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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ%ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହU େଲଖାର 
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି 
େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କZ�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହU େଲଖାେର 
ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ[ ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ-ର ସ#ୂ%� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ#ାଦକ କି\ା ପ�କାଶକ- ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହU ଯଦିଓ 
ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବାପେର ହU ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ 
କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର 
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉZରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ 
େଲଖକ-ର, ଏଥିେର ସ#ାଦକ କି\ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉZରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହU 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ#ାଦକ- ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା अନ� 

େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ\ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା 

अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର ସ#ୂ%� अଧିକାର େଲଖକ-ର 

ରହିବ, େସ ଚାହUେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି\ା अନ� 

ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

 ଦb ନାଚେର େଢାଲ ବାଦ�ର अନନ� ମହତ�  ରହିଥାଏ 
ଦb ନାଚ େହଉଥିବା ସମୟେର େଢାଲ୍ ବାଦ� ପ�ମୁଖ ଭାବେର 
ସମ[ କାଯ��େର ବ�ବହୃତ ହୁଏ ଚଳିତ ସଂeରଣର 
ପ�ଛଦେର େଢାଲିଆ-ୁ େଢାଲ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ଛବି 
ଦିଆଯାଇଛି 
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ସ#ାଦକୀୟ      ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ  ୧୨ 

ଗh ବିଭାଗ 

ନିରୁiିj      ପ�େମାଦ କୁମାର ପbା    ୨୩ 

ହୃଦୟର ଭାଷା     ବିଜୟ କୁମାର ପbା    ୪୪ 

ଗୁଜବ      ଗାhିକା ରmିତା ପାତ�     ୫୦ 

ନିଜତ�       अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୫୨ 

ନୂତନ अଭିଯାନ     ସସିDତା ମହାnି     ୫୪ 

ଦoା       ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ  ୫୯ 

ଦଳିତ      ଏ ପି ଶୁଭକାn     ୬୫ 

େକାବି ପକୁଡ଼ି     अନୁସୟୂା େଜନା     ୬୮ 

ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର    ନିଳାଦ� ୀ ବିହାରୀ ନାୟକ    ୭୩ 

ବରବାଦି      ଡା ସୁବାସ ଚq�  ରାଉତ    ୮୩ 

ଟୁ�ସନ ଯାତ� ା     ସୁଦାମ ଦାସ     ୮୭ 

ଆକାଶର ନୀଳିମା     ସତ�ବ�ତ ମହାପାତ�     ୯୦ 

େଦବୀ ଉଗ�ଚbୀ ଉବାଚ   ଗୁେrଶ�ର ମହାପାତ�     ୯୨ 

ନଁା       अ\ରୀଷପୁbରୀକ    ୯୫ 

େପଟୁ       अକାଳକୁଷD ାb    ୧୦୨ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ନିଃସo ପୃଥିବୀ     କୁନା ସୁନା     ୧୦୬ 

ପୁତୁଲ      ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�   ୧୧୧ 

େଧୖଯ��      ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ   ୧୧୮ 

େଦାଛକି      ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ   ୧୨୦ 

ଚାମଚ      େଜ�ାତିରmନ ସାହୁ   ୧୨୨ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ     अେଶାକ ବିଶ�ାଳ    ୧୨୬ 

jୁଲ୍       ଲିvାମୟୀ ପbା    ୧୩୧ 

अସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ି    अରବିq ଆଚାଯ��    ୧୩୩ 

ଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା   ଡା େସୗମ�ରmନ ମିଶ�   ୧୩୬ 

କିଛି ପୁରୁଣା अନୁଭୂତି:ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା ଲଲାେଟqୁ ସାମଲ    ୧୩୮ 

अnଦ�ାହ      ଶୁଭକାn ସାହୁ    ୧୪୦ 

ୱାଟର ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳି  ସୁବଳ ମହାପାତ�     ୧୪୫ 

ସD ାଟ୍� ଫୁନ୍ - ୧     ଶୁଭମ୍ ନାଏକ    ୧୪୮ 

अନାବନା ଭାବନା     ଡା ସx�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ  ୧୪୯ 

अନୁବାଦ ସାହିତ� 

ଏକ ସୁqର େମାଡ଼     ମଧୁସିDତା ପ,ନାୟକ   ୧୫୧ 

ହିଟିଂ ମି      ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ    ୧୬୧ 

କବିତା ବିଭାଗ 

ଉyଳ ଦିବସର ଆହ� ାନ    େଲାେକଶ୍ ପ�ଧାନ    ୧୬୬ 

ଆମ ଉyଳ ପ�େଦଶ    ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ    ୧୬୮ 
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ଓଡ଼ିଆ ଆେମ, ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା  ସେnାଷ ପ,ନାୟକ   ୧୭୦ 

ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ     ସାଗର ପ�ଧାନ    ୧୭୨ 

अଭିନqନ ବିଷୁବ ମିଳନ   ଶ�ୀ ରମାକାn ମିଶ�   ୧୭୫ 

ପଥ ନରକ ଗମନ     ଦୁଗ�ାଚରଣ ପ�ଧାନ   ୧୭୮ 

ଏଇ ଜୀବନ      ରଶିDତା ମହାn    ୧୭୯ 

େବାଉ      କମଳା ଶତପଥୀ    ୧୮୧ 

କୁ{ି ମqାର      ସୁଦାମ େଲ-ା    ୧୮୩ 

ଇତିହାସ      ଫିେରାଜ କୁମାର ପେଟଲ  ୧୮୫ 

ନଗ| ଚାହାଣୀ     ପ�}ା ପାରମିତା    ୧୮୭ 

ସି~ାଥ�      ବିନୟ ମହାପାତ�     ୧୮୯ 

ଯ�ଣା      କାZ�େକଶ�ର ସାହୁ    ୧୯୩ 

अଭୁଲା େପ�ମ     ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ    ୧୯୫ 

ମୁi�ାର      ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର   ୧୯୭ 

ନାରୀ       ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା   ୨୦୦ 

ଆେହ ନୀଳମଣି     ତୁଷାରକାn ପ�ସାଦ   ୨୦୨ 

ଜୀବନ      େବୖଚq�  ମଲି� କ    ୨୦୪ 

ପ�ତାରଣା      ଶ�ୀ ଲ�Dଣ କୁମାର େବେହରା(ଯତି) ୨୦୫ 

ମାଆ       ତିଳ ରାଉତ     ୨୦୭ 

ଭୂଷଣ      କବିତା ମହାnି    ୨୦୮ 

ଆେ� ଚାଲିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେର  ସ�ାତୀ ସୁଚରିତା ନାୟକ   ୨୧୦ 
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ହାଏେର ପାଠ     ସଯୂ��ପ�କାଶ ନାୟକ   ୨୧୨ 

अନୁରାଗରୁ ଦିରୁ�ି    ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼    ୨୧୪ 

େଭାକ      ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା   ୨୧୭ 

ପାହାଡ଼ି କନ�ା     େଗୗରାo ଚରଣ େବେହରା  ୨୧୯ 

ମାଆ       ପ�ଣତୀ ମହାପାତ�     ୨୨୧ 

ତୁେମ       ପଲ� ବୀ ଦାସ    ୨୨୩ 

ବାପା       କନି/ଯ�ୀ, ବାଲିପଡ଼ା   ୨୨୪ 

ଆତD ାହୁତି      େରାଜା ପbା    ୨୨୬ 

ସାରୀଆ अପା     ମେନାରmନ ମୁଦୁଲି   ୨୨୭ 

ସମୟ ପ�େହଳିକା     ମୃତୁ�mୟ େହାତା (ଆେଲାକ)  ୨୨୯ 

ପାହାଡ଼ ବି ବୁଝିପାେର    ଦିଲି� ପ କୁମାର ତି� ପାଠୀ   ୨୩୧ 

ତଟିନୀର ଦୁଇତଟ    ଚିZରmନ ସାହୁ    ୨୩୩ 

ସ#କ�      ଡା ନୀଳମାଧବ କର   ୨୩୫ 

ପ�ତୀ�ା      ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ    ୨୩୭ 

अପମିଶି�ତ      େସୗମ�ରmନ ପାଳ   ୨୩୮ 

ଜହ|ରାତିର େପ�ମ     ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା  ୨୩୯ 

ପଇତା      ମିନତୀ ପ�ଧାନ    ୨୪୧ 

ସବୁ ଚିଠି େଫରିଆେସ    ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୨୪୩ 

ଚକାନୟନ      ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’   ୨୪୪ 

େପ�ମ ପାଠ      ଶ�ୀମାନ୍ ଆZ�ତ� ାଣ ଖୁଡ�ଆ  ୨୪୬ 
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ଜୀବନର अନ�ନାମ    ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ    ୨୪୮ 

କାଳ       ଶ�ୀ ରମାକାn ମିଶ�   ୨୫୦ 

ମାଆ ପରି େକହିନାହU    ଶ�ୀଧର ସାହୁ    ୨୫୨ 

ମଶାଣୀ ଜଗିଛି ତୁମରି ପାଇଁ   କୁମାର େଲାେକଶ୍    ୨୫୩ 

କବି ମାନସେର ନାରୀ    अରୁଣ କୁମାର ପାତ�    ୨୫୪ 

ମେନପେଡ଼ ପି�ୟା କଥା    ରଶD ୀରmନ ସାହୁ    ୨୫୭ 

ଆସ ଫଗୁଣ      ପି�ୟ-ା ସାହୁ    ୨୫୯ 

ଜୀବନ      ଜଗଦୀଶ ମିଶ�    ୨୬୦ 

ସୁଦଶ�ନ      ପ�ଶାn କୁମାର ନାଥ   ୨୬୧ 

ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ    େଲାେକଶ୍ ପ�ଧାନ    ୨୬୩ 

अେଲାଡ଼ା କବି- अ}ାନ ବାZ�ା  ପ-ଜ     ୨୬୫ 

ବିଘ|       अବିନାଶ ମାଟିଆ    ୨୬୭ 

େଫରnା କି      अେଶାକ ଦିଗାଳ    ୨୬୯ 

ନୀଳକ�      େଶଷେଦବ ଯ}କାମ େଦଓ  ୨୭୦ 

ଦbନାଟ      ସେnାଷ ପ,ନାୟକ   ୨୭୨ 

େଲଖିବାର ମାେନ     ଡ: अସିତ କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୨୭୪ 

अେଫରା ପଥିକ     ସସିDତା ସାହୁ    ୨୭୬ 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअ      ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�   ୨୭୮ 

ଘର       ସୁବ� ତ କୁମାର େସନାପତି  ୨୮୦ 

େକେବ େକେବ ତୁେମ    अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ   ୨୮୧ 
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କହିବାକୁ କିଛି ବି ନାହU     କାZ�କ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୨୮୩ 

େପ�ମର अବିର     କାହ| �ଚରଣ ସାହୁ    ୨୮୬  

ପଜିୂବି ତବ ପୟର    ସୁଶ�ୀ ମିନତିରାଣୀ େମbିଲି  ୨୮୭ 

େପ�ମଋତୁେର     ସତ�ବ�ତ ବାରିକ    ୨୮୯ 

ମାଆର ପଣତ ତେଳ    େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ    ୨୯୦ 

ତଟିନୀ େବଳାେର     ପବିତ�  ଦାସ     ୨୯୩ 

ବୀରତ�       ଡ: ସଂଘମିତ� ା ମହାପାତ�    ୨୯୬ 

ସାବିତ� ୀ      ପ�ତିଭା ପରିଡ଼ା    ୨୯୮ 

େସ ମଁୁ ଓ ଶନୂ�ତା     ସମି�ତ ପ�ସାଦ କର   ୩୦୦ 

ଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟା    ଡା ସx�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ  ୩୦୨ 

ସD �ତିର �ଶ�      ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର   ୩୦୭ 

େହାଲି      କhତରୁ ମିଶ�    ୩୧୦ 

ନୁଁଗୁରା- ରାତିअଧିଆ େପ�ମ   ରାେଜq�ନାରାୟଣ େସନାପତି  ୩୧୩ 

େବୖଶାଖ      ବରୁଣକୁମାର ଦାସ   ୩୧୫ 

ଆେମ କ�� ା�୍ କମ�ଚାରୀ   ଶୁଭକାn ସାହୁ    ୩୧୬ 

େଟ�ନେର ମଷୂା     ଡ: କୁଳାoାର    ୩୧୯ 

ସ\ଲପୁରୀ କବିତା 

ଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକା    ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୩୨୩ 

ହସ�ରି ପୁରାନ     ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର   ୩୨୪ 

କୁଇଲି      ଶ�ସିxୁ ପୁେରାହିତ   ୩୨୬ 
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अଫିସର ଯଦି େହତି    ବଲବn ସାହୁ    ୩୨୮ 

ପ�ବx ବିଭାଗ 

ଆହୁତିକୁbର ଇତିହାସ    ଶ�ୀ ରବୀq�ନାଥ ସାମଲ୍   ୩୩୨ 

ପ�ାଚ�ର ରାେଫଲ୍ ହରିଶ   ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ   ୩୩୯ 

ସାହିତ� ସମୃ~ି     ମମତା ଦାଶ    ୩୪୪ 

ମଲୂ� ଓ ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶ  ଡ: ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମିଶ�  ୩୪୮ 

ଉyଳ ଦିବସ     ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା  ୩୫୪ 

ପଣା େକେତ ଆପଣା!    ଡ: ସୁଲଗ|ା ମହାnି    ୩୬୦ 

ଦbନାଚ : अନନ� େଲାକ ପର#ରା  ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ ୩୬୫ 

ଦbଯାତ� ା      ସେnାଷ ପ,ନାୟକ   ୩୭୫ 

ଘ�ପାଟୁଆ: ଏକ ନିଆରା ପର#ରା  ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ�ନୀ   ୩୭୮ 

ସାମାଜିକ ସମାନତାର ପବ�:ଦb ନାଟ ସନତ ପbା     ୩୮୩ 

ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତି ଗୁେrଶ�ର ମହାପାତ�    ୩୮୮ 

େହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତା  ରmିତା ପାତ�     ୩୯୧ 

ସା#� ତିକ ଶି�ା ବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ା ପ�ବୀଣ କୁମାର କବି   ୩୯୭ 

ନାରୀ ଓ ଲ�ା     ଦମୟnୀ େଜନା    ୪୦୦ 

ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନD କଥା   ଶ�ୀେବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ   ୪୦୨ 

ବେq ଉyଳ ଜନନୀ    ସିପ�ା ନାମତା(ନମ�ତା)   ୪୦୯ 

ଜାତୀୟ अଗି|ଶମ ଦିବସ    ଶ�ୀ ରମାକାn ମିଶ�   ୪୧୩ 

ହିqୁ ଶ�ର ଐତିହାସିକ ତଥ�   ବାଲିD କୀ ନାୟକ    ୪୨୦ 
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ଗh�~�ା ବିଭାଗ 

ପ�ତିେଶାଧ      अରୁଣ କୁମାର ପାତ�    ୪୨୬ 

େଶଷ ପରୀ�ା     ବଲବn ସାହୁ    ୪୩୯ 

ନୂଆ ଏକ ବସn     େବୖଚq�  ମଲି� କ    ୪୪୫ 

ପାଗଳ      ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର   ୪୫୨ 

अଭିଶr अପରାହ|      अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ   ୪୬୨ 

ପିଲାଦିନ : କିଛି ସD �ତି କିଛି अନୁଭୂତି  ପ�ଶାn କୁମାର ନାଥ   ୪୭୬ 

ସD �ତିର କଳାବାଦଲ    ବିସିDତାରାଣୀ ସାହୁ    ୪୮୧ 

େଖଳସାo ଦରକାର    अରବିq ଆଚାଯ��    ୪୮୮ 

ଧାେର ହସେର ଜୀବନ    ସୁବଳ ମହାପାତ�     ୪୯୫ 

େସଦିନ ଆଉ ଆଜି    ଚେ#ଶ�ର ସନବଷ�ଆ   ୫୦୧ 

ଗତସଂଖ�ାର ପୁରeୃତ ପ�ତିେଯାଗୀ        ୫୦୮ 

ମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh�~�ା         ୫୦୯ 

ଆଗାମୀ ସଂeରଣ ମଇ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ ନିଜସ� େଲଖା 
ଆମ ନିକଟକୁ ମଇ ମାସ ତିନି ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ପଠା� 

aahwaan@gmail.com    
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 େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ସ#ାଦକ- କଲମରୁ... 

 ପବିତ�  ଉyଳୀୟ ନବବଷ� ଉପଲେ� ଆମର अଗଣିତ ପାଠକ, ପାଠିକା, େଲଖକ, 

େଲଖିକା, ଉପେଦjା, ଶୁଭଚିnକ ଏବଂ ସେବ�ାପରି ସମ[ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଭଉଣୀକୁ अେନକ 

ଶୁେଭ�ା ଏବଂ अଭିନqନ 

 ବଷ�ର ବିେଶଷ ସମୟ, ବିଷୁବ ସଂକ� ାnି, ପଣା ସଂକ� ାnି, ହନୁମାନ ଜୟnୀ ଓ ବାବା 

ସାେହବ ଆେ\ଦକର ଜୟnୀ ଉପଲେ� ଆେମ ପ�[ୁତ କରିଛୁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଏହି 

ବିଶାଳ ସ�ତ� ସଂକଳନ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ ଏହାକୁ ପାଇବା ପେର ନିେଜ ପଢ଼ିବା 

ସହିତ अନ�ମାନ-ୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ�େଚjା କରିେବ ଏବଂ ଆମର ସହାୟତା କରିେବ 

 ଆେମ ଦୃଢ଼ଭାବେର କହିବାକୁ ଚାହୁଁ େଯ ଆେମ େଯମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ| ତି ପାଇଁ 

ପ�େଚjା କରୁଛୁ ଆପଣ ମଧ� କରିପାରିେବ ଆମ ସହ ସଂଶି�j େହାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷା ସାହିତ� େ�ତ� େର अେନକ अତୁଳନୀୟ କାଯ�� କରି ପାରିେବ ଆସ� ଆେମ 

ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା ପ�େତ�େକ ଯଦି ଆଉ ଜଣ-ୁ ଓଡ଼ିଆେର 

େଲଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ େପ�ା�ାହିତ କରିବା ତା େହେଲ ନି�ୟ ଭାବେର ଆମର ଏଇ 

ପ�େଚjା ବହୁଜନବ�ାପୀ େହାଇ ପାରିବ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ପ�କାଶନେର ସହାୟତା େହତୁ ଆପଣ- ସହେଯାଗ ଆମକୁ 

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାେର େଯତିକି ସାହାଯ� କରିବ, ତା’ଠାରୁ େଢର୍ अଧିକ ସାହାଯ� କରିବ ଆମ 

ଭାଷା ଓ ସାହିତ�େର େହଉଥିବା अପରୂଣୀୟ �ତିକୁ ଭରଣା କରିବାେର ଆପଣମାନ- 
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 ଭିତେର ଆଗାମୀ କାଲିର ବିଶିj ସାହିତି�କ ସବୁ ରହିଛnି କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହU 

ଆପଣମାନ- अବଦାନ ହU ଆମଭାଷା ଓ ସାହିତ�କୁ ସମୃ~ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି 

ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଗnାଘର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯିବ ଯାହା ଯୁଗଯୁଗକୁ ଆମର ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ିକୁ ଏହି 

ଭାଷାପ�ତି ଆସ� େହାଇ ରହିବାେର ସାହାଯ� କରିବ 

 ବିଗତ ଏକ ମାସେର େଦଶ ଦୁନିଆେର େହାଇଥିବା अେନକ ଘଟଣାବଳୀର ସମ�କ 

ସଚୂନା ଏଠାେର େଦଇ େଦବାକୁ ଉଚିତ ମେନ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ-ୁ ଆହ� ାନର 

ଚଳିତ ସଂeରଣ ଭଲ ଲାଗିବ 

ଆେମରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ�େର ବାଣିଜି�କ ଶୀତଳ ଯୁ~ 

 ବିଗତ ମାସେର ଆେମରିକାର ଟ�# ପ�ଶାସନ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ େହଉଥିବା अେନକ 

ଦ� ବ� ଉପେର अତିରି� କର ପାଇଁ ନିୟାମକ ଆଣିଥିବା େହତୁ ଏହା ଚୀନର ବାଷ�କ 

ରrାନୀ ଦରକୁ ପରିବZ�ନ କରିବାର ସ�ାବନା ରହିଛି େବାଲି अଥ�ନୀତି}ମାେନ ମତ 

େଦଇଥିେଲ େହେଲ ଏହାର ଉZରେର ଚୀନ ସରକାର अେନକ ଇେଲେ�� ାନିକ୍ ଏବଂ 

ଆନୁସoିକ ଉପକରଣ ଉପେର ଉ�ାଦନ କର ବସାଇ େସହି ସବୁ ଦ� ବ�ର ଦର ବୃ~ି 

କରିଛnି ଏହା.ାରା ସବ�ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାେନ ହU अସୁବିଧା େଭାଗ କରିେବ େବାଲି 

ମତ ପ�କାଶ ପାଇଥିବା େବେଳ ଚୀନ ଓ ଆେମରିକା ପର�ରକୁ ବାଣିଜି�କ କଟକଣାମାନ 

ଲଗାଇ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ अସ�[ିକର ପରି�ିତି ସୃjି କରିଛnି େବାଲି ମତ ସୃjି େହାଇଛି 

ଆେମରିକା, ଫ� ାନ୍ ସ ଏବଂ ବି� େଟନ୍ ସିରିଆେର ଆକ�ମଣ କରିେଲ 

 अେପ�ଲ ୭ ତାରିଖେର ସିରିଆେର ବZ�ମାନ ସରକାର ନିଜ ନାଗରିକ- ଉପେର 

ରସାୟନିକ अ�ଶ� .ାରା ଆକ�ମଣ କରାଯାଉଥିବା अଭିେଯାଗ କରି ଆକାଶମାଗ�ରୁ 

ସିରିଆ ଉପେର ଯୁଗD  ଭାବେର ଆେମରିକା, ଫ� ାନ୍ ସ ଏବଂ ବି� େଟନ୍ ଘନଘନ େବାମାବଷ�ଣ 
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 କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏହାପେର ସଂଯୁ�ରାjେର ରୁଷିଆର अଧିକାରୀ ଆନାେତାଲି 

ଆେ�ାେନାଭ୍ ଏହାକୁ େନଇ େ�ାଭ ପ�କାଶ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଫଳ ଭୟ-ର 

େହାଇପାେର େବାଲି ଜଣାଇଛnି 

କାଠୁଆ ଗଣଧଷ�ଣ ଓ ହତ�ା ମାମଲାର ରାଜନୀତିକରଣ 

 ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ଜା��କାଶD ୀରେର ସଂଘଟିତ ଏକ अମାନବୀୟ ଘଟଣାେର 

େଗାଟିଏ ଆଠ ବଷ�ର ବାଳିକାକୁ अପହରଣ କରିବାପେର अେନକଦିନ ଧରି ତା ସହ ଧଷ�ଣ 

କରାଯାଇ ହତ�ା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଏେବ ସମୁଦାୟ ଜ�� अ{ଳକୁ अଶାn 

କରିେଦଇଛି ସଚୂନା ଦିଆଯାଇ ପାେର େଯ ବାକରୱାଲ୍ େଗା/ୀର ଏହି କନ�ାଟିକୁ 

େଡାଗ�ା ସ#�ଦାୟର କିଛି ଯୁବକ अପହରଣ କରି ଏକ ମqିରେର अଟକ ରଖି अେନକଦିନ 

ଧରି ଗଣଧଷ�ଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ହତ�ା କରିଥିେଲ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଥିେର ସଂପୃ� 

अପରାଧୀ-ୁ ଧରିବା ପାଇଁ େପାଲିସର କାଯ��େର अେନକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସେମତ ଜ�� 

ଓକିଲ ମହାସଂଘ, ଶାସକ ବିେଜପିର ଦୁଇଜଣ େନତା ସେମତ अେନକ ନାମୀ ନାମୀ ବ��ି 

ଆେqାଳନାତD କ ପଦେ�ପ େନଇ अେପ�ାକୃତ ଶାn ଜ�� अ{ଳେର अଶାnିର ବାତାବରଣ 

ସୃjି କରିଛnି  

 ସଚୂନା ମିଳିଛି େଯ ଏହି ଗଣଧଷ�ଣ ଏବଂ ହତ�ା ପ�ତିବାଦେର ଓକିଲ ସଂଘ ଜ�� 

ବqର ଆହ� ାନ େଦଇ ସଂପ%ୂ� ମାମଲାକୁ ସିବିଆଇ .ାରା ତଦn କରାଯିବା ଦାବୀ 

କରିଛnି େସମାନ- ମତେର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯ� ଏବଂ ଏହା.ାରା ଜ��େର ଥିବା ଶାn 

ବାତାବରଣେର ଭୟ ଓ अଶାnିର ବାତାବରଣ ସୃjି କରାଯାଉଛି ମୃତ କନ�ାଟି 

ମୁସଲମାନ ସଂପ�ଦାୟର େହାଇଥିବା େବେଳ ଏଥିେର ସଂପୃ� अପରାଧୀମାେନ ହିqୁ େବାଲି 

ଦଶ�ାଇ ଏହି ମାମଲାକୁ ଧାମ�କ ମତେଭଦ ଏବଂ ହିଂସାତD କ କରିବାର ପ�େଚjା ଚାଲିଛି 
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 େବାଲି ବୁ~ିଜୀବି ମାେନ ମତ େଦଇଛnି 

 ପ�ାୟତଃ ଜ��କାଶD ୀର अ{ଳେର େଛାଟବଡ଼ ବqର ଆହ� ାନ अେନକ ରାଜେନୖତିକ 

ଦଳ ସେମତ ବି�ିନ| ତାବାଦୀ େନତା ମାେନ  େଦଇ ଆସୁଛnି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ସମୟେର 

ପାକି[ାନର ପତାକା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ ପତାକାର େଖାଲାେଖାଲି ପ�ଦଶ�ନ େହବା ସହିତ 

ପାକି[ାନ ଜିqାବାଦ େସ�ାଗାନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଚଳିତ ବq ସମୟେର अସଂଖ� 

ଜନସାଧାରଣ ଭାରତ ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତାକୀ ଜୟ େସ�ାଗାନ୍ େଦଇ ବୁଲୁଥିବାର 

େଦଖାଯାଇଛି ସବୁେବେଳ ବିବାଦୀୟ ଖବରର ସxାନେର ରହୁଥିବା ଟିଆର୍ ପି େଲାଭି 

ଗଣମାଧ�ମ ଏଥିେର ମଧ� ଖବରର ସୁରାକ୍ ପାଇଛnି ବିଗତ ଦିନେର अେନକ ଟିଭି 

ଚ�ାେନଲେର ସଂବାଦ ପଢୁଥିବା ବ��ିମାେନ କାହUକି ବq ସମୟେର ଭାରତମାତାକୀ ଜୟ 

କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ ପ�ଶ| ଉଠାଇଛnି 

 अେନକ ଦାବୀ କରୁଛnି େଯ ଏହି ବq .ାରା अସଲି अପରାଧି-ୁ ସୁର�ା ପ�ଦାନ 

କରାଯାଉଛି, େଯେତେବେଳ କି ଏହି ବq ମାମଲାର ସିବିଆଇ .ାରା ତଦnର ଦାବୀ 

କରୁଛି ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏହି ମାମଲାର ତଦn କରୁଥିବା େପାଲିସ୍ अଧିକାରୀ-ୁ କଶD ୀରରୁ 

ବିେଶଷାଧିକାର େଦଇ अଣାଯାଇଛି �ାନୀୟ ଓକିଲ ସଂଘ ଏହାର ବିେରାଧ କରିଛnି 

େସମାେନ ମତ େଦଇଛnି େଯ ଜ�� ପରି ଶାn अ{ଳ, େଯଉଁଠି ବିଭିନ|  ଧମ�ର େଲାକମାେନ 

ଏକତ�  ଶାnିେର ରହୁଛnି େସମାନ- ମଧ�େର ମନାnର ଓ ହିଂସା ସୃjି କରିବା ଲ��େର 

अସଲ ମାମଲାକୁ ଲୁଚାଇ େଦଇ ଏହାକୁ ହିqୁ ମୁସଲମାନ ମାମଲା େବାଲି ଉପ�ାପିତ 

କରାଯାଉଛି 

ଉନ| ାଓ ଧଷ�ଣ ଓ ହତ�ା ମାମଲାେର ନରମିଲା େଯାଗୀ ସରକାର 

 ଉZରପ�େଦଶର ଉନ| ାଓ ବିଧାନସଭା େ�ତ� େର ଏକ ପରିବାରର ଜେନୖକ ବ��ି- 
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 ହତ�ା େପାଲିସ .ାରା େହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି େସହି ପରିବାରର କନ�ାଜେଣ अଭିେଯାଗ 

କରିଛnି େଯ ସଂପୃ� अ{ଳର ବିଧାୟକ (ବିେଜପି) ତା- ସହ ଧଷ�ଣ କରିଛnି ଏବଂ 

େସମାେନ ନ�ାୟମାଗିବା ପାଇଁ େପାଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାପେର େପାଲିସ ବିଧାୟକ- 

ନିେi�ଶେର ପ�ତିହିଂସାପରାୟଣ େହାଇ କନ�ାର ପିତା-ୁ अତ�ାଚାର କରିବାପେର େସ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରିଛnି 

 ଏହି ମାମଲା ପେର ଗଣମାଧ�ମ ଶାସକ େଯାଗୀ ସରକାର-ୁ ନିଶାଣେର 

େନଇଥିେଲ ତଥାପି ବିଧାୟକ- ବିେରାଧେର େକୗଣସି ପ�ମାଣ ନାହU େବାଲି ଦଶ�ାଇ 

ତା-ର ଗିରଫଦାରୀକୁ अଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ଏହି ମାମଲା अତ�ଧିକ 

ଦୃjି ଆକଷ�ଣ କରିଲା େସେତେବେଳ ହାଇେକାଟ�ର ନିେi�ଶେର େଯାଗୀ ସରକାର 

ବିଧାୟକ-ୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ ଗତକାଲି ଦିନେବେଳ अନୁ�ନ ସତର 

ଘ�ା ଧରି ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ-ୁ େଜରା କରିବାପେର ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା 

କମନେୱଲ୍ ଥ କ� ୀଡ଼ାେର ଭାରତର ଉନ| ତ ପ�ଦଶ�ନ 

 अେj� ଲିଆର େଗାଲ୍ଡ଼ େକାjଠାେର ଆେୟାଜିତ ରାଜ�େଗା/ୀ କ� ୀଡ଼ା �~�ା 

୨୦୧୮େର ଭାରତୀୟ ପ�ତିେଯାଗୀମାେନ अତି ବିେଶଷ ପ�ଦଶ�ନ କରିଛnି ସମୁଦାୟ ୫୫ଟି 

ପଦକ ସହ ଭାରତ ବZ�ମାନ ପଦକତାଲିକାେର ତୃତୀୟ �ାନେର ରହିଛି ଏଥିେର ୨୪ଟି 

ସ�%� ପଦକ, ୧୪ ଟି େରୗପ� ପଦକ ଏବଂ ୧୭ଟି େବ� ାm୍ ପଦକ अnଭ�ୂ� 

ଏସ୍ ସିଏସ୍ ଟି କାନୁନେର ପରିବZ�ନ ବିେରାଧେର ଭାରତ ବq 

 ଚଳିତ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ अପ�ତ�ାଶିତ ଭାବେର ଭାରତ ବqର ଆହ� ାନ 

ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଭାରତେର ଦଳିତ अନୁସଚିୂତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି 

ସଂପ�ଦାୟର ସୁର�ାପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ଥିଲା, ଯଦି େକୗଣସି ସଂର�ିତ ସଂପ�ଦାୟର ବ��ି 
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 କାହା ବିେରାଧେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଥିେଲ ତା େହେଲ ସଂପୃ� ବ��ି-ୁ ତୁରn ଗିରଫ 

କରାଯାଉଥିଲା କି� ମାନ�ବର ସୁପି�ମ େକାଟ୍� ଏହାର अପବ�ବହାର େହଉଥିବା େଦଖି 

ଏହି ନିୟମେର କିଛି ପରିବZ�ନ କରିଥିେଲ ବିଗତ ବଷ�ମାନ-େର େଦଖାଯାଇଥିଲା େଯ 

ଏହି ନିୟମ अnଭ�ୂ� ୯୦ ପ�ତିଶତରୁ अଧିକ ମାମଲା ମିଥ�ା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିେର ସାଧାରଣ 

ବ��ି-ୁ अେନକ अସୁବିଧା େହଉଥିଲା, େତଣୁ ସୁପି�ମ େକାଟ୍� ନିେi�ଶ େଦେଲ େଯ ଏହିପରି 

ମାମଲା ଆସିେଲ ପ�ଥେମ ଏହାର ତଦn ଜେଣ ଉ�ପଦ� େପାଲିସ अଧିକାରୀ- .ାରା 

କରାଯିବ ଏବଂ ଦରକାର େହେଲ ସଂପୃ� ବ��ି-ୁ ଗିରଫ କରାଯିବ 

 ଏହି ନିୟମେର ପରିବZ�ନ ପେର ରାଜେନୖତିକ େଗା/ୀ ଏହାକୁ େନଇ ନୂତନ 

ସqଭ�ମାନ େଲାକ- ମନେର ଭZ� କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଦଳିତ ସଂପ�ଦାୟକୁ 

ଜଣାଇେଦେଲ େଯ ଏହିପରି କରି ସରକାର ଧିେର ଧିେର େସମାନ-ର ସମ[ 

ବିେଶଷାଧିକାର ଛିନ|  କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛnି େତଣୁ ଏହା ବିେରାଧେର େସମାେନ ଭାରତ ବq 

କରିବାର ଦାବୀ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଆମ େଦଶେର ସମେ[ ଜାଣnି, େଗାଠମାତିେଲ ଖbିଆ 

ମାେତ ନ�ାୟେର ଏହି ନିୟମ ବିଷୟେର अନଭି} େଲାକ-ୁ ଉସୁକାଇ ବq କରାଯିବା 

ସହିତ େଦଶେର ହିଂସା କାb ଭିଆଇଥିେଲ ଏଥିେର ଦଶରୁ अଧିକ େଲାକ ପ�ାଣ 

ହରାଇଥିେଲ 

 ଏହି ବqର ପ�ଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ�େର େଦଖାଯାଇନଥିେଲ ସୁ~ା ବିେଜପି ଶାସିତ 

ସମ[ ରାଜ�େର ଏହା େଦଖା ଯାଇଥିଲା ବିେରାଧୀ ଦଳ- ଷଡ଼ଯ� .ାରା ଏହା ସ�ବ 

େହାଇଥିଲା େବାଲି ବୁ~ିଜୀବିମାେନ ମତ େଦଇଥିେଲ 

ବqର ବିେରାଧେର ପୁଣି ଭାରତ ବq 

 अନୁସଚିୂତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି- .ାରା ଭାରତ ବq ଡକରାର ପ�ତିବାଦେର 
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 ସଂର�ଣ ବିେରାଧୀମ{ .ାରା ପୁଣି ଥେର ଦଶ ତାରିଖେର ଭାରତ ବq େହାଇଥିଲା 

ଯଦିଓ ଏହାର ପ�ଭାବ ପବୂ�ପରି अଧିକ ନଥିଲା ତଥାପି ଏହାର ସମଥ�ନେର अେନକ 

ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସିଥିେଲ ଭାରତେର ଜାତିଗତ ଆର�ଣ ବିେରାଧେର ଏହି ବq 

ଦିଆଯାଇଥିଲା 

ଦଳିତ- ହିେତୖଷୀ ରାହୁଲ ଗାxୀ 

 ଦଳିତ- .ାରା ଆହ� ାନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତ ବq େବେଳ ଦଳୀତ-ୁ େପ�ା�ାହିତ 

କରିବା ଭଳି ଟି� ଟ୍ କରି ଗଣମାଧ�ମେର ଆେଲାଚିତ େହାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାxୀ ପୁଣିଥେର 

ଦଳିତ- ପ�ତି अନ�ାୟ େହଉଛି କହି ଦୃjାnମଳୂକ ଧାରଣା ଓ ଉପବାସ କରିବା କଥା 

େଘାଷଣା କରିଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ� ୀେର ଏକ ବିଶାଳ ଆେୟାଜନ ମଧ� େହାଇଥିଲା 

ଏଥିେର କଂେଗ�ସ ଦଳେର अେନକ େନତା ଓ କମ�ୀ ଭାଗ େନଇଥିେଲ  

 ୧୯୮୪ ମସିହାର ଶିଖ ଦoା ସମୟର ମୁଖ� अଭିଯୁ� ଜଗଦିଶ୍ ଟାଇଟଲ୍ ର ଏଠାେର 

ଉପ�ିତ ଥିେଲ କି� ଗଣମାଧ�ମ ଏହାକୁ େନଇ ବାର\ାର ପ�ଶ| କରିବାପେର ରାହୁଲ 

ଗାxୀ- ନିେi�ଶେର ତା-ୁ ସଭା�ଳ ତ�ାଗକରି ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା 

 ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁZ� ପ%ୂ� କଥା ଯାହା ଏହି କାଯ��କ�ମେର େହାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା 

ଏଥିେର अଂଶଗ�ହଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା େନତାମାେନ अନଶନ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଦିଲ� ୀର ଏକ 

ବିଖ�ାତ େହାେଟଲେର ବସି େଛାେଲ ଭତୁେର ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ� ଗଣମାଧ�ମେର ପ�ସାରିତ 

େହାଇଥିଲା ଏହାପେର ଗଣମାଧ�ମ ସେମତ ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ବୁ~ିଜୀବି ଏବଂ ବିେଜପି 

ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଉପବାସ ନୁେହଁ ଉପହାସ େବାଲି ଆଖ�ା ଦିଆଯାଇଥିଲା କଂେଗ�ସ ଦଳ 

ତରଫରୁ अେନକ ବ�ବ� ଦିଆଯାଇଥିେଲ ସୁ~ା ରାହୁଲ ଗାxୀ- ଏହି କାଯ��କ�ମ େଯ 

अସଫଳ େହାଇଥିଲା ତାହା ସମେ[ ମାନିଥିେଲ ଦଳିତ- ସମେବଦନା ଜଣାଉଥିବା 
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 ରାହୁଲ ଗାxୀ େସଦିନ ଉପବାସେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାେଢ େଗାଟାଏ 

େବେଳ ସଭାେର ପହ{ିଥିେଲ 

 ଏହାପେର େସ କ%�ାଟକ ଯାଇଥିବା େବେଳ ଦଳିତ- ଘେର ଖାଦ� ଗ�ହଣ କରିବା 

ଏବଂ ଖାଦ� ସୁସ�ାଦୁ େହାଇଛି କହି ପୁଣିଥେର अଧିକ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା ଆଦି ତା-ର 

ରାଜନୀତିର अଂଶ େବାଲି ବୁ~ିଜୀବିମାେନ ମତ େଦଇଛnି 

େମାଦୀ େଦେଲ ପ�ତିଶୃତି, େବଟି ବଚାଓ ଜାରୀ ରହିବ 

 ବିଗତ ଦିନେର ଉZରପ�େଦଶର ଉନ| ାଓ ଓ ଜ��କଶD ୀରର କାଠୁଆେର ସଂଘଟିତ 

ଘୃଣିତ ଧଷ�ଣ ଓ ହତ�ା ମାମଲା ଉପେର ନିଜ ବ�ବ� େଦଇ ପ�ଧାନମ�ୀ କହିଥିେଲ େଯ 

ଏହି ମାମଲାେର ସଂପୃ� ସମ[ अଭିଯୁ�-ୁ अଦାଲତ .ାରା ଦb ବିଧାନ କରାଯିବ 

େଦାଷୀମାେନ କଦାପି ତ� ାହି ପାଇେବ ନାହU 

 େମାଦୀ- େଘାଷଣା ପେର ଉZରପ�େଦଶେର अଭିଯୁ� ବିଧାୟକ ଗିରଫ େହାଇଥିବା 

େବେଳ ଜ��କଶD ୀରର ବିେଜପି େନତା େଯଉଁମାେନ ବqକୁ ସମଥ�ନ କରିଥିେଲ େସମାେନ 

ନିଜ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇ[ଫା େଦଇଛnି 

 କି� ଏହାପେର ପୁଣିଥେର ରାଜନୀତି ଗରମ େହାଇଛି ଜ�� ବqେର େକବଳ 

ବିେଜପି ନୁହଁ ବରଂ କଂେଗ�ସର अେନକ େନତା ମଧ� ସାମିଲ ଥିେଲ େବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି 

ଦିଲ� ୀେର ରାହୁଲ ଗାxୀ ସରକାର-ୁ ଏହି ମାମଲାେର େଘରାଉ କରିବା େଯାଜନା କରୁଥିବା 

ସମୟେର ତା-ରି ଦଳର ସଦସ� ଜ��େର ବq ଆେୟାଜନ କରୁଛnି କିପରି 

ସଲମାନ ଖାନ-ୁ ପା{ବଷ� ଦb 

 ୧୯୯୮ ମସିହାେର ରାଜ�ାନେର ନିଜ ଚଳ�ିତ�  ‘ହମ୍ ସାଥ ସାଥ େହ’ର ସୁଟିଂ 

ସମୟେର ବିରଳ କୃ ସାରମୃଗ ଶୀକାର ମାମଲାେର ନିଜର ନ�ାୟ ଶୁଣାଇ େଯାଧପୁର 
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 अଦାଲତ ସୁପରjାର ସଲମାନ ଖାନ-ୁ େଦାଷୀ ସାବ�[ କରି ପା{ବଷ�ର ଦbାେଦଶ 

େଦଇଥିେଲ ଏହାପେର ସଲମାନ ଖାନ-ୁ େଯାଧପୁର �ିତ େଜଲକୁ ପଠାଇ 

ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା-ର ଜାମିନ ଆେବଦନ अଗ�ାହ� େହବାପେର ତା-ୁ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ 

କାରାଗାରେର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପେର अବଶ� େସ ଜାମିନ ପାଇଥିେଲ କି� ତା-ୁ 

ଜାମିନ େଦବାପାଇଁ ଜେଣ ବିଚାରପତି अନି�ୁକ ଥିେଲ େବାଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ 

େସଇଥିପାଇଁ ରାତାରାତି ତା-ୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ନୂତନ ବିଚାରପତି- .ାରା ଏହି 

ମାମଲାର ବିଚାରଣା କରାଯାଇଥିଲା 

 ବZ�ମାନ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଜାମିନେର ଆସିଛnି ତା- ଉପେର ବଲିଉଡ଼ ଶିhର 

अନୁ�ନ ଛअ ଶହ େକାଟି ଟ-ା ଲାଗିଛି େବାଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆଗରୁ ମଧ� ସଲମାନ ଖାନ 

ଏକ ହିଟ୍ ଏb୍ ରନ୍ ମାମଲାେର ବିଚାରାଳୟରୁ ନି[ାର ପାଇଥିେଲ କି� ଏହି ମାମଲାେର 

େସ ନିେ~�ାଷ େବାଲି ପ�ମାଣିତ େହାଇପାରିେଲ ନାହU 

କଂେଗ�ସର ବରି/ େନତା ଏେବ ବିେଜଡ଼ିେର 

 ଗmାମ ଜିଲ� ାର ବରି/ କଂେଗ�ସ େନତା ଚq�େଶଖର ସାହୁ, ଯୁବେନତା ବିକ�ମ 

େକଶରୀ ପbା ଓ ଶି�ାବିତ ଭଗବାନ ଗnାୟତ ପ�ମୁଖ ନିଜ କମ�ୀ- ଗହଣେର ମତ ଗ�ହଣ 

କରିବାପେର ଚଳିତ ମାସର ଚାରି ତାରିଖେର ଆନୁ/ାନିକ ଭାବେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳେର 

େଯାଗ େଦଇଛnି ଏହା ଫଳେର ଜିଲ� ାେର କଂେଗ�ସ ସ#ୂ%� ଭାବେର ନି�ିହ|  

େହାଇଯାଇଛି େବାଲି କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହU  

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଶ�ୀ ଚq�େଶଖର ସାହୁ କଂେଗ�ସ ଶାସନ ସମୟେର େକq�ମ�ୀ 

ଥିେଲ ଏବଂ ଜିଲ� ା ତଥା ରାଜ�ପାଇଁ ତା-ର अବଦାନ अେନକ ରହିଛି ଏବଂ ଗmାମ 

ଜିଲ� ାେର କମ�ୀମାନ-ୁ ସଂଗଠିତ କରିବାେର ତା- ଭୂମିକା अେନକ େସ ବିେଜଡ଼ିେର 
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 ସାମିଲ େହବାପେର ବିେଜଡ଼ିର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ େହବା ସହ ୨୦୧୯ ନିବ�ାଚନେର 

ଏହାର ବିେଶଷ ପ�ଭାବ େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ େବାଲି ବୁ~ିଜୀବି ମତ େଦଇଛnି 

 େଦଶ ଦୁନିଆର େକାେଣ अନୁେକାେଣ अେନକ ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣା ପ�ତିଦିନ ପ�ତି 

ମୁହୂZ�େର ଘଟିଛି, େସହି ସବୁ ଘଟଣା ମାନ- ମଧ�ରୁ କିଛି ନିବ�ାଚିତ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ 

ଉପେର େଦଇଛି ଏହା େକୗଣସି ରାଜେନୖତିକ ଉେiଶ� ପ�େଣାଦିତ କି\ା ରାଜେନୖତିକ 

ନୀତିକୁ अନୁସରଣ କରି େଲଖାଯାଇନାହU 

 ଆହ� ାନର ଚଳିତ ମାସର ବିେଶଷ ସଂeରଣ ପା{ଶହରୁ अଧିକ ପୃ/ାର େହାଇଛି 

ଏବଂ ଏହା େକବଳ ଆପଣମାନ- େଯାଗଁୁ ହU ସ�ବ େହାଇପାରିଛି ପ�ତିଦିନ ଆହ� ାନର 

େଲଖକ େଲଖିକା ସଂଖ�ାେର अଭିବୃ~ି ଘଟୁଛି ଏହା ସହ ଏହା ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ 

କରୁଛି େତଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହାର କେଳବର ଆହୁରି अଧିକ ବୃ~ି 

େହବ ଏବଂ ଏହା .ାରା ଆମ ଭାଷା ସାହିତ� ପାଇଁ ଆମର କି{ିତ अବଦାନ ସଫଳ େହବ 

 ବିଷୁବ ସଂକ� ାnି, ପଣା ସଂକ� ାnି ତଥା ଉyଳୀୟ ନବବଷ�ର ଶୁେଭ�ା ଓ अଭିନqନ 

 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

 ପ�ତି/ାତା-ସ#ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଆଗାମୀ ସଂeରଣ ନିମେn େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂeରଣ ନିମେn େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂeରଣ ନିମେn େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂeରଣ ନିମେn େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ    

ମଇ ମଇ ମଇ ମଇ ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ତାରିଖ ତାରିଖ ତାରିଖ ((((ଗୁରୁବାରଗୁରୁବାରଗୁରୁବାରଗୁରୁବାର))))    
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ଗh ବିଭାଗ 
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ପ�େମାଦ କୁମାର ପbା 

ନିରୁ~ିjନିରୁ~ିjନିରୁ~ିjନିରୁ~ିj    
ଏକ  

ସଂଧ�ା ଗଡି ଯାଇଥିଲା। େମଘ େମଦୁର ରାତି ସମୟେର ରା[ାର େଗାଟିଏ ପାେଖ ଠିଆ 

େହାଇଥିବା ବିଜୁଳି ଖୁ�େର ଝୁଲୁଥିବା ଆଲୁअ ପଯ��ାr ନ େହେଲ ବି ଛାତ� ାବାସ ଭିତରକୁ 

ଯିବା ରା[ା ପରି¢ାର ରୂେପ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। अଟକି अଟକି ଶୁଭୁଥିବା ଝି- ସ�ନ, େବo 

ରଡି ଓ େମାରମ-ମାଟି ଉପେର ପଡି ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ବଷ�ା ପାଣିର ବିରତି ଶନୂ� ଝିପି ଝିପି 

ସ£ର େମା ମନ ଭିତେର अେଦଖା ଭୟର ଆକାର ତାର କାୟା ବି[ାର କରିବାକୁ େଚjା 

କରୁଥିଲା । ତଥାପି ମନେର ଦ� ଧରିବାର अସଫଳ ପ�ୟାସ ମଁୁ କରୁଥିଲି।  

ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ପ�େଫସର େମାେତ େଫାନ୍ କରି ଡାକିଛnି ଶୁଣିବା ମାେତ�  अmଳି 

କହିଥିେଲ, “ମେନାଜକୁ େଫାନ୍  କରୁନ। ତିନି ଦିନ େହଲା େସ େଫାନ୍ ବି କରିନି।” 

 ମେନାଜର େଫାନ୍ ନ କରିବା େନଇ ଆେମ େକେବ ବିେଶଷ ଗ�ୀର ନ ଥିଲୁ। ତାର 

େଫାନ୍ େର କିଛି କଥା େହବା ପାଇଁ ଇଛା ଥିେଲ ହU େସ କରୁଥିଲା। ନେଚତ୍  ଆେମ େଫାନ୍  

କେଲ େସ ବିର� େହଉଥିଲା। େସଥି ନିମେn ତାର ତିନି ଦିନ ଧରି େଫାନ୍  ନ କରିବା 

ଆମ ପେ� ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। 

ମେନାଜର ପଢାପଢି, ବ�ବହାର ସ#କ�େର କିଛି ପ�ତିକୂଳ ଆେ�ପ ଶୁଣିବା ଆଶା, 

ଆଶ-ାେର ମଁୁ ଥିଲି। ମନା କରିଥିଲି, “େଯେତେବେଳ ପ�େଫସର ନିେଜ ଡାକିଛnି, ତା- 

ସହ କଥା େହଲା ପେର ହU ମେନାଜ ସହ ମଁୁ କଥା େହବି। େସ େଫାନ୍ କେଲ ମଧ� ଏ 
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 ବିଷୟ ତା ସହ କଥା େହବନି, କି\ା ମଁୁ ଯିବା ବିଷୟ ମଧ� କହିବନି।” 

 ସେo ସେo ମଁୁ ପରବZ�ୀ େଟ�ନେର  ବାହାରି ପଡିଥିଲି। 

 ବାହାେର ଝିପ୍ ଝିପ୍  ବଷ�ୁଥିବା େମଘର କୁହୁଡି ଭରା ପରିେବଶକୁ େଭଦି େମା ଟାକ୍ ସି 

କେଲଜ ଛାତ� ାବାସ ସ��ଖେର अଟକିଲା। ଛତା ଧରି ଓହ� ାଉ ଓହ� ାଉ ଡ� ାଇଭରକୁ କହିଲି, 

“େମାେତ ଏଇଠି अେପ�ା କର। ପୁଣି େମାେତ େମା େହାେଟଲେର ଛାଡିେଦବ।” 

ଉZରକୁ अେପ�ା ନ କରି ମୁbେର ଛତା ଧରି ନିଃଶ�େର ଛାତ� ାବାସ ବାରbା ସାମନାେର 

ଜମି ଯାଇଥିବା ସତୂାଏ ସତୂାଏ ପାଣିେର ଧୀର ପଦେ�ପେର ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲି।  

ବାରbା ପେର ପେର ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ ଲ\ା ଗଳି। ଗଳି ଦୁଇ ପାେଖ ଛାତ� ମାନ- େକାଠରୀ 

ରହିଛି। ଆଗେର ସିଢି ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ମେନାଜର େକାଠରୀ ଉପେର अଛି। 

 ସିଢି ପାଖେର ସୁଉ�, ଓସାରିଆ .ାର। ପ�େବଶ .ାର ଉପେର େଲଖା ଯାଇଛି- 

େକ�ିନ। େକ�ିନକୁ ଯିବା ରା[ାର ବାମ ପାେଖ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଓସାରିଆ ସିଡି, 

ଡାହାଣ ପାେଖ ତାକୁ ଲାଗି େଯଉଁ େକାଠରୀଟି େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର .ାରେର 

ପରଦା ଝୁଲୁଥିଲା। 

 ଆଗ�କ େଦଖିଲା ଭଳି .ାର ଉପେର ଫଳକ ଟoା ଯାଇଥିଲା - ହେjଲ 

ସୁପରିେଟେb�। 

 େସହି େକାଠରୀ ଦିଗକୁ ମଁୁ ମୁହଁାଇଲି। ବାରbା ଓ ସିଢି ପାଖେର अେପ�ାକୃତ ଭଲ 

ଆଲୁअର ବ�ବ�ା ଥିଲା। 

 “ଆ}ା !” ଜେଣ େକହି େମାେତ ଡାକୁଥିେଲ। େମା ପାଦ अଟକି ଗଲା। ପଛକୁ ବୁଲି 

ଚାହUଲି । 
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  ଜେଣ ଭଦ� ବ��ି େମା ଆଡକୁ ଆସୁଥିେଲ, “କାହାକୁ େଖାଜୁଛnି ?” 

 ‘ମଁୁ  ହେjଲ ସୁପରିେଟେb�-ୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛି। େମା ପୁअ ଏଇଠି ରହି ପଢୁଛି।’ 

 “କିଏ କହିେଲ?” 

 “ମେନାଜ, େଶଷ ବଷ� ତାର।” 

 “ଓେହା। ତା େହେଲ ଆସ�, ସାର- ଘରକୁ ଯିବା। େସ ଏଇଠି କ£ାଟ�ରେର 

ରହୁଛnି।” 

 “ଠିକ अଛି। ପ�ଥେମ ମଁୁ ମେନାଜ ସହ ମିଶି ସାେର।” 

 “ଆସ�, ପ�ଥେମ ସାର- ଘରକୁ ଯିବା।” େସ େମାେତ ଡାକି େନେଲ। 

 ମଁୁ ଆଉ କିଛି ପ�ତିବାଦ ନ କରି अେପ�ାକୃତ अxାର ରା[ା ଧରି ତା- ସହ  କ£ାଟ�ର 

ଆେଡ ଆେଗଇଲି। ତା-ର ଚପଲ ବଷ�ା ପାଣିେର ଚପର ଚପର ଶ� ସୃjି କରୁ ଥିଲା 

େବେଳ ମଁୁ  ନିଃଶ�େର ଚାଲିଥିଲି। େମା ମନ ଭିତେର अନବରତ ସୃjି େହଉଥିବା 

अେହତୁକ ଆଶ-ାର ଜଳ ଭଉଁରୀେର ମଁୁ �ିର େହବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲି। 

 अନତି ଦୂରେର େଦଖା ଯାଉଥିବା ଘର ଗୁଡିକ ଭିତରୁ କାଚ ଝରକା େଦଇ ଆଲୁअ 

�j ରୂେପ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। େଗାଟିଏ ଘର ସ��ଖେର ଆେମ अଟକିଲୁ। ବାରbାର 

�ୀଣ ଆଲୁअେର େସଠାେର ଠିଆ କରାଯାଇଥିବା େମାଟର ସାଇେକଲ �j ରୂେପ ବାରି 

େହଉଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଟିଭିର ଶ� ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। 

 “ଏଇଟା ସାର- ଘର। ମଁୁ ଆସୁଛି।” େସହି ଘର ଦିଗେର ଆoୁଠି େଦଖାଇ 

ଭଦ� ବ��ି ଜଣକ େଫରିଗେଲ । 

 ତାରଜାଲିର କବାଟେର ଲଗା ଯାଇଥିବା ଶିକୁଳୀ ଦ£ାରା ଶ� କରି ଡାକିଲି, “ଆ}ା।” 
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  ଭିତରୁ ସେo ସେo ଜେଣ ପ�ତୁ�Zର େଦେଲ, “କିଏ?” 

 “ମଁୁ, ମେନାଜର ବାପା।” 

 ଭିତର କବାଟ ସେo ସେo େଖାଲିଗଲା। ଜେଣ ପୃଥୁଳକାୟ େପ�ୗଢଢ଼ବ��ି ଭିତରୁ 

ବାହାରି ଆସି ଜାଲି କବାଟ େସ ପାେଖ ଠିଆ େହାଇ େମାେତ ଚାହU ପୁଣି ପ�ଶ| କେଲ, “କିଏ 

କହିେଲ।” 

 “ଆପଣ- ଛାତ�  ମେନାଜ, ମଁୁ ତାର ବାପା।” 

 ତର ତର େହାଇ େସ କବାଟ େଖାଲିେଲ, “ଓେହା, ଆସ�, ଆସ�।” 

 ବାହାରର अxାରରୁ ମଁୁ ବାରbାର �ୀଣ ଆଲୁअ ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କଲି। ହାତେର 

ଧରିଥିବା ଗାମୁଛାଟିକୁ େମା ଦିଗକୁ ବେଢଇେଦେଲ େସ, “ଟିେକ େପାଛି ଦିअ�।” 

 ଭଦ�  ବ��ି ଭିତରକୁ ଆେଗଇେଲ। େମାେତ ପଛେର ଆସିବାକୁ ନିମ�ଣ େଦେଲ, 

“ଆସ�” ମୁହଁ, ହାତ େପାଛି େପାଛି ମଁୁ ତା- ପଛେର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଭିତରର 

ଭବ�ତା ପ�ଥେମ େମାର ଦୃjିେଗାଚର େହଲା। ସୁସ�ିତ େବୖଠକଖାନା, ରୁଚିପ%ୂ� 

ସାଜସ�ା। େବୖଠକଖାନାେର େକାଉଠି େହେଲ ଟିଭି ନଥିଲା, ତଥାପି ଟିଭିର ଶ� ଶୁଣା 

ଯାଉଥିଲା। अବଶ� ଶ�ର ପରିମାଣ କମି ଯାଇଥିଲା। 

େମାେତ େଗାଟିଏ େଚୟାରେର ବସିବାକୁ ହାତ େଦଖାଇ େସ େଗାଟିଏ େଚୟାରେର ବସିେଲ, 

 “ଆପଣ-ର ରା[ାେର କିଛି अସୁବିଧା େହଇନି ତ ?” 

 “ନା, ଏଇଠି ପହ{ି ମଁୁ ପ�ଥେମ ଆପଣ- ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତାପେର ଯାଇ 

ମେନାଜ ସହ ମିଶିବି। କଣ କିଛି अସୁବିଧା େହାଇଛି ପ�େଫସର?” 

 କିଛି �ଣ େସ ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତି ବସିେଲ। ପେର ମୁb ଉେଠଇ କହିେଲ, “ମେନାଜ 
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 େଦଖା ଯାଉନି, ତିନି ଦିନ େହବ।” 

 ହଠାତ୍  େମା କାନେର ଆସି ପଡୁଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ଶ� େଯମିତି ବq େହାଇଗଲା। 

ସହସ� ସଯୂ��ର ତୀବ�  ରଶିDଯୁ� ସ£ର େମା କାନ ମୁbା ପାଖେର ଝ-ୃତ େହବା अନୁଭୂତ 

େହଲା। ମଁୁ ଚିହUକି ପଡିଲି, “ମାେନ!”  

  ବା[ବେର ପ�େଫସର- ଠୁଁ ମଁୁ ଏହା ଆଶା କରୁ ନଥିଲି।  

 େଚୟାରରୁ ଉଠି ପ�େଫସର ଝରକା ପାଖେର ଯାଇ ଠିଆେହେଲ। ନୀରବେର 

अxାରର ବଷ�ାକୁ ନିେରଖି େଦଖିବାର ବୃଥା େଚjା କରୁଥିେଲ। େମା ପାଇଁ ଉZର 

େବାଧହୁଏ େସ େଖାଜୁଥିେଲ। ମଁୁ ମଧ� େଚୟାରେର ବସି ପାରିଲିନି। ତା- ପାଖେର ଯାଇ 

ଛିଡା େହଲି। अଶୁଭ ସଚୂନାଟିକୁ ଯଦିଓ ମଁୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲି, ତଥାପି ତାକୁ ଗ�ହଣ କରିବା 

अବ�ାେର ମଁୁ ନଥିଲି।  

 େକାଡିଏ ବଷ� ବୟସର ପୁअ େମାର। ମା-ବାପା- अତି ଆଶା, ଉiୀପନାେର ଝ-ୃତ 

ମାନସିକ ଉଦେବଳନର ପ�ତୀକ। ଭଉଣୀ ମାନ-ର ଗବ�! अmଳି ତା’ର େଫାନ୍ ପାଇଁ 

अେପ�ାରତ। େସ ପୁଣି ନିେଖାଜ! ଦିେନ ନୁେହଁ, ପୁଣି ତିନି ଦିନ େହବ! 

 ବାହାର अxକାର ଦିଗରୁ ଦୃjି େଫରାଇ େମାେତ ଚାହUେଲ ପ�େଫସର, “ଗୁରୁବାର 

ସx�ା ଜଳଖିଆ ଖାଇନି େସ। ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ରାତିେର ବି େଫରି 

ନଥିଲା। ସକାଳୁ ତା ହେjଲେମଟ ମାେନ ତା େମାବାଇଲକୁ େଫାନ୍  କରିଥିେଲ। 

େମାବାଇଲ ସୁଇଚ-अଫ୍ ଥିଲା। କାଲି ଦିନଟା अେପ�ା କଲୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଡାଇେର�ର-ୁ 

ଜେଣଇଲି, ତା’ପେର ଆପଣ-ୁ େଫାନ୍ କଲି। ଆପଣ- ସହ କଥା େହଲାପେର   

େଯେତେବେଳ ଜାଣି ପାରିଲି, େସ ଘରକୁ ମଧ� ଯାଇନି, େପାଲିସ୍ କୁ ଖବର େଦଲି।” 
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  େପାଲିସ ଜାଣିସାରିଲାଣି, अଥଚ ମଁୁ ଜାଣିନି, ଶିହିରି ଉଠିଲି। କଣ େହଲା େମା 

ପୁअର?  

 ପଚାରିଲି, “େପାଲିସ୍ କଣ କହିଲା ?” 

 “ସxାନ କରୁଛି। େମାବାଇଲ ଟ�ାକ୍  କରୁଛି। କି� ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାnି, ତା 

େହେଲ ଗଲା କୁଆେଡ? ଆପଣ ଆଉ କିଛି େରନସମ୍  େନାଟ ପାଇ ନାହାnି ତ?” 

 ମୁbେର େମାର अସହ� ଜ£ାଳା ଆର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ସବୁ ଏ ପାଖ େସ 

ପାଖକୁ अତି ତୀବ� Zର ଗତିେର ଘୁରୁଥିେଲ। ତା- ପ�ଶ| ମଁୁ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି। ଠିଆ େହବା 

ଜାଗାରୁ ବୁଲି ପଛକୁ େଫରିଲି। ପ�େଫସର- अନୁମତିକୁ अେପ�ା ନ କରି ଦ� �ତ ଗତିେର 

ବାରbାକୁ ଆସିଗଲି। 

 େମା ପେଛ ପେଛ ପ�େଫସର ବି ବାରbାକୁ ଆସିେଲ, “ଆପଣ େମା ପ�ଶ|ର ଉZର 

େଦେଲନି।” 

 “ସାର୍ , ମେନାଜ େମା ପୁअ। ଯଦି ଲୁେଚଇବାର ଥାଆnା, ମଁୁ ଆପଣ- ପାଖକୁ େଦୗଡି 

ଆସି ନ ଥାnି।” 

 ପ�କୃତେର ମଁୁ अସହ� ଗରମ अନୁଭବ କରୁଥିଲି। ପ�େଫସର-ୁ ମଁୁ ଭଲ ଭାେବ ଚାହU 

ମଧ� ପାରୁ ନଥିଲି। ଆସିଲା େବଳର େମାର ନିଃଶ� ପାଦେର କିଏ ଚକ ଲେଗଇ 

େଦଇଥିଲା। ଲ\ା ଲ\ା ପାଦେର ଦ� �ତ ଗତିେର ମଁୁ ଟ�ାକସି ଆଡକୁ ଆେଗଇଲି। ଏମିତି 

ପରି�ିତିେର କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ମଁୁ େଦାଳାୟମାନ अବ�ାେର ଥିଲି। େମାେତ େମାର 

ନିଜର ସଠିକ୍  ପଦେ�ପ େନବାକୁ େହବ। 

 ଟ�ାକସିେର ବସିବା ଆଗରୁ ଥେର ମେନାଜର ଛାତ� ାବାସ ଦିେଗ େଦଖିଲି। ସିଢିର 
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 ମଝିରୁ ଜେଣ କିଏ ଉ-ି ମାରି ଟ�ାକସି ଦିେଗ େଦଖୁଥିବାର େମାର େବାଧ େହଲା। ଟିକିଏ 

ଠିଆ େହାଇ େସ ଦିେଗ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିଲି। େମାର େଦଖିବା େଦଖି ଉ-ି ମାରୁଥିବା 

େଚେହରାଟି ହଠାତ୍  अଦୃଶ� େହାଇଗଲା। ଚିnା କଲି, ଯାଇ େଦଖିବି କିଏ େସ ପିଲା। ନା, 

ମନକୁ ବୁଝାଇଲି। ମେନାଜ ନ ଥିେଲ ଏମାନ- ସହ େମାର କି କଥା? ଛତା ବq କରି 

ଟ�ାକସିେର ବସିଲି। ଘୁମାଉଥିବା ଡ� ାଇଭରକୁ କହିଲି, “ଏଇଠିର େପାଲିସ୍ େjସନ 

ଜାଣିଛ ? େମାେତ େସଇଠିକୁ େନଇ ପାରିବ?” 

 େପାଲିସ୍ ନଁା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା- ତq� ା ଭାoିଗଲା, “ହଁ, େଦଖିଛି। ଯିବା?” 

 ମଁୁ ମୁb ଟୁoାରି ହଁ କଲି। ବଷ�େଣାନD �ଖ अxକାର ସx�ାେର କେଲଜ ପରିସରରୁ 

ବାହାର ରା[ାକୁ ଆସିଲା େବେଳ ଟ�ାକସି ଆଲୁअେର ଧଆୂଁଳିଆ ବାତାବରଣ ମଧ�େର 

କଳା ପିଚୁରା[ା ଉପେର ପଡୁଥିବା ବଷ�ା ପାଣିର अବିରତ ଧାରା େମାର ଦୃjିେଗାଚର 

େହଉଥିଲା। 

  अmଳି-ୁ ମଁୁ ଏହି ଖବର େଦଇ ପାରିବି ତ? େମାର अନୁପ�ିତିେର େସ ଏହି ଖବରକୁ 

ସ�ାଳି ପାରିେବ ତ? ମଁୁ ନିଜକୁ ନିେଜ ପଚାରୁଥିଲି।   

 

    ଦୁଇ   

 କାନ ପାଖେର କିଛି ଶ� ଶୁଣି େମା ନିଦ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭାoିଗଲା। େହାେଟଲେର 

େମାେତ ଦିଆ ଯାଇଥିବା େକାଠରୀର ପଲ- ଉପେର ମଁୁ େଶାଇଥିଲି। ଭିତେର ଦିନର 

ଆଲୁअ ବିେ�ଇ େହାଇ ପଡିଥିଲା। ବାହାର ପାେଖ ଥିବା କାଚ ଝରକାେର ଝୁଲିଥିବା ପରଦା 

ଫା- େଦଇ ଶରତର अଦିନିଆଁ େମଘ ଭିତରୁ अବସାଦଗ�[ ସଯୂ�� ରଶିD  େକାଠରୀ ଭିତରକୁ 
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 ପଶି ଆସୁଥିଲା। କାଲିର अନବରତ ଝଡି ବଷ�ା ପେର ଆଜି ପାଗ अେପ�ାକୃତ ଶୁଖିଲା 

ଥିବା େବାଧ େହଉଥିଲା।  

 ମୁb ପାଖେର େହାେଟଲର େଫାନ୍  ବାଜୁଥିଲା। ଆଖିେର ଜଡିତ ତq� ାକୁ ବଳପବୂ�କ 

ବାହାର କରି अଳସ ପାଟିେର େଫାନ୍ ର ଉZର େଦଲି, “ହାେଲା!” 

 “ସାର୍ , ମଁୁ ରିେସପସନରୁ କହୁଛି। ଆପଣ- ପାଇଁ େଫାନ୍ अଛି। ରିସିଭ୍  କର�।” 

 ଜେଣ अପରିଚିତର କ� ଥିଲା, “ହାେଲା!” 

 “କିଏ, କାହାକୁ ଦରକାର?”  

 େମାେତ ଏଇଠି କିଏ ଚିହି|  ଥାଇପାେର? େପାଲିସ अଫିସର କି? 

 “ଆପଣ- ସହ ହU େମାର କଥା ଥିଲା। ଆପଣ- ପୁअ ମେନାଜ ଜେଣ ନିହାତି अଭଦ�  

େଶ�ଣୀର େଲାକ। ତା ପାଇଁ କେଲଜ ଭିତେର ମିଛେର ଏକ ଭଦ� ତାର ଭାବ ଚାଲିଛି। କି� 

େସ େସଥି ପାଇଁ େଯାଗ� ନୁେହଁ। େସ ଜେଣ ବ� ାକ େମଲର। ବୁଝିେଲ, ବ� ାକ େମଲର।” 

 େଶଷ ପଦଟିକୁ େସ ଟିେକ ବଡ ପାଟିେର କହିଥିେଲ। ମଁୁ େସ କଥାର ବିqୁ-ବିସଗ� କିଛି 

ବୁଝିବା ଆଗରୁ େଫାନ୍  କଟି ଯାଇଥିଲା। କାେଳ ଲାଇନେର କିଛି अସୁବିଧା େହଉଛି ଭାବି, 

ମଁୁ ତିନି ଚାରି ଥର ‘ହାେଲା’ ‘ହାେଲା’ କରିଥିଲି। କିଛି ଫଳ ମିଳି ନ ଥିଲା।  

 େଫାନଟି ରଖି େଦଇ अେପ�ା କଲି କାେଳ ପୁଣି ଥେର େଫାନ୍ ଆସିବ। ରିେସପସନକୁ 

େଫାନ୍ କରି କହିଥିଲି, “େମା ପାଖକୁ ଆସିଥିବା େଫାନର ନ\ର ମିଳି ପାରିବ? େସ ନ\ରଟି 

େମାେତ ଦରକାର।” 

 “ଠିକ୍  अଛି ସାର, ମଁୁ ବାହାର କରି େଦଇଥିବି।” 

 ଗତକାଲି ରାତିେର େପାଲିସ େjସନେର ବିେଶଷ କିଛି ସ\ାଦ ମିଳି ନଥିଲା। 
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 ଦାୟିତ£େର ଥିବା अଫିସର ନଥିେଲ। େସଠାରୁ େଫରିଲା ପେର େହାେଟଲର େମା 

େକାଠରୀେର अେନକ ରାତି ଯାଏଁ ମଁୁ େଶାଇ ପାରି ନଥିଲି।  

 अmଳି-ୁ େଫାନ୍ କରି ଏହି ଖବର େଦବାର ସାହାସ େମା ପାଖେର ନଥିଲା। େସ ହU 

େହାେଟଲେର ପହ{ିଲା ପେର େଫାନ୍  କରିଥିେଲ, “କଣ େହଲା, କିଛି ଖବର େଦଲନି। 

ତାର େଫାନ୍  ବି ସୁଇଚ-अଫ୍  अଛି।”    

 େମା ଥoିଲା ଥoିଲା କ�ର କଥାବାZ�ା ଶୁଣି େସ କିଛି ଠଉେରଇ େନଇଥିେଲ। 

କହିେଲ, “ବ�[ ହୁअନା। ନ କହି କୁଆେଡ ପେଳଇ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଦିେନ ଦି ଦିନ 

ଭିତେର ତାର ନି�ୟ ଖବର ମିଳିଯିବ। ତେମ େସଇଠି ଏକୁଟିଆ ରହନି। ଏଇଠିକୁ 

ଚାଲିଆସ, ନ େହେଲ ମଁୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି।” 

 ତତ୍ �ଣାତ୍  ମଁୁ ମନା କରି େଦଇଥିଲି, ‘ମଁୁ କାଲିକି ପେଳଇଯିବି। ତମକୁ ଆଉ ଏଇଠିକୁ 

ଆସିବା ଦରକାର ନାହU।’  

 ଘରୁ ଯିଏ ଦିେନ େହେଲ ବାବା, ମାମା-ୁ ନ ଜେଣଇ କୁଆେଡ େହେଲ ଯାଇ ନଥିଲା, 

ଆଜି ଆମ अଜାଣତେର, ସୁପରିେଟେb�- ବିନା अନୁମତିେର ଚାରି ଦିନ େହଲା େଫରାର 

अଛି, ଏହା େମା ପେ� ବିଶ�ାସ େଯାଗ� ନଥିଲା। अmଳି ବି ଏ କଥା ନି�ୟ ହୃଦୟoମ 

କରିପାରୁଥିେବ। ତଥାପି, ପ�କୃତେର ପୁअର ନିେଖାଜ ଖବରକୁ େସ ମଧ� େବାଧହୁଏ ଭଲ 

ଭାେବ ଗ�ହଣ  କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। ଏକ अଜଣା ଭୟର ଶିହରଣେର ମଁୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ 

ଉଠୁଥିଲି।  

  ରାତିେର େଶାଇଲା େବେଳ ତାର ଏଆଈଟି�ପଲ୍ ଈର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ଦିନର 

କଥା େମାର ମେନ ପଡିଥିଲା।  
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  ରଜ-ସ-� ାnି ପେର ପେର ଦିେନ ୟୁନିଭରସିଟିେର अଛି, େମା େମାବାଇଲେର 

अmଳି- େଫାନ୍  ଆସିଥିଲା, “ଶୁଣ, େଗାେଟ ଭଲ ଖବର। ମେନାଜ ଏଆଈଟି�ପଲ୍ ଈେର 

ପାଇ ଯାଇଛି।” 

 ମଁୁ େମା ପ�େକା/େର ବସିଥିଲି। ଖବରଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନେର अଫୁରn ଆନq 

େଖଳିଗଲା, “କାହU,  େସ କୁଆେଡ ଗଲା? େସ କାହUକି େମାେତ େଫାନ୍ କଲାନି ?” 

 अmଳି େଫାନ୍  ତାକୁ େଦଇଥିେଲ। ମେନାଜ କହିଥିଲା, “ବାବା, ଆଇଆଇଟିେର 

ମିଳିବନି” 

 “ହଉ, କିଛି ନ େହେଲ ଭଲ କେଲଜେର ମିଳିଯିବ। ଯାହା େହଲା ଠିକ େହଲା, ବ�[ 

େହ’ନା। କଂଗ�ାଚୁେଲସନ।” 

 କହିବାକୁ ସିନା ମଁୁ କହିେଦଲି, କି� ମଁୁ ମେନାଜର ଉ� अଭିଳାଷକୁ ଜାଣିଥିଲି। 

ସହଜେର ସ�j େହବା ପିଲା ନୁେହଁ େସ। ସାେo ସାେo ଯାଇ ଘେର ପହ{ିଥିଲି। ତାର 

ଉଦାସ ମନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆେମ ସମେ[ କାରେର େଗାଟିଏ ଯାତ� ା ନିମେn �ିର 

କରିଥିଲୁ। 

 େସଦିନ ଏମିତି ହU ବଷ�ା ପାଗ ଥିଲା। ଓଡିଶା ମାଟିେର େମୗସୁମୀର ପ�ଥମ �ଶ�ର 

ଝିପିରି ଝିପିରି ବଷ�ାେର ଆେମ ବାହାରିଥିଲୁ। ବ� ହD ପୁରରୁ ଭୁବେନଶ�ର, ଭୁବେନଶ�ରରୁ 

େକାଣାକ� େଦଇ ପୁରୀ। େମାଟେର ଦୁଇ ଦିନିଆ େପ�ାଗ�ାମ୍  ଥିଲା। କାର ମଁୁ ନିଜ 

ଚଲଉଥିଲି। ଆଗେର अmଳି। ପଛେର ମୀନୁ ଓ େସ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁେହଁ, ବସିଥିେଲ। 

 ମେନାଜର ଉଦାସୀ ମନେର କିଛି अnର ଆସିଥିଲା। ତାହା ପୁଣି, ତା’ର ବଡ ଭଉଣୀ 

ସେରାଜର େଫାନ୍  ପେର। ସେରାଜ କହିଥିଲା, “ବୁଝିଲୁ ବାପା, େତା ଭିେଣାଇ ଏ ଖବର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  33 

 ଶୁଣି େବଶି ଖୁସୀ। ଦୁଇ ଥର େଚjାେର ତା-ୁ ବୁଲ�ାେର ସିଟ୍  ମିଳିଥିଲା। େତାର ତ ପ�ଥମ 

ଥରେର ନିଟ୍ େର  ମିଳିଗଲା। ଖୁସି େହଇଯା।” 

 ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଳା ମଚମଚିଆ ଦୁଇ ଥାକିଆ ରା[ା ଉପେର େମା କାର ତା 

ସାମନାେର ଆସୁଥିବା ବଡ ବଡ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ କାଟି କାଟି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ପଛେର 

ବସିଥିବା ମେନାଜ ପୁଲକିତ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା୍, “େମା େଶଷବଷ�େର ବାବା, ମଁୁ ଗାଡି ଶିଖିବି। 

ତେମ କାର ଚେଲଇବା େଦଖିେଲ େମାେତ ବହୁତ ଖୁସୀ ଲାଗୁଛି। ଚେଲଇବା ପାଇଁ ଇଛା ବି 

େହଉଛି।” 

 ମୀନୁ କହିଥିଲା, “ପାଠ ସରୁ ସରୁ ଭାଇ ଗାଡି ଶିଖିବ, ଗାଡି କିଣିବ, େମାଟା अ-ର 

ଦରମା ପାଇବ ନା, େସଥିପାଇଁ।” 

 ତା କଥାକୁ ମେନାଜ କାଟିଥିଲା, “ଆେର ନାଇଁ, େମା ଟାେଗ�ଟେର ଆଇଆଇଏମ୍ ର 

ଏମ୍ ବିଏ अଛି। ତା ପେର ଗାଡି କିଣିବି। େଦଖିବୁ, ବାବା-ଠୁଁ େଗାେଟ ବଡ ଗାଡି କିଣିବି।” 

 ସ£ାଭାବିକ ଢoେର ମୀନୁ ମୁହଁ ଫୁେଲଇଥିଲା, “ହଁ, କିଣି ତ ନି�ୟ ପାରିବ, ଏଥିେର 

େଦଖିବାର କଣ अଛି ?” 

 ସାନ ଭଉଣୀର ମୁହଁ ଫୁଲା େଦଖି ମେନାଜ କହିଥିଲା, “ଆଉ େସଥିେର ପ�ଥେମ େମା 

ମୀନୁ ବସିବ, ଠିକ अଛି ?” 

 କାରର ଦପ�ଣେର ମଁୁ ମୀନୁର ଓଠେର େଚନାଏ ହସକୁ େଦଖି ପାରିଥିଲି। େସମାନ- 

କଥାେର ପ%ୂ�େଛଦ ପେକଇବା ପାଇଁ अmଳି ପାଟି କରି ଉଠିଥିେଲ, “ମଳୂରୁ ବା’ େହଇନି, 

ପୁअର ନଁା ରଖା େହଇ ଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନାହU କି’େର ତମ ଦି ଜଣ-ର କଥା େହବା 

ପାଇଁ।” 
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  ବଷ�ାଜଳ ପ�ାବିତ ରା[ା ଉପେର ଦୃjି ନିବ~ ରଖି କାରର ଗତି ପାଇଁ ଧ�ାନ 

େଦଲାେବେଳ ମେନାଜର ଦୃଢ ନି�ୟ ନିମେn, ତାର ଦୃଢ ସଂକh ନିମେn ମଁୁ ନି�ିn 

ଥିଲି!  

 ଆଉ ଆଜି? େସ ନି�ୟ, ସଂକh ସବୁ ଏକ ସ�ପ|, ପ�େହଳିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି। 

 अଜଣା ବ��ି-ର େଫାନ୍ ଆସିଲା ପରଠୁଁ େମାର ନିତ�କମ� ସ£ୟଂେମବ େହାଇ 

ଚାଲିଥିଲା। େକେତେବେଳ କଣ କରିଥିଲି, େମାର ସଠିକ କିଛି ମେନ ନାହU। ମେନାଜ 

ସ\xେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଭୁଲେର ବି ଭାବି ନ ଥିବା ଦୁଃସ\ାଦ ଶୁଣିଲା ପେର 

ଶରୀର ସାରା ତରoାକୃତିେର େଖଳି ଯାଇଥିବା ଦ¨ୀଭୂତ ମନ ଗତ ରାତି अେପ�ା अଧିକ 

अ�ିର େହାଇ ଉଠିଥିଲା।   

 ରିେସପସନେର ଚାବି େଦଲାେବେଳ ପଚାରିଲି, “ମଁୁ କହିଥିବା େଫାନ୍  ନ\ର 

ରଖିଛ?” 

 େମାେତ ସେo ସେo େମା ରୁମ୍ ର କଲ୍  ବିବରଣୀ ଥାଇ କ#ୁ�ଟର ଛାପାଟି 

ମିଳିଗଲା। େହାେଟଲର ଏ ପ�କାର େଯାଗାଡ ଫଳେର ମଁୁ ଆଶ£[ି अନୁଭବ କଲି। ଏହି 

ପ�ାମାଣିକ ତଥ�ଟି େପାଲିସର ବହୁତ ଦରକାରେର ଆସିବ। 

 େହାେଟଲ ବାହାେର ଗତକାଲିର େସହି ଟ�ାକସି ଡ� ାଇଭର େମାେତ अେପ�ା 

କରିଥିେଲ। ଯଦିଓ, େମଘ ଆକାଶ ବ� ଛାଡି ନ ଥିେଲ, ତଥାପି ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। 

ଟ�ାକସିେର ବସିଲି, “ଇmିନିୟରିଂ କ�ା#ସକୁ ଯିବା, ଚାଲ।” 

 େହାେଟଲରୁ କେଲଜ ଖୁଆଡ ପା{ କିେଲାମିଟରରୁ अଧିକ େହବ। ସହରର ପିଚୁ 

ରା[ା ଉପେର ଆମ ଗାଡି େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ େମା ମନେର अନବରତ ଖରାପ ଭାବନା ଗୁଡିକ 
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 ଏେଣେତେଣ ପଇଁତରା ମାରୁଥିେଲ। ତାକୁ ଭାoି ଡ� ାଇଭର- ପ�ଶ| େମା କାନେର ଆସି 

ପଡିଲା, “ସାର୍ , କିଛି अସୁବିଧା େହଲା କି?” 

 କାଲି ଠୁଁ େମାର କେଲଜ ଛାତ� ାବାସ, େପାଲିସ୍ େjସନ ଆଦି ଧଁା-େଦୗଡ େଦଖି 

ତା-ର ବି େକୗତୁହଳ ଜାତ େହଉଥିଲା। ତାହା ତ ସ�ାଭାବିକ ଥିଲା। ବାଧ� େହାଇ ମଁୁ 

କହିଲି, “େମା ପୁअ ଏଇଠି ପଢୁଥିଲା। ଚାରି ଦିନ େହଲା େଦଖା ଯାଉନି।” 

 “ମଁୁ କିଛି କହିବି, ଖରାପ ଭାବିେବନି ସାର।” 

 “କୁହ।” ମଁୁ ସମପ�ତ କ�େର କହିଲି। 

 ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲି େସ କଣ କହିେବ। େବୖଷୟିକ ଶି�ା ନିମେn ଓଡିଶାେର ଥିବା 

ହାତ ଗଣତି ଉ�ମାନର ଶି�ାନୁ/ାନ ମାନ- ଭିତରୁ ଇଏ अନ�ତମ ଥିଲା। ଏଇଠି 

ପଢୁଥିବା ଶି�ାଥ�ୀମାେନ ବଜାର-ବାଟେର ବାରି େହାଇ ପଡnି। ହାତେର ଉyୃjମାନର 

େମାବାଇଲ, ପିଠିେର େଲପ୍ ଟପ ବ�ାଗ, ଟୁପ୍ ଟାପ୍  ଗା�ୀଯ��ପ%ୂ� କଥାବାZ�ା ଏମାନ-ୁ 

अନ�ମାନ- ଭିତେର अଲଗା କରି ଚିେହ|ଇ େଦଇଥାଏ। ହୁଏତ େସ ମେନାଜକୁ େକଉଁଠି 

େଦଖିଥାଇ ପାରnି। ପେକଟରୁ େମା ପସ� ବାହାର କରି େସଥିେର ଥିବା େଗାଟିଏ 

ଗ��ପ୍ େଫାଟ ଆଗକୁ ଝୁ-ିପଡି ତା-ୁ େଦେଖଇଲି।  

 ମେନାଜର େଫାଟ ଉପେର ଆoୁଠି ରଖି କହିଲି, “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 ଟ�ାକସି jାbେର 

ୟାକୁ େଦେଖଇବି।” 
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  େମା େମାବାଇଲେର ମେନାଜର େଫାଟ ଥିଲା। ତତ୍ �ଣାତ୍  ପସ�ରୁ େଫାଟ ବାହାର 

କରି ମଁୁ ତା- ହାତକୁ ବେଢଇେଦଲି। ତାକୁ େସ ପେକଟେର ରଖି ଆଗକୁ େଦଖି ଗାଡି 

ଚଳାଉ ଚଳାଉ କହିେଲ, “ମଁୁ କିଛି अଲଗା କଥା କହୁଥିଲି ସାର୍ । ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣ-ୁ ମଁୁ 

ନିଶା କରିବାର େଦଖିଛି। ମାଲ ନୁେହଁ ସାର, େସଇଟା ତ ସମ[-ର ଆଜିକାଲି କମନ୍  

େହଲାଣି। ମଁୁ ଡ�ଗ କଥା କହୁଛି ସାର। େସମିତି କିଛି अଭ�ାସ ତା-ର ଥିଲା କି?” 

 ମେନ ମେନ ମଁୁ ତା- କଥାେର ଭୟ ପାଇଗଲି। କିଛି କହି ପାରିଲିନି। ପାଟି େମାର 

ଜାଡ଼ ବାxି େଦଲା। अxାର ଗZ� ଭିତରର अଦୃଶ� ବିଷଧର ଠୁଁ ବି अଧିକ ଭୟ-ର ଥିଲା 

େସହି ଆଶ-ା।  

 କେଲଜ ଖୁଆଡ ଯାଏଁ ମଁୁ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲି। ଯଦିଓ େମା େହାେଟଲ ପାଖେର 

ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ତଥାପି କେଲଜ ପାଖେର अସରାଏ ବଷ�ା େହାଇ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। 

ଗତକାଲି ରାତିର ହେjଲ ଯିବାେବେଳ ଉଠିଥିବା େମାର अତ�ାଗ�ହ, ଆଜି କେଲଜ 

େକାଠାେର ପ�େବଶ କଲାେବେଳ ନ ଥିଲା। 

 େମାର େବାଧ େହଉଥିଲା, େମା ଉପେର ନିବ~ ଶହଶହ ଦୃjି େଯମିତି କହି ଉଠୁଛnି 

- େଦଖ େଦଖ! ଇଏ େସହି ମେନାଜର ବାପା, ଯିଏ ଚାରି ଦିନ େହଲା ନିରୁ~ିj अଛି। 

 ତଥାକଥିତ अେହତୁକ अପଦ[ ଗ�[ ଭାବ େଯାଗଁୁ ଟ�ାକସିରୁ ଓହ� ାଇ ବହୁ କjେର ମଁୁ 

ପ�େଫସର- ରୁମ୍  ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିଥିଲି। ପେର େସଠାରୁ ତା-ୁ ଧରି ଡାଇେର�ର- 

ପାଖକୁ । 

 

 ତିନି 
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  େସହି ବି©ିଂ ଛାଡି ଆଗେର ଥିବା अନ� ଏକ ବି©ିଂ ଭିତେର ଡାଇେର�ର- 

େକାଠରୀ। ତଳ ତାଲାର ଲ\ା କରିଡର अତିକ�ମ କରି େଶଷମୁହଁେର ଥିବା अେପ�ାକୃତ 

ଓସାରିଆ ହଲ୍ ଭିତର କାª େମାଟା କାଚର। ଲ\ା ଲ\ା ପରଦାମାନ ଓହଳା ଯାଇଛି। 

ଲ\ା-ଓସାରିଆ ଭବ� େସାଫା, େବଲଜିअମ  କାଚର ଗ�ାସ, ଟିକ୍ -କାଠର ଚା ପିଆ େମଜ, 

ସୁଗxିତ ପରିେବଶ। େମାଟ ଉପେର ଓଡିଶାର ଏକ ନ\ର ମାନ�ତା ପ�ାr ଇଂଜିନିୟରିଂ 

କେଲଜ ଭାେବ ଆଗ�କ- ପାଇଁ अତୀବ ଆକଷ�ଣୀୟ ସ�ାଗତ କ� ଥିଲା। ପରଦା 

ଆେଡଇ ଆେମ ଭିତେର ପଶିଲୁ। 

 ଭିତେର ପଶୁ ପଶୁ ଦ£ାର ପାଶ�£େର ଟoା ଯାଇଥିବା କାଚ ଆବରଣେର ଆବ~ 

େଗାଟିଏ େଫାଟଚିତ�  ଉପେର େମା ଧ�ାନ ଯାଇଥିଲା। �ଣକ ପାଇଁ ମଁୁ େସଇଠି अଟକି ଯାଇ 

ତାକୁ େଦଖିବାେର ଲାଗିଥିଲି। େଫାଟ ଚିତ�  ମେନାଜର ଥିଲା। ତା ଉପେର ଶୀଷ�କ ଥିଲା – 

ଏ ବଷ�ର େଶ�/ ଛାତ� । 

 ଏହି ବଷ� କେଲଜ େଖାଲିଲା ପେର ଏଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମେନାଜର େଫାନ୍  ଯାଇଥିଲା, 

‘ବାବା, ଗୁଡ୍ ନିଉଜ୍ । ମଁୁ ଏ ବଷ�ର େଶ�/ ଛାତ�  ବଛା େହଇଛି। ପ�ାଇଜ୍  ମିଳିନି। କେଲଜ 

ଆନୁଏଲ୍ େଡ େର ଦିଆଯିବ।’ 

 ପୁଣି ଆଉଥେର ଘେର ହଷ�ର ପରିେବଶ ଥିଲା। ସେରାଜ େଫାନ୍ କରିଥିଲା, ‘ବାବା, 

ଶୁଣିଲଣି? ମେନାଜ େଶ�/ ଛାତ� ।’ 

 ଇଲିଆନସ୍ ରୁ ତା ମାମଁୁ େଫାନ କରିଥିେଲ, ‘ଭାଇନା ଶୁଣିଲଣି, ମେନାଜ ଏ ବଷ�ର 

େଶ�/ ଛାତ� ।’ 

 କଣ େହଲା ମେନାଜର? କୁଆେଡ ଗଲା େସ? କୁଆେଡ ଗଲା ତାର େଶ�/ତାର 
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 ପ�ଦଶ�ନ? 

 େମାେତ ଦ£ାର ମୁହଁେର अଟକି ଯାଇଥିବାର େଦଖି ପ�େଫସର ପଛକୁ େଫରିେଲ। େମା 

କାxେର ହାତ ରଖିେଲ। ସହାନୁଭୁତିର ସ£ରେର କହିେଲ, “ଆସ�, ଭିତରକୁ ଯିବା।” 

 ଡାଇେର�ର अେପ�ାକୃତ ଜେଣ ଶାn, ଭଦ�  ଆଚରଣର େପୗଢ ବ��ି ଥିେଲ। େମା 

ପରିଚୟ ପାଇ କହିେଲ, “େପାଲିସ୍  ଇନ୍ସେପ�ର ଆସୁଛnି। କାଲି ଆମ ଉପ�ିତିେର ତା 

େକାଠରୀର ତାଲା ଭoାଯାଇ ଯାହା ବାହାରିଛି, ତାକୁ ସିଜ୍  କରି େନଇଛnି। େସ ଆସି 

ଆପଣ-ୁ କହିେବ।” 

 କିଛି ସମୟ ପେର ଇନ୍ସେପ�ର ଆସିେଲ। ଆମକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ କହିେଲ, “ଆମ 

େମାବାଇଲ ଟ�ାକିଂେର କିଛି ସଫଳତା ମିଳୁନି। ବାର\ାର ସୁଇଚ୍  अଫ୍  େଦଖଉଛି।” 

 େମାେତ ଚାହU କହିେଲ, “ଖଟ, େଶଯ, େଚୟାର, େଟବୁଲ ବ�ତୀତ େଟବୁଲ ଉପେର 

ଲାପ୍ ଟପ୍ ଓ ତେଳ େଜାତା ଥିଲା। ଖଟ ଉପେର ସାଟ�-େପ� ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କିଛି 

ଗତାନୁଗତିକ ଭାବେର ରହିଥିଲା। ଯାହା ସବୁଠୁ ଖରାପ, ତାହା ଥିଲା ତା ସୁଟେକଶ୍   ଭିତରୁ 

ବାହାରିଥିବା କିଛି ନାଲି, େନଳି ରoର ଔଷଧ େକପସୁଲ୍ । େଗାଟିଏ ବ�ା- ଲକର୍ ଚାବି ଓ 

ଜେଣ ସୁqରୀ ତରୁଣୀର େଫାଟ, ଏଠାକାର ଏକ ନାଇଟ କ�ବେର ନାଚ କେର।”   

 ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ େମା ମୁbେର ଟ�ାକସି ଡ� ାଇଭର କହିଥିବା କଥା ମେନ ପଡିଗଲା। ଶିହିରି 

ଉଠିଲି ମଁୁ। ମେନାଜ ଡ�ଗ୍ ବ�ବହାର କରୁଥିଲା? କାହU, େକେବ ତ ତା କଥାବାZ�ାେର ଜଣା 

ପଡୁ ନଥିଲା। 

 େସଥିେର ପୁଣି ଲକର୍ , ଜେଣ ନାଚବାଲୀର ଫେଟା?  

 ଫେଟାକୁ େଦେଖଇ ଇନ୍ସେପ�ର କହିେଲ, “ଇଏ େସଇ ଫେଟା। ତା ସହ ଆପଣ- 
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 ପୁअର ବxୁତା ଥିବା କଥା ଆପଣ-ୁ କିଛି କହିଛି କି?” 

 ଉZର ପ�େଫସର େଦଇଥିେଲ, “ଗଲା ବଷ� ଆମ କେଲଜ ଡ� ାମାେର ୟାକୁ ଡକା 

ଯାଇଥିଲା। ଲିଡିo େରାଲେର କିଏ ନ ମିଳିବାରୁ।” 

 ଗଲା ବଷ�ର ଡ� ାମା ବିଷୟେର େସ ଘେର କଥା େହାଇଥିଲା। କି�, ତାର ନାୟିକା ସହ 

େଯ େସ ସ#କ� ରଖିଛି େସ ବିଷୟ ମଁୁ ଜାଣି ନଥିଲି। ମଁୁ ଇନ୍ସେପ�ର- अନ� ତଥ� 

ଉପେର ପ�ଶ| ଗୁଡିକର ଉZର ମଧ� େଦଇ ପାରି ନଥିଲି। ତା- ଓ ପ�େଫସର- ପ�ଶ|ବାଚୀ 

ନୟନର ସାମ|ା କରିବାକୁ ସୁ~ା େମା ମନେର ସାହାସ ନଥିଲା।  

 େହାେଟଲରୁ ଆଣିଥିବା େଫାନ ନ\ରକୁ ମଁୁ ତା-ୁ େଦେଖଇଥିଲି। େମାେତ େଫାନ 

କରି ଯାହା କୁହା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି କହିଲି। େମା ହାତରୁ କାଗଜକୁ େନଇ େସ କିଛି 

ସମୟ େଦଖିେଲ। ପେର କିଛି ମେନ ପଡିଲା ଭଳି ଡାଇେର�ର-ୁ ଚାହU କହିେଲ, “ଇଏ 

ଆପଣ- अଫିସ ନ\ର।” 

 ଡାଇେର�ର େସ କାଗଜକୁ େନଇ େଦଖିେଲ ଓ ଆ�ଯ�� େହାଇ ସ�ଗେତା�ି କେଲ, 

“େମା अଫିସ ନ\ରରୁ େଫାନ?” 

 ଇନ୍ସେପ�ର ତା-ୁ କହିେଲ, “ଏେବ ଆପଣ- अଫିସ ମଧ� େମା ତଦn ପରିସରକୁ 

ଆସିଗଲା।”  

 ପୁଣି େମାେତ ଚାହU କହିେଲ, “ଆପଣ ହଠାତ ଯିେବନି। ଡ�ଗ୍ସ  ବାହାରିଛି, अଥ� କିଛି 

ଗୁରୁZର। ଲକର େଖାଲିଲା େବେଳ ଆପଣ- ଉପ�ିତି ଦରକାର ପଡ଼ିପାେର। ଆେମ 

ମାଜିେj�ଟ- अନୁମତି ଆଣି ଲକର େଖାଲିବୁ।” 

 େମା अବ�ା ଜେଣ ଘଟଣା�ଳେର ଧରା ପଡିଯାଇଥିବା େଚାର ଭଳି ଥିଲା। 
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 ପ�େଫସର-, ଡାଇେର�ର- ମୁହଁର ରo ବି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଧା ଉପେର ଧା 

ଆମମାନ- ବିଶ�ାସେର ଆସି ବାଜୁଥିଲା। ଆମ ପାଟିେର ଭାଷା ନଥିଲା। େକମିତି 

ଥାଆnା? ତୃତୀୟ ବଷ�ର େଶ�/ ଛାତ�  ଚତୁଥ� ବଷ�େର େଯ ନକାରାତD କ �ିତିକୁ ଆସିଯିବ, 

କିଏ अବା ବିଶ�ାସ କରି ପାରିବ?  

 ଡାଇେର�ର ତା-ୁ अନୁେରାଧ କରୁଥିେଲ, “ଦୟାକରି ଏ ବିଷୟେର କାହାକୁ କିଛି 

କହିେବନି। କେଲଜର ପ�ତି/ାର ପ�ଶ|।” 

 ଇନ୍ସେପ�ର ତା- କଥାର କିଛି ଉZର ନ େଦଇ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। 

 ତା- ଯିବା ପେର େସମାନ- ଠାରୁ ବିଦା େନଇ ମଁୁ  ହେjଲ ମୁହଁା େହଲି। 

ଟ�ାକସିରୁ ଓହ� ାଉଛି, ସିଡିର ଉପର େମାଡେର ପୁଣି େସହି େଚେହରା େମାେତ େଦଖାଗଲା। 

କିଏ ଜେଣ ଉ-ି ମାରି େମାେତ େଦଖୁଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ମଁୁ ତାକୁ ଉେପ�ା କରି ପାରିଲିନି। 

ହେjଲ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସିଡି ଚଢି ମେନାଜର େକାଠରୀ ଆେଡ ପୁଣି अଗ�ସର େହଲି। 

ସିଡି େଶଷେର ଜେଣ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ପତଳା େଚେହରା, େଗାଜିଆ ନାକ, କୁ{ି କୁ{ି 

ବାଳ। ବଡ ବଡ ଆଖି। େମାେତ ହଠାତ୍  ପାଖେର ପାଇ ହତଭ\ େହଇଗଲା ଭଳି अନୁଭବ 

େହଲା। 

 କହିଲି, “ମଁୁ ମେନାଜର ବାପା। କିଛି କହିବ କି ତେମ ତା ବିଷୟେର?” 

 ମୁb ହେଲଇ ମନା କରି େଦଇ େସ ତା େକାଠରୀ ଭିେର ପଶିଗଲା। କବାଟ ବq 

କରିବାକୁ େସ ସୁେଯାଗ ପାଇଲାନି। ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ପଶିଲି। େସହି ଜଣକିଆ େକାଠରୀ। 

ଇତ[ତଃ ବି®ାଡି େହାଇ ପଡିଥିବା ଆସବାବ ପତ� । କିଛି ଉପାୟ ନ େଦଖି ପିଲାଟି େମାେତ 

େଚୗକି େଦଲା ବସିବା ପାଇଁ। ନିେଜ ଖଟେର ବସିଲା। କିଛି ନ କହି ମୁb ତଳକୁ କରି 
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 ରହିଲା। 

 ମଁୁ ହU ଆର� କଲି, “ତେମ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛ, େମା ସହ େସୟାର କର। ତମ କଥା 

ଆମକୁ ତାକୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ ସାହାଯ� କରିବ।” 

 େସ ରହି ରହି କହିଲା, “େପାଲିସ୍  େମାେତ ଧରିବ।” 

 “ମଁୁ ତମ ନଁା କହିବିନି। ତେମ େମାେତ କୁହ।” 

 “ମେନାଜ ଡ�ଗ୍ସ  ବିକୁଥିଲା।” 

 କିଛି �ଣ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କଥା େମା ମାନସ ପଟଳେର େସ ଆଉଥେର େସ 

ବିଷୟେର ମେନ ପେକଇ େଦଇଥିଲା। ହଠାତ ମଁୁ କିଛି କହି ପାରିଲିନି।  

 େମାେତ ଚୁପ୍  ରହିଯାଇ ଥିବାର େଦଖି େସ ପୁଣି କହିଲା, “ଇଏ େମାପାଇଁ अତି 

ଆ�ଯ�� ଥିଲା। ମଁୁ ଦିେନ େଦଖିଥିଲି। େସ ଜେଣ େଲାକାଲ୍ େଟାକା ସହ କିଛି ଦିଆନିଆ 

କରୁଥିଲା। େମାେତ େଦଖି ଦୁେହଁ ଚୁପ୍ େହଇ ଯାଇଥିେଲ। ତା ପେର ଦିେନ ମଁୁ �j 

େଦଖିଥିଲି, ତାକୁ େସହି ଡ�ଗ୍ସ େଯାଗାଏ ଏଇ କେଲଜର ଜେଣ ଜୁନିୟରକୁ। ଆପଣ କି� 

େପାଲିସ୍ କୁ େମା କଥା କହିେବନି। େମା କ�ାରିୟର ନj େହାଇଯିବ।” 

 ଏହି କେଲଜେର ଡ�ଗ୍ସ  କାରବାର ଚାଲିଛି? ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ� େମା ମୁb 

ଭିତେର ଆସି ପଶୁଥିଲା। େମାେତ ତା ନଁା ବି ପଚାରିବାକୁ ଇଛା େହଲାନି। ଛି, ନିହାତି 

ଭୟାଳୁ ପିଲାଟା। େମା ହୃଦୟ ମାନୁ ନଥିଲା। ମିଳୁଥିବା ତଥ� ଶୁଣି େମା ମୁb ଭିତରଟା 

େଗାେଳଇ ଘା�ି େହଉଥିଲା। େମା େଦହେର अେଦଖା କ#ନର अନୁଭବ अନୁଭୂତ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। अmଳି ଠିକ କହୁଥିେଲ। େସ ଏ ସମୟେର େମା ପାଖେର ଥିେଲ ଭଲ 

େହାଇଥାnା। ଟ�ା¯ି ଭିତେର ମଁୁ अସହାୟ अବ�ାେର ବସୁଥିଲି। େମା ଆଖି ବୁଜି େହାଇ 
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 ଯାଉଥିଲା। 

ଆର�  

 ଧୀେର ଧୀେର ନକାରାତD କ अxାରର ଆଗମନ େମା େଚୖତନ�ର ଆଲୁअକୁ अପସରି 

େନଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁb ଘୁରିବାକୁ ଆର� େହଲା। ଏକ ଗ�ୀର अxକାର ଗZ� ଭିତରକୁ 

ଚକ� ାକାରେର ମଁୁ େଠଲି େହାଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ବି[ାରି ଯାଉଥିବା अନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତଳୁ 

ହଠାତ୍  ଏକ ଦ� �ତ ଚାପର ପ�େୟାଗ େମାେତ ପୁଣି ଥେର ଉପର ଦିଗକୁ ଉେଠଇ ଆଣୁଥିଲା। 

[ର ପେର [ର। ପୃଥିବୀ ପୃ/ର ସବୁଜ ଗାଲିଚାର େକାମଳତା ଉପେର ମଁୁ ଭାସି 

ବୁଲୁଥିଲି। େମା େଚତନା ବି[ାରିତ अବ�ାରୁ ସ-ୁଚିତ अବ�ା ଭିତରକୁ ପ�େବଶ 

କରୁଥିଲା। ଭାସମାନ ଶରୀର ସ�ଳିତ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା। 

 େଚତନା େଫରିଲା େବେଳ अ~�-अxକାର ଆବୃତ େକାଠରୀେର ମଁୁ ନିଜକୁ 

ପାଇଥିଲି। େଗାଟିଏ େଶଯେର ମଁୁ େଶାଇଥିଲି। କି� େମାର �ଶ�, ଗx ଶ�ର अନୁଭୂତ 

େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା। ତଥାପି ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି।  

 େଶଯ ଉପେର ଉଠି ବସିଲି। .ାରର କାଚ କବାଟରୁ ବାହାରର େତାଫା ଆଲୁअକୁ ମଁୁ 

�j େଦଖିପାରୁଥିଲି। କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଜେଣ ନସ�-ୁ ଯାଉଥିବାର ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି। 

ଉଠି ଠିଆ େହଲି। ସାମଥ��ବାନ- ଭଳି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାେର ଗୁଡାଏ େଲାକ 

ଜମା େହାଇ କଥାବାZ�ା େହଉଥିେଲ। ଦି ଜଣ ଡା�ର ବି ତା- ସହ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 

ନସ� ଜଣ- ତା- ପାଖକୁ ଯାଇ ଡା�ର- କାନେର କଣ କହୁଥିେଲ। ଡା�ର ତର ତର 

େହାଇ ପଛକୁ ବୁଲିେଲ। େମା େକାଠରୀ ଆଡକୁ େଦୗଡିଲା ପ�ାେୟ ଆସୁଥିେଲ। ମଁୁ 

ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲି। କି� େସମାେନ େମା ଆେଡ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। ଜଣକ ପେର 
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 ଜେଣ େଦୗଡିବାେର ଲାଗିଥିେଲ।  

 େସମାନ- ପଛେର अmଳି ଥିେଲ, ମୀନୁ ଥିଲା, ସେରାଜ ଥିଲା। ଆେର, ମେନାଜ ବି 

େସମାନ- ସହ ଥିଲା। ମଁୁ ଚିyାର କରି ମେନାଜକୁ ଡାକିବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲି। େମା 

ପାଟିର କଥା େମାେତ ଶୁଣା ଯାଉ ନ ଥିଲା। େମା ଆଡକୁ େଦୗଡି ଆସୁଥିବା ମେନାଜକୁ ମଁୁ 

ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲି। ମଁୁ ତାକୁ ଧରି ପାରୁ ନଥିଲି, େସ େମାେତ େଡଇଁ ଆଗକୁ 

ପେଳଇଗଲା। ସମେ[ େମାେତ ବାହାେର ଛାଡି େକାଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗେଲ। ସମ[- 

ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ବି ଗଲି। ଡା�ର େମା ଖଟ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। अmଳି, ମୀନୁ, 

ସେରାଜ, ମେନାଜ େଜାର େଜାରେର କାqୁଥିେଲ।  

 ଖଟର େଶଯେର ମଁୁ େଶାଇଥିଲି, ପ�ଶାnମୟ ମୁଖା କୃତିେର, ଚିରନିଦ� ାେର। 

 

 ସମାr 

 
 ପ�ଟ ନଂ ୧୦୦୧, ୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର,  

 ବ� ହD ପୁର-୭୬୦୦୦୫। 
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ବିଜୟ କୁମାର ପbା 

ହୃଦୟର ଭାଷାହୃଦୟର ଭାଷାହୃଦୟର ଭାଷାହୃଦୟର ଭାଷା    
 ଦ�ିଣ ପବୂ�ତଟ େରଳବାଇ अnଗ�ତ େଛାଟିଆ େjସନଟିଏ ରାଣିତାଲ େjସନ 

ପାଖାପାଖି ତହସିଲ अଫିସ, େପାଲିସ ଥାନା, ଡା�ରଖାନା ଆଦି ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟ 

अବ�ିତ େjସନପାଖ ବଜାରେର ନିତ�ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ�ାୟ ସବୁ ପ�କାରର 

ଦ� ବ� ଉପଲ° େjସନରୁ ଦଶ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ମଫସଲି ଗଁା ପାଟୁଳିେର ପ�ଶାnର 

ଜନD  अ-ାବ-ା ମାଟି ସଡକଟିଏ ଲମି�ଯାଇଥାଏ େjସନରୁ ଗଁାକୁ ନଦୀ ନାଳ, େ�ତ 

ବାଡି ଆଉ ସବୁଜିମାେର ଭରା ଚତୁପ�ାଶ�£ ଭାରି ମନେଲାଭା ବଜାରକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ 

ମୁଖ�ତଃ ସାଇେକଲର ବହୁଳ ବ�ବହାର କରnି ଗଁା େଲାକମାେନ ମାଟି ରା[ାର अବ�ା 

ଯାହା, ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିେଲ େଲାକମାେନ ସାଇେକଲ ଉପେର ଆଉ ପାଗ ଟିେକ ବିଗିଡି 

ଗେଲ .. ସାଇେକଲ େଲାକ- କାxେର ବୁହାହୁଏ ବଜାରରୁ ଗଁା ଯିବା ରା[ାେର ଦୁଇଟି 

େକନାଲ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ ପେଡ, ବଷ�ାଦିେନ ବାଉଁଶର େପାଲଟିଏ ବxା ହୁଏ େକନାଲ 

ପାରି େହବାପାଇଁ ଗଁାେର ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆପାତକାଳୀନ 

ପରି�ତିେର ଡା�ରଖାନାକୁ େଲାକମାେନ ଖଟିଆେର ବୁହା େହାଇଯାnି ଗଁାେର ବିଜୁଳି 

ଆେଲାକର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ େଲାକମାେନ ଲ�ନ, କିେରାସିନ ବତୀ ଆଦି ଜାଳି ରାତି� ର 

अxକାର ଦୂର କରnି କେ�� ାଲ େଦାକାନରୁ ରାସନ କାଡ� େଯାେଗ କିେରାସିନ କିଣାଯାଇ 

ଘେର ମହଜୁତ ରଖାଯାଏ ଆପାତକାଳୀନ ପରି�ିତି ପାଇଁ 

 ପ�ଶାnର ପରିବାର କହିେଲ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ବଡ ଭାଇ ପ�ବୀଣ ଆଉ ବିଧବା ମା 
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 ପ�ଶାn ବାପେଛଉb ପିଲାଟି ଦିନରୁ, େସ ମା’ େପଟେର ଥିଲା େବେଳ ହU ତାର ବାପା ଟି . 

ବି େରାଗେର ଆକ� ାn ଥିେଲ ପ�ଶାn ଜନD  େହବାର େକଇ ମାସ ଭିତେର ତାର ବାପା ପ�ାଣ 

ହରାଇେଲ ବାପ- େସ|ହରୁ େସ ବ{ିତ ବଡ ଭାଇ ପ�ବୀଣ, ମାଟି�କ ପାସପେର 

ଚାଷକାମେର ଲାଗିଯାଏ ଚାଷ ଜମି େବାଲି ମାତ�  ଛ ଗୁ�, େକେତ ବା େସଥିେର ଧାନ 

अମଳ େହବ! କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଉ ଘର ଛାଉଣି ପାଇଁ ଛଣ ମିଳିଯାଏ ପ�ଶାnର 

ମା ବହୁତ ଭଲ ମୁଢି ଭାଜnି, େସ अ{ଳେର ପ�ାୟ ସମ[- ଘେର ସକାେଳ ସେm  

ଜଳଖିଆ କହିେଲ ମୁଢି ହU ପ�ଥମ ପସq ମୁଢିକୁ େନଇ େକେତ ପ�କାର େଯ ଖାଦ� ତିଆରି 

ନହୁଏ ପିଲାରୁ ବୁଢା ଯାଏଁ , ଆମିଷ େଭାଜନକାରୀ ଠୁଁ ନିରାମିଷାଶୀ ସମ[-ର ମୁଢି ହU  

ଦରକାର ହୁଏ ଏମିତିକି ମାଂସ େଝାଳେର ମୁଢି ପେକଇ अତି ଆନqେର ଖାଇ ନିअnି 

େଲାକମାେନ ଆଉ ପ�ଶାnର ମା େସହି ମୁଢିକୁ ବ�ବସାୟ ଭାବେର ଧରିନିअnି ଜୀବନ 

ନିବ�ାହ କରିବାର ଏକ ପªା ଭାବି ଘେର ଦୁଇଟି ବାଢୁअ ଝିअ ସାoକୁ ଦୁଇଟି ପୁअ, 

ସମ[-ର ଦାୟିତ�  ତା- ଉପେର  ଉଷା ,ପବ�, ଯାନୀ, ଯାତରା ସବୁ କିଛିର ଖ�� 

େସଇଥିରୁ ହU ଉଠାnି ଗଁାେର ତ ସମେ[ ନିଜ ଘେର ନିେଜ ମୁଢି ତିଆରି କରnି େତଣୁ 

ଗଁାେର େସମିତି କିଛି ବ�ବସାୟ ହୁଏନି ମୁଢି ବ[ାକୁ ମୁbେର େବାହି େjସନ 

ପାଖବଜାରକୁ ପ�ତିଦିନ ଚାଲିଚାଲି ଯାଆnି ମୁଢି ବିକି�  କରିବାକୁ ଖରା,ବଷ�ା, ଶୀତ 

ପବନକୁ ଖାତିର ନଥାଏ ତା-ର, ଆଖିେର ଆଖିଏ ସପନ େଯ ଦୁଇ ଝିअ-ର ବାହାଘର 

କେରଇେବ ଆଉ ପ�ଶାnକୁ ପାଠ ପେଢଇ ବଡ ମଣିଷ କରିେବ ବଜାରେର କିଛି 

ଚାକିରିଆ େଲାକ- ଘେର ମୁଢି େଯାେଗଇ ଦିअnି, ବଜାର ଯିବା ଆସିବା ରା[ାେର କିଛି 

ବିକି�  ବି େହଇଯାଏ ଏମିତି ମୁଢି ବିକି�କରି ଯାହା କିଛି ଟ-ା अଜ�ନ କରnି, େସଥିେର 

କେj ମେj ଘର ଚଳିଯାଏ 
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  ଗଁାର ଉ�ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟେର ପଢୁଥିବା େବେଳ,ଟ-ା अଭାବରୁ ପ�ଶାn େକେବ 

ବି ଟୁ�ସନ ଯାଏନି େହେଲ ବି ପ�ଥମରୁ ସrମ େଶ�ଣୀଯାଏଁ ସବୁ ପରୀ�ାେର ତା’ର �ାନ 

ପ�ଥମ ସrମ େଶ�ଣୀ େବାଡ� ପରୀ�ାେର ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର अଶି ପ�ତିଶତ ମାକ� ରଖି 

ଉZୀ%� େହଲାପେର,ଗଁା ପାଖ ଉ� ବିଦ�ାଳର ପ�ଧାନ ଶି�--ୁ େଭଟି अjମ େଶ�ଣୀେର 

ପ�ଶାnର ନାମ େଲଖାଇ େଦେଲ ତାର ବଡ ଭାଇ ପ�ଶାn ବିଷୟେର ସବୁ ଜାଣି ବହୁତ 

ଖୁସି େହେଲ ପ�ଧାନ ଶି�କ, ବାକି ଶି�କ-ୁ ଡାକି ପ�ଶାn ଭଳି ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ�  ଆମ 

eୁଲେର ନାମ େଲଖାଇଛି େବାଲି ନିଜର ଖୁସି ପ�କାଶ କେଲ ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ବହୁତ 

ଭଲ ନ\ର ରଖି ପାସ କେଲ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପଢିବ େବାଲି ପ�ଶାn ମାର ବହୁତ ବଡ ଆଶା 

ଥାଏ ପ�ତି େସାମବାର ସକାଳୁ ଗଁା ପାଖ ମହାେଦବ ମqିରେର ପ�ଶାnର ମା ମହାେଦବ- 

ଉପେର ପାଣି ଚଢାnି ପରିବାର ସୁଖଶାnି ପାଇଁ ଆଉ ଖାସ କରି ପ�ଶାn େବଶୀ ପାଠ ପଢି 

ବଡ ଚାକିରିେଟ ପାଉ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷେଟ େହଉ େସଥିପାଇଁ ପ�ଭୁ-ୁ ଗୁହାରି କରnି 

ପ�ଶାn ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ�  େବାଲି େସ ଗଁା େଲାକ-ର ପ�ଶଂସାର ପାତ�  ମୁଢିବାଲିର 

ପୁअ କି ସୁqର ପାଠ ପଢୁଛି! ବଡ ଚାକିରିେଟ ନି�ୟ କରିବ ଆଉ ତ ମା’ର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର 

କରିବ ଏକଥା ସମ[- ତୁbେର ଥାଏ ଗଁାକୁ ବିଜୁଳି ଆସିନଥିବାରୁ େଟଲିଭିଜନେର 

ଖବର େଦଖିବା ଆଉ କି� େକଟ େଖଳ େଦଖିବାର ଇ�ା େକେବ ପରୂଣ ହୁଏନି େରଡିଓରୁ 

ଖବର ପ�ସାରଣରୁ େଦଶ ଦୁନିଆର ଖବର ଆଉ କି� େକଟ ମ�ାଚ ଦିନ ଆକାଶବାଣୀରୁ ସିଧା 

ପ�ସାରଣ ଶୁଣି କି� େକଟର ସବୁ ଖବର େସ ଜାଣିନିଏ ସାଧାରଣ }ାନ ବହି ସବୁ ପଢିବାେର 

ବହୁତ ପସq ତା’ର, େସଥିପାଇଁ ବିଦ�ାଳୟେର ସାଧାରଣ }ାନ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ତାର 

�ାନ ପ�ଥମ ଥାଏ, ବ� କ [ରୀୟ ଶିଶୁ େମଳାେର ବି ପୁରeାର ପାଇଛି ପାଠ ପଢା ସାେo 

ଗଁା ପିଲାମାନ- ସହ ମିଶି େଖଳକୁଦେର ବି ପ�ଶାn ଭାଗ ନିଏ ଟିେକ ଟିେକ ଦୃjାମି କାମ 
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 େଯମିତି ସାo ମାନ- ସହ ମିଶି ଲୁଚିଲୁଚି କାହା ବାଡିରୁ ପିଜୁଳି େଚାରୀ କରି ଖାଇବା, 

ଆ\ େତାଟାରୁ ଆ\ େଚାରୀ ଏସବୁର ମଜା ନିଏ ପ�ଶାn ଏମିତି େଛାଟ େଛାଟ କଥାକୁ ଗଁା 

େଲାକମାେନ अଣେଦଖା କରିଦିअnି 

 ଦଶମ େଶ�ଣୀ େବାଡ� ପରୀ�ାେର ପ{ାअଶି ପ�ତିଶତ ନ\ର ରଖି ଉZୀ%� େହଲା 

ପ�ଶାn ବିଦ�ାଳୟ ଆର�ଠାରୁ େକହି ବି ଜେଣ ଛାତ�  ଏେତ अଧିକ ନ\ର ରଖିନଥାnି 

ଆଉ େସଥିପାଇଁ ଶି�କ ମାେନ ପ�ଶାn ପାଇଁ ବହୁତ ଗବ� अନୁଭବ କରnି ଇଂରାଜୀ 

ବିଭାଗର ଶି�କ ତାକୁ ବହୁତ अଧିକ ଭଲପାnି େସଥିପାଇଁ ପ�ଶାn େକମିତି ଭଲ 

କେଲଜେର ନାମ େଲେଖଇ ପାରିବ େସସବୁେର ସାହାଯ� କରnି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାକ� 

ରଖିଥିବାରୁ ପ�ଶାnକୁ ଫକୀରେମାହନ ସରକାରୀ କେଲଜେର ଯୁ� ଦୁଇ ବି}ାନେର 

ଆଡ଼ମିସନ ମିଳିଯାଏ ଛାତ� ାବାସେର ରହିବା ପାଇଁ ବି ଯାହା ଖ�� ଦରକାର ପଡୁଥିଲା 

ତାହା େଯାେଗଇେଦବା ପାଇଁ କj େହାଇ ପଡୁଥିଲା ପ�ଶାnର ମା ପାଇଁ ଗରିବ େମଧାବୀ 

ଛାତ� ମାନ- ପାଇଁ ସରକାର- ତରଫରୁ କିଛି ରିହାତି ମିଳିପାରିବ େବାଲି ପ�ଶାn ବୁଝାବୁଝି 

କରି ୩୦୦ ଟ-ା ଯାଏଁ ମାସିକ ରିହାତିର ସୁବିଧା ପାଇଲା ଏମିତି ଦୁଇବଷ� ସଂଘଷ� ପେର 

ପ�ଶାn ଯୁ� ଦୁଇ ବି}ାନ ପରୀ�ାେର ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ଉZୀ%� େହଲା ପ�ଶାnର ମା’ର 

ମନେର अସରnି ସ�ପ| ଆଉ अସୁମାରି ଆଶା ପୁअ ଏଥର ଇଂଜିନିୟରିଂ ପଢିବ, ବଡ 

ଚାକିରୀ କରିବ ଆଉ ତାର ନଁା ରଖିବ ବଡ ଘର,ଗାଡି ଏସବୁେର େଲାଭ ନଥାଏ, ପୁअକୁ 

ସଫଳ ମଣିଷେଟ େହବାର େଦଖିେଲ ତା ସ�ପ| ସାକାର େହବ, ଏତିକି କାମନା ଥାଏ 

ତା-ର 

 ଇଂଜିନିୟରିଂ ପ�େବଶିକା ପରୀ�ାର ପ�[ୁତି ପାଇଁ େଯେତ ଟ-ା ଦରକାର ସବୁ େସ 

େକମିତି ବି େଯାଗାଡ କରିେଦେବ, ଖାଲି ମନେଦଇ ପଢାପଢି କର େବାଲି ପ�ଶାnକୁ 
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 ବୁଝାଉଥିେଲ ତା’ର ମା , କି� ମା’ର ଏ अବ�ାକୁ େଦଖି ବହୁତ କj ଲାଗୁଥାଏ ପ�ଶାnର 

ନିଜ ମା’କୁ ଏେତ କj େଦଇ ପାଠପଢି ବା କି ସୁଖପାଇବ େବାଲି ମନେର ମନେର ନିଜକୁ 

अସହାୟ ମେନକେର ପ�େବଶିକା ପରୀ�ାର ପ�[ୁତି େବେଳ ପ�ଶାnର ଘରର ପରି�ିତି 

ଶୁଣି, ଶି�କ ତାଠାରୁ େକବଳ ୫୦ ପ�ତିଶତ ହU ପାଉଣା ନିअnି ଆଉ ତା’ର ପଢାପଢିେର 

ଭଲ ଧ�ାନ ଦିअnି 

 େଦବୀ ସରସ�ତୀ ଯାହାକୁ ଆଶୀବ�ାଦ କରିଛnି ଆଉ ପରୀ�ାେର अସଫଳ େହବାର 

ସ�ାବନା େକମିତି ବା ଆସିବ! ଆର. ଇ. ସି ବୁଲ�ା ମହାବିଦ�ାଳୟେର କ#ୁ�ଟର ବି}ାନ 

ବିଭାଗେର ଚୟନ ହୁଏ ପ�ଶାnର ନାମେଲଖା ବାବଦକୁ ୨୦ ହଜାର ଟ-ା ଦରକାର 

ବଷ�କୁ, ତା ସହିତ ବହିକିଣା, ଛାତ� ାବାସେର ରହିବା ଖଚ� ଏେତ ସବୁ ପଇସା େକଉଁଠୁ 

ଆସିବା େବାଲି ଭାେଳଣି ପେଡ ପ�ଶାnର ମା’କୁ ବ�ା-ରୁ ଋଣ େନଇ ପାଠ ପଢିେହବ 

େବାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ପ�ଶାn କି� େସଥିପାଇଁ ବା-େର ଜମି ପଟା କାଗଜ େଦବାକୁ 

ପଡିବ େଯତିକି ଜମି अଛି ତାର ବାବଦେର ଋଣ େଦବାକୁ ବ�ା- ରାଜି ହୁଏନି ଏମିତି 

ସାହାଯ� ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲାେବେଳ, ବଜାର ପାଖ େଗାଟିଏ �ାନୀୟ eୁଲେର ରାj�ପତି 

ପୁରeାର ପ�ାr ପ�ଧାନ ଶି�କ ବ�ଜ ସାର ସାହାଯ�ର ହାତ ବଢାnି ବ�ଜ ସାର ଗରିବ 

େମଧାବୀ ଛାତ� -ୁ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନ ଆର� କରିଥିେଲ, େସ अ{ଳେର 

ଜଣାଶୁଣା ବ��ି ତଥା ତା-ର ପୁରୁଣା ଛାତ� ମାନ- ଠାରୁ କିଛି କିଛି अଥ� ସଂଗ�ହ କରି 

ଜମାକରି େସ अଥ�କୁ ଗରିବ େମଧାବୀ ଛାତ� -ୁ ଉ�ଶି�ାେର ସାହାଯ� କରnି ଆଉ ପ�ଶାn 

ବିଷୟେର ସବୁ ଜାଣିବାପେର ଖୁସି ଖୁସିେର ତାର ଗ�ାେର�ର ହୁअnି ବ�ା- ଋଣ ପାଇଁ 

�ାନୀୟ ବିଧାୟକ ବି ବ�ା- ମାେନଜରକୁ अନୁେରାଧ କରnି ଆଉ େଶଷେର ବ�ା- ଋଣ 

ପାଇ ଆର. ଇ. ସି. ବୁଲ�ା ମହାବିଦ�ାଳୟେର ଇଂଜିନିୟରିଂ ପଢା ଆର� ହୁଏ ପ�ଶାnର 
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 ସାଥି अେଶାକ ସହିତ ଭଲ ବxୁତା ହୁଏ ପ�ଶାnର, ଏମିତି ଥେର କି ଦୁଇଥର ଯିବା ଆସିବା 

େହଇଛି अେଶାକର ଘରକୁ 

 ଚାରି ବଷ�ର କଠିନ ପରିଶ�ମ ପେର ସ�ପ| ସତ େହଲା ପ�ଶାnର େଶଷବଷ�ର 

କ�ା#ସକୁ ଡି.ଆର.ଡି.ଓର େବୖ}ାନିକ ଭାବେର ଚାକିରି ମିଳିଲା ପ�ଶାnକୁ ପ�ଶାnର 

ମା’ର ଖୁସି କହିେଲ ନସେର େଯମିତି େଗାେଟ ଯୁଗର ତପସ�ା ଫଳ ଆଜି ମିଳିଲା ଦୀଘ� 

୨୦ ବଷ� େହଲା, ଆଖ ପାଖ ସବୁ ମqିରେର େକେତ ପଜୂା ପାଠ ନକରିଛnି ପ�ଶାnର ମା 

ପ�ଶାn ବହୁତ ପାଠ ପଢି ଭଲ ଚାକିରିେଟ କରୁ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷେଟ େହଉ, ଏତିକି ଗୁହାରି 

କରୁଥିେଲ ପ�ଭୁ- ଚରଣେର ଆଉ ଏେବ େସ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛnି ଠାକୁେର ଦରମା ଯଦିଓ 

ବହୁତ େବଶୀ ନଥିଲା କି� ଭବିଷ�ତ ଉ��ଳ ଥିଲା 

 ଚାକିରି କରିବାର େଗାଟିଏ ବଷ� ଭିତେର ବଡ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ,ବଡ ଭାଇର 

ବାହାଘର ସବୁ ଦାୟିତ�  ତୁେଲଇ ସାରିଥାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନ- ମଧ�େର ସବା ସାନ 

େହେଲ ବି ଘରର ମୁରବି ଭଳି ସବୁ ଦାୟିତ�  ସ�ାଳି ମା’ର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କେର 

 ଏେବ ପ�ଶାn ପା ଘରଟିଏ ବି କରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ତାର ମା’ର ଖୁସି କହିେଲ 

ନସେର ମା’କୁ ଖୁସି େଦଖି ତାକୁ ସ�ଗ� ପ�ାrି େହଲା ଭଳି ଲାେଗ ପ�ଶାnର ମା ଏେବ 

ସୁqର କନ�ାଟିଏ େଖାଜିବାେର ବ�[, ପ�ଶାnର ବାହାଘର କରିେଦଇ େସ ଶାnିେର ନିଶ�ାସ 

ମାରିପାରିେବ 
ବିନାୟକ ନଗର,  ଏ ବ� କ, ଏଚ. ଏ. ଏଲ େପାj, 

ବାoାେଲାର -୫୬୦୦୧୭  

ଭ� ାମ�ଭାଷ -୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬  
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ଗାhିକା ରmିତା ପାତ�  

ଗୁଜବଗୁଜବଗୁଜବଗୁଜବ    
 ଦିନ ଦି� ପହର, େଲାକ- ଚଳପ�ଚଳ ନାହU େସଦିନ ରାଧାର ମା’ ବସିଥାଏ 

ରା[ାକଡ଼େର ଶରୀର अ~� अନାବୃତ ମୁbେର େତଲନାହU କି କୁbା ମଧ� େହାଇନାହU 

କିପରି ବଡ଼ ନିରାଶ ଭାବନା ଭିତେର େସ ଝୁଲୁଥାଏ ଏହିପରି େସ �ାେନ �ାେନ ବେସ 

ନିରସେର ବସି ଭାବୁଥାଏ, େପଟ ଚାଖbକ ପୁରିବ କିପରି? କିପରି େଭାକର ଜ� ାଳାରୁ 

ର�ା କରିବା ତାର େଛାଟିଆ ପରିବାରକୁ 

 କିଛି ଖାଦ�ପଦାଥ� ଓ ପନିପରିବା େଚାରି କରି େପଟ ଚାଖbକୁ ପୁରାଇବି େବାଲି 

ବ�ବ�ା କରିଥାଏ ଦିନପେର ଦିନ ଏହିପରି େଚାରି କରି ଗଡ଼ିଚାେଲ ସବୁ ସମୟେର 

େଚାରି କରି େପଟ ଚାଖbକୁ ପୁେରଇବା ସ�ବ ହୁଏନାହU अେନକ ଦିନ େଭାକ ଉପାସେର 

ଗଡ଼ିଚାେଲ କାରଣ ବଣ ପାହାଡ଼େର ଆଉ କିଛି ଖାଦ�ପଦାଥ� ମିଳୁନାହU କି ଚାଷ ଜମି 

ମଧ� ନାହU କାମ ମଧ� େକହି େଦଉନାହାnି 

 ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନାହU ନ�ାୟେର ଦିେନ ଗ�ାମେର ଗୁଜବ ସୃjି ହୁଏ ରାଧାର 

ମା’ ଛୁଆ େଚାରୀ କରି େନଇଛି ଗୁଜବ ଭୟ-ର ରୂପ ଧାରଣ କେର ଜେଣ େଲାକ 

ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ବାଡ଼ିେର ପିଟିବାେର ଲାଗିଥାଏ ଏହା େଦଖି ଆଖପାଖ 

େଟାକା, ବୁଢ଼ା, ଛୁଆ ସବୁ ତାକୁ େଟକା ପଥର ଓ ଛାଟେର ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ସେତ 

େଯପରି କାହାର ଛୁଆକୁ ରାଧାର ମା ମାରିେଦଇଛି କିଛି�ଣପେର ସଂକଟାପନ|  अବ�ାେର 

ସମେ[ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଗେଲ  
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  ପେର ପେର ହଜିଥିବା ଛୁଆଟି ମିଳିଗଲା ଏକ ବାଳିକାର କାଖେର ବୁଲୁଥିଲା 

ଦୀଘ�ସମୟ େହଲା ବାଳିକାଟି େସଠାେର ଆସି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ପହ{ିଲା େବଳକୁ ସବୁ 

ସବ�ନାଶ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସେତେବଳକୁ ରାଧାର ମା’ ଉପେର ମାଡ଼ ବଷ�ଣ କମି 

ଯାଇଥିଲା ମାତ�  ଦରମଲା କରି ସାରିଥିଲା 

 ତା’ପରଦିନ ରାଧାର ମା’ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ अନାଥ 

େହାଇଗଲା ରାଧା ରାଧାର ବୟସ ସାତ କି ଆଠ ବଷ� େହବ ‘ଗୁଜବ’ ଶ�ଟିକୁ ରାଧା 

ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ ବାର\ାର ପଚାରୁଥିଲା ମା କି କାହାର ବାଡ଼ିରୁ ଗୁଜବ େଚାରି କରିଛnି! 

ମା’କୁ େଲାକମାେନ କାହUକି ମାରିେଦେଲ 

 ରାଧା ବାର\ାର ଭାବୁଥାଏ ଏହି ‘ଗୁଜବ’ ତ ମଁୁ ଖାଇନାହU ମା କି ଏକା ନିେଜ 

ଖାଇେଦେଲ? ରାଧା କାqୁଥାଏ... କାqୁଥାଏ... 

ହାଏ ଗୁଜବ 

ଗୁଜବ ! 

ଗୁଜବ! 

 
ଶାnିନୀଡ଼, ଛାତ� ୀ ନିବାସ ପରିସର 

ଉZର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବାରିପଦା 

ମୟୁରଭm, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୭୮୧୨୪୫ 
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अନୁସୟୂା ମିଶ� 

ନିଜତ�ନିଜତ�ନିଜତ�ନିଜତ�     
 ଦୁଇତିନି ଦିନର ଲଗାତାର ଝଡ଼ବଷ�ା ପେର ଚାରିଆଡ଼ କିଛିଟା ଶାn ଲାଗୁଥିଲା 

େସଦିନ। କିଏ ଜାେଣ ଆକାଶଟା ହାଲିଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା କି ବିେଦ� ାହ କରି ଉଠିଥିଲା 

ମାଟି! ହୁଏତ ଏମିତି ବି େହାଇପାେର, ଆକାଶ େଦଖି ପାରିଥିଲା େଯ ମାଟି ଆଉ ଟାଣି 

େନଇପାରୁନି ତା ନିଜ ଭିତରକୁ ଏଇ अଶାn ପରିେବଶର ପ�େକାପକୁ। ଆଉ ରହି ରହି 

ଆକାଶର ବୁକୁଫଟା ଗଜ�ନରୁ ମାଟି ବି କଳି ପାରିଥିଲା ତା अnରର ଆଘାତକୁ। 

 େକମିତି େଗାେଟ अ±ୁତ ନି[ରoତାର ଭାବ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ମନେର। ପୁରା ଚୁପ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲି ମଁୁ। ଲାଗୁଥିଲା ଭିତରଟା େଯମିତି ଏକଦମ ଫ#ା େହାଇ ଯାଇଛି। 

ପାଦଟିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଗ�ହ ନଥିଲା। ଆଉ ପଛକୁ େଫରିବାର ବାଟ ତ ମଁୁ 

େସଇଦିନ ହU ବq କରିେଦଇଥିଲି େଯଉଁଦିନ ତୁମ ପାଦେର ପାଦ ମିଳାଇ ଆେଗଇ 

ଆସିଥିଲି। 

 ତଥାପି ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ିବାକୁ େହବ। େକେତଦିନ ବା ବ{ିପାରିବ ମଣିଷ ଏମିତି 

ଶ�ାସରୁ~ତା ଭିତେର! େକେତ ଆଉ ଏକା ଏକା ଆ-ୁଥିବ ବସି ଭବିଷ�ତର अନି�ିତତାକୁ 

ଗୁମସୁମ ଏଇ ଆକାଶଟା ତେଳ! ବହୁତ େହଲା! ଏଣିକି ଆଉ ନୁେହଁ। କାଲି ହU କଥାବାZ�ା 

େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁକିଛି େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର। ଏକ अବାଂଛିତ ଆସnାକାଲି ପାଇଁ 

ମେନ ମେନ ନିଜକୁ ପ�[ୁତ କରି େନଇଥିଲି ମଁୁ। 

 କି�, େକଜାଣି କାହUକି, େଯେତ େଯେତ ରାତି େହଉଥାଏ ଆଖି ଆଗେର ନାଚି 
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 ଉଠୁଥାଏ अଭିମାନେର ଥମଥମ େଗାଟିଏ ମୁହଁ। ଆଉ ଦୁବ�ଳତାର ଦୁେଭ�ଦ� ପାେଚରୀ 

ଭିତରୁ ଆସ� ମନଟିକୁ ମୁକୁଳାଇବାର େଚjାସବୁ ବିଫଳ େହାଇଯାଉଥିବା େବେଳ 

ନିଜତ� ର େକଉଁ ଏକ ସେ\ଦନଶୀଳ �ାନେର �ତଟିଏ ବି ବାର\ାର ଜାହିର କରୁଥାଏ 

ତାର ଆହତ अ[ିତ� । ମନର ସମ[ अେଲାଡ଼ାପଣକୁ ଚାପିରଖି ତୁମକୁ େମେସଜଟିଏ କଲି, 

“କାଲି ଯଦି େମା ପାଇଁ ଦଶମିନିଟ ସମୟ ଦିअn ମଁୁ ଖୁସି ହୁअnି "। ସକାଳୁ େଫାନର 

େନାଟିଫିେକସନ ଶ�େର ହU େମା ନିଦ ଭାoିଲା। ତମର reply ଥିଲା “your happiness 

makes me happy" 

 ବାସ୍.....। େଯମିତି, େସଇ ପା{ଟି ଶ�େର ଭରି ରହିଥିଲା ଶତ ଚq�ମାର 

ଶୀତଳତା। ଭୁଲିଗଲି, ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ମଁୁ ଧାଯ�� କରିଥିଲି ତୁମ ଜୀବନେର େମା ନିଜତ� ର 

ମଲୂ� ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ... ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟହୀନତାର ଏକ ସୀମା ନି~�ାରଣ 

କରିବା ପାଇଁ... ଆଉ, ଏଇ अଭି}ତାର ଆ[ରଣଟି ତେଳ ନିଜର ସମ[ ଆଶା ଆକାଂ�ାକୁ 

ସୁର�ିତ କରି ରଖିେଦବା ପାଇଁ। ମନ ଭିତେର େକହି ଜେଣ ଖୁବ ତା�ଲ� କରି କହୁଥିଲା, 

“େବାକିଟା” ଆଉ ଜେଣ ତା ମୁହଁକୁ ଚାପିଧରି କହୁଥିଲା, “ଥେର ହାରିକି ତ େଦଖ୍, େବେଳ 

େବେଳ ନିଜ ମଧ�େର ନିଜତ� କୁ ନି�ିହ|  କରିେଦବାେର ହU ଛପିଥାଏ ଜୀଇଁବାର ନିଆରା ଏକ 

ପରିତୃrି” 
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ସସିDତା ମହାnି 

ନୂତନ अଭିଯାନନୂତନ अଭିଯାନନୂତନ अଭିଯାନନୂତନ अଭିଯାନ    
 ହିମାଂଶୁ ଆଉ ନାହU, ଏ କଥା ବିଶ�ାସ ନେହେଲ ବି ସତ। ଆଜିକୁ ଆଠଦିନ 

େହାଇଗଲା େସ ଆମ ସମ[-ୁ ଛାଡ଼ି ତା’ର ପି�ୟ ସମୁଦ�  ବ�େର ଲୀନ େହାଇଗଲା 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ। 

 ମଁୁ ଓ ହିମାଂଶୁ ଉଭେୟ ମ�ାେନଜେମ�ର ଛାତ�  ଥିଲୁ। ଦୁଇଟି ଭିନ|  ପ�ାnରୁ 

ଆସିଥିେଲ ମଧ� ଆମ ଭିତେର େକମିତି େକଜାଣି ବxୁତା ସୃjି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ପେର 

ଆମ ସହ अମିତ୍ ସାମିଲ୍ େହାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ହେjଲ୍ େର ଆେମ ଏକାଠି ରହୁଥିଲୁ। 

କ�େମ ବxୁତା ଗାଢ଼ େହାଇ ଆମ ଭିତେର अnରoତା ବୃ~ି ପାଇଥିଲା। ହିମାଂଶୁର େଗାରା 

ତକ୍ ତକ୍ ବଳି/ େଚେହରା ଓ ନିରୀହ ଚାହାଣୀ ସମ[-ୁ ଆକୃ/ କରୁଥିଲା। େସ 

ନିୟମିତ େଯାଗ ପ�ାଣାୟମ କରିବା ସହ ସnରଣେର ପାରoମ ଥିଲା। अେନକ ପୁରeାର 

ମଧ� ପାଇଥିଲା। କି� ନିଜର ଲାଜକୁଳା ସ�ଭାବ େଯାଗଁୁ ସହଜେର अନ�ମାନ- ସହ ମିଶି 

ପାରୁନଥିଲା। କି� ଆମ କ� ାସ� ପୁअ ଝିअ ସମେ[ ତା ସହ ମିଶିବାକୁ େବଶ୍ ଆଗ�ହୀ ଥିେଲ। 

 ଏ ଭିତେର ଆମର କ� ାସ୍ ଆର� େହାଇଯାଇଥିଲା। ଆେମ ପଢ଼ାପଢ଼ିେର ବ�[ 

େହାଇଗଲୁ। ମ�ାେନଜେମ�୍ କ� ାସ୍ େର େକୗଣସି ନିi�j ରୁଟିନ୍ ନଥାଏ। େକେବ ସକାେଳ 

ଥାଏ ତ େକେବ ରାତିେର। େପ�ାେଜ� କାମପାଇଁ େବେଳେବେଳ ରାତିସାରା 

ଡିପାଟ�େମ�୍ େର ରହିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି େକେବ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ପଯ��n କ� ାସ୍ ନଥାଏ। 

େସେତେବେଳ ଆେମ ବହୁତ ମ[ି କରୁ। ଦିେନ ଏମିତି ମ[ି କରୁ କରୁ କିଛି ସାo- କଥା 
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 ଭାoି ନପାରି ଆେମ ସମେ[ ମିଶି ମଦ�ପାନ କଲୁ। ଏଣିକି ମଝିେର ମଝିେର ଖାନାପିନା 

ନାଚଗୀତ ଚାଲିଲା। ଏପରି କରୁ କରୁ େକବଳ ଆେମ ନୁେହଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନଥିବା 

ହିମାଂଶୁ ମଧ� ମଦ ଓ ମାଂସ ପ�ତି େକେତେବେଳ େଯ ଆସ� େହାଇଗଲା େକହି 

ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହU। ପ�ାୟ ପ�େତ�କ ଦିନ ଆେମ ଏଥର ମଦ�ପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। 

 ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏ ଭିତେର ସିନିୟରମାେନ କେଲଜ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ ଓ ଆେମ 

ସିନିୟର େହାଇଗଲୁ। ଏଥର ଆେମ ନିଦ�� qେର ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମର ପବୂ�ପରି ପାଟ�, 

ପିକନିକ୍ ଓ ନାଚଗୀତ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ସବୁଥିେର ମାତି ମଧ� ହିମାଂଶୁ ପରୀ�ାେର 

ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲା। ତା’ର ଜମ�ାନ�ିତ େଗାଟିଏ ବହୁରାj� ୀୟ କ#ାନୀେର ଚାକିରୀ 

େହାଇଯାଇଥିଲା। ଆେମମାେନ ମଧ� ବିଭିନ|  କ#ାନୀେର ଚାକିରୀପାଇଁ ମେନାନୀତ 

େହାଇଥିଲୁ। ଆମର କେଲଜ୍ ଜୀବନ ସରି ଆସୁଥିଲା ଓ ଚାକିରୀେର େଯାଗେଦବା ଦିନ 

ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା। ହିମାଂଶୁ ନିଜର ପାସେପାଟ� ଓ ଭିସା ଆଦି ଆନୁସoିକ କାଯ�� େଶଷ 

କରିଥିଲା। ଆେମ ସମେ[ େଗାଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନଧାରାେର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ 

ପ�[ୁତ େହଉଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲୁ। ହିମାଂଶୁର ଯିବାଦିନ ପାେଖଇ ଆସିଲା। େସ 

ଯିବା ପବୂ�ଦିନ ସଂଧ�ାେର ଆେମ ଏକ ବxୁମିଳନ (ପାଟ�) ରଖିଥିଲୁ। ଖାଦ�ପାନୀୟ 

ସାoେର ନାଚଗୀତ ଓ ମଉଜମ[ି ସବୁ ଚାଲିଲା। ରାତି ଏଗାରଟା େବଳକୁ ସମେ[ 

େଫରିଯାଇଥିେଲ ମଧ� ଆେମ ତିନିଜଣ ପୁଣି ପାନୀୟ ମଗାଇ େପଗ୍ ପେର େପଗ୍ ପିଇ 

ଚାଲିଥିଲୁ। କିଏ ଜାେଣ ପୁଣି େକେବ ତିନିେହଁ ଏକାଠି େହବୁ? େତଣୁ ଆଜି ରାତିକୁ 

ସ#ୂ%�ଭାେବ ଉପେଭାଗ କରିବୁ। େହାେଟଲ୍ ବq େହବାର ସମୟ େହଲା ଓ ଆେମ 

େଫରିଆସିଲୁ। 
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  େସଦିନ ଥିଲା ପ%ୂ�ମୀ। ଆକାଶ ମଧ� ନିମ�ଳ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ହିମାଂଶୁ ପ�[ାବ େଦଲା 

ସମୁଦ� କୂଳ ଆଡୁ େଘରାଏ ବୁଲି ଆସିବାକୁ। ସମୁଦ�  ପ�ତି ତାର ଗଭୀର ଆକଷ�ଣ ଥିଲା। େସ 

ଜେଣ ଦ� ସnରଣକାରୀ େହାଇଥିବାରୁ ସମୟ ପାଇେଲ ସମୁଦ� କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପସq 

अଧିକ କରୁଥିଲା। ସମୁଦ� େର ପହଁରିବା, ଗାେଧାଇବା ସହ ପାଣି ଭିତେର ବିଭିନ|  

େଯାଗମୁଦ� ାେର ଫେଟା ଉେଠଇବା ତାର ସଉକ ଥିଲା। ଆେମ ସମୁଦ� କୂଳକୁ ଗଲୁ। ଜହ|  

ଆଲୁअେର ବାଲିସବୁ ରୂପାପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ପ�ବଳ ଜୁଆର େହତୁ ପାଣି େବେଳ 

େବେଳ କୂଳ ଲºୁଥିଲା। ଉ�ୃ�ଳ ସମୁଦ� ର ଉଗ� ରୂପ ସେତ େଯମିତି ହାତଠାରି 

ଡାକୁଥିଲା। ଆେମ ଖୁବ୍ କ� ାn अନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପେର ମଁୁ ଓ अମିତ୍ 

େଫରିଆସିବାକୁ ଚାହUଲୁ। େସ କି� ଆମକଥା ନଶୁଣି ପାଣିେର ପଶି ଓଦାେହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। େଜ�ା»ା ରାତିେର ସମୁଦ� େର ସ|ାନକରିବା କହି ଆମକୁ ଡାକିଲା। ଆେମ ଦୁେହଁ 

ମନାକଲୁ ଓ ତାକୁ ଶୀଘ� ଆସିବାକୁ କହି କାନେର ଇୟରେଫାନ୍ ଲେଗଇ ଗୀତଶୁଣିବାକୁ 

ଲାଗିଲୁ। ହଠାତ୍ अମିତର ଡାକେର ମଁୁ ପ�କୃତି� େହଲି। ହିମାଂଶୁ େସ ପଯ��n 

େଫରିନଥିଲା। ଆେମ ବହୁତ େଖାଜିଲୁ। କି� ତାକୁ ପାଇଲୁନି। େସ େଯମିତି ପବନେର 

ମିେଳଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ଜେଣ ଦ� ସnରଣକାରୀ େହାଇଥିବାରୁ ତା ସହ େଯ କିଛି 

अଘଟଣ ଘଟିପାେର ଏହା କhନାତୀତ ଥିଲା। ଆେମ ଭାବିଲୁ େସ ଆମକୁ ନକହି ହେjଲ୍ 

େଫରିଆସିଛି। େସ େସଠି ବି ନଥିଲା। ଆେମ ସାoମାେନ ମିଶି େପାଲିସେର ଖବର 

େଦଲୁ। ବହୁତ େଖାଜାେଖାଜି ପେର ତା’ ପରଦିନ ସକାଳ ଦଶଟା େବଳକୁ ତା’ର ଶବ 

ମିଳିଲା। ଆମ ପାଖେର କହିବାକୁ କିଛି ଭାଷା ନଥିଲା। ସମେ[ େଯମିତି ମୁକ ପାଲଟି 

ଯାଇଥିଲୁ।   
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  େପାଲିସ୍ ଶବକୁ ବ�ବେ�ଦ ପାଇଁ ପେଠଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦn ଆର� କଲା। 

ପ�ଥେମ ମଁୁ ଓ अମିତ୍ ସେqହ େଘରକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ହତ�ା अଭିେଯାଗେର ଗିରଫ େହଲୁ। 

ବିଭିନ|  ସnରଣ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ପୁରeାର ଓ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଜେଣ ସnରଣକାରୀର 

ପାଣିେର ବୁଡି ମୃତୁ� େହବା ଘଟଣାକୁ େକହି ସହଜେର ଗ�ହଣ କରି ପାରୁନଥିେଲ। କିଏ 

େକେତ ପ�କାର କଥା କହୁଥିେଲ। କିଏ େପ�ମ ପାଇଁ ତ କିଏ ଈଷ�ାନି� ତ େହାଇ ହତ�ା କରିଛୁ 

େବାଲି ମnବ� େଦେଲ। ଶବ ବ�ବେ�ଦ ରିେପାଟ�ରୁ ହିମାଂଶୁ ନିଶାଶ� अବ�ାେର 

ପାଣିେର ବୁଡି ମୃତୁ�ବରଣ କରିଛି େବାଲି �j େହଲା। ଆମ ଉପେର ସେqହ अଧିକ 

ଘନୀଭୂତ େହଲା। ଆମର କୁସo ଓ କୁअଭ�ାସ ପାଇଁ ଜୀବନେର ଏେତ ବଡ ମଲୂ� 

େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ଚିnାକରି ଆେମ ଦୁେହଁ ବିଚଳିତ ଥିଲୁ। ଆେମ ଡରି କରି େପାଲିସ୍ 

ଆଗେର ଆମର ମଦ�ପାନ अଭ�ାସ କଥା କିଛି କହି ନଥିଲୁ। 

 କେଲଜ୍ अଧ��- ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ହିମାଂଶୁର ବାପା ଓ ମାଆ ଆସି ପହ{ିେଲ। ଏ 

ବୟସେର ଯୁବକ ପୁअକୁ ହେରଇବାର ଦୁଃଖେର େସମାେନ ମି�ୟମାଣ େହାଇ ପଡିଥିେଲ। 

ରାତି ପାହିେଲ ଚାକିରୀେର େଯାଗେଦବାକୁ ପୁअ ତା-ର ବିେଦଶ ଯାଇଥାଆnା। ତାର 

अଚାନକ ମୃତୁ�ଖବର େସମାନ-ୁ ଖୁବ୍ ବ�ଥିତ କରୁଥିଲା। ହିମାଂଶୁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ 

ଆେମ ପ�ାୟ ଦୁଇ ତିନିଥର ଯାଇଥିଲୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ େମା ମାଆ ନଥିବାରୁ ତା ମାଆ-ୁ ମଁୁ 

ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। େସ ବି େମାେତ ନିଜ ପୁअ ପରି େସ|ହ କରୁଥିେଲ। ତା-ୁ େଯ 

କିପରି ସାମନା କରିବି ମଁୁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। େମା କ�ରୁ~ େହଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ 

କjେର ନିଜକୁ ସ�ାଳି ତା- ଆଗେର ସବୁ ସତକଥା େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ଗପି 

ଯାଇଥିଲି। ହିମାଂଶୁର ବଦଭ�ାସ କଥା େସ ଜାଣିଥିେଲ। ସବୁଶୁଣି କହିେଲ େମାର େଗାଟିଏ 
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ପୁअ ତ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, କି� ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअକୁ ହେରଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହU। 

ତା- अନୁେରାଧେର େପାଲିସ୍ ଆମ ଉପରୁ େକଶ୍ ପ�ତ�ାହାର କରି ଆମକୁ ମୁ� 

କରିେଦଲା। 

 अମିତ୍ ତା ବାପା- ସହ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମଁୁ କି� ହେjଲ୍ କୁ େଫରିଆସିଲି ଏକ 

ନୂଆ ସଂକh େନଇ। କାଲିଠୁ अତୀତକୁ ଭୁଲି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆର� କରିବି ଓ 

ଛାତ� ଛାତ� ୀମାନ-ୁ ଏହି ଘୃଣ�ବ�ାଧି କବଳରୁ ର�ା କରିବି। ଭବିଷ�ତେର ହିମାଂଶୁମାନ-ୁ 

ଏମିତି अସମୟେର ଝଡ଼ି ଯିବାକୁ େଦବିନି। କି� କାଲିଠୁ କାହUକି?କିଏ ବା କାଲି େଦଖିଛି? 

