
ପ୍ରଜ୍ଞାଉତ୍କଳ 
ପ୍ରଥମ ପଦପାତ  

ଶ୍ରୀ ଆଶୁତତାଷ ସାମନ୍ତ ସ ିଂହାର 
( ଆଇ ଏଫ ଏସ - ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ  ) 

 
                    ସାହ ତୟ ରଚନା ଓ ସାମାଜ କ ରୀତ ନୀତ  ,ତ ାଟ ଏ ପ ଢ ରୁ ଭବ ଷୟତର ପ ଢ କୁ 
ଅନୁ ମନ କର ଥାଏ ଭାଷା ଜର ଆତର  I ଯାହାକ  ସିଂସ୍କୃତ କୁ ବଞ୍ଚାଇବାତର ସାହାଯୟ କର ଥାଏ I ଓଡ ଆ 
ଭାଷାର ଶ� ରାଜ   ଓଡ ଶାର ମାଟ  ,ପାଣ  ଓ ପବନରୁ ଗ୍ରହଣ କର ଥିବା ଅନୁଭୂତ   ଓ ଉପତଯା  ତା -
ଜୀବଜନୁ୍ତ , ଛଲତା ଓ ପର ତବଶ ସହ ସମବନ୍ଧ ଇତୟାଦ  ଉପାଦାନକୁ ତନଇ ସୃଷ୍ଟ  I ଓଡ ଆ ସାହ ତୟର 
ସମୃଦ୍ଧ  ଏହ  ଶ� ରାଜ  (ଓଡ ଆତର)ର ବାରମବାର ବ ଭ ନ୍ନ ରୂପତର ସିଂତଯାଜନ ,ବ ତେଷଣ ଓ  ତବଷଣା 
ଉପତର ପଯ୍ୟବସ ତ I ଯାହାକୁ ଆତମ ତଲାକସାହ ତୟ କହୁ ,ତାହା ଏକ ସ୍ଥାନର ସାମୁହ  କ ସାମାଜ କ 
ଭାଷା ବର୍ଣ୍ନ୍ା,ଯଥା ,ପୁରୀର ଭାଷା ,ଭଞ୍ଜନ ରର  ତଦଶ ଆ  ଭାଷା ବା ସମବଲପରୁୀ ଭାଷା ,ଯାହା 
ଭାଷାକୁ କର ଥାଏ  ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ୀ ଓ ମାମିକ I  
 
              ଭାରତତର ତଯତତତବତେ ଏପ୍ର ଲ ୧ ,୧୯୩୬ ତର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭ ତ୍ତ କ ପ୍ରତଦଶ ଭାତବ 
ଓଡ ଶା   ରୂପ ତନଲା ,ତସତତ ତବତେ ମତନ ତହଉଥିଲା ,ଏଥର ଓଡ ଆ ଭାଷା ଆଉ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଅତୟାଚାର ତ ବା ଅବକ୍ଷୁର୍ଣ୍ ୍ତହବ ନାହିଁ I କ ନୁ୍ତ ,ତଦଖା ଲା ଉପକୁେ ଆ   ତଖାଦ୍ଧ୍ା ,କଟକ ,ପୁରୀର ଓଡ ଆ 
- ଓଡ ଆ ସାହ ତୟର ଭାଷା ଭାବତର ବଢ  ଉଠ ଲା ,ତକାରାପୁଟ , ଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚେର ତଦଶ ଆ ,ପଶ୍ଚ ମାଞ୍ଚେ 
ର ଏବିଂ ଉତ୍ତର ଓଡ ଶାର ଭାଷାର ( ଉପ ଭାଷା ତବାଲ  ତକହ  ତକହ  କହନ୍ତ  ) ପ୍ରଚେନ କମ  କମ   ଲା I 
ବ ତଶଷ କର  ଅସିଂଖୟ ଆଦ ବାସୀ ଭାଷା ,ଯହିଁତର  ଅଧିକାିଂଶ ତମୌଖିକ ଓ ସାମହୂ  କ ଭାଷା କ୍ରତମ 
ତଲାପ ପାଇ ଲା ବା କମ  କମ   ଲା I ଆଦ ବାସୀ ଭାଷା ଓ ସିଂସ୍କୃତ  ତ ାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ ଙ୍କ 'ପରଜା 
'ବା 'ମାଟ  ମଟାେ'ର ବର୍୍ଣ୍ନାତର ସୀମ ତ ଏବିଂ ବାହାର ନୃତେବ ତ୍ତଙ୍କ ତଖାରାକ ଭାତବ ରହ  ଲା I  
 
              ୧୯୬୦ ପରଠୁ ଓଡ ଶାର ଶ କ୍ଷ ତ ଯୁବ ବ ୍ର ଏକ ବଡ ଅିଂଶ ତପଟ ପାଟଣା ଏବିଂ ଉନ୍ନତ ର 
ସନ୍ଧାନତର ଓଡ ଶା ମାଟ  ଛାଡ ତଲ I ଅନୟ ପଟୁ  ଓଡ ଶାତର ଶ ଳ୍ପ ,ବୟବସାୟ ଆଦ  ପାଇଁ ଆ ମନ ତହଲା 
(ଓଡ ଶାକୁ )ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହ ନ୍ଥୀ ଭାଷା ଭାଷୀ ବୟକ୍ତ  ମାନଙ୍କର, ବ ଶ୍ଵ ଜ ତୀକରଣର ଯଦ ଓ ଏହା ଥିଲା 
ଏକ ଅବଶୟମ୍ଭାବୀ ଘଟଣା ଚକ୍ର I ଇିଂଲ ଶ ଓ ହ ନ୍ଥୀର ବହୁେ ବୟବହାର ଓଡ ଶାତର ବ ତଶଷକର  ଶ କ୍ଷ ତ 
ଓଡ ଆଙ୍କର ଓଡ ଆ ଭାଷାର ତଦୈନନ୍ଥ ନ ବୟବହାର ,ବ ତେଷଣ ଆଦ  ଏବିଂ ସତବା୍ପର  ଆଗ୍ରହ କମ  କମ  
ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷୟ କରା ଲା I ଯାହାର ଫେ ସ୍ଵରୂପ କାବ ୟକ ଶ� ମାଧୁଯ୍ୟ ,ସ୍ଥାନୀୟ ତଲାତକାକ୍ତ  ,ଢ  
ଢମାେ  ,କ ମବଦନ୍ତୀ ଆଦ  ତରକାରୀତର ଲୁଣ ତଯଭେ  ସ୍ଵାଦ ବତାଏ,ତସଭେ  ଭାଷା ବୟବହାରତର କାମ 
କରୁଥିତଲ ତାହା ସବୁ କମ  କମ  ଆସ ଲା I ଶ କ୍ଷ ତ ଉଚ୍ଚ ବ ୍ ଘତର ଓଡ ଆ କ୍ରତମ ଏକ ନ ଛକ  କାମଚୋ 
ଶ�ାବେ ର ସମାହାର ଭାତବ ରହ  ଲା I ଉଦ୍ଭଟ ହ ନ୍ଥୀ ଓ ଇିଂଲ ଶ ଶ� ରାଜ   ଯଥା ,ମାତହାଲ ,ଖଲୁାସା 
,ଜବରଦସ୍ତ  ,ଆଣ୍ଡ ,ଓତକ ଇତୟାଦ  ଟ ଭ  ଚାତନଲ ଓ ଖବର କା ଜତର ଧତସଇ ପଶ ତଲ ,           
ଓଡ ଶା ସହର ଭୁବତନଶ୍ଵର ,କଟକ ,ବ୍ରହ୍ମପୁର,ରାଉରତକଲା ,ସମବଲପରୁ ଇତୟାଦ ତର I କ ନୁ୍ତ ,ସୁଖର 
ବ ଷୟ ,ଜାଣତତର ବା ଅଜାଣତତର,ତଯଉଁ ମାତନ ଓଡ ଶା ବାହାରର ବାସ ନ୍ଥା ତହାଇ ତଲ ,     
ତଯପର କ  ଦ ଲ୍ଲୀ ,ତଚନ୍ନାଇ ,ହାଇଦ୍ରାବାଦ , ମୁମବାଇ ,ତକାଲକାତା ,ବାଙ୍ଗାତଲାର  ,ସୁରଟ ଇତୟାଦ ର 
ଓଡ ଆ ,ତସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟତର ବଞ୍ଚ  ରହ ଲା  ଓଡ ଶା ପରୁ ପଲ୍ଲୀର ବ ଭ ନ୍ନ କଥିତ ଭାଷା ,ତଲାତକାକ୍ତ  
ଇତୟାଦ  I ସତତ ତଯମ ତ  ତାଙ୍କ  ଁା ଛାଡ ବା ସମୟର ଓଡ ଆ ଭାଷା ତାଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଜା ାକୁ ଚାଲ  ଲା 
ଓ ସମୟ ତରାତତର ଅଟକ  ରହ ଲା ବ ସ୍ଥାପ ତ ଓଡ ଆ ଘତର ବା ଦେତର  ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଭାବତର  I 

ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା 
ତଭାକ୍ତାର ଯଜ୍ଞ ତପସା ସବ୍ତଲାକ 
ମତହଶ୍ଵର , ପରମାତେତ  ଚାତପୟାକ୍ତ 
ତଦତହସ୍ମ ନ୍ ପୁରୁଷଃ ପରଃ !!( ୀତା) !!  
 
ଭ ବାନ କହୁଛନ୍ତ  -ତଯଉଁ ସମଗ୍ର ତଲାକର 
ମତହଶ୍ଵର ଯ ଏ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପ ଫେର 
ତଭାକ୍ତା ତସ ହିଁ ପରମାୋ ତବାଲ  ବ ଦ ତ । ତସ 
ସମସ୍ତ ତଦହଧାରୀଙ୍କର ଆୋ ରୂପତର ସ୍ଥ ତ 
ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତଦହରୁ ପର ବା ଉଦ୍ଧ୍ତର । ଏହ  
ଜ୍ଞାନ ତକବେ ମନୁଷୟ ଶରୀରତର ହିଁ ଉପଲବ୍ଦ  
ତହାଇଥାଏ ପଶୁ ଦବାରା ନୁତହ ଁ । ମନୁଷୟ ଜନମ 
ପାଇ ଯଦ  ଏ ଉପଲବ୍ଦ  ନତହଲା ତତତବ ସ ଏ 
ପଶୁ ତୁଲୟ । ଓଁ ନତମା ନାରାୟଣାୟ ।। 
 
 
ସ ଜାୟତସ ମଧ୍ୟମାନଃ | ଋକତବଦର ଏହ  
ମ� କହୁଛ ..... ତସହ  ପରତମଶ୍ଵର ପରମାୋ 
ଧ୍ୟାନ ରୁପକ ମଥନୀତର ମ�ନ କତଲ ପ୍ରକଟ 
ହୁଅନ୍ତ  I ସଚ୍ଚ ଦାନନ୍ଥ ପରତମଶ୍ଵର ଜଡ 
ତଚତନାଦ  ସବୁ ବସୁ୍ତତର ପଣୁ ୍ ଭାବତର 
ରହ ଛନ୍ତ  I ଖିରଭ ତତର ଘ ଅ ଅନୁସୃତ 
ତହାଇରହ ଛ  ଓ ତାକୁ ବାହାର କର ବାକୁ 
ତହତଲ ଖିରକୁ ଦହ ବସାଇ ମଥିତଲ ଲହୁଣୀ 
ବାହାର ବ ଓ ତସହ  ଲହୁଣୀକୁ  ରମକତଲ 
ଘ ଅ ବାହାର ବ I ଖିରତର ଘ ଅଥିତଲ ମଧ୍ୟ 
ଏହା ତଯପର  ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନା , 
ତସହ ପର  ପରମାୋ ଆମର ଆୋ ତହାଇ 
ବସ ଥିତଲ ମଧ୍ୟ ତସ ଆମର ଅନୁଭବତର 
ଆସୁନାହାନ୍ତ  I ତତଣୁ ତବଦ ମନୁଷୟକୁ ଧ୍ୟାନର 
ଆଶ୍ରୟ ତନବାକୁ ନ ତଦ୍ଶ ତଦଉଛନ୍ତ   ୀତାତର 
ଭ ବାନ ମଧଯ କହୁଛନ୍ତ  ' ତସ୍ମାତ ଧଯାନିଂ 
ସମାଚତରତ୍ ' II 
 

- ଲ ଙ୍ଗରାଜ ତହାତା 
 
 

1



 
ଓଡ ଶା ବାହାରର ଓଡ ଆ , ତସମାଙ୍କର ଆଞ୍ଚେ କ ଭାଷାର ବହୁେ ବୟବହାର ,ବ ତେଷଣ  ଇତୟାଦ ତର 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନ ମଗ୍ନ ରହ ପାର ତଲ ନାହିଁ   I ବ ତଶଷ କର  ବସବାସ କର  ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ସାହ ତୟ ଓ 
ସିଂସ୍କୃତ  ଓ କଥିତ ଭାଷା ତାଙ୍କ ତଦୈନନ୍ଥ ନ ଜୀବନତର  ତଯା ାତଯା  ପାଇଁ ଏକ ବ ଶ ଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ତହାଇ ଲା 
ଓ ଓଡ ଆ ଭାଷାର ବୟବହାରକୁ ସିଂକୁଚ ତ କର ତଦଲା I ସ୍କଲୁ ,କତଲଜ,ଅଫ ସ ,ତଦାକାନତର ଇିଂଲ ଶ ଓ 
ହ ନ୍ଥୀର ବହୁେ ବୟବହାର ତଯା ଁ ୁଅତନକ ଶ କ୍ଷ ତ ଓଡ ଆ ଓଡ ଆ ଭାଷାତର ନ ଜର ଅଭ ବୟକ୍ତ   ବୟକ୍ତ 
କର ବାତର ଅସମଥ୍ ତହତଲ I ପ ଲାମାତନ ଓଡ ଆ ଭାଷାର ବୟବହାର ,ମା' ବାପାଙ୍କ ସହ ନ ହାତ  
ଦରକାରୀ ଭାବ ବ ନ ମୟତର ସୀମ ତ ରଖିତଲ I ଆ ରୁ ଅନ୍ତତଃ ହାତ ତଲଖା ଚ ଠ  ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ 
ତଯା ଁୁ ପତ୍ର ପତ୍ର କା ପଢାପଢ  ତଯା ଁୁ ଓଡ ଆ ଭାଷାର ବୟବହାର ବଞ୍ଚ  ରହ ଥିଲା ,କ ନୁ୍ତ ବତ୍ତମ୍ାନର 
କମୁ୍ପ୍ୟଟର ଏବିଂ ତମାବାଇଲ ତଫାନର ବୟବହାର ,ତଫସବୁକ ,ଇତମଲ ର ଆକ୍ରମଣ ହୁତୁ ହୁତୁ ତହାଇ 
ବଢ ଚାଲ ବା ଫେତର ବାହାର ଥିବା ଓଡ ଆ ବ  ଭାଷାର ବୟବହାରକୁ  ସିଂକୁଚ ତ କର ତଦଲାଣ  I  
 
              ପାରମ୍ପ୍ର କ ଜ୍ଞାନ (traditional  knowledge ) ଖାଦୟ ପଦାଥ୍ ,ତରାତଷଇ ,କୃଷ  , 
ତୁଟୁକା ଓଷଦ ,ପୂଜା ପାବ୍ଣ ,ବ ବାହ ବ୍ରତ ଆଦ ତର ବହୁେ ଭାତବ ତଦଖିବାକୁ ମ ତେ I  ଭାଷା ବୟବହାର 
ନ ତହବା ତଯା ଁୁ ଅତନକ ଆଦ ବାସୀ ଭାଷା ,ଯାହାକ  ମୁଖୟତଃ ତମୌଖିକ ଭାଷା ଭାବତର ବୟବହୃତ 
ତହାଇଥାନ୍ତ  ,  ତସ  ୁଡ କ  ମର  ତଲଣ  ଓ ତା ସହ ତଲାପ ପାଇଲାଣ  ତସମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚେ ସମବନ୍ଧୀୟ 
ପାରମ୍ପ୍ର କ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର I ଭାଷା ବ ବ ଧତା ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନତା ସମୟତର ତଯତ କ   ଥିଲା ,କ୍ରମଶଃ 
କମ  ଲାଣ  I ଭାଷା ଭ ତ୍ତ କ ପ୍ରତଦଶ  ଠନ  ସତଙ୍ଗ ସତଙ୍ଗ ମୁଖୟ ଭାଷା ,ନ କଟସ୍ଥ ଉପଭାଷା ସବୁକୁ 
ପଛତର ପକାଇ ,ଆତ ଇ ଚାଲ ତଲ ,ଯଥା - ଆଲାହାବାଦୀ ହ ନ୍ଥୀ ରାଜଭାଷା ତହାଇ ଲା ;                 
ତମୈଥିେ  ,ତଭାଜପରୁୀ ଆଦ  ପତଛଇ  ତଲ I  
 
                   ଓଡ ଆ ଅସ୍ମ ତା (Identity ) ଓଡ ଆ ଭାଷାକୁ ତନଇ ,ଓଡ ଶା ଭୂମ ର ପର ଚୟ ଓଡ ଆ 
ଜାତ  ଓ ଓଡ ଆ ଭାଷାକୁ ତନଇ I ଯଦ  ଓଡ ଆ ଭାଷା କତ ପୟ ତଲଖକ ଓ  ତବଷଙ୍କ ମଧ୍ୟତର ବ  ପତ୍ର 
ପତ୍ର କା ମଧ୍ୟତର ସୀମ ତ ରହ ଯାଏ ଏବିଂ ସାଧାରଣ ଓଡ ଆ ମଣ ଷ ଓଡ ଆ ଭାଷା ବୟବହାର ସିଂକୁଚ ତ 
କତର,ତତତବ ଏ ଜାତ  ଅଳ୍ପ ଦ ନତର ତଲାପ ତହବାକୁ ବସ ବ I  ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠତର ବତ୍ତମ୍ାନ ତଯଉ ଁ           
ଛ ସାତଟ  ଭାଷାର ସୁଦୀଘ୍ ଐତ ହାସ କ  ଲ ଖିତ ପଦଚ ହ୍ନ ରହ ଛ   ,ତା'ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ ଆ ଅନୟତମ I   ଆମର 
ପୂବ୍ଜମାତନ  ତଦଇଯାଇଥିବା ଏଇ ଅନବଦୟ ଦାନକୁ ସମ୍ଭାେ  ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାତର ପ୍ରତତୟକ ଓଡ ଆର 
ଦାୟ ତ୍ୱ ରହ ଛ  I ଏହା ତଯ ତକବେ ଓଡ ଶା ସରକାର ଓ ତାଙ୍କ ଆଇନ କତ ପୟ ବ ଶ୍ଵବ ଦୟାେୟ ବା 
 ତବଷକ /ତଲଖକ କର ତବ ତାହା ନୁତହଁ I ସାଧାରଣ ତଲାକ (ଶ କ୍ଷ ତ /ଅଶ କ୍ଷ ତ )ଯଦ  ପର ସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ 
ଓଡ ଆ ଭାଷାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୟବହାର କରନ୍ତ  ,ତତତବ ଏ ଭାଷା ବଞ୍ଚ  ରହ ବ ଏବିଂ  ତତ  ସହ 
ଓଡ ଶାର  ାଁ  ହେର ପାରମ୍ପ୍ର କ ଜ୍ଞାନ ତକୌଶେ I    
 
                 ତଯ ତକୌଣସ  ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧ  ସ୍ଥାନୀୟ ମାଟ ,ପାଣ , ପବନ , ଛପତ୍ର ,ଜୀବଜନୁ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ 
ସମଦୁାୟର ସିଂସ୍କୃତ  ଦ୍ୱାରା ତଶାଭା ବଦ୍ଧତି ତହାଇଥାଏ I ତଚନ୍ନାଇତର ଓଡ ଆ ଭାଷା ,ତାମ ଲ ଭେ  ସମୃଦ୍ଧ 
ଭାଷା ଓ ସିଂସ୍କୃତ ର ସମାହାରତର ନ ଶ୍ଚୟ ସମୃଦ୍ଧ ତହାଇପାର ବ I କୂପ ମଣୁ୍ଡକତ୍ୱ ଭୁଲ  ବ ଶ୍ଵଜ ତୀକରଣ  
ତର ଓଡ ଆ ତା' ଓଡ ଆ ଭାଷାର ତକାଣାକ୍  ଢ ପାର ବ I  
 
                 ସାମ୍ପ୍ରତ କ ସମାଜତର ,ଓଡ ଶା ବାହାତର ରହୁଥିବା ଓଡ ଆ ଭାଷାତର ତଲଖାତଲଖି  
କରୁଥିବା ପ୍ରତ ଭା ସବୁକୁ ତଲାକ ତଲାଚନକୁ ଅଣାଇବାତର ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭ ଯାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ     
ପଦପାତରୁ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର I   ପ୍ର ୟ ପାଠକ ସମହୂର   ଆଗ୍ରହ ଏହ  ପ୍ରତଚଷ୍ଟାତର ପାତଥୟ ତହଵ I    
 
