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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ%ୂ'� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ" ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତି1ାତା - ସ%ାଦକ 
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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ'ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହX 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ]�ବ" / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହX େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ^ ତଥ" ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ/ର ସ%ୂ'� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ%ାଦକ କି_ା ପ�କାଶକ/ ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହX ଯଦିଓ ପ�େତ"କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହX ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ"ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ/ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ]ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ/ର, ଏଥିେର 
ସ%ାଦକ କି_ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ]ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହX 

 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 ଚାହXେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ"ମେର କି_ା अନ" ମାଧ"ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� ଉପଲେe ଆହ� ାନର अଗଣିତ 
ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, ଶୁଭାକାଂeୀ ବfୁ 

ମାନ/ୁ ତଥା ସମ^ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ/ୁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭgା 
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 େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛkି େସମାନ/ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ�"ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପeା କରm 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ ଏବଂ 
ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ 0ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ_fୀୟ ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  
 ପ�େତ"କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ/ ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହX ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କି_ା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହX ପଠାm ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହX ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ େଲଖା ପାଇବା ପେର ଆେମ ଇେମଲ୍ 0ାରା 
ଜଣାଇଥାଉ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରkି ନାହX, େତେବ ଆମ ଇ-ପତି� କାର 
ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍  ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େସଠାେର ସଂଗୃହୀତ ଆେଲଖ" ପୃ1ାେର 
ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
 ବାର_ାର अନୁେରାଧ ସେ]�  अେନକ ବfୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାkି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ/ୁ अଧିକ ବାଧ" କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବq କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ/ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ"କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲe" େତଣୁ େମାର 
ବ"^ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ�"ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ"େର 
ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ" ଆପଣ ମାନ/ ସହେଯାଗ 
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ/ ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ, , , , ସ%ାଦକସ%ାଦକସ%ାଦକସ%ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ/ ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ/ ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ/ ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ/ ପାଇଁ ସଚୂନା    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ଭାବେର ଗୁଗୁଲ୍ େପs େtାରେର ଉପଲu अଛି 
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ସ%ାଦକ/ କଲମରୁ   ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ  ୧୪ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୨୨ 

ସୁେନଲି ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୨୩ 

ପେଡ଼ାଶୀ     ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୨୮ 

ଶାଗୁଆ ଚା'     ପରମିତା ମିଶ�     ୩୫ 

ଘର      ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ�     ୩୭ 

ଭାଗ"ର ପାସୱାଡ୍�   େରାଜା ପoା     ୪୨ 

ପୁ{ିଲାଲ୍ ର ପୁ{ିଭୁତ େକାହ  ଗଦାଧର ବଳ     ୪୬ 

ଟୁନାର ଗେଣଶ ପଜୂା   ବି. ନିରୁପମା     ୫୦ 

ଡର ଲାଗୁଛି     ପ�ଦୀପ ବf      ୫୫ 

ଭାଇ      ସୀତାରାମ ଦାଶ     ୬୦ 

ସହିବାର ସୀମା ସରିଗଲା  ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୬୩ 

କ"ାେମରା     ଡା ପ�ଶାk ନାୟକ     ୬୯ 

ଆବସ�ନ     ଏ ପି ଶୁଭକାk     ୯୩ 

ବfନୀ     ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି   ୯୬ 

अଦୃଶ" ହସ     अବିନାଶ ପାଣି     ୧୦୩ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ପୁପୁ ଓ େବଲୁନ୍ ବାଲା   ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ     ୧୦୫ 

ଡୁ"ଟି      େଜ"ାତିର{ନ ସାହୁ    ୧୦୭ 

ଭାଗବ~ା     अନସୟୂା ପoା     ୧୧୧ 

ସ�ୟଂସି�ା     ସୁଷମା ପରିଜା     ୧୧୩ 

ଦୁଇଟି ମିନିଗ�    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୨୫ 

ସ�ପ�ାର ସ�ପ�     अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୨୮ 

େଗାଦରୀର ୟୁଟୁ"ବ୍ ନିଶା  ସନାତନ କଟା     ୧୩୧ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୩୩  

ଧନ" ମଣିଷ     ରଶିFତା ମହାk     ୧୩୪ 

ଲୁହ      ଫାଲ୍ ଗୁନୀ ଦାଶ     ୧୩୫ 

ପଥର ଛାତିେର ଥିଲା ଦରଦ  ସୁବ� ତ େଜନା     ୧୩୬ 

ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ�    ପ/ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୧୩୮ 

ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ    େସଠୀ କା]�କ ଚq�     ୧୪୨ 

ଦୁଇଟି କବିତା    ଶୁଭଲeF ୀ ଦାସ     ୧୪୧ 

ତୁେମ ତ     ପେରଶ ଚq�  ଦାସ    ୧୪୩ 

ନୂଆ େଡାରି     ନବୀନ ସାହୁ     ୧୪୪ 

ସାଥିଟିେକ ଶୁଣିବ    �ିତପ��ା ମହାରଣା    ୧୪୬ 

ଜୀବନର ସୁଖ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୪୭ 

ଏମିତି ହୁअkାନି    ରଜୀତ ଦାସ     ୧୪୮ 
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ରାଜନୀତି ରାଜେନତା   ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୧୪୯ 

ପ'ୂ�ତା अପ'ୂ�ତା    ଚି]ର{ନ ସାହୁ     ୧୫୦ 

अବୁଝା ହୃଦୟ    େସୗମ"ା ସୁଚରିତା େସଣ    ୧୫୨ 

अସତୀ ପି�ୟା    eମାନିଧି ସାହୁ     ୧୫୪ 

ସF �ତି (अତୀତର)    ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୧୫୬ 

େକମିତି ଭୁଲିବି କୁହ   ଶୟନ ନାୟକ     ୧୫୮ 

ତୁେମ      ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୧୬୦ 

ଗବ� ଲାଗୁଛି େମାେତ   ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ    ୧୬୨ 

ମା'      ଡ_ରୁଧର ବାଗ     ୧୬୩ 

ଉ�ଳଭୂମି     େରାହିତ୍ େସଠୀ     ୧୬୪ 

ସF �ତି      କoୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୧୬୬ 

ବଷ�ା      ଶୁଭସିFତା େବେହରା    ୧୬୭ 

ସାହାହୁଏ ବାେର ରାଧାମାଧବ  ସେkାଷ ପ-ନାୟକ    ୧୬୮ 

ସF �ତି ତୁେମ     ମେନାରମା ହାତୀ     ୧୬୯ 

ନାୟକ     େସୗମ"ର{ନ ପାଲ    ୧୭୦ 

େହାଲି     ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୧୭୧ 

ଯେଶାଦା େରାଦନ    ପ�େମାଦ ପ�ଧାନ     ୧୭୩ 

କଳାନାଗର     ଦୁଷFk କୁମାର ମିଶ�    ୧୭୫ 

ବାଉଁଶରାଣୀ    ପ'ୂ� ଦାସ      ୧୭୬ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  8 

ବସk ଆସିଛି େବାଲି   ପ�ଦୀପ ବf      ୧୭୭ 

ଗୁରୁଦିବସ     ନୀଳକ� ସ�ାଇଁ     ୧୮୦ 

अଭୂଲା ସF �ତି     ମହାସିFତା ଓଝା     ୧୮୧ 

ସF �ତି      େସ�ହଲତା ନାୟକ     ୧୮୨ 

ମାଟିର େମାହ    ପ�େମାଦ କୁମାର ପoା    ୧୮୩ 

ହୃଦୟ ତୁମକୁ େଖାଜଇ   ଭଗବାନ େବେହରା    ୧୮୫ 

େଦବअଂଶୀ     अନୁରାଧା ମିଶ�     ୧୮୬ 

ଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ୍ ନଥିଲା  ବିନୟ ମିଶ�     ୧୮୭ 

ଫଗୁଣ ସ{େର    ପ�ଶାk କୁମାର ସାହୁ    ୧୯୫ 

େବସୁରା ଗୀତ    अଜିତ କୁମାର ସାହୁ    ୧୯୬ 

କାହାଣୀ     ହଗୁରୀ ଚoୀ     ୧୯୭ 

ବfୁ      ବସk କୁମାର ମହାପାତ�     ୧୯୯ 

ମତଦାନ େଦବି େକଉଁଠି   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୦୧ 

ଧରିବି କଲମ    अ/ିତା ପାଢ଼ୀ     ୨୦୩ 

ବfୁ      ସାଗର ପ�ଧାନ     ୨୦୪ 

ତବ ନାମ     ଯଶମିତା ମହାkି     ୨୦୫ 

ଆେମ ସବୁ େବଲାଳେସନର କଟାମୁo ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  ୨୦୬ 

ବୁଢ଼ାର ପର ଉପକାର   अନାମଚରଣ ସାହୁ    ୨୦୮  

ତୁମକଥା ଭାେବ ଖାଲି   ସୁ�ାନ କୁମାର କହଁର    ୨୧୦ 
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କୁଆେଡ଼ ଗେଲଣି ହଜି   ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ�     ୨୧୧ 

କବିତା ଖାତା    ରୀତା अପରାଜିତା ମହାkି   ୨୧୨ 

େହ ବ'�ନାକାରୀ    କୁମାର େଲାେକଶ     ୨୧୫ 

ବୁଢ଼ା ବଳଦ     अବିନାଶ େବେହରା    ୨୧୬ 

अ�ିର     ମେନାଜ କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୧୭ 

ପ�ଭୁ/ ସହ ଏ ଜୀବନ   ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୨୧୮ 

ଫରୁଆେର ଫଗୁଣ   ସସିFତା ମିଶ�      ୨୧୯ 

ସମାଜ अବ�ା    ନିତ"ର{ନ ନq     ୨୨୧ 

ଫଗୁଣ     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର େଜନା    ୨୨୨ 

େବାଉେଲା ପଦF  ଘୁ�ି ଘୁ�ି ଯାଉଛି ସୁେରଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା    ୨୨୪ 

କାହା ପାଇଁ     ଚିନF ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ     ୨୨୫ 

ପାହାଡ଼ି ଝରଣା    ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୨୨୬ 

ଆସିଲା ମଧୁମୟ ବସk   अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୨୮ 

େହ अତୀତ     ରୀତା ମଲିs କ     ୨୨୯ 

ମଁୁ ଆଜି େକଉଁଠି    अମିତ କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୩୧ 

ଝା�ା अତୀତ    ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର    ୨୩୩ 

ଉ�ଳମାତା     ଚି]ର{ନ ସାହୁ     ୨୩୭ 

ସF �ତି ଓଡ଼ିଆ ୨୦୧୯   ଶିବାଶିଷ ନାଏକ     ୨୩୯ 

େହ ସ�tା ପ�ଭୁ ଦିବ"ଦ� tା  ଧୀେରq�  ମଲିs କ     ୨୪୪ 
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ବୀର ସkାନ    ମାମିନା ନାୟକ     ୨୪୫ 

େନତା     ପ�ଶାk କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୪୬ 

ମିଠା ମିଠା େକେତ ସF �ତି   अମି�କା ସ�ାଇଁ     ୨୪୭ 

ପାଳନ କରିବା ସଭିଏଁ ଆସ  ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୨୪୮ 

େହ ଉଦୟଭାନୁ    ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି   ୨୪୯ 

ଭେଜ ଆ]�ତ� ାଣ    ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼�ଆ     ୨୫୦ 

ରାହାର ବାସ�ା    ଏମ୍.ବିଜୟ କୁମାର    ୨୫୩ 

ସୀମାk ସିqୁର    ତପନ କୁମାର ସାହୁ    ୨୫୫ 

ଉ�ଳ ଦିବସ    ଜଗବfୁ ସାହୁ     ୨୫୭ 

େତା ପାଇଁ ସାଥିେର   ଭବାନୀଚରଣ ମିଶ�    ୨୫୮ 

ର}ର ଫଗୁଣ    ବିକାଶ ଚq�  ଧୁ}ିଆ    ୨୬୦ 

ନିଆରା ମ�    ତି� ନାଥ େବେହରା     ୨୬୨ 

ଏ କି ର}     ଧୀେରନ୍ ବାଗ୍     ୨୬୩ 

ଦୁନ�ୀତିମୁ� ସମାଜ   ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାମଲ    ୨୬୪ 

କୁ{ବିହାରୀ    ବସk କୁମାର ସାମଲ    ୨୬୬ 

ନାରୀ ନୁେହଁ େଖଳନା   ନିନୁ ନାଏକ      ୨୬୭ 

ନିରୁ]ର ଫଗୁଣ    ଗ}ାସୁନqିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ   ୨୬୮ 

ଜହ�       େମାନାଲିଶା ଦାଶ     ୨୬୯ 

ନପୁଂସକପଣ    ଶିବ ଶ/ର ସାହୁ     ୨୭୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  11 

େସ      ଜୟk କୁମାର ସାହୁ    ୨୭୨ 

ଜନF ଦାତା     अeୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୭୩ 

କଇଁଫୁଲ     ପ'ୂ�ଚq�  ରଣା     ୨୭୫ 

ଶୁଭ ସକାଳ     ରବୀq�ନାଥ ମହାରଣା    ୨୭୭ 

ଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନ   େବବିସିFତା କର     ୨୭୮ 

େସମାେନ ଆେମ    ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୨୭୯ 

ତୁମ ବିନା     ପ�କାଶ ଚq�  ପoା     ୨୮୦ 

ଇgା      େଗୗରୀ ପoା     ୨୮୧ 

अବଶିt     ତାରକ ମହାkି     ୨୮୪ 

େହାଲି, େସଦିନ ଓ ଆଜି   କଲ"ାଣୀ ନq     ୨୮୭ 

ସfାନୀ କୁକୁର    ଦିଲs ୀପ କୁମାର ସାମଲ    ୨୮୯ 

ବାରୁଦ^ୁପେର ମଁୁ ଜଗନ� ାଥ  ମେନାର{ନ ମୁଦୁଲି    ୨୯୧ 

ର�ା� କଲମ    ସ{ୟ କୁମାର ଦାସ    ୨୯୪ 

ସେଫଦ୍ ଚାଦର ତେଳ   ସେkାଷ କୁମାର ରାଉତ    ୨୯୫ 

ତୁମର କଣ େହାଇଛି?   ପ�ାଣବfୁ ପ�ଧାନ     ୨୯୭ 

ମୃତୁ"      अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୯୮ 

ପୁତ� ସବ�ସ�/ୁ ପେଦ    ପି�ୟ/ା ସାହୁ     ୩୦୦ 

ଶିଶୁ େଯେବ କହିଦିଏ ମା  ସମି�ତ ସତ"ପ�କାଶ ମିଶ�    ୩୦୧ 

ବfୁତ�      େସୗମ"ର{ନ ପାତ�     ୩୦୩ 
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କଣାମାମଁୁ     ରେମଶ ଚq�  ସାହୁ    ୩୦୪ 

ଗୁଣକୁ କର ଆଦର   ସୁବାସ ଚq�  ମୁଦୁଲି    ୩୦୫ 

ମେନ ପଡୁअଛି ଗଁା    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୩୦୬ 

କା�ନ କୁମାରୀ    ହୃଦୟାନq ପଧାନ    ୩୦୮ 

ନାରୀ      ପ�କାଶ ଚq�  ମୁଦୁଲି    ୩୦୯ 

ବିଷମ ପ�ଶ�     ଉମ�ଳା ଦାସ     ୩୧୦ 

ନିେବଦନ     ଚq�କାk େଜନା     ୩୧୧ 

अବିର     ଯେଶାବk ପ-ନାୟକ    ୩୧୨ 

ନାରୀ      କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ     ୩୧୩ 

ଉ�ଳ ଦିବସ    ଏ ପି ଶୁଭକାk     ୩୧୫ 

ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା   ନିରୁପମା େଦଓ     ୩୧୭ 

ଜହ�ହେଜ ତାରା େଖାେଜ  ମେନାଜ କୁମାର େବେହରା   ୩୧୮ 

ସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହ   ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମoଳ    ୩୨୨ 

ଆଜିର େରବତୀ    ବqନା ନାୟକ     ୩୨୩ 

ଜୀବନର ସ�ର    ମିନାeୀ ପoା     ୩୨୯ 

ସ_ଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୩୩୦ 

କିଏ େହା ତେମ    କବି ପ�ସାଦ      ୩୩୧ 

ମାଟିର୍ ମହକ୍    ହରୀଶ ତାoି     ୩୩୨ 

ସତର୍ ଜୟ୍     ହରୀଶ ତାoି     ୩୩୩ 
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ମନେଦଇକରି ଶୁନ୍   ତପସି�ନୀ କାେଲା     ୩୩୫ 

ଖରାର୍ ଉରାଟ୍    ସୁଭାଷ ଚq�  ଭୁଏ     ୩୩୭ 

ଗରିବ୍ ଜୀବନ୍    ମେନାଜ ମହାନq     ୩୩୯ 

େକେଭ ଫିର୍ ବ୍    ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ    ୩୪୧ 

େଭାଟ ଦିअ ତେମ େଭାଟ୍ ଦିअ  ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର    ୩୪୩ 

ମଦ ମହିମା     ଯାଦବ ପ�ଦୀପ ପରୁଆ    ୩୪୫ 

ପ�ବf ବିଭାଗ           ୩୪୬ 

ବୁ� ଜୟkୀ     େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୩୪୭ 

େରୗଦ� ଚକ� ୀ     ପ�େମାଦ କୁମାର ପoା    ୩୫୨ 

ମାନସିକତା     ଶ�ୀେeତ�  ସୁqର     ୩୬୪ 

ଲe"      ସତ"ପ�କାଶ େସଠୀ    ୩୬୬ 

େଯାଗାଚାରୀ ନାଥଧମ�   ଡଃ ଲeFଣ ସାହୁ     ୩୭୦ 

ମଦ ବq ପାଇଂ ସମୟ ବାକି  ବସk କୁମାର ପoା    ୩୭୮ 

ଆଧୁନିକତା ଓ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ ରଜୀତ ଦାସ     ୩୮୪ 

ଲାଲ୍ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତ   ମେନାଜ କୁମାର େବେହରା   ୩୮୬ 

ଓଡ଼ିଶା କାqୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ  େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୩୯୩ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୯୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  14 

 ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ 

ସ%ାଦକ/ କଲମରୁସ%ାଦକ/ କଲମରୁସ%ାଦକ/ କଲମରୁସ%ାଦକ/ କଲମରୁ............    
ନମ�ାର 

 ପବିତ�  ମହାବିଷୁବ ସଂକ� ାkି / େମରୁ ସଂକ� ାkି / ହନୁମାନ ଜୟkୀ / 

ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ� ଏବଂ ଆେ_ଦକର ଜୟkୀ ଉପଲେe ସମ^ 

ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକ େଲଖିକା ଏବଂ ଉପେଦtା ଏବଂ ଶୁଭାକାଂeୀ/ୁ 

ହା��କ अଭିନqନ ଓ ଶୁେଭgା  

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଏହି ବିେଶଷ ବିଷୁବ ସଂ�ରଣକୁ 

ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ପଢୁଥିବା େହତୁ ଆପଣ/ୁ ସାରସ�ତ अଭିନqନ ଓ 

ଧନ"ବାଦ ଜଣାଉଛି ପ�ତିବଷ� ବିଷୁବ ସଂକ� ାkି ସମୟେର ଆହ� ାନ ଇ-

ପତି� କାର ଏକ ବିେଶଷ ସଂ�ରଣ ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ ଚଳିତ ବଷ� 

କାଯ�"ବ"^ତା େହତୁ ଏଥିନିମେk अଧିକ ପ�ଚାର ଓ େଲଖା ଆହ� ାନ କରି 

ପାରିନଥିଲି ତଥାପି ପ�ାୟ ଏକଶହ ଷାଠିଏଟି େଲଖା ପତି� କା ପାଇଁ 

ହ^ଗତ େହାଇଥିଲା େସଥିମଧ"ରୁ अେନକ େଲଖା ଏଠାେର ପ�କାଶିତ 

େହାଇଛି अେନକ ବfୁ ଏହି ପତି� କାେର ପ�ଥମ ଥର େଲଖା େଦଇଛkି 

େସମାନ/ୁ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏବଂ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ 

ସ�ାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି େସମାେନ ଏହିଭଳି ନିରବgିନ�  

ଭାବେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ପୃ1େପାଷକତା କରୁଥିେବ ଆମ ଭାଷା 
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ଓ ସାହିତ"ର ଉନ� ତିେର େସମାେନ ସେଦୖବ ସକି�ୟ ରହି ସହେଯାଗ କରିେବ 

 ସମଗ� େଦଶେର ବ]�ମାନ ନିବ�ାଚନର ବାତାବରଣ ଏବଂ ସମଗ� େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ 

ଏକ ରଣା}ନେର ପରିଣତ େହାଇଛି ବିଭିନ�  ରାଜେନୖତିକ ଚିkାଧାରାକୁ ସମଥ�ନ 

େଦଉଥିବା ବfୁମାେନ ପର�ର ଉପେର ଆେରାପ ପ�ତ"ାେରାପର ଝଡ଼ ଲଗାଇଛkି 

ପ�କୃତେର ନିବ�ାଚନେର ପାଦ େଦଇଥିବା େନତୃବଗ� ହୁଏତ ଏେତ ଆକ� ାମକ 

େହାଇନପାରkି େଯତିକି େସମାନ/ ସମଥ�କ ମାେନ େହଉଛkି  

 ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ମାତ�  ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ, ରାଜନୀତିକୁ ବfୁତ�  ଠାରୁ 

ଦୂେରଇ ରଖm ପ�େତ"କ ବ"�ିର ସ�ତ� ରାଜେନୖତିକ ଚିkାଧାରା ଥାଇପାେର, ତାହା 

ତା’ର ସ%ୂ'� ବ"�ିଗତ ବ"ାପାର, େସଥିେର ଆେମ ହ^େeପ କରିବା अନୁଚିତ, ଏବଂ 

ତାହାକୁ େନଇ ବfୁତାେର ଦୂରତ�  ସୃtି କରିବା अନୁଚିତ 

 ଚଳିତ ମାସର ପତି� କାକୁ ପଠନ ପବୂ�ରୁ ଚାଲm ଦୃtିେଦବା ବିଗତ ମାସେର ଘଟିଥିବା 

କିଛି ବିେଶଷ ଘଟଣା ଉପେର 

୧. ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର ସବ�ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ 

 ବିଶ�ର ସବ�ବୃହତ ଗଣତ�ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁ]� ପ'ୂ� ଉ�ବ େହଉଛି ସବ�ସାଧାରଣ 

ନିବ�ାଚନ ପ�ତି ପା�ବଷ�େର ଥେର େହଉଥିବା ଏହି ନିବ�ାଚନ ଚଳିତ ବଷ� अେପ�ଲ 

ମାସେର अନୁ1ିତ େହବାକୁ ଯାଉଛି ଚାେରାଟି ପଯ�"ାୟେର ଏହି ନିବ�ାଚର ସମୁଦାୟ 

ଭାରତବଷ�ର ସମ^ ରାଜ" ଓ େକq�ଶାସିତ अ�ଳେର अନୁ1ିତ େହବ ଏଥିପାଇଁ 

ନିବ�ାଚନ ଆେୟାଗ ବିଧିବ� ଭାବେର େଘାଷଣା କରିଛkି ଏବଂ ଏହାର ପ�ାଥମିକ 

ପଯ�"ାୟର ନିବ�ାଚନ ଆସkା ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ अନୁ1ିତ େହବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାେର ଏଇ 
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ନିବ�ାଚନ ଚାେରାଟି ପଯ�"ାୟେର େହଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ମାନ/ 

ମଧ"େର ତୀବ�  ପ�ତି0qିତା ଏବଂ ପର�ରକୁ କାଦୁअ େଫାପଡ଼ା ଆର� େହାଇଗଲାଣି 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ ସମ^ ପାଠକ ପାଠିକା/ୁ ନିେବଦନ କରାଯାଉଛି, 

“ନି�ୟ େଭାଟ ଦିअm ମେନ ରଖm ଆପଣ/ େଗାଟିଏ େଭାଟ ଏହି େଦଶକୁ ଉନ� ତି 

ପଥେର ଆେଗଇ େନଇ ପାେର” 

୨. େନତା ମ�ୀ ମାନ/ର ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି 

 ଚଳିତ ନିବ�ାଚନ ଋତୁେର ଯାହା ସବ�ାଧିକ େଦଖିବାକୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତାହା 

ଥିଲା अସେkାଷ ରାଜେନୖତି� ମାନ/ ଦଳବଦଳ अବ�ା ଏମିତି େହଲା େଯ 

ଖବରକାଗଜେର େକବଳ ଦଳବଦଳ ବିଷୟ ସ_ଳିତ ଖବର ସବ�ାଧିକ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା 

ଓଡ଼ିଶାେର ପାଦ ପକାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ�କୁ ସବ�ାଧିକ अସmt େଯାଗ 

େଦଇଥିବା େବେଳ କଂେଗ�ସ ମଧ" ଏହି ପ�ତିେଯାଗିତାେର ବାଜିମାତ୍ କରିଥିଲା 

ଉେଲs ଖେଯାଗ" େଯ ବିଗତ େଲାକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ େବେଳ େଯଉଁ 

ପ�ାଥ�ୀମାେନ ଭଲ ଫଳ େଦଇଥିେଲ େସମିତି अେନକ ପ�ାଥ�ୀ/ୁ ଚଳିତ ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ 

ଟିେକଟ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଏହାକୁ େନଇ �ାନୀୟ ^ରେର େନତୃବୃq/ ମଧ"େର अସେkାଷ 

ସୃtି େହାଇଥିଲା  

 େଯଉଁ ସବୁ େନତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିେକଟ୍ ମିଳିନଥିଲା େସମାେନ ନିଜର 

अସେkାଷ ପ�କାଶ କରିବା ସହ ନିଜର ସମଥ�କ/ୁ େନଇ अନ" ଦଳେର େଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ अବ�ା ଏମିତି େହଲା େଯ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ 

ବ"} ସୃtି େହଲା କୁହାଗଲା େଯଉଁ େନତାମାେନ େକବଳ ଟିେକଟ୍ େଲାଭେର େଗାଟିଏ 
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ଦଳ ଛାଡ଼ି अନ" ଦଳକୁ ଲ� ପ�ଦାନ କରୁଛkି େସମାେନ କଣ େକବଳ େସବା କରିବା 

ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛkି ନା େସମାନ/ ଉେ�ଶ" ଆଉ କିଛି! 

 ଓଡ଼ିଶାର ସମ^ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସମ^ ଦଳ ନିଜନିଜ 

ଦଳର ପ�ାଥ�ୀ/ େଘାଷଣା କରିବାପେର ସ�ବତଃ ଏହା ସବ�କାଳୀନ ସବ�ାଧିକ ପ�ାଥ�ୀ ଭାଗ 

େନଇଥିବା ନିବ�ାଚନ େହାଇପାେର 

୩. ଚାଲ ଗରୀବ େହବା, ବଷ�କୁ ବା^ରୀ ହଜାର ପାଇବା 

 ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ସମ^ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ େଘାଷଣାପତ�  ଜାରୀ କରkି 

େଯଉଁଥିେର େଭାଟର ମାନ/ୁ େଲାଭାଇବା ଭଳି ବିଭିନ�  ବ"ବ�ା ଥାଏ ଚଳିତ ନିବ�ାଚନ 

ସମୟେର ବିେରାଧୀ କଂେଗ�ସ୍ ତରଫରୁ ଜାରୀ େହାଇଥିବା ପତ� େର କିଛି ଏମିତି ବ"ବ�ା 

ରହିଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ପେର େଦଶର अଧିକାଂଶ େଲାକ ଜାଣି ପାରିେବନି େସମାେନ ଖୁସି 

େହେବ କି ଦୁଃଖ କରିେବ କଂେଗ�ସ୍ ତରଫରୁ େଘାଷଣା କରାଯାଉଛି େଯ ଯଦି କଂେଗ�ସ୍ 

ଶାସନକୁ ଆେସ େତେବ ପ�େତ"କ ଗରୀବ ପରିବାରକୁ ବାଷ�କ ୭୨ ହଜାର ଟ/ା 

ଦିଆଯିବ  

 ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତେର େବସରକାରୀ अନୁ1ାନ ମାନ/େର କାମ କରୁଥିବା अେନକ 

କମ�ଚାରୀ/ ମାସିକ ଦରମା ପା� ହଜାରରୁ अଧିକ େହାଇନଥିବା େବେଳ ଏହି ଭଳି ଏକ 

େଘାଷଣା ନି�ୟ ଭାବେର େଲାକ/ ଦୃtି ଆକଷ�ଣ କରିବ କିଛି କାମ କରୁନଥିବା ଏବଂ 

ନିଜକୁ ଗରୀବ େବାଲି ଜଣାଇ अେନକ ବ"�ି ଏହି ବ"ବ�ାରୁ ଲାଭବାନ େହବାପାଇଁ 

ଏେବଠାରୁ ମାନସିକ ଭାବେର ପ�^ୁତ େହାଇସାରିେବଣି अନୁ"ନ ପଚିଶି େକାଟି େଲାକ/ୁ 

ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା0ାରା ସମାଜେର ଧନୀ ଦରିଦ� ର अସମାନତା ଦୂର େହବ  
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 େହେଲ ପ�ଶ� ଉଠୁଛି ଏହି ଭ]ା ପାଇଁ अଥ� େକଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯଦି ଏହା ରାଜେକାଷରୁ 

ଦିଆଯାଏ ତା େହେବ ବିଗତ ପା�ବଷ�େର ଚଳିତ ସରକାର/ ଆଥ�କ ନୀତି0ାରା 

େହାଇଥିବା ସଂଚୟକୁ ମାତ�  ଏକ ବଷ� ମଧ"େର ହX ସାରି ଦିଆଯିବ ତା ପେର େଦଶ ଚଳିବ 

େକମିତି? अେନକ ପାଠକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିେବ କିm ବଷ� ୨୦୧୪ େବଳକୁ ରାଜକୀୟ 

eତିର ପରିମାଣ ଏେତ ମାତ� ାେର अଧିକ ଥିଲା ଆଉ େବୖେଦଶିକ ମୁଦ� ା ଭoାର ଭୟ/ର 

�ିତିେର ଥିବା େବେଳ େପେଟ�ାଲିୟମ୍ ପଦାଥ�ର ଦର ବୃ�ି କରାଯାଇ େସ ସବୁକୁ ଭରଣା 

କରାଯାଇଥିଲା ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିବା ସମୟେର ରeା ଉପକରଣ େସୗଦା େବେଳ 

ରeାମ�ୀ େଘାଷଣା କରିଥିେଲ େଯ ସରକାର େଦବାଳିଆ �ିତିେର अଛkି, କିଣିବା ପାଇଁ 

अଥ� ନାହX କିm ବିଗତ ପା�ବଷ�େର ସରକାର/ ନୀତି େଯାଗଁୁ ଏ ସବୁ ସ�ବ 

େହାଇପାରିଲା ବ]�ମାନ ଚିkାର ବିଷୟ େହଉଛି, ଏହି ଭଳି େଘାଷଣା ସବୁ କରିବା 0ାରା 

ଭୁଲ ସେqଶ ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହX କି? 

୪. େଦଶବିେରାଧୀ େଘାଷଣାପତ�  ପାଇଁ କଂେଗ�ସ ସମାେଲାଚିତ 

 କଂେଗ�ସ୍ ପାଟ� 0ାରା ଉେନF ାଚିତ େଘାଷଣାପତ� େର ଉେଲs ଖ କିଛି ତଥ"କୁ େନଇ 

ସବ�ସାଧାରଣେର େକ� ାଧ ଏବଂ अସେkାଷର ବାତାବରଣ ସୃtି େହାଇଛି ଏଥିେର 

ଉେଲs ଖନୀୟ େହଉଛି େଦଶେଦ� ାହର ଧାରାକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ କାଶF ୀରେର େସନାବାହିନୀର 

ବିେଶଷାଧିକାରକୁ ହଟାଇବା ଏହି େଘାଷଣାପତ�  ପ�କାଶିତ େହବାପେର ଭାଜପା ତରଫରୁ 

अରୁଣ େଜଟଲୀ ଏହାକୁ େଦଶ ବିେରାଧୀ େବାଲି ବିେବଚନା କରୁଥିବା େବେଳ अେନକ 

ଏହାକୁ ପାକି^ାନ 0ାରା ପ�କାଶିତ େଘାଷଣା ପତ�  େବାଲି କହିଛkି 

୫. अେମଥି ଛାଡ଼ି େକରଳର ୱାୟାନାଡ଼ରୁ ପ�ାଥ�ୀ େହେଲ ରାହୁଲ ଗାfୀ 
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 ଚଳିତ ନିବ�ାଚନେର କଂେଗ�ସ ପାଟ� ମହାସଚିବ ଶ�ୀ ରାହୁଲ ଗାfୀ ନିଜର 

ଚିରପରିଚିତ अେମଥି ନିବ�ାଚନ େeତ�  ବ"ତୀତ ସୁଦୂର େକରଳର ୱାୟାନାଡ଼ ଠାରୁ ମଧ" 

ପ�ାଥ�ୀପତ�  ଦାଖଲ କରିଛkି ଏକ अପ�ତ"ାଶିତ ପଦେeପେର ଏହା ପାଟ� 0ାରା େଘାଷଣା 

କରାଯାଇ ତୁରk ପ�ାଥ�ୀପତ�  ଦାଖଲ େହାଇଛି ଏହି अବସରେର ଆେୟାଜିତ ଏକ 

େରାଡ଼େଶା’େର େସ ନିଜର ଦeତା ଓ େଲାକପି�ୟତା େଦଖାଇବାକୁ େଚtା କରିଛkି 

ତା/ର େରାଡ଼ େସା’ର କିଛି ଚିତ�  େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ବ"ାପିବାପେର ଏହାକୁ େନଇ 

େଲାକମାନ/ ମଧ"େର अସେkାଷ େଦଖା େଦଇଛି ସଚୂନାେଯାଗ" େଯ ଶ�ୀ ଗାfୀ/ 

ନିବ�ାଚନ େeତ�  अେମଥିରୁ େସ ଆଗରୁ ମଧ" ଜିତି ଆସୁଥିେଲ ସୁ�ା ଚଳିତ ନିବ�ାଚନ 

ସମୟେର ଏଠାେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ�ର ପ�ାଥ�ନୀ ଶ�ୀମତି ସF �ତି ଇରାନୀ/ ଠାରୁ 

ହାରିବା ସେqହେର େସ ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି �ାନରୁ ପ�ାଥ�ୀପତ�  ପକାଇଛkି େବାଲି 

କୁହାଯାଉଛି ଏହାକୁ େନଇ ସF �ତି ଇରାନୀ ସେମତ अେନକ ବ"�ି େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର 

‘ଭାଗ୍ ରାହୁଲ୍’ େବାଲି ହ"ାସ୍ ଟ"ାଗ୍ କୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିେଲ 

 େକରଳର ୱାୟାନାଡ଼ ଏକ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ अ�ଳ ଏବଂ ଏଠାେର ହିqୁମାେନ 

ସଂଖ"ାଗରି1 ନୁହkି େତଣୁ ରାହୁଲ ଗାfୀ/ୁ େସହି �ାନେର ନିଜର ଜିତିବାର ପ'ୂ� 

ଧାରଣା ଥାଇପାେର େବାଲି କୁହାଯାଉଛି  

୬. କମଳନାଥ/ ପାଖେଲାକ ନିକଟରୁ अେନକ େକାଟି ଟ/ା ଜବତ 

 ମଧ"ପ�େଦଶର ମୁଖ"ମ�ୀ କମଳନାଥ/ ବ"�ିଗତ ସଚିବ ଏବଂ ପରିଜନ/ 

ନିକଟରୁ େକାଟି େକାଟି ଟ/ା ଜବତ େହବା ଘଟଣା ଚଳିତ ସ�ାହେର अେନକ େବୖଦୁ"ତିକ 

ଏବଂ ପି�~ େମଡ଼ିଆେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୁଖ"ମ�ୀ େହବାପେର ଜନକଲ"ାଣ 
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େଯାଜନା ମାନ/ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟ/ାକୁ ବାଟମାରଣା କରାଯାଇ ନିବ�ାଚନେର ବ"ବହାର 

କରାଯାଉଥିବା अଭିେଯାଗ ଆସୁଛି 

 ଏହାପେର ଉତ"� କମଳନାଥ ବ�ବ" େଦଇ କହିଛkି େଯ ତା/ ଉପେର ଚାପ 

ପକାଇବାକୁ େଚtା କରାଯାଉଛି କିm ଏେତ ପରିମାଣର ଟ/ା େକମିତି ଏମାନ/ୁ ମିଳିଲା 

େସହି ପ�ଶ�ର ଉ]ର େସ େଦଉନାହାkି ଏହାକୁ େନଇ ରାହୁଳ ଗାfୀ/ୁ ପ�ଶ� କରାଯିବା 

ସେ]�  େସ େକୗଣସି ଉ]ର େଦଇନାହାkି 

 ସଚୂନାେଯାଗ" େଯ େବୖଦୁ"ତିକ ଗଣମାଧ"ମ ଚ"ାେନଲ୍ ରିପବିs କ୍ ଟିଭି ଏହି ଘଟଣା 

ପେର ଏହି ଟ/ାର େସ�ାତ ବିଷୟେର ପ�ସାର କରିଛି ଏବଂ େଦଖାଯାଉଛି େଯ ଏଥିେର ଶିଶୁ 

ମାନ/ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆହାରର अଥ�କୁ େଘାଟାଳା କରାଯାଇଛି 

୭. ନବୀନ ପ-ନାୟକ/ ବ"ାୟାମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ େହଲା 

 ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାେର ଏହାର ପ�ଭାବ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ 

ମୁଖ"ମ�ୀ ଶ�ୀ ନବୀନ ପ-ନାୟକ ମାରାଥନ ପ�ଚାର କରିଛkି अେନକ ଦିନରୁ अସୁ� 

ରହି ଆସୁଥିବା ନବୀନ ପ-ନାୟକ/ ସ�ା�" ବିଷୟେର ସମେ^ ଉଣା अଧିେକ ଜାଣିଥିବା 

େବେଳ ହଠାତ୍ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର ପ�ସାରିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସମ^/ୁ ଚକିତ କରି 

େଦଇଛି अନୁ"ନ अେଢ଼ଇ ମିନିଟର ଏହି ଭିଡ଼ିଓେର ନବୀନ ପ-ନାୟକ କଳା େପାଷାକ 

ପିfି ବ"ାୟାମ କରୁଥିବା େଦଖାଯାଉଛି ଆଗ अେପeା ସୁqର ସ�ା�" ଏବଂ ସୁ�ା 

େଦଖାଯାଉଛkି 

୮. ପୁରୀେର ନିବ�ାଚନୀ ପ�ଚାରେର ବ"^ ସମି�ତ୍ ପାତ�  

 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ�ର अତୀତର ରାt� ୀୟ ପ�ବ�ା ଡା ସମି�ତ୍ ପାତ� ା ଚଳିତ 
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ନିବ�ାଚନେର ପୁରୀ ନିବ�ାଚନ ମoଳୀରୁ ପ�ାଥ�ତ�  କରୁଛkି ଏବଂ ତା/ର ନିବ�ାଚନ 

ପ�ଚାରର ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଗଣମାଧ"ମେର ପ�ସାରିତ େହଉଛି ସଚୂନାେଯାଗ" େଯ 

ଡା ପାତ� / ନିବ�ାଚନ େବେଳ କରୁଥିବା अଭିନୟ ଆବଶ"କତାଠାରୁ अଧିକ େହଉଛି େବାଲି 

अେନକ ମେନ କରୁଛkି 

 ପୁରୀ ନିବ�ାଚନେର अ�t ଚିତ�  ରହିଛି ବିଗତ अେନକ ବଷ�ରୁ ଏହା ବିଜୁ ଜନତା 

ଦଳର ଗଡ଼ ରହିଥିବା େବେଳ ଚଳିତ ନିବ�ାଚନେର ଡା ପାତ� / ରାt� ୀୟ ^ରର ବ"�ିତ� କୁ 

େଦଖି अଧିକ ଜନମତ ପାଇବା ଆଶା ରହିଛି େବାଲି କୁହାଯାଉଛି 

 ଚଳିତ ମାସେର ହଠାତ୍ େମାେତ ନିଜ ବାସଗୃହ �ାନାkରଣ କରିବାକୁ େହଲା 

େସଇଥିପାଇଁ ଏହି ସଂ�ରଣର ପ�କାଶନେର ଏହି अେହତୁକ ବିଳ_ େହଲା େସଥିପାଇଁ ମଁୁ 

eମାପ�ାଥ�ୀ 

 ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ସଂ�ରଣ ଆପଣ/ୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାକୁ 

ଆପଣ/ ସହେଯାଗ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ଜାରୀ ରହୁ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ"ର ଜୟ େହଉ  

 ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ 

 ପ�ତି1ାତା - ସ%ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ସମ^ ବfୁ/ୁ अନୁେରାଧ ଦୟାକରି ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ୍ େପs 
େtାରରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ନିଜ େମାବାଇଲ୍ େର ଇନ୍ tାଲ୍ କରm ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ େର 
ନିଜ ମତାମତ ଦିअm ଆପଣ ଚାହXେଲ ଏହି ଆପ୍ େର ବିନା ଶୁ)େର ଆମକୁ eୁଦ�  ସ_ାଦ 

(ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍)ପଠାଇ ପାରିେବ ଆଜି ହX ଆମ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm 
Search “Aahwaan e-Patrika” on Google Play Store and Download Our App.  

For More Information Read Last Pages or Send Request to 7008567085. 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ପରିବାରରୁ ବିତାଡନ 

 ଏ ଭିତେର େସମାେନ ତିନି ବଷ� େହବାକୁ େହେଲଣି। େସମାନ/ 

अନେକ ପରିବ]�ନ ଆସିଛି।  

 ଦଳର ମୁଖ" ସିଂହ କିଛି ଦିନ େହଲା ନିଜ ପାରିଧିକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦଳର ମୁଖ" 

ସିଂହର अଭ"ାସ। ଗୀରର ସିଂହ ସବୁେବେଳ ଦଳ ସହ ବfା େହାଇ ରେହନା। କିଛି ଦିନ 

ଏକାକୀ ନିଜ ରାଜ" ଭ� ମଣେର ବାହାରି ଯାଏ। େସହି ସମୟେର ତାର अେନକ ଯୁ� ହୁଏ। 

ନିଜର ସୀମାକୁ େସ ମତୂ� ତ"ାଗ ବା ରା%ିବା ଦ�ାରା ଠିକ ଭାେବ ନି��ାରଣ କେର। ଏଥର 

ପାରିଧିରୁ େଫରିବା ପେର େସ େକମିତି अଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। େଦହଟା େକମିତି କ/ାଳିଆ 

େହାଇ ଆସିଥିଲା। କିଛି ଖoିଆ ମଧ" ଥିଲା। ସାଧାରଣ eତ। ଶୁଖିଗଲାଣି।  

 ବଡ ସିଂହକୁ େଦଖି ଦଳ ଖୁସି େହାଇଗଲା। ସବୁ ସଦସ"/ ପାଖକୁ େସ ଚାଲିଗଲା। 

ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ ଶୁଂଘିେଲ। େସ ସମ^/ୁ ଶୁଂଘିଲା। ମଝିେର ମଝିେର ତାର ନାକ ବିକୃତ 

େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ସିଂହର ମିଜାଜ ଭଲ ନାହX େବାଲି ଜାଣି େହଉଥିଲା। େସ ଦଳପାଖେର 

କିଛି ସମୟ େଶାଇଲା। ତାପେର ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଯାଇ େଶାଇଲା। ସିଂହୀମାେନ ଆଉ 

ଛୁଆମାେନ ତା ପାଖକୁ ଆସୁନଥିେଲ। ଛୁଆମାେନ ସାଧାରଣତଃ େଖଳିବା ପାଇଁ ବ"^ 

ହୁअkି। କିm େସମାେନ ସିଂହ ନାକ ବିକୃତ କରୁଥିବାର େଦଖି ପାଖକୁ ଆସୁନଥିେଲ।  

 ଏେଣ ଦୁଇଭାଇ କିଛି ଦୂରେର ଥିେଲ। େସମାେନ ଖୁବ ଖୁସିେର ବୁଲୁଥିେଲ। ଦଳର 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ମୁଖ" ସିଂହ ଆସିଛି େବାଲି େସମାେନ ହଠାତ୍ େଦୗଡ଼ି ଆସିେଲ ନାହX କିଛି ବିଳ_ େହଲା। 

ମୁଖ" ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଶୁଂଘିେଲ ଆଉ ଦଳ ପାଖେର େଶାଇଗେଲ। େସମିତି କିଛି 

ଘଟି ନଥିଲା।  

 ଦୁଇ ଭାଇ ପଛକୁ अନାଇେଲ। ଜ}ଲ େସମିତିଆ अଛି। କିଛି ଖରା ପଡିଛି। ପତ�  

ସବୁ ଉ��ଳ ଲାଗୁଛି। ଏମିତିଆ ଏକ अପରାହ�। େସମାେନ ବିଶ�ାମ େନଇ ସାରିଥାkି। ଦୁଇ 

ଭାଇ ଏପଟ େସପଟ ବୁଲୁଥାkି। େବେଳ େବେଳ ମା, ମାଉସୀ ବା ଭଉଣୀ ମାନ/ ପାଖକୁ 

ଚାଲି ଯାଉଥାkି। ପିତା ମୁଖ" ସିଂହ ଟିକିଏ ଦୂରେର ରହି ଦଳର अନୁଧ"ାନ କରୁଥାଏ।  

 ହଠାତ୍ କଣ େହଲା େକଜାଣି ବିଶାଳ ସିଂହ ଖୁବ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଦଳ ଆଡକୁ ତଡି 

ଆସିଲା। ସବୁ ସିଂହୀ ଡରେର ଠିଆ େହାଇଗେଲ। ନିଜର ଦଳକୁ ଆକ�ମଣ କରିବାର କିଛି 

କାରଣ ନଥିଲା। ମୁଖ" ସିଂହ େଖଦି ଯାଉଥାଏ। େସ ଦୁଇ ଭାଇ/ୁ େଜାରେର େଖଦିଲା। 

ଏମାେନ କଣ ଘଟୁଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାkି। େସମାେନ ଆଜି କାଲି ଆଉ ପିତା ସିଂହ ସହ 

େଖଳୁନାହାkି ବା ତାକୁ ବିର� କରୁନାହାkି। ଏଣୁ ତାର ଏମିତି ବିର�ିର କିଛି କାରଣ 

ନଥାଏ। ତା ଛଡା େସମାେନ ଦଳର କିଛି ନିୟମ ମଧ" ଭା}ି ନଥିେଲ। େତଣୁ ମୁଖ" 

ସିଂହର ରାଗିବାର କାରଣ କିଛି अଛି େବାଲି ଜାଣି ପାରୁନଥିେଲ।  

 େସମାେନ ଗଡିପଡି ନିଜର ଆନୁଗତ" େଦଖାଇେଲ। ମୁଖ" ସିଂହ ପାଖେର ଏମିତି 

ନିଜକୁ ରଖାଯାଏ। େସମାେନ ମୁଖ" ସିଂହକୁ अପମାନିତ କଲା ଭଳି କିଛି କାମ ବି କରି 

ନାହାkି। କିm ବଡ ସିଂହ କିଛି ମାନିବାକୁ ପ�^ୁତ ନଥିଲା। େସ େସମାନ/ୁ େଜାରେର 

ଥାପଡ ମାରିଲା। ଏମାନ/ୁ ଖୁବ କାଟିଲା। ଦୁେହଁ ତରୁଣ। ପିତାର ମୁକାବିଲା କରି 

ପାରିେବ। କିm ପିତା ଖୁବ ଶ�ିଶାଳୀ। ପିତା େସମାନ/ୁ ତଡୁଥାଏ। ତାର େଖାଜେର 
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ମାଟିରୁ ଧଳିୂ ଉଡୁଥାଏ। େସ ଧଳିୂେର େନସି େହାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଦୁଇଭାଇ ପଳାଇ 

ଯିବାକୁ ରାଜି େହଉ ନଥାkି। େସମାେନ ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡି ଦଳ ଆଡକୁ ଆସି 

ଯାଉଥାkି।  

 ମୁଖ" ସିଂହ କିm େସମାନ/ୁ େମାେଟ ଛାଡୁ ନଥାଏ। ଆଗରୁ ମୁଖ" ସିଂହ ରାଗିଗେଲ 

ମା ବା ମାଉସୀ ମାେନ ଗଡିପଡି ତା ପ�ତି ଆନୁଗତ" େଦଖାଉଥିେଲ। େସତିକିେର େସ ଶାk 

େହାଇ ଯାଉଥିଲା। େସମାେନ ଆଉଥେର ଗଡିପଡି ନିଜର ଆନୁଗତ" େଦଖାଇେଲ। ମୁଖ" 

ସିଂହ କିm କାମୁଡାରୁ ବିରତ େହଲାନାହX। ବଡ ସିଂହର ଆଘାତ अଧିକରୁ अଧିକ 

କtଦାୟକ େହାଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ସ�ାଳି େହଉ ନଥାଏ। େସମାେନ ଦୂରକୁ େଦୗଡି 

ପଳାଇେଲ। ମୁଖ" ସିଂହ େସମାନ/ ପଛେର କିଛି ଦୂର େଦୗଡି ରହିଗଲା।  ଏହା ହX ସିଂହ 

ଦୁନିଆର ନିୟମ। ବଡ ତରୁଣ ଛୁଆ ମନା/ୁ ଦଳରୁ ତଡି ଦିଆଯାଏ। 

 ଆଜି େବାଧହୁଏ ବାପା/ର ମନ ଭଲ ନାହX - ବିଜୟ କହିଲା। 

 ଜୟ ଦୁଃଖେର ମୁo ହଲାଇଲା। ମୁଖ" ସିଂହର ମାଡେର େଦହର େକେତ ଯାଗା 

ପରାଶ େହାଇଯାଇଥାଏ। କିm େସମିତି କିଛି ବଡ ଆଘାତ ନଥାଏ। 

 କାଲି େଫରିଯିବା। - ଜୟ କହିଲା। 

 ଦୁଇଭାଇ େସଦିନ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେର ରହିେଲ। ଆଜି ମିଜାଜ ଖରାପ अଛି। ଧିେର 

ଧିେର ରାତି େହାଇ ଆସିଲା। ଥoା େହାଇ ଆସିଲା। ଦୂରରୁ ସିଂହମାେନ ଗ��ନ 

କରୁଥିେଲ। େସମାନ/ ଦଳରୁ ମୁଖ"ସିଂହ ଖୁବ େଜାରେର ଗ��ନ କଲା ସେତ େଯମିତି 

ଏଇ ପାହାଡ ଧଳିୂେର ମିଶିଯିବ। ତାର ଗ��ନେର ଆକାଶ ପାତାଳ ପ�କ%ିତ େହଉଥିଲା।  

 େସମାନ/ କାନ ଏେତ ଦୂରରୁ ତାବଦା େହଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମନେର ଡରଥିେଲ 
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ଏମିତିଆ ଗ��ନେର କାନ ତାବଦା େହାଇଯାଏ। ମୁଖ" ସିଂହର ସ�ରେର େଯମିତି ଜ}ଲର 

ନିଆଁ ଭରି ରହିଥିଲା। ଖୁବ ବିକଟାଳ ଆଉ ଲ_ା। ଏମିତିଆ ଡାକେର ହୃଦୟ ଥରିଯିବ। 

ରାତିେର अେନକ ଥର ଏମିତି ଗ��ନ ଚାଲିଲା। 

 ସକାଳେଟ େସମିତି କିଛି ନଥିଲା। କୁହୁଡିଆ ସକାଳଟା ପାରି େହଲା ପେର େସମାେନ 

ଦଳ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିେବ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ। ସକାଳ େବଳକୁ ଦଳ अେନକ ଦୂର ଚାଲି 

ଯାଇଥିଲା। େସମାେନ ଗତ ରାତିେର କିଛି ଶିକାର କରି ପାରିନଥିେଲ। ସମ^/ େପଟେର 

େଭାକ। ଏ ଦୁେହଁ ଦଳ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ अ� େଦୗଡି ଆସୁଥିେଲ। ଦଳ େଦଖି ଏମାନ/ 

ମନ ଖୁସିଥିଲା। ପିତା ସିଂହ ଏକ ବଡ କୁଦ ଉପେର ଚୁପ େହାଇ େଶାଇଥିଲା।  

 କିm ପିତା େସମାନ/ୁ ଗ�ହଣ କଲାନି। ଆଗଭଳି ଖୁବ େଜାରେର ତଡି ଆସିଲା 

ଏଥର ସାମାନ" ଦୟା କଲାନି। ଖୁବ େଜାରେର କାମୁଡି େଦଲା। ମା ଆଉ ମାଉସୀମାେନ 

ଏ ଦୁଇ ଭାଇ/ୁ େଦଖି ଠିଆ ମଧ" େହେଲନି। େବାଧହୁଏ ମୁଖ" ସିଂହର ତାଗିଦ୍ ଥିଲା। 

େସମାେନ ଦଳ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିେଲ ନାହX। ମୁଖ" ସିଂହର ତାଡନାେର େସମାନ/ୁ ଦଳର 

ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା।  

 େକହି ଆମକୁ ଚାହୁଁ ନାହାkି - ବିଜୟ କହିଲା। 

 ଜୟ ସହଜେର ହାର ମାନିବା ସିଂହ ନୁେହଁ। କିm ତାର ମଧ" କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। 

ପିତା ସିଂହ ପାଖ ପୁରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ତାର ମଧ" ପିତା ସିଂହକୁ ହରାଇଲା ଭଳି ଶ�ି 

ନାହX। 

 ଜୟ ମୁo ତଳକୁ କରିେଦଲା। ତାର ପାଖେର କିଛି ଉ]ର ନଥିଲା। 

 ଖୁବ ଦୂରେର ତା/ର ଦଳ େଦଖା ଯାଉଥାଏ। ଏହାପେର େସମାେନ ଆଉ ଦଳ 
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ପାଖକୁ େଫରି ନାହାkି। କିଛିଦିନ ଏମିତି ଦଳ ଚାରିପାେଖ ଘୁରି ବୁଲିେଲ। େଯେତେବେଳ 

ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ େଚtା କରkି ମୁଖ" ସିଂହ େସମାନ/ୁ ଘଉଡାଏ। ମା ଆଉ ମାଉସୀ 

ମାେନ େସମାନ/ୁ କିଛି ସାହାଯ" କରିପାରିେଲ ନାହX। ମୁହଁ େଫରାଇ अେନଇେଲ ନାହX। 

ଏେଣ େପଟେର େଭାକ ବଢି ଚାଲୁଥାଏ। ନିଜକୁ ଶିକାର କରି ବଂଚିବାକୁ େହବ। ସବୁଦିନ 

ପାଇଁ  ଦୁଇ ଭାଇ ଦଳ ଛାଡି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗେଲ। 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ_fିତ ସମ^ ସଚୂନା ଆପଣ ଏହି େଫସ୍ ବୁକ୍ 

ପୃ1ାେର ପାଇ ପାରିେବ ପ�େତ"କ େଲଖକ େଲଖିକା/ୁ ଇେମଲ୍ 

0ାରା ଜଣାଇବା ସ�ବ େହଉନାହX େତଣୁ ଆପଣ ଆମ େୱବ୍ 

ସାଇଟ୍ େଦଖିପାରିେବ କି_ା େଫସ୍ ବୁକ୍ ପୃ1ାେର େଦଖିପାରିେବ 
https://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibar    

ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ    
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ପେଡ଼ାଶୀପେଡ଼ାଶୀପେଡ଼ାଶୀପେଡ଼ାଶୀ    
 ବହୁତ ଦିନ ପବୂ�ରୁ ମଣିଷ ଜ}ଲେର ବାସ କରୁଥିଲା। ଫଳମଳୂ, 

ଜm ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲା। ଗଛ େକାରଡ଼, ଗୁ�ାେର େଶାଉଥିଲା। 

ଏଇ ଥିଲା ତା ଜୀବନ। ଆେ^ ଆେ^ େସ ସଭ" େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ଗଛର ପତ� , ବକଳେର ନିମ�ତ େପାଷାକ ପିfିଲା। ନଦୀ କୂଳେର ଚାଷବାସ କରି ନିଜର 

ଜୀବିକା ଉପାଜ�ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମାଜ ଗଠନ କଲା। କିଛି ନୀତିନିୟମ ପ�ଣୟନ 

କଲା। ପରିବାର ଗଢ଼ି ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ସୁଖଦୁଃଖ ଓ अନ"ର ସୁଖଦୁଃଖେର 

ଭାଗିଦାର େହାଇ ଜୀବନ ବିେତଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିବାର ବ"ତୀତ ଏଠି ଯିଏ ସବୁଠୁ 

अଧିକ ନିଜର େସ େହଲା ପେଡ଼ାଶୀ। ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖେର ପେଡ଼ାଶୀ ଠିଆ େହବା େବେଳ 

अନ"ର ସୁଖଦୁଃଖେର ନିେଜ ଠିଆ େହାଇ ସାହାଯ" ସହେଯାଗ କରିବା ଜେଣ ଭଲ 

ପେଡ଼ାଶୀର କ]�ବ"। କିm ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆଁେର ପେଡ଼ାଶୀମାେନ ବି ମାରାତF କ େହାଇ 

ପାରkି, ଏକଥା ଉଣା अଧିେକ ସମ^/ୁ ଜଣାଥିବ। େକଉଁଠି ପେଡ଼ାଶୀ ସହ ନିବିଡ଼ ସ%କ� 

ଥିବାେବେଳ େକଉଁଠି ପେଡ଼ାଶୀ ସହ କିଛି ନଥାଏ। େକଉଁଠି େକଉଁଠି ପେଡ଼ାଶୀ କ~ା 

ବାଡ଼େର ଲୁଗା ପେକଇ କଳି କରିବାକୁ अବା ହାତେର େଠ}ା ବାଡ଼ି, ଭୁଜାଲି ଧରି ମାରିବାକୁ 

ପ�^ୁତ େହାଇ ଥାଆkି। ଯିଏ େଯଉଁ ଭାଷା ବୁେଝ ତାକୁ େସଇ ଭାଷାେର ବୁେଝଇବାକୁ 

ପେଡ। େହେଲ ଆପଣମାେନ ତ ସମେ^ ଭୁ�େଭାଗୀ, ମଁୁ ଆପଣ ମାନ/ୁ ଏେତ କଥା 

କାହXକି କହୁଛି?? 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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 अଛି, अଛି....କାରଣ अଛି.....ଭାରତ ଏକ େଦଶ େହେଲ ତା'ର ପେଡାଶୀ ହିସାବେର 

ପବୂ�େର ବ}ଳାେଦଶ, ଉ]ର ପବୂ�େର େନପାଳ ଓ ଚୀନ୍, ପ�ିମେର ପାକି�ାନ अଛି। 

ପାକି�ାନ ଯିଏ କି ପ�ଥେମ ଭାରତ ଥିଲା କିm ୧୯୪୭ ପରଠୁ ଏେବ अଲଗା। ଭାଇ ଥିେଲ 

ଭାଗ ହୁଏ। କିଛି େଲାକ େଯୗଥ ପରିବାରେର ଏକାଠି ଶାkିେର ବାସ କରୁଥିବା େବେଳ କିଛି 

େଲାକ ଭାଗେହଲା ପେର, ଭାଇ ଯଦି ଭଲେର ଚଳିଲା, େତେବ ଭିତେର ଥିବା ଇଷ�ା ତା/ର 

ବାହାରକୁ ଆେସ ଓ ଭାଇର eତି କରିବାକୁ େସ ସବୁ ପ�କାର େଚtା କେର। ସ�ାମୀ ପେଛ 

ମରୁ, ସଉତୁଣୀ ରାo େହଉ ନ"ାୟେର ଭାଇର eତି କରିବାକୁ ଯାଇ, ନିଜର େଯ େକେତ 

ବଡ଼ eତିକେର େସ ନିେଜ ବୁଝି ପାେରନି। ଭାଇକୁ ଶାkିେର ନ ରେଖଇ େଦବାର 

अପେଚtାେର ନିେଜ େକେତ अଶାkି ଭିତେର କାଳ କାେଟ େସ ବୁଝି ପାେରନି। ବୁଝିଲା 

େବଳକୁ େନଡିଗୁଡ଼ କହୁଣି ପାଖକୁ େବାହି ସାରିଥାଏ।  

 ପେଡାଶୀ ଚାେରାଟି େଦଶ ମଧ"ରୁ ଚାଇନା ଆମର ଚିରଶତ� �। ବ}ଳାେଦଶ ସହିତ 

ମଝିେର ମଝିେର କିଛି କିଛି ଚାଲିେଲ ବି ବହୁତ ଦିନ େହଲା େସ ଶାk अଛି। ଶ�ୀଯୁ� ବିଜୁ 

ପ-ନାୟକ/ ପାଇଁ େନପାଳ ସହ ଭାରତର ଭାଇଭଉଣୀର ସ%କ�। ଆଜି େନପାଳ ଓ 

ଭାରତ ମଧ"େର ସୀମାେରଖା ଥିେଲ ବି, େସ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି। ଭାରତର େଲାକ 

େନପାଳେର ଆଉ େନପାଳର େଲାକ ଭାରତେର େଗାେଟ ରାଜ"ରୁ ଆଉ େଗାେଟ ରାଜ"କୁ 

ଯିବାଆସିବା କଲା ପରି ଯିବାଆସିବା କରkି। ଜଗନ� ାଥ/ ପାଇଁ କିଛି ଦ� ବ" ସବୁ 

େନପାଳରୁ ଆେସ। ଜୀବିକା अଜ�ନ ପାଇଁ େନପାଳର अଧିକାଂଶ ଘରୁ କିଏ ନା କିଏ 

ଭାରତେର ରହିବା ସହ, ଭାରତ ବି େନପାଳର ସମ^ ପ�କାର ପ�ତିରeା ଦାୟିତ�  େନଉଛି।  

 ପାକି�ାନ, ଭାରତରୁ ଭାଇ ଭାଗ କଲାପରି अଲଗା େହଲା ପେର, ନିଜର କିଛି ନଥାଇ 
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ପରର େଦଖି ରେବଇଖେବଇ େହଲା ପେର, ଆମର ଚିରଶତ� � ଚୀନ ସହ ହାତ ମିେଳଇ 

ଭାରତର eତି କରିବାକୁ ଶତ େଚtିତ। କିm ଭାରତ ଶାk ସରଳ ଭାେବ ପାକି�ାନର 

ସବୁ ଦୁtାମୀକୁ ସହ" କରି କରି ଆଜି ବିର�। େକେତ ସହିବ?? ପେଡାଶୀ ଯଦି 

ବାର_ାର ଆଘାତ ଦିଏ େତେବ ଥେର ନା ଥେର ତ ତାକୁ ବୁ�ି ଶିେଖଇବାକୁ ପଡିବ। 

ଭାରତର ପେଡ଼ାଶୀ/ ଠୁ କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହX େବାଲି ଭାରତ ନିେଜ େକମିତି ସବୁ 

ଜିନିଷର ସଦୁପେଯାଗ କରି ନିଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହବା େବଳକୁ ପାକି�ାନ ବାର_ାର 

ଭାରତକୁ ଆଘାତ େଦବାକୁ େଚtା ଜାରି ରଖିଛି।  

 अନ" ଏକ େଲଖା ‘କାଶF ୀର କାହାର’େର େଲଖିଥିଲି, ବାର_ାର ଆଘାତ ସହି ଭାରତ 

ବିର� େହଲା ପେର ସାନଭାଇ ହିସାବେର ଚଟକଣିଟିଏ ଲେଗଇେଦବାର अଧିକାର ନି�ିତ 

ଭାେବ ଭାରତ ରଖିଛି। ଏେବ ଯାଏଁ ଆପଣ ପଢିଥିବା ତଥ" अନୁଯାୟୀ, ଫୁଲବାମା ୪୦ 

ଜଣ େସୖନିକ/ ହତ"ାର ପ�ତିେଶାଧ େନବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ପାକି�ାନ ମାଟିେର ୩୦୦ ଜଣ 

ଆତ/ବାଦୀ/ୁ େବାମା ପେକଇ ଉେଡଇ େଦଇଛି। ଏଠି କଥା ଉେଠ, ଭାରତ ଯଦି 

୧୦୦୦୦ କିେଲାଗ�ାମର ବମ ଲାେହାରେର କି_ା ଇସଲାମାବାଦେର ପେକଇଥାkା, େତେବ 

ଆଜି ପାକି�ାନେର ଥିବା ନିଲ�ଜମାେନ କଥା େହାଇ ପାରିଥାେk? ନା ମାଟି ତେଳ କବର 

ଭିତେର ଥାଆେk? 

 ଭାରତ ପୃଥିବୀେର ଏକମାତ�  ଧମ� ନିରେପe ରାt�। ଏଠି ହିqୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, 

ଖ�ୀtିୟାନ୍, େବୗ�, େଜୖନ ପରି ସବୁ ଧମ�ର େଲାକ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ରୁହkି। 

ଆତ/ବାଦୀ/ର େକୗଣସି ଧମ� ନଥାଏ। େସମାେନ ଯଦି ସତେର େକାରାନ ପଢ଼ିଥାେk 

େତେବ ଆତ/ବାଦୀ େହାଇନଥାେk। କୃ¨ ବି अଜ�ୁ ନ/ୁ କହିଛkି। ପାପକୁ ହେରଇବାକୁ 
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େହେଲ ଧମ�କୁ ହତିଆର ଉେଠଇବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ େକବଳ ଆତ/ବାଦୀମାନ/ୁ 

ନିପାତ କରିବାକୁ, ଜନବସତିଠୁ ବହୁତ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା ଆତ/ୀମାନ/ 

ଆ©ାକୁ ଧ�ଂସ କରିଛି। ପ�ତିବଦଳେର ପାକି�ାନ ଯୁ� ବିମାନକୁ ପେଠଇ ଭାରତକୁ eତି 

ପହେ�ଇବାକୁ ଚାହXଥିେଲ ବି ଭାରତର ବିେଶଷ କିଛି eତି େହାଇନାହX ଓ େଶଷେର ଭାରତ 

ବୀର ‘अଭିନqନ’/ୁ ମଧ" ଭାରତକୁ େଫରାଇ अଣାଯାଇଛି। କିm ନିଲ�ଜ ପାକି�ାନ, 

ଏେତ ସବୁ ପେର ମଧ" ଆତ/ୀମାନ/ୁ ନିଜ େକାଳେର ଆଶ�ୟ େଦଇ ପୁଣି ଲୁଚିଛପି 

ଆତ/ବାଦୀ/ ନାମ େଦଇ ଯୁ� ବିରତିକୁ ଉଲଂଘନ କରି ଗୁଳିେଗାଳା ବଷ�ଣ କରି ଚାଲିଛି, 

ଯାହା ଫଳେର ଆମର ଆହୁରି ବି କିଛି େସୖନିକ ଭାଇ ସହିଦ େହଉଛkି।  

 ଦୁଇଶହ ବଷ� ଇଂେରଜମାନ/ अଧୀନେର ରହି ବି ଏ ମଖୂ �ମାନ/ ମୁoେର ପଶୁନି 

େଯ, ଆଜି ଭାରତର eତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଯାହା ସହିତ େସ ହାତ ମିଶାଉଛି କାଲି େସହି 

ଚୀନ ହX ପାକି�ାନକୁ ଶାସନ କରିବ ଆଉ ପାକି�ାନ ପୁଣି अନି��1 କାଳ ପାଇଁ ପରାଧୀନ 

େହାଇଯିବ।  

 ଏଠି େଗାେଟ ପ�ଶ�, ଯଦି େନପାଳପରି ପାକି�ାନ ବି ଭଲ ପେଡାଶୀଟିଏ େହାଇ ରୁହkା 

େତେବ କଣ ହୁअkା ନାହX? ଦୁଇ େଦଶର େଲାକ ନିଜ ନିଜ ଇgା अନୁସାେର ଦୁଇ େଦଶ 

ମଝିେର ସହେଯାଗ ରeା କରି ଯିବାଆସିବା କରି ପାରେk। ଦୁଇ େଦଶ ମଧ"େର ସୀମା 

ସୁରeା ପାଇଁ ଖª� େହଉଥିବା େକାଟି େକାଟି ଟ/ା ନିଜ ନିଜ େଦଶର ଉନ� ତି ପାଇଁ ଲଗା 

ଯାଇପାରkା। ଦୁଇଟି ଯାକ େଦଶର େଲାକ କାଶF ୀରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପାରେk ଓ ସତେର 

କାଶF ୀର ସ�ଗ� େହାଇ ଯାଆkା। ଖେo କାଶF ୀରକୁ େମାର େବାଲି କହି ସିfୁକେର ତାଲା 

ପେକଇ ରଖିବା (କାଶF ୀର ପରି ଜାଗାକୁ ତାର ଜାଲି 0ାରା େଘରି, अେନକ େସୖନ" ମୃତୟନ 
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କରି, ପ�ତିବfିତ େeତ�  େବାଲି େଘାଷଣା କରି, ସାଧାରଣ େଲାକ/ୁ େସ ଭିତରକୁ 

ନଛାଡିବା)ର ମାେନ କଣ ରହିଲା??  

 ଘୁଷୁରୀ ପ�କୃତି ପେ/ େଲାେଟ, ମଣିଷ ପ�କୃତି ମେଲ ତୁେଟ। ଇଷ�ା ହX ଏସବୁର 

କାରଣ। ପାକି�ାନ अଲଗା େହବା ଦିନଠାରୁ ୧୯୬୫ଯୁ� େହଉ କି ୧୯୭୧, ବାର_ାର 

ହାରିଲା ପେର ବି ଆଜି େସ ନା େଚତିଛି ନା अବେଶାଷ अଛି?? ଘେର ଖାଇବାକୁ ନାହX, 

ପାଣି ମୁେq ପିଇବାକୁ ନାହX, अନ" ପାଖରୁ ମାଗିଯାଚି ଚଳୁଥିବା ଭିକାରୀ, େଦବାଳିଆ 

େଗା1ୀ, ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ମାରିବାେର କିm अବେହଳା କରୁନାହX। ପାଖ ପେଡାଶୀ େଦଶ େକହି 

ଜେଣ ବି ପାକି�ାନ ସହ ସ_f ରଖିବାକୁ ଇଛୁକ ନୁେହଁ। ନିଜ େଦଶ ବି ଏେବ ଦୁଇଭାଗ 

େହବାକୁ ବସିଲାଣି ତଥାପି ଭୁରୁଡ଼ି ମାରି କାଶF ୀର ଆେମ େନବୁ େବାଲି କହୁଥିବା 

ପାକି�ାନୀମାନ/ୁ େଦଖିେଲ ଦୟା ଆସୁଛି। ତଥାପି ପାକି�ାନ ଆମର େଯେତ ଜନଜୀବନ 

eତି କଲାଣି, େବାମା ପେକଇ ପୁରା େଦଶକୁ ନି�ିହ�  କରିେଦେଲ ବି ସହିଦ େହାଇଥିବା 

ଭାଇମାନ/ ବାପା, ମା, «ୀ, ପିଲାଛୁଆ/ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବନି। ଏେବ ସମୟ ଆସିଛି 

ପାକି�ାନକୁ େଚତାବନୀ େଦବାର। ଆଉ ଥେର ମାତ�  ଯୁ�ବିରତି ଉଲଂଘନ କେଲ ନି�ିହ�  

କରିେଦବାର ଭୟ େଦେଖଇବାକୁ ପଡିବ ନି�ିତ। େଗାଟିଏ ଯବାନ ସହିଦ େହେଲ 

ଲାେହାରେର େଗାଟିଏ ବମ ପେକଇବାର ଧମକ େଦବାକୁ ପଡିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ 

ଏପରି କରିବାକୁ ବି ପଡିବ। ପବୂ� ପୁରୁଷ ମାନ/ अ� କିଛି େପ�ମ ପାଇଁ ସତୁରି ବଷ� େହଲା 

ସହି ଆସୁଥିବା, େଭାଗି ଆସୁଥିବା କtକୁ ମଳୂରୁ ଉପାଡି ଫି}ିବାକୁ ପଡିବ।  

 ପାକି�ାନ ସହ ତାଳ େଦଇ ଭାରତର କିଛି ଗୃହଶତ� � ପାକି�ାନ ସହ ହାତ ମିେଳଇ 

ଭାରତକୁ ଖo ଖo କରିବାକୁ ବସିଛkି। ଭାରତ ପାଇଁ ବାହାର ଶତ� � अେପeା ଗୃହଶତ� �/ୁ 
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ନିପାତ କରିବା ସମୟ ଏେବ ଆସିଛି। ପାକି�ାନକୁ ଦୟାର ହାତ ଓ ପାକି�ାନ ପ�ତି 

अେଶଷ ପ�ୀତି ଥିବା େଲାକ/ୁ ଭାରତ ବାହାରକୁ େଗାଇଠା ମାରି ବାହାର କରିବାର ସମୟ 

ଆସିଛି। ଭାରତ ମାତାର ସୁରeା ପାଇଁ ପ�ତିଟି ହିqୁ^ାନୀ ହାତକୁ ହାତ ମିେଶଇ ଲଢ଼ିବାର 

ସମୟ ଆସିଛି। କିଛି ସ�ାଥ�େନ�ସି େନତା, େକବଳ ତା/ ନିଜ କଥା ଭାବି େଦଶକୁ େଖାଳ 

କରି ଇଂେରଜମାନ/ ପରି େଦଶର ସଜା ସ%]ି କୁ ନିଜ ନଁାେର କରିବାେର ବ"^। ଆଜି 

ଯଦି ଭାରତର ପ�କୃତ ସkାନମାେନ ସହିଦ େହଉଥାkି େତେବ ତାହା େକବଳ ଏପରି 

େନତା ମାନ/ େଯାଗଁୁ। ଏମାନ/ୁ ସମେୂଳ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।  

 ପୃଥିବୀେର ପାପଭାର अଧିକ େହେଲ ଦୁt ସଂହାର ପାଇଁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭଗବାନ ଜନF  

ନିअkି। ଭାରତ ମାତାର ସୁରeା କରୁଥିବା ପ�ତିଟି ହାତ ଭଗବାନ/ ହାତ। ଧନ" େସହି 

ବୀର ଯବାନ ମାେନ ଯିଏ -୫୦ ଡିଗ�ୀରୁ +୫୦ ଡିଗ�ୀ ଉ]ାପେର ରହି ଭାରତମାତାର 

େସବାେର ନିଜକୁ ବ� ତୀ କରି ତା’ର ସୁରeା କରି ଆସୁଛkି। ସଲାମ େସମାନ/ୁ ନିଜ ଘର, 

ପରିବାରଠୁ ଦୂରେର ରହି ହସି ହସି ଶତ� �ର ଗୁଳି ଆଗେର ନିଜ ଛାତି େଦେଖଇ ଦିअkି। 

ଭାରତ ମାତାକୁ ନିଜ ପରିବାରଠୁ अଧିକ ମାନୁଥିବା ଆମ ଯବାନ ଭାଇମାନ/ ଉପେର 

ଆ}ୁଠି ଉଠାଉଥିବା, ତା/ ଉପେର ସେqହ କରୁଥିବା ପ�ତିଟି େଲାକ େଦଶର ଶତ� �, 

େଦଶେଦ� ାହୀ। ଏପରି େଲାକ/ୁ େସୖନିକ ଭାଇ ମାନ/ ବfୁକ ଟାେଗ�ଟ ଖ_େର ବାfି ଗୁଳି 

ମାରିବା ପ�ାିସ କେରଇବା କଥା।  

 ଆଗକୁ ୨୦୧୯ର ନିବ�ାଚନ। େତେବ ଚାଲm ଆେମ ଏଥର ଏମିତି ଜେଣ େନତା 

ବାଛିବା ଯିଏ ଭାରତମାତାକୁ ସୁରeା େଦବା ସହ ଭାରତମାତାର େଟକ ରଖିବ। ଶତ� � 

ସଂହାର କରି ଭାରତକୁ ଉନ� ତି ପଥେର େନଇ ଚାଲିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁ େଦଶଠୁ ଆମକୁ 
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ଆଗୁଆ କରି ପାରିବ। ନିେଜ ଜେଣ ଭାରତୀୟ େବାଲି ଗବ� କରୁଥିବ ଆଉ ଗବ�େର ଆେମ 

କହି ପାରିବା ‘ଆେମ ଭାରତୀୟ, ଭାରତମାତାର ସkାନ’ 

 ଏେବ କୁହm, ଆପଣ ମାନ/ୁ େନପାଳ ପରି ପେଡାଶୀ ଦରକାର ନା ପାକି�ାନ 

ପରି?? ଯଦି ପାକି�ାନକୁ େନପାଳ ପରି ପେଡାଶୀ କରିବାକୁ ଇgା େତେବ ଦୁଇପାଦ 

ଆଗକୁ ଆସm.... ଆମ ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନ/ୁ ଉ�ାହିତ କରm, ଜେଣ ଭଲ େନତା 

ବାଛm। କାହା କଥାେର ଭଳି ନଯାଇ, ନିଜ ବିେବକକୁ ପଚାରm ଭଲ କିଏ?? ତାକୁ 

େଭାଟ ଦିअm। ଭାରତେର ଥିବା ଗୃହଶତ� �ମାନ/ୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ/ େଭାଟ 

ହX ପ�କୃତ अ«। ବ"ବହାର କରm.... ଗବ�େର ଛାତି ଫୁେଲଇ କୁହm... 

 

ଜୟ ହିq.... ଜୟ ଭାରତ.... ଭାରତ ମାତା କି.... ଜୟ... 

 
ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦  

ଇେମଲ୍ : subal.mohapatra@gmail.com 
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ଶାଗୁଆ ଚାଶାଗୁଆ ଚାଶାଗୁଆ ଚାଶାଗୁଆ ଚା’ ’ ’ ’ ((((ଗ�ୀନ୍ ଗ�ୀନ୍ ଗ�ୀନ୍ ଗ�ୀନ୍     ଟିଟିଟିଟି))))    
 େମା ଶାଶୁ, ଶ�ଶୁର ଚା’ର ବହୁତ େସୗକିନ। େବାଉ ବହୁତ୍ ଭଲ 

ଚା’ ବନାkି। ଚାହା ପିଉପିଉ ଘ~ାଏ ଗପିବା ଆମର ନିତିଦିନିଆ 

ରୁଟିନ। େଦଶବିେଦଶଠୁ େନଇ अଫିସ ତଥା ସାହି, ଘର ସବୁ କଥା ଏହି 

ଚା’ ସହ ଚª�ା ହୁଏ। େସ ଦୁହX/ୁ ଏ ବୟସେର ବି ଏମିତି େପ�ମେର ବାfି େହାଇଥିବା େଦଖି 

ବହୁତ ଖୁସି ଲାେଗ। 

 ଦିେନ େବାଉ ମୁo ବୁେଲଇ ପଡ଼ିଗେଲ। ବୟସ େହଲାଣି, େତଣୁ ସବୁ ପରୀeା 

କରାଇଲା ପେର ନାନା େରାଗ ସବୁ ବାହାରିଲା। ବିପି ବଢ଼ିଥିବା େଯାଗଁୁ ତା/ ମୁo 

ବୁଲାଇଲା। ସା}କୁ ସୁଗାର ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଡା�ର ଚିନିଜାତୀୟ ଖାଦ" ସ%ୂ'� 

ବାରଣ କରିେଦେଲ ଏବଂ ଦୁବ�ଳତା େଯାଗଁୁ େବାଉ ଶଯ"ାଶାୟୀ ରହିେଲ। 

 େବାଉ ଏେତ ଚା’ର େସୗକିନ ଜାଣି ଡା�ର କହିେଲ ସୁଗାରଫି�  ସହ ଗ�ୀନ୍  ଟି 

େଦବାକୁ। 

 ସ�ାମୀ କହିେଲ ଗ�ୀନ୍  ଟି େଦହ ପାଇଁ ଭଲ େତଣୁ ଏଥର ସମେ^ ପିଇବା। ବାପା/ୁ ବି 

ଦିअ। ଡା�ର କହିବା ଯାଏଁ କାହXକି अେପeା। େଶଜେର ଥାଇ ବି େବାଉ/ ନଜର 

ସମ^/ ଉପେର ଥାଏ। ମେତ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, େବାହୁ େତା ବାପା ଏ ଶାଗୁଆ ଚା’ 

ପିଉଛkି ନା? େଦଖୁନୁ ତୁ େଦଉଚୁ େସ େନଇକି ଶାଗୁଆ ଗଛେର ଢାଳୁଛkି। ଟିେକ ଭଲ 

ଚା’ କରି େଦଇେଦ। ମଁୁ େସଇ ଶାଗୁଆ ଚା’େର କିଛି େଲମ�� ରସ, େଗାଲମରିଚ ଆଉ ଟିେକ 

ପରମିତା ମିଶ� 
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अଧିକ ମହୁ େଦଇ ବେନଇ େଦଲି। ବାପା କିଛି ନକହି ଚୁପଚାପ ପିଇଗେଲ। 

 ଦୁଇଦିନ ପେର ସକାଳୁ ହଠାତ ଏକ ଭୁରୁଭୁରୁ ଗf ସମ^/ୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ େଦଲା। 

େସହି ସୁଗf। ଜାଣିବାକୁ େଡରି େହଲାନି େଯ ମାଆ/ ହାତର ଚା’ ବାସୁଛି। ସମେ^ 

ଆେମ ଉଠି ହାତେର କପ୍ ଟି ମାନ ଧରି ତା/ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଗଲୁ। ଖୁସିେର ଗଦଗଦ୍ 

େହାଇ େରାେଷଇରୁ ଚା’ େନଇ ଆସିେଲ େସ। ସତ କହିବି ମଁୁ ବି ବଡ଼ ଶାkିେର ଚା’ 

େଟାପାକ ପିଇଲି। ବାପା/ େଚେହରାଟା େଯମତି ଉ�ଳ ସଯୂ�" ପରି ଦିଶୁଥିଲା। େକଜାଣି 

ଚା’ େଦଖି କି ମାଆ/ୁ ଏମିତି ସୁ� େଦଖି। େବାଉ ବାପା/ୁ ଧିରି କରି କହୁଥିେଲ ଏେତ 

ଶରଧାେର େବାହୁ ଚା’ କରିେଦଲା େଗାଟିଏ ସିପ୍  ପିଇ େବସିନ୍ େର କପ େଧାଇ ପେକଇଲ 

ଭାବିଛ କିଏ େଦଖିନି ନାହX? ବାପା କହିେଲ ସସସ୍ େବାହୁ ଶୁଣିବ। ଆେର େସ ଗ�ୀନ୍  ଟି, 

େରଡ୍  ଟି େମା େଦଇ େହବନି ଆମର ଏ େଦଶୀ ଚା’ ହX ବଢ଼ିଆ। କହି ସୁର୍ ରର କରି ଚା’ 

ତକ ପିଇଗେଲ। 

 ମେତ ଖରାପ ଲାଗିନି କାରଣ ମଁୁ ଜାଣିଛି େମା ବେନଇଥିବା ଚା’ ଟି େବସୁଆଦିଆ 

ନଥିଲା େସେତେବେଳ ବାପା/ ପାଟି ନୁେହଁ ମନଟା େବସ�ାଦ ଥିଲା। େବାଉ/ୁ ଏମିତି ସୁ� 

େହବାେଦଖି ଏେଡ଼ ମିଠା ଖିଆ େମା ବାବା ଚିନି ନ ପଡ଼ିଥିବା ଚା’କୁ ବି ଖୁସିେର ପିଇଗେଲ। 

 ଆପଣା େଲାକ/ େସ�ହେର ସତେର େକେତ ଶ�ି ଥାଏ ନା? 
 

ବ� ହF ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଘରଘରଘରଘର    
 ଦିନ ଆସି ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି, ମାମାଲି ଚା ଧରି େକେତ 

ଡାକିଲାଣି, ନିମ�ଳ ବାବୁ/ ନିଦ ଭା}ୁନି, “େବାଉ, କଣ େହଇଛି 

ବାପା/ର, ଉଠୁ ନାହାkି େଯ?” “େସ ହାଲିଆ େହଇ େଶାଇଛkି, 

ଉଠାନା, ଉଠିେଲ ବେଳ ମାଗିେବ।” କହି ରୀତା ଗେଲ ଛାତ ଉପରକୁ ବଡ଼ି ଶୁଖାଇ। 

 ନିମ�ଳ ବାବୁ ଏଠିକାର ମହିଳା ମହାବିଦ"ାଳୟର ଗଣିତ अଧ"ାପକ। ବs କ ଗ�ା~। 

ମାସକୁ ଦରମା ଆଠ ହଜାର। ଝିअ ମାମାଲି ବି.େଟକ. କରୁଛି େଗାେଟ ଘେରାଇ 

ଇଂଜିନିୟରିଂ କେଲଜେର। ପୁअ ମାନସ ଆଇ.ଆଇ.ଟି. ପାଇଁ େକାଚିଂ େନଉଛି େକାଟାେର। 

ଘରଭଡ଼ା, ପିଲା/ ପଢା଼ ଓ ଘର ଖª� ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଆଠରୁ ରାତି ନ’ ପଯ�"k 

ନିମ�ଳ ବାବୁ ସହରର ବିଭିନ�  େକାଚିଂ େସ~ରେର ବୁଲିବୁଲି ପଢ଼ାkି 

 ସହକମ�ୀ अମେରଶ ବାବୁ/ ଶଶୁର/ ଦୟାରୁ ସହର ଉପକ�େର ଜାଗା ଖoିଏ 

ମିଳିଯାଇଛି। ସହରର କ�ମବ��¨ୁ ଜନସଂଖ"ାକୁ େପଟେର ପେୂରଇ ସହର ତା କାୟା 

ବି^ାର କରି ଚାଲିଛି ଚତୁପ�ାଶ�� ମଫସଲ ଆଡକୁ। େସଇ ସହର ଓ ଗଁାର ମଧ"ବ]�ୀ 

अଂଚଳେର अମେରq�  ବାବୁ/ ଶଶୁର (ଯିଏ କି ସହର ତଳି अଂଚଳ ବାସିqା ଓ ଜମି 

ଦଲାଲ) ଜାଗା ଖoିଏ ଦିଆ କେରଇଛkି ତା/ୁ। ଆଉ अନୁଗ�ହ କରି େକାଡିଏ ହଜାର 

ଟ/ାେର ବାଲି ଭରି େଦଇଛkି େସ ଖାଲୁଆ ଜମିେର। अବଶ" ପଇସା େନଇ। 

 ଜାଗା ସିନା ମିଳିଲା, ଘର ହବ େକମିତି? ଟାଉନ ପsାନିଂ अଫିସରୁ अନୁମତି ମିଳୁନି। 

ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ� 
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ଘରବାଡ଼ିକୁ କନଭରସନ କେଲ ଯାଇ େଯାଉ କଥା। ନିମ�ଳ ବାବୁ େଦୗଡ଼ିେଲ ତହସିଲ 

अଫିସ। ବଡ଼ବାବୁ ଚଷମା େଟକି ଚାହXେଲ, େଛାଟ କାଟିଆ ନମ�ାରଟିଏ କେଲ। ପରୂା 

अଫିସ ^u! ବଡ଼ବାବୁ ନମ�ାର କେଲ େଯ! अବଶ" ବଡ଼ବାବୁ/ କଥାରୁ ଜଣାଗଲା େଯ 

ନିମ�ଳ ବାବୁ ବଡ଼ବାବୁ/ ପୁअ ଆଶିଷକୁ (ଯିଏ କି ଏେବ ଆର.ଟି.ଓ. अଫିସର କିରାଣି) େସ 

Unique ଟିଉଟରିअଲେର ପଢ଼ାଉ ଥିେଲ। 

 ବଡ଼ବାବୁ ସବୁ ସମସ"ା ଶୁଣିେଲ ଓ କହିେଲ, “ସାର ବସm, ଆେର ହରି, ସାର/ୁ 

tୁଲେଟ େଦ। େଦଖm, ଏ େହଲା ତହସିଲ अଫିସ, ବାପଠୁଁ ପୁअ ପଇସା ନିଏ, (େଲାେକ 

କହkି, ଏ अଧୀନ ଜାଣିନି।) ଆପଣ େମା ପୁअର ଗୁରୁ, େମା ଭାଗ ମଁୁ ଛାଡ଼ିେଦବି; କିm 

अନ" େବଂଚ୍ ପଇସାଟା େକହି ଛାଡିେବନି। ବିନା ପଇସାେର କଣ ଫାଇଲ ଚାେଲ? ତା’ର 

କଣ ହାତ େଗାଡ଼ अଛି?? ଏଇ ପଇସା ତାକୁ ଚେଲଇ ଆଗକୁ ନିଏ।” 

 ନିମ�ଳ ବାବୁ ଖª�ର ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣ ପଚାରିବାରୁ ବଡ଼ବାବୁ କହିେଲ, “ଏଇ ଦଶ 

ବାର ହଜାର।” ନିମ�ଳ ବାବୁ, “କିଛି କମ ହବନି?” “େଦଖm ସାର, ନିୟମ େଦଖିେଲ 

ପଚାଶ ହଜାରରୁ କମ ହବନି। େହଇ େଦଖm, ଆପଣ/ ଜାଗା ରାଜପଥଠାରୁ ପା�ଶହ 

ମିଟର ଆକାଶ ଦୂରତା (air distance) ଥିେଲ େଡସିମିଲକୁ ପା� ହଜାର ପଡ଼ିବ ଘରବାରି 

କରିବାକୁ। ତାକୁ ମଁୁ ପଚାଶ ମିଟର ବେଢ଼ଇବାକୁ ଆର.ଆଇ./ୁ କହିବି। େସ ବାବଦ ଯାହା 

ପଇସା ବଂଚିଲା, ତା’ର ଫଟି ପରେସ~, ପୁଣି अନ"ାନ" ଖª�। ରିେପାଟ� ଆସିବ େଦଢମାସ 

ପେର, ପୁଣି ଏଠି ମାେସ, ପଚାଶ ଥର େଦୗଡ। ଆପଣ/ୁ େଦୗଡ଼ିବାକୁ ପଡିବନି” 

 ନିମ�ଳ ବାବୁ अଗତ"ା ରାଜି େହବାରୁ ବଡ଼ବାବୁ ପିअନକୁ କହିେଲ, “ଆେର େଦଖିଲୁ 

ମଳୟ ବାହାେର अଛି ତ?” କହୁ କହୁ ‘ଆ�ା’ କହି େକାଡିଏ ବାଇଶ ବଷ�ର େଟାକାେଟ ବଡ଼ 
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ବାବୁ/ ପାଖେର ପହଂଚି ସାରିଥିଲା। ବଡ଼ବାବୁ ନିମ�ଳ ବାବୁ/ୁ ଚିହ� ାଇ େଦବା ପୁବ�ରୁ 

େଟାକାଟି ନମ�ାର କରି କହିଲା, “ଆ�ା, ମଁୁ ସାର/ୁ ଜାେଣ। େମା ମାମୁ/ ଘର ପାଖ 

ନqିବାବୁ/ ଘେର ଭଡ଼ାେର ରୁହkି। ‘ବଡ଼ବାବୁ, ସାର, ପିଲାଟା ଭାରି ଭଲ, ପଇସା କମ 

ନିଏ, ଜଲଦି କାମ କରିଦିଏ। ୟା’ସହ କଥା ହୁअm।” 

 ବଡ଼ବାବୁ ଫାଇଲ କାମେର ଲାଗିେଲ। ପିଲାଟି କିଛି ଫମ� ଆଣି ନିମ�ଳ ବାବୁ/ 

ଦ^ଖତ େନଲା ଓ କହିଲା, “ସାର, ଯାଆm, ମଁୁ କାମ ସାରିେଲ େନଇ ଘେର େଦଇ 

ଆସିବି।” ଆଉ ପଇସା କଥା? ପଚାରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। “ଏେତ ପଇସା ତ ଏେବ ନାହX!” 

ସିFତ ହସି େଟାକାଟି କହିଲା, “ସାର, ମଁୁ ପଇସା କଥା ଆପଣ/ୁ କହିଛି?” େତେବ ତୁେମ ଏ 

ସବୁ କାମ ଏେବ େକମିତି କରିବ? -ପଚାରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। “ଯାହା अଛି ଏେବ େଦଇ 

ଥାଆm, ପେର େଦେବ।” କହିଲା େଟାକାଟି। “ଆପଣ କଣ ନେଦବା େଲାକ।” 

କୃତ�ତାେର ଭରିଗଲା ହୃଦୟ ତା/ର। ଏମିତି ପିଲା अଛkି! କି ବିଶ�ାସ!! “ଦୁଇ ହଜାର 

ତାକୁ େଦଇ େଫରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। ପଛରୁ େଟାକାଟି ଡାକି କହିଲା, “ସାର, େମା େଫାନ 

ନ_ର ରଖି ଥାଆm - । ଆଉ ସାର, ଆପଣ/ ନ_ର?” ନିଜ ନ_ର େଦଇ େଫରିେଲ 

ନିମ�ଳ ବାବୁ। “ସାର, େମାର ବହୁତ େଲାଡ଼, ପqର ଦିନପେର େଫାନ କରିେବ, କାେଳ 

ଭୁଲିଯିବି।” କହିଲା େଟାକାଟି। ମୁo ଟୁ}ାରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। 

 ଠିକ୍ ଦଶଦିନ ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ େଟାକାଟି ଯାଇ ନିମ�ଳବାବୁ/ ଘେର ହାଜର। 

ନମ�ାର କରି ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲା କାଗଜ ଖେo। ନିମ�ଳ ବାବୁ  େଟାକାଟିକୁ ଡ�ଈଂ 

ରୁମେର ବସାଇ ଡାକିେଲ, “ରୀତା, ଦୁଇ କପ୍ ଚା ଆଣିବ।” ନଉଚି। - ଭିତରୁ ଉ]ର 

ଆସିଲା। 
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 ଆେର ବାବୁ, ତେମ ତ ପqର ଦିନ କହିଥିଲ, ଆଜି କି ତ ଦଶଦିନ! େଟାକାଟି 

କହିଲା, “ଆପଣ/ କାମ େବାଲି ସିରିୟସଲି ଲାଗିଲି।” ଏେବ େମା ପାଖେର ତ ଏେତ 

ପଇସା ନାହX!” କହିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। “ମାତ�  ଦି’ହଜାର अଛି। ଆଉ େକେତ େନବୁେର 

ବାବୁ?” କହୁ କହୁ ଚା ଆଣିେଦେଲ ରୀତା। ଚା େ଼ଢlେକ ପିଇ େଟାକାଟି କହିଲା, “ସାର, 

େଦଇଥିେଲ ଦୁଇ, ଆଉ େତର େଦେବ।” ବଡ଼ବାବୁ ତ ଦଶ ହଜାର କହୁଥିେଲ? ଆ�ଯ�" 

େହାଇ ପଚାରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। ପାଖକୁ ଘୁ�ି ଆସି େଟାକାଟି ନିମ� ସ�ରେର କହିଲା, “ସାର, 

ଆପଣ/ ରାଣ, ବଡ଼ବାବୁ କअଣ ଛାଡ଼ିେଲ କି? ଆ�ା, କହିେବନି କିଛି, େମା େବପାର 

ବୁଡ଼ିବ” ଆଶ�ାସନା େଦେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। ଘରୁ ଆଣି ପାଂଚ ହଜାର ତା/ୁ େଦଇ 

ସଂଧ"ାେର ଆଉ ଟ/ା େଦବାକୁ କହିେଲ। ସାର, ଆପଣ/ ଇgା। ମଁୁ ସାତଟାେର ଆସିବି 

- କହି ବିଦା େହଲା େଟାକାଟି। 

 ନିମ�ଳ ବାବୁ େକାଚିଂରୁ େଫରି ସାତଟା ଏ.ଟି.ଏମ. ବୁଲିବୁଲି ହତାଶ େହାଇ ଘେର 

କअଣ ଗେo ଖାଇ ବ"ା/ ବାହାରିେଲ। କେଲଜେର ତ ଆଜି କs ାସ ନାହX-ଆଶ�^ େହେଲ 

େସ। ସଂଧ"ା ଠିକ୍ ସାତଟା। କଲିଂ େବଲ୍ ବାଜିଲା। ନିମ�ଳ ବାବୁ ଦରଜା େଖାଲି 

େଟାକାଟିକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିେଲ ଓ ବସିବାକୁ କହିେଲ। “ସାର, eମା କରm, ବହୁତ କାମ।” 

ଟ/ା େନଇ ନମ�ାର କରି େଟାକାଟି େକେତେବଳୁ ଚାଲି ଗଲାଣି। ଡ�ଈଂ ରୁମେର ବସି 

ଭାବୁଛkି ନିମ�ଳ ବାବୁ। ତା/ର ବହୁ ଈ�ିତ ଘରଟି କଥା। େକେତ ଦିନ ଆଉ ଭଡା଼ଘେର 

ରହିେବ? ଗଂଜଣl ସହିେବ?? ବାର_ାର ଘର ବଦଳାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭା}ିରୁଜି ଗଲା, 

ପୁଣି ବିଭିନ�  ମାଲିକ - ମାଲିକାଣୀ/ ଭିନ� ଭିନ�  ନିୟମ, କ~ା ବାଡା଼ନି, ଶ´ କରନି, େଜାର 

ହସନି, ଘେର ଗହଳି କରନି ଆଦି अେନକ କଥା। ନିମ�ଳ ବାବୁ େଛାଟ ଦି’ମହଲା ଘରେଟ 
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କରିେବ, ନିେଜ ରହିେବ ଓ ଘର ମାଲିକ େହାଇ ଭଡ଼ାଟିଆ ବି ରଖିେବ। ମେନ ମେନ 

ଉଲs �ସି ଉଠୁଥିେଲ େସ। 

 ଟାଉନ ପsାନିଂ अଫିସର ବଡ଼ବାବୁ ଦଶ ହଜାର େନଇଛkି, ଆପ��ଭାଲ୍ ପେର ଆଉ 

ଦଶ ହଜାର େନେବ। ବଷ�କ ଭିତେର ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ}ାଳି ମି«ୀ ସହ କଥା ବି 

େହଇ ସାରିଛkି ନିମ�ଳ ବାବୁ। 

 ୟା ଭିତେର ଦୁଇମାସ ବିତିଗଲା। ବଡ଼ବାବୁ ମାେସରୁ େଦଢ ମାସ କହିଥିେଲ। ଦିେନ 

ବାହାରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ ଟାଉନ ପsାନିଂ अଫିସ। ବଡ଼ ବାବୁ/ ସିଟ ଫା/ା। ପାଖ ସିଟେର 

ବସିଥିବା ଜେଣ ବାବୁ/ୁ ବଡ଼ ବାବୁ କୁଆେଡ ଯାଇଛkି େବାଲି ପଚାରିବାରୁ ସାରା 

अଫିସେର ହାସ"େରାଳ। “େକାଉଠୁ ଆସିେଲ, କअଣ କାମ? ଏ ଟାଉନେର ରହkି ନି 

କି.... ଆଦି ବିବିଧ ପ�ଶ�। ଏହି ସମୟେର ପାଖ ରୁମରୁ ଜେଣ ବାବୁ ଆସି େଯାଗ େଦେଲ, 

“ଆ�ା/ୁ ଚିହି� ଛି ଆପଣ େସଇ େଗାହୀରା ଗାଆଁ ମqିର ପାଖ ପµଟିଂ ଜମି କିଣିଛkି ତ? 