ହଁ ଆଉ ସମୟ ନj ନକରି ଆଜିଠୁ ହU ଆର� କରିବି େମାର ଏହି ନୂତନ अଭିଯାନ। 

ଆସnା ମାସରୁ ପ�େତ�କ ସଂeରଣେର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ|  ଜିଲ� ାେର ଥିବା 
ଦଶ�ନୀୟ �ାନ ମାନ- ବିଷୟେର ଆେଲଖ� ପ�କାଶିତ େହବ ପ�ତି 

ସଂeରଣେର େଗାଟିଏ କି\ା ଦୁଇଟି �ାନ ବିଷୟେର ଉେଲ� ଖ ରହିବ 

ଇ�ୁକ ବxୁମାେନ ନିଜ अ{ଳ ବିଷୟେର େଲଖି ଆମ 
ନିକଟକୁ ଇେମଲ୍ .ାରା େଲଖା ପଠା� 

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com    
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ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ଦoାଦoାଦoାଦoା    
 अxାର ଘର ଭିତେର ନିଜର ଦୁଇଟି ପିଲା-ୁ ଶୁଆଇ େଦଇ ସକିନା ଏପାଖ େସପାଖ 

େହଉଥିଲା ଝରକା େଦଇ ବାର\ାର ବାହାରକୁ େଦଖୁଥିଲା ଗଳିର ମୁହଁେର କିଛି ଯୁବକ 

ଏକତି� ତ େହାଇଥିେଲ କି� अଧିକାଂଶ ଗଳି ଆଜି अxକାର ଲାଗୁଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଏହି 

ସମୟେର ଗଳିେର अଧିକ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଘର ସାମନାେର ଖାନ୍ ଚାଚାର 

କିରାଣୀ େଦାକାନେର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ପ�ାୟ ସବୁ ଘର अxକାରେର अଛnି ଦୁଇଦିନ 

େହାଇଗଲା ସାହିେର ବିଜୁଳୀ ନାହU େରାେଷଇ ସାରିେଦଇ ସକିନା ପିଲା ଦୁଇ-ୁ ଖୁଆଇ 

େଦଇ େଶାଇେଦଲା େହେଲ ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନି अବଶ� େବଶୀ ସମୟ େହାଇନି 

अବଦୁଲ୍ ସବୁଦିନ ଘରକୁ େଫରୁ େଫରୁ ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଯାଏ େହେଲ ଏେବ ଯାହା 

अବ�ା େହାଇଛି େସଥିେର ଏେତ ସମୟ େସ ବାହାେର ରହିେଲ ସକିନାର କି� ଛାତି 

ଭିତେର ଖୁବ୍ ଯ�ଣା ହୁଏ अେନକ ପ�କାରର ଭାବନା ତା ମନକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଏ 

ପଡ଼ିଶାଘେର ବି अxାର अଗଣା େଦଇ େସ ଧିେର ଡାକେଦଲା, “ରିତା ଭାବି, ରିତା ଭାବି... 

େଭୖୟା ଘରକୁ ଆସିଗେଲଣୀ କି?” େସପାଖରୁ େକହି ଜେଣ ଉZର େଦଲା, “ହଁ, େସ अେନକ 

ସମୟ େହଲା ଆସିେଲଣି अବଦୁଲ୍ ଭାଇ ଆହୁରି ଆସିନାହାnି?” ସକିନାର ମନେର 

अେନକ ଆଶଂକା ଘର କରିଲାଣି अନି�ା ସେZ�  ଆଖିେର ଲୁହର ଧାର ବହିଲାଣି ଏହି 

ସମୟେର ଘରର କବାଟେର େକହି ଜେଣ କରାଘାତ କରିବାର ଶ� ଶୁଣି ସକିନା 

ଦଉଡ଼ିଗଲା କବାଟ େଖାଲି େଦଇ ସାମନାେର अବଦୁଲକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି 
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  କାqିପକାଇଲା 

 - କଣ େହଲା? କାqୁଛ କାହUକି? अବଦୁଲ ସଂଶୟେର ପଚାରୁଥିଲା 

 - ତେମ ଏମିତି अଧିକ ସମୟ ବାହାେର ଆଉ ରୁହନାହU େମାେତ କାହUକି େକଜାଣି 

अେନକ ପ�କାର ଆଶଂକା େହଉଛି 

 - ମନକୁ ଥୟ କର କିଛି अସୁବିଧା େହଇନି କି େହବନି ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଦିअ 

 ଖାଇବାପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା େପ�ଟେର େଥାଇେଦଇ ପାଖେର ବସିଗଲା ସକିନା 

ଖାଉ ଖାଉ अବଦୁଲ୍ କହିଲା, “ଆଜି ଭଜାେର ଲୁଣ ଜମା ପଡ଼ିନି? େକଉଁଠି ମନ ଥିଲା 

େରାେଷଇ କରିବା େବେଳ?” 

 “ଘର ବାହାେର ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି େସ ସବୁକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ଚିnା େହଇଗଲା, 

େତଣୁ େରାେଷଇ କରିବା େବେଳ अସୁବିଧା େହାଇଗଲା” ସକିନା କହିଲା अବଦୁଲ କିଛି 

ନ କହି େସତକ ଖାଉଥିବା େବେଳ अଗଣା େସପାଖରୁ େକହିଜେଣ ପଚାରିଲା, “ସକିନା... ଏ 

ସକିନା... अବଦୁଲ୍ ଭାଇ ଆସିେଲ ନା ୟା-ୁ ପେଠଇବି?” ସକିନା ଉ�ସ�ରେର କହିେଦଲା, 

“ନାଇଁ ଭାବି ଆଉ ଜରୂରତ୍ ନାହU ସିଏ ଆସିଗେଲଣି” 

 ଖାଉଥିବା େବେଳ ବିର� ଭାବ ପ�କାଶ କରି अବଦୁଲ କହୁଥିଲା, “ତେମ ତା-ୁ 

କାହUକି ସବୁ କଥା କହୁଛ? ଜାଣିଛ ନା େସମାେନ କିଏ ?”  

 ସକିନା ଆଁ କରି ଚାହU ରହିଥିଲା 

 “ଆଜି ଆମ ସହ ଯାହା ବି ସବୁ अଘଟଣ ଘଟୁଛି ସବୁ େସଇ ମାନ- େଯାଗଁୁ, େହେଲ 

ତେମ କିଛି ବୁଝିବନି େସମାନ-ଠୁ ଦୂରେର ରୁହ ଏଥିେର ଆମର ଭଲ େଦଖୁଛ ସହର 

ସାରା େକେତ ଗbେଗାଳ, ହଣାକଟା େହଉଛି, ଆଉ ତେମ ତଥାପି େସମାନ- ସହ....” 
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 अବଦୁଲ କଥାକୁ େସତିକିେର ରଖିେଦଇ ଖାଇବାେର ଧ�ାନ େଦଲା 

 ସକିନା ବିର� େହାଇ କହିଲା, “ସହରେର କଣ େହଲା ନ େହଲା େସଥିେର 

େସମାନ-ର କଣ େଦାଷ अଛି? େସମାେନ କଣ ତମକୁ େକେବ କିଛି ଖରାପ ବ�ବହାର 

କରିଛnି କି? ପାଖ ପଡ଼ିଶାେର अଛnି େବାଲି ପର�ରକୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଟିେକ କଣ 

କହିେଦଲି ତମର ଭାଷଣ ଆର� େହଇଗଲା ଘେର ଏକା ରହି େଦଖ େମା ସହ କଣ 

େହଉଛି ବୁଝିବ ତେମ ତ ଘର ବାହାେର ରହୁଛ, ଏଇଠି ପ�ତି �ଣ ମନେର େକେତ େକେତ 

ଆଶଂକା ଆସୁଛି େସ ବିଷୟେର ତେମ େକମିତି ଜାଣିବ? ଘେର ଦି ଦିଟା ପିଲା କିଏ 

ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା, କିଏ କୁଆେଡ଼ ଗଲା ଏ ସବୁ କଥା େକେବ ବୁଝୁଛ? ବଡ଼ ପୁअକୁ 

େମେଲରିଆ େହଇଥିଲା େବେଳ ତେମ ତାକୁ ଡା�ର ପାଖକୁ େନଇଥିଲ? ପଡ଼ିଶାଘେର ଏ 

କଥା ଜାଣିବା ପେର େସମାେନ ତାକୁ େନଇ ଡା�ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିେଲ ତା- ପାଇଁ 

ଭଲେର ମqେର ମନକୁ ଥୟ କରି େହଉଛି ଆଉ ତେମ ... ମସଜିଦ୍ େର ବସି ଘର 

ଚେଳଇବ?”  

 अବଦୁଲ୍ ଖାଇବା ଥାଳିଟା ତେଳ େଥାଇେଦଇ ହାତ େଧାଇ ଉଠିଗଲା 

 େଶାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ�ବ�ା କରିେଦଇ ସକିନା अବଦୁଲ୍ ପାଖେର ବସି 

ବୁଝାଉଥିଲା “େଦଖ ଆମର ଦୁଇଟା ପିଲା େସମାେନ େକମିତି ଭଲେର ବଡ଼ େହେଲ 

େସଇ ଚିnା କରିବା ଆମର କାମ ଆଲ� ା- ଦୟାରୁ ତମ େଦାକାନ ଭଲ ଚାଲିଛି ଯଦି 

ଆେମ ଘେର ଖାଇପିଇ ରହିବା ଶାnିେର ରହିବା, କାହUକି େସ ଗbେଗାଳ ଗହଳିକୁ ଯିବା 

କହିଲ? େକେତ ଯୁଗରୁ ଏଇ ସହରେର ଆେମ ଆଉ ଆମ ବାପା େଗାେସଇଁବାପା ରହି 

ଆସିଛnି େକେବ ଏମିତି େହଇଥିଲା କି? ତା େହେଲ ଏେବ କାହUକି ଏ ସବୁ ଗbେଗାଳ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  62 

 େହଉଛି? େସ ଯା େହଉ, ଯିଏ ଗbେଗାଳ କରୁଛି କରୁ ଆମର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ 

ଆେସ ନାହU ତେମ େସଆେଡ଼ ଆଉ ଯାअନାହU” ଏହା କହି ସକିନା अବଦୁଲର ଛାତିେର 

ମୁb େଦଇ େଦଲା 

 अବଦୁଲ ସକିନାର ବାଳେର ଆoୁଠି େଦଇ କୁbାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା, “ତେମ 

ଜାଣିନ ଏଠି େଗାେଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯ� ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଏଇ େଦଶରୁ ବାହାର କରିେଦବା 

ପାଇଁ କିଛି େଲାକ ମସୁଧା କରୁଛnି େସମାନ-ୁ ଯଦି ଆେମ ବିେରାଧ ନ କରିବା, ତା 

େହେଲ ଆମ अବ�ା କଣ େହବ କହିଲ? େସଇଥି ପାଇଁ ଖାସ୍ ମସଜିଦ୍ େର ପ�ତିଦିନ ସଭା 

ସବୁ େହଉଛି ଗଲା ସrାେହ େହଲା େକେତ େକେତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲାଣି  ଆମ 

ସାହିର ଚାରିଟା ଯୁବକ ଗbେଗାଳେର ଆହତ େହଇଛnି ଏ ସବୁ େଛାଟ୍ କଥା ନାହU 

ଆଜି ଆେମ ନିରବ ରହିେଲ କାଲି ଆମ ଘେର ବି ଏଇ ନିଆଁ ପଶିବ େସେତେବେଳ 

ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ� କରିବ?” 

 ସକିନା अଭିମାନ କରି କହିଲା, “େମାେତ େସ ସବୁ ଜଣାନାହU ତେମ େମାେତ ଛାଡ଼ି 

କୁଆେଡ଼ ଯିବନାହU ଯଦି ତମକୁ ଏହି ଗbେଗାଳ ହଣାକଟାେର ମାତିବାର अଛି ତା େହେଲ 

ଆମ ମା ପୁअ ତିନିଜଣ-ୁ ତ�ିଚିପି ମାରିଦିअ ଆଉ ତମ ଯାହା ଇ�ା ତାହା କର”  

 अବଦୁଲ ନିରବ େହାଇଗଲା ରାତିର अxକାର अଧିକରୁ अଧିକ ଗଭୀର 

େହଉଥିଲା େକେତେବେଳ େସମାେନ େଶାଇଗେଲ ଜାଣିପାରିେଲ ନାହU ହଠାତ୍ 

ବିେ¼ାରଣ ଭଳି ଏକ ଶ�େର େସମାନ- ନିଦ ଭାoିଗଲା ତେଳ େଶାଇଥିବା ଦୁଇଜଣ 

ପୁअ ଚିyାର କରି କାqି ଉଠିେଲ अବଦୁଲ େଶଯରୁ ଉଠି ଦାbଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ 

ବାହାରକୁ େଦଖୁଥିଲା अxାରେର େସ ଭଲ ଭାବେର େଦଖି ପାରୁଥିଲା, ତା- ସାହିର 
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 ନସୀମ୍, अୟୁବ୍ ଆଉ ଶାହିଦ୍ ସେମତ अେନକ ଯୁବକ ପଡ଼ିଶାଘର ସାମନାେର େବାମାମାଡ଼ 

କରିଛnି ହାତେର ତୀ�୍ ଣ ଧାରୁଆ अ�ଧରି ବିକଟାଳ ଚିyାର କରି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ 

େସମାନ-ୁ ଡାକ ପକାଉଛnି ପଛେର ଠିଆ େହାଇ ଏହା େଦଖି ସକିନା ଆଉ ନିଜକୁ 

ସ�ାଳି ପାରିଲାନାହU େସଇଠି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଡ଼ିଗଲା अବଦୁଲ୍ ସକିନାକୁ େଟକି େନଇ 

େଶଯେର ଶୁଆଇ େଦଲା 

 ସକିନାର ନିଦ ଭାoିବା େବଳକୁ ବାହାେର ବହୁତ ଆେଲାକ ଆସିଯାଇଥିଲା 

େଶଯେର अବଦୁଲ୍ ନଥିଲା େସ ସକାଳୁ ଉଠି ମସଜିଦ୍ ଚାଲିଯାଏ ତା’ପେର ଘରକୁ 

େଫରି େଦାକାନକୁ ଯାଏ େସ ରାତିର ଘଟଣାେର ଆତ-ିତ େହାଇ ଆଶଂକାେର ଡରି ଡରି 

ଦାbଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଝରକା େଦଇ େଦଖିଲା, ପଡ଼ିଶାଘର ସାମନାେର 

अେନକ ଆସବାବପତ�  अଧାଜଳା େହାଇପଡ଼ିଛି अଗଣା ପାଖକୁ ଯାଇ କାେନଇ ଶୁଣିବାକୁ 

େଚjା କରୁଥିଲା େସପାଖେର କିଏ अଛnି ନା ନାହU େକୗଣସି ପ�କାରର କିଛି ଶ� େସ 

ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହU ଘର ବାହାେର େପାଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ ବାଜୁଛି େସ ଦାbଘେର 

କବାଟ ପାଖେର ବସି ବାହାରକୁ ଚାହU ରହିଛି ରାତିର अxକାରେର େଯଉଁମାେନ ସବୁ 

େବାମାମାଡ଼ କରିଥିେଲ ଆଉ ଖbାକାତି ଧରି େଦୗରାତD � କରୁଥିେଲ େସମାନ- ଭିତରୁ କିଛି 

ଯୁବକ-ୁ େପାଲିସ ବାxି େନଉଛି  

 ଏହି ସମୟେର अବଦୁଲ୍ ଓ ଦୁଇଜଣ ପୁअ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି େସ ହାଲୁକା ମେନ 

କରୁଥିେଲ ବି ରାତିେର ପେଡ଼ାଶୀଘେର କଣ େହଲା େସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ ଉy�ାର 

ସହ अେପ�ା କରିଛି अବଦୁଲ ଓ ପୁअମାେନ ଘରକୁ ଆସିବାପେର अବଦୁଲ୍ କବାଟକୁ 

ବq କରିେଦଇ ଭିତରକୁ ସକିନାକୁ େନଇ ଆସୁଛି ରାତିେର କଣ େହଲା େବାଲି ପ�ଶ| 
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 ପଚାରିବା ପେର अବଦୁଲ୍ କହିଲା, “ପଡ଼ିଶାଘରକୁ େସମାେନ ଲୁଟପାଟ କରିଛnି ଆଉ 

ଯାହା ଜିନିଷପତ�  ଥିଲା ସବୁ ନିଆଁ ଲେଗଇ େଦଇଛnି” 

 - “ଆଉ ଭାବି? େଭୖୟା?....” ଡରି ଡରି ସକିନା ପ�ଶ| କରୁଛି 

 अବଦୁଲ ସକିନାର ହାତଧରି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି େନଇ ଘର ପଛଆଡ଼କୁ ଥିବା 

େକାଠରୀକୁ େନଇ ଯାଉଛି େସଇଠି ତେଳ ବିଛଣାଟାଏ ଉପେର ପଡ଼ିଶାଘରର ପୁअଝିअ 

େଶାଇଛnି ଆଉ େଭୖୟା ଭାବି ମୁbପାତି ବସିଛnି 

 
 ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି 

ବ� ହD ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 
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ଏ ପି ଶୁଭକାn 

ଦଳିତଦଳିତଦଳିତଦଳିତ    
 ପବୂ�ରୁ ଭାରତବq େଘାଷଣା େହାଇଥିେଲ ମଧ� ତା’ର େସମିତି କିଛି ପ�ଭାବ अନୁଭୂତ 

େହଉନଥିଲା। ଚbିେଖାଲ ସାରା ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି 

ଆଜିର ବq ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଭାବହୀନ।  

 ସକାଳୁ ଏପରି अବ�ା େଦଖି ମଁୁ ଓ େମା ବxୁ ରେମଶ ଆେମ ଦୁେହଁ ବାଇକେର କଟକ 

अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା ଆର� କଲୁ। ଆେମ ଦୁେହଁ ଗାଡ଼ିେର ଯିବା ସମୟେର େଦଶର 

ରାଜେନୖତିକ �ିତି ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରୁଥିଲୁ। ହଠାତ ଟାoୀ ପାଖାପାଖି େହଲା 

େବଳକୁ େଦଖିଲୁ ଗାଡ଼ି ଜାମ େହାଇଛି। ଆଗେର କିଛି େଲାକ ଟାୟାର ଜାଳି ବିେ�ାଭ 

ପ�ଦଶ�ନ କରୁଛnି। ହାତେର ବାଇଗଣୀ ପତାକା ଓ ମୁbେର ବାଇଗଣୀ କପଡା 

ବxାେହାଇଛି। େସମାେନ ସୁପି�ମେକାଟ� ବିଚାରପତି- କୁଶପୁZଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ 

‘ଜୟ ଭୀମ’ େସ�ାଗାନ େଦଉଥିେଲ। େସମାେନ େଦାକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ିେମାଟର ଭoାରୁଜା 

କରିଛnି अଥଚ େଲାକମାେନ ବିେରାଧ ନ କରି ତାମସାକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଛnି। େମାର 

େସମାନ- ଉପେର େକ� ାଧ ଆସିଥିେଲ ବି େଯେହତୁ ସାoେର ରେମଶ अଛି ଆଉ େସ 

ଦଳିତ େତଣୁ କିଛି କହିବି ପାରିଲିନି। “କାଦୁअକୁ ଯିବି କାହUକି, େଗାଡ଼ େଧାଇବି କାହUକି” 

ନ�ାୟେର ମଁୁ ମଧ� ଚୁପ ରହିଲି।  

 ହଠାତ େଦେଖ ତ ରେମଶ େସମାନ- ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ରେମଶ ଦଳିତ 

େହାଇଥିବାରୁ ମେତ ଲାଗିଲା େସ ବି େସମାନ- ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଁୁ ତାକୁ ବାଧା 
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 େଦଲି କି� େସ େମା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ବିେ�ାଭ �ାନକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତାକୁ ନ अଟକାଇ 

ମେନ ମେନ ବହୁତ ଗାଳିେଦଲି।  

 ରେମଶ େସଠି ପହ{ି େସମାନ-ୁ ବୁଝାଇବାକୁ େଚjା କଲା କି� େସମାେନ ବୁଝିବାକୁ 

ନାରାଜ। 

 ରେମଶ ପଚାରିଲା - ଆପଣ ଭାରତୀୟ େହାଇ ଭାରତର �ତି କିପରି କରୁଛnି। ଏହି 

ରାୟକୁ ଗଣତାnି� କ ପ~ତିେର ବିେରାଧ କରାଯାଇ ପାରିଥାnା। ଏପରି କରିବା ଦ£ାରା କିଛି 

ସୁଫଳ ମିଳିବନି। ୯୫% େ�ତ� େର ମିଛ ସାବ�[ େହଉଥିବାରୁ ଏହା ତଦnସାେପ�। ମଁୁ 

ମଧ� ଜେଣ ଦଳିତ।  

 ଗହଳିରୁ ଏେତେବଳକୁ ରେମଶ େଦହେର କିଛି ପଥର ବାଜିସାରିଥିଲା।  

 ଗହଳିରୁ ଜବାବ ଆସୁଥିଲା - ଆଉ ହିେରା େହବା ଦରକାର ନାହU। ତୁ େଗାେଟ 

େବଇମାନ। େତାେତ ଚମଚାଗିରି ପସq ଆମକୁ ନୁେହଁ। ଯଦି ନିଜର ଭଲ ଚାହୁଁଚୁ ଆମ 

ସହିତ ଆସ ନେହେଲ अନ�ମାନ- ଭଳି େଦଖ।  

 ରେମଶ କହିଲା - ପଥର କଣ ଗୁଳି ମାରିେଲ ବି ମଁୁ ଡରିବିନି। ଆେର ଯଦି 

ଆେ\ଦକର-ୁ ମାନୁଛ, ତାେହେଲ ତା- କଥା ବି ମାନ। େସ ସବୁେବେଳ କୁହnି “ଆେମ 

ପ�ଥେମ ଓ େଶଷେର େକବଳ ଭାରତୀୟ” ଆମମାନ- ମଧ�େର ବିଭାଜନ ସୃjି କରି 

କିଛି ରାଜେନୖତିକ ବ��ି ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛnି अଥଚ ବଳି ପଡୁେଛ ଆେମ।  

 ଏଥର କି� ଗହଳିରୁ ଆଉ ଜବାବ ଆସିନଥିଲା ରେମଶ ଉପେର ବାଡ଼ି ଓ ପଥର 

ମାଡ଼ େହାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆ�ଯ�� କଟକ ସହର ଉପକ� େହବା ସେZ£ ବq ସମୟେର 

େପାଲିସର अନୁପ�ିତି େଦଶର ଆଇନ ଶୃ�ଳା ବିଷୟେର ପ�ମାଣ େଦଉଥିଲା। େକୗଣସି 
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 େଲାକ ତା-ୁ ନ अଟକାଇ େମାବାଇଲ େଫାନେର େଫାେଟା ଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥାnି। ମଁୁ 

୧୦୮କୁ େଫାନ କଲି ଆଉ ଭିଡ଼କୁ େଠଲି ରେମଶ ପାଖେର ପହ{ିବାକୁ େଚjା କଲି। 

ରେମଶର ର� ଜୁଡୁବୁଡୁ ଶରୀରକୁ ଆଣିବାେବଳକୁ ମଁୁ ମଧ� �ତା� େହାଇସାରିଥିଲି। 

୧୦୮ ଆସି ପହ{ିବାେବଳକୁ ରେମଶର अବ�ା ସ#ୂ%� ସାଂଘାତିକ। େମଡିକାଲେର 

ପହ{ିବା େବଳକୁ ରେମଶ ପେଦ କହିଲା - “େସମାେନ ଜାତିବାଦେର ଭାoିେବ ଆେମ 

ରାj�ବାଦେର େଯାଡ଼ିବା” ଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ େହାଇଗଲା।  

 
ହରିପୁର, ଖଡ଼ିଆo, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୪୯, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୮୦୧୩୦୬୦୫ 

ଇେମଲ୍ : zubun98@gmail.com 
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अନୁସୟୂା େଜନା 

େକାବି ପକୁଡ଼ିେକାବି ପକୁଡ଼ିେକାବି ପକୁଡ଼ିେକାବି ପକୁଡ଼ି    
 ମୁହଁ ସଂଜ େହଇଥିଲା ମଁୁ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ଘେର ପହଁଚିଲା େବଳକୁ। ଦାb ଘର େଡଇଁ 

अଗଣା ଭିତେର ପଶିଲା େବଳକୁ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ସଂଜ ବଳୁଥିଲା। अଗଣାେର ଗଦା 

େହଇଥିଲା ସଦ� ଛିbା େହଇ ଆସିଥିବା ଦଶ ପqରଟା ଫୁଲେକାବି। ମେତ େଦଖି ମାଉସୀ 

ଦଉଡି ଆସିଲା େମା ପାଖକୁ। ହଇେର ସmୟ, ଏେତ ଦିନେର େତାର ମାଉସୀ ମେନ 

ପଡିଲା କହି େସ|ହେର େମାର ମୁହଁେର ହାତ ବୁେଲଇ ଆଣିଲା େସ। ହଉ, ଯା ନଳକୂअ 

ପାଖେର େଧାଇ େହଇକି ଆେସ। अଗାଧୁ ଏଇ ସାେo ସାେo ବିଲରୁ େକାବି େନଇକି 

ଆସିଛି, ମଁୁ େତା ପାଇଁ େକାବି ପକୁଡି ତିଆରି କରୁଚି କହି ଲତା, ଲତା େବାଲି ଡାକ 

ପକାଇଲା ମାଉସୀ। େବାଧହୁଏ ଲତା େବାଲି ନୂଆ ଝିअ କିଏ ତା ଘେର ସାହାଯ� କରିବାକୁ 

अଛି। ମଁୁ େଗାଡ଼ ହାତ େଧାଇ େହଇ अଗଣାେର ପଡିଥିବା କାଠ େଚୗକିେର ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲି 

ଧକଡ଼ କଚଡ଼ େହଇ ଆସିଥିବା ବସର କ� ାnି େମ�ାଇବାକୁ ।  

 େମାର ମେନ ପଡିଗଲା ଏମିତି େଗାେଟ ମୁହଁ ସmେବେଳ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲା 

ଆମ ଘରକୁ, େମାର ର�ାକାରିଣୀ େହଇ। େସ ଆମ ଘେର ପହଁଚିଲା େବଳକୁ େମା ଉପେର 

ବାପା-ର ଗାଳିବଷ�ଣ ହଉଥିଲା, ମଁୁ ନବମ େଶ�ଣୀ ହାଫ ଇଆରଲି ପରୀ�ାେର ଆଲେଜବ� ା 

େପପରେର େମାଟରୁ େକାଡିଏ ନ\ର ପାଇଥିଲି। ବାପା ଗାଳି କରୁଥିେଲ େସ ଆଦଶ� ଶି�କ 

େବାଲି େକେତ ଭଲ ଛାତ�  ସବୁ ତିଆରି କରିଛnି ଆଉ ମଁୁ ତା-ର ପୁअ େହଇ ଏମିତି ନ\ର 

ରଖିଛି। ହଠାତ ବାପା- ଆଗେର ଠିଆ େହଇଯାଇଥିଲା ମାଉସୀ, କହିଥିଲା କାଇଁ ତା 
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 ଉପେର ରାଗୁଚ ଶରତ? ତାକୁ େମା ସଂେଗ ଛାଡିଦିअ, େସ ଆମ ଗଁା eୁଲେର ପଢିବ । 

େଦଖିବ, ତାକୁ ଫାj ଡିଭିଜନେର ପାସ କେରଇବା ଦାୟିତ£ େମାର। ଆମ ଗଁା eୁଲ ଶ�ାମ 

ସାର- ପାଖେର େକେତ ଦୁjପିଲା ଭଲ େହଇ ଯାଇଛnି ଆଉ ଆମ ସmୟ କଣ ବାଦ 

ପଡ଼ିଯିବ? ତା ପର ସrାହେର ମଁୁ ବାପା- ସଂେଗ ଝୁନୀ ମାଉସୀ ଗଁାକୁ ଆସିଥିଲି, େବାଉର 

ଦୁଆର ବx ପାଖେର ଠିଆ େହଇ ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର ଠାକୁର-ୁ ଜୁହାର କରୁଥିବା କରୁଣ 

ମୁହଁକୁ ସାମ|ା କରିବାର ସାହସ କରିନପାରି । 

 ରାମଚq�ପୁର ଗଁା ବରୀ अ{ଳେର େଗାଟିଏ ଭଲ ଗଁା ଭିତେର ଗଣା। ଏଇଟା ଝୁନୀ 

ମାଉସୀର ଗଁା। ସିଏ େମା େବାଉର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ମଉସା अଲଗା ଜାଗାେର ଚାକିରୀ 

କରୁଥିେଲ ଆଉ ତାର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େଶଖର ଭାଇ କଟକେର ରହି ପାଠ 

ପଢୁଥିେଲ। ରାମଚq�ପୁର ହାଇeୁଲ ସବୁେବେଳ ଭଲ େରଜÀ କରୁଥିଲା ମାଟି�କ 

ପରୀ�ାେର। ନବମ େଶ�ଣୀ अଧାରୁ େମାର େସଇ eୁଲେର ନାମ େଲଖା େହଇଗଲା। 

eୁଲେର ପ�ଥମ ଦିନ ମେତ ଭାରି ଭୟ ଆଉ ଲାଜ ମାଡୁଥିଲା, ମଁୁ କାହା ସଂେଗ ଭଲେର 

କଥାବାZ�ା େହଇପାରୁ ନଥିଲି। େଖଳ ଛୁଟିେର ପଛରୁ େକହି ମେତ ଡାକିଲା, ‘ସmୟ’ ମଁୁ 

ବୁଲି ପଡି େଦଖିଲି ନହକା ସାଵନା ରoର ଦୁଇ ଟିକିଆ େବଣୀ ବାxିଥିବା ଝିअଟିଏ। ମଁୁ 

अନିମା, ଶ�ାମ ସାର- ଝିअ। ଝୁନୀ ବଡ଼େବାଉ ତମ କଥା କହୁଥିେଲ। େସଇଥିଲା େମାର 

अନିମା ସଂେଗ ପ�ଥମ ସା�ାତ। ମଁୁ eୁଲ ପେର ସx�ା େବେଳ ଶ�ାମ ସାର- ଘରକୁ 

ଟିଉସନ ଯାଉଥିଲି ଆଉ अନିମା ସଂେଗ େମାର ବxୁତା ଖୁବ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ 

ସାର- ପାଖେର ବସି ରାତି ନ’ଟା ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। अନିମା ମଝିେର ମଝିେର ମାଉସୀ 

ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, େସମାେନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖୁବ ବଢିଆ େକାବି ପକୁଡି ତିଆରି 

କରୁଥିେଲ। େକାବିକୁ େଛାଟ େଛାଟ ଖb କାଟି େସଥିେର ଧନିଆପତ� , अଦା, ରସୁଣ, କ{ା 
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 ଲ-ା େଛଚା ପେକଇ େବସନ େଗାେଳଇ ଗରମା ଗରମ େକାବି ପକୁଡି ଥାଳିଏ ଧରି ମାଉସୀ 

େମା ଆଗେର େଥାଇ େଦଉଥିଲା। ମଁୁ ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି େସ ସବୁକୁ ଚଟାପଟ େଶଷ 

କରିେଦଇ ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଥାଳିଆ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥିଲି, େକେବ ଭାବୁନଥିଲି େସମାେନ 

ଖାଇବାକୁ ଆଉ अଛି କି ନାହU େବାଲି। ଏମିତିେର େମାର अଧିକାଂଶ େବେଳ ଜିଭ େପାଡି 

ଯାଉଥିଲା ଗରମ ପକୁଡିକୁ ସିଧା ପାଟିେର ପୁରାଇ େଦବାରୁ ଆଉ େମାର ବିକଳିଆ अବ�ା 

େଦଖି अନିମା ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପର ମୁହୂZ�େର କହୁଥିଲା ପକୁଡିକୁ ଦିଖb 

କରି ଫୁ-ି ଫୁ-ି ଖାअ ସmୟ, ତାେହେଲ ଶୀଘ� ଥbା େହଇଯିବ, ଜିଭ େପାଡିଯିବନି । 

 େକେବ େକେବ େମାର କିେଶାର ସୁଲଭ ସ£ପ| अନିମାକୁ େମା ଘର अଗଣାେର 

ପାଉଥିଲା, କି� େମା ବିେବକ ମେତ ଲଗାମ ଟାଣୁଥିଲା, ଛି!! ମଁୁ କଣ ଭାବୁଛି?? अନିମା 

େମା ଠାରୁ େଢର ଭଲ ଛାତ� ୀ। େସ ନି�ୟ ଭଲ ଚାକିରୀ ବାକିରି କରିବ, ତା ଛଡା ସିଏ େଯ 

ଜାତିେର ବ� ାହD ଣ, ତା’ ବିଷୟେର ଏଣୁ େତଣୁ ଭାବିବା ପାପ କଥା। ଏମିତି ଏମିତି େଦଢ଼ ବଷ� 

ପାଣି ଭଳି ଗଡି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ ମାଟି�କ ପରୀ�ା େରଜÀ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଆମ ଗଁାକୁ 

ଚାଲି ଆସିଥିଲି, କିଛି ସD �ତିକୁ ସାoେର େନଇ। ପରୀ�ା ଫଳ ବାହାରିଲା ଦିନ େବାଉ 

ସବୁଠୁ अଧିକା ଖୁସି ଥିଲା କାରଣ ତା’ର େମାର ଦୀଘ� େଦଢ଼ ବଷ�ର ବିେ�ଦର ମଲୂ� ମଁୁ 

ରଖିଥିଲି, ଭଲ ନ\ର ରଖି ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପାସ କରିଥିଲି। ମଝିେର ମଝିେର େଯ अନିମା 

କଥା େମାର ମେନ ପେଡ଼ନି ତା ନୁେହଁ େହେଲ ଆଉ େକେବ ମଁୁ ସୁେଯାଗ ପାଇନଥିଲି ତାକୁ 

େଦଖିବାକୁ अବା କୃତ}ତା ଜଣାଇବାକୁ ତା’ର ଆଉ ଶ�ାମ ସାର-ର େମା ପାଠ ପଢାେର 

अବଦାନ ପାଇଁ । 

 ହଠାତ ଦିେନ କାମେର ବାେଲଶ£ର ଫିଲଡ अଫିସ ଯାଇଥିଲି, ବସjାbେର अନିମାକୁ 

େଦଖିଲି। ଯଦିଓ ତା’ େଚେହରାେର େଢର ପରିବZ�ନ େହଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଭିତେର 
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 େସ ବାହା ମଧ� େହଇ ସାରିଥିଲା, ତାକୁ ଚିହି| ବାେର ମେତ କିଛି अସୁବିଧା େହଲାନାହU। 

अନିମା, ମଁୁ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲି, େସ ବୁଲି ପଡି ମେତ ଚାହUଲା। ଆେର ସmୟ??? 

ତେମ?? କଣ ଖବର?? अନିମା ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େସ ଓ଼େମନ୍ସ କେଲଜେର 

ଫିଜି¯ େଲକ୍ଚର अଛି ଆଉ ସହେଦବଖୁ�ା अଂଚଳେର ଭଡା େନଇ ରହୁଛି। ତା’ର ସ£ାମୀ 

କଲିକତାେର ଚାକିରୀ କରnି, ଛୁଟିଦିନ େହେଲ ତା’ ପାଖକୁ ଆସnି। ‘ସmୟ, ତେମ 

ସୁବିଧା େହେଲ େମା ଘର ଆେଡ ଆସିବ, ତମକୁ େସମିତି େକାବି ପକୁଡି ଖାଇବାକୁ େଦବି’ 

କହି ତା େଫାନ ନ\ର ଆଉ ଠିକଣା େଦଲା ମେତ अନିମା। ମଁୁ ତାକୁ ହଉଟିଏ କହି ତା 

ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲି େସଦିନ ପାଇଁ। 

 ମଁୁ ଜାଣିନି େମାର ଦୁବ�ଳତା अନିମା ପାଇଁ ଥିଲା ନା ତା’ ହାତ ତିଆରି େକାବି ପକୁଡି 

ପାଇଁ , କି� େଯେତେବେଳ ମଁୁ अଫିସ କାମେର ବାେଲଶ£ର ଯାଉଥିଲି, ସx�ା େହେଲ େମାର 

ମଟରସାଇକଲ ଆେପ ତା’ ଘର ଆେଡ ମୁହାଉଁଥିଲା। ସତେର अନିମା ଚମyାର ପକୁଡି 

ତିଆରି କରି ମେତ ଦଉଥିଲା ଆଉ ଆେମ ଦୁେହଁ ମିଶି ଆମ eୁଲ େବଳର ସD �ତି ସବୁ ମେନ  

ପକାଇ ଉଲ� ସିତ ହଉଥିଲୁ। କି� ତା’ଘର ମାଲିକାଣିର କଟାସ ଭଳି ଆଖିେର ସଂେଦହୀ 

ଚାହାଣୀ ମେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। େସ େମାର ଯିବା ଆସିବା େବେଳ େଯମିତି 

ଗାରେଡଇ ଚାହୁଁଥିଲା େସଥିରୁ ତା’ମନେର ଥିବା କଥା ମଁୁ �j ଭାବେର ବୁଝି ପାରୁଥିଲି, 

କି� େମା ଦୁବ�ଳତା ଆଗେର ମଁୁ ନାଚାର ଥିଲି। अବଶ� ଚାରି ଛ ମାସ ପେର ମଁୁ େସ 

ଚାକିରୀ ଛାଡି କଟକ ଆସି ନୂଆ ଏକ ଚାକିରୀ କଲାପେର अନିମା ସହ ଆଉ ସା�ାତ େହଇ 

ନଥିଲା। ଏଇ ଭିତେର ଦୁଇ ତିନି ବଷ� ବିତି ମଧ� ଯାଇଥିଲା। େକଜାଣି ଏେବ େକାଉଠି 

अଛି ?? 

 ସmୟ, େନ, ପକୁଡି ଖା। ମାଉସୀର ସ£ରେର େମା ଘୁେମଇ ପଡିଥିବା ଆଖି 
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 େଖାଲିଗଲା। ଥାଳିେର ଥାଳିଏ ପକୁଡି ମାଉସୀ େମା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲା। ତା ହାତରୁ 

ଥାଳି େନଉ େନଉ ମଁୁ ତା’କୁ अନିମା କଥା ପଚାରି େଦଲି। ମାଉସୀର ମୁହଁଟା କାହUକି 

େକଜାଣି ନିରସିଆ େହଇଗଲା। ତା’ କଥା କହନା ପୁअ। ଭଲ ଝିअଟିଏ ତ ଥିଲା ତୁ 

ଜାଣିଚୁ। େହେଲ େପାଡ଼ାମୁହU କାଇଁକି ଏମିତି କଲା େକଜାଣି? ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟାକୁ 

କରି ଗରମ ପକୁଡି େଗାଟାଏ ପାଟିେର ପୁରାଇ େଦଲି ମଁୁ ଏବଂ ଚିରାଚରିତ େମାର ଜିଭ 

େପାଡିଗଲା ଗରମେର।  “ପକୁଡି କି ଦି ଖb କରି ଫୁ-ି ଫୁ-ି ଖା, ଆଉ ଜିଭ 

େପାଡିଯିବନି” ମେତ ଶୁଣାଗଲା େଯମିତି ମାଉସୀ ନୁେହଁ अନିମା େସ କଥା କହୁଛି। ହଉ 

ଶୁଣ ତା’ କଥା। ମାଉସୀ ପୁଣି ଆର� କଲା, ଦି ଚାରି ବଷ� ତେଳ େସ ବାେଲଶ£ରେର 

ରହୁଥିଲା। ତା’ ସ£ାମୀ ତ ବାହାେର କୁଆେଡ ରହୁଥିଲା େଯ ମଝିେର ମଝିେର ତା ପାଖକୁ 

ଆସୁଥିଲା େହେଲ ତା ଘରକୁ ଆଉ େଗାେଟ େଟାକା କିଏ ସବୁ େବେଳ ଯିବା ଆସିବା 

କରୁଥିଲା। ତା’ ଘର ମାଲିକାଣି କି ଏ କଥା ସ�ାଳିବ, ତା’ ସ£ାମୀ ଆଗେର ସବୁ କଥା 

କହିେଦଲା। ତୁ ନିେଜ କହିଲୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିେଲ େକାଉ ସ£ାମୀ ଆଉ ସହିବ? େସଇଠୁ ତା’କୁ 

ଛାଡ଼ପତ�  େଦଇେଦଲା। େସଇ ଦୁଃଖେର ଶ�ାମ ସାର ଚାଲିଗେଲ ଆଉ ସିଏ ଏେବ 

ନବରoପୁର ନା ମାଲକାନଗିରି କୁଆେଡ ଦୂର ଜାଗାେର ରହୁଛି। 

 ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣି େମା ଜିଭ ଆହୁରି େଜାରେର େପାଡା ହଉଥିଲା। ପ�ତିବାଦ ଆଉ 

ଆତD ଗ�ାନିେର ମଁୁ ଯାହା କିଛି କହୁଥିଲି, ଗଁ ଗଁ ସ£ର ବ�ତୀତ ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି ଶୁଣି ପାରୁ 

ନଥିଲା 
ଆଇଆରସି ଭିେଲଜ୍, ନୟାପଲ� ୀ, ଭୁବେନଶ�ର 
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ନିଳାଦ� ୀ ବିହାରୀ ନାୟକ 

ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାରଏତିକି ମାଗୁଣି େମାରଏତିକି ମାଗୁଣି େମାରଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର    

 
[ରବିବାର , ୨୪ ମା��  ୧୯୯୬ , ବ� ହD ପୁର , ଓଡିଶା] 

“ରହ ରହ େର ‘କଳାପାହାଡ଼’ 

ଭାoିବି ମଁୁ େତା ପmରା ହାଡ଼” 

 “ନା’… ମଁୁ େସମାନ-ୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁକିଛି  ଲୁଟି େନେଲ 

େଶଷକୁ ଆମ ପ�ଭୁ ଜଗନ| ାଥ ବି ବାଦ ପଡ଼ିେଲନି! " 

 େଭାର ଚାରିଟା ରୁ ଏମିତି ସ£ପ|େର ବିଳି ବିେଳଉ ଥାଏ ନିକ£ଣ (Nikon)୲ 

 ନନା ତ  ଫୁଲ େତାଳିବା ପାଇଁ ଚାରିଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼nି ୲ କି� େବାଉ ଚମକି  ଉଠି 

ପଡ଼ିେଲ ୲ ମେନ ମେନ ଭାବିେଲ େବାଧହୁଏ ରାତିେର ଆଈ- ଠୁ  ‘କଳା ପାହାଡ଼’  ଗପ ଶୁଣି 

େଶାଇଥିଲା ତ, ତା’ର ଏହି ପ�ଭାବ ୲  

 ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା ନିକ� ଣର अଜା ଆଈ ଥିେଲ ମହିମା ଧମ�ାବଲ\ୀ 

 ନିକ£ଣ କେହ େସମାେନ ଆମ ପରି ମZୂ� ପଜୂା କରnି ନାହU େକବଳ ଶନୂ� 

ନିରାକାର ବ�ହD ବାଦେର ବିଶ£ାସ କରnି ସଯୂ�� ଉଦୟ ଓ ସଯୂ��ା[ ପବୂ�ରୁ େସମାେନ ପଜୂା 
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 (ଦଶ�ନ) କରି ଆସnି अେଲଖ ନିରmନ ଧ£ନିେର 

    ଆଈ ଆଈ ଆଈ ଆଈ ::::  ନିକ£ଣ, ଜଲଦି ଉଠିପଡ଼ ୲ ସକାଳ ୬ ଟା ୩୦  େହଲାଣି ମଁୁ ଉପରେବଳା 

େକେତ ନୂଆ ଗପ କହିବି େଯ! 

 େରଡ଼ିଓରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ…. “ଆକାଶବାଣୀ ବ� ହD ପୁର ୲ ୧୦୦.୬ େମଗା ହଜ� 

େଯାେଗ ଆମର ଆଗାମୀ କାଯ��କ�ମ ‘अନୁଚିnା’ ୲ ଉପ�ାପନା କରିଛnି ଶ-ଷ�ଣ 

ମoରାଜ 

 ଆଈ- େଗାଟିଏ ଡାକେର ନିକ£ଣ ଉଠିପଡ଼ିଲା ୲ 

    କାନନକାନନକାନନକାନନ (Canon, ନିକ£ଣର ବଡ ଭଉଣୀ ): ଆଈ, େତାର ‘अନୁଚିnା’ ଶୁଣିବା ସମୟ 

େହାଇଗଲାଣି  

    ଆଈ ଆଈ ଆଈ ଆଈ :  େମା ସୁନା ନିକ£ଣ, ତୁ େବେଗ ଯା’ ୲ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଆେସ ୲ େତା ପାଇଁ 

ମଁୁ ଚକୁଳି ପିଠାକରି େଦଇଛି ୲ ମଁୁ ଯାଏ ‘अନୁଚିnା’ ଶୁଣି ଆେସ ୲ େବଳ େହଲାଣି ୲ 

 X     X    X    

 େଜେଜ  ମା’ର ବାରଣ େହତୁ ନିକ£ଣ  ‘ଟିକି ଫୁଲଟିକି ଫୁଲଟିକି ଫୁଲଟିକି ଫୁଲ’’’’ ****ନାଟକେର ଭାଗ େନଇ ପାରି 

ନଥିଲା ୲ େସଥି ପାଇଁ ମନେର ତା’ର ବହୁତ ଦୁଃଖ ୲ 

 MKCG େମଡିକାଲ କ�ା#ସ ହାଇeୁଲେର ତା’ େଶ�ଣୀ ଶି�କ ନୀରଦ ସାର-ୁ େସ 

ସବୁ କହିଥିଲା ୲ 

 ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏପି�ଲ ୨୮, ମଧୁବାବୁ- ଜନD ଦିନ ୲ ଆnଃ ବିଦ�ାଳୟ ଗh / 

ଜୀବନୀ / ବକୃତା / ପ�ବx / ଚିତ� ା-ନ ପ�ତିେଯାଗିତାର ଆେୟାଜନ କରିଛି ବ� ହD ପୁର 

ମହାନଗର ନିଗମ ୲ ନିକ£ଣ ମଧୁବାବୁ- ପିଲାଦିନ ବିଷୟେର ଗପ ଶୁଣାଇବ େବାଲି ନୀରଦ 
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 ସାର୍  ତାକୁ ମେନାନୀତ କରିଛnି ୲  ଗପ କହିବାେର ନିକ£ଣ ଧୁରxର ଆଈ- ଠାରୁ 

ଶୁଣିଥିବା ପ{ତ�ର କଥା, अମର ଚିତ� କଥାର ସବୁ ଗପ ତା’ ଭଳି ଆଉ େକହି କହି 

ପାରିେବ ନାହU ୲ 

    କାନନକାନନକାନନକାନନ କେହ, “ଆଈ- ଗପ ଗ�ିଲିେର େକେତ େଯ ଗପ अଛି ତାର କଳନା ନାହU, 

ଆମ ଦୂରଦଶ�ନର ‘କଥା କହୁଥିେଲ ସରିବନି’/ ‘ଶାnି’ ଧାରାବାହିକ ସରିଯିବ େହେଲ 

ଆଈର ଗପ ସରିବନି ୲ ଗପ ଗପେର େଦଶ ବିେଦଶର ସାହିତ�, ସଂeୃତି, ବି}ାନର ଗଭୀର 

ତZ£” 

    ନମ�ତା ପ�ଧାନ ନମ�ତା ପ�ଧାନ ନମ�ତା ପ�ଧାନ ନମ�ତା ପ�ଧାନ ((((ପେଟଲପେଟଲପେଟଲପେଟଲ)))) ଥିେଲ ନିକ£ଣର ଆଈ ୲ ଗଁା େଲାେକ ତା-ୁ ଶ�~ାେର  

‘ବେଡଇ’, ‘ଶଶି ଆଈ’, ‘ପାେଠାଈ ଆଈ’, ‘କୁଣିଆ ମା’, ‘अବା’, ‘अେଲଖ ଆଈ’, ‘ମହିମା 

ଆଈ’, ‘ମାହୀ େବାଉ’, (ନିକ£ଣର ମା’- ନଁା ଥିଲା ନମିତା - ଡାକ ନଁା ମାହୀ )  ଏମିତି 

େକେତ ନଁାେର ଡାକnି ୲ ଆଈ ପ�କୃତେର ଗୁଜୁରାତି, କି� ୭୦ ବଷ� େହଲା ଆସି ଓଡ଼ିଶାେର 

୲ ଝାଟି ମାଟିର ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଗmାମ ଜିଲ� ାର େଥାଲbା ଗଁାେର ୲ ବିଖ�ାତ ଗmାମର 

ଏକ अଖ�ାତ ପଲ� ୀ େବାଲି ନନା  ଥ,ା କରnି ୲ अଜା ନବଘନ ପ�ଧାନअଜା ନବଘନ ପ�ଧାନअଜା ନବଘନ ପ�ଧାନअଜା ନବଘନ ପ�ଧାନ, ବହୁ ପ�ତିଭାର 

अଧିକାରୀ ୲ ତା- ବିଷୟେର ଆଉ ଦିେନ ବଖାଣିବା ୲ ପଢାପଢିେର ଆଈ- ବଡ଼ ଆଗ�ହ, 

अନୁରାଗ ୲ ତା- ଗଁା ଚାଟଶାଳୀେର େସ ସବୁେବେଳ ପ�ଥମ େବାଲି ଗଁା େଲାେକ କହnି ୲ 

େସ  ଗୁଜୁରାତି, ଓଡ଼ିଆ, ହିqୀ, ବoାଳି, ଇଂରାଜୀ, ମରାଠୀ, ଆସାମୀ  ଭଳି ବହୁତ ଭାଷା 

ପଢି େଲଖି ବୁଝି ପାରnି ୲ अଜା ବି େସମିତି - କଥା କଥାେର ସଂeୃତର ଚାଣକ� େଶ�ାକ ୲ 

 େଥାଲbା ଗଁା ବାଲା କୁହnି ଆଈ କୁଆେଡ େଯୗତୁକେର ଗୁଜୁରାଟରୁ ତିନି ସିxୁକ ବହି 

ଆଣି ଥିେଲ - ଚାରି ପା{ଟି ଭାଷାର ୲ େବାଉ କେହ, “୧୯୮୪େର େଯେତେବେଳ ପ�ତିଭା 
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 ରାୟ- ‘ଯା}େସନୀ’ ପ�କାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଈ- ପାଖେର ଗଁାର ପ�ଥମ ‘ଯା}େସନୀଯା}େସନୀଯା}େସନୀଯା}େସନୀ’’’’ ବହି 

ଡାକ େଯାେଗ ଆସି ପହ{ିଥିଲା ୲ 

 ଆଜିକାଲି ପରି ଆମାଜନ୍ (Amazon), େପଟିଏମ୍ (Paytm), ଫି� ପ୍ କାଟ୍� (Flipkart) 

ନ ଥିଲା େସ ସମୟେର… ଗଁା ଭାଗବତ ଟୁoିେର ସx�ା େହବା ଆଗରୁ ଆଈ  ଯା}େସନୀର 

େକଇ अନୁେଛଦ ବଖାଣି ଶୁଣାଉଥିେଲ अପାଠୁଆ अପାେଠାଇ  ବୁଢାବୁଢୀ-ୁ ୲ ବଦଳେର 

େସମାେନ ଆଈର ସାହାଯ� ସହେଯାଗ କରିଥାnି ୲ ଆମ ବ�ହD ପୁର ସହରର ଉ� ଶି�ିତ 

ପେଡାଶୀ ମାନ- ପରି ସ£ାଥ�ପର, ନି/ୁର, ଈଷ��ା ପରାୟଣ ନଥିେଲ େସମାେନ ୲ ଗରିବ 

େହେଲ କ’ଣ େହଲା... अତି  ସରଳ, ସୁqର, ନିରାମୟ ଜୀବନ େସମାନ-ର…. ଡାକ ନନା 

ଆଣିଥିବା ଚିଠିକୁ ଆଣି େସମାେନ ହାଜିର େହାଇ ଯାଆnି ଆଈ ପାଖେର, ଗଁାର अh 

େକେତକ ଶି�ିତ- ପରି ଆଈ କାହା କଥାକୁ ପ�ଘଟ କରnିନି ୲ ନିକ£ଣର ଡାଏରୀନିକ£ଣର ଡାଏରୀନିକ£ଣର ଡାଏରୀନିକ£ଣର ଡାଏରୀରୁ ଏ ଥିଲା 

ନମ�ତା ଆଈ-ର ସଂ�ିr ପରିଚୟ ୲ 

 X X X 

 अପରାହ|  ଚାରିଟା ସମୟ ୲ ନିକ£ଣ ଆସି ପହ{ିଯାଏ ଆଈ- ପାଖେର ବାକିଥିବା ଗପ 

ଶୁଣିବା ପାଇଁ ୲ 

    ନିକ£ଣନିକ£ଣନିକ£ଣନିକ£ଣ : ଆଈ, େସ ଦୁj ‘କଳାପାହାଡ଼’ର ଗପ ପେର ଶୁଣିବି ୲ େବାଉ କହୁଥିଲା ମଁୁ 

କୁଆେଡ଼ ସ£ପ|େର ବିଳି ବିେଳଉଥିଲି ୲ େସଦିନ େଯଉଁ ମଧୁବାବୁ- ପିଲାଦିନ କଥା କହୁଥିଲୁ , 

ଆଉ େଯେତ ବାକି अଛି କହ ୲ 

    ଆଈଆଈଆଈଆଈ : ଠିକ अଛି ନିକ£ଣ ୲ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ� ରୁ ବାସିଲା ପରି ମଧୁବାବୁ- ନିଭ�ୀକତାର 

କାହାଣୀ ତା- ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହU ଜଣା ପଡିଥିଲା ୲ 
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  ୧୮୫୩ ମସିହାର କଥା ୲ େସେତେବେଳ ଇଂେରଜ ମାେନ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥାnି ୲ 

େସ ସମୟେର ଆଜିକାଲି ପରି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ସରକାରୀ, େବସରକାରୀ  eୁଲ ନ ଥିଲା ୲ 

ସବୁପିଲା ଚାଟଶାଳୀରୁ ହU ପାଠପଢା ଆର� କରୁଥିେଲ ୲ ‘ଚାଟଚାଟଚାଟଚାଟ’’’’ ମାେନ ଛାତ� , ଚାଟଶାଳୀକୁ 

େକହି  େକହି ‘ଚାହାଳିଚାହାଳିଚାହାଳିଚାହାଳି’’’’ ବି କହୁଥିେଲ ୲ 

    ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ : ଓଃ! ଏେବ ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଲି, େତା ପିଲାଦିନ ବହିକୁ ତୁ କାହUକି, ‘ଚାଟଶାଳୀ ଚାଟଶାଳୀ ଚାଟଶାଳୀ ଚାଟଶାଳୀ 

ପାଠପାଠପାଠପାଠ’’’’ େବାଲି କହୁ  

    ଆଈଆଈଆଈଆଈ : ହଁ, େସେତେବେଳ ଆଜି କାଲିକା ପରି ଆମ ବହିବ[ାନୀ ଏେତ ଭାରି 

ନଥିଲା अ-, ବି}ାନ, ସାହିତ�, ଏହି ପରି ସବୁ ବିଷୟକୁ େନଇ େକବଳ େଗାଟିଏ ବହି 

ଖqା ପଣକିଆଠାରୁ େକଶବ େକାଇଲି ପଯ��n େଗାଟିଏ ବହି ଚାଟଶାଳୀେର ପାଠ 

ପଢ଼ାଉଥିବା  ଶି�କ-ୁ ‘अବଧାନअବଧାନअବଧାନअବଧାନ’’’’ େବାଲି କହୁଥିେଲ ଆଜିକାଲିକା ପିେଲ ମେନ ମେନ 

ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କ'ଣ େଯ ପଢ଼nି େମାର ଟିେକ ବି ମନକୁ ପାଉନି ୲ ସେତକି M.A. , B.A 

ଜନD ରୁ ୲ େସ କାଳେର ବଡ ପାଟି କରି ପିେଲ ପଣକିଆ େଘାଷୁ ଥିେଲ ୲ ଯିଏ େଯଉଁ ପାଠ 

ପଢୁନା କାହUକି, ସବୁ ପିଲା ବଡ ପାଟି କରି ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର ୲ ଯିଏ ନ ମାନିଲା, ତା’ 

ପିଠିେର  େବତ  ପାହାର ୲ ଏେବ ସିନା ସରକାର ନାନା କଟକଣା ଜାରି କରିଛnି ୲ ପିଲା-ୁ 

ଦb େଦବା ମନା ୲ ଦb େଦବା ଆଗରୁ, ଆଜିକାଲିକା ପିେଲ ଓ ତା- अଭିଭାବକ େପାଲିସ 

େହÓ ଲାଇନର ସାହାଯ� େନଉଛnି କି ଯୁଗ େହଲା େକଜାଣି ! ଏମିତି ଜେଣ अବଧାନ 

ଥିେଲ ମଧୁବାବୁ-ର ତା- ନଁା ମଁୁ ପାେସାରି େଦଇଛି ୲ ମେନ ପଡିେଲ ପେର କହିବି ୲ 

    କାନନକାନନକାନନକାନନ : (ବୀଜଗଣିତର ସମସ�ା ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ) େହଲା ଆଈ ଆମ 

ବୀଜଗଣିତର ଭାଷାେର େସଇ अବଧାନ-ୁ  'x' ମେନ କରାଯାଉ ଆେମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା 
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 ୲ x ନିେଜ ଆସି କହିଯିବ େସ କିଏ ! ଜଟିଳ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ତ ଏମିତି ହୁଏ େବାଲି 

ଆମ ଉZରକବାଟ ଗୁରୁମାଉZରକବାଟ ଗୁରୁମାଉZରକବାଟ ଗୁରୁମାଉZରକବାଟ ଗୁରୁମା କହୁଥିେଲ ! 

    ଆଈ ଆଈ ଆଈ ଆଈ  : (ହସି େଦଇ) ଆ�ା! ଆଜି ତୁ ବି ଏପେଟ କାନ େଦଇ ଶୁଣୁଛୁ କାନନ ୲ 

    ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ : (ରାଗି ଯାଇ ) ନାନୀ, ତୁ ବିର� କରନି, ଗପ ତ ସରିବନି, ଆଈ କହ 

ତା’ପେର କ’ଣ େହଲା 

    ଆଈଆଈଆଈଆଈ : େସଇ x अବଧାନ-ର ଟିକିଏ ବଦଭ�ାସ  ଥିଲା ୲ ପାଠ ପଢାଉ ପଢାଉ େସ 

େବେଳେବେଳ ଢୁଳାଇ ପଡୁଥିେଲ ୲ କି� ପିଲାଏ ଭୟେର अବଧାନ- ବିେରାଧେର କିଛି 

କହୁନଥିେଲ अବଧାନ ବି େସମିତି ପିଲାଏ େଶ�ଣୀେର ବିଶୃ�ଳା କେଲ ବି अବଧାେନ 

କିଛି କଟକଣା କରୁନଥିେଲ ୲ ମଧୁବାବୁ ଥିେଲ େଚୗଧୁରୀ ବଂଶର ପିଲା ବାପା େଚୗଧୁରୀ ବାପା େଚୗଧୁରୀ ବାପା େଚୗଧୁରୀ ବାପା େଚୗଧୁରୀ 

ରଘୁନାଥ ଦାସରଘୁନାଥ ଦାସରଘୁନାଥ ଦାସରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାମାମାମା’’’’    ପାବ�ତୀ େଦବୀପାବ�ତୀ େଦବୀପାବ�ତୀ େଦବୀପାବ�ତୀ େଦବୀ ତା- ପ�କୃତ ନଁା  ଥିଲା େଚୗଧୁରୀ େଗାବିq ବଲ� ଭ 

ଦାସ ୲ କି� ପେର ତା- ବାପା ନଁା ବଦଳାଇ  ମଧୁସୁଦନ ରଖିଥିେଲ ୲ େସ ଥିେଲ अତି 

ବିଚ�ଣ, ଚାଲାକ ୲ ଦିେନ ଚାଟଶାଳୀେର ତା- ପେଟ େଜାତା କିଏ ଲୁଚାଇ େଦଲା ୲ 

େସେତେବେଳ अବଧାନ ନିଦେର େଶାଇ ପଡ଼ିଥାnି ବଡ ପାଟିେର ଆପZି ଜଣାଇେଲ ଆମ 

କୁନି ମଧୁବାବୁ, “ଆ}ାଆ}ାଆ}ାଆ}ା! ! ! ! େମାର େଜାତା ପେଟ କିଏ େଚାରି କରି େନଇଛି ୲ େଖାଜି ପାଉନିେମାର େଜାତା ପେଟ କିଏ େଚାରି କରି େନଇଛି ୲ େଖାଜି ପାଉନିେମାର େଜାତା ପେଟ କିଏ େଚାରି କରି େନଇଛି ୲ େଖାଜି ପାଉନିେମାର େଜାତା ପେଟ କିଏ େଚାରି କରି େନଇଛି ୲ େଖାଜି ପାଉନି!!!!” ” ” ”     

 अବଧାନ (ଢୁଳାଉଥିବା अବ�ାେର) କହିେଲ, “ଚୁପ କର ବସିଯା ୲ ପେଟ େଜାତା 

େନଇ କିଏ କଣ କରିବ? େନଇଥିେଲ ଦି ପଟ େନଇଥାnା ୲ ତୁ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଘରୁ ତୁ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଘରୁ ତୁ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଘରୁ ତୁ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଘରୁ 

ଆସିଥିବୁ ୲ ଘେର ଆଉ ପେଟ ଥିବଆସିଥିବୁ ୲ ଘେର ଆଉ ପେଟ ଥିବଆସିଥିବୁ ୲ ଘେର ଆଉ ପେଟ ଥିବଆସିଥିବୁ ୲ ଘେର ଆଉ ପେଟ ଥିବ”””” 

 अବଧାନ- ଏମିତି କଟୁ କଥା ତା-ୁ ଭାରି ବାଧିଥିଲା ୲ ମେନ ମେନ େସ ସୁେଯାଗ 

େଖାଜୁଥିେଲ, अବଧାନ-ର अନ�ାୟର ବିେରାଧ କରିେବ ନି�ୟ ୲ 
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  ଏମିତି ଆଉ ଦିନକର କଥା ୲ ଚିରାଚରିତ ଭାେବ अବଧାେନ ପିଲାମାନ-ୁ ପାଠ 

ପଢିବାକୁ େଦଇ େଚୗକିେର େଶାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ ୲ ପାଦେର ଥିଲା ତା-ର ଦାମିକା ମରହ,ା 

େଜାତା ୲ अବଧାନ- ପାଦରୁ େଗାଟିଏ ପଟ ଖସି ତେଳ ପଡିଯାଇଥାଏ ୲ “ଯାହାେହଉ, ଆଜି 

ଏେତଦିନେକ କାଳିଆ େମା କଥା ଶୁଣିଛି, ଏଇ ସୁେଯାଗର ହାତଛଡା କେଲ େହବନି!” 

ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିେଲ ମଧୁବାବୁ ୲ अବଧାନ- ପେଟ େଜାତା େନଇ ପାଖେର ଥିବା ଏକ 

ଗାଡ଼ିଆେର ଫିoିେଦେଲ ୲ ହାତ ଠାରି ବାକି ସାo ମାନ-ୁ ଚୁପ ରହି ବାକୁ ଜଣାଇ 

େଦଇଥିେଲ ବଷ�ା ଦିନଥିଲା ୲ ଆକାଶେର କଳାହାbିଆ େମଘ  ସାoକୁ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି 

ଶ�େର अବଧାନ- ନିଦ ଭାoିଗଲା ୲  ପେଟ େଜାତା ନ ଥିବା େଦଖି େକେତ େଖାଜିେଲ ୲ 

େହେଲ ପାଇେଲ ନାହU ଠିକ େସତିକି େବେଳ ମଧୁବାବୁ ଉଠି କହିେଲ, “अବଧାେନअବଧାେନअବଧାେନअବଧାେନ! ! ! ! 

ଆପଣ ନି�ୟ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଆସିଥିେବଆପଣ ନି�ୟ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଆସିଥିେବଆପଣ ନି�ୟ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଆସିଥିେବଆପଣ ନି�ୟ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଆସିଥିେବ    ଆଉ ପେଟ ଘେର ଥାଇପାେର ୲ ବ�[ 

ହୁअ� ନାହU, ଏେବ ତ ବଷ�ା େହଉଛି ବଷ�ା ଛାଡିେଲ ଆଜି ଟିେକ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ 

ଚାଲିଯିେବ ୲ େମା ମନ କହୁଛି, ନିେ� ମିଳିଯିବ!”  अକଲ ଗୁଡ଼ୁମ େହାଇଗଲା 

अବଧାନ-ର! 

    अବଧାନ अବଧାନ अବଧାନ अବଧାନ ପୁରା ରାଗେର ପ{ମ୲ (ରାଗିଯାଇ) କହିେଲ, “ମଁୁ କ’ଣ ମଖୂ �? କିଏ େକେବ 

ପେଟ ଚପଲ ପିxି ଆସିପାେର? ତୁ େକମିତି େମାେତ ଏ କଥା କହି ପାରିଲୁ?” 

    ମଧୁ ବାବୁମଧୁ ବାବୁମଧୁ ବାବୁମଧୁ ବାବୁ (ନିଭ�ୀକ ଭାବେର ):  ଆ}ା! ମଁୁ କଣ अନ�ାୟ କଥା କହିଲି କି? େସ ଦିନ 

ଆପଣ ଯଦି େମାେତ କହି ପାରିଥିେଲ ମଁୁ ପେଟ େଜାତା ପିxି ଘରୁ ଆସିଥିଲି େବାଲି, େସଇ 

ଆପଣ- କଥା ଆପଣ-ୁ କହି ମଁୁ କ’ଣ ଭୁଲ କଲି େଯ? 

 େଛାଟ ପିଲାଟିର ଏଭଳି ନିଭ�ୀକତା ପ%ୂ� କଥାେର अବଧାେନ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି 
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 ପାରିଥିେଲ ୲ ନୀରବ ରହିବା ଛଡା ତା-ର अନ� କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ୲ ଯଦି କଥାଟି ପ�ଘଟ 

େହାଇଯାଏ, େତେବ अବଧାନ- େଶାଇବା କଥା ଧରା ପଡିଯିବ, େସଇ ଦିନ ଠାରୁ 

अବଧାେନ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟେର ଢୁଳାଇବା ଛାଡି େଦେଲ  ୲ 

    ଆଈଆଈଆଈଆଈ : “େମା କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ଟି ମରିଲା” … େକମିତି ଲାଗିଲା ନିକ£ଣ? 

    ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ (ଖୁସିେର) : ଆଈ, ବହୁତ ବଢିଆ, ମଁୁ ଏଇ ଗପକୁ ମଧୁ ଜୟnୀ ଦିନ eୁଲେର 

କହିବି ୲ 

 X X X 

 [୨୮ ଏପି�ଲ ୧୯୯୬, ସx�ା ୫ ଟା ୩୦, ବ� ହD ପୁର, ଓଡିଶା] 

 ମଧୁ ଜୟnୀ अବସରେର ଆnଃ ବିଦ�ାଳୟ ଗh କଥନ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ନିକ£ଣ 

ପ�ଥମ େହାଇ ଜିଲ� ାପାଳ- ଠାରୁ ପୁରeାର ପାଇଥାଏ ୲ େସ ଖୁବ୍ ଖୁସି ୲ 

 ତା’ର ପ�ମାଣ ପତ� େର (ସାଟ�ଫିେକଟେର) ନୀଳ ରoେର ବଡ ବଡ अ�ରେର 

େଲଖାଥାଏ “ନିକ£ଣ ନିତ�ଦଶ�ୀ ମାନସିଂହନିକ£ଣ ନିତ�ଦଶ�ୀ ମାନସିଂହନିକ£ଣ ନିତ�ଦଶ�ୀ ମାନସିଂହନିକ£ଣ ନିତ�ଦଶ�ୀ ମାନସିଂହ, , , , ପ�ଥମ େଶ�ଣୀପ�ଥମ େଶ�ଣୀପ�ଥମ େଶ�ଣୀପ�ଥମ େଶ�ଣୀ, , , , ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

େମଡିକାଲ କ�ା#ସ ଗh କଥନେର ପ�ଥମେମଡିକାଲ କ�ା#ସ ଗh କଥନେର ପ�ଥମେମଡିକାଲ କ�ା#ସ ଗh କଥନେର ପ�ଥମେମଡିକାଲ କ�ା#ସ ଗh କଥନେର ପ�ଥମ”””” ଆଈ ବି ବହୁତ ଖୁସି, େସ କହିଥିବା ଗପ 

କହି, ତା- ନାତି ବଡ ହାକିମବାବୁ-ଠୁ ପୁରeାର ପାଇଛି େବାଲି 

    ନିକ£ଣନିକ£ଣନିକ£ଣନିକ£ଣ : ଆଈ ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ, କାନନ ନାନୀର ବୀଜଗଣିତର x ର ମଲୂ� ବି 

ଜଣା ପଡିଛି ୲ ନୀରଦ ସାର୍ କହିେଦଇଥିେଲ ମଁୁ ପ�ତିେଯାଗିତାକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ୲ x  = 

ମାଗୁଣି! 

    ଆଈଆଈଆଈଆଈ  : ହଁ ୲ ମାଗୁଣି अବଧାନ! ମାଗୁଣି ନାୟକ ଥିଲା ତା-ର ପ�କୃତ ନଁା ୲ ମାଟି 

ବଂଶର अଭିଧାନ 
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  X X x 

 ଆକାଶବାଣୀ ବ� ହD ପୁର, ୧୦୦.୬ େମଗା ହଜ�, ବZ�ମାନ jୁଡିଓ ଘଡିେର ବାଜିବାକୁ 

ଯାଉଛି ସx�ା ୬ଟା ବାଜି ୨ମିନିଟ୍, ପ�ାଚୀନ ଭ�ି ସoୀତ କ�ମେର କ�ଶିhୀ ଲତା େଘାଷକ�ଶିhୀ ଲତା େଘାଷକ�ଶିhୀ ଲତା େଘାଷକ�ଶିhୀ ଲତା େଘାଷ, 

ବନମାଳୀ- ରଚନାବନମାଳୀ- ରଚନାବନମାଳୀ- ରଚନାବନମାଳୀ- ରଚନାରୁ  

 “ମଣିମା େହ ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର ମଣିମା େହ ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର ମଣିମା େହ ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର ମଣିମା େହ ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର , , , ,     

    ମରଣ କାେଳ  ଦରଶନ େଦବ କଳାମୁଖ କଳାକାରମରଣ କାେଳ  ଦରଶନ େଦବ କଳାମୁଖ କଳାକାରମରଣ କାେଳ  ଦରଶନ େଦବ କଳାମୁଖ କଳାକାରମରଣ କାେଳ  ଦରଶନ େଦବ କଳାମୁଖ କଳାକାର””””    

 

    ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ : େଦଖିଲୁ ଆଈ, ମଧୁବାବୁ- ପରି ଆମ େରଡ଼ିଓ ବି େକେତ ଚାଲାକ, ‘ମାଗୁଣି’ 

अବଧାନ- କଥା ମେନ ପଡୁ ପଡୁ ଏହି ସୁqର ଭଜନଟି ପ�ସାରଣ କରିେଦେଲ - ‘ଏତିକି 

ମାଗୁଣି େମାର!’ 

    ଆଈଆଈଆଈଆଈ : ସତେର ନିକ£ଣ ! େସଇ ଦିନଠାରୁ ମେନ ପକାଉଥିଲି अବଧାନ- ନଁା କ’ଣ 

ଥିଲା େବାଲି ୲ ଆଜି ଠିକ ମଧୁ ବାବୁ- ଜନD  ଦିନେର େତା ନୀରଦ ସାର୍ ଓ ଆମ 

େବତାଳିଆ େବତାର ଯ� ଜରିଆେର ସ£ୟଂ ମଧୁବାବୁ ଆସି କାେନ କାେନ କହି େଦଇଛnି 

ତା- अବଧାନ- କଥା ୲ 

 େସମାନ-ୁ ପ�ଭୁ େକାଟି ପରମାୟୁ ଦିअ� ୲ ଆଜିବି ମଧୁବାବୁ, ମାଗୁଣି अବଧାନ ଆମ 

ସD �ତିେର ସାଇତା  େହାଇ ରହିଛnି ୲ ରହିଥିେବ ଚିରକାଳ ପଯ��n ୲ 

 “େହ ଶନୂ� ଭଗବାନେହ ଶନୂ� ଭଗବାନେହ ଶନୂ� ଭଗବାନେହ ଶନୂ� ଭଗବାନ! ! ! ! ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାରଏତିକି ମାଗୁଣି େମାରଏତିକି ମାଗୁଣି େମାରଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର””””, (କହି ଆଈ ଚାଲିଗେଲ ସª 

ଭୀମେଭାଇ- ‘ମହିମା ଧମ�’ ସ\ଳିତ ପୁ[କ ପଢିବା ପାଇଁ )! 

 *ଟିକି ଫୁଲ : ଆହ£ାନ ପତି� କା ର ମା�� , ୨୦୧୮ ସଂଖ�ା ପଢ� (ପୃ/ା - ୯୬-୧୦୩ ) 
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 େମାବିଷୟେର େମାବିଷୟେର େମାବିଷୟେର େମାବିଷୟେର ::::    

ନୀଳାଦି�  ବିହାରୀ ନାୟକ , 

�ାୟୀଠିକଣା�ାୟୀଠିକଣା�ାୟୀଠିକଣା�ାୟୀଠିକଣା: : : :     

େଜ�ାତିନଗର- ଚତୁଥ�ସରଣୀ,  

ବ� ହD ପୁର, ଗmାମ, ଓଡିଶା - ୭୬୦୦୦୧ 

ବZ�ମାନ ଠିକଣା ବZ�ମାନ ଠିକଣା ବZ�ମାନ ଠିକଣା ବZ�ମାନ ଠିକଣା ((((କମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମି)))) :  

ୟୁ ବ� କ୍, ୧୩/୪୬ - ତ� େୟାଦଶ ସରଣୀ,  

ଡି. ଏଲ୍. ଏଫ୍. େଫଜ୍  ୩,  

ଗୁରୁଗ�ାମ, ହରିଆଣା - ୧୨୨୦୦୨ 

ଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷ : ୯୯୯୯୨୦୧୭୪୧ (ହ£ାଟ୍ସअପ )/ ୯୯୯୯୨୩୭୬୯୧ 

Web: https://about.me/nbnayak.88   / https://medium.com/@niladribiharinayak/ 

Email : nbnayak.88@gmail.com / nirnayak@outlook.com 

 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  83 

ଡା ସୁବାସ ଚq�  ରାଉତ 

ବରବାଦିବରବାଦିବରବାଦିବରବାଦି    
 ଆମ ଘେର ଝିअଟିଏ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ନଁା ଗoା। ପ�ାୟ ସକାଳ ଆଠଟା 

ସମୟେର ପହ{ିଯାଏ। ରୁଟିନ କାମ, କାହାକୁ अନାଏନି। ଘର ଝାଡ଼ୁ ଓ ବାସନ ମାଜିବା 

ତାର କାମ ଥିଲା। କାମ ସାରିେଲ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଏ। େମା ସାଥିେର ଆେଦୗ କଥାବାZ�ା 

କେରନି କହିେଲ ଚଳିବ। ବୟସ ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ ବାଇଶ ମଧ�େର େହବ। େଦହର ରo 

କଳା। ସାମାନ� େମାଟୀ, େମାଟୀ କହିେଲ ଠିକ େହବନି, ଭଲ ସ£ା�� ଥିବାରୁ େସଭଳି 

େଦଖାଯାଉଥିଲା। ମଇଳା ସାଲୱାର ଓ ପmାବୀ ପିxିଥାଏ। ଆମ ଘର ପାଖ ବ[ିେର 

ରେହ। ମୁହଁେର େକୗଣସି ଭାବ େକେବ ମଁୁ େଦଖିନି, ନା ସୁଖର ନା ଦୁଃଖର।  

ତା ସାଥିେର େମାର ଏକ ମାତ�  ସ#କ� ଥିଲା, ଦୁଇ ପଦ କଥା େସ େମାେତ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର 

କେହ । ମଁୁ କ#ୁ�ଟର ଆଗେର ସକାଳୁ ବସି କାମ କେର ଓ େସ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଆସିେଲ 

‘ଉଠ’ କେହ ଓ େମାେତ େଚୗକିରୁ ଉଠିବାକୁ ପେଡ଼ । ଝାଡ଼ୁ କରି ସାରିେଲ କେହ, ‘ବସ’ 

ସୁତରାଂ ମଁୁ अନ�ମାନ-ୁ କେହ, ଏ ସଂସାରେର େମା ସାଥିେର େକୗଣସି ର� ସ#କ� ନ 

ଥାଇ େସ ଏକମାତ�  ଝିअ ବା ମହିଳା ଯିଏ କି େମାେତ ପ�ତିଦିନ ଦୁଇଥର ବସ ଉଠ 

କେରଇବାର ଦୁଃସାହସ କରିପାେର, ଥେର ସକାେଳ ଓ ଆଉଥେର ଉପରେବଳା । ତା 

ଛଡା େମା ପିଲାମାେନ ଓ ପତ| ୀ େମାେତ େଯେତେବେଳ ଇ�ା େସେତେବେଳ ବସ ଉଠ 

କରାnି । କାହାକୁ କିଛି କହିବାର େଜାର ନଥାଏ େମାର । ବିବାହିତ େଲାକମାେନ ଏ 

କଥାର ମମ� ବୁଝିପାରୁଥିେବ ।   
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  ପ�ାୟ ତିନି ବଷ� ବିତିଗଲା ପେର ଦିେନ େମା ପତ| ୀ କହିେଲ, “ଶୁଣୁଛ, ଗoାର 

ବାହାଘର େହବାକୁ ଯାଉଛି”  

 “ଆେର ଆଜି ଭଲ ଖବରଟିଏ ଶୁେଣଇଲ। େକଉଁଠି େହଉଛି, ଜାଣିଛ କି?” 

 “େଭାପାଳେର, ତା ଭାବୀବର େସଠି ପିअନ ଚାକିରି କରିଛି।” 

 େଭାପାଳ ନାମ ଶୁଣି େମା ମନ अଶ�[ି ଓ ଆଶ-ାେର ଭରିଗଲା। କାହU ଭୁବେନଶ�ର 

କାହU େଭାପାଳ। କିଛି ସୁବିଧା अସୁବିଧା େହେଲ େସଠାକୁ ଗoାର ବାପା ମାଆ େକେତ ଥର 

ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିେବ ! ତା ଛଡ଼ା ସତେର ଚାକିରି अଛି କି ନାହU ତାହା ପୁjିକରଣ 

କରିବାକୁ ଏମାନ-ର ସୁବିଧା ନାହU । େକମିତି କअଣ କରିେବ େକଜାଣି ! 

 ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ନାମେର େବପାର ଚାଲିଛି। ଭାରତର अନ� ପ�େଦଶ, ଚୀନ ଓ 

ଦୁବାଇେର ବାହା କେରଇବାକୁ କହି ଝିअ-ୁ େନଇ ବିକିେଦଉଛnି। ନେହେଲ େବଶ�ା 

ବୃZିେର ଲଗଉଛnି। େଲାକମାେନ ଧୀେର ଧୀେର अଥ� ସବ�ସ� େହାଇଯାଉଛnି। ଏ ଧରା 

ପୃ/ରୁ ମାନବିକତା ସଯୂ�� ଧୀେର ଧୀେର अ[ମିତ େହାଇଯାଉଛି । େକଜାଣି େକେବ 

ସଦବୁ~ି େଲାକ- ମନେର ଆସିବ !  

 ଗoା ବାହାଘର ଦିନ ପାେଖଇ ଆସିଲା। ତା ମାଆକୁ ଡାକି ଆମ ଘରୁ ତାକୁ ଶାଢୀ, 

ବ� ାଉଜ, ସାୟା ଓ ୫ ହଜାର ଟ-ା ଉପହାର ଦିଆଗଲା। ତା ମାଆ ଖୁସିେର ଚାଲିଗଲା। 

 ଗରିବ ଘେର ଝିअ ଏକ େବାଝ। ତାକୁ ବିଦା କରିେଦେଲ ମoଳ। ବ[ିର େକେତ 

କାହାଣୀ ଆେମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ସଠିକ ସମୟେର ବିବାହ ନକରିପାରିେଲ ଯୁବତୀ ଝିअ 

େପ�ମିକର ହାତ ଧରି ତା ସାଥିେର ପଳାଏ। େଯୗବନର ତାଡ଼ନା ସହିବା ଏେତ ସହଜ 

ନୁେହଁ। ମଁୁ ଜାଣିବାେର େଗାଟିଏ ଝିअ ଚାରି ଚାରି ଥର ବିବାହ କରି ଚାରି ଛୁଆ କଲାପେର 

ବି କାହା ସାଥିେର ତି/ି ନପାରି େଶଷେର ବାପ ଘେର ଆସି ହାଜର। େସ ଯାହାେହଉ, 
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 ଭଗବାନ-ୁ ମଁୁ ଡାକୁଥାଏ େଯମିତି ଗoାକୁ ହଇରାଣ ନକରିେବ।  

 ବିବାହ ପବୂ�ଦିନ େସ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସମ[-ୁ ମୁbିଆ ମାରି ଆଶୀବ�ାଦ େନଲା। 

େଶଷେର େମା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁbିଆ ମାରିଲା ପେର ମଁୁ ତାକୁ अେପ�ା କରିବାକୁ 

କହିଲି। ଆଲମୀରାରୁ ଏକ ହଜାର ଟ-ା କାଢ଼ି ତା ହାତେର ଧେରଇେଦଇ କହିଲି, “ଗoା, 

ଏ ଟ-ା ଲୁେଚଇ ରଖିଥିବୁ। େତା ଘେର ବା େତା ବରକୁ କହିବୁନି ଏ ଟ-ା କଥା। କିଛି 

ଆପଦ ବିପଦ ପଡ଼ିେଲ ଏହି ଟ-ାେର ଟିେକଟ କରି େଟ�ନେର ବସି ଭୁବେନଶ�ର 

େଫରିଆସିବୁ” େସ େମାେତ अେନଇଲା। ତା ମୁହଁେର ତ େକେବ କିଛି अଭିବ��ି 

େଦଖାଯାଏନି। ଆଉଥେର ମୁbିଆ ମାରି ଚାଲିଗଲା ।  

 ଗoା ବାହାେହଇ ଚାଲିଗଲା ପେର ତା ଭଉଣୀ ଯମୁନା ଆମ ଘେର କାମ କଲା। 

େସମାେନ ସାତ ଭଉଣୀ । ଉପର ଦୁଇ ଜଣ ବାହାେହାଇ ସାରିଛnି । ଏେତ ଗୁଡିଏ ଝିअର 

ମାଆ େକମିତି େଧୖଯ�� ଧରି ରହୁଥିବ, ମଁୁ ବୁଝିପାେରନି । ଗରିବ େହେଲବି ମନର ଶ�ି 

ତା-ର ବହୁତ ଥାଏ । ବାହୁେର ବଳ अଛି ତ ଡର ନାହU । ଗoାର ଖବର ମଁୁ ସବୁେବେଳ 

େନଉଥାଏ । ଯମୁନା କେହ, େମା ଭଉଣୀ ଭଲେର अଛି । ତା ସ�ାମୀର ବାପା ଭାରି କଡ଼ା 

େଲାକ । େଗାଟିଏ अନୁଶାସନେର େସ ଘରକୁ ବାxି ରଖିଥାଏ ।  

 ମଝିେର ମଝିେର ମଁୁ ତା ଖବର େନଉଥାଏ । ଯମୁନା କେହ, “ଗoା ବହୁତ ଭଲେର 

अଛି । ତା ସ�ାମୀ ବହୁତ ଭଲ । ବହୁତ େସ|ହ କରୁଛି େମା ଭଉଣୀକୁ।” ମଁୁ ପ�ାଥ�ନା କେର, 

“େହ ପ�ଭୁ, ଗoାକୁ ଭଲେର ରଖିଥାଆ�। ଭଲ ଝିअଟି।” ତା ନାଆଁେର େକେବ େକୗଣସି 

अପବାଦ ଆେମ ଶୁଣିନୁ। ତା’ପେର ଖବର ଆସିଲା, ଗoା ଗଭ�ବତୀ अଛି। ଆେମ ବହୁତ 

ଖୁସି େହଲୁ। ଏହା ମଧ�େର ଗoାର ଶ�ଶୁର ପରେଲାକ ଚାଲିଗେଲ। ତା ପେର ଶୁଣିଲୁ, 

ତାର େଗାଟିଏ ପୁତ�  ସnାନ େହାଇଛି। ଭୁବେନଶ�ରେର ତା- ଘେର େଗାଟିଏ ଖୁସିର 
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 ଲହରୀ େଖଳିଗଲା। ପ�ାୟ ବେଷ� ପେର ତାର ମା ଓ अନ� ସମ[ ଭାଇ ଭଉଣୀମାେନ ନୂଆ 

ପୁअକୁ େଦଖିବାକୁ ବାହାରିେଲ। ଯମୁନା ପା{ ଦିନ ଛୁଟି େନଇ ସପରିବାର େଭାପାଳ 

ଚାଲିଗଲା।   

 ପା{ ଦିନ ପେର ଯମୁନା କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ସକାେଳ ମଁୁ  ବସିଥାଏ କ#ୁ�ଟର 

ସାମନାେର। େମା ପାଦକୁ େକହି ଜେଣ �ଶ� କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବୁଲିକରି େଦଖିଲି ଗoା 

ଠିଆେହାଇଛି। େମା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, “ତୁ େକମିତି ପେଳଇଆସିଛୁ?” 

 “ମଁୁ ଘରକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ରହି ଚାଲିଯିବି।” 

  “ହଉ, ଭଲ େହଲା। ଟିକିଏ ସୁ� େହାଇ େଫରିଯିବୁ।”  

 ପା{ ମାସ ପେର ଦିେନ ଯମୁନାକୁ ପଚାରିଲି, “ଗoା େଭାପାଳ େଫରିଗଲାଣି ?”  

 ଯମୁନା କହିଲା, “ସିଏ ଆଉ ତା ସ�ାମୀ ଘରକୁ ଯିବନି ।” 

 “କାହUକି, କअଣ େହଲା ?” 

 “ବାପା ମଲାପେର ତା ସ�ାମୀ େଗାେଟ अଲଗା େଲାକ େହାଇଗଲା। ପ�ତିଦିନ ମଦ 

ଖାଇ ଆସି ଗoାକୁ ପିେଟ। ତା ଖରାପ ବ�ବହାରେର अତି/  େହାଇ ତାର ମାଲିକ 

ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। େସ ଖାଇବ କअଣ, ଚଳିବ େକମିତି? ଆମକୁ େଦଖି ଗoା 

ବହୁତ କାqିଲା। ମାଆ ସହି ପାରିଲାନି। ତାକୁ ଧରି ଆେମ ଚାଲିଆସିଲୁ। ଏେବ ଗoା 

ଆଉଥେର ମାଆ େହବାକୁ ଯାଉଛି।”  

 अବାକ େହାଇ ମଁୁ ଚାହU ରହିଥାଏ। ବ[ିେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୁଃଖିନୀର ଜୀବନ ଯୁ~ 

ଆର� େହାଇଗଲା। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ େନଇ େକମିତି ମଣିଷ କରିବା େକଜାଣି ! ମଁୁ 

େଦଇଥିବା ହଜାର ଟ-ା େସେତେବେଳ କାମେର ଆସିଲାନି କି� େମାର अନୁସxି�ା ଠିକ 

ଥିଲା ।           अବସରପ�ାr ବରି/ ଚିକି�କ, ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଦାମ ଦାସ 

ଟୁ�ସନ୍ ଯାତ� ାଟୁ�ସନ୍ ଯାତ� ାଟୁ�ସନ୍ ଯାତ� ାଟୁ�ସନ୍ ଯାତ� ା    
 ବାଷ�କ ପରୀ�ା ସରିଥାଏ। ଖରା ଛୁଟି ପାଇଁ eୁଲ େଦଢ଼ ମାସ ପାଇଁ ବq। େସ ବଷ� 

ଖରା ଛୁଟିେର କି� ବାପା େମାେତ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପା{ି ସାରି ଥିେଲ। 

ପ�ତିଦିନ ଦି£ପ�ହରେର ଟିଉସନ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁସାର- ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗଣିତ ଓ 

ଇଂରାଜୀ, ଦୁଇଟି ବିଷୟେର ମଁୁ ଦୁବ�ଳ ଥିଲି େବାଲି େମା ବ�ତୀତ अନ� ସମ[-ର ଧାରଣା 

ଥିଲା। “ମୁbେର ଗାମୁଛା ପେକଇ ଯିବୁ, ତା- ଘେର ପାଣି ପିଇବୁ ନାହU, ଆ\ ଗଛେର 

ଚଢ଼ିବୁ ନାହU, ତତଲା ଆ\ େଗାେଟଇ ଖାଇବୁ ନାହU”.... େବାଉର ତାଗିଦକୁ ଏ କାନେର ଶୁଣି 

ଆର କାନେର ବାହାର କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଦାb ପିÙାେର େଜେଜମା ବସି ବି{ଣା 

ଚେଲଇ ଗରମରୁ ର�ା ପାଇବା ପାଇଁ େଚjା କରୁଥାଏ। ତା ନଜରରୁ ଓଝଲ ନେହବା 

ପଯ��n େମାେତ ଲ�� କରି କହି ଚାଲିଥାଏ- ବାପେର, ଖରାେର ମୁb ଫାଟିଯିବ, ଗାମୁଛା 

ପକା। ଘାସ ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। କୁକୁରମାନ- ଉପରକୁ େଟକା େଫାପାଡିବୁ 

ନାହU...... ବୁଢ଼ୀକୁ ଦାn ନିକୁଟି ଖେତଇ େହାଇ ମଁୁ ଚାଲିଯାଏ।  

 ମାଟିଆ ବ[ାନୀକୁ କାxେର ଓହଳାଇ ମଁୁ ଟିଉସନ ଯାତ� ାେର ବାହାରି ଯାଏ। ଗଁା ଏ 

ମୁbେର ଆମ ଘର, େସ ମୁbେର ପୁରୁସାର- ଘର। ବାଟେର ଆ\ ଗଛର ଝ-ାଳିଆ 

अଂଶରୁ କୁହୁ କୁହୁ ଶ� ଶୁେଭ, େହେଲ େକାଇଲିଟାକୁ େଦଖି ପାେର ନାହU। ମଁୁ ବି କୁ-କୁ 

େହାଇ େକାଇଲିକୁ ଟିହାଇ ଥାଏ ଆହୁରି କୁହୁକୁହୁ େହବା ପାଇଁ। େଶଷେର ସଯୂ�� ବଂଶୀ 

ରାଜା ଦଶରଥ- अବ�ଥ� ଶ� େଭଦି ବାଣ ପରି େମା ଆଖିର ଶର ଠିକ୍ ସxାନ କରିଥାଏ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  88 

 ଲାଜକୁଳି େକାଇଲିକୁ। ଉଦୁଉଦିଆ ଦି ପହରର େଧାବ ଫର ଫର ଖରାେର ଚତୁଦ�ଗ 

ନିଃଶ�। ଗଁା ମଝିେର ବହିଦାର ଘର ବାରbାରୁ ହU େବେଳ େବେଳ ତାସ୍ େଖଳର ଶ� 

ଶୁେଭ। “अଠର - अଛି, ଉେଣଇସି - अଛି, େକାଡ଼ିଏ - अଛି.......ଡବଲ......ରି....” ମଁୁ ବି 

ତାସୁଆ ମାନ- କରାମତି େଦଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଏ। କୁକୁରମାେନ େମାେତ 

ଶତ� � ଭାବnି। େମାେତ େଦଖିଲା ମାେତ�  େଭା େଭା କରି ନିରାପଦ ଦୂରତାକୁ ପେଳଇ 

ଯାଆnି। କି� ଏେତ ଖରାେର ଶତ� �ତାକୁ ଭୁଲି ଠାକୁ ଠା ଗାଈ ମୁତେର ଓଦା େହାଇଥିବା 

ଜାଗାେର େଶାଇ, ହାେତ ଲ\ା ଜିଭ କାଢି ଧେକଇ େହଉଥାnି। େମାେତ ଆସିବା େଦଖି 

ସ�ାନ ସହକାେର ଉଠିପଡ଼nି। ଦି େଗାଡ଼ିଆକୁ ବିଶ£ାସ ନାହU େଯ ! େହଇ, ଓ[ ଗଛ ଆସି 

ଗଲାଣି। ଗଛେର ନାଲି ନାଲି ଫଳ ଗୁªି େହାଇ ରହିଛି। େମା ସାନ ଆଖିର अପହ{େର 

କିଛି ରେହ ନାହU। ଦି’ଟା ହଳଦୀ ବସn ଲଗାଲଗି େହାଇ େଗାଟିଏ ଡାଳେର ବସିଛnି। 

ତା-ର ନାଲି ନାଲି ପାଦ ହଳଦିଆ େଦହକୁ ଖୁବ୍ ମାେନ। 

 ପୁରୁସାର- ଘର ବାଡି ପେଟ ଖଳା। ଝ-ାଳିଆ ଦୁଇଟା ନି\ ଗଛକୁ ଲାଗି ଗୁହାଳ। 

ନି\ ଗଛର ତିନି େକନିଆ ଶାଖା ଉପେର ପାଳ ଗଦା। ଗୁହାଳ କାªେର େଡରା େହାଇଥିବା 

अ~� ଜଜ�ର ମଶିଣାକୁ ପାଳଗଦା ପାଖେର ବିଛାଇ ବସିଯାଏ। ପୁରୁ ସାର୍ ଆସି, ଗଣିତ 

ବହିରୁ େକେତଟା ପ�ଶ| ବୁେଝଇ େଦଇ ଏବଂ ଟାe େଦଇ अଦୃଶ� େହାଇଯାଆnି। େମା 

ଧ�ାନ ଭo କଲାପରି ଖରାେବଳଟାେର େସଠାେର େକୗଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ, େହେଲ 

ନାଲିମୁbିଆ अbିରା ଏbୁअଟା େବେଳ େବେଳ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଦୃjି ଆକଷ�ଣ 

କରିଥାଏ। ଗଣିତ ପ�ଶ|ର ସମାଧାନ କଲା ସମୟେର ଥେର ଥେର ଘାଟି ଆସିଯାଏ। ମୁbକୁ 

କିଛି ପେଶ ନାହU। ଆoୁଠି ନ ଫୁଟିେଲ ବି ଫୁେଟଇ ଚାେଲ। ଏହିପରି ଭାବେର 
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 अଲେଜବ� ାକୁ େକେତ େଯ ସମୟ େଦଇଛି ମଁୁ, କି� ପ�ତିଦାନେର ଆଲେଜବ� ା ମେତ 

େକେତାଟି ମାକ� ଛଡା ଆଉ କିଛି େଦଇ ନାହU। 

 ପୁରୁ ସାର- ପରି ସରଳ ମାj�  ମଁୁ େଦଖିନାହU। ବାପା ତା-ର ସିନିୟର ଥିେଲ 

େବାଲି େମାେତ େସ ‘ତୁେମ’ କହି ସଂେବାଧନ କରnି, ଏହା ସାoମାେନ େମାେତ କହnି। 

ପାଟିଗଣିତର अେନକ ପ�ଶ|େର ‘ଗରାଖ’ ଶ� ସହିତ ପରିଚିତ ଥିେବ। େସଦିନ ପୁରୁ ସାର୍ 

େସପରି େଗାଟିଏ ପ�ଶ|ର ସମାଧାନ ବୁେଝଇବା ସମୟେର କୁଟିଳ ଭଂଗୀେର ‘ଗରା....ଖ’ 

େବାଲି େମା ମୁହଁକୁ ଚାହU କହିେଲ। େସ େଯଉଁ ମମ�େର ଶ�ଟିକୁ ଉ�ାରଣ କେଲ ମଁୁ ବି 

େସହି ମମ�େର ବୁଝିଲି। ସ\ଲପୁରୀ ଭାଷାେର ଗରା...ଖ ର अଥ� ଭିନ| ! ମଁୁ ହସ ସ�ାଳି 

ପାରୁନଥାଏ, ପୁରୁ ସାର୍ ବି ହସି ହସି େବଦମ୍। େଜେଜମା େସେତ େବଳକୁ କଂସା ଢାଳେର 

ପାଣି ଢାେଳ ଧରି ହାଜର। ତା’କୁ େଦଖି ପୁରୁ ସାର୍ ନମeାର ପେକଇ ଚାଲିଗେଲ। 

େଜେଜମା ପାଣି ଢାଳୁଥାଏ, ମଁୁ ଆmୁଳି େଦେଖଇ ପିଇ ଚାଲିଥାଏ। 

अମୃତମୟୀ େଜେଜମା ହାତର ମଧୁର ଶୀତଳ ଜଳ ପିଇ େଯଉଁ ତୃrି ଲାଭ କଲି ତାହା 

अବ%�ନୀୟ। େଜେଜମା ହାତକୁ ବ[ାନି ବେଢ଼ଇ େଦଇ ମଁୁ ଚ#ଟ ମାରିଲି। ବୁଢ଼ୀ ପଛ 

ପଟରୁ ପାଟି କରି ଚାଲିଥାଏ - ଖରା େତଜ ଯାଇନି, ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲ୍, ଖbିଆ ଭୁତ ବୁଲୁଛି, 

େପାଖରୀ ରା[ାେର ଯାଆନା, ରହ ରହ ଆଜି େତା ବାପାକୁ କହୁଛି େଛଚିବ େଯ 

ଜାଣିବୁ ... ‘େସେବଳ’ ଆଉ ‘ଏେବଳ’ ମଧ�େର ପାଥ�କ�? *ଚାପଲ�ହୀନତା* ନୁେହଁ କି?  

 
ଇେମଲ୍ : scdas64@gmail.com 
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ସତ�ବ� ତ ମହାପାତ�  

ଆକାଶର ନୀଳିମାଆକାଶର ନୀଳିମାଆକାଶର ନୀଳିମାଆକାଶର ନୀଳିମା    
 େସଦିନ ଆକାଶର ରo ଭିନ|  ଥିଲା। ବାଦଲର ଉହାଡେର ସଯୂ�� ଲୁଚକାଳି େଖଳୁ 

େଖଳୁ ଆକାଶକୁ େକେତେବେଳ ଝଲକାଉଥିେଲ ପୁଣି େକେତେବେଳ ଫିକା କରି 

େଦଉଥିେଲ। ସତେର ଆକାଶର େକେତ ଭାଗ�। ସଯୂ�� ସକାଳୁ ସx�ା ଯାଏଁ ତାର ସାଥୀ 

େହାଇ ରହୁଛnି। ସକାଳଟା ତ ବହୁତ ଭଲଲାେଗ। େହେଲ ଖରାେବେଳ अେନକ ଟା 

କjକର। େସେତେବେଳ ଆକାଶ ଜଗିବ େସ ସଯୂ��- େଫରିବା ସମୟକୁ। କj ଧୀେର 

ଧୀେର अପସରି ଗଲାେବଳକୁ ଚାଲି ଆେସ େସଇ अତି ଆପଣାର ଜହ|। 

 ଜହ|  କଥା ନିଆରା। ଭାରି अଭିମାନନୀ। ଖୁସି ମନେର ଆସିବ ଯିବ କିଛିଦିନ। 

ତାପେର ରୁଷିବା ଆର� କରିେଦବ। କାହUକି େଯ େସ ଏେତ ରୁେଷ ଜାଣିହୁଏନା। ମୁହଁକୁ 

अh ଦିନ ପୁରା େଦଖାଏ। ତାପେର ମେନାଇ ଟା, ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ େଶଷେର ଛପି 

ଯାଏ। କଣ ମିେଳ େସଥିରୁ ତାକୁ େକଜାଣି। େହେଲ ପୁଣି େସ େଫରିଆେସ, ଆଉ ଶୀତଳ 

ଆେଲାକେର ଆକାଶକୁ ଆେବାରି ଧେର।  

ତାରା ମାନ- କଥା କଣ େଯ କହିବି। ଆକାଶର ତ ଏମାେନ ଚିରସାଥୀ। ସଯୂ�� ଥିଲା 

େବେଳ ଏମାେନ ଦୁେରଇ ରୁହnି ଆଉ ଜହ|  ଆସିେଲ ଖୁସି ମନେର ଝଟକnି। 

ବାଦଲ ଗୁଡାକ ଭାରି ଚଗଲା। ଆକାଶ ପାଖେର ପାଖେର ପ�ାୟ ଥାଆnି। ଆଉ ମଝିେର 

ମଝିେର କଳି କଜିଆ କରି ଲୁହ ଝରାnି। 

ଆକାଶ ...... 
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  ଆକାଶ େସମିତି ଥାଏ। �ିର, ଶାn ଆଉ ସବ�ଂସହା। େକେବ େସ କହିପାରିନାହU, 

େହ ସଯୂ�� ତୁମ େଭାର େବଳାର ରୂପ ଆଉ ମଧ�ାହ|  େବଳର ରୂପେର ଏେତ ତଫାତ 

କାହUକି। अେପ�ାେର ଥାଏ ତୁମ ଆସିବା ବାଟକୁ ପୁଣି ଜଗି ବସିଥାଏ ତୁମର େଫରିବା 

ବାଟକୁ। କହି ବି ପାରିବନି େସ ରହିଯାअ େବାଲି କାରଣ ଏ ଉZାପକୁ ଶୀତଳ କରିବ େଯ 

ପରମ ବxୁ ଜହ|। 

 କହିପାେରନି େସ ଜହ| କୁ ରୁଷନା େବାଲି କି ବା ଲୁଚନା େବାଲି। େଯେତେବେଳ 

ଆେସ େଜାଛନାର ଆେଲାକେର େଯ ଭରି ଦିଏ ଖୁସି। 

 ତାରା ମାେନ ...... ଥାଆnି ସବୁ ସମୟେର କି� ଦୁରେର ଦୁରେର।  

 ଚଗଲା ବାଦଲ..... େସମାେନ ତ କାହା କଥା ଶୁଣnିନି। ଭାସି ଚାଲିଥାnି ନିଜ ମନ 

ପସqେର। େସମାେନ କାହUକି ବା ଶୁଣିେବ ଆଉ କାହା ବିଷୟେର। 

 ସହି ଚାଲିଛି ଆକାଶ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ସହିବା ସେତ େଯମିତି ତାର ଧମ�। ନୀଳ ରo 

େମଲାଇ େଖାଲି େଦଇଛି େସ ଆଦରର ପସରା। 

(ଉ�ଗ�- ନାରୀ ଜାତିକୁ) 

 
୪୭, ପ�ାଚୀ ଏନେକ�ଭ  

ଚq�େଶଖରପୁର  

ଭୁବେନଶ�ର  

େମା: ୮୨୪୯୯୭୬୮୯୭ 
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ଗୁେrଶ�ର ମହାପାତ�  

େଦବୀ ଉଗ�ଚbୀ ଉବାଚେଦବୀ ଉଗ�ଚbୀ ଉବାଚେଦବୀ ଉଗ�ଚbୀ ଉବାଚେଦବୀ ଉଗ�ଚbୀ ଉବାଚ    
ପ�ଥମ ଭାଗ 

 अର�ିତ ନନା ଆଜି ର�ମୁଖା ତା-ର ଏ अବତାର ମଁୁ ଆଗରୁ େକେବ 

େଦଖିନାହU କାଲି ସx�ାରୁ ବସିଛnି େଦବୀ ଦ�ିଣକାଳୀ- ସାଧନାେର ପଚାରିେଲ 

କହୁଛnି େଯ, େସ ନୁଆଁ କେଲ�ର ସାେହବ-ର ପ�ାଣାହୁତି ଚାହୁଁଛnି ଚାଲ� ଆପଣ-ୁ 

ଘଟଣାଟି କଣ ବୁଝାଉଛି 

 ଆମ ଜିଲ� ା େଦଇ େଯଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ଯାଉଛି, େସ ରା[ାମଝିେର େଛାଟ 

ମqିରଟିଏ େକଉଁ କାଳରୁ ରହିଥିଲା ମା ଦ�ିଣକାଳୀ େସଠାେର ପଜୂା ପାଉଥାnି ପ�ତି 

ମoଳବାରେର ବହୁ ଶ�~ାଳୁ ଭ� େସଠାକୁ ଆସnି ରା[ା ମଝିେର ଥିବାରୁ େସଠାେର 

ଟ�ାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୁଏ ତିନିବଷ�େର अଠରଜଣ େସଠାେର ଦୁଘ�ଟଣାେର ପ�ାଣ ହରାଇଛnି 

अର�ିତ ନନା- େସ ସବୁ ପ�ତି ଖାତିର ନାହU େସ କହnି, ମା ଦ�ିଣକାଳୀ ନରବଳି 

େଲାଡୁଛnି ତା-ୁ ଏକାବନ ବଳି ଦରକାର େସ େଯେବ ପରୂଣ େହାଇଯିବ, େଲାେକ 

ଆଉ ମରିେବନି କି� ନୂଆ କେଲ�ର ସାେହବ ଆଜିକାର େଲାକ, େମାେଟ ତିରିଶି ବଷ�ର 

େଭbିଆ େଟାକାଟିଏ େସ କହିେଲ ମqିର ଘୁ{ାଯିବ ରା[ାରୁ ଟିେକ ଦୂରେର ଏକ ନୁଆ 

ମqିର ନିମ�ାଣ େହବ, ମା’ ଦ�ିଣକାଳୀ-ୁ େସଠାକୁ �ାନାnରିତ କରାଯିବ ଆଉ ରା[ା 

ମଝିେର ଥିବା ଏହି अ�ାୟୀ ମqିରକୁ ଭାoିଦିଆଯିବ अର�ିତ ନନା େସ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ 

ନାରାଜ େସ କହିେଲ ଯିଏ ମqିରକୁ ହାତ ଲେଗଇବ, ତାକୁ ଏଇ ମqିର େବଢ଼ାେର ବଳି 
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 େଦଇେଦବି ବହୁ ହିତାକାଂ�ୀ େଲାକ ଯାଇ କେଲ�ର-ୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚjା କେଲ ଓ 

ଜାଗାର ଇତିହାସ ବିଷୟେର ବି ଜଣାଇେଲ 

 ଏହା ଆଗରୁ ତିନିବଷ� ତେଳ ଜିଲ� ା େକାଟ�ର ଜଜ୍� ନିେi�ଶ େଦଇଥିେଲ ଏହି अ�ାୟୀ 

ମqିରକୁ ଭାoିବା ପାଇଁ େସେତେବଳକୁ ଆମର ଜେଣ ଭାରି ସେ�ାଟ ଏସପି ସାେହବ 

ଥାଆnି, ଆଜାଦ୍ ଖାନ ସାେହବ େସ ନିଜ ଦାୟିତ� େର ଏହି ମqିରର ଭoା େହବା 

କାଯ��କୁ ତଦାରଖ କରିବାପାଇଁ ଆଗଭର େହାଇଥିେଲ େସେତେବେଳ ଆମ अର�ିତ 

ନନା େକମିତି େହେଲ ମqିରକୁ ବ{ାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଡ଼ାଟିଆ େଲାକ ଆଣି ପଥର ମାଡ଼ 

କରାଇଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବଚସା ବି େହାଇଥିଲା େପାଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ ବି 

େହାଇଥିଲା େହେଲ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇେଲ ଆମ अର�ିତ ନନା, ଗଣମାଧ�ମ ଆଗେର 

କହି ଚାଲିେଲ େଯ ଏସପି ସାେହବ ମୁସଲମାନ େହାଇଥିବାରୁ ହିqୁ ମqିର ଭାoିବା ପାଇଁ 

ମସୁଧା କରୁଛnି अବ�ା ଏମିତି େହଲା େଯ ଏସପି ସାେହବ-ୁ ତୁରn ବଦଳି କରି 

ଦିଆଗଲା ଆଉ ମqିର ଆଡ଼କୁ େକହି େଦଖିେଲ ନାହU 

 ଏ କଥା କେଲ�ର ସାେହବ ଶୁଣିବାପେର ବିର� େହାଇ କହିେଲ, ଆମ େଦଶର ତ 

ଏଇ अସୁବିଧା ମନୁଷ�କୁ ଚିହି| ବା ପାଇଁ ତା ବ��ିଗତ ପରିଚୟକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଜାତି ଧମ� 

ଆଦିକୁ ଆଗକୁ େନଇ ଆସnି େହଉ, ମଁୁ ତ ବ� ାହD ଣ, େଦଖାଯାଉ େସ େମାେତ କଣ କହି 

अପଦ[ କରିେବ 

 କେଲ�ର ସାେହବ- ତତ� ାବଧାନେର ଏକ ନୂତନ ମqିର ନିମ�ାଣ ତ� ରାନି� ତ ଗତିେର 

ଦୁଇମାସେର େହାଇଗଲା ଏ ସବୁ େଦଖୁଥିବା अର�ିତ ନନା କି� ମେନ ମେନ ଚିnା 

କରିଥାnି ଯଦି େକହି ମqିରକୁ ହାତ ଲଗାଏ ତାେହେଲ ଦoା ଭଳି ପରି�ିତି ସୃjି 
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 କରିେଦେବ 

 ଏ ସବୁ ପରି�ିତି କାେଳ ଉପୁଜିବ େବାଲି ମେନ କରି କେଲ�ର୍ ସାେହବ ଦିେନ 

ରାତିେର ନିେଜ ଗୁr େଯାଜନାଟିଏ କେଲ ରାତି अଧେର ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ବ� ାହD ଣ- 

ଭଳି ହଳଦିଆ ବ� ପିxି ମqିରେର ପ�େବଶ କେଲ ଓ ଦ�ିଣକାଳୀ- ପ�ତିମାକୁ ସସ�ାେନ 

ନିଜ କାxେର େବାହି େନଇ ନୂତନ ମqିରେର ପ�ତି/ା କରିେଦେଲ ଏ ସବୁ େପାଲିସ 

ସୁର�ା ବଳୟେର େହାଇଗଲା େଦବୀ ପ�ତିମା �ାନାnରଣ େହାଇଯିବାପେର अxାର 

ରାତିେର ହU ମqିରକୁ ରା[ା ମଝିରୁ ନି�ିହ|  କରି ଦିଆଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଲେଡାଜର ଆଣି 

 ସକାଳୁ ଏଇ ଖବର ନିଆଁ ପରି ବ�ାପିଗଲା अର�ିତ ନନା अ[ବ�[ େହାଇ ଦଉଡ଼ି 

ଗେଲ େସଠାେର ଜନ ସମୁଦ�  େଲାକ-ୁ ଧାେଦଇ ଭିଡ଼କୁ ଆେଡ଼ଇ େସ ଆଗକୁ ଯାଇ 

ଯାହା େଦଖିେଲ େସଥିେର ନିଜ ଚ�ୁ ଉପେର ବିଶ�ାସ କରିପାରିେଲ ନାହU ମqିର �ାନେର 

ଭoା ଇଟାପଥର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ସବୁକିଛି ଭାoି ଚୁରମାର େହାଇଯାଇଥିଲା 

େସ अନୁଭବ କରି ପାରୁଥିେଲ େଯ, ଗହଳିେର ଥିବା ସବୁେଲାକ ତା- अସହାୟତା ଓ 

ବିଫଳତା ଉପେର ହସୁଛnି ତା-ର ସବୁ ଗବ� ଓ େଗୗରବ ମାଟିେର ମିଶି ଯାଇଛି େସ 

ର�ମୁଖା େହାଇ ସାଧନାେର ବସିଗେଲ େଦବୀ-ୁ ସ�j କରି କେଲ�ର ବାବୁ- 

ପ�ାଣାହୁତି ଭି�ା କରିବା ପାଇଁ ତା- ପାଇଁ ବZ�ମାନ ଧମ� ଦି� ତୀୟ ଓ ପ�ତିେଶାଧ ପ�ଥମ 

ପାଲଟି ଯାଇଛି ତା- अବ�ା େଦଖିେଲ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୟା ବି ଆସୁଛି କି� କରିବା 

କଣ? େସ ତ ବୁେଝଇେଲ ବୁଝିବା େଲାକ ନୁହଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଯୁ~େର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ 

େବାଲି ବି ତ େକହିଜେଣ କହିଛnି େସ ଏେବ ଯୁ~ମୁଖୀ... 

କ�ମଶଃ          ପାରଳାେଖମୁbି, ଗଜପତି ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 
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अ\ରୀଷପୁbରୀକ 

ନଁାନଁାନଁାନଁା    
ପାªଶାଳା େକେବ ପଚାରି ବୁେଝନା 
କାହUକି େଲଖୁଛ ନଁା ... 

 ଗତିଶୀଳ କାର ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଏକଦା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ରୂେପ ଖ�ାତି ଲାଭ 

କରିଥିବା ସୁଗମ ସଂଗୀତରୁ ପେଦ। 

 “ଡାଡି, ପି�ଜ୍ ଗୀତ େଚm୍କର। ତୁେମ େବେଳେବେଳ ଏମିତି ଗୀତ କାହUକି ଲଗାअ 

େକଜାଣି।” 

 ଆଠବଷ�ର ଝିअ କଥା ଶୁଣି ଶ�ାମବାବୁ ବିନା ବାକ� ବ�ୟେର अନ� ଏକ େପନ 

ଡ� ାଇଭ୍ ସିଡ଼ି େପ�ୟାରେର ଲଗାଇେଲ। େକଇ �ଣପେର ଭାସିଆସିଲା ମଡ଼%� ବଲିଉଡ଼ 

ଗୀତ... 

 ...ଆଜ୍ ବ� � େହ ପାନୀ ପାନୀ ପାନୀ ... 

 ହସ େଖଳିଗଲା ଝିअ ମୁହଁେର। ବସି ବସି କାx ହାତ ହଲାଇ ଗୀତକୁ ଉପେଭାଗ 

କରୁଥିଲା େସ। 

 “ଗୀତଟି େବଶ୍ ରିଦିମିକ୍ େହାଇଛି।” 

 ଶ�ାମବାବୁ- ପତ| ୀ ପସq କରିବା ଭଳି ଭoୀେର କହିେଲ। 

 “ଇbିଆନ୍ ଫିଲD  ମୁ�ଜିକ୍ ଇଜ୍ େଚmିo। ପିଲାମାେନ ନୂଆଗୀତକୁ ପସq କରିବା 

ସ£ାଭାବିକ।” ନିଲ�r ସ£ରେର କହିେଲ ଶ�ାମବାବୁ। 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  96 

  କାର ଭିତେର ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସି ବିଭୁତିବାବୁ ତା- ଉ�ପଦ� अଫିସର ପୁअ ଓ 

ଆଧୁନିକା େବାହୂ- କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। ମହାନଗରୀର ପ�ଭାବ ତା- ପୁअର ପରିବାରେର 

ପଡିଥିବା କଥା େବଶ ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ େସ। କି� ଗତ େକଇ ଦିନଧରି ପୁअ ପାଖକୁ 

ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଭୁତିବାବୁ ‘ସାbଉଇଚ୍’, ‘ପା[ା’, ‘ଓଟ୍ସ’ ଓ େସଭଳି ଆହୁରି 

େକେତକ ବିେଦଶୀ ଖାଦ� ସହ ପରିଚିତ େହବାର ବିଫଳ ପ�ୟାସ କରି ଚାଲିଥିେଲ। 

 “ବାପା େଦଖ େଚେଭ� ାେଲଟ୍ କାର୍ ” 

 କାର େସୗଖିନ अଳିअଳି ଝିअ ଚq� ା ପାଖେଦଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା କାର ଆେଡ ଇoିତ 

କରି କହିଲା। 

 “େଶେଭ� ାେଲ, େଶ-େଭ� ା-େଲ, ନଟ୍ େଚେଭ� ାେଲଟ୍ अbରjାb୍?” ଶ�ାମବାବୁ 

କହିେଲ। 

 “େଶ-େଭ� ା-େଲ, େଶ-େଭ� ା-େଲ, ଓେକ ପାପା।” ଶୁଆପରି େଘାଷି େହବାଭଳି କହିଲା 

ଚq� ା। 

 େବଶ୍ ଆକଷ�ଣୀୟ ଥିଲା ଶ�ାମବାବୁ- ଇଂରାଜୀ ଉ�ାରଣ। କାରଟିର ସଠିକ୍ 

ଉ�ାରଣ େଯ ‘େଶେଭ� ାେଲ’ ଏ କଥା अବସରପ�ାr ଇଂରାଜୀ ଶି�କ ବିଭୁତିବାବୁ ସ£ୟଂ ଜାଣି 

ନଥିେଲ। ମହାନଗରୀର ଚାକଚକ� େବଶ ପଲିସ୍ କରି େଦଇଛି ତା- ପୁअକୁ। ତଥାପି 

େକଜାଣି କାହUକି କିଛି ହରାଉଥିବା ଭଳି अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େସ। 

 “ପାପା, ଆଜି ତେମ ପ�ମିଶ୍ କରିଛ ‘ପିଜାହଟ୍’ରୁ ପିଜା ଆଣିବ େବାଲି।” ମେନ ପକାଇ 

େଦବା ଭଳି କହିଲା ଚq� ା। 

 - ‘ପିଟ୍-ସାହଟ୍’ ନଟ୍ ‘ପିଜାହଟ୍’� �ିକ୍ କେର�ଲି� ଆଉ ଥେର ଏକଥା କହିଥିଲି 

ପରା! 
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 - “ସରିପାପା।” 

 ସm ନଇଁ ଆସୁଥାଏ। ରା[ାର ଉଭୟ ପାଶ��� ନିअନ୍ ଲାଇଟେର େଦାକାନ ସବୁ 

ଝଲସି ଉଠୁଥାnି। ହଠାତ୍ େସଲ୍ େଫାନ୍ ରିଂେଟାନ୍ ଶୁଣି ଗାଡିର ଗତି ମªର କେଲ 

ଶ�ାମବାବୁ। 

 - “ନା ମିେସସ୍ ଦାସ! ଏେବ ମାମା ପାପା अଛnି ତ। େତଣୁ ଆମ େପ�ାଗ�ାମଟା ଆର 

ମାସକୁ ରଖିବା।” 

 ଚମକି ପଡିେଲ ବିଭୁତିବାବୁ ପୁअର େଫାନ କଥାବାZ�ା ଶୁଣି। ଶ�ାମ ତ ଆଗରୁ 

େକେବ ‘ମାମାପାପା’ େବାଲି ତା-ୁ ଓ ତା- ପତ| ୀ-ୁ ଡାକି ନଥିଲା! ‘େବାଉନନା’ରୁ ହଠାତ 

‘ମାମାପାପା’ କୁ ରୂପାnରିତ େହାଇଯିବାଟା େସ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରିପାରୁ ନଥିେଲ। 

 ଦିଲ� ୀେର ଏଇ କିଛି ଦିନର ରହଣି ମଧ�େର, ଏଇ ଭଳି େବଶ୍ କିଛି ରୂପାnରଣର ଏକ 

ପ�କାରର ଶିକାର େହଲା ଭଳି अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େସ। େଧାତିରୁ ଗାଉନ୍, ଶାଢ଼ୀରୁ 

ନାଇଟିକୁ अନାୟାସେର ଆପେଣଇ େନଇଥବା ତା- ପୁअେବାହୂ- ଓଡ଼ିଆ କଥାବାZ�ାେର 

ମଧ� କିଛିअଂଶେର ପରିବZ�ନ ଲ�� କରୁଥିେଲ ବିଭୁତିବାବୁ। अବଶ� ତା-ର 

େସବାଯତ| େର େକୗଣସି अଭାବ ରଖି ନଥିେଲ ତା-ର ପୁअେବାହୁ। ଉଭୟ-ର ତା- ପ�ତି 

ସ�ାନ ଓ ଯତ|  େଲାକ େଦଖାଣିଆ ବି ନଥିଲା। ବରଂ େସମାେନ ତା-ୁ ଆପ�ାୟିତ 

କରିବାକୁ ସବୁେବେଳ େଚjା କରୁଥିେଲ। 

 ଆଜି ତା- ପୁअ ସ\~�ତ େହବ କ#ାନୀ ଡ଼ାଇେର�ର- ଦ£ାରା। େସଥିପାଇଁ 

େସମାେନ ଦିଲ� ୀର ଏକ ବଡ଼ େହାେଟଲର କନ୍ଫେରନ୍ସ ହଲ अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା କରୁଛnି। 

ପୁअର ସଫଳତାେର େସ ପ�ସନ| େବାଧ କରୁଥିେଲ। 

 କାରଟି େହାେଟଲର ପାକ�ଂଲଟେର ପହଂଚିଲା। ବିନା ବାକ�ବ�ୟେର ଓହ� ାଇ 
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 ପଡିେଲ ଶ�ାମବାବୁ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ମିରରେର େସ େଶଷଥର ପାଇଁ ନିଜ େପାଷାକକୁ 

ସଜାଡ଼ି େଦଉଥିଲା େବେଳ ଝିअ ଚq� ା, ପତ| ୀ ଯଲି ତଥା ପିତା ବିଭୁତିବାବୁ କାରରୁ ଓହ� ାଇ 

କନ୍ଫେରନ୍ସ ହଲ ଆଡକୁ ଧିେର ଧିେର ଆଗଉଥିେଲ। 

 ହଲ ମଧ�େର ସୁସ�ିତ ମ{। अତିଥିମାନ-ୁ ଜଣ ଜଣକରି େସମାନ- ନିମେn 

ଉiିj ଆସନ ଆଡ଼କୁ ପାେଛାଟି େନଉଥାnି ଦୁଇଟି ୟୁନିଫମ� ପରିହିତା ସୁଶ�ୀ ଯୁବତୀ। 

 ସାମ|ା ଧାଡିେର େସମାନ- ପାଇଁ ଉiିj ଆସନେର ଶ�ାବାବୁ- ପରିବାର ଆସନ 

ଗ�ହଣ କେଲ। 

 ମ{ ଏବଂ ଦଶ�କମbଳୀ-ୁ େଦଖୁଥିେଲ ବିଭୁତିବାବୁ। କାନେର ପଡୁଥିଲା ‘ପି�ଜ୍’, 

‘ଥ�ା-ୁ�’, ‘େନା େପ�ାେବ� ମ୍’, ‘ଗ�ାଡ଼ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ’, ଆଦି କିଛି ଇଂରାଜୀ ଶ�। େବ�ଜ଼ର୍ ଓ 

ଟାଇ ପରିହିତ ଦଶ�କ ଭିତେର େଧାତି ପଂଜାବି ପିxିଥିବା ବିଭୁତିବାବୁ ଏକ ପ�କାରର 

ନିଃସo ମେନ କରୁଥିେଲ। ନିକଟେର ବସିଥିବା ନାତୁଣୀର ସo ତା-ୁ କିଛିମାତ� ାେର 

ଆଶ£[ କରୁଥିଲା। अସୁ�ତା େଯାଗଁୁ ତା- ସହିତ େଯାଗ େଦଇନଥିବା ନିଜପତ| ୀ- अଭାବ 

େସ ମେନ ମେନ େବଶ୍ अନୁଭବ କରୁଥିେଲ। 

 େଲଡିଜ଼୍ ଆb େଜ�ଲ େମନ୍! 

 ଦ ଡ଼ାଇେର�ର अଫ୍ ଦ କ#ାନୀ ମିjର ଜିqଲ୍ ଉଇଲ ନାଓ େଫଲିସିେଟଟ୍ ଦ 

ଫାj ଆଚିଭର୍ अଫ ଦ ଇୟର୍ ମିjର ସା#ାbା। 

 ଏହାପେର ଶ�ାମବାବୁ କରତାଳି ମଧ�େର ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ମ{ଆଡ଼କୁ अଗ�ସର 

େହେଲ। 

 କିଛି ମାତ� ାେର �ୁ° େହେଲ ବିଭୁତିବାବୁ। ସା#ାbା?? ନିଜ ପୁअ ନଁାର ଏଭଳି 

େତଢା େମଢା ଉ�ାରଣ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରି ପାରୁନଥିେଲ େସ। ଶ�ାମ ନି�ୟ 
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 ମ{ଉପେର ନିଜ ନଁାଟିର ଭୁଲ ଉ�ାରଣକୁ ସଂେଶାଧନ କରିବ। 

 ନିଲ�r ଭାବେର ସୁଶ�ୀ ଯୁବତୀ.ୟ- ସହ ଶ�ାମ ଉଠିଗଲାଣି ମ{ ଉପରକୁ। ହସି 

ହସି ଫୁଲେତାଡା ଗ�ହଣ କରୁଛି ମୁଖ� अତିଥି- ଠାରୁ। ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି 

ଶ�ାମ। 

 “ଥ�ା-୍ ୟୁ अଲ୍। ଆଇ ଆମ୍ ରିୟଲି େଗ�ଟଫୁଲ୍। ସା#ାbା ଉଡ଼୍ ନଟ୍ ବି ହିୟର୍ 

ୱିଦାଉଟ୍ େୟାର୍ େକାପେରସନ” 

 अବାକ୍ େହେଲ ବିଭୁତିବାବୁ। 

 ସା#ାbା!! ଶ�ାମ ସୁqର ପbା େତେବ ୟା ଭିତେର ସା#ାbାକୁ ପରିବତ�ତ େହାଇ 

ଯାଇଛnି? ପରିବZ�ନର କାରଣ କିଛି େଖାଜି ପାଉନଥିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। ଇଂରାଜୀ ଶ�ର 

ସଠିକ ଉ�ାରଣ ସ\xେର ଏେତ ଭଲଭାବେର ସେଚତନ ଶ�ାମ ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ନାମଟିକୁ 

ଏଭଳି ଦୁେବ�ାଧ� ଢoେର କହିବା ପାଇଁ ତିେଳ ମାତ�  କୁ�ାେବାଧ କରୁନି! 

 ହସ ହସ ମଁୁହେର ଶ�ାମ ମ{ଉପେର କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛି, ବିଭୂତିବାବୁ-ୁ େସସବୁ 

କିଛି ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା। େଚjାକରି ବି ଶ�ାମର ଭାଷଣକୁ ମନେଦଇ ଶୁଣି ପାରୁନଥିେଲ 

େସ। ସଭାର ପରବZ�ୀ ପଯ��ାୟେର କିଛି ପାଟି ପାକୁପାକୁ କରୁଥିବା େଲାକ ଏବଂ କରତାଳି 

ବ�ତୀତ େସ अନ�କିଛି େଦଖି ବା ଶୁଣି ପାରୁ ନଥିେଲ। 

 ସଭାରୁ େଫରି ଲିଭିଂ ରୁମର େଚୟାର ଉପେର अେନକ ସମୟ େହଲା ବସିେଲଣି 

ବିଭୂତିବାବୁ। अେନକ ପ�ୟାସ ସେZ£ ‘ସା#ାbା’ ଶ�ଟିକୁ େସ ନିଜ ମନରୁ ଦୁେରଇ 

ପାରୁନାହାnି। ପୁअ ଏଯାଏଁ େଫରିନି। େବାହୁ ଆଉ ନାତୁଣୀ ସହ େସ େଫରି ଆସିଛnି 

ଘରକୁ। ଶ�ାମ ଆସିେଲ କଣ ବା ପଚାରିେବ େସ? 

 େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା ଚq� ା। “ଚq� ାକୁ ପଚାେରଁ ଏ ବିଷୟେର।” 
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 ମେନ ମେନ ନିଜକୁ କହିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। 

 “ଆ�ା ଚq� ା, ହ� ାଟ୍ ଇଜି େୟାର୍ ଫାଦରସ୍ अଫିସିଆଲ୍ େନମ୍ ?” 

‘ସା#ାbା’ ଉZର େଦଲା ଚq� ା 

 “ନାଇଁେଲା ମା, ସା#ାbା ନୁେହଁ, ଶ�ାମସୁqର ପbା।” 

 “ମଁୁ ଜାଣିଛି। େସଇଟା ଡାଡି- ସାଟ�ଫିେକଟ ନଁା। କି� େସ ଉ�ାରଣ 

ଓଲ୍ଡ଼ଫାସନ୍ ଡ୍। ବZ�ମାନ ତା-ୁ ସମେ[ ‘ସା#ାbା’ ନାମେର ଜାଣnି। ଇଟ୍ ଫିଲସ୍ 

େବଟର” अନାୟାସେର କହିଗଲା ନାତୁଣୀ। 

 ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଭଳି ହୁଁଟିଏ ମାରି ନୀରବ ରହିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। 

 କଥା ତାେହେଲ ଏଠି ପହଂଚିଲାଣି। ଜନD ାjମୀେର ଜନD  େହାଇଥିବାରୁ ତା-ର 

ଏକମାତ�  ପୁअକୁ ଶ�~ାେର ଶ�ାମ ନାମେର ନାମିତ କରିଥିେଲ େସ। କି� ଆଜିର ଆଧୁନିକ 

ସମାଜ ପାଇଁ ଶ�ାମ ଶ� ଗାଉଁଲି ଓ ପୁରୁଣାକାଳିଆ େହାଇଥିବା �େଳ अଥ�ହୀନ ଶ� 

‘ସା#ାbା’ େଯ ହଠାତ୍ ଆଭିଜାତ�ପ%ୂ� େହାଇଯାଇଛି, ଏତକ ଭଲଭାେବ ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ 

େସ। 

 “େତାେତ େକାଉ ନଁାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ‘ଶ�ାମ ସୁqର ପbା’ ନା ‘ସା#ାbା’?” 

 ନାତୁଣୀର ପସq ଜାଣିବାପାଇଁ ପଚାରିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। 

 “अଫ୍ େକାସ୍� ସା#ାbା” अବିଳେ\ ଉZର େଦଲା ଚq� ା। 

 “େତେବ େତା ସାଟ�ଫିେକଟ ନଁା ‘କୁମାରୀ ଚq� ା ପbା’ େତାେତ କଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ 

ଲାେଗ?” ପଚାରିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। 

 “ହଁ। ପୁରା ପୁରୁଣାକାଳିଆ। ଚନ୍-ଦ� ା..... ପନ୍-ଡା।” 

 ଖେତଇ େହଲା ଭଳି ସ�ରେର କହିଲା ନାତୁଣୀ। 
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  “େତେବ େକାଉ ନଁାେର ଡାକିେଲ େତାେତ ଭଲ ଲାଗିବ?” ପଚାରିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। 

 “ମଁୁ अଲେରଡି େଗାେଟ jାଇଲିସ୍ ନଁା ବାଛି ସାରିଛି। ଶୁଣିବ?” 

 “ହଁ କହ।” ଶ-ିତ େହାଇ ପଚାରିେଲ ବିଭୂତିବାବୁ। 

 “ସାq� ା ପାbା। jାଇଲିସ୍ ଲାଗୁନି?” ଆଗ�ହର ସହିତ ପଚାରିଲା ଚq� ା। 

 ବିଭୂତିବାବୁ- ପାଖେର ଉZର ନଥିଲା। କଣ ବା କହିେବ? ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଚାହU 

ଚମକି ପଡିେଲ େସ। ଶ�ାମ େକେତେବେଳ ଆସି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଛିଡା େହାଇଛି େସଠି। ମଁୁହେର 

ତାର ଏକ ପ�କାର ହତାଶାର ଭାବ ସୁ�j। 

 ଡାଡି ଡାଡି କହି େଦୗଡ଼ିଗଲା ଚq� ା ଓ ଶ�ାମର अ�ାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲା। 

 “ଡାଡି, ଏେବଠୁ େମା ନଁା େହବ ‘ସାq� ା’, ନଟ୍ ‘ଚq� ା’ ଚq� ାଟା ଓଲ୍ଡ଼ ଫାସନ୍ ଡ୍ 

ସାଟ�ଫିେକଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ କି� େବା-ରିଂ।” 

 କିଛି ଉZର ନ େଦଇ ଶ�ାମବାବୁ େନକ୍ ଟାଇ େଖାଲୁେଖାଲୁ େସାଫା ଉପେର 

ଲଥ୍କରି ବସିପଡିେଲ। ବିଭୂତିବାବୁ- ଆଡ଼କୁ ବିକଳ ଦୃjିେର ଚାହUେଲ। ବିଭୂତିବାବୁ- 

ଆଖିେର ମଧ� अନୁରୂପ ଭାବ। 

 ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିେଲ ଶ�ାମବାବୁ, अ�ୟ ମହାnି- େସହି େଲାକ ପି�ୟ ଗୀତଟିକୁ 

ଯାହା ତା-ର अତି ମନପସq ଥିଲା। ଝିअର ନଁା େସହି ଗୀତର ଲିରିକରୁ ହU େସ 

ବାଛିଥିେଲ। େବଶ ସୁqର ରସପ%ୂ� ନଁା ଟିଏ ଚq� ା। େହେଲ ତା- ଝିअ ପାଇଁ ତାହା ଆଜି 

ପୁରୁଣାକାଳିଆ ପାଲଟି ଯାଇଛି। 

अେନକ ଦୂରରୁ େସ ଗୀତଟିର ପ�ଥମ ପଂ�ିଟି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ତା-ୁ। 

ନଦୀର ନାମ अଳସକନ�ା ତୀରର ନାମ ତq� ା। 
ଗ�ାମର ନାମ ସ�ପ|ପୁରୀ ପି�ୟାର ନାମ ଚq� ା।। 
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अକାଳ କୁଷD ାb 

େପଟୁେପଟୁେପଟୁେପଟୁ    
 କାଲି ସରଯୁ ମାଉସୀଟା ଚାଲିଗଲା। ଦାହସଂeାର ପରଠୁ େପଟୁର ବି େଦଖା ନାହU। 

ସରଯୁ ମାଉସୀ ଆଉ େପଟୁର ସ#କ�ଟା ମା’ପୁअଠୁ ବଳିକି। ଗଁାେର ସମ[- ପାଇଁ ଏକ 

ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ େସ|ହ ଆଉ अନାବିଳ େପ�ମର। 

 ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବZ�ୀ ଏକ ତଳିଆ ଗଁା। अଧାରୁ अଧିକ ଗ�ାମବାସୀ େନାଳିଆ, 

ସମୁଦ� ରୁ ମାଛମାରି େପଟ େପାଷnି। େସଇ ଗଁା ଚାହାଳିର ପ�ଧାନ ଶି�କ ଶଶୀଧର ମିଶ� 

ନିଜ ପତ| ୀ ସରଯୁ ସହ ରହୁଥିେଲ। ଠାକୁେର ସରଯୁମାଉସୀ େକାଳକୁ ଛୁଆଟିଏ 

େଦଇନଥିେଲ ସିନା, େହେଲ ମାଉସୀ ସାହିପଡ଼ିଶାର ସବୁ ଛୁଆ-ୁ ନିଜର ଭଳି େସ|ହ 

କେର। ନିଜର ସ£h ସ\ଳେର ଦୁଇପ�ାଣୀ ସୁେଖଦୁଃେଖ ଚଳି ଯାଉଥିେଲ। ଗଁା ମୁb 

ଡିହଉପେର ନଡ଼ାଛପର ଘରଖbକ ଥିଲା ମାj�-ର ଦୁଃ� ଜୀବନର ମୁକସା�ୀ। 

 ମହାବାତ�ା ସମୟର କଥା। ସମୁଦ�  ରା�ସ ଭଳି ମାଡ଼ିଆସି ଆଖପାଖ ଗଁା ଗbାକୁ 

େଦଖୁ େଦଖୁ ବୁେଡ଼ଇ େଦଲା। େଲାକଗୁଡ଼ା େପାକମାଛିପରି ଭାସିଗେଲ। ଶଶୀମାj�- ଘର 

ଡିହଉପେର େହାଇଥିବାରୁ ଦିେହଁ ବ{ିଗେଲ େହେଲ େଭାକ ଉପାସେର ପଡ଼ିରହିେଲ। 

ଦିେନ ସକାଳୁ ମାଉସୀ େଦଖିଲା େବଳକୁ ଡିହର ତଳମୁbେର ୨-୩ବଷ�ର ଛୁଆଟିଏ ଲାଖି 

ରହିଥାଏ। अେଚତ ଥିଲା କି� ନିଶ£ାସ ଚାଲୁଥାଏ। ମାj�- ସହାୟତାେର ଛୁଆଟିକୁ 

ଉେଠଇ ମାଉସୀ ଘରଭିତରକୁ େନଇଗଲା। େଦହଟି ତା’ର ଥbାେର େଶତା ପଡ଼ି 

କ#ୁଥାଏ। ଦୁଇଦିନ ପଯ��n ସରଯୁମାଉସୀ ଛୁଆଟିକୁ କ\ଳେର େଘାେଡ଼ଇ କୁେÙଇଧରି 
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 ବସିରହିଲା। େଭାକେଶାଷ ସବୁ ଭୁଲି। ଯାହାକୁ ରଖିେବ अନn, କି କରିପାେର ବଳବn? 

ଛୁଆଟିର େଚତା େଫରିଲା, ଠିକ୍ କରି କଥା କହିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଜାଣିପାରିେଲ ନାହU ତା 

ଘରଠିକଣା କଥା। ମାଉସୀ କହିଲା, “ଆଜିଠୁ ତୁ େମା ପୁअ। ଏଇଟା େତାର ଘର।” ଛୁଆଟି 

ମାj� -ୁ ବାପା ଆଉ ମାଉସୀକୁ ମା େବାଲି ଡାକିଲା। 

 ପାଣି ତଳକୁ ଖସିବାପେର ଗଁା େଲାକ ପ�କୃତ �ୟ�ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ। ପ�ାୟ ୨୫

-୩୦ଜଣ େଲାକ ପାଣିେର ଭାସିଗେଲ, କାହାର ଏ ପଯ��n ପZା ନାହU। ସବୁ ଭୁଲି ପୁଣି 

ନିଜ ନିଜ େଦୖନqିନ ଜୀବନକୁ ସମେ[ େଫରିେଲ। ସରଯୁମାଉସୀ ଭାସି ଆସିଥିବା ଛୁଆଟି 

କଥା ସମ[-ୁ କହିଲା। अବିକଳ ମାÚପୁअ ପରି ଲାଗୁଥିେଲ ଦିେହଁ। ଗଁା ଦାbେର ସାହିର 

अନ� ଛୁଆ- ସାoେର େଖଳୁଥିବା ଏଇ ଛୁଆଟିର ଖାଇବାେର ଭାରି େଲାଭ ଥିଲା। ଘେର 

ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ିେଲ ମଧ� ସାଇପଡ଼ିଶା- ଘେର ବି ଖାଇ େଦଇ ଆସୁଥିଲା। ମାଉସୀ େଯେତ 

ତାଗିଦା କେଲ ବି ଛୁଆଟି ନେଛାଡ଼ବxା। ଗଁାବାଲା ମାj�- ପୁअ େବାଲି ଖରାପ 

ଭାବୁନଥିେଲ ବରଂ ଛୁଆଟିର ନଁା ‘େପଟୁ’ େବାଲି ରଖିେଲ! 