 
 
 
ମୁଖୟ ସମ୍ପ୍ାଦକ  
ପ୍ରଜ୍ଞା ଉତ୍କେ  
ତଚନ୍ନାଇ,ତାମ ଲନାଡୁ (ଭାରତ)  
 
 

 
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା   
( ଧାରାବାହ କ ) 
 
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ,ଅଜୁ୍ନ ବ ଷାଦତଯା : 
ତୋକ - ୩୧ :- 
ନ ମ ତ୍ତାନ  ଚ ପଶୟାମ   
ବ ପର ତାନ  ତକଶବ , 
ନ ଚ ତଶ୍ରତୟା{ନୁପଶୟାମ  
ହତବା ସବଜନମାହତବ । 
 
ଅଥ୍ :- 
ହେ ହେଶବ ! ମ ୁଁ ବପିରତି ଲକ୍ଷଣ ସବୁଁ 
ହେଖୁଁଅଛ ି।େନି୍ତୁଁ  ଯୁଁଦ୍ଧହର  
ଆତ୍ମୀୟସବଜନମାନଙ୍କୁଁ  ବନିାଶ େହଲ 
େ ିଫଳ ହେବ ତାୋ ହେଖୁଁ ନାେିଁ । 
 
ବୟାଖୟା :- 
ବାୋର ହଲାେ ଜହଣ ମରଗିହଲ 
େମିବା ମରଯିିବାର ଖବର ଶୁଁଣହିଲ 
ମନହର ହସହତଟା ପ୍ରତକି୍ରୟିା ସୃଷ୍ଟ ି
େୁଁଏ ନାେିଁ ।  
େଥାହର ଅଛ ି–  
"ପରପୁଁଅ ମଲା ନା ହରାଗ ବାୋହର 
ବାୋହର ଗଲା "  
େନି୍ତୁଁ  ଯେ ିନଜିର ପରଚିତି େଏି ଜହଣ ହଲାେ 
ମରଯିାଏ ତା'ପାଇ  
ମନହର ଗଭୀର େୁଁୁଃଖ େୁଁଏ । 
ପୁଁଣି ଯେ ିଆତ୍ମୀୟ ଜହଣ ମର ି
ଯିବାର ଶୁଁଣାଯାଏ ହତହେ ଆଖିରୁଁ  
ମନେୁଁ ମନ ଲୁଁ େ ଝରପିହେ । 
ଏେ ିସତୟେୁଁ ଅନୁଁଭବ େର ି
ଅଜଜୁଁନ ଶ୍ରୀେୃଷ୍ଣଙ୍କୁଁ  େେୁଁଛନ୍ତ ି- 
ଏ ଯୁଁଦ୍ଧହର ନଶି୍ଚୟ ଅନୟମାନଙ୍କ 
ସେତି ନଜି ହଲାେ ବ ିମରହିବ । 
ହତଣୁଁ ଏେ ିୋରୁଁ ଣ େୁଁୁଃଖେୁଁ ମ ୁଁ 
ସେ ିପାରବି େ ିନାେିଁ ମ ୁଁ ଜାଣ ି
ପାରୁଁ ନାେ ିଁ । 
 
 
 
ତସୌରଭ ତକୈୋଶଚନ୍ଦ୍ର ତବତହରା 
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କେକେ କେେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ଼୍ିିତାର  ପୁନଃଜାଗରଣ ! 
ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତବିେଦନ 
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ùKùa ùja IWÿò@û @iàòZûe _ê̂ üRûMeY!
(iì~ð¥cYò cògâu _âZòùa\^)

aòaò] _âûKéZòK iµ\ùe icé¡ IWÿògû iaê [ûA cû^iòK
jú^c^¥Zûe gòKûe ùjûA _âZò\ò̂  ùLûRêQò ijûdZûö IWÿògûùe
ejòQò 9 _âKûe Kéhòbò©òK _ûYò_ûMö 60eê @]ôK _âKûe
@^^¥ R^RûZò icê\ûdö IWÿò@û Lû\¥-aÈe ÊZª _eòPd
ejòQòö IWÿò@û iÚû_Z¥ I gòÌ Kkûe ùa÷gòÁ¥ c¤ aògß \eaûeùe
aò\òZö IWÿò@û bûhû _âûPú^ bûhûö gû«ò I @jòõiûe _âûPú^
_úV @ûRò aò aògßicê\ûdKê IWÿò@û RûZòe ùa÷gòÁ¥e _âcûY
\òGö bûhû, iõÄéZò, iûjòZ¥ I HZòj¥ IWÿògûe ùag¨ icé¡ö
Kò«ê @ûRò aò IWÿò@û i«û^ aòzò̂ Üû*kùe ̂ òR @iàòZûKê ùLûRêQ«òö
KûjóKò G_eò \êŸðgûùe _úWÿòZ IWÿògû? ùKùa ùja IWÿò@û @iàòZûe
_ê̂ üRûMeY? ùKùa akòÂ ùja eûRù ÷̂ZòK Azûgqòö ùKùa IWÿò@û i«û^
^òRe jéZ ùMøeaKê ù`eûA @ûYòaû _ûAñ ic[ð ùjùa? IWÿògû \ûeò\â¥eê
cêqò _ûAa? 84Zc C}k \òai _ûk^ @aieùe Gbkò @ù^K _âgÜ @ûRò
iùPZ^ IWÿò@ûu c^ùe Cuò cûeòQòö

1936 ciòjû G_âòf¨ 1 ZûeòLùe IWÿògû GK ÊZª _âù\g bûùa
_eòPd _ûA[ôfûö ùiùZùaùk IWÿò@û bûhû, iûjòZ¥, iõÄéZòe iêelû ù^A
ù~Cñ _âgÜ CVò[ôfû, @ûRò aò ùijò _âgÜ fl fl IWÿò@ûu c^ùe @ûù¦ûkòZ
ùjCQòö @ûRò ‘C}k \òai’ _ûk^ _ûAñ _âùZ¥K IWÿò@û ^òR @iàòZûe iêelû
_ûAñ iRûM ùjCQ«òö Gjò icdùe ÊZª C}k _âù\g MV^ icde iûe¨
R^¨ jaûK¨u ùi\ò^e Uò_¨_Yú @ûRò cù^_WÿêQòö iûe¨ R^¨ jaûK¨ [ôùf
IWÿògûe _â[c aWÿfûUö Gjû _ìaðeê ùi [ôùf IWÿògûe Kcòg^eö ùi a¥ûu
G^¨Kßûeú KcòUòe @¤l bûùa ùijò icde IWÿògû ùfûKue C}U \ûeò\â¥,
búhY EY bûe I ùgûP^úd @aiÚûe PòZâ Zûu eòù_ûUðùe CùfäL Keò[ôùfö
@ûRò @ûùc C}k _âù\g MV^e 84 ahð _ì©òð _ûk^ KeòaûKê ~ûC[ôaû
ùaùk jaûK¨u ùi\ò^e eòù_ûUð @ûRò \ò^ùe c¤ ù\LôaûKê còkêQòö @ûRò aò
C}U \ûeò\â¥ùe _úWÿòZcûù^ bòUûcûUò QûWÿò flû]ôK iõL¥ûùe aûjûe eûR¥
Gaõ ù\g aûjûeKê \û\^ LUòaûKê ~ûCQ«òö @ûRò aò IWÿògû ieKûe EY
bûeùe aêWÿò ejòQ«òö bûhû @ûù¦ûk^ @ûRò c¤ PûfêejòQòö iêbûh _…^ûdKu
bkò jRûe iõL¥K bûhûù_âcú _âZò\ò^ Kkû_ZûKû @bò~û^ PkûA eLôQ«òö
aòbò^Üû*kùe [ôaû IWÿò@ûcû^u \êüL \ìe ùjûA_ûeò^ò, aeõ @_eòa©òðZ
iÚòZòùe ejòQòö IWÿògûe 82 _âZògZ ùfûK Gùa aò Lû\¥ iêelû @ûA^
@^ê~ûdú ^òRKê @«bêðq KeòQ«òö

Gjû iìPûA ù\CQò ù~ ùi\ò^e IWÿògû @[ðûZ 83 ahð Zùk ù~_eò
\êôüL \êŸðgûe akdùe [ôfû, @ûRò aò ùijò iÚòZòeê cêKêkò _ûeò^òö IWÿò@û
ùfûKu @ûLôe fêj Gùa aò ajêQòö KòG eûR¥ aûjûùe \û\^ gâcòK bûùa
fêj SeûCQò Z @ûC KòG aòzò^Üû*kùe ^òR bûhû iõÄéZòKê ùLûRò ùLûRò fêj

aêjûCQòö IWÿò@û gògê flû]ôK iõL¥ûùe \ûeò\â¥ ù~ûMêñ aò\¥ûkd
_òŠûùe _û\ [û_ò ^_ûeò ùjûùUf¨, Xûaû, AUûbûUòùe @aû
NùeûA gâcòK bûùa Rúa^ aòZûCQ«òö

ùK¦êSee aWÿaòf¨ Vûeê iê¦eMWÿe eûCeùKfû,
eûdMWÿûeê cdìeb¬ bkò ajê @*keê IWÿò@û bûhû, iûjòZ¥,
iõÄéZò @ûRò jRò jRò ~ûCQòö IWÿò@û bûhû a¥ajûeùe ̂ ò~êqòe
iêù~ûM ^ûjóö ùZYê Gjò bûhû _âZò @û\e Kcò Kcò ~ûC[ôaû
ùaùk ieKûe c¤ IWÿò@û bûhû I IWÿò@û @iàòZûe aòKûg \òMùe
ù~_eò _\ùl_ ù^aûK[û, Zûjû ù^C^ûjû«òö IWÿò@û

aògßaò\¥ûkd _âZòÂû _ûAñ ùNûhYû ùjûAQò, @^¥ aògßaò\¥ûkdùe ùPdûe¨
_âZòÂû ùjûAQòö IWÿò@û bûhû _âZòÂû^ ùLûfû~ûAQòö IWÿò@û bûhûKê ieKûeú
bûhû bûùa ùNûhYû Keû~ûAQòö Gjûiù©ß ieKûeú Azûgqòe @bûa ù~ûMê
IWÿò@û @iàòZû _âZò _âgÜaûPú ù\Lûù\AQòö

C}kùMøea c]êiì\^ \ûi Gaõ C}kcYò ùMû_a§ê \ûiu Ê_Üe
IWÿògû @ûRò aò @]êeû iÚòZòùeö aòzò^Üû*ke IWÿò@û IWÿògûùe ^òRKê ù~ûWÿò
_ûeê^ûjû«òö @ûRò aò @û§â_âù\g, c¤_âù\g, QZògMWÿ Gaõ _½òaaw bkò
_ùWÿûgú eûR¥ Kakùe IWÿògûe bìbûM cêq ùjûA_ûeò^òö PûfòQò IWÿògûe
bûhû, iûjòZ¥, iõÄéZòKê aòùfû_ Keòaû _ûAñ hWÿ~ªö IWÿògûe 80 bûMeê
@]ôK ùfûK @ûRò aò Êûaf´ú ùjûA_ûeò^ûjû«òö IWÿò@û Êûbòcû^Kê ù^A
a*ôaûe iÚòZòùe ̂ òRKê QòWÿû Keò_ûeò̂ ûjû«òö Gjò iõL¥K ùfûKue eûZò_ûjòùf
Lû\¥ Pò«ûeê ̂ òRKê cêq Keò_ûeò̂ ûjû«òö ùMûUòG _ùU bûhû, iûjòZ¥, iõÄéZò,
ùeûRMûe _â\û^ _ûAñ ijûdK ùjûA_ûeò ^[ôaûùaùk @^¥_Uùe KêUúe
gòÌ ùfû_ _ûAQò Kjòùf @Zê¥qò ùja^ûjóö KéhòùlZâ ^ò½òZ Kcð^ò~êqòe
iêù~ûM iéÁò Keò_ûeò^ûjóö @ûRò ù~ùZùaùk ahðKê [eUòG @ûùc @ûce
C}k _âù\g MV^e AZòjûiKê iàeY KeêQ«ò, ùijò icdùe IWÿò@û @iàòZû,
IWÿò@û bûhû, iûjòZ¥, iõÄéZòe iêelû ij _âùZ¥K IWÿò@û ù~_eò IWÿò@û
Êûbòcû^Kê ù^A a*ôa, ùi[ô_âZò RûMeY iéÁò Keòaûe icd @ûiòQòö aòZKð
_ûAñ ahðKe ùMûUòG \ò^ ^êùjñ, GKû]ôK \òaiùe @ûùc @ûce @iàòZûKê
aRûd eLôaû _ûAñ Gaõ @ûùc icùÉ iaê IWÿò@û ù~_eò Êûbòcû^e ijòZ
Êûaf´ú ùjûA i¹û^e ij a*ô_ûeòaû ùi[ô_ûAñ i¹òkòZ _âdûi ij aòZKðe
_eòieKê a¥û_K bûùa _âiûeòZ Keòaû @ag¥¸ûaú ùjûA_WÿòQòö _âùZ¥K
IWÿò@û cêjñùe ù~_eò gêYòaûKê còkòa- ‘aù¦ C}k R^^ú...’? _âaûiú
IWÿò@û iZùe IWÿògû _ûAñ Mað, ùMøea bûùa \Šûdcû^ö Kò«ê IWÿògû ~\ò
igq I icé¡ ùjaû ij ^òR @iàòZûe _ê^üRûMeY _ûAñ @<û bòWÿ«û,
ùZùa ^ò½d _âaûiú IWÿò@û RûZòe ùUKKê D¡ßðKê ùZûkò]eòaû _ûAñ jûZKê
jûZ còkûA _ûe«ûö ùKùa Gù^A RûMeY iéÁò ùja, Zûjûjó @ûRòe _âgÜö

କେକେ କେେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ଼୍ିିତାର  ପୁନଃଜାଗରଣ ! 
ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତବିେଦନ 
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ଆମ ଶଶିୁ ଓ ଆମମ : 
ଏକ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ 
                                                 ଡକ୍ଟର ଦଗିରାଜ  ବ୍ରହ୍ମା 
 
ଅମନକ ସମୟମେ ଅଭିମେୋଗ ଆମସ ମେ, ମେମେ ସୁନ୍ଦେ ଗପ କହମିେବ ି ପିେୋଟ ି
କଛି ିସମୟ ପୋଇଁ ଶୁମେ । ପମେ ପମେ ଅନୟମନସ୍କ େମହ । ଏପେ ିକଥୋ ଅମନକ 
ସମୟମେ ଆପେମୋମନ ମଧ୍ୟ େକ୍ଷୟ କେୁଥିମବ । ମକହ ିମକହ ିମଧ୍ୟ ପିେୋଙ୍କ ଉପମେ 
ବେିକ୍ତ ମହଉଥିମବ । ବର୍ତ୍ତମୋନ ପ୍ରଶନ ଉଠୁଛ ି, "ଏପେ ିଘମଟ କୋହିଁକ ି? 
 
ସୋଧୋେେେଃ ଗପ ଶୁେୁଥିବୋ ପିେୋ ଅମପକ୍ଷୋ ଗପ କହୁଥିବୋ ବୟକି୍ତଜେଙ୍କେ ଗପ 
କହବିୋେ ପଦ୍ଧେ ି ଓ ମଶୈଳୀ ସଂପକତମେ ଟକିଏି ଧୋେେୋ େହବିୋ ଦେକୋେ । ଅବଶୟ 
ମସଥିପୋଇଁ ମବଶୀ ପୋଠ କମିବୋ ବହ ି ପଢବିୋେ ଆବଶୟକେୋ ନୋହିଁ । ଗପଟ ି କହେିୋ 
ମବମଳ ଶଶୁିକୁ ମଝମିେ ମଝମିେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପକେି ପ୍ରଶନଟଏି ପଚୋେବିୋ ଦେକୋେ। ମେମିେ ି
" ବେୁିଆ କ'େ କହେିୋ?" , "କୋହୋ ପିଠମିେ ମୋଙ୍କଡ଼ଟ ିବସେିୋ?", କମିବୋ "ମୂଷୋ ଛୁଆଟ ି
ସଂିହକୁ କ'େ କହ ିେୋକୁ ନ ମୋେ ିଛୋଡ଼ମିଦବୋ ନମିମେ କହେିୋ?" 
ଏସବୁ ମହଉଛ ିକମଥୋପକଥନ ପ୍ରେୋଳୀ । ଏପେ ିପ୍ରେୋଳୀମେ ଅେୀେମେ ବୁଢୀମୋଆ 
ନୋେ ିନୋେୁେୀମୋନଙୁ୍କ ଗପ କହୁଥିମେ । ମସମୋନଙ୍କ ମନମେ ଗପପ୍ରେ ିଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ 
କେୁଥିମେ । 
 
ଏେତ୍ ବୟେୀେ ଅନୟ ଏକ ଆବଶୟକେୋ ମହଉଛ ିଗପ କହେିୋମବମଳ ଗପମେ ଥିବୋ 
ଚେତି୍ର ଓ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଅନୁେୋୟୀ ନଜିେ ସ୍ୱେକୁ ମଗୋଟଏି ସ୍ତେକୁ ମନଇ ଅନୟ ଏକ 
ସ୍ତେକୁ େିବୋ, ଅଥତୋେ ସ୍ୱେେ ଆବଶୟକ ପେବିର୍ତ୍ତନ (modulation of voice) 
କେବିୋ । େୋହୋମହମେ ପିେୋଟ ି ମସହସିବୁ ଚେତି୍ର ମଧ୍ୟମେ ନଜିକୁ ସହଜମେ ହମଜଇ 
ମଦଇଥୋଏ । ବଷିୟବସୁ୍ତେ ଗେଶିୀଳେୋ ଜୋେିବୋକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକୋଶ କେଥିୋଏ । 
ସବୁଠୋେୁ ବଡ ମହ�ପୂର୍ଣ୍ତ କଥୋମହେୋ ଶଶୁିଟେି ଏକୋଗ୍ରେୋ । ଏହ ି ଏକୋଗ୍ରେୋ ସହେି 
ଶଶୁିଟେି ବୟସ ଓ ଆମମ କହୁଥିବୋ ବଷିୟବସୁ୍ତ ସମ୍ପକେି । ମଗୋଟଏି େନି ି ବଷତେ 
ପିେୋଟେି ଏକୋଗ୍ରେୋ େୋହୋ, ମଗୋଟଏି ଚୋେବିଷତେ ପିେୋଟେି ଏକୋଗ୍ରେୋ େୋହୋନୁମହଁ । 
ପିେୋଟେି ଏକୋଗ୍ରେୋେ ଅବଧି େକ୍ଷୟ କେ ି ଗପେ ବଷିୟବସୁ୍ତ ସୋଧୋେେେଃ 
ମେଖୋେୋଇଥୋଏ । ଗପ କହବିୋକୁ ମଧ୍ୟ ପେୋମଶତ ଦଆିେୋଇଥୋଏ । 
ମସଥିପୋଇଁ ବୟସ ଅନୁସୋମେ ଶଶୁିମୋନଙ୍କ ଗପେ ଅବଧି ସୋଧୋେେେଃ ୫ ମିନଟିେୁ 
୧୦ ମନିଟି ମଧ୍ୟମେ େଖିବୋକୁ କୁହୋେୋଇଥୋଏ । ଗପକହୁଥିବୋ ବୟକି୍ତ ଜେକ ମସଥିପୋଇଁ 
ମବଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଦଇଥୋଆେ ି । ମସ ଗପ କହବିୋେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ମବଶୀ ବୋ କମ କେ ି
ପୋେେ ି।ଏହୋ ପିେୋଟେି େୁଚ ିଓ ଆଗ୍ରହ ମଦଖି ପେମିବଷେ ମହବୋ ବମିଧୟ । 
ଏହ ି ସବୁ ଦୃଷି୍ଟ ମକୋେକୁ ଆଖି ଆଗମେ େଖି ପିେୋଟକୁି ଗପ କୁହୋେୋଇଥୋଏ । 
ମସଥିପୋଇଁ ମକୌେସ ି ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷୋ କମିବୋ ଶଶୁିମନସ୍ତ�ମେ ଡଗି୍ରୀ ହୋସେ କେବିୋେ 
ଆବଶୟକେୋ ଅନୁଭୂେ ହୁଏନୋହିଁ ।  

ବ୍ରହ୍ମା ନବିାସ, ମହାବୀର ବହିାର, କ୍ଳାରାହାଙ୍ଗ, ଭୁବନନଶ୍ୱର -୨୪ 

ରସଗ ୋଲା 
ନଦନବନ୍ଦ୍ର ନ ୌଧରୀ 

 
'ଠ'ଟଏି ପେ ିମଗୋେ ମଗୋେ ମଦହ 
ମିଠୋ ମଦୋକୋନ ମମୋ' ଗୋଆଁ 
ଅେ ିପେଚିେି ସଭିଙ୍କ ପୋମଖ ମଁ ୁ
େସମଗୋେୋ ମମୋେ ନୋଆଁ I ୧ I 
 
