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ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିaା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ମହାବିଷୁବ ସଂକ� ାfି, ପଣାସଂକ� ାfି, 
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ଜାଗୃତି अଭିଯାନ     ପ�କାଶ ଚD�  ପqା    ୧୦୨ 
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ଜନତା କଫ�ୁ �     ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  ୧୦୭ 

ସମେ` ଘେର ରହିବା    ହେରରାମ ପqା    ୧୦୯ 

ଶୁଣିବ ପ�ାଥ�ନା େମାର    ବାସfୀଲତା େଜନା   ୧୧୦ 

କେରାନାର ଦାଉ     ଶାfନୁ କୁମାର ରାଉତ   ୧୧୨ 

ମୃତୁ�ର ଆହ� ାନ     ରୀତା ମଲିA କ    ୧୧୩ 

ଚାଇନା ରାgସ     अ,ିତା ପାଢ଼ୀ    ୧୧୬ 
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ଉ~ଳ ଦିବସ     ମେହଶ�ର ସାହୁ    ୧୧୮ 

ପ�ଭୁ       ବନିତା ପାତ�     ୧୧୯ 
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ବିଜୟୀ      ଶ�ୀେgତ�  ସୁDର    ୧୨୧ 

ପରିଚୟ      ସହେଦବ ଧରୁଆ    ୧୨୨ 

େତା ଖୁସିପାଇଁ     ଡା ନୀଳମାଧବ କର   ୧୨୩ 

ହୃଦୟ େଖାେଜ ତୁମକୁ    ଲgGଣ ମହାfି    ୧୨୪ 

େମା ଗଁା ସହର ଲାଗୁଛି    ମେହD�  କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୧୨୫ 

ପ�ଥମ ଥର      ପ�କାଶ ରtନ ସ�ାଇଁ   ୧୨୭ 

େମା େବାଉ      ସତ�ବାନ ନାୟକ    ୧୨୯ 

अପାେସାରା େପ�ମ     ସେରାଜ ସାହୁ    ୧୩୦ 

ଗୁହାରୀ େମା ଶୁଣ ଭଗବାନ   େସବକାf ନD    ୧୩୧ 

ଆେହ ଦୟାମୟ ହରି    अନାମଚରଣ ସାହୁ   ୧୩୨ 

ଫଗୁଣ େଦଇଛି େଧାକା    ଆ_�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼iଆ    ୧୩୩ 

ମାଆ       ପୁzଲତା ସାହୁ    ୧୩୪ 

ମା       ଶାfିଲତା ସାହୁ    ୧୩୬ 
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ବିବାହ      ପ#ୂiମା େଲ,ା    ୧୪୪ 

ଆଖିଲୁହ ମାେପ ତା ଛାତିେର   ମେନାରtନ ମୁଦୁଲି   ୧୪୫ 

ରାଜାଧିରାଜ ବସf    ଡଃ ସଂଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ ୧୪୮ 

ମଁୁ ହZ ସମୟ      ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’  ୧୫୦ 

ମଁୁ ଲ,ାପତି ରାବଣ    ଜୟf କୁମାର ସାହୁ   ୧୫୨ 

अସରfି      ଶିବ ଶ,ର ସାହୁ    ୧୫୩ 

େହ ଈଶ�ର ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେର  ବିଜୟ କୁମାର ପqା   ୧୫୫ 

ମଧୁବାବୁ      ରାମଚD�  ପ�ଧାନ    ୧୫୮ 

ସୁ� ରହିବା      ନବୀନ ପଧାନ    ୧୫୯ 

ଫୁଲଟିଏ      େହମf ପାତ�     ୧୬୦ 

ଆହ� ାନ : ଦୁଃଖେଶାକରୁ ମୁvି अଭ�ାସ ଘରୁଆ େବୖ�ବ    ୧୬୨ 

ପ#ୂ� ଚଉତିଶା     ହୁତାସନ ଜଗତ    ୧୬୪ 

େମା ବାପା      ଋତୁପ#�ା ମହାfି    ୧୭୨ 

ଭୁଲି ମଁୁ ପାରୁନି ତେତ    ନେରD�  ବାରିକ    ୧୭୩ 
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अସମାହିତ ପ�ଶ�     େଦବରାଜ େମେହର   ୧୭୪ 

ସୁନାର अତୀତ     अଭିମନୁ� େବେହରା   ୧୭୫ 

କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ   ଭାରତୀ ସାହୁ    ୧୭୬ 

ମା       ସୁଦି�ା େବେହରା    ୧୭୭ 

ଚଇତି ପରବ     ବାଲାଜୀ େସଠୀ    ୧୭୮ 

ସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁ     ତୁଷାରକାf ନାଏକ   ୧୮୧ 

ସମୟର ଡର     ପୁzାtଳୀ ପqା    ୧୮୩ 

େରଶମ ନଗର     ଲି�ା ଆଚାଯ��    ୧୮୪ 

ଆସିଛି ବସf     କୃ�ଚD�  ଡାକୁଆ    ୧୮୭ 

ଓଢ଼ଣା କହୁଛି ଓଢ଼ଣା େହବ   ଜଗନ ପାଳ     ୧୮୯ 

ତଥାପି ବ�ିଛି     ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ   ୧୯୦ 

ପଖାଳ ଦିବସ     ଶାfନୁ ବିେଷାୟୀ    ୧୯୩ 

ଭଲପାଏ      ମିତ� ଭାନୁ ବିଶ�ାଳ    ୧୯୪ 

େହବୁନାହZ ବି�ାପିତ    अଶି�ନୀ କୁମାର    ୧୯୫ 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ    ଲgG ୀକାf ମାଝୀ    ୧୯୭ 

ପ�ଭୂ କାହZକି ଯାଇଛ େଶାଇ   େବୖଦ�ନାଥ ପqା    ୧୯୯ 

େମା ଖୁସି      अନୁସୟୂା ମିଶ�    ୨୦୦ 
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अକୁହା କିଛି କଥା     କା_iକ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୨୦୧ 

ବି�ୁନାମ      େରାଜା ପqା    ୨୦୨ 

ସ�ପ�ର ନାୟିକା     ପ�ଶାf କୁମାର ପଧାନ   ୨୦୩ 

ତୁେମ ଗଲାପେର     ପ�ଶାf କୁମାର ନାଥ   ୨୦୪ 

ସବୁଜ ସ�#�      ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�   ୨୦୬ 

ପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖ     अେଶାକ କୁମାର ପଧାନ   ୨୦୮ 

अଧିକାର      ସୁବ� ତ କୁମାର େଜନା   ୨୧୦ 

ପ�ାୟ�ିତ      େଗୗରୀ ପqା    ୨୧୨ 

ସୀମାf େସୖନିକ     अେଶାକ କୁମାର ପ�ଧାନ   ୨୧୩ 

ତୁମ ସG xତି      ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା   ୨୧୫ 

ସ�ତ� ଓଡ଼ିଶାପ�େଦଶ ଗଠନ   ପ�ସନ�  ପ�ଧାନ    ୨୧୭ 

େହାଲି ମଉଜ     େରାହିତ େସଠୀ    ୨୧୯ 

ନବଧା ଭvି      ରାେଜଶ ଦୀପ    ୨୨୧ 

ପ�ଥମ େପ�ମର େଶଷ ଚିଠି   ଚେ!ଶ�ର ସନବଷiଆ   ୨୨୨ 

ମଶା       ନDିନୀ ରାଉତ    ୨୨୪ 

ଚଇତି ଚେକାର     ଧୀେରD�  କୁମାର ପ�ଧାନ   ୨୨୫ 

ଶିgକ      ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୨୨୭ 
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ପହିଲି ଛୁଆଁେର     ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୨୨୮ 

ସୁଦାମାର େକାହ     ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ   ୨୨୯ 

ସୁ� ମାନବ      ସେରାଜିନୀ ମିଶ�    ୨୩୨ 

ଆଧୁନିକା େବାହୁ     ପ�ଭାସିନୀ େସନାପତି   ୨୩୩ 

ତେମ ଗଲାପେର     େଦବବ�ତ ବାରିକ    ୨୩୪ 

ସn�ା       अେଲଖ େମେହର    ୨୩୫ 

ତୁହି େମାର ମୁକତିପଥ    ନିଲାaର ମହାନD   ୨୩୬ 

ଷଠିଘର      ପ�ୀତିରtନ ନାୟକ   ୨୩୮ 

େପ�ମ ଶରଧାବାଲି     ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୨୩୯ 

ଏଇ ତ ଜୀବନ     ରtୀତ अେରେବଡ଼ିଆ   ୨୪୦ 

ପରି ଓ ପgି      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୨୪୨ 

ସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                        ୨୪୩୨୪୩୨୪୩୨୪୩    

ଚିଠି       ରମଣୀରtନ ବିଶ�ାଳ   ୨୪୪ 

ମୁନୁଷ      ରମଣୀକାf ସାହୁ    ୨୪୫ 

ତାଲାବD      ଫିେରାଜ କୁମାର ପେଟଲ  ୨୪୭ 

ଆମର୍ େକfା େହବା େମଲ   ଫିେରାଜ କୁମାର ପେଟଲ୍  ୨୪୮ 

ଶିରମତିର୍ ହଁସି     େଦବରାଜ େମେହର   ୨୪୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     11 

ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍     େବୖବସୁତ ନାଏକ    ୨୫୧ 

ସୁନାର୍ ଗାଆଁ     ନାଟ�ମହଷi ଭରତ ଧରୁଆ  ୨୫୨ 

ଧରତି      ଆଶିଷ କୁମାର ପqା   ୨୫୪ 

େମାର୍ ମଁା ରୁସିେଛ    ସ�ାଗତିକା ଦିସି�    ୨୫୫ 

ଲଟର୍ ପଟର୍     ଆଶୁେତାଷ ଠାକୁର   ୨୫୬ 

େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷର୍ ପଲଟିଆ ଜୀବନ୍ ଜିେତD�  ସାହୁ    ୨୫୭ 

ଆଏଲା ବସf     gମାନିଧି ସାହୁ    ୨୫୯ 

କେରାନା      gମାନିଧି ସାହୁ    ୨୬୧ 

କୁଛୁ       ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ   ୨୬୨ 

ବଧିଆଁ      ସୁଭାସ ଚD�  ଭୁଏ    ୨୬୩ 

ମାଲକାନ୍ ଗିରି     ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୨୬୫ 

ପ�ବn ବିଭାଗପ�ବn ବିଭାଗପ�ବn ବିଭାଗପ�ବn ବିଭାଗ                                            ୨୬୬୨୬୬୨୬୬୨୬୬    

ତାଳି, ଥାଳି, ଦୀପ ବନାମ ବିେରାଧୀ  ସୁବଳ ମହାପାତ�     ୨୬୭ 

ଗରୀବର ଦୁଃଖ     ନିେବଦିତା ମହାପାତ�    ୨୭୧ 

ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�    ବି. ପ�କାଶ ଚD�  ପାତ�    ୨୭୪ 

କେରାନା ଏକ ବିଶ� ମହାମାରୀ   ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼    ୨୮୩ 

ଆପଣ, ପସD : ଜୀବନ ନା ମୃତୁ�  ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପqା   ୨୮୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     12 

କେରାନା ଏକ अଦୃଶ� ଶତ� �   ଦୀପକ ଷଡ଼pୀ    ୨୯୨ 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ     େକୖଳାଶ ଚD�  ସାହୁ   ୨୯୫ 

କେରାନା : अଦୃଶ� େରାଗ   ଶାfନୁ କୁମାର ରାଉତ   ୨୬୬ 

ଆତ,ିତ ବସf     अରୂପ ଗିରି     ୨୯୯ 

ଗୃହବDୀର ଆତG କଥା    ପ,ଜ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୩୦୧ 

ଦୁଃ:ୃତ ବିନାଶ : अଗି�अ�ର ପ�େୟାଗ େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍   ୩୦୫ 

ଶିଶୁ ଶ�ମିକ ସମସ�ା    େସୗମ�ରtନ ପାଢ଼ୀ   ୩୧୧ 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା                                            ୩୧୩୩୧୩୩୧୩୩୧୩    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହିତି�କ ବnୁ,ୁ 
ବିନମ� अନୁେରାଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା� 

ଆପଣ ଚାହZେଲ ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି / / / / ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି / / / / अପ�ାf अପ�ାf अପ�ାf अପ�ାf / / / / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କିେବାଡ଼� -ାରା  
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରିେବ  

ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ଆେଲଖ�କୁ ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ଉପ�ାପିତ କରି 
ପଠାଇେଲ ତାହା ପ�କାଶନ େହତୁ ତୁରf େଯାଗ� ବିେବଚିତ େହବ ଧନ�ବାଦ    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ସ!ାଦକ, କଲମରୁସ!ାଦକ, କଲମରୁସ!ାଦକ, କଲମରୁସ!ାଦକ, କଲମରୁ............    
ନମ:ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ବଷ� ୨୦୨୦ର ବିଷୁବ ସଂ:ରଣ ଆପଣ,ୁ 

େଭଟି େଦଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ େଯତିକି ଆନD अନୁଭବ କରିବା କଥା, 

େସତିକି କରି ପାରୁନାହZ ଏହାର କାରଣ େକବଳ େଗାଟିଏ ଏବଂ ତାହା 

େହଉଛି, ବ_�ମାନର ବିଷମ ପରି�ିତି କେରାନା ନାମକ େଯଉଁ ଭୂତାଣୁ 

ବ_�ମାନ ସମଗ� ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଶତ� � ଭାବେର ଉଭା େହାଇଛି 

ତାହାକୁ ପ�ତିହତ କରିବାପାଇଁ ମନୁଷ�ମାନ,ୁ ପୁଣିଥେର ଆଦିମ ଯୁଗକୁ 

େଫରିବାକୁ ପଡିଛି କହିେଲ अତୁ�vି େହବ ନାହZ ବ_�ମାନ अନିjା 

ସେ_�  ବିଶ�ର ଚାରିଶହ େକାଟିରୁ अଧିକ େଲାକ ଗୃହବDୀ 

ପର�ରଠାରୁ େଢର୍ ଦୂରତାେର ସମେ` ରହିବାକୁ ବାଧ� 

 ମନୁଷ� ଏକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ େବାଲି ଆେମ ପିଲାଦିନୁ ପଢ଼ି 

ଆସିଛୁ, ଯାହା ବ_�ମାନ ପରିେପ�gୀେର ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ େହାଇ 

ପାରିନାହZ ଆେମ ଚାହZେଲ ସୁ{ା ସାମାଜିକ ଭାବେର ମିଳାମିଶା କରିବା 

ଉଚିତ ନାହZ ଆେମ ପର�ରଠାରୁ େଯେତ अଧିକ ଦୂରତା ରgା କରିବା 

ଆେମ େସେତ ସୁରgିତ ରହିପାରିବା अ�ୂତ ଭୂତାଣୁ ବିଷୟେର ନିତି 

ନୂଆ ନୂଆ ତଥ� ଉେନG ାଚନ େହଉଥିବା େହତୁ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ 
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ଆଶଂକା ସୃ�ି େହାଇଛି କେରାନା ଭୂତାଣୁ अେନକ ବଷ�ରୁ ରହିଛି ଏବଂ େବେଳ େବେଳ 

ଏହା ସଂକ�ମଣ ସୃ�ି କରିଛି, େହେଲ ଏେବ େଯଉଁ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଆସିଛି ଏହା अନ� 

ଭୂତାଣୁ ମାନ,ଠାରୁ େଢର अଧିକ ଭୟ,ର ଏହାର ସଂକ�ମଣ କରିବା gମତା अଧିକ 

େତଣୁ ନିଜକୁ ସୁରgିତ ରଖିବାକୁ େହେଲ ଆେମ ଜାଣି ନାହୁଁ େଯ ଭୂତାଣୁ େକଉଁଠାେର 

ରହିଥିବ େତଣୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରgିତ �ାନ େହଉଛି ଆମ ନିଜ ଘର ଯଥାସ�ବ ଆେମ ନିଜ 

ଘେର ହZ ରହିେଲ ଭଲ େହବ ଏବଂ ଯଦି ଆେମ ଭାବୁଥାଉ େଯ ଆେମ ସଂକ�ମଣର 

ଶୀକାର େହାଇପାରିବା ତା େହେଲ ଆମକୁ ବାରaାର ଆମ ହାତକୁ ସାବୁନ୍ -ାରା 

େଧାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ अନାବଶ�କ ଭାେବ ହାତକୁ ନାକ, ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁେର ଲଗାଇବା 

ଉଚିତ େହବ ନାହZ ସାମାନ� ଥqା ଭଳି ଲgଣ େଦଖାଗେଲ ତୁରf ଚିକି�କ, ପରାମଶ� 

େନବାକୁ େହବ 

 ଆପଣମାେନ ସମେ` ସୁରgିତ ରହ�, ଆମ ରାଜ�, େଦଶ ତଥା ସମଗ� ବିଶ� ଏହି 

ବିପଦରୁ ଶୀଘ� ନି`ାର ପାଉ ଏହି ପ�ାଥ�ନା ପ�େତ�କ ମୁହୂତ�େର କରୁଛି ଶତ� �ର କୂଟନୀତି 

ଏବଂ ପଦେgପକୁ ଆେମ ସମେ` ମିଶି ହରାଇ ପାରିବା ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରD େମାଦୀ, ଆହ� ାନେର ମା�� ୨୨ ତାରିଖେର ଏକ ଦିନିକିଆ ଜନତା 

କଫ�ୁ � ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପେର ୨୪ ତାରିଖେର ଏହା ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ସ!ୂ#� 

େଦଶେର ଲକଡାଉନ୍ ବ�ବ�ା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ସ�ାନ ଜଣାଇବା ଆମ 

ସମ`,ର କ_�ବ� କାରଣ ଆମ ପାଖେର ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ବି ନାହZ 

 ଆପଣମାେନ େଦଖିଥିେବ କିଛି େଲାକ अମାନିଆ େହାଇ ଏହି ସବୁ କଟକଣା 

ମାନିବାକୁ अବାଧ� େହଉଛfି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଏକ େଗା.ୀ ଦିଲA ୀେର ଆେୟାଜିତ ଏକ 
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ତବଲିଘି ଜମାତେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବାପେର ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ବ�vି,ୁ କେରାନା 

େହାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି अତ�f ଉଦ୍ େବଗର ବିଷୟ େସହି ଜମାତରୁ ବାହାରି 

େଲାକମାେନ େଦଶର ବିଭିନ�  ରାଜ�କୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ�େର କେରାନା ଭୂତାଣୁ 

ସଂକ�ମଣକୁ ବଢ଼ାଇଥିବା କଥା ରାଜ� ସରକାର ମାେନ ଜଣାଇଛfି େgାଭର ବିଷୟ 

େଯେତେବେଳ ସମଗ� େଦଶ ଲକଡାଉନ୍ ମାନି ନିଜ ଘେର ବD େହାଇ ରହିଛfି େସହି 

ସମୟେର ଜମାତ୍ ସହ ସଂଶି�� କିଛି ବ�vି ନିୟମକୁ अମାନ� କରି ଏକତି� ତ େହାଇଛfି 

ଏବଂ ଏେବ ମଧ� େହଉଛfି ବାରaାର କୁହାଯାଉଛି େଯ ଏକାଠି େହେଲ ଭୂତାଣୁ 

ସଂକ�ମଣ ଶୀଘ� େହବ ଯାହାକୁ ଏମାେନ ଗ�ହଣ କରିବା ଭଳି େଦଖାଯାଉନାହZ ଲକଡାଉନ୍ 

ବ�ବ�ା-ାରା ଭାରତେର କେରାନା ସଂକ�ମଣ ହାର ବହୁମାତ� ାେର କମ େହାଇଯାଇଥିବା 

େବେଳ ଏକୁଟିଆ ତବଲିଘି ଜମାତ୍ େହତୁ ଏହି ହାର ତୀବ�  େବଗେର ବୃ{ି ପାଇବାକୁ 

ଲାଗିଲା ତଥାପି ବିଶ� `ରଠାରୁ େଢର କମ ହାରେର ସଂକ�ମଣ ଭାରତେର 

େଦଖାଯାଉଛି ଆଶା କରିବା େଯ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମା� େହଉ େହଉ ଭାରତେର 

ସଂକ�ମଣ ହାର ବହୁତ କମ େହାଇଥିବ 

 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି� କେରାନା ବିରୁ{େର ଯୁ{େର अଗ�ଗଣ� ରହିେବ 

େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ େଦଶ କେରାନାକୁ େନଇ ଚିfାଶୀଳ େହାଇନଥିଲା େସେତେବେଳ 

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପ�ାଧାନ� େଦଇ ବିଭିନ�  ଶିgାନୁ.ାନ ବD 

କରିେଦଇଥିେଲ ଏବଂ ପେର ପେର ସମୁଦାୟ ରାଜ�େର କଫ�ୁ � ଲାଗୁ କରିଥିେଲ ଭାରତ 

ସରକାର ୨୧ ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିଥିବା େବେଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ ଡାଉନକୁ 

୩୦ अେପ�ଲ ପଯ��f ବଢ଼ାଇଛfି ଓଡ଼ିଶାେର अେପgାକୃତ କମ କେରାନା େରାଗୀ 
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ରହିଥିବା େବେଳ େଦଶର ସବ�ବୃହତ କେରାନା ହସପିଟାଲ ପ�କ� ଓଡ଼ିଶାେର ହZ ରହିଛି 

ଏବଂ ଗtାମ ଜିଲA ାେର େଗାଟିଏ ବି କେରାନା େରାଗୀ ନଥିବା ସେ_�  ଜିଲA ାପାଳ ଶ�ୀ ବିଜୟ 

अମୃତ କୁଲାେp, ପ�ତ�g ତ_� ାବଧାନେର ସମଗ� ଜିଲA ାେର ଘର ଘର ବୁଲି େରାଗୀ,ୁ 

େଖାଜିବା ଏବଂ ଚିକି�ାପାଇଁ ପଦେgପ େନବା କାଯ�� ଆର� େହାଇଛି ଜିଲA ାେର 

େଲାକମାେନ ଜିଲA ାପାଳ, ପଦେgପକୁ ସ�ାଗତ କରିଛfି 

 କେରାନା ଭଳି ମହାମାରୀର କବଳେର ସମଗ� ବିଶ� ରହିଥିବା ଭଳି ଏକ अବିଶ�ସନୀୟ 

ଏବଂ ସଂକଟପ#ୂ� ସମୟେର ମଁୁ ଆପଣମାନ, ସ�ା�� ଏବଂ ସୁରgା ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି 

ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଏହି ସଂ:ରଣ ଆପଣ, ଏହି ସpେରାଧ 

ସମୟେର କିଛି ଆେମାଦପ�େମାଦ ଆଣିେଦବ 

 ଧନ�ବାଦ 

  

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

 ପ�ତି.ାତା-ସ!ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ନୂଆ 

 

 

          ଭୂତାଣୁ ସଂ�ମଣ 

କେରାନା  

ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର 
ଲgଣ ସବୁ କଣଲgଣ ସବୁ କଣଲgଣ ସବୁ କଣଲgଣ ସବୁ କଣ????    

अେନକ ବ�vି ଏହି କେରାନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟେର ଚିfିତ 

କେରାନା ଏକ ବୃହତ ଭୂତାଣୁ େଗା.ୀର 

ଏକ ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ମନୁଷ� ଏବଂ ପଶୁମାନ,ୁ 
ଥqା ଜନିତ େରାଗଭଳି ସଂକ�ମଣ କରିଥାଏ 

ଏହା-ାରା ସାମନ� ଜ� ର ଥqାରୁ ଆର� କରି 
अତି ବିପଦ୍ଜନକ ଶ�ାସ ସଂକ�ମଣ ମଧ� 

େହାଇଥାଏ 

ସଂପ�ତି େଦଖା େଦଇଥିବା କେରାନା 
ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ଏମ୍ ଇଆର୍ ଏସ୍ ସଂକ�ମଣ 

କରିଥାଏ, अେପgାକୃତ ଏକ ନବୀନତମ 
ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ବିଷୟେର अଧିକ ସଚୂନା 

ବ_�ମାନ ସୁ{ା ଉପଲ� େହାଇପାରିନାହZ 
ଏହା େକମିତି ହୁଏ, ଏହା-ାରା କଣ କଣ 

ଲgଣ େଦଖାଯାଇପାେର, ବା େରାଗୀକୁ 

େକଉଁଭଳି ସଂକ� ମିତ ହୁଏ, ଆଦି ବିଷୟେର 
अଧିକ ଗେବଷଣା ଚାଲିଛି 

ଏହି େରାଗପାଇଁ େକୗଣସି ସୁନି�ିତ ଚିକି�ାବ�ବ�ା ରହିଛି କି? 

ବ_�ମାନ ସମୟେର ଏହି ଭୂତାଣୁଜନିତ ସଂକ�ମଣ ପାଇଁ 
େକୗଣସି ନି�ିତ ଚିକି�ା ବ�ବ�ା ନାହZ କି� ଏହି େରାଗେର 
ଆକ� ାfା ବ�vି,ୁ ଲgଣ अନୁସାେର ବିକ� ଚିକି�ା ଉପଲ� 
କରାଯାଇ େରାଗ ଉପଶମ କରିବାକୁ େଚ�ା କରାଯାଉଛି 

ଏହି ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ େକୗଣସି ଟୀକାକରଣ ବ�ବ�ା ରହିଛି କି? 

ନା ବ_�ମାନ ସୁ{ା ଏହି ଭୂତାଣୁର ପ�ତିେଷଧକ ହିସାବେର 
େକୗଣସି ଟୀକା ଆବି�ାର କରାଯାଇନାହZ 

ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ େଯ କେରାନା ଭୂତାଣୁ अନ� ସମ` କେରାନା ଭୂତାଣୁ 
ଏବଂ ଥqାଜ� ର ଭଳି ବ�ାପିଥାଏ 

େରାଗୀ ସଂ�ଶ�େର 
ଆସିବା -ାରା 

େରାଗୀର ଛି, ଓ 
କାଶ -ାରା 

େରାଗୀ, ମୁହଁ, 
ନାକ, ଆଖି ଆଦିକୁ 

ଛୁଇଁବା -ାରା 

 କାଶ େହବା  ଜ� ର ଆସିବା 
 ନିେମାନିଆ େହବା ଶ�ାସରୁ{ େହବା 

କିଛି େgତ� େରକିଛି େgତ� େରକିଛି େgତ� େରକିଛି େgତ� େର    
 ବାfି େହବା  ତରଳଝାଡ଼ା େହବା 

େରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲ    
 अତ�ାଧିକ ନିେମାନିଆ ବୃକକ୍ ଯ� अକାମୀ େହବା 
ଏବଂ ଯଦି ଏହି େରାଗକୁ ସଠିକ ସମୟେର ଚିକି�ା କରାଯାଏ ନାହZ, 
ତା’େହେଲ ଏହାର ସୁଦୂରପ�ସାରୀ ପ�ଭାବ େରାଗୀ,ୁ ମୃତୁ�ମୁଖକୁ 
େଠଲି େଦଇପାେର 

ଏହି ସଂକ�ମଣରୁ ନିଜକୁ ରgା କରିବାର କିଛି ଉପାୟ; 

 ସଂକ�ମଣର ସେDହ ଥିେଲ / କିaା ଘରକୁ ବାହାରୁ 

େଫରିବାପେର ହାତକୁ ସାବୁନ -ାରା କିaା �ିରିଟ୍ -ାରା 

ସଫା କର� 

 କାଶ େହଉଥିେଲ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ ମା:୍ କିaା ରୁମାଲ / 

ଟିସୁ େପପର୍ -ାରା େଘାଡ଼ାଇ ରଖ� 

 କାଶୁଥିବା / ଛ,ୁଥିବା ବ�vି,ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ�  

 ଆମିଷ ଖାଦ�କୁ ଭଲଭାବେର େରାେଷଇକରି ଖାଆ� 

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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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ବାରହା ଶିକାରମାନ 

 ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଦିନ। କୁହାଯାଇପାେର କଲରାପତରିଆ ବାଘର 

ଦିନ। ବାଘଟି ଖୁବ୍ ସହଜେର ଜଲ୍ଦି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛେର 

େମାଟା ବକଳା ଥିଲା େତଣୁ ତାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କ� େହାଇନଥିଲା। ଗଛ ଉପେର 

ଏକ େମାଟା ଡାଳ ଉପେର ବସି ତଳକୁ अନାଇ ରହିଲା। अେନକ ସମୟ ବସିବା ପେର 

ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ� େହଲା ନାହZ। ତାପେର ବୁଲି ପଡି ତଳକୁ େଦଖିବାକୁ େଚ�ାକଲା। 

ତା ଶରୀର ତଳୁଆ େହାଇଗଲା। ଉପର ଲାpୁଡ ଗଛ ଡାଳେର ଲାଗି ଟିକିଏ ବୁଲି ଯାଇଛି। 

ପିଚା ଗଛ ଉପେର ଡାଳ େଦହେର ଲାଗିଛି। ପଛର େଗାଡ ଦୁଇଟି ଡାଳର ଦୁଇଟି େକନା 

ଉପେର।  

 ଆଗ େଗାଡ ଡାଳର ତଳ ଆଡକୁ। କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ତଳକୁ ଭଲଭାେବ 

ନିରୀgଣ କରୁଥିଲା। ତାର େଛାଟ କାନଟି ଏପଟ େସପଟ େହାଉଥିଲା। ଏ ଗଛଟିେର 

अେନକ େକନା ଥିଲା। ଏମିତି ସିଧା ଗଛ ନୁେହଁ। ଉପେର ଡାଳ, ତା ଭିତେର 

କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଖୁବ୍ ସହଜେର ଛପି ଯାଉଥିଲା। କଲରାପତରିଆ ବାଘର େଗାଡ 

ଗଛଟିର ଏକ ବକଳା ଭଳିଆ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ସାମାନ� ଭିନ�  କି� ବହୁତ अଂଶେର 

ମିଶିଯାଇଥିଲା। ବକଳା େଯମିତି କଳା, ଧଳା, ନାଲିଆ, ଫାଟ ଫାଟ, େକଉଁଠି େମାଟା କଳା 

େହାଇଯାଇଛି ତ େକଉଁଠି ପତଳା େହାଇଯାଇଛି। େସମିତି କଲରାପତରିଆ ବାଘର 

େଦହସାରା ରp, ହଳଦିଆ, ଧଳା, କଳା, ଟିକିଏ अଧିକ ନାଲି, ଟିକିଏ अଧିକା େମାଟା କଳା 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ଚିହ�  େକଉଁଠି େଥାପି େଥାପିକିଆ କଳା ଚିହ�। େତଣୁ ଗଛର ଡାଳେର ପ�ାେୟ େସ ପ�ାୟ 

ମିଶିଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗଛ ଭିତେର ଛପିଯିବା ଗୁଣ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଏକ ମହାନ୍ 

ଶିକାରୀ କରି ଗଢି େତାଳିଛି। ଏମାେନ ଗଛେର ଛପି ରହି ଶିକାର ଉପରକୁ ହଠାତ୍ େଡଇଁ 

ପାରfି। 

 ଏମିତି अେନକ ସମୟ ରହିବା ପେର କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ତଳକୁ େଡଇଁପଡ଼ିଲା। 

ଆଗେର ଥିବା ଶିକାର ଆଡକୁ ଖୁବ୍ େଜାେର� େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। େଦୗଡିବା ସମୟେର 

ତାର ମୁହଁ ଆଗକୁ େହାଇଯାଇଥାଏ। କାନ ଦୁଇଟି େବକ ଆଡକୁ େମାଡି େହାଇଯାଇଥାfି। 

ମୁହଁ ଚାପି େହାଇ ରହି ଯାଇଥାଏ। ପଛର େଗାଡଦୁଇଟି େପଟଆଡକୁ ବୁଜି େହାଇ 

ଯାଇଥାfି। ଲାpୁଡ ବ,ା େହାଇ ପଛକୁ ଲମି� ଯାଇଥାଏ। କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଖୁବ୍ 

େଜାେର� େଦୗଡୁଥିଲା। ଏହାର ଶରୀରର ଗଠନ ଚିତାଭଳି ଯଦିଓ ନୁେହଁ ତଥାପି ଚିତା ଭଳି 

ଛାତି अଂଶ ଖୁବ୍ ସୁଦୃଢ। ଏମିତିଆ ଛାତି ମୁଖ�ତଃ େଦୗଡିବା ପାଇଁ ଗଠିତ େହାଇଛି। କି� 

ବହୁତ ଲaା େଦୗଡିବା ପାଇଁ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଶରୀର ଗଠିତ େହାଇନି। 

କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଛାତି अଂଶ ଆଉ େପଟ अଂଶ ମଧ�େର ବହୁତ ପ�େଭଦ ନଥିଲା। 

ଏହାର ଆଗ ଛାତି ଆଉ ପଛ େଗାଡ ମଧ�େର ଏେତ ଚିତା ଭଳିଆ ଗଠିତ ନୁେହଁ। ଚିତାର 

ଛାତିଟି ଖୁବ୍ ବଡ। ତାପେର େପଟ अଂଶଟି ପିଠିେର ଲାଗିଯିବା ପରି ଲାେଗ। କି� କଲାରା 

ପତରିଆ ବାଘର ତା ନୁେହଁ, େସଠି େପଟଟି ପିଠିେର ଲାଗିବା ପରି ଜଣା ପେଡନି। ଏହା 

ଖୁବ୍ େଜାର୍ ଲaା େଦୗଡିନପାେର।  

 ଏହି ବାଘ ଲୁଚି ରହି ଆଉ ଏକଦମ୍ ହଠାତ୍ େଦୗଡି ଶିକାର କରିପାେର। ବାଘ ତେଳ 

େଡଇଁପଡି େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। େଦୗଡିଲା େବଳକୁ ବାଘର ଶରୀରର େରଖା ଗୁଡିକ 

ଏକଦମ୍ अ�� େହାଇଯାଇଥାଏ। ତାର ଚମଡାର କଳା କଳା ଚିହ�  ଗୁଡିକ ସବୁଜ ଘାସ 
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ଜମି ଉପେର ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ବାଘର ଶରୀର ସବୁଜ ଘାସ ଜମି ଉପେର ଏକ ସୁDର ଚିତ�  

ଆ,ୁଥିଲା।  

 ତା ଆଗେର ଦେଳ ବାରହା ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡୁଥାfି। ମା ଆଉ ତା ପଛେର ପଁାଚ 

ଛअଟା େଛାଟ ଛୁଆ। ଛୁଆମାେନ ମାର ପ�ାୟ अଧା ଆକାରର। ଏମିତିଆ ଶିକାର କରିବାକୁ 

ଖୁବ ମଜା ଲାେଗ। ଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଭୂଲ କରି ବସfି। େସମାେନ ମାର 

ରା`ାେର େଦାଡିେଲ ବାଘ ହୁଏତ େସମାନ,ୁ ଧରି ପାରfା ନହZ। କି� ପ�ାଣ ବିକଳେର 

େଦୗଡିଲାେବେଳ େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି େଖାଜ ଭୂଲ େହାଇଯାଏ।   

 ଛୁଆମେନ ମଧ� ଭଲ େଦୗଡfି। ଏକ ଲ�ା େଦୗଡେର େସମାେନ େଶଷେର ବାଘକୁ 

ହରାଇେଦେବ। କି� େସମାନ,ର େଦୗଡିବାେର अେନକ ବିଳନa େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ 

େସମାନ,ୁ ବଂଚିବାପାଇଁ ପ�ାଣ ପେଣ େଦୗଡିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବାଘ ନିଜର ଶvି ଖଟାଇ 

େଦୗଡୁଥାଏ। ଥେର ଦୁଇଥର ନିଜର ଥାବାକୁ େଛାଟ ବାରାହା େଦହେର ମାରିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଥିଲା। କି� ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ େଛାଟ ବାରହାଟିଏ ମାର ରା`ାରୁ 

अଲଗା େହାଇଗଲା। ଏେବ େସ ବାଘଠାରୁ ଆଉ ବଂଚି ପାରିବା ନାହZ। ରା`ା ଭଲ ଭାେବ 

ଜଣାନାହZ।  

 ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ େସ େକଇ େଖାଜ ଭିତେର ଆସିଗଲା। ହଠାତ୍ 

ବୁଲିଯିବା କଳାଟା ଏ ପଯ��f ଭଲ ଭାେବ ଶିଖି ପାରିନଥିଲା। େଯେତେବେଳ ବାଘ ପଂଝା 

ମାରିବାକୁ େଚ�ା କରିବ େସହି ସମୟେର ବୁଲିଗେଲ ବାଘ ଆଉ ହଠାତ୍ ବୁଲି ପାରିବ 

ନାହZ। ତାର ଗତିକୁ ପରିବତ�ନ କରିବା ପାଇଁ ଟିେକ ସମୟ ଦରକାର। ଏଇ gଣକେର 

ବାଘଠାରୁ ଶିକାର अେନକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। େସ କଳା ନଥିଲା ତା ଛଡା େଦହେର ଏେତ 

ଶvି ନାହZ। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ତାକୁ େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ଏକ ପଂଝା ମାରିଲା। ଛୁଆ 
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ବାରହାଟା ତେଳ ପଡି ଘୁଷୁରି େହାଇଗଲା। ଆଉ େଦୗଡିବ େଦୗଡିବ େହଉଛି 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ େଡଇଁପଡି ତାର ତଂଟି ଧରିେନଲା। ଏେବ ଆଉ ରgା ନାହZ। ତାର 

ମୃତ� େହଲା। ବାଘ ବାରହା ମଲା ପଯ�f ତାର ଗଳାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା।   

 କଲରାପତରିଆ ବାଘର अେନକ ଗୁଣ। େସ ଭିତରୁ ଏକ ବଡ ଗୁଣ େହଲା େଛାଟ 

ଜୀବ,ୁ ଶିକାର କରିେନବା। କିaା अନ�ର େଛାଟ ଛୁଆମାନ,ୁ ମାରିେଦବା। ଯଦି େଭାଜ� 

େହାଇଥାfି େତେବ ଖାଇେଦବା। 

 ଆଉ ଏକ ଦିନ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟା ବଡ େଭାକିଲା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ େହଲା 

ଶିକାର କରି ପାରିନି। େତଣୁ ଶିକାର ସଂnାନେର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ତାର କାନ ଆଉ 

ଆଖି ଖୁବ ସତକ� ଥିଲା। େସ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୀgଣ ଭାେବ ଲg� କରୁଥିଲା। ସବୁ ଶ କୁ 

ବାରୁଥିଲା। ଆଖି ଆଉ କାନ ଉପେର ଭରସା କରି କେଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସହଜେର 

ଶିକାର କରିେନଇପାେର। 

 କାହZ େକଉଁଠି ଚାଲୁଥିବାର େଦଖା ଯାଉନାହାfି। 

 େସ ବଡ ବ�` େହଉଥିଲା। ଜpଲଟା ଏେବ କଣ ଜୀବ ଶନୂ� େହାଇଗଲାଣି। ତାକୁ 

ଏେତ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା େଯ େଠକୁଆଟିଏ େହାଇଥିେଲ ଶିକାର କରି ନିअfା। କି� କିଛି 

ପ�ାଣୀ େଦଖା ଯାଉନଥିେଲ।  

 ଏକଥା େଯ କିଛି ପ�ାଣୀ ନଥିେଲ େବାଲି କୁହାଯାଇ ନପାେର। ଜpଲେର अେନକ 

କାନ ଆଉ अେନକ ଆଖି अଛି। ଏ ଭିତେର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଟିକିଏ େଖାଲାକୁ। 

ବାହାରି ଆସିଲା। େସପଟୁ ମା ବାରହାଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ବାରହା େଯମିତି 

ବାଘକୁ େଦଖି େଦଇଛି େସ ଚୁପ୍ କରି ଠିଆ େହାଇଗଲା। ବାରହାର ଠିଆ େହବ େଦଖିେଲ 

ଯିଏ େକହି ଭାବିବ େଯ ଏକ କାଠଗର ଟିକିଏ ଉ� େହାଇ କେଣଇ େହାଇ ପଡିଛି। ତାର 
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କଳା ଆଖି ବାଘ ଉପେର ଲାଗି ରହିଥିଲା। 

 ବାରହାର ବସା�ାନଟା ପାଖେର। ଏ ବାରହାଟା ମାଟି ଭିତେର ଗାତ େଖାଳି ନିଜର 

ଛୁଆ,ୁ ରଖିଥିଲା। ଗାତଟା ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲା। କି� ସହଜେର େକହି 

ପାଇବ ନାହZ। ଭିତରକୁ ବହୁତ ଲaା ଗାଡ ମଧ� େହାଇନାହZ। ସହଜେର ବାଘ ମାଟି 

େଖାଳି ବାରହାଛୁଆ,ୁ ଧରି ପାରିବ ନାହZ। େସ ନିଜ ବସାରୁ େକଇ େଖାଜ ଦୂରେର ଥିଲା। 

ଏେବ କି� ଆେଗଇବାଟା ବିପଦ୍ଜନକ। 

 ବାଘଟା ବହୁତ ସfପ�ଣର ସହ ଆସୁଥାଏ। ଏେଣ େଗାଟିଏ ବୁଦା ଧାରରୁ ବାରହାଟି 

ବାଘକୁ अନଇ ଥାଏ। अେନକ େବଳ େହଲା ବାରହା ଗାତ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଛୁଆମାେନ 

େଭାକିଲା अଛfି। େସ ଚାହZକରି ମଧ� ପାଖକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲା। ଏେଣ ମାର ଆସିବାର 

ସମୟ େହବାରୁ ଛୁଆମାେନ ଧେର ଶ  କରୁଥିେଲ। ଏହି ସାମାନ� ଶ  କି� 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ କାନେର ପଡିଗଲା। ତାର ଆଖି ଖୁବ ଉ¡¢ଳ େହାଇଉଠିଲା। େସ 

ରହିଯାଇ ଶ  ବାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ବାରହା ବାଘକୁ ଏମିତି ରହିବାର େଦଖି କିଛି ଆକ�ମଣର ଆଶ,ା କରୁଥିଲା। 

ବାଘଟା ଆଉ ଟିେକ ଆେଗଇ ଆସିଲା। ଏ ପଯ��f ବାଘ ଯଦିଓ ବାରହାକୁ େଦଖିନି, 

ବାରହା ଆଉ େସଠି ରହିବାବୁ ଉଚିତ ମଣିଲା ନାହZ। अ� େକଇ େଖାଜେର ବାରହା 

େଯେତ େଜାରେର େଦୗଡିେଲ ମଧ� ବାଘ ତାକୁ ଧରିେନବ। ଏଣୁ ଆଉ ବିଳa କରିବା 

ଉଚିତ ନୁେହଁ। ମା ବାରହା ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡି ପଳାଇଲା। 

 ଛୁଆମାେନ ଏେଣ ଗାତ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିେଲ। ବାଘର ତୀgଣ ନଜର 

ବାରହାର ଯିବା ରା`ାେର ଥିଲା। ଏମିତିଆ ହଠାତ୍ େଦୗଡିବାର ଶ େର ବାରହା 

ଛୁଆମାେନ କିଛି ବୁଝି ପାରିେଲ ନାହZ। େଗାଟିଏ ଛୁଆ େକମିତି ଗାତ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। 
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ଆଉ ଏହି ସାମାନ� ହଲଚଲ ବାଘ ଆଖିେର ପଡିଗଲା। େସ େଗାଟାଏ ଲ£େର େଛାଟ 

ବାରହା ଛୁଆଟିକୁ ଧରିେନଲା। ଛୁଆ ମୁହଁରୁ ଶ ଟିଏ ବାହାରିଲା ନାହZ। େସଇ ପାଖେର 

ତାକୁ ମାରି ଖାଇେଦଲା। 

 ଏେବ େସ ବାରହା ଗାତ ଜାଣିେନଇଥିଲା। ମାଟି ଭିତରକୁ ସିଧା अଣଓସାରିଆ େହାଇ 

ଗାତଟା ଚାଲି ଯାଇଛି। ବଡ ବଡ ଘାସ ଆଉ େଛାଟ ବୁଦା ପାଖେର। େସ ଭିତେର ଗାତଟା 

େଖାଜି ପାଇବାର କଥା ନୁେହଁ। ବାରହା ଛୁଆମାେନ ଗାତ ଭିତରକୁ ତଥାପି ଚାଲି ଯାଇ 

ନଥିେଲ। େସମାେନ କଣ େହଲା ବୁଝିପାରି ନଥିେଲ। ବାଘଆସି ବଡ ବଡ ଆଖିେର ଗାତକୁ 

अନାଇଲା। େକେତଟା େଛାଟ ମୁq ଏପଟ େସପଟ େହଉଛି। େସ ବିଳa ନକରି ନିଜର 

େଗାଡକୁ ଭିତେର ପୁରାଇ ଏକ ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଛୁଆମାେନ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ 

ସମୟ ପାଇେଲ ନାହZ।  

 ତାର ମୁନିଆ ନଖେର ଏକ ଛୁଆ ଲାଗି େବାବାଉ ଥିଲା। ବାଘ େମାେଟ ବିଳa ନକରି 

ତାକୁ ମୁହଁେର ମାଡି ବସିଲା ଆଉ େgପାକେର େଡଇଁ ପାଖର ଏକ ବୁଦା ମଳୂକୁ ଯାଇ 

ଛୁଆଟିକୁ ଖାଇେଦଲା। େପଟେର କିଛି େଭାଜନ େହଲାଣି। କି� ତାର େପଟ ପୁରି 

ନଥିଲା। ଏ ଶିକାରେର େବଶୀ ମାଂସ ନାହZ। ଆଉ ଛୁଆ,ୁ ମାରିବା ପାଇଁ େସ ଗାତ 

ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଛୁଆମାେନ ବାଘର ଏମିତିଆ ପଂଝା ଶିକାର େଦଖି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି 

ଯାଇଥିେଲ। ପଂଝାେର ଆଉ ଶିକାର ଲାଗିେଲ ନାହZ। 
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ବnୁତ�ବnୁତ�ବnୁତ�ବnୁତ�     
 ସମୟ େଭାର ସକାଳ। ସଠିକ ସମୟ ଜଣା ନଥିେଲ ମଧ� ସମୟ 
ପାଖାପାଖି ୫:୪୫ ରୁ ୬:୧୦ ମିନିଟ୍ ଭିତେର। अfରp ବnୁ ‘अମିତ’ର 
େଫାନ୍ କଲ୍ ଶଯ�ାତ�ାଗ କରିବାକୁ ବାଧ� କରୁଥିଲା େଯମିତି। ନିଦି� ତ 
ଚgୁେର अସହାୟ ଭpୀେର େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁକରୁ ବିପରୀତ ପାଶ��ରୁ gୀଣ ଚାପ ଗଳାେର 
अଭିମାନ ସ�ରେର अମିତ କହୁଥାଏ, “କ’ଣ ରାଜୁ ପ�ତିଦିନ ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟେର େଫାନ୍ 
ମାଧ�ମେର ମେତ ଜାଗ�ତ କରିଥାଉ। ଆଜି େଶାଇପଡ଼ିଲୁ ନା କ’ଣ? େଦହ ଭଲअଛି ତ? 
ହଉ େସମିତିେର ବି ଆଜି ବିଳa େହଲାଣି। ପାଖ ଛକେର ମଁୁ େତାର अେପgା କରିଛି। 
ଶୀଘ� ପ�`ୁତ େହାଇକି ଆେସ।” ଏକ ନିଶ�ାସ ମଧ�େର କହିଗଲା अମିତ। 
 ରାଜୁ ଓ अମିତ ବାଲ�କାଳରୁ अfରp ବnୁ। େଯଉଁ ସମୟେର ହାଫପ�ା¦ ଖqିଏ 
ପିnି ଗଁା ଦାq ଧଳିୂେର अ, ଆ େଲଖିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ େସେତେବଳ ଠାରୁ େସମାେନ 
ସାp। ହୃଦୟ ମଧ�େର ଉଭୟ, ପ�ତି ଗjିତ ରହିଥିଲା अସରfି अନାବିଳ ଭଲପାଇବା। 
 अମିତକୁ ଆa ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସD। ଜିଦ୍ ଧେର ଗଁା େଶଷମୁqେର ଥିବା ଆa 
େତାଟାକୁ ଯାଇ ଦୃ�ାମିର ସହ ଆa ଖାଇବାକୁ। ସାpର ଏତାଦୃଶ ମେନାବଳ ସ��ଖେର 
ଆaେତାଟା ମାଲିକର ରୁg କକ�ଶ ତାଗିଦ୍ ସମହୂ ମଲୂ�ହୀନ େହାଇପେଡ଼ ରାଜୁ ଆଗେର। 
ଆa ସଂଗ�ହ ସମୟେର େକେତଥର ରାଜୁର କହୁଣୀ gତବିgତ େହାଇଛି ତାର ସୀମା 
ନାହZ। େଲାତକ ପ#ୂ� ନୟନେର अମିତ ରାଜୁର ଖqିଆ �ାନରୁ ଧଳିୂ ଝାଡ଼ିେଦବା ପେର 
ଯ�ଣା ଗୁଡ଼ିକ अପସରି ଯିବାକୁ ବାଧ� େହଉଥିେଲ େଯମିତି। ଉଭୟ,ମଧ�େର ବnୁତ� ରୁ 
େଚର ଏେତ ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରିଥିଲା େଯ ଦୁେହଁଦୁହZ,ୁ ମୁହୂ_� ମଧ� ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ 

ରାଜୁ କୁମାର ପାତ�  

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     26 

ସହେଜ ଗ�ହଣ କରିପାରୁନଥିେଲ। अନିjା ସେ_�  େସ ବଷ� ରାଜୁ ଗୀଷG  ଛୁଟି ବିତାଇବା 
ନିମେf ମାମୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। କି� अମିତର अନୁପ�ିତ ରହିବା େଯମିତି ରାଜୁ ପ�ତି 
ପିtରା ମଧ�� ପgୀ ସଦୃଶ ଥିଲା। ତା’ର अଟଳ ଜିଦ୍ େଯାଗଁୁ ସn�ାେର ଘରକୁ ଆଣି 
ଛାଡିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ अଜା। ଜଣକର େଦହ ଖରାପ େହବା କଥା ଶୁଣିବା gଣି 
अନ� ଜଣକୁ ଯ�ଣାେର ଜଜ�ରିତ କରି ପକାଏ େଯମିତି। ଉଭୟ, ମଧ�େର ବnୁତ�  ଏେତ 
ନିବିଡ ଥିଲା େଯ ବିଦ�ାଳୟେର େକୗଣସି ଦୃ� ପିଲା ତା, ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ସାହସ 
କରିପାରୁନଥିେଲ। 
 ସମୟ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ଚକ�େର ତାଳ େଦଇ ଉଭେୟ ଆହୁରି ଘନି. 
ସହେଯାଗୀ ସ!କ�େର ମ¡ି ଯାଇଥିେଲ। ସମୟ କ�େମ େମଟି�କ ପରୀgା ଶ େର କବାଟ 
ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ନିଜର ଘନି. ସ!କ� ପରି ଉଭୟ, େଟବୁଲ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଥିଲା 
ପରୀgା ହଲେର। େସଦିନ ଥିଲା ଗଣିତ ପରୀgା। अଧଘ¦ା କାଳ ସୁରୁଖୁରୁେର ପରୀgା 
ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପରୀgା ହଲର ନିରବତାକୁ ପରିହାସ କରି େଦଇଥିଲା ରାଜୁ ହାତରୁ 
କଲମଟି ଖସି ପଡି। ତଳମୁହଁା େହାଇ अସହାୟ ଭpୀେର ବ�`ବିବ�ତ ଚି_େର କଲମ 
ଉଠାଇଲା ସମୟେର ଘଟିଗଲା ଆଉ ଏକ ଦୁଘ�ଟଣା। ରାଜୁର ଆଖିରୁ ଚଷମାଟି ଚଟାଣେର  
ଖସିପଡ଼ି ଦୁଇଖqେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା। अସହାୟ ଏବଂ ବିଷ#� ମନେର ଭpା 
ଚଷମାର କାଚେର  େକେତେବେଳ ପଶ�ପତ�  ତ େକେତେବେଳ ଉ_ରଖାତା ଉପେର ନଜର 
ପକାଇବା ନିମେf େଚ�ିତଥିଲା େସ। େଶ�ଣୀେର ସମେ` ନିଜ େଲଖାେର ନିମଗ� ଥିବା 
�େଳ େକବଳ ଜଣକର ନଜର ତା ଉପେର େକD� ୀଭୂତ େହାଇଥିଲା। େସ ଥିଲା ଘନି. 
ସହେଯାଗୀ अମିତ। ଚତୁhiଗକୁ ଥେର ନିରିgଣ କରି ହଠାତ୍ ତା ହାତରୁ ଉ_ରଖାତା ଟାଣି 
େନଇଥିଲା େସ। ପ�ତିବଦଳେର େସ ନିଜର ଖାତାକୁ ରାଜୁ େଟବୁଲ ଉପେର ରଖିେଦଲା। 
अବଶି�ାଂଶ ସମୟ अମିତ ରାଜୁର ଖାତାେର ସମ` ପ�ଶ�ର ଉ_ର େଲଖିବାେର ବ�` 
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ରହିଲା। ପରୀgା ସମା� େହବା ପେର ରାଜୁ अମିତକୁ ଆଲିpନ କରି ପକାଇଥିଲା। 
ଲାଗୁଥିଲା अମିତକୁ ଧନ�ବାଦ अପ�ଣ କରିବା ନିମେf ତା ନିକଟେର ଭାଷା ନାହZ। 
େଲାତକପ#ୂ� ଛଳଛଳ ନୟନେର ରାଜୁ ପଶ� କଲା “ସାp େତାର କ’ଣ େହବ କହିଲୁ?” 
ରାଜୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି अମିତ ସହାସ� ବଦନେର ଉ_ର େଦଇଥିଲା, “ତୁ ଜମା ଚିfା 
କରନାହZ। ପ�ଥମ अଧଘ¦ାଏେର େଯତିକି ଉ_ର େଲଖିଛି େଯ ମଁୁ େକେବ ବି େଫଲ୍ େହବି 
ନାହZ” ଏମିତି ଥିଲା ଉଭୟ, ମଧ�େର ବnୁତ� । 
 େମଟି�କ୍ ପରୀgାର ଫଳ ପ�କାଶ େହାଇଥିଲା।ଉଭେୟ ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ଉ_ୀ#� 
େହାଇଥିେଲ। अମିତ ବି§ାନ ବିଷୟ େନଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଡିଏଭି କେଲଜେର ଏବଂ ରାଜୁ 
କଳା ବିଷୟ େନଇ ନାମ େଲଖାଇଥିଲା ବଲାpିରର ରାେଜD�  କେଲଜେର। ସମୟ 
ଚକ�େରେର ଉଭୟ, କେଲଜ ସିନା अଲଗା େହାଇଥିଲା କି� େସମାନ, ମଧ�େର ସ!କ� 
ଥିଲା  ପବୂ�ବତ୍ ନିବିଡ଼। 
 ସମୟ କ�େମେର ଉଭେୟ ସମାଜେର ନିଜସ� ଉଦ�ମେର ଏକ ସ�ତ� �ାନ ହାସଲ 
କରିଛfି। ବିବାହ ବnନେର ଆବ{ େହାଇଥିେଲ। ନିଜର ବ�`ବହୁଳ ଜୀବନରୁ କି�ିତ୍ 
ସମୟ ବାହାର କରି ପର�ର ସହିତ ସମୟ କରାଇଛfି।ପରବ_�ୀ ସମୟେର ସାଂସାରିକ 
ଯ�ଣାେର ଜଜ�ରିତ େହାଇ ପର�ରକୁ ସGରଣ କରିଛfି ମାତ� । ସମୟ କ�େମ ଉଭେୟ  
ବୃ{ାବ�ାେର ଉପନୀତ େହାଇଛfି। େଗାଟିଏ ସହରେର ବାସ କରୁଥିବା ସେ_�  ପର�ର 
ସହିତ ସାgାତକାରର ସ�ବ େହାଇପାରିନି। ପୁअେବାହୂର କେଠାର ନିଯ�ାତନା ଓ ତାଗିଦ୍ 
େଯାଗଁୁ ଉଭୟ,ୁ ଗୃହର ଚାରିକା¨ ମଧ�େର ବDୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିଛି। 
ଧମ�ପତ� ୀ ଥିେଲ କିଛି ମନର ଭାବନାକୁ ପ�ତିପାଦିତ କରେf, କି� ପତ� ୀ,ୁ ଧରାପୃ.ରୁ  
ବିଦାୟ େନବାେର अେନକବଷ� ବିତିଗଲାଣି। ବୟସର अପରାହ� େର ଉପ�ିତ େହାଇଥିେଲ 
ଉଭେୟ। ସ¢ା��ବ�ା ଦୁବ�ଳ େହାଇପଡିଛି। କେଠାରତାର ସମ` ସୀମା ଉଲA ଂଘନ କରି  
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ଉଭୟ,ୁ େଶଷେର ବୃ{ାଶ�ମେର ପହ�ାଇ େଦଇଛfି ତା,ର ପରିବାର ବୃD। େଗାଟିଏ 
ବୃ{ାଶ�ମେର ଦୁଇବnୁ ଥିେଲ ମଧ� ସ��ଖ ଦଶ�ନ କିaା ଖବର ବି ନଥିଲା ଉଭୟ, 
ପାଖେର। 
 ଦିନ ବିତିଚାଲିଛି। ରବିବାର ସକାଳ ୮:୧୫ ପାଖାପାଖି। ବୃ{ାଶ�ମର अଗଣାର 
େଗାଟିଏ େକାଣେର କାଠ େଚୗକି ଉପେର ଚିfାଗ�` ଭାବେର ବସି ରହିଥିେଲ ରାଜୁବାବୁ। 
ଦୃ�ି ପଡିଥିଲା ବଗିଚାର ଆa ବୃg ମେୂଳ ଦୀଘ� ସମୟଧରି ପକ�  ଆa ଖାଇବାେର େଚ�ିତ 
ଥିବା ବୃ{, ଉପେର। ଥରହର ଶରୀରେର ଧୀେର ଧୀେର ପାଦ ପକାଇ ରାଜୁବାବୁ େସ 
ଦିଗକୁ अଗ�ସର େହେଲ। କିଛି ସମୟ ପେର ରାଜୁବାବୁ େସଠାେର ପହ�ି ବୃ{ ବ�vି,  
କାnେର ହାତ େଦେଲ। ପଛକୁ ବୁଲିପଡି ବୃ{ ବ�vି ଜଣକ େଦଖିେଲ ପିଲାଦିନର 
अfରp ଘନି. ବnୁ ରାଜୁ ସ��ଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି। ରାଜୁବାବୁ ଆଖିରୁ ଚଷମା େଖାଲି 
ଗାମୁଛାେର ଥରଥର ହ`େର ସଫା କରି ପୁଣି ଥେର ପିnିେଲ।ଚgୁ ସାମ�ାେର ଦqାୟମାନ 
େହାଇଛି େସଇ अfରp ସାଥୀ अମିତ। अମିତ ବାବୁ, ଆa ଖାଇବାର ଇjାଶvି 
ଆଗେର ରାଜୁବାବୁ ଆa େତାଳିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିବା େବେଳ ଭାରସାମ� ହରାଇ ତେଳ 
ପଡିଯାଇଥିେଲ। ପିଲାଦିନ ପରି େସହି ସମୟେର ମଧ� अମିତ ବାବୁ ରାଜୁବାବୁ,ୁ ଭୂମିରୁ 
ଉଠାଇ ଧଳିୂ ସମହୂ ଝାଡ଼ି େଦଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିେଲ ନିଜର ଛାତିେର। 
 ଉଭୟ, ଆଖିରୁ अଶ�� ବୁDା ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା େମଘମାଳାରୁ ବଷ�ା େଟାପା ଖସିବା 
ଭଳି ............................ 
 