 ସରଯୁମାଉସୀ େପଟୁକୁ ଯେଶାଦା ମା’ ଭଳି େକାେଳଇ କାେଖଇ ବଡ଼ କଲା। େକେବ 

େପଟୁର େଦହ ଖରାପ େହେଲ ମାଉସୀ େକାଉ େଦବାେଦବୀ- ପଜୂା ଛାଡୁ ନଥିଲା। ଧିେର 

ଧିେର େପଟୁ ବଡ଼ େହଲା, ଗଁା ଚାହାଳିକୁ ଗଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ମାj�- ଶତେଚjା ସେZ£ 

େପଟୁର ପାଠପଢ଼ାେର ମନ ଲାଗିଲା ନାହU, େଶଷେର ସrମ େଶ�ଣୀେର ପାଠ ଛାଡ଼ିଲା। 

ମାj�-ର େପୖତ� �କ ସ#Zି େବାଲି େଗାଟିଏ େଛାଟ ଜମି ଥିଲା, େସଥିେର ଚାଷବାସ କରିବା 

ଆର� କଲା। ପାଠ ନପଢ଼ିବାରୁ ମାେj�  ଦୁଃଖୀ େହେଲ, କି� େପଟୁ ପରିଶ�ମ କରି େପଟ 

େପାଷିବ ଜାଣି କିଛି କହିେଲ ନାହU। 
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  ସମୟ ବା କାହାକୁ अେପ�ା କେର। ମାେj�  अhବୟସେର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲ। 

େପଟୁ ଚାଷବାସ କରିବା ସହ ସରଯୁମାଉସୀର ଯତ|  େନଉଥାଏ। ମାେj�  ଚାଲିଗଲା ପେର 

ମାଉସୀ ଭାoିପଡ଼ିଲା। ପୁରୁଣା କାଶେରାଗଟା ତା େଦହଟାକୁ ଭିତରୁ ଖାଇବାକୁ ଆର� 

କରି େଦଇଥାଏ। ଦିେନ ରାତିେର ମାଉସୀ ବହୁତ କାଶିବାରୁ େପଟୁ ଧାଇଁଯାଇ େଦଖିଲା 

େବଳକୁ ମା ପାଟିରୁ ର� ପଡୁଥାଏ। େପଟୁ ହାଉଳିଖାଇ ମା’କୁ କୁେÙଇ ପେକଇ କାqିଲା। 

ସାହିପଡ଼ିଶା ଆସି େଦଖି କହିେଲ ଡା�ରଖାନା େନଇଯିବାକୁ। 

 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 

େପଟୁକୁ କହୁଥାଏ, “ବାବୁେର, ମZ��ମbେଳ େଦହ ବହି େଦବତା େହେଲ େହଁ ମରଇ। ମଁୁ 

ଚାଲିଗେଲ ତୁ ମନ ଉଣା କରିବୁ ନାହU। ନିଜର ଯତ|  େନବୁ। ନେହେଲ େମାର ଆଉ େତା 

ବାପା- ଆତD ା ଶାnି ପାଇବ ନାହU।” େପଟୁ ବିଚରା େଭା େଭା କରି କାqୁଥାଏ। 

 ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାେର ପହ{ିଲା େବଳକୁ ରାତି ପାହି ନଥାଏ। େପଟୁ ଦଉଡ଼ିଯାଇ 

ଡୁ�ଟିେର ଥିବା ଡା�ରବାବୁ- େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ି ଗୁହାରି କଲା ମା’କୁ ବେ{ଇବା ପାଇଁ। 

ଡା�ରବାବୁ ମାଉସୀକୁ େଚକ୍ କରି କହିେଲ, “େତା ମା’କୁ ଟିବି େହଇଛି। ଯ�D ାେରାଗ। 

ବ{ିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍! ତଥାପି ସକାଳ ପଯ��n अେପ�ା କର। ବଡ଼ ଡା�ର 

ଆସିେଲ େଦଖିେବ।” େପଟୁ ଡା�ରବାବୁ-ୁ େନହୁରା େହଲା ମା’କୁ କିଛି ଔଷଧ େଦବାକୁ 

େଯମିତି ର�ପଡ଼ିବା ବq େହଇଯାଉ। େହେଲ େସ ୱାଡ� ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗେଲ। 

 େପଟୁ ମା’କୁ ଆଣି ତେଳ କªା ପେକଇ ଶୁଆଇେଦଲା। ବାଟସାରା କାଶି କାଶି ଓ 

ର� ବହିଯାଇଥିବାରୁ ମା ମୁହଁଟା େଶତା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। େପଟୁ ତା ମୁb ଉପେର ହାତ 
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 ବୁେଲଇ ଆଣିଲା େଯମିତି ମାଉସି ମୁହଁେର େଗାେଟ ମୁଚୁକି ହସ େଖଳିଗଲା। ମାଉସୀ ଆଉ 

କାଶୁ ନଥିଲା କି� ନିଶ£ାସ �ୀଣ େହବାକୁ ଲାଗିବା ସହ େଦହ ଥbା ପଡ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। 

େବାବାଳି ଛାଡ଼ି କାqିଉଠି େପଟୁ ମା’କୁ ଉେଠଇ କୁେÙଇ ଧରି ବସିଲା। ମେନ ମେନ 

ଜଗନ| ାଥ-ୁ ଡାକୁଥାଏ ମା’କୁ ବେ{ଇ େଦବାକୁ। ରାତିସାରା ମା’କୁ କୁେÙଇ ଧରି ବସି 

ରହିଲା େପଟୁ। 

 ସକାଳ େହଲା। େପଟୁର ଆଖପାଖ ଧିେର ଧିେର ଚଳଚ{ଳ େହଇଉଠିଲା। େହେଲ 

ମାଉସୀ ଆଉ ଉଠିଲାନି। େପଟୁ େସମିତି ବସିଥାଏ ମା’କୁ କୁେÙଇ। ବଡ଼ ଡା�ର ଆସି 

େପଟୁକୁ ସାn£ନା େଦେଲ, କହିେଲ ଗଁାକୁ େଫରିଯିବାକୁ। 

 ଗଁାରୁ ସାହିପଡ଼ିଶା ଯାଇ ପହ{ିେଲ। ଗାଡ଼ିଟିଏ କରି ମାଉସୀକୁ ଗଁାକୁ ଆଣିେଲ। େପଟୁ 

ଆଉ କାqୁ ନଥାଏ। ମାଉସୀର ଯୁଇପାଖେର ଗଛପରି ଠିଆ େହାଇ ରହିଥାଏ ଚୁପଚାପ। 

ଭଗବାନ-ୁ ମେନ ମେନ ଗାଳି େଦଉଥିଲା େବାେଧ। ନା ଧନ�ବାଦ େଦଉଥିଲା 

ସରଯୁମାଉସୀ ଭଳି ମା’ ପାଇଁ। ହଠାତ ଆଖିତଳଟା ଗରମ ଲାଗିବାରୁ େଦଖିଲାେବଳକୁ 

ତାଜା ଲୁହ ଦୁଇେଟାପା ଆଖି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ।  
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କୁନା ସୁନା 

ନିଃସo ପୃଥିବୀନିଃସo ପୃଥିବୀନିଃସo ପୃଥିବୀନିଃସo ପୃଥିବୀ    
 ସକାଳର କअଁଳ ସଯୂ�� କିରଣ ତାନିଆର କାଚ ଝରକା େଦଇ ସମଗ� ରୁମେର ନିଜର 

ଆେଲାକ ବି�ୁରୀତ କରିେଦଇଛି। jଡି େଟବୁଲ୍ େର ପଡ଼ି ରହିଛି ତାନିଆର ଲାପଟପ୍, 

େଶଜ ସଂପ%ୂ� ଭାେବ ସଜଡ଼ା େହାଇ ରହିअଛି। େବଡ଼େର ରହିଛି ତା’ର ପି�ୟ େଟଡିବିअର 

ଯାହାକୁ ତାନିଆର ବାପା ଇଂmିନିୟର ରେମଶ ଶମ�ା ତା’ର ବାଇଶି ତମ ଜନD  ଦିବସେର 

ଉପହାର କରିଥିେଲ। ସrାହ ପବୂ�ରୁ ହU ତାନିଆର ଜନD ଦିବସ ଇଂ.ରେମଶ ଶମ�ା ଓ ତା- 

ପତି|  ବିଖ�ାତ ଗାଇେନାକେଲାଜିj ଗୀତା ଶମ�ା अତି ଧୁମ୍ଧାମେର ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ 

େଲାକ- ସହ ପାଳନ କରିଥିେଲ। େସଥିେର ତାନିଆର अେନକ ବxୁ ବାxବୀ ମଧ� 

ଉପ�ିତ ଥିେଲ। େବଡ଼େର ପଡ଼ିଛି ଲାଇେବ� ରୀରୁ ଆଣିଥିବା େକେତାଟି ବହି ଓ ତାନିଆର 

କେଲଜ ବ�ାଗ୍, ତାନିଆର ମାଆ ଡ.ଶମ�ା ବାର\ାର ତାନିଆକୁ ଡାକରା େଦେଲଣି କି� 

ତାନିଆର େକୗଣସି ଉZର ପାଇ ନାହାnି। ସମୟ ସକାଳ ୯:୩୦ େହବାକୁ ବସିଲାଣି 

କେଲଜ ଯିବାକୁ ତାନିଆ ବାହାରି ନାହU, କରିଡରେର ତାନିଆର eୁଟି େସମିତି ଠିଆ 

େହାଇଛି। ତାନିଆକୁ ପୁଣି ଡାକିବା ପାଇଁ ଡ.ଗୀତା ଶମ�ା ତାନିଆ ରୁମ୍କୁ ଗେଲ, ରୁମ୍ ର 

କବାଟ େଖାଲା, େବଡ଼େର ତାନିଆ ନାହU ବାଥରୁମେର ବି ନାହU, ଡ.ଗୀତା ବ�[ ବିବ�ତ 

େହାଇ ଇଂ. ଶମ�ା-ୁ ପଚାରିେଲ। େସ ଉZର େଦେଲ ମଁୁ େକମିତି ଜାଣିବି ଦୁଇ ଜଣ ତ 

ରାତି ୨:୩୦େର ଏକା ସାେo ପାଟ�ରୁ ଆସି େଶାଇ ପଡ଼ିଲୁ। ବ�[ ହୁअ ନାହU ପଜୂା ସହ 

ମିଶି ଚାଲି ଚାଲି ଦୁଇ ସାo କେଲଜ ଆଦି ଶୀଘ� ଚାଲି ଯାଇଥିେବ। ତାନିଆର ବାପା- ଏହି 
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 ଉZର ମା’ର ହୃଦୟ ଗ�ହଣ କରିଲା ନାହU େସ ସାେo ସାେo ପଜୂା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ 

େଦଖିେଲ େସ ତ କେଲଜ ହU ଯାଇନି । ପଜୂା ପାଖେର ତାନିଆକୁ ନ ପାଇ ଡ.ଗୀତା 

ତାନିଆର େମାବାଇଲକୁ କଲ୍ କରିେଲ, କି� େକୗଣସି ଉZର ମିଳିଲା ନାହU, ଥକି ଯାଇ ନିଜ 

ବoଳାକୁ େଫରିଆସି ଡ.ଗୀତା ପୁଣି ତାନିଆକୁ େଫାନ କରିେଲ ଏେବ ତାନିଆର େଫାନ 

ରିo୍େଟାନର ଶ� ଆସିଲା ତା’ର eୁଟିର ଡିକିରୁ । ଏହିଭଳି ପରି�ିତିେର ମଧ� ତାନିଆର 

ବାପା ଓ ମା ନିଜ ନିଜର କାମକୁ େନଇ ବ�[, ନିଜ ଝିअକୁ ନ ପାଇ ସାଧାରଣତଃ େଯଉଁ 

କj, େଯଉଁ େବଦନାର अନୁଭୂତି େହବାକଥା ତାହା େହଉନାହU । ଇଂ. ଶମ�ା କହିଛnି ଆଜି 

ମ�ୀ- ସହ ମିଟିଂ अଛି, ଡ�ାମ� ଉÛାଟନ अଛି ରାତିକୁ ପାଟ� अଛି ତା’ର ଆେୟାଜନ 

େଦଖିବାର अଛି, ଡ.ଗୀତା କହୁଛnି କି� ନିକରୁ େମା ଆସିjା�ର େଫାନ ଆସିଥିଲା ଆଜି 

େମାର ଆପଏ�େମ� ଡାଏରୀ ଫୁଲ୍ େହାଇଯାଇଛି। ଦୁେହଁ ନିଜ ନିଜର ବ�[ତା ମଧ�େର 

ବିର� େହାଇ ଗାଳି େଦବାକୁ ଆର� କରିେଦେଲଣି, ତାନିଆକୁ ଦାୟିତ£ହୀନ ଝିअ େବାଲି 

अେନକ ନିqା अପନିqା େଦଇ ଦୁଇ ସ£ାମୀ �ୀ ନିଜ ନିଜକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ 

େଶଷେର ଦୁେହଁ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ େଫରିଗେଲ । ଶମ�ା ଦ#ତି-ୁ ନିଜ ଏକମାତ�  ଝିअର 

ଚିnା େସେତେବେଳ େହଲା େଯେତେବେଳ ତା- ଘେର କାମ କରୁଥିବା ୬୦ବଷ�ର ମହିଳା 

ତାନିଆର अନୁପ�ିତିକୁ େନଇ ଚିnିତ େହାଇ ଶହିଦନଗର ଥାନାେର େଗାଟିଏ 

ଏଫ.ଆଇ.ଆର ଓ େଫାଟ େଦଇଆସିଲା । ସାଥିେର େଦଇ ଆସିଲା ଶମ�ା ଦ#ତିର େଫାନ 

ନ\ର। ଥାନାରୁ େଫାନ ଯିବାରୁ ଶମ�ା ଦ#ତି ନିେଖାଜ େହାଇଥିବା ଏକମାତ�  ଝିअ ପାଇଁ 

ଗ�ୀର େହାଇ ନିଜ ନିଜର ବ�[ ବିବ� ତ ଜୀବନରୁ अh ସମୟ ପାଇଥିେଲ। ଦୁେହଁ ନିଜ 

ନିଜର ସମ[ ସ#କ� ଓ अଥ�କୁ ପ�େୟାଗ କରି ଦିନସାରା ସମଗ� ରାଜଧାନୀେର, ତାନିଆର 
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 କେଲଜ ଓ ସମ[ ସ�ାବନା �ାନେର ତାନିଆର ସxାନ କରିଥିେଲ । କି� ଶମ�ା ଦ#ତି- 

ସମ[ ସଂପକ�, अଥ�ବଳ ବିଫଳ େହାଇଗଲା। ସଯୂ�� अ[ େହବା ସହ ସମ[- ହୃଦୟର 

ଆଶ-ା ଘନୀଭୂତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶମ�ା ଦ#ତି ତାନିଆର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ अେନକ ସମୟ 

େସହି ସଜଡ଼ା େବଡ଼େର େଟଡିବିअର ପାଖେର ବସିେଲ। ସେତ େଯମିତି େସହି ସମଗ� ରୁମ୍ 

ଶମ�ା ଦ#ତି-ୁ ତାନିଆର ମେନା�ିତି ଓ ତା’ର େବଦନା ସ#କ�େର अେନକ अକୁହା କଥା 

କହିଯାଉଛି । େସେତେବେଳ ଶମ�ା ଦ#ତି अନୁଭବ କରିପାରିେଲ େଯ େସମାେନ ବହୁତ 

ଦିନ େହଲାଣି ନିଜ ଝିअ ସହ କିଛି େପ�ମ ଭରା ମୁହୂZ� ବିତାଇ ନାହଁାnି, େକେବ ନିଜ ଝିअ 

ସହ ତା’ର ମନର କଥା େହାଇ ନାହଁାnି, ଦୀଘ� ସମୟ େହବ କାହାଣୀ କହି ଏଇଠି ଶୁଆଇ 

ନାହଁାnି େକଜାେଣ େକେବ ତାକୁ କେଲଜ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େକେବ ତାନିଆ ସହ 

ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େକେବ ତାନିଆ ସହ ତା’ର ଇ�ା ଓ ଲ�� ସ#କ�େର କଥାବାZ�ା 

େହାଇଥିେଲ। ଏହିଭଳି अେନକ ପ�ଶ| ତାନିଆର େବଡ଼ରୁମର ପ�େତ�କ େକାଣ अନୁେକାଣ 

ଶମ�ୀ ଦ#ତି-ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ସମ[ ପ�ଶ|ରୁ ଆହତ େହାଇ ନିଜର ଏକମାତ�  

େସ|ହର ଝିअ ତାନିଆ ପ�ତି କରିଥିବା अନ�ାୟର ହୃଦୟoମ କରି ତାନିଆ ରୁମରୁ ବାହିରି 

ଶମ�ା ଦ#ତି ନିଜ ବoଳାର ଛାତକୁ ଗେଲ । 

 ତାନିଆ ପ�ତି ଶମ�ା ଦ#ତି- ଏଭଳି ବ�ବହାର େସମାନ- ହୃଦୟେର अେନକ 

ଆଶ-ା  ଓ ସ�ାବନାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲା । କି� ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ େସ ଦୁେହଁ ଯାହା 

େଦଖିେଲ, େସଥିେର େସମାେନ ସଂପ%ୂ� अବାକ୍ େହାଇଗେଲ । େଯଉଁ ତାନିଆକୁ େସ ଗତ 

୨୪ ଘ�ାେର ସାରା ସଂସାରେର େଖାଜିେଲ, େସ ଆସି ବସିଛି ବoଳାର ଛାତ ଉପେର 

ଚଟାଣେର । େସ ଯାଇ ନାହU ନିଜର େକାଉ େପ�ମିକ ସହ ବହୁ ଦୂର, େସ ଯାଇନି ଆଇ.ଜି 
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 ପାକ�, େସ ଯାଇନି ସହରର େସହି କ�ବ୍ ଗୁଡ଼ିକେର େଯଉଁଠି ତା’ ସମବୟସର ପୁअଝିअ 

ନିଶାେର, ମୁ� ମନେର, େଖାଲା େଦହେର ନାଚଗୀତେର ମଗ| ରହିଥାnି, େସ ହଜି ଯାଇନି 

ଇ�ରେନଟ୍, ୱାଟ୍ସ୍ଆପ୍ ବା େଫସବୁକେର କାହUକି େସ ଏକାକୀ ନିଃସo ନିଜ ବoଳାର 

ଛାତେର ସାଇଡ୍ ୱାଲେର ଆଉଜି େଗାଟିଏ ଦିଗେର अପଲକ ଚାହU ରହିଛି, କାହUକି ତା’ 

େକାମଳ ମୁଖେର ବୟସର ମାଦକତା ନାହU, କାହUକି ତାନିଆର ଫୁଲ ଭଳି ମୁଖ ମbଳ 

ମଳିନ ଓ କେଠାର ଲାଗୁଛି, କାହUକି ତା ଓଠେର ହସ ନାହU କି ଆଖିେର ଲୁହ ନାହU ତା’ର 

ଜୀବନରୁ ହସ ଆଉ ଲୁହ ସରି ଯାଇଛି ନା ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଡରିଯାଉଛnି 

େସମାେନ? କାହUକି ତାନିଆ ନିଃଶ£ାସ େନଉଛି କି� ପ�ାଣହୀନ େହାଇଯାଇଛି? କାହUକି େସ 

ନିଜ ପିତାମାତାର ଡାକ ଶୁଣୁ ନାହU ? ଏହି ସମ[ ପ�ଶ| ଶମ�ା ଦ#ତି-ୁ अତି କj ଲାଗୁଛି । 

ଯାହାର ଉZର େବାଧ ହୁଏ େସମାନ- अେପ�ା ଆଉ ସଂସାରେର େକହି େଦଇ ପାରିେବ 

ନାହU । 

 ତାନିଆ ଭଳି ନବ େଯୗବନକୁ ପଦାପ�ଣ କରୁଥିବା ଝିअର ଏଭଳି अବ�ା ପାଇଁ 

ବା[ବେର ଦାୟୀ କିଏ େସ େଯଉଁ କେଲଜେର ପଢ଼ୁଛି େସଠାକାର ସାoସାଥୀ ଓ 

ସିନିअରମାନ- अଯଥା କେମ� ନା ବିନାକାରଣେର ଟଚ�ର୍ କରୁଥିବା ଫିଜି¯ ମ�ାଡ଼ମ୍ ନା 

ରା[ାେର ଗଲାେବଳ ତା’ eୁଟି ପିଛା କରି ତା’କୁ अଶ�ୀଳ କେମ� କରୁଥିବା अଭଦ�  ପିଲା- 

ଦଳ ନା େଲାଲୁପ ଦୃjିେର େଦଖୁଥିବା ନିଜ ବoଳାର ସିକୁ�ରିଟି ଗାଡ�। କିଏ ଦାୟୀ 

ତାନିଆର ଏଭଳି अବ�ା ପାଇଁ ଡ.ଗୀତା ଶମ�ା ନୁହଁnି ତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନା େସ େହାଇ ନ 

ଥିେବ େସ ତା’ଜେଣ ବିଖ�ାତ ଗାଇେନାେକାେଲାଜିj ମାେନ �ୀ େରାଗର ବିେଶଷ}, େସ ତ 

ସାରା ସହରର �ୀ ବା ନାରୀର ଶାରୀରିକ ବ�ାଧି ବୁଝି ତା’ର ଉପସମ କରnି । େହେଲ 
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 ନିଜ ଏକମାତ�  ପରୀ ଭଳି ଝିअର ମନର େବଦନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନାହଁାnି 

େବାେଧ। ଇmିନିୟର ରେମଶ ଶମ�ା, ତାନିଆର ଏଭଳି अବ�ା ପାଇଁ ତ ବିଲକୁଲ ଦାୟୀ 

ନୁହଁnି କାରଣ େସ ଜେଣ ଇmିନିअର ବିରାଟ ବିରାଟ ବି©ିo, ମଲ ଓ ପ�କh ଗୁଡିକର 

ନିମ�ାଣ ତଥା େଯାଜନାଗୁଡିକୁ अତି ସୁଦୃଢ଼ଭାେବ ପରିଚାଳନା କରnି । େହେଲ ନିଜ 

ଏକମାତ�  ରାଣୀ ଭଳି ଝିअର ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଦୃଢ଼ତା େଦବା ପାଇଁ େବାେଧ 

ଭୁଲିଗେଲ । ତାନିଆର ସମ[ େବଦନା ଭାବନା, ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ହସ-େଖଳ, ଆେବଗ-

େକୗତୁହଳ, ଇ�ା-ଆକାଂ�ା, अବ�� ତଥା अକୁହା ରହିଗଲା କାହUକି ? 

 ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର େଦହେର ଥbା, କାଶ, ଜ£ର ଆଦି େରାଗ ହୁଏ । ହୃଦୟକୁ 

ହୃଦେରାଗ ହୁଏ । କି� ତାନିଆର ମନକୁ ଏ ଡିେପ�ସନ୍ େହଲା କାହUକି ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗର 

अତ�ାଧୁନିକ ମଣିଷକୁ ଏ ଡିେପ�ସନ୍ ହୁଏ କାହUକି? ଏହି େରାଗର ମଳୂ ଉ� େକଉଁଠି ?  
ଗେବଷକ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େକq� ୀୟ ବିଶ£ ବିଦ�ାଳୟ ଓଡ଼ିଶା,  

େକାରାପୁଟ, ପିନ୍-୭୬୪୦୨୦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ -୯୯୩୮୬୬୬୨୨୪ 
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ସମି�ତ୍ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 

ପୁତୁଲପୁତୁଲପୁତୁଲପୁତୁଲ    
 େହେଲା େଦେବନ, ମଁୁ ରୀତା କହୁଛି। ହଁ, କଣ େହଲା। ପୁତୁଲ ଏ ପଯ��n eୁଲରୁ 

େଫରିନାହU। ଆଖପାଖେର ତାର େଯେତ ସାo ସମ[-ୁ ପଚାରି ସାରିଛି, ସମେ[ ଆସି 

ସାରିେଲଣି। େହଲା, େସ ଆମ अେଟାେର ଆସୁଥିବ, ତୁେମ ବ�[ ହୁअନି। ନା, ନା, ତୁେମ 

ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ, େମା ମନ େକମିତି ନାନା ଆଶ-ାେର ଗୁେଡଇ ତୁେଡ଼ଇ େହଉଛି। 

ହଉ, ମଁୁ ଏଇ ସେo ସେo ବାହାରିଲି।  

 ବZ�ମାନ ମଁୁ କଣ କରିବି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, eୁଲ ଛୁଟି େହବାର ଦୁଇ ଘ�ା 

अତିକ�ମ  କରିଗଲାଣି। େହ ମା’ ମoଳା ତୁ େମା ଝିअକୁ େଫରାଇ େଦ ମା’। େମା ପୁତୁଲକୁ 

ଭଲେର ଘରକୁ େନଇ ଆସିେଲ େତାେତ ମଁୁ ନୂଆଁ ଲୁଗା େଦବି,େଭାଗ େଦବି, ଦୀପ 

ଲେଗଇବି, େମା ଧନକୁ େଖାଜିଆଣି େଦ ମା’। ଯାଆnି ଭାରି ଟିେକ eୁଲ ଆେଡ କି। କାେଳ 

ପୁତୁଲ ଆସିବ ଆସିବ େହାଇ ଏ ପଯ��n ପଦାକୁ େଗାଡ କାଢିପାରୁନି। ଏଇନା ଯଦି ଯିବି, 

ଆଉ ପୁତୁଲ େଫରିଆସି ତାଲା ପଡିଛି ଭାବି ପୁଣି କୁଆେଡ ଚାଲିଯିବ। ଆଜିକାଲି 

ରା[ାଘାଟେର ଯାହା ଘଟଣା, ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଶୁଣିେଲ େଦହ କଣ େହଇଯାଉଛି। ଭୟେର 

କାନ ବq େହାଇଯାଉଛି। ର� େଯପରି ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସମୟର ପ�ବାହମାନ 

ଗତିେର ମଣିଷ ପାଇଁ ପ�ତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ अମଣିଷ ରୂପକ ରା�ସ େଯପରି କାମୁଡି 

େଗାଡାଉଛି ସମାଜର ପ�ତିଟି ସେଚତନ ମଣିଷକୁ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଆଜି 

ଦିନଟି େକମିତି ବିତିବ। ବିଭିନ|  ଚିnାେର, ନାନା ସମସ�ାକୁ େରଡିଓ, ଟିଭି, ସ\ାଦପତ�  
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 ମାଧ�ମେର अବଗତ େହାଇ ପୁଣି େକଜାଣି େକମିତି ରାତି େହଉଛି। ପୁଣି ଆସnାକାଲି 

ପାଇଁ ଆଉ କିଛି अଲିଖିତ ଭୟର ଆଭାସ ପାଉଛି। ଆଜିକାଲି ବାପାମା’- ପାଇଁ ଆହୁରି 

अସୁବିଧା। କାରଣ, େଛାଟ ପିଲାମାେନ eୁଲ ଯାଇ ଘରକୁ ନ େଫରିବା ପଯ��n 

ପିତାମାତା- ବ�ଗ�ତା େକମିତି अଜଣା ଭୟେର ଆଶ-ାଗ�[ େହଉଛି ଠିକ େମା ପରି। 

େକବଳ େସଇମାେନ ହU ଜାଣିପାରିେବ, େଯଉଁ ମାନ- ପିଲାମାେନ eୁଲ ଯାଉଛnି।  

 ଆଗରୁ ତ ମଁୁ ସବୁଦିନ ପୁତୁଲକୁ eୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କି� ପପୁଲ ଜନD  

ପରଠାରୁ ଏେତ ବ�[ତା କମ� ଜmାଳ ଭିତେର ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ନୟାn େହାଇଯାଉଛି। 

େସଥିେର ପୁଣି ପାରିବାରିକ ସ#କ�, ପିଲାର ପାଠପଢା େଦଖୁ େଦଖୁ ସମୟ କଟି ଯାଉଛି େଯ 

େନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହU। େସଥିପାଇଁ େଖାଜି େଖାଜି ତା ପାଇଁ अେଟାବାଲାେଟ 

ଠିକ କରିଥିଲୁ। ଉପରକୁ ଭାରି ଚହଟ ଚିଣ,ପରିଶ�ମୀ େଦଖା ଯାଉଥିଲା अେଟା ବାଲା.... 

( କିଛି ମେନ ପଡିବା ପରି ) େହ ଭଗବାନ! ଏ अେଟାବାଲା ଆମ ପୁତୁଲକୁ ଭୁଲାଇ 

େନଇଯାଇନି ତ! ଆଜିକାଲି େଯଉଁଠି ଭଦ� ମୁଖାପିxା ନକଲି ବାପାମା’ ତିଆରି େହଉଛnି, 

େସଠି ସାମାନ� अେଟାବାଲା ଯଦି ପୁତୁଲକୁ ଉଠାଇ େନଇଥିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। େହ 

ଭଗବାନ! ମଁୁ ପ�ଥମରୁ ୟା-ୁ ମନା କରୁଛି, କଣ ଦରକାର ପର ଉପେର ନିଭ�ର କରିବା। 

ନିେଜ ଟିେକ ପରିଶ�ମ କରି eୁଲେର ଛାଡି ଆସିଥାେn, ପୁଣି ଛୁଟି ପେର େନଇଆସିେଲ କଣ 

ବା अସୁବିଧା େହାଇଥାnା। େହେଲ, େମା କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ! କମେସ କମ ଆଜିକାଲି 

ସମାଜେର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଓ ପରି�ିତି େଦଖି େସତିକି ତ ହୃଦୟoମ କରିବା କଥା େଯ 

ପିଲାମାନ-ୁ କାହା ଦାୟିତ� େର ରଖିବା କଥା ନା ନାହU। ସବୁ େଦାଷ େମାର, ମଁୁ କାହUକି 

େମା ପିଲାକୁ ତା- କଥା ମାନି अେଟାବାଲା ହାତେର eୁଲ ପଠାଇଲି। ସବୁ େଦାଷ ..... 
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 ହଠାତ େଦେବନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ବ�ଗ�ତାେର ପଚାରିେଲ ପୁତୁଲ ଆସିନି। ରୀତା 

ଆଉ ସ�ାଳି ନପାରି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ େବେଳ କାହାକୁ ଆପଣାର ପାଇଲା ପରି କଇଁ କଇଁ 

େହାଇ େଜାରେର କାqି ଉଠିେଲ। େଦେବନ ବା କଣ ବୁଝାଇେବ। କହିେଲ, ହଁ ମଁୁ 

ଥାନାେର ରିେପାଟ� େଲଖାଇ ଆସିଛି। ହଁ ,ଆସିଲାେବେଳ େସ अେଟାବାଲା ଘର ପାଖ 

େଦଇଆସିଲି। େସ କହିଲା େଯ, ଆଜି eୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ଝିअ କହିେଲ ମାମା 

କହିଛnି ପାପା- ସାoେର ଆସି େମାେତ ଘରକୁ େନଇଯିେବ। ତୁେମ ଯାअ, େମା ମାମା 

ପ�ମିଜ କରିଛnି, ମାେନ ନି�ୟ ଆସିେବ। ତୁେମ ପୁତୁଲକୁ କିଛି ପ�ମିଜ କରିଥିଲ କି? 

ହଠାତ େଦେବନ- ଠାରୁ ଏ ପ�ଶ| ଶୁଣି ଚମକି ପଡିେଲ ରୀତା। ହତବାକ େହାଇ 

ଚାହUଛnି। ପାଟିରୁ କିଛି ଫିଟୁ ନାହU, ମୁbକୁ ଚାପିଧରି େହ ଭଗବାନ! େୟ ମଁୁ କଣ କଲି 

କହି ଦୁଲ 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 ମ�ୂ�ା ପଡିଗେଲ। େଦେବନ କଣ କରିେବ 

ଭାବୁ ଭାବୁ ଘର ଭିତରଟାେର ଖାଲିଟାେର ଏ ପାଖକୁ େସ ପାଖକୁ େହଉଥାnି।  

 ଏ ପଯ��n ଥାନାରୁ େକୗଣସି ଖବର ନାହି। ସବୁ ପରିଚିତ ଚିହ| ା େଲାକ-ୁ ପଚାରି 

ସାରିଛnି। ଆଜିକାଲି ରା[ାଘାଟେର ଯାହା ନ ଘଟୁଛି ପୁଣି ଦିନେବଳା। େସଥିେର ପୁଣି ଏ 

ରାତିେର ଯାଇ େକଉଁଠି େଖାଜିବି। ହଠାତ ମନଟା ଭୟେର ଶ-ାଗ�[ ଆେବାରି ବସିଲା। 

େସ ଦିନ ପରିଡା ବାବୁ କହୁଥିେଲ, କିପରି ବଳି େଦବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ अଛି। େସ ପିଲା 

େଛାଟ େହଉ ବା ବଡ େହଉ ଉଠାଇ େନଇ ଯାଉଛnି। ପୁଣି ଦିନ ଦି� ପହରେର अଫିସ, 

ଥାନା, କେଚରୀ ସବୁ େଖାଲା ଆଖିେର ଚାହUଥିବା େବେଳ ସମ[- ସ��ଖରୁ। କାହUକି 
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 େକଜାଣି ସରକାର ଏମାନ-ୁ େପାଷିଛnି ବଷ�କୁ ଲ� ଲ� ଟ-ା ଖଚ� କରି। େମା ଝିअକୁ 

େଖାଜି ପାରୁନାହାnି। କାଲି ପୁଣି ଖବର କାଗଜେର ବାହାରିଥିଲା େଗାେଟ େଲାକ ଜେଣ + 

୨ ପିଲାକୁ ବି ବି ହାଇeୁଲ ଛକ ପାଖରୁ ଉଠାଇେନଇ ବାହାର ରାଜ�େର ବିକି େଦବାକୁ 

ଉଦ�ମ କରିଥିଲା, କି� ଭାଗ�ବଳେର େସ େକୗଶଳେର ଘରକୁ େଫରିଆସିଛି। େହ 

ଜଗନ| ାଥ, ଏମାନ-ୁ ବୁ~ି ଦିअ। ସାମାନ� େକେତଟା ଟ-ା ପାଇଁ ଜୀବନ େନବାକୁ ବି 

ପଛାଉ ନାହାnି। ନାନା ଆଶ-ାେର अ�ିର େହାଇ ଉଠିେଲ। ଆଉ ପୁତୁଲ ଏମାନ- 

ଶିକାର େହାଇନି ତ! ଆଃ ପାଣି .... ପାଣି .... େବାଧହୁଏ ରୀତା- େଚତା େଫରିଆସିଛି। 

ନିअ ପାଣି ନିअ, ତୁେମ  ଏମିତି ବ�[ େହେଲ କଣ େହବ, ପରି�ିତିକୁ ସାମ|ା କରିବାକୁ 

େହବ। େମାର ଭୁଲ େହାଇଯାଇଛି, େମାେତ �ମା କରିଦିअ। ପୁତୁଲକୁ eୁଲରୁ ଆଣିବା 

ପାଇଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ମଁୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଯାଇଛି। ଯଦି ଆେମ ଦୁେହଁ ଯାଇ ତାକୁ 

ଆଣିଥାେn, ତାେହେଲ ଆଜି ଆମ ପୁତୁଲ କଣ ହଜିଥାnା। ଝିअ ଆଜିକାଲି ପ�ତି କଥାେର 

ଜିଦ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ କହି ଆସୁଛି ମାମା ତୁେମ େମାେତ ଆଗପରି ନିେଜ କାହUକି 

eୁଲରୁ ଆଣୁନ। େସଦିନ େସମିତି ପପୁଲ େମା   େକାଳେର ବସିଥିବା େବେଳ ପୁତୁଲ ଜିଦ 

କଲା େକାଳେର ବସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପେର ନ ବୁଝିବାରୁ େଗାେଟ ଚାପୁଡା 

ମାରିଲି େଯ େସଦିନ ରାତିେର ନ ଖାଇ କାqି କାqି େଶାଇଗଲା। େକେତ ବୁଝାଇ ପ�ମିଜ 

କରିବାରୁ ସକାେଳ ଖାଇ eୁଲ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଭୁଲ େମାର अେଟ। ଆମର କZ�ବ� ତା’ର  

ବାଳୁତ ଦାବି, ଆେମ ତାର ଜନD ଗତ अଧିକାର ପରୂଣ କରିବା ଉଚିତ। େକେତଦିନ 

େହଲାଣି ମଁୁ ଲ�� କରୁଛି, ସିଏ ଭାରି ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା। ଯଦି େକୗଣସି କଥାକୁ ଜିଦ 

କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପରୂଣ ନ କଲା ଯାଏଁ େସ ରାଗିଯାଇ ସବୁ େଫାପଡା େଫାପଡି କରୁଥିଲା। 
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 ଏ ସବୁ େମାେତ କାହUକି କହିନଥିଲ ରୀତା।  ଏ ସବୁ ତାର ପିଲାଳିଆମି। ବଢୁଥିବା 

ବୟସର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ପରିବZ�ନ ତ େହବା ସ�ାଭାବିକ ଭାବି ମଁୁ ଚୁପ ରହିଥିଲି। 

ହଠାତ କାବଟେର ଧଡଧଡ ଶ� ଶୁଣାଗଲା। ନି�ୟ ଆମ ପୁତୁଲ େଫରିଆସିଛି। ମଁୁ 

କହୁନି, ସିଏ େକେବ ବି ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେର ରହି ପାରିବନି। କି� କବାଟ େଖାଲି େଦଖnି 

େଯ ପାଖପେଡାଶୀମାେନ େସମାନ- ଆଶାକୁ ନିରାଶାେର ପରିଣତ କରି ପୁତୁଲ ଘରକୁ ନ 

େଫରିବା ଶୁଣି ଆସିଛnି। ଇଏ ତ ସମାଜର ଧମ�, अନ�ର ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖୀ େହବା। େକହି 

କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ, େଦେବନ ପାଖକୁ ଦାସ ବାବୁ ଚାଲି ଆସି କହିେଲ, ତୁେମ ଆେଦୗ ବ�[ 

ହୁअ ନାହU। ତୁମର ବxୁ ହିସାବେର ଆେମ ସମେ[ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମେବଦନା 

ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ତୁମକୁ ସାହସର ସହ େଧୖଯ�� ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ କାହା 

ପାଇଁ अନ�ାୟ ବିଚାର କରnି ନାହU। ଆେମ ଜାଣୁ ଆଜିକାଲି କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। େଯପରି 

ଆଜି ତୁମ ସହିତ.... କଣ କଣ କହିଯାଉଛnି ସମେ[ େଦେବନର କାନେର କିଛି 

ପଡୁନଥିଲା। ଡିo ଡିo କରି ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ପେଡାଶୀ ନିଜ 

ଘରକୁ େଫରିଗେଲ। େକେତ ସମୟ ବୁଝାଇଥାେn, କଣ ବା ଆଉ ବୁଝାଇେବ। ରାତିର 

ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ପ�ତି ମୁହୂZ� ସେତ अବା େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ବଷ� ପରି ଲାଗୁଛି। 

ହଠାତ କଲିo େବଲ ବାଜିଲା। ହୃଦୟ ଭିତରୁ େକହି ଜେଣ କହୁଥିଲା, ହଁ ପୁତୁଲ ଆସିଛି। 

ଆଖିର ଲୁହ ଝରି ଝରି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏକ ବ�ାକୁଳତା। ପ�ଭୁ, ଏ କି ପ�କାର 

େଗାଲକଧqାେର ପକାଇ ପରୀ�ା କରୁଛ। ହତାଶ, ଭୟ, ଆଶ-ା, अ�ିରତାେର ଆଖିପତା 

ଢଳ ଢଳ େହଉଥିବା େବେଳ ନିରାଶ, अବିଶ�ାସ,ନି/ୁରତାର ପରଦାକୁ ଆେଡଇ େଦଇ 

ପୁତୁଲ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ମାମା,ପାପା-ୁ ଜାବୁଡି ଧରି େଜାରେର କାqିବାକୁ 
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 ଲାଗିଲା। ରୀତା,େଦେବନ ତାକୁ ଛାତିେର ଲଗାଇ अନୁରୂପ ଭାେବ ମମତାେର ବିେଭାର 

ଥିବାେବେଳ, ନିବୁଜ अxକାର ଭିତେର �ୀଣ େରଖା ସ£ରୂପ େସ|ହର ଆେଲାକ େଦଖି ଜମା 

େହାଇଥିବା ପାହାଡ ସମାନ अଭିମାନର ନିଆଁ େସ|ହରୂପକ ବରଫର �ଶ�େର ତରଳିଯାଇ 

ଉଭୟ- େପ�ମେର ଘର କ#ିଉଠିଲା।  

 େକାହଭରା କ�େର ଥରିଥରି ପୁତୁଲ କହୁଛି, ମାମା େମାେତ ପ�ମିଜ କରିଥିଲା କି� 

ଆସିଲନି। ତୁେମ ଆଉ େମାେତ ଭଲ ପାଉନାହଁ। େମାେତ େକାଳେର ବସାଇ େଗଲ 

କରୁନ। ସବୁେବେଳ ପପୁଲ ପପୁଲ େହଉଛ। ତାକୁ େଲାରୀ ଶୁଣାଉଛ, େକାଳେର 

ବସାଉଛ। ମଁୁ କହିେଲ କହୁଛ େସ େଛାଟପିଲା, ମଁୁ ବଡପିଲା। ମଁୁ eୁଲ ଯାଉଛି, େସଥିପାଇଁ 

ମଁୁ ନିେଜ ହାତେର ଖାଇବି। ନିେଜ େଖଳଣା ରଖିବି। େଦଖିଲ ମାମା, େମା ହାତ େକେତ 

କୁନି କୁନି। ମଁୁ େକମିତି ବଡ େହଲି? ମଁୁ ବଡ େହେଲ କଣ େମାେତ ଆଉ େଗଲ କରିବନି 

ମାମା। ଆଗରୁ ସବୁେବେଳ େମାେତ eୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। େକେତ ଗପ 

ଶୁଣାଉଥିଲ। େମା େଫବରାଇଟ େଚାେକାେଲଟ, ଆଇସକି�ମ, କୁକ�ୁ େର େକେତ ଖୁଆअ। 

ଆଉ ଏେବ କହୁଛ ସମୟ ନାହU। ସବୁେବେଳ ପପୁଲ ପାଖେର ରହୁଛ। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ 

ଭାବିଲି ଘରକୁ ଆସିବିନି। ମଁୁ ନ ଗେଲ ତୁେମ ଖୁସିେହବ। ତୁମକୁ ଆଉ େକହି ହଇରାଣ 

କରିେବନି, ଜିଦ କରିେବନି। ନା, ନା େସମିତି କାେqନା, େମା ସୁନାଟା ପରା। େହଇ େଦଖ 

କାନ ଧରି ସରି କହୁଛି ଆଉ େକେବ ବି େତା ମନେର ଦୁଃଖ େଦବିନି। ଛାତିକୁ ଆଉେଜଇ 

େନଇ େଗଲକରି ଇ�ା େହଉଥାଏ ସବୁଯାକ େସ|ହମମତା ତା ଉପେର ଢାଳିେଦବାକୁ। ତୁ 

ଯାହା କହିବୁ,େଯମିତି କହିବୁ, ସବୁ ମଁୁ େସମିତି କରିବି। େହେଲ େମା ଠୁ ତୁ େକେବ ଦୂେରଇ 

ଯିବୁନି। େଦଖ, େତାେତ ଝୁରି ଝୁରି େତା ମାମାପାପା େକମିତି କାqୁଛnି।   
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  ପୁତୁଲ ପେଛ ପେଛ अେଟାବାଲା ଆସି େଗଟ ପାଖେର ଛିଡା େହାଇ ମାତୃତ� ର ଏ 

अନାବିଳ  େସ|ହ, ଝିअର ତ�ାଗ େଦଖି ତା ଆଖି ବି ଓଦା େହାଇଗଲା। େଦେବନ 

अେଟାବାଲାକୁ ଆ�ଯ��େର ଚାହUବାରୁ େସ କହିଲା, ଆପଣ କହିବା ପେର େମା ମନ େମାେଟ 

ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗେଣଶ ବଜାର, ବାଜି େଚୗକ, ଟାଉନ ପ�ାନିଂ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ନ ପାଇ 

ରା[ା ଉପେର अେଟା େଥାଇ ଭାବୁଛି ଏେତ अxାର! ଚାରିଆଡ ଶୁନଶାନ। अxାରକୁ ଡରି 

ଯିଏ େକେବ ବାହାରକୁ ବାହାେର ନାହU, େସହି ଝିअ ହଠାତ ଏେତ ସାହସୀ େକମିତି 

େହାଇଗେଲ। ହଠାତ अxାର ସାoେର ମିଶି ଯାଉଥିବା ବସjାbର ଏକ କ�ାବିନ କଡେର 

େକହି ଜେଣ େଛାଟ ଝିअ େଶାଇବା ପରି ଲାଗୁଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ େଦେଖତ ଆମ ଝିअ ମା। 

େବାଧ ହୁଏ ବହୁତ େବଳୁ କାqି କାqି େଭାକେର ଆଖି ପତା ଲାଗିଯାଇଛି।  
ଗୁଡିଆନଳୀ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡିଶା -୭୫୯୦୦୧  

ଇେମଲ ଠିକଣା : sambitsm1987@gmail.com 
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ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ 

େଧୖଯ��େଧୖଯ��େଧୖଯ��େଧୖଯ��    
 େଧୖଯ�� ଶ�ଟି अତି ସହଜ ମେନ େହେଲ ବି ଏହାର अଥ� अତି ନିଗୁଢ଼ େଯେତ 

�ିତପ�} ବ��ି େହେଲ ମଧ� ପରି�ିତିର ଚାପେର ପଡ଼ି େକେବ ନା େକେବ େଧୖଯ��ହରା 

େହାଇଥିବ ନି�ିତ କି� େସ ସବୁ ସାମୟିକ ପରି�ିତିର ଚାପରୁ ସ�ୟଂ ଭଗବାନ ବି ମୁ� 

ନୁହnି କି� ବZ�ମାନର ଯୁବପୀଢ଼ି ଏେତ ମାତ� ାେର अେଧୖଯ�� ଆଉ ବିଚଳିତ ତାହା 

େଦଖିେଲ େସମାନ- ଭବିଷ�ତ କଥା ଚିnା କରି ଥେର ଥେର ନିଜକୁ ବ�[ ଲାେଗ 

ପ�ଥମତଃ ପ�ତିେଯାଗିତାର ଏହି ଯୁଗେର ନିଜ କ�ାରିୟରେର ଉZମ ପ�ତିଶତ ରଖି ଉZୀ%� 

େହାଇଥିବା ଛାତ� /ଛାତ� ୀଟିଏ ନିତ� େନୖମିZିକ ଜୀବନେର ଆସୁଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜେର 

କରିପାରnି ନାହU ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କି\ା ପରିବା ଆଣିବା, ବ�ା-େର 

େଗାଟିଏ ଡ� ାÝ୍ କି\ା େଟ�େଜରୀ ଚାଲାଣ କରିବା ଏମିତି अେନକ अଛି, ଏ ସବୁ କରିବା 

େସମାନ- ପ�େର କାଠିକର କାମ ଇmିନିୟରିଂ କି\ା अନ� ପ�େଫସନାଲ୍ ପିଲା- କଥା 

ନ କହିେଲ ଭଲ େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ ଡିଗ�ୀ ପାସ କରିଥିବା ଛାତ�  ଯାହା ପାଖେର 

େଟକନିକାଲ୍ }ାନ ହିସାବେର େକବଳ େକୗଣସି ପ�ାଇେଭଟ୍ କ#ୁ�ଟର େକq�ରୁ ପାଇଥିବା 

ଡିସିଏ, ପିଜିଡିସିଏ ଭଳି ସାଟ�ଫିେକଟ୍ ଖେb ଥାଏ, େସ ଆଶା କରିଥାଏ େଯ େକେତ ଶୀଘ� 

ତାକୁ ଚାକିରୀ ଖେb ମିଳିଯିବ ଆଉ େସ େରାଜଗାର�ମ େହାଇ ପାରିବ କି� ବା[ବେର 

ଚାକିରୀ ଖେb ପାଇବା ଓ େରାଜଗାର�ମ େହବା ଦୁଇଟିଯାକ ଭିନ|  ବିଷୟ ଆଜିର 

ଯୁଗେର େକହି ଈଶ�ର ଚq�  ବିଦ�ାସାଗର ନାହାnି କି\ା ତା-ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଏକ ଟ-ା 
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 େନଇ ଫଳ ବ�ବସାୟ କରି ନିଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହବାଭଳି େଧୖଯ��ବାନ ଯୁବକ ବି ଆଉ 

ନାହାnି ସମ[-ୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ରା[ାେର କ{ା ପଇସାର େମାହ ଘାରିଛି କି� 

େସଥିପାଇଁ େକେତ େଧୖଯ�� ଆଉ अଧ�ବସାୟ ଦରକାର ତାହା ଉପେର କାହାର ଗୁରୁତ�  

ନାହU ଗ�ାଜୁଏସନ ସରିବାପେର ନିଜ କାମ େଶଷ େହାଇଗଲା ଭାବିବା ଯୁବକ ଆଜି ବିଭିନ|  

ସାହି ଗଳି ଛକର ଚା’ ପାନ େଦାକାନ ପାଖେର ଖଟି କରnି କି\ା ବାପାମା’-ର କj अଜ�ତ 

ପଇସା ବ�ୟେର କିଣା ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଖେb ଧରି ବିଭିନ|  ଟୁ�ସନ୍ େସ�ର ଛକେର ଠିଆ 

େହାଇ ନିଜ ଭିତେର ଥିବା ସୁr ବାସନାକୁ ଚରିତାଥ� କରିଥାnି ପ�କୃତେର ସମ[- 

ଭିତେର କିଛି ନା କିଛି େମୗଳିକ ବିେଶଷ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତାକୁ ମାଜ�ତ କରିବା ଆଉ 

ବାର\ାର ବିଭିନ|  ପ�ତିେଯାଗିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�[ୁତ କରିବା ଆଦି କାଯ�� କରିବାପାଇଁ 

ଆବଶ�କ ପ�ବଳ େଧୖଯ�� ଓ ଦୃଢ଼ अଧ�ବସାୟ ଜୀବନେର କିଛି ବି ଜିନିଷ ସହଜେର 

ମିେଳନାହU ସବୁ ପାଇଁ କିଛି ମଲୂ� େଦବାକୁ ହୁଏ େସହି ମଲୂ� େହଲା କଠିନ ପରିଶ�ମ, 

େଧୖଯ�� ଓ अଧ�ବସାୟ କଥାେର अଛି; 

 “ଉଦ�େମନ ହି ସି~�nି କାଯ��ାଣି ନ ମେନାରେଥ 

 ନ ହି ସୁrସ� ସିଂହସ� ପ�ବିଶ�nି ମୁେଖ ମୃଗାଃ ” 

 ଆମକୁ ବାର\ାର ଉଦ�ମ କରିବାକୁ େହବ, େଧୖଯ�� ରଖିବାକୁ େହବ, अଧ�ବସାୟ 

କରିବାକୁ େହବ େସତିକି ଉପେର ଗୁରୁତ�  େଦେଲ ଏକ ସ�%�ମ ଭବିଷ�ତ େସମାନ-ୁ 

ସ�ାଗତ କରିବ ଏଥିେର ସେqହ ନାହU 
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ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ 

େଦାଛକିେଦାଛକିେଦାଛକିେଦାଛକି    
 େମଡ଼ିକାଲ୍ େଟj ରିେପାଟ୍� ହାତେର ଧରି ମଧ� ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥାଏ 
अନିେମଶ ମାତ�  ବତିଶି ବଷ� ବୟସେର ପାକ[ଳୀ କକ�ଟ, ତା ପୁଣି ତୃତୀୟ େସାପାନେର! 
କି� ଡା ପbା ଏସିଆ ମହାେଦଶର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା କକ�ଟ େରାଗ ବିେଶଷ} େତଣୁ 
ତା-.ାରା େଯ କିଛି ଭୁଲ େହାଇଥିବ େସ କଥା ନୁେହଁ ସାରା ଜୀବନ ନିୟମକାନୁନକୁ 
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା अନିେମଶ କିଛି ଚିnା କରି ପାରୁନଥାଏ 
ସବୁଦିନ ନିୟମିତ ବ�ାୟାମ, ସମୟ अନୁସାେର ଖାଇବା, अତ�ଧିକ େତଲମସଲାକୁ 
େଦଖିେଲ ନାମ େଟକୁଥିଲା େସ ଏମିତି ଜଣକୁ େଯ ପାକ�ଳୀ କକ�ଟ େହବ େକମିତି? 
अନିେମଶ ପଚାରିଲା, “ଡା�ର ଭଲ େହବାର ଆଉ କିଛି ରା[ା अଛି ନା ନାହU?” ଡା ପbା 
କହିେଲ େକେମାେଥରାପି .ାରା ମୃତୁ�କୁ ଆଉ କିଛିଦିନ ଗେଡ଼ଇ ଦିଆଯାଇପାେର କି� 
ବZ�ମାନ ସ#ୂ%� ପାକ�ଳୀେର କକ�ଟ େକାଷ ବ�ାପିଗଲାଣି ଏମିତି ପରି�ିତିେର 
अତ�ଧିକ ଦୁଇମାସ କି\ା ଆଉ କିଛିଦିନ ହU ବାକି ରହିଲା, ତା’ଠାରୁ अଧିକ ନାହU 
अନିେମଶ ପାଦତଳୁ ଜମି ଖସିଗଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ ଭoାମନେର ଘରକୁ େଫରିଲା 
अନିେମଶ େବାଉକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ନିଜ େକାଠରୀେର ପଶିଗଲା ଦପ�ଣେର ନିଜ 
େଚେହରା, ହାତ ସବୁ ଟିକିନିଖି େଦଖୁଥାଏ ସବୁଆଡ଼ୁ େସ ସୁ� େଦଖାଯାଉଛି ଏଇ 
େକେତଦିନ େହବ ଟିେକ ଟିେକ େପଟ କାଟୁଥିଲା, ତା’ର ଚିକି�ା ପାଇଁ ଯାଇ େସ ଏଇ ଖବର 
ପାଇଲା ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା େବାଧହୁଏ ଡା�ର-ୁ େଦେଖଇ େସ କିଛି ଭୁଲ 
କରିେଦଇଛି 
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  अନିେମଶ ପିଲାଟି େବଳରୁ ଟିେକ ଲାଜକୁଳା ସ�ଭାବର ପିଲା, କାହା ସହ େବଶୀ 
କଥାବାZ�ା ହୁଏନି ପିଲାମାେନ ତାକୁ अେନକ ଥ,ା ତାମସା ମଧ� କରnି, କି� େସ ସବୁ 
ସହିଯାଏ େକବଳ ବିଜନ ଓ ଗାୟତ� ୀ ତା’ର ସାo ଥିେଲ ପିଲାଟି େବଳରୁ ଗାୟତ� ୀକୁ 
ମେନ ମେନ ଭଲ ପାଏ େସ କି� େକେବ ସାହାସ କରି କହିପାେରନି ମେନ ମେନ ଭୟ 
ଲାେଗ, କହିେଦେଲ କାେଳ େସ ରାଗିଯିବ ଆଉ ଥିବା ବxୁତା ଟା ବି ଭାoିଯିବ ଏଇ 
ଭୟେର କେଲଜ୍ କ�ାରିୟର ସରିଗଲା ପେଛ ଗାୟତ� ୀକୁ ନିଜ ମନକଥା ଥରୁଟିଏ ବି େସ 
କହିପାରିଲା ନାହU କେଲଜ ସରିବା ବଷ�ଟିଏ େହାଇନି ନିଜ ବାପା- ମୃତୁ�ପେର ତା-ର 
�ାନେର େକାରାପୁଟର େଗାଟିଏ ସରକାରୀ ହାଇeୁଲେର କିରାଣୀ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲା 
अନିେମଶ ପରିବାର କହିେଲ େବାଉ ଆଉ େସ अଗତ�ା ଭୁବେନଶ�ର ଛାଡ଼ି େକାରାପୁଟ 
ଚାଲିଯାଇଥିଲା େସ अଫିସ ଆଊ ଘର ଛଡ଼ା अନ� େକୗଣସି ଖବର ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ 
ଥିେଲ ସୁ~ା େସଥିପ�ତି अନିେମଶର ଆଗ�ହ ନଥିଲା କେଲଜେର ପଢୁଥିବା େବେଳ 
ସାoସାଥୀ ବିୟର୍ ପିअnି, ସିଗାେରଟ୍ ଟାଣnି अନିେମଶର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାo ବିଜନ 
ମଧ� େବେଳ େବେଳ ମଦ ପିଏ େଯେତ ବାଧ�କେଲ ମଧ� अନିେମଶ େସ ରା[ାେର 
ଥେର େହେଲ ପାଦ େଦଇନି 
 ଜୀବନେର ବହୁତ କିଛି ସ�ପ| େଦଖିଥିଲା अନିେମଶ, ଭୁବେନଶ�ରେର େଗାଟିଏ ଘର 
କରିବ, କାର୍ କିଣିବ, ଗାୟତ� ୀକୁ ନିଜ ମନକଥା କହିବ କିଛି ସବୁକିଛି େଗାଟିଏ ମୁହୂZ�େର 
ଭାoିରୁଜି ଚୁରମାର୍ େହାଇଗଲା अନିେମଶ ଭାବୁଥାଏ ଜୀବନର ରା[ାକୁ ଭାଗମାପେର 
ଚାଳି କିଛି ଭୁଲକରିଛି େବାଧହୁଏ ଜେଣ ଶୃ�ଳିତ ଆଉ ସେ\ଦନଶୀଳ ମଣିଷ େହାଇ େସ 
ପାଇଛି ବା କଣ? ଜୀବନର ଏକ अଜବ େଦାଛକିେର ପହ{ିଯାଇଥିଲା अନିେମଶ ଚିnା 
କରୁଥିଲା େକଉଁ ରା[ାେର ଯିବ? କାରଣ ତା ସମୟ େଯ ସରି ସାରି ଆସୁଛି 
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େଜ�ାତିରmନ ସାହୁ 

ଚାମଚଚାମଚଚାମଚଚାମଚ    
  ୧୦୮ ଆ\�ଲାନସ୍ ଟା ବିକଟାଳ ଶ� କରି ମାଡ଼ିଆସିଲା େତଲିସାହି ଆଡକୁ। ଗାଡି 

ଡ� ାଇଭର େତଲିସାହି ଛକେର ଆସି ପଚାରିଲା, “ଆ}ା ସାହୁବାବୁ- ଘର େକଉଁଠି?” ଗଁା 

େଟାକା ହାତବଢାଇ େଦଖାଇ େଦେଲ ‘େସଇ େଯଉଁ ବଡ ନଡିଆଗଛେଟ अଛି; େସଇଟା 

ସାହୁବାବୁ- ଘର’। ଆ\�ଲାନସ୍ ଆସି େଜାରଦାର୍ ସାଇରନ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରୁ 

ବାହାରି ଆସିେଲ ସାହୁବାବୁ। ଡ� ାଇଭରକୁ କହିେଲ, “ଚାଲ୍ଚାଲ୍। ନିଧିମଉସା ଘରକୁ 

ଚାଲ। େକତି ମାଉସୀ େଦହ ଆେଦୗ ଭଲ ନାହU” ହ�ିଟାଲ େନବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପେର 

େସହି ଆ\�ଲାନ୍ସେର ହ�ିଟାଲ ଆସିେଲ େକତି ମାଉସୀ ଆଉ ସାଂଗେର ଆସୁଥାnି ନିଧି 

ମଉସା।  

 ଆ\�ଲାନ୍ସ ଭିତେର ପ�ାେସ� େବଡେର େଶାଇଥାnି େକତି ମାଉସୀ। ନିଧି ମଉସା 

ଆଉ ସାହୁବାବୁ ସାମନା ସାମନି େହାଇ ବସିଥାnି। ଉଭୟ ଥାଆnି ଚୁପଚାପ୍। କିଛି 

ସମୟପେର ମାଉସୀ କjେର ଛଟପଟ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସାହୁବାବୁ େଦଖିେଲ ନିଧି 

ମଉସା ତରତର େହାଇ କଣ େଗାଟିଏ ଗାମୁଛାର ଗ�ି ଫିଟାଇ ବାହାର କେଲ। ଆ�ଯ��ର 

କଥା େସଇଟା ଥିଲା େଗାଟିଏ ଚାମଚ୍। ନୂଆଟିଏ ଭଲା େହାଇଥାnା! େକଉଁ अମଳର ଜଂକ 

ଲଗା ଚାମଚ୍ଟା; େସଥିେର ପୁଣି ମଝି କଣା। ସାହୁବାବୁ ପାଟିକରି ଉଠିେଲ, “ଆେର ଆେର! 

େମଡିସିନ ପଡିଯିବ େଯ େସହି କଣା ଚାମଚ୍ଟିରୁ” ସାହୁବାବୁ- କଥା ଶୁଣି ସିDତହାସ�ଟିଏ 

ହସିେଦଇ ନିଧି ମଉସା କହିେଲ, “ବୁଝିଲୁ ବାପ! ଏଇଟା ପରା ଯାଦୁ ଚାମଚ୍। ଏଇ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  123 

 ଚାମଚେର ମ�ାଡିସିନ ଖାଇେଲ ସିଏ ପୁରା ଭଲ େହାଇଯିବ” ଟିକିଏ ଆ�ଯ�� େହାଇ 

ସାହୁବାବୁ ପଚାରିେଲ, “େକମିତି?” ନିଧିମଉସା କହିେଲ, “ଏଇଟା ପରା େତା ମାଉସୀର 

ଲ�D ୀ ଚାମଚଟା। ସିଏ କୁେହ ତାର େଦହ ଖରାପ େହେଲ ତାକୁ ଏଇ ଚାମଚେର ଔଷଧ 

େଦବାକୁ” ନିଧିମଉସା କଥାଶୁଣି ସାହୁବାବୁ ପୁଣି ପଚାରିେଲ, “କଣ अଛି ଏହି 

ଚାମଚେର?” ଏଥର ଟିକିଏ ଗ�ୀର େହାଇ ପଡିେଲ ନିଧିମଉସା। କହିେଲ, “େସଦିନ େମା 

ସାତବଷ�ର ପୁअଟା ଜ� ରେର କ#ୁଥାଏ। ପqରଦିନ େହବ ପିଲାଟା େମାର କିଛି ଖାଇ 

ନଥାଏ। ଡା�ର ବାବୁ େମାେତ କହିଥିେଲ ବୁଝିଲୁ ନିଧି ଏ ଔଷଧଟା େନଇଯା। ସକାଳ 

ସଂଧ�ା କରି ଠିକ ଚାମୁେଚ ଚାମୁେଚ ଏଥିରୁ େତା ପୁअକୁ େଦବୁ। ଘରକୁ ଆଣି େକତି 

ହାତେର ଔଷଧଟା ଧରାଇ େଦଉେଦଉ ତାକୁ କହିଲି ଡା�ରବାବୁ କହିଛnି ସକାଳ ସଂଧ�ା 

ଚାମୁେଚ ଚାମୁେଚ ଔଷଧ େଦବୁ। େକତି କହିଲା ଜହ|ତାରା ଦିଶୁଥିବା ଘେର ଚାମଚ 

େକଉଁଠୁ ଆସିବ? କିଛି ସମୟ ପେର େକତି କହିଲା ରୁହରୁହ ପ�ଧାନ ସାେହବ ଘେର 

େଗାେଟ ଚାମଚ अଛି। ଆଉ ଏଇଟା େସଇ ଚାମଚ୍। ତା- ଚିନିଡବାେର ପଡିଥିଲା। େକତି 

କୁେହ ଏଇ କଣା ଚାମଚଟାେର ଚିନି ପକାଇ ଚା’ଟା ଟିକିଏ ଘା�ିେଦେଲ ସାେହବକୁ କୁଆେଡ 

अମୃତ ପରିକା ଲାେଗ। अମୃତଟା ତା ହାତେର ଥିଲା ନା େସ ଚାମଚେର େକଜାଣି କି� 

େକତି ମାଗିବାରୁ ସାେହବ ତା'ର ଚାମଚଟା କଣା େହାଇଗଲାଣି କହି େଦଇ େଦଇଥିେଲ। 

अେନକ ଆଶାେନଇ ଦଉଡ଼ି ଆସିଥିଲା େସଇ ଚାମଚେର ପୁअକୁ ଟିକିଏ ଔଷଧ ଖୁଆଇବ 

େବାଲି। େହେଲ ତାର ଆସିବାଟା ଟିକିଏ େଡରି େହାଇଗଲା। େସ ଆସିବା ଆଗରୁ ପୁअଟା 

ଆଖି ବୁଜି େଦଇଥିଲା। ପାଗଳି- ଭଳି େହାଇଗଲା େକତି। ପୁअର ବq ମୁହଁଟା 

େଖାଲିେଦଇ ଢାଳିଗଲା ଚାମଚା ଚାମଚା ଔଷଧ। କାହUକି େକଜାଣି େସହିଦିନଠାରୁ େସ 
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 ଚାମଚ ସହିତ ତାର େଗାଟିଏ अଜଣା ସ#କ� ଗଢି ଉଠିଲା। ପଚାରିେଲ କେହ, “ଆେର 

ଏଇଟାେର ପରା େମା ଗପୁ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ତା �ଶ�ଟା ମଁୁ ଏ ଚାମଚେର 

अନୁଭବ କେର। ଜାଣ େଯେବ େଯେବ ମଁୁ ଏ ଚାମଚେର ଔଷଧ ଖାଏ େମାେତ ଲାେଗ େମା 

ଗପୁ େମା ଓଠେର ଚୁମଟିଏ େଦଇ କହୁଛି ମା ତୁ ବ�[ ହୁअନା େଲା। େଦଖିବୁ ତୁ ନି�ୟ 

ଭଲ େହାଇଯିବୁ” େକତି ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପେର ମଁୁ ଆଉ େକୗଣସି ପ�ଶ| ତା ପାଇଁ 

ରଖିନାହU ଏ ଚାମଚକୁ େନଇ। ତାର େଯେବ େଯେବ େଦହ ଖରାପ ହୁଏ,  ମଁୁ ଏଇ କଣା 

ଚାମଚଟାେର ତା ମୁହଁେର ଢାଳିଦିଏ ଚାମଚା ଚାମଚା ଔଷଧ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ� ଭଲ 

ବି େହାଇଯାଏ। ଆ�ା ବାପ! ସତ କହିଲୁ ଏଥର ଏେତ ଦିନ େହଲାଣି ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଭଲ 

େହଉନି?”   

 ନିଧିମଉସାଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାହୁବାବୁ-ର ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ ଉଠିଥାଏ। ଗଁା 

ସ�ା�� େକq�ର କ#ାଉbର ସାହୁବାବୁ କିପରି କହିେବ ନିଧିମଉସା-ୁ େଯ ଏଥର ତା-ର 

େକତିମାଉସୀ ଆଉ ଏ କଣା ଚାମଚେର ଭଲ େହବନି େବାଲି। ମିଛ କହିଛି େକତିମାଉସୀ 

େଯ ଏଇଟା ଯାଦୁ ଚାମଚ େବାଲି। ସାହୁବାବୁ ଚିnାକେଲ କଣ କହିେଦବି ସତକଥାଟା ନା 

ସମୟକୁ अେପ�ା କରିବି! ଯଦି କହିେଦବି େତେବ େକମିତି ସାମନା କରିବ ନିଧିମଉସା ଏ 

ବୟସେର ଏହି କେଠାର ସତ�କୁ! ଏତିକି େବେଳ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଛାତି ଧଡଧଡ େହଲା 

େକତିମାଉସୀର। ସାହୁବାବୁ େଦଖିେଲ ତରତର େହାଇ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରି ନିଧିମଉସା 

ପାଖେର ରଖିଥିବା ଗଂଗାଜଳକୁ ଚାମଚେର ଢାଳି େନଉ େନଉ ଦୁଇବୁqା କଣାେଦଇ ଆଗ 

ପଡିଗଲା େକତିମାଉସୀର ପାଟି ଉପେର। ଆଉ େଦଖୁ େଦଖୁ ନି�ଳ େହାଇଗଲା େକତି 

ମାଉସୀର ଶରୀରଟା। ହସି ହସି ନିଧିମଉସା କହୁଥାnି, “େଦଖିଲୁ ବାପ! ଏ ଚାମଚେର 
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  ଯାଦୁ अଛି। େସଇଥି ପାଇଁ ତ େକମିତି େତା ମାଉସୀ କjରୁ ମୁ�ି ପାଇଗଲା 

େଦଖିଲୁ! େସଇଥି ପାଇଁ ପରା େତା ମାଉସୀ କେହ େମାେତ ଏଇ କଣା ଚାମଚେର ଔଷଧ 

େଦବ” ସାହୁବାବୁ କି� ଚାହU ରହିଥାnି ମଉସାହାତେର ଥିବା େସ ଚାମଚକୁ ଆଉ 

ଭାବୁଥାnି ସତେର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ େବାଲି ମଉସା ଜାଣିଥିଲା ନା େସ ଚାମଚଟା! 

େକମିତି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ଭଳି େକତିମାଉସୀର େଶଷନିଶ�ାସଟା ଯାଉଯାଉ ଠିକ୍ ସମୟେର 

େସ ଚାମଚର କଣାେଦଇ ବରଷିଗଲା ଗଂଗାଜଳ! ଏହି କଥାକୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ନଜର ପଡିଲା 

ନିଧିମଉସା- ଉପେର। ସାହୁବାବୁ େଦଖିେଲ ନିଧିମଉସା- ହସହସ ମୁହଁଟା ଏକ ଲୟେର 

ଚାହUଥାଏ େକତିମାଉସୀର ନିà� ାଣ ଶରୀରଟାକୁ 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ----    ୫ ୫ ୫ ୫ ((((ଖଖଖଖ))))    
अନୁଭୂତିରୁ ଶି�ା : ଇଗଲର ଶିକାର 

 ଜoଲେର ପ�ୀମାେନ ସୁqର ଗୀତ େବାଲnି।  ସକାଳ अେନକ ଆେଗଇ ଗଲାଣି। 

ସକାଳରୁ କିଛି ସମୟ ପଯ��n ଗିର ଜoଲେର ପ�ୀମାନ- କୂଜନେର ଭରିଯାଏ।  େକେତ 

ସୁqର ରo ଏମାନ-ର ଥାଏ। େକେତ ସୁqର କବିତା ଏମାେନ ରଚନା କରnି। େସଦିନ 

ଜoଲେର अନ�ଦିନ ଭଳି ପ�ୀମାେନ ଗୀତ ଗାଉଥିେଲ। କିଛି ସ£ର ଲ\ା अଉ ମଧୁର 

ଥିଲା। ଏମିତି ସୁର ଜoଲକୁ ଏକ ନୃତ�ଭୂମିେର ବଦଳାଇ ଦିଏ। ପ�ୀମାେନ ନାଚnି। 

ଆଉ େସମିତି ଏକ ଦିନ ଥିଲା।  

 ଏମିତି ଗୀତ ଶୁଣି ସିଂହ ଦୁଇଭା-ର େଡଇଁବାକୁ ଇ�ା େହଉଥିଲା । କିଛି ସମୟ 

କୁ[ା କୁ[ି େହେଲ ଶରୀଟା ହାଲକା େହାଇଯାଏ । ଥbା ପବନ, ମଧୁର କୂଜନ ଆଉ 

ପତଳା ଖରାେର େଖଳିେଲ େଦହେର େସମିତି ¼ୂତ�ୀ ଆସିଯାଏ । ଏମିତି ତ ଛୁଆ ଆଖିେର 

ଦୁjାମୀ ଭରି ରହିଥାଏ ।  େସମାେନ ଏ ଭିତେର କିଛି କj ଭିତର େଦଇ ଗତି କରିଛnି । 

କିଛି ସାବଧାନ େହବା ଶିଖିଛnି । 

 ଦୁଇ ଭାଇ-ର ମା ଗଲା ପେର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା । ଏ ପଯ��n େସମାେନ 

େଛାଟ । ଏଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଛୁଆ- େଦହେର ବହୁତ ଶ�ି ଥାଏ 

। ଖାଲି ଖାଲି େଶାଇବାକୁ କ\ା ଛପିବାକୁ େସମାନ-ୁ େମାେଟ ମଜା ଆସୁନଥାଏ । ମା 

ନଥିଲା େବେଳ ବାହରକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁେହଁ । ଆଉ େଖାଲା ପଡିଆେର େଦୗଡା 
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 େଦୗଡି ତ େମାେଟ ନୁେହଁ । େସମାନ-ୁ ଖାଲିଟାେର ଛପି ରହିବାକୁ କj ଲାଗୁଥିଲା । ଦୁଇ 

ଭାଇ ଏକ ବୁଦା ତେଳ ଛପି ରହିଥିେଲ । େସଇଠି େପେଟଇ ପଡି ବାହରକୁ अନାଉଥିେଲ । 

ସୁqର ସଯୂ�� କିରଣ ପଡିଥିଲା । ଏମିତି अଲସୁଆ ଭାବେର अେନଇ अେନଇ େସମାନ-ୁ 

ନିଦ ଆସୁଥିଲା । ଧିର ପବନେର ଆଖି ଲାଗି ଯିବା କଥା । 

 ବାହାେର ପ�ୀମାେନ କାକଳୀ କରୁଥିେଲ । େସମାେନ ନିଜ ଭିତେର େକେତ କଥା 

ହୁअnି । କିଚିରି ମିଚିରି ଶ�େର ବାହାର ଦୁନିଆ ଭରି ଯାଇଥିଲା । େସ ମଝିେର କିଛି 

ପ�ୀ ସୁqର ଭାେବ ଗୀତ ଗାଉ ଥିେଲ । ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ପ�ୀମାେନ ଜoଲେର 

ମେନାରଂଜନ କରnି । ଏମିତି ସୁqର ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ-ର ଆଖି ଲାଗି 

ଆସୁଥିଲା । କିଛି ପ�ୀ ତଳକୁ ଓହ� ାଇ ଆସୁଥିେଲ । ଫକ୍ ଫକ୍ କରି େଡଇଁ େପାକ େଜାକ 

େଖାଜୁଥିେଲ । ତା’ପେର ଫୁରର କିନା ଉଡି ଯାଇ ଗଛ ଭିତେର ଲୁଚି ଯାଉଥିେଲ । େକେତ 

ଜାତିର ପ�ୀ  ଜoଲେର ଥିେଲ ।  

 ଜoଲର ସୁqରତା ଖୁବ ସକାେଳ ବା େଶଷ अପରାହ| େର ଭଲଭାେବ ଜଣାପେଡ । 

ଏହି ସମୟେର ସମେ[ ଚଳ ଚଂଚଳ େହାଇ ଉଠnି । अନ� ସମୟ େହାଇଥିେଲ କିଛି 

ପ�ୀ-ର ରାହା ନଥାnା । କି� ନଇଁ ଯାଉଥିବା ଖରା ବା ଆସୁଥିବା ଲ\ା ଖରାେର 

ସମେ[ ନିଜ ଭିତେର ନୂଆ 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 ନିଜ ଭିତେର େଯମିତି କିଛି 

ଆେଲାଚନା କରୁଛnି । ପାଣିରୁ କିଛି ଦୂରେର ପ�ୀମାେନ ନିଜ ହିସାବେର अଗଣିତ ଗୀତ 

ଗାଆnି । ଗୀର ଜoଲେର अଗଣିତ ପ�ୀ । େଯଉଁଠି େଦଖିବ େଛାଟ ବଡ ଆକାରର 

ପ�ୀଟିଏ ଉ-ୁଛି । ସବୁ ପ�ୀମାେନ अବଶ� ଗୀତ ଗାଆnି ନାହU । କିଛି ପ�ୀ ଗାଆnି । 
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 କିଛି-ର ରାବ ତ କକ�ଶ । ଏମିତିଆ ରାବ ଶଣିୂେଲ େପଟ ଭିତରଟା େକମିତି େମାଡି 

େମାଡି େହଲା ପରି ଲାେଗ ।  

 ଏକ ଲ\ା ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା । ଦୁଇଭାଇ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି େବାଲି େଦଖିବାକୁ ଟିକିଏ 

ମୁb କାଢିେଲ । ବଁା ପେଟ ଏକ ଲ\ା ଗଛ େକନା େହାଇ ବଢି ଯାଇଥିଲା । େସହି 

ଝ-ାଳିଆ ଗଛ ଭିତେର କିଏ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା । ଦୁଇଭାଇ- ଆଖିେର ଝାପସା ନିଦ ଥିଲା 

। େସମାନ-ୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେର କିଛି େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା । ତଥାପି ବି େଛାଟ ଛୁଆର 

ମନ । ସବୁ େବେଳ ନୂଆ ଜିନିଷ େଦଖିବାକୁ ଇ�ା େହଉଥିଲା । େସମାନ-ର ଆଖି ଟିକିଏ 

अଧିକ େଖାଲିଗଲା ।  

 ହଠାତ୍ ଆକାଶେର ଏକ ଲ\ା ଚଉଡା ଛାଇ ଲମି�ଗଲା । ଖୁବ େଜାରେର ଛାଇଟା 

ତଳକୁ ଓହ� ାଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ପତଳା ଡାଳେର ବସିଥିବା ଏକ ପ�ୀକୁ ଝା# ମାରିଧରି 

େନଲା । େଜାରେର ଉଡୁଥିବା ପ�ୀଟି ଏକ ଶିକାରୀ ଇଗଲ ପ�ୀ ଥିଲା । ତାର ଟାଣୁଆ 

ନଖ ଆଘାତେର ପଂଝାେର ଥିବା ପ�ୀଟି �ଣକେର ମରିଗଲା । ତାର ଆଖି 

େଖାଲିଯାଇଥିଲା, େସ ଛଟ ପଟ େହଉବି ନଥିଲା । ଇଗଲଟି ଆକାଶେର ବୁଲିଯାଇ ଏକ 

ବଡ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଉପେର ବସି ପଡିଲା । ଇଗଲ୍ ର େମାଟା ପáାେର େଗାଟାଏ 

ମଲା ପ�ୀ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଇଗଲ ତୁଳନାେର େସ ପ�ୀଟି ବହୁତ େଛାଟ । ମଲା 

ପ�ୀଟିର ଆଖି ଟିେକ େଖାଲିଯାଇଛି । କି� ଶରୀର �ିର । ଇଗଲ୍ ର ନଖଗୁଡିକ ତା 

ଶରୀରେର ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ । େଗାଟାଏ ନଖ ଶରୀର ବାହାରକୁ େଦଖାଯାଉଥିଲା । 

ଇଗଲ୍ ଟି ଡାହଣ ପáାେର ପ�ୀଟିକୁ ଦୃଢ ଭାେବ ଧରି ଥିଲା । ବାମ ପáା ଗଛ ଡାଳ 

ଉପେର ଥିଲା । େସଇଠି ରହି ଇଗଲ୍ ଟି ମଲା ପ�ୀକୁ ଖାଇବ । ତାର େଗାଲ୍ ମୁbଟି 

ଏପଟ େସପଟ ବୁଲିଯାଉଥିଲା । େଗାଲ ମୁbଟିର ଠିକ୍  ତେଳ ବିରାଟ ବିରାଟ ଦୁଇଟି 
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 ହଳଦିଆ ଆଖି, ମଝିେର େଗାଲାକାର କଳା अଂଶ ଆଖିର, କଳା େଡାଳା ତା ତେଳ ବାହାରି 

ଆସିଛି ଏକ अେପ�ାକୃତ ଳ\ େଗାଜିଆ ଥଂଟ ଆଗକୁ େମାଡି ଯାଇଛି । ଏମିତିଆ ଥଂଟ 

ଥିେଲ ସହଜେର ମାଂସ ଛଡାଇ େହବ ।  

 ଏହି ଇଗଲ ପାଉଁଶିଆ ଧଳା କଳା ରoର ପ�ୀ । ଛାତି ଆଡକୁ େବଶୀ ଧଳା ରoର 

ପର ତା ଉପେର କଳା ରoର ଆ[ରଣ । ଇଗଲଟି ନିଜର ଖୁବ୍ େମାଟା ପáାେର 

ସହଜେର ପ�ୀଟିକୁ ମାରିେଦଇଥିଲା । ଶାnିେର ଏକ ବଡ ଗଛ ଡାଳ ଉପେର ବସି େସ 

ଆଖ ପାଖକୁ अନାଇ ରହିଥିଲା । ଇଗଲମାେନ ଶିକାର କରି ସାରିବା ପେର ଶିକାରକୁ ଧରି 

ଗଛ ଡାଳକୁ େନଇଯାnି । େବେଳେବେଳ ତେଳ ମଧ� ବସି ଖାଇ ନିअnି । େସମାନ- 

ଶିକାର ପ�ୀ େହାଇପାେର । अେନକ ସମୟେର େଛାଟ େଛାଟ ପଶୁ-ୁ ମଧ� ଶିକାର 

କରnି । 

 ଏ ଶିକାର ପେର ଜoଲ ଏକଦମ ନୀରବ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । େସମିତି କିଛି ଚିର 

ଚିେରଇବା ଶ� ନଥିଲା । ଏକ ସାo ମରିଗଲା ପେର अନ�ମାେନ ଡରି ଯାଇଥିେଲ । 

େସମାେନ ଆଉ େଡଉଁ ନଥିେଲ । ସମେ[ ଛପି ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ପତ�  ଗହଳରୁ ବାହରକୁ 

अନାଉଥିେଲ । ଏେବ अବଶ� ଇଗଲ ଆଉ ଶିକାର କରିବ ନାହU । କି� ମୃତୁ�ର ଡରେର 

ସମେ[ ଚୁପ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ।  

 ଏେଣ ଦୁଇ ସିଂହ ଛୁଆ- ଛାତି ଊଠୁଥିଲା ପଡୁଥିଲା । ଆକାଶରୁ େକମିତି କିଏ ଉଡି 

ଆସିପାେର ଏକଥା େସମାେନ େକେବ ଭାବି ନଥିେଲ । ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଟିକିଏ ଖସି 

ଗେଲ । କିଏ େସମାନ-ୁ ହଠାତ୍ େଦଖି ପାରିବ ନାହU ।  େସମାେନ ଏ ପଯ��n ଆକାଶେର 

ଉଡୁଥିବା ସୁqର ପ�ୀମାନ-ୁ େଦଖିଥିେଲ  । େସମାେନ ପତ�  ଉଢାଳେର ସୁqର ଗୀତ 

ଘାଆnି ବା ମାଟିେର ଫକ୍ ଫକ୍ କରି ଡିअnି । ଏମିତି ଆକାଶରୁ େଡଣା େଖାଲି ନିଜର 
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 ପଂଝାେର େଛାଟ ପ�ୀକୁ ଧରnି ନାହU । ଆକାଶେର ତାେହେଲ ବିପଦ अଛି । 

 ଦୁଇ ଭାଇ-ର ନିଦ ଏକଦମ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା । େସମାେନ ପତ�  ଫା-ରୁ ଡରି ଡରି 

अନାଉଥିେଲ ।  େସଠୁ େବଶ କିଛି ଦୂରେର ଏକ ଥୁଂଟା ଡାଳେର ଇଗଲଟି ନିଜର ଟାଣୁଆ 

ବ-ା ନଖେର ପଂଝାେର ଥିବା ପ�ୀଟିକୁ ଖାଉଥିଲା । ଇଗଲ ଥଂଟେର ର� ଲାଗି ରହିଥିଲ 

। ତାର ବିରାଟ େଗାଲ ଆଖି ଥାଳି ଭଳି ଘୁରୁଥିଲା । େସମାେନ ଗଛ ଭିତେର ଲୁଚିଗେଲ ।  

 େସମାେନ ଧିେର ଧିେର ଜoଲେର ରହିଥିବା अେନକ ଜୀବ ଜ�- ବିଷୟେର 

ଜାଣୁଥିେଲ । େସମାନ-ୁ ବହୁତ ସାବଧାନ େହବାକୁ ପଡିବ । େସମାେନ ଜାକି ଜୁକି େହାଇ 

ବସି ପଡିେଲ । ମା େକେତ େବେଳ ଆସିବ କିଏ ଜାେଣ?  େସମାନ- ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି 

ଯାଇ ଥିଲା । ଶରୀରେର େଲାମ ଠିଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ଏମିତି େକେତ ସମୟ ବିତିଗଲା 

। ଆକାଶେର ସଯୂ�� ମୁb ଉପରୁ େଡଇଁ ତଳକୁ ଓହ� ାଉ ଥିଲା ।  

 ମା अେନକ େବଳ ପେର ଆସିଲା । େସମାେନ ମାକୁ େଦଖି ବାହାରି ଆସିେଲ । ନିଜ 

ଭାଷାେର ବହୁତ କହିେଲ । େସମାନ- ଆଖି ଇଗଲ ବସିଥିବା ଗଛ ଉପେର ବୁଲି 

ଯାଉଥିଲା । େସେତେବଳକୁ अବଶ� ଇଗଲ ଉଡିଗଲାଣି । କି� ଦୁଇ ଭାଇ- ମନର ଡର 

େସମାନ-ୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା । ମା େଦହେର ଘଷି େହେଲ ଆଉ ମାକୁ ଟିେକ ଚାଟିେଲ । 

ମା ଛୁଆ ଦୁହU-ୁ ଭଲ ଭାେବ ଚାଟିଲା । ମା ଚାଟିବାେର େସମାନ- ମନରୁ ସବୁ ଡର 

ଚାଲିଗଲା । ମା’ର ଆଖି େସହି ଗଛ ଉପେର ଆଉ अନ� ଯାଗା ଉପେର ବୁଲିଗଲା । 

େସମିତି କିଛି ବିପଦ ନାହU । େସ େପେଟଇ ପଡିଲା । ମାଠୁ ଛୁଆ ଦୁେହଁ [ନ�ପାନ 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । । 
କ�ମଶଃ 
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ଲିvାମୟୀ ପbା 

jୁଲ୍jୁଲ୍jୁଲ୍jୁଲ୍    
 େମା କେଲଜ ପଢିବାେବଳର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାo ଥିଲା େମା ନନା- अଫିସର- 
ଝିअ ଦୁେହଁ ମିଶିକରି କେଲଜ, ଟୁ�ସନ ଯିବା ବ�ତୀତ ଜେଣ ଦୁଇଜଣ- ଘେର ମିଶି 
ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ। ଏହି େହତୁ ତା- ଘେର ଥାଏ େମାର अବାଧ ପ�େବଶ। 
 ସାoର ପରିବାର କହିେଲ ତା ବାପା, ମା ଓ ବଡ଼ଭଉଣୀ। ମଉସା (ତା ବାପା)-ୁ ମଁୁ 
େକେବ ଘେର େଦେଖନି। ମାଉସୀ, ଦିଦି ଭାରି ଆଦର କରnି ଘରକୁ ଗେଲ। 
ପବ�ପବ�ାଣୀେର ମାଉସୀ ପିଠାପଣା କରି ଡେକଇ ପଠାnି ଘରକୁ। ଗେଲ ମା ଝିअ ତିନିେହଁ 
ବେଳଇ ବେଳଇ ଖୁଆnି ମଧ� ଘରର ଜେଣ ଭଳି ବ�ବହାର େଦଖାnି। 
 ଥେର ରଜେର ଡାକିଥାnି ମେତ ମଧ�ାହ|  େଭାଜନ ପାଇଁ। ଟିେକ େଡରିେର 
ପହ{ିଲି। େମା ସାo କବାଟ େଖାଲିଲା େବଳୁ अଭିେଯାଗ କରିବା ଆର� କରିେଦଲା 
େଡରି ପାଇଁ। ଡାକିେନଲା ସିଧା ଡାଇନିo୍ େଟବୁଲକୁ। ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ମଉସା-ୁ ଘେର 
େଦଖିଲି। ସମେ[ ବସି ଖାଇବା ଆର� କଲୁ। ଭଳିକି ଭଳି ଏକକୁ ଆେରକ ସୁଆଦିଆ 
ବ�mନ। ତା ସାoେର ସାo ଓ ତା ଦିଦି-ର ଥ,ା ପରିହାସ କଥା। ଖାଲି ମଉସା-ୁ 
ଛାଡ଼ିେଦେଲ ଆଉ ସବୁ ହସଖୁସିେର େଭାଳ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ସବୁ ଉଠି ଚାଲିେଲ ତା- 
େବଡ୍  ରୁମକୁ ମଁୁ େଫରିବାକୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ମେତ େମା ସାo अଟେକଇଲା ଆଉ 
କିଛି ସମୟ ଓ ମେତ ମଧ� ଡାକିେନଲା ତା- େବଡ଼ରୁମକୁ େସଠି ବାକି ସମେ[ ଟିଭି 
ଲଗାଇ େବଡ଼େର ବସିଥାnି। େମା ସାo ଯାଇ ବସିଗଲା େସମାନ- ପାଖେର। ମେତ 
ମଧ� ମାଉସୀ ପାଖେର ବସିବାକୁ ହାତେର ଇoିତ କେଲ। ମଁୁ ବସିବାକୁ ଉଦ�ତ ହଉଚି, 
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 ମଉସା- ଗ�ୀର ସ�ର ଶୁଣାଗଲା ‘ରହ’। ଆଉ େସ ତୁରn ଉଠିଯାଇ अନ� ଏକ ରୁମରୁ 
େଗାଟିଏ jୁଲ୍ େନଇ ଆସିେଲ। େବଡ଼ ପାଖେର ପେକଇ େଦଇ ମେତ େସଠି ବସିବାକୁ 
ଇଶାରା କେଲ। ମେତ ଲାଗିଲା େଯମିତି େମା ଗାଲେର େଗାେଟ ଶ� ଚଟକଣା ବାଜିଲା। 
 କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ େପଟ ଭରି ଖାଇଥିବା ଖାଦ�ଗୁଡ଼ାକ ବାnି େହଇ ବାହାରକୁ 
ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଛାଟିପିଟି ହବାକୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି। କିଛି ନକହି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବାହାରି 
ଆସିଲି େସଇଠୁ। 
 େସଠି ପୁରା ପରିବାର ଚୁପ୍ ରହି ତାମସା େଦଖିବାଟା େଯତିକି ନ ବାଧିଲା, େବଶୀ 
ବାଧିଲା େମା ସାo ପଛେର ସୁ~ା େଗାେଟ ପଦ କିଛି ନ କହିବା େସ ପ�ସoେର। 
 େକମିତି ଏକ ଜିଦ୍ ମନେର ଆସିଗଲା ତା’ପର ଠାରୁ। ପଢ଼ାପଢ଼ିେର େଜାର୍ େଦଲି। 
େସହି ବଷ� +୨ ପରୀ�ାେର ମଁୁ େମା କେଲଜର ଟâର େହଲି ଓ େମା ସାo ଦି� ତୀୟ  
ଡିଭିଜନେର ପାସ୍ କଲା ସମୟକ�େମ ଦୁଇଜଣ ରା-ିo ଭିZିେର ଦୁଇଟି अଲଗା କେଲଜ 
ଇଂଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲୁ। ମଁୁ କ�ା#ସେର ହU ମେନାନୀତ େହଲି ଏକ ନାମୀ କ#ାନୀପାଇଁ। 
େସ େକୗଣସି ଚାକିରି ନ ପାଇ ପଢ଼ାସାରି ଘେର କିଛି ବଷ� ବସିଲା ଓ ପେର ବାହା 
େହଇଗଲା। 
 ଗତକାଲି େମା ନ\ର େକାଉଠୁ ପାଇ େଫାନ କରିଥିଲା। ବହୁଦିନ ପେର ବହୁ ସମୟ 
ଧରି କଥା େହଲୁ। େମା ସହରକୁ ଆସିେଲ ମେତ େଦଖା ନି�ୟ କରିବ େବାଲି କହିଲା। 
 ମନଟା ଥେର ଭାoିଗେଲ େଯାଡ଼ିବା ତ କାଠିକର। େତେବ ପ�ା େଥାଇବା ପାଇଁ 
େମା ଘେର ବ�ବହୃତ େହଉଥିବା ଏକମାତ�  jୁଲ୍  ଟିକୁ େମା ଘରର ୱାଚମ�ାନକୁ ଡାକି 
େଦଇେଦଲି ଏଇ ଡରେର କି େକଜାଣି କାେଳ େମା ଘରର କିଏ େସ ବୁଲି ଆସିଲା େବେଳ 
ତା ଛୁଆକୁ େସ jୁଲଟିକୁ ବସିବାକୁ ବେଢ଼ଇ ଦବ!! 

ସD �ତି ସି�ା, ହାଇଦ� ାବାଦ 
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अରବିq ଆଚାଯ�� 

अସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ିअସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ିअସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ିअସରnି କାହାଣୀ େପଢ଼ି    
 अଜା- ପାଖେର ଖରାଦିେନ ଆେମସବୁ ବସି ଗପ ଶୁଣୁ ଆପଣ ବି ପିଲା ଦିେନ 

ଶୁଣୁଥିେବ େସମିତି अେନକ କାହାଣୀ ଏଇଠି େଲଖୁଛି େକମିତି ଲାଗିଲା କହିେବ ଏ 

ଗପଟି ର ନଁା ............. 

 ଭାଗ� : 

 ବାରଣାସୀର କଥା େସଠି ରାହୁଥାnି ବି ୁ ଶମ�ା ତା-ର ପିଲା ପିଲି େକହି 

ନଥାnି ଠାକୁର-ୁ ପଜୂା ପାଠ କରି  ଦିନ କଟି ଯାଉଥାଏ ମଣିକ%�କା ଘାଟ ପାଖେର 

ଥିବା ଶିବ ମqିରେର ପଜୂା କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ େମ�ାଉଥାnି ତା ସହିତ େଜ�ାତିଷ ଶା� 

ଉପେର ତା-ର ଆଗ�ହ ବହୁତ अେନକ େଲାକ-ୁ ହାତ େଦଖି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହnି, 

ପୁରା ସତ େହଇଯାଏ ଏମିତି अନ�ର ଭାଗ�କୁ ପଢୁ ପଢୁ, ଥେର ନିଜ ଭାଗ�କୁ େଦଖିବାକୁ 

ଚାହUେଲ ନିଜ ଜାତକ ଆଣି ବହୁତ ସମୟ ଧରି େଦଖି, ହିସାବ କରି ଯାହା ପାଇେଲ 

େସଥିେର ତା- େହାସ ଉଡିଗଲା ତା- ମୃତୁ� କୁ�ୀର .ାରା େହବ େବାଲି ବାହାରିଲା 

ସବୁ ଜାଣି କାହାକୁ କିଛି କହିେଲନି ସବୁେବେଳ ମନଦୁଃଖ କରି ରହୁଥାnି ଘେର �ୀ 

ମଧ� ତା- ମନଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରି ପଚାରି ଥକିଗେଲ କି� ବି ୁ ଶମ�ା କିଛି 

କହିେଲନି ପଜୂା ପାଠ ସାରି େବେଳେବେଳ ମqିରେର अଧିଆ ପଡି େଭାଳାଶ-ର-ୁ ନିଜ 

ଗୁହାରି ଜଣାnି अେନକ ଥର େଲାେକ ତା-ୁ ଏମିତି अଧିଆ ପଡିଥିବାର େଦଖnି କିଏ 

କିଏ କହnି ଶିବ ଠାକୁର- ସହିତ ସ�ପ|େର କଥା ହୁअnି ବି ୁ ଶମ�ା ଏମିତି ଦିେନ अଧିଆ 
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 ପଡିଥିବା େବେଳ ଠାକୁେର ତା-ୁ ସ�ପ|େର କହିେଲ, 

 “ବି ୁ ଶମ�ା! କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ!” 

 “ପ�ଭୁ! ଆପଣ ତ ଦୟାଳୁ େକଉଁ କଥା अଛପା ଆପଣ-ୁ? େମାର େକାଳକୁ 

ପିଲାଟିଏ ଦିअ� ପ�ଭୁ!” 

 “ତଥା[ୁ! କି� ଭାଗ�େର ଯାହା अଛି ନି�ିତ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ” 

 ସତକୁ ସତ କିଛିଦିନ ପେର ବି ୁ ଶମ�ା-ର ପୁअଟିଏ େହଲା ସୁqର ଡଉଲ ଡାଉଲ 

େଚେହରା ଦିନକୁ ଦିନ ଚq�କଳା ପରି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ 

ପାଉଥିେଲ ବି ୁ ଶମ�ା ତା ନଁା େଦେଲ “ଦିବ�େଜ�ାତି”  

 ଦିବ�େଜ�ାତିର ପାଠ ପଢା ସମୟ ଆସିଗଲା ଚାଟଶାଳିେର ତା ନଁା େଲେଖଇେଲ 

ବି ୁ ଶମ�ା ଖୁବ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା ସିଏ ସବୁଥିେର ପ�ଥମ େହଲା ପୁअର ମୁହଁକୁ ଚାହU 

ନିଜ ଭାଗ� କଥା ଧୀେର ଧୀେର ପାେଶାରି େଦଇଥିେଲ େସ अେନକ ସମୟ ତା-ର 

ଦିବ�େଜ�ାତିକୁ େନଇ ବିଭିନ|  ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁେଲଇବାେର କଟି ଯାଉଥିଲା 

 େକେତ େକେତ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ େସଠାେର େହଉଥିବା ବିଭିନ|  ପ�ତିେଯାଗିତାେର 

ଦିବ�େଜ�ାତିକୁ ମିଶାଇ ତାର ବିଚ�ଣ ପ�ତିଭାକୁ େଲାକ େଲାଚନକୁ ଆଣିେଲ ବି ୁ ଶମ�ା 

ସବୁ େଲାକ ବାହାବା େଦେଲ ସବୁ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଦିବ�େଜ�ାତି ପ�ଥମ �ାନ अଧିକାର 

କରୁଥିଲା  

 ପୁअର ବିଜୟେର ନିଜକୁ ଗବ�ତ ମେନ କରୁଥିେଲ ବି ୁ ଶମ�ା ଧୀେର ଧୀେର ତା-ର 

ଭାଗ� ଉପେର ଥିବା अଖb ବିଶ�ା ତୁଟିଗଲା େସ ଭାବିେଲ ଏେବ େସ ନିଜ ଭାଗ�େର 

ଥିବା ମୃତୁ� ଭୟକୁ ମଧ� ଜିତି ପାରିଛnି ଆଉ େକେବ ବି େସ କୁ�ୀର ହାତେର 
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 ମରିେବନି 

 କି� ଭାଗ� ବଡ ବିଚିତ�  େକେତେବେଳ କଣ ଘଟାଏ , େକହି ଜାଣି ପାରnି ନାହU 

अେନକ ଦିନ ପେର ପୁअ ଆଉ ବାପା ମିଶି ମଣିକ%�କା ଘାଟକୁ ଗାେଧାଇବାକୁ ଗେଲ େସହି 

ଗାେଧଇବା ସମୟେର ହଠାତ ପୁअ ପହଁରା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିେକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା 

ବି ୁ ଶମ�ା ମଧ� ପୁअ ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗେଲ ହଠାତ ଦିବ�େଜ�ାତି ପାଟି କରି 

କହିଲା 

 “ବାପା! େମାେତ କୁ�ୀର ଟାଣି େନଉଛି, ର�ା କର!” 

 ବି ୁ ଶମ�ା ପୁअକୁ ର�ା କରିବାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଜଳକୁ ଚାଲିଗେଲ 

 କି� ଏ କଣ? େସଠି ପୁअ ଦିବ�େଜ�ାତି ନଥିଲା ଥିେଲ ସ�ୟଂ ଭାଗ� େଦବତା 

କୁ�ୀର ରୂପେର ବି ୁ ଶମ�ା-ୁ କହୁଥିେଲ, “ମଁୁ ହU ଭାଗ�! ତୁମ େକାଳେର ଜନD  

େନଇଥିଲି ଆଜି କୁ�ୀର ରୂପେର ତୁମ ପ�ାଣ ହରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମଁୁ  କଦାପି 

अନ�ଥା ହୁଏନି ବି ୁ ଶମ�ା! ତୁେମ ସମେ[ େମା ସହିତ ବxା” 

 ଏତିକି କହି ବି ୁ ଶମ�ା-ୁ ଭାଗ� େଦବତା କୁ�ୀର ରୂପେର ପାଣିକୁ ଟାଣିେନେଲ 

 ……………………………. 

 େମା କଥାଟି ସରିଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା 

 (ପୁଣି ଆର ଥରକୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ନୂଆ ଗପ େନଇ ଆସିବି .....अେପ�ା କରିଥାअ  

ସମେ[!)         
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ଡା େସୗମ�ରmନ ମିଶ� 

ଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶିଗଲାଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶିଗଲାଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶିଗଲାଭାଷାେର ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା    
 ମା�� ମାସଟା ସବୁ ଚାକିରୀଆ- ପାଇଁ ବଡ଼ अଡୁଆ ସମେ[ ବ�[ େକେତକ 
କାଯ��ାଳୟେର ତ େଫବୃଆରୀରୁ ବ�[ତା ଆର� େହାଇଯାଏ, ଆଉ ସେର अେପ�ଲ 
ନେହେଲ ମଇ ମାସର ପ�ଥମ ସrାହ େବଳକୁ ସୁଦଶ�ନ ବି େସଥିରୁ େକମିତି ବାଦ ଯିବ? 
अତଏବ, ବହୁଦିନ େହଲା େଦଖା େହାଇନଥିଲା ତା’ ସହିତ କି� ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର 
ବରାବର େଯାଗାେଯାଗ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ବହୁତ ଦିନ େହଲା େଦଖା େହାଇନି, ମନ ଭଲ 
ଲାଗୁନି କହିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁେହେଲ ମଧ� ସମୟ ବାହାର କରି େସ ଆସିଲା େସ 
ଆସିଛି ମାେନ, କିଛି େଗାଟାଏ କଥା ଚ��ା େହବା ଥୟ େଦଖା େହଉ େହଉ କହି ପକାଇଲା 
- କ’ଣ ଭାଇନା, ରାଜ�ସଭା ଆେଡ଼ ଯାଉଛ ନା କ’ଣ ଶୁଣିଲି ମଁୁ ଜାେଣ େସ ବିଦ� �ପ 
କରୁଛି ତଥାପି କହିଲି, ମିଶ� ସାoିଆଧାରୀ ନୁେହଁ, अନ� ଏକ ସାoିଆଧାରୀ ବ��ି 
ଯାଉଛnି ଆେ� अନୁସ�ାର, ବିସଗ�, ଚq�ବିqୁ ଶା�ୀୟ ମାନ�ତା अନୁସାେର ଲଗାଉ 
େତଣୁ ଆେ� ରାଜନୀତି କେଲ ବୁଡ଼ିଯିବୁ, େନାହିେଲ ରାଜନୀତି ବୁଡ଼ିଯିବ ରାଜନୀତି, 
ରାଇଜରୁ ଆର� େହାଇ େକେତେବେଳ ସାହିତ� ଆଡ଼କୁ ପଶିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହU 
ରାଜନୀତି େକଉଁଠି ବି ପଶି ଯାଇପାେର େକହି ଜେଣ }ାନୀ କହିଥିେଲ - େ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 ସୁଦଶ�ନ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା େଯ, ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ| ତି 
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 ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛnି େତଣୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି େମା ଆଗେର 
ସରକାର-ର େଘାଷଣା ସବୁ ବଖାଣି ଗଲା, ଯଦିଓ ମଁୁ ମଧ� ଏ ସବୁ ଖବର ଆଗରୁ 
ଶୁଣିଥିଲି ସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ମଁୁ କହିଲି - ସରକାର ଯଦି ଭାଷା ପାଇଁ ଏେତ କହୁଛnି, 
େତେବ ପ�ତିବଷ� ସମିDଳନୀ େହବା ଦରକାର କି� ତାହା ଉପାn अ{ଳେର େହବା 
ଆବଶ�କ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟେର ନୁେହଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମେର ପାଠପଢୁଥିବା ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ର 
େଦୟ ଛାଡ଼ େହବା ଦରକାର ଖାଲି େଦୟ ଛାଡ଼ କରିେଦେଲ ତ େହବନି, ସରକାରୀ ଓ 
େବସରକାରୀ ଚାକିରୀେର ବି �ାନ ସଂର�ଣ କରିବା ଦରକାର ଓ ଜରୂରୀ ମଧ� 
 ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଭାଇନା ତା’େହେଲ ତୁମ ପରାମଶ� ଗୁଡ଼ା େଲଖିକି ସରକାର- 
ପାଖକୁ ପଠାଉନ? ଆଗ�ହର ସହିତ କହିଲା ସୁଦଶ�ନ ପଠାnି େଯ, େହେଲ ସଦ� 
ପ�ସାରିତ ନୁ�ଜ ଫୁ�ଜ କାଯ��କ�ମେର େନତାମାେନ ଓଡ଼ିଆ ବ%�ମାଳା }ାନ େଦଖି ସାହାସ 
େହଉନି ହାତକୁ କିଏ େଯମିତି ପଛରୁ ଟାଣି ଧରୁଛି ଓଡ଼ିଆେର େଲଖା ଚିଠି େସମାେନ 
ପଢ଼ି ପାରିେବ କି ନାହU, ସେqହ ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ପକାଇଲି ମଁୁ 
 େନତାମାେନ ପରା ଭାଷା କମିଶନର ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ େକଉଁଠାେର େହବ େସ େନଇ 
ବଳ କଷାକଷି କେଲଣି ଆଉ ଚିଠି ପଢ଼ି ପାରିେବନି କଣ କହୁଛ? ପ�ିମା େନତାମାେନ 
େବାଲୁଛନ୍ େଯ ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟଟା ଆମର୍ ଇଆେଡ଼ େହଉ ଦ�ିଣୀ େନତାଏ ବି ଛାଡ଼ିବା 
େଲାକ ନୁହnି ତାେ- ବି ଫୁଲ୍ ଦମେର अଛnି ଇଆେଡ଼ ମଝିରୁ ସ�ର ଶୁଭିଲାଣି - େହରା, 
अଫିସଟା ଆମ ଆେଡ଼ କରୁନ କିଆଁ? ଆଉ ବାେଲଶରିଆ ସମ[କୁ ଗୁେଡ଼ ଗୁେଡ଼ ଜଗିଛnି 
 ମଁୁ ହସୁ ହସୁ ରହିଗଲି େଦଖିଲୁ ଭାଷା ଭିତେର ରାଜନୀତିଟା ପୁଣି େକମିତି ପୁେରଇ 
 େଦଲୁ ଏଥର ଆେମ ଦୁଇଜଣ ମନେଖାଲା ହସ ହସିଲୁ 

ମଧ�ଖbୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବଜୀୟୁ, େକq� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨, ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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ଲଲାେଟqୁ ସାମଲ 

କିଛି ପୁରୁଣା अନୁଭୂତି କିଛି ପୁରୁଣା अନୁଭୂତି କିଛି ପୁରୁଣା अନୁଭୂତି କିଛି ପୁରୁଣା अନୁଭୂତି ::::    ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷାଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷାଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷାଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା    

 େସଦିନ ଥିଲା ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା, ମନେର अେନକ େକୗତୁହଳ େମା େବାଉ ଭାଷାେର 
େସଟା େନଫଡାମୀ ଆେମ େସଟା ଶୁଣି ଶୁଣି େଥାବରା ସବୁଆେଡ଼ ଏ’ଟା ଚାେଲ …
ଆମ ନିଜଭାଷା ଯିଏ ଯା ଭାବିେଲ େଠା 
 ହଉ ଆେଗଇବା ଏେବ ପିଲା ଦିନର େସ େଫଚକାମିକୁ କିଏ ବା अଣେଦଖା 
କରିପାରିବ େକୗତୁହଳେର ଆେମ ଛୁଆବ�ଗ� ସମୟ େକେତେବେଳ ସରିବ.. ସx�ା 
େହବ… ଆଜି ରାତିେର କିଡ଼ନାପ୍ େହେବ କିଛି ଆର ସାହି ଛୁଆ.. ଆମର ପ�ତି.qୀ … 
ବବୀବଲ େଖଳଠୁ େନଇ ନଈ ବୁଡ଼ା ସବୁେଥେର... େକହି କାହାକୁ ନ େଦଖିେଲ ମନେର 
ଆେଲାଡ଼ନ ଥାଏ 
 ମୁହଁେର ତା-ର ଲାଗିବ େଗାବର …. ଘଷିକଳା … 
 ଆେମ ଗାମୁଛାେର ମୁହଁ ଲୁେଚଇ ଚାଲିଲୁ ଚିଲର ପାଟ�… ଆମ ସଦ�ାର୍ ଦୁଗ�ାଦା.. 
ବାପିଭାଇ… ଟୁଣୁନା... ଚqନଦା, ନୁb ଇତ�ାଦି… ସାଂଗେର ଆମ ହାପି ବି… ବଡ଼ବାପା- 
ପୁअ… େଫକିବାେର ଆଉ ଭାଉମରାେର େକହି ପାରିେବନି… ଗୁr କଥା ରଖିବନି କିଛି … 
 ଆମ ବୟସ ସବୁ ୯-୧୦ରୁ େନଇ ୧୬ ପଯ��n… ଚିଲର ପାଟ� ଆେମ ତୟ କଲୁ 
କିଡନାପ୍ ଟାଇମୀ ୭:୪୦ରୁ ୮:୨୦ ଭିତେର... କାରଣ େସ ସମୟେର ପାବାରକଟ 
ହଉଥିଲା…. ଆରସାହି ଭାଲୁକୁଣୀ ଟୁଂଗୀଘରକୁ ଚାଲିଲୁ େସଠି ଭାଲୁକୁଣୀ େଦଖିବୁ 
କାହାର ଭଲ… ନିଜ ଭିତେର ମଜା ଚାଲିବ କା ଭାଲୁକୁଣୀ ଭଲ କା’ର ମq.. କା’ ବାଘ 
ଭଲ …ଇତ�Iଦି (..ମେନ ରଖିେବ କି. ଆର ସାହି ମାେନ ଆମ ନିଜ ଭିତେର ମତେଭଦରୁ 
ନିଜବଂଶ େଲାେକ କିଛି अଲଗା େହଇ ୨ଟା ସାହି କରିେଦଇଥିେଲ... ଯଦିଓ କିଛି ମାତ� ାେର 
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 ଠିକ ନେହଲ୍ ୮୦ ଘର ରହି ବଷ� ସାରା ଠାକୁେର ପୁଜା ବି ପାଇ ପାରୁନଥିେଲ ) 
 ଚିଲର୍ ପାଟ� ଚାଲିେଲ… ପେକଟେର ଲୁେଚଇ ରଖିଛୁ କିଛି କାଦୁअ ତିଆରି ବମ୍  
େଗାେଟ ବଡ େଯାଜନା अଛି କିଏ ଜାେଣ ଆମ ହାପି ବି ୫ଟା ବରେକାଳି ଖାଇ ତାଂକ ଦଳର 
ଗୁଇqାଗିରି କରିବେବାଲି .. 
 ଡିବୀ ଆଲୁअେର ଭାଲୁକୁଣୀ ବହି ପଢା ଚାଲିଛି ତ ସହ ଆମ ଆରସାହି େଦଇମାେନ 
ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ େହଇ ଭାବୁଛnି... େକେତ ଜଲଦୀ ବହି ପଢାଟା अxାରୁଆ େବେଳ ସରିଯାଉ.. 
େଭାଗ ଲେଗଇ କିଛି େଗାେଟ କରିେବ.. ଗିତ�ାn ଛାଲିବ…. ଆମ ସଦ�ାର୍ ଦୁଗ�ାଦା 
େଗାବରକୁ ଜରିେର ରଖି େମାେତ ଇସାରା କଲା େକାଉଛୁଆକୁ ଉେଠଇବା….. अବଶ� ୯-
୧୦ ବଷ� ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରିବାକୁ ଆେମ अଖା, ଲୁଂଗୀ େନଇ ଯାଇଥିଲୁ… ହା ହା .. 
 Climax ….>>>> ପଢା ଚାଲିଛି... ଆଉ ୧୦ ମିନିଟ୍ अଛି… ସମୟ ପାେଖ କମ୍… 
ଝିअ ମାେନ ହୁଳହୁଳି େଦେଲଣି… ଡିବି ମିଂଜିମିଂଜି େହଇ ଜଳୁଛି…. ଆେମ ଆଚମି�ତ.. 
ପ�ାନେର ଫସର ନ ଫାଟୁ ଇ�ତ ପେଲଇବ….. ହଠାତ୍… ଶୁଭନା େମାେତ େଦଖିେଦେଲ… 
କହିେଲ େହଇ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କିେର… େତା େଦଇ େଖାଜିକି ଗଲାଣି.. ବ�[ अଛି େସ 
…. ଆମ ଛୁଆ ୪-୫ଟା କିଏ କବାଟ କଣରୁ େଜାରେର ହସିବା ଆର� କରିେଦେଲ…
ଭbାେଫାଡ଼ େହଇଗଲା…. ଶୁଭନା େଦଖିେଦେଲ କହିେଦେବ…. ମାଡ ପଡିବ... 
 େମା ଛଡା େକହି ଜାଣିନାହାnି ଭାଲୁକୁଣୀ କଡେର ପଛସାହି ବଡ ବିେଲଇ ଆଇ 
ବଇଛି.. କିଏ ଜାେଣବା 
 େଗାବର ଜରି अxାରୁଆ ଭାଲୁକୁଣୀ ଘରକୁ େଫାପାଡିେଦଇ େଦୗଡ଼ିଲୁ .. 
 ହଠାତ୍ …….ଏ ସମୟେର କେର� ଆସିଗଲାେବାେଧ  …….ଆମ ଆରତୀ େଦଇ 
….େଜାରେର ଚିେଲଇ କହୁଥିଲା   ……. 
 “ଇେଲା େପାଉେଲା ଏତା ପାକ ନା ପିଏଇ ” 
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ଶୁଭକାn ସାହୁ 

अnଦ�ାହअnଦ�ାହअnଦ�ାହअnଦ�ାହ    
 ରତ| ାକର! େଲାକଟିର ପ�ଥମିକ ଶି�ା ବି ସମାr େହାଇଥିବ କି ନା ସେqହ। अଥଚ  

ତା’ର ଚାଲିଚଳଣି ଆଚାର ବ�ବହାର କେହ େସ ସଭ� ଶି�ିତ ଠୁଁ ଆେଦୗ ନୁ�ନ ନୁେହଁ। 

ପରିଶ�ମୀ, େମଳାପି, ବxୁେପ�ମୀ, ଭଦ� , ନମ� ଆଉ ପେରାପକାରୀ; ବହୁ ବ��ିତ£ର अଧିକାରୀ 

େସ। 

 ଆପଣ-ର ସହାୟତା କରିବାକୁ େକହି ନାହU େଯେବ, ରତ| ାକର ଆପଣ- ସହିତ 

अଛି। ସତେର अନ�କୁ ସାହାଯ� କରିବାେର ତାକୁ େଯତିକି ଆନq ମିେଳ, ନୂଆଁ କରି 

ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଜେଣ ଯୁବକପେ� ସମ ପରିମାଣର ଆନq अଲଭ�। ଏମିତି ତ अେନକ 

ମଜିର୍ ରହିଛି େସ ସ£ୟଂ ସମସ�ା ସାଗରେର ବୁଡି ରହି ସୁ~ା ଆନମୁଖେର ହାସ� 

ଫୁଟାଇବାେର ଆେଦୗ କାପ�ଣ� ନାହU ତା’ର। ସୁ�ର େସ ହିତକାରୀ ଦୁଃ�ର େସ ବxୁ। 

ଏହା ହU ତା’ର ସବ�ଜନ ପି�ୟତାର ସି~ ମ�। 

 ବିବାହର ଚତୁଥ� ନିଶିେର ହU େସ ପ�ାଣ ପି�ୟତମା ପତ| ୀକୁ େଚତାଇ େଦଇଥିଲା ଆତD  

ଜmାଳେର ଲିr ନ ରହି अନ�କୁ ସହାୟତା କରିବାେର େସ େଯପରି କୁ�ିତା ନ ହୁअnି। 

ସ£ପ| ବିଜଡିତ ରାତି� ର ତମସା ବା[ବତାର କ� ୀj ଔଜଲ�ତା ଠାରୁ ଆେଦୗ େଶ�ୟeର 

ନୁେହଁ। ସହମତି ପ�କାେଶ� �ୀ ବ�� କରିଥିେଲ େଯ େସ ତା- ଆଦଶ�ର अନୁରଣିତା। 

ତା- ହାତ ଧରି ଜୀବନ ପଥର अଦୃଶ�ମାନ �ଳଯାଏଁ ଚାଲିବାର ସଂକh େସ େନଇ 

ସାରିଛnି। ତା- େପ�ମର अମଲୂ� ନିଧିର अମାପ अନୁଭବକୁ େକଇ ମୁହୁZ� ମଧ�େର 
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 ସୀମିତ ନରଖି େସଇ ଗnବ��ଳ ଯାଏଁ ଉପଲ°ିର ଆଶା ରଖିଛnି। ରତ| ାକର 

ପ�େବାଧିଥିଲା ତା’ର ଏ अନାବିଳ େପ�ମ କମିବନି ବରଂ ବଢିବ।  େସ ଆଶ£ାସନା ପାଇଲା 

ତା- ପିଲାମାେନ େଯେତେବେଳ ପିତୃ ମାତୃ ବିମୁଖ େହାଇଯିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ 

ବ{ିବାର ଏକମାତ�  ସ\ଳ ଥିବ ଏଇ ଭଲପାଇବା। 

 ରତ| ାକରର ମାଆ ଜେଣ ପ�ାଚୀନପªୀ �ୀ। ପୁତ� କୁ ଉପେଦଶ େଦଉଥିଲା େସ 

ପିଲାମାନ-ୁ ପାଠଶାଠ अଧିକ ନ ପଢାଇ କାମେର ଲଗାଉ, େରାଜଗାର ଶିଖାଉ। େତେବ 

ଯାଇ େସମାେନ ତା’ ଭଳି ଘର ସଂସାର ସ�ାଳିେବ। ରତ| ାକର ଏକାn ମାତୃଉପାସକ 

େହେଲ ବି େସ ମାଆ-ର ଏଇ େକେତାଟି ପ�ାଚୀନପªୀ ଚିnାଧାରାକୁ ଗ�ହଣ 

କରିପାରୁନଥିଲା। େସ ପିଲାମାନ-ୁ ଉ�ଶି�ା େଦବାର ସଂକh େନଇ ସାରିଥିଲା। 

ରତ| ାକର େବେଳ େବେଳ ମନ�ାପ କେର େଯ େସ अଧିକ ବିଦ�ା ସାଧନ କରିନଥିବାରୁ 

ବହୁ େଲାକ- େସବାରୁ ବ{ିତ େହଉଛି। ପିଲାମାନ-ୁ ନିମ| ଶି�ିତ କରାଇ ଏକ ବୃହତ୍ 

ସମାଜର େସବାରୁ େସମାନ-ୁ ବ{ିତ କରାଇବ ନାହU। 

 ରତ| ାକର ଜୀବନର ଉZରାବ�ାେର! ପିଲାମାେନ ପ�ାrବୟe େହେଲଣି। ରତ| ାକର 

ଜୀବନର ସମ[ ପରିଶ�ମର ମଲୂ� ବିନିେଯାଗ କରିସାରିଛି ପିଲା- ପଠନେର। େକବଳ 

ସ£अଜ�ତ ଧନ କାହUକି, ପିଲା- ପାଠପଢା ସକାେଶ େସ େପୖତୃକ ସ#Zି ମଧ� ହରାଇ 

ସାରିଛି। େସ କି� ଯୁ�ି କେର େସ ସ#Zି ହରାଇନି ବରଂ ପାଇଛି। ପିଲାମାେନ ତା’ର 

ବିଦ�ା ମହାସାରର ଗଭୀର ଗbେର ସ|ାନ କରିଛnି, ଶି�ିତ େହାଇଛnି। େସମାେନ ଉ� 

ପଦବୀେର अଧି/ିତ େହାଇ ଏକ ବୃହତ୍ ସମାଜର େସବା କରିେବ। 

 ରତ| ାକରର ମନର ବ�ାକୁଳତା ଆେଦୗ ବଦଳିନି। କି� ବଦଳି ଗଲାଣି ସମାଜର 
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 �ିତାବ�ା। ଏଠି ଭାଇଚାରାର ସଂପକ� अହରହ ଦୁବ�ଳତର। ସାହଯ�ର ମଲୂ� ହଜିଯାଉଛି 

ସ£ାଥ�ପରତାର କରାଳ ଗ�ାସେର। ଏକା ରତ| ାକର କିପରି ଜାଣିପାରିଲାନି ତା’ ଚାରିପାଖର 

ପୃଥିବୀ ଏେତ ଶୀଘ� େକମିତି ଏମିତି ବଦଳିଗଲା। େଲାକ ଗୁଡିକ କିପରି ଏେତ ସ£ାଥ�ପର 

େହାଇଗେଲ? ସାହାଯ� ସହାନୁଭୂତିର କ’ଣ ମଲୂ� ଥାଏ? ଟ-ା େଦଇ କ’ଣ ୟାକୁ କିଣି 

େହବ? କି� େଲାକ- ମନେର ସ�ବତଃ ଏହି ଧାରଣା ଦୃଢୀଭୂତ େହଲାଣି େଯ अଥ� ଆଉ 

�ମତା, ଦୟା, ସାହାଯ� ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ େତାଳିପାେର ଏକ କୁ�ିତ କବର। ଋତୁ 

ବଦଳିବା ପରି ରତ| ାକରର ପୃଥିବୀ ବଦଳିଯିବା ତା’ର अବ}ା ନା अ}ତା? େଯଉଁ ମାଟିେର 

େପୗରାଣିକ ପୁରୁେଷାZମ ଜନିD  ଉ� ଆଦଶ�ର ନୀତିଶି�ା ବିତରଣ କରିଛnି; େଯଉଁଠି େଜୖନ 

ବୁ~ ଆବିଭ�ାବ େହାଇ ଜୀବନର ଗୁଢ ସତ� ଆବି¢ାର କରିବା ସହ କାମନାର ବିନାଶେର 

ଦୁଃଖର ବିନାଶ େବାଲି େଚତାଇ େଦଇଛnି ଆଉ ଗାxୀ େଗାପବxୁ- ମାନବୀୟ 

ମଲୂ�େବାଧ ବିଶ£ ସମୁହର ଆଦଶ� ମାନ�ତାପ�ାr, େସଇ ମାଟିେର େସଇ ଆଦଶ� 

अବେହଳିତ? 

 ଶାସନ ଜାଣିନଥିବା �ମତା େଲାଭୀ ରାବଣ ରାଜନୀତିେର ପ�େବଶ କରିବା ପରଠୁଁ 

ସବୁରି ହୃଦୟେର ରା�ସ ବସା ବାxିଛି। େଯଉଁଠି ଆଜି ସଂପକ�ର ମଲୂ� ମଲୂ�ହୀନ, େସଠି 

ସାହାଯ�ର ମଲୂ� କ’ଣ କହିବା? ଏଠି ସମୟ अସମୟ ପୁରପଲ� ୀ ସବୁ ରାଜନୀତି କବଳିତ। 

େଯଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ େସ ସଳିତା ଭଳି ଜଳିଯାଇଛି େସଇ ସମାଜ ଆଜି ତାକୁ ସ£ାଥ�ପର 

ଆେ�ପ କରୁଛି। େଯଉଁ େଲାକ- ସ£ାଥ� ପାଇଁ େସ ଆବାଲ� େଚjିତ, େସମାେନ ଆଜି 

�ମତା େଲାଭୀ- କ� ୀତଦାସ। େବେଳ େବେଳ େସ ଭାେବ େସ ମଧ� ଏମିତି ସ£ାଥ�ପର 

ପାଲଟିଯିବ, ମ�ୀମାନ- ଚାଟୁକାର େହବ, �ମତାର अଧିକାରୀ େହବ। କି� ତା’ ଛାତି 
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 ଭିତରୁ କିଏ େଯମିତି ମନା କେର। 

 ତା ପିଲାମାେନ ମଧ� ଏ ଆସୁରୀ ମାୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାnି। ପିତା ମାତା- 

ଆଦଶ�, େନୖତିକତା େସମାନ- ନିକଟେର ପାଣିଚିଆ େହାଇଯାଇଛି। େସମାେନ ଆଧୁନିକ 

ଯୁଗ ସହ ତାଳ େଦଇ ଚଳିବା ଶିଖୁଛnି। ରତ| ାକର େସମାନ- ପାଇଁ କ’ଣ ରଖିଛnି? 

ତା- ଶ£ଶୁରମାେନ େସମାନ- ପାଇଁ ସୁqରୀ କନ�ା ଆଉ अଚଳାଚଳ ସ#Zି ରଖିଛnି। 

େସମାେନ କାହUକି ଆଦଶ�ର ଦ£ାହି େଦଇ ବାପା- ପରି ତଳିତଳାn େହେବ? ଆଦଶ�, ନୀତି 

ଏସବୁ େକବଳ ଶ�ାବ� ସୁମଧୁର। କି� ଏଥିେର କ’ଣ ବା[ବତା କିଛି अଛି? ଶ£ଶୁର- 

ସୁରମ� ବହୁତଳ ପ�ାସାଦ ପିଲା- ପାଇଁ ସୁର�ିତ ଆଶ�ୟ�ଳ। ବୃ~ ରତ| ାକରର 

ଝାଟିମାଟିର ଘର କ’ଣ େଦଇପାରିବ ସ�ାନ ଓ ସୁର�ା? 

 ବଡପୁअର अଭିେଯାଗ, ବାପା ଟ-ା େଯାଗାଡ କରିପାରିେଲନି େବାଲି ତା’ର 

ବିେଦଶେର ପାଠ ପଢା େହାଇପାରିଲାନି। େସଥିପାଇଁ ତା’ର ପ�େମାଶନ୍ अଟକି ଥିଲା। କି� 

ତା’ ଶ£ଶୁର ତାକୁ େସ ସୁେଯାଗ େଦେଲ। େତଣୁ େସ ଦୁଇବଷ� ବିଳ\େର ପ�େମାଶନ 

ପାଇଲା। 

 ସାନପୁअ କେହ ବାପା ତା’ପାଇଁ କ’ଣ କରିଛnି? ବରଂ ତା’ ଶ£ଶୁର ଠିକ୍ ସମୟେର 

ସାହାଯ� ନ କରିଥିେଲ େସ େଦବାଳିଆ େହାଇ ଯାଇଥାnା। 

 ପୁअମାେନ ନୂଆଁ ଡାଡି ପାଇଗେଲଣି େତଣୁ ପୁରୁଣା ବାପା ଏେବ अେଲାଡା ରୁå 

ଜରାଜୀ%� ବୃ~ଟାକୁ ପାଖେର ରଖିେଲ େସମାନ-ର ସ�ାନ ହାନି େହବ, ବରଂ ବୃ~ାଶ�ମ 

ତା- ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆଶ�ୟ �ଳ। ପୁअମାେନ ପାଳି କରି ମାସକୁ ମାସ ଟ-ା ଭରିେଦେବ। 

 ଦିେନ ପୁअମାେନ ଗାଡି ଚଢି ଗଁାକୁ ଆସିେଲ। ବହୁଦିନ ପେର ପୁअ ମାନ-ୁ େଦଖି 
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 ବୁଢାର ଛାତି କୁେÙ େମାଟ େହାଇଗଲା। ପୁअମାେନ କି� ବସିେଲ ନାହU। େସମାେନ 

ବାପା-ୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇେଦେଲ ଘର ବିକି�  େହାଇଯିବ େସଇ ଟ-ାେର ବରଂ େସମାେନ 

ତା-ପାଇଁ ବୃ~ାଶ�ମ ଠିକ୍ କରିେଦେବ। ଆଉ ବଳକା ଟ-ା େସମାେନ ପ�ତି ମାସେର ପାଳି 

କରି େପୖଠ କରିେବ। 

 ରତ| ାକରର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତା’ର କାନ ତାଡପା ପଡିଗଲା। େସ କି� 

କାqିପାରିଲା ନାହU। କାେଳ ପିଲାମାନ-ର अମoଳ େହବ। ଭଲ େହାଇଛି ଆଜି ବୁଢୀ 

ନାହU। େସ ଥିେଲ ବିଚାରୀ ଲୁହ ଢାଳୁଥାnା। ବୁଢୀ କଥା ମେନ ପକାଇ ପକାଇ ରତ| ାକର 

େଶାଇଗଲା। େସ େଶାଇଗଲା େଯ େଶାଇଗଲା ଆଉ ଉଠିଲା ନାହU। 
 ଠିକଣା - େଗାପବxୁ ହାଇeୁଲ୍, େପାଲସରା,  

ଗଂଜାମ, ପିନ୍-୭୬୧୧୦୫ । 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬ । 

ଇେମଲ୍ -- subhakantasahu@rocketmail.com 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ୱାଟର୍ ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳିୱାଟର୍ ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳିୱାଟର୍ ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳିୱାଟର୍ ରାଇସ୍ ବନାମ ପଖାଳ ଥାଳି    

 ପଖାଳ କଥା ପଡିେଲ ମେନ ପେଡ ‘ଆଇ’ କଥା। eୁଲରୁ େଫରି ଆେମ ଦି’ ଭାଇ 

େଯେତ ଖାଇଥିେଲ ବି ଆଇର अଇଁଠା ହାତରୁ ପଖାଳ ଗୁେb ଖାଇେଦେଲ େଯଉଁ ତୃrି 

ମିେଳ, ତାହାର େଲାଭ ସ�ାଳି ନପାରି ମା’କୁ ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ ଦି ଗୁbା ଖାଇେଦଇ, ପାଟିକୁ 

ଆେ[ ବୁେଲଇ େକହି ନେଦଖିଲା ପରି େଖଳ ପଡିଆକୁ ପଳାଉ। 

 ଆଇର େସ ବାସି ପଖାଳ କଂସା, ପାଗ (େପାଡା ବିଲାତି, େପାଡା ଆଳୁ, େପାଡା 

ବାଇଗଣ, କ{ାଲ-ା, ରସୁଣ ସହ ଆ\�ଲ କି େତ�ଳି ଖଟା ଚକଟା), ଖାର ପାଣିଆଁ ଶୁଖୁଆ 

ଖେb ସହ ପିଆଜ ଆଉ ବାଡ଼ିରୁ ଲ-ା ଖେb ସହ େସ ବସିଯାଏ, ଆଉ ଆେମ ଦି ଭାଇ 

ତା’ର ଗ�ାହକ। ଦିେନ କି ଦି ଦିନର ବାସି ପଖାଳକୁ େସ େକମିତି କଣ କେର େଯ ଏେତ 

ସ£ାଦ ଆେସ ଜାଣିନି, କି� େସ ସ£ାଦ କାହU ଆଜି ଯାଏଁ ମଁୁ ଆଉ େକଉଁଠି ପାଇନି।  

 ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସେର अଫିସ ଯିବାେବେଳ େଫସବୁକରୁ ପଖାଳ କଂସା େଦଖି ମନ 

କ’ଣ େହଇଯାଉଥାଏ। ଏହା େବାେଧ ଓଡିଶା ବାହାେର ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସବୁ 

अବିବାହିତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା-ର ଦୁଃଖ େଯ ‘ପଖାଳ ଗେb ଖାଇ େହବନି’ ଆହୁରି ଭାରତର 

ପ�ିମ ଓ ଉZରେର ରହୁଥିବା େଲାକ-ର ଦୁଃଖ େଯ ଏଠି େଲାକ ରୁଟି ଖାଆnି। ପଖାଳ 

ସ£ପ|। 

 अଫିସରୁ ବାହାରି ଲ{େର େହାେଟଲକୁ ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ I ଖାଇବାେର ଗୁଜରାଟୀ 

ଥାଳି I ସବୁଦିନ ପରି େସ ଥାଳି ଆଉ ଗିନା ତିେନାଟି େଥାଇ େଦଇ ଚିରାଚରିତ ଭାବେର 
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 ତିନିପ�କାର ତରକାରୀ, ଡାଲି, ପା#ଡ, ଲ-ା, ପିଆଜ, ଆଚାରରୁ ଟିେକ େଥାଇେଦଇ ଗଲା 

ରୁଟି ଆଣିବାକୁ I ଆଉ ଜେଣ ଛାସ (େଘାଳଦହି)ରୁ ଗ�ାେସ େଥାଇେଦଇ ଚାଲିଗଲା I ଏେବ 

अେପ�ା ରୁଟି ଆସିବାକୁ I ପାଖେର ଜେଣ ଗୁଜରାଟୀ ସହକମ�ୀ ସାମ|ା େଚୗକିେର ଦୁଇଜଣ 

ପୁअ ଆଉ ଝିअ ଆସିବସିେଲ I େବାଧହୁଏ ଦିଲ� ୀ ପାଖରୁ ଗୁଜରାଟୀ ଲାଗୁନଥାnି 

େସମାେନ ପାଖ େଟବୁଲେର ଗୁଜରାଟୀ ଦୁଇଜଣ ଖାଇ ସାରିବା ଉପେର େସମାେନ ରୁଟି 

ଖାଇ ସାରି ଭାତ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଇଁ अେପ�ା କରିଥାnି ଗୁଜରାଟୀ େଲାକ ଆଗ ତରକାରୀ 

ସହ ରୁଟି ଖାଇ ସାରି ଚାମେଚ ଭାତ ସହ ଡାଲି ଲେଗଇ ଖାଆnି ମଁୁ ବି ସାତବଷ� ରହିବା 

ଭିତେର େବାେଧ ଗୁଜରାଟୀ େହାଇ ଯାଇଛି ଘରକୁ ଗେଲ ଓଡ଼ିଆ େହାଇଯାଏ ପୁଣି ଏଠିକି 

ଆସିେଲ ଗୁଜରାଟୀ େହାଇଯାଏ ସବୁଦିନ ଲ{େର ଗୁଜରାଟୀ ଥାଳି ରୁଟି ଖାଇସାରି ଭାତ 

ଦି ଚାମଚ 

 ଏେବ େସ ପିଲାଟି ଭାତ ଧରି େସମାନ-ୁ େଦବା ପାଇଁ ଆସିଲା I ଭାତ ଆଉ ଛାସ 

(େଘାଳଦହି) ଏକାଠି େଦଖି ଆଜି କିଛି अଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଇଛା େହଲା I େସମାନ- 

ଆଗେର େକମିତି କରିବି? କିଏ କଣ ଭାବିବ? କିଛି ଚିnା ବି ମୁbେର ନଥିଲା, ଥିଲା ତ 

ଖାଲି ପଖାଳ ଗେb ଖାଇବାର ସ�ପ| I ପିଲାଟିକୁ ଡାକିଲି ଆଉ ଥାଳିେର ଭାତ େଦବା ପାଇଁ 

କହିଲି I େସ ଚାମେଚ େଦଇ ଥେର ଚାହUଲା I ମଁୁ କହିଲି, ‘ଆଉ..’ I ପୁଣି ଦୁଇ ଚାମଚ I ପୁଣି 

କହିଲି, ‘ଆଉ..’ I ପୁଣି ଦୁଇ ଚାମଚ I େସ अଟକି ଯିବାର େଦଖି ତା ହାତରୁ ଭାତ ଜାଗା 

େନଇ ପ�ଥେମ अଧା ଭାତ ଢାଳି େଦଲି େମା ଥାଳିେର I ଆଉ େଗାେଟ ଗ�ାସ ଛାସ ଆଣି, 

ଥାଳିେର ସବୁଯାକ ଛାସ ଢାଳିବାର େଦଖି େସ ପିଲା ସହ େମା ସହକମ�ୀ, ସାମ|ାେର 

ବସିଥିବା େସ ପୁअ ଆଉ ଝିअ ଆଉ କିଛି ଯିବା ଆସିବା େଲାକ ବି ଚାହUେଲ I ଟିେକ ଲାଜ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  147 

 ଲାଗିଲା I େହେଲ ପଖାଳ... ପଖାଳ...I କାହାକୁ ନ अେନଇ ମଁୁ ଲ-ା ଦଳିେଦଲି େସଥିେର I 

ଆଚାର ବି ମିେଶଇ େଦଲି ଆଉ ଲୁଣ ପେକଇ ପ�ଥମ ଗୁbାଟା ପାଟିେର ପେକଇ ସାରି 

େଦଖିଲା େବଳକୁ, େହାେଟଲ ଭିତେର ବାଘ େଦଖିଲା ପରି େମାେତ अେନଇଥିେଲ ପ�ାୟ ଦଶ 

ବାରଜଣ େଲାକ I ସାମ|ାେର ବସିଥିବା ଦିଲ� ୀ ଝିअଟି କହି ଉଠିଲା, “I know this. This is 

called as water-rice. େମରୀ ମମ େୟ କଭି କଭି ଖାତି େହ” ସାହସ ବଢିଯାଇଥିଲା 

କହିଲି, “Do you want to try ?” “Sure” କହି େସ େମା ଥାଳିରୁ ଗୁଂେଡ େନଇ ପାଟିେର 

ପେକଇଲା ଆଉ ଆoୁଠିେର 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 ସହକମ�ୀ ଆଉ େସ ଝିअ ସହ ଥିବା ପିଲାଟି ବି 

ଚାମଚେର ଚାମେଚ ଚାମେଚ େନଇ ପାଟିେର ପେକଇ ସାରିଥିେଲ I ହଠାତ ଝିअଟି ପାଟିରୁ 

ଶୁଣିଲି, “େଭୖୟା, େମେରଲିଏ ଭି ଐସା େଲ େକ ଆଓ”, େହାେଟଲ ପିଲାକୁ େସ ପାଟିକରି 

କହୁଥିଲା I ଶ-ି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତିଟା ଗବ�େର ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା I ତା େଦଖାେଦଖି େମା 

ସହକମ�ୀ ଆଉ େସ ଝିअ ସହ ଥିବା ପୁअ ବି “େମେରଲିଏ ଭି”... “େମେରଲିଏ ଭି ”... େବାଲି 

କହି ସାରିଥିେଲ I 

 ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଖିଆଟା େମା ପାଖରୁ େସମାନ- ପାଖକୁ ସଂକ� ମିତ େହାଇ 

ସାରିଥିଲା ....   
ଗାxିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ଶୁଭମ୍ ନାଏକ 

ସD ାଟ୍� ଫୁନ୍ ସD ାଟ୍� ଫୁନ୍ ସD ାଟ୍� ଫୁନ୍ ସD ାଟ୍� ଫୁନ୍ ----    ୧୧୧୧    
 ଏnା ନାଇଁକି ପାତ�  ବାବୁ ଫୁନ୍ ନାଇଁ ଧରୁଥାଇ ଧରୁଥାନ୍ େହେଲ ଫରକ୍ ଏତକି େଯ 
ଆଘ ସୁଇଚ୍ ଚିପୁଥିେଲ ଆରୁ ଏେଖନ୍ କଁାଚ୍ ଛିଉଛନ୍ ଇଥିର୍ ଭିତେର ପାତ� ବାବୁ 
କେହସନ ବୁଝଲ ବିଶ�ାସ 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 ନୁେହଁ େସ ଇଟା 
 କାଣା କହୁଛନ୍ ଆ}ା େହnା ନୁେହଁ େସ ଇଟା ସମକର ଲାଗି ବୁଝେଲ ଆ}ା ଦୁନିଆଁ 
େକନୁ େକନ୍ େକ ଗଲାନ ଆପଣ େକନ୍ अଛନ ଆ}ା ନାଇଁ େହା ବିଶ�ାସ ମୁଇଁ ଭାବୁେଛ 
ଇଟାେକ ଏ¯୍ େଚm୍ କରି େନମି େମାର୍ କଥା ଥେର ଶୁନୁନ୍ ଆ}ା ରହୁନ୍ ଇହାେଦ 
ଆପଣ ଇତାର୍ ବ�ବହାର୍ ନାଇଁ ଜାନବାର୍ ବଲି ଏ¯େଚm୍ କରମି ବଲି କହୁଛନ ପେଛ 
ଜାନେଲ ପ[ାେବ ହଇ େହା କାଣା ପ[ାମି ବୁଝେଲ ଆ}ା ଆପଣ ଇଥିେର 
ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ପାରିେବ େଦଶବିେଦଶର ହାଲଚାଲ୍ ଜାନି ପାରିେବ ସେଥ େକଁ ଖାଲି 
କାଣା େହତକି ଆ}ା, ଆପଣକଁର ଝି ପାଶେକ ପଏସା ପେଠଇ ପାରେବ ବୁଝେଲ ଆ}ା, 
ଆପଣ େଯନ୍ କିଛିଦିନ ପେହଲାନୁ େମାର ସେo ଫୁନେର େଯନ୍ କଥା ନାଇଁ ହଉଥିେଲ 
କାଏ, ଚାଏର୍ ଧାମ ବୁଲି ଆଏମି ବଲି ତାର୍ ଲାଗି ଇଥିେର ଆପଣ ସାେo େମଡମ୍ କଁର ଭି 
େରଲ୍ ଟିେକଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରେବ ବେନ ତ ବଢ଼ିଆଁ କଥା ତ ବିଶ�ାସ ଆଘନୁ ଇତାର୍ 
ଗୁନ୍ ମାେନ କାଏଁ େଯ ନାଇଁ ବଏଲ? ଆପଣ େକେତେବେଳ ସୁେଯାଗ େଦେଲ େଯ ଆ}ା! 
େସ ଯାହା ହଉ ବିଶ�ାସ ବେନ କଥାେଟ ବଏଲ ଇହାେଦ ଜାନଲି ସD ାଟ୍� ଫୁନର ଗୁନ୍ 

 ତସଲାଡିହି, ସୁqରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଡା ସଂଧ�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 

अନାବନା ଭାବନାअନାବନା ଭାବନାअନାବନା ଭାବନାअନାବନା ଭାବନା    
 ହଠାତ୍ ଜେଣ ଘନି/ ବxୁ- ସହ େଦଖାେହଲା ବହୁତ ବଷ� ପେର େସ ମଧ� 

अଚାନକ କିଛି କଥାବାZ�ା ପେର େସ େମା ଗୀତେଲଖାର ତାରିଫ କରୁ କରୁ ପଚାରିେଲ 

ତୁେମ କାହାକୁ େପ�ମ କରୁଥିଲ କି.. ଏେବ େସ ସବୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କବିତାେର ରୂପାnରିତ 

େହାଇଛି ଓ ତୁେମ େପାଖତ କବି ପାଲଟି ଯାଇଛ 

 ଭାବନାକୁ ଖୁବ୍ ରoେର ସଜାଇ ପାରିଛ ତୁମ ଆ�ଯ�� େହଲି ପ�ଥେମ ତା- ମୁହଁରୁ 

ଏମିତି ଶୁଣି ବିଚ�ଣ ବୁ~ି ବିେବକବାନ୍ ଭଦ� େଲାକ- ଏକଥା େମାେତ ଟିâଣୀ ନା 

ପ�ଶଂସା ବୁଝିବାର େମା ସାମଥ��ର ବାହାେର ଥିଲା ତଥାପି ନ ରାଗି अh ହସି କହିଲି 

େକେବ କଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲପାଇ ନାହାnି?? ଭଲପାଇବା େକବଳ କଣ ଶରୀରକୁ.. 

ଝିअଟିକୁ.. େତେବ ଆପଣ େଲଖୁନାହାnି କବିତା ବା ଗh େକବଳ ଭଲପାଇବାକୁ େନଇ 

େମାର ଏ ପ�ଶ|ବାଚୀ ନା ଆଉ କିଛି େସ ବୁଝିଗେଲ େବାଧହୁଏ ମୁରୁକି ହସି କହିେଲ 

ତୁେମ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଦ� �ତ ଗତିେର ଚାଲିେଲ ମଁୁ ଖାଲି ତା-ର ଯିବା ରା[ାକୁ 

ପଛରୁ अନାଇ ରହିଲି ଆଉ ଭାବି ଚାଲିଲି ସତେର ଭଲପାଇବାେର ହU ସବୁ କିଛି 

େଲଖିବା ପାଇଁ ଖୁରାକ୍ େଯାଗାଇବ?? 

 ମଁୁ ହସିଲି.. େମା ଉZର େମା ପାଖେର ରହିଲା ଆଗକୁ କଲମ ଚେଲଇବାକୁ େହବ.. 

କିଛି େଲଖିବା ପାଇଁ.. ଆଉ अେପ�ା ନ କରି ପରୀ�ା ବି ନ େଦବାକୁ େହବ 
ବ� ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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अନୁବାଦ ସାହିତ� 
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ମଧୁସିDତା ପ,ନାୟକ 

ଏକ ସୁqର େମାଡ଼ଏକ ସୁqର େମାଡ଼ଏକ ସୁqର େମାଡ଼ଏକ ସୁqର େମାଡ଼    
ମଳୂ ହିqୀ-ସୁଧା କେସରା 

ଓଡିଆ अନୁବାଦ-ମଧୁସିDତା  

“ସମୟ ବଦଳି ଥିଲା ସତ,େହେଲ ଆମ ଦୁହU-ର ଭାବନାେର ତିେଳମାତ�  ପରିବZ�ନ 

ଆସିନଥିଲା;କି� ପରି�ିତି ଆମକୁ ଶi ଚୟନ କରିବା ସମୟେର ସଂଯମତା ର�ା କରିବା 

ପାଇଁ ନିେi�ଶ େଦଉଥାଏ । େତଣୁ ତାର ବxୁତାର ପରିସର ମଧ�େର ରହିବା ପାଇଁ ମଁୁ 

ବହୁତ ଭାବିଚିnି ସ�ାଳି ସ�ାଳି ଶiସବୁ ବ�ବହାର କରୁଥାଏ । େସ ସମୟେର େକେତ 

କଠିନ ଥିଲା ନିଜର ଭାବନା ସବୁକୁ ବ�� କରିବା ପାଇଁ..ବୟସଟା ପରା ଥିଲା େସମିତି!େସ 

ବୟସେର अବ�� ଭାବନାକୁ ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ଶi ବ�ବହାରର }ାନ 

ନଥିଲା । ଆଉ ଏେବ अପାର }ାନ ଥିବା  ସେZ୍ୱ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପରିପ�କାଶ କରିବାର 

ସ£ାଧୀନତା ହU ନାହU ।” 

 ଯାଦୁ ଭଳି କାମ କରିଥିଲା େମାବାଇଲ eି� ନ୍ ଉପେର େଲଖା େହାଇଥିବା ସୁନୀଲର 

େସଇ ଗୀତର େଗାଟିଏ ଧାଡି। େସ କିଛି ନକହି ମଧ� ବହୁତ କିଛି କହିେଦଲା.. କିଛିତ ଭୁଲି 

ନଥିଲା େସ! ପqର ଦିନର େସଇ ପରିଚୟେର ଏଇ ଗୀତଟି ହU ଥିଲା ଯାହାକୁ ଗୁଣୁଗୁେଣଇ 

େସ ନିଜର ସମ[ ଭାବନାକୁ ବ�� କରୁଥାଏ। ଆଉ ମଁୁ ନିଃଶiେର େସଇ ଗୀତର अଥ�େର 

ନିଜକୁ େଖାଜୁଥାଏ। ନିଜର ଭାବଭoୀ ଦ£ାରା ସ£ୀକାର କରିେନଇଥିଲି ତା’ର େମୗନ 

ନିମ�ଣକୁ। ଦୀଘ� ତିରିଶିବଷ� ପେର େସାସିଆଲ ମିଡ଼ିଆେର ତା’ର ନଁା ସାoକୁ 
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 ଔପଚାରିକତାପ%ୂ� ସେqଶଟିଏ “ହ�ାେଲା ପଜୂା, େକମିତି अଛ ?” େମା ମନେର ଝଡ଼ ସୃjି 

କରୁଥାଏ। ପରି�ିତି ଆଉ ସମୟର ବହଳ ଚାଦର ତେଳ ଚାପି େହାଇ ତାର अ[ିତ£ 

େକେବଠୁ େମା ପାଇଁ େଶଷ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କଥାେର अଛି ଯଦି ର�ଣ େବ�ଣ ଠିକ୍ 

ଭାବେର କରା ନଯାଏ େତେବ ମହଲ ମଧ� ଭୂତଖାନାେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ। େସଥିେର 

ପୁଣି େସ ବୟସ ମଧ� ଥିଲା େସମିତି.. କିେଶାରାବ�ା! େସଇ ବୟସେର ନଁା ତ ଭବିଷ�ତର 

େକୗଣସି ସ£ପ| ଥାଏ, ନା’ତ େକାଉ ପ�ତି}ା। ବାସ୍ ଖାଲି କାହାର ମକୂ ପ�ଶଂସାଭରା ଆଖିେର 

ଆଖି ମିଶିଯିବା ମାେତ�  ଏକ अଜଣା େରାମା{ अନୁଭବ େହବା ସହ ମନଖାଲି ସୁqର ସ£ପନ 

ସେଜଇବାେର ଲାଗିପେଡ। ସମୟ ସତେର ବହୁତ ବଳବାନ୍। ସବୁ ପ�କାରର ଭଲ-ମq 

ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମଲମ ପରି କାମ କେର। େହେଲ ଏଇ ନୂଆ େଟେକ| ାେଲାଜି ତ 

େମାର अତୀତକୁ ସା�ାତ େମା ସାମ|ାେର ଆଣି ଠିଆ କେରଇେଦଲା। ଶାn ସମୁଦ� େର ଝଡ଼ 

ସୃjି କରି େଦଇଥିଲା ତା’ର ଉପ�ିତି। 

 ମଁୁ ଚିnାେର ପଡିଗଲି.. ଏହା େମା ପାଇଁ ବରଦାନ ନା ଆଶୀବ�ାଦ! ବZ�ମାନର 

ପରି�ିତିକୁ େଦଖିେଲ ଏ ଘଟଣାର େକୗଣସି ଔଚିତ� ଥିଲା ପରି ମେନ େହଉନଥାଏ। ଖାଲି 

ଯାହା ଇଏ ମନକୁ ଆେqଳିତ କରି ବ�ତିବ�[ ହU କେରଇବ। ପ�ଥମରୁ ଔପଚାରିକତା 

କଥାବାZ�ାରୁ ଜାଣିଲି େଯ େଭାପାଳେର ରହୁଛି। ମଁୁ ତ ମୁ\ାଇେର ତଥା େସ େସଠି, ଉଭେୟ 

ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଦିେନ अଚାନକ େମାବାଇଲ eି� ନ୍ ଉପେର 

ତା’ର େସଇ ଗୀତର ଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ି େମା ମନର अବ�ା ଠିକ୍ େସମିତି େହାଇଥିଲା 

େଯେତେବେଳ ପ�ଥମଥର ତା’ର ଆଖିର ନୀରବ େପ�ମ ନିେବଦନକୁ େଦଖି େହାଇଥିଲା। 

ତା’ େହେଲ େସ କ’ଣ ଆଜି ପଯ��n କିଛି ଭୁଲି ନଥିଲା! େସଇ ଗୀତର ପଂ�ିକୁ ପଢ଼ି 
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 ପ�ତିକି�ୟା ସ£ରୂପ ତିରିଶବଷ� ତଳର େସଇ अବ�� ଭାବନାକୁ ଦେବଇ ରଖିବାେର ମଁୁ 

अସମଥ� େହାଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। େଶଷେର ବିବଶ େହାଇ ପଡିଥିଲି ପ�ତୁ�Zର େଦବାଲାଗି।  

 ମଁୁ େଲଖିଲି.. ତୁମର କ’ଣ ତା’େହେଲ ସବୁକିଛି ମେନ अଛି..? ଏେବ ଆମ ଦୁହU- 

ପାଇଁ ପରି�ିତି अନୂକୁଳ ନାହU। େହେଲ ଆମ ସାo ହିସାବେର କଥାବାZ�ା ତ 

କରିପାରିବା। ଆେମ ଦୁେହଁ ଏେବ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ£ରୁ ମୁ� େହାଇ ସାରିେଛ। େତଣୁ 

ସ#କ� ଏହି ନୂଆ େମାଡ଼ େଯାଗଁୁ ନିଜ ପରିବାର ପ�ତି ଥିବା ଦାୟିତ£େବାଧରୁ ତ ଆେମ 

ଦୂେରଇ ଯାଇ ପାରିବା ନାହU, େହେଲ ବୟସର ଏଇ अପରାହ| େର େଯଉଁ ଶନୂ�ତା ଆସି 

ଯାଇଛି ନି�ୟ ପରୂା କରି ପାରିବା। ତୁମର �ାନ ଆଉ େକହି େନଇ ପାରିେବ ନାହU। େମା 

ହୃଦୟେର ଆଜି ମଧ� େସହି �ାନ ଖାଲି ପଡିଛି..; ଏ େମେସଜ୍ ପେଠଇ ସାରିଲା ପେର କି� 

େମା ଭିତେର ଏକ अଜଣା ଗ�ାନିଭାବ ଆସିଗଲା। ତା’ର େସହି େମେସଜ୍ ପଛେର କି 

ଉେiଶ� अଛି ନ’ଜାଣି ନବୁଝି ମଁୁ େକେତ କ’ଣ େଲଖି ପେକଇଲି..! 

 ଏେତ ବଷ� ଭିତେର ତା’ ବ��ିତ£ର କି ପ�କାର ପରିବZ�ନ ଆସିଥିବ? ତା’ର 

ଚିnାଧାରା େକମିତି େହାଇଥିବ? େସସବୁ ପଢ଼ି କ’ଣ ଭାବିବ େସ? ଜେଣ ମହିଳା ବାହା 

େହଲା ପେର ମଧ� ପରପୁରୁଷ ସହ ସ#କ� ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି..! ହଁ, ପରପୁରୁଷ ଥିଲା ସିଏ! 

ତା’ ସହିତ େସଇ ପqରଦିନ ସ#କ� ମାତ� । ଏେତ ବଷ�ର ପେର ଏଇ ସ#କ� େକୗଣସି 

ନିକଟତର ସ#କ� ଆଡକୁ ମଧ� ଇoିତ କରୁନାହU। ବିେଶଷ କରି ଆେମ ପର�ରକୁ େଯଉଁ 

ସମୟେର େଭଟିଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଝିअମାନ-ର ଏ ପ�କାର େଖାଲାେଖାଲି ମିଳାମିଶାକୁ 

ଆମର ଏଇ ପୁରୁଷପ�ଧାନ ସମାଜ ନିଲ�� ଜତାର ଆଖ�ା େଦବାକୁ ପେଛଇନଥାnା। ତା’ଛଡା 

ଆମ ସଂeାର ମଧ� ଆମକୁ ଏହି ଶି�ା ହU େଦଉଛି।  
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  କାଶ୍! ଏମିତି କିଛି ବଟନ୍ ଥାnା କି ଯାହାକୁ ଦେବଇବା ମାେତ�  ପଠା ଯାଇଥିବା 

େମେସଜ୍ଟା ଡିଲିଟ୍ େହାଇଯାnା! ଭୟଭୀତ େହାଇ ନିଜ େଫାନର e� ୀନରୁ ତ େମେସଜ୍କୁ 

ଡିଲିଟ୍ କରିେଦଲି େହେଲ ତା’ର ଉZର ପଢ଼ି େମାର ଆତD ଗ�ାନି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତା’ର 

ଜବାବ୍ ଥିଲା କିଛି ଏହିପରି.. ମଁୁ େକବଳ ତୁମର ବxୁତା ଚାେହଁ। ଏେତଟା ଇେମାସନାଲ 

େହବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ! ମଁୁ ତାର ପ�ତୁ�Zରେର େଲଖିଲି, ମେତ କିଛି ସମୟ ଦରକାର.. 

 ଖରାପ େହାଇଗଲା ମନଟା। ଭୁଲିତ ଯାଇଥିଲି ମଁୁ ସବୁକିଛି। ନିଜର ନୀରସ 

ବିବାହିତ ଜୀବନ ସହ ବୁଝାମଣା କରି େନଇଥିଲି। ଏେବ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ େହଉଛି? 

ବୟସର େଯଉଁ େସାପାନେର ମଁୁ ଥିଲି େସଠି େମାର ଶାରୀରିକ ଶ�ି ଧିେର ଧିେର କମିବାକୁ 

ଲାଗୁଥାଏ। ଖାଲି ଯାହା ସୁ� ରହିବା ପାଇଁ ତଥା ଶାnି ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏେଣ 

େତେଣ ଘୁରିବୁେଲ ଆଉ େଯଉଁଠି ଟିେକ େସ|ହ-ଆଦର ପାଏ େସଠିକି ସବୁେବେଳ ଯିବାକୁ 

ଚାେହଁ। େଦଖିବାକୁ ଗେଲ କିେଶାର अବ�ା ଆଉ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସେର ଦାୟିତ£ମୁ� 

ମାନସିକତା ଓ ଆବଶ�କତା ମଧ�େର ବିେଶଷ କିଛି ଫରକ ନଥାଏ ।  

   ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ଭଲପାଇବାକୁ େକେବବି ବxୁତାେର ପରିବZ�ନ କରାଯାଇ ପାରିବ 

ନାହU । ବxୁତା ଓ ଭଲପାଇବା ମଧ�େର ସୀମାେରଖା ଟାଣିବା अସ�ବ । ମଁୁ ମେନ ମେନ 

ନିàZି େନଇ ସାରିଥିଲି ନିଜ ଭାବନା ଉପେର ପୁରା ନିୟ�ଣ ରଖିବି ଏବଂ ତା’ ଆଗେର 

ଏସବୁକୁ ବ�� େହବାକୁ େଦବିନାହU । କି� ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଚାଟିo୍ କରିବା ସମୟେର 

ମନ ହୁଏ ଟିେକ େରାମା�ିକ କଥା େଲଖିବାକୁ । ତା’ର ପ�େତ�କ ବାକ�େର ମଁୁ ଯଥାଥ� अଥ� 

େଖାଜିବାକୁ ଲାେଗ । େବେଳେବେଳ ଏଥିେର अସଫଳ େହେଲ अତୃr ମନଟା ଉଦାସ 

େହବା ସହ ଏକ, ସୁର�ିତ ଭାବନା ମନେର ଘର କରି ବେସ । େବେଳେବେଳ ଏଇ 
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 ସ#କ�ଟା अ�ାୟୀ ସ#କ� ନୁେହଁ ତ ? େବାଲି କଥାଟି ମନକୁ ଆେସ । ଯଦି ଏଇ ସ#କ� 

ଆଗକୁ ବେଢ଼ େତେବ ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତିେର େକମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ? ମଁୁ ଚାଟିo କରି 

ସ�j କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । େହେଲ େମାର ସ£ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାର अନୁେରାଧେର 

ସେ�ାହିତ େହାଇ ନିଜକୁ େସଥିରୁ ଦୂେରଇ ରଖି ପାରିଲିନାହU । େଫାନ୍ କରିବା ମାେତ�  

େମାର ପ�ଥମ ବାକ� ଥିଲା, ତୁେମ କ’ଣ େମାେତ ଆଜି ପଯ��n ମେନରଖିଛ ? 

