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ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସ#ୂ% ଓଡ଼ି ଆ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା

ପତି/ାତା - ସ#ାଦକ
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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ%
ୂ ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହU େଲଖାର
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି
େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କZବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହU େଲଖାେର
ଦି ଆଯାଇଥିବା ସମ[ ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ-ର ସ#ୂ% ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର
ସ#ାଦକ କି \ା ପକାଶକ- ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି ଲି ଖିତ ନି ୟମ ନାହU ଯଦି ଓ
ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝି ବାପେର ହU ପକାଶନ େହତୁ ନି ବାଚନ
କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର ଶତପତିଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉZରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ
େଲଖକ-ର, ଏଥିେର ସ#ାଦକ କି \ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉZରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହU
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ#ାଦକ- ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା अନ
େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସ\ାଦପତ ଇତାଦି )େର ପକାଶି ତ କରିବା
अପରାଧ େବାଲି ଧରି ନିଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର ସ#ୂ% अଧି କାର େଲଖକ-ର
ରହି ବ, େସ ଚାହUେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି \ା अନ
ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରି ପାରି େବ
ଦb ନାଚେର େଢାଲ ବାଦର अନନ ମହତ ରହି ଥାଏ
ଦb ନାଚ େହଉଥିବା ସମୟେର େଢାଲ୍ ବାଦ ପମୁଖ ଭାବେର
ସମ[

କାଯେର

ପଛଦେର

ବବହୃତ

େଢାଲି ଆ-ୁ

ହୁଏ

େଢାଲ

ଧରି

ଚଳି ତ

ସଂeରଣର

ଚାଲୁ ଥିବାର

ଛବି

ଦି ଆଯାଇଛି 
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ସୂଚୀପତ
ସ#ାଦକୀୟ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

୧୨

ଗh ବି ଭାଗ
ନି ରୁiିj

ପେମାଦ କୁ ମାର ପbା

୨୩

ହୃଦୟର ଭାଷା

ବି ଜୟ କୁ ମାର ପbା

୪୪

ଗୁଜବ

ଗାhିକା ରmିତା ପାତ

୫୦

ନି ଜତ

अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

୫୨

ନୂ ତନ अଭିଯାନ

ସସିD ତା ମହାnି

୫୪

ଦoା

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

୫୯

ଦଳି ତ

ଏ ପି ଶୁଭକାn

୬୫

େକାବି ପକୁ ଡ଼ି

अନୁ ସୂୟା େଜନା

୬୮

ଏତି କି ମାଗୁଣି େମାର

ନି ଳାଦ ୀ ବି ହାରୀ ନାୟକ

୭୩

ବରବାଦି

ଡା ସୁବାସ ଚq ରାଉତ

୮୩

ଟୁ ସନ ଯାତା

ସୁଦାମ ଦାସ

୮୭

ଆକାଶର ନୀଳି ମା

ସତବ ତ ମହାପାତ

୯୦

େଦବୀ ଉଗଚbୀ ଉବାଚ

ଗୁେrଶର ମହାପାତ

୯୨

ନଁା

अ\ରୀଷପୁbରୀକ

୯୫

େପଟୁ

अକାଳକୁ ଷDାb

୧୦୨
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ନି ଃସo ପୃଥିବୀ

କୁ ନା ସୁନା

୧୦୬

ପୁତୁଲ

ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

୧୧୧

େଧୖ ଯ

ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ

୧୧୮

େଦାଛକି

ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ

୧୨୦

ଚାମଚ

େଜାତି ରmନ ସାହୁ

୧୨୨

ସୁେନଲୀ ସି ଂହ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

୧୨୬

jୁଲ୍

ଲି vାମୟୀ ପbା

୧୩୧

अସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ି

अରବି q ଆଚାଯ

୧୩୩

ଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶି ଗଲା

ଡା େସୗମରmନ ମି ଶ

୧୩୬

କି ଛି ପୁରୁଣା अନୁ ଭୂ ତି:ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଓଷା

ଲଲାେଟqୁ ସାମଲ

୧୩୮

अnଦାହ

ଶୁଭକାn ସାହୁ

୧୪୦

ୱାଟର ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳି

ସୁବଳ ମହାପାତ

୧୪୫

ସD ାଟ୍ ଫୁନ୍ - ୧

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ

୧୪୮

अନାବନା ଭାବନା

ଡା ସxାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

୧୪୯

अନୁ ବାଦ ସାହି ତ
ଏକ ସୁqର େମାଡ଼

ମଧୁସD ି ତା ପ,ନାୟକ

୧୫୧

ହି ଟିଂ ମି

ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ

୧୬୧

କବି ତା ବି ଭାଗ
ଉyଳ ଦି ବସର ଆହାନ

େଲାେକଶ୍ ପଧାନ

୧୬୬

ଆମ ଉyଳ ପେଦଶ

ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ

୧୬୮
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ଓଡ଼ି ଆ ଆେମ, ଓଡ଼ି ଆ ଆମ ଭାଷା

ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

୧୭୦

ଓଡ଼ି ଶା ଓ ଓଡ଼ି ଆ

ସାଗର ପଧାନ

୧୭୨

अଭିନqନ ବି ଷୁବ ମି ଳନ

ଶୀ ରମାକାn ମି ଶ

୧୭୫

ପଥ ନରକ ଗମନ

ଦୁ ଗାଚରଣ ପଧାନ

୧୭୮

ଏଇ ଜୀବନ

ରଶିD ତା ମହାn

୧୭୯

େବାଉ

କମଳା ଶତପଥୀ

୧୮୧

କୁ {ି ମqାର

ସୁଦାମ େଲ-ା

୧୮୩

ଇତି ହାସ

ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ

୧୮୫

ନଗ| ଚାହାଣୀ

ପ}ା ପାରମି ତା

୧୮୭

ସି ~ାଥ

ବି ନୟ ମହାପାତ

୧୮୯

ଯଣା

କାZେକଶର ସାହୁ

୧୯୩

अଭୁ ଲା େପମ

ସୁଦଶନ ସାହୁ

୧୯୫

ମୁiାର

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

୧୯୭

ନାରୀ

ହି ମାଂଶୁ ଭୂ ଷଣ େଜନା

୨୦୦

ଆେହ ନୀଳମଣି

ତୁ ଷାରକାn ପସାଦ

୨୦୨

ଜୀବନ

େବୖ ଚq ମଲି କ

୨୦୪

ପତାରଣା

ଶୀ ଲDଣ କୁ ମାର େବେହରା(ଯତି ) ୨୦୫

ମାଆ

ତି ଳ ରାଉତ

୨୦୭

ଭୂ ଷଣ

କବି ତା ମହାnି

୨୦୮

ଆେ ଚାଲି ଛୁ ନୂ ତନ ଆଶାେର

ସ ାତୀ ସୁଚରି ତା ନାୟକ

୨୧୦
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ହାଏେର ପାଠ

ସୂଯପକାଶ ନାୟକ

୨୧୨

अନୁ ରାଗରୁ ଦି ରୁ ି

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

୨୧୪

େଭାକ

ସଂଘମି ତା କାନୁ ନେଗା

୨୧୭

ପାହାଡ଼ି କନା

େଗୗରାo ଚରଣ େବେହରା

୨୧୯

ମାଆ

ପଣତୀ ମହାପାତ

୨୨୧

ତୁ େମ

ପଲ ବୀ ଦାସ

୨୨୩

ବାପା

କନି /ଯୀ, ବାଲି ପଡ଼ା

୨୨୪

ଆତDାହୁତି

େରାଜା ପbା

୨୨୬

ସାରୀଆ अପା

ମେନାରmନ ମୁଦୁଲି

୨୨୭

ସମୟ ପେହଳି କା

ମୃତୁmୟ େହାତା (ଆେଲାକ)

୨୨୯

ପାହାଡ଼ ବି ବୁ ଝି ପାେର

ଦି ଲିପ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

୨୩୧

ତଟିନୀର ଦୁ ଇତଟ

ଚି Zରmନ ସାହୁ

୨୩୩

ସ#କ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୨୩୫

ପତୀା

ମାମାଜି ନି ପଧାନ

୨୩୭

अପମି ଶିତ

େସୗମରmନ ପାଳ

୨୩୮

ଜହ|ରାତି ର େପମ

ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା

୨୩୯

ପଇତା

ମି ନତୀ ପଧାନ

୨୪୧

ସବୁ ଚି ଠି େଫରି ଆେସ

ସତବ ତ ସାହୁ

୨୪୩

ଚକାନୟନ

ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

୨୪୪

େପମ ପାଠ

ଶୀମାନ୍ ଆZତାଣ ଖୁଡଆ

୨୪୬
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ଜୀବନର अନନାମ

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୨୪୮

କାଳ

ଶୀ ରମାକାn ମି ଶ

୨୫୦

ମାଆ ପରି େକହି ନାହU

ଶୀଧର ସାହୁ

୨୫୨

ମଶାଣୀ ଜଗିଛି ତୁ ମରି ପାଇଁ

କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

୨୫୩

କବି ମାନସେର ନାରୀ

अରୁଣ କୁ ମାର ପାତ

୨୫୪

ମେନପେଡ଼ ପିୟା କଥା

ରଶDୀରmନ ସାହୁ

୨୫୭

ଆସ ଫଗୁଣ

ପିୟ-ା ସାହୁ

୨୫୯

ଜୀବନ

ଜଗଦୀଶ ମି ଶ

୨୬୦

ସୁଦଶନ

ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

୨୬୧

ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ

େଲାେକଶ୍ ପଧାନ

୨୬୩

अେଲାଡ଼ା କବି - अ}ାନ ବାZା

ପ-ଜ

୨୬୫

ବି ଘ|

अବି ନାଶ ମାଟିଆ

୨୬୭

େଫରnା କି

अେଶାକ ଦି ଗାଳ

୨୬୯

ନୀଳକ

େଶଷେଦବ ଯ}କାମ େଦଓ

୨୭୦

ଦbନାଟ

ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

୨୭୨

େଲଖିବାର ମାେନ

ଡ: अସି ତ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୨୭୪

अେଫରା ପଥିକ

ସସିD ତା ସାହୁ

୨୭୬

ଓଡ଼ି ଆ ପୁअ

ଡ: ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୨୭୮

ଘର

ସୁବତ କୁ ମାର େସନାପତି

୨୮୦

େକେବ େକେବ ତୁ େମ

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

୨୮୧
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କହି ବାକୁ କି ଛି ବି ନାହU

କାZକ ପାଣିଗାହୀ

୨୮୩

େପମର अବି ର

କାହ|ଚରଣ ସାହୁ

୨୮୬

ପଜ
ୂ ି ବି ତବ ପୟର

ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମbିଲି

୨୮୭

େପମଋତୁ େର

ସତବ ତ ବାରି କ

୨୮୯

ମାଆର ପଣତ ତେଳ

େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

୨୯୦

ତଟିନୀ େବଳାେର

ପବି ତ ଦାସ

୨୯୩

ବୀରତ

ଡ: ସଂଘମି ତା ମହାପାତ

୨୯୬

ସାବି ତୀ

ପତିଭା ପରିଡ଼ା

୨୯୮

େସ ମଁୁ ଓ ଶନ
ୂ ତା

ସମି ତ ପସାଦ କର

୩୦୦

ଖୁବ୍ େଫରି ଯାଏ ମନଟା

ଡା ସxାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

୩୦୨

ସD ତିର ଶ

ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

୩୦୭

େହାଲି

କhତରୁ ମି ଶ

୩୧୦

ନୁ ଁ ଗୁରା- ରାତି अଧି ଆ େପମ

ରାେଜq ନାରାୟଣ େସନାପତି

୩୧୩

େବୖ ଶାଖ

ବରୁଣକୁ ମାର ଦାସ

୩୧୫

ଆେମ କା୍ କମଚାରୀ

ଶୁଭକାn ସାହୁ

୩୧୬

େଟ ନେର ମୂଷା

ଡ: କୁ ଳାoାର

୩୧୯

ସ\ଲପୁରୀ କବି ତା
ଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକା

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୩୨୩

ହସରି ପୁରାନ

ଏମ୍ ବି ଜୟ କୁ ମାର

୩୨୪

କୁ ଇଲି

ଶସି xୁ ପୁେରାହି ତ

୩୨୬
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अଫିସର ଯଦି େହତି

ବଲବn ସାହୁ

୩୨୮

ପବx ବି ଭାଗ
ଆହୁତି କୁbର ଇତି ହାସ

ଶୀ ରବୀq ନାଥ ସାମଲ୍

୩୩୨

ପାଚର ରାେଫଲ୍ ହରି ଶ

ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ

୩୩୯

ସାହି ତ ସମୃ~ି

ମମତା ଦାଶ

୩୪୪

ମୂଲ ଓ ଆଧାତିD କତାର ବି କାଶ

ଡ: ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମି ଶ

୩୪୮

ଉyଳ ଦି ବସ

ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

୩୫୪

ପଣା େକେତ ଆପଣା!

ଡ: ସୁଲଗ|ା ମହାnି

୩୬୦

ଦbନାଚ : अନନ େଲାକ ପର#ରା

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

୩୬୫

ଦbଯାତା

ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

୩୭୫

ଘପାଟୁ ଆ: ଏକ ନି ଆରା ପର#ରା

ପତିଭା ପିୟଦଶନୀ

୩୭୮

ସାମାଜି କ ସମାନତାର ପବ:ଦb ନାଟ

ସନତ ପbା

୩୮୩

ଏକବି ଂଶ ଶତାୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତି

ଗୁେrଶର ମହାପାତ

୩୮୮

େହମn ରାଉତ- ଗୀତି କବି ତା

ରmିତା ପାତ

୩୯୧

ସା#ତି କ ଶି ା ବବାେର େନୖ ତିକ ଶି ା ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

୩୯୭

ନାରୀ ଓ ଲା

ଦମୟnୀ େଜନା

୪୦୦

ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନDକଥା

ଶୀେବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

୪୦୨

ବେq ଉyଳ ଜନନୀ

ସି ପା ନାମତା(ନମତା)

୪୦୯

ଜାତୀୟ अଗି| ଶମ ଦି ବସ

ଶୀ ରମାକାn ମି ଶ

୪୧୩

ହି qୁ ଶର ଐତି ହାସି କ ତଥ

ବାଲିD କୀ ନାୟକ

୪୨୦
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ଗh~ା ବି ଭାଗ
ପତିେଶାଧ

अରୁଣ କୁ ମାର ପାତ

୪୨୬

େଶଷ ପରୀା

ବଲବn ସାହୁ

୪୩୯

ନୂ ଆ ଏକ ବସn

େବୖ ଚq ମଲି କ

୪୪୫

ପାଗଳ

ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

୪୫୨

अଭିଶr अପରାହ|

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

୪୬୨

ପି ଲାଦି ନ : କି ଛି ସD ତି କି ଛି अନୁ ଭୂ ତି

ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

୪୭୬

ସD ତିର କଳାବାଦଲ

ବି ସD ି ତାରାଣୀ ସାହୁ

୪୮୧

େଖଳସାo ଦରକାର

अରବି q ଆଚାଯ

୪୮୮

ଧାେର ହସେର ଜୀବନ

ସୁବଳ ମହାପାତ

୪୯୫

େସଦି ନ ଆଉ ଆଜି

ଚେ#ଶର ସନବଷଆ

୫୦୧

ଗତସଂଖାର ପୁରeୃତ ପତିେଯାଗୀ

୫୦୮

ମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh~ା

୫୦୯

ଆଗାମୀ ସଂeରଣ ମଇ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ନି ଜସ େଲଖା
ଆମ ନି କଟକୁ ମଇ ମାସ ତି ନି ତାରିଖ ପବ
ୂ ରୁ ପଠା

aahwaan@gmail.com
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ସ#ାଦକ- କଲମରୁ...
େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

ପବି ତ ଉyଳୀୟ ନବବଷ ଉପଲେ ଆମର अଗଣିତ ପାଠକ, ପାଠି କା, େଲଖକ,
େଲଖିକା, ଉପେଦjା, ଶୁଭଚି nକ ଏବଂ ସେବାପରି ସମ[ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇଭଉଣୀକୁ अେନକ
ଶୁେଭା ଏବଂ अଭି ନqନ
ବଷର ବି େଶଷ ସମୟ, ବି ଷୁବ ସଂକ ାnି , ପଣା ସଂକ ାnି , ହନୁ ମାନ ଜୟnୀ ଓ ବାବା
ସାେହବ ଆେ\ଦକର ଜୟnୀ ଉପଲେ ଆେମ ପ[ୁତ କରି ଛୁ ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଏହି
ବି ଶାଳ ସ ତ ସଂକଳନ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ ଏହାକୁ ପାଇବା ପେର ନି େଜ ପଢ଼ି ବା
ସହି ତ अନମାନ-ୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପେଚjା କରି େବ ଏବଂ ଆମର ସହାୟତା କରି େବ
ଆେମ ଦୃ ଢ଼ଭାବେର କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ େଯ ଆେମ େଯମି ତି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଉନ| ତି ପାଇଁ
ପେଚjା କରୁଛୁ ଆପଣ ମଧ କରି ପାରି େବ ଆମ ସହ ସଂଶିj େହାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଷା ସାହି ତ େତେର अେନକ अତୁ ଳନୀୟ କାଯ କରି ପାରି େବ ଆସ ଆେମ
ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା ପେତେକ ଯଦି ଆଉ ଜଣ-ୁ ଓଡ଼ି ଆେର
େଲଖିବା ଓ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ େପାାହି ତ କରି ବା ତା େହେଲ ନି ୟ ଭାବେର ଆମର ଏଇ
ପେଚjା ବହୁଜନବାପୀ େହାଇ ପାରି ବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ପକାଶନେର ସହାୟତା େହତୁ ଆପଣ- ସହେଯାଗ ଆମକୁ
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର େଯତି କି ସାହାଯ କରି ବ, ତା’ଠାରୁ େଢର୍ अଧି କ ସାହାଯ କରି ବ ଆମ
ଭାଷା ଓ ସାହି ତେର େହଉଥିବା अପର
ୂ ଣୀୟ ତି କୁ ଭରଣା କରି ବାେର ଆପଣମାନଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 12
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ଭିତେର ଆଗାମୀ କାଲି ର ବି ଶିj ସାହି ତିକ ସବୁ ରହି ଛnି କହି େଲ अତୁ  ି େହବନାହU
ଆପଣମାନ- अବଦାନ ହU ଆମଭାଷା ଓ ସାହି ତକୁ ସମୃ~ କରି ବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି
ପାଇଁ ଏକ ବି ଶାଳ ଗnାଘର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯି ବ ଯାହା ଯୁଗଯୁଗକୁ ଆମର ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି କୁ ଏହି
ଭାଷାପତି ଆସ

େହାଇ ରହି ବାେର ସାହାଯ କରି ବ

ବି ଗତ ଏକ ମାସେର େଦଶ ଦୁ ନି ଆେର େହାଇଥିବା अେନକ ଘଟଣାବଳୀର ସମକ
ସୂଚନା ଏଠାେର େଦଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରୁଛି  ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ-ୁ ଆହାନର
ଚଳି ତ ସଂeରଣ ଭଲ ଲାଗିବ
ଆେମରି କା ଓ ଚୀନ ମଧେର ବାଣିଜିକ ଶୀତଳ ଯୁ~
ବି ଗତ ମାସେର ଆେମରି କାର ଟ # ପଶାସନ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ େହଉଥିବା अେନକ
ଦ ବ ଉପେର अତି ରି

କର ପାଇଁ ନି ୟାମକ ଆଣିଥିବା େହତୁ ଏହା ଚୀନର ବାଷକ

ରrାନୀ ଦରକୁ ପରି ବZନ କରି ବାର ସାବନା ରହି ଛି େବାଲି अଥନୀତି }ମାେନ ମତ
େଦଇଥିେଲ େହେଲ ଏହାର ଉZରେର ଚୀନ ସରକାର अେନକ ଇେଲୋନି କ୍ ଏବଂ
ଆନୁ ସoିକ ଉପକରଣ ଉପେର ଉାଦନ କର ବସାଇ େସହି ସବୁ ଦ ବର ଦର ବୃ ~ି
କରି ଛnି  ଏହା.ାରା ସବସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାେନ ହU अସୁବିଧା େଭାଗ କରିେବ େବାଲି
ମତ ପକାଶ ପାଇଥିବା େବେଳ ଚୀନ ଓ ଆେମରି କା ପରରକୁ ବାଣିଜିକ କଟକଣାମାନ
ଲଗାଇ ଭବି ଷତ ପାଇଁ अସ [ିକର ପରିିତି ସୃjି କରି ଛnି େବାଲି ମତ ସୃjି େହାଇଛି 
ଆେମରି କା, ଫାନ୍ସ ଏବଂ ବି େଟନ୍ ସି ରିଆେର ଆକ ମଣ କରି େଲ
अେପଲ ୭ ତାରିଖେର ସି ରିଆେର ବZମାନ ସରକାର ନି ଜ ନାଗରି କ- ଉପେର
ରସାୟନି କ अଶ .ାରା ଆକ ମଣ କରାଯାଉଥିବା अଭିେଯାଗ କରି ଆକାଶମାଗରୁ
ସି ରିଆ ଉପେର ଯୁଗD ଭାବେର ଆେମରି କା, ଫାନ୍ସ ଏବଂ ବି େଟନ୍ ଘନଘନ େବାମାବଷଣ
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କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି  ଏହାପେର ସଂଯୁ ରାjେର ରୁଷିଆର अଧି କାରୀ ଆନାେତାଲି
ଆୋେନାଭ୍ ଏହାକୁ େନଇ ୋଭ ପକାଶ କରି ବା ସହି ତ ଏହାର ଫଳ ଭୟ-ର
େହାଇପାେର େବାଲି ଜଣାଇଛnି 
କାଠୁ ଆ ଗଣଧଷଣ ଓ ହତା ମାମଲାର ରାଜନୀତି କରଣ
ଜାନୁ ଆରୀ ମାସେର ଜାକାଶDୀରେର ସଂଘଟିତ ଏକ अମାନବୀୟ ଘଟଣାେର
େଗାଟିଏ ଆଠ ବଷର ବାଳି କାକୁ अପହରଣ କରି ବାପେର अେନକଦି ନ ଧରି ତା ସହ ଧଷଣ
କରାଯାଇ ହତା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଏେବ ସମୁଦାୟ ଜ अ{ଳକୁ

अଶାn

କରି େଦଇଛି  ସୂଚନା ଦି ଆଯାଇ ପାେର େଯ ବାକରୱାଲ୍ େଗା/ୀର ଏହି କନାଟିକୁ
େଡାଗା ସ#ଦାୟର କି ଛି ଯୁବକ अପହରଣ କରି ଏକ ମqିରେର अଟକ ରଖି अେନକଦି ନ
ଧରି ଗଣଧଷଣ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ହତା କରି ଥିେଲ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି  ଏଥିେର ସଂପୃ
अପରାଧୀ-ୁ ଧରି ବା ପାଇଁ େପାଲି ସର କାଯେର अେନକ ସାଧାରଣ ନାଗରି କ ସେମତ ଜ
ଓକି ଲ ମହାସଂଘ, ଶାସକ ବି େଜପି ର ଦୁ ଇଜଣ େନତା ସେମତ अେନକ ନାମୀ ନାମୀ ବ ି
ଆେqାଳନାତDକ ପଦେପ େନଇ अେପାକୃ ତ ଶାn ଜ अ{ଳେର अଶାnି ର ବାତାବରଣ
ସୃjି କରିଛnି 
ସୂଚନା ମି ଳିଛି େଯ ଏହି ଗଣଧଷଣ ଏବଂ ହତା ପତିବାଦେର ଓକି ଲ ସଂଘ ଜ
ବqର ଆହାନ େଦଇ ସଂପ%
ମାମଲାକୁ ସି ବିଆଇ .ାରା ତଦn କରାଯି ବା ଦାବୀ
ୂ
କରି ଛnି  େସମାନ- ମତେର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯ ଏବଂ ଏହା.ାରା ଜେର ଥିବା ଶାn
ବାତାବରଣେର ଭୟ ଓ अଶାnି ର ବାତାବରଣ ସୃjି କରାଯାଉଛି  ମୃତ କନାଟି
ମୁସଲମାନ ସଂପଦାୟର େହାଇଥିବା େବେଳ ଏଥିେର ସଂପୃ

अପରାଧୀମାେନ ହି qୁ େବାଲି

ଦଶାଇ ଏହି ମାମଲାକୁ ଧାମକ ମତେଭଦ ଏବଂ ହି ଂସାତDକ କରିବାର ପେଚjା ଚାଲି ଛି
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େବାଲି ବୁ ~ିଜୀବି ମାେନ ମତ େଦଇଛnି 
ପାୟତଃ ଜକାଶDୀର अ{ଳେର େଛାଟବଡ଼ ବqର ଆହାନ अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ
ଦଳ ସେମତ ବି ିନ| ତାବାଦୀ େନତା ମାେନ େଦଇ ଆସୁଛnି  ଏବଂ ଏହି ସବୁ ସମୟେର
ପାକି [ାନର ପତାକା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ ପତାକାର େଖାଲାେଖାଲି ପଦଶନ େହବା ସହି ତ
ପାକି [ାନ ଜି qାବାଦ େସାଗାନ୍ ବି ଦି ଆଯାଇଛି  ଚଳି ତ ବq ସମୟେର अସଂଖ
ଜନସାଧାରଣ ଭାରତ ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତାକୀ ଜୟ େସାଗାନ୍ େଦଇ ବୁ ଲୁ ଥିବାର
େଦଖାଯାଇଛି  ସବୁ େବେଳ ବି ବାଦୀୟ ଖବରର ସxାନେର ରହୁଥିବା ଟିଆର୍ପି େଲାଭି
ଗଣମାଧମ ଏଥିେର ମଧ ଖବରର ସୁରାକ୍ ପାଇଛnି  ବି ଗତ ଦି ନେର अେନକ ଟିଭି
ଚାେନଲେର ସଂବାଦ ପଢୁ ଥିବା ବ ି ମାେନ କାହUକି ବq ସମୟେର ଭାରତମାତାକୀ ଜୟ
କୁ ହାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ ପଶ| ଉଠାଇଛnି 
अେନକ ଦାବୀ କରୁଛnି େଯ ଏହି ବq .ାରା अସଲି अପରାଧି -ୁ ସୁରା ପଦାନ
କରାଯାଉଛି , େଯେତେବେଳ କି ଏହି ବq ମାମଲାର ସି ବିଆଇ .ାରା ତଦnର ଦାବୀ
କରୁଛି  ଶୁଣାଯାଉଛି , ଏହି ମାମଲାର ତଦn କରୁଥିବା େପାଲି ସ୍ अଧି କାରୀ-ୁ କଶDୀରରୁ
ବି େଶଷାଧି କାର େଦଇ अଣାଯାଇଛି  ାନୀୟ ଓକି ଲ ସଂଘ ଏହାର ବି େରାଧ କରି ଛnି 
େସମାେନ ମତ େଦଇଛnି େଯ ଜ ପରି ଶାn अ{ଳ, େଯଉଁଠି ବି ଭିନ| ଧମର େଲାକମାେନ
ଏକତ ଶାnି େର ରହୁଛnି େସମାନ- ମଧେର ମନାnର ଓ ହି ଂସା ସୃjି କରି ବା ଲେର
अସଲ ମାମଲାକୁ ଲୁ ଚାଇ େଦଇ ଏହାକୁ ହି qୁ ମୁସଲମାନ ମାମଲା େବାଲି ଉପାପି ତ
କରାଯାଉଛି 
ଉନ| ାଓ ଧଷଣ ଓ ହତା ମାମଲାେର ନରମି ଲା େଯାଗୀ ସରକାର
ଉZରପେଦଶର ଉନ| ାଓ ବି ଧାନସଭା େତେର ଏକ ପରି ବାରର ଜେନୖ କ ବ ି ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 15
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ହତା େପାଲି ସ .ାରା େହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ି ଛି େସହି ପରିବାରର କନାଜେଣ अଭିେଯାଗ
କରି ଛnି େଯ ସଂପୃ

अ{ଳର ବି ଧାୟକ (ବି େଜପି ) ତା- ସହ ଧଷଣ କରି ଛnି  ଏବଂ

େସମାେନ ନାୟମାଗିବା ପାଇଁ େପାଲି ସ ପାଖକୁ

ଯି ବାପେର େପାଲି ସ ବି ଧାୟକ-

ନି େiଶେର ପତିହିଂସାପରାୟଣ େହାଇ କନାର ପି ତା-ୁ अତାଚାର କରି ବାପେର େସ
ମୃତୁବରଣ କରି ଛnି 
ଏହି

ମାମଲା

ପେର

ଗଣମାଧମ

ଶାସକ

େଯାଗୀ

ସରକାର-ୁ

ନି ଶାଣେର

େନଇଥିେଲ ତଥାପି ବି ଧାୟକ- ବି େରାଧେର େକୗଣସି ପମାଣ ନାହU େବାଲି ଦଶାଇ
ତା-ର ଗିରଫଦାରୀକୁ अଟକାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ଏହି ମାମଲା अତଧି କ
ଦୃ jି ଆକଷଣ କରି ଲା େସେତେବେଳ ହାଇେକାଟର ନି େiଶେର େଯାଗୀ ସରକାର
ବି ଧାୟକ-ୁ ଗିରଫ କରି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେଲ ଗତକାଲି ଦି ନେବେଳ अନୁ ନ ସତର
ଘା ଧରି ବାହୁବଳି ବି ଧାୟକ-ୁ େଜରା କରି ବାପେର ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା
କମନେୱଲ୍ଥ କ ୀଡ଼ାେର ଭାରତର ଉନ| ତ ପଦଶନ
अେjଲି ଆର େଗାଲ୍ଡ଼ େକାjଠାେର ଆେୟାଜି ତ ରାଜେଗା/ୀ କ ୀଡ଼ା ~ା
୨୦୧୮େର ଭାରତୀୟ ପତିେଯାଗୀମାେନ अତି ବି େଶଷ ପଦଶନ କରି ଛnି  ସମୁଦାୟ ୫୫ଟି
ପଦକ ସହ ଭାରତ ବZମାନ ପଦକତାଲି କାେର ତୃ ତୀୟ ାନେର ରହି ଛି ଏଥିେର ୨୪ଟି
ସ % ପଦକ, ୧୪ ଟି େରୗପ ପଦକ ଏବଂ ୧୭ଟି େବ ାm୍ ପଦକ अnଭୂ 
ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କାନୁ ନେର ପରି ବZନ ବି େରାଧେର ଭାରତ ବq
ଚଳି ତ ମାସ ଦୁ ଇ ତାରି ଖ ଦି ନ अପତାଶି ତ ଭାବେର ଭାରତ ବqର ଆହାନ
ଦି ଆଯାଇଥିଲା ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଭାରତେର ଦଳି ତ अନୁ ସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି
ସଂପଦାୟର ସୁରାପାଇଁ ଏକ ନି ୟମ ଥିଲା, ଯଦି େକୗଣସି ସଂରିତ ସଂପଦାୟର ବ ି
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କାହା ବି େରାଧେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଥିେଲ ତା େହେଲ ସଂପୃ

ବ ି -ୁ ତୁ ରn ଗିରଫ

କରାଯାଉଥିଲା କି  ମାନବର ସୁପିମ େକାଟ୍ ଏହାର अପବବହାର େହଉଥିବା େଦଖି
ଏହି ନି ୟମେର କି ଛି ପରିବZନ କରି ଥିେଲ ବି ଗତ ବଷମାନ-େର େଦଖାଯାଇଥିଲା େଯ
ଏହି ନି ୟମ अnଭୂ

୯୦ ପତିଶତରୁ अଧି କ ମାମଲା ମି ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିେର ସାଧାରଣ

ବ ି -ୁ अେନକ अସୁବିଧା େହଉଥିଲା, େତଣୁ ସୁପିମ େକାଟ୍ ନି େiଶ େଦେଲ େଯ ଏହି ପରି
ମାମଲା ଆସି େଲ ପଥେମ ଏହାର ତଦn ଜେଣ ଉପଦ େପାଲି ସ अଧି କାରୀ- .ାରା
ବ ି -ୁ ଗିରଫ କରାଯି ବ

କରାଯି ବ ଏବଂ ଦରକାର େହେଲ ସଂପୃ

ଏହି ନି ୟମେର ପରି ବZନ ପେର ରାଜେନୖ ତିକ େଗା/ୀ ଏହାକୁ େନଇ ନୂ ତନ
ସqଭମାନ

େଲାକ-

ମନେର

ଜଣାଇେଦେଲ େଯ ଏହି ପରି

ଭZ

କରି

କରି ବାକୁ

ଲାଗିେଲ

ଦଳି ତ

ସଂପଦାୟକୁ

ସରକାର ଧି େର ଧି େର େସମାନ-ର ସମ[

ବି େଶଷାଧି କାର ଛି ନ| କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛnି େତଣୁ ଏହା ବି େରାଧେର େସମାେନ ଭାରତ ବq
କରି ବାର ଦାବୀ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ଆମ େଦଶେର ସମେ[ ଜାଣnି , େଗାଠମାତି େଲ ଖbିଆ
ମାେତ ନାୟେର ଏହି ନି ୟମ ବି ଷୟେର अନଭି} େଲାକ-ୁ ଉସୁକାଇ ବq କରାଯି ବା
ସହି ତ େଦଶେର ହି ଂସା କାb ଭିଆଇଥିେଲ ଏଥିେର ଦଶରୁ अଧି କ େଲାକ ପାଣ
ହରାଇଥିେଲ
ଏହି ବqର ପଭାବ ଓଡ଼ି ଶା ଭଳି ରାଜେର େଦଖାଯାଇନଥିେଲ ସୁ~ା ବି େଜପି ଶାସି ତ
ସମ[ ରାଜେର ଏହା େଦଖା ଯାଇଥିଲା ବି େରାଧୀ ଦଳ- ଷଡ଼ଯ .ାରା ଏହା ସବ
େହାଇଥିଲା େବାଲି ବୁ ~ିଜୀବି ମାେନ ମତ େଦଇଥିେଲ
ବqର ବି େରାଧେର ପୁଣି ଭାରତ ବq
अନୁ ସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି - .ାରା ଭାରତ ବq ଡକରାର ପତିବାଦେର
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ସଂରଣ ବି େରାଧୀମ{ .ାରା ପୁଣି ଥେର ଦଶ ତାରି ଖେର ଭାରତ ବq େହାଇଥିଲା
ଯଦି ଓ ଏହାର ପଭାବ ପବ
ୂ ପରି अଧି କ ନଥିଲା ତଥାପି ଏହାର ସମଥନେର अେନକ
ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସି ଥିେଲ ଭାରତେର ଜାତି ଗତ ଆରଣ ବି େରାଧେର ଏହି ବq
ଦି ଆଯାଇଥିଲା
ଦଳି ତ- ହି େତୖ ଷୀ ରାହୁଲ ଗାxୀ
ଦଳି ତ- .ାରା ଆହାନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତ ବq େବେଳ ଦଳୀତ-ୁ େପାାହି ତ
କରି ବା ଭଳି ଟ ି ଟ୍ କରି ଗଣମାଧମେର ଆେଲାଚି ତ େହାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାxୀ ପୁଣିଥେର
ଦଳି ତ- ପତି अନାୟ େହଉଛି କହି ଦୃ jାnମୂଳକ ଧାରଣା ଓ ଉପବାସ କରି ବା କଥା
େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ଦି ଲୀେର ଏକ ବି ଶାଳ ଆେୟାଜନ ମଧ େହାଇଥିଲା
ଏଥିେର କଂେଗସ ଦଳେର अେନକ େନତା ଓ କମୀ ଭାଗ େନଇଥିେଲ
୧୯୮୪ ମସି ହାର ଶି ଖ ଦoା ସମୟର ମୁଖ अଭିଯୁ

ଜଗଦି ଶ୍ ଟାଇଟଲ୍ର ଏଠାେର

ଉପିତ ଥିେଲ କି  ଗଣମାଧମ ଏହାକୁ େନଇ ବାର\ାର ପଶ| କରି ବାପେର ରାହୁଲ
ଗାxୀ- ନି େiଶେର ତା-ୁ ସଭାଳ ତାଗକରି ଯି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା
ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁZପ%
ୂ କଥା ଯାହା ଏହି କାଯକ ମେର େହାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା
ଏଥିେର अଂଶଗହଣ କରି ବାକୁ ଆସୁଥିବା େନତାମାେନ अନଶନ କରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଦି ଲୀର ଏକ
ବି ଖାତ େହାେଟଲେର ବସି େଛାେଲ ଭତୁ େର ଖାଉଥିବାର ଦୃ ଶ ଗଣମାଧମେର ପସାରିତ
େହାଇଥିଲା ଏହାପେର ଗଣମାଧମ ସେମତ ପାୟ अଧି କାଂଶ ବୁ ~ିଜୀବି ଏବଂ ବି େଜପି
ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଉପବାସ ନୁ େହଁ ଉପହାସ େବାଲି ଆଖା ଦି ଆଯାଇଥିଲା କଂେଗସ ଦଳ
ତରଫରୁ अେନକ ବ ବ ଦି ଆଯାଇଥିେଲ ସୁ~ା ରାହୁଲ ଗାxୀ- ଏହି କାଯକ ମ େଯ
अସଫଳ େହାଇଥିଲା ତାହା ସମେ[ ମାନି ଥିେଲ ଦଳି ତ- ସମେବଦନା ଜଣାଉଥିବା
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ରାହୁଲ ଗାxୀ େସଦି ନ ଉପବାସେର अଂଶ ଗହଣ କରି ବା ପାଇଁ ଦି ନ ସାେଢ େଗାଟାଏ
େବେଳ ସଭାେର ପହ{ିଥିେଲ
ଏହାପେର େସ କ%ାଟକ ଯାଇଥିବା େବେଳ ଦଳି ତ- ଘେର ଖାଦ ଗହଣ କରିବା
ଏବଂ ଖାଦ ସୁସାଦୁ େହାଇଛି କହି ପୁଣିଥେର अଧି କ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା ଆଦି ତା-ର
ରାଜନୀତି ର अଂଶ େବାଲି ବୁ ~ିଜୀବି ମାେନ ମତ େଦଇଛnି 
େମାଦୀ େଦେଲ ପତିଶୃତି, େବଟି ବଚାଓ ଜାରୀ ରହି ବ
ବି ଗତ ଦି ନେର ଉZରପେଦଶର ଉନ| ାଓ ଓ ଜକଶDୀରର କାଠୁ ଆେର ସଂଘଟିତ
ଘୃଣିତ ଧଷଣ ଓ ହତା ମାମଲା ଉପେର ନି ଜ ବ ବ େଦଇ ପଧାନମୀ କହି ଥିେଲ େଯ
ଏହି ମାମଲାେର ସଂପୃ

ସମ[ अଭିଯୁ -ୁ अଦାଲତ .ାରା ଦb ବି ଧାନ କରାଯି ବ

େଦାଷୀମାେନ କଦାପି ତାହି ପାଇେବ ନାହU
େମାଦୀ- େଘାଷଣା ପେର ଉZରପେଦଶେର अଭିଯୁ

ବି ଧାୟକ ଗିରଫ େହାଇଥିବା

େବେଳ ଜକଶDୀରର ବି େଜପି େନତା େଯଉଁମାେନ ବqକୁ ସମଥନ କରି ଥିେଲ େସମାେନ
ନି ଜ ନି ଜ ପଦବୀରୁ ଇ[ଫା େଦଇଛnି 
କି  ଏହାପେର ପୁଣିଥେର ରାଜନୀତି ଗରମ େହାଇଛି  ଜ ବqେର େକବଳ
ବି େଜପି ନୁ ହଁ ବରଂ କଂେଗସର अେନକ େନତା ମଧ ସାମି ଲ ଥିେଲ େବାଲି ଜଣାପଡ଼ି ଛି
ଦି ଲୀେର ରାହୁଲ ଗାxୀ ସରକାର-ୁ ଏହି ମାମଲାେର େଘରାଉ କରି ବା େଯାଜନା କରୁଥିବା
ସମୟେର ତା-ରି ଦଳର ସଦସ ଜେର ବq ଆେୟାଜନ କରୁଛnି କି ପରି 
ସଲମାନ ଖାନ-ୁ ପା{ବଷ ଦb
୧୯୯୮ ମସି ହାେର ରାଜାନେର ନି ଜ ଚଳି ତ ‘ହମ୍ ସାଥ ସାଥ େହ’ର ସୁଟିଂ
ସମୟେର ବି ରଳ କୃ ସାରମୃଗ ଶୀକାର ମାମଲାେର ନି ଜର ନାୟ ଶୁଣାଇ େଯାଧପୁର
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अଦାଲତ ସୁପରjାର ସଲମାନ ଖାନ-ୁ େଦାଷୀ ସାବ[ କରି ପା{ବଷର ଦbାେଦଶ
େଦଇଥିେଲ

ଏହାପେର

ସଲମାନ

ଖାନ-ୁ

େଯାଧପୁର

ିତ

େଜଲକୁ

ପଠାଇ

ଦି ଆଯାଇଥିଲା ତା-ର ଜାମି ନ ଆେବଦନ अଗାହ େହବାପେର ତା-ୁ ଦୁ ଇଦି ନ ପାଇଁ
କାରାଗାରେର ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା ପେର अବଶ େସ ଜାମି ନ ପାଇଥିେଲ କି  ତା-ୁ
ଜାମି ନ େଦବାପାଇଁ ଜେଣ ବି ଚାରପତି अନି ୁକ ଥିେଲ େବାଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ
େସଇଥିପାଇଁ ରାତାରାତି ତା-ୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ନୂ ତନ ବି ଚାରପତି - .ାରା ଏହି
ମାମଲାର ବି ଚାରଣା କରାଯାଇଥିଲା
ବZମାନ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଜାମି ନେର ଆସି ଛnି  ତା- ଉପେର ବଲି ଉଡ଼ ଶି hର
अନୁ ନ ଛअ ଶହ େକାଟି ଟ-ା ଲାଗିଛି େବାଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି  ଆଗରୁ ମଧ ସଲମାନ ଖାନ
ଏକ ହି ଟ୍ ଏb୍ ରନ୍ ମାମଲାେର ବି ଚାରାଳୟରୁ ନି [ାର ପାଇଥିେଲ କି  ଏହି ମାମଲାେର
େସ ନି େ~ାଷ େବାଲି ପମାଣିତ େହାଇପାରି େଲ ନାହU
କଂେଗସର ବରି / େନତା ଏେବ ବି େଜଡ଼ି େର
ଗmାମ ଜି ଲାର ବରି / କଂେଗସ େନତା ଚq େଶଖର ସାହୁ, ଯୁବେନତା ବି କମ
େକଶରୀ ପbା ଓ ଶି ାବି ତ ଭଗବାନ ଗnାୟତ ପମୁଖ ନି ଜ କମୀ- ଗହଣେର ମତ ଗହଣ
କରି ବାପେର ଚଳି ତ ମାସର ଚାରି ତାରିଖେର ଆନୁ /ାନି କ ଭାବେର ବି ଜୁ ଜନତା ଦଳେର
େଯାଗ େଦଇଛnି  ଏହା ଫଳେର ଜି ଲାେର କଂେଗସ ସ#ୂ% ଭାବେର ନି ିହ|
େହାଇଯାଇଛି େବାଲି କହି େଲ अତୁ  ି େହବନାହU
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଶୀ ଚq େଶଖର ସାହୁ କଂେଗସ ଶାସନ ସମୟେର େକq ମୀ
ଥିେଲ ଏବଂ ଜି ଲା ତଥା ରାଜପାଇଁ ତା-ର अବଦାନ अେନକ ରହି ଛି ଏବଂ ଗmାମ
ଜି ଲାେର କମୀମାନ-ୁ ସଂଗଠି ତ କରିବାେର ତା- ଭୂ ମିକା अେନକ େସ ବି େଜଡ଼ି େର
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ସାମି ଲ େହବାପେର ବି େଜଡ଼ି ର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ େହବା ସହ ୨୦୧୯ ନି ବାଚନେର
ଏହାର ବି େଶଷ ପଭାବ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିବ େବାଲି ବୁ ~ିଜୀବି ମତ େଦଇଛnି 
େଦଶ ଦୁ ନି ଆର େକାେଣ अନୁ େକାେଣ अେନକ ଘଟଣା ଦୁ ଘଟଣା ପତିଦିନ ପତି
ମୁହୂZେର ଘଟିଛି, େସହି ସବୁ ଘଟଣା ମାନ- ମଧରୁ କି ଛି ନି ବାଚି ତ ଘଟଣାର ବି ବରଣୀ
ଉପେର େଦଇଛି  ଏହା େକୗଣସି ରାଜେନୖ ତିକ ଉେiଶ ପେଣାଦି ତ କି \ା ରାଜେନୖ ତିକ
ନୀତି କୁ अନୁ ସରଣ କରି େଲଖାଯାଇନାହU
ଆହାନର ଚଳି ତ ମାସର ବି େଶଷ ସଂeରଣ ପା{ଶହରୁ अଧି କ ପୃ/ାର େହାଇଛି
ଏବଂ ଏହା େକବଳ ଆପଣମାନ- େଯାଗଁୁ ହU ସବ େହାଇପାରି ଛି ପତିଦିନ ଆହାନର
େଲଖକ େଲଖିକା ସଂଖାେର अଭିବୃ ~ି ଘଟୁ ଛି ଏହା ସହ ଏହା ପାଠକୀୟ ଆଦୃ ତି ଲାଭ
କରୁଛି  େତଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଏହାର କେଳବର ଆହୁରି अଧି କ ବୃ ~ି
େହବ ଏବଂ ଏହା .ାରା ଆମ ଭାଷା ସାହି ତ ପାଇଁ ଆମର କି {ିତ अବଦାନ ସଫଳ େହବ
ବି ଷୁବ ସଂକ ାnି , ପଣା ସଂକ ାnି ତଥା ଉyଳୀୟ ନବବଷର ଶୁେଭା ଓ अଭିନqନ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ
ପତି/ାତା-ସ#ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା

ଆଗାମୀ ସଂeରଣ ନି ମେn େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ

ମଇ ୩ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର)
ବାର)
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ଗh ବିଭାଗ
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ନି ରୁ~ିj
ପେମାଦ କୁ ମାର ପbା

ଏକ
ସଂଧା ଗଡି ଯାଇଥିଲା। େମଘ େମଦୁ ର ରାତି ସମୟେର ରା[ାର େଗାଟିଏ ପାେଖ ଠି ଆ
େହାଇଥିବା ବି ଜୁଳି ଖୁେର ଝୁଲୁ ଥିବା ଆଲୁ अ ପଯାr ନ େହେଲ ବି ଛାତାବାସ ଭିତରକୁ
ଯି ବା ରା[ା ପରି ¢ାର ରୂେପ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। अଟକି अଟକି ଶୁଭୁଥିବା ଝି - ସ ନ, େବo
ରଡି ଓ େମାରମ-ମାଟି ଉପେର ପଡି ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ବଷା ପାଣିର ବି ରତି ଶନ
ୂ  ଝି ପି ଝି ପି
ସ£ର େମା ମନ ଭି ତେର अେଦଖା ଭୟର ଆକାର ତାର କାୟା ବି [ାର କରି ବାକୁ େଚjା
କରୁଥିଲା । ତଥାପି ମନେର ଦ ଧରି ବାର अସଫଳ ପୟାସ ମଁୁ କରୁଥିଲି।
ଏଇଠି କୁ ଆସି ବା ପବ
ୂ ରୁ ପେଫସର େମାେତ େଫାନ୍କରି ଡାକି ଛnି ଶୁଣିବା ମାେତ अmଳି
କହି ଥିେଲ, “ମେନାଜକୁ େଫାନ୍କରୁନ। ତି ନି ଦି ନ େହଲା େସ େଫାନ୍ବି କରି ନି।”
ମେନାଜର େଫାନ୍ନ କରି ବା େନଇ ଆେମ େକେବ ବି େଶଷ ଗୀର ନ ଥିଲୁ। ତାର
େଫାନ୍େର କି ଛି କଥା େହବା ପାଇଁ ଇଛା ଥିେଲ ହU େସ କରୁଥିଲା। ନେଚତ୍ ଆେମ େଫାନ୍
କେଲ େସ ବି ର

େହଉଥିଲା। େସଥି ନି ମେn ତାର ତି ନି ଦି ନ ଧରି େଫାନ୍ ନ କରି ବା

ଆମ ପେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା।
ମେନାଜର ପଢାପଢି , ବବହାର ସ#କେର କି ଛି ପତିକୂଳ ଆେପ ଶୁଣିବା ଆଶା,
ଆଶ-ାେର ମଁୁ ଥିଲି। ମନା କରି ଥିଲି, “େଯେତେବେଳ ପେଫସର ନି େଜ ଡାକି ଛnି , ତାସହ କଥା େହଲା ପେର ହU ମେନାଜ ସହ ମଁୁ କଥା େହବି । େସ େଫାନ୍କେଲ ମଧ ଏ
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ବି ଷୟ ତା ସହ କଥା େହବନି , କି \ା ମଁୁ ଯି ବା ବି ଷୟ ମଧ କହି ବନି ।”
ସେo ସେo ମଁୁ ପରବZୀ େଟ ନେର ବାହାରି ପଡି ଥିଲି।
ବାହାେର ଝି ପ୍ଝି ପ୍ ବଷୁଥିବା େମଘର କୁ ହୁଡି ଭରା ପରି େବଶକୁ େଭଦି େମା ଟାକ୍ସି
କେଲଜ ଛାତାବାସ ସଖେର अଟକି ଲା। ଛତା ଧରି ଓହ ାଉ ଓହ ାଉ ଡ ାଇଭରକୁ କହି ଲି,
“େମାେତ ଏଇଠି अେପା କର। ପୁଣି େମାେତ େମା େହାେଟଲେର ଛାଡି େଦବ।”
ଉZରକୁ अେପା ନ କରି ମୁbେର ଛତା ଧରି ନି ଃଶେର ଛାତାବାସ ବାରbା ସାମନାେର
ଜମି ଯାଇଥିବା ସୂତାଏ ସୂତାଏ ପାଣିେର ଧୀର ପଦେପେର ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ଲି।
ବାରbା ପେର ପେର ଦୁ ଇ ପାଖ ଯାକ ଲ\ା ଗଳି । ଗଳି ଦୁ ଇ ପାେଖ ଛାତମାନ- େକାଠରୀ
ରହି ଛି। ଆଗେର ସି ଢି ଉପରକୁ ଯାଇଛି । ମେନାଜର େକାଠରୀ ଉପେର अଛି ।
ସି ଢି ପାଖେର ସୁଉ, ଓସାରି ଆ .ାର। ପେବଶ .ାର ଉପେର େଲଖା ଯାଇଛି େକିନ। େକିନକୁ ଯି ବା ରା[ାର ବାମ ପାେଖ ଉପରକୁ ଉଠି ଥିବା ଓସାରି ଆ ସି ଡି,
ଡାହାଣ ପାେଖ ତାକୁ ଲାଗି େଯଉଁ େକାଠରୀଟି େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର .ାରେର
ପରଦା ଝୁ ଲୁ ଥିଲା।
ଆଗକ େଦଖି ଲା ଭଳି .ାର ଉପେର ଫଳକ ଟoା ଯାଇଥିଲା - ହେjଲ
ସୁପରି େଟେb।
େସହି େକାଠରୀ ଦି ଗକୁ ମଁୁ ମୁହଁାଇଲି । ବାରbା ଓ ସି ଢି ପାଖେର अେପାକୃ ତ ଭଲ
ଆଲୁ अର ବବା ଥିଲା।
“ଆ}ା !” ଜେଣ େକହି େମାେତ ଡାକୁ ଥିେଲ। େମା ପାଦ अଟକି ଗଲା। ପଛକୁ ବୁ ଲି
ଚାହUଲି ।
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ଜେଣ ଭଦ ବ ି େମା ଆଡକୁ ଆସୁଥିେଲ, “କାହାକୁ େଖାଜୁ ଛnି ?”
‘ମଁୁ ହେjଲ ସୁପରିେଟେb-ୁ ମି ଶିବାକୁ ଆସି ଛି। େମା ପୁअ ଏଇଠି ରହି ପଢୁ ଛି ।’
“କି ଏ କହି େଲ?”
“ମେନାଜ, େଶଷ ବଷ ତାର।”
“ଓେହା। ତା େହେଲ ଆସ, ସାର- ଘରକୁ ଯି ବା। େସ ଏଇଠି କ£ାଟରେର
ରହୁଛnି ।”
“ଠି କ अଛି । ପଥେମ ମଁୁ ମେନାଜ ସହ ମି ଶି ସାେର।”
“ଆସ, ପଥେମ ସାର- ଘରକୁ ଯି ବା।” େସ େମାେତ ଡାକି େନେଲ।
ମଁୁ ଆଉ କି ଛି ପତିବାଦ ନ କରି अେପାକୃ ତ अxାର ରା[ା ଧରି ତା- ସହ କ£ାଟର
ଆେଡ ଆେଗଇଲି । ତା-ର ଚପଲ ବଷା ପାଣିେର ଚପର ଚପର ଶ ସୃjି କରୁ ଥିଲା
େବେଳ ମଁୁ

ନି ଃଶେର ଚାଲି ଥିଲି। େମା ମନ ଭିତେର अନବରତ ସୃjି େହଉଥିବା

अେହତୁ କ ଆଶ-ାର ଜଳ ଭଉଁରୀେର ମଁୁ ିର େହବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲି।
अନତି ଦୂ ରେର େଦଖା ଯାଉଥିବା ଘର ଗୁଡିକ ଭି ତରୁ କାଚ ଝରକା େଦଇ ଆଲୁ अ
j ରୂେପ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। େଗାଟିଏ ଘର ସଖେର ଆେମ अଟକି ଲୁ। ବାରbାର
ୀଣ ଆଲୁ अେର େସଠାେର ଠି ଆ କରାଯାଇଥିବା େମାଟର ସାଇେକଲ j ରୂେପ ବାରି
େହଉଥିଲା। ଘର ଭି ତରୁ ଟିଭିର ଶ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।
“ଏଇଟା ସାର- ଘର। ମଁୁ ଆସୁଛି।” େସହି ଘର ଦି ଗେର ଆoୁଠି େଦଖାଇ
ଭଦ ବ ି ଜଣକ େଫରିଗେଲ ।
ତାରଜାଲି ର କବାଟେର ଲଗା ଯାଇଥିବା ଶି କୁଳୀ ଦ£ାରା ଶ କରି ଡାକି ଲି, “ଆ}ା।”
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ଭିତରୁ ସେo ସେo ଜେଣ ପତୁZର େଦେଲ, “କି ଏ?”
“ମଁୁ , ମେନାଜର ବାପା।”
ଭିତର କବାଟ ସେo ସେo େଖାଲି ଗଲା। ଜେଣ ପୃଥୁଳକାୟ େପୗଢଢ଼ବ ି ଭିତରୁ
ବାହାରି ଆସି ଜାଲି କବାଟ େସ ପାେଖ ଠି ଆ େହାଇ େମାେତ ଚାହU ପୁଣି ପଶ| କେଲ, “କି ଏ
କହି େଲ।”
“ଆପଣ- ଛାତ ମେନାଜ, ମଁୁ ତାର ବାପା।”
ତର ତର େହାଇ େସ କବାଟ େଖାଲି େଲ, “ଓେହା, ଆସ, ଆସ।”
ବାହାରର अxାରରୁ ମଁୁ ବାରbାର ୀଣ ଆଲୁ अ ଭିତରକୁ ପେବଶ କଲି । ହାତେର
ଧରି ଥିବା ଗାମୁଛାଟିକୁ େମା ଦି ଗକୁ ବେଢଇେଦେଲ େସ, “ଟିେକ େପାଛି ଦି अ।”
ଭଦ ବ ି ଭିତରକୁ ଆେଗଇେଲ। େମାେତ ପଛେର ଆସି ବାକୁ ନି ମଣ େଦେଲ,
“ଆସ” ମୁହଁ, ହାତ େପାଛି େପାଛି ମଁୁ ତା- ପଛେର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଭିତରର
ଭବତା ପଥେମ େମାର ଦୃ jିେଗାଚର େହଲା। ସୁସି ତ େବୖ ଠକଖାନା, ରୁଚି ପ%
ୂ
ସାଜସା। େବୖ ଠକଖାନାେର େକାଉଠି େହେଲ ଟିଭି ନଥିଲା, ତଥାପି ଟିଭିର ଶ ଶୁଣା
ଯାଉଥିଲା। अବଶ ଶର ପରି ମାଣ କମି ଯାଇଥିଲା।
େମାେତ େଗାଟିଏ େଚୟାରେର ବସି ବାକୁ ହାତ େଦଖାଇ େସ େଗାଟିଏ େଚୟାରେର ବସି େଲ,
“ଆପଣ-ର ରା[ାେର କି ଛି अସୁବିଧା େହଇନି ତ ?”
“ନା, ଏଇଠି ପହ{ି ମଁୁ ପଥେମ ଆପଣ- ସହ ମି ଶିବା ପାଇଁ ଆସି ଲି। ତାପେର ଯାଇ
ମେନାଜ ସହ ମି ଶିବି। କଣ କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇଛି ପେଫସର?”
କି ଛି ଣ େସ ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତି ବସି େଲ। ପେର ମୁb ଉେଠଇ କହି େଲ, “ମେନାଜ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 26

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େଦଖା ଯାଉନି , ତି ନି ଦି ନ େହବ।”
ହଠାତ୍ େମା କାନେର ଆସି ପଡୁ ଥିବା ଚାରି ଆଡ଼ର ଶ େଯମି ତି ବq େହାଇଗଲା।
ସହସ ସୂଯର ତୀବ ରଶିD ଯୁ

ସ£ର େମା କାନ ମୁbା ପାଖେର ଝ-ୃ ତ େହବା अନୁ ଭୂ ତ

େହଲା। ମଁୁ ଚି ହUକି ପଡି ଲି, “ମାେନ!”
ବା[ବେର ପେଫସର- ଠଁୁ ମଁୁ ଏହା ଆଶା କରୁ ନଥିଲି।
େଚୟାରରୁ ଉଠି ପେଫସର ଝରକା ପାଖେର ଯାଇ ଠି ଆେହେଲ। ନୀରବେର
अxାରର ବଷାକୁ ନି େରଖି େଦଖିବାର ବୃ ଥା େଚjା କରୁଥିେଲ। େମା ପାଇଁ ଉZର
େବାଧହୁଏ େସ େଖାଜୁ ଥିେଲ। ମଁୁ ମଧ େଚୟାରେର ବସି ପାରି ଲିନି। ତା- ପାଖେର ଯାଇ
ଛି ଡା େହଲି । अଶୁଭ ସୂଚନାଟିକୁ ଯଦି ଓ ମଁୁ ଶୁଣି ପାରି ଥିଲି, ତଥାପି ତାକୁ ଗହଣ କରି ବା
अବାେର ମଁୁ ନଥିଲି।
େକାଡି ଏ ବଷ ବୟସର ପୁअ େମାର। ମା-ବାପା- अତି ଆଶା, ଉiୀପନାେର ଝ-ୃ ତ
ମାନସି କ ଉଦେବଳନର ପତୀକ। ଭଉଣୀ ମାନ-ର ଗବ! अmଳି ତା’ର େଫାନ୍ପାଇଁ
अେପାରତ। େସ ପୁଣି ନି େଖାଜ! ଦି େନ ନୁ େହଁ , ପୁଣି ତି ନି ଦି ନ େହବ!
ବାହାର अxକାର ଦି ଗରୁ ଦୃ jି େଫରାଇ େମାେତ ଚାହUେଲ ପେଫସର, “ଗୁରୁବାର
ସxା ଜଳଖିଆ ଖାଇନି େସ। ଏକୁ ଟିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ରାତି େର ବି େଫରି
ନଥିଲା। ସକାଳୁ ତା ହେjଲେମଟ ମାେନ ତା େମାବାଇଲକୁ େଫାନ୍ କରି ଥିେଲ।
େମାବାଇଲ ସୁଇଚ-अଫ୍ଥିଲା। କାଲି ଦି ନଟା अେପା କଲୁ । ଆଜି ସକାଳୁ ଡାଇେରର-ୁ
ଜେଣଇଲି , ତା’ପେର ଆପଣ-ୁ

େଫାନ୍କଲି । ଆପଣ- ସହ କଥା େହଲାପେର

େଯେତେବେଳ ଜାଣି ପାରି ଲି, େସ ଘରକୁ ମଧ ଯାଇନି , େପାଲି ସ୍ କୁ ଖବର େଦଲି ।”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 27

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େପାଲି ସ ଜାଣିସାରି ଲାଣି, अଥଚ ମଁୁ ଜାଣିନି, ଶି ହିରି ଉଠି ଲି। କଣ େହଲା େମା
ପୁअର?
ପଚାରିଲି , “େପାଲି ସ୍ କଣ କହି ଲା ?”
“ସxାନ କରୁଛି । େମାବାଇଲ ଟ ାକ୍ କରୁଛି । କି  ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାnି , ତା
େହେଲ ଗଲା କୁ ଆେଡ? ଆପଣ ଆଉ କି ଛି େରନସମ୍ େନାଟପାଇ ନାହାnି ତ?”
ମୁbେର େମାର अସହ ଜ£ାଳା ଆର େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବି ଚାର ସବୁ ଏ ପାଖ େସ
ପାଖକୁ अତି ତୀବ Zର ଗତି େର ଘୁରୁଥିେଲ। ତା- ପଶ| ମଁୁ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି। ଠି ଆ େହବା
ଜାଗାରୁ ବୁ ଲି ପଛକୁ େଫରିଲି । ପେଫସର- अନୁ ମତି କୁ अେପା ନ କରି ଦ ତ ଗତି େର
ବାରbାକୁ ଆସି ଗଲି ।
େମା ପେଛ ପେଛ ପେଫସର ବି ବାରbାକୁ ଆସି େଲ, “ଆପଣ େମା ପଶ|ର ଉZର
େଦେଲନି ।”
“ସାର୍, ମେନାଜ େମା ପୁअ। ଯଦି ଲୁ େଚଇବାର ଥାଆnା, ମଁୁ ଆପଣ- ପାଖକୁ େଦୗଡି
ଆସି ନ ଥାnି ।”
ପକୃତେର ମଁୁ अସହ ଗରମ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି। ପେଫସର-ୁ ମଁୁ ଭଲ ଭାେବ ଚାହU
ମଧ ପାରୁ ନଥିଲି। ଆସି ଲା େବଳର େମାର ନି ଃଶ ପାଦେର କି ଏ ଚକ ଲେଗଇ
େଦଇଥିଲା। ଲ\ା ଲ\ା ପାଦେର ଦ ତ ଗତି େର ମଁୁ ଟାକସି ଆଡକୁ ଆେଗଇଲି । ଏମି ତି
ପରି ିତି େର କଣ କରାଯି ବା ଉଚି ତ, ମଁୁ େଦାଳାୟମାନ अବାେର ଥିଲି। େମାେତ େମାର
ନି ଜର ସଠି କ୍ ପଦେପ େନବାକୁ େହବ।
ଟାକସି େର ବସି ବା ଆଗରୁ ଥେର ମେନାଜର ଛାତାବାସ ଦି େଗ େଦଖିଲି। ସି ଢିର
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ମଝି ରୁ ଜେଣ କି ଏ ଉ-ି ମାରି ଟାକସି ଦି େଗ େଦଖୁଥିବାର େମାର େବାଧ େହଲା। ଟିକିଏ
ଠି ଆ େହାଇ େସ ଦି େଗ ଭଲ ଭାେବ େଦଖି ଲି। େମାର େଦଖି ବା େଦଖି ଉ-ି ମାରୁଥିବା
େଚେହରାଟି ହଠାତ୍ अଦୃ ଶ େହାଇଗଲା। ଚି nା କଲି , ଯାଇ େଦଖିବି କି ଏ େସ ପି ଲା। ନା,
ମନକୁ ବୁ ଝାଇଲି । ମେନାଜ ନ ଥିେଲ ଏମାନ- ସହ େମାର କି କଥା? ଛତା ବq କରି
ଟାକସି େର ବସି ଲି। ଘୁମାଉଥିବା ଡ ାଇଭରକୁ କହି ଲି, “ଏଇଠି ର େପାଲି ସ୍ େjସନ
ଜାଣିଛ ? େମାେତ େସଇଠି କୁ େନଇ ପାରିବ?”
େପାଲି ସ୍ ନଁା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା- ତq ା ଭାoିଗଲା, “ହଁ , େଦଖିଛି। ଯି ବା?”
ମଁୁ ମୁb ଟୁ oାରି ହଁ କଲି । ବଷେଣାନDଖ अxକାର ସxାେର କେଲଜ ପରି ସରରୁ
ବାହାର ରା[ାକୁ ଆସି ଲା େବେଳ ଟାକସି ଆଲୁ अେର ଧଆ
ୂ ଁଳିଆ ବାତାବରଣ ମଧେର
କଳା ପି ଚୁରା[ା ଉପେର ପଡୁ ଥିବା ବଷା ପାଣିର अବି ରତ ଧାରା େମାର ଦୃ jିେଗାଚର
େହଉଥିଲା।
अmଳି -ୁ ମଁୁ ଏହି ଖବର େଦଇ ପାରି ବି ତ? େମାର अନୁ ପିତି େର େସ ଏହି ଖବରକୁ
ସାଳି ପାରି େବ ତ? ମଁୁ ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଚାରୁଥିଲି।

ଦୁ ଇ
କାନ ପାଖେର କି ଛି ଶ ଶୁଣି େମା ନି ଦ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭାoିଗଲା। େହାେଟଲେର
େମାେତ ଦି ଆ ଯାଇଥିବା େକାଠରୀର ପଲ- ଉପେର ମଁୁ େଶାଇଥିଲି। ଭିତେର ଦି ନର
ଆଲୁ अ ବି େଇ େହାଇ ପଡି ଥିଲା। ବାହାର ପାେଖ ଥିବା କାଚ ଝରକାେର ଝୁ ଲି ଥିବା ପରଦା
ଫା- େଦଇ ଶରତର अଦି ନିଆଁ େମଘ ଭିତରୁ अବସାଦଗ[ ସୂଯ ରଶିD େକାଠରୀ ଭିତରକୁ
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ପଶି ଆସୁଥିଲା। କାଲି ର अନବରତ ଝଡି ବଷା ପେର ଆଜି ପାଗ अେପାକୃ ତ ଶୁଖିଲା
ଥିବା େବାଧ େହଉଥିଲା।
ମୁb ପାଖେର େହାେଟଲର େଫାନ୍ ବାଜୁ ଥିଲା। ଆଖିେର ଜଡି ତ ତq ାକୁ ବଳପବ
ୂ କ
ବାହାର କରି अଳସ ପାଟିେର େଫାନ୍ର ଉZର େଦଲି , “ହାେଲା!”
“ସାର୍, ମଁୁ ରି େସପସନରୁ କହୁଛି । ଆପଣ- ପାଇଁ େଫାନ୍अଛି । ରି ସିଭ୍ କର।”
ଜେଣ अପରି ଚିତର କ ଥିଲା, “ହାେଲା!”
“କି ଏ, କାହାକୁ ଦରକାର?”
େମାେତ ଏଇଠି କି ଏ ଚି ହ| ି ଥାଇପାେର? େପାଲି ସ अଫିସର କି ?
“ଆପଣ- ସହ ହU େମାର କଥା ଥିଲା। ଆପଣ- ପୁअ ମେନାଜ ଜେଣ ନି ହାତି अଭଦ
େଶଣୀର େଲାକ। ତା ପାଇଁ କେଲଜ ଭି ତେର ମି ଛେର ଏକ ଭଦ ତାର ଭାବ ଚାଲି ଛି। କି 
େସ େସଥି ପାଇଁ େଯାଗ ନୁ େହଁ । େସ ଜେଣ ବ ାକ େମଲର। ବୁ ଝି େଲ, ବ ାକ େମଲର।”
େଶଷ ପଦଟିକୁ େସ ଟିେକ ବଡ ପାଟିେର କହି ଥିେଲ। ମଁୁ େସ କଥାର ବି qୁ-ବି ସଗ କି ଛି
ବୁ ଝି ବା ଆଗରୁ େଫାନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା। କାେଳ ଲାଇନେର କି ଛି अସୁବିଧା େହଉଛି ଭାବି ,
ମଁୁ ତି ନି ଚାରି ଥର ‘ହାେଲା’ ‘ହାେଲା’ କରି ଥିଲି। କି ଛି ଫଳ ମି ଳି ନ ଥିଲା।
େଫାନଟି ରଖି େଦଇ अେପା କଲି କାେଳ ପୁଣି ଥେର େଫାନ୍ଆସି ବ। ରି େସପସନକୁ
େଫାନ୍କରି କହି ଥିଲି, “େମା ପାଖକୁ ଆସି ଥିବା େଫାନର ନ\ର ମି ଳି ପାରି ବ? େସ ନ\ରଟି
େମାେତ ଦରକାର।”
“ଠି କ୍ अଛି ସାର, ମଁୁ ବାହାର କରି େଦଇଥିବି।”
ଗତକାଲି ରାତି େର େପାଲି ସ େjସନେର ବି େଶଷ କି ଛି ସ\ାଦ ମି ଳି ନଥିଲା।
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ଦାୟି ତ£େର ଥିବା अଫିସର ନଥିେଲ। େସଠାରୁ େଫରିଲା ପେର େହାେଟଲର େମା
େକାଠରୀେର अେନକ ରାତି ଯାଏଁ ମଁୁ େଶାଇ ପାରି ନଥିଲି।
अmଳି -ୁ େଫାନ୍କରି ଏହି ଖବର େଦବାର ସାହାସ େମା ପାଖେର ନଥିଲା। େସ ହU
େହାେଟଲେର ପହ{ିଲା ପେର େଫାନ୍ କରି ଥିେଲ, “କଣ େହଲା, କି ଛି ଖବର େଦଲନି ।
ତାର େଫାନ୍ ବି ସୁଇଚ-अଫ୍ अଛି ।”
େମା ଥoିଲା ଥoିଲା କର କଥାବାZା ଶୁଣି େସ କି ଛି ଠଉେରଇ େନଇଥିେଲ।
କହି େଲ, “ବ[ ହୁअନା। ନ କହି କୁ ଆେଡ ପେଳଇ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଦି େନ ଦି ଦି ନ
ଭିତେର ତାର ନି ୟ ଖବର ମି ଳିଯିବ। ତେମ େସଇଠି ଏକୁ ଟିଆ ରହନି । ଏଇଠି କୁ
ଚାଲି ଆସ, ନ େହେଲ ମଁୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି।”
ତତ୍ଣାତ୍ ମଁୁ ମନା କରି େଦଇଥିଲି, ‘ମଁୁ କାଲି କି ପେଳଇଯି ବି। ତମକୁ ଆଉ ଏଇଠି କୁ
ଆସି ବା ଦରକାର ନାହU।’
ଘରୁ ଯି ଏ ଦି େନ େହେଲ ବାବା, ମାମା-ୁ ନ ଜେଣଇ କୁ ଆେଡ େହେଲ ଯାଇ ନଥିଲା,
ଆଜି ଆମ अଜାଣତେର, ସୁପରି େଟେb- ବି ନା अନୁ ମତି େର ଚାରି ଦି ନ େହଲା େଫରାର
अଛି , ଏହା େମା ପେ ବି ଶାସ େଯାଗ ନଥିଲା। अmଳି ବି ଏ କଥା ନି ୟ ହୃଦୟoମ
କରି ପାରୁଥିେବ। ତଥାପି , ପକୃତେର ପୁअର ନି େଖାଜ ଖବରକୁ େସ ମଧ େବାଧହୁଏ ଭଲ
ଭାେବ ଗହଣ କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। ଏକ अଜଣା ଭୟର ଶି ହରଣେର ମଁୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ
ଉଠୁ ଥିଲି।
ରାତି େର େଶାଇଲା େବେଳ ତାର ଏଆଈଟ ି ପଲ୍ଈର ଫଳାଫଳ ବାହାରି ବା ଦି ନର
କଥା େମାର ମେନ ପଡି ଥିଲା।
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ରଜ-ସ-ାnି ପେର ପେର ଦି େନ ୟୁନିଭରସି ଟିେର अଛି , େମା େମାବାଇଲେର
अmଳି - େଫାନ୍ ଆସି ଥିଲା, “ଶୁଣ, େଗାେଟ ଭଲ ଖବର। ମେନାଜ ଏଆଈଟ ି ପଲ୍ଈେର
ପାଇ ଯାଇଛି ।”
ମଁୁ େମା ପେକା/େର ବସି ଥିଲି। ଖବରଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନେର अଫୁରn ଆନq
େଖଳି ଗଲା, “କାହU, େସ କୁ ଆେଡ ଗଲା? େସ କାହUକି େମାେତ େଫାନ୍କଲାନି ?”
अmଳି େଫାନ୍ ତାକୁ େଦଇଥିେଲ। ମେନାଜ କହି ଥିଲା, “ବାବା, ଆଇଆଇଟିେର
ମି ଳିବନି ”
“ହଉ, କି ଛି ନ େହେଲ ଭଲ କେଲଜେର ମି ଳିଯିବ। ଯାହା େହଲା ଠି କ େହଲା, ବ[
େହ’ନା। କଂଗାଚୁ େଲସନ।”
କହି ବାକୁ ସି ନା ମଁୁ କହି େଦଲି , କି  ମଁୁ ମେନାଜର ଉ अଭିଳାଷକୁ ଜାଣି ଥିଲି।
ସହଜେର ସj େହବା ପି ଲା ନୁ େହଁ େସ। ସାେo ସାେo ଯାଇ ଘେର ପହ{ିଥିଲି। ତାର
ଉଦାସ ମନକୁ ମାରି ବା ପାଇଁ ଆେମ ସମେ[ କାରେର େଗାଟିଏ ଯାତା ନି ମେn ିର
କରି ଥିଲୁ।
େସଦି ନ ଏମି ତି ହU ବଷା ପାଗ ଥିଲା। ଓଡି ଶା ମାଟିେର େମୗସୁମୀର ପଥମ ଶର
ଝି ପିରି ଝି ପିରି ବଷାେର ଆେମ ବାହାରି ଥିଲୁ। ବ ହDପୁରରୁ ଭୁ ବେନଶର, ଭୁ ବେନଶରରୁ
େକାଣାକ େଦଇ ପୁରୀ। େମାଟେର ଦୁ ଇ ଦି ନିଆ େପାଗାମ୍ ଥିଲା। କାର ମଁୁ ନି ଜ
ଚଲଉଥିଲି। ଆଗେର अmଳି । ପଛେର ମୀନୁ ଓ େସ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁ େହଁ , ବସି ଥିେଲ।
ମେନାଜର ଉଦାସୀ ମନେର କି ଛି अnର ଆସି ଥିଲା। ତାହା ପୁଣି, ତା’ର ବଡ ଭଉଣୀ
ସେରାଜର େଫାନ୍ ପେର। ସେରାଜ କହି ଥିଲା, “ବୁ ଝି ଲୁ ବାପା, େତା ଭିେଣାଇ ଏ ଖବର
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ଶୁଣି େବଶି ଖୁସୀ। ଦୁ ଇ ଥର େଚjାେର ତା-ୁ ବୁ ଲାେର ସି ଟ୍ ମି ଳିଥିଲା। େତାର ତ ପଥମ
ଥରେର ନି ଟ୍େର ମି ଳିଗଲା। ଖୁସି େହଇଯା।”
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଳା ମଚମଚି ଆ ଦୁ ଇ ଥାକି ଆ ରା[ା ଉପେର େମା କାର ତା
ସାମନାେର ଆସୁଥିବା ବଡ ବଡ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ କାଟି କାଟି ଆଗକୁ ବଢୁ ଥିଲା। ପଛେର
ବସି ଥିବା ମେନାଜ ପୁଲକି ତ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା୍, “େମା େଶଷବଷେର ବାବା, ମଁୁ ଗାଡି ଶି ଖିବି।
ତେମ କାର ଚେଲଇବା େଦଖିେଲ େମାେତ ବହୁତ ଖୁସୀ ଲାଗୁଛି। ଚେଲଇବା ପାଇଁ ଇଛା ବି
େହଉଛି ।”
ମୀନୁ କହି ଥିଲା, “ପାଠ ସରୁ ସରୁ ଭାଇ ଗାଡି ଶି ଖିବ, ଗାଡି କି ଣିବ, େମାଟା अ-ର
ଦରମା ପାଇବ ନା, େସଥିପାଇଁ।”
ତା କଥାକୁ ମେନାଜ କାଟିଥିଲା, “ଆେର ନାଇଁ, େମା ଟାେଗଟେର ଆଇଆଇଏମ୍ର
ଏମ୍ ବି ଏ अଛି । ତା ପେର ଗାଡି କି ଣିବି। େଦଖି ବୁ, ବାବା-ଠଁୁ େଗାେଟ ବଡ ଗାଡି କି ଣିବି।”
ସ£ାଭାବି କ ଢoେର ମୀନୁ ମୁହଁ ଫୁେଲଇଥିଲା, “ହଁ , କି ଣି ତ ନି ୟ ପାରି ବ, ଏଥିେର
େଦଖିବାର କଣ अଛି ?”
ସାନ ଭଉଣୀର ମୁହଁ ଫୁଲା େଦଖି ମେନାଜ କହି ଥିଲା, “ଆଉ େସଥିେର ପଥେମ େମା
ମୀନୁ ବସି ବ, ଠି କ अଛି ?”
କାରର ଦପଣେର ମଁୁ ମୀନୁ ର ଓଠେର େଚନାଏ ହସକୁ େଦଖି ପାରି ଥିଲି। େସମାନକଥାେର ପ%
ୂ େଛଦ ପେକଇବା ପାଇଁ अmଳି ପାଟି କରି ଉଠି ଥିେଲ, “ମୂଳରୁ ବା’ େହଇନି ,
ପୁअର ନଁା ରଖା େହଇ ଗଲାଣି। ଆଉ କି ଛି ନାହU କି ’େର ତମ ଦି ଜଣ-ର କଥା େହବା
ପାଇଁ।”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 33

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ବଷାଜଳ ପାବି ତ ରା[ା ଉପେର ଦୃ jି ନି ବ~ ରଖି କାରର ଗତି ପାଇଁ ଧାନ
େଦଲାେବେଳ ମେନାଜର ଦୃ ଢ ନି ୟ ନି ମେn, ତାର ଦୃ ଢ ସଂକh ନି ମେn ମଁୁ ନି ିn
ଥିଲି!
ଆଉ ଆଜି ? େସ ନି ୟ, ସଂକh ସବୁ ଏକ ସ ପ|, ପେହଳି କା ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
अଜଣା ବ ି -ର େଫାନ୍ଆସି ଲା ପରଠଁୁ େମାର ନି ତକମ ସ£ୟଂେମବ େହାଇ
ଚାଲି ଥିଲା। େକେତେବେଳ କଣ କରି ଥିଲି, େମାର ସଠି କ କି ଛି ମେନ ନାହU। ମେନାଜ
ସ\xେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଭୁ ଲେର ବି ଭାବି ନ ଥିବା ଦୁ ଃସ\ାଦ ଶୁଣିଲା ପେର
ଶରୀର ସାରା ତରoାକୃ ତି େର େଖଳି ଯାଇଥିବା ଦ¨ୀଭୂ ତ ମନ ଗତ ରାତି अେପା अଧି କ
अିର େହାଇ ଉଠି ଥିଲା।
ରି େସପସନେର ଚାବି େଦଲାେବେଳ ପଚାରିଲି , “ମଁୁ କହି ଥିବା େଫାନ୍ ନ\ର
ରଖି ଛ?”
େମାେତ ସେo ସେo େମା ରୁମ୍ର କଲ୍ ବି ବରଣୀ ଥାଇ କ#ୁ ଟର ଛାପାଟି
ମି ଳିଗଲା। େହାେଟଲର ଏ ପକାର େଯାଗାଡ ଫଳେର ମଁୁ ଆଶ£[ି अନୁ ଭବ କଲି । ଏହି
ପାମାଣିକ ତଥଟି େପାଲି ସର ବହୁତ ଦରକାରେର ଆସି ବ।
େହାେଟଲ ବାହାେର ଗତକାଲି ର େସହି ଟାକସି ଡ ାଇଭର େମାେତ अେପା
କରି ଥିେଲ। ଯଦି ଓ, େମଘ ଆକାଶ ବ ଛାଡି ନ ଥିେଲ, ତଥାପି ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା।
ଟାକସି େର ବସି ଲି, “ଇmିନି ୟରି ଂ କା#ସକୁ ଯି ବା, ଚାଲ।”
େହାେଟଲରୁ କେଲଜ ଖୁଆଡ ପା{ କି େଲାମି ଟରରୁ अଧି କ େହବ। ସହରର ପି ଚୁ
ରା[ା ଉପେର ଆମ ଗାଡି େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ େମା ମନେର अନବରତ ଖରାପ ଭାବନା ଗୁଡିକ
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ଏେଣେତେଣ ପଇଁତରା ମାରୁଥିେଲ। ତାକୁ ଭାoି ଡ ାଇଭର- ପଶ| େମା କାନେର ଆସି
ପଡି ଲା, “ସାର୍, କି ଛି अସୁବିଧା େହଲା କି ?”
କାଲି ଠଁୁ େମାର କେଲଜ ଛାତାବାସ, େପାଲି ସ୍ େjସନ ଆଦି ଧଁା-େଦୗଡ େଦଖି
ତା-ର ବି େକୗତୁ ହଳ ଜାତ େହଉଥିଲା। ତାହା ତ ସ ାଭାବି କ ଥିଲା। ବାଧ େହାଇ ମଁୁ
କହି ଲି, “େମା ପୁअ ଏଇଠି ପଢୁ ଥିଲା। ଚାରି ଦି ନ େହଲା େଦଖା ଯାଉନି ।”
“ମଁୁ କି ଛି କହି ବି, ଖରାପ ଭାବି େବନି ସାର।”
“କୁ ହ।” ମଁୁ ସମପତ କେର କହି ଲି।
ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲି େସ କଣ କହି େବ। େବୖ ଷୟି କ ଶି ା ନି ମେn ଓଡି ଶାେର ଥିବା
ହାତ ଗଣତି ଉମାନର ଶି ାନୁ /ାନ ମାନ- ଭିତରୁ ଇଏ अନତମ ଥିଲା। ଏଇଠି
ପଢୁ ଥିବା ଶି ାଥୀମାେନ ବଜାର-ବାଟେର ବାରି େହାଇ ପଡnି । ହାତେର ଉyୃjମାନର
େମାବାଇଲ, ପି ଠିେର େଲପ୍ଟପ ବାଗ, ଟୁ ପ୍ଟାପ୍ ଗାୀଯପ%
ୂ କଥାବାZା ଏମାନ-ୁ
अନମାନ- ଭିତେର अଲଗା କରି ଚି େହ|ଇ େଦଇଥାଏ। ହୁଏତ େସ ମେନାଜକୁ େକଉଁଠି
େଦଖିଥାଇ ପାରnି । ପେକଟରୁ େମା ପସ ବାହାର କରି େସଥିେର ଥିବା େଗାଟିଏ
ଗପ୍େଫାଟ ଆଗକୁ ଝୁ-ିପଡି ତା-ୁ େଦେଖଇଲି ।
ମେନାଜର େଫାଟ ଉପେର ଆoୁଠି ରଖି କହି ଲି, “ଇଏ େମା ପୁअ। େକେବ
େଦଖିଛ? ଟିକିଏ ମେନ ପକାअ ତ।”
ଗାଡି ଚଳାଉ ଚଳାଉ େସ େଫାଟ ଉପେର ନଜର େଦେଲ, “େମାେତ ଏମାେନ ସମେ[
ଏକା େଦଖା ଯାଆnି , ସାର। େତେବ, େମାେତ େଫାଟ େଦଇଥିେବ, ମଁୁ ଟାକସି jାbେର
ୟାକୁ େଦେଖଇବି ।”
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େମା େମାବାଇଲେର ମେନାଜର େଫାଟ ଥିଲା। ତତ୍ଣାତ୍ ପସରୁ େଫାଟ ବାହାର
କରି ମଁୁ ତା- ହାତକୁ ବେଢଇେଦଲି । ତାକୁ େସ ପେକଟେର ରଖି ଆଗକୁ େଦଖି ଗାଡି
ଚଳାଉ ଚଳାଉ କହି େଲ, “ମଁୁ କି ଛି अଲଗା କଥା କହୁଥିଲି ସାର୍। ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣ-ୁ ମଁୁ
ନି ଶା କରି ବାର େଦଖିଛି। ମାଲ ନୁ େହଁ ସାର, େସଇଟା ତ ସମ[-ର ଆଜି କାଲି କମନ୍
େହଲାଣି। ମଁୁ ଡ ଗ କଥା କହୁଛି ସାର। େସମି ତି କି ଛି अଭାସ ତା-ର ଥିଲା କି ?”
ମେନ ମେନ ମଁୁ ତା- କଥାେର ଭୟ ପାଇଗଲି । କି ଛି କହି ପାରି ଲିନି। ପାଟି େମାର
ଜାଡ଼ ବାxି େଦଲା। अxାର ଗZ ଭିତରର अଦୃ ଶ ବି ଷଧର ଠଁୁ ବି अଧି କ ଭୟ-ର ଥିଲା
େସହି ଆଶ-ା।
କେଲଜ ଖୁଆଡ ଯାଏଁ ମଁୁ ଚୁ ପଚାପ ବସି ରହି ଥିଲି। ଯଦି ଓ େମା େହାେଟଲ ପାଖେର
ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ତଥାପି କେଲଜ ପାଖେର अସରାଏ ବଷା େହାଇ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା।
ଗତକାଲି ରାତି ର ହେjଲ ଯି ବାେବେଳ ଉଠି ଥିବା େମାର अତାଗହ, ଆଜି କେଲଜ
େକାଠାେର ପେବଶ କଲାେବେଳ ନ ଥିଲା।
େମାର େବାଧ େହଉଥିଲା, େମା ଉପେର ନି ବ~ ଶହଶହ ଦୃ jି େଯମି ତି କହି ଉଠୁ ଛnି
- େଦଖ େଦଖ! ଇଏ େସହି ମେନାଜର ବାପା, ଯି ଏ ଚାରି ଦି ନ େହଲା ନି ରୁ~ିj अଛି ।
ତଥାକଥିତ अେହତୁ କ अପଦ[ ଗ[ ଭାବ େଯାଗଁୁ ଟାକସି ରୁ ଓହ ାଇ ବହୁ କjେର ମଁୁ
ପେଫସର- ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିଥିଲି। ପେର େସଠାରୁ ତା-ୁ ଧରି ଡାଇେରରପାଖକୁ ।

ତି ନି
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େସହି ବି ©ିଂ ଛାଡି ଆଗେର ଥିବା अନ ଏକ ବି ©ିଂ ଭିତେର ଡାଇେରରେକାଠରୀ। ତଳ ତାଲାର ଲ\ା କରି ଡର अତି କମ କରି େଶଷମୁହଁେର ଥିବା अେପାକୃ ତ
ଓସାରି ଆ ହଲ୍ଭିତର କାª େମାଟା କାଚର। ଲ\ା ଲ\ା ପରଦାମାନ ଓହଳା ଯାଇଛି ।
ଲ\ା-ଓସାରି ଆ ଭବ େସାଫା, େବଲଜି अମ କାଚର ଗାସ, ଟିକ୍-କାଠର ଚା ପି ଆ େମଜ,
ସୁଗxିତ ପରି େବଶ। େମାଟ ଉପେର ଓଡି ଶାର ଏକ ନ\ର ମାନତା ପାr ଇଂଜି ନିୟରି ଂ
କେଲଜ ଭାେବ ଆଗକ- ପାଇଁ अତୀବ ଆକଷଣୀୟ ସ ାଗତ କ ଥିଲା। ପରଦା
ଆେଡଇ ଆେମ ଭିତେର ପଶି ଲୁ।
ଭିତେର ପଶୁ ପଶୁ ଦ£ାର ପାଶ£େର ଟoା ଯାଇଥିବା କାଚ ଆବରଣେର ଆବ~
େଗାଟିଏ େଫାଟଚି ତ ଉପେର େମା ଧାନ ଯାଇଥିଲା। ଣକ ପାଇଁ ମଁୁ େସଇଠି अଟକି ଯାଇ
ତାକୁ େଦଖି ବାେର ଲାଗିଥିଲି। େଫାଟ ଚି ତ ମେନାଜର ଥିଲା। ତା ଉପେର ଶୀଷକ ଥିଲା –
ଏ ବଷର େଶ/ ଛାତ।
ଏହି ବଷ କେଲଜ େଖାଲି ଲା ପେର ଏଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମେନାଜର େଫାନ୍ ଯାଇଥିଲା,
‘ବାବା, ଗୁଡ୍ନି ଉଜ୍। ମଁୁ ଏ ବଷର େଶ/ ଛାତ ବଛା େହଇଛି । ପାଇଜ୍ ମି ଳିନି। କେଲଜ
ଆନୁ ଏଲ୍େଡ େର ଦି ଆଯି ବ।’
ପୁଣି ଆଉଥେର ଘେର ହଷର ପରି େବଶ ଥିଲା। ସେରାଜ େଫାନ୍କରି ଥିଲା, ‘ବାବା,
ଶୁଣିଲଣି? ମେନାଜ େଶ/ ଛାତ।’
ଇଲି ଆନସ୍ରୁ ତା ମାମଁୁ େଫାନ କରି ଥିେଲ, ‘ଭାଇନା ଶୁଣିଲଣି, ମେନାଜ ଏ ବଷର
େଶ/ ଛାତ।’
କଣ େହଲା ମେନାଜର? କୁ ଆେଡ ଗଲା େସ? କୁ ଆେଡ ଗଲା ତାର େଶ/ତାର
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ପଦଶନ?
େମାେତ ଦ£ାର ମୁହଁେର अଟକି ଯାଇଥିବାର େଦଖି ପେଫସର ପଛକୁ େଫରି େଲ। େମା
କାxେର ହାତ ରଖିେଲ। ସହାନୁ ଭୁ ତି ର ସ£ରେର କହି େଲ, “ଆସ, ଭିତରକୁ ଯି ବା।”
ଡାଇେରର अେପାକୃ ତ ଜେଣ ଶାn, ଭଦ ଆଚରଣର େପୗଢ ବ ି ଥିେଲ। େମା
ପରି ଚୟ ପାଇ କହି େଲ, “େପାଲି ସ୍ ଇନ୍ସେପର ଆସୁଛnି । କାଲି ଆମ ଉପିତି େର ତା
େକାଠରୀର ତାଲା ଭoାଯାଇ ଯାହା ବାହାରି ଛି, ତାକୁ ସି ଜ୍କରି େନଇଛnି । େସ ଆସି
ଆପଣ-ୁ କହି େବ।”
କି ଛି ସମୟ ପେର ଇନ୍ସେପର ଆସି େଲ। ଆମକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ କହି େଲ, “ଆମ
େମାବାଇଲ ଟ ାକି ଂେର କି ଛି ସଫଳତା ମି ଳୁନି । ବାର\ାର ସୁଇଚ୍ अଫ୍ େଦଖଉଛି ।”
େମାେତ ଚାହU କହି େଲ, “ଖଟ, େଶଯ, େଚୟାର, େଟବୁ ଲ ବତୀତ େଟବୁ ଲ ଉପେର
ଲାପ୍ଟପ୍ ଓ ତେଳ େଜାତା ଥିଲା। ଖଟ ଉପେର ସାଟ-େପ ପଡି ଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କି ଛି
ଗତାନୁ ଗତି କ ଭାବେର ରହି ଥିଲା। ଯାହା ସବୁ ଠୁ ଖରାପ, ତାହା ଥିଲା ତା ସୁଟେକଶ୍ ଭିତରୁ
ବାହାରି ଥିବା କି ଛି ନାଲି , େନଳି ରoର ଔଷଧ େକପସୁଲ୍। େଗାଟିଏ ବା- ଲକର୍ଚାବି ଓ
ଜେଣ ସୁqରୀ ତରୁଣୀର େଫାଟ, ଏଠାକାର ଏକ ନାଇଟ କ ବେର ନାଚ କେର।”
ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ େମା ମୁbେର ଟାକସି ଡ ାଇଭର କହି ଥିବା କଥା ମେନ ପଡି ଗଲା। ଶି ହିରି
ଉଠି ଲି ମଁୁ । ମେନାଜ ଡ ଗ୍ବବହାର କରୁଥିଲା? କାହU, େକେବ ତ ତା କଥାବାZାେର ଜଣା
ପଡୁ ନଥିଲା।
େସଥିେର ପୁଣି ଲକର୍, ଜେଣ ନାଚବାଲୀର ଫେଟା?
ଫେଟାକୁ େଦେଖଇ ଇନ୍ସେପର କହି େଲ, “ଇଏ େସଇ ଫେଟା। ତା ସହ ଆପଣଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 38
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ପୁअର ବxୁ ତା ଥିବା କଥା ଆପଣ-ୁ କି ଛି କହି ଛି କି ?”
ଉZର ପେଫସର େଦଇଥିେଲ, “ଗଲା ବଷ ଆମ କେଲଜ ଡ ାମାେର ୟାକୁ ଡକା
ଯାଇଥିଲା। ଲି ଡିo େରାଲେର କି ଏ ନ ମି ଳିବାରୁ।”
ଗଲା ବଷର ଡ ାମା ବି ଷୟେର େସ ଘେର କଥା େହାଇଥିଲା। କି , ତାର ନାୟି କା ସହ
େଯ େସ ସ#କ ରଖିଛି େସ ବି ଷୟ ମଁୁ ଜାଣି ନଥିଲି। ମଁୁ ଇନ୍ସେପର- अନ ତଥ
ଉପେର ପଶ| ଗୁଡିକର ଉZର ମଧ େଦଇ ପାରି ନଥିଲି। ତା- ଓ ପେଫସର- ପଶ|ବାଚୀ
ନୟନର ସାମ|ା କରିବାକୁ ସୁ~ା େମା ମନେର ସାହାସ ନଥିଲା।
େହାେଟଲରୁ ଆଣିଥିବା େଫାନ ନ\ରକୁ ମଁୁ ତା-ୁ େଦେଖଇଥିଲି। େମାେତ େଫାନ
କରି ଯାହା କୁ ହା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି କହି ଲି। େମା ହାତରୁ କାଗଜକୁ େନଇ େସ କି ଛି
ସମୟ େଦଖିେଲ। ପେର କି ଛି ମେନ ପଡି ଲା ଭଳି ଡାଇେରର-ୁ ଚାହU କହି େଲ, “ଇଏ
ଆପଣ- अଫିସ ନ\ର।”
ଡାଇେରର େସ କାଗଜକୁ େନଇ େଦଖିେଲ ଓ ଆଯ େହାଇ ସ ଗେତା ି କେଲ,
“େମା अଫିସ ନ\ରରୁ େଫାନ?”
ଇନ୍ସେପର ତା-ୁ କହି େଲ, “ଏେବ ଆପଣ- अଫିସ ମଧ େମା ତଦn ପରି ସରକୁ
ଆସି ଗଲା।”
ପୁଣି େମାେତ ଚାହU କହି େଲ, “ଆପଣ ହଠାତ ଯି େବନି । ଡ ଗ୍ସ ବାହାରି ଛି, अଥ କି ଛି
ଗୁରୁZର। ଲକର େଖାଲି ଲା େବେଳ ଆପଣ- ଉପିତି ଦରକାର ପଡ଼ି ପାେର। ଆେମ
ମାଜି େjଟ- अନୁ ମତି ଆଣି ଲକର େଖାଲି ବୁ।”
େମା अବା ଜେଣ ଘଟଣାଳେର ଧରା ପଡି ଯାଇଥିବା େଚାର ଭଳି ଥିଲା।
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ପେଫସର-, ଡାଇେରର- ମୁହଁର ରo ବି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଧା ଉପେର ଧା
ଆମମାନ- ବି ଶାସେର ଆସି ବାଜୁ ଥିଲା। ଆମ ପାଟିେର ଭାଷା ନଥିଲା। େକମି ତି
ଥାଆnା? ତୃ ତୀୟ ବଷର େଶ/ ଛାତ ଚତୁ ଥ ବଷେର େଯ ନକାରାତDକ ିତି କୁ ଆସି ଯିବ,
କି ଏ अବା ବି ଶାସ କରି ପାରିବ?
ଡାଇେରର ତା-ୁ अନୁ େରାଧ କରୁଥିେଲ, “ଦୟାକରି ଏ ବି ଷୟେର କାହାକୁ କି ଛି
କହି େବନି । କେଲଜର ପତି/ାର ପଶ|।”
ଇନ୍ସେପର ତା- କଥାର କି ଛି ଉZର ନ େଦଇ ଉଠି ଠି ଆ େହେଲ।
ତା- ଯି ବା ପେର େସମାନ- ଠାରୁ ବି ଦା େନଇ ମଁୁ

ହେjଲ ମୁହଁା େହଲି ।

ଟାକସି ରୁ ଓହ ାଉଛି , ସି ଡିର ଉପର େମାଡେର ପୁଣି େସହି େଚେହରା େମାେତ େଦଖାଗଲା।
କି ଏ ଜେଣ ଉ-ି ମାରି େମାେତ େଦଖୁଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ମଁୁ ତାକୁ ଉେପା କରି ପାରି ଲିନି।
ହେjଲ ଭିତରକୁ ଗଲି । ସି ଡି ଚଢି ମେନାଜର େକାଠରୀ ଆେଡ ପୁଣି अଗସର େହଲି ।
ସି ଡି େଶଷେର ଜେଣ ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ। ପତଳା େଚେହରା, େଗାଜି ଆ ନାକ, କୁ {ି କୁ {ି
ବାଳ। ବଡ ବଡ ଆଖି। େମାେତ ହଠାତ୍ ପାଖେର ପାଇ ହତଭ\ େହଇଗଲା ଭଳି अନୁ ଭବ
େହଲା।
କହି ଲି, “ମଁୁ ମେନାଜର ବାପା। କି ଛି କହି ବ କି ତେମ ତା ବି ଷୟେର?”
ମୁb ହେଲଇ ମନା କରି େଦଇ େସ ତା େକାଠରୀ ଭିେର ପଶି ଗଲା। କବାଟ ବq
କରି ବାକୁ େସ ସୁେଯାଗ ପାଇଲାନି । ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ପଶି ଲି। େସହି ଜଣକି ଆ େକାଠରୀ।
ଇତ[ତଃ ବି ®ାଡି େହାଇ ପଡି ଥିବା ଆସବାବ ପତ। କି ଛି ଉପାୟ ନ େଦଖି ପି ଲାଟି େମାେତ
େଚୗକି େଦଲା ବସି ବା ପାଇଁ। ନି େଜ ଖଟେର ବସି ଲା। କି ଛି ନ କହି ମୁb ତଳକୁ କରି
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ରହି ଲା।
ମଁୁ ହU ଆର କଲି , “ତେମ ଯଦି କି ଛି ଜାଣିଛ, େମା ସହ େସୟାର କର। ତମ କଥା
ଆମକୁ ତାକୁ େଖାଜି ବା ପାଇଁ ସାହାଯ କରି ବ।”
େସ ରହି ରହି କହି ଲା, “େପାଲି ସ୍ େମାେତ ଧରି ବ।”
“ମଁୁ ତମ ନଁା କହି ବିନି। ତେମ େମାେତ କୁ ହ।”
“ମେନାଜ ଡ ଗ୍ସ ବି କୁଥିଲା।”
କି ଛି ଣ ପାଇଁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିବା କଥା େମା ମାନସ ପଟଳେର େସ ଆଉଥେର େସ
ବି ଷୟେର ମେନ ପେକଇ େଦଇଥିଲା। ହଠାତ ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରି ଲିନି।
େମାେତ ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାଇ ଥିବାର େଦଖି େସ ପୁଣି କହି ଲା, “ଇଏ େମାପାଇଁ अତି
ଆଯ ଥିଲା। ମଁୁ ଦି େନ େଦଖିଥିଲି। େସ ଜେଣ େଲାକାଲ୍ େଟାକା ସହ କି ଛି ଦି ଆନି ଆ
କରୁଥିଲା। େମାେତ େଦଖି ଦୁ େହଁ ଚୁ ପ୍େହଇ ଯାଇଥିେଲ। ତା ପେର ଦି େନ ମଁୁ j
େଦଖିଥିଲି, ତାକୁ େସହି ଡ ଗ୍ସ େଯାଗାଏ ଏଇ କେଲଜର ଜେଣ ଜୁ ନି ୟରକୁ । ଆପଣ କି 
େପାଲି ସ୍କୁ େମା କଥା କହି େବନି । େମା କାରି ୟର ନj େହାଇଯି ବ।”
ଏହି କେଲଜେର ଡ ଗ୍ସ କାରବାର ଚାଲି ଛି? ସବୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତଥ େମା ମୁb
ଭିତେର ଆସି ପଶୁଥିଲା। େମାେତ ତା ନଁା ବି ପଚାରି ବାକୁ ଇଛା େହଲାନି । ଛି , ନି ହାତି
ଭୟାଳୁ ପି ଲାଟା। େମା ହୃଦୟ ମାନୁ ନଥିଲା। ମି ଳୁଥିବା ତଥ ଶୁଣି େମା ମୁb ଭି ତରଟା
େଗାେଳଇ ଘାି େହଉଥିଲା। େମା େଦହେର अେଦଖା କ#ନର अନୁ ଭବ अନୁ ଭୂ ତ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। अmଳି ଠି କ କହୁଥିେଲ। େସ ଏ ସମୟେର େମା ପାଖେର ଥିେଲ ଭଲ
େହାଇଥାnା। ଟା¯ି ଭିତେର ମଁୁ अସହାୟ अବାେର ବସୁଥିଲି। େମା ଆଖି ବୁ ଜି େହାଇ
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ଯାଉଥିଲା।
ଆର
ଧୀେର ଧୀେର ନକାରାତDକ अxାରର ଆଗମନ େମା େଚୖ ତନର ଆଲୁ अକୁ अପସରି
େନଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁb ଘୁରିବାକୁ ଆର େହଲା। ଏକ ଗୀର अxକାର ଗZ ଭିତରକୁ
ଚକ ାକାରେର ମଁୁ େଠଲି େହାଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ବି [ାରି ଯାଉଥିବା अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି। ତଳୁ
ହଠାତ୍ ଏକ ଦ ତ ଚାପର ପେୟାଗ େମାେତ ପୁଣି ଥେର ଉପର ଦି ଗକୁ ଉେଠଇ ଆଣୁଥିଲା।
[ର ପେର [ର। ପୃଥିବୀ ପୃ/ର ସବୁ ଜ ଗାଲି ଚାର େକାମଳତା ଉପେର ମଁୁ ଭାସି
ବୁ ଲୁ ଥିଲି। େମା େଚତନା ବି [ାରି ତ अବାରୁ ସ-ୁ ଚି ତ अବା ଭିତରକୁ ପେବଶ
କରୁଥିଲା। ଭାସମାନ ଶରୀର ସଳି ତ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା।
େଚତନା େଫରିଲା େବେଳ अ~-अxକାର ଆବୃ ତ େକାଠରୀେର ମଁୁ ନି ଜକୁ
ପାଇଥିଲି। େଗାଟିଏ େଶଯେର ମଁୁ େଶାଇଥିଲି। କି  େମାର ଶ, ଗx ଶର अନୁ ଭୂ ତ
େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା। ତଥାପି ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି।
େଶଯ ଉପେର ଉଠି ବସି ଲି। .ାରର କାଚ କବାଟରୁ ବାହାରର େତାଫା ଆଲୁ अକୁ ମଁୁ
j େଦଖିପାରୁଥିଲି। କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଜେଣ ନସ-ୁ ଯାଉଥିବାର ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି।
ଉଠି ଠି ଆ େହଲି । ସାମଥବାନ- ଭଳି ବାହାରକୁ ଆସି ଲି। ବାହାେର ଗୁଡାଏ େଲାକ
ଜମା େହାଇ କଥାବାZା େହଉଥିେଲ। ଦି ଜଣ ଡା ର ବି ତା- ସହ ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ।
ନସ ଜଣ- ତା- ପାଖକୁ ଯାଇ ଡା ର- କାନେର କଣ କହୁଥିେଲ। ଡା ର ତର ତର
େହାଇ ପଛକୁ ବୁ ଲି େଲ। େମା େକାଠରୀ ଆଡକୁ େଦୗଡି ଲା ପାେୟ ଆସୁଥିେଲ। ମଁୁ
ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରି ଥିଲି। କି  େସମାେନ େମା ଆେଡ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ। ଜଣକ ପେର
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ଜେଣ େଦୗଡି ବାେର ଲାଗିଥିେଲ।
େସମାନ- ପଛେର अmଳି ଥିେଲ, ମୀନୁ ଥିଲା, ସେରାଜ ଥିଲା। ଆେର, ମେନାଜ ବି
େସମାନ- ସହ ଥିଲା। ମଁୁ ଚି yାର କରି ମେନାଜକୁ ଡାକି ବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲି। େମା
ପାଟିର କଥା େମାେତ ଶୁଣା ଯାଉ ନ ଥିଲା। େମା ଆଡକୁ େଦୗଡି ଆସୁଥିବା ମେନାଜକୁ ମଁୁ
ଜାବୁ ଡି ଧରି ବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲି। ମଁୁ ତାକୁ ଧରି ପାରୁ ନଥିଲି, େସ େମାେତ େଡଇଁ ଆଗକୁ
ପେଳଇଗଲା। ସମେ[ େମାେତ ବାହାେର ଛାଡି େକାଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଗେଲ। ସମ[ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ବି ଗଲି । ଡା ର େମା ଖଟ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ। अmଳି , ମୀନୁ ,
ସେରାଜ, ମେନାଜ େଜାର େଜାରେର କାqୁ ଥିେଲ।
ଖଟର େଶଯେର ମଁୁ େଶାଇଥିଲି, ପଶାnମୟ ମୁଖା କୃ ତି େର, ଚି ରନି ଦାେର।

ସମାr

ପଟ ନଂ ୧୦୦୧, ୨ୟ େତାଟା ସାହି , ବି ଜିପୁର,
ବ ହDପୁର-୭୬୦୦୦୫।
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ହୃଦୟର ଭାଷା
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପbା

ଦିଣ ପବ
ୂ ତଟ େରଳବାଇ अnଗତ େଛାଟିଆ େjସନଟିଏ ରାଣିତାଲ େjସନ
ପାଖାପାଖି ତହସି ଲ अଫିସ, େପାଲି ସ ଥାନା, ଡା ରଖାନା ଆଦି ସରକାରୀ କାଯାଳୟ
अବିତ େjସନପାଖ ବଜାରେର ନି ତଦି ନ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପାୟ ସବୁ ପକାରର
ଦ ବ ଉପଲ° େjସନରୁ ଦଶ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ମଫସଲି ଗଁା ପାଟୁ ଳିେର ପଶାnର
ଜନD अ-ାବ-ା ମାଟି ସଡକଟିଏ ଲମି ଯାଇଥାଏ େjସନରୁ ଗଁାକୁ  ନଦୀ ନାଳ, େତ
ବାଡି ଆଉ ସବୁ ଜି ମାେର ଭରା ଚତୁ ପାଶ£ ଭାରି ମନେଲାଭା ବଜାରକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ
ମୁଖତଃ ସାଇେକଲର ବହୁଳ ବବହାର କରnି ଗଁା େଲାକମାେନ ମାଟି ରା[ାର अବା
ଯାହା, ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିେଲ େଲାକମାେନ ସାଇେକଲ ଉପେର ଆଉ ପାଗ ଟିେକ ବି ଗିଡି
ଗେଲ .. ସାଇେକଲ େଲାକ- କାxେର ବୁ ହାହୁଏ ବଜାରରୁ ଗଁା ଯି ବା ରା[ାେର ଦୁ ଇଟି
େକନାଲ ପାର େହାଇ ଯି ବାକୁ ପେଡ, ବଷାଦି େନ ବାଉଁଶର େପାଲଟିଏ ବxା ହୁଏ େକନାଲ
ପାରି େହବାପାଇଁ ଗଁାେର ଚାରିଚକି ଆ ଯାନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆପାତକାଳୀନ
ପରି ତି େର ଡା ରଖାନାକୁ େଲାକମାେନ ଖଟିଆେର ବୁ ହା େହାଇଯାnି  ଗଁାେର ବି ଜୁଳି
ଆେଲାକର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ େଲାକମାେନ ଲନ, କି େରାସି ନ ବତୀ ଆଦି ଜାଳି ରାତି ର
अxକାର ଦୂ ର କରnି  କୋଲ େଦାକାନରୁ ରାସନ କାଡ େଯାେଗ କି େରାସି ନ କି ଣାଯାଇ
ଘେର ମହଜୁ ତ ରଖାଯାଏ ଆପାତକାଳୀନ ପରି ିତି ପାଇଁ
ପଶାnର ପରିବାର କହି େଲ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ, ବଡ ଭାଇ ପବୀଣ ଆଉ ବି ଧବା ମା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 44

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପଶାn ବାପେଛଉb ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ, େସ ମା’ େପଟେର ଥିଲା େବେଳ ହU ତାର ବାପା ଟି .
ବି େରାଗେର ଆକ ାn ଥିେଲ ପଶାn ଜନD େହବାର େକଇ ମାସ ଭିତେର ତାର ବାପା ପାଣ
ହରାଇେଲ ବାପ- େସ|ହରୁ େସ ବ{ିତ ବଡ ଭାଇ ପବୀଣ, ମାଟ ି କ ପାସପେର
ଚାଷକାମେର ଲାଗିଯାଏ ଚାଷ ଜମି େବାଲି ମାତ ଛ ଗୁ, େକେତ ବା େସଥିେର ଧାନ
अମଳ େହବ! କି ଛି ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଉ ଘର ଛାଉଣି ପାଇଁ ଛଣ ମି ଳିଯାଏ ପଶାnର
ମା ବହୁତ ଭଲ ମୁଢି ଭାଜnି , େସ अ{ଳେର ପାୟ ସମ[- ଘେର ସକାେଳ ସେm
ଜଳଖିଆ କହି େଲ ମୁଢି ହU ପଥମ ପସq ମୁଢିକୁ େନଇ େକେତ ପକାର େଯ ଖାଦ ତି ଆରି
ନହୁଏ ପି ଲାରୁ ବୁ ଢା ଯାଏଁ , ଆମି ଷ େଭାଜନକାରୀ ଠଁୁ ନି ରାମି ଷାଶୀ ସମ[-ର ମୁଢି ହU
ଦରକାର ହୁଏ ଏମି ତିକି ମାଂସ େଝାଳେର ମୁଢି ପେକଇ अତି ଆନqେର ଖାଇ ନି अnି
େଲାକମାେନ ଆଉ ପଶାnର ମା େସହି ମୁଢିକୁ ବବସାୟ ଭାବେର ଧରି ନିअnି ଜୀବନ
ନି ବାହ କରି ବାର ଏକ ପªା ଭାବି  ଘେର ଦୁ ଇଟି ବାଢୁ अ ଝି अ ସାoକୁ ଦୁ ଇଟି ପୁअ,
ସମ[-ର ଦାୟି ତ ତା- ଉପେର  ଉଷା ,ପବ, ଯାନୀ, ଯାତରା ସବୁ କି ଛିର ଖ
େସଇଥିରୁ ହU ଉଠାnି  ଗଁାେର ତ ସମେ[ ନି ଜ ଘେର ନି େଜ ମୁଢି ତି ଆରି କରnି େତଣୁ
ଗଁାେର େସମି ତି କି ଛି ବବସାୟ ହୁଏନି  ମୁଢି ବ[ାକୁ ମୁbେର େବାହି େjସନ
ପାଖବଜାରକୁ ପତିଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆnି ମୁଢି ବି କ ି କରି ବାକୁ  ଖରା,ବଷା, ଶୀତ
ପବନକୁ ଖାତି ର ନଥାଏ ତା-ର, ଆଖି େର ଆଖିଏ ସପନ େଯ ଦୁ ଇ ଝି अ-ର ବାହାଘର
କେରଇେବ ଆଉ ପଶାnକୁ ପାଠ ପେଢଇ ବଡ ମଣିଷ କରି େବ ବଜାରେର କି ଛି
ଚାକି ରିଆ େଲାକ- ଘେର ମୁଢି େଯାେଗଇ ଦି अnି , ବଜାର ଯି ବା ଆସି ବା ରା[ାେର କି ଛି
ବି କ ି ବି େହଇଯାଏ ଏମି ତି ମୁଢି ବି କ ି କରି ଯାହା କି ଛି ଟ-ା अଜନ କରnି , େସଥିେର
କେj ମେj ଘର ଚଳି ଯାଏ
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ଗଁାର ଉପାଥମି କ ବି ଦାଳୟେର ପଢୁ ଥିବା େବେଳ,ଟ-ା अଭାବରୁ ପଶାn େକେବ
ବି ଟୁ ସନ ଯାଏନି େହେଲ ବି ପଥମରୁ ସrମ େଶଣୀଯାଏଁ ସବୁ ପରୀାେର ତା’ର ାନ
ପଥମ ସrମ େଶଣୀ େବାଡ ପରୀାେର ପଥମ େଶଣୀେର अଶି ପତିଶତ ମାକ ରଖି
ଉZୀ% େହଲାପେର,ଗଁା ପାଖ ଉ ବି ଦାଳର ପଧାନ ଶି --ୁ େଭଟି अjମ େଶଣୀେର
ପଶାnର ନାମ େଲଖାଇ େଦେଲ ତାର ବଡ ଭାଇ ପଶାn ବି ଷୟେର ସବୁ ଜାଣି ବହୁତ
ଖୁସି େହେଲ ପଧାନ ଶି କ, ବାକି ଶି କ-ୁ ଡାକି ପଶାn ଭଳି ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ ଆମ
eୁଲେର ନାମ େଲଖାଇଛି େବାଲି ନି ଜର ଖୁସି ପକାଶ କେଲ ଦଶମ େଶଣୀେର ବହୁତ
ଭଲ ନ\ର ରଖି ପାସ କେଲ ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପଢି ବ େବାଲି ପଶାn ମାର ବହୁତ ବଡ ଆଶା
ଥାଏ ପତି େସାମବାର ସକାଳୁ ଗଁା ପାଖ ମହାେଦବ ମqିରେର ପଶାnର ମା ମହାେଦବଉପେର ପାଣି ଚଢାnି ପରି ବାର ସୁଖଶାnି ପାଇଁ ଆଉ ଖାସ କରି ପଶାn େବଶୀ ପାଠ ପଢି
ବଡ ଚାକି ରିେଟ ପାଉ ଆଉ ଭଲ ମଣି ଷେଟ େହଉ େସଥିପାଇଁ ପଭୁ-ୁ ଗୁହାରି କରnି 
ପଶାn ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ େବାଲି େସ ଗଁା େଲାକ-ର ପଶଂସାର ପାତ ମୁଢିବାଲି ର
ପୁअ କି ସୁqର ପାଠ ପଢୁ ଛି ! ବଡ ଚାକି ରିେଟ ନି ୟ କରି ବ ଆଉ ତ ମା’ର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର
କରି ବ ଏକଥା ସମ[- ତୁ bେର ଥାଏ ଗଁାକୁ ବି ଜୁଳି ଆସି ନଥିବାରୁ େଟଲି ଭିଜନେର
ଖବର େଦଖିବା ଆଉ କି େକଟ େଖଳ େଦଖି ବାର ଇା େକେବ ପର
ୂ ଣ ହୁଏନି  େରଡି ଓରୁ
ଖବର ପସାରଣରୁ େଦଶ ଦୁ ନି ଆର ଖବର ଆଉ କି େକଟ ମାଚ ଦି ନ ଆକାଶବାଣୀରୁ ସି ଧା
ପସାରଣ ଶୁଣି କି େକଟର ସବୁ ଖବର େସ ଜାଣିନିଏ ସାଧାରଣ }ାନ ବହି ସବୁ ପଢି ବାେର
ବହୁତ ପସq ତା’ର, େସଥିପାଇଁ ବି ଦାଳୟେର ସାଧାରଣ }ାନ ପତିେଯାଗିତାେର ତାର
ାନ ପଥମ ଥାଏ, ବ କ [ରୀୟ ଶି ଶୁ େମଳାେର ବି ପୁରeାର ପାଇଛି  ପାଠ ପଢା ସାେo
ଗଁା ପି ଲାମାନ- ସହ ମି ଶି େଖଳକୁ ଦେର ବି ପଶାn ଭାଗ ନି ଏ ଟିେକ ଟିେକ ଦୃ jାମି କାମ
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େଯମି ତି ସାo ମାନ- ସହ ମି ଶି ଲୁ ଚି ଲୁଚି କାହା ବାଡି ରୁ ପି ଜୁଳି େଚାରୀ କରି ଖାଇବା,
ଆ\ େତାଟାରୁ ଆ\ େଚାରୀ ଏସବୁ ର ମଜା ନି ଏ ପଶାn ଏମି ତି େଛାଟ େଛାଟ କଥାକୁ ଗଁା
େଲାକମାେନ अଣେଦଖା କରିଦି अnି 
ଦଶମ େଶଣୀ େବାଡ ପରୀାେର ପ{ାअଶି ପତିଶତ ନ\ର ରଖି ଉZୀ% େହଲା
ପଶାn ବି ଦାଳୟ ଆରଠାରୁ େକହି ବି ଜେଣ ଛାତ ଏେତ अଧି କ ନ\ର ରଖିନଥାnି
ଆଉ େସଥିପାଇଁ ଶି କ ମାେନ ପଶାn ପାଇଁ ବହୁତ ଗବ अନୁ ଭବ କରnି  ଇଂରାଜୀ
ବି ଭାଗର ଶି କ ତାକୁ ବହୁତ अଧି କ ଭଲପାnି େସଥିପାଇଁ ପଶାn େକମି ତି ଭଲ
କେଲଜେର ନାମ େଲେଖଇ ପାରିବ େସସବୁ େର ସାହାଯ କରnି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାକ
ରଖିଥିବାରୁ ପଶାnକୁ ଫକୀରେମାହନ ସରକାରୀ କେଲଜେର ଯୁ

ଦୁ ଇ ବି }ାନେର

ଆଡ଼ମି ସନ ମି ଳିଯାଏ ଛାତାବାସେର ରହି ବା ପାଇଁ ବି ଯାହା ଖ ଦରକାର ପଡୁ ଥିଲା
ତାହା େଯାେଗଇେଦବା ପାଇଁ କj େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ପଶାnର ମା ପାଇଁ ଗରିବ େମଧାବୀ
ଛାତମାନ- ପାଇଁ ସରକାର- ତରଫରୁ କି ଛି ରି ହାତି ମି ଳିପାରି ବ େବାଲି ପଶାn ବୁ ଝାବୁ ଝି
କରି ୩୦୦ ଟ-ା ଯାଏଁ ମାସି କ ରି ହାତି ର ସୁବିଧା ପାଇଲା ଏମି ତି ଦୁ ଇବଷ ସଂଘଷ ପେର
ପଶାn ଯୁ

ଦୁ ଇ ବି }ାନ ପରୀାେର ପଥମ େଶଣୀେର ଉZୀ% େହଲା ପଶାnର ମା’ର

ମନେର अସରnି ସ ପ| ଆଉ अସୁମାରି ଆଶା ପୁअ ଏଥର ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପଢି ବ, ବଡ
ଚାକି ରୀ କରି ବ ଆଉ ତାର ନଁା ରଖି ବ ବଡ ଘର,ଗାଡି ଏସବୁ େର େଲାଭ ନଥାଏ, ପୁअକୁ
ସଫଳ ମଣିଷେଟ େହବାର େଦଖିେଲ ତା ସ ପ| ସାକାର େହବ, ଏତି କି କାମନା ଥାଏ
ତା-ର
ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପେବଶି କା ପରୀାର ପ[ୁତି ପାଇଁ େଯେତ ଟ-ା ଦରକାର ସବୁ େସ
େକମି ତି ବି େଯାଗାଡ କରି େଦେବ, ଖାଲି ମନେଦଇ ପଢାପଢି କର େବାଲି ପଶାnକୁ
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ବୁ ଝାଉଥିେଲ ତା’ର ମା , କି  ମା’ର ଏ अବାକୁ େଦଖି ବହୁତ କj ଲାଗୁଥାଏ ପଶାnର
ନି ଜ ମା’କୁ ଏେତ କj େଦଇ ପାଠପଢି ବା କି ସୁଖପାଇବ େବାଲି ମନେର ମନେର ନି ଜକୁ
अସହାୟ ମେନକେର ପେବଶି କା ପରୀାର ପ[ୁତି େବେଳ ପଶାnର ଘରର ପରି ିତି
ଶୁଣି, ଶି କ ତାଠାରୁ େକବଳ ୫୦ ପତିଶତ ହU ପାଉଣା ନି अnି ଆଉ ତା’ର ପଢାପଢି େର
ଭଲ ଧାନ ଦି अnି 
େଦବୀ ସରସ ତୀ ଯାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କରି ଛnି ଆଉ ପରୀାେର अସଫଳ େହବାର
ସାବନା େକମି ତି ବା ଆସି ବ! ଆର. ଇ. ସି ବୁ ଲା ମହାବି ଦାଳୟେର କ#ୁ ଟର ବି }ାନ
ବି ଭାଗେର ଚୟନ ହୁଏ ପଶାnର ନାମେଲଖା ବାବଦକୁ ୨୦ ହଜାର ଟ-ା ଦରକାର
ବଷକୁ , ତା ସହି ତ ବହି କିଣା, ଛାତାବାସେର ରହି ବା ଖଚ ଏେତ ସବୁ ପଇସା େକଉଁଠୁ
ଆସି ବା େବାଲି ଭାେଳଣି ପେଡ ପଶାnର ମା’କୁ  ବା-ରୁ ଋଣ େନଇ ପାଠ ପଢି େହବ
େବାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ପଶାn କି  େସଥିପାଇଁ ବା-େର ଜମି ପଟା କାଗଜ େଦବାକୁ
ପଡି ବ େଯତି କି ଜମି अଛି ତାର ବାବଦେର ଋଣ େଦବାକୁ ବା- ରାଜି ହୁଏନି  ଏମି ତି
ସାହାଯ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିଲାେବେଳ, ବଜାର ପାଖ େଗାଟିଏ ାନୀୟ eୁଲେର ରାjପତି
ପୁରeାର ପାr ପଧାନ ଶି କ ବ ଜ ସାର ସାହାଯର ହାତ ବଢାnି  ବ ଜ ସାର ଗରି ବ
େମଧାବୀ ଛାତ-ୁ ସାହାଯ କରି ବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନ ଆର କରି ଥିେଲ, େସ अ{ଳେର
ଜଣାଶୁଣା ବ ି ତଥା ତା-ର ପୁରୁଣା ଛାତମାନ- ଠାରୁ କି ଛି କି ଛି अଥ ସଂଗହ କରି
ଜମାକରି େସ अଥକୁ ଗରିବ େମଧାବୀ ଛାତ-ୁ ଉଶି ାେର ସାହାଯ କରnି ଆଉ ପଶାn
ବି ଷୟେର ସବୁ ଜାଣିବାପେର ଖୁସି ଖୁସିେର ତାର ଗାେରର ହୁअnି ବା- ଋଣ ପାଇଁ
ାନୀୟ ବି ଧାୟକ ବି ବା- ମାେନଜରକୁ अନୁ େରାଧ କରnି ଆଉ େଶଷେର ବା- ଋଣ
ପାଇ ଆର. ଇ. ସି . ବୁ ଲା ମହାବି ଦାଳୟେର ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପଢା ଆର ହୁଏ ପଶାnର
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ସାଥି अେଶାକ ସହି ତ ଭଲ ବxୁ ତା ହୁଏ ପଶାnର, ଏମି ତି ଥେର କି ଦୁ ଇଥର ଯି ବା ଆସି ବା
େହଇଛି अେଶାକର ଘରକୁ 
ଚାରି ବଷର କଠି ନ ପରି ଶମ ପେର ସ ପ| ସତ େହଲା ପଶାnର େଶଷବଷର
କା#ସକୁ ଡି .ଆର.ଡି .ଓର େବୖ }ାନି କ ଭାବେର ଚାକି ରି ମି ଳିଲା ପଶାnକୁ  ପଶାnର
ମା’ର ଖୁସି କହି େଲ ନସେର େଯମି ତି େଗାେଟ ଯୁଗର ତପସା ଫଳ ଆଜି ମି ଳିଲା ଦୀଘ
୨୦ ବଷ େହଲା, ଆଖ ପାଖ ସବୁ ମqିରେର େକେତ ପଜ
ୂ ା ପାଠ ନକରିଛnି ପଶାnର ମା
ପଶାn ବହୁତ ପାଠ ପଢି ଭଲ ଚାକି ରିେଟ କରୁ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷେଟ େହଉ, ଏତି କି ଗୁହାରି
କରୁଥିେଲ ପଭୁ- ଚରଣେର ଆଉ ଏେବ େସ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛnି ଠାକୁ େର ଦରମା ଯଦି ଓ
ବହୁତ େବଶୀ ନଥିଲା କି  ଭବି ଷତ ଉଳ ଥିଲା
ଚାକି ରି କରି ବାର େଗାଟିଏ ବଷ ଭିତେର ବଡ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ,ବଡ ଭାଇର
ବାହାଘର ସବୁ ଦାୟି ତ ତୁ େଲଇ ସାରିଥାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନ- ମଧେର ସବା ସାନ
େହେଲ ବି ଘରର ମୁରବି ଭଳି ସବୁ ଦାୟି ତ ସାଳି ମା’ର ଦୁ ଃଖ ଲାଘବ କେର
ଏେବ ପଶାn ପା ଘରଟିଏ ବି କରି ସାରି ଲାଣି ଆଉ ତାର ମା’ର ଖୁସି କହି େଲ
ନସେର ମା’କୁ ଖୁସି େଦଖି ତାକୁ ସ ଗ ପାrି େହଲା ଭଳି ଲାେଗ ପଶାnର ମା ଏେବ
ସୁqର କନାଟିଏ େଖାଜି ବାେର ବ[, ପଶାnର ବାହାଘର କରି େଦଇ େସ ଶାnି େର ନି ଶାସ
ମାରି ପାରି େବ
ବି ନାୟକ ନଗର, ଏ ବ କ, ଏଚ. ଏ. ଏଲ େପାj,
ବାoାେଲାର -୫୬୦୦୧୭
ଭ ାମଭାଷ -୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬
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ଗୁଜବ
ଗାhିକା ରmିତା ପାତ

ଦି ନ ଦି ପହର, େଲାକ- ଚଳପଚଳ ନାହU େସଦି ନ ରାଧାର ମା’ ବସି ଥାଏ
ରା[ାକଡ଼େର ଶରୀର अ~ अନାବୃ ତ ମୁbେର େତଲନାହU କି କୁ bା ମଧ େହାଇନାହU
କି ପରି ବଡ଼ ନି ରାଶ ଭାବନା ଭିତେର େସ ଝୁଲୁ ଥାଏ ଏହି ପରି େସ ାେନ ାେନ ବେସ
ନି ରସେର ବସି ଭାବୁ ଥାଏ, େପଟ ଚାଖbକ ପୁରିବ କି ପରି ? କି ପରି େଭାକର ଜାଳାରୁ
ରା କରିବା ତାର େଛାଟିଆ ପରି ବାରକୁ 
କି ଛି ଖାଦପଦାଥ ଓ ପନି ପରି ବା େଚାରି କରି େପଟ ଚାଖbକୁ ପୁରାଇବି େବାଲି
ବବା କରି ଥାଏ ଦି ନପେର ଦି ନ ଏହି ପରି େଚାରି କରି ଗଡ଼ି ଚାେଲ ସବୁ ସମୟେର
େଚାରି କରି େପଟ ଚାଖbକୁ ପୁେରଇବା ସବ ହୁଏନାହU अେନକ ଦି ନ େଭାକ ଉପାସେର
ଗଡ଼ି ଚାେଲ କାରଣ ବଣ ପାହାଡ଼େର ଆଉ କି ଛି ଖାଦପଦାଥ ମି ଳୁନାହU କି ଚାଷ ଜମି
ମଧ ନାହU କାମ ମଧ େକହି େଦଉନାହାnି 
ସବୁ ଦି ନ ସମାନ ଯାଏନାହU ନାୟେର ଦି େନ ଗାମେର ଗୁଜବ ସୃjି ହୁଏ ରାଧାର
ମା’ ଛୁଆ େଚାରୀ କରି େନଇଛି  ଗୁଜବ ଭୟ-ର ରୂପ ଧାରଣ କେର ଜେଣ େଲାକ
ପତିେଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ବାଡ଼ି େର ପି ଟିବାେର ଲାଗିଥାଏ ଏହା େଦଖି ଆଖପାଖ
େଟାକା, ବୁ ଢ଼ା, ଛୁଆ ସବୁ ତାକୁ େଟକା ପଥର ଓ ଛାଟେର ମାରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ସେତ
େଯପରି କାହାର ଛୁଆକୁ ରାଧାର ମା ମାରି େଦଇଛି  କି ଛିଣପେର ସଂକଟାପନ| अବାେର
ସମେ[ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ
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ପେର ପେର ହଜି ଥିବା ଛୁଆଟି ମି ଳିଗଲା ଏକ ବାଳି କାର କାଖେର ବୁ ଲୁ ଥିଲା
ଦୀଘସମୟ େହଲା ବାଳି କାଟି େସଠାେର ଆସି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ପହ{ିଲା େବଳକୁ ସବୁ
ସବନାଶ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସେତେବଳକୁ ରାଧାର ମା’ ଉପେର ମାଡ଼ ବଷଣ କମି
ଯାଇଥିଲା ମାତ ଦରମଲା କରି ସାରି ଥିଲା
ତା’ପରଦି ନ ରାଧାର ମା’ ଏ ଦୁ ନି ଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା ଆରପାରି କୁ अନାଥ
େହାଇଗଲା ରାଧା ରାଧାର ବୟସ ସାତ କି ଆଠ ବଷ େହବ ‘ଗୁଜବ’ ଶଟିକୁ ରାଧା
ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ ବାର\ାର ପଚାରୁଥିଲା ମା କି କାହାର ବାଡ଼ି ରୁ ଗୁଜବ େଚାରି କରିଛnି !
ମା’କୁ େଲାକମାେନ କାହUକି ମାରି େଦେଲ
ରାଧା ବାର\ାର ଭାବୁ ଥାଏ ଏହି ‘ଗୁଜବ’ ତ ମଁୁ ଖାଇନାହU ମା କି ଏକା ନି େଜ
ଖାଇେଦେଲ? ରାଧା କାqୁ ଥାଏ... କାqୁ ଥାଏ...
ହାଏ ଗୁଜବ
ଗୁଜବ !
ଗୁଜବ!