 
ଭରସୁଜା, ବଲାpିର 

ପିନ୍ : ୭୬୭୦୬୧ ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୬୧୪୬୪୬ 
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କୁହୁଡ଼ିଭରା ରାତି େକାହଭରା ଛାତିକୁହୁଡ଼ିଭରା ରାତି େକାହଭରା ଛାତିକୁହୁଡ଼ିଭରା ରାତି େକାହଭରା ଛାତିକୁହୁଡ଼ିଭରା ରାତି େକାହଭରା ଛାତି    

 ମଁୁ ନୂଆବଷ� ପାଇଁ ଛୁଟି େନଇ େସଦିନ ରାଉରେକଲାରୁ େଟ�ନ 

େଯାେଗ ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ। େସଦିନ େକୗଣସି ଏକ ଦୁଘ�ଟଣା ପାଇଁ େଟ�ନ 

ଭଦ� କେର ପହ�ିବାକୁ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଘ¦ା ବିଳa େହବାରୁ ମଁୁ େମାର 

ସାନ ଭାଇକୁ େ�ସନ ଆସିବାକୁ ମନାକରିେଦଇଥିଲି। େଶଷେର େଟ�ନ ଆସି ଭଦ� କ 

େ�ସନେର ପହ�ିଲା ରାତି ପାଖାପାଖି େଗାଟାଏ େହବ। େ�ସନ ଠାରୁ ଆମ ଘର ବହୁ 

ଦ¢ର େତଣୁ ରାତିେର େକହି ଗାଡିବାଲା ଯିବାକୁ ରାଜି େହେଲନାହZ େତଣୁ ଭାବିଲି ରାତିଟା 

େକୗଣସି େହାେଟଲ କିaା ଲଜେର ରହିଯିବି ସକାଳ େହେଲ ଘରକୁ ଯିବି କାରଣ ଡିେସaର 

ମାସ େଶଷ ହାଡଭpା ଶୀତ ପରି ପ�ବଳ ଶୀତ େହଉଥାଏ େତଣୁ ମଁୁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି 

େହାେଟଲ କିaା ଲଜ୍ अଭିମୁେଖ ଆେଗଇ ଚାଲିଲି। ଶୀତୁଆ ରାତି ରା`ାଘାଟ ପରୂା 

ଶନୂଶାନ େକହି କୁଆେଡ ନଥାfି ରା`ାେର କୁକୁର ମାନ,ର କାDିବାର ସ¢ର ଶୁଣା 

ଯାଉଥାଏ। ଚାରିଆେଡ ଘନ କୁହୁଡି େଘାଟିଥାଏ ପାଖକୁ ପାଖକୁ େଲାକ େଦଖା ଯାଉ ନଥାfି 

ଏମିତି ନିଃସ  ରାତିେର ଏକା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜେଣ ବୁଢି �ୀ େଲାକର କାDିବା ସ¢ର ଶୁଣାଗଲା 

ରା`ା ପାଖେର ଥିବା େଦାକନ ସ��ଖେର କି� ହଠାତ୍ ଠିକ େସଇ ସମୟେର ଲାଇନ 

ଚାଲିଯିବାରୁ କିଛି ଦିଶୁ ନଥାଏ ଏବଂ ପ�ବଳ କୁହୁଡି ବି େହାଇଥାଏ । 

 ନିଜକୁ ଭାରି ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ କାରଣ ଏଇ ହାଡଭpା ଶୀତ ରାତି ଆଉ ଶନୂଶାନ 

ର`ାେର କିଏ ବା କାଇଁ ବସି କାDୁଥିବ କି� ମନ ବୁଝୁ ନଥାଏ ଏେତ ରାତିେର େସ  �ୀ 

େଲାକର କାD ଶୁଣି। ମନେର ଡର ଥାଏ କି� ସାହସ କରି ପେକଟରୁ େମାବାଇଲଟି କାଢି 

ସତ�ବାନ ନାୟକ 
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େମାବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାରି େସ ବୁଢି �ୀ େଲାକ କାDୁଥିବା େଦାକନ ସ��ଖ ଆଡକୁ ଗଲି। 

ଆଉ ଯାଇ ଯାହା େଦଖିଲି ନିେଜ ନିଜକୁ ବି ସହିପାରିଲିନି କାହZକିନା େସ ବୁଢି �ୀ 

େଲାକଟିର ବୟସ ପଖାପାଖି अଶିରୁ ପ�ାअଶି େହବ। ପାଖେର ବି େକହି ନାହାfି ଏେତ 

ଶୀତ ରାତିେର ପାଖେର େଘାେଡଇ େହବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହZ। ଏ ହାଡଭpା ଶୀତେର 

ବୁଢିଟି ବରଡା ପତର ପରି ଥରୁଥାଏ। େସ ବୁଢି �ୀେଲାକର ଏମିତି ଦୁଃଦ�ଶା େଦଖି ମଁୁ 

ନିଜକୁ େରାକି ପାରିଲିନି ମଁୁ େଟ�ନେର େଘାଡି ଆସିଥିବା କମଳଟିକୁ େମା ବ�ାଗରୁ କାଢି େସ 

ବୁଢିକୁ େଘାଡାଇେଦଇ େସଠାେର ବସିଲି ଆଉ େସ ବୁଢି େଲାକଟିର ନଁା ପଚାରିଲି କି� େସ 

ଠିକ୍ ଭାବେର କଥା ବି କହିପାରୁନଥାଏ ତଥାପି ତାର ନଁା େରବ େବାଲି କହିଲା। ଘର 

ପଚାରିବାରୁ େଗାେଟ ମଫସଲି ଗଁା ନଁାେଟ କହିଲା। ମଁୁ େସ ବୁଢି �ୀ େଲାକକୁ ପଚାରିଲି 

ଏେତ ରାତିେର ତୁେମ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମର କ'ଣ େକହି ନାହାfି କି ତୁମର ଘର 

ନାହZ? ଏତିକି କଥା ଶୁଣି େମାର ବୁଢିଟି େଭା େଭା କରି କାDି ଉଠିଲା ଆଉ କାDି କାDି 

କହିଚାଲିଲା ତା'ର ଛାତିେର ଥିବା େସଇ େକାହଭରା କାହାଣୀ। 

 ବୁଢି କହିଲା ତା'ର ଦୁअଟି ପୁअ ଓ େଗାଟାଏ ଝିअ अଛି। ଦୁଇ ପୁअ ବାହା 

େହଇସାରିଛfି େବାହୂ ବି अଛfି। ଝିअ अଛି ନାତିନାତୁଣି ବି अଛfି େସ େମାେତ ଛାଡି 

େକାଡିଏ ବଷ� େହବ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲଣି କି� ପୁअ ଯଉ ପୁअ ଝିअ,ୁ ଜନମ କରି 

େଛାଟରୁ ବଡ କଲି େହେଲ େସହି ମାେନ ଆଜି େମାେତ ଏଇଠି ଛାଡି ଯାଇଛfି। 

େସମାନ, ପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି େବାଝ େହଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲୁ ପୁअ ପୁअ ଦୁେହଁ ଆଉ ଝିअ ଘର 

ଜମି ବାଡି ପାଇଁ ଝଗଡା ଲାଗି अଲଗା अଲଗା େହାଇରହିେଲ।ତା, ବାପ ଗଲାପେର 

େମାେତ େସମାନ, ପାଖେର ଭାଗ କରିେଦେଲ ବଡପୁअ ପାେଖ ମାସେଟ ସାନପୁअ ପାେଖ 

ମାସେଟ ରହିବି ବାକି ଆଉ ଯଉ ମାସ ଏକତିରିଶି ଦିନ େସଦିନ କହିେଲ ନସେର ଉପାସ 
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ନେହେଲ କଉ ମDିର କିaା କାହା ଘେର ମାଗି ଖାଏ ଆଉ େସଇଠି ଶୁଏ। ଆଉ ଏେବ 

େସମାନ,ର ପୁअଝିअ େହଲାପେର େମାେତ ପଚାେର କିଏ। ଭଲମD କିଛି କହିେଲ 

କହୁଛfି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ, କଥା ନିେଜ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ତୁ ବଢିଟା େତା କଥା େକମିତି 

ବୁଝିବୁ। 

 ହଁ! େସମାନ, ପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ବୁଢି ପାଲଟି ଯାଇଛି େବାଝ େହଇଯାଇଛି କିଛି କାମ 

ଧDା କରିପାରୁନାହZ େସମାେନ କ'ଣ ପାଇଁ େମା କଥା ବୁଝିେବ ? 

 େସମାେନ କାଉଁ ବୁଝିେବ େଗାେଟ ମାଆ ତାର ଛାତିରୁ gୀର ଖୁଆଇ ଏେତ ବଡ ସୁ� 

ସବଳ କରିଛି େକେତ ଦୁଃଖ କ�େର ଏେବ େସମାନ, ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହZ େବାଲି 

ଆଣି ଏଠାେର ଛାଡି େଦଇ ଯାଇଛfି। ଏ ହାଡଭpା ଜାଡେର ହାତ େଗାଡ କିଛି କାମ 

କରୁନାହZ ଯିବି କୁଆେଡ େଦହେର ବଳ ବି ନାହZ େଯ କଉଠି କାମ ପାଇଟି କରି େପଟକୁ 

ଦାନା େଦବି। ଦି ଦିନ େହଇଗଲା କିଛି ଖାଇନାହZ େସ ବୁଢି �ୀ େଲାକଟିର ଏ ସବୁ କଥା 

ଶୁଣି ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇଯାଇଥିଲି। କାହZକି ନା ଯଉ ମାଆ ନିଜର ଛାତିରୁ gୀର ଖୁଆଇ 

ତା'ର ପିଲାମାନ,ୁ େଛାଟରୁ ବଡ କଲା। ସୁ� ସବଳ କଲା ଆଜି େସମାେନ େସଇ ମାଆକୁ 

େବାଝ ଭାବି ଆଣି ରା`ା କଢେର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛfି। େଦହକୁ ଖେq କନା ଖାଇବାକୁ 

ମୁେଠ ଦାନା େସମାେନ ତା, ମାଆକୁ େଦଇପାରୁନାହାfି। 

 ମଁୁ ଆଉ କିଛି କଥା ନଭାବି,େମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଆଉ କଦଳୀ 

ବ�ାଗରୁ କାଢି େସଇ ବୁଢି �ୀକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଲି। େସ ଖାଉ ଖାଉ କାDି ପକାଉଥାfି 

ତା,ର େସ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଛାତି ଭିତେର ଥିବା େକାହକୁ ମଁୁ ବୁଝିପାରିଥିଲି େଗାେଟ 

ମାଆ େକେତ  ଦୁଃଖ କ� ସହିପାେର ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର ଯାହାକୁ ଆଉ କିଏ ପାରfି 

ନାହZ କଉ ଜନମେର। 
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 େସ ବୁଢି �ୀ େଲାକର କଥା ଶୁଣୁଶୁଣୁ ସକାଳ ପ�ାୟ େହଇଗଲା େତଣୁ ମଁୁ ଆଉ 

େହାେଟଲକୁ ଗଲିନାହZ କି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ମନ ନଥିଲା କାହZକି ନା େସ ବୁଢି ମାଆକୁ 

ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଇjା େହଉ ନଥିଲା। ସକାଳ େହବାରୁ ଏକ ଗାଡିେର େସ 

ବୁଢି ମାଆକୁ େନଇ ଏକ ଜରାଶ�ମେର ଛାଡିଲି େସଠାରୁ ଆସିଲାେବେଳ େସ ମାଆର 

ଆଖିେର ଲୁହ ଆଉ ଓଠେର ହସ େଦଖିଲି ମଁୁ େସ ବୁଢି ମାଆକୁ ପଚାରିଲି ମାଆ େତା 

ଆଖିେର ଲୁହ ଆଉ ଓଠେର ହସ କ'ଣ ପାଇଁ ? େସ ବୁଢି ମାଆଟି କହିଲା ଏ ଆଖିର ଲୁହ 

େସଇ ପୁअମାନ, ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ନିଜର େହାଇବି ନିଜ ଜନG  କଲା ବାପାମାଆ ମାନ,ୁ 

ଏଇ ବୟସେର େବସାହାରା କରିେଦଉଛfି ନିଜର ସୁଖଶାfି ପାଇଁ। େସମାେନ ଏକଥା 

ଭାବୁ ନାହାfି େଯ େସମାେନ ବି କାହାରି ବାପାମାଆ ଆଉ େସମାେନ ବି ଦିେନ ବୁଢା ବୁଢି 

େହେବ। େସମାନ,ର ପିଲାମାେନ ଯଦି େସେତେବେଳ ଏମିତି କରିେବ ତାହା େହେଲ 

େସମାେନ କରିେବ କ'ଣ? ଆଉ ଓଠେର ହସ ଏଇଥି ପାଇଁ ତୁ ପୁअ ନିଜର ନ େହଇ ବି 

ଯାହା କରିଛୁ ତା େକହି କରିେବ ନାହZ ଆଜିକା ଦୁନିଆେର। ମଁୁ େତାେତ ଆଶୀବ�ାଦ କରୁଛି 

ତୁ ଭଲେର ରହ ହସ ଖୁସିେର ସବୁେବେଳ ରହ ଏହା କହି େମାେତ ତା େକାଳକୁ େନଇ େମା 

ମଥାକୁ ଆଉଁସି େମାେତ େଗହA ା କରିପେକଇଲା ଆଉ ଖୁସିେର କାDିପେକଇଲା। େସ ବୁଢି 

ମାଆକୁ ବୁେଝଇ ତାକୁ ପ�ଣାମ କରି ଘରକୁ େଫରିଥିଲି ଏବଂ ସମୟ ପାଇେଲ େକେତେବେଳ 

ଜରାଶ�ମକୁ ଯାଇ େସ ବୁଢି ମାଆକୁ େଦଖାକରି ଆେସ । 
 

 

େକାଡଗ�ୀର, ଚqିଗଁା, ଚର!ା, ଭଦ�କ 

େମା- ୮୫୯୯୮୮୫୮୫୭ ଇେମଲ୍ : satyabannayak1995@gmail.com 
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ନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳ    
ଗତ ରାତିରୁ ଲଗାଣ ବଷ�ା ଲାଗି ରହିଛି େଚେମଇ ପଧାନର ଦି’ 

ବଖୁରିଆ ଚାଳଘର ଛପର େଭଦି ଘର ଖq କବିଲ ବତୁରିଲା ଭଳିଆ 

ବତୁରି ସାରିଲାଣି, ଘରର େଗାଟାଏ କଣ କୁ,ୁରି କା,ୁରି େହାଇ अଖା 

ପାରି େଦଇ ବସି ରହିଛି ସନିଆ େବାଉ ଆଉ ପ°ା ଘରଟିଏ କରି ନ ପାରିବାର େଚେମଇ 

ପଧାନର ନି ପାରିଲା ପଣିଆକୁ ଧି°ାରି ଚାଲିଛି ରାତିସାରା ନିଦ ନାଇଁ େଚେମଇ ପଧାନ 

ଆଖିେର ପଟାଟିଏ ପେକଇ ବସି ରହିଛି େସମିତି ସନିଆେବାଉର ଟାଣ କଥା ଛୁ�ି 

ଭଳିଆ କାନେର ଗଳି ଯାଉଛି େତେବ ବି ପାଟି ବୁଜି ବସି ରହିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛି କାରଣ 

ତା’ରି ସାଥିେର ଇDିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଦରଖା` କରିଥିବା େସଇ ଗାଆଁର ହରି ପଧାନ, ଜଗୁ 

ପଧାନ, ବାସୁ େବଉରା, ନଟ େବଉରା େକାଉ କାଳରୁ ସରକାରୀ ଟ,ାେର ପ°ାଘର କରି 

ଆନDେର अଛfି େହେଲ ତା’ର ଦରଖା` ଏ ଯାଏଁ ମଞୁର େହାଇ ପାରୁନାହZ ବାରaାର 

ବA କ अଫିସ୍, ତହସିଲ अଫିସକୁ ଯାଇ ଯାଇ େଚେମଇ ପଧାନର ଚପଲ େଘାରି େହାଇ 

ଗଲାଣି, अ¦ା ପିଠି ବିnିଲାଣି କି� ତା’ର ଦରଖା` ଏ ଯାଏଁ ମଞୁର େହାଇପାରୁନି ଆଜି 

ଆସ, କାଲି ଆସ, କହି କହି अଫିସର ବାବୁମାେନ ତା’କୁ ଦଉେଡଇ ଚାଲିଛfି େଚେମଇ 

ପଧାନ ଭାବୁଥିଲା ତା’ରି କପାଳଟା ଫଟା ନେହେଲ ମାଟି�କ୍ ପାସ କରିଥିବା ସନିଆଁ ଏଠି 

ମଲୂ ଲାଗି ଲାଗି ବିଚାର େହାଇ କ’ଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାfା େକରଳ ରାଜ�କୁ?

ସନିଆଁ େବାଉ ଏମିତି ଧଇଁେପଲି େହାଇ ପଡିଥାଆfା ଏଇ ଠି? ସବୁ ତା’ରି େଦାଷ ମେନ 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ମେନ �ିର କଲା କାଲି ରାତି ପାହିବା gଣି େସ ନି�ୟ ଯାଇ ବA କ୍ अଫିସେର ବସିବ, 

େସଠାକାର ବଡ अଫିସର,ୁ େଦଖା କରି ପଚାରିବ, କାହZକି ତା’କୁ ଇDିରା ଆବାସ 

ଘରଟିଏ ମିଳିଲା ନାହZ ଏ ଯାଏଁ 

ଏଇ ଗଲା କିଛିଦିନ ତେଳ ସରିଛି େଭାଟଦାନ,  େଭାଟ ପବୂ�ରୁ ଗଁା ସରପ�, ତା, େଚଲା 

ଚାମୁqା ମାନ,ୁ ଧରି ଗଁା ଗଁା ବୁଲି ତା, େନତା, େଭାଟ େଦଇ ଜିେତଇ େଦବାକୁ େକେତ 

େଗେହAଇ େହାଇ କହି ଯାଇଥିେଲ ଘର ଘର ବୁଲି, ଯାହାର େଯଉଁ କାମ ଡାକି ଆଣୁଛfି अଛି 

ତା, ଦଳ ଜିତିେଲ ସବୁ କାମ ସାେp ସାେp କରିେଦେବ େବାଲି ଆଖି କାନ ଛୁଇଁ ହଲପ 

କରି କହି ଯାଇଥିେଲ, େଚେମଇ ଆଉ ସନିଆଁ େବାଉ,ୁ ହାତ ଖରଚ ପାଇଁ ପାଆଁଶ େଲଖା 

ଟ,ା େଦଇ ଯାଇଥିେଲ, େସଇ କଥାକୁ ବିଶ¢ାସକରି େଚେମଇ ସପରିବାର େସଇ ଦଳକୁ 

େଭାଟ େଦଇଥିଲା, େନତା ତ ଜିତିଗେଲ, ନୂଆ ସରକାର େହଲା େହେଲ କାଇଁ େଚେମଇର 

ଘରଟି ଏଯାଏଁ ମଞୁର େହାଇ ପାରିଲାନି କେ� ସମ�ି ରାତି ପାହିଲା, େଚେମଇ ପଧାନ 

ସଜବାଜ େହାଇ ଧାଇଁଲା ବA କ୍ अଫିସକୁ 

ବA କ୍ अଫିସେର ଏେତ ସକାଳୁ େକହି ଆସି ନଥାfି, ସବୁେବେଳ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି 

ରହୁଥିବା अଫିସ୍ଟା ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଥାଏ, େଚେମଇ ଯାଇ अଫିସ୍ ବାରqାେର ବସି ପଡିଲା 

େଭାକେର େପଟ ଆଉqି ପକାଇଲାଣି, କାଲିଠାରୁ ଖାଡା ପାଡା ଉପାସ, େରାେଷଇ 

ଚାଳିଆେର ତ ଆ²ିଏ ପାଣି, ଘେର କିଛି େବାଲି କିଛି ନାହZ, ଖାଇବ କ’ଣ? େସମିତି ବାବୁ 

ମାନ, ବାଟ ଜଗିବସି ରହିଲା ଦିନ ପ�ାୟ ଆଠଟା େବଳକୁ ଝାଡୁଦାର ଆସି अଫିସ୍ 

େଖାଲାେଖାଲି କରି ଝାଡୁ କଲା, ପିअନ ଆସି ବାବୁ,ର େଟବୁଲ୍ ସଫାକରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ 

ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ସମୟେର େଧାବ ଫରଫର େପାଷାକ ପିnା ବାବୁ ଜେଣ ଭିତରକୁ 
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ପଶିେଲ, େସଇ େବାଧହୁଏ ବଡ अଫିସର େହାଇଥ
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କରିବାକୁ ବରେଷ କି ଦି ବରଷ େହଲାଣି ଏଠିକି ଧାଇଁଧାଇଁ େମା अ¦ାେର ବାତ ବାହାରି 

ପଡିଲାଣି େହେଲ େମାର ଦରଖା` ମଞୁର େହଇ ପାରୁନି େମା ସାଥିେର ଦରଖା` 

କରିଥିବା ଆମ ଗାଆଁର अନ�ମାନ, ଇDିରା ଆବାସ ଘର େକାଉ କାଳୁ େହାଇ ସାରିଲାଣି,  

େହେଲ େମାର ଦରଖା` ମଞୁର େହାଇପାରୁନି କାହZକି? ଗତରାତି ଠାରୁ ଲଗାଣ 

ବଷ�ାେଯାଗଁୁ ଆେମ ବୁଢାବୁଢୀ ଦିଇଟା େସଇ ଭpାଘେର अଧମରା େହାଇ ପଡିରହିଛୁ,  

ଆପଣ ତ ଏଇ अଫିସର ବଡବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିେଲ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ, େସଇ 

କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ଆପଣ, ପାଖକୁ ଆଗରୁ अେନକଥର ଆସିଛି ଆପଣ, 

ପାଖେର ପହ�ି ପାରିନାହZ, ଆପଣ, ଦ�ରର अନ� ବାବୁମାେନ େମାେତ ଭିନ� ଭିନ�  କାରଣ 

େଦଖାଇ େଫରାଇ େଦଇଛfି େହେଲ ଆଜି ଆପଣ, େଦଖା ପାଇଛି, ଆପଣ, ପାଖରୁ ଦି’ 

ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାେନ କହୁଛfି ଆମ େଦଶେର ଆମ ଶାସନେର ବିକାଶ 

ଆସିଛି, େଦଶେର ଗରିବ ଆଉ ରହିବନି, େତେବ େମା ଭଳିଆ ଗରିବମାେନ ଆପଣ,ର 

ଏମିତି अଣେହଳାେର ମରିଗଲା ପେର ତ ଆେପ ଆେପ େଦଶ ଗରିବ ଶନୂ� େହାଇଯିବ,  

େସଇ େଯାଜନା କରିଛfି କି ଆପଣ, ସରକାର? ବଡବଡିଆ, ପାଇଁ ସରକାର, ସବୁ 

େଯାଜନାର ସୁବିଧା ଆମ ନାଆଁେର େଦଇ, ସରକାର ଗରିବ ହଟାଉଛfି େବାଧହୁଏ? 

େଚେମଇ ପଧାନର ରୁ{ େହାଇ ଯାଉଥିବା କ²ସ�ର ନବନିଯୁv ବିଡିଓ ଶ�ୀ ସତ�ବ�ତ 

ନାୟକ, ହୃଦୟକୁ ଝିଞାରି ପକାଉଥିଲା, ତା’ଆଖିର ଲୁହେର େଧାଇ େହାଇ ଯାଉଥିଲା 

ସରକାର, ସମ` ବିକାଶର େଯାଜନା, ତା’ର ତତଲା ଦୀଘ� ନିଶ�ାସେର ଭସG ୀଭୂତ େହାଇ 

ଯାଉଥିଲା ତା, ଭଳି अେନକ ସେ�ାଟ अଫିସର୍ ମାନ,ର େଦଶ େସବା କରିବାକୁ 

େନଇଥିବା ଭୀଷG  ଶପଥ ସବୁ େସ ଦୁଇ ହାତେର େକାେଳଇ େନେଲ େଚେମଇ ପଧାନ,ୁ 
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ତା, ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ଉ_ର େଦେଲ “ମଉସା! ବ�` ହୁअନାହZ, ମଁୁ ଆଜି ହZ ତୁମର 

ଇDିରା ଆବାସ କଥା ବୁଝିେଦବି, ତୁମ ପୁअଲାଗି କ’ଣ କରା ଯାଇପାେର ତାହା େଦଖିବି 

ସରକାର,ୁ େଦାଷ େଦଇ ଲାଭ ନାହZ ମଉସା! ଆମରି ଭିତେର କିଛି अମଣିଷ अଛfି 

େଯଉଁମାେନ ସରକାର, ସବୁ େଯାଜନାର अପବ�ବହାର କରୁଛfି, ନିଜର ସ¢ାଥ� ହାସଲ 

ଲାଗି ସାଧାରଣ ଜନତା,ୁ ସ¢ାଥ� ଲୁଟି ଚାଲିଛfି, ନିଜର ଉନ� ତି କରି େଦଶର ଉନ� ତିେର 

ବାଧକା େହଉଛfି, ଆେମ ଆଗ େସମିତି େଲାକମାନ,ୁ ଚିହ�ଟ କରି ତା, ମୁଖାେଖାଲି 

େଦବା, ତା,ୁ ଆଇନ୍ ହାତେର ଦq ଦିଆଇବା, ତା’େହେଲ େଦଶରୁ ଗରିବୀ ନି�ୟ ଘଟିବ, 

େଦଶ ଠିକ୍ ଆେଗଇବ” 

 କ’ଣ ଯାଦୁ ଥିଲା ସତ�ବ�ତ, କଥାେର େକଜାଣି, େଚେମଇ ପଧାନକୁ େସ କଥା 

ସବୁକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ମନ କହୁଥିଲା, େସ ଆଗକୁ େଗାଟାଏ ନୂଆ ସକାଳ େଦଖିବାକୁ 

ଆଶା କରୁଥିଲା, ଉଦୟ ଭାନୁର ନରମ ମୁଲାୟମ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା େଚେମଇ ପଧାନ 

ଓଠେର, େସ ହସିଲା, ମନେଖାଲି ହସିଲା, ବିଡିଓ ସତ�ବ�ତ ନାୟକ, ମୁq ଉପେର 

ଆଶୀବ�ାଦର ହାତ ବୁେଲଇ ଆଣି େସ ବାହାରି ଆସିଲା ବA କ୍ अଫିସ ଭିତରୁ ଗାଆଁ ଆଡକୁ 

ଚାଲିଲା େବଳକୁ ଉ�ାହେର ତା’ ପାଦ ଦୁଇ ଗୁଣ େବଗେର ପଡୁଥିଲା। 
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର, କଟକ: ୭୫୩୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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େକେବ ସୁଖ େକେବ ଦୁଃଖେକେବ ସୁଖ େକେବ ଦୁଃଖେକେବ ସୁଖ େକେବ ଦୁଃଖେକେବ ସୁଖ େକେବ ଦୁଃଖ    
 ପ�ୁ ନିଜ ମୁqରୁ ଗାମୁଛା କାଢି ପବନେର ଟିେକ ଝାଡିେଦଇ ମୁହଁ 

େପାଛିଲା ସଯୂ�� ଆସି ମୁq ଉପେର େହେଲଣି ଟାଣ ଖରା ସାpକୁ 

ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଆଜି େବାଧହୁଏ ବଷ�ା ହବ ଖରାେର ଆଉ େବଶୀ 

ସମୟ ରହି ହବନି ଲpଳ ରଖି ବଳଦ,ୁ ଜୁଆଳିରୁ େଖାଲୁଛି ଏତିକି େବଳକୁ ହରି ଭାଇ 

ପୁअ ମନୁଆ ଦୂରରୁ ଡାକିଲା, “ପ�ୁକାକା! ଖୁସି ଖବର, ତୁମ ନାତି େହଇଚି” ପ�ୁ ଦେq 

ଛିଡା େହଲା ମଧୁଆ େଦୗଡିଆସି ତା ହାତେର ଧରିଥିବା େମାବାଇଲରୁ େଗାେଟ େଫାେଟା 

କାଢି ପ�ୁକୁ େଦେଖଇ କହିଲା, “ଏଇ େଦଖୁନ, େକେଡ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ େହଇଛି, ସତୁରା ଭାଇ 

ହ�ିଟାଲରୁ ପେଠଇଛି ମଁୁ ଖୁଡିକୁ େଦେଖଇ ତୁମକୁ େଖାଜିଲା େବଳକୁ ତୁେମ ଆସି 

ବିଲେର ତୁମ ଭାଗ� େଖାଲି ଗଲା କାକା, ଆମ ସାହିର ହରିପqା ଭଳି ତୁେମ ବି ନାତି 

ଏେକାଇଶାକୁ ଉଡାଜାହାଜ ଚଢି ହାଇଦ� ାବାଦ ଯିବ” ପ�ୁ େଫାେଟାକୁ ଟିେକ ନିେରଖି 

େଦଖିଲା, ଆଜିକାଲି ତାକୁ ଭଲେର େଦଖା ଯାଉନି, େତେବ ଝାପସା ଆଖିେର ଯାହା 

େଦଖିଲା, ଭାରି େତାଫା େହଇଚି େଟାକାଟା ଆମ ସତୁରାଟା ସାବନା, ଠିକ୍ ତା ଭଳି, 

େହେଲ ପୁअ ତାର େତାଫା େଗାରା, ଠିକ୍ େବାହୁର ରp େନଇଚି େବାହୁ କଥା ମେନ 

ପଡିଲା େବଳକୁ ତା ମନଟା ଫିକା ପଡିଗଲା ମିଶ�ଘର ଝିअ, ପୁଣି େସମାେନ ବଡେଲାକ 

ସତୁରାକୁ େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ବି ବୁଝିଲାନି ତା' େବାଉ ତାକୁ େକେତ କରି କହିଲା, ଆେର 

ତଳ ଜାତିରୁ ଆଣିେଲ କିଛି େଦାଷ ନାହZ, କି� ଉ�ଜାତି, ପୁଣି ପୁରୀ ବ� ାହG ଣ, େଘାର अନଥ� 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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େହଇଯିବେର! ସତୁରାଟା କି� ଭାରି ଏକ ଜିଦିଆ, କହିଲା େସମାେନ ଯଦି ଆମଘେର ଝିअ 

େଦବାକୁ ରାଜି अଛfି, ତୁ କାହZକି ମନା କରୁଛୁ?ଆମ ଘରକୁ ଆସିେଲ େସ ହବ ଶତୃଘ� 

ମହାପାତ� ର �ୀ, ତା ସାpିଆ କ’ଣ ଆଉ ମିଶ� େହଇରହିବ?ସତୁରା କେଲଜେର ପଢ଼ୁଥିଲା 

େବେଳ ତା ନିଜ ସାpିଆ ମହାକୁଡ଼ରୁ ମହାପାତ�  କରି େଦଇଛି, ଆଉ ବାପାକୁ ବି ଉପରକୁ 

ଉେଠଇ େଦଇଛି ସତୁରା େବାଉ ଦୀଘ�ନିଶ�ାସେଟ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ହଉ େତା ଇjା, ତୁ 

େଯଉଁଟା ଭଲ ଭାବୁଛୁ େସଇଟା କର େଶଷେର ତା ବାହାଘର ମDିରେର େହଇଗଲା 

ତା, ଆଡୁ ବହୁତ େଲାକ ଆସିଥିେଲ, ବାହାଘର ଯାବତୀୟ ଖ�� ବି େସମାେନ 

ତୁେଲଇେଲ େସ ଖାଲି ସତୁରା ଆଣିଥିବା ଦାମିକିଆ େଧାତି ପtାବୀ ପିnି େସଠି 

ଛିଡ଼ାେହଲା ସମୁଦି େମଳ େବେଳ ସୁଟ୍ପିnା ସମୁଦୀ େଯେତେବେଳ ତାକୁ କୁେ³ଇ 

ପେକଇେଲ, ତାକୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି ଯାତ� ା ପାଟiେର ଧୃତରା��  ଲୁହାଭୀମକୁ କୁେ³ଇ 

ପକାଉଛି େସ अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ ଯାଉଥିଲା, କି� ତା ସେତ�  ବି େସ ପାନଖିଆ େପାକରା 

ଦାf େଦେଖଇ କ�େର ହସିଲା େସଇଠୁ ପୁअେବାହୁ ଘରକୁ ଆସିେଲ ସିନା, କି� ଝିअଟି 

ଭାରି କ�େର ଚଉଠି ଯାଏ ରହିଲା ବଡେଲାକ, ପୁଣି ସହରୀ ଝିअ, अପfରା ଗଁାେର 

େକମିତି ବା ଚଳିପାରିବ?ଚଉଠି ବାସିଦିନ ସତୁରା ତା େବାଉକୁ କହିଲା େଯ େସମାେନ 

ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିେବ, ଉଡାଜାହାଜ ଟିେକଟ୍ ଆଗରୁ େହଇ ଯାଇଚି ତା େବାଉ 

େଯେତେବେଳ କହିଲା େଯ अ�ମpଳା ସରି ନାହZ, ବାହାରକୁ ଗେଲ କଥାଟା अସୁDର ହବ, 

ସତୁରା କିଛି ବୁଝିଲାନାହZ କହିଲା େସସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା, ତାକୁ ଆଉ େକହି 

ମାନୁନାହାfି ତା’ ପରଦିନ େସମାେନ ଆqାମାନ ବୁଲିଯିେବ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଗେଲ, 

ଆଉ ଏଠି କି ନେଫରି ସିଧା ହାଇଦ� ାବାଦ ଯିେବ େବାଲି କହିେଲ ପ�ୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହZ 
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େଯ ଆqାମାନ ମାେନ ତ କଳାପାଣି, ଇଂେରଜ ମାେନ ଆମ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ ମାନ,ୁ 

ଦqେଦବା ପାଇଁ େସଠା େଜଲେର ରଖୁଥିେଲ ଆଉ କଳାପାଣି ପାରି େହଇ ଯାଉଥିବା 

େଲାକ େକେବ େକମିତି ଜେଣ अେଧ େଫରୁଥିେଲ ଏେବ କ’ଣ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ବାହା 

େହଇଥିବା ପୁअଝିअ େସଠିକି ବୁଲି ଯାଉଛfି? ଯାହାେହଉ େସହିଦିନ ଠୁ େଯ ପୁअ େବାହୁ 

ଯାଇଛfି, ଆଉ ତିନିବଷ� େହଲାଣି, ଗଁାକୁ େଫରିନାହଁାfି ବେଷ�ତେଳ ସତୁରା େବାଉ େଦହ 

ଖରାପ େହଲାରୁ େସ ଏକା ଆସିଥିଲା, େବାହୁ କଥା ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ତା, କ!ାନୀ 

କୁଆେଡ ଆଗ ସ�ାହେର ତାକୁ ବିେଦଶ ପେଠଇବ, େସଇଥି ପାଇଁ ତାକୁ ଛୁଟି ମିଳିଲା 

ନାହZ ତାପେର ସତୁରା ମଝିେର ମଝିେର ପଡିଶାଘର ମନୁଆ ନେହେଲ ବାବୁଲି େଫାନରୁ 

ତା େବାଉ ସାpେର କଥା ହୁଏ ଆଉ େବାହୁ ସାpେର କଥା େହଲକି େବାଲି ତାକୁ 

ପଚାରିେଲ ମନ ବୁେଝଇବାକୁ କେହ େଯ େବାହୁ େବାଧହୁଏ ତା अଫିସେର ଥିବ, ତା 

ନେହେଲ େସ କ’ଣ କଥା େହଇ ନଥାଆfା! େସ କି� ଲg� କରିଛି, େବେଳେବେଳ ସତୁରା 

େବାଉ ତାକୁ ଲୁେଚଇ କାେD, ପଚାରିେଲ କେହ େସ କିଛି ନୁେହଁ, ଗାଆଁେର ବାପା, େଦହ 

ଖରାପ ତ!େସଥିପାଇଁ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ପ�ୁ େଯେତେବେଳ କେହ େଯ ଚାଲ ତୁମ 

ବାପା,ୁ େଦଖି ଆସିବା, େସକଥା ବାଆଁେରଇ ଦିଏ କେହ, ସାନ ଭାଇ ପରା ବାପା, 

ପାଖେର अଛି େସ ଖୁବ୍ େସବା କରୁଛି, ଭାଗ�େର ଥିେଲ ସିନା ଏମିତିକା ପୁअ ମିେଳ 

 ପ�ୁ େମାବାଇଲକୁ ଧରି ଏେତ ସବୁ କଥା ଭାବୁଥିବା ଭିତେର େମାବାଇଲ୍ ଉପରୁ େଯ 

ଆଲୁअ େକେତେବଳୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତା େସ ଜାଣିପାରିନି ମନୁଆ କହିଲା, “କକା, 

େମାବାଇଲ ତ अଫ୍ େହାଇଗଲାଣି, ଖାଲିଟାେର କ’ଣ େଦଖୁଚୁ, ଦିअ ମଁୁ ଆଉ ଥେର େସ 

ଫେଟାଟା କାଢି େଦବି” ପ�ୁ ମନୁଆକୁ େମାବାଇଲ୍ େଫରାଇ େଦଇ କହିଲା, “ନା ଏେବ 
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ଆଉ ନୁେହଁ, ଘରକୁ ଗେଲ ଭଲକିନା େସ େଟାକାକୁ େଦଖିବି” 

 େସଦିନ ରାତିେର ସତୁରା ତା େବାଉ ସାpେର କଥା େହଲା ଆଉ ହ�ିଟାଲରୁ ଘରକୁ 

ଆସିେଲ ପୁअକୁ େଦେଖଇବ େବାଲି କହିଲା ଏହା ଭିତେର ଚାରିପା�ଦିନ ବିତିଗଲା 

ସତୁରା େବାଉ େବେଳ େବେଳ ମନୁଆକୁ େଫାନ୍ ଆସିଛି କି େବାଲି ପଚାେର ମନୁଆନା 

ଆସିନି େବାଲି କହିେଲ, ତା ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ େକମିତି କାDୁରା େଦଖାଯାଏ, ପଚାରିେଲ କଥା 

ବୁେଲଇଦିଏ ଏହା ଭିତେର ଦଶଦିନ ବିତିଗଲା, ସତୁରା େବାଉ ମଝିେର ମଝିେର ମନୁଆ ନ 

େହେଲ ବାବୁଲି ଘରଆଡୁ ବୁଲିଆେସ, କାେଳ କିଛି ଖବର ଆସିଥିବ ଏେକାଇଶାକୁ ଆଉ 

ଛअଦିନ ଥାଏ ସତୁରା େବାଉ େଶଷେର ପ�ୁକୁ କହିଲା, “ସତୁରା ତ ପାଗଳାଟା, େସ 

େଫାନ୍ ନକଲା ନାହZ, ତୁେମ େହେଲ ଥେର ଛୁଆର ଭଲମD ଟିେକ ପଚାର, େଯେତ ଯାହା 

େହେଲ ବି େସ ଆମରି ରv, ଆମ ବଂଶ ରgା ତ େସ ହZ କରିବ” ପ�ୁ ପ�ଥେମ ଭାବୁଥିଲା 

େସ ନିଜଆଡୁ େଫାନ୍ କରିବନି, କି� ସତୁରା େବାଉର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ େଦଖି େଶଷେର ମନୁଆ 

ପାଖକୁ ଯାଇ ସତୁରାକୁ େଫାନ୍କଲା ସତୁରା କଥାରୁ େସ ଯାହା ଜାଣିଲା େଯ ପିଲା ଆଉ 

େବାହୂ ଭଲ अଛfି, କି� ଆଜି ପଯ��f େଫାନ୍ ନକରି େସ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି େବାଲି ତା 

କଥାରୁ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି ଏେକାଇଶିଆକୁ ଆଉ ତିନିଦିନ ଥାଏ ସତୁରା େବାଉ ପ�ୁକୁ 

ପଚାରିଲା, “ହଇେହ!  େରଳଗାଡ଼ିେର ହାଇଦ� ାବାଦ ଗେଲ େକେତଦିନ ଆଉ 

ଉଡାଜାହାଜେର ଗେଲ େକେତ ସମୟ ଲାେଗ କି?” ପ�ୁ ସତୁରା େବାଉ ମୁହଁକୁ ଚାହZଲା 

ଆଉ େଗାେଟ ଦୀଘ�ନିଃଶ�ାସ ଛାଡି କହିଲା, “ମଁୁ େସଦିନ ହରିପqା,ୁ ପଚାରୁଥିଲି, କହିେଲ 

େରଳଗାଡ଼ିେର ଗେଲ େଗାେଟ ଦିନ ଆଉ େଗାେଟ ରାତି, ଆଉ ଉଡାଜାହାଜେର ଗେଲ ମାତ�  

େଦଢ଼ଘ¦ା” ଆଜିକାଲି ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ପିଲାମାେନ େରଳଗାଡ଼ିେର ସମୟ ନ� ନକରି 
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ଉଡାଜାହାଜେର ଯା’ଆସ କରୁଛfି, ଆଉ ବାପାମା ଯିବାକୁ ଥିେଲ ପିଲାମାେନ ତା, ପାଇଁ 

ଟିେକଟ୍ କରି ପେଠଇ ଦଉଚfି ହରିନନା ଆହୁରି କହୁଥିେଲ େଯ ଭାବିବାର କିଛି ନାହZ, 

ଆଜିକାଲି ଆମ ଭଳି ସବୁ ସାଧାରଣ େଲାକ ଉଡାଜାହାଜେର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛfି େସ 

ଗତଥର ଯାଇଥିବା ଦିନ େଦଖିେଲ େଯ ବରହମପୁରର େଗାେଟ ବୁଢି ଆ²ୁଯାଏ ଲୁଗାପିnି, 

ନାକେର େନାଥ ଲେଗଇ ଉଡାଜାହାଜେର ଯାଉଥିଲା ପqିେତ କହୁଥିେଲ, ପ�ୁ ତୁମର ବି 

ସୁେଯାଗ ଆସିଗଲାଣି, ଲୁଗାପଟା ସଜାଡି ରଖ ସତୁରା ତ େମାବାଇଲେର ଟିେକଟ୍ 

ପେଠଇବ ତାକୁ ଛାପି, ଆଧାର୍ କାଡ� ଧରି ସିଧା ଉଡାଜାହାଜ େ�ସନ୍ଯିବ, ଆଉ 

ଆକାଶେର ଉଡିବ 

 ପ�ୁ ଉଡାଜାହାଜ କଥା କହୁଥିଲା େବେଳ ସତୁରା େବାଉର ଆଖି ଦୁଇଟା ଆନDେର 

ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଥିବା େଦଖିଲା ଗତ ପDର ଦିନ ଭିତେର ସତୁରା କଥା ଭାବୁଭାବୁ ପ�ୁ 

ମନଭିତେର େକାହ ଉଠୁଥିେଲ ବି େସ ସତୁରା େବାଉର ଦୁଃଖ ବେଢଇବାକୁ କିଛି 

କହୁନଥିଲା ତା'ପାଇଁ ସତୁରା ଥିଲା ତା’ର ଦୁନିଆ, ତା’ର ସବୁ अଳି अh�ଳି କୁ େସ ହZ 

େକବଳ ସ�ାଳୁ ଥିଲା ସତୁରା େବମାର ପଡିେଲ େସ ଦିନଦିନ ଧରି ତାହାରି ବିଛଣା 

ପାଖେର ବସି ରହୁଥିଲା ଦଶବଷ� ଧରି ମା' େହାଇ ନପାରିବାର ନିDା ସହିସହି 

େଯେତେବେଳ ତା ଜୀବନ अnାର େହାଇ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ େସତିକି େବେଳ ସତୁରା ତା 

େକାଳକୁ ଆସି ତାକୁ ବ�ି ରହିବାର ଆଲୁअ େଦଖାଇଥିଲା ଏେବ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ତାକୁ 

େଦଖି ପ�ୁ ଭାବୁଥିଲା େଯ ପୁअ ନିଜ ଇjାେର ବାହା େହାଇଯିବାର ଧ°ାକୁ େସ ସିନା 

ସ�ାଳି େନଲା, ଏେବ କି� ଆଉ େସଭଳି କିଛି ଧ°ାକୁ େସ ସ�ାଳି ପାରିବନି, ଭାpିଯିବ 

 ଏେକାଇଶିଆକୁ ଆଉ ମାତ�  ଦୁଇଦିନ ଥିେଲ ବି ସତୁରା ପାଖରୁ କିଛି ଖବର 
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ଆସିଲାନି ପ�ୁ ଜାଣିସାରିଥିଲା େଯ କ’ଣ ଘଟିବ, କି� ସତୁରାେବାଉକୁ ସବୁେବେଳ 

କହୁଥିଲା େଯ ଉଡାଜାହାଜେର ଉପର ଓଳି ଯିବାକୁ ଥିେଲ ସକାଳ ଦଶଟାେର ଟିେକଟ୍ 

ଆସିେଲ ବି ଚଳିବ େସ ତ ଆଧାରକାଡ� େରଡି କରି ରଖିଛି, ଗଁା ମୁqରୁ अେଟା େନେଲ 

େଦଢ଼ଘ¦ାେର ପରା ଭୁବେନଶ¢ରେର ପହ�ିଯିେବ ଏେକାଇଶିଆ ଦିନ, ସତୁରାେବାଉ ମୁହଁ 

ଶୁେଖଇ ବସିଥିବା େବେଳ ପ�ୁ କହିଲା, “ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ସହର ମାନ,େର ଏେକାଇଶିଆ 

ଭଳି େଗାେଟ ଗାଉଁଲି କାମ ଆଉ େକହି କରୁନାହଁାfି” ଏକାଥେର अନ�  ଛୁଆଣି କରୁଛfି 

େସତିକି େବଳକୁ ନି�ୟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସତୁରା ପୁअକୁ େକାଳେର ଧରି ତୁେମ 

ଆେଗ gିରୀ ଖୁଆଇବ, ତାପେର ଯାଇ ସିନା अନ�ମାେନ ଖୁଆଇେବ ଏେକାଇଶିଆ ଦିନ 

ଦଶଟା େବଳକୁ ମନୁଆ ତା, ଘରକୁ ଆସିଲା େସଦିନ ଆଉ ଆଗଭଳି ଡାକ ନ ପେକଇ 

ଆେ` କିନା ପ�ୁକୁ ପଚାରିଲା, “କାକା, ଖୁଡି ନାହାfି କି?” ଖୁଡି ଗାଆଁ ଆେଡ ଯାଇଛି 

େବାଲି କହିବାରୁ ମନୁଆ େଗାେଟ ଦୀଘ�ନିଃଶ�ାସ ଛାଡି କହିଲା, “ଆମ ସତୁରା ଭାଇ େଯ 

ଏମିତି କରିବ ମଁୁ ତାହା େକେବ ବି ଭାବି ନଥିଲି” ତାପେର େସ ତା େମାବାଇଲରୁ େଗାେଟ 

େଫାେଟା କାଢି େଦେଖଇ କହିଲା, “ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସତୁରା ଭାଇ େଗାେଟ 

େଫାେଟା ପେଠଇଛି” ପ�ୁର ଆଉ େଫାେଟା େଦଖିବାର ଆଗ�ହ ନଥିଲା କି� 

ସତୁରାେବାଉ େଯମିତି କିଛି ଖବର ନପାଏ େସଥିପାଇଁ ମନୁଆକୁ ଘର ପଛପଟକୁ ଡାକି 

େନଇ େମାବାଇଲେର େଫାେଟାଟା େଦଖୁ େଦଖୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଲାଗିଲା େଯମିତି ହଠାତ୍ 

ତା ଆଖପାଖେର େକଉଁଠି େଗାେଟ ବଜ�  ପଡିଗଲା େଫାେଟାେର ନାତିକୁ ନୂଆଲୁଗା 

ପିେnଇ େକାଳେର ଧରି ଆଈ ବସିଥିେଲ, ତା, ପଛପେଟ ସତୁରା, ତା'େବାହୂ ଆଉ ସମୁଦୀ 

ହସହସ ମୁହଁେର ଛିଡ଼ା େହଇଥିେଲ ସମୁଦୀ, ହସୁଥିବା ମୁହଁକୁ େଦଖି ପ�ୁକୁ ଲାଗିଲା 
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େଯମିତି ଧୃତରା��  ଲୁହାଭୀମକୁ ଚାପି ଖqଖq କରିେଦଇ अ*ହାସ� କରୁଚି 

 ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସତୁରାେବାଉକୁ େଯେତ ଡାକିେଲ ବି େସ ଉଠିଲା ନାହZ ପ�ୁ 

ତା େଦହେର ହାତ େଦଇ େଦଖିଲା, ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳି ତାତି େସ ମନୁଆକୁ େଗାେଟ 

अେଟା ଡାକିବାକୁ କହି ନିେଜ ତାକୁ େଟକାେଟକି କରି ଗାଡ଼ିେର ବେସଇଲା େବଳକୁ େସ ଗଡ଼ି 

ପଡୁଥିଲା ପାଖ ଡାvରଖାନା କ!ାଉqର କହିେଲ େଯ ଡାvର ବାବୁ କେରାନା ଡିଉଟିେର 

ଯାଇଛfି, ତୁେମ େରାଗୀକୁ ବଡ଼ ଡ଼ାvରଖାନାକୁ େନଇଯାअ ବଡ଼ ଡ଼ାvରଖାନାେର 

ଡାvରବାବୁ େରାଗୀକୁ ଭଲଭାବେର େଦଖି କହିେଲ, “ଏହା, ପାଖେର େସମିତି େକୗଣସି 

ବଡ େରାଗର ଲgଣ ନାହZ େଯତିକି ଜ� ର अଛି େସଥିେର ତା,ର ଏଭଳି अବ�ା େହବା 

କଥା ନୁେହଁ େମାର େଯେତଦୂର ମେନ ହୁଏ, େସ େକୗଣସି େଗାେଟ ଶv ମାନସିକ ଆଘାତ 

ପାଇଛfି  ମଁୁ ଔଷଧ େଲଖି େଦଇଛି ଏେବ େରାଗୀକୁ ଘରକୁ େନଇଯାअ ଟିେକ 

ଭଲେହେଲ ତା,ୁ ଜେଣ ମାନସିକ େରାଗ ଡାvର,ୁ େଦଖାअ” ପ�ୁ ଡାvର,ୁ ହାତ 

େଯାଡ଼ି କହିଲା, “ସାର୍ େରାଗୀ ଭଲ େହଇଯିବ ତ! ଡାvରବାବୁ କହିେଲ, “ଡାvର ତ ଆଉ 

ଭଗବାନ ନୁହଁfି େକବଳ ଭଗବାନ ଚାହZେଲ ହZ ତାହା ସ�ବ େହବ” 

 

 
ତି� େଲାଚନଦାସ 

୨୯-ଏ, କ�ନାଏରିଆ,ବି.େଜ.ବି.ନଗର,ଭୁବେନଶ¢ର-୭୫୧୦୧୪ 

ଦୂରଭାଷ:୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯ 
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େଦହର ରpେଦହର ରpେଦହର ରpେଦହର ରp    
 “ମାେର େଗାେଟ ଇେମଲ ଆେଡ�ସ େଲଖିବୁକି? ପ�ାରିସେର 

େଯଉଁ ପିଲାଟି ଇେ¦ରିअର େଡେକାେରଟର अଛି ତା ବାପା ଆଜି େଫାନ 

କରିଥିେଲ l ତୁ େମ' ମାସେର ଆସିଥିବା ସମୟେର େସମାେନ େତାେତ 

େଦଖିବାକୁ  ଆସିଥିେଲ l େସମାେନ େତାେତ ପସD କରିଛfି l େତାର େଗାେଟ ଭଲ ଫେଟା 

େସ ଇେମଲ ଆେଡ�ସେର ପେଠଇବୁ ତ' l ତା ଫେଟା ବି େସ ପଠାଇବ l 

 ପସD ଆସିେଲ େସ :ାଇପେର େତା ସହ କଥା େହଇ ତା, ଘେର ଜଣାଇବ l 

ପିଲାର ମତାମତ ଉପେର ସବୁ ନିଭ�ର କେର l ଶ�ାବଣ ମାସ ପବୂ�ରୁ କଥାଟା ଛିqିଗେଲ, 

ଆସfା ଡିେସaରେର ପିଲାଟି ଆସିେଲ େସମାେନ ବାହାଘର କରିବାକୁ ରାଜି अଛfି l” 

େଫାନରୁ ବାପା, ବ�ାକୁଳତା ଠିକେର ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ନୀତା l ସବୁ ଶନିବାର, ରବିବାର 

େସଇ ଏକା କଥା l ବାପା ଏମିତି େକେତଟା ପ�`ାବ ବିଷୟେର କହୁଥିେବ ଓ ନୀତା ମୁହଁେର 

ନକହିେଲବି  ମେନ ମେନ ଚିଡୁଥିବ l 

 ସେତେଯମିତି ସବୁ ଏେବ ନୀତା ଉପେର ନିଭ�ର କେର l େଗାେଟ ଭଲ ଫେଟାଟିଏ 

ପଠାଇ େଦେଲ ବିେଦଶେର ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଜଣକ ତାକୁ ପସD କରି, ବିବାହ ପାଇଁ 

ସ¢ୀକୃତି େଦଇେଦବ l ପଥ ପ�ାfରେର ପଡିଥିବା अହଲ�ା ରାମ, �ଶ� ପାଇଲା ପରି, 

ବିବାହ ମqପେର େଟାପାଏ ସିDୁର, ଦୁଇ ପଟ ଚୁଡ଼ି ତା ହାତରୁ ପିnି  ନୀତା େଯମିତି ଝିअ 

ଜନG ରୁ ମୁvି ପାଇଯିବ !  