ଆପଣ ସବୁ ମାtି�ଆ େଲାକ େକେବ अପ୍ ଟୁେଡଟ୍ େହେବନି, ଖବରକାଗଜ ପଢିେବନି ଠିକ୍ 

ସମୟେର। କअଣ େହଇଛି ଟିେକ େଖାଲି କୁହm, ବ"^ େହାଇ ପଚାରିେଲ ନିମ�ଳ ବାବୁ। 

ଜେଣ ବାବୁ କହିେଲ - େସ ଜମି ସବୁ ଜାଲିଆତି, େଗାଚରକୁ ଜାଲ କରି ପsଟିଂ େହଇଥିଲା, 

ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଘର କରୁଥିବା େଲାକ/ୁ  େନାଟିସ୍ େହଇଛି। ବଡ଼ବାବୁ େଫରାର, 

ଭୁବେନଶ�ରେର େକାଉ ମ�ୀ/ ଘେର ଲୁଚିଛkି.... ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିମ�ଳ ବାବୁ/ ମୁo 

ଘୁରାଇ ପେକଇଲା, େଚତା ଶନୂ" ପ�ାୟ, େଯପରି ବs କ ଗ�ା~ अଧ"ାପକ/ ରାଲିେର ଗତବଷ� 

େପାଲିସର ଲାଠି ଖାଇ େଚତାଶନୂ" ପ�ାୟ େହାଇଥିବା अବ�ା ପରି। 
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ଭାଗ"ର ପାସୱାଡ୍�ଭାଗ"ର ପାସୱାଡ୍�ଭାଗ"ର ପାସୱାଡ୍�ଭାଗ"ର ପାସୱାଡ୍�    
 ବହୁତ ବଷ� ପେୂବ� େଗାେଟ ସହରେର ଜେଣ ବଡ ଡା�ର 

ରହୁଥିେଲ। େସ ଖୁବ ଦୟାଳୁ ଥିେଲ। ସମ^ େରାଗୀମାନ/ର ଚିକି�ା 

ଖୁବ ଖୁସିର ସହକାେର କରୁଥିେଲ। ଥେର ତା/ ପାଖକୁ ଜେଣ େରାଗୀ 

ଆସିେଲ। େସ ବହୁତ ପୀଡା अନୁଭବ କରୁଥିେଲ। ଡା�ର ଜଣକ ତା/ୁ ହଠାତ୍ 

ଚିହି� ପାରିେଲ ନାହX। ମାତ�  ପରeଣେର କିଛି ସମୟ ନିରୀeଣ କରି େଦଖିଲା ପେର େସ 

अବାକ େହାଇ ଚାହX ରହିଗେଲ। େସହି େରାଗୀଜଣକ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ, ତା/ 

ପିଲାଦିନର �ୁଲର ସବୁଠାରୁ ପି�ୟ ସା} ନିଖିଳ। ଡା�ରବାବୁ ଏବଂ ନିଖିଳ ଏକା ଦିେନ 

େସଇ େଗାଟିଏ ସହରର ବଡ ଡା�ରଖାନାେର ଜନF  େନଇଥିେଲ। େକବଳ अଲଗା ଥିେଲ 

େସମାନ/ର ବାପା ଓ ମାଆ। 

 ଡା�ରବାବୁ ତା/ ପି�ୟ ବfୁ/ୁ ଏପରି ଦରିଦ� , अସହାୟ ଓ ରୁଗ୍ ଣ अବ�ାେର େଦଖି 

ବହୁତ ଦୁଃଖ अନୁଭବ କରୁଥାkି। ତା/ ମନେର େଗାେଟ ବିସFୟଜନକ ପ�ଶ� ବାରବାର 

ଉ/ି ମାରୁଥାଏ। େସ ପ�ଶ�ଟି ଥିଲା, “େଗାଟିଏ ସମୟେର, େଗାଟିଏ ମୁହୂ]�େର, େଗାଟିଏ 

�ାନେର ଜନF  େନଉଥିବା େଲାକ/ର ଭାଗ" ଏବଂ କମ� ଏେତ ପୃଥକ କାହXକି? କାହXକି େଯ 

େସମାନ/ ଜୀବନ ଏେତ अଲଗା अଲଗା। ଆଜି ଜେଣ ସଫଳ ଡା�ର ଆଉ ଜେଣ ଦରିଦ�  

େରାଗୀ। େସହିଭଳି ଏକା ସା}େର ଜନF  େନଉଥିବା େଲାକ/ ମଧ"ରୁ କିଏ ଓକିଲ, କିଏ 

ପୁଲିସ ତ ପୁଣି ଆଉ କିଏ େଚାର ଆଉ ଡକାୟତ େହାଇ ବାହାରୁଛkି।” 

େରାଜା ପoା 
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 ଏହି ପ�ଶ�ର ଉ]ର େଖାଜିବା ପାଇଁ ଡା�ର ବାବୁ ବହୁ ବୁ�ିଜୀବିମାନ/ର ପରାମଶ� 

େଲାଡ଼ିେଲ। ଏମିତି ବହୁତ �ାନୀଜନ/ୁ ଉ� ପ�ଶ�ଟି ପଚାରୁ ପଚାରୁ, େକହି ଜେଣ ମହାତF ା 

େଜ"ାତିଷ ଏହାର ଉ]ରେର କହିେଲ, “ପବୂ�ଦିଗକୁ ଗେଲ, କିଛି ଦୂରେର ଜେଣ ବୃ� 

अଛkି। େସ ହX ଏହି ପ�ଶ�ର ସଠିକ ଉ]ର େଦଇ ପାରିେବ। ଡା�ର ଜଣ/ େସହି 

େଜ"ାତିଷ/ର ଇ}ିତ अନୁସାେର ପବୂ� ଦିଗକୁ अଗ�ସର େହେଲ। କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର 

େସ ଜେଣ ବୃ� ବ"�/ୁ େଦଖିେଲ। େସ ରା^ା କଡେର ବସି ଭିeା ମାଗୁଥିେଲ। ତା/ 

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଡା�ରବାବୁ ନିଜ ପ"ା~ପେକଟରୁ ଦଶ ଟ/ା କାଢି େସହି ଜୀ'� ଭିକାରୀ/ 

ଥାଳେର ରଖି କହିେଲ, “ଆ�ା କିଛି ଖରାପ ଭାବିେବନି, ଆପଣ େମାର େଗାେଟ ଜି�ାସାର 

ଉ]ର େଦେବ?” ଆଉ ନିଜ ପ�ଶ� ପଚାରିେଲ। ପ�ଶ�ଟି ଶୁଣିବା ମାେତ�  ବୃ� ଭିକାରୀ ବସିବା 

�ାନରୁ ନିଜର ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ େହାଇଗେଲ। ଖୁବ େଜାରେର ରାଗେର ତମତମ େହଇ 

ଥର ଥର େହାଇ ଚି�ାର କରି କହିେଲ, “ଏ ପ�ଶ�ର ଉ]ର େମା ପାଖେର ନାହX। କିଛି 

ଦୂରେର େଗାେଟ ଗଁାମୁoର ବରଗଛ ମଳୂେର େଗାେଟ «ୀ େଲାକ ବସିଛି। ଯା ତାକୁ 

ପଚାରିବୁ।” ଏହା କହି େସ େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ। 

 ଡା�ରବାବୁ କିଛି ବୁଝି ପାରିେଲନି। ତଥାପି ତା/ର ମନର ଏହି ପ�ଶ� ତା/ୁ ଏେତ 

ବିବ�ତ କରୁଥିଲା େଯ େସ ଗଁାମୁo अଭିମୁେଖ ବାହାରିଗେଲ। କିଛି ସମୟ अତିକ� ାେk େସ 

ଉ� ଗଁାମୁoେର ପହ�ି ବରଗଛମେୂଳ ବସିଥିବା «ୀେଲାକ ନିକଟେର ପହ�ିେଲ। େସ 

«ୀେଲାକ ଜଣକ ପୁରାପୁରି ମାନସିକ ବିକୃତ ଥିେଲ। अଧ�ନଗ� अବ�ାେର ବସି ରା^ା କଡ଼ 

ନ��ମାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା अତି ଦୁଗ�fମୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଘା~ୁଥିେଲ ଏବଂ ତତ୍ ମଧ"ରୁ 

େକଜାଣି କଣ ଖାଇ ପକାଉଥିେଲ। 
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 ଡା�ରବାବୁ ଏପରି ଘୃଣ" ଦୃଶ" େଦଖି ବାkି କଲାପରି ପ�ତିକି�ୟା ପ�କାଶ କେଲ। 

ତଥାପି ନିଜକୁ ଆୟତ କରି େସ ପାଗଳି «ୀେଲାକ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜି�ାସା ପ�କାଶ 

କେଲ। େସ ପାଗଳି «ୀେଲାକ ନିଜର ମୁoର ଆଲରା ବାଲରା ଚୁଟିକୁ କୁoାଇ କୁoାଇ 

କହିଲା - ଯା, ଏଠୁ ପଳା। ଉ]ର ଦିଗକୁ ଆ}ୁଠିେର ଇ}ିତ କରି କହିଲା - େସପେଟ 

େଗାେଟ ଝିअ ଥିବ। େସ ମରିଯିବ। ଯା, େସ ମରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ। 

 ଡା�ରବାବୁ ଜାଣିପାରୁନଥିେଲ େଯ ତା/ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ପ�େତ"କଟି ଘଟଣା ସତ" 

ନା କା�ନିକ। ତଥାପି କାେଳ ସମୟ ଆଗରୁ ପହ�ିପାରିେଲ ଉ� ଝିअଟିକୁ ବ�ିପାରିେବ 

େସଇ କ�ନାେର ପାଗଳି େଦଖାଇଥିବା ଦିଗ ଆେଡ େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଶଷେର 

େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଡା�ରବାବୁ ଉ� ଝିअଘେର ପହ�ିେଲ। େସଠି ପହ�ି େଦଖିେଲ, ଝିअଟି ବିଷ 

ପାନ କରି, ଛଟପଟ େହଇ, ମୃତୁ" ସହିତ ସଂଘଷ� କରୁଛି। େସ ତୁରk େଡରି ନକରି େସଇ 

ଝିअଟିର ଚିକି�ା କେଲ। ଝିअଟି ଧିେର ଧିେର ସୁ� େହବାକୁ ଲାଗିଲା। େସ ସୁ� 

େହବାପେର ଡା�ରବାବୁ ତା/ ସହିତ ଘଟିଯାଇଥିବା ବିସFୟଜନକ ଘଟଣା ସବୁ ପୁନରାବୃ]ି 

କେଲ ଏବଂ କିପରି େସ ଉ� ଝିअ ପାଖେର ପହ�ିେଲ େସସବୁ ବ'�ନା କରି କହିେଲ। 

 ଡା�ରବାବୁ/ ଜି�ାସା ଶୁଣି ଝିअଟି ଖୁବ େଜାରେର ହସିଲା ଏବଂ ଉ]ର େଦଲା- 

“ପବୂ� ଜନF େର, ଆପଣ େମା ସା} ଥିେଲ। ଆେମ ଚାରି ବfୁ ଥିଲୁ। ଆପଣ େଯଉଁ ବୃ� 

ଭିକାରୀ ଓ ପାଗଳି «ୀ/ୁ ରା^ାେର େଭଟିେଲ େସମାେନ ଆମର େସଇ ପବୂ� ଜନF ର अନ" 

ଦୁଇ ବfୁ। ଆେମ ସବୁ ଭଲସା} ଥିଲୁ। ଏକାଠି ବୁଲୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ େଖଳୁଥିଲୁ। 

ଥେର ଆେମ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ବୃ� ଆସି ଆମକୁ ଖାଇବା ମାଗିେଲ। 

େସ ବହୁତ eୁଦାଥ� ଥିେଲ। ପ�ଥେମ େସ ଉ� ବୃ� ଭିକାରୀ/ୁ ଖାଦ" ମାଗିଥିେଲ। କିm 
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େସ ତା/ୁ अତି ନିକୁଛ କରି କହିେଲ, “ତେତ େମା ଖାଦ" େଦଇ ମଁୁ କଣ ଭିକ ମାଗିବି” 

େସଥିପାଇଁ େସ ଏ ଜନF େର ଭିକ ମାଗୁଛkି। 

 ତା’ପେର େସ eୁଧା]� ବୃ� େସ ପାଗଳି «ୀ/ୁ ଖାଇବା ମାଗିେଲ। «ୀେଲାକ ଜଣକ 

ତା/ୁ ଉ]ର େଦଇଥିେଲ - ତେତ େମା ଖାଦ" େଦଇ ମଁୁ କଣ ରା^ା କଡ଼ର ନ��ମା 

ଖାଇବି? େସଥିପାଇଁ େସ ଆଜି ତା/ ପବୂ� ଜନF ର କମ� ଫଳ ସ�ରୂପ ଏ ଜନF େର ପାଗଳି 

େହାଇ ରା^ା କଡ଼ର ନ��ମା ଖାଇ ବ�ୁଛkି। ଆଉ ମେତ େଦଖୁଛkି। ମଁୁ ମଧ" େସ 

eୁଧା]� ବୃ�/ୁ ତାଛଲ" କରି କହିଥିଲି - ତେତ କଣ େମା ଖାଦ" େଦଇ ମଁୁ ବିଷ ଖାଇବି। 

ଆପଣ ତ େଦଖିେଲ ମଁୁ େକମିତି ବିଷ ପାନ କରି ଛଟପଟ େହଉଥିଲି। େଶଷେର େସ ଖାଦ" 

ଆଶାେର ଆପଣ/ ପାଖେର ପହଁଚିେଲ। ଆପଣ ସେ} ସେ} ନିଜ ଖାଦ"ରୁ अେଧ େସ 

ବୃ� ବ"�ି/ୁ େଦଇ ତା/ ଜୀବନ ରeା କରିଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପବୂ� 

ଜନF ର ଭଲ କମ�ର ସୁଫଳ ଏ ଜନF େର ଉପଲu କରୁଛkି । 

 ଏ ସବୁ ଶୁଣି ଡା�ରବାବୁ ବୁଝିଗେଲ େଯ, “ଯଦି େଗାେଟ ଭୁଲ ପାସ୍ ୱାଡ� ଦ�ାରା 

େଗାେଟ େଛାଟ େମାବାଇଲ େଖାଲି ପାରୁନାହX, େତେବ ଭୁଲକମ� ଦ�ାରା ଆମର େସୗଭାଗ"ର 

କବାଟ େକମିତି େଖାଲିବ?” 
ପ'ୂ� ାନq ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର,  

ମଧୁପାଟଣା , କଟକ -୭୫୩୦୧୦. 
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ପୁ{ିଲାଲର ପୁ{ିଭୁତ େକାହପୁ{ିଲାଲର ପୁ{ିଭୁତ େକାହପୁ{ିଲାଲର ପୁ{ିଭୁତ େକାହପୁ{ିଲାଲର ପୁ{ିଭୁତ େକାହ    
 େସଦିନ ଥାଏ ସକାଳିଆ କେଚରିର େଶଷ ଭାଗ, ମଧ"ାହ�  ସମୟ 

ପ�ଚo ଗ�ୀଷFର କରାଳ ଦୃtି ତଥା ସରକାରୀ ସତକ�ତା ପାଇଁ କେଚରୀ 

ପରିସର ପ�ାୟ ଜନଶନୂ" େହବାକୁ ବସିଲାଣି େକାଟ� କମ�ଚାରୀ, 

ହାକିମ ତଥା କିଛି ମହକିଲ ଓ ଓକିଲ ମାନ/ ବ"ତୀତ ପ�ାୟ କେଚରୀ ପରିସରେର 

ଜନଶୁନ" ଥିଲା ମଁୁ ମଧ" ପ�ଚo ନିଦାଘର କରାଳ ଦୃtିରୁ ନିଜକୁ ରeା କରିବାକୁ 

ବ"ାକୁଳ ଥାଏ ଜେଣ ଆଇନଜୀବି ଭାେବ ଦୀଘ� ପଚିଶି ବଷ� अତିକ� ାk କରିସାରିବା ପେର 

ମଧ" अଦ"ାବଧି ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା େଦାଛକିେର ନିଜକୁ ସହରର ଜେଣ ପ�ତିtିତ 

ଓକିଲ ଭାେବ କିଛି ବ"ବସାୟିକ ସଫଳତା ହାେତଇବାେର ସeମ େହଇଥିବା କଥା 

ପ�ଶଂସକମାେନ अେନକ ସମୟେର କହkି ଆଥ�କ ଦୃtିରୁ ସଫଳତା ମିଳି ନଥିେଲ ବି 

େମାର अଜାଣତେର କିଛି ହିତାକାଂeୀ ଏହା ଭିତେର େମାେତ ସିନିୟର ଭାେବ ଆଖ"ାୟିତ 

କରିବା ଆର� କରିେଦଇଛkି େସ ଦୃtିରୁ ସହରର କିଛି ନାମିଦାମୀ ମହକିଲ ବି ଭରସା 

କରି ନିଜ ନିଜର ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ�  େଦଇଛkି  

 େସଦିନ ନି��ାରିତ ସମୟର ପ�ାୟ େଶଷ ଭାଗେର େଛାଟ କାମଟିଏ ପାଇଁ ମଁୁ ମଧ" 

अଟକି ଯାଇଥାଏ େକାଟ� ପିoାେର ହଠାତ୍ ଦୃtିକୁ ଆସିଲା ଜେଣ ବ"�ିକୁ େପାଲିସ ହାତ 

େଗାଡ଼େର ଲୁହା ଶିକୁଳି ପକାଇ କଡ଼ା ସୁରeା ବଳୟ ମଧ"େର େକାଟ� ପିoାେର ଛିଡ଼ା 

କରାଇଛି, ହାକିମ ସାମ�ାେର ହାଜର କରାଇବାକୁ ସହରର ଏକ େଲାମହଷ�ଣକାରୀ ହତ"ା 

ମାମଲାର ଆସାମୀ ଧରାପଡ଼ିଥିବାର କଥା ଉପ�ିତ େଲାକମାେନ ଟୁପୁର ଟାପୁର 

ଗଦାଧର ବଳ 
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େହଉଥିବାର କାନେର ବାଜିଲା େମାର ବି ଆଗ�ହ େହଲା ଜାଣିବାକୁ କିଏ େସ ଚାଲାକ 

ଦୁ��ାk अପରାଧୀ? ଯିଏ ଜେଣ ପ�ତି1ିତ ବ"ବସାୟୀର ନବ ବିବାହିତ ବଧୁକୁ େକୗଶଳ 

କ�େମ ହତ"ା କରି ସମ^ ପ�ମାଣ ନt କରି େପାଲିସକୁ ଚକମା େଦବାେର ସଫଳ 

େହାଇଛି ତ ପୁଳାଏ ଘୃଣା ତଥା ଭୟେର ପାଖକୁ ଗଲି େସ ମହାନ ଚରିତ� ଟିକୁ ଦଶ�ନ 

କରିବାକୁ अନ"ମାନ/ ପରି କିଛି ଦୁରରୁ अପରାଧୀକୁ େଦଖବା ପାଇଁ ଚାହXଲି ତ 

अପରାଧୀଟି ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଲାଗିଲା କµ ାk ଶରୀର, अଲୁଳାୟିତ େକଶ, ଚିରା କପଡାେର 

ଆଂଶିକ ଶରୀର ଆବ� ପ�ାୟ, ନିରିହ ଆଖିେର अପଲକ ନୟନେର ନିରପରାଧୀ ପରି େମା 

ଆଡ଼କୁ ଏକ ଧ"ାନେର ଚାହX ଥାଏ, ମଁୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଚାହXବା ପେର େସଠାରୁ ପଳାଇ 

ଆସିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ତ େସ ହଠାତ୍ େମାେତ କହି ପକାଇଲା, “ବାବୁ େମାେତ ଚିହି� ପାରୁ 

ନାହାkି େବାଧ?” 

 ମଁୁ କହିଲି, “ନା” 

 ତ େସ କହିେଲ, “ବାବୁ ତିନିଦିନ ତେଳ ଆପଣ କେଚରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ରି¶ା 

अେପeାେର ରା^ାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, ମଁୁ ଆପଣ/ୁ େମା ରି¶ାେର କେଚରୀ େନଇ 

ଆସିଥିଲି ମଁୁ େସଇ ରି¶ାବାଲା ଆ�ା, େମା ନା ପୁ{ିଲାଲ, ପୁ{ିଲାଲ ନାଇଡୁ େରଳ 

େtସନ କଡ଼ ବ^ିେର ମାଇକିନା ପିଲା ଧରି ରେହ, ଆ�ା”  

 େମାର ବି ମେନ ପଡିଲା ଏଇ ରି¶ାବାଲାର ରି¶ାେର କିଛି ଥର କେଚରୀ ପଯ�"k 

ଆସିଛି େବାଧହୁଏ ନିରିହ ନିମ�ାୟା ମଣିଷେଟ, ଭଡା ପାଇଁ େକେବ ବି अଝଟ କେରନି 

ରି¶ାେର ଆସିବା େବେଳ ମାଲି ମକ�ମା, େକାଟ� କେଚରୀ ବିଷୟେର अେନକ କଥା 

ପଚାେର, ରି¶ା ଚାଲିବା େବେଳ ବାଟ େକେତେବେଳ ସରିଯାଏ, ଜଣା ବି ପେଡନି ମଁୁ 

ମଧ" ମେନପକାଇ ଚିହି�  ପାରିଲି ପୁ{ିଲାଲକୁ  
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 େସ अପରାଧୀଟି ପରି କହୁ କହୁ କହିେଦଲା, “ବାବୁ ଆପଣ/ କଥା अମାନ" କଲି 

ଫଳ େଭାଗୁଛି ବାବୁ” 

 ମଁୁ ବି େକେତେବେଳ େକଉଁ ପରି�ିତେର ତାକୁ କଣ କହିଥିଲି ମେନ ପକାଇ 

ପାରିଲିନାହX  

 ସାମାନ" ନିରବ ରହିଛି, େମା ନିରବତାକୁ େସ ହୃଦୟ}ମ କରି କହିଲା, “େସଦିନ 

ଆପଣ ପଚାଶ ଟ/ାେର ସହରର ଗଳିକqିର ସଟ� ବାଟେର କେଚରୀ ଆସିବାକୁ କହିେଲ 

ମଁୁ ମଧ" ଆପ/ କହିବା अନୁଯାୟୀ ସଟ� ରା^ାେର ଆପଣ/ୁ କେଚରୀେର ଛାଡିେଦଲି 

େଫରୁଥିବା  ସମୟେର େମାେତ େଗାେଟ କଥା କହିଥିେଲ, ‘ସୁଖ େହଉ କି ଦୁଃଖ େହଉ 

ନିଜର ମାଇକିନାକୁ େକେବ ବି ସବୁ अସଲ କଥା କହିବୁନି’ େମାର କିm ମେନ ରହିଲା 

ନାହX, ଆ�ା ମଁୁ ତା’ର ଫଳ ପାଇଲି” 

 ମଁୁ କହିଲି, “େସ କଥା ସହ େତାର ଗିରଫର କଣ ସଂପକ�?” 

 େସ ପୁଣି କହିବା ଆର� କଲା, “ଆପଣ/ୁ କେଚରୀେର ଛାଡିେଦଇ େtସନକୁ ନଈ 

କୁଳ ରା^ାେର େଫରିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି, େକଉଁ ଛକରୁ େଫରିବା ବାଟେର େtସନ ଆସୁଥିବା 

ଭଡା ମିଳିଯିବ କିଛି ବାଟ ଯିବାପେର ରା^ାର ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାର  େଦଖିଲି ରା^ା 

କଡେର େଗାେଟ ଜରି ବ^ାେର ମୁହଁ ବାfି କଣ େଗାେଟ ଜିନିଷ କିଏ ପକାଇ େଦଇଛି, 

କୁକୁର କୁଆ େଘରି ଯାଇଛkି, ଟଣାଟଣି ମଧ" ଆର� କରି େଦଇଥାkି ତ ରି¶ାରୁ ଓହs ାଇ 

ଆସି ସଂେଦହ େହଲା ବ^ାେର କଣ अଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ अଖା ମୁହଁ େଖାଲି 

େଦଇ େଦଖିଲି ଜେଣ ମହିଳାର ର� ଜୁଡୁବୁଡୁ ଗଳିତ ଶରୀର, ଶରୀରର ବିଭିନ�  �ାନେର 

eତ ଚିହ�  ଦୃଶ"ମାନ େହଉଛି, ଯିଏ କି अେନକ ସୁନା ଗହଣା ପିfିଛି େଲାଭ େହଲା ବାବୁ, 

ନିଜର େଲାଭ ସ�ାଳି ନପାରି ସମ^ ସୁନା अଳ/ାରକୁ ଘରକୁ େନଇଗଲି ବାବୁ 
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ମନଖୁସିେର ଆଉ ଭଡା ନକରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି” 

 େମାର ମହକିଲ ପଛେର ଠିଆ େହାଇ ତା େକସେର େକାଟ� ଯିବା ପାଇଁ ଇଶାରା 

େଦଉଥାଏ, ମଁୁ ବି ଗିରଫର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ବ"^ େହବାରୁ େସ ପୁଣି ତାର अସଂପୁ'� 

କଥାକୁ କହିବା ଆର� କଲା, “ଘେର ପହଁଚିବା ପେର ଆପଣ/ କୁହା କଥା ଭୁଲିଗଲି, 

ବାବୁ ମାଇକିନାକୁ ସୁନା କିପରି ପାଇଲି ସବୁ କଥା େଖାଲି କହି େଦଲି ମାତ�  େମା 

ମାଇକିନା କଥା ଛଳେର ପଡିଶା ଘେର ବି କହୁ କହୁ କହି େଦଲା କାନକୁ କାନ କ�େମ ଏଇ 

ଘଟଣା କ�ମଶଃ ଚାରିଆେଡ ପ�ଚାର େହବା ପେର, ସହରର ଜେଣ ବ"ବସାୟୀ/ ଘେର ପଶି 

ମଁୁ ଟଂକା ସୁନା ଡକାଇତି କରିବାକୁ  ଯାଇ ତା/ «ୀକୁ ହତ"ା କରି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ କରି 

େନଇଥିବା अଭିେଯାଗେର େପାଲିସ େମାେତ ଗିରଫ କରିଛି ବାବୁ ମଁୁ ଆେଦୗ େଦାଷୀ ନୁହଁ 

ବାବୁ େମାେତ ମିଛେର ଗିରଫ କରିଛି େପାଲିସ େମାେତ ଦୟାକର ବାବୁ, େମା େବଲ 

କରିଦିअ ବାବୁ, େମା ପିଲାଛୁଆ ଭାସିଯିେବ ବାବୁ”  

 ଏତିକି େବେଳ େକାଟ�ର ଚପରାଶି ଆସାମୀକୁ ଆଣିବାକୁ ଡାକିଲା ଓ େପାଲିସ ମଧ" 

ତାକୁ େଘାଷାରି େନଇଥିଲା 

 େମା अଜଣାତେର େମା ପe ମଧ" େମାେତ େକାଟ�େର େକଶ ପଡିଲାଣି କହି େସଠାରୁ 

େନଇ ଯାଇଥିଲା ମାତ�  େବୖଶାଖର ଦାରୁଣ ନିଦାଘ ପୁ{ିଲାଲର ପୁ{ିଭୁତ अସେkାଷ 

ନିକଟେର େଯମିତି ହାର ମାନିଥିବାର ମଁୁ अନୁଭବ କଲି ଏମିତି ନିରିହ ନିରପରାଧି 

ପୁ{ିଲାଲର ନିମ�ାୟା ମୁହଁ େମାେତ େସଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜକୁ 

େନଇ ଯାଇଥିଲା ନିଦାଘର ପ�ଚo ତାତିେର ମଁୁ େଯମିତି ପରାଜିତ େସୖନୀକ େବାଲି 

अନୁଭବ କରୁଥିଲି..... 
ଆଇନଜୀବୀ, ଭଦ�କ, ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧ 
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ଟୁନାର ଗେଣଶ ପଜୂାଟୁନାର ଗେଣଶ ପଜୂାଟୁନାର ଗେଣଶ ପଜୂାଟୁନାର ଗେଣଶ ପଜୂା    
 ଟୁନାର ମନ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। କଥା କ'ଣ କି, ଏଥର �ୁଲେର 

ଗେଣଶ ପଜୂାେର ସାଜସ�ା ଲାଗି ତାକୁ ଗୁରୁତ� ପ'ୂ� ଦାୟିତ� ମିଳିଛି। 

ର}ିନ୍ କାଗଜ କାଟି ଫାଟକ ପାଖରୁ ପଜୂା ମoପ ପଯ�"k େତାରଣ 

ବାfିବା ଠାରୁ େମଢ଼ ସେଜଇବା ଯାଏ, ସବୁ କାମକୁ ସା}ମାନ/ ସହ ମିଶି େଶଷ କରିଛି। 

अନ" ବଷ� अେପeା, ପଜୂା ମoପ େଢର ସୁqର େଦଖାଯାଉଛି େବାଲି େକେତଜଣ ମତ ବି 

େଦେଲଣି। ଦୁଇଦିନର ପରିଶ�ମ ସଫଳ େହାଇଥିବାରୁ େସ ଏେବ ଆଶ�^। 

 ଏଥର �ୁଲରୁ ଘରକୁ େଫରିଲା ଟୁନା। ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ନୂଆ ପ"ା~ ସାଟ� ପିfି 

ପ�^ୁତ େହଲା। ପଜୂା ସାମଗ�ୀ ସହ अନୁ अପା ଗୁ·ି େଦଇଥିବା ଫୁଲହାର େନଇ େସ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଲା �ୁଲ। 

 ଉଭୟ ପାଖକୁ ଭଲଭାେବ େଦଖି, ରା^ାର ବାମ ପାଖେର ସାଇେକଲ ଚଳାଇ 

ଯାଉଥାଏ ଟୁନା। େସ େଦଖିଲା, ତଳ େଶ�ଣୀର ପବନା ତରତର େହାଇ ଧାଉଁଛି। ପଜୂା 

ସମୟ େହାଇଗଲାଣି େବାଲି େସ ଏମିତି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଯାଉଛି େବାଧହୁଏ! 

 ଟୁନା ପବନାକୁ ସାଥିେର ଯିବାକୁ ଡାକିଲା। କିm ପବନା କିଛି ନ କହି େସମିତି ଆଗକୁ 

ଧାଉଁଥାଏ। େସ ଲe" କଲା; ପବନା େଦହେର ମଇଳା େପାଷାକ, ମୁoେର ଆଲୁରା 

ବାଲୁରା ଚୁଟି। ମଝିେର ମଝିେର େସ ତା' ଆଖି ଆଉ ମୁହଁେର ହାତ ବି ମାରୁଛି। ଟୁନା 

ଆଡ଼କୁ ଥେର ଚାହXେଦଇ େସ ଏଥର ରା^ା ଛାଡ଼ି ବିଲଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ିଲା। 

ବି. ନିରୁପମା 
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 ଘଟଣା କ'ଣ! ଆଜି ପଜୂା ଦିନଟାେର ପବନା ଏମିତି ନସର ପସର େହାଇ କୁଆେଡ଼ 

ଧାଉଁଛି? ଡାକିେଲ ବି ଶୁଣୁନି! 

 ଟୁନା ଜାେଣ, ପବନା ସାଧାରଣ ପିଲା/ ଭଳି ନୁେହଁ। ବିଚାର ଶ�ି ଟିକିଏ କମ। 

ଦୁt ପିଲାମାେନ ତାକୁ େବଡ଼ା ବା େବାକା େବାଲି ବି ଚିଡ଼ାkି। େତେବ, ଆଜି ନି�ିତ 

ଭାବେର କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିଛି। େତଣୁ େସ ରା^ା କଡ଼େର ସାଇେକଲକୁ ରଖି, ପବନାକୁ 

अଟକାଇ ପଚାରିଲା, “ପବନା, କ’ଣ େହାଇଛି? ତୁ ଆଜି କ’ଣ ପଜୂା କରିବାକୁ �ୁଲ 

ଯିବୁନି?” 

 “ନା, ମଁୁ �ୁଲକୁ ଯିବିନି, ଆମ ଘରକୁ ଯିବି।” 

 “ଆେର, ପଜୂା ନ କରି ଘରକୁ ଯିବୁ, କାହXକି?” ଟୁନା ପଚାରିଲା 

 “େମାର ମାଆ କଥା ଭାରି ମେନ ପଡ଼ୁଛି। ମାଉସୀକୁ େକେତଥର କହିଲି, େସ 

ଶୁଣିଲାନି। ପଇସା ବି େଦଲାନି। େସଥିଲାଗି ମଁୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଗାଆଁକୁ 

ଯାଉଛି।” ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛୁ େପାଛୁ ଥେ}ଇ ଥେ}ଇ କହିଲା ପବନା। 

 ପବନା ତା’ ମାଉସୀ ଘେର ରହି ପାଠପେଢ଼। अେନକ ଦୂରେର ତା/ ଗାଆଁ। ପିଚୁ 

ସଡ଼କେର କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର, ବଣୁଆ ପାଦଚଲା ରା^ାେର ଯିବାକୁ ହୁଏ - ଏକଥା ଟୁନା 

ଜାଣିଛି। ଏେତ ଦୂର ବାଟ ପବନା ଚାଲି ଚାଲି େକମିତି ଯିବ! ଯଦି ରା^ା ଭୁଲି अନ" 

କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଯାଏ! 

 ହାତ ଖª� ପାଇଁ ମାଆ େଦଇଥିବା କିଛି ଟ/ା ତା ପାଖେର ଥାଏ। େସଇ ପଇସାେର 

େସ ପବନାକୁ ତା/ ଗାଆଁକୁ ଯିବାଲାଗି ବସେର ବେସଇ େଦଇ ପାରkା; କିm େସ କ’ଣ 

ବସରୁ ଓେହsଇଲା ପେର ଠିକ ରା^ାେର ଯାଇ ତା/ ଘେର ପହ�ି ପାରିବ? ପୁଣି ଏଠି ତା’ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  52 

ମାଉସୀ/ୁ ନ ଜେଣଇ ତାକୁ େସମିତି ପେଠଇ େଦବାଟା ଆେଦୗ ଉଚିତ େହବନାହX। 

 “ଆଛା, ତୁ ଗାଆଁକୁ ଯାଉଛୁ େବାଲି େତା ମାଉସୀକୁ କହିଛୁ ଟି?” 

 “ନାହX, ମଁୁ କହିେଲ ପା’ େସ େମାେତ ଜମା ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଖାଲି �ୁଲ 

ଛୁଟିେହେଲ ଯିବା କହି ଠକି ଦଉଛି। ସବୁ ପିଲା ନିଜ ଘେର ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ �ୁଲକୁ 

ଯାଉଛkି। ମଁୁ କାହXକି ମାଉସୀ ଘେର ରହିବି େଯ! ଆଜି େମା ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବି। 

େସଇଥିପାଇଁ ନା, ମାଉସୀକୁ ନ କହି ମଁୁ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଆସିଛି। େତା ସା}େର କଥା କହି 

େମାର େଡରି େହାଇଗଲାଣି। ବାଟଛାଡ଼, ମଁୁ ଶୀଘ� ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ।” ପବନା ଥ} ଥ} 

େହାଇ କହିଲା। 

 “େତା ମାଉସୀ ଯଦି େତାେତ ନ ପାଇ େଖାଜkି?” 

 “େଖାଜୁଥାଉ।” 

 “ଏକୁଟିଆ େଦଖି, ବାଟରୁ ଯଦି ପିଲା େଚାର େତାେତ ଉେଠଇ ନିअkି...” 

 “େନଇଯାଆm।” अଭିମାନ ଭରା କ�େର ପବନା ଉ]ର େଦଲା। 

 େତେଣ �ୁଲେର ପଜୂା ଆର� େହାଇଯିବଣି। ପବନାକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଯିବାଟା 

ଠିକ େହବନାହX; େତେବ ତାକୁ ବାଧ" କରି ସାଥିେର ବି େନଇ ପାରିବନି। େତଣୁ େସ ଟିକିଏ 

ଚିkା କରି କହିଲା, “ଠିକ अଛି, ତୁ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଟି? େତା ମାଉସୀ େତାେତ 

କାହXକି ଛାଡ଼ିେବନି? େମା ସାଥିେର ଚାଲିଲୁ, ମଁୁ ତା/ୁ ଏ କଥା ପଚାରିବି। ଆଉ ଆଜି 

ଭିତେର େତାେତ ତୁମ ଘରକୁ ପେଠଇବି।” 

 ଏଥର ଟୁନା, ପବନାକୁ େନଇ ତା’ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲା। ପୁତୁରାକୁ ନ େଦଖି ଘେର 

ବ"^ େହାଇ େଖାଜୁଥା’kି। ଟୁନା ମାଉସୀ/ ପାଖେର ପବନାକୁ ପହେ�ଇ ସବୁ ଘଟଣା 
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ବ'�ନା କଲା। 

 ମାଉସୀ ପବନାକୁ େକାଳକୁ େନଉ େନଉ ଟୁନାକୁ ଚାହX କହିେଲ, “ନାନୀଘର ଗାଆଁେର 

ନଈପାରି େହାଇ �ୁଲ ଯିବାକୁ ପେଡ଼ େବାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି େସ ପୁअକୁ ଆମ ଘେର 

ଛାଡ଼ି େଦଇଛି। ପୁअେର, ତୁ �ୁଲ ପଜୂା ଛାଡ଼ି େମା ପବନାକୁ ପାଖେର ଆଣି ପହେ�ଇ ବଡ଼ 

ଉପକାର କରିଛୁ। ଠାକୁେର େତାର ମ}ଳ କରm।” 

 �ୁଲପଜୂା ଛାଡ଼ି! ସତକଥା ତ, େସ ଗେଣଶ ପଜୂା କଥା ଏଇ କିଛି ସମୟ ଲାଗି 

ପାେସାରି ଯାଇଥିଲା। ତୁରk ବିଦାୟ ମାଗି ଟୁନା ସାଇେକଲେର େପଡାଲ ମାରିଲା। 

 େସ ସାଜସ�ା କରିଥିବା ପଜୂା ମoପେର ବସି ଆଜି େକମିତି େଦଖାଯାଉଥିେବ 

ଶ�ୀଗେଣଶ? अନ" ସା}ମାେନ କଣ ସବୁ ମତାମତ େଦଉଥିେବ େତାରଣ ଆଉ ମoପ 

ସ%କ�େର? ଭଲ େହାଇଛି େବାଲି କହୁଥିେବ କି ତ� �ଟି ଦଶ�ାଇ ପରିହାସ କରୁଥିେବ? େସ 

ପହ�ିଲା େବଳକୁ ପଜୂା ସରି ଯାଇଥିବ କି? ଏଥର କଣ ପୁ¸ା{ଳି ବି େଦଇ େହବନି ? 

ଟୁନାର ମନେର ଉ/ି ମାରୁଥାଏ ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ�। 

 �ୁଲେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ପଜୂା ସରିଗଲାଣି। ପିଲାମାେନ ପ�ସାଦ େସବନ 

କରୁଥା’kି। ଟୁନାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖେର ଘରକୁ େଫରି ଆସିବାକୁ େସ ଚିkା 

କରୁଛି, ପଛରୁ ପ�ଶାk ସାର/ ପାଟି ଶୁଭିଲା। 

 “କିେର ଟୁନା, ପଜୂାକୁ ଆସିବାେର ଏେତ ବିଳ_ େହଲା କାହXକି? କିଛି अସୁବିଧା 

େହାଇନି ତ! ଇଆେଡ଼ ଚାହXଲୁ! ଆେର, ମୁହଁଟା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି କାହXକି? ତୁ 

ସେଜଇଥିବା ପଜୂା ମoପ ଆଉ େତାରଣ ଖୁବ ସୁqର େହାଇଛି। अନ" ଶିeକ ଏବଂ 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ େତାେତ ଭାରି ପ�ଶଂସା କରୁଥିେଲ; କିm ତୁ େକାଉଠି ରହିଗଲୁ େଯ.. ଘଟଣା 
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କ’ଣ?” 

 ଟୁନା ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜେଣଇଲା। ସାର ତ ପବନାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛkି; ଶୁଣି 

ସାରି, ଟୁନା ପିଠିକୁ ଥାପୁେଡ଼ଇ କହିେଲ, “ତୁ ଆଜି ଗେଣଶ ପଜୂାକୁ ପଛେର ପେକଇ, ଜଣକୁ 

ସାହାଯ" କରି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବଡ଼ କାମ କରିଛୁ। ପ�କୃତେର ଭଗବାନ ତା/ ପଜୂା 

अª�ନା अେପeା, ପେରାପକାର ଦ�ାରା अଧିକ ସେkାଷ ହୁअkି। ସଂ�ୃତେର କୁହାଯାଏ - 

“ପେରାପକାରାୟ ସ�ଗ�ାୟ” ଆଉ ଓଡ଼ିଆେର ଆେମ କହୁ - “ମାନବ େସବା ହX ମାଧବ 

େସବା” େଗାପବfୁ, ମଧୁବାବୁ, ମାଳତୀ େଚୗଧୁରୀ ଆଦି ଏମିତି ଜନେସବା କରି ହX ଚିର 

ସFରଣୀୟ େହାଇଛkି।” 

 ପ�ଶାk ସାର/ କଥା ଶୁଣିବାକୁ अନ" ଛାତ� ମାେନ ଜମା େହାଇ ସାରିଥାଆkି। ସାର 

କହିେଲ, “ପିଲାମାେନ, ପଜୂା ତ ସବୁବଷ� ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ" ଆସିବ। େହେଲ, 

अସୁବିଧା କି ବିପଦେର ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ, ଆେମ ଟୁନା ଭଳି ତୁରk ସାହାଯ" କରିବା 

ଆବଶ"କ।” 

 ବ]�ାଳାପର ଦିଗ ବଦେଳଇ ସାର କହିେଲ, “େତେବ ସୁନାପିଲା/ ହାତରୁ ପଜୂା 

ପାଇବାକୁ ଭଗବାନ ଗଣପତି େବଶି ସମୟ अେପeା କରାkି ନାହX। ଆଜି ଟୁନା ଆଣିଥିବା 

େଭାଗ ଗଣପତି/ ପଜୂାେର ଆଉଥେର ବ"ବହାର କରାଯିବ।” 

 େସ ପଜୂକ/ୁ ଡକାଇ ଟୁନାର ପଜୂା ସାମଗ�ୀକୁ େଭାଗ ଲଗାଇବା ସହ ଆଉଥେର 

ପୁ¸ା{ଳି ନିମେk ବ"ବ�ା କରାଇେଲ। 
 

ମାମୁରିଆ େଛoିପଦା, अନୁେଗାଳ , ଓଡ଼ିଶା - ୭୫୯୧୨୪ 
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ଡର ଲାଗୁଛିଡର ଲାଗୁଛିଡର ଲାଗୁଛିଡର ଲାଗୁଛି    
 ଦୁଇ ଦିନ େହଲା ମୁନା ଭାଇ/ ସମାଧି ପାଖ ଭ}ା ବାଉଁଶେର 

ଲ�ନଟି ଦୁକୁ ଦୁକୁ େହଇ ଜଳୁଚି।  

 ଟିେକ ମୁହଁ अfାର େହଲାପେର ଘରୁ ପଦାକୁ ଆଉ ଡରେର 

େଲାକ ବାହାରୁ ନାହାkି। ଆମ ଘରର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାଖ ବାଡ଼ିେର ତା'ର ସମାଧି। 

େମାେତ ଟିେକ ଭୟ ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ" କାହXକି େକଜାଣି ଭାରି ଇgା େହଉଥିଲା ତାକୁ 

େଦଖିବାକୁ। ମୁନା ଭାଇଟା ଟିେକ ବାହାରkା କି ? େଦଖାkି, େମା ସହିତ େସ ନି�ୟ କଥା 

େହବ। 

 ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦାoେର ଠିଆ େହାଇ ତା'ର ଫେଟାଟିକୁ େମାବାଇଲରୁ କାଢି 

େଦଖୁଥାଏ। ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥାଏ େମା ଆଖିକୁ,ସତେର କ'ଣ ମୁନା ଭାଇ ଆଜି 

ମାଟିତେଳ ଲୁଚିଯାଇଚି। ଏମିତି େକେତ କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ଗଳା ଖ/ାର ମାରି ଦାoକୁ 

ବାହାରି ଆସିେଲ ଭ� ଦାଦା। 

 ପ�ଦୀପ ନା କିଏେର କହି େମା ପାଖକୁ ଆସି ଗୁମ୍ ମାରି ଠିଆେହାଇଗେଲ। 

 ତା’ପେର େକେତ ଦୁଃଖ ସୁଖେର ମଜିଗଲୁ େମା ପାଟିରୁ ମୁନା ଭାଇ ନଁା’ଟା ବାହାରିଛି 

କି ନାହX େଭା େଭା େହାଇ କାqିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମଁୁ ବି ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିଲିନି ଦୁଇବଷ� 

େହଲା େଦଖିନଥିଲି ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ତା ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ଚକିତ େହାଇ ଦଉଡି ଯାଇ 

ତା ଗାତ ପାଖେର େଢର କାqିଥିଲି, େକମିତିବା ଭୁଲିପାରିବି ଗଁା ଗାଉଁଲି କଥା ଗଁାେର ଯଦି 

ପ�ଦୀପ ବf 
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େକହି ଝୁ~ି ପଡୁଥିଲା ମୁନା ଭାଇକୁ ପ�ଥେମ େଖାଜା ପଡୁଥିଲା। 

 ଏମିତି ପରଉପକାରୀ େସ�ହX ମଣିଷ େଖାଜିେଲ ଶେହେର େଗାେଟ େସ େହଉଛି ମୁନା 

ଭାଇ। ଏେତ ପେର ବି ଭ� ଦାଦା ପିଲା/ ଭଳି ଧେ¹ଇ କାqୁଥାkି ମୁନା ମୁନା େହାଇ। 

ତା/ୁ ବୁେଝଇ ତୁନି କରିବା ପେର କହିଲି ଦାଦା ମୁନାଭାଇ ଏହିଭଳି ଦିଶୁଥିଲା ନା କହି 

େମାବାଇଲରୁ ଫେଟା ଗୁଡିକୁ େଦେଖଇ ଚାଲିଥାଏ ଦାଦା ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡିେଲ 

“ଆେର େସ ପବୂ� ଫେଟାଟା େଦଖାଇଲୁ” େଦେଖଇବା ପେର ପ�ଶ� ଶୁଣି ମଁୁ ତାଜୁବ 

େହାଇଯାଇଥିଲି ଭ� ଦାଦା/ୁ ଚାହXଥାଏ। 

 ମୁନା ଛାତିକୁ ଆଉଜି ବସିଥିବା େବାହୁଟା କିଏ ଏମିତି େମାେତ ପଚାରି ଚାଲିଥାkି 

େହେଲ, ମଁୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ତଥାପି ତା/ କଥା ଶୁଣି ଭ� ଦାଦା/ୁ କହିଲି “ତେମ 

କ’ଣ ଦାଦା ତୁମ େବାହୂକୁ ଚିହି� ପାରୁନ। ଏ ପରା ଲିନା ଭାଉଜ ଯାହାକୁ ମୁନା ଭାଇ 

ତୁମକୁ ନ ପଚାରି ମqିରେର ବିବାହ କରିଥିେଲ”, ଏକଥା େମା ପାଟିରୁ ସରିଛି କି ନାହX 

ଭ� ଦାଦା କହିେଲ, “ଆେର ପଗଳା, ଲିନାକୁ ମଁୁ ଚିହି� ନି, େସ ପରା େମା ଲeF ୀ ଠାକୁରାଣୀ, 

େମା କୁଳ େବାହୂ ହାତଭାଗିନୀଟା ତାକୁ େନଇ େମାର େକେତ ଚିkା କ'ଣ କରିବ ତା ପାଦରୁ 

अଳତା ଲିଭିନଥିଲା ଆଜି” େସ କହୁ କହୁ ପୁଣି କାqି ପେକଇେଲ ଦାଦା। 

 ମଁୁ ଆହୁରି େଯେତ ଯାହା ପାଗଳ/ ଭଳି ଏଣୁ େସଣୁ କହି ବୁେଝଇବାକୁ େଚtା କଲି 

େସ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। େଶଷେର ବିଶ�ାସ େହଉନି ନା କହି େମା ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି 

େନଇ ତା/ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ‘େବାହୂମା େବାହୁମା’ ଡାକଛାଡି େମାେତ ଭିତରକୁ ଟାଣି 

େନେଲ।  

 ହଠାତ୍ ଜେଣ «ୀେଲାକ ମୁoେର अଧା ଓଢଣା େଦଇ ଡିବିରି ଧରି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି 
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ଆସି ‘ହଁ ବାପା’ କହି େମାେତ େଦଖିେଦଇ ଓଢଣାଟିକୁ ଟିେକ ଟାଣି ଦପ୍ କିନା ଠିଆ 

େହାଇଗେଲ। ମଁୁ ନିେଜ ଆଖିକୁ ଜମା ବିଶ�ାସ କରିପାରୁନଥାଏ, ହଁା ମାଇଲା ଭଳି ବକ 

ପାଲଟି ବଲ ବଲ କରି ଚାହXଥାଏ ଲିପାର ମୁହଁକୁ। େମାେତ ହେଲଇ େଦଇ ଭ� ଦାଦା 

କହିେଲ ଏଥର େଦଖିଲୁ ତ େତା ଲିନା ଭାଉଜ/ୁ। 

ମଁୁ ହସିେଦଇ କହିଲି ଏତ ଲିପା, ଲିନା ଭାଉଜ କାହkି, େମା ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନା 

ଲିପା କହିଲା, “ଲିପା କିଏ ମଁୁ ତ ଲିନା” କହି ଚାଲିଗଲା 

 ମଁୁ ଭ� ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡି/ୁ ସବୁ ଫେଟା େଦଖାଇ ପ�ମାଣିତ କରିେଦଲି ସମ^ 

ବାହାଘରଠାରୁ ଆଉ अନ"ାନ" ଫେଟା େଦଖି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ�ମାଣ ମୁନା ଭାଇ ମqିରେର 

ଲିନା ଭାଉଜ/ୁ ସିqୁର େଦବା େବଳର ଫେଟା େଦଖି ଦାଦା ଖୁଡି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆ�ଯ�" 

େହାଇ ଲିପାକୁ ଘରଭିତରୁ ଡାକି ସବୁ ପଚରା ଉଚୁରା କଲା ପେର, ଲିପା ନିଜ ଭଉଣୀର 

ଦୁଃଖକୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ଲିନା େଦଇ େମଡିକାଲେର ବିଭୁକୁ ଜନF େଦଲା ପେର ଆମକୁ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ଆଖି ବୁଜି େଦଲା। ତା’ପେର ବିଭୁର ମୁହଁକୁ ଚାହX େମା ବାପା ମାଆ େମାେତ ପୁଣି ଏ/ 

ସହିତ ବିବାହ କେରଇେଦେଲ। ତେମ ପ�ଦୀପ େସେତେବଳକୁ ଆମ ପାଖରୁ अଲଗା େହାଇ 

ଦୂରେର ରାହୁଥିଲ। ତା ପାଟିରୁ ଖୁସିର ଖବର ଟିକକ ଶୁଣି ମଁୁ ବିଭୁ ବିଭୁ େହାଇ ଘରଟା 

ସାରା େଖାଜି ପେକଇଲି େଶଷେର ଲିପାକୁ ପଚାରିଲି ବିଭୁ କାହX ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣି ଦାଦା 

ଖୁଡି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗେଡଇ କାqୁଥା'kି। େହେଲ ଲିପା ଏତିକି 

େବେଳ େମା ପ�ଶ�ର ଉ]ର ନେଦଇ ଦମ ଦମ େହାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତା ପଛେର 

ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ ପଚାରିବାରୁ ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି ଉକାଳି ପେକଇଲା। 
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 ମଁୁ ବିଭୁକୁ ମାରିେଦଇଛି, େକମିତି ମାରିବିନି େଯ? 

 େମାର କ'ଣ ସୁଖ େବାଲି କିଛି ନାହX। ଆମ ପ�ଥମ ମିଳନର ସୃtିକୁ ତୁମ ଭାଇ େମା 

अଜାଣତେର େମଡିସିନି େଦଇ ନt କରିେଦେଲ। େଯେତେବେଳ ବି ପଚାରିଲି େଗାଟିଏ 

ଉ]ର, ବିଭୁ ପରା ଆମର େଗାଟିଏ ପୁअ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ"କ। ଏକଥା ଶୁଣି େସଦିନ 

ରାତିେର ଆମ ଘେର ସମେ^ େଶାଇବା ପେର ବିଭୁର ତ~ି ଚିପି ମଁୁ ତାକୁ ମାରିେଦଲି। 

 ମିଛେର କାqି କୁଟି ସମ^/ୁ ସିନା ବୁେଝଇ େଦଲି, େହେଲ ୟା/ ମନରୁ ସେqହ 

ଦୂର କରିପାରିଲିନି। ବିଭୁ ଆଉ େଦଇ କଥା ଭାବି ସବୁେବେଳ ନିଶାେର ବୁଡି ରହିେଲ। 

अଧିକରୁ अଧିକ େମା କଥା ଭୁଲି ରାତି ରାତି ବାହାେର ରାତି କେଟଇେଲ। 

 େକମିତି ସବୁ ସହିଥା'kି। ତା’ପେର ୟା/ୁ ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ େସ 

େମାେତ ଆସିଲା େବେଳ କହିଥିେଲ ତେମ ଲିପା େବାଲି ତମ ପରିଚୟ ବାପା େବାଉ/ୁ 

େଦବନି, ଲିନା େବାଲି ସମ^/ୁ ପରିଚୟ େଦବ, କିଏ େଦଖିଚି ତମକୁ ନା ତମ େଦଇ/ୁ। 

ଏଠାେର ଆସି ପହଁଚିଲା ପେର ସମେ^ େମାେତ େନଇ ଖୁସି ଥିଲାେବେଳ ଇଏ କିm 

ଆେଡଇ ଚାଲିଥିେଲ। 

 ବଷ� ବଷ� ବିତିଗଲା ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। େସଥିପାଇଁ େଶଷେର ୟା/ ଖାଇବାେର 

ବିଷ େଦଇ ୟା/ୁ ବି ମାରିେଦଲି। ଏତିକି କହି କବାଟ ବq କରିେଦେଲ ଲିପା। 

 ଏକଥା ଶୁଣି ଆଖି ଓଦା େହଇ ଯାଉଥିଲା, ପାଦତଳ ମାଟି ଖସି ଖସି ଯାଉଥାଏ। ଦାଦା 

ଖୁଡି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥା'kି। କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସମ^/ୁ 

ବୁେଝଇବାକୁ ଭାବିଲା େବଳକୁ, ଲିପାଟା ବି ବିଷ ଖାଇେଦଇଛି େବାଲି କହି େଚତାଶନୂ" 

େହାଇଗଲା।  
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 େମାେତ ଚାରି ଆେଡ଼ अfାର ଦିଶୁଥାଏ କ'ଣ କରିବି, କୁଆେଡ ଯିବି, ତାକୁ େମଡିକାଲ 

େନବା ବାଟେର େସ ବି ପର କରି ଆଖି ବୁଜିେଦଲା। େହେଲ ଭ� ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡି ଆଜି 

ବି ପୁअ ବିହୁନେର ଝୁରି ଝୁରି କାqୁଛkି। କ'ଣ େଦାଷ କରିଥିେଲ ଏ ବାପ ମାଆ ଦୁଇଟି, 

ଏମିତି ଭଗବାନ ତା/ ସହିତ କାହXକି ବାଘ ବଜାରି େଖଳ େଖଳିଲା। 

 ଭାବିଲା େବଳକୁ ଏ ସମାଜକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଚି, ତ ମଣିଷ/ୁ େଦଖିେଲ ଭାରି ଡର 

ଲାଗୁଚି।। 

ପ�ଦୀପ ବf, ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ସାନମଛୁଆଘାଇ,ରାଜଘରେପାଖରୀ 

ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେk ଆପଣ/ େଲଖା ମଇ ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେk ଆପଣ/ େଲଖା ମଇ ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେk ଆପଣ/ େଲଖା ମଇ ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେk ଆପଣ/ େଲଖା ମଇ 
ମାସର ମାସର ମାସର ମାସର ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    

ଚଳିତ ସଂ�ରଣ ନିମେk େଶଷ ତାରିଖ ପଯ�"k ମିଳିଥିବା ସମ^ େଲଖା 
ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ କରାଯାଇଛି, େଯଉଁମାନ/ର େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇନାହX, 

େସମାେନ ପୁଣିଥେର ପଠାଇ ପାରିେବ ପ�େତ"କ ମାସେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ 
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତାେହେଲ ଆପଣ େକେବ ବି ବିଳ_ େହେବ ନାହX ଚଳିତ 

ମାସେର ନ େହେଲ ଆପଣ ଆଗାମୀ ମାସେର ପତି� କାେର �ାନ ପାଇେବ 

ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ 0ାରା େଲଖା ପଠାm ନାହXସଆପ୍ 0ାରା େଲଖା ପଠାm ନାହXସଆପ୍ 0ାରା େଲଖା ପଠାm ନାହXସଆପ୍ 0ାରା େଲଖା ପଠାm ନାହX, , , , ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହX ଧନ"ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହX ଧନ"ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହX ଧନ"ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହX ଧନ"ବାଦ    
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ଭାଇଭାଇଭାଇଭାଇ    
 ଲିପା ଆଜି େଢର କଥା ଶୁଣାଇେଦଲା ଭାଇକୁ। ଦିେନ ଯାହା 
ଆଗେର ମୁo ଉଠାଇ ବାଟ ଚାଲି ନଥିଲା, ଆଜି ମୁେହଁ ମୁେହଁ ଜବାବ 
େଦଲା। ଭାଉଜ ବି ବାଦ ପଡ଼ି ନଥିେଲ। ଭାଉଜ େକବଳ ଏତିକି 
କହିେଲ, “ଲିପା େସ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ, କଥାବା]�ା କିପରି କରାଯାଏ ଜାଣିନ?” ଲିପା ବି 
କେଠାର ଶ´େର ଜବାବ େଦଲା, “ମଁୁ ଜାଣିଛି, ମେତ େସ େକେତ ବଡ଼ ଘେର େଦଇଥାkା। 
ଦିେନ अେଧ ନୁେହଁ, ଦୁଇ ବଷ� େହବ ସବୁଦିନ େଶାଧା, ଗାଳି। ହଁ ମଁୁ ଭୁଲ କରିଛି, ତା 
େବାଲି अଭାଷା ଭାଷା ଯାହା ମନକୁ ଆସିବ। अଶିeିତ ମଖୂ � ବି ଏପରି ଶ´ ମୁହଁେର 
ଧରିେବନି।” ଏତିକିେର ସମ^/ ମୁହଁ ବq। ସମେ^ ନିରବ, ଘେର େରାେଷଇ ବାସ 
ବq। 
 अପରାହ� େର ଲିପା ଛାତ ଉପେର ବସି ଦୂର ଦିଗବଳୟର ଭସା ବାଦଲ ସମହୂକୁ 
େଦଖି େକେତ କଣ ଭାବି ଚାଲିଛି। ଜୀବନେର ଭଲ ନ ପାଇବାକୁ ପଣ କରିଥିବା 
ସ�ାଭିମାନୀ ଝିअଟି େକଉଁ ଏକ ଦୂବ�ଳ ମୁହୂ]�େର ମନ େଦଇ ବସିଛି ମନର ରାଜକୁମାରକୁ। 
େପ�ମ େକହି େକେବ କେରନି, ଆେପ ଆେପ େହାଇଯାଏ। େପ�ମ ତ ଈଶ�ର/ अବଦାନ, 
େପ�ମ ଶାଶ�ତ, ଚିରkନ। େପ�ମ କାହାକୁ ବାଟବଣା କେର, କାହାକୁ ଆବାହନ କେର, 
କାହାକୁ େନଇ େକାଉଠି ପହ�ାଏ ତାର କାଉରୀ ଛୁଆଁେର। ଝିअଟିଏ ଚାେହଁ ସୁqର 
ମନଟିଏ, ଯିଏକି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତା ହୃଦୟକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖେର ସାଥି େହାଇ ଚାଲିଥିବ ସାରା 
ଜୀବନ। ଲିପା ବି ତାର ମନର ମଣିଷକୁ େନଇ େଦଖିଥିଲା अେନକ ସ�ପ�, ସାଇତି ଥିଲା 
अେନକ ସF �ତି ଆଉ अେନକ अକୁହା କାହାଣୀ। େହେଲ ଆଜି ତା ପାଇଁ ଚାରିଆେଡ 

ସୀତାରାମ ଦାଶ 
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अfକାର, ଜୀବନଯାତ� ା ଆର�ରୁ ବାଟବଣା। ପରିବାରର ସମେ^ େଦଉଛkି ନିqା, ଆଉ 
अପବାଦ। େଯଉଁ ବାପା ଦେo ନ େଦଖିେଲ ବ"^ େହାଇପଡ଼kି େସ ଆଜି କଥା 
କହୁନାହାkି। ବାପାଭାଇ/ ମୁହଁକୁ ଲାଜେର ଚାହXପାରୁନି ଲିପା। ସାହିଭାଇେର अେନକ 
ଗୁଜବ। କିଏ େକେତ କଥା କହୁଛି। ଲିପାର ଆଜି ଇgା େହଉଛି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନ 
େହେଲ କରିବ ଆତF ହତ"ା। 
 ନିଲୁ (ଲିପାର ଭାଇ) ଦୃଢ଼ ବିେରାଧ କରିଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ଘେର ସମ^/ୁ ଗାଳି 
େଦଇଛି। ଝିअର ତ~ି ଚିପି େଦବାକୁ କହିଛି ବାପା/ୁ। ଲିପା ମେନ ପକାଇଛି ବିଗତ 
अତୀତକୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ େଗାଟିଏ େଶ�ଣୀ ଆଗପଛ େହାଇ ପଢ଼kି। ସା} େହାଇ �ୁଲ 
ଟିଉସନ ଯିବା ଆସିବା, େଫରିବା ବାଟେର ଆ_, କଇଁଆ ସଂଗ�ହ ଠାରୁ ଆର� କରି ଗଁା 
େପାଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା ପଯ�"k ସବୁ କାମ ଏକାଠି କରkି। ଖାଇବାକୁ େଦବାଠୁ 
େପାଷାକପତ�  ସଫା ପଯ�"k ଭାଇର ସବୁ କାମ ଲିପା କରିେଦଉଥିଲା।  
 ନିଲୁର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଭଉଣୀକୁ େନଇ अେନକ ଆଶା ଥିଲା। ନିଜ ଭଉଣୀ 
େକେବ ଏଭଳି କାମ କରିବନି େବାଲି ଗବ�ର ସହ ନିଲୁ କହି ବୁେଲ। େଗାଟିଏ େବାଲି 
ଭଉଣୀ, ବଡ ଘେର ବିବାହ େଦଇଥାେk। ସବୁଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରି ରଖିଛkି ଭଉଣୀ 
ପାଇଁ। अେନକ ଭଲ ଭଲ ପ�^ାବ ଆସୁଥିଲା। ଭଲପାଇ ବାହା େହବ। ଶାଶୁ ଶଶୁର କଣ 
ନାଇଁ କଣ କହିେବ। ବହୁତ ମାନସିକ ଚିkାେର ରହୁଥିଲା ନିଲୁ। 
 ଲିପା ସମ^ ବିବାହ ପ�^ାବକୁ ପ�ତ"ାଖ"ାନ କରି ଚାଲୁଥାଏ। େଶଷେର େବାଉ 
ବାପା/ୁ ବୁଝାଇେଲ ଯଦି ଝିअ ଭଲମq କରିବେସ। େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअ, େସ ଯଦି ରାଜି 
ଆମର କଣ अଛି। ଆମ େଦାଷ ତ ଆଉ େଦବନି। अେନକ ବିଚାର ବିମଷ� ପେର, अେନକ 
ଘାତ ପ�ତିଘାତ ପେର ଦୁଇ ପରିବାର ରାଜିେହେଲ ବିବାହ ପାଇଁ କିm ସବୁ େeତ� େର 
अପମାନିତ େହଉଥିେଲ କନ"ା ପe। 
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 ଆଜି ବିଭାଘର। ସମେ^ ଖୁସି ଥାଆkି େହେଲ ନିଲୁର अkର କାqୁଥାଏ। ଦୁଃଖେର 
ନୁେହଁ, ଭଉଣୀର ଚିkାେର। ନିଜ ଇgାେର ବାହାେହଲା, କଣ େହବ କଣ ନାଇଁ। େକେତ 
କଥା କହିଛି ବିଚାରିକୁ। ଆଜିଠୁ ସା}େର ଖାଇବାକୁ େକହି ନାହX, େପାଷାକ ପତ�  ସଫା 
କରିବାକୁ େକହି ନାହX, ସତେର ଭଉଣୀ ନିଜର େହାଇ ବି ନିଜର ନୁେହଁ। ଝିअ ବିଦା େହବା 
ସମୟେର ଭାଇ ଭଉଣୀ/ କାqେର ସମେ^ ଭାବବିେହାଳ େହାଇଗେଲ। ଲିପା ଭାଇକୁ 
ଧରି େଭଁ େଭଁ ରଡି ଛାଡୁଥାଏ। ସମେ^ ନିରବ ଆଉ ନି^u। କିଛି େଲାକ େଜାର କରି 
अଲଗା କେଲ ଦୁଇ ଜଣକୁ। ବର କନ"ା ବିଦାୟ େବଳାେର ନିଲୁ ଲିପାର ଶାଶୁ ଶଶୁର ଓ 
ସ�ାମୀ/ୁ କାqି କାqି କହିଲା, େମା ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟିେକ ଭଲ ମqେର 
ଚେଳଇ େନବ। 
 ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପେର ଲିପା ଭାବି ସ�ାମୀ/ ସହ ଦିଲs ୀ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇପe 
େଲାକ/ର ରାଗରୁଷା ଆଉ ଆଗପରି ନାହX। ଚାରିମାସ ପେର ନିଲୁ ବାହାରିଲା ଲିପା 
ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। େବାଉ ମନା କେଲ। କହିେଲ, “ଏେତ ବାଟ କାହXକି ଯିବୁ, ଦୁଇମାସ ପେର 
ତ େସମାେନ ଆସିେବ” ଖାଲି ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖª�। କିm ରହିପାରିଲାନି ନିଲୁ। 
ଭଉଣୀର େସ�ହ ଆଗେର ସବୁ ଲାଗିଲା ଫିକା। ଟ/ା ଆଜି ନ େହେଲ କାଲି ଆସିବ। 
 ଏୟାରେପାଟ�େର अେପeା କରିଛି ଲିପା, ଭାଇ ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପେର ନିଲୁଭାଇ 
ପହଁଚିେଲ। ଲିପା ଆନqେର କୁºାଇ ପକାଇଲା। ତା अଜାଣତେର ବହି ଚାଲିଥାଏ ଦୁଇ 
ଆଖିରୁ ଲୁହ। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ “େଯଉଁ ଭାଇ େମା ବାହାଘରକୁ େବଶୀ ବିେରାଧ 
କରୁଥିଲା େସଇ ଭାଇ ବାହାଘରେର ସବୁଠୁ େବଶୀ କାqିଲା ଏବଂ ସୁଦୂର ଦିଲs ୀ ମଧ" ପ�ଥମ 
ଆସିଲା। ସତେର ସବୁ ଭାଇମାେନ ହX ଏମିତି” 

ସାନମଳୂାଇ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସହିବାର ସୀମା ସରିଗଲାସହିବାର ସୀମା ସରିଗଲାସହିବାର ସୀମା ସରିଗଲାସହିବାର ସୀମା ସରିଗଲା    
 ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ନାମକ ଦୁଇଟି ପିଲା ସାଥିେର ପଢ଼kି। 

ସବୁେବେଳ ମିଳିମିଶି ହସ ଖୁସିେର ଦିନ କାଟkି। ଦିେନ ଜେଣ अନ"କୁ 

ନେଦଖିେଲ ପାଗଳ େହଇଯାkି। ପାଖ ଗଁାେର ତା/ର ସହପାଠୀମାେନ 

ଏମାନ/ ବfୁତାେର ବହୁତ ଈଷ�ାନି� ତ ହୁअkି। େସଇ ପାଖଗଁାେର ବଟୁ ନାମକ ଜେଣ ପିଲା 

ସବୁେବେଳ ଏମାନ/ ବfୁତ�େର अଧିକ ଈଷ�ାନି� ତ ହୁଏ ଆଉ କଳହେର ଲି� ରେହ 

ସବ�ଦା। ତାର ଏହି ପାଗଳାମି ଓ ହିଂଶା ମେନାଭାବ େଦଖି ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଦୁଇଜଣ 

େବଶ ବୁଝିପାରkି େଯ ବଟୁ େସମାନ/ୁ ଇଷ�ା କରୁଛି େବାଲି। 

 ଖଳୁଆ େଲାକର अଭ"ାସ ସବୁେବେଳ अନ"ର ମq ଚିkା କରିବା, େତଣୁ ବଟୁ ମଧ" 

େସଇ अଭ"ାସର େଲାକ। ବଟୁ ସବୁ େବେଳ ଲe" କରୁଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ/ ମଧ"େର 

େକମିତି ଖଳ ଲେଗଇ ନିେଜ ମଜା େନବ। ଏମିତି ସୁେଯାଗ େଖାଜି େହଉଥାଏ ବଟୁ। 

ଏମିତିେର ଦିେନ ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ େଖଳୁଥାkି ତାହା ବଟୁ ନଜରେର ପଡ଼ିଗଲା। ବଟୁ 

ଉପାୟ େଖାଜିଲା େକମିତି େଗାପାଳ ଓ ରାମୁ ମଧ"େର ସଂଘଷ� କରାଇବ। ଏହି ଚକ� ାkେର 

େସ ସୁେଯାଗ େଖାଜି ଚାଲିଥାଏ।  

 େଖଳ ସରିବା ପେର ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଦୁଇଜଣ ପଡ଼ିଆରୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ 

ବାହାରିେଲ। ରାମୁ େଗାପାଳକୁ କହିଲା, “େଦଖ େଗାପାଳ ଆଜି ଆେମ େଯମିତି ମଜା କେଲ 

େସମିତି କାଲି ମଧ" ତୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ମିଶି େଖଳିବା” ରାମୁ କହିଲା, “ହଁ େର େତା 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ଛଡା େମା ସହିତ େଖଳିବାକୁ ଆଉ କିଏ अଛି େଯ!” ଏମିତି ସାଥି େହାଇ ଦୁଇଜଣ 

କଥାବା]�ା େହାଇ ଘରକୁ େଫରିେଲ।  

 ଘେର ଆସି ପହଁଚିଲା ପେର ରାମୁର ମାଆ ରାମୁକୁ ବାେଡ଼ଇବାକୁ ଆସି କହିେଲ, 

“କିେର ତେମ କଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ସବୁେବେଳ େଖଳୁଛ। अନ"ର ବାଡ଼ିେର ପଶି େଚାରିକରି 

ଆ_ ଖାଉଛ?”  

 ରାମୁ କହିଲା, “ହଁ ମାଆ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସାଥି େହାଇ େଖଳୁଛୁ େହେଲ କାହା 

ବାଡ଼ିେର ଆ_ େଚାରି କରୁନାହୁଁ”  

 ରାମୁର ମାଆ ଆହୁରି ରାଗି କହିେଲ ତେମ ଦୁଇଜଣ ନିଲୁ ଦିଦି ଆ_ ବାଡ଼ି ପାଖେର 

େଖଳୁଥିଲ କି? 

 ରାମୁ କହିଲା, “ହଁ େଖଳୁଥିଲୁ େହେଲ ତା/ ବାଡ଼ିେର ବହୁତ ଆ_ ପାଚିଛି ଆେମ 

େଗାେଟ ବି ହାତ ଲେଗଇନାହୁଁ” 

 ମାଆ ବହୁତ ରାଗିଗେଲ, କାହXକି ନା ନିଲୁ ଦିଦି ତା/ ଘରକୁ ଆସି େବାେହ ଗାଳି 

ଗୁଲଜ କରି ଯାଇଛkି। ଏମିତି अବ�ା େଗାପାଳର ମଧ"! କାରଣ ନିଲୁ ଦିଦି ମଧ" ତା/ 

ଘରକୁ ଯାଇଥିେଲ ଏଇ ଆ_ େଚାରି ପାଇଁ। 

 ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଦୁେହଁ େଚାରି ନ କରି ମଧ" ପ�ବଳ ମାଡ଼ ଖାଇ କାqିକୁqି ଘେର 

େଶାଇେଲ। ତହX ଆର ଦିନ ରାତିପାହି ସକାଳ େହଲା ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ନିଜର ନିତ"କମ� 

ସାରି ବିଦ"ାଳୟ ଗେଲ। େସମାନ/ର େଗାଟିଏ ଚିkା ଆେମ ଆ_ ନ ଖାଇ ମଧ" ଘେର 

େବତ ପାହାର ପଡିଲା। ବିଦ"ାଳୟେର ମଧ" େଯେତକ ସା}ସାଥୀ ହସୁଥାkି ରାମୁ 

େଗାପାଳ/ୁ େଦଖି। ଆଉ େକହି େକହି କହି େଦଉଥାkି ଆସିଗଲା ଆ_ େଚାର। େହ 
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ଭଗବାନ ଆେମ ଆ_ ଖାଇନାହୁଁ କିm ମିଛ अପବାଦ େକମିତି ସହିବୁ। ଏମତି ବହୁତ ନିqା 

ଶୁଣୁଥାkି ଦୁଇଜଣ। ବିଦ"ାଳୟେର ବଟୁ ମଧ" େଭଟ େହଲା। େସ ତ ଗବ�ୀ ଆଉ 

अହ/ାରୀ। େସ ମଧ" େଦେଖଇ େଦେଖଇ ନାକେର ଆ}ୁଳି େଦଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ 

ଛାଡି େଦଉଥାଏ।  

 ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ କଥା େହେଲ େଯ କି ଆେମ େସଇ ଆ_ େତାଟାେର ନ େଖଳି ଚାଲ 

େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାେର େଖଳିବା। ଆଜି େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାେର େଖଳ ଆର� େହଲା ଆଉ େଖଳ 

ସାରି ଘେର ପହଁଚିେଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ।  

 ଆଜି ପୁଣି େସଇ अବ�ା। ମାଆ/ର େବତ ପାହାର। ଆମର ଭୁଲ କଣ େଯ। ମା 

କହିେଲ ଆଜି ହୀରାଦିଦି ଆସିଥିେଲ ଆଉ କହିେଲ ତେମ ଦୁଇଜଣ କୁଆେଡ ତା/ ବାଡ଼ିେର 

ଥିବା ଫସଲ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ମାଡ଼ି ଚକଟି େସଥିେର େଖଳୁଥିଲ। ଦୁଇଜଣ/ अବ�ା ଏମିତି 

େଯ େସମାନ/ର ମାଆ ଓ ବାପା ବିନା କାରଣେର ବାେଡଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିେଦଉଛkି। 

ବଟୁ ତ ନାଟ ଲେଗଇ ମଜା ଉଠାଉ ଥାଏ। ବଟୁ ଏମିତି ପଛେର ପଡିଯାଇଥାଏ େଯ 

ସବୁେବେଳ ସଜ ମାଛେର େପାକ ପେକଇଲା ଭଳି अପବାଦ ମିଳୁଥାଏ ରାମୁ ଓ 

େଗାପାଳକୁ। ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଦୁଇଜଣ ଯାକ େଗାଟିଏ ବୁ�ି ପା�ିେଲ େଯ ଆେମ କଣ 

କରିବା ଆଉ ଆମ ପଛେର ଏମିତି अନ"ାୟ େହଇ ଚାଲିଥିବ। େକେତ ଦିନ ସହିବା ଏପରି 

अନ"ାୟ ଆଉ अବିଚାରକୁ! 

 ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଦୁଇଜଣ ସା} େହାଇ ବସିଥାkି। ଆଜି େକୗଣସି େଖଳ କୁଦ 

ନଥାଏ। ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ/ ଭିତେର େଯ କି ଆମ ସହିତ अନ"ାୟ କାହXକି 

େହଉଛି। ଏମିତି େସମାେନ େଖଳ କୁଦ ଛାଡି ଘେର ବସି ଆେଲାଚନା କରkି।  
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 ବଟୁ କିଛି ଦିନ େହଲା େଦଖୁଛି େଯ କି ରାମୁ ଆଉ େଗାପାଳ/ର କଣ େହଇଛି େଯ 

କିଛି ଦିନ େହଲା େଖଳ ନାହX କି ବୁଲା ବୁଲି ନାହX। କଣ େହଇଛି? କାହXକି ଏମାେନ 

ବାହାେର େଦଖା େଦଉନାହାkି? େଖଳିବା ସମୟେର କୁଆେଡ ଯାଉଛkି ଦୁଇଜଣ? 

ବିଦ"ାଳୟ ଆସୁଛkି କିm ଦୁଇଜଣ/ର ଖୁସିବାସୀ ନାହX! ଚି»ା ପାଇଗେଲ କି? ଘେର 

ମାଡ଼ ତା ସହିତ ବିଦ"ାଳୟେର ସମାେଲାଚନା କିଏ ବା ସହିବ! େବାଧ ହୁଏ ମନାkର 

େହାଇ ଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ/ର। ଭଲ େହଇଛି େର ପୁअ ନାମ ନିअ! ଏମିତି ବହୁତ ଭାବନା 

ଭିତେର ରହିଥାଏ ବଟୁ। ମଝିେର ଖୁସି େହଉଥାଏ। ପୁଣି ଚିkା କରୁଥାଏ। 

 ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବିଦ"ାଳୟ ଛୁଟି େହବା ଉ]ାରୁ ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ 

େଫରୁଛkି। ଦୁଇ ଜଣ/ ଭିତେର अଧିକ ବା]�ାଳାପ ନ ଥାଏ। କିm ସାଥିେର େଫରୁଥାkି 

ଓ ଯାଉଥାkି ମଧ"। ବଟୁ େସମାନ/ର ପ�େତ"କଟି ମୁହୂ]�କୁ ଲe" କରୁଥାଏ କଣ େହଇଛି 

େଯ ଦୁଇଜଣ/ର। େହେଲ ମq ବୁ�ିେର ସୁଚିkା େକମିତି ଆସିବ େଯ। ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ 

ବିଦ"ାଳୟରୁ େଫରୁଥିବା ସମୟେର ବଟୁ େସମାନ/ ଉପରକୁ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ପଥର 

ଫି}ିେଦଲା। ପଥରଟି ରାମୁ ଉପେର ବାଜିଲା। ହଠାତ ରାମୁ ବୁଲି ପଡି େଦେଖତ ବଟୁ 

ତା/ ପେଛ ପେଛ ଚାଲିଛି େଯମିତି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି। ପୁରା ସୁନା ମୁoା! ହଉ ପୁଣି 

କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର ବଟୁର अନ" ଏକ ପଥର ବାଜିଲା େଗାପାଳର ପିଠି ଉପେର। 

େଗାପାଳ ମଧ" ପଛକୁ ବୁଲିପଡ଼ି େଦେଖ ତ ବଟୁ ନଜାଣିଲା ପରି ଏକୁଟିଆ ଚୁପ ଚାପ 

ଚାଲିଛି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର ବଟୁ ପୁଣି ଏକ ପଥର ତଳୁ ଉେଠଇବା ସମୟେର ପାଖେର 

ଥିବା େଗାଟିଏ କାଳିଆ କୁକୁର ବଟୁର ପଥର ଉେଠଇବା େଦଖି ବହୁତ ରାଗ ଗରଗର 

େହାଇ, ଦାkକୁ େଦେଖଇ, ମଁୁହକୁ େମେଲଇ େଭା େଭା େହଇ ବଟୁ ଆଡକୁ ମଁୁହାଇଲା। 
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ବଟୁର ତ କୁକୁରକୁ ଭାରି ଭୟ। ଏେଣ ବହୁତ ବଡ଼ କାଳିଆ କୁକୁରକୁ େଦଖି ବଟୁ ବହୁତ 

ଭୟଭୀତ େହାଇଗଲା। ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ अfାର େଦଖା ଗଲା। କୁଆେଡ ଯିବ ଆଉ କୁକୁର 

ଦାଉରୁ େକମିତି ରeା ପାଇବ ଭାବି ସିଧା ଡାକ ଛାଡିଲା ରାମୁ....େଗାପାଳ େମାେତ ଏଇ 

କାଳିଆ କୁକୁର ପାଖରୁ ବ�ାअେର। ବହୁତ େଜାରେର ଡାକ ଛାଡିଲା। 

 ଡାକ ଶୁଣି ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ସେ} ସେ} ବଟୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁେଲ। ତିନିଜଣ ଏକାଠି 

େହାଇ ଯିବାରୁ କୁକୁର ଟିେକ ଭୟଭୀତ େହାଇ अଟକି ଗଲା। କୁକୁର ମଧ" େସମାନ/ 

ପାଖରୁ ଦୁେରଇ ଗଲା। କୁକୁର ଗଲା ପେର ବଟୁର ପୁନବ��ା ପବୂ�କ अଭିନୟ ଆର� 

େହାଇଗଲା। କହିଲା ତେମ ଦୁଇଜଣ ଭାବୁଛ କି କୁକୁର ତୁମ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆେର 

ଯାअ ମ। ମଁୁ ତୁମ ସା}େର ଯିବାକୁ ଚାେହଁନି। େଚାର େକାଉଠିକାର କହି ଭ��ନା କରିବା 

ଆର� କରିେଦଲା। 

 ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଭାବୁଥାkି ଏଠି ବି ଆମର ଭୁଲ କଣ ରହିଗଲା େଯ। ଆେମ ତା 

ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ରeା କରିବା କଣ ଆମର ଭୁଲଥିଲା? ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ଚିkା କରି 

ଚାଲୁଥାkି ଠିକ ଏତିକି େବେଳ ଜେଣ ମଦ"ପ ଢଳି ଢଳି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ବଟୁର 

ନଜର ମଦ"ପ ଉପେର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ େସ ସିଧା େଗାେଟ ମାଟି େପoୁଳା ଉେଠଇ େସଇ 

ମଦ"ପ ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ି େଦଲା କାରଣ ମଦ"ପ ଜଣ/ ରାମୁ ଆଉ େଗାପାଳର ପାଖା 

ପାଖି େହାଇ ଯାଇଥାkି। ମଦ"ପ ଜଣ/ ବୁଲି ପଡି େଦଖିଲା େବଳକୁ ରାମୁ ଆଉ େଗାପାଳ 

ତା/ର ପାଖା ପାଖି ଯାଉଥାkି। େସ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇ ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ ଉପରକୁ 

ଆକ�ମଣ କଲା। କହିଲା ତମର ଏେତ ବହପ! େମା ଉପରକୁ ପଥର ଫି}ିବ। େଦଉଛି 

ରୁହ ତୁମକୁ କହି ମନ ଇଛା ଗାଲ, ପିଠି ଓ େଗାଡ଼କୁ ବିଧା ଓ ଜାବୁଡା ଖୁqି େଦଇଗଲା। 
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ବହୁତ କାକୁତି ମିନତୀ େହବାରୁ େସମାନ/ୁ ଛାଡିେଦଇ ନିଜ ବାଟେର ଚାଲିଗଲା ମଦ"ପ 

ଜଣ/। ବଟୁର ଏେବ ମନ ଶାkି େହଇଗଲା। ଖୁସି କହିେଲ ନସେର। େହେଲ ରାମୁ ଓ 

େଗାପାଳର ଭୁଲ କଣଥିଲା। ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇ ଘେର ପହଁଚିେଲ ଦୁଇ ଜଣ। େସମାନ/ 

ବାପା ଓ ମାଆ ପଚାରିବାରୁ କହିେଲ ବାଟେର ଆସୁ ଆସୁ ପଡି ଯାଇ ଛିଡି ଯାଇଛି।  

 ତା’ ପରଦିନ ଦୁଇସା} ବଟୁର ତା/ ପ�ତି अନ"ାୟ ବିଷୟେର ସତକ� େହବାର 

ମେନାବୃ]ି ପ�^ୁତ କେଲ। ନିଜକୁ ନିେଜ ପ�^ୁତ େହେଲ ଆେମ ବଟୁ ପାଖରୁ େକମିତି 

ସୁରeିତ ରହିବା। କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଦୁେରଇ ଦୁେରଇ ରହିେଲ। େହେଲ େଯେତ ଦୁେରଇ 

ଦୁେରଇ ରହିେଲ କଣ େହବ େଯ। ଖଳୁଆ େଲାକ ଓ ନାଟୁଆ େଲାକର ନାଟ ପ�କୃତି ଛାେଡ 

ନାହX। େସ ନିଜର ପ�କୃତି େକମିତି ଛାଡି ପାରିବ! 

 ଦିେନ ବିଦ"ାଳୟରୁ େଫରୁଥାkି ଦୁଇ ସା}। ଠିକ ଏହି ସମୟେର ରାମୁ, େଗାପାଳକୁ 

କହିଲା, “େଗାପାଳ ବଟୁର ନୂଆ ଉପାୟ ବିଷୟେର ଟିେକ ସତକ� ରହୁଥିବୁ। େସ ବହୁତ 

ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମକୁ। ଏମିତି ପରାମଶ� େହାଇ ଦୁଇ ସା} ଚାଲିଥାkି। ବଟୁ ତାର ନୂଆ 

अଭିନୟ ଆର� କଲା। ରା^ା ପାଖେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ େପାଖରୀ ଥାଏ। େସଇ 

େପାଖରୀେର अଥଳ ପାଣି। ବଟୁ େପାଖରୀରୁ କାଦୁअ ଆଣିବ ଓ ରାମୁ ଉପରକୁ େଫାପାଡିବ 

ତା ସହିତ େଗାପାଳ ଉପରକୁ ମଧ"। େଯମିତି େପାଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି ପାଦ ଖସିଗଲା 

ଆଉ ସିଧା ଯାଇ େପାଖରୀ ଭିତେର। ବୁଡୁଛି ଓ ଉଠୁଛି କହୁଛି ବ�ାअେର ରାମୁ େଗାପାଳ, 

ମରି ଗଲିେର.... ମରି ଗଲିେର.... 

 ରାମୁ ଓ େଗାପାଳ େକବଳ େଗାଟିଏ ପଦ କହିଥିେଲ ମରିଯା..... ତୁ ମରିଯା..... 
େଗାପୀବିfା, ବ� ାହF ଣ ଗଁା, ବାେଲଶ�ର (ଭଦ�କ) 
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କ"ାେମରାକ"ାେମରାକ"ାେମରାକ"ାେମରା    
 ସମୀର, ନଁାଟି ଶୁଣିେଲ ଲାେଗ କି ପବନର େଝାଂକା ସତେର,  

େସ େସହିପରି ସାତଆଠ ବଷ� ବୟସରୁ େସ େଯ ପବନଭଳି 

େକେତେବେଳ େକଉଁଦିଗକୁ ବହିଚାଲkି, ତା/ର ମା'/ ଛଡା ଆଉ 

େକହି େଯ ବୁଝିପାରkି ନାହX ଏହି ବୟସରୁ ମା େଦଖି ପାରିଥିେଲ େଯ ସବୁ ପବ�-

ପବ�ାଣୀେର ସମୀର ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି େରଡି େହାଇ ନିଜର ମନପସqର କପଡା ପିfି 

ନିଜ କeରୁ ବାହାରି ଆସkି ଏବଂ େସଦିନେର ପରିବାରର େଯେତ ଗୁଡ଼ିକ ଫେଟା 

ଉଠିଥାଏ, େସସବୁେର େସ ବିଦ"ମାନ ପଚାରିେଲ ସମୀର କୁହkି େଯ ତା/ୁ ଫେଟାଗ�ାଫି 

ଖୁବ ପସq, କିm ଘେର େକହିବି ତା/ୁ ଫେଟା ଉଠାଇବାକୁ କ"ାେମରା ଦିअkି ନାହX 

େତଣୁ େସ କମ େସ କମ, ସବୁ ଫେଟାେର ରହିବାକୁ େଚtାକରkି ପଚାରିେଲ, କି ବଡ଼ 

େହାଇ େସ କଣ ବନିେବ, ଉ]ର ଥାଏ କି େସ ଫେଟାଗ�ାଫର ବନିେବ େତଣୁ, ତା/ର 

ଦଶବଷ� ଜନF ଦିନେର ମା ମିନାeୀ, ସମୀର/ୁ ପ�ଥମ କ"ାେମରାଟି ଉପହାରେର 

େଦଇଥିେଲ ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ ଏବଂ େସହିଦିନରୁ ସମୀର ସଦାସବ�ଦା ପାଇଁ 

ହଜିଯାଇଥିେଲ, अଥ�ାତ ପରିବାରର େକୗଣସି ବି ଫେଟାେର େସ ଆଉ େଦଖାଯାkିନାହX,  

େସ କ"ାେମରା ପଛେର ରହି େଯ ଫେଟା ଉଠାଇଥାkି ସମୀର ଉଠାଇଥିବା ପ�େତ"କ 

ଫେଟାେର କିଛି ଖାସ ଥାଏ େସ ଫେଟାଟିେର ସଦାସବ�ଦା ପାଇଁ ସମୟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ 

େଚtା କରkି େତଣୁ, େସ େକଉଁଦିଗରୁ ଫେଟାଟି ଉଠାଇେଲ େସଥିେର ଆେଲାକ ଠିକ 

ଡା ପ�ଶାk ନାୟକ 
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ପରିମାଣେର ବିକଶିତ େହାଇପାେର,  ଫେଟାର ପଟଚିତ�  କିପରି େହେଲ କଂଟ�ାt अଧିକ 

େହବ,  େକେତ ଦୂରତାରୁ ଉଠାଇେଲ ଫେଟାଟି ସଠିକ ରୁପେର େଫାକସ େହାଇପାରିବ 

ଇତ"ାଦି ଇତ"ାଦି,  ସବୁ ବିଷୟେର ଭାବିଚିkି ସମୀର ଫେଟାଟି ଉଠାଇଥାkି   େତଣୁ 

ପ�େତ"କ ଫେଟାେର େସ ନିଜର କଳାକୁ ଖୁବ ସୁqରରୁପେର ଦୃଶ"ମାନ କରିଥାkି   

ପqରବଷ� ବୟସ େହଵାେବଳକୁ, ସମୀର େଯ ଜେଣ ପ�େଫସନାଲ ଫେଟାଗ�ାଫର ଭଳି 

ଫେଟା ଉଠାଇଚାଲିଥିେଲ   ମା ମିନାeୀ ପୁअର ଏ ପ�କାର ଗୁଣକୁ େଦଖି ଖୁସିଥିେଲ  

ପିତା ଚାହୁଁଥିେଲକି ପୁअ ପାଠ ପଢି ଇଂ{ିନିअର ବନିେବ   ମା କିm ପୁअର ଇଛାସହିତ 

ସହମତ ଥିେଲ   ନିଜର ପସq ଓ ହବି ଯଦି ନିଜର ପ�େଫସନ େହାଇଯାଏ,  େସଥିେର 

ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ କt ହୁଏନାହX  େତଣୁ,  ସମୀର େଯ ଫେଟାଗ�ାଫି େକାସ� କରିବାକୁ 

ହାଇଦ� ାବାଦ ସହର�ିତ ଜବାହାରଲାଲ େନହରୁ ଆକ�େଟକଚର ଏo ଫାଇନ ଆଟ୍�ସ 

କେଲଜେର ଆସି ପହଂଚିଥିେଲ  ଆସkା ଦୁଇବଷ� ପଯ�"k ସମୀର େସଠାେର ରହି 

ଫେଟାଗ�ାଫି ବିଷୟେର ସବୁକିଛି ଶିଖିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇେବ,  ମନେର ନୂଆ ଆଶା ଓ 

ବିଶ�ାସ  କେଲଜ ଆର�ରୁ େସେଯ अନ" ସହପାଠୀ ମାନ/ ସହିତ ଖୁବ ବfୁତ� 

ଗଢ଼ିପାରିଥିେଲ   

 କାେମରାଟି କଣ, େସଠୁ ଆର�କରି କ"ାେମରାର ବିଭିନ�  अଂଶଗୁଡିକ ବିଷୟେର 

ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ ସମୀର  ଫେଟାଗ�ାଫିର अଥ�ନୁେହଁେଯ କାେମରାଟି 

େବକେର ଝୁେଲଇ କିsକ କରିବା, ତାହାେଯ ଏକ ଚିତ�  ସଂଗ�ହ କରିଥାଏ, କିm ସମୀର େସ 

ଚିତ� େର ଜୀବନଦାନ କରିପାରୁଥିେଲ େତଣୁ, ସମୀର ଉଠାଇଥିବା ଫେଟାେଯ ନିେଜନିେଜ 

ତାର କାହାଣୀଟି କହିଯାଏ େତଣୁ अନ" ସମ^ ସହପାଠୀମାେନ ସମିରକୁ "ଶ�ୀଯୁ� 
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କ"ାେମରା" କହି ସେ_ାଧନ କରିଥାkି  

 କେଲଜେର ଦି�ତୀୟ ବଷ� ପ�ାୟ ତିନିମାସ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏକ ଉªେକାଟୀର 

େପ�ାେଜ ସ%ନ�  କରିବାକୁ ତାହାପେର, େଶଷ ପରୀeା, ଏବଂ ଏହାସହିତ େସ େଯ 

ଫେଟାଗ�ାଫିର ଡିଗ�ୀ ସାଥିେରେନଇ କେଲଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିେବ ସମୀର ଭାବୁଥିେଲ କି େସ 

ଆସkା ତିନିମାସ ମଧ"େର କିପ�କାର େପ�ାେଜ କରିେବ, େଯଉଁଟା େଯ ସବୁଦୃtିରୁ 

ଉªେକାଟୀର େହବା ନିହାତି ଦରକାର, େଯପରିକି ନାଚୁରାଲ ସିେନରୀ, ଆନିମଲ ଲାଇଫ, 

ସହରର ଉªା ଉªା ବିଲଡିଂ, ଗ�ାମୀଣ ପଟଚିତ� , ବିଭାଘର ଇତ"ାଦି ଇତ"ାଦି କିଛି ଠିକ 

ନକରିପାରି, େସ ମା ମିନାeୀ/ୁ େଫାନ କରିଥିେଲ ମା ସମୀର/ର ଦ�q�କୁ ସମାଧାନ 

କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିେଲକି, ଆଜକୁ ଚାରିବଷ�ତେଳ ପରିବାରେର େହାଇଥିବା 

ନqିନୀଦିଦିର ବିଭାଘରର ଫେଟାଗୁଡିକ ସମୀରହX ଉଠାଇଥିେଲ ଏବଂ େସସବୁ େଯ ଖୁବ   

େତଣୁ, ମା’/ ହିସାବେର, ସମୀରେଯ ବିବାହ ସ%କ�ୀୟ େପ�ାେଜ କରିବା ଠିକ େହବ  

େସ କହିଉଠିେଲ, ଆେର ହଁ, ଏହାତ ଖୁବ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ  

 େତଣୁ, େସ ହାଇଦ� ାବାଦେର ପ�ତିଦିନ ପି�~େହଉଥିବା ଖବର କାଗଜ େଡକାନ-

କ� ନିକିଲେର େଗାେଟ ସଚୂନା େଦଇଥିେଲକି ନିଜର େପ�ାେଜ ସ%ୂଣ� କରିବା ଉେ�ଶ"େର 

େସ ଆସkା ଜୁନମାସ ୨୬ ତାରଖେର ସହର�ିତ ରବୀq�ମoପେର େହବାକୁଥିବା 

ବିବାହଗୁଡିକର ଫି�  ଫେଟାଗ�ାଫି କରିବାକୁ ଇgା ପ�କାଶ କରିଛkି ପ�େଫସନାଲ 

ଫେଟାଗ�ାଫି ଗ"ାେରଂେଟଡ଼ ଯଦି ପରିବାରବାସୀ ଏଥିେର ରାଜି, େତେବ ନିମ�ଲିଖିତ 

େଫାନ ନ_ରେର ସ%କ� କରm ସଂଧ"ାସୁଧା ପ�ାୟ, େସଦିନ େହବାରଥିବା ତିେନାଟି 

ବିଭାଘରର ପରିବାର ଫି�  ଖବରଟି ପଢି ତୁରk େଫାନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ସମୀର େସ 
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ତିେନାଟି ବିବାହର ଫେଟା ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ  

 ଜୁନମାସ, ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ନିଜର ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ"ାେମରା ଓ अନ" 

ସବୁ ଆସବାସପତ�  ଧରି ସମୀର ନିଜର अନ"ଏକ ସା}ସହିତ ପହଂଚିଥିେଲ ରବୀq�  

ମoପେର ପ�ଥମ ବିଭାଘର ଦିନ ନअଟା ସମୟରୁ ଆର� ମoପର ନିକଟ^ �ାନେର 

ବିଭିନ� େକାଣରୁ କ"ାେମରା ଫିଟକରିବାପେର େସ କନ"ାର େମକପ ରୁମେର ପହଂଚିଥିେଲ 

ବିବାହ େବଦୀକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ କନ"ା ଗାୟତ� ୀ ଖୁବ ସୁqର ଭାବେର େବଶଭୂଷା 

େହାଇଥିେଲ ହାତେର େମେହqି, ଗାଲେର ଲାଲୀ, ସୁବଣ� ଗହନଁାେର ମୁoଠୁ ପାଦଯାଏ 

େଘାେଡ଼ଇ େହାଇଯାଇଥିେଲ ସାଥିେର ବହୁତ ସାେର ବାfବୀମାେନ, କ"ାେମରା େଦଖି 

ବିଭିନ�  ପ�କାର େପାଜେର ଫେଟା ଉଠାଇବାକୁ େରଡି କିs କ, କିs କର ଶ´େର େସ କe 

ଗୁଂଜିଉଠିଲା ହାତର େମେହqୀର ଫେଟାଠୁ ଆର_କରି କନ"ାର ଲeF ୀ ପାଦ ପଯ�"k,  

ବହୁତ ସାବଧାନୀର ସହିତ ସମୀର େସ ସF �ତିଗୁଡିକୁ କାେମରାେର େକୖଦ କରିଚାଲିେଲ 

ବାରାତିର ସ�ାଗତଠୁ ଆର�କରି, ବରର ଆଗମନ, କନ"ାର େବଦୀ ଉପରକୁ ଆଗମନ,  

ହ^ଗ�ି, ସାତେଫରା, ସିqୁରଦାନ, ବିଦାଇ ଇତ"ାଦିର ସବୁ ମହତ� ପୁ'� ମୁହୂ]�ଗୁଡିକୁ 

ସF �ତିରୁପେର ବାfିେଦଇଥିେଲ ସମୀର ମାଲେହାତ� ା ତା/ର ହାତେର ଯାଦୁ, ଚିତ� ଗୁଡିକ 

ସଜୀବ େହାଇଉଠିଥିେଲ ପ�େତ"କ ଫେଟାଟି ଗାୟତ� ୀ/ ଜୀବନର େସଦିନର କାହାଣୀ 

ନିେଜ କହିପାରୁଥିେଲ ମାଗଣାେର ଏେତସୁqର ଫେଟାମିଳିବାରୁ ଦୁଇ ପରିବାର େଯ ଖୁବ 

ଖୁସି ରବିq�ମoପର ବି^ୃତ ବିବାହ କeର ଚାରିେକାଣେର ଉପ�ିତ ଚାେରାଟି 

ବିରାଟକାୟ େଟଲିଭିଜନେର ଦୃଶ"ମାନ ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡିକ ଚଳଚିତ�  ଜଗତର 

ଫେଟାଗୁଡିକଠୁ अଧିକ ଆକଷ�ଣୀୟ ଦିଶୁଥାଏ ସମୀର, ତାସହିତ ଖୁବ ମେଜଦାର 
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ହିqୀଗୀତ େଯାଡ଼ିେଦଇ, େସ ସF �ତିଗୁଡିକୁେଯ ଆହୁରି ର}ୀନ କରିେଦେଲ ତାରିଫ ପେର 

ତାରିଫ, ଉପ�ିତ ସ%କ�ୀୟମାେନ ସମୀର/ର ଏପ�କାର ମାଜିକାଲ ଫେଟାଗ�ାଫିର ଖୁବ 

ପ�ଶଂସା କରିଥିେଲ ପ�ଥମ ବିଭାଘରଟି େଶଷ େହାଇଥିଲା ବିଦାଇର ମୁହୂ]�େଯ ଖୁବ 

କtଦାୟକ, ସମୀର ମଧ" ଦୁଃଖୀ ଓ ବ"^ େହାଇଉଠିେଲ  

 ଦିନର ତିନିଟା ସମୟରୁ ଦି�ତୀୟ ବିବାହଟି ଆର� େହାଇଥିଲା ସ}ୀତର ସୁରେର 

ନାଚି ଝୁମି ପହଂଚିଥିେଲ ବାରାତି अନାହିତାର ଭାବି ସ�ାମୀ ପ�ା{ଳ େଯ ବର େବଶେର 

ଖୁବ ଆକଷ�ଣୀୟ ଦିଶୁଥିେଲ ପ�ଥମ ବିବାହର ଫେଟାଗ�ାଫିର अଭି�ତାେଯ ଦି�ତୀୟ 

ବିବାହେର ଆହୁରି ଉªେକାଟୀର ଫେଟା ଉଠାଇବାେର ସହାୟତା କରିଥିଲା 

କନ"ାଭାବେର ସୁେଶାଭିତ अନାହିତା େଯ ଭବ"ଦୃtିର ପରାକା1ା ତା/ର 

ଫେଟାଉଠାଇବା ସମୟେର ସମୀର/ୁ अନୁଭବ େହଉଥିଲା େଯ େସ କିଛି ଭିନ�  ଜଗତର 

ଦିବ" ତାରକା/ୁ େଜ"ାତିମୟ ରୁପେର ଦଶ�ନ କରୁଛkି ରୂପଟି ତା/ର ଏେତ ସୁqର େଯ, 

ସମୀର ଭାବୁଥିେଲକି ପ�ା{ଳ େବାେଧ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭାଗ"ଶାଳି ବ"�ି, ଯିଏକି 

ସାeାତ େଦବୀ/ୁ ନିଜର ପତ� ୀରୁପେର ପାଇପାରୁଛkି ହାତର େମେହqି ମଧ" ସହରର 

ବିଖ"ାତ େଲଡ଼ିଜ ପାଲ�ରେର ଖୁବସୁରତ ରୁପେର अ/ାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ହାତକୁ 

େଯାଡିେଦଇ अନାହିତା ତା/ର େମେହqିର ଫେଟାେନବାକୁ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ 

ସମୀର/ୁ କ�ସ�ରଟି େଯ ତା/ର ରୂପଠୁ ବି ସୁqର eଣକପାଇଁ अଟକିଯାଇଥିେଲ 

ସମୀର ନିଜକୁ ସ�ାଳି, େସ ଖୁବ ଆଦରର ସହିତ େମେହqୀର ର}େର ର}ୀନ ଦୁଇଟି 

ଦିବ"ହ^ର ଏମିତି କିsକ କରିଥିେଲ, ଯାହାକି େସଦିନର ସବୁଠୁ ସୁqର ଫେଟାମାନ/ 

ମଧ"ରୁ େଗାେଟ ଥିଲା अନାହିତା ଓ ପ�ା{ଳ/ ହ^ଗ�ି ସମୟେର, ବିନା ସ%କ�େର 
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ମଧ"", ସମୀର ଖୁବ ଦୁଃଖୀ, କାରଣ କଣ? େସ ତ अନାହିତାକୁ ଜାଣିବି ନାହାkି େସ କିଏ,  

ତା/ ପରିବାର କିଏ, େକଉଁଠି ରୁହkି, କଣ କରkି, କିଛି ଜାଣି ନାହାkି, ତଥାପି େସ 

ଦୁଃଖୀ ଏ କି ପ�କାର अନୁଭୂତୀ, ତା/ ସହିତ ଥିବା ତା/ର ସାଥି ଏହା େଦଖି ବିସିFତ  

ଯାହାବି େହଉ, ବରକନ"ା ବିବାହେବଦୀରୁ ଉଠିଗେଲ ବିଦାଇର ସମୟେର ସମୀର, 

अନାହିତା ଓ ତା/ର ପ�େତ"କ ବfୁ ଓ ସ%କ�ୀୟ/ର ଖୁବସୁରତ ଫେଟା ଉଠାଇଥିେଲ  

ସମୀର, अନାହିତା/ୁ କହିଥିେଲକି, ବିଦାଇ ସମୟେର େସ ତା/ର ପିତା/ ସହିତ ଏକ 

ରାଜକୀୟ ଓ ଭାବପୁଣ� ଫେଟା ଉଠାଇେବ, ଯାହାକି ତା/ ଜୀବନେର ସବୁଠୁ ସୁqର ମୁହୂ]� 

ମଧ"େର ନି�ୟ ଏକେହବ अନାହିତା ବିଦାଇର ଦୁଃଖକୁ ଓଠେର ଦବାଇ ନିଜର ପିତା/ 

ସହିତ େସପରି ଫେଟା ଉଠାଇଥିେଲ  

 ରାତ� ୀର ନअଟା ସମୟେର େଶଷ ବିବାହ ଦିନଟିସାରା କାଯ�"ରତ ସମୀର ଓ 

ତା/ର ବfୁେଯ ଥକି ଗେଲଣି କିm, େସମାେନେଯ ପ�େଫସନାଲ, େତଣୁ େସମାନ/ୁ େସହି 

ଧଯ�" ଓ ଶ��ାର ସହିତ େସ ବିବାହର ଫେଟା ମଧ"" ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ େତଣୁ, अ� 

ସମୟ ବିରତି େନବାପେର, ସମୀର ଓ ତା/ର ବfୁେଯ େସଦିନର ତୃତୀୟ ଓ େଶଷ 

ବିଭାଘରର ଫେଟାଗ�ାଫି ପାଇଁ େରଡି େହାଇଗେଲ େସ ବିଭାଘରଟି ଥିଲା ଇqୁ/ର େସ 

ନିଜର କେଲଜ ସମୟର ସାଥି/ ସହିତ ବିବାହ କରୁଥିେଲ ପରିବାର ଓ ସ%କ�ୀୟ 

ମାନ/ ମଧ"େର ଖୁବ ଧମୂଧଁାମେର ବିବାହ ସ%କ�ଟି ଜୀବନଭରିପାଇଁ େଯାଡିେହାଇଗଲା 

ଫେଟାଗୁଡିକ ଖୁବ ସୁqର ଓ ଚeୁକୁ େମାହXେନଇଥାଏ ରାତ� ୀର ବାରଟା ବାଜିବାକୁ 

ବସିଲାଣି ଫେଟାଗୁଡିକ େସ ଚାେରାଟି ବଡ଼ ବଡ଼ �ି� ନେର ପ�ଦଶ�ନକରି, ଉପ�ିତ 

ଜନମoଳୀର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁେଭgା ଓ ଧନ"ବାଦ ସ�ୀକାର କରି ନିଜର ଫେଟାଗ�ାଫିର 
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କଳା ପ�ଦଶ�ନ କରି ଦଶ�କମାନ/ ମନମୁ¾ କରିେଫରିଆସିେଲ ନିଜର ଛାତ� ାବାସକୁ 

ଦିନର କାଯ�"ଭାର େଯ ଏେତ अଧିକ ଥିଲା, କି ସମୀର ଆଉ ତା/ର ବfୁ ବିଛଣା ଧରୁ ଧରୁ 

ନିଦ� ାଶ� 

 ପରଦିନ, ସମୀର ନିଜ ସା}/ ସହିତ ବସି ନିଜର େପ�ାେଜ ବିଷୟେର କାଯ�" 

ଆର� କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିେଲ ପବୂ�ଦିନର ଫେଟାଗ�ାଫି ଓ ଭିଡିଓଗ�ାଫିଦ�ାରା 

େସେଯ ନିଜର େବୖଷୟିକ �ାନକୁ ପଣୂ �ରୂପେର କାଯ�"ାଶ� କରିପାରିଥିେଲ େସଥିଲାଗି େସ 

ଖୁବ ସେkାଷ अନୁଭବ କରିଚାଲିଥିେଲ େସ ତିେନାଟି ପରିବାରଠାରୁ अନୁମତି 

ପାଇସାରିଥିେଲ, କି େସ ବିବାହର ଫେଟାଗୁଡିକ ନିଜର େପ�ାେଜ କାଯ�"େର ବ"ବହାର 

କରିପାରିେବ, କିm ପରିବାରର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ େହବ େତଣୁ, ସମୀର େସ 

ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡିକୁ ଖୁବ ସୁeF  ଦୃtିେର, ଜେଣ ପ�େଫସନାଲ ଫେଟାଗ�ାଫରର 

େଟକି�କାଲ ଦୃ1ିେକାଣରୁ େଦଖିଚାଲିେଲ ତା/ର େପ�ାେଜ ପାଇଁ, େସ ଫେଟାେର ଥିବା 

ବ"�ିମାେନ ମହତ�ପଣୂ � ନଥିେଲ, ବରଂ ଫେଟାର କ�ାଲିଟି, ର}ର ମିଶ�ଣ, ଆେଲାକର 

ଘନତା ଇତ"ାଦି ଖୁବ अଧିକ ମଲୂ"ବାନ େସଦୃ1ିରୁ ଉ]ମ ଫେଟାଗୁଡିକୁ ବାଛିଚାଲିେଲ 

କିm, ମନୁଷ"ର ଦୃtିତ ଫେଟାେରଥିବା େଚହରାକୁ अଣେଦଖା କରିପାରିବନି, େତଣୁ େସ 

େବେଳେବେଳ ତାହା ଉପେର ମkବ" େଦଇଚାଲkି ଏପରି କାଯ�"କ�ମ ମଧ"େର ଘ~ା 

ଘ~ା ବିତିଗଲାଣି େସ େଦଖିଚାଲିଥିେଲ ପବୂ� ଦିନର ଦି�ତୀୟ ବିଭାଘରର ଫେଟା ନଜର 

अଟକି ଯାଇଥିଲା େସହି କନ"ା अନାହିତାର େମେହqିଭରା ଦୁଇ ହ^ େମେହqୀର ସୁeF  

କାରୁକାଯ�" େସ ସୁqର ହାତଦୁଇଟିର େସୗqଯ�"କୁ ଏେତ ଗୁଣେର ବଢ଼ାଇ େଦଇଥିଲାେଯ 

ସମୀର/ ନଜର अଟକିଯାଇଥିଲା େଦବୀ ଲeF ୀ/ ହ^ର େସୗqୟ� ନଜର ତା/ର 
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ପଡିଗଲା अନାହିତା/ ମୁଖମoଳେର କି अ¿ୁଦ ତା/ର ରୂପ, ସେତେଯପରି ସୃtିକ]�ା 

ଖୁବ ଧଯ�"ର ସହିତ ଏପରି େମାହିନୀରୂପର ସୃtିକରିଛkି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିେଲନି 

ସମୀର କଣପାଇଁ ଆଜି ତା/ର ମନ ଏକ अଜଣା କନ"ାର ରୁପକୁ େଦଖି ଏେତ 

ବ"ତିବ"^? ମନମଧ"େର ଏେତ ଆସ�ି ଉÀନ�  େହବାର କାରଣ କଣ? ଏ କଣ ତା/ର 

ବୟସର अନୁଭୂତି  

 ସମୀର େସ େମେହqୀଯୁ� ହାତେଯାଡିର ଫେଟାକୁ ଜୁମ କରି େଦଖିଚାଲିଥିେଲ 

େମେହqୀର ର} ଖୁବ ଚଢ଼ିଥିଲା ତାମଧ"େର ପ�ା{ଳ/ ନଁା ମଧ"" ଦିଶୁଥିଲା ର}ର 

େସ କାରୁକାଯ�" ମଝିେର अନାହିତା/ ପାପୁଲିର େରଖାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ରୁପେର ଦିଶୁନଥାଏ 

କଣ େଖାଜୁଥିେଲ ସମୀର? କିଛି ବିେଶଷ ଥିଲା େସ ପାପୁଲିେର, ଯାହାକୁ େସ ସ%ୂଣ�ରୁପେର 

େଦଖିବି ପାରୁନଥିେଲ କି ବୁଝିବି ପାରୁନଥିେଲ େସ େଫାନକେଲ ମା/ୁ, କାରଣ ସମୀର 

ଜାଣିଥିେଲେଯ ତା/ ମା/ ପାଖେର ସମୀର/ର ସବୁ 0qର ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ ସବୁ 

ଶୁଣି ମିନାeୀ अନୁଭବ କରିପାରିଥିେଲେଯ अନାହିତା/ େସୗqଯ�" େଯ ସମୀର/ୁ 

ବାfିେନଇଛି, ଯାହାକୁ କି ପ�ଥମ ଦୃtିେର େପ�ମ େବାଲି କୁହାଯାଏ କିm, େସ େଯ ଜେଣ 

ବିବାହିତ କନ"ା, ପ�ା{ଳ/ ପତ� ୀ, େକଉଁ ଘରର େବାହୁ ଏହା ସମୀର/ ଜୀବନର ବହୁତ 

ବଡ଼ ଭୁଲେହବ ଯଦି େସ ଏକ ମରିଚିକା/ ପଛେର ଧାଇଁବାକୁ ଆର� କରkି କିm, 

ସମୀର ମା/ର ବିଚାରଧାରାେର େରାକ ଲଗାଇ କହିଥିେଲ, ଆେର ମା, କଥାର ରହସ" 

ତାହା ନୁେହଁ େସତ େମେହqିର ତେଳ ଛୁପିରହିଥିବା ସୁqର ହ^ର ପାପୁଲିର 

େରଖାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଚିkିତ अଥ�ାତ, େସ ପାପୁଲି ପଢି ଭବିଷ"ତ ବିଷୟେର କିଛି 

ସେqଶ ଜାଣିବାକୁ େଚtିତ କିm, େସେଯ ଜେଣ ଫେଟାଗ�ାଫର, େସେଯ େଜ"ାତିଷ 
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ନୁହkି ତାଛଡା ହାତର େରଖାଗୁଡ଼ିକତ େମେହqି ର}ର ତେଳ ଛୁପି ଯାଇଥିେଲ 

ମନେର କିଛି ଆଶ/ା �t ଥିଲା ମା ମିନାeୀ କହିେଲକି ସମୀର/ ମନର ଶ/ା ସତ 

େହାଇପାେର କି ସ%ୂଣ� ମିଥ"ାବି େହାଇପାେର କିm ଥେର ସଠିକ ରୁପେର ଜାଣିବାକୁ 

େଚtାକରିବାେର କିଛି अସୁବିଧା ନାହX େଯଉଁ ଫେଟାେର अନାହିତାର ହ^ର 

େରଖାଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ अଧିକ �1 ଦିଶୁଛି, େସହି ଫେଟାଗୁଡିକୁ ସମୀର ତା/ପାଖକୁ 

ପଠାଇଦିअm ଆଗକୁ କଣ କରାଯାଇପାେର, େସ ବିଷୟେର େସ ବିଚାର କରିେବ 

ମିନାeୀ ଜେଣ ଶିeିତା ଓ ବୁ�ିମତୀ ନାରୀ ତା/ର ବିଚାରେଯ अଧିକାଂଶ ସମୟେର 

ସତ"େର ପରିଣତ େହାଇଥାଏ, େତଣୁ ସମୀର େଯ ନିଜ ପରିବାର ମଧ"େର ମା/ର 

ବିଚାରକୁ ସିେରାଧାଯ�" କରିଥାkି ଏବଂ ତାହାହX अkିମ ସତ" ରୁପେର ଗ�ହଣ କରିଥାkି 

ଫେଟାଗୁଡିକ ପାଇବା ପେର, ମିନାeୀ େସଗୁଡିକୁ ଏକ ନିେରାଳା �ାନେର ଏକା ଏକା ପରଖି 

ନିରିeୀ େଦଖିଚାଲିେଲ େସ ହାତେଯାଡ଼ିଟି ଏେତ ସୁqରେଯ, ଏହା ସ�ାଭାବିକ କି ସମୀର/ୁ 

ମଧ"" ଖୁବ ଆକଷ�ଣ କରିେନଇଛି ପ�େତ"କ ମନୁଷ"ର ହ^ର େରଖାେଯ ¿ିନ� , େସପରି 

अନାହିତା/ର ମଧ"" େସ अଂକାବଂକା େରଖାମଧ"େର ସମୀର େଯ କଣ େଦଖିେଲ ଏବଂ 

କଣ ଜାଣିେଲ, ଯାହାକି ତା/ୁ ଏେତ ବ"ଥିତ କରିେଦଇଛି, େସ ବିଷୟେର ମିନାeୀ ଭାବି 

ଚାଲିଛkି କିଛିଦିନ ଏବିଷୟେର ଚିkାକରିବା ପେର, ମିନାeୀ ନିଜର ଏକ ବାfବୀର 

ସହାୟତାେର, ଜେଣ ଗ�ାମୀଣ ଶିeକ/ ପାଖେର ପହଁଚିେଲ ବାfବୀ ଜଣକ କହିଥିେଲକି 

େସ ଶିeକ େହଉଛkି େବୖଦିକ ଗଣିତ�, ତାସହିତ େଜ"ାତିଷ ବିଦ"ାେର ନିପୁଣ େସ େସହି 

ଗଣିତର ହିସାବ ଲଗାଇ ହ^ର େରଖାରୁ ବ]�ମାନ ସମୟର �ିତି ଗଣନା କରkି 

ଭବିଷ"ତକୁ େସ ବତ�ମାନର ଦପ�ଣେର ଦୃଶ"ମାନ କରିବାକୁ େଚtା କରkି ଭବିଷ"ତର 
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ସମ^ ଭବିଷ"ବାଣୀ ସମାନ ରୂପେର ଠିକ ବା ଭୁଲ େହାଇପାେର େତଣୁ, େସ 

ଭବିଷ"ବାଣୀ ମାତ�  ଏକ ସଂେକତ ତା/ର କହିବାର अଥ� େଯ ଈଶ�ର/ ସୃtିେର 

ଭବିଷ"ତକୁ ଜାଣିବା ପ�ାୟ अସ�ବ, େତଣୁ ଯଦି ମନୁଷ" ବ]�ମାନକୁ ଠିକେର ବୁଝିପାେର ଓ 

ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି ପଦେeପ େନଇପାେର, ହୁଏତ େସ ଭବିଷ"ତର अସୁବିଧାକୁ କିଛି 

ମାତ� ାେର ଟାଳିବାେର ସeମ େହାଇପାେର  

 ଶିeକ ମେହାଦୟ େଯ ବିଦ"ାଳୟର କାଯ�"କ�ମ େଶଷକରି ସf"ାସମୟେର ନିଜର 

ଗୃହକୁ େଫରିଥିେଲ ଗ�ାମଟି ମିନାeୀ/ ଘରଠାରୁ ପ�ାୟ ଶେହ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