ଶାnି ନୀଡ଼, ଛାତ ୀ ନି ବାସ ପରିସର
ଉZର ଓଡ଼ି ଶା ବି ଶବିଦାଳୟ, ବାରିପଦା
ମୟୁରଭm, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୨୪୯୭୮୧୨୪୫
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ନି ଜତ
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

ଦୁ ଇତି ନି ଦି ନର ଲଗାତାର ଝଡ଼ବଷା ପେର ଚାରି ଆଡ଼ କି ଛିଟା ଶାn ଲାଗୁଥିଲା
େସଦି ନ। କି ଏ ଜାେଣ ଆକାଶଟା ହାଲି ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା କି ବି େଦ ାହ କରି ଉଠି ଥିଲା
ମାଟି! ହୁଏତ ଏମି ତି ବି େହାଇପାେର, ଆକାଶ େଦଖି ପାରି ଥିଲା େଯ ମାଟି ଆଉ ଟାଣି
େନଇପାରୁନି ତା ନି ଜ ଭିତରକୁ ଏଇ अଶାn ପରି େବଶର ପେକାପକୁ । ଆଉ ରହି ରହି
ଆକାଶର ବୁ କୁ ଫଟା ଗଜନରୁ ମାଟି ବି କଳି ପାରି ଥିଲା ତା अnରର ଆଘାତକୁ ।
େକମି ତି େଗାେଟ अ±ୁ ତ ନି [ରoତାର ଭାବ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ମନେର। ପୁରା ଚୁ ପ
େହାଇ ଯାଇଥିଲି ମଁୁ । ଲାଗୁଥିଲା ଭି ତରଟା େଯମି ତି ଏକଦମ ଫ#ା େହାଇ ଯାଇଛି ।
ପାଦଟିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାର ଆଗହ ନଥିଲା। ଆଉ ପଛକୁ େଫରି ବାର ବାଟ ତ ମଁୁ
େସଇଦି ନ ହU ବq କରି େଦଇଥିଲି େଯଉଁଦିନ ତୁ ମ ପାଦେର ପାଦ ମି ଳାଇ ଆେଗଇ
ଆସି ଥିଲି।
ତଥାପି ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ି ବାକୁ େହବ। େକେତଦି ନ ବା ବ{ିପାରି ବ ମଣିଷ ଏମି ତି
ଶାସରୁ~ତା ଭିତେର! େକେତ ଆଉ ଏକା ଏକା ଆ-ୁ ଥିବ ବସି ଭବି ଷତର अନି ିତତାକୁ
ଗୁମସୁମ ଏଇ ଆକାଶଟା ତେଳ! ବହୁତ େହଲା! ଏଣିକି ଆଉ ନୁ େହଁ । କାଲି ହU କଥାବାZା
େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ ସବୁ କି ଛି େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର। ଏକ अବାଂଛି ତ ଆସnାକାଲି ପାଇଁ
ମେନ ମେନ ନି ଜକୁ ପ[ୁତ କରି େନଇଥିଲି ମଁୁ ।
କି , େକଜାଣି କାହUକି, େଯେତ େଯେତ ରାତି େହଉଥାଏ ଆଖି ଆଗେର ନାଚି
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ଉଠୁ ଥାଏ अଭିମାନେର ଥମଥମ େଗାଟିଏ ମୁହଁ। ଆଉ ଦୁ ବଳତାର ଦୁ େଭଦ ପାେଚରୀ
ଭିତରୁ ଆସ

ମନଟିକୁ ମୁକୁଳାଇବାର େଚjାସବୁ ବି ଫଳ େହାଇଯାଉଥିବା େବେଳ

ନି ଜତର େକଉଁ ଏକ ସେ\ଦନଶୀଳ ାନେର ତଟିଏ ବି ବାର\ାର ଜାହି ର କରୁଥାଏ
ତାର ଆହତ अ[ିତ। ମନର ସମ[ अେଲାଡ଼ାପଣକୁ ଚାପି ରଖି ତୁ ମକୁ େମେସଜଟିଏ କଲି ,
“କାଲି ଯଦି େମା ପାଇଁ ଦଶମି ନିଟ ସମୟ ଦି अn ମଁୁ ଖୁସି ହୁअnି "। ସକାଳୁ େଫାନର
େନାଟିଫିେକସନ ଶେର ହU େମା ନି ଦ ଭାoିଲା। ତମର reply ଥିଲା “your happiness
makes me happy"
ବାସ୍.....। େଯମି ତି, େସଇ ପା{ଟି ଶେର ଭରି ରହି ଥିଲା ଶତ ଚq ମାର
ଶୀତଳତା। ଭୁ ଲି ଗଲି , ଆଜି ର ଦି ନଟିକୁ ମଁୁ ଧାଯ କରି ଥିଲି ତୁ ମ ଜୀବନେର େମା ନି ଜତର
ମୂଲ ନି ରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ... ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତୁ ମ ହୃଦୟହୀନତାର ଏକ ସୀମା ନି ~ାରଣ
କରି ବା ପାଇଁ... ଆଉ, ଏଇ अଭି}ତାର ଆ[ରଣଟି ତେଳ ନି ଜର ସମ[ ଆଶା ଆକାଂାକୁ
ସୁରିତ କରି ରଖିେଦବା ପାଇଁ। ମନ ଭିତେର େକହି ଜେଣ ଖୁବ ତାଲ କରି କହୁଥିଲା,
“େବାକି ଟା” ଆଉ ଜେଣ ତା ମୁହଁକୁ ଚାପି ଧରି କହୁଥିଲା, “ଥେର ହାରି କି ତ େଦଖ୍, େବେଳ
େବେଳ ନି ଜ ମଧେର ନି ଜତକୁ ନି ିହ| କରି େଦବାେର ହU ଛପି ଥାଏ ଜୀଇଁବାର ନି ଆରା ଏକ
ପରି ତୃrି”

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 53

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନୂ ତନ अଭିଯାନ
ସସିD ତା ମହାnି

ହି ମାଂଶୁ ଆଉ ନାହU, ଏ କଥା ବି ଶାସ ନେହେଲ ବି ସତ। ଆଜି କୁ ଆଠଦି ନ
େହାଇଗଲା େସ ଆମ ସମ[-ୁ ଛାଡ଼ି ତା’ର ପିୟ ସମୁଦ ବେର ଲୀନ େହାଇଗଲା
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ।
ମଁୁ ଓ ହି ମାଂଶୁ ଉଭେୟ ମାେନଜେମର ଛାତ ଥିଲୁ। ଦୁ ଇଟି ଭିନ| ପାnରୁ
ଆସି ଥିେଲ ମଧ ଆମ ଭିତେର େକମି ତି େକଜାଣି ବxୁ ତା ସୃjି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ପେର
ଆମ ସହ अମି ତ୍ ସାମି ଲ୍ େହାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ହେjଲ୍େର ଆେମ ଏକାଠି ରହୁଥିଲୁ।
କ େମ ବxୁ ତା ଗାଢ଼ େହାଇ ଆମ ଭିତେର अnରoତା ବୃ ~ି ପାଇଥିଲା। ହି ମାଂଶୁର େଗାରା
ତକ୍ ତକ୍ ବଳି / େଚେହରା ଓ ନି ରୀହ ଚାହାଣୀ ସମ[-ୁ ଆକୃ / କରୁଥିଲା। େସ
ନି ୟମି ତ େଯାଗ ପାଣାୟମ କରି ବା ସହ ସnରଣେର ପାରoମ ଥିଲା। अେନକ ପୁରeାର
ମଧ ପାଇଥିଲା। କି  ନି ଜର ଲାଜକୁ ଳା ସ ଭାବ େଯାଗଁୁ ସହଜେର अନମାନ- ସହ ମି ଶି
ପାରୁନଥିଲା। କି  ଆମ କ ାସ ପୁअ ଝି अ ସମେ[ ତା ସହ ମି ଶିବାକୁ େବଶ୍ ଆଗହୀ ଥିେଲ।
ଏ ଭିତେର ଆମର କ ାସ୍ ଆର େହାଇଯାଇଥିଲା। ଆେମ ପଢ଼ାପଢ଼ି େର ବ[
େହାଇଗଲୁ । ମାେନଜେମ୍ କ ାସ୍େର େକୗଣସି ନି ij ରୁଟିନ୍ ନଥାଏ। େକେବ ସକାେଳ
ଥାଏ

ତ

େକେବ

ରାତି େର।

େପାେଜ

କାମପାଇଁ

େବେଳେବେଳ

ରାତି ସାରା

ଡି ପାଟେମ୍େର ରହି ବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି େକେବ ଦୁ ଇ ତି ନିଦିନ ପଯn କ ାସ୍ ନଥାଏ।
େସେତେବେଳ ଆେମ ବହୁତ ମ[ି କରୁ। ଦି େନ ଏମି ତି ମ[ି କରୁ କରୁ କି ଛି ସାo- କଥା
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ଭାoି ନପାରି ଆେମ ସମେ[ ମି ଶି ମଦପାନ କଲୁ । ଏଣି କି ମଝି େର ମଝି େର ଖାନାପି ନା
ନାଚଗୀତ ଚାଲି ଲା। ଏପରି କରୁ କରୁ େକବଳ ଆେମ ନୁ େହଁ , ପି ଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନଥିବା
ହି ମାଂଶୁ ମଧ ମଦ ଓ ମାଂସ ପତି େକେତେବେଳ େଯ ଆସ

େହାଇଗଲା େକହି

ଜାଣିପାରି ଲୁ ନାହU। ପାୟ ପେତକ ଦି ନ ଆେମ ଏଥର ମଦପାନ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲୁ।
ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା। ଏ ଭିତେର ସି ନିୟରମାେନ କେଲଜ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ ଓ ଆେମ
ସି ନିୟର େହାଇଗଲୁ । ଏଥର ଆେମ ନି ଦ qେର ପି ଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମର ପବ
ୂ ପରି ପାଟ,
ପି କନି କ୍ ଓ ନାଚଗୀତ ସବୁ ଚାଲି ଥାଏ। ଏ ସବୁ ଥିେର ମାତି ମଧ ହି ମାଂଶୁ ପରୀାେର
ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲା। ତା’ର ଜମାନିତ େଗାଟିଏ ବହୁରାjୀୟ କ#ାନୀେର ଚାକି ରୀ
େହାଇଯାଇଥିଲା। ଆେମମାେନ ମଧ ବି ଭିନ| କ#ାନୀେର ଚାକି ରୀପାଇଁ ମେନାନୀତ
େହାଇଥିଲୁ। ଆମର କେଲଜ୍ ଜୀବନ ସରି ଆସୁଥିଲା ଓ ଚାକି ରୀେର େଯାଗେଦବା ଦି ନ
ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା। ହି ମାଂଶୁ ନି ଜର ପାସେପାଟ ଓ ଭିସା ଆଦି ଆନୁ ସoିକ କାଯ େଶଷ
କରି ଥିଲା। ଆେମ ସମେ[ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଜୀବନଧାରାେର ନି ଜକୁ ସାମି ଲ କରି ବାକୁ
ପ[ୁତ େହଉଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲୁ। ହି ମାଂଶୁର ଯି ବାଦି ନ ପାେଖଇ ଆସି ଲା। େସ
ଯି ବା ପବ
ୂ ଦି ନ ସଂଧାେର ଆେମ ଏକ ବxୁ ମି ଳନ (ପାଟ) ରଖି ଥିଲୁ। ଖାଦପାନୀୟ
ସାoେର ନାଚଗୀତ ଓ ମଉଜମ[ି ସବୁ ଚାଲି ଲା। ରାତି ଏଗାରଟା େବଳକୁ ସମେ[
େଫରି ଯାଇଥିେଲ ମଧ ଆେମ ତି ନିଜଣ ପୁଣି ପାନୀୟ ମଗାଇ େପଗ୍ ପେର େପଗ୍ ପି ଇ
ଚାଲି ଥିଲୁ। କି ଏ ଜାେଣ ପୁଣି େକେବ ତି ନିେହଁ ଏକାଠି େହବୁ ? େତଣୁ ଆଜି ରାତି କୁ
ସ#ୂ%ଭାେବ ଉପେଭାଗ କରି ବୁ। େହାେଟଲ୍ ବq େହବାର ସମୟ େହଲା ଓ ଆେମ
େଫରି ଆସି ଲୁ।
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େସଦି ନ ଥିଲା ପ%
ୂ ମୀ। ଆକାଶ ମଧ ନି ମଳ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ହି ମାଂଶୁ ପ[ାବ େଦଲା
ସମୁଦକୂଳ ଆଡୁ େଘରାଏ ବୁ ଲି ଆସି ବାକୁ । ସମୁଦ ପତି ତାର ଗଭୀର ଆକଷଣ ଥିଲା। େସ
ଜେଣ ଦ ସnରଣକାରୀ େହାଇଥିବାରୁ ସମୟ ପାଇେଲ ସମୁଦକୂଳକୁ ଯି ବାକୁ ପସq
अଧି କ କରୁଥିଲା। ସମୁଦେର ପହଁ ରିବା, ଗାେଧାଇବା ସହ ପାଣି ଭିତେର ବି ଭିନ|
େଯାଗମୁଦାେର ଫେଟା ଉେଠଇବା ତାର ସଉକ ଥିଲା। ଆେମ ସମୁଦକୂଳକୁ ଗଲୁ । ଜହ|
ଆଲୁ अେର ବାଲି ସବୁ ରୂପାପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ପବଳ ଜୁ ଆର େହତୁ ପାଣି େବେଳ
େବେଳ କୂଳ ଲºୁଥିଲା। ଉୃଳ ସମୁଦର ଉଗ ରୂପ ସେତ େଯମି ତି ହାତଠାରି
ଡାକୁ ଥିଲା। ଆେମ ଖୁବ୍ କ ାn अନୁ ଭବ କରୁଥିଲୁ। କି ଛି ସମୟ ବସି ବା ପେର ମଁୁ ଓ अମି ତ୍
େଫରି ଆସି ବାକୁ ଚାହUଲୁ। େସ କି  ଆମକଥା ନଶୁଣି ପାଣିେର ପଶି ଓଦାେହବାକୁ
ଲାଗିଲା। େଜା»ା ରାତି େର ସମୁଦେର ସ|ାନକରି ବା କହି ଆମକୁ ଡାକି ଲା। ଆେମ ଦୁ େହଁ
ମନାକଲୁ ଓ ତାକୁ ଶୀଘ ଆସି ବାକୁ କହି କାନେର ଇୟରେଫାନ୍ ଲେଗଇ ଗୀତଶୁଣିବାକୁ
ଲାଗିଲୁ। ହଠାତ୍ अମି ତର ଡାକେର ମଁୁ ପକୃତି  େହଲି । ହି ମାଂଶୁ େସ ପଯn
େଫରି ନଥିଲା। ଆେମ ବହୁତ େଖାଜି ଲୁ। କି  ତାକୁ ପାଇଲୁ ନି । େସ େଯମି ତି ପବନେର
ମି େଳଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ଜେଣ ଦ ସnରଣକାରୀ େହାଇଥିବାରୁ ତା ସହ େଯ କି ଛି
अଘଟଣ ଘଟିପାେର ଏହା କhନାତୀତ ଥିଲା। ଆେମ ଭାବି ଲୁ େସ ଆମକୁ ନକହି ହେjଲ୍
େଫରି ଆସି ଛି। େସ େସଠି ବି ନଥିଲା। ଆେମ ସାoମାେନ ମି ଶି େପାଲି ସେର ଖବର
େଦଲୁ । ବହୁତ େଖାଜାେଖାଜି ପେର ତା’ ପରଦି ନ ସକାଳ ଦଶଟା େବଳକୁ ତା’ର ଶବ
ମି ଳିଲା। ଆମ ପାଖେର କହି ବାକୁ କି ଛି ଭାଷା ନଥିଲା। ସମେ[ େଯମି ତି ମୁକ ପାଲଟି
ଯାଇଥିଲୁ।
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େପାଲି ସ୍ ଶବକୁ ବବେଦ ପାଇଁ ପେଠଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦn ଆର କଲା।
ପଥେମ ମଁୁ ଓ अମି ତ୍ ସେqହ େଘରକୁ ଆସି ଲୁ ଏବଂ ହତା अଭିେଯାଗେର ଗିରଫ େହଲୁ ।
ବି ଭିନ| ସnରଣ ପତିେଯାଗିତାେର ପୁରeାର ଓ ପଦକ ଜି ତିଥିବା ଜେଣ ସnରଣକାରୀର
ପାଣିେର ବୁ ଡି ମୃତୁ େହବା ଘଟଣାକୁ େକହି ସହଜେର ଗହଣ କରି ପାରୁନଥିେଲ। କି ଏ
େକେତ ପକାର କଥା କହୁଥିେଲ। କି ଏ େପମ ପାଇଁ ତ କି ଏ ଈଷାନି ତ େହାଇ ହତା କରି ଛୁ
େବାଲି ମnବ େଦେଲ। ଶବ ବବେଦ ରି େପାଟରୁ ହି ମାଂଶୁ ନି ଶାଶ

अବାେର

ପାଣିେର ବୁ ଡି ମୃତୁବରଣ କରିଛି େବାଲି j େହଲା। ଆମ ଉପେର ସେqହ अଧି କ
ଘନୀଭୂ ତ େହଲା। ଆମର କୁ ସo ଓ କୁ अଭାସ ପାଇଁ ଜୀବନେର ଏେତ ବଡ ମୂଲ
େଦବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ତାହା ଚି nାକରି ଆେମ ଦୁ େହଁ ବି ଚଳି ତ ଥିଲୁ। ଆେମ ଡରି କରି େପାଲି ସ୍
ଆଗେର ଆମର ମଦପାନ अଭାସ କଥା କି ଛି କହି ନଥିଲୁ।
କେଲଜ୍ अଧ- ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ହି ମାଂଶୁର ବାପା ଓ ମାଆ ଆସି ପହ{ିେଲ। ଏ
ବୟସେର ଯୁବକ ପୁअକୁ ହେରଇବାର ଦୁ ଃଖେର େସମାେନ ମି ୟମାଣ େହାଇ ପଡି ଥିେଲ।
ରାତି ପାହି େଲ ଚାକି ରୀେର େଯାଗେଦବାକୁ ପୁअ ତା-ର ବି େଦଶ ଯାଇଥାଆnା। ତାର
अଚାନକ ମୃତୁଖବର େସମାନ-ୁ ଖୁବ୍ ବଥିତ କରୁଥିଲା। ହି ମାଂଶୁ ଘରକୁ ବୁ ଲି ବାକୁ
ଆେମ ପାୟ ଦୁ ଇ ତି ନିଥର ଯାଇଥିଲୁ। ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ େମା ମାଆ ନଥିବାରୁ ତା ମାଆ-ୁ ମଁୁ
ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। େସ ବି େମାେତ ନି ଜ ପୁअ ପରି େସ|ହ କରୁଥିେଲ। ତା-ୁ େଯ
କି ପରି ସାମନା କରି ବି ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲି। େମା କରୁ~ େହଲା ପରି ଲାଗୁଥି ଲା। ବହୁତ
କjେର ନି ଜକୁ ସାଳି ତା- ଆଗେର ସବୁ ସତକଥା େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ଗପି
ଯାଇଥିଲି। ହି ମାଂଶୁର ବଦଭାସ କଥା େସ ଜାଣିଥିେଲ। ସବୁ ଶୁଣି କହି େଲ େମାର େଗାଟିଏ
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ପୁअ ତ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା, କି  ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअକୁ ହେରଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହU।
ତା- अନୁ େରାଧେର େପାଲି ସ୍ ଆମ ଉପରୁ େକଶ୍ ପତାହାର କରି ଆମକୁ ମୁ
କରି େଦଲା।
अମି ତ୍ ତା ବାପା- ସହ ଘରକୁ ଚାଲି ଗଲା। ମଁୁ କି  ହେjଲ୍କୁ େଫରି ଆସି ଲି ଏକ
ନୂ ଆ ସଂକh େନଇ। କାଲି ଠୁ अତୀତକୁ ଭୁ ଲି ଏକ ନୂ ଆ ଜୀବନ ଆର କରିବି ଓ
ଛାତଛାତୀମାନ-ୁ ଏହି ଘୃଣବାଧି କବଳରୁ ରା କରିବି । ଭବି ଷତେର ହି ମାଂଶୁମାନ-ୁ
ଏମି ତି अସମୟେର ଝଡ଼ି ଯି ବାକୁ େଦବି ନି। କି  କାଲି ଠୁ କାହUକି?କି ଏ ବା କାଲି େଦଖି ଛି?
ହଁ ଆଉ ସମୟ ନj ନକରି ଆଜି ଠୁ ହU ଆର କରି ବି େମାର ଏହି ନୂ ତନ अଭି ଯାନ।

ଆସnା ମାସରୁ ପେତକ ସଂeରଣେର ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଭିନ| ଜି ଲାେର ଥିବା
ଦଶନୀୟ ାନ ମାନ- ବି ଷୟେର ଆେଲଖ ପକାଶି ତ େହବ ପତି
ସଂeରଣେର େଗାଟିଏ କି \ା ଦୁ ଇଟି ାନ ବି ଷୟେର ଉେଲ ଖ ରହି ବ

ଇୁକ ବxୁ ମାେନ ନି ଜ अ{ଳ ବି ଷୟେର େଲଖି ଆମ
ନି କଟକୁ ଇେମଲ୍ .ାରା େଲଖା ପଠା

aahwaan@gmail.com
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ଦoା
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

अxାର ଘର ଭିତେର ନି ଜର ଦୁ ଇଟି ପି ଲା-ୁ ଶୁଆଇ େଦଇ ସକି ନା ଏପାଖ େସପାଖ
େହଉଥିଲା ଝରକା େଦଇ ବାର\ାର ବାହାରକୁ େଦଖୁଥିଲା ଗଳି ର ମୁହଁେର କି ଛି ଯୁବକ
ଏକତି ତ େହାଇଥିେଲ କି  अଧି କାଂଶ ଗଳି ଆଜି अxକାର ଲାଗୁଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଏହି
ସମୟେର ଗଳି େର अଧି କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହି ଥାଏ ଘର ସାମନାେର ଖାନ୍ ଚାଚାର
କି ରାଣୀ େଦାକାନେର ତାଲା ପଡ଼ି ଛି ପାୟ ସବୁ ଘର अxକାରେର अଛnି  ଦୁ ଇଦି ନ
େହାଇଗଲା ସାହି େର ବି ଜୁଳୀ ନାହU େରାେଷଇ ସାରି େଦଇ ସକି ନା ପି ଲା ଦୁ ଇ-ୁ ଖୁଆଇ
େଦଇ େଶାଇେଦଲା େହେଲ ତାକୁ ନି ଦ ଆସୁନି अବଶ େବଶୀ ସମୟ େହାଇନି 
अବଦୁ ଲ୍ ସବୁ ଦି ନ ଘରକୁ େଫରୁ େଫରୁ ରାତି ଦଶଟା ବାଜି ଯାଏ େହେଲ ଏେବ ଯାହା
अବା େହାଇଛି େସଥିେର ଏେତ ସମୟ େସ ବାହାେର ରହି େଲ ସକି ନାର କି  ଛାତି
ଭିତେର ଖୁବ୍ ଯଣା ହୁଏ अେନକ ପକାରର ଭାବନା ତା ମନକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଏ
ପଡ଼ି ଶାଘେର ବି अxାର अଗଣା େଦଇ େସ ଧି େର ଡାକେଦଲା, “ରି ତା ଭାବି , ରିତା ଭାବି ...
େଭୖ ୟା ଘରକୁ ଆସି ଗେଲଣୀ କି ?” େସପାଖରୁ େକହି ଜେଣ ଉZର େଦଲା, “ହଁ , େସ अେନକ
ସମୟ େହଲା ଆସି େଲଣି अବଦୁ ଲ୍ ଭାଇ ଆହୁରି ଆସି ନାହାnି ?” ସକି ନାର ମନେର
अେନକ ଆଶଂକା ଘର କରି ଲାଣି  अନି ା ସେZ ଆଖିେର ଲୁ ହର ଧାର ବହି ଲାଣି ଏହି
ସମୟେର ଘରର କବାଟେର େକହି ଜେଣ କରାଘାତ କରି ବାର ଶ ଶୁଣି ସକି ନା
ଦଉଡ଼ି ଗଲା କବାଟ େଖାଲି େଦଇ ସାମନାେର अବଦୁ ଲକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି
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କାqିପକାଇଲା
- କଣ େହଲା? କାqୁ ଛ କାହUକି? अବଦୁ ଲ ସଂଶୟେର ପଚାରୁଥିଲା
- ତେମ ଏମି ତି अଧି କ ସମୟ ବାହାେର ଆଉ ରୁହନାହU େମାେତ କାହUକି େକଜାଣି
अେନକ ପକାର ଆଶଂକା େହଉଛି 
- ମନକୁ ଥୟ କର କି ଛି अସୁବିଧା େହଇନି କି େହବନି  ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଦି अ
ଖାଇବାପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା େପଟେର େଥାଇେଦଇ ପାଖେର ବସି ଗଲା ସକି ନା
ଖାଉ ଖାଉ अବଦୁ ଲ୍ କହି ଲା, “ଆଜି ଭଜାେର ଲୁ ଣ ଜମା ପଡ଼ି ନି? େକଉଁଠି ମନ ଥିଲା
େରାେଷଇ କରି ବା େବେଳ?”
“ଘର ବାହାେର ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି େସ ସବୁ କୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ଚି nା େହଇଗଲା,
େତଣୁ େରାେଷଇ କରି ବା େବେଳ अସୁବିଧା େହାଇଗଲା” ସକି ନା କହି ଲା अବଦୁ ଲ କି ଛି
ନ କହି େସତକ ଖାଉଥିବା େବେଳ अଗଣା େସପାଖରୁ େକହି ଜେଣ ପଚାରିଲା, “ସକି ନା... ଏ
ସକି ନା... अବଦୁ ଲ୍ ଭାଇ ଆସି େଲ ନା ୟା-ୁ ପେଠଇବି ?” ସକି ନା ଉସ ରେର କହି େଦଲା,
“ନାଇଁ ଭାବି ଆଉ ଜରୂରତ୍ ନାହU ସି ଏ ଆସି ଗେଲଣି ”
ଖାଉଥିବା େବେଳ ବି ର

ଭାବ ପକାଶ କରି अବଦୁ ଲ କହୁଥିଲା, “ତେମ ତା-ୁ

କାହUକି ସବୁ କଥା କହୁଛ? ଜାଣିଛ ନା େସମାେନ କି ଏ ?”
ସକି ନା ଆଁ କରି ଚାହU ରହି ଥିଲା
“ଆଜି ଆମ ସହ ଯାହା ବି ସବୁ अଘଟଣ ଘଟୁ ଛି ସବୁ େସଇ ମାନ- େଯାଗଁୁ, େହେଲ
ତେମ କି ଛି ବୁ ଝି ବନି  େସମାନ-ଠୁ ଦୂ ରେର ରୁହ ଏଥିେର ଆମର ଭଲ େଦଖୁଛ ସହର
ସାରା େକେତ ଗbେଗାଳ, ହଣାକଟା େହଉଛି , ଆଉ ତେମ ତଥାପି େସମାନ- ସହ....”
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अବଦୁ ଲ କଥାକୁ େସତି କିେର ରଖିେଦଇ ଖାଇବାେର ଧାନ େଦଲା
ସକି ନା ବି ର

େହାଇ କହି ଲା, “ସହରେର କଣ େହଲା ନ େହଲା େସଥିେର

େସମାନ-ର କଣ େଦାଷ अଛି ? େସମାେନ କଣ ତମକୁ େକେବ କି ଛି ଖରାପ ବବହାର
କରି ଛnି କି ? ପାଖ ପଡ଼ି ଶାେର अଛnି େବାଲି ପରରକୁ ସାହାଯ କରି ବାକୁ ଟିେକ କଣ
କହି େଦଲି ତମର ଭାଷଣ ଆର େହଇଗଲା ଘେର ଏକା ରହି େଦଖ େମା ସହ କଣ
େହଉଛି ବୁ ଝି ବ ତେମ ତ ଘର ବାହାେର ରହୁଛ, ଏଇଠି ପତି ଣ ମନେର େକେତ େକେତ
ଆଶଂକା ଆସୁଛି େସ ବି ଷୟେର ତେମ େକମି ତି ଜାଣିବ? ଘେର ଦି ଦି ଟା ପି ଲା କି ଏ
ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା, କି ଏ କୁ ଆେଡ଼ ଗଲା ଏ ସବୁ କଥା େକେବ ବୁ ଝୁଛ? ବଡ଼ ପୁअକୁ
େମେଲରି ଆ େହଇଥିଲା େବେଳ ତେମ ତାକୁ ଡା ର ପାଖକୁ େନଇଥିଲ? ପଡ଼ି ଶାଘେର ଏ
କଥା ଜାଣିବା ପେର େସମାେନ ତାକୁ େନଇ ଡା ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିେଲ ତା- ପାଇଁ
ଭଲେର ମqେର ମନକୁ ଥୟ କରି େହଉଛି  ଆଉ ତେମ ... ମସଜି ଦ୍ େର ବସି ଘର
ଚେଳଇବ?”
अବଦୁ ଲ୍ ଖାଇବା ଥାଳି ଟା ତେଳ େଥାଇେଦଇ ହାତ େଧାଇ ଉଠି ଗଲା
େଶାଇବା ପାଇଁ ସବୁ

ବବା କରି େଦଇ ସକି ନା अବଦୁ ଲ୍ ପାଖେର ବସି

ବୁ ଝାଉଥିଲା “େଦଖ ଆମର ଦୁ ଇଟା ପି ଲା େସମାେନ େକମି ତି ଭଲେର ବଡ଼ େହେଲ
େସଇ ଚି nା କରି ବା ଆମର କାମ ଆଲ ା- ଦୟାରୁ ତମ େଦାକାନ ଭଲ ଚାଲି ଛି ଯଦି
ଆେମ ଘେର ଖାଇପି ଇ ରହି ବା ଶାnି େର ରହି ବା, କାହUକି େସ ଗbେଗାଳ ଗହଳି କୁ ଯି ବା
କହି ଲ? େକେତ ଯୁଗରୁ ଏଇ ସହରେର ଆେମ ଆଉ ଆମ ବାପା େଗାେସଇଁବାପା ରହି
ଆସି ଛnି  େକେବ ଏମି ତି େହଇଥିଲା କି ? ତା େହେଲ ଏେବ କାହUକି ଏ ସବୁ ଗbେଗାଳ
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େହଉଛି ? େସ ଯା େହଉ, ଯି ଏ ଗbେଗାଳ କରୁଛି କରୁ ଆମର େସଥିେର କି ଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହU ତେମ େସଆେଡ଼ ଆଉ ଯାअନାହU” ଏହା କହି ସକି ନା अବଦୁ ଲର ଛାତି େର
ମୁb େଦଇ େଦଲା
अବଦୁ ଲ ସକି ନାର ବାଳେର ଆoୁଠି େଦଇ କୁ bାଇ େଦଉ େଦଉ କହି ଲା, “ତେମ
ଜାଣିନ ଏଠି େଗାେଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯ ଚାଲି ଛି ଆମକୁ ଏଇ େଦଶରୁ ବାହାର କରି େଦବା
ପାଇଁ କି ଛି େଲାକ ମସୁଧା କରୁଛnି  େସମାନ-ୁ ଯଦି ଆେମ ବି େରାଧ ନ କରି ବା, ତା
େହେଲ ଆମ अବା କଣ େହବ କହି ଲ? େସଇଥି ପାଇଁ ଖାସ୍ ମସଜି ଦ୍େର ପତିଦିନ ସଭା
ସବୁ େହଉଛି  ଗଲା ସrାେହ େହଲା େକେତ େକେତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲାଣି 

ଆମ

ସାହି ର ଚାରି ଟା ଯୁବକ ଗbେଗାଳେର ଆହତ େହଇଛnି  ଏ ସବୁ େଛାଟ୍ କଥା ନାହU
ଆଜି ଆେମ ନି ରବ ରହି େଲ କାଲି ଆମ ଘେର ବି ଏଇ ନି ଆଁ ପଶି ବ େସେତେବେଳ
ଆମକୁ କି ଏ ସାହାଯ କରି ବ?”
ସକି ନା अଭିମାନ କରି କହି ଲା, “େମାେତ େସ ସବୁ ଜଣାନାହU ତେମ େମାେତ ଛାଡ଼ି
କୁ ଆେଡ଼ ଯି ବନାହU ଯଦି ତମକୁ ଏହି ଗbେଗାଳ ହଣାକଟାେର ମାତି ବାର अଛି ତା େହେଲ
ଆମ ମା ପୁअ ତି ନିଜଣ-ୁ ତିଚି ପି ମାରିଦି अ ଆଉ ତମ ଯାହା ଇା ତାହା କର”
अବଦୁ ଲ ନି ରବ

େହାଇଗଲା

ରାତି ର अxକାର

अଧି କରୁ

अଧି କ

ଗଭୀର

େହଉଥିଲା େକେତେବେଳ େସମାେନ େଶାଇଗେଲ ଜାଣିପାରି େଲ ନାହU ହଠାତ୍
ବି େ¼ାରଣ ଭଳି ଏକ ଶେର େସମାନ- ନି ଦ ଭାoିଗଲା ତେଳ େଶାଇଥିବା ଦୁ ଇଜଣ
ପୁअ ଚି yାର କରି କାqି ଉଠି େଲ अବଦୁ ଲ େଶଯରୁ ଉଠି ଦାbଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ
ବାହାରକୁ େଦଖୁଥିଲା अxାରେର େସ ଭଲ ଭାବେର େଦଖି ପାରୁଥିଲା, ତା- ସାହି ର
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ନସୀମ୍, अୟୁବ୍ ଆଉ ଶାହି ଦ୍ ସେମତ अେନକ ଯୁବକ ପଡ଼ି ଶାଘର ସାମନାେର େବାମାମାଡ଼
କରି ଛnି  ହାତେର ତୀ୍ଣ ଧାରୁଆ अଧରି ବି କଟାଳ ଚି yାର କରି ବାହାରକୁ ଆସି ବାକୁ
େସମାନ-ୁ ଡାକ ପକାଉଛnି  ପଛେର ଠି ଆ େହାଇ ଏହା େଦଖି ସକି ନା ଆଉ ନି ଜକୁ
ସାଳି ପାରି ଲାନାହU େସଇଠି ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ପଡ଼ି ଗଲା अବଦୁ ଲ୍ ସକି ନାକୁ େଟକି େନଇ
େଶଯେର ଶୁଆଇ େଦଲା
ସକି ନାର ନି ଦ ଭାoିବା େବଳକୁ ବାହାେର ବହୁତ ଆେଲାକ ଆସି ଯାଇଥିଲା
େଶଯେର अବଦୁ ଲ୍ ନଥିଲା େସ ସକାଳୁ ଉଠି ମସଜି ଦ୍ ଚାଲି ଯାଏ ତା’ପେର ଘରକୁ
େଫରି େଦାକାନକୁ ଯାଏ େସ ରାତି ର ଘଟଣାେର ଆତ-ିତ େହାଇ ଆଶଂକାେର ଡରି ଡରି
ଦାbଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଝରକା େଦଇ େଦଖିଲା, ପଡ଼ି ଶାଘର ସାମନାେର
अେନକ ଆସବାବପତ अଧାଜଳା େହାଇପଡ଼ି ଛି अଗଣା ପାଖକୁ ଯାଇ କାେନଇ ଶୁଣିବାକୁ
େଚjା କରୁଥିଲା େସପାଖେର କି ଏ अଛnି ନା ନାହU େକୗଣସି ପକାରର କି ଛି ଶ େସ
ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହU ଘର ବାହାେର େପାଲି ସ ଗାଡ଼ି ର ସାଇରନ୍ ବାଜୁ ଛି  େସ ଦାbଘେର
କବାଟ ପାଖେର ବସି ବାହାରକୁ ଚାହU ରହି ଛି ରାତି ର अxକାରେର େଯଉଁମାେନ ସବୁ
େବାମାମାଡ଼ କରି ଥିେଲ ଆଉ ଖbାକାତି ଧରି େଦୗରାତD କରୁଥିେଲ େସମାନ- ଭି ତରୁ କି ଛି
ଯୁବକ-ୁ େପାଲି ସ ବାxି େନଉଛି 
ଏହି ସମୟେର अବଦୁ ଲ୍ ଓ ଦୁ ଇଜଣ ପୁअ ଦୂ ରରୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି େସ ହାଲୁ କା ମେନ
କରୁଥିେଲ ବି ରାତି େର ପେଡ଼ାଶୀଘେର କଣ େହଲା େସ ବି ଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ ଉyାର
ସହ अେପା କରି ଛି अବଦୁ ଲ ଓ ପୁअମାେନ ଘରକୁ ଆସି ବାପେର अବଦୁ ଲ୍ କବାଟକୁ
ବq କରି େଦଇ ଭି ତରକୁ ସକି ନାକୁ େନଇ ଆସୁଛି ରାତି େର କଣ େହଲା େବାଲି ପଶ|
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ପଚାରି ବା ପେର अବଦୁ ଲ୍ କହି ଲା, “ପଡ଼ି ଶାଘରକୁ େସମାେନ ଲୁ ଟପାଟ କରିଛnି  ଆଉ
ଯାହା ଜି ନିଷପତ ଥିଲା ସବୁ ନି ଆଁ ଲେଗଇ େଦଇଛnି ”
- “ଆଉ ଭାବି ? େଭୖ ୟା?....” ଡରି ଡରି ସକି ନା ପଶ| କରୁଛି 
अବଦୁ ଲ ସକି ନାର ହାତଧରି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି େନଇ ଘର ପଛଆଡ଼କୁ ଥିବା
େକାଠରୀକୁ େନଇ ଯାଉଛି  େସଇଠି ତେଳ ବି ଛଣାଟାଏ ଉପେର ପଡ଼ି ଶାଘରର ପୁअଝି अ
େଶାଇଛnି ଆଉ େଭୖ ୟା ଭାବି ମୁbପାତି ବସି ଛnି 

ବୀମା ନଗର, ଦି ତୀୟ ଗଳି
ବ ହDପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୦୦୮୫୬୭୦୮୫
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ଦଳି ତ
ଏ ପି ଶୁଭକାn

ପବ
ୂ ରୁ ଭାରତବq େଘାଷଣା େହାଇଥିେଲ ମଧ ତା’ର େସମି ତି କି ଛି ପଭାବ अନୁ ଭୂ ତ
େହଉନଥିଲା। ଚbିେଖାଲ ସାରା ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହି ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମି ତି
ଆଜି ର ବq ଓଡ଼ି ଶାେର ପଭାବହୀନ।
ସକାଳୁ ଏପରି अବା େଦଖି ମଁୁ ଓ େମା ବxୁ ରେମଶ ଆେମ ଦୁ େହଁ ବାଇକେର କଟକ
अଭିମୁେଖ ଯାତା ଆର କଲୁ । ଆେମ ଦୁ େହଁ ଗାଡ଼ି େର ଯି ବା ସମୟେର େଦଶର
ରାଜେନୖ ତିକ ିତି ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା କରୁଥିଲୁ। ହଠାତ ଟାoୀ ପାଖାପାଖି େହଲା
େବଳକୁ େଦଖି ଲୁ ଗାଡ଼ି ଜାମ େହାଇଛି । ଆଗେର କି ଛି େଲାକ ଟାୟାର ଜାଳି ବି ୋଭ
ପଦଶନ କରୁଛnି । ହାତେର ବାଇଗଣୀ ପତାକା ଓ ମୁbେର ବାଇଗଣୀ କପଡା
ବxାେହାଇଛି । େସମାେନ ସୁପିମେକାଟ ବି ଚାରପତି - କୁ ଶପୁZଳି କା ଦାହ କରି ବା ସହ
‘ଜୟ ଭୀମ’ େସାଗାନ େଦଉଥିେଲ। େସମାେନ େଦାକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି େମାଟର ଭoାରୁଜା
କରି ଛnି अଥଚ େଲାକମାେନ ବି େରାଧ ନ କରି ତାମସାକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଛnି । େମାର
େସମାନ- ଉପେର େକ ାଧ ଆସି ଥିେଲ ବି େଯେହତୁ ସାoେର ରେମଶ अଛି ଆଉ େସ
ଦଳି ତ େତଣୁ କି ଛି କହି ବି ପାରିଲି ନି। “କାଦୁ अକୁ ଯି ବି କାହUକି, େଗାଡ଼ େଧାଇବି କାହUକି”
ନାୟେର ମଁୁ ମଧ ଚୁ ପ ରହି ଲି।
ହଠାତ େଦେଖ ତ ରେମଶ େସମାନ- ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଛି। ରେମଶ ଦଳି ତ
େହାଇଥିବାରୁ ମେତ ଲାଗିଲା େସ ବି େସମାନ- ସହ ମି ଶିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି । ମଁୁ ତାକୁ ବାଧା
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େଦଲି କି  େସ େମା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ବି ୋଭ ାନକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଲା। ତାକୁ ନ अଟକାଇ
ମେନ ମେନ ବହୁତ ଗାଳି େଦଲି ।
ରେମଶ େସଠି ପହ{ି େସମାନ-ୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ େଚjା କଲା କି  େସମାେନ ବୁ ଝି ବାକୁ
ନାରାଜ।
ରେମଶ ପଚାରିଲା - ଆପଣ ଭାରତୀୟ େହାଇ ଭାରତର ତି କି ପରି କରୁଛnି । ଏହି
ରାୟକୁ ଗଣତାnି କ ପ~ତି େର ବି େରାଧ କରାଯାଇ ପାରି ଥାnା। ଏପରି କରି ବା ଦ£ାରା କି ଛି
ସୁଫଳ ମି ଳିବନି । ୯୫% େତେର ମି ଛ ସାବ[ େହଉଥିବାରୁ ଏହା ତଦnସାେପ। ମଁୁ
ମଧ ଜେଣ ଦଳି ତ।
ଗହଳି ରୁ ଏେତେବଳକୁ ରେମଶ େଦହେର କି ଛି ପଥର ବାଜି ସାରି ଥିଲା।
ଗହଳି ରୁ ଜବାବ ଆସୁଥିଲା - ଆଉ ହି େରା େହବା ଦରକାର ନାହU। ତୁ େଗାେଟ
େବଇମାନ। େତାେତ ଚମଚାଗିରି ପସq ଆମକୁ ନୁ େହଁ । ଯଦି ନି ଜର ଭଲ ଚାହଁୁ ଚୁ ଆମ
ସହି ତ ଆସ ନେହେଲ अନମାନ- ଭଳି େଦଖ।
ରେମଶ କହି ଲା - ପଥର କଣ ଗୁଳି ମାରି େଲ ବି ମଁୁ ଡରି ବିନି। ଆେର ଯଦି
ଆେ\ଦକର-ୁ ମାନୁ ଛ, ତାେହେଲ ତା- କଥା ବି ମାନ। େସ ସବୁ େବେଳ କୁ ହnି “ଆେମ
ପଥେମ ଓ େଶଷେର େକବଳ ଭାରତୀୟ” ଆମମାନ- ମଧେର ବି ଭାଜନ ସୃjି କରି
କି ଛି ରାଜେନୖ ତିକ ବ ି ନି ଜର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛnି अଥଚ ବଳି ପଡୁ େଛ ଆେମ।
ଏଥର କି  ଗହଳି ରୁ ଆଉ ଜବାବ ଆସି ନଥିଲା ରେମଶ ଉପେର ବାଡ଼ି ଓ ପଥର
ମାଡ଼ େହାଇ ଚାଲି ଥିଲା। ଆଯ କଟକ ସହର ଉପକ େହବା ସେZ£ ବq ସମୟେର
େପାଲି ସର अନୁ ପିତି େଦଶର ଆଇନ ଶୃଳା ବି ଷୟେର ପମାଣ େଦଉଥିଲା। େକୗଣସି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 66

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େଲାକ ତା-ୁ ନ अଟକାଇ େମାବାଇଲ େଫାନେର େଫାେଟା ଓ ଭିଡ଼ି ଓ କରୁଥାnି । ମଁୁ
୧୦୮କୁ େଫାନ କଲି ଆଉ ଭିଡ଼କୁ େଠଲି ରେମଶ ପାଖେର ପହ{ିବାକୁ େଚjା କଲି ।
ରେମଶର ର

ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ ଶରୀରକୁ ଆଣିବାେବଳକୁ ମଁୁ ମଧ ତା

େହାଇସାରି ଥିଲି।

୧୦୮ ଆସି ପହ{ିବାେବଳକୁ ରେମଶର अବା ସ#ୂ% ସାଂଘାତି କ। େମଡି କାଲେର
ପହ{ିବା େବଳକୁ ରେମଶ ପେଦ କହି ଲା - “େସମାେନ ଜାତି ବାଦେର ଭାoିେବ ଆେମ
ରାjବାଦେର େଯାଡ଼ି ବା” ଓ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଚୁ ପ େହାଇଗଲା।

ହରିପୁର, ଖଡ଼ି ଆo, ଯାଜପୁର
୭୫୫୦୪୯, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୨୮୦୧୩୦୬୦୫
ଇେମଲ୍ : zubun98@gmail.com
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େକାବି ପକୁ ଡ଼ି
अନୁ ସୂୟା େଜନା

ମୁହଁ ସଂଜ େହଇଥିଲା ମଁୁ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ଘେର ପହଁ ଚିଲା େବଳକୁ । ଦାb ଘର େଡଇଁ
अଗଣା ଭିତେର ପଶି ଲା େବଳକୁ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ସଂଜ ବଳୁ ଥିଲା। अଗଣାେର ଗଦା
େହଇଥିଲା ସଦ ଛି bା େହଇ ଆସି ଥିବା ଦଶ ପqରଟା ଫୁଲେକାବି । ମେତ େଦଖି ମାଉସୀ
ଦଉଡି ଆସି ଲା େମା ପାଖକୁ । ହଇେର ସmୟ, ଏେତ ଦି ନେର େତାର ମାଉସୀ ମେନ
ପଡି ଲା କହି େସ|ହେର େମାର ମୁହଁେର ହାତ ବୁ େଲଇ ଆଣି ଲା େସ। ହଉ, ଯା ନଳକୂअ
ପାଖେର େଧାଇ େହଇକି ଆେସ। अଗାଧୁ ଏଇ ସାେo ସାେo ବି ଲରୁ େକାବି େନଇକି
ଆସି ଛି, ମଁୁ େତା ପାଇଁ େକାବି ପକୁ ଡି ତି ଆରି କରୁଚି କହି ଲତା, ଲତା େବାଲି ଡାକ
ପକାଇଲା ମାଉସୀ। େବାଧହୁଏ ଲତା େବାଲି ନୂ ଆ ଝି अ କି ଏ ତା ଘେର ସାହାଯ କରି ବାକୁ
अଛି । ମଁୁ େଗାଡ଼ ହାତ େଧାଇ େହଇ अଗଣାେର ପଡି ଥିବା କାଠ େଚୗକି େର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ଲି
ଧକଡ଼ କଚଡ଼ େହଇ ଆସି ଥିବା ବସର କ ାnି େମାଇବାକୁ ।
େମାର ମେନ ପଡି ଗଲା ଏମି ତି େଗାେଟ ମୁହଁ ସmେବେଳ ଝୁ ନୀ ମାଉସୀ ଆସି ଥିଲା
ଆମ ଘରକୁ , େମାର ରାକାରି ଣୀ େହଇ। େସ ଆମ ଘେର ପହଁ ଚିଲା େବଳକୁ େମା ଉପେର
ବାପା-ର ଗାଳି ବଷଣ ହଉଥିଲା, ମଁୁ ନବମ େଶଣୀ ହାଫ ଇଆରଲି ପରୀାେର ଆଲେଜବ ା
େପପରେର େମାଟରୁ େକାଡି ଏ ନ\ର ପାଇଥିଲି। ବାପା ଗାଳି କରୁଥିେଲ େସ ଆଦଶ ଶି କ
େବାଲି େକେତ ଭଲ ଛାତ ସବୁ ତି ଆରି କରି ଛnି ଆଉ ମଁୁ ତା-ର ପୁअ େହଇ ଏମି ତି ନ\ର
ରଖି ଛି। ହଠାତ ବାପା- ଆଗେର ଠି ଆ େହଇଯାଇଥିଲା ମାଉସୀ, କହି ଥିଲା କାଇଁ ତା
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ଉପେର ରାଗୁଚ ଶରତ? ତାକୁ େମା ସଂେଗ ଛାଡି ଦିअ, େସ ଆମ ଗଁା eୁଲେର ପଢି ବ ।
େଦଖିବ, ତାକୁ ଫାj ଡି ଭିଜନେର ପାସ କେରଇବା ଦାୟି ତ£ େମାର। ଆମ ଗଁ ା eୁଲ ଶାମ
ସାର- ପାଖେର େକେତ ଦୁ jପି ଲା ଭଲ େହଇ ଯାଇଛnି ଆଉ ଆମ ସmୟ କଣ ବାଦ
ପଡ଼ି ଯିବ? ତା ପର ସrାହେର ମଁୁ ବାପା- ସଂେଗ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ଗଁାକୁ ଆସି ଥିଲି, େବାଉର
ଦୁ ଆର ବx ପାଖେର ଠି ଆ େହଇ ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର ଠାକୁ ର-ୁ ଜୁ ହାର କରୁଥିବା କରୁଣ
ମୁହଁକୁ ସାମ|ା କରି ବାର ସାହସ କରି ନପାରି ।
ରାମଚq ପୁର ଗଁା ବରୀ अ{ଳେର େଗାଟିଏ ଭଲ ଗଁା ଭିତେର ଗଣା। ଏଇଟା ଝୁନୀ
ମାଉସୀର ଗଁା। ସି ଏ େମା େବାଉର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ମଉସା अଲଗା ଜାଗାେର ଚାକି ରୀ
କରୁଥିେଲ ଆଉ ତାର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େଶଖର ଭାଇ କଟକେର ରହି ପାଠ
ପଢୁ ଥିେଲ। ରାମଚq ପୁର ହାଇeୁଲ ସବୁ େବେଳ ଭଲ େରଜÀ କରୁଥିଲା ମାଟ ି କ
ପରୀାେର। ନବମ େଶଣୀ अଧାରୁ େମାର େସଇ eୁଲେର ନାମ େଲଖା େହଇଗଲା।
eୁଲେର ପଥମ ଦି ନ ମେତ ଭାରି ଭୟ ଆଉ ଲାଜ ମାଡୁ ଥିଲା, ମଁୁ କାହା ସଂେଗ ଭଲେର
କଥାବାZା େହଇପାରୁ ନଥିଲି। େଖଳ ଛୁଟିେର ପଛରୁ େକହି ମେତ ଡାକି ଲା, ‘ସmୟ’ ମଁୁ
ବୁ ଲି ପଡି େଦଖି ଲି ନହକା ସାଵନା ରoର ଦୁ ଇ ଟିକିଆ େବଣୀ ବାxିଥିବା ଝି अଟିଏ। ମଁୁ
अନି ମା, ଶାମ ସାର- ଝି अ। ଝୁନୀ ବଡ଼େବାଉ ତମ କଥା କହୁଥିେଲ। େସଇଥିଲା େମାର
अନି ମା ସଂେଗ ପଥମ ସାାତ। ମଁୁ eୁଲ ପେର ସxା େବେଳ ଶାମ ସାର- ଘରକୁ
ଟିଉସନ ଯାଉଥିଲି ଆଉ अନି ମା ସଂେଗ େମାର ବxୁ ତା ଖୁବ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଦୁ ଇ ଜଣ
ସାର- ପାଖେର ବସି ରାତି ନ’ଟା ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। अନି ମା ମଝି େର ମଝି େର ମାଉସୀ
ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, େସମାେନ ଦୁ ଇ ଜଣ ମି ଶି ଖୁବ ବଢି ଆ େକାବି ପକୁ ଡି ତି ଆରି
କରୁଥିେଲ। େକାବି କୁ େଛାଟ େଛାଟ ଖb କାଟି େସଥିେର ଧନି ଆପତ, अଦା, ରସୁଣ, କ{ା
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ଲ-ା େଛଚା ପେକଇ େବସନ େଗାେଳଇ ଗରମା ଗରମ େକାବି ପକୁ ଡି ଥାଳି ଏ ଧରି ମାଉସୀ
େମା ଆଗେର େଥାଇ େଦଉଥିଲା। ମଁୁ ଆଗ ପଛ ନ ବି ଚାରି େସ ସବୁ କୁ ଚଟାପଟ େଶଷ
କରି େଦଇ ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଥାଳି ଆ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥିଲି, େକେବ ଭାବୁ ନଥିଲି େସମାେନ
ଖାଇବାକୁ ଆଉ अଛି କି ନାହU େବାଲି । ଏମି ତିେର େମାର अଧି କାଂଶ େବେଳ ଜି ଭ େପାଡି
ଯାଉଥିଲା ଗରମ ପକୁ ଡି କୁ ସି ଧା ପାଟିେର ପୁରାଇ େଦବାରୁ ଆଉ େମାର ବି କଳି ଆ अବା
େଦଖି अନି ମା ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପର ମୁହୂZେର କହୁଥିଲା ପକୁ ଡି କୁ ଦି ଖb
କରି ଫୁ-ି ଫୁ-ି ଖାअ ସmୟ, ତାେହେଲ ଶୀଘ ଥbା େହଇଯି ବ, ଜି ଭ େପାଡି ଯିବନି ।
େକେବ େକେବ େମାର କି େଶାର ସୁଲଭ ସ£ପ| अନି ମାକୁ େମା ଘର अଗଣାେର
ପାଉଥିଲା, କି  େମା ବି େବକ ମେତ ଲଗାମ ଟାଣୁଥିଲା, ଛି !! ମଁୁ କଣ ଭାବୁ ଛି ?? अନି ମା
େମା ଠାରୁ େଢର ଭଲ ଛାତୀ। େସ ନି ୟ ଭଲ ଚାକି ରୀ ବାକି ରି କରି ବ, ତା ଛଡା ସି ଏ େଯ
ଜାତି େର ବ ାହDଣ, ତା’ ବି ଷୟେର ଏଣୁ େତଣୁ ଭାବି ବା ପାପ କଥା। ଏମି ତି ଏମି ତି େଦଢ଼ ବଷ
ପାଣି ଭଳି ଗଡି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ମାଟ ି କ ପରୀା େରଜÀ ବାହାରି ବା ଆଗରୁ ଆମ ଗଁାକୁ
ଚାଲି ଆସି ଥିଲି, କି ଛି ସD ତିକୁ ସାoେର େନଇ। ପରୀା ଫଳ ବାହାରିଲା ଦି ନ େବାଉ
ସବୁ ଠୁ अଧି କା ଖୁସି ଥିଲା କାରଣ ତା’ର େମାର ଦୀଘ େଦଢ଼ ବଷର ବି େଦର ମୂଲ ମଁୁ
ରଖିଥିଲି, ଭଲ ନ\ର ରଖି ପଥମ େଶଣୀେର ପାସ କରି ଥିଲି। ମଝି େର ମଝି େର େଯ अନି ମା
କଥା େମାର ମେନ ପେଡ଼ନି ତା ନୁ େହଁ େହେଲ ଆଉ େକେବ ମଁୁ ସୁେଯାଗ ପାଇନଥିଲି ତାକୁ
େଦଖିବାକୁ अବା କୃ ତ}ତା ଜଣାଇବାକୁ ତା’ର ଆଉ ଶାମ ସାର-ର େମା ପାଠ ପଢାେର
अବଦାନ ପାଇଁ ।
ହଠାତ ଦି େନ କାମେର ବାେଲଶ£ର ଫିଲଡ अଫିସ ଯାଇଥିଲି, ବସjାbେର अନି ମାକୁ
େଦଖି ଲି। ଯଦି ଓ ତା’ େଚେହରାେର େଢର ପରିବZନ େହଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଭିତେର
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େସ ବାହା ମଧ େହଇ ସାରି ଥିଲା, ତାକୁ ଚି ହ| ି ବାେର ମେତ କି ଛି अସୁବିଧା େହଲାନାହU।
अନି ମା, ମଁୁ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି ଲି, େସ ବୁ ଲି ପଡି ମେତ ଚାହUଲା। ଆେର ସmୟ???
ତେମ?? କଣ ଖବର?? अନି ମା ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େସ ଓ଼େମନ୍ସ କେଲଜେର
ଫିଜି ¯ େଲକ୍ଚର अଛି ଆଉ ସହେଦବଖୁା अଂଚଳେର ଭଡା େନଇ ରହୁଛି । ତା’ର ସ£ାମୀ
କଲି କତାେର ଚାକି ରୀ କରnି , ଛୁଟିଦିନ େହେଲ ତା’ ପାଖକୁ ଆସnି । ‘ସmୟ, ତେମ
ସୁବିଧା େହେଲ େମା ଘର ଆେଡ ଆସି ବ, ତମକୁ େସମି ତି େକାବି ପକୁ ଡି ଖାଇବାକୁ େଦବି ’
କହି ତା େଫାନ ନ\ର ଆଉ ଠି କଣା େଦଲା ମେତ अନି ମା। ମଁୁ ତାକୁ ହଉଟିଏ କହି ତା
ଠାରୁ ବି ଦାୟ େନଲି େସଦି ନ ପାଇଁ।
ମଁୁ ଜାଣିନି େମାର ଦୁ ବଳତା अନି ମା ପାଇଁ ଥିଲା ନା ତା’ ହାତ ତି ଆରି େକାବି ପକୁ ଡି
ପାଇଁ , କି  େଯେତେବେଳ ମଁୁ अଫିସ କାମେର ବାେଲଶ£ର ଯାଉଥିଲି, ସxା େହେଲ େମାର
ମଟରସାଇକଲ ଆେପ ତା’ ଘର ଆେଡ ମୁହାଉଁଥିଲା। ସତେର अନି ମା ଚମyାର ପକୁ ଡି
ତି ଆରି କରି ମେତ ଦଉଥିଲା ଆଉ ଆେମ ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଆମ eୁଲ େବଳର ସD ତି ସବୁ ମେନ
ପକାଇ ଉଲ ସି ତ ହଉଥିଲୁ। କି  ତା’ଘର ମାଲି କାଣି ର କଟାସ ଭଳି ଆଖିେର ସଂେଦହୀ
ଚାହାଣୀ ମେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। େସ େମାର ଯି ବା ଆସି ବା େବେଳ େଯମି ତି
ଗାରେଡଇ ଚାହଁୁ ଥି ଲା େସଥିରୁ ତା’ମନେର ଥିବା କଥା ମଁୁ j ଭାବେର ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲି,
କି  େମା ଦୁ ବଳତା ଆଗେର ମଁୁ ନାଚାର ଥିଲି। अବଶ ଚାରି ଛ ମାସ ପେର ମଁୁ େସ
ଚାକି ରୀ ଛାଡି କଟକ ଆସି ନୂ ଆ ଏକ ଚାକି ରୀ କଲାପେର अନି ମା ସହ ଆଉ ସାାତ େହଇ
ନଥିଲା। ଏଇ ଭି ତେର ଦୁ ଇ ତି ନି ବଷ ବି ତି ମଧ ଯାଇଥିଲା। େକଜାଣି ଏେବ େକାଉଠି
अଛି ??
ସmୟ, େନ, ପକୁ ଡି ଖା। ମାଉସୀର ସ£ରେର େମା ଘୁେମଇ ପଡି ଥିବା ଆଖି
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େଖାଲି ଗଲା। ଥାଳି େର ଥାଳି ଏ ପକୁ ଡି ମାଉସୀ େମା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲା। ତା ହାତରୁ
ଥାଳି େନଉ େନଉ ମଁୁ ତା’କୁ अନି ମା କଥା ପଚାରି େଦଲି । ମାଉସୀର ମୁହଁଟା କାହUକି
େକଜାଣି ନି ରସି ଆ େହଇଗଲା। ତା’ କଥା କହନା ପୁअ। ଭଲ ଝି अଟିଏ ତ ଥିଲା ତୁ
ଜାଣିଚୁ। େହେଲ େପାଡ଼ାମୁହU କାଇଁକି ଏମି ତି କଲା େକଜାଣି? ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟାକୁ
କରି ଗରମ ପକୁ ଡି େଗାଟାଏ ପାଟିେର ପୁରାଇ େଦଲି ମଁୁ ଏବଂ ଚି ରାଚରି ତ େମାର ଜି ଭ
େପାଡି ଗଲା ଗରମେର।

“ପକୁ ଡି କି ଦି ଖb କରି ଫୁ-ି ଫୁ-ି ଖା, ଆଉ ଜି ଭ

େପାଡି ଯିବନି ” ମେତ ଶୁଣାଗଲା େଯମି ତି ମାଉସୀ ନୁ େହଁ अନି ମା େସ କଥା କହୁଛି । ହଉ
ଶୁଣ ତା’ କଥା। ମାଉସୀ ପୁଣି ଆର କଲା, ଦି ଚାରି ବଷ ତେଳ େସ ବାେଲଶ£ରେର
ରହୁଥିଲା। ତା’ ସ£ାମୀ ତ ବାହାେର କୁ ଆେଡ ରହୁଥିଲା େଯ ମଝି େର ମଝି େର ତା ପାଖକୁ
ଆସୁଥିଲା େହେଲ ତା ଘରକୁ ଆଉ େଗାେଟ େଟାକା କି ଏ ସବୁ େବେଳ ଯି ବା ଆସି ବା
କରୁଥିଲା। ତା’ ଘର ମାଲି କାଣି କି ଏ କଥା ସାଳି ବ, ତା’ ସ£ାମୀ ଆଗେର ସବୁ କଥା
କହି େଦଲା। ତୁ ନି େଜ କହି ଲୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିେଲ େକାଉ ସ£ାମୀ ଆଉ ସହି ବ? େସଇଠୁ ତା’କୁ
ଛାଡ଼ପତ େଦଇେଦଲା। େସଇ ଦୁ ଃଖେର ଶାମ ସାର ଚାଲି ଗେଲ ଆଉ ସି ଏ ଏେବ
ନବରoପୁର ନା ମାଲକାନଗିରି କୁ ଆେଡ ଦୂ ର ଜାଗାେର ରହୁଛି ।
ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣି େମା ଜି ଭ ଆହୁରି େଜାରେର େପାଡା ହଉଥିଲା। ପତିବାଦ ଆଉ
ଆତDଗାନି େର ମଁୁ ଯାହା କି ଛି କହୁଥିଲି, ଗଁ ଗଁ ସ£ର ବତୀତ ମାଉସୀ ଆଉ କି ଛି ଶୁଣି ପାରୁ
ନଥିଲା
ଆଇଆରସି ଭି େଲଜ୍, ନୟାପଲ ୀ, ଭୁ ବେନଶ ର
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ଏତି କି ମାଗୁଣି େମାର
ନି ଳାଦ ୀ ବି ହାରୀ ନାୟକ

[ରବି ବାର , ୨୪ ମା ୧୯୯୬ , ବ ହDପୁର , ଓଡି ଶା]

“ରହ ରହ େର ‘କଳାପାହାଡ଼’
ଭାoିବି ମଁୁ େତା ପmରା ହାଡ଼”
“ନା’… ମଁୁ େସମାନ-ୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ବିନି ଆମ ଓଡ଼ି ଶାରୁ ସବୁ କି ଛି ଲୁ ଟି େନେଲ
େଶଷକୁ ଆମ ପଭୁ ଜଗନ| ାଥ ବି ବାଦ ପଡ଼ି େଲନି ! "
େଭାର ଚାରି ଟା ରୁ ଏମି ତି ସ£ପ|େର ବି ଳି ବି େଳଉ ଥାଏ ନି କ£ଣ (Nikon)୲
ନନା ତ ଫୁଲ େତାଳି ବା ପାଇଁ ଚାରି ଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼nି ୲ କି  େବାଉ ଚମକି ଉଠି
ପଡ଼ି େଲ ୲ ମେନ ମେନ ଭାବି େଲ େବାଧହୁଏ ରାତି େର ଆଈ- ଠୁ ‘କଳା ପାହାଡ଼’ ଗପ ଶୁଣି
େଶାଇଥିଲା ତ, ତା’ର ଏହି ପଭାବ ୲
ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା ନି କଣର अଜା ଆଈ ଥିେଲ ମହି ମା ଧମାବଲ\ୀ
ନି କ£ଣ କେହ େସମାେନ ଆମ ପରି ମୂZ ପଜ
ୂ 
ୂ ା କରnି ନାହU େକବଳ ଶନ
ନି ରାକାର ବ ହDବାଦେର ବି ଶ£ାସ କରnି  ସୂଯ ଉଦୟ ଓ ସୂଯା[ ପବ
ୂ ରୁ େସମାେନ ପଜ
ୂ ା
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(ଦଶନ) କରି ଆସnି अେଲଖ ନି ରmନ ଧ£ନିେର
ଆଈ : ନି କ£ଣ, ଜଲଦି ଉଠି ପଡ଼ ୲ ସକାଳ ୬ ଟା ୩୦ େହଲାଣି ମଁୁ ଉପରେବଳା
େକେତ ନୂ ଆ ଗପ କହି ବି େଯ!
େରଡ଼ି ଓରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ…. “ଆକାଶବାଣୀ ବ ହDପୁର ୲ ୧୦୦.୬ େମଗା ହଜ
େଯାେଗ ଆମର ଆଗାମୀ କାଯକ ମ ‘अନୁ ଚି nା’ ୲ ଉପାପନା କରି ଛnି ଶ-ଷଣ
ମoରାଜ
ଆଈ- େଗାଟିଏ ଡାକେର ନି କ£ଣ ଉଠି ପଡ଼ି ଲା ୲
କାନନ (Canon, ନି କ£ଣର ବଡ ଭଉଣୀ ): ଆଈ, େତାର ‘अନୁ ଚି nା’ ଶୁଣିବା ସମୟ
େହାଇଗଲାଣି 
ଆଈ : େମା ସୁନା ନି କ£ଣ, ତୁ େବେଗ ଯା’ ୲ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଆେସ ୲ େତା ପାଇଁ
ମଁୁ ଚକୁ ଳି ପି ଠାକରି େଦଇଛି ୲ ମଁୁ ଯାଏ ‘अନୁ ଚି nା’ ଶୁଣି ଆେସ ୲ େବଳ େହଲାଣି ୲
X

X

X

େଜେଜ ମା’ର ବାରଣ େହତୁ ନି କ£ଣ ‘ଟ
ଟିକି ଫୁଲ’
ଲ’ *ନାଟକେର ଭାଗ େନଇ ପାରି
ନଥିଲା ୲ େସଥି ପାଇଁ ମନେର ତା’ର ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ୲
MKCG େମଡି କାଲ କା#ସ ହାଇeୁଲେର ତା’ େଶଣୀ ଶି କ ନୀରଦ ସାର-ୁ େସ
ସବୁ କହି ଥିଲା ୲
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏପିଲ ୨୮, ମଧୁବାବୁ - ଜନDଦି ନ ୲ ଆnଃ ବି ଦାଳୟ ଗh /
ଜୀବନୀ / ବକୃ ତା / ପବx / ଚି ତା-ନ ପତିେଯାଗିତାର ଆେୟାଜନ କରି ଛି ବ ହDପୁର
ମହାନଗର ନି ଗମ ୲ ନି କ£ଣ ମଧୁବାବୁ - ପି ଲାଦି ନ ବି ଷୟେର ଗପ ଶୁଣାଇବ େବାଲି ନୀରଦ
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ଗପ କହି ବାେର ନି କ£ଣ ଧୁରxର ଆଈ- ଠାରୁ

ଶୁଣିଥିବା ପ{ତର କଥା, अମର ଚି ତକଥାର ସବୁ ଗପ ତା’ ଭଳି ଆଉ େକହି କହି
ପାରି େବ ନାହU ୲
କାନନ କେହ, “ଆଈ- ଗପ ଗିଲି େର େକେତ େଯ ଗପ अଛି ତାର କଳନା ନାହU,
ଆମ ଦୂ ରଦଶନର ‘କଥା କହୁଥିେଲ ସରି ବନି ’/ ‘ଶାnି ’ ଧାରାବାହି କ ସରି ଯିବ େହେଲ
ଆଈର ଗପ ସରିବନି ୲ ଗପ ଗପେର େଦଶ ବି େଦଶର ସାହି ତ, ସଂeୃତି , ବି }ାନର ଗଭୀର
ତZ£”
ନମତା ପଧାନ (ପେଟଲ)
ପେଟଲ) ଥିେଲ ନି କ£ଣର ଆଈ ୲ ଗଁା େଲାେକ ତା-ୁ ଶ~ାେର
‘ବେଡଇ’, ‘ଶଶି ଆଈ’, ‘ପାେଠାଈ ଆଈ’, ‘କୁ ଣିଆ ମା’, ‘अବା’, ‘अେଲଖ ଆଈ’, ‘ମହି ମା
ଆଈ’, ‘ମାହୀ େବାଉ’, (ନି କ£ଣର ମା’- ନଁା ଥିଲା ନମି ତା - ଡାକ ନଁା ମାହୀ )

ଏମି ତି

େକେତ ନଁାେର ଡାକnି ୲ ଆଈ ପକୃତେର ଗୁଜୁରାତି , କି  ୭୦ ବଷ େହଲା ଆସି ଓଡ଼ି ଶାେର
୲ ଝାଟି ମାଟିର ଦୁ ଇ ବଖରା ଘର ଗmାମ ଜି ଲାର େଥାଲbା ଗଁାେର ୲ ବି ଖାତ ଗmାମର
ଏକ अଖାତ ପଲ ୀ େବାଲି ନନା ଥ,ା କରnି ୲ अଜା ନବଘନ ପଧାନ,
ାନ ବହୁ ପତିଭାର
अଧି କାରୀ ୲ ତା- ବି ଷୟେର ଆଉ ଦି େନ ବଖାଣି ବା ୲ ପଢାପଢି େର ଆଈ- ବଡ଼ ଆଗହ,
अନୁ ରାଗ ୲ ତା- ଗଁ ା ଚାଟଶାଳୀେର େସ ସବୁ େବେଳ ପଥମ େବାଲି ଗଁା େଲାେକ କହnି ୲
େସ ଗୁଜୁରାତି , ଓଡ଼ି ଆ, ହି qୀ, ବoାଳି , ଇଂରାଜୀ, ମରାଠୀ, ଆସାମୀ ଭଳି ବହୁତ ଭାଷା
ପଢି େଲଖି ବୁ ଝି ପାରnି ୲ अଜା ବି େସମି ତି - କଥା କଥାେର ସଂeୃତର ଚାଣକ େଶାକ ୲
େଥାଲbା ଗଁା ବାଲା କୁ ହnି ଆଈ କୁ ଆେଡ େଯୗତୁ କେର ଗୁଜୁରାଟରୁ ତି ନି ସି xୁକ ବହି
ଆଣି ଥିେଲ - ଚାରି ପା{ଟି ଭାଷାର ୲ େବାଉ କେହ, “୧୯୮୪େର େଯେତେବେଳ ପତିଭା
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ରାୟ- ‘ଯା}େସନୀ’ ପକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଈ- ପାଖେର ଗଁାର ପଥମ ‘ଯା}େସନୀ
ଯା}େସନୀ’
ଯା}େସନୀ’ ବହି
ଡାକ େଯାେଗ ଆସି ପହ{ିଥିଲା ୲
ଆଜି କାଲି ପରି ଆମାଜନ୍(Amazon), େପଟିଏମ୍ (Paytm), ଫି ପ୍ କାଟ୍ (Flipkart)
ନ ଥିଲା େସ ସମୟେର… ଗଁା ଭାଗବତ ଟୁ oିେର ସxା େହବା ଆଗରୁ ଆଈ ଯା}େସନୀର
େକଇ अନୁ େଛଦ ବଖାଣି ଶୁଣାଉଥିେଲ अପାଠୁ ଆ अପାେଠାଇ

ବୁ ଢାବୁ ଢୀ-ୁ ୲ ବଦଳେର

େସମାେନ ଆଈର ସାହାଯ ସହେଯାଗ କରି ଥାnି ୲ ଆମ ବ ହDପୁର ସହରର ଉ ଶି ିତ
ପେଡାଶୀ ମାନ- ପରି ସ£ାଥପର, ନି /ୁର, ଈଷା ପରାୟଣ ନଥିେଲ େସମାେନ ୲ ଗରିବ
େହେଲ କ’ଣ େହଲା... अତି ସରଳ, ସୁqର, ନି ରାମୟ ଜୀବନ େସମାନ-ର…. ଡାକ ନନା
ଆଣିଥିବା ଚି ଠିକୁ ଆଣି େସମାେନ ହାଜି ର େହାଇ ଯାଆnି ଆଈ ପାଖେର, ଗଁାର अh
େକେତକ ଶି ିତ- ପରି ଆଈ କାହା କଥାକୁ ପଘଟ କରnି ନି ୲ ନି କ£ଣର ଡାଏରୀର
ଡାଏରୀ ୁ ଏ ଥିଲା
ନମତା ଆଈ-ର ସଂିr ପରି ଚୟ ୲
X

X

X

अପରାହ| ଚାରି ଟା ସମୟ ୲ ନି କ£ଣ ଆସି ପହ{ିଯାଏ ଆଈ- ପାଖେର ବାକି ଥିବା ଗପ
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ୲
ନି କ£ଣ : ଆଈ, େସ ଦୁ j ‘କଳାପାହାଡ଼’ର ଗପ ପେର ଶୁଣିବି ୲ େବାଉ କହୁଥିଲା ମଁୁ
କୁ ଆେଡ଼ ସ£ପ|େର ବି ଳି ବି େଳଉଥିଲି ୲ େସଦି ନ େଯଉଁ ମଧୁବାବୁ - ପି ଲାଦି ନ କଥା କହୁଥିଲୁ ,
ଆଉ େଯେତ ବାକି अଛି କହ ୲
ଆଈ : ଠି କ अଛି ନି କ£ଣ ୲ ତୁ ଳସୀ ଦୁ ଇପତରୁ ବାସି ଲା ପରି ମଧୁବାବୁ - ନି ଭୀକତାର
କାହାଣୀ ତା- ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ହU ଜଣା ପଡି ଥିଲା ୲
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୧୮୫୩ ମସି ହାର କଥା ୲ େସେତେବେଳ ଇଂେରଜ ମାେନ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥାnି ୲
େସ ସମୟେର ଆଜି କାଲି ପରି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ସରକାରୀ, େବସରକାରୀ eୁଲ ନ ଥିଲା ୲
ସବୁ ପି ଲା ଚାଟଶାଳୀରୁ ହU ପାଠପଢା ଆର କରୁଥିେଲ ୲ ‘ଚାଟ
ଚାଟ’
ଚାଟ’ ମାେନ ଛାତ, ଚାଟଶାଳୀକୁ
େକହି େକହି ‘ଚାହାଳି
ଚାହାଳି ’ ବି କହୁଥିେଲ ୲
ଚାଟଶାଳୀ
ନି କ£ଣ : ଓଃ! ଏେବ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରିଲି , େତା ପି ଲାଦି ନ ବହି କୁ ତୁ କାହUକି, ‘ଚାଟଶାଳୀ
ପାଠ’
ପାଠ’ େବାଲି କହୁ 
ଆଈ : ହଁ , େସେତେବେଳ ଆଜି କାଲି କା ପରି ଆମ ବହି ବ[ାନୀ ଏେତ ଭାରି
ନଥିଲା अ-, ବି }ାନ, ସାହି ତ, ଏହି ପରି ସବୁ ବି ଷୟକୁ େନଇ େକବଳ େଗାଟିଏ ବହି 
ଖqା ପଣକି ଆଠାରୁ େକଶବ େକାଇଲି ପଯn େଗାଟିଏ ବହି  ଚାଟଶାଳୀେର ପାଠ
ପଢ଼ାଉଥିବା

ଶି କ-ୁ ‘अବଧାନ
अବଧାନ’
अବଧାନ’ େବାଲି କହୁଥିେଲ ଆଜି କାଲି କା ପି େଲ ମେନ ମେନ

ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କ'ଣ େଯ ପଢ଼nି େମାର ଟିେକ ବି ମନକୁ ପାଉନି ୲ ସେତକି M.A. , B.A
ଜନDରୁ ୲ େସ କାଳେର ବଡ ପାଟି କରି ପି େଲ ପଣକି ଆ େଘାଷୁ ଥିେଲ ୲ ଯି ଏ େଯଉଁ ପାଠ
ପଢୁ ନା କାହUକି, ସବୁ ପି ଲା ବଡ ପାଟି କରି ପଢି ବା ନି ହାତି ଦରକାର ୲ ଯି ଏ ନ ମାନି ଲା, ତା’
ପି ଠିେର େବତ ପାହାର ୲ ଏେବ ସି ନା ସରକାର ନାନା କଟକଣା ଜାରି କରି ଛnି ୲ ପି ଲା-ୁ
ଦb େଦବା ମନା ୲ ଦb େଦବା ଆଗରୁ, ଆଜି କାଲି କା ପି େଲ ଓ ତା- अଭି ଭାବକ େପାଲି ସ
େହÓ ଲାଇନର ସାହାଯ େନଉଛnି  କି ଯୁଗ େହଲା େକଜାଣି ! ଏମି ତି ଜେଣ अବଧାନ
ଥିେଲ ମଧୁବାବୁ -ର ତା- ନଁା ମଁୁ ପାେସାରି େଦଇଛି ୲ ମେନ ପଡି େଲ ପେର କହି ବି ୲
କାନନ : (ବୀଜଗଣିତର ସମସା ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ) େହଲା ଆଈ ଆମ
ବୀଜଗଣିତର ଭାଷାେର େସଇ अବଧାନ-ୁ 'x' ମେନ କରାଯାଉ ଆେମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯିବା
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୲ x ନି େଜ ଆସି କହି ଯିବ େସ କି ଏ ! ଜଟିଳ ସମସାର ସମାଧାନ ତ ଏମି ତି ହୁଏ େବାଲି
ଆମ ଉZରକବାଟ ଗୁରୁମା କହୁଥିେଲ !
ଆଈ : (ହସି େଦଇ) ଆା! ଆଜି ତୁ ବି ଏପେଟ କାନ େଦଇ ଶୁଣୁଛୁ କାନନ ୲
ନି କ£ଣ : (ରାଗି ଯାଇ ) ନାନୀ, ତୁ ବି ର

କରନି , ଗପ ତ ସରି ବନି , ଆଈ କହ

ତା’ପେର କ’ଣ େହଲା
ଆଈ : େସଇ x अବଧାନ-ର ଟିକିଏ ବଦଭାସ ଥିଲା ୲ ପାଠ ପଢାଉ ପଢାଉ େସ
େବେଳେବେଳ ଢୁ ଳାଇ ପଡୁ ଥିେଲ ୲ କି  ପି ଲାଏ ଭୟେର अବଧାନ- ବି େରାଧେର କି ଛି
କହୁନଥିେଲ अବଧାନ ବି େସମି ତି ପି ଲାଏ େଶଣୀେର ବି ଶୃଳା କେଲ ବି अବଧାେନ
କି ଛି କଟକଣା କରୁନଥିେଲ ୲ ମଧୁବାବୁ ଥିେଲ େଚୗଧୁରୀ ବଂଶର ପି ଲା ବାପା େଚୗଧୁରୀ
ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମା’
ମା’ ପାବତୀ େଦବୀ ତା- ପକୃତ ନଁା ଥିଲା େଚୗଧୁରୀ େଗାବି q ବଲ ଭ
ଦାସ ୲ କି  ପେର ତା- ବାପା ନଁା ବଦଳାଇ ମଧୁସୁଦନ ରଖିଥିେଲ ୲ େସ ଥିେଲ अତି
ବି ଚଣ, ଚାଲାକ ୲ ଦି େନ ଚାଟଶାଳୀେର ତା- ପେଟ େଜାତା କି ଏ ଲୁ ଚାଇ େଦଲା ୲
େସେତେବେଳ अବଧାନ ନି ଦେର େଶାଇ ପଡ଼ି ଥାnି  ବଡ ପାଟିେର ଆପZି ଜଣାଇେଲ ଆମ
କୁ ନି ମଧୁବାବୁ , “ଆ}ା
ଆ}ା!
ପାଉନି!
!”
ଆ}ା! େମାର େଜାତା ପେଟ କି ଏ େଚାରି କରି େନଇଛି ୲ େଖାଜି ପାଉନି
अବଧାନ (ଢୁ ଳାଉଥିବା अବାେର) କହି େଲ, “ଚୁ ପ କର ବସି ଯା ୲ ପେଟ େଜାତା
େନଇ କି ଏ କଣ କରି ବ? େନଇଥିେଲ ଦି ପଟ େନଇଥାnା ୲ ତୁ ପେଟ େଜାତା ପି xି ଘରୁ
ଆସି ଥିବୁ ୲ ଘେର ଆଉ ପେଟ ଥିବ”
”
अବଧାନ- ଏମି ତି କଟୁ କଥା ତା-ୁ ଭାରି ବାଧି ଥିଲା ୲ ମେନ ମେନ େସ ସୁେଯାଗ
େଖାଜୁ ଥିେଲ, अବଧାନ-ର अନାୟର ବି େରାଧ କରି େବ ନି ୟ ୲
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ଏମି ତି ଆଉ ଦି ନକର କଥା ୲ ଚି ରାଚରି ତ ଭାେବ अବଧାେନ ପି ଲାମାନ-ୁ ପାଠ
ପଢି ବାକୁ େଦଇ େଚୗକି େର େଶାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ ୲ ପାଦେର ଥିଲା ତା-ର ଦାମି କା ମରହ,ା
େଜାତା ୲ अବଧାନ- ପାଦରୁ େଗାଟିଏ ପଟ ଖସି ତେଳ ପଡି ଯାଇଥାଏ ୲ “ଯାହାେହଉ, ଆଜି
ଏେତଦି ନେକ କାଳି ଆ େମା କଥା ଶୁଣିଛି, ଏଇ ସୁେଯାଗର ହାତଛଡା କେଲ େହବନି !”
ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ମଧୁବାବୁ ୲ अବଧାନ- ପେଟ େଜାତା େନଇ ପାଖେର ଥିବା ଏକ
ଗାଡ଼ି ଆେର ଫିoିେଦେଲ ୲ ହାତ ଠାରି ବାକି ସାo ମାନ-ୁ ଚୁ ପ ରହି ବାକୁ ଜଣାଇ
େଦଇଥିେଲ ବଷା ଦି ନଥିଲା ୲ ଆକାଶେର କଳାହାbିଆ େମଘ ସାoକୁ ଘଡଘଡି ବି ଜୁଳି
ଶେର अବଧାନ- ନି ଦ ଭାoିଗଲା ୲ ପେଟ େଜାତା ନ ଥିବା େଦଖି େକେତ େଖାଜି େଲ ୲
େହେଲ ପାଇେଲ ନାହU ଠି କ େସତି କି େବେଳ ମଧୁବାବୁ ଉଠି କହି େଲ, “अବଧାେନ
अବଧାେନ!
अବଧାେନ!
ଆପଣ ନି ୟ ପେଟ େଜାତା ପି xି ଆସି ଥିେବ ଆଉ ପେଟ ଘେର ଥାଇପାେର ୲ ବ[
ହୁअ ନାହU, ଏେବ ତ ବଷା େହଉଛି  ବଷା ଛାଡି େଲ ଆଜି ଟିେକ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ
ଚାଲି ଯିେବ ୲ େମା ମନ କହୁଛି , ନି େ ମି ଳିଯିବ!”

अକଲ ଗୁଡ଼ୁମ େହାଇଗଲା

अବଧାନ-ର!
अବଧାନ ପୁରା ରାଗେର ପ{ମ୲ (ରାଗିଯାଇ) କହି େଲ, “ମଁୁ କ’ଣ ମୂଖ? କି ଏ େକେବ
ପେଟ ଚପଲ ପି xି ଆସି ପାେର? ତୁ େକମି ତି େମାେତ ଏ କଥା କହି ପାରି ଲୁ?”
ମଧୁ ବାବୁ (ନି ଭୀକ ଭାବେର ): ଆ}ା! ମଁୁ କଣ अନାୟ କଥା କହି ଲି କି ? େସ ଦି ନ
ଆପଣ ଯଦି େମାେତ କହି ପାରି ଥିେଲ ମଁୁ ପେଟ େଜାତା ପି xି ଘରୁ ଆସି ଥିଲି େବାଲି , େସଇ
ଆପଣ- କଥା ଆପଣ-ୁ କହି ମଁୁ କ’ଣ ଭୁ ଲ କଲି େଯ?
େଛାଟ ପି ଲାଟିର ଏଭଳି ନି ଭୀକତା ପ%
ୂ କଥାେର अବଧାେନ ନି ଜର ଭୁ ଲ ବୁ ଝି
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ପାରି ଥିେଲ ୲ ନୀରବ ରହି ବା ଛଡା ତା-ର अନ କି ଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ୲ ଯଦି କଥାଟି ପଘଟ
େହାଇଯାଏ, େତେବ अବଧାନ- େଶାଇବା କଥା ଧରା ପଡି ଯିବ, େସଇ ଦି ନ ଠାରୁ
अବଧାେନ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟେର ଢୁ ଳାଇବା ଛାଡି େଦେଲ ୲
ଆଈ : “େମା କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ଟି ମରିଲା” … େକମି ତି ଲାଗିଲା ନି କ£ଣ?
ନି କ£ଣ (ଖୁସିେର) : ଆଈ, ବହୁତ ବଢି ଆ, ମଁୁ ଏଇ ଗପକୁ ମଧୁ ଜୟnୀ ଦି ନ eୁଲେର
କହି ବି ୲
X

X

X

[୨୮ ଏପିଲ ୧୯୯୬, ସxା ୫ ଟା ୩୦, ବ ହDପୁର, ଓଡି ଶା]
ମଧୁ ଜୟnୀ अବସରେର ଆnଃ ବି ଦାଳୟ ଗh କଥନ ପତିେଯାଗିତାେର ନି କ£ଣ
ପଥମ େହାଇ ଜି ଲାପାଳ- ଠାରୁ ପୁରeାର ପାଇଥାଏ ୲ େସ ଖୁବ୍ ଖୁସି ୲
ତା’ର ପମାଣ ପତେର (ସାଟଫିେକଟେର) ନୀଳ ରoେର ବଡ ବଡ अରେର
େଲଖାଥାଏ “ନି
ନି କ£ଣ ନି ତଦଶୀ ମାନସି ଂହ,
ହ, ପଥମ େଶଣୀ,
ୀ, ସରକାରୀ ଉ ବି ଦାଳୟ
େମଡି କାଲ କା#ସ ଗh କଥନେର ପଥମ”
ମ” ଆଈ ବି ବହୁତ ଖୁସି, େସ କହି ଥିବା ଗପ
କହି , ତା- ନାତି ବଡ ହାକି ମବାବୁ -ଠୁ ପୁରeାର ପାଇଛି େବାଲି 
ନି କ£ଣ : ଆଈ ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ , କାନନ ନାନୀର ବୀଜଗଣିତର x ର ମୂଲ ବି
ଜଣା ପଡି ଛି ୲ ନୀରଦ ସାର୍ କହି େଦଇଥିେଲ ମଁୁ ପତିେଯାଗିତାକୁ ଯି ବା ପବ
ୂ ରୁ ୲ x

=

ମାଗୁଣି!
ଆଈ : ହଁ ୲ ମାଗୁଣି अବଧାନ! ମାଗୁଣି ନାୟକ ଥିଲା ତା-ର ପକୃତ ନଁା ୲ ମାଟି
ବଂଶର अଭିଧାନ
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x

ଆକାଶବାଣୀ ବ ହDପୁର, ୧୦୦.୬ େମଗା ହଜ, ବZମାନ jୁଡି ଓ ଘଡି େର ବାଜି ବାକୁ
ଯାଉଛି ସxା ୬ଟା ବାଜି ୨ମି ନିଟ୍, ପାଚୀନ ଭ ି ସoୀତ କ ମେର କଶି hୀ ଲତା େଘାଷ,
େଘାଷ
ବନମାଳୀ- ରଚନା
ରଚନାରୁ
“ମଣି
ମଣି ମା େହ ଏତି କି ମାଗୁଣି େମାର ,
ମରଣ କାେଳ ଦରଶନ େଦବ କଳାମୁଖ କଳାକାର”
କଳାକାର”

ନି କ£ଣ : େଦଖିଲୁ ଆଈ, ମଧୁବାବୁ - ପରି ଆମ େରଡ଼ି ଓ ବି େକେତ ଚାଲାକ, ‘ମାଗୁଣି’
अବଧାନ- କଥା ମେନ ପଡୁ ପଡୁ ଏହି ସୁqର ଭଜନଟି ପସାରଣ କରି େଦେଲ - ‘ଏତି କି
ମାଗୁଣି େମାର!’
ଆଈ : ସତେର ନି କ£ଣ ! େସଇ ଦି ନଠାରୁ ମେନ ପକାଉଥିଲି अବଧାନ- ନଁା କ’ଣ
ଥିଲା େବାଲି ୲ ଆଜି ଠି କ ମଧୁ ବାବୁ - ଜନD ଦି ନେର େତା ନୀରଦ ସାର୍ ଓ ଆମ
େବତାଳି ଆ େବତାର ଯ ଜରି ଆେର ସ£ୟଂ ମଧୁବାବୁ ଆସି କାେନ କାେନ କହି େଦଇଛnି
ତା- अବଧାନ- କଥା ୲
େସମାନ-ୁ ପଭୁ େକାଟି ପରମାୟୁ ଦି अ ୲ ଆଜି ବି ମଧୁବାବୁ , ମାଗୁଣି अବଧାନ ଆମ
ସD ତିେର ସାଇତା େହାଇ ରହି ଛnି ୲ ରହି ଥିେବ ଚି ରକାଳ ପଯn ୲
“େହ
େହ ଶୂନ ଭଗବାନ!
େମାର””, (କହି ଆଈ ଚାଲି ଗେଲ ସª
ଭଗବାନ! ଏତି କି ମାଗୁଣି େମାର
ଭୀମେଭାଇ- ‘ମହି ମା ଧମ’ ସ\ଳି ତ ପୁ[କ ପଢି ବା ପାଇଁ )!
*ଟିକି ଫୁଲ : ଆହ£ାନ ପତି କା ର ମା , ୨୦୧୮ ସଂଖା ପଢ (ପୃ/ା - ୯୬-୧୦୩ )
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େମାବି ଷୟେର :
ନୀଳାଦି ବି ହାରୀ ନାୟକ ,
ାୟୀଠି କଣା:
ଣା:
େଜାତି ନଗର- ଚତୁ ଥସରଣୀ,
ବ ହDପୁର, ଗmାମ, ଓଡି ଶା - ୭୬୦୦୦୧
ବZମାନ ଠି କଣା (କମଭୂମି ) :
ୟୁ ବ କ୍, ୧୩/୪୬ - ତ େୟାଦଶ ସରଣୀ,
ଡି . ଏଲ୍. ଏଫ୍. େଫଜ୍ ୩,
ଗୁରୁଗାମ, ହରିଆଣା - ୧୨୨୦୦୨
ଦୂ ରଭାଷ : ୯୯୯୯୨୦୧୭୪୧ (ହ£ାଟ୍ସअପ )/ ୯୯୯୯୨୩୭୬୯୧
Web: https://about.me/nbnayak.88 / https://medium.com/@niladribiharinayak/
Email : nbnayak.88@gmail.com / nirnayak@outlook.com
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ବରବାଦି
ଡା ସୁବାସ ଚq ରାଉତ

ଆମ ଘେର ଝି अଟିଏ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ନଁା ଗoା। ପାୟ ସକାଳ ଆଠଟା
ସମୟେର ପହ{ିଯାଏ। ରୁଟିନ କାମ, କାହାକୁ अନାଏନି । ଘର ଝାଡ଼ୁ ଓ ବାସନ ମାଜି ବା
ତାର କାମ ଥିଲା। କାମ ସାରି େଲ ଚୁ ପଚାପ ଚାଲି ଯାଏ। େମା ସାଥିେର ଆେଦୗ କଥାବାZା
କେରନି କହି େଲ ଚଳି ବ। ବୟସ ପାୟ େକାଡ଼ି ଏ ବାଇଶ ମଧେର େହବ। େଦହର ରo
କଳା। ସାମାନ େମାଟୀ, େମାଟୀ କହି େଲ ଠି କ େହବନି , ଭଲ ସ£ା ଥିବାରୁ େସଭଳି
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ମଇଳା ସାଲୱାର ଓ ପmାବୀ ପି xିଥାଏ। ଆମ ଘର ପାଖ ବ[ିେର
ରେହ। ମୁହଁେର େକୗଣସି ଭାବ େକେବ ମଁୁ େଦଖିନି, ନା ସୁଖର ନା ଦୁ ଃଖର।
ତା ସାଥିେର େମାର ଏକ ମାତ ସ#କ ଥିଲା, ଦୁ ଇ ପଦ କଥା େସ େମାେତ ଦି ନକୁ ଦୁ ଇଥର
କେହ । ମଁୁ କ#ୁ ଟର ଆଗେର ସକାଳୁ ବସି କାମ କେର ଓ େସ ଝାଡ଼ୁ କରି ବାକୁ ଆସି େଲ
‘ଉଠ’ କେହ ଓ େମାେତ େଚୗକି ରୁ ଉଠି ବାକୁ ପେଡ଼ । ଝାଡ଼ୁ କରି ସାରି େଲ କେହ, ‘ବସ’
ସୁତରାଂ ମଁୁ अନମାନ-ୁ କେହ, ଏ ସଂସାରେର େମା ସାଥିେର େକୗଣସି ର

ସ#କ ନ

ଥାଇ େସ ଏକମାତ ଝି अ ବା ମହି ଳା ଯି ଏ କି େମାେତ ପତିଦିନ ଦୁ ଇଥର ବସ ଉଠ
କେରଇବାର ଦୁ ଃସାହସ କରି ପାେର, ଥେର ସକାେଳ ଓ ଆଉଥେର ଉପରେବଳା । ତା
ଛଡା େମା ପି ଲାମାେନ ଓ ପତ| ୀ େମାେତ େଯେତେବେଳ ଇା େସେତେବେଳ ବସ ଉଠ
କରାnି । କାହାକୁ କି ଛି କହି ବାର େଜାର ନଥାଏ େମାର । ବି ବାହି ତ େଲାକମାେନ ଏ
କଥାର ମମ ବୁ ଝି ପାରୁଥିେବ ।
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ପାୟ ତି ନି ବଷ ବି ତିଗଲା ପେର ଦି େନ େମା ପତ| ୀ କହି େଲ, “ଶୁଣୁଛ, ଗoାର
ବାହାଘର େହବାକୁ ଯାଉଛି ”
“ଆେର ଆଜି ଭଲ ଖବରଟିଏ ଶୁେଣଇଲ। େକଉଁଠି େହଉଛି , ଜାଣିଛ କି ?”
“େଭାପାଳେର, ତା ଭାବୀବର େସଠି ପି अନ ଚାକି ରି କରି ଛି।”
େଭାପାଳ ନାମ ଶୁଣି େମା ମନ अଶ[ି ଓ ଆଶ-ାେର ଭରି ଗଲା। କାହU ଭୁ ବେନଶର
କାହU େଭାପାଳ। କି ଛି ସୁବିଧା अସୁବିଧା େହେଲ େସଠାକୁ ଗoାର ବାପା ମାଆ େକେତ ଥର
ଯି ବା ଆସି ବା କରି ପାରି େବ ! ତା ଛଡ଼ା ସତେର ଚାକି ରି अଛି କି ନାହU ତାହା ପୁjିକରଣ
କରି ବାକୁ ଏମାନ-ର ସୁବିଧା ନାହU । େକମି ତି କअଣ କରି େବ େକଜାଣି !
ଆଜି କାଲି ବାହାଘର ନାମେର େବପାର ଚାଲି ଛି। ଭାରତର अନ ପେଦଶ, ଚୀନ ଓ
ଦୁ ବାଇେର ବାହା କେରଇବାକୁ କହି ଝି अ-ୁ େନଇ ବି କିେଦଉଛnି । ନେହେଲ େବଶା
ବୃ Zିେର ଲଗଉଛnି । େଲାକମାେନ ଧୀେର ଧୀେର अଥ ସବସ େହାଇଯାଉଛnି । ଏ ଧରା
ପୃ/ରୁ ମାନବି କତା ସୂଯ ଧୀେର ଧୀେର अ[ମି ତ େହାଇଯାଉଛି । େକଜାଣି େକେବ
ସଦବୁ ~ି େଲାକ- ମନେର ଆସି ବ !
ଗoା ବାହାଘର ଦି ନ ପାେଖଇ ଆସି ଲା। ତା ମାଆକୁ ଡାକି ଆମ ଘରୁ ତାକୁ ଶାଢୀ,
ବ ାଉଜ, ସାୟା ଓ ୫ ହଜାର ଟ-ା ଉପହାର ଦି ଆଗଲା। ତା ମାଆ ଖୁସିେର ଚାଲି ଗଲା।
ଗରି ବ ଘେର ଝି अ ଏକ େବାଝ। ତାକୁ ବି ଦା କରି େଦେଲ ମoଳ। ବ[ିର େକେତ
କାହାଣୀ ଆେମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ସଠି କ ସମୟେର ବି ବାହ ନକରି ପାରି େଲ ଯୁବତୀ ଝି अ
େପମିକର ହାତ ଧରି ତା ସାଥିେର ପଳାଏ। େଯୗବନର ତାଡ଼ନା ସହି ବା ଏେତ ସହଜ
ନୁ େହଁ । ମଁୁ ଜାଣିବାେର େଗାଟିଏ ଝି अ ଚାରି ଚାରି ଥର ବି ବାହ କରି ଚାରି ଛୁଆ କଲାପେର
ବି କାହା ସାଥିେର ତି /ି ନପାରି େଶଷେର ବାପ ଘେର ଆସି ହାଜର। େସ ଯାହାେହଉ,
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ଭଗବାନ-ୁ ମଁୁ ଡାକୁ ଥାଏ େଯମି ତି ଗoାକୁ ହଇରାଣ ନକରି େବ।
ବି ବାହ ପବ
ୂ ଦି ନ େସ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସମ[-ୁ ମୁbିଆ ମାରି ଆଶୀବାଦ େନଲା।
େଶଷେର େମା ପାଖକୁ ଆସି ଲା। ମୁbିଆ ମାରି ଲା ପେର ମଁୁ ତାକୁ अେପା କରି ବାକୁ
କହି ଲି। ଆଲମୀରାରୁ ଏକ ହଜାର ଟ-ା କାଢ଼ି ତା ହାତେର ଧେରଇେଦଇ କହି ଲି, “ଗoା,
ଏ ଟ-ା ଲୁ େଚଇ ରଖିଥିବୁ। େତା ଘେର ବା େତା ବରକୁ କହି ବୁନି ଏ ଟ-ା କଥା। କି ଛି
ଆପଦ ବି ପଦ ପଡ଼ି େଲ ଏହି ଟ-ାେର ଟିେକଟ କରି େଟ ନେର ବସି ଭୁ ବେନଶର
େଫରି ଆସି ବୁ” େସ େମାେତ अେନଇଲା। ତା ମୁହଁେର ତ େକେବ କି ଛି अଭି ବ ି
େଦଖାଯାଏନି । ଆଉଥେର ମୁbିଆ ମାରି ଚାଲି ଗଲା ।
ଗoା ବାହାେହଇ ଚାଲି ଗଲା ପେର ତା ଭଉଣୀ ଯମୁନା ଆମ ଘେର କାମ କଲା।
େସମାେନ ସାତ ଭଉଣୀ । ଉପର ଦୁ ଇ ଜଣ ବାହାେହାଇ ସାରି ଛnି । ଏେତ ଗୁଡିଏ ଝି अର
ମାଆ େକମି ତି େଧୖ ଯ ଧରି ରହୁଥିବ, ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେରନି । ଗରି ବ େହେଲବି ମନର ଶ ି
ତା-ର ବହୁତ ଥାଏ । ବାହୁେର ବଳ अଛି ତ ଡର ନାହU । ଗoାର ଖବର ମଁୁ ସବୁ େବେଳ
େନଉଥାଏ । ଯମୁନା କେହ, େମା ଭଉଣୀ ଭଲେର अଛି । ତା ସ ାମୀର ବାପା ଭାରି କଡ଼ା
େଲାକ । େଗାଟିଏ अନୁ ଶାସନେର େସ ଘରକୁ ବାxି ରଖିଥାଏ ।
ମଝି େର ମଝି େର ମଁୁ ତା ଖବର େନଉଥାଏ । ଯମୁନା କେହ, “ଗoା ବହୁତ ଭଲେର
अଛି । ତା ସ ାମୀ ବହୁତ ଭଲ । ବହୁତ େସ|ହ କରୁଛି େମା ଭଉଣୀକୁ ।” ମଁୁ ପାଥନା କେର,
“େହ ପଭୁ, ଗoାକୁ ଭଲେର ରଖିଥାଆ। ଭଲ ଝି अଟି।” ତା ନାଆଁେର େକେବ େକୗଣସି
अପବାଦ ଆେମ ଶୁଣିନୁ। ତା’ପେର ଖବର ଆସି ଲା, ଗoା ଗଭବତୀ अଛି । ଆେମ ବହୁତ
ଖୁସି େହଲୁ । ଏହା ମଧେର ଗoାର ଶଶୁର ପରେଲାକ ଚାଲି ଗେଲ। ତା ପେର ଶୁଣିଲୁ,
ତାର େଗାଟିଏ ପୁତ ସnାନ େହାଇଛି । ଭୁ ବେନଶରେର ତା- ଘେର େଗାଟିଏ ଖୁସିର
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ଲହରୀ େଖଳି ଗଲା। ପାୟ ବେଷ ପେର ତାର ମା ଓ अନ ସମ[ ଭାଇ ଭଉଣୀମାେନ ନୂ ଆ
ପୁअକୁ େଦଖି ବାକୁ ବାହାରି େଲ। ଯମୁନା ପା{ ଦି ନ ଛୁଟି େନଇ ସପରି ବାର େଭାପାଳ
ଚାଲି ଗଲା।
ପା{ ଦି ନ ପେର ଯମୁନା କାମ କରି ବାକୁ ଆସି ଲା। ସକାେଳ ମଁୁ ବସି ଥାଏ କ#ୁ ଟର
ସାମନାେର। େମା ପାଦକୁ େକହି ଜେଣ ଶ କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବୁ ଲି କରି େଦଖି ଲି ଗoା
ଠି ଆେହାଇଛି । େମା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, “ତୁ େକମି ତି ପେଳଇଆସି ଛୁ?”
“ମଁୁ ଘରକୁ ଆସି ଛି। କି ଛି ଦି ନ ରହି ଚାଲି ଯିବି।”
“ହଉ, ଭଲ େହଲା। ଟିକିଏ ସୁ େହାଇ େଫରି ଯିବୁ।”
ପା{ ମାସ ପେର ଦି େନ ଯମୁନାକୁ ପଚାରି ଲି, “ଗoା େଭାପାଳ େଫରିଗଲାଣି ?”
ଯମୁନା କହି ଲା, “ସି ଏ ଆଉ ତା ସ ାମୀ ଘରକୁ ଯି ବନି ।”
“କାହUକି, କअଣ େହଲା ?”
“ବାପା ମଲାପେର ତା ସ ାମୀ େଗାେଟ अଲଗା େଲାକ େହାଇଗଲା। ପତିଦିନ ମଦ
ଖାଇ ଆସି ଗoାକୁ ପି େଟ। ତା ଖରାପ ବବହାରେର अତି /

େହାଇ ତାର ମାଲି କ

ଚାକି ରିରୁ ବାହାର କରି େଦେଲ। େସ ଖାଇବ କअଣ, ଚଳି ବ େକମି ତି? ଆମକୁ େଦଖି ଗoା
ବହୁତ କାqିଲା। ମାଆ ସହି ପାରି ଲାନି । ତାକୁ ଧରି ଆେମ ଚାଲି ଆସି ଲୁ। ଏେବ ଗoା
ଆଉଥେର ମାଆ େହବାକୁ ଯାଉଛି ।”
अବାକ େହାଇ ମଁୁ ଚାହU ରହି ଥାଏ। ବ[ିେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୁ ଃଖିନୀର ଜୀବନ ଯୁ~
ଆର େହାଇଗଲା। ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି ଛୁଆକୁ େନଇ େକମି ତି ମଣିଷ କରି ବା େକଜାଣି ! ମଁୁ
େଦଇଥିବା ହଜାର ଟ-ା େସେତେବେଳ କାମେର ଆସି ଲାନି କି  େମାର अନୁ ସxିା ଠି କ
ଥିଲା ।

अବସରପାr ବରି/ ଚି କିକ, ଭୁ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଟୁସନ୍ ଯାତା
ସୁଦାମ ଦାସ

ବାଷକ ପରୀା ସରିଥାଏ। ଖରା ଛୁଟି ପାଇଁ eୁଲ େଦଢ଼ ମାସ ପାଇଁ ବq। େସ ବଷ
ଖରା ଛୁଟିେର କି  ବାପା େମାେତ ଜବତ କରି ବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପା{ି ସାରି ଥିେଲ।
ପତିଦିନ ଦି £ପହରେର ଟିଉସନ ଯି ବା ପାଇଁ ପୁରୁସାର- ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା। ଗଣିତ ଓ
ଇଂରାଜୀ, ଦୁ ଇଟି ବି ଷୟେର ମଁୁ ଦୁ ବଳ ଥିଲି େବାଲି େମା ବତୀତ अନ ସମ[-ର ଧାରଣା
ଥିଲା। “ମୁbେର ଗାମୁଛା ପେକଇ ଯି ବୁ, ତା- ଘେର ପାଣି ପି ଇବୁ ନାହU, ଆ\ ଗଛେର
ଚଢ଼ି ବୁ ନାହU, ତତଲା ଆ\ େଗାେଟଇ ଖାଇବୁ ନାହU”.... େବାଉର ତାଗିଦକୁ ଏ କାନେର ଶୁଣି
ଆର କାନେର ବାହାର କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଦାb ପି Ùାେର େଜେଜମା ବସି ବି {ଣା
ଚେଲଇ ଗରମରୁ ରା ପାଇବା ପାଇଁ େଚjା କରୁଥାଏ। ତା ନଜରରୁ ଓଝଲ ନେହବା
ପଯn େମାେତ ଲ କରି କହି ଚାଲି ଥାଏ- ବାପେର, ଖରାେର ମୁb ଫାଟିଯିବ, ଗାମୁଛା
ପକା। ଘାସ ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ଯି ବୁ। କୁ କୁ ରମାନ- ଉପରକୁ େଟକା େଫାପାଡି ବୁ
ନାହU...... ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଦାn ନି କୁଟି ଖେତଇ େହାଇ ମଁୁ ଚାଲି ଯାଏ।
ମାଟିଆ ବ[ାନୀକୁ କାxେର ଓହଳାଇ ମଁୁ ଟିଉସନ ଯାତାେର ବାହାରି ଯାଏ। ଗଁା ଏ
ମୁbେର ଆମ ଘର, େସ ମୁbେର ପୁରୁସାର- ଘର। ବାଟେର ଆ\ ଗଛର ଝ-ାଳି ଆ
अଂଶରୁ କୁ ହୁ କୁ ହୁ ଶ ଶୁେଭ, େହେଲ େକାଇଲି ଟାକୁ େଦଖି ପାେର ନାହU। ମଁୁ ବି କୁ -କୁ
େହାଇ େକାଇଲି କୁ ଟିହାଇ ଥାଏ ଆହୁରି କୁ ହୁକୁ ହୁ େହବା ପାଇଁ। େଶଷେର ସୂଯ ବଂଶୀ
ରାଜା ଦଶରଥ- अବଥ ଶ େଭଦି ବାଣ ପରି େମା ଆଖିର ଶର ଠି କ୍ ସxାନ କରି ଥାଏ
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ଲାଜକୁ ଳି େକାଇଲି କୁ। ଉଦୁ ଉଦି ଆ ଦି ପହରର େଧାବ ଫର ଫର ଖରାେର ଚତୁ ଦଗ
ନି ଃଶ। ଗଁା ମଝି େର ବହି ଦାର ଘର ବାରbାରୁ ହU େବେଳ େବେଳ ତାସ୍ େଖଳର ଶ
ଶୁେଭ। “अଠର - अଛି , ଉେଣଇସି - अଛି , େକାଡ଼ି ଏ - अଛି .......ଡବଲ......ରି ....” ମଁୁ ବି
ତାସୁଆ ମାନ- କରାମତି େଦଖିବା ପାଇଁ କି ଛି ସମୟ ରହି ଯାଏ। କୁ କୁ ରମାେନ େମାେତ
ଶତ ଭାବnି । େମାେତ େଦଖିଲା ମାେତ େଭା େଭା କରି ନି ରାପଦ ଦୂ ରତାକୁ ପେଳଇ
ଯାଆnି । କି  ଏେତ ଖରାେର ଶତତାକୁ ଭୁ ଲି ଠାକୁ ଠା ଗାଈ ମୁତେର ଓଦା େହାଇଥିବା
ଜାଗାେର େଶାଇ, ହାେତ ଲ\ା ଜି ଭ କାଢି ଧେକଇ େହଉଥାnି । େମାେତ ଆସି ବା େଦଖି
ସାନ ସହକାେର ଉଠି ପଡ଼nି । ଦି େଗାଡ଼ି ଆକୁ ବି ଶ£ାସ ନାହU େଯ ! େହଇ, ଓ[ ଗଛ ଆସି
ଗଲାଣି। ଗଛେର ନାଲି ନାଲି ଫଳ ଗୁªି େହାଇ ରହି ଛି। େମା ସାନ ଆଖିର अପହ{େର
କି ଛି ରେହ ନାହU। ଦି ’ଟା ହଳଦୀ ବସn ଲଗାଲଗି େହାଇ େଗାଟିଏ ଡାଳେର ବସି ଛnି ।
ତା-ର ନାଲି ନାଲି ପାଦ ହଳଦି ଆ େଦହକୁ ଖୁବ୍ ମାେନ।
ପୁରୁସାର- ଘର ବାଡି ପେଟ ଖଳା। ଝ-ାଳି ଆ ଦୁ ଇଟା ନି \ ଗଛକୁ ଲାଗି ଗୁହାଳ।
ନି \ ଗଛର ତି ନି େକନି ଆ ଶାଖା ଉପେର ପାଳ ଗଦା। ଗୁହାଳ କାªେର େଡରା େହାଇଥିବା
अ~ ଜଜର ମଶି ଣାକୁ ପାଳଗଦା ପାଖେର ବି ଛାଇ ବସି ଯାଏ। ପୁରୁ ସାର୍ ଆସି , ଗଣିତ
ବହି ରୁ େକେତଟା ପଶ| ବୁ େଝଇ େଦଇ ଏବଂ ଟାe େଦଇ अଦୃ ଶ େହାଇଯାଆnି । େମା
ଧାନ ଭo କଲାପରି ଖରାେବଳଟାେର େସଠାେର େକୗଣସି ଜି ନିଷ ନଥାଏ, େହେଲ
ନାଲି ମୁbିଆ अbିରା ଏbୁअଟା େବେଳ େବେଳ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଦୃ jି ଆକଷଣ
କରି ଥାଏ। ଗଣିତ ପଶ|ର ସମାଧାନ କଲା ସମୟେର ଥେର ଥେର ଘାଟି ଆସି ଯାଏ। ମୁbକୁ
କି ଛି ପେଶ ନାହU। ଆoୁଠି ନ ଫୁଟିେଲ ବି ଫୁେଟଇ ଚାେଲ। ଏହି ପରି ଭାବେର
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अଲେଜବ ାକୁ େକେତ େଯ ସମୟ େଦଇଛି ମଁୁ , କି  ପତିଦାନେର ଆଲେଜବ ା ମେତ
େକେତାଟି ମାକ ଛଡା ଆଉ କି ଛି େଦଇ ନାହU।
ପୁରୁ ସାର- ପରି ସରଳ ମାj ମଁୁ େଦଖିନାହU। ବାପା ତା-ର ସି ନିୟର ଥିେଲ
େବାଲି େମାେତ େସ ‘ତୁ େମ’ କହି ସଂେବାଧନ କରnି , ଏହା ସାoମାେନ େମାେତ କହnି ।
ପାଟିଗଣିତର अେନକ ପଶ|େର ‘ଗରାଖ’ ଶ ସହି ତ ପରି ଚିତ ଥିେବ। େସଦି ନ ପୁରୁ ସାର୍
େସପରି େଗାଟିଏ ପଶ|ର ସମାଧାନ ବୁ େଝଇବା ସମୟେର କୁ ଟିଳ ଭଂଗୀେର ‘ଗରା....ଖ’
େବାଲି େମା ମୁହଁକୁ ଚାହU କହି େଲ। େସ େଯଉଁ ମମେର ଶଟିକୁ ଉାରଣ କେଲ ମଁୁ ବି
େସହି ମମେର ବୁ ଝି ଲି। ସ\ଲପୁରୀ ଭାଷାେର ଗରା...ଖ ର अଥ ଭିନ| ! ମଁୁ ହସ ସାଳି
ପାରୁନଥାଏ, ପୁରୁ ସାର୍ ବି ହସି ହସି େବଦମ୍। େଜେଜମା େସେତ େବଳକୁ କଂସା ଢାଳେର
ପାଣି ଢାେଳ ଧରି ହାଜର। ତା’କୁ େଦଖି ପୁରୁ ସାର୍ ନମeାର ପେକଇ ଚାଲି ଗେଲ।
େଜେଜମା

ପାଣି

ଢାଳୁ ଥାଏ,

ମଁୁ

ଆmୁ ଳି

େଦେଖଇ

ପି ଇ

ଚାଲି ଥାଏ।

अମୃତମୟୀ େଜେଜମା ହାତର ମଧୁର ଶୀତଳ ଜଳ ପି ଇ େଯଉଁ ତୃ rି ଲାଭ କଲି ତାହା
अବ%ନୀୟ। େଜେଜମା ହାତକୁ ବ[ାନି ବେଢ଼ଇ େଦଇ ମଁୁ ଚ#ଟ ମାରିଲି । ବୁ ଢ଼ୀ ପଛ
ପଟରୁ ପାଟି କରି ଚାଲି ଥାଏ - ଖରା େତଜ ଯାଇନି , ସି ଧା ଘରକୁ ଚାଲ୍, ଖbିଆ ଭୁ ତ ବୁ ଲୁ ଛି ,
େପାଖରୀ ରା[ାେର ଯାଆନା, ରହ ରହ ଆଜି େତା ବାପାକୁ କହୁଛି େଛଚି ବ େଯ
ଜାଣିବୁ ... ‘େସେବଳ’ ଆଉ ‘ଏେବଳ’ ମଧେର ପାଥକ? *ଚାପଲହୀନତା* ନୁ େହଁ କି ?

ଇେମଲ୍ : scdas64@gmail.com
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ଆକାଶର ନୀଳି ମା
ସତବ ତ ମହାପାତ

େସଦି ନ ଆକାଶର ରo ଭିନ| ଥିଲା। ବାଦଲର ଉହାଡେର ସୂଯ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ
େଖଳୁ

ଆକାଶକୁ

େକେତେବେଳ

ଝଲକାଉଥିେଲ ପୁଣି

େକେତେବେଳ

ଫିକା

କରି

େଦଉଥିେଲ। ସତେର ଆକାଶର େକେତ ଭାଗ। ସୂଯ ସକାଳୁ ସxା ଯାଏଁ ତାର ସାଥୀ
େହାଇ ରହୁଛnି । ସକାଳଟା ତ ବହୁତ ଭଲଲାେଗ। େହେଲ ଖରାେବେଳ अେନକ ଟା
କjକର। େସେତେବେଳ ଆକାଶ ଜଗିବ େସ ସୂଯ- େଫରିବା ସମୟକୁ । କj ଧୀେର
ଧୀେର अପସରି ଗଲାେବଳକୁ ଚାଲି ଆେସ େସଇ अତି ଆପଣାର ଜହ|।
ଜହ| କଥା ନି ଆରା। ଭାରି अଭିମାନନୀ। ଖୁସି ମନେର ଆସି ବ ଯି ବ କି ଛିଦିନ।
ତାପେର ରୁଷିବା ଆର କରି େଦବ। କାହUକି େଯ େସ ଏେତ ରୁେଷ ଜାଣିହୁଏନା। ମୁହଁକୁ
अh ଦି ନ ପୁରା େଦଖାଏ। ତାପେର ମେନାଇ ଟା, ମୁହଁକୁ ଲୁ ଚାଇ ଲୁ ଚାଇ େଶଷେର ଛପି
ଯାଏ। କଣ ମି େଳ େସଥିରୁ ତାକୁ େକଜାଣି। େହେଲ ପୁଣି େସ େଫରି ଆେସ, ଆଉ ଶୀତଳ
ଆେଲାକେର ଆକାଶକୁ ଆେବାରି ଧେର।
ତାରା ମାନ- କଥା କଣ େଯ କହି ବି। ଆକାଶର ତ ଏମାେନ ଚି ରସାଥୀ। ସୂଯ ଥିଲା
େବେଳ ଏମାେନ ଦୁ େରଇ ରୁହnି ଆଉ ଜହ| ଆସି େଲ ଖୁସି ମନେର ଝଟକnି ।
ବାଦଲ ଗୁଡାକ ଭାରି ଚଗଲା। ଆକାଶ ପାଖେର ପାଖେର ପାୟ ଥାଆnି । ଆଉ ମଝି େର
ମଝି େର କଳି କଜି ଆ କରି ଲୁ ହ ଝରାnି ।
ଆକାଶ ......
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ଆକାଶ େସମି ତି ଥାଏ। ିର, ଶାn ଆଉ ସବଂସହା। େକେବ େସ କହି ପାରି ନାହU,
େହ ସୂଯ ତୁ ମ େଭାର େବଳାର ରୂପ ଆଉ ମଧାହ| େବଳର ରୂପେର ଏେତ ତଫାତ
କାହUକି। अେପାେର ଥାଏ ତୁ ମ ଆସି ବା ବାଟକୁ ପୁଣି ଜଗି ବସି ଥାଏ ତୁ ମର େଫରି ବା
ବାଟକୁ । କହି ବି ପାରି ବନି େସ ରହି ଯାअ େବାଲି କାରଣ ଏ ଉZାପକୁ ଶୀତଳ କରି ବ େଯ
ପରମ ବxୁ ଜହ|।
କହି ପାେରନି େସ ଜହ|କୁ ରୁଷନା େବାଲି କି ବା ଲୁ ଚନା େବାଲି । େଯେତେବେଳ
ଆେସ େଜାଛନାର ଆେଲାକେର େଯ ଭରି ଦି ଏ ଖୁସି।
ତାରା ମାେନ ...... ଥାଆnି ସବୁ ସମୟେର କି  ଦୁ ରେର ଦୁ ରେର।
ଚଗଲା ବାଦଲ..... େସମାେନ ତ କାହା କଥା ଶୁଣnି ନି । ଭାସି ଚାଲି ଥାnି ନି ଜ ମନ
ପସqେର। େସମାେନ କାହUକି ବା ଶୁଣିେବ ଆଉ କାହା ବି ଷୟେର।
ସହି ଚାଲି ଛି ଆକାଶ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି । ସହି ବା ସେତ େଯମି ତି ତାର ଧମ। ନୀଳ ରo
େମଲାଇ େଖାଲି େଦଇଛି େସ ଆଦରର ପସରା।
(ଉଗ- ନାରୀ ଜାତି କୁ)

୪୭, ପାଚୀ ଏନେକ ଭ
ଚq େଶଖରପୁର
ଭୁ ବେନଶ ର
େମା: ୮୨୪୯୯୭୬୮୯୭
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େଦବୀ ଉଗଚbୀ ଉବାଚ
ଗୁେrଶ ର ମହାପାତ

ପଥମ ଭାଗ
अରିତ ନନା ଆଜି ର ମୁଖା ତା-ର ଏ अବତାର ମଁୁ ଆଗରୁ େକେବ
େଦଖିନାହU କାଲି ସxାରୁ ବସି ଛnି େଦବୀ ଦିଣକାଳୀ- ସାଧନାେର ପଚାରି େଲ
କହୁଛnି େଯ, େସ ନୁ ଆଁ କେଲର ସାେହବ-ର ପାଣାହୁତି ଚାହଁୁ ଛnି  ଚାଲ ଆପଣ-ୁ
ଘଟଣାଟି କଣ ବୁ ଝାଉଛି 
ଆମ ଜି ଲା େଦଇ େଯଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ଯାଉଛି , େସ ରା[ାମଝି େର େଛାଟ
ମqିରଟିଏ େକଉଁ କାଳରୁ ରହି ଥିଲା ମା ଦିଣକାଳୀ େସଠାେର ପଜ
ୂ ା ପାଉଥାnି  ପତି
ମoଳବାରେର ବହୁ ଶ~ାଳୁ ଭ

େସଠାକୁ ଆସnି  ରା[ା ମଝି େର ଥିବାରୁ େସଠାେର

ଟ ାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୁଏ ତି ନିବଷେର अଠରଜଣ େସଠାେର ଦୁ ଘଟଣାେର ପାଣ ହରାଇଛnି 
अରିତ ନନା- େସ ସବୁ ପତି ଖାତି ର ନାହU େସ କହnି , ମା ଦିଣକାଳୀ ନରବଳି
େଲାଡୁ ଛnି  ତା-ୁ ଏକାବନ ବଳି ଦରକାର େସ େଯେବ ପର
ୂ ଣ େହାଇଯି ବ, େଲାେକ
ଆଉ ମରି େବନି  କି  ନୂ ଆ କେଲର ସାେହବ ଆଜି କାର େଲାକ, େମାେଟ ତି ରିଶି ବଷର
େଭbିଆ େଟାକାଟିଏ େସ କହି େଲ ମqିର ଘୁ{ାଯି ବ ରା[ାରୁ ଟିେକ ଦୂ ରେର ଏକ ନୁ ଆ
ମqିର ନି ମାଣ େହବ, ମା’ ଦିଣକାଳୀ-ୁ େସଠାକୁ ାନାnରି ତ କରାଯି ବ ଆଉ ରା[ା
ମଝି େର ଥିବା ଏହି अାୟୀ ମqିରକୁ ଭାoିଦି ଆଯି ବ अରିତ ନନା େସ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ
ନାରାଜ େସ କହି େଲ ଯି ଏ ମqିରକୁ ହାତ ଲେଗଇବ, ତାକୁ ଏଇ ମqିର େବଢ଼ାେର ବଳି
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େଦଇେଦବି  ବହୁ ହି ତାକାଂୀ େଲାକ ଯାଇ କେଲର-ୁ ବୁ େଝଇବାକୁ େଚjା କେଲ ଓ
ଜାଗାର ଇତି ହାସ ବି ଷୟେର ବି ଜଣାଇେଲ
ଏହା ଆଗରୁ ତି ନିବଷ ତେଳ ଜି ଲା େକାଟର ଜଜ୍ ନି େiଶ େଦଇଥିେଲ ଏହି अାୟୀ
ମqିରକୁ ଭାoିବା ପାଇଁ େସେତେବଳକୁ ଆମର ଜେଣ ଭାରି ସୋଟ ଏସପି ସାେହବ
ଥାଆnି , ଆଜାଦ୍ ଖାନ ସାେହବ େସ ନି ଜ ଦାୟି ତେର ଏହି ମqିରର ଭoା େହବା
କାଯକୁ ତଦାରଖ କରି ବାପାଇଁ ଆଗଭର େହାଇଥିେଲ େସେତେବେଳ ଆମ अରିତ
ନନା େକମି ତି େହେଲ ମqିରକୁ ବ{ାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଡ଼ାଟିଆ େଲାକ ଆଣି ପଥର ମାଡ଼
କରାଇଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବଚସା ବି େହାଇଥିଲା େପାଲି ସ ଲାଠି ମାଡ଼ ବି
େହାଇଥିଲା େହେଲ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇେଲ ଆମ अରିତ ନନା, ଗଣମାଧମ ଆଗେର
କହି ଚାଲି େଲ େଯ ଏସପି ସାେହବ ମୁସଲମାନ େହାଇଥିବାରୁ ହି qୁ ମqିର ଭାoିବା ପାଇଁ
ମସୁଧା କରୁଛnି  अବା ଏମି ତି େହଲା େଯ ଏସପି ସାେହବ-ୁ ତୁ ରn ବଦଳି କରି
ଦି ଆଗଲା ଆଉ ମqିର ଆଡ଼କୁ େକହି େଦଖିେଲ ନାହU
ଏ କଥା କେଲର ସାେହବ ଶୁଣିବାପେର ବି ର

େହାଇ କହି େଲ, ଆମ େଦଶର ତ

ଏଇ अସୁବିଧା ମନୁ ଷକୁ ଚି ହ| ି ବା ପାଇଁ ତା ବ ି ଗତ ପରି ଚୟକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଜାତି ଧମ
ଆଦି କୁ ଆଗକୁ େନଇ ଆସnି  େହଉ, ମଁୁ ତ ବ ାହDଣ, େଦଖାଯାଉ େସ େମାେତ କଣ କହି
अପଦ[ କରି େବ
କେଲର ସାେହବ- ତତାବଧାନେର ଏକ ନୂ ତନ ମqିର ନି ମାଣ ତରାନି ତ ଗତି େର
ଦୁ ଇମାସେର େହାଇଗଲା ଏ ସବୁ େଦଖୁଥିବା अରିତ ନନା କି  ମେନ ମେନ ଚି nା
କରି ଥାnି ଯଦି େକହି ମqିରକୁ ହାତ ଲଗାଏ ତାେହେଲ ଦoା ଭଳି ପରିିତି ସୃjି
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କରି େଦେବ
ଏ ସବୁ ପରିିତି କାେଳ ଉପୁଜିବ େବାଲି ମେନ କରି କେଲର୍ ସାେହବ ଦି େନ
ରାତି େର ନି େଜ ଗୁr େଯାଜନାଟିଏ କେଲ ରାତି अଧେର ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ବ ାହDଣଭଳି ହଳଦି ଆ ବ ପି xି ମqିରେର ପେବଶ କେଲ ଓ ଦିଣକାଳୀ- ପତିମାକୁ ସସାେନ
ନି ଜ କାxେର େବାହି େନଇ ନୂ ତନ ମqିରେର ପତି/ା କରି େଦେଲ ଏ ସବୁ େପାଲି ସ
ସୁରା ବଳୟେର େହାଇଗଲା େଦବୀ ପତିମା ାନାnରଣ େହାଇଯି ବାପେର अxାର
ରାତି େର ହU ମqିରକୁ ରା[ା ମଝି ରୁ ନି ିହ| କରି ଦି ଆଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁ ଲେଡାଜର ଆଣି
ସକାଳୁ ଏଇ ଖବର ନି ଆଁ ପରି ବାପି ଗଲା अରିତ ନନା अ[ବ[ େହାଇ ଦଉଡ଼ି
ଗେଲ େସଠାେର ଜନ ସମୁଦ େଲାକ-ୁ ଧାେଦଇ ଭି ଡ଼କୁ ଆେଡ଼ଇ େସ ଆଗକୁ ଯାଇ
ଯାହା େଦଖିେଲ େସଥିେର ନି ଜ ଚୁ ଉପେର ବି ଶାସ କରି ପାରି େଲ ନାହU ମqି ର ାନେର
ଭoା ଇଟାପଥର ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି ନଥିଲା ସବୁ କି ଛି ଭାoି ଚୁ ରମାର େହାଇଯାଇଥିଲା
େସ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥିେଲ େଯ, ଗହଳି େର ଥିବା ସବୁ େଲାକ ତା- अସହାୟତା ଓ
ବି ଫଳତା ଉପେର ହସୁଛnି  ତା-ର ସବୁ ଗବ ଓ େଗୗରବ ମାଟିେର ମି ଶି ଯାଇଛି  େସ
ର ମୁଖା େହାଇ ସାଧନାେର ବସି ଗେଲ େଦବୀ-ୁ ସj କରି କେଲର ବାବୁ ପାଣାହୁତି ଭିା କରି ବା ପାଇଁ ତା- ପାଇଁ ବZମାନ ଧମ ଦି ତୀୟ ଓ ପତିେଶାଧ ପଥମ
ପାଲଟି ଯାଇଛି  ତା- अବା େଦଖିେଲ ଦୁ ଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୟା ବି ଆସୁଛି କି  କରି ବା
କଣ? େସ ତ ବୁ େଝଇେଲ ବୁ ଝି ବା େଲାକ ନୁ ହଁ  ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଯୁ~େର ସବୁ କି ଛି ଠି କ୍
େବାଲି ବି ତ େକହି ଜେଣ କହି ଛnି  େସ ଏେବ ଯୁ~ମୁଖୀ...
କ ମଶଃ

ପାରଳାେଖମୁbି, ଗଜପତି ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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ନଁା
अ\ରୀଷପୁbରୀକ

ପାªଶାଳା େକେବ ପଚାରି ବୁ େଝନା
କାହUକି େଲଖୁଛ ନଁା ...
ଗତି ଶୀଳ କାର ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଏକଦା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ରୂେପ ଖାତି ଲାଭ
କରି ଥିବା ସୁଗମ ସଂଗୀତରୁ ପେଦ।
“ଡାଡି , ପିଜ୍ ଗୀତ େଚm୍କର। ତୁ େମ େବେଳେବେଳ ଏମି ତି ଗୀତ କାହUକି ଲଗାअ
େକଜାଣି।”
ଆଠବଷର ଝି अ କଥା ଶୁଣି ଶାମବାବୁ ବି ନା ବାକ ବୟେର अନ ଏକ େପନ
ଡ ାଇଭ୍ସି ଡ଼ି େପୟାରେର ଲଗାଇେଲ। େକଇ ଣପେର ଭାସି ଆସି ଲା ମଡ଼% ବଲି ଉଡ଼
ଗୀତ...
...ଆଜ୍ ବ  େହ ପାନୀ ପାନୀ ପାନୀ ...
ହସ େଖଳି ଗଲା ଝି अ ମୁହଁେର। ବସି ବସି କାx ହାତ ହଲାଇ ଗୀତକୁ ଉପେଭାଗ
କରୁଥିଲା େସ।
“ଗୀତଟି େବଶ୍ ରିଦି ମିକ୍ େହାଇଛି ।”
ଶାମବାବୁ - ପତ| ୀ ପସq କରିବା ଭଳି ଭoୀେର କହି େଲ।
“ଇbିଆନ୍ ଫିଲD ମୁଜି କ୍ ଇଜ୍ େଚmିo। ପି ଲାମାେନ ନୂ ଆଗୀତକୁ ପସq କରି ବା
ସ£ାଭାବି କ।” ନି ଲr ସ£ରେର କହି େଲ ଶାମବାବୁ ।
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କାର ଭି ତେର ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବସି ବି ଭୁତି ବାବୁ ତା- ଉପଦ अଫିସର ପୁअ ଓ
ଆଧୁନିକା େବାହୂ- କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। ମହାନଗରୀର ପଭାବ ତା- ପୁअର ପରି ବାରେର
ପଡି ଥିବା କଥା େବଶ ବୁ ଝି ପାରୁଥିେଲ େସ। କି  ଗତ େକଇ ଦି ନଧରି ପୁअ ପାଖକୁ
ବୁ ଲି ବାକୁ ଆସି ଥିବା ବି ଭୁତି ବାବୁ ‘ସାbଉଇଚ୍’, ‘ପା[ା’, ‘ଓଟ୍ସ’ ଓ େସଭଳି ଆହୁରି
େକେତକ ବି େଦଶୀ ଖାଦ ସହ ପରି ଚିତ େହବାର ବି ଫଳ ପୟାସ କରି ଚାଲି ଥିେଲ।
“ବାପା େଦଖ େଚେଭାେଲଟ୍ କାର୍ ”
କାର େସୗଖିନ अଳି अଳି ଝି अ ଚq ା ପାଖେଦଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା କାର ଆେଡ ଇoିତ
କରି କହି ଲା।
“େଶେଭାେଲ,

େଶ-େଭା-େଲ,

ନଟ୍

େଚେଭାେଲଟ୍

अbରjାb୍?”

ଶାମବାବୁ

କହି େଲ।
“େଶ-େଭା-େଲ, େଶ-େଭା-େଲ, ଓେକ ପାପା।” ଶୁଆପରି େଘାଷି େହବାଭଳି କହି ଲା
ଚq ା।
େବଶ୍ ଆକଷଣୀୟ ଥିଲା ଶାମବାବୁ - ଇଂରାଜୀ ଉାରଣ। କାରଟିର ସଠି କ୍
ଉାରଣ େଯ ‘େଶେଭାେଲ’ ଏ କଥା अବସରପାr ଇଂରାଜୀ ଶି କ ବି ଭୁତି ବାବୁ ସ£ୟଂ ଜାଣି
ନଥିେଲ। ମହାନଗରୀର ଚାକଚକ େବଶ ପଲି ସ୍ କରି େଦଇଛି ତା- ପୁअକୁ । ତଥାପି
େକଜାଣି କାହUକି କି ଛି ହରାଉଥିବା ଭଳି अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ େସ।
“ପାପା, ଆଜି ତେମ ପମିଶ୍ କରି ଛ ‘ପି ଜାହଟ୍’ରୁ ପି ଜା ଆଣି ବ େବାଲି ।” ମେନ ପକାଇ
େଦବା ଭଳି କହି ଲା ଚq ା।
- ‘ପି ଟ୍-ସାହଟ୍’ ନଟ୍ ‘ପି ଜାହଟ୍’ ିକ୍ କେରଲି  ଆଉ ଥେର ଏକଥା କହି ଥିଲି
ପରା!
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- “ସରି ପାପା।”
ସm ନଇଁ ଆସୁଥାଏ। ରା[ାର ଉଭୟ ପାଶ  ନି अନ୍ ଲାଇଟେର େଦାକାନ ସବୁ
ଝଲସି ଉଠୁ ଥାnି । ହଠାତ୍ େସଲ୍େଫାନ୍ ରି ଂେଟାନ୍ ଶୁଣି ଗାଡି ର ଗତି ମªର କେଲ
ଶାମବାବୁ ।
- “ନା ମି େସସ୍ ଦାସ! ଏେବ ମାମା ପାପା अଛnି ତ। େତଣୁ ଆମ େପାଗାମଟା ଆର
ମାସକୁ ରଖିବା।”
ଚମକି ପଡି େଲ ବି ଭୁତି ବାବୁ ପୁअର େଫାନ କଥାବାZା ଶୁଣି। ଶାମ ତ ଆଗରୁ
େକେବ ‘ମାମାପାପା’ େବାଲି ତା-ୁ ଓ ତା- ପତ| ୀ-ୁ ଡାକି ନଥିଲା! ‘େବାଉନନା’ରୁ ହଠାତ
‘ମାମାପାପା’ କୁ ରୂପାnରି ତ େହାଇଯି ବାଟା େସ ସହଜେର ଗହଣ କରି ପାରୁ ନଥିେଲ।
ଦି ଲୀେର ଏଇ କି ଛି ଦି ନର ରହଣି ମଧେର, ଏଇ ଭଳି େବଶ୍ କି ଛି ରୂପାnରଣର ଏକ
ପକାରର ଶି କାର େହଲା ଭଳି अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ େସ। େଧାତି ରୁ ଗାଉନ୍, ଶାଢ଼ୀରୁ
ନାଇଟିକୁ अନାୟାସେର ଆପେଣଇ େନଇଥବା ତା- ପୁअେବାହୂ- ଓଡ଼ି ଆ କଥାବାZାେର
ମଧ କି ଛିअଂଶେର ପରି ବZନ ଲ କରୁଥିେଲ ବି ଭୁତି ବାବୁ । अବଶ ତା-ର
େସବାଯତ| େର େକୗଣସି अଭାବ ରଖି ନଥିେଲ ତା-ର ପୁअେବାହୁ। ଉଭୟ-ର ତା- ପତି
ସାନ ଓ ଯତ| େଲାକ େଦଖାଣିଆ ବି ନଥିଲା। ବରଂ େସମାେନ ତା-ୁ ଆପାୟି ତ
କରି ବାକୁ ସବୁ େବେଳ େଚjା କରୁଥିେଲ।
ଆଜି ତା- ପୁअ ସ\~ତ େହବ କ#ାନୀ ଡ଼ାଇେରର- ଦ£ାରା। େସଥିପାଇଁ
େସମାେନ ଦି ଲୀର ଏକ ବଡ଼ େହାେଟଲର କନ୍ଫେରନ୍ସ ହଲ अଭିମୁେଖ ଯାତା କରୁଛnି ।
ପୁअର ସଫଳତାେର େସ ପସନ| େବାଧ କରୁଥିେଲ।
କାରଟି େହାେଟଲର ପାକଂଲଟେର ପହଂଚି ଲା। ବି ନା ବାକବୟେର ଓହ ାଇ
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ପଡି େଲ ଶାମବାବୁ । ରାଇଟ୍ସାଇଡ଼ ମି ରରେର େସ େଶଷଥର ପାଇଁ ନି ଜ େପାଷାକକୁ
ସଜାଡ଼ି େଦଉଥିଲା େବେଳ ଝି अ ଚq ା, ପତ| ୀ ଯଲି ତଥା ପି ତା ବି ଭୁତି ବାବୁ କାରରୁ ଓହ ାଇ
କନ୍ଫେରନ୍ସ ହଲ ଆଡକୁ ଧି େର ଧି େର ଆଗଉଥିେଲ।
ହଲ ମଧେର ସୁସି ତ ମ{। अତି ଥିମାନ-ୁ ଜଣ ଜଣକରି େସମାନ- ନି ମେn
ଉiିj ଆସନ ଆଡ଼କୁ ପାେଛାଟି େନଉଥାnି ଦୁ ଇଟି ୟୁନିଫମ ପରି ହିତା ସୁଶୀ ଯୁବତୀ।
ସାମ|ା ଧାଡି େର େସମାନ- ପାଇଁ ଉiିj ଆସନେର ଶାବାବୁ - ପରି ବାର ଆସନ
ଗହଣ କେଲ।
ମ{ ଏବଂ ଦଶକମbଳୀ-ୁ େଦଖୁଥିେଲ ବି ଭୁତି ବାବୁ । କାନେର ପଡୁ ଥିଲା ‘ପିଜ୍’,
‘ଥା-ୁ ’, ‘େନା େପାେବ ମ୍’, ‘ଗାଡ଼ ଟୁ ମି ଟ୍ ୟୁ’, ଆଦି କି ଛି ଇଂରାଜୀ ଶ। େବ ଜ଼ର୍ ଓ
ଟାଇ ପରି ହିତ ଦଶକ ଭିତେର େଧାତି ପଂଜାବି ପି xିଥିବା ବି ଭୁତି ବାବୁ ଏକ ପକାରର
ନି ଃସo ମେନ କରୁଥିେଲ। ନି କଟେର ବସି ଥିବା ନାତୁ ଣୀର ସo ତା-ୁ କି ଛିମାତାେର
ଆଶ£[ କରୁଥିଲା। अସୁତା େଯାଗଁୁ ତା- ସହି ତ େଯାଗ େଦଇନଥିବା ନି ଜପତ| ୀ- अଭାବ
େସ ମେନ ମେନ େବଶ୍ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ।
େଲଡି ଜ଼୍ ଆb େଜଲ େମନ୍!
ଦ ଡ଼ାଇେରର अଫ୍ ଦ କ#ାନୀ ମି jର ଜି qଲ୍ ଉଇଲ ନାଓ େଫଲି ସିେଟଟ୍ ଦ
ଫାj ଆଚି ଭର୍ अଫ ଦ ଇୟର୍ ମି jର ସା#ାbା।
ଏହାପେର ଶାମବାବୁ କରତାଳି ମଧେର ନି ଜ ଆସନରୁ ଉଠି ମ{ଆଡ଼କୁ अଗସର
େହେଲ।
କି ଛି ମାତାେର ୁ° େହେଲ ବି ଭୁତି ବାବୁ । ସା#ାbା?? ନି ଜ ପୁअ ନଁାର ଏଭଳି
େତଢା େମଢା ଉାରଣ ସହଜେର ଗହଣ କରି ପାରୁନଥିେଲ େସ। ଶାମ ନି ୟ
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ମ{ଉପେର ନି ଜ ନଁାଟିର ଭୁ ଲ ଉାରଣକୁ ସଂେଶାଧନ କରି ବ।
ନି ଲr ଭାବେର ସୁଶୀ ଯୁବତୀ.ୟ- ସହ ଶାମ ଉଠି ଗଲାଣି ମ{ ଉପରକୁ । ହସି
ହସି ଫୁଲେତାଡା ଗହଣ କରୁଛି ମୁଖ अତି ଥି- ଠାରୁ। ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଗଲାଣି
ଶାମ।
“ଥା-୍ ୟୁ अଲ୍। ଆଇ ଆମ୍ ରିୟଲି େଗଟଫୁଲ୍। ସା#ାbା ଉଡ଼୍ ନଟ୍ ବି ହି ୟର୍
ୱିଦାଉଟ୍ େୟାର୍ େକାପେରସନ”
अବାକ୍ େହେଲ ବି ଭୁତି ବାବୁ ।
ସା#ାbା!! ଶାମ ସୁqର ପbା େତେବ ୟା ଭିତେର ସା#ାbାକୁ ପରି ବତତ େହାଇ
ଯାଇଛnି ? ପରି ବZନର କାରଣ କି ଛି େଖାଜି ପାଉନଥିେଲ ବି ଭୂତିବାବୁ । ଇଂରାଜୀ ଶର
ସଠି କ ଉାରଣ ସ\xେର ଏେତ ଭଲଭାବେର ସେଚତନ ଶାମ ନି ଜର ଓଡ଼ି ଆ ନାମଟିକୁ
ଏଭଳି ଦୁ େବାଧ ଢoେର କହି ବା ପାଇଁ ତି େଳ ମାତ କୁ ାେବାଧ କରୁନି !
ହସ ହସ ମଁୁ ହେର ଶାମ ମ{ଉପେର କଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛି , ବି ଭୂତିବାବୁ -ୁ େସସବୁ
କି ଛି ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା। େଚjାକରି ବି ଶାମର ଭାଷଣକୁ ମନେଦଇ ଶୁଣି ପାରୁନଥିେଲ
େସ। ସଭାର ପରବZୀ ପଯାୟେର କି ଛି ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରୁଥିବା େଲାକ ଏବଂ କରତାଳି
ବତୀତ େସ अନକି ଛି େଦଖି ବା ଶୁଣି ପାରୁ ନଥିେଲ।
ସଭାରୁ େଫରି ଲି ଭିଂ ରୁମର େଚୟାର ଉପେର अେନକ ସମୟ େହଲା ବସି େଲଣି
ବି ଭୂତିବାବୁ । अେନକ ପୟାସ ସେZ£ ‘ସା#ାbା’ ଶଟିକୁ େସ ନି ଜ ମନରୁ ଦୁ େରଇ
ପାରୁନାହାnି । ପୁअ ଏଯାଏଁ େଫରି ନି। େବାହୁ ଆଉ ନାତୁ ଣୀ ସହ େସ େଫରି ଆସି ଛnି
ଘରକୁ । ଶାମ ଆସି େଲ କଣ ବା ପଚାରିେବ େସ?
େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଲା ଚq ା। “ଚq ାକୁ ପଚାେରଁ ଏ ବି ଷୟେର।”
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ମେନ ମେନ ନି ଜକୁ କହି େଲ ବି ଭୂତିବାବୁ ।
“ଆା

ଚq ା,

ହାଟ୍

ଇଜି

େୟାର୍

अଫିସି ଆଲ୍

ଫାଦରସ୍

େନମ୍

?”

‘ସା#ାbା’ ଉZର େଦଲା ଚq ା
“ନାଇଁେଲା ମା, ସା#ାbା ନୁ େହଁ , ଶାମସୁqର ପbା।”
“ମଁୁ

ଜାଣିଛି।

େସଇଟା

ଡାଡି -

ସାଟଫିେକଟ

ନଁା।

କି 

େସ

ଉାରଣ

ଓଲ୍ଡ଼ଫାସନ୍ଡ୍। ବZମାନ ତା-ୁ ସମେ[ ‘ସା#ାbା’ ନାମେର ଜାଣnି । ଇଟ୍ ଫିଲସ୍
େବଟର” अନାୟାସେର କହି ଗଲା ନାତୁ ଣୀ।
ସବୁ ବୁ ଝି ଗଲା ଭଳି ହଁୁ ଟିଏ ମାରି ନୀରବ ରହି େଲ ବି ଭୂତିବାବୁ ।
କଥା ତାେହେଲ ଏଠି ପହଂଚି ଲାଣି। ଜନDାjମୀେର ଜନD େହାଇଥିବାରୁ ତା-ର
ଏକମାତ ପୁअକୁ ଶ~ାେର ଶାମ ନାମେର ନାମି ତ କରିଥିେଲ େସ। କି  ଆଜି ର ଆଧୁନିକ
ସମାଜ ପାଇଁ ଶାମ ଶ ଗାଉଁଲି ଓ ପୁରୁଣାକାଳି ଆ େହାଇଥିବା େଳ अଥହୀନ ଶ
‘ସା#ାbା’ େଯ ହଠାତ୍ ଆଭିଜାତପ%
ୂ େହାଇଯାଇଛି , ଏତକ ଭଲଭାେବ ବୁ ଝି ପାରୁଥିେଲ
େସ।
“େତାେତ େକାଉ ନଁାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ‘ଶାମ ସୁqର ପbା’ ନା ‘ସା#ାbା’?”
ନାତୁ ଣୀର ପସq ଜାଣିବାପାଇଁ ପଚାରି େଲ ବି ଭୂତିବାବୁ ।
“अଫ୍ େକାସ୍ ସା#ାbା” अବି ଳେ\ ଉZର େଦଲା ଚq ା।
“େତେବ େତା ସାଟଫିେକଟ ନଁା ‘କୁ ମାରୀ ଚq ା ପbା’ େତାେତ କଣ ପୁରୁଣାକାଳି ଆ
ଲାେଗ?” ପଚାରି େଲ ବି ଭୂତିବାବୁ ।
“ହଁ । ପୁରା ପୁରୁଣାକାଳି ଆ। ଚନ୍-ଦ ା..... ପନ୍-ଡା।”
ଖେତଇ େହଲା ଭଳି ସ ରେର କହି ଲା ନାତୁ ଣୀ।
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“େତେବ େକାଉ ନଁାେର ଡାକି େଲ େତାେତ ଭଲ ଲାଗିବ?” ପଚାରି େଲ ବି ଭୂତିବାବୁ ।
“ମଁୁ अଲେରଡି େଗାେଟ jାଇଲି ସ୍ ନଁା ବାଛି ସାରି ଛି। ଶୁଣିବ?”
“ହଁ କହ।” ଶ-ିତ େହାଇ ପଚାରି େଲ ବି ଭୂତିବାବୁ ।
“ସାq ା ପାbା। jାଇଲି ସ୍ ଲାଗୁନି?” ଆଗହର ସହି ତ ପଚାରିଲା ଚq ା।
ବି ଭୂତିବାବୁ - ପାଖେର ଉZର ନଥିଲା। କଣ ବା କହି େବ? ଦୁ ଆର ଆଡ଼କୁ ଚାହU
ଚମକି ପଡି େଲ େସ। ଶାମ େକେତେବେଳ ଆସି ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଛି ଡା େହାଇଛି େସଠି । ମଁୁ ହେର
ତାର ଏକ ପକାର ହତାଶାର ଭାବ ସୁj।
ଡାଡି ଡାଡି କହି େଦୗଡ଼ି ଗଲା ଚq ା ଓ ଶାମର अାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରିଲା।
“ଡାଡି , ଏେବଠୁ େମା ନଁା େହବ ‘ସାq ା’, ନଟ୍ ‘ଚq ା’ ଚq ାଟା ଓଲ୍ଡ଼ ଫାସନ୍ଡ୍
ସାଟଫିେକଟ ପାଇଁ ଠି କ୍ କି  େବା-ରି ଂ।”
କି ଛି ଉZର ନ େଦଇ ଶାମବାବୁ େନକ୍ ଟାଇ େଖାଲୁ େଖାଲୁ େସାଫା ଉପେର
ଲଥ୍କରି ବସି ପଡି େଲ। ବି ଭୂତିବାବୁ - ଆଡ଼କୁ ବି କଳ ଦୃ jିେର ଚାହUେଲ। ବି ଭୂତିବାବୁ ଆଖିେର ମଧ अନୁ ରୂପ ଭାବ।
ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ଶାମବାବୁ , अୟ ମହାnି - େସହି େଲାକ ପିୟ ଗୀତଟିକୁ
ଯାହା ତା-ର अତି ମନପସq ଥିଲା। ଝି अର ନଁା େସହି ଗୀତର ଲି ରିକରୁ ହU େସ
ବାଛି ଥିେଲ। େବଶ ସୁqର ରସପ%
ୂ ନଁା ଟିଏ ଚq ା। େହେଲ ତା- ଝି अ ପାଇଁ ତାହା ଆଜି
ପୁରୁଣାକାଳି ଆ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
अେନକ ଦୂ ରରୁ େସ ଗୀତଟିର ପଥମ ପଂ ି ଟି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ତା-ୁ ।

ନଦୀର ନାମ अଳସକନା ତୀରର ନାମ ତq ା।
ଗାମର ନାମ ସ ପ|ପୁରୀ ପିୟାର ନାମ ଚq ା।।
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େପଟୁ
अକାଳ କୁ ଷDାb

କାଲି ସରଯୁ ମାଉସୀଟା ଚାଲି ଗଲା। ଦାହସଂeାର ପରଠୁ େପଟୁ ର ବି େଦଖା ନାହU।
ସରଯୁ ମାଉସୀ ଆଉ େପଟୁ ର ସ#କଟା ମା’ପୁअଠୁ ବଳି କି। ଗଁାେର ସମ[- ପାଇଁ ଏକ
ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ େସ|ହ ଆଉ अନାବି ଳ େପମର।
ଓଡ଼ି ଶାର ଉପକୂଳବZୀ ଏକ ତଳି ଆ ଗଁା। अଧାରୁ अଧି କ ଗାମବାସୀ େନାଳି ଆ,
ସମୁଦରୁ ମାଛମାରି େପଟ େପାଷnି । େସଇ ଗଁା ଚାହାଳି ର ପଧାନ ଶି କ ଶଶୀଧର ମି ଶ
ନି ଜ ପତ| ୀ ସରଯୁ ସହ ରହୁଥିେଲ। ଠାକୁ େର ସରଯୁମାଉସୀ େକାଳକୁ

ଛୁଆଟିଏ

େଦଇନଥିେଲ ସି ନା, େହେଲ ମାଉସୀ ସାହି ପଡ଼ି ଶାର ସବୁ ଛୁଆ-ୁ ନି ଜର ଭଳି େସ|ହ
କେର। ନି ଜର ସ£h ସ\ଳେର ଦୁ ଇପାଣୀ ସୁେଖଦୁ ଃେଖ ଚଳି ଯାଉଥିେଲ। ଗଁା ମୁb
ଡି ହଉପେର ନଡ଼ାଛପର ଘରଖbକ ଥିଲା ମାj-ର ଦୁ ଃ ଜୀବନର ମୁକସାୀ।
ମହାବାତା ସମୟର କଥା। ସମୁଦ ରାସ ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସି ଆଖପାଖ ଗଁା ଗbାକୁ
େଦଖୁ େଦଖୁ ବୁ େଡ଼ଇ େଦଲା। େଲାକଗୁଡ଼ା େପାକମାଛି ପରି ଭାସି ଗେଲ। ଶଶୀମାj- ଘର
ଡି ହଉପେର େହାଇଥିବାରୁ ଦି େହଁ ବ{ିଗେଲ େହେଲ େଭାକ ଉପାସେର ପଡ଼ି ରହି େଲ।
ଦି େନ ସକାଳୁ ମାଉସୀ େଦଖି ଲା େବଳକୁ ଡି ହର ତଳମୁbେର ୨-୩ବଷର ଛୁଆଟିଏ ଲାଖି
ରହି ଥାଏ। अେଚତ ଥିଲା କି  ନି ଶ£ାସ ଚାଲୁ ଥାଏ। ମାj- ସହାୟତାେର ଛୁଆଟିକୁ
ଉେଠଇ ମାଉସୀ ଘରଭିତରକୁ େନଇଗଲା। େଦହଟି ତା’ର ଥbାେର େଶତା ପଡ଼ି
କ#ୁ ଥାଏ। ଦୁ ଇଦି ନ ପଯn ସରଯୁମାଉସୀ ଛୁଆଟିକୁ କ\ଳେର େଘାେଡ଼ଇ କୁ େÙଇଧରି
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ବସି ରହି ଲା। େଭାକେଶାଷ ସବୁ ଭୁ ଲି । ଯାହାକୁ ରଖିେବ अନn, କି କରି ପାେର ବଳବn?
ଛୁଆଟିର େଚତା େଫରିଲା, ଠି କ୍ କରି କଥା କହି ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଜାଣିପାରି େଲ ନାହU ତା
ଘରଠି କଣା କଥା। ମାଉସୀ କହି ଲା, “ଆଜି ଠୁ ତୁ େମା ପୁअ। ଏଇଟା େତାର ଘର।” ଛୁଆଟି
ମାj-ୁ ବାପା ଆଉ ମାଉସୀକୁ ମା େବାଲି ଡାକି ଲା।
ପାଣି ତଳକୁ ଖସି ବାପେର ଗଁା େଲାକ ପକୃତ ୟତି ଜାଣି ବାକୁ ପାଇେଲ। ପାୟ ୨୫
-୩୦ଜଣ େଲାକ ପାଣିେର ଭାସି ଗେଲ, କାହାର ଏ ପଯn ପZା ନାହU। ସବୁ ଭୁ ଲି ପୁଣି
ନି ଜ ନି ଜ େଦୖ ନqିନ ଜୀବନକୁ ସମେ[ େଫରି େଲ। ସରଯୁମାଉସୀ ଭାସି ଆସି ଥିବା ଛୁଆଟି
କଥା ସମ[-ୁ କହି ଲା। अବି କଳ ମାÚପୁअ ପରି ଲାଗୁଥିେଲ ଦି େହଁ । ଗଁା ଦାbେର ସାହି ର
अନ ଛୁଆ- ସାoେର େଖଳୁ ଥିବା ଏଇ ଛୁଆଟିର ଖାଇବାେର ଭାରି େଲାଭ ଥିଲା। ଘେର
ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ି େଲ ମଧ ସାଇପଡ଼ି ଶା- ଘେର ବି ଖାଇ େଦଇ ଆସୁଥିଲା। ମାଉସୀ େଯେତ
ତାଗିଦା କେଲ ବି ଛୁଆଟି ନେଛାଡ଼ବxା। ଗଁାବାଲା ମାj- ପୁअ େବାଲି ଖରାପ
ଭାବୁ ନଥିେଲ ବରଂ ଛୁଆଟିର ନଁା ‘େପଟୁ ’ େବାଲି ରଖିେଲ!
ସରଯୁମାଉସୀ େପଟୁକୁ ଯେଶାଦା ମା’ ଭଳି େକାେଳଇ କାେଖଇ ବଡ଼ କଲା। େକେବ
େପଟୁ ର େଦହ ଖରାପ େହେଲ ମାଉସୀ େକାଉ େଦବାେଦବୀ- ପଜ
ୂ ା ଛାଡୁ ନଥିଲା। ଧି େର
ଧି େର େପଟୁ ବଡ଼ େହଲା, ଗଁା ଚାହାଳି କୁ ଗଲା ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ । ମାj- ଶତେଚjା ସେZ£
େପଟୁ ର ପାଠପଢ଼ାେର ମନ ଲାଗିଲା ନାହU, େଶଷେର ସrମ େଶଣୀେର ପାଠ ଛାଡ଼ି ଲା।
ମାj-ର େପୖ ତକ ସ#Zି େବାଲି େଗାଟିଏ େଛାଟ ଜମି ଥିଲା, େସଥିେର ଚାଷବାସ କରି ବା
ଆର କଲା। ପାଠ ନପଢ଼ି ବାରୁ ମାେj ଦୁ ଃଖୀ େହେଲ, କି  େପଟୁ ପରି ଶମ କରି େପଟ
େପାଷିବ ଜାଣି କି ଛି କହି େଲ ନାହU।
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ସମୟ ବା କାହାକୁ अେପା କେର। ମାେj अhବୟସେର ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ।
େପଟୁ ଚାଷବାସ କରି ବା ସହ ସରଯୁମାଉସୀର ଯତ| େନଉଥାଏ। ମାେj ଚାଲି ଗଲା ପେର
ମାଉସୀ ଭାoିପଡ଼ି ଲା। ପୁରୁଣା କାଶେରାଗଟା ତା େଦହଟାକୁ ଭିତରୁ ଖାଇବାକୁ ଆର
କରି େଦଇଥାଏ। ଦି େନ ରାତି େର ମାଉସୀ ବହୁତ କାଶି ବାରୁ େପଟୁ ଧାଇଁଯାଇ େଦଖିଲା
େବଳକୁ ମା ପାଟିରୁ ର

ପଡୁ ଥାଏ। େପଟୁ ହାଉଳି ଖାଇ ମା’କୁ କୁ େÙଇ ପେକଇ କାqିଲା।

ସାହି ପଡ଼ି ଶା ଆସି େଦଖି କହି େଲ ଡା ରଖାନା େନଇଯି ବାକୁ ।
ରାତାରାତି େପଟୁ େଟ କରଟିଏ କରି ମା’କୁ େନଇ ଛୁଟିଲା କଟକ, ବଡ଼ ଡା ରଖାନା।
ବାଟସାରା ମାଉସୀ କାଶୁଥାଏ ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ର

ବହି ଯାଉଥାଏ। ବାର\ାର େସ

େପଟୁ କୁ କହୁଥାଏ, “ବାବୁ େର, ମZମbେଳ େଦହ ବହି େଦବତା େହେଲ େହଁ ମରଇ। ମଁୁ
ଚାଲି ଗେଲ ତୁ ମନ ଉଣା କରି ବୁ ନାହU। ନି ଜର ଯତ| େନବୁ । ନେହେଲ େମାର ଆଉ େତା
ବାପା- ଆତDା ଶାnି ପାଇବ ନାହU।” େପଟୁ ବି ଚରା େଭା େଭା କରି କାqୁ ଥାଏ।
ବଡ଼ ଡା ରଖାନାେର ପହ{ିଲା େବଳକୁ ରାତି ପାହି ନଥାଏ। େପଟୁ ଦଉଡ଼ି ଯାଇ
ଡୁ ଟିେର ଥିବା ଡା ରବାବୁ - େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ି ଗୁହାରି କଲା ମା’କୁ ବେ{ଇବା ପାଇଁ।
ଡା ରବାବୁ ମାଉସୀକୁ େଚକ୍ କରି କହି େଲ, “େତା ମା’କୁ ଟିବି େହଇଛି । ଯDାେରାଗ।
ବ{ିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍! ତଥାପି ସକାଳ ପଯn अେପା କର। ବଡ଼ ଡା ର
ଆସି େଲ େଦଖିେବ।” େପଟୁ ଡା ରବାବୁ -ୁ େନହୁରା େହଲା ମା’କୁ କି ଛି ଔଷଧ େଦବାକୁ
େଯମି ତି ର ପଡ଼ି ବା ବq େହଇଯାଉ। େହେଲ େସ ୱାଡ ବୁ ଲି ବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
େପଟୁ ମା’କୁ ଆଣି ତେଳ କªା ପେକଇ ଶୁଆଇେଦଲା। ବାଟସାରା କାଶି କାଶି ଓ
ର

ବହି ଯାଇଥିବାରୁ ମା ମୁହଁଟା େଶତା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। େପଟୁ ତା ମୁb ଉପେର ହାତ
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ବୁ େଲଇ ଆଣିଲା େଯମି ତି ମାଉସି ମୁହଁେର େଗାେଟ ମୁଚୁକି ହସ େଖଳି ଗଲା। ମାଉସୀ ଆଉ
କାଶୁ ନଥିଲା କି  ନି ଶ£ାସ ୀଣ େହବାକୁ ଲାଗିବା ସହ େଦହ ଥbା ପଡ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା।
େବାବାଳି ଛାଡ଼ି କାqିଉଠି େପଟୁ ମା’କୁ ଉେଠଇ କୁ େÙଇ ଧରି ବସି ଲା। ମେନ ମେନ
ଜଗନ| ାଥ-ୁ ଡାକୁ ଥାଏ ମା’କୁ ବେ{ଇ େଦବାକୁ । ରାତି ସାରା ମା’କୁ କୁ େÙଇ ଧରି ବସି
ରହି ଲା େପଟୁ ।
ସକାଳ େହଲା। େପଟୁ ର ଆଖପାଖ ଧି େର ଧି େର ଚଳଚ{ଳ େହଇଉଠି ଲା। େହେଲ
ମାଉସୀ ଆଉ ଉଠି ଲାନି । େପଟୁ େସମି ତି ବସି ଥାଏ ମା’କୁ କୁ େÙଇ। ବଡ଼ ଡା ର ଆସି
େପଟୁ କୁ ସାn£ନା େଦେଲ, କହି େଲ ଗଁାକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ।
ଗଁାରୁ ସାହି ପଡ଼ି ଶା ଯାଇ ପହ{ିେଲ। ଗାଡ଼ି ଟିଏ କରି ମାଉସୀକୁ ଗଁାକୁ ଆଣିେଲ। େପଟୁ
ଆଉ କାqୁ ନଥାଏ। ମାଉସୀର ଯୁଇପାଖେର ଗଛପରି ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଥାଏ ଚୁ ପଚାପ।
ଭଗବାନ-ୁ

ମେନ ମେନ ଗାଳି େଦଉଥିଲା େବାେଧ। ନା ଧନବାଦ େଦଉଥିଲା

ସରଯୁମାଉସୀ ଭଳି ମା’ ପାଇଁ। ହଠାତ ଆଖି ତଳଟା ଗରମ ଲାଗିବାରୁ େଦଖି ଲାେବଳକୁ
ତାଜା ଲୁ ହ ଦୁ ଇେଟାପା ଆଖି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ।
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ନି ଃସo ପୃଥିବୀ
କୁ ନା ସୁନା

ସକାଳର କअଁଳ ସୂଯ କି ରଣ ତାନି ଆର କାଚ ଝରକା େଦଇ ସମଗ ରୁମେର ନି ଜର
ଆେଲାକ ବି ୁରୀତ କରି େଦଇଛି । jଡି େଟବୁ ଲ୍େର ପଡ଼ି ରହି ଛି ତାନି ଆର ଲାପଟପ୍,
େଶଜ ସଂପ%
ୂ ଭାେବ ସଜଡ଼ା େହାଇ ରହି अଛି । େବଡ଼େର ରହି ଛି ତା’ର ପିୟ େଟଡି ବିअର
ଯାହାକୁ ତାନି ଆର ବାପା ଇଂmିନି ୟର ରେମଶ ଶମା ତା’ର ବାଇଶି ତମ ଜନD ଦି ବସେର
ଉପହାର କରି ଥିେଲ। ସrାହ ପବ
ୂ ରୁ ହU ତାନି ଆର ଜନDଦି ବସ ଇଂ.ରେମଶ ଶମା ଓ ତାପତି| ବି ଖାତ ଗାଇେନାକେଲାଜି j ଗୀତା ଶମା अତି ଧୁମ୍ଧାମେର ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼
େଲାକ- ସହ ପାଳନ କରି ଥିେଲ। େସଥିେର ତାନି ଆର अେନକ ବxୁ ବାxବୀ ମଧ
ଉପିତ ଥିେଲ। େବଡ଼େର ପଡ଼ି ଛି ଲାଇେବ ରୀରୁ ଆଣିଥିବା େକେତାଟି ବହି ଓ ତାନି ଆର
କେଲଜ ବାଗ୍, ତାନି ଆର ମାଆ ଡ.ଶମା ବାର\ାର ତାନି ଆକୁ ଡାକରା େଦେଲଣି କି 
ତାନି ଆର େକୗଣସି ଉZର ପାଇ ନାହାnି । ସମୟ ସକାଳ ୯:୩୦ େହବାକୁ ବସି ଲାଣି
କେଲଜ ଯି ବାକୁ ତାନି ଆ ବାହାରି ନାହU, କରି ଡରେର ତାନି ଆର eୁଟି େସମି ତି ଠି ଆ
େହାଇଛି । ତାନି ଆକୁ ପୁଣି ଡାକି ବା ପାଇଁ ଡ.ଗୀତା ଶମା ତାନି ଆ ରୁମ୍କୁ ଗେଲ, ରୁମ୍ର
କବାଟ େଖାଲା, େବଡ଼େର ତାନି ଆ ନାହU ବାଥରୁମେର ବି ନାହU, ଡ.ଗୀତା ବ[ ବି ବତ
େହାଇ ଇଂ. ଶମା-ୁ ପଚାରି େଲ। େସ ଉZର େଦେଲ ମଁୁ େକମି ତି ଜାଣିବି ଦୁ ଇ ଜଣ ତ
ରାତି ୨:୩୦େର ଏକା ସାେo ପାଟରୁ ଆସି େଶାଇ ପଡ଼ି ଲୁ। ବ[ ହୁअ ନାହU ପଜ
ୂ ା ସହ
ମି ଶି ଚାଲି ଚାଲି ଦୁ ଇ ସାo କେଲଜ ଆଦି ଶୀଘ ଚାଲି ଯାଇଥିେବ। ତାନି ଆର ବାପା- ଏହି
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ଉZର ମା’ର ହୃଦୟ ଗହଣ କରିଲା ନାହU େସ ସାେo ସାେo ପଜ
ୂ ା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ
େଦଖିେଲ େସ ତ କେଲଜ ହU ଯାଇନି । ପଜ
ୂ ା ପାଖେର ତାନି ଆକୁ ନ ପାଇ ଡ.ଗୀତା
ତାନି ଆର େମାବାଇଲକୁ କଲ୍ କରି େଲ, କି  େକୗଣସି ଉZର ମି ଳିଲା ନାହU, ଥକି ଯାଇ ନି ଜ
ବoଳାକୁ େଫରି ଆସି ଡ.ଗୀତା ପୁଣି ତାନି ଆକୁ େଫାନ କରି େଲ ଏେବ ତାନି ଆର େଫାନ
ରି o୍େଟାନର ଶ ଆସି ଲା ତା’ର eୁଟିର ଡି କିରୁ । ଏହି ଭଳି ପରି ିତି େର ମଧ ତାନି ଆର
ବାପା ଓ ମା ନି ଜ ନି ଜର କାମକୁ େନଇ ବ[, ନି ଜ ଝି अକୁ ନ ପାଇ ସାଧାରଣତଃ େଯଉଁ
କj, େଯଉଁ େବଦନାର अନୁ ଭୂ ତି େହବାକଥା ତାହା େହଉନାହU । ଇଂ. ଶମା କହି ଛnି ଆଜି
ମୀ- ସହ ମି ଟିଂ अଛି , ଡାମ ଉÛାଟନ अଛି ରାତି କୁ ପାଟ अଛି ତା’ର ଆେୟାଜନ
େଦଖିବାର अଛି , ଡ.ଗୀତା କହୁଛnି କି ନି କରୁ େମା ଆସି jାର େଫାନ ଆସି ଥିଲା ଆଜି
େମାର ଆପଏେମ ଡାଏରୀ ଫୁଲ୍ େହାଇଯାଇଛି । ଦୁ େହଁ ନି ଜ ନି ଜର ବ[ତା ମଧେର
ବି ର

େହାଇ ଗାଳି େଦବାକୁ ଆର କରି େଦେଲଣି, ତାନି ଆକୁ ଦାୟି ତ£ହୀନ ଝି अ େବାଲି

अେନକ ନି qା अପନି qା େଦଇ ଦୁ ଇ ସ£ାମୀ ୀ ନି ଜ ନି ଜକୁ ଗାଳି କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ
େଶଷେର ଦୁ େହଁ ନି ଜ ନି ଜର କାମକୁ େଫରିଗେଲ । ଶମା ଦ#ତି -ୁ ନି ଜ ଏକମାତ ଝି अର
ଚି nା େସେତେବେଳ େହଲା େଯେତେବେଳ ତା- ଘେର କାମ କରୁଥିବା ୬୦ବଷର ମହି ଳା
ତାନି ଆର

अନୁ ପିତି କୁ

େନଇ

ଚି nିତ

େହାଇ

ଶହି ଦନଗର

ଥାନାେର

େଗାଟିଏ

ଏଫ.ଆଇ.ଆର ଓ େଫାଟ େଦଇଆସି ଲା । ସାଥିେର େଦଇ ଆସି ଲା ଶମା ଦ#ତି ର େଫାନ
ନ\ର। ଥାନାରୁ େଫାନ ଯି ବାରୁ ଶମା ଦ#ତି ନି େଖାଜ େହାଇଥିବା ଏକମାତ ଝି अ ପାଇଁ
ଗୀର େହାଇ ନି ଜ ନି ଜର ବ[ ବି ବତ ଜୀବନରୁ अh ସମୟ ପାଇଥିେଲ। ଦୁ େହଁ ନି ଜ
ନି ଜର ସମ[ ସ#କ ଓ अଥକୁ ପେୟାଗ କରି ଦି ନସାରା ସମଗ ରାଜଧାନୀେର, ତାନି ଆର
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କେଲଜ ଓ ସମ[ ସାବନା ାନେର ତାନି ଆର ସxାନ କରିଥିେଲ । କି  ଶମା ଦ#ତି ସମ[ ସଂପକ, अଥବଳ ବି ଫଳ େହାଇଗଲା। ସୂଯ अ[ େହବା ସହ ସମ[- ହୃଦୟର
ଆଶ-ା ଘନୀଭୂ ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶମା ଦ#ତି ତାନି ଆର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ अେନକ ସମୟ
େସହି ସଜଡ଼ା େବଡ଼େର େଟଡି ବିअର ପାଖେର ବସି େଲ। ସେତ େଯମି ତି େସହି ସମଗ ରୁମ୍
ଶମା ଦ#ତି -ୁ ତାନି ଆର ମେନାିତି ଓ ତା’ର େବଦନା ସ#କେର अେନକ अକୁ ହା କଥା
କହି ଯାଉଛି । େସେତେବେଳ ଶମା ଦ#ତି अନୁ ଭବ କରିପାରି େଲ େଯ େସମାେନ ବହୁତ
ଦି ନ େହଲାଣି ନି ଜ ଝି अ ସହ କି ଛି େପମ ଭରା ମୁହୂZ ବି ତାଇ ନାହଁ ାnି , େକେବ ନି ଜ ଝି अ
ସହ ତା’ର ମନର କଥା େହାଇ ନାହଁ ାnି , ଦୀଘ ସମୟ େହବ କାହାଣୀ କହି ଏଇଠି ଶୁଆଇ
ନାହଁ ାnି େକଜାେଣ େକେବ ତାକୁ କେଲଜ ଛାଡି ବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େକେବ ତାନି ଆ ସହ
ବୁ ଲି ବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େକେବ ତାନି ଆ ସହ ତା’ର ଇା ଓ ଲ ସ#କେର କଥାବାZା
େହାଇଥିେଲ। ଏହି ଭଳି अେନକ ପଶ| ତାନି ଆର େବଡ଼ରୁମର ପେତକ େକାଣ अନୁ େକାଣ
ଶମୀ ଦ#ତି -ୁ ପଚାରି ବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ସମ[ ପଶ|ରୁ ଆହତ େହାଇ ନି ଜର ଏକମାତ
େସ|ହର ଝି अ ତାନି ଆ ପତି କରିଥିବା अନାୟର ହୃଦୟoମ କରି ତାନି ଆ ରୁମରୁ ବାହି ରି
ଶମା ଦ#ତି ନି ଜ ବoଳାର ଛାତକୁ ଗେଲ ।
ତାନି ଆ ପତି ଶମା ଦ#ତି - ଏଭଳି ବବହାର େସମାନ- ହୃଦୟେର अେନକ
ଆଶ-ା ଓ ସାବନାକୁ ଦୃ ଢ଼ୀଭୂ ତ କରିଥିଲା । କି  ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ େସ ଦୁ େହଁ ଯାହା
େଦଖିେଲ, େସଥିେର େସମାେନ ସଂପ%
ୂ अବାକ୍ େହାଇଗେଲ । େଯଉଁ ତାନି ଆକୁ େସ ଗତ
୨୪ ଘାେର ସାରା ସଂସାରେର େଖାଜି େଲ, େସ ଆସି ବସି ଛି ବoଳାର ଛାତ ଉପେର
ଚଟାଣେର । େସ ଯାଇ ନାହU ନି ଜର େକାଉ େପମିକ ସହ ବହୁ ଦୂ ର, େସ ଯାଇନି ଆଇ.ଜି
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ପାକ, େସ ଯାଇନି ସହରର େସହି କ ବ୍ ଗୁଡ଼ିକେର େଯଉଁଠି ତା’ ସମବୟସର ପୁअଝି अ
ନି ଶାେର, ମୁ

ମନେର, େଖାଲା େଦହେର ନାଚଗୀତେର ମଗ| ରହି ଥାnି , େସ ହଜି ଯାଇନି

ଇରେନଟ୍, ୱାଟ୍ସ୍ଆପ୍ ବା େଫସବୁ କେର କାହUକି େସ ଏକାକୀ ନି ଃସo ନି ଜ ବoଳାର
ଛାତେର ସାଇଡ୍ ୱାଲେର ଆଉଜି େଗାଟିଏ ଦି ଗେର अପଲକ ଚାହU ରହି ଛି, କାହUକି ତା’
େକାମଳ ମୁଖେର ବୟସର ମାଦକତା ନାହU, କାହUକି ତାନି ଆର ଫୁଲ ଭଳି ମୁଖ ମbଳ
ମଳି ନ ଓ କେଠାର ଲାଗୁଛି, କାହUକି ତା ଓଠେର ହସ ନାହU କି ଆଖିେର ଲୁ ହ ନାହU ତା’ର
ଜୀବନରୁ ହସ ଆଉ ଲୁ ହ ସରି ଯାଇଛି ନା ବାହାରି ଆସି ବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛnି
େସମାେନ? କାହUକି ତାନି ଆ ନି ଃଶ£ାସ େନଉଛି କି  ପାଣହୀନ େହାଇଯାଇଛି ? କାହUକି େସ
ନି ଜ ପି ତାମାତାର ଡାକ ଶୁଣୁ ନାହU ? ଏହି ସମ[ ପଶ| ଶମା ଦ#ତି -ୁ अତି କj ଲାଗୁଛି ।
ଯାହାର ଉZର େବାଧ ହୁଏ େସମାନ- अେପା ଆଉ ସଂସାରେର େକହି େଦଇ ପାରି େବ
ନାହU ।
ତାନି ଆ ଭଳି ନବ େଯୗବନକୁ ପଦାପଣ କରୁଥିବା ଝି अର ଏଭଳି अବା ପାଇଁ
ବା[ବେର ଦାୟୀ କି ଏ େସ େଯଉଁ କେଲଜେର ପଢ଼ୁଛି େସଠାକାର ସାoସାଥୀ ଓ
ସି ନିअରମାନ- अଯଥା କେମ ନା ବି ନାକାରଣେର ଟଚର୍ କରୁଥିବା ଫିଜି ¯ ମାଡ଼ମ୍ ନା
ରା[ାେର ଗଲାେବଳ ତା’ eୁଟି ପି ଛା କରି ତା’କୁ अଶୀଳ କେମ କରୁଥିବା अଭଦ ପି ଲାଦଳ ନା େଲାଲୁ ପ ଦୃ jିେର େଦଖୁଥିବା ନି ଜ ବoଳାର ସି କୁରି ଟି ଗାଡ। କି ଏ ଦାୟୀ
ତାନି ଆର ଏଭଳି अବା ପାଇଁ ଡ.ଗୀତା ଶମା ନୁ ହଁ nି ତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନା େସ େହାଇ ନ
ଥିେବ େସ ତା’ଜେଣ ବି ଖାତ ଗାଇେନାେକାେଲାଜି j ମାେନ ୀ େରାଗର ବି େଶଷ}, େସ ତ
ସାରା ସହରର ୀ ବା ନାରୀର ଶାରୀରିକ ବାଧି ବୁ ଝି ତା’ର ଉପସମ କରnି । େହେଲ
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ନି ଜ ଏକମାତ ପରୀ ଭଳି ଝି अର ମନର େବଦନାକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନାହଁ ାnି
େବାେଧ। ଇmିନି ୟର ରେମଶ ଶମା, ତାନି ଆର ଏଭଳି अବା ପାଇଁ ତ ବି ଲକୁ ଲ ଦାୟୀ
ନୁ ହଁ nି କାରଣ େସ ଜେଣ ଇmିନି अର ବି ରାଟ ବି ରାଟ ବି ©ିo, ମଲ ଓ ପକh ଗୁଡିକର
ନି ମାଣ ତଥା େଯାଜନାଗୁଡିକୁ अତି ସୁଦୃଢ଼ଭାେବ ପରି ଚାଳନା କରnି । େହେଲ ନି ଜ
ଏକମାତ ରାଣୀ ଭଳି ଝି अର ମନର ଭାବନାକୁ ବୁ ଝି ତାକୁ ଦୃ ଢ଼ତା େଦବା ପାଇଁ େବାେଧ
ଭୁ ଲି ଗେଲ । ତାନି ଆର ସମ[ େବଦନା ଭାବନା, ସୁଖ-ଦୁ ଃଖ, ହସ-େଖଳ, ଆେବଗେକୗତୁ ହଳ, ଇା-ଆକାଂା, अବ

ତଥା अକୁ ହା ରହି ଗଲା କାହUକି ?

ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର େଦହେର ଥbା, କାଶ, ଜ£ର ଆଦି େରାଗ ହୁଏ । ହୃଦୟକୁ
ହୃଦେରାଗ ହୁଏ । କି  ତାନି ଆର ମନକୁ ଏ ଡି େପସନ୍ େହଲା କାହUକି ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗର
अତାଧୁନିକ ମଣିଷକୁ ଏ ଡି େପସନ୍ ହୁଏ କାହUକି? ଏହି େରାଗର ମୂଳ ଉ େକଉଁଠି ?
ଗେବଷକ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ
େକq ୀୟ ବି ଶ£ ବି ଦାଳୟ ଓଡ଼ି ଶା,
େକାରାପୁଟ, ପି ନ୍-୭୬୪୦୨୦
ଭ ାମଭାଷ -୯୯୩୮୬୬୬୨୨୪
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ପୁତୁଲ
ସମି ତ୍ ସତପକାଶ ମି ଶ

େହେଲା େଦେବନ, ମଁୁ ରୀତା କହୁଛି । ହଁ , କଣ େହଲା। ପୁତୁଲ ଏ ପଯn eୁଲରୁ
େଫରି ନାହU। ଆଖପାଖେର ତାର େଯେତ ସାo ସମ[-ୁ ପଚାରି ସାରି ଛି, ସମେ[ ଆସି
ସାରି େଲଣି । େହଲା, େସ ଆମ अେଟାେର ଆସୁଥିବ, ତୁ େମ ବ[ ହୁअନି । ନା, ନା, ତୁ େମ
ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ, େମା ମନ େକମିତି ନାନା ଆଶ-ାେର ଗୁେଡଇ ତୁ େଡ଼ଇ େହଉଛି ।
ହଉ, ମଁୁ ଏଇ ସେo ସେo ବାହାରି ଲି।
ବZମାନ ମଁୁ କଣ କରି ବି, କାହା ପାଖକୁ ଯି ବି, eୁଲ ଛୁଟି େହବାର ଦୁ ଇ ଘା
अତି କମ କରିଗଲାଣି। େହ ମା’ ମoଳା ତୁ େମା ଝି अକୁ େଫରାଇ େଦ ମା’। େମା ପୁତୁଲକୁ
ଭଲେର ଘରକୁ େନଇ ଆସି େଲ େତାେତ ମଁୁ ନୂ ଆଁ ଲୁ ଗା େଦବି ,େଭାଗ େଦବି , ଦୀପ
ଲେଗଇବି , େମା ଧନକୁ େଖାଜି ଆଣି େଦ ମା’। ଯାଆnି ଭାରି ଟିେକ eୁଲ ଆେଡ କି । କାେଳ
ପୁତୁଲ ଆସି ବ ଆସି ବ େହାଇ ଏ ପଯn ପଦାକୁ େଗାଡ କାଢି ପାରୁନି । ଏଇନା ଯଦି ଯି ବି,
ଆଉ ପୁତୁଲ େଫରି ଆସି ତାଲା ପଡି ଛି ଭାବି ପୁଣି କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଯିବ। ଆଜି କାଲି
ରା[ାଘାଟେର ଯାହା ଘଟଣା, ଘଟଣା ଘଟୁ ଛି ଶୁଣିେଲ େଦହ କଣ େହଇଯାଉଛି । ଭୟେର
କାନ ବq େହାଇଯାଉଛି । ର

େଯପରି ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛି । ସମୟର ପବାହମାନ

ଗତି େର ମଣିଷ ପାଇଁ ପତିଦିନ ନୂ ଆ ନୂ ଆ अମଣିଷ ରୂପକ ରାସ େଯପରି କାମୁଡି
େଗାଡାଉଛି ସମାଜର ପତିଟି ସେଚତନ ମଣିଷକୁ । ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମଣିଷ ଭାବୁ ଛି ଆଜି
ଦି ନଟି େକମି ତି ବି ତିବ। ବି ଭିନ| ଚି nାେର, ନାନା ସମସାକୁ େରଡି ଓ, ଟିଭି, ସ\ାଦପତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 111

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ମାଧମେର अବଗତ େହାଇ ପୁଣି େକଜାଣି େକମି ତି ରାତି େହଉଛି । ପୁଣି ଆସnାକାଲି
ପାଇଁ ଆଉ କି ଛି अଲି ଖିତ ଭୟର ଆଭାସ ପାଉଛି । ଆଜି କାଲି ବାପାମା’- ପାଇଁ ଆହୁରି
अସୁବିଧା। କାରଣ, େଛାଟ ପି ଲାମାେନ eୁଲ ଯାଇ ଘରକୁ ନ େଫରି ବା ପଯn
ପି ତାମାତା- ବଗତା େକମି ତି अଜଣା ଭୟେର ଆଶ-ାଗ[ େହଉଛି ଠି କ େମା ପରି ।
େକବଳ େସଇମାେନ ହU ଜାଣିପାରି େବ, େଯଉଁ ମାନ- ପି ଲାମାେନ eୁଲ ଯାଉଛnି ।
ଆଗରୁ ତ ମଁୁ ସବୁ ଦି ନ ପୁତୁଲକୁ eୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କି  ପପୁଲ ଜନD
ପରଠାରୁ ଏେତ ବ[ତା କମ ଜmାଳ ଭିତେର ଏକୁ ଟିଆ ମଣିଷ ନୟାn େହାଇଯାଉଛି ।
େସଥିେର ପୁଣି ପାରିବାରି କ ସ#କ, ପି ଲାର ପାଠପଢା େଦଖୁ େଦଖୁ ସମୟ କଟି ଯାଉଛି େଯ
େନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହU। େସଥିପାଇଁ େଖାଜି େଖାଜି ତା ପାଇଁ अେଟାବାଲାେଟ
ଠି କ କରିଥିଲୁ। ଉପରକୁ ଭାରି ଚହଟ ଚି ଣ,ପରି ଶମୀ େଦଖା ଯାଉଥିଲା अେଟା ବାଲା....
( କି ଛି ମେନ ପଡି ବା ପରି ) େହ ଭଗବାନ! ଏ अେଟାବାଲା ଆମ ପୁତୁଲକୁ ଭୁ ଲାଇ
େନଇଯାଇନି ତ! ଆଜି କାଲି େଯଉଁଠି ଭଦ ମୁଖାପି xା ନକଲି ବାପାମା’ ତି ଆରି େହଉଛnି ,
େସଠି ସାମାନ अେଟାବାଲା ଯଦି ପୁତୁଲକୁ ଉଠାଇ େନଇଥିବ କି ଛି କରି ବା ପାଇଁ। େହ
ଭଗବାନ! ମଁୁ ପଥମରୁ ୟା-ୁ ମନା କରୁଛି , କଣ ଦରକାର ପର ଉପେର ନି ଭର କରି ବା।
ନି େଜ ଟିେକ ପରି ଶମ କରି eୁଲେର ଛାଡି ଆସି ଥାେn, ପୁଣି ଛୁଟି ପେର େନଇଆସି େଲ କଣ
ବା अସୁବିଧା େହାଇଥାnା। େହେଲ, େମା କଥା ଶୁଣୁଛି କି ଏ! କମେସ କମ ଆଜି କାଲି
ସମାଜେର ଘଟୁ ଥିବା ଘଟଣା ଓ ପରିିତି େଦଖି େସତି କି ତ ହୃଦୟoମ କରି ବା କଥା େଯ
ପି ଲାମାନ-ୁ କାହା ଦାୟି ତେର ରଖିବା କଥା ନା ନାହU। ସବୁ େଦାଷ େମାର, ମଁୁ କାହUକି
େମା ପି ଲାକୁ ତା- କଥା ମାନି अେଟାବାଲା ହାତେର eୁଲ ପଠାଇଲି । ସବୁ େଦାଷ .....
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ହଠାତ େଦେବନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ବଗତାେର ପଚାରି େଲ ପୁତୁଲ ଆସି ନି। ରୀତା
ଆଉ ସାଳି ନପାରି ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖ େବେଳ କାହାକୁ ଆପଣାର ପାଇଲା ପରି କଇଁ କଇଁ
େହାଇ େଜାରେର କାqି ଉଠି େଲ। େଦେବନ ବା କଣ ବୁ ଝାଇେବ। କହି େଲ, ହଁ ମଁୁ
ଥାନାେର ରି େପାଟ େଲଖାଇ ଆସି ଛି। ହଁ ,ଆସି ଲାେବେଳ େସ अେଟାବାଲା ଘର ପାଖ
େଦଇଆସି ଲି। େସ କହି ଲା େଯ, ଆଜି eୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ଝି अ କହି େଲ ମାମା
କହି ଛnି ପାପା- ସାoେର ଆସି େମାେତ ଘରକୁ େନଇଯି େବ। ତୁ େମ ଯାअ, େମା ମାମା
ପମିଜ କରି ଛnି , ମାେନ ନି ୟ ଆସି େବ। ତୁ େମ ପୁତୁଲକୁ କି ଛି ପମିଜ କରି ଥିଲ କି ?
ହଠାତ େଦେବନ- ଠାରୁ ଏ ପଶ| ଶୁଣି ଚମକି ପଡି େଲ ରୀତା। ହତବାକ େହାଇ
ଚାହUଛnି । ପାଟିରୁ କି ଛି ଫିଟୁ ନାହU, ମୁbକୁ ଚାପି ଧରି େହ ଭଗବାନ! େୟ ମଁୁ କଣ କଲି
କହି ଦୁ ଲ କରି ତେଳ ପଡି ଯାଉ ଯାଉ କଣ େହଲା କଣ େହଲା କହି େଦେବନ ରୀତା-ୁ
େନଇ େବଡ଼େର ଶୁଆଇେଦଇ ପାଣି ଛାଟିେଲ। େମା ପୁତୁଲୁ , େମା ଧନେର, େମା
େଗଲ୍ହିେର ପାଣି ଛାଟୁ ଛାଟୁ ବାଉଳି େହାଇ ପୁଣି ମୂା ପଡି ଗେଲ। େଦେବନ କଣ କରି େବ
ଭାବୁ ଭାବୁ ଘର ଭି ତରଟାେର ଖାଲି ଟାେର ଏ ପାଖକୁ େସ ପାଖକୁ େହଉଥାnି ।
ଏ ପଯn ଥାନାରୁ େକୗଣସି ଖବର ନାହି । ସବୁ ପରି ଚିତ ଚି ହ|ା େଲାକ-ୁ ପଚାରି
ସାରି ଛnି । ଆଜି କାଲି ରା[ାଘାଟେର ଯାହା ନ ଘଟୁ ଛି ପୁଣି ଦି ନେବଳା। େସଥିେର ପୁଣି ଏ
ରାତି େର ଯାଇ େକଉଁଠି େଖାଜି ବି। ହଠାତ ମନଟା ଭୟେର ଶ-ାଗ[ ଆେବାରି ବସି ଲା।
େସ ଦି ନ ପରି ଡା ବାବୁ କହୁଥିେଲ, କି ପରି ବଳି େଦବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ अଛି । େସ ପି ଲା
େଛାଟ େହଉ ବା ବଡ େହଉ ଉଠାଇ େନଇ ଯାଉଛnି । ପୁଣି ଦି ନ ଦି ପହରେର अଫିସ,
ଥାନା, କେଚରୀ ସବୁ େଖାଲା ଆଖିେର ଚାହUଥିବା େବେଳ ସମ[- ସଖରୁ। କାହUକି
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େକଜାଣି ସରକାର ଏମାନ-ୁ େପାଷିଛnି ବଷକୁ ଲ ଲ ଟ-ା ଖଚ କରି । େମା ଝି अକୁ
େଖାଜି ପାରୁନାହାnି । କାଲି ପୁଣି ଖବର କାଗଜେର ବାହାରିଥିଲା େଗାେଟ େଲାକ ଜେଣ +
୨ ପି ଲାକୁ ବି ବି ହାଇeୁଲ ଛକ ପାଖରୁ ଉଠାଇେନଇ ବାହାର ରାଜେର ବି କି େଦବାକୁ
ଉଦମ କରି ଥିଲା, କି  ଭାଗବଳେର େସ େକୗଶଳେର ଘରକୁ େଫରିଆସି ଛି। େହ
ଜଗନ| ାଥ, ଏମାନ-ୁ ବୁ ~ି ଦି अ। ସାମାନ େକେତଟା ଟ-ା ପାଇଁ ଜୀବନ େନବାକୁ ବି
ପଛାଉ ନାହାnି । ନାନା ଆଶ-ାେର अିର େହାଇ ଉଠି େଲ। ଆଉ ପୁତୁଲ ଏମାନଶି କାର େହାଇନି ତ! ଆଃ ପାଣି .... ପାଣି .... େବାଧହୁଏ ରୀତା- େଚତା େଫରି ଆସି ଛି।
ନି अ ପାଣି ନି अ, ତୁ େମ

ଏମି ତି ବ[ େହେଲ କଣ େହବ, ପରିିତି କୁ ସାମ|ା କରି ବାକୁ

େହବ। େମାର ଭୁ ଲ େହାଇଯାଇଛି , େମାେତ ମା କରି ଦିअ। ପୁତୁଲକୁ eୁଲରୁ ଆଣିବା
ପାଇଁ ତୁ ମକୁ କହି ବାକୁ ମଁୁ ପୁରାପୁରି ଭୁ ଲି ଯାଇଛି । ଯଦି ଆେମ ଦୁ େହଁ ଯାଇ ତାକୁ
ଆଣିଥାେn, ତାେହେଲ ଆଜି ଆମ ପୁତୁଲ କଣ ହଜି ଥାnା। ଝି अ ଆଜି କାଲି ପତି କଥାେର
ଜି ଦ କରୁଛି । ବହୁତ ଦି ନରୁ କହି ଆସୁଛି ମାମା ତୁ େମ େମାେତ ଆଗପରି ନି େଜ କାହUକି
eୁଲରୁ ଆଣୁନ। େସଦି ନ େସମି ତି ପପୁଲ େମା

େକାଳେର ବସି ଥିବା େବେଳ ପୁତୁଲ ଜି ଦ

କଲା େକାଳେର ବସି ବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବୁ ଝାଇବା ପେର ନ ବୁ ଝି ବାରୁ େଗାେଟ ଚାପୁଡା
ମାରି ଲି େଯ େସଦି ନ ରାତି େର ନ ଖାଇ କାqି କାqି େଶାଇଗଲା। େକେତ ବୁ ଝାଇ ପମିଜ
କରି ବାରୁ ସକାେଳ ଖାଇ eୁଲ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଭୁ ଲ େମାର अେଟ। ଆମର କZବ ତା’ର
ବାଳୁ ତ ଦାବି , ଆେମ ତାର ଜନDଗତ अଧି କାର ପର
ୂ ଣ କରି ବା ଉଚି ତ। େକେତଦି ନ
େହଲାଣି ମଁୁ ଲ କରୁଛି , ସି ଏ ଭାରି ଚୁ ପଚାପ ରହୁଥିଲା। ଯଦି େକୗଣସି କଥାକୁ ଜି ଦ
କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପର
ୂ ଣ ନ କଲା ଯାଏଁ େସ ରାଗିଯାଇ ସବୁ େଫାପଡା େଫାପଡି କରୁଥିଲା।
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ଏ ସବୁ େମାେତ କାହUକି କହି ନଥିଲ ରୀତା।

ଏ ସବୁ ତାର ପି ଲାଳି ଆମି । ବଢୁ ଥିବା

ବୟସର ମାନସି କ, ଶାରୀରି କ ପରି ବZନ ତ େହବା ସ ାଭାବି କ ଭାବି ମଁୁ ଚୁ ପ ରହି ଥିଲି।
ହଠାତ କାବଟେର ଧଡଧଡ ଶ ଶୁଣାଗଲା। ନି ୟ ଆମ ପୁତୁଲ େଫରି ଆସି ଛି। ମଁୁ
କହୁନି , ସି ଏ େକେବ ବି ଆମ ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରହି ପାରି ବନି । କି  କବାଟ େଖାଲି େଦଖnି
େଯ ପାଖପେଡାଶୀମାେନ େସମାନ- ଆଶାକୁ ନି ରାଶାେର ପରି ଣତ କରି ପୁତୁଲ ଘରକୁ ନ
େଫରି ବା ଶୁଣି ଆସି ଛnି । ଇଏ ତ ସମାଜର ଧମ, अନର ଦୁ ଃଖେର ଦୁ ଃଖୀ େହବା। େକହି
କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ, େଦେବନ ପାଖକୁ ଦାସ ବାବୁ ଚାଲି ଆସି କହି େଲ, ତୁ େମ ଆେଦୗ ବ[
ହୁअ ନାହU। ତୁ ମର ବxୁ ହି ସାବେର ଆେମ ସମେ[ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମେବଦନା
ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସି ନାହଁୁ । ତୁ ମକୁ ସାହସର ସହ େଧୖ ଯ ଧରିବାକୁ ପଡି ବ। ଭଗବାନ କାହା
ପାଇଁ अନାୟ ବି ଚାର କରnି ନାହU। ଆେମ ଜାଣୁ ଆଜି କାଲି କଣ ସବୁ ଘଟୁ ଛି। େଯପରି
ଆଜି ତୁ ମ ସହି ତ.... କଣ କଣ କହି ଯାଉଛnି ସମେ[ େଦେବନର କାନେର କି ଛି
ପଡୁ ନଥିଲା। ଡି o ଡି o କରି ରାତି ଦଶଟା ବାଜି ଲା। ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ପେଡାଶୀ ନି ଜ
ଘରକୁ େଫରି ଗେଲ। େକେତ ସମୟ ବୁ ଝାଇଥାେn, କଣ ବା ଆଉ ବୁ ଝାଇେବ। ରାତି ର
ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲି ଛି। ପତି ମୁହୂZ ସେତ अବା େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ବଷ ପରି ଲାଗୁଛି।
ହଠାତ କଲି o େବଲ ବାଜି ଲା। ହୃଦୟ ଭିତରୁ େକହି ଜେଣ କହୁଥିଲା, ହଁ ପୁତୁଲ ଆସି ଛି।
ଆଖିର ଲୁ ହ ଝରି

ଝରି

ଶୁଖିଗଲାଣି । ଏକ ବାକୁ ଳତା। ପଭୁ, ଏ କି ପକାର

େଗାଲକଧqାେର ପକାଇ ପରୀା କରୁଛ। ହତାଶ, ଭୟ, ଆଶ-ା, अିରତାେର ଆଖିପତା
ଢଳ ଢଳ େହଉଥି ବା େବେଳ ନି ରାଶ, अବି ଶାସ,ନି /ୁରତାର ପରଦାକୁ ଆେଡଇ େଦଇ
ପୁତୁଲ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ମାମା,ପାପା-ୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି େଜାରେର କାqିବାକୁ
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ଲାଗିଲା। ରୀତା,େଦେବନ ତାକୁ ଛାତି େର ଲଗାଇ अନୁ ରୂପ ଭାେବ ମମତାେର ବି େଭାର
ଥିବାେବେଳ, ନି ବୁଜ अxକାର ଭିତେର ୀଣ େରଖା ସ£ରୂପ େସ|ହର ଆେଲାକ େଦଖି ଜମା
େହାଇଥିବା ପାହାଡ ସମାନ अଭିମାନର ନି ଆଁ େସ|ହରୂପକ ବରଫର ଶେର ତରଳି ଯାଇ
ଉଭୟ- େପମେର ଘର କ#ିଉଠି ଲା।
େକାହଭରା କେର ଥରି ଥରି ପୁତୁଲ କହୁଛି , ମାମା େମାେତ ପମିଜ କରି ଥିଲା କି 
ଆସି ଲନି । ତୁ େମ ଆଉ େମାେତ ଭଲ ପାଉନାହଁ । େମାେତ େକାଳେର ବସାଇ େଗଲ
କରୁନ। ସବୁ େବେଳ ପପୁଲ ପପୁଲ େହଉଛ। ତାକୁ େଲାରୀ ଶୁଣାଉଛ, େକାଳେର
ବସାଉଛ। ମଁୁ କହି େଲ କହୁଛ େସ େଛାଟପି ଲା, ମଁୁ ବଡପି ଲା। ମଁୁ eୁଲ ଯାଉଛି , େସଥିପାଇଁ
ମଁୁ ନି େଜ ହାତେର ଖାଇବି । ନି େଜ େଖଳଣା ରଖିବି। େଦଖିଲ ମାମା, େମା ହାତ େକେତ
କୁ ନି କୁ ନି । ମଁୁ େକମି ତି ବଡ େହଲି ? ମଁୁ ବଡ େହେଲ କଣ େମାେତ ଆଉ େଗଲ କରିବନି
ମାମା। ଆଗରୁ ସବୁ େବେଳ େମାେତ eୁଲରୁ ଆଣି ବାକୁ

ଯାଉଥିଲ। େକେତ ଗପ

ଶୁଣାଉଥିଲ। େମା େଫବରାଇଟ େଚାେକାେଲଟ, ଆଇସକି ମ, କୁ କୁ େର େକେତ ଖୁଆअ।
ଆଉ ଏେବ କହୁଛ ସମୟ ନାହU। ସବୁ େବେଳ ପପୁଲ ପାଖେର ରହୁଛ। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ
ଭାବି ଲି ଘରକୁ ଆସି ବିନି। ମଁୁ ନ ଗେଲ ତୁ େମ ଖୁସିେହବ। ତୁ ମକୁ ଆଉ େକହି ହଇରାଣ
କରି େବନି , ଜି ଦ କରି େବନି । ନା, ନା େସମି ତି କାେqନା, େମା ସୁନାଟା ପରା। େହଇ େଦଖ
କାନ ଧରି ସରି କହୁଛି ଆଉ େକେବ ବି େତା ମନେର ଦୁ ଃଖ େଦବି ନି। ଛାତି କୁ ଆଉେଜଇ
େନଇ େଗଲକରି ଇା େହଉଥାଏ ସବୁ ଯାକ େସ|ହମମତା ତା ଉପେର ଢାଳି େଦବାକୁ । ତୁ
ଯାହା କହି ବୁ,େଯମି ତି କହି ବୁ, ସବୁ ମଁୁ େସମି ତି କରିବି । େହେଲ େମା ଠୁ ତୁ େକେବ ଦୂ େରଇ
ଯି ବୁନି । େଦଖ, େତାେତ ଝୁରି ଝୁ ରି େତା ମାମାପାପା େକମି ତି କାqୁ ଛnି ।
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ପୁତୁଲ ପେଛ ପେଛ अେଟାବାଲା ଆସି େଗଟ ପାଖେର ଛି ଡା େହାଇ ମାତୃ ତର ଏ
अନାବି ଳ

େସ|ହ, ଝି अର ତାଗ େଦଖି ତା ଆଖି ବି ଓଦା େହାଇଗଲା। େଦେବନ

अେଟାବାଲାକୁ ଆଯେର ଚାହUବାରୁ େସ କହି ଲା, ଆପଣ କହି ବା ପେର େମା ମନ େମାେଟ
ଭଲ ଲାଗିଲାନି । ଗେଣଶ ବଜାର, ବାଜି େଚୗକ, ଟାଉନ ପାନି ଂ ସବୁ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ନ ପାଇ
ରା[ା ଉପେର अେଟା େଥାଇ ଭାବୁ ଛି ଏେତ अxାର! ଚାରି ଆଡ ଶୁନଶାନ। अxାରକୁ ଡରି
ଯି ଏ େକେବ ବାହାରକୁ ବାହାେର ନାହU, େସହି ଝି अ ହଠାତ ଏେତ ସାହସୀ େକମି ତି
େହାଇଗେଲ। ହଠାତ अxାର ସାoେର ମି ଶି ଯାଉଥିବା ବସjାbର ଏକ କାବି ନ କଡେର
େକହି ଜେଣ େଛାଟ ଝି अ େଶାଇବା ପରି ଲାଗୁଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ େଦେଖତ ଆମ ଝି अ ମା।
େବାଧ ହୁଏ ବହୁତ େବଳୁ କାqି କାqି େଭାକେର ଆଖି ପତା ଲାଗିଯାଇଛି ।
ଗୁଡିଆନଳୀ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡି ଶା -୭୫୯୦୦୧
ଇେମଲ ଠି କଣା : sambitsm1987@gmail.com
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େଧୖ ଯ
ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ

େଧୖ ଯ ଶଟି अତି ସହଜ ମେନ େହେଲ ବି ଏହାର अଥ अତି ନି ଗୁଢ଼ େଯେତ
ିତପ} ବ ି େହେଲ ମଧ ପରିିତି ର ଚାପେର ପଡ଼ି େକେବ ନା େକେବ େଧୖ ଯହରା
େହାଇଥିବ ନି ିତ କି  େସ ସବୁ ସାମୟି କ ପରି ିତି ର ଚାପରୁ ସ ୟଂ ଭଗବାନ ବି ମୁ
ନୁ ହnି  କି  ବZମାନର ଯୁବପୀଢ଼ି ଏେତ ମାତାେର अେଧୖ ଯ ଆଉ ବି ଚଳି ତ ତାହା
େଦଖିେଲ େସମାନ- ଭବି ଷତ କଥା ଚି nା କରି ଥେର ଥେର ନି ଜକୁ ବ[ ଲାେଗ
ପଥମତଃ ପତିେଯାଗିତାର ଏହି ଯୁଗେର ନି ଜ କାରି ୟରେର ଉZମ ପତିଶତ ରଖି ଉZୀ%
େହାଇଥିବା ଛାତ/ଛାତୀଟିଏ ନି ତ େନୖ ମିZିକ ଜୀବନେର ଆସୁଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜେର
କରି ପାରnି ନାହU ଉଦାହରଣ ସ ରୂପ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କି \ା ପରି ବା ଆଣିବା, ବା-େର
େଗାଟିଏ ଡ ାÝ୍ କି \ା େଟ େଜରୀ ଚାଲାଣ କରି ବା ଏମି ତି अେନକ अଛି , ଏ ସବୁ କରି ବା
େସମାନ- ପେର କାଠି କର କାମ ଇmିନି ୟରି ଂ କି \ା अନ ପେଫସନାଲ୍ ପି ଲା- କଥା
ନ କହି େଲ ଭଲ େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ ଡି ଗୀ ପାସ କରି ଥିବା ଛାତ ଯାହା ପାଖେର
େଟକନି କାଲ୍ }ାନ ହି ସାବେର େକବଳ େକୗଣସି ପାଇେଭଟ୍ କ#ୁ ଟର େକq ରୁ ପାଇଥିବା
ଡି ସିଏ, ପି ଜିଡିସିଏ ଭଳି ସାଟଫିେକଟ୍ ଖେb ଥାଏ, େସ ଆଶା କରି ଥାଏ େଯ େକେତ ଶୀଘ
ତାକୁ ଚାକି ରୀ ଖେb ମି ଳିଯିବ ଆଉ େସ େରାଜଗାରମ େହାଇ ପାରି ବ କି  ବା[ବେର
ଚାକି ରୀ ଖେb ପାଇବା ଓ େରାଜଗାରମ େହବା ଦୁ ଇଟିଯାକ ଭିନ| ବି ଷୟ ଆଜି ର
ଯୁଗେର େକହି ଈଶର ଚq ବି ଦାସାଗର ନାହାnି କି \ା ତା-ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଏକ ଟ-ା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 118

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େନଇ ଫଳ ବବସାୟ କରି ନି ଜ େଗାଡ଼େର ଠି ଆ େହବାଭଳି େଧୖ ଯବାନ ଯୁବକ ବି ଆଉ
ନାହାnି  ସମ[-ୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ରା[ାେର କ{ା ପଇସାର େମାହ ଘାରି ଛି କି 
େସଥିପାଇଁ େକେତ େଧୖ ଯ ଆଉ अଧବସାୟ ଦରକାର ତାହା ଉପେର କାହାର ଗୁରୁତ
ନାହU ଗାଜୁ ଏସନ ସରି ବାପେର ନି ଜ କାମ େଶଷ େହାଇଗଲା ଭାବି ବା ଯୁବକ ଆଜି ବି ଭିନ|
ସାହି ଗଳି ଛକର ଚା’ ପାନ େଦାକାନ ପାଖେର ଖଟି କରnି କି \ା ବାପାମା’-ର କj अଜ ତ
ପଇସା ବୟେର କି ଣା ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଖେb ଧରି ବି ଭିନ| ଟୁ ସନ୍ େସର ଛକେର ଠି ଆ
େହାଇ ନି ଜ ଭିତେର ଥିବା ସୁr ବାସନାକୁ ଚରି ତାଥ କରି ଥାnି  ପକୃତେର ସମ[ଭିତେର କି ଛି ନା କି ଛି େମୗଳି କ ବି େଶଷ ଗୁଣ ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ ତାକୁ ମାଜ ତ କରି ବା ଆଉ
ବାର\ାର ବି ଭିନ| ପତିେଯାଗିତା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ପ[ୁତ କରି ବା ଆଦି କାଯ କରି ବାପାଇଁ
ଆବଶକ ପବଳ େଧୖ ଯ ଓ ଦୃ ଢ଼ अଧବସାୟ ଜୀବନେର କି ଛି ବି ଜି ନିଷ ସହଜେର
ମି େଳନାହU ସବୁ ପାଇଁ କି ଛି ମୂଲ େଦବାକୁ ହୁଏ େସହି ମୂଲ େହଲା କଠି ନ ପରି ଶମ,
େଧୖ ଯ ଓ अଧବସାୟ କଥାେର अଛି ;

“ଉଦେମନ ହି ସି ~nି କାଯାଣି ନ ମେନାରେଥ
ନ ହି ସୁrସ ସି ଂହସ ପବିଶnି ମୁେଖ ମୃଗାଃ ”
ଆମକୁ ବାର\ାର ଉଦମ କରିବାକୁ େହବ, େଧୖ ଯ ରଖିବାକୁ େହବ, अଧବସାୟ
କରି ବାକୁ େହବ େସତି କି ଉପେର ଗୁରୁତ େଦେଲ ଏକ ସ %ମ ଭବି ଷତ େସମାନ-ୁ
ସ ାଗତ କରି ବ ଏଥିେର ସେqହ ନାହU
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େଦାଛକି
ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ

େମଡ଼ି କାଲ୍ େଟj ରି େପାଟ୍ ହାତେର ଧରି ମଧ ନି ଜକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥାଏ
अନି େମଶ ମାତ ବତି ଶି ବଷ ବୟସେର ପାକ[ଳୀ କକଟ, ତା ପୁଣି ତୃ ତୀୟ େସାପାନେର!
କି  ଡା ପbା ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା କକଟ େରାଗ ବି େଶଷ} େତଣୁ
ତା-.ାରା େଯ କି ଛି ଭୁ ଲ େହାଇଥିବ େସ କଥା ନୁ େହଁ  ସାରା ଜୀବନ ନି ୟମକାନୁ ନକୁ
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା अନି େମଶ କି ଛି ଚି nା କରି ପାରୁନଥାଏ
ସବୁ ଦି ନ ନି ୟମି ତ ବାୟାମ, ସମୟ अନୁ ସାେର ଖାଇବା, अତଧି କ େତଲମସଲାକୁ
େଦଖିେଲ ନାମ େଟକୁ ଥିଲା େସ ଏମି ତି ଜଣକୁ େଯ ପାକଳୀ କକଟ େହବ େକମି ତି?
अନି େମଶ ପଚାରିଲା, “ଡା ର ଭଲ େହବାର ଆଉ କି ଛି ରା[ା अଛି ନା ନାହU?” ଡା ପbା
କହି େଲ େକେମାେଥରାପି .ାରା ମୃତୁକୁ ଆଉ କି ଛିଦିନ ଗେଡ଼ଇ ଦି ଆଯାଇପାେର କି 
ବZମାନ ସ#ୂ% ପାକଳୀେର କକଟ େକାଷ ବାପି ଗଲାଣି ଏମି ତି ପରି ିତି େର
अତଧି କ ଦୁ ଇମାସ କି \ା ଆଉ କି ଛିଦିନ ହU ବାକି ରହି ଲା, ତା’ଠାରୁ अଧି କ ନାହU
अନି େମଶ ପାଦତଳୁ ଜମି ଖସି ଗଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ ଭoାମନେର ଘରକୁ େଫରିଲା
अନି େମଶ େବାଉକୁ କି ଛି ନ କହି ସି ଧା ନି ଜ େକାଠରୀେର ପଶି ଗଲା ଦପଣେର ନି ଜ
େଚେହରା, ହାତ ସବୁ ଟିକିନିଖି େଦଖୁଥାଏ ସବୁ ଆଡ଼ୁ େସ ସୁ େଦଖାଯାଉଛି  ଏଇ
େକେତଦି ନ େହବ ଟିେକ ଟିେକ େପଟ କାଟୁ ଥିଲା, ତା’ର ଚି କିା ପାଇଁ ଯାଇ େସ ଏଇ ଖବର
ପାଇଲା ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲା େବାଧହୁଏ ଡା ର-ୁ େଦେଖଇ େସ କି ଛି ଭୁ ଲ
କରି େଦଇଛି 
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अନି େମଶ ପି ଲାଟି େବଳରୁ ଟିେକ ଲାଜକୁ ଳା ସ ଭାବର ପି ଲା, କାହା ସହ େବଶୀ
କଥାବାZା ହୁଏନି  ପି ଲାମାେନ ତାକୁ अେନକ ଥ,ା ତାମସା ମଧ କରnି , କି  େସ ସବୁ
ସହି ଯାଏ େକବଳ ବି ଜନ ଓ ଗାୟତୀ ତା’ର ସାo ଥିେଲ ପି ଲାଟି େବଳରୁ ଗାୟତୀକୁ
ମେନ ମେନ ଭଲ ପାଏ େସ କି  େକେବ ସାହାସ କରି କହି ପାେରନି  ମେନ ମେନ ଭୟ
ଲାେଗ, କହି େଦେଲ କାେଳ େସ ରାଗିଯିବ ଆଉ ଥିବା ବxୁ ତା ଟା ବି ଭାoିଯି ବ ଏଇ
ଭୟେର କେଲଜ୍ କାରି ୟର ସରି ଗଲା ପେଛ ଗାୟତୀକୁ ନି ଜ ମନକଥା ଥରୁଟିଏ ବି େସ
କହି ପାରି ଲା ନାହU କେଲଜ ସରି ବା ବଷଟିଏ େହାଇନି ନି ଜ ବାପା- ମୃତୁପେର ତା-ର
ାନେର େକାରାପୁଟର େଗାଟିଏ ସରକାରୀ ହାଇeୁଲେର କି ରାଣୀ ଚାକି ରୀ ପାଇଥିଲା
अନି େମଶ ପରି ବାର କହି େଲ େବାଉ ଆଉ େସ अଗତା ଭୁ ବେନଶର ଛାଡ଼ି େକାରାପୁଟ
ଚାଲି ଯାଇଥିଲା େସ अଫିସ ଆଊ ଘର ଛଡ଼ା अନ େକୗଣସି ଖବର ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ
ଥିେଲ ସୁ~ା େସଥିପତି अନି େମଶର ଆଗହ ନଥିଲା କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା େବେଳ
ସାoସାଥୀ ବି ୟର୍ ପି अnି , ସି ଗାେରଟ୍ ଟାଣnି  अନି େମଶର ସବୁ ଠୁ ଭଲ ସାo ବି ଜନ
ମଧ େବେଳ େବେଳ ମଦ ପି ଏ େଯେତ ବାଧକେଲ ମଧ अନି େମଶ େସ ରା[ାେର
ଥେର େହେଲ ପାଦ େଦଇନି 
ଜୀବନେର ବହୁତ କି ଛି ସ ପ| େଦଖି ଥିଲା अନି େମଶ, ଭୁ ବେନଶରେର େଗାଟିଏ ଘର
କରି ବ, କାର୍ କି ଣିବ, ଗାୟତୀକୁ ନି ଜ ମନକଥା କହି ବ କି ଛି ସବୁ କି ଛି େଗାଟିଏ ମୁହୂZେର
ଭାoିରୁଜି ଚୁ ରମାର୍ େହାଇଗଲା अନି େମଶ ଭାବୁ ଥାଏ ଜୀବନର ରା[ାକୁ ଭାଗମାପେର
ଚାଳି କି ଛି ଭୁ ଲକରିଛି େବାଧହୁଏ ଜେଣ ଶୃଳି ତ ଆଉ ସେ\ଦନଶୀଳ ମଣିଷ େହାଇ େସ
ପାଇଛି ବା କଣ? ଜୀବନର ଏକ अଜବ େଦାଛକି େର ପହ{ିଯାଇଥିଲା अନି େମଶ ଚି nା
କରୁଥିଲା େକଉଁ ରା[ାେର ଯି ବ? କାରଣ ତା ସମୟ େଯ ସରି ସାରି ଆସୁଛି
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ଚାମଚ
େଜାତି ରmନ ସାହୁ

୧୦୮ ଆ\ଲାନସ୍ଟା ବି କଟାଳ ଶ କରି ମାଡ଼ି ଆସି ଲା େତଲି ସାହି ଆଡକୁ । ଗାଡି
ଡ ାଇଭର େତଲି ସାହି ଛକେର ଆସି ପଚାରିଲା, “ଆ}ା ସାହୁବାବୁ - ଘର େକଉଁଠି?” ଗଁା
େଟାକା ହାତବଢାଇ େଦଖାଇ େଦେଲ ‘େସଇ େଯଉଁ ବଡ ନଡି ଆଗଛେଟ अଛି ; େସଇଟା
ସାହୁବାବୁ - ଘର’। ଆ\ଲାନସ୍ ଆସି େଜାରଦାର୍ ସାଇରନ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରୁ
ବାହାରି ଆସି େଲ ସାହୁବାବୁ । ଡ ାଇଭରକୁ କହି େଲ, “ଚାଲ୍ଚାଲ୍। ନି ଧିମଉସା ଘରକୁ
ଚାଲ। େକତି ମାଉସୀ େଦହ ଆେଦୗ ଭଲ ନାହU” ହିଟାଲ େନବାକୁ ପଡି ବ। ଏହାପେର
େସହି ଆ\ଲାନ୍ସେର ହିଟାଲ ଆସି େଲ େକତି ମାଉସୀ ଆଉ ସାଂଗେର ଆସୁଥାnି ନି ଧି
ମଉସା।
ଆ\ଲାନ୍ସ ଭିତେର ପାେସ େବଡେର େଶାଇଥାnି େକତି ମାଉସୀ। ନି ଧି ମଉସା
ଆଉ ସାହୁବାବୁ ସାମନା ସାମନି େହାଇ ବସି ଥାnି । ଉଭୟ ଥାଆnି ଚୁ ପଚାପ୍। କି ଛି
ସମୟପେର ମାଉସୀ କjେର ଛଟପଟ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସାହୁବାବୁ େଦଖି େଲ ନି ଧି
ମଉସା ତରତର େହାଇ କଣ େଗାଟିଏ ଗାମୁଛାର ଗି ଫିଟାଇ ବାହାର କେଲ। ଆଯର
କଥା େସଇଟା ଥିଲା େଗାଟିଏ ଚାମଚ୍। ନୂ ଆଟିଏ ଭଲା େହାଇଥାnା! େକଉଁ अମଳର ଜଂକ
ଲଗା ଚାମଚ୍ଟା; େସଥିେର ପୁଣି ମଝି କଣା। ସାହୁବାବୁ ପାଟିକରି ଉଠି େଲ, “ଆେର ଆେର!
େମଡି ସିନ ପଡି ଯିବ େଯ େସହି କଣା ଚାମଚ୍ଟିରୁ” ସାହୁବାବୁ - କଥା ଶୁଣି ସିD ତହାସଟିଏ
ହସି େଦଇ ନି ଧି ମଉସା କହି େଲ, “ବୁ ଝି ଲୁ ବାପ! ଏଇଟା ପରା ଯାଦୁ ଚାମଚ୍। ଏଇ
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ଚାମଚେର ମାଡି ସିନ ଖାଇେଲ ସି ଏ ପୁରା ଭଲ େହାଇଯି ବ” ଟିକିଏ ଆଯ େହାଇ
ସାହୁବାବୁ ପଚାରି େଲ, “େକମି ତି?” ନି ଧିମଉସା କହି େଲ, “ଏଇଟା ପରା େତା ମାଉସୀର
ଲDୀ ଚାମଚଟା। ସି ଏ କୁ େହ ତାର େଦହ ଖରାପ େହେଲ ତାକୁ ଏଇ ଚାମଚେର ଔଷଧ
େଦବାକୁ ” ନି ଧିମଉସା କଥାଶୁଣି

ସାହୁବାବୁ

ପୁଣି

ପଚାରି େଲ, “କଣ अଛି

ଏହି

ଚାମଚେର?” ଏଥର ଟିକିଏ ଗୀର େହାଇ ପଡି େଲ ନି ଧିମଉସା। କହି େଲ, “େସଦି ନ େମା
ସାତବଷର ପୁअଟା ଜରେର କ#ୁ ଥାଏ। ପqରଦି ନ େହବ ପି ଲାଟା େମାର କି ଛି ଖାଇ
ନଥାଏ। ଡା ର ବାବୁ େମାେତ କହି ଥିେଲ ବୁ ଝି ଲୁ ନି ଧି ଏ ଔଷଧଟା େନଇଯା। ସକାଳ
ସଂଧା କରି ଠି କ ଚାମୁେଚ ଚାମୁେଚ ଏଥିରୁ େତା ପୁअକୁ େଦବୁ । ଘରକୁ ଆଣି େକତି
ହାତେର ଔଷଧଟା ଧରାଇ େଦଉେଦଉ ତାକୁ କହି ଲି ଡା ରବାବୁ କହି ଛnି ସକାଳ ସଂଧା
ଚାମୁେଚ ଚାମୁେଚ ଔଷଧ େଦବୁ । େକତି କହି ଲା ଜହ|ତାରା ଦି ଶୁଥିବା ଘେର ଚାମଚ
େକଉଁଠୁ ଆସି ବ? କି ଛି ସମୟ ପେର େକତି କହି ଲା ରୁହରୁହ ପଧାନ ସାେହବ ଘେର
େଗାେଟ ଚାମଚ अଛି । ଆଉ ଏଇଟା େସଇ ଚାମଚ୍। ତା- ଚି ନିଡବାେର ପଡି ଥିଲା। େକତି
କୁ େହ ଏଇ କଣା ଚାମଚଟାେର ଚି ନି ପକାଇ ଚା’ଟା ଟିକିଏ ଘାିେଦେଲ ସାେହବକୁ କୁ ଆେଡ
अମୃତ ପରି କା ଲାେଗ। अମୃତଟା ତା ହାତେର ଥିଲା ନା େସ ଚାମଚେର େକଜାଣି କି 
େକତି ମାଗିବାରୁ ସାେହବ ତା'ର ଚାମଚଟା କଣା େହାଇଗଲାଣି କହି େଦଇ େଦଇଥିେଲ।
अେନକ ଆଶାେନଇ ଦଉଡ଼ି ଆସି ଥିଲା େସଇ ଚାମଚେର ପୁअକୁ ଟିକିଏ ଔଷଧ ଖୁଆଇବ
େବାଲି । େହେଲ ତାର ଆସି ବାଟା ଟିକିଏ େଡରି େହାଇଗଲା। େସ ଆସି ବା ଆଗରୁ ପୁअଟା
ଆଖି ବୁ ଜି େଦଇଥିଲା। ପାଗଳି - ଭଳି େହାଇଗଲା େକତି । ପୁअର ବq ମୁହଁଟା
େଖାଲି େଦଇ ଢାଳି ଗଲା ଚାମଚା ଚାମଚା ଔଷଧ। କାହUକି େକଜାଣି େସହି ଦିନଠାରୁ େସ
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ଚାମଚ ସହି ତ ତାର େଗାଟିଏ अଜଣା ସ#କ ଗଢି ଉଠି ଲା। ପଚାରି େଲ କେହ, “ଆେର
ଏଇଟାେର ପରା େମା ଗପୁ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ତା ଶଟା ମଁୁ ଏ ଚାମଚେର
अନୁ ଭବ କେର। ଜାଣ େଯେବ େଯେବ ମଁୁ ଏ ଚାମଚେର ଔଷଧ ଖାଏ େମାେତ ଲାେଗ େମା
ଗପୁ େମା ଓଠେର ଚୁ ମଟିଏ େଦଇ କହୁଛି ମା ତୁ ବ[ ହୁअନା େଲା। େଦଖି ବୁ ତୁ ନି ୟ
ଭଲ େହାଇଯି ବୁ” େକତି ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପେର ମଁୁ ଆଉ େକୗଣସି ପଶ| ତା ପାଇଁ
ରଖିନାହU ଏ ଚାମଚକୁ େନଇ। ତାର େଯେବ େଯେବ େଦହ ଖରାପ ହୁଏ, ମଁୁ ଏଇ କଣା
ଚାମଚଟାେର ତା ମୁହଁେର ଢାଳି ଦିଏ ଚାମଚା ଚାମଚା ଔଷଧ। ଆଉ ସି ଏ ବହୁତ ଶୀଘ ଭଲ
ବି େହାଇଯାଏ। ଆା ବାପ! ସତ କହି ଲୁ ଏଥର ଏେତ ଦି ନ େହଲାଣି ସି ଏ କଣ ପାଇଁ ଭଲ
େହଉନି ?”
ନି ଧିମଉସାଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାହୁବାବୁ -ର ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ ଉଠି ଥାଏ। ଗଁା
ସ ା େକq ର କ#ାଉbର ସାହୁବାବୁ କି ପରି କହି େବ ନି ଧିମଉସା-ୁ େଯ ଏଥର ତା-ର
େକତି ମାଉସୀ ଆଉ ଏ କଣା ଚାମଚେର ଭଲ େହବନି େବାଲି । ମି ଛ କହି ଛି େକତି ମାଉସୀ
େଯ ଏଇଟା ଯାଦୁ ଚାମଚ େବାଲି । ସାହୁବାବୁ ଚି nାକେଲ କଣ କହି େଦବି ସତକଥାଟା ନା
ସମୟକୁ अେପା କରି ବି! ଯଦି କହି େଦବି େତେବ େକମି ତି ସାମନା କରି ବ ନି ଧିମଉସା ଏ
ବୟସେର ଏହି କେଠାର ସତକୁ ! ଏତି କି େବେଳ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଛାତି ଧଡଧଡ େହଲା
େକତି ମାଉସୀର। ସାହୁବାବୁ େଦଖିେଲ ତରତର େହାଇ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରି ନି ଧିମଉସା
ପାଖେର ରଖିଥିବା ଗଂଗାଜଳକୁ ଚାମଚେର ଢାଳି େନଉ େନଉ ଦୁ ଇବୁ qା କଣାେଦଇ ଆଗ
ପଡି ଗଲା େକତି ମାଉସୀର ପାଟି ଉପେର। ଆଉ େଦଖୁ େଦଖୁ ନି ଳ େହାଇଗଲା େକତି
ମାଉସୀର ଶରୀରଟା। ହସି ହସି ନି ଧିମଉସା କହୁଥାnି , “େଦଖି ଲୁ ବାପ! ଏ ଚାମଚେର
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ଯାଦୁ अଛି । େସଇଥି ପାଇଁ ତ େକମି ତି େତା ମାଉସୀ କjରୁ ମୁ ି ପାଇଗଲା
େଦଖି ଲୁ! େସଇଥି ପାଇଁ ପରା େତା ମାଉସୀ କେହ େମାେତ ଏଇ କଣା ଚାମଚେର ଔଷଧ
େଦବ” ସାହୁବାବୁ କି  ଚାହU ରହି ଥାnି ମଉସାହାତେର ଥିବା େସ ଚାମଚକୁ ଆଉ
ଭାବୁ ଥାnି ସତେର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯିବ େବାଲି ମଉସା ଜାଣିଥିଲା ନା େସ ଚାମଚଟା!
େକମି ତି ସବୁ ଜାଣିପାରି ଲା ଭଳି େକତି ମାଉସୀର େଶଷନି ଶାସଟା ଯାଉଯାଉ ଠି କ୍ ସମୟେର
େସ ଚାମଚର କଣାେଦଇ ବରଷିଗଲା ଗଂଗାଜଳ! ଏହି କଥାକୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ନଜର ପଡି ଲା
ନି ଧିମଉସା- ଉପେର। ସାହୁବାବୁ େଦଖିେଲ ନି ଧିମଉସା- ହସହସ ମୁହଁଟା ଏକ ଲୟେର
ଚାହUଥାଏ େକତି ମାଉସୀର ନି àାଣ ଶରୀରଟାକୁ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ - ୫ (ଖ)
अେଶାକ ବି ଶାଳ

अନୁ ଭୂ ତିରୁ ଶି ା : ଇଗଲର ଶି କାର
ଜoଲେର ପୀମାେନ ସୁqର ଗୀତ େବାଲnି । ସକାଳ अେନକ ଆେଗଇ ଗଲାଣି।
ସକାଳରୁ କି ଛି ସମୟ ପଯn ଗିର ଜoଲେର ପୀମାନ- କୂଜନେର ଭରି ଯାଏ। େକେତ
ସୁqର ରo ଏମାନ-ର ଥାଏ। େକେତ ସୁqର କବି ତା ଏମାେନ ରଚନା କରnି । େସଦି ନ
ଜoଲେର अନଦି ନ ଭଳି ପୀମାେନ ଗୀତ ଗାଉଥିେଲ। କି ଛି ସ£ର ଲ\ା अଉ ମଧୁର
ଥିଲା। ଏମି ତି ସୁର ଜoଲକୁ ଏକ ନୃ ତଭୂ ମିେର ବଦଳାଇ ଦି ଏ। ପୀମାେନ ନାଚnି ।
ଆଉ େସମି ତି ଏକ ଦି ନ ଥିଲା।
ଏମି ତି ଗୀତ ଶୁଣି ସି ଂହ ଦୁ ଇଭା-ର େଡଇଁବାକୁ ଇା େହଉଥିଲା । କି ଛି ସମୟ
କୁ [ା କୁ [ି େହେଲ ଶରୀଟା ହାଲକା େହାଇଯାଏ । ଥbା ପବନ, ମଧୁର କୂଜନ ଆଉ
ପତଳା ଖରାେର େଖଳି େଲ େଦହେର େସମି ତି ¼ୂତୀ ଆସି ଯାଏ । ଏମି ତି ତ ଛୁଆ ଆଖିେର
ଦୁ jାମୀ ଭରି ରହି ଥାଏ । େସମାେନ ଏ ଭିତେର କି ଛି କj ଭିତର େଦଇ ଗତି କରି ଛnି ।
କି ଛି ସାବଧାନ େହବା ଶି ଖିଛnି ।
ଦୁ ଇ ଭାଇ-ର ମା ଗଲା ପେର କି ଛି କରି ବାର ନଥିଲା । ଏ ପଯn େସମାେନ
େଛାଟ । ଏଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା । ଛୁଆ- େଦହେର ବହୁତ ଶ ି ଥାଏ
। ଖାଲି ଖାଲି େଶାଇବାକୁ କ\ା ଛପି ବାକୁ େସମାନ-ୁ େମାେଟ ମଜା ଆସୁନଥାଏ । ମା
ନଥିଲା େବେଳ ବାହରକୁ ବାହାରି ବା କଥା ନୁ େହଁ । ଆଉ େଖାଲା ପଡି ଆେର େଦୗଡା
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େଦୗଡି ତ େମାେଟ ନୁ େହଁ । େସମାନ-ୁ ଖାଲି ଟାେର ଛପି ରହି ବାକୁ କj ଲାଗୁଥିଲା । ଦୁ ଇ
ଭାଇ ଏକ ବୁ ଦା ତେଳ ଛପି ରହି ଥିେଲ । େସଇଠି େପେଟଇ ପଡି ବାହରକୁ अନାଉଥିେଲ ।
ସୁqର ସୂଯ କି ରଣ ପଡି ଥିଲା । ଏମି ତି अଲସୁଆ ଭାବେର अେନଇ अେନଇ େସମାନ-ୁ
ନି ଦ ଆସୁଥିଲା । ଧି ର ପବନେର ଆଖି ଲାଗି ଯି ବା କଥା ।
ବାହାେର ପୀମାେନ କାକଳୀ କରୁଥିେଲ । େସମାେନ ନି ଜ ଭିତେର େକେତ କଥା
ହୁअnି । କି ଚିରି ମି ଚିରି ଶେର ବାହାର ଦୁ ନି ଆ ଭରି ଯାଇଥିଲା । େସ ମଝି େର କି ଛି
ପୀ ସୁqର ଭାେବ ଗୀତ ଗାଉ ଥିେଲ । ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ପୀମାେନ ଜoଲେର
ମେନାରଂଜନ କରnି । ଏମି ତି ସୁqର ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୁ ଇ ଭାଇ-ର ଆଖି ଲାଗି
ଆସୁଥିଲା । କି ଛି ପୀ ତଳକୁ ଓହ ାଇ ଆସୁଥିେଲ । ଫକ୍ ଫକ୍ କରି େଡଇଁ େପାକ େଜାକ
େଖାଜୁ ଥିେଲ । ତା’ପେର ଫୁରର କି ନା ଉଡି ଯାଇ ଗଛ ଭିତେର ଲୁ ଚି ଯାଉଥିେଲ । େକେତ
ଜାତି ର ପୀ ଜoଲେର ଥିେଲ ।
ଜoଲର ସୁqରତା ଖୁବ ସକାେଳ ବା େଶଷ अପରାହ|େର ଭଲଭାେବ ଜଣାପେଡ ।
ଏହି ସମୟେର ସମେ[ ଚଳ ଚଂଚଳ େହାଇ ଉଠnି । अନ ସମୟ େହାଇଥିେଲ କି ଛି
ପୀ-ର ରାହା ନଥାnା । କି  ନଇଁ ଯାଉଥିବା ଖରା ବା ଆସୁଥିବା ଲ\ା ଖରାେର
ସମେ[ ନି ଜ ଭିତେର ନୂ ଆ ଜୀବନକୁ େଖାଜି ପାଆnି । ଜoଲେର ଛାଇ ଲ\ା େହାଇଯାଏ
। ଗଛ ଗୁଡିକ କମଳା ରoେର ହାଲକା ରେoଇ େହାଇ ଯାଆnି । ପାଣି ପାଖା ପାଖି
ଯାଗାେର ସମେ[ ଏକାଠି େହାଇ ଯାଆnି । ଲାଗିବ େସମାେନ ନି ଜ ଭିତେର େଯମି ତି କି ଛି
ଆେଲାଚନା କରୁଛnି । ପାଣିରୁ କି ଛି ଦୂ ରେର ପୀମାେନ ନି ଜ ହି ସାବେର अଗଣିତ ଗୀତ
ଗାଆnି । ଗୀର ଜoଲେର अଗଣିତ ପୀ । େଯଉଁଠି େଦଖି ବ େଛାଟ ବଡ ଆକାରର
ପୀଟିଏ ଉ-ୁ ଛି । ସବୁ ପୀମାେନ अବଶ ଗୀତ ଗାଆnି ନାହU । କି ଛି ପୀ ଗାଆnି ।
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କି ଛି-ର ରାବ ତ କକଶ । ଏମି ତିଆ ରାବ ଶଣ
ୂ ିେଲ େପଟ ଭିତରଟା େକମି ତି େମାଡି
େମାଡି େହଲା ପରି ଲାେଗ ।
ଏକ ଲ\ା ଗୀତ ଚାଲି ଥିଲା । ଦୁ ଇଭାଇ କି ଏ ଗୀତ ଗାଉଛି େବାଲି େଦଖି ବାକୁ ଟିକିଏ
ମୁb କାଢି େଲ । ବଁା ପେଟ ଏକ ଲ\ା ଗଛ େକନା େହାଇ ବଢି ଯାଇଥିଲା । େସହି
ଝ-ାଳି ଆ ଗଛ ଭିତେର କି ଏ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା । ଦୁ ଇଭାଇ- ଆଖିେର ଝାପସା ନି ଦ ଥିଲା
। େସମାନ-ୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେର କି ଛି େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା । ତଥାପି ବି େଛାଟ ଛୁଆର
ମନ । ସବୁ େବେଳ ନୂ ଆ ଜି ନିଷ େଦଖିବାକୁ ଇା େହଉଥିଲା । େସମାନ-ର ଆଖି ଟିକିଏ
अଧି କ େଖାଲି ଗଲା ।
ହଠାତ୍ ଆକାଶେର ଏକ ଲ\ା ଚଉଡା ଛାଇ ଲମି ଗଲା । ଖୁବ େଜାରେର ଛାଇଟା
ତଳକୁ ଓହ ାଇ ଆସି ଲା ଆଉ ଏକ ପତଳା ଡାଳେର ବସି ଥିବା ଏକ ପୀକୁ ଝା# ମାରି ଧରି
େନଲା । େଜାରେର ଉଡୁ ଥିବା ପୀଟି ଏକ ଶି କାରୀ ଇଗଲ ପୀ ଥିଲା । ତାର ଟାଣୁଆ
ନଖ ଆଘାତେର ପଂଝାେର ଥିବା ପୀଟି

ଣକେର ମରି ଗଲା । ତାର ଆଖି

େଖାଲି ଯାଇଥିଲା, େସ ଛଟ ପଟ େହଉବି ନଥିଲା । ଇଗଲଟି ଆକାଶେର ବୁ ଲି ଯାଇ ଏକ
ବଡ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଉପେର ବସି ପଡି ଲା । ଇଗଲ୍ର େମାଟା ପáାେର େଗାଟାଏ
ମଲା ପୀ ଲାଗି ରହି ଥିଲା। ଇଗଲ ତୁ ଳନାେର େସ ପୀଟି ବହୁତ େଛାଟ । ମଲା
ପୀଟିର ଆଖି ଟିେକ େଖାଲି ଯାଇଛି । କି  ଶରୀର ିର । ଇଗଲ୍ର ନଖଗୁଡିକ ତା
ଶରୀରେର ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ । େଗାଟାଏ ନଖ ଶରୀର ବାହାରକୁ େଦଖାଯାଉଥିଲା ।
ଇଗଲ୍ଟି ଡାହଣ ପáାେର ପୀଟିକୁ ଦୃ ଢ ଭାେବ ଧରି ଥିଲା । ବାମ ପáା ଗଛ ଡାଳ
ଉପେର ଥିଲା । େସଇଠି ରହି ଇଗଲ୍ଟି ମଲା ପୀକୁ ଖାଇବ । ତାର େଗାଲ୍ ମୁbଟି
ଏପଟ େସପଟ ବୁ ଲି ଯାଉଥିଲା । େଗାଲ ମୁbଟିର ଠି କ୍

ତେଳ ବି ରାଟ ବି ରାଟ ଦୁ ଇଟି
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ହଳଦି ଆ ଆଖି, ମଝି େର େଗାଲାକାର କଳା अଂଶ ଆଖିର, କଳା େଡାଳା ତା ତେଳ ବାହାରି
ଆସି ଛି ଏକ अେପାକୃ ତ ଳ\ େଗାଜି ଆ ଥଂଟ ଆଗକୁ େମାଡି ଯାଇଛି । ଏମି ତିଆ ଥଂଟ
ଥିେଲ ସହଜେର ମାଂସ ଛଡାଇ େହବ ।
ଏହି ଇଗଲ ପାଉଁଶିଆ ଧଳା କଳା ରoର ପୀ । ଛାତି ଆଡକୁ େବଶୀ ଧଳା ରoର
ପର ତା ଉପେର କଳା ରoର ଆ[ରଣ । ଇଗଲଟି ନି ଜର ଖୁବ୍ େମାଟା ପáାେର
ସହଜେର ପୀଟିକୁ ମାରି େଦଇଥିଲା । ଶାnି େର ଏକ ବଡ ଗଛ ଡାଳ ଉପେର ବସି େସ
ଆଖ ପାଖକୁ अନାଇ ରହି ଥିଲା । ଇଗଲମାେନ ଶି କାର କରି ସାରି ବା ପେର ଶି କାରକୁ ଧରି
ଗଛ ଡାଳକୁ େନଇଯାnି । େବେଳେବେଳ ତେଳ ମଧ ବସି ଖାଇ ନି अnି । େସମାନଶି କାର ପୀ େହାଇପାେର । अେନକ ସମୟେର େଛାଟ େଛାଟ ପଶୁ-ୁ ମଧ ଶି କାର
କରnି ।
ଏ ଶି କାର ପେର ଜoଲ ଏକଦମ ନୀରବ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । େସମି ତି କି ଛି ଚି ର
ଚି େରଇବା ଶ ନଥିଲା । ଏକ ସାo ମରି ଗଲା ପେର अନମାେନ ଡରି ଯାଇଥିେଲ ।
େସମାେନ ଆଉ େଡଉଁ ନଥିେଲ । ସମେ[ ଛପି ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ପତ ଗହଳରୁ ବାହରକୁ
अନାଉଥିେଲ । ଏେବ अବଶ ଇଗଲ ଆଉ ଶି କାର କରି ବ ନାହU । କି  ମୃତୁର ଡରେର
ସମେ[ ଚୁ ପ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ।
ଏେଣ ଦୁ ଇ ସି ଂହ ଛୁଆ- ଛାତି ଊଠୁ ଥିଲା ପଡୁ ଥିଲା । ଆକାଶରୁ େକମି ତି କି ଏ ଉଡି
ଆସି ପାେର ଏକଥା େସମାେନ େକେବ ଭାବି ନଥିେଲ । ଦୁ ଇ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଟିକିଏ ଖସି
ଗେଲ । କି ଏ େସମାନ-ୁ ହଠାତ୍ େଦଖି ପାରି ବ ନାହU । େସମାେନ ଏ ପଯn ଆକାଶେର
ଉଡୁ ଥିବା ସୁqର ପୀମାନ-ୁ େଦଖିଥିେଲ

। େସମାେନ ପତ ଉଢାଳେର ସୁqର ଗୀତ

ଘାଆnି ବା ମାଟିେର ଫକ୍ ଫକ୍ କରି ଡି अnି । ଏମି ତି ଆକାଶରୁ େଡଣା େଖାଲି ନି ଜର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 129

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପଂଝାେର େଛାଟ ପୀକୁ ଧରnି ନାହU । ଆକାଶେର ତାେହେଲ ବି ପଦ अଛି ।
ଦୁ ଇ ଭାଇ-ର ନି ଦ ଏକଦମ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା । େସମାେନ ପତ ଫା-ରୁ ଡରି ଡରି
अନାଉଥିେଲ । େସଠୁ େବଶ କି ଛି ଦୂ ରେର ଏକ ଥୁଂଟା ଡାଳେର ଇଗଲଟି ନି ଜର ଟାଣୁଆ
ବ-ା ନଖେର ପଂଝାେର ଥିବା ପୀଟିକୁ ଖାଉଥିଲା । ଇଗଲ ଥଂଟେର ର

ଲାଗି ରହି ଥିଲ

। ତାର ବି ରାଟ େଗାଲ ଆଖି ଥାଳି ଭଳି ଘୁରୁଥିଲା । େସମାେନ ଗଛ ଭିତେର ଲୁ ଚି ଗେଲ ।
େସମାେନ ଧି େର ଧି େର ଜoଲେର ରହି ଥିବା अେନକ ଜୀବ ଜ- ବି ଷୟେର
ଜାଣୁଥିେଲ । େସମାନ-ୁ ବହୁତ ସାବଧାନ େହବାକୁ ପଡି ବ । େସମାେନ ଜାକି ଜୁ କି େହାଇ
ବସି ପଡି େଲ । ମା େକେତ େବେଳ ଆସି ବ କି ଏ ଜାେଣ? େସମାନ- ଆଖିରୁ ନି ଦ ହଜି
ଯାଇ ଥିଲା । ଶରୀରେର େଲାମ ଠି ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ଏମି ତି େକେତ ସମୟ ବି ତିଗଲା
। ଆକାଶେର ସୂଯ ମୁb ଉପରୁ େଡଇଁ ତଳକୁ ଓହ ାଉ ଥିଲା ।
ମା अେନକ େବଳ ପେର ଆସି ଲା । େସମାେନ ମାକୁ େଦଖି ବାହାରି ଆସି େଲ । ନି ଜ
ଭାଷାେର ବହୁତ କହି େଲ । େସମାନ- ଆଖି ଇଗଲ ବସି ଥିବା ଗଛ ଉପେର ବୁ ଲି
ଯାଉଥିଲା । େସେତେବଳକୁ अବଶ ଇଗଲ ଉଡି ଗଲାଣି । କି  ଦୁ ଇ ଭାଇ- ମନର ଡର
େସମାନ-ୁ ବି ଚଳି ତ କରୁଥିଲା । ମା େଦହେର ଘଷି େହେଲ ଆଉ ମାକୁ ଟିେକ ଚାଟିେଲ ।
ମା ଛୁଆ ଦୁ ହU-ୁ ଭଲ ଭାେବ ଚାଟିଲା । ମା ଚାଟିବାେର େସମାନ- ମନରୁ ସବୁ ଡର
ଚାଲି ଗଲା । ମା’ର ଆଖି େସହି ଗଛ ଉପେର ଆଉ अନ ଯାଗା ଉପେର ବୁ ଲି ଗଲା ।
େସମି ତି କି ଛି ବି ପଦ ନାହU । େସ େପେଟଇ ପଡି ଲା । ମାଠୁ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ [ନପାନ
କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ । ।
କ ମଶଃ
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jୁଲ୍
ଲିvାମୟୀ ପbା

େମା କେଲଜ ପଢି ବାେବଳର ସବୁ ଠୁ ଭଲ ସାo ଥିଲା େମା ନନା- अଫିସରଝି अ ଦୁ େହଁ ମି ଶିକରି କେଲଜ, ଟୁ ସନ ଯି ବା ବତୀତ ଜେଣ ଦୁ ଇଜଣ- ଘେର ମି ଶି
ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ। ଏହି େହତୁ ତା- ଘେର ଥାଏ େମାର अବାଧ ପେବଶ।
ସାoର ପରି ବାର କହି େଲ ତା ବାପା, ମା ଓ ବଡ଼ଭଉଣୀ। ମଉସା (ତା ବାପା)-ୁ ମଁୁ
େକେବ ଘେର େଦେଖନି । ମାଉସୀ, ଦି ଦି ଭାରି ଆଦର କରnି

ଘରକୁ

ଗେଲ।

ପବପବାଣୀେର ମାଉସୀ ପି ଠାପଣା କରି ଡେକଇ ପଠାnି ଘରକୁ । ଗେଲ ମା ଝି अ ତି ନିେହଁ
ବେଳଇ ବେଳଇ ଖୁଆnି ମଧ ଘରର ଜେଣ ଭଳି ବବହାର େଦଖାnି ।
ଥେର ରଜେର ଡାକି ଥାnି ମେତ ମଧାହ| େଭାଜନ ପାଇଁ। ଟିେକ େଡରିେର
ପହ{ିଲି। େମା ସାo କବାଟ େଖାଲି ଲା େବଳୁ अଭିେଯାଗ କରି ବା ଆର କରି େଦଲା
େଡରି ପାଇଁ। ଡାକି େନଲା ସି ଧା ଡାଇନି o୍ େଟବୁ ଲକୁ । ପଥମ ଥର ପାଇଁ ମଉସା-ୁ ଘେର
େଦଖି ଲି। ସମେ[ ବସି ଖାଇବା ଆର କଲୁ । ଭଳି କି ଭଳି ଏକକୁ ଆେରକ ସୁଆଦି ଆ
ବmନ। ତା ସାoେର ସାo ଓ ତା ଦି ଦି-ର ଥ,ା ପରିହାସ କଥା। ଖାଲି ମଉସା-ୁ
ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଆଉ ସବୁ ହସଖୁସିେର େଭାଳ। ଖିଆପି ଆ ସରିଲା। ସବୁ ଉଠି ଚାଲି େଲ ତାେବଡ୍ ରୁମକୁ  ମଁୁ େଫରି ବାକୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ମେତ େମା ସାo अଟେକଇଲା ଆଉ
କି ଛି ସମୟ ଓ ମେତ ମଧ ଡାକି େନଲା ତା- େବଡ଼ରୁମକୁ  େସଠି ବାକି ସମେ[ ଟିଭି
ଲଗାଇ େବଡ଼େର ବସି ଥାnି । େମା ସାo ଯାଇ ବସି ଗଲା େସମାନ- ପାଖେର। ମେତ
ମଧ ମାଉସୀ ପାଖେର ବସି ବାକୁ ହାତେର ଇoିତ କେଲ। ମଁୁ ବସି ବାକୁ ଉଦତ ହଉଚି ,
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ମଉସା- ଗୀର ସ ର ଶୁଣାଗଲା ‘ରହ’। ଆଉ େସ ତୁ ରn ଉଠି ଯାଇ अନ ଏକ ରୁମରୁ
େଗାଟିଏ jୁଲ୍ େନଇ ଆସି େଲ। େବଡ଼ ପାଖେର ପେକଇ େଦଇ ମେତ େସଠି ବସି ବାକୁ
ଇଶାରା କେଲ। ମେତ ଲାଗିଲା େଯମି ତି େମା ଗାଲେର େଗାେଟ ଶ

ଚଟକଣା ବାଜି ଲା।

କି ଛି ସମୟ ଆଗରୁ େପଟ ଭରି ଖାଇଥିବା ଖାଦଗୁଡ଼ାକ ବାnି େହଇ ବାହାରକୁ
ବାହାରି ଆସି ବାକୁ ଛାଟିପିଟି ହବାକୁ ଲାଗିଲା େଯମି ତି। କି ଛି ନକହି ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବାହାରି
ଆସି ଲି େସଇଠୁ ।
େସଠି ପୁରା ପରିବାର ଚୁ ପ୍ ରହି ତାମସା େଦଖି ବାଟା େଯତି କି ନ ବାଧି ଲା, େବଶୀ
ବାଧି ଲା େମା ସାo ପଛେର ସୁ~ା େଗାେଟ ପଦ କି ଛି ନ କହି ବା େସ ପସoେର।
େକମି ତି ଏକ ଜି ଦ୍ ମନେର ଆସି ଗଲା ତା’ପର ଠାରୁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି େର େଜାର୍ େଦଲି ।
େସହି ବଷ +୨ ପରୀାେର ମଁୁ େମା କେଲଜର ଟâର େହଲି ଓ େମା ସାo ଦି ତୀୟ
ଡି ଭିଜନେର ପାସ୍ କଲା ସମୟକ େମ ଦୁ ଇଜଣ ରା-ିo ଭିZିେର ଦୁ ଇଟି अଲଗା କେଲଜ
ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପଢ଼ି ଲୁ। ମଁୁ କା#ସେର ହU ମେନାନୀତ େହଲି ଏକ ନାମୀ କ#ାନୀପାଇଁ।
େସ େକୗଣସି ଚାକି ରି ନ ପାଇ ପଢ଼ାସାରି ଘେର କି ଛି ବଷ ବସି ଲା ଓ ପେର ବାହା
େହଇଗଲା।
ଗତକାଲି େମା ନ\ର େକାଉଠୁ ପାଇ େଫାନ କରି ଥିଲା। ବହୁଦି ନ ପେର ବହୁ ସମୟ
ଧରି କଥା େହଲୁ । େମା ସହରକୁ ଆସି େଲ ମେତ େଦଖା ନି ୟ କରି ବ େବାଲି କହି ଲା।
ମନଟା ଥେର ଭାoିଗେଲ େଯାଡ଼ି ବା ତ କାଠି କର। େତେବ ପା େଥାଇବା ପାଇଁ
େମା ଘେର ବବହୃତ େହଉଥିବା ଏକମାତ jୁଲ୍ ଟିକୁ େମା ଘରର ୱାଚମାନକୁ ଡାକି
େଦଇେଦଲି  ଏଇ ଡରେର କି େକଜାଣି କାେଳ େମା ଘରର କି ଏ େସ ବୁ ଲି ଆସି ଲା େବେଳ
ତା ଛୁଆକୁ େସ jୁଲଟିକୁ ବସି ବାକୁ ବେଢ଼ଇ ଦବ!!
ସDତି ସି ା, ହାଇଦ ାବାଦ
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अସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ି
अରବି q ଆଚାଯ

अଜା- ପାଖେର ଖରାଦି େନ ଆେମସବୁ ବସି ଗପ ଶୁଣୁ ଆପଣ ବି ପି ଲା ଦି େନ
ଶୁଣୁଥିେବ େସମି ତି अେନକ କାହାଣୀ ଏଇଠି େଲଖୁଛି େକମି ତି ଲାଗିଲା କହି େବ ଏ
ଗପଟି ର ନଁା .............
ଭାଗ :
ବାରଣାସୀର କଥା େସଠି ରାହୁଥାnି ବି ୁ ଶମା ତା-ର ପି ଲା ପି ଲି େକହି
ନଥାnି  ଠାକୁ ର-ୁ ପଜ
ୂ ା ପାଠ କରି

ଦି ନ କଟି ଯାଉଥାଏ ମଣିକ%କା ଘାଟ ପାଖେର

ଥିବା ଶି ବ ମqିରେର ପଜ
ୂ ା କରି ନି ଜ ଗୁଜୁରାଣ େମାଉଥାnି  ତା ସହି ତ େଜାତି ଷ ଶା
ଉପେର ତା-ର ଆଗହ ବହୁତ अେନକ େଲାକ-ୁ ହାତ େଦଖି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହnି ,
ପୁରା ସତ େହଇଯାଏ ଏମି ତି अନର ଭାଗକୁ ପଢୁ ପଢୁ , ଥେର ନି ଜ ଭାଗକୁ େଦଖିବାକୁ
ଚାହUେଲ ନି ଜ ଜାତକ ଆଣି ବହୁତ ସମୟ ଧରି େଦଖି, ହି ସାବ କରି ଯାହା ପାଇେଲ
େସଥିେର ତା- େହାସ ଉଡି ଗଲା ତା- ମୃତୁ କୁ ୀର .ାରା େହବ େବାଲି ବାହାରି ଲା
ସବୁ ଜାଣି କାହାକୁ କି ଛି କହି େଲନି  ସବୁ େବେଳ ମନଦୁ ଃଖ କରି ରହୁଥାnି  ଘେର ୀ
ମଧ ତା- ମନଦୁ ଃଖର କାରଣ ପଚାରି ପଚାରି ଥକି ଗେଲ କି  ବି ୁ ଶମା କି ଛି
କହି େଲନି  ପଜ
ୂ ା ପାଠ ସାରି େବେଳେବେଳ ମqିରେର अଧି ଆ ପଡି େଭାଳାଶ-ର-ୁ ନି ଜ
ଗୁହାରି ଜଣାnି  अେନକ ଥର େଲାେକ ତା-ୁ ଏମି ତି अଧି ଆ ପଡି ଥିବାର େଦଖnି  କି ଏ
କି ଏ କହnି ଶି ବ ଠାକୁ ର- ସହି ତ ସ ପ|େର କଥା ହୁअnି ବି ୁ ଶମା ଏମି ତି ଦି େନ अଧି ଆ
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ପଡି ଥିବା େବେଳ ଠାକୁ େର ତା-ୁ ସ ପ|େର କହି େଲ,
“ବି ୁ ଶମା! କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ!”
“ପଭୁ! ଆପଣ ତ ଦୟାଳୁ  େକଉଁ କଥା अଛପା ଆପଣ-ୁ ? େମାର େକାଳକୁ
ପି ଲାଟିଏ ଦି अ ପଭୁ!”
“ତଥା[ୁ! କି  ଭାଗେର ଯାହା अଛି ନି ିତ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡି ବ”
ସତକୁ ସତ କି ଛିଦିନ ପେର ବି ୁ ଶମା-ର ପୁअଟିଏ େହଲା ସୁqର ଡଉଲ ଡାଉଲ
େଚେହରା ଦି ନକୁ ଦି ନ ଚq କଳା ପରି ବଢି ବାକୁ ଲାଗିଲା ପି ଲାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ ବି ୁ ଶମା ତା ନଁା େଦେଲ “ଦି ବେଜାତି ”
ଦି ବେଜାତି ର ପାଠ ପଢା ସମୟ ଆସି ଗଲା ଚାଟଶାଳି େର ତା ନଁା େଲେଖଇେଲ
ବି ୁ ଶମା ଖୁବ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଲା ସି ଏ ସବୁ ଥିେର ପଥମ େହଲା ପୁअର ମୁହଁକୁ ଚାହU
ନି ଜ ଭାଗ କଥା ଧୀେର ଧୀେର ପାେଶାରି େଦଇଥିେଲ େସ अେନକ ସମୟ ତା-ର
ଦି ବେଜାତି କୁ େନଇ ବି ଭିନ| ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜାଗା ବୁ େଲଇବାେର କଟି ଯାଉଥିଲା
େକେତ େକେତ ନୂ ଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ େସଠାେର େହଉଥିବା ବି ଭିନ| ପତିେଯାଗିତାେର
ଦି ବେଜାତି କୁ ମି ଶାଇ ତାର ବି ଚଣ ପତିଭାକୁ େଲାକ େଲାଚନକୁ ଆଣିେଲ ବି ୁ ଶମା
ସବୁ େଲାକ ବାହାବା େଦେଲ ସବୁ ପତିେଯାଗିତାେର ଦି ବେଜାତି ପଥମ ାନ अଧି କାର
କରୁଥିଲା
ପୁअର ବି ଜୟେର ନି ଜକୁ ଗବତ ମେନ କରୁଥିେଲ ବି ୁ ଶମା ଧୀେର ଧୀେର ତା-ର
ଭାଗ ଉପେର ଥିବା अଖb ବି ଶା ତୁ ଟିଗଲା େସ ଭାବି େଲ ଏେବ େସ ନି ଜ ଭାଗେର
ଥିବା ମୃତୁ ଭୟକୁ ମଧ ଜି ତି ପାରିଛnି  ଆଉ େକେବ ବି େସ କୁ ୀର ହାତେର
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ମରି େବନି 
କି  ଭାଗ ବଡ ବି ଚିତ େକେତେବେଳ କଣ ଘଟାଏ , େକହି ଜାଣି ପାରnି ନାହU
अେନକ ଦି ନ ପେର ପୁअ ଆଉ ବାପା ମିଶି ମଣିକ%କା ଘାଟକୁ ଗାେଧାଇବାକୁ ଗେଲ େସହି
ଗାେଧଇବା ସମୟେର ହଠାତ ପୁअ ପହଁ ରା ଶି ଖିବା ପାଇଁ ଟିେକ ପାଣି ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଗଲା
ବି ୁ ଶମା ମଧ ପୁअ ସହି ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଗେଲ ହଠାତ ଦି ବେଜାତି ପାଟି କରି
କହି ଲା
“ବାପା! େମାେତ କୁ ୀର ଟାଣି େନଉଛି , ରା କର!”
ବି ୁ ଶମା ପୁअକୁ ରା କରି ବାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଜଳକୁ ଚାଲି ଗେଲ
କି  ଏ କଣ? େସଠି ପୁअ ଦି ବେଜାତି ନଥିଲା ଥିେଲ ସ ୟଂ ଭାଗ େଦବତା
କୁ ୀର ରୂପେର ବି ୁ ଶମା-ୁ କହୁଥିେଲ, “ମଁୁ ହU ଭାଗ! ତୁ ମ େକାଳେର ଜନD
େନଇଥିଲି ଆଜି କୁ ୀର ରୂପେର ତୁ ମ ପାଣ ହରଣ କରି ବାକୁ ଆସି ଛି ମଁୁ

କଦାପି

अନଥା ହୁଏନି ବି ୁ ଶମା! ତୁ େମ ସମେ[ େମା ସହି ତ ବxା”
ଏତି କି କହି ବି ୁ ଶମା-ୁ ଭାଗ େଦବତା କୁ ୀର ରୂପେର ପାଣିକୁ ଟାଣିେନେଲ
…………………………….
େମା କଥାଟି ସରି ଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା
(ପୁଣି ଆର ଥରକୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଗପ େନଇ ଆସି ବି .....अେପା କରି ଥାअ
ସମେ[!)
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ଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା
ଡା େସୗମରmନ ମି ଶ

ମା ମାସଟା ସବୁ ଚାକି ରୀଆ- ପାଇଁ ବଡ଼ अଡୁ ଆ ସମେ[ ବ[ େକେତକ
କାଯାଳୟେର ତ େଫବୃ ଆରୀରୁ ବ[ତା ଆର େହାଇଯାଏ, ଆଉ ସେର अେପଲ
ନେହେଲ ମଇ ମାସର ପଥମ ସrାହ େବଳକୁ  ସୁଦଶନ ବି େସଥିରୁ େକମି ତି ବାଦ ଯି ବ?
अତଏବ, ବହୁଦି ନ େହଲା େଦଖା େହାଇନଥିଲା ତା’ ସହି ତ କି  ହାଟ୍ସଆପ୍େର
ବରାବର େଯାଗାେଯାଗ ଚାଲୁ ରହି ଥାଏ ବହୁତ ଦି ନ େହଲା େଦଖା େହାଇନି , ମନ ଭଲ
ଲାଗୁନି କହି ବାରୁ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁେହେଲ ମଧ ସମୟ ବାହାର କରି େସ ଆସି ଲା େସ
ଆସି ଛି ମାେନ, କି ଛି େଗାଟାଏ କଥା ଚା େହବା ଥୟ େଦଖା େହଉ େହଉ କହି ପକାଇଲା
- କ’ଣ ଭାଇନା, ରାଜସଭା ଆେଡ଼ ଯାଉଛ ନା କ’ଣ ଶୁଣିଲି ମଁୁ ଜାେଣ େସ ବି ଦପ
କରୁଛି  ତଥାପି କହି ଲି, ମି ଶ ସାoିଆଧାରୀ ନୁ େହଁ , अନ ଏକ ସାoିଆଧାରୀ ବ ି
ଯାଉଛnି  ଆେ अନୁ ସ ାର, ବି ସଗ, ଚq ବି qୁ ଶାୀୟ ମାନତା अନୁ ସାେର ଲଗାଉ
େତଣୁ ଆେ ରାଜନୀତି କେଲ ବୁ ଡ଼ି ଯିବୁ, େନାହି େଲ ରାଜନୀତି ବୁ ଡ଼ି ଯିବ ରାଜନୀତି ,
ରାଇଜରୁ ଆର େହାଇ େକେତେବେଳ ସାହି ତ ଆଡ଼କୁ ପଶି ଗଲା ଜଣା ପଡ଼ି ଲା ନାହU
ରାଜନୀତି େକଉଁଠି ବି ପଶି ଯାଇପାେର େକହି ଜେଣ }ାନୀ କହି ଥିେଲ - େଯଉଁ ଯାଗାକୁ
ନଯାଏ ରବି , େସଠି ପହ{ିପାରଇ କବି  କି  ଆେ କହୁଛୁ, େଯଉଁ ଯାଗାକୁ କବି ମଧ
ଯାଇ ପାରnି ନାହU, େସହି ଯାଗାେର ରାଜନୀତି अନାୟାସେର ପହ{ିଯାଇ ପାେର ଆ
ସହ ଏକମତ େହଉନଥିବା ପାଠେକ ଆ ସହ ବାଦି ପକାଇ ପାରnି 
ଛାଡ଼ େସ କଥା ସୁଦଶନ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା େଯ, ସରକାର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଉନ| ତି
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ପାଇଁ ବହୁତ କି ଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛnି  େତଣୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି େମା ଆଗେର
ସରକାର-ର େଘାଷଣା ସବୁ ବଖାଣି ଗଲା, ଯଦି ଓ ମଁୁ ମଧ ଏ ସବୁ ଖବର ଆଗରୁ
ଶୁଣିଥିଲି ସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ମଁୁ କହି ଲି - ସରକାର ଯଦି ଭାଷା ପାଇଁ ଏେତ କହୁଛnି ,
େତେବ ପତିବଷ ସମିD ଳନୀ େହବା ଦରକାର କି  ତାହା ଉପାn अ{ଳେର େହବା
ଆବଶକ ଓଡ଼ି ଆ ବି ଷୟେର ନୁ େହଁ ଓଡ଼ି ଆ ମାଧମେର ପାଠପଢୁ ଥିବା ଛାତଛାତୀ-ର
େଦୟ ଛାଡ଼ େହବା ଦରକାର ଖାଲି େଦୟ ଛାଡ଼ କରି େଦେଲ ତ େହବନି , ସରକାରୀ ଓ
େବସରକାରୀ ଚାକି ରୀେର ବି ାନ ସଂରଣ କରି ବା ଦରକାର ଓ ଜରୂରୀ ମଧ
ଠି କ୍ କଥା କହି ଛ ଭାଇନା ତା’େହେଲ ତୁ ମ ପରାମଶ ଗୁଡ଼ା େଲଖିକି ସରକାରପାଖକୁ ପଠାଉନ? ଆଗହର ସହି ତ କହି ଲା ସୁଦଶନ ପଠାnି େଯ, େହେଲ ସଦ
ପସାରି ତ ନୁ ଜ ଫୁଜ କାଯକ ମେର େନତାମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ବ%ମାଳା }ାନ େଦଖି ସାହାସ
େହଉନି  ହାତକୁ କି ଏ େଯମି ତି ପଛରୁ ଟାଣି ଧରୁଛି  ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖା ଚି ଠି େସମାେନ
ପଢ଼ି ପାରି େବ କି ନାହU, ସେqହ ଦୀଘଶାସଟିଏ ପକାଇଲି ମଁୁ 
େନତାମାେନ ପରା ଭାଷା କମି ଶନର ମୁଖ କାଯାଳୟ େକଉଁଠାେର େହବ େସ େନଇ
ବଳ କଷାକଷି କେଲଣି  ଆଉ ଚି ଠି ପଢ଼ି ପାରି େବନି କଣ କହୁଛ? ପି ମା େନତାମାେନ
େବାଲୁ ଛନ୍ େଯ ମୁଖ କାଯାଳୟଟା ଆମର୍ ଇଆେଡ଼ େହଉ ଦିଣୀ େନତାଏ ବି ଛାଡ଼ି ବା
େଲାକ ନୁ ହnି  ତାେ- ବି ଫୁଲ୍ ଦମେର अଛnି  ଇଆେଡ଼ ମଝି ରୁ ସ ର ଶୁଭିଲାଣି - େହରା,
अଫିସଟା ଆମ ଆେଡ଼ କରୁନ କି ଆଁ? ଆଉ ବାେଲଶରି ଆ ସମ[କୁ ଗୁେଡ଼ ଗୁେଡ଼ ଜଗିଛnି 
ମଁୁ ହସୁ ହସୁ ରହି ଗଲି  େଦଖି ଲୁ ଭାଷା ଭିତେର ରାଜନୀତି ଟା ପୁଣି େକମି ତି ପୁେରଇ
େଦଲୁ  ଏଥର ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ମନେଖାଲା ହସ ହସି ଲୁ
ମଧଖbୀ, ଶୀ ବଳେଦବଜୀୟୁ, େକq ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨, ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com
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କି ଛି ପୁରୁଣା अନୁ ଭୂ ତି : ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଓଷା
ଲଲାେଟqୁ ସାମଲ

େସଦି ନ ଥିଲା ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଓଷା, ମନେର अେନକ େକୗତୁ ହଳ େମା େବାଉ ଭାଷାେର
େସଟା େନଫଡାମୀ ଆେମ େସଟା ଶୁଣି ଶୁଣି େଥାବରା ସବୁ ଆେଡ଼ ଏ’ଟା ଚାେଲ …
ଆମ ନି ଜଭାଷା ଯି ଏ ଯା ଭାବି େଲ େଠା
ହଉ ଆେଗଇବା ଏେବ ପି ଲା ଦି ନର େସ େଫଚକାମି କୁ କି ଏ ବା अଣେଦଖା
କରି ପାରି ବ େକୗତୁ ହଳେର ଆେମ ଛୁଆବଗ ସମୟ େକେତେବେଳ ସରି ବ.. ସxା
େହବ… ଆଜି ରାତି େର କି ଡ଼ନାପ୍ େହେବ କି ଛି ଆର ସାହି ଛୁଆ.. ଆମର ପତି.qୀ …
ବବୀବଲ େଖଳଠୁ େନଇ ନଈ ବୁ ଡ଼ା ସବୁ େଥେର... େକହି କାହାକୁ ନ େଦଖିେଲ ମନେର
ଆେଲାଡ଼ନ ଥାଏ
ମୁହଁେର ତା-ର ଲାଗିବ େଗାବର …. ଘଷିକଳା …
ଆେମ ଗାମୁଛାେର ମୁହଁ ଲୁ େଚଇ ଚାଲି ଲୁ ଚି ଲର ପାଟ… ଆମ ସଦାର୍ ଦୁ ଗାଦା..
ବାପି ଭାଇ… ଟୁ ଣୁନା... ଚqନଦା, ନୁ b ଇତାଦି … ସାଂଗେର ଆମ ହାପି ବି … ବଡ଼ବାପାପୁअ… େଫକି ବାେର ଆଉ ଭାଉମରାେର େକହି ପାରି େବନି … ଗୁr କଥା ରଖି ବନି କି ଛି …
ଆମ ବୟସ ସବୁ ୯-୧୦ରୁ େନଇ ୧୬ ପଯn… ଚି ଲର ପାଟ ଆେମ ତୟ କଲୁ
କି ଡନାପ୍ ଟାଇମୀ ୭:୪୦ରୁ ୮:୨୦ ଭିତେର... କାରଣ େସ ସମୟେର ପାବାରକଟ
ହଉଥିଲା…. ଆରସାହି ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଟୁଂଗୀଘରକୁ ଚାଲି ଲୁ େସଠି ଭାଲୁ କୁ ଣୀ େଦଖିବୁ
କାହାର ଭଲ… ନି ଜ ଭିତେର ମଜା ଚାଲି ବ କା ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଭଲ କା’ର ମq.. କା’ ବାଘ
ଭଲ …ଇତIଦି (..ମେନ ରଖିେବ କି . ଆର ସାହି ମାେନ ଆମ ନି ଜ ଭିତେର ମତେଭଦରୁ
ନି ଜବଂଶ େଲାେକ କି ଛି अଲଗା େହଇ ୨ଟା ସାହି କରି େଦଇଥିେଲ... ଯଦି ଓ କି ଛି ମାତାେର
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ଠି କ ନେହଲ୍ ୮୦ ଘର ରହି ବଷ ସାରା ଠାକୁ େର ପୁଜା ବି ପାଇ ପାରୁନଥିେଲ )
ଚି ଲର୍ ପାଟ ଚାଲି େଲ… ପେକଟେର ଲୁ େଚଇ ରଖିଛୁ କି ଛି କାଦୁ अ ତି ଆରି ବମ୍
େଗାେଟ ବଡ େଯାଜନା अଛି କି ଏ ଜାେଣ ଆମ ହାପି ବି ୫ଟା ବରେକାଳି ଖାଇ ତାଂକ ଦଳର
ଗୁଇqାଗିରି କରି ବେବାଲି ..
ଡି ବୀ ଆଲୁ अେର ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ବହି ପଢା ଚାଲି ଛି ତ ସହ ଆମ ଆରସାହି େଦଇମାେନ
ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ େହଇ ଭାବୁ ଛnି ... େକେତ ଜଲଦୀ ବହି ପଢାଟା अxାରୁଆ େବେଳ ସରି ଯାଉ..
େଭାଗ ଲେଗଇ କି ଛି େଗାେଟ କରି େବ.. ଗିତାn ଛାଲି ବ…. ଆମ ସଦାର୍ ଦୁ ଗାଦା
େଗାବରକୁ ଜରି େର ରଖି େମାେତ ଇସାରା କଲା େକାଉଛୁଆକୁ ଉେଠଇବା….. अବଶ ୯୧୦ ବଷ ଛୁଆକୁ କି ଡନାପ୍ କରି ବାକୁ ଆେମ अଖା, ଲୁ ଂଗୀ େନଇ ଯାଇଥିଲୁ… ହା ହା ..
Climax ….>>>> ପଢା ଚାଲି ଛି... ଆଉ ୧୦ ମି ନିଟ୍ अଛି … ସମୟ ପାେଖ କମ୍…
ଝି अ ମାେନ ହୁଳହୁଳି େଦେଲଣି … ଡି ବି ମି ଂଜି ମିଂଜି େହଇ ଜଳୁ ଛି …. ଆେମ ଆଚମି ତ..
ପାନେର ଫସର ନ ଫାଟୁ ଇତ ପେଲଇବ….. ହଠାତ୍… ଶୁଭନା େମାେତ େଦଖିେଦେଲ…
କହି େଲ େହଇ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କି େର… େତା େଦଇ େଖାଜି କି ଗଲାଣି.. ବ[ अଛି େସ
…. ଆମ ଛୁଆ ୪-୫ଟା କି ଏ କବାଟ କଣରୁ େଜାରେର ହସି ବା ଆର କରି େଦେଲ…
ଭbାେଫାଡ଼ େହଇଗଲା…. ଶୁଭନା େଦଖି େଦେଲ କହି େଦେବ…. ମାଡ ପଡି ବ...
େମା ଛଡା େକହି ଜାଣିନାହାnି  ଭାଲୁ କୁ ଣୀ କଡେର ପଛସାହି ବଡ ବି େଲଇ ଆଇ
ବଇଛି .. କି ଏ ଜାେଣବା
େଗାବର ଜରି अxାରୁଆ ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଘରକୁ େଫାପାଡି େଦଇ େଦୗଡ଼ି ଲୁ ..
ହଠାତ୍ …….ଏ ସମୟେର କେର ଆସି ଗଲାେବାେଧ …….ଆମ ଆରତୀ େଦଇ
….େଜାରେର ଚି େଲଇ କହୁଥିଲା …….
“ଇେଲା େପାଉେଲା ଏତା ପାକ ନା ପି ଏଇ ”
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अnଦାହ
ଶୁଭକାn ସାହୁ

ରତ| ାକର! େଲାକଟିର ପଥମି କ ଶି ା ବି ସମାr େହାଇଥିବ କି ନା ସେqହ। अଥଚ
ତା’ର ଚାଲି ଚଳଣି ଆଚାର ବବହାର କେହ େସ ସଭ ଶି ିତ ଠଁୁ ଆେଦୗ ନୁ ନ ନୁ େହଁ ।
ପରି ଶମୀ, େମଳାପି , ବxୁ େପମୀ, ଭଦ , ନମ ଆଉ ପେରାପକାରୀ; ବହୁ ବ ି ତ£ର अଧି କାରୀ
େସ।
ଆପଣ-ର ସହାୟତା କରି ବାକୁ େକହି ନାହU େଯେବ, ରତ| ାକର ଆପଣ- ସହି ତ
अଛି । ସତେର अନକୁ ସାହାଯ କରି ବାେର ତାକୁ େଯତି କି ଆନq ମି େଳ, ନୂ ଆଁ କରି
ଚାକି ରି ପାଇଥିବା ଜେଣ ଯୁବକପେ ସମ ପରି ମାଣର ଆନq अଲଭ। ଏମି ତି ତ अେନକ
ମଜି ର୍ ରହି ଛି େସ ସ£ୟଂ ସମସା ସାଗରେର ବୁ ଡି ରହି ସୁ~ା ଆନମୁଖେର ହାସ
ଫୁଟାଇବାେର ଆେଦୗ କାପଣ ନାହU ତା’ର। ସୁର େସ ହି ତକାରୀ ଦୁ ଃର େସ ବxୁ ।
ଏହା ହU ତା’ର ସବଜନ ପିୟତାର ସି ~ ମ।
ବି ବାହର ଚତୁ ଥ ନି ଶିେର ହU େସ ପାଣ ପିୟତମା ପତ| ୀକୁ େଚତାଇ େଦଇଥିଲା ଆତD
ଜmାଳେର ଲି r ନ ରହି अନକୁ ସହାୟତା କରି ବାେର େସ େଯପରି କୁ ିତା ନ ହୁअnି ।
ସ£ପ| ବି ଜଡି ତ ରାତି ର ତମସା ବା[ବତାର କ ୀj ଔଜଲତା ଠାରୁ ଆେଦୗ େଶୟeର
ନୁ େହଁ । ସହମତି ପକାେଶ ୀ ବ

କରି ଥିେଲ େଯ େସ ତା- ଆଦଶର अନୁ ରଣିତା।

ତା- ହାତ ଧରି ଜୀବନ ପଥର अଦୃ ଶମାନ ଳଯାଏଁ ଚାଲି ବାର ସଂକh େସ େନଇ
ସାରି ଛnି । ତା- େପମର अମୂଲ ନି ଧିର अମାପ अନୁ ଭବକୁ େକଇ ମୁହୁZ ମଧେର
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ସୀମି ତ ନରଖି େସଇ ଗnବଳ ଯାଏଁ ଉପଲ°ିର ଆଶା ରଖି ଛnି । ରତ| ାକର
ପେବାଧି ଥିଲା ତା’ର ଏ अନାବି ଳ େପମ କମି ବନି ବରଂ ବଢି ବ। େସ ଆଶ£ାସନା ପାଇଲା
ତା- ପି ଲାମାେନ େଯେତେବେଳ ପି ତୃ ମାତୃ ବି ମୁଖ େହାଇଯି େବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ
ବ{ିବାର ଏକମାତ ସ\ଳ ଥିବ ଏଇ ଭଲପାଇବା।
ରତ| ାକରର ମାଆ ଜେଣ ପାଚୀନପªୀ ୀ। ପୁତକୁ ଉପେଦଶ େଦଉଥିଲା େସ
ପି ଲାମାନ-ୁ ପାଠଶାଠ अଧି କ ନ ପଢାଇ କାମେର ଲଗାଉ, େରାଜଗାର ଶି ଖାଉ। େତେବ
ଯାଇ େସମାେନ ତା’ ଭଳି ଘର ସଂସାର ସାଳି େବ। ରତ| ାକର ଏକାn ମାତୃ ଉପାସକ
େହେଲ

ବି

େସ

ମାଆ-ର

ଏଇ

େକେତାଟି

ପାଚୀନପªୀ

ଚି nାଧାରାକୁ

ଗହଣ

କରି ପାରୁନଥିଲା। େସ ପି ଲାମାନ-ୁ ଉଶି ା େଦବାର ସଂକh େନଇ ସାରି ଥିଲା।
ରତ| ାକର େବେଳ େବେଳ ମନାପ କେର େଯ େସ अଧି କ ବି ଦା ସାଧନ କରିନଥିବାରୁ
ବହୁ େଲାକ- େସବାରୁ ବ{ିତ େହଉଛି । ପି ଲାମାନ-ୁ ନି ମ| ଶି ିତ କରାଇ ଏକ ବୃ ହତ୍
ସମାଜର େସବାରୁ େସମାନ-ୁ ବ{ିତ କରାଇବ ନାହU।
ରତ| ାକର ଜୀବନର ଉZରାବାେର! ପି ଲାମାେନ ପାrବୟe େହେଲଣି। ରତ| ାକର
ଜୀବନର ସମ[ ପରି ଶମର ମୂଲ ବି ନିେଯାଗ କରି ସାରି ଛି ପି ଲା- ପଠନେର। େକବଳ
ସ£अଜ ତ ଧନ କାହUକି, ପି ଲା- ପାଠପଢା ସକାେଶ େସ େପୖ ତୃକ ସ#Zି ମଧ ହରାଇ
ସାରି ଛି। େସ କି  ଯୁ ି କେର େସ ସ#Zି ହରାଇନି ବରଂ ପାଇଛି । ପି ଲାମାେନ ତା’ର
ବି ଦା ମହାସାରର ଗଭୀର ଗbେର ସ|ାନ କରିଛnି , ଶି ିତ େହାଇଛnି । େସମାେନ ଉ
ପଦବୀେର अଧି /ିତ େହାଇ ଏକ ବୃ ହତ୍ ସମାଜର େସବା କରି େବ।
ରତ| ାକରର ମନର ବାକୁ ଳତା ଆେଦୗ ବଦଳି ନି। କି  ବଦଳି ଗଲାଣି ସମାଜର
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ିତାବା। ଏଠି ଭାଇଚାରାର ସଂପକ अହରହ ଦୁ ବଳତର। ସାହଯର ମୂଲ ହଜି ଯାଉଛି
ସ£ାଥପରତାର କରାଳ ଗାସେର। ଏକା ରତ| ାକର କି ପରି ଜାଣିପାରି ଲାନି ତା’ ଚାରି ପାଖର
ପୃଥିବୀ ଏେତ ଶୀଘ େକମି ତି ଏମି ତି ବଦଳି ଗଲା। େଲାକ ଗୁଡିକ କି ପରି ଏେତ ସ£ାଥପର
େହାଇଗେଲ? ସାହାଯ ସହାନୁ ଭୂ ତିର କ’ଣ ମୂଲ ଥାଏ? ଟ-ା େଦଇ କ’ଣ ୟାକୁ କି ଣି
େହବ? କି  େଲାକ- ମନେର ସବତଃ ଏହି ଧାରଣା ଦୃ ଢୀଭୂ ତ େହଲାଣି େଯ अଥ ଆଉ
ମତା, ଦୟା, ସାହାଯ ସହାନୁ ଭୂ ତି ପାଇଁ େତାଳି ପାେର ଏକ କୁ ି ତ କବର। ଋତୁ
ବଦଳି ବା ପରି ରତ| ାକରର ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଯିବା ତା’ର अବ}ା ନା अ}ତା? େଯଉଁ ମାଟିେର
େପୗରାଣିକ ପୁରୁେଷାZମ ଜନିD ଉ ଆଦଶର ନୀତି ଶିା ବି ତରଣ କରିଛnି ; େଯଉଁଠି େଜୖ ନ
ବୁ ~ ଆବି ଭାବ େହାଇ ଜୀବନର ଗୁଢ ସତ ଆବି ¢ାର କରିବା ସହ କାମନାର ବି ନାଶେର
ଦୁ ଃଖର ବି ନାଶ େବାଲି େଚତାଇ େଦଇଛnି ଆଉ ଗାxୀ େଗାପବxୁ - ମାନବୀୟ
ମୂଲେବାଧ ବି ଶ£ ସମୁହର ଆଦଶ ମାନତାପାr, େସଇ ମାଟିେର େସଇ ଆଦଶ
अବେହଳି ତ?
ଶାସନ ଜାଣିନଥିବା ମତା େଲାଭୀ ରାବଣ ରାଜନୀତି େର ପେବଶ କରି ବା ପରଠଁୁ
ସବୁ ରି ହୃଦୟେର ରାସ ବସା ବାxିଛି । େଯଉଁଠି ଆଜି ସଂପକର ମୂଲ ମୂଲହୀନ, େସଠି
ସାହାଯର ମୂଲ କ’ଣ କହି ବା? ଏଠି ସମୟ अସମୟ ପୁରପଲ ୀ ସବୁ ରାଜନୀତି କବଳି ତ।
େଯଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ େସ ସଳି ତା ଭଳି ଜଳି ଯାଇଛି େସଇ ସମାଜ ଆଜି ତାକୁ ସ£ାଥପର
ଆେପ କରୁଛି । େଯଉଁ େଲାକ- ସ£ାଥ ପାଇଁ େସ ଆବାଲ େଚjିତ, େସମାେନ ଆଜି
ମତା େଲାଭୀ- କ ୀତଦାସ। େବେଳ େବେଳ େସ ଭାେବ େସ ମଧ ଏମି ତି ସ£ାଥପର
ପାଲଟିଯିବ, ମୀମାନ- ଚାଟୁ କାର େହବ, ମତାର अଧି କାରୀ େହବ। କି  ତା’ ଛାତି
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ଭିତରୁ କି ଏ େଯମି ତି ମନା କେର।
ତା ପି ଲାମାେନ ମଧ ଏ ଆସୁରୀ ମାୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାnି । ପି ତା ମାତାଆଦଶ, େନୖ ତିକତା େସମାନ- ନି କଟେର ପାଣିଚିଆ େହାଇଯାଇଛି । େସମାେନ ଆଧୁନିକ
ଯୁଗ ସହ ତାଳ େଦଇ ଚଳି ବା ଶି ଖୁଛnି । ରତ| ାକର େସମାନ- ପାଇଁ କ’ଣ ରଖିଛnି ?
ତା- ଶ£ଶୁରମାେନ େସମାନ- ପାଇଁ ସୁqରୀ କନା ଆଉ अଚଳାଚଳ ସ#Zି ରଖି ଛnି ।
େସମାେନ କାହUକି ଆଦଶର ଦ£ାହି େଦଇ ବାପା- ପରି ତଳି ତଳାn େହେବ? ଆଦଶ, ନୀତି
ଏସବୁ େକବଳ ଶାବ ସୁମଧୁର। କି  ଏଥିେର କ’ଣ ବା[ବତା କି ଛି अଛି ? ଶ£ଶୁରସୁରମ ବହୁତଳ ପାସାଦ ପି ଲା- ପାଇଁ ସୁରିତ ଆଶୟଳ। ବୃ ~ ରତ| ାକରର
ଝାଟିମାଟିର ଘର କ’ଣ େଦଇପାରି ବ ସାନ ଓ ସୁରା?
ବଡପୁअର अଭିେଯାଗ, ବାପା ଟ-ା େଯାଗାଡ କରି ପାରି େଲନି େବାଲି ତା’ର
ବି େଦଶେର ପାଠ ପଢା େହାଇପାରି ଲାନି । େସଥିପାଇଁ ତା’ର ପେମାଶନ୍ अଟକି ଥିଲା। କି 
ତା’ ଶ£ଶୁର ତାକୁ େସ ସୁେଯାଗ େଦେଲ। େତଣୁ େସ ଦୁ ଇବଷ ବି ଳ\େର ପେମାଶନ
ପାଇଲା।
ସାନପୁअ କେହ ବାପା ତା’ପାଇଁ କ’ଣ କରି ଛnି ? ବରଂ ତା’ ଶ£ଶୁର ଠି କ୍ ସମୟେର
ସାହାଯ ନ କରି ଥିେଲ େସ େଦବାଳି ଆ େହାଇ ଯାଇଥାnା।
ପୁअମାେନ ନୂ ଆଁ ଡାଡି ପାଇଗେଲଣି େତଣୁ ପୁରୁଣା ବାପା ଏେବ अେଲାଡା ରୁå
ଜରାଜୀ% ବୃ ~ଟାକୁ ପାଖେର ରଖିେଲ େସମାନ-ର ସାନ ହାନି େହବ, ବରଂ ବୃ ~ାଶମ
ତା- ପାଇଁ ସଠି କ୍ ଆଶୟ ଳ। ପୁअମାେନ ପାଳି କରି ମାସକୁ ମାସ ଟ-ା ଭରି େଦେବ।
ଦି େନ ପୁअମାେନ ଗାଡି ଚଢି ଗଁାକୁ ଆସି େଲ। ବହୁଦି ନ ପେର ପୁअ ମାନ-ୁ େଦଖି
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ବୁ ଢାର ଛାତି କୁ େÙ େମାଟ େହାଇଗଲା। ପୁअମାେନ କି  ବସି େଲ ନାହU। େସମାେନ
ବାପା-ୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇେଦେଲ ଘର ବି କ ି େହାଇଯି ବ େସଇ ଟ-ାେର ବରଂ େସମାେନ
ତା-ପାଇଁ ବୃ ~ାଶମ ଠି କ୍ କରି େଦେବ। ଆଉ ବଳକା ଟ-ା େସମାେନ ପତି ମାସେର ପାଳି
କରି େପୖ ଠ କରି େବ।
ରତ| ାକରର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା। ତା’ର କାନ ତାଡପା ପଡି ଗଲା। େସ କି 
କାqିପାରି ଲା ନାହU। କାେଳ ପି ଲାମାନ-ର अମoଳ େହବ। ଭଲ େହାଇଛି ଆଜି ବୁ ଢୀ
ନାହU। େସ ଥିେଲ ବି ଚାରୀ ଲୁ ହ ଢାଳୁ ଥାnା। ବୁ ଢୀ କଥା ମେନ ପକାଇ ପକାଇ ରତ| ାକର
େଶାଇଗଲା। େସ େଶାଇଗଲା େଯ େଶାଇଗଲା ଆଉ ଉଠି ଲା ନାହU।
ଠି କଣା - େଗାପବxୁ ହାଇeୁଲ୍, େପାଲସରା,
ଗଂଜାମ, ପି ନ୍-୭୬୧୧୦୫ ।
ଭ ାମଭାଷ - ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬ ।
ଇେମଲ୍ -- subhakantasahu@rocketmail.com
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ୱାଟର୍ ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳି
ସୁବଳ ମହାପାତ

ପଖାଳ କଥା ପଡି େଲ ମେନ ପେଡ ‘ଆଇ’ କଥା। eୁ ଲରୁ େଫରି ଆେମ ଦି ’ ଭାଇ
େଯେତ ଖାଇଥିେଲ ବି ଆଇର अଇଁଠା ହାତରୁ ପଖାଳ ଗୁେb ଖାଇେଦେଲ େଯଉଁ ତୃ rି
ମି େଳ, ତାହାର େଲାଭ ସାଳି ନପାରି ମା’କୁ ଲୁ େଚଇ ଲୁ େଚଇ ଦି ଗୁbା ଖାଇେଦଇ, ପାଟିକୁ
ଆେ[ ବୁ େଲଇ େକହି ନେଦଖି ଲା ପରି େଖଳ ପଡି ଆକୁ ପଳାଉ।
ଆଇର େସ ବାସି ପଖାଳ କଂସା, ପାଗ (େପାଡା ବି ଲାତି , େପାଡା ଆଳୁ , େପାଡା
ବାଇଗଣ, କ{ାଲ-ା, ରସୁଣ ସହ ଆ\ଲ କି େତଳି ଖଟା ଚକଟା), ଖାର ପାଣିଆଁ ଶୁଖୁଆ
ଖେb ସହ ପି ଆଜ ଆଉ ବାଡ଼ି ରୁ ଲ-ା ଖେb ସହ େସ ବସି ଯାଏ, ଆଉ ଆେମ ଦି ଭାଇ
ତା’ର ଗାହକ। ଦି େନ କି ଦି ଦି ନର ବାସି ପଖାଳକୁ େସ େକମି ତି କଣ କେର େଯ ଏେତ
ସ£ାଦ ଆେସ ଜାଣିନି, କି  େସ ସ£ାଦ କାହU ଆଜି ଯାଏଁ ମଁୁ ଆଉ େକଉଁଠି ପାଇନି ।
ଆଜି ପଖାଳ ଦି ବସେର अଫିସ ଯି ବାେବେଳ େଫସବୁ କରୁ ପଖାଳ କଂସା େଦଖି ମନ
କ’ଣ େହଇଯାଉଥାଏ। ଏହା େବାେଧ ଓଡି ଶା ବାହାେର ଏକୁ ଟିଆ ରହୁଥିବା ସବୁ
अବି ବାହି ତ ଓଡ଼ି ଆ ପି ଲା-ର ଦୁ ଃଖ େଯ ‘ପଖାଳ ଗେb ଖାଇ େହବନି ’ ଆହୁରି ଭାରତର
ପି ମ ଓ ଉZରେର ରହୁଥିବା େଲାକ-ର ଦୁ ଃଖ େଯ ଏଠି େଲାକ ରୁଟି ଖାଆnି । ପଖାଳ
ସ£ପ|।
अଫିସରୁ ବାହାରି ଲ{େର େହାେଟଲକୁ ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ I ଖାଇବାେର ଗୁଜରାଟୀ
ଥାଳି I ସବୁ ଦି ନ ପରି େସ ଥାଳି ଆଉ ଗିନା ତି େନାଟି େଥାଇ େଦଇ ଚି ରାଚରିତ ଭାବେର
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ତି ନିପକାର ତରକାରୀ, ଡାଲି , ପା#ଡ, ଲ-ା, ପି ଆଜ, ଆଚାରରୁ ଟିେକ େଥାଇେଦଇ ଗଲା
ରୁଟି ଆଣି ବାକୁ I ଆଉ ଜେଣ ଛାସ (େଘାଳଦହି )ରୁ ଗାେସ େଥାଇେଦଇ ଚାଲି ଗଲା I ଏେବ
अେପା ରୁଟି ଆସି ବାକୁ I ପାଖେର ଜେଣ ଗୁଜରାଟୀ ସହକମୀ ସାମ|ା େଚୗକି େର ଦୁ ଇଜଣ
ପୁअ ଆଉ ଝି अ ଆସି ବସି େଲ I େବାଧହୁଏ ଦି ଲୀ ପାଖରୁ ଗୁଜରାଟୀ ଲାଗୁନଥାnି
େସମାେନ ପାଖ େଟବୁ ଲେର ଗୁଜରାଟୀ ଦୁ ଇଜଣ ଖାଇ ସାରି ବା ଉପେର େସମାେନ ରୁଟି
ଖାଇ ସାରି ଭାତ ଦୁ ଇ ଚାମଚ ପାଇଁ अେପା କରି ଥାnି  ଗୁଜରାଟୀ େଲାକ ଆଗ ତରକାରୀ
ସହ ରୁଟି ଖାଇ ସାରି ଚାମେଚ ଭାତ ସହ ଡାଲି ଲେଗଇ ଖାଆnି  ମଁୁ ବି ସାତବଷ ରହି ବା
ଭିତେର େବାେଧ ଗୁଜରାଟୀ େହାଇ ଯାଇଛି  ଘରକୁ ଗେଲ ଓଡ଼ି ଆ େହାଇଯାଏ ପୁଣି ଏଠି କି
ଆସି େଲ ଗୁଜରାଟୀ େହାଇଯାଏ ସବୁ ଦି ନ ଲ{େର ଗୁଜରାଟୀ ଥାଳି  ରୁଟି ଖାଇସାରି ଭାତ
ଦି ଚାମଚ
ଏେବ େସ ପି ଲାଟି ଭାତ ଧରି େସମାନ-ୁ େଦବା ପାଇଁ ଆସି ଲା I ଭାତ ଆଉ ଛାସ
(େଘାଳଦହି ) ଏକାଠି େଦଖି ଆଜି କି ଛି अଲଗା କରି ବା ପାଇଁ ଇଛା େହଲା I େସମାନଆଗେର େକମି ତି କରି ବି? କି ଏ କଣ ଭାବି ବ? କି ଛି ଚି nା ବି ମୁbେର ନଥିଲା, ଥିଲା ତ
ଖାଲି ପଖାଳ ଗେb ଖାଇବାର ସ ପ| I ପି ଲାଟିକୁ ଡାକି ଲି ଆଉ ଥାଳି େର ଭାତ େଦବା ପାଇଁ
କହି ଲି I େସ ଚାମେଚ େଦଇ ଥେର ଚାହUଲା I ମଁୁ କହି ଲି, ‘ଆଉ..’ I ପୁଣି ଦୁ ଇ ଚାମଚ I ପୁଣି
କହି ଲି, ‘ଆଉ..’ I ପୁଣି ଦୁ ଇ ଚାମଚ I େସ अଟକି ଯି ବାର େଦଖି ତା ହାତରୁ ଭାତ ଜାଗା
େନଇ ପଥେମ अଧା ଭାତ ଢାଳି େଦଲି େମା ଥାଳି େର I ଆଉ େଗାେଟ ଗାସ ଛାସ ଆଣି,
ଥାଳି େର ସବୁ ଯାକ ଛାସ ଢାଳି ବାର େଦଖି େସ ପି ଲା ସହ େମା ସହକମୀ, ସାମ|ାେର
ବସି ଥିବା େସ ପୁअ ଆଉ ଝି अ ଆଉ କି ଛି ଯି ବା ଆସି ବା େଲାକ ବି ଚାହUେଲ I ଟିେକ ଲାଜ
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ଲାଗିଲା I େହେଲ ପଖାଳ... ପଖାଳ...I କାହାକୁ ନ अେନଇ ମଁୁ ଲ-ା ଦଳି େଦଲି େସଥିେର I
ଆଚାର ବି ମି େଶଇ େଦଲି ଆଉ ଲୁ ଣ ପେକଇ ପଥମ ଗୁbାଟା ପାଟିେର ପେକଇ ସାରି
େଦଖି ଲା େବଳକୁ , େହାେଟଲ ଭି ତେର ବାଘ େଦଖି ଲା ପରି େମାେତ अେନଇଥିେଲ ପାୟ ଦଶ
ବାରଜଣ େଲାକ I ସାମ|ାେର ବସି ଥିବା ଦି ଲୀ ଝି अଟି କହି ଉଠି ଲା, “I know this. This is
called as water-rice. େମରୀ ମମ େୟ କଭି କଭି ଖାତି େହ” ସାହସ ବଢି ଯାଇଥିଲା
କହି ଲି, “Do you want to try ?” “Sure” କହି େସ େମା ଥାଳି ରୁ ଗୁଂେଡ େନଇ ପାଟିେର
ପେକଇଲା ଆଉ ଆoୁଠି େର superbର symbol େଦେଖଇଲା େବଳକୁ େମାେତ ଆଉ ତାକୁ
େଦଖୁଥିବା େଲାକ- ପାଟିେର େବାେଧ ଲାଳ ଆସି ସାରିଥିଲା I େସମାେନ ମଟ ମଟ କରି
ଆମ ଦି ଜଣ-ୁ େଦଖୁଥିେଲ I େମା ସହକମୀ ଆଉ େସ ଝି अ ସହ ଥିବା ପି ଲାଟି ବି
ଚାମଚେର ଚାମେଚ ଚାମେଚ େନଇ ପାଟିେର ପେକଇ ସାରିଥିେଲ I ହଠାତ ଝି अଟି ପାଟିରୁ
ଶୁଣିଲି, “େଭୖ ୟା, େମେରଲି ଏ ଭି ଐସା େଲ େକ ଆଓ”, େହାେଟଲ ପି ଲାକୁ େସ ପାଟିକରି
କହୁଥିଲା I ଶ-ି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ି ଆ ଛାତି ଟା ଗବେର ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା I ତା େଦଖାେଦଖି େମା
ସହକମୀ ଆଉ େସ ଝି अ ସହ ଥିବା ପୁअ ବି “େମେରଲି ଏ ଭି”... “େମେରଲି ଏ ଭି ”... େବାଲି
କହି ସାରି ଥିେଲ I
ଓଡ଼ି ଆ ପଖାଳ ଖିଆଟା େମା ପାଖରୁ େସମାନ- ପାଖକୁ

ସଂକ ମି ତ େହାଇ

ସାରି ଥିଲା ....
ଗାxି ନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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ସDାଟ୍ ଫୁନ୍ - ୧
ଶୁଭମ୍ ନାଏକ

ଏnା ନାଇଁକି ପାତ ବାବୁ ଫୁନ୍ ନାଇଁ ଧରୁଥାଇ ଧରୁଥାନ୍ େହେଲ ଫରକ୍ ଏତକି େଯ
ଆଘ ସୁଇଚ୍ ଚି ପୁଥିେଲ ଆରୁ ଏେଖନ୍ କଁାଚ୍ ଛି ଉଛନ୍ ଇଥିର୍ ଭିତେର ପାତବାବୁ
କେହସନ ବୁ ଝଲ ବି ଶାସ ଆଘର ଫୁନଟା ବେନଥିଲା େହା ଇହାେଦ ଗୁପାତନା ଲାଗସି 
ମୁଇଁ ଘାଏ ଘାଏ ଇ ସD ାଟ୍ ଫୁନ୍ ଭିତେର ଗୁxେଲଇଁ େହାଇ ଯାଏସU ଇଥିେର େହnା କାଣା
अେଛ ଆ}ା, ଚଳାବାେକ ସହଜ ଆଏ ହଇ େଯ ଆମର େଲେଖଁ ଗଁା ଇeୁେଲ ପାଠ୍ ପଢ଼ି
କମ୍ ବୟସନୁ ସରକାରୀ କବାର କରା େଲାକ୍ େକ ନୁ େହଁ େସ ଇଟା
କାଣା କହୁଛନ୍ ଆ}ା େହnା ନୁ େହଁ େସ ଇଟା ସମକର ଲାଗି ବୁ ଝେଲ ଆ}ା ଦୁ ନି ଆଁ
େକନୁ େକନ୍େକ ଗଲାନ ଆପଣ େକନ୍ अଛନ ଆ}ା ନାଇଁ େହା ବି ଶାସ ମୁଇଁ ଭାବୁ େଛ
ଇଟାେକ ଏ¯୍େଚm୍ କରି େନମି  େମାର୍ କଥା ଥେର ଶୁନୁନ୍ ଆ}ା ରହୁନ୍ ଇହାେଦ
ଆପଣ ଇତାର୍ ବବହାର୍ ନାଇଁ ଜାନବାର୍ ବଲି ଏ¯େଚm୍ କରମି ବଲି କହୁଛନ ପେଛ
ଜାନେଲ ପ[ାେବ ହଇ େହା କାଣା ପ[ାମି  ବୁ ଝେଲ ଆ}ା ଆପଣ ଇଥିେର
ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ପାରି େବ େଦଶବି େଦଶର ହାଲଚାଲ୍ ଜାନି ପାରି େବ ସେଥ େକଁ ଖାଲି
କାଣା େହତକି ଆ}ା, ଆପଣକଁର ଝି ପାଶେକ ପଏସା ପେଠଇ ପାରେବ ବୁ ଝେଲ ଆ}ା,
ଆପଣ େଯନ୍ କି ଛିଦିନ ପେହଲାନୁ େମାର ସେo ଫୁନେର େଯନ୍ କଥା ନାଇଁ ହଉଥିେଲ
କାଏ, ଚାଏର୍ ଧାମ ବୁ ଲି ଆଏମି ବଲି  ତାର୍ ଲାଗି ଇଥିେର ଆପଣ ସାେo େମଡମ୍କଁର ଭି
େରଲ୍ ଟିେକଟ୍ ବୁ କି ଂ କରି ପାରେବ ବେନ ତ ବଢ଼ି ଆଁ କଥା ତ ବି ଶାସ ଆଘନୁ ଇତାର୍
ଗୁନ୍ ମାେନ କାଏଁ େଯ ନାଇଁ ବଏଲ? ଆପଣ େକେତେବେଳ ସୁେଯାଗ େଦେଲ େଯ ଆ}ା!
େସ ଯାହା ହଉ ବି ଶାସ ବେନ କଥାେଟ ବଏଲ ଇହାେଦ ଜାନଲି ସD ାଟ୍ ଫୁନର ଗୁନ୍
ତସଲାଡି ହି, ସୁqରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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अନାବନା ଭାବନା
ଡା ସଂଧାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

ହଠାତ୍ ଜେଣ ଘନି / ବxୁ - ସହ େଦଖାେହଲା ବହୁତ ବଷ ପେର େସ ମଧ
अଚାନକ କି ଛି କଥାବାZା ପେର େସ େମା ଗୀତେଲଖାର ତାରି ଫ କରୁ କରୁ ପଚାରି େଲ
ତୁ େମ କାହାକୁ େପମ କରୁଥିଲ କି .. ଏେବ େସ ସବୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କବି ତାେର ରୂପାnରି ତ
େହାଇଛି ଓ ତୁ େମ େପାଖତ କବି ପାଲଟି ଯାଇଛ
ଭାବନାକୁ ଖୁବ୍ ରoେର ସଜାଇ ପାରିଛ ତୁ ମ ଆଯ େହଲି ପଥେମ ତା- ମୁହଁରୁ
ଏମି ତି ଶୁଣି ବି ଚଣ ବୁ ~ି ବି େବକବାନ୍ ଭଦ େଲାକ- ଏକଥା େମାେତ ଟିâଣୀ ନା
ପଶଂସା ବୁ ଝି ବାର େମା ସାମଥର ବାହାେର ଥିଲା ତଥାପି ନ ରାଗି अh ହସି କହି ଲି
େକେବ କଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲପାଇ ନାହାnି ?? ଭଲପାଇବା େକବଳ କଣ ଶରୀରକୁ ..
ଝି अଟିକୁ.. େତେବ ଆପଣ େଲଖୁନାହାnି କବି ତା ବା ଗh େକବଳ ଭଲପାଇବାକୁ େନଇ
େମାର ଏ ପଶ|ବାଚୀ ନା ଆଉ କି ଛି େସ ବୁ ଝି ଗେଲ େବାଧହୁଏ ମୁରୁକି ହସି କହି େଲ
ତୁ େମ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯି ବ ଆଉ ଦ ତ ଗତି େର ଚାଲି େଲ ମଁୁ ଖାଲି ତା-ର ଯି ବା ରା[ାକୁ
ପଛରୁ अନାଇ ରହି ଲି ଆଉ ଭାବି ଚାଲି ଲି ସତେର ଭଲପାଇବାେର ହU ସବୁ କି ଛି
େଲଖିବା ପାଇଁ ଖୁରାକ୍ େଯାଗାଇବ??
ମଁୁ ହସି ଲି.. େମା ଉZର େମା ପାଖେର ରହି ଲା ଆଗକୁ କଲମ ଚେଲଇବାକୁ େହବ..
କି ଛି େଲଖିବା ପାଇଁ.. ଆଉ अେପା ନ କରି ପରୀା ବି ନ େଦବାକୁ େହବ
ବ ହDପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଏକ ସୁqର େମାଡ଼
ମଧୁସD ି ତା ପ,ନାୟକ

ମୂଳ ହି qୀ-ସୁଧା କେସରା
ଓଡି ଆ अନୁ ବାଦ-ମଧୁସD ି ତା

“ସମୟ ବଦଳି ଥିଲା ସତ,େହେଲ ଆମ ଦୁ ହU-ର ଭାବନାେର ତି େଳମାତ ପରି ବZନ
ଆସି ନଥିଲା;କି  ପରି ିତି ଆମକୁ ଶi ଚୟନ କରିବା ସମୟେର ସଂଯମତା ରା କରି ବା
ପାଇଁ ନି େiଶ େଦଉଥାଏ । େତଣୁ ତାର ବxୁ ତାର ପରିସର ମଧେର ରହି ବା ପାଇଁ ମଁୁ
ବହୁତ ଭାବି ଚିnି ସାଳି ସାଳି ଶiସବୁ ବବହାର କରୁଥାଏ । େସ ସମୟେର େକେତ
କଠି ନ ଥିଲା ନି ଜର ଭାବନା ସବୁ କୁ ବ
ବୟସେର अବ

କରିବା ପାଇଁ..ବୟସଟା ପରା ଥିଲା େସମିତି!େସ

ଭାବନାକୁ ପକାଶ କରି ବା ପାଇଁ ଉପଯୁ

ଶi ବବହାରର }ାନ

ନଥିଲା । ଆଉ ଏେବ अପାର }ାନ ଥିବା ସେZ୍ୱ ନି ଜର ଭାବନାକୁ ପରି ପକାଶ କରି ବାର
ସ£ାଧୀନତା ହU ନାହU ।”
ଯାଦୁ ଭଳି କାମ କରି ଥିଲା େମାବାଇଲ eି ନ୍ ଉପେର େଲଖା େହାଇଥିବା ସୁନୀଲର
େସଇ ଗୀତର େଗାଟିଏ ଧାଡି । େସ କି ଛି ନକହି ମଧ ବହୁତ କି ଛି କହି େଦଲା.. କି ଛିତ ଭୁ ଲି
ନଥିଲା େସ! ପqର ଦି ନର େସଇ ପରିଚୟେର ଏଇ ଗୀତଟି ହU ଥିଲା ଯାହାକୁ ଗୁଣୁଗୁେଣଇ
େସ ନି ଜର ସମ[ ଭାବନାକୁ ବ

କରୁଥାଏ। ଆଉ ମଁୁ ନି ଃଶiେର େସଇ ଗୀତର अଥେର

ନି ଜକୁ େଖାଜୁ ଥାଏ। ନି ଜର ଭାବଭoୀ ଦ£ାରା ସ£ୀକାର କରି େନଇଥିଲି ତା’ର େମୗନ
ନି ମଣକୁ । ଦୀଘ ତି ରିଶିବଷ ପେର େସାସି ଆଲ ମି ଡ଼ିଆେର ତା’ର ନଁା ସାoକୁ
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ଔପଚାରି କତାପ%
ୂ ସେqଶଟିଏ “ହାେଲା ପଜ
ୂ ା, େକମି ତି अଛ ?” େମା ମନେର ଝଡ଼ ସୃjି
କରୁଥାଏ। ପରିିତି ଆଉ ସମୟର ବହଳ ଚାଦର ତେଳ ଚାପି େହାଇ ତାର अ[ିତ£
େକେବଠୁ େମା ପାଇଁ େଶଷ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କଥାେର अଛି ଯଦି ରଣ େବଣ ଠି କ୍
ଭାବେର କରା ନଯାଏ େତେବ ମହଲ ମଧ ଭୂ ତଖାନାେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଏ। େସଥିେର
ପୁଣି େସ ବୟସ ମଧ ଥିଲା େସମି ତି.. କି େଶାରାବା! େସଇ ବୟସେର ନଁା ତ ଭବି ଷତର
େକୗଣସି ସ£ପ| ଥାଏ, ନା’ତ େକାଉ ପତି}ା। ବାସ୍ ଖାଲି କାହାର ମୂକ ପଶଂସାଭରା ଆଖିେର
ଆଖି ମି ଶିଯିବା ମାେତ ଏକ अଜଣା େରାମା{ अନୁ ଭବ େହବା ସହ ମନଖାଲି ସୁqର ସ£ପନ
ସେଜଇବାେର ଲାଗିପେଡ। ସମୟ ସତେର ବହୁତ ବଳବାନ୍। ସବୁ ପକାରର ଭଲ-ମq
ଘଟଣାକୁ ଭୁ ଲି ବା ପାଇଁ ମଲମ ପରି କାମ କେର। େହେଲ ଏଇ ନୂ ଆ େଟେକ| ାେଲାଜି ତ
େମାର अତୀତକୁ ସାାତ େମା ସାମ|ାେର ଆଣି ଠି ଆ କେରଇେଦଲା। ଶାn ସମୁଦେର ଝଡ଼
ସୃjି କରି େଦଇଥିଲା ତା’ର ଉପିତି ।
ମଁୁ ଚି nାେର ପଡି ଗଲି .. ଏହା େମା ପାଇଁ ବରଦାନ ନା ଆଶୀବାଦ! ବZମାନର
ପରି ିତି କୁ େଦଖିେଲ ଏ ଘଟଣାର େକୗଣସି ଔଚି ତ ଥିଲା ପରି ମେନ େହଉନଥାଏ। ଖାଲି
ଯାହା ଇଏ ମନକୁ ଆେqଳି ତ କରି ବତି ବ[ ହU କେରଇବ। ପଥମରୁ ଔପଚାରି କତା
କଥାବାZାରୁ ଜାଣିଲି େଯ େଭାପାଳେର ରହୁଛି । ମଁୁ ତ ମୁ\ାଇେର ତଥା େସ େସଠି , ଉଭେୟ
ନି ଜ ନି ଜର ପରି ବାର ସହ ଜୀବନ ବି ତାଉଛୁ। ଦି େନ अଚାନକ େମାବାଇଲ eି ନ୍ ଉପେର
ତା’ର େସଇ ଗୀତର ଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ି େମା ମନର अବା ଠି କ୍ େସମି ତି େହାଇଥିଲା
େଯେତେବେଳ ପଥମଥର ତା’ର ଆଖି ର ନୀରବ େପମ ନି େବଦନକୁ େଦଖି େହାଇଥିଲା।
ତା’ େହେଲ େସ କ’ଣ ଆଜି ପଯn କି ଛି ଭୁ ଲି ନଥିଲା! େସଇ ଗୀତର ପଂ ି କୁ ପଢ଼ି
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ଭାବନାକୁ ଦେବଇ ରଖି ବାେର ମଁୁ

अସମଥ େହାଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। େଶଷେର ବି ବଶ େହାଇ ପଡି ଥିଲି ପତୁZର େଦବାଲାଗି।
ମଁୁ େଲଖି ଲି.. ତୁ ମର କ’ଣ ତା’େହେଲ ସବୁ କି ଛି ମେନ अଛି ..? ଏେବ ଆମ ଦୁ ହUପାଇଁ ପରିିତି अନୂ କୁଳ ନାହU। େହେଲ ଆମ ସାo ହି ସାବେର କଥାବାZା ତ
କରି ପାରି ବା। ଆେମ ଦୁ େହଁ ଏେବ ନି ଜ ନି ଜ ଦାୟି ତ£ରୁ ମୁ

େହାଇ ସାରି େଛ। େତଣୁ

ସ#କ ଏହି ନୂ ଆ େମାଡ଼ େଯାଗଁୁ ନି ଜ ପରି ବାର ପତି ଥିବା ଦାୟି ତ£େବାଧରୁ ତ ଆେମ
ଦୂ େରଇ ଯାଇ ପାରିବା ନାହU, େହେଲ ବୟସର ଏଇ अପରାହ|େର େଯଉଁ ଶନ
ୂ ତା ଆସି
ଯାଇଛି ନି ୟ ପର
ୂ ା କରି ପାରିବା। ତୁ ମର ାନ ଆଉ େକହି େନଇ ପାରି େବ ନାହU। େମା
ହୃଦୟେର ଆଜି ମଧ େସହି ାନ ଖାଲି ପଡି ଛି..; ଏ େମେସଜ୍ ପେଠଇ ସାରିଲା ପେର କି 
େମା ଭିତେର ଏକ अଜଣା ଗାନି ଭାବ ଆସି ଗଲା। ତା’ର େସହି େମେସଜ୍ ପଛେର କି
ଉେiଶ अଛି ନ’ଜାଣି ନବୁ ଝି ମଁୁ େକେତ କ’ଣ େଲଖି ପେକଇଲି ..!
ଏେତ ବଷ ଭିତେର ତା’ ବ ି ତ£ର କି ପକାର ପରିବZନ ଆସି ଥିବ? ତା’ର
ଚି nାଧାରା େକମି ତି େହାଇଥିବ? େସସବୁ ପଢ଼ି କ’ଣ ଭାବି ବ େସ? ଜେଣ ମହି ଳା ବାହା
େହଲା ପେର ମଧ ପରପୁରୁଷ ସହ ସ#କ ରଖି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ..! ହଁ , ପରପୁରୁଷ ଥିଲା ସି ଏ!
ତା’ ସହି ତ େସଇ ପqରଦି ନ ସ#କ ମାତ। ଏେତ ବଷର ପେର ଏଇ ସ#କ େକୗଣସି
ନି କଟତର ସ#କ ଆଡକୁ ମଧ ଇoିତ କରୁନାହU। ବି େଶଷ କରି ଆେମ ପରରକୁ େଯଉଁ
ସମୟେର େଭଟିଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଝି अମାନ-ର ଏ ପକାର େଖାଲାେଖାଲି ମି ଳାମି ଶାକୁ
ଆମର ଏଇ ପୁରୁଷପଧାନ ସମାଜ ନି ଲ ଜତାର ଆଖା େଦବାକୁ ପେଛଇନଥାnା। ତା’ଛଡା
ଆମ ସଂeାର ମଧ ଆମକୁ ଏହି ଶି ା ହU େଦଉଛି ।
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କାଶ୍! ଏମି ତି କି ଛି ବଟନ୍ ଥାnା କି ଯାହାକୁ ଦେବଇବା ମାେତ ପଠା ଯାଇଥିବା
େମେସଜ୍ଟା ଡି ଲିଟ୍ େହାଇଯାnା! ଭୟଭୀତ େହାଇ ନି ଜ େଫାନର eୀନରୁ ତ େମେସଜ୍କୁ
ଡି ଲିଟ୍ କରି େଦଲି େହେଲ ତା’ର ଉZର ପଢ଼ି େମାର ଆତDଗାନି ଆହୁରି ବଢ଼ି ଗଲା। ତା’ର
ଜବାବ୍ ଥିଲା କି ଛି ଏହି ପରି .. ମଁୁ େକବଳ ତୁ ମର ବxୁ ତା ଚାେହଁ । ଏେତଟା ଇେମାସନାଲ
େହବା ଠି କ୍ ନୁ େହଁ ! ମଁୁ ତାର ପତୁZରେର େଲଖି ଲି, ମେତ କି ଛି ସମୟ ଦରକାର..
ଖରାପ େହାଇଗଲା ମନଟା। ଭୁ ଲି ତ ଯାଇଥିଲି ମଁୁ ସବୁ କି ଛି। ନି ଜର ନୀରସ
ବି ବାହି ତ ଜୀବନ ସହ ବୁ ଝାମଣା କରି େନଇଥିଲି। ଏେବ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ େହଉଛି ?
ବୟସର େଯଉଁ େସାପାନେର ମଁୁ ଥିଲି େସଠି େମାର ଶାରୀରିକ ଶ ି ଧି େର ଧି େର କମି ବାକୁ
ଲାଗୁଥାଏ। ଖାଲି ଯାହା ସୁ ରହି ବା ପାଇଁ ତଥା ଶାnି ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏେଣ
େତେଣ ଘୁରିବୁେଲ ଆଉ େଯଉଁଠି ଟିେକ େସ|ହ-ଆଦର ପାଏ େସଠି କି ସବୁ େବେଳ ଯି ବାକୁ
ଚାେହଁ । େଦଖିବାକୁ ଗେଲ କି େଶାର अବା ଆଉ ଏଇ ପରି ଣତ ବୟସେର ଦାୟି ତ£ମୁ
ମାନସି କତା ଓ ଆବଶକତା ମଧେର ବି େଶଷ କି ଛି ଫରକ ନଥାଏ ।
ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି ଭଲପାଇବାକୁ େକେବବି ବxୁ ତାେର ପରିବZନ କରାଯାଇ ପାରି ବ
ନାହU । ବxୁ ତା ଓ ଭଲପାଇବା ମଧେର ସୀମାେରଖା ଟାଣିବା अସବ । ମଁୁ ମେନ ମେନ
ନି àZି େନଇ ସାରିଥିଲି ନି ଜ ଭାବନା ଉପେର ପୁରା ନି ୟଣ ରଖି ବି ଏବଂ ତା’ ଆଗେର
ଏସବୁ କୁ ବ