ଗୁଡ଼ଆି ଭୋଇେ କୋଚଘେ ଟେୁି 
ଝଟକ ିଉମଠ ମମୋ' ମୁହ ଁ
ମଛୋଟ ଠୋେୁ ବଡ ଏମିେ ିମକ' ମମୋମେ 
ଭେ ନ ପୋଏ ମେ କୁହ ! I ୨ I 
 
ସକୋଳ ମହଉ କ ିସଞ୍ଜମବଳ ମହଉ 
କଥୋ ମମୋେ ମେମବ ପମଡ 
ଖୋଇବୋକୁ ମମୋମେ ମଖୋଜେ ିସଭିଏଁ 
ଓଠେୁ କୋ' େୋଳ ପମଡ I ୩ I 
 
ମିମଠଇ -ଜେିୋପି-ମଛନୋମପୋଡ଼ -ଗଜୋ 
ସେମବ ମମୋଅେ ସୋଙ୍ଗ 
ସୋଙ୍ଗ ମମମଳ ଥୋଇ ନମିିଷମକ ମହୁ ିଁ 
ମନ କେି ିନଏି ଆଗ  I ୪ I 
 
େୁମେ ମଦବୋପୋଇଁ  ଶେଧୋମେ ମମୋମେ 
ମଦମେ ଖୋେି ଥମେ ଛୁଇଁ 
େଚପେ ସେିୋ ମବୋହପିମଡ଼ ମଦହୁ 
ମକମେ ଖସୁ ିହୁଏ ମହୁ ିଁ ! I ୫ I 
 
ମଦଖିଚ ି,ଚୋଖିଚ ିଥମେ େିଏ ମମୋମେ 
ମସ' କୋହଁୁ  ପୋେବି ଭୁେି 
ଖୋଉଥିମେ ମମୋମେ ଖସୁମିେ ଖସୁମିେ 
ଛୋେ ିଉଠୁଥୋଏ ଫୁେି I ୬ I 
 
କଥୋ ମମୋେ ଶୁେ ିେୁମ ଓ଼ଠୁ ପିମେ 
େୋଳ ପଡବିେି ଝେ ି
' େସମଗୋେୋ 'ମଁୁ  ମେ ମେେମଟ ଜୋମେ 
ନଏି ସବୁ ମନ ହେ ିI ୭ I 
 

ଡ ି/ ୨୦୦ ,ନକ୍ାଏଲ ନଗର 
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                    ଚନି୍ତା ଓ ଚଚତନା 

ତ୍ରଲି ୋଚନ ପଣ୍ଡୋ 
(୧)  
ଧରା ଧରଣୀଚର ତରୁ ଗହଣଚର 
ଦୁବଘାସ ଚ ା ଜୀବନ 
ପଶୁଗଣଂକର ସୁଖର ଆହାର  
ଦୁୁଃଖୀଜନ ସୁଖାସନ॥ 
(୨) 
ଶଶିରି ବନୁି୍ଦଚର ଭିଜ ିଶଚିର ଶଚିର 
ବୁଣଚିାଚେ ଶୀତଳତା 
ଶରିୀ ଚ କାଏ ସବୁର ିବଦଚନ 
ଭରଚିଦଇ ସରସତା॥ 
(୩) 
ଗାଈ ତୁଚେ ଥିଚେ ଚଦବ  ଚୁେ ଥିଚେ 
 ଚନ ଚ ାର ସ  ଭାବ 
ଯା  ନ ଚଯ ିତ ିଚସ କଚର ଚସ ିତ ି
ଭାବଚିେ କଛି ିକ ିଚହବ॥ 
(୪) 
ଚଯଚତ ଯା ବତାସ ହତାସ ନରିାଶ 
ବହଛି ିବହୁଛ ିଭଚବ  
ଚକହ ିପାରବିନ ିଚ ାଠାରୁ ବଳ ି 
କଳ ିସବୁ ଅନୁଭଚବ॥ 
(୫) 
ଚ ାଅର ିଉପଚର ଆଜ ିଚଯ ସଂସାଚର 
ବୁେୁଥାଏ ଥାଳ ଧର ି
କାେି ଚଯଚବ ଚଦଚଖ ବଂଚଛି ିଚସ ସୁଚଖ 
ଚ ା ଚଦହ ଉଚଠ କଅଁଳ॥ି 
(୬) 
ବପିରୀତ ଭାଚବ ସଂିହାସନ ଚଯଚବ 
କାହାର ିଉଜୁଡ ିଯାଏ 
ଚ ା ନର  ଚଦହ ଚସ ଚୋକର େୁହ 
ନରିବଚର ପିଉଥାଏ॥ 
(୭) 
ପଚାରଚିେ ଚକହ ିଜୀବନ ଚକ ିତ ି
କହବି ିଅ ାପ ସୁଖ 
ଆପଣା  ନଚର ସଖୁ ଚାବକିାଠ ି
ନ ଚଖାଜଚିେ ସବୁ ଦୁୁଃଖ॥ 
---------------------------------------------- 
ଭୁବଲନଶ୍ଵର /  
ଲ ୋନ – ୯୪୩୯୧୯୭୫୬୦ 
 
 

ଡ଼ଃ କୁମରମଣି ସୋହୁ 
 
ପାଣିର ଚ ାଟକା ପରି ଏ ଜୀବନ  
ଆତ୍ମା ଏକ ାତ୍ର ନତିୟ  
ଚସ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କର  
ତାହା ହିଁ ଏକା ଶାଶ୍ୱତ |୧ | 
 
ଚସଥିପାଇଁ ବହୁ ପୁଣୟ  ଚଳ ଏହ ି 
ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇ  
ଅନନ୍ତ ସୁକୃତ ି ଳରୁ ସଦଗୁରୁ  
ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚଦଇ |୨ | 
 
ଅଣଚହଳା କରି ବୁଡାଅନା ଚଭଳା  
ଚବଳହୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ  
ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପଚର ନ ିଜ୍ଜତି ଚହାଇ  
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଅ |୩ | 
 
ହ୍ମାନନ୍ଦ ଏକା ପର  ସୁଖଦ  
ଅନୟ ସୁଖ ତ ନଶ୍ୱର  
କଛି ିକ୍ଷଣ ରହ ିଶୂନୟଚର  ିଳାଏ  
ଚଯସଚନ ପାଣିର ଗାର |୪ | 
 
ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ  ଁୁ ନରିାକାର ବ୍ରହ୍ମ  
ତନି ିକାଚଳ ସି୍ଥର ରହଛି ି 
ଚ ାର ପ୍ରକାଶଚର ଏ  ାୟା ଜଗତ  
ଆଭାସିତ ସିନା ଚହଉଛ ି|୫ | 
 
ଯାହା ଦଶୁିଅଛ ିସବୁଠାଚର ଚ ାର  
ସତ୍ତାକୁ ଚଯ ଚଦଖି ପାରଇ  
ଜ୍ଞାନ ଚନତ୍ର ସିନା ଚଖାେିଛ ିତାହାର  
ଚ ଲ ଚନଚତ୍ର କବିା ଦଶିଇ !|୬ | 
 
କ୍ଷୀରଚର ଚଯପରି େହୁଣୀ ରହଛି ି 
 ୁେଚର ଭରିଛ ିସୁବାସ  
ତଳିଚର ଚଯପରି ଚତେ ଥାଏ ପୂରି  
ଆଖଚୁର ରହଥିାଏ ରସ |୭ | 
 
ଚସହପିରି  ୁହିଁ ରସଘନ ଚହାଇ  
ସବୁଠିଁ ସ ାନ ଭାବଚର  
ବୟାପି ରହଅିଛ ିଜ୍ଞାନୀ ଚଚିେ ଚ ାଚତ  
ଜଳ ଓ େହରୀ ଚବଭାଚର |୮ | 
------------------------------------- 
ପୂଜୋରୀପୁଟ,ଲକୋରୋପୁଟ 
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 ଓଡଆି ସାହତି୍ୟରେ ଅଣୁ ଗଳ୍ପେ ଯାତ୍ରା : 
ର୍ୟାତ୍ଷିୀ ଗଣନା 

ମଣପିରୁର ରାଜା ଚ�ସେଣଙ୍କର ସଜୟାତଷି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପସର ଅଗାଧ ବଶି୍ୱାେ ଥିଲା । ଥସର ସେ ପସ ାଶୀ ରାଜା େହତି ଯୁଦ୍ଧ କରବିାକୁ 
ମନସ୍ଥ କସଲ । ସତଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପବୂବରୁ ସଜୟାତଷିମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ ଭବଷିୟତ ଫଳ ଜାଣବିାକୁ ଚାହିଁସଲ । ସଜୟାତଷିମାସନ ରାଜାଙ୍କ ଜାତକ 
ଗଣନା କର ିକହସିଲ, "ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଗ୍ରହ ଗଣନାରୁ ମସନହୁଏ ଆପଣ ଶତୁ ଦ୍ୱାରା ପରାଜତି ସହସବ ।" 

ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧପାଇଁ ମନ ବଳାଇସଲ ନାହଁ । 

ବସଷବ ପସର ମ�ୀ ଦସିନ ରାଜାଙୁ୍କ ସଜୟାତଷିମାନଙ୍କ କଥା ମସନ ପକାଇସଦଇ କହସିଲ, "ମହାରାଜ, ସଜୟାତଷିମାସନ କହଥିିସଲ ସଯ 
ଗତବଷବ ଆପଣଙ୍କର ଶତୁ ହାତସର ପରାଜୟ ସହବାର ସଯାଗ ଅଛ ି। କନୁି୍ତ ଆପଣ ଗତବଷବ ଯୁଦ୍ଧ ବ ିକସଲ ନାହିଁ କ ିପରାଜୟ ମଧ୍ୟ 
ସହଲାନାହିଁ ।" ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ସଜୟାତଷିମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବଶି୍ୱାେ ତୁଟଗିଲା । 

-- ରସୌ୍ନୟ "୍ହ୍ନମାମୁ" -- (୧୯୭୯) ୪୦ ବଷଷ ତ୍ଳେ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ଅତ୍ ିସତ୍ର୍ଷ 

ସଦାକାନୀ ସଦାକାନ ସ ାଲିଥାଏ । ସେତକିସିବସଳ ସଦଖିଲା ଭିକାରଟିଏି ତା' ସଦାକାନ ଆଗରୁ କଛି ିସଗାଟଏି ଜନିଷି ଉଠାଇ ସନଉଛ ି। 
ତାହା ସଗାଟାଏ ଟଙ୍କା ଭଳ ିସଦ ାଗଲା । "ଆସବ, ମଁୁ ବ  େତକବ । ସେ ଟଙ୍କା ସମା ଅଣ୍ଟାରୁ  େ ିପ ଥିିଲା । ସମାସତ ସଦଇସଦ ।" 
ସଦାକାନୀଟ ିଧମକାଇ କହଲିା । 

"ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା; ଇଏ ଆଉ କାହାର ିସହାଇଥିବ । ମଁୁ ଗରବି ସଲାକ, ସମାସତ ମିଳଗିଲା ।" ଭିକାରଟି ିକହଲିା । 

କନୁି୍ତ ସଦାକାନୀ ଛା ବିା ସଲାକ ନୁସହଁ । ସଶଷକୁ ଏଇ ନଷି୍ପତ୍ତ ିସହଲା ସଯ, ସଦାକାନୀଟ ିତାକୁ ଆଠଣିଟଏି ସଦସଲ ଭିକାର ିଟଙ୍କାଟ ି
ସଦଇସଦବ । ସେଇଆ ସହଲା । 

କଛି ିେମୟ ପସର ସଦାକାନୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଆେ ିସଦାକାନ ଆଗସର କ'ଣ ସ ାଜୁଥିବାର ସଦ ାଗଲା । ବୁଝବିା ସବଳକୁ ୋନପୁଅ ଟଙ୍କାଟଏି 
ଆଣି ସ ଳୁଥିଲା; ସକଉଁଠାସର ଗଳାଇ ପସକଇଛ ି। 

"ସହଇଟ ିସେ ଟଙ୍କା ।" ସଦାକାନୀ କହଲିା । କନୁି୍ତ ସଦଖିଲା ସବଳକୁ ଭିକାର ିଯାହା ସଦଇଗଲା, ସେ ସଗାଟକି ଜାଲ୍ ଟଙ୍କା । ସେ 
ସନଇଯାଇଛ ିଅେଲ ଟଙ୍କାଟ ି। ତହିଁ ଉପସର ଆଠଅଣା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ! 

-- ରସୌ୍ନୟ "୍ହ୍ନମାମୁ" –“୍ହ୍ନମାମୁ” ପତ୍ରରି୍ାେୁ ଉଦୃ୍ଧତ୍ ଅଣୁଗଳ୍ପ 
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ଚାରୁ୍ଣ୍ଡା ବୁଣିରେ ଉଠଇ ନାହିଁ 

ଯଦୁମଣ ିମହାପାତ୍ର 
 
ରାଜା ବନିାୟକ ଯଦୁମଣଙୁି୍କ ଜମି  ଣି୍ଡଏ ନଷି୍କରସର ସଦବାକୁ ରାଜ କସଚରରି ସବବତ୍ତବା ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ଆସଦଶ ସଦସଲ। ଦନି ପସର ଦନି 
ଅତବିାହତି ସହଲା। ଯଦୁମଣ ିଜମି ପାଇବା ଲାଳୋସର ସବବତ୍ତବାଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦଶଥର ଜଣାଇସଲ। ଏପର ିଭାବସର ବଷବଟଏି ଚାଲିଗଲା। 
ସଶଷକୁ ସେ ରାଜାଙୁ୍କ ଜସଣଇସବ ସବାଲି କହବିାରୁ ସବବତ୍ତବା ଅତ ିନକୃିଷ୍ଟ ଢ଼ପି ଜମି  ଣି୍ଡଏ ସଲଖିସଦସଲ। 
 
ଜମି ସଦଖିବାକୁ ଯାଇ ଯଦୁମଣି ହତାଶ ସହାଇ ସଫରସିଲ। ସଯଉଁ ଜମି ତାଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା, ତାହା ବହୁକାଳରୁ ପତତି ସହାଇ ପ ଥିିଲା। 
ସେଥିସର ସକା ଏି ପଚଶି ବଷବ ଧର ିସକହ ିଫେଲ କର ିନଥିସଲ। ବହୁକାଳ ପସୂବବ କନ୍ଧ ସକସତ ଘର, ତାହା ଫେଲ ଲାଗି ତଆିର ିକର ି
ଫେଲ ନ ସହବାରୁ ଛା  ିପଳାଇଥିସଲ। 
 
ଯଦୁମଣି ସଗାଟାଏ କଏି ? ତାକୁ ପଣୁି ଜମି ନଷି୍କର ଜାଗିରସର ଦଆିଯିବ, ଏହା ସବବତ୍ତବା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକା କୁହନ୍ତ,ି ରାଜକମବଚାରୀ ସକହ ି
ଜସଣ ସହସଲ େହପିାରସିଲ ନାହିଁ। ସତଣୁ ‘ୋପ ନ ମରୁ ବା  ିନ ଭାଙୁ୍ଗ’ ରୀତସିର ତାଙୁ୍କ ଜମି  ଣି୍ଡକର ସଲ ା ଦଆିଗଲା। 
 
ଦାରଦି୍ର୍ୟ ନପିୀ ତି ଯଦୁମଣି ସେ ଜମି ବା ସନଇ କ’ଣ କରସିବ ? ସତଣୁ ସେ ଏକାନ୍ତ ଅେନୁ୍ତଷ୍ଟ ସହାଇ ରାଜାଙୁ୍କ ସଲଖି ସଗାଟଏି 
କବତିାସର ଜସଣଇସଲ : 
ରଦଉ ଆଜ୍ଞା ରହରେ ହେରଷ 
ର୍େଣ ତ୍ା’ ର୍ରେ ବେରଷ 
ବାଛ ିବାଛ ିର୍େି ରଦରେ ପଡ଼ଆି 
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାରେ ନଡ଼ଆି 
ଏମନ୍ତ ରସ ଭୂଇ ଁ
ଚାରୁ୍ଣ୍ଡା ବୁଣିରେ ଉଠଇ ନାହିଁ । 
ରାଜା ଏ କବତିା ପାଠକର ିସରାଧସର ଅଜ୍ଞାନ ସହାଇ ସବବତ୍ତବାଙୁ୍କ ଡକାଇ ତରିସ୍କାର କରବିାରୁ, ତୁରନ୍ତ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ବାହଲମ ା ଭୂେମ୍ପତ୍ତ ି
 ଣି୍ଡଏ ଉକ୍ତ ଡପି ଜମି ବଦଳସର ତାଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। ସବବତ୍ତବା ଏହା ଫଳସର ଦୀଘବ ତନି ିମାେ ଧର ିଛାମଁୁ ମନା ସହାଇ ରହସିଲ। 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ମାଡ଼ ଓ ୍ାତ୍ ି
 
ସଗାଟଏି ବଜାରସର ଜସଣ େୁନା ସବପାର ିସଦାକାନ ପା କୁ ଲାଗି ଜସଣ ଲୁହା-କାରଗିର ସଦାକାନ ଥାଏ । ଦସିନ େନୁାର ି 
 ଣି୍ଡଏ େୁନା ଉପସର ହାତୁ  ିପିଟୁଥିବା େମୟସର ଟକିଏି େୁନା ଛଟିକି ିଯାଇ ପା  ସଦାକାନର  ଣି୍ଡଏ ଲୁହା ନକିଟସର ପ ଲିା ।  
"କସିହା ଭାଇ ! ତୁମ ଘର ଛା  ିକ'ଣ ଏଠ ି?" ଲୁହା ଣ୍ଡକ ପଚାରଲିା । 
 
"ଆସର ଭାଇ ସମାସତ ଯିଏ ହାତୁ ସିର ପିଟୁଛ;ି ସେ ସଗାଟଏି ତଳ ଜାତରି ସଟାକା । ସେଥିପାଇଁ ସମାର ଏସତ ଦୁୁଃ  ।" େୁନା କହଲିା । 
 
"ହାୟ ! ସମା ଦୁୁଃ ର କାରଣ, ସମାସତ ଯିଏ ପିଟୁଛ ିସେ ସମା ନଜି ଜାତରି । ଉ� ଜାତରି ସଲାକ ସହାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତ ିନମିବମ କାହିଁକ ି
ଭାବ ିମଁୁ ମାନେକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଭାଗୁଛ ି।" ଲୁହା କହଲିା । 
 
ଏସବ ଉଭସୟ ବୁଝସିଲ ସଯ ପିଟା  ାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଯସଥଷ୍ଟ କଷ୍ଟକର । ତହିଁ ଉପସର ପଣୁି ପିଟବିା ସଲାକର ଜାତକୁି ସନଇ ସବଶ ି
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରବିାର କଛି ିମାସନ ହୁଏନା  
 
                                                                                   -- ରସୌ୍ନୟ "୍ହ୍ନମାମୁ" –“୍ହ୍ନମାମୁ” ପତ୍ରରି୍ାେୁ ଉଦୃ୍ଧତ୍ ଅଣୁଗଳ୍ପ 
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ଅନୁେକି୍ତ 
 

େକ୍ଷ୍ମୀନାୋୟଣ ମହାନ୍ତ ି
 
ସବୈଶା ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସରୌଦ୍ର୍। ବାବାଙ୍କ ଅେୁସ୍ଥତାସର ବବି୍ରତ ସହାଇ ସମା �ୀ ଓ ପିଲାମାସନ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତ।ି 
ମଁୁ ଏଠ ିଏକା । ସହାସଟଲ୍ ସର  ାଉଥାଏଁ। 
ମନ ଭଲ ନଥାଏ। ନତି ିଡାକକୁ ଅନାଇ ବେଥିାଏଁ। 
ହଠାତ୍  ଦସିନ ତାର ପାଇଲି – ବାବା ଆଉ ନାହାଁନ୍ତ।ି 
ଚାକର ସହାସଟଲ୍ ରୁ ଭାତ ଧର ିପହଞ୍ଚଲିା। 
କହସିଦଲି “ ସଫାପା  ିସଦ।” 
କ୍ଷୁତ୍ ପ୍ରପୀ ତି ଜରାବୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କୁକୁରଟ ିମହା ଆନନ୍ଦସର ସେତକ ଉଦରସ୍ଥ କରସିଦଲା। 
 
ସେହ ିଦନିଠାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଟ ିସମା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାସର ସଶାଇ ରହଥିାଏ। ମଁ ୁଥାଏ ବା ନ ଥାଏଁ। 
x x x x x x x x 
 