अବ�ିତ ପ�ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାର अkଗ�ତ ନିମ�ତ କଂକି�ଟ ରା^ା େଯ 

ପରିବହନର ସବୁ ସୁବିଧା କରିପାରିଛି େତଣୁ ରାତ� ୀେହେଲ ମଧ"" ମିନାeୀ ଓ ତା/ 

ସ�ାମୀ େଯ ସହଜେର ଘରକୁ େଫରିପାରିେବ ଶିeକ ମେହାଦୟ ଜେଣ ଗ�ାମୀଣ ବ"�ି, କିm 

ଗଣିତର ବିଷାରଦ, େସ ଖo अଂଚଳେର ଗଣିତେର ଆଜିପଯ�"k ତା/ୁ େକହି ଟ¹ରେଦଇ 

ପାରିନାହାkି କିm େସ ଏସବୁ େନଇ eଣମାତ�  ଗବ�ତ ନୁହkି ଜୀବନଯାପନ अତ"ଧିକ 

ସରଳ ଘରର ପିoାଉପେର ବସି େସ ମିନାeୀ/ ମୁଖରୁ ଘଟଣାବଳୀର ସ%ୂଣ� ବିବରଣୀ 

ଶୁଣିଥିେଲ ନିଜର ମାଗି�ଫଂୟି} ଗsାସକୁ ଧରି अନାହିତା/ ହ^ର େରଖାଗୁଡ଼ିକୁ 

େଦଖିଚାଲିେଲ କିଛି େରଖା ସାମାନ" ଦୃଶ"ମାନ କିm ବହୁତଗୁଡ଼ିକ େମେହqୀର ତେଳ 

अଦୃଶ"ମାନ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପେର ଶିeକ ମେହାଦୟ ଆସkା ରବିବାର ଦିନ 

େଭଟ କରିବାକୁ ପ�^ାବେଦେଲ କିm, େସ ଏହା ବି କହିଥିେଲ େଯ ତା/ର ସୀମିତ �ାନ, 

ଯଦି େସ କିଛି କଳନା କରିବାେର ସeମ େହେବ, େତେବ େସ କିଛି ଉ]ର େଦଇପାରିେବ, 

अନ"ଥା େସ ମିଥ"ା ଭ� ମ ସୃtି କରିେବନାହX ତାଛଡା, େସ ନିଜର ଜିଂ�ାସାେଯାଗୁ ଏ 
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ସାଧନା କରିଚାଲିଛkି, େତଣୁ େସ ବଦଳେର ପାରିଶ�ମିକ ସ�ୀକାର କରkି ନାହX ମିନାeୀ 

ଓ ପତି କିଛି ଆଶାକୁ ମନେର ବାfି, େସହX ରାତ� ୀେର ଘରକୁ େଫରିଆସିଥିେଲ  

 ଏହା ମଧ"େର ଶିeକ ମେହାଦୟ େନୖତିକ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାରିକରି େସ ହ^ର 

େରଖାଗୁଡିକୁ ଗଣିତ �ାନର କେସୗଟୀ ପଥରେର ଘସିବାକୁ ଲାଗିଥିେଲ ତା/ ପାଇଁ ପ�ଶ�ଟି 

ଏ ନଥିଲା କି େଜ"ାତିଷ ବିଦ"ା ଭବିଷ"ତ ବିଷୟେର କଣ କହୁଛି, ବରଂ ପ�ଶ�ଟି ଖୁବ ସରଳ 

ଥିଲାକି େବୖଦିକ ଗଣିତ�ାନ େସ ହ^ର େରଖାଗୁଡିକର କିଛି ବା^ବିକ अଥ� ବାହାରି 

କରିପାରିବ ନଁା ନାହX ଓ ସମୀର କଣେଯ େଦଖି ଏେତମାତ� ାେର ଭୟଭୀତ 

େହାଇଉଠିଥିେଲ ଦୁଇଦିନ ସମୟ ବିତାଇବାପେର େସ ବୁଝିପାରିଥିେଲ େଯ ହ^ର 

େରଖାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜୀବନ େରଖା, ଭାଗ" େରଖା, ହୃଦୟ େରଖା ଇତ"ାଦି ସଠିକ �ାନେର 

ସଠିକ ରୁପେର ଥିେଲ କିm, ବାମ ହ^ର ସ�^"େରଖାର ଆର�େର ଏକ ତାରକା ଖୁବ 

�tରୁପେର ଦୃଶ"ମାନ ଏହା ପାପୁଲିର ବୁ� ପବ�ତ ଉପେର, େଛାଟ अ}ୁଳିର ଠିକ 

ନିମ�ଭାଗେର ଉପ�ିତ ଏହାହX ଏ ହ^ର ବିେଶଷତା ଥିଲା, ଯାହାକି ସମୀର अନ"ମାନ/ 

ହାତେର ଏ ପଯ�"k େଦଖିନଥିେଲ ଗଣିତ କଳନା ଓ ହ^ ଶା« ସାଧାରଣତଃ ଏ ଚିହ� Áଟିକୁ 

अଶୁଭ ମାନିଥାଏ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସkାନ ବିହୀନ ଜୀବନର ସଂେକତ େଦଇଥାଏ 

ଶାରୀରିକ ଦୃtିରୁ େଦଖିେଲ, ଏ ଗୁଦ�ାଜନିତ ବୀମାରୀ ଓ «ୀେରାଗ ସ_fୀୟ ସମସ"ାର 

ସଂେକତ ମଧ"" େଦଇଥାଏ କିm, ଏହା ଏକ ସଂେକତ ଭବିଷ"ତେର ଏହା ସତ" 

େହାଇପାେର, ନେହାଇପାେର ମଧ"" କିm ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସଂେକତର ମଲୂ" 

ବୁଝିେନେଲ େଯ କିଛି eତି ନାହX  

 ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମିନାeୀ ନିଜ ପତି/ ସହିତ ଯାଇ ପହଂଚିଥିେଲ େସହି 
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ଶିeକ/ ଗୃହେର ସକାଳର ନିତ"କମ� ସାରି ଶିeକ ପିoା ଉପେର ବସି ଖବରକାଗଜ 

ପଢୁଥିେଲ अତିଥି ଦୁହX/ ଆସିବାର େଦଖି, ଶିeକ େସମାନ/ ସ�ାଗତ କରିଥିେଲ 

ଘଟଣାର ବୃତାk େସ ବୁଝାଇ କହିଥିେଲ ଏହାମଧ"" କହିଥିେଲକି ସମୀର େଯ ଖୁବ ଭଲ 

ଫେଟାଗ�ାଫର, ଏବଂ େସ ଖୁବ ସୁeF  କଳାକାର େମେହqିଯୁ� ହ^େର େସ େଯ ଖୁବ ଶୀଘ� 

େସ eୁଦ�  ତାରକାଟିକୁ େଦଖିପାରିେଲ ଶିeକ ନିଜର ମାଗି�ଫାଇ} ଗsାସ ଦ�ାରା ମିନାeୀ/ୁ 

ମଧ"" େସ ତାରକା େଦଖାଇ ପାରିଥିେଲ ଶିeକ ମେହାଦୟ େସ ଦୁେହଁ ସ�ାମୀ «ୀ/ୁ 

କହିଥିେଲ କି ଏ ପ�କାର କଳନା ଓ କ�ନା କିଛି अଭି�ତା ଓ �ାନ ଉପେର ଆଧାରିତ, 

ଏଥିେର ବିଭିନ�  ପ�କାର अନି�ିତତା ଥାଇପାେର  ମିନାeୀ ଶିeକ/ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖୁବ 

ଧନ"ବାଦ ଜଣାଇ, ନିଜ ଘରକୁ େଫରିଆସିେଲ   

 ଘେର ପହଂଚି େସ ସମୀର/ୁ େଫାନକରି ପ�ଥେମ ଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହXେଲ କି େସ 

अନାହିତା/ ହାତେର କଣ େଦଖି ଏେତ ବ"^ େହାଇଥିେଲ? େସ କହିଉଠିେଲ କି ମା, େସ 

ବିବାହର ପରଦିନ କ"ାେମରାର ଫେଟାଗୁଡିକୁ ଜୁମକରି େଦଖିବା ସମୟେର ବାମ ହ^ର 

େଛାଟ ଆ}ୁଳି ତେଳ ଖୁବ ବଡ଼ ଆକାରର ଏକ ତାରକାଭଳି ଚି଼ନ୍ହକୁ େଦଖିଥିଲି  

ନଜାେଣ, େକଉଁଠି େସ  ପଢ଼ିଥିେଲ େଯ ଏହା अଶୁଭ ସଂେକତ  ଯଦିଓ େସ ଏ ସବୁକୁ 

ବିଶ�ାସ କରkିନାହX, କିm अନାହିତା/ପରି ଏକ ସୁqର ନାରୀର ଜୀବନେର କିଛି अସୁବିଧା 

ନଆସିବା ଉଚିତ, କଣ ପାଇଁ େସ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାର କାରଣ େସ 

କହିପାରିେବ ନାହX  ମା େଯ ଥ-ାର ସହିତ କହିଥିେଲ, ବାବୁେର େତାେତ େସ ଦିବ"ରୂପ 

ସହିତ େବାେଧ ପ�ଥମ ନଜରେର େପ�ମ େହାଇଯାଇଛି  ମା ଓ ପୁअ ଉଭୟ ଖୁବ େଜାରେର 

ହସିଉଠିଥିେଲ  eଣକପେର ମିନାeୀ, ଶିeକ/ଦ�ାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ପ�ସ}େର 
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ସମୀର/ୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଥିେଲ  ଉଭୟ ଏକ अଜଣା କନ"ାର ସୁଖମୟ ଭବିଷ"ତର 

କାମନାକରି େଫାନ କାଟିଥିେଲ   

 କେଲଜେର ସମୀର/ ସମୟ େଶଷେହାଇଗଲା ବାଷ�କପରୀeା ସମା�, ମାେସ 

ପେର ଫଳାଫଳ େଘାଷଣା, ହାତେର ଡିଗ�ୀ ମାନପତ�  ଧରି ସମୀର େଯ ଜେଣ ପ�େଫସନାଲ 

ଭାବେର କେଲଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ  ଆଖିେର ବହୁତଗୁଡିଏ ସ�ପ�କୁ ଧରି େସ ପହଂଚିଗେଲ 

ଦeିଣ ଭାରତର ଚଳଚିତ�  ଜଗତେର, େଯଉଁଠିକି ଖୁବ ଉªେକାଟିର ଫେଟାଗ�ାଫର 

ମାନ/ର ଖୁବ ଆବଶ"କତା ଏଥିସହିତ, େସ ନିଜର େବୖଷୟିକ ଜୀବନ ଆର� 

କରିଥିେଲ ଏବଂ अଥ� େରାଜଗାରର ଶ�ୀଗେଣଶ କରିଥିେଲ  ନିଜର କାଯ�" ଓ ଜୀବନର 

ଚକ�େର େସ ଦୁନିଆର अନ"ସମ^ ମନୁଷ"/ପରି ଘୁରିବୁଲିେଲ  ସମୟର ଖୁବ अଭାବ, 

େକଉଁ ସମୟେର ରାତ� ୀେର ଚଳଚିତ�  ସୁଟି} ତ େକେବ ଦିନେର  ଛୁଟିେବାଲି କିଛି ନଥାଏ 

 େତଣୁ ଏହା ମଧ"େର ତା/ର ମନମଧ"ରୁ अନାହିତା ଓ ତା/ର େସ ହ^ର ତାରକା 

େଯ ଖୁବ ଦୁେରଇଯାଇଥିେଲ, ମନଆକାଶର େକଉଁ େକାଣେର ଏକ ତାରକାଭଳି 

ଲୁଚିଯାଇଥିେଲ  ମିନାeୀ ମଧ"" ସବୁ ଭୁଲିଯାଇଛkି, ତାଛଡା େସମାନ/ ମଧ"େର କିଛି 

ସ%କ� ନଥିଲା, େତଣୁ ଭୁଲିବାଟ ସ�ାଭାବିକ   

 ପ�ାୟ ଦୁଇବଷ� ପେର କିଛି ସମୟ ପାଇବାରୁ, ସମୀର ଆସିଥିେଲ ମା ବାପା/ୁ 

େଭଟକରିବାକୁ  ପୁअକୁ େଦଖି ପରିବାର ଓ ସ%କ�ୀୟମାେନ ଖୁବ ଖୁସି  ତାଛଡା 

ଚଳଚିତ� ଜଗତେର କାଯ�" କରୁଥିବାରୁ, ପ�ାୟ ପ�େତ"କ େଛାଟ ବଡ ବୟସକିୟ ଜଣାଶୁଣା 

ବ"�ିମାେନ ହିେରା, ହିେରାଇନ ମାନ/ ବିଷୟେର ପ�ଶ� ପଚାରି ପଚାରି ସମୀର/ର 

ମୁoଟିକୁ अଶାk କରିେଦଉଥିେଲ  େତଣୁ େସ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିେବନାହX, ଶପଥ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  82 

ଗ�ହଣକେଲ  ରାତ� ୀେର ଘରର ଛାତ ଉପେର ବସି ମା/ ସହିତ ଗପକରୁଥିବା େବେଳ, 

ହଠାତ ମା େସ ବିବାହିତା ନାରୀ ବିଷୟେର ଚଚ�ା କରିଥିେଲ  ସମିରେଯ ସବୁ 

ଭୁଲିଗେଲଣି, ଏପରିକି अନାହିତାର େସୗqୟ� ମଧ""  

 ନିଜର କମ�େeତ� କୁ େଫରିଆସିେଲ ସମୀର  ଖୁବ ଭଲ ଚଳଚିତ� େର େସ କାଯ�"ରତ 

 ସୁଟି} ଚାଲିଥାଏ, ନାୟିକାେଯ ଏକା ଏକା ଦୁଃଖେର ଗୀତ ଗାଇବାର ସିନ, ଏହି ଦୁଃଖର 

ମୁହୂ]�କୁ କ"ାେମରାେର େକୖଦ କରିବା ସମୟେର ସମୀର/ ମନମଧ"େର ଏକ ଭୟ 

ଆସିଥିଲା, ତା/ୁ अନୁଭବ େହଲାକି େଯପରି େସହି अଜଣା ସୁqରୀ अନାହିତା ସେତେଯ ଏ 

ଚଳଚିତ� ର ନାୟିକାପରି ଖୁବ ଦୁଃଖୀ  ତା/ର ଗଳା ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା  େସଦିନର 

ସୁଟି} ସମା�କରି ନିଜର ରୁମେର ପହଂଚି ଥକିଯାଇ େବଡ଼ଉପେର ବସିପଡ଼ିେଲ ସମୀର  

େସ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ ପ�ାୟ ଦୁଇବଷ� ପେର, ଆଜି କଣ ପାଇଁ େଯ अନାହିତା/ର େସ 

ବିବାହ ସମୟର ରୁପ ତା/ର ଆଖିେର ନାଚି ଚାଲିଛି, େସ ତ ତା/ୁ ସ%ୂଣ� ଭାବେର 

ଭୁଲିଯାଇଥିେଲ  କଣ କରିବା ଉଚିତ, େସ େଯ ମା/ୁ େଫାନକେଲ   

 ପରଦିନ େସ ନିଜର ପୁରୁଣା ବହି ଖାତା ମଧ"େର େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ େସହି େଫାନ 

ନ_ର ଗୁଡିକୁ  ମିଳିବା େଯ अସ�ବ  କଣ କରିେଲ େସ अନାହିତା/ ବିଷୟେର କିଛି 

ଖବର ପାଇପାରିେବ? େସ ପହଁଚିେଲ ରବିq�ମoପ  ଦୁଇବଷ� ତଳର ବୁକି} ମଧ"େର 

େସ ୨୬ ଜୁନେର େହାଇଥିବା ବିବାହ ଗୁଡିକର ଠିକଣା େଖାଜିପାଇେଲ  अବଶ" ଏଥିପାଇଁ 

ତା/ୁ ବହୁତ େତଢାରା^ାେର ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ନିଜର ବିସିେନସ କାଡ� େଦଖାଇବାକୁ 

ପଡିଥିଲା  ଚଳଚିତ�  ଜଗତର େଲାକମାେନ େଯ ଭାରତେର ଖୁବ अଧିକ ମାତ� ାେର 

ସନମାନ ପାଇଥାkି  अନାହିତା େୱଡ୍ସ ପ�ା{ଳ, ବୁକି}ଟି େବାଧହୁଏ କନ"ାର ପିତା କି 
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अନ"କିଏ ସ%କ�ୀୟ/ ନାମେର ଥିଲା  ସ%କ� କରିବାକୁ ନ_ରଟି ମିଳିଯାଇଥିଲା  

ଶାkଚି] अବ�ାେର ଏକ େର�̂ ୁର~େର ବସି, ସମୀର େସ େଫାନନ_ରେର େଫାନ 

କରିଥିେଲ  अପରପeେର ଜେଣ ବୟ� ବ"�ି େଫାନ ଉଠାଇ କହିେଲ େହେଲା, ସମୀର 

ନିଜର ପରିଚୟ େଦଵାକୁଯାଇ େସ ବିବାହ ଓ ଫି�  ଫେଟାଗ�ାଫି ବିଷୟେର କଥାେହାଇଥିେଲ 

 େସ ବ"�ି ଜଣକ ପ�ଥେମ କିଛି ବୁଝିନପାରି ଭୁଲ ନ_ର େବାଲି କହି େଫାନ କାଟିେଦେଲ 

 କିଛି ସମୟପେର ସମୀର ପୁଣି େଫାନକରି କହିଥିେଲ େଯ ରବିq�ମoପେର ଦୁଇବଷ� 

ତେଳ େହାଇଥିବା अନାହିତା ଓ ପ�ା{ଳ/ ବିବାହର ମoପ ବୁକି} ତା/ ନାମେର अଛି 

ଏବଂ କିଛି େପେମ~ ବାକିଥିବାରୁ େସ େଫାନ କରୁଛkି  ବାକି ଚୁେକଇବା କଥା 

ଶୁଣିବାମାେତ�  ବୟ� ବ"�ି ଜଣକ କହିଥିେଲ େଯ ବିବାହତ େସସମୟର ବଡ଼ବାବୁ/ ଝିअର 

େହାଇଥିଲା ଏବଂ ତା/ ଆେଦଶେର େସ ମoପ ବୁକି} କରିଥିେଲ  େସ ନିେଜ େଯ ସବୁ 

ହିସାବ ଚୁକାଇଥିେଲ, ପୁଣି ବାକି କଣ ରହିଲାେଯ? ବଡ଼ବାବୁ ଗତବଷ�ଠୁ अବସର ଗ�ହଣ 

କେଲଣି, ଏ ସମୟେର େସ ଯାଇ େସହି ବିବାହିତା ଝିअର ଘେର ବା}ାେଲାରେର अଛkି  

ସମୀର ସବୁ ଖବର ପାଇବା ଆଶାେର କହିଥିେଲ କି ବଡ଼ବାବୁ େକେବ େଫରିେବ ଓ ତା/ର 

େଫାନ ନ_ରଟି ଦିअm; ଏହାଶୁଣି େସ ବ"�ି ଜଣକ କହିେଲ କି ତା/ ଜୀବନେର ବ]�ମାନ 

ବହୁତ ବିପଦ ଓ ଦୁଃଖ, ତା/ୁ ଆଉ କt ଦିअmନାହX  କଣେବାଲି ପ�ଶ� କରିବାରୁ, େସ 

ବ"�ି ନାରାଜ େହାଇଯାଇଥିେଲ, ସମୀର େଯ କହିଉଠିେଲକି େହାଇପାେର, େସ ତା/ର 

କିଛି ସାହାଯ" କରିପାରkି  କଣ ସାହାଯ" କରିବ ତୁେମ, େକବଳ ଈଶ�ର ହX ସାହାଯ" 

କରିପାରିେବ  ବିବାହିତା ଝିअର େଯ ଗତବଷ�ଠୁ ଶରୀର ଖୁବ अସୁ�, ତା/ରେଯ ଦୁଇଟି 

ଗୁଦ�ା କାମକରିବା ବq କରିେଦଲାଣି  ବା}ାେଲାର ସହରେର ଥିବା "ନିୟୁ ହ�ିଟାଲ", 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  84 

ଜୟନଗରେର ଚିକି�ା ଚାଲିଛି  ଯାअ ତୁେମ େସଠିକୁ, ତୁମ ପଇସା େନଇଆସିବ, େମାେତ 

ଆଉ େଫାନ କରିବନି କହି େସ େଫାନ ରଖିଥିେଲ  ସମୀରେଯ अଧୟ୍�ଯ େହାଇଗେଲ, େସ 

ଜାଣିଥିେଲ କି ଏହିପ�କାର ବିପଦର ଚାନ୍ସ अଛି, ତଥାପି େସ କାଯ�"ରତ େହାଇ ସବୁ 

ଭୁଲିଗେଲ  େସ ଡରିଗେଲ କାେଳ अନାହିତା/ର କିଛି େହାଇଯିବ େବାଲି, େସ ତା/ର 

େସହି ଜନF ଦାତ� ୀ ମା/ୁ େଫାନକରି ପ�ଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ  ତା/ୁ ଏ ଲାଗୁଥିଲା େଯ 

ଯଦି େସ ଏପ�କାର ବିପଦର ସଚୂନା େକୗଣସି ଉପାୟେର अନାହିତା/ୁ େଦଇପାରିଥାେk, 

ହୁଏତ ବିପଦ ଟାଳି େହାଇପାରିଥାkା  ମା େଯ ଖୁବ ସାk�ନା େଦଇଚାଲିେଲ, ପୁअର ଏ 

ପ�କାର ମାନସିକତା େଦଖି େସ ଗବ� अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େଯ ସମୀର େଯ ନିସ୍ଵାଥ�ପର 

ଏବଂ ପେରାପକାରୀ  େସ ନିଜ ତରଫରୁ ପ�^ାବେଦେଲ କି ବା}ାେଲାର ଯିବା ଉଚିତ 

ଏବଂ େଯଉଁପ�କାର ସାହାଯ"କରିେହବ, କରିବାଟା ମାନବିକତା ଦୃ1ିେକାଣରୁ ଠିକ େହବ  

ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ अେପeା କରିଥିେଲ ସମୀର  ହାଇଦ� ାବାଦ ସହରରୁ ରାତ� ୀେର ବସେର 

ବସି ଏକ ହୃଦୟବାନ ଯୁବକ ଏକ अଜଣା अଚିନ୍ହା ନାରୀକୁ ସାହାଯ" କରିବା ପାଇଁ ଆସି 

ପହଂଚିଥିେଲ ଜୟନଗର �ିତ ନିୟୁ  ହ�ିଟାଲେର  ପାଖେର ଥିବା ଏକ ସୁଲଭ 

େସୗଚାଳୟେର ନିଜର ନିତ"କମ� ସାରି, େସ ପହଂଚିଥିେଲ ହ�ିଟାଲର ରିେସ�ନ, 

େପେସ~ अନାହିତା/ୁ େଦଖାକରିବାର अଛି, ତାଛଡାେଯ ତା/ପାଖେର अନ"କିଛି ଖବର 

ନାହX  ଖୁବ ଜରୁରୀ ଏବଂ େସ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଥକାହାରା େହାଇ ଆସି ପହଂଚିଛkି  

ସ%କ� କଣ ପ�ଶ� କଲାରୁ, ସମୀର କହିଥିେଲ ମାନବିକତା  ଏତିକି ଶୁଣି େସ ରିେସପସି�t 

अେନଇରହିଯାଇଥିଲା ସମୀର/ୁ  ରୁମ ନ_ର 506, ୱାଡ�-D  େବକେର ନିଜର 

େପହଚାନ, କାେମରାଟିକୁ ଝୁେଲଇ, ସମୀର ପହଂଚିଥିେଲ େସହି ରୁମ ନିକଟେର  ଭୟେର 
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ତା/ର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା  େସ େଯ ବିନା ସ%କ�େର ମଧ"" अନାହିତା/ର 

ଢ଼ଳିଯାଇଥିବା େସୗqୟ�ବିହୀନ ରୁପକୁ େଦଖିପାରିେବନାହX  ଆଜି ତା/ର କ"ାେମରା 

ମଧ"" େସ ନାରୀର ଫେଟା ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି ନୁେହଁ  ଦୁଇହାତକୁ ଖୁବ େଜାରେର 

ଜାବୁଡିଧରି େସ ରୁମର କବାଟ ଠକ ଠକ କରିଥିେଲ  କିଛି ସମୟ ପେର, େସ ରୁମରୁ 

ଜେଣ ବୃ�ବ"�ି ଆସି କବାଟ େଖାଲିଥିେଲ  ପଚାରିେଲ ଆପଣ କିଏ ଏବଂ କାହାକୁ 

େଖାଜୁଛkି, ଆପଣ/ୁ ଜାଣିବାଭଳି ଲାଗୁନି  ଠିକ କହିେଲ ମଉସା, ମଁୁ କିm ଆପଣ/ୁ अ� 

अ� ଜାଣିଛି ଏବଂ अନାହିତା ସହିତ େଦଖାେହାଇପାେରକି? େସ େଯ ବହୁତ ବୀମାର, 

ବହୁତ ପୀଡ଼ାେର अଛି  ତୁେମ अେପeାକର, ତା/ୁ ପଚାରିଆେସ, କହି ମଉସା ରୁମ 

ମଧ"କୁ ଗେଲ  ରୁମ ମଧ"େର ବହୁତସାରା େମସିନ ସହିତ अନାହିତା/ ଶରୀରେଯ 

େଯାଡିେହାଇଯାଇଛି, ଡାଇଆଲିସିସ ଚାଲିଛି  କtେରଥାଇ ମଧ"", ନିଜକୁ ଖୁସିର ଏକ 

ମୁହୂ]� େଦବାପାଇଁ େସ ବାପା/ୁ କହିେଲ କି େସ अଜଣା ବ"�ି/ୁ ରୁମ ଭିତରକୁ ଆଣିଆସ 

 ସମୀର େଯ ଏ ଦୃଶ" ସହିପାରୁନାହାkି, େସ େଯ ଖୁବ ଭୟଭୀତ  ବିବାହେବଦୀର େସ 

अନାହିତା ଆଉ ଆଜିର ଏ ବୀମାର ଶରୀର ମଧ"େର େଯ ଯୁଗ ଯୁଗର ଦୂରତା, ସମୀର 

अଧଯ�", କିm ସÃ�ଖେର ପୀଡିତ ଶରୀରେର ବଂଚିବାର ଇgା ଓ ସାହାସ अଛି, ଏହାେଦଖି 

େସ ନିଜକୁ ସାହସୀ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ  ଆପଣ କିଏ, ଚିନ୍ହି ପାରୁନି, କହିଉଠିେଲ 

अନାହିତା  େସ ମଧୁର କ� େଯ ତାର ସୁର ଓ ତାଳ ହେଜଇେଦଲାଣି  ତୁମର ଓ େମାର 

ମଧ"େର ଦୁଇଟି ସ%କ�; ପ�ଥମଟି େହଲା ଏହି କ"ାେମରା େଯକି ତୁମ ବିଭାଘରେର ଫି� େର 

ଫେଟାଉଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦି�ତୀୟଟି େହଲା ଏକ अଜଣା अଶୁଣା ମାନବିକତା  ତତ୍eଣାତ 

अନାହିତା ଓ ତା/ର ପିତା ସମୀର/ ଚିନ୍ହିପାରିଥିେଲ ଏବଂ ମାନବିକତାର ସ%କ�େଯାଗୁ 
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ଏେତ ଦୂରରୁ କtସହି ନିଜ ଜୀବନର ମଲୂ"ବାନ ସମୟ ବ"ୟକରି, ସମୀର େଭଟକରିବାକୁ 

ଆସିଥିବାରୁ, ବାପା ଓ ଝିअ େଯ କୃତ�  ସମୀର/ ମନ ମଧ"େର ଥିବା अନାହିତା େଯ ଏ 

अନାହିତା ଠାରୁ ଖୁବ ¿ିନ�   ଏ अନାହିତା େଯ ଏକ ବୃeପରି ସବୁ ପତ� ଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ିେଦଇ 

ଏକ ଖୁ~ଭଳି ଛିଡାେହାଇଛkି  ସମୟର କ� �ରତା ଦୁଇଟି ବଷ� ମଧ"େର ପ�କାର 

ପରିବତ�ନ ଆଣିପାେର? ଆଜି େଯ ତା/ୁ କ"ାେମରା ଭଲ ଲାଗୁନି, େସ ଆଉ ଫେଟା 

ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାkିନାହX  ଖୁବ ଯ�ଣା ସହି େସ ହଜିଯାଉଥିବା ଜୀବନର ର}ଗୁଡିକୁ 

କଳା ଧଳା େହବାର େଦଖୁଛkି  େକହି ସାହାଯ" କରିପାରୁନାହାkି  ମଣିଷ ନିଜ ଜନF , 

କମ�, ପାପ, ପୁଣ"ର ଫଳ ନିେଜହX େଭାଗିଥାଏ  ନୟନ ଦୁଇଟି ତାର େସୗqୟ� 

ହେଜଇେଦଇଛି, अଶ��ହି ବହିଚାଲିଛି  ବିବାହର ଜୀବନ ଆର� କରୁ କରୁ, କାହାର 

ନଜର ଲାଗିଗଲା  ମା ଓ ବାପା अତ"k ଦୁଃଖୀ  ପତି ପ�ା{ଳେଯ अନାହିତା/ ହାତ 

ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଓ ଭୁଲିବାକୁ େଚtା କରିେଲଣି  ବିବାହଟି ଆେର{ अଥ�ାତ େଯାଗାଡ଼ 

କରାଯାଇଥିଲା  ବିବାହର ଏକ ବଷ� ମଧ"େର अନାହିତା/ ଗୁଦ�ା ସ_fୀୟ ବୀମାରୀ 

ଆର� େହାଇଥିଲା, େତଣୁ ପ�ା{ଳ ଓ ତା/ ପରିବାର େଯ ଭାବିେନଇଥିେଲ େଯ 

अନାହିତା/ ଶାରୀରିକ ବୀମାରୀ ବିଷୟେର େବାେଧ ତା/ର ପରିବାର ଲୁଚାଇଥିେଲ  

େତଣୁ ହ�ିଟାଲର ଝାେମଲା, ଖª� ଓ अନାହିତା/ କtଭରା ପ�ତିଦିନର ଜୀବନ, ତା ସହିତ 

ତା/ର ଜୀବନେର ଆସୁଥିବା କtକୁ ସଂଭାଳିନପାରି େସ ପତ� ୀର ମାତା ପିତା/ୁ ଡାକି ସବୁ 

ଘଟଣାବଳୀର ଵ'�ନା କରିଥିେଲ  अନାହିତା/ର େଦୖଆଲିସିସ େଯ ପ�ାୟ ପ�ତି 

ତିନିଦିନେର ଥେର େହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତାଛଡା ଶରୀରେର ଉସFତା ବଢିଚାଲିଛି, ଦିନକୁ 

ଦିନ େସ କମେଜାର େହଇଚାଲିେଲଣି  େତଣୁ ପ�ା{ଳ ଓ ତା/ ପରିବାର େଯ 
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अନାହିତା/ୁ େଭଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିନାହାkି  େସ ବିବାହ ବfନ, େସ अଗି�, 

େସ ସାତେଫରା ଇତ"ାଦି େଯ ମଲୂ"ହୀନ େହାଇଗଲା  अନାହିତା/ ମାତା ପିତା/ର 

अଥ�ର अଭାବ ନାହX, କିm େସ େଯ ନିଜ ଝିअର ଜୀବନ ବିଷୟେର ଖୁବ ଚିkିତ, ଦି�ତୀୟଟି 

ଥିଲା ପ�ା{ଳ  अନାହିତା/ ବୀମାରୀ େଯ ବିବାହପେର ଜଣାପଡିଲା, ତା ପବୂ�ରୁ େସ 

ସ%ୂଣ� ସ୍ଵ� ଥିେଲ  କିm ପ�ା{ଳ େଯ େସମାନ/ୁ ବିଶ�ାସ କରୁନଥିେଲ  ପ�ସି� 

େନେଫ� ାେଲାଜିt Dr Sankar କହିଥିେଲ େଯ अନାହିତା/ ଜୀବନ ବ�ାଇବାର େଗାଟିଏ 

ମାତ�  ରା^ା, କିଡ� ୀ ଟ� ାନ୍ସପsା~  ବିଷମ ସମସ"ା ମଧ"େର ସମ^ ପରିବାରବାସୀ େଚtା 

କରୁଥିେଲ, କିm ବିଫଳ  ତାଛଡା, େସମାେନ ନିେଜେଯ କିଡ� ୀ ଦାନ କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁନଥିେଲ  େସମାେନ ସମେ^ ନିଜର ଜୀବନ ଉପେର କାେଳ ପ�ଭାବ ପଡିବ, 

ଏଥିଲାଗି ଦୂରେର ଥାଇ େଫାନେର କଥାେହଉଥିେଲ  ସ%କ� େଯ ସ�ାଥ�ର अଧୀନ, େତଣୁ 

ବିପଦ ସମୟେର ସମେ^ ଦୂେରଇଗେଲ  ମା ଓ ବାପା ଏ ବୟସେର କିଡ� ୀ ଦାନକରିବାକୁ 

ପ�^ୁତ ଥିେଲ ମଧ" ଡାଇଆେବଟିସ େଯାଗୁ ତାହା ସ�ବ ନୁେହଁ  ଆଖିସାମ�ାେର ନିଜର 

ଝିअର ମୃତୁ" ପାେଖଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ବୃ� ମାତା ପିତା ଦୁେହଁ ଖୁବ अଧଯ�"  अନାହିତା/ୁ 

ମୃତୁ"ର ଭୟ ନଥିଲା, େସ କିପରିେଯ ପ�ା{ଳ/ୁ ବୁେଝଇେବ କି େସ ତା/ ବୀମାରୀ 

ବିଷୟେର କିଛି ଲୁଚାଇ ନଥିେଲ  କି ବିଚିତ�  ଏ ସୃ1ି; ଜେଣ ନିଜ ପତ� ୀକୁ ଭରଷା 

କରିପାରୁନି, ଆଉଜେଣ ଯୁବକ ଏକ अଜଣା अଶୁଣା ମାନବିକତାର ସ%କ�େନଇ ସାହାଯ" 

କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସିଛkି  େତଣୁ କିଏ କୁେହ େଯ ସ%କ�କୁ ବାfିବାକୁ ପେ଼ଡ; େସତ 

ଆେପ ଆେପ ବାfିେହାଇଯାଏ  Dr  Sankar ଏହା ମଧ"" ବୁଝାଇଥିେଲ େଯ ଜେଣ 

ଶାରୀରିକ ଭାବେର ଫିଟ ବ"�ି, ନିଜର ଦୁଇଟି କିଡ� ୀରୁ େଗାଟିଏ କିଡ� ୀ ଦାନ କେଲ, େସ 
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ବ"�ି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇପାେର  କିm, ତା/ କଥାକୁେଯ େକହି ବିଶ�ାସ 

କରୁନଥିେଲ  अନାହିତାେଯ କାହାକୁ ବାଧ" କରିପାରିେବନି  େସ ଏହା ଭାବୁଥିେଲ େଯ 

ଯଦି ଏ ପରି�ିତି ତା/ ସÃ�ଖେର ଆସିଥାkା, କଣ େସ ନିସ୍ଵାଥ�ପର ଭାବେର ମାନବିକତା 

ଦୃtିରୁ ନିଜ କିଡ� ୀଟି ଦାନ କରିପାରିଥାେk? ହୁଏତ େସ ଏହି ପ�କାର ମହାନ ତ"ାଗ 

କରିପାରିନଥାେk, େତଣୁ େସ କିପରି ଭାବେର अନ"ଠୁ ଆଶା କରିପାରିେବ? େତଣୁ, େସ 

ମୃତ" ମାର େକାଳେର ଶାkିେର ଚିରଦିନ ପାଇଁ େଶାଇଯିବାକୁ ନିଜକୁ ପ�^ୁତ କରିଚାଲିଛkି 

 ଶାରୀରିକ େସୗqୟ�େଯ ଢଳିଯିବ   

 ଆଜି ସମୀର ଜୀବନର ଏକ ଘଡିସfି ମୁହୂ]�େର ଛିଡାେହାଇଛkି  अନାହିତା/ 

ସହିତ ତା/ର ସ%କ� କଣ? େସ अନ"ମାନ/ ଭଳି ଆଖିବୁେଲଇ ଦୁେରଇ ଯାଇପାରkି  

କିm େସ କଣପାଇଁ ତାହା କରିପାରୁନାହାkି, ନିଜର ସମୟ ଓ ମାନସିକ ଶାkି 

ହରାଇଚାଲିଛkି  ଦ�q�, େକବଳ ଦ�q�  େତଣୁ େସ େଫାନ କରିଥିେଲ ମା ମିନାeୀ/ୁ  

ଏେବ ସମୀରେଯ େଛାଟନାହାkି କି ଏକ ରୁÅ କେºଇର େମାହ ତା/ୁ ବାfିରଖିଛି  

ପରି�ିତି େଯ ବିଷମ ଏବଂ ସମୀରେଯ କିଛିବି ତ"ାଗ କରିପାରkି, େହାଇପାେର କି େସ 

ନିଜର କିଡ� ୀ ଦାନକରିପାରkି  ଦୂରେର ରହି ସମୀର/ ମାନସିକ �ିତି ବୁଝିବା କଠିନ  

େତଣୁ ମିନାeୀ ନିଜ ପତି/ ସହିତ ଯଥାଶୀଘ� ସ�ବ, ଆସି ପହଂଚିଥିେଲ ବା}ାେଲାର  

ସମୀର ସହିତ େଭଟ େହବାପେର, ମିନାeୀ ଦୁଇଟି ଥାପଡ଼ ମାରିଥିେଲ  ପ�ଥମ ଥାପଡ଼ଟି 

ଥିଲା କି ଦୁନିଆର ସବୁ अସୁବିଧାକୁ ନିଜର କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ  ଦି�ତୀୟ ଥାପଡ଼ଟି 

ଥିଲାକି ଏେତ ମାତ� ାେର ହୃଦୟେର ମାନବିକତା ଓ େପ�ମ ଭରିରଖିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ  

ବାପାେଯ ସମୀର/ୁ ଆଉେଗାଟିଏ ଥାପଡ଼ େଦବାକୁ ହାତଉଠାଇଥିେଲ, କିm 
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େରାକିେଦେଲ 

 Dr Sankar, ପରଦିନ अନାହିତା/ୁ େଦଖିବାକୁ ଆସିେଲ, ତା/ର ଶରୀର େଯ ଦିନକୁ 

ଦିନ ଖରାପ େହବାକୁ ଲାଗିଛି, ଏହାେଦଖି େସ କହିେଲ େଯ ଖୁବ ଶୀଘ� ଯଦି କିଡ଼୍ ନୀ 

ଟ� ାନ୍ସପsା~ ନକରାଯାଏ, ତା/ ଜୀବନ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବା ପ�ାୟ ଶତପ�ତିଶତ ସତ" 

େହାଇଯିବ  ଏହି ସମୟେର ନିଜ ମା ଓ ବାପା/ ସହିତ ହ�ିଟାଲେର ସମୀର ଆସି 

ପହଂଚିଥିେଲ  ପର�ର ମଧ"େର ପରିଚୟ ବିନିମୟ କରିବାପେର, ମିନାeୀ अନାହିତା 

କଡେର ବସିପଡ଼ିେଲ  ଏପରି ବୀମାର अବ�ାେର ମଧ" ତା/ର ରୁପେଯ ଆକଷ�ଣକାରୀ 

 େସ ନିଜ ହାତେର अନାହିତା/ର ବାମ ହ^କୁ ଧରି ପାପୁଲିର ବୁ� ପବ�ତ ଉପେର 

େଛାଟ अ}ୁଳିର ନିମ�ଭାଗେର ଥିବା ତାରକାକୁ �t େଦଖିପାରେଲ  अନାହିତା/ ଚeୁରୁ 

अଶ�� ବହିଚାଲିଥିଲା  ଏହି କିଛି eଣମଧ"େର ମିନାeୀ/ୁ ଏକ अନୁଭୂତୀ ଆସିଲା 

େଯପରିକି େସ अନାହିତା/ ନିଜର ମା   

 କିଡ� ୀତ ମିଳିପାରୁନାହX, େତଣୁ ଆଶାର ଦୀପ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା  ନିଜରେସ 

अkନ�ହିତ େପ�ମକୁ େରାକି ନପାରି ନିଜ ଜୀବନ/ୁ ବିପଦେର ପକାଇ, ସମୀର ପହଁଚିେଲ 

ଡା�ର/ ପାଖେର  େସ ନିଜ କିଡ� ୀ େଦବାପାଇଁ ରାଜି  ଡା�ର ସବୁ ବୁଝାଇବାପେର 

ମଧ"" ସମୀର ପେଛଇେଲନାହX  େତଣୁ ତା/ର ର� ଓ ଟିସୁକୁ ମ"ାଚ କରିବାର ପରୀeା 

କରାଗଲା, କିm ତାହା କ%ାଟିବଲ ନଥିଲା  अନାହିତା ବ�ିବାର େଶଷ ରା^ାଟି ମଧ"" 

ବq େହାଇଗଲା  ସମୀର ପିଲରର ପଛପଟେର ଛିଡ଼ାେହାଇ ଖୁବ େଜାରେର 

କାଂଦିଚାଲିଥିେଲ  େସ ଏେବହି ବୁଝିପାରିଥିେଲ କି େସ अନାହିତା/ୁ େସହି 26 ଜୁନର 

କନ"ାରୁପେର େଦଖି ତା/ୁ ଖୁବ ଭଲପାଇଯାଇଥିେଲ  ମିନାeୀ ଓ ପତି, େଯ ସମୀରକୁ 
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ସାଥିେରେନଇ ବା}ାେଲାରରୁ େଫରିବାକୁ ନି'�ୟ କରିେଲ  ସମୀର/ ବ"ବହାରେର 

ପରିବତ�ନ ଓ ଦୁଃଖୀ ମନକୁ ମାର ହୃଦୟ ଠିକ ବୁଝିପାରିଥିେଲ, କିm େସମାେନେଯ କଣ 

କରିପାରିେବ  ସହର ଛାଡ଼ି ଯିବାପଵୂ�ରୁ େଶଷଥରପାଇଁ अନାହିତା/ ଠାରୁ ବିଦାୟ 

େନବାପାଇଁ କି_ା ତା/ୁ ବିଦାୟ େଦବାପାଇଁ େସମାେନ ହ�ିଟାଲେର ପହଁଚିେଲ  ରୁମ 

ମଧ"କୁ ପ�େବଶ କରିବାପେର େଦଖkିେଯ ଜେଣ ଓକିଲ ଡିେଭାସ� କାଗଜେର अନାହିତା/ 

ହ^ାeର େନଉଛkି  अନାହିତା ଏମାନ/ୁ େଦଖି କହିେଲ ମିନାeୀ ଆ~ି, ପ�ା{ଳ ଓକିଲ 

ପଠାଇ ଡିେଭାସ� ମାଗିଛkି  ତା/ୁ ଏ ବfନରୁ ମୁ�ି େଦଇେଦଲି, ଏେବ ଶାkିେର 

ଚିରଦିନପାଇଁ େଶାଇପାରିବି  ତା/ର ବୃ� ମାତା ପିତା ଝିअର ଘର ଓ ଜୀବନ ଦୁଇଟି 

େଶଷେହବାର େଦଖି अଧୟ୍�ଯ  ସମୀର କହିେଲ େଯଉଁ ସ%କ�କୁ ଚିର�ାୟୀ କରିବାକୁ 

ଯାଇ େସ ନିେଜ ଏହି କାେମରା ଦ�ାରା ହ^ଗ�ିର ଫେଟା ଉଠାଇଥିେଲ, େସ କିପରି େଯ 

ଗ�ିକୁ େଖାଲିପାରିେବ  ତା/ର ବିଶ୍ଵାସଥିଲା କି ତା/ କାେମରା େକେବ ମିଛକୁେହନା, 

କିm ଆଜି େଯ େସ ବିବାହର ଫେଟାଗୁଡିକ ମିଛ େହାଇଗଲା  

 ବିଦାୟ େନବା େବଳାେର अନାହିତା/ ଶୀଷ�େର ହାତ ରଖି ଶୁେଭgା େଦବା 

ସମୟେର ତା/ର ବୀମାର ଶରୀର େଯ ମିନାeୀ/ ହାତକୁ ଉ]� କରିେଦଇଥିଲା  

अନାହିତା କାହX େକଜାଣି ମିନାeୀ/ର ହାତକୁ ଜାବୁଡି ଧରି କହିେଲ ଆ~ି େମାେତ ବ�ାଇ 

ରଖm, ମଁୁ ବଂଚିବାକୁ ଚାେହଁ  ଏତିକି ଶୁଣିବାପେର ତା/ ନଜରେଯ ସମୀର/ ପାଖେର 

अଟକିଯାଇଥିଲା  େସ େଯ େସହି େଛାଟେବଳର ସମୀର, େଯକି କାେମରାଟି ପାଇଁ अଳିକରି 

ଖୁବ କାqିଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଆଜି େସ କାେମରାେର େକୖଦ ଫେଟାେର ଜୀବନ ଭରିବାଲାଗି   

 ଏେତ ଧଯ�"ଵାନ ଓ ସାହସୀ ନାରୀ ମିନାeୀେଯ ଆଜି ବିଚଳିତ  େସ ରୁମରୁ େଦୗଡ଼ି 
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ଆସି ସିଧା ଚାଲିଗେଲ Dr  Sankar / କeକୁ  ପଛେର ପତି ଓ ପୁତ�   ଡା�ର 

ତା/ଠୁ ସବୁ ଶୁଣିବାପେର କହିେଲ ଆପଣ ବାହାେର ଛିଡା େହାଇଥିବା ଯୁବକ/ର କିଛି 

ସ%କ�ୀୟ କି? ମିନାeୀ କହିେଲ, ମା  ଡା�ର କହିେଲ अନାହିତାର ଜୀବନ 

ବ�ାଇବାପାଇଁ ଏ ଯୁବକ ନିଜ କିଡ� ୀ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିେଲ, କିm କ%ାଟିବଲ େହଲାନି 

 ମିନାeୀ/ ମୁoେର ବଜ�ପାତ େହଲା, େସ ଠିକ ବୁଝିପାରିେଲ କି ସମୀର େଯ 

अନାହିତା/ୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ अଧିକ ଭଲ ପାଉଛkି  ମାର ରୁପେର ମିନାeୀ ଆଜି ନିଜର 

କିଡ� ୀ ଦାନକାରୀ ନିଜ ପୁତ� ର େପ�ମକୁ ଜୀବନଦାନ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଯିବା ସମୟେର 

ପତ� ୀଧମ� ପାଳନକରି ପତି/ ସହମତି ଓ ଆଶିବ�ାଦର ଭିeା ମାଗିଥିେଲ  ପତି େକବଳ 

ଏହା କହିଥିେଲେଯ ଏପରି ତ"ାଗ ଜେଣ ନାରୀ ଓ ଜେଣ ମା ହX କରିପାେର  

 ଈଶ�ର/ ଆଶୀଵ�ାଦରୁ ପରୀeା ଦଶ�ାଇଥିଲା କି ସେହପ�ତିଶତ କ%ାଟିବଲ  

ଲାପାେରାେ�ାପିକ ସଜ�ରୀ ସ%ୂଣ� ଭାବେର ସଫଳଦାୟୀ ଥିଲା  ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି 

େବଡ଼େର ଦୁଇଟି ନାରୀ, ତ"ାଗ ଓ େପ�ମର ଉଦାହରଣ  ମା/ ପାଦଧରି କାqିବା 

ସମୟେର ସମୀର କହିେଲ ମା, ଏଟା ତ କାେମରା ନଥିଲା, କିଡ� ୀ ଥିଲା, ତୁେମ େମା ପାଇଁ 

ଏେତବଡ଼ ବଳିଦାନ କାହXକି କଲ? ମିନାeୀ କହିେଲ େଯ ସkାନର ଓଠେର ଟିେକ 

ହସେଦଖିବାପାଇଁ ମା ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ କରିପାେର  େସ କtର ସହିତ କଡ଼ େଲଉଟାଇ 

अନାହିତା/ୁ େଦଖି କହିେଲ, େମାର େଗାଟିଏ େଛାଟ अନୁେରାଧ ରଖିବୁ अନୁ, େମାର ଏ 

ନିସ୍ଵାଥ�ପର ସରଳ ପୁअର ଜୀବନଭରି ସାଥ େଦଇପାରିବୁ? େସ େଯ େତାେତ େତାର 

ବିବାହ ଦିନ କନ"ାରୁପେର େଦଖି, େସହି ମୁହୂ]�ରୁ େତାେତ ତାର ଜୀବନଠୁ अଧିକ 

ଭଲପାଇଛି  अନୁ େଯ ଏହା ଶୁଣି ଆଜି ଖୁସିେର କାqୁଥିେଲ   
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 ସୁ� େହବାପେର अନୁର ମାତା ପିତା अନୁ/ୁ ସମୀର, ତା/ର ମା ଓ ବାପା/ 

ହାତେର ସମପ�ଣ କରିଥିେଲ  ସମୀର ଭଳି ହୃଦୟବାନ ବ"�ିହX अନାହିତା ଓରଫ 

अନୁ/ର େସୗqୟ�ର ମଲୂ" ବୁଝିପାରିେବ, ଏହାହX କହି େସମାେନ ଝିअଠୁ ଦୁେରଇ 

ଚାଲିଯାଇଥିେଲ   

 ଆଜି ସମୀର େଯ अନୁ/ର େଯାଡି ହ^ର ଫେଟାଟି ଉଠାଇଥିେଲ, େସଥିେର 

େମେହqୀର ର} ନଥିଲା  ବାମ ହ^ର ପାପୁଲିେର ଥିବା ତାରକାଟି �t ଦିଶୁଥିେଲ 

ମଧ" ସମୀର ଭୟଭୀତ ନଥିେଲ କାରଣ ଆଜି अନୁ/ ସହିତ ସମୀର, ମା ମିନାeୀ ଓ ପିତା 

ରାଜନ ମାଲେହାତ� ା େଯ अଛkି  ମା ମିନାeୀ ସମୀର/ ବୁେଝଇଥିେଲ କି କ"ାେମରା େଯ 

େକେବ ମିଛ କୁେହନି  

ଡା ପ�ଶାk ନାୟକ  

ବ� �େନଇ 
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ଆବସ�ନ୍ଆବସ�ନ୍ଆବସ�ନ୍ଆବସ�ନ୍    
ମଳୂ ହିqୀ - ଆେରାହୀ ନାଗର 

ଓଡ଼ିଆ अନୁବାଦ - ଏ ପି ଶୁଭକାk 

       ସମୟ ରାତି ପ�ାୟ ଏଗାରଟା, କବାଟେର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ´ ଶୁଣି 

କବାଟ େଖାଲିଲା ଶୁଭ। କବାଟ େସପଟେର ଥିବା ଆନq ଶୁଭକୁ େଠଲିେଦଇ ଘର 

ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଝିअ ଦୁଇଜଣ ନିଦେର େଶାଇପଡ଼ିଥିେଲ। 

“ମଁୁ ଡା�ର/ ସହ କଥା େହାଇଯାଇଛି। କାଲି अଲଟ�ାସାଉo କରିେନବା ଯଦି ଝିअ େହଲା 

ତାେହେଲ ଆବସ�ନ୍ ପାଇଁ େଗାେଟ େଡଟ୍ େନଇଯିବା।” ଆନq ନିଜର ନି¸]ି ଶୁଣାଇଲା 

ଭଳି କହିଲା। 

ଆନq ଆଉ ଶୁଭ ଦୁଇଟି କନ"ା ସkାନର अଧିକାରୀ। େଯେତେବେଳ ଶୁଭ ତୃତୀୟ ଥର 

ଗଭ�ବତୀ େହଲା ତା ଶାଶୁ ସିଧା ସିଧା କହିେଦେଲ, “େଦଖ୍ ଆନq, େମାର ଏଥର ନାତି 

ଦରକାର୍ ନେହେଲ େମା ଠୁ ଖରାପ୍ େକହି େହେବନି।” 

ତୃତୀୟ ଥର ସkାନ ଚାହୁଁନଥିବା ଶୁଭ କିm ଆନq ଆଉ ପରିବାରର ଜିଦ୍ ଆଗେର ଚୁପ୍ 

ରହିଲା, କିm େକୗଣସି ବି ପରି�ିତିେର ଗଭ�ପାତ ଚାହୁଁନଥିଲା ଶୁଭ େତଣୁ େସ ଆନqର 

କଥାେର ପ�ତିବାଦ କଲା। 

 - ପୁअ େହଉ କି ଝିअ, ମଁୁ ଗଭ�ପାତ କରାଇବିନି 

- ପାଗଳ େହଇଗଲଣି, ୩-୩ ଜଣ ଝିअ/ ପାଠପଢା ବାହାଘର ଖª� କିଏ େଦବ? େକ� ାଧ 

ଏ ପି ଶୁଭକାk 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  94 

ମିଶା ସ�ରେର ଜବାବ୍ େଦଲା ଆନq। 

- ପୁअ େହେଲ କଣ ଖª� କମିଯିବ! ଆନqକୁ କଟାe କରିବା ଭଳି କହିଲା ଶୁଭ। 

- ପୁअ େହେଲ ଆମ ବଂଶ ଉ�ାର କରିବ, ଆମ କୁଳର ନଁା ଉ��ଳ କରିବା। ଝିअ େହେଲ 

ପରଘରକୁ ତ ଯିବ େସଥିେର ପୁଣି େଯୗତୁକ ବି େନଇକି ଯିବ। ପ�ତିବାଦ କରି କହିଲା 

ଆନq। 

- ଆଛା େଯେବ ସୁରଭି ଦିଦି ରାt�ପତି ପୁର�ାର ପାଇଥିେଲ େସେତେବେଳ କାହା ନଁା 

େହଇଥିଲା? ମ�େର କାହା ନଁାେର ଡକାଯାଇଥିଲା? ବାପା/ ନଁାେର ନା ତା/ ଶଶୁର/ 

ନଁାେର? ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ସବୁଥିେର ବାପା/ ସହ ଦିଦି/ୁ େଦଖି ତୁେମ ତ କହିଥିଲ ଦିଦି 

ଆମ ନଁା ଉ�ଳ କରିେଦଲା। ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଆନqକୁ  ମେନପକାଇ େଦଉଥିଲା ଶୁଭ। 

- ଆନq ମଁୁ ତ େମା ଦୁଇଝିअ/ ସହ ଖୁସି ଥିଲି କିm ତୁେମ ହX ତୃତୀୟ ସkାନ ପାଇଁ ଜିଦ୍ 

କରିଥିଲ େତଣୁ ଇଏ ପୁअ େହଉ କି ଝିअ  ଆେମ ଖୁସିେର ସ�ୀକାର କରିବା। ଆନqକୁ 

ବୁଝାଇବାର େଚtା କରୁଥିଲା ଶୁଭ। 

- କିm େବାଉ....... େବାଉ କଣ ମାନିବ! ଆନq କଥାରୁ ଭୟ �t ବାରି େହାଇପଡୁଥିଲା। 

ଶୁଭ କହିଲା, “ତୁେମ ଚିkା କରନି ମଁୁ େବାଉ/ ସହ କଥା େହବି।” 

ରାତିେର ଶୁଭ ଶାଶୁ/ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, “େବାଉ, ପoିେତ େଫାନ୍ କରିଥିେଲ। େସ 

କହୁଥିେଲ ତୁମ ପୁअ/ର ମ}ଳ ଆଉ ଶନି େଗାଟିଏ ଘେର अଛkି। ଗଭ�ପାତ କେଲ 

ବିପଦ ପଡ଼ିପାେର, େଘାର ବିପଦ।” ଏତିକି ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିେଲ ଶାଶୁ। 

- ନା ଝିअ, ଆେମ ଗଭ�ପାତ କରିବାନି। ଏ ପୁअ ଝିअେର କଣ अଛି ଏେବ ତ ସବୁ ସମାନ। 

ପoିତ/ୁ କହିବୁ ପ�ତିକାର ପାଇଁ କଣ ଜରୁରୀ କରିେବ। ଭୟମିଶି�ତ କ�େର ଶୁଭର ଶାଶୁ 
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କହିେଲ। 

- ହଁ େବାଉ ମଁୁ ପoିତ/ୁ କାଲି ସକାେଳ କହିେଦବି ଆଉ ତୁମ ପୁअ କଣ କାଲି ଡା�ର/ 

ପାଖକୁ ଯିେବ କହୁଥିେଲ। ଶୁଭ ଶାଶୁ/ୁ ପଚାରିବା ଭଳି କହିଲା। 

- ତାକୁ କହିବୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହX। ପୁअ େହଉ କି ଝିअ ଆମର କିଛି अସୁବିଧା ନାହX। 

ନିଜର େଶଷ ନି¸]ି ଶୁଣାଇେଦେଲ ଶାଶୁ। 

ଶାଶୁ/ ନି¸]ି ଶୁଣି ଶୁଭ ଭାବୁଥିଲା ଆଜି ତା ଶାଶୁ ପ�ମାଣ କରିେଦେଲ େଗାେଟ ମା ପାଇଁ 

ତା ଶିଶୁ େକେତ ମଲୂ"ବାନ। 

 
ହରିପୁର, ଖଡିअ}, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୪୯, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୨୮୦୧୩୦୬୦୫ 
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ବfନୀବfନୀବfନୀବfନୀ    
 ଖୁସିକୁ େସେତେବଳକୁ ମାତ�  ଦଶ ବଷ� ବୟସ େହାଇଥାଏ। ବାପା 

ପ�କାଶ ଚq�  ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା ଗଣିତ�। ଗଣିତର ଜେଣ ଏକନି1 

ସାଧକ ଓ ପ�ମୁଖ ପଜୂାରୀ। ଗଣିତକୁ େସ ଏେତ ଭଲପାଉଥିେଲ େଯ 

ବସିେଲ ଉଠିେଲ ସବୁେବେଳ ଗଣିତର ବ"ାଖ"ା କରି ଆନq 

େନଉଥିେଲ। अନ"କୁ ଆନq େଦଉଥିେଲ ମଧ"। ଝିअ ଖୁସି ବି କମ୍ ନୁହଁ। କଥାେର अଛି 

ବାପ୍ େସ ଜାଦା େବଟି। ପଣିକିଆ ମିଶାଣ େଫଡାଣ, ସରଳ ଗଣିତର ସମାଧାନ ମୁେହଁ 

ମୁେହଁ କରିଦିଏ। କିm ତାର ଟିେକ ମଝିେର ମଝିେର ମନ ଖରାପ ହୁଏ। କାହXକି ନା ତା 

ସାଂଗମାନ/ୁ ଗଣିତ ଭଲ ଲାେଗନା। େସମାେନ କହkି ଗଣିତଟା େଗାେଟ ନିରସ ପାଠ। 

ଏଥିେର ସାହିତ" କି ଇତିହାସ ପରି ମଜା ନ ଥାଏ। ଖାଲି ହିସାବ ପେର ହିସାବ। ଏ କଥା 

ସବୁ ତା ବାପା/ୁ କହିଲା। ବାପା କିm କହିେଲ ତା ଓଲଟା। ଗଣିତଟା ସବୁଠୁ ମଜାଳିଆ 

ପାଠ। ବୁଝିଗେଲ, ଆଉ ତା ଭିତେର ହଜିଗେଲ ନା, େସ ଆମକୁ ଆନqେର େକବଳ 

ଭିଜାଏ ନାହX, ବରଂ ଗାେଧାଇ ଦିଏ। 

 ଖୁସି ମନେର 0q� ଆସିଲା। ସତେର ଗଣିତଟା ସରସ ନା ନିରସ। େସ ସାଧାରଣ 

କଥାେର େକୗଣସି କଥାକୁ अf ପରି ଗ�ହଣ କେର ନାହX। ଯଦି ବାପା କହୁଛkି େତେବ େସ 

ବା^ବେର େଦଖାm େଯ ଗଣିତଟା ସରସ େବାଲି। 

 େସ ବାପା/ୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ସତେର କଣ ଗଣିତଟା ସରସ, ଆନqଦାୟକ। 

ନାରାୟଣ ଚq�  

େସନାପତି 
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ତୁେମ େମାେତ ଗଣିତର ଏକ ବିଷୟବ^ୁ ବୁଝାअ ଯିଏ ଆମ ସାହିତ" କି ଇତିହାସ ପରି 

ଗ�ଟିଏ େହାଇଥିବ, େସଥିରୁ ଆନq ମିଳୁଥିବ, ଆଉ ସହଜେର ଜାଣି େହଉଥିବ ଏଥିେର 

ଗଣିତ େକଉଁଠି अଛି। େତେବ ଯାଇ ମଁୁ ମାନିବି, ନେହେଲ ନାହX। ବାପା ପ�କାଶ ଚq�  

ଜାଣିଛkି ଝିअ ତା/ର ଜିଦେଖାର, ନେଛାଡବfା। େତେବ ହଉ ଠିକ अଛି କହି ଭାବନାର 

ମୁଣିରୁ अଭି�ତା ଗୁଡିକୁ େଖାଜିେଲ। େସଥିରୁ େକେତାଟି ସାଉଁଟି ପରୀରାଇଜର ଗପମାଳା 

ତିଆରି କେଲ। ମଝିେର ମଝିେର ଖାଲି ଗଣିତର େକଇଟା ସଜଫୁଟା ଫୁଲ େଖାସିେଦେଲ। 

ଆର� କେଲ ମଜାଳିଆ ଗପ। କହିେଲ ଆେର ଖୁସି, ମା’ ତୁ ମନ େଦଇ ଶୁଣ, ଆଉ ଗଣିତ 

େକଉଁଠି ଲୁଚିଛି େମାେତ ନି�ୟ କହିବୁ। 

 େଗାଟିଏ ରାଜ"େର ଜେଣ ରାଜା ଥିେଲ। ତା/ର ଥିେଲ ସାେତାଟି ଝିअ। ଝିअମାେନ 

ରୂପେର େଯମିତି ଗୁଣେର ବି େସମିତି। ଚq�କଳାର ବୃ�ି ପରି ବଢୁଥାkି େସମାେନ। 

ସମ^/ର ବିବାହ ସମୟ ଉପ�ିତ। ରାଣୀ ଭାନୁମତି ବ"^, ରାଜା ଚq�ଭାନୁ ସବୁେବେଳ 

କହୁଥାkି ଆମ ଝିअମାନ/ ପାଇଁ ବରପାତ�  େଖାଜ। ରାଜା କିm କହୁଥାkି େମା ଝିअମାେନ 

କଣ ବୁଢ଼ୀ େହାଇଗେଲଣି ନା କଣ? ରହିଥା, େଦଖିବା। ଦିେନ େସ ଚିkାକେଲ ପ�କୃତେର 

ଭାନୁମତୀ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ। ରାଜା ମ�ୀ ଓ କିଛି ପରିଷଦ ଧରି ଚାଲିେଲ ବର 

अନୁସfାନେର। ମଧ"ାହ�  ସମୟ। ଜ}ଲ ରା^ାେର େଘାଡାେର ଯାଉ ଯାଉ େସ କs ାk 

अନୁଭବ କେଲ। ସମେ^ େଗାଟିଏ ବୃe ମେୂଳ ବିଶ�ାମ େନେଲ। ଠିକ େସହି ସମୟେର 

अନ" ଏକ ରାଜ"ର ରାଜା ତା/ର ସାତପୁअ/ ବିବାହ େନଇ କନ"ା ସfାନେର 

ବାହାରିଥାkି। େସମାେନ ବି କµ ାk अନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ େସଠାେର ବିଶ�ାମ େନେଲ। 

କଥାବା]�ା ଓ ଭାବ ବିନିମୟରୁ ଉଭୟ ଉଭୟ/ ଆଗମନର अଭିପ�ାୟ ଜାଣିପାରିେଲ। 
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ଉଭୟ/ ଝିअପୁअ/ ବିବାହ ପାଇଁ ସି�ାk େନେଲ। ଦିନବାର ତିଥି ନିଘ�~ କରାଗଲା। 

େସଠାରୁ େସମାେନ ପ�ତ"ାବ]�ନ କରି ବିବାହ ପ�^ୁତିେର ମାତିେଲ। 

 ବିବାହ ଦିନ କିm େଗାଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସାତପୁअ/ ଭିତରୁ ସାନ ପୁअ ଯିବାକୁ 

ରାଜି େହଲା ନାହX। ରାଜା ବୁଝାଇେଲ ଓ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହXେଲ। ପୁअ କହିଲା ବାପା 

ଆେମ ସମେ^ ଚାଲିଗେଲ ପେଡାଶୀ ରାଜ" ଏଇ ସୁେଯାଗେର ଆକ�ମଣ କରିପାେର। 

ଆେମ ଆସିଲା େବଳକୁ ଆମ ରାଜ" ଥିବ ତ? ରାଜା ଗ�ୀର ଭାେବ ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ପକାଇ 

କହିେଲ ଏହା ଉଚିତ ଓ ଉପାେଦୟ କଥା। େତେବ ଜଣ/ର अନୁପ�ିତିେର ତା ବିବାହ 

କାଯ�" େହବ େକମିତି। ଯା’େହଉ ତାର ପ�ତିମା ସହ ବରଯାତ� ୀ ବାଜାବାଣର ଭରପୁରେର 

ଚାଲିଲା ରାଜା/ର ବରଯାତ� ୀ େରାଷଣୀ କରି। 

 ଆନq ଉଲs ାସେର ସ%ନ�  େହଲା ବିବାହ କାଯ�"। େଭାଜିଭାତେର େବାଧ େହେଲ 

ବରଯାତ� ୀ। ବାଣ ବାଜାର ନିନାଦେର ପ�କ%ିତ େହଲା ପରିେବଶ। େଶଷେର କ�qନର 

େରାଳେର େଫରିେଲ ବରେବାହୁ। କିm ସାନ େବାହୂର ସେqହ, ଦୁଃଖ, ଆଶ/ା अତି 

ମାତ� ାେର ଥିଲା ସାନ ରାଜପୁअ/ अନୁପ�ିତି ପାଇଁ। 

 େଫରkା ବାଟ। ପାରି େହବାକୁ େହବ ଏକ ନଦୀ ଓ ଘ� ଜ}ଲ। ସେତ େଯମିତି 

ଆନq ଓ ହସଖୁସିକୁ ସହି ପାରିନଥିଲା ଦୁଃସମୟ। ଏକ ଦୁ��ାkର ଆ©ା�ଳୀ ଥିଲା ଏ 

ଜ}ଲ। େଯ େକୗଣସି ବରେବାହୁ େଫରkା ବାଟେର େହଉଥିେଲ ତାର ଶିକାର। ସେ} 

ସେ} ରାeସମାେନ ମାରିପକାଇେଲ ବରଯାତ� ୀ ଓ ଛअ ରାଜାପୁତ�  ସହ ତା/ ଆତF ୀୟ 

�ାତି କୁଟୁ_/ୁ। େକବଳ ରଖିେନଲା ସାତ େବାହୁ/ୁ କରିବାକୁ ତାର ଦାସୀ। ଆଶ��ର ଧାର 

ଓ ଯ�ଣାର େକାହ ଓ ଆଖିର ଲୁହ ସେତ େଯମିତି ପ�ତିେଯାଗୀତା କରୁଥିେଲ ପର�ର। 
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ବନଭୂମି ପ�କ%ିତ େହଉଥିଲା ଆକୁଳ ବୁକୁଫଟା ଚି�ାରେର। ଏପେଟ ସାନ ରାଜାପୁअ 

ବରଯାତ� ୀ/ର अେଫରkାେର ସେqହର अଡୁଆସୁତାରର େଘରି େହଉଥାଏ ଓ ମନକୁ ଭୟ 

ପାପ ଛୁଉଥାଏ। 

 ଦିନପେର ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାeସଟା େବାହୁମାନ/ୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟାଉଥିଲା। ସାନ 

େବାହୁଟା अତି ବିଚeଣ ବୁ�ିମତୀ ଥିଲା। େସ େସବା ଶୁଶୁଷା ବାହାନାେର ତାର अତି 

ପି�ୟଭାଜନ େହାଇଗଲା। 

 ଦିେନ ଗାେଧାଇବାକୁ ପାଖ ନଈକୁ ଯାଇଥାkି େବାହୁମାେନ। ସାନ େବାହୁ ଥିଲା 

ପଛେର। ନଦୀ େସପେଟ ସାନ ରାଜାପୁअ ବୁଲି ବୁଲି େଖାଜି େଖାଜି କs ାk अନୁଭବ କରି 

ନଦୀର अପରପାଶ��େର ପିଉଥିଲା େଟାେପ ନଈପାଣି। ଏଭଳି ଦିବ"ସୁqରୀ ନାରୀଟିଏ ଏ 

ଜ}ଲ ଭିତେର େଦଖି ତା ମନେର अସୁମାରୀ ପ�ଶ� ଉ/ି ମାରିଲା। ଏପେଟ ସାନ 

ରାଜାଝିअଟି ବି ଏଭଳି ଯୁବକ ରାଜପୁତ�  େହାଇ ବି ପାରkି ଭାବିଲା। ନଦୀ ଏପଟକୁ 

ଆସିଲା ରାଜାପୁअ। ପର�ରର େକଇପଦ ପଚରାଉଚୁରା ଓ କେଥାପକଥନେର ଦୁେହଁ 

ଦୁହX/ୁ ଚିହି� ଥିେଲ। ମିଳନର ଆେବଗ ଓ ଦୁଃଖର େକାହର ସ}ମ ସେତ अବା ଚକିତ 

କରୁଥିଲା ପରିେବଶ ପରି�ିତିକୁ। କଥାେହେଲ ଉଭେୟ ଉଭେୟ କିଛି େଯାଜନା କରି 

ରାeସ ଠାରୁ କିପରି ରeାପାଇେବ। ଏଭଳି ପ�ତିଦିନ େଦଖାେହଉଥାଏ ଦୁହX/ର େସ 

ନଦୀକୂଳେର। 

 ସାନେବାହୁ अତି ମାତ� ାେର ଆଦରଣୀୟ େହଉଥାଏ ରାeସର ତାର अତି ଆତF ୀୟ ଓ 

ଆkରିକତାର େସବାେର। ରାeସ ବି ତାକୁ ନିଜ ଝିअପରି ମେନ କରୁଥାଏ, ତାର ସବୁ 

କଥା କହୁଥାଏ। େସଇ ସୁେଯାଗେର ଦିେନ ରାତିେର ତାକୁ ଘଷି େଦଉେଦଉ କହିଲା, ବାପା 
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ତୁେମ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମ େସ�ହ ଶ��ା ଭୁଲିେହବନି। େହେଲ େଗାଟିଏ ଦୁଃଖ। ରାeସ 

ପଚାରିଲା, ଆେର ମା, େକାଉଟା ଦୁଃଖ େମାେତ େଖାଲି କହୁନୁ। େବାହୁ କହିଲା, ବାପା ମଁୁ 

ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଜମା ବୁଢା ହୁअm ନାହX। କାରଣ ବୁଢ଼ାେହେଲ ତ ଜେଣ ମରିଯାଏ। େହେଲ 

ଆପଣ/ ମୃତୁ" ମଁୁ ସହିପାରିବିନି। 

 ରାeସ କହିଲା, ଆେର ପାଗଳି ମଁୁ େକେବ ବି ମରିବି ନାହX। ଏକଥା ଶୁଣି େବାହୁ 

ଚିkାେର ପଡିଗଲା। अଭିନୟ କରି କହିଲା, ଭଲ େହାଇଛି ବାପା... ତୁେମ ସଦା ବ�ିଥାअ, 

ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବି। 

 अବଶ" େମାର ମରିବାର େଗାଟିଏ ଉପାୟ अଛି, କିm ତାହା ସଭି/ୁ ସ%ୂ'� अଜଣା। 

ବହୁତ ଭଲ କଥା ବାପା, େହେଲ େମାେତ େସ ଉପାୟଟା ଟିେକ କୁହk ନାହX। ରାeସ 

କହିଲା, ନଁାେର ମା, ଏହା ମଁୁ ଆଜି ପଯ�"k କାହାକୁ କହି ନାହX କି କହିବି ନାହX। ହଉ ବାପା 

ମଁୁ ତା’େହେଲ ତୁମର େକହି ନୁହଁ କହି अଭିମାନ କଲା। ରାeସଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହX। 

େସ କିଛି ଦିନେର ତା ସହ େବଶ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବୁେଝଇଲା ଏବଂ େଶଷେର 

େଗାଟିଏ ସ]�େର ତାକୁ କହିଲା। ମଁୁ କହିବି କିm େସ ଜିନିଷ େଦେଖଇବି ନାହX। ରାଜି 

େହଲା ରାଜା ଝିअ। ରାeସ କହିଲା େକବଳ େଗାଟିଏ ଗୁ� ରହସ" अଛି େଯଉଁଥିେର ମଁୁ 

ମରିବି। ଆମ ଏ ଜ}ଲ ଭିତେର ଏକ ନୀଳ ଜଳର ପୁÆରିଣୀ अଛି। େସ େପାଖରୀ 

ଭିତେର ଏକ ଭअଁର ବି अeତ अବ�ାେର अଛି। େମାର ଏକ କୁହୁକ ବାଡ଼ିେର େଯ ତାକୁ 

ମାରିେଦବ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ମରିବି। ପୁନ� େସ ପୁÆରିଣୀ ଜଳ ଛି�ିେଲ ଆଜି ଯାଏ 

େଯେତ େଲାକ େମା ଦ�ାରା ମରିଛkି େସମାେନ ପୁନ��ୀବନ ପାଇେବ। େସଠାକୁ ଯିବାର 

ନ¶ା କିଏ ପାଇବ ନା ମଁୁ ମରିବି। अଭିନୟେର େବାହୁଟି କହିଲା ବାପା େକହି େସସବୁ ନ 
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ପାଆm, ତୁେମ ଆମର େହାଇ ରହିଥାअ। େସଦିନ ରାତିେର ତାର ନିଦ ନାହX, େକମିତି 

େକେତେବେଳ ସଂଗ�ହ କରିବ ତାକୁ। ରାତି ପାହିଲା। ରାeସ ଚାଲିଲା ଜ}ଲ। େସଇ 

ଭିତେର େସ େଖାଜି ଚାଲିଲା େସ ସଲ। ଖିନଭିନ କରିେଦଲା େସ ଘରକୁ। େଶଷେର ଏକ 

େରେଜଇ, ଭିତେର ଏକ େଛାଟ ତକିଆ, ତା ଭିତେର େଗାେଟ େଛାଟ ବା¶। େସଥିେର ଏକ 

ନ¶ା, େଲଖା କାଗଜ ଓ ବାଡ଼ି। େଯଉଁଥିେର େଲଖା अଛି ରାeସର ମୃତୁ" ବିବରଣୀ। େସ 

ସବୁକୁ ସାଥିେର ଧରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� େସ ଛୁଟିଲା ନଦୀକୂଳକୁ। ନଦୀକୂଳେର ରାଜା ପୁअକୁ 

ସବୁତକ ନଥି େଦଇ େସ ସअଳ େଫରି ଆସିଲା। ଜୀବନେର େଯତିକି ସÃାନ ଆଦର 

अଜାଡି େଦଲା େସ ରାeସ ବାପାକୁ। ମୁହୂେ]� ବି ଫୁରୁସତ େଦଲା ନାହX ତାକୁ, ତା ନଥିପତ�  

କଥା ମେନ ପକାଇବାକୁ। 

 ରାତି ପାହିଲା। ସୁବିଧା ଉoି ଚାଲିଲା ରାଜାଝିअ ଆଶା ଭରସାକୁ ହୃଦେୟ ଧରି। 

ରାଜା ପୁअ ବି ରାତି ଉଜାଗର ରହି େଖାଳୁଥିଲା ସୁବ'� ସୁେଯାଗ। ହଠାତ ରାଜଝିअକୁ 

େଦଖି ତା ହୃଦୟ �ଂଦିତ େହଲା। ଦୁେହଁ ନ¶ା େଦଖି ଚାଲିେଲ େପାଖରୀ କୂଳକୁ। 

 ଏକ ବିଶାଳ ପ�ାଚୀର। ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କେଲ। ତା’ପେର ଏକ ଶ� ଲୁହା ତା’ର 

ବାଡ଼। ବାଟ େଖାଲି ପଶିେଲ ଭିତରକୁ। େଡଇଁ ପଡିଲା ରାଜା ପୁअ େପାଖରୀ ଭିତରକୁ। 

େପାଖରୀ ଭିତରୁ ବୁଡି ଆଣିଲା ପ/ ଭିତରୁ ଏକ ବା¶। ବା¶ ଭିତେର ଏକ ଫରୁଆ। 

ଫରୁଆ ଭିତରୁ ଏକ ଭअଁର। ଭअଁରକୁ ଟିପେର ଦଳିେଦଲା। ଛଟପଟ ଭअଁରକୁ କୁହୁକ 

ବାଡ଼ିେର ପିଟୁଥାଏ। अ¿ୁତ ଚି�ାର। ରାeସର ଗ��ନେର ଗଗନ ପବନ ପ�କ%ିତ େହଲା। 

ବିକଟାଳ ରଡି ଛାଡି ନିମିଷେକ ପ�ାଣ ହରାଇେଦଲା େସ। ଆ�ଯ�" ଜନକ କଥା, ଭିନ� ଭିନ�  

�ାନେର ମରି ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ସବୁ ଆଖି ମଳିମଳି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଲାଗିେଲ। ସଭି/ 
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ମୁହଁେର ହସ ଆନqର ପୁଲକର ଜୁଆର। ରାଜାପୁअମାେନ ନିଜ ନିଜର ପତ� ୀମାନ/ୁ ପାଇ 

ଖୁସି େହେଲ। ରାଜା, କମ�ଚାରୀ ଓ ପାତ�  ମିତ�  ଖୁସିେର ଫାଟି ପଡିେଲ। 

 ବାପା କହିେଲ ଖୁସି, ବୁଝିଲୁ କି ଏହା ଭିତେର ଗଣିତେର ଏକ କଥା ମଁୁ କହି େଦଇଛି, 

କହିପାରିବୁ ତ? ଖୁସି ଭାବିଲା, ଆେର ଏ ତ ଭଲ ମଉଜିଆ ଗପେଟ। େହେଲ ଗଣିତ 

କାହX? ଟିେକ ମୁoକୁ େସସବୁ େନଇ େଦଖିଲା, ପାେଚରୀ, ତା ପେର ବାଡ଼, ତା ପେର ବା¶, 

ତା ପେର ଫରୁଆ, ତା ଭିତେର ଭअଁର, ତା ମୁoେର କଲା ଗାର। अଭି�ତାକୁ ଗଣିତର 

ସାେ/ତିକ ଚିହ� ... अନ"ାନ" ସଂେଯାଗ କରି ଭାବିଲା... ଭାବିଲା .... ତା’ପେର ହଠାତ 

କହିଲା ବାପା ପାଇଗଲି... ପାଇଗଲି, ତାହା େହଲା ବfନୀ। ଏଇଟି अଛି େରଖା ବfନୀ, 

ଚq�  ବfନୀ, କୁଟୀଳ ବfନୀ ଆଉ ମଧ" ବଗ� ବfନୀ। 

 ବାପା ଆନqେର ବିେଭାର େହାଇଗେଲ। ଆନqର अଶ�� ଧାରଧାର େବାହିଗଲା। 

ଝିअକୁ କୁେºଇ ପକାଇ କହିେଲ, ତୁ େମାର େକବଳ ନୁହଁ, ବରଂ ଗଣିତର ବି ମାନ 

ରଖିେଦଲୁେର ଖୁସି। 
ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି, ଜ�ରା, େକqୁଝର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  103 

अଦୃଶ" ହସअଦୃଶ" ହସअଦୃଶ" ହସअଦୃଶ" ହସ    
 अଜଣା ଶୁନ୍ଶାନ୍ ରା^ାର ଗଳି େଦଇ ଯାଉଯାଉ अଜାଣତେର 

େକେତେବେଳ େଯ ପ�ତୀକ ପହ�ିଯାଇଛି େସଇ େଛାଟିଆ କଫିସପ୍ 

ପାଖେର। ଏ ହିଲ୍େtସନର ଜାଗା ଗୁଡାକ ହX ଏମିତି....... ପ�କୃତିର 

େସୗqଯ�" ଏେତ ସୁqର ଲାେଗ େଯ ଆgା ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। 

 େହଇ େଦଖୁନ! ସମୟ ଆସି ସf"ା ସାେଢ଼ପା�ଟା େହଲାଣି, େହେଲ ତାର ଆଉ 

ମେନ ନାହX େଯ ତାକୁ ସୁପି�ୟାକୁ ସପ��ାଇଜ୍ େଦବାର अଛି େବାଲି। ଜାଣିଶୁଣି ୧୭ ଦିନ 

େହଲାଣି କଥା େହଇନି ତା ସହିତ େକବଳ ଏଇଥି ପାଇଁ। ନୂଆକରି ଜଏନ କରିଛି ହିମାଚଳ 

ପ�େଦଶର "ମoି" ସହରେର। ଆଉ େସ ଜାଣିଛି େଯ ସୁପି�ୟା ଏଇ ସହରେର ଆଗରୁ ଚାକିରି 

କରିଛି। ଦୁହX/ ସ%କ� ପ�ାୟ ୪ବଷ� େହଇଗଲାଣି। 

 ଆଜି ପ�ତୀକ ବହୁତ୍ ଖୁସିଥାଏ। କାରଣ େସ ଆଜି ବହୁତ ଦିନପେର ସୁପି�ୟାକୁ 

େଦଖିବ। େଫାନ୍କଲ୍, ଭିଡିଓ କଲ୍  ତ ଚାେଲ, କିm ବହୁତ ଦିନପେର ସାମ�ାସାମି� େହବ। 

େସଇଥିପାଇଁ, ବାଟେର ହିମାଚଳୀ େପାଷାକ ପିfି, ଫୁଲ ବିକୁଥିବା ମାଉସୀକୁ ହିqୀେର 

କହିଲା େଯ େଗାେଟ େତାଡା କରିଦିअ। ମାଉସୀ କଣ କହିଲା ପ�ତୀକ କିଛି ବୁଝି 

ପାରୁନଥିେଲ ବି ତା ହାବଭାବରୁ ଠଉେରଇେନଲା େଯ ମାଉସୀ ୮୦ଟ/ା େବାଲି କହୁଛି। 

 ଟ/ା େଦଇ େଗାେଟ अେଟା ଭଡ଼ାକରି , अେଟାବାଲାକୁ ସୁପି�ୟାର अଫିସ୍ ପାଖକୁ 

େନଇଯିବାକୁ କହିଲା। अେଟାେର ବସି ପ�ତୀକ ମେନମେନ ଭାବୁଥାଏ ସୁପି�ୟା ତାକୁ ହଠାତ 

େଦଖିେଲ କଣ ଭାବିବ!  

अବିନାଶ ପାଣି 
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 “ଆେର! ଆଜିଯାଏଁ ବି ତୁମର େଡ� ସିଂ େସନ୍ସ ଆସିଲାନି?” ଏଇଆ କହିବ? ନା 

ଫିଲF �  ହିେରାଇନ , ହିେରାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପେର େଦଖିବାପେର େଯମିତି ଖୁସିେର ପାଗଳ 

େହଇଯାଏ, େସମିତି େହବ? େକଜାଣି! ତା ସୁqର ମୁହଁର ଡାହାଣ ପଟ ଗାଲେର େଯଉଁ 

କଳାଜାଇଟି, େସ ହସିେଲ ଆହୁରି ସୁqର େଦଖାଯିବ। ଏମିତି ଭାବୁଭାବୁ େକେତେବେଳ 

େଯ अେଟା ଆଣିକି ସୁପି�ୟା अଫିସ ପାଖେର ଛାଡି େଦଲାଣି, ଜାଣିପାରିନି େସ। 

 ସୁପି�ୟାକୁ େଫାନ ଲେଗଇଲା, େଫାନ କିm ସି�ଚ୍ अଫ କହୁଛି। େଗଟ ପାଖକୁ ଯାଇ 

ସିକୁ"ରିଟିକୁ ପଚାରିଲାରୁ େସ କହିଲା େଯ ମ"ାଡ଼ାମ୍ ଭିତେର अଛkି, ତା/ ଡ଼ିଉଟି ସରିବା 

ଟାଇମ େହଇଗଲାଣି, ଏଇ ଆସୁଥିେବ। ଭିତରକୁ ଯାଇ େୱଟ କରିବା अେପeା ପ�ତୀକ 

େସଇଠି େଗଟ ପାଖେର ବୁଲୁଥାଏ। ବାର_ାର ହାତଘ~ାକୁ େଦଖି ମେନମେନ କହୁଥାଏ, 

“େହସ୍! ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମଉଳି ଯାଆkି, େତେବ ସପ��ାଇଜର କଣ ମଲୂ" ରହିବ େଯ?” 

 ଏମିତି ଭାବୁଭାବୁ, ହଠାତ ନଜର ପଡିଗଲା ତାର େଗଟ ପାଖେର ଥିବା ସିକୁ"ରୀଟିର 

ନମ�ାର ଭ}ୀ ଉପେର.... ଆଉ େଦଖିଲା ଜେଣ ଭଦ� ମହିଳା/ୁ ଯିଏ ମଥାେର ସିqୂର 

ଲଗାଇ, ସୁqର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିfି अଫିସରୁ ବାହାରିେଲ। ଖା~ି ଭାରତୀୟ ନାରୀ। େବାେଧ 

ନୂଆନୂଆ ବାହା େହଇଛkି। ପ�ତୀକ ତା/ୁ େଦଖି ଆ�ଯ�" ନ େହାଇ ହସହସ ମୁହଁେର 

ତା/ ପାଖକୁ ଯାଇ, ଫୁଲେତାଡାଟି ବେଢଇ େଦଲା ଆଉ କହିଲା, “ହ"ାÇି ମ"ାେରଡ଼୍ 

ଲାଇଫ୍” 

 ପ�ତୀକ ମୁହଁେର ଏେବ ବି ହସଥିଲା କିm େସ ଭଦ� ମହିଳା/ ମୁହଁର ହସ ଧିେର ଧିେର 

ଫିକା ପଡି अଦୃଶ" େହଇଗଲା।  
ସ�ାତେକା]ର ଦି� ତୀୟବଷ�,  

ପତ� କାରିତା ଏବଂ ଜନସଂଚାର ବିଭାଗ 
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ପୁପୁ ଓ େବଲୁନ୍ ପୁପୁ ଓ େବଲୁନ୍ ପୁପୁ ଓ େବଲୁନ୍ ପୁପୁ ଓ େବଲୁନ୍ ବାଲାବାଲାବାଲାବାଲା    
 ବଜାର ଉପେର େଗାେଟ େବଲୁନ୍ ବାଲାକୁ େଦଖି ୭ବଷ�ର ପୁପୁ 

ରହିଗଲା କିଛି eଣ ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ ଆଦି 

ର}େବର}ର େବଲୁନ ବଡ ସୁqର ଭାବେର ତା ଉପେର ସବୁ 

କାଟ�ୁନର ଚିତ�  अ/I େହାଇଛି। େବଲୁନବାଲା େସଥିେର ପବନ ପୁେରଇଲା ମାେତ�  ଆେପ 

ଆେପ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ତା ଚାରି  ପାଖେର ତା ଭଳି ଆହୁରି େକେତ େଛାଟେଛାଟ 

ପିଲାମାନ/ର ଭିଡ ଲାଗିଛି। ପେକଟ୍ अoାଳିଲା ପୁପୁ। ପେକଟେର େଗାେଟ ଦୁଇ ଟ/ିଆ 

କଏନ୍। ପଇସା େକାଉଠୁ ଆଣିବ େସ। ବାପା ତା’ର ମାଲେଗାଦାମେର ଟ�ଲି ଟାଣି ଯାହା 

େରାଜଗାର କରୁଛି  ରାତିେର ସବୁ ମଦେର ଉେଡଇ େଦଉଛି। ମା’ ତା’ର ପରଘର 

ବାସନମାଜି େଯତିକି ଯାହା ଆେଣ ତାକୁ ମଧ" ବାପା ତାର େଚାରିକରି େନଇଯାଉଛି। ତା 

ଭାଗ"େର ଏ ପିଲାମାନ/ ଭଳି ମଉଜମ^ି କାଇଁ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି େସ ଯାଇ 

େବଲୁନବାଲା ପାଖେର ପହ�ିଲା। ତାକୁ େସ ହଳଦିଆ ର}ର େଛାଟାଭୀମ େବଲୁନ 

ମାଗିଲା। େବଲୁନବାଲା କହିଲା, “ଏଇଟା ୨୦ ଟ/ା। ପଇସା अଛି ଯଦି କିଣିକି େନ, 

ନେହେଲ ଯା ଏଠୁ” ମୁo ଆଉଁସି ପୁପୁ େସଇଠୁ ପେଳଇ ଆସିଲା େବଳକୁ କିଛି ସମୟ 

ପେର େସ େବଲୁନବାଲା ପୁଣି ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲା କହିଲା, “ହଉ ହଉ େନ ଏ େବଲୁନ 

କିm ମଁୁ କାଲି ଠିକ ଏଇ ଜାଗାେର ଛିଡା େହଇଥିବି େମାେତ ଆଣି ତୁ େମା ଟ/ା 

େଦଇଯିବୁ” ପୁପୁ ଖୁସିେର ତା’ପାଖେର ଥିବା ଦୁଇ ଟ/ିଆ କଏନ୍ଟି କାଢିକି ତାକୁ େଦଲା। 

ଆଉ କଥା େଦଇକି ଗଲା େଯ କାଲିକି େଯମିତି େହେଲ େସ ତା अବଶିt अଠର ଟ/ା ତାକୁ 

ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  106 

ଆଣି େଦଇଯିବ େବାଲି। ତା’ପର ଦିନ େବଲୁନବାଲା ଆସି େସଇ ଜାଗାେର ଛିଡା େହଇ 

େବଲୁନ ବିକି�  କରୁଥାଏ। ମେନମେନ େସ ପୁପୁକୁ େଖାଜୁଥାଏ। ରାତି େହାଇ ଆସିଲାଣି। 

େବଲୁନବାଲା ଭବିଲା େଯ େସ େମ�ଡ େଟାକାଟା େବାେଧ ତାକୁ ଠକି େଦଇ େକାଡିଏ 

ଟ/ିଆ େବଲୁନକୁ ଦୁଇ ଟ/ାେର େନଇ ଛୁ ମାରିଲା। ତାକୁ ଆଉ अେପeା ନ କରି 

େବଲୁନବାଲା ଘରକୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ େବଲୁନବାଲା ମଉସା େବାଲି କିଏ ଜେଣ ପଛରୁ 

ଡାକିଲା। ଆେର ଏ କଣ ଏ ତ େସଇ ପିଲା। ଧଇଁସଇଁ େହଇ ଆସି ପୁପୁ େବଲୁନବାଲାକୁ 

ତା अବଶିt ପଇସା େଦଲା। କହିଲା, “ମଉସା େମାେତ eମା କରି େଦେବ ମଁୁ ଆସିବାେର 

ଟିେକ େଡରି େହଇଗଲା। େମା ପାଖେର ଆଉ ପଇସା ନ ଥିଲା େସଥିପାଇଁ ମଁୁ 

ମାଲେଗାଦାମେର ଆଜି େମା ବାପା ସହ अଖା େବାଝ ଉେଠଇଲି ଆଉ ୫୦ ଟ/ା ପାଇଲି। 

ଆପଣ ଆପଣ/ अବଶିt ପଇସା ରଖି େମାେତ ଆଉ େଗାେଟ ବଡ େବଲୁନ୍ ଦିअm େମା 

ସାନ ଭଉଣୀ ମିକି କି େଦବି େସ େମା େଛାଟାଭୀମ େବଲୁନକୁ େଦଖି ଜିଦି କରି ବସିଛି। ମଁୁ 

େବଲୁନ େନଇକି ଘରକୁ ଗେଲ ଯାଇଁ େସ ଖାଇବ” େବଲୁନବାଲାର ଆଖି ଛଳଛଳ 

େହଇଗଲା। ଏେତ େଛାଟପିଲା ଭିତେର ସେªାଟତା େଦଖି େସ ନିଜକୁ ଧିକାର କଲା ଆଉ 

ଭବିଲା େଯ ମଁୁ କଣ ଭାବି ଯାଇଥିଲି େୟ ପିଲା ବିଷୟେର। ପୁପୁ ମୁoେର ହାତ ବୁେଲଇ 

ଆଣି େବଲୁନବାଲା କହିଲା, “ହଉ େଦ େମା ପଇସା। ଆଉ ଏ ବଡ େବଲୁନ୍ ଟା େମା 

ତରଫରୁ େତା ସାନଭଉଣୀ ପାଇଁ େଗାେଟ ଉପହାର ଏ େବଲୁନ ପାଇଁ ତେତ କିଛି ପଇସା 

ଦବାକୁ ପଡିବନି” କିm ପୁପୁ େସସବୁ କିଛି ନଶୁଣି େବଲୁନବାଲା ହାତେର ଆଉ େକାଡିଏ 

ଟ/ା ଗୁ{ି େଦଇ େବଲୁନ ଧରି ଦଉଡି ପେଳଇଲା। େବଲୁନବାଲା ଚାହX ରହିଥାଏ ପୁପୁର 

େସଇ ଖୁସି ଓ ଆନqର ମହୂ]�କୁ।  
अଧ"ାପକ, େରାଲାo ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହF ପୁର – ୧୦ 
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ଡୁ"ଟିଡୁ"ଟିଡୁ"ଟିଡୁ"ଟି    
 ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଦିବାସୀବହୁଳ ଜିଲs ାକୁ ନୂଆକରି ଆସିଥାଆkି 

ଜେଣ ଜିଲs ା ଶିeାअଧିକାରୀ ମାେନ ଡିଇଓ। ନାମ ଧରଣୀଧର େସଠୀ। 

ଭାରି ରାଗି ଆଉ tି�। ତା/ ପାଖେର କାଯ�"ରତ ପ�େତ"କଟି 

କମ�ଚାରୀ ଖୁବ ଜଗିରଖି କଥା କୁହkି ତା/ ଆଗେର। େସଠୀସାର/ର ଇgା ତା/ 

अଧୀନେର ଥିବା ପ�େତ"କଟି ସରକାରୀ ବିଦ"ାଳୟ େଯପରି େବସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ 

ବିଦ"ାଳୟ ଗୁଡିକର ସମକe େହଉ। ଏ େeତ� େର ସାର/ର ଚିkାଧାରା ଖୁବ୍ ଉ]ମ। େସ 

ଆସିବା ଦିନରୁ ସବୁ ସରକାରୀ ଶିeକ ସିଧା େହାଇଗେଲଣି। ମାେନ ସମୟାନୁବ]�ୀ / 

ପଂକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମେର �ୁଲେର ପହ�ିବା, ଟାଇମେର ବq କରିବା, ପିଲା/ ପଢା 

ତଦାରଖ କରିବା ଇତ"ାଦି ଇତ"ାଦି। अଧିକାଂଶ ଦିନ ସାର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି 

ବିଦ"ାଳୟ େଚକିଂେର ଯାଇ ପହ�ି ଯାଆkି। ଟିକିଏ ଭୁଲ୍ େଦଖିେଲ ସାେ} ସାେ} 

ଏ¶୍ ନ। ଆଉ େଯଉଁଦିନ ସାର/ର ମୁଡ଼ ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ େସଦିନ अଧିନ� 

କମ�ଚାରୀମାେନ ମଧ" ପ�ମାଦ ଗଣkି। କଥା କଣକି ସାର/ର ଘେର ତା/ର େରାଗିଣା 

ବାପା अଛkି। अଧିକାଂଶ ଦିନ ତା/ ରeଣାେବeଣା ପାଇଁ ପତ� ୀ/ ସହ ଯୁ�ିତକ�। 

େଯଉଁଦିନ ଘରୁ ବିଗିଡି ଯାଇଥିେବ େସଦିନ अଫିସଟା ଖାଲି ଉଠିବ ପଡିବ। ଦିେନ ବହୁତ 

େଟନସନେର ସାର୍ ଆସି अଫିସେର ପହ�ିେଲ। ସାର/ର ମୁଡ୍ େଦଖି େକହି ତା/ ପାଖକୁ 

ଆଉ ଯିବାକୁ ସାହସ କେଲନାହX। ବହୁ ସମୟପେର अଫିସର ବଡବାବୁ ଆଚାଯ�"ବାବୁ 

ସାର/ ପାଖକୁ ଗେଲ। େହେଲ ଯାଇ େଦଖିେଲ ସାର୍ େସଦିନ ଖୁବ ଚିkାେର। ଆଚାଯ�" 

େଜ"ାତିର{ନ ସାହୁ 
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ବାବୁ ପଚାରିେଲ, “ସାର୍ କ’ଣ େହାଇଛି? କିଛି େପ�ାବେଲମେର अଛkି କି?” ଦୀଘ�ଶ�ାସେଟ 

ଛାଡି େସଠୀ ସାର କହିେଲ, “େପ�ାବେଲମ୍ ଆଉ କଣ ଆଚାଯ�"ବାବୁ! ପ�ବେଲମ ତ େସଇ 

େଗାଟିଏ। େମା ବାପା ଆଉ। ଆପଣ ତ ଜାଣkି ତା/ୁ ସତୁରୀ ଟପିଲାଣି। ମିେସସ୍ ତା/ର 

ସବୁକାମ କରିବାକୁ अସମଥ�। ଘରର କାମ ପୁଣି ବାପା/ କାମ ସବୁ କାମକଲା େବଳକୁ େସ 

ବିର�ି ପ�କାଶ କରୁଛି। େତଣୁ ବାପା/ର କିଛି କାମ େମାେତ କରି अଫିସ୍ ଆସିବାକୁ 

ପଡୁଛି। େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଦିେନ ଦିେନ ଆସିବାକୁ ବି ବିଳ_ େହାଇ ଯାଉଛି। ମଁୁ ଯଦି 

ବିଳ_େର ଆସିବି ତାହାେହେଲ अନ"ମାନ/ୁ କଣ କହିବି? ବାପା/ କାମ କରିବା ଆଉ 

ସ�ବ େହାଇପାରିବ ନାହX େବାଲି ମଁୁ अନୁଭବ କଲିଣି। ଭାବୁଛି ଓÊଏଜ େହାମେର ଛାଡିବି 

ନେଚତ୍ ଏହାର କିଛି ବିକ� ବ"ବ�ା କରିବି” ତା/ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିେଲ 

ଆଚାଯ�"ବାବୁ। କିଛି ସମୟପେର କହିେଲ, “ସାର୍! ଆଜିପରା ବରଦାପୁର �ୁଲ 

ସରପ�ାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବା କଥା। ଆପଣ/ ମନଟା ଭଲ ନାହX। ଆଉ େକଉଁଦିନ 

ସୁବିଧା େଦଖି ଯିବା” 

 ଆଚାଯ�"ବାବୁ/ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି େସଠୀ ସାର୍ ତୁରk େଚୟାର ଛାଡି ଭିଜିଟ 

ପାଇଁ େରଡି େହାଇଗେଲ। ଦିନ ଏଗାରଟା ପାଖାପାଖି ଦଳବଳ େନଇ ପହ�ିଗେଲ 

ବରଦାପୁର �ୁଲେର। ତା/ୁ େଦଖି ସବୁ ଦିଦି ସାର୍ ଛାନିଆଁ। ଡିଇଓ ସାର୍ େଦଖିବାକୁ 

ପାଇେଲ अ�ପିଲା/ ଉପ�ାନ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ପିଲା/ର ପରୀeା ଚାଲିଛି। ଏତିକି 

େବେଳ �ୁଲେର �ୁଟି ଚେଲଇ ଆସି ପହ�ିେଲ ଜୟkୀ ଦିଦି। ହଠାତ୍ ଡିଇଓ ସାର/ୁ 

ସÃ�ଖେର େଦଖି ଟିକିଏ ନଭ�ସ େହାଇଗେଲ ସିଏ। ବିର�ି ପ�କାଶ କରି ଡିଇଓ ସାର୍ 

ବିଳ_ର କାରଣଟା ପଚାରିେଲ। ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ସ�ରେର ଦିଦି କହିେଲ, “ସାର୍! ବାବା/ 

େଦହ ଖରାପ ତ। ତା/ୁ ଡା�ର/ୁ େଦଖାଇ ଆସୁଆସୁ େଡରି େହାଇଗଲା। ମଁୁ 
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େହଡ୍ଦିଦି/ୁ ଜଣାଇ େଦଇଥିଲି େମାର ଟିକିଏ େଡରିେହବ େବାଲି” ବାପା/ ପାଇଁ ତ 

ସକାଳୁ େସଠୀ ସାର/ର ମୁଡ୍ अଫ୍ େହାଇକି ଥିଲା। ଜୟkୀ ଦିଦି/ ଠାରୁ ପୁଣି ବାପା/ 

େଦହଖରାପଟା ବିଳ_ର କାରଣ େବାଲି ଜାଣି ଆହୁରି ବିର� େହାଇଗେଲ େସଠୀ ସାର୍। 

କହିେଲ, “ଘେର କଣ ଆଉ େକହି ନାହାkି? ଛୁଟି େନଇ ଗେଲନି! ଆରାମେର ବାପା/ୁ 

ଡା�ର େଦଖାଇଥାେk” ଏହାପେର ଆଉ अଧିକ କିଛି ନକହି କି_ା ନ ଶୁଣି ସିଧା 

ଜୟkୀଦିଦି/ କs ାସକୁ ପଶିଗେଲ। େସଦିନ ଜୟkୀ ଦିଦି କରାଉଥିବା ପରୀeାର ବିଷୟ 

ଥାଏ ଚିତ� ା/ନ। ଡିଇଓ ସାର୍ କs ାସର ପିଲା/ୁ ନିରୀeଣ କରୁକରୁ ନଜରେର ପଡିଲା 

ରୁମର େକାଣକୁ ଟିକିଏ ଦୂରେର େଛାଟ ପିଲାଟି କଣ ସବୁ ଗାେରଇ ଚାଲିଛି। େକେତେବେଳ 

ପାଖପିଲାର ରବରକୁ େନଇ ଖାତାେର ଘସି େଦଉଛି ତ େକେତେବେଳ ନିଜ ହାତର 

ଆ}ୁଳିଟିକୁ ରବର ଭଳି ଘସି େଦଉଛି। ଛିoା ସାଟ� ଆଉ ଛିoା ପ"ା~ ପୁଣି େଛାଟ 

ପରିବାବ"ାଗେର କିଛି ଛିoା ବହି ଧରି ବସିଥାଏ ପିଲାଟି। ଡିଇଓ ସାର୍ ଉ�ୁକତାର ସହ 

ପିଲାଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ। ସିଂଘାଣି ଭଡଭଡ କରି ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସାର୍ 

ପଚାରିେଲ, “େଦଖି କିପରି ଚିତ�  ଆ/ିଛୁ?” ପିଲାଟି ପରୀeା ଖାତା ସାର/ ହାତକୁ ବଢାଇ 

େଦଲା। ସାର୍ େଦଖିେଲ अ¿ୁତ ଚିତ�  ସବୁ। େସ ଚିତ� ରୁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା। େତଣୁ 

ସାର ପଚାରିେଲ, “ଆେର େଯଉଁ ଚିତ� ଟା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି େସଇଟାକୁ ନ କରି ଏଇଟା 

କଣ କରିଛୁ?” ପିଲାଟି ନାକ ସଁସଁ କରି ବୁଝାଇବା ଢ}େର ନିଜ ଭ}ା େପନସିଲର ପଛ 

ପାଖଟାେର ଚିତ� କୁ ଛୁଆଁଇ କହିଲା, “ସାର୍! ଏଇଟା େମାର ବାପା ଏଇଟା େମାର ମାଆ 

ଆଉ ଏଇ ମଝିଟା ମୁଇଁ। େମାର ମା େମାର ହାତ୍ଟା ଧରିଛି ଆର୍ ମୁଇଁ େମାର୍ ବାପାେକ 

ଧରିେଛଁ” ତାର େସ ବିଚିତ�  ଚିତ�  ସବୁକୁ େଦଖି ଆଉ ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ତାgଲ"ଭରା 

ହସେଟ ହସି ସାର ପଚାରିେଲ, “ଆgା! ଚିତ� େର େତାର ମା େତାେତ ଧରିଛି। ଆଉ ତୁ! ତୁ 
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େତାର ବାପାକୁ ଧରିଛୁ! େତା ବାପାକୁ ତୁ ସ�ାଳି ପାରିବୁନା”   ଏହା କହି ହସିଗେଲ 

େସଠୀ ସାର୍ ଆଉ ତା/ ସହିତ ଆସିଥିବା ଦୁଇଜଣ କମ�ଚାରୀ। ଏହା େଦଖି ରାଗମିଶା 

अଭିମାନେର େସହି େଛାଟ ବାଳୁତ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚି�ାର କରି କହିଲା, “େମାର୍ 

ବାପାର୍ େଗାେଟ େଗାଡ଼ଟା ନାହXନ ଟ�କ୍ ରୁ ପଡ଼ିକରି କଟିଯାଇଛି େସଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାକୁ 

ଧରିଛି ନାହXେଲ େସ ପଡ଼ିଯିବ ନାହX? େଗାେଟ େଗାଡ଼େର େକମିତି ଛିଡ଼ା େହବ ସିଏ େଯ 

େମାେତ ଧରବ?” ଜୟkୀ ଦିଦି ଆମକୁ କହିଛନ୍ “ବାପାମା’ର େସବା କରବ। େସମାନେକ 

ସାହାଯ" କରବ। େମାର୍ ବାପାେକ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଧରିେଲ ଆଉ କିଏ ଧରବ?”  ପିଲାଟିର 

ଏଭଳି ସରଳ ଉ]ରଟା ଜଟିଳ କରିେଦଲା େସଠାେର ଉପ�ିତ ସମ^/ର ବି� ମ^ିÆ 

ଗୁଡିକୁ। ହଠାତ୍ ନିରବିଗଲା ପରିେବଶଟା। ସମେ^ ଚୁପ୍। କିଛି ସମୟପେର ପିଲାଟିର 

ସିଂଘାଣି ଭଡଭଡ ନାକଟିକୁ ନିଜ ହାତେର ସଫାକରି େସଠୀସାର୍ अଫିସକୁ ଯିବାକୁ 

ବାହାରିେଲ। ସା}େର ଯାଇଥିବା ଆଚାଯ�"ବାବୁ ହଠାତ୍ ମେନପକାଇ େଦଇ େସଠୀସାର/ୁ 

କହିେଲ, “ସାର୍! େସ ଜୟkୀ ଦିଦିଟା ଉପେର କଣ ଏ¶ନ େନବା? ଏେତ େଡରିେର �ୁଲ 

ଆସିଛି?”  ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକିଏ ହସିେଦଇ େସଠୀସାର୍ ଗାଡି ଭିତେର ବସିଗେଲ। ରା^ା 

କହୁଥାଆkି, “ବୁଝିେଲ ଆଚାଯ�"ବାବୁ! େବେଳେବେଳ କିଛି ଡୁ"ଟି ପନକ୍ଚୁ"ଆଲିଟି ଠାରୁ 

ଉ��େର ଥାଏ। କିଛି ଡୁ"ଟିକୁ ଆେମ ଇgା କରିବି ଏଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବାନି। ଠିକ୍ େଯମିତି 

କିଛିଶିeା ଆମ ପାଠବହି ଆମକୁ େଦଇ ପାେରନି” ଆଉ େସହିଦିନ ପାଖରୁ େସଠୀସାର୍ 

ବାପା/ କାମକରି ଆସି अଫିସେର ଚିଡିଚିଡି ହୁअkି ନାହX; କି କାହା ଉପେର ଡୁ"ଟିକୁ େନଇ 

ତୁରk ଡିସିପିsନାରୀ ଏ¶ନ ନିअkି ନାହX॥ 

jrs.2013@rediffmail.com 
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ଭାଗବ~ାଭାଗବ~ାଭାଗବ~ାଭାଗବ~ା    
 ନୀତାର अଫିସ କାମ अେନକ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଗତ 

ସ�ାହେର ତା ଚାରିବଷ�ର ପୁअ ବାପୁନର େଦହ ଖରାପ ପାଇଁ େସ 

ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି େନଇଥିଲା ଆଗକୁ ମାª� ମାସ, ଫାଇନାନ୍ ସ 

ଡିପାଟ�େମ~ର କାମର ଭାର अଧିକ ପୁअକୁ ଶୁଆଇ ସାରି େସ ତାର ଲାପ୍ ଟପ୍ ଧରି 

ବସିଥିଲା, କିଛି ଟା ବାକି କାମକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ହଷ� ତା/ ପି�ୟ ଉପନ"ାସଟିଏ 

ପଢ଼ିବାେର ବୁଡ଼ି ରହିଥିେଲ ତା ସ�ାମୀ ହଷ�ଟିେକ अଲଗା ପ�କାରର, ବହି ପଢ଼ିବା ତା/ର 

ନିଶା ନ େହେଲ, ଆଜିକାଲି ଏ େମାବାଇଲ୍, ଇ~ରେନଟ୍ ଯୁଗେର କିଏ ଉପନ"ାସ ବହିଧରି 

ପଢୁଛି? େବାଧହୁଏ ହଷ�/ ମନ ଆଜି ବହିେର ଲାଗୁନଥିଲା ଦୁଇଥର ନୀତାକୁ ପଚାରି 

ସାରିେଲଣି, “ଆେର କଣ କାମ ସରିଲା?” 