େହବାକୁ େଦବି ନାହU । କି  ପଥେମ ପଥେମ ଚାଟିo୍ କରି ବା ସମୟେର

ମନ ହୁଏ ଟିେକ େରାମାିକ କଥା େଲଖି ବାକୁ । ତା’ର ପେତକ ବାକେର ମଁୁ ଯଥାଥ अଥ
େଖାଜି ବାକୁ ଲାେଗ । େବେଳେବେଳ ଏଥିେର अସଫଳ େହେଲ अତୃ r ମନଟା ଉଦାସ
େହବା ସହ ଏକ, ସୁରିତ ଭାବନା ମନେର ଘର କରି ବେସ । େବେଳେବେଳ ଏଇ
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ସ#କଟା अାୟୀ ସ#କ ନୁ େହଁ ତ ? େବାଲି କଥାଟି ମନକୁ ଆେସ । ଯଦି ଏଇ ସ#କ
ଆଗକୁ ବେଢ଼ େତେବ ପତିକୂଳ ପରି ିତି େର େକମି ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବ ? ମଁୁ ଚାଟିo କରି
ସj କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି । େହେଲ େମାର ସ£ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାର अନୁ େରାଧେର
ସୋହି ତ େହାଇ ନି ଜକୁ େସଥିରୁ ଦୂ େରଇ ରଖି ପାରିଲି ନାହU । େଫାନ୍ କରିବା ମାେତ
େମାର ପଥମ ବାକ ଥିଲା, ତୁ େମ କ’ଣ େମାେତ ଆଜି ପଯn ମେନରଖି ଛ ?
“ଆେର, ଯାହାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥା’nି ତା-ୁ ସି ନା ମେନ ପକାଯାଏ । କି  ତୁ ମକୁ ତ, ମଁୁ
େକେବବି ଭୁ ଲି ନଥିଲି । ତୁ ମର ସD ତି ସହ ବ{ିବା ଶି ଖିଯାଇଥିଲି ମଁୁ । ତୁ େମ େଯ େମାଠଁୁ
ଦୂ ରେର अଛ େବାଲି େମାେତ େକେବ ଲାଗି ନାହU.. ଏହି ପରି ଭାେବ େସ ଆଉ ମଁୁ ଦୁ େହଁ ମି ଶି
ଆମର େସଇ ସୁr ସD ତି ସବୁ କୁ ଶiର ନୂ ତନ େପାଷାକ ପି େxଇବା ଆର କରିେଦଲୁ ।
ସମୟ ବଦଳି ଥିଲା ସତ େହେଲ ଆମ ଦୁ ହU- ଭାବନାେର ତି େଳ ମାତ ପରିବZନ
ଆସି ନଥିଲା । କି  ପରି ିତି ଆମକୁ ଶi ଚୟନ କରିବା ସମୟେର ସଂଯମତା ରା
କରି ବା ପାଇଁ ନି େiଶ େଦଉଥାଏ । େତଣୁ ତାର ବxୁ ତାର ପରି ସର ମଧେର ରହି ବା ପାଇଁ
ମଁୁ ବହୁତ ଭାବି ଚିnି ସାଳି ସାଳି ଶiସବୁ ବବହାର କରୁଥାଏ । େସ ସମୟେର
େକେତ କଠି ନ ଥିଲା ନି ଜର ଭାବନା ସବୁ କୁ ବ
ପରାଥିଲା େସମି ତି! େସ ବୟସେର अବ

ପକାଶ କରି ବା ପାଇଁ.. ବୟସଟା

ଭାବନାକୁ ପକାଶ କରି ବା ପାଇଁ ଉପଯୁ

ଶi

ବବହାରର }ାନ ନଥିଲା ଆଉ ଏେବ अପାର }ାନ ଥିବା ସେZ ନି ଜର ଭାବନାକୁ
ପରି ପକାଶ କରି ବାର ସ£ାଧୀନତା ହU ନାହU ।
କଥାବାZା େଶଷ େହାଇଗଲା ପେର ମନ ବାକୁ ଳ େହାଇ ଉେଠ େଯମି ତି କି ଛି
େଗାେଟ अପ%
ୂ ତା ରହି ଯାଉଛି ଭାବି । ମଁୁ ତାକୁ ହେରଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି । େତଣୁ ମେନ
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ମେନ ଏହାର ପରି ଣତି ଉପେର ଛାଡ଼ି େଦଲି । ମଁୁ ତ େକୗଣସି ପକାର େଚjା କରି ନଥିଲି
ତାକୁ େଦଖା କରିବା ପାଇଁ! େୟ େବାେଧ ସବୁ ଭଗବାନ- ଲୀଳା । ଜୀବନେର କାହା ସହ
େଦଖା େହବା ପଛେର କି ଛି ନା କି ଛି ଉେiଶ ଥାଏ । େମାର अିର ତଥା ନି ରାଶେର
ଭରା ମନକୁ ସାହାରା େଦବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ େମା ସହ େଯାଡ଼ି ଛnି େବାେଧ ।
ପqରଦି ନର େସଇ ମି ଳାମି ଶାରୁ ମଁୁ ଏତି କି ଜାଣି ଯାଇଥିଲି େଯ େସ ଆମର ଏଇ
ନୀରବ େପମକୁ ବହୁତ ଗୀରତାର ସହ େନଇଛି । େହେଲ ଆମର ସାମାଜି କ ଚଳଣୀ
େଯପରି ଥିଲା େସପରି ପରିିତି େର ଏସବୁ କଥାର େକୗଣସି ଭବି ଷତ ନଥିଲା । ଆମ
ଭିତେର ଚାଲି ଥିବା ଚି ଠି ଦି ଆନି ଆ ହଠାତ୍ ବq େହାଇଯି ବାରୁ ତାର अସଲ କାରଣ କ’ଣ
ଜାଣିବାକୁ େଚjା ନକରି ବାହାଘର ପବ
ୂ ରୁ ତା’ର ଚି ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିେର େପାତି େସଇ
ସ#କକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ମାଟିେର ମି େଶଇ େଦଇଥିଲି । କି  ପେର ଜାଣିଲି େମା ଦ£ାରା
େଲଖା େହାଇଥିବା ଚି ଠି ତା’ ବଡଭାଇ- ହାତେର ପଡ଼ି ଯିବାରୁ ଆମର ଚି ଠି ଦି ଆନି ଆ
ଉପେର अ-ୁ ଶ ଲଗାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା । ବାଦଲେର େଯଉଁ ପରି ଭାେବ ବି ଜୁଳି ତାର
अ[ିତ£କୁ ଚମକାଇ ଜାହି ର କେର ଠି କ୍ େସହି ପରି େସ ମଧ େମାର ଧମ
ୂ ି ଳ େହାଇ
ଯାଇଥିବା ମାନସପଟେର େବେଳେବେଳ ତା’ର ଉପିତି ଜାହି ର କେର । ପୁଣି ବାଦଲ
ହଟିଗଲା ପରି ସବୁ କି ଛି ଶନ
ୂ େର ମି େଳଇ ଯାଏ ।
ଏେବତ ପେତକ ଦି ନ କଥାବାZା ଚାଲୁ େହାଇଗଲା । ସମୟ ମଧ ନି ~ାରି ତ
କରି େନଇଥିଲୁ କଥାବାZା େହବା ପାଇଁ । େଫାନ୍ ଆସି ବା ପବ
ୂ ରୁ େଗାେଟ ବ[ ବ[
ଭାବ ସାoକୁ େଫାନ୍ କରି ବା ସମୟେର ଏକ अଜଣା େରାମା{ର अନୁ ଭବ େହାଇଥାଏ ।
େକହି େଯପରି ନେଦଖnି େସଇଭଳି ଯାଗାେର ଯାଇ କଥାବାZା ହୁଏ । େବେଳେବେଳ
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େଗାେଟ अପରାଧ ଭାବନା କି  ମନକୁ ଆେସ.. ଏମି ତି କି ପାପ କରୁଛି େଯ ସ£ାମୀ-ୁ
ଲୁ େଚଇ କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି ? େକବଳ କଥାତ େହଏଛି ..! କି ପକାର ସ#କ ଇଏ..? ଏ
ସ#କ ଏେତ ପବି ତ େହବା ସେZ ବି ବାହ ପେର ଏହାକୁ अେନୖ ତିକ େବାଲି ହU କୁ ହାଯାଏ ।
ଆେମ ରାଧା- ସହ କୃ -ର अେଲୗକି କ େପମଗାଥା ଗାଇ ଗାଇ ଥକୁ େନ । ରାଧା- ନଁା
େର ସାରା ବୃ qାବନ ନଗରୀ ଗୁmରିତ େହଉଥିଲା େବେଳ ଏଠି େଲୗକି କ େପମକୁ
ବଭିଚାରର ଆଖା େଦଇଥାଉ । ଏ କି ପକାର େଦାମୁହଁା ମାନସି କତା ?
ସ£ାମୀ ଆମର ଭାବନାକୁ ନ ବୁ ଝି େଲ ଆମକୁ ମଧ ତା- ସହ ବାଧ ବାଧକତାେର
ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ । ଜୀବନଟା କଣ େହଇଛି ଏଇମି ତି େଶଷ ନି ଶ£ାସ ତାଗ
କରି ବା ପାଇଁ ? ଏଇ ସମାଜ ଦ£ାରା ପ[ୁତ ନି ୟମ େଯାଗଁୁ େକବଳ ମାନସି କ େଶାଷଣ ହU
େହଉଛି । ଏହି ଆେକ ାଶଭାବ ସି éିଲା ଫିଲDେର अମି ତାଭ ବନ- ଡାଇଲଗ୍େର j
ଉଜାଗର େହାଇଛି , ‘ଦି ଲ୍ େକହତା େହ ଦୁ ନି ଆକି ହର ଏକ୍ ରଶD ଉଠା େଦ, ଦି ୱାର େଯା
ହମ୍ େଦାେନା େମଁ େହ, ଆଜ୍ ଗିରା େଦଁ.. େକଁା ଦି ଲ୍ େମଁ ସୁଲେଗ୍ତ ରେହ, ଦୁ ନି ଆେକା
ବତା େଦଁ.. ହଁ ା ହେମ୍କା େମାହବତ୍ େହ..’ େୟ ଏପରି ଏକ ସ#କ ଯାହାକୁ ଜୀବନେର ପାଣ
ଭରୁଥିବା କହି ବା ସହ अସମାଜି କ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ ।
େଯେତେବେଳ େଫାନେର କଥାହୁଏ, ତା’ର କଥା କହି ବା ଢ଼oେର ମଁୁ ଢ଼ଳି ଯାଏ ।
‘ଆଜି ପାଇଁ କଥାବାZା ଏତି କି’ େବାଲି େସ ତା ପଟରୁ ହU ଜେଣଇ ଦି ଏ । ଦି େନ ନି ~ାରି ତ
ସମୟେର ତାର େଫାନ୍ ନଆସି ବାରୁ ମନ अନାଶତ ଆଶ-ାେର ଭରିଗଲା । ତା’ ୀ କ’ଣ
ଆମ ଦୁ ହU- କଥାବାZା େହବା ବି ଷୟେର ଜାଣି ଯାଇ େସଥିେର ଆଉ ପ%
ୂ େଦ ପେକଇ
େଦଇ ନାହU ତ ? େହେଲ ପଛେର ଜାଣିଲି େସ ବହୁତ କାଯବ[ ଥିବାରୁ କଥା େହାଇ
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ପାରି ନଥିଲା େବାଲି । ତାପେର ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃ Zି ବାର\ାର େହବାକୁ ଲାଗିଲା ।
ମନେର ସବୁ େବେଳ ଏଇ अସୁରିତ ସ#କକୁ େନଇ ଭାବ ଜାତ େହଉଥାଏ ।
ଏମି ତି ଧୀେର ଧୀେର କଥାବାZା କରିବା ମଧେର ଦୂ ରତା ବଢ଼ି ବାକୁ ଆର େହଲା
। କାହUକି ଏପରି କରୁଛ େବାଲି ପଚାରିବାରୁ େସ ମେତ ବୁ େଝଇ େଦଲା, ଆମର ସ#କେର
ଏଇଟା ହU ଠି କ୍ । अେନକ କଥାତ अଛି େହବା ପାଇଁ । ମଁୁ ଚାେହଁ ଆମର ଭାବନା ସହଜ
ଆଉ ସରଳ େହଉ । କାରଣ ଏପରି େହେଲ ଆମ ସ#କେର ଏଇ ବାକୁ ଳତା ଭାବ
ଆେଦୗ ରହି ବ ନାହU ।
ପଥେମ ତ ମେତ ଟିକିଏ अଖାଡୁ ଆ ଲାଗିଥିଲା ତାର କଥା ଶୁଣି । େପମ େହଉକି
ବି ବାହ ପାରିକ ଦି ନଗୁଡାକେର ଥିବା ମତୁ ଆଲାପଣ ସମୟ କ େମ ସମାr େହାଇ ଜୀବନ
େଯପରି ସାମାନ େହବାକୁ ଲାେଗ, ଏଠି ମଧ ିତି ଥିଲା ଠି କ୍ େସହି ପରି । ମାେନ ତା’
େଫାନ୍କୁ अେନଇ ବସି ବାଟା ଧୀେର ଧୀେର କମି ବା ସହ ଜୀବନ ମଧ ବବିତ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା । ସ#କର ଉଷDତା ଗୀଷDଋତୁ େର ପବଳ େରୗଦ ତାପ ପେର େହାଇଥିବା ପହି ଲି
ବଷାେର ଭିଜା ମାଟିରୁ ଆସୁଥିବା ବାସ|ା ସହ ଶୀତଳତା ପଦାନ କଲାପରି ଥିଲା ଏକ ସୁଖଦ
अନୁ ଭବ ଯାହାକୁ ଶiେର ପକାଶ କରି ବା ସବ ନୁ େହଁ ।
ଆେମ ଦୁ େହଁ ଜୀବନେର ଏଇ େମାଡ଼ ପହ{ିଛୁ ପରର ମଧେର ଆସି ଥିବା
ପରି ବZନକୁ ଥେର େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲୁ । ‘ଯାହଁ ା ଚାହ ୱହଁ ା ରାହ’ (ଇଛା ଥିେଲ ଉପାୟ
ଆେପ ଆେପ ଆେସ) ର ଉ ି ଚରି ତାଥ େହାଇଥିଲା । ଏକ ପାରି ବାରି କ ସମାେରାହେର
େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ େସ ରହୁଥିବା ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି ସ£ାମୀ- ସହି ତ । େସଠି ତାକୁ େଦଖା
କରି ବାର େମୗକା ମଧ ମି ଳିଥିଲା େମାେତ । ତା’ ପରିବାରର ସମେ[ ଆମର ଏଇ ସ#କ
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ବି ଷୟେର ଜାଣିଥିେଲ । ଏସବୁ ସେZ ତା’ଘରକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ନି ମଣ େଦଇ େସ ଆମର
ଏଇ େବନାମୀ ସ#କେର େମାହର ଲେଗଇଲା ମଁୁ ଖୁସିେର ଆଯ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିଲି
େସେତେବେଳ । ଆଉ ମେନ ମେନ ଗବ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି ତା’ ଜୀବନେର ଏକ ସ£ତ
ାନ ଏେବବି ନି ୟ ରଖିପାରି ଥିବା େଯାଗଁୁ ।
ରା[ାେର ରଖା େହାଇଥିବା ଦୀପକୁ ଉଠାଇ ମqିରେର ରଖା ଯାଇଥିବା ଦୀପ
ାନେର େନଇ ରଖି ଥିଲା େସ । ତା’ ପେର ବଡ଼ କjେର େଗାେଟ ଘାର ସମାେବଶେର
ଆେମ ଦୁ େହଁ ନି ବକାର େହବାର ନାଟକ କରୁଥାଉ େହେଲ ମେନ ମେନ ନୀରବେର ଭାବର
ଆଦାନ ପଦାନ ଚାଲି ଥାଏ । ବହୁତ ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲି ତାର ସୁଖୀ ଗୃହ ଜୀବନକୁ
େଦଖି । ଆମର ଏଇ ବxୁ ତାକୁ କୁ ଶଳତାର ସହ ଏେତ ସୁqର ରୂପ େଦବାର ପୁରା େଶୟ
ତାକୁ ହU ଯି ବ । ମଁୁ ତ ଥିଲି େଗାେଟ ନଦୀ ପରି । ନଦୀର ବxକୁ अଚାନକ େଖାଲି େଦେଲ
େସ େଯମି ତି अବାଧଗତି େର ଏେଣ େତେଣ ମାଡ଼ି ଚାେଲ,େମାର अବା ମଧ ଥିଲା ଠି କ୍
େସହି ପରି .. ନି ବାଦ ଗତି େର ଭାବନାେର ବହି ଯି ବା ପାଇଁ ସଦା ତର । କି  େସ ହU େମା
ଭାବନାକୁ ନି ୟଣେର ରଖିଥିଲା । ତା’ ହି ସାବେର ସବୁ ଜି ନିଷର अତି ଟା ସବୁ େବେଳ
ଖରାପ ପରି ଣାମ େଦଇଥାଏ । ସତେର! ମଁୁ େକେତ ଭୁ ଲ୍ ଥିଲି! ପୁରୁଷମାେନ େଯ ଖାଲି
କାମୁକ ପବୃZିର େବାଲି ମନେର ଥିବା ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତା’ ସଂଶେର ଆସି ।
େସଠୁ େଫରି ବା େବେଳ ସୁନୀଲର ଶରୀର େମାଠଁୁ ଦୂ େରଇ ଯାଇଥିଲା ସତ େହେଲ ମଁୁ
ତ ସାଥିେର େନଇ ଆସି ଥିଲି ଏକ ସୁଖଦ अନି ବଚନୀୟ अନୁ ଭବ! ଲାଗୁଥିଲା ତା’ ଶରୀର
େହଉଛି ନଶ£ର ଆଉ अନୁ ଭବରୂପୀ ଆତDା अମର । ମଁୁ ଯାହା ପାଇଲି ତାହା ସବୁ େବେଳ
େମା ସହି ତ ରହି ବ । େମାର ବ{ିବା ପାଇଁ ଏତି କି ଯେଥj ଥିଲା େଯ ଜେଣ ତ କି ଏ अଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 159

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଯି ଏ अnରରୁ େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ।
ଶାୟର ସାହି ର୍ ଳୁ ଧି ଆନୀ ଏପରି ସ#କର ବହୁତ ସୁqର ଭାେବର ବ%ନା କରି
େଲଖି ଛnି ,

“େବା अଫ୍ସାନା ଜି େସ अଂଜାମ୍ ତକ୍ ଲାନା ନା େହା ମୁମ୍କିନ୍,
ଉେସ ଏକ ଖୁବ୍ସୁରତ େମାଡ୍ େଦକର େଛାଡନା अଛା..”
ଆଜି ର ଏଇ ବି କଶି ତ େଟେକ| ାେଲାଜି େଯାଗଁୁ େଯଉଁଠି େଯାଗାେଯାଗର ବହୁତ ସାଧନ
ଉପଲ° େହାଇ ପାରି ଛି, େସଠି ୀ-ପୁରୁଷ- ସ#କକୁ େନଇ ଚଳି ଆସି ଥିବା ପୁରୁଣା
ଚି nାଧାରାେର ମଧ ପରିବZନ अଣାଯାଇ ପାରିବ । ଛାଡ଼ି େଦବା ବଦଳେର ଯଦି ଆେମ
ବାxି ରଖିବା େଲଖି ବା େତେବ ଏ ସ#କ ସାଥକ େହାଇଯି ବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ନୂ ଆ
ପରି ଭାଷା ସହ ‘ଏକ ସୁqର େମାଡ଼’ ମଧ ମି ଳିଯିବ ।
ମାଫତ-ମାଳତୀ େବେହରା
୨୧୭,ୟୁନିଟ-୯(ଫାଟ)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ
ଭୁ ବେନଶ£ର-୨୨
ଭ ାମଭାଷ : ୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧
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ହି ଟିଂ ମି
ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ

ମୂଳ େନୀୟ କାହାଣୀ : ଫନାେbା େସେରିେନା
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାନୁ ବାଦ : ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ
ଜେଣ େଲାକ ଛତାେର େମା ମୁbକୁ ବାର\ାର ଆଘାତ କରି ବା अଭାସ ଥାଏ ପୁରା
ପା{ବଷ େସ ଛତା ସାହାଯେର େମା ମୁbକୁ ଆଘାର କରି ଚାଲି ଥାଏ ପଥେମ ପଥେମ ମଁୁ
ତାହା ସହି ପାରୁନଥିଲି ପେର अଭାସେର ପରି ଣତ େହାଇଗଲା
ତା ନଁା ମଁୁ ଜାେଣନାହU ଏତି କି ଜାେଣ, େସ େଦଖିବାକୁ ସାମାନ ଧସ
ୂ ର ରoର
େପପି େx, କାନମୂଳ ଚୂଳ ସବୁ ଧଳା େହାଇଗଲାଣି  ୫ ବଷ ପେୂ ବ ଏକ अସହ ଗୀଷD
ଦି ନେର ତା ସହ େମାର େଭଟ େହାଇଥିଲା େଗାଟିଏ ପାକେର ଗଛତେଳ ଥିବା େବ{
ଉପେର ବସି େପପର ପଢୁ ଥାଏ, ଏତି କିେବେଳ अନୁ ଭବ କଲି େକହି ଜେଣ େମା ମୁbକୁ
େକୗଣସି ବ[ୁ.ାରା ଶ କରୁଛି  ଇଏ େସହି େଲାକ ଯି ଏ ମଁୁ େଯେତେବେଳ କି ଛି େଲଖି
ବସି େମା ମୁb ଉପେର ଭାବହୀନ େହାଇ ଆଘାର କେର ହଠାତ୍ େକ ାଧେର ମୁହଁ
େଫେରଇ େଦଖି ଲି ତଥାପି େସ େମା ମୁbକୁ ଛତା.ାରା ମାରି ଚାଲି ଥାଏ ମଁୁ ପଚାରିଲି ,
ତୁ େମ କଣ ପାଗଳ?
ଜଣାଗଲା େସ େଯମି ତି େମା ପଶ| ଆେଦୗ ଶୁଣିନାହU
ତା’ପେର ମଁୁ େପାଲି ସକୁ ଡାକି ବାକୁ ଧମକ େଦଲି  ତଥାପି ବି ନା ଉଦ୍ବି ଘ|ତା ଓ
ଶାnି େର େସ ନି ଜ କାମ କରି ଚାଲି ଥାଏ କି ଛିଣ अନି ିତ ିତି େର ରହି ବା ପେର
ଜାଣିପାରି ଲି ତା ବବହାର ବଦଳି ବାର ନାହU େସଇଠୁ ମଁୁ ଠି ଆ େହାଇପଡ଼ି ତା ନାକେର
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େଗାଟିଏ ମୁଥ ମାରିଲି  ହଠାତ୍ େସ େସଇଠି ପଡ଼ି ଗଲା ଏକ अj ଚି yାର ତା କରୁ
ଶୁଭିଲା ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ େସ ଠି ଆ େହାଇଗଲା ଓ କି ଛି ନ କହି ବାର\ାର ଛତା.ାରା େମା
ମୁbକୁ ଆଘାତ କରି ଚାଲି ଲା ତା ନାକରୁ ର

ବହି ଚାଲି ଥାଏ ତାକୁ ଏେତ େଜାରେର

ମାରି ଥିବାରୁ େମା ମନେର ଦୁ ଃଖ अନୁ ଭବ େହଉଥାଏ अତଏବ େସ େମାେତ ମାରୁନଥିଲା,
େକବଳ ଛତାକୁ େମା ମୁbେର ଠୁ କଉଥିଲା କି ଛି ଯଣା େହଉନଥାଏ ବ[ୁତଃ େଯମି ତି
ମାଛି ଟିଏ ମୁb ଉପେର ବସି ଗେଲ ଆେମ ଘଉେଡ଼ଇ େଦଉ କି ଛି अନୁ ଭବ କରି ହୁଏନି 
ଠି କ୍ େସହି ଭଳି अସମmସ େହଉଥାଏ ମଥାେର ହୁଏତ େସହି ଛତା ମାଛି ଟିଏ ଥିଲା
ଯାହାକୁ ବାର\ାର େମା ମୁbେର ସାମାନ अnରାଳେର ନି ରnର ବସୁଥିଲା
ମଁୁ ଜେଣ ପାଗଳ ହାବୁ ଡ଼େର ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଏହା ନି ିତ େହବାପେର େସଠାରୁ अnରାଳ
େହବାପାଇଁ େଚjା ଚଳାଇଲି  କି  େସ ନି ଃଶେର ଛତା.ାରା ପହାର କରି କରି
अନୁ ସରଣ କରୁଥାଏ, अଥାତ ମଁୁ ନି ରୁପାୟ େହାଇ େଦୗଡ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲି େସ ବି େମା
ପଛେର େଦୗଡୁ ଥାଏ ତା ନି ଃଶାସର ଗତି ପଖର େହଉଥାଏ, ଆୟZରୁ अଣାୟତ
ଜଣାପଡୁ ଥାଏ ଭାବି ଲି େମାେତ ପୀଡ଼ା େଦଉଥିବା େସ ବ ି ଯଦି ମଁୁ ଏହି ପରି େଦୗଡ଼ାଇବି
ତା’େହେଲ େସ अhସମୟ ମଧେର ଏଇଠି େଶଷ େହାଇଯି ବ
ତା’ପେର ମଁୁ ମªର ଗତି େର ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲି େବେଳ େବେଳ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ ତାକୁ
େଦଖୁଥାଏ େକୗଣସି ତି ରeାର ବା କୃ ତ}ତାର ଚି ହ| ତା ମୁହଁେର ନଥାଏ ପୁଣି େସ େସହି
ଛତା.ାରା େମା ମୁbକୁ ଠୁ କି ଚାଲି ଲା, ଭାବି ଲି େପାଲି ସ େjସନ ଯାଇ ଇନ୍େର-ୁ
କହି ବି, “ଏହି ବ ି ଛତା.ାରା େମା ମୁbକୁ ମାରୁଛnି ” ବଡ଼ ବି ଚିତ େକସ୍ ଇେୟ ହୁଏତ
ଇନ୍େର େମାେତ ସେqହ ଚୁେର େଦଖିେବ େମା ପରି ଚୟ ବି ଷୟେର ପଚାରି େବ,
ବି ଭିନ| ପକାର ପଶ| ପଚାରି େମାେତ ନାେକଦମ୍ କରି େଦେବ ଏଇୟା ବି େହାଇପାେର ଏ
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େକସେର ଇନ୍େର େମାେତ ଓଲଟା ଗିରଫ କରି େନେବ
ପୁଣି ମଁୁ ଚି nାକଲି ଘରକୁ ପେଳଇଗେଲ ସବୁ ଠୁ ଭଲ େହବ ଘରକୁ ଯି ବାପାଇଁ ବସ
ଧରି ଲି େସ ମଧ ବାର\ାର େମା ମୁbେର ଆଘାର କରୁଥିବା अବାେର ବସେର
ଚଢ଼ି ଲା ମଁୁ ଆଗେର ଥିବା ସି ଟେର ବସି ଗଲି  େସ ମଧ ଠି କ୍ େମା ସାଇଡ୍େର ଠି ଆ
େହଲା ଏବଂ ବାମହାତେର େରଲି ଂ ଧରି ଡାହାଣ ହାତେର ଛତା.ାରା ନବୁ ଝି ନଶୁଝି େମା
ମୁbେର ଠୁ କି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାତୀମାେନ ଏହା େଦଖି ହସର ଆଦାନ-ପଦାନ ଆର
କରି େଦେଲ ଡ ାଇଭର ରି अର୍ ମି ରର୍େର ଆମକୁ େଦଖୁଥାଏ ଧି େର ଧି େର ବସ .ାରା
अତି କାn ରା[ା ଖୁସି, ବo ମଜାକ୍ ଓ अnହୀନ ହସ ମଧେର କଟିଗଲା ଲାେର
ମି ୟମାଣ େହଉଥାଏ ମଁୁ  ହସମଧେର ପଭାବି ତ ନ େହାଇ ଯଣା ପାଉଥାଏ
ମଁୁ ବସରୁ ଓେହ ଇଲି - ନା - ଆେମ ବସରୁ ଓହ ାଇଲୁ  ଆଗକୁ ଚାଲି ଲୁ ପେତକ
େଲାକ ଆମକୁ ଏକ अନଦୃ jିେର େଦଖୁଥାnି  ମଁୁ ଭାବୁ ଥାଏ, ଏ ନି ବୁ ~ିଆ ଗୁଡ଼ା େବାଧହୁଏ
ପବ
ୂ ରୁ େକେବ ଜେଣ अନ ଜଣକୁ ଛତାେର ମାରୁଥିବାର େଦଖିନାହାnି ? ପା{ ଛअ ଜଣ
େଛାଟ ପି ଲା ଆମକୁ ପାଗଲ ଭାବି ଚି yାର କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ
େହେଲ ମଁୁ ଏକ େଯାଜନା କରି ଥାଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମା ଘେର ପହ{ିଲି, ତା ମୁହଁ
ଉପେର ଧଡ଼ାମ କରି କବାଟ ବାେଡ଼ଇବାକୁ େଚjା କଲି  ତାହା ମଧ େହାଇପାରି ଲା
ନାହU େସ େବାଧହୁଏ େମା ପାନ୍ ବି ଷୟେର ଜାଣିସାରି ଥିଲା ମଁୁ ଘେର ପଶି ବା ସହ େସ ବି
କବାଟକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ହାତେର ଚାପି ଧରି େମା ସହ ପଶି ଗଲା
େସେବଠୁ େସ ବାର\ାର ନି ଜ ଛତା.ାରା େମା ମୁbକୁ ଠୁ କର୍ ମାରି ଚାଲି ଛି
ପାୟତଃ େସ େଶାଉନଥାଏ କି କି ଛି ଖାଉନଥାଏ େମାେତ ମାରି ବା ତାର ଏକମାତ କାଯ
ମଁୁ ଯାହା କି ଛି କରୁଥାଏ େସ ବି େମା ସାଥିେର ଥାଏ ଏପରି କି େମାର अତn ନି ଜତମ
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କାଯେର ମଧ େମାର ମେନ ପଡୁ ଛି ପଥେମ ପଥେମ ତା ପହାର ଖାଇ େମାେତ ନି ଦ
େହଉନଥିଲା, କି  ଏେବ ଭାବୁ ଛି ତା ପହାର ନ ଖାଇେଲ ନି ଦ ଆସୁନାହU
ସବେମାଟ ଆମ ସ#କ ଠି କ୍ଠାକ୍ ନଥିଲା अେନକଥର ମଉକାପାଇ ତାର ଏପରି
ବବହାର ପାଇଁ େକୖ ଫିୟତ ମାଗିଛି େହେଲ କି ଛି ଲାଭ ମି ଳିନି େସ କି ଛି ନ କହି
େସହି ପରି ଛତା .ାରା େମା ମୁbକୁ ଠୁ କର ମାରିଚାେଲ େକେତଥର ମଧ ମଁୁ ତାକୁ ମୁଥ
ଚାପୁଡ଼ା ଲାତେଗାଇଠା ମାରି ଛି, ଏବଂ େବେଳ େବେଳ େସହି ଛତାେର ପି ଟିଛି अଥଚ େସ
ଚୁ ପଚାପ, ତା ବ ି ତର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ କାଯ, ନି ରnର ନି ଜ କାମେର ମି ରହି ବା େଯମି ତି
େକୗଣସି ସି େକ ଟ୍ ମି ସନେର ଲାଗିରହି ଛି କି ବା େକୗଣସି ଉତମ अଧି କାରୀ- ଆେଦଶ
ପାଳନ କରୁଛି  ତା’ଠି େକୗଣସି େଭୗତି କ ପତିକ ି ୟା ନାହU ଜାଣି ମଧ ମଁୁ ତାକୁ अେନକଥର
ମାରି ଛି ତାକୁ ଯଣା अନୁ ଭବ ହୁଏ ନି ୟ ମଁୁ ଜାେଣ େସ ବଳହୀନ ମଁୁ ଜାେଣ େସ
ମZ, ମଁୁ ଏହା ମଧ ଜାେଣ େଗାଟିଏ ମାତ ଫାଇରି oେର ତା’ଠୁ ମୁ ି ମି ଳିଯିବ ଯାହା
େମାେତ ଜଣାନାହU ବxୁ କେର ତାକୁ ମାରି ବା ଠି କ୍ େହବ ନା େମାେତ? େମାେତ ଏହାବି
ଜଣାନାହU େଯେବ ଆେମ ଦୁ େହଁ ମରି ଯିବା ଛତାେର ଆଉ େକହି େମାେତ ଠୁ କର୍ ମାରି ବନି 
େମାେତ ଠି କ୍ ଭାବେର ଜଣା େକେବବି ତାକୁ ବା ନି ଜକୁ ମାରି ପାରି ବି ନାହU
ଏେବ ମଁୁ ଜାଣିଲି େସହି ଛତାର ଠୁ କର୍ ବି ନା ମଁୁ ଆେଦୗ ବ{ିପାରି ବି ନାହU େଯମି ତି
େଗାଟିଏ େଚତାବନୀ େମା ଚାରି ପେଟ ଛାଇଯାଇଛି  େଗାେଟ ନୂ ଆ ଆତDା େମା ଭିତେର
ଭଲମq अନୁ ଭବ କରୁଛି  ଏଭଳି ଚି nାଧାରା ମନ ମଧେର ଆସୁଛି, େଯମି ତି େସହି ବ ି
େମା ପାଇଁ ସବାଧି କ ଆବଶକ େହାଇଥିେଲ ବି େକେବ ଦି େନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବ ଆଉ
େମାେତ େସହି ଛତାର ଠୁ କର୍ ଆେଦୗ अନୁ ଭବ େହବନି ଯାହାକି େମାେତ ଗଭୀର ନି ଦାେର
େଶାଇବାକୁ अେନକ ସହାୟତା କରି ଛି...

େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍

ବି ସି-୭୪, େସର-୧, ସଲଟ୍େଲକ୍, େକାଲକାତା-୬୪ ଭ ାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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କବିତା ବିଭାଗ
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ଉyଳ ଦି ବସର ଆହାନ
େଲାକଶ୍ ପଧାନ

େହ ଉyଳ ମାତା ବୀର ସnାନ
ଉyଳ ପେଦଶ କଲ ସ£ାଧୀନ
େସହି ଉyଳର ସnାନ ଆଜି େହ
ଉନ| ତି ର ପେଥ କର ଗମନ ।।
ଜାତି ନqିେଘାଷ ଯାଇଛି अଟକି
ସେବ ନି ଜ ସ£ାେଥ 'ଛnି ବ[
ସଜାଗ ହୁअ େହ ସ£ାଭିମାନ ରଖି
ନି ଜ େଦଶ କଥା ପଥେମ ଚି n ।।
ଦୁ ନୀତି ପଥରୁ ଯାअ अପସରି
ନୀତି ଯୁ

େହାଇ अଗସର

ନି ଃସ£ାଥ ଭାେବ େଦଶ େସବାେର
ମନ ପାଣ ଢ଼ାଳି ଦି अ ତୁ ର ।।
'କୂପ-ମbୂକ' ଭାବରୁ ଉଠି
'କ-ଡ଼ା ପକୃତି ' ମନରୁ କାଢ଼
अନର ବି କାେଶ ବାଧା ନ ସାଜି
ନି qା ତି ରeାର अଭାସ ଛାଡ଼ ।।
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"ପେରାପକାର ପଣ
ୂ ାୟ"
"ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ \କମ୍"
ଏଇ ନୀତି ପାଳି ଯାअ ତୁ େ ଚଳି
େଦଖାअ ସବୁ ଠି ଓଡ଼ି ଆ- ଦମ୍ ।।
େତେବ ହU େହାଇବ ଉyଳ ଉନ| ତ
ଏଥିେର ନାହU ଜମା ଦି ମତ
ଉyଳ ଦି ବେସ ଏହି ଆହ£ାନ
ସବ ହୃଦେୟ େହଉ ପୁଲକି ତ ।।

େପରକ- େଲାେକଶ ପଧାନ, ନୂ ଆପଡା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆମ ଉyଳ ପେଦଶ
ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ

ମାଟି ମାଆ ଆମର ଏଇ
ଉyଳ ପେଦଶ
ଫୁଟାଇଛି ମେନ ଆମର େକେତ
ଉଲ ାସ ଓ ହଷ ।
ଏଇ ମାଟି େଦଇଛି ଆମକୁ
େକେତ ବୀର ଆଉ ବରପୁତ
ନଦନଦୀ, ପାହାଡ ପବତ
ସବୁ ଜି ମାେର ଭରି ଛି ସବତ ।
ପାଇକ ପୁअର ରଣ ହୁ-ାରେର
ଦି େନ ଥରି ଥିଲା ଇଂେରଜ ଜାତି
ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଛାଡି େସମାେନ
ଲାେର ମଥା େପାତି ।
ଇତି ହାସର ମୁକସାୀ େହାଇ
ରହି ଛି ଧଉଳୀ ଦbାୟମାନ
ନି /ୁର अେଶାକ ପୁଣି ପାଇଥିଲା
ଏଠି େକେତ ଯଶ ଓ ସ।ନ ।
ଯାନୀ ଯାତରାେର ପଜ
ୂ ା ପାବଣେର
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ଏଠି ଲାଗଇ େକେତ େଭଳି
ରଜ ପରବର ମଉଜେର ଝୁମି
ସଭUଏ େଖଳnି େଦାଳି ।
ପକୃତି ର ନି /ୁରତାକୁ ସବଦା
ସହି ଛି ଏ ପେଦଶ
େହେଲ ବି ଓଡି ଆ ମନେର
ନଥାଏ ତି େଳ ମାତ େକ ଶ ।
ଶସ ଶାମଳା ସୁଜଳା ସୁଫଳା
ଓଡି ଶା ମାଟି ଆମର
ସବୁ ବି ପZିରୁ ଉ~ାରୁ ଥାଆ
ପଭୁ େହ କଳା ଠାକୁ ର ।

ସହକାରୀ अଧାପକ
େରାଲାb୍ ଫାମାସୀ ମହାବି ଦାଳୟ
େଖାଡାସି oୀ,ବ ହDପୁର-୧୦
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ଓଡ଼ି ଆ ଆେମ,
ଆେମ, ଓଡ଼ି ଆ ଆମ ଭାଷା
ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

ଓଡ଼ି ଆ ଆେମେର ସବୁ ରି ଆେଗ
ଉେ~ ଆମରି ମଥା
ଗରେବ କହି ବା ଓଡ଼ି ଆ ଆେମେର
ଓଡ଼ି ଆ େମା ମାତୃ ଭାଷା.....

ଆମରି ଠାକୁ ର ଜଗତର ନାଥ
ସରଗ େସ' ମେହାଦଧି
ଉyଳ ଜନନୀ ପାଦେଧୗତ କେର
ସରି ତ େସ' ମହାନଦୀ....

ଆମରି ମାଟିର ଭm, େଗାପବxୁ
ଦୟାଦ ଆେମ ତା-ରି
ବାଜି ଆ ରକତ ବହୁଛି ଏ େଦେହ
େହବେର େକ ଆମସରି ....

ଚbାେଶାକ ଏଠି ଧମାେଶାକ େହାଇ
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ନୂ ଆଁଇଛି ତାର ମଥା
ଜଗତ ଜାଣିଛି ତୁ େମ' ବି ଜାଣିଛ
ଏଇ ଇତି ହାସ କଥା....

ମଧୁଗx ଛୁେଟ ମାଟିରୁ ଆମରି
େସ|ହ େବାଳା ଆମଭାଷା
ଭଗ| େକାଣାରକ ଗେବ କୁ େହ ଆଜି
ଆମ କି ରତୀର ଗାଥା....

ଗରେବ କହି ବା ଓଡ଼ି ଆ ଆମେର
ଓଡ଼ି ଆ ଆମ ଭାଷା
ଡ଼ରି ବାନି େକେବ ନୂ ଆଁଇକି ମଥା
ହଉ େସ' ପରାଣ ବଥା....
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ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ
ସାଗର ପଧାନ

ଓଡ଼ି ଶା ଆମ ଜନମ ଭୂ ଇଁ
ଓଡ଼ି ଆ ମାତୃ ଭାଷା
ଆେମେର ସବୁ ନବ କଳି କା
ନୂ ତନତାର ଆଶା।

ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ଜାେଣ ଜଗତ
ପିୟ ପଖାଳ କଂସା
ହଳ ଲoଳ ସବୁ ଜ େତ
ଆମ ସାହା ଭରସା।

ଜଗା ବଳି ଆ ବଡ଼ଠାକୁ ର
ଇjେଦବତା ଆମ
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ େର ଶୁଭ ଲଗେନ
ଶୁେଭ ତା-ରି ନାମ।

ବାଜି ରାଉତ ଧରମ ପଦ
ଏହି ମାଟିର ସୂତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 172

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ତା-ରି କାଯ େପରଣା ଦି ଏ
ମନୁ ଲି ଭାଇ ଭୀତ।

ପୁରୀ େକାଣାକ ଭୁ ବେନଶେର
ନାନା ମqିର ଉଭା
ମqିର अେo େଖାଦି ତ ଛବି
अତୀତ ପାଏ େଶାଭା।
ଉଦୟଗିରୀ ଲଳି ତଗିରୀ
କେହ ବୀରତ କଥା
ଦୟା ଭାଗବୀ ବଇତରଣୀ
ଗାଏ ପୁରାଣ ଗାଥା।

ସାଧବ ପୁअ ଗବ ଆମର
ଯାଇ ବଣିଜ କରି
ଧନ େଦୗଲତ ନାନା ସ#ଦ
େପାତେର ଆେଣ ଭରି ।
ମାଟିର ବୀର ପାଇକପୁअ
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ଜାଗତ ସି ଂହ ସମ
ଫିରି oି ସାେଥ ଲଢି ଥିଲାେସ
େଦଖାଇ ପରାକ ମ।
ଏହି ମାଟିର ସnାନ ଆେମ
େଦହ ରୁଧି ର ବୀର
ମାଟିମାଆ ର ସାନ ପାଇଁ
େହବାେର अଗସର।
ସାଗର ପଧାନ, ପଦାଦି ଗି, ଗmାମ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭
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अଭିନqନ ବି ଷୁବ ମିଳନ
ଶୀ ରମା କାn ମି ଶ

ଆଜି ର ଏ ପୁଣ ତି ଥିେର ବxୁ ତୁ ମକୁ ସ£ାଗତ ଜଣାଏ !
ବହୁପଥ ଶମ କରି ଆସି ଛ ବxୁ अnର େମାର ଧନ ହୁଏ !
ବxୁ ଗଣ! ମି ଳନ ତୁ ମର ଓ ଆମର
ଚି ରnନ ଏବଂ ଶାଶ£ତ
ଏ ମି ଳନେର ନାହU କି ଛି ଆବି ଳତା
ନାହU କି ଛି ସ£ାଥ
ସ£ାଥ ଜଡି ତ ସଂସାରେର
ଏ ମି ଳନ ନି ଃସ ାଥପର I

ବxୁ ଗଣ! ସମେବତ େହାଇଛୁ
ଆେମ ସବୁ ପରର ପତି
ଶ~ା ଆଉ ସାନ
}ାପନ କରି ବା ପାଇଁ
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ବି ନିମୟ କରି ବା ପାଇଁ
ପରରର େସ अକୁ ହା କଥା
ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା
अନ େକହି ଶୁଣnି ନାହU I

ଆଜି ର ଏ ପୁଣ ଦି ବେସ
ବାସି ନ େହଉ ଆମରି େପମ
ବି ଶ£ ନି ୟnା- ଠାେର ଏହାହU କାମନା I

କୁ ହnି }ାନୀ ନୂ ତନ ଆେସ ପୁରାତନକୁ
ାନଚୁ ତ କରିବା ପାଇଁ
ଏହାହU ସୃjି ପକ ି ୟା
କି  ସାହି ତ ଜଗେତ ନୂ ତନ ଓ ପୁରାତନ ସବଦା ସହIବାୟୀ I
ଆଜି ର ନୂ ତନ କାଲି କୁ ପୁରାତନ କି  େସମାନ- ମଧେର ଥିବା अଦୃ ଶ କଡ଼ି କୁ
ଭାoିବାର ଶ ି କାହାରି ନାହU I
ଆଜି ର ଏ ପୁଣ ତି ଥିେର ଆସ ବxୁ !
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ମି ଳିତ େହାଇ କରି ବା ପାଥନା େଲଖନୀ ଆମର େହଉ ଦୃ ଢ଼
ଆଦଶ ଆମର େହଉ ଦୃ ଢ଼
ସଖେର ଆମର ଫୁଟି ଉଠୁ
ଏ େଦଶର, ଏ ଜାତି ର ପାଚୀନ ଆଦଶ !

ଏକ ଦି େଗ ବି ଭବ
अନ ଦି େଗ ଆଦଶ
ମସି କୁ ଆମ ଟାେଣ
େଥାଇବI କାହାକୁ ଆଦଶ କରି ?
ବି ଭବ କୁ ନI ଆଦଶ କୁ ??
େତଣୁ ପଥଭj ନ କରୁ ଆମକୁ
ଶ ି ଓ ବି ଭବ ର େମାହIx
ଉାହ, ଆତDବି ଶ£ାସ ଓ ସୃଜନ ପୟାସ
ସୃjି କରୁ ଆମର ଏ ମି ଳନ
अଭିନqନ ଜଣାଏ ଆପଣ- ବxୁ ରମାକାn ମି ଶ I
ଭି .ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ପଥ ନରକ ଗମନ
ଦୁ ଗାଚରଣ ପଧାନ

କରମର ଫଳ

ଦଇବର ବଳ

ମରଣ ପଥର ଆଶ
अମର ପବନ

ମର अପଘନ

କର अରଜନ ଯଶ
ଶତ ଜନମର

ସତ କରମର

ଫଳ ଏଇ ନର ଘଟ
କଳମଷରତ

ଲଭଇ ମନ ତ
ଣ ଣ ଛଟପଟ

ନମଣ ସକଳ

ତବ ଧନବଳ

ଏଇ ମରତ ଘଟଣ
ଲଭ ଦରଶନ

ମହତ ଚରଣ

କର ଧରମ କଥନ
ଦରବ ଗରବ

ମଉଜ ପରବ

କରଇ ହରଣ ମନ
କହଇ ଚରଣ

ଏତକ ବରଣ

ପଥ ନରକ ଗମନ
ଜାମପାଲି, ସାେଲପାଲି, େମଲଛାମୁbା ଥାନା, ବରଗଡ଼ ଜି ଲା, ୭୬୮୦୩୫ ଓଡ଼ି ଶା
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ଏଇ ଜୀବନ
ରଶିD ତା ମହାn

ଜୀବନଟା ବାଲି ଘର ନୁ େହଁ େଯ
अପସq େହେଲ ଭାoି ନୂ ଆ େତାଳି େହବ ।
ପଥର ପରି ଶ

ନୁ େହଁ େଯ

ନି ହଣେର ମନମୁଖୀ ାପତ ଗଢି େହବ ।
-ଏ ତ ଏକ ଚି ର େସାତା ନଦୀ ପରି
କେଠାରତାର ଧାରେର ସୃj ନମନୀୟ ଧାରାଟିଏ ।
ସମୟର େବଗେର ିତି କୁ ପରଖି
ବାଟ େଖାଜି ନି ଏ ।
ନା େସ ବ[, ନା େସ ସ 
ନି ଜ ପରି େବଗେର େସ ନି େଜ अଭ[ ।
େକେବ ଯୁଗD େକେବ ବି ିନ|
ନି ଜ ତାଳେର ନି େଜ ନି ମଗ| ।
अତୀତଟା ସବୁ େବେଳ
ସD ତିର ପସରା ନୁ େହଁ
େବେଳେବେଳ ଭୂ ତ ଭଳି
अବା[ବ ଭୟ ସୃjି କେର ।
‘ଥିଲା’, ‘अଛି ’, ‘େହବ’ ମଧେର
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‘ଥିଲା’ର କZୃ ତ ଜାହି ର କେର
ଓ अକାରେଣ ‘अଛି ’ର ସେତଜତା ନj କେର ।
ସୃଜନାତDକ ନୁ େହଁ ଜୀବନର ସବୁ ଆଶା
କି ଛି ସ ାଥ ବି େରାଧୀ ଭାବନା ମଧ
ମନେର ଧେସଇ ପେଶ ।
ତାହାରି ତାଡନାେର अତୀତର ଛାଇେର ବା®ିତ ଆଗତ ବି
ଉେଧଇ ପାେରନା ।
ଆଜି େବାଲି अଛି ଯାହା
‘ଗତ ’ର ଭବି ଷତ ଓ ‘ଆଗତ’ର ଗତ
ତଥାପି େମା େଦଇ ଏ ତି ନିର ଯୁଗବତ ଘେଟନା ।
ଭୁ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ି ଶା
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େବାଉ
କମଳା ଶତପଥୀ

େତା’ ପଣତ କାନି ର ଗି ଭିତେର
ହଜି ଯାଇଥିବା େମା ପି ଲାଦି ନକୁ
ପୁଣି ଥେର େଫେରଇ େଦ...
େତାର େସ ରାଗ, ଗାଳି ମq, ଆକଟ, ମାନ अଭିମାନ
ଭିତେର ହଜି ଯାଇଥିବା
େମା ଧଳ
ୂ ି େଖଳକୁ
ପୁଣି ମୁକୁଳା କରି େଦ ...
େରାେଷଇ ଘରର ଚି ତ ି ତ ଧଆ
ୂ ଁ ଭିତେର
େତାର େସ ଝାଳ ସରସର ମୁହଁ ..
େସ|ହ ମମତା ନି ଗିଡି ପଡୁ ଥିବା ହାତେର
ପରଷା େହଉଥିବା େସ
ଶାଗ ପଖାଳ ବଡି ଛୁଇଁ ପି ଠାପଣାର अମୃତ ସ£ାଦକୁ
ପୁଣି ଚେଖଇ େଦ...
େଦ େବାଉ,
େମାର ପି ଲାଦି ନକୁ ତୁ େଫେରଇ େଦ...
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ଶୀତରାତି ର େସ ଗହଳ ନି ଦ
ଖରାଦି ନର ତର ସକାଳ
ନି ଛାଟିଆ ଦି £ପହରର େଯେତ କଳି େଗାଳ
ଆଉ ତା’ ସହି ତ
‘େହ ଆନqମୟ େକାଟି’ର ବାଧ ସxାେବଳ!
ସବୁ କୁ ତୁ େଫେରଇ େଦ େବାଉ...
େମା ପି ଲାଦି ନକୁ ତୁ େଫେରଇ େଦ ...!

ପାରି ବୁ ତ,
ମେତ କରି େଦ େତାର େସଇ अମାନି ଆ କୁ ନି ଝି अ
ଯି ଏ ଡରୁଥିଲା अxାରକୁ
ବାପା- ନାଲି ଆଖି ଆଉ ସାର୍- େବତକୁ
ସାରା ଦୁ ନି ଆ ପାଖରୁ ଲୁ େଚଇ
ଦି େନ ମେତ ରଖୁଥିଲୁ େତା’ ପଣତ ତେଳ
ଆଜି େସ ପଣତ ମଁୁ ପୁଣି େଲାଡୁ ଛି େବାଉ...
ପାରି ବୁ ତ ମେତ ଆଉ ଥେର
େସଥିେର େଘାେଡଇ େଦ..!
େମା ପି ଲାଦି ନକୁ ତୁ ଖାଲି
ଥେର ମାତ େଫେରଇ େଦ ..!
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କୁ {ି ମqାର
ସୁଦାମ େଲ-ା

ବାଡ଼ି େର ଲେଗଇଛି ମଁୁ କୁ {ି ମqାର
ପି େxଇବି ମା’କୁ ମଁୁ ଗୁªିକି ହାର
ମqାର ଫୁଲେର ତା’ର अଧି କ ଶରଧା
ପି େxଇେଲ କଟିଯିବ ଜୀବନର ବାଧା
ମqାର ଫୁଲ ସହି ତ ଦୁ ଦୁ ରା ଟଗର
ମା’କୁ ଦି ଶିବ ପୁଣି अତୀବ ସୁqର
ନି ରିମାଖି ମା’ ସି ଏ ବସି अଛି ଏକା
ତା’ପାଖକୁ ଯି ବାପାଇଁ ମନେର ଆଶଂକା
ଜେଣଇବି ଦୁ ଃଖ ତାକୁ ପି େxଇ ମqାର
ନମeାର କେର ଆଜି ଏହି ନର ଛାର
େହତୁ ପାଇଲା ଦି ନଠୁ ଜାଣିଲି ମଁୁ ତେତ
ରାକର ମା’ େମାେତ ବି ପେଦ ଆପେଦ
ଜାଣିନାହU ମ, ଯ ଜାଣିନାହU େବଦ
ତେତ ପାଇ ଜୀବନେର ପାଇଛି ଆନq
ଶୁଖିଲା ପତର ମୁହU ଗଛେର ଝୁଲୁ ଛି
େକେତେବେଳ ପଡ଼ି ଯିବି ନାହU ତା’ର କି ଛି
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ବାଟ ବହୁଦୂ ର ପୁଣି ରହି अଛି କj
ତେତ ସୁମରି ଣ ଗେଲ ନ ଆସଇ ଦୁ j
ଏଣୁ କରି େମା ପାଖେର ନାହU ଆଉ କି ଛି
ମqାର ଫୁଲକୁ ଖାଲି େତାପାଇଁ ରଖିଛି
ପଜ
ୂ ୁ ଛି ମଁୁ ପଜ
ୂ ୁ ଥିବି େଦଇ ମନ କ%
କରୁଛି ଏ ଗୀତକୁ ମଁୁ ଏଠେର ସ#ୂ%

େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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ଇତି ହାସ
ଫିେରାଜ୍ କୁ ମାର ପେଟଲ

ଘେଡ଼ ବି ତିଗେଲ
ବଦଲି ଯିବା ଭୂ େଗାଲ
ଇତି ହାସ ବହି ର अରମାେନ
ମେତ ସୁନା ପାଏନ୍ ପି ଏଇ େଦେବ
ହଇପାେର...
କଲା अxାେର ଫିକି େଦେବ

ହଁ ସବି କି କାqବି େଯ
ଜୀବନ ବଁେଚଇ କି ଆସି େଛ
େହେଲ...
େଲାକର ଜoେଲ
ପାଗ ପେକଇ କି ଆସି େଛ

ଜାନି େଛ େମାର ଚଲାବାେଟ
େମାର ପାହଁ ାଚି ହ|ା ରହି ଯିବା
େହେଲ ବ{ିବାର ନାମ କି
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ଇତ ନି ଲାମର
ବଦନାମ ରହି ଯିବା
ଆଏଜ ବି ଶାସ ଭିତେର
ବି ଫୁଟୁ େଛ
ଗୁେଟ अଲଗା अବି ଶାସ
େକଜାେନ କାଣା େହବା;
େମାର ଇତି ହାସ

अବନେକଲା, ସୁqରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ନଗ| ଚାହାଣୀ
ପ}ା ପାରମି ତା

କୁ ି ତ ଦୃ jିେର ଉଡ଼ି ଯାଏ େଯେବ
अଳସି ସxା ଓଢ଼ଣି
ନଗ|ତାର ମୁଖା ପରଳ ପକାଏ
ଶୃଗାଳ ନଗ| ଚାହାଣୀ

अଶ ତପଣେର ଭିଜୁ ଥାଏ ଗାଲ
ବୁ କୁ ଉହାଡ଼େର ଭୟ,
ସଶରୀର ଧାରି ପି ଶାଚ- ରଡ଼ି
ପାଦ ନ ହୁअଇ ଥୟ
ସ ପ|ାଭିର ସି ନା ଫêୁ ଥାଏ ବୁ ଣି
କhନା ଫରୁଆ ତେଳ,
ମୁ ାକାଶ ତେଳ ବି ହo େହବାକୁ
ମଉଳା ମନେର ଭାେଳ

ନି ଶି~ ନି ଶିର ଝାvା ଆଲୁ अେର
ଶୁେଭ ଶୃଗାଳ- ରଡ଼ି ,
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अବେରାଧ ଭାେo अବକାଶ ପୁଣି
ଆେସ अବା®ିତ ଘଡ଼ି 
ନି ଛାଟିଆ ହୁଏ େଜେହ| େବଳାଭୂ ମି
अଧୁରା ପଣୟ େତଜି
ମାଂସାଶୀ କୁ କୁ ର, ଶୃଗାଳ, ବି ଲୁଆ
ନି ବେଘ| କରnି େଭାଜି 

ଝାvା ଆଲୁ अେର େତଜି େହାଇଉେଠ
ଗଳି ର ସଂକୀ% ରା[ା,
େଧୖ ଯହରା ହୁଏ ନାରୀ ଜାତି ଏଠି
ଏକି କୁ ି ତ ବବା

ମାହାoା
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ସି ~ାଥ
ବି ନୟ ମହାପାତ

ଶରବି ~ ମରାଳର କରୁଣ ଚାହାଣୀ,
ଲହୁ ତାର େବାହି ଗଲା
ତୁ ମ ଦୁ ଇ ନୟନରୁ ।
ଆZ ଚି yାର ତାର ଦବି ଗଲା
ତୁ ମ େକାହଭରା ଦୀଘ ନି ଶ£ାସେର ।
ଛାତି େର ଜାବୁ ଡି ଧରି
ମରାଳର ଆହତ ଶରୀର,
େକେତ କରୁଣେର କାqିଥିଲ ତୁ େମ !
େହ େଗୗତମ,
େକେତ }ାନ ଢାଳି ଗଲ,
େଦବବ ତ ବଧୀର କ% ଗହ£ରେର ।
େହେଲ }ାନସବୁ େବାହି ଗଲା
अହଂକାରୀ ଛି ଦ ଗାଗରୀରୁ ।

େଦବବ ତ ଜି ତିପାେର ସମଗ େମଦି ନୀ,
ତୀë ତାର ଖì ପହାରେର ।
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େଗୗତମ ତ ରହି ଯାଏ ପେଛ,
େଗୖରୀକ ବସନ ତେଳ ଆତDାକୁ ଛୁପାଇ,
ମହାଦ ମ ତେଳ ନି ବାଣ େଖାଜଇ ।
अତି j ସଂସାରରୁ କନି କାଟି,
ଖସି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ।
ତୁ େମ ତ ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲ,
େଦଖି ଲନି ଥେର,
ବି ରହି ଣୀ ରାଜକନା ଯେଶାଧାରା
େକେତେଯ କାqିଛି ଆଉ,
ପି ତୃେସ|ହ ଟିେକ ପାଇଁ,
ରାହୁଳର ବାକୁ ଳି ତ ମନ ।

ଶି ଖାଇ ଦି अnନି ଥେର,
େକମି ତି ସବୁ ଶୁଣି ବି
ବଧୀରର अଭିନୟ କରି ବାକୁ ହୁଏ ।
ବୁ ଝାଇ ଦି अnନି ଥେର,
ସବୁ କି ଛି ଜଳଜଳ େଦଖି ପୁଣି,
ଆଖିେର अxପୁଟୁଳୀ େକମି ତି ବାxnି ।
ରାଜପୁତ ତୁ େମ, େକମି ତି େଯ ଡରି ଗଲ,
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େରାଗ, ବା~କ ଆଉ ମୃତୁର ଜଣା
ନି ଜ ନୟନେର େଦଖି ?
େରାଗ, ବା~କ, ମୃତୁ,
କଣ ଖାଲି ଜୀବନର ସତ?
େତେବ ପୁତହରା ପି ତା ମାତାର କ qନ,
ପତି ବି ରହେର ପତ| ୀର ଦୁ ଦଶା,
ପି ତା େସ|ହ େପମ ଟିେକ ପାଇଁ
ପୁତର େସ ବାକୁ ଳ କ qନ,
ଇଏ କଣ େକବଳ ମି ଥା ପହଶନ?

ମାୟା େକଉଁ ପୀଟିର ନାମ?
ଜୀବନର ଚି ରnନ ସତ ପତି
ତୁ ମର େଯ ଭୟ,
େସ କଣ ସ£-େପମ ଆଉ,
ସ£ାଥପରତା ନୁ େହଁ ?
ନି ଜର ନି ବାଣ କାମନା କରି ,
अନର ଦୁ ଃଖେର ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲ ?

ତୁ ମକୁ ତ ପଥ ମି ଳିଗଲା,
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ସି ~ାଥ-ୁ ନି ବାଣ ମି ଳିଲା ।
େହେଲ େକେତ େଯ ସି ~ାଥ ଆଜି ,
େପଷି େହାଇ ଯାଆnି ,
ନି ଜ ସୁଖଟିେକ ପାଇଁ ନୁ େହଁ , ବରଂ
ନି ଜ ପରି ବାର, ପତ| ୀ ପୁତ
ବxୁ -ର ସୁଖ ଟିେକ ପାଇଁ ।
େକେତ ଧନୁ ~ାରୀ େଦବଦZ ଆଜି
ଭମnି ନି ଭୟେର ନି ରିହ ମରାଳ ସxାେନ ।
ବZଗଲ ତୁ େମ ବୁ ~ କି  େଦଖିଲନି ଥେର
େକେତ अସହାୟ ଆଜି ର େଗୗତମ,
ଆଉ େଦବବ ତ ସବୁ େଯ
ଚି ରmୀବି େହାଇଗେଲ ।
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ଯଣା
କାZେକଶ ର ସାହୁ

ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେରନି
େମା େତେର ଏମି ତି କାହUକି ହୁଏ
ସ#ୁ % ବି ପରୀତ, अକସD ାତ..
େସ େମାର ଚି ର ସହଚର,
ପେଡାଶୀରୁ ନି ଜର େହାଇ
େମା ସହ ରଚୁ ଛି ନୀଡ଼,
ରହୁଛି अହରହ।
େମାର ହୃଦୟର ପତିଟି qନେର,
ନି ଶାସେର ବି ଶ£ାସ େର
ଧମନୀର ପତିଟି ର ବି qୁେର।
ଆତDୀୟ ସ£ଜନ ପରି
ଛାଇଠୁ ନି ଜର େହାଇ
ଆେଲାକରୁ अxାରଯାଏଁ ,
େଖାଜି ଚାଲି ଛି अହରହ।
ଏମି ତି େକମି ତି ..
ଭଲପାଇ ନି ଜର କରି ବସି ଲା
େସ େମାେତ େକଜାଣି!!
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େହେଲ କଣ ବା େଲାଡ଼ା େଯ
େମାର, ଏେତ େପମ ତା ଠୁ ..
େଯେତ େଚjା କେଲବି
ମୁକୁଳି ପାରୁନି
ବାର\ାର ଭିଡ଼ି ଧରୁଛି େସ େମାେତ
ତାର ବାହୁବxନେର।
ନି ଜର ସZା ହରାଇ
ମଁୁ ସମପତ େହବା ଛଡ଼ା
अେନାନପାୟ ବା କାହU େମାର
ମଁୁ ତ ଛାର ନି ମିZ..

“ଦଇବ ଦଉଡି ମଣି ଷ ଗାଈ
େଯଣିକି ଟାଣଇ େତଣିକି ଯାଇ...”
ଚbିଆପଲା
ଭୁ ଆଶୁଣିପାଟଣା
େଖାରଧା-୭୫୨୦୬୧
େମା-୯୯୩୮୮୩୪୨୪୦
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अଭୁ ଲା େପମ
ସୁଦଶନ ସାହୁ

ଜୀବନଠୁ ଭଲପାଏ ମଁୁ ଯାହା-ୁ
ଭୁ ଲି ପାରି ବିନି ତାହା-ୁ
ଭୁ ଲି ଯିବି ପେଛ ସଭି -ୁ କି 
ଭୁ ଲି ପାରି ବିନି ଜନDଦାତା-ୁ - (୧)
େକାଣାକ ସି ନା ପାଚୀନ େହଲା
ସମୟର अପରାେହ|
ଆଜି େମା େପମ अଭoା ରହି ବ
ମାତାପି ତା ପାଦଚି େହ| - (୨)
େକମି ତି େଲଖିେଲ ବୁ ଝି ପାରି େବ େସ
େମା େପମର ଗଭୀରତା
କଲମ ଡାଏରୀ ଧରି ମଁୁ ବସି େଲ
ମେନ ଆେସ େକେତ କଥା - (୩)
େପମପାଇଁ କି ଏ େଲଖୁଛି କବି ତା
କି ଏ େଲେଖ ବସି ଗାଥା
ପଥମ େପମ େସ ମଣିଷ କରଇ
ଯି ଏ ତା’ର ସୃjିକZା - (୪)
େମା େପମ ମହାତD ମେତ ବି अଜଣା
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େଖାେଜ ପାଏନାହU ନି ଜ ଠି କଣା
ମାତାପି ତା େଯେବ ଦୁ େରଇ ଯାଆnି
େସ ସnାନ ହୁଏ ବାଟବଣା - (୫)
अବୁ ଝା ଏ ମନ ବୁ େଝନାହU ଜମା
େଖାଜୁ ଥାଏ ରାତି ଦିେନ
अେଫରା ବାଟର ବାେଟାଇ େହେଲ ବି
अମର ରହି ବ ମେନ - (୬)

ୀେରା, ଷଠି ପୁର, ଯାଜପୁର
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧
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ମୁiାର
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

େମା’ ଜୂ କାହU େଯ
ପାଟି େଖାଲି ବି,
ମୁହଁେତାଡ଼ ଜବାବ େଦବି ?
ମଁୁ ତ ପଚାସଢ଼ା ମୁiାର
େମାର େକହି ନାହU ବଲି ତ
େହାଇପାରି ନି ଶବଦାହ
ପରି ବାର ଆତିD ୟ େସାଦର
ହଁ , େମାର ସବୁ ଥିଲା
ମା’ ବାପା, ଭାଇ अଜା ଆଇ
ଝଡ଼ ଆସି ପବନେର ଉେଡ଼ଇେନଲା
ନା ବନା ଆସି ପାଣିେର ବୁ େଡ଼ଇ େଦଲା
ଭୂ କ# େହାଇ ପାତାେଳ ଚାପି େଦଲା
ନା େମାେତ ଜଣା ନାହU
ରହି ବାକୁ ଘରଟିଏ
େହାଇପାେର
ଝାଟି-ମାଟି, ନଡ଼ା-ଛପର
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ଓଳି ଏ ଖାଇବାକୁ
େପାେଷ ଚାଉଳ
ଚଳୁ ଥିଲା ପରି ବାର
ହସଖୁସିର ସ ଗ
େମା ପାଇଁ େସ|ହମqିର
ସୁଖ-ଦୁ ଃଖର ସାଥି
ଭାବ-ସମୁଦର

ମଁୁ ନାଚାର
କହି ବାକୁ अନାହାର
ମୁକ, अxବଧି ର
ମଁୁ ତ ମୁiାର
ମୁiାର अନ ନଁା କଣ ନା
ଶବ ବା ମୃତେଦହ
ମଁୁ ମୃତ ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କ’ଣ?
ର ା , ତା
ଦୁ iଶା ଜଜରି ତ
ଯଣାେର ଛଟପଟ
ବାàରୁ~ ନି ଶାସ-ପଶାସ
ତଥାପି ନି ରବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 198

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େପଟର େଭାକେଶାଷ
ଯାହାର ପାଣି ପବନ
ନି ଜ अଶ ର ପି ଇ
ଜୀଇଁଛି ଜୀବନ
େସ ମୃତ ନା ଜୀବି ତ?
ପାଟି ଫୁଟି ଯି ଏ ମୂକ
ଆଖି େଦଖି ଯି ଏ अx
କାେନ ଶୁଣି ଯି ଏ ବଧି ର
େଗାଡ଼ ଥାଇ ଯି ଏ ପoୁ
େମା ଦି ହେର ଲାଗିଛି
अବେହଳାର ହାତ
ଦାଦନର ଛାପ
अପମାନ ଉପହାସ
େଶାଷକ ଶାସକର ବି େ.ଷ
ଭୟ ଆତ- ଶାସ
େଶାଷଣର ଇତି ହାସ

ଉZରା ଶାସନ, ଗେoାତ ୀ ନଗର
ଭୁ ବେନଶ ର - ୦୨, ଓଡ଼ି ଶା ଭ ାମଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 199

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନାରୀ
ହି ମାଂଶୁ ଭୂ ଷଣ େଜନା

ମଁୁ अବଳା ଦୁ ବଳା ନୁ େହଁ
ମଁୁ ସଂପ%
ୂ ା, ସ ୟଂପ}ା, େସୗମା
ମହନୀୟା, ପାଣପିୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ
ସୃjିର ସବେଶ/ ନି ଦଶନର ସଫଳ ଆବି ଭାବ
ମଁୁ ସବସଂହା କି  ଜଡ଼ ନି ଜୀବ ନୁ େହଁ
ମଁୁ ସ ାବଲ\ୀ, ସ ାଭି ମାନୀ କି  ପରାଶୟା ନୁ େହଁ 

ମଁୁ ସମନି ତ ସ ରର ଲାଳି ତ
ସୁରଭି ତ ପୁàର ମହାଘ
ସଂଗାମ-ସଂଘାତର ପଣ
ୂ େତାୟା
ପବି ତ ଗoାଠୁ ବି ପବି ତା
ଶାଳୀନତା େମା ପରି ଚୟ
ଉଦାରତା େମା ପରିତୃ rି
ପେରାପକାର େମା ଧମ
ତାଗ େମା କମ

ଗଢ଼ି ବା େଯାଡ଼ି ବାେର େମା ଜୀବନ
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ଶାnି େମୖ ତୀ େମା ମନନ, ଚି nନ
ଶ~ା େମା ପୀତି ଭରା ସୁମନ
କରି ବାକୁ ଆପଣାର
अତି ଆପଣାର

ସହକାରୀ ଶି କ
ସରକାରୀ ଉନ| ୀତ ଉ ବି ଦାଳୟ
ନି ଆଳି , ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦
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ଆେହ ନୀଳମଣି
ତୁ ଷାରକାn ପସାଦ

ଆେହ ନି ଳମଣି

ତୁ ର କାହାଣୀ

ଜଗେତ ଶୁଣିଛି େକେତ?
ତୁ େମ ମହାବାହୁ

ବାେର ଦୟାେହଉ

କରୁଛି ଗୁହାରି େତାେତ।
ପତି ତ ପାବନ

େହ ଦଧି ବାମନ

ଜଗତ ଜନ ପାଳକ।
କରୁଣାର ସି xୁ

ଦୀନଜନ ବxୁ

ମଁୁ େଯ अେବାଧ ବାଳକ।

କମଳ େଲାଚନ

େହ ଜଗେମାହନ

ଭକତ ଜନ- ପିୟ।
ତୁ ମ ଦୟା େହେଲ

ମୂକ ଗୀତ େବାେଲ

ଜୀବନ ଯୁ~େର ଜୟ।

ମେନ େଦଇ ଆଶା

କେଲ େଲାକହସା

କା ଆେଗ କହି ବି କୁ ହ।
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େହ କୃ ପାସାଗର

ଥିେଲ ଦୟାେତାର

ଆଖିରୁ ଝେରନି ଲୁ ହ।
ଦୁ ଃଖି ଜନ ଦଶା

େଦଖିତୁ ସହସା

ଛାତି କୁ କେଲ ପଥର।
େହ ବଡ଼ଠାକୁ ର

ଜୟ ଗାନ େତାର

କରି ବ କି ଏ ସଂସାର?

ତୁ େମ ଦଇତାରି

େକଶବ ମୁରାରି

ବଡ ହଟିଆ ଠାକୁ ର।
ଆେଗ ଦି अ ଲୁ ହ

େଦଖି ଭ

ମୁହଁ

ତୁ ମଠାରୁ େକ ଚତୁ ର।
ତୁ ଷାରକାn ପସାଦ
ବରୀ, ଯାଜପୁର
େମା- 9178500548
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ଜୀବନ
େବୖ ଚq ମଲି କ

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ମୁ ି ର ପୁଣ ପଥ।
ଲମି ଥାଏ ଦୂ େର ପରମାତDା- ଦି ଗn ପାnକୁ ।୧
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସୁମଧୁର େପମର ସoୀତ।
େସହି ଗୀେତ ବାxିବାକୁ ଇଛାହୁଏ ବି ଶ ଜନମାନ-ୁ ।୨
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସରଗର ସୁନୀଳ ଆକାଶ।
ରo େଦେହ ଭରି େଦଇ अନ ମନକୁ ରoିନ୍ କରି ବାକୁ ।୩
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସକାଳର ସୁେନଲି ସୁରୁଜ।
अxକାେର ଲୁ ଚି ଥିବା ସକଳ ଦୁ ଃଖକୁ ଦୂ ର କରି ବାକୁ ।୪
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ମୁ

ଆକାଶର ବି ହo।

ଇଛାହୁଏ ଉଡି ବୁ ଲି ବି ଜୟ ସoୀତ ଗାଇଯି ବାକୁ ।୫
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ अ-ା ବ-ା ପାହାଡି ଝରଣା।
ଜoଲି ନି ଆଁକୁ ଦଳି େଦଇ ସକଳ ଜୀବକୁ ଉ~ାର କରିବାକୁ ।୬
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସାଗରର େଢଉସାେଥ େଖଳୁ ଥିବା ନାଆ।
ଆଶିତ ଜନ-ୁ ସାେଥେନଈ ସାତ ସମୁଦ ପାରି କରିବାକୁ ।୭
ରାସୁଡି,ଡ-ୁଣୀ,ଫୁଲବାଣୀ,କxମାଳ
ଦୂ ରଭାଷ ନଂ---୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬
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ପତାରଣା
ଶୀ ଲD ଣ କୁ ମାର େବେହରା (ଯତି )

ମି ଠା ମି ଠା କଥା ତେଳ େଯେବ
ରଖି ଲ ବି ଷ,
ତୁ ମ ଠାରୁ ସାଥୀ ତୁ ଟିଗଲା
ଆତD ବି ଶାସ ।
େମା ଗୀତ ସୁେର ସୁେର ତୁ େମ େଯେବ ନାଚୁ ଥିଲ
ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି ତୁ େମ େମା ନି ଜର େବାଲି ,
ତୁ େମ େଯେବ ସାତପର ଭାବି ଲ
ମଁୁ ହାରି ଗଲି
अପରୂପ େଶାଭା େଦେହ ଧରି
େଯେବ ଆସି ଲ,
ଭାବି ଥିଲି ଗଢି ବି େବାଲି
ପୀତି ମହଲ ।
େମା ଭoାରୁଜା ସD ତି ତୁ େମ େଯେବ ସାଇତି ଲ
ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି ତୁ େମ େମା ନି ଜର େବାଲି ,
ତୁ େମ େଯେବ େମାେତ ମି ଛ କହି ଲ
ମଁୁ ଠକି ଗଲି
ସୁରୁଜର ପହି ଲି କି ରଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 205

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େଯେବ ଛୁଇଁଲା,
ଧୀେର ଧୀେର ମନ ଯଉବନ
अଧି ର େହଲା ।
େମା ଜୀବନ ସଂଗିନୀ ତୁ େମ େଯେବ ସାଜି ଥିଲ
ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି ତୁ େମ େମା ନି ଜର େବାଲି ,
ତୁ େମ େଯେବ େମା ହୃଦୟ ଜାଳି ଲ
ମଁୁ ଭାoିଗଲି
କବି କୁ ଟୀର
ଦbାସି ଂହା, ବାରେକାଟ
େଦବଗଡ (ଓଡି ଶା)
େମା- 09668242720
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ମାଆ
ତି ଳ ରାଉତ

େହ ମା’ ତୁ େମ ତ େମା ପାଇଁ
େଦବଦୂ ତ ସମ
ଦୟାଶୀଳା େସ|ହଶୀଳା
अସରnି େପମ
ପତି ମୁହୂZେର ତୁ େମ
େନଇଛ ଯତନ
େମା ପାଇଁ ସହି ଛ ପୁଣି
େକେତ େଯ କଷଣ
ତୁ େମ େଯ େକବଳ ମାଆ
ମାଆ ନୁ ହଁ େମାର
ଭଲ ସାoଟିଏ ପୁଣି
େମା ସୁଖ ଦୁ ଃଖର
ଏମି ତିକା ସାo ତୁ େମ
ଯା ବି କh ନାହU
ହସଭରା ମୁହଁ ତୁ ମ
ଥିବି ସଦା ଚାହU
ଶତ ଧନବାଦ ମା’େଗା
ତୁ ମକୁ େମାହର
ଜନମ େଦଇଣ େମାେତ
େଦଖାଇଛ ସଂସାର
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ଭୂ ଷଣ
କବି ତା ମହାnି

ପି ତାର େକାଳକୁ ଭୂ ଷଣ ସୁପୁତ
କୁ ଳକୁ ଉଧାେର େସହି
ମାତାର ଭୂ ଷଣ ସୁକନା ରତନ
ଦୁ ଇକୁ ଳ ଯଶ ଯହU
ଗୁରୁ- ଭୂ ଷଣ ପ}ାବାନ ଛାତ
େଦଶର ଗବ େଗୗରବ
ଛାତର ଭୂ ଷଣ ବି ଦା ଆହରଣ
ଜଗେତ ବି .ାନ େହବ
େତକୁ ଭୂ ଷଣ ସୁନାର ଫସଲ
ଫଳି ତେଳ େଲାଟୁ ଥିବ
କୃ ଷକ ଭୂ ଷଣ ଶସ ଉପୁଯାଇ
ପରପାଇଁ अନ| େଦବ
ବନାନୀ ଭୂ ଷଣ ସବୁ ଜ ପାଦପ
ଫୁଲଫେଳ ଭରିଥିବ
େକେତ ପଶୁପୀ ନି ବସnି ଯହU
ଆନେq େକାେଳଇ େନବ
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େଦଶର ଭୂ ଷଣ େସୖ ନ ଓ କୃ ଷକ
ଯୀ, ବି }ାନୀ, ଡା ର
େଦଶର ସୁରା, ଖାଦ, ସ ା, ଶି ା
अହି ଂସାେର ପୀତି ଯା’ର
ପଧାନ ଶି ୟି ତୀ, ସାଇେଲାଝାରପଡ଼ା ଉ.ପା. ବି ଦାଳୟ
କାପଡ଼ା, କଟକ, ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୭୭୯୩୦୦୭୫
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ଆେ ଚାଲିଛୁ ନୂ ତନ ଆଶାେର
ସ ାତୀ ସୁଚରିତା ନାୟକ

ଚି nା େଚତନାର ସୀମାରୁ ବାହାରି
ଚq ଶୀତଳତା ଚqନେର ଭରି ,
ଚ#ା େକତକୀର ସୁଗx ସାଥିେର
ଆେ ବାହାରି ଛୁ ନୂ ତନ ଆଶାେର
ସୂଯ ଆେଲାକେର ଆେ ଆେଲାକି ତ
ସ ଗ ପାରି ଜାତ ଆ କରାଗତ
ସୁବ% ଶି କୁଳି ରୁ େହାଇअଛୁ ମୁ
େଶତପଦDସମ ଆେ ଉଳିତ
ଶତ ସି ଂହବଳ ବହି ଛୁ ଶରୀେର
ଆେ ବାହାରି ଛୁ ନୂ ତନ ଆଶାେର
କଳୁ ଷ କାଳି ମା ଯାଇअଛି ହଜି
ଦୁ ଗୁଣକୁ ଆେମ େଦଇअଛୁ େତଜି
େକୗ[ୁଭ ସxାେର କୃ ସାର େଯେହ|
କି ବା ମରୁଭୂ ମି ମୃଗତୃ

ା ଆେନ

କା{ନ କି ରୀଟ ନାହU ପେୟାଜନ
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େକୗତୁ କ ଆେମାେଦ ନାହU ଆମ ମନ
କୃ ପା କରୁଣାର ବାରିଧି ମଧେର
ଆେ ଚାଲି अଛୁ ନୂ ତନ ଆଶାେର
अମା अxକାର ବx କରି େଭଦ
ଆତସବାଜି ର ଆଡ\ର ନାଦ
ଆଗକୁ ଚାଲି ଛୁ ପାଇବାର ଆେଶ
ନି େ ମି ଳିବ େସ େଣ ବା ବରେଷ
अnେର ପରମ-ୁ କରି ଆଲି oନ
ଯାତା ଆରିଛୁ େହବାକୁ ନୂ ତନ
ଥକି ବୁନି ଆେ ବୀର ସୂତାସୂତ
ପୟାେସ େସ ନି େ େହବ କରାଗତ
ନି /ା अଛି ଆମ ନି ଜର କମେର
ଆେ ବାହାରି ଛୁ ନୂ ତନ ଆଶାେର
ବ ହDପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ହାଏେର ପାଠ
ସୂଯପକାଶ ନାୟକ

ବ[ାନୀ ଭାରେର ଭାoଇ अା
ପାଠଟା ଇଲି ସି, ବହୁତ କା
େଶାଇେଲ କହି ବ ଜଳଦି ଉଠ
େଖଳି େଲ କହି ବ ସରି ନି ପାଠ!
ବସି େଲ କହି ବ ଧରିଥା ବହି
ବୁ ଲାଇ େଦବନି କୁ ଆେଡ଼ କାହU
ନାହU ଖରା ନାହU ବରଷା ବାଆ
ନି ତି ସକାେଳ eୁଲକୁ ଯାଆ
ଗଣିତକୁ େମାର ଦୂ ରୁ ଜୁ ହାର
ଇଂରାଜୀକୁ ନି ତି ମୁbିଆ ମାର
ସଂeୃତ େଦଖିେଲ ମୁb ବୁ ଲାଏ
ମି ଛ କଥା କହି ପଦାକୁ ଧାଏଁ
ବି }ାନ ବହି ର ଛବି କୁ େଦଖି
ତିଟି େମାହର ଯାଏ େଯ ଶୁଖି
କ#ୁ ଟର ଧରି ଥରଇ ମୁହU
ବାହାନା କରି ମଁୁ ଆସଇ ଧାଇଁ
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ପଦାଥ ବି }ାନ ମୁbକୁ ଖାଏ
କଲନ ଆଣିନି ମି ଛେର କେହ
େଶଣୀ ଗୃେହ ନି ତି ଭାବନା େମାର
ସାହି ତରୁ ପଭୁ କର ଉ~ାର

ଫାମାସୀ ଛାତ , େରାଲାb ଫାମାସୀ କେଲଜ
ବ ହDପୁର, ଗmାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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अନୁ ରାଗର ଦି ରୁ ି
ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

ମଁୁ ତ अେନକ ଦି ନେହଲା
ଭୂ ଲିଲିଣି
େମା ଠି କଣା, ପାେଶାରି ଲିଣି
ଯି ବାବାଟ, େଫରି ବା ସମୟ,
କାଳର ସୁअେର!
ଆଉ କଣ ଆଜି େଫରି େହବ
େମା ପରାଜି ତ ପୃଥିବୀର
ପୁରୁଣା ନୂ ଆଁଣିଆ ଜୀବନ ଭିତରକୁ
େସଇ ଲି ଭି ଆସୁଥିବା ପଦଚି ହ|କୁ
ପରଖି ପରଖି;
ଦପ୍ ଦପ୍ କରୁଥିବା
ବୟସର ଲନ ଆଲୁ अକୁ
ଆଶା ଓ अବେଶାଷର
ମଦି ରା ଇxେନ,
ପୁଣି ଜଳାଇ,
ପର[ ପର[ ଆଧୁନିକତା
େମା ଉପେର ତା अଧି କାର
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େଯାରକରି ଲଦି େଦଲାପେର,
ଜୀବନ ଦଶନେର
ନି ସତା ଓ କ ାnି ର ପରି ଭାଷା
ବଦଳି ଲା ପେର,
ବି େବକ ଓ ବି ଚାର ଭିତେର
ରି ତିମତ ଲେଢଇେଟ ଲାଗିଗଲା ପେର!
ଏେବ ତ ମଁୁ
ଦାୟୀତ ଓ କZବର
ଦୁ ଇ େjସନ ଭି ତେର
अଭାବ ଓ अବସାଦକୁ େନଇ
अ- କଷୁଥିବା,ଦାରିଦ ର
ପତିଟି jେପଜ େଡଇଁ
ନି ତି ଧାଉଁଥିବା େରଳ ଗାଡି ଟିଏ,
ବ[ ଏକ ସ#କ େଯାଡି ବାେର
ବି ବZନର ଆସnାକାଲି ସହି ତ
ଆଉ
ବଳକା ବୟସ ଟିକକ
ହି ସାବକରି େନବାକୁ
ବ{ିବା ଓ ବ{ିଯିବାର
ହାରଜି ତ େଖଳ ଭିତେର
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ଯୁ~େଫରା େସୖ ନିକେଟ
ତଥାପି ତା ଶତୃ ର ଆହାନକୁ
ଲíେଦଲାପରି ,
କ ାn ପଥିକେଟ ତା
ଆଗେର ଥିବା
ବଳକା ତମାମ ରା[ାକୁ
ଆତDପତୟର
ବି ଶାସ ଓ ଭରସାେର
େଡଇଁଗଲାପରି !

अମୂଲ ନି ବାସ, ତୁ ଳସୀ ନଗର, ବ ହDପୁର
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େଭାକ
ସଂଘମି ତା କାନୁ ନେଗା

ବୁ ଭୁ ିତଂ କି ଂ ନକେରାତି ପାପଃ,
େଭାକି ଲା େପଟେର ସବୁ କରି ହୁଏ,
େଭାକ ପାେଖ ପାପ ପୁଣର ବି ଚାର ନଥାଏ।
େଭାକ!
େସ େଦହର େଭାକ େହଉ କି େପଟର େଭାକ,
अହରହ ଜାଳୁ ଥାଏ ମଣିଷକୁ ,
ଶାnି େର ରେଖଇ ଦି ଏନା,
ହଜାଇ ଦି ଏ ତା ମନୁ ଷତ,
ବୁ ~ି ଓ ବି େବକ,
େଭାକ ,େସ େଦହର େଭାକ େହଉ କି
େପଟର େଭାକ।
େଭାକର ଭୂ େଗାଳ କି ଏ ପଢି ପାେର ନାହU,
େଭାକର ଚି ତକୁ କି ଏ ଆଂକି ପାେର ନାହU,
କଥାେର ବି ବ% ହୁଏ ନାହU,
େଭାକର ରୂପକୁ ।
େସ ଥାଏ ମଣିଷ ଭି ତେର ଏକ,
अଦ ଶ ଦାନବ ପରି
େଭାକ େକେବ ବୁ େଝ ନାହU,
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େପମ अବାସୁîତିର ପୁଲକ,
େଭାକ ପାଇଁ ଘଟିଯାଏ ସଂସାରେର,
अନଥ अେନକ।
େଭାକ,େସ େଦହର େହଉ......
େପଟ େଭାକ ତାଡନାେର,
ମଣିଷ େଯ ଛାଡୁ ଥାଏ ନି ଜ ଭିଟାମାଟି।
େଭାକି ଲା ମଣିଷ ଜାେଣନା,
କି ମିତି ସାଇତି ରଖି ବ ସଂପକର ଗି।
େଭାକର ନାହU େଯ ସୀମା ପରି ସୀମା,
अବା ଆକାର ପକାର।
େଭାକି ଲା ମଣିଷ କରି ପାେର,
ସବୁ ପାପ ସବୁ अନାଚାର।
କअଁଳା ଶି ଶୁର କାଂଦ अବା
ତରୁଣୀର କରୁଣ ବି କକ ଚି yାର।
ସବୁ ର କାରଣ େସ େଭାକ।
େଭାକ,େସ େଦହର େଭାକେହଉ
ବା େପଟର େଭାକ,
अହରହ ଜାଳୁ ଥାଏ ମଣିଷକୁ ,ଶାnି େର
ରଖାଇ ଦି ଏନା,ହଜାଇ ଦି ଏ
ତା ବୁ ~ି ଓ ବି େବକ।
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ପାହାଡ଼ି କନା
େଗୗରାoଚରଣ େବେହରା

ଶଇଳ ନି ଭୃତ ଗହ£ରୁ ତୁ ହି ଜନମ େନଇ,
ଉପଳ ତଳପ ବରଜି ପାଦ ଛୁ ଁ ଇଲୁ ମହୀ..॥
ନି /ୁର ହୃଦୟ ଚି ରି ତୁ अତି ଆେବଗ ଭେର,
ପଦ େଧୖ ାତ କରି ମହୀର ମି ଳି ବି ରାଟ ନୀେର..॥
ବxୁ ର ଶି ଳାେର ନାଚି ତୁ େଶାଭା େମଲାଇ େଦଇ,
ଲୁ ଚି ଲୁଚି ପାଦ େଧାଇଲୁ େକେତ ବନାନୀ ଭୂ ଇଁ...॥
େକେତ ଜୀେବ ଦୟା େଦଖାଇ େଦଇ ନି ମଳ ଜଳ,
େଶାଭାର ଆସର େତାଳି ଲୁ ଗଢି ଗାମ ବହୁଳ..॥
କଳକଳ ନାେଦ ବହି ଲୁ େଦଇ ଆତD ତୃ ପତି ,
େଯାଗୀ ୠଷିଗଣ େମାହି େଲ େଦଖି େତାର ମୂରତି ..॥
ନି ଝରି ଣୀ ନାମ ବହି ଲୁ େଦଇ ଦି ବ ନି ଝର,
କୂଳେର ଗଢି ଲୁ ମqିର େଯେହ| ସରଗ ପୁର...॥
ଲíେଦଇ ଶୀଷ ଶଇଳୁ ପଡି ଚଟାଣ ପେର,
େଶାଭାର େବୖ କୁ ରଚି ଲୁ େକେତ େଶାଭା अଂକେର..॥
अଂକାବଂକା ପେଥ ବହି ଲୁ ବହି ସପଳ େଶାଭା,
ତରଂଗ ମାଳାେର େମାହି ଲୁ େହାଇ ତୁ ମନେଲାଭା..॥
ଭାବନା ରାଜେର କବି ର ତୁ ହି କhନା ରଥ,
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ଉପମା ରାଜେର ସାଜି ଲୁ ତୁ ହି अମୂଲ ଗª..॥
େତା େଶାଭା କୁ ଂଜେର ଭାସି େଲ ମନ ପବି ତ ହୁଏ,
େଲଖନୀ ମୂନେର ଆଂକି େଲ େତାର େଶାଭା ନ ସେର..॥
ପୁେନଇ ରାତି ର ନି ଳେୟ ତୁ ହି ସୁqରୀ କନା,
ପରି େବଶ ପତି ଛବି େର ତୁ ହି ଉପମା ବନା...॥
ଉପମା ରାଜେର ଭସାଇ େତାର ଉପମା ଯାଦୁ ,
ଆନେq ପି ଆଉ ସଭିଂକୁ େତାର अମୃତ ମଧୁ..॥

ଶି କ, କୁ ଲିଆମାଲ ଉ ବି ଦାଳୟ
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ମାଆ
ପଣତୀ ମହାପାତ

ମାଆ ସି ନା ଦଶମାସ
ଗଭ ଧାରଣର
କj ସ ୀକାର କେର,
ତୁ େମ
ସାରାଜୀବନ...
ଜନDରୁ.... େଶୖ ଶବ
େଶୖ ଶବରୁ... େକୖ େଶାର
ଦୁ ଃଖରୁ ସୁଖ
ଜନDରୁ ... େଯୗବନ ଯାଏ,
ବ{ିବା,
ବଢି ବା,
ପଢି ବା,
ଗଢି ବା,
ସବୁ େବେଳ
ସବୁ ଣେର,
ପତ अବା ପେରା।
ସୁରା କବଚ ପାୟ,
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େଧୖ ଯ ର ମଜବୁ ତ ବx ତୁ ଲ,
କୁ େବର ଭbାର େହାଇ,
ବୀରେସୖ ନିକ ଠାରୁ
େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍ ନୁ ହଁ ।
ପାେଖ ପାେଖ ଥାअ,
ସବୁ ଦୁ ଃଖ, କj,ଗାନି
ମାନअପମାନ ର ଗରଳକୁ
अମୃତ ଭଳି ପାନ କରି ...

ତୁ ମର କଳନା ନାହU,
ତୁ େମ ମହାନ
େସଥିପାଇଁ ପରା ତୁ େମ

େସ କି ଏ
େକହି ଯଦି ଜାଣିଥିେବ ଦୟାକରି ଉZର େଦବାକୁ अନୁ େରାଧ ରହି ଲା

ଫକୀରେମାହନ ନଗର
ବାେଲଶ£ର।
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ଭାରତର ହୀରା
ପଲ ବୀ ଦାସ

ମଁୁ କାଚ ନା େକାଇଲା ଜାଣିନି
ଦି ଗବଳୟର ସ#ୂ%ତା ମାପି ନି
କି  अପଣ କରି ବି ଭାବୁ ଛି
ପକୃତି ର େକାଳେର ବଢୁ ଥିବା ହୀରା ଟିଏ
ମୂଲବାନ ହୀରା ସାଜି ବ ସମ[- ପାଇଁ
େଦଖିବାକୁ ଚାହUେବ ସମେ[ ଚାତକ େହାଇ
େମା ହୀରା ସାଜି ବ ରକ ଭାରତର
ଯି ଏ अେବଳା େର ବି ପି xି ପାରିବ
ଗଳାେର ତି ରoା ଫୁଲ
ଆଉ ଶାnି େର अମର େହାଇ େଶାଇ ପାରି ବ
ଢା-ି େହାଇ ପକୃତି ଓଢଣୀର
ଭାବୁ ଛି ଇଏ ହବ ତା- ପାଇଁ େଶ/ ଉପହାର
ଯି ଏ ପି େxଇ ଥିେଲ ଦି େନ ଶା ଆଉ ସି qୁର
ସୁେଯାଗ େଦେଲ େମାେତ ମାତୃ ତ£ ଲାଭର
ହୀରା କୁ େକାଳେର େଦଇ େହାଇଗେଲ अମର
ଭାବୁ ଛି ଯତ| େନଇ ପାରି ବି ମଁୁ
ହଜି ଯାଇଥିବା ଶା ସି qୁରର
ତା- ସପନର,
ଆଉ େମାେତ େକାଳେର ଜାଗା େଦଇଥିବା ପକୃତି ର....
ଜୁ ନାଗଡ଼
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ବାପା
କନି / ଯୀ, ବାଲିପଡ଼ା

ବାପା अେପାେର ବସି ରହnି
ଗଁା ଦାbପି bାେର ସପ ପକାଇ
ପାନ ବଟୁ ଆ ଗୁଆ କାତି ଧରି ।
ବାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆ ମାଛଧରି
େକେବ ତା- ନାତି ନାତୁ ଣୀ ଆସି େବ
ରଜ अବା ପୁଜା ଛୁଟିେର।
अଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା
ପୁअ ତା-ର,
ସବୁ ରାଗ ଭୁ ଲି
ସାoେର ଆଣିଥିବ ରସେଗାଲା
କଟକି େସଉ, ଓ ମି ¯୍ଚର।
ଦାn ନଥିବା ବାପା- ପାକୁ ଆ ପାଟିେର
ମୁ୍ଠାକୁ ମୁଠା ଚୁ ଡ଼ା ଘି अ ଆଳୁ ଭଜା
ପକାଇେବ ସxାେବେଳ
ବାପା ଧୁଳିମଳି ଲାଗିଥିବା
ମାଟି ଚାଳ ଘରଟିକୁ
ଲି ପା େପାଛାକରି
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ପଲ- ବି ଛାଇ େଦଇଥିେବ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁସ କାଟି
ଲେଗଇଥିେବ ଆମ ଗଛ ଶାଖାେର
କୁ ନୁ ମୁନୁ ଆରାମେର େଦାଳି େଖଳି େବ।
ଛୁଟିେର ପି ଲାମାେନ ଯାଇଥିେଲ ବି େଦଶକୁ
अଜା ଆଈ-ୁ କାେଳ ଶୀତ ଲାଗିବ
ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ ଗଁାେର...

ସାଉଥେକାର ଗmାମ ଜି ଲା अnଗତ ବାଲିପଡ଼ା ଡି ଭିଜନର
କନି / ଯୀ, ନି ଜ ନାମ ଓ ଫେଟା ପଠାଇବାକୁ ଭୁ ଲିଯାଇଛnି 
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ଆତDାହୁତି
େରାଜା ପbା

ବqୀଶାଳାର अସହାୟା ମଁୁ , ନି ରବଦ jା ପରି ପଡି ଥାଏ େକାଣ अନୁ େକାେଣ
େଖାଜୁ ଥାଏ ରାହା ମୁ ି ପଥର, ବ{ିବାପାଇଁ ଜଳ େଯମି ତି, େସମି ତି ପତିେଣ .
କରୁ~ େହଇଯାଏ େଣ େଣ େମାର, େଦଖି େମାର अସହାୟତାକୁ
ଚାହU ମଁୁ ନଥିଲି ଏମି ତି ଦୁ ନି ଆଁ, େଯଉଁଠି ହୁଏ ପତି ମୂହୁତେର ମରି ବାକୁ .
େଖାଲା ଆକାଶର ଟିକି ଚେଢଇ ମଁୁ ,ସୁନାପmୁ ରୀେର େହାଇଛି ବqୀ
ଉଡି ଯି ବାପାଇଁ ବାଟ କି ଛି ନାହU, ସମୟ େଦଇଛି ଶି କୁଳି ଛqି.
ଭୁ ଲି ମଁୁ ଗଲି ଣି ପିୟର ଆଧାର, ଖାଉଛି ବ{ିବା ପାଇଁ
ସୁଖ ନି ଦା େମାର େକେବଠୁ ଗଲାଣି, େଶାଉଛି ମଁୁ ଥକି ଯାଇ .
ବqୀ ଚେଢଇ ମଁୁ ପmୁ ରୀ ଭିତେର େହଉअଛି ଛଟପଟ
ବ{ିବା ପାଇଁ କି ରାହା େଖାଜୁ अଛି , ଯାଉଛି ଥକି େମା ପାଦ .
ଗଲା ଜନମର କମପାଇଁ अବା, େଭାଗୁଛି ମଁୁ କମଫଳ
ପତି ମୁହୂତେର ଗୁହାରି କରୁଛି , ମୁ ି ଦି अ ଚକ ଧର.
ପଣ
ୂ ାନq ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର,
ମଧୁପାଟଣା, କଟକ-୭୫୩୦୦୧
େଫାନ-୯୪୩୮୨୭୫୯୩୦
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ସାରୀଆ अପା
ମେନାରmନ ମୁଦୁଲି

ଆମଗଁା ଦାb ମbପ ପାଖେର
ଝ-ାଳି ଆ ଗଛ ବଉଳ େକାଳି ,
ସାରୀଆ अପାର ମାଟିଘର ଖେb
ପାେଖ ଥିଲା ଗଛ ଖଜୁ ରୀ େକାଳି ।
ସାରୀଆ अପାଟା ଭାରି େସ|ହି ଥିଲା
ଗଁା ସାରା ତାକୁ ଡାକnି अପା,
କୁ ନି ପିଲାଟିଏ େଦଖି ଖୁସି ହୁଏ
ଚେକାେଲଟ୍ େଦବ ସାରୀଆ अପା।
अଭାବି ସଂସାର ସାରୀଆ अପାର
ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା ସ£ାମୀ ଭଗିଆ,
ମଦପାନ କରି ରାତି େଫେର ନି ତି
େକେତ ବା ସହି ବ अପା ସାରୀଆ।
ସାବି ତୀ ବ ତ କରି ଥି ଲା अପା
ମାନସି କ କରି ଭଗୀଆ ପାଇଁ,
ବ ତପଜ
ୂ ା ସାରି अେନଇ ବସି ଛି
ପଣାମ କରି ବ ପତି କୁ ଯାଇ।
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ସm ଗଡ଼ି ଯାଇ ରାତି अଧ େହଲା
ଭଗୀଆଟା ଆଉ େଫରିଲା ନାହU,
ସାରୀଆ अପାଟା େଖାଜି ବୁ ଲୁ अଛି
େସଇ ଦି ନଠାରୁ ପାଗଳୀ େହାଇ।
େପାଖରୀ ହୁଡାେର ବୁ ଢା ବରଗଛ
ତାଳ ଗଛ ତେଳ ଖଜୁ ରୀବଣ,
ଗଁାଆର ପାରି ଝରଣା େସପାରି
ମଶାଣି ଭୂ ଇଁଟା ଲାେଗ ନି ଜନ।
ସାରୀଆ अପାଟା ନି ଇତି େଖାଜୁ ଛି
ବରଗଛ ତେଳ ରାତି େର ଯାଇ,
ଭଗୀଆ େପତଟା ରାତି କାେଳ ଆେସ
ସାରୀଆ ପଣାମ କରୁଛି ଯାଇ।
ପତି ବତା ନାରୀ ଭାରତ ବଷେର
ଏେବ କି अଛnି ସାରୀଆ ପରି ,
ବି ବାହ ବଂଧନ କାଗଜ କଲେମ
କେଚରୀ ପି bାେର ଦି अnି ସାରି
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ସମୟ ପେହଳି କା
ମୃତୁmୟ େହାତା (ଆେଲାକ)

ଧଳ
ୂ ି ମାଟି େଶୖ ଶବ ଜହ|ମାମଁୁ ଗପ ମାଆର େକାମଳ େକାଳ
ମାଆ ମାଆ ଡାକ ତା’ େସ|ହ ପରଶ अମୃତଠୁ ବଳି ଭଲ
ସାo- ସହି ତ eୁଲ୍ ଯି ବା େବଳର ସମୟ अମୂଲ ମୂଲ,
eୁଲ ସାର-ର ଟାe୍ େଦବା ଭୟ ଲାଗଇ ଡହଳ ବି କଳ
ପଡ଼ି ଆେର ଯାଇ କି େକଟ୍ େଖଳି ବା କି ଏ ବା ଭୂ ଲିପାେର,
ଘେର ଆସି ପୁଣି ବାପା-ର ଭୟ ମନେର ଉ-ିମାେର
କେଲଜେର ପୁଣି ପରି େବଶ ନୂ ଆ, ସାo- ସହି ତ ଖଟି,
ନୂ ଆ ନୂ ଆ େପମ ଝି अ- ସହି ତ ମଧୁମୟ ରା[ାଟି
ଆଖିେର ପୁଣି ଆହି େର ସ ପ| କି ଏ ଇmିନି ୟର ତ କି ଏ ଡା ର
ସମୟ େସାତ ବହି ଯାଉଥାଏ ରା[ା अେନକ ଦୂ ର
ତା’ପର ସ#କ ନୂ ଆ ପରି ଚୟ ବି ବାହ ତାକୁ ଦି ଏ,
ହସ ଖୁସି ଭରା ଏକରୁ ଦୁ ଇ ନୂ ଆ ପରିବାର ହୁଏ
ଜୀବନେର ଆେସ ଭି ନ| ଭିନ| େମାଡ଼ अସହ ଲାେଗ େସ ହାଏ
ସମୟ ସହି ତ େଦଇ େସ ତାଳ ନି ଆରା ପଥିକ ହୁଏ
ସମୟ ପେର ସମୟ ଆେସ େକେତ େଯ ଘେଟ ଘଟଣା
ଜୀବନର େସଇ ରo अବି ରo ଈଶର-ୁ ଏକା ଜଣା
ଦୁ ଃଖପେର ସୁଖ, ଦି ନ ପେର ରାତି ଏହାତ ଦୁ ନି ଆ ରୀତି
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କ େମ ଉପନୀତ ଝରକା େଦଇ ବୃ ~ अବା ଆସି 
ଜୀବନ ଥିେଲ େସ|ହ, ରାଗ, ମାୟା େମାହ ବାର\ାର,
ଆଖି ବୁ ଜି େଦେଲ ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ କି ଏ ପର ଆପଣାର
ସମୟ େସାତ ବହି ଚାଲି ଥାଏ ନି କ ଏକା ଏକା
ଜୀବନ ଏକ अଭିନୟ ପରି ସମୟ ପେହଳି କା
ରତାଖbି, େବୗ~ରାଜ
ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୬୫୮୦୯୪୮୧୪
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ପାହାଡ଼ ବି ବୁ ଝିପାେର
ଦି ଲି ପ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

ସହରଠୁ ଦୂ ରେର ଥାଏ
ସେତ େଯମି ତି ନି ଆଁ ପାଣି ବାସq ତା’ ପାଇଁ
କି  େସ ମେନ ପଡି େଲ,
େଚନାଏ ହସ େଖଳି ଯାଏ ମୁହଁେର
ଆଉ ଆଖିେର ,ଦି ଧାର ଲୁ ହ ।
ସବୁ େଦଇ େଦଇ େସ ଶନ
ୂ 
अନର ସ ାଥ ପାଇଁ ନି ଜ େଦହ ଚି ରି
େଦଇଛି ରା[ା ,
ବୁ େହଇଛି ଶି ରା ପଶିରାର ସବୁ ଯାକ ର

,

ମୁେbଇଛି , େସଇ ସ ାଥୀ େଲାକ ମାନବି ଶାସର େଦବତାକୁ ତା’ ଚୂଡାେର ।
ତା’ ରି େକାଳରୁ ଆର େହଇଛି
ସବୁ କାହାଣୀର ପଥମ अଧାୟ,
ମେନରଖିଛି ଶୁଣିଥିବା,େଦଖିଥିବା
ସବୁ ପତି}ା ମାନ-ୁ
ଜାବୁ ଡି ଧରି ଛି ବଷ ବଷର ହାଡ-କ-ାଳ
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ସାଇତି ଛି ଛି bା ଶାଢି ,ଶାୟା ଆଉ ବ ାଉଜ୍ ।
କି ଏ େକେତ କ’ଣ ମାଗିଛି ତାକୁ
କି ଏ େକେତ କ’ଣ େବାହି େନଇଛି
େକହି େକହି ଲୁ ଟି ଛnି ମଧ !
େସ କି  ସହି ଛି
ଚୁ ପ୍ େହଇଛି
ଲୁ ହ ଗେଡଇଛି
କି  ସବୁ ଭିତେର ଭିତେର ।
ସବୁ କହnି ପାହାଡେଟ କ’ଣ ବୁ ଝି ପାରିବ ?
େନଇଯାअ ସବୁ ,ଉପାଡି ଦି अ ତା ହାତ
ଧମନୀ ଚି ପୁଡି ଚାଟିଦିअ
େଶଷ ବୁ qା ର

ଟିକକ ବି !

କି  ସବୁ ପାହାଡ କ’ଣ ପଥର ?
କି ଛି ପାହାଡ ନି ଶାସ ନି ଏ,
अନୁ ଭବ କେର
अଫିସ୍ ଯାଏ
ଆଉ ସବୁ ବୁ ଝି , ନ' ବୁ ଝି ଲା ପରି ରୁେହ।
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ତଟିନୀର ଦୁ ଇତଟ
ଚି Zରmନ ସାହୁ

କଥା କଥାେର
େଛାଟ ପି ଲାକୁ ଭୁ ଲାଇବା ଭଳି
ମି ଥା अଶାସନା େଦଇ
ବୁ ଝାଇ େଦଉ ସି ନା,
ମନ େମାର କି  अବୁ ଝା ହୁଏ।
େତାେର ଏେତ ସରଧା େମାର
ସବୁ ମି ଛ ସବୁ ତୁ  କଥାକୁ ବି
ମାନି ନିଏ ନି ରବେର େବାଲକରା ସାଜି
େବାେଧ େସଥିପାଇଁ େବଦନାେର
ଏ େମାର ହୃଦୟ ନି ତି ଯାଏ ଭିଜି ।
अଭିନ| ଆତDା େତାର େମାର,
ମନ କି  अଲଗା अଲଗା
େଗାେଟ ତଟନୀର ଦୁ ଇ ତଟ ଆେମ
ଆତDା ଆମ େସତୁ ପରି କା।
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େତାେର ଯାହା ଦୃ jି କେର ମୁହU
ଚି ଲିକାେର ସାୟnନ ତୁ ହି
େସହି ଠାେର ମଁୁ ବି େଦଶୀ ପୀ
ଆସି ଥାଏ େକେତ ଦୂ ରୁ ପରଖି ନି ରିଖି।
େଶଷ ଦୃ ଶ େତାେର ଯାହା େଦେଖ
ମନ କୁ େହ ତୁ ଏକ ଚାତୁ ରୀ
ବାହअo େତାର ସି ନା ଦି ଶଇ ଉଜଳ
अnେ~ଶ େତାର
ନାରଖାର ମହାକାଳ ଫଳ।।

ସି oୀରୀ, ଆଳି , େକq ାପଡା, ୭୫୪୨୧୫, ଓଡ଼ି ଶା
େମା: 7377678738
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ସ#କ
ଡା ନୀଳମାଧବ କର

ଆର ନ େହଇ
େଶଷ େହଇ ଯାଇଥିବା ସ#କ
ତମ େମା ଭିତରର
अxାରି ଆ ନି ବୁଜା କାହାଣୀ...

ସୂଯ ତେତଇଲାନି କି
ବଷା ତାକୁ ଭିେଜଇଲାନି
ମି ଶାମି ଶି େଗାେଟ ତାତି ଲା ନି ଶାସ
ଓଦା ଓଦା
ଖାଲି ପି mରା ଥେରଇ େଦଲା
ତମ େକାେକଇ ଉଠି ବା େବେଳ....

ତମ େମା ଭିତରର
ଆର ନ େହଇ
େଶଷ େହଇ ଯାଇଥିବା ସ#କ
ପୁଣି ଥେର
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ନି ଶାସ େନଲା
ପmରା ଥେରଇ
ବ{ିବାର ଆଶାସନା େଦଲା

ମାନସି କ େରାଗ ବି େଶଷ}
ଓଲଭର୍ହା#ଟନ୍, ଇଂଲb
ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com
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ପତୀା
ମାମାଜି ନି ପଧାନ

ଣ ଣ ପତିଣ ! ବି ତି ଯାଉଥିଲା
ତଥାପି ଠି ଆ େହାଇଥିଲି,
ଖ\ ସଦୃ ଶ
ମନ ଭିତରୁ ଶ ଆସି
କାନ ପାଖେର କହି ଯାଉଥିଲା
ହଁ ଆସି ବ, େସ ନି େ ଆସି ବ
କଥା େଦଇ ନ ଆସି ବା ଭଳି ...
ସି ଏ ନୁ ହଁ ଯାହାକୁ ମଁୁ
ବି ଶ£ାସ କରି ଛି
ବି ତି ଗଲା ଋତୁ ପେର ଋତୁ ,
ବରଷାେର ଭିଜି ଗଲା ମନ
ଫଗୁଣର ରo ଲାଗିଲା େଦହେର,
େକାଇଲି ର ସ£ର
ସେqଶ େଦଲା ବସnର
ହଠାତ୍! ଚମକି ଉଠି େଦେଖ ତ ?
ଚାରି ଆଡ଼ ଶୁନ୍ଶାନ୍ .... !
କାହାର ବି ପାଦ ଚି ହ| ନାହU
ଏକା ନି ଃଶo େହାଇ
ଆଜି ବି ବସି ଛି େସ ଆସି ବ େବାଲି ,
ତାରି ପତୀାେର ....!!
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अପମିଶିତ
େସୗମରmନ ପାଲ

ସହେର ଆଜି ଜହର ଭାସଇ
କି ପରି ଜୀଇଁବି କୁ ହ,
ମୃତୁର େଶଯ ପାେଖଇ ଆସୁଛି
ତଥାପି ତୁ ଟୁ ନି େମାହ
ଉନDZ ଶରୀର ଉନDZ ମନକୁ
ସଭିଏଁ େନଇ ସାଥିେର,
ସଂପକକୁ ଭୁ ଲି ମମତା ତୁ ଟାଇ
ସେବ ମnି ମ[ିେର
ମେନ ବି ଚାରnି ଦି ବସର େଶେଷ
ଜଗେତ अଟnି େଶ/,
अେo ଆଧୁନିକ ବସନ େଘାଡ଼ାnି
अnରୁ ସଂପ%
ୂ ନj
ଗିଲାେସ ସୁରାେର ବରଫ ଖb
େଢାେକ ଦି େଢାକ େନଇ
ମାଟିର ମଣିଷ ସହରୀ ହାୱାେର
ଗେଲଣି अପମି ଶିତ େହାଇ
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ଜହ|ରାତି ର େପମ
ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା

ଝି ମ୍ ଝି ମ୍ ଝଂକାର କେର
ଏକ ଏକା अxକାର ରାତି
ଣକ ପେର ଜହ| ଆେସ
ଚୁ ନା ଚୁ ନା ଉଜାଳା େନଇଁ
େପମିକା କୁ େଦଖି,େପମିକର ମେନ
ଫୁଟି ଉେଠ ଜୁ ଇ,ଜାଇ,େହନା
ବାସ ଛୁେଟ େହାଇ ଧଆ
ୂ ଁ ଧଆ
ୂ ଁ
ନି ର ନି ମଳ ହୁଏ ଆକାଶ
ଆକାେଶ ଆସି େଲ ଘଡି ଜହ|
ନି ରବ ରହି ଛି ରାତି
େକେବ କହି ପାରୁନି କି ଛି
ଜହ| କୁ େକବଳ ଚାହU ରେହ
ମନେର ମନେର ଭଲ ପାଏ
ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ ଜହ|,
ବଦଲ ସoତ
ରାତି େଖେଳ ତା’ହୃଦୟ ସହି ତ
େଯେତେବେଲ ଜହ| େଯାଛନା ଢାେଲ
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ଏ अxକାର ରାତି ଲୁ ଚି ଯାଏ
ଏମି ତି ଲୁ ଚି ଲୁଚି ଜହ|କୁ ନି ତି େଦଖୁଥାଏ
େସ ହି ଜାେଣ ଜହ|କୁ େସ େକେତ ଭଲ ପାଏ
ହୃଦେୟ ରଖିଛି ଜହ|କୁ ,
ମନେର ଡର..
େସ ଆସି େଲ ସ£ଗ ହୁअଇ ଧରା
ମଁୁ ରାତି अxକାର ଭରା
ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା
କଲାବାହାଲି,(କଂଟାବାmି),ବାଲାoିର
୮୬୫୮୪୮୪୧୬୬
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ପଇତା
ମି ନତୀ ପଧାନ

ପଇତାକୁ େନଇ अେନକ ଯୁ~,
ବାକବି ତbା, େମାର ବା ଯାଏ କଣ?
ମଁୁ ତ ନାରୀଟିଏ,
ଜନDରୁ अଛୁଆଁ!
େକାଳ େଗାତ ନ ଥାଇ ସ ତ

ସମାଜର ଦି ତୀୟ ନାଗରି କ,
अଜାତି , ଆଜନD େସବି କା,
େମାର େଲାଡା ନାହU
ସୂତା, େରଶମ ଓ ପଶମ
ପଇତା ଉପେର ହକ
ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ଜାତି -ୁ
ପଚାର! ସତେର କଣ ପଇତାପି xି
େସମାନ-ର ହୁଏ ଆତDାର ବି କାଶ?
ପଢି ପାରnି ହୃଦୟ, ନି କଟତମ ଈଶର-ର,
ଚି ହ|nି ପକୃତେର ଆଧାତିD କତାର ଭାଷା?
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ପଇତା ଓ ତଥାକଥିତ ପତି ତା
ସମାଜ ଓ ନି ୟମ ଉପେର
ବି [ାରି ନି ଜ ଆଧି ପତ,
େଦଖnି ବଡି ମା
ଧମ ନାେମ,
ମେନ ହୁଏ ଉପହାସ.........
େମାର କି ଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହU
ଜାତି ତୁ ମ, ତି ୟ ବ ାହDଣ େବୖ ଶ
अବା ଶଦ
ୂ  ର.......
ମଁୁ ତ ଲଢୁ ଛି , ସବୁ ଦି େନ ପାଇବାକୁ
ଟିକିଏ ମଯାଦା, ବ{ିବାର अଧି କାର
ଆଉ ପରିଚୟ ମଣି ଷର

ପଇତା- ସମାଜେର େଶ/ତାର ପତୀକ ଭାବେର ଗଣନୀୟ, େଯଉଁଠି ମାନବି କତା ମୂଲହୀନ |
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ସବୁ ଚିଠି ଆେସ େଫରି
ସତବ ତ ସାହୁ

େମା अଜାଣତେର ଠି କଣା ତମର ବଦଳାଇ େଦଲ େବାଲି
ଚି ହ|ା ଠି କଣାେର େଯେତ ଚି ଠି ଦି ଏ ସବୁ ଚି ଠି ଆେସ େଫରି - ୧
ଏମି ତି ଜୀବେନ େକେତ ଚି ଠି େଦଇ ଠକି ତ ନଥିଲି ଥେର
େଫରା ଚି ଠି ଏେବ ଧରି ବା ପାଇଁ ବି ଦୁ ଇହାତ େମାର ଥେର,
କୁ ହ ପିୟତମ

ଭୁ ଲି ଲ କାହUକି

କି ପାପ अବା ମଁୁ କଲି ? (୧)
େପମ ତ େଗାଟିଏ ପାପଶନ
ୂ  ଫୁଲ ତେମ ଦି େନ କହି ଥିଲ
େମା ପଣ
ୂ  ଫୁଲର ପୀତି ପାଖୁଡ଼ାେର ନି ଆଁ କି ଆଁ ଲଗାଇଲ,
ଲୁ ହ େଟାେପ େଦବ

ତୁ ମ ବି ରହେର

େଯଉଁଦିନ ଯି ବି ମରି (୨)
େମା अଜାଣତେର ଠି କଣା ତମର ବଦଳାଇ େଦଲ େବାଲି
ଚି ହ|ା ଠି କଣାେର େଯେତ ଚି ଠି ଦି ଏ ସବୁ ଚି ଠି ଆେସ େଫରି ...
ପଲ ାସାହି , କମାଳପୁର, अହି ୟାସ
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ଚକାନୟନ
ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

ନି େତ େଖାଲା ରଖି ଛ ନି ଜ ଚକାନୟନ
େକମn କରି ପାରୁଛ ନି ଜ କZବର ଚୟନ
ମୁ¨ ମେନାହର େଯ ତୁ ମର ଆନନ
କରୁଛ ସମ[-ର ଦୁ ଃଖର ହନନ
େନତପାଇଁ ପବ େଦଖି ତୁ ମର ପୀତବସନ
ନି ଜ ଉପାସକ-ଠାରୁ େହାଇ ପାରି ବନି ସ ାଧୀନ
କେର େଯେବ ତୁ ମର ମହାପସାଦର େସବନ
ତୁ ମ ସଂକଷଣେର ତୁ ମର ବqୀ େହାଇଯାଏ ମନ
ମାଆ- େକାଳେର େଖଳnି ନqନ
ତୁ ମ ନାମର ନାମ କରଣ କରnି , େହ ନq ନqନ
ହୁଏ େଯେବ ନqିେଘାଷ ରଥର ଚଳନ
ବଡ଼ଦାbେର ହୁଏ अେନକ ବxୁ ବାxବ- ମି ଳନ
ହୁଏ ତୁ ମର ସୁନାେବଶ ଦଶନ
ଚି nା କେର େକେବ ମି ଳିବ ତୁ ମର ନାଗାଜୁ ନ େବଶ ଦି ବଦଶନ
ଶାବ େହାଇଛି ତୁ ମର अଗଣି ତ ଭଜନ
ତୁ ମପତି अନୁ ରାଗ ଯାହାର ଭାଜନ
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କରୁଛି ତୁ ମକୁ ଏତି କି ନି େବଦନ
ଆସନ| େହାଇ ସ#ୂ % କର ସମଗ ସଦନ
ତୁ ମର ନାମ ସD ରଣ अତି ପାବନ
ସୁକମେର କଟିଯାଉ ଏଇ अମୂଲ ଜୀବନ
ଏହି ଭୂ ବନେର ମନୁ ଷ ଜନD ଏକ ସଂକଳନ
େସୗଭାଗେର ଉyଳବାସୀ େହଲ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିବ ତୁ ମ ସଂକୀZନ
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େପମ ପାଠ
ଶୀମାନ୍ ଆZତ ାଣ ଖୁଡ଼ଆ

େରାମା{ିତ କେର ଆଜି ବି େଦହକୁ
େତା ବୁ କୁ ର ଆଲି oନ,
ଯଉବେନ େମାର ଶି ହରଣ େଖେଳ
କାମନାର ମଧୁବନ
ଭାସି ବୁ େଲ ସେତ ଆଜି ବି ପବେନ
େତା େଦହର ମି ଠା ବାସ|ା
େକମି ତି ବ{ିବି େତା ବି ନା ପିୟା
କି ଏ େମାଇବ ତୃ

ା

ଜୀଇଁଛି ଆଜି ମଁୁ େକବଳ େତା ପାଇଁ
ପାଏ େବାଲି ତେତ ଭଲ
ଦି ନ ସରି ଯାଏ ରାତି ପାହି ଯାଏ
ସD ତି କେର କଲବଲ
ଆଜି ବି ହୃଦେୟ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଏ
େତା େପମର ମି ଠା ସ ର
ନି ଃଶ ରାତି େର ବି ଛଣା ସାଥିେର
ଉ-ିମାେର ଛବି େତାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 246

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଜହ|କୁ େଦଖିେଲ ପଡ଼ି ଯାଏ ମେନ
େତାର େସ େଗାଲାପି ଓଠ
ବ{ିକି ମରୁଛି ବି ରେହ ଜଳୁ ଛି
ପଢ଼ି େତା େପମର ପାଠ

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ% ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪
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ଜୀବନର अନନାମ
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଗିରି ଗୁíା େଦଇ ପଥ େଖାଜି ଚାେଲ
ସାଗରର अଭିମୁେଖ,
ସୁଦୂର ପଥକୁ अତି କମ କରି
ସମୁଦେର ଯାଇ ମି େଶ
ଲପଥୁ େକେବ ବି ଚୁତି ନ େହାଇ
କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାେଦ ବେହ,
ମଳମୂତ େଯେତ ଢାଳି େଲ ତା’େଦେହ
ସବକମ ସି ଏ ସେହ
ବେନ େଯେତ ଥା’nି ଓଉଷଧ ବୃ 
ସବପଦ କରି ଶ,
ସଜୀବ ନି ଜୀେବ ଦାନକରି ଜଳ
अଜନ କରି ଛି ଯଶ
ଝରଣାର ଜଳ ଶୁେଭ କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ
ପାହାଡ଼ର ପାଦ େଦେଶ,
ତା’ର ିର ଜେଳ ପତିଛବି େଦଖି
ପାହାଡ଼ି କନାଟି ହେସ
େଶଫାଳୀ ଫୁଲଟି ନି ତି ଫୁଟୁ ଥାଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 248

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ହସି ନି ଝରି ଣୀ କୁ େଳ,
ମୀନ େଖଳୁ ଥାଏ ମହା ଆନqେର
अିର ନି ଝର ଜେଳ
ଜାତି ଧମବ% ବାରଣ ନ କରି
ସଭି-ୁ ଦି अଇ ବଳ,
ଛq କି କପଟ ଜଣା ନାହU ତା-ୁ
େସ अେଟ ପବି ତ ଜଳ
ମେନ ନାହU ତା’ର ରାଗ ଇଷା ଭାବ
अଭିମାେନ ନାହU କାମ,
େତଣୁ ତା- ନାମ କହି ଥାnି ସେବ
ଜୀବନର अନନାମ

ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁ ରୀପଡ଼ା
କxମାଳ ଜି ଲା, ୭୬୨୦୧୨
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮
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କାଳ
ଶୀ ରମା କାn ମି ଶ

“କାଳମ୍ ପଚnି ଭୂ ତାନି କାଳ ହାଃ ସଂହରେତ ପଜାହାଃ I
କାଳହାଃ ସୁପେତଷୁ ଜାଗZୀ କାେଳହି ଦୂ ରତି କମହଃ I I ”
ଜନD ପେର ସଭUଏ
କାଳର କବଳି ତ I
କାଳ अତି ବଳବାନ
କାଳକୁ କରି ବା ପତିହତ
ମତା ନାହU କାହାର I
କାଳକୁ େକବଳ
अତି କମ କରି ବାକୁ ହୁଏ I
ହସି କରି କର अବା
କାqିକରି କର କାଳକୁ
କରି ବାକୁ େହବ अତି କମ I
କାଳକୁ अନୁ ଭବ
କରି ବାକୁ ସଭUଏ ବାଧ I
କାଳ ନୁ େହଁ କାହାରି ସଖା
अବା କାହାରି ଶତ
େସ କାମ କେର ତାହାର
ଜଗତନି ୟnା-ର ଆେଦଶେର I
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କାଳକୁ େଦାଷ େଦଇ
ଲାଭ ତ କି ଛି ନାହU I
େଦାଷ ଦି अ ନି ଜ କମକୁ
େଯ କରାଳ କରାଏ କାଳକୁ I
କାଳ ନୁ େହଁ ସj अବା
କାହାରି ଉପେର କୁ ପି ତ I
ନି ଜ କମ କେର ତାହାକୁ
ସj अବା କରାୟZ I
ଶୟେନ, ସ ପେନ, ଜାଗରେଣ
କାଳ ସଭି-ୁ ଜି େଣ I
ଛାଡି ବାକୁ ନ ଚାହUେଲ ମଧ
ଛାଡି ବାକୁ େହବ ବାଧ I
अତୀତ, ବZମାନ ଆଉ ଭବି ଷତ
ଆେମ ସବୁ କାଳ କବଳି ତ I
ଆସ ଆେମ କରି ବା ବqନା
“େହ ‘ମହାକାଳ’
କାଳ କାଳକୁ ,
ଆମକୁ ସହାୟତା କର”
ଭି .ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ମାଆ ପରି େକହି ନାହU
ଶୀଧର ସାହୁ

ପି ଲାେବେଳେଯେବକାqୁ ଥିଲିକଇଁ କଇଁ।
ମା ଆସୁଥିଲା ଆଖି ଲୁ ହ େପାଛି ବା ପାଇଁ।
ମା ପଣତ କାନି େଦଉଥିଲା ଧଳ
ୂ ି ଝାଡି ।
ପି ଲା ଦି ନ ସମୟ ଚକ ଯାଇଛି
ଗଢ଼ି ।
ମେନ ପେଡ ଆଜି େମାପି ଲା ଦି ନ अଝଟ।
ମାଆ ପାଖେର ଆଜି ବି ମଁୁ ରହି ଛି େଛାଟ।
େଯେତ ଦୁ ଃଖ କj କୁ େମା ପାଛୁଟି ନି ଏ।
େମା ଓଠେର ହସ ଲହରି େଖଳାଇ ଦି ଏ।
େଯେବନି ଶି େରେମା ଆଖିକି ନଆେସ ନି ଦ ।
ମାଆ ର ମୁଖରୁ ଝରଇ ଲହରି
ପଦ।
ମାଆ ର ପଣତ ସଦା ଥାଉ େମା ଉପେର।
ଜୀବନ େମାର ଯାଉ ମାଆ ପାଦ େସବାେର।
ଗmାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ମଶାଣି ଜଗିଛି ତମରି ପାଇଁ
କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

େକେତ ଆଶା େନଇ ଆସି ଥିଲି ଧାଇଁ
ତମକୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ
ଚାଲି ଗଲ ପିୟା କହି ଲନି ପେଦ
ବି ଶ£ାସ େମା ଠାେର ନାହU,
କଥା େଦଇଥିଲ ସାତ ଜନମକୁ
ରହି ବା ଏକାଠି େହାଇ
ଆଜି କି  ତେମ ଏକା ଚାଲି ଗଲ
ହସ େମାର ସବୁ େନଇ,
େସଦି ନୁ ଜଗିଛି ମଶାଣି ଭୂ ଇଁେର
ତମରି ଶବକୁ ଚାହU
ଦି ନ ମଁୁ ଗଣୁଛି େକେବ ମରି ଯିବି
ଶବ ପେର ତମ େଶାଇ,
ସାo େହାଇ ଆେମ ବ{ି ପାରି େଲନି
ସାo େହାଇ ମରି ଯିବା
ତେମ େମା ପାଖେର ମଁୁ ତମ ପାଖେର
ସବୁ ଦି ନ ରହି ଥିବା ।
େଢ-ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ, ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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କବି ମାନସେର ନାରୀ
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

ନାରୀ - କବି କhନାର अନି q ରୂପ ଲାବଣମୟୀ େଦବୀ
େସ|ହ-େପମ-ବାଲ ମମତାର ମୂZୀମତୀ ନି କ ଛବି 
ନାରୀ େହଉଛି ବି ସDୟ ସୃjିର
ପେରାେ ବା ପତେ,
େଦଇଥାଏ ପୁରୁଷକୁ
ସ ୀକୃ ତି ଉତ୍ଥାନ ପତନର୧
େହାଇପାେର ନାରୀ ପୁରୁଷର
ସହକମଣୀ-ସହମମଣୀ-ସହଧମଣୀ
ନୁ େହଁ େସ କମ-ସହଚରୀ
କି  ଭରିଦି ଏ ହୃଦୟ ଭିତେର
ସ ଗୀୟ ପୀୟୁଷ େପମର୨

ପରି ବାର ପାଇଁ ନାରୀ େଭାଗିପାେର
ସକଳ ଯଣା ମoଳ କାମନା କରି
ପତି େହାଇଛି ତା’ ଇହକାଳର େଦବତା
ତା’ର ସୁଖଦୁ ଃଖେର ହୁଏ େସ ଦୁ ଃଖିନୀ୩
ବି ଚୁତ େହାଇନାହU अତୀତେର େକେବ
ନାରୀ ଆଦଶ ଜୀବନରୁ
ନାରୀର ନାରୀତ ଶୁ~ ସୁବ%
ପାଲଟିଯାଏ େସ େଜାତି ମୟୀ େଦବୀ୪
अତୀତର ନାରୀ ସଂକhର ପରାକା/ାପାଇଁ
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ଝାସ େଦଉଥିେଲ ଚି ତାନଳକୁ
ଆଜି କାଲି େଲାେକ ‘ଦୁ ହି ତା’ ପଦବାଚ
େବାଲାnି େକବଳ ନାରୀକୁ ୫
ନାରୀ अnରର କଥା ଜାଣି ପାରnି ନି ବି ଧାତା
ସବୁ ରି ମୂଳେର ନାରୀ
େସ’ତ କପଟ, ପାପ ଓ अବଗୁଣର ଖଣି୬
ସ ାମୀକୁ େଯପରି ପଦାନ କେର େସ ସ ଗୀୟ ପୀୟୁଷ ସୁଖ

ସnାନ ମାନ-ୁ ପଦାନ କେର େସ ସୁଧାମୟ ବାଲମମତା
ସମାଜ ତଥା ପରି ବାରକୁ କେର େସ ବଶୀଭୂ ତ୭
ପୁରାେଣ ସୁଭଦ ା ବି ରାନାରୀ ଭାେବ ସୁସାନି ତା
ଇତି ହାେସ ପଦିD ନୀ, ଦୁ ଗାବତୀ, ଶୁକେଦଇ ଓ ଲDୀବାଇ
अସୀମ ଶ ି ବୀରତ .ାରା ଶତ-ୁ କରnି ଭୟଭୀତା୮
ପରା[ େଯଉଁଠି ପୁରୁଷର ଶ ି
ଆବଶକ େସଇଠି ନାରୀର ଶ ି
ଏକଥା େଦବୀ ଦୁ ଗା ପମାଣିତା୯
}ାନ ରାେଜ ବି ସDୟ ସୃjି କରିଛnି
େମୖ େତୟୀ, ଗାଗୀ, ଲୀଳାବତୀ
ଭ ି ମାେଗ ଭଗବାନ- ସାନି ଧ
ଲାଭ କରି ଛnି ମୀରା, ଦାସୀ ବୃ qାବତୀ୧୦
ନାରୀ େପମମୟୀ, େସ|ହମୟୀ, ତାଗମୟୀ
େସ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଭାବି ନୀ
େସ ପୁଣି ସୃjିକାରି ଣୀ ବି ଘ|ବିନାଶି ନୀ
ମoଳଦାୟି ନୀ अଭୟା ଏବଂ ପଳୟକାରିଣୀ ଭବାନୀ୧୧
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ନାରୀ ପୁରୁଷର ବାଗଦାତୀ
େପରଣା, ଉାହ ଓ ଉiୀପନା
ଏଥିପାଇଁ ନାରୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଚୀର ପଜ
ୂ ନୀୟା, ବqନୀୟା, ଧନା୧୨
ସମୟର ପରି ବZନେର ନାରୀ ଆଜି ଆଦଶର ଗୁଣାବଳୀ
େଲାପପାଇବାକୁ ବସି ଛି
େସ ଆଜି େହଉଛି ଲୀଳାସଂଗିନୀ
େହାଇପାରୁନାହU େସ|ହମୟୀ ପତ| ୀ୧୩
ନାରୀ ସମାଜ ହରାଇ ବସି ଛି
अତୀତର ଐତି ହ, ସଂeୃତି ଓ ପର#ରା
ସମାଜ େହାଇଛି अବେହଳି ତା

ନାରୀ ସାଜି ଛି ପୁରୁଷ ହାେତ, କ ୀଡ଼ା ପୁZଳି କା୧୪
ପୁରୁଷର ସ ାଥେନଷୀ ଦୃ jିେକାଣ
ନାରୀ ସମାଜପତି अବେହଳା अବମାନନା ଓ ଔଦାସୀନତାର
କାରଣ େହାଇଛି ନାରୀ ସମାଜର अେଧାପତନର୧୫
େକqୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ, ୭୬୨୦୦୧,
କxମାଳ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫
ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com
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ମେନପେଡ଼ ପିୟାକଥା
ରଶିD ରmନ ସାହୁ

ମେନପେଡ଼ ଆଜି େମାର ପିୟା କଥା
ତା ସୁେନଲି ମୁହଁର ମି ଠା ନି ରବତା,
େଗାଲାପି ଓଠେର ତା’ର ହସର ଜୁ ଆର
ନୀଳନୀଳ ଆଖି କେହ େକେତ କଥା।
ପରୀଠୁ ସୁqର ଦି େଶ ତା’ର େବଶ,
ସୁqର ଲାଗଇ ତା ଓଠ ତଳ ହସ।
ରାଜହଂସୀ ପରି ଲାେଗ ଚାଲି ତା’ର,
ତା କଥାରୁ ଝେର ମଣିମୁକୁତାର ହାର।
ଫୁଲଠୁ େକାମଳ େଯ ଜହ|ଠୁ ସୁqର,
େକାଟିଏେର େଗାଟିଏ େସ ପିୟା େମାର।
ପିୟା େଦେଲ ହସି ଜହ| ଯି ବ ରୁଷି
କବି ବି ଭୁ ଲି ଯିବ କବି ତା,
ମେନ ପେଡ ଆଜି େମାର ପିୟା କଥା।
େଗାରା ପାଦେର ତା’ର ରୂପାର ପାଉଁଜି,
େଚାେରଇ େନଇଛି େମାର ନି ଦ ଆଜି ।
ରୂଣୁଝୁଣୁ ଶୁେଭ ତା ହାତର ଚୁ ଡି ,
ସ ପ|େର ସେଜଇ ହୁଏ େମା ମନର ପରୀ।
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ଚq ଭାଗା ପରି ଗୁଣ ପରି ଗୁଣ
ମୁକୁତା ପରି ତା’ର ମୂଲ,
ସକୁ nଳା ପରି ହସି େଦେଲ ଥେର
ଓଠରୁ ଝେର ତା’ର ଫୁଲ।
େଗାଲାପ ପରି ତା େକାମଳ ହୃଦୟ,
ନ େଦଖିେଲ ତାକୁ , ହୁଏ ମଁୁ अଥୟ।
ଜାଣିନାହU େକେବ େସ ସାଜି ବ େମା ମଧୁଚqି କା,
ମେନ ପେଡ ଆଜି େମାର ପିୟା କଥା।

ଭୁ ବେନଶ ର
େଯାଗାେଯାଗ : ୭୦୭୭୫୧୪୧୧୪
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ଆସ ଫଗୁଣ
ପିୟ-ା ସାହୁ

ଫଗୁଣ ତୁ େମ ଗଲା ପେର ପେର
अେନକ ଯାତନା ଏଠି ,
ଝାନ୍ଜି ବଇଶାଖୀ ତତଲା ଛୁଆଁ
ଭିଜି ଗଲା ତୁ ମ ଚି ଠି।

ଖରାେବେଳ ଆେସ କାଳେବୖ ଶାଖୀ
ନୁ େହଁ ତୁ ମଠୁ ସରସୀ,
ଉେଡଇ େନଲା େସ ପୀତି କଳସୀ
ଭେସଇ େଦଲା େମା ଖୁସି
ଆସ ଫଗୁଣ ଭାଂଗି ଋତୁ ଚକ
ହସି ଉଠୁ ଏ ଧରଣୀ,
ଭରି ଦି अ ତୁ ମ ମୃଦୁ ପରଶ
ନାଚି ଉଠୁ ବି ରହି ଣୀ

ସାହାନି ୟାଜ ପୁର
କଟକ
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ଜୀବନ
ଜଗଦୀଶ ମି ଶ

ଜୀବନଟା ଏକ ପଶ|
ଯା’ର ଉZର େଖାଜି ବା କj,
ଜୀବନଟା ଏକ ବାଟ
ଯା’ର ଦୂ ରତା ମାପି ବା କj
ଜୀବନଟା ଏକ ନଈ
ଯା’ର ଗଭୀରତା ମାପ ନାହU
ଜୀବନଟା େଗାେଟ ବହି
ଯା’ର ପୃ/ାର େଶଷ ନାହU,
ଜୀବନଟା େଗାେଟ ଗୀତ
ଯାହା ଗାଇେଲ ବି ସେର ନାହU
ଜୀବନଟା ଏକ ସଂଗାମ
ଯା’ର ସଂଘଷର अnନାହU
ଜୀବନଟା ଏକ ପାଠ
ଯା’ର ଶି ାର ସମାr ନାହU

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 260

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସୁଦଶନ
ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

ଥିଲା େଗାେଟ ମଫସଲି ଗାଆଁ
ସୁରପୁର େବାଲି ତାର ନାଆଁ।।
ରହୁଥିେଲ େସଠି େଯେତ ମୁଖ
ପାଠେଯ ନମାେଡ ତା- ପାଖ ।।
ସୁଦଶନ େବାଲି େଗାେଟ ପି ଲା
ପଢି ବାକୁ ସି ଏ ମନ କଲା।।
ଏକଥା ଶୁଣିନ ଗାମବାସୀ
େହାଇେଲ ସମେ[ ହସାହସି ।।
ପାେଠ ତାର ମନଟାକୁ ବାxି
ବାପା-ୁ କହି ଲା କାqି କାqି ।।
eୁେଲ େମାର ନଁା ଦି अ େଲଖି
େହବା ନାହU ଆେମ ଜମା ଦୁ ଃଖି ।।
ପି ଲାଟିର େସହି କଥା ରଖି
eୁେଲ ତା ନାମ େଦେଲ େଲଖି ।।
ପାଠ ପଢି ବାକୁ ଗଲା ସି ଏ
ନଟପି ପାରି େଲ ତାକୁ କି ଏ ।।
ମୁbେର ଥିଲାତ ପାଠ ଖଣି
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ପଢୁ ପଢୁ ଗଲା ସବୁ ଜାଣି ।।
ଆଦଶ ଛାତେଟ ସି ଏ େହଲା
ଗୁରୁ- ହୃଦେୟ ଘର କଲା ।।
ପାଠ ପଢି ଡାକତର େହଲା
ଗାଆଁ େରାଗୀ-ର େସବା କଲା ।।
ବାପା ମାଆ ତାର େହେଲ ଖୁସି
ଉପକୃ ତ େହେଲ ଗାମବାସୀ ।।
ଗାଆଁର ସାନ ଗଲା ବଢି
ସମେ[ ଧାଇଁେଲ ପାଠ ପଢି ।।
ମୁରୁଖ ନେହେଲ େକଉଁ ପି ଲା
ଗାଆଁଟା ଶି ିତ େହାଇଗଲା ।।

ନଂ-୧୦, ଫାj୍ େଫାର, ଫାj୍ ବି କ ସ୍, ଏସ୍. ଜି . ଏନ୍ େଲଆଉଟ୍,
କସମି କ୍ ଏ\ାସୀ, ବାoାେଲାର - ୫୬୦୦୨୭
େମା - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ
େଲାେକଶ ପଧାନ

ସମୟ ଜୁ ଆର କେରନି अେପା
ଏହାକୁ େଯ ତି େଳ ନକର ଉେପା ।।
କମ କର ଫେଳ ନରଖି ଆଶା
ନି ରାଶା େହାଇଣ େହବ ହତାଶା ।।
ପରି ଶମ କର ପେଛ ନ ଚାହU
ସଫଳତା ନି େ ଆସି ବ ଧାଇଁ ।।
ବି ଫଳ େହେଲ ଭାoି ନ ଯାअ
अh େହଉ ପେଛ ଶି ା ତ ପାअ ।।
ସମୟ କୁ

େଯ ନj

କରଇ

ବୁ ~ିବଣା େହାଇ अବାେଟ ଯାଇ ।।
ଭାଗ ନି qି ଦି ଏ अନ କୁ େଦାଷ
ବୃ ଥା େର ହୁଏ ତା ମନ େରାଷ ।।
ବାଲକାେଳ ପାେଠ ନ କର େହଳା
େହଳା କେଲ ଜାଣ ବୁ ଡ଼ି ବ େଭଳା ।।
ଏ ସମୟ େକେବ େଫରିବ ନାହU
अନୁ ତାପ କେଲ କି ଲାଭ ପାଇ ।।
ସମୟ କୁ କେର େଯ େହୟ}ାନ
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ନ ଜାେଣ ସମୟ େକେଡ଼ ବଳବାନ ।।
େଧୖ ଯଶୀଳ େହାଇ େଯ କେର ଗତି
ଲଭି ବ ଦି େନ ନା ଦି େନ ସୁଖାତି ।।
ପରି ଶମୀ ହୁअ ଲଗାଇ ଧାନ
ନି େୟ ବି ଜୟ େହବଟି ଜାଣ ।।
ଏ କଥାକୁ କର ଗୁରୁ ଵଚନ
ପାଠ ପଢ଼ ଧାେନ ଲଗାଇ ମନ ।।

େପରକ- େଲାେକଶ ପଧାନ, ନୂ ଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
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अେଲାଡ଼ା କବି -, अ}ାନବାZା
ପ-ଜ

କବି ନୁ େହଁ ମୁହU, ନୁ େହଁ ବ ହD }ାନୀ !
େଲଖୁଛି କବି ତା ଆଜି , ବସି अନ ଲାଇନି I
ଭୁ ଲ େହବାଟା ତ ସ£ାଭାବି କ କଥା
ଆଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ େମା ନ ମଣିେବ ବଥା I

ଭାବୁ ଛି ନି ଜକୁ ନି େଜ, ମୁ }ାନର ଭbାର !
ପକୃତି ହସି କହୁଛି , ତୁ େପାକ अଟୁ ଛାର !
ପାଟି ନାହU ତାହାର, ଦି ଏ େସ ଇସାରା !
ବୁ ଝି ହୁଏ ନାହU ତାହା, କାରଣ ମୁ ବ[ ଦି ନ ସାରା !
ଆଖି େଖାଲି ବାକୁ େମାର, ଚାହଁୁ ଥିଲି ଦି େନ
ପେବଶି ଲି େଯେବ ମୁହU, ସାଂସାରି କ }ାେନ !
ସାହି ପଡି ସା େମା, ସାଥି ବxୁ ବାxେବ
ଛqି େଦେଲ େମାେତ ଜmାଳ କZବେୟ !

ଭୁ ଲି ଗଲି ମଁୁ େଯ, ନି ଜକୁ ନି ଜ ଭିତେର
ଡୁ ବି ଗଲି ଭବ ସଂସାର ସାଗେର !
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ପି ଲା କୁ ଟୁ \ -ୁ େନଇ ପହଁ ରିଲି ନଈ
ନଜାଣିଲି ଲ ଳ େକାଉେଠ େମା ଯାଇ !
ଜନ ଧନ अଜନ େମା ନ ଥିଲା େମା ପାେଶ
ସରି ଲା େବଳକୁ ଜmାଳ, େମା ଜୀବନ େଶେଷ !
ପୁଣି ଥେର େଖାଜି ବୁ େଲ, ଚି ହUବାକୁ ନି ଜକୁ ନି େଜ
ନାହU ଆଉ ସମୟ କି ଶ ି , ଯାହା ନି ତି େଖାେଜ !

ଭାବି ଭାବି ବସି ଥାଏ, ଜୀବନ ରହସ ଊଂଖୁରୀ
ମାୟା ମାୟା ଲାଗୁ ଥାଏ ଚତୁ ପାଶ£ େଘରି !
ନି ଶ£ାସ ତାଗ ର କି ଛି ଣ ପେୂ ବ
ବୁ ଝି ଗଲି ସଂସାରକୁ ନ େଫରିବି ଆଉ େକେବ !
େହଲି ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ପାରୀ, େହ େମାର ଜନନୀ ଜନD ଦାତୀ ନମସ ମୁ ପାଖେର
ତୁ ମରି !!!

ପ-ଜ I
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ବି ଘ|
अବି ନାଶ ମାଟିଆ

ବି ଘ|ତାର ବି ଘ| ପାଚୀର ମଧେର
ଜ£ାଳାଶି ଳ ଜାଳାମୁଖୀର ଗZେର,
ହଜି ଗଲ ପିୟା ହଜି ଗଲ...
ପାଚୁ ଯର ଏହି ବ ବୁ କୁ େର
କଉ ବ ହDାbକୁ ବାଛି େନଲ,
ହଜି ଗଲ ତେମ ହଜି ଗଲ... (ଭାଗ ଏକ)

ଧୃବ अକାଶର ସୁଗୀବ ତୁ େମ େଯ
ଛାତି େର ପାଷାଣ ଭରି େନଲ,
ବି ଧ£ଂସର େସହି ବି ରଳି କା ସାଜି
ଏ କଉ ଶି ଳାେଲଖ େଲଖି ଗଲ ।।
ହଜି ଗଲ ପିୟା ହଜି ଗଲ...
ହଜି ଗଲ ତେମ ହଜି ଗଲ... (ଭାଗ ଦୁ ଇ)

ଶାମୁକାର େସହି ଧସ
ୂ ର ଜ£ାଳାକୁ
େପମିକ ମଥାରୁ କାଢି େନଲ,
ନି ମିଷକ ତାତି ଛାତି େର ଛାଟିକି
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अକାେଳ अକh େଦଖାଇଲ
ହଜି ଗଲ ପିୟା ହଜି ଗଲ...
ହଜି ଗଲ ତେମ ହଜି ଗଲ...

(ଭାଗ ତି ନି)

ସୁqର ଚq ର अସୁqର ରo
କାହUେଯ ମୁହଁେର ମାଖିେନଲ,
େପମିକ ମନର େପମିକାକୁ ମାରି
େକଉଁ େସତୁ ପଥ ବାଛି େନଲ..
ହଜି ଗଲ ପିୟା ହଜି ଗଲ...
ହଜି ଗଲ ତେମ ହଜି ଗଲ...... (ଭାଗ ଚାରି )
ବି ଗତ ବନାର େଢଉ ମାଟି ଆଣି
ପୁଣିେଯ କାଈଁ ଭିଜାଇଲ,
ଲାଜ ବି ଲା େର େଶାଇଗଲା ପିୟା
ଏଠି ଦାସ ବି ଦାସୀ ର ମହକି ଲ..
ହଜି ଗଲ ପିୟା ହଜି ଗଲ...
ହଜି ଗଲ ତେମ ହଜି ଗଲ....