ବାବାଙ୍କ ଅସନ୍ତଷ୍ଟ-ି ରିୟା େମାପନ କର ିକମବସକ୍ଷତ୍ରକୁ ପନୁରାଗମନ କଲି। 
ଅନ୍ଧାର ଦୁତ ଗତସିର ମା  ିଆେୁଥାଏ। 
ଦୁଆର ମୁହସଁର କୁକୁରଟ ି‘ସଭା’ ‘ସଭା’ ର  ିକଲା। 
ମସତ ଚହି୍ନପିାର ିସେଟା ତୁନ ିସହଲା। 
x x x x x x x x 
 
ଭାଇଟ ିସମାର ଏସତ ଦସିନ େବ ସଡପୁଟ ିଚାକରି ିପାଇଛ।ି 
ସମାର ଅଜସ୍ର ଅଥବ ବୟୟ ୋଥବକ ସହାଇଛ।ି 
 
x x x x x x x x 
 
ରବବିାର। 
 
ଗସ୍ତସର ଯିବାଲାଗି ତରତର ସହଉଛ।ି 
 ାଇ ବେଛି।ି ଚାକର  ସଣ୍ଡ ଚଠି ିବସଢ଼ଇ ସଦଲା। 
ସଭାଜନ ସଶଷ ନକର ିକୁତୁହଳ ପରବଶ ସହାଇ ଚଠିଟି ିତୁରନ୍ତ ସ ାଲି ପକାଇଲି। 
 
ଗୃହଣିୀ ସଲଖିଛନ୍ତ-ି“ ପ୍ରବୃଦ୍ଧକୁ ଏସତ ଟଙ୍କା  �ବ କର ିପଢ଼ାଇଥିବାର ଭାବ ପାଅ। ଦ ିଦନି ସହଲା ଆେ ିେମ୍ପତ୍ତ ିବା  ିଭାଗବଣ୍ଟା 
କରସିଦବା ଲାଗି ସମା ୋଙ୍ଗସର ଜଗିର ଧର ିବେଛି।ି ମସତ ସଶାଇ ବସେଇ ଦଉ ନାହିଁ। ତୁସମ ଛୁଟ ିସନଇ ଶୀଘ୍ର ଆେବି।” 
 
ଅଲକ୍ଷୟସର ସମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ସଟାପା ଲୁହ ଗ  ିପ ଲିା। 
ଆଉ  ାଇ ସହଲା ନାହିଁ। ହାତ ସଧାଇ ପକାଇଲି। 
କୁକୁରଟ ିଦୁଆର ମୁହସଁର ସଶାଇ ରହ ିଲାଙୁ୍ଗ  ହଲାଉଥାଏ। 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
୧୯୪୪ ମେହିାସର ସେସତସବଳର ଚ��ତ ୋହତିୟ ପତ୍ରକିା ‘େହକାର’ସର ଏହ ି ଗପଟ ିପ୍ରକାଶତି    I 
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ଦଉଡ଼ 
 
ରଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ ି
 
େମଦୁ୍ର୍ର ବାଲିପନ୍ତା ଉପସର ସେ ସଗାଟାଏ ଲମବ ଲଟା, ତା ସଚର ପାଇଁ ମାଟ ିନାହିଁ,  ାଲି ଘଙୁ୍ଗା ବାଲି, ମିଠା ପାଣି ନାହ ିଁ। େମୁଦ୍ର୍ର 
ଉଛୁଳା ଲୁଣିପାଣ,ି ତଥାପି ସେ ବ ିସଗାଟଏି ଶାଗୁଆ ଛନଛନଆି ଉଦି୍ଭଦ। ନଁା ତା’ର ଗୁ କଙ୍କ। 
 
କଏି କାହିଁକ ିତାକୁ ଚାହଁୁ  ଚାହଁୁ  ଗୁ  କଥା ଭାବଥିିଲା ତା ଜଣା ନାହିଁ, ଝଙି୍କକାଠ ିପର ିଠଆି ଠଆି ଲମବ ଲମବ, ଶୁଖିଲା ବାବୁଲ୍  କଣ୍ଟା ପର ିେରୁ 
େରୁ ଆଉ ନରିେ, ଆକୃତସିର କଦମବ ଫୁଲ ପର,ି ଆକାରସର ଫୁଟ ବଲ୍ , ସେହ ିତା’ର ଫୁଲ, ସକସତସବସଳ କଢ଼ ଧସର ସକସତସବସଳ 
ଫୁସଟ ଆଉ ଶୁସ , ତା’ପସର ସଗାଟାଛାଏଁ ସେହ ିକଣ୍ଟାଳଆି ପିଣୁ୍ଡଳା ସକସତସବସଳ ବୃନ୍ତଚୁୟତ ହୁଏ, ଏସଣ ସତସଣ ଧାଇଁବୁସଲ। 
ଗୁ କଙ୍କ କହସିଲ ଆଖି ଆଗସର ଉଭା ହୁଏ ସେହ ିଶୁଖିଲା ଟାଆଁେଆି େରୁ େରୁ କଣ୍ଟା କାଠ ିଞ୍ଜା ଫୁଲଟମିାନ। କଣ୍ଟାମନୁସର ଭରାସଦଇ 
ଭୂଇଁ ଉପସର ଠଆି ସହାଇଥାନ୍ତ,ି ସକସତସବସଳ ତାଙ୍କ ସଦହସର ଲାସଗ ୋମାନୟତମ ପବନର ହାବୁକା, ହଠାତ୍  ସଦୌ ନ୍ତ।ି ଟଳ ିଟଳ ି
ସଦୌ ଲିାସବସଳ, ଅନାଇଁସଲ ଲାସଗ େସତ ଅବା ସେଗୁ ାକ କଣ ଜୀଅନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ, ନଜି ଇଚ୍ଚାସର ନଜି ନଷି୍ପତ୍ତ ିପ୍ରକାସର ସଦୌ ନ୍ତ ିଅଥବା 
ବଶି୍ରାମ କରନ୍ତ।ି ଏଠକି ିଯାଆନ୍ତ ିକ ିସେଠକି ିଯାଆନ୍ତ,ି ପରାଧିନ ନୁହନଁ୍ତ,ି ସ୍ୱାଧୀନ। 
 
ଦ’ିପହର ଗ ଆିେଥୁାଏ। ନଛିାଟଆି ବାଲିପନ୍ତା। ଶାଗୁଆ େମଦୁ୍ର୍ ମସଠଇ ମସଠଇ ଗସ ଇ ଲାଗିଥାଏ କାଚପର ିସେଉ। ମଁୁ ସଯଉଁଠ ି
ବେଥିାଏ ସେପସଟ ଚସଢ଼ଇଟଏି ବ ିଉ ୁ ନଥାଏ।  ାଲି ବାଲି, ପାଣ,ି ଉପସର ଆକାଶ, ଦ୍ର୍ଷ୍ଟା ଏକା ମଁୁ। 
 
ସେତକିସିବସଳ ମଁ ୁଲକ୍ଷ କଲି ସେମାନଙୁ୍କ। ବାଲିବନ୍ତ ଉପସର ଧା  ିସହାଇ ୋତଟ ିଗୁ କଙ୍କ ଫୁଲ। ସେମାସନ େସତକ ିନଶି୍ୱାେ ସରାଧି 
ଉତ୍ସୁକ ସହାଇ ଅସପକ୍ଷା କରଥିିସଲ, ସେଉଠୁ କାହା ନସିଦବଶ ପାଇସଲ ସକଜାଣି ସଦୌ ବିାକୁ ଆରମ୍ବ କସଲ। ଭାର ିଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଥାଏ ସେ 
ଦଉ  ସଦଖିବାକୁ। ଏକା େମୟସର ଏକାଠ ିସେମାସନ ବାହାରଛିନ୍ତ,ି େସତ ସଯମିତ ିଏକା ଦନି ଏକା ମୁହୂତ୍ତବସର ଏ େଂୋରସର ଜନମ 
ସହାଇଥିବା ୋତଟ ିଛୁଆ। ଏକା ଜୀବନ- ସଦୟାତନାସର ପ୍ରସତୟକ ପରଚିାଳତି, େସତ ଅବା େମାନ େୁସଯାଗ େବୁଧିା େମସି୍ତଙ୍କର। 
ସେମିତ ିେମସ୍ତଙ୍କ ୋମନାସର ପଟା ପର ିବାଲି ଲ�ିଛ,ି ଅଟସକଇବାକୁ କଛି ିନାହ ିଁ। 
 
ଅଳ୍ପବାଟ ଯାଇ ସଗାଟାଏ ମାଦଳ ସହାଇ ପ  ିରହଲିା। ଆଉ ଟକିଏି ଗଲାରୁ ଦ’ିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସହାଇ ଗ  ିଗସଲ େମୁଦ୍ର୍ ପାଣିକ,ି 
ଆଉ  ସଣ୍ଡ ଆଗସର ଆହୁର ିସଗାଟାଏ ଅଟକଗିଲା। ଆହୁର ିଚାଲିଥାନ୍ତ ିତନିଟିା, ହଠାତ୍ , ସଗାଟଏ ଉପରକୁ ଉଠଗିଲା ଆଉ ଶୂସନୟ 
ଶୂସନୟ କୁଆସ  ଉ  ିଉ  ିଚାଲିଗଲା। ଦଉ ୁଥାନ୍ତ ିଦ’ିଟା, ସଗା ଆିସଗା  ିଆଗ ପଛ ଜସଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଛୁଏଁ ନ ଛୁଏଁ। ଆଗଟାର କଣ 
ବଗିି ଗିଲା ସେ ଅଟକଗିଲା। ଚାଲିଥାଏ ପଛଟା ଟଳଟିଳକିା, ୋତଜଣ ବାହାରଥିିସଲ, ଚାଲିଛ ିସେ ଏକୁଟଆି। ସକହ ିତା’ର ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦ ିବ ି
ନାହଁାନ୍ତ।ି 
 
ହଠାତ୍  ପଛରୁ ବଜୁିଳ ିସବଗସର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଇଲା ଆସଗ ଟଳ ିପ ଥିିବା ଭିତରୁ ସଗାଟାଏ। କ ିପରବିତ୍ତବନ ତା’ଠିଁ। କଳ୍ପନାତୀତ। ଅଳ୍ପ 
େମୟ ପସର ଆଗର ଗୁ କଙ୍କକୁ ଟପି ଆସଗ ଆସଗ ସଦୌ ଲିା। 
 
ସକଉଁଠ ିଏ ଦଉ ା ଦଉ ରି ସଶଷ ମଁୁ ଜାଣିପାରଲିି ନାହିଁ। ଆଜ ିଆଗ କାଲି ପଛ, ଆଜ ିତସଳ କାଲି ଉପସର। 
 
ଚାହିଁ ରହଥିିଲି। େମଦୁ୍ର୍ ଫୁଲସ୍ତରା ମାର ିଉଠଲିା, ଲହ  ିଗସ ଇଲା। କୂଳ ଉପରକୁ, ଆହୁର ିଉପରକୁ। ଗୁ କଙ୍କମାନଙ୍କ ଦଉ  ସ ଳସର 
ବାଲି ବ ିଗଲା ବୁ ।ି ସଗାଟାଏ ଯୁଗ ସଶଷ ସହଲା। 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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କଥନକିା :  

ବୁଝାମଣା, ନାରୀ-ପୁରୁଷର 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ 

 
        ଧୀପ୍ରେ ଧୀପ୍ରେ ପ୍ରବାହୁଥିଲା ପବନ । ପବନେ ସ୍ପର୍୍ ପାଇ ପ୍ରଦାଳ ି
ପ୍ରେଳବିାପ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା   ପାେଡୁା ପ୍ରମଲି ଫୁଟଥିିବା ଫୁଲଟ ି   ଫୁଲ 
ପ୍ରଦହେୁ ବଚୁି୍ଛେତି ପ୍ରହଉଥିଲା ସବୁାସ । େପ୍ରତୟକ ପାେଡୁାପ୍ରେ ତାେ କଏି 
ପ୍ରକଜାଣି ଭେ ିପ୍ରଦଇଥିଲା ଅପବୂ୍ େୂପ ଲାବଣୟ । େଜାପତ ିନଜି ପ୍ରେଣାେ 
ପ୍ରସୌନ୍ଦର୍୍ଯୟକୁ ଫୁଲେ ପ୍ରସୌନ୍ଦର୍୍ଯୟ ସହ ତଉଲିବା ପାଇଁ ମଝପି୍ରେ ମଝପି୍ରେ 
ଫୁଲ ଉପପ୍ରେ ବସ ିପେୁଥିଲା । ଏତକି ିପ୍ରବପ୍ରଳ ସୁପ୍ରର୍ଯାଗ ଉଣି୍ଡ ପବନ େର୍ନ 
କଲା ଫୁଲକୁ -" ତୁପ୍ରମ ଏଇ ପ୍ରର୍ଯଉଁ ଅସାମାନୟ େୂପକାନ୍ତ ି ପ୍ରନଇ ଫୁଟ ି
ଉଠଲି, ତୁମକୁ ମାଳ ି ମନ୍ଦେିକୁ ପ୍ରନବାକୁ ତତ୍ପେ ପ୍ରହଲାପ୍ରବପ୍ରଳ େସକି 
ତୁମକୁ ପ୍ରନଇ େସ ହାଟକୁ ରି୍ଯବାକୁ ବୟଗ୍ର ପ୍ରହଲା । େସକି , ଭାବୁକ, 
ପ୍ରେମିକ ଓ କବ ି ତୁମକୁ ପ୍ରନଇ କଳ୍ପନାେ ସୁଅପ୍ରେ େୁବପି୍ରଲ, ପ୍ରସ ଅପବୂ ୍
େୂପକାନ୍ତ ି ତୁମ ପ୍ରଦହପ୍ରେ ଭେ ି ପ୍ରଦବାପାଇଁ ତୁମେ ପିତା େୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ 
ମାଟ ିଉପପ୍ରେ ଛେିା ପ୍ରହବାକୁ ର୍କି୍ତ ପ୍ରଦଇ ରି୍ଯଏ ମାଟ ିତପ୍ରଳ େହ ିନେିନ୍ତେ 
େସ ଏବଂ ଆବର୍ୟକ କାେକ ପ୍ରର୍ଯାଗାଇ ଚାଲିଛ ି , ପ୍ରସ ପ୍ରଚେକୁ ତୁପ୍ରମ 
ପ୍ରକପ୍ରବ ପ୍ରଦଖିଛ ? " 
 
          "ନା, ପ୍ରଦଖିନାହିଁ । ପ୍ରହପ୍ରଲ ପ୍ରସଇ ପ୍ରନପଥୟ ନାୟକଙ୍କ ବାବଦପ୍ରେ 
ପତ୍ର, ର୍ାୋ, ୋଳ ପେ ି ପ୍ରମାେ ସାଥିମାନଙ୍କଠୁଁ ଅପ୍ରନକ ବାେ ରୁ୍ଣିଛ ି । 
ସବୁପ୍ରବପ୍ରଳ ପ୍ରସ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାପ୍ରେ େହ ିେଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରେ ବ ିମାଟେି 
ଗଭୀେତମ େପ୍ରଦର୍େୁ କପିେ ିନପି୍ରଜ ଅେକାର୍ୟ ଭାବପ୍ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ପ୍ରସ ବଞ୍ଚାଇ େେନ୍ତ,ି ମଁୁ ସବୁ ରୁ୍ଣିଛ ି । ହ,ଁ ୋତ ିଗଭୀେ ପ୍ରହଲା ପପ୍ରେ , 
ସଂସାେେ ପ୍ରକାଳାହଳ ସବୁ ଥମଗିଲା ପପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦବାୋ ସଂଗୃହୀତ ଓ 
ପ୍ରେେତି େପ୍ରତୟକ ଜଳବନୁି୍ଦପ୍ରେ ମଁୁ ପଢଛି ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାେ ସ୍ୱେ , ଆତ୍ମଲିପି 
। ପ୍ରମାପ୍ରତ ପ୍ରନଇ ସଂସାେପ୍ରେ ପ୍ରକପ୍ରତ ଚର୍ଚ୍ା୍, ଆପ୍ରଲାଚନା ଓ େସଂର୍ା । 
ପ୍ରହପ୍ରଲ ପ୍ରସ ତ ନନି୍ଦା ଓ େର୍ଂସାେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରେ ତୟାଗେ ମ�ୂମିନ୍ତ େତୀକ । 
ପ୍ରସ ଚେି େଣମୟ । ପ୍ରହପ୍ରଲ ପ୍ରସ ତ ମାଟ ିତପ୍ରଳ , ମଁୁ ମାଟ ିଉପପ୍ରେ । 
ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କେ ଗତ ି ଓ ବୃର୍ଦ୍ଧେି ଧମ୍ ଅଲଗା । ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରମାେ ଏଇ 
ପ୍ରଗାଟଏି ଦନିେ ଆୟୁଷ୍ ଭିତପ୍ରେ ପ୍ରଦଖିପାେବି ି ବା ପ୍ରକମିତ ି ? " ଫୁଲ 
ଦୁୁଃେପ୍ରେ ଉ�େ ପ୍ରଦଲା । ଦୁୁଃେ ଭିତପ୍ରେ ବ ି ଫୁଟ ି ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରଚେକୁ 
ପ୍ରନଇ ତାେ ବପିୁଳ ଗର୍୍ ଓ ପ୍ରଗୌେବପ୍ରବାଧ ।  
 
 
 
 

              ପେଦନି ସକାଳ । ପେପି୍ରବର୍ ପ୍ରବଶ୍ ସ୍ଥେି, ର୍ାନ୍ତ, ସି୍ନଗ୍ଧ । 
ମାଟକୁି ଛୁଉଁଥିଲା ସୂର୍୍ଯୟପ୍ରଦବଙ୍କେ ପହଲିି କେିଣ । ମାଟ ିତପ୍ରଳ ସାଇତା 
ଥିବା ପ୍ରକଉଁ ଏକ ଜଳସ୍ତେେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା ପ୍ରଚେଟ ି। କଛି ିଦନି ଧେ ି
ପ୍ରସଇ ସ୍ତେେୁ ପ୍ରଚେ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଆବର୍ୟକ େସ ସଂଗ୍ରହ କେୁଥିଲା ପ୍ରବପ୍ରଳ 
ମାଟ ିପଚାେଲିା ପ୍ରଚେକୁ -"ଆଚ୍ଛା, ତୁପ୍ରମ ତ ପ୍ରମା ପ୍ରକାଳ ଭିତପ୍ରେ େହ ି
ନେିନ୍ତେ ତୁମ କ�ବ୍ୟପ୍ରେ ଲାଗି େହଲି । ପ୍ରତପ୍ରଣ ଗଛପ୍ରେ ଲାଗିଲାଣ ି
ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ  । ପ୍ରକପ୍ରତ େୂପ, େସ ଓ ଗନ୍ଧ ପ୍ରନଇ ଗଛପ୍ରେ ଫୁଟଲିାଣ ି
ଫୁଲ । ତୁମଠାପ୍ରେ ପ୍ରସ େବେ ଅଛ ି? ତୁପ୍ରମ ପ୍ରସ ଅନନୟା େୂପ ପ୍ରର୍ଯୌବନା 
ଫୁଲଟକୁି ଥପ୍ରେ ପ୍ରଦଖିବାେ ସପୁ୍ରର୍ଯାଗ ପାଇଛ ?" ଏପ୍ରତ ଦନିେ ନୀେବତା 
ଭାଙି୍ଗ ପ୍ରଚେ ଟକିଏି ହସଲିା ଆଉ କହଲିା -" ନା । ଆକାର୍ ଆଉ 
ପଥୃିବୀେ ମାୟା ତୁଟାଇ ମଁ ୁ ତ ଆଜନମ ସମାଧିସ୍ଥ । ଫୁଲକୁ ମଁୁ ଆଉ 
ପ୍ରଦଖିଲି ପ୍ରକପ୍ରତପ୍ରବପ୍ରଳ? ପ୍ରହପ୍ରଲ ପ୍ରସ ତ ପ୍ରମାେ ସ୍ୱପନ ଆଉ ବଶି୍ୱାସେ 
ଧ୍ୱଜାଟଏି । ପ୍ରସ ମୁକୁଳତି ପ୍ରହପ୍ରଲ ହିଁ ପ୍ରମାେ ଶ୍ରମ ସାଥକ୍ । ପ୍ରସ ହିଁ ତାେ 
ପ୍ରକାମଳ ତନୁପ୍ରେ ଝେ, ବଷ୍୍ା, ବାଆ, ବତାସ, ବଜ୍ର, ବଜୁିଳ ି ଓ େଚଣ୍ଡ 
ନଦିାଘକୁ ସାମନା କେ ିପ୍ରମା ବୃକ୍ଷ ସଂସାେ ପାଇଁ ଆପଣା ଆୟୁଷ୍କୁ ବାଜ ି
ଲଗାଇ କ୍ରପ୍ରମ ଫଳବତୀ ହୁଏ । ପ୍ରମା ବଂର୍ଲତାକୁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାେ 
ବୀଜଟଏି ପ୍ରଦବାପାଇଁ ପ୍ରସ ତାେ ଅକାଳ ମତୁୃୟକୁ ବାେନିଏି ସନିା । ଏ 
ତୟାଗେ ମଲୂୟକୁ କଣ ମଁୁ ମାଟତିପ୍ରଳ ଥାଇ ମାପି ପାେବି?ି ମଁୁ ପ୍ରସ 
ମହୟିସୀ ଫୁଲକୁ ଫୁଟଥିିବା ଅବସ୍ଥାପ୍ରେ ପ୍ରଦଖିନାହିଁ ସତ, ପ୍ରହପ୍ରଲ ମଉଳ ି
ର୍ଯାଇ ମାଟପି୍ରେ ଝେ ିପେବିା ପପ୍ରେ ବ ିତାେ ପ୍ରସଇ ଝୋ ପାେଡୁାେୁ ରୁ୍ଣଛି ି
ପେତୃିପି୍ତେ ହସ  । " 
--------------------------------------------------------------------- 