 ଲାପ୍ ଟପ୍ ପରଦା ଉପରୁ ମୁହଁ ନ ହଟାଇ ନୀତା କହିଲା, “ହୁଁ, କଣ କୁହ, କଣ 

କହିବାର ଥିଲା କହୁନ?” 

 ହଷ� କହିେଲ, “ଶୁଣୁଛ, େବାଉର େଦହାk ପେର ବାପା ଭାରି ବ"^ େହଉଛkି ଘର 

ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବା~ିବାକୁ” 

 “ବା~ିବାକୁ ମାେନ? ତୁେମ ତ େଗାଟିଏ ପୁअ, ତୁମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତ ବାହା 

େହାଇଯାଇଛkି?” କାମ କରୁ କରୁ ନୀତା ଉ]ର େଦଲା 

 “ହଁ େଯ... େହେଲ ବାପା ଚାହାkି, ସମ^ ପୁअଝିअ ସମାନ ଭାଗ ପାଆm ଏେବ 

अନସୟୂା ପoା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  112 

ଏମିତି ଆଇନ୍ ବି େହାଇଗଲାଣି େସଥିପାଇଁ” ହଷ� କହିେଲ 

 “ହଁ, ବାପା ତ ତା/ୁ ଦୁଇ ଝିअ/ୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଆkି ବଡ଼ନାନୀ ଆଉ ତା/ ପୁअ 

ବାପା/ର ପ�ାଣ” ନୀତା ହଷ�କୁ ଚାହX କହିେଦଇ ପୁଣି କାମେର ଲାଗିଲା 

 “ତୁେମ ତ अଫିସ କାମର ଆଳ େଦଖାଇ େବଶୀ ଘରକୁ ଗଲନି େବାଉର ଏେତ 

ଗହଣା...? ସବୁ ହାତ ଛଡ଼ା େହଲାପରି ଲାଗୁଛି” ହଷ� ଟିେକ ବିବ�ତ ସ�ରେର କହୁଥିେଲ 

 “ଏମିତି େକଉଁ ପବ�ପବ�ାଣୀ ବା ଦରକାରୀ ସମୟ ନାହX, ମଁୁ अଫିସରୁ ଛୁଟି େନଇ ତୁମ 

ଘରକୁ ଯାଇନି? େବାହୁର କ]�ବ" କରିନି? େକୗଣସି ଏମିତି ଜରୂରୀ ଆବଶ"କ ସମୟେର 

ମଁୁ ତୁମ ଘର ପାଇଁ ଟ/ାପଇସା େଦଇନି? ତାହା େକହି କହିପାରିେବନି ତଥାପି ତୁମ ଘର 

େଲାକମାେନ େମାେତ ଆଜିଯାଏ ଘରର ସଦସ"ା େବାଲି ଭାବି ପାରିେଲନି अନ" ପାଥ�ବ 

ଜିନିଷ େଦବା ତ ଦୂରର କଥା, େସମାେନ ଆଜିଯାଏ ପେଦ େସ�ହପ'ୂ� ଭଦ�  କଥା 

କହିପାରିେଲନି ଭଦ�  ବ"ବହାର ଯାହାପାଇଁ ପଇସା େଦବାକୁ ପେଡ଼ନି ଆଉ ଯାହା 

େମାର ପାଇବା ହକ୍, ତାକୁ େଦଇ ପାରିେଲନି ଆଉ କଣ ଭାଗ େଦେବ େବାଲି ଭାବୁଛ?” ତା 

ଲାପଟପ୍ ବq କରୁ କରୁ ନୀତା କହୁଥାଏ ତା େଗାରା ଚq�ଉଦିଆ ମୁହଁଟା अଭିମାନେର 

ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ  

 ହଷ� ନିବ�ାକ୍ ନୀତାର ମୁହଁକୁ ଚାହX ରହିଥାkି 
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ସ�ୟଂସି�ାସ�ୟଂସି�ାସ�ୟଂସି�ାସ�ୟଂସି�ା    
 ଫଗୁଣର େଗାଟାଏ ରବିବାରିଆ अଳସ अପରାହ�। ପିଲାମାେନ 

ବୁଲି ଯାଇଥାkି ବାେଲଶ�ର,  େମା ସାନ ଭଉଣୀଘରକୁ, ଘରଟା 

ଖାଲିଖାଲି ଲାଗୁଥାଏ। ବସି ବସିଗପ ବହିଟିଏ ପଢୁଛି ଆମ ଘରର େଗଟ୍ 

େଖାଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବିନତି। ବିନତି ସଂପକ�େର େମାର ସାନ ଯାଆଟିଏ,  ଆମ 

କୁଟୁ_ର। େମା ପାଖେର ଆସି ବସିପଡିଲା, କହିଲା, “ଏେବ ତ ତେମ ଏଠି ରହୁନ अପା! 

େକେତେବେଳ ଆସୁଛ ଯାଉଛ େଯ ଜଣାପଡୁନି,  ଆଜି ତମକୁ ଦୁଆର ପାଖେର ବସିଥିବା 

େଦଖି ଆସିଲି ତମ ପାଖକୁ ଦି’ପଦ କଥା େହବି େବାଲି। ମନଟା ଖରାପ େହାଇଗଲା େମାର,  

ଭାବିଲି ସତେର ତ, ବଷ�ଟାଏ େହଲା ମଁୁ ଆମ କଟକ ଘରଛାଡି ପୁअ ପାଖେର 

ଭୁବେନଶ�ରେର ରହିବା ଦିନୁ ଆଉ କାହାରି ସହିତ େଦଖା ସାeାତ କରି ପାରୁନି। अବଶ" 

ସବୁ ଶନିବାର ରାତିେର କଟକ ଆସି ରବିବାର ରାତିେର ପୁଣି େଫରିଯାଉଛି ଭୂବେନଶ�ର,  

େସଇ ସ�� ସମୟର ରହଣୀ ଭିତେର ଆଉ କାହା ସହିତ େଦଖାସାeାତ େହାଇପାରୁନି, 

େସଇଥି ପାଇଁ ବିନତିର ଏ अଭିମାନ। ଆମର ବଡ କୁଟୁ_, ପଚିଶି ଭାଇଆଉ ପ�ାୟ ଦୁଇଶହ 

ଜଣିଆ ପରିବାର, େପୖତୃକ ସ%]ି େହାଇଥିବାରୁ ଆେମ ସମେ^ େସଇ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର 

ଥାଉ। ଭଲମq, ସୁଖ ଦୁଃଖେର ଏକାଠି େହଉ। ଖ{ାଘର େହତୁ ସମ^/ର ଘରକା· 

ଲଗାଲଗି। ବିନତିର ଶଶୁର ଆଉ େମା’ ଶଶୁର/ର ଘର ମଝିେର େସମିତି େଗାଟିଏ କା·,  

େସଥିପାଇଁ अନ" ପଚିଶି ଭାଇ/ अେପeା େସମାନ/ ସଂପକ� ଆଉ ଟିକିଏ अଧିକ ନିବିଡ଼। 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାେର କା· ଏପଟରୁ େସପଟକୁ ଡାକରା ପେଡ, ଭଜା ତରକାରୀ 

ଗିନାମାେନ ଏପଟ େସପଟ ହୁअkି, ମାଇପି ମହଲର ଖରାେବଳିଆ ଖାଇବାଟା ମଧ" ଏକାଠି 

ହୁଏ। ବିନତିର ଶାଶୁ ନଥାkି କି େମାର ଶ�ଶୁର ନଥାkି, େମା ଶାଶୁ/ୁ ବିନତି ନିଜର 

ଶାଶୁଭଳି ମାେନ,  ଆେମ େବାହୁମାେନ ମଧ" ତା’ର ଶଶୁର/ୁ ଖୁବ ଭ�ି କରୁ। ବିନତିର 

ସ�ାମୀ ବି_ାଧର ମଧ" ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାେର ଖୁଡୀ ଖୁଡୀ େବାଲି ଆମ ଶାଶୁ/ୁ ଡକା 

ପକାkି। ଏମିତି ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ"େର अେଭଦ" ସଂପକ�। େସଇ ଦୃtିରୁ ବିନତିର 

अଭିମାନଟା ଯଥାଥ� େବାଲି େମାର ମେନ େହଲା। ତା’କୁ ପାଖକୁ ଟାଣିଆଣି କୁେºଇ 

ପେକଇଲି ମଁୁ, କାqକାq େହାଇ କହିଲି, “ହଁ େଲା ଭଉଣୀ, ମଁୁ ସିନା କ]�ବ"ର ତାଡନାେର 

ଯାଇଛି ଭୁବେନଶ�ର, େହେଲ େମାର ମନଟା ସବୁେବେଳ ଏଇଠି,  ତମରି ମାନ/ 

ପାଖେର। ମଁୁ ବି େସଠି ଝୁରିେହଉଛି େଲା ତୁମମାନ/ୁ” େମା କଥା ଶୁଣି େସ ଖୁସିେହଲା। 

ଆେମ ସା} େହାଇ ଚାହା ପିଉପିଉ େସ କହିଲା, “ଜାଣିଲ अପା! ଏଇ ଆମ ଲିଟୁ ମ, ତା’ର 

ବାହାଘର କରୁଛି ଆସkା ଶନିବାର ଦିନ ଚାqିନୀେଚୗକ ଜଗନ� ାଥ ମqିରେର, ତେମ ଆସିବ 

ଟି?” ମଁୁ କାବା େହଲି କାରଣ ମଁୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଥିଲି େଯ ଲିଟୁର ବାହାଘର େହାଇଥିଲା 

ପା�ବଷ� ତେଳ ଏବଂ କନ"ାଟି ବାହାଘରର अ�ଦିନ ପେର ତା’ ବାପଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ 

େଫରି ନଥିଲା, ଦୁନିଆଁ ପ�କାର ବାହାନା େଦେଖଇ ତା’ର ପରିବାର େଲାେକ ହଇରାଣ 

ହରକତ କରିଥିେଲ, ଥାନା େପାଲିସ ଯାଏଁ ବି କଥା ଯାଇଥିଲା,  େଶଷେର ମାମଲାର 

ଆେପାଷ ସମାଧାନ େହାଇ ତା’ର ସବୁ ଜିନିଷପତ�  େଫରାଇବା ସହିତ ଦୁଇଲe ଟ/ା 

େଦବାକୁ ପଡିଥିଲା ବିନତିକୁ, ଯାହା ବହୁତ କtଦାୟକ ଥିଲା େସମାନ/ ପାଇଁ। ପୁଣି 

ଏେତଦିନ ପେର ଆଉଥେର କାହXକି େସ अଡୁଆେର ପଶୁଛି େବାଲି ମଁୁ ପ�ଶ� କଲି ତା’କୁ। 
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ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ବିନତି ଉ]ର େଦଲା, “କ’ଣ ଆଉ କରିବି अପା?  ତିନି ଭାଇ ତ ଯିଏ 

ଯାହା ସଂସାର ଧରି ରହିେଲ, ଏଇଟା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମଁୁ ବ�ିଛି େବାଲି ମୁଠାଏ ଭାତ 

ବାଢି େଦଉଛି, ଦିହ ମୁo େଦଖୁଛି, େହେଲ େମା अେk? େମା अେk କ’ଣ େହବ ତା’ର?? 

େକମିତି ରହିବ େସ?? କାହା ଭରଷାେର ଛାଡିଯିବି ତା’କୁ?? ବିନତିର ଆଖିଲୁହ ସ�ରି 

ଆସିଲା େମା ଆଖିକୁ। ଭାବିଲି, अସହାୟ ମାଆଟିର ଆତF ା ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା କରୁଣ ଚି�ାର 

ଇଏ। େଯମିତି ମାଆ ମା/ଡଟିଏ ତା’ର ମଲାଛୁଆଟିକୁ ମଧ" ସହଜେର ନିଜ େକାଳରୁ 

अଲଗା କରିନଥାଏ,  ତା’କୁ ବ�ାଇବାକୁ ଆପ�ାଣ େଚtା ଚେଳଇଥାଏ, ଥକି ହାରି ନିର« 

େହଲା ଯାଏଁ, ନିରବgିନ�  ଭାବେର ଉଦ"ମ କରୁଥାଏ ଛୁଆଟିକୁ ଜୀବନ େଦବା ଲାଗି, ଠିକ୍ 

େସମିତି ବିନତି େଚtା କରି ଚାଲିଛି, ହାର୍ ମାନିନାହX ଏେବ ବି। ମଁୁ େଫରିଗଲି ଚାଳିଶି 

ବଷ� ତଳକୁ... 

 େସେତେବଳକୁ େମାର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର େହାଇଥାଏ। ବହୁକୁଟୁ_ୀ ପରିବାରେର 

େଲାକ/ ଗହଳି ସବୁେବେଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସମେ^ ଆସୁଥାkି ନୂଆେବାହୁକୁ େଦଖିବା 

ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବେର କାହାକୁ ଚିହି�  ନଥାଏ ମଁୁ। େସଇ ସମୟେର ଥେର ବି_ାଧର ନୂଆଉ, 

ନୂଆଉ ଡାକି ଆମ େରାେଷଇ ଘର ଆଡକୁ ପଶିଆସିେଲ। େମା ବଡ ଯାଆ ଆଉ ମଁୁ 

େରାେଷଇ କରୁଥାଉ, େସ ପଶି ଆସିଲା େବଳକୁ େମା ବଡଯାଆ अଟକାଇ େଦେଲ ତା/ୁ 

ବାଟେର। କହିେଲ, “ଆେର ବି_ାଧର! ରୁହ େସଇଠି, ତୁମ ଭାଇେବାହୁ अଛି ଭିତେର”, 

େସ अଟକି ଠିଆେହେଲ, କହିେଲ, “େହଃ, ସିଏ କାଇଁ େମାର ଭାଇେବାହୁ େହେବ ମ, अସୀତ୍ 

ଭାଇ ପରା େମା’ଠୁ ଚାରି ପା�ମାସ ବଡ େହେବ େବାଲି ଖୁଡୀ କହୁଥିେଲ,  ତେମ େମାେତ 

େଦଢଶୁର କରି େଥାଇଲଣି। େସଇ ସମୟେର େସଠାେର ପହ�ିଥିେଲ େମା ଶାଶୁ, ସିଏ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  116 

ବି_ାଧର/ କଥାକୁ ସମଥ�ନ କଲାରୁ ପ�ଥେମ ବି_ାଧର ଆସି ନମ�ାର କେଲ ମେତ। 

ସ�ଭାବେର ଖୁବ୍ ଲାଜକୁଳା ଥିେଲ ବି_ାଧର। ତା/ର ବାହାଘର अେନକ ଦିନ ଆଗରୁ 

ସରିଥିଲା, େମା ବାହାଘର େବଳକୁ ତା/ର େଗାଟିଏ ଝିअ ଆଉ ତିେନାଟି ପୁअ, ଏମିତି 

ଚାେରାଟି ସkାନ େହାଇ ସାରିଥିେଲ। ତା/ ବାପା କଲିକତାେର ଚକ�ଧରପୁରେର 

େରଳବାଇ ଚାକିରୀ କରୁଥିେଲ, ବୟସ ବଢିଲାରୁ ତା/ର ବଡ ପୁअକୁ ଚାକିରୀେଦଇ 

େସ�gାକୃତ अବସର େନଇ େଫରି ଆସିଥିେଲ କଟକେର ଥିବା ନିଜର ଘରକୁ। ଜମିବାଡି 

ପ�ଚୁର ଥିଲା, ସାନପୁअ ବି_ାଧର େସମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ନଥିଲା, େତଣୁ ବାପପୁअ ଦୁେହଁ 

ମିଶି ଘର ପାଖେର ଇଟାଭାଟି କରି ବ"ବସାୟ ଆର� କରିଥିେଲ। ବି_ାଧର ସିନା ଭଲ 

ପାଠ ପଢୁ ନଥିଲା େହେଲ କଠିନ ପରିଶ�ମୀ ଥିଲା,  ତା’ର ପରିଶ�ମ ଆଉ ବାପା/ ବୁ�ିେର 

ବ"ବସାୟ ହୁ, ହୁ େହାଇ ବଢିଲା। ଦୁଭ�ାଗ"କୁ ଆସିବାର अ�ଦିନ ଭିତେର ବି_ାଧର/ର 

ମାତୃ ବିେୟାଗ ଘଟିଲା। ବାପପୁअ ଦୁେହଁ ଖଟି ଖଟି ଆସି ଦୁଇେବଳା ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇବା 

ଲାଗି ହଇରାଣ ହରକତ େହେଲ, ସମେ^ କହିେଲ ବି_ାଧରକୁ ବାହାଘର କରି େବାହୁଟିଏ 

ଆଣ,  େସ ଘର ସହିତ ତମ ବାପପୁअ/ୁ ସ�ାଳିବ। ଧନଦଉଲତର अଭାବ ନଥିଲା, ଖାଲି 

ଘରୁଆ ଘରର ଭଲ ଝିअଟିଏ େଦଖି ଆଣିବାର ଥିଲା,  ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖସହି ଘର ସ�ାଳିବ। 

ବି_ାଧରର କୁନି େବାଲି ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ଥିଲା। େସଇଟା କିm ପ¹ା ଆଲୁରି ଥିଲା,  ତା’କୁ 

ମଧ" ସ�ାଳିବାକୁ େଲାକଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା। ସବୁଆଡକୁ ଚିkା କରି ବାପା ବି_ାଧର 

ପାଇଁ ଗରିବ ଘରୁ ଝିअଟିଏ େବାହୁ କରି ଆଣିେଲ। ଝିअଟି ତା’ର ଜନF କଲା ମାଆକୁ 

ହରାଇଥିଲା ପିଲାଟି େବଳୁ। ଜନF େଦଲା ବାପା ଝିअକୁ ତା’ର ମାମଁୁଘେର ଛାଡି ଦି�ତୀୟ 

ବିବାହ କରି ନିେଜ ସୁଖର ସଂସାର କରିଥିେଲ। ନିରିମାଖୀ ଝିअଟି ମାମଁୁଘେର ମାଇଁ 
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ପାଖେର ବଡ େହଲା,  ମାମଁୁମାଇଁ/ୁ ବାପାେବାଉ େବାଲି ଡାକିଲା, ମାମଁୁମାଇଁ/ ସkାନ 

ମାନ/ୁ େକାେଳଇ କାେଖଇ ମଣିଷ କଲା। ପqର ବଷ� େବଳକୁ ମାମଁୁ ବରଘର େଖାଜିେଲ। 

ପର ଦାୟିତ� ,  େକମିତି ହାତକୁ ଦି’ହାତ କରିେଦେଲ ଯାଏ, କିଏ ଯାନି ଯଉତୁକ େଯାଗାଡ 

କରିବ। ଝିअଟିର େସୗଭାଗ"କୁ େହଉ ବା ଦୁଭ�ାଗ"କୁ, ବି_ାଧରର ବାପା/ କାନେର ପଡିଲା 

ପ�^ାବଟି। ବୁଢା ନିେଜ ଗେଲ ପୁअ ପାଇଁ କନ"ା େଦଖି। ସିଏ େସଦିନର ପqରବଷ�ର 

ବିନତି ଭିତେର କ’ଣ େଦଖିେଲ େକଜାଣି, ତା’କୁ ହX େବାହୁକରି ଆଣିେଲ ଘରକୁ। ପିଲାଟି 

ଦିନରୁ କାହାରି େସ�ହ ଆଦର ପାଇ ନଥିବା ବିନତି ଶ�ଶୁର/ର अମାପ େସ�ହ,  ସ�ାମୀର 

अନାବିଳ େପ�ମ,  ଆଉ ସାନ ନଣqର अକୁ� ଶ��ାେର ଏମିତି ବାfି େହାଇପଡିଲା େଯ େସ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ अବେଶାଷ ଭୁଲି େସଇମାନ/ େସବାେର ନିଜକୁ ସମପ�ତ କରିେଦଲା। 

ସମୟ କ�େମ ବିନତି ପାଲଟି ଗଲା େସ ଘରର ପ�ାଣ େକq�। ଶ�ଶୁର अତ"k ଖୁସି େହାଇ, 

ଟ/ା ପଇସା ସବୁ େଦେଲ ତା’ ହାତେର, ଯାବତୀୟ ଆୟ अଳ/ାର, ସୁନାରୂପାେର ଛାଉଣି 

କରି ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ�  େଦେଲ ବିନତିକୁ। ଖୁସିେର ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଲା। ଏ ଭିତେର 

ବିନତିର ଚତୁଥ� ପୁତ�  ସkାନଟି ଜନF  େନଇଥିଲା। 

 କଥାେର अଛି ସବୁ ସୁଖକୁ ଦଇବ ସେହନା। େସମିତି େଗାଟିଏ େଘାର ଦୁ��ନ ଆସିଲା 

ବିନତି ଜୀବନେର। ତା’ର ଶଶୁର/ େଦହ ହଠାତ ଦିେନ ଖରାପ େହଲା। ସବୁଦିେନ 

ପାନଖିଆ ପାଟିେର ଚିହ�ଟ େହଲା ଦୁରାେରାଗ" କକ�ଟ ବ"ାଧି। ସମ^ ଚିକି�ା ସେ]� ମଧ" 

ଧିେର ଧିେର େରାଗ କମିବା ପରିବେ]� ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା,  ଶ�ଶୁର ଶଯ"ାଶାୟୀ େହେଲ। 

 ବି_ାଧର ଉପେର ବ"ବସାୟର ଦାୟିତ�  ପଡିଲା େବଶୀ। ଆଗରୁ ବାପାଥିେଲ,  ସବୁ 

ଭଲମq େସ ହX ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିେଲ,  ହାଲୁକା କାମ େଦଉଥିେଲ ବି_ାଧର/ୁ,  ଏେବ 
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ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଦାୟିତ�  ପଡିଲାରୁ ଭାରାକ� ାk େହାଇପଡିଥିେଲ ବି_ାଧର। ଟିକିଏ ଟିକିଏ 

କଥାେର ଚିଡିଚିଡା େହାଇ ଯାଉଥିେଲ, ଘେର अଶାkି ଲାଗି ରହୁଥିଲା। େରାଗାକ� ାk 

ଶ�ଶୁର/ର ଖିଆ ପିଆ, ମଳ, ମତୂ�  ସଫାକରିବାଠାରୁ ସମୟେର ଔଷଧ େଦବା, ଘରର  

ପିଲା ମାନ/ର ଯାବତୀୟ କାମ କରି କରି ଥକି ପଡୁଥିଲା ବିନତି, ତଥାପି ବିନା 

ପ�ତିବାଦେର କରି ଯାଉଥିଲା ସବୁ। अ�ଦିନ େବମାର ପଡି ପଡି ଶ�ଶୁର ଚାଲିଗେଲ। ସିଏ 

ଥିେଲ ବିନତିର ବଳ। େବାହୁକରି ଆଣିଲା ଦିନୁ ଛାଇ ପରି େଗାେଡ େଗାେଡ ଜଗି 

ରହିଥିେଲ ତା’କୁ। କି ଖରା, କି ବଷ�ା, କି ଶୀତ କାକର ସିଏ ଥିେଲ ତା’ର ଆଢୁଆଳ 

େହାଇ। ତା/ର अବ]�ମାନେର ଆଉଥେର ନିରାଶ�ୟ େହାଇ ପଡିଥିଲା ବିନତି। ବି_ାଧର 

ଥିେଲ eଣ େକାପୀ, ଟିକିଏ କଥାେର ନାକ अଗେର ରାଗ। ସବୁ କଥାକୁ ସ�ାଳି େନଉଥିେଲ 

ଶ�ଶୁର। ଏେବ ଧିେର ଧିେର ବିନତି ସବୁକଥା ବୁଝିବା ଆର� କରିଥିଲା ବି_ାଧର ସହିତ। 

ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣା ଗତିେର। 

 େସଦିନ ଥିଲା େଗାଟାଏ अଶୁଭ ସକାଳ। ପ�ତିଦିନ ଭଳି ସକାଳୁ ଇଟାଭାଟିକୁ 

ବାହାରିଗେଲ ବି_ାଧର। ଇଟାଭାଟି ଟି ଆମ ଘରପାଖରୁ େଦଢକି ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ଦୂର 

େହବ ନଦୀ କୂଳିଆ ଯାଗାଟିେର। ବାପା ଥିଲା େବେଳ, ବି_ାଧର ସବୁଦିନ େସ ସକାଳୁ ଉଠି 

ଚାଲିଯାଆkି ଇଟାଭାଟିକୁ, ଦିନ ଦଶଟା େବଳକୁ ସିଆଡୁ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଆସି ପଖାଳ 

ଖାଆkି ଘେର। ଖରାେବଳ ସମୟଟା ବାପା ରୁହkି ଭାଟିେର,  ବି_ାଧର ଉପର େବଳା ଦିନ 

ଚାରିଟା େବଳକୁ ପୁଣି ଯାଆkି ଭାଟିକୁ। ବାପପୁअ ରାତି ଆଠଟା ନअଟା େବେଳ େଫରkି 

ଘରକୁ। ଏେବ ବାପା/ अେk ଦିନ ସାରା ଭାଟିେର କେଟଇବାକୁ ପେଡ ବି_ାଧର/ୁ। 

ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଆkି ଭାଟିକୁ,  େସଇଠି ନିତ"କମ� ସାରି ଘରକୁ ଆସି ପଖାଳ ଗoାଏ 
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ଖାଇ େଦଇ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଆkି ଭାଟିକୁ। େସଦିନ ଥାଏ ବୁଧବାର, ଭାଟିରୁ େଫରିଲା 

େବେଳ ଚୁନାମାଛ ଆଣିବି,  ତୁ ବାଇଗଣଟାଏ େପାଡି ରଖିଥା, ଆସିେଲ ପଖାଳ ଖାଇବା 

େବାଲି ବିନତିକୁ କହି େଦଇ ତରତରେର ବାହାରିଗେଲ ବି_ାଧର। ବିନତି ପା�ଟି ପିଲା/ 

ଜ{ାଳ କରୁକରୁ ଦିନ ଦଶଟା ବାଜିଲା। ଚୁଲିେର ବାଇଗଣଟାଏ ପେକଇ େଦଇ ଲୁଗାପଟା 

ସଫା କରିବା ଲାଗି ଯାଇ ବସିଲା କୂअମଳୂେର। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି,  କ’ଣ େଗାଟାଏ େଘା 

େଘା ଶ´ ଶୁଣାଗଲା ଖ{ା ଭିତେର। େଦଢ ବଷ�ର ସାନ ପୁअ ଟୁଟୁକୁ ବିନତି େଶାଇ େଦଇ 

ଆସିଥିଲା ଘର ଭିତେର, ସିଏ କାେଳ ଉଠିପଡିବ େବାଲି ଲୁଗାପଟା କାଚିବା ଛାଡିେଦଇ େସ 

ଉଠିଗଲା ଘରଭିତରକୁ ପୁअପାଖକୁ, ପିଲାମାେନ ଯିଏ ଯୁଆେଡ େଖଳୁଛkି। ବିନତି ଡାକ 

ପେକଇଲା ନଣqକୁ “କୁନି! ଏ କୁନି! ଗଲ େଦଖି ଆସିବ ଛୁଆସବୁ କୁଆେଡ ଗେଲ, ଖ{ା 

ଆେଡ କ’ଣ ପାଟିତୁo ଶୁଭୁଛି, କିଏ େବାଧହୁଏ ଝଗଡା ଝାଟି କରୁଛkି, ପିଲାମାନ/ୁ େନଇ 

ଆସିବ ଘରକୁ” କୁନି ଚାଲିଗଲା ବାହାରକୁ ପିଲାମାନ/ୁ େଦଖିବାପାଇଁ। 

 ଆମରି ଘର ସାମନାେର ଠିକ ଦାସ ଘରର ବିରାଟ अଗଣା। ଦେଳେଲାକ ଆସି େସଠି 

ହାଉହାଉ େହଉଥାkି, ଆେମ େବାହୁମାେନ ସବୁ ଘର ଭିତେର ଉ�ୁକ େହାଇ ଉଠୁଥାଉ 

ଘଟଣା କ’ଣ ଜାଣିବାପାଇଁ। ଦାସ ଘରର ସବୁ ବଡବଡ ପୁରୁଷ େଲାକମାେନ ଜମା 

େହାଇଥାkି, ଯୁବକମାେନ ଧାଇଁ ଯାଇଥାkି ବାହାର ଆଡକୁ, େହା ହାଲs ାେର କିଛି ଶୁଭୁ 

ନଥାଏ। ଆମ ଶାଶୁ ଆଉ େଜେଠଇଶାଶୁ ଦୁଇଜଣ ବି ଥାଆkି େସଇଠି। କିଛି ସମୟ ପେର 

କାqଣାେର ଫାଟି ପଡିଲା ଦାସ ଘର अଗଣା, “ବି_ାଧର ନଦୀେର ବୁଡିଗଲା” ଆେମ ସବୁ 

अସ�ାଳ େହାଇ ଧାଇଁଲୁ ଦାoକୁ। ବୁଝିଲା େବଳକୁ ଘଟଣାଟି ଏଇମିତି ..... 

 ସବୁଦିନ ଭଳି ବି_ାଧର ଭାଟିେର ମଲିୂଆ ମି«ୀ ମାନ/ୁ କାମକରିବାକୁ ଆେଦଶ 
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େଦଇ ସାରିବା ପେର ଗୁଡାଖୁ ଘଷି ଘଷି ନଦୀ ଆଡକୁ ଗଲା, େସଠାେର ନିତ"କମ� ସାରି 

ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲା େବାଲି ନଦୀବf ଉପେର ଥିବା େଲାେକ େଦଖିଥିେଲ,  େହେଲ 

अେନକ ସମୟ ଧରି େସ ପାଟିରୁ ଉପରକୁ ନ ଆସିବାରୁ େସମାନ/ର ସେqହ େହାଇଥିଲା,  

େସମାେନ ଦୁଇ ତିନି ଡାକ 

 ମାରିେଲ ବି_ାଧର,  ବି_ାଧର େବାଲି,  େକୗଣସି ଉ]ର ନ ପାଇ େସମାନ/ ମଧ"ରୁ 

େକତଜଣ ନଦୀକୂଳ ଯାଏ ଯାଇ ଆହୁରି େଜାରେର ଡାକ ମାରିେଲ, େସତିକିେବେଳ ବf 

ଉପେର ଥିବା ଜେଣ େଲାକ अେନକ ଦୂରେର ହାତ ଦୁଇଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି େହାଇ 

ବୁଡିଯିବାର େଦଖି ଚି�ାର କରିଉଠିଲା, “ବି_ାଧର ବାବୁ ବୁଡିଗେଲ” କାରଣ ବି_ାଧର/ 

ଡାହାଣ ହାତେର ପିfିଥିବା ବଡ ନାଲି ପଥରବସା ସୁନାମୁଦିଟିକୁ େସ ଚିହି�  ପାରିଥିଲା। 

ଖିଦ୍ଖାଦ" େହାଇ ଆଉ ଛअ ସାତଜଣ ପହଁରା ଜାଣିଥିବା େଲାକ କୁଦି ପଡିେଲ ପାଣିକୁ। 

େଖଦି ପକାଇେଲ ନଦୀଯାକ। େହେଲ ପାଇେଲ ନାହX ବି_ାଧର/ୁ। େସଥି ଭିତେର କିଏ 

ଜେଣ ଖବର ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ ଦାସଘରକୁ। େସଠିକାର ଜମିଦାର ଘର ଭାବେର 

ଦାସଘର େବଶ୍ ପ�ସି�,  େତଣୁ ବିଜୁଳିେବଗେର ଖବରଟା ବ"ାପି ଯାଇଥିଲା 

ଖoମoଳେର। େଯାବ� ା ଘାଟରୁ ଡ}ାବାଲା ସବୁ ତୁରk ଡକାଇ अଣା େହେଲ,  ଦମକଳ 

अଫିସେର ଖବର ଦିଆଗଲା, ଚାଲିଲା ବି_ାଧରର ଶରୀରର अନୁସfାନ। କୁନି ପାଖରୁ 

ଖବର ପାଇ ବିନତି େସଇଠି ମgୂ�ା େହାଇ ପଡିଥିଲା,  ପିଲାମାେନ କାqିକାqି अ�ିର 

େହଉଥିେଲ, ଖ{ାେର ଜେଣ େହେଲ ବି ପୁରୁଷ େଲାକ ନଥିେଲ,  ସମେ^ ଯାଇ 

ନଦୀକୂଳେର, ଆେମ «ୀେଲାକମାେନ େଯମିତି ଜଡ େହାଇ ଯାଇଥାଉ। ଟିକିଏ ବୁଝିବା 

ପିଲାମାେନ େସଇ अଗଣାେର ବସି କାqୁଥାkି, େଛାଟପିଲାମାେନ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ମାଆ 
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ମାନ/ୁ େଦଖି ଦୁଃଖୀ େହଉଥାଆkି। ସବୁ େଯମିତି �ିର େହାଇଯାଇଥାଏ ଦାସ ଘର 

ଖ{ାେର। अଧାରfା ବଢା େହାଇ ଖାଦ" ସବୁ ପଡିଥାଏ େସମିତି। କାହାରି ହାତ େଗାଡ 

ଚଳୁଥିଲା ନଥାଏ। ଆେମ ସବୁ ଯାଇ ବିନତି ପାଖେର ବସି ତା’କୁ େଧୖଯ�" ଧରିବାକୁ ସାk� ନା 

େଦଉଥାଉ ଯଦିଓ ଆମ ଭିତରର େଧୖଯ�" ଜବାବ େଦଇ ସାରିଥାଏ େସେତେବଳକୁ। ଏମିତି 

अନି�ିତତା ଭିତେର ରାତିପାହିଲା। ସମେ^ ଖାଡା ପାଡା ଉପାସ। ରfାବଢା େହାଇଥିବା 

ଖାଦ"ସବୁ ଫି}ି ଦିଆଗଲା ବାହାେର। ପିଲାମାେନ eୀର, ଚୂଡା ବି�ୁଟ ଖାଇେଲ। 

ବି_ାଧରର ଶରୀରକୁ େଖାଜାେଖାଜି ତଥାପି ଚାଲିଥିଲା ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଡ}ା ସବୁ अଣା 

େହାଇ ବିଭିନ�  ଗାଆଁଗoା ମାନ/ରୁ। ଦି�ତୀୟ ଦିନ ବି ବିତିଗଲା େସମିତି। ନିରାଶ େହାଇ 

େଫରିେଲ ବୁଡାଳୀମାେନ। ମହାନଦୀର ତଳମୁoରୁ ଉପର ମୁo ଯାଏଁ ଉଝାଳି ପେକଇେଲ 

ନାଉରିଆ ମାେନ ବଡ ବଡ ବାଉଁଶଧରି। େଗାେଳଇ ଘା~ି ପେକଇେଲ େଯତ ଦୂର ସ�ବ 

େସେତ ଦୂର ଯାଏଁ େହେଲ େକଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି ବି_ାଧରର ଚିହ�ବ'�। କିଏ କହିଲା 

କୁ�ୀର ଗିଳିେଦଲା, କିଏ କହିଲା ବାଲି ଭଉଁରୀେର େପାତି େହାଇଗଲା, କିଏ େକେତ 

ପ�କାରେର କହିେଲ। ଦାସଘରର ମୁଖିଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ େଜଠାଶୁର ଆମର ମତ ରଖିେଲ, 

“ଆମ କୁଳ ପୁେରାହିତ/ୁ ପଚାରିବା,  େସ ଯାହା େଯମିତି କହିେବ କରିବା,  ବି_ାଧର ଆଉ 

ଜୀବିତ ନାହX,  ଏକଥା ସତ,  କି�ୟାକମ� କ’ଣ େକମିତିେହବ,  େସଇଆ ପଚାରିବା କଥା” 

ତିନିଦିନ ତିନିରାତି ଧରି अଖିଆ अପିଆ ବସି ରହିଥିଲା ବିନତି କାଠଗoିଟିଏ ପରି। 

ପୁେରାହିତ/ ପରାମଶ� अନୁଯାୟୀ ତା’କୁ ଧରିଧରି ବାରିକାଣୀ େନଇଥିଲା ନଦୀ କୂଳକୁ,  

େଯଉଁଠି ତା’କୁ େଶଷଥର ପାଇଁ େଦଖିଥିେଲ େଲାକମାେନ। ଘରର ପୁରୁଷ େଲାକମାେନ 

ଜମା େହାଇ ଚାଲିଥାଆkି ତା’ପଛେର, ସାଂ}େର ଥାଏ ବାର ବଷ�ର ବଡପୁअ ମିଟୁ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  122 

ବଡବାପା/ ସାଥିେର ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶି ମୁoକୁ ବୁେଡଇ ବାଲି ମୁଠାଏ ମୁଠାଇ ଧରି 

କୂଳକୁ ଆସିଲା ମିଟୁ। େସଇ ବାଲି ମୁଠାକୁ ବି_ାଧରର ଶରୀର ମେନ କରି ବିନତି ହାତରୁ 

ଶ»ା,  ମୁoରୁ ସିqୁର ଉ]ାରି ଦିଆଗଲା। େସଇ ବାଲିମୁଠାକୁ ବି_ାଧର ସେଜଇ ବିସଜ�ନ 

କରି ଦିଆଗଲା ନଦୀେର। ଆେମ ସବୁ ପଛେର ଯାଇ ଆମ ତୁଠେର ସ�ାନ େଶୗଚ ସାରି 

ଘରକୁ େଫରିଲୁ। ବି_ାଧରର ମୃତୁ" କି�ୟାକମ� କରାେହଲା ଯଥାରୀତି। ସଭା ବସିଲା 

ଦାସଘରର। ବିନତି ଚଳିବ େକମିତି? କିଏ େନବ ତା’ ପିଲାମାନ/ର ଆଉ ତା’ର 

ଦାୟିତ� ? ପା� ପା�ଟା ପିଲାଧରି ବତିଶି ବଷ�ର «ୀ େଲାକଟି ଯିବ କୁଆେଡ? ସମେ^ ନିଜ 

ନିଜର अସାମଥ�" ପ�କାଶ କେଲ। ବିନତି େସମିତି ବସି କାqୁଥାଏ େସଇଠି। େଶଷେର �ିର 

େହଲା ବିନତିର ଜନF କଲା ବାପା ଆଉ ପାଳିତ ବାପା(ତା’ର ମାମଁୁ), ଦୁେହଁଯାକ ବିନତିର 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପୁअ/ୁ େନଇ ନିଜ ପାଖେର ରଖି େସମାନ/ର ପାଳନେପାଷଣ କରିେବ, 

ଏବଂ ନଣqସହିତ ଝିअ ଆଉ ସାନ ସାନପୁअ ଦୁଇଟି/ୁ ଧରି ବିନତି ରହିବ ତା’ର ନିଜର 

ଘେର। ବ"ା/େର ଜମା ଥିବା ଟ/ାକୁ �ାୟୀ ଜମା କରିେଦଇ େସଥିରୁ ଯାହା ସୁଧ ମିଳିବ, 

େସଇଥିେର ଚଳିବ ବିନତି। େତଣିକି ପିଲାମାେନ ବଡେହେଲ ଯାହା କରିେବ। ବିନତିର 

ଜନF କଲା ବାପା/ର ପୁअ ନଥିେଲ,  େତଣୁ େସ ସବା ସାନପୁअ ଗୁଟୁକୁ େନଇକି ପାଳିେବ 

େବାଲି କହିେଲ। ବିନତିର ପାଳିତ ବାପା(ମାମଁୁ)/ର ଥିେଲ ଦୁଇଟି ପୁअ। େସ କହିେଲ 

େମାର ଝିअଟି ଏକୁଟିଆ େକମିତି ଏେତ ବଡ ଘରଟାେର ପିଲାମାନ/ୁ ଧରି ରହିବ, ବରଂ 

େମାର ସାନ ପୁअଟି ଆସି ତା’ପାଖେର ରହୁ ତା’କୁ ଭଲମqେର ସାହାଯ" କରିବାପାଇଁ, ମଁୁ 

ତା’ର ବଡ ପୁअ ମିଟୁକୁ େନଇଯାଉଛି, େସ େମା ପାଖେର ରହି ପଢାପଢି କରିବ। େସଇଆ 

େହଲା, ବିନତି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସମ^/ କଥା ମାନି ରହିଲା ଘେର। େଧୖଯ�"ଚୁ"ତ ନ 
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େହାଇ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ପିଇ ଧିେର ଧିେର ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିଖିଗଲା। ବfୁବାfବ, 

କୁଟୁ_ ମାନ/ ସାହାଯ" େନଇ ତା’ର ଦି�ତୀୟ ପୁअ ଲିଟୁ,  ତୃତୀୟ ପୁअ ମ~ୁ ଏବଂ ବଡ ଝିअ 

ଆଲିସାକୁ ପାଳିଲା, ନଣqର ବାହାଘର କଲା। ଲିଟୁଟି ପାଠ ପଢାେର ଦୁବ�ଳ ଥିଲା, େତଣୁ 

अଧାରୁ ପାଠଶାଠ ଛାଡି କାମଧqା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମ~ୁଟି ଥିଲା ବୁ�ିମାନ୍। ଭଲ ପାଠ 

ପଢୁଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ େହବାର ଆଗ�ହ ଥିଲା ତା’ର। ମାଆର ଦୁଃଖକୁ ତିେଳ 

ତିେଳ अନୁଭବ କରିଥିଲା ସିଏ। େତଣୁ ସବୁେବେଳ ଭାବୁଥିଲା େକମିତି େହେଲ ବି େସ 

ପାଠଶାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ େହବ, ମାଆକୁ ଦୁନିଆଁର ସବୁ ସୁଖେଦଇ ସୁଖୀ କରିବ। 

ପ�ାଇେମରୀ �ୁଲ୍ ପଯ�"k ପାଠ ମାଗଣା। ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପଢିଲା ମ~ୁ। ସିଏ 

ପ�ାଇେମରୀ �ୁଲ୍ ପଢା ସାରିଲା େବଳକୁ େମା ସ�ାମୀ ଥାଆkି ନୂଆବଜାର ହାଇ�ୁଲର 

େସେକ�େଟରୀ। ଦିେନ ଆସି କହିଲା, “ବଡବାପା! ମଁୁ ହାଇ�ୁଲେର ପଢିବି, ଘେର ତ 

େବାଉ ଯାଇପାରିବନି, ତେମ େମା ନାଆଁ େଲେଖଇ େଦବ ଚାଲ। ଇଏ ସା}େର 

େନଇଗେଲ ତା’କୁ �ୁଲକୁ 

 ପ�ଧାନ ଶିeକ ପଚାରିେଲ ତା’କୁ, “ତୁମ ବାପା/ ନଁା କ’ଣ?” ମ~ୁ ୟା/ୁ 

େଦଖାଇେଦଲା,  କହିଲା “େମା ବାପା/ ନଁା, ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ୍” ଇଏ ହସିେଲ, �ୁଲ୍ 

ଖାତାେର ବାପା ନଁା ଯାଗାେର ୟା/ରି ନଁା େଲଖା େହଲା। ମ~ୁ ପାଠ ପଢିଲା। �ୁଲ୍ ଫିସ୍ 

ପଡିଲାନି, ସାର୍ ମେନ ସମୟେର ସମୟେର ପାଠ ବୁଝାଇ େଦଉଥିେଲ, େମା ଝିअ ଥିଲା 

ମ~ୁର ଉପର କs ାସେର, େସଇ ପେଢଇଲା ତା’କୁ, ପ�ତିବଷ� ତା’ର ପୁରୁଣା ବହିପତ� , 

େନାଟ୍ଖାତା ସବୁେଦଇ। ମାଟି�କ ପରୀeାେର ଫମ� ପରୂଣ େହଲା େବଳକୁ ୟା/ ନାଆଁ 

ହଟାଇ ବି_ାଧର/ ନାମ ବସିଲା ମ~ୁର ବାପା ଭାବେର। ମ~ୁ ମାଟି�କ ପରୀeାେର ଭଲ 
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ନ_ର ରଖି ପାଶ୍ କରିଥିଲା। ଇଏ ତା’କୁ କଟକ କେଲଜେର ପଢିବା ପାଇଁ କହିେଲ,  େସ 

କିm କହିଲା, “ନାଇଁ ବଡବାପା, ଏେବ ମଁୁ ନିେଜ କିଛି କାମ କରିବି ଆଉ େସଇ ପଇସାେର 

ପଢିବି” ମାଆର ସଂ�ାର େନଇ ସିଏ ଏେତ ସୁqର କଥା କହୁଥିବାରୁ ସମ^/ୁ ଖୁସି 

ଲାଗୁଥିଲା। ମ~ୁ ନିେଜ େରାଜଗାର କରି ନିେଜ ପାଠପଢିଲା,  େକୗଣସି କାମକୁ େଛାଟ 

େବାଲି ଭାବିଲାନି, ଆଜି ସିଏ େଗାଟିଏ ବଡ କ%ାନୀର अଫିସର ପଦେର अଧି1ିତ। 

ଘର0ାର େକାଠାବାଡି ସବୁ କରିଛି, ମାଆକୁ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖେଦବାକୁ େଚtା अବ"ାହତ 

ରଖିଛି ଏେବ ବି। अନ" ଭାଇମାେନ ମଧ" ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଜିବୀକା େନଇ ସmt। 

ସମ^/ୁ ବାହା ସାହା କରିେଦଇ ନିଜ ସଂସାର େନଇ ଚଳିବାକୁ ସ�ାଧୀନତା େଦଇଥିେଲ 

ମଧ" ବିନତି ନିେଜ ଦାୟିତ�  ମୁ� େହାଇ ପାରିନି ଆଜି ଯାଏଁ। ମାଆମନ ତା’ର ତା’କୁ 

ଦାୟିତ� ମୁ� େହବାକୁ େଦଉନି। ପqରବଷ�ର େସ େବାକି ଝିअ ସଂସାରର ଝଡ ଝ{ାକୁ 

ସାମନା କରି କରି ଆଜି ବାଆଷଠି ବଷ�େର ପାଦ େଦଲାଣି, ଶରୀର ଜବାବ େଦଲାଣି, କିm 

ମନ ହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାଆ କୁକୁଡା ଭଳି େଡଣା ତେଳ ଢା/ି ଖରା ବଷ�ା ଦାଉରୁ ରeା 

କରିବା ଲାଗି େସ ଏେବ ବି ସତତ େଚtିତ। ତା’ର ଜିଗୀଷା େଦଖି ମୁ¾ େହଲି ମଁୁ। 

 ସାନଯାଆ ସାନ ଭଉଣୀ ସମାନ େହେଲ ବି େମା ମଥା ନଇଁ ଯାଉଥିଲା େସଇ 

ସ�ୟଂସି�ା ବିନତି ପାଖେର। 

 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦୁଇଟି ମିନିଗ�ଦୁଇଟି ମିନିଗ�ଦୁଇଟି ମିନିଗ�ଦୁଇଟି ମିନିଗ�    
ଶନୂ"�ାନ 

 ଏପରି କଥା ଥାଏ ଯାହା अନ"କୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ସାେପe 

େହାଇପାେରନି ତଥାଗତ ଜୀବନେର େସଇ अକୁହା କଥାଟା अଟକି 

ରହିଲା, କେଲଜେର ପଢୁଥିବା େବେଳ ତୃ�ିକୁ େସ ମନ ମଧ"େର ଭାରି 

ଭଲ ପାଉଥିଲା ତୃ�ି अନନ"ା, ତା ପ�ତିବି_କୁ ମନର କଳାପଟାେର ଆ/ି अେନକ 

ସମୟେର ସ�ପ�ବିେଭାର େହାଇଛି େସ, ହୃଦକqରେର ଆଶାର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିଛି ମୁoର 

ତକିଆକୁ ତୃ�ି ମେନକରି अସହଜ अବ�ାେର ଜଡ଼ାଇ ଧରିଛି अେନକ ଥର, ସ�ପ�କୁ ସତ 

କରିବା ପାଇଁ ତୃ�ିର ରା^ା ପଥକୁ ଜଗି ରହିଛି ଘ~ା ଘ~ା, େହେଲ ସବୁ ତା ପାଇଁ अପହ� 

- अନି�ିତ େହାଇଛି 

 ତା’ପେର... 

 କେଲଜ ଜୀବନର ସମା�ି, େଯ ଯାହା ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛkି ତଥାଗତ 

ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇଁ େବକାର ଜୀବନର ରାହା अoାଳିଛି ଇ~ରଭୁ" େଦଇଛି, ପାଦର 

ଚପଲ େଘାରାଇଛି େଭାକିଲା େପଟେର ରା^ାକଡ଼ ନଳରୁ େପେଟ ପାଣି ପିଉଛି ଆଉ 

େକେବ ଇ~ରଭୁ" େଦବାଲାଗି ଲାଇନ୍ େର ଛିଡ଼ା େହାଇ େପାଲିସ/ଠାରୁ ଲାଠିମାଡ଼ 

ଖାଇଛି ମୁo ଫାଟିଛି, ତଥାପି ଇ~ରଭୁ" େଦବା ତା’ର ବq େହାଇନି 

 ଦିେନ ଡାକ ପିଉନ ଠାରୁ ମୁଦିଦିଆ କାଡ଼�ଟିଏ ପାଇଛି େଖାଲିଛି - େଦଖୁଛି, ପଢୁଛି 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 

ଦି� େବଦୀ 
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ହଠାତ୍ ତା ଆଖି େକାଣରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଗଡ଼ିପଡ଼ିଛି ନିଜ ମନକୁ ହେଜଇ େଦଇଥିବା 

ତଥାଗତ ଭଲ ପାଇବାର ସାରାଂଶକୁ େସଦିନ ଯଦି କହି େଦଇଥାkା ହୁଏତ ଆଜି ତୃ�ି 

େଦଇଥିବା ଇନ୍ ଭାଇେଟସନ୍ କାଡ଼�େର अନ" କାହା ନଁା ବଦଳେର ନିଜ ନଁା େଲଖା 

େହାଇଥାkା ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମ ସ�ରୂପ ଶନୂ"�ାନ ନ େହାଇ �ାନ ପରୂଣ 

େହାଇଥାkା 

ପ'ୂ�େଛଦ 

 ସମୟ ଦି� ପ�ହର େହମk ବସିଥିେଲ େବୖଠକ ଘେର, େସଦିନର ଖବର କାଗଜ ତା/ 

ହାତେର ଥିଲା ହଠାତ୍ େଗଟ୍ େଖାଲିବାର ଶ´ ଶୁଣି ଖବର କାଗଜ ହାତେର ଧରି େବୖଠକ 

ଘରୁ ବାହାରକୁ ଉଠି ଆସିେଲ େସ ସÃ�ଖେର କକା ଓ କକାପୁअ ଭାଇ ଜୟk ଦୁହX/ 

ହାତେର ତୀe୍ ଣ୍ ମାରଣା«, େହମk ମୁହଁ େଖାଲିବା ପବୂ�ରୁ ମାରଣା«ର େଚାଟ ପଡ଼ିଲା 

ତା/ ମୁoେର, ଲାଲ ର�ର ଛିଟା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା अନତି ଦୂରେର, ଖବର କାଗଜ ସହ 

eତା� ମୁoକୁ ଚାପିଧରି େସଇଠି ଟଳିପଡ଼ିେଲ େସ 

 ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିେଲ ବାପା-ମା’ ଓ «ୀ ଶ�ାବଣୀ, େହମk ର� ଜୁଡୁବୁଡୁ 

अବ�ାେର ଛଟପଟ େହଉଥାkି ଶ�ାବଣୀ ଧାଇଁଯାଇ ତା/ୁ େକାଳେର ଧରି ମୁoରୁ ବହି 

ଆସୁଥିବା ର�କୁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ କାନିେର େପାଛିବାକୁ ଲାଗିଲା ପୁअର eତା� अବ�ା େଦଖି 

ବାପା ଆ_�ଲାନ୍ ସ ପାଇଁ େଫାନ୍ କେଲ ମା ବାୟାଣୀ ଭଳି ବାପେର ଧନେର କହି ନିଜ 

ଆଖିରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ େରାକିବା ପାଇଁ େଚtା କରୁଥାkି ଠିକ୍ େସତିକି େବେଳ 

ସବୁ େଶଷ େହାଇଗଲା େହମk/ ଶରୀର �ିର - ଶୀତଳ େହାଇ ଶନୂ"େର ମିଶିଗଲା 

ଜମି ଭାଗବ~ାେର ସମାଧାନ ନ େହବାରୁ ଭାଇ ଭାଇ/ ଭିତେର ସୃtି େହାଇଥିବା 
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ଶତୃତାପାଇଁ େଯ େହମk ବଳି ପଡ଼ିବ ତାହା କଣ ଶ�ାବଣୀ ଜାଣିଥିଲା? େହମk ଆରପାରିକୁ 

ଚାଲିଗେଲ ଆଉ େସ େକବଳ ଆଖିରୁ ଶ�ାବଣ ଝେରଇବ ଦିନରାତି ଭାବି େହବ ପବୂ� 

ସF �ତି ଚାରିଆେଡ଼ ତା ପାଇଁ अfାର ପ'ୂ� େଛଦ ପଡ଼ିନଥିବା ଜୀବନ ସାରାଂଶେର େସ 

େକବଳ अେପeା କରିବ ନିେଜ ପ'ୂ�େଛଦ ନ ପଡ଼ିବା ଯାଏ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ସ�ପ�ାର ସ�ପ�ସ�ପ�ାର ସ�ପ�ସ�ପ�ାର ସ�ପ�ସ�ପ�ାର ସ�ପ�    
 େବୖଶାଖ ମାସ ନ ପଶୁଣୁ ଟହ ଟହ ଖରା ଗଁା େପାଖରୀ ଶୁଖି ଆଁ 

କରିଲାଣି େକାଉ ପାଖେର ପାେଦ ପାେଦ ପାଣି ଆଉ ପ/ଭରା କାଦୁअ 

ପାଣି ହୁଡ଼ା ଉପେର େକାଉ େଜେଜବାପା अମଳର ବୁଢ଼ା ବରଗଛ 

ସନା ନିଜର ଗହୀର ବିଲ ଆେଡ଼ େଗାଟିଏ ପଲକେର अନାଇ ବସିଛି 

ଆଖିେର ଲୁହ େଯମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଶ�ାବଣର ବଷ�ା ଝଡ଼ଭଳି, େହେଲ ତାର ଶୁଖିଲା 

ଫଟା ମାଟି େସମିତି ଭିଜିବା अେପeାେର ଥାଏ 

 କଣ ବା େମାର अଛି, ଚାଳ ଛପର ଘର, ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଆଉ ଘେର େଗାଟିଏ ବଢ଼ିଲା 

ଝିअ ସ�ପ�ା ଝିअକୁ ଏଇ ବଷ� େତଇଶି ପଶିଲା ବହୁ କtେର ଏମ୍ ଏ ପେଢ଼ଇଲି ଯଦି 

ବିଲ େକେତଟା ବିକି ନଥାkି ତା େହେଲ ପାଠ କିଏ ନା ଆେମ କିଏ! ସୁେଲାଚନା ମରିବା 

ପବୂ�ରୁ େଗାଟିଏ କଥା କହିେଦଇ ଯାଇଛି ଝିअକୁ ଭଲ ଘେର ବାହାେଦବ, ପାଠଶାଠ 

ପଢ଼ାଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିବ ଦଇବ ପୁअଟିଏ େଦଲାନି ଏତିକି କହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

େମାେତ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଗଲା ସନାତନର ଏେବ େଗାଟିଏ ଚିkା ଝିअର ବାହାଘର ଚାଳ 

ଛପର ଘର, ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ େନଇକି େମାର ସ%]ି ଗେo ଖାଇ ଦାoେର ବସିଥିବ େମା 

ମା’ ତା’ର କଣ ଯାଉଛି ପାଚିଲା ତାଳ ଆଜି ନେହେଲ କାଲି 

 ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଶୁଣାଗଲା.... (अନାମ) 

 େହା ସନାଭାଇ ତେମ ଇେଲ¶ନ୍ ପ�ଚାରେର ଯିବନି କି? େସଠି ଖିଆପିଆ ବ"ବ�ା 

ସବୁ େହଇଛି, ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ େହଉଛି ଆସ ଯିବା ତେମ ଏଇ ଶନୂଶାନ୍ େପାଖରୀ 

अଜୟ କୁମାର 

େବେହରା 
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ହୁଡ଼ାଟାେର କଣ େଯ ଏକା ବସିଛି, ଆସ ଯିବା 

 - ନାହX େର अନାମ, ଇେଲ¶ନ୍ ପ�ଚାରେର ଯିବାକୁ ଇgା ନାହX ଝିअଟା ଘେର ଏକା 

ଥିବ େହେଲ अନାମର ବାର_ାର ଜିଦ୍ ପେର ବାଧ" େହଲା ସନାତନ ଯିବାପାଇଁ 

 ଏଥର ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମ ଗଁା ପ�ଧାନ ପୁअ ଜୀବନ, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା 

େହଇଛି ବାପାର अଚଳାଚଳ ସ%]ି ସବୁ ଏଥିେର ଖª� କରୁଛି 

 अନାମ ସନାତନ କାନେର ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ େହାଇ କହିଲା, 

 - ପ�ଧାନ ବାବୁ କଣପାଇଁ ଡାକୁଛkି 

 ସନାତନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଭିତରକୁ ଡରି ଡରି ଗଲା 

 ପ�ଧାନ ବାବୁ/ ପୁअ ଜୀବନ, ଦୁଇଲe ଟ/ା ହାତେର ଧରାଇ େଦଲା ଜୀବନେର 

ପ�ଥମଥର ଏେତ ଟ/ା େଦଖି ସନାତନ ବରଡ଼ା ପତ�  ପରି ଥରୁଥାଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁ 

ନଥାଏ େଶଷେର ସାହାସ କରି ପଚାରିଲା, “ବାବୁ ଏ ଟ/ା?” 

 େମା ପୁअ ଜୀବନ େତା ଝିअକୁ ପସq କରିଛି ଏଇ ଇେଲ¶ନ ଭିତେର େମା ପୁअର 

େଦଖାେରଖା କରkା କିଛିଦିନ େତା ଝିअ ଆମ ଘେର ରହିବ ଆଉ ତା ପେର ଯାହା େତା 

ଝିअର ବାହାଘର ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସବୁ ମଁୁ େଦଇେଦବି 

 ସନାତନ ହାତରୁ ଟ/ାବିଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଲା ମଲା «ୀ ମୁହଁ ତା ସାମ�ାକୁ ଆସୁଥିଲା 

ଯାଉଥିଲା େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ଝିअକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବ େହେଲ ମଁୁ ଏ ପଇସା ପାଇଁ 

କଣ ଝିअକୁ अନ" କାହାକୁ େଟକିେଦବି? ସନାତନ େସଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜକୁ 

ବହୁତ ଧି¹ାରିଲା 

 ସ�ପ�ା ଘେର ବାପାକୁ अେପeା କରି ବସିଥାଏ ବାପା ପହ�ିବାeଣି ରାଗେର 

ପାଟିକଲା ସକାଳୁ ଯାଇଛ ନା କିଛି ଖାଉଛ ତେମ ଜାଣିଛ ଏ ଇେଲ¶ନ୍ ପ�ଚାର 
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ସମୟେର େକେତ କଣ ହୁଏ କିm ସନାତନ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା େକବଳ େସ ନିେଜ ହX 

ଜାଣିଥିଲା ସ�ପ�ା କଣ େସ ସବୁ ବୁଝି ପାରିବ ପଖାଳ ଭାତ ସହ ଆଳୁ ଭଜା ପିoାେର 

ବାଢ଼ିେଦଲା କହୁଥାଏ ବାପା ଏ ବଷ� ମଁୁ ଓଏଏସ୍ ପରୀeା େଦଇଛି ଲାଗୁଛି ଆଜି ତାର 

ଫଳ ପ�କାଶ ପାଇବ ବାପା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିେଲ ଖାଲି କହୁଥିେଲ ଭଲ ଏଇ କଥା 

ଭିତେର ଗଁାର କିଛି ବାଳୁ}ା ପିଲା କିଛି ଦଳୀୟ ପତାକା ଚାଳେର େଖାସିେଦଇ 

ପେଳଇଗେଲ େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା ସ�ପ�ାର ଘର ସାମ�ାେର 

କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଫୁଲ େତାଡ଼ା ଧେରଇ େଦେଲ ସନାତନ ହାତେର ଆପଣ/ ଝିअ 

ଓଏଏସ୍ ପରୀeାେର ଟÇର୍ େହାଇଛି ତୁମ କt ଗଲା ଜାଣ  ତୁମ ପରିଶ�ମର ଫଳ 

ଏଇଟା ଝିअ ବାପାର େଗାଡ଼ ଧରି କହିଲା, ବାପା ଏଇଟା ତୁମ ସେªାଟପଣିଆ ପାଇଁ 

େହାଇପାରିଛି ସନାତନ ଆଖିରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିଲା ଖବର କାଗଜ, 

ମିଡ଼ିଆ, ଟିଭି ସବୁଆେଡ଼ େଗାଟିଏ ଚª�ା ସ�ପ�ାର ସ�ପ� ସାକାର େହଲା 

 ନିେରାଳାେର ଦାoେର ବସିଥାଏ ସନାତନ େଭାଟ୍ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ଗଁାରୁ ସହର 

ସବୁଆେଡ଼ େପାtର ଆଉ ବ"ାନର୍ ସନାତନ ଚାଳ ଉପେର ଉଡୁଥିବା ତିେନାଟି ଦଳର 

ପତାକା ପତାକା ମଝିେର ଥିବା ଚିହ�ମାନ ସନାତନକୁ େଦଖି କହୁଥିେଲ, “େତା ସ�ାଭିମାନ 

ଆଗେର ଆେମ ହାରି ଯାଉଛୁ େର ସନାତନ” ଏଇ ସମୟେର ପ�ଧାନ ବାବୁ ସନାତନ 

ହାତେର ଫୁଲ େତାଡ଼ା ଧରାଇ ନିଜ କ]�ବ" କରି େସଠାରୁ ପଳାଇେଲ ନା କିଛି କହିବାକୁ 

ତା/ ପାଖେର ଶ´ ଥିଲା ଏ ସମୟେର ସ�ପ�ା ପ�ଥମ ଦିନର କାମ ସାରି अଫିସରୁ 

େଫରୁଥାଏ ବାପା ଆକାଶକୁ अନାଇ କହୁଥିେଲ େବାଉକୁ ସ�ପ�ାର ସ�ପ� ସାକାର େହଲା 

ସୁେଲାଚନା 
କାମାeାନଗର, େଢ/ାନାଳ 
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େଗାଦରୀର ୟୁଟୁ"ବ୍ ନିଶାେଗାଦରୀର ୟୁଟୁ"ବ୍ ନିଶାେଗାଦରୀର ୟୁଟୁ"ବ୍ ନିଶାେଗାଦରୀର ୟୁଟୁ"ବ୍ ନିଶା    
 କେଲଜେର ପାଦ େଦଲା ଦିନଠୁ େଗାଦରୀ ହାତେର ସF ାଟ୍� 

େଫାନ୍ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍, େଫସ୍ ବୁକ୍, ୟୁଟୁ"ବ୍ ଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ େସାସିଆଲ୍ 

ମିଡ଼ିଆେର େସ ଆିଭ୍ େକେତେବେଳ ପାଉଟ୍ ବାଲା େସଲ୍ ଫି 

ଇନ୍ tାଗ�ାମ୍ େର ଛାଡୁଛି ତ ପୁଣି େକେତେବେଳ େଛାଟ େଛାଟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ୟୁଟୁ"ବ୍ କି_ା 

ଟିକ୍ ଟକ୍ େର ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ତା ସା} ମହଲେର ତା’ର ବହୁତ 

କାଟତି 

 କଥା କଥାକେର ଗୁଗୁଲ୍ କି_ା ୟୁଟୁ"Ï୍ େର ସଚ୍� କରିବା ତା’ର ପୁରୁଣା अଭ"ାସ 

େହାଇଗଲାଣି ମେନକର େକୗଣସି ବିଷୟେର ବୁଝି ପାରିଲା ନାହX, େସ ୟୁଟୁ"ବ୍ ରୁ ଭିଡ଼ିଓ 

ଡାଊନେଲାଡ୍ କରିକି ବୁଝିେନଲା ଏମିତି ବି ତା ମୁହଁ େକମିତି କେଲ ସୁqର ଦିଶିବ, 

ମାସକେର ଚବ� େକମିତି କମିବ, ମୁoେର େକମିତି ରୂପି ରହିେବନି, କଣ କେଲ ମୁoବାଳ 

ଘନ ଓ ଲ_ା େହବ, ୟୁଟୁ"ବ୍ େର ତାର ନିତିଦିନିଆ େଖାଜା ଚାେଲ 

 ୟୁଟୁ"ବ୍ ପାଇଁ ସିଏ ବାପାମା’/ କଥା ମଧ" ଭଲେର ଶୁଣିଲା ନାହX ମାଆ ବାପା କି_ା 

ଗୁରୁ ହୁଏତ ଭୁଲ୍ କହିଥାଇ ପାରkି, अବା ବୁେଝଇ ଥାଇ ପାରkି; କିm ୟୁଟୁ"ବ୍ ଜମାରୁ 

ନୁେହଁ 

 େମାବାଇଲ୍ ଆଉ ଆଖିର ଘନିt ସ%କ� େମାବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁo ଉପରକୁ 

କରିବାର ସମୟ ବା କାହX? 

ସନାତନ କଟା 
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 େଗାଦରୀ ବାହା େହଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା େଯେହତୁ ବାପଘେର ଭଲେର େରାେଷଇ 

ଶିଖିନଥିଲା, ସମେ^ ଭାବୁଥିେଲ ସିଏ अସୁବିଧାର ସÃ�ଖୀନ େହବ କିm ସବୁଥର ପରି 

ଏଥରକ ବି ୟୁଟୁ"ବ ତାକୁ େଦବଦୁତ ଭଳି ସାହାଯ" କଲା ଆଧୁନିକ େହଉ अବା 

ପାର%ାରିକ, ଫାt୍ ଫୁଡ୍ େହଉ ବା ଚାଇନିଜ୍, ସବୁ ୟୁଟୁ"ବ୍ େଦଖି େଦଖି ଶିଖିେନଲା 

 ଜୀବନେର େକେବ ଗୀତା ଭାଗବତ େଦଖିନଥିବା, ପଢ଼ିନଥିବା େଗାଦରୀ ୟୁଟୁ"ବରୁ 

େଦେଖଇକି ଶୁେଣଇକି ଶାଶୁଶଶୁର/ୁ अତି अ� ଦିନେର ନିଜର କରିେନଲା 

 ଏ ଘଷାପିଟା ଜୀବନେର ସିଏ ଏତିକି ବି ବୁଝିଗଲା, ୟୁଟୁ"ବ୍ अଛିମାେନ କିଛି ବି ଜିନିଷ 

अସାଧ" ନୁେହଁ 

 େସଦିନ ଘେର େକହି ନଥା’kି ଶାଶୁଶଶୁର ତୀଥ� ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ପତି 

ପରେମଶ�ର/ ପsା~େର ନାଇଟ୍ ସିÑ୍ ଚାଲିଥାଏ ଘେର େଗାଦରୀ ଏକା अଧରାତିେର 

ତା’ର ଦି ମାସିଆ େଛାଟ ଛୁଆଟା କ’ଣ େହଲା େକଜାଣି କାqିଲା ଶାଶୁ ଥିଲାେବେଳ ଛୁଆ 

କାqିେଲ େସ ବୁେଝଇ େଦଉଥିେଲ ଏଥର େଗାଦରୀ କରିବ କଣ? େକହି ନାହାkି ଘେର 

କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିବ अଧ ରାତିେର? ଆଉ େବଶୀ କିଛି ମୁo ନ ଖେଟଇ କାqୁଥିବା 

ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ୟୁଟୁ"ବେର େଖାଜିବାକୁ ଆର� କରିେଦଲା, “अଧ ରାତିେର କାqୁଥିବା 

ଛୁଆକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବ େକମିତି?” 

 
ସିଲୁଆଁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲା}ୀର 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୪୩୭୮୬୮୨୫୩ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଧନ" ମଣିଷଧନ" ମଣିଷଧନ" ମଣିଷଧନ" ମଣିଷ    
ସତ" ହX ଈଶ�ର 

 ମିଥ"ା अେଟ ଏ ସଂସାର 

େହେଲ ଗବ� େଦଖ ଏ ମଣିଷର 

 ଭାବkି ନିଜକୁ ସ�ୟଂ ଈଶ�ର 

ମନକୁ କରି ସ�ାଥ�ର ଆଧାର 

 ନିଜସ� ଛଡା ଯାଏନା अନ"ପେe ନଜର 

ଭାବkି ଖାଲି େମାର େମାର...... 

 ସୁqର ନିମ�ଳ ଧମ� ପ�କୃତିର 

ଏ ତୁg ଶରୀେର ଭରା େକେତ अହଂକାର 

 ସମୟ ସହିତ କରିଚାଲkି ବ"ାପାର 

େଶ�1ଜୀବ ଭାେବ ମାନ"ତା ତୁ�ର 

 ଧନ" ତୁେମ ମଣିଷ ଧନ" ତୁମ ମାନବତ� ର 

अନ" ହିେତ ବଳି ପଡ଼ି ଖାଏ ପଥର 

 अନ"ାୟ କୁ୍କମ� କରି ପାଏ ଫୁଲହାର 

ଧନ" ତୁ� ରୀତି ଧନ" ଏ ସଂସାର।। 
ଉ]ର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ�ବିଦ"ାଳୟ, ବାରିପଦା, ମୟୁରଭ{, ଓଡ଼ିଶା 

ରଶିFତା ମହାk 
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ଲୁହଲୁହଲୁହଲୁହ    
ଝିପ୍ ଝିପ୍ େହାଇ ଝରିପେଡ଼ 

ମାଆ ଆଖିର ଲୁହ 

େଯେତେବେଳ େସ ସହିପାେର ନାହX 

ସkାନର େକାହ [୧] 

ଝିପ୍ ଝିପ୍ େହାଇ ଝରିପେଡ଼ 

ସkାନ ଆଖିରୁ ଲୁହ 

େଯେତେବେଳ ତାକୁ ବାfିନିଏ 

ସଂସାରର େମାହ [୨] 

େକେବ ଶୁେଖନାହX ଝରୁଥିବା େସହି 

ବ"�ି ଆଖିର ଲୁହ 

େଭାକ ସହି ସହି अଧିର अତି1 

େହାଇଥାଏ ଯା’ର େଦହ [୩] 

अଜଣା ଲୁହର ଆଶ/ାେର କାେq 

େସୖନିକ ପ�ତିeଣ 

अଜବ ଏ ଲୁହ ଆେସନି ଆଖିେର 

େଯେବ ଛୁଏଁ ତାକୁ ଶତୃର ବାଣ [୪] 

 

ଫାଲ୍ ଗୁନୀ ଦାଶ 

 

ଏହି ତ ବୀରର ମରଣ 

ଯାହାର ମୃତୁ"ଭେର 

ପ�ତିଟି ଆଖିେର 

ବୀରତ�  ଲୁହର ଜଣାଣ [୫] 

କାqୁଛି ଏ ମାଟି 

ଆଜି େଯଉଁ ବୀର 

େଲାଟିଛkି ତା ଛାତିେର 

ଲୁହ ନୁେହଁ ଏ ତ 

ଲହୁ ଝରାଇବ 

ଆତ/ି ଲ/ାର ମାଟିେର [୬] 

ଭାରତ ମାଆର ଲୁହ 

ଜଳାଇ େଦବ େସ ଆତ/ି ଭୂମିକୁ 

ପ�ତି ଭାରତୀୟ ଶପଥ ନିअ [୭] 
ଯୁ� ତିନି, ଦି� ତୀୟବଷ� 

ବ� ହF ପୁର, ଗ{ାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ପଥର ଛାତିେର ଥିଲା ଦରଦପଥର ଛାତିେର ଥିଲା ଦରଦପଥର ଛାତିେର ଥିଲା ଦରଦପଥର ଛାତିେର ଥିଲା ଦରଦ    
ପଥର େଦହେର ଥିଲା ଏେତ ଦରଦ 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା କିଏ େକେବ ଶୁଣିଥିେଲ  

ଲୁଚିଥିଲା ଯାହା ଗଦା ଗଦା ଇତିହାସ ପୃtା ତେଳ 

ଧନ" ତୁେମ ଶି�ୀ ଗଢିଥିଲ ତୁମ ନିହାଣ ବେଳ.... 

अଜଣା अଶୁଣା ଲାଗିେଲ ବି ଏ ସତ 

େକେତ ଶି�ୀର ରକତ ଝାଳେର େବାଳା 

େକେତ ରମଣୀର ପ�ାଣ ପି�ୟାର ଥିଲା ଏ ହାତର େଖଳ 

ଯାହା ଲାଗି ଆଜି ଐତିହାସିକ/ ଲାେଗ େସଠାେର େମଳ..... 

ଘେର ପେଛ ଥିେଲ େଭାକ ଉପବାେସ 

ଆସୁ ନଥିଲା ମନେର େକେବ ଦୁଃଖ 

େଦଶ ଜାତି ଲାଗି େଭାେକ ଥାଇ ମଧ"  

ଦିଶୁଥିଲା ଶି�ୀ ଭାଇର ହସ ହସ ସଦା ମୁଖ..... 

ଦିନ ପେର ଦିନ ଯାଇଛି ହଜି 

ରହିଛି ଖାଲି ଯାହା अଭୁଲା ଚିହ�  

ଓଡ଼ିଆ ପୁअ େକେବ ଭୁଲିବ ନାହX 

ବାର ବଷ�ର ଧରମାର ତ"ାଗର େସ ଦିନ..... 

ସୁବ�ତ େଜନା 
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ବାର ବଷ�ର େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା 

ରଖିଥିଲା ବାରଶହ ବେଢଇ/ ମାନ 

ଧନ" ତାର ବାପା ଧନ" ତାର ମା 

ନିଜ ଜୀବନ େଦଇ ରଖିଥିଲା ଶି�ୀ କୂଳର ସÃାନ..... 

ଭଗବାନ େବାେଧ କରିଛkି ଲୀଳା 

ନିଜ�ୀବ ପଥରେର ଭରିବାକୁ ଜୀବନ ପ�ାଣ 

अତି ସkପ�େଣ ଏ ଧରାକୁ ଆସkି ଓହs ାଇ 

ପଥର େଦହେର ଜୀବନ ର}କୁ େବାଳି କରkି େକେତ େଖଳା... 

ସାରା ବିଶ�େର ଆେମ ରଚିଥିଲୁ କୀ]� 

ଯାହା ଆଜିବି ରହିଛି ସ�ଣ�ାeେର ଲିପିବ� 

ଶି�ୀ ହଜିେଲ ବି ଶି� ଗାଉଥିବ ସଦା ତା’ର ଜୟଗାନ 

ଆେମେର ଭାଇ ଈଶ�ର/ ପି�ୟ ସkାନ 

ଆମ ଲାଗି ଆମ କଳାକୃତି କରୁଥିବ ସଦା ଆମ ଜୟଗାନ.... 

 
ସୁବ�ତ େଜନା, 

ସୁରଡିହ, ନqିପୁର୍ 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦  
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ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ�ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ�ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ�ଓଡ଼ିଆ ନବବଷ�    
ଗରେବ ଓଡ଼ିଆ ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇ, 

  ଦୁନିଆ ଦାoେର କେହ। 

ନୂତନ ବରଷ ଆସିअଛି ଆଜି, 

  ସଭି/ ହୃଦୟ ଛୁଏଁ ।। 

अତୀତର ମାନ अଭିମାନ ସବୁ, 

  ଭୁଲିଯିବା ଆଜି ଭାଇ । 

େପ�ମ ବା~ୁଥିବା ସମ^/ ପାଇଁ, 

  ସଂକ� େନବାେର ଆଜି ।। 

ବାର ମାେସ େତର ହୁअଇ େଯ ଯାତ, 

  ଜଗତର ନାଥ 0ାେର । 

ସଂ�ୃତି ଓଡ଼ିଆ अଟଇ ନିଆରା, 

  ଦୁନିଆ େଯ ହସି କେହ ।। 

ଘେର ଘେର ଆଉ ପୁେର ପୁେର େକେତ, 

  ଖାଇ ଆନqିତ ପଣା । 

ଖୁସିେର ବିେଭାର େହାଇ େକେତ ଆଜି, 

  ଗବ�େର କେହ ଓଡ଼ିଆ ।। 

ପ/ଜ କୁମାର 

ମାହାନା 
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ବଇଶାଖ ମାସ ପହିଲି େଯ ଦିନ, 

  ବାଜଇ ପହିଲି ଘ~ି । 

ପ�ଭୁ ପାେଦ ନମି ପoିତ େଯ ତାର, 

  େଲଖୁଥିଲା ତାର ପା{ି ।। 

ପ/ଜ अପ�ତ କେର ମଁୁ ଜନନୀ, 

  ତୁମରି ପାଦେର ମୁହX । 

ଭାଗ"ବk ମେନ କେର େଗା ଜନନୀ, 

  ଓଡ଼ିଆ ଜନମ େହାଇ ।। 

ଓଡ଼ିଆର ଧ�ଜା ସବୁଦିନ ଉଡୁ, 

  ନପଡୁ ଭୂଇଁେର େଲାଟି । 

ତାର ମାନ ଆେମ େଟକ ରଖିଥିବା, 

  ନତ କରିେଦବା ନାହX ।। 

 
ପ/ଜ କୁମାର ମାହାନା 

ମହାରାଜା ପ'ୂ�ଚq�  କନି1 ମହାବିଦ"ାଳୟ 

ବାରିପଦା, ମୟରୂଭ{  
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ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀପୁରୁଷ ଓ ନାରୀପୁରୁଷ ଓ ନାରୀପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ    
ପୁରୁଷ ତ ନିେ�   ବିଭୁ ବିqୁକଣ 

        ନାରୀ  ଶିରୀ ମଥାମଣି 

ପୁରୁଷ ବିହୁେନ    अସ%ୂ'�ା ନାରୀ 

         ନାରୀ ବିନା ନର ପୁଣି ।। 

 

ମଳୂ ଉେ� ଦୁେହଁ  ଶାkାକାର ବି¨ୁ 

      ଆଉ ଲeF ୀ ଠାକୁରାଣୀ 

ସମତ�  ଭାବର    ଧ�ଜା ଉଡ଼ାଇଣ 

       ଜଗେତ କରkି ଋଣୀ  ।। 

       

ସ�ରୂପେର ତି1ି    େଦଖିେଲ ନୟେନ 

          େପ�ମମୟ ଦିେଶ ଧରା 

ହିଂସା, କ� �ରପଣ    େଯେତ अବିଗୁଣ 

         ତ"ାଗ କେଲ ଶୁଭ ପରା  ।। 

େସଠୀ କା]�କ ଚq�  

 

 

ନାରୀ ନାରାୟଣୀ     ନର ନାରାୟଣ 

          ଆଚରେଣ ସି� େଶµାକ 

ଏକ ଆେରକର     ଉ]ମ ବିଚାେର 

           ହୁअkି  ପରିପରୂକ ।। 

             

ଉଗ� ଭାବଧାରା   ଉଭେୟ କରାଏ 

       ନୀଚ େଯାନି ଆଚରଣ 

ସ�ଭାବ ହରାଇ   �ାନ ଦାବି କେଲ 

       ମଖୂ �ତା ନିେ� ଏ ଜାଣ ।। 

 
ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶ�ର 
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ଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତା    
୧ - ବାକି अଛି କଥା କିଛି 

ପ'ୂ�େgଦ ପେକଇବାକୁ !!!! 

ସୁେଯାଗ ଓ ସଂେଯାଗ, 

ଉଭୟ ପeରୁ ଯେଥt ସ�ାବନା ସୃtି େହାଇଥିଲା, 

ତଥାପି ବାକି अଛି କଥା କିଛି..... 

ହୃଦୟର ଶନୂ"ତା ମେଧ" ଲୁଚକାଳି େଖଳିବାକୁ, 

ନା ବୟସ अଛି....ନା େସ େଯୗବନ अଛି, 

ତଥାପି ବାକି अଛି କଥା କିଛି..... 

अଦିନିଆ କାଳେବୖଶାଖୀର ସାମ�ାେର ହାର ମାନିଛି, 

କିm େକେବ ବି, 

अସଂଯମତାର ଲାÕନା ସହ" କରିନାହX  

ତୁେମ େଯଉଁ େନୖସଗ�କ େପ�ମର ପ�ଦୀପଟିଏ 

େମା ହୃଦୟ अଗଣାେର ପ���ଳିତ କରିସାରିଥିଲ.... 

େସହି େପ�ମର ଦ�ାହି େଦଇ, अପ�ାକୃତିକ ଆବରଣ ମଧ"େର  

ମଁୁ ବ�ିବାର ପ�ୟାସ କରୁଛି, କାହXକି ନା.... 

ବାକି अଛି କଥା କିଛି....... 

ଶୁଭଲeFୀ ଦାସ 
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କବିତା (୨) - अେପeା 

ବଷ�ା !!!!!  

ତୁ େମାେତ ଛୁଇଁ େଦଇ ଭାସି ଯାଆ.... 

କଳା ବାଦଲ ସାଥୀେର, 

ସାତ ଦରିଆ ପାରି େହାଇ େସଇ କୁହୁକ େଦଶକୁ । 

ଚାତକ ପରି ଚାହX ବସିଥିବ େସ, 

େମାର ଭଲମq ଜାଣିବାକୁ.... 

େବଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ନାହX, 

ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ.... 

ମଁୁ ଆନମନା େହାଇ.... 

ଦିନ ଗଣୁଛି ନିଇତି େକେବ େଫରିବ ଫଗୁଣ, 

େକେବ େଫରିବ ଫଗୁ ମିଳନର ଋତୁ । 
ଶୁଭଲeFୀ ଦାସ, 

ସି.ଡି.ଏ., କଟକ, 

ଦୂରଭାଷ - ୭୪୪୦୦୫୧୧୫୧ 
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ତୁେମ ତତୁେମ ତତୁେମ ତତୁେମ ତ    
ତୁେମ ଶିଶିରର     କାକର ବୁqା େଗା 

       ଘାସ ଗାଲିଚାେର େମାତି । 

ମଁୁ େଯ କୁହୁଡ଼ିେର     ବଣା ପଥିକେଟ 

       ସାଉଁେଟ अfାର ରାତି।। 

ତୁେମ ନୀଳଉମ�ୀ କା’ େପ�ମ ସାଗେର 

       ବିବସନା େବଳା ପାେଦ। 

ମଁୁ େଯ ଦିଗବଳୟ        ଛୁଇଁବି ଛୁଏଁନା 

       ଝୁେର ଖାଲି अବସାେଦ ।। 

ତୁେମ  େସୗଦାମିନୀ   କା’ ପଣେତ ବfା 

        ଝଲସ ମୁକୁତା ପରି। 

ମଁୁ େଯ ମରୁବାଲି       ମେର ଜଳି ଜଳି 

        େବଦନାର अk ଚିରି।। 

ପେରଶ ଚq�  ଦାସ 

 

ତୁେମ ନିେଳାÀଳ     େଜାଛନାର ପ�ାଣ 

         ଜହ�ର ହୃଦୟ ମଣି ।  

ମଁୁ େଯ ମଲାଗ�ହ      अfାରୀ େଗୗହର 

        ଆେଲାକ ପାେରନା ଜାଣି । 

ତୁେମ ଇ�ିତା େଗା    କାବ"ର ନାୟିକା 

         କବି କ�ନାର ଇqୁ । 

ମଁୁ େଯ ସାଗରର     अେଲାଡ଼ା अେଖାଜା 

         େଛାଟ ଏକ ଜଳ ବିqୁ।। 
େଗାପାଳପୁର, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 
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ନୂଆ େଡାରିନୂଆ େଡାରିନୂଆ େଡାରିନୂଆ େଡାରି    
ଆକାଶକୁ ଚାହXବାର େଡାରି  

ଛିoିଗଲା ପେରପେର 

େଯଉଁ ଥିେର ବାfି େହାଇଥିଲି, 

ତା'ର େପ�ମ-अନୁରାଗ  

ଲାଗୁଥିଲା ନିଜର ନିଜର 

अତି ଆପଣାର  । 

 

ଜୀବନ ତ ଠିକଠାକ ଚାଲୁଥିଲା, 

ନା େଶାଷ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା 

ନା ପାଣି େବାଲି କିଛି େଗାେଟ  

ମେନ ପଡ଼ୁଥିଲା  

ଖାଲି, ଆତF ହତ"ା ଭୟ େଯାଗଁୁ 

ଯାହା କିଛି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। 

ନବୀନ ସାହୁ 

 

ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତେର 

ଭୁଲିବାର ଗଡ଼ଟିକୁ 

ଜିତିଲା େବଳକୁ 

ସମୟ ବି  अଜବ ଭାେବ 

େଖଳେଟ େଖଳିଲା , 

ତୁମ ସାେଥ େଭଟକରି   

ଭୁଲିବାର ନୂଆଁ ଏକ  

ଜାଗା େଦଇଗଲା  । 

 

ପାହାଡ଼ େସପାେଖ 

ଭରସାର ନୂଆଁ ଏକ ସେୂଯ�"ାଦୟ 

ନିମ�ଳ ଆକାଶ ତେଳ 

େଭଟ େହଲା ଉପହାର ପରି  

କअଁଳ ତାତିେର  ହାଏ ଧକ କଲା ଛାତି ! 
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ବିଶ�ାସର କଳାପଟା ଲିଭିଗଲା େବେଳ 

ତୁେମ ଆସି େଲଖି େଦଲ  

अଲିଭା ର}େର   

ସାରସ�ତ ଜୀବନର 

ଶ»ନାଦ ସୁେର । 

 

ତୁମକୁ ପାଇଲା ପେର  

େଦଖିଲି ମଁୁ ଆଖିବୁଜି 

अତୀତକୁ ଥେର 

େକେତ  ଲୁହ େକେତ ଲହୁ  

ବହିଯାଇଥିେଲ  

ହତାଶାର ମାଳାସବୁ 

େମାେତ ବରୁଥିେଲ । 

 

ବ�ିବାର ସବୁ ଆଶା   ଆଜି ତୁେମ 

େମା'ର ମନ ଆକାଶର ଶଶୀ 

ଆଜି ପୁଣି ନୂଆଁ େହାଇ 

ତୁମ ସାେଥ ସାଥୀ  

ଜୀଇଁବାକୁ ଖୁସି ମେନ 

ଆେଗଇ ଚାଲିଛି , 

ତୁମରି େପ�ମେର ହାଏ  

ଆଉ ଥେର ନିଜକୁ ଭୁଲିଛି !! 
 nabinsahu24@gmail.com 
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ସାଥି ଟିେକ ଶୁଣିବସାଥି ଟିେକ ଶୁଣିବସାଥି ଟିେକ ଶୁଣିବସାଥି ଟିେକ ଶୁଣିବ    
ସାଥି ଟିେକ ଶୁଣିବ... 
େଦାଷ କାହାର ଥିଲା ... 
 
େଦାଷ ବୟସର ଥିଲା, 
େଦାଷ अୟସର ଥିଲା, 
େଦାଷ ସମୟର ଥିଲା, 
 
େଦାଷ ଫଗୁଣେର ଫଗୁର ଥିଲା, 
େଦାଷ େଚୖତିେର ପବନର ଥିଲା, 
େଦାଷ ଶ�ାବଣେର ବିqୁ ବିqୁ ବଷ�ାର ଥିଲା, 
ନା େଦାଷ ଆମ ମନର ଥିଲା ??? 
 
ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ େମାେତ, 
ଦo େଦଉଚି ଏ ଦୁନିଆ, 
ଈଶ୍... କାହା ଆେଗ େଦଉଚି ମଁୁ, 
ଦୁନିଆ ଯାକର େଫରାଦ, 
ଯିଏ ନିଜ अଧିକାର,  
ଦୁନିଆକୁ ବିକିେଦଇ ଥିଲା, 

�ିତପ��ା ମହାରଣା 

 

 
ଜାରଜ ସkାନ ପରି, 
େଦାଷକୁ ଆେଡଇ େଦଲ, 
େଦାଷ ତୁମକୁ ସ%]ିେର, 
ଭାଗ ମାଗି ନ ଥିଲା, 
ଭୁଲ୍ ଥିଲା େଦାଷର, 
େସ ତୁମକୁ ତୁମ ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲା!!! 
 
େସଥିପାଇଁ କହୁଛ କି ??? 
େଦାଷ ତୁମ ପାଇଁ ସ%କ�େର ତି�ତା ଥିଲା, 
େହେଲ େମା ପାଇଁ େଦାଷ ଭାବନାର ସି�ତା 
ଥିଲା, 
କାହାର ନ େହଲା ନାହX, 
େଦାଷକୁ ମଁୁ େମାର କରୁଛି, 
େଦାଷ େମା ପାଇଁ ମାତୃତ� ର ପ'ୂ�ତା ଥିଲା ... 
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ଜୀବନର ସୁଖଜୀବନର ସୁଖଜୀବନର ସୁଖଜୀବନର ସୁଖ    
ମନ ଉପବେନ ଫୁଲ ହସ ଭରା 

ମହକ ମହେକ ଧାେର 

ତୁମ ହସ ଭେର ଜୀବେନ େମା ଭାବ 

ଶରୀର ଶରୀେର ଗାେର ।। 

 

େମା ମନ ଆକାେଶ ସମାହିତ ତୁେମ 

ସାତରଂଗ ରଂେଗ ରଂଗା 

େହମk ବସk ନାଚି ବାହି ନିଏ 

ଜୀବନ ର ସୁଖ ଡଂଗା ।। 

 

ଜୀବେନ ଏମିତି ହସ ହେସ ହସୁ 

ନାଚ ଗୀେତ ଯାଉ ଭରି 

ରାତି ପାହି ଯିବ ସକାଳ ହସିବ 

ଆେଲାକ ର ଧାର ଧରି ।। 
୫୪ ଆୟ�ପଲs ୀ କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪, ଦୂରଭାଷ: ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
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ଏମିତି ହୁअkାନିଏମିତି ହୁअkାନିଏମିତି ହୁअkାନିଏମିତି ହୁअkାନି    
େକମିତି ହୁअkା ସାରା ପୃଥିବୀରୁ 

ସୀମା ସରହଦ ଉଠିଗେଲ 

ଭଲ ହୁअkାନି ଆମ ମେଧ" ଥିବା 

ବାଦ ବିେଦ�ଷକୁ ଭୁଲିଗେଲ। 

ତେମ ଆସୁଥିବ ଆେମ ଯାଉଥିବୁ 

ନ ଥିବ ମଝିେର ବାଡ଼ ବତା 

ସୁqର ପୃଥିବୀ ସେଜଇ ଦିअେk 

ନ ରଖି ମନେର ସଂକୀ'�ତା। 

େତାअର େମା’ର ନ କହିକି ଆେମ 

ସଭିଏଁ ଆମର କହୁଥାେk 

ରଜୀତ ଦାସ 

 

ଏଇ ପୃଥିବୀେର ଜନମ େନଇେଛ 

ଆନେq ଏଇଠି ମରିଥାେk। 

ନ ଥାେk ଆତ/ି ଓ ଆତ/ରାଜ 

ଜାତି ଧମ� ଏକ େହାଇଥାkା 

ପରମାଣୁ େବାମା ହାତ ହତିଆର 

କାହX ଆବଶ"କ ପଡ଼ିଥାkା। 

ଆଖି अ          ବୁଝି ଆଖି େଖାଲି େଦଲା ପେର 

ସମୟ କୁଆେଡ ଯାଏ ଗଡି 

ଏକ େହାଇଯାअ େମା ପୃଥିବୀ ବାସୀ 

ଯୁଧ" ବିଭୀଷିକା ସବୁ ଛାଡି। 
କୁଜ}, ପାରାଦ�ୀପ ୮୪୯୩୦୯୪୬୦  
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ରାଜନୀତି ରାଜେନତାରାଜନୀତି ରାଜେନତାରାଜନୀତି ରାଜେନତାରାଜନୀତି ରାଜେନତା    
ଏଘର ମାଉସୀ େସ ଘର ପିଉସୀ 

େନତା ଛାଡିେଲଣି ରଡି 

अହି ନକୁଳେର ଯିଏ ଗଣା ଥିେଲ 

ଆଜି ତା/ ନୂଆ େଯାଡି । [୧] 

ଆସିେଲଣି अ~ା ଭିଡି 

ଦଳୀୟ ଟିେକଟ ଖoିକ ମିଳିେଲ 

ସୁପି�େମା/ ପାେଦ 

ଆନqେର ଯିେବ ଗଡି । [୨] 

ସାତ ଆସନକୁ ସତୁରି ଆଶାୟୀ 

ସବୁ ଛାତି ଧଡଧଡ 

କାହାକୁ ଶୀତଳ  

କର ଏେବ ତୁେମ 

ସବୁ ଏଠି ନିଆଁ ରଡ । [୩] 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

ଉଠି ରାଜନୀତି ଝଡ 

ବାପ ପୁअ ଆଉ  

ଶଳା ଭିେଣାଇ/ 

ମଝିେର ପକାଏ ବାଡ । [୪] 

ପେକଇଲା େଛପ ପୁଣି ଚାଟkି 

ମୁoି ମୁoି ମୁoିଆଳ 

eୀର ନିର ଏଠି ଟିକିଏ କଥାେର 

େହାଇଯାଏ ଦୁଇ ଫାଳ । [୫] 

ଏତ ରାଜନୀତି େଖଳ 

କାହା ପାଇଁ ସାେଜ ସୁନାର ମୁକୁଟ 

କାହା ପାଇଁ ହୁଏ କାଳ । [୬] 
େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ 
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ପ'ୂ�ତା अପ'ୂ�ତାପ'ୂ�ତା अପ'ୂ�ତାପ'ୂ�ତା अପ'ୂ�ତାପ'ୂ�ତା अପ'ୂ�ତା    
ଜହ�  ସାeୀ अଛି ! 

ତୁମ ସହ େମାର ପ�ଥମ େଭଟକୁ। 

ସମୟ ଥିଲା ବସkର ପ�ଥମ ସf"ା, 

ତୁେମ ଆସିଥିଲ ତୁମର େପ�ମଭରା 

ଦୁଲକାଏ ମଳୟକୁ େନଇ। 

 

େମାର अନ"ମନ�ତାର ସାମାନ" ଉପେର 

ତୁେମ ଆସି ରହିଗଲ, 

ମଁୁ େଫରି ଆସିଲି ବ]�ମାନକୁ। 

ବିସିFତ େହଲି ତୁମ େଚେହରାକୁ େଦଖି! ! 

 

ଓଃ ! ଏକି ଶିହରଣ େଖଳିଗଲା 

େମା େଦହେର, 

ତୁମର େସ ମିଠା �ଶ� ପାଇ। 

 

ତୁମ ଲe ଆଉ କିଛି ଥିଲା, 

ଚି]ର{ନ ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  151 

ମାତ�  େମା ଉପେର ପ�ସନ�  େହବାର 

କାରଣ କ'ଣ? 

 

େମା ଠାେର अଟକିଯିବାର, 

ତୁମ ମନେର େଯଉଁ ତୃ¨ା ପ�କଟ େହଲା, 

ତାହା େମା ଆଖି େବଶ ବୁଝି େନଇଥିଲା। 

ତୁମର ଦୁଇ ଆଖିକୁ େଦଖି, 

ତୁମକୁ ନିଃସେqହେର ଆପେଣଇ ଥିଲା 

େମାର ଏ ମନ। 

 

ଏ େଦହର ଦୀ'� ମରୁଭୂମିକୁ 

ପ�ଥମ ଥର େକହି ସି� କରିଥିଲା। 

अବତୀ'� େହେଲ अେନକ ଭାବନା। 

ଉÀତି େହଲା अଜସ� ଆନq। 

 

ଜୀବନ ପବୂ�ବତ अପ'ୂ�ତାର ଶିଖରରୁ 

େଫରିଆସି 

ଉପ�ିତ େହଲା ପ'ୂ�ତାର ପାଦେଦଶେର। 

 
ଚି]ର{ନ ସାହୁ 

ସି}ିରି, ଆଳି, େକq� ାପଡା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮ 

ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com 
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अବୁଝା ହୃଦୟअବୁଝା ହୃଦୟअବୁଝା ହୃଦୟअବୁଝା ହୃଦୟ    
ଜୀବନଟା अତି ବିରହ କଟୁଛି 

ସକାଳରୁ ସ{ଯାଏ, 

ପ�ତି ମୁହୂ]�େର ତୁମକୁ ଝୁେର  

ପାଗଳ ମଁୁ େହଇଯାଏ 

 

ହୃଦୟଟା ଯଦି ବୁଝି ପାରkା  

ବୁଝାଇ ଦିअkି ତାକୁ,  

ପାଗଳ ପରିକା ଚାହX ରହିଥଏ  

କଥା ଟିେକ େହବାକୁ 

 

ଭୁଲିବାକୁ ଚାହX ଭୁଲି ପାରୁନାହX 

ତମବିନା ବ�ି ହୁଏନା,  

ଫରକ ପେଡ଼ନା ତୁମକୁ ତ କିଛି  

ଭାବନା େକେବ ବୁଝନା  

 

ଯଦି ଭୁଲିଯିବା କଥା ଭୁଲିଯାअ ମେତ  

େସୗମ"ା ସୁଚରିତା 

େସଣ 
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ମନକୁ ବୁେଝଇ େଦବି,  

ପ�ତି ମୁହୂତ�େର ମାରିବା अେପeା  

ଏକାଥେର ମରି ଯିବି.  

 

ଥରେଟ ସତ କହିଦିअ ମେତ  

ତୁମ ମନେର କଣ अଛି? 

େକାଉ ଜନF ର ପ�ତିେଶାଧ ଏ  

ପଥର ପରାଏ ଛାତି.  

 

ତମ ପାଇଁ େବାେଧ अେଲାଡ଼ା ଟିଏ ମଁୁ  

ଏେତ ଘୃଣା  କିଆଁ କର,  

ଦୁେରଇ େଦବାର ଆଛି ମେତ ଯଦି  

କହିକିତ ଯାହା କର.  

େହଇପାେର େମାର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡା  

ଖରାପ ଲାଗୁ ଥିବ  

କୁହ ତୁମବିନା ବ�ିବି କିମିତି   

ଜୀବନ େମା ଚାଲିଯିବ.  

 

ଜୀବନେର ତୁମ ଖୁସିର ଲହଡି  

ଉ/ି ମରୁଥାଉ ନୀତି,  

ଏ କଳା  ବାଦଲ ଛାଡି ଯାଉअଛି  

େକେବ ନ ମାଡ଼ିବ କତି . 
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अସତୀ ପି�ୟାअସତୀ ପି�ୟାअସତୀ ପି�ୟାअସତୀ ପି�ୟା    
ଜୀବନେର ଦିେନ ର} ଭରିଥିଲା  

ଆେଗ େହଇଥିଲା ଠିଆ  

େଗାଲାପି ଓଠେର ମୁରୁକି ହେସ େଯ 

େସ ଥିଲା अସତୀ ପି�ୟା । 

 

ତା ବିନା ଜୀବନ ଫିକାଫିକା ଥିଲା  

କିଛି ଭଲ ଲାେଗ ନାହX  

େକେତେବେଳ ସିଏ େଦଖାେଦବ ମେତ 

ରହିଥାଏ ପଥ ଚାହX । 

 

अପବୂ� ତାହାର ରୂପ ଓ ନୟନ  

ଚାହାଣୀ ତା ମେନାହର  

ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା େଦଖିେଦେଲ ମେତ  

अ¿ୁତ ତା ବ"ବହାର । 

eମାନିଧି ସାହୁ 
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େଭଟ େହଇଥିଲୁ ମqିର ପ�ା}େଣ  

େଦଇଥିଲି େପ�ମପତ�  

ପ�ତି ବଦଳେର େଦଇଥିଲା ମେତ 

ଦଶା/ ଭ� ାମ" ନ_ର । 

 

େଯେବଠୁ ଏମନ ଚାହXଲା ତାହାକୁ 

ଲାେଗ अପସରୀ ଭଳି 

ମଧୁକ� ସ�େର କହୁଥିଲା େଯେବ 

ସବୁ କt ଯାଏ ଭୁଲି । 

 

ପାଠପଢା ପାଇଁ ମନ େବାଲାଏନି 

ଯାଉଥିଲି ପାେଖ ଧାଇଁ  

अସତୀ େପ�ମିକା ଜାଣିକି अଜଣା 

ମିେଳନାହX ତାର ଛାଇ । 

 

ତାରି ପାଇଁ ଦିେନ ସବୁ କରୁଥିଲି 

ଯାହା େସ ମେତ କହିବ 

ଆକାଶରୁ ଜହ� ,ତାରା େତାଳିଥାkି  

େସ କାହୁଁ ଏହା ବୁଝିବ । 

 

ଯାହା ଭାବୁ ସିଏ ତାରି ପାଇଁ ଦିେନ  

ନିତି ମେନ ଝୁରୁଥାଏ 

ଭଲ ପାଉଥିଲି ଦିେନ ମଁୁ ତାହାକୁ 

କିm ଏେବ ଘୃଣା ବେହ । 

 

ଫୁଲର ପାଖୁଡା ନଥିଲା େକେବ େସ  

ଥିଲା େଗାଲାପର କ~ା 

େପ�ମ ନାଟକେର ମାୟାବିନି େହଇ 

ସାଜିଲା अସତୀ ପି�ୟା । 
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ସF �ତି ସF �ତି ସF �ତି ସF �ତି ((((अତୀତରअତୀତରअତୀତରअତୀତର))))    
ସF �ତି, 

େଗାଟିଏ अତୀତ, ଲେe ଚିହ�  

ଏ ମନ େର 

ତାକୁ ଭୁଲିବା ସହଜ ନୁହଁ 

         ଠିକ େସହିପରି ,େମା ପାଇଁ ବି 

ସହଜ ନୁହଁ , େସ ସF �ତି ଗୁଡା କୁ ଭୁଲିବା, 

ଯାହାକୁ ମଁୁ ଛାଡି ଆସିଥିଲି ଏଇ 

କିଛିଦିନ ତେଳ, 

କିm,େସ ଆଜି ତାଜା ସ%ୂ'� ରୂେପ, 

କରିେଦଲ ତୁେମ େମା ମନ ଓ ଆତF ା କୁ 

ସେତଜ, ତାକୁ େମା ବ]�ମାନ ସହ େଯାଡି େଦଇ । [୧] 

ମଁୁ  ଏେବ ଶାk ଓ ଶିଥିଳ 

ଖୁସି ଓ ବିେଭାର 

ଜାଣିପାେରନା ହସିବି ନା କାqିବି, କାହXକି ନା, 

ମଁୁ ଆଜି କିଛି ପାଇଲି, 

ଆଉ କିଛି ହେରଇଲି  

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 
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କିଛି େମା ପାଇଁ ଦୃଶ" ଥିେଲ ତ ଆଉ କିଛି अଦୃଶ" 

େବାଧହୁଏ େସମାେନ ଥିେଲ ବିବଶ 

ନିଜ ପାଖେର, ନିଜ କ]�ବ" ପାଖେର 

କିm ଦୁଃଖ ନାହX, 

ମଁୁ ବୁଝିପାରୁଛି, 

େସମାନ/ ପରି�ିତି ଆଉ ସମସ"ାକୁ 

ଆଉ ଗ�ହଣ କରୁଛି ମଧ" 

ଏ କ� �ର ସତ"ତା କୁ । [୨] 

େହଇ ପୁଣି ! ସମୟ ମେତ  ଡାକିଲାଣି 

ହାତ ଠାରି, 

େଫରିବାକୁ େହବ େମାେତ େମା ଦୁନିଆ କୁ 

େତେବ ବିଦାୟ େନଉଛି 

େହ ବfୁ !! ତୁମ ଠୁ 

ଆଉ ସା} େର େନଉଛି 

ଆଜି ର ଏ ସF �ତି ସବୁ କୁ ,ଜାେଣନା 

ପୁଣି େକେବ ଆଉ େଦଖା େହବ 

କି ନ େହବ ???? [୩] 
ମଦନପୁର, େକqୁଝର, ୭୫୮୦୪୩, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୩୨୬୭ 
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େକମିତି ଭୁଲିବି କୁହେକମିତି ଭୁଲିବି କୁହେକମିତି ଭୁଲିବି କୁହେକମିତି ଭୁଲିବି କୁହ????    
ନୁେହଁ ମଁୁ େଲଖକ  

          ନୁେହଁ ମଁୁ କଳାକାର,  

ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ ନା େହାଇ େବାଝ ପୃଥିବୀର | 

େମାର କବି ଜୀବନେର  

              େଲଖିବି ମଁୁ अେନକ କବିତା,  

ପୁର�ାର ନ ପାଇେଲ ବି  

                ସାଇତି ରଖିବି େସ ଗାଥା  

ଦୀପଶିଖା ପରି ଜାଳୁଥିବି 

                ପରକୁ ଆଲୁअ େଦଇ,  

ଚqନ ପରି େହାଇବି ଧାରାେର 

               अନ"ର अଚ�ନା ପାଇଁ  

ପରଖିବି ନାହX ପାପ-ପୁଣ" କିଛି  

              ପର ହିେତ େଦବି ମନ,  

ଫୁଟାଇବି ଫୁଲ ସବୁରି ମନେର  

              ରଖିେଦଇ ପାଦଚିହ�  | 

ନଦୀଟିଏ େହାଇ ବହିଚାଲୁଥିବି  

ଶୟନ ନାୟକ 
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              ପଥରର ଦଉ ସହି, 

ବ�ିରହିଥିବି ମନେର ତୁମର  

              େପ�ମକୁ ଭୁଲିବି ନାହX | 

ତୁେମ ସହଜେର କହିେଦଇ ପାର  

             ମେତ ତୁେମ ଭୂଲିଯାअ  

ଜୀବନେର ଥେର ଭଲ ପାଇଥିେଲ 

              େକମିତି ଭୁଲିବି କୁହ? 