 “ଆେର, ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥା’nି ତା-ୁ ସିନା ମେନ ପକାଯାଏ । କି� ତୁମକୁ ତ, ମଁୁ 

େକେବବି ଭୁଲି ନଥିଲି । ତୁମର ସD �ତି ସହ ବ{ିବା ଶିଖିଯାଇଥିଲି ମଁୁ । ତୁେମ େଯ େମାଠୁଁ 

ଦୂରେର अଛ େବାଲି େମାେତ େକେବ ଲାଗି ନାହU.. ଏହିପରି ଭାେବ େସ ଆଉ ମଁୁ ଦୁେହଁ ମିଶି 

ଆମର େସଇ ସୁr ସD �ତି ସବୁକୁ ଶiର ନୂତନ େପାଷାକ ପିେxଇବା ଆର� କରିେଦଲୁ ।  

 ସମୟ ବଦଳିଥିଲା ସତ େହେଲ ଆମ ଦୁହU- ଭାବନାେର ତିେଳ ମାତ�  ପରିବZ�ନ 

ଆସି ନଥିଲା । କି� ପରି�ିତି ଆମକୁ ଶi ଚୟନ କରିବା ସମୟେର ସଂଯମତା ର�ା 

କରିବା ପାଇଁ ନିେi�ଶ େଦଉଥାଏ । େତଣୁ ତାର ବxୁତାର ପରିସର ମଧ�େର ରହିବା ପାଇଁ 

ମଁୁ ବହୁତ ଭାବିଚିnି ସ�ାଳି ସ�ାଳି ଶiସବୁ ବ�ବହାର କରୁଥାଏ । େସ ସମୟେର 

େକେତ କଠିନ ଥିଲା ନିଜର ଭାବନା ସବୁକୁ ବ�� ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ.. ବୟସଟା 

ପରାଥିଲା େସମିତି! େସ ବୟସେର अବ�� ଭାବନାକୁ ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ଶi 

ବ�ବହାରର }ାନ ନଥିଲା ଆଉ ଏେବ अପାର }ାନ ଥିବା ସେZ�  ନିଜର ଭାବନାକୁ 

ପରିପ�କାଶ କରିବାର ସ£ାଧୀନତା ହU ନାହU । 

 କଥାବାZ�ା େଶଷ େହାଇଗଲା ପେର ମନ ବ�ାକୁଳ େହାଇ ଉେଠ େଯମିତି କିଛି 

େଗାେଟ अପ%ୂ�ତା ରହିଯାଉଛି ଭାବି । ମଁୁ ତାକୁ ହେରଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । େତଣୁ ମେନ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  156 

 ମେନ ଏହାର ପରିଣତି ଉପେର ଛାଡ଼ି େଦଲି । ମଁୁ ତ େକୗଣସି ପ�କାର େଚjା କରିନଥିଲି 

ତାକୁ େଦଖା କରିବା ପାଇଁ! େୟ େବାେଧ ସବୁ ଭଗବାନ- ଲୀଳା । ଜୀବନେର କାହା ସହ 

େଦଖା େହବା ପଛେର କିଛି ନା କିଛି ଉେiଶ� ଥାଏ । େମାର अ�ିର ତଥା ନିରାଶେର 

ଭରା ମନକୁ ସାହାରା େଦବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ େମା ସହ େଯାଡ଼ିଛnି େବାେଧ । 

 ପqରଦିନର େସଇ ମିଳାମିଶାରୁ ମଁୁ ଏତିକି ଜାଣି ଯାଇଥିଲି େଯ େସ ଆମର ଏଇ 

ନୀରବ େପ�ମକୁ ବହୁତ ଗ�ୀରତାର ସହ େନଇଛି । େହେଲ ଆମର ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ 

େଯପରି ଥିଲା େସପରି ପରି�ିତିେର ଏସବୁ କଥାର େକୗଣସି ଭବିଷ�ତ ନଥିଲା । ଆମ 

ଭିତେର ଚାଲିଥିବା ଚିଠି ଦିଆନିଆ ହଠାତ୍ ବq େହାଇଯିବାରୁ ତାର अସଲ କାରଣ କ’ଣ 

ଜାଣିବାକୁ େଚjା ନକରି ବାହାଘର ପବୂ�ରୁ ତା’ର ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିେର େପାତି େସଇ 

ସ#କ�କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଟିେର ମିେଶଇ େଦଇଥିଲି । କି� ପେର ଜାଣିଲି େମା ଦ£ାରା 

େଲଖା େହାଇଥିବା ଚିଠି ତା’ ବଡଭାଇ- ହାତେର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଆମର ଚିଠି ଦିଆନିଆ 

ଉପେର अ-ୁଶ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାଦଲେର େଯଉଁ ପରି ଭାେବ ବିଜୁଳି ତାର 

अ[ିତ£କୁ ଚମକାଇ ଜାହିର କେର ଠିକ୍ େସହିପରି େସ ମଧ� େମାର ଧମିୂଳ େହାଇ 

ଯାଇଥିବା ମାନସପଟେର େବେଳେବେଳ ତା’ର ଉପ�ିତି ଜାହିର କେର । ପୁଣି ବାଦଲ 

ହଟିଗଲା ପରି ସବୁକିଛି ଶନୂ�େର ମିେଳଇ ଯାଏ ।  

 ଏେବତ ପ�େତ�କ ଦିନ କଥାବାZ�ା ଚାଲୁ େହାଇଗଲା । ସମୟ ମଧ� ନି~�ାରିତ 

କରିେନଇଥିଲୁ କଥାବାZ�ା େହବା ପାଇଁ । େଫାନ୍ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ େଗାେଟ ବ�[ ବ�[ 

ଭାବ ସାoକୁ େଫାନ୍ କରିବା ସମୟେର ଏକ अଜଣା େରାମା{ର अନୁଭବ େହାଇଥାଏ । 

େକହି େଯପରି ନେଦଖnି େସଇଭଳି ଯାଗାେର ଯାଇ କଥାବାZ�ା ହୁଏ । େବେଳେବେଳ 
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 େଗାେଟ अପରାଧ ଭାବନା କି� ମନକୁ ଆେସ.. ଏମିତି କି ପାପ କରୁଛି େଯ ସ£ାମୀ-ୁ 

ଲୁେଚଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ? େକବଳ କଥାତ େହଏଛି..! କି ପ�କାର ସ#କ� ଇଏ..? ଏ 

ସ#କ� ଏେତ ପବିତ�  େହବା ସେZ�  ବିବାହ ପେର ଏହାକୁ अେନୖତିକ େବାଲି ହU କୁହାଯାଏ । 

ଆେମ ରାଧା- ସହ କୃ -ର अେଲୗକିକ େପ�ମଗାଥା ଗାଇ ଗାଇ ଥକୁେନ । ରାଧା- ନଁା 

େର ସାରା ବୃqାବନ ନଗରୀ ଗୁmରିତ େହଉଥିଲା େବେଳ ଏଠି େଲୗକିକ େପ�ମକୁ 

ବ�ଭିଚାରର ଆଖ�ା େଦଇଥାଉ । ଏ କି ପ�କାର େଦାମୁହଁା ମାନସିକତା ? 

 ସ£ାମୀ ଆମର ଭାବନାକୁ ନ ବୁଝିେଲ ଆମକୁ ମଧ� ତା- ସହ ବାଧ� ବାଧକତାେର 

ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ । ଜୀବନଟା କଣ େହଇଛି ଏଇମିତି େଶଷ ନିଶ£ାସ ତ�ାଗ 

କରିବା ପାଇଁ ? ଏଇ ସମାଜ ଦ£ାରା ପ�[ୁତ ନିୟମ େଯାଗଁୁ େକବଳ ମାନସିକ େଶାଷଣ ହU 

େହଉଛି । ଏହି ଆେକ� ାଶଭାବ ସିéିଲା ଫିଲD େର अମିତାଭ ବ�ନ- ଡାଇଲଗ୍ େର �j 

ଉଜାଗର େହାଇଛି, ‘ଦିଲ୍ େକହତା େହ ଦୁନିଆକି ହର ଏକ୍ ରଶD ଉଠା େଦ, ଦିୱାର େଯା 

ହମ୍ େଦାେନା େମଁ େହ, ଆଜ୍ ଗିରା େଦଁ.. େକଁ�ା ଦିଲ୍ େମଁ ସୁଲେଗ୍ତ ରେହ, ଦୁନିଆେକା 

ବତା େଦଁ.. ହଁା ହେମ୍କା େମାହବତ୍ େହ..’ େୟ ଏପରି ଏକ ସ#କ� ଯାହାକୁ ଜୀବନେର ପ�ାଣ 

ଭରୁଥିବା କହିବା ସହ अସମାଜିକ େବାଲି କୁହାଯାଏ । 

 େଯେତେବେଳ େଫାନେର କଥାହୁଏ, ତା’ର କଥା କହିବା ଢ଼oେର ମଁୁ ଢ଼ଳି ଯାଏ । 

‘ଆଜି ପାଇଁ କଥାବାZ�ା ଏତିକି’ େବାଲି େସ ତା ପଟରୁ ହU ଜେଣଇ ଦିଏ । ଦିେନ ନି~�ାରିତ 

ସମୟେର ତାର େଫାନ୍ ନଆସିବାରୁ ମନ अନାଶତ ଆଶ-ାେର ଭରିଗଲା । ତା’ �ୀ କ’ଣ 

ଆମ ଦୁହU- କଥାବାZ�ା େହବା ବିଷୟେର ଜାଣି ଯାଇ େସଥିେର ଆଉ ପ%ୂେ�ଦ ପେକଇ 

େଦଇ ନାହU ତ ? େହେଲ ପଛେର ଜାଣିଲି େସ ବହୁତ କାଯ��ବ�[ ଥିବାରୁ କଥା େହାଇ 
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 ପାରିନଥିଲା େବାଲି । ତାପେର ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃZି ବାର\ାର େହବାକୁ ଲାଗିଲା । 

ମନେର ସବୁେବେଳ ଏଇ अସୁର�ିତ ସ#କ�କୁ େନଇ ଭାବ ଜାତ େହଉଥାଏ ।  

 ଏମିତି ଧୀେର ଧୀେର କଥାବାZ�ା କରିବା ମଧ�େର ଦୂରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଆର� େହଲା 

। କାହUକି ଏପରି କରୁଛ େବାଲି ପଚାରିବାରୁ େସ ମେତ ବୁେଝଇ େଦଲା, ଆମର ସ#କ�େର 

ଏଇଟା ହU ଠିକ୍ । अେନକ କଥାତ अଛି େହବା ପାଇଁ । ମଁୁ ଚାେହଁ ଆମର ଭାବନା ସହଜ 

ଆଉ ସରଳ େହଉ । କାରଣ ଏପରି େହେଲ ଆମ ସ#କ�େର ଏଇ ବ�ାକୁଳତା ଭାବ 

ଆେଦୗ ରହିବ ନାହU । 

 ପ�ଥେମ ତ ମେତ ଟିକିଏ अଖାଡୁଆ ଲାଗିଥିଲା ତାର କଥା ଶୁଣି । େପ�ମ େହଉକି 

ବିବାହ ପ�ାର�ିକ ଦିନଗୁଡାକେର ଥିବା ମତୁଆଲାପଣ ସମୟ କ�େମ ସମାr େହାଇ ଜୀବନ 

େଯପରି ସାମାନ� େହବାକୁ ଲାେଗ, ଏଠି ମଧ� �ିତି ଥିଲା ଠିକ୍ େସହି ପରି । ମାେନ ତା’ 

େଫାନ୍କୁ अେନଇ ବସିବାଟା ଧୀେର ଧୀେର କମିବା ସହ ଜୀବନ ମଧ� ବ�ବ�ିତ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା । ସ#କ�ର ଉଷDତା ଗ�ୀଷDଋତୁେର ପ�ବଳ େରୗଦ� ତାପ ପେର େହାଇଥିବା ପହିଲି 

ବଷ�ାେର ଭିଜା ମାଟିରୁ ଆସୁଥିବା ବାସ|ା ସହ ଶୀତଳତା ପ�ଦାନ କଲାପରି ଥିଲା ଏକ ସୁଖଦ 

अନୁଭବ ଯାହାକୁ ଶiେର ପ�କାଶ କରିବା ସ�ବ ନୁେହଁ । 

 ଆେମ ଦୁେହଁ ଜୀବନେର ଏଇ େମାଡ଼ ପହ{ିଛୁ ପର�ର ମଧ�େର ଆସିଥିବା 

ପରିବZ�ନକୁ ଥେର େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ । ‘ଯାହଁା ଚାହ ୱହଁା ରାହ’ (ଇଛା ଥିେଲ ଉପାୟ 

ଆେପ ଆେପ ଆେସ) ର ଉ�ି ଚରିତାଥ� େହାଇଥିଲା । ଏକ ପାରିବାରିକ ସମାେରାହେର 

େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ େସ ରହୁଥିବା ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି ସ£ାମୀ- ସହିତ । େସଠି ତାକୁ େଦଖା 

କରିବାର େମୗକା ମଧ� ମିଳିଥିଲା େମାେତ । ତା’ ପରିବାରର ସମେ[ ଆମର ଏଇ ସ#କ� 
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 ବିଷୟେର ଜାଣିଥିେଲ । ଏସବୁ ସେZ�  ତା’ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମ�ଣ େଦଇ େସ ଆମର 

ଏଇ େବନାମୀ ସ#କ�େର େମାହର ଲେଗଇଲା ମଁୁ ଖୁସିେର ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲି 

େସେତେବେଳ । ଆଉ ମେନ ମେନ ଗବ� अନୁଭବ କରୁଥିଲି ତା’ ଜୀବନେର ଏକ ସ£ତ� 

�ାନ ଏେବବି ନି�ୟ ରଖିପାରିଥିବା େଯାଗଁୁ ।  

 ରା[ାେର ରଖା େହାଇଥିବା ଦୀପକୁ ଉଠାଇ ମqିରେର ରଖା ଯାଇଥିବା ଦୀପ 

�ାନେର େନଇ ରଖିଥିଲା େସ । ତା’ ପେର ବଡ଼ କjେର େଗାେଟ ଘ�ାର ସମାେବଶେର 

ଆେମ ଦୁେହଁ ନିବ�କାର େହବାର ନାଟକ କରୁଥାଉ େହେଲ ମେନ ମେନ ନୀରବେର ଭାବର 

ଆଦାନ ପ�ଦାନ ଚାଲିଥାଏ । ବହୁତ ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲି ତାର ସୁଖୀ ଗୃହ� ଜୀବନକୁ 

େଦଖି । ଆମର ଏଇ ବxୁତାକୁ କୁଶଳତାର ସହ ଏେତ ସୁqର ରୂପ େଦବାର ପୁରା େଶ�ୟ 

ତାକୁ ହU ଯିବ । ମଁୁ ତ ଥିଲି େଗାେଟ ନଦୀ ପରି । ନଦୀର ବxକୁ अଚାନକ େଖାଲି େଦେଲ 

େସ େଯମିତି अବାଧଗତିେର ଏେଣ େତେଣ ମାଡ଼ି ଚାେଲ,େମାର अବ�ା ମଧ� ଥିଲା ଠିକ୍ 

େସହି ପରି.. ନିବ�ାଦ ଗତିେର ଭାବନାେର ବହି ଯିବା ପାଇଁ ସଦା ତ�ର । କି� େସ ହU େମା 

ଭାବନାକୁ ନିୟ�ଣେର ରଖିଥିଲା । ତା’ ହିସାବେର ସବୁ ଜିନିଷର अତିଟା ସବୁେବେଳ 

ଖରାପ ପରିଣାମ େଦଇଥାଏ । ସତେର! ମଁୁ େକେତ ଭୁଲ୍ ଥିଲି! ପୁରୁଷମାେନ େଯ ଖାଲି 

କାମୁକ ପ�ବୃZିର େବାଲି ମନେର ଥିବା ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତା’ ସଂ�ଶ�େର ଆସି ।  

 େସଠୁ େଫରିବା େବେଳ ସୁନୀଲର ଶରୀର େମାଠୁଁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥିଲା ସତ େହେଲ ମଁୁ 

ତ ସାଥିେର େନଇ ଆସିଥିଲି ଏକ ସୁଖଦ अନିବ�ଚନୀୟ अନୁଭବ! ଲାଗୁଥିଲା ତା’ ଶରୀର 

େହଉଛି ନଶ£ର ଆଉ अନୁଭବରୂପୀ ଆତD ା अମର । ମଁୁ ଯାହା ପାଇଲି ତାହା ସବୁେବେଳ 

େମା ସହିତ ରହିବ । େମାର ବ{ିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଯେଥj ଥିଲା େଯ ଜେଣ ତ କିଏ अଛି 
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 ଯିଏ अnରରୁ େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । 

 ଶାୟର ସାହିର୍ ଳୁଧିଆନ� ୀ ଏପରି ସ#କ�ର ବହୁତ ସୁqର ଭାେବର ବ%�ନା କରି 

େଲଖିଛnି, 

         “େବା अଫ୍ସାନା ଜିେସ अଂଜାମ୍ ତକ୍ ଲାନା ନା େହା ମୁମ୍କିନ୍, 

           ଉେସ ଏକ ଖୁବ୍ସୁରତ େମାଡ୍ େଦକର େଛାଡନା अଛା..” 

 ଆଜିର ଏଇ ବିକଶିତ େଟେକ| ାେଲାଜି େଯାଗଁୁ େଯଉଁଠି େଯାଗାେଯାଗର ବହୁତ ସାଧନ 

ଉପଲ° େହାଇ ପାରିଛି, େସଠି �ୀ-ପୁରୁଷ- ସ#କ�କୁ େନଇ ଚଳି ଆସିଥିବା ପୁରୁଣା 

ଚିnାଧାରାେର ମଧ� ପରିବZ�ନ अଣାଯାଇ ପାରିବ । ଛାଡ଼ି େଦବା ବଦଳେର ଯଦି ଆେମ 

ବାxି ରଖିବା େଲଖିବା େତେବ ଏ ସ#କ� ସାଥ�କ େହାଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ନୂଆ 

ପରିଭାଷା ସହ ‘ଏକ ସୁqର େମାଡ଼’ ମଧ� ମିଳିଯିବ । 
ମାଫ�ତ-ମାଳତୀ େବେହରା 

୨୧୭,ୟୁନିଟ-୯(ଫ� ାଟ) 

ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ£ର-୨୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧ 
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ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 

ହିଟିଂ ମିହିଟିଂ ମିହିଟିଂ ମିହିଟିଂ ମି    
ମଳୂ େ�ନୀୟ କାହାଣୀ : ଫନ�ାେbା େସେର�ିେନା 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନୁବାଦ : ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 
 ଜେଣ େଲାକ ଛତାେର େମା ମୁbକୁ ବାର\ାର ଆଘାତ କରିବା अଭ�ାସ ଥାଏ ପୁରା 
ପା{ବଷ� େସ ଛତା ସାହାଯ�େର େମା ମୁbକୁ ଆଘାର କରି ଚାଲିଥାଏ ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ମଁୁ 
ତାହା ସହି ପାରୁନଥିଲି ପେର अଭ�ାସେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା 
 ତା ନଁା ମଁୁ ଜାେଣନାହU ଏତିକି ଜାେଣ, େସ େଦଖିବାକୁ ସାମାନ� ଧସୂର ରoର 
େପ�ପିେx, କାନମଳୂ ଚୂଳ ସବୁ ଧଳା େହାଇଗଲାଣି ୫ ବଷ� ପେୂବ� ଏକ अସହ� ଗ�ୀଷD  
ଦିନେର ତା ସହ େମାର େଭଟ େହାଇଥିଲା େଗାଟିଏ ପାକ�େର ଗଛତେଳ ଥିବା େବ{ 
ଉପେର ବସି େପପର ପଢୁଥାଏ, ଏତିକିେବେଳ अନୁଭବ କଲି େକହି ଜେଣ େମା ମୁbକୁ 
େକୗଣସି ବ[ୁ.ାରା �ଶ� କରୁଛି ଇଏ େସହି େଲାକ ଯିଏ ମଁୁ େଯେତେବେଳ କିଛି େଲଖି 
ବସି େମା ମୁb ଉପେର ଭାବହୀନ େହାଇ ଆଘାର କେର ହଠାତ୍ େକ� ାଧେର ମୁହଁ 
େଫେରଇ େଦଖିଲି ତଥାପି େସ େମା ମୁbକୁ ଛତା.ାରା ମାରି ଚାଲିଥାଏ ମଁୁ ପଚାରିଲି, 
ତୁେମ କଣ ପାଗଳ? 
 ଜଣାଗଲା େସ େଯମିତି େମା ପ�ଶ| ଆେଦୗ ଶୁଣିନାହU 
 ତା’ପେର ମଁୁ େପାଲିସକୁ ଡାକିବାକୁ ଧମକ େଦଲି ତଥାପି ବିନା ଉଦ୍ ବିଘ|ତା ଓ 
ଶାnିେର େସ ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିଥାଏ କିଛି�ଣ अନି�ିତ �ିତିେର ରହିବା ପେର 
ଜାଣିପାରିଲି ତା ବ�ବହାର ବଦଳିବାର ନାହU େସଇଠୁ ମଁୁ ଠିଆ େହାଇପଡ଼ି ତା ନାକେର 
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 େଗାଟିଏ ମୁଥ ମାରିଲି ହଠାତ୍ େସ େସଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ଏକ अ�j ଚିyାର ତା କ�ରୁ 
ଶୁଭିଲା ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ� େସ ଠିଆ େହାଇଗଲା ଓ କିଛି ନ କହି ବାର\ାର ଛତା.ାରା େମା 
ମୁbକୁ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଲା ତା ନାକରୁ ର� ବହି ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ଏେତ େଜାରେର 
ମାରିଥିବାରୁ େମା ମନେର ଦୁଃଖ अନୁଭବ େହଉଥାଏ अତଏବ େସ େମାେତ ମାରୁନଥିଲା, 
େକବଳ ଛତାକୁ େମା ମୁbେର ଠୁକଉଥିଲା କିଛି ଯ�ଣା େହଉନଥାଏ ବ[ୁତଃ େଯମିତି 
ମାଛିଟିଏ ମୁb ଉପେର ବସିଗେଲ ଆେମ ଘଉେଡ଼ଇ େଦଉ କିଛି अନୁଭବ କରି ହୁଏନି 
ଠିକ୍ େସହିଭଳି अସମmସ� େହଉଥାଏ ମଥାେର ହୁଏତ େସହି ଛତା ମାଛିଟିଏ ଥିଲା 
ଯାହାକୁ ବାର\ାର େମା ମୁbେର ସାମାନ� अnରାଳେର ନିରnର ବସୁଥିଲା 
 ମଁୁ ଜେଣ ପାଗଳ ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏହା ନି�ିତ େହବାପେର େସଠାରୁ अnରାଳ 
େହବାପାଇଁ େଚjା ଚଳାଇଲି କି� େସ ନିଃଶ�େର ଛତା.ାରା ପ�ହାର କରି କରି 
अନୁସରଣ କରୁଥାଏ, अଥ�ାତ ମଁୁ ନିରୁପାୟ େହାଇ େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି େସ ବି େମା 
ପଛେର େଦୗଡୁଥାଏ ତା ନିଃଶ�ାସର ଗତି ପ�ଖର େହଉଥାଏ, ଆୟZରୁ अଣାୟତ 
ଜଣାପଡୁଥାଏ ଭାବିଲି େମାେତ ପୀଡ଼ା େଦଉଥିବା େସ ବ��ି ଯଦି ମଁୁ ଏହିପରି େଦୗଡ଼ାଇବି 
ତା’େହେଲ େସ अhସମୟ ମଧ�େର ଏଇଠି େଶଷ େହାଇଯିବ 
 ତା’ପେର ମଁୁ ମªର ଗତିେର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି େବେଳ େବେଳ ମୁହଁ ବୁେଲଇ ତାକୁ 
େଦଖୁଥାଏ େକୗଣସି ତିରeାର ବା କୃତ}ତାର ଚିହ|  ତା ମୁହଁେର ନଥାଏ ପୁଣି େସ େସହି 
ଛତା.ାରା େମା ମୁbକୁ ଠୁକି ଚାଲିଲା, ଭାବିଲି େପାଲିସ େjସନ ଯାଇ ଇନ୍ େ��ର-ୁ 
କହିବି, “ଏହି ବ��ି ଛତା.ାରା େମା ମୁbକୁ ମାରୁଛnି” ବଡ଼ ବିଚିତ�  େକସ୍ ଇେୟ ହୁଏତ 
ଇନ୍ େ��ର େମାେତ ସେqହ ଚ�ୁେର େଦଖିେବ େମା ପରିଚୟ ବିଷୟେର ପଚାରିେବ, 
ବିଭିନ|  ପ�କାର ପ�ଶ| ପଚାରି େମାେତ ନାେକଦମ୍ କରିେଦେବ ଏଇୟା ବି େହାଇପାେର ଏ 
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 େକସେର ଇନ୍ େ��ର େମାେତ ଓଲଟା ଗିରଫ କରିେନେବ 
 ପୁଣି ମଁୁ ଚିnାକଲି ଘରକୁ ପେଳଇଗେଲ ସବୁଠୁ ଭଲ େହବ ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ବସ 
ଧରିଲି େସ ମଧ� ବାର\ାର େମା ମୁbେର ଆଘାର କରୁଥିବା अବ�ାେର ବସେର 
ଚଢ଼ିଲା ମଁୁ ଆଗେର ଥିବା ସିଟେର ବସିଗଲି େସ ମଧ� ଠିକ୍ େମା ସାଇଡ୍ େର ଠିଆ 
େହଲା ଏବଂ ବାମହାତେର େରଲିଂ ଧରି ଡାହାଣ ହାତେର ଛତା.ାରା ନବୁଝି ନଶୁଝି େମା 
ମୁbେର ଠୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାତ� ୀମାେନ ଏହା େଦଖି ହସର ଆଦାନ-ପ�ଦାନ ଆର� 
କରିେଦେଲ ଡ� ାଇଭର ରିअର୍ ମିରର୍ େର ଆମକୁ େଦଖୁଥାଏ ଧିେର ଧିେର ବସ .ାରା 
अତିକ� ାn ରା[ା ଖୁସି, ବ�o ମଜାକ୍ ଓ अnହୀନ ହସ ମଧ�େର କଟିଗଲା ଲ�ାେର 
ମି�ୟମାଣ େହଉଥାଏ ମଁୁ ହସମଧ�େର ପ�ଭାବିତ ନ େହାଇ ଯ�ଣା ପାଉଥାଏ 
 ମଁୁ ବସରୁ ଓେହ�ଇଲି - ନା - ଆେମ ବସରୁ ଓହ� ାଇଲୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ପ�େତ�କ 
େଲାକ ଆମକୁ ଏକ अନ�ଦୃjିେର େଦଖୁଥାnି ମଁୁ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ନିବ�ୁ ~ିଆ ଗୁଡ଼ା େବାଧହୁଏ 
ପବୂ�ରୁ େକେବ ଜେଣ अନ� ଜଣକୁ ଛତାେର ମାରୁଥିବାର େଦଖିନାହାnି? ପା{ ଛअ ଜଣ 
େଛାଟ ପିଲା ଆମକୁ ପାଗଲ ଭାବି ଚିyାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ  
 େହେଲ ମଁୁ ଏକ େଯାଜନା କରିଥାଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମା ଘେର ପହ{ିଲି, ତା ମୁହଁ 
ଉପେର ଧଡ଼ାମ କରି କବାଟ ବାେଡ଼ଇବାକୁ େଚjା କଲି ତାହା ମଧ� େହାଇପାରିଲା 
ନାହU େସ େବାଧହୁଏ େମା ପ�ାନ୍ ବିଷୟେର ଜାଣିସାରିଥିଲା ମଁୁ ଘେର ପଶିବା ସହ େସ ବି 
କବାଟକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ହାତେର ଚାପି ଧରି େମା ସହ ପଶିଗଲା 
 େସେବଠୁ େସ ବାର\ାର ନିଜ ଛତା.ାରା େମା ମୁbକୁ ଠୁକର୍ ମାରି ଚାଲିଛି 
ପ�ାୟତଃ େସ େଶାଉନଥାଏ କି କିଛି ଖାଉନଥାଏ େମାେତ ମାରିବା ତାର ଏକମାତ�  କାଯ�� 
ମଁୁ ଯାହା କିଛି କରୁଥାଏ େସ ବି େମା ସାଥିେର ଥାଏ ଏପରିକି େମାର अତ�n ନିଜତମ 
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 କାଯ��େର ମଧ� େମାର ମେନ ପଡୁଛି ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ତା ପ�ହାର ଖାଇ େମାେତ ନିଦ 
େହଉନଥିଲା, କି� ଏେବ ଭାବୁଛି ତା ପ�ହାର ନ ଖାଇେଲ ନିଦ ଆସୁନାହU 
 ସବ�େମାଟ ଆମ ସ#କ� ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିଲା अେନକଥର ମଉକାପାଇ ତାର ଏପରି 
ବ�ବହାର ପାଇଁ େକୖଫିୟତ ମାଗିଛି େହେଲ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନି େସ କିଛି ନ କହି 
େସହିପରି ଛତା .ାରା େମା ମୁbକୁ ଠୁକର ମାରିଚାେଲ େକେତଥର ମଧ� ମଁୁ ତାକୁ  ମୁଥ 
ଚାପୁଡ଼ା ଲାତେଗାଇଠା ମାରିଛି, ଏବଂ େବେଳ େବେଳ େସହି ଛତାେର ପିଟିଛି अଥଚ େସ 
ଚୁପଚାପ, ତା ବ��ିତ� ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାଯ��, ନିରnର ନିଜ କାମେର ମ�ିରହିବା େଯମିତି 
େକୗଣସି ସିେକ�ଟ୍ ମିସନେର ଲାଗିରହିଛି କିବା େକୗଣସି ଉ�ତମ अଧିକାରୀ- ଆେଦଶ 
ପାଳନ କରୁଛି ତା’ଠି େକୗଣସି େଭୗତିକ ପ�ତିକି�ୟା ନାହU ଜାଣି ମଧ� ମଁୁ ତାକୁ अେନକଥର 
ମାରିଛି ତାକୁ ଯ�ଣା अନୁଭବ ହୁଏ ନି�ୟ ମଁୁ ଜାେଣ େସ ବଳହୀନ ମଁୁ ଜାେଣ େସ 
ମZ��, ମଁୁ ଏହା ମଧ� ଜାେଣ େଗାଟିଏ ମାତ�  ଫାଇରିoେର ତା’ଠୁ ମୁ�ି ମିଳିଯିବ ଯାହା 
େମାେତ ଜଣାନାହU ବxୁକେର ତାକୁ ମାରିବା ଠିକ୍ େହବ ନା େମାେତ? େମାେତ ଏହାବି 
ଜଣାନାହU େଯେବ ଆେମ ଦୁେହଁ ମରିଯିବା ଛତାେର ଆଉ େକହି େମାେତ ଠୁକର୍ ମାରିବନି 
େମାେତ ଠିକ୍ ଭାବେର ଜଣା େକେବବି ତାକୁ ବା ନିଜକୁ ମାରିପାରିବି ନାହU 
 ଏେବ ମଁୁ ଜାଣିଲି େସହି ଛତାର ଠୁକର୍ ବିନା ମଁୁ ଆେଦୗ ବ{ିପାରିବି ନାହU େଯମିତି 
େଗାଟିଏ େଚତାବନୀ େମା ଚାରିପେଟ ଛାଇଯାଇଛି େଗାେଟ ନୂଆ ଆତD ା େମା ଭିତେର 
ଭଲମq अନୁଭବ କରୁଛି ଏଭଳି ଚିnାଧାରା ମନ ମଧ�େର ଆସୁଛି, େଯମିତି େସହି ବ��ି 
େମା ପାଇଁ ସବ�ାଧିକ ଆବଶ�କ େହାଇଥିେଲ ବି େକେବ ଦିେନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆଉ 
େମାେତ େସହି ଛତାର ଠୁକର୍ ଆେଦୗ अନୁଭବ େହବନି ଯାହାକି େମାେତ ଗଭୀର ନିଦ� ାେର 
େଶାଇବାକୁ अେନକ ସହାୟତା କରିଛି...      େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧, ସଲଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା-୬୪ ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨  
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କବିତା ବିଭାଗ 
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େଲାକଶ୍ ପ�ଧାନ 

ଉyଳ ଦିବସର ଆହ� ାନଉyଳ ଦିବସର ଆହ� ାନଉyଳ ଦିବସର ଆହ� ାନଉyଳ ଦିବସର ଆହ� ାନ    
େହ ଉyଳ ମାତା ବୀର ସnାନ 

                         ଉyଳ ପ�େଦଶ କଲ ସ£ାଧୀନ 

େସହି ଉyଳର ସnାନ ଆଜି େହ 

                           ଉନ| ତିର ପେଥ କର ଗମନ  ।। 

ଜାତି ନqିେଘାଷ ଯାଇଛି अଟକି 

                         ସେବ� ନିଜ ସ£ାେଥ� 'ଛnି ବ�[ 

ସଜାଗ ହୁअ େହ ସ£ାଭିମାନ ରଖି 

                        ନିଜ େଦଶ କଥା ପ�ଥେମ ଚିn  ।। 

ଦୁନ�ୀତି ପଥରୁ ଯାअ अପସରି 

                             ନୀତିଯୁ� େହାଇ अଗ�ସର 

ନିଃସ£ାଥ� ଭାେବ େଦଶ େସବାେର 

                           ମନ ପ�ାଣ ଢ଼ାଳି ଦିअ ତୁ�ର  ।। 

'କୂପ-ମbୂକ' ଭାବରୁ ଉଠି 

                          'କ-ଡ଼ା ପ�କୃତି' ମନରୁ କାଢ଼ 

अନ�ର ବିକାେଶ ବାଧା ନ ସାଜି 

                         ନିqା ତିରeାର अଭ�ାସ ଛାଡ଼  ।। 
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 "ପେରାପକାର ପଣୂ�ାୟ" 

                                 "ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ\କମ୍" 

ଏଇ ନୀତି ପାଳି ଯାअ ତୁେ� ଚଳି 

                       େଦଖାअ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ- ଦମ୍  ।। 

େତେବ ହU େହାଇବ ଉyଳ ଉନ| ତ 

                              ଏଥିେର ନାହU ଜମା ଦି� ମତ 

ଉyଳ ଦିବେସ ଏହି ଆହ£ାନ 

                          ସବ� ହୃଦେୟ  େହଉ ପୁଲକିତ  ।। 

 

 
େପ�ରକ- େଲାେକଶ ପ�ଧାନ, ନୂଆପଡା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ 

ଆମ ଉyଳ ପ�େଦଶଆମ ଉyଳ ପ�େଦଶଆମ ଉyଳ ପ�େଦଶଆମ ଉyଳ ପ�େଦଶ    
ମାଟି ମାଆ ଆମର ଏଇ  

                       ଉyଳ ପ�େଦଶ 
ଫୁଟାଇଛି ମେନ ଆମର େକେତ 

                        ଉଲ� ାସ ଓ ହଷ� । 
ଏଇ ମାଟି େଦଇଛି ଆମକୁ 

                       େକେତ ବୀର ଆଉ ବରପୁତ�  
ନଦନଦୀ, ପାହାଡ ପବ�ତ  

                       ସବୁଜିମାେର ଭରିଛି ସବ�ତ�  । 
ପାଇକ ପୁअର ରଣ ହୁ-ାରେର 

                        ଦିେନ ଥରିଥିଲା ଇଂେରଜ ଜାତି 
ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଛାଡି େସମାେନ 

                         ଲ�ାେର ମଥା େପାତି । 
ଇତିହାସର ମୁକସା�ୀ େହାଇ 

                          ରହିଛି ଧଉଳୀ ଦbାୟମାନ 
ନି/ୁର अେଶାକ ପୁଣି ପାଇଥିଲା 

                           ଏଠି େକେତ ଯଶ ଓ ସ�।ନ । 
ଯାନୀ ଯାତରାେର ପଜୂା ପାବ�ଣେର 
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                             ଏଠି ଲାଗଇ େକେତ େଭଳି 
ରଜ ପରବର ମଉଜେର ଝୁମି 

                             ସଭUଏ େଖଳnି େଦାଳି । 
ପ�କୃତିର ନି/ୁରତାକୁ ସବ�ଦା 

                             ସହିଛି ଏ ପ�େଦଶ 
େହେଲ ବି ଓଡିଆ ମନେର 

                            ନଥାଏ ତିେଳ ମାତ�  େକ�ଶ । 
ଶସ� ଶ�ାମଳା ସୁଜଳା ସୁଫଳା 

                             ଓଡିଶା ମାଟି ଆମର 
ସବୁ ବିପZିରୁ ଉ~ାରୁ ଥାଆ� 

                             ପ�ଭୁ େହ କଳା ଠାକୁର । 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ସହକାରୀ अଧ�ାପକ 
େରାଲାb୍ ଫାମ�ାସୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େଖାଡାସିoୀ,ବ� ହD ପୁର-୧୦ 
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ସେnାଷ ପ,ନାୟକ 

ଓଡ଼ିଆ ଆେମଓଡ଼ିଆ ଆେମଓଡ଼ିଆ ଆେମଓଡ଼ିଆ ଆେମ, , , , ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷାଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷାଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷାଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା    

ଓଡ଼ିଆ ଆେମେର ସବୁରି ଆେଗ  

       ଉେ~� ଆମରି ମଥା 

ଗରେବ କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଆେମେର 

     ଓଡ଼ିଆ େମା ମାତୃଭାଷା..... 

 

ଆମରି ଠାକୁର  ଜଗତର ନାଥ 

     ସରଗ େସ'  ମେହାଦଧି 

ଉyଳ ଜନନୀ  ପାଦେଧୗତ କେର 

     ସରିତ େସ' ମହାନଦୀ.... 

 

ଆମରି ମାଟିର  ଭm, େଗାପବxୁ 

       ଦୟାଦ ଆେମ ତା-ରି 

ବାଜିଆ ରକତ  ବହୁଛି ଏ େଦେହ 

      େହବେର େକ ଆମସରି.... 

 

ଚbାେଶାକ ଏଠି  ଧମ�ାେଶାକ େହାଇ 
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         ନୂଆଁଇଛି ତାର ମଥା 

ଜଗତ ଜାଣିଛି  ତୁେମ' ବି ଜାଣିଛ 

       ଏଇ ଇତିହାସ କଥା.... 

 

ମଧୁଗx ଛୁେଟ ମାଟିରୁ ଆମରି 

    େସ|ହ େବାଳା ଆମଭାଷା 

ଭଗ| େକାଣାରକ  ଗେବ� କୁେହ ଆଜି 

       ଆମ କିରତୀର ଗାଥା.... 

 

ଗରେବ କହିବା  ଓଡ଼ିଆ ଆମେର 

      ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା 

ଡ଼ରିବାନି େକେବ  ନୂଆଁଇକି ମଥା 

      ହଉ େସ' ପରାଣ ବ�ଥା.... 
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ସାଗର ପ�ଧାନ 

ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ    
ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଜନମ ଭୂଇଁ 

ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା 
ଆେମେର ସବୁ ନବ କଳିକା 

ନୂତନତାର ଆଶା। 
 

ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ଜାେଣ ଜଗତ 
ପି�ୟ ପଖାଳ କଂସା 

ହଳ ଲoଳ ସବୁଜ େ�ତ 
ଆମ ସାହା ଭରସା। 

 
ଜଗା ବଳିଆ ବଡ଼ଠାକୁର 

ଇjେଦବତା ଆମ 
ସୁଖ ଦୁଃଖ େର ଶୁଭ ଲଗେନ 

ଶୁେଭ ତା-ରି ନାମ। 
 

ବାଜିରାଉତ ଧରମ ପଦ 
ଏହି ମାଟିର ସତୂ 
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 ତା-ରି କାଯ�� େପ�ରଣା ଦିଏ 
ମନୁ ଲିଭାଇ ଭୀତ। 

 
ପୁରୀ େକାଣାକ� ଭୁବେନଶ�େର 

ନାନା ମqିର ଉଭା 
ମqିର अେo େଖାଦିତ ଛବି 

अତୀତ ପାଏ େଶାଭା। 
 

ଉଦୟଗିରୀ  ଲଳିତଗିରୀ 
କେହ ବୀରତ�  କଥା 

ଦୟା ଭାଗ�ବୀ 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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 ଜାଗ�ତ ସିଂହ ସମ 
ଫିରିoି ସାେଥ ଲଢି ଥିଲାେସ 

େଦଖାଇ ପରାକ�ମ। 
 

ଏହି ମାଟିର ସnାନ ଆେମ 
େଦହ ରୁଧିର ବୀର 

ମାଟିମାଆ ର ସ�ାନ ପାଇଁ 
େହବାେର अଗ�ସର। 

 
ସାଗର ପ�ଧାନ, ପଦାଦିଗି, ଗmାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭ 
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ଶ�ୀ ରମା କାn ମିଶ� 

अଭିନqନ ବିଷୁବ ମିଳନअଭିନqନ ବିଷୁବ ମିଳନअଭିନqନ ବିଷୁବ ମିଳନअଭିନqନ ବିଷୁବ ମିଳନ    
ଆଜିର ଏ ପୁଣ� ତିଥିେର ବxୁ - 

ତୁମକୁ ସ£ାଗତ ଜଣାଏ ! 
ବହୁପଥ ଶ�ମ କରି ଆସିଛ ବxୁ - 

अnର େମାର ଧନ� ହୁଏ ! 
ବxୁଗଣ! ମିଳନ ତୁମର ଓ ଆମର  

ଚିରnନ ଏବଂ ଶାଶ£ତ  
ଏ ମିଳନେର -  

ନାହU କିଛି ଆବିଳତା 
ନାହU କିଛି ସ£ାଥ� 

ସ£ାଥ� ଜଡିତ ସଂସାରେର  
ଏ ମିଳନ ନିଃସ�ାଥ�ପର I  

 
ବxୁଗଣ! ସମେବତ େହାଇଛୁ  

ଆେମ ସବୁ ପର�ର ପ�ତି 
ଶ�~ା ଆଉ ସ�ାନ  

}ାପନ କରିବା ପାଇଁ  
ପର�ର ଭାବ - 
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 ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ  
ପର�ରର େସ अକୁହା କଥା 

ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା  
अନ� େକହି ଶୁଣnି ନାହU I  

 
ଆଜିର ଏ ପୁଣ� ଦିବେସ 

ବାସି ନ େହଉ ଆମରି େପ�ମ 
ବିଶ£ ନିୟnା- ଠାେର ଏହାହU କାମନା I  

 
କୁହnି }ାନୀ - 

ନୂତନ ଆେସ ପୁରାତନକୁ  
�ାନଚୁ�ତ କରିବା ପାଇଁ  

ଏହାହU ସୃjି ପ�କି� ୟା 
କି� ସାହିତ� ଜଗେତ - 

ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ସବ�ଦା ସହIବ�ାୟୀ I   
ଆଜିର ନୂତନ କାଲିକୁ ପୁରାତନ କି� - 

େସମାନ- ମଧ�େର ଥିବା अଦୃଶ� କଡ଼ିକୁ 
ଭାoିବାର ଶ�ି କାହାରି ନାହU I  

 
ଆଜିର ଏ ପୁଣ� ତିଥିେର ଆସ ବxୁ ! 
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 ମିଳିତ େହାଇ କରିବା ପ�ାଥ�ନା - 
େଲଖନୀ ଆମର େହଉ ଦୃଢ଼ 
ଆଦଶ� ଆମର େହଉ ଦୃଢ଼ 

ସ��ଖେର ଆମର ଫୁଟି ଉଠୁ 
ଏ େଦଶର, ଏ ଜାତିର ପ�ାଚୀନ ଆଦଶ� ! 

 
ଏକ ଦିେଗ ବିଭବ 
अନ� ଦିେଗ ଆଦଶ�  
ମସି କୁ ଆମ ଟାେଣ 

େଥାଇବI କାହାକୁ ଆଦଶ� କରି ? 
ବିଭବ କୁ ନI ଆଦଶ� କୁ ?? 

େତଣୁ ପଥଭ� j ନ କରୁ ଆମକୁ 
ଶ�ି ଓ ବିଭବ ର େମାହIx 

ଉ�ାହ, ଆତD ବିଶ£ାସ ଓ ସୃଜନ ପ�ୟାସ 
ସୃjି କରୁ ଆମର ଏ ମିଳନ 

अଭିନqନ ଜଣାଏ - 
ଆପଣ- ବxୁ ରମାକାn ମିଶ� I  

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ 
େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧  
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ଦୁଗ�ାଚରଣ ପଧାନ 

ପଥ ନରକ ଗମନପଥ ନରକ ଗମନପଥ ନରକ ଗମନପଥ ନରକ ଗମନ    
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 ଜିଲ� ା, ୭୬୮୦୩୫ ଓଡ଼ିଶା 
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ରଶିDତା ମହାn 

ଏଇ ଜୀବନଏଇ ଜୀବନଏଇ ଜୀବନଏଇ ଜୀବନ    
ଜୀବନଟା ବାଲି ଘର ନୁେହଁ େଯ 

अପସq େହେଲ ଭାoି ନୂଆ େତାଳି େହବ । 
ପଥର ପରି ଶ� ନୁେହଁ େଯ 

ନିହଣେର ମନମୁଖୀ �ାପତ� ଗଢି େହବ । 
-ଏ ତ ଏକ ଚିର େସ�ାତା ନଦୀ ପରି 

କେଠାରତାର ଧାରେର ସୃj ନମନୀୟ ଧାରାଟିଏ । 
ସମୟର େବଗେର �ିତିକୁ ପରଖି 

ବାଟ େଖାଜି ନିଏ । 
ନା େସ ବ�[, ନା େସ ସ�� 

ନିଜ ପରିେବଗେର େସ ନିେଜ अଭ�[  । 
େକେବ ଯୁଗD  େକେବ ବି�ିନ|  

ନିଜ ତାଳେର ନିେଜ ନିମଗ| । 
अତୀତଟା ସବୁେବେଳ 
ସD �ତିର ପସରା ନୁେହଁ 

େବେଳେବେଳ ଭୂତ ଭଳି 
अବା[ବ ଭୟ ସୃjି କେର । 

‘ଥିଲା’, ‘अଛି’, ‘େହବ’ ମଧ�େର 
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 ‘ଥିଲା’ର କZ�ୃ ତ�  ଜାହିର କେର 
ଓ अକାରେଣ ‘अଛି’ର ସେତଜତା ନj କେର । 

ସୃଜନାତD କ ନୁେହଁ ଜୀବନର ସବୁ ଆଶା 
କିଛି ସ�ାଥ� ବିେରାଧୀ ଭାବନା ମଧ� 

ମନେର ଧେସଇ ପେଶ । 
ତାହାରି ତାଡନାେର अତୀତର ଛାଇେର ବା®ିତ ଆଗତ ବି 

ଉେଧଇ ପାେରନା । 
ଆଜି େବାଲି अଛି ଯାହା 

‘ଗତ ’ର ଭବିଷ�ତ ଓ ‘ଆଗତ’ର ଗତ 
ତଥାପି େମା େଦଇ ଏ ତିନିର ଯୁଗବତ ଘେଟନା । 

 
ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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କମଳା ଶତପଥୀ 

େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
େତା’ ପଣତ କାନିର ଗ�ି ଭିତେର 
ହଜି ଯାଇଥିବା େମା ପିଲାଦିନକୁ 

ପୁଣି ଥେର େଫେରଇ େଦ... 
େତାର େସ ରାଗ, ଗାଳିମq, ଆକଟ, ମାନ अଭିମାନ 

ଭିତେର ହଜି ଯାଇଥିବା 
େମା ଧଳିୂେଖଳକୁ 

ପୁଣି ମୁକୁଳା କରିେଦ ... 
 

େରାେଷଇ ଘରର ଚିତି� ତ ଧଆୂଁ ଭିତେର 
େତାର େସ ଝାଳ ସରସର ମୁହଁ .. 

େସ|ହ ମମତା ନିଗିଡି ପଡୁଥିବା ହାତେର 
ପରଷା େହଉଥିବା େସ 

ଶାଗ ପଖାଳ ବଡି ଛୁଇଁ ପିଠାପଣାର अମୃତ ସ£ାଦକୁ 
ପୁଣି ଚେଖଇ େଦ... 

େଦ େବାଉ,  
େମାର ପିଲାଦିନକୁ ତୁ େଫେରଇ େଦ... 

 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  182 

 ଶୀତରାତିର େସ ଗହଳ ନିଦ 
ଖରାଦିନର ତ�ର ସକାଳ 

ନିଛାଟିଆ ଦି£ପହରର େଯେତ କଳିେଗାଳ 
ଆଉ ତା’ ସହିତ 

‘େହ ଆନqମୟ େକାଟି’ର ବାଧ� ସx�ାେବଳ! 
ସବୁକୁ ତୁ େଫେରଇ େଦ େବାଉ... 

େମା ପିଲାଦିନକୁ ତୁ େଫେରଇ େଦ ...! 
 

ପାରିବୁ ତ, 
ମେତ କରିେଦ େତାର େସଇ अମାନିଆ କୁନି ଝିअ 

ଯିଏ ଡରୁଥିଲା अxାରକୁ 
ବାପା- ନାଲିଆଖି ଆଉ ସାର୍ - େବତକୁ 

ସାରା ଦୁନିଆ ପାଖରୁ ଲୁେଚଇ 
ଦିେନ ମେତ ରଖୁଥିଲୁ େତା’ ପଣତ ତେଳ 

ଆଜି େସ ପଣତ ମଁୁ ପୁଣି େଲାଡୁଛି େବାଉ... 
ପାରିବୁ ତ ମେତ ଆଉ ଥେର 
େସଥିେର େଘାେଡଇ େଦ..! 
େମା ପିଲାଦିନକୁ ତୁ ଖାଲି 

ଥେର ମାତ�  େଫେରଇ େଦ ..! 
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ସୁଦାମ େଲ-ା 

କୁ{ି ମqାରକୁ{ି ମqାରକୁ{ି ମqାରକୁ{ି ମqାର    
ବାଡ଼ିେର ଲେଗଇଛି ମଁୁ କୁ{ି ମqାର 

ପିେxଇବି ମା’କୁ ମଁୁ ଗୁªିକି ହାର 

ମqାର ଫୁଲେର ତା’ର अଧିକ ଶରଧା 

ପିେxଇେଲ କଟିଯିବ ଜୀବନର ବାଧା 

ମqାର ଫୁଲ ସହିତ ଦୁଦୁରା ଟଗର 

ମା’କୁ ଦିଶିବ ପୁଣି अତୀବ ସୁqର 

ନିରିମାଖି ମା’ ସିଏ ବସିअଛି ଏକା 

ତା’ପାଖକୁ ଯିବାପାଇଁ ମନେର ଆଶଂକା 

ଜେଣଇବି ଦୁଃଖ ତାକୁ ପିେxଇ ମqାର 

ନମeାର କେର ଆଜି ଏହି ନର ଛାର 

େହତୁ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ଜାଣିଲି ମଁୁ ତେତ 

ର�ାକର ମା’ େମାେତ ବିପେଦ ଆପେଦ 

ଜାଣିନାହU ମ�, ଯ� ଜାଣିନାହU େବଦ 

ତେତ ପାଇ ଜୀବନେର ପାଇଛି ଆନq 

ଶୁଖିଲା ପତର ମୁହU ଗଛେର ଝୁଲୁଛି 

େକେତେବେଳ ପଡ଼ିଯିବି ନାହU ତା’ର କିଛି 
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 ବାଟ ବହୁଦୂର ପୁଣି ରହିअଛି କj 

ତେତ ସୁମରିଣ ଗେଲ ନ ଆସଇ ଦୁj 

ଏଣୁ କରି େମା ପାଖେର ନାହU ଆଉ କିଛି 

ମqାର ଫୁଲକୁ ଖାଲି େତାପାଇଁ ରଖିଛି 

ପଜୁୂଛି ମଁୁ ପଜୁୂଥିବି େଦଇ ମନ କ%� 

କରୁଛି ଏ ଗୀତକୁ ମଁୁ ଏଠେର ସ#ୂ%� 

 
େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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ଫିେରାଜ୍ କୁମାର ପେଟଲ 

ଇତିହାସଇତିହାସଇତିହାସଇତିହାସ    
ଘେଡ଼ ବିତିଗେଲ 

ବଦଲିଯିବା ଭୂେଗାଲ 

ଇତିହାସ ବହିର अ�ରମାେନ 

ମେତ ସୁନା ପାଏନ୍ ପିଏଇ େଦେବ 

ହଇପାେର... 

କଲା अxାେର ଫିକି େଦେବ 

 

ହଁସବି କି କାqବି େଯ 

ଜୀବନ ବଁେଚଇ କି ଆସିେଛ 

େହେଲ... 

େଲାକର ଜoେଲ 

ପାଗ ପେକଇ କି ଆସିେଛ 

 

ଜାନିେଛ େମାର ଚଲାବାେଟ 

େମାର ପାହଁାଚିହ| ା ରହିଯିବା 

େହେଲ ବ{ିବାର ନାମ କି 
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 ଇ�ତ ନିଲାମର 

ବଦନାମ ରହିଯିବା 

ଆଏଜ ବିଶ�ାସ ଭିତେର 

ବି ଫୁଟୁେଛ 

ଗୁେଟ अଲଗା अବିଶ�ାସ 

େକଜାେନ କାଣା େହବା; 

େମାର ଇତିହାସ 

 
अବନେକଲା, ସୁqରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ପ�}ା ପାରମିତା 

ନଗ| ଚାହାଣୀନଗ| ଚାହାଣୀନଗ| ଚାହାଣୀନଗ| ଚାହାଣୀ    
କୁ�ିତ ଦୃjିେର ଉଡ଼ିଯାଏ େଯେବ 

अଳସି ସx�ା ଓଢ଼ଣି 
ନଗ|ତାର ମୁଖା ପରଳ ପକାଏ 

ଶୃଗାଳ ନଗ| ଚାହାଣୀ 
 

अଶ�� ତପ�ଣେର ଭିଜୁଥାଏ ଗାଲ 
ବୁକୁ ଉହାଡ଼େର ଭୟ, 

ସଶରୀର ଧାରି ପିଶାଚ- ରଡ଼ି 
ପାଦ ନ ହୁअଇ ଥୟ 

 
ସ�ପ|ାଭିର ସିନା ଫêୁ ଥାଏ ବୁଣି 

କhନା ଫରୁଆ ତେଳ, 
ମୁ�ାକାଶ ତେଳ ବିହo େହବାକୁ 

ମଉଳା ମନେର ଭାେଳ 
 

ନିଶି~ ନିଶିର ଝାvା ଆଲୁअେର 
ଶୁେଭ ଶୃଗାଳ- ରଡ଼ି, 
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 अବେରାଧ ଭାେo अବକାଶ ପୁଣି 
ଆେସ अବା®ିତ ଘଡ଼ି 

 
ନିଛାଟିଆ ହୁଏ େଜେହ|  େବଳାଭୂମି 

अଧୁରା ପ�ଣୟ େତଜି 
ମାଂସାଶୀ କୁକୁର, ଶୃଗାଳ, ବିଲୁଆ 

ନିବ�େଘ| କରnି େଭାଜି 
 

ଝାvା ଆଲୁअେର େତଜି େହାଇଉେଠ 
ଗଳିର ସଂକୀ%� ରା[ା, 

େଧୖଯ��ହରା ହୁଏ ନାରୀ ଜାତି ଏଠି 
ଏକି କୁ�ିତ ବ�ବ�ା 

 
ମାହାoା 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ସି~ାଥ�ସି~ାଥ�ସି~ାଥ�ସି~ାଥ�    
ଶରବି~ ମରାଳର କରୁଣ ଚାହାଣୀ, 

ଲହୁ ତାର େବାହିଗଲା 

ତୁମ ଦୁଇ ନୟନରୁ । 

ଆZ� ଚିyାର ତାର ଦବିଗଲା 

ତୁମ େକାହଭରା ଦୀଘ� ନିଶ£ାସେର । 

ଛାତିେର ଜାବୁଡି ଧରି 

ମରାଳର ଆହତ ଶରୀର, 

େକେତ କରୁଣେର କାqିଥିଲ ତୁେମ ! 

େହ େଗୗତମ, 

େକେତ }ାନ ଢାଳିଗଲ, 

େଦବବ�ତ ବଧୀର କ%� ଗହ£ରେର । 

େହେଲ }ାନସବୁ େବାହିଗଲା 

अହଂକାରୀ ଛିଦ�  ଗାଗରୀରୁ । 

 

େଦବବ�ତ ଜିତିପାେର ସମଗ� େମଦିନୀ, 

ତୀë ତାର ଖì ପ�ହାରେର । 
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 େଗୗତମ ତ ରହିଯାଏ ପେଛ, 

େଗୖରୀକ ବସନ ତେଳ ଆତD ାକୁ ଛୁପାଇ, 

ମହାଦ� �ମ ତେଳ ନିବ�ାଣ େଖାଜଇ । 

अତିj ସଂସାରରୁ କନିକାଟି, 

ଖସି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ । 

ତୁେମ ତ ଆଖି ବୁଜିେଦଲ, 

େଦଖିଲନି ଥେର, 

ବିରହିଣୀ ରାଜକନ�ା ଯେଶାଧାରା 

େକେତେଯ କାqିଛି ଆଉ, 

ପିତୃେସ|ହ ଟିେକ ପାଇଁ, 

ରାହୁଳର ବ�ାକୁଳିତ ମନ । 

 

ଶିଖାଇ ଦିअnନି ଥେର, 

େକମିତି ସବୁ ଶୁଣି ବି 

ବଧୀରର अଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । 

ବୁଝାଇ ଦିअnନି ଥେର, 

ସବୁ କିଛି ଜଳଜଳ େଦଖି ପୁଣି, 

ଆଖିେର अxପୁଟୁଳୀ େକମିତି ବାxnି । 

ରାଜପୁତ�  ତୁେମ, େକମିତି େଯ ଡରିଗଲ, 
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 େରାଗ, ବା~�କ� ଆଉ ମୃତୁ�ର ଜ�ଣା 

ନିଜ ନୟନେର େଦଖି ? 

େରାଗ, ବା~�କ�, ମୃତୁ�, 

କଣ ଖାଲି ଜୀବନର ସତ�? 

େତେବ ପୁତ� ହରା ପିତା ମାତାର କ�qନ, 

ପତି ବିରହେର ପତ| ୀର ଦୁଦ�ଶା, 

ପିତା େସ|ହ େପ�ମ ଟିେକ ପାଇଁ 

ପୁତ� ର େସ ବ�ାକୁଳ କ�qନ, 

ଇଏ କଣ େକବଳ ମିଥ�ା ପ�ହଶନ? 

 

ମାୟା େକଉଁ ପ�ୀଟିର ନାମ? 

ଜୀବନର ଚିରnନ ସତ� ପ�ତି 

ତୁମର େଯ ଭୟ, 

େସ କଣ ସ£-େପ�ମ ଆଉ, 

ସ£ାଥ�ପରତା ନୁେହଁ? 

ନିଜର ନିବ�ାଣ କାମନା କରି, 

अନ�ର ଦୁଃଖେର ଆଖି ବୁଜିେଦଲ ? 

 

ତୁମକୁ ତ ପଥ ମିଳିଗଲା, 
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 ସି~ାଥ�-ୁ ନିବ�ାଣ ମିଳିଲା । 

େହେଲ େକେତ େଯ ସି~ାଥ� ଆଜି, 

େପଷି େହାଇ ଯାଆnି, 

ନିଜ ସୁଖଟିେକ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ବରଂ 

ନିଜ ପରିବାର, ପତ| ୀ ପୁତ�  

ବxୁ-ର ସୁଖ ଟିେକ ପାଇଁ । 

େକେତ ଧନୁ~�ାରୀ େଦବଦZ ଆଜି 

ଭ� ମnି ନିଭ�ୟେର ନିରିହ ମରାଳ ସxାେନ । 

ବZ�ଗଲ ତୁେମ ବୁ~ କି� େଦଖିଲନି ଥେର 

େକେତ अସହାୟ ଆଜିର େଗୗତମ, 

ଆଉ େଦବବ�ତ ସବୁ େଯ 

ଚିରmୀବି େହାଇଗେଲ । 
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କାZ�େକଶ�ର ସାହୁ 

ଯ�ଣାଯ�ଣାଯ�ଣାଯ�ଣା    
ମଁୁ ବୁଝି ପାେରନି 

େମା େ�ତ� େର ଏମିତି କାହUକି ହୁଏ 
ସ#ୁ% ବିପରୀତ, अକସD ାତ.. 
େସ େମାର ଚିର ସହଚର,  
ପେଡାଶୀରୁ ନିଜର େହାଇ 
େମା ସହ ରଚୁଛି ନୀଡ଼, 

ରହୁଛି अହରହ। 
େମାର ହୃଦୟର ପ�ତିଟି �qନେର, 

ନିଶ�ାସେର ବିଶ£ାସ େର 
ଧମନୀର ପ�ତିଟି ର�ବିqୁେର। 

ଆତD ୀୟ ସ£ଜନ ପରି 
ଛାଇଠୁ ନିଜର େହାଇ 

ଆେଲାକରୁ अxାରଯାଏଁ , 
େଖାଜି ଚାଲିଛି अହରହ। 

ଏମିତି େକମିତି .. 
ଭଲପାଇ ନିଜର କରି ବସିଲା  

େସ େମାେତ େକଜାଣି!! 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  194 

 େହେଲ କଣ ବା େଲାଡ଼ା େଯ  
େମାର, ଏେତ େପ�ମ ତା ଠୁ.. 

େଯେତ େଚjା କେଲବି 
ମୁକୁଳି ପାରୁନି  

ବାର\ାର ଭିଡ଼ି ଧରୁଛି େସ େମାେତ 
ତାର ବାହୁବxନେର। 
ନିଜର ସZା ହରାଇ 

ମଁୁ ସମପ�ତ େହବା ଛଡ଼ା 
अେନ�ାନପାୟ ବା କାହU େମାର 

ମଁୁ ତ ଛାର ନିମିZ.. 
 

“ଦଇବ ଦଉଡି ମଣିଷ ଗାଈ 
େଯଣିକି ଟାଣଇ େତଣିକି ଯାଇ...” 

            
          ଚbିଆପଲା 

          ଭୁଆଶୁଣିପାଟଣା 
          େଖାରଧା-୭୫୨୦୬୧ 

         େମା-୯୯୩୮୮୩୪୨୪୦ 
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ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

अଭୁଲା େପ�ମअଭୁଲା େପ�ମअଭୁଲା େପ�ମअଭୁଲା େପ�ମ    
ଜୀବନଠୁ ଭଲପାଏ ମଁୁ ଯାହା-ୁ 

ଭୁଲିପାରିବିନି ତାହା-ୁ 
ଭୁଲିଯିବି ପେଛ ସଭି-ୁ କି� 

ଭୁଲି ପାରିବିନି ଜନD ଦାତା-ୁ - (୧) 
େକାଣାକ� ସିନା ପ�ାଚୀନ େହଲା 

ସମୟର अପରାେହ|  
ଆଜି େମା େପ�ମ अଭoା ରହିବ 

ମାତାପିତା ପାଦଚିେହ|  - (୨) 
େକମିତି େଲଖିେଲ ବୁଝିପାରିେବ େସ 

େମା େପ�ମର ଗଭୀରତା 
କଲମ ଡାଏରୀ ଧରି ମଁୁ ବସିେଲ 
ମେନ ଆେସ େକେତ କଥା - (୩) 
େପ�ମପାଇଁ କିଏ େଲଖୁଛି କବିତା 

କିଏ େଲେଖ ବସି ଗାଥା 
ପ�ଥମ େପ�ମ େସ ମଣିଷ କରଇ 

ଯିଏ ତା’ର ସୃjିକZ�ା - (୪) 
େମା େପ�ମ ମହାତD � ମେତ ବି अଜଣା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  196 

 େଖାେଜ ପାଏନାହU ନିଜ ଠିକଣା 
ମାତାପିତା େଯେବ ଦୁେରଇ ଯାଆnି 
େସ ସnାନ ହୁଏ ବାଟବଣା - (୫) 
अବୁଝା ଏ ମନ ବୁେଝନାହU ଜମା 

େଖାଜୁଥାଏ ରାତିଦିେନ 
अେଫରା ବାଟର ବାେଟାଇ େହେଲ ବି 

अମର ରହିବ ମେନ - (୬) 
 

�ୀେରା, ଷଠିପୁର, ଯାଜପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧ 
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ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

ମୁi�ାରମୁi�ାରମୁi�ାରମୁi�ାର    
େମା’ ଜୂ କାହU େଯ 
ପାଟି େଖାଲିବି, 

ମୁହଁେତାଡ଼ ଜବାବ େଦବି? 
ମଁୁ ତ ପଚାସଢ଼ା ମୁi�ାର 

େମାର େକହି ନାହU ବଲି ତ 
େହାଇପାରିନି ଶବଦାହ 

ପରିବାର ଆତିD ୟ େସାଦର 
 

ହଁ, େମାର ସବୁ ଥିଲା 
ମା’ ବାପା, ଭାଇ अଜା ଆଇ 

ଝଡ଼ ଆସି ପବନେର ଉେଡ଼ଇେନଲା 
ନା ବନ�ା ଆସି ପାଣିେର ବୁେଡ଼ଇ େଦଲା 

ଭୂକ# େହାଇ ପାତାେଳ ଚାପିେଦଲା 
ନା େମାେତ ଜଣା ନାହU 

ରହିବାକୁ ଘରଟିଏ 
େହାଇପାେର 

ଝାଟି-ମାଟି, ନଡ଼ା-ଛପର 
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 ଓଳିଏ ଖାଇବାକୁ 
େପାେଷ ଚାଉଳ 

ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର 
ହସଖୁସିର ସ�ଗ� 

େମା ପାଇଁ େସ|ହମqିର 
ସୁଖ-ଦୁଃଖର ସାଥି 
ଭାବ-ସମୁଦର 

 
ମଁୁ ନାଚାର 

କହିବାକୁ अନାହାର 
ମୁକ, अxବଧିର 
ମଁୁ ତ ମୁi�ାର 

ମୁi�ାର अନ� ନଁା କଣ ନା 
ଶବ ବା ମୃତେଦହ 

ମଁୁ ମୃତ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କ’ଣ? 
ର�ା�, �ତା� 
ଦୁi�ଶା ଜଜ�ରିତ 

ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ 
ବାàରୁ~ ନିଶ�ାସ-ପ�ଶ�ାସ 

ତଥାପି ନିରବ 
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 େପଟର େଭାକେଶାଷ 
ଯାହାର ପାଣି ପବନ 
ନିଜ अଶ�� ର�ପିଇ 
ଜୀଇଁଛି ଜୀବନ 

େସ ମୃତ ନା ଜୀବିତ? 
ପାଟି ଫୁଟି ଯିଏ ମକୂ 
ଆଖି େଦଖି ଯିଏ अx 

କାେନ ଶୁଣି ଯିଏ ବଧିର 
େଗାଡ଼ ଥାଇ ଯିଏ ପoୁ 

 
େମା ଦିହେର ଲାଗିଛି 
अବେହଳାର ହାତ 
ଦାଦନର ଛାପ 

अପମାନ ଉପହାସ 
େଶାଷକ ଶାସକର ବିେ.ଷ 

ଭୟ ଆତ- ଶାସ 
େଶାଷଣର ଇତିହାସ 

 
ଉZରା ଶାସନ, ଗେoାତ� ୀ ନଗର 

ଭୁବେନଶ�ର - ୦୨, ଓଡ଼ିଶା ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦  
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ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ମଁୁ अବଳା ଦୁବ�ଳା ନୁେହଁ 

ମଁୁ ସଂପ%ୂ� ା, ସ�ୟଂପ�}ା, େସୗମ�ା 
ମହନୀୟା, ପ�ାଣପି�ୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ 

ସୃjିର ସବ�େଶ�/ ନିଦଶ�ନର ସଫଳ ଆବିଭ�ାବ 
ମଁୁ ସବ�ସଂହା କି� ଜଡ଼ ନିଜ�ୀବ ନୁେହଁ 

ମଁୁ ସ�ାବଲ\ୀ, ସ�ାଭିମାନୀ କି� ପରାଶ�ୟା ନୁେହଁ 
 

ମଁୁ ସମନି� ତ ସ�ରର ଲାଳିତ� 
ସୁରଭିତ ପୁàର ମହାଘ� 

ସଂଗ�ାମ-ସଂଘାତର ପଣୂ�େତାୟା 
ପବିତ�  ଗoାଠୁ ବି ପବିତ� ା 
ଶାଳୀନତା େମା ପରିଚୟ 
ଉଦାରତା େମା ପରିତୃrି 
ପେରାପକାର େମା ଧମ� 

ତ�ାଗ େମା କମ� 
 

ଗଢ଼ିବା େଯାଡ଼ିବାେର େମା ଜୀବନ 
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 ଶାnି େମୖତ� ୀ େମା ମନନ, ଚିnନ 
ଶ�~ା େମା ପ�ୀତିଭରା ସୁମନ 

କରିବାକୁ ଆପଣାର 
अତି ଆପଣାର 

 
ସହକାରୀ ଶି�କ 

ସରକାରୀ ଉନ| ୀତ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
ନିଆଳି, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦ 
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ତୁଷାରକାn ପ�ସାଦ 

ଆେହ ନୀଳମଣିଆେହ ନୀଳମଣିଆେହ ନୀଳମଣିଆେହ ନୀଳମଣି    
ଆେହ ନିଳମଣି      ତୁ�ର କାହାଣୀ  

ଜଗେତ ଶୁଣିଛି େକେତ?  
ତୁେମ ମହାବାହୁ      ବାେର ଦୟାେହଉ  

କରୁଛି ଗୁହାରି େତାେତ।  
 

ପତିତ ପାବନ         େହ ଦଧିବାମନ  
ଜଗତ ଜନ ପାଳକ।  

କରୁଣାର ସିxୁ         ଦୀନଜନ ବxୁ  
ମଁୁ େଯ अେବାଧ ବାଳକ।  

 
କମଳ େଲାଚନ     େହ ଜଗେମାହନ  

ଭକତ ଜନ- ପି�ୟ।  
ତୁମ ଦୟା େହେଲ    ମକୂ ଗୀତ େବାେଲ  

ଜୀବନ ଯୁ~େର ଜୟ।  
 

ମେନ େଦଇ ଆଶା      କେଲ େଲାକହସା  
କା ଆେଗ କହିବି କୁହ।  
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 େହ କୃପାସାଗର         ଥିେଲ ଦୟାେତାର  
ଆଖିରୁ ଝେରନି ଲୁହ।  

 
ଦୁଃଖି ଜନ ଦଶା          େଦଖିତୁ ସହସା  

ଛାତିକୁ କେଲ ପଥର।  
େହ ବଡ଼ଠାକୁର           ଜୟ ଗାନ େତାର  

କରିବ କି ଏ ସଂସାର?  
 

ତୁେମ ଦଇତାରି          େକଶବ ମୁରାରି  
ବଡ ହଟିଆ ଠାକୁର।  

ଆେଗ ଦିअ ଲୁହ         େଦଖି ଭ� ମୁହଁ  
ତୁମଠାରୁ େକ ଚତୁର।  

 
                       ତୁଷାରକାn ପ�ସାଦ  

                         ବରୀ,  ଯାଜପୁର  
                       େମା- 9178500548 
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େବୖଚq�  ମଲି� କ 

ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ମୁ�ିର ପୁଣ� ପଥ। 

ଲମି�  ଥାଏ ଦୂେର ପରମାତD ା- ଦିଗn ପ�ାnକୁ।୧ 

 

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସୁମଧୁର େପ�ମର ସoୀତ। 

େସହି ଗୀେତ ବାxିବାକୁ ଇଛାହୁଏ ବିଶ� ଜନମାନ-ୁ।୨ 

 

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସରଗର ସୁନୀଳ ଆକାଶ। 

ରo େଦେହ ଭରିେଦଇ अନ� ମନକୁ ରoିନ୍ କରିବାକୁ।୩ 

 

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସକାଳର ସୁେନଲି ସୁରୁଜ। 

अxକାେର ଲୁଚିଥିବା ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ।୪ 

 

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ମୁ� ଆକାଶର ବିହo। 

ଇଛାହୁଏ ଉଡି ବୁଲି ବିଜୟ ସoୀତ ଗାଇଯିବାକୁ।୫ 

 

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ अ-ା ବ-ା ପାହାଡି ଝରଣା। 

ଜoଲି ନିଆଁକୁ ଦଳିେଦଇ ସକଳ ଜୀବକୁ ଉ~ାର କରିବାକୁ।୬ 

 

ଏ ଜୀବନ ସେତ ଏକ ସାଗରର େଢଉସାେଥ େଖଳୁଥିବା ନାଆ। 

ଆଶି�ତ ଜନ-ୁ ସାେଥେନଈ ସାତ ସମୁଦ�  ପାରି କରିବାକୁ।୭ 

ରାସୁଡି,ଡ-ୁଣୀ,ଫୁଲବାଣୀ,କxମାଳ 

ଦୂରଭାଷ ନଂ---୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬ 
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ଶ�ୀ ଲ�Dଣ କୁମାର େବେହରା (ଯତି) 

ପ�ତାରଣାପ�ତାରଣାପ�ତାରଣାପ�ତାରଣା    
ମିଠା ମିଠା କଥା ତେଳ େଯେବ 

ରଖିଲ ବିଷ, 
ତୁମ ଠାରୁ ସାଥୀ ତୁଟିଗଲା 

ଆତD  ବିଶ�ାସ । 
େମା ଗୀତ ସୁେର ସୁେର ତୁେମ େଯେବ ନାଚୁଥିଲ 

ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ତୁେମ େମା ନିଜର େବାଲି, 
ତୁେମ େଯେବ ସାତପର ଭାବିଲ  

ମଁୁ ହାରିଗଲି   
अପରୂପ େଶାଭା େଦେହ ଧରି 

େଯେବ ଆସିଲ, 
ଭାବିଥିଲି ଗଢିବି େବାଲି 

ପ�ୀତି ମହଲ । 
େମା ଭoାରୁଜା ସD �ତି ତୁେମ େଯେବ ସାଇତିଲ 

ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ତୁେମ େମା ନିଜର େବାଲି, 
ତୁେମ େଯେବ େମାେତ ମିଛ କହିଲ 

ମଁୁ ଠକିଗଲି   
ସୁରୁଜର ପହିଲି କିରଣ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  206 

 େଯେବ ଛୁଇଁଲା, 
ଧୀେର ଧୀେର ମନ ଯଉବନ 

अଧିର େହଲା । 
େମା ଜୀବନ ସଂଗିନୀ ତୁେମ େଯେବ ସାଜିଥିଲ 

ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ତୁେମ େମା ନିଜର େବାଲି, 
ତୁେମ େଯେବ େମା ହୃଦୟ ଜାଳିଲ 

ମଁୁ ଭାoିଗଲି   
 

କବି କୁଟୀର 
ଦbାସିଂହା, ବାରେକାଟ 

େଦବଗଡ (ଓଡିଶା) 
େମା- 09668242720 
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ତିଳ ରାଉତ 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
େହ ମା’ ତୁେମ ତ େମା ପାଇଁ 

େଦବଦୂତ ସମ 
ଦୟାଶୀଳା େସ|ହଶୀଳା 

अସରnି େପ�ମ 
ପ�ତି ମୁହୂZ�େର ତୁେମ 

େନଇଛ ଯତନ 
େମା ପାଇଁ ସହିଛ ପୁଣି 
େକେତ େଯ କଷଣ 

ତୁେମ େଯ େକବଳ ମାଆ 
ମାଆ ନୁହଁ େମାର 

ଭଲ ସାoଟିଏ ପୁଣି 
େମା ସୁଖ ଦୁଃଖର 

ଏମିତିକା ସାo ତୁେମ 
ଯା ବିକh ନାହU 

ହସଭରା ମୁହଁ ତୁମ 
ଥିବି ସଦା ଚାହU 

ଶତ ଧନ�ବାଦ ମା’େଗା 
ତୁମକୁ େମାହର 

ଜନମ େଦଇଣ େମାେତ 
େଦଖାଇଛ ସଂସାର 
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କବିତା ମହାnି 

ଭୂଷଣଭୂଷଣଭୂଷଣଭୂଷଣ    
ପିତାର େକାଳକୁ ଭୂଷଣ ସୁପୁତ�  

କୁଳକୁ ଉଧାେର େସହି 

ମାତାର ଭୂଷଣ ସୁକନ�ା ରତନ 

ଦୁଇକୁଳ ଯଶ ଯହU 

ଗୁରୁ- ଭୂଷଣ ପ�}ାବାନ ଛାତ�  

େଦଶର ଗବ� େଗୗରବ 

ଛାତ� ର ଭୂଷଣ ବିଦ�ା ଆହରଣ 

ଜଗେତ ବି.ାନ େହବ 

େ�ତକୁ ଭୂଷଣ ସୁନାର ଫସଲ 

ଫଳି ତେଳ େଲାଟୁଥିବ 

କୃଷକ ଭୂଷଣ ଶସ� ଉପୁଯାଇ 

ପରପାଇଁ अନ|  େଦବ 

ବନାନୀ ଭୂଷଣ ସବୁଜ ପାଦପ 

ଫୁଲଫେଳ ଭରିଥିବ 

େକେତ ପଶୁପ�ୀ ନିବସnି ଯହU 

ଆନେq େକାେଳଇ େନବ 
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 େଦଶର ଭୂଷଣ େସୖନ� ଓ କୃଷକ 

ଯ�ୀ, ବି}ାନୀ, ଡା�ର 

େଦଶର ସୁର�ା, ଖାଦ�, ସ�ା��, ଶି�ା 

अହିଂସାେର ପ�ୀତିଯା’ର 
 

ପ�ଧାନ ଶି�ୟିତ� ୀ, ସାଇେଲାଝାରପଡ଼ା ଉ.ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ 

କ�ାପଡ଼ା, କଟକ, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୯୩୦୦୭୫ 
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ସ�ାତୀ ସୁଚରିତା ନାୟକ 

ଆେ� ଚାଲିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେରଆେ� ଚାଲିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେରଆେ� ଚାଲିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେରଆେ� ଚାଲିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେର    
ଚିnା େଚତନାର ସୀମାରୁ ବାହାରି 
ଚq�  ଶୀତଳତା ଚqନେର ଭରି, 
ଚ#ା େକତକୀର ସୁଗx ସାଥିେର 

ଆେ� ବାହାରିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେର 
 

ସଯୂ�� ଆେଲାକେର ଆେ� ଆେଲାକିତ 
ସ�ଗ� ପାରିଜାତ ଆ� କରାଗତ 

ସୁବ%� ଶିକୁଳିରୁ େହାଇअଛୁ ମୁ� 
େଶ�ତପଦD ସମ ଆେ� ଉ��ଳିତ 
ଶତ ସିଂହବଳ ବହିଛୁ ଶରୀେର 

ଆେ� ବାହାରିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେର 
 

କଳୁଷ କାଳିମା ଯାଇअଛି ହଜି 
ଦୁଗ�ୁଣକୁ ଆେମ େଦଇअଛୁ େତଜି 

େକୗ[ୁଭ ସxାେର କୃ ସାର େଯେହ|  
କିବା ମରୁଭୂମି ମୃଗତୃ ା ଆେନ 
କା{ନ କିରୀଟ ନାହU ପ�େୟାଜନ 
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 େକୗତୁକ ଆେମାେଦ ନାହU ଆମ ମନ 
କୃପା କରୁଣାର ବାରିଧି ମଧ�େର 

ଆେ� ଚାଲିअଛୁ ନୂତନ ଆଶାେର 
 

अମା अxକାର ବx କରି େଭଦ 
ଆତସବାଜିର ଆଡ\ର ନାଦ 

ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ ପାଇବାର ଆେଶ 
ନିେ� ମିଳିବ େସ �େଣ ବା ବରେଷ 
अnେର ପରମ-ୁ କରି ଆଲିoନ 
ଯାତ� ା ଆର�ିଛୁ େହବାକୁ ନୂତନ 
ଥକିବୁନି ଆେ� ବୀର ସତୂାସତୂ 

ପ�ୟାେସ େସ ନିେ� େହବ କରାଗତ 
ନି/ା अଛି ଆମ ନିଜର କମ�େର 

ଆେ� ବାହାରିଛୁ ନୂତନ ଆଶାେର 
 

ବ� ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସଯୂ��ପ�କାଶ ନାୟକ 

ହାଏେର ପାଠହାଏେର ପାଠହାଏେର ପାଠହାଏେର ପାଠ    
ବ[ାନୀ ଭାରେର ଭାoଇ अ�ା 

ପାଠଟା ଇଲିସି, ବହୁତ କ�ା 

େଶାଇେଲ କହିବ ଜଳଦି ଉଠ 

େଖଳିେଲ କହିବ ସରିନି ପାଠ! 

ବସିେଲ କହିବ ଧରିଥା ବହି 

ବୁଲାଇ େଦବନି କୁଆେଡ଼ କାହU 

ନାହU ଖରା ନାହU ବରଷା ବାଆ 

ନିତି ସକାେଳ eୁଲକୁ ଯାଆ 

ଗଣିତକୁ େମାର ଦୂରୁ ଜୁହାର 

ଇଂରାଜୀକୁ ନିତି ମୁbିଆ ମାର 

ସଂeୃତ େଦଖିେଲ ମୁb ବୁଲାଏ 

ମିଛ କଥା କହି ପଦାକୁ ଧାଏଁ 

ବି}ାନ ବହିର ଛବିକୁ େଦଖି 

ତ�ିଟି େ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 ମିଛେର କେହ 

େଶ�ଣୀ ଗୃେହ ନିତି ଭାବନା େମାର 

ସାହିତ�ରୁ ପ�ଭୁ କର ଉ~ାର 

 
ଫାମ�ାସୀ ଛାତ� , େରାଲାb ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

ବ� ହD ପୁର, ଗmାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼ 

अନୁରାଗର ଦିରୁ�ିअନୁରାଗର ଦିରୁ�ିअନୁରାଗର ଦିରୁ�ିअନୁରାଗର ଦିରୁ�ି    
ମଁୁ ତ अେନକ ଦିନେହଲା  

ଭୂଲିଲିଣି 
େମା ଠିକଣା, ପାେଶାରିଲିଣି 
ଯିବାବାଟ, େଫରିବା ସମୟ, 

କାଳର ସୁअେର! 
ଆଉ କଣ ଆଜି େଫରିେହବ 

େମା ପରାଜିତ ପୃଥିବୀର 
ପୁରୁଣା ନୂଆଁଣିଆ ଜୀବନ ଭିତରକୁ 
େସଇ ଲିଭି ଆସୁଥିବା ପଦଚିହ| କୁ 

ପରଖି ପରଖି; 
ଦପ୍ ଦପ୍ କରୁଥିବା  

ବୟସର ଲ�ନ ଆଲୁअକୁ 
ଆଶା ଓ अବେଶାଷର 

ମଦିରା ଇxେନ, 
ପୁଣି ଜଳାଇ, 

ପର[ ପର[ ଆଧୁନିକତା 
େମା ଉପେର ତା अଧିକାର  
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 େଯାରକରି ଲଦିେଦଲାପେର,  
ଜୀବନ ଦଶ�ନେର 

ନିସ�ତା ଓ କ� ାnିର ପରିଭାଷା  
ବଦଳିଲା ପେର, 

ବିେବକ ଓ ବିଚାର ଭିତେର 
ରିତିମତ ଲେଢଇେଟ ଲାଗିଗଲା ପେର! 

ଏେବ ତ ମଁୁ 
ଦାୟୀତ�  ଓ କZ�ବ�ର  
ଦୁଇ େjସନ ଭିତେର  

अଭାବ ଓ अବସାଦକୁ େନଇ 
अ- କଷୁଥିବା,ଦାରିଦ� �ର 

ପ�ତିଟି jେପଜ େଡଇଁ 
ନିତି ଧାଉଁଥିବା େରଳ ଗାଡିଟିଏ, 
ବ�[ ଏକ ସ#କ� େଯାଡିବାେର 
ବିବZ�ନର ଆସnାକାଲି ସହିତ 

ଆଉ  
ବଳକା ବୟସ ଟିକକ  
ହିସାବକରି େନବାକୁ  
ବ{ିବା ଓ ବ{ିଯିବାର 

ହାରଜିତ େଖଳ ଭିତେର 
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 ଯୁ~େଫରା େସୖନିକେଟ 
ତଥାପି ତା ଶତୃର ଆହ� ାନକୁ 

ଲíେଦଲାପରି, 
କ� ାn ପଥିକେଟ ତା 

ଆଗେର ଥିବା 
ବଳକା  ତମାମ ରା[ାକୁ 

ଆତD ପ�ତୟର 
ବିଶ�ାସ ଓ ଭରସାେର 

େଡଇଁଗଲାପରି! 
 

अମଲୂ� ନିବାସ, ତୁଳସୀ ନଗର, ବ� ହD ପୁର 
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ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା 

େଭାକେଭାକେଭାକେଭାକ    
ବୁଭୁ�ିତଂ କିଂ ନକେରାତି ପାପଃ, 
େଭାକିଲା େପଟେର ସବୁ କରିହୁଏ, 

େଭାକ ପାେଖ ପାପ ପୁଣ�ର ବିଚାର ନଥାଏ। 
 

େଭାକ! 
େସ େଦହର େଭାକ େହଉ କି େପଟର େଭାକ, 

अହରହ ଜାଳୁଥାଏ ମଣିଷକୁ, 
ଶାnିେର ରେଖଇ ଦିଏନା, 
ହଜାଇ ଦିଏ ତା ମନୁଷତ� , 

ବୁ~ି ଓ ବିେବକ, 
େଭାକ ,େସ େଦହର େଭାକ େହଉ କି 

େପଟର େଭାକ। 
 

େଭାକର ଭୂେଗାଳ କିଏ ପଢି ପାେର ନାହU, 
େଭାକର ଚିତ� କୁ କିଏ ଆଂକି ପାେର ନାହU, 

କଥାେର ବି ବ%�  ହୁଏ ନାହU, 
େଭାକର ରୂପକୁ। 

େସ ଥାଏ ମଣିଷ ଭିତେର ଏକ, 
अଦ� �ଶ� ଦାନବ ପରି 

େଭାକ େକେବ ବୁେଝ ନାହU, 
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 େପ�ମ अବାସ�îୁତିର ପୁଲକ, 
େଭାକ ପାଇଁ ଘଟିଯାଏ ସଂସାରେର, 

अନଥ� अେନକ। 
େଭାକ,େସ େଦହର େହଉ...... 

 
େପଟ େଭାକ ତାଡନାେର, 

ମଣିଷ େଯ  ଛାଡୁଥାଏ ନିଜ ଭିଟାମାଟି। 
େଭାକିଲା ମଣିଷ ଜାେଣନା, 

କିମିତି ସାଇତି ରଖିବ ସଂପକ�ର ଗ�ି। 
େଭାକର ନାହU େଯ ସୀମା ପରିସୀମା, 

अବା ଆକାର ପ�କାର। 
େଭାକିଲା ମଣିଷ କରିପାେର, 
ସବୁ ପାପ ସବୁ अନାଚାର। 
କअଁଳା ଶିଶୁର କାଂଦ अବା 

ତରୁଣୀର କରୁଣ ବିକକ ଚିyାର। 
ସବୁର କାରଣ େସ େଭାକ। 

େଭାକ,େସ େଦହର େଭାକେହଉ 
ବା େପଟର େଭାକ, 

अହରହ ଜାଳୁଥାଏ ମଣିଷକୁ,ଶାnିେର 
ରଖାଇ ଦିଏନା,ହଜାଇ ଦିଏ 

ତା ବୁ~ି ଓ ବିେବକ। 
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େଗୗରାoଚରଣ େବେହରା 

ପାହାଡ଼ି କନ�ାପାହାଡ଼ି କନ�ାପାହାଡ଼ି କନ�ାପାହାଡ଼ି କନ�ା    
ଶଇଳ ନିଭୃତ ଗହ£ରୁ ତୁହି ଜନମ େନଇ, 

ଉପଳ ତଳପ ବରଜି ପାଦ ଛୁଁଇଲୁ ମହୀ..॥ 
ନି/ୁର ହୃଦୟ ଚିରି ତୁ अତି ଆେବଗ ଭେର, 

ପଦ େଧୖାତ କରି ମହୀର ମିଳି ବିରାଟ ନୀେର..॥ 
ବxୁର ଶିଳାେର ନାଚି ତୁ େଶାଭା େମଲାଇ େଦଇ, 
ଲୁଚିଲୁଚି ପାଦ େଧାଇଲୁ େକେତ ବନାନୀ ଭୂଇଁ...॥ 
େକେତ ଜୀେବ ଦୟା େଦଖାଇ େଦଇ ନିମ�ଳ ଜଳ, 
େଶାଭାର ଆସର େତାଳିଲୁ ଗଢି ଗ�ାମ ବହୁଳ..॥ 

କଳକଳ ନାେଦ ବହିଲୁ େଦଇ ଆତD  ତୃପତି, 
େଯାଗୀ ୠଷିଗଣ େମାହିେଲ େଦଖି େତାର ମରୂତି..॥ 

ନିଝ�ରିଣୀ ନାମ ବହିଲୁ େଦଇ ଦିବ� ନିଝ�ର, 
କୂଳେର ଗଢିଲୁ ମqିର େଯେହ|  ସରଗ ପୁର...॥ 
ଲíେଦଇ ଶୀଷ� ଶଇଳୁ ପଡି ଚଟାଣ ପେର, 

େଶାଭାର େବୖକୁ� ରଚିଲୁ େକେତ େଶାଭା अଂକେର..॥ 
अଂକାବଂକା ପେଥ ବହିଲୁ ବହି ସପ�ଳ େଶାଭା, 

ତରଂଗ ମାଳାେର େମାହିଲୁ େହାଇ ତୁ ମନେଲାଭା..॥ 
ଭାବନା ରାଜ�େର କବିର ତୁହି କhନା ରଥ, 
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 ଉପମା ରାଜ�େର ସାଜିଲୁ ତୁହି अମଲୂ� ଗ�ª..॥ 
େତା େଶାଭା କୁଂଜେର ଭାସିେଲ ମନ ପବିତ�  ହୁଏ, 

େଲଖନୀ ମନୂେର ଆଂକିେଲ େତାର େଶାଭା ନ ସେର..॥ 
ପୁେନଇ ରାତିର ନିଳେୟ ତୁହି ସୁqରୀ କନ�ା, 

ପରିେବଶ ପ�ତି ଛବିେର ତୁହି ଉପମା ବନ�ା...॥ 
ଉପମା ରାଜ�େର ଭସାଇ େତାର ଉପମା ଯାଦୁ, 
ଆନେq ପିଆଉ ସଭିଂକୁ େତାର अମୃତ ମଧୁ..॥ 

 
ଶି�କ, କୁଲିଆମାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
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ପ�ଣତୀ ମହାପାତ�  

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆ ସିନା ଦଶମାସ  

 ଗଭ� ଧାରଣର  
କj ସ�ୀକାର କେର, 

ତୁେମ  
ସାରାଜୀବନ... 

ଜନD ରୁ.... େଶୖଶବ 
େଶୖଶବରୁ... େକୖେଶାର 

ଦୁଃଖରୁ ସୁଖ 
ଜନD ରୁ ... େଯୗବନ ଯାଏ, 

ବ{ିବା, 
ବଢିବା, 
ପଢିବା, 
ଗଢିବା, 

ସବୁେବେଳ 
ସବୁ�ଣେର, 

ପ�ତ�� अବା ପେରା�। 
ସୁର�ା କବଚ ପ�ାୟ, 
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 େଧୖଯ�� ର ମଜବୁତ ବx ତୁଲ�, 
କୁେବର ଭbାର େହାଇ, 

 ବୀରେସୖନିକ ଠାରୁ  
   େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍ ନୁହଁ। 

ପାେଖ ପାେଖ ଥାअ, 
ସବୁ ଦୁଃଖ, କj,ଗ�ାନି 

ମାନअପମାନ ର ଗରଳକୁ 
अମୃତ ଭଳି ପାନ କରି... 

 
ତୁମର କଳନା ନାହU, 

ତୁେମ ମହାନ  
େସଥିପାଇଁ ପରା ତୁେମ  

 
େସ କିଏ  

େକହି ଯଦି ଜାଣିଥିେବ ଦୟାକରି ଉZର େଦବାକୁ अନୁେରାଧ ରହିଲା 
 

ଫକୀରେମାହନ ନଗର  
ବାେଲଶ£ର। 
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ପଲ� ବୀ ଦାସ 

ଭାରତର ହୀରାଭାରତର ହୀରାଭାରତର ହୀରାଭାରତର ହୀରା    
ମଁୁ କାଚ ନା େକାଇଲା ଜାଣିନି 
ଦିଗବଳୟର ସ#ୂ%�ତା ମାପିନି 

କି� अପ�ଣ କରିବି ଭାବୁଛି 
ପ�କୃତିର େକାଳେର ବଢୁଥିବା ହୀରା ଟିଏ 
ମଲୂ�ବାନ ହୀରା ସାଜିବ ସମ[- ପାଇଁ 

େଦଖିବାକୁ ଚାହUେବ ସମେ[ ଚାତକ େହାଇ 
େମା ହୀରା ସାଜିବ ର�କ ଭାରତର 
ଯିଏ अେବଳା େର ବି ପିxି ପାରିବ 

ଗଳାେର ତି� ରoା ଫୁଲ  
ଆଉ ଶାnିେର अମର େହାଇ େଶାଇ ପାରିବ 

ଢା-ି େହାଇ ପ�କୃତି ଓଢଣୀର 
ଭାବୁଛି ଇଏ ହବ ତା- ପାଇଁ େଶ�/ ଉପହାର 
ଯିଏ ପିେxଇ ଥିେଲ ଦିେନ ଶ�ା ଆଉ ସିqୁର 

ସୁେଯାଗ େଦେଲ େମାେତ ମାତୃତ£ ଲାଭର 
ହୀରା କୁ େକାଳେର େଦଇ େହାଇଗେଲ अମର 

ଭାବୁଛି ଯତ|  େନଇ ପାରିବି ମଁୁ 
ହଜି ଯାଇଥିବା ଶ�ା ସିqୁରର 

ତା- ସପନର, 
ଆଉ େମାେତ େକାଳେର ଜାଗା େଦଇଥିବା ପ�କୃତିର.... 

ଜୁନାଗଡ଼ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  224 

କନି/ ଯ�ୀ, ବାଲିପଡ଼ା 

ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ବାପା अେପ�ାେର ବସି ରହnି   
ଗଁା ଦାbପିbାେର ସପ ପକାଇ 
ପାନ ବଟୁଆ ଗୁଆ କାତିଧରି। 

ବାଡ଼ି ଗଡ଼ିଆ ମାଛଧରି  
େକେବ ତା- ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିେବ  

ରଜ अବା ପୁଜା ଛୁଟିେର। 
अଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା 

ପୁअ ତା-ର, 
ସବୁରାଗ ଭୁଲି  

ସାoେର ଆଣିଥିବ ରସେଗାଲା  
କଟକି େସଉ, ଓ ମି¯୍ଚର। 

ଦାn ନଥିବା ବାପା- ପାକୁଆ ପାଟିେର  
ମୁ୍ଠାକୁ ମୁଠା ଚୁଡ଼ା ଘିअ ଆଳୁଭଜା  

ପକାଇେବ ସx�ାେବେଳ  
ବାପା ଧୁଳିମଳି ଲାଗିଥିବା  

ମାଟି ଚାଳ ଘରଟିକୁ  
ଲିପା େପାଛାକରି  
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 ପଲ- ବିଛାଇ େଦଇଥିେବ। 
ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁସ କାଟି 

ଲେଗଇଥିେବ ଆମ ଗଛ ଶାଖାେର 
କୁନୁମୁନୁ ଆରାମେର େଦାଳି େଖଳିେବ। 

ଛୁଟିେର ପିଲାମାେନ ଯାଇଥିେଲ ବିେଦଶକୁ 
अଜା ଆଈ-ୁ କାେଳ ଶୀତ ଲାଗିବ  

ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ ଗଁାେର... 
 

ସାଉଥେକାର ଗmାମ ଜିଲ� ା अnଗ�ତ ବାଲିପଡ଼ା ଡିଭିଜନର  
କନି/ ଯ�ୀ, ନିଜ ନାମ ଓ ଫେଟା ପଠାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛnି 
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େରାଜା ପbା 

ଆତD ାହୁତିଆତD ାହୁତିଆତD ାହୁତିଆତD ାହୁତି    
ବqୀଶାଳାର अସହାୟା ମଁୁ, ନିରବଦ� jା ପରି ପଡିଥାଏ େକାଣ अନୁେକାେଣ 

େଖାଜୁଥାଏ ରାହା ମୁ�ିପଥର, ବ{ିବାପାଇଁ ଜଳ େଯମିତି, େସମିତି ପ�ତି�େଣ . 
କ�ରୁ~ େହଇଯାଏ �େଣ �େଣ େମାର, େଦଖି େମାର अସହାୟତାକୁ 

ଚାହU ମଁୁ ନଥିଲି ଏମିତି ଦୁନିଆଁ, େଯଉଁଠି ହୁଏ ପ�ତି ମହୁୂତ�େର ମରିବାକୁ. 
େଖାଲା ଆକାଶର ଟିକି ଚେଢଇ ମଁୁ ,ସୁନାପmୁରୀେର େହାଇଛି ବqୀ 

ଉଡି ଯିବାପାଇଁ ବାଟ କିଛି ନାହU, ସମୟ େଦଇଛି ଶିକୁଳି ଛqି. 
ଭୁଲି ମଁୁ ଗଲିଣି ପି�ୟର ଆଧାର, ଖାଉଛି ବ{ିବା ପାଇଁ 

ସୁଖ ନିଦ� ା େମାର େକେବଠୁ ଗଲାଣି, େଶାଉଛି ମଁୁ ଥକିଯାଇ . 
ବqୀ ଚେଢଇ ମଁୁ ପmୁରୀ ଭିତେର େହଉअଛି ଛଟପଟ 

ବ{ିବା ପାଇଁ କି ରାହା େଖାଜୁअଛି, ଯାଉଛି ଥକି େମା ପାଦ . 
ଗଲା ଜନମର କମ�ପାଇଁ अବା, େଭାଗୁଛି ମଁୁ କମ�ଫଳ 
ପ�ତି ମୁହୂତ�େର ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୁ�ିଦିअ ଚକ�ଧର. 

 
ପଣୂ�ାନq ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର,  

ମଧୁପାଟଣା, କଟକ-୭୫୩୦୦୧ 
େଫାନ-୯୪୩୮୨୭୫୯୩୦ 
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ମେନାରmନ ମୁଦୁଲି 

ସାରୀଆ अପାସାରୀଆ अପାସାରୀଆ अପାସାରୀଆ अପା    
ଆମଗଁା ଦାb ମbପ ପାଖେର 
ଝ-ାଳିଆ ଗଛ ବଉଳ େକାଳି, 

ସାରୀଆ अପାର ମାଟିଘର ଖେb 
ପାେଖ ଥିଲା ଗଛ ଖଜୁରୀ େକାଳି। 

 
ସାରୀଆ अପାଟା ଭାରି େସ|ହି ଥିଲା 

ଗଁା ସାରା ତାକୁ ଡାକnି अପା,  
କୁନିପିଲାଟିଏ େଦଖି ଖୁସି ହୁଏ  

ଚେକାେଲଟ୍ େଦବ ସାରୀଆ अପା। 
 

अଭାବି ସଂସାର ସାରୀଆ अପାର 
ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା ସ£ାମୀ ଭଗିଆ, 

ମଦ�ପାନ କରି ରାତି େଫେର ନିତି  
େକେତ ବା ସହିବ अପା ସାରୀଆ।  

 
ସାବିତ� ୀ ବ� ତ କରିଥିଲା अପା  
ମାନସିକ କରି ଭଗୀଆ ପାଇଁ,  
ବ� ତପଜୂା ସାରି अେନଇ ବସିଛି  
ପ�ଣାମ କରିବ ପତିକୁ ଯାଇ।  
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 ସm ଗଡ଼ି ଯାଇ ରାତି अଧ େହଲା 
ଭଗୀଆଟା ଆଉ େଫରିଲା ନାହU, 
ସାରୀଆ अପାଟା େଖାଜି ବୁଲୁअଛି 
େସଇ ଦିନଠାରୁ ପାଗଳୀ େହାଇ। 

 
େପାଖରୀ ହୁଡାେର ବୁଢା ବରଗଛ 

ତାଳ ଗଛ ତେଳ ଖଜୁରୀବଣ, 
ଗଁାଆର ପାରି ଝରଣା େସପାରି 
ମଶାଣି ଭୂଇଁଟା ଲାେଗ ନିଜ�ନ। 

 
ସାରୀଆ अପାଟା ନିଇତି େଖାଜୁଛି 
ବରଗଛ ତେଳ ରାତିେର ଯାଇ, 

ଭଗୀଆ େପ�ତଟା ରାତି କାେଳ ଆେସ 
ସାରୀଆ ପ�ଣାମ କରୁଛି ଯାଇ। 

 
ପତିବ�ତା ନାରୀ ଭାରତ ବଷ�େର 
ଏେବ କି अଛnି ସାରୀଆ ପରି, 
ବିବାହ ବଂଧନ କାଗଜ କଲେମ 
କେଚରୀ ପିbାେର ଦିअnି ସାରି 
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ମୃତୁ�mୟ େହାତା (ଆେଲାକ) 

ସମୟ ପ�େହଳିକାସମୟ ପ�େହଳିକାସମୟ ପ�େହଳିକାସମୟ ପ�େହଳିକା    
ଧଳିୂ ମାଟି େଶୖଶବ ଜହ|ମାମଁୁ ଗପ ମାଆର େକାମଳ େକାଳ 
ମାଆ ମାଆ ଡାକ ତା’ େସ|ହ ପରଶ अମୃତଠୁ ବଳି ଭଲ 
ସାo- ସହିତ eୁଲ୍ ଯିବା େବଳର ସମୟ अମଲୂ ମଲୂ, 

eୁଲ ସାର-ର ଟାe୍ େଦବା ଭୟ ଲାଗଇ ଡହଳ ବିକଳ 
ପଡ଼ିଆେର ଯାଇ କି� େକଟ୍ େଖଳିବା କିଏ ବା ଭୂଲିପାେର, 
ଘେର ଆସି ପୁଣି ବାପା-ର ଭୟ ମନେର ଉ-ିମାେର 
କେଲଜେର ପୁଣି ପରିେବଶ ନୂଆ, ସାo- ସହିତ ଖଟି, 

ନୂଆ ନୂଆ େପ�ମ ଝିअ- ସହିତ ମଧୁମୟ ରା[ାଟି 
ଆଖିେର ପୁଣି ଆହିେର ସ�ପ| କିଏ ଇmିନିୟର ତ କିଏ ଡା�ର 

ସମୟ େସ�ାତ ବହିଯାଉଥାଏ ରା[ା अେନକ ଦୂର 
ତା’ପର ସ#କ� ନୂଆ ପରିଚୟ ବିବାହ ତାକୁ ଦିଏ, 
ହସ ଖୁସି ଭରା ଏକରୁ ଦୁଇ ନୂଆ ପରିବାର ହୁଏ 

ଜୀବନେର ଆେସ ଭିନ|  ଭିନ|  େମାଡ଼ अସହ� ଲାେଗ େସ ହାଏ 
ସମୟ ସହିତ େଦଇ େସ ତାଳ ନିଆରା ପଥିକ ହୁଏ 
ସମୟ ପେର ସମୟ ଆେସ େକେତ େଯ ଘେଟ ଘଟଣା 
ଜୀବନର େସଇ ରo अବିରo ଈଶ�ର-ୁ ଏକା ଜଣା 
ଦୁଃଖପେର ସୁଖ, ଦିନ ପେର ରାତି ଏହାତ ଦୁନିଆ ରୀତି 
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 କ�େମ ଉପନୀତ ଝରକା େଦଇ ବୃ~ अବ�ା ଆସି 
ଜୀବନ ଥିେଲ େସ|ହ, ରାଗ, ମାୟା େମାହ ବାର\ାର, 

ଆଖି ବୁଜିେଦେଲ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ କିଏ ପର ଆପଣାର 
ସମୟ େସ�ାତ ବହି ଚାଲିଥାଏ ନି�କ ଏକା ଏକା 
ଜୀବନ ଏକ अଭିନୟ ପରି ସମୟ ପ�େହଳିକା 

 
ରତାଖbି, େବୗ~ରାଜ 

ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୦୯୪୮୧୪ 
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ଦିଲି� ପ କୁମାର ତି� ପାଠୀ 

ପାହାଡ଼ ବି ବୁଝିପାେରପାହାଡ଼ ବି ବୁଝିପାେରପାହାଡ଼ ବି ବୁଝିପାେରପାହାଡ଼ ବି ବୁଝିପାେର    
ସହରଠୁ ଦୂରେର ଥାଏ  

ସେତ େଯମିତି ନିଆଁ ପାଣି ବାସq ତା’ ପାଇଁ  
କି� େସ ମେନ ପଡିେଲ, 

େଚନାଏ ହସ େଖଳିଯାଏ ମୁହଁେର  
ଆଉ ଆଖିେର ,ଦି ଧାର ଲୁହ । 

 
ସବୁ େଦଇ େଦଇ େସ ଶନୂ� 

अନ�ର ସ�ାଥ� ପାଇଁ ନିଜ େଦହ ଚିରି  
େଦଇଛି ରା[ା , 

ବୁେହଇଛି ଶିରା ପ�ଶିରାର ସବୁ ଯାକ ର� , 
ମୁେbଇଛି , େସଇ ସ�ାଥ�ୀ େଲାକ ମାନ-  
ବିଶ�ାସର େଦବତାକୁ ତା’ ଚୂଡାେର । 

 
ତା’ ରି େକାଳରୁ ଆର� େହଇଛି  
ସବୁ କାହାଣୀର ପ�ଥମ अଧ�ାୟ, 
ମେନରଖିଛି ଶୁଣିଥିବା,େଦଖିଥିବା  

ସବୁ ପ�ତି}ା ମାନ-ୁ 
ଜାବୁଡି ଧରିଛି ବଷ� ବଷ�ର ହାଡ-କ-ାଳ 
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 ସାଇତିଛି ଛିbା  ଶାଢି,ଶାୟା ଆଉ ବ� ାଉଜ୍ । 
 

କିଏ େକେତ କ’ଣ ମାଗିଛି ତାକୁ  
କିଏ େକେତ କ’ଣ େବାହି େନଇଛି  
େକହି େକହି ଲୁଟି ଛnି ମଧ� ! 

 
େସ କି� ସହିଛି  
ଚୁପ୍ େହଇଛି  

ଲୁହ ଗେଡଇଛି 
କି� ସବୁ  ଭିତେର ଭିତେର । 

 
ସବୁ କହnି ପାହାଡେଟ କ’ଣ ବୁଝିପାରିବ ? 

େନଇଯାअ  ସବୁ ,ଉପାଡି ଦିअ ତା ହାତ  
ଧମନୀ ଚିପୁଡି ଚାଟିଦିअ  

େଶଷ ବୁqା ର� ଟିକକ ବି ! 
 

କି� ସବୁ ପାହାଡ କ’ଣ ପଥର ? 
କିଛି ପାହାଡ ନିଶ�ାସ ନିଏ, 

अନୁଭବ କେର 
अଫିସ୍ ଯାଏ  

ଆଉ ସବୁ ବୁଝି , ନ' ବୁଝିଲା ପରି  ରୁେହ। 
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ଚିZରmନ ସାହୁ 

ତଟିନୀର ଦୁଇତଟତଟିନୀର ଦୁଇତଟତଟିନୀର ଦୁଇତଟତଟିନୀର ଦୁଇତଟ    
କଥା କଥାେର 

େଛାଟ ପିଲାକୁ ଭୁଲାଇବା ଭଳି 
ମିଥ�ା अଶ�ାସନା େଦଇ 
ବୁଝାଇ େଦଉ ସିନା, 

ମନ େମାର କି� अବୁଝା ହୁଏ। 
 

େତାେର ଏେତ ସରଧା େମାର 
ସବୁ ମିଛ ସବୁ ତୁ� କଥାକୁ ବି 

ମାନିନିଏ ନିରବେର େବାଲକରା ସାଜି 
େବାେଧ େସଥିପାଇଁ େବଦନାେର 

ଏ େମାର ହୃଦୟ ନିତି ଯାଏ ଭିଜି। 
 

अଭିନ|  ଆତD ା େତାର େମାର, 
ମନ କି� अଲଗା अଲଗା 

େଗାେଟ ତଟନୀର ଦୁଇ ତଟ ଆେମ 
ଆତD ା ଆମ େସତୁ ପରିକା। 

 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  234 

 େତାେର ଯାହା ଦୃjି କେର ମୁହU 
ଚିଲିକାେର ସାୟnନ ତୁହି 

େସହିଠାେର ମଁୁ ବିେଦଶୀ ପ�ୀ 
ଆସି ଥାଏ େକେତ ଦୂରୁ ପରଖି ନିରିଖି। 

 
େଶଷ ଦୃଶ� େତାେର ଯାହା େଦେଖ 

ମନ କୁେହ ତୁ ଏକ ଚାତୁରୀ 
ବାହ�अo େତାର ସିନା ଦିଶଇ ଉଜ� ଳ 

अnେ~�ଶ େତାର 
ନାରଖାର ମହାକାଳ ଫଳ।। 

 
ସିoୀରୀ, ଆଳି, େକq� ାପଡା, ୭୫୪୨୧୫, ଓଡ଼ିଶା 

େମା: 7377678738 
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ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

ସ#କ�ସ#କ�ସ#କ�ସ#କ�    
ଆର� ନ େହଇ 

େଶଷ େହଇ ଯାଇଥିବା ସ#କ� 

ତମ େମା ଭିତରର 

अxାରିଆ ନିବୁଜା କାହାଣୀ... 

 

ସଯୂ�� ତେତଇଲାନି କି 

ବଷ�ା ତାକୁ ଭିେଜଇଲାନି 

ମିଶାମିଶି େଗାେଟ ତାତିଲା ନିଶ�ାସ 

ଓଦା ଓଦା 

ଖାଲି ପିmରା ଥେରଇ େଦଲା 

ତମ େକାେକଇ ଉଠିବା େବେଳ.... 

 

ତମ େମା ଭିତରର 

ଆର� ନ େହଇ 

େଶଷ େହଇ ଯାଇଥିବା ସ#କ� 

ପୁଣି ଥେର  
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 ନିଶ�ାସ େନଲା 

ପmରା ଥେରଇ 

ବ{ିବାର ଆଶ�ାସନା େଦଲା 

 
ମାନସିକ େରାଗ ବିେଶଷ} 

ଓଲଭର୍ ହା#ଟନ୍, ଇଂଲb 

ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com 
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ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 

ପ�ତୀ�ାପ�ତୀ�ାପ�ତୀ�ାପ�ତୀ�ା    
�ଣ �ଣ ପ�ତି�ଣ ! ବିତି ଯାଉଥିଲା 

ତଥାପି ଠିଆ େହାଇଥିଲି, 
ଖ\ ସଦୃଶ 

ମନ ଭିତରୁ ଶ� ଆସି  
କାନ ପାଖେର କହି ଯାଉଥିଲା 
ହଁ ଆସିବ, େସ ନିେ� ଆସିବ 

କଥା େଦଇ ନ ଆସିବା ଭଳି... 
ସିଏ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ମଁୁ   

ବିଶ£ାସ କରିଛି 

ବିତି ଗଲା ଋତୁ ପେର ଋତୁ, 
ବରଷାେର ଭିଜି ଗଲା ମନ  

ଫଗୁଣର ରo ଲାଗିଲା େଦହେର, 
େକାଇଲିର ସ£ର  

ସେqଶ େଦଲା ବସnର 

ହଠାତ୍! ଚମକି ଉଠି େଦେଖ ତ ? 
ଚାରିଆଡ଼ ଶୁନ୍ଶାନ୍ .... ! 

କାହାର ବି ପାଦ ଚିହ|  ନାହU 

ଏକା ନିଃଶo େହାଇ 
ଆଜିବି ବସିଛି େସ ଆସିବ େବାଲି , 

ତାରି ପ�ତୀ�ାେର ....!! 
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େସୗମ�ରmନ ପାଲ 

अପମିଶି�ତअପମିଶି�ତअପମିଶି�ତअପମିଶି�ତ    
ସହେର ଆଜି ଜହର ଭାସଇ 

କିପରି ଜୀଇଁବି କୁହ, 
ମୃତୁ�ର େଶଯ ପାେଖଇ ଆସୁଛି 

ତଥାପି ତୁଟୁନି େମାହ 
ଉନD Z ଶରୀର ଉନD Z ମନକୁ 

ସଭିଏଁ େନଇ ସାଥିେର, 
ସଂପକ�କୁ ଭୁଲି ମମତା ତୁଟାଇ 

ସେବ� ମ�nି ମ[ିେର 
ମେନ ବିଚାରnି ଦିବସର େଶେଷ 

ଜଗେତ अଟnି େଶ�/, 
अେo ଆଧୁନିକ ବସନ େଘାଡ଼ାnି 

अnରୁ ସଂପ%ୂ� ନj 
ଗିଲାେସ ସୁରାେର ବରଫ ଖb 

େଢାେକ ଦି େଢାକ େନଇ 
ମାଟିର ମଣିଷ ସହରୀ ହାୱାେର 

ଗେଲଣି अପମିଶି�ତ େହାଇ 
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ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା 

ଜହ|ରାତିର େପ�ମଜହ|ରାତିର େପ�ମଜହ|ରାତିର େପ�ମଜହ|ରାତିର େପ�ମ    
ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଝଂକାର କେର  
ଏକ ଏକା अxକାର ରାତି 
�ଣକ ପେର ଜହ|  ଆେସ  
ଚୁନା ଚୁନା ଉଜାଳା େନଇଁ 

େପ�ମିକା କୁ େଦଖି,େପ�ମିକର ମେନ 
ଫୁଟି ଉେଠ ଜୁଇ,ଜାଇ,େହନା 
ବାସ ଛୁେଟ େହାଇ ଧଆୂଁ ଧଆୂଁ 

ନିର ନିମ�ଳ ହୁଏ ଆକାଶ 
ଆକାେଶ ଆସିେଲ ଘଡି ଜହ|  

ନିରବ ରହିଛି ରାତି 
େକେବ କହିପାରୁନି କିଛି 

ଜହ|  କୁ େକବଳ ଚାହU ରେହ 
ମନେର ମନେର ଭଲ ପାଏ 

ଲୁଚକାଳି େଖେଳ ଜହ| , 
ବଦଲ ସoତ 

ରାତି େଖେଳ ତା’ହୃଦୟ ସହିତ 
େଯେତେବେଲ ଜହ|  େଯାଛନା ଢାେଲ 
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 ଏ अxକାର ରାତି ଲୁଚିଯାଏ 
ଏମିତି ଲୁଚିଲୁଚି ଜହ| କୁ ନିତି େଦଖୁଥାଏ 

େସ ହି ଜାେଣ ଜହ| କୁ େସ େକେତ ଭଲ ପାଏ 
ହୃଦେୟ ରଖିଛି ଜହ| କୁ, 

 ମନେର ଡର.. 
େସ ଆସିେଲ ସ£ଗ� ହୁअଇ ଧରା 

ମଁୁ ରାତି अxକାର ଭରା 

 

ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା 
କଲ�ାବାହାଲି,(କଂଟାବାmି),ବାଲାoିର  

୮୬୫୮୪୮୪୧୬୬ 
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ମିନତୀ ପ�ଧାନ 

ପଇତାପଇତାପଇତାପଇତା    
ପଇତାକୁ େନଇ अେନକ ଯୁ~, 

ବାକବିତbା, େମାର ବା ଯାଏ କଣ? 
ମଁୁ ତ ନାରୀଟିଏ, 
ଜନD ରୁ अଛୁଆଁ! 

େକାଳ େଗାତ�  ନ ଥାଇ ସ�ତ� 
 

ସମାଜର ଦି� ତୀୟ ନାଗରିକ, 
अଜାତି, ଆଜନD  େସବିକା, 

େମାର େଲାଡା ନାହU 
ସତୂା, େରଶମ ଓ ପଶମ 
ପଇତା ଉପେର ହକ 

 
ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ଜାତି-ୁ 

ପଚାର! ସତେର କଣ ପଇତାପିxି 
େସମାନ-ର ହୁଏ ଆତD ାର ବିକାଶ? 

ପଢି ପାରnି ହୃଦୟ, ନିକଟତମ ଈଶ�ର-ର, 
ଚିହ| nି ପ�କୃତେର ଆଧ�ାତିD କତାର ଭାଷା? 
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 ପଇତା ଓ ତଥାକଥିତ ପତିତା 
ସମାଜ ଓ ନିୟମ ଉପେର 
ବି[ାରି ନିଜ ଆଧିପତ�, 

େଦଖnି ବଡିମା 
ଧମ� ନାେମ, 

ମେନ ହୁଏ ଉପହାସ......... 
 

େମାର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହU 
ଜାତି ତୁମ, �ତି� ୟ ବ� ାହD ଣ େବୖଶ� 

अବା ଶଦୂ� ର....... 
ମଁୁ ତ ଲଢୁଛି, ସବୁଦିେନ ପାଇବାକୁ 

ଟିକିଏ ମଯ��ାଦା, ବ{ିବାର अଧିକାର 
ଆଉ ପରିଚୟ ମଣିଷର 

    
ପଇତା- ସମାଜେର େଶ�/ତାର ପ�ତୀକ ଭାବେର ଗଣନୀୟ, େଯଉଁଠି ମାନବିକତା ମଲୂ�ହୀନ | 
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ସତ�ବ� ତ ସାହୁ 

ସବୁଚିଠି ଆେସ େଫରିସବୁଚିଠି ଆେସ େଫରିସବୁଚିଠି ଆେସ େଫରିସବୁଚିଠି ଆେସ େଫରି    
େମା अଜାଣତେର ଠିକଣା ତମର ବଦଳାଇ େଦଲ େବାଲି 

ଚିହ| ା ଠିକଣାେର େଯେତ ଚିଠି ଦିଏ ସବୁ ଚିଠି ଆେସ େଫରି - ୧ 
ଏମିତି ଜୀବେନ େକେତ ଚିଠି େଦଇ ଠକି ତ ନଥିଲି ଥେର 

େଫରା ଚିଠି ଏେବ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ଦୁଇହାତ େମାର ଥେର,  
କୁହ ପି�ୟତମ  ଭୁଲିଲ କାହUକି 

କିପାପ अବା ମଁୁ କଲି ? (୧) 
େପ�ମ ତ େଗାଟିଏ ପାପଶନୂ� ଫୁଲ ତେମ ଦିେନ କହିଥିଲ 

େମା ପଣୂ� ଫୁଲର ପ�ୀତି ପାଖୁଡ଼ାେର ନିଆଁ କିଆଁ ଲଗାଇଲ, 
ଲୁହ େଟାେପ େଦବ  ତୁମ ବିରହେର 

େଯଉଁଦିନ ଯିବି ମରି (୨) 
େମା अଜାଣତେର ଠିକଣା ତମର ବଦଳାଇ େଦଲ େବାଲି 

ଚିହ| ା ଠିକଣାେର େଯେତ ଚିଠି ଦିଏ ସବୁ ଚିଠି ଆେସ େଫରି... 
 

ପଲ� ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ 
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’ 

ଚକାନୟନଚକାନୟନଚକାନୟନଚକାନୟନ    
ନିେତ� େଖାଲା ରଖିଛ ନିଜ ଚକାନୟନ 

େକମn କରି ପାରୁଛ ନିଜ କZ�ବ�ର ଚୟନ 

ମୁ¨ ମେନାହର େଯ ତୁମର ଆନନ 

କରୁଛ ସମ[-ର ଦୁଃଖର ହନନ 

େନତ� ପାଇଁ ପବ� େଦଖି ତୁମର ପୀତବସନ 

ନିଜ ଉପାସକ-ଠାରୁ େହାଇ ପାରିବନି ସ�ାଧୀନ 

କେର େଯେବ ତୁମର ମହାପ�ସାଦର େସବନ 

ତୁମ ସଂକଷ�ଣେର ତୁମର ବqୀ େହାଇଯାଏ ମନ 

ମାଆ- େକାଳେର େଖଳnି ନqନ 

ତୁମ ନାମର ନାମ କରଣ କରnି, େହ ନq ନqନ 

ହୁଏ େଯେବ ନqିେଘାଷ ରଥର ଚଳନ 

ବଡ଼ଦାbେର ହୁଏ अେନକ ବxୁବାxବ- ମିଳନ 

ହୁଏ ତୁମର ସୁନାେବଶ ଦଶ�ନ 

ଚିnା କେର େକେବ ମିଳିବ ତୁମର ନାଗାଜ�ୁ ନ େବଶ ଦିବ�ଦଶ�ନ 

ଶ�ାବ� େହାଇଛି ତୁମର अଗଣିତ ଭଜନ 

ତୁମପ�ତି अନୁରାଗ ଯାହାର ଭାଜନ 
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 କରୁଛି ତୁମକୁ ଏତିକି ନିେବଦନ 

ଆସନ|  େହାଇ ସ#ୂ%� କର� ସମଗ� ସଦନ 

ତୁମର ନାମ ସDରଣ अତି ପାବନ 

ସୁକମ�େର କଟିଯାଉ ଏଇ अମଲୂ� ଜୀବନ 

ଏହି ଭୂବନେର ମନୁଷ� ଜନD  ଏକ ସଂକଳନ 

େସୗଭାଗ�େର ଉyଳବାସୀ େହଲ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ତୁମ ସଂକୀZ�ନ 
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ଶ�ୀମାନ୍ ଆZ�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼�ଆ 

େପ�ମ ପାଠେପ�ମ ପାଠେପ�ମ ପାଠେପ�ମ ପାଠ    
େରାମା{ିତ କେର ଆଜି ବି େଦହକୁ 

େତା ବୁକୁର ଆଲିoନ, 

ଯଉବେନ େମାର ଶିହରଣ େଖେଳ 

କାମନାର ମଧୁବନ 

ଭାସି ବୁେଲ ସେତ ଆଜି ବି ପବେନ 

େତା େଦହର ମିଠା ବାସ|ା 

େକମିତି ବ{ିବି େତା ବିନା ପି�ୟା 

କିଏ େମ�ାଇବ ତୃ ା 

ଜୀଇଁଛି ଆଜି ମଁୁ େକବଳ େତା ପାଇଁ 

ପାଏ େବାଲି ତେତ ଭଲ 

ଦିନ ସରିଯାଏ ରାତି ପାହିଯାଏ 

ସD �ତି କେର କଲବଲ 

ଆଜି ବି ହୃଦେୟ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଏ 

େତା େପ�ମର ମିଠା ସ�ର 

ନିଃଶ� ରାତିେର ବିଛଣା ସାଥିେର  

ଉ-ିମାେର ଛବି େତାର 
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 ଜହ| କୁ େଦଖିେଲ ପଡ଼ିଯାଏ ମେନ 

େତାର େସ େଗାଲାପି ଓଠ 

ବ{ିକି ମରୁଛି ବିରେହ ଜଳୁଛି 

ପଢ଼ି େତା େପ�ମର ପାଠ 

 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ%�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
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ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

ଜୀବନର अନ�ନାମଜୀବନର अନ�ନାମଜୀବନର अନ�ନାମଜୀବନର अନ�ନାମ    
ଗିରି ଗୁíା େଦଇ ପଥ େଖାଜିଚାେଲ 

ସାଗରର अଭିମୁେଖ, 
ସୁଦୂର ପଥକୁ अତିକ�ମ କରି 

ସମୁଦ� େର ଯାଇ ମିେଶ 
ଲ��ପଥୁ େକେବ ବିଚୁ�ତି ନ େହାଇ 

କୁଳୁକୁଳୁ ନାେଦ ବେହ, 
ମଳମତୂ�  େଯେତ ଢାଳିେଲ ତା’େଦେହ 

ସବ�କମ� ସିଏ ସେହ 
ବେନ େଯେତ ଥା’nି ଓଉଷଧ ବୃ� 

ସବ�ପଦ କରି �ଶ�, 
ସଜୀବ ନିଜ�ୀେବ ଦାନକରି ଜଳ 

अଜ�ନ କରିଛି ଯଶ 
ଝରଣାର ଜଳ ଶୁେଭ କୁଳୁକୁଳୁ 

ପାହାଡ଼ର ପାଦ େଦେଶ, 
ତା’ର �ିର ଜେଳ ପ�ତିଛବି େଦଖି 

ପାହାଡ଼ି କନ�ାଟି ହେସ 
େଶଫାଳୀ ଫୁଲଟି ନିତି ଫୁଟୁଥାଏ 
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 ହସି ନିଝ�ରିଣୀ କୁେଳ, 
ମୀନ େଖଳୁଥାଏ ମହା ଆନqେର 

अ�ିର ନିଝ�ର ଜେଳ 
ଜାତି ଧମ�ବ%� ବାରଣ ନ କରି 

ସଭି-ୁ ଦିअଇ ବଳ, 
ଛq କି କପଟ ଜଣା ନାହU ତା-ୁ 

େସ अେଟ ପବିତ�  ଜଳ 
ମେନ ନାହU ତା’ର ରାଗ ଇଷ��ା ଭାବ 

अଭିମାେନ ନାହU କାମ, 
େତଣୁ ତା- ନାମ କହିଥାnି ସେବ� 

ଜୀବନର अନ�ନାମ 
 

ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁରୀପଡ଼ା 
କxମାଳ ଜିଲ� ା, ୭୬୨୦୧୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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ଶ�ୀ ରମା କାn ମିଶ� 

କାଳକାଳକାଳକାଳ    
“କାଳମ୍  ପଚnି ଭୂତାନି କାଳ ହାଃ ସଂହରେତ ପ�ଜାହାଃ I  
କାଳହାଃ ସୁପେତଷୁ ଜାଗZ�ୀ କାେଳହି ଦୂରତିକ�ମହଃ I I ” 

 
ଜନD  ପେର ସଭUଏ  
କାଳର କବଳିତ  I  
କାଳ अତି ବଳବାନ  

କାଳକୁ କରିବା ପ�ତିହତ  
�ମତା ନାହU କାହାର I  

କାଳକୁ େକବଳ  
अତିକ�ମ କରିବାକୁ ହୁଏ I  

ହସିକରି କର अବା  
କାqିକରି କର କାଳକୁ  

କରିବାକୁ େହବ अତିକ�ମ I  
କାଳକୁ अନୁଭବ  

କରିବାକୁ ସଭUଏ ବାଧ� I  
 

କାଳ ନୁେହଁ କାହାରି ସଖା 
अବା କାହାରି ଶତ� �  

େସ କାମ କେର ତାହାର  
ଜଗତନିୟnା-ର ଆେଦଶେର I  
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 କାଳକୁ େଦାଷ େଦଇ  
ଲାଭ ତ କିଛି ନାହU I  

େଦାଷ ଦିअ ନିଜ କମ�କୁ  
େଯ କରାଳ କରାଏ କାଳକୁ I  

କାଳ ନୁେହଁ ସ�j अବା  
କାହାରି ଉପେର କୁପିତ I  
ନିଜ କମ� କେର ତାହାକୁ  
ସ�j अବା କରାୟZ I  

 
ଶୟେନ, ସ�ପେନ, ଜାଗରେଣ  

କାଳ ସଭି-ୁ ଜିେଣ I  
ଛାଡିବାକୁ ନ ଚାହUେଲ ମଧ�  
ଛାଡିବାକୁ େହବ ବାଧ� I  

अତୀତ, ବZ�ମାନ ଆଉ ଭବିଷ�ତ  
ଆେମ ସବୁ କାଳ କବଳିତ I  
ଆସ ଆେମ କରିବା ବqନା  

“େହ ‘ମହାକାଳ’  
କାଳ କାଳକୁ,  

ଆମକୁ ସହାୟତା କର” 
 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  
ଭୂବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ଶ�ୀଧର ସାହୁ 

ମାଆ ପରି େକହିନାହUମାଆ ପରି େକହିନାହUମାଆ ପରି େକହିନାହUମାଆ ପରି େକହିନାହU    
ପିଲାେବେଳେଯେବକାqୁଥିଲିକଇଁ କଇଁ। 

ମା ଆସୁଥିଲା ଆଖି ଲୁହ େପାଛି ବା ପାଇଁ। 
 

ମା ପଣତ କାନି େଦଉଥିଲା ଧଳିୂ ଝାଡି। 
ପିଲା ଦିନ ସମୟ ଚକ ଯାଇଛି  

ଗଢ଼ି। 
 

ମେନ ପେଡ ଆଜି େମାପିଲା ଦିନ अଝଟ। 
ମାଆ ପାଖେର ଆଜି ବି ମଁୁ ରହିଛି େଛାଟ। 

 
େଯେତ ଦୁଃଖ କj କୁ େମା ପାଛୁଟି ନିଏ। 
େମା ଓଠେର ହସ ଲହରି େଖଳାଇ ଦିଏ। 

 
େଯେବନିଶି େରେମା ଆଖିକି ନଆେସ ନିଦ । 

ମାଆ ର ମୁଖରୁ ଝରଇ ଲହରି  
ପଦ। 

 
ମାଆ ର ପଣତ ସଦା ଥାଉ େମା ଉପେର। 

ଜୀବନ େମାର ଯାଉ ମାଆ ପାଦ େସବାେର। 
ଗmାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

ମଶାଣି ଜଗିଛି ତମରି ପାଇଁମଶାଣି ଜଗିଛି ତମରି ପାଇଁମଶାଣି ଜଗିଛି ତମରି ପାଇଁମଶାଣି ଜଗିଛି ତମରି ପାଇଁ    
 େକେତ ଆଶା େନଇ ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ 

ତମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ 
ଚାଲିଗଲ ପି�ୟା କହିଲନି ପେଦ 

ବିଶ£ାସ େମା ଠାେର ନାହU, 
କଥା େଦଇଥିଲ ସାତ ଜନମକୁ 

ରହିବା ଏକାଠି େହାଇ 
ଆଜି କି� ତେମ ଏକା ଚାଲିଗଲ 

ହସ େମାର ସବୁ େନଇ, 
େସଦିନୁ ଜଗିଛି ମଶାଣି ଭୂଇଁେର 

ତମରି ଶବକୁ ଚାହU 
ଦିନ ମଁୁ ଗଣୁଛି େକେବ ମରିଯିବି 

ଶବ ପେର ତମ େଶାଇ, 
ସାo େହାଇ ଆେମ ବ{ି ପାରିେଲନି 

ସାo େହାଇ ମରିଯିବା 
ତେମ େମା ପାଖେର ମଁୁ ତମ ପାଖେର 

ସବୁଦିନ ରହିଥିବା । 
େଢ-ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ, ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

କବିମାନସେର ନାରୀକବିମାନସେର ନାରୀକବିମାନସେର ନାରୀକବିମାନସେର ନାରୀ    
ନାରୀ - କବି କhନାର अନିq� ରୂପ ଲାବଣ�ମୟୀ େଦବୀ 
େସ|ହ-େପ�ମ-ବା�ଲ� ମମତାର ମZୂ�ୀମତୀ ନି�କ ଛବି 

ନାରୀ େହଉଛି ବିସDୟ ସୃjିର 
ପେରାେ� ବା ପ�ତ�େ�, 

େଦଇଥାଏ ପୁରୁଷକୁ 
ସ�ୀକୃତି ଉତ୍ ଥାନ ପତନର୧ 
େହାଇପାେର ନାରୀ ପୁରୁଷର 

ସହକମ�ଣୀ-ସହମମ�ଣୀ-ସହଧମ�ଣୀ 
ନୁେହଁ େସ କମ�-ସହଚରୀ 

କି� ଭରିଦିଏ ହୃଦୟ ଭିତେର 
ସ�ଗ�ୀୟ ପୀୟୁଷ େପ�ମର୨ 

ପରିବାର ପାଇଁ ନାରୀ େଭାଗିପାେର 
ସକଳ ଯ�ଣା ମoଳ କାମନା କରି 

ପତି େହାଇଛି ତା’ ଇହକାଳର େଦବତା 
ତା’ର ସୁଖଦୁଃଖେର ହୁଏ େସ ଦୁଃଖିନୀ୩ 

ବିଚୁ�ତ େହାଇନାହU अତୀତେର େକେବ 
ନାରୀ ଆଦଶ� ଜୀବନରୁ 

ନାରୀର ନାରୀତ�  ଶୁ~ ସୁବ%� 
ପାଲଟିଯାଏ େସ େଜ�ାତିମ�ୟୀ େଦବୀ୪ 
अତୀତର ନାରୀ ସଂକhର ପରାକା/ାପାଇଁ 
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 ଝାସ େଦଉଥିେଲ ଚିତାନଳକୁ 
ଆଜିକାଲି େଲାେକ ‘ଦୁହିତା’ ପଦବାଚ� 

େବାଲାnି େକବଳ ନାରୀକୁ୫ 
ନାରୀ अnରର କଥା ଜାଣି ପାରnିନି ବିଧାତା 

ସବୁରି ମଳୂେର ନାରୀ 
େସ’ତ କପଟ, ପାପ ଓ अବଗୁଣର ଖଣି୬ 

ସ�ାମୀକୁ େଯପରି ପ�ଦାନ କେର େସ ସ�ଗ�ୀୟ ପୀୟୁଷ ସୁଖ 
ସnାନ ମାନ-ୁ ପ�ଦାନ କେର େସ ସୁଧାମୟ ବା�ଲ�ମମତା 

ସମାଜ ତଥା ପରିବାରକୁ କେର େସ ବଶୀଭୂତ୭ 
ପୁରାେଣ ସୁଭଦ� ା ବିରାନାରୀ ଭାେବ ସୁସ�ାନିତା 

ଇତିହାେସ ପଦିD ନୀ, ଦୁଗ�ାବତୀ, ଶୁକେଦଇ ଓ ଲ�D ୀବାଇ 
अସୀମ ଶ�ି ବୀରତ�  .ାରା ଶତ� �-ୁ କରnି ଭୟଭୀତା୮ 

ପରା[ େଯଉଁଠି ପୁରୁଷର ଶ�ି 
ଆବଶ�କ େସଇଠି ନାରୀର ଶ�ି 

ଏକଥା େଦବୀ ଦୁଗ�ା ପ�ମାଣିତା୯ 
}ାନ ରାେଜ� ବିସDୟ ସୃjି କରିଛnି 

େମୖେତ� ୟୀ, ଗାଗ�ୀ, ଲୀଳାବତୀ 
ଭ�ିମାେଗ� ଭଗବାନ- ସାନିଧ� 

ଲାଭ କରିଛnି ମୀରା, ଦାସୀ ବୃqାବତୀ୧୦ 
ନାରୀ େପ�ମମୟୀ, େସ|ହମୟୀ, ତ�ାଗମୟୀ 

େସ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଭାବିନୀ 
େସ ପୁଣି ସୃjିକାରିଣୀ ବିଘ|ବିନାଶିନୀ 

ମoଳଦାୟିନୀ अଭୟା ଏବଂ ପ�ଳୟକାରିଣୀ ଭବାନୀ୧୧ 
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 ନାରୀ ପୁରୁଷର ବାଗଦାତ� ୀ 
େପ�ରଣା, ଉ�ାହ ଓ ଉiୀପନା 
ଏଥିପାଇଁ ନାରୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ 

ଚୀର ପଜୂନୀୟା, ବqନୀୟା, ଧନ�ା୧୨ 
ସମୟର ପରିବZ�ନେର ନାରୀ ଆଜି ଆଦଶ�ର ଗୁଣାବଳୀ 

େଲାପପାଇବାକୁ ବସିଛି 
େସ ଆଜି େହଉଛି ଲୀଳାସଂଗିନୀ 

େହାଇପାରୁନାହU େସ|ହମୟୀ ପତ| ୀ୧୩ 
ନାରୀ ସମାଜ ହରାଇ ବସିଛି 

अତୀତର ଐତିହ�, ସଂeୃତି ଓ ପର#ରା 
ସମାଜ େହାଇଛି अବେହଳିତା 

ନାରୀ ସାଜିଛି ପୁରୁଷ ହାେତ, କ� ୀଡ଼ା ପୁZଳିକା୧୪ 
ପୁରୁଷର ସ�ାଥ�େନ� ଷୀ ଦୃjିେକାଣ 

ନାରୀ ସମାଜପ�ତି अବେହଳା अବମାନନା ଓ ଔଦାସୀନ�ତାର 
କାରଣ େହାଇଛି ନାରୀ ସମାଜର अେଧାପତନର୧୫ 

 
େକqୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ, ୭୬୨୦୦୧,  

କxମାଳ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫ 

ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com 
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ରଶିD  ରmନ ସାହୁ 

ମେନପେଡ଼ ପି�ୟାକଥାମେନପେଡ଼ ପି�ୟାକଥାମେନପେଡ଼ ପି�ୟାକଥାମେନପେଡ଼ ପି�ୟାକଥା    
ମେନପେଡ଼ ଆଜି େମାର ପି�ୟା କଥା 
ତା ସୁେନଲି ମୁହଁର ମିଠା ନିରବତା, 

େଗାଲାପି ଓଠେର ତା’ର ହସର ଜୁଆର 
ନୀଳନୀଳ ଆଖି କେହ େକେତ କଥା। 
ପରୀଠୁ ସୁqର ଦିେଶ 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 ପି�ୟା େମାର। 
ପି�ୟା େଦେଲ ହସି ଜହ|  ଯିବ ରୁଷି 

କବି ବି ଭୁଲିଯିବ କବିତା, 
ମେନ ପେଡ ଆଜି େମାର ପି�ୟା କଥା। 
େଗାରା ପାଦେର ତା’ର ରୂପାର ପାଉଁଜି, 
େଚାେରଇ େନଇଛି େମାର ନିଦ ଆଜି। 

ରୂଣୁଝୁଣୁ ଶୁେଭ ତା ହାତର ଚୁଡି, 
ସ�ପ|େର ସେଜଇ ହୁଏ େମା ମନର ପରୀ। 
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 ଚq�ଭାଗା ପରି ଗୁଣ ପରିଗୁଣ 
ମୁକୁତା ପରି ତା’ର ମଲୂ, 

ସକୁnଳା ପରି ହସିେଦେଲ ଥେର 
ଓଠରୁ ଝେର ତା’ର ଫୁଲ। 

େଗାଲାପ ପରି ତା େକାମଳ ହୃଦୟ, 
ନ େଦଖିେଲ ତାକୁ, ହୁଏ ମଁୁ अଥୟ। 

ଜାଣିନାହU େକେବ େସ ସାଜିବ େମା ମଧୁଚqି�କା, 
ମେନ ପେଡ ଆଜି େମାର ପି�ୟା କଥା। 

 
ଭୁବେନଶ�ର 

େଯାଗାେଯାଗ : ୭୦୭୭୫୧୪୧୧୪ 
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ପି�ୟ-ା ସାହୁ 

ଆସ ଫଗୁଣଆସ ଫଗୁଣଆସ ଫଗୁଣଆସ ଫଗୁଣ    
ଫଗୁଣ ତୁେମ ଗଲା ପେର ପେର 

अେନକ ଯାତନା ଏଠି, 
ଝାନ୍ଜି ବଇଶାଖୀ ତତଲା ଛୁଆଁ 

ଭିଜିଗଲା ତୁମ ଚିଠି। 
 

ଖରାେବେଳ ଆେସ କାଳେବୖଶାଖୀ 
ନୁେହଁ ତୁମଠୁ ସରସୀ, 

ଉେଡଇ େନଲା େସ ପ�ୀତି କଳସୀ 
ଭେସଇ େଦଲା େମା ଖୁସି 

 
ଆସ ଫଗୁଣ ଭାଂଗି ଋତୁଚକ�  

ହସି ଉଠୁ ଏ ଧରଣୀ, 
ଭରି ଦିअ ତୁମ ମୃଦୁ ପରଶ 

ନାଚି ଉଠୁ ବିରହିଣୀ 
 

ସାହାନିୟାଜ ପୁର 
କଟକ 
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ଜଗଦୀଶ ମିଶ� 

ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନଟା ଏକ ପ�ଶ| 

ଯା’ର ଉZର େଖାଜିବା କj, 
ଜୀବନଟା ଏକ ବାଟ 

ଯା’ର ଦୂରତା ମାପିବା 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 ସଂଗ�ାମ 

ଯା’ର ସଂଘଷ�ର अnନାହU 
ଜୀବନଟା ଏକ ପାଠ 

ଯା’ର ଶି�ାର ସମାr ନାହU 
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ପ�ଶାn କୁମାର ନାଥ 

ସୁଦଶ�ନସୁଦଶ�ନସୁଦଶ�ନସୁଦଶ�ନ    
ଥିଲା େଗାେଟ ମଫସଲି ଗାଆଁ 

ସୁରପୁର େବାଲି ତାର ନାଆଁ।। 
ରହୁଥିେଲ େସଠି େଯେତ ମୁଖ� 

ପାଠେଯ ନମାେଡ ତା- ପାଖ ।। 
ସୁଦଶ�ନ େବାଲି େଗାେଟ ପିଲା 
ପଢିବାକୁ ସିଏ ମନ କଲା।। 

ଏକଥା ଶୁଣିନ ଗ�ାମବାସୀ 
େହାଇେଲ ସମେ[ ହସାହସି ।। 

ପାେଠ ତାର ମନଟାକୁ ବାxି 
ବାପା-ୁ କହିଲା କାqି କାqି ।। 

eୁେଲ�  େମାର ନଁା ଦିअ େଲଖି 
େହବା ନାହU ଆେମ ଜମା ଦୁଃଖି ।।  

ପିଲାଟିର େସହି କଥା ରଖି 
eୁେଲ�  ତା ନାମ େଦେଲ େଲଖି ।।  

ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା ସିଏ 
ନଟପି ପାରିେଲ ତାକୁ କିଏ ।। 

ମୁbେର ଥିଲାତ ପାଠ ଖଣି 
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 ପଢୁ ପଢୁ ଗଲା ସବୁ ଜାଣି ।। 
ଆଦଶ� ଛାତ� େଟ ସିଏ େହଲା 

ଗୁରୁ- ହୃଦେୟ ଘର କଲା ।। 
ପାଠ ପଢି ଡାକତର େହଲା 

ଗାଆଁ େରାଗୀ-ର େସବା କଲା ।। 
ବାପା ମାଆ ତାର େହେଲ ଖୁସି 

ଉପକୃତ େହେଲ ଗ�ାମବାସୀ ।। 
ଗାଆଁର ସ�ାନ ଗଲା ବଢି 

ସମେ[ ଧାଇଁେଲ ପାଠ ପଢି ।। 
ମୁରୁଖ ନେହେଲ େକଉଁ ପିଲା 

ଗାଆଁଟା ଶି�ିତ େହାଇଗଲା ।। 
 

ନଂ-୧୦, ଫାj୍ େଫ� ାର, ଫାj୍ ବି କ�ସ୍, ଏସ୍. ଜି. ଏନ୍ େଲଆଉଟ୍, 
କସମିକ୍ ଏ\ାସୀ, ବାoାେଲାର - ୫୬୦୦୨୭ 

େମା - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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େଲାେକଶ ପ�ଧାନ 

ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ    
ସମୟ  ଜୁଆର  କେରନି अେପ�ା 

ଏହାକୁ େଯ ତିେଳ ନକର ଉେପ�ା ।। 
କମ�  କର ଫେଳ  ନରଖି  ଆଶା 

ନିରାଶା  େହାଇଣ େହବ  ହତାଶା  ।। 
ପରିଶ�ମ  କର  ପେଛ  ନ  ଚାହU 

ସଫଳତା  ନିେ�  ଆସିବ  ଧାଇଁ   ।। 
ବିଫଳ  େହେଲ  ଭାoି  ନ ଯାअ 

अh  େହଉ ପେଛ  ଶି�ା ତ ପାअ ।। 
ସମୟ  କୁ   େଯ   ନj    କରଇ 

ବୁ~ିବଣା  େହାଇ  अବାେଟ ଯାଇ ।। 
ଭାଗ� ନିqି ଦିଏ अନ� କୁ େଦାଷ 

ବୃଥା  େର ହୁଏ  ତା  ମନ  େରାଷ ।। 
ବାଲ�କାେଳ ପାେଠ ନ କର େହଳା 

େହଳା କେଲ ଜାଣ ବୁଡ଼ିବ େଭଳା ।। 
ଏ ସମୟ େକେବ େଫରିବ ନାହU 

अନୁତାପ  କେଲ  କି ଲାଭ ପାଇ  ।। 
ସମୟ କୁ କେର େଯ େହୟ}ାନ 
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 ନ ଜାେଣ ସମୟ େକେଡ଼ ବଳବାନ ।। 
େଧୖଯ��ଶୀଳ େହାଇ େଯ କେର ଗତି 

ଲଭିବ ଦିେନ  ନା  ଦିେନ ସୁଖ�ାତି ।। 
ପରିଶ�ମୀ  ହୁअ  ଲଗାଇ   ଧ�ାନ 

ନି�େୟ  ବିଜୟ   େହବଟି  ଜାଣ   ।। 
ଏ କଥାକୁ  କର   ଗୁରୁ   ଵଚନ 

ପାଠ  ପଢ଼  ଧ�ାେନ ଲଗାଇ  ମନ  ।। 
 

େପ�ରକ- େଲାେକଶ ପ�ଧାନ, ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ପ-ଜ 

अେଲାଡ଼ା କବି-अେଲାଡ଼ା କବି-अେଲାଡ଼ା କବି-अେଲାଡ଼ା କବି-, , , , अ}ାନବାZ�ାअ}ାନବାZ�ାअ}ାନବାZ�ାअ}ାନବାZ�ା    

କବି ନୁେହଁ ମୁହU, ନୁେହଁ ବ� ହD  }ାନୀ ! 
େଲଖୁଛି କବିତା ଆଜି, ବସି अନ ଲାଇନି I 

ଭୁଲ େହବାଟା ତ ସ£ାଭାବିକ କଥା  
ଆଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ େମା ନ ମଣିେବ ବ�ଥା I 

 
ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ନିେଜ, ମୁ }ାନର ଭbାର ! 
ପ�କୃତି ହସି କହୁଛି, ତୁ େପାକ अଟୁ ଛାର ! 
ପାଟି ନାହU ତାହାର, ଦିଏ େସ ଇସାରା ! 

ବୁଝି ହୁଏ ନାହU ତାହା, କାରଣ ମୁ ବ�[ ଦିନ ସାରା ! 
 

ଆଖି େଖାଲିବାକୁ େମାର, ଚାହୁଁ ଥିଲି ଦିେନ  
ପ�େବଶିଲି େଯେବ ମୁହU, ସାଂସାରିକ }ାେନ ! 

ସାହି ପଡିସା େମା, ସାଥି ବxୁ ବାxେବ  
ଛqି େଦେଲ େମାେତ ଜmାଳ କZ�ବେୟ ! 

 
ଭୁଲିଗଲି ମଁୁ େଯ,  ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତେର  

ଡୁବି ଗଲି ଭବ ସଂସାର ସାଗେର ! 
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 ପିଲା କୁଟୁ\ -ୁ େନଇ ପହଁରିଲି ନଈ  
ନଜାଣିଲି ଲ� �ଳ େକାଉେଠ େମା ଯାଇ ! 

 
ଜନ ଧନ अଜ�ନ େମା ନ ଥିଲା େମା ପାେଶ  

ସରିଲା େବଳକୁ ଜmାଳ, େମା ଜୀବନ େଶେଷ ! 
ପୁଣି ଥେର େଖାଜି ବୁେଲ, ଚିହUବାକୁ ନିଜକୁ ନିେଜ  
ନାହU ଆଉ ସମୟ କି ଶ�ି, ଯାହା ନିତି େଖାେଜ ! 

 
ଭାବି ଭାବି ବସି ଥାଏ, ଜୀବନ ରହସ� ଊଂଖୁରୀ  

ମାୟା ମାୟା ଲାଗୁ ଥାଏ ଚତୁପ�ାଶ�£ େଘରି ! 
ନିଶ£ାସ ତ�ାଗ ର କିଛି �ଣ ପେୂବ�  

ବୁଝିଗଲି ସଂସାରକୁ ନ େଫରିବି ଆଉ େକେବ ! 
 

େହଲି ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ପାରୀ, େହ େମାର ଜନନୀ ଜନD  ଦାତ� ୀ ନମସ� ମୁ ପାଖେର 
ତୁମରି !!! 