अନସୟୂା ପqା 
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 ଏଇ अେµାବରଠୁ ତାକୁ ବତିଶ ବଷ� ଚାଲିବ l ଧୀେର ଧୀେର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଭଲ 

ପ�`ାବ ଆସିବା କମି ଆେସ l ସବୁ ବାହାଘର ଋତୁ ପବୂ�ରୁ େସ ସ�େହ ସ�ାେହ ଛୁଟି େନଇ 

ଘରକୁ ଯାଏ l ଘର ସଂଗ�ହାଳୟ ପରି  ସଜା ହୁଏ l ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟାଇ ବାପା େସମାନ,ୁ  

ପାେଛାଟି ଆଣି ଦାq ଘେର ବସାଉଥିେବ l ଜଳଖିଆ ପବ� ସହ ପରିେବଶକୁ ହାଲୁକା 

କରିବାକୁ ବାପା ଗୁଡ଼ାଏ ଗପୁ ଥିେବ l କାଚ କପେବାଡ଼� ଭିତରୁ େଦଖାଯାଉ ଥିବା ସିଲ, କପ 

କୁ େଦଖାଇ କହୁଥିେବ ଏଇଟା େମା ଝିअ େ�ଟ େଲେବଲ ଡିେବଟ କ!ିେଟସନେର 

ପାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଜିଲA ା `ରୀୟ ଗୀତ ପ�ତିେଯାଗିତାେର... l େମା ଝିअକୁ ଘାସ କଟାଠୁ 

େଘାଡା ଚଢ଼ା ଯାଏ ସବୁ ଜଣା l ଏେବ ହାଇଦ� ାବାଦେର େଗାେଟ ବଡ କ!ାନୀେର  अଛି l 

 େଦହର ରpକୁ ମାନିଲା ପରି ଶାଢ଼ୀ ପିnି ଡର ଡର େହାଇ ଆସି ବେସ ନୀତା  l 

ଭାେବ ଆଜି ଏ ପରୀgାର  अf େହଉ l ଆଉ ତାର ଧଯ�� ନାହZ l େସ ସମୟେର େସ 

ଭୁଲିଯାଏ େସ ଗୁଗୁଲ ଭଳି ଏକ ନାମଜାଦା କ!ାନୀେର େଗାେଟ ଟିମର  ଲିଡ ଭାବେର 

କାମ କରୁଛି l ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଫେରନ ଯାଇ ଆସିସାରିଛି l େକେତ ପିଲା ତା अଧୀନେର 

କାମ କରୁଛfି l  

 େସମାେନ ଗଲାପେର, ପଲିଥିନେର  ବଳିଯାଇ ଥିବା ସିpଡ଼ାଟିଏ େରାେଷଇ ଘରୁ 

ଆଣି ଖାଇଲା େବେଳ ବାପା କହୁଥିେବ,  "ଖୁଵ ସୁDର ଦିଶୁଥିଲା େମା ଝିअ ଆଜି, ମଁୁ 

େହାଇଥିେଲ ସେp ସେp ମତାମତ େଦଇ େଦଇଥାfି l" 

 ସବୁଥର ପରି ବାପା,ର अେଶଷ ଆକାଂgାେର ପ#ୂ�େଛଦ ପକାଇଦିଏ େସଇ 

େଗାଟିଏ କଥା, "ସବୁ ଭଲ େଯ େହେଲ େଦହର ରpଟା ଶାବନା l" 

 ମୁହଁେର ପାଉଡର ପ�େଲପ େଯେତ ମାରିେଲବି ତା େଦହର ସାବନା ରpଟା 
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େସମାନ, ତୀ¸ ଆଖି ଠିକ ପଢିନିଏ l େକେବ େକେବ ଭାେବ ମାଜିମୁଜି ସଫା ରp କରି  

ହୁअfା କି ତା େଦହର ରpକୁ l ଯଦି େଦହର ରpଟା ସବୁ କାଟି ଦିଏ, େତେବ ଏେତ କଥା 

ପଚାରfି କାହZକି ଝିअ େଦଖିବା େବେଳ ! କଣ ବି େଦଖfି େସଇ अଧ ଘ¦ା, ଘ¦ାଏ 

ଭିତେର େଯ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସଉଦା କରfି ! 

 ଭଲ ଝିअ ନୁେହଁ, କଥାକୁହା ରpୀନ ଟିଭି ଟିଏ ଦରକାର ସମ`,ୁ l ସବୁ ତ ଥିଲା 

ନୀତାର, େଡpା, ମଧ�ମ ଉ�ତା, ଗଢ଼ଣ ସୁDର, ଉ� ପଦବୀ, େମାଟା ଦରମା, अନ� 

ସାp ମାନ,ପରି ତାର ପୁअ ସାp ନଥିେଲ l େସ ଏେବବି ବାପା,ର ସୁନା ଝିअ l େହେଲ 

ସୁନା ଝିअ େହାଇ େବାେଧ ବାପା,ୁ େସ ହଇରାଣ କରୁଛି l  

 ଧୀେର ଧୀେର ତା ମନେର ବସାବାnି ଗଲା େଗାରା ଓ ସୁDର ଝିअ ମାେନ ଖାଲି 

ବାହାହୁअfି l 

 ବାହାଘର ଟା କଣ  ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ! ନା ! ତା ପାଇଁ ନୁେହଁ ସମାଜ ପାଇଁ 

ଦରକାର l କାଇଁ କିଛି ତ ହଇରାଣ େହଉନି ନ ବାହାେହାଇ l ଖାଲିଯାହା ବାପା େବାଉ 

ବ�` େହଉଛfି, अନ� ଏକ ଭଉଣୀ ବି ତା  ତେଳ l  

 େନଟ େଖାଲିଲା, ବାପା େଦଇଥିବା ଇେମଲ ଆେଡ�ସେର ଫେଟା ପଠାଇବାକୁ l ଗତ 

ଶୁକ�ବାର ଦିନ ଟିମ ଲ�େର େହାେଟଲ େରସିେଡନସିର ଲନେର ଜିନ୍ସ ସହ େଯଉଁ 

ପରପଲ ରpର  ଫରମାଲ ପିnି େଗାେଟ ଫେଟା େନଇଥିଲା ଖୁବ ଭଲ ଦିଶୁଛି l ପିଲାଟା 

ଫେରନେର अଛିତ ଠିକ େହବ, ମାତ�  େସଠି େଗାରା ଚମଡା େଦଖି େଦଖି ଭାରତୀୟ େଗାରା 

ବି ତାକୁ କଳା ରp ଲାଗିବଣି l 

 ମେନ ଭାବି ହସିଲା ନୀତା l "େହେଲ ଜିନ୍ସ ପିnା ଫେଟା ବାହାଘର ପାଇଁ ଚଳିବତ? 
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ହଁ ! ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ, ସଲ¢ାର ପିnା ସଂ:ରୀ ଫେଟା େଦଇେଦେଲ କଣ େସ େମା ଫେଟାକୁ 

େଦଖି ବାହା େହାଇଯିବ ! େସ ଜାଣୁ ମଁୁ ସବୁ ପ�କାର େପାଷାକ ପିେn େବାଲି l ଯାହାର 

ଇjା ବାହାେହଉ ନ େହେଲ ନ େହଉ l େମାର ସବୁ ଦୁବ�ଳତା ଜାଣି େମାେତ ଯିଏ ଗ�ହଣ 

କଲା େସ େମାର ପ�କୃତ ସହଯାତ� ୀ l" ଫେଟା ଟି ପେଠଇ େଦଇ ମୁqରୁ କାଢି େଦଲା 

କଥାଟା, ନା`ିବାଚକ ଉ_ର ନିଜ ପାଇଁ ନିେଜ ମୁଲ�ା,ନ କରି l 

 ଉ_ର େମଲ େର ପିଲାଟା ତା ଫେଟା ପଠାଇ, :ାଇପେର କଥା େହବାକୁ ସମୟ 

ମାଗିଥିଲା l "ଖୁବ େଡpା, େଗାରା, ହାqସମ େଦଖିବାକୁ ପିଲାଟା l ଏକଣ େମାେତ ପସD 

କରିବ? " 

 :ାଇପେର କଥା େହବାଦିନ ନା ନୀତା େମକପ େନଇଥିଲା ନା ଭଲ େଡ�ସ 

ବଦଳାଇଥିଲା l େଯମିତି ଥିଲା େସମିତି କଥା େହଲା l ଧୀେର ଧୀେର  ପିଲାଟି ତାକୁ ସହଜ 

ଲାଗୁଥିଲା ଓ େସ ମଧ� ନୀତାକୁ ଖୁସିେର ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ l 

 ବାପା ଖୁସିେର େସଦିନ େଫାନ କେଲ, “ମା'େର, େସେ¹aର ଏଗାରକୁ ନିବ�n ଓ 

ଡିେସaର ଏକେର ବିବାହ ପାଇଁ କଥା ଛିqିଛି l ଛୁଟିପାଇଁ ମ�ାେନଜର,ୁ ଆଗରୁ 

କହିଥିବୁ" 

 ନୀତା ଭାବୁଥିଲା ସମ`, ପାଇଁ େଦହର ରp ସବୁେବେଳ ମହ_¢ ରେଖନି l 

େକେତଜଣ ମନର ରpକୁ ମଧ� ବୁଝିପାରfି l ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମଣିଷଟି େଯେତ 

ଦୂରେର ଥିେଲବି ମନର ରpକୁ ବୁଝିପାେର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣାର କରିପାେର, େଦହର 

ରp ତ କିଛି ଦିନର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁେହଁ l 
 କାଡ�ଗୁଡି, ବାpାେଲାର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦  
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ବାପ ନୁେହଁ େସ କାଳସପ�ବାପ ନୁେହଁ େସ କାଳସପ�ବାପ ନୁେହଁ େସ କାଳସପ�ବାପ ନୁେହଁ େସ କାଳସପ�    
 କଟକ ସହରେର ରହୁଥାfି େଗାେଟ ପରିବାର ପରିବାର 

କହିେଲ; କମଲବାବୁ, �ୀ େକୗଶଲ�ା ଆଉ ପୁअ ଝିअ େହାଇ ଦୁଇଟି 

ପୁअର ନାଆଁ ବିନୟ, ଝିअର ନାଆଁ अମି�ତା अମି�ତା ବଡ଼, ବିନୟ 

ସାନ କମଲବାବୁ େଯାଡ଼ା ବଡ଼ବିଲିେର କାମ କରfି ବହୁତ କମ ଘରକୁ ଆସfି, ଛ' 

ମାସକୁ ଥେର ନେହେଲ ବଷ�କୁ ଥେର ଛୁଆ ଦୁଇଟା :ୁଲେର ପଢ଼ୁଥାfି, େସପେଟ ତା,ର 

େରାଜଗାର ବି ବହୁତ କମ ଥାଏ େସଥିପାଇଁ, ଚଳିବାକୁ ଟିେକ କ� େହଉଥାଏ 

 କି�, ହଠାତ େସମାେନ ଉନ� ତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ କମଲବାବୁ କୁଆେଡ େସଠି 

କଂଟ�ାµର େହାଇଯାଇଥିେଲ ଧୀେର ଧୀେର ତା,ର ଘରକୁ ଆସିବା ବହୁତ କମ 

େହାଇଗଲା ଦୁଇ ବଷ� କି ପା� ବଷ�େର ଥେର ଆସfି 

 ୟା ଭିତେର, ବିନୟ ଆଉ अମି�ତା ବଡ଼ େହଇଯାଇଥାfି ପାଠପଢା ବି ଦୁଇ ଜଣ,ର 

ସରିଯାଇଥାଏ अମି�ତା ନସiଂ କରି େଗାେଟ ପ�ାଇେଭଟ େମଡିକାଲେର କାମ କରୁଥାଏ 

 ବିନୟ ଏମିତି competitive ପରୀgା ପାଇଁ ପ�`ୁତ େହଉଥାଏ ପିଲା ହିସାବେର 

ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବିନୟ ଏବଂ ବହୁତ ଶାfଶି� ସମ`, ସହ ମିଶିଯାଏ, ଭାରି ହସକୁରା 

ପିଲାଟିଏ 

 ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପେର अମି�ତାର ବାହାଘର ବହୁତ ଧମୂଧାମେର 

କରାଗଲା କମଲବାବୁ ବି अମି�ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥାfି େକୗଶଲ�ା 

େସୗେମD�  ମହାfି 
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ମାଡାମ କମଲବାବୁ,ୁ କହିେଲ, “ପୁअର ତ କିଛି ଚାକିରୀ ବାକିରି େହଲାନି ତୁେମ ତମ 

ପାଖେର େକାଉଠି େଗାେଟ କାମ ବୁଝିଦିअ େଯ େସ େସଇଠି ଯାଇ ଚାକିରୀ କରିବ” 

 କମଲବାବୁ ପ�ଥେମ ଟିେକ କୁ¨ୁକୁ¨ୁ େହେଲ ପେର ବାଧ� ବାଧକତାେର କହିେଲ, 

‘ହଉ, େଦଖିବା’ କାମକୁ ଯିବାର କିଛିଦିନ ପେର େଫାନକେଲ ଘରକୁ, େକୗଶଲ�ା 

ମାଡାମ,ୁ କହିେଲ, “ଏଇଠି େଗାେଟ Supervising କାମ अଛି, ପୁअକୁ କହିବ ଆସିବ” 

 ବିନୟ ବି କୁଆଡୁ ଚାକିରୀ ଖେq ନପାଇ ହତାଶ େହଇ ବୁଲୁଥାଏ େସ ବି ରାଜି 

େହଇଗଲା ବାପା କଥାେର, ଯାଇ ପହ�ିଲା େଯାଡ଼ା ବଡ଼ବିଲେର 

 ପହ�ିଲା ପେର, କମଲବାବୁ ତାକୁ େଗାେଟ େମସେର େନଇ ଛାଡିେଲ ଏବଂ ତା 

Roommate, ସହ ଚିହ� ା ପରିଚୟ କରାଇେଦେଲ ବିନୟ ତା ବାପା,ୁ ତା, ସହ 

ରହିବା କଥା ପଚାରିଲା େସ କହିେଲ େଯ, “ନାଇଁ ନାଇଁ େମା ସହ ରହିବାେର अସୁବିଧା 

अଛି, ତୁ େସସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି” ପୁअ ଭାବିଲା, “ବୟ: େଲାକ, ସହ ରହୁଛfି 

େବାେଧ?  େସଥିପାଇଁ ମନାକେଲ” 

 କମଲବାବୁ ବିନୟ ରୁମ ଠାରୁ ୫ କିମି ଦୂରେର ରହୁଥାfି ଏମିତି େବେଳେବେଳ 

େସମାନ,ର େଭଟ ସାgାତ ହୁଏ 

 ବିନୟ େସଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପେର ତା ବାପା,ର ଗତିବିଧି ତାକୁ ଜମା କାହZ ଭଲ 

ଲାଗିଲା ନାହZ? ଏମିତି ଥେର ଜେଣ अଚିହ� ା अଜଣା େଲାକ ସହ କଥା େହଉଥାଏ ବିନୟ 

େସ େଲାକ ଜଣ, ପଚାରିେଲ ବିନୟକୁ, “ତୁମ ଘର େକଉଁଠି? ତୁମ ବାପା କଣ କରfି?” 

 ବିନୟ େଯେତେବେଳ କହିଲା କି େସ ଏଇ େଯାଡ଼ା ବଡ଼ବିଲେର Contracting କାମ 

କରfି େସ େଲାକଟି ଭାରି ଉ~²ା ସହକାେର ପଚାରିଲା, “କିଏ େସ?” ବିନୟ 
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େଯେତେବେଳ ବାପାର ନାଆଁ କହିଲା, େସ େଲାକ ବି ଆ�ଯ�� େହାଇ କହିଲା, “ତୁେମ କଣ 

ତା, ବଡ଼ ପୁअ?” ବିନୟ କହିଲା, “ମଁୁ ତା,ର େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ” ପୁଣି େସ େଲାକ 

ଆଚମି�ତ େହାଇ କହିଲା, “ତା,ର ବା ଏଠି େଛାଟ େଛାଟ ପୁअ ଦୁଇଟା अଛfି :ୁଲେର 

ପଢୁଛfି ତୁେମ କଣ ଏକଥା କହୁଛ?” 

 ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପେର, ବିନୟର ମୁq କିଛି କାମ େଦଉନଥାଏ େସ ସେp 

ସେp ରୁମକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଆଜି ତା ବାପା,ର ପିଛା କରି କଥାର ସତ�ତା 

ପରୀgା କରିବ 

 େସଦିନ ସn�ାେବେଳ ବାପାର ପିଛା କରି କରି ପହ�ିଗଲା ଯାଇ ଠିକଣା �ାନେର 

अଥ�ାତ ବାପା ରହୁଥିବା ଜାଗାେର େସଠି ଯାହା େଦଖିଲା, ତା ଆଖିକୁ ଆେଦୗ ବିଶ¢ାସ 

େହଲା ନାହZ 

 ବାପାର ସତକୁ ସତ ଆଉ େଗାେଟ ପରିବାର ଦୁଇଟା େଛାଟ େଛାଟ ପୁअ ବାପା 

ବାପା େବାଲି ଡ଼ାକୁଥାfି େଯେତେବେଳ କମଲବାବୁ େଦଖିେଦେଲ ବିନୟକୁ, ତା,ର ବି 

ମୁq ଚକର ଖାଇଗଲା କଣ କରିେବ କଣ ନାହZ ତାକୁ କିଛି ବାଟ େଦଖାଗଲା ନାହZ?  

ପୁअକୁ ପ�ଥେମ ଫା,ିବାକୁ େଚ�ା କେଲ କି�, କଣ କରିେବ? ପୁअ ତ ସବୁ 

େଦଖିସାରିଲାଣି 

 ପୁअକୁ ବହୁତ ବୁେଝଇେଲ, େବାଉକୁ ଏବିଷୟେର ନ କହିବାକୁ ମଧ� କହିେଲ କି�, 

ପୁअ ବାପର େକୗଣସି କଥାେର ରାଜିେହଲା ନାହZ େଶଷେର ବାପକୁ ଧମକ େଦଇ କହିଲା, 

“ତୁେମ େକମିତି ଆମ ସହ ଏମିତି ଛଳନା କରିପାରିଲ? କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି େଧାକା 

େଦଲ? କଣ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ?” ଏକଥା ମଁୁ ଖାଲି େବାଉକୁ କହିବି କଣ, ସାରା ଦୁନିଆ 
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ଆଗେର ତୁମ ପh�ାଫାଶ କରିେଦବି 

 କମଲବାବୁ ପୁअକୁ ବୁଝାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏକଥା େତାବ�ତୀତ େକହି ଜାଣିନାହାfି 

େଯ େମାର ଦୁଇଟା ପରିବାର େବାଲି ତୁ ଯଦି ବାହାେର ଏକଥା କହିବୁ େତେବ େମାର 

ଖାଲି ଇ¡ତ ମହତ ଯିବନି, େମାେତ େଜଲ୍ େହଇଯିବ ଦୟାକରି ଏକଥା କାହାକୁ 

କହନା” 

 ତଥାପି ପୁअ ରାଜିେହଲା ନାହZ ବାପା କଥାେର 

 କମଲବାବୁ ଧମକ େଦଲା ଭଳି ବି କହିେଲ େଯ ପରିଣାମ କିଛି ଭଲ େହବନି େବାଲି 

 ତଥାପି ବିନୟ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ତୁରf େସଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲା େସ ଏବଂ 

ରାତିେର ଘରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପ�`ୁତ େହଲା 

 େଟ�ନ ଥାଏ ରାତି ଦଶଟାେର ସବୁ ଜିନିଷ ବnାବnି କରି ବାହାରିଲା, ଘରକୁ ଯିବା 

ପାଇଁ ଏବଂ େବାଉକୁ ଖାଲି ଏତିକି େଫାନେର କହିଲା େଯ େସ କାଲି ଘେର ପହ�ିବ 

େବାଲି ତା ବାପା େକାଉଠୁ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହ�ିଗେଲ ତା ପାଖେର ତାକୁ ପୁଣି 

ମନାକେଲ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ,  କି େବାଉକୁ ଜେଣଇବା ପାଇଁ? କି�, ବିନୟ ତା କଥାେର 

अଟଳ 

 େସଠୁ ତା ବାପା ରାଗ ତମତମ ପେଳଇଗେଲ 

 ବିନୟ ରୁମରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି େ�ସନ ଆଡକୁ ଯାଉଥାଏ  ହଠାତ େକହି ଜେଣ 

ତା ମୁqକୁ ଶv ଆଘାତ େଦଲା େଗାେଟ େମାଟା ଲୁହା ରଡ଼େର ରv ଜୁଡୁବୁଡୁ अବ�ାେର 

ତାକୁ େସଠୁ ଉେଠଇେନେଲ ଦୁଇ ଦୁବ�ୁ _ ଏବଂ େଦହକୁ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼େର gତାv କରି, ତା 

େଦହେର ବ`ାଏ ଲୁଣ େବାଳି େପାତିେଦଇ ଆସିେଲ ଏକ ନିଜ�ନ �ାନେର 
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 ତା’ପରଦିନ, ଦିନ ଗଡି ସn�ା େହଲାରୁ, ମାଆ ତାର ବ�` େହାଇ େଫାନ କେଲ ତା 

ବାପା, ପାଖକୁ 

 କି� କମଲବାବୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତ ତାକୁ ନିେଜ କାଲି େଟ�ନେର ବେସଇକି ଆସିଲି 

େସ କଣ ଏଯାଏଁ ଘେର ପହ�ିନି?” 

 କାମାସv ଏ ଦୁନିଆ 

 ମନେର କାମନା ନିଆଁ 

       ପୁअକୁ ଚିେହ� ନି ବାପ 

 େଦଖିଲା ନିଜର ସ¢ାଥ� 

 ପୁତ�  େମାହ ଗଲା ବ�ଥ� 

 ସାଜିଲା େସ କାଳ ସପ�    || 

 
େସୗେମD�  ମହାfି 

ରାଣୀଓଳା, କସଦ�ା, କଟକ  

େମା : ୯୫୮୩୨୦୫୮୦୪  
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ହତଭାଗିନୀ अtନାହତଭାଗିନୀ अtନାହତଭାଗିନୀ अtନାହତଭାଗିନୀ अtନା    
 ପଥ ପ�ାfର ନିଜ�ନ ଇଲାକା, ଗଁାଠୁ अେନକ ଦୂରେର େgତଟିଏ।  

ଝୁପୁଡି କୁଡିଆ ଘେର ଚାରି ପ�ାଣୀ। େବୖଶାଖ ମାସର ତାତି ଖରା। ବାଡ଼ି 

ପଛପଟ ଆaଗଛମେୂଳ ବସି अtନା ମୁହଁ େପାତି ଶାଢ଼ୀ କାନିେର 

େପାଛୁଥାଏ ଆଖିର ଲୁହକୁ। େଦୖବାତ୍ ଭାଗ� ତାର ଖସିପଡିଲା େଯମିତି ପବ�ତର अତଡା 

ପଥର ମାଡ଼େର। େକଁ େଭଁ େହଇ ବହୁତ େଚ�ା କରିଛି ଚଢ଼ିବାକୁ। େହେଲ ଆଜି 

ବଳଶୁନ�। ନିରୁପାୟ!!! ସଂେଯାଗ େବାଲି ଭାବିନିଏ ନିଜ ଭାଗ�କୁ। ସବୁ ପ�େଚ�ା ତାର 

ବିଫଳ।  କିଂକ_�ବ�ବିମୁଢ଼ େହଇ ଆଜି େସ ଏକାକୀ। 

 ବିଚାରି ହତଭାଗିନୀ अtନା ......!!! 

 ବାହାେହବା ତାର ବେଷ� ପୁରିନି। ଚତୁଥ�ାବ�ାର େଶଷ ପାହାଚେର ଶାଶୁ ଓ ଶ�ଶୁର। 

କାଠିକୁ କୁଟାଟିଏ କରିବାକୁ ଆଉ ତା,ର ବଳ ନାହZ। କଣ ବା କରିେବ, ସମୟ 

ସରିଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆfି ତାକୁ। ଭାରି େସ�ହେର ଡାକfି, ଆେଲା ମଁା अtୁ ଆସିଲୁ 

ମଁା!! ଗpାଜଳ ପରି ପବିତ�  ମଁା ଡାକେର େପଟ ପୁରିଯାଏ अtନାର। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ 

अେକ�ଶେର ଭୁଲିଯାଏ अନାଥିନୀ ଗରିବ ଝିअଟି। 

 କଣ ନ ସହିଛି अtନା ତା ପିଲାେବେଳ। ଦୁଃଖକୁ अମୃତ ପରି ସବୁେବେଳ ପିଇଛି, 

ଚDନ ଭଳି ସହିଛି। ଖଟିଛି!! ବହୁତ ଖଟିଛି!!!  

 େସଦିନର ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ अtନାକୁ ଭାରାକ� ାf କରି ଆେDାଳିତ କରିପକାଏ, 

ବାରaାର ........!                                   

େହମf ନାଏକ 
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 ବାପା ତା' अଦିନେର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲାପେର େଦବାଶିଷ ପqା, ଘରର अଇଁଠା 

ବାସନ ମାଜି ଭାରି କ�େର େପଟ େପାଷିଛି। ବଡ଼ େହଇଛି। େସଠି ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। 

ସୁଖ ପାଇଛି ଦୁଃଖ ପାଇଛି। अଜଣା ସ!କ�ର େଡାରୀେର ବାnିେହଇ, ନୂଆଁ ପରିଚୟ 

ପାଇଛି। ପରିବାରର ଜେଣ ସଦସ� ଭାବେର अଗ�ାଧିକାର େଦଇଛfି େଦବାଶିଷ ତାକୁ। 

 ରିଟାୟାଡ଼୍� ହାଇ:ୁଲ ପ�ଧାନ ଶିgକ େଦବାଶିଷ ବାବୁ। ଖୁବ୍ ଭଲ େଲାକ। ପା� 

େଲାକେର ତା,ର ସୁନାମ अଛି। ସ�ାଭିମାନୀ ମଣିଷ। େହେଲ ସମେୟ ସମେୟ େବଶ୍ 

ରାଗିଯାfି ମଧ�। ତା, କଥା ହZ କଥା। ପରିବାର େଲାେକ ସମେ` ଡରfି ତା,ୁ। କି� 

अtନା ସବୁେବେଳ ଫି�  େର ରେହ। କାହZକି ନା େଦବାଶିଷ ବାବୁ ନିଜ ଝିअଠୁ ବି େବଶି 

ଆଦର କରfି अtନାକୁ। େକେବ େଦାଷ ଧରfିନି। अtନା ମଧ� ଭୁଲିଯାଏ ତା ପିତୃହରା 

ଦୁଃଖ ଓ ବିଧବା ମଁାର ଯ�ଣାକୁ େଦବାଶିଷ ବାବୁ, ହାତ ପରଶେର। େବେଳେବେଳ 

କୁହfି ତାକୁ  ..... 

 ଆେଲା ମଁା अtୁ... େତା ମଁା ପାଖକୁ େଫାନ୍ କରିଥିଲୁ ଟି? ଯାଉନୁ େଫାନ୍ ଟିକିଏ 

କରିବୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ େହବୁ। ବିଚାରି ଏକାକି େଖାଜୁଥିବ େଯ!!! 

 ଆପଣ ହZ େମାର ସବୁକିଛି ସାହୁକାର!! 

 ବାପା, ମଁା ସବ�ସ�, େମାର ବା ଆଉ କଣ େଲାଡ଼ା େଯ, अtନା ଛଳଛଳ 

େହଇଯାଏ!!! 

 ଝିअ ମୁହଁରୁ ସାହୁକାର ଶ ଟି େବଶ୍ କାେଟ େଦବାଶିଷ ବାବୁ,ୁ। 

 ମା, ବାପା େବାଲି କହୁଛୁ, ସାହୁକାର କଣ େଯ??? 

 ଆଦେର କୁେqଇ ପକାfି अtୁକୁ। ଆଜିଠୁ ସାହୁକାର େବାଲି ଡାକିବୁନି ବାପା େବାଲି 

ଡାକିବୁ!!! 
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 अtନା ବାପା େବାଲି ଡାକି ଦଉଡି ଯାଏ େଦବାଶିଷ ସାର୍ , ପାଖକୁ ...!!!! 

 अtନା ପିଲାଦିନୁ େସଠି ବଡ଼ େହଇଛି। अପାଠୁଆ େହେଲ ମଧ� ଉ_ମ ଶିgା ଓ 

ସଂ:ାର ପାଇଛି। େକହିବି କହିପାରିେବନି अନାଥିନୀ अଶିgିତ ଝିअଟିଏ େବାଲି। ଚାଲି 

ଚଳଣି ସବୁ ଉ�େକାଟୀର। େଦଖିବାକୁ ମଧ� ଭାରି ସୁDରୀ ଧାରୁଆ ମୁହଁକୁ ଶୁକ ଚ�ୁ 

ପରି ନାକଟିଏ। ଖୁବ୍ ମନେଲାଭା େଚେହରା। ଶ�ାମଳିନୀ େହେଲ ମଧ� ଭାରି ସୁDର 

ଗଠନ। ବୀଣା ଜିଣା କ²ସ�ର। େକାଇଲି ମଧ� ଲାେଜଇ ଯିବ ତା ଲାଳିତ� କ²େର। 

େଯେକହି େଦଖିେଲ ପସD କରିେବ। େସମିତି ଆଜି ଛାଲୁ ମଉସା େଦଖୁଛfି अtନାକୁ। 

 'ଛାଲୁ ମଉସା' ମେନମେନ ବିଚାର କରfି ସତେର େବାହୂ କରିେନେଲ ଭଲ ହୁअfା। 

ସମ ଜାତିର। अନାଥିନୀ େହେଲ କଣେହଲା। ସବ�ଗୁେଣ ସ!ୁ#�ା। ସାgାତ अନ� ପ#ୂ� ା, 

अବତାର, ଖୁବ୍ ଲgG ୀବfୀ। ପୁअ ସୁବ� ତ ସହିତ ରାମସୀତା ପରି େଯାଡ଼ି େହେବ। 

େଦବାଶିଷ ବାବୁ େହଉଛfି ପୁରୁଣା ସାହୁକାର େସ କଥା େକେବ କାଟିେବନି। अେନକ 

ବଷ�ରୁ ଚାଷକାମ ସହିତ ଘରକାଯ�� କରିଆସୁଛfି ଛାଲୁ ମଉସା। ଖୁବ୍ ଭଲପାfି ତା,ୁ 

େଦବାଶିଷ ବାବୁ। ନି�ୟ ଏ ପ�`ାବେର ରାଜିେହେବ। �ିର କେଲ ଛାଲୁ ମଉସା। 

 େଛାଟ ମୁହଁେର ବଡ଼କଥା, େକମିତି କହିେବ ଛାଲୁ ମଉସା, ସାହସ ହୁଏନି ତା,। 

ତଥାପି ଦିେନ ମନକଥା କହିବାକୁ େଚ�ାକେଲ ଛାଲୁ ମଉସା। 

 ସାହୁକାେର ମଁୁ ଟିେକ କଣ କହୁଥିଲି ଟି !!!!! 

 କଣ କହିବ ଛାଲୁ େହ କୁହ ....!!! 

 ଆ§ା ଆମ अtୁ କୁ େମା ପୁअ ସାଥିେର ବାହାକରି େବାହୂ କରି େନବାକୁ ଚାହୁଛି !! 

 କିଛି ନ କହି ଟିକିଏ ନିରବ ରହିେଲ େଦବାଶିଷ ବାବୁ। ଓେହା ଏଇକଥା!!! 

 ବଢ଼ିଆ େହବ... ବଢ଼ିଆ େହବ ଛାଲୁ େହ !!! 
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 ମଁୁ ମଧ� େସଇୟା ଭାବୁଛି। अtୁ ବଡ଼ େହଲାଣି, ତାକୁ ହାେତରୁ ଦିହାତ କରିବା େମା 

କ_�ବ�। ଝିअଟିଏ ପରି ପାଳିଛି। ବଢ଼ିଆ ଝିअଟା ସୁବ� ତ ସହିତ େଯାଡ଼ି ଠିକ୍ େହବ। 

ଏକଥା अtୁର ମଁାକୁ ଟିକିଏ ଜେଣଇ ଶୀଘ� ନିବ�n କାଯ�� ସାରିେଦବା। 

 ନିz_ି େନେଲ େଦବାଶିଷ ବାବୁ ,,,, ।। 

 ଲଗ� �ିରେହଲା, ଶୁଭ ମୁହୂ_�େର ସୁବ� ତ ଏବଂ अtନାର ବିବାହ ସ!ନ�  େହଲା। 

େଦବାଶିଷ ବାବୁ ଖୁସିେର ଝିअକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ। ଝିअ ଚାଲିଗଲା ଶାଶୁଘର ଗଣପୁରହାଟ। 

ଗଁାରୁ କିଛି ଦୂର େgତେର ଘରକରି ରହୁଥିେଲ ଛାଲୁ ମଉସା। ତା, ପୁअ ସୁବ� ତ ସାଥିେର 

ନବ ଦ!ତି ରୂପେର େବଶ୍ ଖୁସିେର ରହିେଲ େସମାେନ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ ନୂତନ 

ସଂସାରେର ବାnି େହଇଗଲା अtନା। ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ଓ ସ�ାମୀ, େସବାେର ସବୁେବେଳ ତା 

ମନ ବଳବ_ର ଥାଏ। ସେତ େଯମିତି େସ ସ�ଗ�ସୁଖ ଲଭିଛି। ସକାଳୁ ଗାେଧଇ ତୁଳସୀ 

ମେୂଳ ପାଣି ଢାଳି, ସn�ାେର ପ�ତିଦିନ ଦୀପ ଜାଳି ଈଶ¢ର,ୁ ପ�ାଥ�ନା କେର। ଏକ ସୁDର 

ସଂ:ାରି େବାହୂ ରୂେପ ପରିଚୟ ଦିଏ अtୁ। 

 େହେଲ ସମୟର ଚକ�  ବଡ଼ ବିଚିତ� । େକେତେବେଳ ଉÂାତ ଝଡ଼ ତ ଆଉ 

େକେତେବେଳ ଫୁଲ ବଷ�ା। କି� अtନା ଭାଗ�େର ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏକ ପ�ଳୟ,ରୀ 

ମହାବାତ�ା। ସବୁ ଚୁର୍ ମାର୍ କରି ଭେସଇ େନଲା ତା ସୁଖର ସଂସାରକୁ ମୁହୂ_�େର। 

 ବିବାହର ମାତ�  ଚାରି ମାସ ବିତିଛି। ସୁବ� ତର େଦହ ଭଲନାହZ। ଜ� ର ସାpକୁ ତ¦ି 

ଦରଜ ହଉଛି अେନକ ଚିକି�ିତ େହଲା ପେର ମଧ� ଭଲ ହଉନି। ଏେବ ଚିକି�ିତ 

େହବାପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାvରଖାନା ଯାଇଛfି। େସଠି ରିଟାୟାଡ଼୍ ENT ପ�େଫସର, 

ତ_¢ାବଧାନେର େଟ�୍ ରିେପାଟ� ମୁaାଇ ପଠାେହଲା। କିଛିଦିନ ରିେପାଟ�ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା 

େଯ, ସୁବ� ତକୁ େଗAନ୍ କ�ାନ୍ସର। େତଣୁ ସବୁେବେଳ ଖାଇବା େବେଳ ଖୁବ୍ କ� अନୁଭବ 
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କରfି। ଖାଦ� ନଳୀେର ଘା େହଇ କ�ାନ୍ସର, ପୁଣି େଶଷ ପାହାଚ अତିକ�ମ କରିଛି। 

ପ�େଫସର କହିେଲ ବେ�ଇବା ଭାରି କ�। अପେରସନ ବାବଦକୁ ୨ ଲg ଟ,ା। ତଥାପି 

ଜୀବନର େକୗଣସି ଗ�ାେର¦ି ନାହZ। 

 अtନା ମୁq ଉପେର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା ....!!!! 

 ଏେତ ଟ,ା .....!!!! 

 ପାଇବ କଉଠୁ अtନା!!! ବ�ାକୁଳିତ େହଉଥାଏ; 

 ଖବର େଦଲା େଦବାଶିଷ ବାବୁ,ୁ। କିଛି ଟ,ାର ସାହାଯ� ପାଇଁ। େଦବାଶିଷ ବାବୁ 

ମଧ� ଖବର ଶୁଣି ମମ�ାହତ େହଇଗେଲ। ସେpସେp ପଚାଶ ହଜାର ଟ,ା ଧରି 

ପହ�ିେଲ अtୁ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଝିअକୁ ଶାf� ନା େଦଇ ବୁଝାଇ କହିେଲ କିଛି ହବନି ଥୟ 

ଧର!!! 

 କି� अtନା ପାଖେର ଆଉ େଧୖଯ�� ନଥିଲା। କାହZକି ନା େସ ସ!ୂ#� ଜାଣିଥିଲା ତା 

ସ�ାମୀ ସୁବ� ତ ଆଉ ବ�ିେବନି। ବ�ିଛfି ସତ େହେଲ, ନି�ୟ ମରିଯିେବ ତା ଆଖି 

ସାମ�ାେର अ� ଦିନ ମଧ�େର। अଣନିଃଶ�ାସୀ େହଇଯାଉଥାଏ ପ�ତି gଣ gଣକେର। ଆଠ 

ମpୁଳାର ଶାଢ଼ୀ ଏଯାଏଁ ଚିରିନି େହେଲ ବିଧବା ଶାଢ଼ୀଟା େବାେଧ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି, 

ଆେଲା ଆ.... ଆେଲା अtୁ ... ଆ ......!!!! 

 ଆଖି ପୁରିଥାଏ ଆଖିର ଲୁହେର ,, 

 अtନା େସମିତି େପାଛୁଥାଏ ତା'ଆଖି ଲୁହକୁ ପିnିଲା କାନି ପଣତେର .........!!!!! 
 

କିରାବାହାଲ, ଜୁରିଆ, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାpିର 

େମା :୮୧୪୪୪୨୪୯୦  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     59 

ସଂ:ାରସଂ:ାରସଂ:ାରସଂ:ାର    
 େସଦିନ ପୁअକୁ େନଇ ମଁୁ ମDିର ବାହାରିଲି, ମDିର େଗଟ 

ପାଖେର ଗାଡି ରଖି ଓହA ାଇବା େବଳକୁ େଗାେଟ ଗାଈ େଦହେର େମା 

େଗାଡ଼ ବାଜିଗଲା, ମଁୁ ତାକୁ ମୁqିଆ ମାରିଲି। ପୁअ େମାେତ ପଚାରିଲା, 

ବାପା ତାକୁ କାଇଁ ବି�ୁ କଲ? ମଁୁ କହିଲି, େସ ପରା େଗାମାତା ତା େଦହେର, ଭଗବାନ 

अଛfି।  

 ମDିରେର ଭଗବାନ,ୁ ଦଶ�ନ କଲି, େବଢ଼ା ପରିକ�ମା କରିବା େବେଳ ମDିର 

ପଛପେଟ, ଭଗବାନ, ମତୂi ପଛପେଟ କା¨େର ମୁqିଆ ମାରିଲି, ତା’ତଳ ପିqିେର 

ବସିପଡ଼ିଲି। େମା ପୁअ ଏ ସବୁକୁ ଲg� କରୁଥିଲା, ପଚାରିଲା, ବାପା ତେମ େସ ଉପର 

ପଥରେର ମୁqିଆ ମାରିଲ अଥଚ ଏ ତଳ ପଥର ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲା ଏଥିେର କଣ 

ଭଗବାନ ନାହାfି? 

 ମDିରରୁ େଫରିବା େବଳକୁ େଦଖିଲି, େଗାେଟ କୁକୁର େମା ଗାଡି ଉପେର ମୁତୁଛି, 

ରାଗେର  େଗାେଟ େଗାଇଠା ତାକୁ ମାରିଲି। େସ େକଂ େକଂ େହାଇ ପଳାଇଲା। େମା ପୁअ 

ମେତ ପଚାରିଲା, ବାପା ତାକୁ କାଇଁ େଗାଇଠା ମାରିଲା? ମଁୁ କହିଲି େଦଖୁନୁ େସ େକମିତି 

ଗାଡି ଉପେର ମୁତୁଛି। ପୁअ କହିଲା ବାପା ତା େଦହେର କଣ ଭଗବାନ ନାହାfି? ତେମ 

ପରା କହୁଥିଲ ଭଗବାନ ସମ`, େଦହେର अଛfି। 

 େମା ପାଖେର ତା ପ�ଶ�ର କିଛି ଉ_ର ନଥିଲା। ମଁୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ପସD କଲି। 

ମାନସ କୁମାର 

ମହାfି 
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େଫରିବା େବଳକୁ ଭିକାରୀମାନ,ୁ କିଛି ପଇସା ଦାନ େଦଲି। 

 ବଜାରକୁ ଆସିଲି କିଛି ଶାଗ ଓ ପରିବା କିଣିଲି। େସ ଶାଗବାଲି ବୁଢ଼ୀ ସାpେର 

େମାର ଟିେକ ଝଗଡା େହଇଗଲା। ଏତିକି ଟିେକ ଶାଗକୁ ୧୦ ଟ,ା କହୁଛି। ବୁଢ଼ୀକି 

ରାଗେର ଟିେକ ଗାଳି େଦଲି। ଶାଗ ନ େନଇ େଫରିଆସିଲି। ପୁअ ପଚାରିଲା େସ ଶାଗ 

େକେତ ଟ,ା େହାଇଥାfା? ମଁୁ କହିଲି ଏ େକେତ ୫-୭ ଟ,ା। ପୁअ କହିଲା ବାପା ମDିର 

ପାଖେର ତେମ ଯାଚିକରି େସ ଭିକାରୀ ମାନ,ୁ ପଇସା େଦଲା, अଥଚ ଏଠି େଗାେଟ ବୁଢ଼ୀ 

ମାଉସୀ ସାେp ମାତ�  ଟ,ା ୩ ଟା ପାଇଁ ଝଗଡା କଲ? 

 ତେମ ପରା େମାେତ କହୁଥିଲ ବଡ଼ମାନ,ୁ ତୁ ନ କହି ତେମ କହିବା ପାଇଁ, ତେମ ତ 

େସ ଶାଗ ମାଉସୀ,ୁ ତୁ ତା କରି କହିଲା। େସ କଣ ତୁମ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁଁହାfି କି? 

 अନ� ଏକ ଦିନ ମଁୁ ଘେର ଥାଏ, େମା अଫିସର ବଡ଼ବାବୁ େଫାନ କରିଥିେଲ, ମଁୁ େମା 

�ୀକୁ କହିଲି କହିଦିअ େମାେତ ଜର େହାଇଛି। େମା �ୀ ବି େସୟା କହିେଦଲା। ପାଖେର 

ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିବା େମା ପୁअ େମାେତ ଏମିତି ଚାହZଲା େଯ େମାେତ େଚାର ପରି ଲାଗିଲା। 

େସ କହିଲା ବାପା ତେମ େମାେତ ମିଛ କହିବାକୁ ମନାକରୁଛ, ନିେଜ େକମିତି ମିଛ କହୁଛ? 

ଆମ ସାର କହୁଥିେଲ... ମିଛ କହିବା ମହାପାପ... ରାତିେର େଦଖିବ ନାଗ ସାପ। 

 ସn�ା େହଲା, ପୁअ େଖଳିକରି ଘରକୁ ଆସିଲା ମଁୁ କହିଲି ଯା େଗାଡ ହାତ ଭଲକରି 

େଧାଇେଦ, ଠାକୁର, ପାଖେର ପ�ାଥ�ନା କର ତାପେର ବସିକି ପାଠପଢ଼ କହି ମଁୁ ଟିଭି 

େଦଖୁଥାଏ। ପୁअ  ପ�ାଥ�ନା ସାରି ଆସିଲା, ମଁୁ ଖଟେର େଶାଇଥାଏ। ପୁअ ପଚାରିଲା ବାପା 

ସn�ାେବେଳ କଣ ସମେ` ପ�ାଥ�ନା କରfି? ମଁୁ କହିଲି ହଁ। େସ କହିଲା ତେମ ତ େକେବ 

ପ�ାଥ�ନା କରୁନ... 
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 େମା ପୁअ ବହିଖାତା ସବୁେବେଳ ଏଠି େସଠି େଫାପାଡ଼ି ଦିଏ, ଦକ�ାରେବେଳ େଖାଜି 

େଖାଜି ହଇରାଣ ହୁଏ। େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ ସବୁେବେଳ ପାଟି କେର। ଜିନିଷ ପତ�  ସଜାଡ଼ିକି 

ରଖ। ଦିେନ ମଁୁ ତରତର େହାଇ अଫିସ ବାହାରିବା େବଳକୁ େମା େବÆଟା ପାଇଲିନି। 

େମା �ୀକୁ ପାଟି କଲି। େସ କହିଲା ତେମ ତ ସବୁେବେଳ ପ�ା¦ ସାଟ� ଏଠି େସଠି 

ପେକଇେଦବ। ମଁୁ େଖାଜୁଛି ରୁହ। ପୁअ ଟିଭି େଦଖୁଥିଲା, େସ େବାେଧ ଆମ କଥା 

ଶୁଣିପାରିଲା, ଟିଭିର ଭଲୁ�ମ କମ  କରିେଦଲା। େମା  େବÆଟା େଖାଜିଆଣି େମା ହାତକୁ 

ବଢାଇେଦଲା। େସ କିଛି ନ କହି ବି ତା ଚାହାଣୀେର େମାେତ କିଛି କହୁଥିଲା।  

 େସ ବ�` ବହୁଳ ଜୀବନ େହଉ ବା େହଉ §ାନ, ଆେମ ବା`ବ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ 

ଚାଲି ଯାଇେଛ। ଆମର କଥା ଓ କାମ ଭିତେର କିଛି ସାମtସ� ରହୁନି। ଆେମ ଆମ 

ପିଲାମାନ, ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁେଛ, ଆେମ ନିେଜ େସୟା କରୁ ନାହୁଁ। ଆେମ ଆମ 

ପିଲା ମାନ, ପାଇଁ ଆଦଶ� େହାଇପାରୁ ନାେହଁ କି� ଆଶା କରୁେଛ େଯ ଆମ ପିଲାମେନ 

ଆଦଶ� ହୁअ�।।  
 ମାନସ କୁମାର ମହାfି 

ଖାକିମଠ, ନୂଆସାହି 

ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 
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କୁଜି େନତାକୁଜି େନତାକୁଜି େନତାକୁଜି େନତା    
 ପିଲାଟି ଭାରି ସରଳ, ଶାf ଓ ଜିhିେଖାର ସ¢ଭାବର। ଜୀବନର 

ସମ` ପ�ାଥମିକତାେର ପିତାମାତା,ର ଆଶୀବ�ାଦ ଏକାf କାମ� 

େହାଇଥାଏ। ପିତାମାତା ଆଶିଷରୁ ସfାନ ସୁଖୀ େହାଇଥାfି। 

 ପାଠ ପଢିବା ଓ ଶିgିତ େହବା ସମ` ପିତାମାତା,ର ପିଲା ପ�ତି ଲg� ରହିଥାଏ। 

େସମିତି ଭରତ ଉପେର ବାପା,ର ବିଶ¢ାସ ରହିଥିଲା। େମା ଭରତ ପାଠ ପଢିବ ଓ ଭଲ 

ମଣିଷ େହବ। େହେଲ ପାଠେର ଦୁବ�ଳ ଥିବା ଭରତର ଆଗ�ହ ନଥିଲା ପାଠ ଉପେର। 

ଭରତ ପାଠ ପଢୁ ଥାଏ ଓ ସବୁେବେଳ ସାp ସାଥି ଧରି ବୁଲିେହଉଥାଏ। ବାପା ମାଆ ଓ 

ଶିgକ େଯେତ ବାଧ� କେଲ ମଧ� ପାଠଉପେର ଧ�ାନ େଦଉ ନ ଥାଏ। େଶଷେର ଦଶମ 

ପରୀgାେର େଫଲ େହାଇ ଘେର ରହିବାକୁ ପଡିଲା। 

 ନିଜର ପାଠ ପ�ତି ଦୁବ�ଳ ମନ ଓ ଲg�ହୀନ ମଣିଷ କଣ ବା କରିପାରିବ। େଶଷ 

ରା`ା ରହିଥିଲା ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି କରିବା ଉେhଶ�େର ଗଁା େନତା,ର କୁଜି େନତା 

ସାଜିଲା ଭରତ। 

 ନିବ�ାଚନ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଚାରିଆେଡ ପ�ଚାର ପ�ସାର ଆର� େହଲା। େକଉଁ 

ଦଳେର ରହିେଲ ଲାଭ ଆଉ େକଉଁ ଦଳେର ରହିେଲ gତି ବିଷୟେର ଜାଣିେନଇଥିଲା 

ଭରତ। ନିବ�ାଚନେର େଲାକ ଶାସକ ଦଳକୁ ପସD କରfି। କାରଣ ଶାସକ ଦଳର େନତା 

ମାେନ ନିବ�ାଚନେର ବହୁତ ପଇସା ଖ�� କରିଥାfି। ଭରତକୁ ଶାସକ ଦଳ ଆକଷiତ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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କରିଥିଲା। ନିଜର ଆକାଂgା ଓ ଲାଳସା ପରୂଣ କରିବା ପାଇଁ େସ ସାଜିଥିଲା କୁଜି େନତା। 

अଥ�ାତ େନତା,ର ଚମଚା। ଚମଚା ନ ସାଜିେଲ ଆଉ କଣ ବା କରିବ। ଦିନ ମଜୁରିଆ 

େହାଇ କାମ କରିବାକୁ ତ ଭାରି କ� େହଉଛି। ଦଳର ବିଜୟ ପେର େନତା, ଠାରୁ 

େକେତ କାମ ଆସିବ। େଗାେଟ ରା`ା କାମ କରାଇେଲ ଲg ଲg ଲାଭ। ଖାଲି େନତା 

ଜିତିବା ଦରକାର। 

 ମନ ମୁନ େଚୖତନ� ଏକ କରି ଏକାଗ� ଚି_େର ଦଳ ପାଇଁ କାଯ��ରତ ରହିଥିଲା 

ଭରତ। େନତା,ର ଜୟ େହଉ ଆହ¢ାନେର ଦୁଲୁକାଇ େଦଉଥିଲା ପୁରା ସହର। ସବୁରି 

ହୃଦୟେର ନିଜ ଦଳର ବିଜୟର ବା_�ା େଦବାର ପ�େଚ�ାେର ଲାଗିରହିଥାଏ ଭରତ। ଗଁା 

ଦାqେର ହିେରା ଭଳି ବୁଲୁଥାଏ ଭରତ ଆଉ େଲାକ,ୁ କହୁଥାଏ ବିଜୟଭାଇ,ୁ ବିଜୟ 

ଟୀକା ପିେnଇବା ପାଇଁ। ବିଜୟ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ମାନ,ର ଭାଇ 

ଜିDାବାଦ େବାଲି େଜାର େସାରେର ପ�ଚାର ପ�ସାର କରୁଥାଏ ଭରତ। 

 ଆଉ ଦୁଇଦିନ ବାକି अଛି ମତଦାନ। ସବୁ ଦଳର େନତାମାେନ େଜାର େସାରେର 

ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଥାfି। ଭରତର ଗଁାେର अନ� ଏକ ଦଳର େନତା ସରପ� 

ପ�ତିନିଧି ରୂେପ ପtିକରଣ କରିଥାfି। େସ ନିଜ ଗଁାର ଭରତ ଉପେର ବହୁତ ବିରv 

େହଉଥାfି ଓ ବହୁତ ରାଗୁଥାfି ମଧ�। ଦୁଇଥର ଭରତକୁ କହିେଲଣି ତୁ ଆମ ଦଳେର 

ସାମିଲ େହାଇ ଯାଆ। ନ େହେଲ ଭଲ କଥା େହବନି। େହେଲ ଭରତ କୁେହ ସାମିଲ ନ 

େହେଲ କଣ କରିବ େଯ। େମା ବିଜୟ ଭାଇ ନି�ୟ ଜିତିବ। େସ ବହୁତ ଭଲ େଲାକ ଆଉ 

ତେମ େଚାର! ତେମ ସରପ�େର ଜିତିେଲ ପୁରା ପ�ାୟତକୁ ଖାଇେଦବ। ତେମ ଆମ ଗଁା 

େଲାକ େହେଲ ତେମ େଚାର ଆଉ ଠକ ତମକୁ କିଏ ମତଦାନ େଦବ େଯ? 
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 ବହୁତ ଚିଡିଯାଏ ବିକ�ମ। େମା ଗଁା େଲାକ େହାଇ अନ� ଏକ ଗଁାର େଲାକର ଦଳକୁ 

ସହେଯାଗ କରୁଛି। ଏକୁ ପାେନ େଦବାକୁ େହବ। ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାେର ଲାଗିରହିଥାଏ 

ବିକ�ମ। ବିକ�ମର ଲg� ନିବ�ାଚନେର ଜିତିବ। ନିବ�ାଚନେର ହାରିଗେଲ ମାନ ଇ¡ତ ସବୁ 

ମାଟିେର ମିଶିଯିବ। କରଜ କରି ନିବ�ାଚନେର ଲଢ଼ୁଛି ଯଦି ହାରିଯାଏ େତେବ ମହାଜନକୁ 

ପଇସା କଉଠୁ ଆଣିକି େଦବି! ଏମିତି ଚିfାେର ରହିଥାଏ ବିକ�ମ। ନିବ�ାଚନର ପବୂ�ଦିନ 

ପ�ତିନିଧି ମାେନ ଗଁା ସାହିେର ବୁଲି अଥ� ଦାନ କରିଥାfି। କାହାକୁ ମାଂସ ମଦ ଦିଆଯାଏ ତ 

କାହାକୁ ଟ,ା ଶେହ। ଏମିତି ନ େଦେଲ େଲାକ ରାତା ରାତି ବଦଳିଯିେବ। 

 ନିବ�ାଚନର ପବୂ�ଦିନ ଭରତ ପୁରା ଦମେର ବୁଲି େହଉଥାଏ। ବିଜୟ ଭାଇକୁ 

ମତଦାନ କର େବାଲି ଗଁା ସାରା େଲାକ,ୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ହଠାତ ବିଜୟ ଭାଇ େଫାନ କରି 

କହିେଲ ଭରତ େମା ପାଖରୁ େକାଡିଏ ହଜାର ଟ,ା େନଇଯାअ। ଆଉ ତମ ଗଁାେର େଯଉଁ 

ମାେନ େମାେତ ମତଦାନ କରିଲା ଭଳି ଲାଗିବ େସମାନ,ୁ କିଛି କିଛି େଦଇ େଦବ। ଭରତ 

ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା। ପ�ଥମ ଥର ତା ପାଖକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଟ,ା ଆସିବ ପୁଣି େମାଟା 

अ,େର। ଭରତ ଯାଇ ବିଜୟ ଭାଇ, ପାଖରୁ ଟ,ା େନଇଆସିଲା ଓ ଗଁାେର େଲାକ,ୁ 

କିଛି କିଛି େଦବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ଦିନ ରାତି। ନିଜ ଗଁାେର ଭରତ ନିଦ�¢Dେର 

ବୁଲୁଥାଏ। ଭରତ ମଧ� ବହୁତ ସାହସୀ ଓ ସ¢ା��ବାନ ମଧ�। େକୗଣସି େଟାକା ତା ସାମ�ା 

କରିବାକୁ ଭୟ କରfି। ବିକ�ମ କାନକୁ ଭରତ ପଇସା ବା¦ୁଥିବାର ଖବର ପହ�ିଲା। େସ 

ରାଗି ପୁରା ପୁରି ଖÇା। 

 ଭରତ ପଇସା େଦବା ଦ¢ାରା କିଛି େଲାକ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକଷiତ େହଉଥାfି। ଭରତ 

ଭାଇ କହି ତା ପଛେର ମଧ� କିଛି େଲାକ ବୁଲୁଥାfି। ନିବ�ାଚନର ପବୂ� ରାତିର 
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ପରିେବଶେର ଭରତର କୁଜିେନତାର େବଶ। ଗଁା ସାରା ବୁଲି େହଉଥାଏ। ବିକ�ମ ଦଳର 

େଲାକ ମାେନ ମଧ� ବୁଲି େହଉଥାfି। ସମେ` ଲୁଚା ଛପାେର ଟ,ା ବା¦ୁଥାfି। 

 ରାତି� ର କରାଳ ବୁକୁେର ବିକ�ମର ସାମ�ା ସାମି� େହାଇ ଗଲା ଭରତ ସହିତ। 

 ବିକ�ମ, “ଭରତ ନିଜ ଗଁା େଲାକକୁ ଛାଡି अନ�ଗଁା େଲାକ ପାଇଁ ପଇସା ବା¦ୁଛୁ। 

ଏଇଟା େତା ପାଇଁ ଭାରି ପଡିବ।” 

 ଭରତ, “ଏଇଟା ଆମର ଗଣତ� ରା��। ଯିଏ ଯାହାର ପସD ସିଏ ତାକୁ େଭାଟ 

େଦଇ ପାରିବ।” 

 ବିକ�ମ, “ମଁୁ କଣ େତାର ପସD ନୁେହଁ?” 