ମାନବ ସମବଳ ପରିଚାଳନା ବଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟ, 
         ଆର୍ ଜେ କଜେେ ଅଫ୍ ମୟାଜନେଜମଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡଜି୍ 

         ଚାନ୍ଦପୁିର ଜରାଡ, ବାଜେଶ୍ୱର  
         ଜମା :୯୪୩୭୮୩୪୯୬୪        

----------------------------------------------------------------------- 
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ଓଡିଶା ତାହାର ନାମ 
ଜୟଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 

 

ସବୁଜ, ଶ୍ୟାମଳ ବଲି, ବନ, ଭୂଇଁ 
ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ଭୂଷଣ 
ଯାହାର ମହମିା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ 
ପ୍ରେମପ୍ରର ବଶି୍ୱ ୋଣ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୧ । 
 
ପାହାଡ଼ ଅଟଇ ଋଷ ିମନୁ ିବାସ 
ନଶି୍ୱାପ୍ରସ ପାଣି ପବନ 
ନଦୀ ସଂପ୍ରଯାଗ କପ୍ରର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରେତ୍ର ବାପ୍ରସ ଚନ୍ଦନ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୨ । 
 
ବୀର େସବନିୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 
ମନ୍ଦରି ପ୍ରବୈଭବ ତାର 
କଳ କଳ ନାପ୍ରଦ ଝରୁଛ ିଝରଣା 
ଉଛୁପ୍ରଳ ନୀଳ ସାଗର 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୩ । 
 
ଚଣ୍ଡାପ୍ରଶ୍ାକ ରୁ ଧମଥାପ୍ରଶ୍ାକ ଦପି୍ରନ 
ଅପ୍ରଶ୍ାକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହପ୍ରଲ 
ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପ୍ରଗାଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳ 
ଖାରପ୍ରବଳ ଜୟ କପ୍ରଲ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୪ । 
 
 

ସବୁ ତୀର୍ଥଜଳ ବନୁି୍ଦ ବନୁି୍ଦ ପ୍ରହାଇ 
ପ୍ରହାଇଲା ବନୁି୍ଦ ସାଗର 
କବ ିଜୟପ୍ରଦବ ଗୀତପ୍ରଗାବନି୍ଦ ପ୍ରର 
ରଖିପ୍ରଲ ନାମ ଜାତ ିର 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୫ । 
 
ପ୍ରମା ଜାତ ିସମୃଦ୍ଧ ପାଲା ଯାତ୍ରା ଆଉ 
ଓଡଶି୍ୀ, ଛଉ ନୃତୟପ୍ରର 
ର୍ପ୍ରର ଖାଇଥିପ୍ରଲ ପଖାଳ ଭାତ କୁ 
ବନୁ୍ଧତା ଭୁପ୍ରଲନା ପ୍ରକହପି୍ରର 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୬ । 
 
ପ୍ରମା ମାଟ ିଓଡ଼ଆି ଭାଷା ତ ଓଡ଼ଆି 
ଓଡଶି୍ା ଅପ୍ରଟ ରାଇଜ 
ଶ୍ାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନୟତା ପାଇଛ ିପ୍ରମା ଭାଷା 
ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ରୂପ୍ରପ ଆଜ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୭ । 
 
ପାହାଡ଼ ପବଥତ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରଯପ୍ରତ 
ପ୍ରମା ରାଇଜ ଗାର୍ା ଗାଏ 
ପ୍ରକାଣାରକ ର କଳା ଭାସ୍କଯଥୟ 
ବଶି୍ୱ ୋଣକୁ ଛୁଏଁ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୮ । 
 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯୪୩୮୩୬୮୯୬୭ 

ମଧୁବାବୁ ଆଉ ଫକୀର ପ୍ରମାହନ 
ରଖିଗପ୍ରଲ ଭାଷା ପ୍ରଗୌରବ 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଓଡ଼ଆି ଲିପି 
ଅପ୍ରଟ ଆମ ବଇଭବ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ  ।୯ । 
 
ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯଶ୍ ରଖିବାକୁ 
କରବିା ଶ୍ପର୍ ଆପ୍ରମ 
ତାହାର ିଗରବ ତାର ସନମାପ୍ରନ 
ମନପ୍ରଯାଗ ପ୍ରଦବା ଆପ୍ରମ । 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡ଼ଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୧୦ । 
 
ଖଣି ଖାଦାନ , ୋକୃତକି ପ୍ରଶ୍ାଭା 
ଭରଅିଛ ିପ୍ରମା ରାଇପ୍ରଜ 
ସାମୟ, ମୁକି୍ତ, ଐକୟ, ସଂହତପି୍ରର 
ମନ ସହ ମନ ଭିପ୍ରଜ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୧୧ । 
 
ପ୍ରଯଉଁଠ ିେୀତପି୍ରର ଅତର ବାପ୍ରସ 
ହୃଦୟ ସାଥିପ୍ରର ହୃଦୟ ମପି୍ରଶ୍ 
ପ୍ରଯଉଁ ମାଟପି୍ରର ପାଇକ ଲହୁ 
ବହ ିବାଣ୍ଟଛି ିଅମୃତ ମହୁ 
ପ୍ରସହ ିରାଇପ୍ରଜ ଜନମ ପ୍ରମାର 
ଓଡଶି୍ା ତାହାର ନାମ ।୧୨ । 
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ " ପଖାଳ ରାଣୀ " 
ଅମି୍ବକା ସ୍ୱାଇଁ 

 

ପଖାଳ,ପଖାଳ      ହେ ପି୍ରୟ ପଖାଳ 
ଆସ ତୁହେ    ସଭିଁ  ଘର 

ଟକଳ ଫୁଟାଇ      ଖାଇହେ ଜନତା 
କର ିତୁେକୁ ଆଦର ।୧। 

 
ଗ୍ରୀଷ୍ମ  ସ।ହେ ଆସ ି      େରିାଜତି େୁଅ 

ସେୁର ିହରାହଷ୍ଇ ହକାଣ 
ୋସ ିପଖାଳ ଓ        ସଜ ପଖାଳ କୁ 

କରୁଛ ିେ ୁ ଆେନ୍ତ୍ରଣ ।୨। 
 

ଧନୀ ହେ ଖାଆନ୍ତ ି        ସଉହକ ପଖାଳ 
େହର ଅହଧ ଖରା ଦହିନ 

ଗରେି ରକ୍ତହର         ପଖାଳ ହତାରାଣି 
େେୁ ୋଏ ନତି ିଦହିନ ।୩। 

 
ଆେ ପରମ୍ପରା            ଓଡଆି ପଖାଳ 

ଭାର ିସୁେଧୁର ନାେ 
େିଏ ଖାଇଛ ିହସ             ପଖାଳ ଗଣି୍ଡଏ 

ଜାଣିଛ ିତାୋର କାେ ।୪। 
 

ଗରେ ଭାତହର           ହପଜ ପାଣି ହଦଇ 
ରଖିହଦେ ଏକ ରାତ ି

ସକାଳୁ ,ସକାଳୁ           ଢାଙୁ୍କଣି କାଢଣି 
ହଦଖିେ ତାୋର ରୀତ ି।୫। 

 
ପଖାଳ ୋଣି୍ଡର           େେ େହ୍ ୋସ 

େେକ ିଉଠେି ଘର 
କଂସାହର ୋଢଣି          ଖାଇୋକୁ େନ 

ହେେ ଖାଲି  ତତ୍ପର ।୬। 
 

ସାଙ୍ଗହର ପଡେି        ଭଜା ଭର୍ତ୍ତା ହଲାଡା 
ହକହତ ରକେର ତଅିଣ 

ଲଙ୍କା ଓ ପିଆଜ            େଢ ିୋଇଗଣ 
ତା ସଂହଗ େିଶେି ରସଣୁ ।୭। 

 
ଶାଗ ଭଜା ସହଙ୍ଗ        ଆଳୁ ହପାଡା ଆଉ 

ୋଛ ଭଜା ହଲେବୁ ଲୁଣ 
େିଶାଇ ଖାଇେ        ଖଣ୍ଡ - ହଘାଳ ଦେ ି

ଜାଣେି ସ୍ୱାଦର ଗଣୁ ।୮। 
 

ଆେବ କଷ୍ ିଅଦା        ହଲେବୁ ପତର କୁ 
ହତାରାଣିହର  େିଶାଇେ 

ହସାରଷି୍ ଛୁଙ୍କହର      ଭୂଷ୍ଙ୍ଗ ପକାଇ 
ଖସୁ ିେହନ ପରଷ୍ଵି ।୯। 

 

କଲରା େସଲା       କଦଳୀ ର ଭଜା 
ହସାରଷି୍ ଶୁଖଆୁ ରାଈ 

ଆେିଷ୍ ୋଲାଙ୍କ       କହେୋର ହେେ 
ଖାଇହେ ଲାଳ ଗଡାଇ ।୧୦। 

 
େଇତ୍ର ୋସହର     ଲିେବ କଢ ିଭଜା 

ଖାଇୋକୁ ଲାହଗ େଜା 
ଛତୁର ହେସର        ଆେବୁଲର ରାଈ 

େନ କର ିଦଏି ତାଜା ।୧୧। 
 

ଆୋର,ପାମ୍ପଡ       ଆେବ ର୍ େଟଣୀ 
ସାହେ କଷ୍ ିଆେବ ଲସ ି

କଷ୍ ିକାକୁଡ ିଓ          ଖଣ୍ଡ ନଡଆିକୁ 
ହୋୋଇ ଖାଇେ େସ ି।୧୨। 

 
ଆେ ପରମ୍ପରା          ଓଡଆି ପଖାଳ 

ଭୁଲ୍ ନାେିଁ ପି୍ରୟ ଜନ 
ପଖାଳ ରାଣୀ ହେ        େହିଦଶ ଗଲାଣ ି

ହୋେ ିଲାଣୀ ସଭିେନ  ।୧୩। 
 

ଢାୋ ଓ ଝୁମୁ୍ପଡ ି       ପାଞ୍ଚ ତାରକା ଠୁ 
କଲାଣି ପଖାଳ ରାଜୁତ ି

ଖରା ଦହିନ େିଏ        ଖାଇଛ ିପଖାଳ 
ଜାଣିଛ ିତା କରାେତ ି ।୧୪ । 

 
ହକଉ  ଆୋେନ       କାଳରୁ ପଖାଳ 

ହଦେତାଙୁ୍କ େୁଏ ଲାଗି 
ଜଗନ୍ନାେ ଙ୍କ ର         ପି୍ରୟ ଏ ପଖାଳ 

େନହର ରଖିୋ ଜାଗି ।୧୫। 
 

େଦ ିନଖାଉଛ         ପଖାଳକୁ ହକହେ 
ଖାଅ ନହିେ ଖରା ଦହିନ 

ଶରୀର ର ପାଇ         େହେୌଷ୍ଧି ସେ 
େହନ ରଖିୋ ହେ ଜହନ ।୧୬। 

 
କଏି କରଥିିଲା          ପଖାଳ ର  ସୃଷ୍ଟ ି

ଜଣା ନାେିଁ ତାର ନାେ 
ଭାର ିସୁଆଦଆି        ପଖାଳ ଆେର 

ରେୁ ତାର େଶ ନାେ ।୧୭। 
 

ଉତ୍କଳ ୋଟରି         ଐତେିୟ ଆେର 
ପରମ୍ପରା ପଖାଳର 

ସେସ୍ତଙ୍କ  େୃହଦ         ରେୁ ହସ ଜୀେତି 
ହଟକ ରେୁ ଓଡଆିର ।୧୮

ଭୁବନେଶ୍ୱର  ,ଓଡଶିା , ୯୭୭୭୫୯୯୭୯୫
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କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଛକରେ ସରୂ୍ଯ୍ୟ଼ାସ୍ତ 
ସୁଧୀେ଼ାଜ େ଼ାଉତ 

 
                     
                 ଆଜ ି େବବି଼ାେ ଅପିିଂସ୍ ଛୁଟ,ି କ଼ାମେ ରବ଼ାଝନ଼ାହିଁ, 
ଅଫିସେଙ୍କ ନ଼ାଲି ଆଖିନ଼ାହିଁ ନଜି ଇଚ୍ଛ଼ାରେ ଆଜ ି ମ ୁ େଜ଼ା ... ଏମିତ ି
ଭ଼ାବଭି଼ାବ ିବଛିଣ଼ାେୁ ଉଠନିଥ଼ାଏ ମ଼ା ଆଉ ପତ୍ନୀେ କଥ଼ା ପିିଂଙ୍ଗ଼ାପିିଂଙି୍ଗ ଆେମ୍ଭ 
ରହ଼ାଇଗଲ଼ା ଏବିଂ ଏହ ିଆେମ୍ଭ କଛି ିସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କେ ଘ�ୂେି େୂପ 
ରନଲ଼ା । ବର୍ତ୍ମ଼୍ାନ ମ ୁ ବଛିଣ଼ାେୁ ନଉଠ ିଶବ୍ଦଟଏି ନକହ ିମଧ୍ୟ ମ଼ା ଆଉ ପତ୍ନୀ 
ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବ଼ା ତ୍ରଶିଙୁ୍କ । ଭ଼ାବଥିିଲି ଆଜ ି ମ ୁ େଜ଼ା ଆଉ ଦନି ଆେମ୍ଭ 
ନରହଉଣୁ ମ ୁ ବର୍ତ୍ମ଼୍ାନ ତ୍ରଶିଙୁ୍କ । ଏହ଼ାହିଁ ଏଠ ି ଜୀବନେ ବ଼ାସ୍ତବତ଼ା ଆଉ 
ଅସହ଼ାୟତ଼ା । ଏହ ିଅସହ଼ାୟତ଼ାେୁ ମୁକି୍ତ ପ଼ାଇ  ଆରମ ସବୁ ଜୀବନ ତମ଼ାମ୍ 
ଧ଼ାଉ ଛୁ, ଏରତ ଶ୍ରମ ଏରତ ସତ ମିଛରେ ମ଼ାତଛୁି କନୁି୍ତ ପହଞ୍ଚଛୁି ରକଉ ଠ ି? 
 
                େ଼ାଜ଼ା ରହବ଼ାେ ସ୍ଵପନ ଭଙ୍ଗ ରହବ଼ା ପରେ ମନ ପଡୁଥିଲ଼ା ଗ୍ରୀକ୍ 
ପୁେ଼ାଣ େଜ଼ା ସସପିସଙ୍କ କଥ଼ା । େ଼ାଜ଼ା ସସପିସ୍ ଜୀବନ ତମ଼ାମ୍ ରର୍ଯତକି ି
ପୂଣୟ କେଥିିରଲ ତ଼ା ଠ଼ାେୁ ରେେ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ଼ାପ କେଥିିରଲ । ମତୁୃୟ 
ପରେ ର୍ଯମ େ଼ାଜ଼ା ସସପିସ୍ ଙୁ୍କ ପଚ଼ାେରିଲ ତୁରମ ପ୍ରଥରମ ପୂଣୟ ରଭ଼ାଗ 
କେବି ନ ଼ା ପ଼ାପ ? ପ଼ାପେ ପେଣି଼ାମ ରଭ଼ାଗ ମ ୁ ବ଼ାଛବି ି ତୁମ ପ଼ାଇ  ଆଉ 
ପୂଣୟ ପେଣି଼ାମ ରଭ଼ାଗ ତୁରମ ବ଼ାଛବି ତୁମ ପ଼ାଇ  । ସବୁ ବୁଝସି଼ାେ ିସସପିସ୍ 
କହରିଲ ମ ୁ ଆଗ ପଣୂୟ ରଭ଼ାଗ କେବି଼ାକୁ ଚ଼ାରହ  । ର୍ଯମ େ଼ାଜ଼ା କହରିଲ କୁହ 
ତୁରମ କଣ ଚ଼ାହ  ? େ଼ାଜ଼ା କହରିଲ ମ ୁ ରଦଖିବ଼ାକୁ ଚ଼ାରହ  ରମ଼ା ମୃତୁୟ ପରେ 
ରମ଼ା େ଼ାଜୟେ ଅବସ୍ଥ଼ା । ର୍ଯମ େ଼ାଜ଼ା କ଼ା�ଆରଡ କଛି ିସମୟ ଚ଼ାହିଁ େହରିଲ 
ଟଭିି ପେଦ଼ା ଭଳ ିକ଼ା�ରେ ଦୃଶୟମ଼ାନ ରହଲ଼ା ସସପିସ୍ ଙ୍କ େ଼ାଜୟେ ବଭିିନ୍ନ 
ଦୃଶୟ । ପ୍ରଜ଼ାମ଼ାରନ କହୁଥ଼ାନ୍ତ ି ଭଲରହଲ଼ା ପ଼ାପି ଦୂେ଼ାଚ଼ାେ ି ମେଗିଲ଼ା, 
ପୁତ୍ରମ଼ାରନ ପିତୃ ଅଜ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ରନଇ କଳହ କେୁଥ଼ାନ୍ତ ିଆଉ ପତ୍ନୀ ଜରଣ 
ଅମ଼ାତୟଙ୍କ ରପ୍ରମରେ ମସଗୁଲ୍ ... । ର୍ଯମ ରଲ଼ାକରେ ଥ଼ାଇ ବ ି େ଼ାଜ଼ାଙ୍କ 
ରର଼ାଧେ ପ଼ାେଦ ଶୀର୍୍କୁ ଛୁଇ ଲ଼ା , ର୍ଯମଙୁ୍କ ଅନୁରେ଼ାଧ କରଲ ରମ଼ା ବଳକ଼ା 
ପୂଣୟବଳରେ ରମ଼ାରତ କଛି ିଦନି ପ଼ାଇ  ମର୍ତ୍୍ୟକୁ ରଫେ଼ାଇ ଦଅିନୁ୍ତ ..ଏମ଼ାନଙୁ୍କ 
ଉଚତି୍ ଶକି୍ଷ଼ା ରଦଇ ଆସବି ି। ଜରଣ େ଼ାଜ଼ା ଆଉ ଜରଣ େ଼ାଜ଼ାକୁ ଅନୁରେ଼ାଧ 
କେୁଥିବ଼ାେୁ ର୍ଯମ ବହୁ କଷ୍ଟରେ େ଼ାଜ ି ରହରଲ ଏବିଂ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମୟ ପବୂ୍େୁ 
ରଫେ ିଆସବି଼ାକୁ ତ଼ାଗିଦ୍ କରଲ । ଏଥେ କପିିଂନ୍ ପିିଂଟ଼ାଇ େ଼ାଜ଼ା ସସପିସ୍ 
ପୁନହ ଜ ୀ ଉଠରିଲ । େ଼ାଜ଼ାଙୁ୍କ ରଦଖି ପ୍ରଜ଼ାମ଼ାରନ ଜୟ ଗ଼ାନରେ ପ୍ରକମ୍ପତି 
କରଲ ଚତୁ�ଗି , ପୁତ୍ରମ଼ାରନ ପିତ଼ାଙୁ୍କ ପ଼ାଇ ଖସୁରିେ ନ଼ାଚବି଼ାକୁ ଲ଼ାଗିରଲ 
ଆଉ ପତ୍ନୀ କ଼ାନ୍ଥ ିଉଠ ିକହରିଲ - ରକମିତ ିବଞ୍ଚଥି଼ାନ୍ତ ିକୁହ ତୁମ ବନି଼ା ? େ଼ାଜ଼ା 
ଭୂଲିଗରଲ ରଫେବି଼ାେ ଅଭିପ୍ର଼ାୟ ଏବିଂ ଭୂଲିଗରଲ ନ�ିଷି୍ଟ ସମୟ ପବୂେୁ୍ 
ରଫେବି଼ାେ ତ଼ାଗିଦ୍ ।... ପୁନଶ୍ଚ ର୍ଯମ ଆସ ିବ଼ାନ୍ଧରିନରଲ । ଏହ଼ାେ ପେଣି଼ାମ 
ସ୍ଵେୁପ ସସପିସ୍ ଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡବଧି଼ାନ ରହଲ଼ା - ଏକ ବଶି଼ାଳ ପଥେକୁ ରଠଲି 
ରଠଲି ପ଼ାହ଼ାଡେ ଶଖିେକୁ ରନବ଼ାକୁ ରହବ , ଶଖିେରେ ପହ ଞ୍ଚବି଼ା ମ଼ାରତ୍ର 
ପଥେ ସ୍ଵତଃ ରଫେଆିସବି ପ଼ାଦ ରଦଶକୁ । 