 
ଭ{ନଗର, ଗ{ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨ 
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ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    
ତୁେମ େଦଇଥିବା େଗାଲାପ ଫୁଲଟା 

ଆଜି ବି ରହିଛି ସF �ତିେଟ େହାଇ 

େହେଲ ତୁେମ ନାହଁ ଆଜି େମା ନିକେଟ 

ନୟନୁ ଝରୁଛି ଲୁହର ନଈ । 

 

ତୁେମ େଦଇଥିବା େଗାଲାପି ଚିଠିଟି 

ଆଜି ବି ରହିଛି ବହିେର େମାର 

କାହX େଯାଡିଥିଲ ସ%କ�ର େସତୁ 

ଭା}ିବାକୁ ଯଦି ନଥିଲା ଡର । 

 

େବାଳିଥିଲ େଯଉଁ େପ�ମର अବିର 

ଆଜିବି ରହିଛି  ଚିହ�  େମା େଦେହ 

ଫଗୁଣ ଆସିେଲ ହୃଦୟ ଜଳୁଛି 

ତୁମ କଥା ପରା େସ କାେନ କେହ । 

 

ଗଢିଥିଲ େଯଉଁ େପ�ମର ନୀଡ଼ଟା 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 
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ଆଜି ବି ରହିଛି  ଶନୂ" େକାଠରୀ 

ତୁେମ ଚାଲିଗଲ େମାତି ମହଲକୁ 

ବିେଦଶିନୀ କଲା ମନକୁ େଚାରି । 

 

ତୁେମ େଦଇଥିବା େଶଷ ଉପହାର 

ଆଜି ବି ଗୁ{େର କାନେର େମାର 

ଭୁଲିଯାअ େମାେତ अତି ସହଜେର 

କହିେଦଇ େଯେବ କରିଲ ପର । 

 

େପ�ମର ପାଉଣା ତୁମରି ଛଳନା 

ଆଜି ବି ରଖିଛି ସାଇତି କରି 

ନିେରାଳା ଜାଗାେର ବସି ମଁୁ ଭାବୁଛି 

କେºଇଠାରୁ କି ମଁୁ अବା ସରି ? 
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ଗବ� ଲାଗୁଛି େମାେତ ଗବ� ଲାଗୁଛି େମାେତ ଗବ� ଲାଗୁଛି େମାେତ ଗବ� ଲାଗୁଛି େମାେତ     
ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସkାନ େବାଲିକି 

ଲାଗୁअଛି େମାେତ ଗବ� 

େଯଉଁ ଓଡ଼ିଶାେର ପାଳନ େହଉଛି 

ବାର ମାେସ େତର ପବ� । 

େଯଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ" େଦବତା 

अଟkି କଳା ଠାକୁର 

େଯଉଁଠି ପ�ସି� କଳା କୀ]�ମାନ 

େକାଣାକ� ସଯୂ�" ମqିର । 

ବହି ଯାଉअଛି ମହାନଦୀ ଯା'ର 

ଚରଣକୁ ନିତି ଛୁଇଁ 

ଇତିହାସ ଯା'ର ଗାରିମା ଗାଉଛି 

ଧନ" େସ ଉ�ଳ ଭୂଇଁ । 

ବାରବାଟୀ ନାେମ େଖଳ ପଡ଼ିଆେଟ 

େଯଉଁଠାେର अବ�ିତ 

ମqିର ମାଳିନୀ ସହର ନାମେର 

ରାଜଧାନୀ ଯା' ପ�ସି� । 

ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 

 

ପାରାଦ�ୀପ ନାେମ ବqର େଗାଟିଏ 

अଛି ଏହି ଓଡ଼ିଶାେର 

େଦଶ ବିେଦଶେର େବପାର ବଣିଜ 

େହଉଥାଏ ଜାହାଜେର । 

ସF ାଟ� ସିଟି ଭାେବ ରାଜଧାନୀ ଯା'ର 

ଭାରେତ ଏକ ନ_ର  

ଶସ" ଓ ଶ"ାମଳା ସବୁଜ ବନାନୀ 

ଲାଗଇ ଭାରି ସୁqର । 

ନିଜକୁ ଆଜି ମଁୁ ଧନ" ମଣୁअଛି 

େସ ରାଜ" ସkାନ େହାଇ । 

ଗରେବ କହୁଛି अେଟ ମୁ ଓଡ଼ିଆ 

ଓଡିଶା େମା ଜନF ଭୂଇଁ । 
ସୁqରପୁର, ଉ]ରକୂଳହାଟ୍, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର, 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ମାମାମାମା’’’’    
ଯାହା ପାଇଁ େଦଖିଲି ମଁୁ ବିଶାଳ ସଂସାର । 
ଯାହା ପାଇଁ ଶିଖିଲି ମଁୁ େକେତ େଯ ସଂ�ାର । 
ସିଏ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ ସିଏ େମାର ମାଆ । 
ସବୁଠୁ ମଧୁର ଲାେଗ େମାେତ ତା'ର ନାଆ । 
ତା'ପଣତ କାନି ହୁଏ େମା ଆଶ�ୟ�ଳୀ । 
eେଣ ନ େଦଖିେଲ ତାକୁ ଯାଏ ପ�ାଣ ଜଳି । 
ଛାତିେର ତା' ଭରା େଦଇ ଶିଖିଲି ମଁୁ ଚାଲି । 
ଚାଲି ଚାଲି େଦଖିଲି ମଁୁ େକେତ ଗଁା ଗଳି। 
େସ ଥିେଲ ସଂସାରେର ନାହX କିଛି ଡର । 
ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସିଏ ତା କଥାଟି ସୁqର । 
େଛାଟରୁ େସ ବଡ କଲା େଭାଗି ନା ନା କt । 
ହାତଧରି ଶିଖାଇଲା େଦଖାଇଲା ବାଟ । 
େଯେତେବେଳ ଯାହା ମାେଗ ଦିଏ ତା େଯାଗାଇ । 
ମନ ଊଣା କେର ନାହX ନିଏ େସ େକାେଳଇ । 
ମାଆ ପରା ମାଆ େମାର ସ�ଗ� ଠାରୁ ବଡ । 
ତା'ବିନା ଏ ସଂସାରଟା ଲାେଗ େମାେତ ଜଡ। 
େବନି ହ^ େଯାଡି ମୁହX କେର ନମ�ାର । 
େତା ବିନା ଏ ସଂସାର ଲାଗିବ अସାର । 

ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁoା, କଳାହାoି । 

ଡ_ରୁଧର ବାଗ 
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ଉ�ଳ ଭୂମିଉ�ଳ ଭୂମିଉ�ଳ ଭୂମିଉ�ଳ ଭୂମି    
ଚିର ହାସ"ମୟୀ    ଚିର ଲାସ"ମୟୀ 

     େହ େମାର ଉ�ଳ ଭୂମି, 

ଧନ" େହାଇअଛି    ଜୀବନ େମାହରି 

     େତାହର େକାେଳ ଜନମି ।୧। 

ମାଆ ଗରଭରୁ    ପଡ଼ିଲି େଯେବ ମଁୁ 

     ଧାତ� ୀ େହଲୁ େମା ପାଇଁ, 

େତାହରି େକାଳେର  ନାଚିଲି େଡଇଁଲି 

     ନାନା ରେ} ଗୀତ ଗାଇ ।୨। 

ଶାକ ତoୁଳ େତା    ଶକତି ଭରିଲା 

      ପରିପୃt େହଲା ତନୁ, 

ରୂପ-ରସ-ଗf     ପରଶ େତାହରି 

        ଭୁଲି ପାରୁନାହX ମନୁ ।୩। 

େତାର ବୁକୁ ଚିରି     ପିଆଇଛୁ େକେତ  

       ମଧୁ ସୁଶୀତଳ ନୀର, 

ଶାkି ଆତF ତୃ�ି     େଦଇअଛି େମାେତ  

        ମୃଦୁ ମଳୟ ସମୀର ।୪। 

େରାହିତ୍ େସଠୀ 

 

କୀଟରୁ ପତ}      ପିପିଲି ମାତ} 

       େତାର ସkାନ ସରେବ, 

ସବୁଜ ବନାନୀ      କୁସୁମ କାkିେର  

        ଝଲସୁଛୁ  ବଇଭେବ ।୫। 

େତା ମଧୁର କଥା    ହରି ନିଏ ବ"ଥା 

       େକାଇଲିର ମିଠା ସ�େର, 

ପାହାଡ଼ ଛାତିରୁ     ଝରଣା ଝରଇ 

       କୁଳୁକୁଳୁ ଶବଦେର ।୬। 

ମାତୃଭୂମି ଭାଷା   ମାତୃଭାଷା େମାର 

    େକେଡ଼ ସୁମଧୁର ଆହା, 

ଗରେବ କହିବି    ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇ 

     ଓଡ଼ିଆ ତାହାରି ନାଆଁ ।୭। 

େକେତ ବୀର-ବୀରା   ନୃପ ମହାରଥୀ 

        ପ�ସବ କରିଛୁ ତୁହି, 
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ବୀର-ପ�ସବିନୀ     ଉ�ଳ ଜନନୀ 

       ନାମଟିକୁ େତାର ବହି ।୮। 

େକେତ ସାରସ�ତ   ସାହିତ" ସାଧକ 

      େଲଖକ-ଭାବୁକ-କବି, 

ଧନ" େହାଇଛkି   େତାହର େକାଳେର 

       ସରେବ ଜନମ ଲଭି ।୯। 

ଉ�ଳ ଐତିହ"    ଗଉରବ ମୟ 

    େକାଣାରକ କେହ କଥା , 

ବାରବାଟୀ ଦୂଗ�    ଧଉଳି ପାହାଡ଼ 

      ଗାଏ ଚିରkନ ଗାଥା ।୧୦। 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअ/   କଳା କାରିଗରୀ 

     ନିଖୁଣ �ାପତ" େଦଖି, 

ବିେମାହିତ କେର  ଦରଶକ ପ�ାଣ  

    ଆଖି ଯାଏ ସେତ ଲାଖି ।୧୧। 

अରଣ" କୁkଳା   ତଟିନୀ େମଖଳା 

      ଛବିଳ  ଉ�ଳ େତାର, 

େକଉଁ ରୂପକାର    ର} ତୂଳୀ ଧରି 

      ଗଢ଼ିଛି ଏେଡ଼ ସୁqର ।୧୨। 

ମqିର ମାଳିନୀ   ପ�କୃତି ଶାଳିନୀ 

    ସବୁଜିମା େତାର କାkି, 

ଆହୁରି ସୁqର    अ^ କାେଳ ରବି 

       ଉଡୁଥିେଲ ଖଗ ପkି ।୧୩। 

କି ଗୁଣ ଗାଇବି    ଉ�ଳ ଜନନୀ 

      ସେର ନାହX େତାର କଥା, 

େହ ଉ�ଳ ମାତ   େତା ଚରଣ ତେଳ 

    ନୁଏଁ ସଦା େମାର ମଥା ।୧୪। 
େରାହିତ୍ େସଠୀ, 

ଦୁତିେମoି, ଖଜୁରୀପଡା, କfମାଳ ।  

େମାବାଇଲ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ସF �ତିସF �ତିସF �ତିସF �ତି    
ପ'ୂ�ମୀ ରାତିର अଭିସାର ପବ� 

ଉଆଁସ ମଉନ ହସ 

ସF �ତିର େରାମା� अନନ" େସୗରଭ 

କେର େମାେତ ଉପହାସ । 

 

ସ�ାଥ�ର ପ�ୟାେଗ ପିo ଦାନ କଲ 

େମା େପ�ମକୁ ଜାଳିେଦଇ 

ଦିନ ହୁଏ େମାର ନୀରବ ନିଶ´ 

ରାତି ଛଳଛଳ ନଈ । 

କoୁରୀ ଚରଣ 

ରାଉତ 

 

ସହର ଇଲାକା ଲାେଗ ଏକାଏକା 

ତମ ସF �ତି ଥାଉଥାଉ 

େସ ହଜିଲା ଦିନ ପାେରନା ଜଡାଇ 

ଆେବଗେର େମାେତ ଆଉ । 

 

ସF �ତି  ସବୁ େମାର ମନ ଆକାଶେର 

ଭାେସ ଭସା େମଘ ପରି 

େକମେk େକଜାଣି ଶନୂ"�ାନଟିଏ 

ଛାତିେର ଯାଏ ପହଁରି । 
 

ଶିeକ, ସତ"ବାଦୀ ହାଇ�ୁଲ୍ 

ଧoାମାଳ, େଦଓଗଁା, ବଲା}ିର 

େମା.୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
େଯେବ ଆେସ ବଷ�ା ଋତୁ 

ଆକାଶର କ�qନେର େମା ନୟନୁ 

ଲୁହ ବୁqା ବୁqା େବାହି ଚାେଲ अବିରତ..... 

ବନ ତ େପାଡିେଲ ସଭିଏଁ ଜାଣkି 

ମନ କଥା େକ ପଚାେର... 

ପରି�ିତିର ଦାସ ପାଲଟି ଆଜି 

ମଁୁ  ନିହତ, 

ଏ ନିହତ ପଣକୁ ସ�ାଳିବାକୁ 

ପାେଖ େକହି ନାହX.. 

ଥିଲି अଭିମାନୀ ପି�ୟ  

ଶୁଭସିFତା େବେହରା 

 

ମଁୁ ତୁମର, 

ସେଜଇଲ ଏ ଦୁନିଆଁ ବୁକୁେର 

ପାଗଳୀ େପ�ମିକା... 

ଦୁଃଖ ଲାେଗ ଏତିକି, 

ନଥିଲା ଟିେକ ବି ଛଳନା 

େମା େପ�ମର .. 

ଆଜି ନୀରେବ ମଁୁ 

ନିଜକୁ ପଚାରି ବସୁଛି, 

ପ�ତିଦାେନ କାହX େଦଇଗଲ , 

अଜସ� ଲା�ନା...... 

 
େଜନାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ର}ହୀନ ଆଜି ଜୀବନ ପଥଟା  

   ଯିବାକୁ'ତ ହବ ବହୁତ ଦୂର  

ରେ}ଇ ଦିअେହ ର}ିଲା  େଗାେସଇଁ  

  ପାେଦ ସମପ�ୁଛି ର} अବିର.... 

 

େଦାଳ ବିମାନରୁ ଆଶିଷ ବରଷି  

     ସବ� ମନ କର ରସ ମଧୁର  

ପ�ୀତିର ଘୃତେର େପ�ମ ଦୀପ ଜାେଳ 

   ପ�ଣତୀକୁ େମାର କର ଆଦର ..... 

ସେkାଷ ପ-ନାୟକ 

 

 

ହୃଦୟ ମqିେର ବିେଜ ହୁअ ପ�ଭୁ  

    ସହାହୁअ ବାେର ରାଧା ମାଧବ  

ପୁଲକିତ େହଉ ତନୁମନ ଡାଳ  

   ମନ ଚାଖୁ ଥେର ଭକତି ସ�ାଦ..... 

 

ରାଧା େମାହନ/ ପଦ ସF ରୁ ସF ରୁ  

  ଜୀବ ପାରିହଉ ସଂସାର ଭବ 

କମ�ଫଳ ପାଇଁ ଚିkିତ ନଥାଉ  

   ସअେଳ ପହ�ୁ େସକୂେଳ ନାବ..... 

 
େବଗୁନିଆପଡା ବµକ୍, ତିରିଡା/ ଗ{ାମ 
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ସF �ତି ତୁେମସF �ତି ତୁେମସF �ତି ତୁେମସF �ତି ତୁେମ    
ସF �ତି ତୁମ େକେବ ଆତତାୟୀ ସାଜି 

ହତ"ା କେର ଆଖି ସ�ପ�  

ସF �ତି ତୁମ େକେବ କୁହୁଳି କୁହୁଳି 

ଜାଳିଦିଏ ମନ ପ�ାଣ । 

 

ସF �ତି ତୁମ େକେବ ଲୁେଟରାେଟ ସାଜି 

ଲୁଚାଏ େମା ଖୁସି ଜହ�   

ସF �ତି ତୁମ େକେବ ବହିଯାଏ ହୃେଦ 

ସାଜି ହୁତାଶ ପବନ । 

 

ସF �ତି ତୁମ େକେବ ଆ/ିଦିଏ ମେନ 

ଯ�ଣାର ଲିପିେରଖା 

ସF �ତି ତୁମ େକେବ ଜାଳିଦିଏ ଆସି 

अସହ" अତୀତ ଶିଖା। 

ମେନାରମା ହାତୀ 

 

ସF �ତି अଗଣାେର ଦିअ ତେମ ଆ/ି 

ଏଥର ଲeFଣେରଖା 

ସତ କହୁଛି ମଁୁ,  

ନିତିନିତି ଆଉ ସF �ତି ସାେଥ ତୁମ  

ପାରିବିନି କରି େଦଖା। 

 

େଚାେରଇ େନଇଛ ପ�ୀତି େକାଳାହଳ 

ମେନ ଭରିଥିଲା େଯେତ 

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ!  

 

ସF �ତି ତୁମ ଆଜି ସେଜଇ େଦଇଛି 

ଜୀअkା ଶବେଟ େମାେତ। 
କେହ�ଇପୁର, ସି. ଆର୍. ଆର୍. ଆଇ, କଟକ, 

୭୫୩୦୦୬, ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୯୧୭୨୭୯୦୨୩ 
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ନାୟକନାୟକନାୟକନାୟକ    
ଚାଲିଗେଲ ତୁେମ ଛାପ ଛାଡିଯାअ 

ପାଦଚିହ�  ପଡ଼ିରେହ , 

ଆ}ୁଳି େଦେଖଇ ନବଜାତକଟି 

େସଇ ବାେଟ ଯିବ କେହ । 

ତୁମ କ� ଚିରି ନିଗାଡି ଆସଇ 

ସାଜି ସୁର ସବୁ େଯେତ , 

ବାର ବାର ଶୁଣି ମନ ଭେରନାହX 

ବାଜୁଥାଏ ଗଣି େସେତ । 

अଧୁନା ବସନ ଉªେର ଆସନ 

अେଟ ପି�ୟ ସଭି/ର , 

ନୂତନ ପ�କାର ହୁଏ ଆବିÆାର 

ଠାଣି ଦିअkି ଶ/ର । 

େସୗମ"ର{ନ ପାଲ 

 

ପ�ତିଟି ବଦେନ ରକତ ବାହୁଛ 

େଦଇ ନୂଆ ପରିଚୟ , 

ପ�ତିଟି ମୁହୂ]� ଜୀବk କରୁଛ 

ପରେଦଶୀ अପଚୟ । 

ଦାୟିତ� ନିଜର ମେନ େଦଇ େଜାର 

ତିଆେର ଶକତ ବାସ , 

ଝା{ି ଖରା ପୁଣି ମଳୟ ପ�ଭାେବ 

ବାସନା ଝାେଡ ପଳାଶ । 

 
ଗ�ା/େପା:- ବଡ଼େଶାଳ, ଭାୟା - ଝାରେପାଖରିଆ 

ଜିଲs ା - ମୟୁରଭ{, ପିନ - ୭୫୭୦୮୬ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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େହାଲିେହାଲିେହାଲିେହାଲି    
ଫଗୁଣ ଆସିଛି ଧରାକୁ ଧରି ର}ର ପସରା 

ପ�ୀତି ରେ} ତାର ସଭି/ୁ ରଂେଗଇବ ପରା। 

େକେତ ର}ର अବିର ଧରି ଆସିଛି େହାଲି 

ନୂଆ ରୂପ େଦଇ ବସୁଧାକୁ ସେଜଇବ େବାଲି। 

ଜାତି ଧମ� ବ'�ର େଭଦଭାବ େଦବାକୁ ଦୁେରଇ 

ଆସିଛି ଫଗୁଣ ନିଜକୁ ସ� ରଂଗେର ସେଜଇ। 

େପାଛି େଦଇ ସବୁରି ମନରୁ ଛଳନାର ର} 

କରି େଦବ ମମତା ଶ��ା େସ�ହେର ଆବ�। 

ହିଂସା େ0ଷ ରାଗ େଲାଭ ମାନ अଭିମାନ 

ପାେସରି େଦଇ ସବୁ ବାfିବ ଭାବର ବfନ। 

ହୃଦୟ କqରୁ େପାଛି ହୀନ ଶତ� �ତାର ଭାବ 

ଭରି େଦବ ଶାkି ପ�ୀତି େମୖତ� ୀର ଆେବଗ। 

ନାଲି ନୀଳ ସବୁଜ େଗାଲାପି େକେତ ର} 

ସବୁଠୁ ପବିତ�  अଟଇ ପରା अବିରର ର}। 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  
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େସହି ରେ} େଖଳିେବ େହାଲି ମଦନ େମାହନ 

େଦାଳ ବିମାେନ ବସି କରିେବ ନଗର ଭ� ମଣ। 

ସବୁ ମେନ ଲାଗିେଲ ପ�ୀତି ର}ର ଫୁଆର 

େଗାପ ପୁର ପାଲଟିବ ଏହି ସାରା ସଂସାର। 

ଫଗୁଣେର ଫଗୁ େଖଳ ଲାେଗ ଭାରି ମେନାହର  

ଭୁଲି ନିଜ अହ/ାର ସଭିଏଁ ହୁअkି ଏକାକାର। 

 

ମୁକୁq ମିଶ� ନଗର, େଗାପିନାଥପୁର, ପୁରୀ  
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ଯେଶାଦା େରାଦନଯେଶାଦା େରାଦନଯେଶାଦା େରାଦନଯେଶାଦା େରାଦନ    
ବା�ଲ"ମୟୀ ଯେଶାଦା କରkି େରାଦନ 

କାହX ଗଲୁ ବାଳକୃ¨ େମା ହୃଦଚqନ 

 େମା ଧନ ଢଳି ଢଳି ଆସ 

େକାଳ େମା ଶନୂ" ପଡିଛି ଚିkାକେର ଗ�ାସ 

 େମା ଧନ ଢଳି ଢଳି ଢଳି ଆସ,,,,,,,,, 

 

ବାହୁଡ଼ିେଲ େଗାପ ଚାଟ ନିଜ ନିଜ ନିେଡ଼ 

େଗାଧୁଳି अତୀତ େହଲା ଚିkା େମାର ବେଢ଼ 

 େମା ଧନ,,,,,, 

ହୃଦ ଆେqାଳିତ ହୁଏ ରାeସ/ ତ� ାସ 

 େମା ଧନ,,,,,,,,,,,,, 

 

ମୟୁର ଚqି�କା ଚୂଳ ଶ�ୀ ମୁଖ େଶାଭନ 

ଦୃtି କା’ର ପଡ଼ିଗଲା କି େମା ଜୀବଧନ 

 େମା ଧନ,,,, 

କି अମ}ଳ ଘଟିଲା େହଲି ମଁୁ ନିରାଶ 

ପ�େମାଦ ପ�ଧାନ 
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 େମା ଧନ,,,,,,,,,,, 

 

ବଂଶୀର ସ�ନ କ'�େର ଗୁଂେଜ ବାର_ାର 

ମନ ହୁअଇ ଚ�ଳ ଛନକା अkର 

 େମା ଧନ,,,,, 

ନାଚି ଉେଠ େମା ଚeୁେର େତାର ମq ହସ 

 େମା ଧନ,,,,,,,,,, 

 

ମଳୟ ମରୁq ବେହ େହାଇ ଥିରି ଥିରି 

अଜଣା ଭେୟ କ%ଇ अfକାର େଘରି 

 େମା ଧନ,,,,,, 

ବଚନ କହୁଚି ସତ" ଆତF ା େଦବି ଝାସ 

 େମା ଧନ ଢଳି ଢଳି ଆସ,,, 

 
ପ�େମାଦ ପ�ଧାନ, 

ରଣପୁର ସିqୁରିଆ, ନୟାଗଡ଼, ୭୫୨୦୨୫, 

ଭ� ାମ"ଭାଷ--୭୦୦୮୩୩୭୮୭୩ 
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କଳାନାଗରକଳାନାଗରକଳାନାଗରକଳାନାଗର    
ଯମୁନା କୂଳେର  କଦ_ ମଳୂେର 

 ବିହାର କରkି ବେନ 

ଆେହ ନାରାୟଣ େଦବତା କଲ"ାଣ 

 ଡାକୁଛି अଧମ ମେନ 

ରାଧା/ अଧର ରସେର ମଧୁର 

 ଚq�ବଂଶ ଚୂଡ଼ାମଣି 

ମୟୁର ପୁଛିଆ କାଳୀୟ ନାଟୁଆ 

 ଯେଶାଦା/ େନତ� ମଣୀ 

ନୟନ କମଳ ଉÀ]ିର ମଳୂ 

 ଉ�ାର କରm େମାେତ 

ଆେହ ପିତା_ର ଶତ� � େଯ କଂସର 

 ଗୁହାରି କରୁଛି େତାେତ 

ଦୁଷFkକୁମାର ମିଶ� 

 

ମାନବର ଗବ�   ଦାନବର ଖବ� 

 କରkି ଆପଣ ପରା  

ଗିରି େଗାବ��ନ କେରଣ ଧାରଣ 

 େଗାବିq ନାମଟି ସାରା 

ପ�ଭୁ ଚକ�ଧର अଟkି ଶ�ୀଧର  

 ବାଳିକୁ ନିଗ�ହ ଯଥା 

ସୁଗ�ୀବର ହିତ ଧିବର ସହିତ 

 କି ବ'� ବି ତୁମ ଗାଥା  

କରୁଛି ମିନତୀ ଆେହ ଯଦୁପତି 

 ରeା କର ବଳବk 

ଜାେଣ ନାହX ଛqି ଗୀତେର ମୁ ବାfି 

 अଧମ अେଟ ଦୁଷFk । 
ପ�ଧାନ ଶିeକ, ଓରି}ା ବାଲିସାହି  

ମଠକରେଗାଳା, େଢ/ାନାଳ । 
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ବାଉଁଶରାଣୀବାଉଁଶରାଣୀବାଉଁଶରାଣୀବାଉଁଶରାଣୀ    
େଢାଲିକି ଚାଟିେର ଗଁା ଦୁଲୁକୁଚି 

କୁହାଟ ଆଣୁଛି ଟାଣି 

ଆସ ଆସ େମାର ମାଆ ମାଉସିଏ 

ଆସିଚି ବାଉଁଶରଣୀ, 

 

ବାଉଁଶ अଗେର ଘିରିଘିରି ଘୁେର 

ଜୀବନ ମରୁୂଛା େଖଳ 

େପଟ ପାଇଁ ନାଟ କରୁଚି ଝିअଟି 

ଭୁଲି ତା' କୁଆଁରୀ େବଳ, 

ପ'ୂ� ଦାସ 

 

ଏଇତ ଜୀବନ େକେଡ ହୀନିମାନ 

େପଟ ଚାଖoକ ପାଇଁ 

ଜାନୁ ଯଉବନ ମରୁୂଛି େଦଇଚି 

ନିଜ ପର କିଛି ନାଇଁ, 

 

େତା' ଚତୁରୀ କଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ 

ଭାବୁଚି ପାଖେର ଥିେଲ 

େଦଖିଥା'm ନିେଜ େଭାକେର ପଡିେଲ 

ଜୀବନ େକମିତି ଝୁେଲ,।। 

 

 
କ~ାବଣିଆ, ଛତ� ପଡା 

ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୩, 

ଭ� ାମ"ଭାଷ--୯୩୩୮୬୮୮୮୮୫ 
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ବସk ଆସିଛି େବାଲିବସk ଆସିଛି େବାଲିବସk ଆସିଛି େବାଲିବସk ଆସିଛି େବାଲି    
ସକାଳର ସୁରୁଜ ଆଜି ଚି¹ଣ େହଇ 

ସମ^/ୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଛି 

ଆଖି ମଳି ମଳି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି 

ଦୁବ ଘାସର କअଁଳ ପତ� ଟି 

ଟିକି କୁଆଁେଟ କାଢ଼ିଛି। 

 

ବସk ଆସିଛି େବାଲି ମୃଦୁ ମଳୟେର 

ସମ^ ଗଛ ପତରକୁ େଦାହେଲଇ 

ଆ_ ବଉଲର େପ·ାେର 

େକାଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନେର 

େବାହି ଆସୁଛି ମିଠା ମିଠା ସ�ରର ଝ/ାର ।। 

 

ବନଫୁଲ ମାନ/ର ଉªାଟ ଭାରି ମେନାରମ 

ରାଧାଚୂଡା ଓ କୃ¨ଚୂଡା ପାଖା ପାଖି େହାଇ 

ସାଥିେର ର�ାର ଗତିେର ବସkର େଚାରା ଚଇତିେର  ହସି ହସି 

ଝୁଲି ଚାଲିଛkି ବସkର ମଳୟ ଝୁଲଣେର ।। 

ପ�ଦୀପ ବf 
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ପାଇନ୍ ଗଛର ଉªତା ସା}କୁ 

ଖାପ ଖୁଆଇ ସୁ ସୁ ସ�ରେର  

େବାହି ଆସୁଛି ଝାଉଁ ବଣରୁ 

ମଧୁର ସ}ୀତର ମgୂ�ନା। 

େଜାଡି ଯାଉଁଳି େହାଇ  ବିହାର 

କରୁଛkି ବଗ ଆଉ ବଗୁଲି 

ଗଁା େପାଖରୀର ବୁର ଫୁଲ ଆଉ 

ସାରୁ ପତର ଗହଳିେର 

ଲୁଚି କୁ�ାଟୁଆ ଆଉ େବ} ମାନ/ ସହିତ ।। 

 

 

ଗଁା ମqିରରୁ ଓଁକାର ନାଦେର େବାହି ଆସୁଛି  ଘ~ା ଶ» ଧ�ନିେର 

ସତ" ଆଉ େପ�ମର ପ�ଚାର 

ଦeିଣା ପବନ अହଂକାର କୁ  

ଉେଡଇ େନଇ େଫାପାଡ଼ି େଦଉଛି 

ଶନୂଶାନ ଇଲାକାେର।। 

 

କାୟା ବି^ାର କରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଆର� କରୁଛି ପ�ଫୁଲିs ତ ମନେର 
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ଆଉ ଏକ ନୂଆ अଧ"ାୟ 

ଗଁା େଗାଡି  ମାଟିର ସ%କ� �ାପନ କରୁଛି   

ଗାଡି ମଟର ଆଉ ସମ^ ଜୀବଜm ଚରାଚର ମାନ/ର ଖାଲି ପାଦ।। 

 

ବିଲ ହିଡ ମଳୂେର େଟେ~ଇ ର 

अoା ସା}କୁ ଗାଈ େଗାରୁ  

ମାନ/ର ହ_ା ରଡ଼ିେର 

ମଲିୂଆ ମେୂଲଇ ଚାଲିଛି 

କାfେର ଶିକା ବାହୁ}ି ଆଉ 

େକାଦାଳ ଧରି ଖୁସି ମନେର 

ଗାଇ ଗାଇ ଗୀତ 

ଧମ�ର ପ�ସାର ପ�ଚାର ପାଇଁ 

ବାଜା େଢାଲ ଝା{ କତ�ାଳ 

ସା}କୁ ହରିେବାଲ ଆଉ ହୁଳ ହୁଳିେର ଫାଟି ପଡୁଛି ପୃଥିବୀ 

ବସk ଆସିଛି େବାଲି ।। 

 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ସାନମଛୁଆଘାଇ, ରାଜଘରେପାଖରୀ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦ 
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ଗୁରୁ ଦିବସଗୁରୁ ଦିବସଗୁରୁ ଦିବସଗୁରୁ ଦିବସ    
ଗୁରୁ ଦିବସେର love େକକ୍  

 କାଟିେଲ ଭାଇନା େମାର । 

ପର%ରା ଏେବ କୁଆେଡ ଗଲାଣି  

 ଆପେଣ ବିଚାର କର ?? 

ଚqନ କପ�ରୂ अରୁଆ ଚାଉଳ  

 ଦୂବ ଧପୂ ଆଉ ଦୀପ । 

ଏଇମିତି ଆେମ ପଜୂା କରୁଥିଲୁ 

 ପିଲାଦିେନ ସବୁଜାକ। 

ହସ ବି ଲାଗିଲା ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା 

 ଭାଇ/ର ଫେଟା େଦଖି । 

ପାଖେର ତା/ର ବସି ଛkି ପୁଣି  

 ଭାଉଜ ବା ତା/ ପତ� ୀ  !! 

ନୀଳକ� ସ�ାଇଁ 

 

ସାରୁ ଖଁା /ର େମାହବେତଁ ଫିଲF   

 େଦଖିଆସ ତୁେମ ଯାଇ । 

ଗୁରୁ କୁଳ ଠାେର ନିତି ନିୟମ କୁ  

 େକମିତି ଭା}kି େସହି । 

ଭା�ର ଭାଇନା େକଉଁ କୁଳ ପାେଖ  

 ରହିଛkି ଠିଆ େହାଇ.... 

େକଉଁ ଭଳି ଶିeା ପାଉ ଛkି ପିେଲ  

 ଆପେଣ କୁହm ଭାଇ  !! 

ମଁୁ କହିେଲ ପା ଖରାପ େହଉଛି  

 େମାର କହିବାର ନାହX ।। 

 
ଭୁବେନଶ�ର 
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अଭୂଲା ସF �ତିअଭୂଲା ସF �ତିअଭୂଲା ସF �ତିअଭୂଲା ସF �ତି    
ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ଜହ�  ବୁଡିଗେଲ 

ତେମତ ନିଇତି େଖାଜିବ େମାେତ 

ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ଆଜିବି ତୁେମ 

ମନ ହୃଦୟେର ରଖିଛ ସାଇତି 

କଜଳ ଆଖିର ସଜଳ ଚିଠି 

ଆଖି ଆଇନାେର େଖାଜିଛି େକେତ 

ତୁମ ପାଇଁ  ସଞ ନିଇତି ଜାେଳ। [୧] 

ସଞ ସହିତ ହୃଦୟ େମାହର 

ଦିକି ଦିକି େହାଇ ଜଳୁଛି ନିତି 

ପ�ଥମ େଦଖାର ପ�ଥମ ସF �ତି 

ତୁମ ହାତେଲଖା େଗାଲାପିଚିଠି 

ତୁମ ଗାଆଁ ପାଖ ମqିର ପାେଖ 

େମା ପାଇଁ ଥିଲାତ ପ�ଥମ େଭଟି 

େଖାଜୁଛି ଆଜି େସ ସF �ତି େକଉଁଠି। [୨] 

ନୀରବେର ଲୁହ ଝାରୁଛି ବସି 

କିଏ ଛୁଇଁ ଦିଏ ସପେନ ଆସି 

ମହାସିFତା ଓଝା 

 

ଜହ�  ବୁଡିଗେଲ ବଉଦ ଫାେ/ 

ମନ ଝରକାକୁ ନିଇତି ଝାେ/ 

ପହିଲି େଦଖାର ପହିଲି ଛୁଆଁ 

ହୃଦୟେର ଆଜି ଜାଳୁଛି ନିଆଁ 

େଖାଜୁଛି ଆଜି ମଁୁ ସାରା ଦୁନିଆଁ। [୩] 

ମନ ସିqୁକର ଚାବି େଖାେଲ େଯେବ 

ତୁମ ପ�ତିଛବି ନିତି ଭାସି ଉଠଇ 

ସୁଖର ସF �ତିକି େକେବ େଫରି ଆସଇ 

ଭୁଲି ମଁୁ ପାରୁନି ତୁେମ େଦଇଥିବା 

ପହିଲି େଦଖାର ପହିଲି େଭଟି 

ଜୀବନର େସଇ अଭୂଲା ସF �ତି 

ପଣେତ ରଖିଛି ପକାଇ ଗ�ି।। [୪] 
ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସF �ତିସF �ତିସF �ତିସF �ତି    
ସF �ତି ତୁେମ େମାର ଶୀତ ସକାଳର 

     କअଁଳ ସୁେନଲି ଖରା । 

ଆମ ଧାନେeତ େଶାରିଷ କିଆରୀ 

      अପାେଶାରା ସF �ତି ଭରା । 

 

ସF �ତି ତୁେମ େମାର ଗଁା ଚାଟଶାଳୀ  

       ପଣକିଆ अ/କଷା  । 

ବାପା/ ଆକଟ େବାଉ ମିଠା ଗାଳି 

      ମିଛି ମିଛି ରାଗ ୠଷା । 

େସ�ହଲତା ନାୟକ 

 

 

ସF �ତି ତୁେମ େମାର େଭାଦୁअ ସ{ର  

      କାଗଜ ତିଆରି ନାଆ । 

କୁଆଁର ପୁେନଇ ରଜ େଦାଳି ଗୀତ  

       अଦିେନ ଚଇତି ବାଆ । 

 

ସF �ତି ତୁେମ େମାର ମାଣଓଷା ଗୀତ  

      େମା େବାଉର େଝାଟି ଚିତା । 

େଜେଜ ମା'ର ଗପ େପଡି ର ପସରା  

        େମା େବାଉ ତିଆରି ପିଠା । 
ବାରିପଦା 
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ମାଟିର େମାହମାଟିର େମାହମାଟିର େମାହମାଟିର େମାହ    
ରାତି ଏଠି ସ�ପ� ପାଲଟkି 

ସକାଳଟା ମଧୁର ରାଗିଣୀ 

ଦିନ ଗୁଡା ଆଗାମୀ ସ�ାବ" 

ପ�ୀତିଲଗ�ା ସ{ର େରାଷଣି 

        ସଯୂ�" ଆେଣ ନୂତନ ପୁଲକ 

        ଜହ�  ଏଠି େଖାେଜ ନୀଳ କଇଁ 

        ମମତାର ମଧୁଝରା ବାସ 

        ପବନଟା ଦିଏ ଚହଟାଇ 

ଋତୁ ଏଠି ଜନF େହାଇ ମେର 

ପୁଣି ଜନF ହୁଏ ବାର ବାର 

�ାନାkେର େଖାଜି ମଁୁ ପାଏନା 

ଏଠି ଭ]� ପ�ାkର େକଦାର 

ପ�େମାଦକୁମାର ପoା 

 

        ଡହ ଡହ ନିେମ�ଘ ଗଗନ 

        ନଈ ତୂେଠ ସ{ ନଇଁଗେଲ 

        ପଲs ୀବାଳା ନୂପୁର ନିକ�େଣ 

        ଚଇତାଳି ବାଆ ବହିଚାେଲ 

ବିରହୀ େସ ବଇଁଶୀର ସରୂ 

େଗାଧଳିୂର ହ_ା ରଡି ଧ�ନୀ 

ମqିରର ମ}ଳ ଆଳତୀ 

ବଧ ୂେଫେର ଭିଜା େଦହ େଘନି 

        ବଷ�ା ଧୁଆ ସ{ େଯେବ ବୁେଡ 

        େଭକ ରଡି କକ�ଶ ରାଗିଣୀ 

        ନଈଧାେର କିଆ ଓ େକତକୀ 

        ଶନୂ"ଗଭ�ା ହୁଏ େସ�ାତସି�ନୀ 
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େରାମାଂଚିତ କଦ_ର �ଶ� 

କାଦମି�ନୀ ଚପଳା ଚମକ 

ବଳାହେକ ପୁରିତ अ_ର 

ଭିଜା ମାଟି अପବୂ� ମହକ 

        ନଈ ପଠା କାଶତoୀ ବେଣ 

        ଶରତଟା କଡ େଲଉଟାଏ 

        अଲାଜୁକୀ ଫୁେଲଇ ନଈଟା 

        ମୁହଁେପାତି ବହିଯାଉଥାଏ 

ପାବ�ଣେର ଡୁେବ େଯେବ ମାଟି 

ଝରା େଶଫାଳୀର େତାରା େଦେହ 

ଋତୁ ଛୁଆଁ अୟୁତ େରାମାଂଚ 

ପ�ବାସୀଟା ମାଟି େମାେହ ଧାଏଁ 

        ଧାନବିଲ ଲହକା େeତେର 

        ବୁଣିଦିଏ ସୁେନଲି अବିର 

        କ/ାଳଟା ପୁନଜ�ନF  ପାଏ 

        ଶୁଖିଯାଏ େଲାତକର ଧାର 

ଜହ�  େଯେବ େଛତା ପଡିଯାଏ 

କୁହୁଡିର ଆବରଣ ତେଳ 

ଲିଭି ଯାଉ ଯାଉ ସ{ବତୀ 

ବତାସର ନିଆଁ ଏଠି ଜେଳ 

        ଆ_େତାଟା ମହ ମହ ବାେସ 

        େକାଇଲିଟା ଛାଡଇ ରାଗିଣୀ 

        ବସkର ଉgନ�  େଯୗବନ 

        କୁq ଫୁେଲ ମଳୟ ଉଜାଣି 

ମୁେଠ ମାଟି ଆ{ୁେଳ ସପନ 

ତା ମହକ ନିହାତି ନିଆରା 

ତାଳ, ତମାଳ େଶାଭିତ ପଥ 

ଧୁଳି ଦାo ବ"^ ଚଉତରା 

        ଜନF  ଏଠି ମୃତୁ" ପୁଣି ଏଠି 

        ଏmଡିରୁ अkକାଳ ଯାଏଁ 

        ଜୁଇ ଏଠି ଥoା ପଡୁ ପଡୁ 

        ଏ ମାଟିର ଆହ�ାନ ମଁୁ ପାଏ 

 
ବାଘମାରୀ, େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ହୃଦୟ ତୁମକୁ େଖାଜଇହୃଦୟ ତୁମକୁ େଖାଜଇହୃଦୟ ତୁମକୁ େଖାଜଇହୃଦୟ ତୁମକୁ େଖାଜଇ    
ସମୟଟା ଆଜି    େବଇମାନୀ ସାଜି 

     ରଖିअଛି େମାେତ ଲୁେଚଇ 

େହ େମା'ର ଆତF ୀୟ   େଫରାअନି ମୁହଁ 

     ଯାअ ନାହX େମା ଠୁ ଦୁେରଇ ।0। 

 

ଭୁଲିନି ତୁମକୁ     ଭଲ ପାଇବାକୁ 

      ହୃଦେୟ ରଖିଛି ସେଜଇ 

ତୁମରି ମନରୁ    अବା ଭାବନାରୁ 

     ଦିअନାହX େମାେତ ହେଜଇ ।୧। 

ଭଗବାନ େବେହରା 

 

 

ନିତି େମା'ର ମେନ   ଆସ ସବୁଦିେନ 

       ହୃଦୟ ତୁମକୁ େଖାଜଇ 

ତୁମକଥା ଭାବି    ନ େଦଖିକି ଛବି 

       ଆଖିପତା ଲୁେହ ଭିଜଇ ।୨। 

 

ଦିନୁଦିନ ଯାଏ   ସF �ତି ରହିଥାଏ 

      ଖିଆଲି ମନେର ଭାବଇ 

େସ ସମୟ ପୁଣି   ଆସkାନି ଜାଣି 

     ଭାବନା ଦିअkି ଭୁେଲଇ ।୩। 

 
ବାରେକାଟ, େଦବଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

୭୯୮୧୧୭୩୮୮୪ 
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େଦବअଂଶୀେଦବअଂଶୀେଦବअଂଶୀେଦବअଂଶୀ    
ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି ସkପ�େଣ 

େସ େକମିତି ପାଲଟି 

ପାରିଥିେଲ ସହଜେର 

ଏେତ अନନ"ା [୧]  

େମା ପରି ତା/ର ବି 

େତଲ ଲୁଣର ଜ{ାଳ 

अ^ିତ�ର ଚାରିପାଖ 

ରeଣଶୀଳତାର ପ�ାଚୀର [୨] 

େମା ଠାରୁ ଶତଗୁଣା 

ଶୃଂଗାର ପି�ୟା େହାଇ 

େକମିତି କହୁଥିେଲ 

ନିମ�ମ େବୖରାଗ"ର ଭାଷା [୩] 

ଆଉ ଟିେକ अkରଂଗ 

େହବାର ପ�ୟାସେର 

अନୁରାଧା ମିଶ� 

 

ଛୁଇଁବା ପେର ହୃୟକୁ 

ଜାଣିଲି ମଁୁ ତା/ର [୪] 

 

େସ େମା’ଠାରୁ େବଶୀ 

अସହାୟ ନାରୀଟିଏ 

ମୁ�ିର ଶେ´ ପ�େବାଧୁଛି 

ସଂସାରକୁ ମିଛଟାେର [୫] 

अଳଂକାରର ଓଜନ 

ଆଉ ବ«ର ଆଡ଼_ର ତେଳ  

ଦୟନୀୟ ଭାେବ ଦାହ" 

େଦବ अଂଶୀର ପିତୁଳାଟିଏ [୬] 

 
ସପନପୁର, େଦବୀଦ�ାର, ଯାଜପୁର 
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ଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ୍ ନଥିଲାଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ୍ ନଥିଲାଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ୍ ନଥିଲାଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ୍ ନଥିଲା    

ଚଷମାର କାଚ େପାଛୁ େପାଛୁ 

େଜେଜ/ ପାକୁଆ ଓଠେର 

ବୁqାଏ ହସ ଚମକି ଗଲା, 

େଜେଜମା/ୁ େଦଖି, େଜେଜ ଥ-ାେର କହିେଲ 

ଆେର ଶୁଣୁଚ, ଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ ନଥିଲା... 

 

େଜେଜମା- 

ସତ କଥାଟିଏ କହିଲ, 

କିm ସବୁଦିନ ସଂଧ"ା ୫:୫୫ ମିନିଟ୍ େର 

ମଁୁ େଯେବ ପାଣିଗsାସ େନଇ 

କବାଟ ପାଖେର ପହୁେ� 

अଫିସରୁ ତୁମକୁ େଫରିବାର େଦେଖ । 

 

େଜେଜ- 

ମଁୁ ତିରିଶ ବରଷ ଚାକିରୀ କରିଲି 

େହେଲ ଆଜିଯାଏ ବୁଝିପାରିଲିନି, 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ମଁୁ ଆସୁଛି େବାଲି ଜାଣି 

ତୁେମ ପାଣି େନଇ ଆସ, 

अବା ତୁେମ ପାଣିଗsାସ େନଇ 

େମାର अେପeା କରିଛ େବାଲି 

ମଁୁ େଫେର ତୁମ ପାଶ । 

 

େଜେଜମା- 

ହଁ, ଆଜିବି େମାର ମେନପେଡ 

ରିଟାୟଡ ଆଗରୁ େଯେବ 

ତୁେମ ଡାଇେବଟିକ୍ ନଥିଲ, 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମ ମନଲାଖି ଖିରି ପରଶିଦିଏ 

ତୁେମ ଟିେକ ହସିଦିअ ଆଉ କୁହ, 

ଛାଣିଛ, ଆଜି ଦି'ପହେର ମନେହଉଥିଲା 

ରାତି ଖାଇବାେର ମିଠା ଖିରି ମିଳିଗେଲ 

ସେତ େକେତ ମଜା ଆସିଯାkା । 

 

େଜେଜ- 

ହଁ, ଏଇକଥା ସତ 

अଫିସ୍ ରୁ େଫରିଲାେବେଳ 
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ଯାହାକିଛି ମେନ ଭାବୁଥାଏ 

ଘେର ପହ�ିଲା ପେର 

ଖାଇବାକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ 

େସଇମିତି ମିଳିଯାଏ । 

 

େଜେଜମା- 

ତୁମର କି ମେନ अଛି 

ବଡପୁअ ଜନF େବେଳ, 

ମଁୁ େଯେବ ବାପଘେର ଥିଲି, 

େଯେବ କt ଆର�େହଲା 

ମେନମେନ ଭାବୁଥିଲି, 

ତୁେମ େମା ପାଖେର ଥାଆk େହେଲ 

ଥରଟିଏ ତୁମକୁ େଦଖkି । 

ଚମ�ାର େହଲା, 

अଧଘ~ା ଭିତେର ତୁେମ େମାର ପାଖେର ଥିଲ 

େମା ମଥାେର ହାତରଖି ଟିକିଏ ହସିେଦଲ 

ଆଉ କହିଲ କିଛି ଡରନାହX 

ମଁୁ ତୁମ ପାେଖ ପାେଖ अଛି 

ସବୁକିଛି େହବ ଭଲ ଭଲ । 
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େଜେଜ- 

ହଁ, େକଜାଣି କାହXକି 

େସଦିନ ତୁମକୁ ଥେର େଦଖିବାକୁ 

ଭାରି ମନେହଲା 

ସବୁକାମ ଛାଡି, ତୁମପାେଖ ଏ अଧମ ପତି 

ତୁରk ହାଜର େହଲା । 

 

େଜଜମାଆ- 

ମେନअଛି େଯେବ େକେବ ତୁେମ 

େମା ଆଖିେର ଆଖି ମିଳାଇ 

ଦୁଇପଦ କବିତା ଶୁଣାଇ ଦିअ.. 

 

େଜେଜ- 

ଆେର ହଁ, 

ତୁେମ ଟିେକ ଲାେଜଇ ଯାअ, 

ତୁମ ଲାଜ ଲାଜ ମୁହଁ  

 

ତୁେମ ହାତ ପାପୁଲିେର ଲୁେଚଇନିअ 
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େମାେତ ଲାେଗ, ସେତ 

ତୁେମ, େମା କବିତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିअ । 

 

େଜେଜମାଆ- 

ଦିେନ ଦିପହେର ଗରମ କେଢଇେର 

େମାର ହାତ େପାଡିଗଲା, 

େସଇଦିନ ସଂଧ"ାେର ତୁେମ 

ବ'�ଲର ଟୁ"ବ ଆଣିଥିଲ, 

େଯେବ ପଚାରିଲି, 

େମା ହାତ େପାଡିଗଲା େବାଲି 

ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ ! 

ତୁେମ ଆ�ଯ�"େର େମାେତ ଥେର େଦଖିଲ, 

ଆଉ କହିଲ ମଁୁ ତ ଜାଣିନି କିଛି, କିm 

େମାେତ କାହXକି ଏପରି ଲାଗିଲା 

ଘେର ବ'�ଲ ସରିଯାଇଥିବ 

ପୁଣି କାେଳ ଦରକାର େହବ ! 

 

େଜେଜମାଆ- 
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अଫିସ ଗଲାେବେଳ ତୁେମ କହିଯାअ, 

ଚାଳ ଆଜି ସିେନମା େଦଖିବା 

ବାହାେର େଭାଜନ କରିବା, 

अଫିସରୁ ମଁୁ ସିଧା ହଲ ପହ�ିଯିବି 

େସଠି ତୁମ अେପeା କରିବି । 

 

େଜେଜ- 

ବଡ ଆ�ଯ�" ଲାେଗ, 

ତୁେମ େଯେବ ରି¶ାରୁ ଓହs ାअ, 

ତୁମକୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଶାଢିେର େଦଖିବାକୁ ଭାବିଥାଏ 

ତୁେମ ଠିକ୍ େସଇ ଶିଢୀ ପିfିଥାअ 

ସତକୁହ, େମା ମନକଥା 

ତୁେମ େକମିତି େଯ ଜାଣିଯାअ ? 

 

େଜେଜମାଆ ମୁରୁକି ହସିେଲ, 

ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ େଜେଜ/ ହାତକୁ ଧରିେଲ 

କହିେଲ- ହଁ, ଆମ ସମୟେର ଖାଲି େପ�ମ ଥିଲା 

େହେଲ େମାବାଇଲ ନଥିଲା । 

ତୁେମ ଥିଲ, ମଁୁ ଥିଲି ଆଉ ଆମ ଭିତେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  193 

ଗଭୀର େପ�ମ ଭରିଥିଲା । 

 

ଆଜି- 

ପୁअ େବାହୁ ସାଥିେହାଇ ତ ରହkି 

କିm କଥା ନୁେହଁ, ହ�ାଟସପ କରkି 

ପର�ର େସ�ହକମ୍ କିm ଟ"ାଗ୍ େବଶି କରkି 

େପ�ମର େକମିtି�  ଭୂଲି କେମ~ ଦିअkି 

ଲଭ୍ ଥାଉକି ନଥାଉ ଲାଇକ୍ ମାରkି 

ମିଠା ମିଠା ଥ-ା ମଜା ସହିହୁଏନା 

ସିଧା अନେଫ� o କରkି । 

ଆଉତ ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ଦରକାର ନାହX 

େକoିକ�ସ, ସାଗା, େଟ%ଲରନ୍ ଆଉ 

ସବେୱ ସଫସ� ଚାହଁାkି । 

 

େଜେଜ- 

ଛାଡ, ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଯାଇଛି 

ଆେମ ଏେବ ଭାଇେବ�ଟ୍ େମାଡେର 

ଜୀବନ ବ"ାେଟରୀ େଗାଟିଏ ଗାରେର ଝୁଲୁଛି । 
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େଜେଜମାଆ- 

ସଂଧ"ା ଛअ ବାଜିଲାଣି, 

ମଁୁ ଯାଏ ତୁମପାଇଁ ଚାହା ବେନଇବି 

ତୁମ ଚାହାର ସମୟ େହଲାଣି । 

 

େଜେଜ- 

ଆେର, ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ, 

ମଁୁ ତୁମକୁ ଏେବ ଚାହାପାଇଁ କହିଥାଆkି 

େହେଲ, ତୁେମ େମାର ମନକଥା କହିେଦଲ । 

 

େଜେଜମାଆ ପାକୁଆ ପାଟିେର 

ଟିକିଏ ହସିେଲ ଆଉ କହିେଲ, 

ଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ ନଥିଲା 

େହେଲ ମନ ପଢିବାର ଉª ଶ�ିଶାଳୀ 

ସି¶ଥ୍ େସନ୍ସ ଥିଲା । 
ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡିଶା 

ହ�ାଟସଆପେର ଜେଣ अଜଣା କବି/ର େଗାଟିଏ ହିqୀ କବିତା ପଢିଥିଲି, େମାେତ ଭଲ ଲାଗିଲା, 

ଆପଣମାନ/ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆେର ଭାବାନୁବାଦ କରିେଦଲି। ଆଶାକରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। (ସ%କ�କୁ ଏେତ 

ଗଭୀରଭାେବ ବୁଝିପାରିଥିବା େସହି अଜଣା କବି/ୁ ପ�ଣାମ) 
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ଫଗୁଣ ସ{େରଫଗୁଣ ସ{େରଫଗୁଣ ସ{େରଫଗୁଣ ସ{େର............    
କµ ାk अ^ାଚେଳ ଉଦାସୀ ପଲେକ 

ଚାହXଛି ସରୁୂଯ େଦଖ 

ମ{ୁଳା ଚିଲିକା ରେ} ବିଭୁଶିତା 

अଳେସ େଲାଟାଏ ବe । 

େଗାଧଳିୂ ଲଗନ କେର ହୀନିମାନ 

ଲୁଚାଇ ହୁଏନା କଥା 

ବ"ାପିଛି ସରଗୁ ମରତ ମoେଳ 

େଦଇ ଜୀବନ ବାରତା । 

ପ�ଶାkକୁମାର ସାହୁ 

 

କିଏ କାହା ସେ} କିଭଳି ସଂରେÙ 

ମିଳନ ପବ�ର ଭାବ 

ଉଦାସ ଉg� ାସ ବିରହ ବିଶ�ାସ 

अଛି େଯେତ अନୁଭବ । 

ଫଗୁଣ ନିରତି ମେନ ଆେଣ ଭୀତି 

େଯେବ ପାଶୁ ଯିବ ଚାଲି 

େକଉଁ ର} ଫୁଲ େହବ ଝଲମଲ 

ପି�ୟାର େଖାସାେର ଝୁଲି । 

ଫଗୁଣ ରୁଷିବ ପି�ୟା ବି ରୁଷିବ 

ଗାଇ ଝି/ାରୀ ରାଗିଣୀ 

ମନ ଝଡ଼ାେଦେଲ ଭାବନା ବହିେଲ 

େହବ अଦିନ ଧରଣୀ । 
 

ଛତ� ଗଡ଼, େଖା��ା 
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େବସୁରା ଗୀତେବସୁରା ଗୀତେବସୁରା ଗୀତେବସୁରା ଗୀତ............    
ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ଏଇ ଫଗୁଣଟା  

ତୁମ ବିନୁ ପି�ୟ ସାଥୀ  

େକେବ ତ ପଚାର େକମିତି ବ�ିଛି  

େକମିତି ବିତୁଛି ରାତି  

େକେତ ମଁୁ େଖାଜୁଛି ଜହ�  ଆଲୁअେର  

ତୁମରି େଚାରାପୀରତି  

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ େଲଖୁଛି କବିତା  

ଗାଉଛି େବସୁରା ଗୀତି  

େମାର ବିନା ସିନା ତୁେମ େଗା ବ�ିଛ 

ସଜାଇ ର}ୀନ ରାତି  

େମା ରାତି ବିତୁନି ଏଇ ଫଗୁଣେର  

�qେନ ଭରୁଛି ଛାତି  

ର} अବିରେର େଲସି େହାଇଆସ  

ଛାଡ଼ିଯିବ ଗୁ� ସF �ତି  

अମର େହାଇବ ଏଇ ଫଗୁଣେର  

ଆମରି େଖାଜା ପୀରତି  ।।।  

अଜିତକୁମାର ସାହୁ 
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କାହାଣୀକାହାଣୀକାହାଣୀକାହାଣୀ    
ପାଳି ବଦଳେର େବଳ ସରିଯାଏ 

                     େଖଳ ଭାଂଗି ଯାଏ ଆପଣା ଛାଏଁ 

ହାରିବା ଜିତିବା ଛକି ଶୁନ େଖେଳ 

                     ଜେଣ ହାେର ଜେଣ ଜିତିତ ଯାଏ      !! 

 

ସବୁ ଚିହ� ା ମୁହଁ ଆପଣାର ନୁହଁ 

                    ସବୁ  ଆପଣାବି ଚିହ� ାତ ନୁେହଁ 

ନିଜ େଲାକ େଯେବ ପର େହାଇ ଯାଏ 

                    ପର େକହି ଜେଣ  ନିଜର  ହୁଏ         !! 

 

ଆଖି ମାେପ ହୁଏ ସପନ ତିଆରି 

                    ଦିନର ଲେ_ ହୁଏ  ରାତିର ମାପ 

ବିଶ�ାସ ପିଉଛି ବିଶ�ାେସ ଜହର 

                    ଭାଗ" ଗେ�ାଉଛି ଦୁଃଖର େବାଝ    !! 

ହଗୁରୀ ଚoୀ 
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ଜିତିବା ଆନq ହାରିବା ଦୁଃଖର 

                   ଚାଲିଛି ଚାଲିବ  କାହାଣୀ େଲଖା 

ସମୟ କହିବ କିଏ େସ ଛୁଉଁଛି 

                   କିଏ େସ େଡଉଁଛି କା' ସୀମା େରଖା   !! 

  

ଶବ କି ଜାଣିଛି ମଶାଣୀ ଠିକଣା 

                      ଦାହ ଦହନର କୁହୁଳା ତାତି 

କାହXକି େଖାଜୁଛ ହଜିବା ଠିକଣା 

                       अପରିଚିତର ନିଜର ଭାବି!! 

 
ହଗୁରୀ ଚoୀ, ହାଇଦ� ାବାଦ 
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ବfୁବfୁବfୁବfୁ............    
େଯାଜନ େଯାଜନ ଦୂରରୁ ବି 

େଦଖିହୁଏ ଛୁଇଁହୁଏ अନୁଭବ କରିହୁଏ 

ଶୁଣିହୁଏ ତାର ହୃଦୟର ଭାଷା... 

ଶରୀରର ସୁeFତ�ୀରୁ ର�କୁ ନିଗାଡି େଦଇ 

େସ ଜାହିରି କେର 

ବାପା/ର  େସ�ହ 

ମା ର ମମତା 

ଭାତୃତ�ର ଭାବ 

ସାନଭଉଣି ପରି  

େକେବ अଝଟ ସିଏତ  

ଜାୟାପରି अଭିମାନି 

ମେନତାର अବେଶାଷର ବ"ଥା......॥ 

ବସk କୁମାର 

ମହାପାତ�  

 

ଆଗମେନ ତାର େଖଳିଯାଏ  

ଆନq ଲହରି  

ବସkର େକାେଣ अନୁେକାେଣ 

ମୁଖରିତ ବେନ ଉପବେନ 

ର} ଓ ଗfର ସ�ାର 

ଖିଲ୍  କିଲ୍ ହେସ ତାର 

ହସିଉେଠ ମନର ବଗିଚା 

ଦୁଲ�ଭ अମଲୂ" େସ ସଂପକ�ଟି 

ସ�ାକୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ 

ଆକାଶ ପରିତା अସୀମ ପ�ସ� 

ପ�ଶାk ବୁକୁେର 

ମଥା ରଖି ବକିବାକୁ ଇgା ହୁଏ 

अkରର अବ"� ଆେବଗ......॥॥ 
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ଚିkା ଓ େଚତନାର ଯ�ଣା ସବୁ 

ନିଃସେ/ାେଚ ସମପ� େଦଇ 

ନି�ିk ମେନ ଜାେଗ 

ଜିଜିବିଷ. 

ଏଠିନାହX ର�ର ସଂପକ� 

अଛିକିm ର�ଜର େମାହ 

ସ�ାହୀନ.ଜାତି.େଗାତ� .ଭାଷାହୀନ 

େସ ଏକ  ଆତF ପ�ତ"ୟ 

ନିାରାପ]ାର େସ ଜାଗ�ତ  

ସତକ� ପ�ହରୀ 

ନୁେହଁ େସ ଶନୂ" ପ�ତ"ୟ 

अବା ସ�ାଥ�ାf ଜଲs ାଦ....॥॥ 

 

 
अଧ"e, ନ"ାସନାଲ୍ ପବିs କ୍ �ୁଲ୍ 

କବିସଯୂ�"ନଗର, ଗ{ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୪୩୮୧୬୨୭୧୭ 
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ମତଦାନ େଦବି େକଉଁଠିମତଦାନ େଦବି େକଉଁଠିମତଦାନ େଦବି େକଉଁଠିମତଦାନ େଦବି େକଉଁଠି    
ନିବ�ାଚନ ଆସି,     େଦଉଛି ହେଲଇ, 

       ପଡିଛି ଚହଳ େକେତ । 

କଉ ଦଳ େଦଖି,   ମାରିବି େମାହର, 

      ଭାବୁଥାଏ ବସି େଯେତ ।। 

ପ�ଚାର ଚାଲିଛି,      ପ�ସାର ଚାଲିଛି, 

       ତକା ତକ ଚାେଲ ନୀତି । 

ସବୁ େଖାଳ ତାଡ଼,   ଦୂର ଦଶ�ନେର, 

       ସେତକି ଜିେବ େସ ଜିତି ।। 

ଦଳ ଦଳ ମେଧ",  ଚାେଲ ହଣା କଟା, 

       େଭାକୁଆ େଯ ନାଗରିକ । 

ନ ମିଳିଲା ନାହX,   େଯାଜନା ଦରବ, 

      अଥ� ମତଦାନ େଭକ ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

କିଛି ତ ମିଳୁନି,   ସାଧାରଣ େଲାେକ, 

     ଖାଇ ଯାଏ କୁଜି େନତା । 

ପାଇଥିବା େଲାକ,    ଦୁଇଥର ପାଉ, 

     ଗରିବ ଛିoାଏ େଜାତା ।। 

ନିବ�ାଚନ େଦଖି,    େନତା ଦିଏ अଥ�, 

       ବଣୀକୁ ଖୁଦ ପରାଏ । 

ପା� ବଷ� ଯାକ,    ନଦିअଇ େଦଖା, 

      ମେଲବି କି ତାର ଯାଏ ।। 

ପରିବାର ପାଇଁ,     ଶେହ ଦୁଇ ଶହ, 

        ନିବ�ାଚନ େଦଖି ଦିଏ । 

ଜିତି ଗେଲ ବfୁ,  େଚର ଲାଗି ଯାଏ, 

       କଥା ପେଦ ଭାଗ" ହୁଏ ।। 
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ଲଢାଏ ଆମକୁ,    ଭାଇ ସାହି ମେଧ", 

       ସଫଳ କେର ତା କାମ । 

ବିପେଦ ପଡିେଲ,    ଡେର ସÃାନକୁ, 

      େଦଇ ଦିଏ ହରି ନାମ ।। 

ଚାକିରୀ ମଁୁ େଦବି, ଘର ମୁଇଁ େଦବୀ, 

      େଦବୀ ମଁୁ ଦାନା ଭରତା । 

ଘରଟିଏ କେଲ,     ମାଗୁ अଛ ଟ/ା, 

     କଳ/ ଏମିତି େନତା ।। 

କବି ଟିଏ େଲେଖ,  ସତ" ସାଧନାର, 

      େଦଶର ମ}ଳ ବାଣୀ । 

େଲାଡ଼ା ନାହX େମାର, କବିର ଆସନ, 

     ସତ" ମଁୁ େଲଖିଛି ଜାଣି ।। 

କାହାକୁ ମଁୁ େଦବି,    ନିଜ ମତ ଦାନ, 

      ମୁଇଁ ଜେଣ ନାଗରିକ । 

ନିବ�ାଚନ େବେଳ, ହାତ େଯାଡିଥାअ, 

      ଜିତି ହୁअ ବାବୁ େଲାକ ।। 

କଥା େଦଇ ଯିଏ,   କରିଣ େଦଖାଏ, 

     େସଇ େଯ ପ�କୃତ େନତା । 

ନିଜ ପାଇଁ କଦା,   କେର ନାହX ଚିkା, 

     ତା' ପାଇଁ ମୁଖ" ଜନତା ।। 
େଗାପୀବିfା, ବ� ାହF ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର (ଭଦ�କ) 
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ଧରିବି କଲମଧରିବି କଲମଧରିବି କଲମଧରିବି କଲମ    
ଧରିବି କଲମ,    େଲଖିେଦବି କିଛି, 

 େସଇ ମଣିଷର ପାଇଁ । 

ଯାହାର ହୃଦୟ,      ପଥରଠୁଁ ଶ�, 

 ବିଚାର ଟିକିଏ ନାଇଁ ।। 

ଧରିବି କଲମ,    େଲଖିେଦବି କିଛି, 

 ବୀର େସୖନିକର ପାଇଁ । 

ତୁେମ ବୀରବର,     ସୁରeା ଆମର, 

 ରହିଛ ସୀମାେର େଚଇଁ ।। 

ଧରିବି କଲମ,     ପେରାପକାରୀର, 

 ଆୟୁଷ ବିକାଶ ପାଇଁ । 

ପର ପାଇଁ ଯିଏ,   େହାଇଣ କାତର, 

 ଧାଉଁଛି େଲାତକ େନଇ ।। 

ଧରିବି କଲମ,  େସଇ େନତା ପାଇଁ, 

 କେର େଯ ଶପଥ ରeା । 

େଦଇଥିବା କଥା, ନିଃସହାୟ ପାଇଁ, 

 କରି େଯ ଦିଏ ପରୀeା ।। 

अ/ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ଧରିବି କଲମ,       କୃଷକର ପାଇଁ, 

 ଖେଟ େଯ ବିଲେର ନୀତି । 

ମଣିଷ େପଟେର, ଦିଏ ନିତି ଦାନା, 

 ପଥର କରିଣ ଛାତି ।। 

ଧରିବି କଲମ,       ପରିବାର ପାଇଁ, 

 ଖୁସିେର ଯା ଚାେଲ ଘର । 

ପର�ର େସ�ହ,   େପ�ମ ଭ�ି ପ�ୀତି, 

 ରହିଥାଏ ନିରkର ।। 

ଧରିବି କଲମ,     େସଇ ବୃe ପାଇଁ, 

 ଯିଏ ଆମ ପ�ାଣ େଜ"ାତି । 

ଫଳ ପୁ¸ ପତ� ,      अମµଜାନ ଭରି, 

 ସବୁଜିମା କେର ପୃଥୀ ।। 
େଶ�ଣୀ ଷ1, େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ"ମିକ 

ବିଦ"ାଳୟ, ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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ବfୁବfୁବfୁବfୁ    
ମନ େଖାଜୁଥାଏ ମନର ମଣିଷ 

       କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ, 

କହିବା ଆଗରୁ ପଢ଼ିନିଏ ଯିଏ 

      ଦୂର େହାଇଯାଏ ଦୁଃଖ। 

 

ପଲେକ ପଲେକ ରୂପ ତା ଝଲେକ 

      ମନ େବାଲ ମାେନ ନାହX, 

ଗୁଣ ଗାରିମା ତା ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ 

       ସଦା ତାକୁ ଝୁରୁ ଥାଇ। 

 

କୃ¨ ସୁଦାମାର ବfୁତ�ର ଗାଥା 

       ଆଚମି�ତ କରିଥାଏ 

ଦୁଇଟି ଆତF ାର ମିଳନ େସଇଠି 

         ଆମକୁ ଦୃtାk ଦିଏ। 

ସାଗର ପ�ଧାନ 

 

 

ପାଇବାର ଆଶା ନ ଥିଲା କାହାଠୁ 

     ନ ଥିଲା ତ େଭଦଭାବ, 

ସମପ�ଣ ଭାବ  ହିଂସା େକ� ାଧ ତ"ାଗ 

      ଥିଲା ତା/ର ସ�ଭାବ। 

       

ବfୁର ଆଖିରୁ ଲୁହ େଯେବ ଝେର 

        ବfୁ/ୁ ଖବର ହୁଏ, 

अଜାଣତେର ତ ଗ}ା ଓ ଯମୁନା 

        ନୟନରୁ ଝରିଯାଏ। 
ଗଂଜାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ତବ ନାମତବ ନାମତବ ନାମତବ ନାମ    
ଆ�ା ବିଶ�ାସର ପ�ଥମ अeର 

କାଳିଆ ନାମଟି अତ"k ମଧୁର 

ପ�ଥମ �qନ ପ�ତ"କ ପ�ାଣର 

ପବିତ�  ଆହ�ାନ ତା େଖାଲା ବାହୁ ର 

ଚକା ଆଖି େଖାଲି ପୃଥିବୀ େଦଖୁଛ 

ସାରା ଜଗତକୁ ତୁେମ ତିଆରୁଛ 

ତୁମ େପ�େମ ନାହX କିଛି ପ�ତାରଣା 

ଥେର ମ�ିଗେଲ ମିଳଇ ଠିକଣା 

େଶଷ ଠିକଣା ତ ତୁେମ ହX ତୁେମ 

େଶଷ ଆଶ�ୟ ତୁମରି ଧାେମ 

ଯଶମିତା ମହାkି 
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ଆେମ ସବୁ େବଲାଳେସନର କଟାମୁoଆେମ ସବୁ େବଲାଳେସନର କଟାମୁoଆେମ ସବୁ େବଲାଳେସନର କଟାମୁoଆେମ ସବୁ େବଲାଳେସନର କଟାମୁo    

ଆେମ ସବୁ େବଲାଳେସନର କଟା ମୁo , 

େଖାଲା ଆଖିେର େଦଖୁଛୁ ସବୁ ସତ  

େହେଲ ଚାହXେଲ ବି େଖାଲି ପାରୁନୁ ତୁo ।  

େଦଖୁଛୁ ସିଂହାସନ ଲାଗି ଟଣାଓଟରା  

କୁରୁେeେତ�  ଚାଲିଛି ତୁମୁଳ ସଂଗ�ାମ , 

କ'� अଜ�ୁ ନ, ଭୀମ ଦୁଃସାଶନର  

ଆକ�ମଣ ପ�ତିଆକ�ମଣ  

ଚାଲିଛି अବିରତ ନ କରି ବିଶ�ାମ । 

ପ�ତିବାଦ କି ପ�ତିକାର  

କରିବାର ଜୁ ନାହX ଆମର , 

ଖାଲି ମୁoେଟ େନଇ ବ�ିଛୁ  

ନାହX ହାତ େଗାଡ଼ କି अନ" କିଛି अବୟବ, 

ସବୁ ତ େହାଇଛି ବ"ବେgଦ  

ସହେଯାଗ କରିବାକୁ  

ଆେଲାଡିତ ହୁଏ ଯାହା ମ^ିÆର ଭାବ ।  

ନୂତନ କୁମାର 

େବେହରା 

 

ରଥି ମହାରଥି ସାେଥ ପିତାମହ ଭୀଷFେଦବ  

କୁରୁେସନାର ମହା ପଟୁଆର,  

ମାନୀ ଦୁେଯ�"ାଧନର ମାନ ରଖିବାକୁ  

େହାଇ ବଶ_ଦ    

ନାନା अ« ଧରି ହେ^ କରkି ସମର । 

ଧମ�ରeା ପାଇଁ ବିନାଶିବାକୁ ଦୁtକୁଳ  

ସାରଥି ସ�ୟଂ ଶ�ୀକୃ¨  

କପିଧ�ଜ अଜ�ୁ ନ ରେଥ େହାଇ ଆରୂଢ  

େହାଇଛkି ବଚନବ� , 

ନ ଧରି ନିେଜ अ« ବୁଝାkି ଶା«  

ଗୀତାର ଦିବ"�ାନ େସ ମହତବାଣୀ  

ଦିअkି କରିବାକୁ ଉେ0ାଧେନ ଉ0�� । 
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ଶୁେଭ ପ�ଜନ" ଶ» ନାଦ ସେ}  

ଗାoିବର ଟ/ାର,  

କିଏ େକେତ ବୀର ଦିअkି ରଣ ହୁ/ାର ।  

ଭାସି ଆେସ अଦୂରରୁ ଆହତ ନିହତ  

ସଂଗ�ାମୀ େସୖନିକର ଆ]�ଚି�ାର अନୁeଣ,  

ବହିଯାଏ ତାଜା ର�ର ନଦୀ  

ତା େସ�ାତେର ପୁତ�  ଲଖଣ କୁମାରର ଶବ 

େଭଳା କରି ପିତା ଦୁେଯ�"ାଧନ  

କେର ସkରଣ । 

କି କରୁଣ ! ହୃଦୟ ବିଦାରକ  

ସେ_ଦନଶୀଳ ଦୃଶ"ପ- , 

ତଥାପି ନ ବୁଝି ନ କରି अନୁେଶାଚନା  

େକୗରେବ କରkି ହ- ।  

ବିଭୀଷିକାମୟ ଯୁ�ର ପରିସମା�ି ପେର  

େବଲାଳେସନର କଟାମୁoକୁ  

ସାeୀକରି ମାଗିେଲ ନିଯ�ାସ,  

ନ"ାେୟାଚିତ ଉ]ରେର ନ େହାଇ ସmt  

େକ� ାଧଭେର ମଧ"ମ ପାoବ ହେ^ କଚାଡି 

କେର ତାର ଧ�ଂସ ।  

ସରଳ ନୀରିହ ଜନତା ଆଜି  

ରାଜନୀତି କୁରୁେeେତ�  ନୀରବ ଦ� tା  

େବଲାଳେସନର କଟାମୁo , 

ପାଏନା େସ ଶାkି ସୁଖ  

େଖାଜି ଏ ସାରା ବ� ହF ାo ।  

 
େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ{   
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ବୁଢ଼ାର ପର ଉପକାରବୁଢ଼ାର ପର ଉପକାରବୁଢ଼ାର ପର ଉପକାରବୁଢ଼ାର ପର ଉପକାର    
ସରୁୂଜ କିରଣ ଜାଳଇ ପରାଣ 

ଆସିଲା ନିଦାଘ କାଳ 

ରା^ାଘାଟ ଏେବ ଶନୂଶାନ ଦିେଶ 

ନ ଦିଶଇ ମୁo ମାଳ । 

ଏମk ସମେୟ ବୁଢା େଲାକଟିଏ 

ଜରୁରୀ କାେମ ତାହାର 

ପାଖ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲା ଭାଇ 

େବେଗ େହାଇ ତରତର । 

େଦେଖ ଚଲାପଥ ନ ଦିଶଇ ଗଛ 

ମୁo ହୁଏ ଝାଇଁଝାଇଁ 

ରା^ା ଘର ପାଇଁ ବଳି ପଡିଛkି 

ନିଜର ପରାଣ େଦଇ । 

अନାମଚରଣ ସାହୁ 

 

ଦୁଃଖେର ତା/ର ଜଳିଲା ହୃଦୟ 

अଶ��ଧାର ଯାଏ େବାହି 

ବିଶ�ାମ େନବାେର अସୁବିଧା େଭାେଗ 

ନ ମିଳିଲା କାହX ଛାଇ । 

ବହୁତ କtେର ପହ�ି ସହେର 

ଆପଣା କାମକୁ ସାରି 

େଫରିଲା ତୁରିେତ ଚାରା ଆଣି ସାେଥ 

ହୃଦୟେର େକାହ ଭରି । 

ବଳ ହଜିଲାଣି େନଲାଣି େମଲାଣି 

ମୁo ଝାଳ ତୁେo ମାରି 

ରା^ା କେଡ େକେତ ଚାରା ଲଗାଏ େସ 

ପରିଶ�େମ ଥରି ଥରି । 
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ଏହି କଥା େଦଖି ତା'ର ଯୁବା ନାତି 

ନିଜ ସା}ସାଥି ଧରି 

ଲାଗିଗଲା କାେମ େସ�ହୀ अଜା ସାେଥ 

ମନେର ଉ�ାହ ଭରି । 

େଲାେକ ଏହା େଦଖି ବାଃ ବାଃ କହି 

ବୁଢାକୁ ମେ� ବସାଇ 

ନାହX ଫଳ ଆଶ अବା େଲାଡା ଯଶ 

ପର ଉପକାର ପାଇଁ । 

ଚାରା ଦିେନ ବଢି ମହାଦ� �ମ େହାଇ 

ହୁअଇ ପeୀ/ ଘର 

ଉ¨ ଡହକେର ଛାଇ େଦଇଥାଏ 

ନ ଭାବି ଆପଣା ପର । 

ଏହିପରି ଆେମ ଭଲ କାମ କେଲ 

ଦୁନିଆେର ବଡ େହବା 

ଜାତି ଗଉରବ ମହୀେର ବଢିବ 

େଦଶକୁ ଆେଗଇ େନବା । 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

ବିଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ତୁମ କଥା ଭାେବ ଖାଲିତୁମ କଥା ଭାେବ ଖାଲିତୁମ କଥା ଭାେବ ଖାଲିତୁମ କଥା ଭାେବ ଖାଲି    
ବ/ିମ ଭ� �ଲତା ନଚାଇ କି େଯେବ 

ହସିଦିअ ଖିଲଖିଲି। 

େମା ହୃଦେୟ ସୃେଜ ନବ ଉନF ାଦନା  

ତୁମ କଥା ଭାବି ଖାଲି ।। 

ହସର ପସରା େମଲାଇଛ ତେମ 

ମଁୁ େଯ ଗ�ାହକ ସାଜିଛି । 

ପାରkି ଯଦି ମଁୁ ତୁମର ହସରୁ  

େନଇଥାkି କିଣି କିଛି ।। 

ହସିେଦେଲ ମୁହX ଲାେଜଇ ଯାअ େଯ  

ଲାଜେର ମୁହଁ ଲୁଚାअ । 

ଚୁନିଟି ମୁହଁ େର ଲାଜେର ଢା/ିଣ 

େଗାପନେର ହସୁଥାअ।। 

ତୁମ ହସ େମାେତ ପୁ¸ବାଣ ପରି 

ବି� କେର ହୃଦୟେର। 

ହସିହସି ଖାଲି େମା ମନ େମାହିଲ 

ପଡି଼ଲି ତୁମ େପ�ମେର।। 

ସୁ�ାନ କୁମାର 

କହଁର 

 

େଯେବ ବି ଏକାକୀ େମାେତ ତୁେମ େଦଖ 

େପ�ମର ସେ/ତ ଦିअ । 

ସୁେଯାଗ େଦଖିଣ ବିଜନ େବଳାେର 

‘ଭଲପାଏ’ େବାଲି କୁହ।। 

କହି କି ପୁଣି େଯ ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ 

େମା ପାଶୁ ଯାअ ଦୂେରଇ । 

ଲାେଗ ସେତ ତେମ ଚହଲା ପାଣିେର  

େଗାଡ଼ େଦଇଛ ବୁେଡ଼ଇ ।। 

ଭାେବ ବାରବାର ସତ" ନା ସପନ 

ତଥାପି ମଁୁ अନି�ିତ । 

ହସେର ହସେର ଭଲପାଏ େବାଲି 

କହି,କରିଛ େମାହିତ।। 
ଶିeକ, ସରକାରୀ ଉª ପ�ାଥମିକ ବିଦ"ାଳୟ, 

େଦଶୁଘାଟି 
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କୁଆେଡ଼ ଗେଲଣି ହଜିକୁଆେଡ଼ ଗେଲଣି ହଜିକୁଆେଡ଼ ଗେଲଣି ହଜିକୁଆେଡ଼ ଗେଲଣି ହଜି    
ତୁମ ହସ ପି�େୟ ଲାଗୁଛି କିମିତି   

େମାନାଲିସା ହସ ପରି, 

ତୁମ କଥା ଲାେଗ ରହସ"ମୟ େଗା, 

କିଏ ବା ବୁଝିବ ପାରି! 

 

ଆଖି ଦିଓଟିର ଭାଷା ତ अବୁଝା  

େକମିତି ବୁଝିବି କୁହ, 

ତୁମ ରୂପ ସିନା अପରୂପ अେଟ  

(େମା ପାଇଁ) ମାୟାପୁରୀ ଦୁରୁବହ। 

 

ତୁେମ अଟ କି େଗା,ରାeସପୁରୀର 

ବqିନୀ େସ ରାଜକନ"ା, 

अବା ସରଗର େକଉଁ अପସରୀ 

ହୃେଦ େମା ଛୁଟାअ ବନ"ା! 

ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ� 

 

 

ତୁମ େପ�ମ,ତୁମ ଆପଣାପଣ ତ 

ରହସ"େଘରା अଂଧାର, 

ଦରାoଇ େସହି अfାରେର ମଁୁ  େଯ 

ଦିନରାତି अବିରଳ। 

 

ଭଲପାଇବାକୁ,ଆପଣାପଣକୁ 

ବୁଲୁअଛି େଖାଜିେଖାଜି, 

ତୁେମ अଛ; କିm େସ ସବୁ କୁହତ 

କୁଆେଡ ଗେଲଣି ହଜି? 
                           ଶିମିଳିପଡା,अନୁଗୁଳ 
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କବିତା ଖାତାକବିତା ଖାତାକବିତା ଖାତାକବିତା ଖାତା    
ସବୁଦିନ ମଁୁ ମେତ େଖାେଜ 

େଖାଜା େଶଷ େର େମାର ନିରାଶା ହX ହାତ ଲାେଗ। 

ହଜିଲା ପିଲା ଦିନ 

େଢଉ େଢଉକା 

େମା ମନର अେନକ ସ�ପ� 

ଫଗୁଣ ବା ବତାସର ସ�ପ�  

ଆଜି ଆଉ ମିେଳନି ତା ପ]ା 

ସରୁ େଗାଲାପୀ ଓଠର अେନକ ଭାଷା 

ଆଜି ଭାରି ଶ´ହୀନ 

ସତ େର ଭାରି ଶ´ହୀନ....... 

ଝିପି ଝିପି ବଷ�ା େର ମଁୁ ଓଦା 

େହେଲ େମା େଦହେର ଭାରି ତାତି 

ମଁୁ ଚାହX ରେହ ଦାoରା^l କୁ 

କାହାର ଆସିବାର ଶ´  

ଚପଲ ବା େଯାତା ଓେହsଇବାର ଶ´ େମା କାନ ଟା अେପeା କରିଥାଏ 

ସେତ େଯପରି.....????? 

ରୀତା अପରାଜିତା 

ମହାkି 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  213 

ଆଜିଭାରି ଇgା ହୁଏ 

ନିେଜ ଉଡିଯିବାକୁ ପବନର ସାେଥ ସାେଥ 

େମା କଥା ତୁମ କଥା ଟିେକ କହି  

ପୁଣି ଓହs ାkି ଧରା କୁ 

େମା କବିତା ଖାତା  

େକେତଦିନରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 

କଲମରୁ ଶ"ାହି ଶୁଖିଆସିଲାଣି 

େବେଳେବେଳ ମେତ ଲାେଗ 

ମଁୁ ନିେଜ େଗାେଟ କବିତା ଖାତା 

େମା େଦହେର େଲଖା ମମତା, େପ�ମ, ଯଂତ� ଣା, ବିରହ ,ଦୟା अେନକ ର}ର କବିତା 

େକଜାଣି ଏ अ^ର} 

କବିତା ପଢି କିଏ ବୁଝିବ ତା ସାରମମ�......???? 

େମା ଆଖିର ଚମକ 

େମା अ^ିର େବଦନା 

େମା ଲୁହର ମମ� 

େବଦନା ର अଥ� 

କିଏ କଣ ବୁଝିପାରିବ 

େମା ଆଖିର ଏଇ ଲାଜୁଆ ଭାବ 

ଯଦି େକେବ ଧରାପେଡ଼ କାହା ଆଖିର େଡାରେର 
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େମା ହୃଦୟର �qନ 

ଯଦି େକେବ ବାଧା ପାଏ 

କାହl ଦ� lଘିମା େର 

ତାେହେଲ ହୁଏତ 

ଜୀବନର ଧଁା ଦଉଡ଼ 

ଜୀବନ ଟା ସରିଯିବ 

େମା ଖାତାରୁ ପୃtl  

ସବୁ ସରି ସରିଗେଲ 

 
ପsଟ ନ-୮୩(ସି), ଭୁବେନଶ�ର-୨୧, େମା : ୯୩୩୮୫୮୪୮୫୭ 
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େହ ବ'�ନାକାରୀେହ ବ'�ନାକାରୀେହ ବ'�ନାକାରୀେହ ବ'�ନାକାରୀ    
अନk ପୁରୁଷ ଶ�ୀେeତ�  ବାସୀ େମା 

 ପାଦ ତେଳ ନମ�ାର 

ତମ ରୂପ ପ�ଭୁ ଜାଣି ନାହX କିଛି 

 ଏତିକି ଗୃହାରୀ େମାର, 

େଦଖିପାରୁ ନାହX ବ'�କୁ ତମର 

 େକମିତି ଆ/ିବି କୁହ 

ଆଖି ବୁଜି େଦଇ ବ'�ନା କରିେଲ 

 ଗଳି ପେଡ ଆଖି ଲୁହ, 

କୁମାର େଲାେକଶ 

 

େଦଖା ଦିअ ଥେର ବ'�ନାକାରୀ େହ 

 ନୀଳଚକ�  ଗିରିଧାରୀ 

ଚିତ�  ଆ/ି ଆ/ି ଶରଧା ମନେର 

 ତମ ପୁର ଯିବି ହରି, 

େରାକିବନି େମାେତ କt େଦଇକରି 

 ଏତିକି ପ�ାଥ�ନା ପ�ଭୁ  

ପାଦତେଳ ତମ ବ'�ନା କରିକି 

 ଜୀବନର ଦୀପ ଲିଭୁ, 

ବ'�ନାକାରୀ େମା ଶ�ୀେeତ� ର ବାସୀ 

 ଏତିକି କରିଥା ଦୟା 

ରୂପଠୁ ତମର ଦୂରେରକି ରଖ 

 ନଲାଗୁ େମା ଠାେର ମାୟା । 

          
େଢ/ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ,  ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ବୁଢ଼ା ବଳଦବୁଢ଼ା ବଳଦବୁଢ଼ା ବଳଦବୁଢ଼ା ବଳଦ    
େମାେତ କିଏେର କରିବ ନିଜର, 

 ଭାବିେଲ ଲାଗୁଛି ଡର, 

େମାଠାେର ନାହX କାହାର ନଜର,    

 ମଁୁ अେଲାଡ଼ା ସଭX/ର । 

େରାଜଗାର ନାହX େବାଲି  େମାହର 

 ହୁଏ अଣେଦଖା ସମାଜର, 

କାମେର ଆେସନା ମଁୁ େଲାକ/ର, 

        େତଣୁ କରିଥାkି ହତାଦର । 

ବଳବୟସ ଥିବା ସମୟର, 

 କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ ଏଥର... 

अଭାବ ନ ଥିଲା େମା ଯତ� ର, 

 ମିଳୁଥିଲା अତି ସୁଆଦର । 

अବିନାଶ େବେହରା 

 

କରୁଥିଲି େଯେବ େରାଜଗାର, 

 ମିଳୁଥିଲା େମାେତ अଗ�ାଧିକାର , 

େହଉଥିଲି ମଁୁ େଲାଡା ସଭX/ର, 

 ଭଲ ଥିଲା େମା ପାଇଁ ବ"ବହାର । 

ଆସୁଥିଲି କାେମ ନିତି ଦିନର, 

 ଏେବ ନାହX େଦହେର ବଳେମାର, 

अେପeା କରିଛି ବାଟ ମୃତୁ"ର, 

 ଜାଣି ପାରିଲଣି କଥାଟି େମାର  । 

କହୁଛି କିଏ େର ମଁୁ..... କୁହ ଏଥର, 

 ମଁୁ ପରା ବୁଢ଼ା ବଳଦ ତୁମ ଘରର.... 
ସଂ�ୃତ ଶିeକ, 

ବାକରତଳା ସରକାରୀ ଉª ବିଦ"ାଳୟ, 

ମୟରୂଭ{ । 

ଭ� ାମ"ଭାଷ:୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫ 
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अ�ିରअ�ିରअ�ିରअ�ିର    
ମନଟା अ�ିର     ଧନ ବି अ�ିର 

 ମୁo �ିର େହବା କt 

ଜୀବନ अ�ିର  େଯୗବନ  अ�ିର 

 अ�ିେର େହଲିଣି ନt,, 

 

ଦୁଃଖ ବି अ�ିର    ସୁଖ ବି अ�ିର 

 अ�ିର ବହୁଛି ବାଆ 

ନିଶ�ାସ  अ�ିର     ବିଶ�ାସ  अ�ିର 

 अ�ିେର ଚଳୁଛି ନାଆ,, 

 

ସାହାସ  अ�ିର    ରାହାସ  अ�ିର 

 अ�ିର େମାପାଇଁ ବିଶ� 

ଭାବ େମା अ�ିର ରାଵ େମା अ�ିର 

 अ�ିେର େହଲିଣି ନିଶ�, 

ମେନାଜ କୁମାର 

ପ�ଧାନ 

 

 

େବଳ ତ अ�ିର   େଖଳ ବି अ�ିର 

 अ�ିର େହଲାଣି ହାତ 

ବଳ ବି अ�ିର      ଥଳ ବି  अ�ିର 

 अ�ିର ସବ�ଦା କାତ,, 

 

ମଳୟ  अ�ିର     ବଳୟ  अ�ିର 

 अ�ିର େହଉଛି ମଥା 

ଭିଡ଼ ବି अ�ିର     ନିଡ଼ ବି अ�ିର 

 अ�ିର େହଲାଣି କଥା,, 

 
ବ� ଜରାଜ ପାଟଣା, କଟିକଟା, କଟକ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ: ୯୯୬୩୧ ୨୮୭୩୭ 
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ପ�ଭୁ/ ସହ ଏ ଜୀବନପ�ଭୁ/ ସହ ଏ ଜୀବନପ�ଭୁ/ ସହ ଏ ଜୀବନପ�ଭୁ/ ସହ ଏ ଜୀବନ    
ଜୀବନ अଟଇ          ଏକ ଶୁÆ ପତ�   

           ନାହX ଟିକିଏ अ^ିତ�,  

ସାଗରିତ ରଶF ୀ         �ାପିତ ଚିତ� ତା  

           ବାସଇ  ମଧୁର ତତ� || 

େପାଥିତ ଭାବର         ସଂ�ାର ପଠାଏ  

           ନିୟତି କମ�ର ଠାବ,  

अସରାଏ ପ'ୂ�ତା          କେହ ସ�ରେର  

           ମଲ୍ହାର  ଛବିର ନାଵ || 

ବା¸ ଭ� ମିତ ଏଇ          ଜୀବନ ଆେସ  

            ସମସ"ା ଚରିତ ବିqୁ,  

କୁହୁକ ଜ�ାଳାେର            ସାk�ନା ହେସ  

            ଗ�ହଣ ^ଂବିତ ଇqୁ || 

ଆଚରଣ ବି�ି             ହୁଏ ସାଧୁନୀତି  

             ଏଇ ଉଷF  ଜୀବନେର,  

ଶାଳୀନତା ରସ          ହୁଏ ପୁଣ"ମତି  

            ଏଇ ମନ ସାଗରେର || 

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 

 

ଲିଖିତ ଉପାସନା         କେର ଜୀବନ  

           ଆତF ା ରୂପେର ପାଲଟି, 

ପରମବ�ହF /             ଭାବର ଆଇନା  

         େଖେଳ ଶରୀେର ଚଇତି || 

ପି�ୟତା ଢ଼େଳ         ପ�ଭୁ/ ଶ�ୀଚରେଣ  

             ଏଇ ଯୁ� ଜୀବନର,  

ସମପ�ଣର ଭାବ       ପ�କାଶ ଛୁେଟେର 

              ପାଇ ତା/ୁ ଆପଣାର || 

ନିମ�ଳ ତଥ"          अଟଇ ଏ ଜୀବନ  

             ଭ�ି ହୁअଇ ରହସ", 

ପ�ଭୁ/ ସହିତ          ସ%କ� �ାପନା  

           ଆତିF ୟତା ହX अବଶ" || 
ସୁକରପଡ଼ା, କଟକ  

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  219 

ଫରୁଆେର ଫଗୁଣଫରୁଆେର ଫଗୁଣଫରୁଆେର ଫଗୁଣଫରୁଆେର ଫଗୁଣ    
ଫଗୁଣେର 

ତୁ ଆସିଥିବୁ   

ଆସି େଫରିଯାଇଥିବୁ   

ପଛଘୁ�ା େଦଇ 

ଏଠି ଆକାଶର ର} 

ହରଦମ୍ କଳା 

ପବନର ର} 

ଧସୂର 

ଧରାର ର} ଛେଡଇ ନବାକୁ   

ମ�ୀମାେନ 

ଯ�ୀମାେନ 

କାନତରାଟି ବାବୁମାେନ 

ମୁହୂ]�କୁ ମୁହୂ]� 

ଜାଗୃତ 

ପାହାଡ଼େର ଖ{ା ହୁଏ ଡିନାମାଇଟ 

ବଡବଡିଆ/ ଗ�ାନାଇଟ ପାଇଁ 

ସସିFତା ମିଶ� 

 

eତା� ହୁଏ ତାର ଛାତି   

ଆ]� ଚି�ାର କେର ସିଏ 

अଜଣା ରା^ାେର अପରିଚିତର ଦୁଘ�ଟଣା   

କିଏ ଶୁେଣ 

ଚୁଲ୍ ବୁଲ୍ ବନାନୀ ରାତାରାତି   

େଶାଇଯାଏ ,ନୀରବେହାଇଯାଏ 

ତo େଦଇ 

ମ�ୀ ଯ�ୀ ତ�ୀ/ୁ 

ବଡ଼େଲାକ କରୁଥିବା 

ବିଲ୍ ଡ଼ର ଭସF ାସୁର �ଶ�େର   

େକଉଁଠି ଭରିବୁ ର} 

ଗଛେର, ଫୁଲେର   

େଦହେର, ମନେର   

ଛିଃ ଛିଃ 
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ଏ. ତ କଂକି�ଟ ଧରା 

ଏନୁେହଁ ହରା ଭରା 

ଏଠି ଫଗୁଣ ଆେସ 

କେପ�ାେରଟର/ ଆେଦଶେର   

ସବୁଜ ଭୁବେନଶ�ର ନାରାେର 

ରାତାରାତି 

ସବୁଜ ହୁଏ 

ରା^ାକଡ 

ଛକେମାଡ  

େଦାକାନବଜାର 

କା· ବାଡ଼ 

େସ ସବୁଜ ନିଏନି ବିଷ 

ଦିଏନି अମୃତ   

କାଗଜ କଲମେର ବଂଚkି   

ଗଛମାେନ 

ବଡହୁअkି 

ମରିଯାଆkି 

ସୃtି ହୁଏ ସବୁଜିମା 

ଏ ସବୁଜ ସହରେର ଫଗୁଣ 

अସମୟେର अଜାଗାକୁ 

अନୁପ�େବଶ େତାର 

ଆଈମା ର ଗପ ପରି 

ସାତତାଳ ପ�ସାଦ   

ପ�ାସାଦ ଗଭ�େର अେନକ େକାଠରୀ   

େକାଠରୀେର ଶୀତତାପ ଯ�   

େସଇ ଫରୁଆେର େତାର ଜୀବନ 

ବfା ପଡିବ ପବୂ�ରୁ େଫରିଗଲୁ   

ଖୁବଭଲକଲୁ 

ମଁୁ  କିm ଚାହX ବସିଥିଲି ତେତ 

େମା ଦିଫୁଟିଆ ବାଲେକାନିେର  

ପେe କାଳ ଭିତର ବାହାରେହାଇ 

େଶଷେର ମିଳିଲା ମନକୁ 

େତାର ପ�ତ"ାଗମନର ଖବର 

ତୁ अଶ�^ି େହଲୁନି 

ଏଇ େବାଧେର 

ମଁୁ ଆଶ�^ େହଲି 
ମହାନଦୀ  ବିହାର ମହିଳା ମହାବିଦ"ାଳୟ, କଟକ, 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨ 
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ସମାଜ अବ�ାସମାଜ अବ�ାସମାଜ अବ�ାସମାଜ अବ�ା    
ଚିତାକଟା େନତା/ୁ ଫିତାକଟା ମ�ୀ 

ତ~ିକଟା ଡାକତରକୁ अ~ିକଟା ଯ�ୀ ।। 

ବଟିଖିଆ ପୁଲିସିକି ଲୁଟିଖିଆ େଚାର 

କାହାକୁ ଧରିବ ଏଠି ତୁେମ ଧର ।। 

ପିଠିକଟା ବs ାଉଜ୍କୁ ଚୁଟିକଟା ଝିअ 

େରଣା ଲୁଚୁଛି ବାେରଣା ଦିଶୁअଛି େଦହ ।। 

େପ�ମରା କିରାଣୀକି ଲା�ୁଆ ସାହିବ 

କାହାକୁ ଏଠି ତୁେମ କ’ଣ କହିବ ।। 

ତୁoିଦିଆ ଜନତାକୁ ସ�ାଥ�ପର େନତା 

ବାହାପିଆ ବ�ା/ୁ ହାପିଆ େଶ�ାତା ।। 

େନବାଳିଆ ପ�ସାଶକ େଦବାଳିଆ ସଂ�ା 

अଖ ଢିଲା ଚକ ଢିଲା ଶାସନ ବ"ବ�ା ।। 

କାହାରି ଉପେର କାହାର ନାହX ଏଠି ଆ�ା 

ଏଇ େହଲା ଆଜି ଆମ ସମାଜ ବ"ବ�ା ।। 
ଡି.ଏଲ.ଏ-୧୨, ଭି.ଏସ.ଏସ.ନଗର 

ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୦୭, େମା-୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪ 

ନିତ"ର{ନ ନq 
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ଫଗୁଣଫଗୁଣଫଗୁଣଫଗୁଣ    
ତେମ ଆସ ଥିରି ଥିରି 

ଜଗତକୁ ପଲs ବିତ କରି 

ସାେଥ ଥାଏ ମୃଦୁ ମଳୟ।  

େସଇ ମଳୟ ର ମହୁଲିପବନ 

ଆଲ୍ହାଦିତ କେର ତନୁ ମନ।  

ଉଲs ାସିତ ପୁରବାସୀ ଆଜି 

ପଲs ବିତ େହେବ ସବ�ରାଜି। 

କି! ମଧୁର କି! ସୁqର େକାକିଳର କୁହୁ କୁହୁ ଗାନ 

ନିଃଶ´ ନିଜ�ନ ବନାନୀ େର କୃ¨ଚୂଡ଼ା ଝଡ଼ିବାର ସ�ନ।। 

ଭାରି ମଜା ଲାେଗ ଫଗୁଣ ର ପହିଲି କିରଣ 

ଫଗୁ ସହ ନାଚ ଗୀତ अଉ େମଳଣ। 

ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ପୁଣି ସf୍ଯା ର ମାଦକତା 

ସଭି/ ମନେର ଆେଣ ନୂଆ ଉନF ାଦତା।। 

େକେତଦିନ ପେର ପୁଣି ଆସିଯାଏ େହାଲି 

ରାଧା କୃ¨ େଗାପି ସେ} େଖଳୁ ଥାkି େଦାଳି। 

ପିଠା ପଣା ସେ} ଗାଏ େଗାପାଳ ଓଗାଳ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 

େଜନା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  223 

ପୁର ପଲs ୀ ପୁରି ଉେଠ େହାଇ ମାଳ ମାଳ।।  

ଶିଶୁ ର ଓଠେର ଆଜି ଖିଲି ଖିଲି ହସ 

ବଷ�କର ପାଠ ସାରି ନଉଛି ଉସାସ। 

ସା} ସାଥି େମେଳ ଯାଏ େମଳଣ କୁ ବୁଲି 

ମେନ ଭାବି ଗଡ଼ େଗାେଟ ଜିତି ଗଲା େବାଲି।। 

ବାଃ ବାଃ େର ଫଗୁଣ େତା ଏେତ अଛି ଗୁଣ 

ସଭି/ ମନେର ରଖୁ ଖୁସି ଛ ଗୁଣ।।.... 

                                     - - ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର େଜନା 

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ"ାଳୟ,  
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େବାଉେଲା ପଦF  ଘୁ�ି ଯାଉଚିେବାଉେଲା ପଦF  ଘୁ�ି ଯାଉଚିେବାଉେଲା ପଦF  ଘୁ�ି ଯାଉଚିେବାଉେଲା ପଦF  ଘୁ�ି ଯାଉଚି    
େବାଉେଲା, ପଦF  ଘୁଂଚି ଘୁଂଚି ଯାଉଛି,  

ହାତ ପାହାkା େର ବାସ�ା ପରସ େର  

ସ�ପ� ରାଜି ବୁଣି େଦଉଛି,  

ଆ�ୁଆଣି ପାଣି ପାଦ ଥାପିଥିଲି  

ଏେବ ତ କମର ଧରୁଛି,  

େବାଉେଲା, ପଦF  ଘୁଂଚି ଘୁଂଚି ଯାଉଛି,  

 

ଆଶା अସୁମାରୀ କବଳିତ ପ�ାଣ  

େଯେତ ତା ନିକର େହଉଛି,  

ନୟନର ତୀେର ମୃଗ ତୃଷ�ା ମେର  

ସବୁ ନିର ପରି ଦିଶୁଛି, 

େବାଉେଲା, ପଦF  ଘୁଂଚି ଘୁଂଚି ଯାଉଛି,  

ସୁେରଶ କୁମାର 

ପରିଡ଼ା 

 

 

^�ିଭୂତ ପାଦ ହ^ର ଆେବଗ  

ନାକ କାନ ବୁଡି ଯାଉଛି,  

କୁ�ୀର ପିଠିେର ପଦF େଖଳୁଥାଏ  

ହ^ ବେଢ଼ଇେଲ କି ପାଉଛି,  

େବାଉେଲା,ପଦF  ଘୁଂଚି ଘୁଂଚି ଯାଉଛି, 

 
ସାଲୁଣି, ଚ%ତିପୁର, ନୟାଗଡ଼,  

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୦୦୮୦୧୬୩୧୬  
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କାହାପାଇଁକାହାପାଇଁକାହାପାଇଁକାହାପାଇଁ............    
ଆଖିେର ଆଖିଏ ଚ�ଳତା 

ମନେର ଆ{ୁଳାଏ ଚପଳତା 

ହୃଦୟ େର ଭାବର ବିହ� ଳତା 

େହେଲ ଏହା କାହା ପାଇଁ....? [୧] 

ହୃଦୟେର ଏ ପ�ସନ� ତା 

ଆଖିେର େସ ଉ�ୁକତା 

ପୁଣି ଓଠ େର େସ ନୀରବତା 

କିm ଏହା କାହା ପାଇଁ....? [୨] 

ଆଖିେର େସ अଶ��ର ଧାରା 

ହୃଦୟେର େସ େକଉଁ େକାହ ଭରା 

ମନେର ନାହX ଶାkିର ଧାରା 

କିm କାହା ପାଇଁ.....? 

େବାଧ ହୁଏ ଏହା 

େକବଳ ଓ େକବଳ ତୁମ ପାଇଁ.....।। [୩] 
ଗ�ାମ/େପା: - କୁଆମରା 

ଥାନା - ଖୁ~ା, ଜିଲs ା - ମୟରୂଭ{, ୭୫୭୦୨୭ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭ 

ଚିନF ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ 
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ପାହାଡ଼ି ଝରଣାପାହାଡ଼ି ଝରଣାପାହାଡ଼ି ଝରଣାପାହାଡ଼ି ଝରଣା    
ମହୁଲର ଝାେର ଝାେର ଫୁେଲଇ ଝରଣା 

କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଏ େହାଇ ବାଟ ବଣା | 

େଦହ ବାେସ ମିଠା ମିଠା ମନ ଆନମନା  

ଲମି�ଛି ପାହାେଡ଼ େଦଖ ରୁପାର ଗହଣା । 

ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଚିର ଯଉବନା  

େଷାଡସୀ ତରୁଣୀ ବାଳା अପବୂ� ସୁଷମା | 

अପରୂପା ଆକଷ�ଣ ଫୁେଲଇ ମାନିନୀ 

ପାଦର ପାଉଁଜି ଖ{ି ଚି] ମ] ଜିଣି  । 

ନିମ�ଳ ଶୀତଳ ଜଳ अମୃତର ଧାରା 

ଆକଷ�େଣ ପଥଚାରୀ େଦଖୁଛି ନିଆରା  | 

ମିଠା ଜଳ ଦାନ କେର ପଶୁ ପeୀ ପ�ାେଣ   

ଜୀବନ"ାସ ଗିରିସେମ ନିଘ� अରେଣ" |  

ରାହାସ କୁମାର 

େବେହରା 

 

ଟପ ଟାପ ଶ´ ତାେଳ ମାଦଳ କ%ିେଲ    

ମହୁଲି ନିଶାେର ଝୁେଲ ଡ}ରିଆ ଭେଲ | 

ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ଧା}ଡା ଧା}ଡୀ 

ମୁେo ନାଇ ବୁଲୁଥାkି େକାେରଇର କଢୀ  |  

ମଧୁକାେଳ ମେନାରମ ପ�କୃତି अବେୟ   

ସ�ାହାନ କେଲ ଲାଗଇ अମୃତ ପରାେୟ | 

େପ·ା େପ·ା ଶାଳ ଫୁଲ ଗଭାେର ନାଇଣ 

େଶାଭା େଦେଖ ଭୂଆସୁଣୀ ଆଇନା କରିଣ | 

ଭାବୁକ ମନ େତା ପାେଖ ରହିଛି अଟକି  

ଭାବନାେର ପ�ତିଛବି ଆେ/ େସ ନିରୀଖି | 

କି ସୁqର ମେନାରମ ପ�କୃତି ନqିନୀ  

ଦରଶେନ ଆତF  ତୃ�ି ହୃଦୟ ବାfବୀ  | 
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ପରେଦଶୀ ମନ େମାର ବfା େଯ ପଡିଛି  

େତା ଭଲ ପାଇବା େକେତ ଆନq େଦଉଛି   

ଆହs ାଦିନୀ ରୂପ-ଝର ଝର ଝର ନିତି   

ଗାଉଛି ପ�ୀତିର ଶ´ अଭୁଲା େସ ସF �ତି | 

ପ�କୃତି ନିୟେମ ବfା ମିଳନ ପିଆସୀ  

ମିଶିଯାଉ ସୁନା େeେତ ତୁହି ହସି ହସି | 

ହୃଦୟେର ଘରକରି ରହିଛି େତା ପାେଶ  

ସF �ତିେର ଉକୁେଟ ଆଭା ପ�ତିଟି ନିଶ�ାେସ | 

अପବୂ� ଆତିଥ" ସେତ ଲାଗୁଛ ନିଜର  

ବିଦାେୟ ଚୁମୁଛି କରି ଶତ ନମ�ାର | 

 
ବାଲ"_ା, େଢ/ାନାଳ :୭୫୯୦୧୫ 

େମା:୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮   
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ଆସିଲା ମଧୁମୟ ବସkଆସିଲା ମଧୁମୟ ବସkଆସିଲା ମଧୁମୟ ବସkଆସିଲା ମଧୁମୟ ବସk    
ଶୀତର ପ�େକାପ ବଇରୀ ସାଜିଲା 

ଦୁଃଖ େଦଇ ଲୁେହ େସ ଭିେଜଇ େଦଲା ।। 

ଆସିଲା ମଧୁମୟ ବସk ଋତୁ 

ମଳୟ ବହିଲା େଯ ତାହାରି େହତୁ ।। 

ହେସ ଧରା ଫୁଲର ମହେକ ପରା 

ଚାରିଆେଡ େଦଖ ଫୁଲର ପସରା ।। 

େକାଇଲି ଗାଏ ଗୀତ ମଧୁର ସ�େର 

ପୁରପଲs ୀ ଫାେଟ ଘ~ ପାଟୁଆ େର ।।  

ଘେର ଘେର ହରିନାମ ସଂକୀ]�ନ 

ଭରି ଯାଏ ଖୁସିେର ସଭି/ ମନ ।। 

କୁଆଁରୀ ମନେର େକେତ ଆଶା ଜାେଗ  

ମନ ଜାଣି ସିଏ ସେତ ବର ମାେଗ।। 

ଧନ" ମହିମା ସେତ ପ�ଭୁ ତୁମର 

ତୁମ ବିନା ନାହX �ିତି ସଂସାରର।। 
େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ{ 

अଜୟ କୁ୍ମାର 

େବେହରା 
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େହ अତୀତେହ अତୀତେହ अତୀତେହ अତୀତ    
େହ अତୀତ େଫରିଆସ ଥେର 

ହଜିଯିବି ତୁମ େକାେଳ 

अତି ଆନqେର। 

ତୁମ ସାେଥ ଥିେବ ନିେ� 

ପିअର େମାହର 

େଗହs ାେର େସ ଡାକୁଥିେବ, 

ମାଆ’େବାଲି େମାେତ 

େସ ଡାକେର ଭୁଲିଯିବି, 

ହୃଦୟର ବ"ଥା। 

େସ�ହମୟୀ ଜନନୀର 

ସରାଗ ସ�ାର 

ତା’ अମୃତ ପରଶେର 

ଭୁଲିଯିବି ନିଜକୁ ମଁୁ 

କିଛି eଣ ପାଇଁ 

ସବୁତ ନିଜର ଥିେବ 

ନଥିବ ଏ ରୁe ବ]�ମାନ 

ରୀତା ମଲିs କ 

 

ପିତା ମାତା,ଭାଇ ଆଉ 

ଭଗିନୀ/ ମେଧ" 

ପରିୂରହିଥିେବ ତହX 

�ାkିପରିଜନ। 

ପିଲାଦିନ ଧଳିୂେଖଳ 

ତୁମ ସେ} ଆସିଥିବ େଫରି 

ସା}ସାଥୀ େମେଳ ଯହX 

କଟିଯିବ ଦିବସ ରଜନୀ। 

େଫରାଇ ଦିअେଗା ମେତ 

େମା ପିଲା ଦିନକୁ 

ମାମଁୁ ଘର ବାଲିତoା, 

େସ ଝାଉଁବଣକୁ। 

େଯଉଁଠାେର କବାଡି ଓ 

େବାହୂେଚାରୀ େଖଳର ଆସର, 
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अଜା/ର ମିଛରାଗ 

ଆଈର େସ କअଁଳିଆ ଡାକ 

େସ ଡାକେର ଭରିଥିବ 

ଶ��ା ଆଉ ବା�ଲ"ର ଭାବ। 

ସବୁକିଛି ମେନପେଡ ଆଜି 

ହୃଦୟଟା ଫାଟି ହୁଏ, 

ଖoବିଖoିତ। 

ଏ େମାର ପି�ୟ अତୀତ, 

ଥେର ତୁମ ଝଲକ େଦଖାअ 

ଥିବ ଯହX ଆତF ୀୟତା 

ଆପଣାର ସବୁ 

ଜଣକର ପାଇଁ ଯହX 

अନ"ଜେଣ କାେq 

ନାହX ତହX ମିଥ"ା अଭିନୟ। 

େହ अତୀତ 

ତୁମ େକାେଳ ପାଇଛି ମଁୁ 

ବିନା ସ୍ଵାେଥ� ଭାବର 

ଆଦାନ ପ�ଦାନ 

अକୁ�ିତ ହୃଦୟରୁ 

ମନଭରି େପ�ମ। 

ଏ ସବୁକୁ ବ]�ମାେନ 

େଖାଜିଛି ମଁୁ େକେତ 

େହେଲ ନିରାଶାର अfକାେର 

ମନ ଖାଲି ଝୁେର। 

ଥେର ତୁେମ େଫରିଆସ 

େହ େମାର ପି�ୟ अତୀତ 

ସେ} ତୁମ େନଇଆସ 

ହଜିଲା ଆନq। 
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ମୁଁ ଆଜି େକଉଁଠିମୁଁ ଆଜି େକଉଁଠିମୁଁ ଆଜି େକଉଁଠିମୁଁ ଆଜି େକଉଁଠି    
େଖାଜିଲି ମଁୁ ମାତା େକାେଳ 

ପିତାର ଗବ�େର 

େପ�ମିକାର अଧରେର ତା ଚ�ଳ ଚeୁେର 

େମା ଭଉଣୀର ରାeୀେର, ତା କାତୁର अବ�ାେର ସାହସ ଭାବେର 

େମା ସା}/ର ଖଟିେର, ଚା ମୁଢ଼ି ମି¶ଚର ପାଟ�େର 

େମା ଶତ� �/ର ଭୟେର, ତହୁଁ ଜାତ େକ� ାଧେର 

ବିଶ�ାସ ଘାତକର ଛଳନାେର,ଈଷ�ାଳୁ/ अସହାୟତେର 

େଖାଜୁଛି େଖାଜୁଛି ପାଉନି ନିଜକୁ 

େବାେଧ ମଁୁ ନାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆେର 

େଦଖିଲି ମଁୁ େମା ରୁମ ସଜଡ଼ା େହାଇଛି 

ଚପଲ-ପ"ା~-ସାଟ�-ବହି ଠିକ ଠିକ ଜାଗାେର ରହିଛି 

େମା ଖାତାର କାଗଜେର ଲାଗିନି କଲମର କାଳି 

େମା ଡାଏରୀ ଉପେର ଜମିଛି ଇେ� େମାଟ ଧଳିୂ 

େମା େପାଷା କୁକୁର ଟଫି କଣ ପାଇଁ ସୁଖିଯାଇଛି 

କଣ େଗାେଟ ହରାଇବାର ବାସ�ାକଁ ତା ନାକରୁ ଉହୁ/ି ଉଠୁଛି 

େମା अଳସୁଆ ପୁअ ବs କ୍  अଫିସ କାହX େଦୗଡୁअଛି 

अମିତ କୁମାର 

ପ�ଧାନ 
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େସ ଆଉ ଗାଲ�ସ କେଲଜ ଆଗେର ଖଟି କରୁନାହX 

 କି� େକଟ େଖଳୁନାହX କି େ�ାଟ�ସ ବାଇକ ପାଇଁ ଲବି କରୁନାହX 

େସ କୁକୁର ଏେବ ଏଗାରଟା ପବୂ�ରୁ କାହXକି ଉଠୁଛି 

େସ କଣ ଏେତ ଜଲଦି ମାନିେନଲା  

ତା ବାପ ମରିଯାଇअଛି 

େଲା ପି�ୟା, 

କୁଆେଡ଼ ଗଲା େତା େବଣୀରୁ େସ େମାହିନୀ ବାସ�ା 

େତା ଚq�  ମୁଖରୁ କାହX ନି �̧ ଭେଲା େଜ"ାସ�ା 

େତା ଦୁଇ ହାତ ଆଜି କାହX ଏେତ କି ହୁଗୁଳା 

ଯାହା ଦିେନ େମାେତ ଭିଡ଼ି अବଶ କରିେଦଉଥିଲା 

େହେଲ ଆଜିବି େତା ଚୁଲୁବୁଲି ଆଖି अପଲେକ ବାହାରକୁ ଚାହXଛି 

କିm େସ ଆଖିେର ମଁୁ େଫରିବାର ବ"ଗ�ତା ନାହX 

େବାେଧ... 