 ଭରତ, “ନଁା ନଁା ନଁା... ତୁେମ େମାର ପସD ନୁହଁ!” 

 ବିକ�ମ, “ମଁୁ କାହZକି େତାର ପସD ନୁେହଁ? ମଁୁ କଣ େତାେତ ଗnାଉଛି କି?” 

 ଭରତ, “ତୁେମ ଗnାଉଛୁ ତା ସହିତ ତୁେମ ସରପ� େହେଲ େୟ ପ�ାୟତକୁ ପା� 

ବଷ� ପାଇଁ ତଳକୁ େପଲିେଦବ!” 

 ବିକ�ମ ଓ ତାର ଦଳର େଲାକ ମାେନ ଭରତ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ। ଭରତ 

ମଧ� ଛାଡିବା େଲାକ ନୁେହଁ, େସ ମଧ� ଓଲଟା ଆକ�ମଣ କରିଥିଲା। ଧ`ାଧ`ି ଓ 

େପଲାେପଲି େହଉ େହଉ ଗqେଗାଳେର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା। ବିକ�ମ ପgେର ଥିବା କିଛି 

ମଦ�ପ ଭୁଜାଲିେର ଭରତ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ। ଭରତ ସପgେର ଥିବା େଲାକ 

ଭରତକୁ ରvାv େଦଖି ଦଉଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଭରତ େବେହାସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

ଗqେଗାଳ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପg ମଧ�େର ରାତି�  ସଂଗ�ାମ ଚାଲିଲା। ଭରତର 

ଶରୀରେର ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। ରvାv େହାଇଯାଇଥାଏ ସ!ୂ#� ଶରୀର। ବିଜୟ 
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ଭାଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା �ଳେର େପାଲିସ ଧରି ପହ�ି ଥିେଲ। ଭରତକୁ ଆa�ଲାନ୍ସ 

େଯାେଗ ଡାvରଖାନା ପଠା ଯାଇଥିଲା। 

 ସ!ୂ#� ରାତି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ�େର ଛକା ପÈା ଚାଲିଥାଏ। अnାରିଆ କିଏ କାହାକୁ 

ବାେଡଇ େଦଉଥାଏ ତ କିଏ କାହା ଘେର ନିଆଁ ଲେଗଇ େଦଉଥାଏ। ପରି�ିତି େଦଖି ଥାନା 

अଧିକାରୀ ଏକ କାଟ�ୁନ େପାଲିସ ମୃତୟନ କରାଇେଲ ପ�ାୟତ ପାଇଁ। 

 ରାତି ପହିଲା ନିବ�ାଚନ ମଧ� େହଲା। ଭରତ େଦହେର ରvର अଭାବ ଥିବାରୁ 

ବିଜୟ ଭାଇ ରv ପାଇଁ ସ!ୂଣ� ଖ�� େଯାଗାଇ େଦେଲ। େହେଲ ଭରତ ମତଦାନ େଦଇ 

ପାରିନଥିଲା। 

 ନିେଜ ଚାଷବାସ କରି ନିଜର େପଟ େପାଷୁଛି େହେଲ ତାକୁ େକହି ରାଜନୀତି କଥା 

କହିେଲ ହାତ େଯାଡି ନମ:ାର େହାଇ କେହ ଜୀବନେର କୁଜିେନତା େହବି ନାହZ। 

 
େଲଖକ:ମେହଶ¢ର ସାହୁ 

େଗାପୀବିnା, ବ� ାହG ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର (ଭଦ�କ) 
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ପ�କୃତି ଓ ସଂ:ୃତିପ�କୃତି ଓ ସଂ:ୃତିପ�କୃତି ଓ ସଂ:ୃତିପ�କୃତି ଓ ସଂ:ୃତି    
 DJ ଭଜନେର ଗଁା ଦାq କ!ିଉଠୁଥାଏ। ମଝିେର ମଝିେର 

ହରିେବାଲ ସାpକୁ ଗଁା ପିଲା ମାନ, ଚି~ାର େଦହକୁ ଶିହରାଇ 

େଦଉଥାଏ। ଆଉ ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି ଚDନ । ଧାଇଁଆସିଲା 

େଜେଜ, ପାଖକୁ 

 େଜେଜ.... େଜେଜ ଚାଲ ଆେମ େଦାଳମqପ ପାଖକୁ ଯିବା େମାର ସବୁସାp ମାେନ  

େସଠାକୁ ଆସିଛfି। ଚାଲନା େଜେଜ.........। 

 େଚୟାର ଉପରୁ ନିଜକୁ ପ�`ୁତ୍ କରିେନଇ କହିେଲ । ନାେର ବାବା େମାର େସଠାକୁ 

ଯିବାର ନାହZ କି ଭଗବାନ,ୁ अପମାନ କରିବାର ନାହZ। ତା ପେରବି େମା େଦହ ଭଲ ନାହZ 

ତୁଛାକୁ େଦହ କିଆଁ ବିଗାଡିବି । ତୁ ଯା େତା ମମିକୁ କହିବୁ.......! 

 ମମି ବାବା, ସେp ବଜାରକୁ ଯାଇଛfି ପରା କଲର ଆଣିବାକୁ । ତୁେମ ଚା୍ଲନା 

ପିAଜ୍ େଜେଜ ଚାଲନା। 

 େଦଖ୍ ଚDନ ତୁ ଜିଦ୍ କରନା। େସଠାେର ତ େମ�ା େମ�ା ଭଗବାନ ଫେଟା ଥିବା 

ସିDୁର, ଧପୂ, ବି:ୁଟ୍, େଚନାଚୁରର କାଗଜ ଜରି ସବୁ ତେଳ ଗଡୁଥିେବ। େସମାନ, ଠାରୁ 

ନିଜକୁ ରgା କରି େଦାଳ ମqପେର ଭଗବାନ,ୁ େକମିତି ପୁଜାକରିବା। ତା ପେର ଏଇ DJ 

ଭଜନେର ଉଦqିଆ ନାଚ କଣ ଆମକୁ େଶାଭା େଦଉଛି। ଏମିତିେର େମାର ସବୁ େରାଗ 

ଆଉ ବିଗାଡିବାକୁ ଯିବିନି ତୁ ଯା........ 

ରାେଜଶ କୁମାର 

ବାରିକ 
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 (ମନ ଦୁଃଖ କରି ତୁନି େହାଇ ବସିଲା ଚDନ ଆଉ କହିଲା) ତୁେମ ପରା କହୁଥିଲ 

ଭଗବାନ ସବୁଠି अଛfି ତାହାେଲ ବି:ୁଟ୍ େଚନାଚୁର ଜରି କାହZକି େଦଖୁଛ େଯ। 

ବରଷକେର ଥେର େଦାଳ ପ#ୂiମା ଆସିଛି ପାଗବି ଭଲ अଛି ତାପେର ବି ତୁେମ ଏମିତି 

କାହZକି କହୁଛ େଜେଜ ପିAଜ୍ ଚାଲନା । 

 ଆମ ସଂ:ୃତି ଆମ ପର!ରା ନାମେର ବିେଦଶୀ ସଂ:ୃତିର ତଡ°ାେର ଭvି ଭାବନା 

ନାମେର େବପାରକୁ अଗ�ାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ବିବାହ ଠାରୁ ବ� ତ ଘର, ଜନG ଦିନ ଠାରୁ 

ଶ�ା{ବାଷiକୀ ପଯ��f ସବୁ ମDିରେର ଆେୟାଜନ େହଉଛି। ଏପରିକି ବିଭିନ�  ଧମ�ର େଲାକ 

ଭଗବାନ, ନାମେର ଚଡି, େବନିୟନ କ!ାନୀ ମଧ� ଭଗବାନ, ନାମେର କରୁଛfି। ଏ 

ସବୁ ପ�ହସନ ଭିତେର ଆେମମାେନ ଆମ ମଳୂ ଉେhଶ�ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ। 

ଭଗବାନ, ନାମେର ଭvିଭାବ ଠାରୁ େବପାରକୁ अଧିକ ଗୁରୁତ�  େଦଉଛୁ। ତୁେମ ଏେବ 

କୁହ ଆମପାଇଁ ଭvି ବଡ ନା ଆମପାଇଁ ପ�ା�ି ବଡ। 

 ସତ କଥା େଜେଜ େହେଲ ଆମ ସମାଜ କଣ? ଏସବୁକୁ ମାନୁଛି।  ଆେମ ପାଠକୁ 

ଭଗବାନ ମାନୁଥିବା େବେଳ ସବୁ େଜାତା ତେଳ େଲଖା ରହୁଛି। ତମାଖୁ ଗୁଟୁଖା େଦହପାଇଁ 

gତିକାରକ େହାଇଥିବା େବେଳ ଭଗବାନ , ନାମେର अଧିକ ବିକି�  େହଉଛି। କି� ଆେମ 

କରିବା କଣ? ଆଜିର ସଭ� ସମାଜେର ବ�ିବାକୁ େହେଲ ଯାବତୀୟ अସଭ� କାମ 

କରିବାକୁ ପଡୁଛି।  ନା अଛି ଭvି ନା अଛି ମୁvି ଖାଲି ପ�ା�ି ଆଉ ପ�ା�ି। 

 ପ�କୃତିକୁ ବିଗାଡିବାକୁ ଯାଇ ବନ�ା, ବାତ�ା, ଭୂମିକ! ସବୁ ଯାବତୀୟ ପ�ାକୃତିକ 

ବିପଯ�ୟ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ। େଦଖୁନୁ ଚିନେର ଏଇ ପ�କୃତିକୁ ବିଗାଡିବାକୁ ଯାଇ 

କେରାନାେର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ�ାେର ମରିଗେଲ। ଆମ େବଳ େବଶୀ ଦୂର ନୁେହଁ, 
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ଏେବଠୁ ସତକ� େହବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନେହେଲ ପ�କୃତି ନିେଜ ନିଜର ରା`ା ବନାଇ 

େନବ। ସତକ� ରୁହ ସଠିକ୍ ରୁହ । 

 ସତକଥା େଜେଜ ଆମକୁ ଆମର ଆଦତ୍ ବଦଳାଇବାକୁ େହବ । ନେହେଲ ଏଇ 

ସୁDର ପୃଥିବୀ ଟା अସୁDର େହବାକୁ େବଶି ସମୟ ଲାଗିବନି। 

 (କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ୍ େହଲା ଚDନ ଉଠିଯାଇ କବାଟ େଖାେଲତ ବାବା ଆଉ 

ମାମା ଆସିଛfି) ବହୁତ ଗୁଡାଏ େଖଳନା େଦଖି ଖୁସି େହଲା ସତ, େସଥିେର ଥିବା 

ଭଗବାନ, ଫେଟା ସବୁ କାଢି େଦଇ ମହାଆDେର େଖଳିଲା।    

 
ରାେଜଶ କୁମାର ବାରିକ୍ 

େଦେବD�  ପୁର,अଭଣା , ବାେଲଶ�ର 

େମା ୯୯୯୮୬୨୨୩୩୬     
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ଶvିରୂେପଣଶvିରୂେପଣଶvିରୂେପଣଶvିରୂେପଣ    
 ନଁାଟି ତା’ର େସବତୀପୁର, ନିପଟ ମଫସଲ ଗରିବ ଗୁରୁବା, ଗଁା 

େସଇଟା ଗଁାେର अଛି अସହାୟ ପାଗଳୀଟିଏ, ନା अଛି ତାର େକୗଣସି 

ପରିବାର ନା କୁଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ୨୫ ବଷ� ବୟସ େହବ!ନୁଖୁରା 

अସଜଡା ଚୁଟି କିଏ େକେତେବେଳ ଦୟା କରି ମୁଠିଏ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ େସତକ ତା ପାଇଁ 

େଢର୍, ନେହେଲ େଭାକ ଉପାସେର ବୁଲୁଥାଏ 

 ଗଁା ବ� ାହG ଣ ସାହିେର, ନରି ମିଶ�ର ଗରିବ ସଂସାରଟିଏ, ଘେର ମିଶ�କୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ, ତା 

ଦୁନିଆ ତାର କେଲଜ ପଢୁଆ ଝିअ ପାେଖ ସରିଯାଏ, ନା ମାନିନୀ, ଯିଏ ରୂପେର ଓ ଗୁଣେର 

େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା ମିଶ�ବାବୁ ଗଁା ମDିେର ପଜୂା ପାଠ କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା 

ପାଆfି େସଇ ପଇସାେର, ଏ ବାପାଝିअ କେ�ମେ� ଚଳି ଯାଆfି ଆଖପାଖ ଗଁାେର 

ମିଶ�,ର ଖାତିରି ବହୁତ, ଗଁାବାସୀ ବି ବହୁତ ମାନfି ମାନିନୀର ସୁDରତା େସଥିେର ପୁଣି 

କେଲଜ ଟପର, ଏଲାଗି ଘେର ଭରି ଭରି ବିବାହ ପ�`ାବ, କି� ମିଶ�ବାବୁ ଏସବୁକୁ ଏେଡଇ 

ଦିअfି କଥାଟି େହଉଛି, ବାପା ଝିअର ଏକ ମାତ�  ସ�ପ�, ମାନିନୀ अଧିକରୁ अଧିକ ପାଠପଢି, 

ବଡ ହାକିମ ଟିଏ େହବ 

 ବଡ ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ େଯ ଏେତ ସବୁ ଗୁଣର अଧିକାରୀ େହାଇ ମଧ�, ମାନିନୀ 

େସଇ ପାଗିଳି ଉପେର अେହତୁକ େସ�ହ ଭଲପାଇବା ରଖିଥାଏ ପାଗଳୀର ମନଟା େସଇ 

ମାନିନୀ ପାେଖ, େଯେବ ବି ପାଗିଳି ତା ଘରକୁ ଯାଏ ତାକୁ କିଛି ନାକିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ, 

ସୁଶ�ୀସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 
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ତା ସହ ବହୁ ଆଦର ଓ ଭଲପାଇବା, େତଣୁ ମାନିନୀ ପ�ତି ବି ପାଗଳୀର ଏକ अଲଗା େସ�ହ 

ରହିଥାଏ 

 ପାଗଳିର େଗାେଟ ହାେତ ମଇଳା ଗ²ିଲି ତ ଆଉ େଗାେଟ ହାେତ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଓ ତା 

ସହ ମଇଳା ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ଖେq ପିnି ବୁଲୁଥାଏ େକହି ତାକୁ ରଗାଇେଲ ବାଡ଼ି ଉଠାଇ 

ମାରିବାକୁ େଗାଡ଼ାଏ ତା ମନେର େଯେତେବେଳ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କରୁଥାଏ ଏପରିକି 

େକେତେବେଳ କାେD ତ େକେତେବେଳ ହେସ, ପୁଣି େକେତେବେଳ ହସିକି ନାଚି ଉେଠ ପୁଣି 

ହସିହସି କାDିପକାଏ ଏପରି ବିଚିତ�  କାମରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା େଯ େସ େକୗଣସି ଏକ 

ପ�ତାରଣାର ଶିକାର େହାଇଚି 

 ପ�ତାରଣା ନୁହ ତ, ପାଗଳୀର ଏ अnାର ଜୀବନର ପଛର କାରଣ ବହୁ ଭୟାଭୟ 

କିଛି ମାସପୁେବ�, ମଁାବାପା େଛଉq ଝିअଟିଏ େଗାଟିଏ ପୁअକୁ ତା’ର ସବୁକିଛି ଭାବି ବସିଛି, 

ତାକୁ େନଇ େଗାେଟ ସୁନାର ଘରର ସ�ପ� େଦଖି ସାରିଛି େସ ପୁअ ବି ତାକୁ ମିଛିମିଛିକା 

ଭଲ ପାଇବାର ଆଶ�ାସନା େଦଇ ଚାଲିଥାଏ, କି� ସତଟି େସ ପୁअଟି ଜମାରୁ ତାକୁ ଭଲ 

ପାଉନଥିଲା ଏହି ମିଛ ପ�ତାରଣା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଝିअଟି େକେବ ବି ବୁଝି ପାରିନଥିଲା କି 

ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚ�ା କରିନି ନିରୀହ ସରଳ ନି�ପଟ ଝିअର ଭଲପାଇବାର ଫାଇଦା 

ଉଠାଉଥିଲା ପୁअଟି ତାର ଶାରୀରିକ େଭାକ େମ¦ାଇବା ପାଇଁ ତା ସହ ଛଳନା କରିଥିଲା 

ଏବଂ ଗଭ�ବତୀ अବ�ାେର ତାକୁ େଗାଇଠା ମାରି अନ� ଏକ ଝିअଟିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା 

ଏହି अସହାୟତା अବ�ାେର ଗଁା େଲାେକ ବି ତା ସାଥ େଦେଲନି ଓଲଟା ତାକୁ ଗଁାରୁ ନିଆଁ 

ପାଣି ବାସD କରିେଦେଲ ଗଁା ବାହାେର ରୁଗୁଣା ପିଲାଟିକୁ ଜନG େଦଲା, େହେଲ ପିଲାଟିର 

େସବାପାଇଁ େକୗଣସି େବୖଦିକ ସାହାଯ� େସ କରି ପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଫଳେର ପିଲାଟି ଠିକ 
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ସମୟେର ଔଷଧ ନ ପାଇପାରି ଆଖି ବୁଜିେଦଲା ପିଲାର ମୃତ ଶବ ତାକୁ ପାଗଳୀ କରି 

େଦଇଛି, େସ ହZ ଆଜି ମାନିନୀର ପାଗଳୀ ପାଗଳୀ େହବା ଦିନୁ, ସବୁ ଗଁାବାସୀ,ୁ ତା 

ଛୁଆର ହତ�ାକାରୀ ଭାବି େଠpାଟି ଧରି ମାରିବାକୁ େଗାଡ଼ାଉଥାଏ ଏସବୁ କଥା ମାନିନୀ 

ଶୁଣିଚି, ଆଉ ପାଗିଳିର ଶନୂ� ଜୀବନେର ସାp ଭଳି ରହିଛି 

 ମାନିନୀ ଥିଲା ଯୁvଦୁଇ ବି§ାନର ଛାତ� ୀ, ଆଉ େସ ପ�ତିଦିନ କେଲଜ ସାରି ଟୁ�ସନକୁ 

ଯାଏ ଟୁ�ସନଟି ଥିଲା ଗଁାଠୁ ତିନିରୁ ଚାରି ମାଇଲ ଦୂେର, େତଣୁ େଫରୁେଫରୁ ପ�ାୟ ସn�ା 

ଗଡି ଯାଉଥିଲା ଝିअର ପାଠପଢ଼ାକୁ େନଇ େକେବ ବି େକୗଣସି ଜିନିଷ କମ୍ ରଖି ନଥିେଲ, 

ମିଶ�ବାବୁ େଚ�ା ସେ_� , େସ ଝିअ ପାଇଁ ସାଇକଲଟିଏ େଯାଗାଡ କରି ପାରୁନଥିେଲ 

ଗଁାମୁqେର ସରପ�ର ବାତରା ପୁअ ପଦିଆ ଆଉ ତାର ବାଳୁpା ସାp ସବୁେବେଳ 

ଝିअମାନ,ୁ ହଇରାଣ କରfି େହେଲ ମାନିନୀ ପ�ତି ତାର ନଜର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଥିଲା 

ତଥାପି ବଢ଼ିଲା ଝିअର ପାଠକୁ ବD ନକରିବା ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ଯାଆfି ଗଁା ମୁqକୁ ତାକୁ 

ସn�ାେର ଆଣିବାକୁ ଯାହା କାମଥିଲା ମଧ� େସ ଝିअଟିକୁ ସବୁେବେଳ ଯାଇ ଆଣfି 

 ଦିେନ ମିଶ�, େଦହଟା ହଟାତ ଭୀଷଣ ଖରାପ େହଇଯିବାରୁ ଝିअକୁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ 

ଯାଇ ପାରିେଲନି ଗଁାମୁq ରା`ାଟା अnାରୁଆ ଓ ନିଛାଟିଆ, େସ ଦିନକୁ ବି ପଦିଆ ଆଉ 

ତାର େମଳିଟା େସଇ ଜାଗାେର ଜଗି ବସିଥିେଲ ମାନୀନିକୁ ଟୁ�ସନରୁ ଏକା େଫରfା 

େଦଖି ପଦିଆ ତାର अସଲ ରୂପ େଦେଖଇ େଦଲା ଶଳାଟାର କୁକୁର ବୁ{ି େସ ମାନିନୀର 

ଇ¡ତ ଲୂଟିବାକୁ େଚ.ା କରି ଟଣା ଓଟରା କରିଛି ଭାଗ�ର ବିଡaନା େସଦିନକୁ େବାଲି 

େସ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାଟା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଓଜନ ଶନୂ� େକେତ େନହୁରା କାକୁତୀ-ମିନତୀ 

କରିଲା ମାନିନୀ, େହେଲ ବି ପଦିଆ େଗାେଟ କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲା ସେତ େଯମିତି ନିଜ 
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େଦହର େଭାକ େମ¦ାଇବାକୁ ହZ, ତାର ଜୀବନର ଲg� ମାନି େନଇଥିଲା ଝିअଟିର 

କାDିଲା ମୁହଁଟିକୁ େଦଖି ବି ତାର ଆସୁରିକତା କମ େହଉନଥିଲା କେଳବେଳ େକୗଶେଳ 

ମାନିନୀର କପଡାକୁ ଚିରିେଦଲା ଏତିକିେର ମାନିନୀ େଯାର କରି ରଡି ଛାଡିଲା 

 କିଛି େଖାଜିେଖାଜି ଆସି ନଦୀ ଆଡକୁ ପେଳଇ ଆସିଛି, ପାଗଳୀଟା ରଡିଟା ତା 

କାନେର ପଡିଲା ଝିअର ଚି~ାର ଶୁଣି େସ ଜାଣିପାରିଲା େଯ େସଇଟା ମାନିନୀ ଚି~ାର 

ଆଉ ଧାଇଁଲା ଚି~ାର ଆଡକୁ େଦଖିଲା ଫଟା କପଡାଟି ପଦିଆ ହାତେର ତାକୁ େଦଖି 

ପାଗଳୀ ଚିେଲଇଲା, “ଛାେଡ ତାକୁ ରଇଜଳା, େତା ଭଉଣୀ ଭଳିଆେର ସିଏ... ଛାେଡେର 

ଚqାଳ, ବଡ େରାଗିଆ” ଏତିକି ଗାଳି କରି, ତା ବାଡ଼ିଟାକୁ ଫିpିଲା ପଦିଆ ସାpପିଲା, 

ଉପେର, ଆଉ ଭିଡିଲା ପଡିଆକୁ ତା ହାତ ଟାଣିଲା ଆଉ କଛାଡ଼ିଲା େହେଲ ତାର 

ସାpମାେନ ପାଗଳୀକୁ ଆଉ ତା ବାଡ଼ିକୁ ଟାଣି େଫାପାଡି େଦେଲ ନଦୀ କଡ଼କୁ 

 ହାତେର େଠpାଟାକୁ ଧରି ନଦୀକଡ଼ରୁ େଯପରି ଶvି ରୂେପଣ अବତାରେର ପୁଣି ଉଠି 

େଦୖାଡି ଆସିଲା ପାଗଳୀ,  ଆଉ େମଳିଟାକୁ ବାେଡଇଲା ଏକା ଥରେକ, କରିେଦଲା ରvାv 

ସବୁ ଛତରାଯାକୁ ଏପେଟ ପଦିଆ ମାନିନୀକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛି, ତାର ପାରିପାଶ��େର କଣ 

ହଉଛି ଜମାରୁ ଜାଣିପାରୁନି ପଡିଲା ପ�ହାର ମୁqେର, ପଦିଆ ରଡି ଛାଡିଲା, 

“େବାଉେଲା…” ମୁqରୁ ରv ଝରଣା ଭଳି ଝରି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତେଳ ପଡି ଚିେଲA ଇଲା 

ପାଗିଳିର ସବୁ ରାଗ େଯମିତି ପଦିଆ ଉପେର अଜାଡି େଦଇଛି ରÌୀ ରÌୀ ପଦିଆର ପ�ାଣ 

ବାୟୁଟା ଉଡ଼ିଗଲା 

 ଏସବୁକୁ େଦଖି ମାନିନୀ ଡରିଗଲା ଆଉ ଗଁାଆଡକୁ େଦୗଡ଼ିଲା, କିଛି ଦୂର ଯାଇକି 

ପଛକୁ େଦଖିଲା, ପାଗଳୀଟି କାDୁଛି, ସେତ େଯମିତି ତାର अଧୁରା କାମ ପୁରା 
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େହଇଯାଇଛି ପାଖକୁ ଗଲା ମାନିନି ଆଉ କୁେ³ଇେଦଲା ପାଗଳୀକୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ 

କାDୁଥିେଲ େସଠୁ ଦିେହଁ ମିଶି େଫରିେଲ ଗଁାକୁ ଦୁଇଟି ଜୀବନକୁେଯମିତି ପୁନଜ�ୀବନ 

ମିଳିଗଲା 

 
ପିତା: କାଳୁ ଚରଣ ସ�ାଇଁ 

ସ�ାତେକା_ର ଦି� ତୀୟ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ଶ�ୀକୃ�ଚD�  ଗଜପତି (ସ¢ୟଂଚାଳିତ) ମହାବିଦ�ାଳୟ, ପାରଳାେଖମୁqି, ଗଜପତି 

େମା: ୯୯୩୮୭୨୧୫୩୮, ୮୦୧୮୦୨୦୪୬୪ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     75 

ତାଲାବD ବା ଲକ୍ ତାଲାବD ବା ଲକ୍ ତାଲାବD ବା ଲକ୍ ତାଲାବD ବା ଲକ୍ ଡାଉନ୍ଡାଉନ୍ଡାଉନ୍ଡାଉନ୍    
 ଆଜି ପଶୁପgୀମାନ,ର ସଭା ବସିଛି େସମାନ, ମଧ�ରୁ    

େଗାଟିଏ ପଶୁ କହୁଛି, ଆେର କ'ଣ େହଇଛି କି ରା`ାଘାଟ ପୁରା ଶନୂ  

ଶାନ୍, ନା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଗାଡି ମଟର ଘଁୁ ଘା େପ େପ ଶ , ନା ବାହାରୁଛି 

କଳକାରଖାନାରୁ ପ�ଦୂଷିତ ଧଆୂଁ, ଯାହା ଆମକୁ अତି. କରିପକାଏ, େଦାକାନ ବଜାର ଜନ 

ଶୁନ� ପ�ାୟ अନ� ଏକ ପଶୁ େସମାନ, ମଧ�ରୁ କହୁଛି, ଆେର ବିଶ¢କୁ ପରା "କେରାନା 

ଭାଇରସ" ଭୁତାଣୁ ସଂକ�ମଣ କରି ସାରା ବିଶ¢କୁ କଲବଲ କରୁଛି େସଥିରୁ ବ�ିବା ପାଇଁ 

େହେଲ ଘେର ରହିବା ନିରାପଦ େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାଲାବD କରି ଘେର ବସି 

ରହିଛfି ତୃତୀୟ ପଶୁଟି କହୁଛି, େକମିତି ବା ନ େହବ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ अଧିକ ବୁ{ିଆ 

କେଲ େବାଲି େସମାେନ ଆମ କଥା ଚିfା କରୁନାହାfି େଯଉଁଠି ଆମ ବାସ�ାନ ଜpଲକୁ  

କାଟି ବଡ ବଡ ସହର କଳକାରଖାନା କରି ନିଜ ସହରକୁ ସG ାଟ� ସିଟି କରୁଛfି ଯାହା 

କେଲ କେଲ େସଥିେର ପୁଣି ସମଗ� ବିଶ¢ ପଶୁପgୀ କୀଟପତpକୁ ମାରି ଖାଇେଲ ଆମ 

ପଶୁ ପgୀ ସମାଜକୁ ନିପାତ କରିେଦେଲଣି ଚତୁଥ� ପଶୁଟି କହୁଛି, ହଁ ଭାଇ ଚୀନର ଉହାନ 

ସହରେର अତ�ଧିକ ପଶୁପgୀ କୀଟପତpକୁ ମାରୁଥିବାରୁ ଆମ ପଶୁସମାଜରୁ ହZ ଏହି 

କେରାନା ଭୁତାଣୁ ବାହାରି ସମଗ� ବିଶ¢କୁ କଲବଲ କରୁଛି ପ�ମ ପଶୁଟି ଉ_ରେର 

କହୁଛି, ଏ ସଂସାରେର ଆମ ପାଇଁ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହZ ନାହZ େସଥିପାଇଁ ଆମ ପଶୁ 

ପgୀ ସମାଜର େଲାପ ପାଉଛି େଯେତ ବି ଦୁଃଖ କ�େର ବ�ିଛfି, ତାକୁ ଚିଡିଆଖାନାେର 

ନିରୁପମା ପ�ଧାନ 
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ରଖି ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ଆନD େନଉଛି ଷ. ପଶୁଟି ଠିକ କହିଛ, ଏେବ େସମାେନ ଠିକ 

ବୁଝି ପାରୁଥିେବ ଚିଡିଆଖାନାେର ରହିେଲ େକମିତି ଲାେଗ, ନିଜ ଘେର ପରିବାର ସହିତ 

ବDୀ ପ�ାୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛfି ବାହାର ଦୁନିଆ ଖୁସିେର ବୁଲି ପାରୁନାହାfି ଆଉ ଯଦି 

ଯିଏ ବାହାରିଲା ଆମ ପଶୁ ପgୀଠାରୁ ସୃ�ି େହଇଥିବା "କେରାନା ଭାଇରସ" ଭୁତାଣୁେର 

ସଂକ�ମଣ େହାଇ ମରୁଛfି ସ�ମ ପଶୁଟି, ହଁ ଭାଇମାେନ ଠିକ କହିଛ କିଏ ମନା କରୁଛି 

ଏହି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଉନ� ତ ସମାଜ ଗଢିବାକୁ କି� ପ�କୃତି ସହିତ େଖଳ େଖଳି ଠିକ 

କରୁନାହାfି ସମ` ପଶୁପgୀମାେନ ମଣିଷ ସମାଜକୁ अନୁେରାଧ କରି କହୁଛfି; ଭଗବାନ 

ବ�ିବାର अଧିକାର ସମ`,ୁ େଦଇଛfି, କି� କାହାର अଧିକାର ଛଡାଇବାର अଧିକାର 

ନୁେହଁ ତୁେମ ଖୁସିେର ରୁହ କି� ଆମ ପଶୁପgୀ କୀଟ ପତpକୁ ବ�ିବାର अଧିକାର ଟିେକ 

ଦିअ 
ଶ�ୀମତୀ  ନିରୁପମା  ପ�ଧାନ 

କତରବଗା, େରpାଲି, ସaଲପୁର 
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ଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇ    
 ଏଇ େସ ସୁDର ବଗିଚା। ଯାହାର ରpୀନ ଫୁଲ, ମିଠା ମହକ 

ଆଉ ପ�ଜାପତିର େଖଳ ତାକୁ ଆକୃ� କରିଥିଲା ଦିେନ। ଜୀବନଟା 

ତାର ଲାଗୁ ଥିଲା ଚିର ବସf ବସf । ଏଇଠି େଦଖିଛି େସ େକାଇଲି 

କୁ�ାଟୁଆ କଜଳପାତି, ହଳଦୀବସf। ଶୁଣିଛି ମଧୁର ସ୍ଵରର 

କୁଉ..ତାନ,େକେତ ପgୀର େସ କଳରବ। ଚାରିଆେଡ ଏକ ଆଡaର େଶାଭାର 

ମନେଲାଭା କାଉଁରି ପରଶ।  

 ଆଜି କାହZକି ଲାେଗ ସବୁ େବରp ? ଯା' େସୗDଯ��ର ଜୁଆର ଭାpି େବଳାଭୂଇଁକୁ 

କରି େଦଉଥିଲା ଚମକପ�ଦ। େସ ନିବ�ାକ୍ ନିଥର। ଏକ ନି`�ତାର େଶାକ ମୁହୂ_�।  

 େଶ�ୟାଂଶୁ ଏମିତି ଏକ ଭାବନାର ଚକ� ବୁ�ହ ଭିତେର ଫସି ଯାଇଛି। େଯମିତି େସ 

ପାଳଟି ଯାଇଛି ପାଷାଣ। ତା' ଉପେର ମହାବାତ�ା अତିକ�ମ କରି ଯାଇଛି। ସେତ କି  

େସ ବାତ�ାେର ଓଲଟି ପଡିଥିବା ଦ� �ମଟିଏ।  

 ଆଉ ଜୁଝିବାକୁ ଜୁ ନାହZ କି ତା ରାହାର େକହି ସାହା ନାହZ। େଗାଟା ପେଣ କ� ାf 

ବିବଶ।  େବାଧହୁଏ ଭାବନାକୁ ତାର କ�ମଶଃ ରଖି  ଦୀଘ� ନିଶ�ାସ ଛାଡିଲା...  

 ଏଇ େଶ�ୟାଂଶୁ ଦିେନ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ବିଚgଣ େମଧାବୀ ଛାତ�  ଥିଲା, ସ�#� ପଦକ 

ପାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର େଗୗରବ ବଢାଇ ଥିଲା। ଏକ ସ�ତ� ପରିଚୟ ସୃ�ି କରିଥିଲା।         

अେନକ ସ�ପ� େସ ତା' ଆଖିେର ସାଇତି ରଖିଥିଲା। କ�ନାର ହିମାଳୟେର େସ ପ�ାଣ 

ନୂତନ କୁମାର 

େବେହରା 
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ପ�ାଚୁୟ��ର ଉ�ତମ ଏଭାେର� ଶୃp େତାଳି ଥିଲା। ଐଶ¢ଯ��ର ଜମାଟ ବnା ବରଫ ଶିଳା  

ଉପେର େଖଳୁଥିଲା ଦ� �ତଗତିେର େ:ଟିp୍। ଆଉ ଏ ସବୁର ଏକମାତ�  େପ�ରଣା, ଇnନ  

ଥିଲା ତା' ପାଖେର ତମନ� ା। େସ ହାସ�ମୟୀ ଲାସ�ମୟୀ ସୁDରୀ ତମନ� ା, େଶ�ୟାଂଶୁର 

ଜୀବନ ଥିଲା। େସ ଥିଲା ତା ହୃଦୟର �Dନ ...ଛାତିର କ!ନ..ଶରୀରର ସିହରଣ...        

ଦୁେହଁ ଦୁହZ,ୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ଏକ ମନ ଏକ ଆତG ା ଥିଲା ଦୁଇ େଦହର। ଯିଏ େଦଖୁଥିଲା  

କହୁଥିଲା, ବାଃ  େଯାଡି େହବ ଏମିତି... अେନେକ ଈଷ�ାେର ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳି ଯାଉଥିେଲ।  

 ତମନ� ା େଶ�ୟାଂଶୁକୁ... େଶ�ୟାଂଶୁ ତମନ� ାକୁ ନ େଦଖି ରହି ପାରୁ ନ ଥିେଲ। ଲୁହା 

ଚୁaକର ଦୃଢ ଆକଷ�ଣ ପରି ତା,ର ବି ପର�ରର ମଧ�େର ଦୃଢ ଆକଷ�ଣ ଥିଲା। ଖୁବ୍ 

ଗଭୀର ଥିଲା ତା,ର େପ�ମ। ଆଉ େସ େପ�ମର େକD�ବିDୁ ଥିଲା 'ଲଭର୍ ପଏ¦ ପାକ�', 

ଏଇ ସୁDର ବଗିଚା। 

 ଆଜି କି� ଏକା ଏକା ଆସି ବସିଛି େଶ�ୟାଂଶୁ। ତାକୁ ଭାରି ନିjାଟିଆ ଲାଗୁଛି। 

gତବିgତ ମନରୁ ସG xତିର ତତଲା ଲହୁ ଝରି ପଡୁଛି... ରv ରtିତ ତା ଭାବନାର ସବ�ାp 

अବୟବ।  

 ପୁଣିଥେର ଦୀଘ�ନିଶ�ାସ ଛାଡିଲା.. ମୁମଷୂ�ୁ अବ�ାେର ପଡିଥିବା ଆହତ େସୖନିକ ପରି, 

ଆଖି ଆଗେର ସେତଜ େହାଇ ଉଠିଲା ତାର େସ अତୀତ...  

 ତମନ� ା ଥିଲା ଜେଣ ଉ�ପଦ� अଧିକାରୀ, ଏକମାତ�  अଲିअଳି କନ�ା। ସୁନାର  

ଚାମଚ ରୂପାର ଥାଳି େନଇ ଜନG  େହାଇଥିଲା। େଭାଗ ବିଳାସର अ*ାଳିକାେର ରହୁଥିଲା, 

ଗଜଦf ପଲ,େର େଶାଉଥିଲା। ଯାହା ମଣିଷ ସ�ପ� େଦେଖ ତାହା ଥିଲା ତା ବା`ବତା।  

 େଶ�ୟାଂଶୁକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ମନ ପ�ାଣ ହୃଦୟ େଦଇ କି� ଆଶା କରିଥିଲା େଶ�ୟାଂଶୁ  
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ଆଇ. ଏ. ଏସ୍.  ପାଇବ... ତା ବାପା, ପରି ଜେଣ ଉ�ପଦ� अଧିକାରୀ େହବ... 

େଶ�ୟାଂଶୁର ସତ େଚ�ାେର ବି େସ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍. ପାଇ ପାରି ନଥିଲା। ତିନି ଥର ଯାକ 

अକୃତକାଯ�� େହଲା। ଭାଗ�ର ବିଡ଼aନା, ସେତ େଯମିତି ବିଫଳତାର ରାହୁ ତାକୁ ଗ�ାସ 

କରି ପକାଇଛି।  

 େସଦିନ ଉୟୁ. ପି. ଏସ୍. ସି. ପରୀgା ଫଳ ପ�କାଶ ପାଇଲା ପେର ତମନ� ା ଜାଣିଲା 

େଶଷ ସୁେଯାଗେର ବି େଶ�ୟାଂଶୁ ଆଇ.ଏ.ଏସ. ପାଇ ପାରିଲା ନାହZ। ଏ ଜୀବନ ତମାମ୍ 

େକେବ େସ ଆଉ ଉ� ପଦାଧିକାରୀ କମ�ଚାରୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହZ।  

        ଆଉ େସ େଫାନ୍ କରି େଶ�ୟାଂଶୁକୁ ଜଣାଇ େଦଇଥିଲା, େଦଖ େଶ�ୟାଂଶୁ... ତୁେମ 

େଶଷ ସୁେଯାଗେର ବି କିଛି �ାନ ପାଇ ପାରିଲ ନାହZ। େମା ଆଶା ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା ତୁେମ 

ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. ପାଇବ, କି� ପାଇଲ ନାହZ। େକଉଁ ଭରସାେର ତୁମକୁ ଚାହZ ରହିବି.... ହଁ 

ବଳି ବଳି େହେଲ େହାଇ ପାର ଜେଣ ଶିgକ ନତୁବା ଜେଣ अଧ`ନ କିରାଣି। ସାମନ� 

େକଇଟା ଟ,ାର େଗାଲାମ େହବ। ତୁମକୁ େନଇ ମଁୁ ବ�ିବି େକମିତି ? ତୁେମ ଜାଣିଛ େମା 

ବାପା,ର ପ�ତି.ା, ଲାଇପ୍ �ାଇଲ୍, େ�ଟସ୍... ଶୁଣ େଶ�ୟାଂଶୁ... ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା 

ମାେନ ନୁେହଁ ଜୀବନ ଯାକ ତୁମ ସହିତ ଫ� େସ୍ଟେଟଡ୍ ଲାଇପ୍ େମେ¦ନ୍ କରିବି। 

ଦାରିଦ� ତାେର ସଢି ସଢି ଜିଇଁବି। ଏ ଭଳି ଜୀବନ ମଁୁ ଚାେହଁ ନା... ମଁୁ େଗୗରୀ ନୁେହଁ କି 

ତୁେମ େକଦାର ନୁେହଁ। େପ�ମକୁ अମର କରିବା ପାଇଁ ମରି ଯିବା। ଆଜି ଯୁଗେର ଏ ସବୁ 

ବାଚାଳର ପ�ଳାପ। ଏ ଦୁନିଆଁେର ବ�ିବାକୁ େହେଲ େଲାଡା ବଡ ପଦ ପଦବୀ, େମାଟା 

अ,ର ଟ,ା... ଏମିତି अେନକ କିଛି... ତୁମ ପାଖେର अଛି କଣ...ମାତ�  କିଛି ପଢା §ାନ.. 

ଶୁଣ ଆଜିଠୁ େମାେତ େକେବ େଦଖା କରିବ ନାହZ କି କଲ୍ କରିବ ନାହZ। ବାପା େମା 
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ବାହାଘର ଜେଣ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. अଫିସର, ସହିତ ଠିକ୍ କରିଛfି। ନିକଟେର େମାର 

ବାହାଘର। ମଁୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. ନ ପାଇ େସ ପଦ ଭୁଲିଲା ଭଳି େମାେତ ଭୁଲି 

ଯିବ... ବାୟ....  

 େଶ�ୟାଂଶୁ ପ�ତୁ�_ରେର ପଦୁଟିଏ କହିବା ସୁେଯାଗ ବି ପାଇ ନ ଥିଲା। ତମନ� ାର କଥା 

ଶୁଣି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା। ଏକ ବିସିGତ अବ�ାେର ତମନ� ାର ଭିତରର େସ ଘୃଣ� 

ସ�ାଥ� ମତଲବୀ ଭଲ ପାଇବା େସ ଜାଣିଗଲା। ତାର ଆତG େଚତନା ବିଳାପ କରି ଉଠିଲା, 

ସG xତି ବିଭ� ାଟ େହଲା। ମାନସିକ ଦ¢D ଭିତେର ସ�ଳିତ େହଉଛି ତାର अନାଗତ 

ଭବିଷ�ତ....  

 େଶ�ୟାଂଶୁ େବଶ୍ ବୁଝି ପାରିଲା ତମନ� ାର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା अଥ� ଆଉ ସ୍ଵାଥ� 

ସବ�ସ�। ଏକ ଶାରୀରିକ ସ!କ�ର ଆକଷ�ଣ। ହୀନ ଇDି�ୟ କାମନାକୁ ଚରିତାଥ�ର ଏକ 

େଯାଜନା ବ{ अଭିସnି।  

 अେନକ ସମୀgା କରିଛି... ଭଲ ପାଇବା େପ�ମ କରିବାର ସଂ§ାକୁ ମାନସିକ `ରେର 

ବହୁବାର ପଯ��େବgଣ କରିଛି। ଗଭୀରଭାେବ ହୃଦୟର ସହିତ ବିଚାର କରିଛି। ସବୁଠି 

ତମନ� ାକୁ ଏକ ଛଳନା ପ�ତାରଣାର ମରୀଚିକା ରୂେପ अନୁଭବ କରୁଛି। ତଥାପି କାହZକି େସ 

ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। अେନକ ସମୟେର ତାର ମନ ଆକାଶକୁ ଝଡ଼ େହାଇ େସ ଆସୁଛି, 

ତାର ଶାf ବgକୁ ଆେଲାଡ଼ିତ କରି ଧ�` ବିଧ�` କରି ପକାଉଛି। େଶ�ୟାଂଶୁ ନିଜକୁ ନିେଜ 

ସ�ାଳି ପାରୁନି। ଏକ ଆେଗ�ୟଗିରି ଭଳି ତା अfର ଭିତରରୁ अସେfାଷର ଲାଭା ଉÎିରଣ 

େହଉଛି। ଭଲ ପାଇବା େଯ ଚିରfନ ସତ�, ଏକ ସ�ଗ�ୀୟ अବଦାନ, ଏ କଥାକୁ େସ 

ଆfରିକ ଭାେବ ସମଥ�ନ କରି ପାରୁନି...  
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 ହୁଏତ ତମନ� ାର ଭଲ ପାଇବାେର ଆବିଳତା ଥିଲା। କି� େସ ତ କାୟ ମନ 

ବାକ�େର ଭଲ ପାଇଥିଲା, େସଥିେର ନ ଥିଲା ତିେଳ ବି କପଟତା କି ପ�ବ�ନା। 

ବିନିମୟେର ଯାହା ପାଇଲା ତାହା କଣ ତାର ପ�ାପ� ଥିଲା?  

 େଶ�ୟାଂଶୁ ନିେଜ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛି।  

 ନିେଜ ନିଜର अଣାୟତ େହାଇନି କି ସଂଯମତା ହରାଇ ନାହZ। अନ�ମାନ, ପରି 

ବିେବକ ଶନୂ� େହାଇ, ନିଶାସv େହାଇନାହZ କି ପ�ତିେଶାଧ େନବାକୁ େକ� ାଧାଗି�େର ଜଳି 

ଯାଇନି। ବରଂ ଏଦୁନିଆଁର अହମିକା ଆଭିଜାତ�େର ମଣିଷ େକେତ ସଂକ� ମିତ େହଉଛି, 

ତାହା ମେମ� ମେମ� अନୁଭବ କରି ପାରୁଛି... ଏକ ନୀରବ �ାଣୁ अବ�ାେର ବସିଥାଏ। 

अବସନ�  କ� ାf େହାଇ ପଡିଛି।  

 ....େଶ�ୟାଂଶୁ.. େଶ�ୟାଂଶୁ.. କିଏ ଜେଣ ତାକୁ ଡାକି ଜାଗ�ତ କରି ପକାଇଛି।  

 --େସ େଦଖିଛି ତା ଆଗେର ତାର ଆତG  ପୁରୁଷ, ଆତG ସ_ା ବିେବକ...  

 -- କଣ କହିବାର अଛି କୁହ...  

 --ଆେର ମଁୁ େତାେତ अଧିକ ଆଉ କଣ କହିବି,  

 େତା ଭିତେର ବୁ{ି ବିେବକ §ାନ ଭରପୁର। ତଥାପି ତୁ ଏମିତି ଭାେବ ଭାpି ପଡୁଛୁ। 

ନିଜ ସାମଥ��ତାକୁ अସ�ାନୀତ କରୁଛୁ, ଆତG ବିଶ¢ାସକୁ ସେDହ କରୁଛୁ...  

 -- େମା ଭିତେର ମଁୁ େକବଳ ଭୁଲ୍ େଖାଜୁଛି, କାହZକି ତମନ� ା େମାେତ ଉେପgା କରି 

ଚାଲିଗଲା, କାହZକି ମଁୁ େମାର ଦgତାକୁ ପ�ମାଣ କରି ସଫଳତା ପାଇ ପାରିଲି ନାହZ ? ଏହା 

ହZ େମାର ଭାରାକ� ାf େହବାର କାରଣ...  

 --ଆେର ଏ ସବୁ ଏକ ସାମୟିକ ବିଘଟନ, ବଳି. ବ�vିତ�  ଓ ନିମ�ଳ ଚରିତ�  ଗଠନର 
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ପ�କି�ୟା। ନିଜକୁ ସଜାଡି ଜୀବନ अବଲaନ କରିବାର ଏକ ସgୂG  ଦୃ�ିେକାଣ। ଆଗକୁ 

अେନକ अେନକ ସ�ାବନା, ସ�ାଗତ କରିବାକୁ अେପgାେର अଛି। େତା ଭିତେର अେନକ 

ପ�ତିଭା, ନି�ିତଭାେବ େତାର अଗ�ଗତି अଛି। ଏକ ଶାfିମୟ ସୁଖ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆହ� ାନ 

େଦଉଛି। ଆେର ଝୁ¦ି ପଡି ଉଠିବା େହଉଛି ଜୀବନର ଲgଣ...  

 -- ତୁେମ ଠିକ୍ କହୁଛ, ତଥାପି ମଁୁ କାହZକି େମା ଭିତେର �ିରତା ଆଣି ପାରୁନି, ଏ 

-Dର ଭଉଁରୀ ଭିତେର ଫସି ରହିଛି...  

 -- ଏଇ େତା ଆଗେର ଥିବା େସ ଗଛକୁ େଦଖ୍, ଶାଖା ପ�ଶାଖା େମଲାଇ େକମିତି 

ପଲA ବିତ େହାଇଛି। ଫୁଲ ଫଳର ସ�ାରେର ନିଜକୁ ସଜାଇ ତାର ସବ�ସ�କୁ ଏ ଦୁନିଆଁ 

ଆଗେର अଜାଡି େଦବାକୁ ପ�`ୁତ େହାଇଛି। ଏ ସବୁେର ଆକୃ� େହାଇ େକେତ େକେତ 

ଚେଢଇ ଆସୁଛfି। କିଏ ବସା ବାnି ରହୁଛି, କିଏ ପୁଣି ସାମୟିକ କ� ାfି ଦୂର କରି ଦୂରକୁ 

ଉଡି ଯାଉଛି।  

 େସମିତି ତମନ� ା ଆସିଥିଲା ଉଡି ଉଡି େତା ପରି ଗଛର ଡାଳେର ବସିବାକୁ। ବସା 

ବାnିବାକୁ ନୁେହଁ। ତାର କ� ାfି ଦୂର େହାଇଗଲା, େସ ଦୂେରଇ ଗଲା। େସ ଥିଲା ଏକ ଉଡ଼ା 

ଚେଢ଼ଇ..  