(େଶଷ ଭାଗ)
କରmିଆ, ମୟୁରଭm, ଓଡ଼ି ଶା
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େଫରnା କି
अେଶାକ ଦି ଗାଳ

େଫରି ଆସnା କି ଶି ଶୁ େବଳ
ମଁା େକାେଳ ଝୁଲnି ! ।
େଲଉଟnା କି ପି ଲାେବଳ?
ଗଁା ସାଥି େମେଳ େଖଳnି ।
ଆସnା କି େଫରି eୁଲ େବଳ
ବxୁ - ସାେo ପଢnି ।
ହୁअnା କି ପଛ କେଲଜ େବଳ?
ମି ତ- ସାେଥ ମ[ି କରnି ।
େଫରେn କି େମା ଜୀବନ ସାଥି?
ଏକା କୁ ଟୀେର ରହnି ।
େଫରnା କି େମା ପାଣବାୟୁ
ପୁଣିଥେର ଜି अଁnି ।

अେଶାକ ଦି ଗାଳ, ବାଲିଗୁଡା଼
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ନୀଳକ
େଶଷେଦବ ଯ}କାମ େଦଓ

େକହି ଜେଣ ହାତଧରି ଟାଣୁଥିଲା?
ଡାକୁ ଥିଲା ସୁନାେଖତ ଆେଡ଼,
େଦଖିବାକୁ ସବୁ ଜ େଖତେର ସୁନା ଧାନର ଲହରୀ
ଶୁଣିବାକୁ ଶୀତର କାହାଣୀ
ମେତ କି  ଶୁଭୁଥିଲା
ବୁ କୁ ଫଟା କ qନର େରାଳ
େବସାହାରାର ଆZ ଚି yାର
ସବହରା ପରି ବାରର ଆତDଲି ପି
ଆଉ େକେତଟା ସବହରା- ହୁ-ାର
କୀZମn ରାଜା- ବି େରାଧେର
କାନଫଟା େସାଗାନ୍
ମେତ େଦଖାଯାଉଥିଲାଦୂ ର ଦି ଗnବି [ାରୀ ଉଠୁ ଥିବା ଧୁଆଁ
ଡହଡ଼ କରାଳ ରୂପୀ ନି ଆଁ,
ଦୁ ଃଖ, କj, ଯଣା, ହାଡ଼ଭoା ପରି ଶମ
ଋଣଦି ଆ ମହାଜନର ତାଡ଼ନା
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ନି ଗିଡ଼ା ର ର अ~ଦ¨ ରୂପ,
ତେଳ ଗଡୁ ଥିଲା ନକଲି ବି ଷ
ଦରେପାଡ଼ା ଧାନଗଛ,
अଧା ସି ଝା ଚକଡ଼ା େପାକ,
ଆଉ
ସାରା ସଂସାରକୁ ଆହାର େଦଇ
ହଳାହଳ ବି ଷ ପି ଇଥିବା
ନୀଳକ- ଶ

ବାହାବଳପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଦbନାଟ
ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

ବି ଶେର ବି ରଳ ଆମରି ଉyଳ
अଧୁନା ଓଡ଼ି ଶା ଭୂ ଇଁ
ଆରାଧ େଦବତା ଜଗତର କZା
ଭ ମନ ଥାnି େମାହି 
େବୖ ବର ସାେଥ େଶୖ ବ ଆଉ ଶା
ସବଧମ ସମନୟ

ସଦା ପଚଳି ତ ବି େଶ ପତି/ିତ
ପର#ରା େଲାକନାଟ
କଟେକ ପାଟୁ ଆ, େଢ-ାନାେଳ ଝାମୁ
ଉଡ଼ା ପଜ
ୂ ା ବାେଲଶେର
ଦbନାଚ ନାେମ ଏକ ପର#ରା
ଖାତ अେଟ ଗmାମେର
ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା ଭ ି ଭାବ ଭରା
ଗୀଷDକାଳୀନ ଏ ପବ
କଳାରୁଦ ମଣି ଭଜେହ ଧନିେର
ଦୁ ଃଖ ହୁअଇ ଲାଘବ
ଆରାଧା େଦବତା ଦbକାଳୀ ମାତା
ଚ#ାବର, େବତ ଗୁଆ
ବାଦ େଢାଲ ଘ ମହୁରୀ ଓ ଝାm
ମୁଖ ପାଟ ଦbୁଆ
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ମୁଖ େଭା ା େତର ରହି ଉଜାଗର
ଦbିତ େଷାଳପକାେର
ସୁଆo େଷାହଳ ମୁଖ ଆକଷଣ
ପର#ରା अନୁ ସାେର
ବୀଣାକାର ଗୀତ େତରଦି ନ ଯାତ
ଦି ପହେର ଧୁଳିଦb
ଆ\, ଲି ଆ, ଖଇ ନବାତକୁ େନଇ
ପାଣିଦେb ସେବ ରୁÙ
ଚାଉଳ अରୁଆ ପସାଦ ନି ଆରା
ମୁଗଡାଲି ପରିବା େଗାଟା
ହବି ଷାନ| େସଇ ଦbୁଆ- ପାଇଁ
अକଟା ପୁଣି अଫୁଟା

ସରଳ ଗାମୀଣ ଜୀବନ ଦଶନ
କଥାବ[ୁ କାହାଣୀେର

ହାସରସ ସାେଥ ବହୁ ଉପେଦେଶ
ପଦଶନ ସୁଆoେର
ଦbକାଳୀ ବ ତ ହୁଏ ଉଦ୍ଯାପି ତ
ବି ଷୁବ ସଂକ ାnି ଦି ନ
ନବବଷ ଏଇ ଓଡ଼ି ଆ- ପାଇଁ
ହନୁ ମn ଜନDଦି ନ
ଗmାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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େଲଖିବାର ମାେନ
ଡ: अସି ତ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

େଲଖିବାର ମାେନ ବି କି ଛି ହୁଏନା
ଯଦି ନଥାଏ େକହି ପାଖେର ଶୁଣିବାପାଇଁ
ଆଉ େଦବାକୁ ମତାମତ
ନ ସାଜି ମୁକ ନି ରnର
ନ ରଖି ଆଶା ପତୁZରର

ଶୁଣିବାର ବି ନଥାଏ अଥ କି ଛି
ଯଦି ଭରି ନ ହୁଏ େମା ଆତDାର ବି େଭାରତା
ଆଉ ବାରିବାକୁ ଫରକ
अବରୁ~ େପାଖରୀ ଓ ଶୀତଳ ଝରଣାର
ଯାହା अବି ରତ ଚଳଚ{ଳ ଆବାହମାନ କାଳରୁ
େସ ସ ାଦ ବି େମା' ପାଖେର अଥହୀନ
ଯଦି ନ ହୁअnି ତୃ r େମା' ଆତD-ପରି ଜନ
ଯାହା- ପାଇଁ
ମଁୁ ହU ସବୁ କି ଛି
ଆଉ କhନାର अଦୂ ରେର େମାର ସବସ େସମାେନ
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ଆଘାଣର ସଂଗଁା କି ବା ସଂଗଁାହୀନ େମା’ ପାଇଁ
ଯାହା ପାେର ନା ଫରକ
କରି ବାକୁ अଧି କାଂଶତଃ
ଘୁରୁଥିବା ଦୁ ଜନ ଓ ସ ଜନମାନ-ୁ େମା’ ଚତୁ ଃପାେଶ
େଲାଡା ପେଡ ଶ ି େସେବ େମା’ ନୟନଯୁଗଳର

େଦଖିବାର ନି ରଥକତା ବି ହୁଏ ପମାଣିତ ବାର\ାର
ଯଦି ମଁୁ ହୁଏ ଲାଚାର
ଏ ବବା ପାଇଁ
େଯଉଁଠି କରି ପାେରନା ମଁୁ କି ଛି ଆଉ ପାଲଟି ଯାଏ
ବହମାନ ନି ଝରି ଣୀରୁ ଆବ~ ପୁ¢ରି ଣୀ
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अେଫରା ପଥିକ
ସସିD ତା ସାହୁ

ତୁ େମ କକବି ହୀନ େଗାଲାପକୁ
ଆଣି େମା अତି କାn ପଥେର ବି ଛାअନି ,
ଭଲ ଭାବେର ଜାଣି ଛ... ମଁୁ ଆଉ େଫରିବି ନି ୧
ଭମରର ଗୁଣ େନଇ ସୁବାସି ତ ଫୁଲର
ମହକେର ଭାସି ଯିବି ନାହU,
ପଜାପତି ର ଗୁଣ େନଇ ସ ଇାେର ଉଡ଼ି ଯିବି
अନୁ େଶାଚନାର ପାହାଡ଼ େଡଇଁ୨
େମାର ଛାଡ଼ି ଆସି ଥିବା ପଥକୁ अନୁ ସରଣ କରିବା ବୃ ଥା
େସଥିେର ବି ୁରି ତ ଭାବେର େଲାଟି ରହି ଛି
କା ଆଉ କା...୩
ଭାବି ବ ନାହU େମାେତ ଗoା
େଯପରି ବୁ ଡ଼ ପକାଇ ନି ଜର ପାପକୁ କରିେଦବ େମାଚନ
ମଁୁ ତ ପାହାଡ଼ େକାଣରୁ ଉ-ିମାରୁଥିବା अ-ାବ-ା ସରୁ ନଈଟିଏ
ଯି ଏ अନର ଆଢୁ ଆଳେର ଚୁ ପଚାପ
ସମୁଦର ମହାଗଭେର ନି ଜକୁ କରି େଦବ ଲୀନ...୪
େମାେତ େଗାଲାପ ଭାବି କୁ ହୁଡ଼ି େର ପହଁ ରିବା ନି ରଥକ
ମଁୁ ତ ବଣମଲ ୀଟିଏ େଗାଲାପପରି ମହକ ଥାଇ ବି
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अନର ସ ାଥପାଇଁ ନି ଜକୁ ଜଳାmଳି
େଦବାେର ମଁୁ अସମଥ...୫
ମହାଦ ମ ଭାବି େମା ଠାରୁ ଶୀତଳ ଛାୟାର
ଆଶା କରି ବା ଭମ
ମଁୁ ତ अ-ୁ ରି ତ ଚାରାଟିଏ...
ଯି ଏ ଉZr ସୂଯାେଲାେକ ନି ଜର
ିତି ପାଇଁ ଚଲାଇ ଚାଲି ଛି ସଂଗାମ...୬
ମଁୁ ତ अେଫରା ପଥର ପଥିକ
େମାର େଫରି ବା ବାଟକୁ ଚାହUବା
ତୁ ମ ପାଇଁ େହବ ନି ରଥକ
ତୁ ମ ପାଇଁ େହବ ନି ରଥକ...୭

ବାସ ନଗର, ଯାଜପୁର
ଇେମଲ୍ : sahuusasmita837@gmail.com
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ଓଡ଼ିଆ ପୁअ
ଡ: ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
େକାଢ଼ି ଆ ନ େହାଇ ଖଟୁ ଥାअ ଭାଇ
ମୁbେଟକି ଚଳ ନ କରି ଭୟ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୧)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
ବାରମାେସ େତର ପବପାଳି ଣ
ଖୁସି ମନାଇଣ ସୁଖେର ରୁହ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୨)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
अତୀତ େଗୗରବ, ଜାତି ଇତି ହାସ
ମେନ ରଖିଥିବୁ ସଦା ନି ୟ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୩)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
କେହ ଉyଳ, ଓଡ଼ି ଶା, କଳି o
ଏକା ମାଟି ନାମ अେନକ ଦି अଁ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୪)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
ପାଇକ ସମର, ସ ାଧୀନ ସଂଗାମ
ବୀରେଯା~ା ଗୀତ ତୁ ରଚୁ ଥାअ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୫)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
ମେନ ନାହU କି େର, ବାଲି ସୁମାତାକୁ
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ଯାଉଥିଲୁ ଦି େନ ବାହି େଯ ନାବ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୬)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
ଏକା େକାଣାରକ ମୁbି ମାରି ଥିଲା
ବାରବରଷର ବାଳୁ ତ ପୁअ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୭)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
ଏ ମାଟିେର ପରା ଭି ଜି ଛି ତ େକେତ
େତା ପବ
ୂ ପୁରୁଷ ଲହୁ ଓ ଲୁ ହ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୮)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
କା{ି େଗାଦାବରୀ ଜି ତିଥିଲା ଦି େନ
ଗଜପତି ଧରି େଯ ଗଜହୟ ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୯)
ଓଡ଼ି ଆପୁअ, ଓଡ଼ି ଆପୁअ
ନି ଜକୁ େକେବ ତୁ ଭାବି ବୁନି ହୀନ
େତାର ସମ ଏ ସଂସାେର େକ କହ? ଓଡ଼ି ଆପୁअ... (୧୦)

ସି -୮୬, ଲିoରାଜ ବି ହାର
େପାଖରୀପୁଟ, ଭୁ ବେନଶ ର-୨୦
ଭ ାମଭାଷ: ୯୯୩୮୧୬୭୩୩୧
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ଘର
ସୁବତ କୁ ମାର େସନାପତି

ଏ ଯାଏଁ େତା ଲାଗି େତାଳି ପାରି ନି
ମନଲାଖି ଘରଟିଏ
କି  ତୁ ଧି େର ଧି େର अଝଟ େହଲୁ ଣି
ଆଖି ଫିଟାଇ ଏ ସାରା ସଂସାରଟାକୁ େଦଖିବାକୁ 
ମଁୁ ତ ବୁ ଝି ପାରୁନି
କାହUକି େତାର ଏ ଆକୁ ଳତା, अଝଟପଣ
ଆଉ ଏ अnହୀନ ବଗତା!
ଘର େବାଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁ ଛୁ
େସ ତ ଘର ନୁ ହଁ ବରଂ କହି ପାରୁ ତାକୁ
ନି ୟମର କଂକରି ଳ କବରଖାନା
େଯଉଁଠି ଦି େନ ତୁ ବି ଠି କ୍ େମା ପରି
େପଷି େହାଇଯି ବୁ
ପଥରବଟା ତଳର ମସଲା ପରି
େତା େଦହ ମନ ପାଣ ସବୁ
କଟି ଚାଲି ଥିବ ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ
ସ ାଥପରତାର ତୀ୍ଣ ଛୁରୀେର

ଠି କ୍ େରାେଷଇଘର ଡାଲାେର ପଡ଼ି ଥିବା
ମହଜୁ ଦ୍ ପରି ବା ପରି 
ପୁà ଓ ଭୂ ଭାଗ ଦୃ ଶ ଉଦାନ ବି ଭାଗ
କୃ ଷି ମହାବି ଦାଳୟ, ଭୁ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ି ଶା
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େକେବ େକେବ ତୁେମ
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

େକେବ ତୁ େମ अ-ା ବ-ା
େକେବ ତୁ େମ ସି ଧା ,
େକେବ ପୁଣି ସରଳ ତ
େକେବ अସୁବିଧା ।
େକେବ ତୁ େମ କଳେକେବ ତୁ େମ ସ£ ,
େକେବ େକଉଁ ପାେତ ରୁହ
େକଉଁ ରୂେପ ଦି ଶ ।
େକେବ ତୁ େମ ଦି ନ ତ
େକେବ ତୁ େମ ରାତି ,
େକେବ ତୁ େମ ନି ସo ତ
େକେବ ସହଯାତୀ ।
େକେବ ତୁ େମ ମªର ତ
େକେବ ତୁ େମ ଦ ତ ,
େକେବ ତୁ େମ ବxା ତ
େକେବ ପରି ବାr ।
େକେବ ତୁ େମ ଜଟିଳ ତ
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େକେବ ତୁ େମ ସରଳ ,
େକେବ ତୁ େମ ପି ୟୁଷ ତ
େକେବ ହଳାହଳ ଗରଳ ।
େକେବ ତୁ େମ ସ£h ସj
େକେବ ତୁ େମ ନି ବିଡ ପଗାଢ ,
େକେବ ତୁ େମ ନୀଡ଼ ତ
େକେବ ତୁ େମ ଝଡ ।
େକେବ ତୁ େମ ଲଳି ତ ତ
େକେବ ତୁ େମ ଶ

,

େକେବ ତୁ େମ ପୁàିତ ତ
େକେବ କକି ତ ...

କଲାଣ ପୁର, ନୟାଗଡ
େମା-9861060152
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କହି ବାକୁ କିଛି ବି ନାହU
କାZକ ପାଣି ଗାହୀ

କହି ବାକୁ କି ଛି ବି ନାହU
ଶୁଣିବାକୁ େକହି ବି ନାହU
ବୁ ଝି ବା ତ ବହୁତ ଦୁ ରର କଥା
ସମେ[ ଆଜି ନି ଜ ନି ଜ ଭିତେର ବqୀ...
ସମେ[ ବ[,
ନି ବାଚନୀ ନଦୀ ପାର କରି ବାର
ଆେଲାଚନା ଓ ପଯାେଲାଚନାେର...
ସମ[ର େଗାଟିଏ ଲ... ‘ଉନ| ତି ’
କି  କାହାର?
ସମ[-ର େଗାଟିଏ କଥା
“ଏ ଧମ ଯୁ~େର ଆପଣ ସାରଥୀ
ମଁୁ େକବଳ ନି ମିZମାତ”
ତା’େହେଲ ଏ ‘ମଁୁ ’ ଟି କି ଏ...
େସ ‘ମଁୁ ’ ଟି ବି ଆେମ ହU ତ?
ସତେର ଆେମ େକେତ ସ ାଥପର ଆଜି !!!
େଦଶର ଜି ଏସଟି କମି ଲା
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ତ େମାର କଣ ଗଲା?
ସୀମାେର ଯବାନ ଶହୀଦ େହେଲ
ତ େମାର କଣ ଗଲା?
େଦଶ ବାହାର ଭିତର ଶତୃ କବଳି ତ େହଲା
ତ େମାର କଣ ଗଲା?
ରାଜର ଐତି ହ, ସଂeୃତି , ପର#ରା କଳାର
ନଗ|ରୂପ ବି େଦଶୀ-ୁ ଆକଷତ କଲା
ତ େମାର କଣ ଗଲା?
ଶୀ ମqିରରୁ ପଥର ଖସି ଲା
ନୀଳଚକ ରୁ ବାନା ଚି ଲ େନଇଗଲା
ବି ଶପସି~ ଜଗନ| ାଥ- अବଢ଼ା
େସବାୟତ- େକାପେର ବq େହାଇଗଲା
ତ େମାର କଣ ଗଲା?
େଦଶ ଓ ଜାତି ର ଆଗାମୀ ଭବି ଷତ,
େମାର େମାର ଭି ତେର
‘ଆମର’ର ମହତ ହU ଭୁ ଲି ଗଲାଣି
େସଥିପାଇଁ କଣ ‘ଆମର’
କି ଛି ବି ଉZରଦାୟି ତ ନାହU?
ବି ଶ ବ{ିେଲ େଯ େଦଶ ବ{ିବ,
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େଦଶ ବ{ିେଲ େଯ ରାଜ ବ{ିବ,
ରାଜ ବ{ିେଲ େଯ ମଣିଷ ଜାତି ବ{ିବ,
ମନୁ ଷତା ବ{ିେଲ ହU େଯ ଆେମ ବ{ିବା,
ଆେମ ବ{ିେଲ ହU େଯ ମଁୁ ଟି ବ{ିବ,
ଏ କଥାଟି ଆେମ େକେବ ଆଉ ବୁ ଝି ବା?
ବି ଶପରା ଆଜି ବି ନାଶର
अnି ମ .ାରେଦଶେର...!!!

ବ ହDପୁର, ଗmାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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େପମର अବି ର
କାହ|ଚରଣ ସାହୁ

େତା ଆଉ େମା ସ#କ େକାଟିଏ ଜନମର
ତୁ ଭୁ ଲି ଯିବୁ ଯଦି ଭୁ ଲି ଯାଆ ମଁୁ କରିବି ନି ଜର
ସଜଫୁଟା େଗାଲାପେଟ ତୁ େମା ମନ ବଗିଚାେର
ସାଇତି ରଖିବି ଚି ରଦି ନ ତେତ େମା ହୃଦୟେର
ଆେଗା अନାମି କା େତା େମା ନାୟି କା ସପନର
ଦି ବାନି ଶି ମଗ| ମଁୁ ସ ପ| େଦଖି ବାେର େତାର
ଶାବଣର अxାରେର େଦଖାେହଲା େତା ସହ ପଥମଥର
େଦଖାେହଲାପେର ଲାଗିଲୁ ତୁ ନି ଜଠୁ ନି ଜର
ମଁୁ େତା ରାଜା ତୁ େମା ରାଣୀ େମା ସ ପ| ରାଇଜର
ଭିେଜଇ େଦଇଛୁ େମାେତ ପୀତି ବଷେର େତାର
ବସnର ମଳୟ େହଇ େଦଲୁ ଛୁଇଁ େମା ଶରୀର
େବାଳି େହଇଗଲା େମା େଦହେର େପମର अବି ର
ପbକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାbି
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
ଭ ାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
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ପଜ
ୂ ି ବି ତବ ପୟର
ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମbିଲି

ଓଢ଼ଣୀକୁ ଟାଣି ନଇଁ ନଇଁ ଦି େନ
ତମ ସାେଥ ଯି ବି ଚାଲି
ଶୁଭ ଶନାେଦ ଖୁସି अଗଣାେର
ପଡୁ ଥିବ ହୁଳୁ ହୁଳି 
େପମିକାରୁ ତୁ ମ ପାଲଟିବି ମୁହU
ଜୀବନର अ~ାoିନୀ
ପେୂ ନଇ ରାତି େର ଚq ମାର ସାେଥ
ମଧୁ ଛି {ୁଥିବି ପୁଣି
ଶାଶୁଶଶୁର- ମନ େନଇ କି ମଁୁ
ନି ତି କରୁଥିବି ପଜ
ୂ ା
ନଣq, ଦି अର ସଭି -ର ମନୁ
କାଢ଼ି େଦବି ଦୁ ଃଖ ସଦା
ଚଉଁରା ମୂଳେର େଦବୀ ସmବତୀ
ବେସଇବି ଗୁରୁବାର
ଭାବ ଭକତି େର ଶ~ା ଶକତି େର
ପଜ
ୂ ି ବି ତବ ପୟର
େଯେତ ଦୁ ଃଖ କj ଝଡ଼ଝmା ଆସୁ
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ସବୁ କୁ ଯି ବି ମଁୁ ସହି
ଏତି କି ମି ନତି େମା କପାଳେର
ଆଶି ଷ େଦଉଥ ରହି 
ସି ªିର ସି qୁର ବଜର େହଉ େଗା
ତୁ େମ ହU େମା ଭଗବାନ
ତମରି ପୟେର ପଜ
ୂ ୁ ଥିବା େବେଳ
ଛାଡୁ େମା ପି bରୁ ପାଣ
େକ.ପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ%ପୁର
ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୭୬୮୩୮୯୩୮୨୨
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େପମ ଋତୁେର
ସତବ ତ ବାରିକ

ଆସି ଲୁ େଯେବ ପିୟା େମା ଜୀବନେର
େତା େପମେର ଭିଜି ଗଲି େପମଋତୁ େର
ସବୁ ଋତୁ ପରି େପମ ଋତୁ ନି ଆରା
ଆଖିେର ଆଖିେର େଦଲୁ ତୁ ଇଶାରା
ମି ଠା ମି ଠା କଥାେର େତାେତ ଭଲ ପାଇଲି
େପମେର େପମେର ସବୁ ଭୁ ଲି ଗଲି 
ହାତ ଧରି ଚାଲୁ ଥିବା अସରnି ବାଟ
ସାଥୀ େହାଇ ରହି ଥିବା ଏ ଜୀବନଯାକ
ରଖି ଛି େତାେତ େନଇ ଏ ହୃଦୟେର
ରହି ଛୁ ରହି ବୁ ସଦା ତୁ େମା ସାଥିେର
େପମ ଋତୁ େହେଲ େଦେହ ଲାେଗ ରo
ଏ ରo ଛାଡ଼ି ବନି େସ ତ ଖୁସିର ତରo

ରାହାମା, ଜଗତସି ଂହପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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ମାଆର ପଣତ ତେଳ
େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

ମାଆ,
ମଁୁ ଠୁ କୁ ଠୁ କୁ ଚାଲୁ ଥିଲି
ପଡୁ ଥିଲି ଝୁି େକେତଥର,
ପଣତ କାନି େର େତା’ର ଝାଡୁ ଥିଲୁ ଧୁଳି
େକେବ ପୁଣି େପାଛୁଥିଲୁ େମା ଲୁ ହଧାର
ମାଆ,
େପଟପୁରା ଖାଇବା ନଥିଲା
ଆମ अଭାବୀ ସଂସାେର
େହେଲ ଭରି ରହି ଥିଲା େତା େସ|ହ
ମୁଠାଏ ଭାତକୁ ସାତବା କରୁଥିଲୁ ତୁ
ପୁରାଇ ଆମର େପଟ,
ନି େଜ େଶାଉଥିଲୁ ଓପାସ େଭାକେର
େତା’ ମନେତ ଏେତ ଟିକିଏ ଦୁ ଃଖ!
ମାଆ,
ଥକି ଯାଇନାହU େକେବ େତା’ର ପାଦ
ବି ଶାମ ମାଗିନି େକେବ େତା’ର େଦହ
େଯେବ ଶୀତକାକରେର ଢା-ି େଦଉଥିଲୁ ଆେମ
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େହଁ ସ କତରାେର
େଶାଉଥିଲୁ ମଶାରୀ ତେଳ
ମାଆ, େତା ପଣତ ବି ଛାଉଥିଲୁ
େମା’ େଦହର ତେଳ
ମାଆ,
େତାେତ ଲାେଗନାହU େକେବ ଥbା
କି ବା ଲାେଗନା କାମେର କj
େତା ପଣତକାନି େର େପାଛୁ ଆମ ଗୁହମୁତ
େସ ପଣତ ଚି ରି େକେବ ହୁଏନାହU ନj
ମାଆର ଦୁ ଃଖକୁ କି ଏ ହି ସାବ ରଖିଛି କୁ ହ
ପତିଟି ପାଣେର
ମାଆ, େତା ଆତDାକୁ ବାxିଛୁ
ଜୀବେନ ପି ଇଛୁ अେନକ ଲୁ ହ
େମା ବାପା-ର କjକୁ ବାିେନଇ
ହଳି ଆ ଭଳି କାମ ତୁ କରି ଛୁ
େତଜରାତି ବି କି
େନଇଛୁ ତୁ ବାପା-ର ପ
େକଉଁଠି ଥମି ନି େତା’ର ସଂସାରର ରଥ
ସାଇତି ନୁ अଭିମାନ ସାତଗି କରି
ସୁଖ ସବୁ ବାିେଦଇ
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ଲୁ ଚାଇଛୁ ଜୀବନର େଯତକ େଲାତକ
ମାଆ,
ଆଜି ବି ଝୁରୁଛି ଏେତ ଦୂ େର ଥାଇ
େସଇ େତା’ର ପଣତ କାନି କୁ
ଯି ଏ େପାଛି େଦବ େମାର ଦୁ ଃଖ
େହେଲ ମାଆ!
ଭରା େମା ସଂସାେର ସବୁ ସୁଖ अଛି
େହେଲ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁ ହ
ପାଆଁଶ େଯାଜନ ଦୂ େର ଥାଇ
ମାଆ, େମା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁ ହ
େତା ପଣତ େକମି ତି େପାଛି ବ କହ,
େତା, ପଣତକାନି କୁ ଝୁରି ମରୁଥିବି
ତା’ ମଧେର ବାxି ରଖି ଛି ସବୁ େମାହ
େସ ପଣେତ ଭରି ରହି ଥିବ େସ|ହ...
େସ ପଣେତ ଭରି ରହି ଥିବ େସ|ହ...
େମେଟାପଲିଟାନ୍ େକାପେରଟିଭ ହାଉସି ଂ େସାସାଇଟି
େସର୍ - ଏ, ପଟ୍ ନଂ - ୯୪
େକାଲକାତା - ୭୦୦୧୦୫
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ତଟିନୀ େବଳାେର
ପବି ତ ଦାସ

अସରnି ଆଶା
ଆଉ ପତାଶାର ନୀରବ
ବହnି ପବାହ ଧାରାଟିଏ ତୁ ...
ସଳ ସଲ େଜା»ା
କି ରଣେର ପତିକିତ
ନାରୀ ମୂZେଟ ପରି
ଝି ଲିମିଲି ଦି ଶୁଥିବା େତା ରତ| ଗଭା
ନୀଳ ଜଳରାଶି
େକାଟି ଜନମନ ନି ଏ ଆକଷ
େତା ପଠାର େସୖ କତେର
େଯେତ ପାଦ େମାର ପଡ଼ି ଯାଏ
ମେନ ହୁଏ, ପୁଣିଥେର
େଫରିଛି େମା... ପି ଲାେବଳ!
େକେତ େଯ ସମୟ କଟିଛି
େତା ବୁ କୁ ର ପାଦପେର
ସବୁ େବେଳ ଝୁରି ହୁଏ ଏଇ େମାର ମନ
ତଥାପି ...
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ଏ ସମୟଟା ବଡ଼ କୃ ପଣ
ଥରଟିଏ ଯଦି େଫରାଇ ଦି अnା
େମା ପି ଲାେବଳ
ଧନ ହୁअnା, ଚି ରଦି ନ ପତୀାେର ଥିବା
େମା ବି ିr ମନ
ଧେର अେଧ ଏେବ ଏେବ
ମେନ ପେଡ଼ େମାର
ଝାପସା େହାଇ ଦି ଶିଯାଏ େସ ପୁରୁଣାଦି ନ
ସକାଳୁ ସଦସ|ାତ ସାରି ...
େତା ତଟ େଦଶରୁ େଫରୁଥାଏ
ନବ ବଧୁଟିଏ...
ପାଦେର ତା’ ପାଉଁଜିର ନି କଣ...
ହାତେର ତା ଚୁ ଡ଼ି ର ସାର
ଓଢ଼ଣା ଫା-ରୁ ଚାqପରି ଦି ଶୁଥାଏ
ନବୀନ ବଧୁର ମୁହଁ...
ମେନ अଛି ଏେବ ବି େମାର
ମଳେୟ ସମେୟ େତା’ ପଠାେର
େଯେବ େଯେବ େଭଟ ହୁଏ
ଶନ
ୂ ତା ସାଥିେର
େତାଳି ଧେର ପବନଟା
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ବୁ କୁ ଟାକୁ େମାର...
ମୁହୂZକ ପାଇଁ େହଉପେଛ
ଜୀବନଟା ଲାେଗ ସେତ
ମନମୁଗ୍ଧକର
ଭଲଲାେଗ ଭମି ବାକୁ
େତା’ ତଟିନୀ େବଳାେର
ପରେଦଶୀ ବxୁ ପରି ...
େହେଲ, କି 
ସମୟଟା ମାଡ଼ି ଚାେଲ
ଦି ଗବଳୟର ଆକାଶେର
େଛାତ ଜହ|ପରି ୀପଗତି େର
ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୮୫୩୯୨୬୭୭୫
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ବୀରତ
ଡ: ସଂଘମି ତା ମହାପାତ

ବଡ଼ େହେଲ ମୁହU େସୖ ନିକ େହବି
େଦଶପାଇଁ ମଁୁ ଜୀବନ େଦବି
ରଖି ବି ଏ ମାଟି ମା’ର ମାନ
ଗବେର ଗାଇବି ତାହାରି ନାମ
ଆେମ अଟୁ ଏ ମାଟି ମା’ର ସnାନ
ଆେମ ତାକୁ କରି ବା ଧନ,
ସେବ େହବା ଜାଗତ
ନି ଜକୁ ସଜାଇ ବୀର େସୖ ନିକ
ବୀରତେର ଗଣା େହବାପାଇଁ େହେଲ
ବୀର ପରି କାଯ କରି ବା ଭେଲ,
େଦଶ ଜାତି ର ମାନ ମହତ ରଖିବା ପାଇଁ
ଆେଗଇ ଯି ବା ସେବ ଏକତ େହାଇ
କାହାକୁ ନ କରି ପର ଆପଣା
ବୀରତେର ସେବ େହାଇେବ ଗଣା,
େଦଶ ଜାତି ର ଉନ| ତି ପାଇଁ
ନି ଜ ଜୀବନକୁ େଦବା ବାଜି ଲଗାଇ
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ଶତ ଆକ ମଣରୁ େଦଶକୁ ରା କରି ବା
अମର अେର ନାମ େଲଖିଯୀବା ଶହି ଦ୍ ଭିତେର
େଦଶବାସୀ ରହି େଲ ସୁେଖ
ଶହୀଦ ମାନ- ବୀରତ ଗାଇେବ ମୁେଖ,
ସମେ[ କହି େବ ବୀର େସୖ ନିକ, େଦଇଛି ଜୀବନ
ନି ଜ ମାଟି ମା’ର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସାନ
ଆେମ ତ ଟୁ ଏ ମାଟି ମା’ର ସnାନ
ଆସ ସେବ ମି ଶି କରି ବା ତାକୁ ଧନ
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ସାବି ତୀ
ପତିଭା ପରିଡ଼ା

େମାର ସକଳ େତଜ, ପ}ା ଓ ଶୀ
ତୁ ମକୁ ସମପ େଦଲି ,
ଉZି/ ହୁअ;
ଓଁକାର ମୟ ପାଲଟିଯାଉ
ଏ अଚଳାମାଟି...

େମାର ସମ[ अକରୁଣା, अହଂକାର ଓ ନି ମମତା
ତୁ ମକୁ େଭଟିେଦଲି ,
ସଂହାରି ଆବZେର
ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉ ସମ[ ପାଶବି କତା;
ଶୀତଳ େହାଇଉଠୁ
ଏ ଧସ
ୂ ର ଧରି ତୀ...
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େମାର ସବୁ ତକ ମଧୁର େପମ
ବାସନା ଓ अଭିମାନ
ସବୁ ତ अପେଦଲି ତୁ ମକୁ ,
अନn ପୁଲକର ଗରିମାେର
ମଧୁରା ପାଲଟି ଉଠୁ
ଏ ଚି ତ ି ତ ପୃଥିବୀ...

ପଟ୍ ନଂ : ୬୬୨/୨୦୦୪/୧, ପାକ୍ ପାରାଡ଼ାଇଜ୍ କେଲାନୀ
ରଘୁନାଥପୁର, ଭାୟା: ବାରo, ଥାନା : ନqନକାନନ
ଜି ଲା : େଖା~ା, ୭୫୪୦୦୫, ଓଡ଼ି ଶା
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େସ ମଁୁ ଓ ଶନ
ୂ ତା
ସମି ତ ପସାଦ କର

ମଁୁ ଶନ
ୂ  ମଁୁ ହU ପ%
ୂ ତା
େକେବ ମୃତୁ ତ େକେବ ପୁଣି अମରତ£େର
ଜୀବି ତ େତା ପତିଟି ସD ତିେର ମଁୁ ।
ମଁୁ ଯାତନା ପୁଣି େକେବ ଆଶ£ାସନା
େକେବ କୃ ତ ପୁଣି େକେବ अକୃ ତେର
ଜୀବି ତ େତା ପତିଟି ପତାରଣାେର ମଁୁ ।

ଆଜି ବି ମଁୁ କାଲି ବି ମଁୁ
େକେବ अn ପୁଣି େକେବ ଆରେର
ଜୀବି ତ େତା ପତିଟି qନ େର ମଁୁ ।

ଆହତ େକେବ अନାହତ ମଁୁ
ରୁ~ େକେବ ପୁଣି େକେବ ଉନD େର
ଏକାକୀ ଛି ଡା େତା ପତିଟି ପଥେର ମଁୁ ।

େକେବ ପି ଶାଚ ତ େକେବ େଦବଦୂ ତ ମଁୁ
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ବା[ବତାେର େକେବ ପୁଣି େକେବ ଛଳନାେର
େତା ରoମ{ର ସବୁ ଠୁ େଛାଟ ଚରିତେର ମଁୁ ।

େକେବ ନି େବଦ ତ େକେବ ନି େବଦନେର ମଁୁ
ସମୁଦର ବି ଶାଳତାେର ତ େକେବ ଶି ଶିରର ୁଦତାେର
ସଦା ଉୀବି ତ େତା ହୃଦୟର अxାର େକାଣେର ମଁୁ ।।
ବାଦାମବାଡ଼ି , କଟକ, ୭୫୩୦୦୯
ଓଡ଼ି ଶା
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ଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟା
ଡା ସxାରାଣୀ ତି ପାଠୀ

ଖୁବ୍ େଫରି ଯାଏ ମନଟା
ବାର\ାର େକଜାଣି େସ ସମୟଟା
ରହି ରହି ତାଗିଦ୍ କରି ବା ସେZ£ କହି
େଫରି ଚାେହଁ अତୀତର ନଁା େନଇ
ପୁଣିଥେର ଉଭାହୁଏ େମା ସାମନାେର
ଦି ଗnପସାରୀ ଏମନ ଆକାଶେର
ଆ{ୁ ଳିେର ସାଉଁଟି େନବା ଇାେର
େକେତ ଧଳ
ୂ ି ତେଳ ପଡଇ େକେତ ରେହ
ତାର ହି ସାବ ରେହନା ମନେର
େସଇ ଖb ବି ଖbିତ ସମୟର ଛାପେର
ଛାଇ ପରି ଘୁରିବୁେଲ େମା अାଂଶ ଦ ାଘି ମାେର
ପୁଣି କରାଘାତ କେର େମା ସୁqର ନି ବୁଜ ବZମାନେର
ହଜି ଯାଇଥିବା ଭୂ ଲିଯାଇଥିବା अମାବାସାର ଗାଢ ତି ମିେର
ପ%
ୂ ି ମାର ଛି କ୍ ମି କ୍ ଜହ|ରାତି େର
ବୟସଟା ବଢି ଚାେଲ ଏ େବଳାଭୂ ମିେର
ସ#କର କାªେର େକବଳ ଆ{ୁ ଳିଭରା ଶନ
ୂ ତା
ଭୂ ଲିଯିବାକୁ ପଣ କରି ଥିବା ନି ଶିର ନୀରବ ବି ଜନତା
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ଭୀଷD ପତି}ା ପଣେର अଗି| ୁଲି o ମନଟା
େକଜାଣି କାହUକି ଏେବ େଫେର େସ ମୂହୁZଟା
ଛଳନାର ଆଭରଣ େଖାଲି େଦେଖ େଯେବ ନୟନ
ଖୁବ୍ ପରି ଚିତ ଝାପସା େଦଖାଯାଏ ମୁହଁଟା ମଉନ
ସୃତି ବି ସDତିର ବହଳ ପୁଟିେନଇ
ତାରି ଆଭରଣ अନାଭରଣ ମେନଇ
େସହି ପରି ତ

ସମୟର ଚାବୁ କ୍ ଉପେର

ବZମାନର େସୗଧର ଠି ଆ େହାଇଛି ଜାଗାେର
ଠି କ୍ ପୃଥିବୀର ଉZରାୟଣ ପରି ଦି ଗବଳୟେର
େଖାଜି ହୁଏ ହଜି ଯାଇଥିବା ସମୟର ଟୁକୁ ଡ଼ାଟିଏ
େମା ବZିଥବା କି ଛି ଣ େସ ବେର ଥମି ଯାଏ
ମଁୁ ପାଲଟିଯାଏ ମାନବୀରୁ ପଥର କନ୍ଯା अହଲା
କି ଛି େଧୗତ ବି େଧୗତ ଆଶାର ସୁେନଲି ସପନର ମ୍ଯ କନ୍ଯା
ଗଭୀର ସାଗରରୁ ଉଭା ହୁଏ କି ଛି ଣ ସୂଯସ|ାତା ପାଇଁ
େଦହଟାକୁ ଶୁେଖଇବା ପାଇଁ
କି ଛିଟା େସୗରକି ରଣକୁ େଦହେର ଜେରଇବା ପାଇଁ
େସଥିପାଇଁ େସ ସୁqରୀ ମହାମୟ
କÓନା ଛାଇର ଛି ଟା ବି ଖୁବ୍ କମନୀୟ େଲାଭନୀୟ
ଏ ଉଜୁ ଡା ବାଲି ଘର ବାଲି କୁଦାେର
ଗଢି ଥିବା କି ଛି ସାଗର କୂଳେର
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अହମି କାର ପଦଚି ହ| ମଳି ନ ପଡି ଛି
ଆଉ ଥରଥର ଓଠର अଣକୁ ହା କଥା କି ଛି
ଏରୁbିବx େଡଇଁ ନ ପାରୁଥିବା
ଏପେଟ ରହି େସପଟକୁ େଡଇଁବାର अଦମ
ନି ରଥକ ପୟାସ କରି ବାେର
ସ ପ|ାତୁ ର ଆଖି ର ଲୁ ହର ପାବି ତ ବନାେର
କି ଛି ବୁ qା ଭିଜି ଆଷାଢ଼ର ବାରି େର
ପୁଣି ପାଣି ଲୁ ଣି େହବା
ସମୁଦର େଢଉେର ମି ଶିବା
କି ଛି ଧଳ
ୂ ି କୁ ନି ଜ ହାତେର ଆଇନା ସଫା କରି ବା
ମୁହଁଟାକୁ ଚାହU ଖୁବ୍ ହସ ହସି ବା
ଚି ହ|ା େମା ମୁହଁ ଖୁବ୍ ପରି ଚିତ ବxୁ େଭଟିବା
ମଁୁ େବାେଧ ଭୂ ଲିଛି ଏେତ ପାଖରୁ ତାକୁ େଦଖିବା
ହାରି ଯାଇଥିବା ସମୟର अଧାଜଳା ମନ ମରି ଛି
ଏ େବାେଧ अ\ାରୁ ଶୀଖbି ପାଲଟିଛି
ତପସାେର େକ ାଧର अଗି| େର ଦହକୁ ଛି
ସ୍ଵାଭିମାନ अଭିମାନେର ନାରୀ अଗି| ୁଲି o େହାଇଛି
େକାମଳମତି ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ କେଠାର ପାଲଟିଛି
େଫରିବ କି अତୀତ अଣ ଓସାରି ଆ ପଥେର
େଯଉଁଠି େସ େଖେଳ ଚପଳମତି ରୂପେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 304

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େଧାେର ବାଈୟା େଦାଳି େର ବାଲି େଖଳେର
ପଲାଶଫୁଲର ରoେର ଫଗୁଣର ଉଭା ବସnେର
ପି ଠିପଛ କରି ବସି ଥିବା େସ ମୂହୁZର ଜୀବn ସZ£ାକୁ
ସେqହେର ବଳି ପଡି ଥିବା କି ଛି କାନ କୁ ହାକଥାକୁ
अସରnି ଉପହାସେର ଝଡି ପଡି ଥିବା अଗଣାର ସଞବତୀଟିକୁ
अସଂଖ ପଶ|ବାଚୀ ମଧେର ଜଳି ଯାଇଥିବା ମୂଳଦୁ ଆକୁ
ଉପହାସ ଓ ତି ତାର ବxୁ ର ପ[ର ପାହାଡଗୁଡାକ
ତଥାପି େସ ସୁqର ସତ୍ଯ ଶି ବ େମା ପାଖେର
େମାର ବZମାନର ସZା ଭବି ଷତ ଆକାଂାେର
ମନ କେପାତି ଟି ବି େଦ ାହ କେର ମନେର
ହସି େଦଇ ସାଇତି ଛି ସମୟର ରତ| ପଥରଗୁଡାକୁ ରoେର
ତା ଉପେର େମା େସୗଧ ବZମାନର ଭି Zିଭୂ ମି ଜାଗେତା ି
ତାକୁ ନି ଜୀବ କହି ବା ଏ େବଳାେର କଣ ଠି କ୍ େହଉଛି
ଜୀବn ଦାରୁବ ହD ଓମ୍ କାର ଧନୀ ଧାନ କରୁଛି
अଳି କ ନୁ େହଁ
େସ अମଳି ନ
େତୖ ଜବn अତୀତର ପାଦଚି ହ|
ତାରି ଉପେର ପାଦଥାପି ଆସି ଲିଣି ଏ ଇଲାକାେର
େକମି ତି କହି ବି କି ଛି ବି ପାଇନି େଦଇନି ଚାଲି ନି ଥେର
ଜୀବn ନୁ ହଁ nି େବାଲି ଏଗୁଡିକେର
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ମଁୁ ଥିବାଯାଏଁ େସ ଘୁରୁଥିବ ଚତୁ ଦଗେର
ଘୃ%ାୟମାନ ପୃଥିବୀ अଟକି ବନି େମାର ଚାରି କଡେର
ଧମନୀର ତରoରୁ ହୃଦୟର qନ ଯାଏଁ
अତୀତର ଛାୟାରୁ ବZମାନର [ିତି ଯାଏଁ
ସବୁ େଯମି ତି ଜୀବn
अନୁ ଭୂ ତି ନି ଜସ ରହି ତ
ଆହୁତି ର अନାହୂତ अଭିଭୂ ତି
ଚି ର ସD ରଣୀୟ ନି ଜ ସ ୀକୃ ତି

ବରି/ା ୀେରାଗ ବି େଶଷ}ା
ବ ହDପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସDତିର ଶ
ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

ଆଜି ବି ମଁୁ େଦେଖ କାହU
େସଇ ଆ-ିଥିବା ତୁ ମ ଛବି ,
अଶଳ ଆଖିେର ନି ଶିର ନି ଃଶ ପହେର
ତୁ ମ କଥା ଭାବି ଭାବି ।
େରାମªି ତ ହୁଏ େଯେତ
ତୁ ମକୁ େନଇ େମାର ସD ତି,
ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହUେଲବି
ପାେରନାହU କରି ବି ସDତି ।
କାଳର କରାଳେର ପର େହଲା
ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଜହ|,
ନି ମିଷେକ ଉଜୁ ଡ଼ି ଲା
ଭାoିଗଲା ସବୁ ସ£ପ|।
ଚାହUଥିଲି ରଖିବାକୁ ହୃଦୟେର
ତୁ ମକୁ ସାରା ଜୀବନ,
େହେଲ ବ{ିଛି ମଁୁ ଆଜି
େନଇ େକବଳ ତୁ ମ ସD ତି ଚି ହ|।
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ତୁ ମ ସD ତିର ଶ
କାହU ଆଜି େମାେତ ଏେତ ବାେଧ,
ତୁ େମ ନାହଁ େବାଲି ହୃଦୟ େମା
ବାହୁନି ବାହୁନି କାେq।
अଜବ ବି ଏ ଦୁ ନି ଆ ସେତ
ମରୀଚି କା ଲାେଗ ଏଠି ସତ,
ସାଥିର ସାଥିେର ଚାଲି କି ଛି ବାଟ
ପୁଣି ଏକା ଚାଲି ବାଟା ଭାରି କj।
ଆସି ବନି ପୁଣି ଜାଣିବି କାହU ସାଇତି ଛି
ତୁ େମ େଦଇଥିବା େସଇ ପଥମ େଗାଲାପ,
ଜାଣିନି ଥିଲା େକଉଁ ଜନDର କି ପାପ
ବି ରହ କରିଲା େକାଳାଗତ।
ପତି େଣ ଝୁେର ତୁ ମକୁ
ନ ଚାହU ବି କାହU ସେତ,
ଏ କି େମାଡେର ଉପନୀତ ଆଜି
ଚତୁ ପାେଶ£ ଚି ର ତମସାଛନ| ଲାେଗ।
ନ ଆସ ପେଛ ତୁ େମ ପୁଣି େମା ଜୀବେନ
ଆସୁଛ କାହU େମା ସD ତି अବା ସପେନ,
ଖିନ ଭିନ୍ କରି ଚାଲି ଯାअ ପୁଣି
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अସଂଖ େବଦନା ଭରି େମା ମେନ।
ତୁ ମ ହସ ଖୁସିର ପହରୀ ସାଜି ବା
େବାଧହୁଏ ଭୁ ଲ ଥିଲା େମା’ର,
େସଥିପାଇଁ ତ ତୁ ମଠୁ ଆଜି ତୁ ମ ପାଇଁ
ମଁୁ ଏେତ ଦୂ ର।
ଏେତ ଦୂ େର ସେତ ଆଜି
ଚାହUେଲ ବି େଫରି ପାରି ବିନି ଆଉ ମଁୁ ,
अମାନି ଆ ମନ ବାର୍ ବାର୍ ପଚାେର
େକମି ତି अଛି େତା ପିୟା ଥେର କହ ତୁ ।
ଭୁ ଲି ହୁअnା କି अଭୁ ଲା अତୀତ
ଥେର ଇଛା କରି େଦେଲ ସେତ,
ଭୁ ଲି ଯା’nି ମଁୁ ତୁ ମ ସD ତି ସବୁ
अକୁ ହା ଯଣା େଯେତ।
େମା अକୁ ହା ଯଣା େଯେତ। ।
କଲାଡି , ଫୁଲବାଣୀ, ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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େହାଲି
କhତରୁ ମି ଶ

ବରଷକ ପେର ଆସି ଛି େହାଲି
ପି ଲାଠୁ ବୁ ଢ଼ାଏ ହୁअnି ବାଇଆ,
େହାଲି ରo ଟିେକ େଖଳି େବ େବାଲି
ରo ରେoଇ ହୁअnି ଖାଲି ... ୧
କୃ

େଖଳି ଥିେଲ ଏହି ଦି ନ अବି ର

େଗାପୀ େଗାପା ସେo େହାଇ ବି େଭାର
ଏେବ, କୃ - ବି ମାେନ ଉଇ ଲାଗିଲାଣି
ତା- କଥା ମେନ ନାହU କାହାର... ୨
ସଭିଏଁ ଆଦାୟ କରିେଲ ବଟି
ଯି ଏ ଯାହା େଦେଲ ପେକଟ କାଟି
ଗଁା ମୁେb େହେଲ ସେବ ଏକାଠି
ଡି େଜ ଡକାଇେଲ ପୁଣି ଝअଟି... ୩
ପି ଲାଏ େଯେତକ ଥିେଲ େଯ ନଟି
ସୁରା କି ଣିବାକୁ , ଧାଇଁେଲ ଭାଟି
େକେତକ ପି ଲାଏ ଭାo ନ ପାଇ
ପଣା କରି େଦେଲ ଗେmଇ ବାଟି... ୪
ଖିଆପି ଆ କାମ େଯେବ ସରିଲା
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ମୁbକୁ ସଭି - େଯେବ ନି ଶା ଘାରିଲା
ରo अବି ରକୁ ନି େଜ େବାଳି ହnି
ଭାବnି , ଆଉ କାହା ଗାେଲ ରo ବାଜି ଲା... ୫
ପି େଲ ରo େଖଳି ବାକୁ େହାଇେଲ ସଜ
ଦାେb ରo େଖଳି କେଲ ମଉଜ
େକେତକ ନି ଶାେର ପାଗଳ ହୁअnି
ୀକୁ ଡାକnି , ଶୁଣିବକି େହ... ସୁନାଭାଉଜ... ୬
ଡି େଜ ବାଜି ବାରୁ ବଢ଼ି ଲା ତାତି
ସଭିଏଁ ନାଚnି ନି ଶାେର ମାତି
ବେଣ ମାତି େଲ, େଯସେନ ପାଗଳ ହାତୀ
ବାଟକି अବାଟ ନ ମାନି େଲ କି ଛି
ଲେଢ଼ଇ କରି େଲ ପେଟଇ ଛାତି ... ୭
େଗୗରୀ ନାନୀ, ଘର ତାହାର ମଝି ସାହି ର
େଷାଡ଼ସ ବୟସୀ ରୂେପ େସ ଭାରି ସୁqର
େକେତ େଟାକା ନି ତି ଛଟପଟ ହnି
ପଡ଼ି ଗେଲ େପମଜାେଲ ତାହାର... ୮
ଡି େଜ अଟକି ଲା ତା ଘର ଆଗର
ସଭିଏଁ େଖାଜnି ମାଧୁରୀ କାହU
େଗୗରୀ ସାoେର ରo େଖଳି ବାକୁ
ନ\ର ଲଗାnି ସଭି ଏଁ ଯାଇ... ୯
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େଗୗରୀ ସାoେର ରo େଖଳୁ େଖଳୁ
ଆର େହାଇଲା ମହାସମର
ବୁ ଝି େଲନି ଆଉ କି ଏ କାହାର
େହାଲି ରo େସଠୁ େଧାଇଗଲା ସବୁ
ଉଜାଡ଼ି ବହି ଲା ରୁଧି ର ଧାର... ୧୦
େବଳଗଲା ବୁ ଡ଼ି ସm େଯେବ େହାଇଲା
ରo େଖଳାେଖଳି େସେବ ସରିଲା
ଆମ ପର#ରା ଭୁ ଲି େଲ ସଭିଏଁ
େହାଲି କଥା ଇତି ହାେସ ରହି ଲା... ୧୧

ନି େଲାକ, ବn, ଭଦ କ
ଭ ାମଭାଷ : ୮୦୯୩୦୨୭୪୯୪
ଇେମଲ୍ : mishra7593@gmail.com
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ନୁ ଁ ଗୁରା- ରାତି अଧି ଆ େପମ
ରାେଜq ନାରାୟଣ େସନାପତି

େବo ନାନି ପୁअ ନରି
ବଡ଼ ଚତୁ ର େସ ଗଁା େର ଆମରି
େକହି େହେବନି ତା ସରି ।

ରସି କ ନାଗର େଟାକାଟା ସି ଏ େଲା
େଲାକ ବି ଗିଡ଼nି ଭାରି ।

ନି ଶା~େର େସ େପମିକା ପାଖକୁ
ଯାଇଥିଲା େଦଖାକରି
ଧରା ପଡ଼ି ଗଲା ପାଖ ଗଁା େର େଲା
ଗଁା ବାଲା େଦେଲ େକାରି ।
େସ ରାତି अଧେର ମqିର କୁ େନଇ
ବାହା କାମ େଦେଲ ସାରି
ଘରକୁ େଫରି ଲା ନୂ ଆ େବାହୁ ଧରି
ନଁା ଟା ତାହାରି ଝରି ।
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ବାସର ରାତି ର ଖୁସି ମଉଳି ଲା
ତି ନି ମାସ ଥିଲା ଗଭ ସ{ାରି
େପମ ଟା ମାତର, ଥିଲା ଦି ମାସର
ଏେବ ମୁb ଟା ବି xୁଚି ଭାରି ।

ଭାଯା କୁ କହୁଚି ଚି ଡ଼ି
େତା ପଛେର ପଡ଼ି
େମା େବଳ ଖରାପ େଲା
କାମ ଜ£ର ଗଲା ଛାଡ଼ି ।

ଏେବ ନାମ େନଇଛି େସ େଭbା
କାଉେଟ େହଇକି ପାଳୁ ଛି ସି ଏ େଲା
େକାଇଲି ବସା ର अbା ।

ପାଇକତି ଗିରିଆ
େଖା~ା
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େବୖ ଶାଖ
ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

ସ£[ି େଖାଜୁ ଥାଏ ଠାଇଁ
ଛାଇ ଛାତି ତେଳ।
ବଦଳୁ ଥାଏ ଫଳର େଚେହରା
ଡାେଳ ଡାେଳ।
ସୂଯ େହାଇ ଜଳୁ ଥାଏ
ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଥିବା େଶାଷ
ଭିଜୁ ଥାଏ ଗରମ ମାଟି
େସ ଦ ବି qୁେର।
ଛାତି ଆଗେର େଛାଟ ସାେଜ ତାତି
ଲହୁ ଲୁ ହାଣ ଜୀବନ ଚାଲୁ ଥାଏ
ନି ଜ ତାଳେର

ପାଳୁ ସି ଆ, େଦହୁ iା, ବାେଲଶ ର
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ଆେମକା୍ କମଚାରୀ
ଶୁଭକାn ସାହୁ

ଆେମ କା କମଚାରୀ
ଆେମ କା କମଚାରୀ
ସରକାର-ର ସାବତ ସnାନ
େନାହଁୁ ପୁରା ସରକାରୀ
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ଆମ ସରକାର ଭାରୀ ଉଦାର
ଚାହାnି ନି େକହି ରହୁ େବକାର
ଖଲି ଛି ଭbାର ଚୁ ି ନି ଯୁ ି ର
ରହି ନୁ େକହି େବକାରୀ
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ନି ୟମି ତ-ର େଯାଗତା ଯାହା
ଆମ ପାେଖ ଥିେଲ ଥାଉ ବି ତାହା
ଆେମ େନାହଁୁ େକେବ ସମକ ତା(ମାତ) ସବୁ କରୁ ତା- ପରି ।
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ସରକାର-ର େଖାଲା ଆହ£ାନ
ସମାନ କାମକୁ ଏକା େବତନ
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ନି ୟମି ତ ଆଉ ଚୁ ି ବ~ କାମ ଏକ?
ନା, ନା ଏକପରି ।
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ହଜାେର, ପq ଶ, ତି ନି ହଜାର
ଚୁ ି େର ବି କିଛୁ ମୁb ଆମର
େକତି କି ଖାଇବୁ େକତି କି ପି xିବୁ
ପରି ବାର ସାେo ଧରି ?
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ନି ୟମି ତ ପୁअ ପାେରନି ଚଳି
ମାେସ ଟ-ା ବି ଂଶ ହଜର ଧରି
ପqର ଶହ କି ତି ନି ହଜାେର
ଆମ େପଟ ଯାଏ ପୁରି ।
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ନି ୟମି େତ ସି ନା େମାଟା େବତନ
କରି େବ କୁ ଟୁ \ ପତି େପାଷଣ
ବାପା, ମାଆ, ୀ, ପି ଲା ଛାଡି େଦଇ
େହବୁ କି େକୗପି ନି ଧାରୀ?
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
େବତନ କମି ଶନର ସୁପାରୀ
େତଲି ଆ ମୁbେର େତଲ अଜାଡି
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ଆମ ମୁb ଥାଉ ଜଟ କି ନୁ ଖୁରା
ଆମ ପାଇଁ େତଲ ଯାଏ ସରି ।
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ଛାତ େବେଳ ଭଲ ପଢି ଲୁ େବାଲି
ସରକାର-ଠି କଲୁ ଚାକି ରୀ
େସଇ अପାଠୁ ଆ େବାେଧ ଭଲ ଯି ଏ
ମାଲି କର ନଉକରୀ ।
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
ମୀ ବି ଧାୟକ ଦରମା ବଢୁ
ଗ[ ଖ ଭZା ତା’ଠଁୁ ବି ବଢୁ
ସମାଜ େସବୀ େସ ଜନ ପତିନିଧି
ନअିେଲ ଆମ ଦରମାରୁ ନି अ କାଢି
ଆେମ କା କମଚାରୀ ।
(ରାଜେକାଷେର अଥାଭାବ ଆଳେର ଚୁ ି ନି ଯୁ ି ସୃjି କରାଯାଇଥି ଲା । େଯଉଁ ସମୟେର ଚୁ ି ଭି Zି କ କମଚାରୀ ମାେନ
ବହୁ ତ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥି େଲ, େସେତେବେଳ କି  େସ ସମୟେର ବି ଧାୟକ ମାନ-ର ଦରମା ବୃ ~ି ପାଇଁ ଦଳମତ
ନି ବେଶଷେର ସମ[ ବି ଧାୟକ ବି ଧାନ ସଭାେର ନି ଜ ଦରମା ବୃ ~ି ବି ଲ୍ କୁ ସ ୀକୃ ତି େଦଇଥି େଲ। ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର
ଚୁ ି ଭି Zି କ ସ£ାକମୀ ମାନ- ଦରମା ୪୦୦୦ ରୁ ୩୫୦୦ ଟ-ାକୁ କମାଇ ଦି ଆଯାଇଥି ଲା ।)
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େଟନ୍େର ମଷ
ୂ ା
ଡ: କୁ ଳାoାର

େଟ ନର ଏସି ବଗିେର ମଲାମୂଷା ଗx ସହ
ଦି ଚାରି ଟା ଜି अnା େଦଖି;
ଘୃଣାେର କି ଡରେର େକଜାଣି ବି ଚାରପତି ମେହାଦୟ
ଓେହ ଇଗେଲ ଆଗ େjସନେର େଟ ନକୁ େରାକି !
ଏ ଖବର ଟିଭିରୁ େଦଖି େକୗତୁ ହଳ
ଜାତ େହଲା ବି େମାର ମନେର;
େତଣୁ ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ପାଇଁ ମଁୁ ହାଜର େହଲି େରଳ
ବି ଭାଗେର କାମ କରୁଥିବ େମା ବxୁ ନି କଟେର।
ପଚାରିଲି - ଭାଇ କି କାମ କରୁଚ କି ଓ
େରଳବଗିେର ମୂଷା େଡଉଁଛnି ;
େରଳ କମଚାରୀ ବxୁ କହି ଲା- ମୂଷା ଗୁଡାକ
ନି ରୀହ ପାଣୀ, େସେତ େବଶି ତି କାରକ ନୁ ହଁ nି!
କହି ଲି - ହଁ ବୁ େଝଇ ତ େଦଉଛ
କହି କରି ଭାରି ଚି କଣିଆ ଭାଷା;
ମୂଷାକୁ ଖାଇବା େଲାଭେର ତା ପେଛପେଛ
ସାପ ଯଦି ପଶି ଲା ପଡି ବ ମହାଦଶା!
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ବxୁ କହି ଲା - ସହେଜ ତ େରଳେସବା ତି େର ଚାଲି ଚି
ଭଡ଼ାଦର ବେଢ଼ଇେଲ କରୁଚ ପାଟି;
ଏତି କି ଟ-ାେର ମୂଷା ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କଣ େଦଖା
ଆଣିକି ବାଘ, ଭାଲୁ , ହାତୀ?
ବରଂ େଟ ନେର ମୂଷା ରହି ବାଟା ଘରୁଆ
ପରି େବଶ ସୃjି କେର;
ଖାସ୍ ମୂଷାର ଉପିତି େଯାଗୁ ଆପଣ
ଜାଣି ପାରି େବନି େଟନେର अଛnି କି ଘେର!

ତା ଛଡା ଆପଣ ମାେନ ତ ଭଦ େଲାକ ସାଜି
ପେଳଇ ଯାଆnି କାଗଜ ପେକଇ ଖାଇ ମୁଢି;
ବଗିେର ବୁ ଟ, ମଟର ଓ ଚି ନାବାଦାମ ଖାଇ
ତାର େଚାପାକୁ େଫାପାଡି ।
ସେଫଇ କମଚାରୀମାେନ ବି ଦରମା ବୃ ~ି ଦାବୀେର
अଧାଦି ନ କାମ ବq୍ କରnି ବଷସାରା;
ମୂଷାମାେନ अଛnି େବାଲି ସି ନା
େସସବୁ କୁ ଖାଇ ବଗିକୁ ରଖnି ସଫାସୁତୁରା!

ମଁୁ ପଚାରିଲି ବାଃ େଟ ନେର ମୂଷାପାଳନର
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ସକରାତDକ ଦି ଗ ସରି ଲା ନା ଆହୁରି अଛି ?
ବxୁ କହି ଲା अଛି ନା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ
ଆଜି କାଲି ସବୁ କି ଛିର େଗୖ ରୀକରଣ ଚାଲି ଛି!
େତଣୁ େଟ ନ୍େର ତ ଆଉ ବି ରାଜମାନ
କରି ପାରି ବୁନି ଶୀ ଗେଣଶ-ୁ ;
େତଣୁ ପତିନିଧି ଭାବେର ନି ଭୟ
ଆଶୟ େଦଇଛୁ ତା-ର ମୂଷା ବାହନକୁ !!
ମଁୁ କହି ଲି ବାଃ ଲାଗୁଛି
ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବି କାଶର ଛାପ ଏଠି ବି ବସି ଛି;
ଏଠି ମଣିଷ ସହ
ଜଜୁ nା- ପାଇଁ ବି अେଛ ଦି ନ୍ ଆସି ଛି!
ଏେବ ମଁୁ ବୁ ଝୁଛି େଟନ୍ ଭିତେର ଗxୁ ଥିବା
ମୂଷାଟା କାହUକି ମରି ଥିବ;
ଲାଗୁଛି ଏଡି କିେଟ ଜୀବ େହାଇ
ଏେଡ଼ ବଡ଼ େଟ ନ ପରି ଚାଳନାର ଚାପେର ଆତDହତା କରିଥିବ!!
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ସ\ଲପୁରୀ କବିତା
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ଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକା
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକା
ହଲ ା ଚହଲା ପାନି ର୍ ଧାର୍
ଆଏଜ୍ अେଛ ତ କାଏଲ୍ େକ ନାଇଁ
ନି अମ୍ ଜାନି ଥା ବଂଚବାର୍।
ଛୁଛା ନoଲା େହଇ ଆସି ଥିଲୁ େଯ
ଫିରି ଯିବୁ େହnା ଖାଲି ଖାଲି
ଧନ୍ ସନପତି ହାତ୍ ଛାଡି େଦେମଁ
କୁ ଟୁ ମ ଲୁ େକ ଯି େବ ନ ଭୁ ଲି ।
େହଥିର୍ ଲାଗିର୍ ନୁ େକା କାେମ ମାତ୍
ସଭେକ ସାନ୍ କର୍ ଭଲ୍
ପଭୂ ପାଦ୍ ସୁମି ସଂସାର୍ ଆଦରି
ଜୀବନ୍ େକ କରି େନ ସଫଲ୍।
କାମ ସୁରେତଇ ମେନ ତ ପକାେବ
ଦୁ ଇଧାେର ଲୁ ହୁ ଆଖUପାନି
ଥିଲା ଜେହଁ| ବଲି ସୁରତଉ୍ ଥିେବ
ମାୟା ସଂସାର୍ କଥା େକ ଜାନି ।
*ଇେନ ସରଲା*
୫୪ ଆୟପଲ ୀ, କି ଟଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶ ର ୭୫୧୦୨୪, ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ହସରି ପୁରାନ୍
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ଆରମ୍ େହଲା ହସରି ପୁରାନ୍
ମୁଲ୍ କରୁେଛ ହସର ଗିଆନ
ହସଁ ରୀ େଦବୀ ହସଁ ରୁ େଦବତା
ହସି ରା ଲାଗି ମାନତା ଶୁନତା
ପଜ
ୂ ୁ େଛ ତମେକ ଜୁ େଡ଼ ହାତେନ
ପଜ
ୂ ାବି ଧି ମୁଇଁ କରି ନାଇଜାେନ
ହସୁଥିସ ହସଁ ରି ଫଲ ଖାଇ
ଲି ଆ ଘନା େଲେଖଁ ଗଦଗେଦଇ
ସୁତ୍ ମୁରୁଖ୍ ଟିେକ ନାଇଁ ବୁ ଧି
ଖରସି ନ୍ ଭରି େହଇେଛ ଗୁଦି
ଭସତ େବଡ଼ା ଭାବଭକତି େନ
କୁ ଲା କୁ ଲା ଭୁ ଗା ଭୁ ଗା ଭରେନ
ଟଁୁ େଣ କୁ ଚି ମଡ଼ା କୁ ଁ ଦା େହଇେଛ
ଗଦ ଗଦ େହଇ ହସ ବୁ ଲୁ େଛ
ଜୁ ହାର୍ ଜୁ ହାର୍ ହସଁ ରୀ େଦବୀ
ଜୁ ହର୍ ତମର ମଁା ବୁ ଆେକ ବି 
କଁାଦୁ େଛ ସଉେକ ଘରବସି ଆ
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ଖିଲ୍ ଖିେଲଇ େମାର ଆେଗ ଠି ଆ
ପର ନାଇ କର ଭାବି ପଡ଼ି ଆ
ଡଣାସନ୍ େହଇ ମାେର ମୁଡ଼ିଆ
ହଁ ସ ଖୁସିେନ अମରୁତ ରସ
କପଡ଼ା କୁ ଚି େକେତ ନାଇ ହସ
ଜୁ ହାର ଛି ନ ହସଁ ରୁ େଦବତା
େଗାଡ଼ ମୁଡ଼ ତକ ନଡ଼ି ଆ କତା
ନି ହସ ତୁ ଁ ଣ ଚି ଟ ମୁଳ ମୁଳ
ଜୀବନ ଆଏ ଇଁ ହଁ ସର ମୂଳ
ହସେବ ବଏେଲ ଲାଘ ଲାଗବ
ପେଛକା ମେତ ଦୁ ଷ୍ ନାଇ େଦବ
ହସ ମୁଖ ମୁଳ ମୁଳ େଚେହରା
अଁଳା ଜି ଆଁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ି ବଏରା
ବଏରି ନାଇ ହୁअ ହସି ହସି
େବକ େକ େନା ନି अ େଗାଡ଼ର ଫାଶି 
ହସଁ ରି ଫୁଲ ହସଁ ରି ପୁରାନ
ହସି ଖୁସି ଭରା ଜଁୀଉ ଜୀବନ
ସଇଁତନା, ବଲାoିର, ୩୨
ଭ ାମଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦
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କୁ ଇଲି
ଶସି xୁ ପୁେରାହି ତ

କଲି ଆ ପଚ ପଚ
ଟିଂଚ୍କେଡ଼ା େଟ
ଗୁଣଉଥିସU ଖାଲି
କୁ ଆ ଭଲକି ମୁଇଁ େଯ
େକନ୍େଥଇ ପାର୍ମି କହି ?

କୁ ଆ କାନ ଝୁମରା ଭାo୍ସି
ମଏଲା ସବୁ ଖାଏସି
ମହା ଚାଲାକ୍ େବାଲି
ସୀତାକର ନଖ୍ ବି ଖାଏସି
େହେଲ ମୁଇଁ
ପୁରା ଥୁତୁମ୍େଟ କାଏଁ େଯ
ଭଲ୍ େବାଲି େକନ୍େଥଇ କହି ପାର୍ସି 

କାହାର େସଂେଗ େମାର୍
ତଉଲି େହବାର୍ ନାଇଁନ
େମାର୍ ଆମ୍ବଉଲର୍ କହଁ ର୍
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େମାର ଫଗୁନ୍
େମାର ବଉଲି ଆ ପବନ୍
ରଂଗୀନ୍ ଦୁ ନି ଆ ଆର୍ ସୁର୍ଥାଉ କି ନାଇଁଥାଉ
େମାର ହର୍ମି ସା ଗାଇଥିବାର୍ ଗୀତ୍
ହଁ ସି ଖୁସି ଥି ବଁଚ୍ବାର୍ ଲାଗି
େମାେତ
ଏତ୍କି ହU ଦକାର୍
ଡ: ପରଶୁରାମ ମି ଶ अଗଗାମୀ ଶି ା ଓ ଗେବଷଣା ପତି/ାନ
ସ\ଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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अଫିସର ଯଦି େହତି !
ବଲବn ସାହୁ

ଧରି େଛ କଲମ୍ େଲଖ୍ମି େବାଲି
ମାଏଁଟ୍ ମାଆ ଭାଷାଥି ପେଦ
କାଣା େଲଖ୍ମି ? େସାର୍ ନାଇଁ େମାର୍
ନାଇଁ ପଡୁ େଛ େତା ମେନ
ହଁ .. ହଁ ..! ପଡୁ େଛ ମେନ
େଲଖୁେଛ ଗୁେଟ କଥା
अଏନ୍ କଥାେଟ େଲଖୁେଛ ଭାଇ
ବେନ କରି ଶୁନୁ ଥାହା
अଫିସର୍ ଯଦି େହତି ?
ସେତ ! अଫିସର୍ ଯଦି େହତି !
କଳା ଝି ମ୍ ଝି ମ୍ ଦାମକି ଆ େକାଟ୍
ହଜାର୍ ଟ-ିଆ େବାଟ୍ ସୁଟ୍
ନାଇଁ ମୁଇ ପି xିଥିତି ,
ଶହ ଶହ ଟ-ିଆ अତର୍ ମାଖି
ନାଇଁ ମୂଇ ବାସୁଥିତି
ଲାକ୍ ଲାକ୍ ଟoାର୍ ଗାଡି େନ ସେତ
ନାଇଁ ମୁଇ ବସୁଥିତି
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ପାଟୁ ନ୍ ପାଟୁ ନ୍ ଗାଡ ଧରି
ନାଇଁ ମୁଇ ବୁ ଲୁ ଥିତି 
ଏ.ସି ଘର୍େନ ବସି କରି
ନାଇଁ ଛି ନୁଥିତି ପି ସି
ବଡ଼ବଡ଼କି ଆ େକ ମୁେଡ଼ ବୁ ହି
ନାଇଁ ମାର୍ତି ଚାଷୀ 
ଦି ନ୍ େକ ଗୁେଟ ଗୁେଟ େଯାଜ୍ନା ମୁଇ
ନାଇଁ ବରଂ କାରୁଥିତି
ଗୁେଟ େଯାଜ୍ନା କର୍ତି ଭାଇ
"ମୁନୁଷ ପନ୍" ନଁା େଦତି 
ମୁନୁଷ୍ ଭିତେର ମୁନୁଷ୍ପନ୍
କୁ ଟ୍ କୁ ଟ୍ େଦତି ଭରି
अଲ୍ଗା େଲାକର୍ ଦୁ ଃେଖ େଜନ୍ତା
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝର୍ତା ପାନି 
ଦି ନ୍େକ ଦୁ ଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇ
ନାଇଁ ପି ଉଥିେତ ବି ଷ୍
ଚାଷୀର ହଁ କ୍ େନ ଲଢ୍ତି ମଁୁ ଇ
ସୁେଝ େଦତି ସବୁ ରି ସ୍ 
ଗଁା ଭୂ ଇଁ ଛାଡି ରାଜ୍ଧାନୀ େନ
ନାଇଁ ରାହୁଥିତି ମୁଇ
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ଦୁ ଃଖୀର ସାେo ଦୁ ଃଖ୍ ଭାଗ ମାଗି
ରହତି ଗଁା େନ ମୁଇ 
ମୁନୁଷ୍ ଭିତେର "ମୁନୁଷ୍ ପନ୍"
କୁ ଟ୍ କୁ ଟ୍ େଦତି ଭରି
अଲ୍ଗା େଲାକର୍ ଦୁ ଃେଖ େଯନ୍ତା
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି ,
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି 
अଫିସର ଯଦି େହତି ...
ଭାଇ...अଫିସର ଯଦି େହତି !

#ବଲବn_ସାହୁ #Mob_9078105234
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ପବx ବିଭାଗ
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ଆହୁତି କୁbର ଇତି ହାସ
ଶୀ ରବୀq ନାଥ ସାମଲ

ପାଚୀନ ଐତି ହର ସD ତି ଓ ସ ାର : ଆହୁତି କୁb
ବାେଲଶର ଜି ଲାର ପେୂ ବାZର ଭାଗେର େଭାଗରାଇ ଥାନା अବିତ ଏହି ଥାନାର
ପେୂ ବାZର ଭାଗେର ଆହୁତି କୁb ନାମକ ଏକ ାନ अଛି , େଯଉଁଠି अଧୁନା ଜୟରାମପୁର
ଗାମ ପ{ାୟତ କାଯାଳୟ अବାପି ତ ଏହି ାନ ସା#ତି କ ସମୟେର ଏକ ସମତଳ
अ{ଳ ରୂେପ ପରି ଦୃଶ େହାଇଥାଏ କି  ପେୂ ବ ଏହି ାନେର ଥିଲା ଏକ େସାମେକାଣି
ଗଡ଼ି ଆ ସଦୃ ଶ ଖାଲ ାନ ଏହି ାନଟିକୁ ଆହୁତି କୁb େବାଲି କୁ ହାଯାଇ ଆସୁଛି ତାହା
अଦପି ଜି }ାସାସୂଚକ େହାଇ ରହି ଛି ପବ
ୂ ରୁ ଏହି ଖାଲ ରୂପକ କୁ b ପାଶ େର ଥିଲା ଏକ
ଭoା ଇଟା, େପାଡ଼ାମାଟିର ବି ଭିନ| ପକାର ପାତ ଆଦି ର ମି ଶିତ ମାଟିର [ୁପ, େଯଉଁଠିକୁ
େକୗଣସି ମଣିଷ ଏକଦା ଯି ବାକୁ ସାହାସ କରୁନଥିେଲ अବଶ ଏହି ାନରୁ ଥେର
େଲାକମାେନ ମାଟି େଖାଳୁ ଥିବା ସମୟେର େସଠାରୁ େଯଉଁ ତାମଶାସନଟି ଆବି ¢ୃତ
େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପାଠକଲା ପେର ଏ अ{ଳର େଯଉଁସବୁ ଇତି ହାସର ତଥାଦି ପାr
େହଲା, ତାହା ସମଗ ଭାରତବଷର ଐତି ହାସି କ- ଦୃ jି ଆକଷଣ କଲା େବାଲି
ଜଣାପଡ଼ି ଲା େସଥିରୁ ଜଣାଗଲା େଯ, ଖୀ ୫ମ/୬/ ଶତାୀେର ଏଠାେର ତyାଳୀନ
ଦbଭୁ ି ମbଳ ନାମକ ଏକ ଶାସନ ଖbର ଶାସକ (ରାଜା) େଗାପଚq - अଧୀନ
ସାମnରାଜା अଚୁ ତ ସୁବ%େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ନି କଟ ଏକ ନି ij ାନେର େବୗ~
ଧମର ବି କାଶ ପାଇଁ େବାଧି ପଦ କ ନାମକ େବୗ~ବି ହାର ନି ମାଣ କରାଇଥିେଲ ଇତି ହାସ
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କେହ ଖୀ ୫ମ ଶତାୀେର ବoଳା ମାଟିେର ବାପକ ଭାବେର େବୗ~ ଧମର ପଭାବ
ବି [ାର ଘଟିଥିଲା ଏହା ଖୀ ୭ମ ଶତାୀ ଯାଏ ବି େଶଷ ପଭାବଶାଳୀ େହାଇ ରହି ଥିଲା
େତେବ ଏତି କି େବେଳ ବ ାହDଣ ଧମର ପଭାବ ମଧ କମ େହାଇନଥିଲା େତଣୁ େସ
ସମୟେର େବୗ~ଧମ ସେo ବ ାହDଣଧମର ଏକତା ସ#ାଦି ତ େହାଇଥିଲା ମାତ ସrମ
ଶତାୀେର

କ%ସୁବ%ର

ରାଜା

ଶଶା-

ରାଜ-

େବୗ~

ବି େ.ଷନୀତି

େଯାଗଁୁ

ପବ
ୂ ଭାରତେର ଥିବା ବହୁ େବୗ~ [ୁପ ଓ ବି ହାର ଆଦି ନjବି ନj େହାଇଯାଇଥିଲା
ଏଠାେର ସୂଚାଇ ଦି ଆଯାଇପାେର େଯ େସ ସମୟେର ଏହି ଦbଭୁ ି ମbଳର ଉZର ସୀମା
ଆଧୁନିକ ବoଳା େଦଶର ଫରି ଦପୁର ଥିବା େବେଳ ଦିଣ ସୀମା ସୁବ%େରଖା ନଦୀ ହU
ଥିଲା େତଣୁ େସ ସମୟେର ଶଶା- ରାଜ- .ାରା ସୁବ%େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ନି କଟେର
ଥିବା େସହି େବାଧି ପଦ କ ବି ହାରଟି ମଧ ଧଂସ ପାଇ ଯାଇଥିଲା ଏ ସମ[ ବି ଷୟ
ଜଣାଗଲା ପେର ମଧ ଜନସାଧାରଣ- ଜି }ାସୁ ମେନାଭାବର अn ଘଟିଲା ନାହU
ଆହୁତି ଶର अଥ - ମପାଠ କରି େହାତକୁ bେର ଘୃତଦାନ କରି ବା େତଣୁ ପଶ|
େହଲା, େତେବ କଣ ଏଠାେର ଦି େନ େହାମକୁ bେର ଆହୁତି କରାଯାଉଥିଲା କି ? ମାତ ଏହି
ାନରୁ ପଚୁର ଭଗ| େଟରାେକାଟା ପଦାଥମାନ ମି ଳିବାରୁ ମନର ଜି }ାସା ଭାବକୁ କି ଛି
अଂଶେର ପଶମି ତ କଲା ଏବଂ ଏଠାେର େହାତକୁ b କି ଏ, କାହUକି ଏବଂ େକେବ କରି ଥିେଲ
ତାହାର ପଶ| ଉେଦ କ େହଲା େହେଲ ଏ ସବୁ ପଶ|ର ଉZର େଖାଜି ନ ମି ଳିବାରୁ ତା’ର
ଯଥାଥ ସମାଧାନ େହାଇ ପାରିଲା ନାହU
ଗତ କି ଛିଦିନ ତେଳ “ତZେବାଧି ନୀ” ନାମକ ଏକ ବoଳା ପତି କାଟିଏ ଏ େଲଖକକୁ
ମି ଳିଲା[୧] ଏହାର ପକାଶ କାଳ ୧୭୮୪ ଶକ, अଗହାଣ ମାସ, ପୃ/ା ସଂଖା ଥିଲା-୨୩୨
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ଏହି ପତି କାକୁ ପାଠ କଲାପେର ଜଣାଗଲା େଯ, ‘ପବ
ୂ ରୁ ହି ଜିଲ ନାମକ [୨] ଏକ ଶାସନ
ଖbେର ଥିବା େଭାଗରାଇ अ{ଳେର ପାଚୀନ ହି qୁ ରାଜତ अମଳର େକେତକ ହି qୁ
େଦବାଳୟ ରହି ଥିବାର ଜଣାଗଲା େସଥିମଧରୁ େଯଉଁ ାନେର ଏକ ବି ଶାଳ କୁ b
ରହି अଛି , ତାହାକୁ େଲାକମାେନ ଯ}କୁ b େବାଲି କହୁଥିେଲ[୩]’ ଏହି କୁ bର ପରି ମାଣ
ଥିଲା ବoୀୟ ମତେର ଏକ କାଠା[୪] ଯାହାର अଥ େହଉଛି ଲ\ X ପ - ୧୫ ହାତ ବା
ସାେଢ଼ ବାଇଶି ଫୁଟ ଯାହାକୁ ଏକ େସାମେକାଣ ବି ଶିj ଚତୁ ଭୂ ଜ ଆକାରେର େଗାଟିଏ
ଖାଲ ଗଭୀର ାନ ଥିଲା େସହି ବ%ତ ାନେର ବି ଂଶ ଶତାୀର େଶଷାଂଶ େବଳକୁ
ତା’ର ଲ\ ଓ ଓସାର ପାୟ ସମାନ अଛି ଏବଂ ଆହୁତି କୁ b େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି  େତଣୁ
ଯ}କୁ bକୁ ହU େଲାକମାେନ ଆହୁତି କୁ b କହୁଛnି େବାଲି ଜଣାପଡ଼ି ଲା ଏହି ଯ}କୁ b ବା
ଆହୁତି କୁ b ପାଶ ରୁ ପଚୁର ଇଟା, ମା-ଡ଼ା ପଥରର ପାଚୀର ଆଦି ମାଟିତଳୁ ମି ଳିବାର
େଦଖାଗଲା ଏହା ମି ଳିବା ପେର ମଧ େଲାକ- ମନେର ଆହୁତି କୁ b ବା ଯ}କୁ b
ବି ଷୟେର ଯଦି ବା ବି ଶାସ ଆସି ଲା କି  ପଶ| ରହି ଲା, ଏହା କି ଏ କାହUକି ଏବଂ େକେବ
ପତି/ା କରିଥିେଲ େତେବ େସହି ପତି କାେର ବ%ତ େହାଇଛି କି , ‘अତୀତେର େକୗଣସି
ପତିଭାବାନ ଶ ି ଶାଳୀ ବ ି ଏ କାଯକୁ ସ#ାଦି ତ କରି ଥିବା अନୁ ମି ତ ହୁଏ’
अjମ ଶତାୀ େବଳକୁ ଓଡ଼ି ଶାର େଭୗମକର ରାଜବଂଶ ସୁବ%େରଖା ନଦୀ अତି କମ
କରି ତା-ର ଶାସନ ପତି/ା କରି ବାପେର େସମାନ- ପୃ/େପାଷକତାେର େବୗ~ ଧମର
ପୁନଃ ପସାର ଘଟିଲା, ଖୀ ୮୮୫ ମସି ହା [୫] ବା ନବମ ଶତାୀେର ଏହି ଶତାୀର
अnି ମ ଭାଗେବଳକୁ େଭୗମକରମାେନ ଓଡ଼ି ଶାର ପେୂ ବାZର ଭାଗକୁ अଧି କାର କରି
େସଠାେର ଥିବା ମୃତପାୟ େବୗ~ଧମକୁ ପୁନେରା~ାର କେଲ ଏତି କି େବେଳ ଏହି ାନେର
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ଥିବା େବାଧି ପଦ କ ବି ହାରକୁ ସଂeାର କରି େବୗ~ ଭ,ାରକ- ମqିରମାନ ଗଠନ କରି
େସଥିେର ଭିୁ ଓ ଭିୁଣୀମାନ-ର ରହି ବା ବବା କରାଯାଇଥିଲା[୬] ମାତ ସrମ
ଶତାୀରୁ ଓଡ଼ି ଶାର େବୗ~ ଧମ ବି ଭିନ| ଗh ତଥା ପର#ରାେର ବାxି େହାଇ ରହି ବା
େବଳକୁ େବୗ~ଧମ ହି qୁ ଧମ ସହ ସ#ୂ % ମି ଶି ଯାଇଥିଲା େସତି କି େବେଳ େଶୖ ବ ଓ ଶା
ଧମେର ତାnି କ େବୗ~ଧମର ପଗତି ଘଟିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶାର ଯାଜପୁର ନି କଟ ରତ| ଗିରି
େବୗ~ଧମର ଏକ ପମୁଖ େକq େହାଇ ଛି ଡ଼ା େହଲା ଏହି େକq ମାଧମେର ତ ଓ
େଯାଗର ବି କାଶ େହଲା େବାଲି ରତ| ଗିରିରୁ ପାr େବୗ~ମୂZିତ अଭିେଲଖ ମାନ-ରୁ j
ପତୀୟମାନ ହୁଏ अjମ ଶତାୀରୁ .ାଦଶ ଶତାୀ - ଏହି ଚାରି ଶହ ବଷ ମଧେର
ପଚଳି ତ ଧମଜଗତେର ବହୁ ଗୁରୁତର ପରିବZନ େଦଖାେଦଲା[୭] ଏମି ତି ସମୟ
ମଧେର ସି ~ାଚାଯ ମାନ-ର ଆବି ଭାବ ଘଟିଲା ଏଥିେର ସହଜି ଆ ଧମର ପସାର
ସେo ସେo େଗୗଡ଼ୀୟ େବୗ ବ ଧମର ବି କାଶ େଦଖାେଦଲା ତାnି କ ପ~ତି େର ଶି ବ,
ଶ ି ଓ ବି ୁ -ୁ ଆରାଧନା ସକାେଶ ନୂ ତନ ଆଗମମାନ େଲଖାଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଭିନ|
ସ#ଦାୟ ଓ ଶାଖା ମାନ-େର ଧମ ସ#କୀୟ ମତେଭଦ େହବାର େଦଖାଗଲା [୮] ଏହି
ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧେର ବଜ ଯାନ, କାଳଚକ ଯାନ ଏବଂ ସହଜଯାନ ହU ଥିଲା ପଧାନ ଏହି
ମହାଯାନୀ େବୗ~ମାେନ ଥିେଲ ଶନ
ୂ  ଉପାସକ ଶନ
ୂ  ବା ମହାଶନ
ୂ କୁ େସମାେନ
ସବବାପୀ, ସବଶ ି ମାନ ଏବଂ ସବ} ଭାବେର ପଜ
ୂ ା କରୁଥିେଲ େତଣୁ େସମାନସକାେଶ ବୁ ~ ହU ଥିେଲ ଶନ
ୂ ର ପତୀକ ସହଜଯାନର େମୗଳି କ ନୀତି ଥିଲା ସୋଗ
ସେo अପାଥବ ସୁଖଲାଭ ଓଡ଼ି ଶାେର କାଳଚକ ଯାନ ଓ ତଯାନର ପସାର େହତୁ େଯଉଁ
ସବୁ ପ~ତି अନୁ ସୃତ େହଲା େସଥିରୁ ପ{ମାକାରର ମହାକାଳୀ ଓ ମହାକାଳ େଭୖ ରବ
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ଉପାସନାର ସୃjି େହଲା[୯] ଏ ାନରୁ ମାଟିତଳୁ ଚତୁ ଭୂ ଜ ମହାକାଳ ମୂZ ଏବଂ
େଭାଗରାଇअେର ଯାହା-ୁ ଆେମ ଆଜି ବାସୁଳୀ େବାଲି କହି ଆରାଧନା କରୁଛୁ, େସହି
ମହାକାଳୀ ମୂZ ହU ଏହାର ଯେଥj ପମାଣ अତଏବ େସହି ଉପାସନା ଏହ ଐତି ହପ%
ୂ
ସମୟରୁ ଏ ମାଟିେର କରାଯାଇ ଆସୁଛି କହି ବା ଭମାତDକ େହବନାହU
ଖୀ ୯୪୦ େର େଭୗମକର ମାନ-ର ଶାସନର ପରିସମାrି ଘଟିଲା ଏବଂ
ରାଜେନୖ ତିକ ପ, ପରି ବZନର ସୂଚନା ମି େଳ[୧୦] ଓଡ଼ି ଶାେର ରାଜେନୖ ତିକ अିରତାର
ସୁେଯାଗ େନଇ ବoର ପାଳ ନାମଧାରୀ ରାଜବଂଶ ରାଜର ପେୂ ବାZର ଭାଗରୁ କି ଛି अଂଶ
अ ି ଆର କରି େନେଲ ଏହା.ାରା େଭୗମ ସାମା}ୀ ଧମା ମହାେଦବୀ- ରାଜବଂଶର
ପଭୂତ ଦbଭୁ ି ମbଳରୁ अ[ମି ତ େହଲା[୧୧] େକବଳ େସତି କି ନୁ େହଁ , େସମାେନ
ଓଡ଼ି ଶାର ଉZର ବାେଲଶର୍ अ{ଳକୁ େସମାନ-ର अଧି କାରଭୂ

କରି େନେଲ ଏମାେନ

ଥିେଲ କେ\ାଜବଂଶୀୟ ପାଳ ରାଜବଂଶ ମାତ ଦଶମ ଶତାୀର େଶଷାଂଶ େବଳକୁ
ବoଳାର ପାଳରାଜା ବି ଗହପାଳ ୨ୟ- ପୁତ ମହୀପାଳ ୧ମ ଏମାନ-ୁ ପରାଜି ତ କରି
ଉZରପବ
ୂ ାଂଶକୁ अଧି କାର କରି େନବା ଫଳେର କେ\ାଜୀୟ ପାଳମାନ-ୁ ବ~ମାନଭୁ ି ,
େଯଉଁ ଖbେର କି ଦbଭୁ ି (ଉZର ବାେଲଶର ସହି ତ) ଥିଲା, େସହି ଖbେର ରାଜତ କରି
ସj େହବାକୁ ପଡ଼ି ଲା
ଖୀ ୯୬୦ ମସି ହାେର େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଧମରଥ (୯୬୦-୯୯୫) କେ\ାଜୀୟ
ପାଳମାନ-ୁ ପରାଜି ତ କରି େସହି ଶାସନ ଖbକୁ ନି ଜ अଧି କାରକୁ େନଇଗେଲ ଖୀ
୯୯୫େର ଧମରଥ- ମୃତୁପେର ତା-ର ଭାଇ ନଘୁଷ ରାଜା େହେଲ ମାତ ତା-ର
େବୖ ମାତୃ କ ଭାଇ ଇq ରଥ ଖୀ ୧୦୦୦ େର ନଘୁଷ-ୁ ପରାଜି ତ କରି ସି ଂହାସନ अଧି କାର
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କରି େନେଲ ଏତି କି େବେଳ ଦାିଣାତର ରାଜା ରାେଜq େଚାଳ (୧୦୧୨-୧୦୪୪)
ପେୂ ବାZର ଭାଗକୁ अଭିଯାନ ଚଳାଇ ଖୀ ୧୦୨୩େର ଇq ରଥ-ୁ ପରାଜି ତ କେଲ
ଖୀ ୧୦୨୪ ମସି ହାେର ମହାଶି ବଗୁr ଯଯାତି -୨ୟ ସି ଂହାସନ ଆେରାହଣ କରିବା
ସମୟେର ଉZର େତାଷାଳୀେର େକେତକ अ{ଳ େସାମବଂଶୀୟ କZୃ ତେର ନଥିବା େହତୁ
ତା- ରାଜତର ତୃ ତୀୟ ବଷେର (୧୦୨୭ ମସି ହା) େକାଶଳ, କଳି o ଓ ଉyଳର अଧୀଶର
ଭାବେର େଘାଷିତ େହେଲ ଫଳେର ଯଯାତି ୨ୟ ନି ଜର ସାମରି କ େକୗଶଳ େହତୁ ବoର
ଉZର ଆଡୁ ରାଢ଼େଗୗଡ଼େର େଜୖ ତଯାତା ନି ବଘ|େର ସମାହି ତ କେଲ[୧୨] େସ ସମୟେର
ତyାଳୀନ ଦbଭୁ ି ମbଳ ବ~ମାନ ଭୁ ି अଧୀନେର ଶାସି ତ େହଉଥିେଲ ମଧ ଏହା
ଦିଣ ରାଢ଼ େଦଶାnଗତ େହାଇ ଶାସି ତ େହଉଥିଲା
ଏହି େଜୖ ତଯାତା ସମାପନାେn ସୁବ%େରଖା ନଦୀତଟ େବୗ~ପୀଠ ଉପେର
ତା-ର ତୀ୍ଣ ନଜର ପଡ଼ି ଥିବା ସବ[୧୩] ଖୀ ୯୪୦େର େଭୗମକର ରାଜବଂଶର
ପତନ ପେର ମଧ ଖୀ ୧୦୨୭ ମସି ହା ପଯn ଓଡ଼ି ଶାେର ସହଜଯାନର ତସାଗର
ମଧେର ନି ମି ତ େହାଇଥିଲା େବାଲି କବି ଡି bିମ ଜୀବେଦବାଚାଯ- ‘ଭ ି ଭାଗବତ’
ପୁ[କରୁ ସୂଚନା ମି େଳ[୧୪] ଯଯାତି -୨ୟ ଯାଜପୁରକୁ ତା-ର ରାଜଧାନୀ ରୂେପ ଗହଣ
କରି ବା ପେର ତବି େଲାପ ପକ ି ୟା ଆର କେଲ କାରଣ ତଯାନେର େଯଉଁ ଘୃଣ
ପର#ରା ପରିଲିତ େହଉଥିଲା, େସଥିେର ରାଜା ଯଯାତି -୨ୟ ଖୁବ अସj ଥାଇ ବ ାହDଣ
ଧମକୁ ପତି/ା କରି ବାପାଇଁ େଯଉଁ ବି ଶାଳ ଯ}ର ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ
େଯଉଁ ଯ}କୁ bଟି ପ[ୁତ କରିଥିେଲ, ତାହାର ଲ\ ଓ ପ ୧୫ ହାତ କରି ଥିବା ସବ
ଆଉ େଯଉଁଠି ଯ}କୁ bର ଆେୟାଜନ କରାଗଲା, ସମୟକ େମ େସହି ାନକୁ ଆହୁତି କୁ b
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େବାଲି େଲାକମୁଖେର ପରି ଚୟ ମି ଳିଥିବା ସବ
ପାଦଟୀକା
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୧୦. ଡ: ସତନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ି ଶାର ଇତି ହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୪୩୯
୧୧. Culture Heritage of Orissa, Balasore, PP 263
୧୨. ଡ: ସତନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ି ଶାର ଇତି ହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୫୪୮
୧୩. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୫୨
୧୪. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୨୧୦
ମାତୃ ଚି nନ େତ , େଗାପୀନାଥପୁର
େଦହୁ iା, ବାେଲଶ ର - ୭୫୬୦୩୬
ଭ ାମଭାଷ : ୭୪୪୦୧୯୬୦୪୭
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ପାଚର ରାେଫଲ୍ ହରିଶ
ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ

ଭୁ ବେନଶର ନଗରୀର କhନା ଛକ ନି କଟ ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ ସଂଗହାଳୟ ଭାରତର
ଏକ ଗୁରୁତ£ପ%
ୂ अନୁ /ାନ अେଟ, ଯାହା ସମୟର କଷଟି ପଥରେର अେନକ ଥର ନି ଜର
ପୁରାତାZି£କ ସଂଗହର ଗୁରୁ ଗାୀଯକୁ ଜାହି ର କରି ଆସି ଛି। ବି ଭିନ| ଗାେଲରୀ
ମାନ-େର ପଦଶତ ବହୁ ପାଚୀନ ସମୟର ଶି ଳାେଲଖ, ତାମଫଳକ, ତାଳପତ େପାଥି,
ଆଭୂ ଷଣ, अଶ ଆଦି ମାନ ରସଗାହୀ ରସି କ, }ାନଭି ୁ ଗେବଷକ ତଥା ଜି }ାସୁ
ପାଣମାନ-ୁ ଆକଷତ କରି ଆସି ଛି େକଉଁ କାଳରୁ। ବି େଶଷ କରି କଳାେପମୀ-ୁ େବଶୀ
ଆକଷତ

କରି ଥାଏ

ସଂଗହାଳୟର

ପେବଶ

ମହାପୁରୁଷମାନ-ର

କେର

ବୃ ହZାକାର

ପଦଶତ

େତୖ ଳ

ଚି ତପ,

ଓଡ଼ି ଶାର
ସମୂହ।

ସଂଗହାଳୟର ପେବଶ କେର ପଦଶତ େସହି ମନି ଷୀମାନ-ର
ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧରୁ ତି ନି ଚାେରାଟିକୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ अଧି କାଂଶ
ଚି ତପ, ଗୁଡ଼ିକ ଶି hୀ ହରି ଶ-ର ସଶ

ସ£ାର अେଟ।

ଏହାଛଡ଼ା ଆେªାେପାେଲାଜି ଓ ନାଚୁ ରାଲ ହି jି ଆଦି ବି ଭିନ|
ବି ଭାଗୀୟ ପଦଶନୀ କ ଗୁଡ଼ିକେର ପଦଶତ ମୃତ ପାଣୀମାନ-ର
ସଂରିତ

ଶରୀରର

ପାଭାଗେର

अ-ିତ

ମେନାରମ

ଦୃ ଶାବଳୀର ପରି େବଶ ବା[ବତାର ଭମ ସୃjି କରିଥାଏ ।
ଓଡ଼ି ଶାର अନତମ ସୁନାମଧନ ଚି ତକର ବା ରୂପକାର
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ହରି q ସି ହ|ା ବାବୁ ସ£ଗାେରାହଣ କରିବାର ଦୁ ଇ ବଷଠାରୁ अଧି କ ସମୟ ବି ତି ଗଲାଣି,
ତଥାପି ତା-ର କାଳଜୟୀ ଜୀବn ଚି ତକୃ ତି ଗୁଡ଼ିକ ତା-ୁ ଓଡ଼ି ଶା ଜନମାନସରୁ ମାନ
େହବାକୁ େଦଉନାହU। ରାଜକୀୟ ପରିପାଟୀେର ନି ଜ ଦରବାର କେର ଦbାୟମାନ
ମହାରାଜା କୃ ଚq ଗଜପତି , ସୁେଢ଼ାଳ अବୟବଧାରୀ ଦୁ ~ଶ ବୀର ସୁେରq ସାଏ, ଓଡ଼ି ଆ
ବ%େବାଧର ବି xାଣୀ ଶାn ସରଳ ଓ }ାନଦୀr ଭ

କବି ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାଓ, ଗେବଷଣାେର

ମଗ| ମହାନ େଜାତବିତ୍ ପଠାଣି ସାମn ଆଦି ପାଣବn ପତିକୃତି ଚି ତଣକୁ େଦଖି ରାଜ
ସଂଗହାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା େଯ େକହି ଦଶକ ବାଃ ବାଃ ନ କହି ରହି ପାେରନା। ହରି ଶଚି ତା-ନେର ମାନବୀୟ ଶରୀର ଗଠନ ବି }ାନ ବା ନରେଦହ ବି ଦା (ଆନାେଟାମୀ) ତଥା
ପକୃତି ଚି ତଣ अତି ଚମକ ାର अେଟ। ଏହାଛଡ଼ା ତା- ଛବି ର अନ ଆକଷଣ ଦି ଗଟି େହଲା
jିଲ ଲାଇଫର ସୂDାଦି ସ
ୂ D अବେଲାକନ ଓ ଆେଲାକ ଛାୟାର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଚି ତ
ବ%ତ ସମଦୃ ଶାବଳୀର ସାର ଯଥା ଆସନ, େମଜ ଓ ପଲ-ର କାଠ େଖାେଦଇ
ଡ଼ି ଜାଇନ୍, ଶୁଭାେଲାକି ତ ପଦୀପ, ମଖମଲ ୀ କପଡ଼ାର କୁ { ଇତାଦି କୁ अତି ନି ଖୁଣ ଭାେବ
ସ£ାଭାବି କ ଢ଼oେର ଦୃ ଶାୟି ତ କରି ଛnି ।
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େସ ଚି ତେର ପାଣର ସ{ାର ଏେତ
ନି ଖୁଣ ଭାେବ କରି ପାରୁଥିେଲ େଯ ସେତ
େଯପରି अ-ିତ ଚରି ତମାନ ଛବି ଭିତରୁ
ବାହାରି ଆସି ଆମ ସହ କଥାବାZା େହବା
ପାଇଁ ବଗ େହଉଛnି । ଶି hୀ-ର ଛବି ର
ଏହି ଗୁଣକୁ େନଇ ତା- ଜେଣ ସମସାମୟି କ ଚି ତକର ଥେର କହି ଥିେଲ, “ହରିଶ ବାବୁ ଛବି େଦଖିେଲ ଲାେଗ ସେତ େଯପରି େସ ସତ ସତି କା ମଣି ଷମାନ-ୁ ନି ଜର ଚି ତପ,େର
अଠାଲଗାଇ େଯାଡ଼ି େଦଇଛnି ।”

ଶି hୀ-ର ଛାତ ଜୀବନେର କଲି କତାେର କଳାଶି ା

କରୁଥିବା େବେଳ େସ ସମୟର ତା-ର ଜେଣ ଶି କ ହରି ଶ-ୁ “ରାେଫଲ୍ अଫ୍ ଦି ଇj”
େବାଲି ସେ\ାଧନ କରୁଥିେଲ, କାରଣ ୟୁେରାପୀୟ ଚି ତକର ରାେଫଲ୍- ବି ରାଟ େତୖ ଳଚି ତ
ଗୁଡ଼ିକେର ରoମ{ର ଭମ ସୃjି କରୁଥିଲା। ରାେଫଲ୍- ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଖୀjଧମ ସ\xୀୟ
ବି ଷୟବ[ୁ ଉପେର ପଯେବଷିତ ଥିବାେବେଳ ଛବି ଗୁଡ଼ିକର ସି କରଣେର ଆେଲାକ
ଛାୟାର ପାଧାନତା ପମୁଖ ଆକଷଣ ରହୁଥିଲା। ଚି ତକର- अନ ପମୁଖ କଳାକୃ ତି ଗୁଡ଼ିକ
େହଲା ବାରି ପଦାର ରାଣୀ ତଖତ କୁ ମାରୀ-ର ଶୀସ#ନ| ା अଳା-ାର ମbିତା ସୁqର ରୂପ
ଲାବଣ ସହ ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ ଚାହାଣୀ, କାବି £କ
ଭାବର ମାୟାଧର ମାନସି ଂ, ରସି କ ପବର
ଉେପq ଭm, ଶି hୀ ଗୁରୁ ବି \ାଧର ବମା,
ନାଟକାର େବୖ ବ ପାଣି ଇତାଦି େତୖ ଳଚି ତ
ତଥା ଓମର ଖୟାମ- ରଚି ତ ସୁରା, ସାକି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 341

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

ଦଶନାସି

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଓମର ରୁବି ୟତ୍ ସି ରିଜର अେନକ େରଖା ପାଧାନ ଚି ତପ,।

ହରି ଶ ପା{ େସେ÷\ର ୧୯୩୯ ମସି ହାେର ବାରି ପଦା ଟାଉନ अମି କା ସାହି େର ପି ତା
େଦେବq ନାଥ ଓ ମାତା ସ£%ଲତା େଦବୀ- ଠାରୁ ଜନD େହାଇଥିେଲ। ମାଟ ି କ୍ ପାସ୍ ପେର
େସ କଲି କତା ିତ ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବି ଦାଳୟେର ଚି ତ ଶି ଖିବା ପାଇଁ
ନାମ େଲଖାଇଥିେଲ। େସଠାରୁ ୧୯୬୧ ମସି ହାେର ଯୁବକ ହରି ଶ ଡ ଇଁ ଓ େପିଂ (ଜୀବନ,
ପକୃତି ଓ ଭିZିଚି ତ) ପାଠକ ମେର ଡ଼ି େପାମା ଶି ା ଗହଣ କରି ଫାjକ ାସ୍ ଫାj୍ େହାଇ
ପାସ୍ କରି ଥିେଲ। ତା’ପେର େସ ଭୁ ବେନଶ£ର ଆସି ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ ସଂଗହାଳୟେର
େପାେଟ ଟ୍ ଆଟିj୍ ଓ ମେଡ଼ଲର ଭାେବ ୧୯୬୬ ମସି ହାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ତା-ୁ
ପୁରeୃତ ଓ ସାନି ତ କରି ଥିବା ସଂାଗୁଡ଼ିକ େହଲା; ଓଡ଼ି ଶା ଲଳି ତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀ
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(୧୯୬୮, ୧୯୭୦ ଓ ୧୯୭୪), ଉyଳ ଚାରୁକଳା
ପରି ଷଦ (୧୯୬୮), େନଚର ଆb ୱାଇ© ଲାଇଫ୍
େସାସାଇଟି

अଫ୍

ଓଡ଼ି ଶା

(୧୯୮୬),

େନେହରୁ

ଫାଉେbସନ୍ ଫର୍ େଡ଼େଭଲପେମ୍ अହମଦାବାଦ
(୧୯୮୬), ପାଣନାଥ ପ,ନାୟକ େମେମାରି ଆଲ
କମି ଟି

(୧୯୯୩),

କଳି o

ଭାରତୀ

(୧୯୮୮),

ମହତାବ୍ ସାନ (୨୦୦୨) ଇତାଦି । ତା-ର
अେନକ

ଦୁ ଲ ଭ

କଳାକୃ ତୀଗୁଡ଼ିକୁ

ଇଲା

ପbା

େସର ଫର୍ ଆଟ ସଂଗହ କରି ଥିବାରୁ େସମାେନ ଧନବାଦର ପାତ अଟnି ।
ଶି hୀ-ର अନ ଏକ ବି େଶଷତ£ େହଲା େସ େକେବ ପୁରeାର ଓ ସାନ ପାଇଁ
ବାକୁ ଳ ନଥିେଲ। ତା-ର ପତିଟି ରo ଛି ଟା ଓ ଚି ତେରଖା ତା-ୁ ପତି/ା ଠାରୁ अେନକ
ଉପର [ରକୁ େନଇଯାଇଛି । େସଥିପାଇଁ େସ ତା-ର କି ୟାଶୀଳ ଜୀବନର େଶଷ ପଯାୟ
ପଯn କଳାଭାସ ଜାରି ରଖିଥିେଲ । ହରି ଶ ବାବୁ ଜୀବନର େଶଷ ନି ଶ£ାସ େନଇଥିେଲ
ଏେକାଇଶି ଡ଼ି େସ\ର ୨୦୧୫ ମସି ହାେର। େସ ସି ନା ଜୀବି ତ ନାହାnି କି  ତା-ର
କାଳଜୟୀ କଳାକୃ ତୀ ଗୁଡ଼ିକ କଳାେପମୀ- ହୃଦୟେର ଜୀବି ତ େହାଇ ରହି ଥିଲା, ରହି ଛି ଓ
ଆଗକୁ ମଧ ରହି ଥିବ ।
अଧାପକ
ବି .େକ. ଆଟ କେଲଜ, ଭୁ ବେନଶ£ର
ଭ ାମଭାଷ - ୯୮୬୧୨୫୫୩୮୩
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ସାହି ତ ସମୃ~ି
ମମତା ଦାଶ

କବି ତ ଦି ବେଚତନାର ବା-ମୟ अଭିବ ି  ଜୀବନର ସୂDତମ ଲଳି ତ ଭାଷ,
ସମାଜର ବାଣୀମୟ ମମଚି ତ କବି ର ଦି ବ େଲଖନୀ ବ{ିରେହ କାଳକାଳକୁ , ସମୟର
ଚଲାପଥେର ତାର ପଦଚି ହ| ହୁଏ ଚି ର ଭାସ ର ସମୟ ପେର ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାେଲ ସମୟର
ଭାଷାକୁ କବି ଗହଣ କରି େନଇ ଗଢ଼ି ଦିଏ କାଳାତୀତ ମାନବି କ ଭାବ qନ, अନାଗତ
ସମୟେର େପରଣା େହାଇ କବି ତି ଆରି କେର ଦି ବ ମାନବି କ ଚି nନ ଓ େଚତନ ଓଡି ଆ
ସାହି ତର ଇତି ହାସ ପଯାେଲାଚନା କେଲ ସବପଥେମ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ
ଆେଲାଚନା ପରି ସରକୁ ଆସnି  ମାଟି ମଣିଷକୁ େସ େଦେଲ ସାନ, ତାକୁ େସ
େଦବତାେର ପରି ଣତ କେଲ େଦବତାକୁ େନଇ ଆସି େଲ ମାଟିକୁ ସବୁ ଧମକୁ େସ କେଲ
ସମନୟ ଓଡି ଆ ଜାତି କୁ େସ େଦେଲ ତାର ଭାଷାର ଐଶଯ, କଳାର େକୗଣାକ,
ସଂeୃତି ର ଭାଷ, ଧମର ଚି nନ, ଜାତୀୟ ସ ାଭିମାନର ପରିଚୟ ପ{ଦଶ ଶତାୀ ପେର
େଷାଡଶ ଶତାୀର ପଥମ ପାଦକୁ ପ{ସଖା େଗା/ୀ ସାରଳା ସାହି ତ ସରଣୀ ଉପେର
ରଚି େଲ େଯାଗ, }ାନ, ଭ ି ପଣିତ ନୂ ତନ ସାହି ତ ସାମାଜ ଏହି ସାମାଜ ସାରଳା
ସାହି ତ ସାମାଜର େଭୗଗଳି କ ସୀମାକୁ अତି କମ କରି ଗଲା ସାରଳା- ଭାଷାକୁ ଗହଣ
କରି , ରୂପଚୟା ବି ଶିj ରସବି ଭବଯୁ

ରୂପ େବୖ ଚିତର ପରି ପକାଶ ସାରଳା-

ଦାbିବୃ Zକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଗହଣ କେଲ ରାମାୟଣେର େକବଳ୍ ଜଗନ| ାଥ ଦାସ ଓଡି ଆ
ସାହି ତକୁ େଦେଲ अପରୂପ ନବାରୀ ବୃ Z ସାରଳା- ପୁରାଣ ଯୁଗଯୁଗକୁ ରହି ଲା ତା
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ସାoେର ସୃjି େହଲା ଭଜନ, ଜଣାଣ, ମାଳି କା, ସଂହି ତା, ଗୀତା, ଟୀକା, େବାଲି , ଚଉତି ଶା,
ଚଉପଦୀ ଆଦି ନାନା ରୂପ ବି ଭବ ସାରଳା- ଭାବ ଜଗତ ଏ ଯୁଗେର ତତ ଜଗତେର
ରୂପାnରି ତ େହାଇଗଲା
େଷାଡଶ ଶତାୀ ଓଡି ଶାର ଭାଗାକାଶେର େଗୗରବ ଓ ବି ପଯରର ଶତାୀ
ପ{ଦଶ ଶତାୀର େଶୗଯ-ବୀଯ-ସମୃ~ି େଷାଡଶ ଶତାୀକୁ େହାଇଛି କ ମ ବି ଡମି ତ
ଗଜପତି ପତାପରୁଦ େଦବ-ର ସାମରି କ ଶ ି ର ବି ପଯୟ, ଦିଣ ଓ ଉZର ପଟୁ
ଓଡି ଶାକୁ

ବାହ ଶତ-ର କ ମାଗତ ଆକ ମଣ, ରାଜ ସି ଂହାସନ ପାଇଁ ସଂଘଷ,

ମୁକୁqେଦବ-ର ତି େରାଧାନ ଓ େମାଗଲ ଶାସନର ଶାୟାେର ଓଡି ଶାର େଗୗରବ ବି େଲାପ,
अଖb ଉyଳର ଖb ଖb ସ ାଧୀନ ରାଜ ଗଠନ, ଓଡି ଶାର େଗୗରବ ନୀଳାଚଳ େତେର
ଯବନ ମାନ-ର ପଖର ଆକ ମଣ, अଥଚ ଏ ଯୁଗର ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ସୃjିକଲା ନୂ ତନ
ସଂହତି  ସ ାଧୀନ ଓଡି ଶାର େଭୗଗଳି କ ସୀମାକୁ ମଧ ଏହା अତି କମ କରି ଆହୁରି ବୃ ହତର
अଂଶକୁ ଶ କରି ଥିଲା ବି ପଯୟ ଭିତେର ଏହା ତି ଆରି କଲା ଏକ ନୂ ତନ ଭାବ-ସାମାଜ,
ପ{ ସଖା ସାହି ତ େସ ଯୁଗର ବାଣୀମୂZ ଚି ତ େକବଳ ନୁ େହଁ , अନାଗତ ଭବି ଷତର
ଜାତୀୟ େପରଣା – ଓଡି ଆ ଜାତି ହୃଦୟର ଆହାନ, ମାନବ େମୖ ତୀ େବାଧର ନି ଦଶନ
ଶୀମଦଭାଗବତକୁ ନବାରୀ ବୃ Zେର ଜଗନ| ାଥ ଦାସ अନୁ ବାଦ କେଲ ଏହା
अନୁ ବାଦ େହେଲ େହଁ अନୁ ସୃjି ଲଳି ତ ପଦାବଳୀ ଏବଂ ଶାଶତ ନୀତି ବାଣୀର ପେୟାଗ ଯୁଗ
ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ମାନ-ୁ अଭି ଭୁ ତ କରୁଛି  ଏହି ଗª େହଉଛି ଓଡି ଆ ଜାତି ର ଜୀବନ,
େବଦ, ଭ ି , }ାନ, େମା, ଜୀବନବାଦର ଏହା ଏକ ଉତକୃ j ଆେଲଖ ଓଡି ଶାେର
େଷାଡଶ ଶତାୀ ରାଜନୀତି କ େତେର ବି ପଯର କାଳ େହେଲ େହଁ ସାହି ତ େତେର
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ଆସି ଥିଲା ସୁବ%ଯୁଗ ଧମ, ଦଶନ ଭି Zିକ ସାହି ତେର ଏହି ଯୁଗ ଥିଲା अଗଣୀ ଓଡି ଶାର
ସª କବି ମାନ- अବଦାନ ଚି ର ସD ରଣୀୟ  ଯୁଗଯୁଗ ଧରି େସମାେନ ଓଡି ଆ ଜାତି କୁ
େଦଇ ଆସି ଛnି େପରଣା ଧମର ସଂକୀ%ନା ଓ ଆଚାରଗତ ବୁ ହ େଭଦ କରି
ସବମାନବ କଲାଣକାରୀ ଉଦାର ମାନବ ଧମର ପବ ା ରୂେପ ପରିଚି ତ qq ଓ
ସଂଘଷର ଉପସଂହାର କରି ଯୁଗାnକାରୀ େବୖ ପବିକ ପଦେପ େଦବାେର ସି ~ହ[ ଥିେଲ
ଜଗନ| ାଥ ଦାସ ଥିେଲ େମଧାବୀ ପି ଲାଦି ନରୁ ଭ ି ପରାୟଣ ଏବଂ ଶୀ ଜଗନ| ାଥ-ର
ପରମ ଭ  ପତିଦିନ ଶୁ~ପZ
ୂ େହାଇ ବଟଗେଣଶ-ଠାେର ଭାଗବତର अଥ ବାଖା
କରୁଥିେଲ ଶହ ଶହ େଲାକ ତା-ର अପବ
ଭାଗବତ ବାଖା ଶୁଣି ଚମକୃ ତ
ୂ
େହଉଥିେଲ ତା-ର ଖାତି ସୂଯର ରଶDୀ ସମାନ ବହି ଚାଲି ଥିଲା .ାଦଶ exର अଥ
କରୁଥିବା େବେଳ ଏକଦା ଶୀ େଚୖ ତନ ଶି ଷମାନ- ସହି ତ େସଠାେର ଉପିତ େହାଇ
ହୃଦୟର ସହି ତ ଆଲି oନ କରି “अତି ବଡ” ଉପାଧି େର ଭୂ ଷିତ କରି ଥିେଲ ଉyଳର
ସବେଶ/ ଜନପିୟ ପୁ[କ ଜଗନ| ାଥ-ର ଭାଗବତ ଗª ଘେର ଘେର ହU ପସି~  ଓଡି ଆ
ଜାତି ର ଜୀବନ େବଦ, ଓଡି ଆ ଆତDୀୟତାର େଜୖ ତବାଣୀ, େଘାର ଦୁ ଦନ ମଧେର ଏହି ଗª
ହU େହାଇଥିଲା ସକଳ ପତିେବଶୀମାନ-ର ହୀନ ଚକ ାnକୁ ବଥ କରି ବାପାଇଁ ଉପାଦୀୟ
େପରଣା ଏହାହU ଓଡି ଆ ଜାତୀୟତାର ଏକ अମଳି ନ କି Zୀ[ ଓଡି ଶାର ଜାତୀୟ
ଚରି ତ ଗଠନ କରି ବାେର ଏହା ଏକ ନି ଭର େଯାଗ ଭିZିଭୂ ମି ନି ମାଣ କରିଛି 
େସେତେବେଳ ଏହା ଚାହାଳୀେର ପି ଲାମାନ-ର ପଧାନ ପାଠ ପୁ[କ ଥିଲା େଯଉଁ ପି ଲା
अଧାେୟ ଭାଗବତ େବାଲି ପାରିଲା ତାର ବି ଦା େଶଷ େହଉଥିଲା अେନକ େଲାକ-ର
ସକାେଳ ସ|ାନ କରି ସxାେବେଳ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ବା ମଧ ନି ତ େନୖ ମିZିକ
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ଭାଗବତର

େଲାକପିୟତା

ସହଜେର

अନୁ ମାନ

କରାଯାଇଥାଏ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ଜଗନ| ାଥ ଦାସ ନି ଜ ଜାତି ର ସବୁ େଶଣୀର
େଲାକ-ୁ ମାତୃ ଭାଷା ଓଡି ଆକୁ ଶି ା କରି ବାପାଇଁ େପରଣା େଦଇଥିେଲ ଜଗନ| ାଥ ଦାସଭାଗବତ ପଢି ବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଉାହେର ଓଡି ଆ ଶି ା କରି ବାକୁ ଲାଗିପଡି େଲ
ଓଡି ଶାର ପେତକ ହି qୁ ଗାମେର ଜଗନ| ାଥ ଦାସ- ଭାଗବତ ସଂରିତ ସବତ अଛି
ଭାଗବତ ଟୁ oୀ ଏବଂ ସxାେର େସଠି ଭାଗବତ ପଠନ ହୁଏ ବା[ବେର ଜଗନ| ାଥ ଦାସ
ଏବଂ ତା-ର ଭାଗବତ ଓଡି ଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ସଂeୃତି କୁ ଗଢି ଛି, ତାକୁ େଦଇଛି ଏକ
ସମୃ~ େଗୗରବମୟ ପର#ରା ଉyଳର ଗାମୀଣ ଆଧାତିD କ ଆେqାଳନ ଓ ସାଂeୃତି କ
େଚତନା ପବାହର ପଧାନ େକq େହାଇପଡି ଥିଲା ଭାଗବତ ଘର ଏବଂ ଭାଗବତ ପାଠ
ଜାତୀୟ [ରେର अେନକ େତେର ଓଡି ଶା ମାନଦb ସୃjି କରିଛି  ଓଡି ଶାର
ମେଡଲ୍ ବି ଶେର ମାନଦb ସୃjି କରି ଆnଜାତି କ େତେର ପଶଂସି ତ େହଉଛି  ଦାରିଦ
ଦୂ ରୀକରଣ େଯାଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ େହଉ କି \ା ଜନଜାତି ଏବଂ ମହି ଳା-ୁ ବି କାଶ
ପକ ି ୟାେର

अnଭୂ

କରିବା

କାଯକ ମ,

ଜନସାଧାରଣ-ୁ ସବୁ ବଗେର ସଶ

ଦୁ ନ ତୀ

ବି େରାଧେର

ସଂଗାମ

କି \ା

କରି ବାର ଉଦମ, ସବୁ ଥିେର ଓଡି ଶାର ଦତା

ସD ରଣୀୟ

ଲେ|ୗ, ଉZର ପେଦଶ
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ମଲ
ୂ  ଏବଂ ଆଧାତିD କତାର ବି କାଶ
ଡ: ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମି ଶ

ଦି ନକୁ ଦି ନ ମଣିଷ ସମାଜେର ଭjାଚାର ଓ ଦୁ ¢ମ ବୃ ~ି ପାଇଚାଲି ଛି। ଏଥିରୁ
अନୁ େମୟ େଯ ପଚଳି ତ ବି ଧି ବି ଧାନ ମନୁ ଷକୁ अସତ ପଥରୁ ନି ବୃZ କରିବା ପାଇଁ
अସମଥ। अେନକ ଧାମକ ଓ ସାମାଜି କ अନୁ /ାନ ମଧ ଏକ ଭjାଚାରମୁ

ସମାଜ

ଗଠନେର ସମଥ େହାଇପାରି ନାହାnି । େସଥିପାଇଁ ବି ଭିନ| ଆେୟାଗ ମୂଲେବାଧ ଭିZିକ
ଶି ା ପଚଳନ ପାଇଁ ପ[ାବ େଦଇଛnି । କି  ରାଜେନୖ ତିକ କାରଣରୁ ସରକାର
େସମାନ- ପ[ାବଗୁଡିକୁ ଲାଗୁ କରି ବା ପାଇଁ ସମଥ େହାଇପାରି ନାହାnି । ସରକାରେର
ଥିବା ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳମାନ- ତୁ jୀକରଣ ନୀତି ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧ अବୟ ପାଇଁ
ଇxନ ତୁ ଲ କାମ କରୁଛି । ଏକ ସୁ ଓ ଆଦଶ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପେତକ ମନୁ ଷ
ମଧେର ଆଧାତିD କତାର ବି କାଶ କରି ବା अପରିହାଯ। ଏଥିପାଇଁ ମୂଲେବାଧ ଭିZିକ
ଶି ା ଏକମାତ ବି କh।
ଆଧାତିD କତାର ବବହାରି କ ପେୟାଗ ଦ£ାରା ମୂଲ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନେର ପତ
ଭାବେର ପଭାବ ପକାଇ ଥାଏ। େନୖ ତିକ ସି ~ାn ଏବଂ ମୂଲଗୁଡିକୁ ଜେଣ େଯେତେବେଳ
ନି ଜ ଜୀବନେର ପଦଶତ କେର, େସେତେବେଳ େସ ସଫଳତାର ସେବାZମ ପରି ିତି
ନି ମାଣ କରି ଥାଏ। ଜେଣ ବ ି ର କଥା ଓ କମେର ଯଦି अnର ନ ରେହ େତେବ େଲାେକ
ତା-ୁ ବି ଶ£ାସ କରି ଥାnି । ଏପରି ବ ି େଲାକମାନ- ସହି ତ ନୀତି ପବ
ୂ କ ଆଦରର ସହି ତ
ବବହାର କରnି । ତା-ର ବୃ Zି ତା-ର ସି ~ାnକୁ ପକଟ କେର
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େଶଣୀ ପେକା/ ଓ ସଭାଗୃହେର େକବଳ ଭାଷଣ େଦଇ େଦେଲ େଶାତାର ବୃ Zିେର
ପରି ବZନ ହୁଏ ନାହU। ଶି କ ବା ବ ା ସ£ୟଂ ମୂଲନି / ନେହେଲ ତା-ର ବ ବ
अନମାନ- ପାଇଁ େପରଣାପଦ ହୁଏ ନାହU। ପେତକ ବ ି ବାତାବରଣ ପକ#ନ ଏବଂ
ପଯାବରଣ ପତି ସେ\ଦନଶୀଳ ଥାଆnି । ଯଦି ବାତାବରଣ ଶାnି ଓ अନୁ ଶାସି ତ ନୁ େହଁ
େତେବ େଯେତ ଭଲ କଥା କହି େଲ ମଧ ତା’ର ପଭାବ ପେଡ ନାହU। ବZମାନ ଶି ା
ପଣାଳୀ ପତି~ାମୂଳକ। େକେତକ ଶି ାବି ତ୍ ଭାବnି େଯ ଉyୃj ପରିଣାମ ପାଇଁ ଏହା
ସେବାZମ। अନୁ ଭବରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ଏହା ସବଦା ଉପେଯାଗିତା ଉiୀପକ ସି ~ ହୁଏ
ନାହU। ପତି~ାମୂଳକ ଶି ା ପଣାଳୀେର କି ଛି େଲାକ- अନୁ ଚି ତ ଲାଭ ପାrିର
ସାବନାକୁ ଏଡାଇ େହବ ନାହU। ଏପରି େତେର अନାଚାର ଓ अମାନବୀୟ ବାତାବରଣ
ସୃjି େହାଇଥାଏ ।
ମୂଲ ଓ ଆଧାତିD କତା ବି କାଶ ପାଇଁ ଏକ େପରକ ପାଠକ ମ ଆବଶକ। ଏହି
ପାଠକ ମ ଏପରି େହବା ଉଚି ତ ଯi£ାରା େସୗହାi, ସoତି ଓ େନତୃ ତ£ର ବାତାବରଣ ସୃjି
େହବ। ପାଠକ ମ ପାସoିକ, ସୁବବିତ, ବି ଚାେରାେZଜକ ଏବଂ ଲାଭପଦ େହେଲ
ଏଥିପତି ବି ଦାଥୀର ଆକଷଣ ବୃ ~ି େହାଇଥାଏ। ଉପଯୁ

ପରି ଣାମ ପାଇଁ ଉଭୟ ପଶିଣ

ଓ ବି ଦାଥୀ ମଧେର ପରର ଆଦରଭାବ ଓ େପରକ ଚା ଆବଶକ। େକୗଣସି
େଶୖ ଣିକ କାଯକ ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶି କ ଏବଂ ଛାତ ମଧେର ସକାରାତDକ ପରିଚା
अତn ଆବଶକ। ଏହା ଆଧାତିD କ େଚତନା ବି କାଶ ପାଇଁ ମାଗ ପଶ[ କରି ଥାଏ। ଯଦି
ଜେଣ େକବଳ ପରୀାେର ଉZୀ% େହବା ପାଇଁ ମୂଲେବାଧ ଭିZିକ ପାଠକ ମ अଧୟନ
କେର େତେବ ତାର ଜୀବନେର ମୂଲଗୁଡିକର ବି କାଶ ସବ ନୁ େହଁ । ଏହା ତା’ର ମନେର
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ନକାରାତDକ ବୃ Zି ଉନ| କରି ତା’ର ଆଧାତିD କ େଚତନା ବି କାଶେର ବାଧା ସୃjି
କରି ଥାଏ। ଏଠାେର ଏକ ଉଦାହରଣ େଦବା ପାସoିକ ମେନ ହୁଏ । ସଂଯମ ଏକ ମୂଲ ।
କି  अତଧି କ ସଂଯମାଚରଣ ସ£ ପତି କରାଯାଉଥିବା ଏକ अତାଚାର େହାଇଯାଏ। ମୂଲ
େକଉଁ ବି qୁେର ଉପନୀତ େହାଇ ନକାରାତDକ ବୃ Zିେର ପରି ବZନ େହାଇଯାଏ, ତାହା
ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ସୂD ଭାବେର ବି ଚାର କରିବା ଦରକାର ।
ଜଣକର କଥା

ଓ

କାଯେର ସମାନତା

ନ

ରହି େଲ

ତା’ର अଭି ବ ି େର

ନକାରାତDକତା ପରି¼ୁଟ ହୁଏ। ଏଭଳି ବ ି ଯଦି େନୖ ତିକତା ଉପେର ଦୀଘ ଭାଷଣ ଦି अnି
େତେବ େଶାତାଗଣ ହାଇ ମାରି ବା ଆର କରnି , ହାତେଗାଡ ହଲଚଲ କରୁଥାnି କି \ା
େନାଟଖାତାେର କି ଛି ନି ରଥକ େଲଖି ବା ପାର କରିଦି अnି । କାରଣ େସମାନ- ମନମ[ି¢ େସଠାେର ନଥାଏ, ବହୁ ଦୂ ରେର ବି ଚରଣ କରୁଥାଏ । ଏହାର କାରଣ େହଲା,
େସମାନ- ପ}ା ଶ ି ଓ ବି େବକ େସମାନ-ୁ ସୂD ଭାବେର ସୂଚନା ଦି ଏ େଯ ବ ା- ଶ
ଏବଂ ଆଚରଣେର ବହୁତ अnର ରହି ଛି । େସମାେନ େକବଳ ବି ନମତା, େସୗଜନ ବା
ବ ି ଗତ ବାଧବାଧକତା େହତୁ େନୖ ତିକତା ଉପେର ଦି ଆଯାଉଥିବା ଏହି ଦୀଘ ଭାଷଣ
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଭାଗୃହ ବା େଶଣୀ ଗୃହେର ବସି ରହnି । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ବି ସoତି େହଉଛି
େଯ, େଯଉଁମାନ- ପାଇଁ େନୖ ତିକତା ଆବଶକ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗହ ପକାଶ କରnି
ନାହU । अନପେର େଯଉଁମାନ- ଚାରି ତ ି କ ଦୁ ବଳତା ନାହU ଓ ନି ଜ ପଗତି ପାଇଁ ସତ
ପଯତ| ଶୀଳ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ ହୁअnି । ଏପରି େଲାେକ େନୖ ତିକତାକୁ ନି ଜ
ସୁବିଧାନୁ ସାେର ପରି ବZନ କରି ଥାnି ଏବଂ अରୁଚି ପଦଶନ କରnି । ସୂDତା अନୁ ଭବ
ମହZ£ପ%
ୂ अେଟ । କି  अତଧି କ ସେ\ଦନଶୀଳତା ମଧ ଠି କ୍ ନୁ େହଁ । ଯi£ାରା ବ ି
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ଭାବପବଣ େହାଇଯାଏ । ସେ\ଦନଶୀଳତାର ସ\x अn}ାନ ସହି ତ େହବା ଉଚି ତ ।
ଏହାଦ£ାରା ଜେଣ ସତର ସାାତକାର କରି ପାରି ବ ।
କେଠାର ବାହ अନୁ ଶାସନ ଦ£ାରା ଆତDା ଉପେର ପତିକୂଳ ପଭାବ ପେଡ ।
ଏହାଦ£ାରା ବ ି ର ସୂD ମାନସି କ ଶ ି ଗୁଡିକର ବି କାଶ ବାଧାପାr ହୁଏ । େତଣୁ ବି ଦାଥୀ
ବା ପୁରୁଷାଥୀ େକୗଣସି ବାଧବାଧକତା ବଶତଃ ପୁରୁଷାଥ କେଲ ତi£ାରା େକୗଣସି ଲାଭ
ମି େଳ ନାହU । େତଣୁ ଶି ଖିବାର ଆଗହ ସୃjି କରିବାକୁ ପଡି ବ । ଆଗହ ପବ
ୂ କ କରୁଥିବା
କାଯ ସହଜ ମେନ ହୁଏ ଓ ଏହାଦ£ାରା ଆତDବି ଶ£ାସ ବୃ ~ି ପାr ହୁଏ ।
ମୂଲ ଏବଂ ଆଧାତିD କତାର ବି କାଶ େହେଲ େନତୃ ତ£ ଗୁଣ अଭିବ

ହୁଏ । କାରଣ

େନତୃ ତ£ ବାବହାରିକ ଜୀବନେର ମୂଲଗୁଡିକର अଭିବ ି , ଯାହା अନମାେନ अନୁ କରଣ
କରି ବାକୁ େପରଣା ଲାଭ କରnି । େଶ/ ଓ ଆଦଶ େନତୃ ତ£କୁ अଧାତDଠାରୁ ପୃଥକ
କରାଯାଇ ପାରି ବ ନାହU । ଜେଣ େଶ/ େନତା ଗୀର ଚି nନ ଦ£ାରା ସୂଚନାଗୁଡିକୁ ନି ଜ
अnଦୃ jି अନୁ ରୂପ ପରି ବZନ କରି ତଦନୁ ରୂପ କାଯ କରnି । େସ ନି ଜକୁ ଠି କ୍ ଭାବେର
ଚି ହ| ି ଥାnି । ମୂଲ ଆଧାରି ତ େନତୃ ତ£ ମାନବୀୟ ସ\xକୁ ଉଦାରତା ସ#ନ| ଓ ସଶ
କରି ଥାଏ । ଜେଣ ଆଦଶ ାନୀୟ େନତା ଆnରି କ ମୂଲଗୁଡିକୁ ସ£ୀୟ ଆଚରଣ ଦ£ାରା
ପଦଶନ କରnି । ଏହି ପରି ଆଦଶ େନତୃ ତ£ ସ#ନ| ବ ି - ଦ£ାରା अନମାେନ ସହଜେର
ପଭାବି ତ ହୁअnି ଏବଂ ବି ଶ£ାସ ପବ
ୂ କ ମୂଲଗୁଡିକୁ ନି ଜ ଆଚରଣେର ଧାରଣ କରିପାରnି ।
ମୂଲ ଏବଂ ଆଧାତିD କତା ପତି ପତିବ~ତା ବି ନା ଏହା ଆଚରଣେର ପତିଫଳି ତ ହୁଏ
ନାହU । ପତିବ~ତାର अଥ େହଉଛି ମୂଲ ଏବଂ ଆଧାତିD କତା ସ\xେର ପାr }ାନକୁ
ନି ୟମି ତ, ନି ରବି ନ| ଓ ନି ରଳସ ଭାବେର अଭାସ କରିବା । ଏହାଦ£ାରା ଜେଣ େଦୖ ନqିନ
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ଜୀବନେର ଆସୁଥିବା ପେତକ ବାହ ଆହ£ାନ ଏବଂ ସମସାଗୁଡିକର ସଫଳତା ପବ
ୂ କ
ସଖୀନ େହାଇପାରି ବ । ବାଧବାଧକତା ଓ ଦb ବି ଧାନ ଦ£ାରା ମୂଲେବାଧ ଭିZିକ ଶି ା
ସୁଫଳ ପଦାନ କରି ନଥାଏ । अଧୟନ ଦ£ାରା ଜଣାଯାଇଛି େଯ ଦb, ଧମକ,
ବଳପେୟାଗ, ଉୀଡନ, ଶି କ- ମନମୁଖୀ ଦୃ jିେକାଣ ଏବଂ अପମାନି ତ କରୁଥିବା ବୃ Zି
ଉପେର ଆଧାରି ତ ଶି ା ବି ଦାଥୀ ମଧେର ହୀନଭାବନା, अପରାଧ, अନୁ ଶାସନହୀନତା,
ପରି ବାର ଓ ସମାଜେର ବି ଭାଜନ ଆଦି ମେନା େବୖ }ାନି କ ସମସାଗୁଡିକୁ ଜନD
େଦଇଥାଏ। େତଣୁ ଏପରି ଶି ା ପ~ତି ମୂଲେବାଧ ଭିZିକ ଶି ାର ପରି ପªୀ ।
ମାନବୀୟ ସ\xେର ଉକ jତା ପାଇଁ ବ ି ଗତ अନୁ ଶାସନ ନି ମେn ସୀମାେରଖା
ନି ~ାରଣ କରି ବା ଆବଶକ । ସମାଜେର େଦଖାଯାଉଥିବା ବି ଭିନ|
କାଯକଳାପର ସୂD अଧୟନ ପବ
ୂ କ ସଂପୃ

ନକାରାତDକ

ବ ି ମାନ- ସହି ତ ସକାରାତDକ

ଆେଲାଚନା କରି ବା ଉଚି ତ । େକଉଁ ପବୃZି ବା ପରି ିତି େସହି ବ ି -ୁ ସମାଜ ବି େରାଧୀ
କାଯ ପାଇଁ େପରିତ କରି ଥିଲା ତାହା ତା-ଠାରୁ ନଶୁଣିବା ପଯn ତା-ୁ ସଠି କ
ମାଗଦଶନ ପଦାନ କରାଯାଇପାରି ବ ନାହU । ସ£ୀକାେରା ି ଦ£ାରା ସଂେଶାଧନର ମାଗ
ପଶ[ େହାଇଥାଏ । ଧାନ ଏବଂ ମେନାେବୖ }ାନି କ ଉପର ଦ£ାରା େସହି ବ ି ଆତDବି ଶ£ାସ ଜାଗତ କରାଇ ପାରି େଲ େସ ମଧ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ େହାଇପାରnି ।
େଲାକନାୟକ ଜୟପକାଶ- ଉଦମେର अେନକ ଦସୁ ହୃଦୟେର େଦବତ£ର ସ{ାର
େହାଇଥିଲା । େସଥିମଧରୁ ଚ\ଲର ଆତ- ପ{ମ ସି ଂ अନତମ । ରାଜେଯାଗ अଭାସ
ଦ£ାରା ତା- ମଧେର अେଲୗକି କ ପରିବZନ ଆସି ଥିଲା ଓ ସରକାର ତା-ୁ ଆଜୀବନ
କାରାବାସରୁ ମୁ

କରି ଥିେଲ । େସ ତା- अନୁ ଯାୟୀ- ସହ ଆଜି ସାନି ତ ଜୀବନ
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ଯାପନ କରୁଛnି । ନି ୟମି ତ େଯାଗାଭାସ ଦ£ାରା ତୀବ ଆଧାତିD କ ବି କାଶ େହାଇଥାଏ।
}ାନର अଧୟନ, ମନନ-ଚି nନ ଓ ଆେଲାଚନା ଏହି ବି କାଶର ଧାରାକୁ अବାହତ ରେଖ।
େଯାଗାଭାସ ଦ£ାରା अନାସ

ଭାବେର ପରି ିତି କୁ ଆକଳନ କରି ବା ମତା ପାr ହୁଏ।

अନ अଥେର ତା-ର ନି %ୟ ଶ ି ବୃ ~ି ପାଏ ଓ େସ ମନର ଭାବର ପଭାବରୁ ଉøକୁ ଉଠି
ତଥ ଆଧାରେର ନି %ୟ େନବାକୁ ସମ େହାଇପାରnି । େସ ପୁରୁଣା अଭାସ ଓ ପବ
ୂ
ଧାରଣାରୁ ମୁ

େହାଇ ସ£ପରିବZନ ଦ£ାରା ବି ଶ£ ପରିବZନର ସତତାକୁ अନୁ ଭବ

କରି ଥାnି ।
ସ#ାଦକ, େଚତନା ପବାହ
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ଉyଳ ଦି ବସ
ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

अେପଲ ମାସର ଏକ ତାରିଖକୁ ଉyଳ ଦି ବସ अବା ଓଡି ଶା ଦି ବସ ରୂେପ ପାଳନ
କରାଯାଉଛି । ୧୯୩୬ ମସି ହାର ଏହି ଦି ନେର ଭାଷା ଭିZିେର ପଥମ ରାଜ ରୂେପ ଗଠି ତ
େହାଇଥିଲା । ଆମର ଏଇ ଓଡି ଶା ରାଜ । ଯାହାର अନନାମ େହଏଛି ଉyଳ अବା
କଳି o। ଏହି ଭୂ ଖbେର अତୀତେର ଗoବଂଶ, ସୂଯବଂଶ, େମାଗଲ, ମରହ,ା, ବି ଟିଶ୍
ମାେନ ଶାସନ କରି ଛnି । ଇଂେରଜ ମାନ- ଶାସନ କାଳେର ଓଡି ଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି
अନାନ ରାଜ ସହି ତ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ବୀର ଓଡି ଆ ଜାତି ର ଜାତୀୟତାକୁ େଲାପ କରି
ଏକ େଗାଲାମ ସଂeୃତି ସୃjି କରି ବା ପାଇଁ ଇଂେରଜମାେନ ଦିଣ ଓଡି ଶାକୁ ତyାଳୀନ
ମାq ାଜ ପେଦଶେର, ପି ମ ଓଡି ଶାର ସ\ଲପୁର, ଫୁଲଝର, ସାରoଗଡ, ଶ ି , ରାୟଗଡ
ପଭୃତି अ{ଳକୁ ମଧପେଦଶେର, ସି ଂହଭୂ ମି ଓ େଛାଟ ନାଗପୁର ଆଦି अ{ଳକୁ ବି ହାର ଓ
ବoଳା ସହି ତ ରଖି ଥିେଲ । େସେତେବେଳ ବି ପଦ େଦଖା େଦଇଥିଲା ଓଡି ଶା ଭାଷାର
ସୁରା େତେର । ଏପରି କି “ଓଡି ଆ ଏକଟା ଭାଷା ନଁ ଏ” େବାଲି କହି ସାରି ଥିେଲ
କାnି ଲାଲ୍ ଭ,ାଚାଯ ନାମ|ୀ ଜେଣ ବoାଳୀ eୁଲ ଶି କ ।
୧୯୩୬ अେପଲ୍ ପହି ଲାେର ଓଡି ଶା ବି ହାର ପେଦଶରୁ ମୁ ି ପାଇ ଗଠି ତ େହଲା ଏକ
ସ£ତ ପେଦଶ ରୂପେର । ମାତ ତyାଳୀନ ଇଂେରଜ ସରକାର କୂଟନୀତି ସହି ତ େସ
ସମୟର କଂେଗସ ସରକାର- ଦୁ ବଳ ନୀତି େଯାଗଁୁ ସି ଂହଭୂ ମି, େମଦି ନୀପୁର, ଫୁଲଝର,
ସାରoଗଡ, ଶ ି , ରାୟଗଡ, ବି qା, ନୂ ଆଗଡ, ଇଛାପୁର, ମଂଜ ଷା, େଟକାଲି , ଷେଢଇକଳା
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ଓ ଖରସୁଆଁ ପରି େକେତକ ଦୁ ବଳ अ{ଳ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ବି ିନ| େହାଇଗଲା ଓଡି ଶାରୁ ।
େଦଶ ସ£ାଧୀନ େହଲାପେର ବହୁ ଗୁଣୀଜନ ଏପରି କି ଡଃ.ରାେଜq ପସାଦ ମଧ ବାହାରି
ପାରି େଲ ନାହU ଆ{ଳି କ ସଂକୀ%ତାରୁ । େକାରାପୁଟ, ପୁରୀ, ଗmାମ, କଟକ ବାେଲଶ£ର ଓ
ସ\ଲପୁର । ଏହି ଛअଟି ଜି ଲାକୁ େନଇ ଗଠି ତ େହାଇଥିଲା ସ£ତ ଓଡି ଶା ପେଦଶ ।
୧୯୪୮େର ଗଡଜାତ ମି ଶଣ ପେର ସମୁଦାୟ ୧୩ଟି ଜି ଲାକୁ େନଇ ଓଡି ଶା ପେଦଶ ଗଠି ତ
େହଲା । ପରବZୀ

ସମୟେର अବଶ େସହି ୧୩ଟି ଜି ଲାକୁ ପଶାସନି କ ସୁବିଧା ପାଇଁ

୩୦ଟି ଜି ଲାେର ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି । ପୁନ ଇଂେରଜ ମାନ-ର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର
ଆମ ମାତୃ ଭୂ ମି ଏବଂ ମାତୃ ଭାଷାକୁ ଓରିଆ େଲଖି ବାର अସoତି କୁ ଦୂ ର କରି ବାପାଇଁ ସ£ତ
ପେଦଶ େହବାର ୭୩ ବଷ ପଯn ଉଦମ କରି ବାକୁ ପଡି ଲା । ପରି େଶଷେର ରାଜ ଓ
େକq ସରକାର- अନୁ େମାଦନ ପେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଓଡି ଶାକୁ Odisha ଏବଂ ଓଡି ଆ
ଭାଷାକୁ Odia ଭାେବ େଲଖାଯାଇ ପାରିଲା ।
ଓଡି ଆ ଜାତି ଓ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ବZମାନ अବା ତା’ ନ େହାଇଥିେଲ କ’ଣ
େହାଇଥାnା ତାହ କହି େହବ ନାହU । କାରଣ ଉyଳ ବା ଓଡି ଶାର ିତି ସ£ତତା ଆଗକୁ
େସମି ତି କି ଛି ନଥିଲା । େତେବ ଏ ଜାତି ର କ%ଧାର ଜାତୀୟ ବୀର ଓଡି ଶାର ପାଣ
ପତିjାତା ଉyଳ େଗୗରବ ମଧସ
ୂ ୁଦନ ଦାସ- ପେଚ/ାେର ସ£ତ ଓଡି ଶା ପେଦଶ ଗଠନ
େହାଇପାରି ଥିଲା । ମଧୁବାବୁ - କଥାେର ଏପରି ଏକ ଯାଦୁ କାରୀ ଶ ି ଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲା
ମାେତ ମନ ଭିତେର ଭାସି ଉେଠ ଏକ ଦାିକ ଓ େତଜି ୟାନ୍ अଭିଜାତ ବ ି ତ£, ସ£ାଭିମାନ
ଓ ଆତDସମ|ାନର ଏକ ଉଳ अଗି| ଶିା ।
ଏ ଉyଳମାତା ବୀର ପସବି ନୀ । ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସବୁ ଜି ମା, ଶସ ଶାମଳା ଓ
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େସୗqଯେର ରୁ~ିମn । େସଇ ଜନନୀ େକାଳେର ଜନମି ମଧୁବାବୁ ଏ ଜାତି ର ପାଣ େକq
। ତା-ରି ଉେiଶେର କବି ନq କି େଶାର େଲଖିଥିେଲ, “େଯେତ କାଳଥିବ ଓଡି ଆ ଜାତି
ଇତି ହାସେର ତୁ ମରି ନାମ अ-ିତ େହାଇ ରହି ଥିବ େହମମୟ अରେର” । େସ ଥିେଲ ଏ
ମାଟିର ଜେଣ }ାନୀ, ମାନୀ, ବୁ ~ିଜୀବି ଓ ପbିତ । ଓଡି ଶାର ଭାଷା, ସାହି ତ, ସଂeୃତି ଓ
ପର#ରା ପତି ତା-ର ଥିଲା ଗଭୀର अନୁ ରାଗ । ତା-ର ପେଚjା ଆଉ ପଗାଢ
अଧବସାୟ ଫଳେର ସ£ତ ଓଡି ଶା ଗଠନ େହାଇପାରିଲା । ସତଭାମାପୁର ପରି ଏକ
अଖାତ ପଲ ୀେର ଜନD ଏବଂ ଶି ା ଆର ଗଁା ଚାଟଶାଳୀରୁ । ନାନା କj ସହି ପାଠ ପଢି
େଶଷେର ଜେଣ ବି ଖାତ ଓକି ଲ େହାଇ ପାରି ଥିେଲ । େହେଲ ଓକି ଲ ହି ସାବେର େସ
େଯତି କି ଖାତି ଏବଂ ପଶଂସା ପାଇଛnି ତା’ଠାରୁ अଧି କା ପାଇଚnି େଦଶ ଓ ଜାତି ର
େସବକ ହି ସାବେର । ଆବାଲରୁ ନି ଭୀକ, jବାଦୀ, ସ£ାଧୀନେଚତା ତଥା ଉଦାର ହୃଦୟ
ବି ଶିj ଜେଣ କମେଯାଗୀ, ଶି େhାଦ£ଗୀ। େସ ବଳି / ପଦେପ େନଇଥିେଲ ଓଡି ଶାର ଶି h
ପସାର େତେର । ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପେର େସ କଟକର ସରକାରୀ ଜି ଲା ଇଂରାଜୀ
eୁଲେର ପାଠ ପଢି ଥିେଲ । େସେତେବେଳ ଓଡି ଆମାେନ ବି େଦଶୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ
କରି ବାକୁ କୁ ାେବାଧ କରୁଥିବାରୁ ବoାଳୀମାେନ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ ଓଡି ଆ-ୁ । ମଧୁସଦ
ୂ ନ
ମଧ େସଥିରୁ ମଧ ବାଦ୍ ଯାଇନଥିେଲ। ଏହାହU ଥିଲା ତା- ମନେର ଉyଳୀୟ ଜାତୀୟତା
ଗଠନ କରି ବାର ଫଳପଦ କାରଣ। େସଥିପାଇଁ େଷାହଳ ବଷ ବୟସେର େସ କଲି କତା
ଯାଇ ଶି ାଲାଭ କରି ଥିେଲ। େସ ଉଶି ା ପାଇଁ ଆଥକ अନାଟନ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ
ଖୀjଧମକୁ ଗହଣ କରି ଥିେଲ। ନି ଜର ଶି ା ସମାପନ କରି ଓକି ଲାତି କରି ଥି େଲ। କି 
େସ େକେବବି ତା- ଆଦଶରୁ ବି ଚୁତ େହାଇନାହାnି । ଓଡି ଆ ଜାତି ପାଇଁ େସ େଯପରି
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ନି ଃସ£ାଥପର ଭାେବ ସଂଗାମ କରି ଥିେଲ ତାହା अନ େକଉଁ ଜାତୀୟ ବୀର-ଠାେର ବି ରଳ।
ମାତୃ ଭୂ ମି ଏବଂ ମାତୃ ଭାଷାର ଉନ| ତି ବି ନା ଓଡି ଆ ଜାତି ର ଉନ| ତି अସବ େବାଲି
େସ ହୃଦୟoମ କରି ଉyଳୀୟ ମାନ- ସ£ାଥରା ପାଇଁ ଉyଳ ସମିD ଳନୀ ଗଠନ କରି ଥିେଲ
୧୯୦୩ ମସି ହାେର। ତା-ର ଏକମାତ ଲଥିଲା ଉyଳର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଓଡି ଆମାନ-ୁ
ଏକ ଶାସନଧୀନ କରି ବା। େତଣୁ अୋବର ୨୫, ୧୯୦୩େର େସ କଟକର କନି କା
ରାଜବାଟୀେର ପାରିକ अଧି େବସନ ଡକାଇଥିେଲ। ଉyଳ ସମିD ଳନୀ ଗଠନ କରି ,
ପାକୃ ତି କ ଉyଳର ଏକତୀକରଣ, ଉyଳର କୃ ଷି ବାଣିଜ ଓ ଶି hର ଉନି| ତି ସାଧନ ଏବଂ
ଉyଳର ଶି ା ଏବଂ ସାହି ତର ପଚାର ଦି ଗେର କାଯ ଆର କରି ଥିେଲ ।
ମଧୁବାବୁ - ପରି ଉyଳମଣି େଗାପବxୁ -ର ଜୀବନ ଦଶନ ଥିଲା ନବ ଓଡି ଶା
ଗଠନ। ଛି ନ| ବି ଛନ| େହାଇ ରହି ଥିବା ଓଡି ଆ अ{ଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ଉେiଶେର ଉyଳ
ସମିD ଳନୀର େସ ଥିେଲ अନତମ କ%ଧାର। େସ ବି ଛିନ|ା{ଳେର ଓଡି ଆ ଭାଷା ଓ
ସଂeୃତି ର ବି କାଶ ପାଇଁ କାଯ କରି ଥିେଲ ।
ସ£ତ ଉyଳ ପେଦଶ ଗଠନ ପବ
ୂ ରୁ େସ ସି ନା ଇହଲୀଳା ସ\ରଣ କେଲ େହେଲ
ସୂrପାୟ ଓଡି ଆ-ୁ ଜାଗତ ଓ କ ୀୟାଶୀଳ କରି ବା ପାଇଁ ସତ ସି ଂହାର ବଳ ସୃjି କରି ବା
ପାଇଁ େସ େଲଖନୀ ଚାଳନା କରି ଜାତୀୟ କବି େହାଇ ପାରି ଥିେଲ । େସ ଉyଳ
ସମିD ଳନୀର ମହତ୍ ଉେiଶ ସ\xେର େଲଖି ଛnି ।
“ଏହି ସମିD ଳନୀ ଜାତି ପାଣ ସି xୁ