େସ ମାନି େନଇଛି... 

େମାର ଆଉ େଫରିବାର ନାହX 

ଚରିତ� ହୀନା ! େମାେତ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହX    
ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ (ସ�ାତେକା]ର) 

େକq� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ"ାଳୟ ଓଡ଼ିଶା, େକାରାପୁଟ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୯୧୭୪୪୩୯୯୩ 
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ଝା�ା अତୀତଝା�ା अତୀତଝା�ା अତୀତଝା�ା अତୀତ    
େତାଠୁ ଏେବ ତ 

अେନକ ଦୂରେର ମଁୁ 

େସ ସମୟର ଦୂରତ� ବି େଢର अଧିକ 

େଯଉଁ ସମୟର କା·େର ତୁମ ଆଉ େମା ଚିତ�  ଚିତି� ତ 

ତଥାପି ଆଖି ଆେଗ 

ଜୁଆର ପରି ଭାସିଆେସ କାହX େସ ଝା�ା ଝା�ା अତୀତ 

 

ଭୁଲିବି अଭୁଲା अେନକ କିଛି 

अଜାଣେତ ସାଇତା अେନକ ସF �ତି 

ନ ଚାହXେଲ ବି ମେନ ପେଡ 

କାରଣ େବାଧହୁଏ େସ ସ%କ� ଭା}ିନି 

ଭା}ିବି େଯାଡ଼ିେହାଇ ରହିଛି 

ହୃଦୟର େକଉଁ ଏକ ଶୁନଶାନ୍ ନିଭୃତ େକାଣେର 

 

କାହାର ଏ କ�qନର ସ�ର 

ଭାରି ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଭାରି ଆପଣାର 

अହରହ ପ�ତିଧ�ନିତ ହୁଏ କେ'�  

ଜିେତq�  କୁମାର 

କହଁର 
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ଜାଣିବି ନ ଜାଣିବାର अଭିନୟ କରିଚାେଲ କାରଣ 

େସ କ�qନର ସ�ର ଆଉ କାହାର ନୁେହଁ ନିଜ अବୁଝା ମନର� 

 

ଆଖି ସାମ�ାେର େଯ େଦଖିଛି 

ତାସର ଘର ପରି ଉଜୁଡ଼ି ପଡୁଥିବା ଆମ ସ%କ�କୁ 

ସାଇତିବାକୁ अେନକ େଚtା କରିବି ପାରିନି 

ଲୁହକୁ ଲହୁକରି ସ�ାଭିମାନକୁ ବଳିେଦଇ 

େତାରି ପାଖେର ଆକୁଳ अନୁେରାଧ ସବୁ ପାଣିର ଗାର ସାଜିଛି 

 

ସେତ ଫୁଲ ବି 

କ~ାର ରୂପ େନଇପାେର 

ଭଲପାଇବା ବି ଘୃଣାେର ପରିଣତ େହାଇପାେର 

ହଁ କାରଣ ନିେଜ ମଁୁ अସହାୟ ମକୂସାeୀ ତା’ର 

ନିଜ ହାତେର ଗଢିଥିବା अେନକ ବାଲିଘର 

େଢଉେର ମିଶିବା ପରି େତା େମା ସ%କ� ଆଜି ନିରୁ�ିtପ�ାୟ 

 

ଭୁଲିବାର େଚtା ବି 

ସମୟର େସ�ାତେର ବାର_ାର କରିଛି 

ହଁ ଆଗପରି ଏ ଆଖି ଆଉ ଗୁମୁରି କାqୁନି 

କିm ତଥାପି ଏ ହୃଦୟ ତେତ ଭୁଲିବି ପାରୁନି 
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ନା अତୀତକୁ ଛାଡି ପାରୁଛି ନା ଆଗକୁ ବଢିପାରୁଛି 

େସଇ ଝା�ା ଝା�ା अତୀତେର େବେଳେବେଳ ବ�ିବାକୁ ପଡୁଛି 

 

ମେନପେଡ଼ अେନକ କିଛି 

ଛାତିତେଳ କବରିତ ସାଇତା ସF �ତି 

େହେଲ େଯଉଁ ସF �ତି େଯଉଁ କଥା ଦିେନ ଖୁସିର କାରଣ ଥିଲା 

ଆଜି େକବଳ ଲୁହ କt େକାହେର ବqୀ.. 

ସF �ତିପଟକୁ ଆେସ କିm ଏକୁଟିଆ ଆେସନି 

ହସ ବଦଳେର ଲୁହ ଖୁସି ବଦଳେର େକାହ େନଇ ଆେସ 

 

ଆଜି अେନକ ବଷ�ପେର 

ଝା�ା ଝା�ା अତୀତେର ପୁଣି ଜୀବk ତୁେମ 

ବିେବକର ବିେରାଧ ପେର ବି ଖିନଭିନ େହାଇ 

ଏେଣେତେଣ ପଡ଼ିଥିବା ସF �ତି ସବୁକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ 

ବୃଥା େଚtାକରି େକବଳ ସାଉଁେଟ କିଛି କt କିଛି ଯ�ଣାକୁ 

 

ଭାଗିଦାର କରିପାେରନି 

କtକୁ ଆଉ କାହା ସହ କାରଣ 

େସଇ ହସେର ବି ତୁେମ ଥିଲ 

ଆଉ ଆଜି ଏଇ କtେର ବି ତୁେମ 
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ବାସ୍ ଉତାରିବାକୁ େଚtାକେର 

କଲମରୁ କବିତାକୁ ଭାବନାରୁ ଗ�କୁ 

ଯ�ଣାକୁ ଟିକିଏ ବିଶ�ାମ େଦବାକୁ... 

 

େକେବପାେର େକେବ ତ ପାେରନା 

େବେଳେବେଳ ହାତ କ’ଣ ନିଶ�ାସ अଟକିଲା ପରି ମେନହୁଏ 

ତଥାପି େଖାଜିବାକୁ େଚtାକେର ଯ�ଣାର ଜୁଇ ଭିତେର 

କୁନି ହସଟିକୁ ନୂଆ ଜୀବନଟିକୁ 

ହାରିବାର ଠିକଣାେର ଜିତିବାର େଖାଜିବାକୁ... 

 

ବିତିଯା’kା କି अେନକ ବଷ� eଣକେର 

ଝା�ା अତୀତ ବି ବିସF �ତିର ରୂପ ନିअkା 

ନା ମେନପଡ଼ିବାକୁ କିଛି ଥା’kା 

ନା େକେବ अତୀତକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ପୁଣି ପଡ଼kା 

େହେଲ ବିଡ଼_ନା େବାଧହୁଏ 

ଜଳିବାକୁ अଛି ପ�ତି ମୁହୂ]�େର େସଇ 

ଝା�ା ଝା�ା अତୀତେର.... ଝା�ା ଝା�ା अତୀତେର 
 

କଲାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଉ�ଳମାତାଉ�ଳମାତାଉ�ଳମାତାଉ�ଳମାତା    
ତୁ େସହି ଉ�ଳ! ! 

ଯା’ େକାେଳ ବଢ଼ିଛି, ଗଢ଼ିଛି ଯା’ େକାେଳ ଘର। 

ଉ�ଳ ଜନନୀ, 

ଓଡ଼ିଆର ପ�ାଣ ତେତ େକାଟି ନମ�ାର ! 

େତାହରି ଗରଭୁ , 

େକେତ ମହାବୀର ଜନମିଛି େଦଶ ପାଇଁ।    

ଜୀବନ େଦଇଛି, 

ଜୀବନ େନଇଛି ଆମ ମାଟି ମା’ ପାଇଁ। 

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର  

ଜୀବନ ମାଆ ତୁ, ତୁହି अଟୁ ପ�ାଣବିqୁ। 

େତାହରି ଚରଣ 

ଯୁଗଳ େଧାଉଛି ସଦା ଏହି ମହାସିfୁ। 

ପବୂ�ରୁ ପ�ିମ, 

ଉ]ରୁ ଦeିଣ ସବ�ତ�  େତା େଶାଭାଥାଏ। 

ଧନୀ େହଉ अବା  

େହଉ େସ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ େମା ଜାତି କୁେହ। 

ଚି]ର{ନ ସାହୁ 
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ଆଜିର ଦିନଟି  

ଉ�ଳ ଦିବସ େତାର ନାମ ସୁମରିଣ 

କରୁଛି ଶପଥ ! 

ଭଲ କାମ କରି ରଖିବି ମା’ େତାର ନାମ। 

ଚିର ବqନୀୟ ! 

ଚିର ପଜୂନୀୟ ! ଚିର େଶାଭନୀୟ ! ତୁହି। 

ପ�ାତଃ ଦିବା ସf"ା, 

ନିଶି ସବ�ତ� େର ନିମ�ଳ ତୁ ମହାମାୟୀ। 

େତା ଗାନ ବqନା, 

େତା ପାଦପଜୂନ ସଦା କେର େମାର ମନ। 

େହ ମାତା ଉ�ଳ !  

ଓଡ଼ିଆର ପ�ାଣ, ଧନ" ! ମାତା ତୁହି ଧନ"। 

 

ଚି]ର{ନ ସାହୁ 

ସି}ିରି ଆଳି େକq� ାପଡା 

ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com 
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ସF �ତି ଓଡ଼ିଆ ସF �ତି ଓଡ଼ିଆ ସF �ତି ଓଡ଼ିଆ ସF �ତି ଓଡ଼ିଆ ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯    
ସିFତହସ ତା/ ଭାବନାର ^ୁପ 

ଧିର ମ·ର େଯ କହିବାର ରୂପ 

 ବୁଣିେଦଇଛkି କବିତାର ଗୁg 

ତା ସେ} ଗ� ଆଉ ମନର ସିfୁକ।୧। 

अଶ� ପରି ତା/ ମନର ଭାବନା 

 କାମନାର ସିଏ ଏକ ଠିକଣା 

ସବ� କାେଯ�" େଯ ଦିଏ େଯାଗଦାନ 

 େସ ଆପଣାର 

  अେଶାକ ଭାଇ ନାମ ।୨। 

ଶୀତଳ ଜଳର ବୁqା ପରି 

 ନି¸ାପ େକାମଳମତି ତାହାରି 

eୁଧା अସ�ାଳ ମନ ପ�ବୃ]ି 

 କବିତା େଲଖିବା ବୃ]ି ଜାଣkି 

େକେବ ତୁେମ अଛ 

 ପାଣି େବାତଲ 

ମିଠା କଥା େଯ ଲାେଗ ମଧୁର ।୩। 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 

 

अମୃତ ବଚନ अମୃତ ଧାରା 

 ବିଶ� ଜୀବେନ ଏକ ହି ଧାରା 

ଚଲାପଥ ତା/ अମୃତ ମୟ 

 ଆପଣାର େସ 

  अମିତ ଭାଇ ଜାଣ ।୪। 

ହସ ହସ ମୁଖ 

 ଆଦରର ପାତ�  

ଆପଣା କରିବା 

 ତା/ ଗୁହ� ମ� 

େକେବ ମିଛ ରାଗ  

 େକେବ ହାସ"ା�ଦ 

ସଭି/ ସାହାେଯ" ତା/ ମନ ଭାବ ।୫। 

େକେବ ତାରା ରୂପ 

 େକେବ େଦୖବ ରୂପ 
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ଏକତା ସତୂ� ର 

 େସ ସଚୂକ ।୬। 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାେଗ  

 ଦୁଇ େଗାଟି ନାମ 

ଏକେର ରାଜୁ  

 େଦୖତାରି ପoା ନାମ ।୭। 

େଦଇଥିେଲ ପାଇ 

 ନୀତି ତା/ରି 

ରାଗ ରୁଷା ମନ 

 ନାହX ତା/ରି 

ସାହାଯ"ର ପେଥ 

 ତା/ େଯାଗଦାନ 

େକେତ ସ}ଠେନ 

 େନତୃତ ମାନ ।୮। 

କବିତା ସେ} 

 ଗ�ର ମାଳା 

ପଢ଼ିେଲ ଲାଗଇ 

 ସରସ ଧାରା ।୯। 

େକଉଁ ସୁର େଦବି 

 ତା/ ନାମେର 

ସାତ ସୁେର ବfା 

 ତା/ ନାମ େଯ ।୧୦। 

ଜଟିଳତା ମେଧ" 

 ତା/ରି ନାମ 

ଆପଣାର େସ 

 କିେଶାର ଭାଇ ନାମ ।୧୧। 

କମ� ହX ଜୀବନ 

 ତା/ ପଥ ଧାର 

ପରିବାର ସେ} 

 ନିଜ କମ� ଭାର 

ପାଠପଢା ସେ} 

 ବିଗବଜାର 

ମାନିବାକୁ େହବ 

 କଷଣର ଧାର ।୧୨। 

ସଭି/ ପାଇଁ େଯ 

 ଜଳିଉେଠ 

ଆପଣାର ପଥ 

 ନିେଜ ବାେଛ 
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େସ ଆପଣାର 

 ସେରାଜ ଭାଇ େଯ ।୧୩। 

ରାଗ ମୁେଖ ତା/ 

 ସିFତ ହସ ଛୁପା 

କଥା େଯ 

 େକାଇଲି ପରି 

ନୃତ"େର ସିଏ 

 ଧୁରିଣ ଜାଣ 

କ�ନାର ଜାଦୁଗରୀ ।୧୪। 

ଖଁୁ ଖଁୁ ଶ´ 

 କହିବା ମେଧ" 

ଆସିଥାଏ  

 ବାର_ାର 

ତଥାପି ସାହସ 

 େନଇ ମନେଯ 

େଦଇଥାkି 

 ପ�େଶ�ା]ର ।୧୫। 

ପୃଥିବୀ ବୁକୁେର 

 ଜନମ େହାଇ 

େଶଷେର ମିଶିେବ  

 ମାଟିେର  ଯାଇ 

ସବ� ଯୁେଗ अଛି 

 ତା/ ଗୁଣ ଗାନ 

େସ ଆପଣାର 

 ଭୂମିଜା ଭଗ�ୀ ନାମ ।୧୬।       

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ 

 ଗାଇ ଉଠkି 

ବାଦ" ସ}ୀେତ 

 ନାଚି ଉଠkି 

କଥା କହିବା 

 ଧିର ପ�କୃତି  

ଖୁସି ବା~ିବା ତା/ ପ�କୃତି ।୧୭। 

ପ�ତିବେଷ� ଆେସ 

 ତା/ ପୀରତି 

ସଭି/ ହୃଦେୟ 

 अଲିଭା ବତୀ 

େସ ଆପଣାର 

 ସ�ାଗତିକା ନାନୀ ।୧୮। 
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ସବୁ କଥାେର 

 ହଁ ତା/ ବାକ" 

ମନେର अଛି 

 अଲିଭା ଗ�  

କହିବାକୁ ମନ ଚାେହଁ 

 କହିେଦେଲ କାେଳ 

ଭୁଲ େହବକି 

 ଭାବି ମେନ ମେନ କେହ ।୧୯। 

ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଭାବ 

 େଯାଡିଛି ତା/ ନାମ 

େସହି ତାଳରୁ अଲଗା େଯ ନାନୀ 

 ତିେଳା]ମା ତା/ ନାମ ।୨୦। 

ଉª ସ�େର େକେବ 

 ନିମ� ସ�େର େକେବ 

କହିବା ତା/ ଭାବ 

 ଗୀତ ଶୁଣିବା 

ଗୀତ ଗାଇବା 

 अଛି ଗୁ� କାମ ।୨୧। 

ଏକ ତାଲିକା  

 ନାେମ େଯ अଛି 

ତା/ରି ନାମ େଯାଡ଼ା 

 ଓଡ଼ିଆ ସେ} ବିଭିନ�  ପାଠ" 

େହାଇଛି ଏକ ଧାରା 

 େସ ଆପଣାର  

  ସଚିୂତା ଭଉଣୀ ।୨୨। 

ଆେୟାଜନ କାେଯ�" 

 ଭାରି ଧୁରିଣ 

ନୃେତ" େଯ 

 ପୁରା ମଳିନ 

ଆବଭାବ ପୁରା 

 ଚୁପୁଚାପିଆ  

କଥା ତା/ର 

 ଭାରି ବଢିଆ ।୨୩। 

ଉ�ୟିନୀ ସିଏ ପୃଥିବୀ ରାଶି 

 ସଭି/ୁ ଆେଲାେକ ଦିଏ ଲାଖି 

ଜାଣିଛ କି କିଏ ? 

 େସ ଆପଣାର 

  ରଶିF  ନାନୀ େଯ ।୨୪। 
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କଥା ତା/ ଲାେଗ 

 କअଁଳ କअଁଳ  

ହସ ତା/ 

 ନିରିମାଖି 

ସଭି/ୁ ଆପଣା 

 କରିବାର ଆଶା 

ରହିଛି ତା/ ପ�କୃତି ।୨୫। 

अfକାରକୁ େଯ 

 ଜାଳିଦିଏ ମେନ 

େହାଇଯାଏ ଏକ ଶିଖା 

 େସ ଶିଖା େଯ ସଂସାର ଗେଢ଼ 

େସ ଆପଣାର ଦୀପା ।୨୬। 

ସଂସାର ସେ} ପାଠର ମଲୂ 

 ଲାଗିଛି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି 

ମାନିବାକୁ େହବ  

 ମନ ପ�କୃତି 

େସ ଆପଣାର େରଣୁ ଦିଦି ।୨୭। 

 

 

ଓଡ଼ିଆ ସÃାନ ଛାତ�  

ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ"ାଳୟ, େକqୁଝର 

ଜଘିଂରା, େକqୁଝର, ଓଡ଼ିଶା  

ବା]�ାଳାପ - ୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧, ୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬ 

ଇ-େମଲ ଠିକଣା - shibashees-

naikjgr@gmail.com 
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େହ ସ�tା ପ�ଭୁ ଦିବ"ଦ� tାେହ ସ�tା ପ�ଭୁ ଦିବ"ଦ� tାେହ ସ�tା ପ�ଭୁ ଦିବ"ଦ� tାେହ ସ�tା ପ�ଭୁ ଦିବ"ଦ� tା    
େହ ସ�tା ପ�ଭୁ ଦିବ"ଦ� tା 

କୃପାେନେତ�  ଚାହଁ ବାେର, 

ମୁହXତ अeମ ଆ�ାନ अଧମ 

ତୁମ ନାମ ଜପ କେର,, 

ଦିअ ଦରଶନ େହ ବିଶିେକଶନ 

କହିବି େମା ହୃଦକଥା, 

ମାଗିବିନି ଧନ अବା �ାନ ଜନ 

ନୁଆଇଁ କହୁଛି ମଥା,, 

ତୁମ ଶ�ୀଚରେଣ ଜଗାଟିେକ ଦିअ 

ତୁମ ପାେଖ ରହିଯିବି, 

ଭକତି ମନେର ଦିବା ନିଶି ଖାଲି 

ତୁମ ପାଦ େସବୁଥିବୀ,, 

ଏତିକି ମାଗୁଣି ମନକଥା ଜାଣି 

ଶୁଣିବ ବିନତି େମାର, 

ଭାବିବନି ପର ହୃେଦ ବାସକର 

�ିର ଚିେ] ସFେର ଧିର,, 

ଧୀେରq�  ମଲିs କ 

 

ନିଳକ�ପୁର ମ}ଳପୁର ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬  
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ବୀର ସkାନବୀର ସkାନବୀର ସkାନବୀର ସkାନ    
ପeୀ ଉଡ଼ିଯାଏ ଶନୂ" ଆକାଶେର 

 ମାଆ େଖାଜୁଥାଏ େକାଳ 

ପଥହୁଡ଼ା େହଲା େଫରିଲାତ ନାହX 

 ବୁଡ଼ିଲାଣି  ସ{େବଳ । 

ପୁअ ଆସି କେହ ବସାନିକଟେର 

 ଆସିଲି ମାଆ ମଁୁ େଫରି 

ବ"^ ବିଚଳିତ କାହXକି େହଉଛ 

 ବୀର ମା ଯାଏ କି ଡରି ।। 

ଶିଖିଛି ତୁମଠୁ ଆକାେଶ ଉଡ଼ିବା 

 େକେହବ େମା ସେ} ସରି 

େକଉଁ ବିପଯ�"ୟ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ 

 କିଏ ବା ପାରିବ ମାରି  ।।। 

ମାଆ ମନ ସିନା ଉତୁରିଲା ଖୀର 

 ବୁଝି ମଁୁ ପାରିଲି ଧନ 

ବୀର ସkାନକୁ ଜନମ େଦଇଛି 

 ସାଥ�କ େମାର ଜୀବନ । 

ମାମିନା ନାୟକ 

 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୩୩୭୦୦୯୩୦୭ 
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େନତାେନତାେନତାେନତା    
ଯାଦୁଗର ପରି ଯାଦୁ ଜାଣ ତୁେମ 

କଥାେର କର କୁହୁକ 

ପ�ତିଶ��ତି  ତୁମ  ପାଣିଗାର  ସମ 

ସ�ାଥ� ପାଇଁ ମାଗ ଭିକ     ।। 

ଯାହା ପାଇଁ ମିେଳ ସÃାନ ପ�ତି1ା 

ତାକୁ ଯାअ ତୁେମ ଭୁଲି 

ମିଛ ଭରସାେର ଜନତା ବିଚରା 

ଭାଷଣେର ମାେର ତାଳି  ।। 

ପ�ଶାkକୁମାର ପ�ଧାନ 

 

ସ�g ଓ ନିମ�ଳ େଚେହରା ତୁମର 

େଯମିତି अେଯାଧ"ା ରାମ 

ଆଖି ପଲକେର ରାମରୁ ରାବଣ 

ସରିଗେଲ    ନିବ�ାଚନ   ।। 

ବିଜୟର ପେର ଭୁଲିଯାअ ତୁେମ 

ନିବ�ାଚନ    ମoଳୀକୁ 

ମିେଳନାହX େଦଖା ପା�ବଷ� ଯାଏଁ 

େଧାକା ଦିअ ଜନତାକୁ    ।। 

ଋତୁ ପରି ତୁେମ ଦଳ ବଦଳାअ 

ସରିଗେଲ କାଯ�"କାଳ 

ସେତକି େଯମିତି ରାଜନୀତି अେଟ 

ତୁମପାଇଁ  ପିଲାେଖଳ    ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁoା, ଜିଲs ା-ବରଗଡ 
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ମିଠା ମିଠା େକେତ ସF �୍ତିମିଠା ମିଠା େକେତ ସF �୍ତିମିଠା ମିଠା େକେତ ସF �୍ତିମିଠା ମିଠା େକେତ ସF �୍ତି    
ମିଠା, ମିଠା େକେତ ସF �ତି 

ଝୁେର ମନ ନିତି ନିତି, 

ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା େମଲି 

ଗାଉଥାଏ େପ�ମଗୀତି ।୧। 

 ମନ କେର ଆନମନା 

 େତାଳିଧେର େସ�ହ େପ�ମ, 

 ଆଖି େଡାେଳ ନାଚିଯାଏ 

 ବିତିଥିବା ଦିନ ଆମ।୨। 

ସF �ତିର ପାଖୁଡ଼ା େମଲି 

ଚାଲୁଥିବା ପଥ ଆେମ , 

ମନ କରି ଉଲs ସିତ 

ବ�ୁଥିବା କରି କେମ�।୩।     

अମି�କା ସ�ାଇଁ 

 

 ସF �ତିେର ମହକୁ ଥିବା   

 ହସିହସି ଯିବା ବିତି, 

 ମିଠାସF �ତି ଭେର ପ�ୀତି 

       ସF ରୁଥିବା ଦିନରାତି।୪। 

ପ�ଜାପତି ପରି ନୁେହଁ 

ସF �ତି ଆମ ଚଗଲିଆ 

ଉଡି ଚାଲିଯିବ େସତ 

ମନ କରି ପାଣିଚିଆ।୫। 

        ସF �ତିର  ହୃଦେୟ ଆେମ 

        େତାଳିବା ପ�ୀତିର ଘର 

        ରଖିଥିବା େସ�ହ, ଶ��ା 

        ଭୁଲିବାନି ପର�ର ।୬। 
ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା,  

ଭ� ାମ"ଭାଷ  : ୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫ 
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ପାଳନ କରିବା ସଭିଏଁ ଆସପାଳନ କରିବା ସଭିଏଁ ଆସପାଳନ କରିବା ସଭିଏଁ ଆସପାଳନ କରିବା ସଭିଏଁ ଆସ    
ଓଡିଶା ଆମର ଜନମ ଭୂଇଁ, 

ସ�ଗ�ଠାରୁ ବଡ ଆମରି ପାଇଁ।।୧।। 

ବଢିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, 

ସଭି/ୁ ଘାରୁ େଦଶେପ�ମ ନିଶା।।୨।। 

ସ�ତ� ଆମ ସଂ�ୃତି ଐତିହ", 

ସବୁଠୁ ମିଠା ଭାଷା ସାହିତ"।।୩।। 

ପରାଧୀନ ଥିଲା ଆମ ଉ�ଳ, 

କମ�ବେଳ େହଲା ଆମ ସ_ଳ।।୪।। 

ମନୀଷୀଗଣ/ ପ�େଚtା 0ାରା, 

ଆେମ ସ�ାଧୀନତା ପାଇଛୁ ପରା।।୫।। 

େସଦିନ ଥିଲା ପହିଲା अେପ�ଲ୍, 

ଉେଣଇଶ ଶହ ଛତିଶ ସାଲ।।୬।। 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

 

ସ�ତ� ଉ�ଳ ପ�େଦଶ େହଲା, 

ସଭି/ ସପନ ସତ େହାଇଲା।।୭।। 

ଆଜି ପବିତ�  ଉ�ଳ ଦିବସ, 

ପାଳନ କରିବା େହାଇ ହରଷ।।୮।। 

ମହାପୁରୁଷ/ ଚରଣ ତେଳ, 

ପୁ¸ ସମପ�ବା ହାତ ଆ{ୁେଳ।।୯।। 

ଆମରି ଓଡିଶା କହି କାହାଣୀ, 

ସଭି/ର ମନ େନଉଛି ଟାଣି।।୧୦।। 

ଆଜି ସ�ତ� ଉ�ଳ ଦିବସ, 

ପାଳନ କରିବା ସଭିଏଁ ଆସ।।୧୧।। 

 
ଫୁଲବାଣୀ, ଖଜୁରୀପଡା, ଦଳପଡା। 

ଭ� ାମ"ଭାଷ-୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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େହ ଉଦୟଭାନୁେହ ଉଦୟଭାନୁେହ ଉଦୟଭାନୁେହ ଉଦୟଭାନୁ    
େହ ଉଦୟଭାନୁ..  

ନିଶାର ତମସାକୁ େଦଇ ସାମୟିକ ବିଦାୟ 

ସ�ାଗତ କର େଯେବ େମା ପୁରବାସୀ/ୁ 

କାକ ପିକ କୁ¹ୁଟ ବଜାkି େଭରିତୁରୀ 

ସମୀରଣ କେର ସୁମଧୁର ଗୁ{ନ 

अପରୂପ ସୁଷମାର अନନ" ସ}ମ 

ଆନq ବିେଭାେର ସେବ� କରkି ଦଶ�ନ 

ପାହାଡ଼ ଫା/ରୁ େଦଖି ତବ ଶ�ୀମୁଖର ଦୀ� େଜ"ାତି 

ହାତେଯାଡି ଜୀେବ କହkି 

ନେମା ନମଃ ନମଃ ସଯୂ�"ନାରାୟଣାୟ। 

 

େହ ଉଦିତ ତପନ 

ତୁମ ଏ କअଁଳ ତୀଯ�"କ କିରଣ 

କେର େଯେବ ଧରଣୀକୁ ମଧୁ�ଶ� 

ଲାଜେର ଓଢଣୀ େଦଇ ଲୁଚkି କାକେର 

େଚାରା ଚାହାଣୀେର ଛୁଇଁ- 

ନାରାୟଣ ଚq�  

େସନାପତି 
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ପ�ତିଫଳିତ ମୃଦୁ"ହସ 

ବା~ ସରାଗେର ଗୁେ� ଭିଟାମିନ ଡି ରସ 

ଆନେq ଭରି ଫୁ]� ଓ ପୁଲକ 

ଆଖି ଚାପି ସେବ� କହkି 

ଧନ" ତୁମ ବଡ଼ପଣ େହ ବିଶ�ରୂପାୟ । 

 

େହ ଉଦିତ अରୁଣ 

ନି1ୁର ଶୀତ ପ�େକାେପ  

ଦୀନ ଶିଶୁ େଯେବ ମାରୁଥାkି ଦାmଡ଼ି 

ଦୟାଦ��  ହୃଦୟ ତବ ଯାଏ ତରଳି 

େଦଇ ତାପ େରଣୁ 

ହୃଦେୟ ଫୁଟାअ ତାର ଖୁସିର ସୁମନ 

ବିଚରା ଦରିଦ�  ସବୁ ଉତ୍ଫୁଲିs େତ କହkି 

ଶତ ଦoବତ େହ ଦିବାକର 

ନେମା ନମଃ ନମଃ େହ ମିତ� ାୟ। 

 

େହ ଉଦିତ ଉÚୀତ ଆଯ�" ପରିବାର 

ତୁମ େସ ଶ��ା େକାଠାରୀର େପ�ମ �ଶ� 

ବାfିଛି ସଭି/ୁ ସ%କ�ର େଡାରେର 
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କି ନି¸ାପ ତୁମ ଆତF ା 

ଭାବନାର ପେଦ" ରଚ ଜି�ାସାର ଗଦ" 

ଭାଷା ବିନିମେୟ ଗଢ ସାହିତ" ମହଲ 

ପ�କୃତି ନାଚି ନାଚି କେହ 

ଓଁ ନମଃ ସୁସାହିେତ" ଭାଷା ଶା«ାୟ। 

 

ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି, ଜ�ରା, େକqୁଝର 
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ଭେଜ ଆ]�ତ� ାଣଭେଜ ଆ]�ତ� ାଣଭେଜ ଆ]�ତ� ାଣଭେଜ ଆ]�ତ� ାଣ    
ଜୟ  ଜୟ  ମହାବାହୁ  ଶବର େଦବତା 

ନୀଳଗିରି ନିଃବାସାୟ ଚରେଣ ଆଶି�ତା. 

ତୁହି ଜଗନ� ାଥ ପ�ଭୁ ତୁହି अଟୁ ଶ"ାମ 

ଜଗତକରତା ତୁହି अଟୁ  ପୁଣି ରାମ. 

 

ସକଳ ସୃtିକୁ ହେ^ କରୁ ଆତଯାତ, 

େତା ଘଟରୁ ଝେର ସବୁ अeର अମୃତ 

େକେବ ବୁ� େକେବ ଯୀଶୁ େକେବअଟୁ େଜୖନ 

େକେବ ନୀଳମାଧବ ତୁ େକେବ ନିର{ନ 

 

ପଜିୂେଲ ଶବର ତେତ କହିକି ‘ଜଗk’ 

ଶାkି, େମୗତ� ୀ, ପ�ୀତି ଦାତା अଟୁ ତୁ अନk 

େଷାଳକଳା ପ'ୂ� ତୁହି ବେଜq�ନqନ, 

େଯେତକ ଧରମ अଛି ତବ ପାେଖ ଲୀନ 

ଆ]୍�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼�ଆ 

 

 

ନୀଳାଦ� ୀ ରୂପେର େକେବ ‘େବୗ�’ अବତାର, 

କାଳିଆ ନାମଟି  ପୁଣି ସଂସାରେର ସାର 

ହ^ ନାହX କ'� ନାହX ଶୁଣୁଛ େକମିତି, 

ମୁହX ହୀନ अକୀÛନ କରୁଛି ମିନତି 

 

ସବ�ଧମ�   ସମନ�େୟ   କରି  ରଥଯାତ, 

ନମୁଛି  େହ  ମହାବାହୁ  େଘନ ପ�ଣିପାତ 

ଜାେଣ ନାହX ପଜୂାବିଧି अେଟ ମଁୁ अ�ାନ, 

ଚରଣେର ଆଶ�ା ଦିअ ଭେଜ ‘ଆ]�ତ� ାଣ’ 

 
ଶ�ୀମାନ୍ ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ�ଆ, ସ�ା]େକା]ର ଓଡ଼ିଆ 

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ'�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ରାହାର ବାସ�ାରାହାର ବାସ�ାରାହାର ବାସ�ାରାହାର ବାସ�ା    
ଭାରତମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ମାଟିବୀର 

ଶିeିତ ସଂଗଠିତ େହାଇ ସଂଘଷ� କର 

ସଂଘଷ� କର 

େଗsହା େଗsହାଇ ପୁअଝିअ ସବୁ ସମାନ 

ତୁମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ अଛି ଜାଣ 

 

ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ସଂଖ"ାଲଘୁ 

ଉଠ ଜାଗ ଉଠ ରାହାର ବାସ�ା ଶୁଘୁ 

 

ବିଶ�ର ସବ�ବୃହତ ସଂବିଧାନ ପିତା 

ଭାରତ ମାଟି ମଁା ରୁପୀ ଆେମ�ଦକର 

 

ଛअ ବି� ମନିଷୀ ମେଧ" ଚିର अମର 

ସମ^/ୁ େଦଇ ସମାନ ମାନବାଧିକାର 

ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

 

 

अଚଳା ପାହାଡ ଗିଳିବାକୁ ଆଁ ଫାରୁଛି 

ଆ]�ନାଦ ନୁେହଁ ପ�ତିବାଦ ମଁା କରୁଛି 

 

ଭୁଖା ଭୂେଗାଳେର ଯାଏ ଭୂମିକ% ମାଡି 

ଭିeାଥାଳ ଧରାଇ ଭିକ ଫିକଇ ଜୁରୀ 

 

अ� अ� ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ବହୁଜନ 

अfକୂେପ ରହି େଭାକ େଶାେଷ କାଟୁ ଦିନ 

 

ସବ� ଦୁନ�ୀତି ଜିqାବାଦର  ସରକାର 

ଚତ�ୁ ଦିେଗ କଳଂକ ଆତଂକରାତ କା’ର 

ଚଳିବ ନାହX ଚଳିବ ନାହX 
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ମଳୂନିବାସୀ ଭାରେତ ବିେଦଶୀ ଶାସକ 

ଧମ� କମ� ଈଶ�ର ନଁାେର ବନାଇ େଭକ 

ନଚାଉଛି 

ନାଚ ମାକରୀ ନାଚ 

କୁଣା ଖାଏବୁ ନାଚ 

 

ମଳୂନିବାସୀ/ ସ�ାଧୀନତା ଆେqାଳନ 

ନିଃଶ� ମଣିଷ ଏକ ସ�ର ଉେ]ାଳନ 

 

ଛଳ କପେଟ ସାମାଜିକ - अଥ�େନୖତିକ 

ଯୁଗ ଯୁଗ ଦାସ କରି ରଖିଛ ଶାସକ 

 

ସ�ାଧୀନ ଭାରତ ପରାଧୀନ ବହୁଜନ! 

ନୁେହଁ ସ�ାଧୀନ ନୁେହଁ ସ�ାଧୀନ 

 

ଜନ ଗଣ ମନ अଧିନାୟକ ଜୟ େହ 

ଭାରତ ଭାଗ" -ବିଧାତା 

ମଳୂନିବାସୀ ଶୁଦ�  ବହୁଜନ ଜାଗ େହ 

ମୁ�ି େହବ ସ�ାଧୀନତା 

ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ମଳୂନିବାସୀ 

ଜୟ ଭାରତ 

ଉଠ ଉଠ ହୁअ ଜାଗ�ତ ହୁअ ପ�^ୁତ 

 

ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ସଂଖ"ାଲଘୁ 

ଜନ ଆେqାଳନ ରା^ାର ବାସ�ା ଶୁଂଘୁ 

 

ଭାରତ ମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ର� ବୀର 

ଶିeିତ ସଂଗଠିତ େହାଇ ସଂଘଷ� କର 

ସଂଘଷ�  କର 
ମାଫ�ତ ବିଜୟ ମହପାତ�  

େଡଲଟା କେଲାନୀ ଉ]ରା 

େକୗଶଲ"ାଗ}ା-୦୨, ଭୁବେନଶ�ର 

େମା - ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦  
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ସୀମାk ସିqୁରସୀମାk ସିqୁରସୀମାk ସିqୁରସୀମାk ସିqୁର    
अବିରକୁ  

ପଥ ଚାେହଁ  

अଦୃଶ" ପ�ତିମା  

େମା ପି�ୟତମା   ll 

 

ନିଜକୁ ଭସାଇ  

ଭାସି ଜଳି ଚାେଲ  

ନିଭ�ାକ ଫଗୁେଣ  

ମନ ର अତଳ ତେଳ ତା  

ସବନ"ା ବିଜୁଳି ଝରଣ 

अଧରର अେଦଖା  

ଚପଳତା  

ମୁକର  ବଂପିତ ଭାଷା  

ମାଟିର ପ�ତିମା  

କିେସ अବା ସବୁଜିମା  

େମା ପି�ୟତମା ll 

ତପନକୁମାର ସାହୁ 

 

 

ନିେଜ ନିଜକୁ  

ମଁୁ ଚିରି ତ ପାଇଁ ଗଢିେତାଳିଛି  

ଶ»ା ଚୁଡି ମୁଦି ଓ ପାଉଁଜି  

ମଥାମଣି, ଓଡ଼ିଆଣୀ  

ର� ର ନିଗାଡ଼ି ର}  

अଳତା ତା ପାେଦ ମଁୁ େଯ  

ସୀମାk ସିqୁର ଗାର  

अବେଶାଷ ଆବରଣ ତାର  

ଦିଏ େଦଖା ଲୁ� େଚତନା େର େମାର 

କାଠ ର ପ�ତିମା େମା ପି�ୟତମା ll 
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ବାସକ ସ�ାହୃେଦ  

ସ�ିତ ମେନାରଥ  

ବସkର ଆଗାମନି  

ସ�ପ� ପ�ତିଫଳିତ  

େମା ହୃଦୟ ନqନ ବେନ  

अେହତୁକ ଆଶ/ାର ପରିସମା�ି  

ନିଜ�ୀଵ ମନର अେନ�ଷଣ 

େକୗତୁହଳ ଇfନ  

ମଁୁ େମା ^u ଓ ସ�ପି�ଳ ପ�ତିମା  

େମା ପି�ୟତମା ll  

 
   ତପନ କୁମାର ସାହୁ  

    ଟକାରୁମାଲ, କଳାହାoି   
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ଉ�ଳ ଦିବସଉ�ଳ ଦିବସଉ�ଳ ଦିବସଉ�ଳ ଦିବସ    
ଉ�ଳ ରାଇେଜ ଘର अେଟ େମାର 

        ଉ�ଳ େମାର ଜନନୀ 

ଭାଷା େମା ଓଡ଼ିଆ ଲାଗଇ ବଢିଆ 

      ଆେମ ଭାରି ସ�ାଭିମାନୀ 

 

ନିହଣ  ମୁନେର ପଥର  େଦହେର 

     ସାଇତା ଓଡ଼ିଆ  କଳା  

ନଟ ନିଟି ହାତୀ अଶ� ରଥଚକ 

    अପବୂ� ଛqେର ବାଳା 

ଜଗବfୁ ସାହୁ 

 

 

ବାର ମାେସ େତର ପବ� େଯ ଏଇଠି 

     ସଂ�ୃତି ଗାଏ କାହାଣୀ 

କଳା ସଂ�ୃତିର ଏଇ େମା ରାଇେଜ 

    େକାଣାକ� କଳାର ଖଣି 

 

ବାର   ବାଟିଦୁଗ�    ଏେବବି ଗାଉଛି 

        ବୀର/ର େସଇ ଗାଥା 

ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ର ଚରେଣ 

    ନୂଆଁअ ସଭିଏଁ  ମଥା.... 

 
[ େପ�ମ୍ କବି ଜଗବfୁ ସାହୁ ] 
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େତାପାଇଁ ସାଥୀେରେତାପାଇଁ ସାଥୀେରେତାପାଇଁ ସାଥୀେରେତାପାଇଁ ସାଥୀେର............    
ତୁମ ପାଇଁ େକେତ ସପନ େଦଖିଲି  

ଜୀବନକୁ ସ�ପ� କରି..। 

ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ତୁେମ ହଜିଗଲ 

େସ ପାଇଁ ଜୀଇଁଛି ମରି..॥ 

ତୁମ ପାଇଁ ପି�ୟା ଏ ଜୀବନ ଜୁଆ  

େଯାଉଠି ଗଲି ମଁୁ ହାରି..। 

ପରାଜିତ େସଇ ପାoବ ଯିଏ  

ପାରିବନି ଆଉ େଫରି..॥ 

େଦହମନ ଆତF ା ସବୁ ହାରିେଦଲି  

େକେବ ଥର ଥର କରି..। 

କଳ/ିତ ଏଇ अେଲାଡା ସF �ତି ଯା  

ହୃଦୟ ଦଉଛି ଚିରି..॥ 

ନିଜ ପାେଖ ନିେଜ ବfା ପଡିଥିବା  

କ� ୀତଦାସଟିଏ ପରି..। 

ମନର କଥାେର ମାଟି େହଲାପେର  

ତଥାପି େହଉଛି ଝୁରି..॥ 

ଭବାନୀଚରଣ ମିଶ� 

 

ତୁେମ େଖଳୁଥିଲ ମିଛି ମିଛିକା େଗା  

ହୃଦୟ ସାଇତି କରି..। 

ମଁୁ ଧାଉଁ ଥିଲି ମାୟାମୃଗ ପେଛ  

ଯାହା ଥିଲା ତୁଛ କରି..॥ 

େଫରିଗଲ ତୁେମ େକେବ ସେତ ଦିେନ  

େମାେତ ସାତ ପର କରି..॥ 

ସାତ ଜନମର ସାଥୀ େବାଲି ସାଥୀ  

ସପେନ େହଉଛି ଝୁରି..॥ 

ଏ ଆଖିର ଲୁହ ଏେତ अେଲାଡା ଯା  

ଝରୁଛି ଶ�ାବଣ ପରି..। 

ହସର ସହେର ଥିଲା େମାର ଘର  

ଲାେଗ ସେତ ସ�ପ� ପରି..॥ 

ଜୀବନକୁ ଏେବ ଜୀଇଁ ବାକୁ ହୁଏ  

ନିଶ�ାସ ଛାତେର ଭରି..। 
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େନାହିେଲ େମା ପି�ୟା ମଁୁ େକାଉ ଜୀଇଁଛି  

ତୁେମ ଗଲା ପେର େଫରି..॥ 

ରାତିର अfାେର ବହଳ ନିଦେର  

ସପେନ ଆସୁଛ େଫରି..। 

ନିଦ ଭା}ିଗେଲ ସପନ ହଜିେଲ  

ସକାଳୁ ଯାଏ ମଁୁ ମରି..॥ 

ଓଠ େସଇଁ େମାର ହୃଦୟ େଖାଲୁଛି  

େକହି ଶୁଣି େଦେବ ହୁରି..। 

ସତେର େମା ପି�ୟା ଜୀଇଁ  ହଉନାହX  

ଯ�ଣାକୁ ସହି କରି..॥ 

ସତ ହଉ କିବା ମିଛ ହଉ ତୁେମ  

ହସି ପାର ଓଠ ଚିରି..॥ 

ତୁମ େସ ହସେର ରାଣ ପୁଣି ଥେର  

ହୃଦୟ ଯାଉଛି ଚିରି..॥ 

ଥେର ଗଲା ପେର ପୁଣି େକେବ ଥେର  

ତୁେମ କି ଆସିଛ େଫରି..? 

ହାଏ ପି�ୟା େମାର ଏ କାହା ସିqୁର  

େଦଲା େମାେତ ପର କରି..॥ 

ଚାଲି ଯାଆ ତୁେମ ଆଖିର ଲୁହକୁ  

ଆଖିେର ଲୁେଚଇ କରି..। 

ଜଣିଛ ଆଖିେର ଲୁହ ନାହX ଆଉ  

ତୁମ ପାଇଁ େଦବି ଝାରି..॥ 

ତର ତର େହଇ ଚାଲି ଗଲା ପେର  

େଦଖ ତୁେମ ଲୁଚିକରି..। 

ଯାହା େଦଖ ସବୁ ସତ ସେତ ମଁୁ'େଯ 

ଆଜି ବି ଯାଇନି ମରି..॥ 

ତୁମକୁ େମା ରାଣ େଶେଷ େଯାଉ ଦିନ  

ଆସୁଥିବ େମା’ଠୁ େଫରି..। 

ଜୁଇରୁ ତୁମକୁ େଦେଖ କି ନ େଦେଖ  

େଦଖିବନି େମାେତ େଫରି..॥ 

ତୁେମ ଚାହX େଦେଲ େମା େଦହେର କାେଳ  

ମୃତୁ" ସେତ ଯିବ ମରି..। 

ଯ�ଣା େମାହର ସରିଥିବ ଆଉ  

େକେତ େଯ ସହିବି  

ପୁଣି ଥେର ଜୀଇଁ କରି..??? 
 

େମାହନା, ଦିଗପହoି, ଓଡ଼ିଶା 
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ର}ର ଫଗୁଣର}ର ଫଗୁଣର}ର ଫଗୁଣର}ର ଫଗୁଣ............    
େଦାଳେର େଖଳୁଛି େଦାଳେଗାବିq େସ, 

 ରାଧିକା ମାଇଁ/ ସାେଥ । 

ର}ର ପସରା େମେଲଇ େଦଇଛି, 

 େବାଳିେଦବା ପାଇଁ େଦେହ ।। 

େଗାପା}ନା ସଭି ଚାହX ବସିଛkି, 

 ହାତେର अଭିର େନଇ । 

କାହ� � ସାେଥ ପ�ୀତି େଦହେର ତାହାର, 

 ର} େବାଳିେଦବା ପାଇଁ ।। 

ବସେk ଫଗୁଣ ମୃଦୁ ସମୀରଣ, 

 ଥିରି ଥିରି େଯେବ େବାେହ । 

କବି ଆଉ େପ�ମୀ ଆନମନା ହୁଏ, 

 ବାଜିଗେଲ ତାର େଦେହ ।। 

େପ�ମିକ େଖାଜଇ ମିଳନ ମହୁୂ]�, 

 ପୁଲକିତ ହୁଏ ମନ । 

ମଳୟ �ଶ�େର ଆେqାଳିତ ହୁଏ, 

 କେର ମନ ପ�ାଣ ଏକ ।। 

ବିକାଶଚq� ୍ ଧୁ}ିଆ 

 

ବସେk ପଳାଶ ହୁଏ ନାଲି ମୁଖ, 

 ଧରଣୀ ବeେର ତାର । 

କୃ¨ଚୂଡା ଆଜି अେପeାେର ତାର, 

 ମିଳନର अଭିସାର ।। 

େକାଇଲି ଗାଉଛି ସାତସେୂର ଗୀତ, 

 ପାଦେପ ବଉଳ ଆ_ । 

ପାଦପ େହଇଛି ଋତୁମତୀ ଆଜି, 

 େମଲିଛି ଦାନର ହାତ ।। 

ଫଗୁଣ ଆସିଛି ର} େନଇ େକେତ, 

 ଖୁସିର ଜୁଆର ପାଇଁ । 

ଭିେଜଇବା ପାଇଁ ସଭି/ ହୃଦୟ, 

 ର}େର ର}େର ଆଜି ।। 

ଦୁଃଖ, େକµଶ, ଈଷ�ା ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ, 

 ପୁେର ପୁେର େହେଲ ଏକ । 
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ଖୁସିେର ବିେଭାର େହାଇଗେଲ ଆଜି, 

 ର} ପାଇଁ େହେଲ ଏକ ।। 

ପ�କୃତିର ର} ଲାଗୁ ସଭି େଦେହ, 

 ଖୁସିେର ବିେଭାର ଜନ । 

କାହାରି ମନେର ନାହX ରହୁ ଦୁଃଖ, 

 ପରାÀେର କେର ନମ ।। 
ବିକାଶ ଚq�  ଧୁ}ିଆ 

ମୟରୂଭ{, ଓଡ଼ିଶା 
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ନିଆରା ମ�ନିଆରା ମ�ନିଆରା ମ�ନିଆରା ମ�    
ଭାବୁଛି 

ନିରବି ଯିବି ! 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନ େହେଲ ବି 

अ� ସମୟ, େକେତଟା ଦିନ 

େହଇପାେର େକେତ ମାସ, କିଛି ବଷ� 

େଯେତଦିନ ଯାଏଁ 

େମ~ି ନାହX eମତା ଲି�ୁ/ େଶାଷ 

ଖ"ାତି अଜ�ନର େଭାକ || 

େମା ଜୀବନର ପୁ{ି ତ 

ଓେଠ ଝଲସୁଥିବା 

େମା େଚନାଏ ହସ ଆଉ 

ଆଖିର ତାଜା ସ�ପ� 

ସମାଜ ବିବ]�ନର 

କିଏ େସ କଥା ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ 

ସ�ପ� େଦଖି ସାକାର କରିବା ତ 

େମା ପ�କୃତି || 

ତି� ନାଥ େବେହରା 

 

 

ଚାରିଆେଡ େଦଖୁଛି କୁଢ କୁଢ ମଇଳା 

େସ ଭିତରୁ ସାଉଁଟି ଚାଲିଛି 

ଫଗୁଣର ର} ଛିଟା 

େଯଉଁଥିେର ଗଢିବି ଇq�ଧନୁ 

ତା’ ଉପେର ଆଶାର ଆେଲାକ ପଡି 

ଶିଖାଇ େଦବ ମେତ 

ଏ ଯୁଗର େନୖରାଶ" अfାରୁ 

ମୁକୁଳି ଯିବାର େସ ନିଆରା ମ� || 

 
ବଡ଼ େକାଦoା, ଭ{ନଗର,  

ଗ{ାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୭୭୭୪୦୮୪୦୩ 

ଇେମଲ୍ : trinathbehera1989@gmail.com 
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ଏ କି ର}ଏ କି ର}ଏ କି ର}ଏ କି ର}    
େମା ହୃଦୟର 

ଶନୂଶାନ ଇଲାକାେର 

ତୁେମ େଯେବ େଦଲ 

ଏ କି ର} ଲଗାଇ 

ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା 

ର}ହୀନ ଜୀବନଟା 

ସେତ େଯମିତି 

ନାନା ର}ପାଇ 

ରେ}ଇ ଉଠିଲା 

 

ଧୀେରନ୍ ବାଗ୍ 

 

ଜାଣିନଥିଲି ଏ ର} 

ଏେତ କି ଗାଢ଼ 

ବାରବାର ଲିଭାଇ ଚାଲିଛି 

କିm କାହX 

ଏ ର}ତ ଲିଭୁନି 

ବରଂ ଆହୁରି ଏ ତ 

ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିଶୁଛି 

ଏ େବାେଧ ଫଗୁଣର 

େପ�ମ ର} 

 
େଗୗଡ଼ରମା, କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ{ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 
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ଦୁନ�ୀତିମୁ� ସମାଜଦୁନ�ୀତିମୁ� ସମାଜଦୁନ�ୀତିମୁ� ସମାଜଦୁନ�ୀତିମୁ� ସମାଜ    
େହାଇକି ପାରିବ ବfୁ େହ 

ଆମ ସ�ପ� ସାକାର, 

ଦୁନ�ୀତିମୁ� େହବକି 

ଏହି େଦଶ ଆମର... 

 

ବ^ୁବାଦୀ େହବା अଭ"ାସ 

କରିବା ପରିହାର, 

अଳେପ ସmt ରହିବା 

अଭ"ାସ ଏେବ କର 

 

ଗୁଣମାନ ସହ ଓଜନ 

ପରଖି େଦଖି ମଲୂ" ବ^ୁର 

ନିମ�ାଣ ନt ପରଖି 

ପାଉଣା େପୖଠ କର 

ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିବା 

ଆମର अଧିକାର, 

ବିଭୁତିଭୂଷଣ ସାମଲ 

 

ସେଚତନ ନାଗରିକର 

କ]�ବ" ପରିସର 

ଉଡ଼ା ମନଗଢ଼ା ଖବର 

ମିଥ"ା अପପ�ଚାର 

ଉଜାଡୁଛି େକେତ ଜୀବନ 

େକେତ ଘର ସଂସାର 

ଗଣମାଧ"ମେର ସଚୂନା 

େଦବା େଚାର ଠକର, 

ପୁଲିସ/ୁ ଗୁ� ଖବର 

କେର ଦୁନ�ୀତି ଦୂର 

ଦୁନ�ୀତି ବାରଣ ବିଭାଗ 

େହାଇअଛି ତତ୍ ପର 
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ଦୁନ�ୀତିେଖାରର ଖବର 

अଭିେଯାଗଟି ଭର 

ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ 

କଥା ମହାଭାରତର 

ଆଧ"ାତିF କ �ାନ ସଂଯମ 

େଲାଡ଼ା ଧ"ାନ େଯାଗର 

େତେବ ସିନା ବfୁ ବ�ିବ 

େଦଶ ବିଶ� ଆମର 

ମଳୂରୁ ଉପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ 

ଦୁନ�ୀତି ବୃe େଚର 

ସମାଜେର ପରିବ]�ନ 

ସମାଜର ସଂ�ାର 

ଦୁନ�ୀତିରୁ ମୁ� େହାଇବ 

ଏହି େଦଶ ଆମର 

 
ଜଳପରିମଳ ବିଭାଗ 

ବାରିପଦା, ମୟୁରଭ{, ଓଡ଼ିଶା 
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କୁ{ବିହାରୀକୁ{ବିହାରୀକୁ{ବିହାରୀକୁ{ବିହାରୀ    
େସ ରାସବିହାରୀ ରସମୟ ହରି ରାସ ରାେସଶ�ରୀ ସେ} 

ଭକତ/ ସେ} ବିହରkି ରେ} େଦଖ େଦଖ େନତ� ଯୁେଗ 

େସ େଶାଭାମରୂତୀ ସୁେଶାଭନ अତି ରତିପତି େଶାଭାଜିଣା 

ଏ େନତ�  ପବିତ�  ଦଶ�େନ େସ ଚିତ�  େସ େସତ ମୁନୀମନ କିଣା 

ଆଉ କିଏ ଭାବ ଜୀବେନ ଆସିବ େଯେବଥିେବ କୁେ{ହରି 

େସ େଶାଭା ନିେରଖି ଆଖିଯିବ ଲାଖି ଏ େଦହ ଭାବପାେଶାରି 

ହୃଦ ସିଂହାସେନ ବହା େମାଦମେନ ଜୀବନ ସଫଳ େହଉ 

େଗାପୀଭାବ େଘନି ଗାअ ଆଗମନୀ ଜୀବ ଶିବ ଏକ େହଉ 

େପ�ମଫଗୁରେ} େସ େବନି अପାେ} ସମପ�ତ େହଉବାେର 

ହୃଦୟ େଦାଳିେର ଯୁଗଳମରୂତୀ େଖଳୁଥାm ଚିର କାେଳ 

 
ତାଳେଚର, ଓଡ଼ିଶା 

ବସkକୁମାର ସାମଲ 
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ନାରୀ ନୁେହଁ େଖଳନାନାରୀ ନୁେହଁ େଖଳନାନାରୀ ନୁେହଁ େଖଳନାନାରୀ ନୁେହଁ େଖଳନା    
ନାରୀ ନୁେହଁ େଖଳନା କେºଇ 

ତା ଜୀବନ ସାେଥ େଖଳିବି 

ସୁqରୀ ଭାବି ଆପଣାକରି 

ଫି}ିେଦଇ ଚାଲିଯିବି 

ଭାବନା ତା/ୁ ଦୁବ�ଳା ଜମା 

େସ अେଟ ଜଗତଜିତା 

ତା’ପାଇଁ ସଭିଏଁ ବ�ିଛୁ ସିନା 

ଥେର ବୁଝିବା ତା ମନ କଥା 

କାହାପାଇଁ େସ ଭଗିନୀ 

ଆଉ କାହାର ମା 

ପୁଣି େସ ଝିअ େହାଇ 

ରେଖ ବାପା/ ନାଆ 

ନୂଆ େବାହୁ ସାଜି 

ଭୁେଲ ନିଜର ମନ 

«ୀ ଭୂମିକାେର େସ ତ 

କେର ସଭX/ୁ ଆପଣାର 

ନିନୁ ନାଏକ 

 

େସ�ହମୟୀ େସ ମମତାମୟୀ 

ପରଦୁଃେଖ ହୁଏ ଦୁଃଖି 

େଦାଷକେଲ ଦିअଇ eମା 

ନିଜ ଜୀବନ ଉ�ଗ�କରି 

ଦୀପଟିଏ େହାଇ ନିତିଜେଳ 

ନିଜ ପରିଜନ ପାଇଁ 

ଭାେବନା େକେବ ନିଜ କଥା 

ଖୁସିବା~ି େସ ତ େଟ ତୃ�ା 

ନ ଦିअ େକେବ ତାକୁ ଯ�ଣା 

ନକର ତାକୁ ଜମା େହଳା 

ନାରୀ ଆଖିରୁ େବାହିେଲ ଲୁହ 

ବୁଡ଼ିବ ସଭି/ େଭଳା 
अସନବଣୀ, ହି{ିଳି, ବା}ିରିେପାଷି, ମୟୁରଭ{, 
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ନିରୁ]ର ଫଗୁଣନିରୁ]ର ଫଗୁଣନିରୁ]ର ଫଗୁଣନିରୁ]ର ଫଗୁଣ    
କଥା େଦଇପରା  େଫରିଛି ଫଗୁଣ 

 ଲାଗୁଛି େସ ଯାହା ଫିକା ଫିକା 

ସବୁ ର} ସିଏ  ଆଣିଛି େଯ କିm 

 ନାଲିକୁ ଆଣିନି ଖାଲି ଏକା 

ନାଲି ର} ସିଏ  ପାଇବ େକଉଁଠୁ 

 ସବୁ ନାଲି ପରା ସୀମାkେର 

େଖଳୁ େଖଳୁ ସିଏ  ସେରଇ େଦଇଛି 

 ଆତ/ବାଦୀର ଆେକ� ାଶେର 

ସହୀଦ ପି�ୟା େଯ  अମ} େହଉଛି 

 େଖଳିବାକୁ ଆଜି ର} େହାଲି 

ନାହX ତା’ ପାେଶ  ତା ମନର ର} 

 ଫଗୁଣ େଯ ତୁେମ ଯାअ ଚାଲି 

ତୁେମ କି ଜାଣନା  କରିଲ ଛଳନା 

 ନାଲି ର} ତା’ର ପି�ୟ େବାଲି 

େକମିତି ସାରିଲ  ସବୁତକ ନାଲି 

 ତା’ କଥାକୁ ତୁେମ ଗଲ ଭୁଲି 

ଗ}ାସୁନqିନୀ 

ରୁପମା ଗୁରୁ 

 

ବିନା ର} େଖେଳ ପ�ାକ୍ ଫଗୁଣେର 

 अଦିେନ କାହXକି େଖଳିେଦଲ? 

ବିଚିତ� ବ'�ାକୁ  ବିବ'�ା କରି େଯ 

 ତା ମନ ମଣିଷ ଛଡ଼ାଇଲ 

ନିରୁ]ର ଆଜି  ଫଗୁଣ ସାଜିଛି 

 ଉ]ରବିହୀନ ପ�ଶ�ଟିଏ 

ତା ପ�ଶ� ଉ]ର କି  େଦବ ଫଗୁଣ 

 ଶ´ହୀନ ପରା ନିେଜ ସିଏ... 

 
ବାଲିସୁଆଁ ୟୁ ଜି, ୟୁ ପି �ୁଲ୍ 

ମହାକାଳପଡ଼ା, େକq� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜହ�ଜହ�ଜହ�ଜହ�     
େକେବ େସ କ�ନା େକେବ େସ ସ�ପ� 

ଦୂର ଆକାଶର ଜହ�  ସିଏ 

ଜହ�  ନୁେହଁ େସ ତ ସ�ପ�ଟିଏ 

ଯା’ର ଶୀତଳ େକାମଳ ପରଶେର 

ରାତି ହୁଏ ଚିର ସୁqର 

अମା अfାର କାଳ ରାତ� ୀେର ଭେର 

ରୂେପଲି କିରଣ 

ଜହ�  ତ ଥାଏ अେନକ ଦୂେର 

ଆମ ପାଇଁ େସ ତ ସପନଟାଏ 

େଦଖିହୁଏ ସିନା, ଛୁଇଁତ ହୁଏନା 

େସଥିପାଇଁ ପରା... 

ଦୂର ଆକାଶର ଜହ� ସିଏ 

ଜହ�  ନୁେହଁ େସ ତ ସ�ପ�ଟିଏ 

 
େଭାଇପାଲି, ବରଗଡ଼ 

େମାନାଲିଶା ଦାଶ 
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ନପୁଂସକପଣନପୁଂସକପଣନପୁଂସକପଣନପୁଂସକପଣ    
ତେମ େସଇଠି ଥାअ 

ମଁୁ ଆସୁଛି, କହିଥିଲ େବାଲି 

ଦିନ ଦିନଧରି ଜୀଇଁଛି, ତମରି ପ�ତୀeାେର! 

େକାଉଠି େକାଳାହଳ ଶୁଭିେଲ 

ଲାଗୁଛି ତେମ ଆସୁଛ 

େକାଉଠି ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିେଲ 

ଲାଗୁଛି ତେମ ଆସୁଛ 

କା’ କା’ ରାବ କାଉର ବିଶ�ାସ ଭରୁଛି ମନେର -  

अଥଚ େକେତ େଯ ଲ_ା ଆୟୁଷ  - ପ�ତୀeାର! 

ଖo ଖo ବାଦଲପରି ମିେଳଇ ଯାଉଛି ବିଶ�ାସ 

ଫଟାମାଟିପରି ପଡ଼ି ରହୁଛି ଆୟୁଷ 

अନାଗତ ଭବିଷ"ତର - କରୁଣ ମgୂ�ନାେର!! 

ମଁୁ ଜଳୁଛି, ନିଜ ଭିତେର 

ଜାେଣନି, କାହାକୁ କ’ଣ େଦଖାଯାଉଛି 

ହୁଏତ ଖାଲି ଧୁଆଁ େଦଖାଯାଉଥିବ ଉପେର - 

अଥଚ େଲଲିହାନ ଶିଖା, ପ�ତୀeାର 

ଶିବଶ/ର ସାହୁ 
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अନବରତ ଜାଳିଚାଲିଛି େମାେତ, େମାର ହାଡ଼ମାଂସ 

ଓ ତମାମ୍ ଦ�କୁ 

ଧିେର ଧିେର ଭାବୁଛି 

େବଶ୍ େହଲା, ଆଉ ନୁେହଁ ଏଥର 

େବଶ୍ ସମୟ ବସି ସାରିଲିଣି େସଇ େଗାଟିଏ ଯାଗାେର 

ବାଲିF କୀ ଭଳି ହୁଂକା ପାଲଟିଯିବା ଭବିତବ", େମାର? 

ନା, ଆଉ ନୁେହଁ 

ଫି}ିେଦଇ ସବୁ ନିରୀହପଣ, ପଛେର େଥାଇ ତମାମ୍ ପ�ତି�ା 

ମଁୁ େଫରିଯିବି େମା ବାଟେର 

ତେମ ଆସ କି ନ ଆସ 

େମାର କିଛି ଯାଏଆେସ ନାହX -  

ବହୁତ େହଲା ନପୁଂସକପଣ 

ଆଉ ନୁେହଁ, ଆଉ ନୁେହଁ!! 

 
ସହାୟକ ଯ�ୀ (େରଳପଥ) / ପବୂ�ତଟ େରଳେୱ 

ପ�ଧାନ ମୁଖ"ଯ�ୀ/ କାଯ�"ାଳୟ, ନଥ� ବs କ୍ 

େରଳ ସଦନ, ଚq�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ�ର 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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େସେସେସେସ    
ହଜିଯାଇଛି ତା ମୁହଁର ହସ 

କିm କିଏ େଯ ତା’ର େଦାଷୀ 

େହାଇଯାଇଛି େସ ନିରବ 

େକଉଁ ତୃ¨ାପାଇଁ େସ େଶାଷୀ 

 

ଶୁଭୁନି ଆଉ ତା’ର ରାଗଋଷା 

କ’ଣ ଏେତ ଜଳଦି େସ ବଡ଼ େହାଇଗଲା 

ନା େସ ପିଲାଦିନ ଆଉ ନାହX 

କାହX ରା^ାର ଗହଳିେର ନାହX ତା ପାଦଚଲା 

 

ପଚାର ପଚାର କ’ଣ େହଉଛି 

କାହXକି େଦଉନି େସ ଉ]ର 

କାହାକୁ େଦଖି ଭୟ କେର 

େକଉଁ ଭୂଲ ପାଇଁ ଏେତ ଡର 

ଜୟkକୁମାର ସାହୁ 
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ଜନF ଦାତାଜନF ଦାତାଜନF ଦାତାଜନF ଦାତା    
ପିତା ପରଂବ�ହF , ଧମ�, କମ� ତପଃ 

ସ�ଗ�ଠୁ ଉ��� େର �ାନ 

ଶିଶୁ अବ�ାରୁ ପାଳkି େସ�ହେର 

ସବ�ଦା ରଖିଣ ଧ"ାନ 

ମାତୃଗେଭ� ମାତା ଧାରଣ କରkି 

ଦଶମାସ ଦଶ ଦିନ 

ପିତା ତ ଆମର େବାଝକୁ ଉଠାkି 

େଯେତଦିନ ତା/ ପ�ାଣ 

ଦୁଃଖ ଯ�ଣାକୁ अେ} େସ ନିଭାkି 

ଖୁସି ଟିେକ େଦବାପାଇଁ 

େଭାକିଲା େପଟେର ଦାନାକୁ େଯାଗାkି 

କt ସବୁ ନିେଜ ସହି 

अeୟ କୁମାର 

େବେହରା 

 

େଦହ अସୁ�େର ଚିକି�ା ପାଇଁ େମା 

ଔଷଧ ଆଣି ଦିअkି, 

େବାଉ ସାେଥ ଦୁେହଁ ରାତି ଉଜାଗେର 

ପାେଶ ଜଗି ବସିଥାkି 

ଭଲ ମଣିଷଟି କରିବା ଆଶାେର 

ଉଚିତ ଶିeା ଦିअkି 

अଳି अଝଟକୁ ପରୂଣ କରkି 

ସkାେନ କରିଣ ଶାkି 

ବଡ଼ େହାଇ ଦିେନ ନାଆଁକୁ ରଖିେବ 

ମେନ ଏଇ କଥା ଚିkି 

ପୁअ େହଉ अବା ଝିअଟି େସ େହଉ 

ଦୁେହଁ ସମାନ ଭାବkି 
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अ�ାନ ପଥେର ଆେଲାକ େଦଖାkି 

�ାନ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି 

ପାଦପେଦF  ତା/ େକାଟି ପ�ଣିପାତ 

ଭ�ିେର ଦିଏ ମଁୁ ଢାଳି 

ଯାହା ବଖାଣିେଲ େଯେତ ବି େଲଖିେଲ 

अସରkି ତା/ ଗାଥା 

ଜୀବk େଦବତା ଆମ ପାଇଁ ପିତା 

େସ ଆମର ‘ଜନF ଦାତା’ 

 
େକqୁଡ଼ିହା, ବଡ଼ସାହି, ମୟୁରଭ{ 

ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 

ଇେମଲ୍ : akshaykumarbehera064@gmail.com 
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କଇଁଫୁଲକଇଁଫୁଲକଇଁଫୁଲକଇଁଫୁଲ    
ଏ କଇଁଫୁଲ  

କହିଲୁ,  

କାହX ତୁ ତୁgାଟାେର ହସୁଛୁ ?  

ନା ତେତ କିଏ ଚାହୁଁଛି  

ନା ତେତ କିଏ ଭାବୁଛି  

ଖାଲି ହସୁଛୁ େଯ ହସୁଛୁ  

ହଉଛୁ ତୁ ଫୁେଲଇ  

େତାର ଏ ଫୁେଲଇପଣ େଦଖି  

େକଜାଣି କାହXକି  

େମା ହୃଦ୍ �qନେର ପସିଯାଏ 

େସ କଳା ବାଦଲର ବିଜୁଳି ,  

ଏ କଇଁଫୁଲ  

ପ'ୂ�ଚq�  ରଣା 

 

ଜାଣିଛୁ,  

ଭେଲ ତେତ କିଏ ନ ଚାହୁଁ 

କି ଭଲ କିଏ ନ ପାଉ 

େତାର େସ କ�ିତ ରୂପ େଦଖି 

େତାର େସଇ ଢ} ଆଉ ଠାଣି  

ମେତ କରିଛି େଯ ପାଗଳ . . . ୨ 

ଜାଣିଛି ମଁୁ ଜାଣିଛି  

େତା ଭାବ ଜାଣି ପାରୁଛି 

ଲଗାଇଛୁ अତର 

େତାର େସଇ ମq ମq ବାସେର 

ଏ ଶରୀର େଯମିତି େହଇଯାଏ ଦୁବ�ଳ  

କରିଦିଏ ଶରୀରକୁ େତା ପାଇଁ ସମପ�ତ  

ଇgା ହୁଏ େତା ସହିତ  
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କାଟିବାକୁ ବାକି ଜୀବନ,  

ଏ କଇଁଫୁଲ  

କହୁନୁ,  

େତାର ଏ ଶୁଭ�  ରୂପ  

େତାର େସ ହଳଦୀ ମୁଖ 

ଆଉ େତାର ଏ ସୁqର ଶରୀର  

ପଛେର କାହାର ହାତ ?  

ଜାଣିଛି ମଁୁ ଜାଣିଛି  

େତା ରୂପ େଦଖି ଜାଣିପାରୁଛି  

େସ ଜହ� ଟି ଦଉଚି ଚାqିନି ତେତ 

େସ ଚାqିନିକୁ େହଲୁ ତୁହି େବାଳି 

ଆଉ େଚାରିକଲୁ େମାର ଏ ମନ 

େତା ପାଇଁ ନା େଶାଇ ପାରୁଛି  

ନା ବସି ପାରୁଚି 

ଖାଲି ଭାବୁଛି େଯ ଭାବୁଛୁ  

ଖାଲି େତାରି କଥା  l. . . . ୨ 

 
        ପ'ୂ�ଚq�  ରଣା 

ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର 
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ଶୁଭସକାଳଶୁଭସକାଳଶୁଭସକାଳଶୁଭସକାଳ    
ପ�ାଚୀ ନଗରେର ଉଠିେଲ ସବିତା 

ରାତିର ଆଳସ" େତଜି, 

ଉଷା ଆଗମେନ ପeୀ/ କାକଳି 

ଶ»ସମ ଉେଠ ବାଜି 

ରହି ରହି ଶୁେଭ କୁ¹ୁଟର ଡାକ 

ଉଷାର ସ�ାଗତ ପାଇଁ, 

ପ�କୃତି ଜଗିଛି ଆନq ମନେର 

ଫୁଲର ସ�ାର େନଇ 

ଛାଡ଼ି ନିଜ ନୀଡ଼ ବିହ}ମ ଦଳ 

ଖାଦ" अେନ� ଷଣ ପାଇଁ, 

ଉଠି ପ�ଭାତରୁ ନୀଳ ଆକାଶେର 

ଉଡ଼kି ପe େମଲାଇ 

କାକ ପିକ ଶୁକ କରkି କାକଳୀ 

ସକାଳର ଆଗମେନ, 

ସଭିଏଁ ଉଠkି ମୁଖରିତ େହାଇ 

ଯିବାକୁ କାଯ�" ସfାେନ 

ରବୀq�ନାଥ 

ମହାରଣା 

 

ହୁଏ କ'�ପାତ ପ�ଭାତ ସ}ୀତ 

ଦୂର େଦବାଳୟ ଠାରୁ, 

ଭକତି ଭାବନା କେର ଆନମନା 

ସେତ କିବା ପ�ଭାତରୁ 

ସହାସ" ବଦେନ କରkି ସ�ାଗତ 

ସବ�ଜେନ ପ�ଭାତକୁ, 

ରାତିର ସପନ ଭୁଲିଯାଇ ସବୁ 

ଧାଆkି କମ�େeତ� କୁ 

ସମୟ ସୁअେର ଆସଇ ପ�ଭାତ 

ହସଖୁସି ସାେଥ େନଇ 

କହିଯାଏ କାେନ ଚାଲ ଭବିଷ"େତ 

अତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଇ 
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ଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନ    
ସ�ାଧୀନତା ପେର 

ଆେମ ସ�ାଧୀନେର 

ରହିରୁକି ଟିେକ ଭାବ 

ସ�ାଧୀନ - ସ�ାଧୀନ 

ଢିେoାରା ପିଟିେଲ 

ସ�ାଧୀନ ତୁେମ କି େହବ! 

ରାଜନୀତି ତାତି 

ଦଳବଦଳ ନୀତି 

अଛିପରା ଆମ େଦଶେର 

ଆଜି ଏ ଦଳେର ଗୁଣଗାନକେର 

କାଲିକୁ େଗାଇଠା ମାେର 

अନ"ାୟ ଦୁନ�ୀତି 

ଏ କି ରାଜନୀତି; 

ବଢ଼ି ବଢ଼ି େଦେଶ ଚାେଲ 

ଯୁବେନତା ଏଠି 

ହାେତ ଛୁରୀ ଆଉ 

େବବିସିFତା କର 

 

ବfୁକ ଧରିକି ବୁେଲ 

ଠାକୁର ଖାଇକି 

ଖଟୁଲି ଖାଇବା 

ପରି�ିତି େଦଖାଯାଏ, 

ମହାପ�ଭୁକୁ ବି 

अଖୁଆ, अପଜୂା 

ଘ~ା ଘ~ା ରଖାଯାଏ 

ଫିକାଲାେଗ ଆଜି 

ସ�ାଧୀନତା ସ�ାଦ 

ଜୀଇଁଛି ଏକା ମଣିଷ 

ଇେୟ ତା ମୁoେର 

ସିଏ ତା ମୁoେର 

େବାଳkି ଦୁନ�ୀତି େଦାଷ 
ସାମkରାପୁର, ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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େସମାେନ ଆେମେସମାେନ ଆେମେସମାେନ ଆେମେସମାେନ ଆେମ    
ମଳୂ ରଚନା (ହିqୀ) : ଧରମ ଦୁେବ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାkର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

କିଛି େଲାକ େଦାକାନ ଚଲାkି 

ହିଂସାେ0ଷ କଳହ ବିକkି 

ଧମ� ଜାଗତିକ େଭଦ 

କଥା କହkି 

ଏହା/ୁ ସାଂପ�ଦାୟିକ 

କୁହାଯାଇ ପାେର 

ଆଉ କିଛି େଲାକ 

ଏଭଳି େଦାକାନରୁ 

ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯା’kି 

େସମାେନ ମଁୁ ଓ ଆପଣ େହାଇଥାkି 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼, ୭୫୨୦୮୨ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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ତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନା    
କାହXକି ଆସିଲ ଜୀବନେର େକେବ 

ମରିଚୀକାଟିେକ େହାଇ 

अଧାଗଢ଼ା ଏହି ଜୀବନ େମାହର 

ସେତ ପି�ୟା ତୁମପାଇଁ 

କାଳିମାର ଏହି ଘନ अfକାର 

େଘାଟି ଆସିଲାଣି ସେତ 

ପାଇବାର େମାହ ହେରଇବା ଦୁଃଖ 

ବଳିଯାଏ ଆଜି ଏେତ 

ବିଧିର ବିଧାନ େକ କରିବ ଆନ 

ନୁ"ନ ଏଠି ଆମ େପ�ମ 

ମିଛିମିଛିକା ଏ ସଂସାରେର ସେତ 

ସବୁ ଏଠି ପି�ୟା ଭ� ମ 

ପ�କାଶଚq�  ପoା 

 

ହୃଦୟ ଭିତେର େମା ମନ ମqିେର 

ଥିଲ ତୁେମ େମାର ରାଣୀ 

ମମତାଜ ବିନା ସାହଜାହଁା ଏକା 

अଧୁରା େପ�ମ କାହାଣୀ 

ଭା}ିରୁଜି ଆଜି ଭଗ�^ୁପ ସାେଜ 

ତାଜମହଲଟା ଏଠି 

ତୁମବିନା େକେତ ନିଃସ}ତା ଲାେଗ 

ଜୀବନଟା ସେତ ମାଟି 

 
ବି�ାନ ଶିeକ 

କଲ"ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪ 
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ଇgାଇgାଇgାଇgା    
ଇgା େହେଲ େମାର 

ବୁଲି ଆସିପାେର 

ମନଯାେନ ତିନିପୁର 

ମ�ୀ କଟୁଆଳ 

ମୁହX ଜିଲs ାପାଳ 

ଇgା अେଟ େମା ନିଜର 

ଇgା କେଲ ମୁହX 

ବନିବି ତାରକା 

ବେ_ ସିେନ ଜଗତର, 

ମୁହX ଇgା କେଲ 

ବୁଲି ଆସିପାେର 

ସାତ ସମୁଦ� ର ପାର 

େଗୗରୀ ପoା 

 

ଇଛାେର ରହିଛି 

ଯେଥt ସାହାସ 

ଇgା अଛି ଜାଣିବାର, 

ଇgା ତ େଯାଗାଏ 

େକୗଶଳ ଉପାୟ 

ଇgା ଆେଣ ଜିତିବାର 

ଇgାେର ଆୟତ 

େହେଲ କବଳିତ 

ଇgା अତି ଭୟ/ର, 

େହେଲ ଇgାଧୀନ 

ଦୁଃେଖ କେଟ ଦିନ 

ଇgା ବfୁ ଜଗତର 
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ଇgା ସଭି/ର 

ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ 

ନେହେଲ ଦୁଃଖ କାତର, 

ଇgା େବେଳ େବେଳ 

େଯାଗାଏ ଉ�ାହ 

ଝର ହୁଏ େପ�ରଣାର 

ଇgା ଆମ ସାଥି 

ବfୁ ସେହାଦର 

ଇgା अତି ଆପଣାର, 

ଇଛା ବିନା ଜୀବ 

ବ�ି କି ପାରିବ 

ଇgା େଯ ନାହX କାହାର? 

ଇgା ରହୁ ସଦା 

ଆମ ପାେଶ ପାେଶ 

ଇgା ନ େହଉ ଦୁବ�ାର, 

ଇgା କରୁଥିବା  

ପାଇ ଖୁସି େହବା 

ନପାଇେଲ ନାହX ହାର 

ଇgା େହଉ ବfୁ 

େହଉ ସାଥି, ପ�ୀତି 

ରହୁ ଆମ अ�ିଆର, 

ଇgା ପାଇଁ ଆମ 

ବଦଳି ନ ଯାଉ 

ଆଚରଣ, ବ"ବହାର 

ଇgାେର ସଂ�ାର 

ପରିବ]�ନର ସ�ର 

ଆଣିବାକୁ କର �ିର, 

ଇgାକୁ ଲଗାअ 

ଉନ� ତି ପଥେର 

ଚକ ଗଡୁ ପ�ଗତିର 

ଇgା ସୃtିପରା 

ଭଗବାନ/ର 

ଇgା ତା/ କେଳବର, 

ଇgା ପ�ଭୁ/ର 

ନୟନ ପିତୁଳା 

ଇgାମୟ ଚକ�ଧର 
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ପ�ଭୂ ଇgାଧାେର 

ଚାଲିଛି ଜଗତ 

ଲୀଳାମୟ ଓମକାର, 

ତା/ ଇgାବେଳ 

ଜନମ ମରଣ 

ଆେମ ବି ଇgା ତା/ର 

ମାନବ ଇgାେର 

ଚାେଲନି ସଂସାର 

ଚଳାkି େସଇ ଠାକୁର, 

ତା/ ଇgା େଖେଳ 

ଆେମ ପଶାକାଠି 

େଖଳନା ପ�ଭୂ ହାତର 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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अବଶିtअବଶିtअବଶିtअବଶିt    
ନିଦ ହେଜଇଥିବା ଆଖିର େବଦନାପରି 

ଜୀବନ ଯ�ଣାର େଦା’ଛକିେର ମଣିଷ 

ପ�ାରu ଓ କମ�ଫଳକୁ େନଇ ଏେବ ସqୀହାନ 

 

अତଏବ େଗାଟିଏ ନୂଆ ଦିଗକୁ 

ଚାହXବ ଚାହXବ େବାଲି ବିତି ଯାଉଛି 

ତମାମ ଜୀବନ 

ପଛ ଧାଡ଼ିର େଶ�ାତାମାେନ େକେବଠୁ 

ଆଗେର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିେଲଣି 

େସ ଭିତେର ନିଜ ପାଇଁ �ାନଟିଏ 

ବାଛିବ ବାଛିବ େବାଲି କରିପାରୁନି ନିରୂପଣ 

 

େସମାେନ େଯେତେବେଳ ସା} େହାଇ 

େଦୗଡ଼ ଆର� କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ 

େଦହେର େତଜଥିଲା, ବପୁେର ଥିଲା ବଳ 

େପ�ମ, ପ�ତାରଣା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ 

ତାରକ ମହାkି 
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ସାମନା କଲାଭଳି ମନେର ଭରାଥିଲା େଯୗବନ 

 

କମ�େଯାଗ, ଧ"ାନ ସବୁଥିେର ଥିଲା ମନ 

ହୃଦୟ ବି ର}ୀନ ଥିଲା 

େଯଉଁଠି अବିରତ ବହୁଥିଲା ଝରଣାର ଜଳ 

ଚିତ� େର େଯଉଁ ନoା ପାହାଡ଼ େଦଖୁଛ 

ତାହାଥିଲା ଘ� ଏକ ସବୁଜ ଜ}ଲ 

 

ତରୁଣ ବୟସେର ଡାଲମା/ୁଡ଼ି 

େଖଳୁ େଖଳୁ ଖସିଯାଇଥିଲା େଗାଡ଼ 

ଯାହା ଏେବ ପeାଘାତ ଆକ� ାkେର 

ନା’ ଯାଇପାରୁଛି ଆଗକୁ 

ନା’ େଫରିପାରୁଛି ପଛକୁ 

ଶଯ"ାଶାୟୀ େରାଗୀଟିଏ ପରି 

ସାମନା କରୁଛି ନକ�ର ଯ�ଣା 

 

ଏରୁoି ବf େଡଇଁପାରୁନି େବାଲି 

ସ�ପ� େଦଖିବା ମନା 

ନଈକୁ ଚାହXବା ମନା 
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ପାଣିକୁ ଫୁ କରି ଫି}ିବା ମନା 

ସବୁଥିେର ଏେବ ଲାଗିଛି େରାକ୍ 

 

ଡହଳ ବିକଳ ଲାଗୁଥିଲା େବେଳ 

ଜୀବନର ମଲୂ"େବାଧ, ତ"ାଗ ଓ 

ତପସ"ାର ମାେନ କିଛିନାହX 

ଯିଏ ଆସୁଛ ଆସ, ଯାଉଛ ଯାअ 

ମନାକରିବାର ଯୁ’ ନାହX େବାଲି 

ପରା^ େପ�ମିକେଟ ପରି 

अବିଶ�ାସ ଏବଂ अବେଶାଷକୁ େନଇ 

अବଶିt ଜୀବନ ବିେତଇବାର 

ଚିତ� େଟ ଆ/ୁଛି ମଁୁ ଏକା ଏକା 

େସ ଭିତେର େଖାଜିପାରୁଛ ତ 

ନିଜକୁ ନିେଜ ଆସି େଖାଜିନିअ 

 
ସ%ାଦକ, ଏକମାତ�  

ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୧ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୩୩୭୭୭ 
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େହାଲିେହାଲିେହାଲିେହାଲି, , , , େସଦିନ ଓ ଆଜିେସଦିନ ଓ ଆଜିେସଦିନ ଓ ଆଜିେସଦିନ ଓ ଆଜି    
େସଦିନ, 

େହାଲି ତୁ େଯ ଥିଲୁ ର}ର ପସରା 

ଖୁସିର अଫୁରk ଧାରା, 

ପବ� ତୁ େପ�ମର, ସତ"ର, ଶାkିର 

ବିଶ�ାସର ବfୁତ� ର ଭାତୃତ� ର ଏକତାର 

େହେଲ ଆଜି, 

େହାଲି ବଦଳିଛି ର} େତାର 

ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ତୁ କ� ୀଡ଼ାନକ 

ଇଷ�ାର, େ0ଷର ହିଂସା ଆଉ େକ� ାଧର 

अତ"ାଚାରୀର ବବ�ରତାର ପ�ତୀକ 

ଭୂଲୁ�ିତ ନାରୀ अସିFତାର 

ଶୀତଳ ଲହୁଧାର, ଝରି ଯାଉଥିବା ଲୁହର ଧାର 

ଚତୁଦ�େଗ ଶୁେଭ ଖାଲି କରୁଣ ଚି�ାର, ହାହାକାର 

 

ଯାଉଛି ହଜି େସଦିନର ସ�ପ�ର ସାତର} 

अଛି ଯାହା ବାକି ଖାଲି ନାଲିର} 

କଲ"ାଣୀ ନq 
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େସ ନାଲି ର} ମେଧ" ପାଇନି େଖାଜି ମଁୁ 

ସବୁ ରେ} ସାଜିଥିବା େସଇ ମନଟି େମାର 

ଆଜିବି େଖାଜୁଛି େତାେତ ମଁୁ 

େହାଲି େସ ଦିନର... େସ ଦିନର ! 

 

ବୁଢ଼ାରଜା, ସ_ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସfାନୀ କୁକୁରସfାନୀ କୁକୁରସfାନୀ କୁକୁରସfାନୀ କୁକୁର    
େସ ସfାନୀ କୁକୁର 

अ/ା ବ/ା ବାେଟ ନାେକ ବାରବାର 

ବିଶ�ାସକୁ େନଇ ଗତି ତାହାର 

େସ ସfାନୀ କୁକୁର 

ଝିଲି ମିଲି ଆଲୁअେର  

େଲାଡ଼ା ଏକ ଚଷମା ଘର 

େହେଲ େସ ଚଷମା ଘର କି ସେqହ 

ଦପ ଦପ ଆଲୁअେର ଭରପୁର 

ଘର ନୁେହଁ େସ ଦପ ଦପ ଖାଲି 

ଆଲୁअର अfାର ଘର 

ଖଟାମିଠା ମାୟା ମରୀଚିକା 

ଘର ଖାଲି ନିେଘାଡ଼ अfାର 

ଆଶା ଆକାଂeାେର ଭରି ଉେଠ 

ଏକ ମାୟା ଜୀବନର ଯାନ 

ସୁଖ ଟିେକ ପାଇଁ ଦିଶୁନି ଦୁଃଖ 

ପାେଶାରିଯାଏ ମନ ହିତାହିତ �ାନ 

ମନୁଆ କେହ ମଁୁ ବଡ଼ ଏଠି 

ଦିଲs ୀପ କୁମାର 

ସାମଲ 

 

ବିେବକ ବାବୁ/ୁ କିଏ ବା ମାେନ 

ବିେବକ ବାବୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି 

ଉ]ର ଦିअkି କାେନ କାେନ 

ଚାରିଦିଗୁ େଦଖି ପରଖି ପାେରନି 

କିଏ ଖଟା କିଏ ମିଠା 

ଦୁଃଖ ଜାଣି ମଧ" ସୁଖ ଟିେକ ପାଇଁ 

ଦିଏ ନାହX ପଛ ଘୁ�ା  

ସାଗର ମଝିେର ଭାସୁଛି ନଉକା  

ମନ ଲାେଗ ସେତ ଗଗନେର 

अ^ ବ"^ ଲାେଗ ସମୟ ଆସିେଲ 

ଲାଗି ପାରୁନାହX େକଉଁ କୁଳ ଆେଡ଼ 

ମନୁଆ ପଡ଼ିଛି ମାୟାର େପ�ମେର 

େହାଇ ପାରୁନାହX ମୁ� ବିହ}ଟିଏ 

ଏଇ ଦପ ଦପ ର}ୀନ ଆଲୁअେର 
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େଖାଜୁଛି ବିେବକି କିଏ 

ସfାନୀ କୁକୁର 

ଏ ଦପ ଦପ ଆଲୁअେର େଦେଖ ନେଦେଖ ବାରବାର 

ସବୁ ଏଠି କଳା ଲାେଗ ସବୁ ଧଳା 

अଡ଼ୁଆ ଜାଲର େମ�ା ଖିअ ପରି ଲାେଗ ସବୁ अfକାର 

ଏଠି ବିେବକି କିଏ 

ସªା ସତ" େଖାେଜ ବାରବାର 

ସfାନୀ କୁକୁର 

ଏଠି େକହିନୁେହଁ କାହାର 

ତୁ ହX ନିଜର 

କାହXକି ମାେନ ନାହX େତାେତ 

ଉ]ର ଥାଇବି  

େଖାଲି ପାେର ନାହX େମା ବିେବକର 0ାର 

େଯେତ େବେଳ େତା କଥାେର ଚାଲିବି 

ଜୀବନ େମା ରାଜ ରା^ାେର 

ପଛ ଘୁ�ା ନାହX ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି 

ଚକ ଗଡ଼ିଯିବ ବିଜୟ ପଥେର  

ହଁ ହଁ ବିଜୟ ପଥେର 
ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯  
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ବାରୁଦ^ୁପେର ମୁଁ ଜଗନ� ାଥବାରୁଦ^ୁପେର ମୁଁ ଜଗନ� ାଥବାରୁଦ^ୁପେର ମୁଁ ଜଗନ� ାଥବାରୁଦ^ୁପେର ମୁଁ ଜଗନ� ାଥ    
ବିଖoିତ ବିeି� ଧ�ଂସ କରାଳ ପାଦତେଳ, 

କଳା ଧଆୂଁ... େପାଡ଼ା ମଣିଷର ଗf, 

ଦରେପାଡା अ�ି ମାଂସ ମୃତ ଶରୀର... 

ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ ଲeଲe ବିକଳା}, 

କ�ନା ବାହାେର ବୀଭ� େସ ଦୃଶ"…… 

ଏତିକିେର ନଥିଲା ସରି ପ�ଳୟର େଶଷ। 

ବିକୃତ ମ^ିÆେର ବିକଟାଳ ରୂପ, 

ଆଗାମୀ େକେତ ପିଢ଼ିଯାଏ ଲମି�ଥିଲା କରାଳର ହ^। 

ଜୀବନି ଶ�ିଟିକକ ମାରୁଥିଲି କtେର ନିଃଶ�ାସ, 

ଯଦି ବା ଥିଲା େସଦିନ ପରମାଣୁର େଗାଟିଏ ଶତାଂଶ। 

 

ତୁମକୁ ମଁୁ େଦଇଥିଲି ସାରା ସରଗର ସୁଖ..., 

ବ�ିବାର अେମାଘ କାଇଦା ଟିକକ। 

ସଜାଡି େଦବାକୁ ମଁୁ ପଠାଇଛି େକେତ େମାର ଶାkିଦୂତ, 

ଧମ�ଂ ଶରଣଂ ଗgାମୀ.... ସଂÝମ୍ ଶରଣଂ ଗgାମୀ... 

ବୁ�ଂ ଶରଣଂ ଗgାମୀ କାେନ କାେନ େକେତ ମଁୁ କହିଲି। 

ମେନାର{ନ 

ମୁଦୁଲି 
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େକେତଥର ଆଉ ଆସିବି ନିେବ�ାଧ ମଣିଷ େହାଇ, 

ସ�ବାମୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଦଇଥିଲି କହି... 

ଆସୁଥିବି ଖାଲି ତୁମ ବବ�ାଦୀକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ...! 

େକେତ େଯ େଦଇଛି ସାଧନା ସି�ି ସମାଧାନ, 

ଜନF  ଜନF ାkର ପାପ ପ�ାୟ�ିତ ପାଇଁ, 

ସତ" ଶାkି ମୁ�ିର ପଥ େଦଇଛି େଦଖାଇ… 

ଶରଣ େନବାକୁ ସମୟ ନାହX ତ କାହାରି। 

 

ଶାkିର ପ�^ାବ େନଇ ଯାଇଥିଲି.... ଯୁ�ଟାକୁ େଦବାକୁ ଏଡାଇ, 

अ« ମଁୁ ଧରିବି ନାହX ପ�ତି�ା କରିଥିଲି……, 

ପାଥ�ବ ଶରୀରରୁ अେନକ ଉ��� କୁ େନଇ େଦଖାଇଲି ଆତF ାର ସ�ରୂପ... 

ରଣ େeେତ�  ସଖା ପାଥ�ର ସାରଥୀ େହାଇ...! 

ଇତିହାସ କହିଲା କପଟୀ... ତଥାପି ସହିଲି, 

ବିବସ େହଇଛି ବିବ« ନାରୀ ମଯ�"ାଦା ପାଇଁ। 

ତଥାପି अf େହଇଗଲ ତୁେମ ସବୁ..., अfପୁଟୁଳି ଆଖିେର ବାfି। 

ର�ର ନଦୀ... ଛିନ�  ମ^କ ଶରୀର.. େକେତ ବୀର ସିପାହୀ େଘାଡ଼ା ଆଉ ହାତୀ, 

େଦଖିବାକୁ ରହିେଲନି େକହି ଜେଣ ବାକି... 

 

ସୁqର ଏଇ ସୃtିଟା ନଥିଲା ତୁମରି..., 
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अଣୁରୁ ପରମାଣୁ ବିଶ� ବ� ହF ାo ସାରା ସୃtିଥିଲା ତ େମାହରି, 

ଲୁହ ଓ ଲହୁର ବନ"ା ତୁେମ କରିଛ ତିଆରି। 

ପାରିଚ କି ଏ ଯାଏ ବିqୁଏ ର�କଣିକା ତିଆରି...? 

ପାରିବନି ଯୁଗ ଯୁଗ େଚtାକରି ଜୀବନର ସ]ାକୁ ତିଆରି। 

ପାରିବକି ମଳୟେର ମଧୁର ଗfଟି େକ ଭରି....? 

ପାରିବ କି ଆେଲାକକୁ ଥେର �ଶ� କରି...? 

ଗଢିବାର ଶ�ି ଯଦି ନାହX ତ ତୁମରି, 

କାହXକି କରୁଛ ନt ଏ ସୁqର ସୃtିକୁ େମାହରି....! 

ପରମାଣୁ ବାରୁଦ ^ୁପେର େମାେତ ଠିଆ କରି। 
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ର�ା� କଲମର�ା� କଲମର�ା� କଲମର�ା� କଲମ    
ପୁେଳ ମଣିଷଖିଆ/ ଆତ/ବାଦ, 

ନପୁଂସକ ମାନ/ ବଳା�ାର 

େମାଟା ଟ/ା, ପଇସାପ'ୂ� ଚବ�, 

ଆଉ କିଛି ଧଳାେଟାପି ଗୁଡା/ର ଭୁକିବା – 

 

େଦଖି େଦଖି ସେହ, ଆଉ ସହି ସହି େଦେଖ  

ଏ ନିରୀହ କଲମ | 

ଚି�ାର କରି କରି – 

କs ାk ପଡିଯାଇଛି େସ, 

ପରା^ କରିପାେରନି ଏ ବହୁରୁପୀମାନ/ୁ | 

ସ{ୟ କୁମାର ଦାସ 

 

 

କଲମର ଆେବଗ ବେଢ଼ ସିନା, 

ତୀବ�ତା ମ·ରି ଯାଏ 

କଲମ ଚାେହଁ ଶାkି, 

ସଭ", ସିଖିତ ପରିପକ�  ରାମରାଜ"  

“ଲଢି ଚାଲିଛି େସ ଏକାକୀ, ଉ��ଗାମୀ େହାଇ  

କାଳି ସରିବା ପଯ�"k” | 

 
େଢ/ାନାଳ, ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୬୦୯୯୪୬୫୯୯ 
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ସେଫଦ ଚାଦର ତେଳସେଫଦ ଚାଦର ତେଳସେଫଦ ଚାଦର ତେଳସେଫଦ ଚାଦର ତେଳ    
ସେଫଦ ଚାଦର ତେଳ 

ଢା/ି େହାଇअଛି େସହି 

ନି �̧ ାଣ ପ�ଭୂତର ମିଥ"ା ଶରୀର 

େକେତ ଆଶା େକେତ ସ�ପ� 

େକେତ ବୃଥା ଆÞାଳନ 

ଗବ�, ଦ�, अହଂକାର େହାଇଛି �ିର 

ନିରବି ଯାଇଛି ସବୁ ଶ´ ତାହାର 

ଖଁା ଖଁା ଚାରିଆଡ଼, ପରିପାଶ�� ସବୁ �ିର 

ପରିଜନ/ ଆଖିେର ଲୁହର ଧାର 

ଧନ ଜନ ସ%]ିର 

ପ�ତି1ା ପ�ତିପ]ିର 

ମ] ଗେବ� ବୃଥା ମନକରି ନିଜର 

େମାହଜାେଲ ଛqି େହାଇ 

େକେତ ପ�ାେଣ କt େଦଇ 

ଭାବୁଥିଲ ସବୁ କିଛି अେଟ େମାର 

କାହX େକହି ତ ନ ଗେଲ ସାେଥ ତୁମର? 

ସେkାଷ କୁମାର ରାଉତ 
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ମିଥ"ା ପେଛ ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ଜୀବନ େଦଲ ବିତାଇ 

ଏ ଶରୀର ସତ"ମଣି, କଳେ/ ଢା/ିଲ େଦେହ କଳାଚାଦର 

େଶଷ କିm ଏଠି ସତ", ଆପାଦ ମ^େକ ଥିବ େଶ�ତଚାଦର 

ଦଶ�ନାଥ�ୀ ଚିkାକେର, eେଣ େବୖରାଗ"କୁ ଧେର 

ବାଟ ହୁଡ଼ି ପୁଣି ଚାେଲ େସ ନକ�0ାର 

ଭୁଲିଯାଏ େସ ଦିନର, ସେଫଦ୍ ଚାଦର... ସେଫଦ୍ ଚାଦର... 

 
େକq� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୦୦୮୦୩୯୮୪୮ 
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ତୁମର କଣ େହାଇଛିତୁମର କଣ େହାଇଛିତୁମର କଣ େହାଇଛିତୁମର କଣ େହାଇଛି????    
ତୁମର କ’ଣ େହାଇଛି? 
ନା, କିଛି ନୁେହଁ ବାସ ଭାବବିହ� ଳିତ େହାଇ अଧିକ କିଛି କହିେଦଇଥିବା  
ପାଟିେର ଆଜି କିଏ ଶିକୁଳି ପକାଇ େଦଇଛି 
ତୁମର କ’ଣ େହାଇଛି? 
ନା କିଛି ନୁେହଁ ବାସ अଧିକ ଭାବୁଥିବା େଲାକଟି ସବୁଦିନପାଇଁ  
ଭାବନା ନଦୀର अତଳ ଗଭ�େର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି 
ତୁମର କ’ଣ େହାଇଛି? 
ନା କିଛି ନୁେହଁ, ବାସ୍ अତିକtେର େଲଖିଥିବା କବିତାଟିର  
େକେତାଟି ପଂ�ି କୁଆେଡ଼ େକଜାଣି ହଜିଯାଇଛି 
ତୁମର କ’ଣ େହାଇଛି? 
ନା କିଛି ନୁେହଁ, ବାସ୍ େମା ପି�ୟ ବହିଟିର କିଛିଟା ଫ��  
େମା अ�ାତେର କୁଆେଡ଼ ଉଡ଼ିଯାଇଛି 
ତୁମର କ’ଣ େହାଇଛି? 
ନା କିଛି ନୁେହଁ, ବାସ୍ अନ"ର �ିତି ସଜାଡୁଥିବା େଲାକଟି  
ଆଜି ନିଜର �ିତିକୁ ନିେଜ ହରାଇ ବସିଛି 
ତୁମର କ’ଣ େହାଇଛି? 
ନା କିଛି ନୁେହଁ, ବାସ୍ अଜାଗାେର େଗାେଟ ଘା’ େହାଇଛି  
ନା ତାକୁ ମଁୁ ନିେଜ େଦଖି ପାରୁଛି ନା अନ"କୁ େଦଖାଇ ପାରୁଛି 

ସ�ାତେକା]ର ସଂ�ୃତ ଛାତ�  
େକq� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ"ାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା 

ପ�ାଣବfୁ ପ�ଧାନ  
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ମୃତୁ"ମୃତୁ"ମୃତୁ"ମୃତୁ"    
ଜୀବନର େଶଷ ସୀମା କଣ ମୃତୁ" 

େକେବ ଏଡ଼ିହୁଏ ନାହX 

େମା ପି�ୟାର ଆରପାରିରୁ ଆହ� ାନ 

ଡାକୁଥାଏ ବାର ବାର 

ଆସିଯାअ େପ�ମିକ ଆସିଯାअ ପତି 

 

ମୃତୁ"ର ଆକାଶେର 

ଶାkିର ରହି ଆଜି ଉଇଁଉେଠ 

ଢାଳିଦିଏ अମୃତର ବାରି 

େତାଳିେନବାପାଇଁ अଶାk ସାଗରରୁ 

 

ମୃତୁ"ର ଶଯ"ାେର େଶାଇ 

ଆଜି େଦଖୁଛି ସପନ 

ହାତେର ଧରିଛି େପ�ମର େଗାଲାପ 

ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଖୁଡ଼ା 

अ�� ଦଗ୍ ଧ କାଠର ଜ� ାଳାେର 

अଜୟକୁମାର େବେହରା 
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ନାହX ତାର ଛq, ନାହX ତାର ମାୟା 

ସେqଶ ଭରା ଚିଠି େନଇ 

େଘାଟି ଆେସ ମୃତୁ"ର କାୟା 

 

ଜୀବନର ପ�ା}ଣେର ବାଜି ଉଠିଛି 

ମୃତୁ"ର େଭୖରବ ରାଗିଣୀ 

ଭରିଆେସ େଲାତକର ସିfୁ 

अକାଳେର େଘାଟିଗଲା େପ�ମିକର ମୃତୁ" 

ବିଜୁଳିର ଚମକେର ଫାଟିଯାଏ ବୁକୁ 

ଆେ^ ଆେ^ ଚାଲିଆେସ ଜୀବନେର ମୃତୁ"... 
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ପୁତ� ସବ�ସ�/ୁ ପେଦପୁତ� ସବ�ସ�/ୁ ପେଦପୁତ� ସବ�ସ�/ୁ ପେଦପୁତ� ସବ�ସ�/ୁ ପେଦ    
अଭିଶାପ ଝିअ ଜନନ,   ପୁअ ସାଜିବରାଜା, 

କନ"ାଭୃଣକରି ହନନ,   େବାହୂଚାଲିଛିେଖାଜା। 

अପରୂପା େଖାେଜ ଲଳନା   ସେତ ସରଗପରୀ, 

େସମିତି ବଧେୂଟ ମିେଳନା,  ଯାଏ ବୟସ ସରି। 

ଦାଢ଼ିନିଶ ବଢ଼ି ପାକଳ,   ମଥା ଦିେଶ ଖଲ�ାଟ, 

େଖାଜିବୁେଲ କଳି କअଁଳ,  କନ"ା କିେଳ କବାଟ। 

େଫରିବକି ଆଉ େସ ଦିନ  େବାହୂ କିଣି ଆଣିବି, 

େସ ଆଶା େହଲାଣି ମଳିନ  େବାହୂ କାହୁଁ ପାଇବି? 

ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ    କିଏ ବିକିବ କନ"ା, 

अପାଠୁଆ ସାେଥ ପ�ଣୟ   େଦବ ଲୁହର ବନ"ା। 

ପୁअ ବାହା ଆଶା ମରିବ,  େଶେଷ େହବ େସ ବାବା, 

ନାରୀ ବିନା ଗୃହ ରଚିବ   ସେବ� େହାଇେବ କାବା। 

 

ଶ´ାଥ� - ଜନନ - ଜନF , ହନନ - ହତ"ା, ଖଲ�ାଟ – ଲoା 
ସାହାନିଆଜ ପୁର, କଟକ 

ପି�ୟ/ା ସାହୁ 
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ଶିଶୁ େଯେବ କହିଦିଏ ମାଶିଶୁ େଯେବ କହିଦିଏ ମାଶିଶୁ େଯେବ କହିଦିଏ ମାଶିଶୁ େଯେବ କହିଦିଏ ମା    
ମାଟିରୁ ଆକାଶଯାଏ ପ�ତିଧ�ନି େଖଳିଯାଏ  

ଶିଶୁ େଯେବ କହିଦିଏ ମା  

ଥାଏ େସ େମା େଚତନାେର  

ହୃଦୟର େବଦନାେର  

ଥାଏ େମା �qିତ ଆତF ାେର  

ଥାଏ େସ େମା ପ�ାଥ�ନାେର  

ଆେଲାକିତ କରି େସ େମା ସମଗ� ସ]ାକୁ  

अଦୃଶ"େର ଉଭା ସିଏ ନାରୀଟିଏ  

ବାଟକୁ େମା ଜଗିଥାଏ  

େମା अବାଧ"ତାକୁ କରିଥାଏ ଆକଟ  

ଲୁହ େଦଖିେଦେଲ େମା ଦୁଇ ଆଖିେର  

େସ କାqି ଉେଠ ତା अkର ଭିତେର  

ଆଖିର ଲୁହ ତା  

ଲୁଚାଇ ରେଖ େସ ନିଜ ଭିତେର  

ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ...  

ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ େପାଛିଦିଏ ନିଜ ପଣତକାନିେର  

ସମି�ତ ସତ"ପ�କାଶ 

ମିଶ� 
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ଆଶା ନଥାଏ ତା କିଛି ପାଇବାର  

ଥାଏ େସ େମା ପାେଖ ପାେଖ େମା ସୁଖେର ଦୁଃଖେର  

ହସେର କାqେର ଭାବେର ପୁଣି େମା अଭାବେର  

ବସkର ଆଗମେନ ସ�ାଗତ ତୁମକୁ  

ଏ ଧରଣୀ ବୁକୁେର ମା େମାର  
 

ଗୁଡିଆନଳୀ ,େଢ/ାନାଳ -୭୫୯୦୦୧  

ଇେମଲ ଠିକଣା : sambitsm1987@gmail.com 
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ବfୁତ�ବfୁତ�ବfୁତ�ବfୁତ�     
ଯଦି େକ ପଚାେର ପିତାମାତା ପେର 

ଜୀବନେର େଶ�1 କିଏ 

ନିଃସେqେହ ଏହା ହୃଦୟ େମା କେହ 

ବfୁବିନା େକହି ନୁେହଁ 

ହୃଦୟ ଭାବନା ବfୁ ଜାଣିପାେର 

ବfୁତ� ର ମଲୂ ପାଇଁ 

ବfୁ ବିନା ଏହି ଜୀବନ अଧୁରା 

ପାରିେବନି େକହି ଜୀଇଁ 

କାହX ପିଲାେବଳ ପୁଣି ଧଳିୂେଖଳ 

ମେନପଡି ଲୁହ ଝେର 

େକେତ अଭିମାନ ପୁଣି ରାଗରୁଷା 

eଣିକେର ସବୁ ସେର 

ଜୀବନର ସବୁ କଠିନ ସମସ"ା 

ମିଶି କରୁ ସମାଧାନ 

ସÃାନର ପ�ଶ� ଉେ/ େଯେବ ମେନ 

ରଖୁ ବfୁତ� ର ମାନ 

େସୗମ"ର{ନ ପାତ�  

 

ଜୀବନ େମାଡର ପ�ତିଟି ମୁହୁେ]� 

ଛିଡା େହାଇଥାଏ ବfୁ 

ବିପେଦ ଆପେଦ ସବୁ ସମୟେର 

ଲÝିପାେର ସାତ ସିfୁ 

ବfୁର ବfୁତ�  ସ�ଗ�ଠାରୁ ବଡ 

େକହି ନୁେହଁ ତାର ସରି 

ବ�ିଥିବା ଯାଏଁ ଜୀବନରୁ େକେବ 

ଯାଏ ନାହX अପସରି 

ତିେନାଟି अeର ସମିFଶ�େଣ ସୃtି 

ଏହି ସଂସାର अ^ିତ�  

ପ�ତାରଣା ଭରା ଦୁନିଆଁେର ଆଜି 

ସତ ଖାଲିଏ ବfୁତ�  
ଗ�ାମ/େପାt: ଖଡିअ} 

ଜିଲs ା: ଯାଜପୁର 

ପିନ୍: ୭୫୫୦୪୯ 
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କଣାମାମୁଁକଣାମାମୁଁକଣାମାମୁଁକଣାମାମୁଁ    
ଦୁଇ ମିଶାଣ ସାତ ସମାନ 

େକେତ େହବ କହି ପାରୁନ 

ଗାରଟଣା ତୁେମ ଗଣିତ ଶିଖିଛ 

େପାଢ଼ ଭୁରୁଡୁ ଜମା ଛାଡୁନ 

ତୁମ ପୁନାସେର ପଡ଼ିନି ପଥର 

ପ/ମାଟି ମୁo େଟକିଛି 

ଉଆସ େଦଖିେଲ ମୁହଁ େମାଡୁअଛ 

ଚି¹ଣେର େଗାଡ଼ ଖସୁଛି 

ଜଳା ପ{ିରିଟି ରଖିନାହଁ ତୁେମ 

ଦୁଆେର ପଶୁଛି ପବନ 

ଏେତ �ାନୀ େବାଲି ସେଫଇ େଦଉଛ 

ଶେହରୁ ଆଣୁଛ ଶନୂ 

ରେମଶଚq�  ସାହୁ 

 

अେଳଇଚ ମ{ି ଖାଇସାରି କିଏ 

େଚାପା ଫି}ିଥିଲା ପିoାେର 

ନ ଜାଣିଲା ପରି ତୁoେର ପୁରାଇ 

ଫୁଟାଣି ଛାଡୁଛ ଦାoେର 

କଣାମାମଁୁ ଭଲ ସଭିଏଁ କହkି 

କେଣଇ କାହାକୁ ନ ଚାହୁଁ 

ଉ]ମମଧ"ମ ସ�ାବନା େବଶୀ 

ନିକିତି ସମାେନ ଝୁଲୁଥାଉ 

ତୁମ ବି� କଥା ବଖାଣି ବସିେଲ 

ବାନର େସନାକୁ ମେନ ପେଡ଼ 

ଶି_ମ{ିଠାରୁ ଉପରକୁ େଡଇଁ 

ମଲାେବେଳ ହନୁ କରେଯାେଡ଼ 

 
ହି{ିଳିକାଟୁ, ଗ{ାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଗୁଣକୁ କର ଆଦରଗୁଣକୁ କର ଆଦରଗୁଣକୁ କର ଆଦରଗୁଣକୁ କର ଆଦର    
ଖଣିଜ ଦରବ ଭିତେର ସାର 

େକାଇଲା अଟଇ ନାମଟି ତାର  

ମିଳଇ ତାଠାରୁ େକେତ ଜିନିଷ  

ର}, ଫିନାଇଲ, ରାfିବା ଗ"ାସ  

ସlକାରିନ, ପିଚୁ, ଗfକପ�ରୂ 

ଘରକୁ ବିଜୁଳି, େeତକୁ ସାର 

େରାଗୀକୁ ଔଷଧ, େଦହକୁ କନା  

େକେତ ଉପକାର କରଇ ସିନା  

ଆଖିକୁ ପଛେକ ନଦିଶୁ େତାରl 

ଦିअଇ ଆମକୁ କୃତି� ମ ହୀରା 

େସଥିପାଇଁ ‘କୃ¨ ହୀରକ’ ନାମ  

ର} ନୁେହଁ, ଗୁଣ ଆେଣ ସୁନାମ  
ବରି1 ପ�ାଯୁ�ିକ 

ମୁଖ" ଚିକି�ାଳୟ ,  ସ_ଲପୁର 

ସୁବାସ ଚq�  ମୁଦୁଲି 
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ମେନ ପଡୁअଛି ଗାଆଁ ମେନ ପଡୁअଛି ଗାଆଁ ମେନ ପଡୁअଛି ଗାଆଁ ମେନ ପଡୁअଛି ଗାଆଁ     
अତି ନିମ�ଳ େନୖସଗ�କ େମାର ଗାଆଁ, 

ହଂସପାଳ େବାଲି ସୁପ�ସି� ଯାହାର ନାଆଁ |୧| 

 

ମେନ ପଡ଼ୁଛି େଜେଜବାପା େଜେଜମା/ ଘର अଗଣା, 

ତା/ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ନୀତି କାହାଣୀରୁ ମିେଳ େପ�ରଣା |୨| 

 

ପୁଣି େକେତ ଖୁସିେର େସ�ହ କରkି େମା अଜାଆଈ, 

ନିଜକୁ ଭାଗ"ବାନ ଭାେବ ତା/ अପାର େପ�ମ ପାଇ |୩| 

 

ଶୁଭ�  ବାୟୁମoଳ ବିଶୁ� ଜଳ ଏଇଠି ପୁରା ମାଗଣା, 

ପ�ାକୃତିକ ପ�ଦୂଷଣ ଆ]�ନାଦର ନାହX ଏଇଠି ପ�ତାରଣା |୪| 

 

େକେତ ସୁqର େଯ ଆମ ଗ�ାମ" ପୁÆରିଣୀ, 

େଦଖିେଲ ଲାେଗ େଯମିତି �ିର ତର}ିଣୀ |୫| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର 

‘ସି’ ଚିମା 
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େକେତ ବଢ଼ିଆ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଗପ, 

କିଛି ସମୟପାଇଁ ଭୁଲିଯାଏ କାମର ଚାପ |୬| 

 

ଭ�ିପ'ୂ� ପରିେବଶ ଦିअkି ନିକୁ{ ବିହାରୀ ଶିବ ମାରୁତି/ ମqିର, 

ଗ�ାମବାସୀ ଭ�ିେର ଦଶ�ନ କରkି ମାଆ ତାରିଣୀ/ ମqିର |୭| 

 

ଚିର�ାୟୀ ଚିତ� େର ସୁସ�ିତ େହାଇଛି ଘରଘରର ପାେଚରି, 

େଦଖି େଦଖି ଆଭାସ ହୁଏ େଯ ଏହା ପ�ତି ଘରର ସୁqର ପ�ହରୀ |୮| 

 

େକେତ ହରିତ ଦିଶkି ବିଲ ବଗିଚା, 

ସଦା ଏହି ସବୁଜ ପ�େଦେଶ ରହିବାର ହୁଏ ଇଛା |୯| 

 

ଭୁଲିହୁଏନି େଦାଳପ'ୂ�ମା େଦାଳ େଗାବିq/ େଦାଳଯାତ� ା, 

ବfୁମିଳନରୁ େଶାଭନୀୟ ହୁଏ ଶ�ୀଜୀଉ/ ରଥଯାତ� ା |୧୦| 

 

ଗାଆଁ ଯିବାକୁ େଖାଜୁଛି ବାହାନା, 

ନିଜ ଗାଆଁ େକେବ ଆସିବାକୁ କେରନି ମନା |୧୧|  
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କା�ନ କୁମାରୀକା�ନ କୁମାରୀକା�ନ କୁମାରୀକା�ନ କୁମାରୀ    
ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ଚାଲିଗଲ କାହXକି 

େମା ଘରଣୀ ରାଣୀ ତୁେମ ଏକି କଲ ସଖୀ 

 

ବସk ଶଶl/ ତୁମ ଚାରୁ ମୁଖ �ଳ 

ପଲs ୀସିମkିନୀ ପରି କାଯ�" େଗା ମ{ୁଲ 

 

କେ'� େଶାଭା ପାଉଥିଲା କା�ନର ମାଳ 

अରୁଣ କିରେଣ ଦିଶୁଥିଲା କି ପ�ା{ଳା  

 

ଗି�ବାଚୁମି� କୁkଳ େତା ସୁଶ�ୀ େଶାଭାବନ 

ପ�ଭୁ{ନ ପ�ଭାବେହ ସେତ ତର} ସମାନ 

 

ତବ अେ} ର}ପଟ ବ«ର କି େଶାଭା 

ସେତକି ବାରୁଣୀ ଭାନୁର अ^ଗାମୀ ଆଭା 
 

ରୁନୁ ଝୁଣୁ ବାଜୁଥିଲା ଚରଣ ନୁପୁର 

ସେତ କି େମାହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ସ�ର 

 

ହୃଦୟାନq ପଧାନ 

 

ହୃଦୟ େତା ପବିତ� ର ଥିଲା ସF �ତି �ଳ 

େକଉଁ ଉପାଦାେନ ଗଢ଼ାଥିଲୁ େଲା ବିରଳ 
 

ଗୁଣେର ତୁ େଶ�1 ଥିଲୁ ସ�ସତୀ ପରି 

ଶାk ସି�¾ା େକାମଳ ତୁ ସୁଧାଂଶୁ ପରି 

 

େତା ପରି ମଁୁ େଦଖି ନାଇଁ ପୁଣ"ବତୀ ^ିରୀ  

ଧରା ପୃେ1 ନଥିେବ େଲା ସତୀସାଦି� ନାରୀ 

 

ତୁ ଥିଲୁ େମା ଏ େକାଇର अବଳା ସୁqରୀ 

ଜୀବନର अkିମ ପ�ଣୟ ସହ ଚାରି 

ଜନକ ଜନନୀ ଥିେଲ ପ�ଭୁ/ ପଜୂାରୀ 

େଗହs ାେର ନଁା ରଖିଥିେଲ କା�ନ କୁମାରୀ 

अମରପାଲି , ବୀରମହାରାଜପୁର  

ସୁବ'�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ନାରୀ :- 

ନାରୀ  ଘରକୁ ସୁqର 

କନ"ା ରୂପେର ସୁqର  

ପୁତ�  କୂଳକୁ  ସୁqର 

େହେଲ ସୃtିେର  ସୁqର ପରେମଶ�ର  

 

କନ"ା :- 

କନ"ା ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା  

ନେହେଲ  ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା 

କନ"ା ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ବର  

ପୁତ�  ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ପୁତ�  ବଧୁ  

«ୀ ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ପ�କୃତ ସ�ାମୀ  

େହେଲ ଜଗତ ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ଜଗଦୀଶ�ର  

ପ�କାଶ ଚq�  ମୁଦୁଲି 

 

ପୁତ�  :- 

ଜଳ ବିନା େଯେବ ଝସ  

ପୁତ�  ବିନା େଯେବ ମାତ 

ଇଶ�ର ବିନା େଯେବ ସଂସାର  

ସବୁ ଲାେଗ ତୁg 

ନାରୀ େକେବ ଜନନୀ 

ପୁଣି େକେବ ଜାୟା  

ନାରୀ अେଟ ଦୁହିତା 

କୂଳ  ରel ଲାଗି ଜନମିଛି  େଯପରି  l  

 
ପ�କାଶ ଚq�  ମୁଦୁଲି, MA.BED.                                                      

ସହକାରୀ ଶିeକ, ରାୟଗଡା  
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ବିଷମ ପ�ଶ�ବିଷମ ପ�ଶ�ବିଷମ ପ�ଶ�ବିଷମ ପ�ଶ�    
ପତ} ଜାଳଇ ନିଜକୁ ନିେଜ ନା 

ଦୀପ ଜାେଳ ପତ}କୁ 

ଏ ବିଷମ ପ�ଶ� ବୁେଝନି ପରା ମଁୁ 

ପଚାର ତ ସମୟକୁ 

ମଁୁ ପରା अ�ାନ ନାହX େମାର �ାନ 

ଆେଗ ବୀଜ अବା ଗଛ 

ଜାେଣନା ମଁୁ ଆଗ अoା ନା କୁକୁଡ଼ା 

କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ 

ଜାେଣନା େକ ଆଗ ପୁରୁଷ ପ�କୃତି 

କାହାର ପ�ଥମ ସୃtି 

ପ�କୃତି େଲାଡ଼ଇ ପୁରୁଷକୁ अବା 

ପୁରୁଷ େଲାେଡ଼ ପ�କୃତି 

େକେବ ତ ବୁଝିନି ଚୁ_କ ଲୁହାକୁ 

ଉମ�ଳା ଦାସ 

 

अବା ଲୁହା ଚୁ_କକୁ 

କିଏ ଆକଷ�ଣ କରଇ କାହାକୁ 

କିଏ େଭଟି ଦିଏ ନିଜକୁ 

ଜହ�  ଉଦୟେର କଇଁ ଫୁେଟ अବା 

ଜହ�  ଆେସ େଦଖି କଇଁ  

ଏତିକି ବୁଝିଛି ଭାେବ ବfା ପରା 

ଦୁେହଁ ତ ଦୁହX/ ପାଇଁ 

ଏତିକି ବୁଝିଛି ଜେଣ eୀର େହେଲ 

ଆନ ତା ମଧ"େର ନୀର 

ଜେଣ ବିqୁ େହେଲ ଆେରକ ସାଗର 

ହୃଦୟ ତ ଏକାକାର 

 
େଗାକୁଳପୁର, ଟା}ୀ, କଟକ 
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ନିେବଦନନିେବଦନନିେବଦନନିେବଦନ    
ଦୁଃଖୀଟିଏ ପ�ଭୂ କରୁଛି ଗୁହାରି 

ଏତିକି ଶୁଣିମା େହଉ 

କାମନା ବାସନା, अହ/ାର ପ�ଭୂ 

ସଭXଠୁ ଦୁେରଇ ଯାଉ 

ରାଗ ଭୟ େକ� ାଧ ଦୁେରଇ ଦିअ େହ 

ପ�ତିଟି ଜନମାନସୁ 

ଶାkି, େମୖତ� ୀ ଭାବ ଜାଗ�ତ କର େହ 

ବିଶ� ଆଜି ହସି ଉଠୁ 

େମାହ ମାୟା ଆଉ ସ�ାଥ�ପରତାକୁ 

ବିନାଶ କର େହ ପ�ଭୂ 

ଶୁ� ଚି] ଆଉ ନିâଳ ହୃଦୟ 

ତୁମରି ନାମକୁ ଭାବୁ 

ଚq�କାk େଜନା 

 

ପର अନିt ଓ ଆତF  ବଡ଼ିମାେର 

କି अବା अଛି େହ ଲାଭ 

ଏ ମାୟା ସଂସାେର ଦୁଃଖ ଯାତନାେର 

ତୁମରି ନାମ ହX ଶୁଭ 

ଜୀବନର ମାେନ ଏଠି अମଲୂ" େହ 

େକହି କିଛି ବୁେଝ ନାହX 

ଦୁଲ�ଭ ଜୀବନ ପାଇକି ବି ପ�ଭୁ 

କିଛି ଏଠି ଲାଭ ନାହX 

ସଦବୁ�ି ସଦ�ାନର ସାଗେର 

ଭସାଇ ନିअ େହ ପ�ଭୂ 

ହୃଦୟକୁ ଆମ କର ନିବ�କାର 

ମେନ ଆନq ଝଲସୁ 
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अବିରअବିରअବିରअବିର    
େହ अବିର...!! 

ତୁମ ସାେଥ େଖଳିଛି ମଁୁ େକେତ... 

ସା} ସାଥି େମେଳ; 

େକେତ ଉ�ାହେର -  େକେତ ପୁଲକେର 

ଝୁମିଛି ମଁୁ 

ନାଚି ନାଚି, ଗାଇ ଗାଇ 

ତୁମରି ର}େର ର}ାୟିତ େହାଇ 

େହେଲ ଆଜି!! 

କାହX ଗଲ ଛାଡ଼ିେଦଇ େମାେତ... 

ଏକୁଟିଆ କରି; 

େକେତ ଯାତନାେର - େକେତ ଯ�ଣାେର 

ଝୁରୁଛି ମଁୁ 

ଯେଶାବk ପ-ନାୟକ 

 

ତିଳ ତିଳ - କାqି କାqି 

ତୁମରି ସF �ତିେର େକାହକୁ ମଁୁ ଛqି 

ହଁ େବାଧହୁଏ!! 

େସଦିନ ତୁେମ ନି�ୟ େଫରିବ... 

ସବୁ ର} ଧରି; 

ଜଡ଼ େଦହଟାକୁ - ଧଳା ଲୁଗାତେଳ 

ଚାପିରଖି ମଁୁ -  

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ - ଆଖି ବୁଜି, 

େଯେବ େକାେକଇର େକାେଳ ଯିବି ହଜି 

 
ଓଡ଼ଗଁା, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  313 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
େକେବ ନାରୀ େକେବ ନାରାୟଣୀ ସାଜି 

ସୁଧାେର େସ ଧରାଧାମ 

ଦୁନିଆ ଭିତେର अମଲୂ" ରତନ 

अତୁଳନୀୟ ତା’ େପ�ମ... େଘାଷା 

ଧରଣୀ ବୁକୁେର ବିବିଧ ରୂପେର 

ଚତୁଦ�େଗ ବିରାଜିଛି 

ଆକାଶ ପରି ତା’ ବିଶାଲ ହୃଦୟୁ 

େସ�ହ େପ�ମ ଝରୁअଛି 

ମାତା ରୂେପ ପୁଣି ଚିର ବqନୀୟା 

ସkାନକୁ ଦିଏ ଜନF  

ଶତକt ସହି ପରିବାର ପାଇଁ 

ମନାସଇ ଭଗବାନ 

କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ 

 

େକେବ ନାରୀ େକେବ...୧ 

କୁମାରୀରୁ େସହି କୂଳବଧୁ େହାଇ 

ଚଳଇ ଶଶୁର ଘର 

ପତିକୁ ଈଶ�ର ମଣି ନିରkର 

ଗେଢ଼ ସୁଖର ସଂସାର 

େକେତ ଓଷାବ�ତ େକେତ ଉପବାସ 

କରୁଥାଇ ରାତିଦିନ 

ପରିବାେର େକହି େରାଗେର ପଡ଼ିେଲ 

अ^ବ"^ ତାର ମନ 

େକେବ ନାରୀ େକେବ... ୨ 

ଭଗିନୀ ସାଜି େସ ବାେf ଭାଇ ହାେତ 

अଛିoା ବfନ ସୁତା 
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ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ତାର ଥିେଲ ଭାଇ ସଦା 

େହାଇବ ଜଗତ ଜିତା 

େକେବ ସାେଜ ପ�ାଣ େକେବ ପି�ୟତମା 

କଥା କହି ଜିେଣ ମନ େପ�ମର 

େପ�ମର ନିଶାେର ହୃଦୟ େଚାରାଏ 

ଭୁଲି ରାଗ अଭିମାନ 

େକେବ ନାରୀ େକେବ...୩ 

 
ପoକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାoି, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 

ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com 
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ଉ�ଳ ଦିବସଉ�ଳ ଦିବସଉ�ଳ ଦିବସଉ�ଳ ଦିବସ    
ଉ�ଳ ଦିବସ 

କାହX େକେତ କାଳୁ 

ଜନମିଥିଲା େକଜାଣି, 

ବି� ଟିଶ ଶାସନ କାେଳ 

ଭାଗେହଲା ପୁଣି। 

 

ହିqୀ େତଲୁଗୁ ବ}ାଳୀ 

କେଲ अବେହଳା, 

ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି 

ଆସିଛି େସ େବଳା। 

ଏ ପି ଶୁଭକାk  

 

 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇତିହାସ 

କରିବାକୁ ବିଲୟ, 

ବ}ାଳୀ ମିତ�  କହିେଲ 

"ଉଡିୟା ଏକଟି ସ�ତ� ଭାଷା ନୟ" 

 

ରଥ େସନାପତି 

କୃ¨ଚq�  ମଧୁବାବୁ, 

ଗଢିେତାଳିେଲ ଭାଷାକୁ 

ଉ�ଗ� କରି ସବୁ। 
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୧୯୩୬ अେପ�ଲ  

୧ ତାରିଖେର, 

େଫରିପାଇଲା ପରିଚୟ 

ଓଡ଼ିଶା ରୂପେର। 

 

େଦଖୁ େଦଖୁ ବିତିଲାଣି 

ତାକୁ େକେତ ଦିନ, 

ଆଜି ବି େମା ଭାଷା ପାଇଁ 

ବ"^ ହୁଏ ମନ। 

 
 ଏ ପି ଶୁଭକାk ସାମଲ 

 ହରିପୁର, ଖଡିअ}, ଯାଜପୁର ୭୫୫୦୪୯ 

 zubun98@gmail.com 

 ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୨୮୦୧୩୦୬୦୫ 
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ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବାଆସ ଗଛ ଲଗାଇବାଆସ ଗଛ ଲଗାଇବାଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା    
ଗଛ ଲଗାଇବା ଗଛ ଲଗାଇବା  

 ଆସ େମା ଭଉଣୀ ଭାଇ 

ଚାରିପାେଖ ତାର ବlଡ େଦଇେଦବା   

 ଖାଇେବନି େଗାରୁ ଗାଇ  

ବରଷା ଆସିେଲ ପାଣି େଦଇେଦବ 

 ସବୁଜ େହାଇବ ମାଟି  

ଖରାଦିେନ ଆଉ ତାତି ବନି ଧରା  

 ଖୁସିେର ଉଠିବା ମାତି  

ବଡ େହେଲ ସିଏ ଫୁଲ ଫଳ େଦବ  

 ଥକା ମାରିବାକୁ ଛାଇ  

ତା’ପରି ମହତ କାମ କେଲ ଆେମ  

 ସରଗ 6ହାଇବ ଭୂଇଁ   
 

ଶିeୟତ� ୀ ,ସ_ଲପୁର  

ନିରୁପମା େଦଓ 
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ଜହ�ହେଜ ତାରା େଖାେଜଜହ�ହେଜ ତାରା େଖାେଜଜହ�ହେଜ ତାରା େଖାେଜଜହ�ହେଜ ତାରା େଖାେଜ    
ଭଗବାନ ନ କରm 

ପିଲା/ ଡ�ଇଁ ଖାତାେର 

କରିବାକୁ ପଡୁ େକେବ ନୃଶଂସ (*) ଚିତ�  

ଶଗଡ଼ର ପୃ1ପିଠିକାେର ଲଦା େହଉଥିବା 

େସଇ ଦୁଲ�s ଭ ଦୃଶ", 

କ"ାନଭାସେର ବାfିବାକୁ ନପଡୁ େଯମିତି 

अfାରୁଆ अ/ାବ/ା ଶଗଡ଼ର ଛାତ 

 

ପାହାଡ଼ତଳି ନଈର ନିଜ�ନ ପଥେର 

ଶଗଡ଼ିଆର ମଧୁର ସଂଗୀତ, 

ମେନ ନ ପଡୁ େଯମିତି େସ 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअର ପୁ¸କ ବିମାନ 

 

ପିଲା/ ବ'�ନାେର अଛି କି ନାହX 

ପ�ିମାର େସଇ ଦୃଶ"ପଟ 

ବଣ - ବିଲ - ବୃeଲତା କୂଳେର ବସିଛି 

ମେନାଜ କୁମାର 

େବେହରା 
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ମୁହୂ]� ଏ କୃପଣ ରାeସ 

 

ମାଟିଖଳା ଉପରେର କଂକି�ଟ୍ ଚାଦର 

କାଠ େମରିହି ସାଜିଛି ଲୁହାର ^� 

ହସୁଛି ଟ� ାର ବଳଦିଆ ଆଖି େନଇ 

ଭାସୁଛି ବା¸ାୟିତ ଧମୂେକତୁ 

ଆକାଶକୁ େକେବ ଚିରି େକେବ ହସି ହ^ସk କରି 

 

ଉªପ�ାଥମିକ ରଚନା ଖାତାେର 

ଆଉ ହସୁନି ମହୁଲିଆ ଶୀତର କାକର 

ଖାଲି ରଡୁଛି, ବୁଡୁଛି ହତାଶା - ନିରାଶା 

ଚତୁ��େଗ ଶୁେଭ अବେଶାଷର ଗଭୀର ଚି�ାର 

 

ହସୁନି ଶୀତୁଆ କାକର ବୁqାେର 

ଆଉ ପାଚିଲା ଧାନର ଫଳ 

ଫୁଟୁନି ଆଉ କାଇଁ ମଳିମୁoିଆ ଓଠେର 

ଶ�ାବଣେର ଖୁସିର ଝଲକ 

 

ଆଉ ବାସୁନି ମହମହ େମା ଜୁଇଯାଇ, ମାଳତୀ 
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ଆଉ ଫୁଟୁନି କୁଆ ମଇତା, ଜହି� ଫୁଲ କାହX 

ଗାଆଁର ଚାଳୁଆ ମୁoକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଜାବୁଡ଼ି 

ଆଉ କ~ା େଦେହ ହସୁନି ର�ମୟ ଶିମିଳିର ଫୁଲ 

ଆଉ କାଇଁ ଚହଟୁନି ପଳାଶର େଦହସାରା 

େଯୗବନର ଯୁତ 

 

ହସୁଚି ଚାରିଆେଡ଼ अfକାର ହତାଶାର ଛାଇ 

ପହଁରୁଛି ଏ କୂଳରୁ େସ କୂଳକୁ 

ଜୀବନେର େବସାହାରା େହାଇ 

 

ଆଉ ହସ ଦିଶୁନାହX 

ଟାଆଁସିଆ ମାଉଁସିଆ କାଦୁअ ଦିହେର 

ଏେବ ଖାଲି ହସୁअଛି ବିବ'�ତା 

ଘନ ଛାଇ ହତାଶାର କାଳିଆ ଦିହେର 

 

ଗଁା ହେଜ େଗାଠ ହେଜ 

ମନ େଖାେଜ 

ବଂଶୀର େସ अପବୂ� ତର} 

ହିେଲs ାଳତା େଖାଜିବେସ େମା ଗଁାକୁ 
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ବାfିବାକୁ ଘରୁଆ ସକାଳ 

 

ସହରର ଛାତ ତେଳ ଗଁା ଖେo େଖାେଜ ବସି  

ମନେମାର ହେଜ ନିତି 

ସଂକୁଚିତ ଜୀବନର ଚିତ�  ହସି 

ତାଳ - ଗ�ିବଣ ହେଜ ମନ କାେq 

େଗାହିରା ବ_�ରୁ ଶାେଳ ପିଟି ନିତି 

ପିଲାେବଳ େଖାଜୁଥାଏ ନିଜ�ନତା 

ଏକା ଏଠି ବସି ବସି 

 
(* ପ�ଥମ ପାରାଗ�ାଫେର େଲଖକ କଣ େଲଖିଛkି ପଢ଼ି େହଉନାହX) 

अଧ"ାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ପି.ଏସ୍.ଏସ୍.େଜ. ଡିଗ�ୀ ମହାବିଦ"ାଳୟ 

ବअଁରପାଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୩୭୭୪୪୯୬୫୪ 
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ସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହ    
ଭାଗ" ତ ଧରିଚି ସେତ େକଉଁ େଲଖନୀ 

େଲଖିଲା େସ କି अeର େକହି େଦଖିନି 

ଏଠି ଜନମ େଦାଷ ନା କରମ େଦାଷ 

ଏଠି ଭାଗ"ର େଦାଷ ନା ସମୟର େଦାଷ 

ହସିବାକୁ ଡର ଲାେଗ ଝରୁଛି ଲୁହ 

ଏ ତ ସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହ 

 

େବେଳ େବେଳ ଏମିତିକା ଭୁଲ େହାଇଯାଏ 

େସଥିପାଇଁ ପ�ାୟ�ିତ କରିବାକୁ ହୁଏ 

େହେଲ େସଇ ଭୁଲର କିଛି କାରଣ अଛି 

ଏେତ ଦରଦ ଦୁନିଆଁ ଥାଇ ବୁେଝନା କିଛି 

ନିରିମାଖି ମନ ତା’ର ନିଜର ନୁହଁ 

ଏଇ ତ ସୁଧାଂଶୁର अବୁଝା ଲୁହ 

 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୪୬୬୬୦ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 

ମoଳ 
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ଆଜିର େରବତୀଆଜିର େରବତୀଆଜିର େରବତୀଆଜିର େରବତୀ    
ବଣ ମଲs ୀ  ମଁୁ  

ବଣେର ଫୁଟି ଝରିବା ପବୂ�ରୁ 

କିଏ ତୁେମ େଦବଦୂତ େତାଳି ନିअ େମାେତ 

ତୁମ ପି�ୟାର ଗଭାେର ଗଜରା କରି ବାfିଦିअ,  

ଘଡ଼ିଏ ଖୁସିହୁअ...... 

ଝରା େଶଫାଳି ମଁୁ 

ରାତି ପାଇେଲ ଝରିଯିବି 

କିଏ ତୁେମ େଦବଦୂତ 

ରାତି अଧଟାେର େତାଳିେନଇ 

ତୁମ ବାସର ରାତିକୁ  

ସୁଗfିତ କରିଦିअ..... 

ବ"ାସ କବି/ ମାନସ କନ"ା େରବତୀ ମଁୁ 

ପାହାkି ତାରାକୁ ଚାହX ଚାହX 

ମୃତୁ"ର ଦିନ ଗଣୁଥିଲା େବେଳ 

କିଏ ତୁେମ େଦବଦୂତ 

ହାତ ଧରି େନଇଯାअ େମାେତ 

ବqନା ନାୟକ 
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ପାହାଚ ପେର ପାହାଚ ଚଢାଇ 

ଉª ଶିeା ର ଶିଖର େର ପହ�ାଇ ଦିअ । 

ଆଉ ତା'ପେର ମଁୁ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସଂଘଷ� େର ହାରିଯାଏ 

ଏଠି ସାଟ�ଫିେକଟ ସବୁ ମଲୂ"ହୀନ େହାଇପେଡ 

ଦୁନିଆଁ ଚାେହଁ ଆଉ କିଛି..... 

ନିରାଶ ହୁଏ ମନ  

अବଶ ହୁଏ ଶରୀର 

ପଛକୁ ଚାହXଲା େବଳକୁ  

ତୁେମ ନ ଥାअ,ଥାଏ ଖାଲି 

େଲା େରବ, େଲା ନିଆଁ,  

େଲା ଚୁଲିର କକ�ଶ ସ�ର.... 

େହ େଦବଦୂତ  

ଆଗେରବି ତୁେମ ନଥାअ 

ଥାଏ ଖାଲି ହାଏ, େହେଲା ର 

ଆkରିକତା ହୀନ ସ%କ� 

େମାେତ ବ"^ କେର,  

ବିବ� ତ କେର, 

ମଁୁ ହତ ଚକିତ ହୁଏ 

େପ�ମିକ ସହ କଟାଇଥିବା 
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ନିରଳା ମୁହୂ]�ସବୁ େଯେତେବେଳ ପ�ତାରଣା ର 

ବଜାରେର ନିଲାମ ହୁଏ 

ବିଶ�ାସଘାତକତାର ତରାଜୁେର ଡିଭିଡ଼ି େପsୟର େର। 

ମଁୁ ବାର_ାର ଆତF ହତ"ା ର ଦ�ାହି େଦଇ अଲାଜୁକି / ପରି 

େଯପରି ଜୀଇଁ ଥାଏ ... 

अନିgା ସେ]� ନିଜକୁ ସଜାେଡ 

େପନ୍ ସିଲ୍ େର ଭୂରୁ ଟାଣି,ହାଇ ହିଲ୍ ପିfି, 

େଦହେର अନାବୃତ େପାଷାକ ଆgାଦିତ କରି 

େମା ଉ]ାଳ େଯୗବନକୁ ତର}ାୟିତ କେର 

ବାର_ାର ଧଷ�ତା ହୁଏ  

େଦହ ଓ ମନ 

ଡା�ରଖାନାର େଚୗହଦି ଭିତେର ସୀମିତ ରେହ ମାତୃତ୍ଵ 

ବ"ଥାେବଦନା ହାହାକାର ଭିତେର ମଁୁ ବ�ିରେହ 

ଗାଉଁଲି େରବ ଆଉ ମାଡାମ୍ େରବତୀ ଭିତେର  

अେନକ ତଫାତ୍...... 

ମଁୁ अତି1 ହୁଏ େଶୖଶବ ବିଳପି ଉେଠ,ମନ ଉªାଟ ହୁଏ 

େଲା େରବ, େଲା ନିଆଁ,େଲା ଚୁଲି ର ଡାକେର  

ଭରି ରହି ଥିବା 

ଆତF ୀୟତା, ଆକଟତା େମାେତ େଫେରଇନିଏ 
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େଯଉଁଠି ଥିଲା େମାର କଉଡ଼ି ତିଆରି ଷଠିଘର,ଏmଡ଼ିଶାଳ .. 

       * * * * * * 

ୟାରି ଭିତେର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଗଁାର ନ¶ା 

ଧାନ, ପାନ, ମୀନ,ମନ ସବୁରି ଉପେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ  

ଵିେଦଶୀ କ%ାନୀ 

ଭାଗବତ ଟୁ}ିେର ଏଲସିଡି 

अଲବମ ଗୀତ,କି� େକଟ େଖଳ ମତୁଆଲା କେର 

ଏଠାେର ବି ଭାଟି,ଖଟି,ବଟି, ରାଜନୀତି । 

ବଦଳି ଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀମା ମାନ/ର ମାନସିକତା 

ଗଁାେର ଗଢି ଉଠିଛି  

ବାଳିକା �ୁଲ 

େମାେତ େଦଖି ନ େଦଖିଲାର ଭାବ, 

ବାଟଭା}ି ଚାଲିଯାkି  

ସବୁ ପି�ୟ ପରିଚିତ 

ସ%କ� ସଂ�ା ହୀନ ମେନ ହୁଏ 

ମଁୁ ପ�କୃତି� ହୁଏ  

ନିଜକୁ ସଜାେଡ 

ବାର ହାତ କପଡ଼ାେର ଆବୃତ ପିଠି େପଟ ସବୁ  

ଠିକ ଠାକ୍ ଥାଏ 
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ଧିେର ଧିେର ଘରଡିହ େର  

ପାଦ ଥାପି େଦେଖ 

ଟ/ିକିଆ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇ 

େହoି ମାରୁଥିବା େକଇଟା ରାoିପୁअ / ଜୁଆ ଆଡା ପାଲଟିଥାଏ... 

ମଁୁ ନିଃଶ´ େର ପଛକୁ େଫେର 

ମୁo ଉପେର ଟାଣ ଖରା, 

ପାଦତେଳ ଉ]� ମରୁବାଲି  

ଜୀବନ ଦୁବ�ସହ ମେନହୁଏ 

େନୖରାଶ" େର ଗଁା ମୁo ବରଗଛ ମେୂଳ ଦେo ବସି 

ଜୀବନକୁ ତଜ�ମା କରୁଥିବା େବେଳ 

କିଏ ତୁେମ େଦବଦୂତ 

େମାର ସବୁ କଳ/କୁ ତୁମ େପ�ମର ଲୁହେର େଧାଇେଦଇ, 

ହୃଦୟରୁ େବାଧ େଦଇ,ପ�ୀତିର ସିqୂର ପିfାଇ,େମାେତ   ଶେ»ାଳି ନିअ ଗୃହଲeF ୀ ର 

ମଯ�"ାଦା େଦଇ 

ମଁୁ େଝାଟି ଦିଆ ଦହି ମୁହଁାର ଘରକରଣା ଭିତେର ସମ^/ୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ େଚtା 

କଲାେବେଳ 

େସମାେନ େମାେତ େପାଡ଼ି ମାରkି  

େଯୗତୁକ ଜଟୁଗୃେହ 

ସକଳ କାକୁତି ବ"ଥ� ହୁଏ , 
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ମଁୁ ଶFସାନୀତ ହୁଏ 

ଆଉ ତୁେମ ଆସି େମା ଦରେପାଡା ଉଷୁମ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ अ�ି ଖoିଏ ଖାଲି  अoାଳୁ ଥାअ 

ଆଉ ଭାବୁଥାअ 

େରବତୀ ମାେନ କଣ  

କାେଳ କାେଳ  

अସୁରeିତ, ନିଯ�ାତିତ ନିେ¸ସିତ....???? 

 

ଭୁବେନଶ�ର 
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ଜୀବନର ସ�ରଜୀବନର ସ�ରଜୀବନର ସ�ରଜୀବନର ସ�ର    
ନିଃଶ´େର ଯାତ  ଦେହ ଜନପଥ 

ଏକାକୀ ନୁେହଁ ତଟିନୀ 

ନାଉରୀ ତା’ମିତ  କେ� ନାନା ଗୀତ 

େକାେଳ ଜଳଚର ପ�ାଣୀ 

ଶନୂ" ନୀଳାକାେଶ  ଇq�ଧନୁ ହେସ 

ସ�ର} କିଏ ଭେର? 

ଏକାେk କହ� ାଇ  ବଂଶୀ ବାଉଥାଇ 

େଗାେପ ପ�ୀତିରସ ଝେର 

ନିଃସ} ଜୀବନ  ଜୀଇଁକି ସୁମନ 

ଭ� ମର ହାରିବ ପ�ାଣ 

ମନେର ସାଇତା  अେବାଲା କବିତା 

େଦଉଥାଏ ସୁରମନ 

ନୁେହଁ ଏକାକିନୀ  ଜୀବନ ତରଣୀ 

କାତ ହାେତ ନqସୁତ 

ଗଭୀର ଗ�ୀର  ନିରବତା ସ�ର 

ନାହX େକ ଏ ତ ଏକାk 
ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି 

ମିନାeୀ ପoା 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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କିଏ େହା ତେମକିଏ େହା ତେମକିଏ େହା ତେମକିଏ େହା ତେମ    
କିଏ େହା ତେମ 
ଆଇଛ େକନୁ 
ଆନିଛ କାଏଁଟା ସଁେଗ 
େଦବ େହା କାଣା  
େନବ େହା କାଣା 
କାଣା अେଛ ତୁମର୍ ଭାେଗ । 
ଜାନିଛ କି ଛୁେଛ 
ଘଁାଟି େହଉଛ େଯ 
ଘାଏ ବସି ଭାବ ରେଚ 
ଇ େବଲାବୁଲି  
ଯାହାେହବା େହବା 
ଆଁ ଫାରି ଥିବନ ପେଛ । 
େମାର୍ େମାର୍ ବଲି 
ଆବିରି ଧରିଛ 
େହଟାଭିତ େହବା ପର୍ 
େମାହ ମାୟା ଛାଡି 
ପାହଁା ଥିେଲ କାଢି 
ସଁସାର୍ କରବା ନିଜର୍ । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ଗାଗର୍ ଗଦରା ନୁ 
ପରାନ୍ ପାଏନ୍ ଟା 
େଯନ୍ ଦିନ ଯିବା ଶୁଖି 
କିଛି କଭାେର ଆରୁ 
ନି ଲାେଗ େହ ସବୁ 
େସqୁେକ େଯନ୍ अଛ ଭରି । 
କମାହ େହା େଥାେଡ 
ଧରମ୍ ଧନ୍ ଭେବ 
ଇହପର େହବା ଧଏନ୍ 
ଦୀନ୍ ଦୁଖିଆରୀର୍ 
େସବାକରି କରି 
ସୁେଖ କାଟୁଥ େହା ଦିନ୍ । 
 

ସଗ�ଗୁଡା, ମoଳ, େବଲପଡା, ବଲା}ୀର 
େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ମାଟିର୍ ମହକ୍ମାଟିର୍ ମହକ୍ମାଟିର୍ ମହକ୍ମାଟିର୍ ମହକ୍    
ଇ ମାଟି େଖଲିକୁଦି  ବଡିେଛ 

ସା}୍ ସାଥି ମାର୍ ଗାଲି ଲଡିେଛ 

ଖାଇେଛଁ େକତନି ମାଡ୍, 

ମା କୁେଲ ବସି ଖୁଏଇ େଦଇେଛ 

ଦାଏଲ୍ ତୁନ୍ ନୁନ୍ ଭାତ୍ 

 

ନରଦା େଡଗା ଆଁଠୁ ଗଏଁଟ୍ ଫଟା 

େeତ୍ ଖଲା ଜ}ଲ୍ ନଲିଆ କଁଟା 

ସା}୍ ସାଥି ଭିେଲ ମିଶି, 

ପାଠ୍ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଆମଖାଇ ଯିମୁ 

ବହିମୁନା େକ ଫିକି 

ହରୀଶ୍ ତାoି 

 

 

 

 

ଇ ମାଟି ହଲ୍ ନ}ଲ୍ ଧରି 

ଚାଷୀ ପୁେସ ରାଏଜ୍ ଫସଲ୍ କରି 

ତାର୍ ମୁେହଁ ନାଇଁ ହଁସି, 

କିଏ ସୁନବା ଚାଷିର୍ କଥା 

େବଁେକ ଲଗାଲା ଫାଷି 

 

ଇ ମାଟିର୍ େଯେତ ନିରିହ ଲୁେକ 

अସତ୍ ନି କହନ୍ ମରେବ ଭୁେଖ 

େନତାଆସି େଦେଲଠଁକି, 

ବଡ଼ ଲୁକିଆ ସରକାରି କଥା 

ଆଁ କରି अଛନ୍ ଟାକି 
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ଇ ମାଟି ଆମର୍ ପନପୁରୁଷା 

ମାଏଟ୍ ବୁହି େହେଲ ବେଡ ସରସା 

ଭୁେଖ ନାଇଁ ମରି ଦିେନ, 

ମାଏଟ୍ ଛାଡ଼ି କାହX ବିେଦଶ୍ ଯିବୁ 

ଛୁଆପିଲା େହେବ ଭିେନ 

 

ଇ ମାଟି ମିଶି ଯିମାେର ସରଗ୍ 

େନଇନାଇଁ ପାରୁ କିଛି ଦରବ୍ 

ଖାଲି ହାେତ ଯିମା ଫିରି, 

ଭେଲ ରଖିଥିବୁ ମଁା ସମେଲଇ 

ଏତକି କରୁଛୁଁ ଗୁହାରି 

 
ସାେଲପାଲି ଗଜବf ସୁବ'�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ସତର୍ ଜୟସତର୍ ଜୟସତର୍ ଜୟସତର୍ ଜୟ    
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉେଡ଼ ସତ ର୍ ବାନା 

ସତ୍ ଧମ�ର ନାଇନ ସିମା 

अସତର୍ ମେନ ଭେୟ 

ସତ୍ 0ାପର େତରତଯା ଯୁେଗ 

ସତର୍ େହାଇେଛ ଜୟ୍ [୧] 

ସତ୍ ଧରେମ ପଁାଚ୍ ପାoବ 

ଫଲମୁଲ୍ ଖାଇ ବୁଲେଲ ଜ}ଲ୍ 

କାଟେଲ ମାୟାର୍ ଫାଶ୍ 

େହତିର୍ ଲାଗି ସିନା େକୗରବ୍ େସନା 

ସେହଭାଇ ଗେଲ ନାସ୍ [୨] 

ସତ୍ ବଚେନ ରାମ୍ ମାହାପୁରୁ 

ବନବାସ୍ ଗେଲ ରାଜ୍ ମହଲୁ 

अନିଏର୍ େହଲା ହାର୍ 

ରାବଣର୍ ଗଢ଼ା ସୁନାର୍ ଲ/ା 

ଜଲିପୁଢି େହଲା ଖାର୍ [୩] 

ହରୀଶ୍ ତାoି 

 

ସରଗ୍ ମରତ୍ ପାତାଳପୁେର 

अନିଏର୍ ବେଲ ରାଜ୍ ଦରବାେର 

େଦବକୀ େକ କଲା ବନଧୀ 

ଜନମିେଲ ପୁେର କୃ¨ अବତାେର 

କଁସ େକ େଦେଲ ବଧୀ [୪] 

ଗାfି ଧରେଲ अହିଂସା ନିତୀ 

ସାରା ଭାରେତ ଉଠେଲ େଚତି 

ଇଂେରଜ ମାନେଲ ହାର୍ 

ସତର୍ ଜୟ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହବା 

अସତର୍ ନାର୍ ଖାର୍ [୫] 

 
ସାେଲପାଲି ଗଜବf ସୁବ'�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ବାର ପାହାଡ଼ବାର ପାହାଡ଼ବାର ପାହାଡ଼ବାର ପାହାଡ଼    
ଜ}ଲ୍ ଭିତେର ବାର୍ ପାହାଡ୍  

 େପନ୍ ଝରୁେଛ ଧାର୍ େକ ଧାର୍। 

କୁର� େଠକୁଆ ଭାଲୁର୍ ମଜା 

 ଜ}ଲ୍ ଭିତ୍ େର କୁଲ୍ହିଆ ରଜା। 

ଆ େଦଖି ଯିମା ବାର୍ ପାହାଡ଼  

 ବୀର୍ ସୁେରନର୍ ସୁନାର୍ ଗଡ୍। 

କଡ� େହଢୁଁଆ ବାଉଁଶର୍ ଗଡ୍ 

 େଲାକ୍ କେହସନ୍ ଇଟାେକ େଡବି� ଗଡ୍। 

ବାର୍ ପାହାଡର୍ ପାତ୍ ତେଲ 

 େପନ୍ ଝରୁେଛ କେଲ କେଲ। 

ମହାନଏଦ୍ େକ ଯାଏସି ବହି 

 ବାର୍ ପାହାଡର୍ ପଡସି ଛାଇ। 

ଜ}ଲ୍ ଭିତେର କରମା ଘର୍ 

 ବାଘ ଭାଲୁ େକ ନାଇ ନ ଡର୍। 

ବାର୍ ପାହାଡର୍ ମହୁଲ ଝାର୍ 

 େବଲ୍ ଆମ୍ େତେତଲ୍ ଚାର୍। 

ତପସି�ନୀ କାେଲା 
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ମହାନଏଦ୍ ର ଝୁରୀ କକଁରା 

 ଗରିବ୍ ଦୁଃଖୀର୍ ବଢିଆ ପସରା। 

ବାର୍ ପାହାଡ଼ର୍ େପନ୍ ପବନ୍ 

 ଜ}ଲ୍ ଭିତେର ଶାkି ମନ୍। 

ମହୁଲ୍ ଝାରର୍ ଧୁକା ପବନ୍ 

 ରସ୍ ରସିଆ ଆମର୍ ଜୀବନ୍। 

ଇ ଜ}ଲର୍ େକତନି ଗୁନ୍ 

 ମନ୍ େଦଇ କରି ବଢିଆ ଶୁନ୍। 

 

 
ଶ�ୀମତୀ ତପସି�ନୀ କାେଲା 

ଗ�ାମ/େପାt-ଲଖନପୁର, ଭାୟା-ଡୁ}ରୀ 

ଜିଲs ା-ବରଗଡ, ଓଡ଼ିଶା 

ପିନ୍-୭୬୮୦୫୬ 
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ଖରାର୍ ଉରାଟ୍ଖରାର୍ ଉରାଟ୍ଖରାର୍ ଉରାଟ୍ଖରାର୍ ଉରାଟ୍    
ଫଗୁନ୍ ବୁଡ଼ଲା ଉଦଲା ଚଇତ୍  

 ସିତ୍ ଛାଡ଼ି େହଲା ଖରା  

ଫଟିକ୍ େରତ୍ ଉଜୁର୍ ଦିେସ  

 ଚକ୍ ଚକ୍ ଜନ ତରା ||| 

 

ତିଥି ଆଏେଲ ରାମ୍ ନବମି  

 ଗରଜିସି ଗଁା ପରା  

ରାଏତ୍ ବିକାଲ୍ ଜାତରା େଦଖା  

 ଗୁଗାଗୁଗି ଠରାନରା ||| 

 

ଧୁକା ଗରଡ଼ି अକରତିଆ ପାନି  

 ମାରି ନଉେଛ କରା  

ପିଲ୍ ଧାନ୍ ଚାର ମହୁଲ୍ ଲାଗି  

 ଚାସିର୍ ଚିkା ଘରକରା ||| 

ସୁଭାସଚq�  ଭୁଏ 

 

 

 

 

 

ଚଁ ଚଁ ସୁେଖ ନଏଦ୍ ନଲିଆ  

 ଚଁ ଚଁ ସୁେଖ ଟଁଟି  

ଉରାଟ୍ େଦେଖଇ ସୁରୁଜ୍ କେହ  

 ନାଇ େହଇପାର କଁଟି ||| 

 

ସଖାଲୁ ସଖାଲୁ ରଟ୍ କରୁେଛ  

ଗରମ ଲାଗିକରି ଚଟ୍ କରୁେଛ  

 ଝାଳ୍ ମଏେସନା ଜାଏ ଫିଟି  

ଗଛର୍ ଛାଏଁ ନୁରା ଲାଗୁ େଛ  

 ଦଗଲି ଜାଉେଛ ହିଟି ||| 
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अଧେବଲାନୁ ଥିର୍ ବାସି ପାଖାଲ  

 ଉଦା କରିେନସି ଟଁଟି  

ଝାଉ ଖରାେକ ଡର ନାଇଲେଗ  

 କାମ କରୁଥିସୁ ଖଟି ||| 

 

ପାଏନ୍ ପବନ ଟା ବଦଲି ଜାଉେଛ  

ଝାର୍ ଜ}ଲ ଟା ସରି ଜାଉେଛ  

 ବଦଲି ଜାଉେଛ ପରକୁତି  

େକkା େହେବ ଜିବ୍ ଡ଼ହଁକ୍ ବିକଳ  

 ଇଟା ଆଏ ତାକର ରଏତି ||| 

 

ଜ}ଲ ଭିତରୁ ଖାଦପାନ ଲାଗି  

 ଜିବ୍ ନରଧିେଲ ଘରକୁତି  

ଧିକେର ମୁନୁସ୍ ନିଜର ଗୁେଡ଼ ନିେଜ େଚାଟ  

 େକନ୍ େକ ଜିବୁ େକନ୍ କୁତି ||| 

 

ଗଛ ଆଏ ଆମର अରନ୍ ଦାତା  

 ଧୁକା ଦିଏ ଫୁଲ୍ ଫଲ୍  

ଜଗାେଲ ଗଛ େହବା ସଜ୍ 

 ନାଇମରୁ େହଇ କଲ ବଲ୍ ||| 

 

ଘେର ଘେର ଗଛ ବଡ଼ତି ଜ}ଲ୍  

 ଉରାଟ୍ ସୁରୁଜର୍ ଭାେ}  

ଉଠ୍ େର ଉଠ୍ ନୁେକା ମୁନୁସ୍ େଜତ୍  

 ସୁରଜ୍ େକ େଦମା ଚାେ} |||….. 

 
          ଡୁ}ୁରିପାଲି ମହାବିଦ"ାଲୟ, ସୁବ'�ପୁର 

ଧାେ}ର, ବରଗଡ 
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ଗରିବ୍ ଜୀବନ୍ଗରିବ୍ ଜୀବନ୍ଗରିବ୍ ଜୀବନ୍ଗରିବ୍ ଜୀବନ୍    
ଖଁअଁେରଇ େଦେଖଁ କଂଗରାବାର୍ ଲାଗି  

ବାଘ୍ େଲଁେଖଁନ୍ ଛଲାଂଗ୍ ମାରି,  

ପେନସ୍ ବଁଟା ଗfୁଆ ରସିର୍  

ଆଁକରି ବfା ଲାଠ୍ ଧରି । 

 

ଡୁଡେମଇ େହନି ହୁମେଡ େମତାନ୍  

ଦୁଇ ଲାଂଗ୍ ପାଏନି ତର୍ ସର୍,  

अଷଡିଆ ଗଛର ମଖଡିଆ ଡାହି  

ଭିତେର କିହ�ା ସର୍ ସର୍ । 

 

ଖଁୁଟ୍, ଖଁୁଟଲି ସଁକଲି ବଟଲି  

କଁଟ୍ ଗୁେଟ କରି କଁଟଲି,  

ଦୁଇ େପଣା କାଠ୍ ରେହନ ପଁେଟ ବାfି  

ଠୁଡସି, କିରେଚଲ୍ ପିଟଲି । 

ମେନାଜ ମହାନq 

 

ଛାଏଁ ମଡାେବଳ୍ େହଲା ମୁେହଁ ପାନ୍ ନାଇଁ  

େପେଟ ନାଇଁ ପଡବାର୍ अରନ୍,  

अଁତିପୁଟା େମାର୍ ଲଟକି ଯାଇ  

ଭୁେଖ ଥରମେର ଜୀବନ୍ । 

 

ଜୁତିେନ ଜୁଗେରଇ ଭାେର ଫାqିକରି  

ବଜାର୍ େକ ଯଉଥାଏଁ ବିକି, 

ମାଟିଆ କୁ]�ା ପିfି ଚପରାସି ବାବୁ  

अଧା ବାେଟ େଦେଲ େଛକି । 

 

ହାତ୍ ଯୁଡିକରି କେହନି ଛାଡି ଦଉନ୍  

େଯନଟା େହବା େଦମି अଧା, 

କାଏଲ୍ ଠାନୁ ଘେର ଚୁଏଲ୍ ନି ଜଲବାର୍  

ନାଇଁ େହବାର୍ କିଛି ରfା । 
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େତେହଁରୁ ବଜାର୍ ପହ�ି ଗନି  

ଏକ୍ ନିଶ�ାେସ ଚାଲି,  

ହେଟଲ୍ ବାଲା େମାର୍ କାଠ୍ ରଖଲା  

ଜୁତି, ଭାର୍ େଦନି ଖୁଲି । 

 

ବୁଝାନୁ ଘିଚି ଚୁେଲ୍ହ ଝେପ କାଠ୍  

େକkା ଜଲବା େବାଲି,  

ପୁଖରା ଖେଣ କୁହୁଲି ଗଲା  

ସେହନି େକେତ ଗାଲି । 

 

ଗରିବ ଜୀବନ୍ ସୁଖ୍ ନାହX ମୁେଟ  

ସବୁେବେଳ अେଛଁ ଦୁଃେଖ, 

େକେଭ ନୁନ୍ ଧରି ଖଉେଛଁ ତ 

େକେଭ ସୁଉେଛଁ ଭୁେଖ । 

 
ବାଗେଯାର, ସଇଁkଲା, ବଲା}ିର  

େମା  - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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େକେଭ ଫିର୍ େକେଭ ଫିର୍ େକେଭ ଫିର୍ େକେଭ ଫିର୍ ବବବବ    
ଇ େମାର.... 

ହୁରୁଦ ଭିତରର अfାରି କେନ 

େତାର ଫିରବାର ଆଶ 

େମାର ଲାଗି 

ଗୁେଟ अଜନା ଚାଲତି 

ଧରସାର ବାଟ.... 

 

େସାର ଲାଗସି..... 

େସ ମqିରର ଘ~ି େକ 

ଲହଁେପଇ ନାଇଁ ପାରେଲ 

େମାର ଆେଡ େଦଖବାର ଟା.... 

ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ 

 

େସ ସମିଆଁ େକ... 

େହେତଇ କରି ରାଏତ ସରତା 

ଉସନୀଦ� ା େହଇ 

ସପନ େକ ବି ପର କାରବାର ଟା...... 

 

େସ ଯାତ� ା ଭିତେର..... 

ଲୁକି ଲୁକି କରି ମେତ 

େଦଖବାର ବାହାନା ଆର 

ହଁସି କରି ଆଂଖି ଆଂଖି  

ସବୁ କହିେଦବାର ଟା.... 

 

େସ ଗାଧୁଆ ଘାେଟ.... 

ଆଂଖି ଆଁଏଖ ମିଶିଗେଲ 

ଲାେଜ ସଁକିରି ଯାଇ 
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ମଁୁହୁ େକ ତଲ କରି 

େଗାଡ଼ େରତା ପଖାନ 

ସାେ} କଥା େହବାର ଟା..... 

 

ସେଭ ତ ଫିରସନ.... 

େହ ଫଗୁନ ବି ଫିରସି 

ମହୁଲର ରେସ, ବଉଲର ବାେସ 

ହୁଇଲିର ରେ}, କୁଇଲିର ସୁେର 

ଆର କୁେରଫୁଲର କହେର... 

 

ତେମ େକେଭ ଫିରବ 

େକେବ ଫିରବ ତେମ        

 
ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୭୬୮୪୯୨୬୪୯୧ 
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େଭାଟ୍ ଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअେଭାଟ୍ ଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअେଭାଟ୍ ଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअେଭାଟ୍ ଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअ    
େଭାଟ ଦିअ ତେମ େଭାଟ ଦିअ 

କହେଲ ନାଇ ଲୁଏ େମାର କଥା 

ଖାଲି କରୁେଛ ମୁଇ ସୁରତା 

ତେମ େତା ସବଜାନତା େହା େଭାଟର 

ଆର କେହମି ମୁଇ େକନ କଥା 

େଭାଟ ଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअ 

େନାଟ େନଇ କରି େଭାଟ ଦିअ 

େଭାଟଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअ 

ମଦ ପିଇ କରି ତେମ େଭାଟଦିअ 

ସଲାସୁତରା ଭିତରିଆ ସାରି 

ମଗନିହା ପାଟି ସଭୁ େତା ସାଗସରତା(୦) 

 

େଭାଟଦିअ ତେମ େଭାଟଦିअ 

ସାଗୁନ-କପଡା େନଇ େଭାଟ ଦିअ 

େଭାଟ ଦିअ ତେମ େଭାଟ ଦିअ! 

ପରବତ ଉଫେଡଇ େଦମଁୁ େଦଖୁଥ 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

ରାଜା ଜମିଦାର ପଏସାବାଲାେକ 

ବୁଆ/ଶଶୁର ତମର େଲତାଗୁତା(୧) 

 

ମୁଡିଆ ମାରୁଛୁ େଢା େଢା େଗାଡ଼ ତେଲ 

ଉହୁଲି ଯାଉଛୁ ବାେର ଘାଏ ରଖ େହେଲ 

ସବୁେବେଳ ଠିଆ େହଉଛୁ ତମର ସଖା 

େଭାଟ େବେଲ ଖାଲି ଆମେକ ନାଇପ େଦଖା 

ମହାଦାନୀ ତେମ େହା  େଧନ େଧନ 

େଭାଟଦାତା (୨) 

 

ଉଘି ନୁେର ଖୁକି ମାଛି ନୁେର ଘା 

ବିେଲଇ ଆଏଖ ମୁଜି ତପଚାରନୀ ହୁଏଗା 

ଖଲି ଚଁଟା ଚାମଚା ପରର ଭାେତ 

କୁକୁରମାଡ଼ 
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ଦାଲଭାତ ଖାଇ ଜିqାବାଦ କରି କରି 

ନିେଜ ମୃଦ�ାବାଦ ନାଇ ମିେଲ ଟିେକ ହାଡ଼ 

େନଇ େନଇ େନତା ମୁତି ମୁତି ମୁତୁରୀ 

ଜିତି ଜିତି େଗାଡ଼ର େଜାତା(୩) 

 

କାଏ ଲାଭେଲାଭର ଲାଗି ନିଜେକ କରୁଛ ବିକି�  

ଘିନି େନଉଛନ େଭାଟ ତମର ହାତ କାଟି କରି 

ମେନରଖ ସବୁ ଦେଲ ଉª ଜାଏତ ମଗଁୁଆଲ 

ସାବଧାନ ତେମ େତା ତାକର ପଛୁଆଲ 

ଖୁଡ଼କଟା େଲାକ ଇ ମାଏେଟ ତେମ େତା 

ସାସନ କରବାର କଥା(୪) 

 

କହେଲ ନାଇ ଲୁଏ େମାର କଥା 

ଖାଲି କରୁେଛ ମୁଇ ସୁରତା 

ତେମ େତା ସବଜାନତା େହା େଭାଟର 

ଆର କେହମି ମୁଇ େକନ କଥା। । 

 
ମହୁଲପଲs ୀ /ବୁଢ଼ାବାହାଲ/ସଁଇkଲା/ବଲା}ୀର-୩୨ 

େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ମଦ ମହିମାମଦ ମହିମାମଦ ମହିମାମଦ ମହିମା    
େତ� ତୟା ଯୁେଗ ଖଣ୍ ଖିସ�ା ଦୁଆପର୍ ଯୁେଗ ଘି 

କଳି ଯୁେଗ ଘୁଡା ଛାପ୍ ସqି  ଚିପ ଚିପି ପି  । 

ମାରି େଦବୁ ଯଦି ସqି ଛାେକ ଦୁଖ୍ ଭୁଲି ଯିବୁ ସବୁ 

ଚାଲ୍ତି ବାଟ୍ େଛାଟ୍ ପଡି ଯିବା ତରାତରା ପିଟି େହବୁ । 

ବାଟ୍ ଦିସ�ା ଡେଗାଡେଗା କରି ଯାଉ ଥିେଲ अଧା ରାତି  

ଭାଲୁ କୁଲିହା ଦୁରିଆ କଥା ଆåି େଦବୁ  ହାତୀ । 

େମହ�ା ଧରି ମାେହଜି ଯଦି ଘେର କବ�ା ଲାଡ୍  

ମରଦ୍ ପୁଓ େକ ଦରଦ୍ ନି ହୁଏ  ଯେତ ଖାଏେଲ ମାଡ୍ । 

ଇ ନିଶା ମାରି ଗାଡି ଚଲାେଲ ପବେନ େଖæି ଦୁଲି 

େଦେହ ଥିବାର୍ ତକ୍ ନିଶା ଭାଇ ସଂସାର୍ ଯିବୁ ଭୁଲି । 

ଲାଗି ଥିବା ଯଦି ଇ ନିଶା ଛାେକ ଶାେç ଡାକ� � ବହୁ 

େଘସ�� ଥିବୁ ଖତ୍ ଗଦାଥି ରଜା ପିଲା େଲେଖ ଭାଉ । 

କଳି ଯୁଗିଆ अମୃତ ପାଏନ୍ ଜର୍ େବମାର୍ ଡା¶ି  

ଡର୍ ଭଏ କିଛି ନାଇନ ଯମ୍ ନାଇ ପାେର ଭସ� । 

େଯେତ अେଛ ଇgାର୍ ଳୀଲା ଆର୍ େକେତ କେହମା 

ଗରୀବ୍ ଧନୀ ସବ୍ କର୍ ସା}୍ ଇଟା ମଦର୍ ମହିମା । 

ଯାଦବ ପ�ଦୀପ 

ପରୁଆ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ବୁ� ଜୟkୀବୁ� ଜୟkୀବୁ� ଜୟkୀବୁ� ଜୟkୀ    
 ବ]�ମାନ ଯୁଗେର ବୁ�/ ଆବିଭ�ାବ ନିହାତି ଆବଶ"କ। ଯୁେଗ 

ଯୁେଗ ମହାପୁରୁଷମାେନ ଆବିଭ�ାବ େହାଇ ଧମ�ର ଧାରା ପ�ବତ�ନ କରି 

ଏ େଦଶକୁ ପବିତ�  କରିଛkି। ପରମ କାରୁଣିକ ବୁ� େବୖଶାଖ ମାସ 

ପ'ୂ�ମୀ ତିଥିେର ଧରାଧାମେର अବତୀ'� େହାଇଥିେଲ। ଏହିଦିନ େସ ବୁ�ତ�ଲାଭ 

କରିଥିେଲ ଓ ଏହି ଦିନ ମହାପରିନିବ�ାଣପ�ା� େହାଇଥିେଲ । େବୗ�ଧମ� ଭାରତେର 

ଜନF ଲାଭ କେଲ ମଧ" ଏହା ନିମ�ଳୂୀ ଲତା ପରି ଭାରତ ଭୂମିରୁ ଉÀାଟୀତ େହାଇ ସୁଦୂର 

ଜାପାନ ପଯ�"k ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ଭୂମିେର ପ�ାୟ ପqରଶହ ବଷ� ପଯ�"k 

अବିଚଳିତ ଭାବେର ତାର ଧମ�ଧ�ଜା अହରହ ଫରଫର େହାଇ ଉଡୁଥିଲା। ଏହା ସାରା 

ଏସିଆ ମହାେଦଶେର କାୟା ବି^ାର କରିଥିଲା। ସୁଦୂର ଚିନରୁ େବୗ� ସନ"ାସୀମାେନ 

ଯଥା ଫାଇହାନ୍, ଇ-ସି}ି୍ ଓ ହୁଏନଂସା �ାନ अଜ�ନ ପାଇଁ ବହୁ କt ସ�ୀକାର କରି 

ଜଳପଥେର ଓ �ଳପଥେର ଭାରତକୁ ଆସିଥିେଲ ଓ  େଫରିଥିେଲ। ଭାରତରୁ ମଧ" େବୗ� 

ସନ"ାସୀ ଧମ� ପ�ଚାର ପାଇଁ ଚୀନ୍କୁ ଯାଇ ଧମ� ପ�ଚାର କରିଛkି ଏପରିକି େସଠାେର ମଧ" 

ରହିଯାଇଛkି। अେନକ ଚୀନ୍ ଭ� ମଣକାରୀ ଭାରତେର ମଧ" ରହିଯାଇଛkି।  

 ବୁ� େନୖ1ିକ eତି� ୟ ଥିେଲ।  ବୁ� ନିେଜ ଲଳିତ ବି^ରେର ନିଜ ବଂଶାନୁଚରିତ 

ବ'�ନା କରିଛkି  - େସ ଏକ ସୁଦୀଘ� अତୀତର କଥା। ରାଜା ରାମଚq�/ର ପବୂ� ବଂଶଜ 

ସାେକତର ରାଜା ଆଦିତ" (ସଯୂ�") ବଂଶେର ଇeୁ/ର ୪ଟି ରାଣୀ ଥିେଲ। ଭ-ା, ଚିତ� ା, 

େବୖକୁ�ନାଥ ଖ୍ଟୁଆ 
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ଜାଳିନୀ ଓ ବିଶାଖା। ଭ-ା/ର ୪ଟି ପୁअ ଓ ୫ଟି ଝିअ ଥିେଲ। ପୁअମାନ/ର ନାମ ଥିଲା – 

ଉଲs କାମୁଖ, କରକ'�, ହ^ୀନିକ, ଓ ଶ�ୀନୁପୁର। ପାଂଚ କନ"ା ଥିେଲ - ପି�ୟା ସୁପି�ୟା, 

ଆନqା, ବିଜିତ ଓ ବିଜିତେସନା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନ/ ମଧ"େର ପି�ୟାଥିେଲ 

ସମ^/ଠାରୁ ବଡ଼। अନ" ତିନିରାଣୀ/ର େକୗଣସି ସkାନ ନଥିେଲ। କାଳାkେର 

ପଟସହିଷୀ/ର अକାଳମୃତୁ" େହଲା। ରାଜା ଇeୁ ଜୟkୀ ନାମି� ଜେଣ େବୖଶ" 

ପରିଚାରିକାର େସୗqଯ�"େର ମୁ¾ େହାଇ ବିବାହ କେଲ ଓ ତା/ ଗଭ�ରୁ ଏକ ସkାନ ଜନF  

େହଲା ଏବଂ ରାଜା/ୁ ପ�ତି�ା କରାଇ ତା/ୁ ରାଜାକରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଲା। 

ଏଥିେର ରାଜା अକତ�ବ"। ଏହା ଶୁଣି ରାଜପୁତ�  ଓ ରାଜକନ"ାମାେନ ଘୃଣାକରିବାେର 

ଲାଗିେଲ। େବୖଶ" ପରିଚାରିକା ପୁତ�  ରାଜା େହବା ଶୁଣି ରାଜପୁତ�  ଓ ରାଜକନ"ାମାେନ 

େକାଶଳ ରାଜ"ର ଉ]ର-ପବୂ� ସୀମାkେର अଭ� ଂଲିହ ହିମାଳୟ ପାଦେଦଶେର ଘଂଚଶାଳ 

(ସ�କ)ଗଛ େବtିତ अରଣ"େର ପହ�ିେଲ। ଏହି ଶାଳ ବଣରୁ ଏହି ବଂଶର ନାମ େହଲା 

ଶାକ" ବଂଶ। ଭାରତେର ବିେଶଷ ଭାବେର ଜାମୁ ଗଛ େଦଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜ_�ଦ�ୀପ 

କହୁଥିେଲ। ଏହିଠାେର କପିଳ ଋଷି ତପସ"ା କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାର ନାମ େହଲା 

କପିଳବା^ୁ। ଏହିଠାେର େସମାେନ ରାଜ" �ାପନା କରିେଲ। େସଠାେର ବିଶୁ� eତି� ୟ 

ନଥିେଲ। ଆଦିମ अଧିବାସୀ ଚoାଳ ଜାତିର େଲାକଥିେଲ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୟସେର 

ସମ^/ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାକୁ ମାତୃ�ାନୀୟା ମେନକରି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ କହିେଲ। 

୪ଭାଇ ୪ଭଉଣୀକୁ ଭାଇଭଉଣୀ ମଧ"େର ବିବାହ ବfନେର ଆବ� େହେଲ। 

ଶାଳବଣେର ରାଜ" �ାପନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶକ"ବଂଶ କହିେଲ। ବଡ଼ଭଉଣୀ େସଠାରୁ 

अ�ଦୂର େରାହିଣୀ ନଦୀ କୂଳେର ଆଶ�ମ �ାପନ କରି ବସବାସ କେଲ। କିଛିଦିନ ପେର 
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କାଶୀ (ବ�)େଦଶର େକାଳ ନାମକ ଏକ ରାଜକୁମାର ଶିକାର ଉେ�ଶ"େର େରାହିଣୀ 

ନଦୀକୂଳେର ଆସି ଉପ�ିତେହେଲ ଓ ରାଜକୁମାରୀ/ ସହିତ ବିବାହ େହାଇ ରାଜ" �ାପନ 

କେଲ। ଏହି େକଳ ନାମରୁ ରାଜ"େର େକାଳ ରାଜବଂଶ �ାପନ େହଲା। ରାଜ"ର ନାମ 

େଦବଦହ େଦେଲ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ରାମଗ�ାମ ଥିଲା।  ଶାକ"ମାେନ େନୖtିକ eତି� ୟ 

େବାଲି अନ" େକୗଣସି eତି� ୟ ପରିବାରେର ବିବାହ କରୁନଥିେଲ। ଏହି ସତୂ� େର 

ଶାକ"ମାନ/ର େକାଲିୟ ସହିତ େବୖବାହିକ ସଂପକ� �ାପନ େହାଇଥାଏ। ବିଦୁ"ଡଭର ମା 

ଶାକ" ରାଜା ମାହାନାମ�ା/ର ଦାସୀ କନ"ା ଥିେଲ।  ବିଦୁ"ଡଭର ମା ଦାସୀ କନ"ା ଥିବାରୁ 

ବିଦୁ"ଡଭ/ୁ ନିକୃt eତି� ୟ େବାଲି କହୁଥିଲ। ବୁ�େଦବ/ର ଜୀବନୀ ଇତିବୃତ ପାଲି 

ଭାଷାେର ଲିଖିତ ନିଦାନ କଥାେର ଉେଲs ଖ अଛି। ପେର ମହାବ^ୁ ଓ ଲଳିତବି^ର ପ�କାଶ 

େହଲା। ଆଉ ମଧ" अଶ�େଘାଷ ସଂ�ୃତେର ବୁ� ଚରିତ ରଚନା କରିଥିେଲ, େସଥିରୁ ମଧ" 

ପ�ମାଣ ମିେଳ।  

 ବୁ�/ ଜନF  ୬୨୩ େବୖଶାଖ ପ'ୂ�ମାେର ଲୁମି�ନୀର ଶାଳବଣେର େହାଇଥିଲା। ରାଣୀ 

ମୟାେଦବୀ କପିଳବା^ୁରୁ େଦବଦହ (ରାମଗ�ାମ) ଯାଉଥିବା ବାଟେର େରାହିଣୀ ନଦୀ ପାଖ 

ଶାଳବଣେର େବୖଶଖ ପ'ୂ�ମା ଦିନ ଜନF ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। ପେର ପେର ରାଜା ସୁଦ୍ େଦାଧନ 

ପoିତମାନ/ୁ ଡ଼କାଇ େକା1ି ତିଆରି କେଲ ଓ ସି�ିଯୁ� ତଥା ସି�ି ବିଧାନକାରୀ 

ଲeଣମାନ ବହନ କରୁଥିବା େଯାେଗ ତା/ ନାମ ରଖାଗଲା ସି�ାଥ�। ବୁ�/ ଜନF ର ୭ 

ଦିନ ପେର ମାୟାେଦବୀ/ର ମୃତୁ"େହଲା। ବୁ�/ ମାଉସୀ ମହାପ�ଜାପତୀ େଗୗତମୀ 

େଗୗତମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ତା/ୁ େଗୗତମ କହିେଲ। ଆଉ ମଧ" ଶାକ" ବଂଶର 

େଗାତ�  େଗୗତମ େହାଇଥିବାରୁ ତା/ୁ େଗୗତମ କହିେଲ। ବୁ�/ ଜନF  ପବୂ�ରୁ ବୁ� ବହୁବାର 
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ଧରା ପୃtେର अବତୀ'� େହାଇଥିେଲ। େସଥିରୁ ଦୀପ/ର ବୁ� अନ"ତମ। େସ ବୁ�ରୂେପ 

ପରିଚିତ େହବାପାଇଁ ୫୫୦ବାର अତୀତେର ଜନF  ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ।  େସମାେନ େହଉଛkି 

େବାଧିସତ�। େସ ଉ]ମ ମାଗ�େର ପରିଚାଳିତ େହଉଥିବାରୁ ତା/ୁ ସୁଗତ କହୁଥିେଲ। େସ 

ବୁ�ତ�ପ�ା�ି େହବାରୁ ତା/ୁ ବୁ� କହିେଲ। ଏସବୁ ସେତ� ଆଚାଯ�" ବ� ାହF ଣମାେନ ତା/ୁ 

ତଥାଗତ କହୁଥିେଲ। ତଥାଗତ अଥ� ତତ୍ ଆଗତ। ତା’ର अଥ�, “ପେର ଆସିେଲ”। 

ବୁ�େଦବ/ୁ ବ� ାହF ଣମାେନ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ତା/ୁ ତଥାଗତ କହୁଥିେଲ। କହିେଲ 

ପେର ଆସିେଲ। ଶାକ"ା ରାଜ"େର ଜନF େହାଇ ସଂସାର ପ�ତି ଆସ�ି ନଥିବାରୁ ତା/ୁ 

ଶାକ"ମୁନି େବାଲି କହୁଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ବୁ�େଦବ ଶୁଣିେଲ ତା/ର ପୁअଟିଏ 

େହାଇଛି ବୁ�େଦବ କହିେଲ – ରାହୁ ଆସିଛି। େତଣୁ ତା/ର ନାମ େହଲା ରାହୁଲ। 

ବୁ�/ର ବୁ�ତ�ପ�ା�ି ତା/ର ୩୫ ବଷ� ସମୟେର େହାଇଥିଲା। େଗୗତମ ବୁ� ତା/ ମାମଁୁ 

ଝିअ ଯେଶାଧାର/ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ। େସମାେନ अନ" ବଂଶେର ବିବାହ କରkି ନାହX।  

ଉରୁେବଳାର େସହି ରାଜଗହ (ପାଲିଭାଷାେର) ରାଜଗୃହ। ଚାରିପେଟ ଭୀଷଣ ଜ}ଲ 

ମଝିେର ରାଜଗହ। ଏହା େହଉଛି େପ�ତଶିଳା ଜ}ଲ। ଚାରିପେଟ ସୁଉª ପାହାଡ଼ ତାର 

ମଝିେର ରାଜଗହ। ଏହିଠାେର ପ�ବଳ ପତାପୀ ମଗଧର ରାଜା ଜରାସf/ର ରାଜଧାନୀ 

ଥିଲା। ଜରାସf ଭୟେର କୃ¨ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଦ�ାରିକାକୁ ପଳାଇେଲ। ପାଖେର ନିର{ନା 

ନଦୀ ବହିଯାଉଛି। ନିର{ନା ନଦୀ ଓ ଆଉ େଗାଟିଏ ଧାର ମିଶି  ଦୁଇଟି ଧାର ଏକତ�  

େହାଇ ଫèୁ ନାମ ଧାରଣ କରି ସୁବ'� ବାହ ନଦୀେର ମିଶିଛkି। ରାଜା अଜାତ୍ଶତ� � 

ରାଜଧାନୀ ରଜଗହରୁ ପାଟଳିଗ�ାମକୁ ଉଠାଇ ଆଣିେଲ। ଏଠାେର ପାଟଳି ନାମକ ଗଛ 

ଥିବାରୁ ଏହକୁ ପାଟଳିପୁତ�  କହୁଥିେଲ। ଗ}ାନଦୀର ଉ]ର ପାଶ��େର େବୖଶାଳୀ। ଏହା 
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ବ�ିମାନ/ର ରାଜଧାନୀ। ବ�ିମାନ/ୁ अକ�ମଣ କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳୀପୁତ� କୁ 

ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ଆଣିେଲ। ରାଜଗହର ଚାରିପେଟ ଭୀଷଣ ପାହାଡ଼  ନିର{ନା ନଦୀର 

ତଟେର ମହାେବାଧିବୃe। ଏହି अଶ�^ ବୃe ମଳୂେର େବାଧିତ� ପ�ା� େହେଲ। ମୃତୁ" ଖ�ୀ.ପ.ୂ 

୫୪୩ େବୖଶାଖ ପ'ୂ�ମାେର େହାଇଥିଲା। ବୁ�/ ମୃତୁ" ମଲs ମାନ/ ରାଜ" (କୁଶୀନାର) 

ପାବାର ଶାଳବଣେର େସଇ େବୖଶାଖ ପ'ୂ�ମାେର େହାଇଥିଲା। ଚୁqନାମକ କମାର ତା/ୁ 

ଘଷୂୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବାରୁ େସ अସୁ� େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। ୮୦ ବଷ� ବୟସେର ଠିକ୍ 

ଆଜିର ଦିନେର ତା/ର ମହାପରିନିବ�ାଣପ�� େହାଇଥିଲା।     
େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ  

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧, ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ�ର-୧୯ 

(େମା-୯୭୭୭୧୪୩୪୮୫) 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  352 

େରୗଦ� ଚକ� ୀେରୗଦ� ଚକ� ୀେରୗଦ� ଚକ� ୀେରୗଦ� ଚକ� ୀ    
 ଆଜି ମୁଖ" ମହଲ ଭିତେର ସମେ^ େଗୗତମ ବୁ�/ କପିଳାବା^ୁ 

ଆଗମନର ସ_ାଦେର ଉଲs ସିତ ଓ ଚଳଚ�ଳ ଥିେଲ, କିm ବି_ା 

ବାହାରକୁ ବାହାରି ନ ପାରି ରାଜପଥକୁ େସହି ପଥର - କା· ଜାଲି 

ଭିତର, େଯଉଁ ରା^ାେର େସ ସ�ାମୀ/ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ"େର ଗୃହ ପରିତ"ାଗର ପ�ଗାଢ 

ଦୃଶ" େଦଖି ବି ମମ�ାହାତ ନ େହାଇ ସହନ କରି ଯାଇ ଗ�ହଣ କରି ସାରିଥିେଲ, େଦଇ 

ବାହାର ଭିଡ ଭିତେର ତା/ ସ�ାମୀ/ ପରିବେ]� ଚୂଳଶୃ}ଧାରୀ ଲ_ା େଗୖରିକ ର}ର 

ବ«ାବୃତା ବୁ�/ୁ ଦଳ ଆଗେର ଥିବାର ଭିeୁ-ଯାତ� ା ଦୃଶ"କୁ େଦଖୁଥିେଲ। ଯିଏ ସବ�ା 

ଆଗେର ଦଳକୁ ଆେଗଇ େନଉଥିେଲ, େସ ତା/ ବାଲ"ସ}ୀ, ପାଣିଧର ଓ ସହଚର 

ଥିେଲ। ତା/ ବି�, ବିଚାରଶୀଳ ସ�ାମୀ/ ସହ ତା/ର ବିବାହର ୧୩ ବଷ� ପେର ଜନିF ତ 

ରାହୁଲର ପିତା ଥିେଲ। ଯଦିଓ େସ ୨୯ ବଷ� ବୟସେର କିଛି ସାମାଜିକ କାରଣ େଯାଗଁୁ ଗୃହ 

ପରିତ"ାଗ କରି ପଦବ�ଜେର ଯାଇଥିେଲ, ତଥାପି ତା/ ଗୃହ ପରିତ"ାଗ ଦିନ େସ ସେଚତନ 

ଥିେଲ। ତା/ ନିଶ´ ପାଦଶ´ରୁ େଘାଡାଟାପୁର ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବା ଶ´ର େସ 

ନୀରବ ଶ�ବଣ-ସାeୀ ଥିେଲ। ପେର ଶୁଣିଥିେଲ, େସ ସନ� "ାସ ଦୀeା େନଇ ବୁ�ତ�କୁ ପ�ା� 

େହାଇ ସାରିଛkି। 

 ବାହାେର अନ" ମାନ/ ସହ େସହି ସ·ଯାତ� ାର ଦଶ�କ ସାଜି େଦଖୁଥିବା ୭ ବଷ�ର 

ରାହୁଲ େଦୗଡି ଆସି ମା/ୁ ପଚାରୁଥିଲା - କିଏ ମା ଏ ମହାତF ା ? 

ପ�େମାଦ କୁମାର ପoା 
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 କଣ କହିେବ ତାକୁ ବି_ା ? ଯାହା/ ସହ ସହବାସ କରି ରାହୁଲକୁ ଗଭ�କୁ 

ଆଣିଥିେଲ, କହି ପାରିେବ କି ଇଏ େସହି ? ତଥାପି କହିବା ପାଇଁ ସାହାସ ବାfିେଲ। 

ରାହୁଲକୁ ତାର ପିତା/ ପରିଚୟ େଦବାକୁ େହବ। ଏହି ବଂଶର ଉ]ରାଧିକାରୀ ତା/ 

ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ େହବ। 

 େସ ସାହାସ ବାfିେଲ। ରାହୁଲକୁ େକୗଣସି ମେତ ତାର ପିତା/ ପରିଚୟ େଦବାକୁ 

େହବ। ଜାଲି ଭିତେର େଦଖିବାକୁ କହି େସ କହିେଲ  

 – ଏହି ସନ� "ାସୀ/ ଦଳେର  େଯଉଁ ଜଣ/ ଆଗେର ଯାଉଛkି, େସ ତମର ପିତା। 

 ବାଳକ ରାହୁଲର େକୗତୁହଳୀ ଆଖି ଏହି ପ�ଥମ ତଥ"ର ଶ�ବଣେର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି 

ଉଠିଲା – ପିତା, େମା ପିତା? ତା/ ବିଷୟେର ଆଉ କିଛ କୁହ ମାଆ। 

 ବି_ା ଗାଇଥିେଲ :  

 ଜନହିତ ପାଇଁ ଜାତ ନର ବୀର,  

 ଶାକ"ସିଂହ अଟkି କୁଳୀନ ସୁକୁମାର।  

 େଲାକହିତାଥ� ଲeେଣ ଭରି ସ%ୂ'� ଶରୀର,  

 େସ ହX ବା^ବ ତୁମ ପିତା ନରସିଂହ ଆେହ କୁମର। 

 

 େଲାେକୖଷେଣ ପ�ଦଶ� ମୁଖକାkି,  

 େଦବ-ମନୁେଷ" अତିପି�ୟ ଯଥା ପ'ୂ�ଚq�। 

 ଚାଲkି େଯଭଳି ଆଭିଜାତ"-କୁଳ ହୃt ଗେଜq� ,  

 େସ ହX ବା^ବ ତୁମ ପିତା ନରସିଂହ, େହ କୁଳଚq�। 
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 େଦବ ମନୁଷ" ତା/ ପାଦ ବqିତା, 

 େନୖତିକ ଏକାେଗ� ଚି] ସଠିେକ ସଂ�ିତା। 

 ଆଭିଜାତ" eତ� ୀୟ କୂଳେର େହେଲ ଜାତା, 

 େସ ହX ବା^ବ ନରସିଂହ େହ କୁମର ତୁମ ପିତା । 

 

 ଉନ� ତ ଲ_ା ନାସିକା ସୁଗଠିତା,  

 ଇq�ଧନୁଷୀ ଘନ ନୀଳ-ନୟନ ଭୃଲତା।  

 ଚଳଚ�ଳ ଛଡାର ନୀଳ ନୟନ-ବିେ_ �ିତା,   

 େସ ହX ବା^ବ ନରସିଂହ େହ କୁମର ତୁମର ପିତା। 

 

 ସିଂହୀ ହନୁ-ହାେଡ ପଶୁରାଜ ଶରୀର,  

 ସୁେକାମଳ ସୁଗଠିତ ଗ�ୀବା େଗାଲାକାର।  

 

 ଜା��ଲ"ମାେନ ପ�ଦଶ�ଥାଏ ସୁବ'� ଶରୀର,  

 େସ ହX ବା^ବ ପିତା ନରସିଂହ େହ କୁମର ତୁମର। 

 

 अ{ନ ସଦୃଶ" ଘନ େକଶ ନୀଳ, 
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 ପରିÆୃତ ସୁବ'� ପାତ ସଦୃଶ" କପାଳ।  

 ପାହାkା ନeତ�  ପ�ାେୟ ତି� େନତ� ୀ େକଶଚୂଳ,                               

 େସ ହX ବା^ବ ନରସିଂହ େହ କୁମର ପିତା ତୁମର 

 

 ସୁେକାମଳ ଗ�ୀର ସୁମଧୁର ସ�ର, 

 ଜିହ�ାର} ଯାହା/ अେଟ ର�ାଭ ସିqୁର। 

 େକାଡିଏଟି େଶ�ତ ଦkପଂ�ିର ବିଶିt ସ�ାର, 

 େସ ହX ବା^ବ ନରସିଂହ େହ କୁମର ପିତା ତୁମର। 

  

 େଯସନ ଆକାଶ ଭେର,  

 ଚq�  ପରିଭ� ମkି ନeତ� / େଘେର। 

 େଦଖ ଭିeୁ/ ଈଶ�ର ଯାଉଛkି ଶିଷ" ଗହଣେର, 

 େସ ହX ବା^ବ ନରସିଂହ ତୁମର ପିତା ଆେହ କୁମେର । 

 

 (ଯେଶାଧାରା ସ�ାମୀ/ ଦିେଗ ଆ}ୁଠି େଦଖାଇ ରାହୁଲକୁ ଗୀତେର ବୁେଝଥିେଲ, 

ଯାହାକୁ ନରସିହ ଗାଥା ରୂେପ େବୗ�ଧମ�େର ପରିଗଣିତ ହୁଏ) 

 ଦୁଇ 

 ରାହୁଲ/ୁ ସିନା ତା/ ସ�ାମୀ/ େଶାଯ�"ଶ�ି ବିଷୟେର କହି ପାରିେଲ, କିm 

େଗୗତା/ର ଏହି  କପିଳାବା^ୁ ଆଗମନକୁ େସ ସ�ୀକାର କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ। ସନ� "ାସୀ/ 
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ଗୃହ� ଘେର କଣ କାମ? ତା/ ବାତାୟନର ଜାଲି ପାଖରୁ େକେତେବେଳ େଯ ବୁ�/ର 

ଯାତ� ାଦଳ अkନ�ହିତ େହାଇ ସାରିେଲଣି, େସ ବିଷୟେର ତା/ର ନିଘା ନ ଥିଲା। ରାହୁଲ/ୁ 

ହାତ �ଶ�େର ନ ପାଇ ତା/ ଧ"ାନେର ବ"ାଘାତ ଆସିଲା। ଭିeୁମାନ/ୁ ରାଜା/ 

ମହଲେର ଖାଦ" ଗ�ହଣର ନିମ�ଣ ମିଳିଛି। େସମାେନ ଆସିଯିେବ। ବି_ା/ୁ େସମାନ/ 

ବ"ବ�ା େଦଖିବାକୁ େହବ। େରାଷଗୃହ ଆଡକୁ ଗଲାେବେଳ ଖବର ପାଇେଲ ଭିeୁମାେନ 

ଆସି ରାଜା/ର ଉଦ"ାନ अତିଥି ଗୃହେର अବ�ାନ କରୁଛkି। େଗୗତମ/ୁ ରାଣୀ 

ମହାମାୟା/ ପାଖରୁ अkପୁରକୁ ନିମ�ଣ ଗଲା। କିm େସ ଆସିବାକୁ ମନା କରିେଦେଲ। 

ଖାଇଲାେବେଳ अନ"ମାନ/ ସହ ହX େସ अkପୁରକୁ ଯିେବ। ହତାସ ମହାମାୟା/ ପାଖରୁ 

ଏହା ଶୁଣିବା ପେର ବି_ା ନିେଜ ନି¸]ି େନେଲ, େସ େଗୗତମ/ ପାଖକୁ ଖବର 

ପେଠଇେବ। ନିଜର अkର} ଦାସୀକୁ ଏହି ଦାୟିତ� େଦେଲ। ଆଗରୁ ତା/ ସହ 

େଗୗତମ/ ପରିଚୟ ଥିଲା। କିm ତା/ୁ ମଧ" ନିରାଶ େହାଇ େଫରିବାକୁ ପଡିଲା। ବୁ�/ 

ନିକଟେର ଥିବା ଜେଣ ଶିଷ" ପ�ତିକି�ୟାେର ନିେଜ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ। କିm ବୁ� 

ତା/ୁ କହିବାକୁ ନ େଦଇ କହିେଲ- େସ ଭିତରକୁ ଗେଲ କଥା େହେବ। 

 ଗୃହତ"ାଗ ଦିନ ବି_ା ଭା}ିଯାଇ ନ ଥିେଲ, ଆଜି ଆସିବା ସ_ାଦ ପାଇ ବି 

ଉତଫୁଲିs ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। କିm ନିଜ ପରମ ବfୁ/ ଏହି ବ"ବହାର ତା/ୁ ଆଘାତ 

େଦଉଥିଲା। ସୁଦ¨ା/ ପାଖରୁ ଉ]ର ପାଇଲା ପେର ବି େସ ଭା}ିେଲନି। अେପeା କରି 

ରହିେଲ, ଭିeୁ ମାନ/ ଖାଦ" ଗ�ହଣ କରିବା ପଯ�"k। 

 ମହଲ ଭିତେର େଖାଲା ପ�ା}ଣେର େଗୗତମ/ ଇଛାନୁଯାୟୀ ଖାଇବା ବ"ବ�ା କରା 

ଯାଇଥିଲା। ପଂ�ିବ� ଭାେବ ସବୁ ଭିeୁ ବସି ଖାଦ" ଗ�ହଣ ପବୂ�ରୁ ଈଶ�ର/ ଉେ�ଶ"େର 
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ସାମୁହିକ ପ�ାଥ�ନା କରିଥିେଲ। ତା/ୁ େଦଖି ରାଜା ଶୁେ�ାଦନ / ସହ ମହଲର अନ" 

ସମେ^ ମଧ" ତେଳ ବସି ପ�ାଥ�ନାେର ଭାଗ େନଇଥିେଲ। ବି_ା କିm ବସି ପାରି ନ ଥିେଲ। 

କା·କୁ ଆଉଜି ଠିଆ େହାଇ ରହିଥିେଲ। ତେଳ ବସିସାରି ରାହୁଲ ତା/ କାନି ଟାଣୁଥିଲା। 

ତଥାପି େସ ବସି ପାରିେଲନି। ଏଇଠିକୁ ଆସି ତା/ ସହ ନ ମିଶିବା ତା/ୁ ଖାଇ 

େଗାଡାଉଥିଲା। ହୃଦୟ ଭିତେର ଏକ ରି� �ାନର अନୁଭବ େସ କରିଥିେଲ। 

 ଜଣକ କାହାର େହେଲ ଥାଳିେର ଦାନାର କଣି ଟିଏ ମଧ" अଇଁଠା ଖାଦ" ନ ଥିଲା। 

ନିଜ ନିଜର ଥାଳି ଭିeୁମାେନ ନିେଜ ନିେଜ େଧାଇ େଗାଟିଏ ପାେଖ ରଖୁଥିେଲ, अତ"k 

ସkପ�ଣେର, ନି1ାର ସହ, ନିଶ´େର। େଗୗତମ ବି ନିଜ ଥାଳି ନିେଜ େଧାଇେଲ। ରାଜ 

କମ�ଚାରୀ ମାନ/ ଉପେର ପଡି ତା/ ଥାଳି େନବାେବେଳ େସ ସହାସ" େସମାନ/ୁ 

େସହିରୁ ନିବୃ]ାଇେଲ। କିm ହାତ େଧାଇଲା େବେଳ ରାଣୀ ମହାମାୟା ତା/ୁ ପାଣି 

ଗଡାଇେଦବା େଦଖି େଗୗତମ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ହାତ େଧାଇବାେର ଲାଗିଥିେଲ। 

ମହାମାୟା ଜନF କାରୀ ମା ନ େହେଲ ମଧ" ତା/ ଦୁହX/ ସ%କ� अତି ପ�ଗାଢ ଥିଲା। 

ନq/ୁ ଜନF  େଦଇ ବି ମହାମାୟା/ େଗୗତମ/ ପ�ତି  ଥିବା ମମତା କାଣିଚାଏ ବି ଉଣା ନ 

ଥିଲା। ବି_ା/ର ନିଜ ପିଉସୀ ଥିେଲ ସିଏ। ବଡଭଉଣୀ/ ମୃତୁ" ପେର ସାନ ଭଉଣୀ 

ମହାରାଜା/ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ। େଗୗତମ/ ୨୯ ବଷ� ବୟସେର ସ·ାଗାରେର ସୃtି 

େହାଇଥିବା अଚଳ अବ�ାର ସାeୀ ଉଭୟ ଶାଶୁ-େବାହୂ ଥିେଲ। ନୂତନ ତିଆରି 

ସ·ାଗାରେର ୨୧ ବଷ� ବୟସେର ହX େଯାଗଦାନ କଲାପେର ପେର ସି�ାଥ� େଗୗତମ/ୁ 

ସ·ାଗାରର अଧ"e ରୂେପ ନିଯୁ�ି କରା ଯାଇଥିଲା। ସ·ାଗାର ଏକ ଚକ� ାକାର ବହୁତଳ 

ବିଶିt ପ�ାସାଦ ଥିଲା। ମଳୂ କe େଗାଲାକାର ଆକୃତିର ୬୪ ଟି ୨୭ ଫୁଟ ଉªତା ବିଶିt 
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ଖ_ ସମହୂ ପ�ାସାଦୀୟ ଢା�ାର ଏକ ସଂଘୀୟ ବ"ବ�ା�ଳ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସି�ାଥ�/ 

େକାଶଳ ଆକ�ମଣକୁ ନିର^ କରିଥିବା ପରିେପeୀେର ତା/ ଦ�ାରା ହX ଉେନF ାଚନ କରା 

ଯାଇଥିଲା। ସି�ାଥ�/ ଗୃହତ"ାଗ ପବୂ�ର ସ·ାଗାରେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟି ବି_ା/ୁ କାଲିର 

ଘଟଣା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। 

 ସ·ାଗାର अଥ�ାତ୍ ସ· ପୁରୁଷ/ ମାନ/ର ସମେବତ �ଳେର ସି�ାଥ�/ ଏକ ପ�^ାବ 

ଉପେର ମତ ନିଆ ଯାଉଥିଲା। ପ�^ାବଟି ଥିଲା – େକାଶଳ ରାଜା/ ସ]� अନୁସାେର ତା/ 

ରାଣୀ େହବା ପାଇଁ ଶାକ" ବଂଶୀୟ ଜେଣ  अଭିଆଡୀ କନ"ା ବଦଳେର େମsଛ ଜାତିର ଏକ 

କନ"ାକୁ ସପପ� େଦବା ନିମେk ଚାଲିଥିବା ପ�^ାବକୁ କାଟ କରିବା। ବିଷୟ ଥିଲା, େକାଶଳ 

େଦଶର ରାଜା ପ�େସନଜିତ/ ଆକ�ମଣକୁ ପ�ତିହତ କରିବା ନିମେk ସ·ାଗାରର ବିେଶଷ 

େଯା�ା େଗୗତମ/ अନୁଜ େଦବଦ]/ େନତୃତ�େର ଯାଇଥିବା େସୖନିକ ଦଳ େକୗଶଳ 

ଯୁ�େର ହାରିଯାଇ ଉପେରା� ସ]� ମାନି ଆସିଥିେଲ। କିm ଶାକ"ବଂଶୀମାେନ କାହାର 

େହେଲ କନ"ା େକାଶଳ ରାଜା/ୁ ସମପ�ବା ନିମେk ପ�^ୁତ ନ ଥିେଲ। ଫଳତଃ ଏକ 

ଲୁ¹ାୟିତ େକୗଶଳ अବଲ_ନ କରିବା ପାଇଁ �ିରନି�ିତ େହାଇଥିଲା। ଏହି ବିଧମ�ୀ କାଯ�" 

ତଥା ଶାକ" ମାନ/ ସ�ାଥ� ପାଇଁ अବେହଳିତ େଗା1ୀ/ କନ"ା/ୁ ସମପ�ବା ପାଇଁ 

ସ·ାଗାରର अଧ"e ରାଜି େହାଇ ନ ଥିେଲ। ଫଳେର ଏହାକୁ କାଟ କରିବା ପାଇଁ 

ଆଣିଥିବା େଗୗତମ/ ପ�^ାବ ହX କାଟ ଖାଇଥିଲା। अଧ"e/ ପ�^ାବ କାଟ ଖାଇବାର ଦo 

ଥିଲା – अଧ"e ପଦ ତ"ାଗ ତଥା ପଦବ� ଜେର େଦଶାଟନ। 

 ଏଭଳି ଏକ ପ�^ାବ ଆଣିବା ପାଇଁ େଗୗତମ/ ଉଦ"ମକୁ ଶୁେ�ାଦନ ଓ ମହାମାୟା 

ମନା କରିଥିେଲ। କିm େସେତେବେଳ ହX ବି_ା ଜାଣିସାରିଥିେଲ – ନି1ା ଓ ନୀତିବାନ 
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ତା/ ସ�ାମୀ/ ଗୃହ ପରିତ"ାଗ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। େସେତେବେଳ େସ ସଦ" ପ�ସତୂୀ। 

୨୧ ଦିନର ଶିଶୁପୁତ� କୁ େକାଳେର ଧରି ତା/ ପାଇଁ ପ�^ୁତ ଏକ କeେର ରହିଥିବା ବି_ା/ 

ପeେର େକବଳ ତା/ ଗତିବିଧିକୁ ଲe" କରି ରହିବା ଛଡା ତା/ର अେନ"ାପାୟ ନ 

ଥିଲା। 

 ଶାକ"ବଂଶୀ ସି�ାଥ� େଗୗତମ ପ�କୃତିେର अତୀବ ସେ_ଦନଶୀଳ ଥିେଲ। ଜରା,ମୃତୁ" 

ପାଇଁ ମନେର େବୖରାଗ" ହX ଥିଲା େସହି ବୀର େଯା�ା/ର ହୃଦୟେର। ବାହାଘର ପେର 

अେନକ ଥର ଯୁବରାଜ/ ସହ େସ ନଗର ଭ� ମଣେର ଯାଇଥିେବ। ତା/ ପାଟିରୁ ଯୁ� କଥା 

କମ୍ ତଥା ଜୀବନର ଗ�ୀରତା ବିଷୟେର େସ ବି_ା/ ସହ अଧିକ ଗପୁଥିେଲ। 

 ତା/ ସ�ାମୀ ସୁକୁମାର ଥିେଲ, अତ"k ସୁକୁମାର। ଏହି ମହଲ ପରିସରେର ତିେନାଟି 

କମଳ ପୁ¸ର ସରଣୀ େକବଳ େସମାନ/ ପାଇଁ ତିଆରି କରା ଯାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ନୀଳ 

ପଦF , ଆଉ େଗାଟିଏେର ଲାଲ ପଦF  ଓ अନ"ଟିେର େଶ�ତପଦF  ପ�éୁଟିତ େହଉଥିଲା। 

କାଶୀରୁ अଣା ଯାଇ ନ ଥିବା େକୗଣସି ଚqନର ବ^ୁ ତା/ ସ�ାମୀ ଉପେଯାଗ କରୁ ନ 

ଥିେଲ। ପଗଡି, अ}ରeା, େପାଷାକ ଓ ପାଦାବୃ]ାଥ� ବ« ସବୁ କିଛି କାଶୀର ଥିଲା।  

 ଗରମ अଥବା ଥoା, ଧଳିୂ, ଝଡା ପତ�  କି_ା କାକର ବିqୁରୁ अଛୁଆଁ ରହିବା ପାଇଁ 

ରାତ�  ଦିନ ତା/ ମଥା ଉପେର େଶ�ତଛତ�  ଆେବାରି  ରଖା ଯାଉଥିଲା। 

 ଶୀତ, ଗ�ୀଷF  ଓ ବଷ�ା ର ତିେନାଟି ଭିନ�  ଭିନ�  ଋତୁେର େସମାନ/ ବ"ବହାର ନିମେk 

ତିେନାଟି अଲଗା  ପ�ସାଦମାନ ମହାରାଜ ତିଆରି କରିଥିେଲ। ବଷ�ାକାଳର ଚାରିମାସ ଯାକ 

ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ମହଲ ଭିତେର ହX ନ]�କୀ ତଥା ସ}ୀତ� ମାନ/ ଗହଣେର 

େସମାନ/ର କଟୁଥିଲା। अନ"ମାନ/ ଘେର ଦାସ ଓ ଶ�ମିକ ମାନ/ୁ ଖୁଦ କଣିକାର ବାସି 
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ଜାଉ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା େବେଳ ରାଜ ଉଆସେର େସମାନ/ୁ ଭାତ ତଥା ମାଂସ ଦିଆ 

ଯାଉଥିଲା। 

 ତା/ େଷାହଳ ବଷ� ବୟସେର େଯଉଁଦିନ େସ, ରାଜକୁମାରୀ ବି_ା, ଯେଶାଧାରା 

ଭଦ¹ାଚାନ� ା େକୗଳୀୟ ବଂଶୀୟ ରାଜା ସୁପ�ବୁ� ତଥା ସି�ାଥ� େଗୗତମ/ ପିଉସୀ ରାଣୀ 

ପମିତା/ अଲିअଳ ଓ ଐଶଯ�"େର ଲାଳିତପାଳିତ କନ"ା ଏକ ଆଡ_ରପ'ୂ� 

ବିବାେହା�ବେର ଧନୁ ତୀର ଯୁ�େର ବିଜୟୀ େଦଦୀପ"ମାନ େଚେହରାଯୁ� ରାଜା 

ଶୁେ�ାଦନ/ େଷାହଳ ବଷ�ୀୟ ପୁତ�  ଯୁବରାଜ େଗୗତମ/ ସହ अଗି�/ୁ ସାeୀ ରଖି କାୟ 

ମେନାବାକ"େର ତା/ ହାତ ବଢାଇ େଦଇଥିେଲ, ମେନ ମେନ ଈଶ�ର/ୁ େସମାନ/ର 

କଲ"ାଣ ନିମେk ପ�ାଥ�ନା କରିଥିେଲ। ଆଜି ତା/ େକୗତୁହଳ ଦୃtିର ସବା ଆଗେର େସହି 

ବାଲ"ସ}ୀ/ୁ �ାନପ�ା�ିର ସ�ମ ବଷ� ପରର ବୁ�ରୂପୀ େଗୗତମ ରୂେପ େସ େଦଖୁଥିେଲ। 

ଏହି ରୂପ ପ�ଥେମ େଦଖିଥିବା େଶାଯ�"ରୂପୀ-େଯା�ାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଥିଲା। େତେଜାଦୀ�, 

ପ�ଶାkମୟ ମୁଖମoଳ, ପବୂ� ରୂପ-େଚେହରା ଠାରୁ अଧିକ େଦଦୀପ"ମାନ ଥିଲା। 

 ତିନି 

 ମାଆ ହାତ େଧାଇବାକୁ ଗଲାେବଳକୁ େଗୗତମ ମନା କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। ହୃଦୟର 

ନିଭୃତ େକାଣେର अସଂଲଗି�ତ ସ%ରକର ମହୂୂ]� ଗୁଡିକ ସକି�ୟ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। 

ପାoୁର ର}େର ର}ାୟିତ ଏହି ଧାଈ ରୂପକ ଜନନୀ/ ଓଳର �ଶ� େସ ଏେହ ବି अନୁଭବ 

କରୁଥିେଲ। କିଛି ନ କହିେଲ ବି ସିFତ ହାସ" ସହକାେର ମା/ର ଖସି ଯାଉଥିବା ଓଢଣା 

ଟିକୁ ସି·ି ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ। ବିହ�ଳିତ େହାଇଗେଲ ମହାମାୟା। ପିଲାଦିନର ଏହି 

अଭ"ାସ େଗୗତମ/ର ରହିଛି ତା େହେଲ। ସିଧା ସିଧା ତା/ ଆଖିକୁ ଚାହXେଲ। ସି�ାଥ�/ 
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ଓଠେର ପ�ଶାkମୟ ହସ ଥିଲା। କିm ଦୁବ�ଳତାର ଚିହ�  ମହାମାୟା େଦଖି ପାରିେଲନି। 

 ହାତ େଧାଇବା ଜାଗାରୁ େଫରୁଥିବା अବ�ାେର ମହଲ ବାରoାେର ବି_ା/ୁ କା·କୁ 

ଆଉଜି ଠୁଆ େହାଇ ଥିବାର େଦଖିେଲ େଗୗତମ। ଆଭୁଷଣହୀନା, େଗରୁଆ ବ«େର 

ବ«ାଭୂତା ବି_ା �ିର ଚeୁ େନଇ ତା/ୁ ଚାହX ରହିଥିେଲ। ତା/ େଗାଡ ପାେଖ ବସିଥିବା 

ବାଳକଟି େଯ ତା/ ଔରସରୁ ଜନିF ତ ଶିଶୁ ସkାନ, ତାହା େସ ବୁଝି ସାରିଥିେଲ। 

େସମାନ/ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି ବି_ା/ େଗାଡ ପାଖେର ଚଟାଣେର ବସିଥିବା ରାହୁଲ 

ଉଠି ଠିଆ େହାଇ ଆଶାପ'ୂ� ନୟନେର େଗୗତମ/ୁ ଚାହX ରହିଲା।  ବି_ା କିଛି କହିବା 

ଆଗରୁ େଗୗତମ ହX ପ�ଶ� କେଲ – ସବୁ କୁଶଳ ମ}ଳ अଛି ? 