 --ଏ ପଦୁଟିଏ କଥା ଶୁଣି େଶ�ୟାଂଶୁ େକମିତି ପ�କୃତି� େହାଇ ଉଠିଲା। େଫରି ପାଇଲା 

ତାର ସାମଥ�� ଆତG ବିଶ¢ାସ... କାେନ କାେନ ଗୁtରିତ େହଉଥିଲା େସ ଏକ ଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇ.. 

ଉଡି ଗଲା, ଏଥିେର ଗଛ କାହZକି ଦୁଃଖ କରିବ, ମି�ୟମାଣ େହାଇ ପଡିବ।  

 -- ସ�_ଃÏୁ_� ଭାେବ ତା କ²ରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଶ  େଯାଡିଏ, ଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇ....  
େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭt  
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ଭାରି େଲାଭିଭାରି େଲାଭିଭାରି େଲାଭିଭାରି େଲାଭି    
 ନଟିଆ େବାଲି ପିଲାଟିଏ। ଦିନରାତି ୟା’ଘର ତା'ଘର େହାଇ 

ବୁଲିବା ଛଡା େକୗଣସି କାମ କେର ନାହZ। ବାପା େଯେତ ଗାଳି କେଲ ବି 

ସୁଧୁରିବାର ନାହZ। ସବୁେବେଳ ଚାଲି ଯାଉଥିବା େଲାକ ସାଥିେର ମଜାକି 

କରିବାର ଲgଣ େଲାକ ମାନ,ୁ ବହୁତ ବିରvି େଦଇଥାଏ େହେଲ ଉପକାରୀ ପିଲାଟିଏ। 

ନଟିଆର ବାପା ଧତାଲି ଦାସ ଓ ମାଆ ଦୁଖୁଲି ଦାସ ଏକ अଜବ ପ�କାରର େଲାକ। ଭାରି 

େଲାଭ ତା,ର। େକମିତି େଲାକ,ୁ ଠେକଇ ଦୁଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ସୁଧ ଆକାରେର 

ଆଦାୟ କରିବା, େସଇ ଚକରେର ରହିଥାfି। 

 ପୁअ ନଟିଆ ପାଠ ପଢିେଲ ପଇସା ଖ�� େହବ ଭାବି େସମାେନ ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀରୁ 

ନଟିଆକୁ ପଢ଼ା ବn କରିେଦେଲ। କହିେଲ ନଟିଆ ବୁଝିଲୁ ପାଠ ପଢିେଲ ମା�ର ପଇସା 

ଖାଇବ। ବହିେଦାକାନୀ ପଇସା ଖାଇବ। େହେଲ ଦିେନ ନଟିଆ କହିଲା ବାପା, “ତୁ ଟିେକ 

େଦଖ ଆମ ସାହିେର େସଇ ଜଉ ଗୁଡୁ େଦୖନିକ :ୁଲ ବ�ାଗ ଧରି ସକାେଳ ବାହାରି ଯାଉଛି 

େଯ ଯାଇଛି ପୁଣି େଫରିଲା େବଳକୁ ସt! େକେତ ପଇସା ତା ବାପା ମାଆ ତା ପାଇଁ ଖ�� 

କରୁଛfି େଦଖୁନୁ! େହେଲ େମାର େକୗଣସି ଖ�� ନାହZ, ଆମଗଁାେର ତ େଯଉଁଠି ମାଇକି 

ବାଜୁଛି ତୁ କହୁଛୁ ହଇେର ନଟିଆ ତା,ର ଆଜି ବାହାଘର, ତା,ର ଆଜି ଶନି େମଳା ଯା 

େସଇଠି ବୁଲି େହବୁ ଆଉ ତା,ୁ ଟିେକ କାମେର ସହେଯାଗ କରିବୁ, ପୁଣି ଖାଇବା ସମୟ 

େହେଲ େବାେହ ଖାଇବୁ ଓ କିଛି ମାଗିକି େନଇ ଆସିବୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ଓ ରାତି 

अ,ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ପାଇଁ ବି କିଛି ରଖିେଦବୁ। ବାପା େତା କହିବା अନୁସାେର ମଁୁ ଆମ ଗଁା ଆଉ ପାଖ ଗଁାେର 

ପ�ସି{ େହଇଗଲିଣି। ଯାହାର େଯଉଁଠି କିଛି କାମ େହଉଛି ସବୁ ପରା ଡାକୁଛfି। ମଁୁ ଏେବ 

ଆଉ ଗାମୁଛା େନଇକି ଯାଉନି ଏେବ େଗାେଟ ଝୁଲା େନଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଦୁଇ ତିନି 

ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବା େନଇ ଆସୁଛି” 

 ବାପା ଟିେକ ଖୁସିେର, “ହଁ େସଇ କଥା ଭାବିଲୁ ଗୁଡୁ ପାଠ ପଢୁଛି ନା।” 

 ନଟିଆ ହସିକି କହି ପକାଇଲା, “ହଁ ବାପା ଜାଣିଛୁ ତା ମାଆ ତାକୁ େଦୖନିକ େଗାେଟ 

ବଡ଼ ପାତ� େର ଖାଇବା ଭରି େଦଉଛି। ମା�ରକୁ ଟିଉସନ ପଇସା େଦଉଛି ଆଉ ବହି 

କିଣୁଛି, ଖାତା କିଣୁଛି ଓ :ୁଲ ବାଲା,ୁ ବି ପଇସା େଦଉଛି। ହା ହା ହା...” 

 ବାପା ଧତାଲି ଟିେକ ଗବ�େର, “େମା ପୁअ େମାର ନଁା ରଖିବ। ଏେବଠାରୁ ଗଁା 

ଗହଳିେର ଫିମସ େହଇ ଗଲା।” 

 ନଟିଆ ହସି ହସି, “ବାପା ଫିମସ ନୁେହଁ େଲା େଫମସ।” 

 ବାପା, “ହଁ ହଁ େସଇ େଫମସ! େତାେତ ଏହି ଖq ମqଳେର କିଏ ନ ଜାେଣ କହିଲୁ। 

ଯା ମୁହଁେର େଦଖ ନଟିଆ ନଟିଆ... କିଏ ଉପକାରୀ କହୁଛି ତ କିଏ ବଦମାସ କହୁଛି। ଆଉ 

କାହାର କିଛି କରମ କାଯ� େହେଲ େମା ଘରକୁ ଧାଇଁ ଆଉଛfି। ଆଉ ନଟିଆ ଟିେକ 

ବଡ଼ିେଭାରୁ ପେଳଇ ଆଇବୁ କହୁଛfି। ବାଃ ବାଃ େତା ଭଳି ପୁअ ଜନG  କରି ମଁୁ ଧନ� 

େହଇଗଲିେର।” 

 ନଟିଆ ଟିେକ ମନ ଦୁଃଖେର କହିଲା, “ବାପା ଜାଣିଛୁ କାଲି େଯଉଁ ଯାଇଥିଲି େସଇ 

ବ�ତଘରେର।” 

 ବାପା ଟିେକ ମୁହଁ ଶୁେଖଇ, “କଣ େହଲା କିେର?? େସମାେନ ତ ଝୁଲା ଭରି ଖାଇବା 
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ପେଠଇ ଥିେଲ ।" 

 ନଟିଆ ରୁ{ ଗଳାେର, “ହଁ େଯ! େହେଲ ଜାଣିଛୁ େଲା ବାପା େସମାେନ ସକାଳୁ ପହରୁ 

ପତ�  କଟିବା ଠାରୁ କାମ କେରଇ କେରଇ େଶଷେର େମାେତ ସବୁ ଖାଇକି ଗଲା ପେର 

ଖାଇବାକୁ େଦେଲ । ଆଉ େଗାେଟ କଥା ଜାଣିଛୁ େଲା ମାଆ ତା,ର େଗାେଟ ବୁଢା अଛି , 

େଦଖିେଲ ହାଡ଼ ଜଳି ଯାଉଛି।” 

 ମାଆ, “କଣ େହଲାକିେର ଧନ।” 

 ନଟିଆ କାDି ପେକଇଲା, “ମାଆ େସ ବୁଢା ସବୁ କାମ କେରଇଲା ଆଉ େଯଉଁ  

େଲାକମାେନ ଆସfି ଜାଣିଛୁ ତା,ୁ େଗ� କୁହାଯାଏ। ତା, ପାଇଁ ସରବତ େହାଇଥିଲା, 

େମାେତ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗିଲାଣି େତଣୁ ସରବତ ମୁେD ପିଇେଦଲି। େସଇଠୁ ବୁଢ଼ାଟା 

ଆସିକି େଗାେଟ ବାଡ଼ିେର ଦୁଇ ପାହାର େମା ପିଠିେର େଦଇେଦଲା। ମଁୁ ପା�ମିନିଟ ସିଧା 

େହଇ ପାରିଲି ନାହZ। ମାଆେଲା ତା, ଘରକୁ ଜେଣ ବାବୁ େଲାକ ଆସିଥିେଲ। େସ େମା 

କାମ େଦଖିକି କହିେଲ ବହୁତ କାମ କଲୁଣି ଗେq ଖାଇେଦ। ମଁୁ ଯାଇକି ଖାଇଲି ଆଉ 

କହିଲି େମାେତ କିଛି ତରକାରୀ ଆଉ ଖାଇବା ଦିअ ମଁୁ େମା ବାପା ଓ ମାଆ, ପାଇଁ େନବି 

କହିବାରୁ େସ ଲୁେଚଇକି ଏତିକି େଦଇଥିେଲ।” 

 ନଟିଆର ବାପା ବୁେଝଇଲା ଭଳି, “ଆେର ନଟିଆ ହାତେର କଣ ପା� ଆpୁଳି ସମାନ 

ଥାଏ। ଦୁନିଆେର କଣ ସବୁ ଏକା ପ�କାର ଥାଆfି। େତଣୁ ଜେଣ ଜେଣ ଟିେକ ଟାଣୁଆ 

ମିଳିେବ ତୁ अଡୁଜ� କରିବୁ ନା।” 

 ନଟିଆ ହସିେଦଇ, “ପୁଣି अଡୁଜ� ହା ହା ଆଡ଼ଜ� କହୁନୁ। ମଁୁ େଲାକ, ଘେର ବୁଲି 

ବୁଲି ପୁରା ଖqି ଇଂଲିଶ ଶିଖି ସାରିଲିଣି” 
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 ନଟିଆ ବାପା ଟିେକ ହସି େଦଇ, “େଦଖ ତୁ ମାଗଣାେର ଏେତ କଥା ଶିଖି ଗଲୁଣି। 

ହଉ ମଁୁ ଆଜି ଯାଉଛି େଗାେଟ ବଡ଼ ଝୁଲା ଆଣିବି।” 

 ନଟିଆ ଟିେକ ଆ�ଯ� େହାଇ, “କାହZକି େଲା?” 

 ନଟିଆ ବାପା, “ଏେବ ତୁ େଫମସ େହଇ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଯୁଆେଡ ଯିବୁ ବଡ଼ ଝୁଲା 

ଭରିକି ଆଣିବୁ ଓ ରାତି ପାହିେଲ େକଉଁଠି ମାଇକି ବାଜୁଛି ଲg� କରିବୁ େହଲା! ଯାହା 

ଛୁଆ ପଢୁଛି ପଢୁ। ପଢିେଲ ତ ସରଗକୁ ଚାଲିଯିେବ।  ଆମର େଯଉଁ ପଇସା अଛି ସବୁ 

ସୁଧ ଆସିକି ବଢୁଛି ଆଉ ବଢିବ। ମଁୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସୁଧ ଲାେଗଇଛି। େତା ମାଆ 

େଦଖ େଛଳି, େଗାରୁଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ପାଳି ବହୁତ େରାଜଗାର କରୁଛି। ଆମର ଧନ 

ବଢିବ େକବଳ ବଢିବ। ଆମ ଘର ପାଖେର େଯଉଁ ପqାଘର अଛି ତା, ବିଜୁଳି ବଲବର 

ଆଲୁअେର ଆମ ଦାq ଆଉ ଆମ ଘର ପୁରା ଆେଲାକିତ େହଇ ଯାଉଛି ଆେମ ଆଉ , 

ବିଜୁଳି ଘରକୁ ଆଣିବା ନାହZ । ବୁଝିଲୁ?” 

 ନଟିଆ ହସିେଦଲା େଫଁ କିନା, “ହଁ ବାପା, େମା ବାପା ଭଳି ଆଉ କିଏ अଛି େୟ 

ଦୁନିଆେର କହିଲୁ! ହଉ ମାଆ େମା କପଡା େଧାଇ େଦଇଛୁ କି ନାହZ? ବହୁତ ଗn 

ଆଉଥିଲା!” 

 ମାଆ, “ହଁ କାଲି ଠାରୁ ବତୁେରଇ ରଖିଛି। ବତୁେରଇ େଗାେଟ ଦିନ ରଖିେଲ ଆଉ 

ସାବୁନ ଦରକାର େହବନି ଏେବ େଧାଇ ଶୁେଖଇେଦବି” 

 ବାପା ମାଆ ଓ ପୁअ କଥା େହଉଥିବା ସମୟେର େଗାେଟ ସାହିରୁ ମାଇକି ବାଜିବା ଶ  

ଆସିଲା ଓ ବାପାପୁअ ଦୁଇଜଣ ହସିେଦେଲ। ବାପା କହିେଲ ନଟିଆ ବାଜିଲାଣି.... 

ବାଜିଲାଣି.... 
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 ନଟିଆ, “ହା... ହା... ହଁ ହଁ ଆସିଯିେବ େକହି ଏଇେନ ଆଉ ତୁ ଯାଉନୁ େଗାେଟ ବଡ଼ 

ଝୁଲା େନଇ ଆସିବୁ।” 

 ବାପା, “ହଁ ଝୁଲା ଆଣିବି କଣ େଯ, େସଇ େଯଉଁ ସାହୁ ଘର ବାଡିରୁ େଗାେଟ ସିେମ¦ 

ବ�ାଗ ଆଣିଛି। ତାକୁ ତ ମାଆ ସିେଲଇ କରିେଦବ ଓ ତୁ େନଇଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ?” 

      ଏଇ ସମୟେର ହରିଆ ଭାଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପହ�ିଗେଲ ଆଉ କହିେଲ, ନଟିଆ 

ଏଇଠି ଠିଆ େହଇଛୁ। ତୁ ଏଇେନ େମା ସହିତ ପେଳଇ ଚାଲ।” 

 ନଟିଆ, “େଦଖ ହରିଆ କକା ମଁୁ ଦାf ସଫା କରିନି େତଣୁ େଦାକାନକୁ େକାଲେଗଟ 

ଆଣିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ସାବୁନ ଆଣିବି, ଆଉ ସା!ୁ ଆଣିବି ତା ପେର ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଯିବି 

ନା!” 

 ହରିଆ ଭାଇ, “ଆେର ତୁ ଚାଲ ମଁୁ ସବୁ େଦବି ଆମ ଘେର ତୁ ସଫା େହଇଯିବୁ।” 

 ନଟିଆ, “ଏଁ ଏ କି କଥା ମ, ତେମ ସିନା ଆଜି ପାଇଁ େଦଇ େଦବ େହେଲ କାଲି ପହର 

ଦିନ େକାଉଠୁ ଆଣିବି େଯ?” 

 ହରିଆ, “ହଉ ସାବୁନ, େସ!ୁ ଆଉ େକାଲେଗଟ ବ�ସ ଜିଭ ଛାଲି ସବୁ କିଣିକି େଦଇ 

େଦବି ଏଇେନ ଚାଲ େମା ସହିତ।” କହି ହରିଆ କକା େନଇ ଗେଲ ନଟିଆକୁ ତା, 

ସହିତ। ବାପା ଧତାଲି ଦାସ ମାଆ ଦୁଖୁଲିକୁ अନାଇ କହିେଲ େଦଖିଲ େମା ପୁअର ବୁ{ି। 

ବାପା ମାଆ,ୁ େଗାେଟ ସାବୁନ ବି କିଣିବାକୁ େଦଲାନି। ଏମିତି ପୁअ ଭାଗ�େର ଥିେଲ 

ମିେଳ। ହଉ ଚାଲ କାଲି େଯଉଁ ତରକାରୀ ଥିଲା ଓ ପଖାଳ ଭାତ ଥିଲା ଖାଇେଦବା। 

 ନଟିଆ ଯାଇ ହରିଆ କକା, ସହିତ ସବୁ କିଛି କିଣି ପେକଇଲା ତା ପେର କାମ 

କରିବା ଆର� କଲା। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା େସ। େସଥିପାଇଁ ଗଧ ଭଳି ଖଟିବାେର 
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ଲାଗିଲା। େକୗଣସି କାମେର ସହେଯାଗ ନ କରିବାର େଦଖି ନଥିବ କିଏ। େଲାେକ କୁହfି 

େଦଖ ବାପା ସୁଧ ଲେଗଇ ଲg ଲg ଟ,ା େରାଜଗାର କରୁଛି େହେଲ େଛାଟିଆ ପୁअଟା 

ତାର େକମିତି ୟା ଘର ତା ଘର େହାଇ ପତ�  ଉଠା କାମ କରୁଛି। େଗାଟିଏ ଝିअ େହାଇଥିଲା 

େଯ, ବଢିେଲ ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡିବ େବାଲି ତାକୁ ଚାହZେଲ ନାହZ। ଜ� ରେର ପଡି ପଡି 

ମରିଗଲା। ଆଉ ଏହି ପୁअଟା ବି ବାରବୁଲା କୁକୁର ଭଳି େହଉଛି। ଏମିତି ଗଁା େଲାକ 

ବହୁତ କୁହ କୁହି ହୁअfି। 

 ବାପା ଧତାଲି ବି ଶୁଣfି େଲାକ, କଥା େହେଲ େସ କୁହfି େମାେତ େକହି େଦଇ 

େଦେବନି କି� କହିେବ। 

 ଆଜି ନଟିଆ ଟିେକ अଧିକ କାମ କରି ବହୁତ ଥକି ପଡିଥାଏ। ଗାେଧାଇବା ତ ଦୂରର 

କଥା ପାଣି ପିଇବା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଖାଇବା ସମୟ େହଲା ପତ�  ଉଠା କାମ କରୁଥାଏ 

ହଠାତ ତା େପଟେର ଦରଦ ଆର� େହଲା। େପଟେର କିଛି ନଥିବାରୁ ପିତ ବାfି େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। କାହାରିକୁ କିଛି ନକହି େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସଠାେର ମୁହଁ 

େଧାଇଲା ଆଉ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ଟିେକ େଶାଇଗଲା। ହରିଆ କକା େଖାଜି େଖାଜି 

ଯାଇ େଦଖିେଲ ନଟିଆ େପାଖରୀ କୂଳେର େଶାଇଛି। ଡାକିେଲ ନଟିଆ ନଟିଆ....! 

େଶାଇଛୁ କାହZକି। ନଟିଆ ଉଁ କିଣା କହି ଆଖି ବୁଜିେଦଲା। ହରିଆ କକା ତା େଦହେର 

ହାତ ଲେଗଇ ଜାଣିପାରିେଲ ଭୀଷଣ ଜ¢ର। ପିଲାଟାକୁ େନଇ ଆସି ତା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଧ�ାନ 

େଦଲି ନାହZ। କିଛି ସକାଳଠାରୁ ଖାଇ ନାହZ େବାେଧ େତଣୁ ତାକୁ ବାfି େହାଇଛି ଓ 

କମେଜାରି ପାଇଁ ଜ¢ର ଆସିଯାଇଛି। ହରିଆ କକା ଉେଠଇ େନଇଥିେଲ ଘରକୁ। ମୁqେର 

ପାଣି େଦଇ ଭଲିକି ଧୁଆ େଧାଇ କରିେଦବାରୁ ଟିେକ ଜ¢ର କମିଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଯାଚିବାରୁ 
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ଖାଇଲା ନାହZ। ହରିଆ କକା କିଛି ଖାଦ� ସହ ତା ପାଇଁ କିଣିଥିବା ସାବୁନ ଆଉ େସ!ୁ 

େନଇ ତା, ଘେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିେଲ। 

 ବାପା ଧତାଲି ପୁअର अବ�ା େଦଖି କହିେଲ ବ�` ହअନା ବାପା େତାର ଜ¢ର 

େହଇଛି ଛାଡିଯିବ। ଟିେକ େଶାଇପଡ଼। ଆଉ ଜେଣ ଆଇଥିଲା କହି ଯାଇଛି କାଲି ଯିବା 

ପାଇଁ। ଏମିତି କହି ସ¢ାଦି� ଖାଦ�ରୁ େବାେହ େବାେହ ଗିଳି ପେକଇେଲ ବାପା ଆଉ ମାଆ। 

ପୁअ େସମିତି ରାତିଯାଏ େଶାଇଥାଏ। ମାଆ େଯେତ େଲାଭି େହେଲ ବି ମାଆ! ମାଆ କି� 

ପୁअର ଜ¢ର େହାଇଛି ଜାଣି େଦହେର ବାରaାର େତଲ ମାଲିସି କରୁଥିେଲ। େଗାଡ଼ ହାତ 

ଦେବଇ େଦଉଥିେଲ। ପୁअକୁ ଡାvର ପାଖକୁ େନବାକୁ ବାପା,ୁ କହୁଥିେଲ, େହେଲ ବାପା 

କହୁଥିେଲ, “ଜ¢ର ଆସିଛି କଣ େସମିତି ରହିଥିବ ଛାଡି ଯିବନି” 

 ରାତି ଦଶଟା େହଲା ଜ¢ର ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଜ¢ର ବଢି ବଢି ମୁq 

ଧରିେନଇଥାଏ। ମୁq ବିଚଳିତ େହବାେର ଲାଗିଲା। ପିଟି ଛାଟି େହାଇ କହୁଥାଏ ମାଆ 

ମାଆ... େହେଲ ମାଆ ବା କଣ କରିପାରିବ। ବାଡିରୁ ଯାଇ ଗpଶିଉଳି ପତ�  କିଛି ଆଣି, 

େଛଚି ତା ରସକୁ ପିଆଇଲା। େହେଲ ଆଜି କାଲି ପାରାସିଟାେମାଲ ନ ମାନୁଥିବା ଜ¢ର କଣ 

ପତ�  ରସେର କମିବ। ଏମିତି ଉଁ ଉଁ େହଉଥାଏ ପୁअ। ବାପା େଶାଇଯାଇଥିେଲ ସ¢ାଦି� 

ବଳକା ଖାଦ� ଖାଇ। େହେଲ ମାଆ ପୁअ ପାଖେର ବସି ମୁq ଦେବଇ େଦଉଥାfି। 

ମୁqେର ଓଦା କପଡା ପେକଇ େପାଛି େଦଉଥାfି। ଜ¢ର ଏେବ ପ�ବଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଓ 

େଦହ ବିଚଳିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। େପଟେର ଟିେକ ଦାନା ନ ଥାଏ ତା ସହିତ ଯାହା ବି 

ପତ�  ରସ ପାଣି ପିଆଇେଲ ସବୁ କିଛି ବାfି େହାଇ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। 

 ରାତି ପାହିଲା, ଗଁା େଲାକ ନଟିଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆfି କାରଣ ଉପକାରୀ ପିଲାଟା। 
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ନଟିଆର ଜ¢ର କମିନି ଡାvରଖାନା େନବାକୁ କହିବାରୁ ବାପା ଧତାଲି କହିଲା ହରିଆକୁ 

ଡାକ େସ େନଇକି େମା ପୁअକୁ ଜ¢ର େଦଇଛି। େସ ଭଲ କରିବ। େଯେତ ଯିଏ େନହୁରା 

େହେଲ ବି ଧତାଲି ଦାସ ଶୁଣିବାର ନାହZ। ଗଁା େଲାକ ହରିଆକୁ ଖବର େଦେଲ ଓ ହରିଆ 

ଆସିଲା। ହରିଆକୁ ଧତାଲି କହିଲା ତୁ େନଇ େମା ପୁअକୁ ଜ¢ର େଦଇଛୁ। ତୁ ଭଲ କରିବୁ 

ନ େହେଲ ମଁୁ ଥାନାକୁ ଯିବି। ହରିଆ ବାଧ� େହଇ ନଟିଆକୁ ଡାvର ପାଖକୁ େନଇକି 

ଗଲା। ଡାvର ସ!ୂ#� ପରୀgା ନିରୀgା କରି କହିେଲ େଯ ନଟିଆକୁ ଟାଇେଫାଏଡ଼ େହାଇ 

ମୁqକୁ ଜ¢ର ଉଠି ଯାଇଛି େତଣୁ ଜ¢ରରୁ ନଟିଆକୁ ବେ�ଇବା ବହୁତ କ�। ଗଁା େଲାକ 

ମାେନ ଡାvର,ୁ ବହୁତ େନହୁରା େହାଇଥିେଲ କି ନଟିଆକୁ ଭଲ କରିଦିअ�। େହେଲ 

ପରି�ିତି ଏମିତି ଥିଲା ତିନିଦିନ ଡାvର ଖାନାେର ରହି ନଟିଆର ମୃତୁ� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

 ପିଲାଟିଏ େଯତିକି ଶ�ମ ଓ େଯତିକି ସଂ:ାର ମଧ�େର ରହି ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରି 

ପାରିବ େସତିକି ବାତାବରଣ ତା ପାଇଁ େଯାେଗଇ େଦବା ଆବଶ�କ। ନ େହେଲ କଡ଼ିଟିଏ 

ପ��ୁଟିତ େହବା ପୁବ�ରୁ ନ� େହାଇଯିବ। ଏଣୁ अଥ�େଲାଭ ମଣିଷକୁ ଦିଗହରା କରିଥାଏ। 
 

 

 

 

अ,ିତା ପାଢ଼ୀ(ବାପା:ରtନ ପାଢ଼ୀ) 

अ�ମ େଶ�ଣୀ, ମନG ଥପୁର 

ବ� ାହG ଣ ଗଁା, ଭଦ�କ...  
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ଜନG ଦିନର ସG xତିଜନG ଦିନର ସG xତିଜନG ଦିନର ସG xତିଜନG ଦିନର ସG xତି    
 ମା�� ୨୧ େମାର ଜନG ଦିନ ଏହାେମାର ୧୯ତମ ଜନG ଦିବସ, 

ଜୀବନଯାତ� ାେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଜି େମାେତ ୧୯ ବଷ� ପୁରିଲାଣି 

ଜୀବନେର େଯେତ ଦୁଃଖ, ରାଗ अଭିମାନ ଥିେଲ ସୁ{ା ନିଜ ଜନG ଦିନେର 

ଟିେକ ଖୁସି ଟିେକ ଆନD ଲାେଗ ଜୀବନର ଏଇ ଚଲାପଥେର େବେଳ େବେଳ अେନକ 

ସG xତି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ େଯେବ ମେନପଡ଼ିେଲ େସହି ସG xତିଗୁଡ଼ିକ େଫରିବାକୁ 

ଇjା ହୁଏ अତୀତକୁ, ମିଶିବାକୁ ବ�ାକୁଳ ହୁଏ अତୀତର अତିଥି ସହ 

 ରାତି ପ�ାୟ ସାେଢ଼ ବାରଟା େବଳକୁ େମାର ସାpମାେନ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଆଉ 

େଫସବୁକେର अଭିନDନ ଜଣାଉଥାfି ଓ ମଁୁ ତା, ପ�ତି ଉ_ରେର ଧନ�ବାଦ §ାପନ 

କରୁଥାଏ ହଠାତ୍ ‘ହ�ାପି ବାଥ୍� େଡ ଡିୟର୍’ ୧୨.୪୫ େବଳକୁ େମେସଜ୍ ଆସିଲା ମଁୁ ବୁଝି 

ପାରୁନଥିଲି େବ�କ୍ अପର ଦୁଇବଷ� ପେର େକେବ େମେସଜ୍ କି େଫାନ୍ କଲ୍ କରିନଥିେଲ 

ଆଜି େକମିତି ମେନପଡ଼ିଲା ହୃଦୟ ଓ ମ`ି� ମଧ�େର ଯୁvିତକ�ର ଯୁ{ ଆର� 

େହାଇଗଲା ହୃଦୟ କହୁଥିଲା ଉ_ର େଦବାକୁ ଓ ମ`ି� କହୁଥିଲା अଣେଦଖା କରିବାକୁ 

ହୃଦୟ ସG xତିର ସିnୁକ େଖାଲି େଗାଟି େଗାଟି ସG xତିକୁ ମେନ ପକାଉଥିଲା, ପ�ଥମ େଦଖାର 

ଦିନକୁ ଆଖି ଆଗେର ନେଚଇ େଦଉଥିଲା ଆଉ ମ`ି� ସବୁ ଲୁହଭିଜା ଓ ନିଦହଜା 

ରାତିର େକାହ େଦଉଥିଲା ଏମିତି ଯୁvିତକ� ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସାେଢ଼ ଏକ୍ େହାଇଗଲା 

େଶଷେର ମ`ି� ଠାରୁ ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଆଉ ମଁୁ ଉ_ର େଦଲି, ‘େଥ,୍ ୟୁ’ କିଛି ସମୟ 

େବୖବସୁତ ନାୟକ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     92 

ଗଲାପେର େମେସଜ୍ ଆସିଲା, ଏ ପଯ��f େଶାଇନାହଁ, କାହାପାଇଁ େଚଇଁଛ ନା କାହା 

ସG xତିେର ନିଦ ଆସୁନି? ଭାବିଲି େବ�କ୍ अପ୍ ପେର ବି ଆଜି େମା ମନର କଥା େକମିତି 

ଜାଣିପାରୁଛfି କିଛି ସମୟପେର ଉ_ର େଦଲି - ତୁେମ ବି ତ ଏ ଯାଏଁ େଶାଇନ, ତୁମ 

ଖବର କଣ? କିଛି ଉ_ର େଦେଲନି େକବଳ୍ ଲଭ୍ ର ଇେମାଜି େକେତାଟି ପେଠଇେଦେଲ 

 ଏମିତି ରାତି ଦୁଇଟା େବଳକୁ େସ େଫାନ୍ କେଲ ଆଉ େଭାର୍ ପା�ଟା ପଯ��f କଥା 

େହାଇଥିଲୁ ଦୀଘ� ତିନିଘ¦ା େଯପରି େକେତ େସକq୍ ପରି ହZ ଲାଗିଲା अେନକ 

ରାଗଋଷା ମାନ अଭିମାନ ସେDହ ଆଉ କିଛି େଗାପନକଥା େସହି ରାତିେର େଶଷ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା ତାହା େମା ପାଇଁ େଶ�. ଜନG ଦିନ ଗି�୍; ସବୁଠାରୁ ପି�ୟ ବ�vି େମା ପାଖକୁ 

େଫରି ଆସିଥିଲା େକେବ ଆଶାନଥିଲା କି ଦିେନ େମା ହଜିଲା ଦିନର େପ�ମକୁ େଫରି 

ପାଇବି େପ�ମ ଚିର अମର, େପ�ମ ସଦା ପବିତ� , େପ�ମ ଚିର ଶାଶ�ତ, େପ�ମ େକବଳ 

ମିଳନେର ନଥାଏ; ତ�ାଗ ହZ େପ�ମର ପ�କୃତ ପରିଭାଷା 
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କବିତା ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     94 

କିଏ ଏ କେରାନାକିଏ ଏ କେରାନାକିଏ ଏ କେରାନାକିଏ ଏ କେରାନା    
କିଏ ଏ କେରାନା କିପରି ଆସିଲା 

ମନୁଷ� ଭିତେର ଧେସଇ ପଶିଲା 

କାଳ େହାଇ ଆସି ପ�ାଣ ଖାଇଗଲା 

େଯେତ §ାନ-ବି§ାନକୁ ହରାଇଲା 

କିଛି ପ�ତିକାର େହାଇନପାରିଲା 

େଦଶ ବିେଦଶେର ବ�ାପି ବ�ାପିଗଲା 

କିଏ ଏ କେରାନା କିପରି ଆସିଲା - ୧ 

ଡରିମରି ବିେଦଶୁ ମନୁଷ� େଫରିଲା 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସାଥିେର ଆଣିଲା 

ଗାଡ଼ି, େଘାଡ଼ା, ଯାନ ସବୁ ବDେହଲା 

:ୁଲ୍, କେଲଜ୍, କଳକାରଖାନାେର ବି ତାଲା 

କିଏ ଏ କେରାନା କିପରି ଆସିଲା - ୨ 

ବାୟୁ ପ�ଦୁଷଣରୁ ସିନା ମୁvି ମିଳିଲା 

େବପାରବଣିଜର େଘାର gତି େହଲା 

ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା େହାଇଗଲା 

ଗରିବ,ୁ ସକ�ାର ଖାଇବାକୁ େଦଲା 

େକେବ ଯିବ ଏ େରାଗ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲା 

ପୁzାtଳୀ ପ*ନାୟକ 

 

କିଏ ଏ କେରାନା କିପରି ଆସିଲା - ୩ 

ପିତା अନ�େଦେଶ ପୁତ�  ଏଠି କାDିଲା 

�ୀ ଛଟପଟ େହାଇ ସ�ାମୀକୁ ଝୁରିଲା 

ମାଆ କାDିକାDି ପ�ଭୁ,ୁ ପଜିୂଲା 

ମାଳିକା ବଚନ ଆଜି ସତ� େଯ େହାଇଲା 

ଏପରି ବି େହବ ଦିେନ, କିଏ ଭାବିଥିଲା 

କିଏ ଏ କେରାନା କିପରି ଆସିଲା - ୪ 

କେରାନା ବିଶ�କୁ ଥେରଇ େଯ େଦଲା 

େଫାନ, ଟିଭି େଦଖି ଦିନ େଯ ବିତିଲା 

ପ�ଭୂ ହZ ରଖିେବ କହି ହାତ େଟକିେଦଲା  

ବିଶ� ଇତିହାେସ େତା ନାମ ରହିଲା 

ଚ�ଳ ଯା ଚାଲି ଏ अନୁେରାଧ ରହିଲା 

କିଏ ଏ କେରାନା କିପରି ଆସିଲା - ୫ 
େରକି ବିଷାରଦ, ଗଜପତି ନଗର, ସ�ମ ଲାଇନ୍, 

ବ� ହG ପୁର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୦୪୩୯୫୧ 
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େକାଭିଡ଼ େକାଭିଡ଼ େକାଭିଡ଼ େକାଭିଡ଼ ୧୯୧୯୧୯୧୯    
ଆଂତ, 

अନି�ିତ 

ମୃତୁ� ଗଣନା 

ନିଜ�ନ ଜନପଦ 

ଶ ହୀନ ପ�ହର  । 

ବିରାଜିତ ସତକ� 

ଆଇନର ନଜର 

େଲାକଡ଼ାଉନ ଜୀବନ 

अଥ� ଶନୂ�  

ଧମ� ,ବ#� ଓ ରp  । 

अ,ୁରିତ ବିଷମୁv ପତ�  

ନିଜ ପରି ଫୁଟିଛି ଫୁଲ 

ପgୀ ମାପୁଛି ମୁvିର अମୃତ   । 

 

 
ପାଳୁସିଆ ,େଭାଗରାଇ ,ବାେଲଶ¢ର 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
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ଆେଲା କେରାନାଆେଲା କେରାନାଆେଲା କେରାନାଆେଲା କେରାନା    
ଆେଲା କେରାନା, ଦରକାର ନାହZ େତା କରୁଣା... େତା କରୁଣା 

ସହେଜ ତ େମାର अବ�ା ଖରାପ 

ଜନତା କଫ�ୁ �େର ଘେର ଦିନଯାକ 

େବଶୀ େବଶୀ ଆଉ େପ�ମ କେରନା... 

ଆେଲା କେରାନା, ଦରକାର ନାହZ େତା କରୁଣା... େତା କରୁଣା... େଘାଷା 

 

କିଏ େବାପା କିଏ ମାଆ ଜଣାନାହZ 

ସାରା ଜଗତଟା ଡାେକ ତ� ାହି ତ� ାହି 

କେରନା ଥାଉ େଲା େବଶୀ ବାଟବଣା 

ଆେଲା କେରାନା, ଦରକାର ନାହZ େତା କରୁଣା... େତା କରୁଣା... େଘାଷା 

 

ପାକି`ାନ ସାଥୀ ଚାଇନା ଖାଇଲୁ 

ରାହୁଲ ଗାnୀର ମାମଁୁ ଗଁା ନାଶିଲୁ 

େମାଦିର ସpାତ ଟ�! କଣା... 

ଆେଲା କେରାନା, ଦରକାର ନାହZ େତା କରୁଣା... େତା କରୁଣା... େଘାଷା 

 

ଦୁେଯ��ାଧନ କରଡ଼ା 
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ବଡ଼ ବଡ଼ େନତା ବି§ାନୀ ଡାvରୀ 

ଝାଡ଼ା େହେଲଣି େଲା େତା େପ�ମକୁ ଡରି 

ଧନ� େତାର ଲୀଳା ତେତ ହZ ଜଣା... 

ଆେଲା କେରାନା, ଦରକାର ନାହZ େତା କରୁଣା... େତା କରୁଣା... େଘାଷା 

 

ଶେହ େଚୗରାଳିଶି ଲକ୍ ଡାଉନ୍ 

ସବୁଠି ବD ଗଁାଠୁ ଟାଉନ୍ 

େହାମ୍ େକାରା¦ାଇନ୍ େହଲା େଘାଷଣା... 

ଆେଲା କେରାନା, ଦରକାର ନାହZ େତା କରୁଣା... େତା କରୁଣା... େଘାଷା 

 
େମାହନା, ଗଜପତି 
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େକାଭିଡ଼େକାଭିଡ଼େକାଭିଡ଼େକାଭିଡ଼----୧୯ ୧୯ ୧୯ ୧୯ : : : : ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁ{ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁ{ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁ{ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁ{    

ଯୁ{! ଆଜି ବିଶ� ସ��ଖେର ଯୁ{! 

ମାନବ ବନାମ  अମିମାଂସିତ अଣୁଜୀବ ଜୀବାଣୁ, 

ପg ଓ ପ�ତିପg 

ଦିଗରୁ ଦିଗf ପ�ମାଦ! ଫିଟୁ ନାହZ ଶା� ସିDୁକ, अ�ଶ�ାଗାରର 

ପ�ୟାସ ପ�ଯତ� େର अ`ବ�`, §ାନ ଓ ବିକାଶ ବି§ାନ 

କେରାନା କବଳିତ େକାଭିଡ୍-୧୯ର ଆହ� ାନ, 

ଆଣି େଥାଇଛି ସାgାତ ସ��ଖ ଯୁ{ର ସ�ରୂପ- 

େମାର ଏ ମଧୁର ଧରାେର ସୃଜିଛି ବିଭ� ଭୟ,ର ରୂପ! 

ମୃତୁ� ବିଭୀଷିକାର ବାହୁ ବି`ାରି ଚାଲିଛି, 

େgତ� ରୁ େgତ� , अପ�ାf େଦଶରୁ େଦଶାfର 

अgୟଶୀଳ ସୃ�ିେର ଆଜି अ�ୃଶ�କାତରତାର ସ¢ର- 

ସେତ ଲାଗୁଛି ବିେଶ� ସମେୂଳ ବିନାଶ ଯିବ ମାନବ ସ_ାର!୧ 

ଆେମ ମନୁଷ�! 

ମନମୟ  େକାଷର ତନG ୟି ବରଦାନୀ ବି§ାନୀ ପ�ାଣଟିଏ, 

अନ� ରୁ ଆନDମୟ `ର ଯାଏ 

ଧୀମତାର ପ#ୂiମ ପରିଚୟ -- 

ଦqାସୀ ପ�ଧାନ 
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अgୟ ଉଜ�ାର ନିୟତ ନିୟେମ, अେଜୟ ଦୁଜ�ୟ 

ସଦା େଶ�ୟର ବିଶ�ାସୀ ସତ୍ ର ସି{ାfେର, अସତ�ର अ�ାୟୀତ� େର୨ 

ଆେମ ସତକ�, 

ବିଧି ଓ େଧ�ୟର ଭାବ ଦଶ�ନେର ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଜାଗ�ତ 

ଆେମ ଆଜି ଆହ� ାନ େଦଇଛୁ, ସେଚତନତାର ନୂତନ େକୗଶେଳ,  

ଶନୂସାନ୍ ଆେDାଳନକୁ ନାଇ -- 

ବିବିଧ ବD ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ�  ଆହ� ାନର ବnନ େଡଇଁ; 

‘ଜନତା କଫ�ୁ �’ अଭିନବ अଭୟ ପ�ାଥମିକ ପ�ାର� ମାତ�  ।  

‘କେରାନା’ ନିପାତର ‘ଚକ� ବୁ�ହ’ ସଂରଚନା୩ 

ସୁ� ମନେର, ମନକୁ ମନ ମିଳାଇ, ଆେମ ସ�j  

ଆଜି ଆେମ ଜାଗ�ତେର `� 

ଉେନG ଷମୟର ପରିଚୟ ପ�କାଶେର, ନୀରବ ପ�ତିବାଦ  

ଶତ� � अବା ମୃତୁ�େର ନାହZ ଭୟ  

ବରଂ ଆେତG ା{ାେର अେନ� ଷେଣ ରତ-- 

ସtମୀ ସÐେଷ�  ଆବି�ାରିବୁ କୁଶଳୀ ଉପାୟ 

ମନୁଷ� ସ_ାର କ�ମବିବ_�ନେର, େଯାଡ଼ିେହବ ଏକ ନୂତନ  अଧ�ାୟ୪ 

େକେତ ମହାମାରୀ ଆସି େଫରିଛfି 

ଆଉ େକେତ େଭଷଜ ବି§ାନଗାରାର ବD େକାଠରୀେର ବnା ପଡିଛfି 

ପ�ତିେଷଧକ ଇେtÑନ अବା ଆବ{ିତ ବଟିକା ଭିତେର 
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ତ� ାହି ତ� ାହି ଚି~ାରୁଛfି, ମୁvି ମାଗ�କୁ ଆେବାରି 

‘କେରାନା’ େତାର ବି େସଥିରୁ ନି`ାର ନାହZ  

ମୃତୁ� ଘଡିର ଘ¦ ବି ବାଜି ସାରିଲାଣି୫ 

ଆମର େଧୖଯ�� ହଁ ଆମରି ଆଭୂଷଣ 

ଆମ अନବରତ କମ�ନି. ଉପାସନା ହଁ ଆମରି ପାରିବାର ପଣ 

ଆମ ସମସ�ାକୁ ସୁେଯାଗେର ରୂପାfରିତ କରିବାର  

ସାମଥ�� ହZ  ଆମ ସଫଳତା 

ଆମ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସତ୍ ସି{ ସତୂ� େହଲା-- 

ପ#ୂ�େର ପ#ୂ�କୁ େଯାଡି अବା ବାଦେଦଇ ପରିପ#ୂ�ତ� କୁ 

ପ�ତିପାଦନ କରିବାର 'େବୗ{ିକ ସମତ� ' 

§ାନ ବି§ାନ ସ�ତ ତାକiକ ଆବଭ�ାବନା ହZ; 

ଆମ ବିବିଧ େଭଦର େବୖଷୟିକ ସମା�ି 

ଆେମ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସତ୍ ସି{ ସତୂ� େଭଦ୬ 
 

 

 

 

ଶ�ୀଯୁv ଦqାସି ପ�ଧାନ, ଉ ସା େସବା ସଂସଦ, ପାତ� ପୁର 

ଭ� ାମ�/ଭାଷ� ନଂ ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭ 
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କେରାନାର ଭୟକେରାନାର ଭୟକେରାନାର ଭୟକେରାନାର ଭୟ    
ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ କେରାନା େରାଗ େଯ 

ଦବି ଦବିଯାଏ ମନ, 

କାମେର ନ ଆେସ ଧନ 

ଛୁଇଁେଦବ କାେଳ କିଏ େକଉଁଠାେର 

େସ େହତୁ अଥୟ ମନ 

ନ ଦିଶଇ ବୁ{ି ଆନ, 

ଡାvର ନସ� େପାଲିସ ପ�ଶାସନ 

ଦିଶfି େଦବ ସମାନ 

ନିଜ ଘେର ସୁରgିତ ରୁହ ଭାଇ 

ନ ହରାअ ନିଜ ପ�ାଣ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 
ପ*ନାୟକ 
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ଜାଗୃତି अଭିଯାନଜାଗୃତି अଭିଯାନଜାଗୃତି अଭିଯାନଜାଗୃତି अଭିଯାନ    
ସଭିଏଁ ଚାଲେର ଏକାଠି େହବା 

କେରାନା ବିପେg ମିଶି ଲଢ଼ିବା 

ଦିଲA ୀଠାରୁ ପଲA ୀ ସବୁଠି ମିଶି 

ଜାଗୃତିଭିଜାନ ଜାରି ରଖିବା 

ସଭିଏଁ ଚାଲେର ଏକାଠି େହବା... 

 

ଜାତି, ବ#�, ଧମ� ନିବiେଶଷେର 

ସଭିଏଁ ମିଶିବା ଏକାଠି େହବା 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀଠୁ 

ମାନବଜାତିକୁ ରgା କରିବା 

ସଭିଏଁ ଚାଲେର ଏକାଠି େହବା... 

 

କିଛିଦିନ ଚାଲ ଘେର ରହିବା 

କାମଦାମ ଠାରୁ ଦୂେରଇଯିବା 

ପ�ଶାସନ କଥା ଆେମ ମାନିବା 

ସହେଯାଗ ହାତ ବେଢ଼ଇେଦବା 

ସଭିଏଁ ଚାଲେର ଏକାଠି େହବା... 

ପ�କାଶ ଚD�  ପqା 

 

 

ନିଜ ବାସଗୃେହ ନିେଜ ରହିବା 

େତେବ ସଂକ�ମଣ େରାକିପାରିବା 

ସଂକ�ମଣର ରଜୁକୁ ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବାକୁ ଆେମ ଆଉ ନ େଦବା 

ସଭିଏଁ ଚାଲେର ଏକାଠି େହବା... 

 

ସେଚତନ ନାଗରିକ ଭାେବ 

ସମାଜକୁ ଆେମ କି ବା_�ାେଦବା 

ଆମ ପରପୀଢ଼ିର ମpଳ ପାଇଁ 

ହାତକୁ ହାତ ଚାଲ ମିଶାଇେଦବା 

ସଭିଏଁ ଚାଲେର ଏକାଠି େହବା... 
ସହକାରୀ ଶିgକ 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪ 
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କେରାନାରୁ ମୁvିଦିअ ଭଗବାନକେରାନାରୁ ମୁvିଦିअ ଭଗବାନକେରାନାରୁ ମୁvିଦିअ ଭଗବାନକେରାନାରୁ ମୁvିଦିअ ଭଗବାନ    
ମାନବ ଭାବୁଥିଲା 

अସାଧ�କୁ କରିଛି ସାଧନ। 

ରଚିଥିଲା େଶ�. େବାଲାଇବାକୁ 

ନାନା ବୂ�ହମାନ। 

ତା’ର କି�ୟା-ପ�ତିକି�ୟା 

ହିଂସା-ପ�ତିହିଂସାର ପରିଣାମ 

ଆଜିର ଏ ଦିନ। 

ଏଠି ନିରାପଦ ନୁେହଁ 

ସଂସାର ଡାଳେର ଝୁଲୁଥିବା 

କାହାରି ଜୀବନ। 

ଏେବ ତ ମଣିଷର 

ଜୀବନ ପାଲଟିଛି 

ବତାସେର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା 

ପତ�  ସମାନ। 

ଡଃ ମେନାରtନ 
ବିେଷାୟୀ 

 

େକେତେବେଳ 

ବନ�ା-ବାତ�ା-ମରୁଡ଼ି ତ 

ଆଉ େକେତେବେଳ 

ମହାମାରୀ ନିଏ ଜୀବନ। 

ଏେବ ତ ମହାମାରୀ କେରାନା ଆତ, 

ସବ�ତ�  ବିଦ�ମାନ। 

ତା’ର ପ�େକାପେର 

ଜନାକୀ#� ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି 

ନିବ�ାକ ଓ ନିଜ�ନ। 

େବେଳେବେଳ 

ଏ ନିଜ�ନତାକୁ ଭାpି ଶୁଭୁଥାଏ 

େପାଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ 

ଆଉ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ 

କେରାନାର ଭୟାବହ ସଂପକ�େର େସAାଗାନ୍। 
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ତଥାପି େକେତେବେଳ େକଉଁଠି 

ପଥଚାରୀକୁ େଦଖିହୁଏ 

କଦାଚିତ୍ ରିÑା 

ଆଉ େମାଟର ଯାନ। 

ଏେବ ତ अ*ହାସ କରୁଛି 

ଗଁା ଗqା ସହର ବଜାରର 

ବଡ଼ ବଡ଼ अ*ାଳିକାମାନ। 

େହ ମାନବ, 

କି ଲାଭ େତା अଣୁ ଶvି 

§ାନ ଆଉ ବି§ାନ। 

େଯେତେବେଳ କି 

ଜୀବନ ପାଲଟି ଗଲାଣି 

େପାକମାଛି ସମାନ। 

ନିେଜ ଭସG ାସୁର ସାଜି 

अଜାଡ଼ି େଦଲୁ 

ନିଜ ଗଁା ଗqା େଦଶ ବିେଦଶର 

अସଂଖ� ଜୀବନ। 

ଆଉ ସହି େହଉନାହZ 

ପ�ଗତିର ଏ ଉପହାସ ମାନ। 

ଏେବ ତ ଶୁଭୁअଛି ଖାଲି 

ବିଶ¢ବାସୀ, କରୁଣ କ�Dନ। 

େହ ଭଗବାନ, 

ନିେଜ ତ ମାନବ अଜାଡ଼ି େଦଇଛି 

ତୁମ ବିଶ¢ାସର ଇମାରତ୍ 

ଆଉ ମାନବିକତାର ଉପବନ। 

ତୁମକୁ େନଇ ବି ସୃ�ି କରିଚାଲିଛି 

ନାନା ବିବାଦ ମାନ। 

ତଥାପି େହ ଭଗବାନ, 

ମାନବର ସବୁ େଦାଷ gମା କରି 

ବ�ାଇ ରଖିବାକୁ 

କରୁअଛି ନିେବଦନ। 

 

 

 

 
ସ�ାତେକା_ର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, 

ବ� ହG ପୁର ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟ, ଭtବିହାର 

େମା:୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭ 
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େଜେଜ ଓ ନାତୁଣୀେଜେଜ ଓ ନାତୁଣୀେଜେଜ ଓ ନାତୁଣୀେଜେଜ ଓ ନାତୁଣୀ    
କେରାନା ଭାରତ ମାଡି ଆସିଲା 

େଦାକାନ ବଜାର ବD ରହିଲା 

अଦିନେର  :ୁଲ ଛୁଟି େହାଇଲା 

ବିଚରା ମାମୁନି କ� ପାଇଲା ।। 

ଦୁଃଖେର ମାମୁନି ବସିବା େଦଖି 

େଜେଜ ପଚାରିେଲ ପାଖକୁ ଡାକି 

ନାତୁଣୀର େମାର କଣ େହାଇଛି 

ଏେତ ସରି ତାର କିଏ କରିଛି  ? 

େଜେଜ, େକାଡ଼େର ମାମୁନି ବସି 

ପଚାରିଲା ତା, କାନ ଆଉଁଷି 

କେରାନା ଉÂ_ି �ଳ େକଉଁଠି ? 

ନର ସଂକ� ମିତ ହୁଏ େକମିତି ? 

ନାତୁଣୀକୁ କରି େସ�ହ ଆଦର 

 ଯତନେର େଦେଲ େଜେଜ ଉ_ର 

ସୁବ�ତ ମଲିକ 

 

ଚୀନ େଦଶର ଉହାନ ସହର 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଜନମ �ଳ ।। 

अଖାଦ� େଭାଜନ ତା ସୃ�ି କାରଣ 

ଚୀନବାସିDା, ବିଶ¢କୁ ଦାନ 

ଏ େରାଗର ନାହZ କଉ ନିଦାନ 

अେବଳେର ନର  ମୃତୁ�ବରଣ ।। 

େଜେଜ, ପାଟିରୁ ଏତକ ଶୁଣି 

ତା ' ଆଖିରୁ ବହିଲା ଲୁହ େଯତକ 

ବାହୁନି େହାଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା 

େକମିତି ବ�ିବ ନର ଜଗତ ? 

େପାଛିେଦଇ େଜେଜ େଲାତକ ଧାର 

ବତାଇେଲ କେରାନା ପ�ତିକାର 

ବାରaାର ହାତ ପାଦ େଧାଇବା 

ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ନ ଛୁଇଁବା 
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ପରି�ାର ପ�ତି ଧ�ାନ ରଖିବା 

ଉଷୁମ ପାଣି ନିେ� ପିଇବା ।। 

ମୁହଁେର ମା: ଭିଡି ରଖିବା 

କାଶ ଛି, େହେଲ କପଡା େଦବା 

ଜନଗହଳିଠୁ ଦୂେର ରହିବା 

ଜର ଥqା ସhi ଲାଗି ରହିେଲ 

ଡାvର, ପରାମଶ� େନବା ।। 

ନୀରେବ େଜେଜ, କଥାକୁ ଶୁଣି 

ମାମୁନି ଆମର େହାଇଲା ତୁନି 

ଆକାେଶ ଆସିଲା ରଜନୀ ରାଣୀ 

ତା ପରେଶ େଶାଇେଲ େଜେଜ ନାତୁଣୀ ।। 

 
ସୁବ�ତ ମଲିକ 

ମpଳପୁର, अସୁରାଳି,ଭଦ� କ 

୭୫୬୧୩୭ 
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ଜନତା କଫ�ୁ �ଜନତା କଫ�ୁ �ଜନତା କଫ�ୁ �ଜନତା କଫ�ୁ �    
ନ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଜମା  

ଘେର ବସି େଶାଇ ରୁହ ବାବୁ,  

ସେଚତନ ରହି ସବୁ  

ଏ କେରାନାକୁ କରିେଦବା ଫୁଉ...  