େକାଟି ପାଣ ବି qୁ ଧେର,

େତାର ପାଣ ବି qୁ ମି ଶାଇ େଦ ଭାଇ

େଡଇଁ ପଡି ସି xୁ ନୀେର ।”

ଓଡି ଆ ଜାତି କୁ ଆେଗଇ େନବାର େସ େଯଉଁ ଆଶା େପାଷଣ କରି ଥିେଲ େସଥିପାଇଁ
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େସ ବ ି ଗତ ସ£ାଥକୁ େଗୗଣ କରି ଜାତି ଗତ ସ£ାଥକୁ ମୁଖାନ େଦଇଥିେଲ । େସଥିପାଇଁ
େସ କହି ଛnି –
“ଜାତି େପମ ବହି| ପଳି ତ କର

ସ£ାଥକୁ ଦି अ ଆହୁତି ,

ସ£ାଥ େମଧ ଯେ} ଚାରି ଆେଡ ନାଚ

ଛାତି େର ମି ଶାଇ ଛାତି ।”

ଉyଳର େକାଣାକ, ଶୀ ଜଗନ| ାଥ ଓ ଲି oରାଜ ମqିରର अପବ
ୂ କାରୁକାଯକୁ େନଇ
ଗବ କରୁଥିେଲ ମଧୁବାବୁ । େସ ଶି hର ପସାର ପାଇଁ ଉyଳ ଟାେନରୀ, ଓଡି ଶା ଆଟ
ୱାକସ୍ ଗଠନ କରିଥିେଲ ଯାହା ବି ଶ£ ବଜାରେର ଚହଳ ସୃjି କରି ଥିଲା । ମଧୁବାବୁ ଆମଣ କ େମ ୧୯-୦୮-୧୯୨୫େର ମହାତDାଗାxୀ ତା- ଓଡି ଶା ଗ[ ସମୟେର ଉyଳ
ଟାେନରୀ ବୁ ଲି େଦଖିଥିେଲ । ଓଡି ଆମାେନ ଖଟ ଆଉ ମଥା ଉପରକୁ କରି ସୁଖେର
ଚଳ ଥିଲା ତା-ର ଉେiଶ ।
ମାତୃ ଭାଷାର ମଯାଦା ମାତୃ ଭୂ ମି ସହି ତ ଓତଃେପାତ ଭାେବ ଜଡି ତ । ମାତୃ ଭାଷାର
ତାଜାପଣ ସବୁ ଠୁ अଧି କ । ମାତୃ ଭାଷାର ଜନD ନି ଜ अnରର ଶି ରା ପଶିରାରୁ । ତାହା
ଜୀବn ଏବଂ ପାଣଶୀ । ସୁତରାଂ ମାତୃ ଭାଷାର ଉନ| ତି ବି ନା େଦଶର ତଥା ଜାତି ର
ଉନ| ତି अସବ । ଭାଷାବି ତ ଡା ର ଆଶୁେତାଷ ମୁଖାଜ ଯଥାଥେର କହି ଛnି “ପକୃତ
}ାନ ଲାଭ ବି େଦଶୀ ଭାଷା ଦ£ାରା ହୁଏନାହU । ମାତୃ ଭାଷା अଧୟନ ହU ବଳି / ମାଧମ ।”
େସଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ

ଆଜୀବନ ଓଡି ଶା ଏବଂ ଓଡି ଆ- ଉନ| ତି ବି ଷୟେର ଚି nା

କରୁଥିେଲ।
ମଧୁବାବୁ - େଶଷଜୀବନ ଦୁ ଃଖମୟ । ଋଣଭାର ଏବଂ अଥାଭାବ ଭିତେର େସ
କାଳାତି ପାତ କରି ଥିେଲ । ଉyଳମାତାର ସାନ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ନି ଜର ସମ[ ାବର
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अାବର ସ#Zିକୁ ବି କିେଦଇ ସବସ£ାn େହାଇଯାଇଥିେଲ । ଆଉ େସେତେବେଳ ତା-ୁ
ଆଥକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିେଲ ପଖାତ ସମାଜେସବୀ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶୀଯୁ
ଲDୀନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ, ଆଧୁନିକ ଓଡି ଶାର अନତମ ନି ମାତା ବି ଜୁ ପ,ନାୟକପି ତା । ତା-ରି େପରଣାେର ଉଦବୁ ~ େହାଇ ବି ଜୁବାବୁ ଉyଳର କଳି o ନାମେର ତା-ର
ସବୁ କାଯ କରୁଥିେଲ ।
ଓଡି ଶା ଏକ ଶାnି ପିୟ ରାଜ। ପେତକ େତେର ଓଡି ଶା ଆଜି ବି ଶ£େର ପରିଚି ତ ।
ଏହାର ଭାଷା ଓଡି ଆ, ଯାହା ସବୁ ଭାଷାଠୁ ବଢି ଆ ଏବଂ अତି ପୁରାତନ ଭାଷା ଭାବେର
ଶାୀୟ ମଯାଦା ପାଇଛି । ଆେମ ଉyଳଦି ବସ ପାଳନ କରୁେଛ ସତ େହେଲ ଦୁ ଃଖ
ଲାେଗ େଯ ଓଡି ଆ ପି ଲା-ୁ ଓଡି ଆ ପଢି ବା ମନା । ଗଁା େହଉକି ସହର ସବୁ ଆେଡ
ଇଂରାଜୀ ମାଧମ ଶି ାଶାଳ । ଆେମ ଭୁ ଲି ଯାଉେଛ ସାବତ ମା’ େକେବେହେଲ ମା’ ସହି ତ
ସମାନ େହାଇ ପାରି ବନାହU । अନଭାଷା ଶି ଖିବାେର ବାଧା ନାହU

ମାତ ମାତୃ ଭାଷାକୁ

ହତାଦର କରି ବା अନାୟ । ଉyଳ ଦି ବସ ପାଳନ अବସରେର ଆସ ଆେମ ସମେ[
ଏକାଠି ମି ଶି ମାତୃ ଭୂ ମି ଓ ମାତୃ ଭାଷାର ସାନ ରାପାଇଁ ସଂକh େନବା ।
“ବେq ଉyଳ ଜନନୀ”
୨୧୭, ୟୁନିଟ - ୯ (ଫାଟ), ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ,
ଭୁ ବେନଶ£ର-୨୨
ଭ ାମଭାଷ : ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫
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ପଣା େକେତ ଆପଣା!
ଆପଣା!
ଡ: ସୁଲଗ|ା ମହାnି

ପଣା ସଂକ ାnି ର अନୁ ଚି nା [ପଣା : େକେତ ଆପଣା?]
ଗତବଷର କଥା। ପଣା ସଂକ ାnି । ଛୁଟିଦିନ। ଏକା ସାoେର ପଣା ସଂକ ାnି
ପାଳି ବାପାଇଁ ଓଡ଼ି ଆ ବାxବୀ ଜେଣ ଆମଣ କେଲ। ତା- ଘେର ବସି ଛୁ। ଗପୁଛୁ।
ବାxବୀ ବଢି ଆ େବଲପଣା ଆଣିକି େଦେଲ। ମନଭରି ପି ଆ େହଲା। ଆହା େବଲ ଆଉ
େଗାଲ ମରି ଚର କି अପବ
ୂ ବାସ|ା!! ପଣା ସଂକ ାnି ପାଳି ବା ସାଥକ େହଇଗଲା। କି 
ବାxବୀ- କୁ ନି ପୁअଟିକୁ େଯେତ ବାଧ କେଲ ବି େସ ପଣା ପି ଇଲାନି । ଆଜି କାଲି କା
ଛୁଆ। େସ କଣ ମାନି ବ ଏଗୁଡା! େବାଧହୁଏ ଆମ ପି ଢୀ ହU େଶଷ ପି ଢୀ ଯି ଏ ନି ଜ
ସଂeୃତି କୁ ବେ{ଇ ରଖି ଛି!
ଓଡି ଶା ବାହାେର ରହି ନି ଜ ସଂeୃତି ର େକୗଣସି ପବକୁ ପାଳନ କେଲ ଭାରି ଗବ
अନୁ ଭବ ହୁଏ। େସଇ ଗବଟା ଆଉରି େଜାରେର अନୁ ଭବ ହୁଏ େଯେତେବେଳ େସଇ ପବ
ପାଳନ କଲାେବଳକୁ େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରnି ତା- ବି ରୁ~େର ଭାଷଣ େଦଉ।
ନି ଜକୁ ଭାରି ବଡ ମନ ହୁଏ। େସମି ତି ଆମର ବି ପଣା ସଂକ ାnି ଉପେର ବହୁତ ଚା
ଚାଲି ଲା। େକେବ ଆର େହଲା, କାହUକି ଆର େହଲା, ଓଡ଼ି ଆ ନୂ ଆବଷର ମହZ£ କଣ
ଇତାଦି ଇତାଦି । ତାପେର ପୁଣି କଥା େହଲୁ େକମି ତି ଓଡ଼ି ଆ େଲାେକ ଧୀେର ଧୀେର ନି ଜ
ସଂeୃତି ଭୁ ଲି ବାେର ଲାଗିଛnି । ଓଡ଼ି ଆ ନୂ ଆବଷ େବାଲି କି ଛି अଛି େବାଲି ◌ି ଭୁ ଲି
ଯାଉଛnି । େକମି ତି ପାାତ ସଭତା ଆମକୁ ପୁରାପୁରି अx କରି ସାରି ଲାଣି ଇତାଦି
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ଇତାଦି ।
ପଣା ପି ଇସାରି ବସି କି କଥା ହଉଛୁ େଦଖି ଲୁ ବାxବୀ- କୁ ନି ପୁअଟି େଗାଟିଏ
େଛାଟିଆ େବାତଲେର ପାଣି େନଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି । ପୁଣି େଫରୁଛି । ପୁଣି ପାଣି
େନଉଛି । ବାxବୀ ରାଗିଗେଲ। ପୁअ ବାହାେର ଥିଲା େସ େମା ଆଗେର ପୁअକୁ
ଗାଳି େଦେଲ ଏମି ତି ପାଣି ନj କରୁଥିବାରୁ। କହି େଲ ଏମି ତିେର ତ ପାଣିର େଯଉଁ अସୁବିଧା
ତା ଉପେର ୟାର ଏମି ତି ପାଣି ନj। େକମି ତି ଚଳି ବ ମଣିଷ। ତାମି ଲନାଡୁ େର ପାଣି ର
େଘାର अଭାବ। େଯେବ ସହର ଭିତର େଦଇ ମଁୁ ଯାଏ ସକାଳୁ ଆଉ ସxାେର େଦେଖ
ବାଲଟି ଆଉ ଗରା ଗୁଡିକର ଧାଡି ମୁନ୍ସିପାଲଟି ପାଇପ୍ ସାମ|ାେର। ୮ ନେଭ\ର ପେର
ATM ଆଗେର ଆଉ Jio Sim ପାଇଁ େଦାକାନ ଆଗେର େଯଉଁ ଧାଡି ତାର ପା{ଗୁଣ ଲ\ା
ଧାଡି ପାଣିପାଇଁ ଏଠି । େତଣୁ ବାxବୀ- ଦୁ ଃଖ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରିଲି ।
ଇତି ମଧେର ତା- କୁ ନି ପୁअ ଘର ଭିତରକୁ େଫରିଲା। ବାxବୀ ପୁअ ଉପେର ପାଟି
କରି ଉଠି େଲ। ପୁअ କହି ଲା, “ମାମା ମଁୁ ପାଣି ନj କରୁନି । ଆସ େଦଖିବ।” ଆେମ
ଦୁ ଇଜଣ ବାହାରକୁ ଗଲୁ । େଦଖି ଲୁ ଘର ଦାbେର େକେତଗୁଡିଏ ନଡ଼ି ଆ େଖାଳେର ପାଣି
ଭZ କରି ଛି ଛୁଆଟି। ଛୁଆଟି ପୁଣି କହି ଉଠି ଲା, “ମାମା, eୁଲେର ମି ସ୍ କହି ଛnି ଗରମେର
ଚେଢ଼ଇଗୁଡା ପାଣି ନ ପାଇ ମରି ଯାଉଛnି । େସଥିପାଇଁ ତା-ୁ ଆେମ ପାଣି ଦବାକଥା। ମଁୁ
ତା-ୁ ପାଣି େଦଉଛି ଏଠି ।” ସତକୁ ସତ େସେତେବଳକୁ େଛାଟ ଚେଢ଼ଇଟିଏ ଉଡ଼ି ଆସି
େସଠି ବସି ଲା ଆଉ ନଡ଼ି ଆ େଖାଳରୁ ପାଣି ପି ଇଲା। ମଁୁ ଆଉ େମା ବାxବୀ ପରରକୁ
େଦଖି ଲୁ। ଆଉ କି ଛି କହି ବାକୁ ବାକି ନଥିଲା।
ମଁୁ ଘରକୁ େଫରି ଲି। କି  ଘଟଣାଟିକୁ ଭୁ ଲି ପାରିଲି ନି। କାହUକି େକଜାଣି ଘଟଣାଟି
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େମା ଆଖି ସାମ|ାେର ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁ ଥିଲା। କୁ ନି ପୁअ ଆଉ ଚେଢ଼ଇଟି। େକଜାଣି କାହUକି
ଓଡି ଶା ବାହାେର ପଣା ସଂକ ାnି ପାଳି ବାର ସବୁ ଗବ କୁ ଆେଡ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା।
ଭାବୁ ଥିଲି ପଣା ସଂକ ାnି କୁ େନଇ ଏେତ ଗବ କରୁଥିବା ମଣି ଷ ଆେମ କଣ େକେବ ସତେର
ଭାବି ଛnି ୟାକୁ ପାଳି ବାର ଉେiଶ?? ଆଉରି ବି ଭାବୁ ଥିଲି ଆଜି ସତେର କି ଏ ପାଳି ଲା
ପଣା ସଂକ ାnି । େବଲପଣା ପି ଇ ହାକୁ ଟି ମାରୁଥିବା ଆେମ ଉଶି ିତ ଯୁବପି ଢ଼ି ନା
ଚେଢ଼ଇକୁ ପାଣି ପି अଉଥିବା େସ କୁ ନି ପୁअଟି??
ଏପିଲ ୧୪। ବି ଷୁବ ସଂକ ାnି , ଓଡ଼ି ଆ ନୂ ଆବଷ, ହନୁ ମାନ- ଜନDଦି ନ। ଆସାମେର
ବି ହୁ, ପି ମବoେର େପାଇଲା େବୖ ଶାଖ, େକରଳେର ବି ଶୁ, ତାମି ଲନାଡୁ େର ପୁତbୁ। କି 
କାହUକି ଆମ ଓଡି ଶାେର ଏଇଟା ପଣାସଂକ ାnି ବି ? କଣ ଦରକାର ପଣା ପି ଇବା? ନା କି ଛି
ଦରକାର ନାହU ପଣା ପି ଇବା! କି  ହଁ ! ବହୁତ ଦରକାର अଛି କାହାକୁ ପଣା ପି ଏଇବା!
ପଣା କଥା ଆସି େଲ େସ ମେନପେକଇ ଦି ଏ େବୖ ଶାଖ ମାସର କଥା। ଆଉ ବି ମେନ
ପେକଇଦି ଏ ବି ତିଲା ଦି ନର ପଥିକ- କଥା, ଆମ ବାେଟାଇ ଭାଇ- କଥା। ଉଦୁ ଉଦି ଆ
ଖରାଦି ନ ଦି ପହର। ଚାଲି ଛnି େସମାେନ। ଖରାଦି ନ। ତି ଶୁଖିଯାଉଛି । ସୂଯ ମୁb
ଉପେର। अଂଶୁଘାତ େହଇଯି ବ କି ଆଉ? ଆଉ େସେତେବଳକୁ ଓଡ଼ି ଆ ପୁअ ବେଢ଼ଇ
ଦଉଛି ପଣା, ସବତ, ଥbାପାଣି ତା- ହାତକୁ । ାେନ ାେନ ଜଳଛତ। ଆଉ ତାଆରି
ଭିZିଭୂ ମି େହଲା ପଣା ସଂକ ାnି । େସଇଟା ହU େହଲା ଆମ ସଂeୃତି , େସଇଟା େହଲା ଆମ
ପର#ରା।
କି  େକେତ ମେନअଛି ଆମକୁ ଆମ ପର#ରା?? ଶି ବ- ଉପେର ଦୁ ଇ ଲି ଟର
ୀର ତ ଆେମ ଢାଳି େଦେଲ େହେଲ ଦି ନ ଦି ପହେର ଆମ ଏସି କି କୁ ଲର୍ ଠି କ୍ କରିବାକୁ
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ଆସି ଥିବା େଲାକକୁ ଥbାପାଣି ଗାେସ େଦେଲ କି ? ସାoସାଥୀ-ୁ ଡାକି ଭାoପଣା ତି ଆରି
କରି ନାଚକୁ ଦ ତ କରି େଦେଲ କି  ହାଡ଼ଭoା ଶୀତରାତି େର ଆପାଟେମ ଜଗୁଥିବା
ସି କୁରି ଟି ଗାଡକୁ ଚା କେପ ଯାଚି େଲ କି ଆେମ? ଘରକୁ ଆସି ଥିବା ଦାମୀ କୁ ଣିଆକୁ
େକାଲ୍ଦ ଡି ଂ¯ ତ ଯାଚି େଲ େହେଲ େଶାଷିଲା ଚେଢଇ କି ବୁ ଲା କୁ କୁ ରପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ
ରଖିେଲ କି ଆେମ ନି ଜ ଘର ସାମ|ାେର??
ଯଦି ଏହାର ଉZର ନା ତାେହେଲ ଆସ ବq କରି େଦବା ଆମ ପଣା ସଂକ ାnି ।
ବq କରି େଦବା ମି ଛ େଲାକ େଦଖାଆଣି । ବq କରି େଦବା ଏଇ ଫାସ। େଦବପଜ
ୂ ା ଚାଲି ଛି
ଚାଲି ଥିବ। ଆେମ ନ କେଲ ଆଉ କି ଏ କରି ବ। ପୁଣ କେମଇବାକୁ େଲାକ- अଭାବ
ନାହU। େହେଲ ଜନପଜ
ୂ ା? ସକଳ ଘେଟ େଯ ନାରାୟଣ!! ତା- ପଜ
ୂ ା କି ଏ କରି ବ? କି ଏ
ବୁ ଝି ବ ମୂକ ଜୀବର ମନକଥା?
ମଁୁ ଭାବୁ ଛି େବାେଧ େସଇ କୁ ନି ପି ଲା କରି ବ। ତା କୁ ନି କୁନି ସାoମାେନ କରି େବ।
ନି ରୀହ ଜୀବ- ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝି େବ। ତା- ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର କରି େବ। ଆଉ ଆେମ ବଡମାେନ ମି ଛ
ସଂeୃତି ର ଦ£ାହି େଦଇ ଆଉ ଟିକିଏ ମଜା ମଜଲି ସ କରି େଦବା। ପି ଲା-ୁ ଆମ ସଂeୃତି ଆଉ
ଆମ ପର#ରା ସାoେର ପରି ଚିତ କେରଇବା ପତି ପି ତାମାତା- କZବ କି  ତାଠୁ ବଡ
କZବ େସଇ ସଂeୃତି ପଛେର ନି ହିତଥିବା ସତ ସାoେର ତା-ୁ ପରିଚି ତ କେରଇବା।
କି  ଦୁ ଃଖର କଥା ଆଜି ର େସଇ ସD ାଟ େଫାନ ଛୁଆ ଆମକୁ ପରିଚି ତ କରଉଛnି
ଆମ ପର#ରାର ପାଚୀନ ସତ ସାoେର। ଆଉ ଆେମ ବଡ଼ମାେନ ତା-ୁ ନି ଜ ସଂeୃତି କୁ
ଭୁ ଲି ଯାଉଥିବାର अପବାଦ େଦଇ ନି େଜ େଠକା ଭିଡ଼ି ଛୁ ସଂeୃତି କୁ ବେ{ଇ ରଖି ବାର।
ଆଉ ଏଇଟା ଆଉରି ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ େଯ ଆମର େସଇ ସଂeୃତି ଆଉ ପର#ରା େକବଳ
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େଫସବୁ କ ଆଉ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପେର “Happy Panaa Sankranti” େଲଖିବାେର ହU ସୀମି ତ
ରହି ଯାଇଛି । େତଣୁ ଏଥର ପଣା ସଂକ ାnି େର ନି ଜ େଲାକକୁ ଉପରଠାଉରି ଆ ଶୁେଭା
ବାZା ପେଛ ନ ଯାଉ କି  େକଉଁଠି େଗାେଟ େଶାଷିଲା େଲାକର େଶାଷ େମୁ। େଶାଷିଲା
ପାଣୀ ପାଣି ମୁେq ପାଉ ଆଉ ବଦଳେର ଢ଼ାଳି େଦଉ ଦୁ ଇ ବୁ qା ହସ ଆଉ େଗାଟିଏ ବୁ qା
ଆଶୀବାଦ!!
ସହକାରୀ अଧାପକ, अମୃତା eୁଲ୍ अଫ୍ ଇmିନି ୟରିଂ
अମୃତା ବି ଶବିଦାଳୟ, େକାଇ\ାଟୁର୍, ତାମି ଲ୍ନାଡୁ
ଭ ାମଭାଷ : ୦୭୭୪୯୯୯୫୩୬୬
ଇେମଲ୍ : sulagna2008@gmail.com
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ଦbନାଚ : अନନ େଲାକ ପର#ରା
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

ବସn ଋତୁ ର େଶଷ ଓ ଗୀଷD ଋତୁ ର ଆଦେର ଗmାମର ପୁରପଲ ୀେର अତଧି କ
ମାତାେର େଢାଲ ଓ ତୁ ରୀର ଶ ଗୁmରି ତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ସମୁଦାୟ
ଜି ଲାେର ଦଳ ଦଳ ହଳଦି ଆ ଓ େଲାହି ତ ବ ଧାରଣ କରି ହାତେର ବାନା ଓ अନାନ
ଆନୁ ସoିକ ଉପକରଣ ଧରି अେନକ ବ ି - ସ q ବି ଚରଣ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ଭ ି ର
ଏକ ବି ରଳ ତଥା अନନ ପର#ରା ଦbନାଚ େକବଳ ଗmାମ ନୁ େହଁ ବରଂ ରାଜର
अେନକ ଜି ଲା ଯଥା ଗଜପତି , କxମାଳ, ନୟାଗଡ଼, େଖା~ାେର ମଧ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ
େତରଦି ନ, େଷାହଳ, अଠର ଏବଂ ଏେକାଇଶି ଦି ନ ପଯn ନି /ାର ସହି ତ अେନକ
ବାଧାବି ଘ|କୁ ସଖୀନ େହାଇ ଭଗବତୀ- ଶରଣେର ନି ଜ ଭ ି ର ନି ଦଶନ କରାଇବା ଏହି
େଲାକ ପର#ରାର ଏକ अ±ୂତ अଂଶ ଏହି ନାଚେର अଂଶ ଗହଣ କେଲ ନି ଜର
ମେନାeାମନା अବଶ ପ%
ୂ େହାଇଥାଏ େବାଲି ଧାରଣା ରହି ଥିବା େହତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର
ମଧ ଏହି ପର#ରା ମଳି ନ େହାଇନାହU ଏହି େଲାକପର#ରା େଯ େକବଳ ଭ ି ର ଏକ
अତି କjଦାୟକ ନି ଦଶନ ତାହା ନୁ େହଁ , ବରଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ି ତ अେନକ େଲାକନୃ ତ ଏବଂ
ଉପାପନ େଶୖ ଳୀ ଗmାମ ଜି ଲାର ସମୃ~ େଲାକନୃ ତ ପର#ରାକୁ ମଧ ପରିଚୟ କରାଇ
ଥାଏ
ଦbନାଚେର କଣ ହୁଏ?
େଚୖ ତପ%
ୂ  ମା ଠାରୁ ବି ଷୁବ ସଂକ ାnି ପଯn ଏହି ପବ ପାଳନ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ
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ଏହା ଏେକାଇଶି ଦି ନ ବାପୀ େହାଇଥାଏ କି  अେନକ
ାନେର ଏହା ୧୩, ୧୬ କି \ା ୧୮ ଦି ନ ପାଇଁ ମଧ ହୁଏ
ଗଁା ପାଖେର ଥିବା ଠାକୁ ରାଣୀ ମqିରେର କାମନା ଘର
ାପନା କରାଯାଏ ଏହି ଘରୁ ପ%
କୁ  ବାହାରି ଥାଏ,
ୂ
ଯାହାକୁ କାମନା ଘଟ େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଏ ଦbନାଚ
ସମାପନ ପେର ଏହି ଘଟର ଜଳକୁ ବି ସଜନ କରାଯାଏ
ଦbନାଚ ଦଳେର अନୁ ନ େତରଜଣ ମୁଖ େଭା ା
ଏବଂ अନ େକେତଜଣ ଉପେଭା ା ରହି ଥାnି  ଦୁ ଇଜଣ େଭା ା କାମନାଘର अଗି| କୁ
ଜଗିଥାnି  अନ େଭା ା େସଇ अଗି| କୁ ଚ#ାବରେର ସଂେଯାଗକରି ଦbନାଚେର ବୁ ଲୁ ଥିବା
େବେଳ, ଦୁ ଇଜଣ अଗି| ଘଡ଼ି େର ସଂେଯାଗ କରି େଖଳେର अଂଶ ଗହଣ କରnି  ଜେଣ
େଭା ା ମାଟି ହାbିେର ଝୁଣା ଧରି ଥିବା େବେଳ ଦୁ ଇଜଣ େଭା ା ଶି ବ ପତିମା ଓ େଗୗରୀବ ତ
ଧାରଣ କରnି  ଏମାନ- ବତୀତ अନମାେନ ବାଦକ, ବୀଣାକାର, ଚେଢ଼ୟା ଓ
ପଭାନାଚ ଆଦି କାଯ ସାଳି ଥାnି 
ଭ ମାେନ ମାନସି କ ପର
ୂ ଣ େହବା ଆଶାେର ଦbନାଚେର अଂଶ ଗହଣ କରିଥାnି 
ଦୂ ରାେରାଗ ବଧି ରୁ ତାହି ପାଇବା, ମେନାeାମନା ପର
ୂ ଣ କରି ପାଇବା ଆଶାେର
େଲାକମାେନ ଦb ନାଚେର ଭାଗ ନି अnି 
ଦbନାଚ ଆର େହବା ପବ
ୂ ରାତୀେର ସମ[ ଦbୁଆ ବା େଭା ା ଗଁା ଠାକୁ ରାଣୀ
ମqିର ସନି| କଟ କାମନା ଗୃହ ନି କଟେର ଏକତି ତ ହୁअnି  େସଠାରୁ ସମ[-ୁ ଦbୁଆ
େବାଲି କୁ ହାଯାଏ େସହି ରାତୀେର ମqିରେର େହାମକମ ଓ ଘୃତଯ}ର ଆେୟାଜନ
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କରାଯାଏ ଏହାପେର ଦbୁଆମାେନ ପାର#ରି କ ରୀତି େର ଦb ଆଣnି  ସମେ[ ପଇତା
ପି xିବା ପେର ଦୁ ଇଟି ବାଉଁଶ କାଠି କୁ ଘଷି अଗି| ଜାତ କରnି , ଏହାକୁ ଶି ବାଗ|ୀ କୁ ହାଯାଏ
ଏହି अଗି| କୁ ପାଳର ତି ଆରି ଚ#ାବରେର େରାପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦbନାଚ
ସମାପନ େହବାପଯn ରଖାଯାଏ ମା କାଳୀ- ଚି ତ, ଶି ବ- ପତୀକ ନାଗମୂZ,
ମୟୁରପୁ, ପତାକା ଆଦି ପଜ
ୂ ାପେର ଦbନାଚ ଆର ହୁଏ ପଥମ ଦି ନ କାମନା ମqିର
ସଖେର ଦb ହୁଏ ତା’ପେର ନି ମଣ अନୁ ସାେର ବି ଭିନ| ଗାମ ବା ସହରକୁ ଯାଇ
ଦbନାଚ କରାଯାଏ
ଦbନାଚ କରାଇବା ପାଇଁ ମାନସି କଧାରୀ ବ ି ବି େଶଷ ବି ଭିନ| ମqିରେର ଆଗରୁ
ନି ମଣ

େଦଇଥାnି

ଏବଂ

ଦbନାଚ

େହବାପବ
ୂ ରୁ

େଯେତଦି ନ

ଦbନାଚ

େହବ

େସେତଦି ନର ାନ ବି ବରଣୀ ପକାଶି ତ େହାଇଥାଏ ପତିଦିନ ପାତଃ କାଳେର ଦbୁଆ
ମାେନ ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଭ - ଗଁାକୁ ଯାଇ ତା-ର ଆତି ଥତା ଗହଣ
କରି ଥାnି  ଭ - ପରି ବାରର ମହି ଳାମାେନ ଦbୁଆ ମାନ- ପାଦେର अଳତା ଲଗାଇ ମା
କାଳୀ- ବqାପନା କରnି  ଦbନାଚ ପାଇଁ ସମ[ ଖ ମାନସି କଧାରୀ ଗୃହକZା-ୁ
ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ
ଏହାପେର ଭ - ଘର ସଖେର ଥିବା େଖାଲା ାନେର ଦbୁଆମାେନ ମା କାଳୀ
ମqିରରୁ अଣାଯାଇଥିବା ପତୀକ ଓ अନାନ ଆନୁ ସoିକ ଉପକରଣ ସବୁ ାପନା କରାଇ
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ପଜ
ୂ ା ଆର କରାଯାଏ ମୁଖ ବା ପାଟ ଦbୁଆ ପଜ
ୂ ାବି ଧି ଆର କରି ବାପେର ନି େiଶ
ଦି अnି ଏବଂ ଦbୁଆ ମାେନ ଟାଣ ଖରାେର ଧୁଳିଦb କରnି  ଏହି ସମୟେର ଉପିତ
ଦଶକ ମାନ-ୁ ଆେମାଦି ତ କରି ବାପାଇଁ ଦbୁଆ ମାେନ अେନକ େଲାକ ପଥାକୁ ନୃ ତ ଏବଂ
ବoାତDକ େଶୖ ଳୀେର ଉପାପନ କରnି  ଏହି ସମୟେର ଓଡ଼ି ଶାର ଚାଷବାସର
ପର#ରାକୁ େନଇ अେନକ ବo ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ ଚାଷ କରିବା ବି ଧି, ଚଷା ପାଇଁ
ବି ଲକୁ େଘାଟଣା େନଇ ଯି ବା, ମqିର ନି ମାଣ
କରି ବା,

ହଳ

ଚଳାଇବା,

ଲୁ ଗା

ବୁ ଣିବା,

ହଳଦୀ ବାଟିବା, କୂअ େଖାଳି ବା ଇତାଦି
ଦୃ ଶକୁ

ଟାହି ଟାପରା

.ାରା

କରାହୁଏ ଯାହା େଦଖିବାକୁ

ପରି େବଷଣ
ଆେମାଦକର

େହାଇଥାଏ ଏହାପେର ସବୁ ଦbୁଆମାେନ
ଦାbେର ଧାଡ଼ି େର େଶାଇ ରହnି ଏବଂ େସମାନ- ଉପେର କାଠ ଦb ପକାଯାଇ ନଡ଼ି ଆ
ଭoାଯାଏ
ଧୁଳିଦb ସମାପନ େହବାପେର ଦbୁଆମାେନ ପାଣି ଦb କରିବାପାଇଁ ନି କଟ
ଜଳାଶୟକୁ

ଯାତା କରnି  େସଠାେର ଦbୁଆମାେନ ଛअ ଆoୁଳି ଲ\ ଆ\ଡ଼ାଳ
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ଦାnକାଠି େର ଦାn ସଫା କରି ପାଣିେର େତରଥର ବୁ ଡ଼ ଦି अnି ଏବଂ ଜଳେର अଧା ବୁ ଡ଼ି
ରହି ଦb ପଦଶନ କରnି  େସଠାେର ମା’-ର ଆଳତୀ ହୁଏ ଭ ମାେନ ଆଣିଥିବା
େଭାଗସାମଗୀକୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଇ ଲି ଆପଣା େସବନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପେର ପାଳେର
ନି ମତ ଦୁ ଇଟି ବି େଶଷ ଆକାରର ମସାଲେର अଗି| ସଂେଯାଗ କରି ଝୁଣା.ାରା अଗି| େଖଳ
କରାଯାଏ ଏବଂ ଦb ସମାପନ କରି ଦbୁଆ ମାେନ ପବ
ୂ ାନକୁ େଫରି ଆସnି 
ସxା ସମୟେର ମା’-ର ଆଳତୀ ହୁଏ ଏହା େଦଖିବାପାଇଁ ଆଖପାଖର अସଂଖ
େଲାକ ଜମା େହାଇଥାnି  ଏହାପେର ଦbୁଆମାନ-ୁ ନବାତ ପଣା ପି ଇବାକୁ ଦି ଆଯାଏ
ଏବଂ ନବାତ ମି ଶିତ ଲି ଆ ପସାଦ ଭାବେର େସମାେନ ଗହଣ କରnି  ସxା ଆଳତୀ
ସରି ବାପେର ଦbୁଆମାନ- ରାତୀ େଭାଜନ ପାଇଁ ପ[ୁତି ପବ ଆର େହାଇଥାଏ
ଦbୁଆମାେନ ଦି ନେର ମାତ ଥରୁଟିଏ େଭାଜନ କରnି ଏବଂ େସଥିେର େସମାେନ େକବଳ
अରୁଆନ| ଏବଂ ଡାଲମା ଖାଆnି  अକଟା, अବଟା ଓ अଫୁଟା ଉପାୟେର େରାେଷଇ ହୁଏ
अଥାତ େରାେଷଇେର ବବହୃତ ପରି ବାକୁ କଟା ଯାଏ ନାହU କି \ା ମସଲା ଆଦି ବଟା ଯାଏ
ନାହU ବି ନା ପି ଆଜ ରସୁଣେର ଶୁ~ପତ
ୂ ଭାବେର ଏହା େରାେଷଇ ହୁଏ ଏହାର ସ ାଦ
ଖାଇବା େଲାକ ହU ଜାଣିପାେର
ବି ଳମି ତ ରାତୀେର ଦbୁଆମାେନ େଭାଜନ ଗହଣ କରnି  େସଥିପାଇଁ ନି ~j ସମୟ
ମଧେର ହU େସମାନ-ୁ େଭାଜନ ଗହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହି ସମୟେର େଢାଲ ଓ ତୁ ରୀ
ଆଦି କୁ ବଜା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଦbୁଆ ମାେନ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯଦି
େକୗଣସି ପକାର ପଶୁପୀ- ଶ ଶୁଣାଯାଏ ତା େହେଲ େଭାଜନ େସତି କିେର ହU ସମାପନ
କରି ବାକୁ ହୁଏ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ‘କାଳରୁଦ ମଣୀ-ୁ ଭଜ େହ’ େବାଲି ଡାକ
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େଦଇ େଦଇ ପସାଦ େସବନ କରnି  େଯଉଁ ଭ - ନି ମଣେର ଏହି ଦbନାଚ
ଆେୟାଜି ତ ହୁଏ ତା-ର ପରିବାର େଲାକମାେନ ମଧ ଏହି ପସାଦ େସବନ କରnି 
ଦbୁଆମାେନ ରାତୀ େଭାଜନ ସାରି ବାପେର ବି ଳମି ତ ରାତୀେର ଭ - ଘର
ସଖେର अଗି| ଦb କରାଯାଏ ମାନସି କଧାରୀ ଭ - ଗୃହ ସଖେର ପାଟଦbୁଆନି େiଶେର ଜେଣ ଦbୁଆ-ୁ କଳା େପାଷାକ ପି xାଇ ଦି ଆଯାଏ ମୁbେର କଳାକନା ବାxି,
ର ସି qୁର ଚି ତା ଲଗାଇ କାଳୀପଭା ଧାରଣ କରାଯାଏ ଏହାପେର ଭ

ଉପେର କାଳୀ

ଠାକୁ ରାଣୀ ପେବଶ କରnି ଏବଂ େସହି ଭ - ଉib ନୃ ତ ମନେର ଭୟ ସଂଚାର କରାଏ
େତଣୁ ଏହି ସମୟେର େଛାଟ େଛାଟ ଶି ଶୁମାନ-ୁ ରହି ବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ଏହା
अତn ଭୟ-ର େବାଲି अେନେକ ମତ ଦି अnି  ଝୁଣା, େଢାଲ, ତୁ ରୀ, ଘ ଶେର
କାଳୀ-ୁ ପସନ| କରାଯାଏ ଏହା ସମାr େହବାପେର ପାଟ ଦbୁଆ ମ{ ଉପରକୁ ଆସି
ଈଶରପାବତୀ- ଗୁଣଗାନ କରିବାପେର ଶି ବପାବତୀ ଆସnି  ଚେଢ଼ୟା ପଜ
ୂ ାେର
ଶି ବପାବତୀ ସj ହୁअnି  ଚେଢ଼ୟାକୁ ପଶୁପୀ ଶି କାର କରି ବାକୁ अନୁ ମତି ଦି अnି  କି 
ଶୁଆଶାରୀ, କେପାତ, ପାରା ଓ ମୟୁରକୁ ନ ମାରି ବାପାଇଁ ନି େiଶ ଦି अnି  ଏହା ନ
ମାନି େଲ ସପାଘାତେର ପାଣ ଯି ବ େବାଲି ଜଣାଇ ଦି अnି  କି  ଚେଢ଼ୟା ଛେଢ଼ୟାଣୀର
अନୁ େରାଧେର କେପାତ ଶୀକାର କେର ଏବଂ अଭିଶାପ ସ ରୂପ ସପାଘାତର ଶି କାର ହୁଏ
ଏହାପେର ଚେଢ଼ୟାଣୀ ଶି ବ-ୁ ପାଥନା କେର ଏବଂ ଶି ବ ପସନ| େହାଇ ଚେଢ଼ୟାର
ଜୀବଦାନ କରnି  ଏହାପେର ନାଟ ଦbୁଆ ମାନ- .ାରା ବି ଭିନ| ପକାରର େଲାକ ନୃ ତ
ଏବଂ अେନକ େପୗରାଣିକ ନୃ ତ ପରି େବଷଣ କରାଯାଏ ପେର ପେର ସାମାଜି କ
ବି ଷୟଧମୀ କି \ା େପୗରାଣିକ ବି ଷୟଧମୀ ନାଟକ ମ{ ହୁଏ ଏହି ନାଟକ ସମାr େହଉ
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େହଉ ସକାଳ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥେର ଦbୁଆ ମାେନ ନି ଜର ପରବZୀ ାନକୁ ଯାତା
କରି ବା ଆର କରିଦି अnି 
ଦbନାଚେର अଂଶଗହଣ କରି ଥିବା ବ ି -ୁ ଦbୁଆ / ଭ

ବା େଭା ା କୁ ହାଯାଏ

ଏବଂ ମୁଖ ଦbୁଆ-ୁ ପାଟ ଦbୁଆ କୁ ହାଯାଏ ପାର#ରି କ ଭାବେର ଦbୁଆମାନ-ୁ
ଋଷିପୁତ େବାଲି ସେ\ାଧନ ମଧ କରାଯାଏ ଏହା ଏହି ଦbନାଚର ଇତି ହାସ ବି ଷୟେର
ଜାଣିେଲ ବୁ ଝି ହୁଏ ଦbୁଆ- ପରି ବାରେର ଦbନାଚ ଚାଲି ଥିବା ପଯn ନି ରାମି ଷ ଏବଂ
ବି ନା ପି ଆଜ ରସୁଣେର ଖାଦ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ଯଦି ଦbୁଆ ବି ବାହି ତ େହାଇଥାnି ତା
େହେଲ ତା- ପତ| ୀ-ୁ ମଧ ଦି ନେର େକବଳ ଥରୁଟିଏ େଭାଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ
ଦbନାଚ ସମାପନ ନ େହବା ଯାଏଁ ପରିବାର େଲାକ ଘର ବାହାେର ଖାଦ ଗହଣ କରnି
ନାହU
ଦbନାଚ କାହUକି କରାଯାଏ?
ଦbନାଚର ଉେiଶ ମହାନ ଗmାମ ଜି ଲାେର ଦbନାଚ ସବତଃ ବି ଗତ ଚାରି
ଶତାୀ ଧରି ପଚଳି ତ େହାଇଛି  କି ଛି ଐତି ହାସି କ- ମତେର ଦbନାଚ ଗmାମ ଜି ଲା
ଘୁମୁସର अ{ଳ अଧୀନ କୁ ଲାଡ଼ अ{ଳେର େହାଇଥିଲା ପେର ଏହା अନାନ अ{ଳକୁ
ବାପି ଥିଲା
ଏହାର ନାମକରଣକୁ େନଇ अେନକ ପକାରର ଧାରଣା ରହି ଛି ପଥମତଃ ଏହି
ପଥାେର ଭ

ନି ଜକୁ ନାନା ପକାରର ଶାରୀରି କ ଯାତନା େଦଇ ବା ଦb େଦଇ ମା’-ୁ

ପସନ| କରି ବାର ପେଚjା କରୁଥିବା େହତୁ ଏହାକୁ ଦbନାଚ େବାଲି କୁ ହାଯାଇପାେର
अନ ଏକ ମତବାଦେର ଦbନାଚ ସମୟେର ଗୃହ ସଖେର ଶି ବ ଓ କାଳୀ- ପତୀକ
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ସ ରୂପ ଦୁ ଇଟି ଦb େପାତା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦbନାଚ େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଉଥିବ
ଏହି ପଥା.ାରା ସମାଜେର ତଥା ଗାମବାସୀ- ମନେର ଥିବା अxବି ଶାସ, କୁ ବି ଶାସ
ଆଦି କୁ ଦୂ ର କରିବା, ଜାତି ପଥାକୁ ଦୂ ର କରି ବା, ସମ[- ମଧେର ଭାତୃ ତ ଓ େସ|ହ ବୃ ~ି
କରି ବା, ଭ ି ଓ ବି ଶାସ.ାରା ସାମାଜି କ ଶୃଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସେବାପରି
ସମାଜମoଳ ପାଇଁ କାଯ କରି ବା ଭଳି अେନକ ଲ ରହି ଥାଏ ଦbନାଚେର
अଂଶଗହଣ କରୁଥିବା ଭ - ମଧେର ଜାତି ଆଣ ମେନାଭାବ େଦଖାଯାଏ ନାହU, ସମେ[
ଏକାକାର େହାଇ ଭ ି ର ସହ ନି ଜ କZବ ପାଳକ କରnି  ସାZ ି କ େଭାଜନ, ସଂଯମତା
ରା ତଥା ଶୃଳା}ାନ ଦୃ jିରୁ ଏହା ଏକ अନନ ତଥା ମହାନ ପର#ରା େବାଲି
କୁ ହାଯାଇପାେର
ବଷାଋତୁ ର ଆଗମନ ପବ
ୂ ରୁ ଚାଷୀମାେନ ନି ଜକୁ ପ[ୁତ କରି ବା େହତୁ ଏହି
ଦbନାଚର ପରି କhନା କରି ଥାଇ ପାରnି େବାଲି अେନେକ ମତ ଦି अnି  ବଷାଦି ନ
ଆସି ବା ପବ
ୂ ରୁ ନି ଜ ଶରୀରକୁ ବି ଭିନ| ପତିକୂଳ ପରି ିତି େର ଖାପଖୁଆଇ, ଶ ି ବୃ ~ି କରି ବା
ଉେiଶେର ମଧ ଏହା େହାଇଥାଇପାେର
ପୁରାଣେର ଦbନାଚର ମହାତD
ସତଯୁଗେର ବ ହDା-ର ପା{ପୁତ ମରିଚୀ, ପୁଲହ୍, ପୁଲ[୍, କ ତୁ ଓ अoିରା, ଇq ପା{ପୁତ ଜୟn, ପାକଶାୀ, ସୁବ, ସୂରେସନ, ଗାxବେସନ ଓ କୁ େବର- ତି ନିପୁତ ନଳ,
ମଣିଭଦ ଓ କୁ େବର ନି ଜ ନି ଜ ଶି ା ସମାପନ କରି ଘରକୁ େଫରୁଥିବା ବାଟେର ଋଷିପୁତ
କ ତୁ ପି ତୃେଲାକକୁ ଜଳଦାନ କରୁଥିବା େଦଖି अ,ହାସ କରି ଥିେଲ ଏଥିେର େକ ାଧି ତ
େହାଇ ଋଷି େସମାନ-ୁ କୁ / େରାଗ େହବାପାଇଁ अଭି ଶାପ େଦଇଥିେଲ अଭିଶr
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ପୁତମାେନ ନି ଜ ଘେର ଏହି ବି ଷୟେର ଜଣାଇବା ପେର ବ ହDା, ଇq ଓ କୁ େବର
ମହାମୂନୀ- ଆଶମେର ପହ{ି अଭିଶାପ େଫରାଇ େନବାପାଇଁ ନି େବଦନ କରି ଥିେଲ
अଭିଶାପ େଫରାଇ େନଇ େହବନାହU ଏବଂ ଏହାର ବି ହିତ ପତିକାର େକବଳ ମହାେଦବ
ଶି ବ ହU କରି ପାରି େବ େବାଲି େସ ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ ତା’ପେର େତରଜଣ କୁ ମର ଶି ବଶରଣାଗତ େହାଇଥିେଲ ଶି ବ ସମ[ କଥା ଶୁଣିବା ପେର କହି ଥିେଲ େଯ ଯଦି େତରଜଣ
କୁ ମର େତରଦି ନ ପଯn ମା ରୂଦକାଳୀ-ୁ ପଜ
ୂ ାକରି ଦbବ ତ ପାଳନ କରି େବ ତା େହେଲ
େସମାେନ अଭିଶାପମୁ

େହାଇପାରି େବ ଏହା ଶୁଣି କୁ ମରମାେନ ନି /ାର ସହ ଦbବ ତ

ପାଳନ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ନି ଜର अଭିଶାପରୁ ମୁ ି ପାଇଥିେଲ
अନ ଏକ ପବାଦ अନୁ ଯାୟୀ େତତୟା ଯୁଗେର ତରଣୀ ନାମକ ଜେଣ ଋଷିଚଉଦଜଣ ଉ~ତ ପୁअ ନି ରୀହ େଲାକ-ୁ अକଥନୀୟ अତାଚାର େଦଉଥିେଲ େସମାନମଧରୁ ଜେଣ अଭ ଭଣ କରି ପାଣ ହରାଇବା େଦଖି ବ ହDା ସମ[ ଋଷିପୁତ-ୁ
ଉଇହୁ-ାେର ପରିଣତ େହବାର अଭି ଶାପ େଦଇଥିେଲ ଏହି अଭିଶାପରୁ ମୁ ି ପାଇବା
ପାଇଁ ଋଷିପୁତମାେନ ବି ଭିନ| ଦb ପାଳନ କରି ବ ହDା-ୁ ସj କରି ଥିେଲ
ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦbନାଚ ପରି େବଷଣ ସମୟେର ଦbୁଆ ମାନ-ୁ କହnି , “େହ
ଋଷିପୁେତ! अଇେଲ ହର, େଦଇଗେଲ ବର, अନେସବା ଛାଡ଼ି ଏହି େସବାକର ଏ
େସବାକେଲ କି ଫଳ ପାଏ, ଉଷୁନାଧାନ ଗଜା ହୁଏ, ଶୁଖିଲା କାଠ କ{ା ହୁଏ, ଭଜାମୁଗ
ଗଜା ହୁଏ, ଜର େରାଗ ଭଲ ହୁଏ ଇତାଦି ” ଏହି ଦbନାଚ ସମୟେର ସମ[ ଦbୁଆ
ଋଷିପୁତ ମାନ- ଭଳି େବୖ ରାଗ ଜୀବନଯାପନ କରି ବା अନି ବାଯ େହାଇଥାଏ
अତୀତେର ଓଡ଼ି ଶାେର େବୗ~ଧମର ପସାର ଘଟିଥିଲା କି  ଓଡ଼ି ଶାେର େସାମବଂଶୀୟ
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ଶାସନ କାଳେର େବୗ~ଧମକୁ अଧି କ େପାାହନ ମି ଳିଲା ନାହU ଏବଂ େଶୖ ବଶା

ଧାମକ

ପର#ରାର ପଚଳନ େହାଇଥିଲା ସବତଃ ଏହି ଦbନାଚ ମଧ େସହି ପର#ରାର
अଂଶ େହାଇଥାଇପାେର େବାଲି େଲଖକ- ମତ
ଆଜି କାଲି ଦbନାଚେର ରାତୀେର ପରିେବଷଣ େହଉଥିବା ନାଟକକୁ अେପରାେର
ପରି ବZନ କରାଯାଇଛି  ସମେୟାପେଯାଗୀ ପଦେପ ସ ରୂପ अତାଧୁନିକ ଆେଲାକ ଓ
ଶର ବବହାର କରାଯାଉଛି  କି  କି ଛି କି ଛି ାନେର ଏଥିେର अଶୀଳ ନୃ ତ
ପରି େବଷଣ କରାଯାଉଛି େବାଲି अଭିେଯାଗ େହଉଛି  ଦbନାଚେର େକବଳ ରାତୀକାଳୀନ
ନାଚ ପାଇଁ अଲଗା ଦଳ ରହୁଛnି  ବହୁମୂଲ ବି ନିମୟେର अତାଧୁନିକ ବବାେର
ଦbନାଚ କରାଯାଉଛି 
ସମାଜେର ଭାତୃ ତ ଓ ବxୁ ତ ଭାବର ବି [ାର ପାଇଁ ଏହି ପର#ରା अତn
ଯୁେଗାପେଯାଗୀ େଯେତଦି ନ ଯାଏଁ ମନୁ ଷ ମନରୁ ମୃତୁର ଭୟ ଯାଇନାହU, େସେତଦି ନ
ଯାଏଁ ବି ଭିନ| ଉପାୟେର େଲାକମାେନ ଭଗବତବାଦକୁ େପାାହି ତ କରି େବ ଏବଂ
େସେତଦି ନ ଯାଏଁ ଗmାମର ଏହି अନନ ପର#ରା ବ{ି ରହି ବ

ବୀମା ନଗର, ବ ହDପୁର
୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫
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ଦbଯାତା
ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

ଦbନାଚ ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ ପାଚୀନ ଓ ପାର#ରି କ ନାଚ। ଏହା ଗmାମ ଜି ଲାର ଏକ
େଲାକ ପବ। ଏହା ଗାମା{ଳେର ଏହା କାମନା ଦb ବା ଦbଯାତା ନାମେର ପରି ଚିତ।
ଏହି ନୃ ତଧମୀୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଈଶର ବି ଶାସ ଉପେର ପତି/ିତ। ନାଟକର ସୃjି େକେବ
ଓ କି ଭଳି େହଲା ତାହା ରହସମୟ। େତେବ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସୃjିର ବହୁ ପବ
ୂ ରୁ
େଲାକନାଟକ ଗୁଡିକ ସୃjିେହାଇଥିବା ବି ଷୟକୁ अସ ୀକାର କରାଯାଇ ନପାେର। କାରଣ
େବଦ, ଭରତମୁନି- ନାଟଶା, େବୗ~ ନି କାୟ, ପାଣିନି, କୃ ଶାଶ ଓ ବି ଭିନ| େପୗରାଣିକ
ଗªରୁ େଲାକନାଟକ ସ#କେର ସଂେକତ ମି ଳିଥାଏ। େଲାକନାଟକ ଗୁଡିକର ବହଲ ଓ
अnଲ େହଉଛି ଶି ା ପଦାନ। ଜନଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ବା େଲାକବୃ Zକୁ ବି ଶ[
ଭାେବ ଉପାପି ତ କରି ବା େଲାକନାଟକର अନ ଏକ ଲ। ନାଟକ େହଉଛି ଦୃ ଶକାବ
ଓ କାବ ମାନ- ମଧେର େଶ/ ନାଟକର ସjା ନାଟ ଶି hିର ମାୟାଜାଲ ବି [ାର କରି
ଦଶକର ଚି Z ବି େନାଦନ ସହି ତ ସତ, ଶି ବ ଓ ମoଳର ଜୟଗାନ ପାଇଁ ଆହାନ
େଦଇଥାnି । େଲାକ ନାଟକର ସୃjି ଉ ସ#କେର େକେତଗୁଡିଏ ତଥ େହଲା।
େସଗୁଡିକ େହଲା: ୧-ପକୃତି ପଭାବ, ୨-ଧମ ଚି nନ, ୩-କୃ ଷି ସଭତା, ୪-ସାମରି କ
ପର#ରା, ୫- କାରୁକଳା, ୬-ଆଦି ବାସୀ ଓ ଓଡ଼ି ଶୀ ନୃ ତ। େବୖ ଦିକ ଯୁଗେର େଲାକ
ନାଟକର ଉଭ େହାଇଥିେଲ ମଧ ଏେବ ଏ ଗୁଡିକ େଲାକ ସମାଜେର ମୁମଷ
ୂ अବାେର
େକବଳ ବ{ି ରହି ଛnି । ଏ ଗୁଡିକର ପୁନେରା~ାର ପାଇଁ ଏେବ अବଶ ସମଗ ବି ଶ
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ଚଳଚ{ଳ େହାଇପଡ଼ି ଛି। ସମଗ ବି ଶେର ବି ଭିନ| ପକାର େଲାକନାଟକ ପଚଳି ତ। ଚୀନ୍,
ଆେମରି କା, େଲାହି ତ ଭାରତୀୟ, ଆଫି କାର ଆଦି ବାସୀ, ୟୁେରାପର अନୁ ନ| ତ अ{ଳ ତଥା
ଭାରତର ବି ଭିନ| ପେଦଶେର ଭଳି ଭଳି େଲାକନାଟର ପଚଳନ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ।
େସହି ଭଳି ଓଡ଼ି ଶାେର ମଧ ବି ଭିନ| େଲାକନାଟକ ମଧରୁ ଦbନାଟ ଏକ ପଭାବଶାଳୀ
ଶାଖା।
େରାଗ ନି ବାରଣ, ପାରି ବାରି କ କj ଦୂ ରୀକରଣ, କୃ ଷିର ଉନ| ତି ବା ମେନାକାମନା
ପZ
ୂ  ର ଫଳ ସ£ରୂପ ଶରୀରକୁ କj େଦଇ ୧୩, ୧୮ ବା ୨୧ ଦି ନ ପଯn ମା’ ଦbକାଳୀ ଓ
ରୁଦ ମହାେଦବ-ୁ ଧାନ କରି େଚୖ ତମାସ ପ%
ୂ  ମା ପରଠାରୁ ଭ ମାେନ ରହି ଥାnି । ପାୟ
ତି ନିଶହରୁ ଉ~£ ଦbଦଳ ମାନସି କଧାରୀ ଭ ମାନ- ଗୃହ ସଖେର ନୃ ତ ପଦଶନ
କରି ଥାnି । ଘୁମୁସର अ{ଳର କୁ ଲାଗଡ଼ରୁ ଆର େହାଇଥିବା ଦbନାଟ ପରବତ
ସମୟେର ଗmାମର अନାନ अ{ଳ ବି େଶଷକରି ଶ ି ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାପି ଥିବାର
ଜଣାପେଡ଼। “େହ ଋଷିପୁେତ! अଇେଲ ହର, େଦଇଗେଲ ବର अନ େସବା ଛାଡ଼ି ଏ
େସବା କର ଏ େସବା କେଲ କି ଫଳ ପାଏ ଉଷୁନାଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କ{ା
ହୁଏ ଭଜାମୁଗ ଗଜା ହୁଏ अପୁତ ି କ ପୁତଦାନ ପାଏ अx ଚୁଦାନ ପାଏ ଜରାେରାଗ
ଭଲ ହୁଏ” େବାଲି ବାଣୀକାର ଗାଇ ଦbନାଟ ଆର କରି ଥାଏ। ପାର#ରି କ ବି ଧି
अନୁ ସାେର ୨୧ ଦି ନ ପଯn ଆମି ଷ, ମଦ, ନାରୀସଂସଗ ପରି ହାରର ସଂକh କରି ୧୩
ଜଣ ଦbୁଆ ବା େଭା ା େଗରୁଆ ବ ପି xି କାମନା ମqିର ପୀଠେର ଯାତା ଆର ଦି ନର
ମଧରାତେର ଏକାଠି ହୁअnି । କାମନା ଘଟ ାପି ତ ହୁଏ ଓ ତା ପେର ଦୁ ଇଟି େବତକୁ ଶି ବ
ଓ େଗୗରୀ- ପତୀକରୂେପ ାପନ କରାଯାଏ। ଦଳର ମୁଖ ପାଟ ଦbୁଆ ଓ अନ
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ଦbୁଆମାେନ ଉପବୀତ ଧାରଣ ପବ
ୂ କ ବାଉଁଶକାଠକୁ ଘଷଣ କରି ଶି ବାଗି| ବାହାର କରnି
ଓ ଏଥିେର ନଡ଼ାେର ତି ଆରି ଚ#ାବରକୁ ପ£ଳିତ କରାଯାଏ ଯାହା ୧୩ ଦି ନ ପଯn ଜଳି
ରୁେହ। କାଳୀ- ଚି ତପଟ, ମହାେଦବ- ପତୀକ ନାଗ ମୂZ, ମୟୁରପୁ, ପତାକା
ପଜ
ୂ ାପେର ଦbନାଟ ଆର ହୁଏ। େଢାଲ, ମହୁରୀ, ସାହାନାଇ, ଘ, ଶ, କାହାଳୀ,
ଝାm, ଘୁoୁର, ଘାଗୁଡ଼ି, ଦାସକାଠି , ରାମତାଳି , ଘୁଡୁକୀ, ଖmଣୀ ପଭୃତି ପାର#ାରି କ
ବାଦର ତାେଳ ତାେଳ ଦbନାଟ ପଥେମ କାମନା ମqିର ପରି ସରେର ଆର େହାଇ
ପେର ମାନସି କଧାରୀ ଭ ମାନ- ଗୃହ ସଖେର अନୁ /ିତ େହାଇଥାଏ। ଧଳ
ୂ ି ଦb,
ପାଣିଦb ଏବଂ ସୁଆo ଏହି ତି ନି କ ମେର ଦbନାଟ ପଦଶତ ହୁଏ।
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ଘ ପାଟୁଆ : ଏକ ନି ଆରା ପର#ରା
ପତିଭା ପିୟଦଶନୀ

ଓଡି ଶା ବା ପୁରୁେଷାZମ େତ ବହୁକାଳ ଧରି ଶ ି ଆରାଧନା ଓ ତ ସାଧନାର
ଏକ ଉyୃj ପୀଠ ଭାବେର ପସି~ି ଲାଭ କରି ଥିଲା। ଯାହାର ପମାଣ ସ ରୂପ ଆଜି ମଧ
ଓଡି ଶାର ପେତକ ଗାମେର ଗାମେଦବତୀ ଓ ସହର ମାନ-େର अଧି /ାତୀ ‘େଦବୀ’ ପଜ
ୂ ା
ପାଉଛnି । ଉyଳୀୟ ଆଧାତDେର ଶ ି ଉପାସନା ଖୁବ ପୁରାତନ ଓ ପଚଳି ତ ପର#ରା।
ଓଡି ଶାର େକାଣ अନୁ େକାଣେର अେନକ ସି ~ େଦବୀପୀଠ ମାନ ରହି ଛି, ଯାହାର ମାହାତDକୁ
ଓଡି ଆ ମାେନ ବି େଶଷ ଆା ଓ ଶ~ାର େକq ଭାବେର ମାନ କରnି । େସଗୁଡିକ
ମଧେର ବାଣପୁରର ମା ଭଗବତୀ, ଝ-ଡର ମା ଶାରଳା, କାକଟପୁର ର ମା ମoଳା,
ବା-ୀର ମା ଚ କା, ଯାଜପୁର ର ମା ବି ରଜା, େକାଣାକର ମା ରାମଚbୀ, ତାଳେଚର ର
ମା ହି oୁଳା, ସ\ଲପୁର ର ମା ସମେଲଶରୀ, ଭୁ ବେନଶରର ମା େଗୗରୀ, କଟକ अଧି /ାତୀ
ମା ଚbୀ ଓ ଶୀେତ ପୀଠାଧି ଶରୀ ମା ବି ମାଳ- େତ ପମଖ
ୂ । ଏତ±ି ନ| ମାଣିେକଶରୀ,
କି ଚେକଶରୀ, ଘଟଗଁ ା ତାରି ଣୀ, ବ ହDପୁରର ମା ବୁ ଢୀ ଠାକୁ ରାଣୀ, ଭ,ାରି କା, ତାରାତାରି ଣୀ,
େଭୖ ରବୀ,
अେନକ

ମା

ମାଝି ଘରି ଆଣୀ
ଶ ି

ପସି~

ଇତାଦି

ଉପାସନା

ପୀଠ

ଓଡି ଶାର େକାଣ अନୁ େକାଣେର ରହି ଛି। ଏହି
ସମ[

ପୀଠ

ଗାମେଦବତୀ

ଓ

ଗଁା

ଗଁା

-

ପାଖେର

େର

ଥିବା

ଧମବି ଶାସୀ
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ଓଡି ଆ ମାେନ ବଷ ତମାମ ନି ଜ ସୁଖଦୁ ଃଖ ଲାଗି ଆଶୀବାଦ େନବା ଓ ଧନବାଦ େଦବା
ପାଇଁ ପହ{ିଥାnି । େତେବ ବଷେର କି ଛିଦିନ ପାଇଁ ପରମ କଲାଣମୟୀ, ସnାନବଳା ମା
ନି େଜ ଘଟ ପତିମା ରୂପେର ବି େଜ ହୁअnି ଓ ଘର କୁ ଘର, ଗାମ-ନଗର ବୁ ଲି ସnାନର
ଭଲମq ବୁ ଝnି । ମାତୃ କୃ ପାର ଏମି ତି ଏକ ନି ଆରା ପର#ରା େହଉଛnି ଘ ପାଟୁ ଆ
ପରି କମା।
େଚୖ ତ ମାସର ପେବଶ ସହି ତ ଫଗୁଣ ଧି େର ଧି େର ଧରାପୃ/ରୁ େମଲାଣି େନବାକୁ
ପ[ୁତ ହୁଏ। ଖରା କ ମଶଃ ଟାଣ େହଉଥାଏ। ଏତି କିେବେଳ ଉପକୂଳ ଓଡି ଶାର
ପୁରପଲ ୀେର ତାତି ଲା ମଧାହ| ଓ କ ାn अପରାହ|େର ହଠାତ୍ ଗୁmରି ଉେଠ ଘ ଓ
େଢାଲର ଏକ ଲୟବ~ ଯୁଗଳବqୀ। େସ ସୋହନୀ ନାଦ େର ଶ~ାଳୁ ମନ ସହେଜ
ଉାଟ ହୁଏ ଘର ଭି ତରୁ ବାହାରି ଆସି ବାକୁ । ମୁbେର ମା' - ସୁସି ତ ଘଟ ମୁbାଇ କୃ
ବ ପରିହି ତ ପାଟୁଆ ଘ ଓ େଢାଲ ବଜାଇ ବୁ ଲୁ ଥାnି ଗଁା ରୁ ଗଁା, ଘର କୁ ଘର।
ମୂଖତଃ ମା ଚ କା, ମoଳା, ଶାରଳା,
ହି oୁଳା, ଚbୀ ଓ ଭଗବତୀ - ଘଟ ଭମଣ
ପାଇଁ ଆସnି । େଚୖ ତ ମାସେର ମା - ନି ~j
ଘଟ (ଯାହାକି ଶତାଧି କ ବଷ ଧରି ପଚଳି ତ)
କୁ

ନି କଟ

ନଦୀକୁ

େନଇ

ବି ଧିପବ
ୂ କ

ଯଥାରୀତି ପାଣପତି/ା କରାଯାଏ। ଏହି ପାଣ ପତି/ିତ ପି ତଳ ଘଟ ଟିକୁ ପାୟ ଦୁ ଇ ଫୁଟ
ଉ ଏକ କାଠଦb (ଯାହାର ତଳ ଓ ଉପର अଂଶକୁ ଏପରି ଭାବେର ନି ମାଣ
କରାଯାଇଥାଏ େଯମି ତି ତଳ ଭାଗକୁ ମୁbେର େଥାଇେହବ ଏବଂ ଉପର ଭାଗେର ଘଟକୁ
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ଭଲଭାବେର ସଳି ତ କରି ରଖିେହବ) ଉପେର ଚି କିଟା ମାଟି ସାହାଯେର ଥାପି
ଦି ଆଯାଏ। ଯ.ାରା ଘଟଟି େସହି ଦb ଉପେର ଦୃ ଢ ଏବଂ ିର େହାଇ ରହି ବ। ପେର
ଘଟକୁ ସୁqର ଭାବେର ସଜାଯାଏ। କଦଳୀ ପଟୁ ଆ େର ଗୁªା େହାଇଥିବା ମqାର ମାଳ,
ଖଡି କାେର ଗୁªା େହାଇଥିବା ବି ଭିନ| ରoର କନି अର ଫୁଲ ଓ ଚ#ା କଢି , ହଳଦୀ,
ସି qୁର,କଉଡି ଓ ରo େବରo େକରି େକରି ସୂତାେର ଚମyାର େଦଖାଯାଏ େଦବୀ ମା' ଘଟ। ଘଟର ତି େନାଟି ମୁହଁଥାଏ। ସମ[ ମୁହଁକୁ ସୁqର ଭାେବ ସେଜଇ େଦବା ପେର ଘ
ଓ େଢାଲର ତାେଳ ତାେଳ ଭ

ମାନ- ଜୟେଘାଷ ମଧେର ଘଟ ପୀଠାଧି ଶରୀ ମା -

ମqିର ରୁ ଆ}ାମାଳ େନଇ ନଗରା,ନ ପାଇଁ ବାହାେର।
ଘଟ ଧରି ଦୁ ଇ ବା ଚାରି ଜଣ ପାଟୁ ଆ ଯାଆnି । ପାଟୁ ଆ ମାେନ ବ ାହDଣ ଭିନ| अନ
ଜାତି ର େହାଇଥାnି । ଏମି ତି ବି ଓଡି ଶାର अଧି କାଂଶ େଦବୀପୀଠେର ପଜ
ୂ କ ବ ାହDଣ
ନେହାଇ अନ ଜାତି ର େହାଇଥାnି । େକେତକ ାନେର ଶୁଦ ମାେନ େଦବୀ- ନୀତି କାnି
କରି ଥାnି । ଏଥିରୁ ସହେଜ ବୁ ଝି ହୁଏ େଯ ଉyଳୀୟ ଜନଜୀବନ ଓ ସାମାଜି କ ସଂରଚନାେର
ଜାତି ପଥା େସଭଳି ଉyଟ ଓ अମାନବୀୟ ରହି ନାହU। ପାଟୁଆ ମାନ- େବଶଭୂ ଷା ମଧ
ସ ତ। େସମାେନ ପୁରୁଷ େହେଲ ବି ନାରୀ ମାନ- ଭଳି େବଶ ପରି ପାଟୀ ଧାରଣ
କରnି । अାରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ଲମି ଥାଏ କଳା
ରoର ଖୁବ୍ େଘରଥିବା ଘାଗରା (skirt) ଟିଏ
ଏବଂ

ଉପରକୁ

କଳା

ରoର

ଜାମା।

ଉଭୟେର ନାଲି , ହଳଦି ଆ ରoର ଧାରି କି \ା
ଳ ବି େଶଷେର ଚୁ ମୁକି କି \ା अନ ଚି କିମିକି
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ଜରି େର କି ଛି କାମ େହାଇଥାଏ। ମଥାକୁ ଢା-ି ବxା େହାଇଥାଏ ଆଉ ଖେb ବଡ କଳା
କପଡା ଯାହାର ଦୁ ଇ କାନି ପାଟୁ ଆ- ହାତ ବଳା କି \ା ଆoୁଳି େର ବxା େହାଇଥାଏ।
େତେବ ସମଗ ଯାତାକାଳ ଖାଲି ପାଦେର ବି ତାଇଥାnି ଏମାେନ, ଏଥିରୁ अନୁ ଭବ କରିହୁଏ
େସମାନ- ନି /ା।
ପାଟୁ ଆ ମାେନ େକବଳ ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଘଟ ମୁbାଇ ବୁ ଲnି । ଉଦୁ ଉଦି ଆ
ଦି ପହେର ଘ ବଜାଇ େଲାକମାନ-ୁ ମା ଆଗମନୀର ସୂଚନା ଦି अnି । ସାହି ର ମଝାମଝି
ମାଟି ଦାbକୁ ଲି ପିେଦଇ ମା ଲାଗି ଆାନ ପ[ୁତ କରି ଦିअnି ଓଡି ଆ ଗୃହିଣୀ। େସଇଠି
ମଥାରୁ ଓହ ାଇ ଧରିତୀ ବୁ କୁ େର ଦbାୟମାନ ହୁଏ ଘଟ। अହରହ ବାଜୁ ଥାଏ ଘ ଆଉ
େଢାଲ। ନି ଜ ସାଧ ମୁତାବକ େଭାଗ ଧରି ଉପିତ ହୁअnି ଗାମବାସୀ। ତତ୍ ପେର
ପାଟୁ ଆ ଆର କରnି ପାର#ାରି କ ଘ ପାଟୁ ଆ ନୃ ତ। ମା ର ଘଟକୁ ମୁbେର ସଳି ତ
ଭାବେର ଧରି ଧନିର ତାେଳ ତାେଳ ବି ଭିନ| ପକାର अoଭoୀ ପଦଶନ କରnି । अେନକ
ଦୁ ଃସାହସି କ େକୗଶଳ କରି େଦଖାnି । େକେତେବେଳ ରଣପା ପି xି ଚାଲnି ତ େକେବପୁଣି
ଦୁ ଇ ଖୁେର ବxା ଦଉଡି ଉପେର ବି ନା େକୗଣସି ସାହାରା େର ଚାଲnି । ଏସବୁ ଆଧୁନିକ
ବୁ ~ିକୁ ଆେକ ାବାଟିକ ଭଳି ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ ଏହା ପକୃତ ପେ େଯାଗ। ଖୁବ ସାଧନା କରି
ପାଟୁ ଆ ମାେନ ଏସବୁ େଯାଗିକ କି ୟାେର ପାରoମ େହାଇ ପାରି ଛnି । େତେବ ସେବାପରି
ଥାଏ ଜଗତଜନନୀ ମା - ପତି ଗଭୀର ଆା, अଖb ବି ଶାସ ଓ ସ#ୂ% ସମପଣ ର
ଭାବ। ଏକ ଉେଲ ଖନୀୟ ବତି କମ େହଉଛି , ଏହି ନୃ ତ ପାଇଁ େକୗଣସି ପକାର ଗୀତ,
ଭଜନ, ଜଣାଣ ଇତାଦି ଗାନ କରାଯାଏ ନାହU। ସମ[ କି ୟା େକବଳ େଢାଲର ଥାପ ଏବଂ
ଘର ଧନି ତାେଳ ତାେଳ ହୁଏ। ନୃ ତ ସରି ବା ପେର ସମ[ େଭାଗକୁ ଏକତ ମି ଶାଇ ପଣା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 381

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପ[ୁତ କରି ମା -ୁ अପଣ କରାଯାଏ। େସହି ପଣାକୁ ପସାଦ ଭାେବ, ମା - ସି qୁର ସହି ତ
ସମେବତ ଜନତା-ୁ ବାି ଦି ଆଯଏ। େଶଷେର ନି ଜ ମତା ଓ ଶ~ା अନୁ ସାେର ଚାଉଳ,
ଡାଲି , ପନି ପରି ବା କି \ା ଟ-ା, ଦିଣା ଆକାରେର େଦଇ ଘଟକୁ େମଲାଣି ଦି ଆଯାଏ। ଏହି
ଘଟ ପରି କମା ପଣା ସ-ାnି ବା ମହାବି ଷୁବ ସ-ାnି ଯାଏଁ ଚାେଲ।
କ ମଶଃ ଏହି ପର#ରାର ପରି ଧି ସଂକୁ ଚି ତ େହବାେର ଲାଗିଛି। ପାଟୁ ଆ େହବାପାଇଁ
ନି /ା ଓ ଆଗହର अଭାବ ସହି ତ ଜନତା- ଉଦାସୀନତା ଏହାର ମୂଖ କାରଣ। ସହରର
ଶୀତତାପ ନି ୟnି ତ େକାଠରୀ ଭିତରୁ ନି ଘାତ ଖରାେବେଳ ମା ର ଘଟ अବା ଘଟ ମୁbାଉ
ଥିବା ପାଟୁ ଆ- अଭଥନା ପାଇଁ ଆଗହ କମି ଯାଇଛି । ମା ଲାଗି ଆାନ ସଜାଡି ପାଟୁ ଆअସାମାନ କଳା ଦତା େଦଖିବା

ବଦଳେର ତା- ହାତେର ପଲି ଥିନେର ଭରି କି ଛି

ଫଳମୂଳ, ଧପ
ୂ , ଆଉ କି ଛି ଟ-ା ବଢାଇେଦବାକୁ ସହଜ ମଣୁଛି ଆଜି ର ଓଡି ଆ। ଫଳତଃ
େଯାଗ,ଆଧାତD, କଳା ଓ ସଂeୃତି ତଥା ଲୟବ~ ସoୀତର

ସମାଗମ କରୁଥିବା ଏହି

ନି ଆରା ପର#ରା କି ଛି ବଷ ଭିତେର ବି ଲୁr େହାଇଯି ବା अସବ ବା अତୁ  ି େହବ
ନାହି ।
ମା’- अପାର କରୁଣାରୁ ଓଡି ଆ ମାନ- ମନେର ପୁଣିଥେର ଆଧାତDର ଉେ.ଳନ
େହଉ। ଆମ ଧମ, ସଂeୃତି ଓ ପର#ରା ପତି ଆମ ରୁଚି ହU ଉZରପି ଢି ପାଇଁ ଏସବୁ କୁ
ସଂରିତ କରି ରଖି ପାରି ବା। ଏଭଳି ବୁ ~ି अଭିରୁଚି ଆମ ମାନ- ଭିତେର ବୃ ~ିପାଉ।
ସଭିଏଁ ମାତୃ କୃ ପା ପାr ହୁअ।

ଲି-୍ େରାଡ଼, କଟକ
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ସାମାଜି କ ସମାନତାର ପବ ଦbନାଚ
ସନତ ପbା

ଭାରତୀୟ ସଂeୃତି ଏକ ବି ବିଧତାେର ପରି ପ%
ୂ ସଂeୃତି େବାଲି ସାରା ବି ଶ£ ବି ଦିତ।
ଆକୁ ମାରୀ ହି ମାଚଳ ପଯn ବି [ୃତ ଭାରତ ଭୂ ଖb େକବଳ େଭୗଗଳି କ ବି ବିଧତା ପକାଶ
କେରନି ବରଂ ସାମାଜି କ, ଆଥକ, ସାଂeୃତି କ ସେବାପରି ବବହାର ଓ ଚାଲି ଚଳନ ମଧ
ପରର ଠାରୁ अେନକ ଭିନ| େହବାର େଦଖାଯାଏ। ଏେତ ବି ବିଧତା ସେZ ଏ େଦଶର
ଆତDା ଏକ, ଚି nନ ଏକ ଆଉ ମାନବି କ ମୂଲେବାଧ ବି ଏକ। େସଥିପାଇଁ ଏଇ ମାଟିରୁ
ଉଦ୍େଘାଷ େହାଇଛି ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ \କମ୍। େକବଳ େଗାଟିଏ अ{ଳର ନୁ େହଁ , େଭୗଗଳି କ
ପରି େବjନି ନୁ େହଁ ବରଂ ବ ହDାbର ସମ[ ଜୀବ-ୁ ଏକ କୁ ଟୁ \ ମେନକରି ସମ[- ସୁଖ,
ସମୃ~ି, ନି ରାମୟ କାମନା କରି କୁ ହାଯାଇଛି ସେବ ଭବ ସୁଖୀନ୍ଃ, ସେବ ସ ନି ରାମୟା,
ସେବ ଭଦ ାଣି ପଷ ମା କି ତ ଦୁ ଃଖ ଭାଗଭେବତ।
ଭାରତୀୟ ପର#ରା ଏହି ମହାନ ଉଦ୍େଘାଷ ପେତକ େଲାକ-ୁ ନି ଜ ନି ଜ ଭାଷା,
ସାହି ତ, ସଂeୃତି ମାଧମେର ଶି ଖାଇବା (ପତିପାଦି ତ କରି ବା)ର ଯେଥj ପେଚ/ା
କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ସମ[ ଭାରତୀୟ ସାହି ତ କଳା, ସଂeୃତି ର ନି ଦଶନ ଏକ। ଏହି
କ ମେର ଆମ କଳି o ଭୂ ମିର ସାହି ତ ସଂeୃତି କଥା ବି ଚାର କରାଯାଉ। କଳି o, ଉyଳ
ବା ଓଡ଼ି ଶା େବାଲାଉଥିବା ଏହି ପେଦଶ, କାହU େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ ନି ଜର ଉପିତି
ଜାହି ର କରି ଆସି ଛି। अତୀତ ଓ ମଧ ଇତି ହାସ ଏହାର ଗାରି ମାମୟ ରହି ଥିେଲ େହଁ
ଆଧୁନିକ ଇତି ହାସ େବଶ ସୁଖଦ ନୁ େହଁ । ପ{ଦଶ ଶତାiୀେର ଓଡ଼ି ଶା ତାହାର
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ସାବେଭୗମZ£ ହରାଇ ବo ନବାବ- अଧୀନ େହଲା। ଓଡ଼ି ଶାର ଗଜପତି ମୁକୁqେଦବ
ବo ନବାବ- ସxିପବ
ୂ କ ଓଡ଼ି ଶାର େକq ଉZରା{ଳ अ{ଳର କର ସଂଗହ ଭାର
ମୁସଲ୍ମାନ-ୁ ଓ ପି ମା{ଳର କର ସଂଗହ ଭାର ମରହ,ା ମାନ-ୁ ପଦାନ କରିଥିେଲ।
ଜନଶତି କେହ ଓଡ଼ି ଆ ପୁअ କଳାଚାqର ସାହାସି କତା ପତି ବo ନବାବ- କନା
ଆକଷତ େହାଇ ତାକୁ ବି ବାହ କରି ବା ପେର ତାକୁ ମୁସଲ୍ମାନ୍ େହବାକୁ ବାଧ କରି ଥିଲା।
କି ଛିଦିନ ପେର େସ ନି ଜ ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝି ପାରି ସ£ଧମ ପତାବZନ ନି ମେn ଆଗହ ପକାଶ
କରେn ତyାଳୀନ ଧମପbା ମାେନ ତାକୁ ହି qୁଧମେର ପୁନ୍ଃ ସାମି ଲ୍ କରି ବାର ବି େରାଧ
କେଲ। ଫଳେର ପତିେଶାଧ ପରାୟଣ କଳାଚାq ପାଲଟିଲା କଳାପାହାଡ଼। ମୁସଲ୍ମାନ୍
ଧମର ଧ£ଜାବାହକ ତଥା ବo ସୁଲ୍ତାନ୍- େସନାପତି ଭାବେର ଓଡ଼ି ଶା ଆକ ମଣ କରି
अେନକ ମqିରକୁ ଧ£[ ବି ଧ£[ କଲା। ହି qୁ ସମାଜକୁ अପମାନି ତ କରି ବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ି ଆର
ଠାକୁ ର ଶୀ ଜଗନ| ାଥ-ୁ େଗାରୁ ଚମେର ବାxି େଘାଷାଡ଼ି େଘଷାଡ଼ି େନବାର ମାମକ କାହାଣୀ
ପେତକ- େଲାମ ଶି ହରଣ କେର। ଏଭଳି ଏକ ଦୁ iନେର ଭୀତତ[ ଓଡ଼ି ଆ ମନେର
ପୁଣିଥେର ସାହସ ଭରି େଦବାକୁ ଦbନୃ ତର ସଜନା େହବାକଥା ମଧ ସମାଜଶାୀମାେନ
ଆେଲାଚନା କରnି । ସ£ୟଂ ଶି ବ ଓ ଶି ବା- ପତ ତZ£ାବଧାନେର ହି qୁ ସମାଜ ମଧେର
ସାମାଜି କ ସାମତା ତଥା ଐକଭାବ ଭରି େଦବା ପାଇଁ ଦb କାମନା ମଧେର ଋଷିପୁତ
ଉପାଖାନ ଏକ ବି ରଳ ଉପାଖାନ
ତyାଳୀନ ସମାଜର ସଂରଚନାକୁ ବି େଶଷଣ କେଲ ଜଣାପେଡ଼ େଯ ହି qୁ ସମାଜ
ନି ଜର ଜାତି ଗତ ବୃ Zିକୁ େନଇ ବହୁଦା ବି ଭ

େହବା ଫଳେର ନି ଜର ଐକଭାବ ହରାଇ

ବସି ଥିଲା। ବ ାହDଣମାେନ ନି ଜକୁ ସେବସବା ମେନ କରି अନକମେର ନି େୟାଜି ତ ସମାଜକୁ
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ନି ଜର ସବସ£ ମେନକେଲ ଫଳେର ପେତକ- ବୃ Zିଗତ ଭାବନାେର େସବା ଭାବ ନ
ରହି ବି େ.ଷ ବଢ଼ି ବାର େଦଖାଗଲା। ଏହି ବି େ.ଷ ହU ପରବZ କାଳେର ମତାnର ଓ
ମନାnରେର

ପରିବZତ

େହାଇ

ସାମାଜି କ

ବବାକୁ

ଦୁ ବଳରୁ

ଦୁ ବଳତର

କରି େଦଇଥିଲା। ଏଣୁ ତyାଳୀନ ସମାଜଶାୀ ଗଣ ଦb ବି ନାସକୁ ସ£ୟଂ ସ£ୟଂଭୂ େସବା ଦଶାଇ ଜାତି , ବ%, େଗାତ ନି ବେଶଷେର ସମ[- ଏକମ(ଋଷିପୁତ)େର ଦୀିତ
କରାଇ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜି କ ସ£ୀକୃ ତି ପଦାନ୍ କରିବାେର ସମଥ େହାଇଥିେଲ।
ଦbନାଟ ଯଦି ଓ ସାରା ଓଡ଼ି ଶାେର ପଚଳି ତ ତଥାପି ଏହା ଦିଣ ଓଡ଼ି ଶାେର େବଶ୍
ପଚଳି ତ। ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଗଜପତି , େବୗ~, କxମାଳ ତଥା େକାରାପୁଟ अ{ଳେର
େଦଖାଯାଇଥାଏ। ଆ{ଳି କ [ରେର ନୀତି ନି ୟମ ପରି ପାଟୀେର ଏମାନ- ମଧେର କି ଛି
ପାଥକ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ ମଧ କଳାପାହାଡ଼ ରୂପକ ଭୟର ଦ£ାହି େର ସବଶ ି ମାନଆହ£ାନ ପବ
ୂ କ ସାହସ ପଦାନ କରିବା, ସମାଜ ତଥା ସାମାଜି କ କାଯ ନି ମେn ସମପତ
େହବା, अନର ବୃ Zିକୁ ସାନ େଦବା ଭଳି ଚି nନ ସମ[- ପାୟ ସମାନ କହି େଲ ଚେଳ।
ଦb ମଧେର ଧଳ
ୂ ି ଦb, ପାଣିଦb, अଗି| ଦb, ଶମଦb ତଥା େସବାଭଳି अେନକ
କାଯ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ ଜେଣ ବ ତଧାରୀ-ୁ । ଦb ମନାସି ଦଳେର େଯାଗେଦବା ମାେତ
ଜେଣ ମାନବ େଯେକୗଣସି [ରେର େହଉ ନା କାହUକି ତାକୁ ତା’ର େବଶ, େପାଷାକ, ଜୀବନ
ପରି ପାଟୀ ତଥା ଚାଲି ଚଳଣି ଓ ଜୀବନେଶୖ ଳୀକୁ अନମାନ-ୁ ସହ ଏକାକାର କରି ବାକୁ
ହୁଏ। ପୀତ-େଲାହି ତ େପାଷାକ ତାଗ ଭାବକୁ ଦଶାଉଥିବା େବେଳ େଗରୁଆ େଯାଡ଼ା ତାର
ସାହାସକୁ ପରି ବ~ତ କେର। ପଥମ ସଂeାରେର ସମେ[ ପଇତା ପି xି ଦୀା ଗହଣ
କରnି । ଏହାପେର େଯାଡ଼ା ପି xି ଏକାକୀ ଭାେବ ନି ଜ ପରି ଚୟ ତାଗ କରି େକବଳ
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ଋଷିପୁତ େବାଲାnି । ନି େଜ ନି ଜର ପଦ ପଦବୀ, ଗୁଣ ଗାରି ମା ତଥା ଆତDଭିମାନ
ତାଗପବ
ୂ କ ଧମଧ£ଜା ଧରି ଗଁା ଗଁା ବୁ ଲି େଲାକ- ମନେର ସାହାସ ଭରି ବା ସହ
କଳାପାହାଡ଼ର ଆତ-କୁ ସD ରଣ କରାଇଥାnି େଯ “ଇତି ଧମ ରତି ରକଃ”। ଏଣୁ
ସମେ[ ନି ଜ ନି ଜର ଧମରା କରିବା ଉଚି ତ୍। ଏହି କମେର ଦଳର ଗଁା ଗଁା ପରି ଭମଣକୁ
ଜନଶ ି େର ରୂପାnରି ତ କରି ବା ପାଇଁ ପତି େଯାଜକ- ଘରଦାbେର ଦb କାମନା ପ[ୁତ
କରି େଲାକ-ୁ ସେଚତନତା କରାଇଥାnି । ପଦଶନେର ମି ଳୁଥିବା କj ଆତDସ£ାଭିମାନ
ତଥା ସମାଜ ରା ପାଇଁ େଢ଼ର େଶ/ ପତିପାଦି ତ କରି ଥାnି ଦbୁଆଗଣ।
ସାମାଜି କ ବି ନାସ ଦୃ jିେକାଣରୁ ଦbପବେର କୃ ଷିକୁ ପାଧାନ ଦି ଆଯାଇଛି । ଦb
ସମୟେର କୃ ଷି କମାଣି ଓ କୃ ଷକର ଜୀବନ୍ େଶୖ ଳୀକୁ ନି କ ଗଁା ଦାb ଭାଷାେର (କଥିତ)
ଉପାପନ କରି ଥାnି ଦbୁଆଗଣ। ଜେଣ କୃ ଷକର ପାରିବାରି କ ଜୀବନ ସହ ସାମାଜି କ
ସେଚତନତାର अଭାବ ଫଳେର େସ ବହୁପତି| କ େହବା, अଧି କ ସnାନସnତି ର ଜନକ
େବାଲାଇବା अଧି କ ପରି ଶମ କେଲ ସୁ~ା ତା’ର ଗୁଜୁରାଣ ନ େମିବା ଭଳି अେନକ ଚି ତକୁ
ଧଳ
ୂ ି ଦb ସମୟେର ମଜା ଢoେର ପଦଶତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ସେZ େସ (କୃ ଷକ)
କି ପରି ଭଗବତ ବି ଶ£ାସୀ ସାଜି ନି ଜ ମା’, ମାଟିର ସାନ ପାଇଁ ପରି ଶମ କେର ତାହା
ପଦଶତ କରାଯାଉଥିବା େବେଳ ରାତ ସମୟର ପରି େବଷଣେର ଦb କାମନା ଏକ ବି େଶଷ
ଆେଲଖ। ସାମାଜି କ ସମରସତାେର ଏହା ଭରପର
ୂ । ମଣିଷ ଓ ପକୃତି ପରର େଯ
ପରି ପର
ୂ କ ଏକଥାକୁ ବି ଭିନ| ଚରି ତ ମାଧମେର ଦଶାଯାଇଥାଏ। ଚେଢୟାର ଚେଢଇ
ଧରାକୁ ଶି ବା}ା (ପକୃତି )ର ବି େରାଧ ଦଶାଇ ଜୀବି କାଜନ ନି ମେn ଶମ କରି ବା ପାଇଁ
ଉପେଦଶ େଦଇଥାnି । କି  ଚେଢୟା ନି ଜ ଆତDଭିମାନ ପବ
ୂ କ ପକୃତି ର ବି ରୁ~େର ନି ଜ
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ଚାଲୁ ରେଖ। ସମାଜେର ରହୁଥିବା अନାନ େପଶାଦାର- ସହଚଯ,

ସହେଯାଗ ଓ ପରାମଶକୁ ନାଟକୀୟ ଢoେର ପଦଶନ କରାଯାଇ ସାମାଜି କ ସମରସତାର
ନି ଦଶନ ପତିପାଦି ତ କରାଯାଏ। ପେତକ ବ ି (େପଶାଦାର) ନି ଜ ନି ଜ ବୃ Zିେର କୁ ଟୁ \
େପାଷିବା େବେଳ ପକୃତି ପତି କି ପରି ଉZରଦାୟୀ ରହି ବାକୁ େହବ ଏହାହU ଈଶ£ର- େସବା
ଓ ଜୀବ ଦୟା େବାଲି କାମନା କହି ରେଖ।
ଏସବୁ କୁ

ସୂDାତି ସ
ୂ D

ଧାରାେର

ଆେଲାଚନା

କରାଯାଇ

ପାେର।

େତେବ

ପରି େଶଷେର ବୀଣାକାର ଚରି ତେର ଦbୁଆମାେନ ଗୃହକZା- ସୁଖ, ଶାnି କାମନା ପବ
ୂ କ
ସାମାଜି କ ଉZରଦାୟି ତ£କୁ ତୁ ଲାଇବାକୁ ଈଶ£ର ବୁ ~ି, ବି େବକ ପଦାନ କର େବାଲି
କାମନା ମନାସି ଥା’nି । ଏଣୁ ସାମାଜି କ ସାମତାର अନନ ନି ଦଶନ ଭାେବ ‘ଦbଯାତା’
ବି େଶଷ ମହZ£ ରେଖ ।
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ଏକବି ଂଶ ଶତାୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତି
ଗୁେrଶ ର ମହାପାତ

ଆଧାତିD କତାର ଇତି ହାସକୁ अନୁ ଧାନ କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ଏହା ପତୀକାତDକ
ସଂରଚନାେର (symbolism) ଭରପର
ୂ । ପେତକ ବ[ୁ, ଚି ହ| ଓ ରoର କି ଛି ମାହାତD
ଥାଏ। ଏହାର ବହୁତ କି ଛି अଥ ବାହାର କରାଯାଇପାେର, ଯାହା ଐତି ହାସି କ ଓ
େପୗରାଣିକ ଦୃ jିେକାଣରୁ ସଠି କ ନ େହାଇପାେର। ଏହି ପବxେର ଏହି ପରି ଏକ ଉଦମ
କରାଯାଇଛି , ଏକବି ଂଶ ଶତାୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତି ର ପଜୁଯତାକୁ ପତିପାଦନ କରି ବା
ପାଇଁ।
ସବ ପଥେମ ଡାହୁକ େବାଲି । ଏହି ପଥାଟି ସମ[ଂକୁ अବାnର ଲାଗିବା ସ£ାଭାବି କ।
ଭଗବାନଂକ ସାମ|ାେର अଶାଳୀନ ଭାଷାର ପେୟାଗ अସାନଜନକ। କି  ଯଦି अନ
ଦି ଗରୁ ବି ଚାର କରି ବା ତା େହେଲ ଏହା ଏକ ମହତ ବାZ ପଦାନ କରୁଛି । ଆଜି ର
ସମାଜେର ଭଗବାନ ଓ ଧମ ପତି ସାମାନ ଆେପ ବା କଟା ଧମଯୁ~ ବା ଜି ହାଦର
ବାତାବରଣ ସୃjି କରୁଛି । ଏପରି ିତି େର ଡାହୁକ େବାଲି ଏକ ମହାନ ବାZା େଦଉଛି େଯ,
ଭଗବାନ ନି ଜ ସnାନର େକୗଣସି ବ ବେର अପମାନି ତ ହୁअnି ନାହU। ବରଂ ଡାହୁକକୁ
ଭଗବାନ- ରଥେର ାନ ଦି ଆଯାଇଛି ଆମ ସଂeୃତି େର। ଏହାର अଥ େହଉଛି
ସମାେଲାଚନାକୁ ସାନ େଦେଲ ହU ସମାଜର ଉନ| ତି ସାଧି ତ ହୁଏ ।
ଦି £ତୀୟତଃ, ଆମ ତି ମୂZ ଭଗବାନ- ମଧରୁ ପଭୁ ଜଗନ| ାଥ କଳା, ପଭୁ ବଳଭଦ
ଧଳା ଓ େଦବୀ ସୁଭଦ ା ହଳଦି ଆ ରoର। ଏଥିରୁ ଆେମ ଏହି ଶି ାଗହଣ କରି ପାରି ବା
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େଯ, ରo, ବ% ନି ବେଶଷେର ଆେମ ସମେ[ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଏକବି ଂଶ ଶତାୀେର
ବ%ବି େଦ£ଷକୁ ଲଢି ବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶ ି ଶାଳୀ େବୖ ଚାରିକ अ େହାଇପାରିବ।
ତୃ ତୀୟତଃ, ତି ମୂZଂକ अସଂପୁଣ ଶରୀର। ଏହା ପଛେର ବି ଶ£କମା- ଇq ଦୁ ମ|
କି \ଦnୀ अଛି , କି  ଥେର ଭାବି େଦଖ, ଯଦି ଭଗବାନ- ଇା ବି ରୁ~େର ପତଟିଏ ହଲି
ପାରି ବନି , ତା େହେଲ କଣ ଭଗବାନ- अସଂପୁ% ଶରୀର ଭଗବାନ- ଇା ବି ରୁ~େର
େହାଇଥିବ। ଭଗବାନ େବାେଧ ହୁଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଚଁାହୁଥିେଲ। ଏଥିରୁ ଆେମ ଦୁ ଇଟି
ବାZା ପାଉେଛ। ପଥମତଃ ଆମ ଭଗବାନ ଶାnି େପମୀ, େତଣୁ େସ अନ େଦବେଦବୀଭଳି अଶ ଧରିବାକୁ ଚାହାnି ନି । ସଂପୁଣ ଶରୀରେର ଭ ମାେନ ଭବି ଷତେର अ
ଧେରଇ େଦଇପାରିଥାେn। େତଣୁ େସ ନି ଜକୁ ହU अସଂପୁ% ରଖିେଦେଲ। ଏହାର अନ
अଥଟି ଏହା େହାଇପାେର େଯ, େଯଁଉମାେନ ଶାରୀରକ ଭାେବ अସଂପୁଣ ବା ଦି ବାଂଗ,
େସମାେନ ଭଗବାନ-ର अଂଶ । େସମାନ- ପତି ସେ\ଦନଶୀଳତା ଜାଗତ କରି ବା ପାଇଁ
ଭଗବାନ ନି ଜକୁ ହU अସଂପୁଣ ରଖିେଦେଲ ।
ଚତୁ ଥତଃ, ଆମ ଭଗବାନ ବାହନେର ନ ବସି ଭ ମାନ- ଗହଣେର ଓ ଭ ମାନଦ£ାରା େବାହି େହାଇଯାnି । ଭ

ଓ ଭଗବାନ ପରରର ପରି ପର
ୂ କ। ସମାଜବାଦର

ଏହା ସେବା ଉଦାହରଣ।
ପ{ମତଃ, ପତି ଓଡି ଆ ଘେର ପଢାଯାଉଥିବା ଲDୀପୁରାଣ, ଜାତି ପଥାର େଘାର
ବି େରାଧୀ ଓ ନାରୀ ସଶ ି କରଣର ଏକ ଚରମ ଉଦାହରଣ। ଲDୀପୁରାଣେର କୁ ହାଯାଇଛି
େଯ, “ହାଡି ହ[ୁ ବ ାହDଣ ଛଡାଇ ଖାଇବ।” ଭାରତୀୟମାନ- ମଧେର ବହୁ ପଚଳି ତ
अଇଁଠା ପଥାକୁ ମଧ ଏହା ପତାଖାନ କରୁଛି । ପଭୁ ଜଗନ| ାଥ ଜଗତର ସ£ାମୀ
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କରି ବାରୁ

अନ| ହୀନ

ପାଲଟିଛnି ।

ଏହା

ନାରୀ

ସଶ ି କରଣର ସବେଶ/ େପୗରାଣିକ ଆଖାନ।
ଏହି ସବୁ ଦୃ jିେକାଣରୁ େଦଖିେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ, ବZମାନ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସବୁ
ସମସାର ସମାଧାନ ରହି ଛି ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତି େର ଓ ସମଗ ବି ଶ£ ଏହାକୁ ଆଦରିବାର
ଆବଶକତା ରହି ଛି।

ଜୟ ଜଗନ| ାଥ ।

ପାରଳାେଖମୁbି
Email : guptes.star@gmail.com
Ph : 8984621370
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େହମn ରାଉତ- ଗୀତି କବି ତା
अଧାପି କା ରmିତା ପାତ

ପବି ତ େପମର ଜୀବn ଭାeଯ ‘େହମn ରାଉତ- ଗୀତି କବି ତା’ ସଂକଳନ
ଓଡ଼ି ଆ ଗୀତି କବି ତା ସୃଜନ ପୃଥିବୀେର କବି େହମn କୁ ମାର ରାଉତ ଏକ ଶ~ାଶୀଳ
ଉାରଣ ପକୃତି େପମୀ ଭାବେର େସ େଯତି କି ପରିଚି ତ, କବି ତା େଲଖିବା ପାଇଁ େସତି କି
େଲାକପିୟ େକବଳ େଲାକପିୟତାର ମାପକାଠି େର ନୁ େହଁ , ବ ି ହୃଦୟର ମାପକାଠି େର
େସ ଜେଣ अନନ ମଣିଷ ତା-ର ସମ[ କବି ତା ସଂକଳନେର ମାଟି, ଗଁା, ପକୃତି , େପମ
େଯପରି ଭାବେର ପତିଫଳି ତ େହାଇଛି , ତାହା ମଧ ଆେଲାଚ ‘େହମn ରାଉତଗୀତି କବି ତା’ ସଂକଳନେର ପତିବିମି ତ କବି ତା ସଂକଳନର ଉଗେର କବି ପକୃତି କୁ
ବqନା କରିବାକୁ ଭୁ ଲି ନାହାnି ;
“ସD ତିର କୁ ହୁଡ଼ି େର अହର
ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହଉଥିବା
ନୀଳତାରା ମାନ-ୁ ...”
ନୀଳ ତାରାମାନ-ୁ କବି ତା ସଂକଳନଟି ଉଗ କରି କବି େହମn ପକୃତି େପମର
େପମିକପଣ ଜାହି ର କରିଛnି  ଏହି କବି ତା ସଂକଳନଟି ତା-ର ଗୀତି କବି ତା ସଂକଳନ
କ ମର, ତୃ ତୀୟ ାନ अଧି କାର କେର ଏଥିେର ାନି ତ କବି ତା ବହୁ ପତପତି କାର ାନ
ମbନ କରି ଛି ୨୦୦୮ ମସି ହାେର ପୁ[କ ଆକାରେର ଆତDପକାଶ ହୁଏ ‘अପବ
ୂ ା’
ପକାଶନୀ .ାରା ପକାଶି ତ େହାଇ େଲାକପିୟତାର ଶୀଷ ାନ अଧି କାର କରିଛି 
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ସଂକଳନେର अେନକ ସୁନିବାଚି ତ କବି ତା ପକାଶି ତ େହାଇଛି 
‘େହମn ରାଉତ- ଗୀତି କବି ତା’ ସଂକଳନର ପଥମ କବି ତା ‘ତାରା ଫୁଲଟିଏ େହାଇ
ଚାହU ବସି ଥିବି’ ଉ

କବି ତାେର କବି ନି ଜକୁ ପକୃତି ପୁରୁଷ ରୂେପ ଚି ତଣ କରି ଛnି 

ଆକାଶ ନଈର େସପାେର ବସି ପକୃତି େପମିକାକୁ ଝୁରି େହାଇଛnି  େକେତେବେଳ ଜହ|
େହାଇ ତ େକେତେବେଳ ବଗିଚାର ଫୁଲଟିଏ େହାଇ ପକୃତି ପିୟାକୁ अେପା ରଖିେବ
େବାଲି କବି ଗାଇ ଉଠି ଛnି ;
“ତାରାଟିଏ େହାଇ ଚାହU ବସି ଥିବି
ଏଇ ତି ମିରିତ ତୀେର
େକେତ େଯ ବରଷ ବହି ଯାଇଥିବ
େଫରି ବନି କୁ ହ ଥେର
X

X

X

X

ଜହ| ବଗିଚାେର ଫୁଲଟିଏ େହାଇ
ଗx େଦବି ମଁୁ ଭରି
ଜଳି ଯାଏ େଯେବ ପାଉଁଶର େରଣୁ
ତୁ ମପେର ଯି ବି ଝରି” (ପୃ - ୯)
ସଂକଳନ अଧି କାଂଶ କବି ତାେର ପକୃତି ପୁରୁଷ- ପକୃତି ପତି େପମବାକୁ ଳତା
ପକାଶ ପାଇଛି  େକେତେବେଳ ହୃଦୟର କାଗଜେର ଚି ଠି େଲଖିଛnି ତ େକେତେବେଳ
ଘାସଫୁଲ େହବାପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛnି  ଜୀବନେର अେନକ ସମୟ ପକୃତି େପମିକାକୁ
ପାଇବା ପାଇଁ ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଇଛnି  ପକୃତି ପିୟାକୁ େକେବ େକେବ ଆକାଶେର େଖାଜି ଛnି ତ
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େକେତେବେଳ େମଘ ମଧେର େଖାଜି ଛnି  ସମୟ ସୁअେର ଭାସି ଯାଇଛnି କବି  ମାତ
ପକୃତି େପମିକାକୁ େଖାଜି ବା େଶଷ େହାଇନାହU କବି -ର ଆଶା ବାର\ାର ନି ରାଶା
େହାଇଛି  ବାର\ାର ନି ରାଶ େହାଇ ଗୀତି କବି ତା ଗାନ କରି ଛnି  କବି ତା ମଧେର
ହଜି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହUଛnି କବି େହମn ‘ତୁ ମଠାରୁ ଯି ବି ହଜି ’, ‘କି ଛି ତ ପାରୁନି କହି ’, ‘ହୃଦ
କାଗଜେର େଲଖିେଦଲି ଥେର’, ‘ତୁ ମ ସୁqର ମୁହଁ େକମି ତି ପାରି ବି ଭୁ ଲି ’ ଆଦି କବି ତାେର
କବି େହମn- अକୁ ହା अଲି ଭା ସD ତି ବି ®ି େହାଇପଡ଼ି ଛି
“ସାଗର ପରି ମଁୁ ନୀଳ ଗରଳେର
େସଇ ଦି ନୁ ଜଳୁ ଥାଇ
ବାର ବାର ଆସି େଢଉ େହାଇ େଯେବ
ତା’ପାଦ େଦବାକୁ ଛୁଇଁ ” (ପୃ-୧୧)
X

X

X

X

ହୃଦ କାଗଜେର େଲଖିଥିଲି ଥେର
ଜଣକର ପରି ଚୟ
ଜନେମ ଜନେମ େସଇ ଥିଲା େମାର
ଜୀବେନ ସବୁ ଠୁ ପିୟ ” (ପୃ - ୧୨)
X

X

X

X

“େସଇ ଲୁ ହ ସବୁ ସD ତି େହାଇ ଆସି
ସାେଜ ନୀଳ ପଜାପତି
େଡଣାର େରଣୁେର ବଣା େହାଇ ମଁୁ େଯ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 393

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଭୁ ଲି ଯାଏ ଦି ନରାତି ,
ଲୁ ହ ଭିଜା ତୁ ମ ସୁqର ମୁହଁ େକମି ତି
ପାରି ବି ଭୁ ଲି ” (ପୃ - ୧୩)
କବି େହମn- ଭାବ େଚତନା अନn ଆକାଶକୁ ଉ~ ଗାମୀ େହାଇଛି  ‘ଭସା ବାଦଲ
ମଁୁ ଭାସି ଭାସି ଚାେଲ’ କବି ତାେର ଆପଣା ହୃଦୟର ଦୁ ବଳତାକୁ ଭିନ| ଢoେର ପକାଶ
କରି ଛnି  ପକୃତି ସ ରୂପା େପମିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ଛnି ,
େମଘେର ଭାସି ଛnି , ଲୁ ହେର େଲାଟିଛnି  େକେବ ପୁଣି ଘାସ ଫୁଲେର ଶ ସଜାଇଛnି 
କବି ସ ପ|ରାଇଜେର ଘୁରି ଘୁରି ଗାଇ ଉଠି ଛnି ;
“ଭସା ବାଦଲ ମଁୁ ଭାସି ଭାସି ଚାେଲ
ଦି ଶୁନି କୂଳ କି ନାରା
ଲୁ ହ ସବୁ େମାର ଦୂ ର ଆକାଶେର
अସରnି ଟିକି ତାରା...
X

X

X

X

ଲୁ ହେର େଲଖିଛି ମାଟିର କାଗେଜ
ନୀଳ ଦୁ ଃଖ କବି ତାର
ଘାସଫୁଲର ଏ ଶ ସଜାଇ
ହଜି अଛି ବହୁବାର
ସପେନ ତୁ ମକୁ େଗାପେନ ଭିଜାଇ
େଖାଜୁ ଛି ଦୁ ନି ଆ ସାରା” (ପୃ - ୧୭)
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ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ମଧେର କବି ପକୃତି େପମିକାକୁ େଖାଜୁ ଛnି  ପକୃତି
େପମିକାର ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ବାର\ାର ସପନ େଦଖି ବାେର ବ[ କବି ଭୁ ଲି
ପାରୁନାହାnି ପକୃତି ର ଶକୁ  େତଣୁ ସପନେର, େଗାପନେର, ଲୁ ହେର, ଭାସି ଯିବା ପାଇଁ
ଚାହUଛnି  ସାରା ଜୀବନ କବି ଜଳି ଛnି  େଦହଟି ସି ନା ପାଉଁଶ େହାଇନାହU ମନଟି କି 
ମରି ଯାଇଛି  େସ ସବୁ अନୁ ଭବର ଜଳନକୁ କବି ତାେର ପକାଶ କରି ପାରୁ ନଥିବାର
ସ ୀକାେରା ି ଟାଣିଛnି 
“ସାରା ଜୀବନ ମଁୁ େକେତ େଯ ଜଳି ଛି
ଏ ଜଳି ବା େକେବ େଶଷ
अତି अସହନ ଜୀବନ ଜଳନ
ଭାଷାହୀନ अବେଶାଷ” (ପୃ-୨୪)
କବି ନି ଜର େକାହଭରା अନୁ ଭବକୁ ଛାତି ତେଳ ଚାପି ରଖି ଛnି  ଆକାଶର ଲୁ ହେର
ବହୁଦି ନ ଠାରୁ ଭିଜୁ ଛnି , ତଥାପି ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାnି  େକବଳ େସହି ଆଶା ଟିକକ ପାଇଁ
କବି ବ{ିଛnି  େକେତେବେଳ େମଘ ମଧେର ପକୃତି େପମିକାକୁ େଖାଜୁ ଛnି ତ
େକେତେବେଳ କାଗଜ ଛାତି େର ପୁଣି େକେତେବେଳ ଧଳ
ୂ ି ଧରଣୀେର ପକୃତି େପମିକାକୁ
େତାଳି ଧରି ବାର ପୟାସ କରି ଛnି  କବି -ର ଏହି ଭାବନା ‘ଆକାଶ ଲୁ ହେର େସଦି ନ
ଭିଜି ଛି’, ‘ଆକାଶେର ବ{ିଛି ମୁହU’, ‘ତାରାଫୁଲ ଯି ବି ଛୁଇଁ’, ‘ଛାତି ର କାଗେଜ େଗାପନ
ରଖି ଛି’, ‘ଧୁଳୀ ଧରଣୀେର ତୁ ମକୁ ଚାହUଛି’, ‘େବଦନା େନଇ ମଁୁ େକେତ କାଳ ଆଉ’, ‘ତଥାପି
ପାରି ବିନି ଭୁ ଲି ଆଉ’, ‘अେଦଖା ଲୁ ହ େମା େକହି େଦଖିନାହU’ ଆଦି କବି ତାେର ପତିଫଳି ତ
େହାଇଛି 
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କବି େହମn ଜୀବନ ଯଣାର ନୀଳେଢଉକୁ ବାର\ାର େଖାଜୁ ଛnି  अେନକ ଆଶା
ନି ରାଶା େହେଲ ମଧ ବି ଶାସଟିକୁ ହେରଇ ନାହାnି  ମୃତୁପେର ପାଉଁଶ େହାଇଗେଲ େହଁ
ପକୃତି େପମିକାକୁ େକାେଳଇ େନେବ େବାଲି ଆଶା ପକଟ କରି ଛnି 
“େଯେବ ଜଳି ଯିବ ପାଉଁଶକୁ େମାର
ଆଦରେର େତାଳି େନବ
କବର ଯଦି ମଁୁ େନବି େସଇଦି ନ
ମୁେଠଁ ମାଟି େଦଇେଦବ” (ପୃ - ୯୩)
ବା[ବେର କବି େହମn ଜୀବନ ଆଉ ମରଣେର ପକୃତି େପମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରି େବ
ନାହU ଏହାହU ପତିପାଦି ତ େହାଇଛି ‘େହମn ରାଉତ- ଗୀତି କବି ତା’ ସଂକଳନେର
ସ|ାତେକାZର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ
ଉZର ଓଡ଼ି ଶା ବି ଶବିଦାଳୟ, ବାରିପଦା
ମୟୁରଭm, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୨୪୯୭୮୧୨୪୫
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ସା#ତି କ ଶି ା ବବାେର େନୖ ତିକ ଶି ା
ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

ସା#ତି କ ଶି ାବବାେର େନୖ ତିକ ଶି ାର ମୂଲେବାଧ
ମନୁ ଷର ମାନସି କ, େଭୗତି କ ଏବଂ େଚତାନାତDକ ବି କାଶପାଇଁ ଶି ା अତn
ଗୁରୁତ£ପ%
ୂ अେଟ।
ଶି ା ଏକ ଏପରି ସାଧନ अେଟ ଯାହା ମନୁ ଷକୁ अନ ପାଣୀମାନ-ଠାରୁ ଭିନ| ଏବଂ
େଶ/ କରି ଗଢ଼ି େତାଳି ଥାଏ।
ଶି ା ରହି ତ ମନୁ ଷ ପଶୁସହି ତ ସମାନ େହାଇଥାଏ।
ଶି ା ମନୁ ଷକୁ ଏକ ସାମାଜି କ ପାଣୀଭାେବ ଗଢ଼ି େତାଳି ବା ସହି ତ ତା’ର ସବାoୀନ
ଉନ| ତି ସାଧନ କରିଥାଏ।
ଶି ା ମନୁ ଷକୁ ମାନବି କ ମୂଲେବାଧର }ାନ େଦଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ପରି ିତି
ଏବଂ ପରି େବଶେର ଖାପଖୁଆଇ ଚାଲି ବା ଶି େଖଇଥାଏ।
ସା#ତି କ

ସମାଜେର

ଶି ାେତେର

ଏକ

ବାପକ

ପରିବZନ

ପରିଲିତ

େହଉଥିବାର େଦଖାଯାଉଛି । ଗତ ଦୁ ଇଦଶxି ଧରି ଶି ାେତେର ବି }ାନର अଭିବୃ ~ି
େହବା ସହ େବୖ ଷୟି କ }ାନେକୗଶଳ ବୃ ~ି ଘଟିଛି। ମନୁ ଷ ପୁ[କମନe ନେହାଇ
କ#ୁ ଟରମନe େହାଇଛି ।
ଶି ାନୁ /ାନମାନ-େର black board ଛାଡି smart board ପଢ଼ା ଆର େହଲାଣି।
E-learning ସାହାଯେର ଛାତଛାତୀମାେନ େଯେକୗଣସି ାନେର ଥାଇ ମଧ ଉମାନର
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}ାନେକୗଶଳ ଓ ଶି ା ପାଇପାରୁଛnି ।
ଏେବ hardcopyର ଯୁଗଗଲାଣି, softcopyର ଯୁଗ େହଲାଣି। େଗାଟିଏ ପଟେର
ଶି ାନୁ /ାନ ମାନ-େର େବୖ }ାନି କ }ାନେକୗଶଳ ମାଧମେର ଶି ାବବାକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରାଯାଇଛି । ଶି ା ସୁଦୂରପସାରି େହାଇପାରି ଛି କି  अନପେଟ ଛାତ ବି ଶୃଳା ବୃ ~ି
ପାଇଛି । अନୁ ଶାସନ ରହି ତ ଛାତଛାତୀମାେନ କୁ ସoର ବ ତୀ େହଉଛnି । ଏହାର କାରଣ
अେନକାଂଶେର अj। ଏହାର ଏକ କାରଣ େହଉଛି େନୖ ତିକ ଶି ାର अଭାବ। ଆଜି
ଆମ ଶି ାବବାେର ନୂ ତନ େବୖ }ାନି କ ସତ ତଥ ରଖାଯାଉଛି ସତ େହେଲ ଠି କ୍
अନପଟେର

ପାଠଖସଡ଼ାର

େନୖ ତିକଶି ା

ସ\xୀୟ

ବି ଷୟ

ଏବଂ

କାଯପଣାଳୀ

କି ଛିକାଂଶେର କମ େହାଇଥିବାର ମଧ ପରି ଲିଖିତ େହଉଛି । େତେବ ଏଠାେର ପଶ| ଆେସ
େନୖ ତିକ ଶି ା କଣ? ଏବଂ ଶି ାେତେର ଏହାର ଆବଶକତା କଣ?
ପାଠେକ ଶି ା ବା[ବେର ଦୁ ଇ ପକାରର। େଗାଟିଏ େବୖ ଷୟି କ ଶି ା अନଟି
େନୖ ତିକ ଶି ା। େବୖ ଷୟି କ ଶି ା ବି ଷୟଭିZିକ ଶି ାକୁ ବୁ ଝାଏ ଯାହା ଛାତଛାତୀମାନ-ୁ
ବି ଷୟ ସ\xେର ସବି େଶଷ ତଥ ପଦାନ କରି ଥାଏ, ତା-ୁ ସ ାବଲ\ୀ କରାଏ କି  େନୖ ତିକ
ଶି ା କହି େଲ ଆେମ ନୀତି ଗତ ଓ ଆଦଶଭି Zିକ ଶି ାକୁ ବୁ ଝାଏ ଯାହା ମନୁ ଷକୁ ନୀତି ,
ଆଦଶବାଦ, ସ ାଭି ମାନ ଶି ଖାଏ, ତା-ୁ

ସମାୟାନୁ ବତୀ କେର, ବା[ବ ଆଧାତିD କ

ସ#କେର अବଗତ କରାଏ।
କି  ସା#ତି କ ଶି ାବବାେର େନୖ ତିକ ଶି ାକୁ େସେତଟା ଗୁରୁତ£ ଦି ଆଯାଉ ନାହU।
ପାଠଖସଡ଼ାେର अତି ସ h େନୖ ତିକ ଶି ାଭିZିକ ବି ଷୟ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି ଏବଂ अତଧି କ
ସରକାରୀ କାଯଭାର େହଉ ବା ମାନସି କତାର अଭାବରୁ େହଉ ଶି କ ଓ ଶି ୟି ତୀମାେନ
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ମଧ ଏଥିପତି େସେତଟା ଦୃ jି େଦଉନାହାnି ।
ଯାହାଫଳେର ଛାତଛାତୀମାେନ ସ ାବଲ\ୀ େହଇପାରୁଛnି ସତ େହେଲ ସଂeାର
ରହି ତ, ନୀତି ଆଦଶବି ହୀନ େହାଇପଡୁ ଛnି । ଯାହାଫଳେର ଶି ାର ପକୃତ ଉେiଶ
ଫଳବତି େହାଇ ପାରୁନାହU।
େତଣୁ

ସା#ତି କ

ଛାତଛାତୀମାନ-ୁ

କଳୁ ଷିତ

ସଂeାରି ତ

ସମାଜେର

ଏବଂ

ସାମଜି କ

ଏବଂ

ଯଚାଳି ତ

ପରାୟଣ

ଶି ାବବାେର

କରି ବାପାଇଁ

େବୖ ଷୟି କ

}ାନେକୗଶଳ ସହି ତ େନୖ ତିକଶି ାକୁ ଗୁରୁତ£େଦବା अନି ବାଯ େହାଇପଡି ଛି।

ସ#ାଦକ, ବଣମଲି
अଧାପକ, ଉ±ି ଦବି }ାନ ବି ଭାଗ,
ପତି ତପାବନ ମହାବି ଦାଳୟ
ଆନqପୁର, େକqୁ ଝର
prabinkabi94@gmail.com
7609077023
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ନାରୀ ଓ ଲା
ଦମୟnୀ େଜନା

ନାରୀ ଓ ଲା :େଗାଟିଏ ମୁଦାର ଦୁ ଇ ପାଶ£ ଭଳି
ଲା ଏକ ଏଭଳି ଗୁଣ ଯାହା ନାରୀର ସ}ାକୁ ପ%
ୂ କେର। ଲା ବି ନା ନାରୀ, ନାରୀ
ପଦବାଚ ନୁ େହଁ  ଏଣୁ ଲାକୁ ନାରୀର ଆଭୁ ଷଣ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ। େଯଉଁ ନାରୀଟି
ଲାହୀନ େସ ଉibି ନାମେର ନାମି ତ अଥବା େବଶା ଭାେବ ପରି ଚିତ। ସାଧାରଣତଃ
ନାରୀଟିଏ ସରଳ, ବି ନମ, ସହି ୁ , ଚତୁ ର, କମବୀର ଓ ଲଜାଶୀଳ େହେଲ ତାକୁ
ସବଗୁଣସíନ| ା େବାଲି କହnି ।
ଏହି ଦୁ ବଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ କି ଛି ମଣିଷ ନାରୀଟିଏ ଉପେର କରnି अତାଚାର
ଓ େଶାଷଣ ଭଳି ଜଘନ अପରାଧ। ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ଘରର େକାଣସି ସଦସ- .ାରା
ହୁଏ, ତା’େହେଲ େଲାକଲା ଭୟେର େସହି କାª ମଧେର କଥାଟି ଦବି ଯାଏ। ଯଦି
େକାଣସି େବସରକାରୀ କାଯନୁ /ାନେର ହୁଏ ତା’ େହେଲ େସହି ାନ ଛାଡି अନ େକାଣସି
କାଯେର େଯାଗଦି ଏ। ଯଦି େକାଣସି ସରକାରୀ କାଯନୁ /ାନେର ହୁଏ ତା’ େହେଲ େସ
ମୁbେପାତି ସହି ବାକୁ ବାଧ ହୁଏ अଥବା ଆତDହତା କେର। ସମାଜର अଧି କାଂଶ ମହି ଳା
େକାଣସି ନ େକାଣସି େତେର ଶାରୀରି କ େଶାଷଣ େଭାଗିଥାnି । କି ଛି େଲାକେଲାଚନକୁ
ଆେସ, ଆଉ କି ଛି କଥା ଆସି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଦବି ଯାଇଥାଏ ।
ସ ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପଯn ଆମ େଦଶ ଶି ାେର େବୖ ଷୟି କ }ାନ
େକୗଶଳେର, ପରି ବହନ, କୃ ଷି, ପତିରା ବବା ତଥା ଯୁ~େତେର, ସ ାରତାେର,
ଆଥକ ସ\ଳେର, ଭାଷାେର ସ£ାେର अନ େଦଶ अେପା अେନକ ଆଗୁଆ େହାଇଛି
ସତ କି  େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ ସୁରା େଦବାେର अଛି अେନକ ପଛୁଆ, ଏହା େକବଳ େଗାଟିଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 400

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନାରୀଟିଏ ହU अନୁ ଭବ କରି ପାରି ବ। ଇଂେରଜ ମାନ-ଠୁ େଦଶ ସ£ାଧୀନତା ପାଇଛି ସତ
କି  ମହି ଳାମାେନ ଆଜି ବି ପରାଧି ନ। କାରଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର अଧି କାଂଶ ମହି ଳା
ଏଭଳି अେନକ ଇା ବି େରାଧୀ କାଯ କରnି ଯାହା ଏକ ଆେଲାଚର ବି ଷୟବ[ୁ।
ଏପରି अେନକ ମହି ଳା ନି ଯାତନା ସହ କରି ଲାର ବଶବZୀ େହାଇ ମୁbପାତି
ଚୁ ପ୍ ରୁହnି  ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଲା ଛାଡି ନାୟ ପାଇବା ଆଶାେର ଆଇନ୍ ର ଆଶୟ
ନି ୟnି , ନାୟ ମି ଳିବା ତ ଦୁ େର ଥାଉ େସମାେନ ମୃତୁକୁ ଆପଣାnି ।
ବହୁଚ ତ ଶି ୟି ତୀ ଇତି ଶୀ ପଧାନ- ହତାକାb େହଉ अଥବା କୁ qୁ ଲି ପୀଡ଼ି ତାକଥା ସି ଧାସଳଖ ଆମର ନାୟି କ ବବାକୁ ଆoୁଳି ନି େଦଶ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ
ପି oଳେକାଡର ଧାରା ଉପଧାରାକୁ अତି କମ କରି अପରାଧୀ ଠାବ କଲାେବଳକୁ ଘଟୁ ଛି
अେନକ ବି ଳ\। ପମାଣ अଭାବରୁ େବେଳେବେଳ अପରାଧୀ ଆଇନ ହାତରୁ ନି େiାଷେର
ଖଲାସ େହାଇଯାଉଛnି ।
ସରକାର-ୁ ବି ନମ ନି େବଦନ କି େଯ ଏଭଳି अବଳା, ଚପଳା, ଦଳି ତ ମହି ଳାମାନ-ୁ
ସୁରା ଓ ନାୟ େଦବା ପାଇଁ ଚି nା କର। ଆମ ଆଇନ୍ ବବାକୁ େକେତକାଂଶେର
ପରି ବZନ କରି ଦୁ jାn ମୂଳକ ଦbର ବବା କରାଗେଲ, अପରାଧ ଘଟାଇବା ପବ
ୂ ରୁ
अପରାଧୀ अnତଃ ଦୁ ଇ ଥର ଚି nା କରିବାକୁ ବାଧ ହୁअnା।
େଶାଷିତ ମହି ଳା-ୁ ବାର\ାର ପଶ| ପଚାରି ମାନସି କ अବସାଦଗ[ କରାଇବା େକେତ
ଯୁ ି ଯୁ

ଏହା ଆପଣମାେନ ବି ଚାର କର।

ବZମାନ କୁ ହ ମହି ଳା ଜଣକ ଏହି େଶାଷଣକୁ ସହି , ଭୁ ଲି ଯାଇ ପୁନବାର ନୂ ତନ
ଭାେବ ଜୀବନ ସହ ସଂଗାମ କରି ବଂଚି ବା ଠି କ୍ େହବ । ‘ନା’ ଆଇନ୍ ର ସହାୟ଼ତା େନଇ
େଦାଷୀକୁ ଦb େଦବା अଥବା କଥା େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣି ପରି େଶଷେର ଆତDହତା
କରି ବାକୁ ବାଧ େହବା ଠି କ୍ େହବ।
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ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନDକଥା
ଶୀ େବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ େଲାକମାନ- ଉପକାରେର େକେତ େଯ ଲାଗିଛି ତାର କଳନା କି ଏ
କରି ବ? େକେତ ଯୁ~ ଓ ଘନଘଟା ଘେଟଇଛି ତାର ହି ସାବ କି ଏ ରଖି ଛି। ଭାରତ
େଯେତେବେଳ ବି ଭଜନ େହଲା ଗଭ%ର ଜେନରାଲ, େବଭାଲ-ୁ ବଦଳି କରାଗଲା। ତାାନେର ମାଉେବଟନ୍ ଆସି େଲ। ମାଉେବେଟନ୍ େଯଉଁ ପ[ାବ େଦଇଥିେଲ େସଥିେର
ଥିଲା

କାଶDୀର ପmାବ ରାଜାନ େଗାଟିଏ ପାଖେର ଆଉ ଦିଣ ଭାରତ େଗାଟିଏ

ପାଖେର। ପବ
ୂ -ପାକି ାନ ଓ ପି ମ-ପାକି ାନକୁ ସଂେଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ ଗoାନଦୀ କୂେଳ
କୂେଳ େଗାଟିଏ କରି େଡ଼ାର କରାଯି ବାର ପାବ ବି ଟିଶ ସରକାର-ୁ ମାଉେବେଟନ୍
େଦଇଥିେଲ।

ଏହା

ପବ
ୂ -ପାକି ାନ

ଓ

ପି ମ-ପାକି ାନକୁ

ସଂେଯାଗ

ାପନ

କରି ପାରି ଥାnା। ମାଉେବଟନ୍ ସି ମଳାେର ଥାଆnି । ତା-ୁ େନେହରୁ େଦଖାକେଲ।
ମାଉେବେଟନ୍ କହି େଲ - ମଁୁ ତ ପ[ାବ ପଠାଇ ସାରି ଛି ଆଉ କି ଛି କରି ପାରିବି ନାହଁ ।
ଚି ଠି ଡାକେର ଯାଇଛି । େନେହରୁ ପୁଣି ଏହି କରି େଡ଼ାରର अନାବଶକତା ବୁ ଝାଇବାରୁ
େବେଟନ୍ ରାଜି େହେଲ। େନେହରୁ ଟାଇପି jିକୁ ଡ଼ାକାଇ େଗାଟିଏ େନାଟ୍ ପ[ୁତ କେଲ ଓ
େବେଟନ୍-ୁ େଦେଲ। େସ ରି େପାଟ କେର¯ନ୍ କରି ଟାଇପ୍କରି ମାଉେବଟନ୍ ସ£ତ
ବି ମାନ େଯାେଗ ଶମିକ ଦଳର ପଧାନମୀ अଟିଲି-ୁ େଦେଲ। େବେଟନ୍ ମୂଳ ପ[ାବକୁ
ପରି ବZନ କରି ନୂ ଆ ପ[ାବ େଦେଲ। ପାକି ାନ अଲଗା अଲଗା ରହି ଲା। ଏଇ ଥିଲା
ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର କରାମତି । ଏଇ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର େକେତ ନି ଯୁ ି େକେତ ମାମଲା
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ବି ଚାର କରି ଛି, େକେତ ଫାଶି ପାଇଛnି ତାର ହି ସାବ କି ଏ ରଖି ଛି? େକେତ ଇତି ହାସକୁ
ସାଇତି ରଖିଛି ତାହା କି ଏ କଳନା କରିପାରି ବ ? ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଉ±ାବନ ୧୭୧୪ ଓ
ଏହାର अ[ମି ତ କାଳ େବାଧହୁଏ

୧୯୯୫ରୁ ଆର େହାଇ ୨୦୦୦ ମସି ହାେର କବର

ଦି ଆଗଲା। ୨୦୦୩-୦୪ ଏହାକୁ େଟବୁ ଲ୍ ଉପରୁ ହଟାଇ ଦି ଆଯାଇ ତା’ବଦଳେର
କ#ୁ ଟର ଥୁଆଗଲା ଏହା ସହି ତ େନଟ୍ (ଇରେନଟ୍) ସଂେଯାଗ କରାଗଲ। େଶଷେର
୨୦୧୧େର େଗାଦେରଜ୍ କ#ାନୀ ଏହାକୁ ମୃତ େଘାଷଣା କଲା।
ଏହାର ଇତି ହାସ अତି ପୁରୁଣା। ୧୭୧୪ ମସି ହାେର ବି େଟନେର େହେନରୀ ମି ଲ୍
ବୃ Zିେର ଜେଣ ଇmିନି ୟର ଏହାର େଗାଟିଏ ମେଡ଼ଲ ପ[ୁତ କେଲ। ତା-ର ଜନD ୧୬୮୩
ଓ ମୃତୁ ୧୭୭୧ େସ ୧୭୨୦େର ୱାଟର ୱାକସ୍ କ#ାନୀେର ଚାକି ରି ଆର କରି ଥିେଲ।
େସ अବି ବାହି ତ ଥିେଲ। ପଥେମ ବହି େର ପୃ/ା ନ\ରି ଂ କରି ବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ େମସି ନ
ବାହାର କେଲ। ଏହା େହଉଛି ଟାଇପ୍ େମସି ନ୍ର ଆଦାବା। ଏହା ଥିଲା ଆେମ େଯମି ତି
କାଗଜ ଉପେର କାବନ ପକାଇ କଲମେର େଲଖୁେଛ େସହି ପରି अବା ଥିଲା ଖାଲି କାଗଜ
ଉପେର अର ପି ଟି େହଉଥିଲା। ଏହା ମଧ ଛି ଡ଼ା େହାଇ କାମ କରି ବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ଏଥିେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अର ଛାପା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ପି ନିअନ ଓ
ଲି ଭରଦ£ାରା କାମ କେର। ଏହାପେର େଭନି ୟର କାଉb- ୧୭୬୦, ସୁଇସ୍ ଜାକୁ ଏ ୧୭୮୦, େଫ{େମନ୍ ପmରନ ୧୭୮୪, ଇଟାଲି ଆନ େପେଟ ା କାଉbି ୧୮୨୩େର ଟାଇପ୍
ରାଇଟରର ବହୁତ ଉନ| ତି କେଲ।
୧୮୦୮ ମସି ହାର କଥା। ଇଟାଲି େର ଜନିD ତ େପେଲଗିେନ ଟୁ ରୀ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ
ମେଡ଼ଲ ବାହାର କେଲ। କି  େଲଖି अନକୁ ଜଣାଇବାେର ତା-ର अେନକ ଆଗହ
ଥିଲା। କି  େସ ଜେଣ େପମିକ ଥିେଲ। ନି ଜର େଲଖାକୁ େପମିକା ପାଖେର ପହ{ାଇବା
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ପାଇଁ ତା-ର अେନକ ଆଗହ ଥିଲା। େସ କାେରାଲି ନା ଫାୋନି ଦା ଫିଭିଜାେନା-ୁ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ। େସ େଦଖି ବାକୁ ସୁqର ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ତାକୁ ଭଲପାଉଥିେଲ। କି  େସହି
େପମିକା अxୁ ଣୀ ଥିଲା। େହେଲ େସ ଥିେଲ अେନକ ଦୂ ରେର। ତା- ପାଖକୁ କି ପରି େଲଖି
ପଠାଇେବ। ଏମି ତି େସ ଚି nା କରି ବସି େଲ େକମି ତି େଲଖି େପମିକା ପାଖକୁ ଚି ଠି
ପଠାଇେବ। େସେତେବଳକୁ ଗୁେଟନବଗ ଛାପାଖାନା ବାହାର କରି ସାରି ଥିେଲ। େସ
େଦଖିେଲ ଛାପାଖାନେର अରେର କାଗଜ ଛାପି େହାଇ ପିଂଟି େହାଇପାରୁଛି । ଆଉ ମି ଲ୍
ମଧ େଗାଟିଏ ପକାର ଟାଇପ୍ େମସି ନ୍ ବାହାର କରି ଥିେଲ। କ’ଣ କେଲ अରଗୁଡ଼ିକ
େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ପି ଟିେହଲ େଲଖି େହାଇପାରି ବ। ଏଇ କଥାକୁ ବି ଚାରକରି େସ ନୂ ତନ
ଧରଣର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ନି ମାଣ କରିବାକୁ ମନ[ କେଲ। େସହି }ାନକୁ ଆଧାର କରି
େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ବ¯ ଭଳି ଆ ଯଟିଏ ବାହାର କେଲ। େସ ଏଥିେର କାଠ େରାଲର ଓ
ରି ବନ୍ ସଂେଯାଗ କେଲ। ଏହି ଯ େସେତ ବି କାଶ ଲାଭ କରି ପାରି ନଥିଲା। ବବସାୟି କ
ଭିତି େର ଏହା ଚାଲୁ ନଥିଲା। अxୁ ଣୀ େପମିକା ପାଖକୁ ଚି ଠି େଲଖିପାରିେଲ। ହାତ
େଲଖାଠାରୁ ଏହା ସୁqର ଥିଲା। େହେଲ େପମିକା ପାଖକୁ ଚି ଠି େଲଖାରୁ ଏହା ସରକାରୀ
କଳେର ଆଉ ବବସାୟ ପତି/ାନେର ବବହାର େହଲା। କି  ଏହି ଦୁ ଇ େପମିକ ଜେଣ
अନ ଜଣକୁ ବାହାେହାଇ ନଥିେଲ। େସଇ େପମେର େପମେର ତା-ର ଜୀବନ କଟିଗଲା
କି  ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କରିବାେର ତା-ର ନଁା ରହି ଗଲା।
ଆେମରି କାର ନାଗରି କ ଉଇଲି ୟମ अjିନ୍ ବଟ ୧୮୨୯ ମସି ହାେର େଗାଟିଏ େମସି ନ୍
ବାହାର କେଲ ଯାହା ପକୃତେର ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଭଳି କାମ କଲା। େସ ମଧ ଟୁ ରୀେପେଟ୍ କ ୟକରି େନଇଥିେଲ। ବାଟ- ଟାଇପ୍ ରାଇଟର େଫାର ରନର କାମ
କରୁଥିଲା। େଫାର ରନର ମାେନ ଏହା ଟାଇପ କେଲ ପି ନିअନ ଦ£ାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ
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ଯାଉଥିଲା। ବାଟ ମି ଚିଗାନେର ଜେଣ ସରକାରୀ ସେଭୟର ଥିେଲ। େକଉଁ ଜାଗାେର କି କି
ଖଣିଜ ପଦାଥ अଛି େସ ଜାଣିପାରୁଥିେଲ। େସ ମଧ କ#ାସ ବାହାର କରିଥିେଲ। େସ
ମଧ ଜେଣ ରି େପାଟର, କବି ଓ ଜେଣ ଉ±ାବକ ଥିେଲ। ଆb ଜାକସନ ଆେମରି କାର
ରାjପତି , ବାଟ- ଦତାେର ଖୁସି େହାଇ ତ-ୁ ପମାଣ ପତ େଦଇଥିଲ। ଏହା ଭିତେର
ବାକ- େମସି ନ୍କୁ ଆଧାର କରି अେନକ େମସି ନ୍ ବାହାରି ଲା

େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା –

େପାେଜନ େମସି ନ୍ ୧୮୩୩ (ଫଟ jାକି ଂ), ଟୁ ରବରେମସି ନ୍ - ୧୮୪୩, ଫାକÀ େମସି ନ୍
୧୮୪୩ ଏଡ଼ େମସି ନ୍ - ୧୮୫୦, େଫୟାରବା- େମସି ନ୍ - ୧୮୫୦, େଯାନସ୍ େମସି ନ୍ ୧୮୫୦, ହୁଗସ୍ େମସି ନ୍ - ୧୮୫୧, େଯାନସ୍ ଟାଇେପାଗାଫର - ୧୮୫୨, େଥାମାସ୍
ଟାଇେପାଗାଫ - ୧୮୫୪, େବଚ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର - ୧୮୫୬, ଫାନ୍ସି୍ସ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ୧୮୫୭, େହନସ| େମସି ନ - ୧୮୬୫, ଲି ଭରେମାର ପିଂଟି ଡି ଭାଇସ୍ - ୧୮୬୩, ପି ଲିର
ରାଇଟିଂ େମସି ନ୍ - ୧୮୬୬ ଏବଂ େସାé ଗି େଡ଼ନ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର - ୧୮୬୭। ଏହା ପେର
େଥାମାସ୍ ଆଲଭା ଏଡ଼ି ସନ୍ ୧୮୭୨େର ଇେଲୋନି କ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କଲ।
୧୮୨୯

ମସି ହାରୁ େଯଉଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାରିଲା େସ ସବୁ େସଇ ବାଟ-

ମେଡ଼ଲରୁ ଟିକିଏ ଉନ| ତ ଧରଣର ଥିଲା। ଏହା ୧୮୨୯ରୁ େସମି ତି ୧୮୬୭ ପଯn
ଚାଲି ଲା।

ବି ଭିନ| େଲାକ ବି ଭିନ| ପକାରର ତି ଆରି କରି ବି କ ି କରୁଥିେଲ । ଏହାର

ଯାଂଶ ବି ଭିନ| ସମୟେର ବାହାରିଛି । ଏହାର କାେରଜ୍ ିo (Carrage Spring)୧୭୦୬ ପଥେମ ମି ଲ- ସମୟେର ବାହାରି ଥିଲା, ରିବନ (Ribbon) ଟୁ ରୀ- ସମୟେର,
ଲି ଭର ସି jମ (Lever System)- ବାଟ- ସମୟେର, ପିଂଟି େରାଲର(ବାର) Printing
Roller Bar - ଟୁ ରୀ- ସମୟେର,

କି -େବାଡ଼ (Key Board) - ୧୮୭୩, अଗପଟୁ ଛାପି ବା

(Front Striking) - ୧୮୯୫, େଛାଟ ବଡ଼ अର (Capital and Small Letter)- ୧୯୧୦,
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(Four row Key Board) ୪ ଥାକି ଆ କି -େବାଡ଼ -୧୯୧୯, େଫାର ରନର (Fore Runner) ବାଟ, QUERTY Key Board -୧୮୭୩ .
୧୮୬୮େର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଖୀjଫର ଲାଥାମ୍ େସାଲସ୍ ବାହାର କରିବାରୁ େଲଖା
ଛପା କାମ ସହଜ େହାଇଗଲା। େସାଲସ୍ ବୃ Zିେର ଜେଣ ରିେପାଟର ଥିେଲ। ଟାଇପାଇଟର
ଉ±ାବନ ପଛେର େଗାଟାଏ ମଜା ଗପ अଛି । ଥେର େସାଲସ୍ େଟଲି ଗାଫ କ#ାନୀ
अଫିସକୁ ଯାଇଥିେଲ। େସଠାେର େଗାଟିଏ େଲଖାର କପି କରି ବା ପାଇଁ ଜଣ-ୁ କାବନ
ଖେb ମାଗିେଲ। େସ ମନାକରି କହି ଲା – କାଲି ଯଦି ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଏଠାେର େଦେଖ ତାେହେଲ
କଥା अଲଗା େହବ। ଆଉ ଏଠାକୁ େକେବ ଆସି ବାକୁ ସାହାସ କରି ବନି । େସହି କଥାକୁ
ମନେର ଧରି େସାଲସ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କେଲ। ଛାପାକଳ ଉ±ାବନ ପେର
ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଏକ ଚଳnି ଛାପାଖାନର କାଯ ଆର କଲା। ଏହି ଟାଇପ୍
ରାଇଟରେର ମାକସ୍ ଟୁ ନି -ର ପଥମ ନେଭଲ ଟମ ସାୱର ବହି ଟାଇପ୍ ରାଇଟେର
ପ[ୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଥୁଆ-େହବା-ଟାଇପାଇଟର ବଦଳେର ଏକ ଚଳnି ଟାଇପ୍
ରାଇଟର (େପାେଟବୁ ଲ୍) ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାରିଲା। ଏହାକୁ େଗାଟିଏ ବା¯େର ରଖି
ହାତେର ଧରି ବି ଭିନ| ଜାଗାକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଚି ଠିପତ ଟାଇପ୍ କରି ମଧ ପଦାନ
କରାଯାଉଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ अଫିସରମାେନ ଇନ୍ସେକସନେର ଗେଲ େjେନାମାେନ ଏହି
େପାେଟବୁ ଲ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର େନଇ अଫିସର ମାନ- ସାoେର ଯାଉଥିେଲ। ଆଜି
ଏହାର ଆବଶକତା ନାହU। େନଟେର େଲଖାେଲଖି ଚାଲି ଲାଣି। ଏହା େଦଖି ବାକୁ अତି
େଛାଟ। ଠି କ୍ ଆଜି ର ଲାପଟପ୍ ପରି । ଆଉ େସ େଯଉଁ କି -େବାଡ଼ ବାହାର କରିଥିେଲ ଏେବ
ବତମାନ ସୁ~ା କ#ୁ ଟରେର େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍େର ମଧ ବବହାର େହଉଛି । ଟାଇପ୍
ରାଇଟର ବାକ େସ୍ ଓ ଫରୱାଡ଼ ଏେବ ମଧ କ#ୁ ଟରେର କାମ କରୁଛି । ଟାଇପ୍
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ରାଇଟରର କାେରଜ୍ ମଧ ଆଜି କ#ୁ ଟରର ଏଂଟରର (Enter) କାମ କରୁଛି ।
୧୮୭୩ ମସି ହାେର େସାଲସ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟରସ େପେଟଂଟ େରମି oିଟନ

ଆମସ୍

କ#ାନୀକୁ ବି କ ି କରି େଦେଲ। ଏହାପେର ଏହି କ#ାନୀର ନାମ ଇ.େରମି oିଟନ ଆb
ସନ୍ସ େହଲା। ୧୮୮୬ ମସି ହାେର େରମି oିଟନ କ#ାନୀ ଏହାର ସ Z େରମି oିଟନ ୟାb
କ#ାନୀକୁ ବି କ ି କରି େଦଲା। ପେର ଏହା େରୀ

ୟାbେର ପରି ଣତ େହଲା। ୧୯୯୫

ମସି ହାେର େରମି oିଟନ କ#ାନୀ ବq େହାଇଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଯୁଗାnକାରୀ
ପଦେପ। ଆଜି ତାହା अକାମି େହାଇଗଲା। अେଲାଡା େହାଇଗଲା। ମାଟିେର ପରି ଣତ
େହାଇଗଲା ।
ଏହି ଟାଇପାଇଟର ଦୀଘ ୨୦୦ ବଷ କାଳ େଲାକମାନ-ର େସବାେର ଲାଗିଲା
େଶଷେର ଏହାର ବି ଭିନ| ପକାରର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାରି ଲା। େଗାଦେରଜ କ#ାନୀ
ମଧ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କରି ଥିଲା। ୨୦୧୧ ମସି ହାର ଏହାର ନି ମାତା େଗାଦେରଜ୍
କ#ାନୀ ଏହାକୁ ମୃତ େଘାଷଣା କେଲ।

ଏହା ପବ
ୂ ରୁ େରମି oଟନ୍ କ#ାନୀ ଏହାର

ଉାଦନ ୧୯୯୫ ମସି ହାରୁ ବq କରିେଦଇଥିଲା। ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବବହାର େଯାଗଁୁ
ଶାସନେତେର କପି କରି ବା ସହଜରୁ ସହଜତର େହାଇଗଲା। ଯଦି ଓ ଆଜି ଶାସନ
େତେର ପଶାସକ କି ରାଣୀ ମୁଦାକାର ିପ ଲି ପିକାର ନେହେଲ ଶାସନ କଳ ଚାଲୁ ନି ।
େଯେତେବେଳ କ#ୁ ଟର ବାହାରି ଲା କ#ୁ ଟର ଟାଇପ୍ କପି କୁ େକାଟେର ଗହଣ
କେଲନି େସମାେନ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର କପି େର କାଉର େଦବାକୁ ଚାହUେଲ େସମାେନ
କହି େଲ କ#ୁ ଟର କପି େବଶି ଦି ନ ରହି ବ ନାହଁ ଏହା ସମୟକ େମ କାଳି ଲି ଭି ଯି ବ। କି 
ଏହି ଭମଧାରଣା ସମୟକ େମ ବଦଳି ଗଲା। ବତମାନ େକାଟେର କ#ୁ ଟର କପି ବବହାର
େହଉଛି ।

ଇଂେରଜମାେନ ୧୮୦୩ ଖୀ.େର ଓଡ଼ି ଶା ଦଖଲ କଲାପେର େଯଉଁ ଚି ଠିପତ
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ଆଦାନପଦାନ କରୁଥିେଲ େସ ସବୁ ହାତ େଲଖା ଚି ଠି ତାକୁ ପଢ଼ି ବା କjକର ଥିଲା।
ଏଗୁଡ଼ାକର କପି େjଟ ଆକାଇଭିସେର ରହି ଛି। କାରଣ ୧୮୬୮େର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର
ବବସାୟି କ ଭିତି େର ବି କ ି େହଲା ଓ ଏହା ପଚଳନ େହଲା। ୧୮୦୩

ମସି ହା େବଳକୁ

ଚାଲସ୍ ଗମ୍ ଓ େଜମ୍ସ େପଗ୍ସ ରଥ ଯାତା ଉପେର େଯଉଁ ରି େପାଟ େଲଖିଥିେଲ
େସଗୁଡ଼ାକ ହାତେଲଖା ଚି ଠି । ଛାପା ବାହାରି ଲାଣି କି  ସରକାରୀ କଳେର ବବହାର
କରି ବା ସହଜ ନଥିଲା । ୧୮୧୪େର ପଥେମ କଲି କତାେର ଛାପାଖାନା ାପନ କରାଗଲା।
ପେର ଓଡ଼ି ଶାକୁ

୧୮୨୨େର ଖୀjିଆନମାେନ ଛାପାକଳ ାପନ କରି ତା- ବାଇେବଲ

(ଓ© େଟjାେମଂଟ) ଛାପି ଥିେଲ। ୧୮୬୫ େଗୖରୀଶ-ର ରାୟ ଓ େକେତକ ଜମି ଦାରअଂଶଧନ ସହାୟତାେର କଟକ ପିଂଟିଂ କ#ନୀ େଖାଲି େଲ । େସଥିେର ଉକ ଳ ଦୀପି କା
ଛାପି େଲ । ୧୮୮୦େର ଫକୀରେମାହନ େସନାପତି ଉକ ଳ ସ\ାଦ ବାହି ନି ଛାପି େଲ ।
ପେର ଆମର ତାଳପତ େପାଥିରୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ

େବୖ େଦହୀଶ ବି ଳାଶ ଓଡ଼ି ଆ

ଭାଗବତ ଛପାେହଲା ।
ଏହା ଥିଲା ଟାଇପାଇଟରର ଯୁଗାnକାରୀ ଇତି ହାସ। ଆଜି अେଲାଡ଼ା, अଦରକାରୀ,
ମୃତ େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି । େହେଲ ଏହାରି ଭି ତି ଭୂମି ଉପେର