 ପ�ଶ�େର ଆkରିକତା େବାଧ କେଲ ନାହX ବି_ା। ବରଂ ଶ´ଗୁଡିକ अଧିକ ଆପଣାର 

ଥିଲା। େସ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ େଗୗତମ/ ପଛେର ଆସୁଥିବା ଶୁେ�ାଦନ କହିେଲ – 

ଆପଣ/ ପଛେର ଛୁଆଟିର ଲାଳନପାଳନେର େସ अଧିକ କt ସହନ କରିଛkି ପ�ଭୁ ! 

ସ�ାମୀ ପରିତ"�ା «ୀର ସାଦା ସିଧା ଜୀବନ अତିବାହିତ କରିଛkି। 

 େଗୗତମ/ର ବୁ�ତ� ପ�ା�ିର ଖବର ତଥା ତା/ ଚଲାପଥେର ଆସି ମିଶୁଥିବା ରାଜା 

ପ�ଜାମାନ/ ମିଳନ ର ଖବର ଶୁେ�ାଦନ/ ପାଖେର ଆସି ପହ�ୁ ଥିଲା, େଗୗତମ/ 

ପାଖରୁ ପୁତ� ର େମାହେର େସ ମହତ୍ ବ"�ି/ ତାଲିକାେର େଗୗତମ/ୁ ରଖି ସାରିଥିେଲ। 

େସଥି ନିମେk ନଁା ଧରି ଡାକିବା ପରିବେ]� େସ ତା/ୁ ପ�ଭୁ ସେ_ାଧନ କରୁଥିେଲ। 

 େଗୗତମ ପିତା/ୁ ଚାହX କହିେଲ – ହଁ। େସ ସବ�ଦା େପ�ମାଳୁ ତଥା ବqନୀୟା। 

ପବୂ�ଜନF େର ଚqା ରୂେପ େମାେତ ତା/ ଦୃtିେକq�େର ରଖିଥିେଲ। ତଥା ତା/ अପାର 

େପ�ମ ବଳେର ମଁୁ ମୃତୁ"ମୁଖରୁ େଫରି ଆସିଥିଲି। େମାର ଜନF  ଯe ରୂେପ ଓ ତା/ ଜନF  
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ଯeିଣୀ ରୁେପ େହାଇଥିଲା। 

 ବି_ା କିଛି କହି ପାରି ନ ଥିେଲ। େକବଳ ଏକ ଲୟେର େଗୗତମ/ୁ ଚାହX ରହିଥିେଲ। 

େଗୗତମ େଫରିବାକୁ ଉଦ"ତ େହେଲ। ବି_ା ରାହୁଲକୁ କହିେଲ – ତେମ ରାଜକୁମାର। 

ବାପା/ୁ ତା/ର ଉ]ରାଧିକାରୀ ସେୂତ�  ତମ ପାଇଁ କିଛି ମାଗ।   

 ରାହୁଲ େଗୗତମ/ ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ – େହ ପିତା, ଆପଣ अତ"k ଦୀ�ିବk 

ଦିଶୁଛkି। ମଁୁ ଆପଣ/ ଉ]ରାଧିକାରୀ।  େମାେତ କହି େଦଇ ଯାଇ ଯାअ, େମା ପାଇଁ କଣ 

ରଖିଛ ? 

 େଗୗତମ/ୁ ତeଶିଳାେର ଶୁଣିଥିବା ଉପନିଷଦ କାହାଣୀ ମେନ ପଡିଲା। େଶ�ତେକତୁ-

ପୁତ� -ନଚିେକତା/ ପ�ଶ� – ବାପା ତେମ େମାେତ କାହାକୁ େଦବ?  

 ପଛକୁ େଫରି େଗୗତମ ନିଜ ସkାନ/ୁ ଚାହXେଲ। ସିFତହାସ" ହସି କହିେଲ - େମା 

ସହିତ ଯିବ? 

 ମୁo ଟୁ}ାରି ରାହୁଲ ହଁ କେଲ। େଗୗତମ ବି_ା/ୁ ଚାହXେଲ। ତା/ ମୁଖମoଳେର 

अବସାଦର େଲଶ ମାତ�  ଚିହ�  ନ ଥିଲା। େସ ଗୃହ ତ"ାଗ କରି ଗଲା ଦିନ ମଧ" ତା/ 

ପାoୁର ମୁଖମoଳେର େକୗଣସି ପରିବ]�ନର ଲeଣ ନ ଥିଲା।  

 ବୁ� ସାରୀପୁ]/ୁ ଚାହX କହିେଲ – ତେମ ସÝେର ରାହୁଲ/ ଧ"ାନ ନିअ। ପୁअ କିଛି 

ବାପାକୁ ମାଗୁଛି। ଧନରତ�  ଯାହା େଦେଲ ଏହି ସଂସାରେର ରହିଯିବ। ଉ]ରାଧିକାରୀ 

ସତୂ� େର େମା ଠୁଁ �ାନ େନବା ହX ଠିକ ରହିବ। 

 ମାଆ/ୁ ନ େଦଖି ବିନା ଦି�ଧାେର ରାହୁଲ ସାରିପୁ]/ ସହ ଆେଗଇେଲ। ଶୁେ�ାଦନ 

ବୁ�/ୁ अଟକାଇ କହିେଲ – େହ ପ�ଭୁ, ଏହା ପରଠୁ ଜଣ/ୁ ତା/ର ପିତା/ ବିନା 
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अନୁମତିେର ସÝେର େଶ�ଣୀଭୂ� କରିେବ ନାହX। କାରଣ ପୁତ�  ହେରଇବାର ଦୁଃଖ ମଁୁ 

େଭାଗିଛି। 

 େଗୗତମ ସିFତ ହାସ" ସହ ପିତା/ କାfେର ହାତ ରଖି କହିେଲ – େରାହିଣୀର 

ଭବିଷ"ତ ଉ��ଳ। ତାକୁ କହିେଦେବ। 

 (େରାହିଣୀ ରାଜା ଶୁେ�ାଦନ/ ସାନ ଭାଇ/ ଝିअ ଥିେଲ ଓ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚମ� 

େରାଗର ଶିକାର ଥିେଲ। ପେର ତା/ ସଂଘେର େଯାଗଦାନ େଦଇ ଆେରାଗ" ଲାଭ 

କରିଥିେଲ) 

 େସଇଠି ତା/ୁ ବିଦା େଦବା ପାଇଁ ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦବଦ], ଆନq ତଥା ନq 

ସେମତ ସମ^ ଶାକ"ବଂଶୀ ମାନ/ୁ େଦଖି କହିେଲ – ଧମ�ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି। 

 ତା/ अନୁଗାମୀମାେନ ଏହାକୁ ଗୁଣୁଗୁେଣଇେଲ। अନ"ମାେନ ତା/ କଥାକୁ ପାଳିଆ 

ଧରିେଲ। ସମ^/ ପଛେର ଠିଆ େହାଇ ନିବ�ାକ ବି_ା ଏହି ଯାତ� ାଦଳର ଯିବା ଦୃଶ"କୁ 

େଦଖୁଥିେଲ। େସ କଣ େକେବ ଭାବିଥିେଲ – ସରାଗେର ରାହୁଲକୁ େସ କହି ମେଗଇଥିବା 

ଦ� ବ" ଏଇୟା ମିଳିବ େବାଲି। 

 ମହାନତାର ଦ�ାରେଦଶେର ତା/ୁ ଠିଆ କେରଇେଦଇ ଭିeୁଦଳ ସହ  ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ 

ଯାଉଥିବା େଗୗତମ/ ସହ େସ ଆଜି ରାହୁଲ/ ମଧ" ନିଶ´ ପଦଧ�ନିେର ଧମ�ଂ ଶରଣଂ 

ଗଛାମି, ସଂଘମ ଶରଣଂ ଗଛାମି ବୁ�ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି ର ସମହୂ ପ�ତିଧ�ନି ଶୁଣି ପାରୁଥିେଲ। 

 (ନରସିହ ଗାଥା ଓ ବିଭିନ�  େବୗ�-ଜାତକରୁ ପଢିଥିବା ବିଷୟବ^ୁର ଛାୟାେର ଲିଖିତ)  
୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର 

ବ� ହF ପୁର -୭୬୦୦୦୫ 
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ମାନସିକତାମାନସିକତାମାନସିକତାମାନସିକତା    
 ସାଂପ�ତିକ ସମୟର ଶିeା ବ"ବ�ାେର ବିଦ"ାଳୟ ^ରରୁ ହX 

ଛାତ� ଟିକୁ ବିଭିନ�  ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯାଉଛି କାରଣ 

ଭବିଷ"ତ ଜୀବନେର ଏହି ବିଷୟ ମାନ/ ମଧ"ରୁ େସ ନିଜସ� ରୁଚି 

अନୁଯାୟୀ ସ�ାଧୀନ ଭାବେର ତାର ପି�ୟ ବିଷୟ ଚୟନ କରି େସ ଦିଗେର अଧିକରୁ अଧିକ 

अଧ"ୟନ କରିବ ଓ ଜେଣ ସଫଳ ବ"�ିତ� ର अଧିକାରୀ େହାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଶିeା 

ବ"ବ�ାର ପ�ଚଳନ ନିଃସେqହ ଏକ ସ�ାଗତେଯାଗ" ପଦେeପ 

 େତେବ କଣ ପ�କୃତେର ଆେମ ଏହି ମହତ ଲe" ସି�ି ଦିଗେର କାହାକୁ େପ�ା�ାହିତ 

କରୁ? ବିଦ"ାଳୟ ^ରରୁ - ଆମ ସମାଜ ପଯ�"k ସବୁଠି େସଇ ଏକା କଥା ଆେମ ଆମ 

ନିଜ ସ�� �ାନର ଗାରିମା ପ�ଦଶ�ନ କରିବାର ମଲୂ" ବଦଳେର अେନକ ମଲୂ"ବାନ 

େମଧା/ୁ ହରାଇ ବସୁ ତୃଣମଳୂ ^ରରୁ ଯଦି ବା କ� ଚିତ େକୗଣସି ବ"�ି अେନକ 

ପ�ତିବfକ ସେ]�  ନିଜର ଏକ ସ�ତ� ପରିଚୟ ସୃtି କରkି େତେବ ମଧ" ଆେମ ତାକୁ 

ଉଚିତ େପ�ା�ାହନ ବା ସÃାନ େଦବାେର କୁ�ାେବାଧ କରୁ ଆେମ ଆମ ସୀମିତ �ାନର 

ମିଥ"ା अହମିକା ମାପକାଠିେର ଏ ସମାଜର ସବୁ ବ"�ିବିେଶଷ/ର ଦeତାକୁ ମାପିବାର 

ହୀନ ପ�ୟାସ କରୁ ଏ ବିଷୟେର ମହାନ େବୖ�ାନିକ ଆଲବଟ୍� ଆଇନ୍ tାଇନ/ େଗାଟିଏ 

ସୁqର ଉ�ି ମେନପେଡ଼; 

“Everybody is a Genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, 

ଶ�ୀେeତ�  ସୁqର 
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it will live its whole life believing that it is stupid.” 

େତେବ େବାେଧ ଆମ ମନେର େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ସେqହ ଥାଏ ପାରିବାପଣିଆକୁ 

େନଇ - ନି1ାକୁ େନଇ - ସାଧନାକୁ େନଇ ଆେମ କଣ ସେତ ଏେତ ମହାନୁଭବ େଯ 

କାହାର ବ"�ିଗତ ସାଧନାର ପରାକା1ାକୁ ଆକଳନ କରି ପାରିବା? ଏହା ନି�ୟ ଧୃtତା 

େହବ, अସÃାନ େହବ େସହି ବ"�ି/ ପ�ତି ଏ ଋଗ୍ ଣ ମାନସିକତାର ପରିବ]�ନ ନିହାତି 

ଆବଶ"କ ଆମ ସମାଜେର ପ�େତ"କ େeତ� େର ନିଜର ସ�ତ� ପରିଚୟ ସୃtି କରୁଥିବା 

ବ"�ି/ ପ�ତି ଆମର ସମାନ ଦୃtିଭ}ୀ ରହିବା ଉଚିତ ନେଚତ ଏହା େକେବ େହଁ ସମାଜ 

ପାଇଁ ମ}ଳକାରୀ େହାଇନପାେର 

 
ସଂଗୀତ ଶିeକ 

ଓଡ଼ିଶା ଆଦଶ� ବିଦ"ାଳୟ, ଗାଇସିଲଟ୍, ବରଗଡ଼ 

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬ 
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ଲe"ଲe"ଲe"ଲe"    
 ଜୀବନର ନି��t ଲe" େଖାଜି ପାଉନଥିବା, अପ�ା�ିଜନକ 

ହତାଶାେର ସଢ଼ୁଥିବା, ବfନେର ବାfି େହାଇ ଛଟପଟ େହଉଥିବା, ମଁୁ 

ଏକ ଭିନ�  अଥଚ େସଇ ଏକ ବ"�ି। େମାେତ ଏଠି େଖାଜିେଲ ମଁୁ 

ନିରୁ�ିt। ମଁୁ ଏକ अଭିନ�  ମାନବସ]ା अଥଚ ଭିନ�  ଏକ ବ"�ିତ� । ମଁୁ ଏଠି ମଁୁ ନୁେହଁ, 

େମାର େବାଲି େକହି ନାହX। ସମେ^ अଜଣା अଶୁଣା, ସବୁକିଛି େମା ପାଇଁ अପହଁ�, 

अଗମ", ଦୁଗ�ମ। ତଥାପି ପିପାସା େମେ~ନା, କାମନାର ପରିସମା�ି ଘେଟନ, େମା 

େଖାଜିବାେର अk ହୁଏନା। କ’ଣ େଯ େକଉଁଠାେର େଖାଜୁଛି, କିm େଖାଜିବାଟା 

େଖାଜିବାେର ଯାଉଛି। ହେରଇବାଟା ସାର େହଉଛି। େହେଲ େଖାଜିବାେର କାହX େସ 

ଆତF ତୃ�ି କାହX ବା ପରିସମା�ି ଆେସନା। ଯ�ଣାେର ଜଜ�ରିତ अkରାତF ା, ବିଳପିତ େନତ�  

ଯୁଗଳ, ଶାkିର ^ୁପ ଭିତେର अଶାkିର ଝଡ଼। ସାମୁଦି� କ େତାଫାନ, ଶାkିର ନିଦ� ା ଭାଜିେଲ 

େଘାଟିଯାଏ ସବ�ରୀେର अଶାkିର ଝଡ଼। ଚତୁ��େଗ अfକାର, ହା ହୁତାଶନ। ପଛକୁ 

େଫରିବାର ବାଟ ନାହX, କି ଆଗକୁ ଆେଗଇବାର ଶ�ି ନାହX। େସଦିନର ଗିରି ଲଂଘିବାର 

ଦୁଃସାହସ, ଏକା ଲ�େକ ସମୁଦ�  अତିକ�ମ କରିଯିବାର ହନୁମାନୀ ଶ�ି, ଆଉ େଯତକ 

ପାରିବାର ପଣ, େମାଠୁଁ ଏେବ େକେବଠୁଁ ଉଭାନ। ତଥାପି ଏେତ ମେତ ଦାରୁଣ", କାରୁଣ" 

େମା ମନୁ ପାରିନି େସ ଲିଭାଇ, େମା ଜୀବନର ଘଟଣ अଘଟଣ, ସ�ିତ ଯହX େମା ଜୀବନର 

ସକଳ अନୁଭବ ଓ अନୁଭୁତିର ଲ_ା ଲ_ା ପୃ1ା ନି�ୟ, ଯାହାକି ରୁ�ିମk ଓ ରୁଚିବk କରି 

ସତ"ପ�କାଶ େସଠୀ 
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ଗଢି େତାଳିପାେର ଜୀବନ ପୁ^ିକାର କେଳବର। 

 ମଣିଷ ଏକ अଜବ ପ�ାଣୀ। େସହି ଏକ ପଶୁ अଥଚ ଭିନ�  ଏକ ଜୀବନ। ବ�ିବାର ଓ 

ଜୀବନଧାରଣ କରିବାର େଶୖଳୀ ଟିେକ अଲଗା। ସିଏ ବି ପ�କୃତର ନିୟମେର ଜୀବନର 

ବିଭିନ� ୍ େସାପାନ େଦଇ ଗତିକେର। େଶୖଶବ, ବାଲ", େକୖେଶାର, େପୗଗo, େଯୗବନ, 

େପ�ୗଢ, ବା��କ" ଓ ଜରା अତିକ�ମ କରି େଶଷେର ମୃତୁ"ର ନିକଟବ]�ୀ ହୁଏ। अନ" ପ�ାଣୀ 

ପରି ତା’ର ବି अଛି ପା� ମନ ପଚିଶି ପ�କୃତି, ସିଏ ବି अନ" ଭଳି ହିଂସା, େ0ଷ ଆନq, 

ଦୁଃଖ ପ�କାଶ କେର। େକବଳ େସ ପ�କାଶ କରିବାର ଭିନ� ୍ େଶୖଳୀଟା ଯା’ अବଲ_ନ 

କେର। ଭାବ ବହନ eମ ଶ´ରାଜିକୁ ସଜାଇ େକେତେବେଳ େସ ଜୀବନ େସୗଧର ଏକ 

ନୂତନ େକାଣାକ� ବା ତାଜ ନିମ�ାଣ କେର, ଯାହXର କଳାତF କ ପରିପ�କାଶ ହୁଏତ 

ଭାେବା�ୀପକ, ଦଶ�ନଶା« ସ�ୂତ, ମନନଶୀଳ ଓ ଚିkା େଚତନା ପ�ସନୂ େହାଇପାେର। 

ମଣିଷ େକୗଣସି ଗୁଣେର ନୁ"ନ ବା େଗୗଣ େହାଇପାେରନା। ନୁ"ନ ଯା ମଣିଷ ପଣିଆ। ମଁୁ 

କି େସହୁ େସଇ ଭାତ ହାoିର େଗାେଟ ଚାଉଳ ବା ମଣିଷସମାଜଟା େମା ପରି ମଣିଷ 

ମାନ/ର େଗାେଟ ବିଶାଳ ସମୁଦାୟ? ମଣିଷ କୂଳେର େମାର ଜନF । ମଣିଷକୁ ବୁଝି 

ନେହେଲ କୁଆେଡ଼ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ହୁଏନା। ମଁୁ ତ େଗାେଟ ଉଦଭ� ାk ମଣିଷ। ପଥହରା 

अଶାk ଗ�ହ। ମନ େମା ବିଷାଦିତ। କs ାk, अବସନ�  ଶରୀର। ବିଷ'� ମୁଖମoଳ। ନି �̧ଭ 

ଭାବଭ}ୀ। େକମିତି ବୁଝାଇବି ଜୀବନର ଏେଡ଼ ବଡ଼ େବଦ, ନିଜକୁ ତ ପାରୁନି ମଁୁ ବୁଝି। ମଁୁ 

କିm େମା ଜୀବନର ସମ^ ପୃ1ା ତୁମ ଆେଗ ଉେନF ାଚନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ। 

 କ�ମଶଃ ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତି ଚାେଲ। ଜୀବନର ଲe" ମଁୁ େଖାଜି ବୁଲିଲି। ମନେର 

ସ�ତଃ ପ�ଶ� ଉଠିଲା, “ଜୀବନ ମରଣ ଯଦି ସତ" େତେବ ମଣିଷ ବୃଥା ପରିଶ�ମ କରି କାହXକି 
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अେଥ�ାପାଜ�ନ କରିବ, ପାଠ ପଢିବ, ଏେତ ସବୁ କt ସହିବ, ଜୀବନ ଯ�ଣା େନଇ 

ବ�ିରହିବ, କାହXକି ଭଲା ଏେତ ନାଟ, ଏେତ ଆେୟାଜନ, ତା ଭିତେର ପୁଣି ନିଜକୁ अହରହ 

ହଜାଇ ଏମିତି େଖାଜିବା, ପୁଣି େକେତେବେଳ ଖାଲି ନିେଖାଜ େହଉଥିବା।” େସହି 

କାହXକିଟା ଏମିତି ଗୁେଡଇ ତୁେଡ଼ଇ େମା ଜୀବନ ପରିବୃତ ଭିତେର ଘରିୂ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା 

େଯ, ମଁୁ ଏକଦମ୍ अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇପଡ଼ିଲି, ଲe" େମାର ହଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ ସଦା 

ସବ�ଦା अଶାk। ମୁଖ ମoଳ ଗ�ୀର। ଏହି अସମାହିତ ପ�ଶ�ର େହତୁ ନି��ାରଣ େମା ପେe 

अସ�ବ। କ�ମଶଃ ଆଧ"ାତିF କ ଚିkା େଚତନାର େଦ"ାତନା ପରିଲeିତ େହଲା। ଇଶ�ର/ 

ଠାେର ସମପ�ଣ ଭାବ ଆସିଲା ମେନ ମେନ ପ�ାଥ�ନା କଲି, େହ अଦୃt ଶ�ି, େପ�ରଣାର 

ଉ�, ଏ ଘନ େଘାର अfକାେର େମାେତ ଆେଲାକ େଦଖାअ, େହ ଆେଲାକ ବ]�କା! ମଁୁ 

ଆଉ ଆଗକୁ ପାରୁନି ଚାଲି, କt େହଲାଣି अସୁମାରି। େମାର ଲe" ଏଣିକି ନି��t େହଉ। 

ହଠାତ୍ ଏକ ଦିବ" ଆନq अନୁଭବ େହଲା କି କ’ଣ, କ�ମଶଃ ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ସେତ 

େଯମିତି େକହି ନିେ��ଶ େଦବା ଠାଣିେର କହୁଛି, “अଧ"ୟନ ଓ अଧିତବ" ବିଷୟକ अଭି�ତା 

ଓ अନୁଭୂତି अ��ନ ତୁମ ଜୀବନର େଶ�ୟ ଆଉ େଧୟ େହଉ। ଏଥୁ अେk ତୁମକୁ 

ମିଳିଯାଇପାେର, ତୁମ କାହXକିର ସବୁତକ ଉ]ର।” ତହX  ଉ]ାେର େମାେତ ବା ମିଳିଗଲା 

େମାର ଲe"! ମଁୁ ପାଠ ପଢିଲି। ସମାଜର अନ" ମଣିଷ ପରି େମା ଜୀବନର ଲe" ମଧ" 

ସାମାଜିକ ବିଧି ବ"ବ�ା େଦଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲା। ପାଠ ପଢିଲା ପେର ଓ 

ଜୀବନର େବଶ୍ କିଛି ବାଟ ଆେଗଇ ସାରିବା ପେର ପୁଣି େମାର ପାଗଳାମି ଆର� 

େହାଇଗଲା। ମଁୁ େମାର ଲe" େଖାଜିବା ବ"ାପାର ପୁନ� ଆର� କରିେଦଲି। େମା 

ଜୀବନର अେନକ ଆଶା, अେନକ ଆକାଂeା, କିଛି ବ"ଗ�ତା ଆଉ େଯତକ ଉ��ା। 
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ଏେତେବେଳ ମଁୁ େମା ଜୀବନର ଲe" େଖାଜି ବା ପାअkି କିପରି? ପୁଣି ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ 

ମିଛ, ମିଥ"ା ପ�ତିଶୃତି ଆଉ ପ�ତାରଣା। େମାର ସମ^ ପରିକ�ନା ଉ¿ଟ, ପରବ]�ୀ ଲe" 

କ’ଣ େହବା ଦରକାର ମଁୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଠିକେସ କରି ଚିହ�ଟ କରିପାରୁ ନଥାଏ। 

ସେତ କି େମା ମ^ିÆ ପରୂାପରିୂ ଫା/ା ମଁୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁ ନଥାଏ, କି ବୁଝି ପାରୁ ନଥାଏ, 

�ିର ବି କରି ପାରୁ ନଥାଏ, େମା ଭିତେର େସଇ ପୁରୁଣା ଆ]� େହ ଭଗବାନ େମାେତ ତୁେମ 

ପଥ େଦଖାअ! େମାର ଲe" େମାେତ କହିଦିअ!! ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇ}ିତ କର! କାହX କିଛି 

ଇ}ିତ ତ ମିଳୁନାହX। େତେବ କି େସ  ସବୁ ନିéଳ ପ�ୟାସ, ବୃଥା अପେଚtା? କ’ଣ ଏ 

ସଂସାରେର ଖାଲି ଦୁଃଖଦ अନୁଭବ େମାର ପୁ{ି? ଏେତ ବଷ�ର ତପସ"ା ପେର ବି ଆଉ 

କିଛି ସାଉଁଟି ପାରିଲିନି େଯ ଏହି େମାର ତପସ"ାେର ସି�ି, ନିéଳ କମ�େଯାଗ? େହ ତୁେମ 

(ପାଠେକ)! ତୁମକୁ ମଁୁ କିଛି ପରାମଶ� अବା ପରାଭବ େଦବାକୁ ଚାହୁଁନାହX। େତେବ େମା 

ଜୀବନର ଲe" େଖାଜି ମଁୁ ପାଉନଥିବା େବେଳ, ମଁୁ ବୁଝିଛି, ମଣିଷ କାହXକି ଜୀବନେର 

ଏମିତି eଣ eଣେକ अଟେକ ଆଉ ଭଟେକ।େତଣୁ େସହି ତା/ୁ ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି େସ ତୁମ 

ଜୀବନର ଲe" ନି��t କରm। ତୁେମ ଆହୁରି ଚଟଳୂ अନୁଭୂତି ଆଉ अନୁଭବେର 

ପରିପୁt ହୁअ। ଜୀବନ ତୁମର ନିରଥ�କ ନେହାଇ ସାଥ�କତାେର ଭରି ଉଠୁ। ଏ ବିଶାଳ 

ମାନବ ଜୀବନକୁ ସକୁଶେଳ ଜୀଇଁବାର କଳା ତୁମକୁ ତୁମଠX ମିଳୁ। ମାନବେର ବୃହ]ର 

ଉେ�ଶ"ଟି େହଉ ଚରିତାଥ�। ତହXେର ତୁେମ ସାଜ अଗ�ଦୂତ, अଗ� ସାରଥୀ। 
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େଯାଗାଚାରୀ ନାଥଧମ�େଯାଗାଚାରୀ ନାଥଧମ�େଯାଗାଚାରୀ ନାଥଧମ�େଯାଗାଚାରୀ ନାଥଧମ�    
େଯାଗାଚାରୀ ନାଥଧମ� ଦଶ�ନର ସାମଗି�କ अkଃସ�ର 

 ଭାରତବଷ�ର ଉଦାର ଚିkନ ଭିତେର अେନକଧମ�ର ପ�ବାହ ଘଟି  

ଭାରତୀୟମାନ/ ଆଚରିତ ଧମ�ରୂେପ ବିେବଚିତ େହାଇଆସିଛି।  

େବୖଦିକଯୁଗର ସମକାଳେର ମଧ" ଏଭଳି ନାନା ଧମ�ର अବେବାଧ ଜନଚିkନକୁ ପ�ଭାବିତ  

କରି ଧମ�ଧାରାେର େଯାଗ ପିoିତ େମାeମାଗ�ର ପଥଦଶ�ାଇ ଆସିଛି। ଏହି ନାଥଧମ� ଏକ  

େଯାଗଭି]ିକ ଧମ�। ପ�ାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ"କୁ ଦୃtି େଦେଲ ନାଥ ସାହିତ" ଏକ  

େଯାଗପିoିତ େମାeମାଗ�ର ଧମ� ସାହିତ"। ନାଥ ସାହିତ" ବିେଶଷକରି ନାଥଧମ�ର ଆଦଶ�, 

ଦଶ�ନ, ତା]ିକ अନୁଚିkନ ସାଧନାମାଗ�କୁ େନଇ ପଯ�"େବସିତ। ନାଥ ସାଧକମାେନ  

ବିେଶଷକରି େଶୖବ ଉପାସକ ଓ ହଠେଯାଗୀ, ଏହା ଏକ ପ�ାଚୀନ ଧମ�ବିେଶଷ। ଏହି ଧମ�ର  

ଉପାସ"େଦବତା େହଉଛkି ଆଦିନାଥ ଶିବ। େଯଉଁମାେନ ଶିବ/ୁ ଉପାସନା କରkି,  

େସହିମାନ/ୁ େଯାଗୀ କୁହାଯାଏ। ଭାରତେର अସଂଖ" େଯାଗଭି]ିକ ଧମ�ର �ିତି ଥିେଲ 

ମଧ" ଏହି ଧମ�କୁ ନାଥନାମେର ନାମିତ କରିବାର ମଳୂକାରଣ େହଉଛି, ଏହି ଧମ�ର ମୁଖ"  

ପ�ବ]�କ ଓ ପ�ଚାରକଗଣ/ୁ 'ନାଥ'  ପଦବୀେର  ଭୂଷିତ  କରାଯାଇଛି। େଯଉଁମାେନ ଏହି  

ଧମ�କୁ ଗ�ହଣ କରkି, େସମାେନ େଯେକୗଣସି ଜାତି, ବ'�, ସଂପ�ଦାୟ, ବା େଗା1ୀର ହୁअm  

େସ ନିଜର େକୗଳିକ ଉପାଧି ପରିତ"ାଗ କରି ନାଥ ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ େହାଇଥାkି। ଏହି 

ନାଥ ଶ´ର ସାଧାରଣ अଥ� ସ�ାମୀ ବା ପ�ଭୁକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ‘ରାଜଗୁହ"’ अନୁସାେର ‘ନାଥ’ 

ଡଃ ଲeFଣ ସାହୁ 
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ଶ´ର अନ" ଏକ ବୁ"À]ି େହଉଛି - 'ନା' - ନାଥ ବ� ହF ା, େଯ େମାeେଦବାେର ଦe अଟkି,  

'ଥ'-ର अଥ� େଯ अfକାରକୁ ଦୂେରଇ େଦବାେର ଦe अଟkି। ଧମ� ସଂପ�ଦାୟ ଦୃtିରୁ ନାଥ 

ଶ´ ବିେଶଷକରି େଗାେରଖପ·ୀ େଯାଗୀମାନ/ର ଏକ ଉପାଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କିm 

ଓଡିଶାେର ଏହି अଥ�େର େଯାଗୀ ବା େଯାଗୀଜାତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଯାଏ। 

 ନାଥ ଶ´ର ବାଖ"ା ମଧ" ଭିନ�  ଭିନ�  ଭାବେର କରାଯାଇଥାଏ। अଥ�ାତ ନ'କାର 

େହଉଛି अନାଦି ରୂପ, ଓ 'ଥ' କାର ତି� ଭୂନର �ିତିକୁ ଧରାଯାଏ। େତଣୁ କୁହାଯାଏ; 

 "ନ' କାର अନାଦି ରୂପ 

 "ଥ" କାର ଭୂବନ �ିତୀ।" 

 େତଣୁ 'ନ" େହଉଛି अନାଦି, ପରମ, 'ଥ' ତିନି ଭୁବନର �ିତି। ଏଣୁ ପ�ଥମରୁ 

କୁହାଯାଇଥିବା ନାଥ ଶ´ର अଥ� ସ�ାମୀ ବା ପ�ଭୃ। ନାଥ େଯାଗୀମାେନ େଯାଗର ଐଶ�ଯ�"େର 

ସି�ିପ�ା� େହାଇଥିବାରୁ େସହି ଦୃtିରୁ େସମାନ/ୁ ନାଥ/ପ�ଭୁଭାବେର ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି।  

ନାଥ ସ�ରୂପେର ବିେଶଷକରି ଜଡ େଚତନ, ସତ" ଏବଂ अସତ", େଦୖ�ତ ଏବଂ अେଦୖ�ତ 

ସାମ"ଭାବ ପରିଲeିତ େହାଇଥିଲା। 

 ନାଥଧମ� ମୁଖ"ତଃ ଓଡିଶା ସେମତ ପବୂ� ଭାରତ ଓ ଉ]ର ଭାରତ अ�ଳେର 

େଲାକପି�ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଧମ� ପ�ତି ଆକୃt େହାଇ େଯଉଁମାେନ ଧମ�ଗ�ହଣ 

କରୁଥିେଲ, େସମାନ/ୁ ନାଥ ଉପାଧି ପ�ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସ�ତଃ େସମାେନ ନାଥ 

ଭାେବ ପରିଚିତ େହଉଥିେଲ। ଏହି ନାଥବୃ]ର ମଳୂ େକq�ବିqୁେର ବିଦ"ମାନ ଥିେଲ 

ଆଦିନାଥ। ସ�ବତଃ ସ�ମ/अtମ ଶତା�ୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସେର ଚଯ�"ାଗାନ ବା 

େଦାହାର ସି�ସାଧକମାେନ େଯଭଳି ଢ}େର କାୟାସାଧନର ପ�ତି1ା ଓ ପ�ଭାବ ପକାଇ 
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ପାରିଥିେଲ, ତାହା अଧିକମାତ� ାେର ନାଥଧମ� ଓ ନାଥ ସାହିତ"କୁ ତଦୀୟ ଧମ�ୀୟ ଆଦଶ� 

ଭି]ିେର ପରିବ]�ତ େହାଇଥିଲା। େଭାଗ अେପeା େଯାଗ, ସୁଖ ଓ ସେ�ାଗ अେପeା 

ମୁ�ିର ମାଗ� ପ�ତି अତ"k ଆସ� ଭାବ ତ�ାଳୀନ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ପ�ଭାବିତ କରିଥିଲା । 

 େଶୖବ ଧମ�ାବଲ_ୀ ନାଥମାେନ ଥିେଲ େଯାଗୀ। େଯାଗଥିଲା େସମାନ/ 

ସାଧନାମାଗ�। ଶିବାନq ଓ େମାeାନq ଥିଲା ଏମାନ/ର ମୁଖ" ଲe"। ପାଥ�ବ 

ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେର ରହି ନିୟମିତ ଧ"ାନ ଧାରଣାେର େସମାେନ अନୁବ]�ୀ େହଉଥିେଲ। 

ମହାେଦବ ଶିବ/ର अନ" ଏକ ନାମ ପଶୁପତି, अଥ�ାତ ଶିବ ପଶୁପତି ନାମେର ପରିଚିତ। 

ପଶୁ अଥ� ଇqି�ୟ, ପଶୁପତି अଥ� ଇqି�ୟମାନ/ର କ]�ା। େତଣୁ ଇqି�ୟ ମାନ/ୁ ନିେରାଧ 

କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଶିବ େହଉଛkି ମହାଶିବ। େସ ଜିେତqି�ୟ, ଇqି�ୟମାନ/ୁ ଦମନ 

କରି େସ ଜିେତqି�ୟ। େତଣୁ ସମଗ� େବଦଭୂମି, ପବିତ�  ଭାରତ ବଷ�େର କୃଷି ସଭ"ତାକୁ 

ଆଧାର କରି, ସଂଯମନି1 ଜୀବନଧାରା ଓ େଯାଗାଚାର ଧମ�ର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଫଳତଃ 

େସହି େଯାଗାଚାରର େଦବତା ଭାେବ ଶିବ/ୁ ଧରାଯାଉଥିଲା, େଯାଗାଚାରୀ ନାଥମାନ/ର 

େସ େହଉଛkି ପରମ ଉପାସ" େଦବତା। ଏପରିକି ଆଯ�" ସଭ"ତାର ବିକାଶ କାଳେର 

ବ� ାତ" ଧମ�ର ବିକାଶକୁ अନୁଭବ କରାଯାଇପାେର। େସହି ସମୟେର अ}, ବ}, କଳି} 

ଆଦି ବ� ାତ"ଭୂମି ରୂେପ ଖ"ାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବ� ାତ"ପ·ୀ ଶିବ ଭ�ମାେନ ଥିେଲ 

ନିବୃ]ିମାଗ�ୀ, ଏମାେନ ବିେଶଷକରି ବ� ହF  ବିଦ"ା अନୁଶୀଳନେର ପ�ବୃ] ଥିେଲ। କିm 

ଆଯ�"ମାେନ ବ� ାତ"ମାନ/ୁ ନିମ�ମାନର େଦଖୁଥିେଲ। କାଳକ�େମ େବୖଦିକ ଆଯ�" ଓ 

ବ� ାତ"ମାନ/ ମଧ"େର େସଭଳି େକୗଣସି ପାଥ�କ" ରହିଲା ନାହX, ଉଭୟ େଗାଟିଏ ଧମ�ର 

େସ�ାତେର ଏକାକାର େହାଇଥିେଲ। 
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 ବ� ାତ"ର अଥ� ନିେଜ ନିଜକୁ ସ�ତ� ରୂପେର ସଂ�ାର କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବ� ାତ" 

େକେବ ବା କଦାପି ପତିତନୁେହଁ, େସମାେନ େହଉଛkି ନିତ" ପବିତ�  ଶୁ� ପରମେଯାଗୀ, 

ଏମାେନ ସଂ�ାରମୁ� अଟkି। ବ� ତ"ମାନ/ ପ�ଶ^ି  अଥବ� େବଦ କ]�ାମାେନ ଗାନ 

କରିଯାଇଛkି। अେନକ ଆେଲାଚକ/ ମତେର, ପ�ାଗ୍ େବୖଦିକ ବ� ାତ"-ଓ अଥବ�େବଦୀୟ 

ବ� ାତ"-େଶୖବ ଉପାସନାର ପରିବ]�ନ ଘଟି, ତାହା ପରବ]�ୀ ସମୟେର ନାଥଧମ�େର 

ରୂପାkରିତ େହାଇଛି। ବିେଶଷକରି ଏହି ଧମ� ଦଶମ ଶତା�ୀ ପେର ପେର ଭାରତର 

ବିଭିନ�  अ�ଳ ମାନ/େର ଧୀେର ଧୀେର ପ�ସାର ଲାଭକରି େଶଷେର ପ�ସି� ଲାଭ 

କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସେମତ ପବୂ� ଓ ଉ]ର ଭାରତର ବିଭିନ�  अ�ଳେର अଧିକ 

େଲାକପି�ୟ େହାଇ ଉଠିଥିଲା ଓ େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ନାଥଧମ� ଗ�ହଣ କରୁଥିେଲ 

େସମାନ/ୁ ନାଥ' ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ କରାଯାଉଥିଲା। 

 ନାଥେଯାଗୀମାନ/ୁ ନିର{ନ େଗାତ� ୀ ବା ଶିବ େଗାତ� ୀ କୁହାଯାଏ। େସମାେନ 

ନିର{ନ/ ଠାେର ଲୟ�ାପନ  କରିଥାkି। େସମାନ/ର କ'�େଭଦ, ଉପନୟନ, ଆଦି   

ସାମେବଦ ପ�ଯୁ� अଟkି େସମାେନ ସF ା]� ପ�ତି ମାନkି। େସମାନ/ ସଂପକ�େର  

ଶିବପୁରାଣ, ବ� ହF ାo ପୁରାଣ, େବୖବ]� ପୁରାଣ, �q ପୁରାଣ, େଗାେରଖ ଗୀତା, ନାରଦ 

ପରିବ� ାଜକ ଉପନିଷଦ ଓ ଆଗମ ସଂହିତା ଆଦି ଗ�·ରୁ ପରିଚୟ ମିେଳ। 

 ଭାଗବତ ପୁରାଣେର ଋଷଭ େଦବ/ ପ�ସ} ବ'�ନା କରାଯାଇଛି ଉେଲs ଖ अଛି 

ଋଷଭ େଦବ/ ଶତ ପୁତ�  ଥିେଲ। େସମାନ/ ମଧ"ରୁ କବି, ହବି, ଦ� ବିଡ଼, କରଭାଜନ, 

अkରୀe, ପିପ୍ ଲାୟନ, अବିେହାତ�  ଓ ପ�ବୁ� ନअ ଭାଇ ନିଗ�ୁଣ ସନ"ାସୀ ଥିେଲ। ଏମାେନ 

େଯାଗୀq�  ରୂେପ େଦବଷ� ନାରଦ/ ଉପେଦଶ ପାଇ ଶିବ/ୁ ତପସ"ା କରିଥିେଲ ଓ ତପସି� 
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ପେର ଏମାେନ ମେ�"q�ନାଥ, ଗହନିନାଥ, ଜାଳfର ନାଥ, କାନିପାନାଥ, େରବନାଥ ଆଦି 

ନବନାଥ ପରିଚିତ ଥିେଲ। େସମାନ/ ମଧ"ରୁ େଗାେରଖ ନାଥ ଥିେଲ ଶିବ/ର अ¿ୁତ 

ଶ�ିର अଧିକାରୀ । େସ ଥିେଲ ହଠ େଯାଗର ପ�ବ]�କ। ତା/ରି ଠାରୁହX ଆର�   

େହାଇଛି ହଠେଯାଗ ସାଧନା। ଏଥିେର ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ�ାଣାୟମ, ପ�ତ"ାହାର, 

ଧ"ାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି अt� ା} ସାଧନା ଉପେର ଗୁରୁତ� ଦିଆଯାଇଛି। 

 ନାଥ ଧମ�େର େସଭଳି अବତାର ବାଦକୁ ସ�ୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। େଗାେରଖ ନାଥ/ୁ 

ଶିବ/ अବତାର ଭାେବ ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ତା/ୁ ନିର{ନ, ନିରାକାର ଓ 

ନିବ�କ� ଭାବେର ଦଶ�ାଯାଇଛି। େନପାଳେର ମେ�"q�  ନାଥ/ୁ अବେଲାକିେତଶ�ର 

ଭାବେର ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି। ଶିବ ନାଥଧମ�ର ପ�ାଣେକq� , େସ ସ�ୟଂ अବ"�, अନାମ, 

अଣାକାର। ତା/ ନିକଟେର ଭାବ ନାହX, अଭାବ ନାହX, ବିନାଶ ନାହX କି ଉÀ]ି ନାହX। 

େସହX ନିତ", ନୂତନ, ଶ�ାଶତ ଓ ସନାତନ। େତଣୁ ତା/ର  ଧମ�ମତବାଦକୁ  "େଦୖତାବାଦ  

େଦୖତବାଦ" ରୂେପ ଧରାଯାଏ। 

 ନାଥ ଧମ�େର ସି�ିଲାଭ କରିଥିବା ସାଧକମା/ୁ ସି�ାଚାଯ�" କୁହାଯାଏ। ଏମାେନ 

େବୗ� ସି�ସାଧକ ମାନ/ଠାରୁ ସଂପ'ୂ� ଭିନ�  अଟkି। କାରଣ େବୗ�ିକ ସହଜ ସାଧନେର 

ତ�ାଚାର ଉପେର अଧିକ ଗୁରୁତ� ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସହଜ ସାଧକମାେନ ନିଜ ସାଧାନାର 

ସି�ି ପାଇଁ ନାରୀମାନ/ୁ ସାଧନାର ସ}ିନୀ ରୂେପ େନଉଥିେଲ। େସମାନ/ ସହ େଯୗନ 

ସେ�ାଗେର ମାତି ରହିବା ପେର, ଚରମ ସୁଖ ଲାଭ अଥ�ାତ େଯୗନ ତୁ�ି ପାଇବା ପେର ସି�ି 

ଲାଭ କରୁଥିେଲ କିm ନାଥମାେନ अଥ�ାତ ଶିବ ସାଧକ ନାଥମାେନ, ତ�ାଚାର ଓ 

େଯୗନଚାରତାକୁ େଘାର ନିqିତ ଓ ବିେରାଧ କରି, େକବଳ େଯାଗ ସାଧନେର ଗୁରୁତ� 
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େଦଉଥିେଲ। କାରଣ େସମାନ/ ଉପାସ" େଦବତା ଥିେଲ ମହାଶିବ, େଯ େହଉଛkି ସତ", 

ଶିବ ଓ ସୁqର ମ}ଳମୟ। ଶିବ/ୁ ପାଇବା ଥିଲା େସମାନ/ର ମଳୂଲe" ଥିଲା। ଯାହା 

େକବଳ ନାଥଧମ�ର ସ�ାତ�"ତାକୁ ପରି ପ�କାଶ କରିଥାଏ। 

 ନାଥ ସଂପ�ଦାୟର େଗାେରଖ ନାଥ ଥିେଲ ପ�ମୁଖ।େଗାେରଖନାଥ ସଂହିତା'  

अନୁସାେର ଚଉରାअଶି (୮୪) ଜଣ ସି� ସାଧକ/ ନାମ ଉେଲs ଖ ରହିଛି। ପୁନରପି 

ପ�ଦୀପିକା' ଗ�·େର େସମାନ/ ନାମ ଲିପିବ� ରହିଛି। େସମାେନ େହେଲ ଆଦିନାଥ,   

ମେ�q�   ନାଥ, େଭୖଳବନାଥ, େଚୗର}ୀନାଥ, ମୀନନାଥ, େଗାରeନାଥ, ଚ�ଟିନାଥ, 

ନିଳ{ନନାଥ, ନିତ"ନାଥ, ଟିଣ୍ତିଣୀନାଥ, ଭଲs ରୀନାଥ, ନାଗେବାଧନାଥ, ଖo  କାପାଳିକା  

ନାଥ, ବିqୁନାଥ, କେଣରୀନାଥ,  େକାର~କନାଥ, अeୟ ନାଥ, ମୟନାଥ, କହ�ଡୀନାଥ, 

ବିରୂପାeନାଥ, ସୁରାନq ନାଥ, ସି�ନାଥ, ପାଦନାଥ ପ�ଭୃତି ସି�ାଚାଯ�"/ ନାମ 

ଉେଲs ଖନୀୟ। ଏପରି ମଧ" 'अମରେକାଷ  ଗୀତ', 'େଗାରe  ସଂହିତା' ଓ 'କୁମାରୀ ତ�' 

ଗ�·େର अବଶିt ବହୁ ସି�ାଚାଯ�" ନାଥ/ ନାେମାେଲs ଖ ରହିଛି। 'କୁମାରୀତ�'େର 

ରହିଥିବା ସାଧକମାେନ ମoଳନାଥ, କୂମ�ନାଥ, ବି¨ୁନାଥ, ଧମ�ନାଥ, ଗfବ�ନାଥ, େକୖବ]� 

ନାଥ, ନେଭାନାଥ, ସଂଭାଳନାଥ, ଗେଣଶ�ର ନାଥ, ନିତ"ନାଥ, ସତ"ନାଥ, ଉମାନାଥ, 

ବିଦ"ାନାଥ, ଶ��ାନାଥ, ସ_ରନାଥ, अନkନାଥ, ବିଧିନାଥ, ଭାଲନାଥ, ମହାକାଳନାଥ ଆଦି  

ଏଭଳି  अେନକ ନାଥମାନ/ ନାମ ରହିଛି  । 

 ନାଥ  ଧମ�େର ମେ�"q�ନାଥ'/ୁ ଆଦିନାଥ ଭାବେର ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି  

ତା/ୁ  ମୀନନାଥ,  ମgqରନାଥ,  ମେ�q�ପା  ନାମେର  ନାମିତ  କରାଯାଇଛି।  େସ  

ଥିେଲ ନାଥଧମ�ର ପ�ବ]�କ ଓ େଯାଗମାଗ�ର ପୃ1େପାଷକ। ତା/ ନାମେର 'ମେ�q�  ଗୀତା' 
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ପ�ଚଳିତ। େସଭଳି େଗାେରଖ ନାଥ ଥିେଲ ଜେଣ ସି�ସାଧକ, େଯକି ମେ�"q�ନାଥ/ 

ପରମ ସାଧକ ଥିବା ଗେବଷକ ଡ଼ର େଦାଳେଗାବିq ଶା«ୀ ଦଶ�ାଇ, ତା/ୁ ନବମ  

ଶତା�ୀର ସଫଳ ସି�ସାଧକ େବାଲି କହିଛkି। ତା/ ନାମେର ହଠେଯାଗ, େଗାରe  

ସଂହିତା, େଗାରe ଗୀତା, ଆତF େବାଧ, �ାନେଚୗତିଶା, ନିର{ନେବାଧ, େଗାେରଖ ଗେଣଶ 

ସ�ାଦ, େଯାଗମ{ରୀ, �ାନାମୃତ େଯାଗ, ନାଡୀ�ାନ େଯାଗ, ଶିଶୁେବଦ ଆଦି अେନକ ଗ�·  

େଦଖିବାକୁ ମିେଳ। ‘ନାଥଧମ�’ର अନ"ତମ ସି�ାଚାଯ�" େହଉଛkି ଜାଳନfରୀନାଥ, େସ 

ସାତଟି ନାଥଧମ�ୀ ଗ�· ରଚନା କରିଥିେଲ। େସଭଳି େଚୗର}ୀନାଥ ଓ ବିରୂପାeନାଥ 

ଥିେଲ अନ"ତମ ପ�ସି� ସି�ାଚାଯ�"। ଏହି ମହାନ୍ ସି�ାଚାଯ�"ଗଣ େକବଳ ସଂଯମ ପିoିତ 

େଯାଗାଶ�ୟୀ ଥିବାରୁ େସମାନ/ ସାହିତ" ମଧ" େଯାଗାଶ�ୟୀ ସାହିତ" ଭାେବ ଗୃହୀତ। 

ଯାହା େକବଳ ପିo ବ� ାହF ଣ ଆଧାରିତ ତତ�ନୀୟ ସାହିତ"। ଏଥିେର େକବଳ ତତ� ଓ 

ଦଶ�ନ, ପିo ଓ ବ� ହF ାo, ଶିବ ଓ ଶ�ି/ର ଚିଦ୍ ବିଳାସର ଗୃଢ଼ ରହସ"ର ବ'�ନା 

କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି 'ଗାେରଖ ସଂହିତା' ନାଥଧମ�ର ଏକଉପାେଦୟ ଗ�·, ତତ୍ ସେ} 

ସେ} ସ�ା} େଯାଗ, େଗାେରଖ େବାଧ, ଶିଶୁ େବଦ ଆଦି ଗ�· ନାଥଧମ�ର ମହାନ୍ ସୃtି । 

େସସବୁ ଗ�· ଗୁଡିକ େଯାଗ ଓ �ାନର ଗkାଘର 

 ନାଥ ସାହିତ" ନିବ�ାଣମୁଖୀ, େସହି ସମୟେର ନିବ�ାଣ ପାଇଁ ମଣିଷର ପ�ବଳ କାମନା 

ଥିବାରୁ ଆଦିଗୁରୁ େଗାରeନାଥ ତା/ ପ�ଣିତ 'ଶିଶୁେବଦ'େର ନିବ�ାଣକାମୀ ଭାବନାକୁ 

ପ�କାଶ କରିଛkି। େସଭଳି ନାଥ ସାହିତ"େର  ସାମାଜିକ ନୀତି, ଆଦଶ� ଓ ଆଧ"ାତF କ 

ବିଦ"ାର ସଂ�ୃତି ସୁବିପୁଳ ଚିତ�  अନୁଭବ କରିହୁଏ। ନାଥସାହିତ"େର ଗୁରୁବାଦ, 

ସମକାଳର ସାମାଜିକ ଓ ସଂ�ୃତିକୁ ଉ�ୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ଜୀବନେର େବୖବାହିକ 
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ଚିତ� , ବ� ାହF ଣ ସମାଜର ଚିତ� , ଶା« अଧ"ୟନ ପ�ତି ଆକାଂeା, ସମାଜ ଓ ସଂ�ୃତିର ବହୁବିଧ 

େବୖଶିt"  ପ�ତିଫଳିତ େହାଇଛି। ବିେଶଷକରି ଶିବତତ� ଜାଣିେଲ ମଣିଷର अମରତ� ପ�ା�ି 

ଘେଟ। ଜନନୀ ଚାହXେଲ ମାୟା ସଂସାର େମାହରୁ ତା ସkାନକୁ ମୁ� କରିପାରିବ, ଯାହା 

େଗାବିqଚq�/ ଜୀବନେର ଏଭଳି अକାଟ" ସତ" ଉ�ୀବିତ େହାଇଛି। ନାଥଧମ�ର 

ସି�ାଚାଯ�"ମାେନ ମଣିଷକୁ ନାରୀେଭାଗ ଲାଳସାରୁ ମୁ�ି େଦବା ସହ ମାନବ ଜୀବନକୁ 

ଶୃ»ଳିତ କରିଛkି। ପ�କୃତେର ଶତା�ୀ ଶତା�ୀ ଧରି ନାଥଧମ� ଓ ଦଶ�ନର ପ�ତିଧ�ନିତ 

ସାମଗି�କ अkଃସ�ର ଏ'ମର ଜଗତରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ େଯଉଁ ମୁ�ିର ମହାମ� େଦଇ 

ଆସିଛି, ତାହା ଆଜିବି ଗଁା' ଗoାେର ନାଥ େଯାଗୀମାନ/ େକqରା ବଜାଇ ସୁଲଳିତ କ�ରୁ 

ଝରି ଆସୁଥିବା, ‘ଭଜୁ କିନା ରାମ ନାମେର େଗାବିq...’ ପଦଶ�ବଣ କରି ଧମ�ପ�ାଣ 

ସରଳହୃଦୟା ମା' ମାଉସୀ/ ଆଖିର ଲୁହଧାରରୁ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ.. !!! 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ" ବିଭାଗ 

ମହାନଦୀବିହାର ମହିଳା ସ�ାତକ ମହାବିଦ"ାଳୟେର, କଟକ-୪ 

ଦୂରଭାଷ: ୯୪୩୭୭ ୪୦୨୮୦ 

Email :Laxmansahoo9040@gmail.com 
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ମଦବq ପାଇଁ ସମୟ ବାକିମଦବq ପାଇଁ ସମୟ ବାକିମଦବq ପାଇଁ ସମୟ ବାକିମଦବq ପାଇଁ ସମୟ ବାକି    
 ‘ମଦ ବା ମଦିରା’ ଏହି ତରଳ ପାନୀୟଟି େକଉଁ ଆବହମାନ 

କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ତାହା ଏଠାେର କହିବା अସ�ବ। କିm ଆଧୁନିକ 

ଯୁଗେର ଏହାର ବ"ବହାର ଏବଂ अପମିଶ�ଣ େକେତ ପରିମାଣେର ବଢି 

ଯାଇଛି ତାହା ପ�ତି ପାଦେର अନୁଭୂତ  େହଉअଛି। अଧୁନା ଏହାର କରାଳ ରୂପ ସମାଜର 

େକାଣ अନୁେକାଣେର ପରିଲeିତ େହଉଛି। େକେବଳ ସହରା�ଳେର ନୁହଁ, ଗଁାଗoା ନିପଟ 

ମଫସଲେର ମଧ" ଏହାର ବ"ବହାର ଏକ େଫସନ େହାଇଗଲାଣି। 

  ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂ�ୃତିର ବfୁ अବା अତିଥି ଚª�ା ପାଇଁ ଚା, ପାନ, ମିtାନ�  ଆଦି 

अପ�ଣ କରାଯାଇ ସmtି କରାଯାଉଥିଲା କିm ଆଜିକାଲି ଘରକୁ ସମୟ ସମୟେର ଆସୁଥିବା 

ଆଗmକ अଥବା अତିଥି ମାନ/ୁ େଯେତ ଯାହା अପବୂ� ମିtାନ�  ବ"{ନ େଦେଲ ମଧ" ଯଦି 

ମୁqାଏ ମଦ ବା େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପ"ାକ ନମିଳୁଛି େତେବ େସହି ମହାନ अତିଥି ଜଣକ 

ସmt େହବା ପରିବେ]� ମଉେନ अଭିଶାପ େଦଇ ଯାଆkି ଏବଂ ପୁନଃ ଆଗମନର ଇgାକୁ 

ସମା� କରି ଦିअkି  

 େମାର ଜେଣ ବfୁ ମଧ" ଥେର ଦୁଃଖର ସହ କହୁଥିେଲ, ତା/ର େକହି ଜେଣ 

ଆତF ୀୟ/ର େଦହାk େହବାପେର अେk"tି କି�ୟା ପାଇଁ କିଛି େଲାକ ମାନ/ର ସହାୟତା 

େଲାଢ଼ିଥିେଲ। ସହାୟତା ପାଇଁ କେt ମେ^ େକଇଜଣ ଯଦ"ବା ଆସି ପହ�ିଥିେଲ କିm 

େସମାନ/ର ପ�ଥମ ଦାବି ଥିଲା ‘କିଛି ବ"ବ�ା’ର अଥ�ାତ କିଛି ମଦ ପାଣିର। େତେବ ଏହି 

ବସk କୁମାର ପoା 
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କଥାରୁ ଆପଣମାେନ ନିଭ�ଗ�େର ବୁଝିପାରୁଥିେବ ଏହି ତରଳ ପାନୀୟଟି ସମାଜେର 

େକଉଁଠାେର ନିଜର ଉପ�ାନ ଜାହିର କରିସାରିଛି। 

 ଆଜିକାଲି ପ�ତିଦିନ ଖବର କାଗଜେର ମଦମୃତୁ",ମଦ ପିଇବା େଯାଗଁୁ ଦୁଘ�ଟଣା ସହିତ 

ଏହାର अତ"k ବ"ବହାର ସକାେଶ ପାରିବାରିକ େeତ� େର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ 

ଆପଣମାେନ ପଢୁଥିେବ। ଏହାର ବିେରାଧେର ସାରା େଦଶେର ଠାଏ ଠାଏ ଆେqାଳନ 

େହାଇଆସୁअଛି। ଭାରତୀୟ ସଂ�ୃତିେର ପରିବାରର ଆତF ା କହିେଲ ନାରୀ/ୁ ବୁଝାଇ 

ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ନାରୀ ମାେନ ମଦର େଖାଲାେଖାଲି ବହୁଳ ବ"ବହାରକୁ ସହଜେର ଗ�ହଣ 

କରିପାରୁ ନାହାkି। େଯେତେବେଳ ଏହି ମଦର ମାୟା ଜାଲେର ନିଜର ଶ�ି ରୂପକ ସ�ାମୀ 

ଜଣକ ଫସି େହାଇଯାଏ ତାର ସୁନାର ସଂସାରେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। େକେତେବଳ 

ଏହାର ପୀଡନେର ଆତF ହତ"ା େହଇଯାଏ ତ େକେତେବେଳ ଆତF ାକୁ ହତ"ା 

କରିଦିଆଯାଏ। 

 ସମୟ ସମୟେର ଆମ ରାଜ" ଓଡ଼ିଶାେର ମଧ" େବେଳ େବେଳ ମଦ ବିେରାଧୀ 

ଆେqାଳନ, ବିେeାଭ ଆଦିର ଖବର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ। େବେଳ େବେଳ ମହିଳା 

ସ�ୟଂସହାୟକ େଗା1ି ଗୁଡିକ ମଦ ବିେରାଧେର ସ�ର ଉେ]ାଳନ କରି ଏହା ବିେରାଧେର 

େପାtର ଇତ"ାଦି ଛପାଇ ରାଜଧାନୀର ରାଜରା^ାେର ଆେqାଳନ କରୁଥିବାର ଖବର ବି 

ନଜରକୁ ଆେସ।  

 ଆ�ା, ଏହି ଆେqାଳନ କ'ଣ ନୂଆ? ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା ପବୂ�ରୁ ମଧ" ବାପୁଜୀ/ 

େନତୃତ�େର ଇଂେରଜ ସରକାର/ ବିରୁ�େର ମଦ ବq ଆେqାଳନ େହାଇସାରିଛ। 

େଯଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା ଲାଭପେର ସମି�ଧାନେର ମଧ" ଏହାକୁ ଗୁରୁତ� ଦିଆଯାଇ  
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ନିେଷଧ ପାଇଁ େକେତକ  अନୁେgଦ ସାମିଲ େହାଇଆସୁअଛି। 

 ଆମ ସମି�ଧାନେର (DPSP) Directive Principles of state policy अkଗ�ତ Arti-

cle 47େର କୁହାଗଲା େଯ, “ରାଜ"ଗୁଡିକ, ଔଷଧୀୟ ଉେ�ଶ"କୁ ଛାଡ଼ି ସ�ା�"ପେe 

ହାନୀକାରକ େକୗଣସି ପ�କାର ନିଶାଯୁ� ପାନୀୟ अଥବା ଔଷଧର ବିକ�ୟ ଏବଂ ଉÀାଦନର 

ନିେଷଧ ପାଇଁ ଯତ� ବାନ େହେବ।” (...the state shall endeavor to bring about 

prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicat-

ing drinks and of drugs which are injurious to health"). 

 ସଂଘୀୟ ବ"ବ�ାର ଏହି ନିେ��ଶକ ସି�ାk େଲାକମାନ/ର ନ"ାେୟାଚିତ ଆଧିକାର 

ନୁେହଁ ବରଂ େଦଶ ଶାସନର େମୗଳିକ अେଟ। 

 Article 37 अନୁସାେର..... “ରାଜ"ଗୁଡିକ ଏହି ସି�ାk ପରିେପ�eୀେର ନୀତିଗତ 

ଆଇନ ତିଆରି କରିବା କ]�ବ" େହବ” 

 େସହିପରି Article 38 अନୁସାେର.... “ରାଜ" ଓ େକq�ଶାସିତ अ�ଳ ଗୁଡିକ DPSPର 

େମୗଳିକ ନୀତି ରୂପେର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବି^ୃତ ଆଇନ ତିଆରି କରିେବ।” 

 କିm ରାଜ" ଓ େକq�  ଶାସିତ अ�ଳ ଗୁଡିକ ନିଜର ରାଜସ� ପାଇବା ଆଳେର Article 

37 ର ବିପରିତ େଲାକମାନ/ର ସ�ା�"ହାନୀ କରୁଥିବା ମଦ ପରି ମାଦକ ଦ� ବ" ତିଆରି ଓ 

ବିକି�  ପeେର ନୀତି ତିଆରି କରିअଛkି। 

 ଯଦିଓ ଗୁଜୁରାଟ, ମଣିପୁର ଆଦି େକେତକ ରାଜ"େର ସ�ାଧୀନତାର ପରବ]�ୀ 

ସମୟରୁ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାଯ�"କାରୀ କରିଆସୁଛkି। ନାଗଲ"ାoେର ୧୯୯୪ 

ମସିହାଠାରୁ ଏହି ନିେଷଧାେଦଶ ଲାଗୁେହାଇ ଆସୁअଛି। ଭାରତର ଏକ ମାତ�  େକq�ଶାସିତ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ବିେଶ
ଷ ବିଷୁବ ସଂ�

ରଣ ୨୦
୧୯ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ"ା, अେପ�ଲ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ/ 0ାରା ପ�ତି1ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  381 

अ�ଳ ଲାe"ା0ୀପେର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇअଛି। ଆf�ପ�େଦଶେର ୧୯୪୯ ମସିହାେର 

େସହି ସମୟର  ମୁଖ"ମ�ୀ ଏନ ଟି ରାମାରାଓ ଏହି ଆଇନକୁ ପ�ତିବ�ିତ କରିଥିେଲ କିm 

୧୯୯୭ ମସିହାଠାରୁ ଚq�ବାବୁ ନାଇଡୁ ମୁଖ"ମ�ୀ େହବାପେର ଏହି ନିେଷଧାେଦଶକୁ ନିର^ 

କରିଥିେଲ। ବାହାନା ଥିଲା अସଫଳ ପ�ତିବf, ଯାହାଦ�ାରା ରାଜ" ସରକାର/ର ରାଜସ� 

ଭାରିମାତ� ାେର eତି େହଉଛି ସତ କିm ପେଡାଶୀ ରାଜ"ରୁ େଚାରା ଚାଲାଣ େଯାଗଁୁ ଲe" 

ପରୂଣ अସ�ବ। 

 େକରଳେର ମଧ" ଏହାକୁ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ପ�ତିବfିତ କରାଯାଇଥିଲା କିm ୨୦୧୭ 

ମସିହାେର ରାଜସ�ହାନୀର ଆଳ େଦଖାଇ ପ�ତିବfକୁ ନିର^ କରିଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର 

ମିେଳ। 

 ଏଥର ଆେଲାଚନା କରିବା अତି ଦରିଦ�  ରାଜ" ବିହାର କଥା। ନୀତିଶ କୁମାର/ 

କାଯ�"କାଳେର େଦଇଥିବା କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉେ�ଶ ରଖି ୨୦୧୬ ମସିହାେର ମଦ 

ବିକି�  ଓ ତିଆରି ଉପେର ସ%ୂ'� ପ�ତିବf ଲାେଗଇଛkି। ଯଦିଓ ବିହାର ସରକାର/ୁ 

ଉªତମ ନ"ାୟାଳୟ ଯାଏ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ପ�ତିବfକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ 

କରିବାପାଇଁ ଦoବିଧାନ ସ�ରୂପ ୪ ବଷ�ରୁ ୧୦ବଷ� ଯାଏ େଜଲ ଦo ବ"ବ�ା 

କରାଯାଇଥିଲା। ଏେବ ଶୁଣାଯାଏ ବିହାର ସରକାର ମନ^ କରିଛkି ଯଦି ପ�ମାଣିତ ଦoିତ 

ବ"�ି ୫୦,୦୦୦ଟ/ା ଜରିମାନା ସରକାର/ ଠାେର େପୖଠ କରିେଦେବ େତେବ अନିବ�ାଯ" 

ରୂପେର େଜଲର अବଧି ସାମ�ା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହX। 

 ବିହାର ରାଜ"ର ଏକ ରିେପାଟ� अନୁସାେର ‘ମଦ’ର ପ�ତିବfିତ ବଷ� ୨୦୧୬ ମସିହା 

ଠାରୁ ରାଜ"େର अତିତ ବଷ� ମାନ/ अେପeା ହାରାହାରି ୨୦% ଡେକଇତି, ୧୩% ଦ}ା, 
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୧୦% ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା କମ େହାଇଛି। अଥ� ବ"ବ�ାର ଉେଲµ ଖନୀୟ ବୃ�ି େହାଇଛି।  

 ଏଥର ଆେଲାଚନା କରିବା ଆମ ରାଜ" ଓଡିଶା କଥା। ପରାମଶ� ଲe"େର ଥେର 

ଜେଣ ବେୟାବୃ� ଗାଉଁଲି ରାଜେନୖତିକ େଲାକ/ ସାହାରା େନଇ ଉପେରା� ସମ^ ବିଷୟ 

ବ'�ନା କରିବାପେର, ମହାଶୟ ଜଣକ ହସିେଦଇଥିେଲ। କିଛି eଣ ଚୁପ ରହିବା ପେର 

ଯାହା କହିେଲ, ମଁୁ ନିମ�େର ଉପ�ାପନ କରୁଛି; 

 “....ଆମ ଓଡିଶାର ସଂ�ୃତି अତି ଶ�ିଶାଳୀ, ଜଗନ� ାଥ/ର अପାର କରୁଣା ଆମ 

ରାଜ"ବାସୀ/ ଉପେର अଛି। େତଣୁ ଓଡିଶାକୁ ମଦନାମ�ୀ ମାରାତF କ ତରଳ ମାଦକ 

ମାୟାअସୁର ଏେତ ଶୀଘ� ଗ�ାସ କରିପାରୁନାହX। ୨୦୧୬ ମସିହା ପବୂ�ରୁ ବିହାର ରାଜ"ର 

ସାମାଜିକ अବ�ା ଯାହା ଥିଲା େସହି अବ�ାେର ପହ�ିବାର अେପeାେର ଆମ ସରକାର। 

େଯେତେବେଳ ଗଁା, ସହର, ପୁରପଲs ୀେର ରହୁଥିବା ସରଳ ଠାରୁ ଜଟିଳ ସବ�ଜନ ହୃଦୟ 

ଗ�ାସୀ ଯିବ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସୁନାର ସଂସାର ଦୁଃଖର ଦରିଆେର ଭାସିଯିବ େତେବ 

ଯାଇ ସରକାର ନିଜର ଏକ ବଡ଼ ସ�ାଥ�କୁ ନଜରେର ରଖି ଏକ ଯୁଗାkକାରୀ ପଦେeପ 

େନେବ। ଯାହାଦ�ାରା ସରକାର/ର ଭିତିରି ଉେ�ଶ" ସଫଳ େହବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତେର 

ଓଡିଶା ସରକାର/ର ବାହା... ବାହାର େଡ}ୁରା ବାଜିବ.... କଥା େହଲା ବିହାରେର ‘ମଦ’ 

ନିେଷଧ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଏହାର ବ"ବହାର, ବିକି�  ଓ ଉÀାଦନ େଯେତ ମାତ� ାେର େହଉଥିଲା, 

ଏେବ ପ�ାୟତଃ େସତିକି ଚାଲୁଛି। େସେତେବେଳ େଲାେକ େଯେତ ଟ/ା େଦଇ କିଣୁଥିେଲ 

ଏେବ ତାହାର ଦଶଗୁଣା ଟ/ା େଦଇ କିଣୁଛm ଏବଂ ପିଉଛkି। ପବୂ�ରୁ େଯତିକି ରାଜସ� 

ଟିକସରୁ ଆସୁଥିଲା ସମତୁଲ" ଆୟ ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ମିଳି ଯାଉଛି। େତଣୁ ବିହାର 

ସରକାର ଏମିତି ସୁÇର େଟକି�କ ଆପେଣଇେଲ ସାପ ମଲା େହେଲ େଠ}ା େଯମିତି 
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େସମିତି अଥ�ାତ ସରକାର/ର କଥା ରହିଲା, ରାଜସ� eତି େହଲାନାହX ତା'ସା}କୁ ସାରା 

ଜଗତରୁ ବାହା ବାହାର ପ�ବାହ ବହି ଆସିଲା। 

 େତଣୁ ଆମ ସରକାର ଠାଏ ଠାଏ ମଦ େଦାକାନ େଖାଲି େଲାକମାନ/ୁ ମଦ ପିଇବାର 

अଭ"ାସ କରାଉଛkି। ଯାହାକି ଯଦି େକେବ ସମୟ अସ�ାଳ ହୁଏ ଆଉ ସରକାର ‘ମଦ’ 

ନିଷି� କରିବାକୁ ବାଧ" ହୁअkି େତେବ େଚାରାେର ‘ମଦ’ ବ"ବହାର, ବିକି�  ଓ ଉÀାଦନ 

ପବୂ�କ ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ବହୁଳ ମାତ� ାେର अଥ� ଉପାଜ�ନ େହବ େଯ ସରକାର/ର 

ରାଜସ� eତି େହବାର ଭୟ ଆଉ ରହିବ ନାହX......।” 

 କଥାଟି ଯଦିଓ ବ"}ଭଳି ଲାଗୁଛି ତଥାପି କଥାଟିର ଗଭୀରତା ଟିକିଏ ମନକୁ େନଇ 

ବୁଝିବାକୁ େହବ େଯ ‘ମଦ’ର ବ"ବହାର, ବିକି�  ଏବଂ ତିଆରି ଉପେର ସରକାର/ର 

ନିେଷଧାେଦଶକୁ अେପeା କରୁବା ବା ‘ମଦ’ ବq ପରି ଆଇନକୁ ଭରସା କରିବାଠାରୁ 

ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜତରଫରୁ ତÀରତାର ସହିତ ଜନ ସେଚତନ ମଳୂକ 

ପଦେeପ େନବା ସେ} ସେ} ରାଜନୀତିରୁ ଉ��େର ରହି େବଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କିଛି କେଲ 

ହୁଏତ ଆମ ରାଜ"ର ଶ�ିଶାଳୀ ଜଗନ� ାଥ ସଂ�ୃତି ବା ପର%ରା ବ�ି ରହିବ। ନେହେଲ 

େନଡ଼ି ଗଡ଼ୂ କହୁଣୀକୁ େବାହିଗଲା ପରି अବ�ା ପହଁ�ିବାକୁ ଆଉ େବଶି ଦିନ ନୁହଁ। 

 

ବସk କୁମାର ପoା 

ବଇଁ�ା, ଇରମ, ଭଦ� କ 
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ଆଧୁନିକତା ଓ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ଆଧୁନିକତା ଓ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ଆଧୁନିକତା ଓ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ଆଧୁନିକତା ଓ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍    

 ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ବଦଳିବା କଥା, ତା ମାେନ ନୁେହଁ ଆେମ अତି 

ଆଧୁନିକତାର ଦ�ାହି େଦଇ अତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା। ସାଧାରଣତଃ େଗାଟିଏ 

କଥା ଚିkା କରାଯାଉ। େମାବାଇଲ େଫାନ। 

 ନି�ିତ ଭାେବ େମାବାଇଲ େଫାନର ପ�ଚଳନ େଯାଗୁ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ସ/ୁଚିତ 

େହାଇଯାଇଛି। ନିମିେଷକ ମଧ"େର ଆମ ସବୁ ଜାଗା ଓ ସମ^/ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗେର 

ରହି ପାରୁେଛ। 

 କିm ଧିେର ଧିେର େମାବାଇଲର अପବ"ବହାର ଦ� �ତଗତିେର ବଢି ଚାଲିଛି। ଘେର 

ଯଦି ଛୁଆେଟ କାqୁଛି, ମାଆ ତାକୁ େଫାନେଟ ଧେରଇ େଦଉଛି। େହେଲ ଛୁଆ ଉପେର କି 

ପ�ଭାବ ପଡୁଛି ମା େକେବ ଚିkା କରୁନି। ଏଥିେର ପିଲାର ମାନସିକ �ିତି ହ� ାସ ଘଟୁଛି। 

ପାଠପଢା ପ�ତି ପିଲା अନାଗ�ହ ପ�କାଶ କରିଛି, େଫାନର େରଡିଏସନେର ପିଲାର ମ^ିÆ 

ଉପେର ଖରାପ ପ�ଭାବ ପଡୁଛି। େବେଳେବେଳ अନାବଶ"କ ଭାେବ ପିଲା େକ� ାଧିତ 

େହଉଛି। 

 ଭାରତର ସତୁରି ପ�ତିଶତ ଯୁବସମାଜ ଆଜି େମାବାଇଲ େଫାନ ଦ�ାରା କବଳିତ। 

େସାସିଆଲ େମଡିଆର ବହୁଳ ପ�ସାର େଯାଗୁ ଦିନକୁ ଆଠରୁ ଦଶ ଘ~ା ଯୁବସମାଜ 

େଫାନେର ହX ନt କରୁଛkି। ଆପଣ େକାଉଠି େଗାେଟ ଜାଗା େଦଖିେବନି େଯଉଁଠି େକହି 

ନା େକହି େଫାନ େଖେଳଇବାେର ବ"^ ନ ଥିେବ। େସଇଥିପାଇଁ ପ�ାୟ ଯୁବସମାଜ 

ରଜୀତ ଦାସ 
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େମରୁଦo ଜନିତ େରାଗେର ଆକ� ାk। 

 अପରପeେର େମାବାଇଲ େଫାନ େଯାଗୁ ଦୁଘ�ଟଣାର ପ�ତିଶତ ମଧ" ବଢି ଚାଲିଛି। 

ତା’ରି ପାଇଁ ଲeାଧିକ ଶ�ମିକ ଆଜି କାଯ�"ରୁ ବିରତ। କ"ାେମରା, tୁଡିଓ, େରଡ଼ିଓ, 

କାଲକୁେଲଟର, ଛପା କ"ାେଲେoର, ମୁ"ଜିକ ସିtମ ଇotି�  ସବୁ ପ�lୟ ବq। େସଥିେର 

ପ�ତ"e ଓ ପେରାe ଭାେବ କାଯ�" କରୁଥିବା ଲeାଧିକ ଶ�ମିକ, କାରିଗର/ର କାଯ�" ବq। 

 େଲାକମାେନ େଲଖିବା ପଢିବା ଭୁଲି ଗେଲଣି। ଚିଠିପତ�  ତ ପୁରା ବq େହଇଗଲାଣି। 

େସାସିଆଲ େମଡିଆର ବହୁଳ अପବ"ବହାର େହଉଛି। ସାମାଜିକ ଚଳଣିେର ବ"ାପକ 

ପରିବତ�ନ ଘଟୁଛି। अଭିଭାବକ ମାେନ ନିଜସ� କାଯ�" ପେର େଯତିକି ସମୟ ପିଲା/ୁ େଦବା 

କଥା, େସହି ସମୟତକ େମାବାଇଲେର କାଟୁଛkି। େଫାନକ%ାନୀ ମଧ" ବିଭିନ�  ଆଳ 

େଦେଖଇ ସାଧାରଣ େଲାକ/ୁ ଲୁଟିବାେର ବ"^। ଇ~ରେନଟ ଓ ଡାଟାର ବ"ାପକ 

अପବ"ବହାର େହଉଛି। ବହୁତ କିେଶାରକିେଶାରୀ େଫାନର ଭୁଲ ବ"ବହାର କରି 

अବାଟେର ଚାଲି ଯାଉଛkି। ଯଦି ଆେମ ଏହାର ସଠିକ ବ"ବହାର ନ କରିବା, ତାେହେଲ 

ଏହା ଖୁବ ଶୀଘ� ଆମକୁ ଧ�ଂସlଭିମୁଖୀ କରିେଦବ। େଫାନକୁ ଉଚିତ ଭାବେର ବ"ବହାର 

କରm। ଆଧୁନିକର ଦ�ାହି େଦଇ अତୀତକୁ ଭୁଲm ନାହX। କାରଣ अତୀତକୁ େନଇ ଆମ 

ଭବିଷ"ତ। 
ସି}ିଟାଳି, କୁଜ}, ପାରା0ୀପ  

ଭ� ାମ"ଭାଷ : ୮୨୪୯୩୦୯୪୬୦ 
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ଲାଲ୍ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତଲାଲ୍ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତଲାଲ୍ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତଲାଲ୍ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତ    
ପ�ତିଭା େପ�ତର େବୖପµବିକ ସ�ର : ଲାଲ୍ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତ 

ତୁେମ େଦଖିअଛ ଶିଳାେର ତାର ତ 

ରମ" କଳାର ରୂପ 

ମଁୁ େଦଖିଛି ତହX େକାଟି କଂକାଳ 

ଭଗ� ବୁକୁର ^ୁପ 

(େକାଣାକ�, ପାoୁଲିପି) 

 ପୁରାଣ ଏବଂ କି_ଦkୀକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଯେଥt ଭାବେର 

ପରିପୁtତା ଲାଭ କରିअଛି ‘େକାଣାକ�’ ମqିରର ଚାରୁକଳା ଆମ କବିମାନ/ୁ ଯେଥt 

ଭାବେର ପ�ଭାବିତ କରିଛି ଏହା ସହିତ କବି ମଧ" େରାମା~ିକ େହାଇ ଉଠିଛି ଏ 

ମqିରର କି_ଦkୀ ସଂପକ�େର ତ ସମ^/ୁ ଜଣା େଯ ଜେଣ ଶିଶୁ ଶି�ୀ ଧମ�ପଦ କିପରି 

ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ/ ଜୀବନ ରeା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆତF ଝାସ େହଇଥିଲା େସହି ସମୁଦ�  

ଗଭ�େର େଗାପବfୁ/ ‘ଧମ�ପଦ’ କବିତାଟି ଯେଥt ଭାବେର ଧମ�ପଦକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି 

େତାଳିବାେର ସମଥ� େହାଇଛି ଆମ େରାମା~ିକ୍ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ େରାମା~ିକ 

େଚତନା ପ�ବଣ େହାଇ ତା/ ‘େକାଣାକ�’ କବିତାକୁ ଜୀବନ"ାସ େଦଇଛkି ପରm କବି 

ସªି ରାଉତରାୟ ତା/ ‘େକାଣାକ�’ କବିତାେର େଯଉଁ ପ�ଗତିଶୀଳ ମେନାଭାବ େପାଷଣ 

କରିଥିେଲ, ତାହା ସାଧାରଣ ପାଠକ ସମାଜେର ଆେqାଳନ ସୃtି କରିଥିଲା ଠିକ୍ ଏହାର 

ମେନାଜ କୁମାର 

େବେହରା 
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୨୪ ବଷ�ପେର େଯୗବନର େବୖପsବିକ ମେନାଭାବ ସ%ନ��  କବି ରବି ସିଂ/ କବିତା - ‘ଲାଲ 

ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତ’ ଆତF ପ�କାଶ କେର କବି ରବି ସିଂହ କବିତା ଜଗତକୁ ୧୯୫୨ 

ମସିହାେର अବତରଣ କରkି ଏହି ସାରସ�ତବାଣୀ ସାଧକ ତା/ ପ�ଥମ କବିତା ପୁ^କ 

‘ପଥ ପ�ାkରର କବିତା(୧୯୫୯)’ ମାଧ"ମେର ପାଠକ ସମାଜେର ବିେଶଷ ଭାବେର 

ଶ��ାଭାଜନ ହୁअkି ଏ ସଂକଳନଟିରୁ କବି/ �t ଭାବେର ଜାଣି ହୁଏ େଯ, କବି 

ସାମ"ବାଦ ଓ ବିପµବର अନ"ତମ ଏକନି1 ସାଧକ େଶ�ଣୀହୀନ ସମାଜ ପ�ତି1ା ଦାୟେର 

କବିତା ରଚନା କରି ସମଗ� ପାଠକ ସମାଜ ଆଗେର ଆତF ପରିଚୟ େଦଇଥିବା ଏହି ମହାନ 

ସାରସ�ତ ସାଧକ ପରବ]�ୀ ସମୟେର ଜେଣ ଶ�ିଶାଳୀ ପ�ତିଭା ସଂପନ�  ଆତF ସେଚତନଶୀଳ 

କବି ଭାବେର ନିଜକୁ ପ�ତି1ା କରି ପାରିଥିେଲ 

ତୁମକୁ ଧରି ମଁୁ ସୃtି କରିବି ଘୁ'�ବାତ 

େପାଛି େଦବି େଯେତ େଦୖନ"-ଗାତ 

ତୁରିେତ କରିବି କାବ"-अନେଳ ଭସF ୀଭୂତ 

ଦୁଃଖ ସାଗେର ଝଡ଼ସମ ମଁୁ ତ ଉଠିବି ଫୁଲି 

ଜାଳିେଦବା ପାଇଁ େକାଟି-କୁଡ଼ିଆର ନିଭିଲା ଚୁଲି 

(େହ େମାର ଶାୟକ) 

 ସତେର କବି ରବି ସିଂହ ନିଜର େଲଖନୀକୁ ସବ�ହରା କବିର ଶାୟକ ଭାେବ ଗ�ହଣ 

କରି କାବ" ସାଧନାେର ବ� ତୀ େହାଇଉଠିଥିେଲ ଏହି ସାରସ�ତ ବାଣୀ ସାଧକ ପ�ାର�ରୁ ହX 

ନିଜ କାବ" େଚତନାେର ବିପµବର ପାଣି ପବନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ସ�ୀକୃତି େଦଇ ମାଜ�ତ 

ଭାେବ କାବ" ସାଧନା କରିଥିେଲ କବି/ର ‘ଲାଲ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତ’ ୨୯.୧୦.୧୯୬୧ 
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ମସିହାେର େଲଖାହୁଏ ଏବଂ ପୁ^କ ଆକାରେର ପ�କାଶ ପାଏ ୧୯୬୩ ମସିହାେର ଏଥିେର 

�ାନିତ ଓଡ଼ିଶାର େସଇ ବଷ�ୀୟାନ ବାଳକ ‘ଧମ�ପଦ’ର ଏକ ଗାଥା; ଗାଥା ନୁେହଁ ତ ତା’ 

ମରଣ େତାର ଏକ ବିଗଳିତ େଲୗହାଂଶ, ଯାହା କବି/ କାf ଉପେର େପ�ତ ସବାର େହାଇ 

କବି/ୁ କବିତା େଲଖିବାର ସାଥ�କ େପ�ରଣା େଯାଗାଇଛି ସାଧାରଣତଃ େକାଣାକ�କୁ କୃ¨ 

ପାେଗାଡ଼ା କୁହାଯାଏ, କିm କବି ଏଠାେର େକାଣାକ�କୁ ଲାଲ ପାେଗାଡ଼ା ଭାବେର ଗ�ହଣ 

କରିଛkି ଏ ଲାଲ ଶ´ଟି ବିପµବର ପ�ତୀକ େଯେହତୁ କବି େସହି ନିଃସହାୟ କରୁଣ 

ଆତF ାର େପ�ତଟିର ମୁ�ିକାମନା ନିମି] େସ କବିତାଟିର ପରିକ�ନା କରିଛkି େତଣୁ ଏ 

କବିତାଟିର ନାମକରଣ େସ ଏଭଳି ରଖିଛkି 

 କବିତାଟିକୁ ପାଠକେଲ ସ�ତଃ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, କବି େସହି ନିଃସହାୟ ଶିଶୁଟିର अଫୁଟା 

କଥା କଳିକାଟିକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ େଚtା କରିଛkି ଶିଶୁ ପ�ତିଭାକୁ େପ�ା�ାହନ ଦିଆଯାଏ, 

ତାକୁ ପାଦେର ଦଳି ଚକଟି ଦିଆଯାଏ ନାହX ତାକୁ ପାଣି ପବନ େଦଇ ପୁt କରାଯାଏ 

ତାକୁ ସଯୂ�"ାେଲାକଠାରୁ ଦୂେରଇ ଦିଆଯାଏ ନାହX ଏଭଳି ଏକ ମେନାଭୂଇଁର ଦ¾ିତ ବା]�ା 

ଏ କବିତାର ପୃ1ଭୂମି ଆଜି ବି ଏ ସମାଜେର ଏଭଳି ଶ�ିଶାଳୀ ପ�ତିଭାର ତ~ି ଚିପି ମାରି 

ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ अfାର ଗୃହ ଭିତେର ରଖି ସଯୂ�"ାେଲାକ, ପାଣିପବନଠାରୁ ଦୂେରଇ 

ଦିଆଯାଉଛି େତଣୁ କବି/ େବୖପsବିକ େଚତନା େସଠି ଦୃଢ଼ କ�େର ଗାଇ ଉଠିଛି; 

अମୀମାଂସିତ 

ପ�ଶ� ଜାଗଇ ମେନ 

ଭବିଷ"ତର 

ସାଧନା ଉପବେନ 
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ଜାଗିେବ କାହXକି 

ଲୁ�କଦଳ, 

ପ�ତିଭା ହତ"ାକାରୀ? 

ଆଜିକାର ପରି 

େସେତେବେଳ େମାର 

ହାେତଥିବ ତରବାରୀ? 

 କବି ସªି ରାଉତରାୟ/ ପରି ଦୀନ-େବରସିକଟି ପରି େଫରି ଆସିନାହାkି ତା/ 

ମନେର ଧମ�ପଦର ଆେତF ା�ଗ� କଥା ଝଲସି ନାହX, ଝଲସି अଛି ବାରଶ ବେଢ଼ଇ/ 

ପାଶବିକ ଚିkାଧାରାର ନିgକ ପ�ତିgବି अବଶ" ‘େକାଣାକ� (ସªି ରାଉତରାୟ)’ଟି ଯେଥt 

ଭାବେର ‘ଲାଲ ପାେଗାଡ଼ାର େପ�ତ’ େଲଖିବା ପାଇଁ େପ�ରଣା େଯାଗାଇଛି ସªି ବାବୁ 

ମଲିୂଆର ଆଖି େନଇ େକାଣାକ�କୁ େଦଖିଛkି େତଣୁ େସ ମଲିୂଆ/ ପ�ତି ସହନଶୀଳତା 

ପ�କାଶ କରିଛkି ପରm କବି ରବି ସିଂ ଶିଶୁ ହତ"ାକାରୀ େସହି ବାରଶ ବେଢ଼ଇ/ ଇଷ�ା� 

ଆଖି ଉପେର ନଜର ପକାଇଛkି େତଣୁ ଶିଶୁ ଧରମା ପ�ତି ତା/ର ସମେବଦନା ଜାଗ�ତ 

େହାଇଛି େସ ପ�ତିଭାର ହତ"ାକାରୀମାନ/ୁ ଏ କବିତାେର �ାନ େଦବାକୁ କୁ�ା େବାଧ 

କରି ନାହାkି କବି/ୁ େସହି ବାଳୁତ ଧରମାର ଚିkା ବିeୁu କରିେଦଇଛି ଯାହାର େକାଟି 

େକାଟି ର�ର ବୁqାେର ଏ କବିତାଟି ପ�ାଣ ପ�ବାହିତ 

ମଁୁ ଶୁଣିଛି େସହି 

ବାଳୁତ - ବିଧିର 

eୁu - अଧୀର ଗାଥା 
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ମଁୁ େଦଖିଛି ତା’ର 

କअଁଳ ବୁକୁେର 

ଜଳିଥିବା େକେତ ଚିତା 

 କବି େଗାପବfୁ/ ‘ଧମ�ପଦ’ର ଆଦଶ�କୁ ମାୟାଧର ମାନସିଂ/ ‘େକାଣାକ�’ର 

େରାମା~ିକ୍ ସ�ର ଏବଂ ସªି ବାବୁ/ ‘େକାଣାକ�’ ମଲିୂଆର ଆଖି େନଇ ନିଜ କାବ"ଭୂମି 

ନିମ�ାଣ କରିନାହାkି େସ ପ�ତିଭା ହତ"ାକାରୀର ଏକ ମାମ�କ ଆେବଦନକୁ ରୂପ 

େଦଇଛkି କବି/ୁ ଯେଥtେର ବ"ଥିତ କରିଛି ଶି�ୀ ଧରମାର ମୃତୁ" କି_ଦkୀ ଗଭ�ରୁ 

ସତ"ାସତ"କୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଛkି କବି, ଯାହା ଫଳେର ତା’ର अkଃସ�ରେର ଫୁଟି ଉଠିଛି 

ଆଧୁନିକ ସମାଜେର ନବ ପ�ତିଭାର ଦମନକାରୀ ମାନ/ ବିରୁ�େର ବିେଦ� ାହର ବହି�  

କବି ପ�ଶ� କରିଛkି; 

ଥିଲା କି ବିଶ� 

ଭଗବାନ - ହୀନ 

ଥିେଲ ନି କି ରବି - ଶଶୀ? 

େକହି େଦଖିେଲନି 

ପ�ତିଭାର ଫୁଲ 

େଯେବେଳ ପଡ଼ିଲା ଖସି? 

 ଏ ନବ ପ�ତିଭାଟି େଯେତେବେଳ ଉgନିଆ ମନେର ଉେଗ� କ�ସ�ର େତାଳି 

ଦଧିନଉତିଟି ବସାଇବା ପାଇଁ ବ"ଗ� େହାଇ ଉଠିଲା େସେତେବେଳ ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ 

ସ�ୀକୃତି େଦଇଥିେଲ କିm େଯେତେବେଳ ପ�ତିଭାର ଏକ ବିସFୟ ରୂପ େଦଖିବାର ଥିଲା 
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େସଇ ସମୟେର କବି/ ଭାଷାେର; 

ଶି� କଳାର 

େଶଷ େକୗଶଳ 

େକାଣାରେକ ଆଜ ସାଖୀ, 

େଗାଟିଏ ଜୀବନ 

ପାଖୁଡ଼ା ଉପେର 

ବାରଣ ମରଣ ଆଖି 

ପଡ଼ିଲା େଯେବେଳ 

ଝଡ଼ିଲା ପାଖୁଡ଼ା 

େସେବେଳ ନଥିେଲ େକହି 

ବାରଶ ଘାତକ 

ବ"ତିେର େକ ଆର 

ନଥିେଲ ମାନବ େଦହୀ? 

 ମାନବ ସଭାକୁ ହରାଇ ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ ପଶୁତା େହାଇ ଉଠିଥିେଲ ଏପରିକି ନିଜ 

ବାପା ବି ୧୨ ବଷ�ର ଶିଶୁକୁ ହାତ ପାହାkାେର ପାଇ ଖୁସି େହବାର କଥା, ପରm ନିଜ 

ହାତେର ବଳି େନଇ େଦଇଥିଲା େସମାେନ ଇଷ�ାତୁର ଭାେବ ନିଜ ଶି� େକୗଶଳର 

ବା��କ"ତାକୁ ସ�ୀକାର ନ କରି अଧାଫୁଟା ପ�ତିଭାର ହତ"ାକାରୀ ଭାବେର ନିଜକୁ ବରଣ 

କରିବାକୁ ବି ପେଛଇ ନଥିେଲ ଇଷ�ାର ବହଳ ନିଶ�ାସ େଯ ଏେତ ଖର େହାଇଯିବ, ଭାବିଲା 

େବଳକୁ ପ�ାଣଟା େଗାଟାପେଣ ଉତୁରି ଉଠୁଛି ଏଠି ବିନା ଗୁରୁେର ‘ଏକଲବ"’ କଥା ମନ 
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ଭିତେର ଉ/ିମାେର ସେତ ଆମ ସମାଜେର ପ�ତିଭାର ହତ"ାକାରୀର अଭାବ ନାହX 

ପରm ଶିଶୁ ପ�ତିଭାର ହତ"ାକାରୀ କଥା ଚିkା କଲାେବଳକୁ अଣନିଶ�ାସୀ ଲାେଗ 

 ଯଥାଥ�େର େପ�ତ ସବାର େହାଇଛି କବି/ ଚିkାେର ତା/ୁ ଆେqାଳିତ କରିଛି ଏ 

ଆମ ଜାତିର କଳ/ର अଲିଭା ପାoୁଲିପି ମୁ� େମୗନ ଭାେବ ଦoାୟମାନ ଯଥାଥ�େର 

‘ମୃତ ଧରମାର ^u େଲାହିତ ଚିତା’ କବି/ୁ ଆେqାଳିତ କରି ଏ କବିତାଟିକୁ ଜନF  

େଦଇଛି ଏ କବିତାଟିର अkଃସ�ରେର ଭରି ରହିଛି ପ�ତିଭା ପଜୂାର ଜାଗ�ତ ନିଶ�ାସ 

େଗାଟିଏ ଜାତିର ନିଶ�ାସ ପ�ତିଭାର କମନୀୟତାେର �ପତି ଲାଭ କେର େତଣୁ ପ�ତିଭା 

ପଜୂା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଯଥାଥ�େର ସÃାନ ପ�ଦଶ�ନ କରିବା ଉଚିତ 
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ଓଡ଼ିଶା କାqୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁଓଡ଼ିଶା କାqୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁଓଡ଼ିଶା କାqୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁଓଡ଼ିଶା କାqୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ    
 ଆମ େଦଶ ଭାରତ। ଭାରତେର ୨୮ଟି ରାଜ" अଛି। େସଥି 

ମଧ"ରୁ ଓଡ଼ିଶା अନ"ତମ। ଆମ ରାଜ" େଗାଟିଏ ଏମିତି ରାଜ" ଯାହାକି 

ସଂ�ୃତି, ପର%ରା, ପବ� ପବ�ାଣି अେନକ କିଛି ହେରଇବାେର ଲାଗିଛି। 

ଏମିତିକି ନିଜ ଭାଷାକୁ ମଧ"। ଆମ ରାଜ" ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। େଯଉଁ ଭାଷା 

ଆମ ହୃଦୟର ଭାଷା, େଯଉଁ ଭାଷା େପ�ମର ଭାଷା। େଯଉଁ ଭାଷା େସ�ହ ଶ��ା ଭଲ 

ପାଇବାର ଭାଷା େଯଉଁ ଭାଷା ଆମର ପରିଚୟ अେଟ। େଯଉଁ ଭାଷା ଆେମ ଦୁନିଆକୁ 

ପଦାପ�ଣ କଲାପେର ଖିଲିଖିଲି ହସର ସହିତ ମନେର ଉତ୍ ଫୁଲିତ ଆେବଗ ଆନq ଭରା 

ମଧୁର କ�େର ନିଜ ମଁା େବାଲି ଡାକିଥାଉ । େଯଉଁ ଭାଷା ଆମର ଗବ� अେଟ େଯଉଁ ଭାଷା 

ପାଇଁ ଆେମ ଗବ� କରିବା ଉଚିତ, େଯ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି । କିm अତି ଦୁଃଖର  ବିଷୟ 

ଏହା େଯ ଆେମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବାସୀ ନିଜ ଭାଷାକୁ ପ�େୟାଗ କରିବା ଧୀେର ଧୀେର ସଂେକାଚ 

ମେନ କରୁଛୁ ଓ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛୁ । 

ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ :-  

ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି  ଦିଲs ୀରୁ େଫାନ ଆେସ ଜେଣ अଚିହ� ା େଲାକଠାରୁ  

अଚିହ� ା େଲାକ - ହ"ାେଲା, େକାନ େବାଲ ରହିେହା? 

ଓଡ଼ିଆ େଲାକ - ହ"ାେଲା, ତୁମ େକାନ େବାଲ ରହିେହା? 

अଚିହ� ା େଲାକ - େମ ଦିଲs ୀ େସ େବାଲ ରହିହୁ ତୁମ କାହଁାେସ େବାଲ ରହିେହା?  

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 
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ଓଡ଼ିଆ େଲାକ - େମ ଓଡ଼ିଶା େସ େବାଲ ରହିହୁ।  

 େଦଖm ଆ�ା, ଏଇ େହଲା ଓଡ଼ିଆବାସୀ/ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ�ତି ଭଲପାଇବା େସ�ହ 

ମମତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ�ତି ସÃାନ।  

 ଆମ ଭାଷା କଣ ଏେତ ଶ^ା ? 

 अନ" େକହି ଜେଣ ନିଜ ଭାଷା ପ�େୟାଗ କରି କଥା େହଉଛି, େତେବ ଆେମ କାହXକି 

ନିଜ ଭାଷା ପ�େୟାଗ କରିବାେର ସେ/ାଚ ମେନ କରୁଛୁ। ଆେମ କାହXକି କହି ପାରିଲୁନି 

େଯ, - ଆପଣ େକଉଁ ଠାରୁ କହୁଛkି? ମଁୁ ଓଡିଶାରୁ କହୁଛି େବାଲି, ଆ�ା ଆପଣମାେନ 

ଜାଣkି କି କାହXକି ନା ଆେମ ସେ/ାଚ ମେନକରୁ ସତ ଆଉ ଲାଜ ମଧ" କରିଥାଉ ନିଜ 

ଭାଷା ପ�େୟାଗ କରିବାପାଇଁ। ଧିକ ଆେମ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ। େଯେବ 

ଏମିତି ପରି�ିତି, ସମୟ ଆେସ ଭାବିେଲ ନିଜ ଉପରକୁ ଘୃଣା ଲାେଗ, ଆମର ବହୁ ପବୂ� 

ପିଢୀମାନ/ ଓଡ଼ିଆଭାଷା, ଓଡ଼ିଆଜାତି, ପ�ଥା, ପର%ରା, ସଂ�ୃତି, ପବ�ପବ�ାଣି ଆଜି ଧିେର 

ଧିେର ଆମ ଓଡ଼ିଆବାସୀ/ ଗହଣେର େଲାପ ପାଇବାେର ଲାଗିଛି। ଆେମ ସମେ^ 

ଓଡ଼ିଆବାସୀ। େସହି ପ�ଥା, ପର%ରା, ସଂ�ୃତି ପବ�ପବ�ାଣିକୁ ନୂଆ େମାଡ େଦବାେର 

ଲାଗିଛୁ। ଆେମ ଭୁଲିଯାଉଛୁ େଯ ଆମ ପ�ଥା ପର%ରା େକେତ ନିଆରା। ଆମ ସଂ�ୃତି 

େକେତ ମହାନ। ଆମ ପବ�ପବ�ାଣି େକେତ ପବିତ� । ତଥାପି ଆେମ ଆଜି अଲଗା େଦଶର 

ସଂ�ୃତି, ପର%ରା ଓ ପବ�ପବ�ାଣିକୁ ବହୁତ ଆଖ"ା େଦଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଧମୂଧାମେର 

ମଧ" ପାଳନ କରୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ�ରୁପ :- Birthday (ଜନF ଦିବସ) ପାଳନ ଏହି 

ଜନF ଦିବସେର ଆେମ ଆଜିର ଦିନେର ମହମବତୀ ଜଳି ଓ ଲିେଭଇ େକକ୍  କାଟିଥାଉ, 

ମା’ବାପା ବfୁପରିଜନ/ ସାଥିେର େଭାଜି ମଧ" ରଖିଥାଉ। େଭାଜିେର ଚିେକନ ଓ ମଟନ 
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ସବୁଠାରୁ େବt ଆଇଟମ ଥାଏ। ଏପରି ପବିତ�  ଦିନେର ଖୁସିର ଦିନେର ଏମିତି କରିବା 

अନୁଚିତ। ଏହା ଆମର ସଂ�ୃତି, ପର%ରା ନୁେହଁ। େତେବ ଆେମ କାହXକି ପାଳନ 

କରୁଛୁ? କାହXକିନା ଆେମ अନ" େଦଶର ଭାଷା, ସଂ�ୃତି, ପର%ରା, ପବ�ପବ�ାଣିକୁ 

अନୁସରଣ କରିବାେର ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାହା ବହୁତ ପସq ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆେମ 

ବ"ବହାର କରୁଥିବା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ अଲଗା େଦଶର। ଆେମ अଲଗା େଦଶର ଭାଷା, 

ସଂ�ୃତି, ପର%ରା ଓ ପବ�ପବ�ାଣି ସବୁକିଛି अନୁସରଣ କଲୁ, େଶଷେର ନିେଜ ବ"ବହାର 

କରୁଥିବା ପ�େତ"କ ଜିନିଷ अଲଗା େଦଶର ବ"ବହାର କରିବାେର ଲାଗିଛୁ। ଏମିତିକି 

ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ"। ଆଜିକାଲି ଆେମ ସମେ^ ଚାଓମିନ, େମଗୀ, େକାÊ ଡି� ଂ¶, ପିଜା, 

ଏମିତି अେନକ କିଛି ବହୁତ ପରିମାଣେର ବ"ବହାର କରିବାେର ଲାଗିଛୁ। ଜାଣିଛୁ ଏହି 

ଖାଦ" ଗୁଡିକ ଆମ େଦହ ପାଇଁ eତିକାରକ अେଟ। ତଥାପି ବ"ବହାର କରିବାେର 

ଲାଗିଛୁ। ତା ପୁଣି ଆମ େଦଶର ଖାଦ" ନୁେହଁ।  

 ଆଜି କାଲି ଦୁନିଆେର ଆେମ ଆମ ଭାଷାକୁ अସÃାନ କରୁେଛ। ଆଜିର ଦିନେର 

ଆେମ ଆମ ଛୁଆମାନ/ୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମେର ପାଠ ପେଢ଼ଇବାକୁ ବହୁତ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ 

କରୁଛୁ। କାହXକି କି ନା ଇଂରାଜୀ ପାଠ 0ାରା ଆମ ଛୁଆମାେନ ବଡ଼ବଡ଼ ଚାକିରୀ କରିେବ, 

ବହୁତ ଟଂକା େରାଜଗାର କରିେବ, ଗାଡ଼ି କିଣିେବ ବଡ଼ େକାଠା ତିଆରି କରିେବ ଏବଂ ବଡ଼ 

ମଣିଷ େହେବ େବାଲି ଆେମ ଆଶା ରଖୁେଛ। କିm ଏ ଧାରଣା େମା ମତେର ସ%ୂଣ� ଭୁଲ 

अେଟ। ମଁୁ କହୁନି େଯ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବାକୁ, ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ" ଆେମ ଆମ 

ଭାଷାକୁ ସÃାନ େଦବା ଉଚିତ। ଆମ ଭାଷାକୁ ବ"ବହାର କରିବା ଉଚିତ ଓ ଆମ ଭାଷାକୁ 

ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। କିm ଆେମ ଏ ସବୁ କରୁନୁ। ଏହା 0ାରା ଆମ ଭାଷା ପ�ତି अସÃାନ 
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େହଉଛି। ଆେମ ପ�ଥେମ ହୃଦୟ}ମ କରିବା ଉଚିତ େଯ ଆମ ଛୁଆ ବଡ଼ ମଣିଷ େହବା 

ପବୂ�ରୁ ଜେଣ ଭଲ ମଣିଷ େହବା ଉଚିତ। େସ ଓଡ଼ିଶାମାଟିର ସୁେଯାଗ" ସkାନ ଓ ତା ପାଇଁ 

ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି େକେତ ଗବ�ତ। ତାହା ଆେମ ସବୁ अନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। 

 ଆଜି କାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର  ଆେମ ସମେ^  Hey, Hello େର ବାୟା। 

whatsapp େହଉକି facebook େହଉ େଛାଟ େହଉ କି ବଡ଼। ଏମିତିକି ମଁା, ବାପା/ୁ 

ମଧ" Hey ମଁା , Hello ବାପା କହୁଛୁ। କୁଆେଡ ଗଲା ଆଜି େସ ବଡ ମାନ/ୁ ସÃାନ 

େଦବା। ଏଇ Hey, hello କହି ସÃାନ େଦବା କଣ ଆମ ସଂ�ୃତି, ଆମ ପର%ରା। Hey, 

Hello ବଦଳେର ଆେମ ମଁା ନମ�ାର, ବାପା ନମ�ାର କହିପାରିବା େହେଲ, ଦୁଃଖର 

ବିଷୟ ଆେମ େସମିତି କରୁନାହୁଁ। ଆେମ ସମେ^ ଖାଲି अନୁସରଣ କରିବାେର ଲାଗିଛୁ। 

ଏମିତି କରି ଆେମ ଆମ ଭାଷା, ସଂ�ୃତି ଓ ପର%ରାକୁ अପମାନ କରୁଛୁ। ଏ ଓଡିଶା ମାଟି, 

େଯଉଁ ମାଟିେର ଆମର ଜନF  ଯାହାର େକାେଳ ଆେମ େଶାଇଛୁ, େଖଳିଛୁ, ବଢିଛୁ, ଯାହାର 

ପାଣିପବନେର ବ�ିଛୁ। େସଇ ଓଡ଼ିଶାମାଟି ଆଜି ବିରହ େବଦନାେର କାqୁଛି। ଆମ 

ସମ^/ ଭାଷା, ସଂ�ୃତି ଓ ପର%ରା ପ�ତି अପମାନ, अସÃାନ अପବ"ବହାରେର, ବିକଳ 

ସ�ରେର କାqୁଛି ଆଜି ସବୁକିଛି ହେରଇ ବସି। ନିଜକୁ ତୁgମାେନ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି 

କାqୁଛି। କାହXକି ଆେମ ସମେ^ ଏେତ ନି1ୁର, ସ�ାଥ�ପର େହଉଛୁ କାହXକି ଆେମ 

अପମାନ, अସÃାନ अପବ"ବହାର କରୁଛୁ। ଆସm ସମ^ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ 

ମାେନ ଆଜି ସମେ^ ମିଶି ସÃାନ େଦବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ସÃାନ େଦବା ଆମ 

ସଂ�ୃତି ପର%ରାକୁ, ଭଲପାଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ।   
ବୃqାବାହାଲ, େଗାଲାମୁoା, କଳାହାoି 
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ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    

ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअmନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअmନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअmନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअm::::---- 

https://groups.google.com/forum/#!forum/aahwaan-epatrika 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ_fିତ ସମ^ ସଚୂନା ଆପଣ ଏହି େଫସ୍ ବୁକ୍ ପୃ1ାେର ପାଇ ପାରିେବ ପ�େତ"କ 

େଲଖକ େଲଖିକା/ୁ ଇେମଲ୍ 0ାରା ଜଣାଇବା ସ�ବ େହଉନାହX େତଣୁ ଆପଣ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ 

େଦଖିପାରିେବ କି_ା େଫସ୍ ବୁକ୍ ପୃ1ାେର େଦଖିପାରିେବ 

https://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibar    

ଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ"ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ 

ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.aahwaanePatrika 

ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି/୍ ଉପେର କିs କ୍ 

କରm ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ"କ ମାସର ସଂ�ରଣ ନିମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହX 
ପଠାm କିଛି ବfୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିkାେର ପକାଇ େଦଉଛkି ଆେମ 
େସ ମଧ"ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସÃ�ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ" େଯ କିଛି 
ବfୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ"ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛkି ଏହା0ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ¶ ଭ]� େହଉଛି ଏବଂ ସ%ାଦନା କାଯ�"େର ବାଧା ସୃtି େହଉଛି 
 ବାର_ାର अନୁେରାଧ ସେ]�  अେନକ ବfୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛkି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ%ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ"ନ अ��ାଧିକ ପୃ1ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ_ େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÑ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାkି ତା 
େହେଲ अନ" ଉପାୟ କରm ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାm 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାm ନାହX ଏହା ସ�ୀକାଯ�" େହବନାହX େକବଳ ଇେମଲ୍ 
0ାରା ହX େଲଖା ପଠାm ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ"ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ"ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ"ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ"ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ : ମଇ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ମଇ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ/ ନାମଆପଣ/ ନାମଆପଣ/ ନାମଆପଣ/ ନାମ) : May 2019 ) : May 2019 ) : May 2019 ) : May 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହX ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି_ା �ାନ୍ 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 ନାହX 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କି_ା ପ�ବf ପଠାଉଛkି େତେବ ଧ"ାନ ଦିअm, ପ�େତ"କ ଶ´ 

ମଧ"େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ'ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାeର 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 ବfୁ/ 0ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନିअm 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହX, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