ଆଜି ତ େହାଇଛି  

ସାରା େଦେଶ ଜନତା କଫ�ୁ �, 

ସଭିଏଁ ମାନିବା ହୁସିଆର େହବା  

ନ େଦଇ ନିଜର କିଛି ଭିୟୁ,  

କେରାନା ଭୂତାଣୁ େରାକିବାର  

ଏ ତ ଉପଯୁv ପଦେgପ  

ସମଥ�ନ କରିବା ଆେମ ସବୁ,  

ମିଳାମିଶା ଗହଳି ଯାଆ ଆସ  

କରିବାରୁ କେରାନାର ବେଢ ଆୟୁ। 

ଆଜି ତ େହାଇଛି  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ସାରା େଦେଶ ଜନତା କଫ�ୁ �,  

अଟକ କେଲ ଫାଟକ  

ସହେଜ ଆସି ପାରିବ ନାହZ ତ  

ଏ ବିଷାଣୁ େମଲି ତାର ବାହୁ,  

ନିେଜ ନିଜର ସୁରgା ପାଇଁ  

ଉପାୟ ନ ଚିfିେଲ  

କିଏ େରାକି ପାରିବ ଆଉ।  

ବିଶ� ବଜାେର ବଢିଛି  

ଏ ମହାମାରୀ କେରାନାର ଭାଉ,  

ପ�ାେଣ ଭୟ ଜୀବେନ ଆତ,  

େଖଳାଇ େଦଇଛି ଇଏ  

ଆସ ସଭିଏଁ ତାକୁ କରିବା ଫୁଉ...  

ଆଜି ତ େହାଇଛି  
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ସାରା େଦେଶ ଜନତା କଫ�ୁ �।  

ନୀତି ନିୟମ େଯେତ  

ପାଳିବା ଆେମ େହଳା ନ କରି ଆଉ,  

ହାତ ସଫା ରଖି ଲଗାଇ ମୁଖା  

ରହିବା ଦୂେର ପର�ରଠାରୁ,  

ହାତ ନ ମିଳାଇ ହାତ େଯାଡ଼ି ସବୁ  

କେରାନାକୁ କରିେଦବା କାବୁ  

ସୁରgିତ େହବ ଆମ ପରମାୟ।ୂ  

ବିପଦ େବଳେର  

େଧୖଯ�� ସାହସର ସାେଥ  

ପ�ତିକାର ଛଡା କି କରିବା ଆଉ ? 

ଜଗତ କଲ�ାେଣ େହବା ସହାୟକ  

ସ�ା�� ସୁରgାର ବିଧାନ ମାନି ସବୁ।  

ଆଜି ତ େହାଇଛି  

ସାରା େଦେଶ ଜନତା କଫ�ୁ �...  
 

 

 

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭt  
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ସମେ` ଘେର ରହିବାସମେ` ଘେର ରହିବାସମେ` ଘେର ରହିବାସମେ` ଘେର ରହିବା    
େଦଶର ପ�ଧାନମ�ୀ େମାଦୀଜୀ 

 ହାତ େଯାଡ଼ି େଯେତ କହିେଲ , 

‘କେରାନା’ ଦୁଃଖ ଦୂର େହାଇଯିବ 

 ତିନି ସ�ା ଘେର ରହିେଲ । 

ଆମର ରାଇଜ ମୁଖିଆ ନବୀନ 

 କହିେଲ ପକାଇ ରାଣ , 

ଏ ମହା ବିପଦ ଟାଳିବା ପାଇଁକି  

 ଘେର ରୁହ ରାତିଦିନ । 

ପ�ଶାସନ ସାେଥ େପାଲିସବାହିନୀ 

 େଦବଦୂତ ଚିକି�କ , 

େକେତ େସ�jାେସବୀ ଦଳ ଲାଗିଛfି 

 ନ ମାନିକି େଶାଷ େଭାକ । 

ତଥାପି କାହZକି अମାନିଆକିଛି 

 ନ ମାନfି କାହା କଥା , 

େହଳାକେଲ ଜାଣ େଭଳା ବୁଡ଼ିଯିବ 

 େହବାଟି ଆେମ ହିନ`ା । 

ଇଟାଲୀ, ଫ� ାନ୍ସ, ଆେମରିକା ପରି 

ହେରରାମ ପqା 

 

 େଦଶ ଆେଡ଼ ଟିେକ ଚାହଁ, 

ତା, ତୁଳନାେର କି अବା ସାଧନ 

 ଆମପାେଖ अଛି କୁହ । 

ସଭ� ଜଗତେର ଆମେଦଶ ନାମ 

 अେଗ� େହାଇଥାଏ େଲଖା , 

ତଥାପି କାହZକି ଗୁରୁଜନ,ର 

 ବାକ� କରୁ अଣେଦଖା । 

ସାରାେଦଶ ପାଇଁ ପରୀgାର େବେଳ 

 ଚାଲ ସପଥ କରିବା , 

ସାମାଜିକ ବ�ବଧାନ ରgାକରି 

 ସମେ` ଘେର ରହିବା । 
କୁଆଁସ, େମh�ା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର 

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିgକ, 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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ଶୁଣିବ ପ�ାଥ�ନା େମାରଶୁଣିବ ପ�ାଥ�ନା େମାରଶୁଣିବ ପ�ାଥ�ନା େମାରଶୁଣିବ ପ�ାଥ�ନା େମାର    
ଭvି ଭାବନାେର ଡାକୁଛି ପ�ଭୁ େହ  

 ଶୁଣିବ ପ�ାଥ�ନା େମାର  

େଯେତ ଦୂେର ଥିେଲ େମା ହୃଦ ମDିେର  

 ରହିअଛ ନିରfର l୧l  

ଭଲ ମDେର ତ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି  

 ବିପେଦ ଆପେଦ ତୁହି  

ଏ େଘାର ଶଂକଟୁ ରgା କର ପ�ଭୁ  

 ବିଶ¢ ହୁଏ ହଇ ଚଇ l୨l  

କେରାନା ଭୁତାଣୁ ବିଶ¢କୁ ଗ�ାସିଛି  

 ଚାଇନାରୁ ଜନG  େନଇ  

ସହସ� ଜୀବନ ନିତି େନଉअଛି  

 ଔଷଧ ତା ପାଇଁ ନାହZ l୩l  

ତା ପାଇଁ କି େଦଶ େହଲା ଲକଡାଉନ  

 ଚକ अଖ େହଲା ବD  
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କେରାନାର ଦାଉକେରାନାର ଦାଉକେରାନାର ଦାଉକେରାନାର ଦାଉ    
ଗଁା ଗqା ସବୁ ଖଁା  ଖଁା ଲାଗୁଛି 

 ସହି ହଉନାହZ ଆଉ 

କୁ�ୀର କାDଣା ଚାଇନା କାDୁଛି 

 େୟ ତା କଲା କରମର ଦାଉ  | !! 

                     

କିପରି ତା ସୃ�ି େକଉଁଠୁ ତା ଜାତ 

 ପାରୁ ନାହାfି େକ ଜାଣି 

ଚାଇନା ରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାେର ମଧ� 

 ପିଆଇ େଦଲାଣି ପାଣି | !! 

                             

େକD�  ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର ମିଶି 

 େନେଲ ଦୃଢ ପଦେgପ 

ଲକ ଡାଉନ କରି କେରାନା େରାକିବା 

 ରଖିେଲ  ଦୃଢ  ସଂକ� | !! 

ଶାfନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 

 

 

ନିଜ ସେଚତନ ନିଜର ତ ବnୁ 

 ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହZ 

କିଛି ଦିନଯାଏ ଘେର ରହିଯାଇ 

 କେରାନା େଦବା ଦୁେରଇ  | !! 

 

େଦବା େଦବୀ,ର ଧାମ ପରା ଇଏ 

       ପଜିୂବା ତା, ପୟର 

ଜଗତର ନାଥ ଆେହ ଜଗନ� ାଥ 

 ଏ କେରାନା ଦାଉ ରୁ 

 ପ�ଭୂ ତୁେମ ହZ ଉ{ାର କର  | !! 

 
ନୂଆସାହି, ପାଟରpା, ଯାଜପୁର 

େମା - ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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ମୃତୁ�ର ଆହ� ାନମୃତୁ�ର ଆହ� ାନମୃତୁ�ର ଆହ� ାନମୃତୁ�ର ଆହ� ାନ    
ଚତୁhiେଗ ଆଜି ମୃତୁ�ର ତାqବଲୀଳା 

ଜନମାନସ ଭୟେର ଚକିତ ଓ ଆତ,ିତ। 

अତି ନିକଟେର ମୃତୁ�କୁ େଦଖି 

ବିଶ୍ଵାସ ହୁଏନା ଜମା। 

ବି§ାନ ଆଜି ହାର୍ ମାନିଛି, 

ପ�କୃତି ନିକଟେର। 

ସବ�ଶvିମାନ’ ଇଶ୍ଵର, अ`ିତ�  କୁ 

ସ�ୀକାର କରିଛି ମନ। 

େଶଯରୁ ଉଠିବା ପରଠୁ େଶଯକୁ ଯିବାଯାଏ, 

େକବଳ ଜୀବିକା अଜ�ନର ଲg�।  

େଦହାଭିମାନ ହZ ମନୁଷ�ର ଭ� ମର କାରଣ। 

ବୁ{, ପରି କାମନା ଶନୂ� େହବାେର ପରମ ଆନDକୁ 

ବୁେଝନା ଏ ମନ। 

ପାପର ଘଡା ଏଠି ଭରିଯାଏ, 

ଗବ� ଆଉ अହଂକାେର। 

ମାଟି ପିq ମିଶିବ ମାଟିେର ଦିେନ 

ରୀତା ମଲିA କ 
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ଭୁଲିଯାଏ ଆଜିର ମଣିଷ। 

ମୃତୁ�ର ବିଭୀଷିକା କବଳିତ କେର 

ଏ ସାରା ବିଶ�କୁ। 

ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ନୁେହଁ ସେଚତନ 

ମାଗ�ଚୁ�ତ ମନଟାକୁ ଗ�ାସ କେର 

େଲାଭ ଆଉ େମାହ। 

ଏେବବି ସମୟ अଛି େଫରିଯିବା 

अବେଚତନରୁ ଆଉ 

ବାଛିେନବା ମହତ ମାଗ�କୁ 

ସ~ମ�,ସ�p ସହ अେହାରାତ�  

ହେରକୃ� ନାମ। 

େକବଳ ମାତ�  ଉ{ରିେବ େସହି ପରଂବ� ହG । 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପତିତ, ଉ{ାର ପାଇଁ, 

अବତାର ନିअfି େସ ଭିନ�  ଭିନ�  ରୂପେର। 

ଶରଣ ରgକ େସ ‘ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ’ 

अଧମ�ର ବିନାଶ ଆଉ ଧମ�ର ପ�ତି.ାତା , 

 

ଭାଗ�ବିଧାତା େସ। 

ବାଲ�କାଳର େସହି ପ�ାଥ�ନାଟି ଭାରି ମେନପେଡ,”ସତ�ପେଥ ଧମ�ପେଥ, 
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େଘନିଯାअ େମାେତ,ଭସାअ ପରାଣ େମାର ତବ େପ�ମ େସ�ାେତ 

ସଭିଏଁ ପ�ାୟ ଜାଣିଥିେବ ଆଉ ଗାଇଥିେବ େହେଲ ଜୀବନଯାତ� ାେର , େକେତବା କାଯ��କାରୀ 

ଏ अମୃତ ଭାବନାର 

ସମୟ ଏେବ ଉପଗତ ଏହାକୁ ପାେଥୟ କରି ଜୀଇଁ ଯିବା ବାକି େଯେତଦିନ 

ପରଂବ�ହG ,ର ଶରଣେର ଯାअ,ସବୁ କଳୁଷକୁ ଦୂେରଇ େଦଇ, 

ଗତିମୁvି ଦାତା େସ ଭାଗ�ନିअfା, 

ତା, ବିନୁ अନ�ଗତି ନାହZ। 

ଗୀତା ଭଗବତ ଏଠି ମଣିଷର ର ଧମ�ର ସfକ 

ସତ� ପେଥ ସତ� ମିେଶ,अସତ�େର अଧମ� अସାର। 

ମଣିଷ ମଣିଷ ମେଧ� ଉ�ନୀଚ େଭଦଭାବ ପାଇଁ, 

ବିଚିତ�  ଏ ସୃ�ି ଆଜି ମୃତୁ�ର କରାଳମୁେଖ ଯାଉअଛି ଧାଇଁ। 

େକବଳ େଯ, ଦୁଃଖ ଆେସ 

ଆେମ ତ ଜୀବf, ରv ମାଂସ େମାହେର ଜଡ଼ିତ 

ପବନେର ପବନ ମିଶିବ ମୃ_ିକାେର ମାଂସ, 

ଏ ବିଶ� େହାଇବ ଶାf, ସବୁ େହବ େଶଷ । 

 

ରୀତା ମଲିA କ 
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ଚାଇନା ରାgସଚାଇନା ରାgସଚାଇନା ରାgସଚାଇନା ରାgସ    
ଚାଇନା ପାଗଳ,     ଚାଇନା ରାgସ, 

       ଚାଇନା େଯ ସବାଖିଆ । 

େପାକେଜାକ ଖିଆ, କ�ାମାଂସ ଖିଆ, 

       ଖଳୁଆ ତୁ ହିଂଶିକିଆ ।। 

େଯମିତି ଖାଉଛୁ,    ନିରୀହ ଜୀବ,ୁ, 

       େସମିତି େଭାଗିବୁ ତୁହି । 

ମରିବୁ ମାରିବୁ,     ଭାବନା େତାହର, 

        େବଶି ଦିନ େତାର ନାହZ ।। 

କୁକୁର ଖାଇେବ,    ଜନତା େତାହର, 

        ବିେଲଇ ବି ଖାଇଯିେବ । 

କି ସ¢ାଦ ପାଇଛି, େତା େଦଶ ଜନତା, 

      କାଳ ସାଜୁଥାअ ସେବ� ।। 

େକମିତି ଯାଉଛି,      ନିରୀହ ପଶୁର, 

      କ�ା ମାଂସ େତାର ମୁେଖ ? 

अ,ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ,     ବିଶ¢ ଦରବାେର, 

      କ¦ା ସାଜୁ ଆମ ସୁେଖ ।। 

ନିରୀହ ପଶୁର,      ଶରୀର ଭୁତାଣୁ, 

      ସାଜିଲା େଜୖବିକ अ� । 

ନିେଜ ନ ବତiଲୁ,     ପାଗଳ ସାଜିଲୁ, 

       ପିnିଲୁ କେରାନା ବ� ।। 

ଇଟିଲି ଇରାନ,   ଆେମରିକା େ�ନ, 

       େଯେତକ ସମୃ{ି େଦଶ । 

େହାଇ ଥର ବର, ତାଲା ବn କେଲ, 

        େହଉଛି କି େତାର ଯଶ ।। 

େକଉଁ ଯଶ ବାନା,    ଉଡାଇଲୁ ତୁହି, 

       କହେର ପାଗଳ ଚୀନ । 

େହାଇଛୁ ସଜାଗ,ଆେମ ସାକାହାରୀ, 

      େହାଇବ କେରାନା ଲୀନ ।। 
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େମାେଦଶ ଭାରତ,ସଂ:ୃତିେର େଶ�� 

       ସେବ� ଏକତି� ତ େହାଇ । 

କରିବୁ ପ�ହାର,    କେରାନା ବୁକୁେର, 

       ଛାଡିବ ଭାରତ ଭୂଇଁ ।। 

ପିତା ମାତା ଗୁରୁ,     ଆଉ ଗୁରୁଜନ, 

        ସଭି, ଆଶିଷ େନଇ । 

ଆମରି ସଂ:ୃତି,    ଆେଗଇ ଚାଲିବ, 

        ଥିବୁ ତୁ ଦାf େଦେଖଇ ।। 

 

अ,ିତା ପାଢ଼ୀ (ବାପା:ରtନ ପାଢ଼ୀ) 

अ�ମ େଶ�ଣୀ,ମନG ଥପୁର, ବ� ାହG ଣ ଗଁା, ଭଦ� କ..  
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ଉ~ଳ ଦିବସଉ~ଳ ଦିବସଉ~ଳ ଦିବସଉ~ଳ ଦିବସ    
ଉ~ଳ ଦିବେସ,      ପ�ାଥନା ଆମରି, 
        ସଭି, ଖୁସି ମpଳ । 
ଧ¢ଂସ ବିଭୀଷିକା,    ମୃତୁ�ର ତାqବ, 
       ନ ଗ�ାସୁ ଏହି ଉ~ଳ ।। 
ବିଶ¢େନେତ�  अଶ��,େକେତ ହାହାକାର, 
        ଉଜୁଡି ଯାଏ ସପନ । 
ସ¢ାମୀହରା େହାଇ,କେରେକ େରାଦନ, 
        ମୃତୁ� ମୁେଖ କା ନDନ ।। 
ଭାpି ଯାଏ ସ¢ପ�,  ଉଜୁେଡ ସଂସାର, 
       ମିେଳନା େପଟକୁ ଦାନା । 
ସଭିଏଁ କାତର,    ଭେୟ ହାହାକାର, 
       ଦୁଃଖ ଦିଏ େସ କେରାନା ।। 
ଆେମ ଉ~ଳର,  ସୁେଯାଗ� ସfାନ, 
     ଧଯ�� େଶୗଯ�� ଭରା ଆେମ । 
ନିୟମ ମାନିବା,       ସରକାର,ର, 
      ମୃତୁ� ନ ଆସୁ େୟ ଧାେମ ।। 
ବିେଦଶୁ େଫରfା,   ଉ~ଳ ବାସିDା, 
       ନମିସି କାହାର ସେp । 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ଡାvରୀ ଚିକି�ା,   କରି କେରାନାର, 
       ରୁହ� ଉଚିତ ଢ଼େp ।। 
ନିଜ ଘରୁ ଆେମ,   ବାହାରିବା ନାହZ, 
        ନଥିେଲ ଜରୁରୀ କମ� । 
ନିଜର ମpଳ,        ସବୁରି ମpଳ, 
        अେଟ ଉ~ଳର ଧମ� ।। 
କେରାନା ଭୁତାଣୁ,  ଭାରି ସାÐାତିକ, 
       ମାେନ ନାହZ େଛାଟ ବଡ଼ । 
ଗ�ାସେସ କରିବ,     ନାହZ ଜାତି ଧମ�, 
        ସଜାଗ ହZ ମୁଖ� ଜଡ ।। 
ଉ~ଳ ଦିବେସ,   ଏହି େମା କାମନା, 
        ସୁଖେର ରୁହ� ସେବ� । 
ଉ~ଳ ସଂ:ୃତି,   ସାକାହାରୀ अେଟ, 
        ବ�ିବା ଆେମ ହZ ଗେବ� ।। 

 
େଗାପୀବିnା, ବ� ାହG ଣ ଗଁା, ବାେଲଶ¢ର(ଭଦ� କ) 
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ପ�ଭୁପ�ଭୁପ�ଭୁପ�ଭୁ    
େକେଡ଼ ଭରସାେର ମଣିଷକୁ କଣ ଦୁନିଆର େଶ�. ପ�ାଣୀ 

ମଣିଷ ପାଇଁ େଯ ସୃ�ିନାଶ ଯିବ, ଏ କଥା କି ଥିଲ ଜାଣି? 

ମଣିଷ ମନେର ଭଇ େଦଇଥିଲ ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟ, ପଣୂ� 

ଦୟା, gମା, ତ�ାଗ, ବିେବକ-ବିଚାର, େଦବତ� ର ସବୁ ଗୁଣ 

ଆଜିର ମଣିଷ ଗବ�, अହ,ାେର ଧରାକୁ ମଣୁଛି ସରା 

अନ�ାୟ अଧମ� अନୀତି ବିଚାେର ବଢ଼ିଲା ପାପର ଭାରା 

ଶ�ୀରାମ, ଶ�ୀକୃ� ଜନମ ମାଟିେର अଧମ�ର ଲୀଳାେଖଳା 

अମଣିଷ ଯଦି ମଣିଷ ନ େହବ अକାେଳ ବୁଡ଼ିବ େଭଳା 

ନିମ�ଳ ହୃଦେୟ, ଆକୁଳ କ²େର, କର ଆତG  ସମପ�ଣ 

ଏ ଜୀବଜଗତ ମରଣ ମୁହଁେର ରgାକର ନାରାୟଣ 

ବନିତା ପାତ�  
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େଶାଷେଶାଷେଶାଷେଶାଷ    
େଶାଷ ଭିତେର अେନକ େଶାଷ 

େକେବ େଯୗନତାର ତ 

େକେବ େମୗନତାର... 

େକେବ ଧନାଜ�ନର ତ 

େକେବ ପଦାଜ�ନର... 

ସବୁଠି ଏଇ େଶାଷ 

ସବୁଠି ଏଇ େଗାଟିଏ େଭାକ, 

ସବୁଠି କାମ-େକ� ାଧ-େଲାଭ 

େମାହ-ମଦ-ମା�ଯ��ର େଶାଷ... 

अହଂକାର ତ 

ଆଉ ଏକ େଶାଷ 

अnାର ଭୂଇଁର ସDିÒ ଛକେର 

େଗାଟାପେଣ ହଜିବାର ଭୟ 

ମନତଳର ସଂଗୁ� ଭାବନାକୁ 

ମେନାଜ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ପ�କାଶ କରିବାର ଭୟ 

ମନ ମତାଣିଆ अେବଳିଆ ନିଛାଟିଆ 

ଝାtି ପବନେର 

ଏ େଶାଷ, 

अସରfି ଭାବନାେର 

ନିମ¡ ଏ େଶାଷ 

ଶାf अରଣ�େର अଶାfର 

ଏ େଶାଷ 

ସବୁ ଜ� ାଳା ଭିତେର 

ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଜଳିେପାଡ଼ିଯିବାର େଶାଷ 

େଶାଷ, 

ଏ ତ େଶାଷ, 

ହତାଶାର େଶାଷ 

େଯୗନ ଆକାଂgାର େଶାଷ 
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ବିଜୟୀବିଜୟୀବିଜୟୀବିଜୟୀ    
ରାତିର ନି` ତା ଓ ଝି,ାରିର ଶ  ଭିତେର 

ନିଜକୁ ଆବି�ାର କେର  

ଦିନର ଚ�ଳତା ଓ େକାଳାହଳେର ବି ନିଜକୁ 

ଜାହିର କେର ଦୁନିଆ ଆଗେର   

େସ ପ�ତିଦିନ ସÐଷ� କେର 

अନୁଭୂତି ସାଉଁେଟ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ  

ଘାତ ପ�ତିଘାତକୁ अତିକ�ମ କେର  

ବିଶ�ାମ ପାଇଁ ମୁହୁେ_� ଫୁରସତ ପାଏନି   

େସ ଏମିତି ହZ ଜିଇଁ ଚାେଲ  

େସ ତ ଜାେଣ ଚିରଦିନ ଲାଗି ନୁେହଁ େସ  

ସକାଳ अତିଥି ପରି ଆେସ କି� ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ 

ଚାେହଁ ଏକ ସG ାରକୀ  

ତା ଥିବାର ସfକ  

ଶତ ଶତ ବାର ପରାଜିତ େହାଇ ବି       

ମୃତୁ� େକାଳରୁ ପୁଣି ସ�ପ� େଦେଖ  

େସ ମରିପାେର େହେଲ ହାେରନା  

ଶ�ୀେgତ�  ସୁDର 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସଂଗୀତ ଶିgକ                                                                                                  

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�lଳୟ ଗାଇସିଲଟ,  

ବରଗଡ                                                       

େମା - ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬       
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ପରିଚୟପରିଚୟପରିଚୟପରିଚୟ    
ସବୁତ अଚିହ� ା अଚିହ� ା 

େସ ତ େସ ନୁେହଁ 

େହେଲ, କିଏ ତାର अତି ଆପଣାର 

େଖାଜୁଛି  ନିଜକୁ ହେଜଇ 

अପରିଚିତ, ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ  । 

େଖାଜୁଛି ଆପଣା ଭିତେର ଓ ବାହାେର 

अfରଂଗ  ବnୁ ବାnବ ଗହେଣ 

ଜନ ସମୁଦ� ର ଭିଡ ଭିତେର 

କାେଳ େକେବ, େକଉଁଠି ଓ େକଉଠାେର 

କିଏ ଚିହି� ବ ପରିଚୟ େଦବ 

ପରିଚିତ କରାଇବ ତାର ଆତG ୀୟତାକୁ । 

ଶନୂ� ଆକାଶର ଛାଉଣୀ ତେଲ 

ଧୁଲି ଧୁସରିତ ରା`ାେର, ଗଲି କDିେର  

ସମୁଦ�  ନଈନାଳ କୁଳ କିନାେର 

େଖାଜୁଛି अସୁମାରି ଆଶାକୁ ଜାଗ�ତ କରି  

ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ  । 

ସହେଦବ ଧରୁଆ 

 

କିଏ ବା ଚିହି� ବ କାହାକୁ 

େଯଉଠି ମଣିଷ ଚିେହ� ନି ମଣିଷକୁ 

ଚିେହ�  ତ ଖାଲି ସ¢ାଥ�ର ବୁଜୁଳାକୁ  । 

େଖାଜୁ େଖାଜୁ େସ ବି ଥମିଗଲା 

େସମିତି ରହିଗଲା ଶୁନ�କୁ ଚାହZ ଚାହZ 

ହତାସିଆ ପାଉଁସିଆ େନଇ 

ପରିଚୟ ବା େଲାଡା କାହିକି 

ମାଟିର ମଣିଷ ତ ମାଟିେର ମିଶିବ 

ପରିଚୟ ବା ଦରକାର କ’ଣ ? 

େହେଲ,େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପାଇଲା..ଚିହି� ଲା  

ହରାଇଥିବା अମଲୂ� ସମୟକୁ । 
 

ଆଂଚଳିକ ଶିgା ପ�ତି.ାନ,ଭବେନଶ¢ର  

େମା.ନଂ : ୬୩୭୧୧୯୧୪୫୪ 
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େତା ଖୁସିପାଇଁେତା ଖୁସିପାଇଁେତା ଖୁସିପାଇଁେତା ଖୁସିପାଇଁ    
େତା ଲୁହ  

ସହି ପାରିବିନି େବାଲି େବାେଧ  

ମଁୁ ରାଜି େହଇଯିବି  

େତା କଥାେର  

... 

େମା ପାଇଁ  

େତା ଲୁହ ବୁେD – 

अଥଳ ସମୁଦ�   

... 

େମା ଲୁହ ପାଇଁ  

େତା କାନି ଯେଥ� େବାଲି  

େତା ଭରସା – 

େମା ପାଇଁ ସାରା ଆକାଶର ଦ�  

... 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

େତା ମୁହଁେର     

ହସ ଟିେକ ପାଇଁ     

ମଁୁ କଣ େନସି ପାରିବିନି     

େମା ମୁହଁେର     

ଟିକିଏ ଛଳନା    

...    

ଏ ନିଶ  େଯାଜନାେର     

अfତଃ େମା ପାେଖ     

େତା ମନ ରଖିପାରିଥିବାର     

ଗରବେଟ ତ ଥିବ  

 

 
ଓଲଭରହା!ଟନ, ୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com 
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ହୃଦୟ େଖାେଜ ତୁମକୁହୃଦୟ େଖାେଜ ତୁମକୁହୃଦୟ େଖାେଜ ତୁମକୁହୃଦୟ େଖାେଜ ତୁମକୁ    
ଦିନରାତି ଯିଏ ବାସ ଚହଟାଇ 

େମା’ अଗଣାକୁ ମହକାଏ 

ତୁମବିନା ପି�ୟା ଗnହୀନ େହାଇ 

ତୁj ନିେଜ ମଣୁଥାଏ 

 

ଆସିବ କହି ଚାଲିଗଲ ତୁେମ 

େକେତ ଆଶା େଦଲ ମେନ 

ତୁମକଥା ଭାବି ଦିନ େମାର ବିେତ 

ତୁମକୁ େଦେଖ ସପେନ 

 

େମା କୁସମୂବନ ତୁମକୁ ଝୁରୁଛି 

େପ�ମ�ଶ� ତୁମ େଖାେଜ 

ତୁମ ସG xତି ସବୁ ହୃଦୟେର ରଖି 

େସୗDଯ��େର ତୁମ ହେଜ 

େଗାରା େଦେହ ତୁମ ହଳଦୀବସନ 

ହୃଦୟକୁ ନିଏ େମାହି 

ଲgGଣ ମହାfି 

 

ତୁମ କୃ�େକେଶ ଭ� ମେର ଭअଁର 

ପାଗଳ େହାଇଲି ମୁହZ 

 

ଚD�ମାର େଶାଭା କଳାଦାଗ ପାଇଁ 

ଦିେଶ େକେଡ ମେନାହର 

ତୁମ େଶାଭା ପ�ୀୟା କଳାଜାଇ ପାଇଁ 

େଚାରି କଲା ମନ େମାର 

 

ବିରହ େବଦନା ଦିअ ନାହZ ଆଉ 

ବା`ବିକ ଆସ ଚାଲି 

ତୁମରି ବାଟକୁ अେନଇ ରହିଛି 

ହୃଦୟ ଝରକା େଖାଲି 
େସୗରୀପଲA ୀ, ଖଟଖଟିଆ, େବୗ{, ୭୬୨୦୩୦  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୪୫୦୮୩୪ 
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ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଛିଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଛିଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଛିଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଛି    
ଗଁାେର ଆଉ େମା ଚାଳଘର ନାହZ 

ସବୁଆେଡ ଛାତ େହଇଚି 

ରp େବରpର ରpେର ସେଜଇ 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ଭାଗବତ ଟୁpି ନାହZ ଆଉ େସଠି 

କ�ବ ଘେର ଭିଡ ଚାଲିଛି 

େମାବାଇଲ ହାେତ ସମ`, ଧରା 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ମqା କି ଆରିସା ଆଉ ଦିଶୁନାହZ 

େମାମ୍ ସର ଯୁଗ ଚାଲିଛି 

ମଦପାଣି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା େଝାଳେର 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

ମେହD�  କୁମାର 
ସ�ାଇଁ 

 

 

ଗଁା ଠାକୁର େମା ପଜୂାପାଏ ନାହZ 

ମDିର ବD ହଉଚି 

େନତା, ମୁqେର ଫୁଲ ଢଳାେହଇ 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ସାଇେକଲ ଆଉ ଗଁାେର େମା ନାହZ 

ବାଇକେର ବୁଲା ହଉଚି 

ବାପାକୁ ପୁअ ତାଡି ଡ଼ାକିଲାଣି 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ଭାଗବତ ପଢା ଆଉ ଦିଶୁନାହZ 

ଘେର ଘେର ଟିଭି ଚାଲିଚି 

ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆଦରି େନଇକି 
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ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

େବାହୁେଚାରି େଖଳ ଗଁାେର େମା ନାହZ 

ନୂଆ େକେତ େଖଳ ଚାଲିଚି 

େମା ଗଁା ଝିअ ଟିକଟକେର ନାେଚ 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ଗଁା େର େମା ଆଉ ଢ଼ି,ି ଦିେଶ ନାହZ 

ଗ�ାଇqର ସବୁ କରୁଚି 

ଲୁଗାସଫା ଏେବ େମସିନେର ଚାଲି 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ଚିଠିେଦବା ପଁାଇ ଡାକବାଲା ନାହZ 

ହ� ାଟ୍ସଆପେର କଥା ଚାଲିଚି 

ଭିଡ଼ିଓ କଲେର ମଁୁହ େଦଖା େଦଖି 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଠିଆ େଯ ନାହZ 

େମସିନରୁ ପାଣି ଆସୁଚି 

ବିଶୁ{ ପାଣିର େବପାର ଚେଲଇ 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ଯfାଳ େଭାଜି େମା ଗଁାେର େଯ ନାହZ 

େଛଳି େଗାଡ ଭିଡା ଚାଲିଚି 

ପଇସା ପଛେର ସମେ` ବୁଲfି 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ଧାନବିଲ ଆଜି ଚାଷହୁଏ ନାହZ 

ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଚି 

ଗଁା ଭାଇ େମାର ଚାଷକେର ନାହZ 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 

 

ତୁଳସୀଚଉରା अଗଣାେର ନାହZ 

ମନି ପAା¦ ଏେବ ଲାଗିଚି 

ସn�ାଧପୂ ଆଉ ଘେର ବୁେଲ ନାହZ 

ଗଁା େମା ସହର ଲାଗୁଚି 
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ପ�ଥମ ଥରପ�ଥମ ଥରପ�ଥମ ଥରପ�ଥମ ଥର    
ତୁେମ େଯଉଁଦିନ େମା ଘର ଦାqେର  

 ଓଢଣୀ ଉେଡଇ ଗଲ  

େସଇଦିନ ମଁୁ ଝରକା ଫାଟେର  

 ତୁମକୁ େଦଖିଲି ପ�ଥମ ଥର. 

 

ଜାଣିନି କାହZକି େକମିତି େକଜାଣି  

 ତୁେମ ଲାଗିଲ ଭାରି ନିଜର  

ତୁମ ଦୁଇ ଆଖି େମା ହୃଦୟ କା¨େର  

 େଲଖିଲା େପ�ମର अେଢଇ अgର. 

 

େଯେତ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହZେଲ ବି ମଁୁ  

 ଭୁଲି ମଁୁ ପାରିନି ତୁମକୁ  

ପୁଣି ଆଉ ଥେର ଯିବ େକେତେବେଳ  

 ଚାହZ ବେସ ତୁମ ବାଟକୁ.  

ପ�କାଶ ରtନ ସ�ାଇଁ 

 

େଭାକ, େଶାଷ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି  

       ତୁମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ  

ରାତିେର  ଆଖିକୁ ନିଦ େମା ଆସିନି  

 ତୁମରି ସପନ ପାଇଁ.  

 

ତୁମକୁ େଦଖିବା ପରଠୁ ଆଖିେର  

 େଦଖିନି ଆଉ କାହା ମୁହଁ  

ତୁମକୁ ଦିନେର ନ େଦଖିେଲ ଥେର  

 ମନେର ଉେଠ େଯ େକାହ.  

 

େଗାଲାପୀ ରpର େପାଷାକ ତୁମର  

 େଦହେର ଥିଲା େସଦିନ  

କअଁଳ ଖରାେର ଝଟକି ଗଲା େମା  

 ଘରର ଦାq ଦୁଆର.  
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ସୁେନଲି ରpର ମରୁୂଜ ବୁଣି  

 ସରୁୂଜ େଯେବ ଆେସ  

େମା ହୃଦୟକା¨େର ନିତିସକାେଳ ମଁୁ  

 ତୁମର ଛବିକୁ େଦେଖ.  

 

ତୁମର େଗାଲାପୀ अଧର େସଦିନ  

 େଲଖିଲା େପ�ମର ଗ� 

ଶୁଣିଛି େସଦିନ େମା ଦୁଇ କାନେର  

 ତୁମର अ� ମିଠା ଆଳାପ.  

 

ଭାେବ େବେଳେବେଳ େମା ମାନସ ପଟେର  

 ତୁମରି ଭାବନା େନଇ  

କାେଳ େକେତେବେଳ ଆଉ କିଏ ଆସି  

 ତୁମକୁ େନବ େମାଠାରୁ େଚାେରଇ. 

 

ସପନ ରାଜ�ର ଭାବନା ମହେଲ  

 ତୁମକୁ ରଖିଛି ଆଣି 

ଜାଣିନି ଏ କ�ନା ବା`ବ ହବ କି ନା  

 ତୁେମ େହବ େମା ପାଟ ରାଣୀ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ :-କୁqଳା  

ଜିଲA ା :-ଭଦ�କ 

ପିନ : ୭୫୬୧୩୫ 

େମାବାଇଲ ନଂ : ୬୩୭୧୪୨୯୨୨୧ 
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େମା େବାଉେମା େବାଉେମା େବାଉେମା େବାଉ    
େବାଉର ପଣତକାନି ତା'ର େସ�ହ 

 େଦଲା େମାେତ ଆଶ�ୟ 

ଆସିବାକୁ େହଲା ଏ ଜଗେତ େମାେତ 

 େନଇ ନୂଆ ପରିଚୟ । 

ଜନG  େଦଇ େସ ଋଣି କରିଦିଏ 

 େସ�ହ ଦିଏ ସାଥବେର  

ସୁଝି ପାରିବିନି ଋଣ ମଁୁ ତା'ର 

 ଏହି େମାର ଜୀବନେର । 

ଗଂଗାଜଳ ପରି ପବିତ�  ମମତା  

 ଆଉ େକହି ନ େଦେବେର  

େସ�ହ ମୟୀ ଭଳି େମାର େବାଉକୁ 

 େକହି େକେବ ଭୁଲିପାେର । 

ନିଜ ହୃଦୟର ଲୁହକୁ େସ ଚାପି  

 େଦଉଥାଏ େମାେତ ଖୁସି  

ସତ�ବାନ ନାୟକ 

 

ନିDା अପମାନ ମାଡ ଗାଳି ଖାଇ 

 ନିେଜ େହାଇଯାଏ େଦାଷୀ । 

େବାଉ gୀର ପୁଣି अମୃତ ସମାନ  

 ପିଇ େହଲି ବଳବାନ  

େବାଉ େକାଳ ପୁଣି ସରଗ ସମାନ 

 େଶାଇ େଦେଖ ମଁୁ ସପନ  । 

େଯଉଁଠି େଖାଜିଲି େଯମିତି େଖାଜିଲି 

 ତାକୁ ତ ପାଇଲି ନାହZ 

ତା'ର  ମମତାରୂପି ମଧୁର ସnାନ  

 େସଇଠି ପାଇଲି ମୁହZ । 
 

େକାଡଗ�ୀର,ଚqିଗଁା,ଚର!ା,ଭଦ�କ 

େମା : ୮୫୯୯୮୮୫୮୫୭ 

ଇେମଲ୍ : satyabannayak1995@gmail.com 
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अପାେସାରା େପ�ମअପାେସାରା େପ�ମअପାେସାରା େପ�ମअପାେସାରା େପ�ମ    
ଭୁଲି ମଁୁ ଯାଇଛି େଯେବ ତମଠାରୁ 

ଋତୁଲାେଗ ଫିକା ଫିକା 

ତୁମବିନା ବାଟ ଚ�ଳ ହୁଏନି 

ଲାେଗ ଖାଲି ଏକା ଏକା 

ତମ ମିଳାମିଶା ମିଠା ରାଗଋଷା 

ସବୁଲାେଗ अପାେସାରା 

କ�ନାରୁ ଜାତ କ�ନାେର େଶଷ 

ଦିଏନାହZ େକେବ ଧରା 

ମେନପେଡ଼ ସିନା ପୁରୁଣା अତୀତ 

अଧା ଭpା ହୃଦୟେର 

अଜାଣେତ େଖାେଜ େପ�ମର ସG xତିକୁ 

ନିେଜ ନିଜ ଭାବନାେର 

 

 

ସେରାଜ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

ପାଏନାହZ କିଛି େପ�ମର ମହକ 

ବହିଯାଏ ଲୁହଧାେର 

ଯ�ଣାେର ଖାଲି ଛଟପଟ େହାଇ 

େକାହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧେର 

ସ!କ�ଠୁ େଯେତ ଯାଉଛି ଦୂରକୁ 

େସତିକି ପଡୁଛି ମେନ 

ସତ େପ�ମ ଯଦି ହୃଦୟେର ଥିବ 

େଭଟ େହବ ଆଉ ଦିେନ 

 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ 
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ଗୁହାରୀ େମା ଶୁଣ ଭଗବାନଗୁହାରୀ େମା ଶୁଣ ଭଗବାନଗୁହାରୀ େମା ଶୁଣ ଭଗବାନଗୁହାରୀ େମା ଶୁଣ ଭଗବାନ    
ନେମା ସୃ�ିକ_�ା ନେମା ନାରାୟଣ 
ତୁ�ବେଳ ସେବ� ଜୀବ 
ଏ ମତ��ମqେଳ ରହୁ କାେଳ କାେଳ 
ସଦା ଆ� ଭvିଭାବ 
ଆଶୀବ�ାଦ କରଛfି େଯେତ ନର 
ସୁେଖ ବିତୁ ତା, ଦିନ 
ମଣିଷ ଜନମ େଶ�. अେଟ ଜାଣ 
अେଢ଼ଇ ଦିନ ଜୀବନ 
ଏ ଦୁଃଖି अଧମ ଭେଜ ତୁ�ନାମ 
ସଂସାରୁ ତରିବା ପାଇଁ 
ମାୟା, େମାହ, େଲାଭ, ହିଂସା अପବାଦ 
ପାଇଲି େକେତ େଯ ମୁହZ 
େମାର େମାର େବାଲି ସବୁକୁ କହିଲି 
କିଛି ତ ପାଇଲି ନାହZ 
ସଂସାର ବnନ ସୁଖ ଭାବି ମୁହZ 
ମିେଛ େକେତ େହଲି ବାଇ 
gଣିକ ସୁଖେର ପଡ଼ିରହି ମୁହZ 
ତୁ�ନାମ ଭଜିନାହZ 

େସବକାf ନD 

 

ଦୂରକର େମାର ସଂସାର ବnନ 
ଚରେଣ ନମୁଛି ମୁହZ 
ଦୟାମୟ ପ�ଭୂ ଦୟାକର ବାେର 
ମୁକତି ଲଭିବା ପାଇଁ 
ଏ ମଢ଼ୂ ଜନକୁ ସଦବୁ{ି ଦିअ 
ବିପଦୁ ତରିବା ପାଇଁ 
ତୁେ� ସୃ�ି �ିତି ପ�ଳୟ କରତା 
େହ ପ�ଭୂ ବିଶ�ବିହାରୀ 
ସଂସାର ବnନ ଦୂରକର େମାର 
କରୁअଛି ମଁୁ ଗୁହାରି 
ପତିତପାବନ ଆେହ ଭଗବାନ 
ଶରଣ ପଶୁଛି ଚରେଣ 
ସଦ§ାନ େଦଇ ମୁvି ପଥ ଦିअ 
ଏ େମାର ଦୁଃଖି ଜୀବେନ 

 
ବnପାଲି, ବଲାpିର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆେହ ଦୟାମୟ ହରିଆେହ ଦୟାମୟ ହରିଆେହ ଦୟାମୟ ହରିଆେହ ଦୟାମୟ ହରି    
ମନା କରିଥିେଲ ଯାଇ ମଁୁ ନଥାfି 

େତା ସିଂହଦୁଆେର ପ�ଭୁ 

କାହZ ପାଇଁ ଏେତ କଷଣ ଜଗେତ 

ହାହାକାର ଶୁେଭ ବିଭୁ।୦। 

 

ମିଛ ଭକତିେର ଯାଉଥିଲି ଯଦି 

ଧନ,ସୁଖ ଲାଳସାେର 

ମନ ଭରୁଥିଲା ମିଛ अଭିନୟ 

ନିଜ ସ�ାଥ� କାମନାେର 

େଦଇଥିେଲ ଦq ପାତିଥାfି ମୁq 

େଦାଷ ମାନି େମାର ସବୁ।୧। 

 

अଭିମାନ କରି ରତ�  ସିଂହାସେନ 

ବସିଛୁ ମଉନ େହାଇ 

अନାମଚରଣ ସାହୁ 

 

ଭକତ ସମାଜ କରିଛୁ ବାରଣ 

େତାର ଦରଶନ ପାଇଁ 

ଏକା ଏକା ତୁେମ େକମିତି ରହୁଛ 

ଗ�ିରୀ ଭିତେର ପ�ଭୁ।୨। 

 

ମାନ େତଜି ବାେର ଚକ�  ଆଢୁଆେଳ 

ଜଗତ େତାହର ରଖ 

ବାଡ଼ି ନରସିଂହ ରୂେପ ବିେଜ ହରି 

ହରିନିअ ବିଶ� ଦୁଃଖ 

ଭକତ ତାରଣ ଜଗତ କାରଣ 

ଶରଣ ରgଣ ବିଭୁ।୩। 
 

ବିଭୁତିପୁର,କାକଟପୁର,ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ଫଗୁଣ େଦଇଛି େଧାକାଫଗୁଣ େଦଇଛି େଧାକାଫଗୁଣ େଦଇଛି େଧାକାଫଗୁଣ େଦଇଛି େଧାକା    
ଗଲା ଫଗୁଣର ଚିଠି ମଁୁ ପାଇଛି 

 େଲଖା अଛି ତୁମ କଥା, 

ଏଇ   ଫଗୁଣେର   ସିDୁର  ନାଇଛ 

 େଦଖି ଘୁରି ଯାଏ ମଥା ॥ 

 

େକେତ ଯତନେର ଭଲ ପାଉଥିଲି 

 ରଖିଥିଲି ଶÖା ଚୁଡ଼ି 

ଜୀବନ ସାଥିେଟ ଭାବିଥିଲି ସିନା 

 କାହାସାେଥ ଗଲ ଉଡି. 

 

 

 

 

 

ଆ_�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼iଆ 

 

 

 

େପ�ମ ପ�ତାରଣା  ନଥିଲା ଧାରଣା 

 ଉଡୁଥିଲି ଝାଡି େଡଣା, 

ମରୀଚିକା ତୁେମ ମାୟାବିନୀ ସାଜି 

 କରିଗଲ  ବାଟ ବଣା. 

 

ଧନ�େର ସମୟ ଧନ� େତା ପ�ଣୟ 

 ଧନ� େତାର ଭାବା େବଗ, 

ନମୁଛି   ବିଧାତା   ଘଟ  ସତୂ�  ଦାତା 

 ଧନ�  ପୀରତି  ଆେବଗ. 

 
ବ,ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର 

େମା-୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗଭ�ଯ�ଣା ସହି 

ମୃତୁ�ର େକାଳେର ନିଜକୁ ଶୁଆଇ 

େମାେତ ଏ ଦୁନିଆର ଆେଲାକ େଦଖାଏ 

ଏ ସଂସାରେର ମାଆ େମାର ସିଏ।। 

ଆକାଶ ସମ ଉଦାର ତା ହୃଦୟ 

ସାଗର ପରି େସ�ହର ବିଶାଳତମ ଛାତି 

ମାଟି ସମ ସହନଶୀଳତା 

ସବୁ ଯ�ଣା କୁ ସହି େମାେତ 

ଦୁନିଆେର ବଂଚିବାର ରାହା େଦଖାଏ।। 

ତା ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଛି 

ପ�ଥମ ଗୁରୁର ହାତ �ଶ�େର 

ମଁୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସ¢ପ� େଦଖିଛି 

େକେବ େକେବ ତା େସ�ହର ପରଶ 

େମା ମଥା ପେର ଢାଳିଦିଏ 

ପୁzଲତା ସାହୁ 

 

अଜାଣତେର ଆଶୀବ�ାଦ ବଷ�ା।। 

େହେଲ ଆଜି ମଁୁ ସ¢ାଥ�ପର 

ନିଜର ଟିେକ ସୁଖ ଆଶାେର 

ଭାpି େଦଇଛି ତା ବାଇଚେଢଇ ବସା 

ନିଜକୁ ଦୁନିଆେର ପ�ତି.ିତ କରିବା ପାଇଁ 

ହଜାଇ େଦଇଛି ତା ସ�ପ ର ଆଶା 

ନିଜ ପରିବାର ,ସଂସାର ସବୁକୁ 

େକାେଳଇ େନଇ କରିଛି ତାକୁ ସାତପର।। 

ଜରାଶ�ମେର େସ ଆଜି ଛଟପଟ 

ହୃଦୟେର अେନକ ଯ�ଣାର େକାହ 

ତଥାପି ଚାପି ରଖିଛି ମନ ଭିତେର 

େଯେତ କ� େହେଲ ବି 

ପ�କାଶ କରିବାକୁ अନିଛୁକ 

ବା�ଲ� େପ�ମେର ଭରା ହୃଦୟ 
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େକେବ अଭିଶାପ େଦଇ ପାେରନି 

ତା ଜନG କଲା ପିଲାକୁ 

ବସୁଧା ପରି ସବୁ ଦୁଃଖ ସହି 

ସବ�ଦା अଶୀବ�ାଦର ହାତ 

ରଖିଥାଏ େମା ମଥା ପେର 

କାହZକି ନା........??? 

େସ େମା .......ମାଆ 

ଆଉ େକହି ନୁେହଁ।। 

 
ସହକାରୀ ଶିgୟତ� ୀ 

ମକୁDପୁର ଉ ପ�ା ବିଦ�ାଳୟ 

ଜଗତସିଂହପୁର 

େଫାନ ନ -୯୬୫୮୫୫୩୦୭୪ 
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ମାମାମାମା    
ମା’ ଡାକେର େଯଉଁ ମଧୁରତା େସ ତ େକଉଁ ଡାକେର ନାହZ 

ମା’ େସ�ହ ପରି अମୃତ େସ ତ ସରେଗ ନାହZ 

ମା’ େକାେଳ େଯଉଁ ଆନD ତା’ର ତୁଳନା ନାହZ 

ମା’ ପରି ବଡ଼ ସ!ଦ ଏହି ଜଗେତ ନାହZ 

ମା’ ର ପଣତ କାନି ଛାଇେର ଶିଶୁକୁ ଲାଗଇ ଆନD 

ମା’ ର ଆଶିଷ ପାଇେଲ ଶିଶୁ ଜିତଇ ଜଗତ 

ମା’ ରnାପରି ସଂସାେର ମିଳଇ ନାହZ 

ମା’ େଲାରୀ ବିନା ଶିଶୁକୁ ନିଦ ଆେସ ନାହZ 

ମା’ ର ମା’ଟି େହାଇବ ତାର ବା{�କ� କାେଳ 

ମା’ ର େସବାଟି କରିବ ନରଖି ସଂେକାଚ ମେନ 

ମା’ ଆଖିରୁ େକେବ ବି ଝରାଇ ନ େଦବ ଲୁହ 

ମା’ ହସୁଥିେଲ ହସିବ େକାଟି େଦବତା, ମୁହଁ 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୩୪୧୦୦୨ 

ଶାfିଲତା ସାହୁ 
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କିଛି ତୁେମକିଛି ତୁେମକିଛି ତୁେମକିଛି ତୁେମ... ... ... ... କିଛି ମୁଁକିଛି ମୁଁକିଛି ମୁଁକିଛି ମୁଁ............    
ଆସ.. ସବୁ ଇଷ�ା ଓ ଘୃଣାକୁ ପିଠି କରି  

ଆଉ ଥେର अl,ିବା ଜୀବନର ଚିତ�   

ହାେତ ଧରି ରp ଆଉ ତୁଳୀ  

ଇD�ଧନୁ କୁ  ମାଗିବା କିଛି ରp  

କିଛି ତୁେମ.. କିଛି ମଁୁ  

ଢ଼ାଳିେଦବା ଧସୂର ମାଟିେର..  

େସଠି ସhିjାର ବା_�ା େନଇ ଝରୁଥିବ େମଘ  

ସିDୁରା ଫାଟୁଥିବ ନୂଆ ଏକ ସକାଳର  

ବାରମାସୀ ଚେଢଇେଟ ଉଡୁଥିବ  

ଭରସାର କୁଟାଖq ଚ�ୁେର ଧରି  

ସଜାଡୁଥିବ ଭpା ନୀଡ଼ ତାର..  

ଆଖି େକାେଣ ଶୁଖି ଥିବା ବିDୁଏ ଲୁହ  

ଧାେର ହସ େହାଇ କାହା ଓେଠ ଝଲସୁଥିବ  

ପର କରି ଆସିଥିବା ମୁହୂ_� ମାନ,ୁ  

ମtୁଲତା ସିଂ 

 

ସେÖାଳି ଆଣିବା ହାତ ଧରି  

କିଛି ତୁେମ... କିଛି ମଁୁ...  

ଆପଣାପଣର ରp ମାଖି େଦବା l  

ନୂଆ ନୂଆ ଉଡ଼ା ଶିଖିଥିବା ପgୀ  

ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡାଣ ଭରୁଥିବ..  

କअଁଳ ପତ�  ଆଉ ଫୁଲେର  

ଥୁ¦ା ଗଛଟି ପଲA ବିତ େହଉଥିବ  

କାହା ଉଦାସପଣକୁ େଧାଇ ମାଜି  

କିଛି ତୁେମ ଆଉ କିଛି ମଁୁ...  

ଖୁସିର ରp ଭରିେଦବା l  

ନଥିବ ଯ�ଣାର अfଃସ¢ର  

ଚିକିମିକି ଜହ�  ତାରା ଓହA ାଉଥିେବ  

ମାଟିର ଛାତିକୁ..  

ଈଗଲର ପÈା ଭିତେର  
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ଶାfିର ପ�ଶ¢ାସ େନଉଥିବ ନୀରିହ କେପାତୀ  

ବାଘ ମଁୁହରୁ ବଉଳା େଫରୁଥିବ  

େପ�ମର ବା_�ାଟିଏ େନଇ  

ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥିବ ଘୃଣାର ପରତ  

େପ�ମର ପ�ାଣସ_ା ସ�ରୁଥିବ  

ପ�ାଣରୁ ପ�ାଣକୁ.. 

ଆସ ଏେବ..  

ଧର ଏଇ  ରp ତୁଳୀ  

ଏେବ ଖାଲି अ,ିବାର େବଳ..  
 