 
ପ-ଜ I 
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अବିନାଶ ମାଟିଆ 

ବିଘ|ବିଘ|ବିଘ|ବିଘ|    
ବିଘ|ତାର ବିଘ| ପ�ାଚୀର ମଧ�େର 
ଜ£ାଳାଶିଳ ଜ� ାଳାମୁଖୀର ଗZ�େର,  

ହଜିଗଲ ପି�ୟା ହଜିଗଲ... 
ପ�ାଚୁଯ��ର ଏହି ବ� ବୁକୁେର 
କଉ ବ�ହD ାbକୁ ବାଛିେନଲ,  

ହଜିଗଲ ତେମ ହଜିଗଲ...   (ଭାଗ ଏକ) 
 

ଧୃବ अକାଶର ସୁଗ�ୀବ ତୁେମ େଯ 
ଛାତିେର ପାଷାଣ ଭରି େନଲ, 

ବିଧ£ଂସର େସହି ବିରଳିକା ସାଜି 
ଏ କଉ ଶିଳାେଲଖ େଲଖି ଗଲ ।। 

ହଜିଗଲ  ପି�ୟା ହଜିଗଲ... 
ହଜିଗଲ ତେମ ହଜିଗଲ...   (ଭାଗ ଦୁଇ) 

 
ଶାମୁକାର େସହି ଧସୂର ଜ£ାଳାକୁ 

େପ�ମିକ ମଥାରୁ କାଢିେନଲ, 
ନିମିଷକ ତାତି ଛାତିେର ଛାଟିକି 
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 अକାେଳ अକh େଦଖାଇଲ 
ହଜିଗଲ ପି�ୟା ହଜିଗଲ... 

ହଜିଗଲ ତେମ ହଜିଗଲ...    (ଭାଗ ତିନି) 
 

ସୁqର ଚq�ର अସୁqର ରo 
କାହUେଯ ମୁହଁେର ମାଖିେନଲ, 

େପ�ମିକ ମନର େପ�ମିକାକୁ ମାରି 
େକଉଁ େସତୁପଥ ବାଛିେନଲ.. 

ହଜିଗଲ ପି�ୟା ହଜିଗଲ... 
ହଜିଗଲ ତେମ ହଜିଗଲ......  (ଭାଗ ଚାରି) 

 
ବିଗତ ବନ�ାର େଢଉ ମାଟି ଆଣି 

ପୁଣିେଯ କାଈଁ ଭିଜାଇଲ, 
ଲାଜ ବି ଲ�ା େର େଶାଇଗଲା ପି�ୟା 
ଏଠି ଦାସ ବି ଦାସୀ ର ମହକିଲ.. 

ହଜିଗଲ ପି�ୟା ହଜିଗଲ... 
ହଜିଗଲ ତେମ ହଜିଗଲ....    (େଶଷ ଭାଗ) 

 
କରmିଆ, ମୟୁରଭm, ଓଡ଼ିଶା 
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अେଶାକ ଦିଗାଳ 

େଫରnା କିେଫରnା କିେଫରnା କିେଫରnା କି    
େଫରି ଆସnା କି ଶିଶୁ େବଳ 

ମଁା େକାେଳ ଝୁଲnି! । 
େଲଉଟnା କି ପିଲାେବଳ? 
ଗଁା ସାଥି େମେଳ େଖଳnି । 

ଆସnା କି େଫରି eୁଲ େବଳ 
ବxୁ- ସାେo ପଢnି । 

ହୁअnା କି ପଛ କେଲଜ େବଳ? 
ମିତ- ସାେଥ ମ[ି କରnି । 

େଫରେn କି େମା ଜୀବନ ସାଥି? 
ଏକା କୁଟୀେର ରହnି । 

େଫରnା କି େମା ପ�ାଣବାୟୁ 
ପୁଣିଥେର ଜିअଁnି । 

 
अେଶାକ ଦିଗାଳ, ବାଲିଗୁଡା଼ 
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େଶଷେଦବ ଯ}କାମ େଦଓ 

ନୀଳକ�ନୀଳକ�ନୀଳକ�ନୀଳକ�    
େକହି ଜେଣ ହାତଧରି ଟାଣୁଥିଲା? 

ଡାକୁଥିଲା ସୁନାେଖତ ଆେଡ଼, 
େଦଖିବାକୁ- 

ସବୁଜ େଖତେର ସୁନା ଧାନର ଲହରୀ 
ଶୁଣିବାକୁ ଶୀତର କାହାଣୀ 

ମେତ କି� ଶୁଭୁଥିଲା 
ବୁକୁଫଟା କ�qନର େରାଳ 
େବସାହାରାର ଆZ� ଚିyାର 

ସବ�ହରା ପରିବାରର ଆତD ଲିପି 
ଆଉ େକେତଟା ସବ�ହରା- ହୁ-ାର 

କୀZ�ମn ରାଜା- ବିେରାଧେର 
କାନଫଟା େସ�ାଗାନ୍ 
ମେତ େଦଖାଯାଉଥିଲା- 

ଦୂର ଦିଗnବି[ାରୀ ଉଠୁଥିବା ଧୁଆଁ 
ଡହଡ଼ କରାଳ ରୂପୀ ନିଆଁ, 

ଦୁଃଖ, କj, ଯ�ଣା, ହାଡ଼ଭoା ପରିଶ�ମ 
ଋଣଦିଆ ମହାଜନର ତାଡ଼ନା 
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 ନିଗିଡ଼ା ର�ର अ~�ଦ¨ ରୂପ, 
ତେଳ ଗଡୁଥିଲା ନକଲି ବିଷ 

ଦରେପାଡ଼ା ଧାନଗଛ, 
अଧା ସିଝା ଚକଡ଼ା େପାକ, 

ଆଉ 
ସାରା ସଂସାରକୁ ଆହାର େଦଇ 

ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇଥିବା 
ନୀଳକ�- ଶ� 

 
ବାହାବଳପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସେnାଷ ପ,ନାୟକ 

ଦbନାଟଦbନାଟଦbନାଟଦbନାଟ    
ବିଶ�େର ବିରଳ ଆମରି ଉyଳ 

अଧୁନା ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ 
ଆରାଧ� େଦବତା ଜଗତର କZ�ା 

ଭ�ମନ ଥାnି େମାହି 
େବୖ ବର ସାେଥ େଶୖବ ଆଉ ଶା� 

ସବ�ଧମ� ସମନ� ୟ 
ସଦା ପ�ଚଳିତ ବିେଶ� ପ�ତି/ିତ 

ପର#ରା େଲାକନାଟ� 
କଟେକ ପାଟୁଆ, େଢ-ାନାେଳ ଝାମୁ 

ଉଡ଼ା ପଜୂା ବାେଲଶ�େର 
ଦbନାଚ ନାେମ ଏକ ପର#ରା 

ଖ�ାତ अେଟ ଗmାମେର 
ସବୁଠୁ ନିଆରା ଭ�ିଭାବ ଭରା 

ଗ�ୀଷDକାଳୀନ ଏ ପବ� 
କଳାରୁଦ� ମଣି ଭଜେହ ଧ�ନିେର 

ଦୁଃଖ ହୁअଇ ଲାଘବ 
ଆରାଧ�ା େ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 େଷାଳପ�କାେର 

ସୁଆo େଷାହଳ ମୁଖ� ଆକଷ�ଣ 
ପର#ରା अନୁସାେର 

ବୀଣାକାର ଗୀତ େତରଦିନ ଯାତ 
ଦି� ପହେର ଧୁଳିଦb 

ଆ\, ଲିଆ, ଖଇ ନବାତକୁ େନଇ 
ପାଣିଦେb ସେବ� ରୁÙ 

ଚାଉଳ अରୁଆ ପ�ସାଦ ନିଆରା 
ମୁଗଡାଲି ପରିବା େଗାଟା 

ହବିଷ�ାନ|  େସଇ ଦbୁଆ- ପାଇଁ 
अକଟା ପୁଣି अଫୁଟା 

ସରଳ ଗ�ାମୀଣ ଜୀବନ ଦଶ�ନ 
କଥାବ[ୁ କାହାଣୀେର 

ହାସ�ରସ ସାେଥ ବହୁ ଉପେଦେଶ 
ପ�ଦଶ�ନ ସୁଆoେର 

ଦbକାଳୀ ବ�ତ ହୁଏ ଉଦ୍ଯାପିତ 
ବିଷୁବ ସଂକ� ାnି ଦିନ 

ନବବଷ� ଏଇ ଓଡ଼ିଆ- ପାଇଁ 
ହନୁମn ଜନD ଦିନ 

 
ଗmାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଡ: अସିତ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

େଲଖିବାର ମାେନେଲଖିବାର ମାେନେଲଖିବାର ମାେନେଲଖିବାର ମାେନ    
େଲଖିବାର ମାେନ ବି କିଛି ହୁଏନା 

ଯଦି ନଥାଏ େକହି ପାଖେର ଶୁଣିବାପାଇଁ 
ଆଉ େଦବାକୁ ମତାମତ 
ନ ସାଜି ମୁକ ନିରnର 

ନ ରଖି ଆଶା ପ�ତୁ�Zରର 
 

ଶୁଣିବାର ବି ନଥାଏ अଥ� କିଛି 
ଯଦି ଭରି ନ ହୁଏ େମା ଆତD ାର ବିେଭାରତା 

ଆଉ ବାରିବାକୁ ଫରକ 
अବରୁ~ େପାଖରୀ ଓ ଶୀତଳ ଝରଣାର 

ଯାହା अବିରତ ଚଳଚ{ଳ ଆବାହମାନ କାଳରୁ 
 

େସ ସ�ାଦ ବି େମା' ପାଖେର अଥ�ହୀନ 
ଯଦି ନ ହୁअnି ତୃr େମା' ଆତD -ପରିଜନ 

ଯାହା- ପାଇଁ 
ମଁୁ ହU ସବୁକିଛି 

ଆଉ କhନାର अଦୂରେର େମାର ସବ�ସ� େସମାେନ 
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 ଆଘ�ାଣର ସଂଗଁ�ା କିବା ସଂଗଁ�ାହୀନ େମା’ ପାଇଁ 
ଯାହା ପାେର ନା ଫରକ 
କରିବାକୁ अଧିକାଂଶତଃ 

ଘୁରୁଥିବା ଦୁଜ�ନ ଓ ସ�ଜନମାନ-ୁ େମା’ ଚତୁଃପାେଶ�� 
େଲାଡା ପେଡ ଶ�ି େସେବ େମା’ ନୟନଯୁଗଳର 

 
େଦଖିବାର ନିରଥ�କତା ବି ହୁଏ ପ�ମାଣିତ ବାର\ାର 

ଯଦି ମଁୁ ହୁଏ ଲାଚାର 
ଏ ବ�ବ�ା ପାଇଁ 

େଯଉଁଠି କରିପାେରନା ମଁୁ କିଛି ଆଉ ପାଲଟି ଯାଏ 
ବହ�ମାନ ନିଝ�ରିଣୀରୁ ଆବ~ ପୁ¢ରିଣୀ 
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ସସିDତା ସାହୁ 

अେଫରା ପଥିକअେଫରା ପଥିକअେଫରା ପଥିକअେଫରା ପଥିକ    
ତୁେମ କ�କବିହୀନ େଗାଲାପକୁ 

ଆଣି େମା अତିକ� ାn ପଥେର ବିଛାअନି, 
ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛ... ମଁୁ ଆଉ େଫରିବିନି ୧ 

ଭ� ମରର ଗୁଣ େନଇ ସୁବାସିତ ଫୁଲର 
ମହକେର ଭାସିଯିବି ନାହU, 

ପ�ଜାପତିର ଗୁଣ େନଇ ସ�ଇ�ାେର ଉଡ଼ିଯିବି 
अନୁେଶାଚନାର ପାହାଡ଼ େଡଇଁ୨ 

େମାର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପଥକୁ अନୁସରଣ କରିବା ବୃଥା 
େସଥିେର ବି�ୁରିତ ଭାବେର େଲାଟି ରହିଛି 

କ�ା ଆଉ କ�ା...୩ 
ଭାବିବ ନାହU େମାେତ ଗoା 

େଯପରି ବୁଡ଼ ପକାଇ ନିଜର ପାପକୁ କରିେଦବ େମାଚନ 
ମଁୁ ତ ପାହାଡ଼ େକାଣରୁ ଉ-ିମାରୁଥିବା अ-ାବ-ା ସରୁ ନଈଟିଏ 

ଯିଏ अନ�ର ଆଢୁଆଳେର ଚୁପଚାପ 
ସମୁଦ� ର ମହାଗଭ�େର ନିଜକୁ କରିେଦବ ଲୀନ...୪ 
େମାେତ େଗାଲାପ ଭାବି କୁହୁଡ଼ିେର ପହଁରିବା ନିରଥ�କ 

ମଁୁ ତ ବଣମଲ� ୀଟିଏ େଗାଲାପପରି ମହକ ଥାଇ ବି 
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 अନ�ର ସ�ାଥ�ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜଳାmଳି 
େଦବାେର ମଁୁ अସମଥ�...୫ 

ମହାଦ� �ମ ଭାବି େମା ଠାରୁ ଶୀତଳ ଛାୟାର 
ଆଶା କରିବା ଭ� ମ 

ମଁୁ ତ अ-ୁରିତ ଚାରାଟିଏ... 
ଯିଏ ଉZr ସଯୂ��ାେଲାେକ ନିଜର 

�ିତି ପାଇଁ ଚଲାଇ ଚାଲିଛି ସଂଗ�ାମ...୬ 
ମଁୁ ତ अେଫରା ପଥର ପଥିକ 

େମାର େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହUବା 
ତୁମ ପାଇଁ େହବ ନିରଥ�କ 

ତୁମ ପାଇଁ େହବ ନିରଥ�କ...୭ 
 

ବ�ାସ ନଗର, ଯାଜପୁର 
ଇେମଲ୍ : sahuusasmita837@gmail.com 
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ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअଓଡ଼ିଆ ପୁअଓଡ଼ିଆ ପୁअଓଡ଼ିଆ ପୁअ    
ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 

େକାଢ଼ିଆ ନ େହାଇ ଖଟୁଥାअ ଭାଇ 
ମୁbେଟକି ଚଳ ନ କରି ଭୟ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୧) 

ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 
ବାରମାେସ େତର ପବ�ପାଳିଣ  

ଖୁସି ମନାଇଣ ସୁଖେର ରୁହ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୨) 
ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 

अତୀତ େଗୗରବ, ଜାତି ଇତିହାସ 
ମେନ ରଖିଥିବୁ ସଦା ନି�ୟ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୩) 

ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 
କେହ ଉyଳ, ଓଡ଼ିଶା, କଳିo 

ଏକା ମାଟି ନାମ अେନକ ଦିअଁ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୪) 
ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 

ପାଇକ ସମର, ସ�ାଧୀନ ସଂଗ�ାମ 
ବୀରେଯା~ା ଗୀତ ତୁ ରଚୁଥାअ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୫) 

ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 
ମେନ ନାହU କିେର, ବାଲି ସୁମାତ� ାକୁ 
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 ଯାଉଥିଲୁ ଦିେନ ବାହି େଯ ନାବ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୬) 
ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 

ଏକା େକାଣାରକ ମୁbି ମାରିଥିଲା 
ବାରବରଷର ବାଳୁତ ପୁअ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୭) 

ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 
ଏ ମାଟିେର ପରା ଭିଜିଛି ତ େକେତ 

େତା ପବୂ�ପୁରୁଷ ଲହୁ ଓ ଲୁହ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୮) 
ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 

କା{ି େଗାଦାବରୀ ଜିତିଥିଲା ଦିେନ 
ଗଜପତି ଧରି େଯ ଗଜହୟ ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୯) 

ଓଡ଼ିଆପୁअ, ଓଡ଼ିଆପୁअ 
ନିଜକୁ େକେବ ତୁ ଭାବିବୁନି ହୀନ 

େତାର ସମ ଏ ସଂସାେର େକ କହ? ଓଡ଼ିଆପୁअ... (୧୦) 
 

ସି-୮୬, ଲିoରାଜ ବିହାର 
େପାଖରୀପୁଟ, ଭୁବେନଶ�ର-୨୦ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୯୩୮୧୬୭୩୩୧ 
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ସୁବ� ତ କୁମାର େସନାପତି 

ଘରଘରଘରଘର    
ଏ ଯାଏଁ େତା ଲାଗି େତାଳିପାରିନି 

ମନଲାଖି ଘରଟିଏ 
କି� ତୁ ଧିେର ଧିେର अଝଟ େହଲୁଣି 

ଆଖି ଫିଟାଇ ଏ ସାରା ସଂସାରଟାକୁ େଦଖିବାକୁ 
ମଁୁ ତ ବୁଝି ପାରୁନି 

କାହUକି େତାର ଏ ଆକୁଳତା, अଝଟପଣ 
ଆଉ ଏ अnହୀନ ବ�ଗ�ତା! 
ଘର େବାଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛୁ 

େସ ତ ଘର ନୁହଁ ବରଂ କହିପାରୁ ତାକୁ 
ନିୟମର କଂକରିଳ କବରଖାନା 

େଯଉଁଠି ଦିେନ ତୁ ବି ଠିକ୍ େମା ପରି 
େପଷି େହାଇଯିବୁ 

ପଥରବଟା ତଳର ମସଲା ପରି 
େତା େଦହ ମନ ପ�ାଣ ସବୁ 

କଟି ଚାଲିଥିବ ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ 
ସ�ାଥ�ପରତାର ତୀ�୍ ଣ ଛୁରୀେର 

ଠିକ୍ େରାେଷଇଘର ଡାଲାେର ପଡ଼ିଥିବା 
ମହଜୁଦ୍ ପରିବା ପରି 

ପୁà ଓ ଭୂଭାଗ ଦୃଶ� ଉଦ�ାନ ବିଭାଗ 
କୃଷି ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

େକେବ େକେବ ତୁେମେକେବ େକେବ ତୁେମେକେବ େକେବ ତୁେମେକେବ େକେବ ତୁେମ    
େକେବ ତୁେମ अ-ା ବ-ା 

େକେବ ତୁେମ ସିଧା , 
େକେବ ପୁଣି ସରଳ ତ 
େକେବ अସୁବିଧା । 
େକେବ ତୁେମ କଳ- 
େକେବ ତୁେମ ସ£� , 

େକେବ େକଉଁ ପାେତ�  ରୁହ 
େକଉଁ ରୂେପ ଦିଶ । 
େକେବ ତୁେମ ଦିନ ତ 
େକେବ ତୁେମ ରାତି�  , 

େକେବ ତୁେମ ନିସo ତ 
େକେବ ସହଯାତ� ୀ  । 

େକେବ ତୁେମ ମªର ତ 
େକେବ ତୁେମ ଦ� �ତ , 

େକେବ ତୁେମ ବx�ା ତ 
େକେବ ପରିବ�ାr । 

େକେବ ତୁେମ ଜଟିଳ ତ 
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 େକେବ ତୁେମ ସରଳ , 
େକେବ ତୁେମ ପିୟୁଷ ତ 

େକେବ ହଳାହଳ ଗରଳ । 
େକେବ ତୁେମ ସ£h ସ�j 

େକେବ ତୁେମ ନିବିଡ ପ�ଗାଢ , 
େକେବ ତୁେମ ନୀଡ଼ ତ 
େକେବ ତୁେମ ଝଡ । 

େକେବ ତୁେମ ଲଳିତ ତ 
େକେବ ତୁେମ ଶ� , 

େକେବ ତୁେମ ପୁàିତ ତ 
  େକେବ କ�କିତ ... 

 
                                                                        କଲ�ାଣ ପୁର, ନୟାଗଡ 

                                   େମା-9861060152 
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କାZ�କ ପାଣିଗ�ାହୀ 

କହିବାକୁ କିଛି ବି ନାହUକହିବାକୁ କିଛି ବି ନାହUକହିବାକୁ କିଛି ବି ନାହUକହିବାକୁ କିଛି ବି ନାହU    
କହିବାକୁ କିଛି ବି ନାହU 

ଶୁଣିବାକୁ େକହି ବି ନାହU 

ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ଦୁରର କଥା 

ସମେ[ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ବqୀ... 

ସମେ[ ବ�[, 

ନିବ�ାଚନୀ ନଦୀ ପାର କରିବାର 

ଆେଲାଚନା ଓ ପଯ��ାେଲାଚନାେର... 

ସମ[ର େଗାଟିଏ ଲ��... ‘ଉନ| ତି’ 

କି� କାହାର? 

ସମ[-ର େଗାଟିଏ କଥା 

“ଏ ଧମ� ଯୁ~େର ଆପଣ ସାରଥୀ 

ମଁୁ େକବଳ ନିମିZମାତ� ” 

ତା’େହେଲ ଏ ‘ମଁୁ’ ଟି କିଏ... 

େସ ‘ମଁୁ’ ଟି ବି ଆେମ ହU ତ? 

ସତେର ଆେମ େକେତ ସ�ାଥ�ପର ଆଜି!!! 

େଦଶର ଜିଏସଟି କମିଲା 
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 ତ େମାର କଣ ଗଲା? 

ସୀମାେର ଯବାନ ଶହୀଦ େହେଲ 

ତ େମାର କଣ ଗଲା? 

େଦଶ ବାହାର ଭିତର ଶତୃ କବଳିତ େହଲା 

ତ େମାର କଣ ଗଲା? 

ରାଜ�ର ଐତିହ�, ସଂeୃତି, ପର#ରା କଳାର 

ନଗ|ରୂପ ବିେଦଶୀ-ୁ ଆକଷ�ତ କଲା 

ତ େମାର କଣ ଗଲା? 

ଶ�ୀ ମqିରରୁ ପଥର ଖସିଲା 

ନୀଳଚକ� ରୁ ବାନା ଚିଲ େନଇଗଲା 

ବିଶ�ପ�ସି~ ଜଗନ| ାଥ- अବଢ଼ା 

େସବାୟତ- େକାପେର ବq େହାଇଗଲା 

ତ େମାର କଣ ଗଲା? 

େଦଶ ଓ ଜାତିର ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତ, 

େମାର େମାର ଭିତେର 

‘ଆମର’ର ମହତ�  ହU ଭୁଲିଗଲାଣି 

େସଥିପାଇଁ କଣ ‘ଆମର’ 

କିଛି ବି ଉZରଦାୟିତ�  ନାହU? 

ବିଶ� 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, 

ମନୁଷ�ତା ବ{ିେଲ ହU େଯ ଆେମ ବ{ିବା, 

ଆେମ ବ{ିେଲ ହU େଯ ମଁୁ ଟି ବ{ିବ, 

ଏ କଥାଟି ଆେମ େକେବ ଆଉ ବୁଝିବା? 

ବିଶ�ପରା ଆଜି ବିନାଶର 

अnିମ .ାରେଦଶେର...!!! 

 
ବ� ହD ପୁର, ଗmାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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କାହ| �ଚରଣ ସାହୁ 

େପ�ମର अବିରେପ�ମର अବିରେପ�ମର अବିରେପ�ମର अବିର    
େତା ଆଉ େମା ସ#କ� େକାଟିଏ ଜନମର 

ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଯଦି ଭୁଲିଯାଆ ମଁୁ କରିବି ନିଜର 
 

ସଜଫୁଟା େଗାଲାପେଟ ତୁ େମା ମନ ବଗିଚାେର 
ସାଇତି ରଖିବି ଚିରଦିନ ତେତ େମା ହୃଦୟେର 

 
ଆେଗା अନାମିକା େତା େମା ନାୟିକା ସପନର 
ଦିବାନିଶି ମଗ| ମଁୁ ସ�ପ| େଦଖିବାେର େତାର 

 
ଶ�ାବଣର अxାରେର େଦଖାେହଲା େତା ସହ ପ�ଥମଥର 

େଦଖାେହଲାପେର ଲାଗିଲୁ ତୁ ନିଜଠୁ ନିଜର 
 

ମଁୁ େତା ରାଜା ତୁ େମା ରାଣୀ େମା ସ�ପ| ରାଇଜର 
ଭିେଜଇ େଦଇଛୁ େମାେତ ପ�ୀତିବଷ�େର େତାର 

 
ବସnର ମଳୟ େହଇ େଦଲୁ ଛୁଇଁ େମା ଶରୀର 

େବାଳିେହଇଗଲା େମା େଦହେର େପ�ମର अବିର 
ପbକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାbି 

ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 
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ସୁଶ�ୀ ମିନତିରାଣୀ େମbିଲି 

ପଜିୂବି ତବ ପୟରପଜିୂବି ତବ ପୟରପଜିୂବି ତବ ପୟରପଜିୂବି ତବ ପୟର    
ଓଢ଼ଣୀକୁ ଟାଣି ନଇଁ ନଇଁ ଦିେନ 

ତମ ସାେଥ ଯିବି ଚାଲି 
ଶୁଭ ଶ�ନାେଦ ଖୁସି अଗଣାେର 

ପଡୁଥିବ ହୁଳୁହୁଳି 
େପ�ମିକାରୁ ତୁମ ପାଲଟିବି ମୁହU 

ଜୀବନର अ~�ାoିନୀ 
ପେୂନଇ ରାତିେର ଚq�ମାର ସାେଥ 

ମଧୁ ଛି{ୁଥିବି ପୁଣି 
ଶାଶୁଶଶୁର- ମନ େନଇ କି ମଁୁ 

ନିତି କରୁଥିବି ପଜୂା 
ନଣq, ଦିअର ସଭି-ର ମନୁ 

କାଢ଼ିେଦବି ଦୁଃଖ ସଦା 
ଚଉଁରା ମଳୂେର େଦବୀ ସmବତୀ 

ବେସଇବି ଗୁରୁବାର 
ଭାବ ଭକତିେର ଶ�~ା ଶକତିେର 

ପଜିୂବି ତବ ପୟର 
େଯେତ ଦୁଃଖ କj ଝଡ଼ଝmା ଆସୁ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  288 

 ସବୁକୁ ଯିବି ମଁୁ ସହି 
ଏତିକି ମିନତି େମା କପାଳେର 

ଆଶିଷ େଦଉଥ ରହି 
ସିªିର ସିqୁର ବଜର େହଉ େଗା 

ତୁେମ ହU େମା ଭଗବାନ 
ତମରି ପୟେର ପଜୁୂଥିବା େବେଳ 

ଛାଡୁ େମା ପିbରୁ ପ�ାଣ 
 

େକ.ପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ%�ପୁର 
ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୮୩୮୯୩୮୨୨ 
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ସତ�ବ� ତ ବାରିକ 

େପ�ମ ଋତୁେରେପ�ମ ଋତୁେରେପ�ମ ଋତୁେରେପ�ମ ଋତୁେର    
ଆସିଲୁ େଯେବ ପି�ୟା େମା ଜୀବନେର 

େତା େପ�ମେର ଭିଜିଗଲି େପ�ମଋତୁେର 
ସବୁ ଋତୁ ପରି େପ�ମ ଋତୁ ନିଆରା 

ଆଖିେର ଆଖିେର େଦଲୁ ତୁ ଇଶାରା 
ମିଠା ମିଠା କଥାେର େତାେତ ଭଲ ପାଇଲି 

େପ�ମେର େପ�ମେର ସବୁ ଭୁଲିଗଲି 
ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବା अସରnି ବାଟ 

ସାଥୀ େହାଇ ରହିଥିବା ଏ ଜୀବନଯାକ 
ରଖିଛି େତାେତ େନଇ ଏ ହୃଦୟେର 

ରହିଛୁ ରହିବୁ ସଦା ତୁ େମା ସାଥିେର 
େପ�ମ ଋତୁ େହେଲ େଦେହ ଲାେଗ ରo 

ଏ ରo ଛାଡ଼ିବନି େସ ତ ଖୁସିର ତରo 
 

ରାହାମା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪ 
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େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

ମାଆର ପଣତ ତେଳମାଆର ପଣତ ତେଳମାଆର ପଣତ ତେଳମାଆର ପଣତ ତେଳ    
ମାଆ, 

ମଁୁ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଚାଲୁଥିଲି 
ପଡୁଥିଲି ଝୁ�ି େକେତଥର, 

ପଣତ କାନିେର େତା’ର ଝାଡୁଥିଲୁ ଧୁଳି 
େକେବ ପୁଣି େପାଛୁଥିଲୁ େମା ଲୁହଧାର 

ମାଆ, 
େପଟପୁରା ଖାଇବା ନଥିଲା 
ଆମ अଭାବୀ ସଂସାେର 

େହେଲ ଭରି ରହିଥିଲା େତା େସ|ହ 
ମୁଠାଏ ଭାତକୁ ସାତବା� କରୁଥିଲୁ ତୁ 

ପୁରାଇ ଆମର େପଟ, 
ନିେଜ େଶାଉଥିଲୁ ଓପାସ େଭାକେର 
େତା’ ମନେତ ଏେତ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ! 

ମାଆ, 
ଥକି ଯାଇନାହU େକେବ େତା’ର ପାଦ 
ବିଶ�ାମ ମାଗିନି େକେବ େତା’ର େଦହ 

େଯେବ ଶୀତକାକରେର ଢା-ି େଦଉଥିଲୁ ଆେମ 
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 େହଁସ କତରାେର 
େଶାଉଥିଲୁ ମଶାରୀ ତେଳ 

ମାଆ, େତା ପଣତ ବିଛାଉଥିଲୁ 
େମା’ େଦହର ତେଳ 

ମାଆ, 
େତାେତ ଲାେଗନାହU େକେବ ଥbା 

କିବା ଲାେଗନା କାମେର କj 
େତା ପଣତକାନିେର େପାଛୁ ଆମ ଗୁହମୁତ 
େସ ପଣତ ଚିରି େକେବ ହୁଏନାହU ନj 
ମାଆର ଦୁଃଖକୁ କିଏ ହିସାବ ରଖିଛି କୁହ 

ପ�ତିଟି ପ�ାଣେର 
ମାଆ, େତା ଆତD ାକୁ ବାxିଛୁ 

ଜୀବେନ ପିଇଛୁ अେନକ ଲୁହ 
େମା ବାପା-ର କjକୁ ବା�ିେନଇ 

ହଳିଆ ଭଳି କାମ ତୁ କରିଛୁ 
େତଜରାତି ବିକି 

େନଇଛୁ ତୁ ବାପା-ର ପ� 
େକଉଁଠି ଥମିନି େତା’ର ସଂସାରର ରଥ 

ସାଇତିନୁ अଭିମାନ ସାତଗ�ି କରି 
ସୁଖ ସବୁ ବା�ିେଦଇ 
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 ଲୁଚାଇଛୁ ଜୀବନର େଯତକ େଲାତକ 
 

ମାଆ, 
ଆଜି ବି ଝୁରୁଛି ଏେତ ଦୂେର ଥାଇ 

େସଇ େତା’ର ପଣତ କାନିକୁ 
ଯିଏ େପାଛିେଦବ େମାର ଦୁଃଖ 

େହେଲ ମାଆ! 
ଭରା େମା ସଂସାେର ସବୁ ସୁଖ अଛି 

େହେଲ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ 
ପାଆଁଶ େଯାଜନ ଦୂେର ଥାଇ 

ମାଆ, େମା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ 
େତା ପଣତ େକମିତି େପାଛିବ କହ, 
େତା, ପଣତକାନିକୁ ଝୁରି ମରୁଥିବି 

ତା’ ମଧ�େର ବାxି ରଖିଛି ସବୁ େମାହ 
େସ ପଣେତ ଭରି ରହିଥିବ େସ|ହ... 

େସ ପଣେତ ଭରି ରହିଥିବ େସ|ହ... 
 

େମେଟ� ାପଲିଟାନ୍ େକାପେରଟିଭ ହାଉସିଂ େସାସାଇଟି 
େସ�ର୍ - ଏ, ପ�ଟ୍ ନଂ - ୯୪ 

େକାଲକାତା - ୭୦୦୧୦୫ 
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ପବିତ�  ଦାସ 

ତଟିନୀ େବଳାେରତଟିନୀ େବଳାେରତଟିନୀ େବଳାେରତଟିନୀ େବଳାେର    
अସରnି ଆଶା 

ଆଉ ପ�ତ�ାଶାର ନୀରବ 
ବହnି ପ�ବାହ ଧାରାଟିଏ ତୁ... 

ସ�ଳ ସଲ� େଜ�ା»ା 
କିରଣେର ପ�ତିକିତ 
ନାରୀ ମZୂ�େଟ ପରି 

ଝିଲିମିଲି ଦିଶୁଥିବା େତା ରତ| ଗଭା 
ନୀଳ ଜଳରାଶି 

େକାଟି ଜନମନ ନିଏ ଆକଷ� 
େତା ପଠାର େସୖକତେର 

େଯେତ ପାଦ େମାର ପଡ଼ିଯାଏ 
ମେନ ହୁଏ, ପୁଣିଥେର 

େଫରିଛି େମା... ପିଲାେବଳ! 
େକେତ େଯ ସମୟ କଟିଛି 
େତା ବୁକୁର ପାଦପେର  

ସବୁେବେଳ ଝୁରିହୁଏ ଏଇ େମାର ମନ 
ତଥାପି... 
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 ଏ ସମୟଟା ବଡ଼ କୃପଣ 
ଥରଟିଏ ଯଦି େଫରାଇ ଦିअnା 

େମା ପିଲାେବଳ 
ଧନ� ହୁअnା, ଚିରଦିନ ପ�ତୀ�ାେର ଥିବା 

େମା ବି�ିr ମନ 
ଧେର अେଧ ଏେବ ଏେବ 

ମେନ ପେଡ଼ େମାର 
ଝାପସା େହାଇ ଦିଶିଯାଏ େସ ପୁରୁଣାଦିନ 

ସକାଳୁ ସଦ�ସ|ାତ ସାରି... 
େତା ତଟ େଦଶରୁ େଫରୁଥାଏ 

ନବ ବଧୁଟିଏ... 
ପାଦେର ତା’ ପାଉଁଜିର ନିକ� ଣ... 

ହାତେର ତା ଚୁଡ଼ିର ସ�ାର 
ଓଢ଼ଣା ଫା-ରୁ ଚାqପରି ଦିଶୁଥାଏ 

ନବୀନ ବଧୁର ମୁହଁ... 
ମେନ अଛି ଏେବ ବି େମାର 

ମଳେୟ ସମେୟ େତା’ ପଠାେର 
େଯେବ େଯେବ େଭଟ ହୁଏ 

ଶନୂ�ତା ସାଥିେର 
େତାଳିଧେର ପବନଟା 
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 ବୁକୁଟାକୁ େମାର... 
ମୁହୂZ�କ ପାଇଁ େହଉପେଛ 
ଜୀବନଟା ଲାେଗ ସେତ 

ମନମୁଗ୍ ଧକର 
ଭଲଲାେଗ ଭ� ମିବାକୁ 

େତା’ ତଟିନୀ େବଳାେର 
ପରେଦଶୀ ବxୁପରି... 

େହେଲ, କି� 
ସମୟଟା ମାଡ଼ିଚାେଲ 

ଦିଗବଳୟର ଆକାଶେର 
େଛାତ ଜହ|ପରି �ୀପ�ଗତିେର 

 
ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୯୨୬୭୭୫ 
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ଡ: ସଂଘମିତ� ା ମହାପାତ�  

ବୀରତ�ବୀରତ�ବୀରତ�ବୀରତ�     
ବଡ଼ େହେଲ ମୁହU େସୖନିକ େହବି 

େଦଶପାଇଁ ମଁୁ ଜୀବନ େଦବି 

ରଖିବି ଏ ମାଟି ମା’ର ମାନ 

ଗବ�େର ଗାଇବି ତାହାରି ନାମ 

ଆେମ अଟୁ ଏ ମାଟି ମା’ର ସnାନ 

ଆେମ ତାକୁ କରିବା ଧନ�, 

ସେବ� େହବା ଜାଗ�ତ 

ନିଜକୁ ସଜାଇ ବୀର େସୖନିକ 

ବୀରତ� େର ଗଣା େହବାପାଇଁ େହେଲ 

ବୀର ପରି କାଯ�� କରିବା ଭେଲ, 

େଦଶ ଜାତିର ମାନ ମହତ ରଖିବା ପାଇଁ 

ଆେଗଇ ଯିବା ସେବ� ଏକତ�  େହାଇ 

କାହାକୁ ନ କରି ପର ଆପଣା 

ବୀରତ� େର ସେବ� େହାଇେବ ଗଣା, 

େଦଶ ଜାତିର ଉନ| ତି ପାଇଁ 

ନିଜ ଜୀବନକୁ େଦବା ବାଜି ଲଗାଇ 
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 ଶତ� � ଆକ�ମଣରୁ େଦଶକୁ ର�ା କରିବା 

अମର अ�େର ନାମ େଲଖିଯୀବା ଶହିଦ୍ ଭିତେର 

େଦଶବାସୀ ରହିେଲ ସୁେଖ 

ଶହୀଦ ମାନ- ବୀରତ�  ଗାଇେବ ମୁେଖ, 

ସମେ[ କହିେବ ବୀର େସୖନିକ, େଦଇଛି ଜୀବନ 

ନିଜ ମାଟି ମା’ର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସ�ାନ 

ଆେମ ତ ଟୁ ଏ ମାଟି ମା’ର ସnାନ 

ଆସ ସେବ� ମିଶି କରିବା ତାକୁ ଧନ� 
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ପ�ତିଭା ପରିଡ଼ା 

ସାବିତ� ୀସାବିତ� ୀସାବିତ� ୀସାବିତ� ୀ    
େମାର ସକଳ େତଜ, ପ�}ା ଓ ଶ�ୀ 

ତୁମକୁ ସମପ� େଦଲି, 

ଉZି/ ହୁअ; 

ଓଁକାର ମୟ ପାଲଟିଯାଉ 

ଏ अଚଳାମାଟି... 

 

େମାର ସମ[ अକରୁଣା, अହଂକାର ଓ ନିମ�ମତା 

ତୁମକୁ େଭଟିେଦଲି, 

ସଂହାରି ଆବZ�େର 

ବଳି ପଡ଼ିଯାଉ ସମ[ ପାଶବିକତା; 

ଶୀତଳ େହାଇଉଠୁ 

ଏ ଧସୂର ଧରିତ� ୀ... 
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 େମାର ସବୁତକ ମଧୁର େପ�ମ 

ବାସନା ଓ अଭିମାନ 

ସବୁ ତ अପ�େଦଲି ତୁମକୁ, 

अନn ପୁଲକର ଗରିମାେର 

ମଧୁ�ରା ପାଲଟି ଉଠୁ 

ଏ ଚିତି� ତ ପୃଥିବୀ... 

 

ପ�ଟ୍ ନଂ : ୬୬୨/୨୦୦୪/୧, ପାକ୍� ପାରାଡ଼ାଇଜ୍ କେଲାନୀ 

ରଘୁନାଥପୁର, ଭାୟା: ବାରo, ଥାନା : ନqନକାନନ 

ଜିଲ� ା : େଖା~�ା, ୭୫୪୦୦୫, ଓଡ଼ିଶା 
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ସମି�ତ ପ�ସାଦ କର 

େସ ମୁଁ ଓ ଶନୂ�ତାେସ ମୁଁ ଓ ଶନୂ�ତାେସ ମୁଁ ଓ ଶନୂ�ତାେସ ମୁଁ ଓ ଶନୂ�ତା    
ମଁୁ ଶନୂ� ମଁୁ ହU ପ%ୂ�ତା  

େକେବ ମୃତୁ� ତ େକେବ ପୁଣି अମରତ£େର 
ଜୀବିତ େତା ପ�ତିଟି ସD �ତିେର ମଁୁ । 

 
ମଁୁ ଯାତନା ପୁଣି େକେବ ଆଶ£ାସନା  

େକେବ କୃତ� ପୁଣି େକେବ अକୃତ�େର  
ଜୀବିତ େତା ପ�ତିଟି ପ�ତାରଣାେର ମଁୁ । 

 
ଆଜିବି ମଁୁ କାଲିବି ମଁୁ 

େକେବ अn ପୁଣି େକେବ ଆର�େର  
ଜୀବିତ େତା ପ�ତିଟି �qନ େର ମଁୁ । 

 
ଆହତ େକେବ अନାହତ ମଁୁ 

ରୁ~ େକେବ ପୁଣି େକେବ ଉନD ��େର 
ଏକାକୀ ଛିଡା େତା ପ�ତିଟି ପଥେର ମଁୁ । 

 
େକେବ ପିଶାଚ ତ େକେବ େଦବଦୂତ ମଁୁ 
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 ବା[ବତାେର େକେବ ପୁଣି େକେବ ଛଳନାେର 
େତା ରoମ{ର ସବୁଠୁ େଛାଟ ଚରିତ� େର ମଁୁ। 

 
େକେବ ନିେବଦ� ତ େକେବ ନିେବଦନେର ମଁୁ 

ସମୁଦ� ର ବିଶାଳତାେର ତ େକେବ ଶିଶିରର �ୁଦ� ତାେର 
ସଦା ଉ�ୀବିତ େତା ହୃଦୟର अxାର େକାଣେର ମଁୁ ।। 

 
ବାଦାମବାଡ଼ି, କଟକ, ୭୫୩୦୦୯ 

ଓଡ଼ିଶା 
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ଡା ସx�ାରାଣୀ ତି� ପାଠୀ 

ଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟାଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟାଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟାଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟା    
ଖୁବ୍ େଫରିଯାଏ ମନଟା 

ବାର\ାର େକଜାଣି େସ ସମୟଟା 
ରହି ରହି ତାଗିଦ୍ କରିବା ସେZ£ କହି 
େଫରି ଚାେହଁ अତୀତର ନଁା େନଇ 

ପୁଣିଥେର ଉଭାହୁଏ େମା ସାମନାେର 
ଦିଗnପ�ସାରୀ ଏମନ ଆକାଶେର 

ଆ{ୁଳିେର ସାଉଁଟି େନବା ଇ�ାେର 
େକେତ ଧଳିୂ ତେଳ ପଡଇ େକେତ ରେହ 

ତାର ହିସାବ ରେହନା ମନେର 
େସଇ ଖb ବିଖbିତ ସମୟର ଛାପେର 

ଛାଇ ପରି ଘୁରିବୁେଲ େମା अ�ାଂଶ ଦ� ାଘିମାେର 
ପୁଣି କରାଘାତ କେର େମା ସୁqର ନିବୁଜ ବZ�ମାନେର  

ହଜିଯାଇଥିବା ଭୂଲିଯାଇଥିବା अମାବାସ�ାର ଗାଢ ତିମିେର 
ପ%ିୂମ�ାର ଛିକ୍ ମିକ୍ ଜହ|ରାତିେର 

ବୟସଟା ବଢିଚାେଲ ଏ େବଳାଭୂମିେର  
ସ#କ�ର କାªେର େକବଳ ଆ{ୁଳିଭରା ଶନୂ�ତା 

ଭୂଲିଯିବାକୁ ପଣ କରିଥିବା ନିଶିର ନୀରବ ବିଜନତା 
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 ଭୀଷD  ପ�ତି}ା ପଣେର अଗି| �ୁଲିo ମନଟା 
େକଜାଣି କାହUକି ଏେବ େଫେର େସ ମହୁୂZ�ଟା 

ଛଳନାର ଆଭରଣ େଖାଲି େଦେଖ େଯେବ ନୟନ 
ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଝାପସା େଦଖାଯାଏ ମୁହଁଟା ମଉନ 

ସୃତି ବିସD �ତିର ବହଳ ପୁଟିେନଇ  
ତାରି ଆଭରଣ अନାଭରଣ ମେନଇ 

େସହି ପରିତ�� ସମୟର ଚାବୁକ୍ ଉପେର 
ବZ�ମାନର େସୗଧର ଠିଆ େହାଇଛି ଜାଗାେର 
 ଠିକ୍ ପୃଥିବୀର ଉZରାୟଣ ପରି ଦିଗବଳୟେର 
 େଖାଜିହୁଏ ହଜିଯାଇଥିବା ସମୟର ଟୁକୁଡ଼ାଟିଏ 
 େମା ବZିଥ�ବା କିଛି �ଣ େସ ବ�େର ଥମିଯାଏ 
ମଁୁ ପାଲଟିଯାଏ ମାନବୀରୁ ପଥର କନ୍ଯା अହଲ�ା  

କିଛି େଧୗତ ବିେଧୗତ ଆଶାର ସୁେନଲି ସପନର ମ�୍ଯ କନ୍ଯା  
 ଗଭୀର ସାଗରରୁ ଉଭା ହୁଏ କିଛି �ଣ ସଯୂ��ସ|ାତା ପାଇଁ  

େଦହଟାକୁ ଶୁେଖଇବା ପାଇଁ  
 କିଛିଟା େସୗରକିରଣକୁ େଦହେର ଜେରଇବା ପାଇଁ  

 େସଥିପାଇଁ େସ ସୁqରୀ ମହାମୟ 
 କÓନା ଛାଇର ଛିଟା ବି ଖୁବ୍ କମନୀୟ େଲାଭନୀୟ  

 ଏ ଉଜୁଡା ବାଲିଘର ବାଲିକୁଦାେର 
 ଗଢିଥିବା କିଛି ସାଗର କୂଳେର  
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 अହମିକାର ପଦଚିହ|  ମଳିନ ପଡିଛି 
 ଆଉ ଥରଥର ଓଠର अଣକୁହା କଥା କିଛି 

 ଏରୁbିବx େଡଇଁ ନ ପାରୁଥିବା  
 ଏପେଟ ରହି େସପଟକୁ େଡଇଁବାର अଦ�ମ  

 ନିରଥ�କ ପ�ୟାସ କରିବାେର 
 ସ�ପ|ାତୁର ଆଖିର ଲୁହର ପ�ାବିତ ବନ�ାେର 

କିଛି ବୁqା ଭିଜି ଆଷାଢ଼ର ବାରିେର 
 ପୁଣି ପାଣି ଲୁଣି େହବା 

 ସମୁଦ� ର େଢଉେର ମିଶିବା 
କିଛି ଧଳିୂକୁ ନିଜ ହାତେର ଆଇନା ସଫା କରିବା  

ମୁହଁଟାକୁ ଚାହU ଖୁବ୍ ହସ ହସିବା 
 ଚିହ| ା େମା ମୁହଁ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ବxୁ େଭଟିବା 

 ମଁୁ େବାେଧ ଭୂଲିଛି ଏେତ ପାଖରୁ ତାକୁ େଦଖିବା  
ହାରିଯାଇଥିବା ସମୟର अଧାଜଳା ମନ ମରିଛି 

 ଏ େବାେଧ अ\ାରୁ ଶ�ୀଖbି ପାଲଟିଛି  
 ତପସ�ାେର େକ� ାଧର अଗି|େର ଦହକୁଛି 

 ସ୍ଵାଭିମାନ अଭିମାନେର ନାରୀ अଗି|�ୁଲିo େହାଇଛି 
 େକାମଳମତି ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ କେଠାର ପାଲଟିଛି  

 େଫରିବ କି अତୀତ अଣ ଓସାରିଆ ପଥେର 
 େଯଉଁଠି େସ େଖେଳ ଚପଳମତି ରୂପେର 
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 େଧାେର ବାଈୟା େଦାଳିେର ବାଲିେଖଳେର 
ପଲାଶଫୁଲର ରoେର ଫଗୁଣର ଉଭା ବସnେର 

ପିଠିପଛ କରି ବସିଥିବା େସ ମହୁୂZ�ର ଜୀବn ସZ£ାକୁ 
 ସେqହେର ବଳି ପଡିଥିବା କିଛି କାନ କୁହାକଥାକୁ 

 अସରnି ଉପହାସେର ଝଡିପଡିଥିବା अଗଣାର ସଞବତୀଟିକୁ 
 अସଂଖ� ପ�ଶ|ବାଚୀ ମଧ�େର ଜଳି ଯାଇଥିବା ମଳୂଦୁଆକୁ 

 ଉପହାସ ଓ ତି�ତାର ବxୁର ପ�[ର ପାହାଡଗୁଡାକ  
 ତଥାପି େସ ସୁqର ସତ୍ଯ ଶିବ େମା ପାଖେର 

 େମାର ବZ�ମାନର ସZା ଭବିଷ�ତ ଆକାଂ�ାେର 
 ମନ କେପାତିଟି ବିେଦ� ାହ କେର ମନେର 

 ହସିେଦଇ ସାଇତିଛି ସମୟର ରତ|  ପଥରଗୁଡାକୁ ରoେର 
 ତା ଉପେର େମା େସୗଧ ବZ�ମାନର ଭିZିଭୂମି ଜାଗ�େତା�ି  

 ତାକୁ ନିଜ�ୀବ କହିବା ଏ େବଳାେର କଣ ଠିକ୍ େହଉଛି 
 ଜୀବn ଦାରୁବ� ହD  ଓମ୍ କାର ଧ�ନୀ ଧ�ାନ କରୁଛି 

 अଳିକ ନୁେହଁ  
 େସ अମଳିନ 

େତୖଜବ�n अତୀତର ପାଦଚିହ|   
 ତାରି ଉପେର ପାଦଥାପି ଆସିଲିଣି ଏ ଇଲାକାେର 

 େକମିତି କହିବି କିଛି ବି ପାଇନି େଦଇନି ଚାଲିନି ଥେର 
 ଜୀବn ନୁହଁnି େବାଲି ଏଗୁଡିକେର 
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  ମଁୁ ଥିବାଯାଏଁ େସ ଘୁରୁଥିବ ଚତୁଦ�ଗେର  
 ଘୃ%ାୟମାନ ପୃଥିବୀ अଟକିବନି େମାର ଚାରିକଡେର 

 ଧମନୀର ତରoରୁ ହୃଦୟର �qନ ଯାଏଁ  
 अତୀତର ଛାୟାରୁ ବZ�ମାନର [ିତି ଯାଏଁ  

 ସବୁ େଯମିତି ଜୀବn  
 अନୁଭୂତି ନିଜସ� ରହିତ 

 ଆହୁତିର अନାହୂତ अଭିଭୂତି 
 ଚିର ସDରଣୀୟ ନିଜ ସ�ୀକୃତି 

 
ବରି/ା �ୀେରାଗ ବିେଶଷ}ା  

ବ� ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର 

ସD �ତିର �ଶ�ସD �ତିର �ଶ�ସD �ତିର �ଶ�ସD �ତିର �ଶ�    
ଆଜି ବି ମଁୁ େଦେଖ କାହU 

େସଇ ଆ-ିଥିବା ତୁମ ଛବି, 
अଶ��ଳ ଆଖିେର ନିଶିର ନିଃଶ� ପ�ହେର 

ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି। 
 

େରାମªିତ ହୁଏ େଯେତ 
ତୁମକୁ େନଇ େମାର ସD �ତି, 

ଭୁଲିବାକୁ ଚାହUେଲବି 
ପାେରନାହU କରି ବିସD �ତି । 

 
କାଳର କରାଳେର ପର େହଲା 

ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଜହ| , 
ନିମିଷେକ ଉଜୁଡ଼ିଲା 

ଭାoିଗଲା ସବୁ ସ£ପ|। 
 

ଚାହUଥିଲି ରଖିବାକୁ ହୃଦୟେର 
ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ, 
େହେଲ ବ{ିଛି ମଁୁ ଆଜି 

େନଇ େକବଳ ତୁମ ସD �ତି ଚିହ| । 
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 ତୁମ ସD �ତିର �ଶ� 
କାହU ଆଜି େମାେତ ଏେତ ବାେଧ, 
ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି ହୃଦୟ େମା 

ବାହୁନି ବାହୁନି କାେq। 
 

अଜବ ବି ଏ ଦୁନିଆ ସେତ 
ମରୀଚିକା ଲାେଗ ଏଠି ସତ, 

ସାଥିର ସାଥିେର ଚାଲି କିଛି ବାଟ 
ପୁଣି ଏକା ଚାଲିବାଟା ଭାରି କj। 

 
ଆସିବନି ପୁଣି ଜାଣିବି କାହU ସାଇତିଛି 

ତୁେମ େଦଇଥିବା େସଇ ପ�ଥମ େଗାଲାପ, 
ଜାଣିନି ଥିଲା େକଉଁ ଜନD ର କି ପାପ 

ବିରହ କରିଲା େକାଳାଗ�ତ। 
 

ପ�ତି �େଣ ଝୁେର ତୁମକୁ 
ନ ଚାହU ବି କାହU ସେତ, 

ଏ କି େମାଡେର ଉପନୀତ ଆଜି 
ଚତୁପ�ାେଶ£ ଚିର ତମସାଛନ|  ଲାେଗ। 

 
ନ ଆସ ପେଛ ତୁେମ 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। 
 

ତୁମ ହସ ଖୁସିର ପ�ହରୀ ସାଜିବା 
େବାଧହୁଏ ଭୁଲ ଥିଲା େମା’ର, 

େସଥିପାଇଁ ତ ତୁମଠୁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ 
ମଁୁ ଏେତ ଦୂର। 

 
ଏେତ ଦୂେର ସେତ ଆଜି 

ଚାହUେଲ ବି େଫରି ପାରିବିନି ଆଉ ମଁୁ, 
अମାନିଆ ମନ ବାର୍ ବାର୍ ପଚାେର 

େକମିତି अଛି େତା ପି�ୟା ଥେର କହ ତୁ। 
 

ଭୁଲି ହୁअnା କି अଭୁଲା अତୀତ 
ଥେର ଇଛା କରିେଦେଲ ସେତ, 
ଭୁଲି ଯା’nି ମଁୁ ତୁମ ସD �ତି ସବୁ 

अକୁହା ଯ�ଣା େଯେତ। 
େମା अକୁହା ଯ�ଣା େଯେତ। । 

 
କଲାଡି, ଫୁଲବାଣୀ, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  310 

କhତରୁ ମିଶ� 

େହାଲିେହାଲିେହାଲିେହାଲି    
ବରଷକ ପେର ଆସିଛି େହାଲି 
ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ାଏ ହୁअnି ବାଇଆ, 

େହାଲି ରo ଟିେକ େଖଳିେବ େବାଲି 
ରo ରେoଇ ହୁअnି ଖାଲି... ୧ 

କୃ  େଖଳିଥିେଲ ଏହି ଦିନ अବିର 
େଗାପୀ େଗାପା ସେo େହାଇ ବିେଭାର 
ଏେବ, କୃ - ବିମାେନ ଉଇ ଲାଗିଲାଣି 
ତା- କଥା ମେନ ନାହU କାହାର... ୨ 

ସଭିଏଁ ଆଦାୟ କରିେଲ ବଟି 
ଯିଏ ଯାହା େଦେଲ ପେକଟ କାଟି 
ଗଁା ମୁେb େହେଲ ସେବ� ଏକାଠି 

ଡିେଜ ଡକାଇେଲ ପୁଣି ଝअଟି... ୩ 
ପିଲାଏ େଯେତକ ଥିେଲ େଯ ନଟି 
ସୁରା କିଣିବାକୁ, ଧାଇଁେଲ ଭାଟି 
େକେତକ ପିଲାଏ ଭାo ନ ପାଇ 

ପଣା କରିେଦେଲ ଗେmଇ ବାଟି... ୪ 
ଖିଆପିଆ କାମ େଯେବ ସରିଲା 
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 ମୁbକୁ ସଭି- େଯେବ ନିଶା ଘାରିଲା 
ରo अବିରକୁ ନିେଜ େବାଳି ହ� nି 

ଭାବnି, ଆଉ କାହା ଗାେଲ ରo ବାଜିଲା... ୫ 
ପିେଲ ରo େଖଳିବାକୁ େହାଇେଲ ସଜ 

ଦାେb ରo େଖଳି କେଲ ମଉଜ 
େକେତକ ନିଶାେର ପାଗଳ ହୁअnି 

�ୀକୁ ଡାକnି, ଶୁଣିବକି େହ... ସୁନାଭାଉଜ... ୬ 
ଡିେଜ ବାଜିବାରୁ ବଢ଼ିଲା ତାତି 
ସଭିଏଁ ନାଚnି ନିଶାେର ମାତି 

ବେଣ ମାତିେଲ, େଯସେନ ପାଗଳ ହାତୀ 
ବାଟକି अବାଟ ନ ମାନିେଲ କିଛି 

ଲେଢ଼ଇ କରିେଲ ପେଟଇ ଛାତି... ୭ 
େଗୗରୀ ନାନୀ, ଘର ତାହାର ମଝି ସାହିର 
େଷାଡ଼ସ ବୟସୀ ରୂେପ େସ ଭାରି ସୁqର 

େକେତ େଟାକା ନିତି ଛଟପଟ ହ� nି 
ପଡ଼ିଗେଲ େପ�ମଜାେଲ ତାହାର... ୮ 

ଡିେଜ अଟକିଲା ତା ଘର ଆଗର 
ସଭିଏଁ େଖାଜnି ମାଧୁରୀ କାହU 

େଗୗରୀ ସାoେର ରo େଖଳିବାକୁ 
ନ\ର ଲଗାnି ସଭିଏଁ ଯାଇ... ୯ 
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 େଗୗରୀ ସାoେର ରo େଖଳୁ େଖଳୁ 
ଆର� େହାଇଲା ମହାସମର 
ବୁଝିେଲନି ଆଉ କିଏ କାହାର 

େହାଲି ରo େସଠୁ େଧାଇଗଲା ସବୁ 
ଉଜାଡ଼ି ବହିଲା ରୁଧିର ଧାର... ୧୦ 

େବଳଗଲା ବୁଡ଼ି ସm େଯେବ େହାଇଲା 
ରo େଖଳାେଖଳି େସେବ ସରିଲା 
ଆମ ପର#ରା ଭୁଲିେଲ ସଭିଏଁ 

େହାଲି କଥା ଇତିହାେସ ରହିଲା... ୧୧ 
 

ନିେଲାକ, ବn, ଭଦ� କ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୯୩୦୨୭୪୯୪ 

ଇେମଲ୍ : mishra7593@gmail.com 
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ରାେଜq�  ନାରାୟଣ େସନାପତି 

ନୁଁଗୁରା- ରାତିअଧିଆ େପ�ମନୁଁଗୁରା- ରାତିअଧିଆ େପ�ମନୁଁଗୁରା- ରାତିअଧିଆ େପ�ମନୁଁଗୁରା- ରାତିअଧିଆ େପ�ମ    
େବo ନାନି ପୁअ ନରି 

ବଡ଼ ଚତୁର େସ ଗଁା େର ଆମରି 
େକହି େହେବନି ତା ସରି । 

 
ରସିକ ନାଗର େଟାକାଟା ସିଏ େଲା 

େଲାକ ବିଗିଡ଼nି ଭାରି । 
 

ନିଶା~�େର େସ େପ�ମିକା ପାଖକୁ 
ଯାଇଥିଲା େଦଖାକରି  

ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପାଖ ଗଁା େର େଲା 
ଗଁା ବାଲା େଦେଲ େକାରି । 

 
େସ ରାତି अଧେର ମqିର କୁ େନଇ 

ବାହା କାମ େଦେଲ ସାରି  
ଘରକୁ େଫରିଲା ନୂଆ େବାହୁ ଧରି 

ନଁା ଟା ତାହାରି ଝରି । 
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 ବାସର ରାତିର ଖୁସି ମଉଳିଲା 
      ତିନି ମାସ ଥିଲା ଗଭ� ସ{ାରି 
େପ�ମ ଟା ମାତର, ଥିଲା ଦି ମାସର 

        ଏେବ ମୁb ଟା ବିxୁଚି ଭାରି । 
 

ଭାଯ��ା କୁ କହୁଚି ଚିଡ଼ି 
େତା ପଛେର ପଡ଼ି  

େମା େବଳ ଖରାପ େଲା 
କାମ ଜ£ର ଗଲା ଛାଡ଼ି । 

 
ଏେବ ନାମ େନଇଛି େସ େଭbା  

କାଉେଟ େହଇକି ପାଳୁଛି ସିଏ େଲା 
େକାଇଲି ବସା ର अbା । 

 
 

ପାଇକତିଗିରିଆ 
େଖା~�ା 
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ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

େବୖଶାଖେବୖଶାଖେବୖଶାଖେବୖଶାଖ    
ସ£[ି େଖାଜୁ ଥାଏ ଠାଇଁ 

ଛାଇ ଛାତି ତେଳ। 
ବଦଳୁ ଥାଏ ଫଳର େଚେହରା 

ଡାେଳ ଡାେଳ। 
ସଯୂ�� େହାଇ ଜଳୁ ଥାଏ 
ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା େଶାଷ    
ଭିଜୁ ଥାଏ ଗରମ ମାଟି 

େସ�ଦ ବିqୁେର। 
ଛାତି ଆଗେର େଛାଟ ସାେଜ ତାତି 

ଲହୁ ଲୁହାଣ ଜୀବନ ଚାଲୁଥାଏ 
ନିଜ ତାଳେର 

 
ପାଳୁସିଆ, େଦହୁi�ା, ବାେଲଶ�ର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  316 

ଶୁଭକାn ସାହୁ 

ଆେମକ�� ା�୍ କମ�ଚାରୀଆେମକ�� ା�୍ କମ�ଚାରୀଆେମକ�� ା�୍ କମ�ଚାରୀଆେମକ�� ା�୍ କମ�ଚାରୀ    
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ 

ସରକାର-ର ସାବତ ସnାନ 
େନାହୁଁ ପୁରା ସରକାରୀ 

ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 
ଆମ ସରକାର ଭାରୀ ଉଦାର 
ଚାହାnିନି େକହି ରହୁ େବକାର 
ଖଲିଛି ଭbାର ଚୁ�ି ନିଯୁ�ିର 

ରହିନୁ େକହି େବକାରୀ 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 

ନିୟମିତ-ର େଯାଗ�ତା ଯାହା 
ଆମ ପାେଖ ଥିେଲ ଥାଉ ବି ତାହା 

ଆେମ େନାହୁଁ େକେବ ସମକ� ତା- 
(ମାତ� ) ସବୁ କରୁ ତା- ପରି । 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 

ସରକାର-ର େଖାଲା ଆହ£ାନ 
ସମାନ କାମକୁ ଏକା େବତନ 
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 ନିୟମିତ ଆଉ ଚୁ�ି ବ~ କାମ ଏକ? 
ନା, ନା ଏକପରି । 

ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 
ହଜାେର, ପq�ଶ, ତିନି ହଜାର 
ଚୁ�ିେର ବିକିଛୁ ମୁb ଆମର 

େକତିକି ଖାଇବୁ େକତିକି ପିxିବୁ 
ପରିବାର ସାେo ଧରି ? 

ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 
ନିୟମିତ ପୁअ ପାେରନି ଚଳି 

ମାେସ ଟ-ା ବିଂଶ ହଜର ଧରି 
ପqର ଶହ କି ତିନି ହଜାେର 

ଆମ େପଟ ଯାଏ ପୁରି । 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 

ନିୟମିେତ ସିନା େମାଟା େବତନ 
କରିେବ କୁଟୁ\ ପ�ତି େପାଷଣ 

ବାପା, ମାଆ, �ୀ, ପିଲା ଛାଡିେଦଇ 
େହବୁ କି େକୗପିନି ଧାରୀ? 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 
େବତନ କମିଶନର ସୁପାରୀ 

େତଲିଆ ମୁbେର େତଲ अଜାଡି 
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 ଆମ ମୁb ଥାଉ ଜଟ କି ନୁଖୁରା 
ଆମ ପାଇଁ େତଲ ଯାଏ ସରି । 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 

ଛାତ�  େବେଳ ଭଲ ପଢିଲୁ େବାଲି 
ସରକାର-ଠି କଲୁ ଚାକିରୀ 

େସଇ अପାଠୁଆ େବାେଧ ଭଲ ଯିଏ 
ମାଲିକର ନଉକରୀ । 

ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 
ମ�ୀ ବିଧାୟକ ଦରମା ବଢୁ 

ଗ�[ ଖ�� ଭZା ତା’ଠୁଁ ବି ବଢୁ 
ସମାଜ େସବୀ େସ ଜନ ପ�ତିନିଧି 

ନअ�ିେଲ ଆମ ଦରମାରୁ ନିअ କାଢି 
ଆେମ କ�� ା� କମ�ଚାରୀ । 

 
(ରାଜେକାଷେର अଥ�ାଭାବ ଆଳେର ଚୁ�ି ନିଯୁ�ି ସୃjି କରାଯାଇଥିଲା । େଯଉଁ ସମୟେର ଚୁ�ିଭିZିକ କମ�ଚାରୀ ମାେନ 

ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିେଲ, େସେତେବେଳ କି� େସ ସମୟେର ବିଧାୟକ ମାନ-ର ଦରମା ବୃ~ି ପାଇଁ ଦଳମତ 
ନିବ�େଶଷେର ସମ[ ବିଧାୟକ ବିଧାନ ସଭାେର ନିଜ ଦରମା ବୃ~ି ବିଲ୍ କୁ ସ�ୀକୃତି େଦଇଥିେଲ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର 

ଚୁ�ିଭିZିକ ସ£ା��କମ�ୀ ମାନ- ଦରମା ୪୦୦୦ ରୁ ୩୫୦୦ ଟ-ାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।) 
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ଡ: କୁଳାoାର 

େଟ�ନ୍ େଟ�ନ୍ େଟ�ନ୍ େଟ�ନ୍ େର ମଷୂାେର ମଷୂାେର ମଷୂାେର ମଷୂା    
େଟ�ନର ଏସି ବଗିେର ମଲାମଷୂା ଗx ସହ 

ଦି ଚାରିଟା ଜିअnା େଦଖି; 
ଘୃଣାେର କି ଡରେର େକଜାଣି ବିଚାରପତି ମେହାଦୟ     

ଓେହ�ଇଗେଲ ଆଗ େjସନେର େଟ�ନକୁ େରାକି! 
ଏ ଖବର ଟିଭିରୁ େଦଖି େକୗତୁହଳ  
ଜାତ େହଲା ବି େମାର ମନେର; 

େତଣୁ ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ମଁୁ ହାଜର େହଲି େରଳ  
ବିଭାଗେର କାମ କରୁଥିବ େମା ବxୁ ନିକଟେର। 

 
ପଚାରିଲି - ଭାଇ କି କାମ କରୁଚ କିଓ  

େରଳବଗିେର ମଷୂା େଡଉଁଛnି; 
େରଳ କମ�ଚାରୀ ବxୁ କହିଲା- ମଷୂା ଗୁଡାକ  

ନିରୀହ ପ�ାଣୀ, େସେତ େବଶି �ତିକାରକ ନୁହଁnି! 
କହିଲି - ହଁ ବୁେଝଇ ତ େଦଉଛ  
କହିକରି ଭାରି ଚିକଣିଆ ଭାଷା; 

ମଷୂାକୁ ଖାଇବା େଲାଭେର ତା ପେଛପେଛ  
ସାପ ଯଦି ପଶିଲା ପଡିବ ମହାଦଶା! 
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ବxୁ କହିଲା - ସହେଜ ତ େରଳେସବା �ତିେର ଚାଲିଚି 

ଭଡ଼ାଦର ବେଢ଼ଇେଲ କରୁଚ ପାଟି; 
ଏତିକି ଟ-ାେର ମଷୂା ନୁେହଁ ତ ଆଉ କଣ େଦଖା�  

ଆଣିକି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ? 
ବରଂ େଟ�ନେର ମଷୂା ରହିବାଟା ଘରୁଆ  

ପରିେବଶ ସୃjି କେର; 
ଖାସ୍ ମଷୂାର ଉପ�ିତି େଯାଗୁ ଆପଣ  

ଜାଣି ପାରିେବନି େଟ�ନେର अଛnି କି ଘେର! 
 

ତା ଛଡା ଆପଣ ମାେନ ତ ଭଦ� େଲାକ ସାଜି  
ପେଳଇ ଯାଆnି କାଗଜ ପେକଇ ଖାଇ ମୁଢି; 
ବଗିେର ବୁଟ, ମଟର ଓ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇ  

ତାର େଚାପାକୁ େଫାପାଡି। 
ସେଫଇ କମ�ଚାରୀମାେନ ବି ଦରମା ବୃ~ି ଦାବୀେର  

अଧାଦିନ କାମ ବq୍ କରnି ବଷ�ସାରା; 
ମଷୂାମାେନ अଛnି େବାଲି ସିନା  

େସସବୁକୁ ଖାଇ ବଗିକୁ ରଖnି ସଫାସୁତୁରା! 
 

ମଁୁ ପଚାରିଲି ବାଃ େଟ�ନେର ମଷୂାପାଳନର  
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 ସକରାତD କ ଦିଗ ସରିଲା ନା ଆହୁରି अଛି? 
ବxୁ କହିଲା अଛିନା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ  

ଆଜିକାଲି ସବୁକିଛିର େଗୖରୀକରଣ ଚାଲିଛି! 
େତଣୁ େଟ�ନ୍ େର ତ ଆଉ ବିରାଜମାନ  

କରିପାରିବୁନି ଶ�ୀ ଗେଣଶ-ୁ ; 
େତଣୁ ପ�ତିନିଧି ଭାବେର ନିଭ�ୟ 

ଆଶ�ୟ େଦଇଛୁ ତା-ର ମଷୂା ବାହନକୁ!! 
 

ମଁୁ କହିଲି ବାଃ ଲାଗୁଛି  
ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶର ଛାପ ଏଠି ବି ବସିଛି; 

ଏଠି ମଣିଷ ସହ  
ଜ�ଜୁnା- ପାଇଁ ବି अେଛ ଦିନ୍ ଆସିଛି! 
ଏେବ ମଁୁ ବୁଝୁଛି େଟ�ନ୍ ଭିତେର ଗxୁଥିବା  

ମଷୂାଟା କାହUକି ମରିଥିବ; 
ଲାଗୁଛି ଏଡିକିେଟ ଜୀବ େହାଇ  

ଏେଡ଼ ବଡ଼ େଟ�ନ ପରିଚାଳନାର ଚାପେର ଆତD ହତ�ା କରିଥିବ!! 
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ସ\ଲପୁରୀ କବିତା 
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକାଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକାଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକାଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକା    
ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ ପାଏନ୍ ଫୁଟକା 

ହଲ� ା ଚହଲା ପାନିର୍ ଧାର୍ 
ଆଏଜ୍ अେଛ ତ କାଏଲ୍ େକ ନାଇଁ 

ନିअମ୍ ଜାନିଥା ବଂଚବାର୍। 
ଛୁଛା ନoଲା େହଇ ଆସିଥିଲୁ େଯ 

ଫିରିଯିବୁ େହnା ଖାଲିଖାଲି 
ଧନ୍ ସନପତି ହାତ୍ ଛାଡିେଦେମଁ 
କୁଟୁମ ଲୁେକ ଯିେବ ନ ଭୁଲି। 

େହଥିର୍ ଲାଗିର୍ ନୁେକା କାେମ ମାତ୍ 
ସଭେକ ସ�ାନ୍ କର୍ ଭଲ୍ 

ପ�ଭୂ ପାଦ୍ ସୁମି� ସଂସାର୍ ଆଦରି 
ଜୀବନ୍ େକ କରିେନ ସଫଲ୍। 

କାମ ସୁରେତଇ ମେନ ତ ପକାେବ 
ଦୁଇଧାେର ଲୁହୁ ଆଖUପାନି 

ଥିଲା ଜେହଁ|  ବଲି ସୁରତଉ୍ ଥିେବ 
ମାୟା ସଂସାର୍ କଥା େକ ଜାନି। 

*ଇେନ ସରଲା* 
୫୪ ଆୟ��ପଲ� ୀ, କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪, ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

ହସ�ରି ପୁରାନ୍ହସ�ରି ପୁରାନ୍ହସ�ରି ପୁରାନ୍ହସ�ରି ପୁରାନ୍    
ଆରମ୍ େହଲା ହସ�ରି ପୁରାନ୍ 
ମୁଲ୍ କରୁେଛ ହସର ଗିଆନ 
ହସଁରୀ େଦବୀ ହସଁରୁ େଦବତା 
ହସିରା ଲାଗି ମାନତା ଶୁନତା 
ପଜୁୂେଛ ତମେକ ଜୁେଡ଼ ହାତେନ 
ପଜୂାବିଧି ମୁଇଁ କରି ନାଇଜାେନ 

ହସୁଥିସ ହସଁରି ଫଲ ଖାଇ 
ଲିଆ ଘନା େଲେଖଁ ଗଦଗେଦଇ 

ସୁତ୍ ମୁରୁଖ୍ ଟିେକ ନାଇଁ ବୁଧି 
ଖରସିନ୍ ଭରି େହଇେଛ ଗୁଦି 
ଭସତ େବଡ଼ା ଭାବଭକତି େନ 

କୁଲା କୁଲା ଭୁଗା ଭୁଗା ଭରେନ 
ଟୁଁେଣ କୁଚି ମଡ଼ା କୁଁଦା େହଇେଛ 
ଗଦ ଗଦ େହଇ ହସ ବୁଲୁେଛ 
ଜୁହାର୍ ଜୁହାର୍ ହସଁରୀ େଦବୀ 
ଜୁହର୍ ତମର ମଁା ବୁଆେକ ବି 
କଁାଦୁେଛ ସଉେକ ଘରବସିଆ 
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 ଖିଲ୍ ଖିେଲଇ େମାର ଆେଗ ଠିଆ 
ପର ନାଇ କର ଭାବି ପଡ଼ିଆ 

ଡଣାସନ୍ େହଇ ମାେର ମୁଡ଼ିଆ 
ହଁସ ଖୁସିେନ अମରୁତ ରସ 

କପଡ଼ା କୁଚି େକେତ ନାଇ ହସ 
ଜୁହାର ଛିନ ହସଁରୁ େଦବତା 

େଗାଡ଼ ମୁଡ଼ ତକ ନଡ଼ିଆ କତା 
ନି ହସ ତୁଁଣ ଚିଟ ମୁଳ ମୁଳ 

ଜୀବନ ଆଏ ଇଁ ହଁସର ମଳୂ 
ହସେବ ବଏେଲ ଲାଘ ଲାଗବ 

ପେଛକା ମେତ ଦୁଷ୍ ନାଇ େଦବ 
ହସ ମୁଖ ମୁଳ ମୁଳ େଚେହରା 
अଁଳା ଜିଆଁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ି ବଏରା 
ବଏରି ନାଇ ହୁअ ହସି ହସି 

େବକ େକ େନା ନିअ େଗାଡ଼ର ଫାଶି 
ହସଁରି ଫୁଲ ହସଁରି ପୁରାନ 

ହସି ଖୁସି ଭରା ଜଁୀଉ ଜୀବନ 
 

ସଇଁତନା, ବଲାoିର, ୩୨ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ଶ�ସିxୁ ପୁେରାହିତ 

କୁଇଲିକୁଇଲିକୁଇଲିକୁଇଲି    
କଲିଆ ପଚ ପଚ 
ଟିଂଚ୍ କେଡ଼ା େଟ 
ଗୁଣଉଥିସU ଖାଲି 

କୁଆ ଭଲକି ମୁଇଁ େଯ 
େକନ୍ େଥଇ ପାର୍ ମି କହି? 

 
କୁଆ କାନ ଝୁମରା ଭାo୍ ସି 

ମଏଲା ସବୁ ଖାଏସି 
ମହା ଚାଲାକ୍ େବାଲି 

ସୀତାକର ନଖ୍ ବି ଖାଏସି 
େହେଲ ମୁଇଁ 

ପୁରା ଥୁତୁମ୍ େଟ କାଏଁ େଯ 
ଭଲ୍ େବାଲି େକନ୍ େଥଇ କହିପାର୍ ସି 

 
କାହାର େସଂେଗ େମାର୍ 
ତଉଲି େହବାର୍ ନାଇଁନ 

େମାର୍ ଆମ୍ ବଉଲର୍ କହଁର୍ 
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 େମାର ଫଗୁନ୍ 
େମାର ବଉଲିଆ ପବନ୍ 

ରଂଗୀନ୍ ଦୁନିଆ ଆର୍ ସୁର୍ ଥାଉ କି ନାଇଁଥାଉ 
େମାର ହର୍ ମିସା ଗାଇଥିବାର୍ ଗୀତ୍ 

ହଁସି ଖୁସି ଥି ବଁଚ୍ ବାର୍ ଲାଗି 
େମାେତ 

ଏତ୍ କି ହU ଦକ�ାର୍ 
 
ଡ: ପରଶୁରାମ ମିଶ� अଗ�ଗାମୀ ଶି�ା ଓ ଗେବଷଣା ପ�ତି/ାନ 

ସ\ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବଲବn ସାହୁ 

अଫିସର ଯଦି େହତିअଫିସର ଯଦି େହତିअଫିସର ଯଦି େହତିअଫିସର ଯଦି େହତି!!!!    
ଧରିେଛ କଲମ୍  େଲଖ୍ ମି େବାଲି 
ମାଏଁଟ୍  ମାଆ ଭାଷାଥି ପେଦ 

କାଣା େଲଖ୍ ମି ? େସାର୍  ନାଇଁ େମାର୍  
ନାଇଁ ପଡୁେଛ େତା ମେନ 

ହଁ.. ହଁ..! ପଡୁେଛ ମେନ 
େଲଖୁେଛ ଗୁେଟ କଥା 

अଏନ୍  କଥାେଟ େଲଖୁେଛ ଭାଇ 
ବେନ କରି ଶୁନୁ ଥାହା 

अଫିସର୍  ଯଦି େହତି ? 
ସେତ ! अଫିସର୍  ଯଦି େହତି ! 
କଳା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଦାମକିଆ େକାଟ୍  

ହଜାର୍  ଟ-ିଆ େବାଟ୍  ସୁଟ୍  
ନାଇଁ ମୁଇ ପିxିଥିତି , 

ଶହ ଶହ ଟ-ିଆ अତର୍  ମାଖି 
ନାଇଁ ମଇୂ ବାସୁଥିତି 

ଲାକ୍  ଲାକ୍  ଟoାର୍  ଗାଡି େନ ସେତ 
ନାଇଁ ମୁଇ ବସୁଥିତି 
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 ପ�ାଟୁନ୍  ପ�ାଟୁନ୍  ଗାଡ� ଧରି 
ନାଇଁ ମୁଇ ବୁଲୁଥିତି � 

ଏ.ସି ଘର୍ େନ ବସିକରି  
ନାଇଁ ଛିନୁଥିତି ପିସି 

ବଡ଼ବଡ଼କିଆ େକ ମୁେଡ଼ ବୁହି  
ନାଇଁ ମାର୍ ତି ଚାଷୀ � 

ଦିନ୍ େକ ଗୁେଟ ଗୁେଟ େଯାଜ୍ ନା ମୁଇ 
ନାଇଁ ବରଂ କାରୁଥିତି 

ଗୁେଟ େଯାଜ୍ ନା କର୍ ତି ଭାଇ 
"ମୁନୁଷ ପନ୍ " ନଁା େଦତି � 

ମୁନୁଷ୍  ଭିତେର ମୁନୁଷ୍ ପନ୍  
କୁଟ୍  କୁଟ୍  େଦତି ଭରି 

अଲ୍ ଗା େଲାକର୍  ଦୁଃେଖ େଜନ୍ ତା 
ଆଁଏକ୍  ନୁ ଝର୍ ତା ପାନି � 

ଦିନ୍ େକ ଦୁଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇ 
ନାଇଁ ପିଉଥିେତ ବିଷ୍  

ଚାଷୀର ହଁକ୍  େନ ଲଢ୍ ତି ମଁୁଇ 
ସୁେଝ େଦତି ସବୁ  ରିସ୍  � 

ଗଁା ଭୂଇଁ ଛାଡି ରାଜ୍ ଧାନୀ େନ 
ନାଇଁ ରାହୁଥିତି ମୁଇ 
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 ଦୁଃଖୀର ସାେo ଦୁଃଖ୍  ଭାଗ ମାଗି 
ରହତି ଗଁା େନ ମୁଇ � 

ମୁନୁଷ୍  ଭିତେର "ମୁନୁଷ୍  ପନ୍ "  
କୁଟ୍  କୁଟ୍  େଦତି ଭରି 

अଲ୍ ଗା େଲାକର୍  ଦୁଃେଖ େଯନ୍ ତା 
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି , 
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି � 

अଫିସର ଯଦି େହତି... 
ଭାଇ...अଫିସର ଯଦି େହତି ! 

 
#ବଲବn_ସାହୁ #Mob_9078105234 
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ପ�ବx ବିଭାଗ 
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ଶ�ୀ ରବୀq�ନାଥ ସାମଲ 

ଆହୁତିକୁbର ଇତିହାସଆହୁତିକୁbର ଇତିହାସଆହୁତିକୁbର ଇତିହାସଆହୁତିକୁbର ଇତିହାସ    
ପ�ାଚୀନ ଐତିହ�ର ସD �ତି ଓ ସ�ା�ର : ଆହୁତିକୁb 

 ବାେଲଶ�ର ଜିଲ� ାର ପେୂବ�ାZର ଭାଗେର େଭାଗରାଇ ଥାନା अବ�ିତ ଏହି ଥାନାର 

ପେୂବ�ାZର ଭାଗେର ଆହୁତିକୁb ନାମକ ଏକ �ାନ अଛି, େଯଉଁଠି अଧୁନା ଜୟରାମପୁର 

ଗ�ାମ ପ{ାୟତ କାଯ��ାଳୟ अବ�ାପିତ ଏହି �ାନ ସା#� ତିକ ସମୟେର ଏକ ସମତଳ 

अ{ଳ ରୂେପ ପରିଦୃଶ� େହାଇଥାଏ କି� ପେୂବ� ଏହି �ାନେର ଥିଲା ଏକ େସାମେକାଣି 

ଗଡ଼ିଆ ସଦୃଶ ଖାଲ �ାନ ଏହି �ାନଟିକୁ ଆହୁତିକୁb େବାଲି କୁହାଯାଇ ଆସୁଛି ତାହା 

अଦ�ପି ଜି}ାସାସଚୂକ େହାଇ ରହିଛି ପବୂ�ରୁ ଏହି ଖାଲ ରୂପକ କୁb ପାଶ��େର ଥିଲା ଏକ 

ଭoା ଇଟା, େପାଡ଼ାମାଟିର ବିଭିନ|  ପ�କାର ପାତ�  ଆଦିର ମିଶି�ତ ମାଟିର [ୁପ, େଯଉଁଠିକୁ 

େକୗଣସି ମଣିଷ ଏକଦା ଯିବାକୁ ସାହାସ କରୁନଥିେଲ अବଶ� ଏହି �ାନରୁ ଥେର 

େଲାକମାେନ ମାଟି େଖାଳୁଥିବା ସମୟେର େସଠାରୁ େଯଉଁ ତାମ�ଶାସନଟି ଆବି¢ୃତ 

େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପାଠକଲା ପେର ଏ अ{ଳର େଯଉଁସବୁ ଇତିହାସର ତଥ�ାଦି ପ�ାr 

େହଲା, ତାହା ସମଗ� ଭାରତବଷ�ର ଐତିହାସିକ- ଦୃjି ଆକଷ�ଣ କଲା େବାଲି 

ଜଣାପଡ଼ିଲା େସଥିରୁ ଜଣାଗଲା େଯ, ଖ�ୀ ୫ମ/୬/ ଶତା�ୀେର ଏଠାେର ତyାଳୀନ 

ଦbଭୁ�ି ମbଳ ନାମକ ଏକ ଶାସନ ଖbର ଶାସକ (ରାଜା) େଗାପଚq�- अଧୀନ� 

ସାମnରାଜା अଚୁ�ତ ସୁବ%�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟ� ଏକ ନିi�j �ାନେର େବୗ~ 

ଧମ�ର ବିକାଶ ପାଇଁ େବାଧିପଦ� କ ନାମକ େବୗ~ବିହାର ନିମ�ାଣ କରାଇଥିେଲ ଇତିହାସ 
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 କେହ ଖ�ୀ ୫ମ ଶତା�ୀେର ବoଳା ମାଟିେର ବ�ାପକ ଭାବେର େବୗ~ ଧମ�ର ପ�ଭାବ 

ବି[ାର ଘଟିଥିଲା ଏହା ଖ�ୀ ୭ମ ଶତା�ୀ ଯାଏ ବିେଶଷ ପ�ଭାବଶାଳୀ େହାଇ ରହିଥିଲା 

େତେବ ଏତିକି େବେଳ ବ� ାହD ଣ� ଧମ�ର ପ�ଭାବ ମଧ� କମ େହାଇନଥିଲା େତଣୁ େସ 

ସମୟେର େବୗ~ଧମ� ସେo ବ� ାହD ଣ�ଧମ�ର ଏକତା ସ#ାଦିତ େହାଇଥିଲା ମାତ�  ସrମ 

ଶତା�ୀେର କ%�ସୁବ%�ର ରାଜା ଶଶା- ରାଜ- େବୗ~ ବିେ.ଷନୀତି େଯାଗଁୁ 

ପବୂ�ଭାରତେର ଥିବା ବହୁ େବୗ~ [ୁପ ଓ ବିହାର ଆଦି ନjବିନj େହାଇଯାଇଥିଲା 

ଏଠାେର ସଚୂାଇ ଦିଆଯାଇପାେର େଯ େସ ସମୟେର ଏହି ଦbଭୁ�ି ମbଳର ଉZର ସୀମା 

ଆଧୁନିକ ବoଳା େଦଶର ଫରିଦପୁର ଥିବା େବେଳ ଦ�ିଣ ସୀମା ସୁବ%�େରଖା ନଦୀ ହU 

ଥିଲା େତଣୁ େସ ସମୟେର ଶଶା- ରାଜ- .ାରା ସୁବ%�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟେର 

ଥିବା େସହି େବାଧିପଦ� କ ବିହାରଟି ମଧ� ଧ�ଂସ ପାଇ ଯାଇଥିଲା ଏ ସମ[ ବିଷୟ 

ଜଣାଗଲା ପେର ମଧ� ଜନସାଧାରଣ- ଜି}ାସୁ ମେନାଭାବର अn ଘଟିଲା ନାହU 

 ଆହୁତି ଶ�ର अଥ� - ମ�ପାଠ କରି େହାତ� କୁbେର ଘୃତଦାନ କରିବା େତଣୁ ପ�ଶ| 

େହଲା, େତେବ କଣ ଏଠାେର ଦିେନ େହାମକୁbେର ଆହୁତି କରାଯାଉଥିଲା କି? ମାତ�  ଏହି 

�ାନରୁ ପ�ଚୁର ଭଗ| େଟରାେକାଟା ପଦାଥ�ମାନ ମିଳିବାରୁ ମନର ଜି}ାସା ଭାବକୁ କିଛି 

अଂଶେର ପ�ଶମିତ କଲା ଏବଂ ଏଠାେର େହାତ� କୁb କିଏ, କାହUକି ଏବଂ େକେବ କରିଥିେଲ 

ତାହାର ପ�ଶ| ଉେଦ� କ େହଲା େହେଲ ଏ ସବୁ ପ�ଶ|ର ଉZର େଖାଜି ନ ମିଳିବାରୁ ତା’ର 

ଯଥାଥ� ସମାଧାନ େହାଇ ପାରିଲା ନାହU 

 ଗତ କିଛିଦିନ ତେଳ “ତZ� େବାଧିନୀ” ନାମକ ଏକ ବoଳା ପତି� କାଟିଏ ଏ େଲଖକକୁ 

ମିଳିଲା[୧] ଏହାର ପ�କାଶ କାଳ ୧୭୮୪ ଶକ, अଗ�ହାଣ ମାସ, ପୃ/ା ସଂଖ�ା ଥିଲା-୨୩୨ 
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 ଏହି ପତି� କାକୁ ପାଠ କଲାପେର ଜଣାଗଲା େଯ, ‘ପବୂ�ରୁ ହିଜିଲ ନାମକ [୨] ଏକ ଶାସନ 

ଖbେର ଥିବା େଭାଗରାଇ अ{ଳେର ପ�ାଚୀନ ହିqୁ ରାଜତ�  अମଳର େକେତକ ହିqୁ 

େଦବାଳୟ ରହିଥିବାର ଜଣାଗଲା େସଥିମଧ�ରୁ େଯଉଁ �ାନେର ଏକ ବିଶାଳ କୁb 

ରହିअଛି, ତାହାକୁ େଲାକମାେନ ଯ}କୁb େବାଲି କହୁଥିେଲ[୩]’ ଏହି କୁbର ପରିମାଣ 

ଥିଲା ବoୀୟ ମତେର ଏକ କାଠା[୪] ଯାହାର अଥ� େହଉଛି ଲ\ X ପ�� - ୧୫ ହାତ ବା 

ସାେଢ଼ ବାଇଶି ଫୁଟ ଯାହାକୁ ଏକ େସାମେକାଣ ବିଶିj ଚତୁଭ�ୂଜ ଆକାରେର େଗାଟିଏ 

ଖାଲ ଗଭୀର �ାନ ଥିଲା େସହି ବ%�ତ �ାନେର ବିଂଶ ଶତା�ୀର େଶଷାଂଶ େବଳକୁ 

ତା’ର ଲ\ ଓ ଓସାର ପ�ାୟ ସମାନ अଛି ଏବଂ ଆହୁତି କୁb େବାଲି କୁହାଯାଉଛି େତଣୁ 

ଯ}କୁbକୁ ହU େଲାକମାେନ ଆହୁତି କୁb କହୁଛnି େବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହି ଯ}କୁb ବା 

ଆହୁତି କୁb ପାଶ��ରୁ ପ�ଚୁର ଇଟା, ମା-ଡ଼ା ପଥରର ପ�ାଚୀର ଆଦି ମାଟିତଳୁ ମିଳିବାର 

େଦଖାଗଲା ଏହା ମିଳିବା ପେର ମଧ� େଲାକ- ମନେର ଆହୁତି କୁb ବା ଯ}କୁb 

ବିଷୟେର ଯଦିବା ବିଶ�ାସ ଆସିଲା କି� ପ�ଶ| ରହିଲା, ଏହା କିଏ କାହUକି ଏବଂ େକେବ 

ପ�ତି/ା କରିଥିେଲ େତେବ େସହି ପତି� କାେର ବ%�ତ େହାଇଛି କି, ‘अତୀତେର େକୗଣସି 

ପ�ତିଭାବାନ ଶ�ିଶାଳୀ ବ��ି ଏ କାଯ��କୁ ସ#ାଦିତ କରିଥିବା अନୁମିତ ହୁଏ’ 

 अjମ ଶତା�ୀ େବଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର େଭୗମକର ରାଜବଂଶ ସୁବ%�େରଖା ନଦୀ अତିକ�ମ 

କରି ତା-ର ଶାସନ ପ�ତି/ା କରିବାପେର େସମାନ- ପୃ/େପାଷକତାେର େବୗ~ ଧମ�ର 

ପୁନଃ ପ�ସାର ଘଟିଲା, ଖ�ୀ ୮୮୫ ମସିହା [୫] ବା ନବମ ଶତା�ୀେର ଏହି ଶତା�ୀର 

अnିମ ଭାଗେବଳକୁ େଭୗମକରମାେନ ଓଡ଼ିଶାର ପେୂବ�ାZର ଭାଗକୁ अଧିକାର କରି 

େସଠାେର ଥିବା ମୃତପ�ାୟ େବୗ~ଧମ�କୁ ପୁନେରା~ାର କେଲ ଏତିକି େବେଳ ଏହି �ାନେର 
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 ଥିବା େବାଧିପଦ� କ ବିହାରକୁ ସଂeାର କରି େବୗ~ ଭ,ାରକ- ମqିରମାନ ଗଠନ କରି 

େସଥିେର ଭି�ୁ ଓ ଭି�ୁଣୀମାନ-ର ରହିବା ବ�ବ�ା କରାଯାଇଥିଲା[୬] ମାତ�  ସrମ 

ଶତା�ୀରୁ ଓଡ଼ିଶାର େବୗ~ ଧମ� ବିଭିନ|  ଗh ତଥା ପର#ରାେର ବାxି େହାଇ ରହିବା 

େବଳକୁ େବୗ~ଧମ� ହିqୁ ଧମ� ସହ ସ#ୂ%� ମିଶି ଯାଇଥିଲା େସତିକି େବେଳ େଶୖବ ଓ ଶା� 

ଧମ�େର ତାnି� କ େବୗ~ଧମ�ର ପ�ଗତି ଘଟିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ନିକଟ� ରତ| ଗିରି 

େବୗ~ଧମ�ର ଏକ ପ�ମୁଖ େକq�  େହାଇ ଛିଡ଼ା େହଲା ଏହି େକq�  ମାଧ�ମେର ତ� ଓ 

େଯାଗର ବିକାଶ େହଲା େବାଲି ରତ| ଗିରିରୁ ପ�ାr େବୗ~ମZୂ��ିତ अଭିେଲଖ ମାନ-ରୁ �j 

ପ�ତୀୟମାନ ହୁଏ अjମ ଶତା�ୀରୁ .ାଦଶ ଶତା�ୀ - ଏହି ଚାରିଶହ ବଷ� ମଧ�େର 

ପ�ଚଳିତ ଧମ�ଜଗତେର ବହୁ ଗୁରୁତର ପରିବZ�ନ େଦଖାେଦଲା[୭] ଏମିତି ସମୟ 

ମଧ�େର ସି~ାଚାଯ�� ମାନ-ର ଆବିଭ�ାବ ଘଟିଲା ଏଥିେର ସହଜିଆ ଧମ�ର ପ�ସାର 

ସେo ସେo େଗୗଡ଼ୀୟ େବୗ ବ ଧମ�ର ବିକାଶ େଦଖାେଦଲା ତାnି� କ ପ~ତିେର ଶିବ, 

ଶ�ି ଓ ବି ୁ-ୁ ଆରାଧନା ସକାେଶ ନୂତନ ଆଗମମାନ େଲଖାଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ|  

ସ#�ଦାୟ ଓ ଶାଖା ମାନ-େର ଧମ� ସ#କ�ୀୟ ମତେଭଦ େହବାର େଦଖାଗଲା [୮] ଏହି 

ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ�େର ବଜ�ଯାନ, କାଳଚକ�ଯାନ ଏବଂ ସହଜଯାନ ହU ଥିଲା ପ�ଧାନ ଏହି 

ମହାଯାନୀ େବୗ~ମାେନ ଥିେଲ ଶନୂ� ଉପାସକ ଶନୂ� ବା ମହାଶନୂ�କୁ େସମାେନ 

ସବ�ବ�ାପୀ, ସବ�ଶ�ିମାନ ଏବଂ ସବ�} ଭାବେର ପଜୂା କରୁଥିେଲ େତଣୁ େସମାନ- 

ସକାେଶ ବୁ~ ହU ଥିେଲ ଶନୂ�ର ପ�ତୀକ ସହଜଯାନର େମୗଳିକ ନୀତି ଥିଲା ସେ�ାଗ 

ସେo अପାଥ�ବ ସୁଖଲାଭ ଓଡ଼ିଶାେର କାଳଚକ�ଯାନ ଓ ତ�ଯାନର ପ�ସାର େହତୁ େଯଉଁ 

ସବୁ ପ~ତି अନୁସୃତ େହଲା େସଥିରୁ ପ{ମାକାରର ମହାକାଳୀ ଓ ମହାକାଳ େଭୖରବ 
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 ଉପାସନାର ସୃjି େହଲା[୯] ଏ �ାନରୁ ମାଟିତଳୁ ଚତୁଭ�ୂଜ ମହାକାଳ ମZୂ� ଏବଂ 

େଭାଗରାଇअେର ଯାହା-ୁ ଆେମ ଆଜି ବାସୁଳୀ େବାଲି କହି ଆରାଧନା କରୁଛୁ, େସହି 

ମହାକାଳୀ ମZୂ� ହU ଏହାର ଯେଥj ପ�ମାଣ अତଏବ େସହି ଉପାସନା ଏହ ଐତିହ�ପ%ୂ� 

ସମୟରୁ ଏ ମାଟିେର କରାଯାଇ ଆସୁଛି କହିବା ଭ� ମାତD କ େହବନାହU 

 ଖ�ୀ ୯୪୦ େର େଭୗମକର ମାନ-ର ଶାସନର ପରିସମାrି ଘଟିଲା ଏବଂ 

ରାଜେନୖତିକ ପ, ପରିବZ�ନର ସଚୂନା ମିେଳ[୧୦] ଓଡ଼ିଶାେର ରାଜେନୖତିକ अ�ିରତାର 

ସୁେଯାଗ େନଇ ବoର ପାଳ ନାମଧାରୀ ରାଜବଂଶ ରାଜ�ର ପେୂବ�ାZର ଭାଗରୁ କିଛି अଂଶ 

अ�ିଆର କରିେନେଲ ଏହା.ାରା େଭୗମ ସାମ�ା}ୀ ଧମ�ା ମହାେଦବୀ- ରାଜବଂଶର 

ପ�ଭୂତ�  ଦbଭୁ�ି ମbଳରୁ अ[ମିତ େହଲା[୧୧] େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ, େସମାେନ 

ଓଡ଼ିଶାର ଉZର ବାେଲଶ�ର୍ अ{ଳକୁ େସମାନ-ର अଧିକାରଭୂ� କରିେନେଲ ଏମାେନ 

ଥିେଲ କେ\ାଜବଂଶୀୟ ପାଳ ରାଜବଂଶ ମାତ�  ଦଶମ ଶତା�ୀର େଶଷାଂଶ େବଳକୁ 

ବoଳାର ପାଳରାଜା ବିଗ�ହପାଳ ୨ୟ- ପୁତ�  ମହୀପାଳ ୧ମ ଏମାନ-ୁ ପରାଜିତ କରି 

ଉZରପବୂ�ାଂଶକୁ अଧିକାର କରିେନବା ଫଳେର କେ\ାଜୀୟ ପାଳମାନ-ୁ ବ~�ମାନଭୁ�ି, 

େଯଉଁ ଖbେର କି ଦbଭୁ�ି (ଉZର ବାେଲଶ�ର ସହିତ) ଥିଲା, େସହି ଖbେର ରାଜତ�  କରି 

ସ�j େହବାକୁ ପଡ଼ିଲା 

 ଖ�ୀ ୯୬୦ ମସିହାେର େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଧମ�ରଥ (୯୬୦-୯୯୫) କେ\ାଜୀୟ 

ପାଳମାନ-ୁ ପରାଜିତ କରି େସହି ଶାସନ ଖbକୁ ନିଜ अଧିକାରକୁ େନଇଗେଲ ଖ�ୀ 

୯୯୫େର ଧମ�ରଥ- ମୃତୁ�ପେର ତା-ର ଭାଇ ନଘୁଷ ରାଜା େହେଲ ମାତ�  ତା-ର 

େବୖମାତୃକ ଭାଇ ଇq�ରଥ ଖ�ୀ ୧୦୦୦ େର ନଘୁଷ-ୁ ପରାଜିତ କରି ସିଂହାସନ अଧିକାର 
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 କରିେନେଲ ଏତିକି େବେଳ ଦା�ିଣାତ�ର ରାଜା ରାେଜq�  େଚାଳ (୧୦୧୨-୧୦୪୪) 

ପେୂବ�ାZର ଭାଗକୁ अଭିଯାନ ଚଳାଇ ଖ�ୀ ୧୦୨୩େର ଇq�ରଥ-ୁ ପରାଜିତ କେଲ 

 ଖ�ୀ ୧୦୨୪ ମସିହାେର ମହାଶିବଗୁr ଯଯାତି-୨ୟ ସିଂହାସନ ଆେରାହଣ କରିବା 

ସମୟେର ଉZର େତାଷାଳୀେର େକେତକ अ{ଳ େସାମବଂଶୀୟ କZ�ୃ ତ� େର ନଥିବା େହତୁ 

ତା- ରାଜତ� ର ତୃତୀୟ ବଷ�େର (୧୦୨୭ ମସିହା) େକାଶଳ, କଳିo ଓ ଉyଳର अଧୀଶ�ର 

ଭାବେର େଘାଷିତ େହେଲ ଫଳେର ଯଯାତି ୨ୟ ନିଜର ସାମରିକ େକୗଶଳ େହତୁ ବoର 

ଉZର ଆଡୁ ରାଢ଼େଗୗଡ଼େର େଜୖତ� ଯାତ� ା ନିବ�ଘ|େର ସମାହିତ କେଲ[୧୨] େସ ସମୟେର 

ତyାଳୀନ ଦbଭୁ�ି ମbଳ ବ~�ମାନ ଭୁ�ି अଧୀନେର ଶାସିତ େହଉଥିେଲ ମଧ� ଏହା 

ଦ�ିଣ ରାଢ଼ େଦଶାnଗ�ତ େହାଇ ଶାସିତ େହଉଥିଲା 

 ଏହି େଜୖତ� ଯାତ� ା ସମାପନାେn ସୁବ%�େରଖା ନଦୀତଟ� େବୗ~ପୀଠ ଉପେର 

ତା-ର ତୀ�୍ ଣ ନଜର ପଡ଼ିଥିବା ସ�ବ[୧୩] ଖ�ୀ ୯୪୦େର େଭୗମକର ରାଜବଂଶର 

ପତନ ପେର ମଧ� ଖ�ୀ ୧୦୨୭ ମସିହା ପଯ��n ଓଡ଼ିଶାେର ସହଜଯାନର ତ�ସାଗର 

ମଧ�େର ନିମ�ିତ େହାଇଥିଲା େବାଲି କବି ଡିbିମ ଜୀବେଦବାଚାଯ��- ‘ଭ�ି ଭାଗବତ’ 

ପୁ[କରୁ ସଚୂନା ମିେଳ[୧୪] ଯଯାତି-୨ୟ ଯାଜପୁରକୁ ତା-ର ରାଜଧାନୀ ରୂେପ ଗ�ହଣ 

କରିବା ପେର ତ�ବିେଲାପ ପ�କି�ୟା ଆର� କେଲ କାରଣ ତ�ଯାନେର େଯଉଁ ଘୃଣ� 

ପର#ରା ପରିଲ�ିତ େହଉଥିଲା, େସଥିେର ରାଜା ଯଯାତି-୨ୟ ଖୁବ अସ�j ଥାଇ ବ� ାହD ଣ� 

ଧମ�କୁ ପ�ତି/ା କରିବାପାଇଁ େଯଉଁ ବିଶାଳ ଯ}ର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ 

େଯଉଁ ଯ}କୁbଟି ପ�[ୁତ କରିଥିେଲ, ତାହାର ଲ\ ଓ ପ�� ୧୫ ହାତ କରିଥିବା ସ�ବ 

ଆଉ େଯଉଁଠି ଯ}କୁbର ଆେୟାଜନ କରାଗଲା, ସମୟକ�େମ େସହି �ାନକୁ ଆହୁତି କୁb 
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 େବାଲି େଲାକମୁଖେର ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ସ�ବ 

ପାଦଟୀକା 

୧. ବିନୟ େଘାଷ - ପ�ିମ ବେoର ସଂeୃତି (ହିଜିଲିର-ମସନଦ୍-ଇ-ଆଲା), ପୃ - ୧୬୭ 

୨. ବିନୟ େଘାଷ - ପ�ିମ ବେoର ସଂeୃତି (ତZ� େବାଧିନୀ), ପୃ - ୧୫୯ 

୩. ବିନୟ େଘାଷ - ପ�ିମ ବେoର ସଂeୃତି (ହିଜିଲିର-ମସନଦ୍-ଇ-ଆଲା), ପୃ - ୧୬୭ 

୪. ବିନୟ େଘାଷ - ପ�ିମ ବେoର ସଂeୃତି (ହିଜିଲିର-ମସନଦ୍-ଇ-ଆଲା), ପୃ - ୧୬୭ 

୫. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୪୩୨ 

୬. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୪୩୩ 

୭. Dr K.C.Panigrahy - History of Odisha - PP - 311 

୮. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୪୫୪ 

୯. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୪୫୪ 

୧୦. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୪୩୯ 

୧୧. Culture Heritage of Orissa, Balasore, PP 263 

୧୨. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ ଭାଗ - ପୃ - ୫୪୮ 

୧୩. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୫୨ 

୧୪. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୨୧୦ 
ମାତୃଚିnନ େ�ତ� , େଗାପୀନାଥପୁର 

େଦହୁi�ା, ବାେଲଶ�ର - ୭୫୬୦୩୬  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୪୪୦୧୯୬୦୪୭ 
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ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ 

ପ�ାଚ�ର ରାେଫଲ୍ ହରିଶପ�ାଚ�ର ରାେଫଲ୍ ହରିଶପ�ାଚ�ର ରାେଫଲ୍ ହରିଶପ�ାଚ�ର ରାେଫଲ୍ ହରିଶ    
 ଭୁବେନଶ�ର ନଗରୀର କhନା ଛକ ନିକଟ� ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ସଂଗ�ହାଳୟ ଭାରତର 

ଏକ ଗୁରୁତ£ପ%ୂ� अନୁ/ାନ अେଟ, ଯାହା ସମୟର କଷଟି ପଥରେର अେନକ ଥର ନିଜର 

ପୁରାତାZି£କ ସଂଗ�ହର ଗୁରୁ ଗା�ୀଯ��କୁ ଜାହିର କରି ଆସିଛି। ବିଭିନ|  ଗ�ାେଲରୀ 

ମାନ-େର ପ�ଦଶ�ତ ବହୁ ପ�ାଚୀନ ସମୟର ଶିଳାେଲଖ, ତାମ�ଫଳକ, ତାଳପତ�  େପାଥି, 

ଆଭୂଷଣ, अ�ଶ� ଆଦିମାନ ରସଗ�ାହୀ ରସିକ, }ାନଭି�ୁ ଗେବଷକ ତଥା ଜି}ାସୁ 

ପ�ାଣମାନ-ୁ ଆକଷ�ତ କରିଆସିଛି େକଉଁ କାଳରୁ। ବିେଶଷ କରି କଳାେପ�ମୀ-ୁ େବଶୀ 

ଆକଷ�ତ କରିଥାଏ ସଂଗ�ହାଳୟର ପ�େବଶ କ�େର ପ�ଦଶ�ତ ଓଡ଼ିଶାର 

ମହାପୁରୁଷମାନ-ର ବୃହZାକାର େତୖଳ ଚିତ� ପ, ସମହୂ। 

ସଂଗ�ହାଳୟର ପ�େବଶ କ�େର ପ�ଦଶ�ତ େସହି ମନିଷୀମାନ-ର 

ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ�ରୁ ତିନି ଚାେରାଟିକୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ अଧିକାଂଶ 

ଚିତ� ପ, ଗୁଡ଼ିକ ଶିhୀ ହରିଶ-ର ସଶ� ସ£ା�ର अେଟ। 

ଏହାଛଡ଼ା ଆେª� ାେପାେଲାଜି ଓ ନ�ାଚୁରାଲ ହିjି�  ଆଦି ବିଭିନ|  

ବିଭାଗୀୟ ପ�ଦଶ�ନୀ କ� ଗୁଡ଼ିକେର ପ�ଦଶ�ତ ମୃତ ପ�ାଣୀମାନ-ର 

ସଂର�ିତ ଶରୀରର ପ��ାଭାଗେର अ-ିତ ମେନାରମ 

ଦୃଶ�ାବଳୀର ପରିେବଶ ବା[ବତାର ଭ� ମ ସୃjି କରିଥାଏ ।  

 ଓଡ଼ିଶାର अନ�ତମ ସୁନାମଧନ� ଚିତ� କର ବା ରୂପକାର 
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ହରି�q�  ସିହ| ା ବାବୁ ସ£ଗ�ାେରାହଣ  କରିବାର ଦୁଇ ବଷ�ଠାରୁ अଧିକ ସମୟ ବିତି ଗଲାଣି, 

ତଥାପି ତା-ର କାଳଜୟୀ ଜୀବn ଚିତ� କୃତିଗୁଡ଼ିକ ତା-ୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସରୁ ମ�ାନ 

େହବାକୁ େଦଉନାହU। ରାଜକୀୟ ପରିପାଟୀେର ନିଜ ଦରବାର କ�େର ଦbାୟମାନ 

ମହାରାଜା କୃ ଚq�  ଗଜପତି, ସୁେଢ଼ାଳ अବୟବଧାରୀ ଦୁ~�ଶ ବୀର ସୁେରq�  ସାଏ, ଓଡ଼ିଆ 

ବ%�େବାଧର ବିxାଣୀ ଶାn ସରଳ ଓ }ାନଦୀr ଭ� କବି ମଧୁସଦୂନ ରାଓ, ଗେବଷଣାେର 

ମଗ| ମହାନ େଜ�ାତ�ବିତ୍ ପଠାଣି ସାମn ଆଦି ପ�ାଣବn ପ�ତିକୃତି ଚିତ� ଣକୁ େଦଖି ରାଜ� 

ସଂଗ�ହାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା େଯ େକହି ଦଶ�କ ବାଃ ବାଃ ନ କହି ରହି ପାେରନା। ହରିଶ- 

ଚିତ� ା-ନେର ମାନବୀୟ ଶରୀର ଗଠନ ବି}ାନ ବା ନରେଦହ ବିଦ�ା (ଆନାେଟାମୀ) ତଥା 

ପ�କୃତି ଚିତ� ଣ अତି ଚମକ� ାର अେଟ। ଏହାଛଡ଼ା ତା- ଛବିର अନ� ଆକଷ�ଣ ଦିଗଟି େହଲା 

jିଲ ଲାଇଫର ସ�ୂD ାଦିସ�ୂD  अବେଲାକନ ଓ ଆେଲାକ ଛାୟାର ଲୁଚକାଳି େଖଳ ଚିତ�  

ବ%�ତ ସମଦୃଶ�ାବଳୀର ସ�ାର ଯଥା ଆସନ, େମଜ ଓ ପଲ-ର କାଠ େଖାେଦଇ 

ଡ଼ିଜାଇନ୍, ଶୁଭ� ାେଲାକିତ ପ�ଦୀପ, ମଖମଲ� ୀ କପଡ଼ାର କୁ{ ଇତ�ାଦିକୁ अତି ନିଖୁଣ ଭାେବ 

ସ£ାଭାବିକ ଢ଼oେର ଦୃଶ�ାୟିତ କରିଛnି।  
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  େସ ଚିତ� େର ପ�ାଣର ସ{ାର ଏେତ 

ନିଖୁଣ ଭାେବ କରିପାରୁଥିେଲ େଯ ସେତ 

େଯପରି अ-ିତ ଚରିତ� ମାନ ଛବି ଭିତରୁ 

ବାହାରି ଆସି ଆମ ସହ କଥାବାZ�ା େହବା 

ପାଇଁ ବ�ଗ� େହଉଛnି। ଶିhୀ-ର ଛବିର 

ଏହି ଗୁଣକୁ େନଇ ତା- ଜେଣ ସମସାମୟିକ ଚିତ� କର ଥେର କହିଥିେଲ, “ହରିଶ ବାବୁ- 

ଛବି େଦଖିେଲ ଲାେଗ ସେତ େଯପରି େସ ସତ ସତିକା ମଣିଷମାନ-ୁ ନିଜର ଚିତ� ପ,େର 

अଠାଲଗାଇ େଯାଡ଼ି େଦଇଛnି।”  ଶିhୀ-ର ଛାତ�  ଜୀବନେର କଲିକତାେର କଳାଶି�ା 

କରୁଥିବା େବେଳ େସ ସମୟର ତା-ର ଜେଣ ଶି�କ ହରିଶ-ୁ “ରାେଫଲ୍ अଫ୍ ଦି ଇj”  

େବାଲି ସେ\ାଧନ କରୁଥିେଲ, କାରଣ ୟୁେରାପୀୟ ଚିତ� କର ରାେଫଲ୍- ବିରାଟ େତୖଳଚିତ�  

ଗୁଡ଼ିକେର ରoମ{ର ଭ� ମ ସୃjି କରୁଥିଲା। ରାେଫଲ୍- ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଖ�ୀjଧମ� ସ\xୀୟ 

ବିଷୟବ[ୁ ଉପେର ପଯ��େବଷିତ ଥିବାେବେଳ ଛବିଗୁଡ଼ିକର ସ�ିକରଣେର ଆେଲାକ 

ଛାୟାର ପ�ାଧାନ�ତା ପ�ମୁଖ ଆକଷ�ଣ ରହୁଥିଲା। ଚିତ� କର- अନ� ପ�ମୁଖ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ 

େହଲା ବାରିପଦାର ରାଣୀ ତଖତ କୁମାରୀ-ର ଶ�ୀସ#ନ| ା अଳା-ାର ମbିତା ସୁqର ରୂପ 

ଲାବଣ� ସହ ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ ଚାହାଣୀ, କାବି£କ 

ଭାବର ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ରସିକ ପ�ବର 

ଉେପq�  ଭm, ଶିhୀ ଗୁରୁ ବି\ାଧର ବମ�ା, 

ନାଟ�କାର େବୖ ବ ପାଣି ଇତ�ାଦି େତୖଳଚିତ�  

ତଥା ଓମର ଖୟାମ- ରଚିତ ସୁରା, ସାକି 
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ଦଶ�ନାସି� ଓମର ରୁବିୟତ୍ ସିରିଜର अେନକ େରଖା ପ�ାଧାନ� ଚିତ� ପ,। 

 ହରିଶ ପା{ େସେ÷\ର ୧୯୩୯ ମସିହାେର ବାରିପଦା ଟାଉନ�  अମି�କା ସାହିେର ପିତା 

େଦେବq�ନାଥ ଓ ମାତା ସ£%�ଲତା େଦବୀ- ଠାରୁ ଜନD  େହାଇଥିେଲ। ମାଟି�କ୍ ପାସ୍ ପେର 

େସ କଲିକତା �ିତ ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ�ାଳୟେର ଚିତ�  ଶିଖିବା ପାଇଁ 

ନାମ େଲଖାଇଥିେଲ। େସଠାରୁ ୧୯୬୧ ମସିହାେର ଯୁବକ ହରିଶ ଡ�ଇଁ ଓ େପ�ିଂ (ଜୀବନ, 

ପ�କୃତି ଓ ଭିZିଚିତ� ) ପାଠ�କ�ମେର ଡ଼ିେପ�ାମା ଶି�ା ଗ�ହଣ କରି ଫାjକ� ାସ୍ ଫାj୍ େହାଇ 

ପାସ୍ କରିଥିେଲ। ତା’ପେର େସ ଭୁବେନଶ£ର ଆସି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ସଂଗ�ହାଳୟେର 

େପାେଟ�ଟ୍ ଆଟିj୍ ଓ ମେଡ଼ଲର ଭାେବ ୧୯୬୬ ମସିହାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ତା-ୁ 

ପୁରeୃତ ଓ ସ�ାନିତ କରିଥିବା ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ େହଲା; ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀ 
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 (୧୯୬୮, ୧୯୭୦ ଓ ୧୯୭୪), ଉyଳ ଚାରୁକଳା 

ପରିଷଦ (୧୯୬୮), େନଚର ଆb ୱାଇ© ଲାଇଫ୍ 

େସାସାଇଟି अଫ୍ ଓଡ଼ିଶା (୧୯୮୬), େନେହରୁ 

ଫାଉେbସନ୍ ଫର୍ େଡ଼େଭଲପେମ�୍ अହମଦାବାଦ 

(୧୯୮୬), ପ�ାଣନାଥ ପ,ନାୟକ େମେମାରିଆଲ 

କମିଟି (୧୯୯୩), କଳିo ଭାରତୀ (୧୯୮୮), 

ମହତାବ୍ ସ�ାନ (୨୦୦୨) ଇତ�ାଦି। ତା-ର 

अେନକ ଦୁଲ�� ଭ କଳାକୃତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଇଲା ପbା 

େସ�ର ଫର୍ ଆଟ� ସଂଗ�ହ କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ଧନ�ବାଦର ପାତ�  अଟnି। 

 ଶିhୀ-ର अନ� ଏକ ବିେଶଷତ£ େହଲା େସ େକେବ ପୁରeାର ଓ ସ�ାନ ପାଇଁ 

ବ�ାକୁଳ ନଥିେଲ। ତା-ର ପ�ତିଟି ରo ଛିଟା ଓ ଚିତ� େରଖା ତା-ୁ ପ�ତି/ା ଠାରୁ अେନକ 

ଉପର [ରକୁ େନଇଯାଇଛି। େସଥିପାଇଁ େସ ତା-ର କି�ୟାଶୀଳ ଜୀବନର େଶଷ ପଯ��ାୟ 

ପଯ��n କଳାଭ�ାସ ଜାରି ରଖିଥିେଲ । ହରିଶ ବାବୁ ଜୀବନର େଶଷ ନିଶ£ାସ େନଇଥିେଲ 

ଏେକାଇଶି ଡ଼ିେସ\ର ୨୦୧୫ ମସିହାେର। େସ ସିନା ଜୀବିତ ନାହାnି କି� ତା-ର 

କାଳଜୟୀ କଳାକୃତୀ ଗୁଡ଼ିକ କଳାେପ�ମୀ- ହୃଦୟେର ଜୀବିତ େହାଇ ରହିଥିଲା, ରହିଛି ଓ 

ଆଗକୁ ମଧ� ରହିଥିବ । 
अଧ�ାପକ 

ବି.େକ. ଆଟ� କେଲଜ, ଭୁବେନଶ£ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୮୬୧୨୫୫୩୮୩ 
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ମମତା ଦାଶ 

ସାହିତ� ସମୃ~ିସାହିତ� ସମୃ~ିସାହିତ� ସମୃ~ିସାହିତ� ସମୃ~ି    
 କବିତ�  ଦିବ�େଚତନାର ବା-ମୟ अଭିବ��ି ଜୀବନର ସ�ୂDତମ ଲଳିତ ଭାଷ�, 

ସମାଜର ବାଣୀମୟ ମମ�ଚିତ�  କବିର ଦିବ� େଲଖନୀ ବ{ିରେହ କାଳକାଳକୁ, ସମୟର 

ଚଲାପଥେର ତାର ପଦଚିହ|  ହୁଏ ଚିର ଭାସ�ର ସମୟ ପେର ସମୟ ଗଡ଼ିଚାେଲ ସମୟର 

ଭାଷାକୁ କବି ଗ�ହଣ କରି େନଇ ଗଢ଼ିଦିଏ କାଳାତୀତ ମାନବିକ ଭାବ �qନ, अନାଗତ 

ସମୟେର େପ�ରଣା େହାଇ କବି ତିଆରି କେର ଦିବ� ମାନବିକ ଚିnନ ଓ େଚତନ ଓଡିଆ 

ସାହିତ�ର ଇତିହାସ ପଯ��ାେଲାଚନା କେଲ ସବ�ପ�ଥେମ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ 

ଆେଲାଚନା ପରିସରକୁ ଆସnି ମାଟି ମଣିଷକୁ େସ େଦେଲ ସ�ାନ, ତାକୁ େସ 

େଦବତାେର ପରିଣତ କେଲ େଦବତାକୁ େନଇ ଆସିେଲ ମାଟିକୁ ସବୁ ଧମ�କୁ େସ କେଲ 

ସମନ� ୟ ଓଡିଆ ଜାତିକୁ େସ େଦେଲ ତାର ଭାଷାର ଐଶଯ��, କଳାର େକୗଣାକ�, 

ସଂeୃତିର ଭାଷ�, ଧମ�ର ଚିnନ, ଜାତୀୟ ସ�ାଭିମାନର ପରିଚୟ ପ{ଦଶ ଶତା�ୀ ପେର 

େଷାଡଶ ଶତା�ୀର ପ�ଥମ ପାଦକୁ ପ{ସଖା େଗା/ୀ ସାରଳା ସାହିତ� ସରଣୀ ଉପେର 

ରଚିେଲ େଯାଗ, }ାନ, ଭ�ି ପ�ଣିତ ନୂତନ ସାହିତ� ସାମ�ାଜ� ଏହି ସାମ�ାଜ� ସାରଳା 

ସାହିତ� ସାମ�ାଜ�ର େଭୗଗଳିକ ସୀମାକୁ अତିକ�ମ କରିଗଲା ସାରଳା- ଭାଷାକୁ ଗ�ହଣ 

କରି, ରୂପଚୟ�ା ବିଶିj ରସବିଭବଯୁ� ରୂପ େବୖଚିତ� ର ପରିପ�କାଶ ସାରଳା- 

ଦାbିବୃZକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଗ�ହଣ କେଲ ରାମାୟଣେର େକବଳ୍ ଜଗନ| ାଥ ଦାସ ଓଡିଆ 

ସାହିତ�କୁ େଦେଲ अପରୂପ ନବା�ରୀ ବୃZ ସାରଳା- ପୁରାଣ ଯୁଗଯୁଗକୁ ରହିଲା ତା 
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 ସାoେର ସୃjି େହଲା ଭଜନ, ଜଣାଣ, ମାଳିକା, ସଂହିତା, ଗୀତା, ଟୀକା, େବାଲି, ଚଉତିଶା, 

ଚଉପଦୀ ଆଦି ନାନା ରୂପ ବିଭବ ସାରଳା- ଭାବ ଜଗତ ଏ ଯୁଗେର ତତ�  ଜଗତେର 

ରୂପାnରିତ େହାଇଗଲା 

 େଷାଡଶ ଶତା�ୀ ଓଡିଶାର ଭାଗ�ାକାଶେର େଗୗରବ ଓ ବିପଯ��ରର ଶତା�ୀ 

ପ{ଦଶ ଶତା�ୀର େଶୗଯ��-ବୀଯ��-ସମୃ~ି େଷାଡଶ ଶତା�ୀକୁ େହାଇଛି କ�ମ ବିଡମି�ତ 

ଗଜପତି ପ�ତାପରୁଦ�  େଦବ-ର ସାମରିକ ଶ�ିର ବିପଯ��ୟ, ଦ�ିଣ ଓ ଉZର ପଟୁ 

ଓଡିଶାକୁ ବାହ� ଶତ� �-ର କ�ମାଗତ ଆକ�ମଣ, ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସଂଘଷ�, 

ମୁକୁqେଦବ-ର  ତିେରାଧାନ ଓ େମାଗଲ ଶାସନର ଶାୟାେର ଓଡିଶାର େଗୗରବ ବିେଲାପ, 

अଖb ଉyଳର ଖb ଖb ସ�ାଧୀନ ରାଜ� ଗଠନ, ଓଡିଶାର େଗୗରବ ନୀଳାଚଳ େ�ତ� େର 

ଯବନ ମାନ-ର ପ�ଖର ଆକ�ମଣ, अଥଚ ଏ ଯୁଗର ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ସୃjିକଲା ନୂତନ 

ସଂହତି ସ�ାଧୀନ ଓଡିଶାର େଭୗଗଳିକ ସୀମାକୁ ମଧ� ଏହା अତିକ�ମ କରି ଆହୁରି ବୃହତର 

अଂଶକୁ �ଶ� କରିଥିଲା ବିପଯ��ୟ ଭିତେର ଏହା ତିଆରି କଲା ଏକ ନୂତନ ଭାବ-ସାମ�ାଜ�, 

ପ{ ସଖା ସାହିତ� େସ ଯୁଗର ବାଣୀମZୂ� ଚିତ�  େକବଳ ନୁେହଁ, अନାଗତ ଭବିଷ�ତର 

ଜାତୀୟ େପ�ରଣା – ଓଡିଆ ଜାତି ହୃଦୟର ଆହ� ାନ, ମାନବ େମୖତ� ୀ େବାଧର ନିଦଶ�ନ 

 ଶ�ୀମଦଭାଗବତକୁ ନବା�ରୀ ବୃZେର ଜଗନ| ାଥ ଦାସ अନୁବାଦ କେଲ ଏହା 

अନୁବାଦ େହେଲ େହଁ अନୁସୃjି ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ଏବଂ ଶାଶ�ତ ନୀତି ବାଣୀର ପ�େୟାଗ ଯୁଗ 

ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ମାନ-ୁ अଭିଭୁତ କରୁଛି ଏହି ଗ�ª େହଉଛି ଓଡିଆ ଜାତିର ଜୀବନ, 

େବଦ, ଭ�ି, }ାନ, େମା�, ଜୀବନବାଦର ଏହା ଏକ ଉତକୃj ଆେଲଖ� ଓଡିଶାେର 

େଷାଡଶ ଶତା�ୀ ରାଜନୀତିକ େ�ତ� େର ବିପଯ��ର କାଳ େହେଲ େହଁ ସାହିତ� େ�ତ� େର 
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 ଆସିଥିଲା ସୁବ%�ଯୁଗ ଧମ�, ଦଶ�ନ ଭିZିକ ସାହିତ�େର ଏହି ଯୁଗ ଥିଲା अଗ�ଣୀ ଓଡିଶାର 

ସª କବିମାନ- अବଦାନ ଚିର ସDରଣୀୟ  ଯୁଗଯୁଗ ଧରି େସମାେନ ଓଡିଆ ଜାତିକୁ 

େଦଇ ଆସିଛnି େପ�ରଣା ଧମ�ର ସଂକୀ%�ନା ଓ ଆଚାରଗତ ବୁ�ହ େଭଦ କରି 

ସବ�ମାନବ କଲ�ାଣକାରୀ ଉଦାର ମାନବ ଧମ�ର ପ�ବ�ା ରୂେପ ପରିଚିତ q�q ଓ 

ସଂଘଷ�ର ଉପସଂହାର କରି ଯୁଗାnକାରୀ େବୖପ�ବିକ ପଦେ�ପ େଦବାେର ସି~ହ[ ଥିେଲ 

 ଜଗନ| ାଥ ଦାସ ଥିେଲ େମଧାବୀ ପିଲାଦିନରୁ ଭ�ି ପରାୟଣ ଏବଂ ଶ�ୀ ଜଗନ| ାଥ-ର 

ପରମ ଭ� ପ�ତିଦିନ ଶୁ~ପZୂ େହାଇ ବଟଗେଣଶ-ଠାେର ଭାଗବତର अଥ� ବ�ାଖ�ା 

କରୁଥିେଲ ଶହ ଶହ େଲାକ ତା-ର अପବୂ� ଭାଗବତ ବ�ାଖ�ା ଶୁଣି ଚମକୃତ 

େହଉଥିେଲ ତା-ର ଖ�ାତି ସଯୂ��ର ରଶD ୀ ସମାନ ବହି ଚାଲିଥିଲା .ାଦଶ exର अଥ� 

କରୁଥିବା େବେଳ ଏକଦା ଶ�ୀ େଚୖତନ� ଶିଷ�ମାନ- ସହିତ େସଠାେର ଉପ�ିତ େହାଇ 

ହୃଦୟର ସହିତ ଆଲିoନ କରି “अତି ବଡ” ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ କରିଥିେଲ ଉyଳର 

ସବ�େଶ�/ ଜନପି�ୟ ପୁ[କ ଜଗନ| ାଥ-ର ଭାଗବତ ଗ�ª ଘେର ଘେର ହU ପ�ସି~  ଓଡିଆ 

ଜାତିର ଜୀବନ େବଦ, ଓଡିଆ ଆତD ୀୟତାର େଜୖତ� ବାଣୀ, େଘାର ଦୁଦ�ନ ମଧ�େର ଏହି ଗ�ª 

ହU େହାଇଥିଲା ସକଳ ପ�ତିେବଶୀମାନ-ର ହୀନ ଚକ� ାnକୁ ବ�ଥ� କରିବାପାଇଁ ଉପାଦୀୟ 

େପ�ରଣା ଏହାହU ଓଡିଆ ଜାତୀୟତାର ଏକ अମଳିନ କିZ�ୀ[� ଓଡିଶାର ଜାତୀୟ 

ଚରିତ�  ଗଠନ କରିବାେର ଏହା ଏକ ନିଭ�ର େଯାଗ� ଭିZିଭୂମି ନିମ�ାଣ କରିଛି 

େସେତେବେଳ ଏହା ଚାହାଳୀେର ପିଲାମାନ-ର ପ�ଧାନ ପାଠ� ପୁ[କ ଥିଲା େଯଉଁ ପିଲା 

अଧ�ାେୟ ଭାଗବତ େବାଲି ପାରିଲା ତାର ବିଦ�ା େଶଷ େହଉଥିଲା अେନକ େଲାକ-ର 

ସକାେଳ ସ|ାନ କରି ସx�ାେବେଳ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ମଧ� ନିତ� େନୖମିZିକ 
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 କାଯ��ଥିଲା ଏହି ସବୁଥିରୁ ଭାଗବତର େଲାକପି�ୟତା ସହଜେର अନୁମାନ 

କରାଯାଇଥାଏ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ଜଗନ| ାଥ ଦାସ ନିଜ ଜାତିର ସବୁ େଶ�ଣୀର 

େଲାକ-ୁ ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆକୁ ଶି�ା କରିବାପାଇଁ େପ�ରଣା େଦଇଥିେଲ ଜଗନ| ାଥ ଦାସ- 

ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଉ�ାହେର ଓଡିଆ ଶି�ା କରିବାକୁ ଲାଗିପଡିେଲ 

ଓଡିଶାର ପ�େତ�କ ହିqୁ ଗ�ାମେର ଜଗନ| ାଥ ଦାସ- ଭାଗବତ ସଂର�ିତ ସବ�ତ�  अଛି 

ଭାଗବତ ଟୁoୀ ଏବଂ ସx�ାେର େସଠି ଭାଗବତ ପଠନ ହୁଏ ବା[ବେର ଜଗନ| ାଥ ଦାସ 

ଏବଂ ତା-ର ଭାଗବତ ଓଡିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ସଂeୃତିକୁ ଗଢିଛି, ତାକୁ େଦଇଛି ଏକ 

ସମୃ~ େଗୗରବମୟ ପର#ରା ଉyଳର ଗ�ାମୀଣ ଆଧ�ାତିD କ  ଆେqାଳନ ଓ ସାଂeୃତିକ 

େଚତନା ପ�ବାହର ପ�ଧାନ େକq�  େହାଇପଡିଥିଲା ଭାଗବତ ଘର ଏବଂ ଭାଗବତ ପାଠ 

 ଜାତୀୟ [ରେର अେନକ େ�ତ� େର ଓଡିଶା ମାନଦb ସୃjି କରିଛି ଓଡିଶାର 

ମେଡଲ୍ ବିଶ�େର ମାନଦb ସୃjି କରି ଆnଜ�ାତିକ େ�ତ� େର ପ�ଶଂସିତ େହଉଛି ଦାରିଦ�  

ଦୂରୀକରଣ େଯାଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ େହଉ କି\ା ଜନଜାତି ଏବଂ ମହିଳା-ୁ ବିକାଶ 

ପ�କି�ୟାେର अnଭ�ୂ� କରିବା କାଯ��କ�ମ, ଦୁନ�ତୀ ବିେରାଧେର ସଂଗ�ାମ କି\ା 

ଜନସାଧାରଣ-ୁ ସବୁ ବଗ�େର ସଶ� କରିବାର ଉଦ�ମ, ସବୁଥିେର ଓଡିଶାର ଦ�ତା 

ସDରଣୀୟ 

 
ଲେ�|ୗ, ଉZର ପ�େଦଶ 
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ଡ: ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମିଶ� 

ମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶ    

 ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ସମାଜେର ଭ� jାଚାର ଓ ଦୁ¢ମ� ବୃ~ି ପାଇଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ 

अନୁେମୟ େଯ ପ�ଚଳିତ ବିଧି ବିଧାନ ମନୁଷ�କୁ अସତ ପଥରୁ ନିବୃZ କରିବା ପାଇଁ 

अସମଥ�। अେନକ ଧାମ�କ ଓ ସାମାଜିକ अନୁ/ାନ ମଧ� ଏକ ଭ� jାଚାରମୁ� ସମାଜ 

ଗଠନେର ସମଥ� େହାଇପାରି ନାହାnି। େସଥିପାଇଁ ବିଭିନ|  ଆେୟାଗ ମଲୂ�େବାଧ ଭିZିକ 

ଶି�ା ପ�ଚଳନ ପାଇଁ ପ�[ାବ େଦଇଛnି। କି� ରାଜେନୖତିକ କାରଣରୁ ସରକାର 

େସମାନ- ପ�[ାବଗୁଡିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମଥ� େହାଇପାରି ନାହାnି। ସରକାରେର 

ଥିବା ରାଜେନୖତିକ ଦଳମାନ- ତୁjୀକରଣ ନୀତି ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧ अବ�ୟ ପାଇଁ 

ଇxନ ତୁଲ� କାମ କରୁଛି। ଏକ ସୁ� ଓ ଆଦଶ� ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ�େତ�କ ମନୁଷ� 

ମଧ�େର ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶ କରିବା अପରିହାଯ��। ଏଥିପାଇଁ ମଲୂ�େବାଧ ଭିZିକ 

ଶି�ା ଏକମାତ�  ବିକh। 

 ଆଧ�ାତିD କତାର ବ�ବହାରିକ ପ�େୟାଗ ଦ£ାରା ମଲୂ� ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନେର ପ�ତ��� 

ଭାବେର ପ�ଭାବ ପକାଇ ଥାଏ। େନୖତିକ ସି~ାn ଏବଂ ମଲୂ�ଗୁଡିକୁ ଜେଣ େଯେତେବେଳ 

ନିଜ ଜୀବନେର ପ�ଦଶ�ତ କେର, େସେତେବେଳ େସ ସଫଳତାର ସେବ�ାZମ ପରି�ିତି 

ନିମ�ାଣ କରିଥାଏ। ଜେଣ ବ��ିର କଥା ଓ କମ�େର ଯଦି अnର ନ ରେହ େତେବ େଲାେକ 

ତା-ୁ ବିଶ£ାସ କରିଥାnି। ଏପରି ବ��ି େଲାକମାନ- ସହିତ ନୀତି ପବୂ�କ ଆଦରର ସହିତ 

ବ�ବହାର କରnି। ତା-ର ବୃZି ତା-ର ସି~ାnକୁ ପ�କଟ କେର 
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  େଶ�ଣୀ ପ�େକା/ ଓ ସଭାଗୃହେର େକବଳ ଭାଷଣ େଦଇ େଦେଲ େଶ�ାତାର ବୃZିେର 

ପରିବZ�ନ ହୁଏ ନାହU। ଶି�କ ବା ବ�ା ସ£ୟଂ ମଲୂ�ନି/ ନେହେଲ ତା-ର ବ�ବ� 

अନ�ମାନ- ପାଇଁ େପ�ରଣାପ�ଦ ହୁଏ ନାହU। ପ�େତ�କ ବ��ି ବାତାବରଣ ପ�କ#ନ ଏବଂ 

ପଯ��ାବରଣ ପ�ତି ସେ\ଦନଶୀଳ ଥାଆnି। ଯଦି ବାତାବରଣ ଶାnି ଓ अନୁଶାସିତ ନୁେହଁ 

େତେବ େଯେତ ଭଲ କଥା କହିେଲ ମଧ� ତା’ର ପ�ଭାବ ପେଡ ନାହU। ବZ�ମାନ ଶି�ା 

ପ�ଣାଳୀ ପ�ତି�~�ାମଳୂକ। େକେତକ ଶି�ାବିତ୍ ଭାବnି େଯ ଉyୃj ପରିଣାମ ପାଇଁ ଏହା 

ସେବ�ାZମ। अନୁଭବରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ଏହା ସବ�ଦା ଉପେଯାଗିତା ଉiୀପକ ସି~ ହୁଏ 

ନାହU। ପ�ତି�~�ାମଳୂକ ଶି�ା ପ�ଣାଳୀେର କିଛି େଲାକ- अନୁଚିତ ଲାଭ ପ�ାrିର 

ସ�ାବନାକୁ ଏଡାଇ େହବ ନାହU। ଏପରି େ�ତ� େର अନାଚାର ଓ अମାନବୀୟ ବାତାବରଣ 

ସୃjି େହାଇଥାଏ । 

 ମଲୂ� ଓ ଆଧ�ାତିD କତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ େପ�ରକ ପାଠ�କ�ମ ଆବଶ�କ। ଏହି 

ପାଠ�କ�ମ ଏପରି େହବା ଉଚିତ ଯi£ାରା େସୗହାi�, ସoତି ଓ େନତୃତ£ର ବାତାବରଣ ସୃjି 

େହବ। ପାଠ�କ�ମ ପ�ାସoିକ, ସୁବ�ବ�ିତ, ବିଚାେରାେZଜକ ଏବଂ ଲାଭପ�ଦ େହେଲ 

ଏଥିପ�ତି ବିଦ�ାଥ�ୀର ଆକଷ�ଣ ବୃ~ି େହାଇଥାଏ। ଉପଯୁ� ପରିଣାମ ପାଇଁ ଉଭୟ ପ�ଶି�ଣ 

ଓ ବିଦ�ାଥ�ୀ ମଧ�େର ପର�ର ଆଦରଭାବ ଓ େପ�ରକ ଚ��ା ଆବଶ�କ। େକୗଣସି 

େଶୖ�ଣିକ କାଯ��କ�ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶି�କ ଏବଂ ଛାତ�  ମଧ�େର ସକାରାତD କ ପରିଚ��ା 

अତ�n ଆବଶ�କ। ଏହା ଆଧ�ାତିD କ େଚତନା ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଗ� ପ�ଶ[ କରିଥାଏ। ଯଦି 

ଜେଣ େକବଳ ପରୀ�ାେର ଉZୀ%� େହବା ପାଇଁ ମଲୂ�େବାଧ ଭିZିକ ପାଠ�କ�ମ अଧ�ୟନ 

କେର େତେବ ତାର ଜୀବନେର ମଲୂ�ଗୁଡିକର ବିକାଶ ସ�ବ ନୁେହଁ। ଏହା ତା’ର ମନେର 
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 ନକାରାତD କ ବୃZି ଉ�ନ|  କରି ତା’ର ଆଧ�ାତିD କ େଚତନା ବିକାଶେର ବାଧା ସୃjି 

କରିଥାଏ। ଏଠାେର ଏକ ଉଦାହରଣ େଦବା ପ�ାସoିକ ମେନ ହୁଏ । ସଂଯମ ଏକ ମଲୂ� । 

କି� अତ�ଧିକ ସଂଯମାଚରଣ ସ£ ପ�ତି କରାଯାଉଥିବା ଏକ अତ�ାଚାର େହାଇଯାଏ। ମଲୂ� 

େକଉଁ ବିqୁେର ଉପନୀତ େହାଇ ନକାରାତD କ ବୃZିେର ପରିବZ�ନ େହାଇଯାଏ, ତାହା 

ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ�ୂD  ଭାବେର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର । 

 ଜଣକର କଥା ଓ କାଯ��େର ସମାନତା ନ ରହିେଲ ତା’ର अଭିବ��ିେର 

ନକାରାତD କତା ପରି¼ୁଟ ହୁଏ। ଏଭଳି ବ��ି ଯଦି େନୖତିକତା ଉପେର ଦୀଘ� ଭାଷଣ ଦିअnି 

େତେବ େଶ�ାତାଗଣ ହାଇ ମାରିବା ଆର� କରnି, ହାତେଗାଡ ହଲଚଲ କରୁଥାnି କି\ା 

େନାଟଖାତାେର କିଛି ନିରଥ�କ େଲଖିବା ପ�ାର� କରିଦିअnି । କାରଣ େସମାନ- ମନ-

ମ[ି¢ େସଠାେର ନଥାଏ, ବହୁ ଦୂରେର ବିଚରଣ କରୁଥାଏ । ଏହାର କାରଣ େହଲା, 

େସମାନ- ପ�}ା ଶ�ି ଓ ବିେବକ େସମାନ-ୁ ସ�ୂD  ଭାବେର ସଚୂନା ଦିଏ େଯ ବ�ା- ଶ� 

ଏବଂ ଆଚରଣେର ବହୁତ अnର ରହିଛି । େସମାେନ େକବଳ ବିନମ�ତା, େସୗଜନ� ବା 

ବ��ିଗତ ବାଧ�ବାଧକତା େହତୁ େନୖତିକତା ଉପେର ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଦୀଘ� ଭାଷଣ 

ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଭାଗୃହ ବା େଶ�ଣୀ ଗୃହେର ବସି ରହnି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିସoତି େହଉଛି 

େଯ, େଯଉଁମାନ- ପାଇଁ େନୖତିକତା ଆବଶ�କ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କରnି 

ନାହU । अନ�ପ�େର େଯଉଁମାନ- ଚାରିତି� କ ଦୁବ�ଳତା ନାହU ଓ ନିଜ ପ�ଗତି ପାଇଁ ସତ 

ପ�ଯତ| ଶୀଳ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ� ହୁअnି । ଏପରି େଲାେକ େନୖତିକତାକୁ ନିଜ 

ସୁବିଧାନୁସାେର ପରିବZ�ନ କରିଥାnି ଏବଂ अରୁଚି ପ�ଦଶ�ନ କରnି । ସ�ୂDତା अନୁଭବ 

ମହZ£ପ%ୂ� अେଟ । କି� अତ�ଧିକ ସେ\ଦନଶୀଳତା ମଧ� ଠିକ୍ ନୁେହଁ । ଯi£ାରା ବ��ି 
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 ଭାବପ�ବଣ େହାଇଯାଏ । ସେ\ଦନଶୀଳତାର ସ\x अn}�ାନ ସହିତ େହବା ଉଚିତ । 

ଏହାଦ£ାରା ଜେଣ ସତ�ର ସା�ାତକାର କରିପାରିବ । 

 କେଠାର ବାହ� अନୁଶାସନ ଦ£ାରା ଆତD ା ଉପେର ପ�ତିକୂଳ ପ�ଭାବ ପେଡ । 

ଏହାଦ£ାରା ବ��ିର ସ�ୂD  ମାନସିକ ଶ�ିଗୁଡିକର ବିକାଶ ବାଧାପ�ାr ହୁଏ । େତଣୁ ବିଦ�ାଥ�ୀ 

ବା ପୁରୁଷାଥ�ୀ େକୗଣସି ବାଧ�ବାଧକତା ବଶତଃ ପୁରୁଷାଥ� କେଲ ତi£ାରା େକୗଣସି ଲାଭ 

ମିେଳ ନାହU । େତଣୁ ଶିଖିବାର ଆଗ�ହ ସୃjି କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଗ�ହ ପବୂ�କ କରୁଥିବା 

କାଯ�� ସହଜ ମେନ ହୁଏ ଓ ଏହାଦ£ାରା ଆତD ବିଶ£ାସ ବୃ~ି ପ�ାr ହୁଏ । 

 ମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତାର ବିକାଶ େହେଲ େନତୃତ£ ଗୁଣ अଭିବ�� ହୁଏ । କାରଣ 

େନତୃତ£ ବ�ାବହାରିକ ଜୀବନେର ମଲୂ�ଗୁଡିକର अଭିବ��ି, ଯାହା अନ�ମାେନ अନୁକରଣ 

କରିବାକୁ େପ�ରଣା ଲାଭ କରnି । େଶ�/ ଓ ଆଦଶ� େନତୃତ£କୁ अଧ�ାତD ଠାରୁ ପୃଥକ 

କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହU । ଜେଣ େଶ�/ େନତା ଗ�ୀର ଚିnନ ଦ£ାରା ସଚୂନାଗୁଡିକୁ ନିଜ 

अnଦ�ୃ jି अନୁରୂପ ପରିବZ�ନ କରି ତଦନୁରୂପ କାଯ�� କରnି । େସ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେର 

ଚିହି| ଥାnି । ମଲୂ� ଆଧାରିତ େନତୃତ£ ମାନବୀୟ ସ\xକୁ ଉଦାରତା ସ#ନ|  ଓ ସଶ� 

କରିଥାଏ । ଜେଣ ଆଦଶ� �ାନୀୟ େନତା ଆnରିକ ମଲୂ�ଗୁଡିକୁ ସ£ୀୟ ଆଚରଣ ଦ£ାରା 

ପ�ଦଶ�ନ କରnି । ଏହିପରି ଆଦଶ� େନତୃତ£ ସ#ନ|  ବ��ି- ଦ£ାରା अନ�ମାେନ ସହଜେର 

ପ�ଭାବିତ ହୁअnି ଏବଂ ବିଶ£ାସ ପବୂ�କ ମଲୂ�ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଆଚରଣେର ଧାରଣ କରିପାରnି । 

 ମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତା ପ�ତି ପ�ତିବ~ତା ବିନା ଏହା ଆଚରଣେର ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ 

ନାହU । ପ�ତିବ~ତାର अଥ� େହଉଛି ମଲୂ� ଏବଂ ଆଧ�ାତିD କତା ସ\xେର ପ�ାr }ାନକୁ 

ନିୟମିତ, ନିରବ�ିନ|  ଓ ନିରଳସ ଭାବେର अଭ�ାସ କରିବା । ଏହାଦ£ାରା ଜେଣ େଦୖନqିନ 
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 ଜୀବନେର ଆସୁଥିବା ପ�େତ�କ ବାହ� ଆହ£ାନ ଏବଂ ସମସ�ାଗୁଡିକର ସଫଳତା ପବୂ�କ 

ସ��ଖୀନ େହାଇପାରିବ । ବାଧ�ବାଧକତା ଓ ଦb ବିଧାନ ଦ£ାରା ମଲୂ�େବାଧ ଭିZିକ ଶି�ା 

ସୁଫଳ ପ�ଦାନ କରି ନଥାଏ । अଧ�ୟନ ଦ£ାରା ଜଣାଯାଇଛି େଯ ଦb, ଧମକ, 

ବଳପ�େୟାଗ, ଉ�ୀଡନ, ଶି�କ- ମନମୁଖୀ ଦୃjିେକାଣ ଏବଂ अପମାନିତ କରୁଥିବା ବୃZି 

ଉପେର ଆଧାରିତ ଶି�ା  ବିଦ�ାଥ�ୀ ମଧ�େର ହୀନଭାବନା, अପରାଧ, अନୁଶାସନହୀନତା, 

ପରିବାର ଓ ସମାଜେର ବିଭାଜନ ଆଦି ମେନା େବୖ}ାନିକ ସମସ�ାଗୁଡିକୁ ଜନD  

େଦଇଥାଏ। େତଣୁ ଏପରି ଶି�ା ପ~ତି ମଲୂ�େବାଧ ଭିZିକ ଶି�ାର ପରିପªୀ । 

 ମାନବୀୟ ସ\xେର ଉକ� �jତା ପାଇଁ ବ��ିଗତ अନୁଶାସନ ନିମେn ସୀମାେରଖା 

ନି~�ାରଣ କରିବା ଆବଶ�କ । ସମାଜେର େଦଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ|  ନକାରାତD କ 

କାଯ��କଳାପର ସ�ୂD  अଧ�ୟନ ପବୂ�କ ସଂପୃ� ବ��ିମାନ- ସହିତ ସକାରାତD କ 

ଆେଲାଚନା କରିବା ଉଚିତ । େକଉଁ ପ�ବୃZି ବା ପରି�ିତି େସହି ବ��ି-ୁ ସମାଜ ବିେରାଧୀ 

କାଯ�� ପାଇଁ େପ�ରିତ କରିଥିଲା ତାହା ତା-ଠାରୁ ନଶୁଣିବା ପଯ��n ତା-ୁ ସଠିକ 

ମାଗ�ଦଶ�ନ ପ�ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହU । ସ£ୀକାେରା�ି ଦ£ାରା ସଂେଶାଧନର ମାଗ�  

ପ�ଶ[ େହାଇଥାଏ । ଧ�ାନ ଏବଂ ମେନାେବୖ}ାନିକ ଉପର ଦ£ାରା େସହି ବ��ି- 

ଆତD ବିଶ£ାସ ଜାଗ�ତ କରାଇ ପାରିେଲ େସ ମଧ� ସମାଜ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ େହାଇପାରnି । 

େଲାକନାୟକ ଜୟପ�କାଶ- ଉଦ�ମେର अେନକ ଦସୁ� ହୃଦୟେର େଦବତ£ର ସ{ାର 

େହାଇଥିଲା । େସଥିମଧ�ରୁ ଚ\ଲର ଆତ- ପ{ମ ସିଂ अନ�ତମ । ରାଜେଯାଗ अଭ�ାସ 

ଦ£ାରା ତା- ମଧ�େର अେଲୗକିକ ପରିବZ�ନ ଆସିଥିଲା ଓ ସରକାର ତା-ୁ ଆଜୀବନ 

କାରାବାସରୁ ମୁ� କରିଥିେଲ । େସ ତା- अନୁଯାୟୀ- ସହ ଆଜି ସ�ାନିତ ଜୀବନ 
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 ଯାପନ କରୁଛnି । ନିୟମିତ େଯାଗାଭ�ାସ ଦ£ାରା ତୀବ�  ଆଧ�ାତିD କ ବିକାଶ େହାଇଥାଏ। 

}ାନର अଧ�ୟନ, ମନନ-ଚିnନ ଓ ଆେଲାଚନା ଏହି ବିକାଶର ଧାରାକୁ अବ�ାହତ ରେଖ। 

େଯାଗ�ାଭ�ାସ ଦ£ାରା अନାସ� ଭାବେର ପରି�ିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା �ମତା ପ�ାr ହୁଏ। 

अନ� अଥ�େର ତା-ର ନି%�ୟ ଶ�ି ବୃ~ି ପାଏ ଓ େସ ମନର ଭାବର ପ�ଭାବରୁ ଉøକ�ୁ  ଉଠି 

ତଥ� ଆଧାରେର ନି%�ୟ େନବାକୁ ସ�ମ େହାଇପାରnି । େସ ପୁରୁଣା अଭ�ାସ ଓ ପବୂ� 

ଧାରଣାରୁ ମୁ� େହାଇ ସ£ପରିବZ�ନ ଦ£ାରା ବିଶ£ ପରିବZ�ନର ସତ�ତାକୁ अନୁଭବ 

କରିଥାnି । 
ସ#ାଦକ, େଚତନା ପ�ବାହ 
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ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

ଉyଳ ଦିବସଉyଳ ଦିବସଉyଳ ଦିବସଉyଳ ଦିବସ    
 अେପ�ଲ ମାସର ଏକ ତାରିଖକୁ ଉyଳ ଦିବସ अବା ଓଡିଶା ଦିବସ ରୂେପ ପାଳନ 

କରାଯାଉଛି । ୧୯୩୬ ମସିହାର ଏହି ଦିନେର ଭାଷା ଭିZିେର ପ�ଥମ ରାଜ� ରୂେପ ଗଠିତ 

େହାଇଥିଲା । ଆମର ଏଇ ଓଡିଶା ରାଜ� । ଯାହାର अନ�ନାମ େହଏଛି ଉyଳ अବା 

କଳିo। ଏହି ଭୂଖbେର अତୀତେର ଗoବଂଶ, ସଯୂ��ବଂଶ, େମାଗଲ, ମରହ,ା, ବି� ଟିଶ୍ 

ମାେନ ଶାସନ କରିଛnି । ଇଂେରଜ ମାନ- ଶାସନ କାଳେର ଓଡିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି 

अନ�ାନ� ରାଜ� ସହିତ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ବୀର ଓଡିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟତାକୁ େଲାପ କରି 

ଏକ େଗାଲାମ ସଂeୃତି ସୃjି କରିବା ପାଇଁ ଇଂେରଜମାେନ ଦ�ିଣ ଓଡିଶାକୁ ତyାଳୀନ 

ମାq� ାଜ ପ�େଦଶେର, ପ�ିମ ଓଡିଶାର ସ\ଲପୁର, ଫୁଲଝର, ସାରoଗଡ, ଶ�ି, ରାୟଗଡ 

ପ�ଭୃତି अ{ଳକୁ ମଧ�ପ�େଦଶେର, ସିଂହଭୂମି ଓ େଛାଟ ନାଗପୁର ଆଦି अ{ଳକୁ ବିହାର ଓ 

ବoଳା ସହିତ ରଖିଥିେଲ । େସେତେବେଳ ବିପଦ େଦଖା େଦଇଥିଲା ଓଡିଶା ଭାଷାର 

ସୁର�ା େ�ତ� େର । ଏପରିକି “ଓଡିଆ ଏକଟା ଭାଷା ନଁ ଏ” େବାଲି କହିସାରିଥିେଲ 

କାnିଲାଲ୍ ଭ,ାଚାଯ�� ନାମ|ୀ ଜେଣ ବoାଳୀ eୁଲ ଶି�କ ।  

 ୧୯୩୬ अେପ�ଲ୍ ପହିଲାେର ଓଡିଶା ବିହାର ପ�େଦଶରୁ ମୁ�ି ପାଇ ଗଠିତ େହଲା ଏକ 

ସ£ତ� ପ�େଦଶ ରୂପେର । ମାତ�  ତyାଳୀନ ଇଂେରଜ ସରକାର କୂଟନୀତି ସହିତ େସ 

ସମୟର କଂେଗ�ସ ସରକାର- ଦୁବ�ଳ ନୀତି େଯାଗଁୁ ସିଂହଭୂମି, େମଦିନୀପୁର, ଫୁଲଝର, 

ସାରoଗଡ, ଶ�ି, ରାୟଗଡ, ବିq� ା, ନୂଆଗଡ, ଇଛାପୁର, ମଂଜ� �ଷା, େଟକାଲି, ଷେଢଇକଳା 
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 ଓ ଖରସୁଆଁ ପରି େକେତକ ଦୁବ�ଳ अ{ଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବି�ିନ|  େହାଇଗଲା ଓଡିଶାରୁ । 

େଦଶ ସ£ାଧୀନ େହଲାପେର ବହୁ ଗୁଣୀଜନ ଏପରିକି ଡଃ.ରାେଜq�  ପ�ସାଦ ମଧ� ବାହାରି 

ପାରିେଲ ନାହU ଆ{ଳିକ ସଂକୀ%�ତାରୁ । େକାରାପୁଟ, ପୁରୀ, ଗmାମ, କଟକ ବାେଲଶ£ର ଓ 

ସ\ଲପୁର । ଏହି ଛअଟି ଜିଲ� ାକୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇଥିଲା ସ£ତ� ଓଡିଶା ପ�େଦଶ । 

୧୯୪୮େର ଗଡଜାତ ମିଶ�ଣ ପେର ସମୁଦାୟ ୧୩ଟି ଜିଲ� ାକୁ େନଇ ଓଡିଶା ପ�େଦଶ ଗଠିତ 

େହଲା । ପରବZ�ୀ  ସମୟେର अବଶ� େସହି ୧୩ଟି ଜିଲ� ାକୁ ପ�ଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ 

୩୦ଟି ଜିଲ� ାେର ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ପୁନ� ଇଂେରଜ ମାନ-ର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର 

ଆମ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାତୃଭାଷାକୁ ଓରିଆ େଲଖିବାର अସoତିକୁ ଦୂର କରିବାପାଇଁ ସ£ତ� 

ପ�େଦଶ େହବାର ୭୩ ବଷ� ପଯ��n ଉଦ�ମ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ପରିେଶଷେର ରାଜ� ଓ 

େକq�  ସରକାର- अନୁେମାଦନ ପେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଓଡିଶାକୁ Odisha ଏବଂ ଓଡିଆ 

ଭାଷାକୁ  Odia ଭାେବ େଲଖାଯାଇ ପାରିଲା । 

 ଓଡିଆ ଜାତି ଓ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବZ�ମାନ अବ�ା ତା’ ନ େହାଇଥିେଲ କ’ଣ 

େହାଇଥାnା ତାହ କହିେହବ ନାହU । କାରଣ ଉyଳ ବା ଓଡିଶାର �ିତି ସ£ତ�ତା ଆଗକୁ 

େସମିତି କିଛି ନଥିଲା । େତେବ ଏ ଜାତିର କ%�ଧାର ଜାତୀୟ ବୀର ଓଡିଶାର ପ�ାଣ 

ପ�ତିjାତା ଉyଳ େଗୗରବ ମଧସୂୁଦନ ଦାସ- ପ�େଚ/ାେର ସ£ତ� ଓଡିଶା ପ�େଦଶ ଗଠନ 

େହାଇପାରିଥିଲା । ମଧୁବାବୁ- କଥାେର ଏପରି ଏକ ଯାଦୁକାରୀ ଶ�ି ଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲା 

ମାେତ�  ମନ ଭିତେର ଭାସି ଉେଠ ଏକ ଦା�ିକ ଓ େତଜିୟାନ୍ अଭିଜାତ ବ��ିତ£, ସ£ାଭିମାନ 

ଓ ଆତD ସମ|ାନର ଏକ ଉ�ଳ अଗି|ଶି�ା ।  

 ଏ ଉyଳମାତା ବୀର ପ�ସବିନୀ । ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସବୁଜିମା, ଶସ� ଶ�ାମଳା ଓ 
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 େସୗqଯ��େର ରୁ~ିମn । େସଇ ଜନନୀ େକାଳେର ଜନମି ମଧୁବାବୁ ଏ ଜାତିର ପ�ାଣ େକq�  

। ତା-ରି ଉେiଶ�େର କବି ନq କିେଶାର େଲଖିଥିେଲ, “େଯେତ କାଳଥିବ ଓଡିଆ ଜାତି 

ଇତିହାସେର ତୁମରି ନାମ अ-ିତ େହାଇ ରହିଥିବ େହମମୟ अ�ରେର” । େସ ଥିେଲ ଏ 

ମାଟିର ଜେଣ }ାନୀ, ମାନୀ, ବୁ~ିଜୀବି ଓ ପbିତ । ଓଡିଶାର ଭାଷା, ସାହିତ�, ସଂeୃତି ଓ 

ପର#ରା ପ�ତି ତା-ର ଥିଲା ଗଭୀର अନୁରାଗ । ତା-ର ପ�େଚjା ଆଉ ପ�ଗାଢ 

अଧ�ବସାୟ ଫଳେର ସ£ତ� ଓଡିଶା ଗଠନ େହାଇପାରିଲା । ସତ�ଭାମାପୁର ପରି ଏକ 

अଖ�ାତ ପଲ� ୀେର ଜନD  ଏବଂ ଶି�ା ଆର� ଗଁା ଚାଟଶାଳୀରୁ । ନାନା କj ସହି ପାଠ ପଢି 

େଶଷେର ଜେଣ ବିଖ�ାତ ଓକିଲ େହାଇ ପାରିଥିେଲ । େହେଲ ଓକିଲ ହିସାବେର େସ 

େଯତିକି ଖ�ାତି ଏବଂ ପ�ଶଂସା ପାଇଛnି ତା’ଠାରୁ अଧିକା ପାଇଚnି େଦଶ ଓ ଜାତିର 

େସବକ ହିସାବେର । ଆବାଲ�ରୁ ନିଭ�ୀକ, �jବାଦୀ, ସ£ାଧୀନେଚତା ତଥା ଉଦାର ହୃଦୟ 

ବିଶିj ଜେଣ କମ�େଯାଗୀ, ଶିେhାଦ£ଗୀ। େସ ବଳି/ ପଦେ�ପ େନଇଥିେଲ ଓଡିଶାର ଶିh 

ପ�ସାର େ�ତ� େର । ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପେର େସ କଟକର ସରକାରୀ ଜିଲ� ା ଇଂରାଜୀ 

eୁଲେର ପାଠ ପଢିଥିେଲ । େସେତେବେଳ ଓଡିଆମାେନ ବିେଦଶୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ 

କରିବାକୁ କୁ�ାେବାଧ କରୁଥିବାରୁ ବoାଳୀମାେନ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ ଓଡିଆ-ୁ। ମଧୁସଦୂନ 

ମଧ� େସଥିରୁ ମଧ� ବାଦ୍ ଯାଇନଥିେଲ। ଏହାହU ଥିଲା ତା- ମନେର ଉyଳୀୟ ଜାତୀୟତା 

ଗଠନ କରିବାର ଫଳପ�ଦ କାରଣ। େସଥିପାଇଁ େଷାହଳ ବଷ� ବୟସେର େସ କଲିକତା 

ଯାଇ ଶି�ାଲାଭ କରିଥିେଲ। େସ ଉ�ଶି�ା ପାଇଁ ଆଥ�କ अନାଟନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 

ଖ�ୀjଧମ�କୁ ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। ନିଜର ଶି�ା ସମାପନ କରି ଓକିଲାତି କରିଥିେଲ। କି� 

େସ େକେବବି ତା- ଆଦଶ�ରୁ ବିଚୁ�ତ େହାଇନାହାnି। ଓଡିଆ ଜାତିପାଇଁ େସ େଯପରି 
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 ନିଃସ£ାଥ�ପର ଭାେବ ସଂଗ�ାମ କରିଥିେଲ ତାହା अନ� େକଉଁ ଜାତୀୟ ବୀର-ଠାେର ବିରଳ। 

 ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାତୃଭାଷାର ଉନ| ତି ବିନା ଓଡିଆ ଜାତିର ଉନ| ତି अସ�ବ େବାଲି 

େସ ହୃଦୟoମ କରି ଉyଳୀୟ ମାନ- ସ£ାଥ�ର�ା ପାଇଁ ଉyଳ ସମିDଳନୀ ଗଠନ କରିଥିେଲ 

୧୯୦୩ ମସିହାେର। ତା-ର ଏକମାତ�  ଲ��ଥିଲା ଉyଳର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଓଡିଆମାନ-ୁ 

ଏକ ଶାସନଧୀନ କରିବା। େତଣୁ अେ�ାବର ୨୫, ୧୯୦୩େର େସ କଟକର କନିକା 

ରାଜବାଟୀେର ପ�ାର�ିକ अଧିେବସନ ଡକାଇଥିେଲ। ଉyଳ ସମିDଳନୀ ଗଠନ କରି, 

ପ�ାକୃତିକ ଉyଳର ଏକତ� ୀକରଣ, ଉyଳର କୃଷି ବାଣିଜ� ଓ ଶିhର ଉନି| ତି ସାଧନ ଏବଂ 

ଉyଳର ଶି�ା ଏବଂ ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ଦିଗେର କାଯ�� ଆର� କରିଥିେଲ ।  

 ମଧୁବାବୁ- ପରି ଉyଳମଣି େଗାପବxୁ-ର ଜୀବନ ଦଶ�ନ ଥିଲା ନବ ଓଡିଶା 

ଗଠନ। ଛିନ|  ବିଛନ|  େହାଇ ରହିଥିବା ଓଡିଆ अ{ଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ଉେiଶ�େର ଉyଳ 

ସମିDଳନୀର େସ ଥିେଲ अନ�ତମ କ%�ଧାର। େସ ବିଛିନ| ା{ଳେର ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ 

ସଂeୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାଯ�� କରିଥିେଲ ।  

 ସ£ତ� ଉyଳ ପ�େଦଶ ଗଠନ ପବୂ�ରୁ େସ ସିନା ଇହଲୀଳା ସ\ରଣ କେଲ େହେଲ 

ସrୂପ�ାୟ ଓଡିଆ-ୁ ଜାଗ�ତ ଓ କ� ୀୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସତ ସିଂହାର ବଳ ସୃjି କରିବା 

ପାଇଁ େସ େଲଖନୀ ଚାଳନା କରି ଜାତୀୟ କବି େହାଇ ପାରିଥିେଲ । େସ ଉyଳ 

ସମିDଳନୀର ମହତ୍ ଉେiଶ� ସ\xେର େଲଖିଛnି । 

               “ଏହି ସମିDଳନୀ ଜାତି ପ�ାଣ ସିxୁ  େକାଟି ପ�ାଣ ବିqୁ ଧେର, 

               େତାର ପ�ାଣ ବିqୁ ମିଶାଇ େଦ ଭାଇ  େଡଇଁ ପଡି ସିxୁ ନୀେର ।” 

 ଓଡିଆ ଜାତିକୁ ଆେଗଇ େନବାର େସ େଯଉଁ ଆଶା େପାଷଣ କରିଥିେଲ େସଥିପାଇଁ 
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 େସ ବ��ିଗତ ସ£ାଥ�କୁ େଗୗଣ କରି ଜାତିଗତ ସ£ାଥ�କୁ ମୁଖ��ାନ େଦଇଥିେଲ । େସଥିପାଇଁ 

େସ କହିଛnି – 

 “ଜାତି େପ�ମ ବହି|  ପ��ଳିତ କର  ସ£ାଥ�କୁ ଦିअ ଆହୁତି, 

 ସ£ାଥ� େମଧ ଯେ} ଚାରିଆେଡ ନାଚ  ଛାତିେର ମିଶାଇ ଛାତି ।” 

 ଉyଳର େକାଣାକ�, ଶ�ୀ ଜଗନ| ାଥ ଓ ଲିoରାଜ ମqିରର अପବୂ� କାରୁକାଯ��କୁ େନଇ 

ଗବ� କରୁଥିେଲ ମଧୁବାବୁ । େସ ଶିhର ପ�ସାର ପାଇଁ ଉyଳ ଟ�ାେନରୀ, ଓଡିଶା ଆଟ� 

ୱାକ�ସ୍ ଗଠନ କରିଥିେଲ ଯାହା ବିଶ£ ବଜାରେର ଚହଳ ସୃjି କରିଥିଲା । ମଧୁବାବୁ- 

ଆମ�ଣ କ�େମ ୧୯-୦୮-୧୯୨୫େର ମହାତD ାଗାxୀ ତା- ଓଡିଶା ଗ�[ ସମୟେର ଉyଳ 

ଟ�ାେନରୀ ବୁଲି େଦଖିଥିେଲ । ଓଡିଆମାେନ ଖଟ� ଆଉ ମଥା ଉପରକୁ କରି ସୁଖେର 

ଚଳ� ଥିଲା ତା-ର ଉେiଶ� ।  

 ମାତୃଭାଷାର ମଯ��ାଦା ମାତୃଭୂମି ସହିତ ଓତଃେପ�ାତ ଭାେବ ଜଡିତ । ମାତୃଭାଷାର 

ତାଜାପଣ ସବୁଠୁ अଧିକ । ମାତୃଭାଷାର ଜନD  ନିଜ अnରର ଶିରା ପ�ଶିରାରୁ । ତାହା 

ଜୀବn ଏବଂ ପ�ାଣ�ଶ�ୀ । ସୁତରାଂ ମାତୃଭାଷାର ଉନ| ତି ବିନା େଦଶର ତଥା ଜାତିର 

ଉନ| ତି अସ�ବ । ଭାଷାବିତ ଡା�ର ଆଶୁେତାଷ ମୁଖାଜ� ଯଥାଥ�େର କହିଛnି “ପ�କୃତ 

}ାନ ଲାଭ ବିେଦଶୀ ଭାଷା ଦ£ାରା ହୁଏନାହU । ମାତୃଭାଷା अଧ�ୟନ ହU ବଳି/ ମାଧ�ମ ।” 

େସଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଆଜୀବନ ଓଡିଶା ଏବଂ ଓଡିଆ- ଉନ| ତି ବିଷୟେର ଚିnା 

କରୁଥିେଲ।  

 ମଧୁବାବୁ- େଶଷଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ । ଋଣଭାର ଏବଂ अଥ�ାଭାବ ଭିତେର େସ 

କାଳାତିପାତ କରିଥିେଲ । ଉyଳମାତାର ସ�ାନ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ନିଜର ସମ[ �ାବର 
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 अ�ାବର ସ#Zିକୁ ବିକିେଦଇ ସବ�ସ£ାn େହାଇଯାଇଥିେଲ । ଆଉ େସେତେବେଳ ତା-ୁ 

ଆଥ�କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିେଲ ପ�ଖ�ାତ ସମାଜେସବୀ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶ�ୀଯୁ� 

ଲ�D ୀନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ, ଆଧୁନିକ ଓଡିଶାର अନ�ତମ ନିମ�ାତା ବିଜୁ ପ,ନାୟକ- 

ପିତା । ତା-ରି େପ�ରଣାେର ଉଦବୁ~ େହାଇ ବିଜୁବାବୁ ଉyଳର କଳିo ନାମେର ତା-ର 

ସବୁ କାଯ�� କରୁଥିେଲ ।  

 ଓଡିଶା ଏକ ଶାnିପି�ୟ ରାଜ�। ପ�େତ�କ େ�ତ� େର ଓଡିଶା ଆଜି ବିଶ£େର ପରିଚିତ । 

ଏହାର ଭାଷା ଓଡିଆ, ଯାହା ସବୁ ଭାଷାଠୁ ବଢିଆ ଏବଂ अତି ପୁରାତନ ଭାଷା ଭାବେର 

ଶା�ୀୟ ମଯ��ାଦା ପାଇଛି । ଆେମ ଉyଳଦିବସ ପାଳନ କରୁେଛ ସତ େହେଲ ଦୁଃଖ 

ଲାେଗ େଯ ଓଡିଆ ପିଲା-ୁ ଓଡିଆ ପଢିବା ମନା । ଗଁା େହଉକି ସହର ସବୁଆେଡ 

ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ଶି�ାଶାଳ । ଆେମ ଭୁଲି ଯାଉେଛ ସାବତ ମା’ େକେବେହେଲ ମା’ ସହିତ 

ସମାନ େହାଇ ପାରିବନାହU । अନ�ଭାଷା ଶିଖିବାେର ବାଧା ନାହU  ମାତ�  ମାତୃଭାଷାକୁ 

ହତାଦର କରିବା अନ�ାୟ । ଉyଳ ଦିବସ ପାଳନ अବସରେର ଆସ ଆେମ ସମେ[ 

ଏକାଠି ମିଶି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ସ�ାନ ର�ାପାଇଁ ସଂକh େନବା । 

                       “ବେq ଉyଳ ଜନନୀ” 
 

୨୧୭, ୟୁନିଟ - ୯ (ଫ� ାଟ), ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ,  

ଭୁବେନଶ£ର-୨୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫ 
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ଡ: ସୁଲଗ|ା ମହାnି 

ପଣା େକେତ ଆପଣାପଣା େକେତ ଆପଣାପଣା େକେତ ଆପଣାପଣା େକେତ ଆପଣା!!!!    
ପଣା ସଂକ� ାnିର अନୁଚିnା [ପଣା : େକେତ ଆପଣା?] 