 ପୁନଶ୍ଚ ପଥେଟକୁି ରଠଲି ପ଼ାହ଼ାଡେ ଶଖିେକୁ ରନବ଼ାକୁ ରହବ ... ପନୁଶ୍ଚ 
ପୁନଶ୍ଚ ଅନନ୍ତ ସମୟ ପର୍୍ଯୟନ୍ତ େ଼ାଜ଼ା ସସପିସ୍ ଏହ଼ା କେଚି଼ାଲିଛନ୍ତ ି। 
 
                   ବଛିଣ଼ାରେ ପଡେିହ ି ନଜିକୁ ଲ଼ାଗୁଥ଼ାଏ ମ ୁ ବ ି ଜରଣ 
ଅସହ଼ାୟ ସସପିସ୍ ,ଜୀବନ େୂପୀ ପଥେକୁ ଗଢ଼ାଇ ଚ଼ାଲିଛ ିଦନିେୁ େ଼ାତ ି , 
ଜନମେୁ ମୃତୁୟ, ମୃତୁୟେୁ ଜନମ... ପତ୍ନୀ ପ଼ାଟକିଲ଼ା " କଣ ଏଠ ିଗ଼ାଲୁଆଙ୍କ ଭଳ ି
ପଡଛି , କଛି ିଶୁଭୁନ଼ାହିଁ ତୁମକୁ ? କଛି ିନ କହ ିନତିୟକମ୍ ରଶର୍ କେ ିନକିଟ 
ଚ଼ା' ରଦ଼ାକ଼ାନ ଖଟକୁି ଚ଼ାଲିଗଲି ଏଇ ଆଶ଼ା ରନଇ କଛି ି ସମୟ ବ଼ାହ଼ାରେ 
େହ ିରଫେବି଼ା ପରେ ମ଼ା, ପତ୍ନୀ ସ଼ାଧ଼ାେଣ ଅବସ୍ଥ଼ାକୁ ରଫେଆିସରିବ । ଦୁଇ 
ଘଣ୍ଟ଼ା ପରେ ରଫେ ିରଦଖିଲି - ଝଡ କେ଼ାଳ େୂପ ରନବ଼ାରେ ଲ଼ାଗିଛ ି। ପତ୍ନୀ 
ଟପିିିଂନ୍ ରଥ଼ାଇରଦଇ ଚ଼ାଲିଗଲ଼ା ... ନଜିକୁ ପ୍ରଶନ କେୁଥିଲି - କଛି ିବ ିକ଼ାେଣ 
ନଥ଼ାଇ , ଅଭ଼ାବ ନଥ଼ାଇ, ସମସୟ଼ା ନଥ଼ାଇ କ଼ାହିଁକ ିମଣିର୍ ଜୀବନେ ଶ଼ାନ୍ତ 
ଉପବନକୁ ଅଶ଼ାନ୍ତ ଘ�ୁିରେ ନଷ୍ଟ ବନିଷ୍ଟ କରେ , ପେରିବଶକୁ କରେ ଅସହୟ 
ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣ଼ା ପୂ�୍ ଆନନ୍ଥ ଅମୃତ ମୁହୁର୍ତ୍ ୍ସବୁକୁ ନକ୍ କେ ିଗରଢ ... କ଼ାହିଁକ ି?  
କ଼ାହିଁକ ିେ ଅସହ଼ାୟତ଼ା ଉପରେ ଠଆି ରହ଼ାଇ ଶୁଣୁଥ଼ାଏ ମ଼ା ,ପତ୍ନୀେ ଶବ୍ଦ 
ସମେ । ଏଠ ିକଛି ିକହବି଼ା ଅଥ୍ ଏପରଟ ବ୍ରହ୍ମ ହତୟ଼ା ରସପରଟ ରଗ଼ାହତୟ଼ା । 
ବ୍ରହ୍ମ ହତୟ଼ା – ରଗ଼ା ହତୟ଼ା ନକ ୍ଦଣ୍ଡ ଅରନକ ଥେ ପ଼ାଇସ଼ାେବି଼ା ପରେ ମ  ୁ
ଏରବ ନୀେବ ଦ୍ରଷ୍ଟ଼ା । ଭ଼ାବଲିି ଏ ଦୁରହ  ଲ଼ାଗିଥ଼ାନୁ୍ତ ମ ୁ ର୍ଯ଼ାଉଛ ିଛ଼ାତ ଉପରେ 
ପ଼ାଟ ି କେୁନଥିବ଼ା , ଅଭିରର୍ଯ଼ାଗ କେୁନଥିବ଼ା , ଅଭିମ଼ାନ କେୁନଥିବ଼ା ଫୁଲ 
ଗଛମ଼ାନଙ୍କ ସହ ସମୟ କ଼ାଟବି ି । ... ଅନ଼ାବନ଼ା ଘ଼ାସ କ଼ାଢରିଦଇ ଗଛ 
ମୂଳକୁ ଖରୁସଇ ରଦଉଥ଼ାଏ ମ଼ା ଆସ ି ପ଼ାଟକିଲ଼ା - " ରତ଼ାରତ ଦଶୁିନ଼ାହିଁ 
ଏମିତ ିନୀେବ ଠ଼ାକୁେ କ଼ାହିଁକ ି ରହ଼ାଇଛୁ , ରସ କଣ କଣ କହୁଛ ି ରତ଼ାରତ 
ଶୁଭୁ ନ଼ାହିଁ ? " ଘ଼ାସ ବ଼ାଛୁଥିବ଼ା ଫୁଲକୁଣ୍ଡକୁ ଛ଼ାତରେ କଚ଼ାଡରିଦଇ ପ଼ାଟ ି
ଚଲି଼ାଇ କହଲିି - ରମ଼ାରତ ଶ଼ାନ୍ତରିେ ରଗ଼ାଟଏି ଘଣ୍ଟ଼ା, ରଗ଼ାଟଏି ଦନି ବଞ୍ଚବି଼ାକୁ 
ଦଅି । 
 
            ସକ଼ାଳୁ କଛି ିଖ଼ାଇନ଼ାହିଁ, ଖେ଼ାରବରଳ ବନି଼ାଖ଼ାଇ ରଶ଼ାଇ ପଡଲିି । 
ଅପେ଼ାହ୍ନ ଚ଼ାେଟି଼ା ରବଳକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହବି଼ାକୁ ଲ଼ାଗିଲ଼ା , ପଦ଼ାକୁ ଆସ ି
ଠଆିରହଲି ଅଧଘଣ୍ଟ଼ାଏେ କ଼ାଳରବୈଶ଼ାଖି ସବୁକଛି ିଛନି୍ନଛତ୍ର କେ ିଚ଼ାଲିଗଲ଼ା । 
ମ ୁ ରମ଼ା ସବୁଦନିଆି ସ଼ାିଂଧଯ ଭ୍ରମଣରେ ବ଼ାହ଼ାେ ିପଡଲିି। ରମ଼ା ରଛ଼ାଟ ସହେେ 
େ଼ାସ୍ତ଼ାଘ଼ାଟରେ ଡ଼ାଳପତ୍ର ଭ଼ାଙି୍ଗ ପଡଛି,ି କ଼ାହ଼ାେ ଘେ ଟଣି ଉଡରି୍ଯ଼ାଇଛ,ି 
ରକଉ ଠ ି ଇରଲକ୍ରୀ ରପ଼ାଲ୍ ବଙି୍କର୍ଯ଼ାଇଛ ି ... ସହେ ରଡଇ  କରିଲ଼ାମଟିେୁ 
ଅଧିକ ରହବ ରସଇ କୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ା ଛକ ପ଼ାରଖ ପହ ଞ୍ଚଲିି । କ଼ାଳରବୈଶ଼ାଖିରେ 
ଭ଼ାଙି୍ଗ ପଡଛି ିକୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ାେ ଅରନକ ଡ଼ାଳରକନ଼ା , କୁଢକୁଢ ଫୁଲ,କଢ ବରିଛଇ 
ରହ଼ାଇ ପଡଛି ିତରଳ, ଚ଼ାେଆିରଡ । ଗଛକୁ ଚ଼ାହିଁଲି ଲ଼ାଗିଲ଼ା ଶହଶହ ନ଼ାଲି 
ଓଠରେ କୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ା ରମ଼ାରତ ଚ଼ାହିଁ ହସଥୁ଼ାଏ .. ସରତଅବ଼ା କଛିବି ିଘଟନି ି। 
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 ମ ୁ ଗଛକୁ ଚ଼ାହିଁଥ଼ାଏ ସୂର୍୍ଯୟ ଅସ୍ତ ରହବରହବ ରହଉଥ଼ାଏ .. ହଠ଼ାତ୍ ଅନୁଭବ 
କଲି ଏକ ପବତି୍ର ଛୁଆ ରେ ଆନନ୍ଥେ ବହଳଆି ସ୍ପଶ୍ରେ ରମ଼ା ଭିତେ 
ବହୁଥିବ଼ା କ଼ାଳରବୈଶ଼ାଖି ଠପ୍ ରହ଼ାଇ ବନ୍ଥ ରହ଼ାଇଗଲ଼ା । ରମ଼ା ହ଼ାତ ଦୁଇ 
ଶ଼ାନ୍ତ ି ପ୍ରଶ଼ାନ୍ତରିେ ରର୍ଯ଼ାଡରିହ଼ାଇଗଲ଼ା କୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ା ଗଛକୁ ଚ଼ାହିଁ । ଅସ୍ତ ସର୍ୂ୍ଯୟ 
ରର୍ଯଭଳ ିକହୁଥ଼ାଏ କ଼ାଳରବୈଶ଼ାଖି ରହଉ, େୁଦ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତ଼ାପ ରହଉ, ରଢ଼ା 
ରଢ଼ା ବର଼୍୍ା ରହଉ କୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ାପ଼ାଇ  ସବୁ ଋତୁ ହସବି଼ାେ ଋତୁ , ଆନନ୍ଥେ ଋତୁ । 
ଅସ୍ତ ସୂର୍୍ଯୟ ପଣୁି କହୁଥ଼ାଏ - ଜୀବନ ଏଠ ିସସପିସ୍ ଭଳ ିଅସହ଼ାୟ ନୁରହ  
ବନୁ୍ଧ ! ଜୀବନ ଏଠ ିକୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ା ଭଳ ିଆନନ୍ଥ ଆଉ ହସେ ପସେ଼ା , ମ଼ାଟ ିପ଼ାଣ ି
ପବନ ସବୁ ସହ ମିଶ ିରସୌନ୍ଥର୍୍ଯୟେ ଫୁଲ ଫୁଟ଼ାଇବ଼ା । 

 ମ ୁ  ଲ଼ାଲ କୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ାକୁ ଲ଼ାଲ ଅସ୍ତ ସର୍ୂ୍ଯୟକୁ ପ୍ରଣ଼ାମ କଲି , ଧନୟବ଼ାଦ ରଦଲି 
କ଼ାଳରବୈଶ଼ାଖି କୁ ଏଭଳ ିଅନୁପମ ଶକି୍ଷ଼ାଟଏି , ଅନୁଭବ ଟଏି ରଦବ଼ା ପ଼ାଇ  
ସହରର୍ଯ଼ାଗ କେଥିିବ଼ାେୁ । 
 
                  ମ ୁ ଏରବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘେ ଆରଡ ପ଼ାଦ ବଢ଼ାଇଲି । ଭ଼ାଙି୍ଗ 
ରଦଇଥିବ଼ା କୁଣ୍ଡ ଗଛଟେି ର୍ଯତ୍ନ ରନବ଼ାେ ଅଛ,ି ପ୍ରତ ିମହୁୁର୍ତ୍୍ ରେହ, ରସବ଼ା 
ରଦଇ ଚ଼ାଲିଥିବ଼ା ମ଼ା, ପତ୍ନୀେ ର୍ଯତ୍ନ ରନବ଼ାେ ଅଛ ି । ମ ୁ ଖ଼ାଇନ ି ରବ଼ାଲି 
ରସମ଼ାରନ ସକ଼ାଳୁ କଛି ି ଖ଼ାଇ ନ଼ାହ ନ୍ତ ି । ସୂର୍୍ଯୟ ଅସ୍ତ ରହଉଥ଼ାଏ, ରମ଼ା 
ଭିତରେ ନୂଆ ସୂର୍୍ଯୟେ ଉଦୟ ରନଇ ମ ୁ ରଫେୁଥ଼ାଏ କୃଷ୍ଣଚୁଡ଼ା ଛକେୁ । 
 
 

ଖାତଗୁିଡା,ନବରଙ୍ଗପୁର  
ମ ା :୯୮୬୧୯୬୯୬୭୮ 

 
 

ନାସି୍ତକ 

ଶକି୍ତପ୍ରଭା  ିଶ୍ର 
 
ମ଼ା ପୁଅକୁ କହଲି଼ା , ପ୍ରତଦିନି ଗ଼ାରଧ଼ାଇସ଼ାେ ିଟରିକ ଠ଼ାକୁେଙୁ୍କ ମୁଣି୍ଡଆ ମ଼ାେୁନୁ ? ପୁଅ ଉତେ ରଦଲ଼ା ,ଫରଟ଼ାରେ ଭଗବ଼ାନ ଅଛନ୍ତ ିରବ଼ାଲି 
ରମ଼ାେ ବଶି୍ୱ଼ାସ ନ଼ାହିଁ । ପିଲ଼ାଟ଼ା ମହୁ େୁ ଏପେ ିକଥ଼ା ଶୁଣି ମ଼ା ଟରିକ ଶଙି୍କତ ରହ଼ାଇପଡଲି଼ା । 
ଏଇ ଘଟଣ଼ାେ କଛିଦିନି ପରେ ହ଼ାତରେ ରଗ଼ାଟଏି ରଛ଼ାଟ ବରିଲଇ ପିଲ଼ା ଧେ ିମ଼ା କୁ ଡ଼ାକ ଛ଼ାଡଲି଼ା ପୁଅ । ରଜ଼ାେ ପ଼ାଟରିେ କହୁଥିଲ଼ା , ମ଼ାମ଼ା 
ଜଲଦ ିଫ଼ାଷ୍ଟ ଏଡ ବକ୍ସ ଟ଼ା ଆଣିଲ । 
 
ପୁଅ ହ଼ାତରେ ବରିଲଇ ଛୁଆଟକୁି ରଦଖି ମ଼ା ପ଼ାଟ ିକେ ିକହଲି଼ା , ଏସବୁ କଣ ରହଉଛ ି? େ଼ାସ୍ତ଼ାେୁ ଜୀବଜନୁ୍ତ ଉରଠଇ ଆଣି ଘରେ ପେୁ଼ାଉଛୁ ? 
ଏଠ ିତ଼ା କଥ଼ା କଏି ବୁଝଵି  ? 
ମ଼ା ମୁହ କୁ ଚ଼ାହିଁ ପୁଅ କହଲି଼ା , ଜୀବଟଏି ପ୍ରତ ିର୍ଯଦ ିଦୟ଼ା ନ଼ାହିଁ ଠ଼ାକୂେଘରେ ବସ ିଭଗବ଼ାନଙ୍କ ନ ଼ାରେ ଅର୍ଯଥ଼ାରେ କ଼ାହିଁକ ିଘଣ୍ଟ ିବ଼ାଡଉଛୁ ? 
ନଜି ଗ଼ାଡରିେ ବରିଲଇଟକୁି  ପିଟରିଦଇ ଆଗକୁ ପରଳଇଥିବ଼ା ରଲ଼ାକ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଫେକ କ’ଣ ଅଛ ି  ? 
 
କଛି ିଉର୍ତ୍େ ନ ରଦଇ ଫ଼ାଷ୍ଟ ଏଡ ବକ୍ସ ଟକୁି ଆଣି ପୁଅ ପ଼ାଖରେ ରଥ଼ାଇରଦଇଥିଲ଼ା ମ଼ା ! ଟରିକ ଦୂେରେ ବସ ିରଦଖଥୁିଲ଼ା ପୁଅେ ରସବ଼ା ଆଉ 
ର୍ଯତ୍ନ ପ଼ାଇ କ୍ଷତ଼ାକ୍ତ ବରିଲଇ ଛୁଆଟ ିରକମିତ ିଉ  ଉ  ରହ଼ାଇ  ତ଼ା ରକ଼ାଳରେ ରଶ଼ାଇର୍ଯ଼ାଉଛ ିରର୍ଯମିତ ିରକରତ ରୁ୍ଯଗେୁ ରସ ତ଼ାକୁ ଚହି୍ନଛି ି  ଜ଼ାଣିଛ ି। 
 
ମ଼ା ମନେୁ ପୁଅଟ଼ା ନ଼ାସି୍ତକଟଏି େ ଡେ ଉରଭଇ ର୍ଯ଼ାଉଥିଲ଼ା । 
     

               ଅ ୃତା ,  
     ୩୨   , ମ ୈତ୍ରୀଜନପଦ  
, ନହରକଣ୍ଟା , ଭୁବମନଶ୍ୱର --୭୫୨୧୦୧ 
ମ ାନ..୯୪୩୯୩୬୬୧୫୫ 
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ବ ୈରାଗୀ ରାଜପୁତ୍ର - ସନ୍ଥ ସାଧକ ଅରକି୍ଷତ ଦାସ 

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରପିାଠୀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଅରକି୍ଷତ ଦାସ, ସେ ଥିସେ  ଗଞ୍ଜାମ ର ପରୂ୍ବତନ 

ର୍ଡ଼ସେମଣି୍ଡ କ୍ଷଦୁ୍ର ରାଜ୍ୟ ର ର୍ଜି୍ୟ ନଗର ଗଡ଼ ରାଜ୍ ପରରି୍ାର 
ର ରାଜ୍ପୁତ୍ର । ତାଙ୍କର ଜ୍ନମ ୧୭୮୨ମେହିା ଓ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ 
ଥିୋ  ର୍ଳଭଦ୍ର ସଦର୍ । ତରୁଣ ର୍ୟେସର ର୍ରି୍ାହ ପସର 
ନଜି୍ର ରୂପର୍ତୀ ତରୁଣୀ ପତ୍ନୀ ଓ ରାଜ୍ େଂପଦ ତୟାଗ କର ି
ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଅସନେଷଣସର ଗୃହ ତୟାଗ କରଥିିସେ । ତାଙ୍କର 
ଜ୍ୀର୍ନୀ କପିଳ ର୍ସୁ୍ତର  ରାଜ୍ପୁତ୍ର ଶାକୟ େଦି୍ଧାର୍ବ ଙ୍କ ଜ୍ୀର୍ନୀ 
େହ କଛି ି ୋମଞ୍ଜେୟ ଅନୁଭର୍ କରହୁିଏ । ରାଜ୍ ପରରି୍ାରର 
ସଭାଗ ର୍ଳିାେମୟ ଜ୍ୀର୍ନ କୁ ମାତ୍ର  ଅଠର ର୍ଷବ ର୍ୟେସର ହିଁ 
ପରତିୟାଗ କର ି ଦୀର୍ବ ଅଠର ର୍ଷବ ପୁଣି ପାହାଡ, ଜ୍ଙ୍ଗେ, 

ଗ୍ରାମ, ଅଗମୟ ପରୁପଲ୍ଲୀ ,ମଠ,ମନ୍ଥରି ଆଦ ି ର୍ରୁ ି ରୁ୍େିଥିସେ 
େତୟ ଓ ଆତ୍ମ-ଉପେବ୍ଦ ିର େନ୍ଧାନସର । ଏହ ିେମୟ ସର ସେ 
ର୍ହୁ  କୁଛ୍ର ୋଧନାର ଆଶ୍ରୟ ସନଇଥିସେ । ଦୀର୍ବ କାଳ 
ଜ୍ଳପାନ କର ିର୍ଂଚଥିିସେ ।  ଶ୍ରୀସକ୍ଷତ୍ର ପରୁୀସର ମଧ୍ୟ ସେ କଛି ି