ମtୁଲତା ସିଂ  

ଭୁବେନଶ¢ର 
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ଶୁଣିଲୁ ବାଇନଶୁଣିଲୁ ବାଇନଶୁଣିଲୁ ବାଇନଶୁଣିଲୁ ବାଇନ............    
ଜୀବନ ଡpାେର ବସୁ ବସୁ 

 େକେତେବେଳ େଗାଡ଼ ଯିବେର ଖସି, 

ଭାଗ�ଫଳ େହାଇବ ସି{ାf  

 ଏତିକି ଜାଣିଥା ତୁହି ଏଇଠି ବସି ।। 

ଜୀବନ ଛକିେର ଆସିବ ବିପଦ 

 ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁq ନୁଆଇଁ, 

ରଖିବୁ ଧଯ�� ନିଜର ପାେଖ 

 ନ ଥିେବ େର େକହି େତାରି ପାଇଁ ।। 

ବ�ିବାକୁ ପଡ଼ିବ େତାେତ େର, ବାଇନ 

 େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତ, 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ 

 ଏମିତି ଏଇ ସଂସାର େଖଳ ଜଗତ।। 

ଶୁଣିଲୁ େଦଇ ମନ, କରିବୁ ପାଳନ 

 ତୁହିେର ବାଇନ ଏତିକି କଥା, 

अବୁଝା ନ େହାଇ ଗଢିବୁ ଜୀବନ 

 ଆସିବ େକେତ ନାନାଦି ବ�ଥା ।। 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ଭtଭୂମିଭtଭୂମିଭtଭୂମିଭtଭୂମି    
ଏଇ େଯ େମାର ଜନମ ଭୂମି 

ଏଇ େଯ େମାର କରମ ଭୂମି 

ସରଗ ଠାରୁ ପି�ୟ େମାର ଭtଭୂମି । 

ତାର କଳକଳ ଝରଣା 

ତାର ନୀଳନୀଳ ଗଗନ 

ତାର ବୁକୁେର ଭରି ରହିଛି 

େକେତ େଯ अଯାଚିତ ଧନରତ� । 

ଭtଭୂମି ଆହା ଦିେଶ କି ସୁDର 

ସମ` ଜିଲA ାଠାରୁ ଏକ ନaର 

ମୟରୂଭt ଦିେଶ କି ସୁDର। 

ଜpଲ ନଦୀେର ଗଢ଼ା ଜିଲA ାଟି ଆମର 

ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ�ଶ�ାମଳାେର ଭରା ଏ 

ବିଲ ପ�ାfର 

अଛି ଭୂେଗାେଳ ନଁା ଆମ ଭtଭୂମିର। 

ଆୟୁଷ ମହାf 

 

େଦଖିେଲ ଭାଇ ପ�କୃତିରାଣୀ ଶିମିଳିପାଳ 

େଦଖିେଲ ଭାଇ କୁ�ୀର ପ�କ� ରାମତୀଥ� 

ମନଟା ମୁÒ େହାଇଯିବ ସମ`,ର 

ବେରହିପାଣି, ଚାଉଳିଭଜା ଜଳପ�ପାତ 

ଜରDାର, अସୁରଘାଟି ଜଳପ�ପାତ 

ଝରଝର େହାଇ ବହfି ନିରfେର। 

େକଶରୀ କୁ³ ଭୀମ କୁ³ 

ପୁଣି ଶମି ବୃg େଦବକୁ³। 

ବାpିରିେପାଷିର ଘାଟିର େଶାଭା 

ମାଛକାDଣା ଘାଟିର େଶାଭା 

ଆହା କି अମାପ ବିଭବ। 

େଖାଇରି ଭqନ ବୁଢ଼ାବଳp 

ପୁଣି ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ଆମର 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଏଇ ମାଟିେର 
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ଝରଝର େହାଇ ବହfି ନିରfେର । 

ବହଳଦା ଖିଚିଂେର अଛି 

କୀଚେକଶ¢ରୀ ମଁା ମDିର 

ବାରିପଦା ବଳେଦବ ଜିଉ ମDିର 

ରାଇରpପୁର ବଡ ଠାକୁର 

ସୁ³ଳ ନ:ରିଆ ବାବା ମDିର 

ରାଇରpପୁର େଗାଢ଼ ଐସାେନଶ¢ର ମହାେଦବ ମDିର 

ଦରଶନ କର। 

ଭtଭୂମି ଆହା ଦିେଶ କି ସୁDର 

ସମ` ଜିଲA ାଠାରୁ ଏକ ନaର 

ମୟରୂଭt ଦିେଶ କି ସୁDର। 

ଏଇ େଯ େମାର ଜନମ ଭୁମି 

ଏଇ େଯ େମାର କରମ ଭୂମି 

ସରଗଠାରୁ ପି�ୟ ଆମ ଭtଭୂମି।। 
 

ଗ�ାମ- ଗqିଦା ରାଇରpପୁର ମୟରୂଭt ୭୫୭୦୪୨, ୭୩୨୫୯୮୪୧୪୮  
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େମା ଦଶପଲA ାେମା ଦଶପଲA ାେମା ଦଶପଲA ାେମା ଦଶପଲA ା    
େମା ଦଶପଲA ା ହଁ େମା ଦଶପଲA ା  

ଦଶାନନକୁ ଦହନ କେର  

ପ�ତିବଷ� ଉ�ବ ଆେଣ  

ରାବଣ େପାଡି, ମୀନାବଜାର  

ସବୁବଷ�େର ହୁଏ ସବାର  

ମହାବୀର େgତ�  ନାେମ ହୁଏ ପ�ଚାର   

 

େମା ମାଟିେର ଫେଳ ଫସଲ  

କୁଆଁରିଆ େମା େଯାଗାଏ ଜଳ  

ଚାଷୀ,ର ନାହZ େବଳ अେବଳ  

ବାହାରି ପଡfି ନିତି ସକାଳ 

ବାର ମାସେର େତର ପରବ  

ସଭିଏଁ ବା¦fି େକେତ ଦରବ 

 

ଓମ୍ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ 

 

ଜpଲ େମାହର ପଠାଏ କାଠ  

କରିନି େକେବବି ଜମାରୁ ମଠ  

କାଠ ପଠା ହୁଏ ଶ�ୀେgତ�  ପାଇଁ   

ମହାପ�ଭୁ,ର ଯାତରା ପାଇଁ  

ପେଡ ହୁରି ଆଉ ଶÖ ଶବଦ 

ଦଶପଲA ା େମାର ହୁଏ ଆନD  

ହାଟ ପେଡ ଏଠି ଦୁଗ�ା ବଜାେର  

ମିେଳ େକେତ କଣ ସବୁ ଏଠାେର  

 

ଦଶପଲA ାର ଜୀବନ େରଖା  

କୁଆଁରିଆ ନଇ ନାମେର େଲଖା  

अନତି ଦୂରେର ମୃଗ ବିହାର  

ମନ େମାହି ନିଏ ଜନମନର  

କୁଆଁରୀଆ ବn େଯାଗାଏ ଜଳ  
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ଯାତାୟତ ର ଏ ଉ_ମ �ଳ  

 

କଳା, କୀତi ଆଉ ସଉଧ ପାଇଁ  

ମହାବୀର େgତ�  ନାମ ଉଠଇ  

େଲାକକଳା ଗ�ାମ ସ¢ତ� ଗ�ାମ  

ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ବେଢ ସୁନାମ  

କୁtବନ ଗଡ଼ ତାହାର  ନାମ  

ଦଶପଲA ା ମେଧ� ଆଦଶ� ଗ�ାମ  

 
       ଓମ୍ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ (ଉ�ିଦବି§ାନ ସ�ାନ) 

ନୀଳମାଧବ ମହାବିଦ�ାଳୟ କ¦ିେଲା ,ନୟାଗଡ଼  

ଦୂରଭାଷ:- ୯୩୪୮୮୦୩୮୩୧ 
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ବିବାହବିବାହବିବାହବିବାହ    
ବିବାହ ପ#ୂ�ତା ମିଳୁ ନାହZ 

ବିବାହ େବଦୀେର 

ସମେ` ତÂର ସାଜସଜାେର 

ମନ ନାହZ କାହାକୁ ରୀତିନୀତିେର 

 

ବିବାହ ସ!ୂଣ� େହଉଛି 

େକବଳ ଫମ�ାଲିଟିେର 

ବ� ାହG ଣ ମ� ପେଢ ଏଠି 

େଫସବୁକେର �ାଟସ अପେଡଟ େହଲା 

ପେର 

 

ବିବାହର ରୀତିନୀତି ହୁଏ 

େକେମରାେମନର ଇସାରାେର 

ସିDୁରକୁ େପାଛି ସିDୁର ଦିଆଯାଏ 

ଭଲ େଫାେଟା ଉଠିବା ନିଶାେର 

 

ପ#ୂiମା େଲ,ା 

 

ବାହାଘର ସମାେରାହ ହୁଏ 

େଲାକ େଦଖାଣିଆେର 

ମିଛିମିଛିକା ସମାଜେର 

ନିଜ ଆଧିପତ� େଦେଖଇବା େମାହେର 

 

କନ�ା କାେDନାହZ ଏଠି ବିଦାୟ େବଳେର 

େମକପ ଛାଡ଼ିଯିବ କାେଳ ଥାଏ ଭୟେର 

ରୀତିନୀତି ସବୁଗଲାଣି ଚୁଲିେର 

କନ�ା ବିଦା ଗୀତକୁ କିଏ ପଚାେର 

 

ଆଧୁନିକ ସମାଜର ବିବାହେର 

ସବୁ ଫମ�ାଲିଟି ଭାବେର .... 

 
େକDୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆଖିଲୁହ ମାେପ ତା ଛାତିେରଆଖିଲୁହ ମାେପ ତା ଛାତିେରଆଖିଲୁହ ମାେପ ତା ଛାତିେରଆଖିଲୁହ ମାେପ ତା ଛାତିେର    
ମଁୁ ବି େସହି ମାଆ… ତା ପରି, 

ଜନG  ପେର ପେର अେନକ କାDିଚି 

ଶ�ାବଣ ଧାର ପରି େକେତ ଲୁହ ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଝରିଚି। 

ସବୁ ଲୁହର ଉଷGତା ଏକା ନୁହଁ, 

ସାn�ତା ସମାନ ନୁେହଁ ... ସବୁ ଲୁହ अଲଗା अଲଗା। 

 

ମା େକାଳେର େଗାଡ଼ ଛାଟି େକେତ କାDିଥିବି... 

େକେତ ସଦ� ଲୁହ େବାହି ଯାଇଥିବ…. ଜଣାନାହZ... 

ସାn�ତା ଟିକିଏ ନଥିବ ନିମ�ଳ ମନର ଲୁହେର 

ସେp ସେp ମାଆ ମୁହଁ େଦେଖ.... ହସିଦିଏ, 

ଲୁହ ମାଆ େପାଛିଦିଏ, ତା ଛାତିେର ଚାପିଦିଏ 

େମା ଲୁହ ତା ଆଖିକୁ ଚାଲିଯାଏ... 

େମା େକାହ ତା ଛାତିକୁ ଟାଣିନିଏ... 

େମା ମୁହଁେର ହସଟିଏ ଦିଏ େବାଲି ମଁୁ ତାକୁ ମାଆ କେହ..! 

 

ରାତିସାରା େମା ପାଖେର ଜଗିଥାଏ, 

ମେନାରtନ ମୁଦୁଲି 
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େମା ଛାତି ପାଦର ଉଷGତାେର ତା ଆଖିେର ଲୁହ ଆସିଯାଏ 

ହୃଦୟ ଯ�ଣାକୁ ମାପିପାେର େବାଲି ସିଏ ମା ହୁଏ। 

େକେତ େଦବାେଦବୀ,ୁ ଲୁହର େନୖେବଦ� େଦଇ ଦିଏ, 

େଦବାେଦବୀ ଜାଣିଥିେବ ତା ଲୁହର ସାn�ତା େକେତ... 

ନ େହେଲ ଆଉ ବା ଜାଣିବ ବା କିଏ...?? 

 

ଶୀତଳ ଲୁହ ଝେର େଯେବ ତା ଆଖିରୁ, 

େମା ଛାତି ଫୁଲିଉେଠ, େମା ସଫଳତା ପାଇଁ ସିଏ ଖୁସିହୁଏ 

ହାତେଯାଡି ଠାକୁର,ୁ ଦି େଟାପା ଲୁହ ଢାଳିଦିଏ। 

କହୁ ଥାଏ..... ତୁମ ଇjା ପ�ଭୁ .... 

େମା ମpଳ ପାଇଁ େକେତ ପ�ାଥ�ନା କେର, 

ଖୁସିର ଲୁହକୁ େପାଛିଦିଏ… ଲୁହ େଦଖି ମଁୁ କ� ପାଇବି କାେଳ...!! 

 

ବିଚିତ�  ପ�ାଣୀ େଗାେଟ େମା ମାଆଟା ସେତ..., 

େମାେତ ପର ଘର ତଡିବାକୁ ନିଦ ବି ନଥାଏ, 

େମା ବୟସଟା अଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ , 

କ�ିରୁ କା�ନ ସବୁ ସଜାଡି େମା ପାଇଁ.. 

ପରଘରକୁ ତଡିବାକୁ ଲାଗିପେଡ.... 

କାହZକି ପୁଣି କାେD....?? 
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ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝେର... ନା...अଶ�� ଭେର... 

ତା ଲୁହର ସାn�ତା ଏକା ସିଏ କହିପାେର...!!! 

 

ମାଆର ଆଖିେର 

େକେତ ଜାତି ଲୁହ କିଏ ମାପି ପାେର, 

ମମତାର ଲୁହ େକେବ ସ¢ତଃ ଝରିପେଡ, 

ଆତG ହରା େହାଇଯାଏ େସ�ହ େପ�ମ କରୁଣା ଭିତେର। 

ଆଖି େକେବ ମାପିପାେର ନାହZ ମାଆର ଲୁହକୁ। 

ମାପି ପାେର ହୃଦୟ ଏକାକୀ ନିବୃତ ଗହ¢େର। 
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ରାଜାଧିରାଜ ବସfରାଜାଧିରାଜ ବସfରାଜାଧିରାଜ ବସfରାଜାଧିରାଜ ବସf    
ରାଜା, ରଥେର ଆସିବା ପରି 

ତୁେମ ଧରାବତରଣ କର ପୁzରଥେର 

ଦିଗି�ଦିେଗ େଶାଭା ପାଏ ନାନା ଜାତି ପୁzର ସ�ାର 

ରାଜା, ଗfବ� ମାଗ�େର 

ପୁz ବଷ�ଣ େହବା ପରି  

ଆଜି ତୁେମ ଯୁଆେଡ ଯାଉଛ 

ସମେ` ତୁମ ଉପେର ପୁz ବୃ�ି କରି ସ¢ାଗତ କରୁଛfି 

ତୁେମ ରାଜା ନୁହଁ ତ! 

ରାଜା, ସହିତ ଛତ� , ଚାମର, ଆଲଟ 

େଶାଭା ପାଉଥାଏ 

ତୁେମ ଆସିବାରୁ ନାେଗଶ¢ର ପୁz 

ତୁମ ମ`କେର ଛତ�  ଧାରଣ କରିଛି 

ମଳୟ ତୁମକୁ ଚାମର ବ�ଜନ କରୁअଛି 

ମଲA ୀ,ମାଳତୀ  ଆଲଟ ଧାରଣ କରି 

ସୁବାସ ବିତରିବାେର ବ�` 

ତୁେମ ରାଜା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? 

ଡଃ ସଂଜୀବ 
କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ତୁମରି ଗfବ� ପଥେର 

ଭ� ମରମାେନ କୁଳ ବଧ,ୂ ପରି 

ହୁଳହୁଳି େଦଉअଛfି 

ପଚଂମ ସ¢ରେର  

େକାଇଲି ଗାଉଛି ଗୀତ । 

ଯଇୂ,ଜାଇ,ମାଳତୀ 

େଗାଟିପୁअ ନୃତ� କରୁଛfି । 

ମାଳ ମାଳ ବୃg 

େସୖନ� ସାମf, ପରି ସୁସ¡ିତ 

ଏ ସବୁଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପେଡ 

େହ ବସf! 

ତୁେମ େକବଳ ରାଜା ନୁହଁ 

ତୁେମ ରାଜାଧିରାଜ । 
 

 

 

ସା/େପା-େକା.ା,ଭାୟା-ବାରିପଦା 

ଜିଲA ା-ମୟରୂଭଂଜ,ପିନ୍-୭୫୭୦୮୪ 

େଫାନ୍ ନଂ-୯୪୩୮୪୭୦୦୨୭ 
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ମୁଁ ହZ ସମୟମୁଁ ହZ ସମୟମୁଁ ହZ ସମୟମୁଁ ହZ ସମୟ    
ମଁୁ ହZ ବଳବାନ ସମୟ, 

ମଁୁ ହZ ବ_�ମାନ ସମୟ, 

ମଁୁ ହZ ଐତିହାସିକ ସମୟ, 

ମଁୁ େହଲି ଭବିଷ�ତ ସମୟ|୧| 

ପ�ତିgଣକୁ ତୀg୍ ଣ ଭାେବ ବୀgଣ କେର ମଁୁ, 

ପ�ତି ସaତ୍ ର ସgୂG  ସaାଦର ସାgୀଦିଏ ମଁୁ, 

ଆସfା ଦିନକୁ ଆଜିର ରୂପ େଦଇପାେର ମଁୁ, 

ଆଜିକୁ ଗତକାଲି ପअରି ଦିନ अତୀତ କେର ମଁୁ |୨|  

ନିରfର ଗତିଶୀଳ ରୁେହ ମଁୁ, 

ପଛକୁ େଫରିକି େଦେଖନି ମଁୁ, 

ଚିରକାଳ ନିରେପg ରୁେହ ମଁୁ, 

ଭଲମD ସମୀପେର ରୁେହ ମଁୁ|୩| 

ଆଦି ମଧ� अfେର ରହୁଛି ମଁୁ, 

ଆୟୁଃ अବଧିର ମାପଯ� ମଁୁ, 

ପ�ତି ପୁରାଣଗାଥାେର अଛି ମଁୁ,  

ରାମାୟଣ ଭାଗବତେର अଛି ମଁୁ |୪| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
‘ଚିମା’ 
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ମହାଭାରତକୁ େଦଖିଛି ମଁୁ, 

ମାଦଳା ପାtିକୁ େଦଖିଛି ମଁୁ,  

ପ�ାଚୀନ କାଳକୁ େଦଖିଛି ମଁୁ, 

ଆଧୁନିକ କାଳକୁ େଦଖୁଛି ମଁୁ|୫| 

अପ�ତିବn अବିେରାଧୀ ଶvିଶାଳୀ ସମୟ େହଲି ମଁୁ, 

ପ�ତିକାଳ େବଳା କାଳ §ାନ ନି#�ୟ େଦଇପାେର ମଁୁ, 

ସୃଜନ କରିପାେର अେନକ अେନକ ଚରିତ ଚରିତ�  ମଁୁ, 

ସମ` ପଯ��େବgଣ ପରିଣାମର େଘାଷଣା କେର ମଁୁ |୬| 

ବିଭିନ�  ଋତୁର ସ�ାଳନ କେର ମଁୁ, 

ସବୁ ଯୁଗର ପରିଦଶ�ନ କେର ମଁୁ, 

ପ�କୃତିର ବିନାଶ ଗଭ� େଦଖିଛି ମଁୁ, 

ନବତନ ନିମ�ାଣର ମtି ପକାଏ ମଁୁ |୭|  

ସବୁେବେଳ ନିବାଡ଼ ସତ� େଦଖିପାେର ମଁୁ, 

ସମ`,ୁ ସମ ପଯ��ାୟେର ଆଣିପାେର ମଁୁ, 

ସମତଳ ସଂେଶାଧନ ବିଶୁ{ କରିପାେର ମଁୁ, 

କାହା ଆେଗ େକେବ ନତମ`କ େହବିନି ମଁୁ |୮| 
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ମୁଁ ଲ,ାପତି ରାବଣମୁଁ ଲ,ାପତି ରାବଣମୁଁ ଲ,ାପତି ରାବଣମୁଁ ଲ,ାପତି ରାବଣ    
ଧରିଛି ବାଣ ହାତେର ରାମ 

େଦଖିବ ଆଜି ବାଣର अଗି�ର ପରିଣାମ, 

େମା କୁଳ ଉପେର ଆସିେଲ ଆ� 

େଦଖିବ େକ� ାଧର ରpମ�, 

ରାମ େବଶେର ରାମ ହବ ଉ{ାରି 

ହବ େସ ଆଜି ଲ,ାରୁ ପାରି, 

େଦଖିବ ଆଜି େମାହର ଶvି ରାମ 

ଭାpିବ େକମିତି େମାର अଭିମାନ, 

ଶୁଣିବ େସ ଆଜି ଆ_�ଚି~ାର 

ଭୁଲିଯିବ େସ ସୀତାର ସ¢ର, 

 

 

 

 

ଜୟfକୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

 

ମଁୁ ରାବଣ अତି ନିh�ୟୀ 

ବଚନ େଦଇଥିବା ସପୂନେରଖାର ଭାଇ, 

ନଥିଲା େସ ପରାର ଧନ 

କରିଲ ତୁେମ ତାକୁ अପମାନ, 

କାଟିଲ ତୁେମ ତାହାର ନାକ 

ମାଟିେର ଗେଡଇବି ତୁମ ମ`କ, 

ଆଜି ହବ ଏହି ଯୁଗର ପରିବ_�ନ 

ରଖିବି ମଁୁ ଆଜି ରାgୀର ମାନ, 

ମେତ ବ{ କରିବାକୁ ଦଶରଥପୁତ�  କରିଛି 

ପଣ 

କିପରି ହରାଇବ ମଁୁ ଲ,ା ପତି ରାବଣ। 
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अସରfିअସରfିअସରfିअସରfି    
େମା'ଠୁ କିଏ େବଶି ଜାେଣ, 

ତମକୁ ଓ ତମର େପ�ମିକ ପଣକୁ? 

ତମର େସମିତି ତପସ�ା,  

ତମର େସମିତି अେପgା। 

ଜଳିବାର ଓ ଜେଳଇବାର  

ଯ�ଣା ଭିତେର ବି ବେଢ଼ଇ ରଖ 

ଭଲପାଇବାର ମ�ଣା! 

ଏେତ ଭଲ ପାଇ ବି  

େକମିତି ଥାअ ଚୁପଚାପ ? 

ସକାଳର ସଜଫୁଟା ଫୁଲ 

अବା ପି�ୟ ସାp ଭଳି , 

ଦରଦୀ ମୁହଁେଟ ଝାଉଁଳୁ ନ ଥାଏ 

अେପgାେର ଥାଏ େକାଉକାଳୁ - 

କାଳରୁ କାଳାfର ଯାଏ !! 

ଶିବ ଶ,ର ସାହୁ 

 

 

अେପgା କରୁ କରୁ କଡ଼ େଲଉଟାଏ ସମୟ 

ଝରିଯାଏ ପାଣି ହାତମୁଠାରୁ  

अମଳ ପାଇଁ ବଢିଯାଏ କିଆରିେର ,ଧାନ 

ଆଉ କଣ ରହିଯାଏ ! 

ଖାଲି ଯାହା अବସାନ ,  

ଭାଗ�ହୀନ ଭଲପାଇବାର !! 

 

अଥଚ– 

ସG xତିର ଦାଢ଼େର ପାକଳ ଜୀବନ 

ଭାବିବେସ , ସାରିେଦବ अଧାକୁହା କଥା । 

ସବୁ କଥା େକେବ ବି ସେରନା, 

ସବୁକିଛି କହି ବି ହୁଏନା 

କହିବି, ନ କହିବିର -D ଭିତେର 
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ଛଟପଟ େହଉଥାଏ अଧ।କୁହା କଥା ଓ 

ପ�ତୀgା: େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି । 

ତମର େସମିତି ତପସ�ା, 

ତମର େସମିତି अେପgା । 

ଏ କଥା େବଶି କିଏ ଜାେଣ --ତମଠୁ !! 

 
ସ!କ�:  

ସହକାରୀ ଯ�ୀ(େରଳପଥ) 

ପବୂ�ତଟ େରଳବାଇ, େରଳସଦନ 

ଚD�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ¢ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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େହ ଈଶ�ର ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେରେହ ଈଶ�ର ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେରେହ ଈଶ�ର ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେରେହ ଈଶ�ର ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେର    

େହ ଈଶ¢ର,  

ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେର 

େକାଟି େକାଟି ମଣିଷ ତ ସୃ�ି କରିଲ  

ମାନବିକତା ଟିେକ ଭରିେଦବାକୁ ଭୁଲିଗଲ କି ପ�ଭୁ ! 

 

େହ ଈଶ¢ର, 

ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବିେର  ମଣିଷ ଗଢ଼ିଲାେବେଳ 

ମୁଖାଟିଏ େଦବାକୁ ମନ� କରିଥିଲ କି !! 

ଜନG  େନଲାେବେଳ ତ କାହZ ନଥିଲା 

ବଡ଼ େହଲା ପେର ବହୁରୂପୀ େହଇ  

ଭିନ�  ଭିନ�  ମୁଖାେର ଆବୃ_ କଲ କାହZକି ! 

 

େହ ଈଶ¢ର, 

ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେର 

ଝିअ ପୁअର ପ�େଭଦ ତ କିଛି ରଖିନଥିଲ 

ମାତୃଗଭ�େର ମାଂସ ପିqୁଳା ଟିଏ ଗଢ଼ିଥିଲ 

ବିଜୟ କୁମାର ପqା 
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ଭୂଇଁ ଛୁଇଁଲା ପେର କାହZକି କନ�ା ସfାନର 

ଭାଗେର अେଲାଡ଼ା अଯାଚିତ ଭାବ !! 

 

େହ ଈଶ¢ର, 

ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେର ମାନବକୁ  

କମ� ତୁେମ ହZ େଦଲ, ବୁ{ି ବି ତୁେମ ହZ େଦଲ 

େହେଲ ମଣିଷ ମନେର େଯୗନ େଶାଷଣ ନର ହତ�ା ଭଳି 

ଜଘନ� अପରାଧର େରାଗ କାହZକି ଭରିଲ ! 

 

େହ ଈଶ¢ର, 

ତୁମର ଏଇ ପୃଥିବୀେର 

ତୁମ ବିନା अନୁମତିେର ତ ଗଛରୁ ପତ� ଟିଏ ବି ତଳକୁ ଖେସନି 

ପବନ ବି ଗତି ବଦଳାଇପାେରନି 

ସଯୂ�� ବି ନି{i� ଦିଗରୁ ତୁମ ନି{�ାରିତ ସମୟେର ହZ 

ଉଇଁ ଥାfି, अ`ଗାମୀ ବି ହୁअfି 

ଚD�ମା ବି ଆେସ ତୁମ ଇjାେର 

ସାଗର ଗ¡�ନ ବି ତୁମ ଇjାେର 

େବୖଶାଖ ବଷ�ା ବସf ସବୁ ତୁମ ଇସାରାେର 

ତୁମ ବିନା अନୁମତିେର ନା ଚକ ଗେଡ଼ ନା ରଥ ଚାେଲ  
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ଜନG  ମୃତୁ� ଯ�ଣା େବଦନା ତାଡ଼ନାଯଦି ତୁମର ଲିଖିତ 

ମରୁଡ଼ି ଦୁବig ବନ�ା ମହାବାତ�ା ଯଦି ତୁମ ପ�ାେୟାଜିତ 

କମ� ବି ଯଦି ତୁମର ଦାନ 

କମ� ଫଳ ଯଦି ତୁମର ବିଚାର  

ତାେହେଲ ଏ କୁକମ� ବ�ଭିଚାର ରୁ× ମାନସିକତା କି ତୁମ ପ�ଦ_ !! 

 

େହ ଈଶ¢ର, 

ତୁେମ ତ ହତ�ା କ_�ା େଦୖବ ବିଧାତା 

ଏ ସବୁ ତୁମର ଏ अଧମ ସfାନର §ାନର ପରିଧି ବାହାେର 

ଏ ସଂସାରେର ଘଟୁଥିବା ସବୁ अଘଟଣ କଣ 

ତୁମ ସ�ତିେର ଘେଟ ! 

ପ�ଭୂ ଏସବୁ ପ�ଶ�ର ଉ_ର ବି କାେଳ  

ତୁେମ େକେବଳ ପାେଖ ହZ ସୀମିତ 

କହିଦିअfନି ଥେର  

ନୟେନ ନେହେଲ ବି ସପନେର.. !! 

 
ସ!ାଦକ, "କନକପ�ଭା",ବାpାେଲାର , 

େଫାନ : ୯୭ ୩୯୫୯୧୮୧୬ 
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ମଧୁବାବୁମଧୁବାବୁମଧୁବାବୁମଧୁବାବୁ    
େଘନ ମଧୁବାବୁ  ଉ~ଳ ଦିବେସ  

     ଭvିପତୂ ଶ�{ାtଳି  

େଦଶ ପାଇଁ ତୁେମ  ଏ ମତ� ମqେଳ  

     େଦଇ अଛ ପ�ାଣବଳି...  

ତୁମ अବଦାନ  ଭାଷା ସାହିତ�କୁ 

     କରିଛି ଦିଗ୍ ବିଜୟୀ   

ସ¢ତ� ଉ~ଳ ପ�େଦଶ ଗଠେନ  

    ବୀର ତୁେମ କାଳଜୟୀ.... 

େହ ଚିର ପୁଣ�ାତG ା  ପ�ବାଦ ପୁରୁଷ  

    अଗାଧ ତୁମର §ାନ  

ମଧୁ ବାରି�ର  ନାେମ ପରିଚିତ  

    ବଢ଼ାଇ ଉ~ଳ ମାନ... 

 

 

ରାମଚD�  ପ�ଧାନ 

 

 

 

ଭାଷା ବିେଦ� ାହର େହ ମୁଖ� ପୁେରାଧା 

     ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବୀର  

ପ�ଥମ ଓଡ଼ିଆ  ଏମ୍‐ଏ ପଢୁଆ  

      ଥିଲ ତୁେମ ଓଡିଶାର...  

ଗଢି ଥିଲ ତୁେମ ଭାଷାର େକାଣାକ�  

     ତ�ାଗ କରି ସ¢ାଥ� ସବୁ 

ଆେହ କୁଳବୁ{ ଉ~ଳ େଗୗରବ  

       କବିପ�ାଣ ମଧୁବାବୁ...  

 
ରାମ ଚD�  ପ�ଧାନ, ଶିgକ  

ସାfରାପଲA ୀ, ଗtାମ  

େମା : ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬ 
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ସୁ� ରହିବାସୁ� ରହିବାସୁ� ରହିବାସୁ� ରହିବା    
ହିDୁ`ାେନ ହିDୁଧମ� ନୁେହଁ ଖାଲି  

 କଳା अେଟ ବ�ିବାର  

ବି§ାନ ସ�ତ ପୁରୁଣା ସଂ:ୃତି  

 େହାଇ ଯାଉअଛି ଦୂର ll 

ନବାଗତତିଥି  ଶୁଭ ଆଗମେନ  

 ପାଣିେଲାଟା େର ସ¢ାଗତ  

ନମ:ାର କିaା ଦୂେର ରହି କରା  

 ଯାଉଥିଲା ପ�ଣିପାତ ll 

କର ମରଦନ େଦେହ ଆଲିpନ  

 ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ�ଣାମ  

ସନାତନ ଧେମ� अତିଥି ସ~ାେର  

 ନଥିଲା ତ ସମି�ଧାନ ll 

 

 

ନବୀନ ପଧାନ 

 

 

 

 

ମୃତାହ अଥବା ସfାନ ଜନେମ  

 ନ ଛୁଇଁବା ପର!ରା  

ଭୁତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ�ମଣ ଠାରୁ  

 ନର ଦୂେର ରହୁଥିଲା ll 

ସମୟ ଆସିଛି ହିDୁ ପର!ରା  

 ଆେମ ପାଳନ କରିବା  

ପା�ାତ� ପ�ଥାକୁ ପରିତ�ାଗ କରି  

 ଆସ େହ ସୁ� ରହିବା ll 

 
ଜଗନ� ାଥ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ,  

ବାବୁଫାସଡ଼, ବଲାpୀର 
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ଫୁଲଟିଏଫୁଲଟିଏଫୁଲଟିଏଫୁଲଟିଏ    
ଫୁଲଟିଏ ମଁୁ ଫୁଲଟିଏ 

ନୁେହଁ ମଁୁ ବଗିଚାର 

ଜୁଇ ଜାଇ େହନା 

ରv ମାଂସେର ଗଢା 

ସୁDର କଳିଟିଏ। 

ଫୁଲ ସିନା ପଡଇ ଝଡି 

ବାସ ଚହଟାଇ 

ମଁୁ ଝଡିପେଡ ଥରକୁ ଥର 

େକେବ ମା ଗଭ�େର  

େକେବ ଏ�ଡି ଶାଳେର 

େକେବ କାମନା ନିଆଁେର 

େକେବ େଯୗତୁକ ଜୁଇେର।। 

ଫୁଲର ପରିଚୟ ହୁअଇ ଯାଣି 

ସୁବାସିତ ଭରା େସୗDଯ��ରୁ 

େହମf ପାତ�  

 

େମାର ପରିଚୟ 

ବାପା ଭାଈ 

ସ¢ାମୀ ଓ ସfାନର ।।। 

େବେଳେବେଳ ଇଛାହୁଏ 

େସ�ାତଶ¢ନି ନଦୀଟିଏ ପରି 

ସବୁ ପ�ତିବnକୁ  

େଦଇ ଦୂେରଇ 

अଥଳ ସାଗେର ମିଶିବା ପାଇଁ।।।। 

କି� ଦୁଭ�ାଗ� 

ମଁୁ ପାେରନା ମିଶି  

କାହZକିନା 

େମା ନିଜସ¢ ପଡିଛି ବnା 

अନ� କାହା ପାଖେର।।।।। 

ଘରର ଏରୁଡିବn 
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େମାର ସିମାେରଖା 

ଏମିତିକି ମଁୁ ପାେରନା ପଚାରି  

େମା ପାଇଁ ଉhି� 

ଶGଶାନର ଠିକଣା।।।।।। 

କାରଣ ମଁୁ ଫୁଲଟିଏ 

ନୁେହଁ ବଗିଚାର  

ଜୁଇ ଜାଇ େହନା 

ରv ମାଂସେର ଗଢା 

ସୁDର କଳିଟିଏ।।।।।।। 

 
େହମf ପାତ� , େବାତଲଟାp, ଯାଜପୁର 

େମାବାଇଲ ନଂ : ୯୮୬୧୭୯୭୮୮୧ 
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ଆହ� ାନ ଆହ� ାନ ଆହ� ାନ ଆହ� ାନ : : : : ଦୁଃଖେଶାକରୁ ମୁvି अଭ�ାସଦୁଃଖେଶାକରୁ ମୁvି अଭ�ାସଦୁଃଖେଶାକରୁ ମୁvି अଭ�ାସଦୁଃଖେଶାକରୁ ମୁvି अଭ�ାସ    

ଆଜିର ଆହ¢ାନ ନିତି କର େଲଖା ପଢା  
ନିତି କର ନିଜ େଦହ ମନ ଶvି ଗଢା 
 
ପରମ ଶା� ଭାଗବତ  
अଭ�ାସ କରୁଥିବ ନିତ�  
 
ବିକିବନି ଭାତ ବିକିବନି ଗୀତ  
େତେବ େଭଟିବ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ  
 
ନିଜ କାମ ନିେଜ କେଲ  
ପ�ଭୁ େଦେବ ଫଳ ବେଳ  
 
ଆପଣା କଲା କମ� ମାନ  
େବଳୁ େହାଇବ ସାବଧାନ     
ଶ�ମ େଭାଜନ ବିଶ�ାମ ଠିକ କେଲ  

ଘରୁଆ େବୖ�ବ 

 

ଦୁଃଖ େଶାକରୁ ମୁvି ମିେଳ  
 
ଧମ� ବି§ାନ େଯ ବୁଝଇ  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ ମୁvି େହାଈ  
 
ହିସାେବ ସାହାେସ େଯ ଚଳଇ 
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ପାଇ  
 
ପ�କୃତି ନିୟମ େଯ ବୁଝଇ  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି େହାଇ 
 
ନିତି େଯ ନିଜ ମନ କଥା େଲଖଇ  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ ମୁvି ହୁअଇ   
 
ସୁ ସ!କ� କଳା ଯିଏ ଜାଣଇ   
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअଇ 
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େପ�ମେର ଚଳିବା େଯ ଜାଣଇ  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअଇ 
 
ଭଲ -ମD ମହିମା େଯ ବୁଝfି   
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି 
 
ନିଜ େଦହ ମନକୁ େଯ ସଫା ରଖfି   
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି  
 
ମାୟା ମୁv େହାଇ ଯିଏ ଚଳfି    
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି  
 
ସାଧୁ ସ¨ ସp ଯିଏ କରfି  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି 
 
ନିଜର ମଲୂ� ଯିଏ ଜାଣfି  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି 
 
ଆନD अଭ�ାସ େଯ କରfି   
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି  
 

ନିଜ ହିତ ପର ହିତ େଯ କରfି     
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ େସ ମୁvି ହୁअfି  
 
ପଶୁ ପgୀ ବୃg ଲତା େସବା େଯ କରfି  
େଦବତା ଭଳି େସ େସବା ପାଆfି   
 
କିଏ ପଢ� ବା ନ ପଢ� ସତ� େଲଖ�  
ସତ� େଲଖିେଲ କି ଲାଭ ନିେଜ ଜାଣ�  
 
ସତ� କହିେଲ ବିପଦ ଏଣୁ େଲଖ� ସତ�  
ସତ� େଲଖିେଲ କୃପା କରfି ଜଗନ� ାଥ 
 
ମରିବାକୁ ଆସିଛ ଡର କାହZକି ? 
ସତ� େଲଖି ମରିଗେଲ ମୁvି ମିେଳଟି 
 
ସତ�ପେଥ ପ�ଥେମ ମିଳଇ ସଜା   
େଶେଷ ମିଳଇ େବୖକୁ² ମଜା 

 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୦୪୫୦୫୦ 
ଇେମଲ୍ : happylifemanubhai@gmail.com 
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ପ#ୂ� ଚଉତିଶାପ#ୂ�  ଚଉତିଶାପ#ୂ�  ଚଉତିଶାପ#ୂ�  ଚଉତିଶା    
କବିତା -ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ 

୧-କ² ବ#� 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

(କ) 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

କଟିେଦଲା େବାଲି ମଣିଷ ଜାତି। 

କ� କୁ ପାରୁନି େସ ଛାତିେର ପାତି। 

 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

(ଖ) 

ଖାର େହଲା ସବୁ େସୗDଯ�� ପ�କୃତି। 

ଖq ବିଖq େହାଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। 

ଖାଇ ଗଲା ସବୁ ଏ ମଣିଷ ଜାତି। 

ହୁତାସନ ଜଗତ 

 

ଖାର େହଲା ସବୁ େସୗDଯ�� ପ�କୃତି। 

 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

(ଗ) 

ଗଛ ଖୁ¦ କାଟି ବସିଛି ବସତି। 

ଗୀତ ଗାଉଥିେଲ ଏଠି ପgୀ ଜାତି। 

ଗଛ ଡ଼ାେଳ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ ମାତି। 

ଗଛ ଖୁ¦ କାଟି ବସିଛି ବସତି। 

 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

(ଘ) 

ଘ� ଜpଲ ମରୁଭୂମି ସାଜିଛି । 
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ଘନ ଘନ ଗଛ ସବୁ କଟା େହାଇଛି। 

ଘନ ବାୟୁ ଘନତା କମି ଯାଉଛି। 

ଘ� ଜpଲ ମରୁଭୂମି ସାଜିଛି। 

 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

(ଙ) 

ଉଠ ଉଠ େମାର ସବ� ସାp ସାଥୀ। 

ଉଠି ନ ପାରିେଲ ଭାpିବ ପ�କୃତି। 

ଉନ� ତି ଆଶାେର ପ�କୃତି ଭାpୁଛି। 

ଉଠ ଉଠ େମାର ସବ� ସାp ସାଥୀ। 

 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

କାDୁଛି ଆଜି ଏ ଜpଲ ପ�କୃତି । 

 

୨-ତାଲବ� ବ#� 

 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

(ଚ) 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

େଚତି ନ ପାରିେଲ ରgା ଜାଗା ନାହZ। 

ଚାପେହେଲ ପ�ାଣ ଯିବ ଧଇଁ ସଇଁ। 

 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

(ଛ) 

ଛାର େହଲା ପ�କୃତି ମଣିଷ ପାଇଁ। 

ଛଟପଟ େହାଇ ଜୀବ କେହ ତ� ାହZ। 

ଛାଇ ମିଳୁନି ନିଜକୁ ରgା ପାଇଁ। 

ଛାର େହଲା ପ�କୃତି ମଣିଷ ପାଇଁ। 

 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

(ଜ) 

ଜୀବନ େହଉଛି ଆମ ଧଇଁସଇଁ। 

ଯ�ର ବିଷାv ଜଳ  ଧଆୂଁ ପାଇଁ। 

ଜଳ ବାୟୁ ବିହୁେନ ବଂଚିବା ନାହZ। 

ଜୀବନ େହଉଛି ଆମ ଧଇଁସଇଁ। 
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େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

(ଝ) 

ଝଡ଼ି ସମସ�ା ପରିେବଶକୁ ଚାହZ। 

ଝେର େତଣୁ ଏଇ अଦିନିଆ ଝଡ଼ି। 

ଝଡ଼ି ସାେp ପୁଣି ବାେଜ ଘଡଘଡି। 

ଝଡ଼ି ସମସ�ା ପରିେବଶକୁ ଚାହZ। 

 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

(ଞ) 

ନର ପାଇଁ େହଲା ପ�ଦୂଷଣ ଯହZ। 

ନାରଖାର େହଲା ପ�କୃତି ତାପାଇଁ। 

ନ� ପରିେବଶକୁ ବ�ାଇବ େସହି। 

ନର ପାଇଁ େହଲା ପ�ଦୂଷଣ ଯହZ। 

 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

େଚତାଇ େଦଉଛି ସମ`,ୁ ମୁହZ। 

 

୩-ମୃଦନ� ବ#� 

(ଟ) 

ଟପୁअଛି ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଟପିେଲ େହବ ସମସ�ାର କାରଣ। 

ଟପିବା ଆଗରୁ େରାକିବା େହ ଜନ। 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

(ଠ) 

ଠିକଣା ହଜିବ ଜନଗଣ ମାନ। 

ଠିକ୍ େରାକି ନପାରିେଲ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଠାକୁରବି କରିେବନି  କାଯ��ମାନ। 

ଠିକଣା ହଜିବ ଜନଗଣ ମାନ। 

 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

(ଡ) 

େ଼ଡରି େହେଲ ଆଉ ରହିବନି ପ�ାଣ। 
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ଡଗ ଡଗ େଦଖା ଯାଉଛି େସଦିନ। 

ଡାକରା େଦଉଛି ସମ`,ୁ ଶୁଣ। 

େ଼ଡରି େହେଲ ଆଉ ରହିବନି ପ�ାଣ। 

 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

(ଢ) 

ଢଳିଲା ଧରାର ଢ,ା ଆ`ରଣ। 

ଢା,ି ନପାରିେଲ ଗଛ ଲତା ବନ। 

ଢଳି ଯିବଦିେନ ଧରାରୁ ଜୀବନ। 

ଢଳିଲା ଧରାର ଢ,ା ଆ`ରଣ। 

 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

(ଣ) 

ଏ ବସୁnାର ବାସିDା ଜନଗଣ। 

ଏଣିକି େରାକି ନପରିେଲ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଏେଣେତେଣ କ� େଭାଗୀ ଜିବ ପ�ାଣ। 

ଏ ବସୁnାର ବାସିDା ଜନଗଣ। 

 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

ଟପୁଛି ଏ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ। 

 

୪-ଦf� ବ#� 

(ତ) 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

ତୃ�ି କରିବାକୁ େହବ ଏ ଆଶାକୁ। 

ତୃଷା ତୃ�ି ଶୁ{ବାୟୁ अଭବାକୁ। 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

(ଥ) 

ଥରହର ହୁଏ ପ�ାଣ ଧରିବାକୁ। 

ଥମି େହବ କି ଆବଜ�ନା ଗତିକୁ? 

ଥମାଇ ନେହେଲ ଦୃଦଶା ସଭି,ୁ। 

ଥରହର ହୁଏ ପ�ାଣ ଧରିବାକୁ। 

 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 
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ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

(ଦ) 

ଦୁେରଇ େହଉଛି ପ�କୃତି ଆମକୁ। 

ଦୁଲ�ଭ ଆଜି ପ�କୃତି ପାଇବାକୁ। 

ଦୁଖଃ ଲାେଗ ଏ ଜୀବନ ବ�ିବାକୁ। 

ଦୁେରଇ େହଉଛି ପ�କୃତି ଆମକୁ। 

 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

(ଧ) 

ଧରିବା କିପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ? 

ଧରାବି ସହି ପାରୁନି ସମସ�ାକୁ। 

ଧରଣୀ ବି େଖାେଜ ନିଜ ସୁରgାକୁ। 

ଧରିବା କିପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ? 

 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

(ନ) 

ନାଶ କଲା େଯେବ ଗଛ ଜpଳକୁ। 

ନ� କଲା ଏ ପରିେବଶ ପୃ.କୁ। 

ନୀର ବାୟୁ ହରିଲା ନିୟ�ଣକୁ। 

ନାଶ କଲା େଯେବ ଗଛ ଜpଳକୁ। 

 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

ତରେସ ଜୀବ ସୁ� ପରିେବଶକୁ। 

 

୫-ଓ. ବ#� 

(ପ) 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

ପରିେବଶ ବ�ାଇବା େହାଇ ଏକ। 

ପରିବ_�ନ କର ପ�ଦୂଷଣ ଯାକ। 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

(ଫ) 

ଫୁଲିବାକୁ ଦିअ େହ ଜpଲ ଯାକ। 

ଫୁଟିେଲ ଜାଣିବ ତାହାର ମହକ। 

ଫୁଟିେଲ ହସିବ ସଂସାର ତକ। 
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ଫୁଲିବାକୁ ଦିअ େହ ଜpଲ ଯାକ। 

 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

(ବ) 

ବଢ଼ିବାକୁ ଦିअନି ଦ� �ଗn ଯାକ। 

ବଢ଼ିେଲ ଦ� �ଗn ଜନିG ବ ବାହକ। 

ବାହକ ବଢ଼ିେଲ େହବ େରାଗ େପାକ। 

ବଢ଼ିବାକୁ ଦିअନି ଦ� �ଗn ଯାକ। 

 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

(ଭ) 

ଭାସିବାକୁ ଦିअନି ଜଗତ ଯାକ। 

ଭାରସାମ� ହରାଇଛି ଦୁବiପାକ। 

ଭାର ପଡ଼ିଛି େବାଲି େଦଉଛି ଡ଼ାକ। 

ଭାସିବାକୁ ଦିअନି ଜଗତ ଯାକ। 

 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

(ମ) 

ମାରନଁା ପରିେବଶ କର अଟକ। 

ମଟର ଗାଡ଼ି ବିଷ ଧଆୂଁକୁ େଛକ। 

ମୃ_ିକା ପ�ଦୂଷଣକୁ ବି େରାକ। 

ମାରନଁା ପରିେବଶ କର अଟକ। 

 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

ପ�କୃତି ପରିେବଶ େଦଉଛି ଡାକ। 

 

(ଯ) 

ଯ�ଣା େହଉଛି ପ�କୃତି ମଆଁକୁ। 

ଯତ�  କରିବା ଆମ ପାରିେବଶକୁ। 

ଜୀବନ ଧରିବା ସଂକଟ ସଭି,ୁ। 

ଯ�ଣା େହଉଛି ପ�କୃତି ମଆଁକୁ। 

 

ଯ�ଣା େହଉଛି ପ�କୃତି ମଆଁକୁ। 

(ର) 

ରଖିବାକୁ େହବ ସୁ� ଜଗତକୁ। 
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ରgଣ େବgଣେର ରgା ସଭି,ୁ। 

ରା`ା ଘାଟ ନୀତି ମାନିବା ସବୁକୁ। 

ରଖିବାକୁ େହବ ସୁ� ଜଗତକୁ। 

 

ରଖିବାକୁ େହବ ସୁ� ଜଗତକୁ। 

(ଲ) 

ଲÐିବନି କିଛି ସୁରgା ନୀତିକୁ। 

ଲÐିେଲ gତି अଗାମି ଭବିଷ�କୁ। 

ଲୁ²ନରୁ ବ�ାଇବା ସମାଜକୁ। 

ଲÐିବନି କିଛି ସୁରgା ନୀତିକୁ। 

 

ଲÐିବନି କିଛି ସୁରgା ନୀତିକୁ। 

(ୱ) 

ବଢ଼ିବାକୁ େଦବନି ପ�ଦୂଷଣକୁ। 

ବଢ଼ିେଲ ସ,ଟ ଜୀବ ଜଗତକୁ। 

ବ�ିବା ଏବଂ ବ�ାଇବା ସଭି,ୁ। 

ବଢ଼ିବାକୁ େଦବନି ପ�ଦୂଷଣକୁ। 

 

ବଢ଼ିବାକୁ େଦବନି ପ�ଦୂଷଣକୁ। 

(ଶ) 

ସମସ�ା େବେଳ ନ ଘୁ�ିବା ପଛକୁ। 

ଶିଖର ପରିକା ରଖିବା ଶିରକୁ। 

ଶହ ଶହ ସମସ�ା ଆେସ अମକୁ। 

ସମସ�ା େବେଳ ନ ଘୁ�ିବା ପଛକୁ। 

 

ସମସ�ା େବେଳ ନ ଘୁ�ିବା ପଛକୁ। 

(ଷ) 

ସଭି, ସହେଯାେଗ ଏଡିବା ତାକୁ। 

ସମସ�ା अେଟ ଆମ ସମ`,ୁ। 

ସହେଯାଗ େହବା ସେମାହ କଯ��କୁ। 

ସଭି, ସହେଯାେଗ ଏଡିବା ତାକୁ। 

 

ସଭି, ସହେଯାେଗ ଏଡିବା ତାକୁ। 

(ସ) 

ସାଥୀ େହ ଆସ ବ�ାଇବା ପ�କୃତି। 

ଶିତ ଖରା େହବ ସମୟ େଯମିତି। 

ସବୁଜ ଜାତିକୁ ରଖିବା ସାଇତି। 

ସାଥୀ େହ ଆସ ବ�ାଇବା ପ�କୃତି। 
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ସାଥୀ େହ ଆସ ବ�ାଇବା ପ�କୃତି। 

(ହ) 

ହସିବ ପୁଣି ଏଇ ଜଗତ ଯାକ। 

ହଟାଇ ପାରିେଲ ପ�ଦୂଷଣ ତକ। 

ହଟାଇବା ଆସ େହାଇଣ ଏକ। 

ହସିବ ପୁଣି ଏଇ ଜଗତ ଯାକ। 

 

ହସିବ ପୁଣି ଏଇ ଜଗତ ଯାକ। 

(g) 

gତି େରାକିବା ବିନତି େମା ସଭି,ୁ। 

gୟ େହବାକୁ େଦବନି ପ�କୃତିକୁ। 

gୟ  ପବୂ�ରୁ ବ�ାଇବା େହ ତାକୁ। 

gତି େରାକିବା ବିନତି େମା ସଭି,ୁ। 

gତି େରାକିବା ବିନତି େମା ସଭି,ୁ। 
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େମା ବାପାେମା ବାପାେମା ବାପାେମା ବାପା    
ଏ ଘନ अnାେର ତୁେମ ଆେଲାକ 

ପ�ଚq ଗ�ୀଷGେର ତୁେମ ବାରିଦ 

ଦୁଃଖ ବିଭାବରୀ ଯାଇଛି ପାହି, 

ସୁଖ ମୟୁଖ େଦଇଛି ଆଣି 

ତୁମ अfରୀେg ମଁୁ ଟିକି ଚେଢ଼ଇ 

ଉଡ଼ିବୁେଲ ଆଜି ତୁମରି ପାଇଁ 

ଏ େନତ�  ସାgୀ ତୁମ ଶ�ମର 

ତୁମ େସ�େଦ ଗଢ଼ା ଜୀବନ େମାର 

ଆଖିର ନିଦକୁ ତୁେମ ହେଜଇ 

ବିDୁକୁ ସାଗର େଦଇଛ ସେଜଇ 

 

 

 

 

ଋତୁପ#�ା ମହାfି 

 

 

 

 

େକେବ କହିନାହଁ ଭଲପାअ େବାଲି 

ଖାଲି अଜାଡ଼ିଛ अସୁମାରୀ ଖୁସି 

ଏ ଓଠେର ହସ ଆଜି ତୁମରି ପାଇଁ 

ତୁମ ବିନା अନ� ଗତି ହZ ନାହZ 

अଜଣା ଧରାେର ତୁେମ ସାହା େମାର 

ତୁେମ ହZ ଆଦଶ�, ତୁେମ ହZ ଈଶ�ର 

କି अବା ବ#i ବି ଏ ଦୁଇ ପଦେର 

ତୁେମ ତ अସୀମ ତୁେମ अବ#�ନୀୟ 

 
ଛେମୗଜ, ଜେଳଶ�ର 

ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୬୦୩୨ 
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ଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି ତେତଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି ତେତଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି ତେତଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି ତେତ    
ସମେ` େପ�ମ କରfି େବାଲି 

ଦିେନ କରିଥିଲି ମୁହZ 

େପ�ମ ମି�ସ�ାଦ ଚାଖିଥିଲି ଭାବି 

େହେଲ ତାହା ବି େମା ଭାଗ�େର ନାହZ 

ଏେବ ଛାଡ଼ି କୁଆେଡ଼ ଗଲୁ େଲା 

େମାେତ ତୁ ଏେକଲା କରି 

ଭାବି େତା କଥା, ଲାେଗ େଯ ବ�ଥା 

ସାଜିଛି େମା ଆଖିର ବଇରୀ 

अତୀତର କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗେଲ 

ଲାଗଇ େକେତ େଯ ଦୁଃଖ 

ତୁ ଥିଲୁ ପାେଖ ସବୁ ଖୁସିଥିଲା 

ଏେବ ଉେଭଇଗଲା େସ ସୁଖ 

ତୁ ସିନା ସେତ ଭୁଲିଗଲୁ ମେତ 

େକେତ ସହଜ କରି 

ନେରD�  ବାରିକ 

 

ଏ କଥା େମାର ଭାବନାକୁ ଆସିେଲ 

अଶ�� ନୟନରୁ ପେଡ଼ ଝରି 

ଜୀଇଁ ପାରୁନାହZ କି ମରି ପାରୁନାହZ 

ଏଇ େଯ ପରି�ିତି େମାର 

ଦୁଃଖ ବିରହକୁ ଭାବି େଦଖିେଲ 

ଲାଗୁଛି େପ�ମକୁ ଡର 

େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ସମୟ ମିଳିେଲ 

ଭାବଇ ଏକାକୀ ବସି 

େପ�ମ କରିକି ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରିେଦଲି 

ଏକୁଟିଆେର ଥିଲି ଖୁସି 
 

ଯୁv ତିନି ପ�ଥମ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ସରକାରୀ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ଭବାନୀପଟଣା,କଳାହାqି  
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अସମାହିତ ପ�ଶ�अସମାହିତ ପ�ଶ�अସମାହିତ ପ�ଶ�अସମାହିତ ପ�ଶ�    
େମା ଶ�ାସକି�ୟାେର ତୁେମ ପ�ଶ�ାସ 

ଏ ଜୀବେନ ତୁେମ ହZ ବିଶ�ାସ 

ସକାଳ ସରୁୂଜର ତୁେମ ପ�କାଶ 

ତହZ ଗଢ଼ା େମା ମନର ବିନ�ାସ 

ଏ ଜୀବେନ ତୁେମ େମା ମରୁଦ�ାନ 

ନିରାଶାେର େମା ଆଶାର କିରଣ 

ତୁମବିନା ମଁୁ େଯ ପରିଚୟ ହୀନ 

अମାବାସ�ାେର ତୁେମ ପୁେନଇଁ ଜହ�  

ଗ�ୀଷମେର ତୁେମ ଶୀତଳ ପବନ 

ପହିଲି ବରଷାର ତୁେମ अସୁମାରୀ ସ�ପ� 

ଭିଜା ଭିଜା ଶ�ାବଣର ଜୁଆରିଆ ମନ 

ଫଗୁଣେର ତୁେମ ମଳୟ ପବନ 

େକେବ ତୁେମ ରାଧା େକେବ ବଂଶୀସ�ନ 

ଝୁରୁଛି ତୁମକୁ ଆଜି େମା କଦaବନ 

େକେବ ତୁେମ ଗଣିତର ଚାରି ସୁତ�  ଚିହ�  

େମା ଜୀବେନ ତୁେମ अସମାହିତ ପ�ଶ� 

େଦବରାଜ େମେହର 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଦବଭବନ, େଗାହିରା ପଦର, ବଲାpିର 
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ସୁନାର अତୀତସୁନାର अତୀତସୁନାର अତୀତସୁନାର अତୀତ    
ବାnି ରଖିପାରିଲିକି अତୀତକୁ 

େସଇ ସୁନାର अତୀତକୁ 

ସୁନା ସକାଳର ସୁେନଲି କିରଣେର 

ଗାଧଉଥିବା ଗଁା ମାଟିକୁ 

ବାnି ରଖିପାରିଲିକି ସୁନାର ଫସଲକୁ 

େସାରିଷ ଫୁଲର େgତକୁ 

ସୁନାର ସଯୂ��ମୁଖୀକୁ 

ବାnି ରଖିପାରିଲିକି ଗ�ାମେଦବୀ ସୁନାର 

କଳସକୁ 

अପରାହ�ର ସୁେନଲି ନଦୀ ପଠାକୁ 

ଗଁା ଆaେତାଟାେର ଉଡୁଥିବା 

ସୁନାର ହଳଦୀବସfକୁ 

ବାnି ରଖିପାରିଲିକି େସଇ ସୁନା ଝିअକୁ 

ସୁନା ଝିअ ହାେତ ପିnା ସୁନା କ,ଣକୁ 

अଭିମନୁ� େବେହରା 

 

ସବୁପାେର ବାnି ରଖିପାରିଲିକି ମନକୁ 

େଯାଉ ମନ ଉଡି ଆସିଥିଲା ସହରକୁ 

ସହରେର ସୁନାର ବସାଟିଏ ବାnିବାକୁ 

ଯାହା ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ସୁନା ପରି ଆଖିକୁ 

ସବୁଥିଲା ନକଲି ନଥିଲା େସ अସଲି 

ରp ଲଗା ଭାବନା ଛଳନା 

ବାnି ରଖିପାରିଲିକି େଫରିବାର ବାଟକୁ 

େସାରିଷ ଫୁଲିଆ େgତକୁ 

ସୁନାର अତୀତକୁ  । । 
 

 

 

अଧ�g – ମାଇଁ ପAାେନଟ୍ ପବିA କ୍ :ୁଲ 

ସ¢ାମପାଟଣା,େକDୁଝର 

େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲକାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲକାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲକାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ    
ତେମ କିଆଁ ଆଜି अଟକିଲ 

ଏେତଦିନ ଧରି ଯାହା ଭାବୁଥିଲ 

ମୁହଁ େଖାଲି ଥେର କହିପାରିଲନି 

କହିବ କହିବ ହଉଥିଲ 

 

କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ? 