 ଗତବଷ�ର କଥା। ପଣା ସଂକ� ାnି। ଛୁଟିଦିନ। ଏକା ସାoେର ପଣା ସଂକ� ାnି 

ପାଳିବାପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବାxବୀ ଜେଣ ଆମ�ଣ କେଲ। ତା- ଘେର ବସିଛୁ। ଗପୁଛୁ। 

ବାxବୀ ବଢିଆ େବଲପଣା ଆଣିକି େଦେଲ। ମନଭରି ପିଆ େହଲା। ଆହା େବଲ ଆଉ 

େଗାଲ ମରିଚର କି अପବୂ� ବାସ|ା!! ପଣା ସଂକ� ାnି ପାଳିବା ସାଥ�କ େହଇଗଲା। କି� 

ବାxବୀ- କୁନି ପୁअଟିକୁ େଯେତ ବାଧ� କେଲ ବି େସ ପଣା ପିଇଲାନି। ଆଜିକାଲିକା 

ଛୁଆ। େସ କଣ ମାନିବ ଏଗୁଡା! େବାଧହୁଏ ଆମ ପିଢୀ ହU େଶଷ ପିଢୀ ଯିଏ ନିଜ 

ସଂeୃତିକୁ ବେ{ଇ ରଖିଛି! 

 ଓଡିଶା ବାହାେର ରହି ନିଜ ସଂeୃତିର େକୗଣସି ପବ�କୁ ପାଳନ କେଲ ଭାରି ଗବ� 

अନୁଭବ ହୁଏ। େସଇ ଗବ�ଟା ଆଉରି େଜାରେର अନୁଭବ ହୁଏ େଯେତେବେଳ େସଇ ପବ� 

ପାଳନ କଲାେବଳକୁ େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରnି ତା- ବିରୁ~େର ଭାଷଣ େଦଉ। 

ନିଜକୁ ଭାରି ବଡ ମନ ହୁଏ। େସମିତି ଆମର ବି ପଣା ସଂକ� ାnି ଉପେର ବହୁତ ଚ��ା 

ଚାଲିଲା। େକେବ ଆର� େହଲା, କାହUକି ଆର� େହଲା, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବଷ�ର ମହZ£ କଣ 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ତାପେର ପୁଣି କଥା େହଲୁ େକମିତି ଓଡ଼ିଆ େଲାେକ ଧୀେର ଧୀେର ନିଜ 

ସଂeୃତି ଭୁଲିବାେର ଲାଗିଛnି। ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବଷ� େବାଲି କିଛି अଛି େବାଲି◌ି ଭୁଲି 

ଯାଉଛnି। େକମିତି ପା�ାତ� ସଭ�ତା ଆମକୁ ପୁରାପୁରି अx କରି ସାରିଲାଣି ଇତ�ାଦି 
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 ଇତ�ାଦି। 

 ପଣା ପିଇସାରି ବସିକି କଥା ହଉଛୁ େଦଖିଲୁ ବାxବୀ- କୁନି ପୁअଟି େଗାଟିଏ 

େଛାଟିଆ େବାତଲେର ପାଣି େନଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି େଫରୁଛି। ପୁଣି ପାଣି 

େନଉଛି। ବାxବୀ ରାଗିଗେଲ। ପୁअ ବାହାେର ଥିଲା େସ େମା ଆଗେର ପୁअକୁ 

ଗାଳିେଦେଲ ଏମିତି ପାଣି ନj କରୁଥିବାରୁ। କହିେଲ ଏମିତିେର ତ ପାଣିର େଯଉଁ अସୁବିଧା 

ତା ଉପେର ୟାର ଏମିତି ପାଣି ନj। େକମିତି ଚଳିବ ମଣିଷ। ତାମିଲନାଡୁେର ପାଣିର 

େଘାର अଭାବ। େଯେବ ସହର ଭିତର େଦଇ ମଁୁ ଯାଏ ସକାଳୁ ଆଉ ସx�ାେର େଦେଖ 

ବାଲଟି ଆଉ ଗରା ଗୁଡିକର ଧାଡି ମୁ�ନ୍ସିପାଲଟି 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- ଦୁଃଖ ମଁୁ ବୁଝିପାରିଲି। 

 ଇତିମଧ�େର ତା- କୁନି ପୁअ ଘର ଭିତରକୁ େଫରିଲା। ବାxବୀ ପୁअ ଉପେର ପାଟି 

କରିଉଠିେଲ। ପୁअ କହିଲା, “ମାମା ମଁୁ ପାଣି ନj କରୁନି। ଆସ େଦଖିବ।” ଆେମ 

ଦୁଇଜଣ ବାହାରକୁ ଗଲୁ। େଦଖିଲୁ ଘର ଦାbେର େକେତଗୁଡିଏ ନଡ଼ିଆ େଖାଳେର ପାଣି 

ଭZ� କରିଛି ଛୁଆଟି। ଛୁଆଟି ପୁଣି କହିଉଠିଲା, “ମାମା, eୁଲେର ମିସ୍ କହିଛnି ଗରମେର 

ଚେଢ଼ଇଗୁଡା ପାଣି ନ ପାଇ ମରିଯାଉଛnି। େସଥିପାଇଁ ତା-ୁ ଆେମ ପାଣି ଦବାକଥା। ମଁୁ 

ତା-ୁ ପାଣି େଦଉଛି ଏଠି।” ସତକୁ ସତ େସେତେବଳକୁ େଛାଟ ଚେଢ଼ଇଟିଏ ଉଡ଼ିଆସି 

େସଠି ବସିଲା ଆଉ ନଡ଼ିଆ େଖାଳରୁ ପାଣି ପିଇଲା। ମଁୁ ଆଉ େମା ବାxବୀ ପର�ରକୁ 

େଦଖିଲୁ। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା। 

 ମଁୁ ଘରକୁ େଫରିଲି। କି� ଘଟଣାଟିକୁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି। କାହUକି େକଜାଣି ଘଟଣାଟି 
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 େମା ଆଖି ସାମ|ାେର ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। କୁନି ପୁअ ଆଉ ଚେଢ଼ଇଟି। େକଜାଣି କାହUକି 

ଓଡିଶା ବାହାେର ପଣା ସଂକ� ାnି ପାଳିବାର ସବୁ ଗବ� କୁଆେଡ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା। 

ଭାବୁଥିଲି ପଣା ସଂକ� ାnିକୁ େନଇ ଏେତ ଗବ� କରୁଥିବା ମଣିଷ ଆେମ କଣ େକେବ ସତେର 

ଭାବିଛnି ୟାକୁ ପାଳିବାର ଉେiଶ�?? ଆଉରି ବି ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ସତେର କିଏ ପାଳିଲା 

ପଣା ସଂକ� ାnି। େବଲପଣା ପିଇ ହାକୁଟି ମାରୁଥିବା ଆେମ ଉ�ଶି�ିତ ଯୁବପିଢ଼ି ନା 

ଚେଢ଼ଇକୁ ପାଣି ପିअଉଥିବା େସ କୁନି ପୁअଟି?? 

 ଏପି�ଲ ୧୪। ବିଷୁବ ସଂକ� ାnି, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବଷ�, ହନୁମାନ- ଜନD ଦିନ। ଆସାମେର 

ବିହୁ, ପ�ିମବoେର େପାଇଲା େବୖଶାଖ, େକରଳେର ବିଶୁ, ତାମିଲନାଡୁେର ପୁତbୁ। କି� 

କାହUକି ଆମ ଓଡିଶାେର ଏଇଟା ପଣାସଂକ� ାnି ବି? କଣ ଦରକାର ପଣା ପିଇବା? ନା କିଛି 

ଦରକାର ନାହU ପଣା ପିଇବା! କି� ହଁ! ବହୁତ ଦରକାର अଛି କାହାକୁ ପଣା ପିଏଇବା! 

ପଣା କଥା ଆସିେଲ େସ ମେନପେକଇ ଦିଏ େବୖଶାଖ ମାସର କଥା। ଆଉ ବି ମେନ 

ପେକଇଦିଏ ବିତିଲା ଦିନର ପଥିକ- କଥା, ଆମ ବାେଟାଇ ଭାଇ- କଥା। ଉଦୁଉଦିଆ 

ଖରାଦିନ ଦିପହର। ଚାଲିଛnି େସମାେନ। ଖରାଦିନ। ତ�ି ଶୁଖିଯାଉଛି। ସଯୂ�� ମୁb 

ଉପେର। अଂଶୁଘାତ େହଇଯିବ କି ଆଉ? ଆଉ େସେତେବଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁअ ବେଢ଼ଇ 

ଦଉଛି ପଣା, ସବ�ତ, ଥbାପାଣି ତା- ହାତକୁ। �ାେନ �ାେନ ଜଳଛତ� । ଆଉ ତାଆରି 

ଭିZିଭୂମି େହଲା ପଣା ସଂକ� ାnି। େସଇଟା ହU େହଲା ଆମ ସଂeୃତି, େସଇଟା େହଲା ଆମ 

ପର#ରା। 

 କି� େକେତ ମେନअଛି ଆମକୁ ଆମ ପର#ରା?? ଶିବ- ଉପେର ଦୁଇ ଲିଟର 

�ୀର ତ ଆେମ ଢାଳିେଦେଲ େହେଲ ଦିନ ଦିପହେର ଆମ ଏସି କି କୁଲର୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ 
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 ଆସିଥିବା େଲାକକୁ ଥbାପାଣି ଗ�ାେସ େଦେଲ କି? ସାoସାଥୀ-ୁ ଡାକି ଭାoପଣା ତିଆରି 

କରି ନାଚକୁଦ ତ କରିେଦେଲ କି� ହାଡ଼ଭoା ଶୀତରାତିେର ଆପାଟ�େମ� ଜଗୁଥିବା 

ସିକୁ�ରିଟି ଗାଡ�କୁ ଚା କେପ ଯାଚିେଲ କି ଆେମ? ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଦାମୀ କୁଣିଆକୁ 

େକାଲ୍ଦ ଡି� ଂ¯ ତ ଯାଚିେଲ େହେଲ େଶାଷିଲା ଚେଢଇ କି ବୁଲା କୁକୁରପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ 

ରଖିେଲ କି ଆେମ ନିଜ ଘର ସାମ|ାେର?? 

 ଯଦି ଏହାର ଉZର ନା ତାେହେଲ ଆସ� ବq କରିେଦବା ଆମ ପଣା ସଂକ� ାnି। 

ବq କରିେଦବା ମିଛ େଲାକ େଦଖାଆଣି। ବq କରିେଦବା ଏଇ ଫାସ�। େଦବପଜୂା ଚାଲିଛି 

ଚାଲିଥିବ। ଆେମ ନ କେଲ ଆଉ କିଏ କରିବ। ପୁଣ� କେମଇବାକୁ େଲାକ- अଭାବ 

ନାହU। େହେଲ ଜନପଜୂା? ସକଳ ଘେଟ େଯ ନାରାୟଣ!! ତା- ପଜୂା କିଏ କରିବ? କିଏ 

ବୁଝିବ ମକୂ ଜୀବର ମନକଥା? 

 ମଁୁ ଭାବୁଛି େବାେଧ େସଇ କୁନି ପିଲା କରିବ। ତା କୁନିକୁନି ସାoମାେନ କରିେବ। 

ନିରୀହ ଜୀବ- ଦୁଃଖ ବୁଝିେବ। ତା- ଦୁଃଖ ଦୂର କରିେବ। ଆଉ ଆେମ ବଡମାେନ ମିଛ 

ସଂeୃତିର ଦ£ାହିେଦଇ ଆଉ ଟିକିଏ ମଜା ମଜଲିସ କରିେଦବା। ପିଲା-ୁ ଆମ ସଂeୃତି ଆଉ 

ଆମ ପର#ରା ସାoେର ପରିଚିତ କେରଇବା ପ�ତି ପିତାମାତା- କZ�ବ� କି� ତାଠୁ ବଡ 

କZ�ବ� େସଇ ସଂeୃତି ପଛେର ନିହିତଥିବା ସତ� ସାoେର ତା-ୁ ପରିଚିତ କେରଇବା। 

 କି� ଦୁଃଖର କଥା ଆଜିର େସଇ ସD ାଟ� େଫାନ ଛୁଆ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରଉଛnି 

ଆମ ପର#ରାର ପ�ାଚୀନ ସତ� ସାoେର। ଆଉ ଆେମ ବଡ଼ମାେନ ତା-ୁ ନିଜ ସଂeୃତିକୁ 

ଭୁଲି ଯାଉଥିବାର अପବାଦ େଦଇ ନିେଜ େଠକା ଭିଡ଼ିଛୁ ସଂeୃତିକୁ ବେ{ଇ ରଖିବାର। 

ଆଉ ଏଇଟା ଆଉରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ େଯ ଆମର େସଇ ସଂeୃତି ଆଉ ପର#ରା େକବଳ 
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 େଫସବୁକ ଆଉ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପେର “Happy Panaa Sankranti” େଲଖିବାେର ହU ସୀମିତ 

ରହିଯାଇଛି। େତଣୁ ଏଥର ପଣା ସଂକ� ାnିେର ନିଜ େଲାକକୁ ଉପରଠାଉରିଆ ଶୁେଭ�ା 

ବାZ�ା ପେଛ ନ ଯାଉ କି� େକଉଁଠି େଗାେଟ େଶାଷିଲା େଲାକର େଶାଷ େମ�ୁ। େଶାଷିଲା 

ପ�ାଣୀ ପାଣି ମୁେq ପାଉ ଆଉ ବଦଳେର ଢ଼ାଳି େଦଉ ଦୁଇ ବୁqା ହସ ଆଉ େଗାଟିଏ ବୁqା 

ଆଶୀବ�ାଦ!! 
 ସହକାରୀ अଧ�ାପକ, अମୃତା eୁଲ୍ अଫ୍ ଇmିନିୟରିଂ 

अମୃତା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାଇ\ାଟୁର୍, ତାମିଲ୍ ନାଡୁ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୭୭୪୯୯୯୫୩୬୬ 

ଇେମଲ୍ : sulagna2008@gmail.com 
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ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ଦbନାଚ ଦbନାଚ ଦbନାଚ ଦbନାଚ : : : : अନନ� େଲାକ ପର#ରାअନନ� େଲାକ ପର#ରାअନନ� େଲାକ ପର#ରାअନନ� େଲାକ ପର#ରା    

 ବସn ଋତୁର େଶଷ ଓ ଗ�ୀଷD  ଋତୁର ଆଦ�େର ଗmାମର ପୁରପଲ� ୀେର अତ�ଧିକ 

ମାତ� ାେର େଢାଲ ଓ ତୁରୀର ଶ� ଗୁmରିତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ସମୁଦାୟ 

ଜିଲ� ାେର ଦଳ ଦଳ ହଳଦିଆ ଓ େଲାହିତ ବ� ଧାରଣ କରି ହାତେର ବାନା ଓ अନ�ାନ� 

ଆନୁସoିକ ଉପକରଣ ଧରି अେନକ ବ��ି- ସ��q ବିଚରଣ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଭ�ିର 

ଏକ ବିରଳ ତଥା अନନ� ପର#ରା ଦbନାଚ େକବଳ ଗmାମ ନୁେହଁ ବରଂ ରାଜ�ର 

अେନକ ଜିଲ� ା ଯଥା ଗଜପତି, କxମାଳ, ନୟାଗଡ଼, େଖା~�ାେର ମଧ� େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ 

େତରଦିନ, େଷାହଳ, अଠର ଏବଂ ଏେକାଇଶି ଦିନ ପଯ��n ନି/ାର ସହିତ अେନକ 

ବାଧାବିଘ|କୁ ସ��ଖୀନ େହାଇ ଭଗବତୀ- ଶରଣେର ନିଜ ଭ�ିର ନିଦଶ�ନ କରାଇବା ଏହି 

େଲାକ ପର#ରାର ଏକ अ±ୂତ अଂଶ ଏହି ନାଚେର अଂଶ ଗ�ହଣ କେଲ ନିଜର 

ମେନାeାମନା अବଶ� ପ%ୂ� େହାଇଥାଏ େବାଲି ଧାରଣା ରହିଥିବା େହତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର 

ମଧ� ଏହି ପର#ରା ମଳିନ େହାଇନାହU ଏହି େଲାକପର#ରା େଯ େକବଳ ଭ�ିର ଏକ 

अତି କjଦାୟକ ନିଦଶ�ନ ତାହା ନୁେହଁ, ବରଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ अେନକ େଲାକନୃତ� ଏବଂ 

ଉପ�ାପନ େଶୖଳୀ ଗmାମ ଜିଲ� ାର ସମୃ~ େଲାକନୃତ� ପର#ରାକୁ ମଧ� ପରିଚୟ କରାଇ 

ଥାଏ 

ଦbନାଚେର କଣ ହୁଏ? 

 େଚୖତ� ପ%ୂ�ମା ଠାରୁ ବିଷୁବ ସଂକ� ାnି ପଯ��n ଏହି ପବ� ପାଳନ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ 
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 ଏହା ଏେକାଇଶି ଦିନ ବ�ାପୀ େହାଇଥାଏ କି� अେନକ 

�ାନେର ଏହା ୧୩, ୧୬ କି\ା ୧୮ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ� ହୁଏ 

 ଗଁା ପାଖେର ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ମqିରେର କାମନା ଘର 

�ାପନା କରାଯାଏ ଏହି ଘରୁ ପ%ୂ� କୁ� ବାହାରିଥାଏ, 

ଯାହାକୁ କାମନା ଘଟ େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଏ ଦbନାଚ 

ସମାପନ ପେର ଏହି ଘଟର ଜଳକୁ ବିସଜ�ନ କରାଯାଏ 

 ଦbନାଚ ଦଳେର अନୁ�ନ େତରଜଣ ମୁଖ� େଭା�ା 

ଏବଂ अନ� େକେତଜଣ ଉପେଭା�ା ରହିଥାnି ଦୁଇଜଣ େଭା�ା କାମନାଘର अଗି|କୁ 

ଜଗିଥାnି अନ� େଭା�ା େସଇ अଗି|କୁ ଚ#ାବରେର ସଂେଯାଗକରି ଦbନାଚେର ବୁଲୁଥିବା 

େବେଳ, ଦୁଇଜଣ अଗି|ଘଡ଼ିେର ସଂେଯାଗ କରି େଖଳେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରnି ଜେଣ 

େଭା�ା ମାଟି ହାbିେର ଝୁଣା ଧରିଥିବା େବେଳ ଦୁଇଜଣ େଭା�ା ଶିବ ପ�ତିମା ଓ େଗୗରୀବ�ତ 

ଧାରଣ କରnି ଏମାନ- ବ�ତୀତ अନ�ମାେନ ବାଦକ, ବୀଣାକାର, ଚେଢ଼ୟା ଓ 

ପ�ଭାନାଚ ଆଦି କାଯ�� ସ�ାଳିଥାnି 

 ଭ�ମାେନ ମାନସିକ ପରୂଣ େହବା ଆଶାେର ଦbନାଚେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଥାnି 

ଦୂରାେରାଗ� ବ�ଧିରୁ ତ� ାହି ପାଇବା, ମେନାeାମନା ପରୂଣ କରିପାଇବା ଆଶାେର 

େଲାକମାେନ ଦb ନାଚେର ଭାଗ ନିअnି 

 ଦbନାଚ ଆର� େହବା ପବୂ�ରାତ� ୀେର ସମ[ ଦbୁଆ ବା େଭା�ା ଗଁା ଠାକୁରାଣୀ 

ମqିର ସନି| କଟ� କାମନା ଗୃହ ନିକଟେର ଏକତି� ତ ହୁअnି େସଠାରୁ ସମ[-ୁ ଦbୁଆ 

େବାଲି କୁହାଯାଏ େସହି ରାତ� ୀେର ମqିରେର େହାମକମ� ଓ ଘୃତଯ}ର ଆେୟାଜନ 
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 କରାଯାଏ ଏହାପେର ଦbୁଆମାେନ ପାର#ରିକ ରୀତିେର ଦb ଆଣnି ସମେ[ ପଇତା 

ପିxିବା ପେର ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ କାଠିକୁ ଘଷି अଗି|ଜାତ କରnି, ଏହାକୁ ଶିବାଗ|ୀ କୁହାଯାଏ 

ଏହି अଗି|କୁ ପାଳର ତିଆରି ଚ#ାବରେର େରାପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦbନାଚ 

ସମାପନ େହବାପଯ��n ରଖାଯାଏ ମା କାଳୀ- ଚିତ� , ଶିବ- ପ�ତୀକ ନାଗମZୂ� , 

ମୟୁରପୁ�, ପତାକା ଆଦି ପଜୂାପେର ଦbନାଚ ଆର� ହୁଏ ପ�ଥମ ଦିନ କାମନା ମqିର 

ସ��ଖେର ଦb ହୁଏ ତା’ପେର ନିମ�ଣ अନୁସାେର ବିଭିନ|  ଗ�ାମ ବା ସହରକୁ ଯାଇ 

ଦbନାଚ କରାଯାଏ 

 ଦbନାଚ କରାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକଧାରୀ ବ��ି ବିେଶଷ ବିଭିନ|  ମqିରେର ଆଗରୁ 

ନିମ�ଣ େଦଇଥାnି ଏବଂ ଦbନାଚ େହବାପବୂ�ରୁ େଯେତଦିନ ଦbନାଚ େହବ 

େସେତଦିନର �ାନ ବିବରଣୀ ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ ପ�ତିଦିନ ପ�ାତଃ କାଳେର ଦbୁଆ 

ମାେନ ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଭ�- ଗଁାକୁ ଯାଇ ତା-ର ଆତିଥ�ତା ଗ�ହଣ 

କରିଥାnି ଭ�- ପରିବାରର ମହିଳାମାେନ ଦbୁଆ ମାନ- ପାଦେର अଳତା ଲଗାଇ ମା 

କାଳୀ- ବqାପନା କରnି ଦbନାଚ ପାଇଁ ସମ[ ଖ�� ମାନସିକଧାରୀ ଗୃହକZ�ା-ୁ 

ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 

 ଏହାପେର ଭ�- ଘର ସ��ଖେର ଥିବା େଖାଲା �ାନେର ଦbୁଆମାେନ ମା କାଳୀ 

ମqିରରୁ अଣାଯାଇଥିବା ପ�ତୀକ ଓ अନ�ାନ� ଆନୁସoିକ ଉପକରଣ ସବୁ �ାପନା କରାଇ 
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ପଜୂା ଆର� କରାଯାଏ ମୁଖ� ବା ପାଟ ଦbୁଆ ପଜୂାବିଧି ଆର� କରିବାପେର ନିେi�ଶ 

ଦିअnି ଏବଂ ଦbୁଆ ମାେନ ଟାଣ ଖରାେର ଧୁଳିଦb କରnି ଏହି ସମୟେର ଉପ�ିତ 

ଦଶ�କ ମାନ-ୁ ଆେମାଦିତ କରିବାପାଇଁ ଦbୁଆ ମାେନ अେନକ େଲାକ ପ�ଥାକୁ ନୃତ� ଏବଂ 

ବ�oାତD କ େଶୖଳୀେର ଉପ�ାପନ କରnି ଏହି ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷବାସର 

ପର#ରାକୁ େନଇ अେନକ ବ�o ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ ଚାଷ କରିବା ବିଧି, ଚଷା ପାଇଁ 

ବିଲକୁ େଘାଟଣା େନଇ ଯିବା,  ମqିର ନିମ�ାଣ 

କରିବା, ହଳ ଚଳାଇବା, ଲୁଗା ବୁଣିବା, 

ହଳଦୀ ବାଟିବା, କୂअ େଖାଳିବା ଇତ�ାଦି 

ଦୃଶ�କୁ ଟାହିଟାପରା .ାରା ପରିେବଷଣ 

କରାହୁଏ ଯାହା େଦଖିବାକୁ ଆେମାଦକର 

େହାଇଥାଏ ଏହାପେର ସବୁ ଦbୁଆମାେନ 

ଦାbେର ଧାଡ଼ିେର େଶାଇ ରହnି ଏବଂ େସମାନ- ଉପେର କାଠ ଦb ପକାଯାଇ ନଡ଼ିଆ 

ଭoାଯାଏ 

 ଧୁଳିଦb ସମାପନ େହବାପେର ଦbୁଆମାେନ ପାଣି ଦb କରିବାପାଇଁ ନିକଟ� 

ଜଳାଶୟକୁ ଯାତ� ା କରnି େସଠାେର ଦbୁଆମାେନ ଛअ ଆoୁଳିଲ\ ଆ\ଡ଼ାଳ  
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 ଦାnକାଠିେର ଦାn ସଫା କରି ପାଣିେର େତରଥର ବୁଡ଼ ଦିअnି ଏବଂ ଜଳେର अଧା ବୁଡ଼ି 

ରହି ଦb ପ�ଦଶ�ନ କରnି େସଠାେର ମା’-ର ଆଳତୀ ହୁଏ ଭ�ମାେନ ଆଣିଥିବା 

େଭାଗସାମଗ�ୀକୁ ପଜୂା କରାଯାଇ ଲିଆପଣା େସବନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପେର ପାଳେର 

ନିମ�ତ ଦୁଇଟି ବିେଶଷ ଆକାରର ମସାଲେର अଗି|ସଂେଯାଗ କରି ଝୁଣା.ାରା अଗି|େଖଳ 

କରାଯାଏ ଏବଂ ଦb ସମାପନ କରି ଦbୁଆ ମାେନ ପବୂ� �ାନକୁ େଫରି ଆସnି 

 ସx�ା ସମୟେର ମା’-ର ଆଳତୀ ହୁଏ ଏହା େଦଖିବାପାଇଁ ଆଖପାଖର अସଂଖ� 

େଲାକ ଜମା େହାଇଥାnି ଏହାପେର ଦbୁଆମାନ-ୁ ନବାତ ପଣା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ 

ଏବଂ ନବାତ ମିଶି�ତ ଲିଆ ପ�ସାଦ ଭାବେର େସମାେନ ଗ�ହଣ କରnି ସx�ା ଆଳତୀ 

ସରିବାପେର ଦbୁଆମାନ- ରାତ� ୀ େଭାଜନ ପାଇଁ ପ�[ୁତି ପବ� ଆର� େହାଇଥାଏ  

ଦbୁଆମାେନ ଦିନେର ମାତ�  ଥରୁଟିଏ େଭାଜନ କରnି ଏବଂ େସଥିେର େସମାେନ େକବଳ 

अରୁଆନ|  ଏବଂ ଡାଲମା ଖାଆnି अକଟା, अବଟା ଓ अଫୁଟା ଉପାୟେର େରାେଷଇ ହୁଏ 

अଥ�ାତ େରାେଷଇେର ବ�ବହୃତ ପରିବାକୁ କଟା ଯାଏ ନାହU କି\ା ମସଲା ଆଦି ବଟା ଯାଏ 

ନାହU ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣେର ଶୁ~ପତୂ ଭାବେର ଏହା େରାେଷଇ ହୁଏ ଏହାର ସ�ାଦ 

ଖାଇବା େଲାକ ହU ଜାଣିପାେର  

 ବିଳମି�ତ ରାତ� ୀେର ଦbୁଆମାେନ େଭାଜନ ଗ�ହଣ କରnି େସଥିପାଇଁ ନି~�j ସମୟ 

ମଧ�େର ହU େସମାନ-ୁ େଭାଜନ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହି ସମୟେର େଢାଲ ଓ ତୁରୀ 

ଆଦିକୁ ବଜା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଦbୁଆ ମାେନ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯଦି 

େକୗଣସି ପ�କାର ପଶୁପ�ୀ- ଶ� ଶୁଣାଯାଏ ତା େହେଲ େଭାଜନ େସତିକିେର ହU ସମାପନ 

କରିବାକୁ ହୁଏ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ‘କାଳରୁଦ� ମଣୀ-ୁ ଭଜ େହ’ େବାଲି ଡାକ 
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 େଦଇ େଦଇ ପ�ସାଦ େସବନ କରnି େଯଉଁ ଭ�- ନିମ�ଣେର ଏହି ଦbନାଚ 

ଆେୟାଜିତ ହୁଏ ତା-ର ପରିବାର େଲାକମାେନ ମଧ� ଏହି ପ�ସାଦ େସବନ କରnି 

 ଦbୁଆମାେନ ରାତ� ୀ େଭାଜନ ସାରିବାପେର ବିଳମି�ତ ରାତ� ୀେର ଭ�- ଘର 

ସ��ଖେର अଗି|ଦb କରାଯାଏ ମାନସିକଧାରୀ ଭ�- ଗୃହ ସ��ଖେର ପାଟଦbୁଆ- 

ନିେi�ଶେର ଜେଣ ଦbୁଆ-ୁ କଳା େପାଷାକ ପିxାଇ ଦିଆଯାଏ ମୁbେର କଳାକନା ବାxି, 

ର�ସିqୁର ଚିତା ଲଗାଇ କାଳୀପ�ଭା ଧାରଣ କରାଯାଏ ଏହାପେର ଭ� ଉପେର କାଳୀ 

ଠାକୁରାଣୀ ପ�େବଶ କରnି ଏବଂ େସହି ଭ�- ଉib ନୃତ� ମନେର ଭୟ ସଂଚାର କରାଏ 

େତଣୁ ଏହି ସମୟେର େଛାଟ େଛାଟ ଶିଶୁମାନ-ୁ ରହିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ଏହା 

अତ�n ଭୟ-ର େବାଲି अେନେକ ମତ ଦିअnି ଝୁଣା, େଢାଲ, ତୁରୀ, ଘ� ଶ�େର 

କାଳୀ-ୁ ପ�ସନ|  କରାଯାଏ ଏହା ସମାr େହବାପେର ପାଟ ଦbୁଆ ମ{ ଉପରକୁ ଆସି 

ଈଶ�ରପାବ�ତୀ- ଗୁଣଗାନ କରିବାପେର ଶିବପାବ�ତୀ ଆସnି ଚେଢ଼ୟା ପଜୂାେର 

ଶିବପାବ�ତୀ ସ�j ହୁअnି ଚେଢ଼ୟାକୁ ପଶୁପ�ୀ ଶିକାର କରିବାକୁ अନୁମତି ଦିअnି କି� 

ଶୁଆଶାରୀ, କେପାତ, ପାରା ଓ ମୟୁରକୁ ନ ମାରିବାପାଇଁ ନିେi�ଶ ଦିअnି ଏହା ନ 

ମାନିେଲ ସପ�ାଘାତେର ପ�ାଣ ଯିବ େବାଲି ଜଣାଇ ଦିअnି କି� ଚେଢ଼ୟା ଛେଢ଼ୟାଣୀର 

अନୁେରାଧେର କେପାତ ଶୀକାର କେର ଏବଂ अଭିଶାପ ସ�ରୂପ ସପ�ାଘାତର ଶିକାର ହୁଏ 

ଏହାପେର ଚେଢ଼ୟାଣୀ ଶିବ-ୁ ପ�ାଥ�ନା କେର ଏବଂ ଶିବ ପ�ସନ|  େହାଇ ଚେଢ଼ୟାର 

ଜୀବଦାନ କରnି ଏହାପେର ନାଟ ଦbୁଆ ମାନ- .ାରା ବିଭିନ|  ପ�କାରର େଲାକ ନୃତ� 

ଏବଂ अେନକ େପୗରାଣିକ ନୃତ� ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ ପେର ପେର ସାମାଜିକ 

ବିଷୟଧମ�ୀ କି\ା େପୗରାଣିକ ବିଷୟଧମ�ୀ ନାଟକ ମ{� ହୁଏ ଏହି ନାଟକ ସମାr େହଉ 
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 େହଉ ସକାଳ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥେର ଦbୁଆ ମାେନ ନିଜର ପରବZ�ୀ �ାନକୁ ଯାତ� ା 

କରିବା ଆର� କରିଦିअnି 

 ଦbନାଚେର अଂଶଗ�ହଣ କରିଥିବା ବ��ି-ୁ ଦbୁଆ / ଭ� ବା େଭା�ା କୁହାଯାଏ 

ଏବଂ ମୁଖ� ଦbୁଆ-ୁ ପାଟ ଦbୁଆ କୁହାଯାଏ ପାର#ରିକ ଭାବେର ଦbୁଆମାନ-ୁ 

ଋଷିପୁତ�  େବାଲି ସେ\ାଧନ ମଧ� କରାଯାଏ ଏହା ଏହି ଦbନାଚର ଇତିହାସ ବିଷୟେର 

ଜାଣିେଲ ବୁଝିହୁଏ ଦbୁଆ- ପରିବାରେର ଦbନାଚ ଚାଲିଥିବା ପଯ��n ନିରାମିଷ ଏବଂ 

ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣେର ଖାଦ� ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ଯଦି ଦbୁଆ ବିବାହିତ େହାଇଥାnି ତା 

େହେଲ ତା- ପତ| ୀ-ୁ ମଧ� ଦିନେର େକବଳ ଥରୁଟିଏ େଭାଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ 

ଦbନାଚ ସମାପନ ନ େହବା ଯାଏଁ ପରିବାର େଲାକ ଘର ବାହାେର ଖାଦ� ଗ�ହଣ କରnି 

ନାହU 

ଦbନାଚ କାହUକି କରାଯାଏ? 

 ଦbନାଚର ଉେiଶ� ମହାନ ଗmାମ ଜିଲ� ାେର ଦbନାଚ ସ�ବତଃ ବିଗତ ଚାରି 

ଶତା�ୀ ଧରି ପ�ଚଳିତ େହାଇଛି କିଛି ଐତିହାସିକ- ମତେର ଦbନାଚ ଗmାମ ଜିଲ� ା 

ଘୁମୁସର अ{ଳ अଧୀନ� କୁଲାଡ଼ अ{ଳେର େହାଇଥିଲା ପେର ଏହା अନ�ାନ� अ{ଳକୁ 

ବ�ାପିଥିଲା 

 ଏହାର ନାମକରଣକୁ େନଇ अେନକ ପ�କାରର ଧାରଣା ରହିଛି ପ�ଥମତଃ ଏହି 

ପ�ଥାେର ଭ� ନିଜକୁ ନାନା ପ�କାରର ଶାରୀରିକ ଯାତନା େଦଇ ବା ଦb େଦଇ ମା’-ୁ 

ପ�ସନ|  କରିବାର ପ�େଚjା କରୁଥିବା େହତୁ ଏହାକୁ ଦbନାଚ େବାଲି କୁହାଯାଇପାେର 

अନ� ଏକ ମତବାଦେର ଦbନାଚ ସମୟେର ଗୃହ ସ��ଖେର ଶିବ ଓ କାଳୀ- ପ�ତୀକ 
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 ସ�ରୂପ ଦୁଇଟି ଦb େପାତା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦbନାଚ େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଉଥିବ 

 ଏହି ପ�ଥା.ାରା ସମାଜେର ତଥା ଗ�ାମବାସୀ- ମନେର ଥିବା अxବିଶ�ାସ, କୁବିଶ�ାସ 

ଆଦିକୁ ଦୂର କରିବା, ଜାତି ପ�ଥାକୁ ଦୂର କରିବା, ସମ[- ମଧ�େର ଭାତୃତ�  ଓ େସ|ହ ବୃ~ି 

କରିବା, ଭ�ି ଓ ବିଶ�ାସ.ାରା ସାମାଜିକ ଶୃ�ଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସେବ�ାପରି 

ସମାଜମoଳ ପାଇଁ କାଯ�� କରିବା ଭଳି अେନକ ଲ�� ରହିଥାଏ ଦbନାଚେର 

अଂଶଗ�ହଣ କରୁଥିବା ଭ�- ମଧ�େର ଜାତିଆଣ ମେନାଭାବ େଦଖାଯାଏ ନାହU, ସମେ[ 

ଏକାକାର େହାଇ ଭ�ିର ସହ ନିଜ କZ�ବ� ପାଳକ କରnି ସାZି� କ େଭାଜନ, ସଂଯମତା 

ର�ା ତଥା ଶୃ�ଳା}ାନ ଦୃjିରୁ ଏହା ଏକ अନନ� ତଥା ମହାନ ପର#ରା େବାଲି 

କୁହାଯାଇପାେର 

 ବଷ�ାଋତୁର ଆଗମନ ପବୂ�ରୁ ଚାଷୀମାେନ ନିଜକୁ ପ�[ୁତ କରିବା େହତୁ ଏହି 

ଦbନାଚର ପରିକhନା କରିଥାଇ ପାରnି େବାଲି अେନେକ ମତ ଦିअnି ବଷ�ାଦିନ 

ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ|  ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତିେର ଖାପଖୁଆଇ, ଶ�ିବୃ~ି କରିବା 

ଉେiଶ�େର ମଧ� ଏହା େହାଇଥାଇପାେର 

ପୁରାଣେର ଦbନାଚର ମହାତD � 

 ସତ�ଯୁଗେର ବ�ହD ା-ର ପା{ପୁତ�  ମରିଚୀ, ପୁଲହ୍, ପୁଲ[�୍, କ� ତୁ ଓ अoିରା, ଇq�- 

ପା{ପୁତ�  ଜୟn, ପାକଶା�ୀ, ସୁବ�, ସରୂେସନ, ଗାxବ�େସନ ଓ କୁେବର- ତିନିପୁତ�  ନଳ, 

ମଣିଭଦ�  ଓ କୁେବର ନିଜ ନିଜ ଶି�ା ସମାପନ କରି ଘରକୁ େଫରୁଥିବା ବାଟେର ଋଷିପୁତ�  

କ� ତୁ ପିତୃେଲାକକୁ ଜଳଦାନ କରୁଥିବା େଦଖି अ,ହାସ� କରିଥିେଲ ଏଥିେର େକ� ାଧିତ 

େହାଇ ଋଷି େସମାନ-ୁ କୁ/ େରାଗ େହବାପାଇଁ अଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ अଭିଶr 
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 ପୁତ� ମାେନ ନିଜ ଘେର ଏହି ବିଷୟେର ଜଣାଇବା ପେର ବ�ହD ା, ଇq�  ଓ କୁେବର 

ମହାମନୂୀ- ଆଶ�ମେର ପହ{ି अଭିଶାପ େଫରାଇ େନବାପାଇଁ ନିେବଦନ କରିଥିେଲ 

अଭିଶାପ େଫରାଇ େନଇ େହବନାହU ଏବଂ ଏହାର ବିହିତ ପ�ତିକାର େକବଳ ମହାେଦବ 

ଶିବ ହU କରିପାରିେବ େବାଲି େସ ସଚୂନା େଦଇଥିେଲ ତା’ପେର େତରଜଣ କୁମର ଶିବ- 

ଶରଣାଗତ େହାଇଥିେଲ ଶିବ ସମ[ କଥା ଶୁଣିବା ପେର କହିଥିେଲ େଯ ଯଦି େତରଜଣ 

କୁମର େତରଦିନ ପଯ��n ମା ରୂଦ� କାଳୀ-ୁ ପଜୂାକରି ଦbବ� ତ ପାଳନ କରିେବ ତା େହେଲ 

େସମାେନ अଭିଶାପମୁ� େହାଇପାରିେବ ଏହା ଶୁଣି କୁମରମାେନ ନି/ାର ସହ ଦbବ� ତ 

ପାଳନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ନିଜର अଭିଶାପରୁ ମୁ�ି ପାଇଥିେଲ 

 अନ� ଏକ ପ�ବାଦ अନୁଯାୟୀ େତ� ତୟା ଯୁଗେର ତରଣୀ ନାମକ ଜେଣ ଋଷି- 

ଚଉଦଜଣ ଉ~ତ ପୁअ ନିରୀହ େଲାକ-ୁ अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର େଦଉଥିେଲ େସମାନ- 

ମଧ�ରୁ ଜେଣ अଭ� ଭ�ଣ କରି ପ�ାଣ ହରାଇବା େଦଖି ବ� ହD ା ସମ[ ଋଷିପୁତ� -ୁ 

ଉଇହୁ-ାେର ପରିଣତ େହବାର अଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ ଏହି अଭିଶାପରୁ ମୁ�ି ପାଇବା 

ପାଇଁ ଋଷିପୁତ� ମାେନ ବିଭିନ|  ଦb ପାଳନ କରି ବ� ହD ା-ୁ ସ�j କରିଥିେଲ  

 ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦbନାଚ ପରିେବଷଣ ସମୟେର ଦbୁଆ ମାନ-ୁ କହnି, “େହ 

ଋଷିପୁେତ� ! अଇେଲ ହର, େଦଇଗେଲ ବର, अନ�େସବା ଛାଡ଼ି ଏହି େସବାକର ଏ 

େସବାକେଲ କି ଫଳ ପାଏ, ଉଷୁନାଧାନ ଗଜା ହୁଏ, ଶୁଖିଲା କାଠ କ{ା ହୁଏ, ଭଜାମୁଗ 

ଗଜା ହୁଏ, ଜ� ର େରାଗ ଭଲ ହୁଏ ଇତ�ାଦି” ଏହି ଦbନାଚ ସମୟେର ସମ[ ଦbୁଆ 

ଋଷିପୁତ�  ମାନ- ଭଳି େବୖରାଗ� ଜୀବନଯାପନ କରିବା अନିବାଯ�� େହାଇଥାଏ 

 अତୀତେର ଓଡ଼ିଶାେର େବୗ~ଧମ�ର ପ�ସାର ଘଟିଥିଲା କି� ଓଡ଼ିଶାେର େସାମବଂଶୀୟ 
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 ଶାସନ କାଳେର େବୗ~ଧମ�କୁ अଧିକ େପ�ା�ାହନ ମିଳିଲା ନାହU ଏବଂ େଶୖବଶା� ଧାମ�କ 

ପର#ରାର ପ�ଚଳନ େହାଇଥିଲା ସ�ବତଃ ଏହି ଦbନାଚ ମଧ� େସହି ପର#ରାର 

अଂଶ େହାଇଥାଇପାେର େବାଲି େଲଖକ- ମତ 

 ଆଜିକାଲି ଦbନାଚେର ରାତ� ୀେର ପରିେବଷଣ େହଉଥିବା ନାଟକକୁ अେପରାେର 

ପରିବZ�ନ କରାଯାଇଛି ସମେୟାପେଯାଗୀ ପଦେ�ପ ସ�ରୂପ अତ�ାଧୁନିକ ଆେଲାକ ଓ 

ଶ�ର ବ�ବହାର କରାଯାଉଛି କି� କିଛି କିଛି �ାନେର ଏଥିେର अଶ�ୀଳ ନୃତ� 

ପରିେବଷଣ କରାଯାଉଛି େବାଲି अଭିେଯାଗ େହଉଛି ଦbନାଚେର େକବଳ ରାତ� ୀକାଳୀନ 

ନାଚ ପାଇଁ अଲଗା ଦଳ ରହୁଛnି ବହୁମଲୂ� ବିନିମୟେର अତ�ାଧୁନିକ ବ�ବ�ାେର 

ଦbନାଚ କରାଯାଉଛି 

 ସମାଜେର ଭାତୃତ�  ଓ ବxୁତ�  ଭାବର ବି[ାର ପାଇଁ ଏହି ପର#ରା अତ�n 

ଯୁେଗାପେଯାଗୀ େଯେତଦିନ ଯାଏଁ ମନୁଷ� ମନରୁ ମୃତୁ�ର ଭୟ ଯାଇନାହU, େସେତଦିନ 

ଯାଏଁ ବିଭିନ|  ଉପାୟେର େଲାକମାେନ ଭଗବତବାଦକୁ େପ�ା�ାହିତ କରିେବ ଏବଂ 

େସେତଦିନ ଯାଏଁ ଗmାମର ଏହି अନନ� ପର#ରା ବ{ି ରହିବ 

 
ବୀମା ନଗର, ବ� ହD ପୁର 

୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  375 

ସେnାଷ ପ,ନାୟକ 

ଦbଯାତ� ାଦbଯାତ� ାଦbଯାତ� ାଦbଯାତ� ା    
 ଦbନାଚ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ�ାଚୀନ ଓ ପାର#ରିକ ନାଚ। ଏହା ଗmାମ ଜିଲ� ାର ଏକ 

େଲାକ ପବ�। ଏହା ଗ�ାମା{ଳେର ଏହା କାମନା ଦb ବା ଦbଯାତ� ା ନାମେର  ପରିଚିତ। 

ଏହି ନୃତ�ଧମ�ୀୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଈଶ�ର ବିଶ�ାସ ଉପେର ପ�ତି/ିତ। ନାଟକର ସୃjି େକେବ 

ଓ କିଭଳି େହଲା ତାହା ରହସ�ମୟ। େତେବ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସୃjିର ବହୁ ପବୂ�ରୁ 

େଲାକନାଟକ ଗୁଡିକ ସୃjିେହାଇଥିବା ବିଷୟକୁ अସ�ୀକାର କରାଯାଇ ନପାେର। କାରଣ 

େବଦ, ଭରତମୁନି- ନାଟ�ଶା�, େବୗ~ ନିକାୟ, ପାଣିନି, କୃଶାଶ� ଓ ବିଭିନ|  େପୗରାଣିକ 

ଗ�ªରୁ େଲାକନାଟକ ସ#କ�େର ସଂେକତ ମିଳିଥାଏ। େଲାକନାଟକ ଗୁଡିକର ବହ�ଲ�� ଓ 

अnଲ��� େହଉଛି ଶି�ା ପ�ଦାନ। ଜନଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ବା େଲାକବୃZକୁ ବିଶ�[ 

ଭାେବ ଉପ�ାପିତ କରିବା େଲାକନାଟକର अନ� ଏକ ଲ��। ନାଟକ େହଉଛି ଦୃଶ�କାବ� 

ଓ କାବ� ମାନ- ମଧ�େର େଶ�/ ନାଟକର ସ�jା ନାଟ� ଶିhିର ମାୟାଜାଲ ବି[ାର କରି 

ଦଶ�କର ଚିZ ବିେନାଦନ ସହିତ ସତ�, ଶିବ ଓ ମoଳର ଜୟଗାନ ପାଇଁ ଆହ� ାନ 

େଦଇଥାnି। େଲାକ ନାଟକର ସୃjି ଉ� ସ#କ�େର େକେତଗୁଡିଏ ତଥ� େହଲା। 

େସଗୁଡିକ େହଲା: ୧-ପ�କୃତି ପ�ଭାବ, ୨-ଧମ� ଚିnନ, ୩-କୃଷି ସଭ�ତା, ୪-ସାମରିକ 

ପର#ରା, ୫- କାରୁକଳା, ୬-ଆଦିବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ�। େବୖଦିକ ଯୁଗେର େଲାକ 

ନାଟକର ଉ�ଭ େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଏେବ ଏ ଗୁଡିକ େଲାକ ସମାଜେର ମୁମଷୂ� अବ�ାେର 

େକବଳ ବ{ି ରହିଛnି। ଏ ଗୁଡିକର ପୁନେରା~ାର ପାଇଁ ଏେବ अବଶ� ସମଗ� ବିଶ� 
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 ଚଳଚ{ଳ େହାଇପଡ଼ିଛି। ସମଗ� ବିଶ�େର ବିଭିନ|  ପ�କାର େଲାକନାଟକ ପ�ଚଳିତ। ଚୀନ୍, 

ଆେମରିକା, େଲାହିତ ଭାରତୀୟ, ଆଫି� କାର ଆଦିବାସୀ, ୟୁେରାପର अନୁନ| ତ अ{ଳ ତଥା 

ଭାରତର ବିଭିନ|  ପ�େଦଶେର ଭଳି ଭଳି େଲାକନାଟ�ର ପ�ଚଳନ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ। 

େସହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାେର ମଧ� ବିଭିନ|  େଲାକନାଟକ ମଧ�ରୁ ଦbନାଟ ଏକ ପ�ଭାବଶାଳୀ 

ଶାଖା। 

 େରାଗ ନିବାରଣ, ପାରିବାରିକ କj ଦୂରୀକରଣ, କୃଷିର ଉନ| ତି ବା ମେନାକାମନା 

ପZୂ�ର ଫଳ ସ£ରୂପ ଶରୀରକୁ କj େଦଇ ୧୩, ୧୮ ବା ୨୧ ଦିନ ପଯ��n ମା’ ଦbକାଳୀ ଓ 

ରୁଦ�  ମହାେଦବ-ୁ ଧ�ାନ କରି େଚୖତ� ମାସ ପ%ୂ�ମା ପରଠାରୁ ଭ�ମାେନ ରହିଥାnି। ପ�ାୟ 

ତିନିଶହରୁ ଉ~�£ ଦbଦଳ ମାନସିକଧାରୀ ଭ�ମାନ- ଗୃହ ସ��ଖେର ନୃତ� ପ�ଦଶ�ନ 

କରିଥାnି। ଘୁମୁସର अ{ଳର କୁଲାଗଡ଼ରୁ ଆର� େହାଇଥିବା ଦbନାଟ ପରବତ� 

ସମୟେର ଗmାମର अନ�ାନ� अ{ଳ ବିେଶଷକରି ଶ�ିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ�ାପିଥିବାର 

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 अପୁତି� କ ପୁତ� ଦାନ ପାଏ अx ଚ�ୁଦାନ ପାଏ ଜରାେରାଗ 

ଭଲ ହୁଏ” େବାଲି ବାଣୀକାର ଗାଇ ଦbନାଟ ଆର� କରିଥାଏ। ପାର#ରିକ ବିଧି 

अନୁସାେର ୨୧ ଦିନ ପଯ��n ଆମିଷ, ମଦ�, ନାରୀସଂସଗ� ପରିହାରର ସଂକh କରି ୧୩ 

ଜଣ ଦbୁଆ ବା େଭା�ା େଗରୁଆ ବ� ପିxି କାମନା ମqିର ପୀଠେର ଯାତ� ା ଆର� ଦିନର 

ମଧ�ରାତ� େର ଏକାଠି ହୁअnି। କାମନା ଘଟ �ାପିତ ହୁଏ ଓ ତା ପେର ଦୁଇଟି େବତକୁ ଶିବ 

ଓ େଗୗରୀ- ପ�ତୀକରୂେପ �ାପନ କରାଯାଏ। ଦଳର ମୁଖ� ପାଟ ଦbୁଆ ଓ अନ� 
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 ଦbୁଆମାେନ ଉପବୀତ ଧାରଣ ପବୂ�କ ବାଉଁଶକାଠକୁ ଘଷ�ଣ କରି ଶିବାଗି| ବାହାର କରnି 

ଓ ଏଥିେର ନଡ଼ାେର ତିଆରି ଚ#ାବରକୁ ପ��£ଳିତ କରାଯାଏ ଯାହା ୧୩ ଦିନ ପଯ��n ଜଳି 

ରୁେହ। କାଳୀ- ଚିତ� ପଟ, ମହାେଦବ- ପ�ତୀକ ନାଗ ମZୂ� , ମୟୁରପୁ�, ପତାକା 

ପଜୂାପେର ଦbନାଟ ଆର� ହୁଏ। େଢାଲ, ମହୁରୀ, ସାହାନାଇ, ଘ�, ଶ�, କାହାଳୀ, 

ଝାm, ଘୁoୁର, ଘାଗୁଡ଼ି, ଦାସକାଠି, ରାମତାଳି, ଘୁଡୁକୀ, ଖmଣୀ ପ�ଭୃତି ପାର#ାରିକ 

ବାଦ�ର ତାେଳ ତାେଳ ଦbନାଟ ପ�ଥେମ କାମନା ମqିର ପରିସରେର ଆର� େହାଇ 

ପେର ମାନସିକଧାରୀ ଭ�ମାନ- ଗୃହ ସ��ଖେର अନୁ/ିତ େହାଇଥାଏ। ଧଳିୂଦb, 

ପାଣିଦb ଏବଂ ସୁଆo ଏହି ତିନି କ�ମେର ଦbନାଟ ପ�ଦଶ�ତ ହୁଏ।  
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ�ନୀ 

ଘ� ପାଟୁଆ ଘ� ପାଟୁଆ ଘ� ପାଟୁଆ ଘ� ପାଟୁଆ : : : : ଏକ ନିଆରା ପର#ରାଏକ ନିଆରା ପର#ରାଏକ ନିଆରା ପର#ରାଏକ ନିଆରା ପର#ରା    

 ଓଡିଶା ବା ପୁରୁେଷାZମ େ�ତ�  ବହୁକାଳ ଧରି ଶ�ି ଆରାଧନା ଓ ତ� ସାଧନାର 

ଏକ ଉyୃj ପୀଠ ଭାବେର ପ�ସି~ି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯାହାର ପ�ମାଣ ସ�ରୂପ ଆଜି ମଧ� 

ଓଡିଶାର ପ�େତ�କ ଗ�ାମେର ଗ�ାମେଦବତୀ ଓ ସହର ମାନ-େର अଧି/ାତ� ୀ ‘େଦବୀ’ ପଜୂା 

ପାଉଛnି। ଉyଳୀୟ ଆଧ�ାତD େର ଶ�ି ଉପାସନା ଖୁବ ପୁରାତନ ଓ ପ�ଚଳିତ ପର#ରା। 

ଓଡିଶାର େକାଣ अନୁେକାଣେର अେନକ ସି~ େଦବୀପୀଠ ମାନ ରହିଛି, ଯାହାର ମାହାତD �କୁ 

ଓଡିଆ ମାେନ ବିେଶଷ ଆ�ା ଓ ଶ�~ାର େକq�  ଭାବେର ମାନ� କରnି। େସଗୁଡିକ 

ମଧ�େର ବାଣପୁରର ମା ଭଗବତୀ, ଝ-ଡର ମା ଶାରଳା, କାକଟପୁର ର ମା ମoଳା, 

ବା-ୀର ମା ଚ��କା, ଯାଜପୁର ର ମା ବିରଜା, େକାଣାକ�ର ମା ରାମଚbୀ, ତାଳେଚର ର 

ମା ହିoୁଳା, ସ\ଲପୁର ର ମା ସମେଲଶ�ରୀ, ଭୁବେନଶ�ରର ମା େଗୗରୀ, କଟକ अଧି/ାତ� ୀ 

ମା ଚbୀ ଓ ଶ�ୀେ�ତ�  ପୀଠାଧିଶ�ରୀ ମା ବିମାଳ- େ�ତ�  ପ�ମଖୂ। ଏତ±ିନ|  ମାଣିେକଶ�ରୀ, 

କିଚେକଶ�ରୀ, ଘଟଗଁା ତାରିଣୀ, ବ� ହD ପୁରର ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଭ,ାରିକା, ତାରାତାରିଣୀ, 

େଭୖରବୀ, ମା ମାଝିଘରିଆଣୀ ଇତ�ାଦି 

अେନକ ପ�ସି~ ଶ�ି ଉପାସନା ପୀଠ 

ଓଡିଶାର େକାଣ अନୁେକାଣେର ରହିଛି। ଏହି 

ସମ[ ପୀଠ ଓ ଗଁା ଗଁା େର ଥିବା 

ଗ�ାମେଦବତୀ - ପାଖେର ଧମ�ବିଶ�ାସୀ 
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 ଓଡିଆ ମାେନ ବଷ� ତମାମ ନିଜ ସୁଖଦୁଃଖ ଲାଗି ଆଶୀବ�ାଦ େନବା ଓ ଧନ�ବାଦ େଦବା 

ପାଇଁ ପହ{ିଥାnି। େତେବ ବଷ�େର କିଛିଦିନ ପାଇଁ ପରମ କଲ�ାଣମୟୀ, ସnାନବ�ଳା ମା 

ନିେଜ ଘଟ ପ�ତିମା ରୂପେର ବିେଜ ହୁअnି ଓ ଘର କୁ ଘର, ଗ�ାମ-ନଗର ବୁଲି ସnାନର 

ଭଲମq ବୁଝnି। ମାତୃକୃପାର ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପର#ରା େହଉଛnି ଘ� ପାଟୁଆ 

ପରିକ�ମା। 

 େଚୖତ�  ମାସର ପ�େବଶ ସହିତ ଫଗୁଣ ଧିେର ଧିେର ଧରାପୃ/ରୁ େମଲାଣି େନବାକୁ 

ପ�[ୁତ ହୁଏ। ଖରା କ�ମଶଃ ଟାଣ େହଉଥାଏ। ଏତିକିେବେଳ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର 

ପୁରପଲ� ୀେର ତାତିଲା ମଧ�ାହ|  ଓ କ� ାn अପରାହ| େର ହଠାତ୍ ଗୁmରି ଉେଠ ଘ� ଓ 

େଢାଲର ଏକ ଲୟବ~ ଯୁଗଳବqୀ। େସ ସେ�ାହନୀ ନାଦ େର ଶ�~ାଳୁ ମନ ସହେଜ 

ଉ�ାଟ ହୁଏ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ। ମୁbେର ମା' - ସୁସ�ିତ ଘଟ ମୁbାଇ କୃ  

ବ� ପରିହିତ ପାଟୁଆ ଘ� ଓ େଢାଲ ବଜାଇ ବୁଲୁଥାnି ଗଁା ରୁ ଗଁା, ଘର କୁ ଘର।  

 ମଖୂ�ତଃ ମା ଚ��କା, ମoଳା, ଶାରଳା, 

ହିoୁଳା, ଚbୀ ଓ ଭଗବତୀ - ଘଟ ଭ� ମଣ 

ପାଇଁ ଆସnି। େଚୖତ�  ମାସେର ମା - ନି~�j 

ଘଟ (ଯାହାକି ଶତାଧିକ ବଷ� ଧରି ପ�ଚଳିତ) 

କୁ ନିକଟ� ନଦୀକୁ େନଇ ବିଧିପବୂ�କ 

ଯଥାରୀତି ପ�ାଣପ�ତି/ା କରାଯାଏ। ଏହି ପ�ାଣ ପ�ତି/ିତ ପିତଳ ଘଟ ଟିକୁ ପ�ାୟ ଦୁଇ ଫୁଟ 

ଉ� ଏକ କାଠଦb (ଯାହାର ତଳ ଓ ଉପର अଂଶକୁ ଏପରି ଭାବେର ନିମ�ାଣ 

କରାଯାଇଥାଏ େଯମିତି ତଳ ଭାଗକୁ ମୁbେର େଥାଇେହବ ଏବଂ ଉପର ଭାଗେର  ଘଟକୁ 
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 ଭଲଭାବେର ସ�ଳିତ କରି ରଖିେହବ) ଉପେର ଚିକିଟା ମାଟି ସାହାଯ�େର ଥାପି 

ଦିଆଯାଏ। ଯ.ାରା ଘଟଟି େସହି ଦb ଉପେର ଦୃଢ ଏବଂ �ିର େହାଇ ରହିବ। ପେର 

ଘଟକୁ ସୁqର ଭାବେର ସଜାଯାଏ। କଦଳୀ ପଟୁଆ େର ଗୁªା େହାଇଥିବା ମqାର ମାଳ, 

ଖଡିକାେର ଗୁªା େହାଇଥିବା ବିଭିନ|  ରoର କନିअର ଫୁଲ ଓ ଚ#ା କଢି, ହଳଦୀ, 

ସିqୁର,କଉଡି ଓ ରo େବରo େକରି େକରି ସତୂାେର ଚମyାର େଦଖାଯାଏ େଦବୀ ମା' - 

ଘଟ। ଘଟର ତିେନାଟି ମୁହଁଥାଏ। ସମ[ ମୁହଁକୁ ସୁqର ଭାେବ ସେଜଇ େଦବା ପେର ଘ� 

ଓ େଢାଲର ତାେଳ ତାେଳ ଭ� ମାନ- ଜୟେଘାଷ ମଧ�େର ଘଟ ପୀଠାଧିଶ�ରୀ ମା - 

ମqିର ରୁ ଆ}ାମାଳ େନଇ ନଗରା,ନ ପାଇଁ ବାହାେର। 

 ଘଟ ଧରି ଦୁଇ ବା ଚାରିଜଣ ପାଟୁଆ ଯାଆnି। ପାଟୁଆ ମାେନ ବ� ାହD ଣ ଭିନ|  अନ� 

ଜାତିର େହାଇଥାnି। ଏମିତି ବି ଓଡିଶାର अଧିକାଂଶ େଦବୀପୀଠେର ପଜୂକ ବ� ାହD ଣ 

ନେହାଇ अନ� ଜାତିର େହାଇଥାnି। େକେତକ �ାନେର ଶୁଦ�  ମାେନ େଦବୀ- ନୀତି କାnି 

କରିଥାnି। ଏଥିରୁ ସହେଜ ବୁଝିହୁଏ େଯ ଉyଳୀୟ ଜନଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାେର 

ଜାତିପ�ଥା େସଭଳି ଉyଟ ଓ अମାନବୀୟ ରହିନାହU। ପାଟୁଆ ମାନ- େବଶଭୂଷା ମଧ� 

ସ�ତ�। େସମାେନ ପୁରୁଷ େହେଲ ବି ନାରୀ ମାନ- ଭଳି େବଶ ପରିପାଟୀ ଧାରଣ 

କରnି। अ�ାରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ଲମି�ଥାଏ କଳା 

ରoର ଖୁବ୍ େଘରଥିବା ଘାଗରା (skirt) ଟିଏ 

ଏବଂ ଉପରକୁ କଳା ରoର ଜାମା। 

ଉଭୟେର ନାଲି, ହଳଦିଆ ରoର ଧାରି କି\ା 

�ଳ ବିେଶଷେର ଚୁମୁକି କି\ା अନ� ଚିକିମିକି 
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 ଜରି େର କିଛି କାମ େହାଇଥାଏ। ମଥାକୁ ଢା-ି ବxା େହାଇଥାଏ ଆଉ ଖେb ବଡ କଳା 

କପଡା ଯାହାର ଦୁଇ କାନି ପାଟୁଆ- ହାତ ବଳା କି\ା ଆoୁଳିେର ବxା େହାଇଥାଏ। 

େତେବ ସମଗ� ଯାତ� ାକାଳ ଖାଲିପାଦେର ବିତାଇଥାnି ଏମାେନ, ଏଥିରୁ अନୁଭବ କରିହୁଏ 

େସମାନ- ନି/ା। 

 ପାଟୁଆ ମାେନ େକବଳ ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଘଟ ମୁbାଇ ବୁଲnି। ଉଦୁଉଦିଆ 

ଦି� ପ�ହେର ଘ� ବଜାଇ େଲାକମାନ-ୁ ମା ଆଗମନୀର ସଚୂନା ଦିअnି। ସାହିର ମଝାମଝି 

ମାଟି ଦାbକୁ ଲିପିେଦଇ ମା ଲାଗି ଆ�ାନ ପ�[ୁତ କରିଦିअnି ଓଡିଆ ଗୃହିଣୀ। େସଇଠି 

ମଥାରୁ ଓହ� ାଇ ଧରିତ� ୀ ବୁକୁେର ଦbାୟମାନ ହୁଏ ଘଟ। अହରହ ବାଜୁଥାଏ ଘ� ଆଉ 

େଢାଲ। ନିଜ ସାଧ� ମୁତାବକ େଭାଗ ଧରି ଉପ�ିତ ହୁअnି ଗ�ାମବାସୀ। ତତ୍ ପେର 

ପାଟୁଆ ଆର� କରnି ପାର#ାରିକ ଘ� ପାଟୁଆ ନୃତ�। ମା ର ଘଟକୁ ମୁbେର ସ�ଳିତ 

ଭାବେର ଧରି ଧ�ନିର ତାେଳ ତାେଳ ବିଭିନ|  ପ�କାର अoଭoୀ ପ�ଦଶ�ନ କରnି। अେନକ 

ଦୁଃସାହସିକ େକୗଶଳ କରି େଦଖାnି। େକେତେବେଳ ରଣପା ପିxି ଚାଲnି ତ େକେବପୁଣି 

ଦୁଇ ଖୁ�େର ବxା ଦଉଡି ଉପେର ବିନା େକୗଣସି ସାହାରା େର ଚାଲnି। ଏସବୁ ଆଧୁନିକ 

ବୁ~ିକୁ ଆେକ� ାବାଟିକ ଭଳି ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ� ଏହା ପ�କୃତ ପେ� େଯାଗ। ଖୁବ ସାଧନା କରି 

ପାଟୁଆ ମାେନ ଏସବୁ େଯାଗିକ କି�ୟାେର ପାରoମ େହାଇ ପାରିଛnି। େତେବ ସେବ�ାପରି 

ଥାଏ ଜଗତଜନନୀ ମା - ପ�ତି ଗଭୀର ଆ�ା, अଖb ବିଶ�ାସ ଓ ସ#ୂ%� ସମପ�ଣ ର 

ଭାବ। ଏକ ଉେଲ� ଖନୀୟ ବ�ତିକ�ମ େହଉଛି, ଏହି ନୃତ� ପାଇଁ େକୗଣସି ପ�କାର ଗୀତ, 

ଭଜନ, ଜଣାଣ ଇତ�ାଦି ଗାନ କରାଯାଏ ନାହU। ସମ[ କି�ୟା େକବଳ େଢାଲର ଥାପ ଏବଂ 

ଘ�ର ଧ�ନି ତାେଳ ତାେଳ ହୁଏ। ନୃତ� ସରିବା ପେର ସମ[ େଭାଗକୁ ଏକତ�  ମିଶାଇ ପଣା 
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 ପ�[ୁତ କରି ମା -ୁ अପ�ଣ କରାଯାଏ। େସହି ପଣାକୁ ପ�ସାଦ ଭାେବ, ମା - ସିqୁର ସହିତ 

ସମେବତ ଜନତା-ୁ ବା�ି ଦିଆଯଏ। େଶଷେର ନିଜ �ମତା ଓ ଶ�~ା अନୁସାେର ଚାଉଳ, 

ଡାଲି, ପନିପରିବା କି\ା ଟ-ା, ଦ�ିଣା ଆକାରେର େଦଇ ଘଟକୁ େମଲାଣି ଦିଆଯାଏ। ଏହି 

ଘଟ ପରିକ�ମା ପଣା ସ-� ାnି ବା ମହାବିଷୁବ ସ-� ାnି ଯାଏଁ ଚାେଲ। 

 କ�ମଶଃ ଏହି ପର#ରାର ପରିଧି ସଂକୁଚିତ େହବାେର ଲାଗିଛି। ପାଟୁଆ େହବାପାଇଁ 

ନି/ା ଓ ଆଗ�ହର अଭାବ ସହିତ ଜନତା- ଉଦାସୀନତା ଏହାର ମଖୂ� କାରଣ। ସହରର 

ଶୀତତାପ ନିୟnି� ତ େକାଠରୀ ଭିତରୁ ନିଘ�ାତ ଖରାେବେଳ ମା ର ଘଟ अବା ଘଟ ମୁbାଉ 

ଥିବା ପାଟୁଆ- अଭ�ଥ�ନା ପାଇଁ ଆଗ�ହ କମିଯାଇଛି। ମା ଲାଗି ଆ�ାନ ସଜାଡି ପାଟୁଆ- 

अସାମାନ� କଳା ଦ�ତା େଦଖିବା  ବଦଳେର ତା- ହାତେର ପଲିଥିନେର ଭରି କିଛି 

ଫଳମଳୂ, ଧପୂ, ଆଉ କିଛି ଟ-ା ବଢାଇେଦବାକୁ ସହଜ ମଣୁଛି ଆଜିର ଓଡିଆ। ଫଳତଃ 

େଯାଗ,ଆଧ�ାତD , କଳା ଓ ସଂeୃତି ତଥା ଲୟବ~ ସoୀତର  ସମାଗମ କରୁଥିବା ଏହି 

ନିଆରା ପର#ରା କିଛି ବଷ� ଭିତେର ବିଲୁr େହାଇଯିବା अସ�ବ ବା अତୁ��ି େହବ 

ନାହି। 

 ମା’- अପାର କରୁଣାରୁ ଓଡିଆ ମାନ- ମନେର ପୁଣିଥେର ଆଧ�ାତD ର ଉେ.ଳନ 

େହଉ। ଆମ ଧମ�, ସଂeୃତି ଓ ପର#ରା ପ�ତି ଆମ ରୁଚି ହU ଉZରପିଢି ପାଇଁ ଏସବୁକୁ 

ସଂର�ିତ କରି ରଖିପାରିବା। ଏଭଳି ବୁ~ି  अଭିରୁଚି ଆମ ମାନ- ଭିତେର ବୃ~ିପାଉ। 

ସଭିଏଁ ମାତୃକୃପା ପ�ାr ହୁअ�। 

 
ଲି-୍ େରାଡ଼, କଟକ 
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ସନତ ପbା 

ସାମାଜିକ ସମାନତାର ପବ� ଦbନାଚସାମାଜିକ ସମାନତାର ପବ� ଦbନାଚସାମାଜିକ ସମାନତାର ପବ� ଦbନାଚସାମାଜିକ ସମାନତାର ପବ� ଦbନାଚ    

 ଭାରତୀୟ ସଂeୃତି ଏକ ବିବିଧତାେର ପରିପ%ୂ� ସଂeୃତି େବାଲି ସାରା ବିଶ£ ବିଦିତ। 

ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପଯ��n ବି[ୃତ ଭାରତ ଭୂଖb େକବଳ େଭୗଗଳିକ ବିବିଧତା ପ�କାଶ 

କେରନି ବରଂ ସାମାଜିକ, ଆଥ�କ, ସାଂeୃତିକ ସେବ�ାପରି ବ�ବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନ ମଧ� 

ପର�ର ଠାରୁ अେନକ ଭିନ|  େହବାର େଦଖାଯାଏ। ଏେତ ବିବିଧତା ସେZ�  ଏ େଦଶର 

ଆତD ା ଏକ, ଚିnନ ଏକ ଆଉ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ ବି ଏକ। େସଥିପାଇଁ ଏଇ ମାଟିରୁ 

ଉଦ୍ େଘାଷ େହାଇଛି ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ\କମ୍ । େକବଳ େଗାଟିଏ अ{ଳର ନୁେହଁ, େଭୗଗଳିକ 

ପରିେବjନି ନୁେହଁ ବରଂ ବ� ହD ାbର ସମ[ ଜୀବ-ୁ ଏକ କୁଟୁ\ ମେନକରି ସମ[- ସୁଖ, 

ସମୃ~ି, ନିରାମୟ କାମନା କରି କୁହାଯାଇଛି ସେବ� ଭବ� ସୁଖୀନ୍ଃ, ସେବ� ସ� ନିରାମୟା, 

ସେବ� ଭଦ� ାଣି ପଷ�� ମା କ�ିତ ଦୁଃଖ ଭାଗଭେବତ।  

 ଭାରତୀୟ ପର#ରା ଏହି ମହାନ  ଉଦ୍ େଘାଷ ପ�େତ�କ େଲାକ-ୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷା, 

ସାହିତ�, ସଂeୃତି ମାଧ�ମେର ଶିଖାଇବା (ପ�ତିପାଦିତ କରିବା)ର ଯେଥj ପ�େଚ/ା 

କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସମ[ ଭାରତୀୟ ସାହିତ� କଳା, ସଂeୃତିର ନିଦଶ�ନ ଏକ। ଏହି 

କ�ମେର ଆମ କଳିo ଭୂମିର ସାହିତ� ସଂeୃତି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। କଳିo, ଉyଳ 

ବା ଓଡ଼ିଶା େବାଲାଉଥିବା ଏହି ପ�େଦଶ, କାହU େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ ନିଜର ଉପ�ିତି 

ଜାହିର କରିଆସିଛି। अତୀତ ଓ ମଧ� ଇତିହାସ ଏହାର ଗାରିମାମୟ ରହିଥିେଲ େହଁ 

ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ େବଶ ସୁଖଦ ନୁେହଁ। ପ{ଦଶ ଶତାiୀେର ଓଡ଼ିଶା ତାହାର 
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 ସାବ�େଭୗମZ£ ହରାଇ ବo ନବାବ- अଧୀନ େହଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ମୁକୁqେଦବ 

ବo ନବାବ- ସxିପବୂ�କ ଓଡ଼ିଶାର େକq�  ଉZରା{ଳ अ{ଳର କର ସଂଗ�ହ ଭାର 

ମୁସଲ୍ ମାନ-ୁ ଓ ପ�ିମା{ଳର କର ସଂଗ�ହ ଭାର ମରହ,ା ମାନ-ୁ ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ।  

 ଜନଶ��ତି କେହ ଓଡ଼ିଆ ପୁअ କଳାଚାqର ସାହାସିକତା ପ�ତି ବo ନବାବ- କନ�ା 

ଆକଷ�ତ େହାଇ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପେର ତାକୁ ମୁସଲ୍ ମାନ୍ େହବାକୁ ବାଧ� କରିଥିଲା। 

କିଛିଦିନ ପେର େସ ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରି ସ£ଧମ� ପ�ତ�ାବZ�ନ ନିମେn ଆଗ�ହ ପ�କାଶ 

କରେn ତyାଳୀନ ଧମ�ପbା ମାେନ ତାକୁ ହିqୁଧମ�େର ପୁନ୍ଃ ସାମିଲ୍  କରିବାର ବିେରାଧ 

କେଲ। ଫଳେର ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣ କଳାଚାq ପାଲଟିଲା କଳାପାହାଡ଼। ମୁସଲ୍ ମାନ୍ 

ଧମ�ର ଧ£ଜାବାହକ ତଥା ବo ସୁଲ୍ ତାନ୍- େସନାପତି ଭାବେର ଓଡ଼ିଶା ଆକ�ମଣ କରି 

अେନକ ମqିରକୁ ଧ£[ ବିଧ£[ କଲା। ହିqୁ ସମାଜକୁ अପମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆର 

ଠାକୁର ଶ�ୀ ଜଗନ| ାଥ-ୁ େଗାରୁ ଚମ�େର ବାxି େଘାଷାଡ଼ି େଘଷାଡ଼ି େନବାର ମାମ�କ କାହାଣୀ 

ପ�େତ�କ- େଲାମ ଶିହରଣ କେର। ଏଭଳି ଏକ ଦୁi�ନେର ଭୀତତ� [ ଓଡ଼ିଆ ମନେର 

ପୁଣିଥେର ସାହସ ଭରିେଦବାକୁ ଦbନୃତ�ର ସଜ�ନା େହବାକଥା ମଧ� ସମାଜଶା�ୀମାେନ 

ଆେଲାଚନା କରnି। ସ£ୟଂ ଶିବ ଓ ଶିବା- ପ�ତ�� ତZ£ାବଧାନେର ହିqୁ ସମାଜ ମଧ�େର 

ସାମାଜିକ ସାମ�ତା ତଥା ଐକ�ଭାବ ଭରିେଦବା ପାଇଁ ଦb କାମନା ମଧ�େର ଋଷିପୁତ�  

ଉପାଖ�ାନ ଏକ ବିରଳ ଉପାଖ�ାନ  

 ତyାଳୀନ ସମାଜର ସଂରଚନାକୁ ବିେଶ�ଷଣ କେଲ ଜଣାପେଡ଼ େଯ ହିqୁ ସମାଜ 

ନିଜର ଜାତିଗତ ବୃZିକୁ େନଇ ବହୁଦା ବିଭ� େହବା ଫଳେର ନିଜର ଐକ�ଭାବ ହରାଇ 

ବସିଥିଲା। ବ� ାହD ଣମାେନ ନିଜକୁ ସେବ�ସବ�ା ମେନ କରି अନ�କମ�େର ନିେୟାଜିତ ସମାଜକୁ 
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 ନିଜର ସବ�ସ£ ମେନକେଲ ଫଳେର ପ�େତ�କ- ବୃZିଗତ ଭାବନାେର େସବା ଭାବ ନ 

ରହି ବିେ.ଷ ବଢ଼ିବାର େଦଖାଗଲା। ଏହି ବିେ.ଷ ହU ପରବZ� କାଳେର ମତାnର ଓ 

ମନାnରେର ପରିବZ�ତ େହାଇ ସାମାଜିକ ବ�ବ�ାକୁ ଦୁବ�ଳରୁ ଦୁବ�ଳତର 

କରିେଦଇଥିଲା। ଏଣୁ ତyାଳୀନ ସମାଜଶା�ୀ ଗଣ ଦb ବିନ�ାସକୁ ସ£ୟଂ ସ£ୟଂଭୂ- 

େସବା ଦଶ�ାଇ ଜାତି, ବ%�, େଗାତ�  ନିବ�େଶଷେର ସମ[- ଏକମ�(ଋଷିପୁତ� )େର ଦୀ�ିତ 

କରାଇ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ସ£ୀକୃତି ପ�ଦାନ୍ କରିବାେର ସମଥ� େହାଇଥିେଲ।  

 ଦbନାଟ ଯଦିଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଚଳିତ ତଥାପି ଏହା ଦ�ିଣ ଓଡ଼ିଶାେର େବଶ୍  

ପ�ଚଳିତ। ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଗଜପତି, େବୗ~, କxମାଳ ତଥା େକାରାପୁଟ अ{ଳେର 

େଦଖାଯାଇଥାଏ। ଆ{ଳିକ [ରେର ନୀତି ନିୟମ ପରିପାଟୀେର ଏମାନ- ମଧ�େର କିଛି 

ପାଥ�କ� େଦଖା ଯାଉଥିେଲ ମଧ� କଳାପାହାଡ଼ ରୂପକ ଭୟର ଦ£ାହିେର ସବ�ଶ�ିମାନ- 

ଆହ£ାନ ପବୂ�କ ସାହସ ପ�ଦାନ କରିବା, ସମାଜ ତଥା ସାମାଜିକ କାଯ�� ନିମେn ସମପ�ତ 

େହବା, अନ�ର ବୃZିକୁ ସ�ାନ େଦବା ଭଳି ଚିnନ ସମ[- ପ�ାୟ ସମାନ କହିେଲ ଚେଳ।  

 ଦb ମଧ�େର ଧଳିୂଦb, ପାଣିଦb, अଗି|ଦb, ଶ�ମଦb ତଥା େସବାଭଳି अେନକ 

କାଯ�� କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଜେଣ ବ�ତଧାରୀ-ୁ। ଦb ମନାସି ଦଳେର େଯାଗେଦବା ମାେତ�  

ଜେଣ ମାନବ େଯେକୗଣସି [ରେର େହଉ ନା କାହUକି ତାକୁ ତା’ର େବଶ, େପାଷାକ, ଜୀବନ 

ପରିପାଟୀ ତଥା ଚାଲିଚଳଣି ଓ ଜୀବନେଶୖଳୀକୁ अନ�ମାନ-ୁ ସହ ଏକାକାର କରିବାକୁ 

ହୁଏ। ପୀତ-େଲାହିତ େପାଷାକ ତ�ାଗ ଭାବକୁ ଦଶ�ାଉଥିବା େବେଳ େଗରୁଆ େଯାଡ଼ା ତାର 

ସାହାସକୁ ପରିବ~�ତ କେର। ପ�ଥମ ସଂeାରେର ସମେ[ ପଇତା ପିxି ଦୀ�ା ଗ�ହଣ 

କରnି। ଏହାପେର େଯାଡ଼ା ପିxି ଏକାକୀ ଭାେବ ନିଜ ପରିଚୟ ତ�ାଗ କରି େକବଳ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  386 

 ଋଷିପୁତ�  େବାଲାnି। ନିେଜ ନିଜର ପଦ ପଦବୀ, ଗୁଣ ଗାରିମା ତଥା ଆତD ଭିମାନ 

ତ�ାଗପବୂ�କ ଧମ�ଧ£ଜା ଧରି ଗଁା ଗଁା ବୁଲି େଲାକ- ମନେର ସାହାସ ଭରିବା ସହ 

କଳାପାହାଡ଼ର ଆତ-କୁ ସDରଣ କରାଇଥାnି େଯ “ଇତି ଧମ� ର�ତି ର�କଃ”। ଏଣୁ 

ସମେ[ ନିଜ ନିଜର ଧମ�ର�ା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହିକ�ମେର ଦଳର ଗଁା ଗଁା ପରିଭ� ମଣକୁ 

ଜନଶ�ିେର ରୂପାnରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ�ତି େଯାଜକ- ଘରଦାbେର ଦb କାମନା ପ�[ୁତ 

କରି େଲାକ-ୁ ସେଚତନତା କରାଇଥାnି। ପ�ଦଶ�ନେର ମିଳୁଥିବା କj ଆତD ସ£ାଭିମାନ 

ତଥା ସମାଜ ର�ା ପାଇଁ େଢ଼ର େଶ�/ ପ�ତିପାଦିତ କରିଥାnି ଦbୁଆଗଣ।  

 ସାମାଜିକ ବିନ�ାସ ଦୃjିେକାଣରୁ ଦbପବ�େର କୃଷିକୁ ପ�ାଧାନ� ଦିଆଯାଇଛି। ଦb 

ସମୟେର କୃଷି କମ�ାଣି ଓ କୃଷକର ଜୀବନ୍ େଶୖଳୀକୁ ନି�କ ଗଁା ଦାb ଭାଷାେର (କଥିତ) 

ଉପ�ାପନ କରିଥାnି ଦbୁଆଗଣ। ଜେଣ କୃଷକର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସହ ସାମାଜିକ 

ସେଚତନତାର अଭାବ ଫଳେର େସ ବହୁପତି| କ େହବା, अଧିକ ସnାନସnତିର ଜନକ 

େବାଲାଇବା अଧିକ ପରିଶ�ମ କେଲ ସୁ~ା ତା’ର ଗୁଜୁରାଣ ନ େମ�ିବା ଭଳି अେନକ ଚିତ� କୁ 

ଧଳିୂଦb ସମୟେର ମଜା ଢoେର ପ�ଦଶ�ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ସେZ�  େସ (କୃଷକ) 

କିପରି ଭଗବତ ବିଶ£ାସୀ ସାଜି ନିଜ ମା’, ମାଟିର ସ�ାନ ପାଇଁ ପରିଶ�ମ କେର ତାହା 

ପ�ଦଶ�ତ କରାଯାଉଥିବା େବେଳ ରାତ�  ସମୟର ପରିେବଷଣେର ଦb କାମନା ଏକ ବିେଶଷ 

ଆେଲଖ�। ସାମାଜିକ ସମରସତାେର ଏହା ଭରପରୂ। ମଣିଷ ଓ ପ�କୃତି ପର�ର େଯ 

ପରିପରୂକ ଏକଥାକୁ ବିଭିନ|  ଚରିତ�  ମାଧ�ମେର ଦଶ�ାଯାଇଥାଏ। ଚେଢୟାର ଚେଢଇ 

ଧରାକୁ ଶିବା}ା (ପ�କୃତି)ର ବିେରାଧ ଦଶ�ାଇ ଜୀବିକାଜ�ନ ନିମେn ଶ�ମ କରିବା ପାଇଁ 

ଉପେଦଶ େଦଇଥାnି। କି� ଚେଢୟା ନିଜ ଆତD ଭିମାନ ପବୂ�କ ପ�କୃତିର ବିରୁ~େର ନିଜ 
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 ଜୀବିକାକୁ ଚାଲୁରେଖ। ସମାଜେର ରହୁଥିବା अନ�ାନ� େପଶାଦାର- ସହଚଯ��, 

ସହେଯାଗ ଓ ପରାମଶ�କୁ ନାଟକୀୟ ଢoେର ପ�ଦଶ�ନ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ସମରସତାର 

ନିଦଶ�ନ ପ�ତିପାଦିତ କରାଯାଏ। ପ�େତ�କ ବ��ି (େପଶାଦାର) ନିଜ ନିଜ ବୃZିେର କୁଟୁ\ 

େପାଷିବା େବେଳ ପ�କୃତି ପ�ତି କିପରି ଉZରଦାୟୀ ରହିବାକୁ େହବ ଏହାହU ଈଶ£ର- େସବା 

ଓ ଜୀବ ଦୟା େବାଲି କାମନା କହି ରେଖ। 

 ଏସବୁକୁ ସ�ୂD ାତିସ�ୂD  ଧାରାେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇ ପାେର। େତେବ 

ପରିେଶଷେର ବୀଣାକାର ଚରିତ� େର ଦbୁଆମାେନ ଗୃହକZ�ା- ସୁଖ, ଶାnି କାମନା ପବୂ�କ 

ସାମାଜିକ ଉZରଦାୟିତ£କୁ ତୁଲାଇବାକୁ ଈଶ£ର ବୁ~ି, ବିେବକ ପ�ଦାନ କର� େବାଲି 

କାମନା ମନାସିଥା’nି। ଏଣୁ ସାମାଜିକ ସାମ�ତାର अନନ� ନିଦଶ�ନ ଭାେବ ‘ଦbଯାତ� ା’ 

ବିେଶଷ ମହZ£ ରେଖ । 
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ଗୁେrଶ�ର ମହାପାତ�  

ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତିଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତିଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତିଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତି    

 ଆଧ�ାତିD କତାର ଇତିହାସକୁ अନୁଧ�ାନ କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ଏହା ପ�ତୀକାତD କ 

ସଂରଚନାେର (symbolism) ଭରପରୂ। ପ�େତ�କ ବ[ୁ, ଚିହ|  ଓ ରoର କିଛି ମାହାତD � 

ଥାଏ। ଏହାର ବହୁତ କିଛି अଥ� ବାହାର କରାଯାଇପାେର, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଓ 

େପୗରାଣିକ ଦୃjିେକାଣରୁ ସଠିକ ନ େହାଇପାେର। ଏହି ପ�ବxେର ଏହିପରି ଏକ ଉଦ�ମ 

କରାଯାଇଛି, ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତିର ପ�ଜୁଯ�ତାକୁ ପ�ତିପାଦନ କରିବା 

ପାଇଁ। 

 ସବ� ପ�ଥେମ ଡାହୁକ େବାଲି। ଏହି ପ�ଥାଟି ସମ[ଂକୁ अବାnର ଲାଗିବା ସ£ାଭାବିକ। 

ଭଗବାନଂକ ସାମ|ାେର अଶାଳୀନ ଭାଷାର ପ�େୟାଗ अସ�ାନଜନକ। କି� ଯଦି अନ� 

ଦିଗରୁ ବିଚାର କରିବା ତା େହେଲ ଏହା ଏକ ମହତ ବାZ� ପ�ଦାନ କରୁଛି। ଆଜିର 

ସମାଜେର ଭଗବାନ ଓ ଧମ� ପ�ତି ସାମାନ� ଆେ�ପ ବା କଟା� ଧମ�ଯୁ~ ବା ଜିହାଦର 

ବାତାବରଣ ସୃjି କରୁଛି। ଏପରି �ିତିେର ଡାହୁକ େବାଲି ଏକ ମହାନ ବାZ�ା େଦଉଛି େଯ, 

ଭଗବାନ ନିଜ ସnାନର େକୗଣସି ବ�ବ�େର अପମାନିତ ହୁअnି ନାହU। ବରଂ ଡାହୁକକୁ 

ଭଗବାନ- ରଥେର �ାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସଂeୃତିେର। ଏହାର अଥ� େହଉଛି  

ସମାେଲାଚନାକୁ ସ�ାନ େଦେଲ ହU ସମାଜର ଉନ| ତି ସାଧିତ ହୁଏ । 

 ଦି£ତୀୟତଃ, ଆମ ତି� ମZୂ�  ଭଗବାନ- ମଧ�ରୁ ପ�ଭୁ ଜଗନ| ାଥ କଳା, ପ�ଭୁ ବଳଭଦ�  

ଧଳା ଓ େଦବୀ ସୁଭଦ� ା ହଳଦିଆ ରoର। ଏଥିରୁ ଆେମ ଏହି ଶି�ାଗ�ହଣ କରିପାରିବା 
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 େଯ, ରo, ବ%� ନିବ�େଶଷେର ଆେମ ସମେ[ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର 

ବ%�ବିେଦ£ଷକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶ�ିଶାଳୀ େବୖଚାରିକ अ� େହାଇପାରିବ। 

 ତୃତୀୟତଃ, ତି� ମZୂ�ଂକ अସଂପୁଣ� ଶରୀର। ଏହା ପଛେର ବିଶ£କମ�ା- ଇq� ଦୁ�ମ| 

କି\ଦnୀ अଛି, କି� ଥେର ଭାବି େଦଖ�, ଯଦି ଭଗବାନ- ଇ�ା ବିରୁ~େର ପତ� ଟିଏ ହଲି 

ପାରିବନି, ତା େହେଲ କଣ ଭଗବାନ- अସଂପୁ%� ଶରୀର ଭଗବାନ- ଇ�ା ବିରୁ~େର 

େହାଇଥିବ। ଭଗବାନ େବାେଧ ହୁଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଚଁାହୁଥିେଲ। ଏଥିରୁ ଆେମ ଦୁଇଟି 

ବାZ�ା ପାଉେଛ। ପ�ଥମତଃ ଆମ ଭଗବାନ ଶାnିେପ�ମୀ, େତଣୁ େସ अନ� େଦବେଦବୀ- 

ଭଳି अ�ଶ� ଧରିବାକୁ ଚାହାnିନି। ସଂପୁଣ� ଶରୀରେର ଭ�ମାେନ ଭବିଷ�ତେର अ� 

ଧେରଇ େଦଇପାରିଥାେn। େତଣୁ େସ ନିଜକୁ ହU अସଂପୁ%� ରଖିେଦେଲ। ଏହାର अନ� 

अଥ�ଟି ଏହା େହାଇପାେର େଯ, େଯଁଉମାେନ ଶାରୀରକ ଭାେବ अସଂପୁଣ� ବା ଦିବ�ାଂଗ, 

େସମାେନ ଭଗବାନ-ର अଂଶ । େସମାନ- ପ�ତି ସେ\ଦନଶୀଳତା ଜାଗ�ତ କରିବା ପାଇଁ 

ଭଗବାନ ନିଜକୁ ହU अସଂପୁଣ� ରଖିେଦେଲ । 

 ଚତୁଥ�ତଃ, ଆମ ଭଗବାନ ବାହନେର ନ ବସି ଭ�ମାନ- ଗହଣେର ଓ ଭ�ମାନ- 

ଦ£ାରା େବାହି େହାଇଯାnି । ଭ� ଓ ଭଗବାନ ପର�ରର ପରିପରୂକ। ସମାଜବାଦର 

ଏହା ସେବ�ା� ଉଦାହରଣ। 

 ପ{ମତଃ, ପ�ତି ଓଡିଆ ଘେର ପଢାଯାଉଥିବା ଲ�D ୀପୁରାଣ, ଜାତିପ�ଥାର େଘାର 

ବିେରାଧୀ ଓ ନାରୀ ସଶ�ିକରଣର ଏକ ଚରମ ଉଦାହରଣ। ଲ�D ୀପୁରାଣେର କୁହାଯାଇଛି 

େଯ, “ହାଡି ହ[ୁ ବ� ାହD ଣ ଛଡାଇ ଖାଇବ।” ଭାରତୀୟମାନ- ମଧ�େର ବହୁ ପ�ଚଳିତ 

अଇଁଠା ପ�ଥାକୁ ମଧ� ଏହା ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରୁଛି। ପ�ଭୁ ଜଗନ| ାଥ ଜଗତର ସ£ାମୀ 
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 େହାଇମଧ� ପତ| ୀ-ୁ अସ�ାନ କରିବାରୁ अନ| ହୀନ ପାଲଟିଛnି। ଏହା ନାରୀ 

ସଶ�ିକରଣର ସବ�େଶ�/ େପୗରାଣିକ ଆଖ�ାନ। 

 ଏହିସବୁ ଦୃjିେକାଣରୁ େଦଖିେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ, ବZ�ମାନ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସବୁ 

ସମସ�ାର ସମାଧାନ ରହିଛି ଜଗନ| ାଥ ସଂeୃତିେର ଓ ସମଗ� ବିଶ£ ଏହାକୁ ଆଦରିବାର 

ଆବଶ�କତା ରହିଛି। 

 

ଜୟ ଜଗନ| ାଥ । 

 
ପାରଳାେଖମୁbି 

Email : guptes.star@gmail.com 

Ph : 8984621370 
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अଧ�ାପିକା ରmିତା ପାତ�  

େହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତାେହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତାେହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତାେହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତା    
ପବିତ�  େପ�ମର ଜୀବn ଭାeଯ�� ‘େହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତା’ ସଂକଳନ 

 ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବିତା ସୃଜନ ପୃଥିବୀେର କବି େହମn କୁମାର ରାଉତ ଏକ ଶ�~ାଶୀଳ 

ଉ�ାରଣ ପ�କୃତି େପ�ମୀ ଭାବେର େସ େଯତିକି ପରିଚିତ, କବିତା େଲଖିବା ପାଇଁ େସତିକି 

େଲାକପି�ୟ େକବଳ େଲାକପି�ୟତାର ମାପକାଠିେର ନୁେହଁ, ବ��ି ହୃଦୟର ମାପକାଠିେର 

େସ ଜେଣ अନନ� ମଣିଷ ତା-ର ସମ[ କବିତା ସଂକଳନେର ମାଟି, ଗଁା, ପ�କୃତି, େପ�ମ 

େଯପରି ଭାବେର ପ�ତିଫଳିତ େହାଇଛି, ତାହା ମଧ� ଆେଲାଚ� ‘େହମn ରାଉତ- 

ଗୀତିକବିତା’ ସଂକଳନେର ପ�ତିବିମି�ତ କବିତା ସଂକଳନର ଉ�ଗ�େର କବି ପ�କୃତିକୁ 

ବqନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାnି; 

 “ସD �ତିର କୁହୁଡ଼ିେର अହର 

  ଉବୁଟୁବୁ େହଉଥିବା 

   ନୀଳତାରା ମାନ-ୁ...” 

 ନୀଳ ତାରାମାନ-ୁ କବିତା ସଂକଳନଟି ଉ�ଗ� କରି କବି େହମn ପ�କୃତି େପ�ମର 

େପ�ମିକପଣ ଜାହିର କରିଛnି ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟି ତା-ର ଗୀତିକବିତା ସଂକଳନ 

କ�ମର, ତୃତୀୟ �ାନ अଧିକାର କେର ଏଥିେର �ାନିତ କବିତା ବହୁ ପତ� ପତି� କାର �ାନ 

ମbନ କରିଛି ୨୦୦୮ ମସିହାେର ପୁ[କ ଆକାରେର ଆତD ପ�କାଶ ହୁଏ ‘अପବୂ�ା’ 

ପ�କାଶନୀ .ାରା ପ�କାଶିତ େହାଇ େଲାକପି�ୟତାର ଶୀଷ� �ାନ अଧିକାର କରିଛି 
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 ସଂକଳନେର अେନକ ସୁନିବ�ାଚିତ କବିତା ପ�କାଶିତ େହାଇଛି  

 ‘େହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତା’ ସଂକଳନର ପ�ଥମ କବିତା ‘ତାରା ଫୁଲଟିଏ େହାଇ 

ଚାହU ବସିଥିବି’ ଉ� କବିତାେର କବି ନିଜକୁ ପ�କୃତି ପୁରୁଷ ରୂେପ ଚିତ� ଣ କରିଛnି 

ଆକାଶ ନଈର େସପାେର ବସି ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ ଝୁରି େହାଇଛnି େକେତେବେଳ ଜହ|  

େହାଇ ତ େକେତେବେଳ ବଗିଚାର ଫୁଲଟିଏ େହାଇ ପ�କୃତି ପି�ୟାକୁ अେପ�ା ରଖିେବ 

େବାଲି କବି ଗାଇ ଉଠିଛnି; 

 “ତାରାଟିଏ େହାଇ ଚାହU ବସିଥିବି 

  ଏଇ ତିମିରିତ ତୀେର 

 େକେତ େଯ ବରଷ ବହି ଯାଇଥିବ 

  େଫରିବନି କୁହ ଥେର 

 X X X X 

 ଜହ|  ବଗିଚାେର ଫୁଲଟିଏ େହାଇ 

  ଗx େଦବି ମଁୁ ଭରି 

 ଜଳିଯାଏ େଯେବ ପାଉଁଶର େରଣୁ 

  ତୁମପେର ଯିବି ଝରି” (ପୃ - ୯) 

 ସଂକଳନ� अଧିକାଂଶ କବିତାେର ପ�କୃତି ପୁରୁଷ- ପ�କୃତି ପ�ତି େପ�ମବ�ାକୁଳତା 

ପ�କାଶ ପାଇଛି େକେତେବେଳ ହୃଦୟର କାଗଜେର ଚିଠି େଲଖିଛnି ତ େକେତେବେଳ 

ଘାସଫୁଲ େହବାପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛnି ଜୀବନେର अେନକ ସମୟ ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ 

ପାଇବା ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଛnି ପ�କୃତି ପି�ୟାକୁ େକେବ େକେବ ଆକାଶେର େଖାଜିଛnି ତ 
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 େକେତେବେଳ େମଘ ମଧ�େର େଖାଜିଛnି ସମୟ ସୁअେର ଭାସି ଯାଇଛnି କବି ମାତ�  

ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ େଖାଜିବା େଶଷ େହାଇନାହU କବି-ର ଆଶା ବାର\ାର ନିରାଶା 

େହାଇଛି ବାର\ାର ନିରାଶ େହାଇ ଗୀତିକବିତା ଗାନ କରିଛnି କବିତା ମଧ�େର 

ହଜିଯିବା ପାଇଁ ଚାହUଛnି କବି େହମn ‘ତୁମଠାରୁ ଯିବି ହଜି’, ‘କିଛି ତ ପାରୁନି କହି’, ‘ହୃଦ 

କାଗଜେର େଲଖିେଦଲି ଥେର’, ‘ତୁମ ସୁqର ମୁହଁ େକମିତି ପାରିବି ଭୁଲି’ ଆଦି କବିତାେର 

କବି େହମn- अକୁହା अଲିଭା ସD �ତି ବି®ି େହାଇପଡ଼ିଛି 

 “ସାଗର ପରି ମଁୁ ନୀଳ ଗରଳେର 

  େସଇ ଦିନୁ ଜଳୁଥାଇ 

 ବାର ବାର ଆସି େଢଉ େହାଇ େଯେବ 

  ତା’ପାଦ େଦବାକୁ ଛୁଇଁ ” (ପୃ-୧୧) 

 X X X X 

 ହୃଦ କାଗଜେର େଲଖିଥିଲି ଥେର 

  ଜଣକର ପରିଚୟ 

 ଜନେମ ଜନେମ େସଇ ଥିଲା େମାର 

  ଜୀବେନ ସବୁଠୁ ପି�ୟ ” (ପୃ - ୧୨) 

 X X X X 

 “େସଇ ଲୁହ ସବୁ ସD �ତି େହାଇ ଆସି 

  ସାେଜ ନୀଳ ପ�ଜାପତି 

 େଡଣାର େରଣୁେର ବଣା େହାଇ ମଁୁ େଯ 
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   ଭୁଲିଯାଏ ଦିନରାତି, 

 ଲୁହ ଭିଜା ତୁମ ସୁqର ମୁହଁ େକମିତି 

  ପାରିବି ଭୁଲି” (ପୃ - ୧୩) 

 କବି େହମn- ଭାବ େଚତନା अନn ଆକାଶକୁ ଉ~�� ଗାମୀ େହାଇଛି ‘ଭସା ବାଦଲ 

ମଁୁ ଭାସି ଭାସି ଚାେଲ’ କବିତାେର ଆପଣା ହୃଦୟର ଦୁବ�ଳତାକୁ ଭିନ|  ଢoେର ପ�କାଶ 

କରିଛnି ପ�କୃତି ସ�ରୂପା େପ�ମିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଆକାଶେର ଉଡ଼ିଛnି, 

େମଘେର ଭାସିଛnି, ଲୁହେର େଲାଟିଛnି େକେବ ପୁଣି ଘାସ ଫୁଲେର ଶ� ସଜାଇଛnି 

କବି ସ�ପ|ରାଇଜେର ଘୁରି ଘୁରି ଗାଇ ଉଠିଛnି; 

 “ଭସା ବାଦଲ ମଁୁ ଭାସି ଭାସି ଚାେଲ 

  ଦିଶୁନି କୂଳ କିନାରା 

 ଲୁହ ସବୁ େମାର ଦୂର ଆକାଶେର 

  अସରnି ଟିକି ତାରା... 

 X X X X 

 ଲୁହେର େଲଖିଛି ମାଟିର କାଗେଜ 

  ନୀଳ ଦୁଃଖ କବିତାର 

 ଘାସଫୁଲର ଏ ଶ� ସଜାଇ 

  ହଜିअଛି ବହୁବାର 

 ସପେନ ତୁମକୁ େଗାପେନ ଭିଜାଇ 

  େଖାଜୁଛି ଦୁନିଆ ସାରା” (ପୃ - ୧୭) 
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  ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ମଧ�େର କବି ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ େଖାଜୁଛnି ପ�କୃତି 

େପ�ମିକାର �ଶ� ପାଇବା ପାଇଁ ବାର\ାର ସପନ େଦଖିବାେର ବ�[ କବି ଭୁଲି 

ପାରୁନାହାnି ପ�କୃତିର �ଶ�କୁ େତଣୁ ସପନେର, େଗାପନେର, ଲୁହେର, ଭାସିଯିବା ପାଇଁ 

ଚାହUଛnି ସାରା ଜୀବନ କବି ଜଳିଛnି େଦହଟି ସିନା ପାଉଁଶ େହାଇନାହU ମନଟି କି� 

ମରିଯାଇଛି େସ ସବୁ अନୁଭବର ଜ� ଳନକୁ କବିତାେର ପ�କାଶ କରିପାରୁ ନଥିବାର 

ସ�ୀକାେରା�ି ଟାଣିଛnି 

 “ସାରା ଜୀବନ ମଁୁ େକେତ େଯ ଜଳିଛି 

  ଏ ଜଳିବା େକେବ େଶଷ 

 अତି अସହନ ଜୀବନ ଜ� ଳନ 

  ଭାଷାହୀନ अବେଶାଷ” (ପୃ-୨୪) 

 କବି ନିଜର େକାହଭରା अନୁଭବକୁ ଛାତିତେଳ ଚାପି ରଖିଛnି ଆକାଶର ଲୁହେର 

ବହୁଦିନ ଠାରୁ ଭିଜୁଛnି, ତଥାପି ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାnି େକବଳ େସହି ଆଶା ଟିକକ ପାଇଁ 

କବି ବ{ିଛnି େକେତେବେଳ େମଘ ମଧ�େର ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ େଖାଜୁଛnି ତ 

େକେତେବେଳ କାଗଜ ଛାତିେର ପୁଣି େକେତେବେଳ ଧଳିୂ ଧରଣୀେର ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ 

େତାଳି ଧରିବାର ପ�ୟାସ କରିଛnି କବି-ର ଏହି ଭାବନା ‘ଆକାଶ ଲୁହେର େସଦିନ 

ଭିଜିଛି’, ‘ଆକାଶେର ବ{ିଛି ମୁହU’, ‘ତାରାଫୁଲ ଯିବି ଛୁଇଁ’, ‘ଛାତିର କାଗେଜ େଗାପନ 

ରଖିଛି’, ‘ଧୁଳୀ ଧରଣୀେର ତୁମକୁ ଚାହUଛି’, ‘େବଦନା େନଇ ମଁୁ େକେତ କାଳ ଆଉ’, ‘ତଥାପି 

ପାରିବିନି ଭୁଲି ଆଉ’, ‘अେଦଖା ଲୁହ େମା େକହି େଦଖିନାହU’ ଆଦି କବିତାେର ପ�ତିଫଳିତ 

େହାଇଛି 
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  କବି େହମn ଜୀବନ ଯ�ଣାର ନୀଳେଢଉକୁ ବାର\ାର େଖାଜୁଛnି अେନକ ଆଶା 

ନିରାଶା େହେଲ ମଧ� ବିଶ�ାସଟିକୁ ହେରଇ ନାହାnି ମୃତୁ�ପେର ପାଉଁଶ େହାଇଗେଲ େହଁ 

ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ େକାେଳଇ େନେବ େବାଲି ଆଶା ପ�କଟ କରିଛnି 

 “େଯେବ ଜଳିଯିବ ପାଉଁଶକୁ େମାର 

  ଆଦରେର େତାଳି େନବ 

 କବର ଯଦି ମଁୁ େନବି େସଇଦିନ 

  ମୁେଠଁ ମାଟି େଦଇେଦବ” (ପୃ - ୯୩) 

 ବା[ବେର କବି େହମn ଜୀବନ ଆଉ ମରଣେର ପ�କୃତି େପ�ମିକାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିେବ 

ନାହU ଏହାହU ପ�ତିପାଦିତ େହାଇଛି ‘େହମn ରାଉତ- ଗୀତିକବିତା’ ସଂକଳନେର 
  

ସ|ାତେକାZର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

ଉZର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବାରିପଦା 

ମୟୁରଭm, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୭୮୧୨୪୫ 
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ପ�ବୀଣ କୁମାର କବି 

ସା#� ତିକ ଶି�ା ବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ାସା#� ତିକ ଶି�ା ବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ାସା#� ତିକ ଶି�ା ବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ାସା#� ତିକ ଶି�ା ବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ା    

ସା#� ତିକ ଶି�ାବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ାର ମଲୂ�େବାଧ 

 ମନୁଷ�ର ମାନସିକ, େଭୗତିକ ଏବଂ େଚତାନାତD କ ବିକାଶପାଇଁ ଶି�ା अତ�n 

ଗୁରୁତ£ପ%ୂ� अେଟ। 

 ଶି�ା ଏକ ଏପରି ସାଧନ अେଟ ଯାହା ମନୁଷ�କୁ अନ� ପ�ାଣୀମାନ-ଠାରୁ ଭିନ|  ଏବଂ 

େଶ�/ କରି ଗଢ଼ି େତାଳିଥାଏ। 

 ଶି�ା ରହିତ ମନୁଷ� ପଶୁସହିତ ସମାନ େହାଇଥାଏ। 

 ଶି�ା ମନୁଷ�କୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀଭାେବ ଗଢ଼ିେତାଳିବା ସହିତ ତା’ର ସବ�ାoୀନ 

ଉନ| ତି ସାଧନ କରିଥାଏ। 

 ଶି�ା ମନୁଷ�କୁ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧର }ାନ େଦଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ପରି�ିତି 

ଏବଂ ପରିେବଶେର ଖାପଖୁଆଇ ଚାଲିବା ଶିେଖଇଥାଏ। 

 ସା#� ତିକ ସମାଜେର ଶି�ାେ�ତ� େର ଏକ ବ�ାପକ ପରିବZ�ନ ପରିଲ�ିତ 

େହଉଥିବାର େଦଖାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇଦଶxି ଧରି ଶି�ାେ�ତ� େର ବି}ାନର अଭିବୃ~ି 

େହବା ସହ େବୖଷୟିକ }ାନେକୗଶଳ ବୃ~ି ଘଟିଛି। ମନୁଷ� ପୁ[କମନe ନେହାଇ 

କ#ୁଟରମନe େହାଇଛି। 

 ଶି�ାନୁ/ାନମାନ-େର black board ଛାଡି smart board ପଢ଼ା ଆର� େହଲାଣି। 

E-learning ସାହାଯ�େର ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ େଯେକୗଣସି �ାନେର ଥାଇ ମଧ� ଉ�ମାନର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  398 

 }ାନେକୗଶଳ ଓ ଶି�ା ପାଇପାରୁଛnି। 

 ଏେବ hardcopyର ଯୁଗଗଲାଣି, softcopyର ଯୁଗ େହଲାଣି। େଗାଟିଏ ପଟେର 

ଶି�ାନୁ/ାନ ମାନ-େର େବୖ}ାନିକ }ାନେକୗଶଳ ମାଧ�ମେର ଶି�ାବ�ବ�ାକୁ ସୁଦୃଢ଼ 

କରାଯାଇଛି। ଶି�ା ସୁଦୂରପ�ସାରି େହାଇପାରିଛି କି� अନ�ପେଟ ଛାତ�  ବିଶୃ�ଳା ବୃ~ି 

ପାଇଛି। अନୁଶାସନ ରହିତ ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ କୁସoର ବ� ତୀ େହଉଛnି। ଏହାର କାରଣ 

अେନକାଂଶେର अ�j। ଏହାର ଏକ କାରଣ େହଉଛି େନୖତିକ ଶି�ାର अଭାବ। ଆଜି 

ଆମ ଶି�ାବ�ବ�ାେର ନୂତନ େବୖ}ାନିକ ସ�ତ ତଥ� ରଖାଯାଉଛି ସତ େହେଲ ଠିକ୍ 

अନ�ପଟେର ପାଠ�ଖସଡ଼ାର େନୖତିକଶି�ା ସ\xୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ କାଯ�ପ�ଣାଳୀ 

କିଛିକାଂଶେର କମ େହାଇଥିବାର ମଧ� ପରିଲିଖିତ େହଉଛି। େତେବ ଏଠାେର ପ�ଶ| ଆେସ 

େନୖତିକ ଶି�ା କଣ? ଏବଂ ଶି�ାେ�ତ� େର ଏହାର ଆବଶ�କତା କଣ? 

 ପାଠେକ ଶି�ା ବା[ବେର ଦୁଇ ପ�କାରର। େଗାଟିଏ େବୖଷୟିକ ଶି�ା अନ�ଟି 

େନୖତିକ ଶି�ା। େବୖଷୟିକ ଶି�ା ବିଷୟଭିZିକ ଶି�ାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଛାତ� ଛାତ� ୀମାନ-ୁ 

ବିଷୟ ସ\xେର ସବିେଶଷ ତଥ� ପ�ଦାନ କରିଥାଏ, ତା-ୁ ସ�ାବଲ\ୀ କରାଏ କି� େନୖତିକ 

ଶି�ା କହିେଲ ଆେମ ନୀତିଗତ ଓ ଆଦଶ�ଭିZିକ ଶି�ାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ମନୁଷ�କୁ ନୀତି, 

ଆଦଶ�ବାଦ, ସ�ାଭିମାନ ଶିଖାଏ, ତା-ୁ ସମାୟାନୁବତ�ୀ କେର, ବା[ବ ଆଧ�ାତିD କ 

ସ#କ�େର अବଗତ କରାଏ। 

 କି� ସା#� ତିକ ଶି�ାବ�ବ�ାେର େନୖତିକ ଶି�ାକୁ େସେତଟା ଗୁରୁତ£ ଦିଆଯାଉ ନାହU। 

ପାଠ�ଖସଡ଼ାେର अତି ସ�h େନୖତିକ ଶି�ାଭିZିକ ବିଷୟ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ अତ�ଧିକ 

ସରକାରୀ କାଯ��ଭାର େହଉ ବା ମାନସିକତାର अଭାବରୁ େହଉ ଶି�କ ଓ ଶି�ୟିତ� ୀମାେନ 
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 ମଧ� ଏଥିପ�ତି େସେତଟା ଦୃjି େଦଉନାହାnି।  

 ଯାହାଫଳେର ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ ସ�ାବଲ\ୀ େହଇପାରୁଛnି ସତ େହେଲ ସଂeାର 

ରହିତ, ନୀତି ଆଦଶ�ବିହୀନ େହାଇପଡୁଛnି। ଯାହାଫଳେର ଶି�ାର ପ�କୃତ ଉେiଶ� 

ଫଳବତି େହାଇ ପାରୁନାହU। 

 େତଣୁ ସା#� ତିକ କଳୁଷିତ ସମାଜେର ଏବଂ ଯ�ଚାଳିତ ଶି�ାବ�ବ�ାେର 

ଛାତ� ଛାତ� ୀମାନ-ୁ ସଂeାରିତ ଏବଂ ସାମଜିକ ପରାୟଣ କରିବାପାଇଁ େବୖଷୟିକ 

}ାନେକୗଶଳ ସହିତ େନୖତିକଶି�ାକୁ ଗୁରୁତ£େଦବା अନିବାଯ�� େହାଇପଡିଛି। 

 
 ସ#ାଦକ, ବଣମଲି�  

अଧ�ାପକ, ଉ±ିଦବି}ାନ ବିଭାଗ, 

ପତିତପାବନ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ଆନqପୁର, େକqୁଝର 

prabinkabi94@gmail.com 

7609077023 
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ଦମୟnୀ େଜନା 

ନାରୀ ଓ ଲ�ାନାରୀ ଓ ଲ�ାନାରୀ ଓ ଲ�ାନାରୀ ଓ ଲ�ା    
ନାରୀ ଓ ଲ�ା :େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇ ପାଶ�£ ଭଳି  
 ଲ�ା ଏକ ଏଭଳି ଗୁଣ ଯାହା ନାରୀର ସ}ାକୁ ପ%ୂ� କେର। ଲ�ା ବିନା ନାରୀ, ନାରୀ 
ପଦବାଚ� ନୁେହଁ ଏଣୁ ଲ�ାକୁ ନାରୀର ଆଭୁଷଣ େବାଲି କୁହାଯାଏ। େଯଉଁ ନାରୀଟି  
ଲ�ାହୀନ େସ ଉibି ନାମେର ନାମିତ अଥବା େବଶ�ା ଭାେବ ପରିଚିତ। ସାଧାରଣତଃ 
ନାରୀଟିଏ ସରଳ, ବିନମ�, ସହି ୁ, ଚତୁର, କମ�ବୀର ଓ ଲଜ�ାଶୀଳ େହେଲ ତାକୁ 
ସବ�ଗୁଣସíନ| ା େବାଲି କହnି। 
 ଏହି ଦୁବ�ଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ କିଛି ମଣିଷ ନାରୀଟିଏ ଉପେର କରnି अତ�ାଚାର 
ଓ େଶାଷଣ ଭଳି ଜଘନ� अପରାଧ।  ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ଘରର େକାଣସି ସଦସ�- .ାରା 
ହୁଏ, ତା’େହେଲ େଲାକଲ�ା ଭୟେର େସହି କାª ମଧ�େର କଥାଟି ଦବିଯାଏ। ଯଦି 
େକାଣସି େବସରକାରୀ କାଯ��ନୁ/ାନେର ହୁଏ ତା’ େହେଲ େସହି �ାନ ଛାଡି अନ� େକାଣସି 
କାଯ��େର େଯାଗଦିଏ। ଯଦି େକାଣସି ସରକାରୀ କାଯ��ନୁ/ାନେର ହୁଏ ତା’ େହେଲ େସ 
ମୁbେପାତି ସହିବାକୁ ବାଧ� ହୁଏ अଥବା ଆତD ହତ�ା କେର। ସମାଜର अଧିକାଂଶ ମହିଳା 
େକାଣସି ନ େକାଣସି େ�ତ� େର ଶାରୀରିକ େଶାଷଣ େଭାଗିଥାnି। କିଛି େଲାକେଲାଚନକୁ 
ଆେସ, ଆଉ କିଛି କଥା ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଦବିଯାଇଥାଏ । 
 ସ�ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପଯ��n ଆମ େଦଶ ଶି�ାେର େବୖଷୟିକ }ାନ 
େକୗଶଳେର, ପରିବହନ, କୃଷି, ପ�ତିର�ା ବ�ବ�ା ତଥା ଯୁ~େ�ତ� େର, ସ�ା�ରତାେର, 
ଆଥ�କ ସ\ଳେର, ଭାଷାେର ସ£ା��େର अନ� େଦଶ अେପ�ା अେନକ ଆଗୁଆ େହାଇଛି 
ସତ କି� େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ ସୁର�ା େଦବାେର अଛି अେନକ ପଛୁଆ, ଏହା େକବଳ େଗାଟିଏ 
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 ନାରୀଟିଏ ହU अନୁଭବ କରିପାରିବ। ଇଂେରଜ ମାନ-ଠୁ େଦଶ ସ£ାଧୀନତା ପାଇଛି ସତ 
କି� ମହିଳାମାେନ ଆଜି ବି ପରାଧିନ। କାରଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର अଧିକାଂଶ ମହିଳା 
ଏଭଳି अେନକ ଇ�ା ବିେରାଧୀ କାଯ�� କରnି ଯାହା ଏକ ଆେଲାଚ�ର ବିଷୟବ[ୁ।    
 ଏପରି अେନକ ମହିଳା ନିଯ��ାତନା ସହ� କରି ଲ�ାର ବଶବZ�ୀ େହାଇ ମୁbପାତି 
ଚୁପ୍ ରୁହnି ଆଉ  େଯଉଁମାେନ ଲ�ା ଛାଡି ନ�ାୟ ପାଇବା ଆଶାେର ଆଇନ୍ ର ଆଶ�ୟ 
ନିୟnି, ନ�ାୟ ମିଳିବା ତ ଦୁେର ଥାଉ େସମାେନ ମୃତୁ�କୁ ଆପଣାnି।  
 ବହୁଚ��ତ ଶି�ୟିତ� ୀ ଇତିଶ�ୀ ପ�ଧାନ- ହତ�ାକାb େହଉ अଥବା କୁqୁଲି ପୀଡ଼ିତା- 
କଥା ସିଧାସଳଖ ଆମର ନ�ାୟିକ ବ�ବ�ାକୁ ଆoୁଳି ନିେଦ�ଶ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ 
ପିoଳେକାଡର ଧାରା ଉପଧାରାକୁ अତିକ�ମ କରି अପରାଧୀ ଠାବ କଲାେବଳକୁ ଘଟୁଛି 
अେନକ ବିଳ\। ପ�ମାଣ अଭାବରୁ େବେଳେବେଳ अପରାଧୀ ଆଇନ ହାତରୁ  ନିେi�ାଷେର 
ଖଲାସ େହାଇଯାଉଛnି।    
 ସରକାର-ୁ ବିନମ� ନିେବଦନ କି େଯ ଏଭଳି अବଳା, ଚପଳା, ଦଳିତ ମହିଳାମାନ-ୁ 
ସୁର�ା ଓ ନ�ାୟ େଦବା ପାଇଁ ଚିnା କର�। ଆମ ଆଇନ୍ ବ�ବ�ାକୁ େକେତକାଂଶେର 
ପରିବZ�ନ କରି ଦୁjାn ମଳୂକ ଦbର ବ�ବ�ା କରାଗେଲ, अପରାଧ ଘଟାଇବା ପବୂ�ରୁ 
अପରାଧୀ अnତଃ ଦୁଇ ଥର ଚିnା କରିବାକୁ ବାଧ� ହୁअnା। 
 େଶାଷିତ ମହିଳା-ୁ ବାର\ାର ପ�ଶ| ପଚାରି ମାନସିକ अବସ�ାଦଗ�[ କରାଇବା େକେତ 
ଯୁ�ି ଯୁ� ଏହା ଆପଣମାେନ ବିଚାର କର�। 
 ବZ�ମାନ କୁହ� ମହିଳା ଜଣକ ଏହି େଶାଷଣକୁ ସହି, ଭୁଲିଯାଇ ପୁନବ�ାର ନୂତନ 
ଭାେବ ଜୀବନ ସହ  ସଂଗ�ାମ କରି ବଂଚିବା ଠିକ୍ େହବ । ‘ନା’ ଆଇନ୍ ର ସହାୟ଼ତା େନଇ 
େଦାଷୀକୁ ଦb େଦବା अଥବା କଥା େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣି ପରିେଶଷେର ଆତD ହତ�ା 
କରିବାକୁ ବାଧ� େହବା ଠିକ୍ େହବ। 
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ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନD କଥାଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନD କଥାଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନD କଥାଟାଇପ୍ ରାଇଟରର ଜନD କଥା    
 ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ େଲାକମାନ- ଉପକାରେର େକେତ େଯ ଲାଗିଛି ତାର କଳନା କିଏ 

କରିବ? େକେତ ଯୁ~ ଓ ଘନଘଟା ଘେଟଇଛି ତାର ହିସାବ କିଏ ରଖିଛି। ଭାରତ 

େଯେତେବେଳ ବିଭଜନ େହଲା ଗଭ%�ର ଜେନରାଲ, େବଭାଲ-ୁ ବଦଳି କରାଗଲା। ତା- 

�ାନେର ମାଉ�େବଟନ୍ ଆସିେଲ। ମାଉ�େବେଟନ୍ େଯଉଁ ପ�[ାବ େଦଇଥିେଲ  େସଥିେର 

ଥିଲା  କାଶD ୀର ପmାବ ରାଜ�ାନ େଗାଟିଏ ପାଖେର ଆଉ ଦ�ିଣ ଭାରତ େଗାଟିଏ 

ପାଖେର। ପବୂ�-ପାକି�ାନ ଓ ପ�ିମ-ପାକି�ାନକୁ ସଂେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗoାନଦୀ କୂେଳ 

କୂେଳ େଗାଟିଏ କରିେଡ଼ାର କରାଯିବାର ପ��ାବ ବି� ଟିଶ ସରକାର-ୁ ମାଉ�େବେଟନ୍ 

େଦଇଥିେଲ। ଏହା ପବୂ�-ପାକି�ାନ ଓ ପ�ିମ-ପାକି�ାନକୁ ସଂେଯାଗ �ାପନ 

କରିପାରିଥାnା। ମାଉ�େବଟନ୍ ସିମଳାେର ଥାଆnି। ତା-ୁ େନେହରୁ େଦଖାକେଲ। 

ମାଉ�େବେଟନ୍ କହିେଲ - ମଁୁ ତ ପ�[ାବ ପଠାଇ ସାରିଛି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହଁ। 

ଚିଠି ଡାକେର ଯାଇଛି। େନେହରୁ ପୁଣି ଏହି କରିେଡ଼ାରର अନାବଶ�କତା ବୁଝାଇବାରୁ 

େବେଟନ୍ ରାଜିେହେଲ। େନେହରୁ ଟାଇପିjିକୁ ଡ଼ାକାଇ େଗାଟିଏ େନାଟ୍ ପ�[ୁତ କେଲ ଓ 

େବେଟନ୍-ୁ େଦେଲ। େସ ରିେପାଟ� କେର¯ନ୍ କରି ଟାଇପ୍କରି ମାଉ�େବଟନ୍ ସ£ତ� 

ବିମାନ େଯାେଗ ଶ�ମିକ ଦଳର ପ�ଧାନମ�ୀ अଟିଲି-ୁ େଦେଲ। େବେଟନ୍ ମଳୂ ପ�[ାବକୁ 

ପରିବZ�ନ କରି ନୂଆ ପ�[ାବ େଦେଲ। ପାକି�ାନ अଲଗା अଲଗା ରହିଲା। ଏଇ ଥିଲା 

ଟାଇପ୍ ରାଇଟରର କରାମତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର େକେତ ନିଯୁ�ି େକେତ ମାମଲା 
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 ବିଚାର କରିଛି, େକେତ ଫାଶି ପାଇଛnି ତାର ହିସାବ କିଏ ରଖିଛି?  େକେତ ଇତିହାସକୁ 

ସାଇତି ରଖିଛି ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ ? ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଉ±ାବନ ୧୭୧୪ ଓ 

ଏହାର अ[ମି�ତ କାଳ େବାଧହୁଏ  ୧୯୯୫ରୁ ଆର� େହାଇ ୨୦୦୦ ମସିହାେର କବର 

ଦିଆଗଲା। ୨୦୦୩-୦୪ ଏହାକୁ େଟବୁଲ୍ ଉପରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇ ତା’ବଦଳେର 

କ#ୁ�ଟର ଥୁଆଗଲା ଏହା ସହିତ େନଟ୍ (ଇ�ରେନଟ୍) ସଂେଯାଗ କରାଗଲ। େଶଷେର 

୨୦୧୧େର େଗାଦେରଜ୍ କ#ାନୀ ଏହାକୁ ମୃତ େଘାଷଣା କଲା।   

 ଏହାର ଇତିହାସ अତି ପୁରୁଣା। ୧୭୧୪ ମସିହାେର ବି� େଟନେର େହେନରୀ ମିଲ୍ 

ବୃZିେର ଜେଣ ଇmିନିୟର ଏହାର େଗାଟିଏ ମେଡ଼ଲ ପ�[ୁତ କେଲ। ତା-ର ଜନD  ୧୬୮୩ 

ଓ ମୃତୁ� ୧୭୭୧ େସ ୧୭୨୦େର ୱାଟର ୱାକ�ସ୍ କ#ାନୀେର ଚାକିରି ଆର� କରିଥିେଲ। 

େସ अବିବାହିତ ଥିେଲ। ପ�ଥେମ ବହିେର ପୃ/ା ନ\ରିଂ କରିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ େମସିନ 

ବାହାର କେଲ। ଏହା େହଉଛି ଟାଇପ୍ େମସିନ୍ ର ଆଦ�ାବ�ା। ଏହା ଥିଲା ଆେମ େଯମିତି 

କାଗଜ ଉପେର କାବ�ନ ପକାଇ କଲମେର େଲଖୁେଛ େସହିପରି अବ�ା ଥିଲା ଖାଲି କାଗଜ 

ଉପେର अ�ର ପିଟି େହଉଥିଲା। ଏହା ମଧ� ଛିଡ଼ା େହାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 

ଏଥିେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अ�ର ଛାପା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ପିନିअନ ଓ 

ଲିଭରଦ£ାରା କାମ କେର। ଏହାପେର େଭନିୟର କାଉb- ୧୭୬୦, ସୁଇସ୍ ଜାକୁ�ଏ - 

୧୭୮୦, େଫ� {େମନ୍ ପmରନ ୧୭୮୪, ଇଟାଲିଆନ େପେଟ�ା କାଉbି ୧୮୨୩େର ଟାଇପ୍ 

ରାଇଟରର ବହୁତ ଉନ| ତି କେଲ। 

  ୧୮୦୮ ମସିହାର କଥା। ଇଟାଲିେର ଜନିD ତ େପେଲଗି�େନ ଟୁରୀ େଗାଟିଏ ନୂଆ 

ମେଡ଼ଲ ବାହାର କେଲ। କି� େଲଖି अନ�କୁ ଜଣାଇବାେର ତା-ର अେନକ ଆଗ�ହ 

ଥିଲା। କି� େସ ଜେଣ େପ�ମିକ ଥିେଲ। ନିଜର େଲଖାକୁ େପ�ମିକା ପାଖେର ପହ{ାଇବା 
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 ପାଇଁ ତା-ର अେନକ ଆଗ�ହ ଥିଲା। େସ କାେରାଲିନା ଫାେ�ାନି ଦା ଫିଭିଜାେନା-ୁ ଭଲ 

ପାଉଥିେଲ। େସ େଦଖିବାକୁ ସୁqର ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ତାକୁ ଭଲପାଉଥିେଲ। କି� େସହି 

େପ�ମିକା अxୁଣୀ ଥିଲା। େହେଲ େସ ଥିେଲ अେନକ ଦୂରେର। ତା- ପାଖକୁ କିପରି େଲଖି 

ପଠାଇେବ। ଏମିତି େସ ଚିnା କରି ବସିେଲ େକମିତି େଲଖି େପ�ମିକା ପାଖକୁ ଚିଠି 

ପଠାଇେବ। େସେତେବଳକୁ ଗୁେଟନବଗ� ଛାପାଖାନା ବାହାର କରି ସାରିଥିେଲ। େସ 

େଦଖିେଲ ଛାପାଖାନେର अ�ରେର କାଗଜ ଛାପିେହାଇ ପି�ଂଟି େହାଇପାରୁଛି। ଆଉ ମିଲ୍ 

ମଧ� େଗାଟିଏ ପ�କାର ଟାଇପ୍ େମସିନ୍ ବାହାର କରିଥିେଲ। କ’ଣ କେଲ अ�ରଗୁଡ଼ିକ 

େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ପିଟିେହଲ େଲଖି େହାଇପାରିବ। ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାରକରି େସ ନୂତନ 

ଧରଣର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ନିମ�ାଣ କରିବାକୁ ମନ[ କେଲ। େସହି }ାନକୁ ଆଧାର କରି 

େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ବ¯ ଭଳିଆ ଯ�ଟିଏ ବାହାର କେଲ। େସ ଏଥିେର କାଠ େରାଲର ଓ 

ରିବନ୍ ସଂେଯାଗ କେଲ। ଏହି ଯ� େସେତ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ପାରିନଥିଲା। ବ�ବସାୟିକ 

ଭିତିେର ଏହା ଚାଲୁ ନଥିଲା। अxୁଣୀ େପ�ମିକା ପାଖକୁ ଚିଠି େଲଖିପାରିେଲ। ହାତ 

େଲଖାଠାରୁ ଏହା ସୁqର ଥିଲା। େହେଲ େପ�ମିକା ପାଖକୁ ଚିଠି େଲଖାରୁ ଏହା ସରକାରୀ 

କଳେର ଆଉ ବ�ବସାୟ ପ�ତି/ାନେର ବ�ବହାର େହଲା। କି� ଏହି ଦୁଇ େପ�ମିକ ଜେଣ 

अନ� ଜଣକୁ ବାହାେହାଇ ନଥିେଲ। େସଇ େପ�ମେର େପ�ମେର ତା-ର ଜୀବନ କଟିଗଲା 

କି� ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କରିବାେର ତା-ର ନଁା ରହିଗଲା।   

 ଆେମରିକାର ନାଗରିକ ଉଇଲିୟମ अjିନ୍ ବଟ� ୧୮୨୯ ମସିହାେର େଗାଟିଏ େମସିନ୍ 

ବାହାର କେଲ ଯାହା ପ�କୃତେର ଟାଇପ୍  ରାଇଟରର ଭଳି  କାମ କଲା। େସ ମଧ� ଟୁରୀ- 

େପେଟ�୍ କ�ୟକରି େନଇଥିେଲ। ବାଟ�- ଟାଇପ୍ ରାଇଟର େଫାର ରନର କାମ 

କରୁଥିଲା। େଫାର ରନର ମାେନ ଏହା ଟାଇପ କେଲ ପିନିअନ ଦ£ାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ 
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 ଯାଉଥିଲା। ବାଟ� ମିଚିଗାନେର ଜେଣ ସରକାରୀ ସେଭ�ୟର ଥିେଲ। େକଉଁ ଜାଗାେର କି କି 

ଖଣିଜ ପଦାଥ� अଛି େସ ଜାଣିପାରୁଥିେଲ। େସ ମଧ� କ#ାସ ବାହାର କରିଥିେଲ। େସ 

ମଧ� ଜେଣ ରିେପାଟ�ର, କବି ଓ ଜେଣ ଉ±ାବକ ଥିେଲ। ଆb� �� ଜାକସନ ଆେମରିକାର 

ରାj�ପତି, ବାଟ�- ଦ�ତାେର ଖୁସି େହାଇ ତ-ୁ ପ�ମାଣ ପତ�  େଦଇଥିଲ। ଏହା ଭିତେର 

ବାକ�- େମସିନ୍କୁ ଆଧାର କରି अେନକ େମସିନ୍ ବାହାରିଲା  େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା – 

େପ�ାେଜନ େମସିନ୍ ୧୮୩୩ (ଫ� ଟ j� ାକିଂ),  ଟୁରବରେମସିନ୍ - ୧୮୪୩, ଫାକÀ େମସିନ୍ 

୧୮୪୩ ଏଡ଼ େମସିନ୍ - ୧୮୫୦, େଫୟାରବ�ା- େମସିନ୍ - ୧୮୫୦, େଯାନସ୍ େମସିନ୍ - 

୧୮୫୦, ହୁ�ଗସ୍ େମସିନ୍ - ୧୮୫୧, େଯାନସ୍ ଟାଇେପାଗ�ାଫର - ୧୮୫୨, େଥାମାସ୍ 

ଟାଇେପାଗ�ାଫ - ୧୮୫୪, େବଚ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର - ୧୮୫୬,  ଫ� ାନ୍ସି୍ସ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର - 

୧୮୫୭, େହନସ| େମସିନ - ୧୮୬୫, ଲିଭରେମାର ପି�ଂଟି ଡିଭାଇସ୍ - ୧୮୬୩, ପିଲିର 

ରାଇଟିଂ େମସିନ୍ - ୧୮୬୬ ଏବଂ େସାé ଗି�େଡ଼ନ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର - ୧୮୬୭। ଏହା ପେର 

େଥାମାସ୍ ଆଲଭା  ଏଡ଼ିସନ୍ ୧୮୭୨େର ଇେଲେ�� ାନିକ୍ ଟାଇପ୍  ରାଇଟର ବାହାର କଲ। 

୧୮୨୯  ମସିହାରୁ େଯଉଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାରିଲା େସ ସବୁ େସଇ ବାଟ�- 

ମେଡ଼ଲରୁ ଟିକିଏ ଉନ| ତ ଧରଣର ଥିଲା। ଏହା ୧୮୨୯ରୁ େସମିତି ୧୮୬୭ ପଯ��n 

ଚାଲିଲା।  ବିଭିନ|  େଲାକ ବିଭିନ|  ପ�କାରର ତିଆରି କରି ବିକି�  କରୁଥିେଲ । ଏହାର 

ଯ�ାଂଶ ବିଭିନ|  ସମୟେର ବାହାରିଛି । ଏହାର କ�ାେରଜ୍ �ିo (Carrage Spring)- 

୧୭୦୬ ପ�ଥେମ ମିଲ- ସମୟେର ବାହାରିଥିଲା,  ରିବନ (Ribbon) ଟୁରୀ- ସମୟେର, 

ଲିଭର ସିjମ (Lever System)- ବାଟ�- ସମୟେର, ପି�ଂଟି େରାଲର(ବାର) Printing 

Roller Bar - ଟୁରୀ- ସମୟେର,   କି-େବାଡ଼�  (Key Board) - ୧୮୭୩, अଗପଟୁ ଛାପିବା 

(Front Striking) - ୧୮୯୫, େଛାଟ ବଡ଼ अ�ର  (Capital and Small Letter)- ୧୯୧୦, 
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 (Four row Key Board) ୪ ଥାକିଆ କି-େବାଡ଼� -୧୯୧୯, େଫାର ରନର (Fore Runner) - 

ବାଟ�, QUERTY Key Board -୧୮୭୩ . 