କାଳ ଅର୍ସ୍ଥାନ କରଥିିସେ । ସେଠାସର  ର୍ସର ଏକ ମାଳୀ 

ପ୍ରଭାତ େମୟସର ତାଙୁ୍କ  ଫୁେ ସଚାର ିକରୁଥିର୍ା ଭାର୍ ିଅତୟନ୍ତ 
ନଷୁି୍ଠର ଭାସର୍ ପ୍ରହାର କରଥିିସେ । ଜ୍ସଣ ଦୟାଳୁ ମହଳିା ତାଙୁ୍କ 
ଏହ ି ପ୍ରହାରତି ଅର୍ସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ି ନଜି୍ ର୍ସର ଆଶ୍ରୟ 
ସଦଇ ସେର୍ା,ଶୁଶୁଷା ଦବାରା ତାଙୁ୍କ େୁସ୍ଥ କରାଇଥିସେ । ଅନୟ 
ଏକ  ପରସି୍ଥିତ ି ସର  ଜ୍ସଣ ଧମବ ପରାୟଣା ର୍ଧିର୍ା ମହଳିା 
ଏହ ି ତରୁଣ ରାଜ୍କୁମାରଙ୍କ ର  ରୂପକାନ୍ତ ି ଓ ଅୋଧାରଣ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ୋଧନା ସଦଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ ସହାଇ ୋଧନା 
ଛାଡ ି ଗହୃସ୍ଥ ଜ୍ୀର୍ନ ଅନୁେରଣ ପରୂ୍ବକ େୁେ-ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଥୟ ସଭାଗ 
କରରି୍ାକୁ ପ୍ରର୍ତ୍ତବାଇ ଥିସେ ।କନୁି୍ତ ଏ େରୁ୍ ତାଙ୍କ ଏକନଷି୍ଠ ମନ, 

ପ୍ରାଣ ଉପସର କଛି ିପ୍ରଭାର୍ ପକାଇନଥିୋ । 

ଏହ ିେତୟାନୁେନ୍ଧତୁି୍ସ ରାଜ୍ପୁତ୍ର ଓଡ଼ଶିାର ର୍ହୁ ର୍େିୟାତ ସଦର୍ୀ 
ମନ୍ଥରି ଓ ପୀଠ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରଥିିସେ ମଧ୍ୟ ସକୌଣେ ି
ସ୍ଥାନସର ସଦର୍ତ୍ଵ ର ଉପେବ୍ଦ ି କରନିପାର ି ପ୍ରକାଶୟ ସର  
ପ୍ରତୀକ ପୂଜ୍ା ର ର୍ସିରାଧ କସେ ଓ େମସ୍ତ ଧମବ ର େଂକୀର୍ଣ୍ବତା 
ରୁ ନଜି୍କୁ ମୁକ୍ତ କରଥିିସେ । ତାଙ୍କ ସଚତନାର ଆତ୍ମକି ର୍ରି୍ତ୍ତବନ 
ଖିଅ  ଆସ୍ତ ଆସସ୍ତ ସୋେି ଯାଇଥିୋ । ଉତ୍କଳ ର  ପାରମ୍ପରକି 
ନଗିବଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାେନା ସର ନଭିବର କର ିନଜି୍ର ଦୃଷି୍ଟ ର୍ଳସର 
ସେ ସଯଉଁ ଅଭିନର୍ େଂସ୍କାର ପ୍ରର୍ତ୍ତବନ କସେ ତାହା ହ ିଁ ଥିୋ 
ର୍ସି୍ମୟକର । ସେ େମସ୍ତ  ଅର୍ତାର ଓ ସଦର୍ ସଦର୍ୀ ଙୁ୍କ ଶୂନୟ 
ପ୍ରକାଶ ସର୍ାେି କହ ିଶୂନୟ ହିଁ େର୍ବଶକି୍ତମାନ, ଏହ ିଉପେବ୍ଦ ିସର 
ଶୂନୟ ରୂପ ର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କସେ । ଏହ ିସର୍ୈରାଗୀ ରାଜ୍ପୁତ୍ର  
ପରର୍ତ୍ତବୀ କାଳସର ପ୍ରେଦି୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଆଶ୍ରମ ର ମହାନ 
ୋଧକ ଓ ପରମ ନଗିବଣୁ ର୍ାଦୀ କର୍ ି େ� ଅରକି୍ଷତ ଦାେ 
ନାମସର ପରଚିତି ସହାଇଥିସେ । ତାଙ୍କର ି ଭାଷାସର  "ସହ 
ବ୍ରହ୍ମ, ତୁସମ ସଯ େମସ୍ତଙ୍କ ଠାସର ର୍ରିାଜ୍ତି । ଗାଭୀ ନାନା 
ର୍ର୍ଣ୍ବ ର ସହସେ ମଧ୍ୟ େମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୀର ସେହ ିଏକ ସେତ ର୍ର୍ଣ୍ବ 
ର ।"ତାଙ୍କ ମତସର ଜ୍ାତ,ିଧମବ, ର୍ର୍ଣ୍ବ ନରି୍ସିଶଷସର େରୁ୍ ମଣିଷ 
େମାନ । ସଚତନାଗତ ଦୃଷି୍ଟସକାଣରୁ �ୀ ଓ ପରୁୁଷ  ଅସଭଦ। 
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ଏହ ି ମହାନ େ� ୋଧକ ଅରକି୍ଷତ ଦାେ ଥିସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ଜ୍ଗତର ଜ୍ସଣ ର୍ଶିଷି୍ଟ େଂସ୍କାରକ ଓ କର୍।ିତାଙ୍କ ରଚତି   
"ମହୀ ମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ","ଶୂନୟ ଟୀକା",ଭକି୍ତ ଟୀକା" ଓ 
ଅନୟାନୟ ଭଜ୍ନାଦ ି ଗୀତକିା ଶୁଦ୍ଧ ନଗିବଣୁ-ଧାରା ର 
ଭାର୍ଧାରାସର ପରପିୁଷ୍ଟ । ତାଙ୍କ ରଚତି "ମହୀ ମଣ୍ଡଳ 
ଗୀତା"ସର ସେ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଗନ୍ନାର୍ ଙୁ୍କ ମହାଶୂନୟ ର ପ୍ରତୀକ ଭାସର୍ 
ଧାରଣା କର ିତନମୟ ସହାଇ ସେଖିଛନ୍ତ:ି 

"ସହ ସଦର୍ ସଦର୍ ଜ୍ଗନ୍ନାର୍ 

ସତାର ଶରୀରଁୁ  ଏ ଜ୍ଗତ 

ସହ ସଦର୍ ସଦର୍ ଜ୍ଗନ୍ନାର୍ 

ସହ ସଦର୍ ସଦର୍ ଜ୍ଗତ୍ତାତ। 

ସହ ସଦର୍ ସଦର୍ ବ୍ରହ୍ମ ତୁହ,ି 

ଚଳ ନଚିଳ ସତାର ସଦହୀ।" 

ୋଧକ କର୍ ି ଅରକି୍ଷତ ଙ୍କ ପ୍ରର୍ତ୍ତତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଦଶବନ 
"ଆଜ୍ଞାଧମବ"ରୂସପ ପରଚିତି। ଏହ ି ଆଜ୍ଞାଧମବ ଅନୁୋସର 
େମଗ୍ର େଂୋର ସକର୍ଳ ବ୍ରହ୍ମ ଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସର ଆତଯାତ । ଆଜ୍ଞା 
ମହମିା ଅକଳନ।ତାଙ୍କର ିଭାଷା ସର: 

"େମୁଦ୍ର ର୍ାେି ଗଣି ସହର୍, 

"ଆଜ୍ଞା"ମହମିା ସକ କହରି୍, 

"ଆଜ୍ଞା" ମହମିା ଭାର୍ରେ 

କହଇ ଅରକି୍ଷତ ଦାେ।" 

ଏହ ି ସର୍ୈଚତି୍ରମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରୁୁଷ େ� ଅରକି୍ଷତ ଙ୍କର 
ପ୍ରର୍ତ୍ତତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ମାଗବଟସିର ଭଗର୍ତ ଗୀତା ର େମନେୟ 
ଧମବୀ ମଧ୍ୟମପ�ା ଓ ସଗୌତମ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଙ୍କ ର ମଧ୍ୟମ ମାଗବ ର ଛାପ 
ସଦଖିର୍ାକୁ ମସିଳ। ଓଡ଼ଶିାର ଗଣଜ୍ୀର୍ନ ସର  ଗଭୀର 
ଆସୋଡ଼ନ ଆଣ ିଜ୍ଗତର କେୟାଣ ପାଇଁ  ନଗିବଣୁ ବ୍ରହ୍ମେତ୍ତା ର  
େ�ାନ ସଦଇ େ� ଅରକି୍ଷତ ଏକ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ମୂେୟସର୍ାଧ  ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଛିନ୍ତ ି। 

ପୁରୀ 

ଶରି୍ତତ୍ତ୍ଵ                        ଅମୂଲୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା 

ଓଁ ନମଃ ଶ ିାୟ 

ଓଁ ତ୍ରୟମବକଂ ଯଜାମବେ ସୁଗନ୍ଂି ପୁଷି୍ଟ ର୍ଦ୍ଧନମ୍ ।  

ଉ ଧାରୁକମି   ନ୍ନାତ୍ ମୃବତୟାମୁର୍ଧୀୟ ମା ମୃତାତ୍ ॥ 

        ଶରି୍ ଓ ଶକି୍ତର ମିଳନସର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ । ଶରି୍ ଶାଶବତ 
େନାତନ । ତାଙ୍କର ଆକାର ନଥିର୍ାରୁ ସେ ନରିାକାର , ଆଦ ି
ନଥିର୍ାରୁ ସେ ଅନାଦ,ି ଅନ୍ତ ନଥିର୍ାରୁ ସେ ଅନନ୍ତ , ଜ୍ନମ 
ନଥିର୍ାରୁ ସେ େବୟମେୁ , ମୃତୁୟ ନଥିର୍ାରୁ ସେ ମୃତୁୟଞ୍ଜୟ , ସଶ୍ରଷ୍ଠ 
ସଦର୍ତା ନଥିର୍ାରୁ ସେ ସଦର୍ସଶ୍ରଷ୍ଠ ସଦର୍ା ସଦର୍ ମହାସଦର୍ । 
ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ିପ୍ରର୍ମ ଓ ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ିସଶଷ । ଧମବର ମୂଳ 
ସହଉଛନ୍ତ ି ଶରି୍ । ଶରି୍ଙ୍କ ଠାସର ହିଁ ଧମବ , ଅର୍ବ , କାମ ଓ 
ସମାକ୍ଷ ଅନ୍ତନହିତି ରହଛି ି । ଭଗର୍ାନ ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ି ପରା 
ପ୍ରକୃତ ି। ସେ ଦରି୍ୟ , େନାତନ , ବ୍ରହ୍ମ , ଅଶରୀର , ନଷି୍କଳଙ୍କ , 
ମୁକ୍ତ ଓ ପର୍ତି୍ର । ସେ ଅପରେିୀମ ଆନନ୍ଥ । ସେ ସମଧାର 
ପ୍ରତୀକ । ଭଗର୍ାନ ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ିପରମାତ୍ମା େର୍ବ ର୍ୟାପକ । 

ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ିଶ, ଇ , ର୍ ର ମିଶ୍ରଣ । ଶରି୍ = ଶ+ଇ+ର୍ । 
ଅର୍ବାତ୍ ଅଦ୍ଧବନାରୀଶବର । ଶରି୍ ଓ ଶକି୍ତର ମଳିନସର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ । 
ଶରି୍ ଶାଶବତ େନାତନ । ଶରି୍ ଶ�ରୁ " ଇ" ଅକ୍ଷରକୁ ର୍ାଦ୍ 
ସଦସେ ସହର୍ ଶର୍ । ଅର୍ବାତ୍ ଭସ୍ମ ର୍ା ପାଉଁଶ । ' ଇ' ସହଉଛ ି
ଜ୍ଗଦମ୍ଭା ଆହ୍ଲାଦନିୀ । ଶକି୍ତ ର୍ା ପ୍ରାଣ, ଶର୍ରୁ ଶରି୍ ସହୋ ପର ି
ଜ୍ଡର େଜ୍ୀର୍ ସହଉଛ ିମାନର୍ର୍ାଦ , ଅର୍ବାତ୍ ଯାହାର ଜ୍ୀର୍ନ 
ଅଛ ିଶରି୍ ଓ ଯାହାର ଜ୍ୀର୍ନ ନାହିଁ ସେ ଶର୍ । ଶରି୍ ଓ ଶକି୍ତର 
ମିଶ୍ରଣସର ଏ େଂୋର । ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ି ପରୁୁଷ ଓ ଶକି୍ତ 
ସହଉଛନ୍ତ ି ନାରୀ । ଶରି୍ ଓ ଶକି୍ତ ଉଭସୟ ଆତ୍ମାରୂପସର ହିଁ 
ପ୍ରସତୟକ ଶରୀରସର ର୍ରିାଜ୍ମାନ କରନ୍ତ ି । ସେ ସହଉଛନ୍ତ ି
େର୍ବସଶ୍ରଷ୍ଠ ସଦର୍ତା ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦର୍ାଧିସଦର୍ 
ମହାସଦର୍ । ଶରି୍ ସହଉଛନ୍ତ ି ଧମବର ରକ୍ଷକ । ସେ େକଳ 
ଆରାଧଯ ସଦର୍ତା । ତାଙ୍କର ମୂେୟ ପର୍ବ " ମହାଶରି୍ରାତ୍ର ି" । 
ଏହା ଫାେଗନୁ୍ ମାେ ଚତୁର୍ଦ୍ବଶୀ ତଥିିସର ପାଳନ ସହାଇର୍ାଏ । 
ଶରି୍ରାତ୍ରୀର ଅନୟ ନାମ ସହଉଛ ିଜ୍ାଗର । ଅର୍ବାତ୍ ୋରା ରାତ ି
ଉଜ୍ାଗର ରହ ି ଶରି୍ ଆରାଧନା କରରି୍ା । ଶରି୍ରାତ୍ରୀ ସହଉଛ ି
ପୂର୍ଣ୍ବମାତ୍ରାସର ଶରି୍ଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ସହର୍ାର ରାତ୍ର ି । ଉକ୍ତ ଦନି , 
ଆହାର - ନଦି୍ରା - ସମୈର୍ୁନ - ସୋଭ - ସମାହ - ରାଗ - ହଂିୋ 
ଆଦ ିପରହିାର କର ିଶରି୍ଙ୍କ ନକିଟସର ଶରଣ ପଶିର୍ା ମେୁୟ 
ଉସର୍ଦ୍ଶୟ । ଏହାଦବାରା ୋଂୋରକି େୁେ ଓ େକଳ ପ୍ରକାରର 
ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । 
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              ପ୍ରାଣର କବିତା 
                                  ଦୀପକ କୁମାର ଦଦ 

 
କାହିଁକ ିଯେ ବସୁ ମାଟକୁି କାମୁଡ ି
ନେ୍ିୟାତତି ବଯେ ଯହ କଙ୍କାଳ? 
ଜାଗି ଉଠ ,'ସଯହାଦର" କମର ଭିଡ ି
ସ୍ପନ୍ଦତି ନକି୍ଵଯେ ଏକାଠ ିହୁଅଯର ଠୁଳ । ୧I 
 
ସୁଦୁର ଆକାଶୁ ଡାଯକ ହାତ ଠାର ି
ବୀର ବକସୀ ଜଗବନୁ୍ଧ,ରାଜଗରୁୁ: 
ବନୁ୍ଧର ପଯେ ତାତ୍ସଲ୍ୟଭରା ଆତ୍ମମ୍ଭର-ି 
ଯଦଖି ,କମି୍ପା ଭୟ ଭୀତ ିମଯନ ଭରୁ । ୨I 
 
ଯଦଖ ,ଏଇ ଯେ ଦଶୁିଛ ିଶତ ଶହୀଦର- 
ମୂକସାେୀ ,ରକ୍ତଭିଜା ଅଯଭଦୟ ବାରବାଟୀ, 
ଫଁଗାଳ ିୋଉ ,ତମିଯିର ଅପସର ି,ନନୁି୍ଦକର- 
ଯେଯତ ଅପଚାର, ନାସକିା କୁଞ୍ଚନ,ଭୂକୁଟ।ି ୩ I 
 

ଉଠଯର ଯମା ଜାତଭିାଇ ଜାଳବିାକୁ ମଶାଲ୍ 
ଏ ଯଦଶର ପେୂୟ ପରୂବୀ ମଛୂ୍ନା ତାନ, 
ଯହଉ ନନିାଦତି ,ପ୍ରକମ୍ପତି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ, 
କୁମାରୀ ପାହାଡ, ତାପଙ୍ଗ ଗଡଠୁ ଗିରବିନ । ୪ I 
 
ନୁଯହଁ ତ ଅଳୀକ ଅବା ସୁଦୂର ପରାହତ, 
ହସଉିଠୁ କଳା କଉଶଯଳ ଲ୍ହରୀମାଳ, 
ଶାଳଭଞି୍ଜକା ଯକାୋରଯକ ବଶି୍ଵପ୍ରୀତ ିଯନତ, 
ପ୍ରାେର କବତିା, ଇତହିାସ ୋ'ର ଯଗୌରଯବାଜ୍ଜଳ ।I 
 
ଉଠ ଯହ ସଦି୍ଧ ସାଧକ !! ବଜାଇ ରେ ଦୁନୁ୍ଦଭି 
ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁୋଉ ଯଜୈତ୍ରରେ ଯବୈଜୟନ୍ତୀ, 
ଏ ଅଭିପ୍ରାଯୟ ସଞ୍ଚର ିୋଉ ସ୍ଵାଭିମାନର ସରୁଭି 
ନୁଯହଁ ଦୂରପଯନୟ ,ମହାବାହୁ ଯେଯବ ଯସନାପତ।ି 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ଅନୁଦ ାଳ , ଓଡଶିା । 

ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 

ବୀଣାପାଣ ିରାଏ ୁରୁ 

 
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ, 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 
ଆକାଶକୁ ୋ’ର ମୋନ ଛୁଏଁ 
ମଯହାଦଧି ୋ’ର ଚରେ ଧୁଏ 
ଗଳ ିଗଳ ିୋ’ର ମଳୟ ବଯହ, 
ସାରା ଯଦଶ ୋ’ର କାହାେୀ କଯହ 
ୋ ନୀଳ ଶଇଯଳ - 
ନୀଳାଦି୍ରକନ୍ଦ ଯର ବଯିଜ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାେ 
ଯଦଶ  ମଉଡ଼ମେ,ି 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ । ୧। 
 
ମହାନଦୀ  ୋ, ର ମହତ ରଯଖ                     
ସାଧବ ପୁଅର କାହାେୀ ଯଲ୍ଯଖ 
ଅମର ବାେୀ ର ଅମୃତ ଚାଯଖ 
ନଭ ଆଇନାଯର ମହୁଁକୁ ଯଦଯଖ 
ଚଯିତ୍ରାତ୍ପଳା, କାଠଯୋଡ଼,ି  
ବ୍ରାହ୍ମେୀ, ଯବୈତରେୀ 
କଯହ ଅଯନାଖା କାହାେୀ 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ  । ୨। 
 
 

 
 
 
ଓଠ ଯର ମହୁ ୋ କଣ୍ଠ ଯର କୁହୁ 
ମାଟ ିର ଯବୈକୁଣ୍ଠ ୋ ଲୁ୍ହ ଲ୍ହୁ 
ସପଯନ  ଆଯଙ୍କ ଯେ ନଦି ର ଛବ ି
ରାତଯିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦନିଯର ରବ,ି 
ମାଟ ିରଯଚ ୋ’ ର ସ୍ଵପନ 
ବାରବାଟୀ ସୁଧାମଖୁୀ ଯକାଠ ି
ରଯଚ ଜୀବନ କାହାେୀ, 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ  I ୩ I 
 
ଯଜାଛନାମୟୀ  ୋ’ ର ଆଭା ପ୍ରତଭିା 
ଫୁଲ୍ଲ କୁସମୁିତ ସଜ୍ଜତି ଗଭା 
ରଯଚ ଇତହିାସ  ବାେୀ ରହସୟ 
ଯଶଷଯର ଆରଂଭ ,ଆରଯମ୍ଭ ଯଶଷ 
ବାେୀଯର  ଠାେି ଯର କୋ 
କାହାେୀ ଯର କାହାଯେ  ଗୀତ 
ଗଯେ ଅମତୃ ସରେୀ, 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ । ୪ । 
 

ସମୟ ରଯଚ ୋ କୋ ସାହତିୟ 
ଯଦଶ ଦୁନଆିର ବରଯଗ  ହତି, 
କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ ସରତି ସନୁି୍ଧ 
ବନୁି୍ଦ ଯର ବ୍ରହ୍ମ ୋ ବ୍ରହ୍ମଯର ବନୁି୍ଦ 
ଶୂନୟ ଶୂନୟ ମହାଶୂନୟ ର 
ଯସ ପାଯର ଏପାଯର ବନୁ୍ଧ ! 
ସୃଷ୍ଟ,ି ସଂରଯଚ ସୃଜନୀ 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ୫ । 
 