କ#ୁ ଟର

ପତି/ିତ। ଏହା ଥିଲା େପମ ଆଉ ସ#କରୁ ସୃjି ।

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁ ମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁ ବେନଶ£ର-୧୯
(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫)
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ବେq ଉyଳ ଜନନୀ
ସି ପା ନାମତା (ନମତା)

ସାଧାରଣତଃ ନି ଜକୁ ଜେଣ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ପରି ଚୟ େଦବାେବେଳ ଓଡ଼ି ଆଭାଷୀ
ଜଣକର ଛାତି ଚଉଡ଼ା େହାଇଯାଏ ଗବ ଓ େଗୗରବେର ଫୁଲି ଉଠି ଥାଏ। କାରଣ
ଓଡ଼ି ଶାର ଭାଷା ସାହି ତ, ଐତି ହ, କଳା ସଂeୃତି , ାପତ ଓ ଭାeଯ, ଚାରୁଶି hକଳା,
େଲାକସାହି ତ, ଖାଦେପୟ ଓ ପବପବାଣୀ ଇତାଦି ମହାନ। ଭାଷା ସାହି ତ ସବୁ ଠାରୁ
ପାଚୀନତମ ଭାଷା ଭିZିେର ସ£ତ ପେଦଶ ଗଢ଼ି ବାେର ଓଢ଼ି ଶା ପଥମ। ଇଂେରଜ
ଶାସନାଧୀନ ଥିବାସମୟେର ଓଡ଼ି ଶା େକେତେବେଳ ବo, ବି ହାର, ଛତି ଶଗଡ଼ ଡି ଭିଜନ ସହ
େଗୗଣ ରୂେପ ରହି ହି qୀ, େତେଲଗୁ, ବoଳା ଭାଷାର ଚାପେର अତି / େହାଇ ପଥେମ ଏକ
ଶାସନାଧୀନ अ{ଳ େହବାର ଦାବୀଟି େଶଷେର ସ£ତପେଦଶ ଗଠନ ଦାବୀେର ପରି ଣତ
େହଲା ଏବଂ ପରି େଶଷେର ବହୁ ବାଧାବି ଘ| ସହ ବି ଭିନ| ସମୟେର ବି ଭିନ| କମି ସନରାୟକୁ ପତୀା କରି କରି ୧୯୩୬ ମସି ହା ଏପିଲ ପହି ଲାେର ସ£ତ ରାଜର ମାନତା
ପାଇଲା। େସହି ଦିନଠାରୁ ଆେମ ସମେ[ ଏପିଲ ପହି ଲାେର ଉyଳଦି ବସ ପାଳନ କରୁଛୁ।
ଏହି ଦି ବସ ପାଳନ କରି ବାର ଯଥାଥତା କ’ଣ େକବଳ ଆମର ପବ
ୂ ପୁରୁଷ- ମୂZେର
ପୁàମାଲ अପଣ କରି ଶ~ାmଳି }ାପନ କରି ବା ଆଉ ସଗେବ କହି ବା ‘ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ େମା
ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆ!’ କି  େସଇ ଭାଷାଟି ଆଜି େକଉଁଠି ତାହା ପଯାେଲାଚନା କରି ବାର ସମୟ
ଏେବ ଉପିତ
ଆଜି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସ-ଟେର। ନେଭ\ର ୯, ୨୦୧୦େର ଭାରତ ସରକାର
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orissaକୁ odisha ଏବଂ oriyaକୁ odiaେର ରୂପାnରିତ କେଲ। େଫବୃ ୟାରୀ ମାସ ୨୦୧୪
ମସି ହାେର ଓଡ଼ି ଆକୁ ସମି ଧାନ ସ£ୀକୃ ତ ୨୨ଟି ଭାଷା ଭିତରୁ ମି ଳିଲା ଷ/ ଶାୀୟ ଭାଷାର
ମାନତା। େଯଉଁମାେନ ହୀନଚକ ାn କରି ଓଡ଼ି ଆକୁ ଲୁ r କରି ବାକୁ ବସି ଥିେଲ େସମାନମୁହଁ ଲାବନତ। ଓଡ଼ି ଶାେର अଧୁନା ଓଡ଼ି ଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂେପ ଗୃହୀତ। େଯଉଁ
ଜାତି ର ଭାଷା େଯେତ ଉନ| ତ େସ ଜାତି େସେତ ସମୃ~ କି  ଦୀଘ ଦଶxି ଦଶxି ବି ତିଗେଲ
ମଧ ଓଡ଼ି ଶାର ସୀମାn अ{ଳ ଓ ବି ଛିନ|ା{ଳ ଗୁଡ଼ିକେର ଓଡ଼ି ଆର ବା[ବ ରୂପ କି ପରି
ତାହା अନୁ ସxାନ କେଲ କି ଛି ଆନq अନୁ ଭବ କରିବା କjକର ମେନହୁଏ। ପେଡ଼ାଶୀ
ରାଜର ଭାଷା ପଭାବେର ରାଜ ସୀମାn अ{ଳର ଭାଷା ପଭାବି ତ। ସୀମାnେର ଥିବା
ଓଡ଼ି ଆ ମାେନ େସମାନ-ର ଓଡ଼ି ଆ ହି ସାବେର ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶା ରାଜର ବାସି qା ଭାବେର
ଓଡ଼ି ଶା ଠାରୁ େଯଉଁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ପାଇବା କଥା େସଥିରୁ େସମାେନ ବ{ିତ।
ଆx ପେଦଶ, ଛତି ଶଗଡ଼, ସୀମାn ଗଁା ଗୁଡ଼ିକେର ସୀମା େସପଟ ଓ ଏପଟ अ{ଳର ବି କାଶ
ଏହାର ପମାଣ େଦଇଥାଏ। େକଉଁଠାେର ଭାଷାର ପଭାବେର ଓଡ଼ି ଆଟିଏ ତା’ର ସଂeୃତି କୁ
ବ{ାଇ ରଖିବାକୁ ଆପାଣ ଉଦମ କରୁଥିବା େବେଳ ନାନା ସମସାର ସଖୀନ ହୁଏ ତ
େକେତେବେଳ ସୀମା ସରହଦକୁ େନଇ ବି ଭିନ| ଜmାଳେର ଘାି େହାଇଥାଏ। ପାଠ
ପଢ଼ି ବାକୁ େକଉଁଠାେର ପାଠ ପୁ[କର अଭାବ, ଶି କର अଭାବ। େସମାେନ ଓଡ଼ି ଆ
େହାଇ ଓଡ଼ି ଶାର अo ରୂେପ ରହି ବାକୁ ପସq କରୁଥିେଲ ମଧ ତା- ହାତ ଧରି ଆେଗଇ
େନଇଯି ବାକୁ େକହି ନାହାnି ରାୟଗଡା, ନୂ ଆପଡ଼ା, କଳାହାbି, ନବରoପୁର ଇତାଦି
अ{ଳେର ପେଡ଼ାଶୀ- ପାଦୁ ଭାବେର अ[ବ[। େସଇ ଏକା ପକାର ସମସା େସମାନ-ୁ
ହେତାାହ କରୁଛି । ସରକାରୀ [ରେର େସମାେନ େକେତ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ପାଇଛnି
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ତାହା ପକୃତେର ଦୁ ଃଖଦାୟୀ। ସୀମାn अ{ଳେର ବସବାସ କରୁଥିବା େଲାକ- ଜୀବନ
अେନକ ଦୁ ଃଖଦ। େସମାେନ ପ%
ୂ ମାତାେର େକୗଣସି େଗାଟିଏ ରାଜର ସମେବଦନା
ପାଉନାହାnି  କି ଛି ରାଜ ଓଡ଼ି ଶାର ସୀମାnେର ଥିବା ଗାମା{ଳକୁ अେନୖ ତିକ ଦଖଲ
କରି ବାକୁ ପେଛଇ ନାହାnି  ପା ଘର, ପା ରା[ା, ବି ଜୁଳି ବତୀ, ରାସନକାଡ଼ eୁଲ ଓ
କେଲଜ ଇତାଦି କରି ଓଡ଼ି ଆ अ{ଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପେଲାଭିତ କରି ବାକୁ ପଛାଉନାହାnି । େତଣୁ
ଏସବୁ अ{ଳ ଦୀଘ ଆଠ ଦଶxି ବି ତିଯାଇଥିେଲ ମଧ େଯମି ତି ଥିେଲ େସହି ପରି ହU
ରହି ଛnି ।
ପାଠ ପୁ[କର अଭାବ, ଶି କର अଭାବ, अଥନୀତି ଓ ସରକାରୀ अସହେଯାଗରୁ
କ େମ ଉZୀ% େହେଲ ଯାଇ ଆମର ସ#ୂ% ସ ାଧୀନତର ମୂଲବୃ ~ି େହବ। େକବଳ
ଆଇନେର ପରି ଣତ କେଲ େହବନାହU, ତାହା ପତି ଜନମାନସେର ଛାପ େହାଇ ରହି ବା
ଆବଶକ। ଭାଷାକୁ ଉୀବି ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଉଭୟ [ରେର
ପଦେପ େନଇ େଗାଟିଏ ଜାତି ର େଟକ ବା ପଣ ଜାତୀୟ[ରେର ରଖିପାରି ବା େହଉଛି
ସବୁ ଠାରୁ ମହZ£ପ%
ୂ । ଏ େହଲା ସୀମାnେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସଖୀନ େହଉଥିବା
ଦୁ ଃଖ। କି  ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାଭାଷୀ ରହୁଥିବା ବି ଛିନ|ା{ଳ େହାଇ ରହି ଯାଇଥିବା ପବ
ୂ
ସି ଂହଭୂ ମ, େମଦି ନୀପୁର ଏବଂ ତଦnଗତ କାଇ ସବ୍-ଡି ଭିଜନ, େକଶପୁର, ଦାnନ,
େଗାପି ବଲ ଭପୁର, ଝାଡ଼ଗାମ, ନାରାଣଗଡ଼, ଏଗା, ରାମନଗର, ପ,ାସପୁର, ନୂ ଆବସାଣ
ଇତାଦି अ{ଳେର ଓଡ଼ି ଆମାେନ ଏବଂ ଷେଢ଼ଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ଦୁ ଇଟି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷୀ
େଦଶୀୟ ରାଜର ଓଡ଼ି ଆମାେନ ନାହU ନ ଥିବା ଦୁ iଶା େଭାଗ କରୁଥିବାର କାରଣ
ଏକାଧି କ। ଏଇ ଭାଷା ଓ ଜାତି କୁ ବେ{ଇ ରଖି ବା ପାଇଁ ଆମର ପବ
ୂ ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ
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अକ ାn ପରି ଶମ, ତାଗ, ନି /ା ଓ ସାଧନାେର ବ ତୀ ଥିେଲ େସ ସବୁ କୁ अୁ% ରଖି ବା ଏ
ଯୁଗେର ଯୁବପି ଢ଼ୀ-ର ଉZର ଦାୟି ତ£। ଭାଷା ଆେqାଳନର ଇତି ହାସେର େଗାପବxୁ
ଦାସ, େଗାଦାବରୀଶ ମି ଶ- अକ ାn େଚjା ଫଳେର ସି ଂହଭୂ ମେର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଦାଳୟ
ାପନ େହାଇଥିଲା। େସଥିେର ତା-ୁ ସହେଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଗତି କୃ

ଷଡ଼oୀ, କୃ ଚq

ଆଚାଯ, ଭଗବାନ ଷଡ଼oୀ, ପ%
ୂ ଚq ତି ପାଠୀ, ମଦନେମାହନ ଷଡ଼oୀ, କାହ| କି େଶାର
ପାଣି, अନn ମି ଶ ପଭୃତି । େସହି ପରି େମଦି ନିପୁରେର ଓଡ଼ି ଆର ପଚାର ପାଇଁ ଲDୀ
ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଭୁ ବନାନq ଦାସ, ଭାଗବତଚq ଦାସ, କୃ ଚq ଭୂ ୟଁା, ବି ଶ£ନାଥ ଦାସ
ପଭୃତି ପମୁଖ ରୂେପ अଂଶଗହଣ କରି ଥିେଲ। େସମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଏକ अଂଶ ରୂେପ
ପରି ଗଣିତ।
ଇତି ହାସେର କି ଛି ଛଳନା, କୂଟନୀତି ଓ ପବ{ନାର ଶି କାର େହାଇ ବି ଛିନ|ା{ଳ
େହାଇ ରହି ଗେଲ ସତ କି  େସଇ ଓଡ଼ି ଆ ସଂeୃତି େର ଆଜି ପଯn ପବାହମାନ
େହଉଛnି । ଓଡ଼ି ଆଭାଷୀ ବି ଛିନ| ା{ଳ କହି ବାକୁ ଲା ଲାେଗ ଏଇ ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିେର ଆେମ
କଟା अo ରୂେପ ପଡ଼ି ରହି ଛୁ। ସ ପ| େଦଖି ବାକୁ ଓ ତାହା ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ ସମେ[ ସୁଖ
ପାଆnି େତଣୁ େସମାନ- ସ ପ|କୁ ପର
ୂ ଣ କରି ବା ଆମମାନ-ର େନୖ ତିକ ଦାୟି ତ ମଧ
େତଣୁ ସାମଗୀକ ଭାେବ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାଭାଷୀ-ର ସବେତାଭାେବ ଉନ| ତି େହେଲ ଯାଇ
େଗାଟିଏ ଜାତି ର ମଯାଦା ବୃ ~ି ପାଇବ। ଏବଂ ସକେଳ ମି ଶି ଏକ ସ£ରେର ଉyଳ ମାତାର
ବqନା ଗାଇବା ‘ବେq ଉyଳ ଜନନୀ .......’
ବାରିପଦା।
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ଜାତୀୟ अଗି| ଶମ ଦି ବସ
ଶୀ ରମା କାn ମି ଶ

୧୪ ଏପିଲ ଜାତୀୟ अଗି| ଶମ ଦି ବସ ଉପଲେ
अଗି| ଓ ଏହାର ଉପଶମ
“େହ अଗି| ତୁ େ ଆ-ୁ ଶ ି ଶାଳୀ େହବାପାଇଁ ସହାୟକ ହୁअ I ଆର ପାପନାଶ
କର I ଆେ ତୁ  ନି କଟେର ନତମ[କ େହଉଛୁ I”
-ଋଗ୍େବଦ
अଗି| ଆମର ଚି ର ସାଥି I ଜନD ଠାରୁ ମୃତୁ ପଯn अଗି| ଆମର ଆବଶକତା I अଗି|
ଆମର େଦୖ ନqିନ ଜୀବନେର अତn ସହାୟକ I ସକାଳୁ ଉଠି ଚୁ ଲା ଲଗାଇ ଚା ବନାଇବା
ଠାରୁ ଆର କରି , େଦୖ ନqିନ ଖାଦ ସାମଗୀର ପ[ୁତି , ପଜ
ୂ ା ପାଠ ସମୟେର େହାମ,
ବାହା ବ ତ ଘେର ବାଣ ଓ ସାଂeୃତି କ ଉବ ସମୟେର ମଧ ଆେମ अଗି| ଉପେର ନି ଭର
କରି ଥାଉ I େତଣୁ ଆେମ ଏହାକୁ अଗି| େଦବତାର ଆଖା େଦଇଥାଉ I ମାତ ଆମର ଏହି
अତn ଆପଣାର ବxୁ େବେଳ େବେଳ ପରମ ଶତତାର ପରି ଚୟ ମଧ େଦଇଥାଏ, ଏବଂ
ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ମଧେର ଆମର ସବୁ ଜି ନିଷକୁ ଜାଳି େପାଡି ଭସD କରି େଦଇଥାଏ I
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अଗି| ତି ଭୁ ଜ
अଗି| କଣ ଓ କି ପରି ହୁଏ ଏହାର ସୃjି :
अଗି| ବା ଚଳnି ଭାଷାେର ନି ଆଁ ଏକ ରାସାୟନି କ ପକ ି ୟା I ସାଧାରଣତଃ ଏହା
ଉZାପ, ଦହନି ୟ ବ[ୁ ଏବଂ अମଜାନର ଏକ ନି ଭରେଯାଗ ମି ଶଣରୁ ପ[ୁତ େହାଇଥାଏ I
େତଣୁ ନି ଆଁ ଲାଗିେଲ ଉପେରା

ତି େନାଟି ବ[ୁରୁ େଗାଟିକୁ ବାହାର କରି େଦେଲ ନି ଆଁ

ଆେପ ଆେପ ଲି ଭିଯାଏ I
ଆବହମାନ କାଳରୁ अଗି| ଆମର ସହାୟକ I ଆେମ अଗି| କୁ ପଜ
ୂ ା କରୁ I ଯଦି ଓ
ପେତକ अଗି| ରୁ ଉZାପ ସୃjି ହୁଏ, କି  ପେତକ अଗି| ଏକ ପକାର ନୁ େହଁ ; ବା ତାକୁ
ନି ବାପନ କରି ବା ପାଇଁ ମଧ ଏକା ପକାର अଗି| ନି ବାପକ ଯର ବବହାର କରIଯାଏ
ନାହU I ଏଣୁ ସଭି-ୁ अଗି| ର ପକାରକୁ ଚି ହ| ି ବାକୁ େହବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁ

ପକାରର

अଗି| ନି ବାପକ ଯର ବବହାର ଶି ଖିବାକୁ େହବ I ମେନ ରଖ ଜଳୁ ଥିବା ଖbିଏ
ସି ଗାେରଟ ମଧ ଧଂସର କାରଣ େହାଇପାେର I
ନି ଆଁ କି ପରି ଲି ଭି ଥାଏ :
ସାଧାରଣତଃ ନି ମ|ଲିଖିତ ପକ ି ୟା ଦ£ାରା ନି ଆଁକୁ अତି ସହଜେର ଲି ଭାଯାଇପାେର :୧. ଉZାପକୁ ଦୂ ର କରି : ଜଳ କି \ା େକୗଣସି ଥbା ପଦାଥକୁ ଉZାପ ଉପେର ପେୟାଗ କରି
I
୨. ଦହନୀୟ ବ[ୁକୁ ହଟାଇ େଦଇ : ଭାଲଭ୍ ବା ପାଇପ ଲାଇନକୁ ବq କରି ବା ଦହନୀୟ
ବ[ୁକୁ ନି ଆଁ ଠାରୁ अଲଗା କରି I
୩. अମଜାନକୁ ହଟାଇ େଦଇ : ନି ଆଁ ଉପେର େଫଣ (େଫାମ), ବାଲି , ବା କାବନ ଡାଇ
अ¯ାଇଡ ପକାଇ ତା ଉପେର େଗାଟିଏ କ\ଳ ଭଳି ଆ[ରଣ ସୃjିକରି I
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୪. ପକ ି ୟାକୁ ବq କରି : ଶୁଖିଲା ପାଉଡର ବା ସି ଜ୍ ଫାୟାର ବବହାର କରି I
ଭାରତୀୟ ମାନଦb अନୁ ଯାୟୀ ନି ଆଁକୁ ୫ ଭାଗେର ବି ଭ

କରାଯାଇଛି I ନି ମ|େର

େସମା-ର ବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ଦି ଆଯାଇଛି :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ନି ଆଁର େଶଣୀ

େକଉଁ ପକାରର ନି ଆଁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------କ (ଏ) କାଗଜ, କାଠ, କନା, ଓ ଫାଇବର ଇତାଦି I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ଖ

(ବି ) େତୖ ଳ ଜାତୀୟ ପଦାଥ ଯଥା : େପ, ଗୀସ୍, େପେଟ ାଲ, ଡି େଜଲ, କି ରାସି ନ

ଇତାଦି I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ଗ (ସି ) ଚାପ ଜନି ତ ଗାସି ୟ ପଦାଥ ଯଥା : କୁ କି o ଗାସ, ଡି . ଏ. ଗାସ ଇତାଦି I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ଘ (ଡି ) ଧାତୁ ଜନି ତ ନି ଆଁ ଯଥା : ମାେଗ|ସିअମ୍, ଟିଟାନି ୟମ୍, ଲି ଥିୟମ୍, ଫସେଫାରସ୍, ଓ
ଆଲୁ ମି ନିअମ୍ ପାଉଡର ଇତାଦି I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------} (ଇ) ଇେଲି କାଲ ନି ଆଁ ଯଥା : ସଟ ସକଟ ବା ଫାସି o ଦ£ାରା େହଉଥିବା ନି ଆଁ I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ଉପେରା

ନି ଆଁ ସବୁ କୁ ଲି ଭାଇବା ପାଇଁ ଭିନ| ଭିନ| ପକାରର େପାେଟବଲ୍ ନି ଆଁ ଲି ଭାଇବା

ସି େଲbର ମIନ ବବହାର କରାଯାଇଥାଏ I
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ବି ଭିନ| ପକାରର ନି ଆଁ ଲି ଭାଇବା ଉପକରଣ :
୧. େସାଡ଼ା ଏସି ଡ अଗି| ନି ବାପକ ଯ :
ଏହା ୯ ଲି ଟର ମତା ବି ଶିj େଗାଟିଏ ସି ଲିbର I ଏହାକୁ େକବଳ 'କ' େଶଣୀ ନି ଆଁେର
ବବହାର କରାଯାଇଥାଏ I ଏହା ୬ ମି ଟର ଦୂ ରତାକୁ ୬0 େସକb ପାଇଁ ପାଣି ଫିoି ଥାଏ I
ବବହାର କରି ବା ପଣାଳୀ : ନି ଆଁ ଲାଗିବାର ଜାଣିେଲ ପଥେମ ସି ଲିbରକୁ ଧରି ଭଲ
ଭାବେର ହଲାଇ ଦି अ ଓ ଉପରର ପାନଜର୍କୁ ତେଳ ପି ଟି ଓଲଟାଇ ଧରି ନଜଲ୍କୁ ନି ଆଁ
ପାଖେର େଦଖା I ପେର ବାମରୁ ଡାହାଣ ଓ ଡାହାଣରୁ ବାମ ପାଣିର େସାତକୁ େଦଖା I
ଏହା ଉZାପକୁ କାଟିବା ଫଳେର ନି ଆଁ ଲି ଭିଯାଏ I ନି ମ| େର େସାଡ଼ା ଏସି ଡ୍ अଗି| ନି ବାପକ
ଯର ଚି ତ ଦି अIଯାଇଛି I

େସାଡ଼ା ଏସି ଡ अଗି| ନି ବାପକ ଯ
୨ . େଫାମ୍ କ#ାଉb ଏ¯ଟିନଗୁଇସ୍ର ବା अଗି| ନି ବାପକ ଯ :
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ଏହା ମାତ ୯ ଲି ଟର ମତା ବି ଶିj ସି ଲିbର I ଏହାକୁ େକବଳ 'ଖ' େଶଣୀ ନି ଆଁେର
ବବହାର କରାଯାଇଥାଏ I ଏହା ୬ ମି ଟର ଦୂ ରତକୁ ପୁରା ୩୬ େସକb ପଯn େଫଣ
େଫାପାଡ଼ି ଥାଏ I
ବବହାର କରି ବା ବି ଧି : େକୗଣସି େତୖ ଳ ଜାତୀୟ ପଦାଥେର ନି ଆଁ ଲାଗିେଲ ସି ଲିbରର
ନଜଲ୍କୁ ସଫା କରି ଏହାର ଉପର ନବ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠା, ତାପେର ସି ଲିbରକୁ ଓଲଟାଇ
େତଲ ପାତର େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ପେୟାଗ କର I େଫାମ୍ େତଲ ଉପେର େଗାଟିଏ କ\ଳ
ପରି ଆ[ରଣ ସୃjି କେର ଓ ନି ଆଁକୁ ଲି ଭାଇ ଦି ଏ I ଏହା ନି ଆଁକୁ अମଜାନ େଦବା ବq
କରି ଥାଏ ଫଳେର ନି ଆଁ ଲି ଭିଯାଏ I ନି ମ|େର େଫାମ୍ କ#ାଉb ଏ¯ଟିନଗୁଇସ୍ର ଚି ତ
ପଦାନ କରାଯାଇअଛି I

େଫାମ କ#ାଉb ଏ¯ଟିନଗୁଇସର ବା अଗି| ନି ବାପକ ଯ
୩ . ଡ ାଇ େକମି କାଲ ପାଉଡର अଗି| ନି ବାପକ ଯ :
ଏହା ଗାସ୍ ଜନି ତ ନି ଆଁ, େପେଟ ାଲି ୟମ୍ ଜନି ତ ନି ଆଁ, ଓ ବି ଦୁତ ଜନି ତ ନି ଆଁ ଲାଗି
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ବବହୃତ େହାଇଥାଏ I ଏହା ୧ େକ .ଜି ଠାରୁ ଆର କରି ୪ େକ.ଜି ପଯn ମତା
ବି ଶିj େହାଇଥାଏ I
ବବହାର କରିବା ବି ଧି : ନି ଆଁ ଲାଗିେଲ ସି ଲିbରକୁ ଆଣି ପଥେମ ସୁରା କି ପ୍କୁ େଖାଲି
ଏହାର ନବ୍କୁ ପି ଟ I ଏଥିରୁ ନି ଗତ ନଳୀକୁ ୫ ରୁ ୬ ଫୁଟ ଦୂ ରତାେର ରଖି ନି ଆଁକୁ
େଦଖI I ଏହାର େପସର୍ େଯାଗୁ ନି ଆଁର अମଜାନକୁ ଏହା ବି ଛିନ| କରିଥାଏ, ଫଳେର
ନି ଆଁ

ଲି ଭିଯାଏ

I

ନି ମ|େର

ଡ ାଇ

େକମି କାଲ

ପାଉଡର୍

ଏ¯ଟିନ୍ଗି ସର୍ର

ଚି ତ

ଦି अIଯାଇअଛି 

ଡ ାଇ େକମି କାଲ ପାଉଡର अଗି| ନି ବାପକ ଯ
୪. କାବନ ଡାଇ अ¯ାଇଡ (अoାରକାମ) अଗି| ନି ବାପକ ଯ :
ଏହା େତୖ ଳ ଜାତୀୟ ନି ଆଁ, ଗାସ ଜାତୀୟ ନି ଆଁ, ଓ ଇେଲି କIଲ୍ ଜାତୀୟ ନି ଆଁେର
ବବହୃତ େହାଇଥାଏ I ସାଧାରଣତଃ ଏହା େକମି କାଲ ଓ ଧାତୁ ଜନି ତ ନି ଆଁ ସବୁ େର
ବବହାର କରାଯାଏ I
ବବହାର କରି ବା ବି ଧି : ପଥେମ ସୁରା ନବ୍କୁ େଖାଲ ଓ ଭାଲବ୍କୁ ଧୀେର େଖାଲି
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ନି ଆଁକୁ େଦଖା I ପେର େଯତି କି େପସର ଦରକାର େସତି କି ଦି अ I େଯେହତୁ
अoାରକାମ ଦହନୀୟ ନୁ େହଁ ଏହା अମଜାନକୁ କାଟିଥାଏ ଫଳେର ନି ଆଁ ଲି ଭିଯାଏ I
ନି ମ|େର କାବନ ଡାଇ ଆ¯ାଇଡ୍ ଏ¯ଟିନ୍ ଗୁଇସ୍ର ଚି ତ ଦି अIଯାଇअଛି I

କାବନ ଡାଇ अ¯ାଇଡ (अoାରକାମ) अଗି| ନି ବାପକ ଯ

ଭି .ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 419

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ହି qୁଶର ଐତି ହାସିକ ତଥ
ବାଲିD କୀ ନାୟକ

ବZମାନ ଭାରତେର ହି qୁ ଶକୁ େନଇ अେନକ ପକାର ବାଦ-ବି ବାଦ ଚାଲି ଛି ହି qୁ
ଏକ ଧମ ଓ ତା’ର ସଂeୃତି େହଉଛି ହି qୁ ସଂeୃତି େବାଲି ବହୁଳ ଭାବେର ପଚାର ଚାଲି ଛି
ଆମର ହି qୁ ଧମ ଓ ହି qୁ ସଂeୃତି ବZମାନ ଧଂସ େହବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ମଧ ପଚାର
େହଉଛି  ଏହାକୁ ସାଧାରଣ େଲାକ ନି ଜର अସିD ତାର ପଶ| ଭାବେର ମଧ େନଉଛnି  କି 
ଆମ େଦଶର ବି .ାନ ଓ ପbିତମାେନ ମାନି େଲଣି େଯ ହି qୁ ଏକ ଧମ ନୁ େହଁ ବରଂ ଏହା
ଏକ ଜୀବନପ~ତି  ଆସ େଦଖିବା ହି qୁ ଶର अଥ ଓ ଆରର ଇତି ହାସ ପଥେମ
ଆେମ େଦଖିବା ଆମର ସବମାନ ଧମଗª ମାନ-େର େକଉଁଠି ହି qୁ ଶଟି अଛି 
ସତକଥା େହଉଛି - େକଉଁଠି ମଧ ନାହU େବଦ, ଉପନି ଷଦ, ମନୁ ସଂହି ତା, ରାମାୟଣ,
ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଓ अନାନ ପୁରାଣେର ହି qୁ ଶର ଉେଲ ଖ ନାହU
ଧମଶା ମାନ-େର ଆଯ ଶର ବହୁଳ ବବହାର େହାଇଛି  ମଯାଦା ପୁରୁେଷାZମ
ରାମଚq -ୁ ଆଯପୁତ, ମହାଭାରତର ସମ[ ମହାନାୟକ ମାନ-ୁ (େକବଳ କୃ

-

ବତୀତ) ଆଯ େବାଲି ସେ\ାଧି ତ କରାଯାଇଛି  अଥାତ େସେତେବେଳ ହି qୁ ନୁ େହଁ
ଆଯବZ ଧମ ଥିଲା
ଏଇଠି ପଶ| ଉଠୁ ଛି - େପୗରାଣିକ ଧମଗª ମାନ-େର ବି ଭିନ| େଦବାେଦବୀ, ମାନବଦାନବ, ପଶୁ-ପୀ, ଆକାଶ, ପାତାଳ, ସ ଗ, ନକ, ଆତDା, ପରମାତDା ଇତାଦି ବି ଷୟେର
अେନକ କି ଛି େଲଖାଯାଇଛି କି  ଏହି ଧମର ନାମ ହି qୁଧମ େବାଲି େଲଖାଯାଇ ନାହU
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କାହUକି? େତଣୁ ପଶ| ଉଠୁ ଛି - ଆମ ଧମର ନାମ ହି qୁଧମ େହଲା କି ପରି ?
ଇତି ହାସ अନୁ ସାେର ଗତ ୧୦୩୦ ମସି ହାେର େଯେତେବେଳ ମହଦ ଗଜନୀ
ଭାରତକୁ ଆସି ଥିଲା, ତା’ ସହି ତ ପାଶୀ ଐତି ହାସି କ ‘अଲେବସୁନି’ ମଧ ଆସି ଥିଲା େସ
ସମୟେର ଭାରତୀୟ େଲାକମାନ- େଦହର କଳା ରo, େସମାନ-ର ରହଣୀ େଶୖ ଳୀ ଓ
ଜାତି ପଥା େଯାଗଁୁ ପରର ପତି େହଉଥିବା अସଭ ବବହାର େଦଖି, େସମାନ-ୁ ପଥେମ
ହି qୁ

େଲାକ

େବାଲି

ସେ\ାଧନ

କରି ଥିଲା

ହି qୁ

ଶ

ପାଶୀ

ଭାଷାେକାଷ

‘ଗୟାଶଲ
ୂ େସୗଗାତ’ରୁ ଆସି ଛି ଯାହାର ଶାିକ अଥ େହଉଛି - େଚାର, ଡାକୁ , ରାହାଜାନୀ,
କଳା, େଗାଲାମ, କାେଫର୍, अସଭ ହି qୁ ଶର अଥ ଆରବୀ ଓ ଉiୁ ଭାଷାେକାଷେର
ମଧ

ଏକାଭଳି

େଲଖା

େହାଇଛି 

େସେତେବେଳ

େମାଗଲମାନ-ର

ଭାରତୀୟ

େଲାକମାନ- ପତି ଥିବା ଘୃଣ ତଥା ନି କୃj ମେନାଭାବର ଏହା େହଉଛି ଜଳn
ଉଦାହରଣ ହି qୁ ଶ ଏକ अପମାନସୂଚକ ଗାଳି େବାଲି अପିୟ ସତକୁ ନ ମାନି ବା ପାଇଁ
େକେତକ ପbିତ ଯୁ ି କରି କହି େଲ - ସି xୁ ନଦୀ କୂଳେର ବସବାସ କରୁଥିବା
େଲାକମାନ-ୁ େସମାେନ ସି xୁ ପରି ବେZ ହି qୁ େବାଲି କହି େଲ, କାରଣ େସମାେନ ‘ସ’ କୁ
‘ହ’ ଉାରଣ କରୁଥିବାରୁ ହି qୁ କହି େଲ ଏହି ଯୁ ି ଆେଦୗ ଠି କ୍ ନୁ େହଁ  କାରଣ ତାଭାଷାେକାଷେର अସଂଖ ‘ସ’ ଜଡ଼ି ତ ଶ ରହି ଛି ପାଶୀକୁ ‘ପାରହି ’, ମୁସଲମାନ-ୁ
‘ମୁହଲମାନ’, ଶରୀୟତକୁ ହରୀୟତ, ମସଜି ଦକୁ ମହଜି ଡ୍, ସି xୁ ଘାଟିକୁ ହି qୁ ଘାଟି
କହି ନାହାnି କାହUକି?
अନ ଏକ ଉଦାହରଣ:େସେତେବେଳ ବ ାହDଣ ସମାଜ ନି ଜକୁ ହି qୁ େବାଲି ମଧ ମାନୁ ନଥିେଲ ଏହାର
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ପମାଣ - ଆଯ ଧମର ପବZକ, ସ ାମୀ ଦୟାନq ସରସ ତୀ େଲଖିେଲ - “ହି qୁ ଶ ସଂeୃତ
ଶ ନୁ େହଁ  ଏହା େମାଗଲମାନ- .ାରା ଦି ଆଯାଇଥିବା ଏକ अପମାନସୂଚକ ଗାଳି 
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ ନି ଜକୁ ହି qୁ କହି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ  ଆେମ ଆଯ ଓ ଆମର ଧମ େହଉଛି
ଆଯବZ ଧମ ଆେମ ନି ଜକୁ ଆଯ େବାଲି କହି ବା ଉଚି ତ” େସ ନି େଜ େନୖ jିକ
ବ ାହDଣ େହାଇମଧ ନି ଜକୁ ହି qୁ େବାଲି ସ ୀକାର କରି ନଥିେଲ
ଦି ତୀୟ ଉଦାହରଣ:ଇତି ହାସ କହୁଛି  େଯେତେବେଳ େମାଗଲମାନ- .ାରା ଭାରତୀୟ अଣମୁସଲମାନ
ଏବଂ ହି qୁ େଲାକମାନ- ଉପେର ଜି ଜିଆ କର ଲାଗୁେହଲା, େସେତେବେଳ ବ ାହDଣ ସମାଜ
ଜି ଜିଆ କର େଦବାକୁ ମନାକେଲ, େସମାେନ ଯୁ ି କେଲ େଯ, ଆେମ ହି qୁ ନୁ ହଁ , ଆେମ
ମଧ ତୁ ମ ମାନ- ଭଳି ବି େଦଶୀ େଲାକ ଆେମ ଆଯ ଶାସକ ଭାେବ ତୁ ମ ମାନ-ଠାରୁ
ବହୁ ଆଗରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଛୁ େତଣୁ ଆେମ ଜି ଜିଆ କର େଦବୁ ନାହU େମାଗଲ ଶାସକ
ଏହାକୁ ମାନି େସମାନ-ୁ ଜି ଜିଆ କରରୁ ମୁ

ରଖିଥିେଲ

େମାଗଲମାନ- ଶାସନ ସମାr େହବାପେର, ଇଂେରଜମାନ- ଶାସନ କାଳେର
୧୯୨୦ ମସି ହାେର ବ ାହDଣ ମାେନ ପଥେମ ନି ଜକୁ ହି qୁ େବାଲି େଘାଷଣା କେଲ ଆସ
ଆେମ ଗବର ସହ କହି ବା ‘ଆେମ ହି qୁ’ େସମାେନ େସେତେବେଳ ହୁଏତ ହି qୁ ଶର
ପକୃତ अଥ ବୁ ଝି ପାରି ନଥିେଲ କି \ା ସି xୁ ଘାଟି କୂଳେର ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଯ ମାନପାଇଁ ବବହାର େହାଇଥିବା ଏକ अପଭଂଶ ଶ ହି qୁ ଭାବି ଏହାକୁ ସ ୀକାର କରି ଥିେଲ
ଜାଣିବା କj ମଜା କଥା େହଉଛି - ମଁୁ ବ ାହDଣ, ମଁୁ କରଣ, ମଁୁ ଖbାୟତ, ମଁୁ ବେଢ଼ଇ, ମଁୁ
େଧାବା, ମଁୁ ବାରି କ, ହାଡ଼ି , ପାଣ େବାଲି ଉZର େଦଉଛnି  େକହି କହୁନାହାnି ମଁୁ ଜେଣ
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ହି qୁ ଜାତି ର େଲାକ େସହି ପଶ| अନ ଧମର େଲାକ-ୁ ପଚାରି େଲ େସମାେନ ନି ଜର
ପରି ଚୟ େବୗ~, ପାଶୀ, େଜୖ ନ, ମୁସଲମାନ କି \ା ଖୀjିୟାନ େବାଲି ଉZର ଦି अnି  କାରଣ
େସମାନ-ର େକୗଣସି ଜାତି ନାହU
ଏଇଠି ଆଉ େଗାଟିଏ ବି ଚାରେଯାଗ ତଥ େହଉଛି - ପୁରାତନ କାଳେର ଏହି
େଦଶର

ଜେଣ

ଭରତ

ନାମକ

ରାଜା-

ନାମେର

େଦହର

ନାମ

ଭାରତବଷ

ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଏେବ ବି ଆେମ ସମେ[ ଭାରତୀୟ େବାଲି କହୁଛnି  ପୁଣି େଦଶର ନାମ
‘ହି qୁାନ’ କି \ା ‘ଇbିଆ’ େବାଲି କହୁଛnି କାହUକି? ଆେମ ‘ହି qୁାନୀ’ କି \ା ‘ଇbିଆନ୍’
କାହUକି କହୁଛnି ? ଇbିଆ ଶର अଥ ଇqୁ ନଦୀ (ସି xୁ ନଦୀ) ନାମରୁ ସୃjି େହାଇଛି
େବାଲି ଯୁ ି କରୁଛnି  େକେତେବେଳ ସି xୁ अପଭଂଶ େହାଇ ହି qୁ େହାଇ ଯାଉଛି ତ
େକେବ ଇqୁ ରୁ ଇbିଆ େହାଇ ଯାଉଛି  ଇତି ହାସ କହୁଛି - ଇbିଆ ଶ ଆେମରି କା
େଲାକମାେନ ବବହାର କରିଛnି  ପରି ତାପର ବି ଷୟ େହଉଛି ଏହି ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଶ
ବି େଦଶୀ ଆମ େଦଶର େଦଶୀ ଶ ଭାରତ କାହU? ବି େଦଶୀ ଧମ ଓ ବି େଦଶୀ ସଂeୃତି କୁ
ଆକ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଆମ େଦଶର ମହାମହି ମ ଧମଗୁରୁ ଓ ରାଜେନତାମାେନ ଏହି
ଦୁ ଇଟି ଶକୁ େଦଶରୁ ବହି ¢ାର କରି ବାକୁ ସାହାସ କରି ପାରୁନାହାnି କାହUକି? ଆମ
େଦଶର अେନକ ରାଜର ତଥା ାନର ନାମ ତ ପରି ବZନ େହାଇପାରୁଛି  େଦଶର
ପରି ବZନ େହାଇପାରି ବ ନାହU କାହUକି? ଦି ତୀୟେର - ୧୯୦୦ ଶତାୀର अ¯େଫାଡ୍
ଭାଷାେକାଷର ପୃ/ା ୭୮୯େର ଇbିଆର अଥ, ‘Poor, Old Fashioned, Criminal People’ େବାଲି େଲଖା अଛି  ଏଇଟା ବି ଆମପାଇଁ अପମାନସୂଚକ ଗାଳି  ଏହା ଯଦି ସତ,
େତେବ ଆମ େଦଶର ନାମକୁ ପରିବZନ କରି , ଭାରତ କି \ା ଭାରତବଷ େଲଖିେଲ
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अସୁବିଧା କଣ େହବ?
ଏଇଠି ପଶ| ଉଠୁ ଛି - ବି େଦଶରୁ ଆସି ଥିବା ବ ାହDଣମାେନ ଯଦି ଆଯ ଏବଂ ଏଠି କା
अଧି ବାସୀ ଯଦି ମୂଳନି ବାସୀ କି \ା ଦ ାବି ଡ଼ େତେବ ହି qୁ କି ଏ? େମାଗଲ ଏବଂ
ଇଂେରଜମାନ- .ାରା ଦି ଆଯାଇଥିବା ଗାଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆେମ ତି ରeାର ନ କରି ସ ୀକାର
କରି ବା, େଗାଲାମ ଓ ଗରି ବ ଶକୁ ନି ଜ କପାଳେର ଚqନ ଟୀକା ଭଳି ଲେଗଇ ଗବ
अନୁ ଭବ କରି ବା େତେବ ଦୁ ନି ଆ ଆମ ଉପେର ହସି ବ କି ନାହU? ଆମ େଦଶବାସୀସ ାଭିମାନ କୁ ଆେଡ ଗଲା?
ପରି ତାପର ବି ଷୟ େହଉଛି େଯ ଆଜି ର ସମୟେର ହି qୁ ଶର अସଲ अଥ
ଜାଣିନଥିବା େଲାକମାେନ ହି qୁ ଧମର ରକ ସାଜି अଣହି qୁ ଏବଂ େହତୁ ବାଦୀ ମାନ- ପତି
ତୀବ अସହି ୁ ପଦଶନ କରୁଛnି  େସମାେନ ଶାn ଚି Zେର ବସି ନି ଜକୁ ଏହି ପଶ| କରି ବା
ଉଚି ତ େଯ ମଁୁ ଯଦି ହି qୁ ନୁ େହଁ େତେବ ତଥାକଥିତ ହି qୁ ଧମ ପତି ଏେତ ସେ\ଦନଶୀଳ
କାହUକି?
ଉପେରା

ସମ[ ତଥ ଗୁଡ଼ିକେର ଯଦି କି ଛି ଭୂ ଲ ବା ତଟି ଥାଏ, ଆମର ପିୟ ସୁଧୀ

ପାଠକମାନ-ୁ ବି ନିତ अନୁ େରାଧ ଭୁ ଲ ସୁଧାରି ବା ପାଇଁ ଉପଯୁ

ପମାଣ ସହ େମାେତ

ସାହାଯ କର
େବoାଲୁ ରୁ , କ%ାଟକ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦
ଇେମଲ୍ : balmikinayak@gmail.com
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ଗh~ା ବିଭାଗ
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ପତିେଶାଧ
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

अେନକ ଦି ନ ତଳର କଥା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ବଉଦେର ଶି କତା େଟ ନିଂ
େନଉଥିଲି, େମାର ଜେଣ ପିୟ ବxୁ ଥିେଲ, ତା- ନାମ ସmୟ। ସmୟ ଟିଚସ େଟ ନିଂେର
କି ରାଣୀ ଭାବେର କାମ କରୁଥିେଲ। େସ ବଉଦେର ଏକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଘେର ରହୁଥିେଲ।
େଯେହତୁ ମଁୁ େଟ ନିଂ େନଉଥିଲି, େତଣୁ ତା- ସହ ସବୁ ଦି େନ अଫିସେର େଦଖାସାାତ
ହୁଏ। ପଥମ େଦଖାରୁ ହU େସ େମାେତ ସାହାଯ କରି ଥିେଲ। ତା-ର ବି େଶଷ ରୁଚି ଥିଲା
କବି ତା, ଉପନାସ ଓ ଗh ପଢ଼ି ବା।
अେନକ ଦି ନ ବxୁ ତା ପେର ଆମ ଦୁ ହU- ସ#କର େସତୁ ମଜବୁ ତ୍ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। ସmୟ େବେଳେବେଳ େମାେତ େଦଖା କରିବାକୁ ହେjଲକୁ ମଧ ଆେସ। ମଁୁ
ମଧ େକୗଣସି अଫିସ୍ କାମେର ତା-ର ସହେଯାଗ ପାଇଁ ତା- ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆେମ
ଦୁ ଇ ବxୁ ଦି େନ ସଂଧାେବେଳ ମହାନଦୀ ବି ଜ୍ ନି ମାଣ କାଯ େଦଖି ବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ
କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ। େସଠାେର अେନକ ସମୟ ବସି ଗପ, ମଉଜ ମଜଲି ସ୍ କରିଥିଲୁ। େସ
ସମୟେର ସmୟ ତା’ର ହୃଦୟର अେନକ अକୁ ହା କଥା କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ େମା’ ସହ
ଏପରି ମି ଶି ଯାଇଥିଲା େଯ େମାେତ େଟ ନିଂ eୁଲେର ଦି େନ ନ େଦଖିେଲ ବାର\ାର େଫାନ୍
କରୁଥାଏ। େଫାନ୍ ପାଇ ମଁୁ ତା’ ପାଖକୁ ଗଲାପେର କୁ େହ ବxୁ ତୁ ମକୁ ନେଦଖି େଲ େମାେତ
अେଦୗ ଭଲ ଲାେଗନା। େତଣୁ େଫାନ୍ କରି ଥିଲି। ଯାହା େହଉ ତୁ େମ ଆସି ଗଲ।
ଦି ନକର ଘଟଣା, ଦୁ େହଁ ମହାନଦୀ କୂଳେର ବସି ଥିଲୁ େସ େମାେତ ବଉଦ अ{ଳର
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ଏକ ଦୁ ଃଖଦ କାହାଣୀ ବ%ନା କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଗପ େହେଲ ବି କାହାଣୀଟି ସତ।
େତଣୁ ମନ େଦଇ ଶୁଣ।
େସ ସମୟେର ବି ଳାସପୁର ନି କଟେର ଜେଣ ଇଂଜି ନିୟର ରହୁଥିେଲ। ତା- ନାମ
ବି ନୟ ମହାପାତ। ବି ନୟ େସ अ{ଳେର େବଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। େସ ଜେଣ ନି ଭୀକ, ସୋଟ
ଓ ନି jାପର ବ ି ଥିେଲ। ତା- ୀ ମି ନୁ। େଦଖିବାକୁ ଭାରୀ ସୁqରୀ। ସୁqରୀ କହି େଲ
ଚଳି ବନି , େସ’ ତ େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ପାଖ ପେ଼ଡାଶୀ- ନଜରେର ଦୁ େହଁ ଆଦଶ
ଦ#ତି ଥିେଲ। େସ ଦୁ ହU- ଔରସରୁ ଜାତ େହାଇଥିଲା କୁ ନା। ଦୁ ହU- ଭିତେର େସ|ହ,
େପମ ଭରପୁର ଥିଲା। କୁ ନା ତା-ର ଏକମାତ େଗହ ା ପୁअ। େସ ବି େଦଖିବାକୁ ଖୁବ୍
ସୁqର। ମଁୁ କହି ଲି – ବାପା, ମା େଦଖିବାକୁ େଯପରି ସୁqର, ପୁअ ସୁqର ନ େହାଇ ଯି ବ
କୁ ଆେଡ଼?
ବି ନୟର ସୋଟ ପଣିଆ ସକାେଶ ଇଂଜି ନିୟର େହାଇ ମଧ ତା-ର ପାଖେର
େସଭଳି କି ଛି େମାଟା अ-ର ସ#Zି ନଥିଲା, େକେବଳ ଥିଲା, ବା-େର କି ଛି ଲ ଜମା
ଟ-ା। ନି ଜର ଦରମା ତଥା ବା-େର ଜମାଥିବା ସୁଧ ଟ-ାେର ତା’ର ପରି ବାରର
ଗୁଜୁରାଣ େମାଉଥିଲା। ବି ନୟକୁ କ£ାଟସ୍ ମି ଳିଥିେଲ ମଧ େସ େସଠାେର ରହୁନଥିଲା।
େସ ନି ଜ ଘର ବି ଳାସପୁରେର ରହୁଥିଲା।
କୁ ନା େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ େହାଇଥିବାରୁ ବି ନୟ ଓ ମି ନୁ ତା’ର େକୗଣସି ଥିେର अଭାବ
ପରି ଲିତ େହବାକୁ େଦଉନଥିେଲ। ପୁअ େସେତେବେଳ ଯାହା ଇା କରୁଥିଲା ତାହାକୁ
ଆଣି ବି ନୟ େଯାଗାଇ େଦଉଥିେଲ। କୁ ନାର ବୟସ େବାେଧ ୮ ବଷ େହବ େତଣୁ ତା’ର
ହି ତାହି ତ }ାନ ନଥିଲା। େସ ଥିଲା ଚ{ଳ ପକୃତି ର। େସ ସବଦା େଖଳକୁ ଦେର
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ମେନାନି େବଶ କରୁଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାେର େସ अତn ଦୁ ବଳ ଥିଲା।
ବି ନୟ ଓ ମି ନୁ अେନକ ସ£ପ| େଦଖୁଥାnି ତା- ପୁअକୁ େନଇ। ପୁअ ବଡ଼ େହେଲ ବଡ଼
ଚାକି ରୀ କରି ବ ଏବଂ ସମାଜେର ତା- ସାନ ବଢ଼ାଇବ। ବି ନୟର ଇା ପୁअକୁ ଡା ରୀ
ପଢ଼ାଇବ। ବାପା ମାଆ- अତି ଶୟ େସ|ହ, େପମ ତାକୁ

ପାଠ ପଢ଼ାେର ଦୁ ବଳ

କରି େଦଇଥାଏ।
ହଠାତ୍ ଦି େନ ଘେର ପୁअକୁ ନ ପାଇ ବି ନୟ ମି ନୁକୁ ପଚାରିଲା – “କୁ ନା କାହU?
େଦଖାଯାଉନି ” ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର
ନି ଜର ଏକ ମାତ େଗହ ା ପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି ।
େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, “େଦଖୁନ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ
େଦଖ।”
କି ଛି ସମୟ ପେର ବି ନୟର ଉସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି । େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ମି ଶି ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା। ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତୁ ମ ପୁअ? େଦଖ ତା’ େଦହ .. ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଭZ।
େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହି ବ।”
େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପି ଲାଟା ଟିେକ
େଖଳି େଦେଲ କ’ଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ? ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ଥିଲ
ନା କ’ଣ?
ରାଗେର ତମ ତମ େହାଇ ବି ନୟ ଚାଲି ଲା କୁ ନାର अନୁ ସxାନେର। अେନକ
ଚି ହ|ାଜଣା ଜାଗା େଦଖିସାରି କୁ ନାକୁ ନପାଇ େଫରିଲା। ହତାଶ େହାଇ ଘରକୁ । ଘେର ମି ନୁ
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ଚାହU ରହି ଥିଲା ସ£ାମୀ ଓ ପୁତର ଆଗମନକୁ ।
ସେରାଜ କୁ ନାର ସାo। ସେରାଜର ବାପା ଜେଣ କମୁନି j େନତା। ରାଜନୀତି ର
ପଶାପାଲି େର ସବସ£ ହରାଇ େଦଇ ନି େଜ ଏହି ଦୁ ନି ଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଆର
ପାରି କୁ। େତଣୁ ସେରାଜକୁ େକୗଣସି କଥାେର ତା’ର ମା’ ଆକଟ କରି ନଥାnି । େସଥିପାଇଁ
ସେରାଜ ଲଗାମ୍ ଛଡ଼ା େହାଇ ଯାଇଥାଏ।
ସେରାଜ ଭାରି ଜି ଦ୍ େଖାର୍। େସ କୁ ନାର ପି ଲାେବଳର ବxୁ । ଯାହା ମନେର ଆେସ
େସଇୟା କେର। ସେରାଜ ଆଖିେର ସବୁ ଧନୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ ବଦମାସ ମନେର
ଭାବୁ ଥିଲା ସମାଜର ସବୁ ଧନୀ େଲାକମାନ- େଯାଗଁୁ ହU ଆେମ ଗରିବ େହାଇ ରହି ଛୁ। ଯଦି
ତା-ର ସମ[ ସ#Zି ସବୁ ଗରି ବ େଲାକ-ୁ ସମାନ ଭାବେର ବାି ଦି ଆଯାଆnା େତେବ
ଆଉ ଧନୀ, ଗରି ବ େକହି ରହି ନଥାେn। କମୁନି j ଚି nଧାରାେର େସ ସମାଜେର ଆଗକୁ
ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା।
କୁ ନା େସ ଦି ନ େଫରି ଥିଲା ଘରକୁ ରାତି ୯ଟାେର। ବି ନୟ ରାଗେର ବ ହD ଚbାଳ
େହାଇ ଘେର ତା’ରି େଫରି ବା ବାଟକୁ अେପା କରି ବସି ଥିେଲ।
ବି ନୟ ପଚାରି େଲ କୁ ନାକୁ “କି େର େଟାକା ମୁbକୁ ହାତ ପାଇଗଲାନା କ’ଣ?” ରାତି
୯ଟା ପଯn ବାହାେର େଖଳୁ ଛୁ, ବୁ ଲାବୁ ଲି କରୁଛୁ”। କୁ ନା ନମ ଭାବେର ଉZର େଦଲା –
ସାo ଘେର ରହି ଯାଇଥିଲି। ହଉ, ଠି କ୍ अଛି ବି ନୟ କହି େଲ। କି  ମେନରଖ, ଏମି ତି
ଭବି ଷତେର େଯପରି ନହୁଏ, ଯଦି ହୁଏ େମାର ମଲା ମୁହଁ େଦଖିବୁ। େସହି ଦି ନ ଜାଣିବୁ
େତାର ବାପା ବି ନୟର କଥା। େଲାକ େଯମି ତି, କାମ ବି େସମି ତି।
ମି ନୁ ବାଥ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସି ବି ନୟକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁ େମ କାହUକି
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ଏପରି ରାଗୁଛ? ପୁअ ଆମର େଛାଟ େହାଇଛି ବଡ଼ େହେଲ ଆେପ ଆେପ ସବୁ କି ଛି ବୁ ଝି
ପାରି ବ, ଏହି ସଂସାର ବି ଷୟେର। େସ ପଥେମ ବାହାରର ପରି େବଶକୁ ବୁ ଝୁ ତା’ପେର
େଦଖାଯି ବ।
ଏମି ତି ଦି ନ ପେର ଦି ନ, ମାସ ପେର ମାସ ଓ ବଷ ପେର ବଷ अତି ବାହି ତ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। अମାବାସା ଠାରୁ ପ%
ୂ  ମା ପଯn େଯପରି ଚାq ବନ େହବାକୁ ଲାେଗ କୁ ନା
ମଧ ସମୟ ଚକ େର ବଡ଼ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି କି ଦଶମ ପାସ୍ କଲା। ଦଶମ ପାସ୍
କଲାପେର ମି ନୁ ବି ନୟକୁ अନୁ େରାଧ କରି କହି େଲ – ବି ନୟ, ଆମ କୁ ନା ବଡ଼ େହାଇଗଲା।
ତା’ର ଭବି ଷତ ବି ଷୟେର ଆମକୁ ଚି nା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ।
ବି ନୟ କହି ଲା – କୁ ନା ତ’ ଦଶମେର ଥାଡ କ ାସେର ପାସ୍ କରିଛି େତଣୁ ତାକୁ
େକଉଁଠି, େକଉଁ କେଲଜେର ସି ଟ୍ ମି ଳିବ? େଦଖିବା ଯଦି ହୁଏ ପାଇେଭଟ୍ କେଲଜେର ନାମ
େଲଖାଇ େଦବା। ଘେର ଥିେଲ ସି ନା ବୁ ଲି ବ, େଖଳି ବ। େସଠାେର ହେjଲେର ରହି ବ
अନର ତାଗିଦେର କାେଳ ସୁଧୁରିଯିବ।
କୁ ନାର ଏକ ପାଇେଭଟ୍ କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇ େଦଲାପେର େସ ହେjଲେର
ରହି +୨ ଆଟସ ପଢ଼ି ବ େବାଲି ିର କରି େନଇଥିଲା ବି ନୟ। ପୁअକୁ େନଇ ମି ନୁର ଆଖିେର
ଆଖିଏ ସ£ପ|। ପୁअ ବଡ଼ େହାଇ ଚାକି ରୀ କେଲ ତା-ର ବୃ ~ାବାେର ସାହା େହବ।
अପର ପେର, ସେରାଜ ମଧ ଦଶମ ଥାଡ ଡି ଭିଜନେର ପାସ୍ କରି େସହି
କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇବାକୁ ଗଲା କି ଛି ଦି ନପେର, େବାଧହୁଏ ଦୁ ଇ ବxୁ େଗାଟିଏ
କେଲଜେର ପଢ଼ି ବାକୁ ଆଗରୁ ମନ କରି ଥିେଲ।
କୁ ନା କେଲଜ୍ ହେjଲେର ରହି ବା ଦି ନଠୁ ବି ନୟର େଦହ ଖରାପ େହବାେର
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ଲାଗିଲା। ତା’-ର ବି ପି ଏବଂ ସୁଗାର େଲବଲ୍ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା। େସ ସଦା ସବଦା
ଚି nାଗ[ ରହୁଥିେଲ।
ହଠାତ୍ ଦି େନ ରାତି େର ଏକ ଦୁ ଃସ£ପ| େଦଖି ବି ନୟ ପୁअ କୁ ନା କଥା ଭାବି ଭାବି
ଚି nାଗ[ େହାଇ ପଡି େଲ। ଭାବି େଲ େମାର ଭାଗେର ଏପରି କୁ ଳାoାର ପୁତ ଜନD େଦଲ
ମହାପଭୁ, ତା’ର ମoଳ କାମନାକର କହି ହଠାତ୍ େବଡ଼େର ଟଳି ପଡି େଲ। େଶଜରୁ ଧଡ଼
ପଡ୍ କି ନା ଉଠି ମି ନୁ କହି ଲା – କ’ଣ େହାଇଛି ତୁ ମର ବି ନୟ। ବି ନୟ କି  ନି ରୁZର। ମି ନୁ
ଡ଼ା ର-ୁ େଫାନ୍ କଲା। ଡ଼ା ର ବାବୁ ଆସି େଲ ବି ନୟର ସମ[ େଚକ୍ अପ୍ ପେର
ଜଣାପଡି ଲା ବି ନୟ ଆଉ ଏହି ଇହ ଜଗତେର ନାହଁ ାnି ।
ଡ଼ା ର- ପାଖକୁ ବି ନୟର ମୃତୁ ଖବର ଶୁଣି ମି ନୁ େଚତା ଶନ
ୂ  େହାଇଯାଇଥିଲା।
କି ଛି ସମୟ ପେର ଡ଼ା ର ବାବୁ - ପେଚjାେର ତା’ର େଚତା େଫରିଲା। ମି ନୁ କାqିବାକୁ
ଇା କରି ମଧ କାqି ପାରୁନଥିଲା। ତା’ର ଆଖି ରୁ େକବଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା अଜସ अଶ।
କି  େସ ବହୁତ େଚjା କରି ନି ଜକୁ ସଂଯତ କରି େନଇଥିଲା।
କି ଛି ସମୟ ପେର ମି ନୁ କୁ ନାର କେଲଜ୍ ହେjଲକୁ େଫାନ୍ କରି ପି ତା ମୃତୁର ଖବର
େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା କି  अନପଟୁ ଉZର ଆସି ଲା ତୁ ମର ପୁअ କୁ ନା ଏବଂ ସmୟ ଦୁ େହଁ
କେଲଜ ହେjଲରୁ କୁ ଆେଡ଼ ବାହାରକୁ

ଏeସନେର ଯାଇଛnି । େତଣୁ ଆପଣ-

େଗାଚରାେଥ ଜଣାଇ ଦି ଆଗଲା।
ଡ଼ା ର େପାଲି ସକୁ େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇେଲ ବି ନୟର ମୃତୁର ଖବର। େତଣୁ
େପାଲି ସ୍ ଆସି ବି ନୟ ଶବକୁ ବବେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଲା। ପେର ପେର ବି ନୟ ମୃତୁ
ହୃଦ୍ଘାତ େଯାଗଁୁ େହାଇଥିଲା େବାଲି ଡା ର ରି େପାଟ ପଦାନ କେଲ। େସହି ରାତି େର
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ବି ନୟର ଶବସyାର େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ତାହା ପେର ଶା~ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଶା~ର ବହୁତ ଦି ନପେର ଘରକୁ କୁ ନା ଆସି ଥିଲା। େସେତେବେଳ ରାତି अଧ।
ଘର ଭିତରୁ ମି ନୁ ପଚାରିଲା କି ଏ? ମଁୁ କୁ ନା। ମି ନୁ ଦୁ ଆର େଖାଲି େଦଇଥିଲା।
କହି ଲା, ଏେତଦି ନ ପେର େତାର ଘରକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ସମୟ େହଲା?
କୁ ନା େକୗଣସି ଉZର େଦଇନଥିଲା। ଘର ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମାଆ
ପଚାରି େଲ – ଏମି ତି ଭାବେର ଆମକୁ ଭୁ ଲି ଯିବା ପାଇଁ େହାଇଥାଏ। ଯଦି ଭୁ ଲି ଯାଇନଥିଲୁ,
େତେବ େତାର ବାପା ଏମି ତି ଭାବେର ମରି ଗେଲ କାହUକି? େସ ମରି ବା େବେଳ ଥେର ଆସି
ତା- ପାଖେର ଠି ଆ େହଲୁ ନାହU। େତାର ବାପା ଏମି ତି କ’ଣ େଦାଷ କରି ଥିେଲ େଯ
ମଲାେବେଳ େଟାପାଏ ପାଣି ମଧ ପାଇେଲ ନାହU?
କୁ ନା କହି ଲା, ମାଆ ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ନଥି ଲି। େସ େକେବ ମରି ଗେଲ? ତା-ର କ’ଣ
େହାଇଥିଲା?
-ବZମାନ ତାହା ପଚାରି ଲାଭ କ’ଣ?
ମି ନୁ ମେନ ମେନ अେନକ କଥା ଭାବୁ ଥିଲା। ବି ନୟ େଯେତେବେଳ ଜୀବି ତ ଥିେଲ
େସେତେବେଳ ଏହି ଘରର अବା ଭଲ ଥିଲା। କି  ତାହା ପରଠାରୁ ତା-ର ପୁअ େଯପରି
ବି ଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ବ{ିଥିବା ସମୟରୁ େସ ବି ଗିଡି ଯାଇଥିଲା, କି  ବାପା ମରି ଯିବା
ପେର ପୁअ େଯପରି ଆହୁରି ବି ଗିଡି ଗଲା। ସାରା ଦି ନ େସ େକଉଁଠାେର ଥାଏ, େକଉଁଠାେର
ଦି ନରାତି ବି ତାଇ ଥାଏ, ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହU।
ବହୁତ ଦି ନ ଏମି ତି ଭାବେର ବି ତି ଯାଇଥାଏ ତାହା ପେର େଗାଟିଏ ମାସ ପେର ..।
ରାତି ର ତୃ ତୀୟ ପହର। େକହି ଜେଣ ଆସି କୁ ନାକୁ ଡାକି ଲା। ମାଆର ମନ। େସହି
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ଡାକରା ଶୁଣି ନି ଦ ଭାoି ଯାଇଥିଲା। ପଚାରିଲା କି ଏ?
ମଁୁ ସେରାଜ।
ମି ନୁ ପୁଆର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନି ଦରୁ ଉଠାଇ କହି େଲ, େତାେତ କି ଏ ଡାକୁ ଛି ।
ଧଡପଡ଼ େହାଇ ନି ଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କୁ ନା କହି ଲା – ସେରାଜ ଆସି ଛି। ମଁୁ ତାହା ସହି ତ
ଯାଉଛି । େମାର ଆସି ବା ପାଇଁ େଡରି େହବ।
ମାଆ ପଚାରି େଲ - ଯାଉଛୁ େକଉଁଆେଡ? େକେତେବେଳ େଫରିବୁ ? – ତାହା କି ଛି
କହି ପାରି ବି ନାହU। ଏହା କହି ପୁअ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
ତାହାପେର େକେତଦି ନ େକେତ ମାସ ବି ତି ଯି ବାପେର ପୁअ ଦି େନ େଫରିଥିଲା।
ମାଆ ପତିଦିନ ପୁअ େଫରି ଆସି ବ େବାଲି अେପା କରି ବସି ରହୁଥିଲା। ଗୀଷD ଯାଇ
େଯେତେବେଳ ବଷ ଋତୁ ଆସି ଲା, େସେତେବେଳ ମଧ ପୁअ େଫରି ଆସି ନଥିଲା। ବଷା
ଯାଇ ଶୀତ ଦି ନ ଆସି ଥିଲା। ଦି େନ ରାତି େର ପୁअ େଫରି ଆସି ଡାକି ଲା – ମାଆ .. ମାଆ।
ମାଆ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଦୁ ଆର େଖାଲି େଦଖି ଲା, ପକୃତେର ପୁअ େଫରି ଆସି ଛି। ମାଆ
ପଚାରି େଲ - ଆେର ଏେତ ଦି ନ େହଲା ଥିଲୁ େକଉଁଠାେର। େଗାଟାଏ ଖବର େମାେତ
ପଠାଇ ପାରି ଥାଆ।
ମା' େତା’ ପଶ|ର ଉZର େଦବା ପାଇଁ େମା’ ପାଖେର ସମୟ ନାହU। ପୁअ ତା’ ହାତେର
କ’ଣ େଗାଟିଏ ଜି ନିଷ େବାହି ଆଣିଥିଲା ମାଆ ପଚାରିଲା - ଆେର େତା’ ହାତେର ତାହା
କ’ଣ? େସଥିେର କ’ଣ अଛି ? – ତୁ ମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହU। ତୁ େମ ଯାअ େଶାଇବ।
ଏହା କହି େସ ନି ଜର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁ ଆର ବq କରି େଦଇଥିଲା।
ମାଆର ମନେର େସହି ଦି ନ ଠାରୁ ସେqହ େହାଇଥିଲା। କି  କି ଛି କହି ନଥିେଲ।
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ସକାଳ େହାଇଥିଲା। ପୁअ ନି ଦେର େଶାଇଥିଲା। ତାହା ପେର ଉଠି କହି ଲା – ମାଆ
େମାେତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦି अ। ବଡ େଭାକ େହଉଛି ।
ମାଆ ଖାଇବା ପାଇଁ େଦଇଥିଲା। ପୁअ ମାଆ କଥା ଭାବି ଥାଉ କି \ା ନଥାଉ କି ,
ମାଆ ପୁअକୁ େକେବେହେଲ अବେହଳା କରି ପାରି ବ ନାହU। କି ପରି ଘର ସଂeାର ଚାଲୁ ଛି ,
କି ଏ ବଜାର ସଉଦା ଆଣି େଦଉଛି , ଟ-ା େକଉଁ ଠାରୁ ଆସୁଛି – ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ
ପୁअର େକୗଣସି ଦରକାର ହୁଏ ନାହU। େସ େଯେତେବେଳ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ତାହାର
ହାତ ପାଖେର ପାଇେଲ େହଲା। କି  ପେର େଯ କୁ ନା ଏମି ତି अପଦାଥ େହବ କି ଏ
ଜାଣିଥିଲା?
ଯାହାେହଉ, େସଦି ନ ରାତି େର କୁ ନା େଯ େଫରି ଆସି ଥିଲା। ଆଉ େକୗଣସି ଦି ନ େସ
ଘରୁ ଦାbକୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ସାରା ଦି ନ ଘର ଭିତେର ରହି େସ କ’ଣ କେର, ତାହା ମାअ
ଜାଣି ପାେର ନାହU। ଦି େନ ମାଆ ପଚାରି େଲ - ଆେର ତୁ ସାରା ଦି ନ ଘେର ବସି କ’ଣ
କରି ଥାଉ? କୁ ନା କୁ େହ – କି ଛି ନୁ େହଁ ।
- େତାର େସହି ସାo େତାେତ ଆଉ ଡାକି ବା ପାଇଁ ଆସୁନାହU?
- େସ କାହUକି ଡାକି ବା ପାଇଁ ଆସୁ ନାହU ମଁୁ ଜାଣିବି କି ପରି?
ମାଆ ଭାବି େଲ, େବାଧହୁଏ ଦୁ ଇ ବxୁ - ଭିତେର େକୗଣସି କଳି କଜି ଆ େହାଇଛି ।
େତଣୁ ଭଲ େହାଇଛି । ଏଥର କୁ ନା ଘର ସଂସାର କାମ େଦଖିବ। କି  ନା, ପୁअ ଘରର
େକୗଣସି କାମ କେର ନାହU କି \ା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆେସ ନାହU। େସ
େଯପରି ସ#ୂ% ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। େସ େକବଳ ଖାଉଥିଲା ଓ େଶାଇ ରହୁଥିଲା।
ଦି େନ ହଠାତ୍ ମି ନୁ ଉଠି ଆଯ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ମଥାେର ହାତେଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 434

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଚି yାର କରି ଉଠି ଥିେଲ। େସ ଡା ର- ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଡ଼ା ର ଆସି ପରୀା
କରି କହି େଲ - ପୁअକୁ େକହି ଆସି ହତା କରି ସାରି ଛି। ଡ଼ା ର େପାଲି ସକୁ େଫାନ୍
କରି ଥିେଲ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ୍ ଆସି ଥିଲା। କୁ ନାର ଶବକୁ ପରୀା କରି ମି ନୁକୁ
ପଚାରି ଥିଲା - ଆପଣ-ର କାହାକୁ ସେqହ ହୁଏ କି ?
- ହଁ ହୁଏ।
- େସ କି ଏ? ତାହାର ନାମ କ’ଣ?
- ତାହାର ନାମ ମଁୁ ଜାଣି ନାହU। େତେବ ତାହାର ଜେଣ ବxୁ େବେଳେବେଳ
ଆସୁଥିଲା। େତେବ େକେତ ମାସ େହଲା ଆସୁନାହU। ପୁअ ଏକୁ ଟିଆ ଘର ଭିତେର େକବଳ
ଖାଇ େଶାଇ ରହୁଥିଲା। କାହା ସହି ତ ମି ଶୁ ନଥିଲା। ତାହାର ବxୁ ଆସି ଡାକି େଲ ମଧ
େସ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା।
- ତାହାର ଠି କଣା ଜାଣnି ?
- ନା
- ଆପଣ-ର ପୁअର ଆଉ େକୗଣସି ବxୁ ଥିେଲ ନା େକବଳ େସହି େଗାଟିଏ ବxୁ
ଥିଲା? ପୁଲିସ୍ ଆହୁରି େକେତ ପଶ| ପଚାରି ମଧ େକୗଣସି ସୂତ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲା। ତାହା
ପେର କୁ ନାର ଶବସyାର କରାଯାଇଥିଲା।
ତାହାପେର ବହୁତ ମାସ ବହୁତ ଦି ନ ବି ତିଯାଇଥିଲା। ମି ନୁର େଯପରି ଦି େନ କ’ଣ
ସେqହ େହାଇଥିଲା। ବହୁଦି ନ ପେୂ ବ େଯଉଁଦିନ ରାତି अଧ ସମୟେର େଗାଟିଏ ବଡ ଭାରି
େବାଝେନଇ ପୁअ ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଥିଲା, େସହି ଜି ନିଷ କ’ଣ? େସହି ବାଗ୍ ଭିତେର
କ’ଣ अଛି ।
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େସଦି ନ ଆଲମାରୀ େଖାଲି େଦଖିଲା େସହି ଭାରି ବାଗ୍ େସେତେବେଳ ମଧ
େସହି ପରି ଭାବେର ରହି ଛି। ମି ନୁ ତାହା େଖାଲି େଦଖି ଆଯ େହାଇଯାଇଥିଲା।
େଦଖି ଲା ତାହାରି ଭି ତେର ସୁନା ଓ ହୀରର ଗହଣା अଛି । ମେନ ହୁଏ, େକାଡି ଏ ପଚି ଶ ଲ
ଟ-ା େହବ ତାହା ମୂଲ।
ଏେତ ଗହଣା? ଏେତ ଲ ଟ-ା, ଗହଣା ସୁନା ପାଇଲା େକଉଁ ଠାରୁ? େକେବ କ’ଣ
େସ ଡକାୟତି କରିଛି ? ମି ନୁର ମେନ ପଡି ଲା, ଆଠ ନअ ମାସ ପେୂ ବ ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ
ଘେର ଡକାୟତି େହବା ଘଟଣା। ଖବର କାଗଜେର ପଢ଼ି ଥିଲା। କ’ଣ କୁ ନା ଏବଂ ତାହାର
ବxୁ େସହି ଡକାୟତ?
ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ େଯପରି ଭାବେର ଥିଲା େସହି ପରି ଭାବେର ରଖିେଦଇ ମି ନୁ
ଆଲମାରୀ ବq କରି େଦଇଥିଲା। କି  ହଠାତ୍ ମନକୁ େଗାଟିଏ ବୁ ~ି ଆସି ଥିଲା। ଦି େନ
ଖବର କାଗଜେର ମି ନୁ ନାମେର େଗାଟିଏ ବି }ାପନ ପକାଶ ପାଇଥିଲା। େସ ଏହି ଘରକୁ
ବି କ ି କରି େଦବ। େସହି ବି }ାପନ େଦଖି ବହୁତ େଲାକ ଆସି ଥିେଲ। ପଚାରି ଥିେଲ ଆପଣ
ଏହି ଘର ବି କ ି କରି େଦେବ?
- ହଁ େମାର ପୁअ କୁ ନା େଯେତେବେଳ ମରି ଯାଇଛି , େସେତେବେଳ ଏହି ଘର ରଖି
ଆଉ ଲାଭ କ’ଣ? ଏହି ଘର ରଖି ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ କରି ବି? ଆଉ ମଧ େକେତ ଦି ନ ମଁୁ
ବ{ିବି? ତାହା ପବ
ୂ ରୁ ଏହି ଘର ବି କ ି କରି େନଇ େସଇ ଟ-ା ବା-େର ଜମା ରଖି େସହି
ସୁଧେର ଜୀବନ ବି ତାଇ େଦବି ।
କି  ଏହି ଘରର ମୂଲ ଚାଳି ଶି ଲ ଟ-ା ଶୁଣି ସମେ[ େଫରି ଯାଉଥିେଲ। କି 
ମି ନୁ କହୁଥିଲା, େସହି ଚାଳି ଶି ଲ ଟ-ା ନପାଇେଲ ଏହି ଘର ବି କ ି କରିବି ନାହU।
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ଦି େନ ଜେଣ ଗରାଖ ଆସି ଲା। ତାହାର ବୟସ ପାୟ କୁ ନାର ବୟସ ପରି । େସ ମି ନୁ
ପାଖରୁ ଘରର ମୂଲ ଚାଳି ଶି ଲ ଟ-ା ଶୁଣି େକୗଣସି ମୂଲଚାଲ ନକରି ରାଜି
େହାଇଯାଇଥିଲା। କହି ଲା, ମଁୁ େସହି ଚାଳି ଶି ଲ ଟ-ା େଦବି । େତେବ ଘର ଭି ତର ଥେର
େଦଖିବି। ମି ନୁ କହି ଲା, ହଁ ଚାଲ େଦଖିବ।
ଏହା କହି ମି ନୁ େସହି ପି ଲାକୁ େନଇ ସବୁ ଘର ବୁ ଲାଇ େଦଖାଇଥିଲା। କହି ଥିଲା –
େଦଖ, ଏହି େସହି ଘର, େଯଉଁ ଠାେର େମାର କୁ ନା ରହୁଥିଲା।
େସହି ଘର ଭିତେର କୁ ନାର ସବୁ ଜି ନିଷ ଥିଲା। େସହି jିଲ୍ ଆଲମାରୀ ମଧ ଥିଲା,
ଯାହା ଭିତେର ପାୟ େକାଡି ଏ ପଚି ଶି ଲ ଟ-ାର ଗହଣା ଥିଲା। େସହି ଆଲମାରୀ ଆେଡ
େସହି ପି ଲା ଜଣକ ବାର\ାର अନାଇ େଦଖିଥିଲା। ପଚାରିଲା – ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ-ର
ପୁअର?
ମି ନୁ କହି ଲା, ହଁ । ପୁअ େଯପରି अବାେର ମରି ଯାଇଛି , ଏ ଗୁଡିକ ଏେବ େସହି ପରି
अବାେର ରହି ଛି।
େସହି ପିଲା ଜଣକ କହି ଲା – ଠି କ୍ अଛି , ମଁୁ ଏହି ଘର କି ଣିବି। ଏହି ଘର େମାର ପସq
େହାଇଛି । ଆପଣ-ୁ ମଁୁ ଏହି ଘରର ମୂଲ ଚାଳି ଶି ଲ ଟ-ା େଦବି । େତେବ ମାଉସୀ,
େମାର େଗାଟିଏ ସZ अଛି । ଏହି ଘର ସହି ତ େମାେତ ଏହି ଆଲମାରୀ ମଧ େଦେବ। ଏହି
ଆଲମାରୀ ଭିତେର କ’ଣ अଛି , ତାହା ଆପଣ େଦଖି ଛnି କି ?
ମି ନୁ କହି ଲା - ନା। େମାର େସହି ପୁअ େଯେତେବେଳ ମରି ଯାଇଛି , େସେତେବେଳ
ତାହାର ଜି ନିଷ େଦଖି ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ କରି ବି? େସ ବ{ିଥିବାେବେଳ େଯପରି ଥିଲା, ଏେବ
େସହି ପରି ଭାବେର ରହି ଛି। ମଁୁ ତାହା େଖାଲି ଆେଦୗ େଦଖି ନାହU। ମି ନୁ ଟିକିଏ ନି ରବ ରହି
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କହି େଲ, ତାହା ଯାହା େହାଇଥାଉ, ତୁ େମ ଟିକିଏ ବସ। ତୁ ମ ପାଇଁ କଫି େନଇ ଆସୁଛି।
ମାତ େକେତ ସମୟ ପେର େସ କଫି େନଇ ଆସି ଲା। େସହି ପି ଲା ଜଣକ କଫି
ପି ଇଥିଲା। କି  ଆଯ କଥା, େସହି କଫି ପି ଇବା ମାେତ अ}ାନ େହାଇ େଚୟାର ଉପରୁ
ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ।
ମି ନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ େପାଲି ସ୍ େjସନେର ପହ{ିଲା।
ଥାନାର ପୁଲିସ୍ अଫିସର ପଚାରି େଲ – ତାହା ପେର?
ମି ନୁ କହି ଲା, ତାହାପେର େସହି ଶଇତାନ ପି ଲାଟା ମରି ଯାଇଥିଲା। ଥାନାର अଫିସର
ପଚାରି େଲ – କାହUକି ଆପଣ ତାକୁ ହତା କେଲ? େସ କ’ଣ କଫି ପି ଇ ମରି ଯାଇଥିଲା?
ମି ନୁ କହି ଲା – େସ କଫିେର ମଁୁ ବି ଷ ମି ଶାଇ େଦଇଥିଲି। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େସହି
େକାଡି ଏ ପଚି ଶି ଲ ଟ-ାର ଗହଣା େଲାଭେର କୁ ନାର ବxୁ ଆେଦୗ ସାଳି େହାଇ
ରହି ପାରିବ ନାହU। ମଁୁ ଯଦି ଘରର ମୂଲ ପଚାଶ ଲ ଟ-ା ତାକୁ ମାଗି ଥାଆnି , ତାହା
ମଧ େସ େଦଇ ଥାଆnା। େସହି ଟ-ା େଲାଭେର େସ େମାର ପୁअ କୁ ନାକୁ ହତା
କରି ଥିଲା। େମାର ପୁअ ମୁହଁେର ତାହାର ନାମ ମଁୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିଲି।
ତାହା ପେର ଟିକିଏ ନୀରବ ରହି ମି ନୁ ପୁଲିସ୍ अଫିସର-ୁ କହି ଲା – ମଁୁ ସବୁ ଘଟଣା
ଆପଣ-ୁ କହି ଲି। ସବୁ ଶୁଣି ଆପଣ ବZମାନ ଯଦି େମାେତ ଫାଶୀ େଦବା ପାଇଁ ବବା
କରି େବ ତାହାେହେଲ େମାର େକୗଣସି अବେଶାଷ ନାହU, କାହUକି ନା ମଁୁ େମା ପୁअ କୁ ନାର
ମୃତୁର ପତିେଶାଧ େନଇଛି ।
ଶି କ, େକqୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ-୭୬୨୦୦୧
କxମାଳ ଜି ଲା (ଓଡି ଶା), ଭ ାମଭାଷା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫
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େଶଷ ପରୀା
ବଲବn ସାହୁ

eୁଲ ଜୀବନର େଶଷ ପରୀା, ଇତି ହାସ ପରୀା। େସ ଦି ନର େଶଷ ଘି ଆଉ
େଶଷ ଶ ପରର େଶଷ ପ%
ୂ େଛଦ। େସଇ ପ%
ୂ େଛଦେର ବହୁତ କି ଛି ଦୁ ଃଖ ଦୁ iଶାକୁ
ଜାକି ଜୁକି ରଖିେଦଇଥିଲା ମୁନି। ପmୁ ରୀ ଭିତରର ଶାରୀେଟ ପରି କାହU େକେତଦି ନ େହଲା
ରହି ଆସି ଛି। ମଥା ପାତି େକେତ କଣ ସହି ଆସି ଛି। ସ£ାଧୀନ ଭାରତେର ମଧ
ପରାଧୀନର କj ସହ କରି ଛି। େହେଲ, େସଥିେର ମଧ ତାହାର ଦି ଧା ନାହU। କାଣିଚାଏ
ବି ଦୁ ଃଖ ନାହU। ଏେବ କି  େସ ମୁ

ଆକାଶର ଶାରୀ। ଏକଦମ୍ ଆଜାଦ୍। ସ£-ଇାେର

ଘୁରି ବୁ ଲି ବ ଏଇ ରoୀନ ଦୁ ନି ଆର େକାଣ अନୁ େକାଣକୁ । ତା’ପୁଣି ଏଇ ସ£ାଥପର ଦୁ ନି ଆ
ଠାରୁ େଢର ଉପେର। ପାଖ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଶି ବ ମqିର, ପାକ, ସହର ସାରା....।
େହାେଟଲ ବାଲାର ‘ଏଇ ନି अ ଭଉଣୀ’ ଡାକେର अnଧାନ େହାଇଛି , ତା’ ଭାବନା
ଗୁଡାକ। ଟିେକ ଚମକି ଯାଇ େଦଖିଛି। େକଉଁ େଗାେଟ େଟjେପପର ପୃ/ାେର କି ଛି ପକୁ ଡି
ସହ େଗାେଟ ବରା, ତା ଉପେର େଗାେଟ କ{ା ଲ-ା। ବାସ୍ ଏତି କିକୁ େକାଡି ଏ ଟ-ା।
ଏତି କି ଠୁ ଆହୁରି अଧି କ କି ଛି ଭାବି ପାେରନା ଆଗକୁ ...। ଖାଇସାରି େଫରି ଆସି ଛି
ନି ~ାରି ତ ଗାଡି ନି କଟକୁ । ତା’ପେର େସଇ ଗାଡି ସାହାଯେର ଗଁା अଭିମୁେଖ।
ସରଳ ନି ¢ପଟ ତଥା ଆଧୁନିକ େପିଂେର ଦଶାଯାଉଥିବା ପରି ଗଁା, ଭୁ ଷଲାଡ
अଭିମୁେଖ। ଦୀଘ େକାଡି ଏ ମି ନିଟର ଯାତା। ତା’ପେର ଆସି ଛି ଗଁା। ଗଁା ମୁb ପଥମେର ହU
ଘର। କି ଛି ଲତାର ଛqାଛqି, ତା ଉପେର ଲାଲ ମାଟିର ପେଲପେର ନି ମତ ଘର। ଘରକୁ
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ପେବଶ କରୁ କରୁ େଦଖିଛି ଦୁ ଇ ଜଣ अତି ଥି। ଆଇ.କାଡ ଓେହ ଇ େଦଇ ପାଦ ଛୁଇଁଛି
ଦୁ ହU-। ପାଚି ଲା ବାଳ ଥିବା େଲାକଠାରୁ, “अହି ସୁଲଣୀ ହ େଲା ମାଆ..” ଶୁଣି ଆଯ
େହଉଥାଏ ମି ନୁ। ପଥେମ ପଥେମ େସ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ। ଆେ[ ଆେ[ କି 
ବୁ ଝି ସାରି ଥାଏ ଆମୂଳଚୂଳ। ବୁ ଝି ବା ପେର ପେର ବହୁତ କାେq, ବହୁତ ରାଗରୁଷା କେର।
ଶହ ଛାଡି ହଜାର ଥର ବାରଣ କେର। ବାର\ାର କହି ଥାଏ - ମଁୁ ବାହାେହବି ନି... ମଁୁ
ବାହାେହବି ନି। ପୁଣି अଭିମାନ ସହ କେହ - ମଁୁ ମରି ଯିବି ବରଂ ବାହା େହବି ନି।
ଘର େଲାକ। ଆଖପାଖର ବାହାର େଲାକ। ପୁଣି ତା- ଘରକୁ ପ[ାବ େନଇ
ଆସି ଥିବା େସଇ ଦୁ ଇ େଲାକ। ସମେ[ ଶୁଣnି । େହେଲ େକହି ବି ବୁ ଝି ପାରnି ନାହU ମି ନୁର
ମନକୁ । ନଖାଇ ନପି ଇ ନି ଜ ସହ ନି େଜ େରାଷ କରି କାqିକାqି େଶାଇପେଡ େସ ଦି ନେର।
େଲାେକ କହnି - “ଦି ନର ଦୁ ଃଖଯାକକୁ ରାତି ଖାଇଯାଏ, େସଥିପାଇଁ ରାତି ହୁଏ” ଏ
କି କଥା। ମି ନୁର ତ ଦୁ ଃଖ କମି ନାହU। ବରଂ ରାତି ଯାକେର ଆହୁରି ଓଦା ସରସର
େହାଇଯାଏ। ମାଆ ନି େiଶେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁ ଇଟି ବାଗ ଧରି ବାହାରି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ,
ନାନି ଘରକୁ । ମି ନୁ ପାଟିେର ମନା କରିବାର ଶ ନାହU। ମାଆ କୁ ଆେଡ କହି ଛnି - “ନାନି
ଠାରୁ େରାେଷଇବାସ, ଚାଲି ଚଳଣୀ, ଆଚାର ବବହାର ଶି ଖିବୁ।”
ଦଇବର ନି େiଶ ଭାବି ମଥା ପାତି ସହି ଯାଇଛି ମି ନୁ। େସ ଯାଇଛି । ଦଶ ଦି ନେର
େରାେଷଇବାସ ଶି ଖିପାରି ନି େବାଲି ପqର ଦି ନ ମଧ ରହି ଛି େସଠାେର। ପqର ଦି ନିଆ
ସମର୍ େକାସ କଲା ପରି ଶି ଖିଛି ସବୁ । ଆଚାର, ବବହାର, ଚାଲି ଚଳଣୀ , ଘରକରଣା
ଆଉ େକେତ କଣ। ଏହା ଭିତେର ବାଦ ପଡି ନି ଛୁଆ ଧରି ବା ଆଉ କାqୁ ଥିବା ଛୁଆକୁ
ବୁ ଝାଇବା ମଧ। ଏହା ସହ ଆଉ କି ଛି କଥା ମଧ ଶି ଖିଛି। ଯାହା ସବୁ କହି ହୁଏ ନାହU।
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ତା’େକାସ ସରୁ ସରୁ େଫରି ଆସି ଛି ଗଁାକୁ ।
ବସି ପଡି ଛି ଚୁ ଲି ପାଖର ମାଟି ପି Ùାେର। अ~-ପରି ପକ£ ଭାବନାେର ବି େଶଷ କି ଛି
ଭାବି ପାରୁନଥାଏ, ତା’ ଦୁ ଃଖ ବତୀତ। “ଏଇ େନ େଲା ମାଆ... ଖାଇେଦ ପକୁ ଡି ଦି ’ଟା,
େକେତ ଦି ନ ଆଉ ଖାଇବୁ େଯ..” ଶତ ପତିଶତ ମାତୃ ତ£ ସହ ମାଆ। ମାଆ- ଏଇ
अଧକୁ ହା ବାକେର ମଧ ବହୁତ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁଥାଏ ମି ନୁ।
ଦୁ ଃଖଦ ଭାବନାେର ଓଦା ସରସର ଥିେଲ ବି ମ[ି¢ର େକଉଁ େଗାେଟ େକାଣରୁ
ସାn£ନା େଦଉଛି ନି େଜ ନି ଜକୁ । ଆଉ କହୁଛି - “ଏେତ ଡରୁଛୁ କାହUକି? ସମୟ ଯାଇନି ,
ଏେବ ମଧ ସବୁ କି ଛି କରି ପାରିବୁ । ହଁ ତୁ ପାରି ବୁ ମି ନୁ। ପାରି ବୁ।” ଏହା ଭି ତେର ମାଆ
େଦଇଥିବା ପକୁ ଡି ମଧ ସରି ଥାଏ। ରହି ଯାଇଥାଏ େକବଳ େତୖ ଳା

କାଗଜ। ମି ନୁ

େଦେଖ। ତା- ବାକରଣ ବହି ର ପୃ/ାେଟ। ଯହUେର େଲଖା େହାଇଛି “ ଦରି ଦତା ପ-ପ%
ୂ େମା ଜୀବନ ସାର
ଜmାଳ ଜଳଦ ଜେଳ ଆବି ଳ ଉଦର।”
ବି ଦାଳୟେର ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା ଏଇ ପଦକୁ । େହେଲ ଆଜି େସ ସ#ୂ% ବୁ ଝି ପାରୁଛି
ଏହାକୁ । ତା’େବାଲି ତ ପଢି ସାରୁସାରୁ ଲୁ ହ ଦୁ ଇଧାର ଚରଣଶ କରି ଗଲାଣି। ଏମି ତି
अxକାର ମଧେର ବି ତିଯାଇଛି େସଇ ଦି ନଟି। ମି ନୁ କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। େସ କଣ
କରି ବ? ତଥାପି େସ ନି ଜକୁ ଆଶ£ାସନା େଦଇଛି । ଆଉ େଯାଜନା କରି ଛି ବରକୁ କହି ବ।
େସ ନି ିତ ବୁ ଝି ବ। ତା’ ଦୁ ଃଖ, ଦରଜ ଆଉ ବଥା କୁ ...।
ବି େଶଷ ସାଜସା କି ଛି ନାହU। ଘର ସାମ|ାେର ଚାqୁ ଆଟିଏ। ତା’ ଛାଇେର େଝାଟି
ଟିଏ। େଝାଟି ଉପେର ମାଠି ଆ ଓ ମାଠି ଆ ଉପେର ଆ\ପତ ସହ କଳସ। ବର ଆସି ଛି।
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ହୁଳହୁଳି େର ଶୁÙି ବ[ି ଯାକ ଉଠୁ ଛି ପଡି ଛି। ମି ନୁର qନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଥାଏ। अh
କି ଛି ସମୟର ବବଧାନ ପେର ବି ନା अନୁ ମତି େର ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଛି ବର ବି ନୟ। ମି ନୁ
ମନେର ସାମାନ ଲାଜ ସହ अଜସ ଡର। ବି ନୟ ଆସି ବସି ପଡି ଛି ତା’ସାମ|ାେର। ମି ନୁ
େଦଖୁଛି ତାକୁ । ବର େଦଖୁଛି ମି ନୁକୁ ...। ଆଖି ଆଖିେର ଭାବର ବxନ। କଥାବାZା ମି ନୁ
ମେନ ମେନ ସାହସ େଯାଗାଡ଼ କରୁଥାଏ। ଆଉ ପଢି ବାକୁ େଚjା କରୁଥାଏ େସଇ ନୂ ଆ
अତି ଥିର ହୃଦୟକୁ । ତା ସାେo କି ଛି ପଶ| କରୁଥାଏ ନି ଜକୁ । େସ େତା ଦରଦ ବୁ ଝି ବ ତ?
େବଦରଦୀ ନୁ େହଁ ତ?
ମାଟିକାªେର ଟoା େହାଇଥିବା ଘାର ମି ନିଟ - କାର ଦୁ ଇ ତି ନି ପାଦ ଗତି ପେର
ମି ନୁ ହU ଆଖି େଫରାଇଛି ପଥେମ। ଆଉ ସାହସ ଜୁ ଟାଇ କହି େଦଇଛି ନି ଜ ମନର ମାଳ
ମାଳ ବଥାକୁ .. ଦୁ ଃଖକୁ ... ଦରଜକୁ ...। ଏେବ ତାକୁ ଟିକିଏ ହାଲୁ କା ମେନ େହଉଥାଏ।
ମି ନୁର ଉZର ନେଦଇ ହU ଚାଲି ଯାଇଛି େସ ନୂ ଆ अତି ଥି ବି ନୟ। ମି ନୁ ନଜରେର େସ
ଭାବୁ କେଟ ସାଜି । ନି [ େହାଇ।
କି ଛି ସମୟପେର ଖବର ଆସି ଛି ବି ବାହ ଭାoିଗଲା। ମି ନୁର ଖୁସି କହି େଲ ନସେର।
େହେଲ େସ ଖୁସି ହଠାତ ଭାoିଯାଏ। ବାପାମାଆ ମଧେର ଯୁ ି ତକ। େକହି ବି କଥା େହଉ
ନାହାnି ମି ନୁ ସହି ତ। ଆଖପାଖ େଲାେକ ମଧେର ଟୁ ପୁର୍ ଫୁସୁର୍। ଗଁା େଲାକଠୁ କଥାଟା
ଆେ[ ଆେ[ ପାଖ ଗଁାକୁ

ଗଲାଣି । “अମୁକ ଘର ଝି अର ମୁଦିପିxା ଦି ନ ବର

ମନାକରି େଦଲା, ଆହା....। ବି ଚରା େକେତ ଆଶାେଟ ବାxିଥିଲା ଭଲ ବxୁ େଟ େବାଲି ।
ଆଉ କଣ ବର ଆସି େବ।” ଆଉ େକେତ କଣ। େକହି େକହି ତ ଆଉ କି ଛି କି ଛି େଯାଡି
କହି େଦଉଥାnି । ମି ନୁ ପାଇଁ अସହ େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ କଥା ସବୁ । କଥା ସବୁ ବେଢ଼ଇ
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େଦଉଥାଏ ମି ନୁର ବଥା। ବାପା- ନାମେର ଏେତ ସବୁ େସ ଶୁଣିପାରୁନି । ପୁଣି
ବାପାମାଆ- ଦୁ ଃଖ, େକାହକୁ ସହ କରି ପାରୁନାହU। ହଠାତ ରାମୁ େଦାକାନକୁ ଯାଇଛି ।
ଆଉ େଫାନ କରିଛି ବି ନୟକୁ । ଆଉ अନୁ େରାଧ କରିଛି ତାକୁ ବି ବାହ କରି ବାକୁ । ବି ନୟ
ପଟୁ ମଧ ସବୁ ଜ ସେ-ତ ଆସି ଛି। ଆଉଥେର ଚାଲି ଛି ସବୁ କି ଛି...। ପବ
ୂ ପରି
ସାଜସା..। େଦଖୁ େଦଖୁ ସରି ଯାଇଛି ବାହାଘର। ମି ନୁ ତା’ର ଆଶା, अଭିଳାଶକୁ ଭାoି
େଦଇ େହାଇଯାଇଛି ବxନ। ପବି ତ େପମ ବxନେର। େହାଇ ଯାଇଛି େଗାଟିଏ ହାତରୁ
ଦୁ ଇହାତ।
ସମୟର अନବରତ ଗତି େର ଆଜି ମି ନୁ ବହୁତ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲାଣି। ଏହା
ଭିତେର ଏେତ ଦୁ ଃଖଦ ସD ତି େହଲାଣି େଯ ତା’ ଭାରସାମ ହରାଇ େଦଉଛି । ଏହା ଭିତେର
ବହୁତ କି ଛି ଦୁ ଃଖ ଯଣା ସହି ଛି। ବହୁତ କି ଛି ହାରି ସାରି ଛି। ଜମି ବାଡ଼ି , ଘରଦ£ାର,
ସୁନାରୁପା େକେତ କଣ...। ଏହା ସହ ତି ନି ତି ନି ଥର ତା’ତି ନି ପୁତକୁ । ଏେବ ତା’ପାଖେର
କି ଛି ନାହU। େକବଳ अଛି କୁ ନା ଆଉ ତା’ସି qୁର। ଏଇନା ଆସି ଏଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର
ମାଳି ବ[ିେର ରହୁଛି । ବି ନୟ ପାଖ ଇେଲି अଫିସେର କାମ କେର। ସରକାରୀ ତ ନୁ ହଁ
ତଥାପି ଲାଗିଛି। ମାସି କ ଚବି ଶ ଶହ ତାର ଦରମା।
“କୁ ନା କାହU? େଦଖାଯାଉନି ”, ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ। अଫିସରୁ
େଫରି ବାପେର ନି ଜର ଏକମାତ ପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି ।
େରାେଷଇ କରୁକରୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା - “େଦଖୁନ, ଏଇଠି େଖଳୁ ଥିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇ
େଦଖୁନ।”
କି ଛି ସମୟେର ବି ନୟର ଉସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା କରି ଲି
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ପଠାअନି । େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବସି ବାଲି

େଖଳୁ ଥିଲା। ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ.. ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଭZ। େଦହ
ଖରାପ େହେଲ ମେତ କହି ବ।”
େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପି ଲାଟା ଟିେକ େଖଳି
େଦେଲ କଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ? ଜନDରୁ ଏସି ରୁମଟାେର ବଢି ଥିଲ ନା
କଣ ?”
“ମଁୁ େଖଳୁ ଥିଲି େଯ.., କୁ ନା ବି େଖଳି ବ! େସ ଏମି ତିେର ବି अନ ମାନ- अେପା
ଦୁ ବଳ େକେତେବେଳ କଣ େହାଇଗେଲ।” ସାମାନ ଦୁ ଃଖିତ େହାଇ ବି ନୟ କହି ଲା।
“ହଁ ..... ସତକଥା...” କହୁକହୁ ଖୁବ ଭାବବି ହଳ େହାଇପଡୁ ଥାଏ ମି ନୁ। େବାଧହୁଏ
ପୁରୁଣା ସD ତି ଗୁଡିକ ଆଖି ସାମ|ାକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ....।
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ନୂ ଆ ଏକ ବସn
େବୖ ଚq ମଲି କ

ପତିବଷ ପରି ଏ ବଷ ମଧ ଋତୁ ରାଜ ବସn ଠି କ୍ ସମୟେର ଆସି ପୃଥିବୀପୃ/େର
ବି ରାଜମାନ କରି ଛnି  ପୃଥିବୀ ମାଆର ପୁରୁଣା ବସନକୁ ପରି ବZନ କରି ନୂ ଆ ବସନ
ପି xାଇ େଦଇଛnି 
ଚାରି ଆେଡ଼ ରo େବରoର ପତବସନ ସତେର ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀ ମା’ ପାଇଁ ଋତୁ ରାଜ
ବସn ଆଣିଥିବା ନୂ ଆ ଉପହାର ବହୁତ ସୁqର େହାଇଛି  େବେଳ େବେଳ ହଳଦି ଆ ବ
ପରି ହିତା ପୃଥିବୀ ମା’ର ବାହାଘର ପରି ଲାଗୁଛି ଏଇ ବସnେର ପତ ମଧ ଫୁଲପରି
ସୁqର ଦି ଶୁଛି େଯମି ତି ଆ\ ଆଦି େକେତକ ଗଛର ପତ ପଥେମ ନାଲି େଦଖାଯାଇ ସୁqର
ଦି ଶୁଛି ଦୂ ରେର େଦଖିେଲ ଲାଗୁଛି ପତଭZ ଗଛ ମଧ ଫୁଲ ଭZ ଗଛପରି ଲାଗୁଛି ଗଛ
ତେଳ ପଡ଼ି ଥିବା ଓ ପଡୁ ଥିବା ପତଗୁଡ଼ିକର ଦୃ ଶମଧ अତି ଚମyାର ଦି ଶୁଛି ଗଛତେଳ
ପଡ଼ି ଥିବା ପତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ପତେର ସଜା େହାଇଥିବା ଗାଲି ଚା ପରି ସୁqର ଦି ଶୁଛି
ଶି ମିଳି, ପଳାଶ ଆଦି େକେତକ ଗଛର ଫୁଲ ପୃଥିବୀମା’ର ଓଠକୁ ନାଲି କରିେଦଲା ପରି
ଲାଗୁଛି କାଠ ଚ#ା, କୁ େରଇ, ଶାଳ, ଆ\ ଆଦି ଗଛର ଫୁଲେର ମା’ର ଗଭାକୁ ଫୁଲର
ଗଜରା ପି େxଇ େଦଇଛି ଋତୁ ରାଜ ମହୁଲ ଗଛରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ପଡ଼ି ବାର ଦୃ ଶ େଦଖିେଲ
ମେନ େହଉଛି େଦବତାମାେନ ସ ଗରୁ ପୁà ବୃ jି କରୁଛnି 
ଏଇ ସବୁ ର ଦୃ ଶ ବି ନୟ ବାବୁ ସକାଳବୁ ଲା ଓ ସxାଭମଣ ସମୟେର େବଶ
ଉପେଭାଗ କରnି  ବୁ ଲି ବା ସମୟେର ତା- ସାoେର ଯାଆnି ତା- अଫିସର େସଠି ବାବୁ
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ଓ ମହାnି ବାବୁ  ବସn ଋତୁ କୁ अନ ଋତୁ अେପା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆnି ବି ନୟ ବାବୁ  େସ
ଋତୁ ରାଜ ବସnକୁ ମେନ ମେନ ଖୁବ୍ ପଶଂସା କରnି  ଆଉ େବେଳ େବେଳ ନି qା ମଧ
କରnି େସ କାହUକି ନା ଏ ବସn अେନକ ମି ଠା ଖଟା ସD ତି ବି ନୟ ବାବୁ -ୁ अତୀତେର
େଦଇଛି  ଯାହାକୁ େସ େକେବ ମଧ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହUେଲ ବି ଭୁ ଲି ପାରୁନାହାnି 
ବି ନୟବାବୁ ଛअ ମାସ ତେଳ ଏ ଜି . ଉଦୟଗିରି ସହରକୁ ନୂ ଆ େଟ େଜରୀ अଫିସର
େହାଇ ଆସି ଛnି  ପକୃତି େଘରା ଏ ସହରକୁ େଯେବ ପଥେମ େଦଖିଛnି େସ ମେନ ମେନ
ଆତD ବି େଭାର େହାଇଛnି  ଆଉ ବସnେର ଏ ସହରର େସୗqଯ ଦି ଗୁଣିତ େହାଇଛି 
ଏହି ଦୃ ଶରୁ େସଠି ବାବୁ ଓ ମହାnି ବାବୁ କି ଛି ଆନq ପାଉଛnି ନା ନାହU େସ ଜାଣnି
ନାହU େସ କି  ହଜି ଯାଇଥିବା େପମ ଓ ଲି ଭି ଯାଇଥିବା ସD ତିକୁ ହୃଦୟେର ମେମ ମେମ
ଉପଲ°ି କରୁଛnି 
X

X

X

X

କେଲଜ ଦି ନର କଥା....
ବି ନୟ ବାବୁ ଫୁଲବାଣୀ ସ ୟଂଶାସି ତ କେଲଜେର ପଢ଼ି ବା ସମୟେର ଜେଣ ସୁqରୀ
ଝି अର େପମେର ପଡ଼ି ଥିେଲ େସ ଆଉ अନ େକହି ନୁ େହଁ ତା- କେଲଜର ଯୁ

ଦୁ ଇେର

ଟâର େହାଇଥିବା ତା- େଶଣୀର ଝି अ ମାନସୀ ମାନସୀ ରୂପେର େଯମି ତି ସୁqର
ଗୁଣେର ମଧ ବହୁତ ସୁqର ପାଠେର େସ କାହା ପଛେର ନାହU ତା- ପଛେର
ସମେ[ ଏମି ତି କି ବି ନୟ ବାବୁ ମଧ ପେତକ ପରୀାେର ବି ନୟବାବୁ
ମାନସୀର ପଛେର ହU ଥାଆnି  େତଣୁ ସାoମାେନ ତା-ୁ ସବୁ େବେଳ ଚି ଡ଼ାnି 
େସମାେନ କହnି , ‘େଲଡ଼ି ସ ଫାj୍’ ଏହି କଥା ଯୁ

ତି ନି ଦି ତୀୟ ବଷ ଯାଏଁ ଚାେଲ ଏହି
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ଭିତେର େସ େକେତେବେଳ ମାନସୀ େପମେର ପଡ଼ି ଛnି େସ ବି ଜାଣnି ନାହU କାରଣ
ସାoମାେନ ଥଟା ମଜାେର ମାନସୀ ବି ଷୟେର अଧି କ କି ଛି ଭାବି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ଆଉ
ଭାବି ବା ଭି ତେର େସ େକେତେବେଳ ମାନସୀ େପମେର ପଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ଏଇ
ଭଲପାଇବା ସୃjି ହୁଏ େମଡ଼ି କାଲରୁ
ମାନସୀର ମା’ ଦି େନ େମଡ଼ି କାଲେର ପଡ଼ି ଥିେଲ ମାନସୀ ନି ଜ ମା’ର ସମ[ ପକାର
ସୁବିଧା ପାଇଁ େମଡ଼ି କାଲେର ହU ରହି ଥିଲା ମାନସୀ କେଲଜ ନ ଆସି ବାର କାରଣ ବି ନୟ
ତା- ସାoମାନ- ଠାରୁ ପଚାରି ବୁ ଝି ଜାଣିପାରି ଲା ତା’ ମା’ େମଡ଼ି କାଲେର अଛnି  େସ
କାଳବି ଳ\ ନ କରି ସି ଧା େମଡ଼ି କାଲ ମୁହଁାଇଲା େମଡ଼ି କାଲେର େସ େଦଖି ଲା ମାନସୀ
ଆଉ ମି ଲି ଜଗିଛnି ମା’କୁ  ବି ନୟ ମଧ ତା- ସାoେର ଦଶଦି ନ କାଳ ତା- ପାଖେର
ରହି ଲା େଶଷେର ମାନସୀର ମା’କୁ ଡା ର ପାଘାତ େରାଗୀ େବାଲି େଘାଷଣା କରnି 
େତଣୁ େସମାେନ ଆଉ अଧି କ ଦି ନ େମଡ଼ି କାଲେର ନ ରଖି ଘରକୁ େନଇ ଯାଆnି 
ମାନସୀର ଘର ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ଦୁ ଇ କି େଲାମି ଟର ଭିତେର ତା- ଘେର
ରହnି ତା- ବା ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ମି ଲି ମାନସୀର ବାପା ଜେଣ ସରକାରୀ ଶି କ
ତା- ଘେର େକହି ପୁअ ପି ଲା ନ ଥିବାରୁ ଘର ବାହାରର ସବୁ କାମ ମାନସୀ ହU କେର
ମାନସୀର ସାନ ଭଉଣୀ ମି ଲି େଯେବଠାରୁ ବି ନୟକୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଭାଇ କରି ଛି ଆଉ
ପତିବଷ ରାୀପ%
ୂ  ମାେର ବି ନୟ ହାତେର ରାୀ ମଧ ବାxିଛି  ମାନସୀର ମା’- େଦହ
ଖରାପ େହବାଠାରୁ ତା’ର ପାଠପଢ଼ାେର ମନ ଲାେଗ ନାହU କି ପାଠ ପଢ଼ି ବାର ଇା ଥିେଲ
ମଧ ସୁେଯାଗ ପାଏନି  ଘରର ସବୁ କାମ ତାକୁ ହU କରିବାକୁ ପେଡ଼ ମା’-ର େସବା
ଶୁଶଷା, ଘରର େରାେଷଇ କାମ, अନାନ ଯାବତୀୟ କାମ ... ବାପା ଆଉ ମିଲି ସାହାଯ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 447

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

କରnି  କି  ମାନସୀ ମି ଲିକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ ତାଗିଦ କେର କାରଣ ଯୁ

ଦୁ ଇ େବାଡ଼

ପରୀାେର ତାଉ ପଥମ େଶଣୀେର ପାସ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େତଣୁ ମାନସୀ ମି ଲିକୁ ଏ
ସବୁ ରୁ ଦୂ ରେର ରେଖ ବାପା ଦି ନେର eୁଲ ଯାଆnି  ସବୁ କାମ େବାଝ ମାନସୀ ଉପେର
ହU ଥାଏ
ବି ନୟ େବେଳ େବେଳ ମାନସୀ ଘରକୁ ଯାଏ ସମ[- ଭଲମq ବୁ ଝାବୁ ଝି କେର
େସଦି ନ ବି ନୟ ମାନସୀର ମା’-ୁ ନି ଜ ମା’ ପରି େସବାକଲା ଏହାର अଥ ନୁ େହଁ େଯ େସ
ମାନସୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ େଦଖାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା अସଲ କାରଣ େହଲା ବି ନୟର ମା’
ତା ପି ଲାଦି େନ ହU ଇହଧାମ ତାଗ କରି େଦଇଥିେଲ େତଣୁ ଏେତ ଦି ନପେର ଯଦି ଜେଣ
ମା’ର େସବା କରି ବାର ସୁେଯାଗ ମି ଳିଛି େସ ବା କାହUକି ହାତଛଡ଼ା କରିବ? ମାନସୀ କି 
କଣ କହି ଧନବାଦ େଦବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ମାନସୀ ଭାେବ ଜେଣ ସାo କ’ଣ ଆଉ
ଜେଣ ସାoର ମା’କୁ ଏତି କି େସବା କରିପାେର? ଏଯାଏଁ ମାନସୀ ମଧ ଜାଣିନାହU ବି ନୟ
ତାକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି  ବି ନୟ େକେବ ମୁହଁ େଖାଲି ତା ଭଲପାଇବା କଥା କହି ନାହU
ହୃଦୟର କଥା େସ େକବଳ ହୃଦୟେର ରଖିଛି େସ ବା କି ପରି କହnା? େସ ଜାଣିଛି ଦୁ ଃଖ
କଣ ଦୁ ଃଖ କି ପରି ଆେସ ଦୁ ଃଖ ମଣି ଷର ସବୁ ହସଖୁସି କି ପରି ଛେଡ଼ଇ ନି ଏ
ଆଉ େସ କଣ ଏେତ अବି େବକୀ େଲାକ େଯ ଦୁ ଃଖ ସମୟେର ତା’ର ଭଲ ପାଇବା
ଉପାପନ କରି ବ େକେବ ନୁ େହଁ 
ଦୁ ଃଖସମୟେର ସୁେଯାଗ େଖାଜି ବାର ପି ଲା େସ ନୁ େହଁ  େସ େକବଳ ଏତି କି ବି ଶାସ
କେର େଯ ତା- ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସତ ଓ ଶାଶତ େତେବ ମାନସୀ ନି ୟ ତା’କୁ ଭଲ
ପାଏ େବାଲି ଦି େନ ନା ଦି େନ କହି ବ
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ବି ନୟ ବାବୁ -ର ଗାଜୁ ଏସନ୍ େସହି କେଲଜେର ସରି ବାପେର ଭୁ ବେନଶର ବି େଜବି
କେଲଜେର ଏମ୍. ଏ ପଢ଼ି ବାକୁ ଗେଲ ଏହା ଭିତେର ବି ନୟବାବୁ - ଜୀବନେର େକାଡ଼ି ଏଟି
ବସn अତି କାn େହାଇ ସାରିଥିଲା ତଥାପି ମଧ ତା- େପମର ବୃ qାବନେର ବଉଳ
ଧରି ନଥିଲା କି େକାଇଲି ର କୁ ହୁତାନ ଶୁଣା ଯାଇନଥିଲା ବଉଳ ଧରnା ବା କି ଭଳି ,
େକାଇଲି କି ପରି ଗାଆnା? େସ ତ ନି ଜ ଭଲପାଇବାକୁ ନି ଜ ଭିତେର ହU ସୀମି ତ କରି
ରଖnି  ଭୁ ବେନଶର ଯି ବାପେର ବି ନୟର ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ବହୁ ପରି ବZନ େହାଇଛି  େସ
ଆଉ ଆଗଭଳି ଭଲ ପାଇବାେର ଦୁ ବଳ ନ େହାଇ ପାଠ ପଢ଼ାେର ସମୟ େଦଇଛnି 
ଓଏଏସ୍ ପରୀା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ପ[ୁତ କରି ଛnି ଏବଂ େସଥିେର ସଫଳ ମଧ େହାଇଛnି 
ପଥମକରି େସ ଫୁଲବାଣୀ ସହରେର ଆସି jା୍ େଟ େଜରୀ अଫିସର ଭାବେର ଚାକି ରୀ
ପାଇଛnି  କି  ମାନସୀ କେjମେj ଯୁ

ତି ନିେର ବାଣି ଜ ବି ଭାଗେର ସାନର ସହ

ପଥମ େଶଣୀେର ପାସ କରିଛି  ଏହାପେର ମାନସୀର ପାଠପଢ଼ା ଓ ପୁ[କର େଡାରୀ ବxା
େହାଇଛି  େସ ମଧ ବି ନୟକୁ ଭଲ ପାଏ କି  କରିବ କଣ, ଘର ଜmାଳେର ରହି ନି ଜ
ମନକଥା କହି ପାରିନି 
େସ ଦି ନର େଗାଟାଏ ଘଟଣା େଗାଟାଏ ବଡ଼ ଦୁ ଘଟଣାର ରୂପ େନଲା େସଦି ନ
ଖରାେବଳ ଥିଲା ଘେର ମାନସୀ ଓ ତା ମା’କୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଆଉ େକହି ନଥିେଲ ହଠାତ୍
ତା- ମା’-ର ମୁb ବୁ ଲାଇଲା େତଣୁ େସ ମୁbେର ପାଣିମାରି ଔଷଧ ପାଇଁ ବଜାର ଯାଇ
କି ଛି ଔଷଧ କି ଣି ଘରକୁ େଫରି ବା ସମୟେର ଏକ अଜଣା ଗାଡ଼ି ସହ ଧା େହାଇଗଲା
ମାନସୀ अେଚତ अବାେର େସଠାେର ପଡ଼ି ରହି ଲା କି ଛି ସମୟ ପେର ଦେଳ େଲାକ
ମାନସୀକୁ େନଇ େମଡ଼ି କାଲେର ଭZ କରି େଦେଲ ସxା େବଳକୁ ବାପା ଆଉ ମି ଲି ମଧ
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ଖବର ପାଇ େମଡ଼ି କାଲେର ପହ{ିେଲ ଘେର େତେଣ अସହାୟ ମା’ର अବା ମଧ
अସାଳ ରାତି ପାୟ ସାେଢ଼ ଆଠଟା େବଳକୁ ମାନସୀ ତା ବାପାମା’ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ
ମି ଲିକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାରରୁ ବି ଦାୟ େନଲା ତା ପରଦି ନ ଶବବବେଦ
କରାଯାଇ ଗଁା ମଶାଣୀେର େପାଡ଼ି ଦି ଆଗଲା ବି ନୟ ସବୁ ଖବର ଶୁଣି ମାନସୀ ଘେର
ପହ{ିଲାେବଳକୁ ମାନସୀର ଯଇ
ୂ ର ନି ଆଁ ଲି ଭି ସାରି ଥିଲା ବି ନୟ େସଦି ନ ବହୁତ ମମାହତ
େହାଇଥିଲା ଆଉ ମାନସୀର ପରି ବାର କଥା ତା’ଠୁ େବଶୀ ବି ନୟ େସଦି ନ ଶପଥ କଲା
େସ ଜୀବନେର େକେବ କାହାକୁ ବାହା େହବନାହU
ଏହି ଘଟଣାର ପା{ବଷ ପେର ବି ନୟ ଜେଣ अଫିସରର ଝି अ ମି ନତୀ ଓରଫ୍ ମି ନୁକୁ
ବି ବାହ କରି େଲ ବି ନୟ କଣ ପବ
ୂ ର ସବୁ ଶପଥ ବଷ େକଇଟାେର ଭୁ ଲି ଗେଲ ତାହା ପୁଣି
अଫିସର େହବାପେର? ଏ କଥା ସମ[- ମନକୁ ଆସି ପାେର କି  ବି ନୟ ଏେତ ସହଜେର
ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି େହାଇନଥିେଲ ତା- ବାପା-ର ଓ ବxୁ ବଗ-ର ବୁ ଝାସୁଝା ପେର
େସ ବି ବାହ ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ ଏେତ ବି ନୟ ବାବୁ -ର ପରି ବାର କହି େଲ ତାବାପା, ମି ନୁ ଓ ଦୁ ଇବଷର ପୁअ କୁ ନା ଓ ତା- ସାନଭାଇ ବି ଜୟ େସ କୁ ନାଲ୍ ଓରଫ
କୁ ନାକୁ ନି ଜ ଜୀବନଠୁ ବି अଧି କ ଭଲ ପାଆnି  େସ େହଉଛି ତା-ର ଏେକାଇରବଳା
ବି ଶିେକସନ େତଣୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇେବନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇେବ? ପେତକ
ଦି ନ अଫିସରୁ ଆସି େଲ अଧଘା କୁ ନା ପାଖେର କେଟ ତା ପେର ଯାଇ अନ କଥାବାZା
ଗତ ମoଳବାର ଦି ନ ବି ନୟବାବୁ अଫିସରୁ େଫରି ଘେର ଚାରି ଆେଡ଼ େଦଖିଲା,
କୁ ନା ନାହU େସ ବଡ଼ େଜାରେର ପାଟି କଲା, “କୁ ନା କାହU? େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁ ଘର
ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରି ଥିଲା ବି ନୟ अଫିସରୁ େଫରି ବା ପେର ନି ଜର ଏକମାତ େଗହ ା ପୁअ
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ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି  େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ,
“େଦଖୁନ, ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ”
କି ଛି ସମୟପେର ବି ନୟର ଉ ସ ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି  େସାସାଇଟିର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବସି ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ ... ବାଲି ଧୁଳିେର ଭZ
େଦହ ଖରାପ େହଉ େମାେତ କହି ବ”
େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, ଓେହା, ପି ଲାଟା ଟିେକ
େଖଳି େଦେଲ କଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ? ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ଥିଲ ନା
କଣ? ଏଇ ପଦି ଏ କଥା ବି ନୟ ବାବୁ - େଦହେର ନି ଆଁ ଜାଳି େଦଲା ପରି ଲାଗିଲା ମି ନୁ
ଜାଣିଛି ବି ନୟ- अତୀତ କଥା ବି ନୟ ବାବୁ - ପରି ବାର ମଧ ବହୁତ ଗରି ବ ଥିେଲ େସ
ଜାେଣ ତା ବାପା େକେତ କjେର ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରାଇଛି  େତଣୁ ଏଇ
ପଦି ଏ କଥାେର ବି ନୟର ରାଗ ପ{ମେର ଓ େସ ବଡ଼ େଜାରେର ପାଟି କରିବା ଭିତେର
ବାହାର ଆଡୁ ଏକା ସେo େସଠି ବାବୁ ଓ ମହାnି ବାବୁ - ପାଟି ଶେର ତା-ର ଗଳା
ନରମି ଗଲା ବି ନୟ ମେନ ମେନ ଚି nା କଲା ମି ନୁ ଯାଗାେର ମାନସି ଥିେଲ େସ ଏ ସବୁ
କଥା କହି ନଥାnା ତା’ପେର ବି ନୟ ଭଗବାନ-ୁ ସD ରଣ କରି କହି ଲା ପଭୂ ତୁ େମ ପୁଣି
ନୂ ଆ ଏକ ଜନDର ନୁ ଆ ଏକ ବସnେର ତା-ୁ ଏକାଠି କରି ସ ାମୀୀ େହବାର େସୗଭାଗ
କାମନା କଲା
ରାସୁଡ଼ି, ଡ-ୁଣୀ, ଫୁଲବାଣୀ, କxମାଳ ଜି ଲା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬
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ପାଗଳ
ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

େସଦି ନ ସଂଧାେର ମଁୁ अଫିସରୁ ଘରକୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏକ ସଡକ ଦୁ ଘଟଣାେର
ରା[ା କଡ଼େର अେଚତ अବାେର ପଡ଼ି ରହି ଥିଲି। େଯେତେବେଳ ହିଟାଲେର େମାେତ
େହାସ୍ ଆସି ଲା ମଁୁ ଡା ର- ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େମାେତ େକହି ଜେଣ ପାଗଳ
େଲାକ ଦୁ ଘଟଣାର ଳରୁ ଆଣି ହିଟାଲ ପହ{ାଇଛnି । ସମେ[ ତା’କୁ କୁ ହnି ପାଗଳ।
ତା’ସହ େମା ପରି ଚୟ ହିଟାଲର େବଡଠାରୁ େହେଲ ସତେର କ’ଣ େସ ଜନDରୁ ପାଗଳ
ନା ସମୟ ଚକ େର ପରି ିତି ର ଦାସ େହାଇ େସ ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛି । ନୁ ଖରାବାଳ ସହ
ଛି bା େପାଷାକ। େବଶ ଭୟ-ର େଚେହରା। େଛାଟ ପି ଲା ତ େଛାଟ ପି ଲା ବଡ େଲାକ
େଦଖିେଲ ବି ଭୟେର ଥରି ଉଠି େବ। େଯେତେବେଳ ତାକୁ ପଥମ ଥର ପାଇଁ େଦଖଥିଲି ମୁ
ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। କାହUକି େକଜାଣି ତାକୁ େଦଖି ଲା ପେର ତା’ ବି ଷୟେର ଜାଣିବାେର
େମାର ଆଗହ ସୃjି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ େସଇ ପାଗଳ ଭିତେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା
ମଣିଷ ପଣିଆର ଝଲକକୁ ମଁୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। େଯତି କି ତା’ ବି ଷୟେର ଶୁଣିଲି େସ
ପାଗଳ େହେଲ ବି ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ବି କି ଛି କj େଦଇ ନଥିଲା ବରଂ େସ େଲାକ
ମାନ-ର କି ଛି अସୁବିଧା େଦଖିେଲ େଦୗଡି ଯାଇ େସମାନ-ୁ ସାହାଯ କରି ବା ପାଇଁ ଆେଗଇ
ଯାଉଥିଲା। େହେଲ କି ଏ କାହUକି ବା ପାଗଳଟିର ସାହାଯ େନବ ତାକୁ େଦଖିେଲ ସମେ[
ଦୂ ରକୁ ପଳାଇଯାnି  ତାକୁ ଦୂ ର ଦୂ ର ମାର ମାର କରnି  ରା[ା କେଡ କେଡ େଜାରେର
ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଚାଲି ବା ତା’ର ନି ତି ଦି ନିଆ କଥା କାହା ମନେର କି ଛି ଦୟା ଆସି େଲ
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ତା’ େଭାକି ଲା େପଟ ଭରି ଯାଏ ନ େହେଲ अଇଁଠା ପତର ତା’ର େଭାକ େମାଇବାର ଏକ
ମାତ ସାହାରା।
ପାଗଳ େଲାକଟିର ସାହାଯ ପାଇଁ ତା- ପାଖେର ମଁୁ ଚି ରଋଣି ଥିଲି। େତଣୁ ତା-ୁ
ଧନବାଦ େଦବାକୁ ଗଲା େବଳକୁ ବତି ଶି ଦାn େଦଖା ଏକ ବଡ ହସଟିଏ େଦଇ ଆଖି
ପି ଛୁଳାେକ େମା ଆଗରୁ େସ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ପଥେର ଉେଭଇଗଲା। ଆଖ ପାଖ
अ{ଳର େଲାକମାନ- ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି େସ କୁ ଆେଡ ଭାରି ଭଲେଲାକ ଥିଲା। ନି ଜର
ଏକ ମାତ ପୁअର ବି େୟାଗେର ମାନସି କ ଭାରସାମ ହରାଇଛି । ଆଉ ତା’ର ବୁ ଢ଼ୀମା’
ଏକୁ ଟିଆ ଏେବବି ଗଁ ାେର ରୁେହ। େମାେତ ଭାରି ଇା େହଲା େସ ଗଁାକୁ ଯାଇ େସଇ େଲାକ
ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ । େତଣୁ ପରଦି ନ ସକାଳୁ କାଳ ବି ଳ\ ନ କରି ଚାଲି ଲି େସଇ ଗଁାକୁ ।
ମଁୁ େସଇ ଗଁାେର ପହ{ିଲା େବଳକୁ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପ[ୁତ େହଉଥିେଲ ସହର अଭିମୁେଖ
ଯି ବାପାଇଁ ମଁୁ ତା- ପୁअ ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଆସି ଛି ଜାଣି ତା- ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ସେo ସେo େମାେତ େଗାଟିଏ ନି ଶ£ାସେର ତା’ପାଗଳ ପୁअ ସ#କେର ଗୁଡାଏ
ପଶ| ପଚାରି ଗେଲ େକାଉଠି अଛି େସ, େକମି ତି अଛି ? ଭଲେର अଛି ନା...??? ପାଗଳ
େଲାକଟିର ମା’-ୁ େଦଖି େବଶ ବୁ ଝି େହଉଥିଲା ପୁତ ବି େଛଦର ଦୁ ଃଖ।
ମଁୁ ବି ନୟକୁ େଦଖିଛି ଜାଣି ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଭାରି ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଦାb
ପି bା ଉପେର ବସି ପଡି େମାର अନୁ େରାଧେର अତୀତର େସଇ अଲି ଭା େବଦନା ଭରା
ପୃ/ାକୁ େମା ଆଗେର ରଖି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ େଫରି ଯାଇଥିେଲ େସଇ ଦୁ ଃଖ ଭରା
अତୀତକୁ । ମଁୁ ବି ମନ ଧାନ େଦଇ େସଇ କାହାଣୀେର ଧି େର ଧି େର ହଜି ଯାଉଥାଏ। େସ
ଯାହା କହି ଗେଲ ମୁ କ’ଣ ଏଇ ଦୁ ନି ଆେର ଯି ଏ ବି ଶୁଣିବ ନି ଜର ଆଖି ର अଶକୁ େରାକି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 453

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, अେପଲ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अସବ। ମଁୁ ତ ଥିଲି ତା- ପାଇଁ अଜଣା अଚି ହ|ା। େମାେତ ଯଦି ଏେତ କj ଲାଗିଲା ପତି
ଘଟଣାକୁ अେo ନି ଭାଇ ଥିବା େସଇ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ-ୁ େକେତେଯ କj ଲାଗି ନଥିବ ସେତ!
ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ-ୁ ସାn£ନା େଦବା ଛଡା େମା ପାଖେର କି ଛି ବି ନଥିଲା ତା- ଦୁ ଃଖ ଟିକିଏ
କମ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପେର ତା- ସହ ମଁୁ ବି ସହର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡି ଲି ତାପଥର ସହ ପଥିକ େହାଇ। େସଇ ହିଟାଲ अଭିମୁେଖ େଯଉଁଠି ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ- େବାହୁ
ମି ନୁ ଚି କିିତ େହଉଥିେଲ।
ଆେର ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ- ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା େସଇ କରୁଣ କାହାଣୀ ତ ମୁ ଆପଣ ମାନ-ୁ
କହି ଲିନି? ଶୁଣ ବୁ ଢି ମାଉସୀ- ଠାରୁ ଶୁଣି ଥିବା େସଇ କରୁଣ କାହାଣୀ... କାହାଣୀ ଥିଲା
େସଇ ପାଗଳ େଲାକଟିର.... ତା’ ନଁା େହଉଛି ବି ନୟ। ଭାରି ଭଲ ପି ଲାଟିଏ।ବାପା ମା’-ର
େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ। େସ|ହେର ତାକୁ ସମେ[ ଡାକnି ବି ନୁ େବାଲି । େଛାଟ େବେଳ
ବାପା-ୁ ହରାଇ ଥିଲା। ବାପା େଛଉb ବି ନୟ ମା’- େଯାଗଁୁ ଭଲେରପାଠ ପଢ଼ି ଲା ଏବଂ
ପେର ପାଖ ସହରେର ପାଇେଭଟ କ#ାନୀେର ଭଲ ଚାକି ରିଟିଏ କରି ଥିଲା ମା’ଇଛାେର ମି ନୁ ନାମକ ଝି अ ସହ ବି ନୟର ବାହାଘର େହାଇଯାଏ। ସମେ[ ବହୁତ ଖୁସିେର
ଥାଆnି । ବାହାଘରର ବଷକ ପେର କୁ ନାର ଜନD। େସ ସବୁ ରି େଗହ ା। କୁ ନା ତ ଥିଲା
ବାପା ମା’-ର ଜୀବନ। େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େଗହ ା ବା େହାଇ ନଥାnା କି ପରି । ପୁअର
େଯେତେବେଳ eୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସ େହାଇଗଲା ଏକଦା ବି ନୟ ଆସି ମା’-ୁ କହି ଲା, “ମା
ଏେବ କୁ ନାର eୁଲ୍ ଯି ବା ବୟସ େହାଇଗଲାଣି। ଗଁାେର ତ ଭଲ ବି ଦାଳୟଟିଏ ନାହU। ମଁୁ
ଭାବୁ ଛି ଆେମ ସମେ[ ଯାଇ ସହରେର ରହି ବା। ମଁୁ େଗାଟିଏ ଘର ଭଡାଟିଏ ବି େନଇ
ଯାଇଛି ” କୁ ନା େସଇଠି ରହି ପଢି ବ।
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ମା ପତୁZରେର କୁ େହ, “ମଁୁ ଏଇ ବୁ ଢ଼ୀ ବୟସେର ଭି ଟା ମାଟି ଛାଡି କୁ ଆେଡ
ସହରକୁ ଯି ବି। ନାତି ପୁअର ଭବି ଷତ କଥା। ତୁ େମ ସବୁ ଯାअ। ହଁ ପତି ରବି ବାର
େଯମି ତି ନାତି ପୁअକୁ େନଇ ଘରକୁ ଆସି ବ।” େହେଲ ବି ନୟ ଆଉ ମି ନୁର ଜି ଦ ଆଗେର
ହାର ମାନି ଏହାର କି ଛି ଦି ନ ପେର ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ ସହ ବି ନୟ, ମି ନୁ ଆଉ େଗହ ା ପୁअ କୁ ନା
ସହର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡି େଲ। ବି ନୟ ମୁbେର ଥାଏ କୁ ନାକୁ କି ପରି ମଣିଷ ପରି
ମଣିଷ ଟିଏ କରି ଗଢି େତାଳି ବାର ଚି nା।
ସହରେର ବି ନୟର ସଂସାର ରଥ ଖୁବ୍ ସୁqର ଭାବେର ଗଡ଼ି ଚାେଲ େଯେତେବେଳ
େଦଖିବ ହସ ଆଉ ଖୁସି ତା’ अଗଣାେର େଖଳୁ ଥାnି । କୁ ନା ପାଠେର ଭଲ କି  ସବୁ ରି
େଗହ ା େହତୁ अଧି କ ଦୁ j େହଉଥାଏ। ଦି େନ अଫିସରୁ ନେଫରୁଣୁ, “କୁ ନା କାହU?
େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିେଲ ବି ନୟ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର
ନି ଜର ଏକ ମାତ େଗହ ା ପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି ।
େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, “େଦଖୁନ! ଏଇଠି େକଉଁଠି େଖଳୁ ଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ
େଦଖ।”
କି ଛି ସମୟ ପେର ବି ନୟର ଉ ସ£ରେର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା ଘର। “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି । େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା। ଏଇଆ ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା’ େଦହ... ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଭZ।
େଦହ ଖରାପ େହଉ େମାେତ କହି ବ।
େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା ପି ଲାଟା ଟିକିଏ
େଖଳି େଦେଲ କ’ଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନ ଥିଲ କି ?ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ଥିଲ
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ନା କ'ଣ। ଠି କ୍ ଏତି କି େବଳକୁ ବି ନୟର ପାଟି ଶୁଣି ନି ଦାରୁ ଜାଗତ େହାଇ େଶାଇବା
େକାଠରୀେର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ ବି ନୁ ମଁା ଆଉ କହି େଲ, “ଆେର କଣ େହଲା କାହUକି
ପାଟି କରୁଛ ସବୁ ।” “ନା ମା’ େସ କି ଛି ନୁ ହଁ ... େଦଖୁନ ତୁ ମର ଏହି ନାତି େଟାକାକୁ ...ଧଳ
ୂ ି
ବାଲି େର ଭZ” କହି ଲା ବି ନୟ।
େସ େତା ଠି କ େତାରି ପରି ହU େହାଇଛି । ତୁ େଯମି ତି େଛାଟ େବେଳ େହଉଥିଲୁ େସ
ବି ଏେବ େସମି ତି େହଉଛି । ଖାଲି ଯାହା େସଇଟା ଗଁା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସହର। େବାହୁ
ମି ନୁ ନି ଜ ଶାଶୁ ମୁଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି କହୁଥିଲା, “େଦଖି ଲ ମଁୁ କଣ ମି ଛ କହୁଥିଲି।” ସମେ[
ହସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବି ନୟ କହି ଲା, “ହଉ ଛାଡ େସ ସବୁ କଥା ମଁୁ କାଲି अଫିସରୁ ଛୁଟି
େନଇ ଯାଇଛି । ଆେମ ସମେ[ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯି ବା। ଏେବ ଯାअ ତୁ ମ େଗହ ା ପୁअକୁ ଟିକିଏ
ଧୁଆେଧାଇ କରି େଦବ।” ମି ନୁ କୁ ନାକୁ େନଇ ବାଥରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଗଲା। ବି ନୁ ମା’ କହି ଲା,
“ତୁ େମ ସବୁ ବୁ ଲି କି ଆସ।ମଁୁ ଆଉ ଏ ବୁ ଢ଼ୀ ବୟସେର ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ପାରି ବିନି।” ବି ନୟ
କହି ଲା, “ହଉ ମା’, ଠି କ अଛି … ତୁ ଘେର ଥିବୁ। ଆେମ ଶୀଘ େଫରି ଆସି ବୁ। ଜମା ବି
ବ[ େହବୁ ନି ।
ପରଦି ନ ସକାଳୁ ସଜବାଜ େହାଇ ବାହାରି ବୁ ଲି ବାକୁ ବାହାରି ପଡି େଲ ବି ନୟ, ମି ନୁ
ଆଉ େଗହ ା ପୁअ କୁ ନା। ବି ନୁ ମା’ ବି େସମାନ-ୁ ବାେଟଇ େଦବା ପାଇଁ େଗଟ ପାଖକୁ
ଆସି ଥିଲା। ପୁअ କୁ ନା ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା କହୁଥିଲା, େଜେଜ ମା ମଁୁ େତା ପାଇଁ େଚାକେଲଟ
େନଇକି ଆସି ବି େହଲା ତୁ ଖାଇବୁ । ବି ନୟ ବାଇକ jାଟ କଲାେବଳକୁ ମା କହି ଲା ଆେର
ବି ନୁ ତୁ େହଲେମଟ େନଲୁ ନି େଯ। ରହ ମଁୁ େହଲେମଟ େନଇକି ଆସୁଛି। ଆେର ମା େମା
ଚୁ ଟି ଖରାପ େହାଇଯି ବ। ଥାଉ େହଲେମଟ। ଆେମ ଶୀଘ େଫରି ଆସି ବୁ। ବ[
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େହବନି । ମା କି ଛି କହି ବାକୁ ଉଦତ ହୁअେn...ବି ନୟ ବାଇକ୍ jାଟ କରି ମି ନୁ ଆଉ କୁ ନା
ସହ ମା’-ର ଆଖି ଆଗରୁ ଉେଭଇ ଗଲା। ବି ନୁ ମା’ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ନି ଜ କାମେର
ଲାଗିଗଲା। अଧ ଘାଏ ଯାଇଛି କି ନାହU ଖବର ଆସି ଲା... େସମାନ-ର ସଡକ ଦୁ ଘଟଣା
େହାଇଯାଇଛି ଆଉ ପାଖ ଡା ରଖାନାେର େସମାନ-ୁ ାନୀୟ େଲାେକ ଭZ କରି
େଦଇଛnି । ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ- ଉପେର େଯପରି ବାଦଲ ଫାଟି ପଡି ଥିଲା। େସ ସେo ସେo
ହିଟାଲର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡି ଲା।ପହ{ି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ େସମାନ-ର अବା
ବହୁତ ସ-ଟାପନ| । अପେରସନ ଚାଲି ଛି।
କି ଛି ସମୟ ପେର ଡା ର ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସେn ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ କାqି କାqି
ପଚାରି େଲ ଡା ରବାବୁ େମା ପୁअ େବାହୁ ଆଉ ନାତି େକମି ତି अଛnି ? ଡା ରବାବୁ
କହି େଲ, “ତୁ ମ ପୁअର େହାସ୍ ଆସି ଯାଇଛି । ଆେମ ତାକୁ େଜେନରାଲ ୱାଡକୁ ଶି Ý
କରୁଛୁ। ଆପଣ ତା-ୁ େଭଟି ପାରnି । େହେଲ ଆଉ ଦୁ ଇ ଜଣ-ର अବା ଏେବବି
ଗୁରୁତର। ଭଗବାନ- ଉପେର ଭରସା ରଖ। ସବୁ ଠି କ େହାଇଯି ବ। ବି ନୁ ମା’-ର ପାଦ
ତଳୁ େଯମି ତି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। େସ କାqି କାqି ଯାଏ ନି ଜ ପୁअ ବି ନୟକୁ େଦଖିବା
ପାଇଁ। ମା’-ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ବି ନୟ ମି ନୁ ଆଉ କୁ ନା କଥା ପଚାରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ବି ନୁ ମା
ସାn£ନା େଦଇ କହି େଲ ଆେର ତୁ ବ[ କାହUକି େହଉଛୁ। େସମାେନ ଭଲ अଛnି । ଏହାର
କି ଛି ଣ ପେର ଡା ରବାବୁ ଆସି କହି େଲ, “ମା କରି େବ ଆେମ ଆପଣ-ର ନାତି ପୁअ
କୁ ନାକୁ ବ{ାଇ ପାରି ଲୁନି ଆଉ ତୁ ମ େବାହୁ ମି ନୁ ମଧ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େକାମାକୁ
ଚାଲି ଯାଇଛି ।
ଏ କଣ କହୁଛ ଡା ରବାବୁ ଏହା अସବ। େମା ପୁअ େମା ୀ େମାେତ ଛାଡି
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କୁ ଆେଡ ଯାଇ ପାରିେବନି କହି ବି ନୟ େଦୗଡି ଗଲା ପୁअ ଆଉ ୀ ଥିବା େସଇ ହିଟାଲର
େବଡ ପାଖକୁ । ତା' ପେଛ ପେଛ ତାର ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ ମଧ େଦୗଡି ଗଲା।
ନି ଜ େଗହ ା ପୁअ ନି ଜ ଜୀବନ କୁ ନାର ନି ଳ ଶରୀର ଉପେର ମୁb ରଖି ବି ନୟ ଆଉ
ତା ବୁ ଢ଼ୀ ମା’-ର ଛାତି ଫଟା କାq ସମଗ ହିଟାଲକୁ ଥରାଇ ଦଉଥିଲା। ବୁ ଢ଼ୀ ମା’-ର
ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା ନାତି ପୁअ କୁ ନାର େସଇ େଶଷ ପଦ କଥା, “େଜେଜମା ମଁୁ େତା ପାଇଁ
େଚାକେଲଟ େନଇକି ଆସି ବି... ତୁ ଖାଇବୁ ।” ବି ନୟର ବୁ କୁ ଫଟା କାq େକେତେବେଳ
ବି କଟାଳ ହସେର ପରି ଣତ େହାଇଥିଲା େକହି ବି ଜାଣି ନ ଥିେଲ। ପୁତ ବି େଛଦର ଦୁ ଃଖ
ଆଉ ୀ ମି ନୁର ଏମି ତି अବା ତାର ମ[ି¢କୁ ଶ

ଧା େଦଇଥିଲା ଫଳେର େସ

ମାନସି କ ଭାରସାମ ହରାଇ ସାରି ଥିଲା ହିଟାଲରୁ କୁ ଆେଡ େସ େଦୗଡି ପଳାଇଥିଲା
ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ ଜମା େଖାଜଖବର ପାଇ ନଥିଲା। ବୁ ଢ଼ୀ ବି ନୁ ମା’ ଜୀବନେର େଯମି ତି
अମାବାସା ବି ରାଜି ଯାଇଥିଲା। େସ ନି ଜ ନାତି ପୁअର ଶବ ସyାର ନି ଜ ହାତେର କଲା।
ଆଉ ସହର ଛାଡ଼ି ଗଁ ାକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା। ସହରେର ଆଉ ଟ-ା ଖ କରି ଘର ଭଡା େଦଇ
ତ ଆଉ େସ ରହି ପାରି ନଥାnା ନା। ବି ନୟ ପାଗଳ େହାଇ ସହରେର ଘୁରି ବୁ ଲି ଲା। ବି ନୁ
ମା’ ଗଁାକୁ ଆସି ନି ଜର ଥିବା େକେତ ଗୁଡିଏ ଜମି କୁ ବି କି ମି ନୁର ଚି କିା କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା।
େହେଲ ବି ନୟ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି ଥାଏ କି ଛି େଖାଜ ଖବର ନଥାଏ। ବି ନୁ ମା ପୁअ
ବି ନୟର ଚି କିା ପାଇଁ ମଧ ଟ-ା େଯାଗାଡ କରୁଥାଏ। େହେଲ ଲାଧି କ ଟ-ା େସ
େକେବ େଯାଗାଡ କରି ପାରି ବ ଆଉ ତାର ଚି କିା କରିବ। ଡା ରବାବୁ ପରା କହି ଛnି
ବି ନୟର ଚି କିା ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଲ ଟ-ା ଦରକାର। ଏପେଟ ମି ନୁର ଚି କିା ପାଇଁ ଟ-ା
ନି अ। ବି ନୟ କାମ କରୁଥିବା କ#ାନୀ ତରଫରୁ ପତିଶତି ଛଡା ଟ-ାଟିଏ ବି ମି ଳିଲାନି ।
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ପତି ସrାହେର ମି ନୁକୁ େଦଖିବାକୁ ବି ନୁ ମା ହିଟାଲ ଯାଏ। ଡା ର- ପାଖରୁ ସବୁ ବୁ ଝି
ପୁଣି ଗଁାକୁ ବାହୁଡି ଆେସ। ବାଟ ସାରା ନି ଜ ପୁअ ବି ନୟକୁ େଖାଜି ଥରୁଟିଏ େଦଖିବାକୁ
େଚjା କେର। େକେବ େଦଖିବାକୁ ପାଏ ତ େକେବ ପାଏନି । େଗାଟିଏ ବଷ ବି ତିବାକୁ
ବସି ଲାଣି େହେଲ... ମି ନୁର ସ ାବା ଭଲ େହବାର ନଁା େନଉ ନ ଥାଏ। ଏମି ତି ଥିଲା
େସଇ ପାଗଳ ବି ନୟ ପଛର ଦୁ ଃଖଭରା କାହାଣୀ
େସଇ ଦି ନ ବି ବୁ ଢି ମାଉସୀ ନି ଜ େବାହୁକୁ େଦଖିବାକୁ ବାହାରି ଥିେଲ ହାତେର ଟ-ା
ଥଳି କୁ ଧରି । ମଁୁ ବୁ ଢି ମାଉସୀ- ସହ େସଇ ହିଟାଲେର ପହ{ି ସାରି ଥିଲି। େସ
ହିଟାଲ ଆଉ େକାଉ ହିଟାଲ ନ ଥିଲା... େସଇ ହିଟାଲ ଥିଲା େଯଉଁଠି େସ ପାଗଳ
େଲାକ େମାେତ ଆଡମି ଟ କରି ଥିେଲ। ଡା ରବାବୁ ଆସି କହି େଲ, “ଆେର ବୁ ଢ଼ୀ ମା ତୁ େମ
ଆସି ଗଲ... ମଁୁ ଏେବ ତୁ ମକୁ େଫାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁ ମ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଖୁସି ଖବର
अଛି ... ମି ନୁକୁ େହାସ୍ ଆସି ଯାଇଛି । େସ ଏେବ ସ#ୁ % ସୁ। ଯାअ ତା-ୁ େଦଖା କରି ବ।
ଭଗବାନ ତୁ ମ ଡାକ ଶୁଣିଛnି । ତୁ ମକୁ ତୁ ମ େଧୖ ଯର ଫଳ ମି ଳିଛି। ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଖୁସିେର
େଦୗଡି ଗେଲ େବାହୁ ମି ନୁ ପାଖକୁ ଆଉ ତା- ପେଛ ପେଛ ମଁୁ  ମି ନୁ ନି ଜ ଶାଶୁ-ୁ େଦଖି
ଭାରି ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବି ନୟ ଏବଂ ପୁअ କୁ ନା ବି ଷୟେର ପଚାରି ବାକୁ
ଲାଗିଥିଲା ଛାତି େର ପଥର ରଖି ବୁ ଢ଼ୀ ମା ମି ନୁକୁ ସବୁ କଥା କହି ଥିଲା ମି ନୁ ବୁ ଢ଼ୀମା’-ର
େକାଳେର ମୁb ରଖି ପୁअ ଆଉ ସ£ାମୀ-ୁ ଝୁରି ଝୁ ରି ବହୁତ କାqୁ ଥିଲା
ମଁୁ ଚାହUକି ବି କି ଛି କରି ପାରୁ ନଥିଲି। େକବଳ ନି ରବ ଦଶକ େହାଇ ରହି ଥିଲି।
ସେo ସେo ବାହାରି ପଡି ଲି ବି ନୟ େସଇ ପାଗଳ େଲାକଟିକୁ େଖାଜି ବାକୁ ପାଇଁ। ଭାବି ଲି
ବି ନୟର ଉପିତି ହୁଏତ େସମାନ-ର କjକୁ

କି ଛି ପରି ମାଣର କମ କରି େଦଇ
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ପାେର.... ଆଖ ପାଖ अ{ଳେର, ରା[ା ଘାଟେର ବହୁତ େଖାଜି ଲି େହେଲ ନି ରାଶ େହବାକୁ
ପଡି ଲା େକଉଁଠି ବି ତା-ୁ ପାଇଲି ନାହU େତଣୁ ପୁଣି ଥେର ହିଟାଲକୁ େଫରି ଲି ଖାଲି
ହାତେର େସମାନ-ୁ ଏତକ ଟିେକ ଖୁସି ବି େଦଇ ପାରିଲି ନି େବାଲି ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ
ନ ଥାଏ େଯଉଁ େଲାକ ପାଗଳ େହେଲ ବି େସଦି ନ େମାର ଜୀବନ ବ{ାଇଥିଲା ତା’ ପାଇଁ
କି ଛି କରି ପାରି ନଥିଲିହିଟାଲକୁ ପହ{ି େଦେଖତ େସଇ ପାଗଳେଲାକ ଆଉ ଜେଣ କି ଏ
ଦୁ ଘଟଣାର ଶି କାର େହାଇଥିବା େଲାକ-ୁ ଧରି ଡା ରଖାନାେର ପହ{ିଛି ଆଉ ପାଟି କରି
କହୁଛି , “େମା କୁ ନାକୁ ଭଲ କରି ଦିअ...େମା ମି ନୁକୁ ଭଲ କରିଦି अ।”
େମା ମନେର ଆଶାର କି ରଣଟିଏ େଖଳି ଗଲା। େହେଲ ବି ନୟକୁ େକମି ତି ମି ନୁ ଥିବା
ରୁମକୁ େନବି ଭାବୁ ଥାଏ। ସେo ସେo େଦୗଡି ଗଲି ମି ନୁ ଥିବା ରୁମକୁ । େସମାନ-ୁ ଡାକି
ଆଣିଲି ବି ନୟ ପାଖକୁ । ମି ନୁ ଆଉ ବି ନୁ େବାଉ ବି ନୟକୁ େଦଖି ନି ଜ େକାହକୁ ସ\ରଣ
କରି ପାରି ନଥିେଲ। ଏେତ କj ଏେତ ଦୁ ଃଖ ଭିତେର େସମାେନ ଟିକିଏ ଖୁସି ଥିେଲ
ବି ନୟକୁ ପାଖେର ପାଇ ତଥାପି ତା- ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥିଲା।
େବାଧହୁଏ ଖୁସିର ଲୁ ହ ଥିଲା। ବି ନୟ अବାକ୍ େହାଇ ଚାହU ରହି ଥିଲା ତା େବାଉ ଆଉ ୀ
ମି ନୁକୁ ନି ଜ ସାମନାେର େଦଖି। େବାଧହୁଏ େସଇ ପାଗଳ अବାେର ବି ବି ନୟ ନି ଜର ୀ
ଆଉ େବାଉକୁ ଚି ହ| ି ପାରି ଥିଲା। ବି ନୟ ହିଟାଲର ଚଟାଣେର ହଠାତ୍ ଲଥ୍ କି ନା ବସି
ପଡି ଲା। ମି ନୁ ଆଉ ବି ନୁ ମା ମଧ ବି ନୟ ସହ ବସି ପଡି େଲ। ସମାନ- ଆଖିରୁ େବାହି
ଯାଉଥିଲା अସରnି अଶର ଧାର। ମଁୁ ବି େସମାନ-ର ପାଖେର ବସି ପଡି ଲି। େମାେତ
କାହUକି େକଜାଣି େସମାନ-ର ପରି ବାରର अଂଶ େହଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ। ଠି କ୍
ଏତି କି େବଳକୁ ବି ନୟ େମା ମୁb ପାଖେର ତା’ର ହାତ ବୁ ଲାଇ ଆଣି ଆଉଁସି େଦଇ
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କହୁଥିଲା, “ମି ନୁ େଦଖିଲ େମା େଗହ ା ପୁअ କୁ ନା େକେତେବେଳ ଏେତ ବଡ େହାଇଗଲାଣି...
ମଁୁ ଜମା ଜାଣି ପାରି ଲିନି।” ଚାହUକି ବି ମଁୁ ତା- ପୁअ ନୁ େହଁ େବାଲି େସଇ ମୂହୁZେର କାହUକି
େକଜାଣି କହି ପାରି ନଥିଲି ।
େଯମି ତି ବି ନୟ ପାଇଁ ମଁୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲି ତା’ର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁअ
କୁ ନା। ସମେ[ ବି ନୟକୁ ଧରି ଗଁାକୁ େଫରିଲୁ । ସମ[-ୁ ଗଁାେର ଛାଡି ମଁୁ ସହରକୁ େଫରି
ଆସି ଲି। େମା କମ େତକୁ । ଡା ର- ପରାମଶ କ େମ େଯେତେବେଳ ବି ସମୟ ମି େଳ
କୁ ନା େହାଇ ବି ନୟ ପାଖକୁ ଯାଏ। େସ େମା ଭିତେର େଦଖୁଥିବା କୁ ନା କୁ ସତେର ବହୁତ
େସ|ହ କରnି । ତା- ସହ ବୁ ଢି ମାଉସୀ ଆଉ ମି ନୁ ମଧ। ବି ନୟଧି େରଧି େର ସୁ
େହଉଥିେଲ ମଧ ଆଜି ବି ସ#ୂ% ସୁ େହାଇ ନାହାnି । ତଥାପି ବୁ ଢି ମାଉସୀ ମି ନୁ ଆଉ
େମାର ପ%
ୂ ଆଶା େଯ େସ ଧି େର ଧି େର ନି ୟ ସ#ୂ% ଭଲ େହାଇ ଉଠି ବ।

କଲାଡି , ଫୁଲବାଣୀ
ଦୁ ରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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अଭିଶr अପରାହ|୍
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

କାହା ପାଇଁ ବି ତେମ ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଇବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।
ଯାହା ପାଇଁ ତେମ ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଇବା ଉଚି ତ,
େସ େକେବ ତମକୁ କqାଇବା ଚାେହଁ ନାହU ।
-Garbiel Gercia Markwes
ସତେର...!
ଆମ ପାରି ବାରି କ ଜୀବନ କଣ ଏେତ ବି ପଯ[ ...?
ଜୀବନର अପରାହ|େର ବୃ ~ ବାପାମା। ତାଳ ବରଡ଼ା ପରି ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଆଜି अଛnି
କାଲି କି ରହି ଥିେବ କି ନାହU କି ଭରସା ...!

