

ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ାH ଏdେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

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

େପ�ା�ାହନ Hଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ
�କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମି` ଉ&ି� େତଣୁ 

େଲଖକ, େଲiକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ �ଶି Hଆଯାଏ ନାହ[ ପା�ଶ�ମିକ 

ଆଶା କରୁdବା େଲଖକ େଲiକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ
�କାକୁ ପଠାଇ 

ପା�େବ 

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

େହାଇଥାଏ ପାଠକ eହ[େଲ ଏ� ପ
�କାର େଗାଟିଏ ପ�
hପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର 

ଡ଼ାଉନ୍ େ�ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲiକାମାେନ �ଜ କୃ
 ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� fgା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

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

�ଭ�ୁ ଲ ହ�ା�ରେର େଲi ପଠା�, fgା ଟାଇପ୍ କ� ମo ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଉdେଲ େଲଖାକୁ େଲi ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

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

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

ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ
�କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯH 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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hiତ 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 ମo ଇtର୍ େନଟ ମାoମେର ହ[ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ ଯH ଆପଣ ଇ-

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

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

ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା
 ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  Fମା ନଗର - ୨ୟ ଗJ 

  ଆgପୁଆ, ବ�ହK ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯH ଆପଣ ଇtର୍ େନଟ୍ ମାoମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ eହାl େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

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

ଟ� ାନ୍ସ୍ hେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, fgା 

େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇD 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�
Bାତା-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    
ଯH ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ�  ଟିଥାଏ, େସdପାଇଁ 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 ନgରକୁ �ଜ େମାବାଇଲେର 

�ାପିତ (Save) କର� ଏବଂ ଆମକୁ ସେ�ଶ (Message) Hअ� 

ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ� ପ୍ ର ନgର େହଉ~ : 