ଗାଈଯଗାଠ ନଈତୁଠ ତମାଯଳ 
ରଙ୍ଗ ଝରାଏ ଯେ ସଂଜ ସକାଯଳ 
ନତିୟ ନୂତନ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟ ି
ଏଇ ମାଟ ିପର ିମାଟ ିନାହିଁ ଟ ି
ଜୀବଯନ ମରଯେ ସମ୍ପଯଦ  
ବପିଯଦ ଯରାଗ ସଖୁ ଦୁୁଃଖଯର 
ସାେୀ ଜୀବନ  କାଯରେୀ 
ବଯନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ୬ । 
 
ତରିଦତା, କଦିଶାର ନ ର, କଟକ 
ଦମା : ୯୪୩୮୦୫୪୯୫୫ 
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ସାପ  

ଶ ୈବାଳନିୀ ସାହୁ 

ପାଦ ଯ ାଡଏି ଥିଲା ଯ ାଲି  
ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅ ା ଲଂଘି ପାରଲିା ନୟିତେୁି ? 
ଯଡଣା ହଳେର ଦମ୍ଭଯର  
ଯେଉଁ ଯ ଗ ାନ  ହିଙ୍ଗ ଅ ା  
ଟପି ପାରଲିା ଆୋଶେୁ ? 
 ନିା ପାଦଯର   ି 
ପ୍ରମତ୍ତ ପରୁୁଷାର୍ଥଯର  
ଛାତଏି ଦମ୍ଭଯର  
ମାଟ ିଠାରୁ  ଚି୍ଛନି୍ନ ନ ଯହ ାର ଟାଣ ପଣଯର 
ତୁମ ତନମୟ ତରଙ୍ଗୀୟ ଗତ ି 
ତୁମ ଉଯତ୍ତାଳତି ଫଣା ଉପଯର ପରୃ୍ୱୀ  
ଫଣାତଯଳ ଆୋଶଯର ଧୂସର ଚାଇଁ  
ତୁଯମ ମୃତୁୁର ଅଭ୍ୁର୍ଥନା  
ତର୍ାପି ,ତୁଯମ ଯସୌନ୍ଦ ଥୁର ନୀରାଜନା I  
 
ତୁଯମ ତ ସରୀସପୃ  
 କ୍ରୀୟ ତୁମର ପର୍ , 
ଯହଯଲ ଯେଉ ଁଯସୌଖିନ  ୁ ରାଜ ଅ ା  
ସରଳ ପର୍ଯର  ୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ଛି ିେୁହ  
େଯ  ଘଟାଇନ ିରକ୍ତପାତ !! 
 ଞ୍ଚ ିାର  ୃତ୍ତୀୟ ୋଳଯର ସମଯେ ସଦି୍ଧୋମ  
ତୀକ୍ଷଣ ଦାନ୍ତ ଓ  
ସଞ୍ଚତି  ଷିେୁ ଯନଇ  
େଏି  ା ରଚନିାହିଁ  ପାପ, 
ତର୍ାପି  
ତୁଯମ ହିଁ ଆଯକ୍ଷପିତ ଆତଙ୍କ  
 ଷିଧର ସାପ I  
------------------------------------------------------------ 
ଶସ -ଏ ,ପଲଟ ନମ୍ବର :୯୪  
ଶମ୍ଶରାପଲିଟୟିାନ ଶ ାପଶରଟଭିି ହାଉସିିଂ ଶସାସାଇଟ ି 
ଶ ାଲ ାତା-୭୦୦୧୦୫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଏ  ମ୍ନ ଅଶନ  ଯନ୍ତ୍ରଣା  
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା (ଓ ଇ ଏସ) 
 
ଅଯନେ  ାଟ ଏ ମଧ୍ୟଯର ଚାଲି ଆସଲିିଣି 
ଲକ୍ଷ  ାଲି ନ୍ତ ଯଡଇଁ , 
ଅଯନେ ଧୂଳରି ଝଡ଼ ସହ ିସାରଲିିଣି । 
ଯହ ଯମା ପି୍ରୟା ପ୍ରାଣ ପି୍ରୟା ତୁଯମ  ି ା ପର ଦନି ଠାରୁ 
ୋଟଲିିଣି ଅଯନେ ସ୍ୱପନର ମାୟା , 
ଯଫରଲିିଣି ଲ ଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପର ଯସଇ 
ସାତ ତାଲା ମାଣିେ ନଅରୁ । 
ଅଯନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ  ାଲି ଫୁଟ ିସାରଲିାଣ ି
ଏ ଶରୀର ସ୍ନାୟୁଯର ସ୍ନାୟୁର , 
 ହୁର୍ର ଯଫରପିାଇ ନଜିେୁ ମଁୁ ଭୁ୍ଲି ସାରଲିିଣ ି
ଅଯନେ ଯଲାମଶ ନୀଳ 
ନୀଳ ଭୂ୍ଲତାଯର । 
ଜଉମୁଦ ଦଆି  ହୁ େଉମୁଦ ି ସନ୍ତର 
ଯଦହ ଲଫାପାଯର  ହୁତ ଯଲଖିଛ ିଚଠି ି
ଧ ଳ େଇଁର ସ୍ୱପନ ଯଦଖିଛ ିମଁୁ ଅଯନେ 
ନୀଯଳନ୍ଦ ିନୀଳ ଯ ଣୀର ଯେଉଯର । 
ଅଯନେ ର୍ର   ିଯମାଯତ  ନ୍ଦୀ େଲା 
ଶାମେୁାର ଓଠ ଏଇ ପଳାସୀ ରଙ୍ଗର , 
ମୃଣାଳ  ାହୁର ଛନ୍ଦ, 
ଯମାଯତ ପଣୁି  ନ୍ଦୀ େଲା ରଜନୀର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର । 
ସମେ  ନ୍ଧନ ଯଶଯଷ ଛନି୍ନ ଯହଲା 
ଯମାଯତ ଯେହ ିପାରଯିଲନ ିଧର ି, 
ସ ୁଠୁ ମଁୁ ଛନି୍ନ ଯହଲି , 
ଶୀର୍ଣ୍ଥ ଯହଲି , 
ଅଯନେ  ୟସ ଆଉ ଲୁହ ଖର୍ଚ୍ଥ େର ି। 
ଯମା ରାୋର ସ ୁ  ାଲି ନ୍ତ ସ ୁ  କ୍ଷ ଉପତୁୋ ଯଡଇଁ , 
ଅଯନେ ତରଙ୍ଗାୟିତ , ନେିରଙ୍ଗ ମାଂସର ସମୁଦ୍ରଯର 
ତୁମେୁ ଯଖାଜଲିି ସତ, 
ତୁମ ସତ୍ତା ନାହିଁ ୋହ ିଁ ନାହ ିଁ । 
ତୁମର ି ଳିସୀ ଓଠ , ଯମାନାଲିସା ହସ ଆଉ 
ଭ୍ୀରୁ  ନଶି୍ୱାସର ଅଯନେ ସନ୍ଧାନ ଯନଲି, 
ନାହିଁ ୋହିଁ ତୁମ ଶାଢ଼ୀ , ଯେଶ ଆଉ େଙ୍କଣ ନେଲ । 
ତୁଯମ େଣ ପରୀ ଯହଲ ? 
ତୁଯମ େଣ ରତେିା ୁ ଯହଲ ସ୍ୱାମୀ ହୀନା 
ଯେଉଁ ଏେ ସଦୁ  ଧି ାର ? 
ତୁଯମ େଣ େେୁରୀର ଗନ୍ଧ ଯହଲ , 
ମିଶଗିଲ ପ୍ରଯତୁେ  େିର ଏଇ ଯମାର ସୁ୍ଥଳ ଶରୀରର ? 
 
ଗହଗା ନରସିିଂହ ପୁର ,ଶ ନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଓଡ ିା 
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ଫଗୁଣ ଯାଇଛ ିଚାଲି 
ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ 
 
ଫୁଟଥିିଲା ସୃ୍ମତ ିସବୁ ଏ ମନ ଗହନ ବନନ  
ନେନତ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଆଉ ବାସନା ନେଳାଇ , 
ନୋେଳିର େୁହୁ ତାନ ବଉଳ ନପ�ରି ବାସ  
ଝର ଝର ଝରୁଥିଲା ମନେୁ ଝୁମାଇ । 
 
ନଈ ପଠା ଆମବ ନତାଟା ନସାରଷି ଫୁଲର ହସ 
ଲାଗିଥିଲା ମନନ ନମାର ପ୍ରୀତରି ପାବବଣ , 
ଭିଜୁଥିଲି ରାତ ିରାତ ିନଜାଛନାନର ଏୋ ବସ ି
ଗଣୁଥିଲି ତୁମ ଆସବିାର ତଥିି ବାର ଦନି । 
 
ନବୈଶାେର ନରାଦ୍ରତାପ ନମା ୋନନର େହ ିଗଲା 
ତୁନମ ୋନଳ ନଫରବିନ ିଏ ଫଗୁଣ ସାଥିନର , 
ଶ�ିନିର ସନୁି୍ଥର ନାଇ ନପ୍ରମେୁ େବର ନଦଇ  
ସୁନା ଘର ଗଢ଼ବିେୁ ଚାଲି ଗଲ ଆଉୋ ସାଥିନର । 
 
ନସନବଠୁ ଜଳୁଛ ିମନ ଆତ୍ମା ଇ�ୟି ପରାଣ 
ଧୀନର ଧୀନର ଝାଉଁଳଛି ିନପ୍ରମ ଫୁଲ ବନ , 
େ ିଅବା େରଲିି ନଦାଷ ନପ୍ରନମ ନମା ଭରଲି ବଷି  
ନମା ଯଉବନ ଜଳଗିଲା ତୁମ ପାଇଁ  ଜାଣ । 
 
ମନ ଏଠ ିଛାଡ ିଗଲ ଶରୀରେୁ ନନଇ ଆହା  
ପାଲଟଲି ଗନ୍ଧହୀନ ବଣର ପଳାସ , 
ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ନପ୍ରମ ନମା ଅମର ରହୁ 
ଏ ଜୀବନ ସରଯିାଉ ଭର ିଅବନଶାଷ । 
 
ଆଜ ିତୁଠର ପଥର ସାଜ ିନଦୀେୁ ମଁୁ ଶୁଣାଉଛ ି 
ଦୁେୁ ଦୁେୁ ଜଳୁଥିବା ନମା ନପ୍ରମ ୋହାଣୀ , 
ଫଗଣୁ ଯାଇଛ ିଚାଲି ନମା ଆଖିନର  
ଭର ିନଦଇ  ଅଶରା ଏ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣୀ । 
 
ମଧୁପୁର , ଭଦ୍ରକ , ଓଡଶିା 
 
----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଅନୁପମା 
ଡକଟର ଆଭାଞ୍ଜଳୀ   ଶତପଥୀ 
 
ସମୟର ସ୍ରାତସ୍ର ଭାଷ ିଆସ ିସ୍ପଶଶ କଲା ସ୍ମାସ୍ତ, 
ସ୍ସ ଅନାବଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ର ପ୍ରତୀମା 
ଲାସୟମୟୀ, ହାସୟମୟୀ  ,ନାହିଁ ଯା’ର  ଉପମା ସ୍ସ ଅନୁପମା । 
ନୟନସ୍ର  ଥିଲା ଆତ୍ମୟି ଆଭାସ 
କସ୍େ ଅନୁକମ୍ପା ର ସ୍ୱର। 
ବନ୍ଦୀ କରି  ହୃଦୟକୁ  ପ୍ରୀତ ିବନ୍ଧନସ୍ର 
ପୁଣି ଭାସଗିଲା ସମୟର ସ୍ସ ଅନୁକୁଳ ପ୍ରବାହ ସ୍ର 
ଏକ ଦଶିା ଅଭିମସୁ୍େ 
ପାଇବାକୁ ଶାଶ୍ଵତ ଆନନ୍ଦ ର ବଭୁିତ ି, 
ଦଵି୍ୟ ସ୍ଚତନା ର ଅନୁଭୁତ ି
 ପୂର୍ଣ୍ଶତା ଉପଲବ୍ଧ ି
ହଁ  ଅନାବଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ର ପ୍ରତୀମା 
ଲାସୟମୟୀ, ହାସୟମୟୀ  ,ନାହିଁ ଯା’ର  ଉପମା- ସ୍ସ ଅନୁପମା । 

ସ୍ଚନ୍ନାଇ 

ମିଛ ମାୟା 
ସ୍କ.ନମିଶଳ 
 
ମହାଶୂସ୍ନୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଦୋଦଅି ସ୍ମାସ୍ତ 
ଅନ୍ଧକାର କରି ଦୂର, 
ଜୀବନର ସ୍ଯସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଆସସି୍ଲ 
କୃଷ୍ଣନାମ ସ୍ହଉ ସାର। 
 
ଭାଇ ବନୁ୍ଧ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ମିଛ ମାୟା 
ସ୍କହ ିନୁସ୍ହଁ ଆପଣାର, 
ଅନ୍ଧ ସ୍ହଇ ଏଠ ିସ୍ହବ ିମସୁ୍ଠ ମାଟ ି
ସ୍ଶଷସ୍ର ସ୍ହସ୍ବ ସ୍ସ ଦୂର । 
 
ସତୟ ଧମଶ ନୟାୟ ପଥସ୍ର ଅସ୍ନକ 
ବାଧା ଆସ୍ସ ବାରମବାର, 
ପାପ ପରୂ୍ଣ୍ଶ ଏଇ ସଂସାର ଅସାର 
ସସ୍ତକ ିନରକ ସ୍ ାର । 
 
ଆସ ଆଉ ଥସ୍ର ଏ ଧରା ଧାମକୁ 
କୃଷ୍ଣ ଭାସ୍ବ ସ୍ଦବା ଭର,ି 
ପୁଣି ପ୍ରତ ିମସ୍ନ ଭରୁ ଭକି୍ତ ଜ୍ଞାନ  
ଅସାର ଯାଉ ବାହାରି । 

ଭଦ୍ରକ, ବାସୁସ୍ଦବପୁର (ଜଗନ୍ନାଥି) 
ସ୍ମାବାଇଲ:-୯୫୬୬୧୧୩୬୦୭ 

 

ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ : 
ଶ୍ରୀ ଆଶୁତ ାଷ ସାମନ୍ତ ସ ିଂହାର 
( ଆଇ  ଏଫ ଏସ -    ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ  ) 
ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ  
ଶ୍ରୀ ସୁଧିରାଜ ରାଉ   
ସହ -ସମ୍ପାଦକ  
ଶ୍ରୀ ଅତଶାକ ସାମନ୍ତ  
ପର ଚାଳନା -ସମ୍ପାଦକ  
ପ୍ରଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ  
ତଚନ୍ନାଇ, ାମ ଲନାଡୁ (ଭାର )                                                                                             page-19-gap 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ତ ାଗାତ ାଗ : 
ସୃଜନୀ ପର ବାର (ତଚନ୍ନାଇ ) 
ତମାବଇଲ :୯୪୪୫୪ ୩୨୧୦୧  
e -mail : srujaniparivar@gmail.com 
visit : www.hirranmayi.com                                                                                        page-20-gap 
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ନତି୍ୟ ନୂତ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବ୍ତି୍ା : 

ନେତା ନେବ କିଏ   
ଡକଟର କୃତି୍ତବ୍ାସ ନାୟକ 
 

ମିଛ କହୁଥିବ ଲୁଟ ିପାରୁଥିବ 
ମୁହଁ ହହଇଥିବ ଖରୁ ପର,ି 
ରଂଗ ବଦହେଇ ଧହେଇ ପଶବି  
ଦେପତ ିନାମ ଧର ିଧର।ି॥୧।। 
 
ହେବା ଧମମ କହ ିହନଉଥିବ ଖାଲି 
େରକାରୀ େଖୁ ଦୟା ଦାନ, 
ଭୁଲିଥିବ େଏି ପାପ ପଣୁ୍ୟ ନୟାୟ 
ହଦଶଭକି୍ତ ହେମ ସ୍ୱାଭିମାନ ।॥୨॥ 
 
ପର ହଦାଷହଦଇ ଖେ ିଯାଉଥିବ 
ଦେପତ ିଜୟ ଜୟ କର,ି 
ନବିମାଚନ ହବହେ ବୁଲି ପାରୁଥିବ 
ଛାଡ଼ ିପାରୁଥିବ ହ ାରରଡ଼।ି ।। ୩॥ 
 
ହପାଖରୀ ଯାକର ମାଛ ଖାଉଥିବ 
ତା'ର ଓଠ ଓଦା ହହବନାହିଁ, 
ନନି୍ଦା ଅପବାଦ ହଜଲ ଯିବାକୁ 
ଡର ଭୟ ଟହିକ ଥିବନାହିଁ ।।୪॥ 
 
ପାନରୁ ଟକିଏି ଚୂନ ଖେଗିହଲ 
ଛାଡ଼ ିପାରୁଥିବ ନଜି ଦେ, 
 ନଜି ସ୍ୱାର୍ମ ପାଇଁ ଦେ ବରୁିଦ୍ଧହର 
ଲଗାଇ ପାରବି ଖେ ବେ ।॥୫॥ 
 
ରାଜନୀତ ିଅର୍ମ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ 
ହବାଲାଇ ପାରବି କୁଜ ିହନତା, 
ବରଷାକୁ ହଦଖି େବୁଧିା ହନବାକୁ 
ବୁହଲଇ ଧରବି ନଜି ଛତା ।॥୬॥ 
୦୦୦ 

 ଶ ୈଳଶ୍ରୀ ବ୍ହିାର 
ଭୁବ୍ଶନଶ୍ଵର. ୭୫୧୦୨୧ 
 
 
 
 

ନେତାଙ୍କ େୂଆବର୍ଷ 
ସଂକଳ୍ପ  
ଡ଼ଃ କୁଳାଙ୍ଗାର  

ହନତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ  ରଣ୍ୀ କହହିଲ - 
ହଇଏ ! ନୂଆ ବରଷହର ତହମ  
ନୂଆ େଂକଳ୍ପ ହଗାହଟ ନଉନ ,  
ହନତା କହହିଲ -ଯାହା ପାଇଛ ି 
େବୁତ ହନଇଛ ି 
ଆଉ କ'ଣ୍ ଦରକାର ତହମ କହୁନ ? 
 
 ରଣ୍ୀ କହହିଲ -ଆହହ  
ୋଣ୍ଧନ ହମାର ଅଦ୍ଧମାଙ୍ଗ  
ପତ ି- ପରହମଶ୍ୱର ; 
ନୂଆ ବରଷରୁ ତହମ ଆଉ  
ମିଛ କହବିନ ିଏକର୍ା ଆଜ ି 
ମୁଣ୍ଡ ହମାର ଛୁଇଁ ଶପର୍ କର  I  
 
ହନତା ପଚାରହିଲ  - ଯଦ ି 
ଶପର୍ ହନଇକ ିମିଛ ମଁୁ କହଲିି  
କହଲି ହଦଖି କ'ଣ୍ ହହବ ? 
 ରଣ୍ୀ କହହିଲ  - େତୟହର ଥିହଲ ମଁୁ  
ମୁଣ୍ଡ ଫାଟଯିିବ  
ଅଧା ବୟେହର ଜୀବନ  ଯିବ I  
 
ହନତା ଏର୍ର େହାେୟ ବଦହନ  
କହହିଲ -ଓଃହ ଏକର୍ା ଆଗରୁ  
କାହିଁକ ିହମାହତ କହଲିନ ି? 
ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପର୍ କରୁଛ ି 
ଆଜଠିାରୁ ଆଉ  
ମିଛ ମଁୁ କାହାକୁ କହବିନି ିI  
 
 ରଣ୍ୀ ପଣୁ୍ି କହହିଲ -ହଇଏ ! 
ଆଉ ହଗାହଟ ନୂଆ େଂକଳ୍ପହର  
େେଖି ଚାହିଁ ହମା ମୁହକୁଁ ; 
ଆଜଠିାରୁ ତହମ ଆଡ଼ ଆଖିହର ବ ି 
 ହର କ ିବାହାହର  
ଚାହିଁବନ ିହକାଉ ଝଅିକୁ I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ହନତା କହହିଲ -  ରଣ୍ୀ ହଗା  
ତହମ ଟଭିି ହଦଖି ହଦଖି  
ୋମବାଦକି ପର ିକର୍ା କହୁଛ ଭଲ ; 
ମିଛ କହବିନି ି 
ହନତା ହହାଇ ମଁୁ ହହଉଥିବ ିକଲବଲ I  
 
େଂକଳ୍ପ ହନଉଛ ିନୂଆ ବରଷହର  
ଆଜ ିଠାରୁ ମଁୁ ହରାହଷଇ କରବି ି 
େମ୍ଭାେବି ି ରଦ୍ୱାର ; 
ତହମ ଆଜ ିଠାରୁ ହନତା ହହାଇଯାଅ  
େତ କହବି ,ପୁଅଙୁ୍କ ନ ଚାହିଁ ଜୀବନ କାଟବି 
ହମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ େଂକଳ୍ପ କର I   
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