 ୧୮୬୮େର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଖ�ୀjଫର ଲାଥାମ୍ େସାଲସ୍ ବାହାର କରିବାରୁ େଲଖା 

ଛପା କାମ ସହଜ େହାଇଗଲା। େସାଲସ୍ ବୃZିେର ଜେଣ ରିେପାଟ�ର ଥିେଲ। ଟାଇପ�ାଇଟର 

ଉ±ାବନ ପଛେର େଗାଟାଏ ମଜା ଗପ अଛି। ଥେର େସାଲସ୍ େଟଲିଗ�ାଫ କ#ାନୀ 

अଫିସକୁ ଯାଇଥିେଲ। େସଠାେର େଗାଟିଏ େଲଖାର କପି କରିବା ପାଇଁ ଜଣ-ୁ କାବ�ନ 

ଖେb ମାଗିେଲ। େସ ମନାକରି କହିଲା – କାଲି ଯଦି ମଁୁ ତୁମକୁ ଏଠାେର େଦେଖ ତାେହେଲ 

କଥା अଲଗା େହବ। ଆଉ ଏଠାକୁ େକେବ ଆସିବାକୁ ସାହାସ କରିବନି। େସହିକଥାକୁ 

ମନେର ଧରି େସାଲସ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କେଲ। ଛାପାକଳ ଉ±ାବନ ପେର 

ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଏକ ଚଳnି ଛାପାଖାନର କାଯ�� ଆର� କଲା। ଏହି ଟାଇପ୍ 

ରାଇଟରେର ମାକ�ସ୍ ଟୁ�ନି-ର ପ�ଥମ ନେଭଲ ଟମ ସାୱର ବହି ଟାଇପ୍ ରାଇଟେର 

ପ�[ୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଥୁଆ-େହବା-ଟାଇପ�ାଇଟର ବଦଳେର ଏକ ଚଳnି ଟାଇପ୍ 

ରାଇଟର (େପାେଟ�ବୁଲ୍) ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାରିଲା। ଏହାକୁ େଗାଟିଏ ବା¯େର ରଖି 

ହାତେର ଧରି ବିଭିନ|  ଜାଗାକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଚିଠିପତ�  ଟାଇପ୍ କରି ମଧ� ପ�ଦାନ 

କରାଯାଉଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ अଫିସରମାେନ ଇନ୍ସେ�କସନେର ଗେଲ େjେନାମାେନ ଏହି 

େପାେଟ�ବୁଲ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର େନଇ अଫିସର ମାନ- ସାoେର ଯାଉଥିେଲ। ଆଜି 

ଏହାର ଆବଶ�କତା ନାହU। େନଟେର େଲଖାେଲଖି ଚାଲିଲାଣି। ଏହା େଦଖିବାକୁ अତି 

େଛାଟ। ଠିକ୍ ଆଜିର ଲାପଟପ୍ ପରି। ଆଉ େସ େଯଉଁ କି-େବାଡ଼� ବାହାର କରିଥିେଲ ଏେବ 

ବତ�ମାନ ସୁ~ା କ#ୁ�ଟରେର େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ େର ମଧ� ବ�ବହାର େହଉଛି। ଟାଇପ୍ 

ରାଇଟର ବ�ାକ େ�ସ୍ ଓ ଫରୱାଡ଼� ଏେବ ମଧ� କ#ୁ�ଟରେର କାମ କରୁଛି। ଟାଇପ୍ 
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 ରାଇଟରର କ�ାେରଜ୍  ମଧ� ଆଜି କ#ୁ�ଟରର ଏଂଟରର (Enter) କାମ କରୁଛି ।   

 ୧୮୭୩ ମସିହାେର େସାଲସ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟରସ� େପେଟଂଟ େରମିoିଟନ  ଆମ�ସ୍ 

କ#ାନୀକୁ ବିକି�  କରିେଦେଲ। ଏହାପେର ଏହି କ#ାନୀର ନାମ ଇ.େରମିoିଟନ ଆb 

ସନ୍ସ  େହଲା। ୧୮୮୬ ମସିହାେର େରମିoିଟନ କ#ାନୀ ଏହାର ସ�Z�  େରମିoିଟନ ୟ�ାb 

କ#ାନୀକୁ ବିକି�  କରିେଦଲା। ପେର ଏହା େ�ରୀ  ୟ�ାbେର ପରିଣତ େହଲା। ୧୯୯୫ 

ମସିହାେର େରମିoିଟନ କ#ାନୀ ବq େହାଇଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଯୁଗାnକାରୀ 

ପଦେ�ପ। ଆଜି ତାହା अକାମି େହାଇଗଲା। अେଲାଡା େହାଇଗଲା। ମାଟିେର  ପରିଣତ 

େହାଇଗଲା ।  

 ଏହି ଟାଇପ�ାଇଟର ଦୀଘ� ୨୦୦ ବଷ� କାଳ େଲାକମାନ-ର େସବାେର ଲାଗିଲା 

େଶଷେର ଏହାର ବିଭିନ|  ପ�କାରର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାରିଲା। େଗାଦେରଜ କ#ାନୀ 

ମଧ� ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବାହାର କରିଥିଲା। ୨୦୧୧ ମସିହାର ଏହାର ନିମ�ାତା େଗାଦେରଜ୍ 

କ#ାନୀ ଏହାକୁ ମୃତ େଘାଷଣା କେଲ।  ଏହା ପବୂ�ରୁ େରମିoଟନ୍ କ#ାନୀ ଏହାର 

ଉ�ାଦନ ୧୯୯୫ ମସିହାରୁ ବq କରିେଦଇଥିଲା। ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ବ�ବହାର େଯାଗଁୁ 

ଶାସନେ�ତ� େର କପି କରିବା ସହଜରୁ ସହଜତର େହାଇଗଲା। ଯଦିଓ ଆଜି ଶାସନ 

େ�ତ� େର ପ�ଶାସକ କିରାଣୀ ମୁଦ� ାକାର �ିପ� ଲିପିକାର ନେହେଲ ଶାସନ କଳ ଚାଲୁନି। 

 େଯେତେବେଳ କ#ୁ�ଟର ବାହାରିଲା କ#ୁ�ଟର ଟାଇପ୍ କପିକୁ େକାଟ�େର ଗ�ହଣ 

କେଲନି େସମାେନ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର କପିେର କାଉ�ର େଦବାକୁ ଚାହUେଲ େସମାେନ 

କହିେଲ କ#ୁ�ଟର କପି େବଶି ଦିନ ରହିବ ନାହଁ ଏହା ସମୟକ�େମ କାଳି ଲିଭି ଯିବ। କି� 

ଏହି ଭ� ମଧାରଣା ସମୟକ�େମ ବଦଳିଗଲା। ବତ�ମାନ େକାଟ�େର କ#ୁ�ଟର କପି ବ�ବହାର 

େହଉଛି।  ଇଂେରଜମାେନ ୧୮୦୩ ଖ�ୀ.େର ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲାପେର େଯଉଁ ଚିଠିପତ�  
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 ଆଦାନପ�ଦାନ କରୁଥିେଲ େସ ସବୁ ହାତ େଲଖା ଚିଠି ତାକୁ ପଢ଼ିବା କjକର ଥିଲା। 

ଏଗୁଡ଼ାକର କପି େjଟ ଆକ�ାଇଭିସେର ରହିଛି। କାରଣ ୧୮୬୮େର ଟାଇପ୍ ରାଇଟର 

ବ�ବସାୟିକ ଭିତିେର ବିକି� େହଲା ଓ ଏହା ପ�ଚଳନ େହଲା। ୧୮୦୩  ମସିହା େବଳକୁ 

ଚାଲ�ସ୍ ଗ��ମ୍ ଓ େଜମ୍ସ େପଗ୍ସ ରଥ ଯାତ� ା ଉପେର େଯଉଁ ରିେପାଟ� େଲଖିଥିେଲ 

େସଗୁଡ଼ାକ ହାତେଲଖା ଚିଠି । ଛାପା ବାହାରିଲାଣି କି� ସରକାରୀ କଳେର ବ�ବହାର 

କରିବା ସହଜ ନଥିଲା । ୧୮୧୪େର ପ�ଥେମ କଲିକତାେର ଛାପାଖାନା �ାପନ କରାଗଲା। 

ପେର ଓଡ଼ିଶାକୁ  ୧୮୨୨େର ଖ�ୀjିଆନମାେନ ଛାପାକଳ �ାପନ କରି ତା- ବାଇେବଲ 

(ଓ© େଟjାେମଂଟ) ଛାପିଥିେଲ। ୧୮୬୫ େଗୖରୀଶ-ର ରାୟ ଓ େକେତକ ଜମିଦାର- 

अଂଶଧନ ସହାୟତାେର କଟକ ପି�ଂଟିଂ କ#ନୀ େଖାଲିେଲ । େସଥିେର ଉକ�ଳ ଦୀପିକା 

ଛାପିେଲ । ୧୮୮୦େର ଫକୀରେମାହନ େସନାପତି ଉକ�ଳ ସ\ାଦ ବାହିନି ଛାପିେଲ ।  

ପେର ଆମର ତାଳପତ�  େପାଥିରୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ  େବୖେଦହୀଶ ବିଳାଶ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଗବତ ଛପାେହଲା ।  

 ଏହା ଥିଲା ଟାଇପ�ାଇଟରର ଯୁଗାnକାରୀ ଇତିହାସ। ଆଜି अେଲାଡ଼ା, अଦରକାରୀ, 

ମୃତ େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି। େହେଲ ଏହାରି ଭିତିଭୂମି ଉପେର  କ#ୁ�ଟର 

ପ�ତି/ିତ। ଏହା ଥିଲା େପ�ମ ଆଉ ସ#କ�ରୁ ସୃjି ।  

 
  ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ£ର-୧୯ 

 (େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 
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ସିପ�ା ନାମତା (ନମ�ତା) 

ବେq ଉyଳ ଜନନୀବେq ଉyଳ ଜନନୀବେq ଉyଳ ଜନନୀବେq ଉyଳ ଜନନୀ    
 ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ଜେଣ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ପରିଚୟ େଦବାେବେଳ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ 

ଜଣକର ଛାତି ଚଉଡ଼ା େହାଇଯାଏ ଗବ� ଓ େଗୗରବେର ଫୁଲି ଉଠିଥାଏ। କାରଣ 

ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ�, ଐତିହ�, କଳା ସଂeୃତି, �ାପତ� ଓ ଭାeଯ��, ଚାରୁଶିhକଳା, 

େଲାକସାହିତ�, ଖାଦ�େପୟ ଓ ପବ�ପବ�ାଣୀ ଇତ�ାଦି ମହାନ। ଭାଷା ସାହିତ� ସବୁଠାରୁ 

ପ�ାଚୀନତମ ଭାଷା ଭିZିେର ସ£ତ� ପ�େଦଶ ଗଢ଼ିବାେର ଓଢ଼ିଶା ପ�ଥମ। ଇଂେରଜ 

ଶାସନାଧୀନ ଥିବାସମୟେର ଓଡ଼ିଶା େକେତେବେଳ ବo, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ସହ 

େଗୗଣ ରୂେପ ରହି ହିqୀ, େତେଲଗୁ, ବoଳା ଭାଷାର ଚାପେର अତି/ େହାଇ ପ�ଥେମ ଏକ 

ଶାସନାଧୀନ अ{ଳ େହବାର ଦାବୀଟି େଶଷେର ସ£ତ�ପ�େଦଶ ଗଠନ ଦାବୀେର ପରିଣତ 

େହଲା ଏବଂ ପରିେଶଷେର ବହୁ ବାଧାବିଘ| ସହ ବିଭିନ|  ସମୟେର ବିଭିନ|  କମିସନ- 

ରାୟକୁ ପ�ତୀ�ା କରି କରି ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପି�ଲ ପହିଲାେର ସ£ତ� ରାଜ�ର ମାନ�ତା 

ପାଇଲା। େସହିଦିନଠାରୁ ଆେମ ସମେ[ ଏପି�ଲ ପହିଲାେର ଉyଳଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। 

ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଯଥାଥ�ତା କ’ଣ େକବଳ ଆମର ପବୂ�ପୁରୁଷ- ମZୂ�େର 

ପୁàମାଲ� अପ�ଣ କରି ଶ�~ାmଳି }ାପନ କରିବା ଆଉ ସଗେବ� କହିବା ‘ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ େମା 

ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ!’ କି� େସଇ ଭାଷାଟି ଆଜି େକଉଁଠି ତାହା ପଯ��ାେଲାଚନା କରିବାର ସମୟ 

ଏେବ ଉପ�ିତ 

 ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ-ଟେର। ନେଭ\ର ୯, ୨୦୧୦େର ଭାରତ ସରକାର 
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 orissaକୁ odisha ଏବଂ oriyaକୁ odiaେର ରୂପାnରିତ କେଲ। େଫବୃୟାରୀ ମାସ ୨୦୧୪ 

ମସିହାେର ଓଡ଼ିଆକୁ ସମି�ଧାନ ସ£ୀକୃତ ୨୨ଟି ଭାଷା ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଷ/ ଶା�ୀୟ ଭାଷାର 

ମାନ�ତା। େଯଉଁମାେନ ହୀନଚକ� ାn କରି ଓଡ଼ିଆକୁ ଲୁr କରିବାକୁ ବସିଥିେଲ େସମାନ- 

ମୁହଁ ଲ�ାବନତ। ଓଡ଼ିଶାେର अଧୁନା ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂେପ ଗୃହୀତ। େଯଉଁ 

ଜାତିର ଭାଷା େଯେତ ଉନ| ତ େସ ଜାତି େସେତ ସମୃ~ କି� ଦୀଘ� ଦଶxି ଦଶxି ବିତିଗେଲ 

ମଧ� ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାn अ{ଳ ଓ ବିଛିନ| ା{ଳ ଗୁଡ଼ିକେର ଓଡ଼ିଆର ବା[ବ ରୂପ କିପରି 

ତାହା अନୁସxାନ କେଲ କିଛି ଆନq अନୁଭବ କରିବା କjକର ମେନହୁଏ। ପେଡ଼ାଶୀ 

ରାଜ�ର ଭାଷା ପ�ଭାବେର ରାଜ� ସୀମାn अ{ଳର ଭାଷା ପ�ଭାବିତ। ସୀମାnେର ଥିବା 

ଓଡ଼ିଆ ମାେନ େସମାନ-ର ଓଡ଼ିଆ ହିସାବେର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ�ର ବାସିqା ଭାବେର 

ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ େଯଉଁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ପାଇବା କଥା େସଥିରୁ େସମାେନ ବ{ିତ। 

ଆx�ପ�େଦଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ସୀମାn ଗଁା ଗୁଡ଼ିକେର ସୀମା େସପଟ ଓ ଏପଟ अ{ଳର ବିକାଶ 

ଏହାର ପ�ମାଣ େଦଇଥାଏ। େକଉଁଠାେର ଭାଷାର ପ�ଭାବେର ଓଡ଼ିଆଟିଏ ତା’ର ସଂeୃତିକୁ 

ବ{ାଇ ରଖିବାକୁ ଆପ�ାଣ ଉଦ�ମ କରୁଥିବା େବେଳ ନାନା ସମସ�ାର ସ��ଖୀନ ହୁଏ ତ 

େକେତେବେଳ ସୀମା ସରହଦକୁ େନଇ ବିଭିନ|  ଜmାଳେର ଘା�ି େହାଇଥାଏ। ପାଠ 

ପଢ଼ିବାକୁ େକଉଁଠାେର ପାଠ� ପୁ[କର अଭାବ, ଶି�କର अଭାବ। େସମାେନ ଓଡ଼ିଆ 

େହାଇ ଓଡ଼ିଶାର अo ରୂେପ ରହିବାକୁ ପସq କରୁଥିେଲ ମଧ� ତା- ହାତ ଧରି ଆେଗଇ 

େନଇଯିବାକୁ େକହି ନାହାnି ରାୟଗଡା, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାbି, ନବରoପୁର ଇତ�ାଦି 

अ{ଳେର ପେଡ଼ାଶୀ- ପ�ାଦୁଭ�ାବେର अ[ବ�[। େସଇ ଏକା ପ�କାର ସମସ�ା େସମାନ-ୁ 

ହେତା�ାହ କରୁଛି। ସରକାରୀ [ରେର େସମାେନ େକେତ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ପାଇଛnି 
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 ତାହା ପ�କୃତେର ଦୁଃଖଦାୟୀ। ସୀମାn अ{ଳେର ବସବାସ କରୁଥିବା େଲାକ- ଜୀବନ 

अେନକ ଦୁଃଖଦ। େସମାେନ ପ%ୂ�ମାତ� ାେର େକୗଣସି େଗାଟିଏ ରାଜ�ର ସମେବଦନା 

ପାଉନାହାnି କିଛି ରାଜ� ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାnେର ଥିବା ଗ�ାମା{ଳକୁ अେନୖତିକ ଦଖଲ 

କରିବାକୁ ପେଛଇ ନାହାnି ପା ଘର, ପା ରା[ା, ବିଜୁଳିବତୀ, ରାସନକାଡ଼� eୁଲ ଓ 

କେଲଜ ଇତ�ାଦି କରି ଓଡ଼ିଆ अ{ଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ�େଲାଭିତ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାnି। େତଣୁ 

ଏସବୁ अ{ଳ ଦୀଘ� ଆଠ ଦଶxି ବିତିଯାଇଥିେଲ ମଧ� େଯମିତି ଥିେଲ େସହିପରି ହU 

ରହିଛnି। 

 ପାଠ� ପୁ[କର अଭାବ, ଶି�କର अଭାବ, अଥ�ନୀତି ଓ ସରକାରୀ अସହେଯାଗରୁ 

କ�େମ ଉZୀ%� େହେଲ ଯାଇ ଆମର ସ#ୂ%� ସ�ାଧୀନତର ମଲୂ�ବୃ~ି େହବ। େକବଳ 

ଆଇନେର ପରିଣତ କେଲ େହବନାହU, ତାହା ପ�ତି ଜନମାନସେର ଛାପ େହାଇ ରହିବା 

ଆବଶ�କ। ଭାଷାକୁ ଉ�ୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଉଭୟ [ରେର 

ପଦେ�ପ େନଇ େଗାଟିଏ ଜାତିର େଟକ ବା ପଣ ଜାତୀୟ[ରେର ରଖିପାରିବା େହଉଛି 

ସବୁଠାରୁ ମହZ£ପ%ୂ�। ଏ େହଲା ସୀମାnେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସ��ଖୀନ େହଉଥିବା 

ଦୁଃଖ। କି� ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ରହୁଥିବା ବିଛିନ| ା{ଳ େହାଇ ରହିଯାଇଥିବା ପବୂ� 

ସିଂହଭୂମ, େମଦିନୀପୁର ଏବଂ ତଦnଗ�ତ କ�ାଇ ସବ୍-ଡିଭିଜନ, େକଶପୁର, ଦାnନ, 

େଗାପିବଲ� ଭପୁର, ଝାଡ଼ଗ�ାମ, ନାରାଣଗଡ଼, ଏଗ�ା, ରାମନଗର, ପ,ାସପୁର, ନୂଆବସାଣ 

ଇତ�ାଦି अ{ଳେର ଓଡ଼ିଆମାେନ ଏବଂ ଷେଢ଼ଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ 

େଦଶୀୟ ରାଜ�ର ଓଡ଼ିଆମାେନ ନାହU ନ ଥିବା ଦୁi�ଶା େଭାଗ କରୁଥିବାର କାରଣ 

ଏକାଧିକ। ଏଇ ଭାଷା ଓ ଜାତିକୁ ବେ{ଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପବୂ�ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  412 

 अକ� ାn ପରିଶ�ମ, ତ�ାଗ, ନି/ା ଓ ସାଧନାେର ବ�ତୀ ଥିେଲ େସ ସବୁକୁ अ�ୁ%� ରଖିବା ଏ 

ଯୁଗେର ଯୁବପିଢ଼ୀ-ର ଉZର ଦାୟିତ£। ଭାଷା ଆେqାଳନର ଇତିହାସେର େଗାପବxୁ 

ଦାସ, େଗାଦାବରୀଶ ମିଶ�- अକ� ାn େଚjା ଫଳେର ସିଂହଭୂମେର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ�ାଳୟ 

�ାପନ େହାଇଥିଲା। େସଥିେର ତା-ୁ ସହେଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଗତିକୃ  ଷଡ଼oୀ, କୃ ଚq�  

ଆଚାଯ��, ଭଗବାନ ଷଡ଼oୀ, ପ%ୂ�ଚq�  ତି� ପାଠୀ, ମଦନେମାହନ ଷଡ଼oୀ, କାହ| � କିେଶାର 

ପାଣି, अନn ମିଶ� ପ�ଭୃତି। େସହିପରି େମଦିନିପୁରେର ଓଡ଼ିଆର ପ�ଚାର ପାଇଁ ଲ�D ୀ 

ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଭୁବନାନq ଦାସ, ଭାଗବତଚq� ଦାସ, କୃ ଚq�  ଭୂୟଁା, ବିଶ£ନାଥ ଦାସ 

ପ�ଭୃତି ପ�ମୁଖ ରୂେପ अଂଶଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ अଂଶ ରୂେପ 

ପରିଗଣିତ। 

 ଇତିହାସେର କିଛି ଛଳନା, କୂଟନୀତି ଓ ପ�ବ{ନାର ଶିକାର େହାଇ ବିଛିନ| ା{ଳ 

େହାଇ ରହିଗେଲ ସତ କି� େସଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂeୃତିେର ଆଜିପଯ��n ପ�ବାହମାନ 

େହଉଛnି। ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ବିଛିନ�| ା{ଳ କହିବାକୁ ଲ�ା ଲାେଗ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିେର ଆେମ 

କଟା अo ରୂେପ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ସ�ପ| େଦଖିବାକୁ ଓ ତାହା ପରୂଣ କରିବାକୁ ସମେ[ ସୁଖ 

ପାଆnି େତଣୁ େସମାନ- ସ�ପ|କୁ ପରୂଣ କରିବା ଆମମାନ-ର େନୖତିକ ଦାୟିତ�  ମଧ� 

େତଣୁ ସାମଗ�ୀକ ଭାେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ-ର ସବ�େତାଭାେବ ଉନ| ତି େହେଲ ଯାଇ 

େଗାଟିଏ ଜାତିର ମଯ�ାଦା ବୃ~ି ପାଇବ। ଏବଂ ସକେଳ ମିଶି ଏକ ସ£ରେର ଉyଳ ମାତାର 

ବqନା ଗାଇବା ‘ବେq ଉyଳ ଜନନୀ .......’  
 ବାରିପଦା।  
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ଶ�ୀ ରମା କାn ମିଶ� 

ଜାତୀୟ अଗି|ଶମ ଦିବସଜାତୀୟ अଗି|ଶମ ଦିବସଜାତୀୟ अଗି|ଶମ ଦିବସଜାତୀୟ अଗି|ଶମ ଦିବସ    
୧୪ ଏପି�ଲ ଜାତୀୟ अଗି|ଶମ ଦିବସ ଉପଲେ� 

अଗି| ଓ ଏହାର ଉପଶମ  

 “େହ अଗି| ତୁେ� ଆ�-ୁ ଶ�ିଶାଳୀ େହବାପାଇଁ ସହାୟକ ହୁअ I ଆ�ର ପାପନାଶ 

କର I ଆେ� ତୁ� ନିକଟେର ନତମ[କ େହଉଛୁ I” 

         -ଋଗ୍ େବଦ 

 अଗି| ଆମର ଚିର ସାଥି I ଜନD  ଠାରୁ ମୃତୁ� ପଯ��n अଗି| ଆମର ଆବଶ�କତା I अଗି| 

ଆମର େଦୖନqିନ ଜୀବନେର अତ�n ସହାୟକ I ସକାଳୁ ଉଠି ଚୁଲା ଲଗାଇ ଚା ବନାଇବା 

ଠାରୁ ଆର� କରି, େଦୖନqିନ ଖାଦ� ସାମଗ�ୀର ପ�[ୁତି, ପଜୂା ପାଠ ସମୟେର େହାମ, 

ବାହା ବ� ତ ଘେର ବାଣ ଓ ସାଂeୃତିକ ଉ�ବ ସମୟେର ମଧ� ଆେମ अଗି| ଉପେର ନିଭ�ର 

କରିଥାଉ I େତଣୁ ଆେମ ଏହାକୁ अଗି| େଦବତାର ଆଖ�ା େଦଇଥାଉ I ମାତ�  ଆମର ଏହି 

अତ�n ଆପଣାର ବxୁ େବେଳ େବେଳ ପରମ ଶତ� �ତାର ପରିଚୟ ମଧ� େଦଇଥାଏ, ଏବଂ 

ଖୁବ୍  କମ ସମୟ ମଧ�େର ଆମର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଳି େପାଡି ଭସD  କରି େଦଇଥାଏ I 
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 अଗି| ତି� ଭୁଜ 

अଗି| କଣ ଓ କିପରି ହୁଏ ଏହାର ସୃjି : 

 अଗି| ବା ଚଳnି ଭାଷାେର ନିଆଁ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ�କି� ୟା I ସାଧାରଣତଃ ଏହା 

ଉZାପ, ଦହନିୟ ବ[ୁ ଏବଂ अମ�ଜାନର ଏକ ନିଭ�ରେଯାଗ� ମିଶ�ଣରୁ ପ�[ୁତ େହାଇଥାଏ I 

େତଣୁ ନିଆଁ ଲାଗିେଲ ଉପେରା� ତିେନାଟି ବ[ୁରୁ େଗାଟିକୁ ବାହାର କରିେଦେଲ ନିଆଁ 

ଆେପ ଆେପ ଲିଭିଯାଏ I  

 ଆବହମାନ କାଳରୁ अଗି| ଆମର ସହାୟକ I ଆେମ अଗି|କୁ ପଜୂା କରୁ I ଯଦିଓ 

ପ�େତ�କ अଗି|ରୁ ଉZାପ ସୃjି ହୁଏ, କି� ପ�େତ�କ अଗି| ଏକ ପ�କାର ନୁେହଁ; ବା ତାକୁ 

ନିବ�ାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ� ଏକା ପ�କାର अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ�ର ବ�ବହାର କରIଯାଏ 

ନାହU I ଏଣୁ ସଭି-ୁ अଗି|ର ପ�କାରକୁ ଚିହି| ବାକୁ େହବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ପ�କାରର 

अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ�ର ବ�ବହାର ଶିଖିବାକୁ େହବ I ମେନ ରଖ� ଜଳୁଥିବା ଖbିଏ 

ସିଗାେରଟ ମଧ� ଧ�ଂସର କାରଣ େହାଇପାେର I 

 ନିଆଁ କିପରି ଲିଭି ଥାଏ : 

 ସାଧାରଣତଃ ନିମ|ଲିଖିତ ପ�କି�ୟା ଦ£ାରା ନିଆଁକୁ अତି ସହଜେର ଲିଭାଯାଇପାେର :- 

୧. ଉZାପକୁ ଦୂର କରି : ଜଳ କି\ା େକୗଣସି ଥbା ପଦାଥ�କୁ ଉZାପ ଉପେର ପ�େୟାଗ କରି 

I 

୨. ଦହନୀୟ ବ[ୁକୁ ହଟାଇ େଦଇ : ଭାଲଭ୍ ବା ପାଇପ ଲାଇନକୁ ବq କରି ବା ଦହନୀୟ 

ବ[ୁକୁ ନିଆଁ ଠାରୁ अଲଗା କରି I 

୩. अମ�ଜାନକୁ ହଟାଇ େଦଇ : ନିଆଁ ଉପେର େଫଣ (େଫାମ), ବାଲି, ବା କାବ�ନ ଡାଇ 

अ¯ାଇଡ ପକାଇ ତା ଉପେର େଗାଟିଏ କ\ଳ ଭଳି ଆ[ରଣ ସୃjିକରି I 
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 ୪. ପ�କି�ୟାକୁ ବq କରି : ଶୁଖିଲା ପାଉଡର ବା ସିଜ୍ ଫାୟାର ବ�ବହାର କରି I 

ଭାରତୀୟ ମାନଦb अନୁଯାୟୀ ନିଆଁକୁ ୫ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛି I ନିମ|େର 

େସମା-ର ବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି : 

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

ନିଆଁର େଶ�ଣୀ         େକଉଁ ପ�କାରର ନିଆଁ  

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

କ (ଏ) କାଗଜ, କାଠ, କନା, ଓ ଫାଇବର ଇତ�ାଦି I 

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

ଖ  (ବି) େତୖଳ ଜାତୀୟ ପଦାଥ� ଯଥା : େପ�, ଗ�ୀସ୍, େପେଟ�ାଲ, ଡିେଜଲ, କିରାସିନ 

ଇତ�ାଦି I 

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

ଗ  (ସି) ଚାପ ଜନିତ ଗ�ାସିୟ ପଦାଥ� ଯଥା : କୁକିo ଗ�ାସ, ଡି. ଏ. ଗ�ାସ ଇତ�ାଦି I 

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

ଘ  (ଡି) ଧାତୁ ଜନିତ ନିଆଁ ଯଥା : ମାେଗ|ସିअମ୍, ଟିଟାନିୟମ୍, ଲିଥିୟମ୍, ଫସେଫାରସ୍, ଓ 

ଆଲୁମିନିअମ୍ ପାଉଡର ଇତ�ାଦି I  

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

}  (ଇ) ଇେଲ�ି�କାଲ ନିଆଁ ଯଥା : ସଟ� ସକ�ଟ ବା ଫ� ାସିo ଦ£ାରା େହଉଥିବା ନିଆଁ I 

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

ଉପେରା� ନିଆଁ ସବୁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଭିନ|  ଭିନ|  ପ�କାରର େପାେଟ�ବଲ୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା 

ସିେଲbର ମIନ ବ�ବହାର କରାଯାଇଥାଏ I 
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 ବିଭିନ|  ପ�କାରର ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଉପକରଣ :  

୧. େସାଡ଼ା ଏସିଡ अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� : 

ଏହା ୯ ଲିଟର �ମତା ବିଶିj େଗାଟିଏ ସିଲିbର I ଏହାକୁ େକବଳ 'କ' େଶ�ଣୀ ନିଆଁେର 

ବ�ବହାର କରାଯାଇଥାଏ I ଏହା ୬ ମିଟର ଦୂରତାକୁ ୬0 େସକb ପାଇଁ ପାଣି ଫିoି ଥାଏ I 

ବ�ବହାର କରିବା ପ�ଣାଳୀ : ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଜାଣିେଲ ପ�ଥେମ ସିଲିbରକୁ ଧରି ଭଲ 

ଭାବେର ହଲାଇ ଦିअ� ଓ ଉପରର ପ�ାନଜର୍ କୁ ତେଳ ପିଟି ଓଲଟାଇ ଧରି ନଜଲ୍ କୁ ନିଆଁ 

ପାଖେର େଦଖା� I ପେର ବାମରୁ ଡାହାଣ ଓ ଡାହାଣରୁ ବାମ ପାଣିର େସ�ାତକୁ େଦଖା� I 

ଏହା ଉZାପକୁ କାଟିବା ଫଳେର ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ I ନିମ| େର େସାଡ଼ା ଏସିଡ୍ अଗି| ନିବ�ାପକ 

ଯ�ର ଚିତ�  ଦିअIଯାଇଛି I 

 
       େସାଡ଼ା ଏସିଡ अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� 

୨ . େଫାମ୍  କ#ାଉb ଏ¯ଟିନଗୁଇସ୍ ର ବା अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� : 
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 ଏହା ମାତ�  ୯ ଲିଟର �ମତା ବିଶିj ସିଲିbର I ଏହାକୁ େକବଳ 'ଖ' େଶ�ଣୀ ନିଆଁେର 

ବ�ବହାର କରାଯାଇଥାଏ I ଏହା ୬ ମିଟର ଦୂରତ� କୁ ପୁରା ୩୬ େସକb ପଯ��n େଫଣ 

େଫାପାଡ଼ି ଥାଏ I 

ବ�ବହାର କରିବା ବିଧି : େକୗଣସି େତୖଳ ଜାତୀୟ ପଦାଥ�େର ନିଆଁ ଲାଗିେଲ ସିଲିbରର 

ନଜଲ୍ କୁ ସଫା କରି ଏହାର ଉପର ନବ୍ କୁ ଉପରକୁ ଉଠା�, ତାପେର ସିଲିbରକୁ ଓଲଟାଇ 

େତଲ ପାତ� ର େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ପ�େୟାଗ କର� I େଫାମ୍  େତଲ ଉପେର େଗାଟିଏ କ\ଳ  

ପରି ଆ[ରଣ ସୃjି କେର ଓ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ I ଏହା ନିଆଁକୁ अମ�ଜାନ େଦବା ବq 

କରିଥାଏ ଫଳେର ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ I ନିମ|େର େଫାମ୍  କ#ାଉb ଏ¯ଟିନଗୁଇସ୍ ର ଚିତ�  

ପ�ଦାନ କରାଯାଇअଛି I 

 
 

େଫାମ କ#ାଉb ଏ¯ଟିନଗୁଇସର ବା  अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� 

୩ . ଡ� ାଇ େକମିକାଲ ପାଉଡର अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� : 

ଏହା ଗ�ାସ୍  ଜନିତ ନିଆଁ, େପେଟ�ାଲିୟମ୍  ଜନିତ ନିଆଁ, ଓ ବିଦୁ�ତ ଜନିତ ନିଆଁ ଲାଗି 
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 ବ�ବହୃତ େହାଇଥାଏ I ଏହା ୧ େକ .ଜି ଠାରୁ ଆର� କରି ୪ େକ.ଜି ପଯ��n �ମତା 

ବିଶିj େହାଇଥାଏ I  

ବ�ବହାର କରିବା ବିଧି : ନିଆଁ ଲାଗିେଲ ସିଲିbରକୁ ଆଣି ପ�ଥେମ ସୁର�ା କି� ପ୍ କୁ େଖାଲି 

ଏହାର ନବ୍ କୁ ପିଟ� I ଏଥିରୁ ନିଗ�ତ ନଳୀକୁ ୫ ରୁ ୬ ଫୁଟ ଦୂରତାେର ରଖି ନିଆଁକୁ 

େଦଖI� I ଏହାର େପ�ସର୍  େଯାଗୁ ନିଆଁର अମ�ଜାନକୁ ଏହା ବିଛିନ|  କରିଥାଏ, ଫଳେର 

ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ I ନିମ|େର ଡ� ାଇ େକମିକାଲ ପାଉଡର୍  ଏ¯ଟିନ୍ ଗି�ସର୍ ର ଚିତ�  

ଦିअIଯାଇअଛି 

 
ଡ� ାଇ େକମିକାଲ ପାଉଡର अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ�  

୪. କାବ�ନ ଡାଇ अ¯ାଇଡ (अoାରକାମ�) अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� : 

ଏହା େତୖଳ ଜାତୀୟ ନିଆଁ, ଗ�ାସ ଜାତୀୟ ନିଆଁ, ଓ ଇେଲ�ି�କIଲ୍  ଜାତୀୟ ନିଆଁେର 

ବ�ବହୃତ େହାଇଥାଏ I ସାଧାରଣତଃ ଏହା େକମିକାଲ ଓ ଧାତୁ ଜନିତ ନିଆଁ ସବୁେର 

ବ�ବହାର କରାଯାଏ I 

ବ�ବହାର କରିବା ବିଧି : ପ�ଥେମ ସୁର�ା ନବ୍ କୁ େଖାଲ� ଓ ଭାଲବ୍ କୁ ଧୀେର େଖାଲି 
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 ନିଆଁକୁ େଦଖା� I ପେର େଯତିକି େପ�ସର ଦରକାର େସତିକି ଦିअ� I େଯେହତୁ 

अoାରକାମ� ଦହନୀୟ ନୁେହଁ ଏହା अମ�ଜାନକୁ କାଟିଥାଏ ଫଳେର ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ I 

ନିମ|େର କାବ�ନ ଡାଇ ଆ¯ାଇଡ୍  ଏ¯ଟିନ୍  ଗୁଇସ୍ ର ଚିତ�  ଦିअIଯାଇअଛି I 

 
କାବ�ନ ଡାଇ अ¯ାଇଡ (अoାରକାମ�) अଗି| ନିବ�ାପକ ଯ� 

 
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ବାଲିD କୀ ନାୟକ 

ହିqୁଶ�ର ଐତିହାସିକ ତଥ�ହିqୁଶ�ର ଐତିହାସିକ ତଥ�ହିqୁଶ�ର ଐତିହାସିକ ତଥ�ହିqୁଶ�ର ଐତିହାସିକ ତଥ�    
 ବZ�ମାନ ଭାରତେର ହିqୁ ଶ�କୁ େନଇ अେନକ ପ�କାର ବାଦ-ବିବାଦ ଚାଲିଛି ହିqୁ 

ଏକ ଧମ� ଓ ତା’ର ସଂeୃତି େହଉଛି ହିqୁ ସଂeୃତି େବାଲି ବହୁଳ ଭାବେର ପ�ଚାର ଚାଲିଛି 

ଆମର ହିqୁ ଧମ� ଓ ହିqୁ ସଂeୃତି ବZ�ମାନ ଧ�ଂସ େହବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ମଧ� ପ�ଚାର 

େହଉଛି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ େଲାକ ନିଜର अସିDତାର ପ�ଶ| ଭାବେର ମଧ� େନଉଛnି କି� 

ଆମ େଦଶର ବି.ାନ ଓ ପbିତମାେନ ମାନିେଲଣି େଯ ହିqୁ ଏକ ଧମ� ନୁେହଁ ବରଂ ଏହା 

ଏକ ଜୀବନପ~ତି ଆସ� େଦଖିବା ହିqୁ ଶ�ର अଥ� ଓ ଆର�ର ଇତିହାସ ପ�ଥେମ 

ଆେମ େଦଖିବା ଆମର ସବ�ମାନ� ଧମ�ଗ�ª ମାନ-େର େକଉଁଠି ହିqୁ ଶ�ଟି अଛି 

ସତକଥା େହଉଛି - େକଉଁଠି ମଧ� ନାହU େବଦ, ଉପନିଷଦ, ମନୁସଂହିତା, ରାମାୟଣ, 

ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଓ अନ�ାନ� ପୁରାଣେର ହିqୁ ଶ�ର ଉେଲ� ଖ ନାହU 

ଧମ�ଶା� ମାନ-େର ଆଯ�� ଶ�ର ବହୁଳ ବ�ବହାର େହାଇଛି ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷାZମ 

ରାମଚq�-ୁ ଆଯ��ପୁତ� , ମହାଭାରତର ସମ[ ମହାନାୟକ ମାନ-ୁ (େକବଳ କୃ - 

ବ�ତୀତ) ଆଯ�� େବାଲି ସେ\ାଧିତ କରାଯାଇଛି अଥ�ାତ େସେତେବେଳ ହିqୁ ନୁେହଁ 

ଆଯ��ବZ� ଧମ� ଥିଲା 

 ଏଇଠି ପ�ଶ| ଉଠୁଛି - େପୗରାଣିକ ଧମ�ଗ�ª ମାନ-େର ବିଭିନ|  େଦବାେଦବୀ, ମାନବ-

ଦାନବ, ପଶୁ-ପ�ୀ, ଆକାଶ, ପାତାଳ, ସ�ଗ�, ନକ�, ଆତD ା, ପରମାତD ା ଇତ�ାଦି ବିଷୟେର 

अେନକ କିଛି େଲଖାଯାଇଛି କି� ଏହି ଧମ�ର ନାମ ହିqୁଧମ� େବାଲି େଲଖାଯାଇ ନାହU 
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 କାହUକି? େତଣୁ ପ�ଶ| ଉଠୁଛି - ଆମ ଧମ�ର ନାମ ହିqୁଧମ� େହଲା କିପରି? 

 ଇତିହାସ अନୁସାେର ଗତ ୧୦୩୦ ମସିହାେର େଯେତେବେଳ ମହ�ଦ ଗଜନୀ 

ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ତା’ ସହିତ ପାଶ�ୀ ଐତିହାସିକ ‘अଲେବସୁନି’ ମଧ� ଆସିଥିଲା େସ 

ସମୟେର ଭାରତୀୟ େଲାକମାନ- େଦହର କଳା ରo, େସମାନ-ର ରହଣୀ େଶୖଳୀ ଓ 

ଜାତିପ�ଥା େଯାଗଁୁ ପର�ର ପ�ତି େହଉଥିବା अସଭ� ବ�ବହାର େଦଖି, େସମାନ-ୁ ପ�ଥେମ 

ହିqୁ େଲାକ େବାଲି ସେ\ାଧନ କରିଥିଲା ହିqୁ ଶ� ପାଶ�ୀ ଭାଷାେକାଷ 

‘ଗୟାଶଲୂେସୗଗାତ’ରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଶା�ିକ अଥ� େହଉଛି - େଚାର, ଡାକୁ, ରାହାଜାନୀ, 

କଳା, େଗାଲାମ, କାେଫର୍, अସଭ� ହିqୁ ଶ�ର अଥ� ଆରବୀ ଓ ଉi�ୁ  ଭାଷାେକାଷେର 

ମଧ� ଏକାଭଳି େଲଖା େହାଇଛି େସେତେବେଳ େମାଗଲମାନ-ର ଭାରତୀୟ 

େଲାକମାନ- ପ�ତି ଥିବା ଘୃଣ� ତଥା ନିକୃj ମେନାଭାବର ଏହା େହଉଛି ଜ� ଳn 

ଉଦାହରଣ ହିqୁ ଶ� ଏକ अପମାନସଚୂକ ଗାଳି େବାଲି अପି�ୟ ସତ�କୁ ନ ମାନିବା ପାଇଁ 

େକେତକ ପbିତ ଯୁ�ି କରି କହିେଲ - ସିxୁ ନଦୀ କୂଳେର ବସବାସ କରୁଥିବା 

େଲାକମାନ-ୁ େସମାେନ ସିxୁ ପରିବେZ� ହିqୁ େବାଲି କହିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ‘ସ’ କୁ 

‘ହ’ ଉ�ାରଣ କରୁଥିବାରୁ ହିqୁ କହିେଲ ଏହି ଯୁ�ି ଆେଦୗ ଠିକ୍ ନୁେହଁ କାରଣ ତା- 

ଭାଷାେକାଷେର अସଂଖ� ‘ସ’ ଜଡ଼ିତ ଶ� ରହିଛି ପାଶ�ୀକୁ ‘ପାରହି’, ମୁସଲମାନ-ୁ 

‘ମୁହଲମାନ’, ଶରୀୟତକୁ ହରୀୟତ, ମସଜିଦକୁ ମହଜିଡ୍, ସିxୁ ଘାଟିକୁ ହିqୁ ଘାଟି 

କହିନାହାnି କାହUକି? 

 अନ� ଏକ ଉଦାହରଣ:- 

 େସେତେବେଳ ବ� ାହD ଣ ସମାଜ ନିଜକୁ ହିqୁ େବାଲି ମଧ� ମାନୁନଥିେଲ ଏହାର 
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 ପ�ମାଣ - ଆଯ�� ଧମ�ର ପ�ବZ�କ, ସ�ାମୀ ଦୟାନq ସରସ�ତୀ େଲଖିେଲ - “ହିqୁ ଶ� ସଂeୃତ 

ଶ� ନୁେହଁ ଏହା େମାଗଲମାନ- .ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ अପମାନସଚୂକ ଗାଳି 

ଏଥିପାଇଁ ଆେମ ନିଜକୁ ହିqୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ ଆେମ ଆଯ�� ଓ ଆମର ଧମ� େହଉଛି 

ଆଯ��ବZ� ଧମ� ଆେମ ନିଜକୁ ଆଯ�� େବାଲି କହିବା ଉଚିତ” େସ ନିେଜ େନୖjିକ 

ବ� ାହD ଣ େହାଇମଧ� ନିଜକୁ ହିqୁ େବାଲି ସ�ୀକାର କରିନଥିେଲ 

 ଦି� ତୀୟ ଉଦାହରଣ:- 

 ଇତିହାସ କହୁଛି େଯେତେବେଳ େମାଗଲମାନ- .ାରା ଭାରତୀୟ अଣମୁସଲମାନ 

ଏବଂ ହିqୁ େଲାକମାନ- ଉପେର ଜିଜିଆ କର ଲାଗୁେହଲା, େସେତେବେଳ ବ� ାହD ଣ ସମାଜ 

ଜିଜିଆ କର େଦବାକୁ ମନାକେଲ, େସମାେନ ଯୁ�ି କେଲ େଯ, ଆେମ ହିqୁ ନୁହଁ, ଆେମ 

ମଧ� ତୁମ ମାନ- ଭଳି ବିେଦଶୀ େଲାକ ଆେମ ଆଯ�� ଶାସକ ଭାେବ ତୁମ ମାନ-ଠାରୁ 

ବହୁ ଆଗରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ େତଣୁ ଆେମ ଜିଜିଆ କର େଦବୁନାହU େମାଗଲ ଶାସକ 

ଏହାକୁ ମାନି େସମାନ-ୁ ଜିଜିଆ କରରୁ ମୁ� ରଖିଥିେଲ 

 େମାଗଲମାନ- ଶାସନ ସମାr େହବାପେର, ଇଂେରଜମାନ- ଶାସନ କାଳେର 

୧୯୨୦ ମସିହାେର ବ� ାହD ଣ ମାେନ ପ�ଥେମ ନିଜକୁ ହିqୁ େବାଲି େଘାଷଣା କେଲ ଆସ 

ଆେମ ଗବ�ର ସହ କହିବା ‘ଆେମ ହିqୁ’ େସମାେନ େସେତେବେଳ ହୁଏତ ହିqୁ ଶ�ର 

ପ�କୃତ अଥ� ବୁଝି ପାରିନଥିେଲ କି\ା ସିxୁ ଘାଟି କୂଳେର ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଯ�� ମାନ- 

ପାଇଁ ବ�ବହାର େହାଇଥିବା ଏକ अପଭ� ଂଶ ଶ� ହିqୁ ଭାବି ଏହାକୁ ସ�ୀକାର କରିଥିେଲ 

ଜାଣିବା କj ମଜା କଥା େହଉଛି - ମଁୁ ବ� ାହD ଣ, ମଁୁ କରଣ, ମଁୁ ଖbାୟତ, ମଁୁ ବେଢ଼ଇ, ମଁୁ 

େଧାବା, ମଁୁ ବାରିକ, ହାଡ଼ି, ପାଣ େବାଲି ଉZର େଦଉଛnି େକହି କହୁନାହାnି ମଁୁ ଜେଣ 
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 ହିqୁ ଜାତିର େଲାକ େସହି ପ�ଶ| अନ� ଧମ�ର େଲାକ-ୁ ପଚାରିେଲ େସମାେନ ନିଜର 

ପରିଚୟ େବୗ~, ପାଶ�ୀ, େଜୖନ, ମୁସଲମାନ କି\ା ଖ�ୀjିୟାନ େବାଲି ଉZର ଦିअnି କାରଣ 

େସମାନ-ର େକୗଣସି ଜାତି ନାହU 

 ଏଇଠି ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଚାରେଯାଗ� ତଥ� େହଉଛି - ପୁରାତନ କାଳେର ଏହି 

େଦଶର ଜେଣ ଭରତ ନାମକ ରାଜା- ନାମେର େଦହର ନାମ ଭାରତବଷ� 

ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏେବ ବି ଆେମ ସମେ[ ଭାରତୀୟ େବାଲି କହୁଛnି ପୁଣି େଦଶର ନାମ 

‘ହିqୁ�ାନ’ କି\ା ‘ଇbିଆ’ େବାଲି କହୁଛnି କାହUକି? ଆେମ ‘ହିqୁ�ାନୀ’ କି\ା ‘ଇbିଆନ୍’ 

କାହUକି କହୁଛnି? ଇbିଆ ଶ�ର अଥ� ଇqୁ ନଦୀ (ସିxୁ ନଦୀ) ନାମରୁ ସୃjି େହାଇଛି 

େବାଲି ଯୁ�ି କରୁଛnି େକେତେବେଳ ସିxୁ अପଭ� ଂଶ େହାଇ ହିqୁ େହାଇ ଯାଉଛି ତ 

େକେବ ଇqୁରୁ ଇbିଆ େହାଇ ଯାଉଛି ଇତିହାସ କହୁଛି - ଇbିଆ ଶ� ଆେମରିକା 

େଲାକମାେନ ବ�ବହାର କରିଛnି ପରିତାପର ବିଷୟ େହଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ� 

ବିେଦଶୀ ଆମ େଦଶର େଦଶୀ ଶ� ଭାରତ କାହU? ବିେଦଶୀ ଧମ� ଓ ବିେଦଶୀ ସଂeୃତିକୁ 

ଆକ� ଘୃଣା କରୁଥିବା ଆମ େଦଶର ମହାମହିମ ଧମ�ଗୁରୁ ଓ ରାଜେନତାମାେନ ଏହି 

ଦୁଇଟି ଶ�କୁ େଦଶରୁ ବହି¢ାର କରିବାକୁ ସାହାସ କରି ପାରୁନାହାnି କାହUକି? ଆମ 

େଦଶର अେନକ ରାଜ�ର ତଥା �ାନର ନାମ ତ ପରିବZ�ନ େହାଇପାରୁଛି େଦଶର 

ପରିବZ�ନ େହାଇପାରିବ ନାହU କାହUକି? ଦି� ତୀୟେର - ୧୯୦୦ ଶତା�ୀର अ¯େଫାଡ୍� 

ଭାଷାେକାଷର ପୃ/ା ୭୮୯େର ଇbିଆର अଥ�, ‘Poor, Old Fashioned, Criminal Peo-

ple’ େବାଲି େଲଖା अଛି ଏଇଟା ବି ଆମପାଇଁ अପମାନସଚୂକ ଗାଳି ଏହା ଯଦି ସତ, 

େତେବ ଆମ େଦଶର ନାମକୁ ପରିବZ�ନ କରି, ଭାରତ କି\ା ଭାରତବଷ� େଲଖିେଲ 
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 अସୁବିଧା କଣ େହବ? 

 ଏଇଠି ପ�ଶ| ଉଠୁଛି - ବିେଦଶରୁ ଆସିଥିବା ବ� ାହD ଣମାେନ ଯଦି ଆଯ�� ଏବଂ ଏଠିକା 

अଧିବାସୀ ଯଦି ମଳୂନିବାସୀ କି\ା ଦ� ାବିଡ଼ େତେବ ହିqୁ କିଏ? େମାଗଲ ଏବଂ 

ଇଂେରଜମାନ- .ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆେମ ତିରeାର ନ କରି ସ�ୀକାର 

କରିବା, େଗାଲାମ ଓ ଗରିବ ଶ�କୁ ନିଜ କପାଳେର ଚqନ ଟୀକା ଭଳି ଲେଗଇ ଗବ� 

अନୁଭବ କରିବା େତେବ ଦୁନିଆ ଆମ ଉପେର ହସିବ କି ନାହU? ଆମ େଦଶବାସୀ- 

ସ�ାଭିମାନ କୁଆେଡ ଗଲା? 

 ପରିତାପର ବିଷୟ େହଉଛି େଯ ଆଜିର ସମୟେର ହିqୁ ଶ�ର अସଲ अଥ� 

ଜାଣିନଥିବା େଲାକମାେନ ହିqୁ ଧମ�ର ର�କ ସାଜି अଣହିqୁ ଏବଂ େହତୁବାଦୀ ମାନ- ପ�ତି 

ତୀବ�  अସହି ୁ ପ�ଦଶ�ନ କରୁଛnି େସମାେନ ଶାn ଚିZେର ବସି ନିଜକୁ ଏହି ପ�ଶ| କରିବା 

ଉଚିତ େଯ ମଁୁ ଯଦି ହିqୁ ନୁେହଁ େତେବ ତଥାକଥିତ ହିqୁ ଧମ� ପ�ତି ଏେତ ସେ\ଦନଶୀଳ 

କାହUକି? 

 ଉପେରା� ସମ[ ତଥ� ଗୁଡ଼ିକେର ଯଦି କିଛି ଭୂଲ ବା ତ� �ଟି ଥାଏ, ଆମର ପି�ୟ ସୁଧୀ 

ପାଠକମାନ-ୁ ବିନିତ अନୁେରାଧ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ପ�ମାଣ ସହ େମାେତ 

ସାହାଯ� କର� 
େବoାଲୁରୁ, କ%�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 

ଇେମଲ୍ : balmikinayak@gmail.com 
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ଗh�~�ା ବିଭାଗ 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

ପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧ    
 अେନକ ଦିନ ତଳର କଥା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ବଉଦେର ଶି�କତା େଟ�ନିଂ 

େନଉଥିଲି, େମାର ଜେଣ ପି�ୟ ବxୁ ଥିେଲ, ତା- ନାମ ସmୟ। ସmୟ ଟିଚସ� େଟ�ନିଂେର 

କିରାଣୀ ଭାବେର କାମ କରୁଥିେଲ। େସ ବଉଦେର ଏକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଘେର ରହୁଥିେଲ। 

େଯେହତୁ ମଁୁ େଟ�ନିଂ େନଉଥିଲି, େତଣୁ ତା- ସହ ସବୁଦିେନ अଫିସେର େଦଖାସା�ାତ 

ହୁଏ। ପ�ଥମ େଦଖାରୁ ହU େସ େମାେତ ସାହାଯ� କରିଥିେଲ। ତା-ର ବିେଶଷ ରୁଚି ଥିଲା 

କବିତା, ଉପନ�ାସ ଓ ଗh ପଢ଼ିବା। 

 अେନକ ଦିନ ବxୁତା ପେର ଆମ ଦୁହU- ସ#କ�ର େସତୁ ମଜବୁତ୍ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। ସmୟ େବେଳେବେଳ େମାେତ େଦଖା କରିବାକୁ ହେjଲକୁ ମଧ� ଆେସ। ମଁୁ 

ମଧ� େକୗଣସି अଫିସ୍ କାମେର ତା-ର ସହେଯାଗ ପାଇଁ ତା- ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆେମ 

ଦୁଇ ବxୁ ଦିେନ ସଂଧ�ାେବେଳ ମହାନଦୀ ବି� ଜ୍ ନିମ�ାଣ କାଯ�� େଦଖିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ 

କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ। େସଠାେର अେନକ ସମୟ ବସି ଗପ, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିଥିଲୁ। େସ 

ସମୟେର ସmୟ ତା’ର ହୃଦୟର अେନକ अକୁହା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ େମା’ ସହ 

ଏପରି ମିଶି ଯାଇଥିଲା େଯ େମାେତ େଟ�ନିଂ eୁଲେର ଦିେନ ନ େଦଖିେଲ ବାର\ାର େଫାନ୍ 

କରୁଥାଏ। େଫାନ୍ ପାଇ ମଁୁ ତା’ ପାଖକୁ ଗଲାପେର କୁେହ ବxୁ ତୁମକୁ ନେଦଖିେଲ େମାେତ 

अେଦୗ ଭଲ ଲାେଗନା। େତଣୁ େଫାନ୍ କରିଥିଲି। ଯାହା େହଉ ତୁେମ ଆସିଗଲ। 

 ଦିନକର ଘଟଣା, ଦୁେହଁ ମହାନଦୀ କୂଳେର ବସିଥିଲୁ େସ େମାେତ ବଉଦ अ{ଳର 
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 ଏକ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ବ%�ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଗପ େହେଲ ବି କାହାଣୀଟି ସତ। 

େତଣୁ ମନ େଦଇ ଶୁଣ।  

 େସ ସମୟେର ବିଳାସପୁର ନିକଟେର ଜେଣ ଇଂଜିନିୟର ରହୁଥିେଲ। ତା- ନାମ 

ବିନୟ ମହାପାତ� । ବିନୟ େସ अ{ଳେର େବଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। େସ ଜେଣ ନିଭ�ୀକ, ସେ�ାଟ 

ଓ ନିjାପର ବ��ି ଥିେଲ। ତା- �ୀ ମିନୁ। େଦଖିବାକୁ ଭାରୀ ସୁqରୀ। ସୁqରୀ କହିେଲ 

ଚଳିବନି, େସ’ ତ େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ପାଖ ପେ଼ଡାଶୀ- ନଜରେର ଦୁେହଁ ଆଦଶ� 

ଦ#ତି ଥିେଲ। େସ ଦୁହU- ଔରସରୁ ଜାତ େହାଇଥିଲା କୁନା। ଦୁହU- ଭିତେର େସ|ହ, 

େପ�ମ ଭରପୁର ଥିଲା। କୁନା ତା-ର ଏକମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ। େସ ବି େଦଖିବାକୁ ଖୁବ୍ 

ସୁqର। ମଁୁ କହିଲି – ବାପା, ମା େଦଖିବାକୁ େଯପରି ସୁqର, ପୁअ ସୁqର ନ େହାଇ ଯିବ 

କୁଆେଡ଼? 

 ବିନୟର ସେ�ାଟ ପଣିଆ ସକାେଶ ଇଂଜିନିୟର େହାଇ ମଧ� ତା-ର ପାଖେର 

େସଭଳି କିଛି େମାଟା अ-ର ସ#Zି ନଥିଲା, େକେବଳ ଥିଲା, ବ�ା-େର କିଛି ଲ� ଜମା 

ଟ-ା। ନିଜର ଦରମା ତଥା ବ�ା-େର ଜମାଥିବା ସୁଧ ଟ-ାେର ତା’ର ପରିବାରର 

ଗୁଜୁରାଣ େମ�ାଉଥିଲା। ବିନୟକୁ କ£ାଟସ୍� ମିଳିଥିେଲ ମଧ� େସ େସଠାେର ରହୁନଥିଲା। 

େସ ନିଜ ଘର ବିଳାସପୁରେର ରହୁଥିଲା। 

 କୁନା େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ େହାଇଥିବାରୁ ବିନୟ ଓ ମିନୁ ତା’ର େକୗଣସିଥିେର अଭାବ 

ପରିଲ�ିତ େହବାକୁ େଦଉନଥିେଲ। ପୁअ େସେତେବେଳ ଯାହା ଇ�ା କରୁଥିଲା ତାହାକୁ 

ଆଣି ବିନୟ େଯାଗାଇ େଦଉଥିେଲ। କୁନାର ବୟସ େବାେଧ ୮ ବଷ� େହବ େତଣୁ ତା’ର 

ହିତାହିତ }ାନ ନଥିଲା। େସ ଥିଲା ଚ{ଳ ପ�କୃତିର। େସ ସବ�ଦା େଖଳକୁଦେର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  428 

 ମେନାନିେବଶ କରୁଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାେର େସ अତ�n ଦୁବ�ଳ ଥିଲା। 

 ବିନୟ ଓ ମିନୁ अେନକ ସ£ପ| େଦଖୁଥାnି ତା- ପୁअକୁ େନଇ। ପୁअ ବଡ଼ େହେଲ ବଡ଼ 

ଚାକିରୀ କରିବ ଏବଂ ସମାଜେର ତା- ସ�ାନ ବଢ଼ାଇବ। ବିନୟର ଇ�ା ପୁअକୁ ଡା�ରୀ 

ପଢ଼ାଇବ। ବାପା ମାଆ- अତିଶୟ େସ|ହ, େପ�ମ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାେର ଦୁବ�ଳ 

କରିେଦଇଥାଏ।  

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ଘେର ପୁअକୁ ନ ପାଇ ବିନୟ ମିନୁକୁ ପଚାରିଲା – “କୁନା କାହU? 

େଦଖାଯାଉନି” ସବୁ ଘର ବୁଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର 

ନିଜର ଏକ ମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି। 

େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ 

େଦଖ।” 

 କିଛି ସମୟ ପେର ବିନୟର ଉ�ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି। େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ମିଶି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା। ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତୁମ ପୁअ? େଦଖ ତା’ େଦହ .. ବାଲି ଧଳିୂେର ଭZ�। 

େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହିବ।” 

 େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ 

େଖଳିେଦେଲ କ’ଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ିଥିଲ 

ନା କ’ଣ? 

 ରାଗେର ତମ ତମ େହାଇ ବିନୟ ଚାଲିଲା କୁନାର अନୁସxାନେର। अେନକ 

ଚିହ| ାଜଣା ଜାଗା େଦଖିସାରି କୁନାକୁ ନପାଇ େଫରିଲା। ହତାଶ େହାଇ ଘରକୁ। ଘେର ମିନୁ 
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 ଚାହU ରହିଥିଲା ସ£ାମୀ ଓ ପୁତ� ର ଆଗମନକୁ। 

 ସେରାଜ କୁନାର ସାo। ସେରାଜର ବାପା ଜେଣ କମୁ�ନିj େନତା। ରାଜନୀତିର 

ପଶାପାଲିେର ସବ�ସ£ ହରାଇ େଦଇ ନିେଜ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ଆର 

ପାରିକୁ। େତଣୁ ସେରାଜକୁ େକୗଣସି କଥାେର ତା’ର ମା’ ଆକଟ କରିନଥାnି। େସଥିପାଇଁ 

ସେରାଜ ଲଗାମ୍ ଛଡ଼ା େହାଇ ଯାଇଥାଏ।  

 ସେରାଜ ଭାରି ଜିଦ୍ େଖାର୍। େସ କୁନାର ପିଲାେବଳର ବxୁ। ଯାହା ମନେର ଆେସ 

େସଇୟା କେର। ସେରାଜ ଆଖିେର ସବୁ ଧନୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ ବଦମାସ ମନେର 

ଭାବୁଥିଲା ସମାଜର ସବୁ ଧନୀ େଲାକମାନ- େଯାଗଁୁ ହU ଆେମ ଗରିବ େହାଇ ରହିଛୁ। ଯଦି 

ତା-ର ସମ[ ସ#Zି ସବୁ ଗରିବ େଲାକ-ୁ ସମାନ ଭାବେର ବା�ି ଦିଆଯାଆnା େତେବ 

ଆଉ ଧନୀ, ଗରିବ େକହି ରହି ନଥାେn। କମୁ�ନିj ଚିnଧାରାେର େସ ସମାଜେର ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। 

 କୁନା େସ ଦିନ େଫରିଥିଲା ଘରକୁ ରାତି ୯ଟାେର। ବିନୟ ରାଗେର ବ� ହD  ଚbାଳ 

େହାଇ ଘେର ତା’ରି େଫରିବା ବାଟକୁ अେପ�ା କରି ବସିଥିେଲ।  

 ବିନୟ ପଚାରିେଲ କୁନାକୁ “କିେର େଟାକା ମୁbକୁ ହାତ ପାଇଗଲାନା କ’ଣ?” ରାତି 

୯ଟା ପଯ��n ବାହାେର େଖଳୁଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ”। କୁନା ନମ� ଭାବେର ଉZର େଦଲା – 

ସାo ଘେର ରହିଯାଇଥିଲି। ହଉ, ଠିକ୍ अଛି ବିନୟ କହିେଲ। କି� ମେନରଖ, ଏମିତି 

ଭବିଷ�ତେର େଯପରି ନହୁଏ, ଯଦି ହୁଏ େମାର ମଲା ମୁହଁ େଦଖିବୁ। େସହି ଦିନ ଜାଣିବୁ 

େତାର ବାପା ବିନୟର କଥା। େଲାକ େଯମିତି, କାମ ବି େସମିତି। 

 ମିନୁ ବାଥ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସି ବିନୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁେମ କାହUକି 
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 ଏପରି ରାଗୁଛ? ପୁअ ଆମର େଛାଟ େହାଇଛି ବଡ଼ େହେଲ ଆେପ ଆେପ ସବୁ କିଛି ବୁଝି 

ପାରିବ, ଏହି ସଂସାର ବିଷୟେର। େସ ପ�ଥେମ ବାହାରର ପରିେବଶକୁ ବୁଝୁ ତା’ପେର 

େଦଖାଯିବ। 

 ଏମିତି ଦିନ ପେର ଦିନ, ମାସ ପେର ମାସ ଓ ବଷ� ପେର ବଷ� अତିବାହିତ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। अମାବାସ�ା ଠାରୁ ପ%ୂ�ମା ପଯ��n େଯପରି ଚାq ବନ େହବାକୁ ଲାେଗ କୁନା 

ମଧ� ସମୟ ଚକ�େର ବଡ଼ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି ଦଶମ ପାସ୍ କଲା। ଦଶମ ପାସ୍ 

କଲାପେର ମିନୁ ବିନୟକୁ अନୁେରାଧ କରି କହିେଲ – ବିନୟ, ଆମ କୁନା ବଡ଼ େହାଇଗଲା। 

ତା’ର ଭବିଷ�ତ ବିଷୟେର ଆମକୁ ଚିnା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

 ବିନୟ କହିଲା – କୁନା ତ’ ଦଶମେର ଥାଡ� କ� ାସେର ପାସ୍ କରିଛି େତଣୁ ତାକୁ 

େକଉଁଠି, େକଉଁ କେଲଜେର ସିଟ୍ ମିଳିବ? େଦଖିବା ଯଦି ହୁଏ ପ�ାଇେଭଟ୍ କେଲଜେର ନାମ 

େଲଖାଇ େଦବା। ଘେର ଥିେଲ ସିନା ବୁଲିବ, େଖଳିବ। େସଠାେର ହେjଲେର ରହିବ 

अନ�ର ତାଗିଦେର କାେଳ ସୁଧୁରିଯିବ। 

 କୁନାର ଏକ ପ�ାଇେଭଟ୍ କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇ େଦଲାପେର େସ ହେjଲେର 

ରହି +୨ ଆଟ�ସ ପଢ଼ିବ େବାଲି �ିର କରିେନଇଥିଲା ବିନୟ। ପୁअକୁ େନଇ ମିନୁର ଆଖିେର 

ଆଖିଏ ସ£ପ|। ପୁअ ବଡ଼ େହାଇ ଚାକିରୀ କେଲ ତା-ର ବୃ~ାବ�ାେର ସାହା େହବ। 

 अପର ପ�େର, ସେରାଜ ମଧ� ଦଶମ ଥାଡ� ଡିଭିଜନେର ପାସ୍ କରି େସହି 

କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇବାକୁ ଗଲା କିଛି ଦିନପେର, େବାଧହୁଏ ଦୁଇ ବxୁ େଗାଟିଏ 

କେଲଜେର ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗରୁ ମନ� କରିଥିେଲ। 

 କୁନା କେଲଜ୍ ହେjଲେର ରହିବା ଦିନଠୁ ବିନୟର େଦହ ଖରାପ େହବାେର 
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 ଲାଗିଲା। ତା’-ର ବିପି ଏବଂ ସୁଗାର େଲବଲ୍ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। େସ ସଦା ସବ�ଦା 

ଚିnାଗ�[ ରହୁଥିେଲ। 

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ରାତିେର ଏକ ଦୁଃସ£ପ| େଦଖି ବିନୟ ପୁअ କୁନା କଥା ଭାବି ଭାବି 

ଚିnାଗ�[ େହାଇ ପଡିେଲ। ଭାବିେଲ େମାର ଭାଗ�େର ଏପରି କୁଳାoାର ପୁତ�  ଜନD  େଦଲ 

ମହାପ�ଭୁ, ତା’ର ମoଳ କାମନାକର କହି ହଠାତ୍ େବଡ଼େର ଟଳି ପଡିେଲ। େଶଜରୁ ଧଡ଼ 

ପଡ୍ କିନା ଉଠି ମିନୁ କହିଲା – କ’ଣ େହାଇଛି ତୁମର ବିନୟ। ବିନୟ କି� ନିରୁZର। ମିନୁ 

ଡ଼ା�ର-ୁ େଫାନ୍ କଲା। ଡ଼ା�ର ବାବୁ ଆସିେଲ ବିନୟର ସମ[ େଚକ୍ अପ୍ ପେର 

ଜଣାପଡିଲା ବିନୟ ଆଉ ଏହି ଇହ ଜଗତେର ନାହଁାnି। 

 ଡ଼ା�ର- ପାଖକୁ ବିନୟର ମୃତୁ� ଖବର ଶୁଣି ମିନୁ େଚତା ଶନୂ� େହାଇଯାଇଥିଲା। 

କିଛି ସମୟ ପେର ଡ଼ା�ର ବାବୁ- ପ�େଚjାେର ତା’ର େଚତା େଫରିଲା। ମିନୁ କାqିବାକୁ 

ଇ�ା କରି ମଧ� କାqି ପାରୁନଥିଲା। ତା’ର ଆଖିରୁ େକବଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା अଜସ� अଶ��। 

କି� େସ ବହୁତ େଚjା କରି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି େନଇଥିଲା। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ମିନୁ କୁନାର କେଲଜ୍ ହେjଲକୁ େଫାନ୍ କରି ପିତା ମୃତୁ�ର ଖବର 

େଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି� अନ�ପଟୁ ଉZର ଆସିଲା ତୁମର ପୁअ କୁନା ଏବଂ ସmୟ ଦୁେହଁ 

କେଲଜ ହେjଲରୁ କୁଆେଡ଼ ବାହାରକୁ ଏeସ�ନେର ଯାଇଛnି। େତଣୁ ଆପଣ- 

େଗାଚରାେଥ� ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। 

 ଡ଼ା�ର େପାଲିସକୁ େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇେଲ ବିନୟର ମୃତୁ�ର ଖବର। େତଣୁ 

େପାଲିସ୍ ଆସି ବିନୟ ଶବକୁ ବ�ବେ�ଦ ପାଇଁ ପଠାଇଲା। ପେର ପେର ବିନୟ ମୃତୁ� 

ହୃଦ୍ ଘାତ େଯାଗଁୁ େହାଇଥିଲା େବାଲି ଡା�ର ରିେପାଟ� ପ�ଦାନ କେଲ। େସହି ରାତି� େର 
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 ବିନୟର ଶବସyାର େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ତାହା ପେର ଶ�ା~ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

 ଶ�ା~ର ବହୁତ ଦିନପେର ଘରକୁ କୁନା ଆସିଥିଲା। େସେତେବେଳ ରାତି अଧ। 

 ଘର ଭିତରୁ ମିନୁ ପଚାରିଲା କିଏ? ମଁୁ କୁନା। ମିନୁ ଦୁଆର େଖାଲି େଦଇଥିଲା। 

କହିଲା, ଏେତଦିନ ପେର େତାର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ େହଲା? 

 କୁନା େକୗଣସି ଉZର େଦଇନଥିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମାଆ 

ପଚାରିେଲ – ଏମିତି ଭାବେର ଆମକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ େହାଇଥାଏ। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲୁ, 

େତେବ େତାର ବାପା ଏମିତି ଭାବେର ମରିଗେଲ କାହUକି? େସ ମରିବା େବେଳ ଥେର ଆସି 

ତା- ପାଖେର ଠିଆ େହଲୁ ନାହU। େତାର ବାପା ଏମିତି କ’ଣ େଦାଷ କରିଥିେଲ େଯ 

ମଲାେବେଳ େଟାପାଏ ପାଣି ମଧ� ପାଇେଲ ନାହU? 

 କୁନା କହିଲା, ମାଆ ମଁୁ ଜାଣି ପାରିନଥିଲି। େସ େକେବ ମରିଗେଲ? ତା-ର କ’ଣ 

େହାଇଥିଲା? 

 -ବZ�ମାନ ତାହା ପଚାରି ଲାଭ କ’ଣ? 

 ମିନୁ ମେନ ମେନ अେନକ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ବିନୟ େଯେତେବେଳ ଜୀବିତ ଥିେଲ 

େସେତେବେଳ ଏହି ଘରର अବ�ା ଭଲ ଥିଲା। କି� ତାହା ପରଠାରୁ ତା-ର ପୁअ େଯପରି 

ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ବ{ିଥିବା ସମୟରୁ େସ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା, କି� ବାପା ମରିଯିବା 

ପେର ପୁअ େଯପରି ଆହୁରି ବିଗିଡି ଗଲା। ସାରା ଦିନ େସ େକଉଁଠାେର ଥାଏ, େକଉଁଠାେର 

ଦିନରାତି ବିତାଇ ଥାଏ, ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହU। 

 ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଭାବେର ବିତି ଯାଇଥାଏ ତାହା ପେର େଗାଟିଏ ମାସ ପେର ..। 

ରାତି� ର ତୃତୀୟ ପ�ହର। େକହି ଜେଣ ଆସି କୁନାକୁ ଡାକିଲା। ମାଆର ମନ। େସହି 
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 ଡାକରା ଶୁଣି ନିଦ ଭାoି ଯାଇଥିଲା। ପଚାରିଲା କିଏ?  

 ମଁୁ ସେରାଜ।  

 ମିନୁ ପୁଆର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, େତାେତ କିଏ ଡାକୁଛି। 

ଧଡପଡ଼ େହାଇ ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ି କୁନା କହିଲା – ସେରାଜ ଆସିଛି। ମଁୁ ତାହା ସହିତ 

ଯାଉଛି। େମାର ଆସିବା ପାଇଁ େଡରି େହବ। 

 ମାଆ ପଚାରିେଲ - ଯାଉଛୁ େକଉଁଆେଡ? େକେତେବେଳ େଫରିବୁ? – ତାହା କିଛି 

କହିପାରିବି ନାହU। ଏହା କହି ପୁअ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। 

 ତାହାପେର େକେତଦିନ େକେତ ମାସ ବିତି ଯିବାପେର ପୁअ ଦିେନ େଫରିଥିଲା। 

ମାଆ ପ�ତିଦିନ ପୁअ େଫରି ଆସିବ େବାଲି अେପ�ା କରି ବସି ରହୁଥିଲା। ଗ�ୀଷD  ଯାଇ 

େଯେତେବେଳ ବଷ� ଋତୁ ଆସିଲା, େସେତେବେଳ ମଧ� ପୁअ େଫରି ଆସିନଥିଲା। ବଷ�ା 

ଯାଇ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଥିଲା। ଦିେନ ରାତିେର ପୁअ େଫରିଆସି ଡାକିଲା – ମାଆ .. ମାଆ। 

ମାଆ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଦୁଆର େଖାଲି େଦଖିଲା, ପ�କୃତେର ପୁअ େଫରିଆସିଛି। ମାଆ 

ପଚାରିେଲ - ଆେର ଏେତ ଦିନ େହଲା ଥିଲୁ େକଉଁଠାେର। େଗାଟାଏ ଖବର େମାେତ 

ପଠାଇ ପାରିଥାଆ�। 

 ମା' େତା’ ପ�ଶ|ର ଉZର େଦବା ପାଇଁ େମା’ ପାଖେର ସମୟ ନାହU। ପୁअ ତା’ ହାତେର 

କ’ଣ େଗାଟିଏ ଜିନିଷ େବାହି ଆଣିଥିଲା ମାଆ ପଚାରିଲା - ଆେର େତା’ ହାତେର ତାହା 

କ’ଣ? େସଥିେର କ’ଣ अଛି? – ତୁମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହU। ତୁେମ ଯାअ େଶାଇବ। 

ଏହା କହି େସ ନିଜର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁଆର ବq କରି େଦଇଥିଲା। 

 ମାଆର ମନେର େସହି ଦିନ ଠାରୁ ସେqହ େହାଇଥିଲା। କି� କିଛି କହିନଥିେଲ। 
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 ସକାଳ େହାଇଥିଲା। ପୁअ ନିଦେର େଶାଇଥିଲା। ତାହା ପେର ଉଠି କହିଲା – ମାଆ 

େମାେତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିअ। ବଡ େଭାକ େହଉଛି। 

 ମାଆ ଖାଇବା ପାଇଁ େଦଇଥିଲା। ପୁअ ମାଆ କଥା ଭାବିଥାଉ କି\ା ନଥାଉ କି�, 

ମାଆ ପୁअକୁ େକେବେହେଲ अବେହଳା କରି ପାରିବ ନାହU। କିପରି ଘର ସଂeାର ଚାଲୁଛି, 

କିଏ 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 କୁନା ଏମିତି अପଦାଥ� େହବ କିଏ 

ଜାଣିଥିଲା? 

 ଯାହାେହଉ, େସଦିନ ରାତିେର କୁନା େଯ େଫରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ େକୗଣସି ଦିନ େସ 

ଘରୁ ଦାbକୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ସାରା ଦିନ ଘର ଭିତେର ରହି େସ କ’ଣ କେର, ତାହା ମାअ 

ଜାଣି ପାେର ନାହU। ଦିେନ ମାଆ ପଚାରିେଲ - ଆେର ତୁ ସାରା ଦିନ ଘେର ବସି କ’ଣ 

କରିଥାଉ? କୁନା କୁେହ – କିଛି ନୁେହଁ । 

 - େତାର େସହି ସାo େତାେତ ଆଉ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହU? 

 - େସ କାହUକି ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସୁ ନାହU ମଁୁ ଜାଣିବି କିପରି? 

 ମାଆ ଭାବିେଲ, େବାଧହୁଏ ଦୁଇ ବxୁ- ଭିତେର େକୗଣସି କଳିକଜିଆ େହାଇଛି। 

େତଣୁ ଭଲ େହାଇଛି। ଏଥର କୁନା 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। 

 ଦିେନ ହଠାତ୍ ମିନୁ ଉଠି ଆ�ଯ�� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ମଥାେର ହାତେଦଇ 
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 ଚିyାର କରି ଉଠିଥିେଲ। େସ ଡା�ର- ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଡ଼ା�ର ଆସି ପରୀ�ା 

କରି କହିେଲ - ପୁअକୁ େକହି ଆସି ହତ�ା କରିସାରିଛି। ଡ଼ା�ର େପାଲିସକୁ େଫାନ୍ 

କରିଥିେଲ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ୍ ଆସିଥିଲା। କୁନାର ଶବକୁ ପରୀ�ା କରି ମିନୁକୁ 

ପଚାରିଥିଲା - ଆପଣ-ର କାହାକୁ ସେqହ ହୁଏ କି? 

 - ହଁ ହୁଏ। 

 - େସ କିଏ? ତାହାର ନାମ କ’ଣ? 

 - ତାହାର ନାମ ମଁୁ ଜାଣି ନାହU। େତେବ ତାହାର ଜେଣ ବxୁ େବେଳେବେଳ 

ଆସୁଥିଲା। େତେବ େକେତ ମାସ େହଲା ଆସୁନାହU। ପୁअ ଏକୁଟିଆ ଘର ଭିତେର େକବଳ 

ଖାଇ େଶାଇ ରହୁଥିଲା। କାହା ସହିତ ମିଶୁ ନଥିଲା। ତାହାର ବxୁ ଆସି ଡାକିେଲ ମଧ� 

େସ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। 

 - ତାହାର ଠିକଣା ଜାଣnି? 

 - ନା 

 - ଆପଣ-ର ପୁअର ଆଉ େକୗଣସି ବxୁ ଥିେଲ ନା େକବଳ େସହି େଗାଟିଏ ବxୁ 

ଥିଲା? ପୁଲିସ୍ ଆହୁରି େକେତ ପ�ଶ| ପଚାରି ମଧ� େକୗଣସି ସତୂ�  ଜାଣି ପାରିନଥିଲା। ତାହା 

ପେର କୁନାର ଶବସyାର କରାଯାଇଥିଲା। 

 ତାହାପେର ବହୁତ ମାସ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା। ମିନୁର େଯପରି ଦିେନ କ’ଣ 

ସେqହ େହାଇଥିଲା। ବହୁଦିନ ପେୂବ� େଯଉଁଦିନ ରାତି अଧ ସମୟେର େଗାଟିଏ ବଡ ଭାରି 

େବାଝେନଇ ପୁअ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଥିଲା, େସହି ଜିନିଷ କ’ଣ? େସହି ବ�ାଗ୍ ଭିତେର 

କ’ଣ अଛି। 
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  େସଦିନ ଆଲମାରୀ େଖାଲି େଦଖିଲା େସହି ଭାରି ବ�ାଗ୍ େସେତେବେଳ ମଧ� 

େସହିପରି ଭାବେର ରହିଛି। ମିନୁ ତାହା େଖାଲି େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଯାଇଥିଲା। 

େଦଖିଲା ତାହାରି ଭିତେର ସୁନା ଓ ହୀରର ଗହଣା अଛି। ମେନ ହୁଏ, େକାଡିଏ ପଚିଶ ଲ� 

ଟ-ା େହବ ତାହା ମଲୂ�। 

 ଏେତ ଗହଣା? ଏେତ ଲ� ଟ-ା, ଗହଣା ସୁନା ପାଇଲା େକଉଁ ଠାରୁ? େକେବ କ’ଣ 

େସ ଡକାୟତି କରିଛି? ମିନୁର ମେନ ପଡିଲା, ଆଠ ନअ ମାସ ପେୂବ� ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ 

ଘେର ଡକାୟତି େହବା ଘଟଣା। ଖବର କାଗଜେର ପଢ଼ିଥିଲା। କ’ଣ କୁନା ଏବଂ ତାହାର 

ବxୁ େସହି ଡକାୟତ? 

 ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ େଯପରି ଭାବେର ଥିଲା େସହିପରି ଭାବେର ରଖିେଦଇ ମିନୁ 

ଆଲମାରୀ ବq କରି େଦଇଥିଲା। କି� ହଠାତ୍ ମନକୁ େଗାଟିଏ ବୁ~ି ଆସିଥିଲା। ଦିେନ 

ଖବର କାଗଜେର ମିନୁ ନାମେର େଗାଟିଏ ବି}ାପନ ପ�କାଶ ପାଇଥିଲା। େସ ଏହି ଘରକୁ 

ବିକି�  କରିେଦବ। େସହି ବି}ାପନ େଦଖି ବହୁତ େଲାକ ଆସିଥିେଲ। ପଚାରିଥିେଲ ଆପଣ 

ଏହି ଘର ବିକି�  କରିେଦେବ? 

 - ହଁ େମାର ପୁअ କୁନା େଯେତେବେଳ ମରିଯାଇଛି, େସେତେବେଳ ଏହି ଘର ରଖି 

ଆଉ ଲାଭ କ’ଣ? ଏହି ଘର ରଖି ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ କରିବି? ଆଉ ମଧ� େକେତ ଦିନ ମଁୁ 

ବ{ିବି? ତାହା ପବୂ�ରୁ ଏହି ଘର ବିକି�  କରିେନଇ େସଇ ଟ-ା ବ�ା-େର ଜମା ରଖି େସହି 

ସୁଧେର ଜୀବନ ବିତାଇ େଦବି। 

 କି� ଏହି ଘରର ମଲୂ� ଚାଳିଶି ଲ� ଟ-ା ଶୁଣି ସମେ[ େଫରି ଯାଉଥିେଲ। କି� 

ମିନୁ କହୁଥିଲା, େସହି ଚାଳିଶି ଲ� ଟ-ା ନପାଇେଲ ଏହି ଘର ବିକି�  କରିବି ନାହU। 
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  ଦିେନ ଜେଣ ଗରାଖ ଆସିଲା। ତାହାର ବୟସ ପ�ାୟ କୁନାର ବୟସ ପରି। େସ ମିନୁ 

ପାଖରୁ ଘରର ମଲୂ� ଚାଳିଶି ଲ� ଟ-ା ଶୁଣି େକୗଣସି ମଲୂଚାଲ ନକରି ରାଜି 

େହାଇଯାଇଥିଲା। କହିଲା, ମଁୁ େସହି ଚାଳିଶି ଲ� ଟ-ା େଦବି। େତେବ ଘର ଭିତର ଥେର 

େଦଖିବି। ମିନୁ କହିଲା, ହଁ ଚାଲ େଦଖିବ। 

 ଏହା କହି ମିନୁ େସହି ପିଲାକୁ େନଇ ସବୁଘର ବୁଲାଇ େଦଖାଇଥିଲା। କହିଥିଲା – 

େଦଖ, ଏହି େସହି ଘର, େଯଉଁ ଠାେର େମାର କୁନା ରହୁଥିଲା। 

 େସହି ଘର ଭିତେର କୁନାର ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। େସହି jିଲ୍ ଆଲମାରୀ ମଧ� ଥିଲା, 

ଯାହା ଭିତେର ପ�ାୟ େକାଡିଏ ପଚିଶି ଲ� ଟ-ାର ଗହଣା ଥିଲା। େସହି ଆଲମାରୀ ଆେଡ 

େସହି ପିଲା ଜଣକ ବାର\ାର अନାଇ େଦଖିଥିଲା। ପଚାରିଲା – ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ-ର 

ପୁअର? 

 ମିନୁ କହିଲା, ହଁ। ପୁअ େଯପରି अବ�ାେର ମରିଯାଇଛି, ଏ ଗୁଡିକ ଏେବ େସହିପରି 

अବ�ାେର ରହିଛି। 

 େସହିପିଲା ଜଣକ କହିଲା – ଠିକ୍ अଛି, ମଁୁ ଏହି ଘର କିଣିବି। ଏହି ଘର େମାର ପସq 

େହାଇଛି। ଆପଣ-ୁ ମଁୁ ଏହି ଘରର ମଲୂ� ଚାଳିଶି ଲ� ଟ-ା େଦବି। େତେବ ମାଉସୀ, 

େମାର େଗାଟିଏ ସZ� अଛି। ଏହି ଘର ସହିତ େମାେତ ଏହି ଆଲମାରୀ ମଧ� େଦେବ। ଏହି 

ଆଲମାରୀ ଭିତେର କ’ଣ अଛି, ତାହା ଆପଣ େଦଖିଛnି କି? 

 ମିନୁ କହିଲା - ନା। େମାର େସହି ପୁअ େଯେତେବେଳ ମରିଯାଇଛି, େସେତେବେଳ 

ତାହାର ଜିନିଷ େଦଖି ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ କରିବି? େସ ବ{ିଥିବାେବେଳ େଯପରି ଥିଲା, ଏେବ 

େସହିପରି ଭାବେର ରହିଛି। ମଁୁ ତାହା େଖାଲି ଆେଦୗ େଦଖିନାହU। ମିନୁ ଟିକିଏ ନିରବ ରହି 
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 କହିେଲ, ତାହା ଯାହା େହାଇଥାଉ, ତୁେମ ଟିକିଏ ବସ। ତୁମ ପାଇଁ କଫି େନଇ ଆସୁଛି। 

 ମାତ�  େକେତ ସମୟ ପେର େସ କଫି େନଇ ଆସିଲା। େସହି ପିଲା ଜଣକ କଫି 

ପିଇଥିଲା। କି� ଆ�ଯ�� କଥା, େସହି କଫି ପିଇବା ମାେତ�  अ}ାନ େହାଇ େଚୟାର ଉପରୁ 

ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । 

 ମିନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ େପାଲିସ୍ େjସନେର ପହ{ିଲା। 

 ଥାନାର ପୁଲିସ୍ अଫିସର ପଚାରିେଲ – ତାହା ପେର? 

 ମିନୁ କହିଲା, ତାହାପେର େସହି ଶଇତାନ ପିଲାଟା ମରିଯାଇଥିଲା। ଥାନାର अଫିସର 

ପଚାରିେଲ – କାହUକି ଆପଣ ତାକୁ ହତ�ା କେଲ? େସ କ’ଣ କଫି ପିଇ ମରିଯାଇଥିଲା?  

 ମିନୁ କହିଲା – େସ କଫିେର ମଁୁ ବିଷ ମିଶାଇ େଦଇଥିଲି। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େସହି 

େକାଡିଏ ପଚିଶି ଲ� ଟ-ାର ଗହଣା େଲାଭେର କୁନାର ବxୁ ଆେଦୗ ସ�ାଳି େହାଇ 

ରହିପାରିବ ନାହU। ମଁୁ ଯଦି ଘରର ମଲୂ� ପଚାଶ ଲ� ଟ-ା ତାକୁ ମାଗି ଥାଆnି, ତାହା 

ମଧ� େସ େଦଇ ଥାଆnା। େସହି ଟ-ା େଲାଭେର େସ େମାର ପୁअ କୁନାକୁ ହତ�ା 

କରିଥିଲା। େମାର ପୁअ ମୁହଁେର ତାହାର ନାମ ମଁୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିଲି। 

 ତାହା ପେର ଟିକିଏ ନୀରବ ରହି ମିନୁ ପୁଲିସ୍ अଫିସର-ୁ କହିଲା – ମଁୁ ସବୁ ଘଟଣା 

ଆପଣ-ୁ କହିଲି। ସବୁ ଶୁଣି ଆପଣ ବZ�ମାନ ଯଦି େମାେତ ଫାଶୀ େଦବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା 

କରିେବ ତାହାେହେଲ େମାର େକୗଣସି अବେଶାଷ ନାହU, କାହUକି ନା ମଁୁ େମା ପୁअ କୁନାର 

ମୃତୁ�ର ପ�ତିେଶାଧ େନଇଛି । 
ଶି�କ, େକqୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ-୭୬୨୦୦୧ 

କxମାଳ ଜିଲ� ା (ଓଡିଶା), ଭ� ାମ�ଭାଷା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫ 
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ବଲବn ସାହୁ 

େଶଷ ପରୀ�ାେଶଷ ପରୀ�ାେଶଷ ପରୀ�ାେଶଷ ପରୀ�ା    
 eୁଲ ଜୀବନର େଶଷ ପରୀ�ା, ଇତିହାସ ପରୀ�ା। େସ ଦିନର େଶଷ ଘ�ି ଆଉ 

େଶଷ ଶ� ପରର େଶଷ ପ%ୂ�େଛଦ। େସଇ ପ%ୂ�େଛଦେର ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁi�ଶାକୁ 

ଜାକିଜୁକି ରଖିେଦଇଥିଲା ମୁନି। ପmୁରୀ ଭିତରର ଶାରୀେଟ ପରି କାହU େକେତଦିନ େହଲା 

ରହିଆସିଛି। ମଥା ପାତି େକେତ କଣ ସହି ଆସିଛି। ସ£ାଧୀନ ଭାରତେର ମଧ� 

ପରାଧୀନର କj ସହ� କରିଛି। େହେଲ, େସଥିେର ମଧ� ତାହାର ଦି� ଧା ନାହU। କାଣିଚାଏ 

ବି ଦୁଃଖ ନାହU। ଏେବ କି� େସ ମୁ� ଆକାଶର ଶାରୀ। ଏକଦମ୍ ଆଜାଦ୍। ସ£-ଇ�ାେର 

ଘୁରି ବୁଲିବ ଏଇ ରoୀନ ଦୁନିଆର େକାଣ अନୁେକାଣକୁ। ତା’ପୁଣି ଏଇ ସ£ାଥ�ପର ଦୁନିଆ 

ଠାରୁ େଢର ଉପେର। ପାଖ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଶିବ ମqିର, ପାକ�, ସହର ସାରା....। 

 େହାେଟଲ ବାଲାର ‘ଏଇ ନିअ ଭଉଣୀ’ ଡାକେର अnଧ��ାନ େହାଇଛି, ତା’ ଭାବନା 

ଗୁଡାକ। ଟିେକ ଚମକି ଯାଇ େଦଖିଛି। େକଉଁ େଗାେଟ େଟjେପପର ପୃ/ାେର କିଛି ପକୁଡି 

ସହ େଗାେଟ ବରା, ତା ଉପେର େଗାେଟ କ{ା ଲ-ା। ବାସ୍ ଏତିକିକୁ େକାଡିଏ ଟ-ା। 

ଏତିକି ଠୁ ଆହୁରି अଧିକ କିଛି ଭାବି ପାେରନା ଆଗକୁ...। ଖାଇସାରି େଫରିଆସିଛି 

ନି~�ାରିତ ଗାଡି ନିକଟକୁ। ତା’ପେର େସଇ ଗାଡି ସାହାଯ�େର ଗଁା अଭିମୁେଖ। 

 ସରଳ ନି¢ପଟ ତଥା ଆଧୁନିକ େପ�ିଂେର ଦଶ�ାଯାଉଥିବା ପରି ଗଁା, ଭୁଷଲାଡ� 

अଭିମୁେଖ। ଦୀଘ� େକାଡିଏ ମିନିଟର ଯାତ� ା। ତା’ପେର ଆସିଛି ଗଁା। ଗଁା ମୁb ପ�ଥମେର ହU 

ଘର। କିଛି ଲତାର ଛqାଛqି, ତା ଉପେର ଲାଲ ମାଟିର ପ�େଲପେର ନିମ�ତ ଘର। ଘରକୁ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  440 

 ପ�େବଶ କରୁ କରୁ େଦଖିଛି ଦୁଇ ଜଣ अତିଥି। ଆଇ.କାଡ�  ଓେହ�ଇ େଦଇ ପାଦ ଛୁଇଁଛି 

ଦୁହU-। ପାଚିଲା ବାଳ ଥିବା େଲାକଠାରୁ, “अହି ସୁଲ�ଣୀ ହ େଲା ମାଆ..” ଶୁଣି ଆ�ଯ�� 

େହଉଥାଏ ମିନୁ। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ େସ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ଆେ[ ଆେ[ କି� 

ବୁଝିସାରିଥାଏ ଆମଳୂଚୂଳ। ବୁଝିବା ପେର ପେର ବହୁତ କାେq, ବହୁତ ରାଗରୁଷା କେର। 

ଶହ ଛାଡି ହଜାର ଥର ବାରଣ କେର। ବାର\ାର କହିଥାଏ - ମଁୁ ବାହାେହବିନି... ମଁୁ 

ବାହାେହବିନି। ପୁଣି अଭିମାନ ସହ କେହ - ମଁୁ ମରିଯିବି ବରଂ ବାହା େହବିନି। 

 ଘର େଲାକ। ଆଖପାଖର ବାହାର େଲାକ। ପୁଣି ତା- ଘରକୁ ପ�[ାବ େନଇ 

ଆସିଥିବା େସଇ ଦୁଇ େଲାକ। ସମେ[ ଶୁଣnି। େହେଲ େକହିବି ବୁଝିପାରnି ନାହU ମିନୁର 

ମନକୁ। ନଖାଇ ନପିଇ ନିଜ ସହ ନିେଜ େରାଷ କରି କାqିକାqି େଶାଇପେଡ େସ ଦିନେର। 

 େଲାେକ କହnି - “ଦିନର ଦୁଃଖଯାକକୁ ରାତି ଖାଇଯାଏ, େସଥିପାଇଁ ରାତିହୁଏ” ଏ 

କି କଥା। ମିନୁର ତ ଦୁଃଖ କମିନାହU। ବରଂ ରାତିଯାକେର ଆହୁରି ଓଦା ସରସର 

େହାଇଯାଏ। ମାଆ ନିେi�ଶେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟି ବ�ାଗ ଧରି ବାହାରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, 

ନାନି ଘରକୁ। ମିନୁ ପାଟିେର ମନା କରିବାର ଶ� ନାହU। ମାଆ କୁଆେଡ କହିଛnି - “ନାନି 

ଠାରୁ େରାେଷଇବାସ, ଚାଲିଚଳଣୀ, ଆଚାର ବ�ବହାର ଶିଖିବୁ।” 

 ଦଇବର ନିେi�ଶ ଭାବି ମଥା ପାତି ସହିଯାଇଛି ମିନୁ। େସ ଯାଇଛି। ଦଶ ଦିନେର 

େରାେଷଇବାସ ଶିଖିପାରିନି େବାଲି ପqର ଦିନ ମଧ� ରହିଛି େସଠାେର। ପqର ଦିନିଆ 

ସମର୍ େକାସ� କଲା ପରି ଶିଖିଛି ସବୁ। ଆଚାର, ବ�ବହାର, ଚାଲିଚଳଣୀ , ଘରକରଣା 

ଆଉ େକେତ କଣ। ଏହା ଭିତେର ବାଦ ପଡିନି ଛୁଆ ଧରିବା ଆଉ କାqୁଥିବା ଛୁଆକୁ 

ବୁଝାଇବା ମଧ�। ଏହା ସହ ଆଉ କିଛି କଥା ମଧ� ଶିଖିଛି। ଯାହା ସବୁ କହିହୁଏ ନାହU। 
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 ତା’େକାସ� ସରୁ ସରୁ େଫରିଆସିଛି ଗଁାକୁ। 

 ବସି ପଡିଛି ଚୁଲି ପାଖର ମାଟି ପିÙାେର। अ~�-ପରିପକ£ ଭାବନାେର ବିେଶଷ କିଛି 

ଭାବି ପାରୁନଥାଏ, ତା’ ଦୁଃଖ ବ�ତୀତ। “ଏଇ େନ େଲା ମାଆ... ଖାଇେଦ ପକୁଡି ଦି’ଟା, 

େକେତ ଦିନ ଆଉ ଖାଇବୁ େଯ..” ଶତ ପ�ତିଶତ ମାତୃତ£ ସହ ମାଆ। ମାଆ- ଏଇ 

अଧକୁହା ବାକ�େର ମଧ� ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥାଏ ମିନୁ। 

 ଦୁଃଖଦ ଭାବନାେର ଓଦା ସରସର ଥିେଲ ବି ମ[ି¢ର େକଉଁ େଗାେଟ େକାଣରୁ 

ସାn£ନା େଦଉଛି ନିେଜ ନିଜକୁ। ଆଉ କହୁଛି - “ଏେତ ଡରୁଛୁ କାହUକି? ସମୟ ଯାଇନି, 

ଏେବ ମଧ� ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ। ହଁ ତୁ ପାରିବୁ ମିନୁ। ପାରିବୁ।” ଏହା ଭିତେର ମାଆ 

େଦଇଥିବା ପକୁଡି ମଧ� ସରିଥାଏ। ରହିଯାଇଥାଏ େକବଳ େତୖଳା� କାଗଜ। ମିନୁ 

େଦେଖ। ତା- ବ�ାକରଣ ବହିର ପୃ/ାେଟ। ଯହUେର େଲଖା େହାଇଛି - 

 “ ଦରିଦ� ତା ପ-ପ%ୂ� େମା ଜୀବନ ସାର 

 ଜmାଳ ଜଳଦ ଜେଳ ଆବିଳ ଉଦର।” 

 ବିଦ�ାଳୟେର ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ଏଇ ପଦକୁ। େହେଲ ଆଜି େସ ସ#ୂ%� ବୁଝିପାରୁଛି 

ଏହାକୁ। ତା’େବାଲି ତ ପଢି ସାରୁସାରୁ ଲୁହ ଦୁଇଧାର ଚରଣ�ଶ� କରିଗଲାଣି। ଏମିତି 

अxକାର ମଧ�େର ବିତିଯାଇଛି େସଇ ଦିନଟି। ମିନୁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। େସ କଣ 

କରିବ? ତଥାପି େସ ନିଜକୁ ଆଶ£ାସନା େଦଇଛି। ଆଉ େଯାଜନା କରିଛି ବରକୁ କହିବ। 

େସ ନି�ିତ ବୁଝିବ। ତା’ ଦୁଃଖ, ଦରଜ ଆଉ ବ�ଥା କୁ...। 

 ବିେଶଷ ସାଜସ�ା କିଛି ନାହU। ଘର ସାମ|ାେର ଚାqୁଆଟିଏ। ତା’ ଛାଇେର େଝାଟି 

ଟିଏ। େଝାଟି ଉପେର ମାଠିଆ ଓ ମାଠିଆ ଉପେର ଆ\ପତ�  ସହ କଳସ। ବର ଆସିଛି। 
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 ହୁଳହୁଳିେର ଶୁÙି ବ[ି ଯାକ ଉଠୁଛି ପଡିଛି। ମିନୁର �qନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। अh 

କିଛି ସମୟର ବ�ବଧାନ ପେର ବିନା अନୁମତିେର ଘରକୁ ପଶିଆସିଛି ବର ବିନୟ। ମିନୁ 

ମନେର ସାମାନ� ଲାଜ ସହ अଜସ� ଡର। ବିନୟ ଆସି ବସି ପଡିଛି ତା’ସାମ|ାେର। ମିନୁ 

େଦଖୁଛି ତାକୁ। ବର େଦଖୁଛି ମିନୁକୁ...। ଆଖି ଆଖିେର ଭାବର ବxନ। କଥାବାZ�ା ମିନୁ 

ମେନ ମେନ ସାହସ େଯାଗାଡ଼ କରୁଥାଏ। ଆଉ ପଢିବାକୁ େଚjା କରୁଥାଏ େସଇ ନୂଆ 

अତିଥିର ହୃଦୟକୁ। ତା ସାେo କିଛି ପ�ଶ| କରୁଥାଏ ନିଜକୁ। େସ େତା ଦରଦ ବୁଝିବ ତ? 

େବଦରଦୀ ନୁେହଁ ତ? 

 ମାଟିକାªେର ଟoା େହାଇଥିବା ଘ�ାର ମିନିଟ - କ�ାର ଦୁଇ ତିନି ପାଦ ଗତି ପେର 

ମିନୁ ହU ଆଖି େଫରାଇଛି ପ�ଥେମ। ଆଉ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିେଦଇଛି ନିଜ ମନର ମାଳ 

ମାଳ ବ�ଥାକୁ.. ଦୁଃଖକୁ... ଦରଜକୁ...। ଏେବ ତାକୁ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ମେନ େହଉଥାଏ। 

ମିନୁର ଉZର ନେଦଇ ହU ଚାଲିଯାଇଛି େସ ନୂଆ अତିଥି ବିନୟ। ମିନୁ ନଜରେର େସ 

ଭାବୁକେଟ ସାଜି। ନି[� େହାଇ। 

 କିଛି ସମୟପେର ଖବର ଆସିଛି ବିବାହ ଭାoିଗଲା। ମିନୁର ଖୁସି କହିେଲ ନସେର। 

େହେଲ େସ ଖୁସି ହଠାତ ଭାoିଯାଏ। ବାପାମାଆ ମଧ�େର ଯୁ�ିତକ�। େକହିବି କଥା େହଉ 

ନାହାnି ମିନୁ ସହିତ। ଆଖପାଖ େଲାେକ ମଧ�େର ଟୁପୁର୍ ଫୁସୁର୍। ଗଁା େଲାକଠୁ କଥାଟା 

ଆେ[ ଆେ[ ପାଖ ଗଁାକୁ ଗଲାଣି। “अମୁକ ଘର ଝିअର ମୁଦିପିxା ଦିନ ବର 

ମନାକରିେଦଲା, ଆହା....। ବିଚରା େକେତ ଆଶାେଟ ବାxିଥିଲା ଭଲ ବxୁେଟ େବାଲି। 

ଆଉ କଣ ବର ଆସିେବ।” ଆଉ େକେତ କଣ। େକହି େକହି ତ ଆଉ କିଛି କିଛି େଯାଡି 

କହିେଦଉଥାnି। ମିନୁ ପାଇଁ अସହ� େହାଇ ପଡୁଥାଏ କଥା ସବୁ। କଥା ସବୁ ବେଢ଼ଇ 
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 େଦଉଥାଏ ମିନୁର ବ�ଥା। ବାପା- ନାମେର ଏେତ ସବୁ େସ ଶୁଣିପାରୁନି। ପୁଣି 

ବାପାମାଆ- ଦୁଃଖ, େକାହକୁ ସହ� କରି ପାରୁନାହU। ହଠାତ ରାମୁ େଦାକାନକୁ ଯାଇଛି। 

ଆଉ େଫାନ କରିଛି ବିନୟକୁ। ଆଉ अନୁେରାଧ କରିଛି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ। ବିନୟ 

ପଟୁ ମଧ� ସବୁଜ ସେ-ତ ଆସିଛି। ଆଉଥେର ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି...। ପବୂ� ପରି 

ସାଜସ�ା..। େଦଖୁ େଦଖୁ ସରି ଯାଇଛି  ବାହାଘର। ମିନୁ ତା’ର ଆଶା, अଭିଳାଶକୁ ଭାoି 

େଦଇ େହାଇଯାଇଛି ବxନ। ପବିତ�  େପ�ମ ବxନେର। େହାଇ ଯାଇଛି େଗାଟିଏ ହାତରୁ 

ଦୁଇହାତ। 

 ସମୟର अନବରତ ଗତିେର ଆଜି ମିନୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଆସିଲାଣି। ଏହା 

ଭିତେର ଏେତ ଦୁଃଖଦ ସD �ତି େହଲାଣି େଯ ତା’ ଭାରସାମ� ହରାଇ େଦଉଛି। ଏହା ଭିତେର 

ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଯ�ଣା ସହିଛି। ବହୁତ କିଛି ହାରି ସାରିଛି। ଜମିବାଡ଼ି, ଘରଦ£ାର, 

ସୁନାରୁପା େକେତ କଣ...। ଏହା ସହ ତିନି ତିନି ଥର ତା’ତିନି ପୁତ� କୁ। ଏେବ ତା’ପାଖେର 

କିଛି ନାହU। େକବଳ अଛି କୁନା ଆଉ ତା’ସିqୁର। ଏଇନା ଆସି ଏଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର 

ମାଳିବ[ିେର ରହୁଛି। ବିନୟ ପାଖ ଇେଲ�ି�  अଫିସେର କାମ କେର। ସରକାରୀ ତ ନୁହଁ 

ତଥାପି ଲାଗିଛି। ମାସିକ ଚବିଶ ଶହ ତାର ଦରମା। 

 “କୁନା କାହU? େଦଖାଯାଉନି”, ସବୁ ଘର ବୁଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ। अଫିସରୁ 

େଫରିବାପେର ନିଜର ଏକମାତ�  ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି। 

େରାେଷଇ କରୁକରୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା - “େଦଖୁନ, ଏଇଠି େଖଳୁଥିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇ 

େଦଖୁନ।” 

 କିଛି ସମୟେର ବିନୟର ଉ�ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା କରିଲି 
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 ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି। େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା। ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ.. ବାଲି ଧଳିୂେର ଭZ�। େଦହ 

ଖରାପ େହେଲ ମେତ କହିବ।” 

 େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ େଖଳି 

େଦେଲ କଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମଟାେର ବଢିଥିଲ ନା 

କଣ ?” 

 “ମଁୁ େଖଳୁଥିଲି େଯ.., କୁନା ବି େଖଳିବ! େସ ଏମିତିେର ବି अନ� ମାନ- अେପ�ା 

ଦୁବ�ଳ େକେତେବେଳ କଣ େହାଇଗେଲ।” ସାମାନ� ଦୁଃଖିତ େହାଇ ବିନୟ କହିଲା। 

 “ହଁ..... ସତକଥା...” କହୁକହୁ ଖୁବ ଭାବବିହ� ଳ େହାଇପଡୁଥାଏ ମିନୁ। େବାଧହୁଏ 

ପୁରୁଣା ସD �ତି ଗୁଡିକ ଆଖି ସାମ|ାକୁ ଚାଲିଆସିେଲ....। 
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େବୖଚq�  ମଲି� କ 

ନୂଆ ଏକ ବସnନୂଆ ଏକ ବସnନୂଆ ଏକ ବସnନୂଆ ଏକ ବସn    
 ପ�ତିବଷ� ପରି ଏ ବଷ� ମଧ� ଋତୁରାଜ ବସn ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସି ପୃଥିବୀପୃ/େର 

ବିରାଜମାନ କରିଛnି ପୃଥିବୀ ମାଆର ପୁରୁଣା ବସନକୁ ପରିବZ�ନ କରି ନୂଆ ବସନ 

ପିxାଇ େଦଇଛnି 

 ଚାରିଆେଡ଼ ରo େବରoର ପତ� ବସନ ସତେର ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀ ମା’ ପାଇଁ ଋତୁରାଜ 

ବସn ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଉପହାର ବହୁତ ସୁqର େହାଇଛି େବେଳ େବେଳ ହଳଦିଆ ବ� 

ପରିହିତା ପୃଥିବୀ ମା’ର ବାହାଘର ପରି ଲାଗୁଛି ଏଇ ବସnେର ପତ�  ମଧ� ଫୁଲପରି 

ସୁqର ଦିଶୁଛି େଯମିତି ଆ\ ଆଦି େକେତକ ଗଛର ପତ�  ପ�ଥେମ ନାଲି େଦଖାଯାଇ ସୁqର 

ଦିଶୁଛି ଦୂରେର େଦଖିେଲ ଲାଗୁଛି ପତ� ଭZ� ଗଛ ମଧ� ଫୁଲ ଭZ� ଗଛପରି ଲାଗୁଛି ଗଛ 

ତେଳ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ପଡୁଥିବା ପତ� ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ�ମଧ� अତି ଚମyାର ଦିଶୁଛି ଗଛତେଳ 

ପଡ଼ିଥିବା ପତ�  ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ପତ� େର ସଜା େହାଇଥିବା ଗାଲିଚା ପରି ସୁqର ଦିଶୁଛି 

ଶିମିଳି, ପଳାଶ ଆଦି େକେତକ ଗଛର ଫୁଲ ପୃଥିବୀମା’ର ଓଠକୁ ନାଲି କରିେଦଲା ପରି 

ଲାଗୁଛି କାଠ ଚ#ା, କୁେରଇ, ଶାଳ, ଆ\ ଆଦି ଗଛର ଫୁଲେର ମା’ର ଗଭାକୁ ଫୁଲର 

ଗଜରା ପିେxଇ େଦଇଛି ଋତୁରାଜ ମହୁଲ ଗଛରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ� େଦଖିେଲ 

ମେନ େହଉଛି େଦବତାମାେନ ସ�ଗ�ରୁ ପୁà ବୃjି କରୁଛnି 

 ଏଇ ସବୁର ଦୃଶ� ବିନୟ ବାବୁ ସକାଳବୁଲା ଓ ସx�ାଭ� ମଣ ସମୟେର େବଶ 

ଉପେଭାଗ କରnି ବୁଲିବା ସମୟେର ତା- ସାoେର ଯାଆnି ତା- अଫିସର େସଠି ବାବୁ 
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 ଓ ମହାnି ବାବୁ ବସn ଋତୁକୁ अନ� ଋତୁ अେପ�ା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆnି ବିନୟ ବାବୁ େସ 

ଋତୁରାଜ ବସnକୁ ମେନ ମେନ ଖୁବ୍ ପ�ଶଂସା କରnି ଆଉ େବେଳ େବେଳ ନିqା ମଧ� 

କରnି େସ କାହUକି ନା ଏ ବସn अେନକ ମିଠା ଖଟା ସD �ତି ବିନୟ ବାବୁ-ୁ अତୀତେର 

େଦଇଛି ଯାହାକୁ େସ େକେବ ମଧ� ଭୁଲିବାକୁ ଚାହUେଲ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାnି 

 ବିନୟବାବୁ ଛअ ମାସ ତେଳ ଏ ଜି. ଉଦୟଗିରି ସହରକୁ ନୂଆ େଟ�େଜରୀ अଫିସର 

େହାଇ ଆସିଛnି ପ�କୃତିେଘରା ଏ ସହରକୁ େଯେବ ପ�ଥେମ େଦଖିଛnି େସ ମେନ ମେନ 

ଆତD  ବିେଭାର େହାଇଛnି ଆଉ ବସnେର ଏ ସହରର େସୗqଯ�� ଦି� ଗୁଣିତ େହାଇଛି 

ଏହି ଦୃଶ�ରୁ େସଠିବାବୁ ଓ ମହାnି ବାବୁ କିଛି ଆନq ପାଉଛnି ନା ନାହU େସ ଜାଣnି 

ନାହU େସ କି� ହଜି ଯାଇଥିବା େପ�ମ ଓ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ସD �ତିକୁ ହୃଦୟେର ମେମ� ମେମ� 

ଉପଲ°ି କରୁଛnି 

 X X X X 

 କେଲଜ ଦିନର କଥା.... 

 ବିନୟ ବାବୁ ଫୁଲବାଣୀ ସ�ୟଂଶାସିତ କେଲଜେର ପଢ଼ିବା ସମୟେର ଜେଣ ସୁqରୀ 

ଝିअର େପ�ମେର ପଡ଼ିଥିେଲ େସ ଆଉ अନ� େକହି ନୁେହଁ ତା- କେଲଜର ଯୁ� ଦୁଇେର 

ଟâର େହାଇଥିବା ତା- େଶ�ଣୀର ଝିअ ମାନସୀ ମାନସୀ ରୂପେର େଯମିତି ସୁqର 

ଗୁଣେର ମଧ� ବହୁତ ସୁqର ପାଠେର େସ କାହା ପଛେର ନାହU ତା- ପଛେର 

ସମେ[ ଏମିତି କି ବିନୟ ବାବୁ ମଧ� ପ�େତ�କ ପରୀ�ାେର ବିନୟବାବୁ 

 ମାନସୀର ପଛେର ହU ଥାଆnି େତଣୁ ସାoମାେନ ତା-ୁ ସବୁେବେଳ ଚିଡ଼ାnି 

େସମାେନ କହnି, ‘େଲଡ଼ିସ ଫାj୍’ ଏହି କଥା ଯୁ� ତିନି ଦି� ତୀୟ ବଷ� ଯାଏଁ ଚାେଲ ଏହି 
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 ଭିତେର େସ େକେତେବେଳ ମାନସୀ େପ�ମେର ପଡ଼ିଛnି େସ ବି ଜାଣnି ନାହU କାରଣ 

ସାoମାେନ ଥଟା ମଜାେର ମାନସୀ ବିଷୟେର अଧିକ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ 

ଭାବିବା ଭିତେର େସ େକେତେବେଳ ମାନସୀ େପ�ମେର ପଡ଼ିଯାଇଥିେଲ ଆଉ ଏଇ 

ଭଲପାଇବା ସୃjି ହୁଏ େମଡ଼ିକାଲରୁ 

 ମାନସୀର ମା’ ଦିେନ େମଡ଼ିକାଲେର ପଡ଼ିଥିେଲ ମାନସୀ ନିଜ ମା’ର ସମ[ ପ�କାର 

ସୁବିଧା ପାଇଁ େମଡ଼ିକାଲେର ହU ରହିଥିଲା ମାନସୀ କେଲଜ ନ ଆସିବାର କାରଣ ବିନୟ 

ତା- ସାoମାନ- ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ଜାଣିପାରିଲା ତା’ ମା’ େମଡ଼ିକାଲେର अଛnି େସ 

କାଳବିଳ\ ନ କରି ସିଧା େମଡ଼ିକାଲ ମୁହଁାଇଲା େମଡ଼ିକାଲେର େସ େଦଖିଲା ମାନସୀ 

ଆଉ ମିଲି ଜଗିଛnି ମା’କୁ ବିନୟ ମଧ� ତା- ସାoେର ଦଶଦିନ କାଳ ତା- ପାଖେର 

ରହିଲା େଶଷେର ମାନସୀର ମା’କୁ ଡା�ର ପ�ାଘାତ େରାଗୀ େବାଲି େଘାଷଣା କରnି 

େତଣୁ େସମାେନ ଆଉ अଧିକ ଦିନ େମଡ଼ିକାଲେର ନ ରଖି ଘରକୁ େନଇ ଯାଆnି 

 ମାନସୀର ଘର ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ଭିତେର ତା- ଘେର 

ରହnି ତା- ବା ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଲି ମାନସୀର ବାପା ଜେଣ ସରକାରୀ ଶି�କ 

ତା- ଘେର େକହି ପୁअ ପିଲା ନ ଥିବାରୁ ଘର ବାହାରର ସବୁକାମ ମାନସୀ ହU କେର 

ମାନସୀର ସାନ ଭଉଣୀ ମିଲି େଯେବଠାରୁ ବିନୟକୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଭାଇ କରିଛି ଆଉ 

ପ�ତିବଷ� ରା�ୀପ%ୂ� ମାେର ବିନୟ ହାତେର ରା�ୀ ମଧ� ବାxିଛି ମାନସୀର ମା’- େଦହ 

ଖରାପ େହବାଠାରୁ ତା’ର ପାଠପଢ଼ାେର ମନ ଲାେଗ ନାହU କି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇ�ା ଥିେଲ 

ମଧ� ସୁେଯାଗ ପାଏନି ଘରର ସବୁ କାମ ତାକୁ ହU କରିବାକୁ ପେଡ଼ ମା’-ର େସବା 

ଶୁଶ��ଷା, ଘରର େରାେଷଇ କାମ, अନ�ାନ� ଯାବତୀୟ କାମ ... ବାପା ଆଉ ମିଲି ସାହାଯ� 
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 କରnି କି� ମାନସୀ ମିଲିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଗିଦ କେର କାରଣ ଯୁ� ଦୁଇ େବାଡ଼� 

ପରୀ�ାେର ତାଉ ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ େତଣୁ ମାନସୀ ମିଲିକୁ ଏ 

ସବୁରୁ ଦୂରେର ରେଖ ବାପା ଦିନେର eୁଲ ଯାଆnି ସବୁ କାମ େବାଝ ମାନସୀ ଉପେର 

ହU ଥାଏ 

 ବିନୟ େବେଳ େବେଳ ମାନସୀ ଘରକୁ ଯାଏ ସମ[- ଭଲମq ବୁଝାବୁଝି କେର 

େସଦିନ ବିନୟ ମାନସୀର ମା’-ୁ ନିଜ ମା’ ପରି େସବାକଲା ଏହାର अଥ� ନୁେହଁ େଯ େସ 

ମାନସୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ େଦଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା अସଲ କାରଣ େହଲା ବିନୟର ମା’ 

ତା ପିଲାଦିେନ ହU ଇହଧାମ ତ�ାଗ କରିେଦଇଥିେଲ େତଣୁ ଏେତ ଦିନପେର ଯଦି ଜେଣ 

ମା’ର େସବା କରିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳିଛି େସ ବା କାହUକି ହାତଛଡ଼ା କରିବ? ମାନସୀ କି� 

କଣ କହି ଧନ�ବାଦ େଦବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ମାନସୀ ଭାେବ ଜେଣ ସାo କ’ଣ ଆଉ 

ଜେଣ ସାoର ମା’କୁ ଏତିକି େସବା କରିପାେର? ଏଯାଏଁ ମାନସୀ ମଧ� ଜାଣିନାହU ବିନୟ 

ତାକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି ବିନୟ େକେବ ମୁହଁ େଖାଲି ତା ଭଲପାଇବା କଥା କହିନାହU 

ହୃଦୟର କଥା େସ େକବଳ ହୃଦୟେର ରଖିଛି େସ ବା କିପରି କହnା? େସ ଜାଣିଛି ଦୁଃଖ 

କଣ ଦୁଃଖ କିପରି ଆେସ ଦୁଃଖ ମଣିଷର ସବୁ ହସଖୁସି କିପରି ଛେଡ଼ଇ ନିଏ 

 ଆଉ େସ କଣ ଏେତ अବିେବକୀ େଲାକ େଯ ଦୁଃଖ ସମୟେର ତା’ର ଭଲ ପାଇବା 

ଉପ�ାପନ କରିବ େକେବ ନୁେହଁ 

 ଦୁଃଖସମୟେର ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାର ପିଲା େସ ନୁେହଁ େସ େକବଳ ଏତିକି ବିଶ�ାସ 

କେର େଯ ତା- ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସତ� ଓ ଶାଶ�ତ େତେବ ମାନସୀ ନି�ୟ ତା’କୁ ଭଲ 

ପାଏ େବାଲି ଦିେନ ନା ଦିେନ କହିବ 
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  ବିନୟ ବାବୁ-ର ଗ�ାଜୁଏସନ୍ େସହି କେଲଜେର ସରିବାପେର ଭୁବେନଶ�ର ବିେଜବି 

କେଲଜେର ଏମ୍. ଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଗେଲ ଏହା ଭିତେର ବିନୟବାବୁ- ଜୀବନେର େକାଡ଼ିଏଟି 

ବସn अତିକ� ାn େହାଇ ସାରିଥିଲା ତଥାପି ମଧ� ତା- େପ�ମର ବୃqାବନେର ବଉଳ 

ଧରିନଥିଲା କି େକାଇଲିର କୁହୁତାନ ଶୁଣା ଯାଇନଥିଲା ବଉଳ ଧରnା ବା କିଭଳି, 

େକାଇଲି କିପରି ଗାଆnା? େସ ତ ନିଜ ଭଲପାଇବାକୁ ନିଜ ଭିତେର ହU ସୀମିତ କରି 

ରଖnି ଭୁବେନଶ�ର ଯିବାପେର ବିନୟର ଜୀବନେଶୖଳୀ ବହୁ ପରିବZ�ନ େହାଇଛି େସ 

ଆଉ ଆଗଭଳି ଭଲ ପାଇବାେର ଦୁବ�ଳ ନ େହାଇ ପାଠ ପଢ଼ାେର ସମୟ େଦଇଛnି 

ଓଏଏସ୍ ପରୀ�ା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�[ୁତ କରିଛnି ଏବଂ େସଥିେର ସଫଳ ମଧ� େହାଇଛnି 

ପ�ଥମକରି େସ ଫୁଲବାଣୀ ସହରେର ଆସିjା�୍ େଟ�େଜରୀ अଫିସର ଭାବେର ଚାକିରୀ 

ପାଇଛnି କି� ମାନସୀ କେjମେj ଯୁ� ତିନିେର ବାଣିଜ� ବିଭାଗେର ସ�ାନର ସହ 

ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପାସ କରିଛି ଏହାପେର ମାନସୀର ପାଠପଢ଼ା ଓ ପୁ[କର େଡାରୀ ବxା 

େହାଇଛି େସ ମଧ� ବିନୟକୁ ଭଲ ପାଏ କି� କରିବ କଣ, ଘର ଜmାଳେର ରହି ନିଜ 

ମନକଥା କହି ପାରିନି 

 େସ ଦିନର େଗାଟାଏ ଘଟଣା େଗାଟାଏ ବଡ଼ ଦୁଘ�ଟଣାର ରୂପ େନଲା େସଦିନ 

ଖରାେବଳ ଥିଲା ଘେର ମାନସୀ ଓ ତା ମା’କୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ଆଉ େକହି ନଥିେଲ ହଠାତ୍ 

ତା- ମା’-ର ମୁb ବୁଲାଇଲା େତଣୁ େସ ମୁbେର ପାଣିମାରି ଔଷଧ ପାଇଁ ବଜାର ଯାଇ 

କିଛି ଔଷଧ କିଣି ଘରକୁ େଫରିବା ସମୟେର ଏକ अଜଣା ଗାଡ଼ି ସହ ଧା େହାଇଗଲା 

ମାନସୀ अେଚତ अବ�ାେର େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଲା କିଛି ସମୟ ପେର ଦେଳ େଲାକ 

ମାନସୀକୁ େନଇ େମଡ଼ିକାଲେର ଭZ� କରିେଦେଲ ସx�ା େବଳକୁ ବାପା ଆଉ ମିଲି ମଧ� 
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 ଖବର ପାଇ େମଡ଼ିକାଲେର ପହ{ିେଲ ଘେର େତେଣ अସହାୟ ମା’ର अବ�ା ମଧ� 

अସ�ାଳ ରାତି ପ�ାୟ ସାେଢ଼ ଆଠଟା େବଳକୁ ମାନସୀ ତା ବାପାମା’ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ 

ମିଲିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ େନଲା ତା ପରଦିନ ଶବବ�ବେ�ଦ 

କରାଯାଇ ଗଁା ମଶାଣୀେର େପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ବିନୟ ସବୁ ଖବର ଶୁଣି ମାନସୀ ଘେର 

ପହ{ିଲାେବଳକୁ ମାନସୀର ଯଇୂର ନିଆଁ ଲିଭି ସାରିଥିଲା ବିନୟ େସଦିନ ବହୁତ ମମ�ାହତ 

େହାଇଥିଲା ଆଉ ମାନସୀର ପରିବାର କଥା ତା’ଠୁ େବଶୀ ବିନୟ େସଦିନ ଶପଥ କଲା 

େସ ଜୀବନେର େକେବ କାହାକୁ ବାହା େହବନାହU 

 ଏହି ଘଟଣାର ପା{ବଷ� ପେର ବିନୟ ଜେଣ अଫିସରର ଝିअ ମିନତୀ ଓରଫ୍ ମିନୁକୁ 

ବିବାହ କରିେଲ ବିନୟ କଣ ପବୂ�ର ସବୁ ଶପଥ ବଷ� େକଇଟାେର ଭୁଲିଗେଲ ତାହା ପୁଣି 

अଫିସର େହବାପେର? ଏ କଥା ସମ[- ମନକୁ ଆସିପାେର କି� ବିନୟ ଏେତ ସହଜେର 

ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି େହାଇନଥିେଲ ତା- ବାପା-ର ଓ ବxୁବଗ�-ର ବୁଝାସୁଝା ପେର 

େସ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ ଏେତ ବିନୟ ବାବୁ-ର ପରିବାର କହିେଲ ତା- 

ବାପା, ମିନୁ ଓ ଦୁଇବଷ�ର ପୁअ କୁନା ଓ ତା- ସାନଭାଇ ବିଜୟ େସ କୁନାଲ୍ ଓରଫ 

କୁନାକୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି अଧିକ ଭଲ ପାଆnି େସ େହଉଛି ତା-ର ଏେକାଇରବଳା 

ବିଶିେକସନ େତଣୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇେବନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇେବ? ପ�େତ�କ 

ଦିନ अଫିସରୁ ଆସିେଲ अଧଘ�ା କୁନା ପାଖେର କେଟ ତା ପେର ଯାଇ अନ� କଥାବାZ�ା 

 ଗତ ମoଳବାର ଦିନ ବିନୟବାବୁ अଫିସରୁ େଫରି ଘେର ଚାରିଆେଡ଼ େଦଖିଲା, 

କୁନା ନାହU େସ ବଡ଼ େଜାରେର ପାଟି କଲା, “କୁନା କାହU? େଦଖାଯାଉନି?” ସବୁ ଘର 

ବୁଲିେଦଇ ପଚାରିଥିଲା ବିନୟ अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ 
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 ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, 

“େଦଖୁନ, ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ” 

 କିଛି ସମୟପେର ବିନୟର ଉ� ସ�ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି େସାସାଇଟିର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ ... ବାଲିଧୁଳିେର ଭZ� 

େଦହ ଖରାପ େହଉ େମାେତ କହିବ” 

 େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ 

େଖଳିେଦେଲ କଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ିଥିଲ ନା 

କଣ? ଏଇ ପଦିଏ କଥା ବିନୟ ବାବୁ- େଦହେର ନିଆଁ ଜାଳିେଦଲା ପରି ଲାଗିଲା ମିନୁ 

ଜାଣିଛି ବିନୟ- अତୀତ କଥା ବିନୟ ବାବୁ- ପରିବାର ମଧ� ବହୁତ ଗରିବ ଥିେଲ େସ 

ଜାେଣ ତା ବାପା େକେତ କjେର ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରାଇଛି େତଣୁ ଏଇ 

ପଦିଏ କଥାେର ବିନୟର ରାଗ ପ{ମେର ଓ େସ ବଡ଼ େଜାରେର ପାଟି କରିବା ଭିତେର 

ବାହାର ଆଡୁ ଏକା ସେo େସଠିବାବୁ ଓ ମହାnି ବାବୁ- ପାଟି ଶ�େର ତା-ର ଗଳା 

ନରମି ଗଲା ବିନୟ ମେନ ମେନ ଚିnା କଲା ମିନୁ ଯାଗାେର ମାନସି ଥିେଲ େସ ଏ ସବୁ 

କଥା କହି ନଥାnା ତା’ପେର ବିନୟ ଭଗବାନ-ୁ ସDରଣ କରି କହିଲା ପ�ଭୂ ତୁେମ ପୁଣି 

ନୂଆ ଏକ ଜନD ର ନୁଆ ଏକ ବସnେର ତା-ୁ ଏକାଠି କରି ସ�ାମୀ�ୀ େହବାର େସୗଭାଗ� 

କାମନା କଲା 
 ରାସୁଡ଼ି, ଡ-ୁଣୀ, ଫୁଲବାଣୀ, କxମାଳ ଜିଲ� ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬ 
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ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର 

ପାଗଳପାଗଳପାଗଳପାଗଳ    
 େସଦିନ ସଂଧ�ାେର ମଁୁ अଫିସରୁ ଘରକୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏକ ସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାେର 

ରା[ା କଡ଼େର अେଚତ अବ�ାେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। େଯେତେବେଳ ହ�ିଟାଲେର େମାେତ 

େହାସ୍ ଆସିଲା ମଁୁ ଡା�ର- ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େମାେତ େକହି ଜେଣ ପାଗଳ 

େଲାକ ଦୁଘ�ଟଣାର �ଳରୁ ଆଣି ହ�ିଟାଲ ପହ{ାଇଛnି। ସମେ[ ତା’କୁ କୁହnି ପାଗଳ। 

ତା’ସହ େମା ପରିଚୟ ହ�ିଟାଲର େବଡଠାରୁ େହେଲ ସତେର କ’ଣ େସ ଜନD ରୁ ପାଗଳ 

ନା ସମୟ ଚକ�େର ପରି�ିତିର ଦାସ େହାଇ େସ ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛି। ନୁଖରାବାଳ ସହ 

ଛିbା େପାଷାକ। େବଶ ଭୟ-ର େଚେହରା। େଛାଟ ପିଲା ତ େଛାଟ ପିଲା ବଡ େଲାକ 

େଦଖିେଲ ବି ଭୟେର ଥରି ଉଠିେବ। େଯେତେବେଳ ତାକୁ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େଦଖଥିଲି ମୁ 

ବି ଡରିଯାଇଥିଲି। କାହUକି େକଜାଣି ତାକୁ େଦଖିଲା ପେର ତା’ ବିଷୟେର ଜାଣିବାେର 

େମାର ଆଗ�ହ ସୃjି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ େସଇ ପାଗଳ ଭିତେର ଲୁଚି ରହିଥିବା 

ମଣିଷ ପଣିଆର ଝଲକକୁ ମଁୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। େଯତିକି ତା’ ବିଷୟେର ଶୁଣିଲି େସ 

ପାଗଳ େହେଲ ବି ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ବି କିଛି କj େଦଇ ନଥିଲା ବରଂ େସ େଲାକ 

ମାନ-ର କିଛି अସୁବିଧା େଦଖିେଲ େଦୗଡିଯାଇ େସମାନ-ୁ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ 

ଯାଉଥିଲା। େହେଲ କିଏ କାହUକି ବା ପାଗଳଟିର ସାହାଯ� େନବ� ତାକୁ େଦଖିେଲ ସମେ[ 

ଦୂରକୁ ପଳାଇଯାnି� ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରnି� ରା[ା କେଡ କେଡ େଜାରେର 

ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଚାଲିବା ତା’ର ନିତି ଦିନିଆ କଥା� କାହା ମନେର କିଛି ଦୟା ଆସିେଲ 
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 ତା’ େଭାକିଲା େପଟ ଭରିଯାଏ ନ େହେଲ अଇଁଠା ପତର ତା’ର େଭାକ େମ�ାଇବାର ଏକ 

ମାତ�  ସାହାରା। 

 ପାଗଳ େଲାକଟିର ସାହାଯ� ପାଇଁ ତା- ପାଖେର ମଁୁ ଚିରଋଣି ଥିଲି। େତଣୁ ତା-ୁ 

ଧନ�ବାଦ େଦବାକୁ ଗଲା େବଳକୁ ବତିଶି ଦାn େଦଖା ଏକ ବଡ ହସଟିଏ େଦଇ ଆଖି 

ପିଛୁଳାେକ େମା ଆଗରୁ େସ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ପଥେର ଉେଭଇଗଲା। ଆଖ ପାଖ 

अ{ଳର େଲାକମାନ- ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି େସ କୁଆେଡ ଭାରି ଭଲେଲାକ ଥିଲା। ନିଜର 

ଏକ ମାତ�  ପୁअର ବିେୟାଗେର ମାନସିକ ଭାରସାମ� ହରାଇଛି। ଆଉ ତା’ର ବୁଢ଼ୀମା’ 

ଏକୁଟିଆ ଏେବବି ଗଁାେର ରୁେହ। େମାେତ ଭାରି ଇ�ା େହଲା େସ ଗଁାକୁ ଯାଇ େସଇ େଲାକ 

ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ। େତଣୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଳ ବିଳ\ ନ କରି ଚାଲିଲି େସଇ ଗଁାକୁ। 

ମଁୁ େସଇ ଗଁାେର ପହ{ିଲା େବଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପ�[ୁତ େହଉଥିେଲ ସହର अଭିମୁେଖ 

ଯିବାପାଇଁ� ମଁୁ ତା- ପୁअ ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଜାଣି ତା- ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା� ସେo ସେo େମାେତ େଗାଟିଏ ନିଶ£ାସେର ତା’ପାଗଳ ପୁअ ସ#କ�େର ଗୁଡାଏ 

ପ�ଶ| ପଚାରିଗେଲ େକାଉଠି अଛି େସ, େକମିତି अଛି? ଭଲେର अଛି ନା...??? ପାଗଳ 

େଲାକଟିର ମା’-ୁ େଦଖି େବଶ ବୁଝି େହଉଥିଲା ପୁତ�  ବିେଛଦର ଦୁଃଖ। 

 ମଁୁ ବିନୟକୁ େଦଖିଛି ଜାଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଭାରି ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଦାb 

ପିbା ଉପେର ବସିପଡି େମାର अନୁେରାଧେର अତୀତର େସଇ अଲିଭା େବଦନା ଭରା 

ପୃ/ାକୁ େମା ଆଗେର ରଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ େଫରି ଯାଇଥିେଲ େସଇ ଦୁଃଖ ଭରା 

अତୀତକୁ। ମଁୁ ବି ମନ ଧ�ାନ େଦଇ େସଇ କାହାଣୀେର ଧିେର ଧିେର ହଜି ଯାଉଥାଏ। େସ 

ଯାହା କହିଗେଲ ମୁ କ’ଣ ଏଇ ଦୁନିଆେର ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ନିଜର ଆଖିର अଶ��କୁ େରାକିବା 
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 अସ�ବ। ମଁୁ ତ ଥିଲି ତା- ପାଇଁ अଜଣା अଚିହ| ା। େମାେତ ଯଦି ଏେତ କj ଲାଗିଲା ପ�ତି 

ଘଟଣାକୁ अେo ନିଭାଇ ଥିବା େସଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ-ୁ େକେତେଯ କj ଲାଗି ନଥିବ ସେତ! 

ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ-ୁ ସାn£ନା େଦବା ଛଡା େମା ପାଖେର କିଛି ବି ନଥିଲା ତା- ଦୁଃଖ ଟିକିଏ 

କମ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପେର ତା- ସହ ମଁୁ ବି ସହର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡିଲି ତା- 

ପଥର ସହ ପଥିକ େହାଇ। େସଇ ହ�ିଟାଲ अଭିମୁେଖ େଯଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ- େବାହୁ 

ମିନୁ ଚିକି�ିତ େହଉଥିେଲ। 

 ଆେର ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ- ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା େସଇ କରୁଣ କାହାଣୀ ତ ମୁ ଆପଣ ମାନ-ୁ 

କହିଲିନି? ଶୁଣ� ବୁଢି ମାଉସୀ- ଠାରୁ ଶୁଣି ଥିବା େସଇ କରୁଣ କାହାଣୀ... କାହାଣୀ ଥିଲା 

େସଇ ପାଗଳ େଲାକଟିର.... ତା’ ନଁା େହଉଛି ବିନୟ। ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ।ବାପା ମା’-ର 

େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ। େସ|ହେର ତାକୁ ସମେ[ ଡାକnି ବିନୁ େବାଲି। େଛାଟ େବେଳ 

ବାପା-ୁ ହରାଇ ଥିଲା। ବାପା େଛଉb ବିନୟ ମା’- େଯାଗଁୁ ଭଲେରପାଠ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ 

ପେର ପାଖ ସହରେର ପ�ାଇେଭଟ କ#ାନୀେର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥିଲା� ମା’- 

ଇଛାେର ମିନୁ ନାମକ ଝିअ ସହ ବିନୟର ବାହାଘର େହାଇଯାଏ। ସମେ[ ବହୁତ ଖୁସିେର 

ଥାଆnି। ବାହାଘରର ବଷ�କ ପେର କୁନାର ଜନD । େସ ସବୁରି େଗହ� ା। କୁନା ତ ଥିଲା 

ବାପା ମା’-ର ଜୀବନ। େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େଗହ� ା ବା େହାଇ ନଥାnା କିପରି। ପୁअର 

େଯେତେବେଳ eୁଲ୍ ଯିବା ବୟସ େହାଇଗଲା ଏକଦା ବିନୟ ଆସି ମା’-ୁ କହିଲା, “ମା 

ଏେବ କୁନାର eୁଲ୍ ଯିବା ବୟସ େହାଇଗଲାଣି। ଗଁାେର ତ ଭଲ ବିଦ�ାଳୟଟିଏ ନାହU। ମଁୁ 

ଭାବୁଛି ଆେମ ସମେ[ ଯାଇ ସହରେର ରହିବା। ମଁୁ େଗାଟିଏ ଘର ଭଡାଟିଏ ବି େନଇ 

ଯାଇଛି” କୁନା େସଇଠି ରହି ପଢିବ। 
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  ମା ପ�ତୁ�Zରେର କୁେହ, “ମଁୁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବୟସେର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡି କୁଆେଡ 

ସହରକୁ ଯିବି। ନାତି ପୁअର ଭବିଷ�ତ କଥା। ତୁେମ ସବୁ ଯାअ। ହଁ ପ�ତି ରବିବାର 

େଯମିତି ନାତି ପୁअକୁ େନଇ ଘରକୁ ଆସିବ।” େହେଲ ବିନୟ ଆଉ ମିନୁର ଜିଦ ଆଗେର 

ହାର ମାନି ଏହାର କିଛି ଦିନ ପେର ବୁଢ଼ୀ ମା’ ସହ ବିନୟ, ମିନୁ ଆଉ େଗହ� ା ପୁअ କୁନା 

ସହର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡିେଲ। ବିନୟ ମୁbେର ଥାଏ କୁନାକୁ କିପରି ମଣିଷ ପରି 

ମଣିଷ ଟିଏ କରି ଗଢିେତାଳିବାର ଚିnା। 

 ସହରେର ବିନୟର ସଂସାର ରଥ ଖୁବ୍ ସୁqର ଭାବେର ଗଡ଼ିଚାେଲ� େଯେତେବେଳ 

େଦଖିବ ହସ ଆଉ ଖୁସି ତା’ अଗଣାେର େଖଳୁଥାnି। କୁନା ପାଠେର ଭଲ କି� ସବୁରି 

େଗହ� ା େହତୁ अଧିକ ଦୁj େହଉଥାଏ। ଦିେନ अଫିସରୁ ନେଫରୁଣୁ, “କୁନା କାହU? 

େଦଖାଯାଉନି?” ସବୁ ଘର ବୁଲିେଦଇ ପଚାରୁଥିେଲ ବିନୟ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର 

ନିଜର ଏକ ମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି। 

େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ! ଏଇଠି େକଉଁଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ 

େଦଖ।” 

 କିଛି ସମୟ ପେର ବିନୟର ଉ� ସ£ରେର କ#ି ଉଠୁଥିଲା ଘର। “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି। େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା। ଏଇଆ ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା’ େଦହ... ବାଲି ଧଳିୂେର ଭZ�। 

େଦହ ଖରାପ େହଉ େମାେତ କହିବ। 

 େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା ପିଲାଟା ଟିକିଏ 

େଖଳିେଦେଲ କ’ଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନ ଥିଲ କି?ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ିଥିଲ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  456 

 ନା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଏତିକି େବଳକୁ ବିନୟର ପାଟି ଶୁଣି ନିଦ� ାରୁ ଜାଗ�ତ େହାଇ େଶାଇବା 

େକାଠରୀେର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିେଲ ବିନୁ ମଁା ଆଉ କହିେଲ, “ଆେର କଣ େହଲା କାହUକି 

ପାଟି କରୁଛ ସବୁ।” “ନା ମା’ େସ କିଛି ନୁହଁ... େଦଖୁନ ତୁମର ଏହି ନାତି େଟାକାକୁ...ଧଳିୂ 

ବାଲିେର ଭZ�” କହିଲା ବିନୟ। 

 େସ େତା ଠିକ େତାରି ପରି ହU େହାଇଛି। ତୁ େଯମିତି େଛାଟ େବେଳ େହଉଥିଲୁ େସ 

ବି ଏେବ େସମିତି େହଉଛି। ଖାଲି ଯାହା େସଇଟା ଗଁା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସହର। େବାହୁ 

ମିନୁ ନିଜ ଶାଶୁ ମୁଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି କହୁଥିଲା, “େଦଖିଲ ମଁୁ କଣ ମିଛ କହୁଥିଲି।” ସମେ[ 

ହସିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବିନୟ କହିଲା, “ହଉ ଛାଡ େସ ସବୁ କଥା ମଁୁ କାଲି अଫିସରୁ ଛୁଟି 

େନଇ ଯାଇଛି। ଆେମ ସମେ[ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏେବ ଯାअ ତୁମ େଗହ� ା ପୁअକୁ ଟିକିଏ 

ଧୁଆେଧାଇ କରିେଦବ।” ମିନୁ କୁନାକୁ େନଇ ବାଥରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ବିନୁ ମା’ କହିଲା, 

“ତୁେମ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସ।ମଁୁ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସେର ବୁଲାବୁଲି କରି ପାରିବିନି।” ବିନୟ 

କହିଲା, “ହଉ ମା’, ଠିକ अଛି… ତୁ ଘେର ଥିବୁ। ଆେମ ଶୀଘ� େଫରିଆସିବୁ। ଜମା ବି 

ବ�[ େହବୁନି। 

 ପରଦିନ ସକାଳୁ ସଜବାଜ େହାଇ ବାହାରି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡିେଲ ବିନୟ, ମିନୁ 

ଆଉ େଗହ� ା ପୁअ କୁନା। ବିନୁ ମା’ ବି େସମାନ-ୁ ବାେଟଇ େଦବା ପାଇଁ େଗଟ ପାଖକୁ 

ଆସିଥିଲା। ପୁअ କୁନା ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା କହୁଥିଲା, େଜେଜ ମା ମଁୁ େତା ପାଇଁ େଚାକେଲଟ 

େନଇକି ଆସିବି େହଲା ତୁ ଖାଇବୁ। ବିନୟ ବାଇକ jାଟ� କଲାେବଳକୁ ମା କହିଲା ଆେର 

ବିନୁ ତୁ େହଲେମଟ େନଲୁନି େଯ। ରହ ମଁୁ େହଲେମଟ େନଇକି ଆସୁଛି। ଆେର ମା େମା 

ଚୁଟି ଖରାପ େହାଇଯିବ। ଥାଉ େହଲେମଟ। ଆେମ ଶୀଘ� େଫରି ଆସିବୁ। ବ�[ 
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 େହବନି। ମା କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ�ତ ହୁअେn...ବିନୟ ବାଇକ୍ jାଟ� କରି ମିନୁ ଆଉ କୁନା 

ସହ ମା’-ର ଆଖି ଆଗରୁ ଉେଭଇ ଗଲା। ବିନୁ ମା’ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ନିଜ କାମେର 

ଲାଗିଗଲା। अଧ ଘ�ାଏ ଯାଇଛି କି ନାହU ଖବର ଆସିଲା... େସମାନ-ର ସଡକ ଦୁଘ�ଟଣା 

େହାଇଯାଇଛି ଆଉ ପାଖ ଡା�ରଖାନାେର େସମାନ-ୁ �ାନୀୟ େଲାେକ ଭZ� କରି 

େଦଇଛnି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ- ଉପେର େଯପରି ବାଦଲ ଫାଟି ପଡିଥିଲା। େସ ସେo ସେo 

ହ�ିଟାଲର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡିଲା।ପହ{ି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ େସମାନ-ର अବ�ା 

ବହୁତ ସ-ଟାପନ| । अପେରସନ ଚାଲିଛି। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ଡା�ର ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସେn ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କାqି କାqି 

ପଚାରିେଲ ଡା�ରବାବୁ େମା ପୁअ େବାହୁ ଆଉ ନାତି େକମିତି अଛnି? ଡା�ରବାବୁ 

କହିେଲ, “ତୁମ ପୁअର େହାସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆେମ ତାକୁ େଜେନରାଲ ୱାଡ�କୁ ଶିÝ 

କରୁଛୁ। ଆପଣ ତା-ୁ େଭଟି ପାରnି। େହେଲ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ-ର अବ�ା ଏେବବି 

ଗୁରୁତର। ଭଗବାନ- ଉପେର ଭରସା ରଖ। ସବୁ ଠିକ େହାଇଯିବ। ବିନୁ ମା’-ର ପାଦ 

ତଳୁ େଯମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। େସ କାqି କାqି ଯାଏ ନିଜ ପୁअ ବିନୟକୁ େଦଖିବା 

ପାଇଁ। ମା’-ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ବିନୟ ମିନୁ ଆଉ କୁନା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନୁ ମା 

ସାn£ନା େଦଇ କହିେଲ ଆେର ତୁ ବ�[ କାହUକି େହଉଛୁ। େସମାେନ ଭଲ अଛnି। ଏହାର 

କିଛି �ଣ ପେର ଡା�ରବାବୁ ଆସି କହିେଲ, “�ମା କରିେବ ଆେମ ଆପଣ-ର ନାତି ପୁअ 

କୁନାକୁ ବ{ାଇ ପାରିଲୁନି ଆଉ ତୁମ େବାହୁ ମିନୁ ମଧ� ସବୁଦିନ ପାଇଁ େକାମାକୁ 

ଚାଲିଯାଇଛି। 

 ଏ କଣ କହୁଛ ଡା�ରବାବୁ ଏହା अସ�ବ। େମା ପୁअ େମା �ୀ େମାେତ ଛାଡି 
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 କୁଆେଡ ଯାଇ ପାରିେବନି କହି ବିନୟ େଦୗଡିଗଲା ପୁअ ଆଉ �ୀ ଥିବା େସଇ ହ�ିଟାଲର 

େବଡ ପାଖକୁ। ତା' ପେଛ ପେଛ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମା’ ମଧ� େଦୗଡି ଗଲା। 

 ନିଜ େଗହ� ା ପୁअ ନିଜ ଜୀବନ କୁନାର ନି�ଳ ଶରୀର ଉପେର ମୁb ରଖି ବିନୟ ଆଉ 

ତା ବୁଢ଼ୀ ମା’-ର ଛାତି ଫଟା କାq ସମଗ� ହ�ିଟାଲକୁ ଥରାଇ ଦଉଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା’-ର 

ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା ନାତି ପୁअ କୁନାର େସଇ େଶଷ ପଦ କଥା, “େଜେଜମା ମଁୁ େତା ପାଇଁ 

େଚାକେଲଟ େନଇକି ଆସିବି... ତୁ ଖାଇବୁ।” ବିନୟର ବୁକୁ ଫଟା କାq େକେତେବେଳ 

ବିକଟାଳ ହସେର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା େକହି ବି ଜାଣି ନ ଥିେଲ। ପୁତ�  ବିେଛଦର ଦୁଃଖ 

ଆଉ �ୀ ମିନୁର ଏମିତି अବ�ା ତାର ମ[ି¢କୁ ଶ� ଧା େଦଇଥିଲା ଫଳେର େସ 

ମାନସିକ ଭାରସାମ� ହରାଇ ସାରିଥିଲା� ହ�ିଟାଲରୁ କୁଆେଡ େସ େଦୗଡି ପଳାଇଥିଲା 

ବୁଢ଼ୀ ମା’ ଜମା େଖାଜଖବର ପାଇ ନଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବିନୁ ମା’ ଜୀବନେର େଯମିତି 

अମାବାସ�ା ବିରାଜି ଯାଇଥିଲା। େସ ନିଜ ନାତି ପୁअର ଶବ ସyାର ନିଜ ହାତେର କଲା। 

ଆଉ ସହର ଛାଡ଼ି ଗଁାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସହରେର ଆଉ ଟ-ା ଖ�� କରି ଘର ଭଡା େଦଇ 

ତ ଆଉ େସ ରହି ପାରି ନଥାnା ନା। ବିନୟ ପାଗଳ େହାଇ ସହରେର ଘୁରି ବୁଲିଲା। ବିନୁ 

ମା’ ଗଁାକୁ ଆସି ନିଜର ଥିବା େକେତ ଗୁଡିଏ ଜମିକୁ ବିକି ମିନୁର ଚିକି�ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

େହେଲ ବିନୟ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି ଥାଏ କିଛି େଖାଜ ଖବର ନଥାଏ। ବିନୁ ମା ପୁअ 

ବିନୟର ଚିକି�ା ପାଇଁ ମଧ� ଟ-ା େଯାଗାଡ କରୁଥାଏ। େହେଲ ଲ�ାଧିକ ଟ-ା େସ 

େକେବ େଯାଗାଡ କରି ପାରିବ ଆଉ ତାର ଚିକି�ା କରିବ। ଡା�ରବାବୁ ପରା କହିଛnି 

ବିନୟର ଚିକି�ା ପାଇଁ ଦୁଇ ଲ� ଟ-ା ଦରକାର। ଏପେଟ ମିନୁର ଚିକି�ା ପାଇଁ ଟ-ା 

ନିअ�। ବିନୟ କାମ କରୁଥିବା କ#ାନୀ ତରଫରୁ ପ�ତିଶ��ତି ଛଡା ଟ-ାଟିଏ ବି ମିଳିଲାନି। 
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 ପ�ତି ସrାହେର ମିନୁକୁ େଦଖିବାକୁ ବିନୁ ମା ହ�ିଟାଲ ଯାଏ। ଡା�ର- ପାଖରୁ ସବୁ ବୁଝି 

ପୁଣି ଗଁାକୁ ବାହୁଡି ଆେସ। ବାଟ ସାରା ନିଜ ପୁअ ବିନୟକୁ େଖାଜି ଥରୁଟିଏ େଦଖିବାକୁ 

େଚjା କେର। େକେବ େଦଖିବାକୁ ପାଏ ତ େକେବ ପାଏନି। େଗାଟିଏ ବଷ� ବିତିବାକୁ 

ବସିଲାଣି େହେଲ... ମିନୁର ସ�ା��ବ�ା ଭଲ େହବାର ନଁା େନଉ ନ ଥାଏ। ଏମିତି ଥିଲା 

େସଇ ପାଗଳ ବିନୟ ପଛର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ 

 େସଇ ଦିନ ବି ବୁଢି ମାଉସୀ ନିଜ େବାହୁକୁ େଦଖିବାକୁ ବାହାରି ଥିେଲ ହାତେର ଟ-ା 

ଥଳିକୁ ଧରି। ମଁୁ ବୁଢି ମାଉସୀ- ସହ େସଇ ହ�ିଟାଲେର ପହ{ି ସାରିଥିଲି। େସ 

ହ�ିଟାଲ ଆଉ େକାଉ ହ�ିଟାଲ ନ ଥିଲା... େସଇ ହ�ିଟାଲ ଥିଲା େଯଉଁଠି େସ ପାଗଳ 

େଲାକ େମାେତ ଆଡମିଟ କରିଥିେଲ। ଡା�ରବାବୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆେର ବୁଢ଼ୀ ମା ତୁେମ 

ଆସିଗଲ... ମଁୁ ଏେବ ତୁମକୁ େଫାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଖୁସି ଖବର 

अଛି... ମିନୁକୁ େହାସ୍ ଆସି ଯାଇଛି। େସ ଏେବ ସ#ୁ%� ସୁ�। ଯାअ ତା-ୁ େଦଖା କରିବ। 

ଭଗବାନ ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିଛnି। ତୁମକୁ ତୁମ େଧୖଯ��ର ଫଳ ମିଳିଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଖୁସିେର 

େଦୗଡିଗେଲ େବାହୁ ମିନୁ ପାଖକୁ ଆଉ ତା- ପେଛ ପେଛ ମଁୁ� ମିନୁ ନିଜ ଶାଶୁ-ୁ େଦଖି 

ଭାରି ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିନୟ ଏବଂ ପୁअ କୁନା ବିଷୟେର ପଚାରିବାକୁ 

ଲାଗିଥିଲା ଛାତିେର ପଥର ରଖି ବୁଢ଼ୀ ମା ମିନୁକୁ ସବୁକଥା କହିଥିଲା ମିନୁ ବୁଢ଼ୀମା’-ର 

େକାଳେର ମୁb ରଖି ପୁअ ଆଉ ସ£ାମୀ-ୁ ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ କାqୁଥିଲା 

 ମଁୁ ଚାହUକି ବି କିଛି କରି ପାରୁ ନଥିଲି। େକବଳ ନିରବ ଦଶ�କ େହାଇ ରହିଥିଲି। 

ସେo ସେo ବାହାରି ପଡିଲି ବିନୟ େସଇ ପାଗଳ େଲାକଟିକୁ େଖାଜିବାକୁ ପାଇଁ। ଭାବିଲି 

ବିନୟର ଉପ�ିତି ହୁଏତ େସମାନ-ର କjକୁ କିଛି ପରିମାଣର କମ କରିେଦଇ 
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 ପାେର.... ଆଖ ପାଖ अ{ଳେର, ରା[ା ଘାଟେର ବହୁତ େଖାଜିଲି େହେଲ ନିରାଶ େହବାକୁ 

ପଡିଲା େକଉଁଠି ବି ତା-ୁ ପାଇଲି ନାହU େତଣୁ ପୁଣି ଥେର ହ�ିଟାଲକୁ େଫରିଲି ଖାଲି 

ହାତେର େସମାନ-ୁ ଏତକ ଟିେକ ଖୁସି ବି େଦଇ ପାରିଲିନି େବାଲି ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ 

ନ ଥାଏ େଯଉଁ େଲାକ ପାଗଳ େହେଲ ବି େସଦିନ େମାର ଜୀବନ ବ{ାଇଥିଲା ତା’ ପାଇଁ 

କିଛି କରି ପାରି ନଥିଲିହ�ିଟାଲକୁ ପହ{ି େଦେଖତ େସଇ ପାଗଳେଲାକ ଆଉ ଜେଣ କିଏ 

ଦୁଘ�ଟଣାର ଶିକାର େହାଇଥିବା େଲାକ-ୁ ଧରି ଡା�ରଖାନାେର ପହ{ିଛି ଆଉ ପାଟି କରି 

କହୁଛି, “େମା କୁନାକୁ ଭଲ କରିଦିअ...େମା ମିନୁକୁ ଭଲ କରିଦିअ।” 

 େମା ମନେର ଆଶାର କିରଣଟିଏ େଖଳିଗଲା। େହେଲ ବିନୟକୁ େକମିତି ମିନୁ ଥିବା 

ରୁମକୁ େନବି ଭାବୁଥାଏ। ସେo ସେo େଦୗଡିଗଲି ମିନୁ ଥିବା ରୁମକୁ। େସମାନ-ୁ ଡାକି 

ଆଣିଲି ବିନୟ ପାଖକୁ। ମିନୁ ଆଉ ବିନୁ େବାଉ ବିନୟକୁ େଦଖି ନିଜ େକାହକୁ ସ\ରଣ 

କରି ପାରିନଥିେଲ। ଏେତ କj ଏେତ ଦୁଃଖ ଭିତେର େସମାେନ ଟିକିଏ ଖୁସି ଥିେଲ 

ବିନୟକୁ ପାଖେର ପାଇ ତଥାପି ତା- ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥିଲା। 

େବାଧହୁଏ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ବିନୟ अବାକ୍ େହାଇ ଚାହU ରହିଥିଲା ତା େବାଉ ଆଉ �ୀ 

ମିନୁକୁ ନିଜ ସାମନାେର େଦଖି। େବାଧହୁଏ େସଇ ପାଗଳ अବ�ାେର ବି ବିନୟ ନିଜର �ୀ 

ଆଉ େବାଉକୁ ଚିହି|  ପାରିଥିଲା। ବିନୟ ହ�ିଟାଲର ଚଟାଣେର ହଠାତ୍ ଲଥ୍ କିନା ବସି 

ପଡିଲା। ମିନୁ ଆଉ ବିନୁ ମା ମଧ� ବିନୟ ସହ ବସି ପଡିେଲ। ସମାନ- ଆଖିରୁ େବାହି 

ଯାଉଥିଲା अସରnି अଶ��ର ଧାର। ମଁୁ ବି େସମାନ-ର ପାଖେର ବସି ପଡିଲି। େମାେତ 

କାହUକି େକଜାଣି େସମାନ-ର ପରିବାରର अଂଶ େହଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ। ଠିକ୍ 

ଏତିକି େବଳକୁ ବିନୟ େମା ମୁb ପାଖେର ତା’ର ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି ଆଉଁସି େଦଇ 
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 କହୁଥିଲା, “ମିନୁ େଦଖିଲ େମା େଗହ� ା ପୁअ କୁନା େକେତେବେଳ ଏେତ ବଡ େହାଇଗଲାଣି... 