अnରo ଆହାଃ ପେଦ ପାଇଁ େକେତ ଡହଳ

ବି କଳ! अପରାହ|ର ଛାଇ ପରି ଆଶା କି  କାୟା ତ ଖୁବ अସହାୟ। େବଳ ଗଡ଼ି ଯାଏ ବଳ
ଭାoିଯାଏ । ସଂସାରର େବାଝ ଯି ଏ ସାରା ଜୀବନ अନାୟାେସ େବାହୁଥିଲା େସ ଆଜି
ସଭି-ର େବାଝ !! ଏେବ େସ अେଲାଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛnି । ଲେଗଇଥିବା ଚାରାଟି ଆଜି
ସବୁ ଜ େହେଲ ଛାଇ ଟିେକ େଦବାକୁ େସ ଗଛ अସମଥ। ବୃ ~ ବାପାମା’ ଘରର େମଢ଼ୀ,
ଆମର ଢାଲ। େସମାନ- ମଧ େଦଇ ଆେମ ସଂସାରକୁ ଆସି ଛୁ। େସମାେନ ତି ନି ପୁରୁଷ
େଦଇ ଆସି ଏଠି ପହ{ି ଥିବାରୁ େସମାନ-ୁ ‘ତି ନି ମୁbିଆ’ କୁ ହାଯାଏ। େସମାନ- ପାେଖ
ତି ନି ପି ଢ଼ି अନୁ ଭୂ ତିର ଗିଲି ମହଜୂ ଦ, ସବୁ ଆପଦର ସୂତ; अଥଚ

ଆେମ େସମାନ-ୁ

अନଭି} କହି ଆେଡ଼ଇ େଦଉ।
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କଥାେର अଛି :
‘ବୃ ~ସ ବଚନଂ ଗାହ
ଆପାତ କାଳ ଉପିେତ’
େସଥିପାଇଁ ସବୁ ସଭାସମି ତିେର ବୃ ~ େଲାକ- ବି ଚାରକୁ ପାଧାନ ଦି ଆଯାଏ ବୃ ~
ବ ି - ବି ନା ସଭା, ସଭା ନୁ େହଁ େବାଲି ଶା କେହ;
‘ନ ସା ସଭା ଯତ ନ ସnି ବୃ ~ାଃ
ନ େତ ବୃ ~ାଃ େଯ ନ ବଦnି ଧମଃ’
େସମାେନ ଏ ବୟସେର ଟିେକ େସ|ହ ଆଦର େଲାଡ଼nି କି  ଆମ ପାଖେର ସମୟର
େଘାର अଭାବ। अସହାୟର ଥର ଥର ହାତ ଆମ ଆଡକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉଥିଲା େବେଳ
େସମାନ- ଭାବନାକୁ

ଆେଡ଼ଇ େଦଇ ବେଢ଼ଇ େଦଉ ଯାତନା କଷଣର अସୀମ

ବବଧାନ। େସମି ତ ହnସn େହାଇ ମନର ଦୁ ଃଖ ମନେର ମାରି େଶଷ ସମୟକୁ अେପା
କରି ଥାnି । ଏେବ ବାସୁ ପଧାନର ବୁ କୁ ଫଟା ଚି yାର କାହା ପାେଖ ପହ{ି ପାରୁନି । ତା
ଆତDାର କରୁଣ ବି ଳାପ କାହା ପାେଖ ପହ{ି ପାରୁନି । ସବୁ ଥାଇ ଆଜି ତାର େକହି
ନାହାnି । ବାପାମା’- ଶ~ାର ମୂଲ କଣ ଏମି ତ ...
ବି ନୟ ଘରର ବଡ଼ପୁअ।

ଓଡ଼ି ଶା ବି ଚାର ବି ଭାଗୀୟ େସବା (OJS) ଚାକି ରୀ କରି

ସହରେର अବାପି ତ। ଗଁାରୁ େଦଢ଼ ଘାର ବାଟ େହବ କି କଣ। ବି ନୟ ସାନ ପୁअ,
ଏେବ ସରକାରୀ ଚାକି ରୀ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରୁଛି । େଗାଟିଏ େବାଲି ଝି अ ଜୟnୀ ଦି ’ବଷ
େହବ ତା ବାହାଘର ସରିଛି । ବି ନୟର ପୁअ କୁ ନାକୁ ଏେବ ତି ନି ପୁରି ଚାରି ଚାଲି ଲା।
ସଭି-ର େସ ଭାରି େଗହ ା ତା ଦେରାଟି କଥା ସମ[-ୁ େକମି ତି େଗାେଟ ମାୟା ଲେଗଇ
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େଦଇଛି ସେତ। ତା େଯାଗଁୁ ଘରଟା ହସ ଖୁସିେର ସବୁ ଦି ନ ଉବମୁଖର େହାଇଉେଠ।
ମି ନୁ ଘରର ବଡ଼େବାହୁ। ସବୁ କାମେର ତା ଭାରି ନି ଘା। ଖୁବ ଯତ| ଶୀଳା ଓ ବୁ ~ିମତୀ।
ଘରର ଚି ତପଟ ବଦଳାଇବାକୁ ଦଲକାଏ अଦୃ ଶ ପବନ େଯମି ତ ପଶି ଆସି ଲା
ଝରକା େଦଇ। ରାତି ପହି ବାକୁ ଆଉ େକେତ ଘଡ଼ି ବାକି । ମି ନୁ ଖୁବ ଗୀର ସଠି କ ଭାେବ
ବୁ ଝି ପାରୁନି କଣ କରି ବ େସ ‘କି ଂ କZବ ବି ମୁଢ଼’ େହାଇ େଦାଛକି ରା[ାେର ଛି ଡ଼ା। ମି ନୁ
ବହୁତ ଭାବି କହି ଲା, “ଯାହା କରି ବ ଆଗ ପଛ ବି ଚାର କରି ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼। ଏ
ବୟସେର ବାପାମା’-ୁ ଏକା କରି ଯି ବାଟା ଠି କ େହବନି ! େସ ଘରର ମୁରବି । କଣ
ଭାବି େବ ସାହି ପଡ଼ି ଶା କହି ଲ?” ଝି ଟିପିଟିଟିଏ ତାଳ େଦଇ ସେତ କହି ଗଲା ଠି କ ଠି କ..!
ଆଉ କୁ ନାର ଭବି ଷତ? ବି ନୟର କକଶ ସ£ର ବାରି େହାଇପଡୁ ଛି । ଗଁା ପି ଲା- େମଳେର
କଣ ଶି ଖିବ େସ? ଗଁ ା ଦାbେର ଏମି ତ ଧଳ
ୂ ି ମଳି େହାଇ େଖଳି ବ।
ତା ପେର अଜୟ ତ अଛି ..
ବି ନୟ େଶଷେର ତା ନି àତି ବାପା-ୁ ଜେଣଇେଦଲା। ଆେମ ସହରେର ରହି ବୁ
େବାଲି ଭାବି ଛୁ କୁ ନାର ଭବି ଷତକୁ ଲ ରଖି । ବାପା ତେମ ତ ଜାଣିଛ ଗଁା eୁଲର ପାଠ
ପଢ଼ା। ତା ପେର ଏଇ ପରି ପାଶକ ଚାଲି ଚଳଣି କୁ ନା ଉପେର କୁ ପଭାବ ପେକଇବ, େସ
ଏଇ ବାେଜ ପି ଲା- ସହ ମି ଶିେଲ ତା ଭବି ଷତ ସହ େଖଳି ଲା ଭଳି କଥା େହବ। ଆଉ
ସୁବିଧା अସୁବିଧାକୁ ତ अଜୁ अଛି ...। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁ ଢ଼ା ବାପାଟି ମୁହୂେZ ନି ବାକ ନି ଥର।
କଣ କହି େବ କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥାnି ।
େସଦି ନ ବୁ ଢ଼ା ବାପାଟି ବହୁତ ବୁ େଝଇବାକୁ େଚjା କରିଛି କି  ବି ନୟର ଦୃ ଢ
ନି àତି ର ସୁअ ଆେଗ ବୁ ଢ଼ା ବାପାର ଆକୁ ଳ ନି େବଦନ ସାମାନ ବାଲି ବx େହାଇ
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େରାକି ବାର ପୟାସ ... େବାଉ ସବୁ ଶୁଣୁ ଥାଏ ଏବଂ କହି ଲା, “େସମାେନ ଯଦି ତାଜି iେର अଟଳ େସମାନ-ୁ ଯି ବାକୁ ଦି अ” ତେମ ଆଉ ବାଡ଼ ହୁअନା।
ଆଜି ର ସକାଳ ସବୁ ଦି ନ ସକାଳ ପରି ନଥିଲା। େଭାରୁ େଭାରୁ ସବୁ କି ଛି ଉଦାସେର
ଭାରାକ ାn। ଆଜି କି  ସବୁ କି ଛି ବଦଳି ଯାଇଛି । େସମାେନ ଘରୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି
ଯାଉଛnି , େସ ସମୟେର େରଡ଼ି ଓରୁ ଭାସି ଆସୁଛି.. ‘େବo କେହ େବoୁଲି େଲା ଦୁ ନି ଆ ଣ
ଣ େକ ଆନ...’
େସମାେନ ଗଲାପେର ଘରଟା ଖଁା ..ଖଁା ..ଲାଗୁଛି। ଖୁବ ଗାଢ଼ ଓ ବହଳ ନୀରବତା ଏ
ଘରୁ େସ ଘରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନି ଜନର ଗଭୀରତା। ରାତି ଆସି अଧା େହଲାଣି
ବାପାମା’ କାହା ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆସୁନି। କୁ ନାର ଭାବନା ତା-ୁ ବତି ବ[ କରି ପକାଉଛି ।
ତା’ର ଦାେରାଟି କଥା ସnପଣେର େଯମି ତି ପଶି ଆସୁଛି ତା- ଭାବନା ମଧକୁ ।
ଆେବଗର େବଗ ଚଳଚ{ଳ ତ େକେବ ନି ରବ ନି ଳ। अମାପ ଏ ଶନ
ୂ ତା ଭିତେର
अହରହ ମୁହୂZର ଗତି । ସମୟ େକେବ ପରସି ଦି ଏ ଫା-ା ଫା-ା ସୋହନ ତ େକେବ
ପୁଣି ଯାତନା ଦହନ। ସ#କର ମି ଶାଣ େଫଡ଼ାଣ େଦଇ अତି କମ କରି ଥିବା ମୁହୂZମାେନ
ସବୁ ଏମି ତି। ସବୁ ଠି ଏେବ ନି ଜୀବ ଆଦର। େକେତ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଭି ତେର ବାxି
ରଖି ବାକୁ ବହୁତ େଚjା କରିଥିେଲ େସମାେନ, େହେଲ अତDୀୟତାର ହାତମୁଠା ଦୁ ବଳ କି
अଜାଣେତ ମୁକୁଳା େହାଇ ଯାଇଥିଲା େକଜାଣି!
କି ଛି ଦି ନପେର ଜି ଲାପାଳ କାଯାଳୟେର କି ରାଣୀ ଭାେବ ନି ଯୁ ି ପାଇଛି अଜୟ।
ବାପା ମା ଟିେକ ଆଶ[ େବାଧ କେଲ। अଜୟର ବାହାଘରକୁ ଛ ମାସ ପୁରିଛି କି ନାହU,
अଜୟ ଆସି ବାପା-ୁ କହି ଲା, “ବାପା, ତମ େବାହୁ କହୁଥିଲା ଆଗକୁ ପଢ଼ି ବ କି  ଏଠି ରହି
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େସ ପାଠ ପଢ଼ି ବା अନୁ କୂଳ ନୁ େହଁ େବାଲି େସ କହୁଥିଲା।” ମା କହି ଲା େସମାନ-ୁ ଯି ବାକୁ
ଦି अ। ବାଧ କରି अଟକାअନା।
ଏ ଉZର ବୟସେର ପି ଲାମାେନ ବାପାମାଆ-ର ସାହାରା େହବା କଥା। କି 
େସମାେନ ଏେବ

ଥର ଥର ହାତେର ନି େଜ ଦି ’ମୁଠା େରାେଷଇ କରି ଖାଆnି ।

ଝି अ

ଜୟnୀ ଦି ’ଭାଇ-ୁ ବାପାମା’- अବା କଥା अବଗତ କରିବା ସେତ£ େସମାେନ ଜାଣି ଶୁଣି
अଜଣା। ଜେଣ ଆର ଜଣକ ଉପରକୁ େଠଲି ଦି ଏ। େସମାେନ ବାପାମା’-ୁ ପାଖେର
ରଖି ବାକୁ ଏକମତ େହେଲ ଯାହାକୁ େହେଲ ବି ଜଣକୁ ରଖିେବ। ବାପା अଜୟ ପାଖେର
ଥିଲା େବେଳ ମା ବି ନୟ ପାଖେର। ଏମି ତ ପାଳି କରି ବୁ ଲାnି । ଏ ବୟସେର େସମାେନ
ଖୁବ अnରo େହାଇଥାnି ଉଭୟ ଉଭୟ- ପାଇଁ। ଶରୀର अେପା ଆତDାର ସ#କ अଧି କ
ଥାଏ। ଜେଣ ଜଣକୁ ପାଖେର ନ ପାଇ େକେତ अସ [ିେବାଧ କରnି , ଏ କଥା ପି ଲା ମାେନ
କାହଁୁ ବୁ ଝି େବ ?
ଦୁ ଇପୁअ-ୁ େକେବ ଫୁରୁସତ ମି ଳିେଲ ସି ନା ମାବାପା- ସହ ଟିେକ କଥା େହେବ!
ନାତି

େଟାକା ସହ ଯାହା ସମୟ କାଟିଯାଏ, ନେହଲ ଗୁମମାରି ନି ଦା ପଥର େଗାେଟ

ଜାଗାେର ବସି ରହି ବା ବତି େରକ ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନାହU। ବାପା ମା ପୁଣି ଥେର ଗଁାକୁ
େଫରି ଯିବାକୁ ମନ[ କେଲ। ଜେଣ ଜଣକ ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରହି ବା ମାନସି କ ଯଣା
େଭାଗିବା ଠାରୁ ଗଁାେର ରହି ହାେତ ରାxି ରହି ବା ବହୁଗୁେଣ ଭଲ।
ଗଁା ଘର ପତି ଟିେକ ନି ଘା ନ ରହି େଲ ବାପା େଜେଜ अମଳର ମାଟି ଘରଟା ମାଟିେର
ମି ଶିଯିବ ତେମ ତ ଗଁା ପତି ସବୁ େମାହ ତୁ େଟଇ େଦଲ। ଯଦି ଓ େଦଢ଼ ଘାର ବାଟ
ତେମ ଗଁାରୁ ଯି ବା ଆସି ବା କରି ପାରn! ବାପା ଉଦାସ କେର କହି େଲ ◌୍। ବାପମା’
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ଗଁାକୁ େଫରି ବାପେର अଜୟ, ବି ନୟ ଆଶ[ର ଏକ ଦୀଘ ନି ଶ£ାସ ମାରି େଲ। ବାପା ଗଁାକୁ
ଆସି େଦଖnି , ଘରଟା ଭୁ ତ େକାଠି େହାଇ ଯାଇଛି । ଦାb ପି bା ତ ମୂଷା ଗାତେର ଆଁ।
ଗୁହାଳ ଘର କାªକୁ େଡରା େହାଇ ରହି ଥିବା ଶଗଡ଼ ଚକେର अଧାରୁ अଧି କା ଉଈ ଚରି
ଗେଲଣି । ଘର ସାରା अଳxୁ େର ଭZ।
େସ|ହ ସ#କକୁ କଣ ଭାଗ ବାି କଣ ଯତ| େର ରଖି େହବ?
ପୁଣି ଚି ରା ଚରି ତ ଧାରାର ପୁନରାବୃ ତି । अୟମାର....
ମୁହଁ ସm ସମୟ ବାପା ଦାb ପି bାେର ବସି େକଜାଣି କାହUକି ଆଜି ମଗ| େହାଇ
ଯାଇଛnି ଧଳ
ୂ ି େର ଦୁ ଇ ଜଣ ପି ଲା େଖଳୁ ଥିବାର େଦଖି ।
ବାସୁ ଭାଇ ...! ବାସୁ ଭାଇ..!
କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ପକୃତି  େହାଇ େଫରି ଆସି େଲ ମଗ| ରାଇଜରୁ ..
ବାସୁ ଭାଇ! େକେବ ଆସି ଲ ପି ଲା- ପାଖରୁ୍? େତାର ତ ଦୁ ଃଖ ଗଲା ଜାଣ! ଦୁ ଇ
ଦୁ ଇଟା ଚାକି ରିଆ ପୁअ। େବାହୁ ମାନ- େସବା ଆଦର। ନାତି ନାତୁ ଣୀ- ଗହଣେର ତୁ
ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଥିବୁ, ନା.. େର!!
ବାସୁ ଭାଇ, େହେଲ େମା କପାଳ ତ ଫଟା ..! େମାର ସି ନା େଗାଟିଏ େବାଲି
ପୁअ। ପୁअ ତ अେଯାଗ। ପାଠ ସାଠ ଦି अର ପଢ଼ି ଥିେଲ େସ ଏେବ ବି ନୟ ପରି ଜେଣ
ହାକି ମ େହାଇଥାnା! ମଁୁ କଣ ଆଉ ଏେତ ହୀନ[ା େହଉଥାnି ? ଆେମ ରକତକୁ ପାଣି କରି
କାହା ପାଇଁ ସଂଚୟ କରି ଥିଲୁ ?
କଣ ‘अଇରି ଖପରା ବଇରୀବାଆ’ େହବ ପାଇଁ !
େବାହୁ ନି େଜ ଭଲ ମq କରି ଖାଉଛି । ମେତ ଓଳି ଏ େଦେଲ ଆର ଓଳି ଖାଡା
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ଉପାସ। ଥେର ପୁअକୁ କହି ଲି ବହୁତ ଦି ନ େହବ ପାଟିେର ଆଇଁସ ଟିେକ ବାଜି ନି ଟିେକ
େଝାଳ କେଲ ହୁअnା ନି ..! େମା ପାଟିରୁ କଥା ସାରି ଛି କି ନାହU େବାହୁ ଆସି ମୁେହଁ ମୁେହଁ
ଶୁେଣଇ େଦଲା, “ବୁ ଢା ବୟସେର ଏେତ ସଉକ କଣ ମ! ଏ ସମୟେର େଲାକ ମାେନ ଧମ
କମ କଥା ଭାବnି , ତେମ କଣ ପାଟି ସୁଆଦି ଆ ବାରୁଛ?” େସ ଦି ନଠୁ ଲୁ ଣ ଆ\ଲ େମା
ସାହା। ବାସୁ ପଧାନ ସବୁ ନୀରବେର ଶୁଣୁଥାଏ କଣ ବା ଆଉ କହି ଥାnା, अଜାଗା ଘା େଦଖି
ହଉଛି ନା େଦେଖଇ ହଉଛି !
ମେନାରଥ ସବୁ ତ अତଡ଼ା ଖାଇ ଗଲାେର...
‘ମେନାରଥାନା ମଟତଃ ପପାତଃ’
ଆଜି କାଲି େବାଉର େଦହ ଜମା ଭଲ ରହୁନି । କି ଛି ଦି ନ େହବ ବି ଛଣା ଧରିଲାଣି।
ପୁअ େବାହୂ-ର ଏ ଯାଏଁ େଦଖାନାହU। ଝି अ େକେବ େକମି ତ ଆସି ଯାହା େଦଖା ଶୁଣା
କରି ଯାଏ। ବି ନୟକୁ େକେତ ଥର କହି ଲିଣି, େବାଉ ତମ ମାନ-ୁ େଖାଜୁ ଛି । େବାଉର
अବା ଏେବ अଣାୟତ। ତା’ପର ଦି ନ େସମାେନ ଆସି ଲା େବଳକୁ େବାଉ ଆର ପାରି କୁ
ଚାଲି ଯାଇଥାଏ।ବଡ ଆଡ\ରେର କି ୟାକମ ସାରି , ଯି ଏ ଯା ବାଟେର ବୁ ଢା ବାପାଟିକୁ ଏକା
ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ।
ଏେତ ବଡ଼ ଘରଟା ଶନ
ୂ ଶାନ ମାଡ଼ି ବସି ଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଦି େନ ଏ ଘେର େକେତ
ଗହଳ ଚହଳ ପଡୁ ଥିଲା ଏେବ ନି େରାଳା ଖଁା... ଖଁା େଗାଡ଼ାଉଛି । ବୁ ଢ଼ା ବାପା କଥା ସଭିଏଁ
ଏକ ବାର ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ। अଶି ତପର ବୟସେର ଆଉ େସ ସଳଖି ଛି ଡା େହବାକୁ ଦ
ନାହU । ବ-ୁ ଲି ବାଡ଼ି ଟି ଯାହା ସାହା ନି େଜ ଏଠୁ େସଠୁ କୁ ଟାକାଠି କି ଛି େଯାଗାଡ଼ କରି
ଚୂଲି ଲେଗଇବାକୁ େଚjା କରୁଛି । ଆଖ ପାଖ ସବୁ ଧୁଆଁମୟ। ବୁ ଢ଼ା ବାପାଟି ଏେତ ସରି
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େହଲାଣି ପି ଲାମାନ-ର ଟିେକ ବି ନି ଘା ନାହU। ଝି अ େକେତେବଳୁ ଆସି ଠି ଆ େହାଇ ସବୁ
େଦଖୁଛି। େକେତ ହି ନ[ାେର ତା ବୁ ଢ଼ା ବାପା। ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଯାଉଥାଏ। େସ
େସମି ତ ପବ
ୂ ବତ ଛି ଡ଼ା େହାଇଛି ଆଗକୁ ପାଦ ଆଉ ଯାଉନି । ବାପା ଫୁ-ନଳାେର ଫୁ-ି
ଫୁ-ି ନୟାn ନି ଆଁ ଧରାଇ ପାରୁନି , ଧୁଆଁେର अଣନି ଶ£ାସୀ େହାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି ଛି।
ଝି अକୁ ସମୁଖେର େଦଖି ତା ଆତDା ବି ଳପି ଉଠି ଛି। ଝି अକୁ କୁ େÙଇ ବୁ ଢ଼ାବାପାଟି େଭା..
େଭା .. େହାଇ କାqି ଉଠି ଲା। ତଥାପି ଝି अ ନି ଳ ନି ଥର, ଏକବାର ାଣୁ ପାଲଟି
ଯାଇଥାଏ। ଏ अଭାବନୀୟ ପରିିତି େଦଖି।
ବାପା-ୁ େକେବ କାqିବାର େଦଖିନି। େସଦି ନ ଶାଶୁଘର ଗଲା ଦି ନ ଆଉ ଆଜି ।
ଝି अ ମେନ ମେନ ସଂକh କଲା ମେତ ହU କି ଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ।
अଜୟ ବି ଜୟ ଏେବ ଏ ଘର ଡି ହ ଆଉ ଜମି ଯାହା अଛି ସବୁ ବି କ ି କରି ବାର େଯାଜନା
ଝି अ କାନେର ପଡ଼ି ଲା। ଦି ଭାଇ ଭିତେର ଭାଗ ବା କରି େଦଲ ପାଇଟି ସରିବ େବାଲି ଗଁା
ମୁରବି ମତ େଦେଲ ଆଉ ବୁ ଢ଼ାବାପାକୁ ପାଳି କରି ରଖିେବ।
ଦୁ ଇ ଜଣ ଭାଇ- ପାଖକୁ େକାଟ େନାଟିସ ଆସି ଛି। ାବର अାବର ଯାହା ବି
ସ#ତି ସବୁ ତି ନି ଭାଗ େହବ। େମାର ବି ନାଯ अଧିକାର अଛି । ଦୁ ଇ ଭାଇ-ୁ ପ
ରଖି ଛି ଜୟnୀ। ସZ େସ ଜେଣଇ େଦଇଛି େଯ ବାପା-ର ସ#ୂ% ରଣ େବଣ ଯି ଏ
େନବ େସ ଭାଗ ତା ନାମେର କରାଯି ବ।
ବି ନୟ ସହରେର ଏକ ଦି £ତଳ େକାଠା େତାଳି ଛି। ଘର ପଛ ପାଖକୁ ଚାକର ବାକର
ରହି ବ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରିଛି । ବାଘ ଭଳି କୁ କୁ ରଟିଏ ବାଲେକାନୀ ଏପଟ େସପଟ ଟହଲ
ମାରୁଛି । ତା ପି ଛ ଦି ନକୁ ୨୦୦ ଟ-ାରୁ କମ ଖ େହବନି । ସହରେର ତା’ର ଭାରି
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ଖାତି ର। ବହୁ अସହାୟ ବୃ ~, ବୃ ~ା-ୁ େସ ଉଚି ତ ନାୟ େଦଇଥିବାରୁ। ତାର ସାନ
ସ£ତ। ସବୁ ମାସେର ଥେର अେଧ ଜରାଶମ ବୁ ଲି ଯିବାକୁ ଯାଏ। ସହାୟତା ରାଶି େଦବାକୁ
ଭୁ େଲନି ଜମା। ସବୁ େବେଳ अଫିସରୁ େଫରି କୁ ନା ସହ େଖେଳ, ଗପ କୁ େହ, ଗୁରୁଜନ
ମାନ-ୁ ଭ ି କରିବାକୁ ଉପେଦଶ ଛଳେର ଗପ କେହ। ସବୁ ଦି ନ ପରି ଆଜି କୁ ନାକୁ େଖାଜି
ବି ନୟ ବି ର ି ପକାଶ କରି ଛି। “କୁ ନା କାହU? େଦଖା ଯାଉନି ? ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ
ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର ନି ଜର ଏକ ମାତ େଗହ ାପୁअ ସହ କି ଛି
ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି । େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, “େଦଖୁନ!
ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ।”
କି ଛି ସମୟ ପେର ବି ନୟର ଉ ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି । େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବସି ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା। ଏଇଆ ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା’ େଦହ... ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଭZ।
େଦହ ଖରାପ େହଉ, ମେତ କହି ବ!”
େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହି ଲା, “ଓେହା, ପି ଲାଟା ଟିେକ େଖଳି
େଦଲା େଯ କଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ? ଜନDରୁ AC ରୁମେର ବଢ଼ି ଥିଲ ନା
କଣ?”
ଉତୁ ରୁଥିବା ଭାତ ହାbିେର ହଠାତ କି ଏ अବା ପାଣି ଛି ଟା ମାରି େଦଲା। ସD ତିର
ଚି ତପ, େଫରିଗଲା େସଇ ପି ଲାଦି ନର େସ ମୁହୂZକୁ ।
ଜାoୁଲ ଜାoୁଲ अxାର ଗାଈେଗାଠ େଫରି ଆସି ଥାnି । ଗଁ ା ଦାbଯାକ ଏକ ଧଳ
ୂ ିର
ଆବରଣ। କମାର ଘର ବୁ ଢ଼ୀ ମା କହି ଲା, “ହଇେର ବି ନୁ!

ଆଜି ପରା ବାଟ ଓଷା
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ଦାbେର ବାଲି ଗଦା କରି ବନି କି ?” ଏତି କି ତ କହି ଛି େଯମି ତ େହେଲ କାମ ଫେତ କରି ବା
ଦରକାର। ଆମ ସାହି ର ଏ ମୁbରୁ େସ ମୁb ଯାଏଁ ଦାbେର େଯତି କି ବାଲି ଥିଲା ପାହାଡ଼
ଭଳି ଗଦା କରି େଦଲୁ ଆମ ସାହି ପି ଲା ମି ଶି। େଯମି ତ େହେଲ ଆର ସାହି ଠାରୁ ଆମ
ବାଲି ଗଦା ଉ େହବା ଦରକାର। ସm ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମେନ ମେନ ଖୁସି େହାଇଥାଏ
ଆଜି ଆଉ ସଂଜେର ପାଠ ପଢ଼ା େହବନି । ନେହଲ ସବୁ ଦି ନ अ-କଷା, ପଣିକିଆ େଘାଷା,
ଲନ େପାଛା, େବାଉର େକେତ କାନ େମାଡ଼ା अର ଟିେକ ସଳଖି େଲଖି ବା ପାଇଁ; ଓଃ..
ଆଜି ଟିେକ ନି [ାର...! ଏମି ତ ଭାବି ଯାଉ ଯାଉ। ଘେର ପହଁ ଚିଛି କି ନାହU, ବାପାଗୀର ସ£ର, “ହଇେର...! ଆଜି କଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହବନି ? ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ମଁୁ େପାତି େହାଇ
ଯାଇଥାଏ। େମାର ଏ ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ରି ତ େଦହ େଦଖି ଭାବି ଲି ଆଜି ଉZମ ମଧମ ନି ିତ
େହବ” ଏେତ େବଳ ଯାଏ େକଉଁଠି ଥିଲୁ? କଣ କରୁଥିଲୁ? ଯା ଭଲେର େଗାଡ଼ ହାତ
େଧାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁ ...”
ମନ ତ ଯାଇ ବାଲି ଗଦା ପାଖେର ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥାଏ, ନଁା’କୁ ବହି ଟା େଖାଲି ବାଆଁେରଇ
େହବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ନାହU ... ଦାbେର ପହଁ ଚିଲା େବଳକୁ ଓଷା ଆର େହାଇ
ଯାଇଥାଏ... କମାରଘର ବୁ ଢ଼ୀମା’କୁ अଶୀତପର େହବ କି କଣ, େସ ଏ ଡି ବି ଆଲୁ अେର
େକମି ତ ପାmଳ ପଢ଼ି ପାରୁଥାଏ େକଜାଣି?
େମା ବୁ ଢ଼ୀ ମା ମେତ କାେଖଇ ଦାb ପହଁ ରିଲା, କାେଳ ଏମି ତ କେଲ କି ଛି ବି େରାଗ
ଛୁଇଁବ ନାହU!
ଢି -ିଶାେଳ ଆମ େରାେଷଇ ହୁଏ। ମାଟି ପଲମେର ଚକୁ ଳି ପି ଠା େସଇଠି ବସି
ଖାଇଛୁ। େବାଉ ଝି अକୁ କାେଖଇ ଢ଼ି -ି କୁ ଟୁ ଥିବାର ମେନ ପଡୁ ଛି । ଆଜି େସ ଢ଼ି -ି ନାହU କି
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ଢି -ିଶାଳ ନାହU। ପରି ଡା ଘର ଝରକାେର ଲାଠି ଭାoି ଛି ଡ଼ା େହାଇ tv େଦଖୁଥିବାର ବାପା
ଆମକୁ େଦଖିଲା ପେର ଏଥର ସବୁ अମଳ େହଇଥିବା ତି ନି ଗାଡ଼ି ଧାନ ବି କି କଳାଧଳା tv
ଆଣିେଲ... େସେତବେଳ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି
କଥା ଏେବ ବୁ ଝି ପାରୁଛୁ। େପାଖରୀେର

ଲାଗୁଥାଏ ଏେବ କି  ବାପା- ସ£ାଭିମାନ

ବାପା- କାxେର ଭରାେଦଇ ଆେମ ପହଁ ରା

ଶି ଖିଛୁ କି  ଆଜି େସ ଦୁ ଃଖ ଦରି ଆେର ଭାସି ବୁ ଲୁ ଛnି ଥଳକୂଳ ଟିେକ ପାଉନାହାnି ।
ବାପା- ସହ େକେତଥର ବି ଲକୁ ଯାଇଛି ଶଗଡ଼େର କେଳଇ ଆଣିଲାେବେଳ ସବୁ ଥର
ଜି ଦିକରି ଶଗଡ଼ ଉପେର

ବସି ଛି। ବାପେର ଆଜି ନ ବସି େଲ ହବନି ? େଦଖୁଛୁ ଝୁ ରା

େହଇଗଲାଣି! ମଁୁ ମୁହଁ ଫୁେଲଇ ରୁଷିବାରୁ, ବସି ଲି। ମଁୁ ବା କଣ ବୁ େଝ ଝୁ ରା ତପାଳ କଣ?
ବାପା ଏେବ ଆମ କାxେର ସେତ ଝୁ ରା େହାଇଯାଇଛnି ... େସ ଭାର ଆେମ େବାହି ବାକୁ
अସମଥ।
ପଣା ସଂକ ାnି େର ଗଁ ାେର ଦାbଯାତା ହୁଏ ଦbୁଆମାେନ ଝାମୁ ଚାଲnି ଏେତ ଗହଳି
େଯ ଆେମ ସାନସାନ ପି ଲା କି ଛି େଦଖି ପାରୁନଥାଉ, ବାପା ଆମ ଦୁ ଇଭାଇ-ୁ

କାxେର

ବସାଇ େଦଖାnି ।
ବାପା ଏକା ଖାଉଥିବାର ମଁୁ େକେବ େଦଖିନି, ପି ଲା- ସହ ନଖାଇେଲ ଭାତ ଗୁbାଏ
ବି ଯାଏନି ତା-ର। ଆଳୁ ଚପ େମାର ଭାରି ପିୟ, ବାପା େଯେବ କୁ ଣିଆ ଘର ଯାଆnି
େଫରିଲା େବେଳ ବରା ଆଳୁ ଚପ ପୁଡ଼ିଆେଟ ଆଣିବାକୁ ଭୁ ଲnି ନି । ଦି େନ ବସେର ଭିଡ଼
ସକାେଶ କି ଛି ଆଣି ନଥିେଲ ମଁୁ ରୁଷି ବସି ଲି କି ଛି ଖାଇଲି ନାହU। ବାପା ପୁଣି ଆର ଗଁା
ଛକରୁ ଆଳୁ ଚପ େନଇ ଆସି େଲ।
େବାଉ େମା ଉପେର ଖୁବ ବି ର ି ପକାଶ କଲା ଏଡୁ ଟିଏ େହଲୁ ଣି ଟିେକ ବି ବୁ ~ି ସୁ~ି
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ନାହU ??
ବାପା ଝି अକୁ (ଜୟnୀ ) ଭାରି ଭଲ ପାଆnି । ବାପା େକେବ ଝି अର ନଁା ଧରି
ଡାକି ବାର ମେନ ପଡୁ ନି । ବାପା ବାୟାଣୀ େବାଲି ଡାକnି , ଆେମ ଝି अ େବାଲି ଡାକୁ ।
ଖରାଦି େନ अସହ ଗରମ ସକାେଶ ଆେମ ବାହାର अଗଣାେର ରାତି େର େଶାଉ।
ଦି ନକର କଥା ମଁୁ ବାପା- ପାେଖ େଶାଇଥାଏ ରାତି अଧେର ହଠାତ ନି ଦ ଭାoିଗଲା।
ବାଡ଼ି ପଟ ଝା#ୁ ଲା କଇଁଆ ଗଛେର େଗାେଟ ହଁୁ .. ହଁ ା (େପଚା ) ରହି ରହି ଭୟ-ର
ରାବେର େବାବାଉ ଥାଏ ତା ସାoକୁ ବାପା- ଘୁoୁଡ଼ି ଏେତ ମାତାେର ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି
ବି ମେନ ପେଡ। ଗଁା ସାo ସାଥି ମି ଶି ଗଁା ଦାbେର କାଉଁରୀ ଡୁ ହୁରୀ, େଚାର େପାଲି ସ, େଖା
େଖା, କବାଡ଼ି ସବୁ େଖଳ ହୁଏ ମୁହଁ ସଂଜେର। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମୁbିଆ, ଜoଲ, ଆ\ େତାଟା
ଏମି ତି ବୁ ଲା ବୁ ଲି େର ଦି ନ ମାନ କେଟ। ରାତି େହେଲ କା’ ବାଡ଼ି ରୁ ପି ଜୁଳି , ପଇଡ଼, କଲମୀ
ଆ\ େଚାରି ହୁଏ। ମରାଗାଡ଼ି ଆରୁ ମାଛ ମାରୁ, ବି ଲେର ସବୁ ବଜା ମୁଗୁରା ଉେଠଇ ମାଛ
ଆଣୁ। ଖୁଦୁରୁକୁ ଣୀ ସମୟେର ଚାରି େକାଷ ଭିତେର ସବୁ ଫୁଲ ରାତି େର ସବୁ ଗାଏବ
େହବାେର େମାର ପମୁଖ ଭୂ ମିକା ଥାଏ। ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ାକୁ ଭାେଳଣି ପେଡ଼ ବାହାେର ସବୁ
କାହାର ବଲ ଜଳୁ ଛି । ହାତ ଗଣତି ଧନୀ େକେତ ଘର ଲାଇନ େନଇଥାnି ।
ବାପା- ପାଖକୁ ବହୁତ େଫରାଦ ଆେସ, େସ େବାଉକୁ କହnି େଦଖ ତମ େଗଲା
ପୁअର ସବୁ ନାଉଁଆ କାମ। େବାଉ ବହୁତ ବି ର ି ପକାଶ କଲା। ତା ମନେର ଏେତ
େଜାରେର ଆଘାତ ଲାଗିବ େବାଲି ମଁୁ େକେବ ଭାବି ନଥିଲି। େସ ଦି ନଠୁ ମଁୁ ଆଉ ଗଁା ପି ଲାସହ ମି ଶିବା ବq କରି େଦଲି ।
େବାଉ ତା ଗହଣା ଗଁ ା ସାଆn ପାେଖ ବxା ରଖି କି ଛି ଟ-ା କରଜ କରି କଟକେର ମଁୁ
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ଆଇନି ମହାବି ଦାଳୟେର ନଁା େଲେଖଇଲି । ବାପା ନି େଜ ଆସି ସବୁ ମାସେର ଖ
େଦଇଯାnି । ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବାପା ସାଆn- ଠାରୁ କରଜ କରି େମା ପାଠ ପଢ଼ା
ଖବହନ କରୁଛnି । ସାଆn-ର େବାଲ ହାକ କରି ଶୁଝୁଛnି। ଲଗାତର ତି ନି ଥର
ପରୀାେର ବି ଫଳ େହଲା ପେର ଚତୁ ଥ ଥରେର କୃ ତକାଯ େହଲି । ଆମ ଗଁା ତି ନି ଖb
େମୗଜାେର ଚହଳ ପଡ଼ି ଥାଏ।
ସାଆେn ବାପା-ୁ ଡେକଇ ପେଠଇେଲ। ବାପା ପଡ଼ି ଉଠି ସାଆn- ପାେଖ
ହାଜର। ଏଥର ଯାହା ବି अମଳ େହବ ସବୁ କରଜ ସୁଝି େଦବି କି ଛି ଦି ନ ମହଲତ ଦି अ।
େସ କଥା ମଁୁ କହୁନି , ଜାଣିଛୁ େତା ପୁअ େକେଡ଼ ହାକି ମ େହଲା?
େମା ଝି अକୁ େତା ଘରର େବାହୁ କେଲ େତାର କି ଛି ଆପZି अଛି ? େକେଡ଼ ବଡ଼ କଥା
କହି େଲ ସାଆେn...!! ଆେମ ଆପଣ- ତୁ ଲ େହାଇ ପାରି ବୁ? ମଁୁ ମି ନୁ ମା’-ୁ ଛୁଆଟି
େବଳୁ େଦଖି ଆସି ଛି। ଭାରି ସୁଧାର, େସ େଦଖି ବାକୁ େଯମି ତ ଗୁଣେର ବି େସମି ତି େମା
ଘରକୁ ସାାତ ଲDୀ ବି େଜ କରି େବ। େମାର ଆପZି କାହଁୁ େହବ ସାଆେn?
ବାହାଘର ସରି ଲା େସ ତା ଚାକି ରୀେର େଯାଗ େଦବାକୁ ଗଲା। ମି ନୁ ଗଁାେର ଶାଶୁ
ଘେର ଥାଏ। ଛୁଟିେର ବି ନୁ ଆେସ ଗଁାକୁ । କୁ ନା ଏ ଘରକୁ ଆସି ଲା ଦି ନଠୁ ଘର ପୁରା ହସ
ଖୁସିେର ଉଛୁଳଥାଏ। ଦି ନ ମାନ େକମି ତ କଟି ଯାଉଥାଏ ତା ସହି ତ େଖଳୁ େଖଳୁ । ଏହା
ଭିତେର ତି ନି ବରଷ ବି ତି ଯାଇଥାଏ। କୁ ନା ପାଇଁ ଏେବ ଭାରି ବଗ କି ନି ଜ ପାଇଁ
େକଜାଣି ..! ମି ନୁ ଆଉ କୁ ନାକୁ ସାେଥ େନଇ ଯି ବାକୁ ବାପାକୁ କହି ଛି
ବି ନୟ ପକୃତି  େହାଇ େଫରି ଆସି ଛି େସ अତୀତ ସD ତିରୁ। ନି େଜ ନି ଜକୁ ଖୁବ
ଧି ାର କରି ଛି। ନି ଜକୁ ସୁଧାରି ବାର େବଳ ଗଡ଼ି ସାରିଛି । େନଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଏେବ କହୁଣୀକୁ
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େବାହି ଗଲାଣି। ବି ନୟ ହାତକୁ ମି ନୁ େକାଟ େନାଟିସ ବେଢ଼ଇ େଦଇଛି 
ଏ ଆରର େଶଷ ନା େଶଷରୁ ଆର ବି ନୟ ସଠି କ ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ। ସମୟ
େଯମି ତି ବାଧ କରି ଟାଣି େନଉଥାଏ ବି ନୟକୁ େସ अପରାହ| ଆଡକୁ ...
େକହି ଜେଣ ନି କ କଥାଟିଏ କହି ଥିେଲ, ବାପାମା- ଋଣ େଯେତ ଜନD ବି ତିଗେଲ
ମଧ ଆେମ ଶୁଝି ପାରି ବାନି । ଆେମ ସମେ[ ଏ अପରାହ|େର ଦି େନ ନା ଦି େନ ନି ିତ
ପହ{ିବା। ଏହା ଧୃବ ସତ। େତଣୁ ସୃjି ନୁ େହଁ , ଦୃ jି ପଥ ବଦଳାଇବା ଉଚି ତ। ଶ~ା
ବି ହୀନ ଶ~ାର କଣ କି ଛି ମାେନ ଥାଏ ...?
‘ପି ତରି ପୀତି ମାପେନ| ପିୟେn ସବେଦବତା’
ଆମ ଆଖ ପାଖ ନି ଜ ଚାରି ପାଖ ଈଶ£ର ବୁ ଲୁ ଥିେବ ଆେମ ଯାଇ େଖାଜୁ ଥିବା ମqିର
ବା ଠାକୁ ର ଘର ..!

କଲାଣପୁର,
ନୟାଗଡ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨
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ପିଲାଦି ନ - କି ଛି ସDତି କି ଛି अନୁ ଭୂ ତି
ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

େସଦି ନ अଫିସ ଟିେକ ଜଲଦି ଛୁଟି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବି ନୟ ବହୁତ ଖୁସିେର
ଘରକୁ ଆସି ଥିଲା।
“କୁ ନାକାହU ? େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ। अଫିସରୁ
େଫରି ବା ପେର ନି ଜର ଏକମାତ େଗହ ାପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ
ଲାେଗନି । େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, “େଦଖୁନ। ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ?
ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ।”
କି ଛି ସମୟପେର ବି ନୟର ଉସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି । େସାସାଇଟିର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବସି ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା। ଏୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତୁ ମ ପୁअ ?େଦଖ ତା େଦହ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଭZ। େଦହ
ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହି ବ।”
େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା ପି ଲାଟା ଟିେକ
େଖଳି େଦେଲ କଣ େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ?ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢି ଥିଲ ନା
କଣ?”
ବି ନୟ ଚି ଡି ଉଠି ଲା। କହି ଲା ମଁୁ ସି ନା ପି ଲାଟି େବଳରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ନଥିଲି।
କି  େମା ପୁअ ଏସି ରୁମେର ବଢି ବ। ମଁୁ ସି ନା ମାbିଆ ଜାଉ ଖାଇ ବଡ଼ େହାଇଛି । କି 
େମା ପୁअ ପି ଜା ବଗର ଖାଇ ବଡ଼ େହବ। ମଁୁ ସି ନା ମାଟିର କାªେର ତି ଆରି ଚାଳ ଘେର
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ମଣିଷ଼ େହାଇଛି କି  େମା ପୁअ େକାଠାଘରର ମାବଲ ଚଟାଣେର ମଣିଷ଼ େହବ। ମଁୁ ସି ନା
ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର େଖଳି ଛି କି  େମା ପୁअ େମାବାଇଲ୍ ଆଉ କ#ୁ ଟର େଗମ େଖଳି ବ। େମାେତ
େଶାଷକେଲ ସି ନା ନଈନାଳ ପାଣି ପି ଇ େଶାଷ େମେଇଛି କି  େମା ପୁअ ଶେହ ଶୁ~ତାର
ମି େନରାଲ ପାଣି ପି ଇବ।
ଏତି କି କହୁ କହୁ ବି ନୟର କସ£ର ଧି ର େହାଇ ଆସି ଲା। ଆଖିେର ଢଳ ଢଳ
େହଉଥିବା ଲୁ ହ େକଇ ଦୁ qା ନି ଜର ଗାଲକୁ ଶ କରି ଝରି ପଡି ଲା ତଳକୁ । ରାଗେର ସି ନା
େସମାନ-ୁ ବାେଜ ପି ଲା େବାଲି କହି େଦଲା। େହେଲ େସହି କଥା ପଦକ ତାକୁ ବହୁତ
ଆଘାତ େଦଇଥିଲା। କାହUକି ନା ପି ଲାେବେଳ ତାକୁ

ସମେ[ ବାେଜପି ଲା େବାଲି

କହୁଥିେଲ। ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧୁଥିଲା। ଥେର ଯାହା େଦହେର ନି ଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି େସ
ହU ଜାଣିପାେର ନି ଆଁର ଜ£ାଳା େକେତ ଭୟ-ର। େସମି ତି ସି ଏ अନ ପି ଲାମାନ-ୁ ବାେଜ
ପି ଲା କହି ବାପେର ନି ଜକୁ ନି େଜ େଦାଷୀ ଭାବୁ ଥିଲା ଆଉ େଭା େଭା େହାଇ କାqିଉଠି ଲା
େସ। ସେତ େଯମି ତି କୁ ନି ପି ଲାେଟ ପରି । ମେନ ପଡି ଗଲା ତା’ର ପି ଲାେବଳର କଥା।
ତା’ର ବାପା ଥିେଲ ଜେଣ ମୁନିସିପଲଟିର अଳି ଆ ସଫା କରୁଥିବା କମଚାରୀ। ଘର ଘର
ବୁ ଲି अଳି ଆ ସବୁ ଏକାଠି କରି େନଇ ସହରଠୁ ଦୂ ର अଳି ଆ ଗଦାେର ଫିoି ସମ[- ଘରକୁ
ସଫା ସୁତୁରା ରଖି ବା ଥିଲା ତା-ର କାମ।
ସି ଏ ସି ନା ସମ[- ଘର ଆଉ ଗଳି ରା[ା ଗୁଡିକୁ ସ ଛ ରଖି ସମ[-ୁ େରାଗମୁ
ରଖି ବାେର ସହାୟକ େହଉଥିେଲ କି  ଦୁ ନି ଆଁ ଆଖିେର ସି ଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ ନୁ ନ ଆଉ
अଛୁଆଁ। କାହା ପାଖେଦଇ ଚାଲି ଗେଲ େଲାକମାେନ ନାକ େଟକୁ ଥିେଲ। କାହାର କାମ
ନି ମଣ େହେଲ ତା-ୁ େକହି ଡାକୁ ନଥିେଲ ଆଉ ଯଦି ବା େକହି ଡାକୁ ଥିେଲ ତା-ୁ
ପoତେର ବସି ବାର ସୁେଯାଗ େଦଉ ନଥିେଲ। ଏମି ତି ଥେର ଯାଇ ପoତେର ବସି
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ଯାଇଥିେଲ େଯ। େସଠାକୁ ନି ମnି ତ େହାଇ ଆସି ଥିବା अତି ଥିମାେନ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
ଏହା େଦଖି ତା-ୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ େସହି ଦିନରୁ ସି ଏ େକେବବି କାହା ଘରକୁ
େକେବ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନାହାnି ।
ବି ନୟକୁ ସମେ[ अଳି ଆ अଳି ଆ େବାଲି ଡାକୁ ଥିେଲ େକହି ତା ସହି ତ ମି ଶୁନଥିେଲ।
କାହାକୁ େଖଳି ବାକୁ ଡାକି େଲ େସମାନ- ଘର େଲାକମାେନ େସମାନ-ୁ େନଇ ଯାଉଥିେଲ।
ବି ନୟ ସହି ତ ମି ଶିବାକୁ ମନା କରୁଥିେଲ। ଧି େର ଧି େର ବି ନୟ ବଡ଼ େହଲା। ଭଗବାନ
େଯମି ତି ତା’ର ମୁbେର ବୁ ~ି ଆଉ ବି ଦା ଖୁqି େଦଇଥିେଲ। ସି ଏ ମନେର ଏହି େଗାଟିଏ
କଥା ରଖିଥିଲା େଯ ଜେଣ ଗରି ବ େହାଇ ଜନD େହବା ତା’ର ଭୁ ଲ୍ ନୁ େହଁ କି  େସହି ଗରିବ
अବାେର ମରି ବା େକବଳ ତା'ରି ହU ଭୁ ଲ୍। େଗାଲାପ ଫୁଲଟି ସି ନା େଦଖିବାକୁ ସୁqର କି 
େସହି େଗାଲାପ େତାଳି ବାକୁ େହେଲ କାର ଆଘାତ ମଧ ସହି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ।
େଯେତେବେଳ ନୂ ଆ କରି

ଏକ ରା[ା ନି ମାଣ କରି ବାର େଯାଜନା କରାଯାଏ।

େସେତେବେଳ େସହି ପଥେର ଥିବା ଗଛଲତା ଓ ପାହାଡ଼ ସବୁ କୁ କାଟି ସଫା କରିବାକୁ
ପଡି ଥାଏ। ତା’ପେର ଯାଇ ଏକ ସୁqର ରା[ା ନି ମତ େହାଇଥାଏ।
େସମି ତି ବି ନୟକୁ ଯି ଏ ଯାହା କହୁ କାହାର କଥାକୁ ଭେପ ନ କରି ସି ଏ ତା’ର
ଲପଥେର

ଆେଗଇ

ଚାଲି ଥିଲା।

ସମ[-

ଆେପମୂଳକ

କଥାକୁ

ଶୁଣି

ହସି

େଦଉଥିଲା। କାହUକି ନା ସି ଏ ଜାଣିଥିଲା ସିD ତହାସ ଆଉ ନୀରବତା .ାରା ଆେମ अେନକ
ସମସାକୁ ଏଡାଇ େଦଇ ପାରି ବା। ତା’ର ବାପା ମଧ ତାକୁ େସହି ଶି ା େଦଇଥିେଲ।
ବି ନୟ ମନ ଲେଗଇ ପାଠ ପଢୁ ଥିଲା। କାହUକି ନା ସି ଏ ଜାଣି ଥିଲା ବି ନା ପାଠେର େସ
େକେବ ବି ତା’ର ଲଳେର ପହ{ି ପାରି ବନି । େସଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କj ସହି ବାକୁ
ପଡି ଛି। ରାତି େର ଡି ବିରି ଆଲୁ अେର ପାଠ ପଢ଼ି ଛି। େକେବ ବି କାହା କj अନଥା
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ଯାଏନାହU। ନି ଜର ଶି ା, ବୁ ~ି ଆଉ ଉଦମ ବଳେର ବି ନୟ ଆଜି ସମାଜେର ଏକ
ପତି/ିତ ବ ି ଭାବେର ପରି ଗଣିତ େହାଇପାରି ଛି।
ଆଉ ସି ଏ ଚାହଁୁ ଛି ସି ଏ େଯମି ତି ଦୁ ଃଖ କjେର ବଢି ଛି, ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଛି।
ତା’ର ପୁअ େସମି ତି ନେହଉ। େସଥିପାଇଁ ପି ଲାଟି େବଳରୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି େଯାେଗଇ
େଦଇଛି । ସି ଏ ସି ନା ତା’ର ପି ଲାେବଳର ଦୁ ଃଖକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଏମି ତି କହି ଦିଏ।
େହେଲ ମି ନୁ ଭାେବ ପି ଲାଟି ଘର ଭିତେର ରହି େଯେତ ବି ଖୁସିେର ରହି େଲ ବି େସ ଚାଲାକ
େହାଇ ପାରି ବନି । ସବୁ େବେଳ େକqୁ ଆ- ପରି େହବ। େସଥି ପାଇଁ ବି ନୟ अଫିସ
ଗଲାପେର େସ ପୁअକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡି ଦି ଏ। କି  ଆଜି ବି ନୟ ଜଲଦି େଫରି ଥିବାରୁ
ପୁअକୁ ବାହାେର େଦଖି ରାଗି ଯାଇଥିେଲ।
ମି ନୁ ତା-ୁ ବୁ େଝଇବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲା। େଦଖ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର େଖଳି େଲ େଯ ଜେଣ
ଖରାପ େହାଇଯି ବ ବା ବାେଜପି ଲା େହାଇଯି ବ ତାହା ନୁ େହଁ । ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର େଖଳି ବା ଦ£ାରା
ଜେଣ ପି ଲା ତା’ର ପି ଲାଦି ନକୁ ଭଲଭାବେର ଉପେଭାଗ କରି ପାେର। ଆଉ େସହି ବାଲି ଧଳ
ୂ ି
େଯମି ତି ପି ଲାଟି ପାଇଁ ତି କାରକ ନ ହୁଏ େସଥିପତି େସମାନ- ପି ତାମାତାମାେନ ଧାନ
େଦବା ଉଚି ତ। ଆେମ ଆମ ପୁअର ଯତ| େନବା ଆଉ ତାକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣି ଷଟିଏ ଗଢି
େତାଳି ବା।
ବି ନୟ ସି ନା ପି ଲାଦି ନରୁ ପାଇଥିବା ଦୁ ଃଖ କj ଆଉ अପମାନକୁ ଆଖିେର ରଖି
ଏମତି ଏମି ତି କହି ଦିଏ କି  ତା’ର ମଧ ଇଛାଥିଲା ତା ପୁअର ହସ ଖୁସି ଆଉ ଏକ ସଫଳ
ଜୀବନ। ମି ନୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପେର ବି ନୟ ମି ନୁକୁ କୁ େÙଇ ପେକଇ ଥିେଲ ଆଉ କହି ଥିଲା
ନି ିତ ଆମ ପୁअ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ େହବ।
ବି ନୟ ମଧ ଜାଣିଥିଲା ପି ଲାଦି େନ ଯି ଏ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େହାଇନି କି େବାହୁେଚାରି େଖଳ
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େଖଳି ନି ପକୃତେର ସି ଏ ତା’ର ପି ଲାଦି ନକୁ ଉପେଭାଗ କରି ପାରି ନି I ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତା
ମନ ଭିତେର େଯମି ତି ଏକ ବଡ अବେଶାଷ ରହି ଯାଇଛି I କାହାର ପି ଲାଦି ନର ହସଖୁସିକୁ
ଛଡାଇ ଆଣିବାକୁ କଣ କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବ ବାପ-ପଣିଆ I ବି ନୟ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟoମ କରି
େସହି ଦିନରୁ ନି ଜ ପୁअର ହସଖୁସିକୁ ଛଡାଇ େନବ ନାହU ଶପଥ କରି ଥିଲା I
କାହUକି ନା େସ ଜାଣିଥିଲା---------------ବହୁେଚାରି େଖଳ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି ଘର
େଖଳି ନାହU ଯି ଏ ଥେର
ଖୁସି େବାଲି କି ଛି ପାଇନାହU ସି ଏ
କି ଛି ଜମା ଜୀବନେର I
ସାoସାଥି ଯି ଏ କରିନାହU ଜମା
େଛାଟ େଯେବ େହାଇଥିଲା
ଜୀବନଟା ସେତ अଧୁରା ତାହାର
ବାକି କି ଛି ରହି ଗଲା I
ପି ଲାଦି ନ ସD ତି ନାହU ଯା’ର କି ଛି
କରି ନି େଯ ଉପେଭାଗ
ସେତ କି େଯମି ତି ଜୀବେନ ତାହାର
ନ ଥିଲା ଖୁସିର େଯାଗ I
ସୁqରପୁର, ଉZରକୁ ଳହାଟ, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର I
ଭ ାମଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ସDତିର କଳାବାଦଲ
ବି ସD ି ତାରାଣୀ ସାହୁ

ଜୀବନେର େସହି ଦୁ iନ ଗୁଡ଼ିକ ମେନ ପକାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନି ବି ନୟ। େସ ଦି ନର
କଥା ଗୁଡ଼ିକ

ମେନ ପଡ଼ି ଗେଲ ଏେବ ମଧ ତା େଲାମ ଟା-ୁ ରି ଉେଠ। କି କଦଯ,

କଦାକର ପରି େବଶ ମଧେର ତା’ର ବାଲ अବା କଟିଛି। ଭାଇଭଉଣୀ ମି ଶି ନअ ଜଣ।
କାହାର ନାକରୁ ସି ଂଘାଣି ବାହାରୁଥିବ ତ କାହା ମୁbେର ଉକୁ ଣୀ ଭୁ ରୁ ଭୁ ରୁ େହଉଥିବ।
ଖାଦସାର अଭାବରୁ କାହାର େପଟ େଢାଲ ପରି ବାହାରି କି ହାତ େଗାଡ଼ ବ-ା େହଲାଣି ତ
କି ଏ େଭାକେର अନକୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି। େଯେତେବେଳ ନअ ନअଟା ଛୁଆ- ପାଟି ମା’
ସାଳି ପାେରନି େଗାଟିଏ କଂସାେର କଂେସ ମୁଢ଼ି

ସାoକୁ ଗିଲେସ ନାଲି ଚା ଆଣି

େଥାଇଦି ଏ। ବଗ ମାଛ ଟକ୍ ଟକ୍ ଖାଇଲା ପରି ସଭିଏଁ କୁ ଦି ପଡ଼nି େସ କଂସା ଉପେର।
େଯାର ଯା’ର ମୁଲକ ତାର ନାୟେର ଯି ଏ ପାେର େସ ଖାଏ ଆଉ ଯି ଏ ପେଛଇ ଯାଏ ସି ଏ
େସମି ତି େଭାକେର ରେହ। ଘରର ସବୁ ଠୁ ସାନ ଛୁଆ ନ ଥିେଲ ମଧ ତାର ନ\ର ଥିଲା
ସାତ। କାଉଁରୀ କାଠି ଠାରୁ ଆହୁରି ନହ ନହାକା େଦହେର େଯାର ପାଏନି ଭାଇଭଉଣୀ
ସହି ତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ । ସାନ ଭାଇ अଭୟର ବଳ ବହୁତ। େସ ନି େଜ ଖାଇ ଦି ତି ନି
ମୁଠା ତା ମଇଳା େପର ପେକଟେର ଲୁ େଚଇ ଆେଣ। ବି ନୟ େଯେତେବେଳ ଖାଇବା ନ
ପାଇ ପରା[ େସୖ ନିକ ପରି ଶନ
ୂ କୁ ଚାହU ରେହ ତା’ ସାନ ଭାଇ अଭୟ ପଛପଟରୁ ଆସି ତା
ଆଖି ବq କରି ତା’ ପାଟି ଭିତେର ମୁଢ଼ି ଦି ’ମୁଠା ପେକଇ ଦି ଏ ଆଉ ଖୁସିେର ତା’ େବକେର
ଓହଳି ପେଡ଼। େଦୖ ବାତ୍ କି ଛି ମୁଢ଼ି ଯଦି ତେଳ ପଡ଼ି ଗଲା ଡାହାଣା କୁ କୁ ର ପରି ତଳୁ
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େଗାେଟଇ େସ କଡ଼କଡ଼ କରି େଚାେବଇ ପକାଏ। ସxା େହେଲ ବାପା ଟାଂେକ ମଦ ପି ଇ
ହଲି ହଲି ଘରକୁ େଫରnି ହାତେର େଗାଟିଏ ଧଳା େବାତଲ ଧରି ମା’କୁ ବରାଦ କରnି
ପି ତା ଶୁଖୁଆ ଦି ଟା େପାଡ଼ି ବା ପାଇଁ। ଛୁଆ କି ଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା କି ଛି ବୁ ଝnି ନାହU।
େସେବଠାରୁ ବି ନୟ ମନେର ବି େଦ ାହ େଦଖା େଦଇଛି । କି ବାେଜ େଲାକ ଏମାେନ।
େଗାଟିଏ ଛୁଆକୁ ପାଳି ବାକୁ ବଳ ନାହଁ ନअ-ନअଟା ଛୁଆର ଭିଡ଼ ଲେଗଇଛnି । ସକାଳ
ପାଇେଲ ମା’ େତାରାଣି ମୁqାଏ ପି ଇ େଦୗଡ଼ି ଯାଏ ଦାସ ବାବୁ - ଘରକୁ ପାଇଟି କରି ବାକୁ ।
େଫରିଲା େବଳକୁ େକାଉଦି ନ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦି ’ଟା, ବାସି ତରକାରୀ ଆେଣ। ଦି େନ ଦି େନ
ଖିରି-ପି ଠା ବି ଆେଣ, ବି ନୟକୁ ଭାରି ଈଷା ହୁଏ ମା’ ଉପେର। ମା’ ନି ୟ ଦାସ ବାବୁ ଘେର େପେଟ ଖାଇ ଯାହା ବଳୁ ଛି ତା- ପାଇଁ ଆଣୁଛି ନେଚତ୍ ମା’ େକେବବି େସମାନପରି େଭାକ ବି କଳେର େପଟ ଧରି କାqୁ ନି େକମି ତି? ତା’ର େକାଉଠୁ ବଳ ଆେସ ମାଲି କ
ଘେର କାମ ସାରି ପୁଣି ଘେର ଆସି ଏେତ କାମ କରି ବାକୁ ? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ନୟ
ଦି େନ ମାଲି କାଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା।
େସ େଦଖି ଲା ମାଲି କାଣୀ ତା ମା’କୁ କହି େଲ ରାତି ର ରୁଟି ଦୁ ଇଟା ବଳି ପଡ଼ି ଛି
ଖାଇବାକୁ । ମା’ ତା’ର କହି ଲା ନାଇଁ େଭାକ ନାହU। େମାେତ େଦଇଦି अ ମଁୁ ଘରକୁ
େନଇଯି ବି। ମାଲି କାଣୀର ପୁअ େଦଖିବାକୁ ଭାରି ସୁqର। େଗାରା ତକ ତକ, ଡଉଲ
ଡାଉଲ। ତା ସାଟ ପା ବହୁତ ସଫା। ମାଲି କାଣୀ କାଚ ଗିଲାସେର ଗିଲାେସ ଧଳା ଧଳା
ଦି ଶୁଥିବା କଣ ଆଣି ତା- ପୁअକୁ କହି େଲ - େନ ଜଲଦି ୀର ପି ଇ ଇeୁଲ ଯା। ୀର
ପି ଇେଲ ବଳ ଆସି ବ। ପି ଲାଟି ୀର ପି ଇ, େବକେର ପାଣି େବାତଲ ଓ କାxେର ବ[ାନି
ପେକଇ ଇeୁଲ ଚାଲି ଗଲା।
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ବି ନୟ େବଇଗି େବଇଗି ପାହୁb ପେକଇ ଘର ମୁହଁା େହଲା। ବାପା ଆସି ବାର ସମୟ
େହଲାଣି। େସ େଦଖିଲା ବାପା କାଚ େବାତଲଟିକୁ ଆଣି ଘର କଣେର ରଖିେଦେଲ। େସ
କାଳ ବି ଳ\ ନକରି ପି ଇବାକୁ ମୁହଁ ପୁେରଇଛି ତା ପି ଠିେର ଦୁ ଲ୍ ଦାଲ୍ କଣ ଶୁଭିଲା। ବି ନୟ
ପଛକୁ अେନଇଲା। େଦଖି ଲା ତା ମା’ ରଣଚbୀ ପରି ଆଖି ନାଲି କରି ତାକୁ ବି ଧା ମାରି
ଚାଲି ଛnି । େସ अବୁ ଝା ଆଖିେର ମା’କୁ अେନଇ ଥାଏ। ମା କହି ଲା - ଲାଜ ଲାଗୁନି ହାbିଆ
ପି ଇବାକୁ ।
- େସ ହାbିଆ କଣ ଜାଣିନି ମା। ମଁୁ ଆଜି େଦଖି ଲି େତା ମାଲି କାଣୀ ତା- ପୁअକୁ
କାଚ ଗିଲାସେର ଏମି ତି ଧଳା ଧଳା ଦୁ ଶୁଥିଲା କଣ ପି ଇବାକୁ େଦଇ କହି େଲ େନ ୀର
ପି ଇେଦ। ବଳ ଆସି ବ। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଏ କାଚ େବାତଲେର ୀର अଛି ଭାବି ପି ଉଥିଲି
ବଳ ଆସି ବ େବାଲି । କାରଣ ବାପା ପତିଦିନ ୟାକୁ ପି ଇ ବଳବାନ େହାଇ ତେତ
ମାରୁଛnି । େତା କାନି ରୁ ପଇସା ଟାଣି େନଉଛnି । ମଁୁ ବି ୟାକୁ ପି ଇ ବଳବାନ େହବି ।
ବାପା େତାେତ ମାରି ଲା େବେଳ ମଁୁ େତାେତ ରା କରି ବି।
ମା’ର ରାଗ ନି ଆଁେର ପାଣି ପଡ଼ି ଲା ପରି ଉେଭଇ ଗଲା। ସି ଏ ବି ନୟକୁ େକାଳକୁ
େନଇ ଖାଲି େଗଲ କରି ବାେର ଲାଗିଲା। ଆଉ କହି ଲା
- ବାପାେର ତୁ ୀର ଆଉ ହାbିଆ ଭିତେର ଫରକ କଣ ଜାଣିଲୁନି ? ହଁ େକମି ତି
ଜାଣିବୁ? ଜନମ େହଲା ଦି ନୁ ୀର କଣ େଦଖିନୁ?
ତା ପअରଦି ନ ମା ତାକୁ େନଇ ମାଲି କାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କହି ଲା - ମା େମା ପୁअକୁ
ୀର େଟାପାଏ ଦି अnନି ? େସ ଟିେକ ପି अnା। ମାଲି କାଣୀ କି ଛି ନ କହି ତାଲଭରା
ହସଟିଏ ହସି େଶାଇବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଗେଲ। ବି ନୟର ମନ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା କଳା
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ରoର ବ[ାନି ଉପେର। େକେଡ଼ ସୁqର ଚି ତ େହଇଛି । େସ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ଯାଇ ବ[ାନୀଟିକୁ
ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା।
- େହଇ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଛି ! େତା େଦହେର େକେତ ଧଳ
ୂ ି । ମା’ ଏଇ अସନା
ପି ଲାକୁ ତୁ େମ ଘେର ପୁେରଇ ଆମ ଘରକୁ अସନା କରି େଦଲଣି । ତା ଜାମାଟିକୁ େଦଖି ଲ।
େସଥିରୁ େକେତ ଗx ବାହାରୁଛି । ଏଇ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର େଖଳି ଥିବା अସନା ପି ଲାଟା େମା
ବାଗ୍ ଛୁଇଁଛି। ମଁୁ େକେବବି ଆଉ ଏ ବାଗ୍ ଧରି ବିନି। ଏ ବାଗ୍ ଧରି େଲ େମାେତ େରାଗ
େହଇଯି ବ।
େଛାଟ େହେଲ ମଧ ବି ନୟ ବୁ ଝି ପାରଥିଲା ତା େଦହସାରା ଧଳ
ୂ ି ବାଲି େଦଖି
ମାଲି କାଣୀର ପୁअ ଏପରି କହି ଲା। େସେବ ଠାରୁ େସ ନି ୟମ କରି ଥିଲା େସ େକେବ ବି ବାଲି
ଧୁଲିେର େଖଳି ବନି ଆଉ ବଡ଼େଲାକ େହବ।
େସେବଠାରୁ ତା ମନେର ଏ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି ପତି ଏକ ଘୃଣା ଭାବ ଜାଗି ଉଠି ଛି ଯାହାକି
େସ ବଡ଼ େହାଇ ବାହାସାହା େହଲା ପେର ମଧ େସ ଭାବଟା ତା ମନରୁ ଯାଇନି । ସମୟ
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। େସ ଦି ନର ଧଳ
ୂ ି ବାଲି େର ଗଡୁ ଥିବା ନୁ ଖୁରା ମୁbିଆ ବି ନୁକୁ
େଲାେକ ବି ନୟ ବାବୁ େବାଲି ସେ\ାଧନ କରୁଛnି । ଯାହାର ପାଦ ଘେର ପଡ଼ି େଲ अସନା
େହଇଯି ବ େବାଲି ମାଲି କାଣୀର ପୁअ େବଖାତି ର୍ କରୁଥିଲା ଏେବ ତାର ପାଦ କାହାଘେର
ପଡ଼ି େଲ େସଇଟା ତା’ର ଭାଗ େବାଲି ଭାବୁ ଛnି । େସ ମାଲି କାଣୀ ପୁअର କଟୁ ି ଏେବ ବି
ତା’ କାନ ପରଦାକୁ ଫେଟଇ ଦି ଏ। ମାଲି କାଣୀର ତାଲ ହସ ବାର\ାର ତା ମାନସ
ପଟେର େଦଖା ଦି ଏ। ତା ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ରି ତ େଚେହରା, ଭାଇ ଭଉଣୀ-ର େରାଗଗ[ ଶରୀର,
ମା’ର ଚୂଲି ଫୁ-ିଲା େବେଳ ଖଁୁ ଖଁୁ କାଶ ସବୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଭାସି ଆସnି ତା
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ମନର ପରଦାେର। େତଣୁ େସ ସବୁ େବେଳ େଚjା କରିଛି ନି ଜ ଛୁଆକୁ ସବୁ ପକାର
ଆରାମ େଯାେଗଇ େଦବ। େକଉଁଥିେର ଉଣା କରିବନି । ବାଲି େର େଖଳି ବା ତ ଦୂ ରର କଥା
େସ ବାଲି କୁ ତା ଛୁଆର ଚପଲେର ମାଡ଼ି ବାକୁ ଦି ଏନି । ଦୁ ନି ଆଁ ଟା ଯାକର ଐଶଯ େସ ତା
ଛୁଆର ପାଦ ତେଳ େଲାଟି େଦଇଛି । ଆଜି େସ ତା ପୁअ ପାଇଁ ହେଳ େeଟିଂ େଜାତା ଆଣି
େଦଇଛି । ଯାହାକୁ ପି xି ତା ପୁअ କୁ ନା ରା[ାେର ବି ଉଡ଼ି ବ।
ମନ ଆନqେର ବି ନୟ ନାଚି ଉଠୁ ଥିଲା, କି  “କୁ ନା କାହU େଦଖା ଯାଉନି ?” ସବୁ
ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ। अଫିସ୍ ରୁ େଫରି ବା ପେର ନି ଜର ଏକମାତ େଗହ ା
ପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି । େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ,
“େଦଖୁନ ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ।”
କି ଛି ସମୟ ପେର ବି ନୟର ଉ ସ ରେର ଘର କ#ି ଉଠି ଲା। “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି । େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବସି ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା। ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତୁ ମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ ବାଲି ଧୁଳିେର ଭZ। େଦହ
ଖରାପ େହଉ େମାେତ କହି ବ।” େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା,
“ଓେହା। ପି ଲାଟା ଟିେକ େଖଳି େଦେଲ କଣ େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ? ଜନDରୁ
ଏସି ରୁମ୍ େର ବଢ଼ି ଥିଲ ନା କଣ?” ବି ନୟର ରାଗ ମୁb ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା। ସି ଏ କୁ ନାକୁ
ଟାଣି ଆଣି ତା ଗାଲେର ଦି ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହି ଲା - “େତାେତ ଲାଜ ଲାଗୁନି େମା ପୁअ େହଇ
ଏଇ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର େଖଳି ବାକୁ । େସାସାଇଟିର େସଇ ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ମି ଶିବାକୁ ।”
କୁ ନା କଇଁ କଇଁ କାqି କହି ଲା“ବାବା େସମାେନ ବାେଜ ପି ଲା ନୁ ହnି । େସମାେନ େମା ସାo। ଏକୁ ଟିଆ ଘର ଚାରି
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େକାଣେର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମଁୁ ବ[ େହଇଗଲି ଣି। େକେତ େଟଡି ବି ୟର ସାoେର େଖଳି ବି।
େମାେତ ଜୀବn ସାo ଦରକାର ବାବା। ଏସବୁ େଖଳନା ନୁ େହଁ । ବାଲି େର େଖଳି ବାେର
େଯଉଁ ମଜା अଛି େସ ମଜା ଏ ରo େବରo େଖଳନା ପାଖେର ନାହU। ବାବା ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ
ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନି । େମାେତ ସାo ଦରକାର। ନେଚତ୍ େମାର େଗାଟିଏ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ
ଦରକାର, ଯା ସoେର ମଁୁ େଖଳି ବି। ଯାହାକୁ ମଁୁ ଖୁଆଇ େଦବି । ଲୁ ଚକାଳି େଖଳି ବି। ତା
କାx ପଛପେଟ ହାତ ରଖି ଓହଳି ବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାoସାଥୀେର େଯଉଁ ଆନq, ଖୁସି େସ
ସବୁ ଆଉ େକାଉଥିେର ନାହU।”
ସେତତ ଖାଇବାକୁ ନ ଥିଲା େବେଳ ତା ସାନ ଭାଇ ତାକୁ େକେତଥର ଖୁଆଇଛି । ତା
କାx ପଛପେଟ ଓହଳି ଛି। େସମାେନ େକେତ ମଜା କରnି । ବର ଓହଳେର େଦାଳି
େଖଳnି । ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମି ଶି ବାଡ଼ି େପାଖରୀରୁ ମାଛ ଧରnି । େସ େକେତ ନଟୁ
େଖଳି ଛି। ଭoା କାଠ ପଟାେର ବାଟ ବେନଇ େଖଳି ଛି। ସି ଏ କି ଏ ତା ପୁअକୁ ଏ ସବୁ ଥିରୁ
ଦୂ ର କରିବାକୁ ?
ତାକୁ କି ଏ ରାଗିକି ପେଦ କହି ଥିଲା େବାଲି ତା ପୁअକୁ କାହା ସହି ତ େଖଳି ବାକୁ ନ
େଦବା ତାର ଠି କ୍ େହାଇନି । ଜୀବନର ସrରo ଭିତେର ଦୁ ଃଖ, ଖୁସି, ରାଗ ଏସବୁ େଯ
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ରo ମାତ। େତଣୁ େସ ରoେର ତା ପୁअକୁ ବି ରଂେଗଇ େଦବ। ବି ନୟ
ବଡ଼ ପାଟିେର ଚି େଲ ଇଲା
“ଯା କୁ ନା ଯା, େତା ସାo ମାନ-ୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଆଜି ମଁୁ ମଧ େସମାନ- ସହି ତ
ଧଳ
ୂ ି ବାଲି େର େଖଳି ବି। ମି ନୁ ତେମ ବି ଆସ। ସମେ[ ମି ଶି ଆଜି େଖଳି ବା। ବାଲି େର
ଘର ବେନଇବା”
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ଉଠୁ ଥିଲା।

େସ

େଦଖି ଲା

ବାହାେର

अସରାଏ

ବଷା

େହଇଯାଇଛି । େସ ପହି ଲି ବଷାର ଶେର ଶୁଖା ମାଟିରୁ ଏକ ମନ ମତାଣିଆ ସୁଗx ଭାସି
ଆସୁଛି ଯାହାକି ଭିେଜଇ େଦଉଛି ବି ନୟକୁ , ତା’ର ମନକୁ , ତା’ର େଶାଇ ରହି ଥିବା ଇାକୁ
ଏବଂ ସେବାପରି ତା ମନେର ଥିବା କଳା ବାଦଲ ସ#ୁ % ରୂେପ अପସରି ଯାଇଛି । अଗଣା
ସାରା ସୂଯ- କି ରଣ ଚି କ୍ ଚି କ୍ କରି େଖେଳଇ ଯାଉଛି ।

ବି }ାନ ଶି ୟି ତୀ
ଲିଟିଲ୍ ହାଟସ୍ ଟଡ଼ଲସ୍ ଏକାେଡମୀ
अନୁ େଗାଳ, ୭୫୯୧୨୨
େମା :- ୯୮୬୧୫୮୩୨୪୧
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େଖଳସାo ଦରକାର
अରବି q ଆଚାଯ

ବି ନୟ କୁ ମାର ମହାପାତ ସୁqରଗଡ଼ ଟାଉନ ଉପେର ତା’ର ଇେଲକ୍େଟ ାନି ¯
ଆପିଆନ୍ସର ବି ରାଟ େସା ରୁମ ମହାପାତ ଏb େସାନ୍ସ ବହୁତ କj ସହି ଛି େସ
ଜୀବନେର ନି ଜ େଗାଡେର ନି େଜ ଠି ଆ େହବାକୁ ତାକୁ अେନକ ପରି ଶମ କରି ବାକୁ
ପଡି ଛି ପଥେମ େଯେତେବେଳ େସ ଏଇ ସହରକୁ ଆସି ଥିଲା େକହି ଚି ହ|ା ନଥିେଲ ଗଁାରୁ
ଆସି ଲା େବେଳ ଖାଲି େଗାେଟ ଠି କଣା ଧରି ଏକା ନି ଶାସେର ପେଳଇ ଆସି ଥିଲା ମନେର
ଦ ଧରି େସଇ ଠି କଣାକୁ େନଇ ତହସି ଲ अଫିସ ସାମନା ଚାହା େଦାକାନେର ବସି ଚାହା
ପି ଉ ପି ଉ େସ ଚାହା େଦାକାନୀକୁ ପଚାରି ଥିଲା, “େହୖ େହା ଭାଇ! ଏ ତହସି ଲ अଫିସେର
ଡ\ରୁ ବାବୁ -ୁ ତୁ େମ ଚି ହ| ି ଚ?”
अନ ଗରାଖ ମାନ-ୁ ଚାହା ବେଢଇ ଦଉଦଉ ଚାହା େଦାକାନୀ କହି ଲା, “ହଁ , ଚି େହ|!
କି  ତୁ େମ କି ଏ ଭାଇ? ତା- ପାଖେର କଣ କାମ?”
“ଆେର ଭାଇ ସି ଏ ଆମ ଗଁାର େଲାକ ଏଠି ଏଇ ସହରେର अେନକ ଦି ନ େହଲାଣି
ରହି େଲଣି େମା ବଡଭାଇ- ପି ଲା ଦି ନର ସାo ତା-ୁ େଦଖା କରିଥାnି  ଏତି କି
କଥା”
ଏମି ତି କଥାବାZା େହଲା ଭିତେର ଜେଣ ଗରାଖ ବି ନୟ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ
ବି ନୟକୁ ଭଲକରି ତଳୁ ଉପରକୁ ଲ କରୁ କରୁ ପଚାରି େଲ, “ତୁ େମ ପଥମଥର ଏଠି କି
ଆସି ଛ କି ?”
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“ଆ}ା! ଆପଣ େକମି ତି ଜାଣିେଲ?”
“ତୁ େମ ଡ\ରୁ ବାବୁ -ୁ େଦଖି ଚ?”
“ହଁ ! େମା ଭାଇ- ସାo ଚି ହ| ି ବି ନି?”
େସ େଲାକ ଜଣକ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିେଲ ଚାହା େଦାକାନୀ ମଧ ନି ଜ କାx
ଗାମୁଛାକୁ ପାଟିେର େଦଇ ନି ଜ ହସ ଚାପୁଥିଲା ଏମି ତି ସମେ[ ହସା ହସି େହଉଥିବାର
େଦଖି ବି ନୟ ଆଉ ସାଳି ପାରି ଲାନି  ପଚାରି େଦଲା, “ଆପଣ?”
“ଆେର! ମଁୁ େହଲି ଡ\ରୁ ବାବୁ  େମାେତ ଚି ହ| ି ପାରି ବୁନି  ତୁ ତ ବହୁତ େଛାଟ
େହଇଥିଲୁ, େବାେଧ ସrମ କି ଷ/ ପଢୁ ଥିଲୁ ମଁୁ ଗଁାରୁ ଚାଲି ଆସି ଲିଣି ଆଉ କଣ
ଖବର? େତା ଭାଇର େଦହ େକମି ତି अଛି ?”
“ଭାଇ ଆଉ ନାହU ଗଲା ବଷ ତା େପଟେରାଗ ଏେତ େଜାରେର େହଲା େଯ, ତା’କୁ
େନଇ କଟକ ବଡ ଡା ରଖାନାେର ଭZ କରି ଥିଲୁ ଛ’ ମାସ ପଡି ଲା ବହୁତ ପଇସା ଖ
କଲୁ  କି  େଶଷେର ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା” ଆଖିେର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା
ବି ନୟର
“ଓେହା! ଏେତ କଥା େହଇଯାଇଛି ଏ ଭି ତେର? ପି ଲା େବଳୁ ତା’ର େପଟ କାେଟ
ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ବାnି କେର େଶଷେର େସଇଥିେର ହU......, ହଉ ଛାଡ଼ ତୁ କହ, କଣ
େକମି ତି ଆସି ଲୁ? ଆଉ େମାେତ କାହUକି େଖାଜୁ ଥିଲୁ?”
“ଘେର ବହୁତ अସୁବିଧା ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଇ- େଛାଟ ଛୁଆ ଦୁ ଇଟି- अବା
ବହୁତ ଖରାପ ଜମି ବାଡି अଧାରୁ अଧି କ ବି କ ି େହଇଗଲାଣି ଚଳି ବାେର ବହୁତ अସୁବିଧା
େବାଲି ଗଁା ଛାଡି କି ଛି କମସଂାନ ପାଇଁ ଏଠି କୁ ଚାଲି ଆସି ଛି ତୁ ମ ଠି କଣା ଘେର ଭାଇଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି/ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 489
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ଡାଇରି େର ଥିଲା େସଇ େସତି କି, ତାକୁ ସ\ଳ କରି ଏକମୁହଁା େହଇ ଘରୁ ବାହାରି
ଆସି ଛି ଯାହା ବୁ ଝି ବ ବୁ ଝ”
ଆଉ ସାଳି ପାରି େଲନି ଡ\ରୁ ବାବୁ  କୁ େÙଇ ପେକଇେଲ ବି ନୟକୁ  ତାକୁ େନଇ
ଘରକୁ ଗେଲ େସଠି କି ଛି ଦି ନ ବି ନୟ ରହି ଲା ତା ପାଇଁ କାମ େଯାଗାଡ କରି େଦେଲ
ବି ଭନ| अଫିସେର ଫରନି ଚର ସପାୟେର ବି ନୟକୁ ଲେଗଇ େଦେଲ ବି ନୟ ବହୁତ
କମଠ

ଖୁବ

अh

ଦି ନ

ଭିତେର

ସବୁ

ସରକାରୀ

अଫିସେର

ଚି ହ|ା

ପରି ଚୟ

େହଇଯାଇଥିଲା ହାତକୁ अେନକ କାମ ଆସି ଲା ଧୀେର ଧୀେର ନି ଜର େଦାକାନଟିଏ
କଲା େସମି ତି େସମି ତି େହଇ ଆଜି ସି ଏ ଏ ସହରେର ଜେଣ ନାମଜାଦା ବବସାୟୀ
ନି ଜର ବବସାୟକୁ ଏେତ ବେଢଇ େଦଇଥିଲା େଯ, ନି ଜର େପେଟ ାଲ ପ#, ଏେଲୋନି କ
ଆପିଆନ୍ସର ବି ରାଟ େସା ରୁମ, jିଲ ଫନୀଚର ତି ଆରି ଫାେରି , ବି ଭିନ| ନାମୀ ଦାମୀ
କ#ାନୀର ଏେଜନ୍ସି अଫିସ

ଇତାଦି

ଇତାଦି  େସ ଭିତେର ଡ\ରୁ ବାବୁ अନ

ସହରକୁ ବଦଳି େହଇ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ
କି  ଯି ବା ଆଗରୁ ବି ନୟର ବାହାଘର ତା- ଚି ହ|ା ହରିହର ବାବୁ - ଝି अ ‘ମି ନୁ’
ସହି ତ କେରଇେଦଇ ଯାଇଥିେଲ ମି ନୁ ମଧ ବି ନୟର ସଂଘଷର କାହାଣୀ ବହୁତ ଥର ଶୁଣି
ତାକୁ ତାରି ଫ କେର ବି ନୟକୁ ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସୁଖେର ସାଥୀ ହୁଏ ପତି ଦୁ ଃଖ ସମୟେର
ଉାହି ତ କରି , ଏ ଜୀବନ ଯୁ~େର ପାେଦ ପାେଦ ଜଗିରୁେହ ବ[ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ
ଭିତେର ବି ନୟ ନି ଜକୁ ହେଜଇ େଦଇଥାଏ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବି ଭିନ| କଥା ବୁ ଝି ବାକୁ ତାକୁ
ସମୟ ମି େଳନି  अବଶ अେନକ େଲାକ ତା ପାଖେର କାମ କରnି  କି  ନି େଜ अଧି କାଂଶ
କଥାକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ ଠି କ ଭାେବ ବି ନୟ ବି ଭିନ| ଆେପାଇେମ ପାଇଁ ସବୁ अଫିସକୁ ବୁ ଲୁ
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ବୁ ଲୁ ତା’ର ଦି ନ େକେତେବେଳ ସରି ଯାଏ ଜଣା ପେଡ଼ନି  ଏ अଫିସ େସ अଫିସ େହଇ
େହଇ ତା’ର ଦି ନ ସରି

ଯାଏ ଏମି ତି ଏମି ତି ତା- ଜୀବନ କାଟି ଚାଲି ଥିବା ସମୟେର

ତା- ଜୀବନକୁ ନୂ ଆ अତି ଥି େହଇ ତା- କୁ ନି ପୁअ ଆସି ଯାଏ ପୁअକୁ େଦଖି ବି ନୟର
ଖୁସି କହି େଲ ନସେର ଦି ନରାତି ପି ଲାଟିକୁ ଧରି େଗଲ କରୁଥାnା କି , ଏୟା ଭାେବ କି 
ନି ଜ ବବସାୟକୁ ଏେତ ଦୂ ର ବେଢଇ େଦଇଥାଏ େଯ, ସମୟ ସବୁ अଫିସେର କଟିଯାଏ
ତଥାପି େଯେତେବେଳ ସମୟ ଟିେକ ମି େଳ ଘେର ପୁअକୁ େଦଖି ବାକୁ ଚାଲି ଆେସ ପୁअର
ନା େଦଇଥାଏ ‘କୁ ନା’ େତାଫା େଗାରା, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁହଁ, ସୁqର ନାକ, କୁ {ୁ କୁ {ିଆ ଚୁ ଟି
ଆଉ ତା ହସ ସବୁ େବେଳ ମେନ ପେଡ କାମ ବ[ ଭିତେର ମଧ େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାଏ
ବି ନୟର ବାପମନ, ‘କୁ ନା’କୁ  ବି ନୟ େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ଏ ସଂସାରେର ବାପା
େହବାର େସୗଭାଗ ନି ଆରା ନି ଜର ସnାନର କୁ ନି ଓଠର ହସ ପାଖେର ଦୁ ନି ଆର ସବୁ
ମୂଲବାନ ବ[ୁ ତୁ  ମେନହୁଏ କାହUକି ଭଗବାନ ଏମି ତି ମାୟା ଲେଗଇଦି अnି
େକଜାଣି ?
ସବୁ ଦି ନ ପରି େସଦି ନ ମଧ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବି ନୟ େଖାଜି ଲା ‘କୁ ନା’କୁ  ଘେର
କୁ ନାକୁ ନେଦଖି ତା’ର ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡି ଲା, “କୁ ନା କାହU ? େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁ ଘର
ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ अଫିସରୁ େଫରି ବାପେର ନି ଜର ଏକମାତ େଗହ ାପୁअ ସହ
କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି  େରାେଷଇଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, “େଦଖୁନ!
ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ”
କି ଛି ସମୟପେର ବି ନୟର ଉ ସ ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା “ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି  େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହି ତ ବସି ବାଲି
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େଖଳୁ ଥିଲା ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ... ବାଲି ଧୁଳିେର ଭZ େଦହ
ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହି ବ!”
େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପି ଲାଟା ଟିେକ
େଖଳି େଦେଲ କଣ େହଇଗଲା?ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି ? ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢି ଥିଲ ନା
କଣ?”
ଆେର ସେତ ତ? ସି ଏ ମଧ ପି ଲା ଦି େନ ଏମି ତି େକେତ ବାଲି େର େଖଳି ଛି କି 
ଆଜି କାହUକି କୁ ନା ବାଲି େର େଖଳି େଲ, अନ େସାସାଇଟି ପି ଲା- ସହି ତ େଖଳି େଲ ତାକୁ
ବାଧୁଛି? େସ କଣ ସ ାଥପର େହଇଗଲାଣି ଏ ଭିତେର? ନି ଜ ପି ଲାେବଳ କଥାକୁ ପରଖି
େଦଖୁଥିଲା ବି ନୟ ଏତି କିେବଳକୁ ମି ନୁ, କୁ ନାକୁ େନଇ ସଫାସୁତୁରା କରି ପୁଣି ନୂ ଆ େଡ ସ୍
ପି େxଇ େଦଇଥାଏ େଯେତ େହେଲବି ମା ପି ଲାକୁ ଦଶମାସ ଧରି ନି ଜ ଭିତେର ବେଢଇ,
ନି ଜ େଦହରୁ ର

ନି ଗାଡି

ଏଡୁ ଟିଏ କରି ଛି ପି ଲାର ମଇଳା େକାତରା େହବା ସହି ବ

େକମି ତି? ସି ଏ କଣ ଚାେହଁ କୁ ନାର େଦହ ଖରାପ େହଉ? ନଁା, କଦାପି ନୁ େହଁ  କି 
କୁ ନାର ଶି ଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତାକୁ ମଧ ବାଧା େଦଇପାେରନି  କାହUକିନା, କୁ ନାର ଖୁସିେର
ତା’ର ଖୁସି
କୁ ନା ସଫା ସୁତୁରା େହଲା ପେର ବି ନୟ ତାକୁ ପାଖକୁ େନଇ େଗଲ କଲା ଆଉ
େସମି ତି େଗଲ କରୁ କରୁ ପଚାରିଲା, “ବାବା! ଘେର ଭଲ ଲାଗୁନି କି ? ବାହାେର କାହUକି
ବାଲି େର େଖଳୁ ଥିଲ?”
କୁ ନା ତା’ର ଶି ଶୁ ସୁଲଭ ଢoେର ଉZର େଦଲା, “ତୁ େମ ତ ନଥିଲ? ମାମା ତ
େରାେଷଇ କରୁଛି , ମଁୁ କାହା ସହି ତ େଖଳି ବି? େମାର େଖଳି ବା ସାo ଦରକାର!”
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“ଓେହା, ଏଇ କଥା? ଘେର ଟିଭି େଦଖୁନ, େଗମ୍ସ େଖଳୁ ନ?”
“ନାଇଁ! ଭଲ ଲାଗୁନି ପାପୁନ ତା କୁ ନି ଭଉଣୀ ସହି ତ େଖଳୁ ଛି , ମଁୁ ବି ତା ସହି ତ
େଖଳି ବି େମାର କୁ ନି ଭଉଣୀ କାହU?”
“ହଉ! ତୁ ମର କୁ ନି ଭଉଣୀ ଦରକାର ତ? ଆଣିବା!”
କି  ଏତି କିେବେଳ ବି ନୟର ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା କୁ ନାର ସି େଜରି ଆନ େସ¯ନ
େଡଲି ଭରୀ େବେଳ ଡା ର କହି ଥିବା କଥା .......
“ବି ନୟ ବାବୁ ! ମି ନୁ ମାଡାମ- େସେକb ଚାନସ ରି e େନେବନି .... ବହୁତ
କି ଟିକାଲ େକସ...... େସଥିପାଇଁ ମି ନୁ ମାଡାମ ଆଉ ଆପଣ- अନୁ ମତି େହେଲ ଫାମି ଲି
ପାନି ଗ अପେରସନ ମଧ କରି େଦବି  କରି ବି ତ?”
ଦୁ େହଁ େସେତେବେଳ ସତି ଜେଣଇଥିେଲ ଆଉ ଏକମାତ ପୁତ ସnାନର ସୁଖ
ପାଇଁ ସବୁ କଥା ମାନି େନଇଥିେଲ
ତାେହେଲ ବି ନୟ, କୁ ନି ଭଉଣୀ େକଉଁଠୁ ଆଣିବ କୁ ନା ପାଇଁ ?
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ଧାେର ହସେର ଜୀବନ
ସୁବଳ ମହାପାତ

“ଭଜୁ କି ନା ରାମ ନାମେର କୁ ମର, ଭଜୁ କି ନା ରାମ ନାମ I ଭଜି ନ ପାରି େଲ କୁ ଳ
ଚq ମାେର ବାxିେନବ କାଳ ଯମ। େସହି କାଳଯମ ବଡ ଦାରୁଣ େର ନ ଜାଣଇ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ,
ବାଛି େନବ କ{ା ରଖିବ ପାଚି ଲାେର କୁ ମର, େଦବଟି ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖ ...” େକେqରା ବେଜଇ
େଯାଗୀଟିଏ ଘର ଆଗେର ଆସି ଠି ଆ େହଲା I େହଃ.. ଯା ଏଠୁ , କି ଛି ତ କାମ ଧାମ ନାହU,
େଚେହରା ପାଇଛnି ରାଜା ପରି କା ଆଉ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଘର ଘର ବୁ ଲୁ ଛnି I ଏଇ ମାନପାଇଁ ଆଜି ଆମ େଦଶ ଗରିବ I ଭିକ ମାଗି ଚଳି େବ.." ମୁହଁ ଛି {ାଡି , େଯାଗୀ ଉପେର ରାଗ
ତମ ତମ େହାଇ େଶାଇବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଗଲା ବି ନୟ I ବି ନୟ ଭିତରକୁ ଯି ବାର େଦଖି
ମି ନୁ , ଛअ ବଷ ର ପୁअ କୁ ନା କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସି ଲା ଓ କୁ ନା ହାତେର ପା{ଟ-ିଆ
କଏନ ଟିଏ େଯାଗୀର ଥାଳ େର ପେକଇ େଦଲା I େଯାଗୀ ଟି ଡାହାଣ ହାତ େଟକି
ଆଶୀବାଦ କରି ଚାଲି ଗଲା I ବି ନୟ ସବୁ ଦି େନ ଏମି ତି I େଛାଟେବେଳ ନି ମ| ମଧବି Z
ପରି ବାର େର ବଢି ଥିେଲ ବି ଚାକି ରୀ କରି ହାତକୁ ଦି ପଇସା ଆସି ଲା ପେର ପୁରା ବଦଳି
ଯାଇଥିଲା I ମନେର ଗବ ଆସି ଯାଇଥିଲା ପଇସା ପତି, େjଟସ ପତି। କି  ୀ ମି ନୁ ଥିେଲ
ଜେଣ ସୁ-ଗୃହିଣୀ I େକହି ବି େଯାଗୀ, ଭିକାରି ତା- ଦୁ ଆରୁ ଖାଲି ହାତେର େଫରnି ନି I
ସମେ[ ଆଶୀବାଦ କରnି I
ଗୃହକZା- ନଁା ଟି ବି ନୟ, କି  ପକୃତି ପୁରା ଓଲଟା I େକେବ େକହି ତା-ୁ ଦାନ
ଧମ କରି ବା କି \ା ଠାକୁ ର -ୁ ମୁbିଆ ମାରି ବା େଦଖିନାହU I ସବୁ େବେଳ କୁ ହnି , "ଠାକୁ ର
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େମାର କଣ କରିଛnି ? ମଁୁ ଆଜି ଯାହା ଏହା େମା ନି ଜ ପରି ଶମ ର ଫଳ I ଖାଲି ଟାେର
ଠାକୁ ର-ୁ କାହUକି ମୁbିଆ ମାରିବି ? ମqିର କାହUକି ଯି ବି? ଠାକୁ ର କଣ େଭାଗ ଖାଆnି
କି ? ସବୁ ଗୁଡା ଠକ, ଭb I ଠାକୁ ର- ନଁା େର ନି େଜ ଖାଇେବ I ଦୁ ଃଖୀ ର-ି -ୁ ବି ନୟ
େକେବ ସାହାଯ କରି ବାର େକହି େଦଖି ନାହାnି I କହି େଲ କହି େବ, "ଠକ େସଗୁଡା I
ପରି ଶମ କରି ବାକୁ ପଡି ବ େବାଲି ଭିକ ମାଗnି I କି  ସହଧମଣୀ ମି ନୁ ବି ଯୁ ି କେର, "ଭିକ
ମାଗିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଦି ନକୁ ଦଶ ବାର କି େଲାମି ଟର କି \ା ତା'ଠୁ अଧି କ ବାଟ ଚାଲି
ଚାଲି ଯାଆnି I ଏହା କଣ ପରି ଶମ ନୁ େହଁ ? ସମେ[ କଣ ଠକ अଛnି ? କି ଛି େଲାକ-ର
କୁ ଳ େବଉସା େଯମି ତି େଯାଗୀ, ଚକୁ ଳି ଆ ପbା । େସମାେନ ତ ତା- କୁ ଳ େବଉସା କୁ
ବେ{ଇ ରଖି ଛnି I ଆହୁରି ବି େଲାକ अଛnି େଯଉଁ ମାନ-ୁ କାମ ମି ଳୁନି । अକମଣ, ବୃ ~,
େସମାେନ ନି ଜ େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ କି ଛି ତ କରି େବ? େସମାେନ ବ{ିବା ପାଇଁ ଭିକ
ମାଗୁଛnି , ଭିକ ମାଗି କାର ତ ଚଳାଉ ନାହାnି I ତେମ େହାେଟଲ େର ଖାଇ ଟିv ଭାେବ
େଯେତେବେଳ ଶେହ ଟ-ା ବେଢ଼ଇ ଦି अ, େସେତେବେଳ ତ ଭାବନି , ଆଉ େକଉଁଠି େଯାଗୀ
ଭିକାରି -ୁ ଟ-ା ଦୁ ଇଟା େଦଇେଦେଲ ତୁ ମର ସରି ଯାଏ I କି େଲାକ ଇଏ େକଜାଣି I"
ଏମି ତି ଭାବେର ହU ତା- ଯୁ ି ତକ ସେର I େକହି କାହା କଥା ମାନି ବାକୁ କି ଶୁଣିବାକୁ
ପ[ୁତ ନଥାnି I ବି ନୟ ଏ ସବୁ ର ବି ରୁ~ େର ଥିଲା େବଳକୁ , ମି ନୁ କି  େଯାଗୀ ଭିକାରୀ-ୁ
ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦି ଏ।
ବି ନୟ ସକାଳୁ अଫିସ ଚାଲି ଯାଏ I ଚାରି ଟା େବେଳ अଫିସ ରୁ େଫରି କୁ ନା ସହ
ଦୁ ଇଘା ଧରି େଖେଳ I େସାସାଇଟି ପି ଲା- ସହ ମି ଶିବାକୁ ତାକୁ ମନା କେର I ଗxିଆ
ପି ଲା େସଗୁଡା I େଖଳନା ନଥାଏ ତା-ର I ମାଟି, େଗାଡି , ପଥର, କାଗଜ, ଛି bାକନା,
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ଏମି ତି ଜି ନିଷ େର େଖଳnି େସମାେନ I େକେବ କନା ସବୁ କୁ ଗୁେଡଇ ବଲ କରି ଫୁଟବଲ
େଖଳnି ତ େକେବ ବରଡା େବ େର ବାଟ କରି କି େକଟ େଖଳnି I ବି ନୟ କି  ଭାେବ
େସଗୁଡା େଚାର ଗୁଡା I େଖଳି ବା ନଁା େର େଖଳନା େଚାେରଇ ନି अnି I କୁ ନା ର କି  ମନ
ଥାଏ େସମାନ- ସହ େଖଳି ବାକୁ I ବାପା ଖାଲି େଗାେଟ ପକାର େଖଳ େଖଳnି I ବାଟ
ଆଉ ବଲ I େସମାେନ କି  ବହୁତ ପକାର େଖଳ େଖଳnି , େଯମି ତି େଗାେଟ ବାଡ଼ି େଥାଇ,
େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଆସି ବାଡ଼ି ଉପେର େଗାଡ େଦଇ ଡି अଁnି I େକେବ ମାଟି େର ପାଣି ପେକଇ
ତାକୁ ଚକଟି େକେତ କଣ େଖଳନା ତି ଆରି କରnି , େକେବ େକମି ତି ଲୁ ଚକାଳି ବି େଖଳnି I
େବାହୁେଚାରି , ବାଡ଼ି ଡି ଆଁ, ମା-ଡ ଡି ଆଁ, େସେଭନ େସଟ, େସକା (ବରଡା େର ବଲ
ତି ଆରି କରି , ଜେଣ ଆଉ ଜଣ- ଉପରକୁ ଫିoିବା), ପୁଆ ବାଡ଼ି ପରି ଭିନ| ଭିନ| େଖଳ I
ମନ ରୁେହନି ତା'ର I eୁଲ େର ସାo ମାନ- ସହ େଖଳି େଲ ବି ନି ଜ େସାସାଇଟି ର
ପି ଲା- ସହ େଖଳି ବାକୁ ତା'ର ଭାରି ମନ I େସାସାଇଟି ବାହାରୁ ବି କି ଛି ପି ଲା ଆସnି I
अଧି କ ପି ଲା, େକେତ ମଜା I ବାପା- ସହ କି େକଟ େଖଳି ଲା େବେଳ େସ ବି କଳ େର ଚାେହଁ
େସମାନ- ଆେଡ । କି  ବାପା- ଡର େର ନା ଯାଇପାେର ନା େଖଳି ପାେର I
େସଦି ନ ବାପା େଫାନ କରି ଥିେଲ, କୁ ନା ମା' ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା େଯ ବାପା-ର ଆଜି କଣ
କାମ अଛି अଫିସ େର । େସ େଡରି େର େଫରି େବ I ମା େଫାନ େଥାଇେଦଇ େରାେଷଇ
ଘରକୁ ଚାଲି ଗେଲ I ଏତି କିେବେଳ ସୁେଯାଗ ମି ଳିଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଏକା ଡି ଆଁେର େସ
ପି ଲା- ପାେଖ ହାଜର I अଫିସ ରୁ ଶୀଘ କାମ ସାରି ବି ନୟ ପହଁ ଚିଲା ଘେର I "କୁ ନା
କାହU? େଦଖା ଯାଉନି ?" ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ I अଫିସ ରୁ
େଫରି ବାପେର ନି ଜର ଏକମାତ େଗହ ା ପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ
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ଲାେଗନି I େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, "େଦଖୁନ ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ?
ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ I"
କି ଛି ସମୟ ପେର ବି ନୟ ର ଉସ£ର େର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା I "ବାର\ାର ମନା
କରିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି

I େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲା- ସହ ବସି ବାଲି

େଖଳୁ ଥିଲା I ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ ? େଦଖ ତା େଦହ... ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େର ଭତ I
େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହି ବ !"
େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, " ଓେହା, ପି ଲାଟା ଟିେକ
େଖଳି େଦେଲ କଣ େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲା କି ? ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢି ଥିଲ
ନା କଣ? ହଁୁ ... କହି ମୁହଁ େମାଡି , ରାଗ ତମତମ େହାଇ କୁ ନାକୁ ଧରି ବି ନୟ ପଶି ଗଲା
ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରକୁ I କୁ ନା କୁ େଧାଇଧାଇ ଆଲମାରୀ ରୁ ଭଲ େପ ସାଟ ପି େxଇ ତାକୁ
ଧରି ଗଲା ବଜାରକୁ । ଚେକାେଲଟ େଦଇ ଆଉ ଏପରି ନ କରି ବା ପାଇଁ ବୁ ଝାଉଥିଲା କୁ ନା
କୁ I
କୁ ନା େଛାଟ ପି ଲା, କି ଛି ନ କହି ପାରି େଲ ବି ତା'ର ତ େଗାେଟ ମନ अଛି I କି ଏ
ବୁ େଝ ଏ ପି ଲା ମାନ- କଥା? ସବୁ େବେଳ ବଡ ମାେନ ଯାହା କହି େବ େସଇୟା I େସମାେନ
ଯାହା ଭାବି େବ, େସଟା ସବୁ େବେଳ ଠି କ I କାହUକି େସମାେନ ବୁ ଝି ପାରnି ନି େଗାେଟ େଛାଟ
ପି ଲା ର ମନ କୁ ? କି େକଟ अଧି କ ପିଲା ମାନକ ସହ େଖଳାଯାଏ I ଦୁ ଇ ଜଣ େର କି
କି େକଟ େଖଳା? ବାପା ଏ କଥା ବୁ ଝnି ନାହU କାହUକି େକଜାଣି? େସମାେନ ବି ତ ଦି େନ
େଛାଟ ଥିେଲ । େସେତେବେଳ କଣ େସମାେନ ଚାହU

ନଥିେଲ ଏମି ତି େଖଳି ବାକୁ ?

େକଜାଣି ?
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କି ଛିଦିନ ପେର....
ବି ନୟ अଫିସ େର ବସି ଥାଏ, ହଠାତ ମି ନୁର େଫାନ ଶୁଣି େସ ପାୟ କାq କାq
अବା I "କଣ େହାଇଛି ? େକମି ତି େହଲା? ଏେବ କଉଠି ?" େସପଟୁ ଉZର ଆସି ଲା
ଡା ର ଖାନା େର, ଶୀଘ ଆସ I କାର ଧରି ତୁ ରn ଡା ରଖାନା େର ପହଁ ଚିଲା ବି ନୟ।
अପେରସନ େବଡ଼ େର ପଡି ଥାଏ କୁ ନା। ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବq। କାqିକାqି ଆଖି
ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ ମି ନୁ ର। କି ଛି କଥା କହି ବା अବା େର େସ ନଥାଏ। ଥo ଥo ପାଟିେର
ଏତି କି କହି ଲା, "eୁଲ ବସ ଖରାପ େହବାରୁ अନ ଏକ ବସ ପି ଲା-ୁ ଛାଡି ବାକୁ ଆସି ଥିଲା।
ପାଖ ଛକ େର କୁ ନା ସହ अନ ଦୁ ଇଜଣ ପି ଲା ବି ଓେଲହି େଲ। େସମାେନ ଗଲାପେର
କୁ ନା ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ ମାରଣା ଷÙଟିଏ କଉଠି ଥିଲା େକଜାଣି ପଛପଟୁ ଆସି କୁ ନା କୁ
ଭୁ ଷି େଦଲା। ଆଖପାଖ େର େସାସାଇଟି ର ପି ଲା େଖଳୁ ଥିେଲ। େସମାେନ ଆସି େମାେତ
କହି େଲ । କି ଏ ଜେଣ ବାବାଜୀ କୁ ନା କୁ ଧରି ତୁ ରn ଡା ରଖାନା େନଇ ଆସି ଲା। େସଇ
ପି ଲା- ଠୁ ଖବର ପାଇ ମଁୁ ଆସି ଲି ଏଠି କୁ । ଡା ର କହି େଲ କୁ ନା ର ମୁହଁ ରା[ା େର
ମାଡ େହାଇ ନାକ ର ହାଡ ଖେb ଭାoି ଯାଇଛି । ର
ର

ଦରକାର। କି ଛି ସମୟ ପେର କହି େଲ, ର

ବି ବହୁତ େବାହି ଯାଇଛି । ତୁ ରn
େଯାଗାଡ େହାଇଗଲା। ଏେବ େସ

अପେରସନ ରୁମ ଭି ତେର। ଭାoି ଯାଇଥିବା ହାଡ ଟିକୁ ବାହାର କରି ବାକୁ ପଡି ବ।" ମି ନୁ
ପାଖରୁ ଏତି କି ଶୁଣି ବି ନୟ କଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଲଥ କରି ପାଖେର ଥିବା େବ{
େର େସ ବସି ପଡ଼ି ଲା। ଆଖିରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଆସୁଥାଏ। ହାତ େର ଲୁ ହ କୁ େପାଛି
ଠି ଆ େହଲା ବି ନୟ I ଯାହା େହେଲ ବି ମରଦ ପୁअ। ମରଦ ପୁअ କଣ େକେବ କାେq?
ହଁ , କାେq। େଗାେଟ ବାପା କାqିପାେର। କି  ଭିତର ର େକାହ କୁ େସ ବାହାରକୁ
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ଆସି ବାକୁ ଦି ଏ ନାହU। କାରଣ ତା ମୁb ଉପେର ଆଉ ଜଣ- ଦାୟି ତ£ ବି ଥାଏ। େସ
କାqିେଲ ମି ନୁ କୁ କି ଏ ସାଳି ବ । ଜୀବନେର େକେବ ଭଗବାନ-ୁ ଡାକି ନଥି ବା େଲାକ,
ନି ଜ ସnାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ - ପାଖେର ଭିକ ମାଗିପାେର। ଉପେର କି ଛି ନ କହି େଲ ବି
ମନ ଭିତେର ଭଗବାନ-ୁ ହାତେଯାଡ଼ି ହଜାେର ଥର ମୁbିଆ ମାରୁଥାଏ େସ । ବି କଳ
େହଉଥାଏ, େମା ପୁअ ର କି ଛି ନେହଉ ପଭୁ। ତାକୁ ଶୀଘ ଭଲ କରି ଦିअ।
େସାସାଇଟି ର କି ଛି େଲାକ ଏ ଭି ତେର ଆସି ସାରି ଥାnି ଡା ରଖାନା କୁ । େସମାନ-ୁ
େଦଖି ବି ନୟ ଟିେକ ହଡ଼ବେଡଇ ଗଲା। େଯଉଁ ମାନ- ପି ଲା-ୁ େସ ଗରି ବ, େଚାର େବାଲି
ଭାବୁ ଥିଲା, ଆଜି ତା अସୁବିଧା ସମୟ େର େସମାେନ ହU ତା ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ।
ଚି nା େର େସ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ। ଏତି କିେବେଳ େସ େଦଖି ପାରି ଲା େସ େଯାଗୀ
ଜଣ-ୁ । ଆଯ େର ତାକୁ ଚାହUଲା େବଳକୁ , େଦଖି ପାରି ଲା େଯାଗୀ ର ବାମ ହାତେର
ବାେbଜ କନା ଗୁେଡଇ େହାଇଥାଏ। ତା'ର ସବୁ ଭାବନା ର अn କରି େଯାଗୀ ଜଣପାଖକୁ ଆସି ଲା ଆଉ କହି ଲା, "ବ[ ହୁअ ନାହU ବାବୁ , ଆମ "ବାବା" ର କି ଛି େହବନି ।
େବସି କି ଛି େହାଇନି , ଖାଲି ମୁହଁଟା ଟିେକ ମାଡ େହାଇ ଯାଇଛି । େମା ର
ମାଚ କଲା ତ ମଁୁ ର

ସହ ତା- ର

େଦଇ େଦଇଛି । ମଁୁ ହU ତା-ୁ ଡା ର ଖାନା େନଇକି ଆସି ଥିଲି।

ଆପଣ ମାେନ ତ ଆସି ଗେଲଣି ମଁୁ ଯାଏଁ। େମାେତ ଆହୁରି ଦଶ କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ଚାଲି
ଯି ବାର अଛି । କାଲି ଆସି ବୁ ଝି ଯିବି ବାବା ର ଖବର। େସ ଆମର ଦି ବ ଆତDା। ଗରି ବପତି ତା-ର ଦୟା अଛି । ଭଗବାନ ସବୁ ଭଲ କରି େଦେବ।" ଆଉ ସହି ପାରୁନଥିଲା
ବି ନୟ। େସଦି ନ ଏଇ େଯାଗୀ କୁ ମୁହଁ ଛି {ାଡି କଥା କହି ବାର ଦୃ ଶ ତା ଆଖି ଆଗେର
ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ପସ ରୁ ବାହାର କରି ପା{ଶହ ଟ-ିଆ େନାଟ ଟିଏ ବେଢ଼ଇ େଦଲା
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େସ। ହାତ ଧରି ପେକଇ େଯାଗୀ ଜଣ- କହି ଲା,"ଛି ...ଛି ... େମାେତ ଧମ ସହି ବ ବାବୁ ?
ଆମ ବାବା ପାଇଁ ର

ଟିେକ କଣ େଦଲି େଯ ପଇସା େନବି ? େଛାଟ ପି ଲା ପରା

ଭଗବାନ- - अବତାର। ପଇସା ଆପଣ ରଖ।" େଯାଗୀକୁ କୁ େÙଇ ଧରି େଭା େଭା
େହାଇ କାqି ପେକଇଲା ବି ନୟ। କହି ଲା, "ଆପଣ ହU େମା ପାଇଁ ଭଗବାନ"। ଏତି କିେବେଳ
अପେରସନ ରୁମ ରୁ ଡା ର ବାହାରି େଲ। କହି େଲ,"ପି ଲା ଏେବ ଭଲ अଛି । ଆଉ କି ଛି
ଚି nା କରି ବାର ନାହU। ତାକୁ ଏେବ କି ଛି ସମୟ ବି ଶାମ ଦରକାର। ଆଉ ଦୁ ଇ ଚାରି ଘା
ପେର ତାକୁ ଡି ସଚାଜ କରି େଦବୁ । କି ଛିଚିnା କରି ବାର ନାହU । ତେମ ଯାଇ ଏେବ ତା ସହ
କଥା େହାଇପାରି ବ ।"
ବି ନୟ ଟିେକ ନି ଶ£ାସ ମାରି ଲା ଏେବ । ଦଉଡି ଯାଇ କୁ ନା ର ମୁb କୁ ଆଉଁସି
ପେକଇଲା େସ। କାqି କାqି ଥର ଥର କ େର ଡାକି ଲା, " ବାପା େର.... େକମି ତି ଲାଗୁଛି
ଏେବ? ତୁ ଶୀଘ ଭଲ େହାଇ ଯା... ଆେମ ସାo େହାଇ େଖଳି ବା େତାର େସ େସାସାଇଟି
ସାo ମାନ- ସହ.... େହଲା....???"
ବି ନୟ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ସହ ମନ ଭିତରୁ ମଧ ପଇସା, େjଟସ, ଗବ, अହ-ାର... ସବୁ
ଏକାକାର େହାଇ େବାହି ଯାଉଥିେଲ.....
ଏେତ କj ସେZ£, େସାସାଇଟି ପି ଲା- ସହ େଖଳି ବା ନଁା ଶୁଣି, କୁ ନା ମୁହଁ େର ହସ
ଧାେର ଉକୁ ଟି ଆସୁଥିଲା....
ଗାxି ନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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େସଦି ନ ଆଉ ଆଜି
ଚେ#ଶ ର ସନବଷଆ

“କୁ ନା କାହU? େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁ ଘର ବୁ ଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବି ନୟ I अଫିସରୁ
େଫରି ବା ପେର ନି ଜର ଏକମାତ େଗହ ା ପୁअ ସହ କି ଛି ସମୟ ନ େଖଳି େଲ ତାକୁ ଭଲ
ଲାେଗନି I

େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମି ନୁ, “େଦଖୁନ ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁ ଥିବ?

ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ I”
କି ଛି ସମୟ ପେର ବି ନୟ ଉ ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁ ଥିଲା, “ବର\ାର ମନା
କରି ଥିଲି ପି ଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି I େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପି ଲାଂକ ସହି ତ ବସି ବାଲି
େଖଳୁ ଥିଲା I ଏଇୟା ସବୁ ଶି ଖୁଛି ତମ ପୁअ ? େଦଖ ତା େଦହ.... ବାଲି ଧୁଳିେର ଭZ I
େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହି ବ !”
େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମି ନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା ପି ଲାଟା ଟିେକ
େଖଳି େଦେଲ କଣ େହଇଗଲା ? ତେମ େଖଳୁ ନ ଥିଲ କି ? ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ଥିଲ
ନା କଣ ?” ବି ନୟର େଦହେର ଏକ ଶୀତର ଲହରୀ େଖଳି ଗଲା I ଲାଗିଲା ଶୀତ ଦି ନେର
େପାଖରୀ କୂଳେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ସମୟେର ପଛରୁ କି ଏ ଜେଣ େଠଲି େଦଇଛି I ରାଗ
ତ ଲାଗିବ ନି ୟ କି  अେପାର େବଳ େଶଷ େହାଇଯାଏ I ବି ନୟ ଆଉ କି ଛି କହି ଲା ନି
I ସାଟ େଖାଲି ପାଖ େଚୗକି ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା I େଫରିଗଲା ତା ପି ଲା ଦି ନକୁ I ମି ନୁ ସତ
କହୁଛି ତ ?
ବି ନୟର ମନ ତା ଜନDଭୂ ମି ଗଁାକୁ େଫରି ଯାଏ I ମେନ ପକାଏ ତ अତି ପି ଲା ଦି ନର
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କଥା I କଣ ତା ଗଁାେର ତାର ପି ଲା ଦି ନର ସାଂଗ ସାଥି େକହି ବାେଜ ନ ଥିେଲ ? କଣ େସ
ବାଲି େଖଳି ନ ଥିଲା ? େଦହ କଣ ଖରାପ େହଉଥିଲା ? ଗଁା ଦାb କଣ ଆଜି କାଲି ପରି କା
ପି ଚୁ ସି େମେର ଚକ ଚକ କରୁଥିଲା ? ନା ବି ନୟ ନା I ଏ ସମ[ ପଶ|ର ଉZର ’ନା’ I
ଠି କ ମେନ अଛି ବି ନୟର I ଆଜକୁ ୩୦ ବଷ ପବ
ୂ ର ଘଟଣା I ପାଠ ପଢ଼ା କଣ ଜଣା
ନ ଥିଲା I େକବଳ େଖଳ େଖଳ ଆଉ େଖଳ I ନା ଏଥିେର ବାପାର ନାଳି ଆଖି, ନା ମଁା ର
ଡାକ ବାଧା େଦଉଥିଲା I ବାଲି , କାଦୁ अ, କାଠି , ପାଲ, େଗାଡ଼ି େକେତ କଣ ଏକଠି କରି
ଘର ତି ଆରି , ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବାହାଘର, ଭାତ ରxା , ଖିଆ , ଗାଧୁଆ ସବୁ କି ଛି େସହି ଏକା
ଜି ନିଷେର େହାଇଯାଉଥିଲା I ନା ଥିଲ ଆଜି ର अଂଗନୱାଡ଼ି ଶି ା ଯଉଥିେର ପି ଲାକୁ ଯତ|
ସହକାେର ନି ଆ अଣା କରା ଯାଉଥିଲା I ବୁ ଲି ଲା ବାଟେର , େଖଳି ଲା ପଥେର କଉ ବର
ପତେର ମକାଗୁb ଘା ଟିେକ େଦେଲ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା େହାଇ ଯାଉଥିଲା I ବାସ
अଂଗନୱାଡ଼ି ପଢ଼ା େଶଷ I େକେତ ମଜା ଥିଲା େସଥିେର ବି ନୟ I କଣ େତାର ଉପେର କି
ପଭାବ ପଡ଼ି ଥିଲା େସହି ରା[ାର ବର ପତ ଖିଆ I
ସମୟର ଗତି େର ବଢ଼ି ଚାଲି ଥିଲା ବି ନୟ I

eୁଲ ପାଠପଢ଼ା ବି ଆର େହଲା I

େହେଲ ତା ପବ
ୂ ପରି େଖଳ କୁ ଦେର େକୗଣସି ପତିବxକ ଆସି ଲ ନାହU I ନୁ ଆଁ ନୁ ଆଁ
େଖଳେର ଭାଗ େନଇ ବହୁତ ମଜା ଆସି ଲା I ଘର, ଦ£ାର, eୁଲ, େପାଖରୀ, ପଡ଼ି ଆ, ରା[ା
ସବୁ ତାର େଖଳକୁ ଦେର ଭରି ଗଲା I ଏଥିେର ତାକୁ େକେବ େକହି ମନା କରି ନାହnି I ମନ
ଭରି ଉପେଭାଗ କରି ଛି ତ ପି ଲାଦି ନ I ପୁଣି ଆଜି କହUକି ମନା କରୁଛି ତ ନି ଜ ପୁअକୁ I େସ
ତ ପୁଣି ଆଜି ଏକ ପତି/ିତ अନୁ /ାନର କମଚାରୀ I ଏସି ରୁମେର ବସି ବାର ସୁେଯାଗ
ପାଇଛି I ମି ନୁ ତେମ ସତ କହୁଛ I ମଁୁ ଜନDରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ନି I ମଁୁ ବଢ଼ି ଥିବ ରୁମ
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ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହUବ ମି ନୁ ?
ବି ନୟ ପୁଣି େଫରି ଯାଏ ତା ପୁରୁଣା ଦି ନକୁ I ତ ବାପାଂକ ନି ଜ ଜାଗା େବାଲି କି ଛି ନ
ଥିଲା I ସରକାରୀ ଜାଗାେର ର[ା କଡ଼େର େଛାଟ ଚାଲ ଘରଟିଏ କରି ରହୁଥିଲା I ଉପେର
ଛପର I ଛପର ବି ସ#ୂ% ଦୁ ଇଟା ରୁମକୁ ପାଉ ନ ଥିବାରୁ େଗାଟାଏ ପେଟ ଖଜୁ ରୀ ପତେର
ବxା େହାଇଥିଲା I ଯଉପେଟ ଛପର େସ ପଟଟା ରxାଘର,ଜି ନିଷପତ ରଖିବା ପାଇଁ
ବବହାର େହଉଥିଲା, अନ ପଟଟା ଚାରି କୁ ଟୁ \ େଶାଇବା, ବସି ବା, ଉଠି ବା ଘର I ଖରା
ଓ ଶୀତେର େଯଣ େତଣ ସମୟ ଆରାମେର କଟି ଯାଉଥିଲା କି  ବଷାେର ବାହାର ଭିତର
ଏକ େହାଇ ଯାଉଥିଲା I ରxା ଘେର ବସି ବସି ବାପା, ମଁା କର ସକାଳ ପାଇ ଯାଉଥିଲା I
ବି ନୟ ଓ

ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ େଶାଇବା ଜାଗା କେଲ ବି ଛପର ପଟୁ ପାଣି ଧାର େବାହି

ଆସୁଥିଲା I ପାଣି ଧାର ସି ଧା ବାସନ , ବାଲଟି ରଖିେଲ ବି େକେତଟ ବାସନ ବାଲଟି େଯ
ସବୁ ଧାରକୁ ସାଳି େହବ I

ପବନ ଝଡ଼େର ଛପରଟା ଭାଂଗି ଘର ଭି ତର ଭିେଜଇ

େଦଉଥିଲା I ସତ କହି ଛ ମି ନୁ I େସ ଦି ନର ଏସି ପାଇଁ ନି ଆଁ ଲଗାଇ ବସି ବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା I
େସ ଦି ନକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚହଁୁ ଥିଲି େହେଲ ଆଜି ପୁଣି ମେନ ପେକଇ େଦଇଛ I େସ ଦି ନ ଆଉ
ଆଜି I अେନକ ବଷ ବି ତି ଯାଇଛି I ଆଜି ର ଦି ନଟା ଭିନ| अନୁ ଭୂ ତି େଦଉଛି I ବହୁତ
ଆନq ମି ଳୁଛି I

କି  ଆଜି ର ଆନq ପଛେର େସଦି ନର ପୁରୁଣା ସD ତିର ମହତ£ ଭୁ ଲି

ଯାଇଥିଲି I ଆଜି ତେମ ମେନ ପେକଇେଦଇଛ I
“ଓେହା, ଏ ଯାଏଁ ହାତ, ମୁହଁ େଧାଇନ I କହି େଦଲି େବାଲି କଣ ରାଗିଗଲ I ହଉ
େହଲା, ଆଗକୁ ଆଉ କହି ବିନି I କୁ ନା ତୁ ମର େଗହ ା ପୁअ, େଗହ ା ପୁअ, େଗହ ା େହଲା I
ଯାअ ହାତ, ମୁହଁ େଧାଇ ପକାअ I ଖାଇବ I” ମି ନୁର କଥ ଶୁଣି ବି ନୟ ବZମାନକୁ େଫରି
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ଆସି ଲା I अସତକ ଭାବେର କହି ଲା, ’ନା’ I ଏମି ତି ଟିକିଏ ବସି ଗଲି I କୁ ନା ଆ ବାପା ଆ I
ହାତ, ମୁହଁ େଧାଇବା ଆ I େମା ସୁନା ପୁअ କଣ େଖଳୁ ଥିଲ ବାପା I” କୁ ନା କେନଇ କେନଇ
କହି ଲା, “ବାପ ଆେମ ବାଲି ଘର ତି ଆରି କରୁଥିଲୁ , ର[ା ତି ଆରି କରୁଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି
ଚଲାଉଥିଲୁ I େସାମୁ ନା େମା ଗାଡ଼ି କୁ ଧା େଦଇ େଦଲା I େମା ବାଲି କୁ ପେକଇେଦଲା I
କାଲି ତାକୁ ମାଡ଼ େଦବା I” ବି ନୟର ହୃଦୟ ମନା କରି ପାରି ଲାନି ,”କାଲି ତା ସଂଗେର
େଖଳି ବୁ ନାହU I ତୁ ଏକା ଏକା ଏଇଠି େଖଳି ବୁ I” କୁ ନାକୁ କହି ଲା, “ ବାପା େସମାେନ େତା
ସଂଗ I

ଆଉ ସଂଗକୁ ମାଡ଼ ଦି अnି ନି I

ସଂଗ େହାଇ େଖଳି ବୁ , ଗାଡ଼ି ଧା େହେଲ

କହି ବୁ ,ଗାେରଜେର ଠି କ କରି େଦବା I ବାଲି ପଡ଼ି ଗେଲ କହି ବୁ ନଦୀରୁ ବାଲି ଭତ କରି
େନଇ ଆସି ବା I” ମି ନୁ ବାପ ପୁअର କଥା ଶୁଣି ମନକୁ ମନ ହସୁଥାଏ I “ହଉ େହଲା ବାପ
ପୁअର େଗହ I ଆସ ଖାଇବ I” ମି ନୁ ପରଶି ବା ଆର କରି େଦଲା I
ବି ନୟ ପାଖେର କୁ ନା ବସି ପଡ଼ି ଲା I ଖାଇବା ପରଶା େହଲା I େକେତ କଣ ତି अଣ
ଖାଇବା ପାଇଁ I କୁ ନାର କଣ ଖାଇବେର ଇା I ତାର ତ ଦି ନ ସାର ମଁା ପାଖେର ରହି
ଖାଇ ଖାଇ େପଟ ପୁରା I ବାପା ସଂଗେର ଖାଇବ କଣ I େଖଳି ବା ଆର କରି େଦଲା I
ଏଇଟାକୁ େସଥିେର ମି େଳଇବା, େସଇଟାକୁ ଏଥିେର ମି େଳଇବା I ବି ନୟର େସଦି ନ ଥିଲା
ଭିନ| I ତା ବାପା ମା ଦୁ ଇ ଜଣ ଯାକ କାମ କରି ବା ପାଇଁ ସକଳୁ ଚଲି ଯାଉଥିେଲ I ବାପ ମା
େଫରି େଲ ଖାଇେବ ବି ନୟ ଆଉ ତା ଟିକି ଭଉଣୀ I ସକାଳୁ ଆ ଚା ଆଉ ମୁଢ଼ିେର ସୂଯର
ମୁb ଉପରକୁ ଆସି ବା ବାଟକୁ ଚାହU ରହି ଥିବ ବି ନୟ I କାqୁ ଥିବ ଭଉଣୀକୁ ବୁ େଝଇ
କହୁଥିବ , “େହଇଟି ମା ଆସି ଗଲାଣି େଦଖ I ବାର\ାର ବାହାରକୁ ଆସି ସୁଯକୁ , ବାପା,
ମା ଆସି ବା ପଥକୁ ଚାହଁୁ ଥିବ ବି ନୟ I ଦୂ ରରୁ ବାପା, ମା କୁ େଦଖି ବି ନୟ ଭିତରକୁ େଦୗଡ଼ି
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ଯାଇ ଭଉଣୀକୁ େନଇ ଆସି ମା ପାଖକୁ େନଇ ଯି ବ I
େଦଇେଦେଲ ତା ମନ ଶାn େହାଇଯାଏ I

ମଁା ଭଉଣୀକୁ ଟିକିଏ ୀର

କି  ବି ନୟର अେପା ବାପ ମା ର ପୁଣି

ଗାେଧାଇ େଫରି ବା ବାଟକୁ I ରାତି ର ଭାତ ଦି ନେର ବାସି ଭାତ ଆଉ ଦି ନର ଭାତ ପଖାଳ
ରାତି େର I ବି ନୟ ତ ବାପାକୁ ପରଶା େହାଇଥିବା ପି ଆଜ ଲୁ ଣକୁ ବାସି ପଖାଳେର ମି ଶାଇ
ଲୁ ଥକି ନା ବସି ପଡ଼ି ବ I ବାପା ଖାଇବା ଆଗରୁ ନି େଜ ବି ନା ହାତ େଧାଇ ଭାତ ଭାତ
ଖାଇଯି ବ I ପାଏ ଚାଉଳର ବାସି ପଖାଳ ବା େକେତ େହବ ଦୁ ଇ ତି ନି ଜଣ ପାଇଁ I ଭାତ
କମ ଥିର(େପଜ) େବସି I ବି ନୟ ଖାଇଗଲା ପେର ତା ବାପ ବଂଚି ଥିବ ଭାତ େପଜକୁ ପି ଇ
ମନକୁ ବୁ େଝଇ େନେବ I ବି ନୟର କି  ଏ ସବୁ ର ବୁ ଝି ବା ବୟସ ନ ଥିଲା I ପଛ ପଟରୁ
ମି ନୁ କହି ଲା, “ ଆଉ କି ଛି େଦବି I” ବି ନୟ ମନା କଲା, “ନା, ଆଜି ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ େଦଖିକି
େପଟ ଭରି ଗଲା I ଆଉ ଯି ବନି I”
ବି ନୟ ନୀତି ଦି ନ ପୁअ ସହ ଘର ଭି ତେର େକେତ େଖଳକୁ ଦ , ଲା÷ପେର ଗୀତ,
କଟୁନ , ସD ାଟ େଫାନେର ସD ାଟ ବଏ କରି ବାର େକୗଶଳ ଆପେଣଇଛି I अଜି କି  େଖଳି ଲା
ନାହU I

ଘର ବାଲେକାନୀକୁ େଚୗକି େନଇ ବସି େଦଖୁଥାଏ ପେଡ଼ାଶୀ ପି ଲାମାନଂକର

େଖଳକୁ ଦ I ତାରି ଭି ତେର ନି ଜକୁ େଖାଜୁ ଥାଏ I
େସ ଦି ନର େଖଳ ଥିଲା ଭିନ| I

ବଷାଦି େନ ଲଂଗଳା େହାଇ ବଷାେର ଭିଜି ଭିଜି

େଖଳୁ ଥିବାର ଦୃ ଶ ଏେବ ବି ମେନ ପେଡ଼ ବି ନୟର I କାଦୁ अେର ପଚ ପଚ େହାଇ
େଦୗଡ଼ୁଥିବାର ଦୃ ଶ, ଖସି ଯାଇ େଦହ କାଦୁ अେର ଜୁ ଡ଼ୁ ବୁ ଡ଼ୁ େହାଇଯି ବାର ଦୃ ଶ I ବଷା
ଛଡ଼ି ଗେଲ ବାଡ଼ି େଖଳ, ନଟୁ େଖଳ, କାଇଁଚ େଖଳ, ଲତା କି ପଦା େଖଳ, ପି ଥୁ େଖଳ, ବହୁ
ଗୁଡ଼ୁ େଖଳ, ବି ଷ ଓ अମୃତ େଖଳ, ଗଛ ଡି ଆଁ େଖଳ, ପାଣି େର ବୁ ଡ଼ି ଧରି ବା େଖଳ, ଗିଲି
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ଦbା େଖଳ, ଆମ କି ଚକ େଖଳ अପରି अେନକ େଖଳେର ବି ତି ଯାଇଛି ବି ନୟର ପି ଳାଦି ନ
I ଦଶମ ପଢ଼ି ବା ଯାଏ େଖଳେର େକୗଣସି କଟକଣା ନ ଥିଲା I େକେତେବେଳ େଖଳି ବା,
େକେତେବେଳ ପଢ଼ି ବା କାହକୁ କହି ବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିଲା I କଣ େଖଳି ବା, କଣ ପଢ଼ି ବା , କଣ
କରି ବା ନ କରି ବା େକହି କି ଛି କହୁ ନ ଥିେଲ I ଆଜି କି  ବଦଳି ଯାଇଛି େସ ଦି ନ I ପି ଲା
କଣ େଖଳି ବ, କଣ ପଢ଼ି ବ, କଉଟ ଠି କ, କଉଟା ଭୁ ଲ ସବୁ ବାପା ମାଂ କ ଇା I ବି ନୟ
େସଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ବ ବା େକମି ତି I ନି ଜ ପୁअର ଭବି ଷତ କଣ େହବ ଏେବଠୁ ଠି କ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବା I ନି ଜ ପୁअ କାହା ସହ େଖଳି ବ, ବସି ବ, ପଢ଼ି ବ ଏେବଠୁ ଭବି ବାକୁ
ପଡ଼ି ବ
ବି ନୟ ମି ନୁର କଥକୁ ଆଉ ଥେର ବି ଚାରି ଲା I କଣ ସମେ[ ବି ନୟ େହାଇପରି େବ I
ସବୁ କି ଛି ଜାଣିଶୁଣି କଣ ବି ନୟ ତ ପୁअକୁ ତ ପରି ବଢ଼ି ବାକୁ ଛଡ଼ି େଦବ I ପଛକୁ େଫରି
େଦେଖ ବି ନୟ I ତା ପି ଲା ଦି ନର େକେତଟା ସାଂଗ ତା ପରି କୃ ତକଯ େହାଇଛnି I ଆଜି
ବି େସଇ ସାଂଗମାେନ କାହାର ମୂଳଲାଗି, ଇଟାଗଡ଼ି , ଡ ାଇଭର େହାଇ କj ଜୀବନ
ବି ତାଉଛnି I େସମାନଂକ ଭିତେର ନି ଜକୁ େଦଖି अେନକ କj अନୁ ଭବ କେର I ୨୦୧୭
ପାଇଁ େକq ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ ପୁରeାର ପାଇଥିବା ଗh “ ଇଟା ଭାଟିର ଶି hୀ ”
ଗାhିକା ଗାୟତୀ ସରାଫ ର ଗh ଭିତେର ବି ନୟ ନି ଜକୁ ଆବି ¢ାର କେର I ଗାhିକକୁ
ପାଖରୁ ଦଖି ଛି, ସାଂଗେର କାମ କରି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଛି I ଗhର अନୁ ଭୂ ତିକୁ ବି ନୟ
ନି େଜ अଂେଗ ନି େଭଇଛି I
ବି ନୟ ଠି କ ଭାବେର ମେନ ପେକଇ ପାରୁନି େଯ କଉ ବଷରୁ ତା ପରିବାର
ଇଟଭାଟିେର ଶି hୀ ଭାବେର କାମ କରି ଆସୁଛnି I ଦୀଘ ୩୦ ବଷରୁ ଉ~କାଳ ବି ନୟର
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ବାପା େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ ଇଟାଭାଟିେର ଶି hୀ ସାଜି ଛnି I ଏହାର ଭିତେର ବି ନୟ ବି
ତି ନି ଚାରି ଥର ସାଂଗେର ଯାଇଛି I େସଠି କାର ଜୀବନ ନି ବାହ ବି ନୟକୁ େବଶ ଜଣା I
ସଦାର େକମି ତି ପଇସା େଦଇକି , କଉଠି ଲୁ େଚଇକି , େକମି ତି େନଇକି ଯାଏ ଭଲ ଭାବେର
ବି ନୟ ଜାଣିଛି I େସଇଠି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦି ଆଯାଏ, େକମି ତି ଖରାେର ୬/୭ ମାସ କାମ
କରି ବାକୁ ହୁଏ, କାମ କରି ନପାରି େଲ ମାଳି କ େକମି ତି ଲାତ ମାରି ଭଗାଏ ଏ ସବୁ ବି ନୟକୁ
ବ କଣ ଜଣା ନାହU I ଏ ସବୁ ରି ଭିତେର ବି ନୟର ପି ଲାେବଳ ଇଟାଭାଟିେର ବି ତିଛି I କି 
ବି ନୟର ବାପା ପାଇଁ କି ଛି ରା[ା ନ ଥାଏ I ଏ ମାଳି କ ନ େହେଲ ଆର ମାଳି କ େହାଇ
ନି ଜର ପରି ବାର ଚଲାଉଥାnି I ବି ନୟର ଭବି ଷତ େବାଲି କି ଛି ଚି nା ନ ଥିଲା ବାପା ମା ର
I ଧନ େସହି ପୀ ଶୁଆ ହାତ େଦଖାଳି ଯି ଏ ବି ନୟର ଭବି ଷତକୁ ରୂପେରଖ େଦଲା I
କାଡ଼ ପଢ଼ି କି କହି ଲା େତା ପୁअ ଚାକି ରୀ କରି ବ , ଗାଡ଼ି ବସି ବ I େସଇ ଦି ନଠୁ ବି ନୟ ର
ବାପା ମା ତା ପଢ଼ି ବାର ବବା କେଲ I ପୁअକୁ ପାଠ ପେଢ଼ଇବା ପାଇଁ ଏେତ ଦୀଘ ବଷ
ଯାଏ ବି ନୟର ବାପା ମା ଇଟା ଭାଟିର ଶି hୀ େହାଇ ରହି େଲ I େସ ସବୁ କୁ ପାର େହାଇ
ଆଜି ବି ନୟ ଏସି ରୁମେର ବସୁଛି I
ମି ନୁ ତୁ େମ ସତ କହି ଛ I କୁ ନା େକବଳ େମାର ପୁअ ନୁ େହଁ , ତୁ ମର ମଧ I ତା
ଉପେର ତୁ ମର ବି ଦାୟୀତ£ I ତାକୁ ଗଢ଼ି େତାଳି ବାର अଧି କାର ତୁ ମର ସମାନ ଭାଗ I କି 
ସତ ଏଇଟା େଯ େସ ଦି ନ ଆଉ ଆଜି ମଧେର अେନକ ପାଥକ, अେନକ ପରି ବZନ
େହାଇ ସାରି ଛି I ଏହି ପରି ବZନ ଧାରାେର ନି ଜକୁ ମଁୁ ସାମିଲ କରିବାର ପୟାସ କରୁଥିଲି,
କରୁଛି ଆଉ କରୁଥିବି I େସ ଦି ନ ଆଉ ଆଜି ଭିତେର ଆସnାକାଲି କୁ େଖାଜି ବାକୁ େହବ
ମି ନୁ I ନେଚତ ....
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ମା ୨୦୧୮ ମସି ହାର ସଂeରଣେର ପକାଶି ତ ଗh~ାେର ସଫଳ େହାଇଥି ବା ପତିେଯାଗୀ :

ପଥମ ାନ

ସୁବଳ ମହାପାତ

ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

ବି େକଶ ସାହୁ

ଦି ତୀୟ ାନ

ଶ~ାmଳୀ ମି ଶ

अେଶାକ େସଠୀ
ତୃ ତୀୟ ାନ

ସି ପା ନାମତା

ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

ଶୁଭକାn ସାହୁ
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ମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh ~ା
ଆହାନେର ବି ଗତ କି ଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର କରିଛୁ ଏକ ନୂ ତନ ବି ଭାଗ ପତି କାେର
ପକାଶନ େଯାଗ କାହାଣୀ ନି େବଦନ କରାଯାଉଛି କି  େସଥି ପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ
ତାହାର ସମକ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର ାନ େଦଇ େଗାଟିଏ
କାହାଣୀ ସୃjି କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ ଚାହUେଲ ନି ମ|େର ଦି ଆଯାଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ
େନଇ ନି େଜ େଗାଟିଏ ସୁqର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ ଆପଣକାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି ୟ ଭାବେର ରହି ଥିବ
“ତୁ େମ େସ େମାବାଇଲଟା ବq କର ତା ପେର କଥାବାZା ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗି ବାର ଥି ଲା
ତ େମାେତ କାହUକି ଡାକୁ ଥିଲ େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର ବବହାର େମାେତ ଜମା
ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ , ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥି ବା େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ ଦବନି କି
େମାର ଫେଟା ନବନି  ତୁ େମ ପୁअପିଲା- ଉପେର ବି ଶାସ ନାହU େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ
अବାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯି ବ ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ୍ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି ନା, ମଁୁ ସି ଧା
େଫରିଯି ବି
ନି ଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇେଦବା ପେର ମଧୁସD ି ତା ମେନ ପକାଉଥି ଲା ବାବୁ କଥା େସ େକେତ
କଥା ବାବୁ କୁ କହି ତାଗି ଦ କରୁ ଥିଲା, ଏେବ ତା ନି ଜ େମାବାଇଲ୍ େସ େଖାଜି ପାଉନି  ଗତ ସଂଧାେର
ମାେକଟ୍ ଯାଇଥି ଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲା କି ? େମାବାଇଲେର େଯଉଁସବୁ ଛବି ଥିଲା,
ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ଼!!!”
ମେନ ରଖ ଏହି ପାରାଗାଫଟି ଆପଣ- କାହାଣୀେର ରହି ବା अନି ବାଯ ଆପଣ ଏହାକୁ
କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖି ପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନି କଟକୁ ୨୦୧୮, ମଇ ମାସ ତି ନି
ତାରିଖ ପବ
ୂ ରୁ ପହ{ିଯିବା ଆବଶକ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା : aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂeରଣ : ମଇ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ମଇ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ୍ େଲଖିେବ :
Article for MAY
MAY 2018 Edition: YOURNAME (ନି ଜ ନଁା େଲଖିେବ)
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହU ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି \ା eାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ[େଲଖା
ସୁqର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ#ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହU
ଯଦି ଗh ବା କାହାଣୀ କି \ା ପବx ପଠାଉଛnି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ%
ୂ େଛଦ, ଯୁ ାର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ\ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ- ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବxୁ - .ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହU, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂeରଣ ନି ମେn େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହU
ପଠା କି ଛି ବxୁ ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି nାେର ପକାଇ େଦଉଛnି  ଆେମ
େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି
ବxୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା ପଠାଇଛnି  ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍
ବ¯ ଭZ େହଉଛି ଏବଂ ସ#ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃjି େହଉଛି 
ବାର\ାର अନୁ େରାଧ ସେZ अେନକ ବxୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛnି  ଏହା
ଫଳେର ଆମକୁ ସ#ାଦନା ପବ
ୂ ରୁ अନୁ ନ अ~ାଧି କ ପୃ/ା ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ\ େଦଖା େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ ାସÝ୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠା ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାnି ତା
େହେଲ अନ ଉପାୟ କର ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍
ଫାଇଲେର ପଠା
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହU ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହU େକବଳ ଇେମଲ୍
.ାରା ହU େଲଖା ପଠା

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ ମାପାଥୀ
ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

aahwaan@gmail.com
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ଆସnା ମାସରୁ ପେତକ ସଂeରଣେର ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଭିନ|
ଜି ଲାେର ଥିବା ଦଶନୀୟ ାନ ମାନ- ବି ଷୟେର ଆେଲଖ
ପକାଶି ତ େହବ ପତି ସଂeରଣେର େଗାଟିଏ କି \ା ଦୁ ଇଟି
ାନ ବି ଷୟେର ଉେଲ ଖ ରହି ବ

ଇୁକ ବxୁ ମାେନ ନି ଜ अ{ଳ ବି ଷୟେର େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ
ଇେମଲ୍ .ାରା େଲଖା ପଠା

aahwaan@gmail.com
ଆହାନର ପରବZୀ ସଂeରଣ ନି ମେn ନି ଜ େଲଖା ଆସnା
ମାସ ତି ନି ତାରି ଖ ପବ
ୂ ରୁ ଆମ ନି କଟେର ପହ{ିବା
ଆବଶକ ଆମର ହାଟସ୍ଆପ୍ ଗପେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ
୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ନ\ରେର अନୁ େରାଧ ପଠାଇ ପାରିେବ
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