ମଁୁ ଜମା ଜାଣି ପାରିଲିନି।” ଚାହUକି ବି ମଁୁ ତା- ପୁअ ନୁେହଁ େବାଲି େସଇ ମହୁୂZ�େର କାହUକି 

େକଜାଣି କହି ପାରି ନଥିଲି । 

 େଯମିତି ବିନୟ ପାଇଁ ମଁୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲି ତା’ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁअ 

କୁନା। ସମେ[ ବିନୟକୁ ଧରି ଗଁାକୁ େଫରିଲୁ। ସମ[-ୁ ଗଁାେର ଛାଡି ମଁୁ ସହରକୁ େଫରି 

ଆସିଲି। େମା କମ� େ�ତ� କୁ। ଡା�ର- ପରାମଶ� କ�େମ େଯେତେବେଳ ବି ସମୟ ମିେଳ 

କୁନା େହାଇ ବିନୟ ପାଖକୁ ଯାଏ। େସ େମା ଭିତେର େଦଖୁଥିବା କୁନା କୁ ସତେର ବହୁତ 

େସ|ହ କରnି। ତା- ସହ ବୁଢି ମାଉସୀ ଆଉ ମିନୁ ମଧ�। ବିନୟଧିେରଧିେର ସୁ� 

େହଉଥିେଲ ମଧ� ଆଜିବି ସ#ୂ%� ସୁ� େହାଇ ନାହାnି। ତଥାପି ବୁଢି ମାଉସୀ ମିନୁ ଆଉ 

େମାର ପ%ୂ� ଆଶା େଯ େସ ଧିେର ଧିେର ନି�ୟ ସ#ୂ%� ଭଲ େହାଇ ଉଠିବ। 

 
କଲାଡି, ଫୁଲବାଣୀ 

ଦୁରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

अଭିଶr अପରାହ| ୍अଭିଶr अପରାହ| ୍अଭିଶr अପରାହ| ୍अଭିଶr अପରାହ| ୍    
କାହା ପାଇଁ ବି ତେମ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁେହଁ । 

ଯାହା ପାଇଁ ତେମ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, 

େସ େକେବ ତମକୁ କqାଇବା ଚାେହଁ ନାହU । 

       -Garbiel Gercia Markwes 

 ସତେର...! 

 ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଣ ଏେତ ବିପଯ��[ ...? 

 ଜୀବନର अପରାହ| େର ବୃ~ ବାପାମା। ତାଳ ବରଡ଼ା ପରି ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଆଜି  अଛnି 

କାଲିକି ରହିଥିେବ କି ନାହU କି ଭରସା ...!   अnରo ଆହାଃ ପେଦ ପାଇଁ େକେତ ଡହଳ 

ବିକଳ! अପରାହ|ର ଛାଇ ପରି ଆଶା କି� କାୟା ତ ଖୁବ अସହାୟ। େବଳ ଗଡ଼ିଯାଏ ବଳ 

ଭାoିଯାଏ । ସଂସାରର େବାଝ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ अନାୟାେସ େବାହୁଥିଲା େସ ଆଜି 

ସଭି-ର େବାଝ !! ଏେବ େସ अେଲାଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛnି। ଲେଗଇଥିବା ଚାରାଟି ଆଜି 

ସବୁଜ େହେଲ ଛାଇ ଟିେକ େଦବାକୁ େସ ଗଛ अସମଥ�। ବୃ~ ବାପାମା’  ଘରର େମଢ଼ୀ, 

ଆମର ଢାଲ। େସମାନ- ମଧ� େଦଇ ଆେମ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ। େସମାେନ ତିନି ପୁରୁଷ 

େଦଇ ଆସି ଏଠି ପହ{ି ଥିବାରୁ େସମାନ-ୁ ‘ତିନି ମୁbିଆ’ କୁହାଯାଏ। େସମାନ- ପାେଖ 

ତିନି ପିଢ଼ି अନୁଭୂତିର ଗ�ିଲି ମହଜୂଦ, ସବୁ ଆପଦର ସତୂ� ; अଥଚ  ଆେମ େସମାନ-ୁ 

अନଭି} କହି ଆେଡ଼ଇ େଦଉ। 
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  କଥାେର अଛି : 

 ‘ବୃ~ସ� ବଚନଂ ଗ�ାହ� 

 ଆପାତ କାଳ ଉପ�ିେତ’ 

େସଥିପାଇଁ ସବୁ ସଭାସମିତିେର ବୃ~ େଲାକ- ବିଚାରକୁ ପ�ାଧାନ� ଦିଆଯାଏ ବୃ~ 

ବ��ି- ବିନା ସଭା, ସଭା ନୁେହଁ େବାଲି ଶା� କେହ; 

 ‘ନ ସା ସଭା ଯତ�  ନ ସnି ବୃ~ାଃ 

 ନ େତ ବୃ~ାଃ େଯ ନ ବଦnି ଧମ�ଃ’ 

 େ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 

ବ�ବଧାନ। େସମିତ ହnସn େହାଇ ମନର ଦୁଃଖ ମନେର ମାରି େଶଷ ସମୟକୁ अେପ�ା 

କରିଥାnି।  ଏେବ ବାସୁ ପ�ଧାନର ବୁକୁ ଫଟା ଚିyାର କାହା ପାେଖ ପହ{ି ପାରୁନି। ତା 

ଆତD ାର କରୁଣ ବିଳାପ କାହା ପାେଖ ପହ{ି ପାରୁନି। ସବୁ ଥାଇ ଆଜି ତାର େକହି 

ନାହାnି। ବାପାମା’- ଶ�~ାର ମଲୂ କଣ ଏମିତ ... 

 ବିନୟ ଘରର ବଡ଼ପୁअ।  ଓଡ଼ିଶା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ େସବା (OJS) ଚାକିରୀ କରି 

ସହରେର अବ�ାପିତ।  ଗଁାରୁ େଦଢ଼ ଘ�ାର ବାଟ େହବ କି କଣ। ବିନୟ ସାନ ପୁअ, 

ଏେବ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରୁଛି। େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअ  ଜୟnୀ ଦି’ବଷ� 

େହବ ତା ବାହାଘର ସରିଛି। ବିନୟର ପୁअ କୁନାକୁ ଏେବ ତିନି ପୁରି ଚାରି ଚାଲିଲା। 

ସଭି-ର େସ ଭାରି େଗହ� ା ତା ଦେରାଟି କଥା ସମ[-ୁ େକମିତି େଗାେଟ ମାୟା ଲେଗଇ 
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 େଦଇଛି ସେତ।  ତା େଯାଗଁୁ ଘରଟା ହସ ଖୁସିେର  ସବୁଦିନ ଉ�ବମୁଖର େହାଇଉେଠ। 

ମିନୁ ଘରର ବଡ଼େବାହୁ। ସବୁ କାମେର ତା ଭାରି ନିଘା। ଖୁବ ଯତ| ଶୀଳା ଓ ବୁ~ିମତୀ। 

 ଘରର ଚିତ� ପଟ ବଦଳାଇବାକୁ ଦଲକାଏ अଦୃଶ� ପବନ େଯମିତ ପଶି ଆସିଲା 

ଝରକା େଦଇ। ରାତି ପହିବାକୁ ଆଉ େକେତ ଘଡ଼ି ବାକି। ମିନୁ ଖୁବ ଗ�ୀର ସଠିକ ଭାେବ 

ବୁଝି ପାରୁନି କଣ କରିବ େସ ‘କିଂ କZ�ବ� ବିମୁଢ଼’ େହାଇ େଦାଛକି ରା[ାେର ଛିଡ଼ା। ମିନୁ 

ବହୁତ ଭାବି କହିଲା, “ଯାହା କରିବ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼। ଏ 

ବୟସେର ବାପାମା’-ୁ ଏକା କରି ଯିବାଟା ଠିକ େହବନି! େସ ଘରର ମୁରବି। କଣ 

ଭାବିେବ ସାହି ପଡ଼ିଶା କହିଲ?” ଝିଟିପିଟିଟିଏ ତାଳ େଦଇ ସେତ କହିଗଲା ଠିକ ଠିକ..!  

ଆଉ କୁନାର ଭବିଷ�ତ? ବିନୟର କକ�ଶ ସ£ର ବାରି େହାଇପଡୁଛି। ଗଁା ପିଲା- େମଳେର 

କଣ ଶିଖିବ େସ? ଗଁା ଦାbେର ଏମିତ ଧଳିୂମଳି େହାଇ େଖଳିବ। 

 ତା ପେର अଜୟ ତ अଛି .. 

 ବିନୟ େଶଷେର ତା ନିàତି ବାପା-ୁ ଜେଣଇେଦଲା। ଆେମ ସହରେର ରହିବୁ 

େବାଲି ଭାବିଛୁ କୁନାର ଭବିଷ�ତକୁ ଲ�� ରଖି। ବାପା ତେମ ତ ଜାଣିଛ ଗଁା eୁଲର ପାଠ 

ପଢ଼ା। ତା ପେର ଏଇ ପରିପାଶ��କ ଚାଲିଚଳଣି କୁନା ଉପେର କୁପ�ଭାବ ପେକଇବ, େସ 

ଏଇ ବାେଜ ପିଲା- ସହ ମିଶିେଲ ତା ଭବିଷ�ତ ସହ  େଖଳିଲା ଭଳି କଥା େହବ। ଆଉ 

ସୁବିଧା अସୁବିଧାକୁ ତ अଜୁ अଛି...। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ମୁହୂେZ� ନିବ�ାକ ନିଥର। 

କଣ କହିେବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାnି। 

 େସଦିନ ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ବହୁତ ବୁେଝଇବାକୁ େଚjା କରିଛି କି� ବିନୟର ଦୃଢ 

ନିàତିର ସୁअ ଆେଗ ବୁଢ଼ା ବାପାର ଆକୁଳ ନିେବଦନ ସାମାନ� ବାଲି ବx େହାଇ 
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 େରାକିବାର ପ�ୟାସ ... େବାଉ ସବୁ ଶୁଣୁ ଥାଏ ଏବଂ କହିଲା, “େସମାେନ ଯଦି ତା- 

ଜିiେର अଟଳ େସମାନ-ୁ ଯିବାକୁ ଦିअ” ତେମ ଆଉ ବାଡ଼ ହୁअନା। 

 ଆଜିର ସକାଳ ସବୁଦିନ ସକାଳ ପରି ନଥିଲା। େଭାରୁ େଭାରୁ ସବୁ କିଛି ଉଦାସେର 

ଭାରାକ� ାn। ଆଜି କି� ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। େସମାେନ ଘରୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି 

ଯାଉଛnି, େସ ସମୟେର େରଡ଼ିଓରୁ ଭାସି ଆସୁଛି.. ‘େବo କେହ େବoୁଲିେଲା ଦୁନିଆ �ଣ 

�ଣ େକ ଆନ...’ 

 େସମାେନ ଗଲାପେର ଘରଟା ଖଁା ..ଖଁା ..ଲାଗୁଛି।  ଖୁବ ଗାଢ଼ ଓ ବହଳ ନୀରବତା  ଏ 

ଘରୁ େସ ଘରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନିଜ�ନର ଗଭୀରତା। ରାତି ଆସି अଧା େହଲାଣି 

ବାପାମା’ କାହା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। କୁନାର ଭାବନା ତା-ୁ ବ�ତିବ�[ କରି ପକାଉଛି। 

ତା’ର ଦାେରାଟି କଥା ସnପ�ଣେର େଯମିତି ପଶି ଆସୁଛି ତା- ଭାବନା ମଧ�କୁ। 

 ଆେବଗର େବଗ ଚଳଚ{ଳ ତ େକେବ ନିରବ ନି�ଳ। अମାପ ଏ ଶନୂ�ତା ଭିତେର 

अହରହ ମୁହୂZ�ର ଗତି। ସମୟ େକେବ ପରସି ଦିଏ ଫା-ା ଫା-ା ସେ�ାହନ ତ େକେବ 

ପୁଣି ଯାତନା ଦହନ। ସ#କ�ର ମିଶାଣ େଫଡ଼ାଣ େଦଇ अତିକ�ମ କରିଥିବା ମୁହୂZ�ମାେନ 

ସବୁ ଏମିତି। ସବୁଠି ଏେବ ନିଜ�ୀବ ଆଦର। େକେତ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଭିତେର ବାxି 

ରଖିବାକୁ ବହୁତ େଚjା କରିଥିେଲ େସମାେନ, େହେଲ अତD ୀୟତାର ହାତମୁଠା ଦୁବ�ଳ କି 

अଜାଣେତ ମୁକୁଳା େହାଇ ଯାଇଥିଲା େକଜାଣି! 

 କିଛି ଦିନପେର ଜିଲ� ାପାଳ କାଯ��ାଳୟେର କିରାଣୀ ଭାେବ ନିଯୁ�ି ପାଇଛି अଜୟ। 

ବାପା ମା ଟିେକ ଆଶ�[ େବାଧ କେଲ। अଜୟର ବାହାଘରକୁ ଛ ମାସ ପୁରିଛି କି ନାହU, 

अଜୟ ଆସି ବାପା-ୁ କହିଲା, “ବାପା, ତମ େବାହୁ କହୁଥିଲା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ କି� ଏଠି ରହି 
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 େସ ପାଠ ପଢ଼ିବା अନୁକୂଳ ନୁେହଁ େବାଲି େସ କହୁଥିଲା।” ମା କହିଲା େସମାନ-ୁ ଯିବାକୁ 

ଦିअ। ବାଧ� କରି अଟକାअନା। 

 ଏ  ଉZର  ବୟସେର  ପିଲାମାେନ ବାପାମାଆ-ର ସାହାରା େହବା କଥା। କି�  

େସମାେନ ଏେବ  ଥର ଥର ହାତେର ନିେଜ ଦି’ମୁଠା େରାେଷଇ କରି ଖାଆnି।  ଝିअ 

ଜୟnୀ ଦି’ଭାଇ-ୁ ବାପାମା’- अବ�ା କଥା अବଗତ କରିବା ସେତ£ େସମାେନ ଜାଣି ଶୁଣି 

अଜଣା। ଜେଣ ଆର ଜଣକ ଉପରକୁ େଠଲି ଦିଏ। େସମାେନ ବାପାମା’-ୁ ପାଖେର 

ରଖିବାକୁ ଏକମତ େହେଲ ଯାହାକୁ େହେଲ ବି ଜଣକୁ ରଖିେବ। ବାପା अଜୟ ପାଖେର 

ଥିଲା େବେଳ ମା ବିନୟ ପାଖେର। ଏମିତ ପାଳି କରି ବୁଲାnି। ଏ ବୟସେର େସମାେନ 

ଖୁବ अnରo େହାଇଥାnି ଉଭୟ ଉଭୟ- ପାଇଁ। ଶରୀର अେପ�ା ଆତD ାର ସ#କ� अଧିକ 

ଥାଏ। ଜେଣ ଜଣକୁ ପାଖେର ନ ପାଇ େକେତ अସ�[ିେବାଧ କରnି, ଏ କଥା ପିଲା ମାେନ 

କାହୁଁ ବୁଝିେବ ? 

 ଦୁଇପୁअ-ୁ େକେବ ଫୁରୁସତ ମିଳିେଲ ସିନା ମାବାପା- ସହ ଟିେକ କଥା େହେବ!  

ନାତି  େଟାକା ସହ ଯାହା ସମୟ କାଟିଯାଏ, ନେହଲ ଗୁମମାରି ନିଦା ପଥର େଗାେଟ 

ଜାଗାେର ବସି ରହିବା ବ�ତିେରକ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହU। ବାପା ମା ପୁଣି ଥେର ଗଁାକୁ 

େଫରିଯିବାକୁ ମନ[ କେଲ। ଜେଣ ଜଣକ ଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବା ମାନସିକ ଯ�ଣା 

େଭାଗିବା ଠାରୁ ଗଁାେର ରହି ହାେତ ରାxି ରହିବା ବହୁଗୁେଣ ଭଲ। 

 ଗଁା ଘର ପ�ତି ଟିେକ ନିଘା ନ ରହିେଲ ବାପା େଜେଜ अମଳର ମାଟି ଘରଟା ମାଟିେର 

ମିଶିଯିବ ତେମ ତ ଗଁା ପ�ତି ସବୁ େମାହ ତୁେଟଇ େଦଲ। ଯଦିଓ େଦଢ଼ ଘ�ାର ବାଟ 

ତେମ ଗଁାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରn! ବାପା ଉଦାସ କ�େର କହିେଲ ◌୍। ବାପମା’ 
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 ଗଁାକୁ େଫରିବାପେର अଜୟ, ବିନୟ ଆଶ�[ର ଏକ ଦୀଘ� ନିଶ£ାସ ମାରିେଲ। ବାପା ଗଁାକୁ 

ଆସି େଦଖnି, ଘରଟା ଭୁତ େକାଠି େହାଇ ଯାଇଛି। ଦାb ପିbା ତ ମଷୂା ଗାତେର ଆଁ। 

ଗୁହାଳ ଘର କାªକୁ େଡରା େହାଇ ରହିଥିବା ଶଗଡ଼ ଚକେର अଧାରୁ अଧିକା ଉଈ ଚରି 

ଗେଲଣି। ଘର ସାରା अଳxୁେର ଭZ�। 

 େସ|ହ ସ#କ�କୁ କଣ ଭାଗ ବା�ି କଣ ଯତ| େର ରଖି େହବ? 

 ପୁଣି ଚିରା ଚରିତ ଧାରାର ପୁନରାବୃତି। अୟମାର�....  

 ମୁହଁ ସm ସମୟ ବାପା ଦାb ପିbାେର ବସି େକଜାଣି କାହUକି ଆଜି ମଗ| େହାଇ 

ଯାଇଛnି ଧଳିୂେର ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା େଖଳୁଥିବାର େଦଖି। 

 ବାସୁ ଭାଇ ...! ବାସୁ ଭାଇ..! 

 କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ପ�କୃତି� େହାଇ େଫରି ଆସିେଲ ମଗ| ରାଇଜରୁ .. 

 ବାସୁ ଭାଇ! େକେବ ଆସିଲ ପିଲା- ପାଖରୁ୍? େତାର ତ ଦୁଃଖ ଗଲା ଜାଣ! ଦୁଇ 

ଦୁଇଟା ଚାକିରିଆ ପୁअ। େବାହୁ ମାନ- େସବା ଆଦର। ନାତିନାତୁଣୀ- ଗହଣେର ତୁ 

ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବୁ, ନା.. େର!! 

 ବାସୁ ଭାଇ, େହେଲ  େମା  କପାଳ  ତ  ଫଟା ..! େମାର ସିନା େଗାଟିଏ େବାଲି 

ପୁअ। ପୁअ ତ अେଯାଗ�। ପାଠ ସାଠ ଦି अ�ର ପଢ଼ିଥିେଲ େସ ଏେବ ବିନୟ ପରି ଜେଣ 

ହାକିମ େହାଇଥାnା! ମଁୁ କଣ ଆଉ ଏେତ ହୀନ[ା େହଉଥାnି? ଆେମ ରକତକୁ ପାଣି କରି 

କାହା ପାଇଁ ସଂଚୟ କରିଥିଲୁ ? 

 କଣ ‘अଇରି ଖପରା ବଇରୀବାଆ’ େହବ ପାଇଁ ! 

 େବାହୁ ନିେଜ ଭଲ ମq କରି ଖାଉଛି। ମେତ ଓଳିଏ େଦେଲ ଆର ଓଳି ଖାଡା 
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 ଉପାସ। ଥେର ପୁअକୁ କହିଲି ବହୁତ ଦିନ େହବ ପାଟିେର ଆଇଁସ ଟିେକ ବାଜିନି ଟିେକ 

େଝାଳ କେଲ ହୁअnା ନି ..! େମା ପାଟିରୁ କଥା ସାରିଛି କି ନାହU େବାହୁ ଆସି ମୁେହଁ ମୁେହଁ 

ଶୁେଣଇ େଦଲା, “ବୁଢା ବୟସେର ଏେତ ସଉକ କଣ ମ! ଏ ସମୟେର େଲାକ ମାେନ ଧମ� 

କମ� କଥା ଭାବnି, ତେମ କଣ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ବାରୁଛ?” େସ ଦିନଠୁ ଲୁଣ ଆ\�ଲ େମା 

ସାହା। ବାସୁ ପ�ଧାନ ସବୁ ନୀରବେର ଶୁଣୁଥାଏ କଣ ବା ଆଉ କହିଥାnା, अଜାଗା ଘା େଦଖି 

ହଉଛି ନା େଦେଖଇ ହଉଛି! 

 ମେନାରଥ ସବୁ ତ अତଡ଼ା ଖାଇ ଗଲାେର... 

 ‘ମେନାରଥାନା ମଟତଃ ପ�ପାତଃ’ 

 ଆଜି କାଲି େବାଉର େଦହ ଜମା ଭଲ ରହୁନି। କିଛି ଦିନ େହବ ବିଛଣା ଧରିଲାଣି। 

ପୁअ େବାହୂ-ର ଏ ଯାଏଁ େଦଖାନାହU। ଝିअ େକେବ େକମିତ ଆସି ଯାହା େଦଖା ଶୁଣା 

କରିଯାଏ। ବିନୟକୁ େକେତ ଥର କହିଲିଣି, େବାଉ ତମ ମାନ-ୁ େଖାଜୁଛି। େବାଉର 

अବ�ା ଏେବ अଣାୟତ। ତା’ପର ଦିନ େସମାେନ ଆସିଲା େବଳକୁ େବାଉ ଆର ପାରିକୁ 

ଚାଲି ଯାଇଥାଏ।ବଡ ଆଡ\ରେର କି�ୟାକମ� ସାରି, ଯିଏ ଯା ବାଟେର ବୁଢା ବାପାଟିକୁ ଏକା 

ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ। 

 ଏେତ ବଡ଼ ଘରଟା ଶନୂଶାନ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଦିେନ ଏ ଘେର େକେତ 

ଗହଳ ଚହଳ ପଡୁଥିଲା ଏେବ ନିେରାଳା ଖଁା... ଖଁା େଗାଡ଼ାଉଛି। ବୁଢ଼ା ବାପା କଥା ସଭିଏଁ 

ଏକ ବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିେଲ।  अଶିତପର ବୟସେର  ଆଉ େସ ସଳଖି ଛିଡା େହବାକୁ ଦ� 

ନାହU । ବ-ୁଲି ବାଡ଼ିଟି ଯାହା ସାହା ନିେଜ ଏଠୁ େସଠୁ କୁଟାକାଠି କିଛି େଯାଗାଡ଼ କରି 

ଚୂଲି ଲେଗଇବାକୁ େଚjା କରୁଛି। ଆଖ ପାଖ ସବୁ ଧୁଆଁମୟ। ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ଏେତ ସରି 
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 େହଲାଣି ପିଲାମାନ-ର ଟିେକ ବି ନିଘା ନାହU। ଝିअ େକେତେବଳୁ ଆସି ଠିଆ େହାଇ ସବୁ 

େଦଖୁଛି। େକେତ ହିନ[ାେର ତା ବୁଢ଼ା ବାପା। ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଯାଉଥାଏ। େସ 

େସମିତ ପବୂ�ବତ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ଆଗକୁ ପାଦ ଆଉ ଯାଉନି। ବାପା ଫୁ-ନଳାେର ଫୁ-ି 

ଫୁ-ି ନୟାn ନିଆଁ ଧରାଇ ପାରୁନି, ଧୁଆଁେର अଣନିଶ£ାସୀ େହାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। 

ଝିअକୁ ସମୁଖେର େଦଖି ତା ଆତD ା ବିଳପି ଉଠିଛି। ଝିअକୁ କୁେÙଇ ବୁଢ଼ାବାପାଟି େଭା.. 

େଭା .. େହାଇ କାqି ଉଠିଲା। ତଥାପି ଝିअ ନି�ଳ ନିଥର, ଏକବାର �ାଣୁ ପାଲଟି 

ଯାଇଥାଏ। ଏ अଭାବନୀୟ ପରି�ିତି େଦଖି। 

 ବାପା-ୁ େକେବ କାqିବାର େଦଖିନି। େସଦିନ ଶାଶୁଘର ଗଲା ଦିନ ଆଉ ଆଜି। 

ଝିअ ମେନ ମେନ ସଂକh କଲା ମେତ ହU କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

 अଜୟ ବିଜୟ ଏେବ ଏ ଘର ଡିହ ଆଉ ଜମି ଯାହା अଛି ସବୁ ବିକି�  କରିବାର େଯାଜନା 

ଝିअ କାନେର ପଡ଼ିଲା। ଦି ଭାଇ ଭିତେର ଭାଗ ବ�ା କରିେଦଲ ପାଇଟି ସରିବ େବାଲି ଗଁା 

ମୁରବି ମତ େଦେଲ ଆଉ ବୁଢ଼ାବାପାକୁ ପାଳି କରି ରଖିେବ। 

 ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ- ପାଖକୁ େକାଟ� େନାଟିସ ଆସିଛି। �ାବର अ�ାବର ଯାହା ବି 

ସ#ତି ସବୁ ତିନି ଭାଗ େହବ। େମାର ବି ନ�ାଯ� अଧିକାର अଛି। ଦୁଇ ଭାଇ-ୁ ପ� 

ରଖିଛି ଜୟnୀ। ସZ� େସ ଜେଣଇ େଦଇଛି େଯ ବାପା-ର ସ#ୂ%� ର�ଣ େବ�ଣ ଯିଏ 

େନବ େସ ଭାଗ ତା ନାମେର କରାଯିବ। 

 ବିନୟ ସହରେର ଏକ ଦି£ତଳ େକାଠା େତାଳିଛି। ଘର ପଛ ପାଖକୁ ଚାକର ବାକର 

ରହିବ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରିଛି। ବାଘ ଭଳି କୁକୁରଟିଏ ବାଲେକାନୀ ଏପଟ େସପଟ ଟହଲ 

ମାରୁଛି। ତା ପିଛ ଦିନକୁ ୨୦୦ ଟ-ାରୁ କମ ଖ�� େହବନି। ସହରେର ତା’ର ଭାରି 
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 ଖାତିର। ବହୁ अସହାୟ ବୃ~, ବୃ~ା-ୁ େସ ଉଚିତ ନ�ାୟ େଦଇଥିବାରୁ। ତାର ସ�ାନ 

ସ£ତ�। ସବୁ ମାସେର ଥେର अେଧ ଜରାଶ�ମ ବୁଲିଯିବାକୁ ଯାଏ। ସହାୟତା ରାଶି େଦବାକୁ 

ଭୁେଲନି ଜମା। ସବୁ େବେଳ अଫିସରୁ େଫରି କୁନା ସହ େଖେଳ, ଗପ କୁେହ, ଗୁରୁଜନ 

ମାନ-ୁ ଭ�ି କରିବାକୁ ଉପେଦଶ ଛଳେର ଗପ କେହ। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି କୁନାକୁ େଖାଜି 

ବିନୟ ବିର�ି ପ�କାଶ କରିଛି। “କୁନା କାହU? େଦଖା ଯାଉନି? ସବୁ ଘର ବୁଲି େଦଇ 

ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ। अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର ନିଜର ଏକ ମାତ�  େଗହ� ାପୁअ ସହ କିଛି 

ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି। େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ! 

ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ।” 

 କିଛି ସମୟ ପେର ବିନୟର ଉ� ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି। େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା। ଏଇଆ ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା’ େଦହ... ବାଲି ଧଳିୂେର ଭZ�। 

େଦହ ଖରାପ େହଉ, ମେତ କହିବ!” 

 େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହିଲା, “ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ େଖଳି 

େଦଲା େଯ କଣ େହାଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ AC ରୁମେର ବଢ଼ିଥିଲ ନା 

କଣ?” 

 ଉତୁରୁଥିବା ଭାତ ହାbିେର ହଠାତ କିଏ अବା ପାଣି ଛିଟା ମାରିେଦଲା। ସD �ତିର 

ଚିତ� ପ, େଫରିଗଲା େସଇ ପିଲାଦିନର େସ ମୁହୂZ�କୁ। 

 ଜାoୁଲ ଜାoୁଲ अxାର ଗାଈେଗାଠ େଫରି ଆସିଥାnି। ଗଁା ଦାbଯାକ ଏକ ଧଳିୂର 

ଆବରଣ। କମାର ଘର ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲା, “ହଇେର ବିନୁ!  ଆଜି ପରା ବାଟ ଓଷା 
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 ଦାbେର ବାଲି ଗଦା କରିବନି କି?” ଏତିକି ତ କହିଛି େଯମିତ େହେଲ କାମ ଫେତ କରିବା 

ଦରକାର। ଆମ ସାହିର ଏ ମୁbରୁ େସ ମୁb ଯାଏଁ ଦାbେର େଯତିକି ବାଲି ଥିଲା ପାହାଡ଼ 

ଭଳି ଗଦା କରିେଦଲୁ ଆମ ସାହି ପିଲା ମିଶି। େଯମିତ େହେଲ ଆର ସାହି ଠାରୁ ଆମ 

ବାଲିଗଦା ଉ� େହବା ଦରକାର।  ସm ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମେନ ମେନ ଖୁସି େହାଇଥାଏ 

ଆଜି ଆଉ ସଂଜେର ପାଠ ପଢ଼ା େହବନି। ନେହଲ ସବୁ ଦିନ अ-କଷା, ପଣିକିଆ େଘାଷା, 

ଲ�ନ େପାଛା, େବାଉର େକେତ କାନ େମାଡ଼ା अ�ର ଟିେକ ସଳଖି େଲଖିବା ପାଇଁ; ଓଃ.. 

ଆଜି ଟିେକ ନି[ାର...! ଏମିତ ଭାବି ଯାଉ ଯାଉ। ଘେର ପହଁଚିଛି କି ନାହU, ବାପା- 

ଗ�ୀର ସ£ର, “ହଇେର...! ଆଜି କଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହବନି? ବାଲି ଧଳିୂେର ମଁୁ େପାତି େହାଇ 

ଯାଇଥାଏ। େମାର ଏ ଧଳିୂ ଧସୂରିତ େଦହ େଦଖି ଭାବିଲି ଆଜି ଉZମ ମଧ�ମ ନି�ିତ 

େହବ” ଏେତ େବଳ ଯାଏ େକଉଁଠି ଥିଲୁ? କଣ କରୁଥିଲୁ? ଯା ଭଲେର େଗାଡ଼ ହାତ 

େଧାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ...” 

 ମନ ତ ଯାଇ ବାଲି ଗଦା ପାଖେର ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ନଁା’କୁ ବହିଟା େଖାଲି ବାଆଁେରଇ 

େହବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ନାହU ... ଦାbେର ପହଁଚିଲା େବଳକୁ ଓଷା ଆର� େହାଇ 

ଯାଇଥାଏ... କମାରଘର ବୁଢ଼ୀମା’କୁ अଶୀତପର େହବ କି କଣ, େସ ଏ ଡିବି ଆଲୁअେର 

େକମିତ ପ�ାmଳ ପଢ଼ି ପାରୁଥାଏ େକଜାଣି? 

 େମା ବୁଢ଼ୀ ମା ମେତ କାେଖଇ ଦାb ପହଁରିଲା, କାେଳ ଏମିତ କେଲ କିଛି ବି େରାଗ 

ଛୁଇଁବ ନାହU! 

 ଢି-ିଶାେଳ ଆମ େରାେଷଇ ହୁଏ। ମାଟି ପଲମେର ଚକୁଳି ପିଠା େସଇଠି ବସି 

ଖାଇଛୁ। େବାଉ ଝିअକୁ କାେଖଇ ଢ଼ି-ି କୁଟୁଥିବାର ମେନ ପଡୁଛି। ଆଜି େସ ଢ଼ି-ି ନାହU କି 
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 ଢି-ିଶାଳ ନାହU। ପରିଡା ଘର ଝରକାେର ଲାଠି ଭାoି ଛିଡ଼ା େହାଇ tv େଦଖୁଥିବାର ବାପା 

ଆମକୁ େଦଖିଲା ପେର ଏଥର ସବୁ अମଳ େହଇଥିବା ତିନି  ଗାଡ଼ି ଧାନ ବିକି କଳାଧଳା tv 

ଆଣିେଲ... େସେତବେଳ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି  ଲାଗୁଥାଏ ଏେବ କି� ବାପା- ସ£ାଭିମାନ 

କଥା ଏେବ ବୁଝିପାରୁଛୁ। େପାଖରୀେର  ବାପା- କାxେର ଭରାେଦଇ ଆେମ ପହଁରା 

ଶିଖିଛୁ କି� ଆଜି େସ ଦୁଃଖ  ଦରିଆେର ଭାସି ବୁଲୁଛnି ଥଳକୂଳ ଟିେକ ପାଉନାହାnି। 

ବାପା- ସହ େକେତଥର ବିଲକୁ ଯାଇଛି ଶଗଡ଼େର କେଳଇ ଆଣିଲାେବେଳ ସବୁଥର 

ଜିଦିକରି ଶଗଡ଼ ଉପେର  ବସିଛି। ବାପେର ଆଜି ନ ବସିେଲ ହବନି? େଦଖୁଛୁ ଝୁରା 

େହଇଗଲାଣି! ମଁୁ ମୁହଁ  ଫୁେଲଇ ରୁଷିବାରୁ, ବସିଲି। ମଁୁ ବା କଣ ବୁେଝ ଝୁରା ତପାଳ କଣ? 

ବାପା ଏେବ  ଆମ  କାxେର  ସେତ  ଝୁରା େହାଇଯାଇଛnି... େସ ଭାର ଆେମ େବାହିବାକୁ  

अସମଥ�। 

 ପଣା ସଂକ� ାnିେର ଗଁାେର ଦାbଯାତ� ା ହୁଏ ଦbୁଆମାେନ ଝାମୁ ଚାଲnି ଏେତ ଗହଳି  

େଯ ଆେମ ସାନସାନ ପିଲା କିଛି େଦଖି ପାରୁନଥାଉ, ବାପା ଆମ ଦୁଇଭାଇ-ୁ  କାxେର 

ବସାଇ େଦଖାnି। 

 ବାପା ଏକା ଖାଉଥିବାର ମଁୁ େକେବ େଦଖିନି, ପିଲା- ସହ ନଖାଇେଲ ଭାତ  ଗୁbାଏ 

ବି ଯାଏନି ତା-ର। ଆଳୁଚପ େମାର ଭାରି ପି�ୟ, ବାପା େଯେବ କୁଣିଆ ଘର ଯାଆnି 

େଫରିଲା େବେଳ ବରା ଆଳୁଚପ ପୁଡ଼ିଆେଟ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲnିନି।  ଦିେନ ବସେର ଭିଡ଼ 

ସକାେଶ କିଛି ଆଣି ନଥିେଲ ମଁୁ ରୁଷି ବସିଲି କିଛି ଖାଇଲି ନାହU। ବାପା ପୁଣି ଆର ଗଁା 

ଛକରୁ ଆଳୁଚପ େନଇ ଆସିେଲ।   

 େବାଉ େମା ଉପେର ଖୁବ ବିର�ି ପ�କାଶ କଲା ଏଡୁଟିଏ େହଲୁଣି ଟିେକ ବି ବୁ~ି ସୁ~ି 
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 ନାହU ?? 

 ବାପା ଝିअକୁ (ଜୟnୀ ) ଭାରି ଭଲ ପାଆnି। ବାପା େକେବ ଝିअର ନଁା ଧରି  

ଡାକିବାର ମେନ ପଡୁନି। ବାପା ବାୟାଣୀ େବାଲି ଡାକnି, ଆେମ ଝିअ େବାଲି ଡାକୁ। 

 ଖରାଦିେନ अସହ� ଗରମ ସକାେଶ ଆେମ ବାହାର अଗଣାେର ରାତିେର େଶାଉ। 

ଦିନକର କଥା ମଁୁ ବାପା- ପାେଖ େଶାଇଥାଏ ରାତି अଧେର ହଠାତ ନିଦ ଭାoିଗଲା। 

ବାଡ଼ି ପଟ ଝା#ୁଲା କଇଁଆ ଗଛେର େଗାେଟ ହୁଁ.. ହଁା (େପଚା ) ରହି ରହି ଭୟ-ର 

ରାବେର େବାବାଉ ଥାଏ ତା ସାoକୁ ବାପା- ଘୁoୁଡ଼ି ଏେତ ମାତ� ାେର ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି 

ବି ମେନ ପେଡ। ଗଁା ସାo ସାଥି ମିଶି ଗଁା ଦାbେର କାଉଁରୀ ଡୁହୁରୀ, େଚାର େପାଲିସ, େଖା 

େଖା, କବାଡ଼ି ସବୁ େଖଳ ହୁଏ ମୁହଁ ସଂଜେର। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମୁbିଆ, ଜoଲ, ଆ\ େତାଟା 

ଏମିତି ବୁଲା ବୁଲିେର ଦିନ ମାନ କେଟ। ରାତି େହେଲ କା’ ବାଡ଼ିରୁ ପିଜୁଳି, ପଇଡ଼, କଲମୀ 

ଆ\ େଚାରି ହୁଏ। ମରାଗାଡ଼ିଆରୁ ମାଛ ମାରୁ, ବିଲେର ସବୁ ବଜା ମୁଗୁରା ଉେଠଇ ମାଛ 

ଆଣୁ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସମୟେର ଚାରିେକାଷ ଭିତେର ସବୁ ଫୁଲ ରାତିେର ସବୁ ଗାଏବ 

େହବାେର େମାର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଗେଣଶ ପଜୂାକୁ ଭାେଳଣି ପେଡ଼ ବାହାେର ସବୁ 

କାହାର ବଲ ଜଳୁଛି। ହାତ ଗଣତି ଧନୀ େକେତ ଘର ଲାଇନ େନଇଥାnି। 

 ବାପା- ପାଖକୁ ବହୁତ େଫରାଦ ଆେସ, େସ େବାଉକୁ କହnି େଦଖ ତମ େଗଲା 

ପୁअର ସବୁ ନାଉଁଆ କାମ। େବାଉ ବହୁତ ବିର�ି ପ�କାଶ କଲା। ତା ମନେର ଏେତ 

େଜାରେର ଆଘାତ ଲାଗିବ େବାଲି ମଁୁ େକେବ ଭାବିନଥିଲି। େସ ଦିନଠୁ ମଁୁ ଆଉ ଗଁା ପିଲା- 

ସହ ମିଶିବା ବq କରିେଦଲି। 

 େବାଉ ତା ଗହଣା ଗଁା ସାଆn ପାେଖ ବxା ରଖି କିଛି ଟ-ା କରଜ କରି କଟକେର ମଁୁ 
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 ଆଇନି ମହାବିଦ�ାଳୟେର ନଁା େଲେଖଇଲି। ବାପା ନିେଜ ଆସି ସବୁ ମାସେର ଖ�� 

େଦଇଯାnି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବାପା ସାଆn- ଠାରୁ କରଜ କରି େମା ପାଠ ପଢ଼ା 

ଖ��ବହନ କରୁଛnି। ସାଆn-ର େବାଲ ହାକ କରି ଶୁଝୁଛnି। ଲଗାତର ତିନି ଥର 

ପରୀ�ାେର ବିଫଳ େହଲା ପେର ଚତୁଥ� ଥରେର କୃତକାଯ�� େହଲି। ଆମ ଗଁା ତିନି ଖb 

େମୗଜାେର ଚହଳ ପଡ଼ିଥାଏ। 

 ସାଆେn ବାପା-ୁ ଡେକଇ ପେଠଇେଲ। ବାପା ପଡ଼ି ଉଠି ସାଆn- ପାେଖ 

ହାଜର। ଏଥର ଯାହା ବି अମଳ େହବ ସବୁ କରଜ ସୁଝି େଦବି କିଛି ଦିନ ମହଲତ ଦିअ। 

 େସ କଥା ମଁୁ କହୁନି, ଜାଣିଛୁ େତା ପୁअ େକେଡ଼ ହାକିମ େହଲା? 

 େମା ଝିअକୁ େତା ଘରର େବାହୁ କେଲ େତାର କିଛି ଆପZି अଛି? େକେଡ଼ ବଡ଼ କଥା 

କହିେଲ ସାଆେn...!! ଆେମ ଆପଣ- ତୁଲ େହାଇ ପାରିବୁ? ମଁୁ ମିନୁ ମା’-ୁ ଛୁଆଟି 

େବଳୁ େଦଖି ଆସିଛି। ଭାରି ସୁଧାର, େସ େଦଖିବାକୁ େଯମିତ ଗୁଣେର ବି େସମିତି େମା 

ଘରକୁ ସା�ାତ ଲ�D ୀ ବିେଜ କରିେବ। େମାର ଆପZି କାହୁଁ େହବ ସାଆେn? 

 ବାହାଘର ସରିଲା େସ ତା ଚାକିରୀେର େଯାଗ େଦବାକୁ ଗଲା। ମିନୁ ଗଁାେର ଶାଶୁ 

ଘେର ଥାଏ। ଛୁଟିେର ବିନୁ ଆେସ ଗଁାକୁ। କୁନା ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଘର ପୁରା ହସ 

ଖୁସିେର ଉଛୁଳଥାଏ। ଦିନ ମାନ େକମିତ କଟି ଯାଉଥାଏ ତା ସହିତ େଖଳୁ େଖଳୁ। ଏହା 

ଭିତେର ତିନି ବରଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। କୁନା ପାଇଁ ଏେବ ଭାରି ବ�ଗ� କି ନିଜ ପାଇଁ 

େକଜାଣି ..! ମିନୁ ଆଉ କୁନାକୁ ସାେଥ େନଇ ଯିବାକୁ ବାପାକୁ କହିଛି 

 ବିନୟ ପ�କୃତି� େହାଇ େଫରିଆସିଛି େସ अତୀତ ସD �ତିରୁ। ନିେଜ ନିଜକୁ ଖୁବ 

ଧିାର କରିଛି। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର େବଳ ଗଡ଼ିସାରିଛି। େନଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଏେବ କହୁଣୀକୁ 
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 େବାହିଗଲାଣି। ବିନୟ ହାତକୁ ମିନୁ େକାଟ� େନାଟିସ ବେଢ଼ଇ େଦଇଛି 

 ଏ ଆର�ର େଶଷ ନା େଶଷରୁ ଆର� ବିନୟ ସଠିକ ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ସମୟ 

େଯମିତି ବାଧ� କରି ଟାଣି େନଉଥାଏ ବିନୟକୁ େସ अପରାହ|  ଆଡକୁ ... 

 େକହି ଜେଣ ନି�କ କଥାଟିଏ କହିଥିେଲ, ବାପାମା- ଋଣ େଯେତ ଜନD  ବିତିଗେଲ 

ମଧ� ଆେମ ଶୁଝି ପାରିବାନି। ଆେମ ସମେ[ ଏ अପରାହ| େର ଦିେନ ନା ଦିେନ  ନି�ିତ 

ପହ{ିବା। ଏହା ଧୃବ ସତ�। େତଣୁ ସୃjି ନୁେହଁ, ଦୃjି ପଥ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ଶ�~ା 

ବିହୀନ ଶ�~ାର କଣ କିଛି ମାେନ ଥାଏ ...? 

 ‘ପିତରି ପ�ୀତିମାପେନ|  ପି�ୟେn ସବ�େଦବତା’ 

 ଆମ ଆଖ ପାଖ ନିଜ ଚାରି ପାଖ ଈଶ£ର ବୁଲୁଥିେବ ଆେମ ଯାଇ େଖାଜୁଥିବା ମqିର 

ବା ଠାକୁର ଘର ..! 

 
କଲ�ାଣପୁର,  

ନୟାଗଡ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨  
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ପ�ଶାn କୁମାର ନାଥ 

ପିଲାଦିନ ପିଲାଦିନ ପିଲାଦିନ ପିଲାଦିନ ----    କିଛି ସD �ତି କିଛି अନୁଭୂତିକିଛି ସD �ତି କିଛି अନୁଭୂତିକିଛି ସD �ତି କିଛି अନୁଭୂତିକିଛି ସD �ତି କିଛି अନୁଭୂତି    

 େସଦିନ अଫିସ ଟିେକ ଜଲଦି ଛୁଟି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିନୟ ବହୁତ ଖୁସିେର 

ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। 

 “କୁନାକାହU ? େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁଘର ବୁଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ। अଫିସରୁ 

େଫରିବା ପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ାପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ 

ଲାେଗନି। େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ। ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? 

ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ।” 

 କିଛି ସମୟପେର ବିନୟର ଉ�ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା। “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି। େସାସାଇଟିର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା। ଏୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତୁମ ପୁअ ?େଦଖ ତା େଦହ ବାଲି ଧଳିୂେର ଭZ�। େଦହ 

ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହିବ।” 

 େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା ପିଲାଟା ଟିେକ 

େଖଳିେଦେଲ କଣ େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲ କି?ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢିଥିଲ ନା 

କଣ?” 

 ବିନୟ ଚିଡି ଉଠିଲା। କହିଲା ମଁୁ ସିନା ପିଲାଟି େବଳରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ି ନଥିଲି। 

କି� େମା ପୁअ ଏସି ରୁମେର ବଢିବ। ମଁୁ ସିନା ମାbିଆ ଜାଉ ଖାଇ ବଡ଼ େହାଇଛି। କି� 

େମା ପୁअ ପିଜା ବଗ�ର ଖାଇ ବଡ଼ େହବ। ମଁୁ ସିନା ମାଟିର କାªେର ତିଆରି ଚାଳ ଘେର 
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 ମଣିଷ଼ େହାଇଛି କି� େମା ପୁअ େକାଠାଘରର ମାବ�ଲ ଚଟାଣେର ମଣିଷ଼ େହବ। ମଁୁ ସିନା 

ବାଲିଧଳିୂେର େଖଳିଛି କି� େମା ପୁअ େମାବାଇଲ୍ ଆଉ କ#ୁଟର େଗମ େଖଳିବ। େମାେତ 

େଶାଷକେଲ ସିନା ନଈନାଳ ପାଣି ପିଇ େଶାଷ େମେ�ଇଛି କି� େମା ପୁअ ଶେହ ଶୁ~ତାର 

ମିେନରାଲ ପାଣି ପିଇବ। 

 ଏତିକି କହୁ କହୁ ବିନୟର କ�ସ£ର ଧିର େହାଇ ଆସିଲା। ଆଖିେର ଢଳ ଢଳ 

େହଉଥିବା ଲୁହ େକଇ ଦୁqା ନିଜର ଗାଲକୁ �ଶ� କରି ଝରି ପଡିଲା ତଳକୁ। ରାଗେର ସିନା 

େସମାନ-ୁ ବାେଜ ପିଲା େବାଲି କହିେଦଲା। େହେଲ େସହି କଥା ପଦକ ତାକୁ ବହୁତ 

ଆଘାତ େଦଇଥିଲା। କାହUକି ନା ପିଲାେବେଳ ତାକୁ ସମେ[ ବାେଜପିଲା େବାଲି 

କହୁଥିେଲ। ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧୁଥିଲା। ଥେର ଯାହା େଦହେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି େସ 

ହU ଜାଣିପାେର ନିଆଁର ଜ£ାଳା େକେତ ଭୟ-ର। େସମିତି ସିଏ अନ� ପିଲାମାନ-ୁ ବାେଜ 

ପିଲା କହିବାପେର ନିଜକୁ ନିେଜ େଦାଷୀ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ େଭା େଭା େହାଇ କାqିଉଠିଲା 

େସ। ସେତ େଯମିତି କୁନି ପିଲାେଟ ପରି। ମେନ ପଡିଗଲା ତା’ର ପିଲାେବଳର କଥା। 

ତା’ର ବାପା ଥିେଲ ଜେଣ ମୁନିସିପଲଟିର अଳିଆ ସଫା କରୁଥିବା କମ�ଚାରୀ। ଘର ଘର 

ବୁଲି अଳିଆ ସବୁ ଏକାଠି କରି େନଇ ସହରଠୁ ଦୂର अଳିଆ ଗଦାେର ଫିoି ସମ[- ଘରକୁ 

ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଥିଲା ତା-ର କାମ। 

 ସିଏ ସିନା ସମ[- ଘର ଆଉ ଗଳିରା[ା ଗୁଡିକୁ ସ�ଛ ରଖି ସମ[-ୁ େରାଗମୁ� 

ରଖିବାେର ସହାୟକ େହଉଥିେଲ କି� ଦୁନିଆଁ ଆଖିେର ସିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ ନୁ�ନ ଆଉ 

अଛୁଆଁ। କାହା ପାଖେଦଇ ଚାଲିଗେଲ େଲାକମାେନ ନାକ େଟକୁଥିେଲ। କାହାର କାମ 

ନିମ�ଣ େହେଲ ତା-ୁ େକହି ଡାକୁନଥିେଲ ଆଉ ଯଦିବା େକହି ଡାକୁଥିେଲ ତା-ୁ 

ପoତେର ବସିବାର ସୁେଯାଗ େଦଉ ନଥିେଲ। ଏମିତି ଥେର ଯାଇ ପoତେର ବସି 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  478 

 ଯାଇଥିେଲ େଯ। େସଠାକୁ ନିମnି� ତ େହାଇ ଆସିଥିବା अତିଥିମାେନ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। 

ଏହା େଦଖି ତା-ୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ େସହିଦିନରୁ ସିଏ େକେବବି କାହା ଘରକୁ 

େକେବ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନାହାnି। 

 ବିନୟକୁ ସମେ[ अଳିଆ अଳିଆ େବାଲି ଡାକୁଥିେଲ େକହି ତା ସହିତ ମିଶୁନଥିେଲ। 

କାହାକୁ େଖଳିବାକୁ ଡାକିେଲ େସମାନ- ଘର େଲାକମାେନ େସମାନ-ୁ େନଇ ଯାଉଥିେଲ। 

ବିନୟ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମନା କରୁଥିେଲ। ଧିେର ଧିେର ବିନୟ ବଡ଼ େହଲା। ଭଗବାନ 

େଯମିତି ତା’ର ମୁbେର ବୁ~ି ଆଉ ବିଦ�ା ଖୁqି େଦଇଥିେଲ। ସିଏ ମନେର ଏହି େଗାଟିଏ 

କଥା ରଖିଥିଲା େଯ ଜେଣ ଗରିବ େହାଇ ଜନD  େହବା ତା’ର ଭୁଲ୍ ନୁେହଁ କି� େସହି ଗରିବ 

अବ�ାେର ମରିବା େକବଳ ତା'ରି ହU ଭୁଲ୍। େଗାଲାପ ଫୁଲଟି ସିନା େଦଖିବାକୁ ସୁqର କି� 

େସହି େଗାଲାପ େତାଳିବାକୁ େହେଲ କ�ାର ଆଘାତ ମଧ� ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। 

େଯେତେବେଳ ନୂଆ କରି ଏକ ରା[ା ନିମ�ାଣ କରିବାର େଯାଜନା କରାଯାଏ। 

େସେତେବେଳ େସହି ପଥେର ଥିବା ଗଛଲତା ଓ ପାହାଡ଼ ସବୁକୁ କାଟି ସଫା କରିବାକୁ 

ପଡିଥାଏ। ତା’ପେର ଯାଇ ଏକ ସୁqର ରା[ା ନିମ�ତ େହାଇଥାଏ। 

 େସମିତି ବିନୟକୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ କାହାର କଥାକୁ ଭ� �େ�ପ ନ କରି ସିଏ ତା’ର 

ଲ��ପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲିଥିଲା। ସମ[- ଆେ�ପମଳୂକ କଥାକୁ ଶୁଣି ହସି 

େଦଉଥିଲା। କାହUକି ନା ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ସିDତହାସ� ଆଉ ନୀରବତା .ାରା ଆେମ अେନକ 

ସମସ�ାକୁ ଏଡାଇ େଦଇ ପାରିବା। ତା’ର ବାପା ମଧ� ତାକୁ େସହି ଶି�ା େଦଇଥିେଲ। 

 ବିନୟ ମନ ଲେଗଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। କାହUକି ନା ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ବିନା ପାଠେର େସ 

େକେବ ବି ତା’ର ଲ���ଳେର ପହ{ି ପାରିବନି। େସଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କj ସହିବାକୁ 

ପଡିଛି। ରାତିେର ଡିବିରି ଆଲୁअେର ପାଠ ପଢ଼ିଛି। େକେବ ବି କାହା କj अନ�ଥା 
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 ଯାଏନାହU। ନିଜର ଶି�ା, ବୁ~ି ଆଉ ଉଦ�ମ ବଳେର ବିନୟ ଆଜି ସମାଜେର ଏକ 

ପ�ତି/ିତ ବ��ି ଭାବେର ପରିଗଣିତ େହାଇପାରିଛି। 

 ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ସିଏ େଯମିତି ଦୁଃଖ କjେର ବଢିଛି, ବାଲିଧଳିୂେର ଜୀବନ ଗଢ଼ିଛି। 

ତା’ର ପୁअ େସମିତି ନେହଉ। େସଥିପାଇଁ ପିଲାଟି େବଳରୁ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି େଯାେଗଇ 

େଦଇଛି। ସିଏ ସିନା ତା’ର ପିଲାେବଳର ଦୁଃଖକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଏମିତି କହିଦିଏ। 

େହେଲ ମିନୁ ଭାେବ ପିଲାଟି ଘର ଭିତେର ରହି େଯେତ ବି ଖୁସିେର ରହିେଲ ବି େସ ଚାଲାକ 

େହାଇ ପାରିବନି। ସବୁେବେଳ େକqୁଆ- ପରି େହବ। େସଥି ପାଇଁ ବିନୟ अଫିସ 

ଗଲାପେର େସ ପୁअକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡି ଦିଏ। କି� ଆଜି ବିନୟ ଜଲଦି େଫରିଥିବାରୁ 

ପୁअକୁ ବାହାେର େଦଖି ରାଗି ଯାଇଥିେଲ। 

 ମିନୁ ତା-ୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚjା କରୁଥିଲା। େଦଖ ବାଲିଧଳିୂେର େଖଳିେଲ େଯ ଜେଣ 

ଖରାପ େହାଇଯିବ ବା ବାେଜପିଲା େହାଇଯିବ ତାହା ନୁେହଁ। ବାଲିଧଳିୂେର େଖଳିବା ଦ£ାରା 

ଜେଣ ପିଲା ତା’ର ପିଲାଦିନକୁ ଭଲଭାବେର ଉପେଭାଗ କରିପାେର। ଆଉ େସହି ବାଲିଧଳିୂ 

େଯମିତି ପିଲାଟି ପାଇଁ �ତିକାରକ ନ ହୁଏ େସଥିପ�ତି େସମାନ- ପିତାମାତାମାେନ ଧ�ାନ 

େଦବା ଉଚିତ। ଆେମ ଆମ ପୁअର ଯତ|  େନବା ଆଉ ତାକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଗଢି 

େତାଳିବା। 

 ବିନୟ ସିନା ପିଲାଦିନରୁ ପାଇଥିବା ଦୁଃଖ କj ଆଉ अପମାନକୁ ଆଖିେର ରଖି 

ଏମତି ଏମିତି କହିଦିଏ କି� ତା’ର ମଧ� ଇଛାଥିଲା ତା ପୁअର ହସ ଖୁସି ଆଉ ଏକ ସଫଳ 

ଜୀବନ। ମିନୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପେର ବିନୟ ମିନୁକୁ କୁେÙଇ ପେକଇ ଥିେଲ ଆଉ କହିଥିଲା 

ନି�ିତ ଆମ ପୁअ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ େହବ। 

 ବିନୟ ମଧ� ଜାଣିଥିଲା ପିଲାଦିେନ ଯିଏ ବାଲିଧଳିୂ େହାଇନି କି େବାହୁେଚାରି େଖଳ 
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 େଖଳିନି ପ�କୃତେର ସିଏ ତା’ର ପିଲାଦିନକୁ ଉପେଭାଗ କରି ପାରିନି I ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା 

ମନ ଭିତେର େଯମିତି ଏକ ବଡ अବେଶାଷ ରହିଯାଇଛି I କାହାର ପିଲାଦିନର ହସଖୁସିକୁ 

ଛଡାଇ ଆଣିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ବାପ-ପଣିଆ I ବିନୟ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟoମ କରି 

େସହିଦିନରୁ ନିଜ ପୁअର ହସଖୁସିକୁ ଛଡାଇ େନବ ନାହU ଶପଥ କରିଥିଲା I 

 କାହUକି ନା େସ ଜାଣିଥିଲା---------------- 

 ବହୁେଚାରି େଖଳ ବାଲି ଧଳିୂଘର 

 େଖଳିନାହU ଯିଏ ଥେର 

 ଖୁସି େବାଲି କିଛି ପାଇନାହU ସିଏ 

 କିଛି ଜମା ଜୀବନେର I  

 ସାoସାଥି ଯିଏ କରିନାହU ଜମା 

 େଛାଟ େଯେବ େହାଇଥିଲା 

 ଜୀବନଟା ସେତ अଧୁରା ତାହାର 

 ବାକି କିଛି ରହିଗଲା I  

 ପିଲାଦିନ ସD �ତି ନାହU ଯା’ର କିଛି 

 କରିନି େଯ ଉପେଭାଗ 

 ସେତ କି େଯମିତି ଜୀବେନ ତାହାର 

 ନ ଥିଲା ଖୁସିର େଯାଗ I 
ସୁqରପୁର, ଉZରକୁଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର I 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ବିସିDତାରାଣୀ ସାହୁ 

ସD �ତିର କଳାବାଦଲସD �ତିର କଳାବାଦଲସD �ତିର କଳାବାଦଲସD �ତିର କଳାବାଦଲ    
 ଜୀବନେର େସହି ଦୁi�ନ ଗୁଡ଼ିକ ମେନ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ବିନୟ। େସ ଦିନର  

କଥା ଗୁଡ଼ିକ  ମେନ ପଡ଼ିଗେଲ ଏେବ ମଧ� ତା େଲାମ ଟା-ୁରି ଉେଠ। କି କଦଯ��, 

କଦାକର ପରିେବଶ ମଧ�େର ତା’ର ବାଲ� अବ�ା କଟିଛି। ଭାଇଭଉଣୀ ମିଶି ନअ ଜଣ। 

କାହାର ନାକରୁ ସିଂଘାଣି ବାହାରୁଥିବ ତ କାହା ମୁbେର ଉକୁଣୀ ଭୁରୁ ଭୁରୁ େହଉଥିବ। 

ଖାଦ�ସାର अଭାବରୁ କାହାର େପଟ େଢାଲ ପରି ବାହାରିକି ହାତ େଗାଡ଼ ବ-ା େହଲାଣି ତ 

କିଏ େଭାକେର अନ�କୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି। େଯେତେବେଳ ନअ ନअଟା ଛୁଆ- ପାଟି ମା’ 

ସ�ାଳି ପାେରନି େଗାଟିଏ କଂସାେର କଂେସ ମୁଢ଼ି  ସାoକୁ ଗିଲେସ ନାଲି ଚା ଆଣି 

େଥାଇଦିଏ। ବଗ ମାଛ ଟକ୍ ଟକ୍ ଖାଇଲା ପରି ସଭିଏଁ କୁଦି ପଡ଼nି େସ କଂସା ଉପେର। 

େଯାର ଯା’ର ମୁଲକ ତାର ନ�ାୟେର ଯିଏ ପାେର େସ ଖାଏ ଆଉ ଯିଏ ପେଛଇ ଯାଏ ସିଏ 

େସମିତି େଭାକେର ରେହ। ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ ଛୁଆ ନ ଥିେଲ ମଧ� ତାର ନ\ର ଥିଲା 

ସାତ। କାଉଁରୀ କାଠି ଠାରୁ ଆହୁରି ନହ ନହାକା େଦହେର େଯାର ପାଏନି ଭାଇଭଉଣୀ 

ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ। ସାନ ଭାଇ अଭୟର ବଳ ବହୁତ। େସ ନିେଜ ଖାଇ ଦି ତିନି 

ମୁଠା ତା  ମଇଳା େପ�ର ପେକଟେର ଲୁେଚଇ ଆେଣ। ବିନୟ େଯେତେବେଳ ଖାଇବା ନ 

ପାଇ ପରା[ େସୖନିକ ପରି ଶନୂ�କୁ ଚାହU ରେହ ତା’ ସାନ ଭାଇ अଭୟ ପଛପଟରୁ ଆସି ତା 

ଆଖି ବq କରି ତା’ ପାଟି ଭିତେର ମୁଢ଼ି ଦି’ମୁଠା ପେକଇ ଦିଏ ଆଉ ଖୁସିେର ତା’ େବକେର 

ଓହଳି ପେଡ଼। େଦୖବାତ୍ କିଛି ମୁଢ଼ି ଯଦି ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା ଡାହାଣା କୁକୁର ପରି ତଳୁ 
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 େଗାେଟଇ େସ କଡ଼କଡ଼ କରି େଚାେବଇ ପକାଏ। ସx�ା େହେଲ ବାପା ଟାଂେକ ମଦ ପିଇ 

ହଲି ହଲି ଘରକୁ େଫରnି ହାତେର େଗାଟିଏ ଧଳା େବାତଲ ଧରି ମା’କୁ ବରାଦ କରnି 

ପିତା ଶୁଖୁଆ ଦିଟା େପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା କିଛି ବୁଝnି ନାହU। 

 େସେବଠାରୁ ବିନୟ ମନେର ବିେଦ� ାହ େଦଖା େଦଇଛି। କି ବାେଜ େଲାକ ଏମାେନ। 

େଗାଟିଏ ଛୁଆକୁ ପାଳିବାକୁ ବଳ ନାହଁ ନअ-ନअଟା ଛୁଆର ଭିଡ଼ ଲେଗଇଛnି। ସକାଳ 

ପାଇେଲ ମା’ େତାରାଣି ମୁqାଏ ପିଇ େଦୗଡ଼ିଯାଏ ଦାସ ବାବୁ- ଘରକୁ ପାଇଟି କରିବାକୁ। 

େଫରିଲା େବଳକୁ େକାଉଦିନ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦି’ଟା, ବାସି ତରକାରୀ ଆେଣ। ଦିେନ ଦିେନ 

ଖିରି-ପିଠା ବି ଆେଣ, ବିନୟକୁ ଭାରି ଈଷ�ା ହୁଏ ମା’ ଉପେର। ମା’ ନି�ୟ ଦାସ ବାବୁ- 

ଘେର େପେଟ ଖାଇ ଯାହା ବଳୁଛି ତା- ପାଇଁ ଆଣୁଛି ନେଚତ୍ ମା’ େକେବବି େସମାନ- 

ପରି େଭାକ ବିକଳେର େପଟ ଧରି କାqୁନି େକମିତି? ତା’ର େକାଉଠୁ ବଳ ଆେସ ମାଲିକ 

ଘେର କାମ ସାରି ପୁଣି ଘେର ଆସି ଏେତ କାମ କରିବାକୁ ? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିନୟ 

ଦିେନ ମାଲିକାଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। 

 େସ େଦଖିଲା ମାଲିକାଣୀ ତା ମା’କୁ କହିେଲ ରାତିର ରୁଟି ଦୁଇଟା ବଳି ପଡ଼ିଛି 

ଖାଇବାକୁ। ମା’ ତା’ର କହିଲା ନାଇଁ େଭାକ ନାହU। େମାେତ େଦଇଦିअ ମଁୁ ଘରକୁ 

େନଇଯିବି। ମାଲିକାଣୀର ପୁअ େଦଖିବାକୁ ଭାରି ସୁqର। େଗାରା ତକ ତକ, ଡଉଲ 

ଡାଉଲ। ତା ସାଟ� ପ�ା� ବହୁତ ସଫା। ମାଲିକାଣୀ କାଚ ଗିଲାସେର ଗିଲାେସ ଧଳା ଧଳା 

ଦିଶୁଥିବା କଣ ଆଣି ତା- ପୁअକୁ କହିେଲ - େନ ଜଲଦି �ୀର  ପିଇ ଇeୁଲ ଯା। �ୀର 

ପିଇେଲ ବଳ ଆସିବ। ପିଲାଟି �ୀର ପିଇ, େବକେର ପାଣି େବାତଲ ଓ କାxେର ବ[ାନି 

ପେକଇ ଇeୁଲ ଚାଲିଗଲା।  
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  ବିନୟ େବଇଗି େବଇଗି ପାହୁb ପେକଇ ଘର ମୁହଁା େହଲା। ବାପା ଆସିବାର ସମୟ 

େହଲାଣି। େସ େଦଖିଲା ବାପା କାଚ େବାତଲଟିକୁ ଆଣି ଘର କଣେର ରଖିେଦେଲ। େସ 

କାଳ ବିଳ\ ନକରି ପିଇବାକୁ ମୁହଁ ପୁେରଇଛି ତା ପିଠିେର ଦୁଲ୍ ଦାଲ୍ କଣ ଶୁଭିଲା। ବିନୟ 

ପଛକୁ अେନଇଲା। େଦଖିଲା ତା ମା’ ରଣଚbୀ ପରି ଆଖି ନାଲି କରି ତାକୁ ବିଧା ମାରି 

ଚାଲିଛnି। େସ अବୁଝା ଆଖିେର ମା’କୁ अେନଇ ଥାଏ। ମା କହିଲା - ଲାଜ ଲାଗୁନି ହାbିଆ 

ପିଇବାକୁ। 

 - େସ ହାbିଆ କଣ ଜାଣିନି ମା। ମଁୁ ଆଜି େଦଖିଲି େତା ମାଲିକାଣୀ ତା- ପୁअକୁ 

କାଚ ଗିଲାସେର ଏମିତି ଧଳା ଧଳା ଦୁଶୁଥିଲା କଣ ପିଇବାକୁ େଦଇ କହିେଲ େନ �ୀର 

ପିଇେଦ। ବଳ ଆସିବ। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଏ କାଚ େବାତଲେର �ୀର अଛି ଭାବି ପିଉଥିଲି 

ବଳ ଆସିବ େବାଲି। କାରଣ ବାପା ପ�ତିଦିନ ୟାକୁ ପିଇ ବଳବାନ େହାଇ ତେତ 

ମାରୁଛnି। େତା କାନିରୁ ପଇସା ଟାଣି େନଉଛnି। ମଁୁ ବି ୟାକୁ ପିଇ ବଳବାନ େହବି। 

ବାପା େତାେତ ମାରିଲା େବେଳ ମଁୁ େତାେତ ର�ା କରିବି।  

 ମା’ର ରାଗ ନିଆଁେର ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରି ଉେଭଇ ଗଲା। ସିଏ ବିନୟକୁ େକାଳକୁ 

େନଇ ଖାଲି େଗଲ କରିବାେର ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା 

 - ବାପାେର ତୁ �ୀର ଆଉ ହାbିଆ ଭିତେର ଫରକ କଣ ଜାଣିଲୁନି? ହଁ େକମିତି 

ଜାଣିବୁ? ଜନମ େହଲା ଦିନୁ �ୀର କଣ େଦଖିନୁ? 

 ତା ପअରଦିନ ମା ତାକୁ େନଇ ମାଲିକାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା - ମା େମା ପୁअକୁ 

�ୀର େଟାପାଏ ଦିअnନି? େସ ଟିେକ ପିअnା। ମାଲିକାଣୀ କିଛି ନ କହି ତା�ଲ�ଭରା 

ହସଟିଏ ହସି େଶାଇବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗେଲ। ବିନୟର ମନ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା କଳା 
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 ରoର ବ[ାନି ଉପେର। େକେଡ଼ ସୁqର ଚିତ�  େହଇଛି। େସ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ବ[ାନୀଟିକୁ 

ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 - େହଇ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଛି! େତା େଦହେର େକେତ ଧଳିୂ। ମା’ ଏଇ अସନା 

ପିଲାକୁ ତୁେମ ଘେର ପୁେରଇ ଆମ ଘରକୁ अସନା କରି େଦଲଣି। ତା ଜାମାଟିକୁ େଦଖିଲ। 

େସଥିରୁ େକେତ ଗx ବାହାରୁଛି। ଏଇ ବାଲି ଧଳିୂେର େଖଳିଥିବା अସନା ପିଲାଟା େମା 

ବ�ାଗ୍ ଛୁଇଁଛି। ମଁୁ େକେବବି ଆଉ ଏ ବ�ାଗ୍ ଧରିବିନି। ଏ ବ�ାଗ୍ ଧରିେଲ େମାେତ େରାଗ 

େହଇଯିବ। 

 େଛାଟ େହେଲ ମଧ� ବିନୟ ବୁଝି ପାରଥିଲା ତା େଦହସାରା ଧଳିୂ ବାଲି େଦଖି 

ମାଲିକାଣୀର ପୁअ ଏପରି କହିଲା। େସେବ ଠାରୁ େସ ନିୟମ କରିଥିଲା େସ େକେବ ବି ବାଲି 

ଧୁଲିେର େଖଳିବନି ଆଉ ବଡ଼େଲାକ େହବ। 

 େସେବଠାରୁ ତା ମନେର ଏ ବାଲି ଧଳିୂ ପ�ତି ଏକ ଘୃଣା ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଛି ଯାହାକି 

େସ ବଡ଼ େହାଇ ବାହାସାହା େହଲା ପେର ମଧ� େସ ଭାବଟା ତା ମନରୁ ଯାଇନି। ସମୟ 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। େସ ଦିନର ଧଳିୂ ବାଲିେର ଗଡୁଥିବା ନୁଖୁରା ମୁbିଆ ବିନୁକୁ 

େଲାେକ ବିନୟ ବାବୁ େବାଲି ସେ\ାଧନ କରୁଛnି। ଯାହାର ପାଦ ଘେର ପଡ଼ିେଲ अସନା 

େହଇଯିବ େବାଲି ମାଲିକାଣୀର ପୁअ େବଖାତିର୍ କରୁଥିଲା ଏେବ ତାର ପାଦ କାହାଘେର 

ପଡ଼ିେଲ େସଇଟା ତା’ର ଭାଗ� େବାଲି ଭାବୁଛnି। େସ ମାଲିକାଣୀ ପୁअର କଟୁ�ି ଏେବ ବି 

ତା’ କାନ ପରଦାକୁ ଫେଟଇ ଦିଏ। ମାଲିକାଣୀର ତା�ଲ� ହସ ବାର\ାର ତା ମାନସ 

ପଟେର େଦଖା ଦିଏ। ତା ଧଳିୂ ଧସୂରିତ େ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 ସବୁେବେଳ େଚjା କରିଛି ନିଜ ଛୁଆକୁ ସବୁ ପ�କାର 

ଆରାମ େଯାେଗଇ େଦବ। େକଉଁଥିେର ଉଣା କରିବନି। ବାଲିେର େଖଳିବା ତ ଦୂରର କଥା 

େସ ବାଲିକୁ ତା ଛୁଆର ଚପଲେର ମାଡ଼ିବାକୁ ଦିଏନି। ଦୁନିଆଁ ଟା ଯାକର ଐଶଯ�� େସ ତା 

ଛୁଆର ପାଦ ତେଳ େଲାଟି େଦଇଛି। ଆଜି େସ ତା ପୁअ ପାଇଁ ହେଳ େeଟିଂ େଜାତା ଆଣି 

େଦଇଛି। ଯାହାକୁ ପିxି ତା ପୁअ କୁନା ରା[ାେର ବି ଉଡ଼ିବ।  

 ମନ ଆନqେର ବିନୟ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା, କି�  “କୁନା କାହU େଦଖା ଯାଉନି?” ସବୁ 

ଘର ବୁଲି େଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ। अଫିସ୍ ରୁ େଫରିବା ପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ା 

ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି। େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, 

“େଦଖୁନ ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ।”  

 କିଛି ସମୟ ପେର ବିନୟର ଉ� ସ�ରେର ଘର କ#ି ଉଠିଲା। “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି। େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା। ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତୁମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ ବାଲି ଧୁଳିେର ଭZ�। େଦହ 

ଖରାପ େହଉ େମାେତ କହିବ।” େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, 

“ଓେହା। ପିଲାଟା ଟିେକ େଖଳିେଦେଲ କଣ େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ 

ଏସି ରୁମ୍ େର ବଢ଼ିଥିଲ ନା କଣ?” ବିନୟର ରାଗ ମୁb ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସିଏ କୁନାକୁ 

ଟାଣି ଆଣି ତା ଗାଲେର ଦି ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା - “େତାେତ ଲାଜ ଲାଗୁନି େମା ପୁअ େହଇ 

ଏଇ ବାଲି ଧଳିୂେର େଖଳିବାକୁ। େସାସାଇଟିର େସଇ ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ମିଶିବାକୁ।” 

କୁନା କଇଁ କଇଁ କାqି କହିଲା-  

 “ବାବା େସମାେନ ବାେଜ ପିଲା ନୁହnି। େସମାେନ େମା ସାo। ଏକୁଟିଆ ଘର ଚାରି 
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 େକାଣେର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମଁୁ ବ�[ େହଇଗଲିଣି। େକେତ େଟଡି ବିୟର ସାoେର େଖଳିବି। 

େମାେତ ଜୀବn ସାo ଦରକାର ବାବା। ଏସବୁ େଖଳନା ନୁେହଁ। ବାଲିେର େଖଳିବାେର 

େଯଉଁ ମଜା अଛି େସ ମଜା ଏ ରo େବରo େଖଳନା ପାଖେର ନାହU। ବାବା ମଁୁ ଏକୁଟିଆ 

ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। େମାେତ ସାo ଦରକାର। ନେଚତ୍ େମାର େଗାଟିଏ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ 

ଦରକାର, ଯା ସoେର ମଁୁ େଖଳିବି। ଯାହାକୁ ମଁୁ ଖୁଆଇ େଦବି। ଲୁଚକାଳି େଖଳିବି। ତା 

କାx ପଛପେଟ ହାତ ରଖି ଓହଳିବି। 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 ଓହଳିଛି। େସମାେନ େକେତ ମଜା କରnି। ବର ଓହଳେର େଦାଳି 

େଖଳnି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ବାଡ଼ି େପାଖରୀରୁ ମାଛ ଧରnି। େସ େକେତ ନଟୁ 

େଖଳିଛି। ଭoା କାଠ ପଟାେର ବ�ାଟ ବେନଇ େଖଳିଛି। ସିଏ କିଏ ତା ପୁअକୁ ଏ ସବୁଥିରୁ 

ଦୂର କରିବାକୁ?  

 ତାକୁ କିଏ ରାଗିକି ପେଦ କହିଥିଲା େବାଲି ତା ପୁअକୁ କାହା ସହିତ େଖଳିବାକୁ ନ 

େଦବା ତାର ଠିକ୍ େହାଇନି। ଜୀବନର ସrରo ଭିତେର ଦୁଃଖ, ଖୁସି, ରାଗ ଏସବୁ େଯ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ରo ମାତ� । େତଣୁ େସ ରoେର ତା ପୁअକୁ ବି ରଂେଗଇ େଦବ। ବିନୟ 

ବଡ଼ ପାଟିେର ଚିେଲ� ଇଲା 

 “ଯା କୁନା ଯା, େତା ସାo ମାନ-ୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଆଜି ମଁୁ ମଧ� େସମାନ- ସହିତ 

ଧଳିୂ ବାଲିେର େଖଳିବି। ମିନୁ ତେମ ବି ଆସ। ସମେ[ ମିଶି ଆଜି େଖଳିବା। ବାଲିେର 

ଘର ବେନଇବା” 
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  ମିନୁ ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। େସ େଦଖିଲା ବାହାେର अସରାଏ ବଷ�ା 

େହଇଯାଇଛି। େସ ପହିଲି ବଷ�ାର �ଶ�େର ଶୁଖା ମାଟିରୁ ଏକ ମନ ମତାଣିଆ ସୁଗx ଭାସି 

ଆସୁଛି ଯାହାକି ଭିେଜଇ େଦଉଛି  ବିନୟକୁ, ତା’ର ମନକୁ, ତା’ର େଶାଇ ରହିଥିବା ଇ�ାକୁ 

ଏବଂ ସେବ�ାପରି ତା ମନେର ଥିବା କଳା ବାଦଲ ସ#ୁ%� ରୂେପ अପସରି ଯାଇଛି। अଗଣା 

ସାରା ସଯୂ��- କିରଣ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି େଖେଳଇ ଯାଉଛି। 

  
ବି}ାନ ଶି�ୟିତ� ୀ 

ଲିଟିଲ୍ ହାଟ�ସ୍ ଟଡ଼ଲସ୍� ଏକାେଡମୀ 

अନୁେଗାଳ, ୭୫୯୧୨୨ 

େମା :- ୯୮୬୧୫୮୩୨୪୧ 
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अରବିq ଆଚାଯ�� 

େଖଳସାo ଦରକାରେଖଳସାo ଦରକାରେଖଳସାo ଦରକାରେଖଳସାo ଦରକାର    
 ବିନୟ କୁମାର ମହାପାତ�  ସୁqରଗଡ଼ ଟାଉନ ଉପେର ତା’ର ଇେଲକ୍ େଟ� ାନି¯ 

ଆପି�ଆନ୍ସର ବିରାଟ େସା ରୁମ ମହାପାତ�  ଏb େସାନ୍ସ ବହୁତ କj ସହିଛି େସ 

ଜୀବନେର ନିଜ େଗାଡେର ନିେଜ ଠିଆ େହବାକୁ ତାକୁ अେନକ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ 

ପଡିଛି ପ�ଥେମ େଯେତେବେଳ େସ ଏଇ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା େକହି ଚିହ| ା ନଥିେଲ ଗଁାରୁ 

ଆସିଲା େବେଳ ଖାଲି େଗାେଟ ଠିକଣା ଧରି ଏକା ନିଶ�ାସେର ପେଳଇ ଆସିଥିଲା ମନେର 

ଦ� ଧରି େସଇ ଠିକଣାକୁ େନଇ ତହସିଲ अଫିସ ସାମନା ଚାହା େଦାକାନେର ବସି ଚାହା 

ପିଉ ପିଉ େସ ଚାହା େଦାକାନୀକୁ ପଚାରିଥିଲା, “େହୖ େହା ଭାଇ! ଏ ତହସିଲ अଫିସେର 

ଡ\ରୁ ବାବୁ-ୁ ତୁେମ ଚିହି| ଚ?” 

 अନ� ଗରାଖ ମାନ-ୁ ଚାହା ବେଢଇ ଦଉଦଉ ଚାହା େଦାକାନୀ କହିଲା, “ହଁ, ଚିେହ| ! 

କି� ତୁେମ କିଏ ଭାଇ? ତା- ପାଖେର କଣ କାମ?” 

 “ଆେର ଭାଇ ସିଏ ଆମ ଗଁାର େଲାକ ଏଠି ଏଇ ସହରେର अେନକ ଦିନ େହଲାଣି 

ରହିେଲଣି େମା ବଡଭାଇ- ପିଲା ଦିନର ସାo ତା-ୁ େଦଖା କରିଥାnି ଏତିକି 

କଥା”  

 ଏମିତି କଥାବାZ�ା େହଲା ଭିତେର ଜେଣ  ଗରାଖ ବିନୟ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସିଥିେଲ 

ବିନୟକୁ ଭଲକରି ତଳୁ ଉପରକୁ ଲ�� କରୁ କରୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ ପ�ଥମଥର ଏଠିକି 

ଆସିଛ କି?”  
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  “ଆ}ା! ଆପଣ େକମିତି ଜାଣିେଲ?”  

 “ତୁେମ ଡ\ରୁ ବାବୁ-ୁ େଦଖିଚ?”  

 “ହଁ! େମା ଭାଇ- ସାo ଚିହି| ବିନି?” 

 େସ େଲାକ ଜଣକ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିେଲ ଚାହା େଦାକାନୀ ମଧ� ନିଜ କାx 

ଗାମୁଛାକୁ ପାଟିେର େଦଇ ନିଜ ହସ ଚାପୁଥିଲା ଏମିତି ସମେ[ ହସା ହସି େହଉଥିବାର 

େଦଖି ବିନୟ ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି ପଚାରିେଦଲା, “ଆପଣ?” 

 “ଆେର! ମଁୁ େହଲି ଡ\ରୁ ବାବୁ େମାେତ ଚିହି|  ପାରିବୁନି ତୁ ତ ବହୁତ େଛାଟ 

େହଇଥିଲୁ, େବାେଧ ସrମ କି ଷ/ ପଢୁଥିଲୁ ମଁୁ ଗଁାରୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି ଆଉ କଣ 

ଖବର? େତା ଭାଇର େଦହ େକମିତି अଛି?” 

 “ଭାଇ ଆଉ ନାହU ଗଲା ବଷ� ତା େପଟେରାଗ ଏେତ େଜାରେର େହଲା େଯ, ତା’କୁ 

େନଇ କଟକ ବଡ ଡା�ରଖାନାେର ଭZ� କରିଥିଲୁ ଛ’ ମାସ ପଡିଲା ବହୁତ ପଇସା ଖ�� 

କଲୁ କି� େଶଷେର ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା” ଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା 

ବିନୟର 

 “ଓେହା! ଏେତ କଥା େହଇଯାଇଛି ଏ ଭିତେର? ପିଲା େବଳୁ ତା’ର େପଟ କାେଟ 

ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ବାnି କେର େଶଷେର େସଇଥିେର ହU......, ହଉ ଛାଡ଼ ତୁ କହ, କଣ 

େକମିତି ଆସିଲୁ? ଆଉ େମାେତ କାହUକି େଖାଜୁଥିଲୁ?” 

 “ଘେର ବହୁତ अସୁବିଧା ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଇ- େଛାଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟି- अବ�ା 

ବହୁତ ଖରାପ ଜମିବାଡି अଧାରୁ अଧିକ ବିକି�  େହଇଗଲାଣି ଚଳିବାେର ବହୁତ अସୁବିଧା 

େବାଲି ଗଁା ଛାଡି କିଛି କମ�ସଂ�ାନ ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତୁମ ଠିକଣା ଘେର ଭାଇ- 
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 ଡାଇରିେର ଥିଲା େସଇ େସତିକି, ତାକୁ ସ\ଳ କରି ଏକମୁହଁା େହଇ ଘରୁ ବାହାରି 

ଆସିଛି ଯାହା ବୁଝିବ ବୁଝ” 

 ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିେଲନି ଡ\ରୁ ବାବୁ କୁେÙଇ ପେକଇେଲ ବିନୟକୁ ତାକୁ େନଇ 

ଘରକୁ ଗେଲ େସଠି କିଛି ଦିନ ବିନୟ ରହିଲା ତା ପାଇଁ କାମ େଯାଗାଡ କରିେଦେଲ 

ବିଭନ|  अଫିସେର ଫରନିଚର ସପ�ାୟେର ବିନୟକୁ ଲେଗଇ େଦେଲ ବିନୟ ବହୁତ 

କମ�ଠ ଖୁବ अh ଦିନ ଭିତେର ସବୁ ସରକାରୀ अଫିସେର ଚିହ| ା ପରିଚୟ 

େହଇଯାଇଥିଲା ହାତକୁ अେନକ କାମ ଆସିଲା ଧୀେର ଧୀେର ନିଜର େଦାକାନଟିଏ 

କଲା େସମିତି େସମିତି େହଇ ଆଜି ସିଏ ଏ ସହରେର ଜେଣ ନାମଜାଦା ବ�ବସାୟୀ 

ନିଜର ବ�ବସାୟକୁ ଏେତ ବେଢଇ େଦଇଥିଲା େଯ, ନିଜର େପେଟ�ାଲ ପ#, ଏେଲେ�� ାନିକ 

ଆପି�ଆନ୍ସର ବିରାଟ େସା ରୁମ, jିଲ ଫନ�ୀଚର ତିଆରି ଫ�ାେ�ରି, ବିଭିନ|  ନାମୀ ଦାମୀ 

କ#ାନୀର ଏେଜନ୍ସି अଫିସ  ଇତ�ାଦି  ଇତ�ାଦି େସ ଭିତେର ଡ\ରୁ ବାବୁ अନ� 

ସହରକୁ ବଦଳି େହଇ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ  

 କି� ଯିବା ଆଗରୁ ବିନୟର ବାହାଘର ତା- ଚିହ| ା ହରିହର ବାବୁ- ଝିअ ‘ମିନୁ’ 

ସହିତ କେରଇେଦଇ ଯାଇଥିେଲ ମିନୁ ମଧ� ବିନୟର ସଂଘଷ�ର କାହାଣୀ ବହୁତ ଥର ଶୁଣି 

ତାକୁ ତାରିଫ କେର ବିନୟକୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖେର ସାଥୀ ହୁଏ ପ�ତି ଦୁଃଖ ସମୟେର 

ଉ�ାହିତ କରି, ଏ ଜୀବନ ଯୁ~େର ପାେଦ ପାେଦ ଜଗିରୁେହ ବ�[ ଜୀବନେଶୖଳୀ 

ଭିତେର ବିନୟ ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦଇଥାଏ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବିଭିନ|  କଥା ବୁଝିବାକୁ ତାକୁ 

ସମୟ ମିେଳନି अବଶ� अେନକ େଲାକ ତା ପାଖେର କାମ କରnି କି� ନିେଜ अଧିକାଂଶ 

କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଠିକ ଭାେବ ବିନୟ ବିଭିନ|  ଆେପାଇ�େମ� ପାଇଁ ସବୁ अଫିସକୁ ବୁଲୁ 
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 ବୁଲୁ ତା’ର ଦିନ େକେତେବେଳ ସରିଯାଏ ଜଣା ପେଡ଼ନି ଏ अଫିସ େସ अଫିସ େହଇ 

େହଇ ତା’ର ଦିନ ସରି  ଯାଏ ଏମିତି ଏମିତି ତା- ଜୀବନ କାଟି ଚାଲିଥିବା ସମୟେର 

ତା- ଜୀବନକୁ ନୂଆ अତିଥି େହଇ ତା- କୁନି ପୁअ ଆସି ଯାଏ ପୁअକୁ େଦଖି ବିନୟର 

ଖୁସି କହିେଲ ନସେର ଦିନରାତି ପିଲାଟିକୁ ଧରି େଗଲ କରୁଥାnା କି, ଏୟା ଭାେବ କି� 

ନିଜ ବ�ବସାୟକୁ ଏେତ ଦୂର ବେଢଇ େଦଇଥାଏ େଯ, ସମୟ ସବୁ अଫିସେର କଟିଯାଏ 

ତଥାପି େଯେତେବେଳ ସମୟ ଟିେକ ମିେଳ ଘେର ପୁअକୁ େଦଖିବାକୁ ଚାଲିଆେସ ପୁअର 

ନା େଦଇଥାଏ ‘କୁନା’ େତାଫା େଗାରା, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁହଁ, ସୁqର ନାକ, କୁ{ୁ କୁ{ିଆ ଚୁଟି 

ଆଉ ତା ହସ ସବୁେବେଳ ମେନ ପେଡ କାମ ବ�[ ଭିତେର ମଧ� େଖାଜି ବୁଲୁଥାଏ 

ବିନୟର ବାପମନ, ‘କୁନା’କୁ ବିନୟ େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ଏ ସଂସାରେର ବାପା 

େହବାର େସୗଭାଗ� ନିଆରା ନିଜର ସnାନର କୁନି ଓଠର ହସ ପାଖେର ଦୁନିଆର ସବୁ 

ମଲୂ�ବାନ ବ[ୁ ତୁ� ମେନହୁଏ କାହUକି ଭଗବାନ ଏମିତି ମାୟା ଲେଗଇଦିअnି 

େକଜାଣି ?   

 ସବୁଦିନ ପରି େସଦିନ ମଧ� ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବିନୟ େଖାଜିଲା ‘କୁନା’କୁ ଘେର 

କୁନାକୁ ନେଦଖି ତା’ର ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, “କୁନା କାହU ? େଦଖାଯାଉନି ?” ସବୁ ଘର 

ବୁଲିେଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ अଫିସରୁ େଫରିବାପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ାପୁअ ସହ 

କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି େରାେଷଇଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ! 

ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ” 

 କିଛି ସମୟପେର ବିନୟର ଉ� ସ�ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା “ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି 
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 େଖଳୁଥିଲା ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ... ବାଲିଧୁଳିେର ଭZ� େଦହ 

ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହିବ!” 

 େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ 

େଖଳିେଦେଲ କଣ େହଇଗଲା?ତେମ େଖଳୁନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢିଥିଲ ନା 

କଣ?” 

 ଆେର ସେତ ତ? ସିଏ ମଧ� ପିଲା ଦିେନ ଏମିତି େକେତ ବାଲିେର େଖଳିଛି କି� 

ଆଜି କାହUକି କୁନା ବାଲିେର େଖଳିେଲ, अନ� େସାସାଇଟି ପିଲା- ସହିତ େଖଳିେଲ ତାକୁ 

ବାଧୁଛି? େସ କଣ ସ�ାଥ�ପର େହଇଗଲାଣି ଏ ଭିତେର? ନିଜ ପିଲାେବଳ କଥାକୁ ପରଖି 

େଦଖୁଥିଲା ବିନୟ ଏତିକିେବଳକୁ ମିନୁ, କୁନାକୁ େନଇ ସଫାସୁତୁରା କରି ପୁଣି ନୂଆ େଡ�ସ୍ 

ପିେxଇ େଦଇଥାଏ େଯେତ େହେଲବି ମା ପିଲାକୁ ଦଶମାସ ଧରି ନିଜ ଭିତେର ବେଢଇ, 

ନିଜ େଦହରୁ ର� ନିଗାଡି  ଏଡୁଟିଏ କରିଛି ପିଲାର ମଇଳା େକାତରା େହବା ସହିବ 

େକମିତି? ସିଏ କଣ ଚାେହଁ କୁନାର େଦହ ଖରାପ େହଉ? ନଁା, କଦାପି ନୁେହଁ କି� 

କୁନାର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତାକୁ ମଧ� ବାଧା େଦଇପାେରନି କାହUକିନା, କୁନାର ଖୁସିେର 

ତା’ର ଖୁସି  

 କୁନା ସଫା ସୁତୁରା େହଲା ପେର ବିନୟ ତାକୁ ପାଖକୁ େନଇ େଗଲ କଲା ଆଉ 

େସମିତି େଗଲ କରୁ କରୁ ପଚାରିଲା, “ବାବା! ଘେର ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ବାହାେର କାହUକି 

ବାଲିେର େଖଳୁଥିଲ?” 

 କୁନା ତା’ର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଢoେର ଉZର େଦଲା, “ତୁେମ ତ ନଥିଲ? ମାମା ତ 

େରାେଷଇ କରୁଛି, ମଁୁ କାହା ସହିତ େଖଳିବି? େମାର େଖଳିବା ସାo ଦରକାର!” 
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  “ଓେହା, ଏଇ କଥା? ଘେର ଟିଭି େଦଖୁନ, େଗମ୍ସ  େଖଳୁନ?” 

 “ନାଇଁ! ଭଲ ଲାଗୁନି ପାପୁନ ତା କୁନି ଭଉଣୀ ସହିତ େଖଳୁଛି, ମଁୁ ବି ତା ସହିତ 

େଖଳିବି େମାର କୁନି ଭଉଣୀ କାହU?” 

 “ହଉ! ତୁମର କୁନି ଭଉଣୀ ଦରକାର ତ? ଆଣିବା!” 

 କି� ଏତିକିେବେଳ ବିନୟର ମେନ ପଡିଯାଉଥିଲା କୁନାର ସିେଜରିଆନ େସ¯ନ 

େଡଲିଭରୀ  େବେଳ ଡା�ର କହିଥିବା କଥା ....... 

 “ବିନୟ ବାବୁ! ମିନୁ ମ�ାଡାମ- େସେକb ଚାନସ ରିe େନେବନି.... ବହୁତ 

କି� ଟିକାଲ େକସ...... େସଥିପାଇଁ ମିନୁ ମ�ାଡାମ ଆଉ ଆପଣ- अନୁମତି େହେଲ  ଫ�ାମିଲି 

ପ�ାନିଗ अପେରସନ ମଧ� କରିେଦବି କରିବି ତ?”   

 ଦୁେହଁ େସେତେବେଳ ସ�ତି ଜେଣଇଥିେଲ ଆଉ ଏକମାତ�  ପୁତ�  ସnାନର ସୁଖ 

ପାଇଁ ସବୁ କଥା ମାନି େନଇଥିେଲ  

 ତାେହେଲ ବିନୟ, କୁନିଭଉଣୀ େକଉଁଠୁ ଆଣିବ କୁନା ପାଇଁ ? 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ଧାେର ହସେର ଜୀବନଧାେର ହସେର ଜୀବନଧାେର ହସେର ଜୀବନଧାେର ହସେର ଜୀବନ    
 “ଭଜୁ କି ନା ରାମ ନାମେର କୁମର, ଭଜୁ କି ନା ରାମ ନାମ I ଭଜି ନ ପାରିେଲ କୁଳ 

ଚq�ମାେର ବାxିେନବ କାଳ ଯମ। େସହି କାଳଯମ ବଡ ଦାରୁଣ େର ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ, 

ବାଛିେନବ କ{ା ରଖିବ ପାଚିଲାେର କୁମର, େଦବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ...” େକେqରା ବେଜଇ 

େଯାଗୀଟିଏ ଘର ଆଗେର ଆସି ଠିଆ େହଲା I େହଃ.. ଯା ଏଠୁ , କିଛି ତ କାମ ଧାମ ନାହU, 

େଚେହରା ପାଇଛnି ରାଜା ପରିକା ଆଉ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଘର ଘର ବୁଲୁଛnି I ଏଇ ମାନ- 

ପାଇଁ ଆଜି ଆମ େଦଶ ଗରିବ I ଭିକ ମାଗି ଚଳିେବ.." ମୁହଁ ଛି{ାଡି, େଯାଗୀ ଉପେର ରାଗ 

ତମ ତମ େହାଇ େଶାଇବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବିନୟ I ବିନୟ ଭିତରକୁ ଯିବାର େଦଖି 

ମିନୁ , ଛअ ବଷ� ର ପୁअ କୁନା କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ କୁନା ହାତେର ପା{ଟ-ିଆ 

କଏନ ଟିଏ େଯାଗୀର ଥାଳ େର ପେକଇ େଦଲା I େଯାଗୀ ଟି ଡାହାଣ ହାତ େଟକି 

ଆଶୀବ�ାଦ କରି ଚାଲିଗଲା I ବିନୟ ସବୁଦିେନ ଏମିତି I େଛାଟେବେଳ ନିମ| ମଧ�ବିZ 

ପରିବାର େର ବଢିଥିେଲ ବି ଚାକିରୀ କରି ହାତକୁ ଦି ପଇସା ଆସିଲା ପେର ପୁରା ବଦଳି 

ଯାଇଥିଲା I ମନେର ଗବ� ଆସିଯାଇଥିଲା ପଇସା ପ�ତି, େjଟସ ପ�ତି। କି� �ୀ ମିନୁ ଥିେଲ 

ଜେଣ ସୁ-ଗୃହିଣୀ I େକହି ବି େଯାଗୀ, ଭିକାରି ତା- ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତେର େଫରnିନି I 

ସମେ[ ଆଶୀବ�ାଦ କରnି I  

 ଗୃହକZ�ା- ନଁା ଟି ବିନୟ, କି� ପ�କୃତି ପୁରା ଓଲଟା I େକେବ େକହି ତା-ୁ ଦାନ 

ଧମ� କରିବା କି\ା ଠାକୁର -ୁ ମୁbିଆ ମାରିବା େଦଖିନାହU I ସବୁେବେଳ କୁହnି, "ଠାକୁର 
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 େମାର କଣ କରିଛnି? ମଁୁ ଆଜି ଯାହା ଏହା େମା ନିଜ ପରିଶ�ମ ର ଫଳ I ଖାଲିଟାେର 

ଠାକୁର-ୁ କାହUକି ମୁbିଆ ମାରିବି? ମqିର କାହUକି ଯିବି? ଠାକୁର କଣ େଭାଗ ଖାଆnି 

କି? ସବୁ ଗୁଡା ଠକ, ଭb I ଠାକୁର- ନଁା େର ନିେଜ ଖାଇେବ I ଦୁଃଖୀ ର-ି -ୁ ବିନୟ 

େକେବ ସାହାଯ�� କରିବାର େକହି େଦଖି ନାହାnି I କହିେଲ କହିେବ, "ଠକ େସଗୁଡା I 

ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପଡିବ େବାଲି ଭିକ ମାଗnି I କି� ସହଧମ�ଣୀ ମିନୁ ବି ଯୁ�ି କେର, "ଭିକ 

ମାଗିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଦିନକୁ ଦଶ ବାର କିେଲାମିଟର କି\ା ତା'ଠୁ अଧିକ ବାଟ ଚାଲି 

ଚାଲି ଯାଆnି I ଏହା କଣ ପରିଶ�ମ ନୁେହଁ? ସମେ[ କଣ ଠକ अଛnି? କିଛି େଲାକ-ର 

କୁଳ େବଉସା େଯମିତି େଯାଗୀ, ଚକୁଳିଆ ପbା । େସମାେନ ତ ତା- କୁଳ େବଉସା କୁ 

ବେ{ଇ ରଖିଛnି I ଆହୁରି ବି େଲାକ अଛnି େଯଉଁ ମାନ-ୁ କାମ ମିଳୁନି। अକମ�ଣ�, ବୃ~, 

େସମାେନ ନିଜ େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ କିଛି ତ କରିେବ? େସମାେନ ବ{ିବା ପାଇଁ ଭିକ 

ମାଗୁଛnି, ଭିକ ମାଗି କାର ତ ଚଳାଉ ନାହାnି I ତେମ େହାେଟଲ େର ଖାଇ ଟିv ଭାେବ 

େଯେତେବେଳ ଶେହ ଟ-ା ବେଢ଼ଇ ଦିअ, େସେତେବେଳ ତ ଭାବନି, ଆଉ େକଉଁଠି େଯାଗୀ 

ଭିକାରି -ୁ ଟ-ା ଦୁଇଟା େଦଇେଦେଲ ତୁମର ସରିଯାଏ I କି େଲାକ ଇଏ େକଜାଣି I" 

ଏମିତି ଭାବେର ହU ତା- ଯୁ�ି ତକ� ସେର I େକହି କାହା କଥା ମାନିବାକୁ କି ଶୁଣିବାକୁ 

ପ�[ୁତ ନଥାnି I ବିନୟ ଏ ସବୁ ର ବିରୁ~ େର ଥିଲା େବଳକୁ, ମିନୁ କି� େଯାଗୀ ଭିକାରୀ-ୁ 

ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। 

 ବିନୟ ସକାଳୁ अଫିସ ଚାଲିଯାଏ I ଚାରିଟା େବେଳ अଫିସ ରୁ େଫରି କୁନା ସହ 

ଦୁଇଘ�ା ଧରି େଖେଳ I େସାସାଇଟି ପିଲା- ସହ ମିଶିବାକୁ ତାକୁ ମନା କେର I ଗxିଆ 

ପିଲା େସଗୁଡା I େଖଳନା ନଥାଏ ତା-ର I ମାଟି, େଗାଡି, ପଥର, କାଗଜ, ଛିbାକନା, 
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 ଏମିତି ଜିନିଷ େର େଖଳnି େସମାେନ I େକେବ କନା ସବୁ କୁ ଗୁେଡଇ ବଲ କରି ଫୁଟବଲ 

େଖଳnି ତ େକେବ ବରଡା େବ� େର ବ�ାଟ କରି କି� େକଟ େଖଳnି I ବିନୟ କି� ଭାେବ 

େସଗୁଡା େଚାର ଗୁଡା I େଖଳିବା ନଁା େର େଖଳନା େଚାେରଇ ନିअnି I କୁନା ର କି� ମନ 

ଥାଏ େସମାନ- ସହ େଖଳିବାକୁ I ବାପା ଖାଲି େଗାେଟ ପ�କାର େଖଳ େଖଳnି I ବ�ାଟ 

ଆଉ ବଲ I େସମାେନ କି� ବହୁତ ପ�କାର େଖଳ େଖଳnି, େଯମିତି େଗାେଟ ବାଡ଼ି େଥାଇ, 

େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଆସି ବାଡ଼ି ଉପେର େଗାଡ େଦଇ ଡିअଁnି I େକେବ ମାଟି େର ପାଣି ପେକଇ 

ତାକୁ ଚକଟି େକେତ କଣ େଖଳନା ତିଆରି କରnି, େକେବ େକମିତି ଲୁଚକାଳି ବି େଖଳnି I 

େବାହୁେଚାରି, ବାଡ଼ି ଡିଆଁ, ମା-ଡ ଡିଆଁ, େସେଭନ େସଟ, େସକା (ବରଡା େର ବଲ 

ତିଆରି କରି, ଜେଣ ଆଉ ଜଣ- ଉପରକୁ ଫିoିବା), ପୁଆ ବାଡ଼ି ପରି ଭିନ|  ଭିନ|  େଖଳ I 

ମନ ରୁେହନି ତା'ର I eୁଲ େର ସାo ମାନ- ସହ େଖଳିେଲ ବି ନିଜ େସାସାଇଟି ର 

ପିଲା- ସହ େଖଳିବାକୁ ତା'ର ଭାରି ମନ I େସାସାଇଟି ବାହାରୁ ବି କିଛି ପିଲା ଆସnି I 

अଧିକ ପିଲା, େକେତ ମଜା I ବାପା- ସହ କି� େକଟ େଖଳିଲା େବେଳ େସ ବିକଳ େର ଚାେହଁ 

େସମାନ- ଆେଡ । କି� ବାପା- ଡର େର ନା ଯାଇପାେର ନା େଖଳି ପାେର I  

 େସଦିନ ବାପା େଫାନ କରିଥିେଲ, କୁନା ମା' ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା େଯ ବାପା-ର ଆଜି କଣ 

କାମ अଛି अଫିସ େର । େସ େଡରିେର େଫରିେବ I ମା େଫାନ େଥାଇେଦଇ େରାେଷଇ 

ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲ I ଏତିକିେବେଳ ସୁେଯାଗ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଏକା ଡିଆଁେର େସ 

ପିଲା- ପାେଖ ହାଜର I अଫିସ ରୁ ଶୀଘ� କାମ ସାରି ବିନୟ ପହଁଚିଲା ଘେର I "କୁନା 

କାହU? େଦଖା ଯାଉନି?" ସବୁ ଘର ବୁଲିେଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ I अଫିସ ରୁ 

େଫରିବାପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ 
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 ଲାେଗନି I େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, "େଦଖୁନ ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? 

ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ I"  

 କିଛି ସମୟ ପେର ବିନୟ ର ଉ�ସ£ର େର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା I "ବାର\ାର ମନା 

କରିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି  I େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା I ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ ? େଦଖ ତା େଦହ... ବାଲି ଧଳିୂ େର ଭତ� I 

େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହିବ !"  

 େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, " ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ 

େଖଳିେଦେଲ କଣ େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁ ନଥିଲା କି? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢିଥିଲ 

ନା କଣ? ହୁଁ... କହି ମୁହଁ େମାଡି, ରାଗ ତମତମ େହାଇ କୁନାକୁ ଧରି ବିନୟ ପଶିଗଲା 

ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରକୁ I କୁନା କୁ େଧାଇଧାଇ ଆଲମାରୀ ରୁ ଭଲ େପ� ସାଟ� ପିେxଇ ତାକୁ 

ଧରି ଗଲା ବଜାରକୁ । ଚେକାେଲଟ େଦଇ ଆଉ ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଥିଲା କୁନା 

କୁ I  

 କୁନା େଛାଟ ପିଲା, କିଛି ନ କହି ପାରିେଲ ବି ତା'ର ତ େଗାେଟ ମନ अଛି I କିଏ 

ବୁେଝ ଏ ପିଲା ମାନ- କଥା? ସବୁେବେଳ ବଡ ମାେନ ଯାହା କହିେବ େସଇୟା I େସମାେନ 

ଯାହା ଭାବିେବ, େସଟା ସବୁେବେଳ ଠିକ I କାହUକି େସମାେନ ବୁଝି ପାରnିନି େଗାେଟ େଛାଟ 

ପିଲା ର ମନ କୁ ? କି� େକଟ अଧିକ ପିଲା ମାନକ ସହ େଖଳାଯାଏ I ଦୁଇ ଜଣ େର କି 

କି� େକଟ େଖଳା? ବାପା ଏ କଥା ବୁଝnି ନାହU କାହUକି େକଜାଣି? େସମାେନ ବି ତ ଦିେନ 

େଛାଟ ଥିେଲ । େସେତେବେଳ କଣ େସମାେନ ଚାହU  ନଥିେଲ ଏମିତି େଖଳିବାକୁ?  

େକଜାଣି ?  
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 କିଛିଦିନ ପେର.... 

 ବିନୟ अଫିସ େର ବସିଥାଏ, ହଠାତ ମିନୁର େଫାନ ଶୁଣି େସ ପ�ାୟ କାq କାq 

अବ�ା I "କଣ େହାଇଛି? େକମିତି େହଲା? ଏେବ କଉଠି?" େସପଟୁ ଉZର ଆସିଲା 

ଡା�ର ଖାନା େର, ଶୀଘ� ଆସ I କାର ଧରି ତୁରn ଡା�ରଖାନା େର ପହଁଚିଲା ବିନୟ। 

अପେରସନ େବଡ଼ େର ପଡିଥାଏ କୁନା। ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବq। କାqିକାqି ଆଖି 

ଫୁଲିଯାଇଥାଏ ମିନୁ ର। କିଛି କଥା କହିବା अବ�ା େର େସ ନଥାଏ। ଥo ଥo ପାଟିେର 

ଏତିକି କହିଲା, "eୁଲ ବସ ଖରାପ େହବାରୁ अନ� ଏକ ବସ ପିଲା-ୁ ଛାଡିବାକୁ ଆସିଥିଲା। 

ପାଖ ଛକ େର କୁନା ସହ अନ� ଦୁଇଜଣ ପିଲା ବି ଓେଲହିେଲ। େସମାେନ ଗଲାପେର 

କୁନା ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ ମାରଣା ଷÙଟିଏ କଉଠି ଥିଲା େକଜାଣି ପଛପଟୁ ଆସି କୁନା କୁ 

ଭୁଷି େଦଲା। ଆଖପାଖ େର େସାସାଇଟି ର ପିଲା େଖଳୁଥିେଲ। େସମାେନ ଆସି େମାେତ 

କହିେଲ । କିଏ ଜେଣ ବାବାଜୀ କୁନା କୁ ଧରି ତୁରn ଡା�ରଖାନା େନଇ ଆସିଲା। େସଇ 

ପିଲା- ଠୁ ଖବର ପାଇ ମଁୁ ଆସିଲି ଏଠିକୁ । ଡା�ର କହିେଲ କୁନା ର ମୁହଁ ରା[ା େର 

ମାଡ େହାଇ ନାକ ର ହାଡ ଖେb ଭାoି ଯାଇଛି। ର� ବି ବହୁତ େବାହି ଯାଇଛି। ତୁରn 

ର� ଦରକାର। କିଛି ସମୟ ପେର କହିେଲ, ର� େଯାଗାଡ େହାଇଗଲା। ଏେବ େସ 

अପେରସନ ରୁମ ଭିତେର। ଭାoି ଯାଇଥିବା ହାଡ ଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।" ମିନୁ 

ପାଖରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ବିନୟ କଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଲଥ କରି ପାଖେର ଥିବା େବ{ 

େର େସ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ େବାହି ଆସୁଥାଏ। ହାତ େର ଲୁହ କୁ େପାଛି 

ଠିଆ େହଲା ବିନୟ 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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 ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହU। କାରଣ ତା ମୁb ଉପେର ଆଉ ଜଣ- ଦାୟିତ£ ବି ଥାଏ। େସ 

କାqିେଲ ମିନୁ କୁ କିଏ ସ�ାଳିବ । ଜୀବନେର େକେବ ଭଗବାନ-ୁ ଡାକି ନଥିବା େଲାକ, 

ନିଜ ସnାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ - ପାଖେର ଭିକ ମାଗିପାେର। ଉପେର କିଛି ନ କହିେଲ ବି 

ମନ ଭିତେର ଭଗବାନ-ୁ ହାତେଯାଡ଼ି ହଜାେର ଥର ମୁbିଆ ମାରୁଥାଏ େସ । ବିକଳ 

େହଉଥାଏ, େମା ପୁअ ର କିଛି ନେହଉ ପ�ଭୁ। ତାକୁ ଶୀଘ� ଭଲ କରିଦିअ। 

 େସାସାଇଟି ର କିଛି େଲାକ ଏ ଭିତେର ଆସି ସାରିଥାnି ଡା�ରଖାନା କୁ। େସମାନ-ୁ 

େଦଖି ବିନୟ ଟିେକ ହଡ଼ବେଡଇ ଗଲା। େଯଉଁ ମାନ- ପିଲା-ୁ େସ ଗରିବ, େଚାର େବାଲି 

ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ତା अସୁବିଧା ସମୟ େର େସମାେନ ହU ତା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 

ଚିnା େର େସ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ। ଏତିକିେବେଳ େସ େଦଖି ପାରିଲା େସ େଯାଗୀ 

ଜଣ-ୁ। ଆ�ଯ�� େର ତାକୁ ଚାହUଲା େବଳକୁ, େଦଖି ପାରିଲା େଯାଗୀ ର ବାମ ହାତେର 

ବ�ାେbଜ କନା ଗୁେଡଇ େହାଇଥାଏ। ତା'ର ସବୁ ଭାବନା ର अn କରି େଯାଗୀ ଜଣ- 

ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, "ବ�[ ହୁअ� ନାହU ବାବୁ, ଆମ "ବାବା" ର କିଛି େହବନି। 

େବସି କିଛି େହାଇନି, ଖାଲି ମୁହଁଟା ଟିେକ ମାଡ େହାଇ ଯାଇଛି। େମା ର� ସହ ତା- ର� 

ମ�ାଚ କଲା ତ ମଁୁ ର� େଦଇ େଦଇଛି। ମଁୁ ହU ତା-ୁ ଡା�ର ଖାନା େନଇକି ଆସିଥିଲି। 

ଆପଣ ମାେନ ତ ଆସି ଗେଲଣି ମଁୁ ଯାଏଁ। େମାେତ ଆହୁରି ଦଶ କିେଲାମିଟର ଚାଲି ଚାଲି 

ଯିବାର अଛି। କାଲି ଆସି ବୁଝିଯିବି ବାବା ର ଖବର। େସ ଆମର ଦିବ� ଆତD ା। ଗରିବ- 

ପ�ତି ତା-ର ଦୟା अଛି। ଭଗବାନ ସବୁ ଭଲ କରିେଦେବ।" ଆଉ ସହି ପାରୁନଥିଲା 

ବିନୟ। େସଦିନ ଏଇ େଯାଗୀ କୁ ମୁହଁ ଛି{ାଡି କଥା କହିବାର ଦୃଶ� 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- କହିଲା,"ଛି...ଛି... େମାେତ ଧମ� ସହିବ ବାବୁ? 

ଆମ ବାବା ପାଇଁ ର� ଟିେକ କଣ େଦଲି େଯ ପଇସା େନବି? େଛାଟ ପିଲା ପରା 

ଭଗବାନ- - अବତାର। ପଇସା ଆପଣ ରଖ�।" େଯାଗୀକୁ କୁେÙଇ ଧରି େଭା େଭା 

େହାଇ କାqି ପେକଇଲା ବିନୟ। କହିଲା, "ଆପଣ ହU େମା ପାଇଁ ଭଗବାନ"। ଏତିକିେବେଳ 

अପେରସନ ରୁମ ରୁ ଡା�ର ବାହାରିେଲ। କହିେଲ,"ପିଲା ଏେବ ଭଲ अଛି। ଆଉ କିଛି 

ଚିnା କରିବାର ନାହU। ତାକୁ ଏେବ କିଛି ସମୟ ବିଶ�ାମ ଦରକାର। ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଘ�ା 

ପେର ତାକୁ ଡିସଚାଜ� କରିେଦବୁ। କିଛିଚିnା କରିବାର ନାହU । ତେମ ଯାଇ ଏେବ ତା ସହ 

କଥା େହାଇପାରିବ ।" 

 ବିନୟ ଟିେକ ନିଶ£ାସ ମାରିଲା ଏେବ । ଦଉଡି ଯାଇ କୁନା ର ମୁb କୁ ଆଉଁସି 

ପେକଇଲା େସ। କାqି କାqି ଥର ଥର କ� େର ଡାକିଲା, " ବାପା େର.... େକମିତି ଲାଗୁଛି 

ଏେବ? ତୁ ଶୀଘ� ଭଲ େହାଇ ଯା... ଆେମ ସାo େହାଇ େଖଳିବା େତାର େସ େସାସାଇଟି 

ସାo ମାନ- ସହ.... େହଲା....???" 

 ବିନୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସହ ମନ ଭିତରୁ ମଧ� ପଇସା, େjଟସ, ଗବ�, अହ-ାର... ସବୁ 

ଏକାକାର େହାଇ େବାହି ଯାଉଥିେଲ..... 

 ଏେତ କj ସେZ£, େସାସାଇଟି ପିଲା- ସହ େଖଳିବା ନଁା ଶୁଣି, କୁନା ମୁହଁ େର ହସ 

ଧାେର ଉକୁଟି ଆସୁଥିଲା.... 
ଗାxିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ଚେ#ଶ�ର ସନବଷ�ଆ 

େସଦିନ ଆଉ ଆଜିେସଦିନ ଆଉ ଆଜିେସଦିନ ଆଉ ଆଜିେସଦିନ ଆଉ ଆଜି    
 “କୁନା କାହU? େଦଖାଯାଉନି?” ସବୁ ଘର ବୁଲିେଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ I अଫିସରୁ 

େଫରିବା ପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ 

ଲାେଗନି I  େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? 

ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ I” 

   କିଛି ସମୟ ପେର ବିନୟ ଉ� ସ£ରେର ଘର କ#ି ଉଠୁଥିଲା, “ବର\ାର ମନା 

କରିଥିଲି ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାअନି I େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲାଂକ ସହିତ ବସି ବାଲି 

େଖଳୁଥିଲା I  ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି ତମ ପୁअ ? େଦଖ ତା େଦହ.... ବାଲିଧୁଳିେର ଭZ� I  

େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହିବ !” 

 େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା ପିଲାଟା ଟିେକ 

େଖଳିେଦେଲ କଣ େହଇଗଲା ? ତେମ େଖଳୁ ନ ଥିଲ କି ? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ିଥିଲ 

ନା କଣ ?” ବିନୟର େଦହେର ଏକ ଶୀତର ଲହରୀ େଖଳିଗଲା I ଲାଗିଲା ଶୀତ ଦିନେର 

େପାଖରୀ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସମୟେର ପଛରୁ କିଏ ଜେଣ େଠଲି େଦଇଛି I  ରାଗ 

ତ ଲାଗିବ ନି�ୟ କି� अେପ�ାର େବଳ େଶଷ େହାଇଯାଏ I  ବିନୟ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନି 

I ସାଟ� େଖାଲି ପାଖ େଚୗକି ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲା I େଫରିଗଲା ତା ପିଲା ଦିନକୁ I ମିନୁ ସତ 

କହୁଛି ତ ? 

 ବିନୟର ମନ ତା ଜନD ଭୂମି ଗଁାକୁ େଫରିଯାଏ I ମେନ ପକାଏ ତ अତି ପିଲା ଦିନର 
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 କଥା I  କଣ ତା ଗଁାେର ତାର ପିଲା ଦିନର ସାଂଗ ସାଥି େକହି ବାେଜ ନ ଥିେଲ ? କଣ େସ 

ବାଲି େଖଳି ନ ଥିଲା ? େଦହ କଣ ଖରାପ େହଉଥିଲା ? ଗଁା ଦାb କଣ ଆଜିକାଲି ପରିକା 

ପିଚୁ ସିେମ�େର ଚକ ଚକ କରୁଥିଲା ? ନା ବିନୟ ନା I  ଏ ସମ[ ପ�ଶ|ର ଉZର ’ନା’ I  

 ଠିକ ମେନ अଛି ବିନୟର I  ଆଜକୁ ୩୦ ବଷ� ପବୂ�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, କାଦୁअ, କାଠି , ପାଲ, େଗାଡ଼ି େକେତ କଣ ଏକଠି କରି 

ଘର ତିଆରି, ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବାହାଘର, ଭାତ ରxା , ଖିଆ , ଗାଧୁଆ ସବୁ କିଛି େସହି ଏକା 

ଜିନିଷେର େହାଇଯାଉଥିଲା I ନା ଥିଲ ଆଜିର अଂଗନୱାଡ଼ି ଶି�ା ଯଉଥିେର ପିଲାକୁ ଯତ|  

ସହକାେର ନିଆ अଣା କରା ଯାଉଥିଲା I  ବୁଲିଲା ବାଟେର , େଖଳିଲା ପଥେର କଉ ବର 

ପତ� େର ମକାଗୁb ଘା� ଟିେକ େଦେଲ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା େହାଇ ଯାଉଥିଲା I ବାସ 

अଂଗନୱାଡ଼ି ପଢ଼ା େଶଷ I  େକେତ ମଜା ଥିଲା େସଥିେର ବିନୟ I  କଣ େତାର ଉପେର କି 

ପ�ଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା େସହି ରା[ାର ବର ପତ�  ଖିଆ I  

 ସମୟର ଗତିେର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବିନୟ I  eୁଲ ପାଠପଢ଼ା ବି ଆର� େହଲା I  

େହେଲ ତା ପବୂ� ପରି େଖଳ କୁଦେର େକୗଣସି ପ�ତିବxକ ଆସିଲ ନାହU I ନୁଆଁ ନୁଆଁ 

େଖଳେର ଭାଗ େନଇ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା I  ଘର, ଦ£ାର, eୁଲ, େପାଖରୀ, ପଡ଼ିଆ, ରା[ା 

ସବୁ ତାର େଖଳକୁଦେର ଭରିଗଲା I ଏଥିେର ତାକୁ େକେବ େକହି ମନା କରି ନାହnି I ମନ 

ଭରି ଉପେଭାଗ କରିଛି ତ ପିଲାଦିନ I ପୁଣି ଆଜି କହUକି ମନା କରୁଛି ତ ନିଜ ପୁअକୁ I  େସ 

ତ ପୁଣି ଆଜି ଏକ ପ�ତି/ିତ अନୁ/ାନର କମ�ଚାରୀ I ଏସି ରୁମେର ବସିବାର ସୁେଯାଗ 

ପାଇଛି I  ମିନୁ ତେମ ସତ କହୁଛ I  ମଁୁ ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ିନି I ମଁୁ ବଢ଼ିଥିବ ରୁମ 
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 ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହUବ ମିନୁ ? 

   ବିନୟ ପୁଣି େଫରିଯାଏ ତା ପୁରୁଣା ଦିନକୁ I  ତ ବାପାଂକ ନିଜ ଜାଗା େବାଲି କିଛି ନ 

ଥିଲା I  ସରକାରୀ ଜାଗାେର ର[ା କଡ଼େର େଛାଟ ଚାଲ ଘରଟିଏ କରି ରହୁଥିଲା I ଉପେର 

ଛପର I  ଛପର ବି ସ#ୂ%� ଦୁଇଟା ରୁମକୁ ପାଉ ନ ଥିବାରୁ େଗାଟାଏ ପେଟ ଖଜୁରୀ ପତ� େର 

ବxା େହାଇଥିଲା I ଯଉପେଟ ଛପର େସ ପଟଟା ରxାଘର,ଜିନିଷପତ�  ରଖିବା ପାଇଁ 

ବ�ବହାର େହଉଥିଲା, अନ� ପଟଟା ଚାରି କୁଟୁ\ େଶାଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା ଘର I ଖରା 

ଓ ଶୀତେର େଯଣ େତଣ ସମୟ ଆରାମେର କଟି ଯାଉଥିଲା କି� ବଷ�ାେର ବାହାର ଭିତର 

ଏକ େହାଇ ଯାଉଥିଲା I  ରxା ଘେର ବସି ବସି ବାପା, ମଁା କର ସକାଳ ପାଇ ଯାଉଥିଲା I  

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

ଆସୁଥିଲା I  ପାଣି ଧାର ସିଧା ବାସନ , ବାଲଟି ରଖିେଲ ବି େକେତଟ ବାସନ ବାଲଟି େଯ 

ସବୁ ଧାରକୁ ସ�ାଳି େହବ I  ପବନ ଝଡ଼େର ଛପରଟା ଭାଂଗି ଘର ଭିତର ଭିେଜଇ 

େଦଉଥିଲା I ସତ କହିଛ ମିନୁ I  େସ ଦିନର ଏସି ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା I 

େସ ଦିନକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚହୁଁଥିଲି େହେଲ ଆଜି ପୁଣି ମେନ ପେକଇ େଦଇଛ I େସ ଦିନ ଆଉ 

ଆଜି I  अେନକ ବଷ� ବିତି ଯାଇଛି I  ଆଜିର ଦିନଟା ଭିନ|  अନୁଭୂତି େଦଉଛି I ବହୁତ 

ଆନq ମିଳୁଛି I  କି� ଆଜିର ଆନq ପଛେର େସଦିନର ପୁରୁଣା ସD �ତିର ମହତ£ ଭୁଲି 

ଯାଇଥିଲି I ଆଜି ତେମ ମେନ ପେକଇେଦଇଛ I 

   “ଓେହା, ଏ ଯାଏଁ ହାତ, ମୁହଁ େଧାଇନ I  କହିେଦଲି େବାଲି କଣ ରାଗିଗଲ I ହଉ 

େହଲା, ଆଗକୁ ଆଉ କହିବିନି I  କୁନା ତୁମର େଗହ� ା ପୁअ, େଗହ� ା ପୁअ, େଗହ� ା େହଲା I 

ଯାअ ହାତ, ମୁହଁ େଧାଇ ପକାअ I  ଖାଇବ I” ମିନୁର କଥ ଶୁଣି ବିନୟ ବZ�ମାନକୁ େଫରି 
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 ଆସିଲା I अସତକ� ଭାବେର କହିଲା, ’ନା’ I  ଏମିତି ଟିକିଏ ବସିଗଲି I କୁନା ଆ ବାପା ଆ I 

ହାତ, ମୁହଁ େଧାଇବା ଆ I େମା ସୁନା ପୁअ କଣ େଖଳୁଥିଲ ବାପା I” କୁନା କେନଇ କେନଇ 

କହିଲା, “ବାପ ଆେମ ବାଲି ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲୁ , ର[ା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି 

ଚଲାଉଥିଲୁ I  େସାମୁ ନା େମା ଗାଡ଼ିକୁ ଧା େଦଇ େଦଲା I  େମା ବାଲିକୁ ପେକଇେଦଲା I  

କାଲି ତାକୁ ମାଡ଼ େଦବା I” ବିନୟର ହୃଦୟ ମନା କରିପାରିଲାନି ,”କାଲି ତା ସଂଗେର 

େଖଳିବୁ ନାହU I ତୁ ଏକା ଏକା ଏଇଠି େଖଳିବୁ I” କୁନାକୁ କହିଲା, “ ବାପା େସମାେନ େତା 

ସଂଗ I  ଆଉ ସଂଗକୁ ମାଡ଼ ଦିअnି ନି I  ସଂଗ େହାଇ େଖଳିବୁ , ଗାଡ଼ି ଧା େହେଲ 

କହିବୁ ,ଗ�ାେରଜେର ଠିକ କରିେଦବା I ବାଲି ପଡ଼ିଗେଲ କହିବୁ ନଦୀରୁ ବାଲି ଭତ� କରି 

େନଇ ଆସିବା I” ମିନୁ ବାପ ପୁअର କଥା ଶୁଣି ମନକୁ ମନ ହସୁଥାଏ I “ହଉ େହଲା ବାପ 

ପୁअର େଗହ�  I ଆସ ଖାଇବ I” ମିନୁ ପରଶିବା ଆର� କରିେଦଲା I  

   ବିନୟ ପାଖେର କୁନା ବସି ପଡ଼ିଲା I  ଖାଇବା ପରଶା େହଲା I େକେତ କଣ ତିअଣ 

ଖାଇବା ପାଇଁ I  କୁନାର କଣ ଖାଇବେର ଇ�ା I ତାର ତ ଦିନ ସାର ମଁା ପାଖେର ରହି 

ଖାଇ ଖାଇ େପଟ ପୁରା I  ବାପା ସଂଗେର ଖାଇବ କଣ I  େଖଳିବା ଆର� କରିେଦଲା I  

ଏଇଟାକୁ େସଥିେର ମିେଳଇବା, େସଇଟାକୁ ଏଥିେର ମିେଳଇବା I ବିନୟର େସଦିନ ଥିଲା 

ଭିନ|  I ତା ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକଳୁ ଚଲିଯାଉଥିେଲ I ବାପ ମା 

େଫରିେଲ ଖାଇେବ ବିନୟ ଆଉ ତା ଟିକି ଭଉଣୀ I ସକାଳୁଆ ଚା ଆଉ ମୁଢ଼ିେର ସଯୂ��ର 

ମୁb ଉପରକୁ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହU ରହିଥିବ ବିନୟ I କାqୁଥିବ ଭଉଣୀକୁ ବୁେଝଇ 

କହୁଥିବ , “େହଇଟି ମା ଆସି ଗଲାଣି େଦଖ I ବାର\ାର ବାହାରକୁ ଆସି ସୁଯ��କୁ, ବାପା, 

ମା ଆସିବା ପଥକୁ ଚାହୁଁଥିବ ବିନୟ I ଦୂରରୁ ବାପା, ମା କୁ େଦଖି ବିନୟ ଭିତରକୁ େଦୗଡ଼ି 
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 ଯାଇ ଭଉଣୀକୁ େନଇ ଆସି ମା ପାଖକୁ େନଇ ଯିବ I  ମଁା ଭଉଣୀକୁ ଟିକିଏ �ୀର 

େଦଇେଦେଲ ତା ମନ ଶାn େହାଇଯାଏ I  କି� ବିନୟର अେପ�ା ବାପ ମା ର ପୁଣି 

ଗାେଧାଇ େଫରିବା ବାଟକୁ I ରାତିର ଭାତ ଦିନେର ବାସି ଭାତ ଆଉ ଦିନର ଭାତ ପଖାଳ 

ରାତିେର I  ବିନୟ ତ ବାପାକୁ ପରଶା େହାଇଥିବା ପିଆଜ ଲୁଣକୁ ବାସି ପଖାଳେର ମିଶାଇ 

ଲୁଥକିନା ବସି ପଡ଼ିବ I ବାପା ଖାଇବା ଆଗରୁ ନିେଜ ବିନା ହାତ େଧାଇ ଭାତ ଭାତ 

ଖାଇଯିବ I ପାଏ ଚାଉଳର ବାସି ପଖାଳ ବା େକେତ େହବ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ I ଭାତ 

କମ ଥିର(େପଜ) େବସି I  ବିନୟ ଖାଇଗଲା ପେର ତା ବାପ ବଂଚିଥିବ ଭାତ େପଜକୁ ପିଇ 

ମନକୁ ବୁେଝଇ େନେବ I ବିନୟର କି� ଏ ସବୁର ବୁଝିବା ବୟସ ନ ଥିଲା I ପଛ ପଟରୁ 

ମିନୁ କହିଲା, “ ଆଉ କିଛି େଦବି I” ବିନୟ ମନା କଲା, “ନା, ଆଜି ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ େଦଖିକି 

େପଟ ଭରିଗଲା I ଆଉ ଯିବନି I” 

 ବିନୟ ନୀତି ଦିନ ପୁअ ସହ ଘର ଭିତେର େକେତ େଖଳକୁଦ , ଲ�ା÷ପେର ଗୀତ, 

କଟ�ୁନ , ସD ାଟ� େଫାନେର ସD ାଟ� ବଏ କରିବାର େକୗଶଳ ଆପେଣଇଛି I अଜି କି� େଖଳିଲା 

ନାହU I  ଘର ବାଲେକାନୀକୁ େଚୗକିେନଇ ବସି େଦଖୁଥାଏ ପେଡ଼ାଶୀ ପିଲାମାନଂକର 

େଖଳକୁଦ I ତାରି ଭିତେର ନିଜକୁ େଖାଜୁଥାଏ I  

 େସ ଦିନର େଖଳ ଥିଲା ଭିନ|  I  ବଷ�ାଦିେନ ଲଂଗଳା େହାଇ ବଷ�ାେର ଭିଜି ଭିଜି 

େଖଳୁଥିବାର ଦୃଶ� ଏେବ ବି ମେନ ପେଡ଼ ବିନୟର I କାଦୁअେର ପଚ ପଚ େହାଇ 

େଦୗଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ�, ଖସିଯାଇ େଦହ କାଦୁअେର ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ େହାଇଯିବାର ଦୃଶ� I ବଷ�ା 

ଛଡ଼ିଗେଲ ବାଡ଼ି େଖଳ, ନଟୁ େଖଳ, କାଇଁଚ େଖଳ, ଲତା କି ପଦା େଖଳ, ପିଥୁ େଖଳ, ବହୁ 

ଗୁଡ଼ୁ େଖଳ, ବିଷ ଓ अମୃତ େଖଳ, ଗଛ ଡିଆଁ େଖଳ, ପାଣିେର ବୁଡ଼ି ଧରିବା େଖଳ, ଗିଲି 
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 ଦbା େଖଳ, ଆମ କି ଚକ େଖଳ अପରି अେନକ େଖଳେର ବିତି ଯାଇଛି ବିନୟର ପିଳାଦିନ 

I ଦଶମ ପଢ଼ିବା ଯାଏ େଖଳେର େକୗଣସି କଟକଣା ନ ଥିଲା I େକେତେବେଳ େଖଳିବା, 

େକେତେବେଳ ପଢ଼ିବା କାହକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିଲା I କଣ େଖଳିବା, କଣ ପଢ଼ିବା , କଣ 

କରିବା ନ କରିବା େକହି କିଛି କହୁ ନ ଥିେଲ I ଆଜି କି� ବଦଳି ଯାଇଛି େସ ଦିନ I  ପିଲା 

କଣ େଖଳିବ, କଣ ପଢ଼ିବ, କଉଟ ଠିକ, କଉଟା ଭୁଲ ସବୁ ବାପା ମାଂ କ ଇ�ା I ବିନୟ 

େସଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ବା େକମିତି I ନିଜ ପୁअର ଭବିଷ�ତ କଣ େହବ ଏେବଠୁ ଠିକ 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା I ନିଜ ପୁअ କାହା ସହ େଖଳିବ, ବସିବ, ପଢ଼ିବ ଏେବଠୁ ଭବିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ  

 ବିନୟ ମିନୁର କଥକୁ ଆଉ ଥେର ବିଚାରିଲା I କଣ ସମେ[ ବିନୟ େହାଇପରିେବ I 

ସବୁ କିଛି ଜାଣିଶୁଣି କଣ ବିନୟ ତ ପୁअକୁ ତ ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଛଡ଼ିେଦବ I ପଛକୁ େଫରି 

େଦେଖ ବିନୟ I ତା ପିଲା ଦିନର େକେତଟା ସାଂଗ ତା ପରି କୃତକଯ�� େହାଇଛnି I  ଆଜି 

ବି େସଇ ସାଂଗମାେନ କାହାର ମଳୂଲାଗି, ଇଟାଗଡ଼ି, ଡ� ାଇଭର େହାଇ କj ଜୀବନ 

ବିତାଉଛnି I  େସମାନଂକ ଭିତେର ନିଜକୁ େଦଖି अେନକ କj अନୁଭବ କେର I  ୨୦୧୭ 

ପାଇଁ େକq�  ସାହିତ� ଏକାେଡମୀ ପୁରeାର ପାଇଥିବା ଗh “ ଇଟା ଭାଟିର ଶିhୀ ” 

ଗାhିକା ଗାୟତ� ୀ ସରାଫ ର ଗh ଭିତେର ବିନୟ ନିଜକୁ ଆବି¢ାର କେର I ଗାhିକକୁ 

ପାଖରୁ ଦଖିଛି, ସାଂଗେର କାମ କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଛି I ଗhର अନୁଭୂତିକୁ ବିନୟ 

ନିେଜ अଂେଗ ନିେଭଇଛି I  

 ବିନୟ ଠିକ ଭାବେର ମେନ ପେକଇ ପାରୁନି େଯ କଉ ବଷ�ରୁ ତା ପରିବାର 

ଇଟଭାଟିେର ଶିhୀ ଭାବେର କାମ କରି ଆସୁଛnି I  ଦୀଘ� ୩୦ ବଷ�ରୁ ଉ~�କାଳ ବିନୟର 
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 ବାପା େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ ଇଟାଭାଟିେର ଶିhୀ ସାଜିଛnି I ଏହାର ଭିତେର ବିନୟ ବି 

ତିନି ଚାରି ଥର ସାଂଗେର ଯାଇଛି I େସଠିକାର ଜୀବନ ନିବ�ାହ ବିନୟକୁ େବଶ ଜଣା I 

ସଦ�ାର େକମିତି ପଇସା େଦଇକି, କଉଠି ଲୁେଚଇକି, େକମିତି େନଇକି ଯାଏ ଭଲ ଭାବେର 

ବିନୟ ଜାଣିଛି I େସଇଠି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, େକମିତି ଖରାେର ୬/୭ ମାସ କାମ 

କରିବାକୁ ହୁଏ, କାମ କରି ନପାରିେଲ ମାଳିକ େକମିତି ଲାତ ମାରି ଭଗାଏ ଏ ସବୁ ବିନୟକୁ 

ବ କଣ ଜଣା ନାହU I ଏ ସବୁରି ଭିତେର ବିନୟର ପିଲାେବଳ ଇଟାଭାଟିେର ବିତିଛି I କି� 

ବିନୟର ବାପା ପାଇଁ କିଛି ରା[ା ନ ଥାଏ I ଏ ମାଳିକ ନ େହେଲ ଆର ମାଳିକ େହାଇ 

ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଉଥାnି I ବିନୟର ଭବିଷ�ତ େବାଲି କିଛି ଚିnା ନ ଥିଲା ବାପା ମା ର 

I ଧନ� େସହି ପ�ୀ ଶୁଆ ହାତ େଦଖାଳି ଯିଏ ବିନୟର ଭବିଷ�ତକୁ ରୂପେରଖ େଦଲା I 

କାଡ଼� ପଢ଼ିକି କହିଲା େତା ପୁअ ଚାକିରୀ କରିବ , ଗାଡ଼ି ବସିବ I େସଇ ଦିନଠୁ ବିନୟ ର 

ବାପା ମା ତା ପଢ଼ିବାର ବ�ବ�ା କେଲ I ପୁअକୁ ପାଠ ପେଢ଼ଇବା ପାଇଁ ଏେତ ଦୀଘ� ବଷ� 

ଯାଏ ବିନୟର ବାପା ମା ଇଟା ଭାଟିର ଶିhୀ େହାଇ ରହିେଲ I େସ ସବୁକୁ ପାର େହାଇ 

ଆଜି ବିନୟ ଏସି ରୁମେର ବସୁଛି I  

 ମିନୁ ତୁେମ ସତ କହିଛ I କୁନା େକବଳ େମାର ପୁअ ନୁେହଁ , ତୁମର ମଧ� I ତା 

ଉପେର ତୁମର ବି ଦାୟୀତ£ I ତାକୁ ଗଢ଼ି େତାଳିବାର अଧିକାର ତୁମର ସମାନ ଭାଗ I କି� 

ସତ� ଏଇଟା େଯ େସ ଦିନ ଆଉ ଆଜି ମଧ�େର अେନକ ପାଥ�କ�, अେନକ ପରିବZ�ନ 

େହାଇ ସାରିଛି I ଏହି ପରିବZ�ନ ଧାରାେର ନିଜକୁ ମଁୁ ସାମିଲ କରିବାର ପ�ୟାସ କରୁଥିଲି, 

କରୁଛି ଆଉ କରୁଥିବି I େସ ଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତେର ଆସnାକାଲିକୁ େଖାଜିବାକୁ େହବ 

ମିନୁ I ନେଚତ .... 
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ମା�� ମା�� ମା�� ମା�� ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ମସିହାର ସଂeରଣେର ପ�କାଶିତ ଗh�~�ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ମସିହାର ସଂeରଣେର ପ�କାଶିତ ଗh�~�ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ମସିହାର ସଂeରଣେର ପ�କାଶିତ ଗh�~�ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ମସିହାର ସଂeରଣେର ପ�କାଶିତ ଗh�~�ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ::::    

ଦି� ତୀୟ �ାନ 

ତୃତୀୟ �ାନ 

ଶ�~ାmଳୀ ମିଶ�          अେଶାକ େସଠୀ    

ସିପ�ା ନାମତା     ପ�ଶାn କୁମାର ନାଥ              ଶୁଭକାn ସାହୁ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�         ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର           ବିେକଶ ସାହୁ 

ପ�ଥମ �ାନ 
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 ମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh �~�ାମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh �~�ାମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh �~�ାମଇ ମାସ ପାଇଁ ଗh �~�ା    
 ଆହ� ାନେର ବିଗତ କିଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର� କରିଛୁ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ପତି� କାେର 

ପ�କାଶନ େଯାଗ� କାହାଣୀ ନିେବଦନ କରାଯାଉଛି କି� େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ 

ତାହାର ସମ�କ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର �ାନ େଦଇ େଗାଟିଏ 

କାହାଣୀ ସୃjି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ� ଚାହUେଲ ନିମ|େର ଦିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ 

େନଇ ନିେଜ େଗାଟିଏ ସୁqର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ� ଆପଣ- 

କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି�ୟ ଭାବେର ରହିଥିବ 

 “ତୁେମ େସ େମାବାଇଲଟା ବq କର ତା ପେର କଥାବାZ�ା ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା 
ତ େମାେତ କାହUକି ଡାକୁଥିଲ େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହିେଦଉଛି ତମର ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା 
ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ, ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ ଦବନି କି 
େମାର ଫେଟା ନବନି ତୁେମ ପୁअପିଲା- ଉପେର ବିଶ�ାସ ନାହU େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ 
अବ�ାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯିବ ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ୍ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି ନା, ମଁୁ ସିଧା 
େଫରିଯିବି 

 ନିଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇେଦବା ପେର ମଧୁସିDତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା େସ େକେତ 

କଥା ବାବୁକୁ କହି ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନିଜ େମାବାଇଲ୍ େସ େଖାଜି ପାଉନି ଗତ ସଂଧ�ାେର 

ମାେକ�ଟ୍ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଲା କି? େମାବାଇଲେର େଯଉଁସବୁ ଛବିଥିଲା, 

ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ଼!!!” 

 ମେନ ରଖ� ଏହି ପାରାଗ�ାଫଟି ଆପଣ- କାହାଣୀେର ରହିବା अନିବାଯ�� ଆପଣ ଏହାକୁ 

କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖିପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନିକଟକୁ ୨୦୧୮, ମଇ ମାସ ତିନି 

ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ପହ{ିଯିବା ଆବଶ�କ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : aahwaan@gmail.com  
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂeରଣ : ମଇ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ମଇ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Article for MAArticle for MAArticle for MAArticle for MAYYYY 2018 Edition:  2018 Edition:  2018 Edition:  2018 Edition: YYYYOOOOUUUURNAME RNAME RNAME RNAME (ନିଜ ନଁା େଲଖିେବ)    

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହU ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି\ା eାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ[େଲଖା 

ସୁqର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ#ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହU 

 ଯଦି ଗh ବା କାହାଣୀ କି\ା ପ�ବx ପଠାଉଛnି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ%ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ା�ର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ\ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ- ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବxୁ- .ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀ�ା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହU, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂeରଣ ନିମେn େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହU 

ପଠା� କିଛି ବxୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିnାେର ପକାଇ େଦଉଛnି ଆେମ 

େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 

ବxୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛnି ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 

ବ¯ ଭZ� େହଉଛି ଏବଂ ସ#ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃjି େହଉଛି 

 ବାର\ାର अନୁେରାଧ ସେZ�  अେନକ ବxୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛnି ଏହା 

ଫଳେର ଆମକୁ ସ#ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ~�ାଧିକ ପୃ/ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ\ େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 

ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÝ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାnି ତା 

େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 

ଫାଇଲେର ପଠା� 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହU ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହU େକବଳ ଇେମଲ୍ 

.ାରା ହU େଲଖା ପଠା�  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ଆସnା ମାସରୁ ପ�େତ�କ ସଂeରଣେର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ|  
ଜିଲ� ାେର ଥିବା ଦଶ�ନୀୟ �ାନ ମାନ- ବିଷୟେର ଆେଲଖ� 
ପ�କାଶିତ େହବ ପ�ତି ସଂeରଣେର େଗାଟିଏ କି\ା ଦୁଇଟି 

�ାନ ବିଷୟେର ଉେଲ� ଖ ରହିବ 

 

ଇ�ୁକ ବxୁମାେନ ନିଜ अ{ଳ ବିଷୟେର େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ 
ଇେମଲ୍ .ାରା େଲଖା ପଠା� 

aahwaan@gmail.com    
ଆହ� ାନର ପରବZ�ୀ ସଂeରଣ ନିମେn ନିଜ େଲଖା ଆସnା 

ମାସ ତିନି ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ଆମ ନିକଟେର ପହ{ିବା 
ଆବଶ�କ ଆମର ହ� ାଟସ୍ ଆପ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ 
୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ନ\ରେର अନୁେରାଧ ପଠାଇ ପାରିେବ 