ଛାତିତେଳ େଯେତ अସହ� ଯ�ଣା 

ଦୂର େହାଇଥାfା ନଥାfା େଶାଚନା 

ଆଗପଛ କିଛି ଭାବିଲନି ଥେର 

ମନ କଥା ମେନ ଚାପିେଦଲ 

କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ? 

ଆଉ କା ଜୀବେନ ତୁମ ନୀରବତା 

ଲିଭାଇ େଦଲା େଯ ଖୁସିର ବଳିତା 

ମରଣ ବାଟକୁ େଦଖାଇ େଦଲନି 

ବ�ିବାର ପ#ୂ�େଛଦ େଦଲ 

କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ? 

ଭାରତୀ ସାହୁ 

 

ପିଲାଦିେନ ସିଏ ଆଉ କା କନିଆଁ 

ସାଜିଲା େବାଲିକି ରାଗି େହଲ ନିଆଁ 

ମିଛିମିଛିକା େସ ବାହା େବଦିଟାକୁ 

अଭିମାନ କରି ଭାpିେଦଲ 

କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ? 

 

ତମ ପାଇଁ ଯିଏ ମDିରକୁ ଯାଇ 

ନିତି ଜାଳୁଥିଲା ଦୀପଟିଏ େନଇ 

अତି ସହଜେର ତା ପାଇଁ ତେମ 

ମଶାଣୀେର ଜୁଇ ସଜାଡ଼ିଲ 

କାହZକି ଏମିତି ତେମ କଲ? 
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥପୁର 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୫୫୮୪୧୧୦୧ 
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ମାମାମାମା    
େତା ଉଷୁମ େକାଳର ପରଶ 

ଆଜି ମଁୁ େଖାେଜ 

େତା ଉଷGତାେର େମାର 

ସବୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନିବ�ାପିତ 

େତା ଓଠର ମଧୁର ସଂଗୀତ 

େମା अସହାୟତାକୁ କେର ଦୂରୀଭୂତ 

େମା କାnେର ଶତସିଂହର 

ପରାକ�ମ ହୁଏ अନୁଭୂତ 

 

 

ମା’ 

େତାର ଆଦଶ� ଉପେଦଶ 

ଜୀବନର ପ�ତି अେp अେp 

କେର ବିନିେଯାଗ 

ସୁଦି�ା େବେହରା 

 

ଯାହା େମାର ଏକାf ସାହାସ 

ଆଣିଦିଏ ସଫଳତା ଦୂରକରି ବିଫଳତା 

ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ପାଏ େତାର �ଶ� 

 

 

ମା’ 

େତାର େକାମଳ ହାତର ଆଉଁସା 

ଆଜି ବି େମା ପିଠି େଖାେଜ 

େଖାେଜ େତାର ଦରଦ କଥା 

ତୁ अନନ�ା ମହନୀୟା 

େମା େପ�ରଣା ସବୁଦିନ 
 

ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

अfରବା, େମାହନା, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚଇତି ପରବଚଇତି ପରବଚଇତି ପରବଚଇତି ପରବ    
ଚଇତର ଚଇତାଳୀ... 

ମହୁଲର ମହୁଆ ଚହଟା... 

ଆଦିବାସୀ ଧାpିଡ଼ିର େଖାଷାେର 

ସଜ ବଣୁଆ ଫୁଲର ସ�ାର... 

କଷିଆa େଛେଚଡ଼ାର ଆମି�ଳି ସୁଆଦ 

ଦଳବ{ ମଧୁମgିକାର ଗୀତ 

ସେତକି ବୀଣାସତୂ� ର ଝ,ାର ଶବଦ 

ଦୂର ବିଲ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ଶୁେଭ 

କୁ�ାଟୁଆ ଡାକ... 

ଡpରତଳ ଜନଜାତି ପଲA ୀରୁ ଶୁଭୁନି 

ଧାନ କୁଟାର ଦୁଲୁଦୁଲୁ ଶ ... 

अସ�ବ ନିରବତା 

କଉପିନି ମରା ପୁpୁଳା େଦହେର 

ପଣସ ଗଛର ଛାଇେର ଧpିଆ ଫୁ,ା 

ଡହରା ଦିଶୁଛି ଉଦାସ... 

अଣେଜେଜର ଲାଉେଦାଳାରୁ 

ବାଲାଜୀ େସଠୀ 
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ଆଦିମ ସଭ�ତାର ଆଧୁନିକ ଭବିଷ�ତର 

अପପୁ�ି ଆଖି ଦୁଇଟି ଚାହZଛି ଜୁଳୁଜୁଳୁ 

ପଥର ଚଟାଣେର ବସି ଖରାପିଠିଆ ଜୁଆନ 

ନqା ଡpରେର େଖାଜୁଛି ବ_�ମାନ...!! 

ପଣସ ପତ� ର ମୁଖାପିnି 

ସ�ପ� ସଜାଡୁଛି ନୂଆ ଧାpଡ଼ା..? 

ନିରବିଛି ମହୁରୀଆର ମହୁରୀ, ଚାpୁର ଖଡ଼ିକା 

ଶୃତିକଟୁ ଲାଗଇ ଧ�ନିବାହକର ଡିେଜ ଗାନା ଗୀତ 

େପqମ ଆସର, େଢମସା 

କଟିେଦେଶ ଛDାଛDି ହାତ 

ପର!ରା ଗୃହବDୀ େବ¦, ଧନୁ, ତୀର 

ବିଶ�ଶାfି ସକାେଶ 

ଯାହା ଚାଲିଛି ଉପଚାର! 

ଏଇ ତ ଚଇତି ପରବ, 

ଧାpିଡ଼ିର ଆଖିଠାର କେର ଆକଷiତ 

ହଜାେର ବାହାନାପେର େଭଟ ହୁଏ ମିତ 

ଛୁअଁନା... ଛୁअଁନା... 

ସାଇତି ରଖିଥା ମନ 

କଥା େଦଇ ରଖିବାଟା ଆମ ସ�ାଭିମାନ 
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ଆେମ ପରା ସ�ାଧୀନ ଭୂମିର ସfାନ... 

अଛୁଆଁ େରାଗଟାର ନାହZ େଯ ନିଦାନ!! 

ଜୀବନ ରହିେଲ 

ଆର ଚଇତେର ସରଧା କରିବ!!! 

ଏଇ ତ ‘ଚଇତି ପରବ’ 

 
ଚିତ� େକାqା 
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ସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁ    
ମନ ସମୁଦ� େର ଉ,ି ମାରୁଥିବା  

ଭାବର ଲହଡ଼ିକୁ ଛବିେର ଆ,ିବା 

ପାଇଁ ଶି�ୀ କି, 

େପଷାଦାର କାରିଗର ମଁୁ ନୁହଁ 

 

ତଥାପି ହୃଦୟ େକାଠରୀ ଭିତେର 

ପାଳମ_ୂiର ଏକ ��କ୍ଚର ତିଆରି 

େହାଇଯାଏ ଆେପ ଆେପ 

କି� ଏ କଣ? ମାଟି କାଦୁअେର 

ତାର ପୁpୁଳା ଶରୀରକୁ 

ଲୁେଚଇବାେର ରିvହ`ା, ରp ତୁଳୀର 

କअଁଳିଆ �ଶ�େର ତାକୁ ରpୀନ କରି 

ଗଢ଼ି େତାଳିବାେର ମଁୁ ବିଫଳ, 

ସଫଳ ମଁୁ ନୁେହଁ 

ତୁଷାରକାf ନାଏକ 

 

େବେଳ େବେଳ କଟାg ଦୃ�ିେର ଚାହZ 

ହସିଦିଏ େସଇ ପାଳ ��କ୍ଚରଟି ଏବଂ 

ପଲକ ନ ପକାଇ ଚାହZଥାଏ େମା ହାତେର 

ଥିବା ରp ଆଉ ତୁଳୀକୁ 

 

ଏେବ ତ ପାଗଳ େହଇ ଯାଉଛି 

ତାର ପ#ୂ� ଶରୀରଟାକୁ अfତଃ 

ଥେର ଆଖି ପୁେରଇ ଚାହZବାକୁ 

ନିଶାସv ମଣିଷ ଆଜି ମଁୁ 

ଦÒ ହୁଏ େସଇ ମDାରଫୁଲିଆ 

ହସ ବାଣେର 

କଟାg ଦୃ�ିେର କୁ�ୁକୁ�ିଆ 

ହସିଟିଏ ପୁଣି ଚୁପ୍ େହାଇଯାଏ 

ତା ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବାେର 
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ମଁୁ ବିଫଳ, ସଫଳ ମଁୁ ନୁେହଁ 

 

ଆବୁରୁଝାବୁରୁ କରି େକେତ 

ଆ,ିପକାଏ, ଗଢ଼ିବାକୁ େଚ�ାକେର 

କାେଳ अପ#ୂ� ାକୁ ପ#ୂ� କରିପାରିବି 

େଦଖିପାରିବି ସଫଳତାର ନୂଆ ଆେଲାକ 

କି� ଆଜି ମଁୁ ବିଫଳ, ସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁ 

 

ଜୀବନର ସn�ା ସମୟଯାଏ 

େମାର ପ�ୟାସ, ଭଲ ପାଇବା 

ଜାରି ରହିବ 

ଭାବ ଜନG  େହଉଥିବ, କିଛି 

ଆବୁରୁ ଝାବରୁ ତିଆରି େହଉଥିବ 

ଆଉ କହୁଥିବ ଏେବ ବି 

ମଁୁ ବିଫଳ, ସଫଳ ମଁୁ ନୁହଁ 

 
ଯୁv ତିନି, ପିଏସ୍ ଏସ୍ େଜ ଡିଗ�ୀ କେଲଜ 

ବअଁରପାଳ 
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ସମୟର ଡରସମୟର ଡରସମୟର ଡରସମୟର ଡର    
ସୁେନଲି ସକାଳ ଆଉ ଆଗପରି  

ସୁେନଲି ଦିଶୁନି...! 

ବଦଳି ଯାଇଛି େଢର୍ ଏପଟୁ େସପଟ । 

ସୁରୁଜ ର କअଁଳିଆ କିରଣ ବି 

ଆଗପରି  ସୁDର ଲାଗୁନି ...। 

ସବୁେବେଳ अଗି� ବଷ�ୁଛି 

अସରfି ସମୟ ଟା  ହୁଏ ଯାହା ଖାଲି 

ଛଟପଟ ।। 

 

ଆଜି କାଲି ଲୁଚି ଲୁଚି ଝକ�ା ଫାେ,  

ବାହାରକୁ େଦଖୁଛି...! 

ଡ଼ର ଲାେଗ !କାେଳ େସହି  

अେଦଖା, अଜଣା, ଶାଗୁଣା ଆସି, 

ଧରି ଦବ ତ¦ିଟାକୁ େମାର, 

ପୁzାtଳି ପqା 

 

ସବୁଆେଡ ନୀରବତା ,ପୁରା ଚୁପଚାପ 

ଏହା େବାେଧ ସମୟ ର ଡ଼ର! 

ବାରହାତ ଖqା କାେଳ ହୁଏ ସଜବାଜ  

ଆର�ିବ ମାରିବାକୁ େଚାଟ।। 

 

ଜୀବନ ତ ଏଠି ଖାଲି ସକାଳଠୁ ସt ଯାଏ 

ବିଷ ଉÎାରୁଛି। 

ଏେବ ପ�ତି ମହୁୂ_�େର ସମୟ ବି 

େମାଡ଼ ବଦଳାଇ ଧିେମଇ ଯାଉଛି। 

ସତେର ସମୟ ଡ଼ରୁଛି କି! 

ପ�କୃତିର ମହାମାରୀ ସବ�ଗ�ାସୀ ରୂପେଦଖି 

ପଛକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ଓଲଟା ଚାଲୁଛି...!! 
ଆସି�ା¦ �ାଟି�ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର 
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େରଶମ ନଗରେରଶମ ନଗରେରଶମ ନଗରେରଶମ ନଗର    
ତୁ େକେତ େରଶମୀ ଜଣା ନାହZ ମେତ ! 

ମଁୁ  େଦଖିଛି ତୁମକୁ  

ବି§ାପିତअ�ଳରୁ ମହାନଗରୀ େହବା ପଯ��f।  

अେନକ ପରିବ_�ନ ଆସିଛି େତା ଭିତେର 

ଆଧୁନିକତାର �ଶ� ପାଇ େତା ସହରୀ େସୗDଯ��  

ଲାବଣ�େର ଭରି ଯାଇଛି । 

ନାଳପାଣିରୁ ଉଠି ଆସି  

ସଂ:ୃତିର ବା_�ା େଦଉଥିବା ରpିନ୍ କା¨  

ଆଉ କୃତିମ ଝରଣାେର ଗାେଧଇ 

ନବ େବାଧରୂ ଟିକା ଲଲାଟେର ଧାରଣ କରିଛୁ। 

ତୁ େଯେତେବେଳ ଲାେଜଇ  

ଭାରତଲୀଳା ଆଉ ଚେଢଇଆ ଚେଢଇଆଣୀେର  

ପ�ଣୟର ଆଖିମାରୁ  

ମୁÒ ଦଶ�କର ମନ ବଳୀ ପଡିଯାଏ େତା ଠାେର।  

ତୁ େରଶମୀ ସୁତାର ନାଲୀ ପାଟ ପରିଧାନ କରି 

ହଳଦୀ ଆଉ ସୁDରର ମଲମ ଲଗାଉ 

ଲିପ୍ ସା ଆଚାଯ�� 
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ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ପାଲଟି ଯାଉ। 

େତା ମନକୁ େମାହିବା ପାଇଁ  

अେନକ ଯାତ� ାର େତାରଣ ସଜାହୁଏ ।  

ତୁ େଯେତେବେଳ େବଲା ଚଟୁ ଥରି 

ଘା¦ ଆଉ କାtି ପାକ କରୁ  

କିaା ଉପମା ତରକାରୀ ର ଜଳଖିଆ କରୁ 

ମହକି ଉେଠ ଧନୀ ଠାରୁ ଗରୀବ କୁଡିଆ । 

କବି ସମ�ାଟ ଉେପD�  ଆଉ ପି.ଭି ଗିରି , 

ଜନG  ମାଟି ତୁ ; ତୁ ପୁଣି େଦଇଚ୍ଥୁ 

େକ. ରବି କୁମାର ଆଉ ପି�ନ୍ସ େଡନ୍ସ ଗ��ପ୍ , 

େତା ସfାନ େତା ପାଇଁ ଆଣି େଦଇଛfି 

ଜାତୀୟ ଆfଜ�ାତିକ ସ�ାନର ମୁକୁଟ।  

ତଥାପି େତା େଦହେର ଜହ�ର କଳ, 

ନବ େବାଧରୂ େଯୗତୁକ ହତ�ାର।  

କାହZକି ତୁ େତାର ଏ କଳ,କୁ  

େପାଛିବାକୁ େଚ�ା କରୁନୁ !  

େତା ମନେର ଲୁଚି ରହିଥିବା 

ହୀନ ମାନସିକତା ଆଜି ବି ସେତଜ।  

ମଁୁ  ତୁମକୁ ଥେର େଦଖିଥିଲି 
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ରୁେପଲି ଚାଦରେର େଘାଡାଇ  

ଶାfିେର ନିଶ�ାସ ମାରି ଘୁେମଇଥିବାର।  

େସେତେବେଳର େମା କିେଶାରୀ ମନ  

ଆଜି ବି अଟକି ରହିଛି େତା  େଗାଲାପୀ ରାତିର େମୗନତାେର।  

େଯେତେବେଳ େତା ହିଂସ� ଖରାର େକାଳାହଳ େଦେଖ 

ସବୁେବେଳ ନିଜକୁ ପ�ଶ� କେର 

ତୁ କ'ଣ ଖରାେର ଚାଲି ଥକି ପଡୁନୁ।  

ଦିନେର ଘୁେମଇ େଶାଇେଲ  

େକମିତି ଦିଶିବ େତା अଳସୀ ମୁହଁ । 

ଆଜି ସାରା ଦିନ ତୁ ଖଁା ଖଁା ନିରବତା େର କାଟିଲୁ 

ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା, ମେନ ପଡିଲା  ଗହଳି।  

ସୁେଯାଗ ପାଇଛୁ ତୁ ଟିକିଏ ବିଶ�ାମ େନଇଯା। 

ଆଗକୁ अେନକ ପଥ अତିକ� ାf କରିବାର अଛି 

ଆହୁରି अେନକ ଲେଡଇ ବାକି अଛି େତାର । 

ମଁୁ ଆଜି अଛି, କାଲି କି ନ ଥିବି 

ତୁ ଥିଲୁ ଆଉ ଥିବୁ ବି ।  
 

 

Q. G (14), ବ� ହG ପୁରର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 
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ଆସିଛି ବସf ଆସିଛି ବସf ଆସିଛି ବସf ଆସିଛି ବସf     
ହଜାର ହଜାର ସ¢ପ� ମାନ, ମଧ�େର 

ଆଜି ବସf ଧେସଇ ପଶିଛି 

ସେତ େଯମିତି ବସfର ରାଜୁତି 

ଆଊ େମା अ§ାତା ଭିତେର 

ଲୁଚକାଳି ଆର� କରିେଦଇଛି 

 

ପବନ ବସf ବସf ପବନ 

ଏ ଦୁହZ, ଭିତେର  

ଆର� େହାଇଯାଇଛି ଭୀନ� େପ�ମ 

अପରିପକୃତା ମାନସିକତାେର  

ପରିପକୃତ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର େମାହ 

 

ଖିଆଲ ମନେର  

ରୂପ ପିଆସୀ ହୃଦୟର ବିରଳ ଭାବନା 

କୃ�ଚD�  ଡାକୁଆ 

 

ନିଜର ଚ�ଳତା ରା`ାେର  

କିଛି େଗାଟଏ ପାଇବାର 

अେହତୁକ ସ�ାବନା ମୁÒ ମାନସିକତା 

ନା ମଁୁ'ଜାଣିଚି ଏ ସବୁର ବା`ବିକତା 

ନା ଜାଣିଛି େକାହଭରା ଆକାଶର ପବୂ�ରାଗ 

ଇଏ େମାର ଭୂଲ ନୁେହଁ'ତ ? 

 

ମେନ ହୁଏ ସ¢ପ� ମାନ,ର  

ବିଢି଼ଆଣୀ ଜାଲ ମଧ�େର  

ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦଇ ଶତବାର ଭୁଲ କେର 

େକେବଳ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର େମାହ 

ବା`ବିକତା ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି 

ଦିନ ରାତିର ମଗ�ତାେର अqାଳି ହୁଏ 

ଆକାଶକୁ  
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ଯାହା େହଉ ଫଗୁଣର  

ଧାବମାନ ରା`ାେର ହଜିଥିବା  

ପ�ବଣତା, ବିେଭାରତା,ମାଦକତା  

ଏଇ ବସfେର ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ 

େମାେତ ବେନଇ େଦଇଛି 

େଚତନାରୁ ନିେ�ତନା .......!! 

 

 
କୃ� ଚD�  ଡାକୁଆ 

କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା) ଗtାମ 

ପିନ୍ ୭୬୧୧୪୩  
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ଓଢ଼ଣା କହୁଛି ଓଢ଼ଣା େହବଓଢ଼ଣା କହୁଛି ଓଢ଼ଣା େହବଓଢ଼ଣା କହୁଛି ଓଢ଼ଣା େହବଓଢ଼ଣା କହୁଛି ଓଢ଼ଣା େହବ    
ଫଗୁଣ କହଛି କାେନ କାେନ ଆସି 

 େହଲାଣି ବୟସ ମେତ 

ଫୁଲକୁ େଦଖିେଲ ଭअଁର େଖାେଜ ମଁୁ 

 ଫୁଲ ପାେଖ ଯାଇ େକେତ  । 

ନୂଆ ଭାଉଜ େମା ତାଗିଦ୍ କରfି 

 େକେତ ଖେସ ତୁମ କାନି 

ବଡପିଲା ଟିଏ େହଲଣି ତଥାପି 

 ବୁ{ିଶୁ{ି ଜମା ନାହZ  । 

ବିନା କାରଣେର ହସି ପେକାଉଛି 

 େକଜାଣି କ'ଣ ଭାବି 

ପାଖକୁ ଆସିେଲ େକହିବି କହୁଛି 

 କଥା କୁହ ଦୂେର ରହି । 

ସାpସାଥୀ େମାର ମେତ କହିେଲଣି 

 ଓଢଣା େତା ଓଢଣୀ ହବ 

ଜଗନ ପାଳ 

 

କିଏ ଜେଣ ସିଏ ଏ ହାତ ଧରିବ 

 ତା ସାଥିେର େନଇଯିବ  । 

अଜଣା ଛନକା ଛାତିକୁ ଡରାଏ 

 ଇଏ କି अଜବ �ିତି 

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପାଦ ଆେପ ରହିଯାଏ 

 ପଛକୁ ଟିକିଏ େଦଖି ।         

ପାଦ ମାନୁ ନାହZ ମନର କଥାକୁ 

 ମନ अମାନିଆ ନଈ 

ଇଛା ତା ଯୁଆେଡ ବହିଯାଏ ସିଏ 

 କୂଳକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ । 
ଗ�ାମ-ଚାରିମାଢିଆ, େପା�୍-ବDାେଳା 

ଭାୟା-ତିଗିରିଆ, ଥାନା-ବା,ୀ 

ଜିଲA ା-କଟକ, ପିନ୍-୭୫୪୦୩୦ 

େମା-୯୬୬୮୫୬୩୦୦୩ 
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ତଥାପି ବ�ିଛିତଥାପି ବ�ିଛିତଥାପି ବ�ିଛିତଥାପି ବ�ିଛି    
କିଏ େଫେରଇ ପାରିବ ମେତ େମା अତୀତ 

େମା ଧଳିୂେଖଳ ବାଲିଘର ଆଉ ତା ସଂେଗ େସ ଆନD ମହୁୂ_�?? 

େଯେବ, ମଁୁ େଫରି ଚାେହଁ େମା अତୀତ କୁ 

अବିସG xଚ, अବିଭୂତ େହାଇଯାଏ ମଁୁ 

ମେନ ହୁଏ ସେତ अବା ସ�ପ� ରାଇଜେର 

अଥବା ଆଇ ମା କାହାଣୀର ପରୀ ରାଇଜେର 

େବେଳ େବେଳ ବସି ବସି ମଁୁ ଭାେବ 

ସମୟ ଯଦି ପଛକୁ େଫରି ଯାଆfା 

ମଁୁ ପୁଣି ଥେର େଛାଟ ପିଲା ହୁअfି 

ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଚାଲି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି 

ସମ`, ମନ ପ�ାଣ େମାହି ନିअfି। 

ମଁୁ ଥିଲି େଦବଶିଶୁ ସମ 

ସରଳ ନିzାପ ନି�ପଟ ଥିଲା େମାର ମନ 

ହିଂସା େଦ¢ଷ ପାପମୟ ସଂସାରର ବହୁତ ଦୂରେର 

ପ�ବ�ନା, କପଟତା ପ�ତାରଣାର अେନକ ଉ{�� େର 

ସି�Ò, ଶାଶ�ତ अମAାନ ହୃଦୟ କୁଟୀରେର 

ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ 
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ବିତୁଥିଲା  ଜୀବନ େମା अମୃତ ର ସnାନ େର। 

 

ହଠାତ୍ ଦିେନ ମଁୁ ଆବି�ାର କଲି 

ସବାଳୁଆ ପୁ�ପା ର ପ�ଜାପତି ପରି 

ମଁୁ ବି ବଡ଼ େହଇ ସାରିଛି 

ଏକା ଏକା ଉଡିବା  ଶିଖିଛି। 

େମା ବାଲିଘର ନାହZ 

େମା ରnାବଢ଼ା ସଜ ବି ନାହZ। 

 

େପାଛି େଦଇ େମା େଦହରୁ େଦବତ� ର ସମ` ପ�ତୀକ 

ଲୁଟି େନଲା ସମୟ େମା େଶୖଶବର ନିzାପ अ`ିତ�  

ବୁଝି ମଁୁ ପଚାରିଲି ନାହZ ସମୟର ଚକ� ବୁ�ହ 

अସହାେୟ ଚି~ାର କଲି ‘ବ�ାअ, ବ�ାअ’ 

େକହି ଶୁଣିେଲନି, େକହି ଆସିେଲନି 

अପରାଧ କଣ େମାର ନପାରିଲି ଜାଣି 

ସମୟର େସ�ାତେର 

ଭାସି ଭାସି ପହ�ିଲି ଜୀବନ ମଧ�ାହ� େର 

ହିଂସା େଦ¢ଷ ପ�ବ�ନାର ଚାରିକା¨ ଭିତେର 

ଦÒ େହଲା ଜୀବନ େମା ପ�ତି ମହୁୂ_�େର 
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ଜୀବନ ସଂଗ�ାମ କଲି ...... 

ସତ�ର ଦ¢ାହି େଦଇ ମିଥ�ା ବି କହିଲି 

େପ�ମର ଦ¢ାହି େଦଇ ପ�ତାରଣା କଲି 

ଲାଳସାର ମରୀଚିକା ପଛେର 

ଧାଇଁ ଧାଇଁ କA ାf େହାଇ ପଡ଼ିଲି 

 

ଆଜି ଜୀବନର େଶଷ ପାହାଚେର 

ମୃତ� ଓ ଜୀବନର ଘମାେଘାଟ ଯୁ{େର 

ତଥାପି ସମା�ି ନାହZ 

ଏେବବି ବ�ିଛି 

ବ�ିଥିବି ଆହୁରି 

ମରି ମରି ପ�ତି ମହୁୂ_� େର 

ବ�ିବାର ଛଳନା କରି। 
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ପଖାଳ ଦିବସପଖାଳ ଦିବସପଖାଳ ଦିବସପଖାଳ ଦିବସ    
ମା�� େକାଡିଏ ‘ପଖାଳ ଦିବସ’ 
ଖା¦ି ଓଡ଼ିଆ, ମନ ହରଷ।। 
 
ଝାଂଜି ଖରା ଆଉ अବସକA ାfି 
ପଖାଳ ଖାଇେଲ ଲାଗିବ ଶାfି।। 
 
ଲୁଣ, ଲ,ା ସେp େଦଶୀ ପିଆଜ 
ମ¨ା ମ¨ି କରି, କର ମଉଜ।। 
 
ବାସି ପଖାଳକୁ अଳପ ଦହି 
େଲa� ଚିପୁଡିକି ଦିअ� ଖାଇ।। 
 
ଚାଇଁ ପଖାଳର ମ¡ା अଲଗା 
ଶାଗ, ଶୁଖୁଆକୁ ଆa�ଲ ଲଗା।। 
 
ଆଳୁ,ବାଇଗଣ,ପାତଲଘ¦ା 
ଏକା ସାେp କର ଘା¦ ଚକଟା।। 
 

ଶାfନୁ ବିେଷାୟୀ 

 

ସଜପଖାଳର ସାpେର ଖାअ 
‘ପଖାଳ ଦିବସ’ ମାନ ବଢାअ।। 
 
ଛପନ େଭାଗଁୁ ଏ େଗାଟାଏ େଭାଗ 
ଜଗନ� ାଥ ପାେସ ହୁଏ ନିେଯାଗ।। 
 
ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏଥିେର अଛି, 
अଂଶୁଘାତ େରାଗ ଛାଡି ଯାଉଛି।। 
 
ପଖାଳ ଭାତକୁ ହୀନ ନ ମଣ 
େକାଟି ଓଡ଼ିଆ, ହୃଦ�Dନ।। 
 
ଚଷା ପୁअ ଭୁଂେଜ େହାଇ ହରଷ 
ଆଜି େସ ପାଳୁଛି"ପଖାଳ ଦିବସ"।। 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୨୧୧୬୭୯୨୫ / ୭୦୭୭୧୭୧୮୧୬  
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ଭଲପାଏଭଲପାଏଭଲପାଏଭଲପାଏ    
ପଥର ହୃଦୟ ତରଳିଲା ଆଜି 

େପ�ମର ବହି� େର ଜଳି 

ଆଖି େଖାଜୁଥିଲା ମନର ମାନସୀ 

ତାକୁ ମଁୁ ତ ପାଇଗଲି 

ଜୀବେନ ପାଇଲି ପ�ଥମ େପ�ମର 

ଚିର ବସfର ଛୁଆଁ 

ହୃଦୟ ମଧ�େର େଖଳ େଖଳୁଥିଲା 

େପ�ମର अକୁହା ଧଆୂଁ 

ସ¢ପ� ରାଇଜର ପରିଟିଏ ପରି 

ଜୀବେନ ଆସିଛି ଖସି 

ମରୁ ମରିଚିକା ହୃଦୟେର ସିଏ 

ଆେପ ଆେପ ଗଲା ବସି 

 

 

ମିତ� ଭାନୁ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

 

ପହିଲି ବଷ�ାର ଜଳ ବିDୁ ସମ 

ହୃଦୟେର ଗଲା ମିଶି 

अnାର ରାତିେର ଜହ�ଆଲୁअେର 

ପାରଦ ଧଉତ ଦିଶି 

ଫୁଲର େପ�ମେର ଭअଁର ପାଗଳ 

େଖାଜି ବୁଲିଥାଏ େଜେହଁ 

ସ¢ପ�ର ସହେର ମଁୁ ତ େଖାଜୁଥିଲି 

ଭଲପାଏଁ େବାଲି ପ�ାେଣ 

 
ବ� ାହG ଣ ଡ଼ିହି  (ପାଇକମାଲ), ବରଗଡ଼ 

େଫାନ-୯୪୩୭୩୧୪୯୦୮ 
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େହବୁନାହZ ବି�ାପିତେହବୁନାହZ ବି�ାପିତେହବୁନାହZ ବି�ାପିତେହବୁନାହZ ବି�ାପିତ    
ବିକାଶର ଦ¢ାହି େଦଉ 
ଆମ ଜpଲ େର ପାଦ ପକାଇଲ । 
ଆମ ଜpଲ ଜମି ଡpରର 
ସବୁଜିମା କୁ ଖିନଭିନ କଲ ।। 
 
ସବୁ ସହିଲୁ, 
ନିଯ�ାତିତ ବି େହଲୁ । 
େହେଲ ଆଉ ନୁହଁ 
ଏେବ ପ�ତିଟି ହୃଦୟେର  
କ� ାfୀର ସ¢ର । 
େହବୁ ନାହୁଁ ବି�ାପିତ 
ଏ ଭିଟାମାଟି ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ।। 
 
ଉତିହାସ ଚିର ସାgୀ 
ଏ ପ�କୃତି ହZ अନ� ଦାତା , 

अଶି�ନୀ କୁମାର 

 

ତା ସହ ଓତଃପୃତ ଭାେବ  
ଜଡିତ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ।  
ଆେମ ତ ମାଟିର ମଣିଷ 
ଚାହZ ନାହୁଁ େକେବ 
ତୁମ ମୃଦୁପାନୀୟ ଓ 
ସୁରମ� अ*ାଳିକା ।। 
 
ଏ ମାଟି ଆମ ମାଆ 
ଏ ଜpଲ େହଉଛି  
ଆମ େଦବତା ପିତର ଡୁମା , 
ଏ ପ�କୃତି ହି ଆମ ଈଶ¢ର । 
େହବୁନାହZ ବି�ାପିତ 
ଏ ଭିଟାମାଟି ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ।। 
 
ଶୁ� ଆଜି ନଦୀ ନିଝ�ରଣୀ 
ଶ�ୀହୀନ ଦିେଶ ଚିର ସବୁଜିମା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     196 

ବିକାଶ ନାଆ େର ସବୁ େହଉଛି ଧ�ଂସ । 
ବିେଦ� ାହ ବିନା ନାହZ ଆନ ପ¨ା 
ଏ ତ ଆମ अ`ିତ¢ର ପ�ଶ� 
ନେଚତ ଗ�ାସ କରିବ ବିକାଶ ରାgସ ।। 
 
ଆେମ ଭାଇ ମାଟିର ମଣିଷ 
ଶାfି ଚାହୁଁ କ� ାfି ନୁହଁ , 
ଲୁଟି ନିअ ନାହZ  
ଆମ ହକ अଧିକାର । 
େହବୁନାହZ  ବି�ାପିତ 
ଏ ଭିଟାମାଟି ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ।। 
 
ମାଟି ନୁେହଁ ବnୁ ବଜାର ଦରବ, 
ତୁେମ ବା କାହୁଁ ବିଝିବି  
ମହ_¢ ଏ ମାଟିର  । 
ମାଟି ଆମ ସାହା 
ମାଟି ଆମ ବ�ିବର ରାହା 
ମାଟି ମାଆ କୁ େକମିତି କରିବୁ ହ`ାfର ।। 
 
ଭୁଲି ଯାअ ନାହZ 
ଏ ମାଟି ପାଇଁ କରିଥିେଲ 

ଜୀବନ ଉ�ଗ� , 
ଆମ ପବୂ�ପୁରୁଷ ହZ ଥିେଲ 
ଉଲଗୁଲାନ ର ସତୂ� ଧାରା । 
େହବୁ ନାହZ ବି�ାପିତ 
ଏ ଭିଟାମାଟି ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ।। 
 
ମେନ ରଖ ତୁେମ  
ଆେମ ସରଳ  
ମାତ�  ଦୁବ�ଳ େନାହୁଁ । 
ଏ ବଣ ପାହାଡ଼ ଆମ  
ସାp ସେହାଦର  
ମିତ ମଇତର । 
ଜାଳିେଦବୁ ବିପ�ବ ର ବହି�  
େଲଖିେଦବୁ କ� ାfିର ଇ`ାହାର । 
େହବୁ ନାହZ ବି�ାପିତ 
ଏ ଭିଟାମାଟି ଆମ ସାତ ପୁରୁଷର ।। 

ସହକାରୀ ଶିgକ 
ପ�କ� ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଚକଳାପଦର 
ଝରିଗଁା ନବରpପୁର । 
େମା : ୮୦୧୮୯୧୨୪୪୮  
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ଆଜି ମୁଁ େସଇ ରଜନୀଆଜି ମୁଁ େସଇ ରଜନୀଆଜି ମୁଁ େସଇ ରଜନୀଆଜି ମୁଁ େସଇ ରଜନୀ    
ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ 

अnାର अମାବାସ�ାର କରୁଣ କାହାଣୀ..... 

 

ନାହZ  ଚD�ମା ର ଶୀତଳତା, अଛି ମେନ ଜ¢ାଳା 

ଉପାୟ ନାହZ ଉପଶମତା, େଘାରିଛି ନି`�ତା 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ...... 

 

ମେନାଜା ସାଜିଛି ପ��ର , ନାହZ ତାର ଉ_ର      

େକହି ନୁେହଁ ତାହାର , େହାଇ ନାହZ କାହାର 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ..... 

 

gଣିକ ସମୟ , େବାେଧ अପବ�ୟ 

ହରାଇଛି ଲୟ , ଶିଥିଳ େହାଇଛି କାୟ 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ..... 

 

ଭ� ମର େଯ ମଧୁେଷାସି ,ଉଡ଼ିଗଲା େହାଇ ଖୁସି 

ଲgGୀକାf ମାଝୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     198 

ସାgୀ ସ�ଷi, ନିେର ମୀନ ଜାେଲ କ¦ା ବନିସୀ....... 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ...... 

 

ପ�ାତାପର ସମୟ , େହାଇଉଠିଛି अଥୟ 

ତଥାପି अେପgାେର ସମୟ, ସତ�ର େହବ ବିଜୟ 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ...... 

 

ପଡିଛି କନା, ଲିଭିଯାଇଛି କପ�ୁର ସିନା 

ଥରୁଟିଏ ପଛକୁ अନା, ପଦିଏ ଶବଦ କୁହନା 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ....... 

 

କାଳର କରାଳ ଗତିେର, ବିଲୀନ ନିେ� େହବିେର 

ସG xତି େଯ अପ#ୂ� अଚିେର, ମୁvାକାଶର ଶନୂ� ଶନୂ�ତାେର 

ଆଜି ମଁୁ େସଇ ରଜନୀ...... 

 
- ଲଷG ୀ କାf ମାଝୀ 

ନବରpପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ପ�ଭୂ କାହZକି ଯାଇଛ େଶାଇପ�ଭୂ କାହZକି ଯାଇଛ େଶାଇପ�ଭୂ କାହZକି ଯାଇଛ େଶାଇପ�ଭୂ କାହZକି ଯାଇଛ େଶାଇ    
ଭକତ अନ�ାୟ      ସହି ସହି ପ�ଭୁ  

      ଜାଣି ଜାଣି अଛ େଶାଇ  

अନାଥ ଭକତ       େଦାଷ ବୁଝିପାରି 

     (ଆଜି)ଡାକfି ବିକଳ େହାଇ  

କମଳ ଆସନ       ଭୁଜp ଶୟନ  

        ଭେv अଭିମାନ କରି  

ଜାଣି ଜାଣି ପ�ଭୁ      ନିେଦ େଶାଇअଛ  

        କିଛି ନଜାଣିଲା ପରି  

ଆେହ ଦୟାମୟ      କୁହ ଦୟାକରି  

       େକଉଁ େସବା େହଲା ଉଣା  

େସଥିପାଇଁ ପ�ଭୁ     ଛାଡିଛ ମ_��କୁ  

        अଜଣା େରାଗ କେରାନା  

ପତିତ ପାବନ        ଶରଣ ରgଣ  

       ଉଠ ବାେର ଦୟାବହି  

େହ ସବ�କାରଣ      ଦୀନଜନ ପ�ାଣ  

       କର ପରିତ� ାଣ ତୁହି  

େବୖଦ�ନାଥ ପqା 

 

ପ�ଭୁେହାଇ େଯେବ     ଦାଶ ପ�ତି ତୁେମ  

          ନରଖିବ ଦୟା ଭାବ  

େହ gମା ବାରିଧି     ନାମେର ତୁମର  

          କଳ, ବାନା ଉଡ଼ିବ  

କି ଯଶ अଜiବ      କୁହ ଆେହ ପ�ଭୁ  

       ନିDା ବାଜଣା ବଜାଇ  

ଉଠେହ ଠାକୁର      ଆେହ ବିଶ୍ଵପତି  

      (ଆଉ)अଭିମାନ କରନାଇଁ  

ସରେବ ଲଭ�       ନିେରାଗ ଜୀବନ  

         ତୁମ କୃପା ଥାଉ ରହି  

ଭାରତ ବଷ�କୁ        ନଆସୁ େସ ବ�ାଧି  

     (େମାର) ଏଇ अଳି ତୁମ ଠାଇଁ  
अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର  

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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େମା ଖୁସିେମା ଖୁସିେମା ଖୁସିେମା ଖୁସି    
ମଁୁ ମା'ଟିଏ... 

ଆଉ କା'ମୁହଁର ହସଟିକକ ପାଇଁ ଯିଏ 

ନିଜକୁ ସ!ୂ#� ନିଗାଡ଼ି ଦିଏ 

ମଁୁ �ୀଟିଏ ବି... 

ହାତେର ହାତ ଛDି ଯିଏ 

ମୃତୁ�କୁ ବି େଡଇଁ ଯାଏ 

ମଁୁ ଭଉଣୀଟିଏ... 

ନିଜ ଭାଗର ସୁଖରୁ କାଟିକି ଯିଏ 

ଆଉ କା'ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଥାଏ 

ମଁୁ ଝିअଟିଏ... 

ପର େହଇକି ବି ଯିଏ 

ନିଜର େହାଇ ରହିଥାଏ 

ମଁୁ ସାଥିଟିଏ... 

 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

 

 

ଜୀବନର େବାଝକୁ ଯିଏ 

ବିନା ସ_�େର ବା¦ିନିଏ 

ହଁ, ମଁୁ ନାରୀଟିଏ... 

ଯିଏ अନ� ପାଇଁ ଜିଉଁଥାଏ 

ଜନG ରୁ ମରଣ ଯାଏଁ। 

େହେଲ,  

େସଥିେର ନା 'ଆଦଶ�' ଆÏାଳନ ଥାଏ 

ନା କ_�ବ�େବାଧର କପଟତା କିଛି 

ଥାଏ ଖାଲି େମା ଖୁସି 

ହଁ, େମା ଖୁସି...େକବଳ େମା'ରି ଖୁସି 

େଯଉଁ ଖୁସିର ସଂ§ା ନଥାଏ କିଛି 

ଯଦି ବା ଥାଏ 

ତା' େକବଳ ମଁୁ ହZ ବୁଝିଛି। 
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अକୁହା କିଛି କଥାअକୁହା କିଛି କଥାअକୁହା କିଛି କଥାअକୁହା କିଛି କଥା    
अକୁହା କଥାର କିଛି କଥା 
ଆଜିକାଲି ଖୁବ ମେନ ପଡୁଛି 
अକୁହା କଥାର ସG xତିର ପସରା 
କିଛି ବଜାେର ବୁଲୁଛି  
अକୁହା କଥାର କିଛି କଥା  
କବି କଲମର ସାହାରା େଖାଜୁଛି 
अକୁହା କଥାର କିଛି ବ�ଥା 
କାହାଣୀେର ନିଜକୁ େଖାଜୁଛି 
अକୁହା କଥାର କିଛି ହସ 
ଜୀବନର ଗତିକୁ େଦଖୁଚି 
अକୁହା କଥାର କିଛି ଲୁହ 
ମରଣର �ିତି ପରଖୁଛି 
अକୁହା କଥାର ରୁ{ ସ¢ର 
ଆଜିବି अେପgା କରିଛି 
ସାତସୁେର ବnା ଏକ  
ଗୀତଟିଏ ପାଇଁ 
अକୁହା କଥାର ପ�ତିବ{ତା 
अେପgା କରିଛି ତାର 

କା_iକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା  
ମିତଟିଏ ପାଇଁ 
अକୁହା କଥାର अସରfି 
କଥାର େସ�ାତେର 
କିଛି କଥା ତେମ ହେଜଇଥିଲ 
କିଛି କଥା ମଁୁ ବି ହେଜଇଥିଲି 
ଆଉ କିଛି अକୁହା କଥାକୁ 
ଦୁେହଁ ମିଶି ଫୁଲେର ସେଜଇଥିେଲ 
ମଁୁ ଠିକ ଜାେଣ  
େସ अକୁହା କଥାର କିଛି  
ଆକୁହା କଥା  
ତୁମ ଏକାf ନିଜସ¢ 
କି� ତେମ ଆଜି ବି ଜାଣିପାରିବନି 
େସ अକୁହା କଥାର ସବୁ କଥା 
େମା ପାଇଁ ଏକାf ସବ�ସ�.... 
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ବି�ୁନାମବି�ୁନାମବି�ୁନାମବି�ୁନାମ    
ଜଗତ ଜନର ନାଥ େହଲ େବାଲି  

ନାମ େହଲା ଜଗନ� ାଥ, 

gୁଧା ନିବାରଣ କରି ସଭି,ର 

ବା¦ିଲ अଭଡା ଭାତ ।। 

ଆpୁଠିେର ଗିରି େଟକିଥିଲ େବାଲି 

ନାମ ଗିରି େଗାବ{�ନ, 

ସ,ଟୁ ଉ{ାରି େଗାପବାସୀ,ର 

କିଣି େନଇଗଲ ମନ ।। 

ନାଭିରୁ ତୁମର ପଦG  ଜାତ େହତୁ 

ନାମ अେଟ ପଦG ନାଭ, 

अନାଥର ତୁେମ ଠିକଣା ପ�ଭୁ େହ 

अଭାବର ତୁେମ ଭାବ ।। 

 

 

େରାଜା ପqା 

 

ଲgG ୀ,ର ସ¢ାମୀ ପ�ଭୁ େହ େଗାସ¢ାମୀ 

ନାମ ତୁମ ଲgG ୀକାf, 

ତୁେମ ନିରାମୟ अସୀମ,अଭୟ 

ନାହZ ତୁମ ଆଦିअf ।। 

अfର େବଦନା ଜାଣୁअଛ େବାଲି 

ନାମ େନଲ अfଯ��ାମୀ, 

ଦୁଃଖର ସାଗରୁ ପାରିକର େବାଲି 

ତୁେମ ତ ଜଗତ ସ¢ାମୀ ।। 

ସହସ� ସୁDର ନାମଧାରୀ ପ�ଭୁ 

ତୁେମ ତ अମଲୂ� ସମ, 

େଲଖିବାକୁ ନାହZ କଲେମ ଶକତି 

ମୁହZ ତ ଛାର अଧମ ।। 
ପ#ୂ� ାନD ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା, 

କଟକ : ୭୫୩୦୧୦ 
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ସ�ପ�ର ନାୟିକାସ�ପ�ର ନାୟିକାସ�ପ�ର ନାୟିକାସ�ପ�ର ନାୟିକା    
ମୃଗ ପାଇଗଲା ତା େଦେହ କ`ୁରୀ 

ତୁଟିଗଲା ତାର ଭ� ମ 

ଲାଜ ଭୁଲିଗଲା ଲାଜକୁଳୀ ଲତା 

ଜହ� େର ଲାଗିଲା ଗ�ହଣ    ।। 

ମpଳ ଗ�ହେର ବରଷିଲା େମଘ 

କDପ� ଭୁଲିଲା ରତିକି 

ତୁମ େସୗDଯ��େର ସବୁତ ସ�ବ 

ଆକାଶ ବି ଛୁଏଁ ମାଟିକି    ।। 

ଇD�ଧନୁ ପୁଣି ହୁଏତ େବରpୀ 

ସ�ରp ପେଡ ଫିକା 

ତୁମରି ପାଦେର अଳତା େହବାକୁ 

ଆକାଶକୁ ଦିଏ େଧାକା    ।। 

 

 

ପ�ଶାf କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 

 

 

 

ଜହ�  େଯ ହରାଏ ରୂପା ରp ତାର 

େହାଇଯାଏ ରଂଗହୀନ 

ବାଦଲ େକାଳେର ଢା,ି େହାଇଯାଏ 

େଦଖି  ତୁମ  ଯଉବନ    ।। 

ରୂପସୀ ତୁେମ େଗା ସ¢ଗ�ର अ�ରୀ 

ତୁଳନା ନାହZ ତୁମର 

ତୁେମ େମା େପ�ମିକା ସ¢ପ�ର ନାୟିକା 

�Dନ ଏ ହୃଦୟର     ।। 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁqା 

ଜିଲA ା-ବରଗଡ଼ 
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ତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେର    
ପୁ-ତୁେମ ଗଲା ପେର େଦଖିଯାअ ଥେର 

େକମିତି ବିେତ େମା ଦିନ 

ଦିନ ସିନା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇअଛି 

େସମିତି ରହିଛି ଚିହ�  । 

ତୁମରି େପ�ମକୁ ମଥାେର େବାଳିଲି 

ଭାବି ମଁୁ ପ�ୀତି ଚDନ 

େହେଲ େସ ଚDନ अpାର ସାଜିଲା 

ଭାpି େମା ସୁନା ସପନ 

ଝି- ଜାଣି ଜାଣି ମୁହZ ଭାpି େଦଇ ନାହZ 

ତୁମ େସ ସୁନା ସପନ 

ତୁେମ କି ଜାଣିନା ତୁେମ ଥିଲ େମାର 

ହୃଦୟର ମିଠା �Dନ । 

ଭାpିଗଲା େମାର ଆଶା ଓ ଆକାଂgା 

ସପନ େହାଇଲା ଚୁନା 

ପ�ଶାf କୁମାର ନାଥ 

 

ଜୀବନଟା େମାର ମରୀଚିକା ସମ 

ସାଥି ସେତ ତୁମ ବିନା । 

ପୁ-ତୁେମ େଦଲ େଯଉଁ ଦୁଃଖର ଜହର 

କାହାକୁ କହିବି କୁହ 

ତୁମ ସG xତି ସବୁ ବହି ଯାଉअଛି 

ଆଖିେର ସାଜି େମା ଲୁହ 

ଜହ�  ଆଲୁअ ବି ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ 

ସାଥି ତୁେମ ଗଲା ପେର 

େକମିତି ଭରିବି େଯଉଁ ଶନୂ��ାନ 

ସୃ�ି କଲ ହୃଦୟେର । 

ଝି- ଶନୂ��ାନ ସିନା ତୁମ ହୃଦୟେର 

ଆଜିବି େସମିତି अଛି 

ତୁେମକି ଜାଣିନା ତୁମ ଭାବନାେର 

ଦିନ ରାତି ବିତୁ अଛି । 
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ଭୁଲି ପାରୁ ନାହZ ପଛ କଥା କିଛି 

ତୁମକୁ ମଁୁ ନିତି ଝୁେର 

ଆଜି ବି ତୁମକୁ ମନ େମା ଚାହୁଁଛି 

ଚାଲି ଗଲା ପେର ଦୂେର ।   
 

ପ�ଶାf କୁମାର ନାଥ  

୩୮/୧,ଲgG ୀପୁରା,ବାଦ� ହାଲି,ସକାଲବାରା େରାଡ଼, 

ଜିଗନି େହାବଲି,ଆେନକଲ ତାଲୁକ,ବାpାେଲାର-୫୬୦୦୮୩ 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩  
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ସବୁଜ ସ�#�ସବୁଜ ସ�#�ସବୁଜ ସ�#�ସବୁଜ ସ�#�    
ଦୀଘ� ଦିନ ପେର କାଗiଲ ଘାଟିରୁ ଗଁା କୁ େଫରୁଛି ଯବାନ୍  

ମୁଖ� ରା`ାରୁ ଗଁାକୁ ଲମି�ଛି ପ�ଧାନମ�ୀ ଗ�ାମ� ସଡକ 

ପଥ ପ�ାfେର ମାଇଲ୍ ଖୁ¦ ବିଦ�ମାନ୍  । 

       

ସମୟ ଦିନ ବାରଟା 

ମୁq ଉପେର अଂଶୁ ଢାଳୁଛି ପ�ଚq େତଜା अଂଶୁମାନ୍  

ଚତୁଦiଗକୁ ଦୃ�ି େଦେଲ ଶୁନସାନ୍ ଆଉ ଶୁନ୍ ସାନ୍  

ଛାୟା ପ�ଦାୟିନୀ ପାଦପଟିଏ ବି ହଉନି େକଉଁଠି ଦୃଶ�ମାନ୍ 

ଶାf ଶୀତଳ ଗଁା ସବୁଜିମା େହଇ କି ଯାଇଛି ଉଭାନ୍ ! 

ମନେର ଭାବୁଛି ଯବାନ୍  

"ଏଇକି େମା'ର ଜନମ ମାଟି  अତି ଆଦରର ଗଁା " ! 

ନା ଭୁଲ୍ େର ହୁଏତ ଚାଲି ଆସିଲି ଥର୍ ମରୁଭୂମି  

ରାଜ�ାନ୍ ? 

ଭାବିଥିଲି େମା ଗଁା ଭାଇ ମାେନ ମହାନ୍ 

ସଜାଇ ଥିେବ ଶ�ାମଳି ତେତ , 

ବୃg ଲଗାଇ ଯାହାକୁ େଯେତ  

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 
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କଥାେର ନୁହଁ କାମେର ବଳିୟାନ୍  

େହେଲ କାହZ ? 

ବାକ� ବୀର ସବୁ ଭାଷଣ ମାରfି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ୍  

ତରୁ ବଳି େଦଇ ପ�ତି.ା କରfି ଶି� ଖଣି ଖାଦାନ୍ । 

       

ନା ନା ଆଉନୁହଁ,  େହ ଗଁା ମାଟି ତେତ ମଁୁ କରୁଛି ସଲାମ୍ 

କସମ୍ ଖାଇଲି େତା ନଁା େର 

ଭରିେଦବି ତେତ ସବୁଜିମା େର  

ପୁଣ� କରିବି େତା ସବୁଜ ସ�ପ� ର अରମାନ୍  

ସବୁଜ ସ¢ପ� ର अରମାନ୍  

 
ସିେnେକଲା ବଲାpୀର  

େମା : ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫  
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ପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖ    
େଦଖେର ନିେବ�ାଧ େଦଖ ତାହାର अଶ�� ଧାରା 

କିପରି ଝରଝର େହାଇ ଝରିଯାଉଛି 

ତିେଲମାତ�  େତାେତ ଦୃଶ� େହଉନାହZକି ? 

ଶୁଣା ଯାଉନାହZକି କ�Dନ ସ¢ର 

େକେଡ ଆକୁେଳ କାDୁଛି ସିଏ 

अଭାଗିନୀଟିଏ ପରି । 

େତାହରି ପାଇଁ େସ ନିଇତି ଢ଼ାଳୁଥିଲା 

ଝରଝର gୀରର ଧାର 

ହାେତ େଦଇେଦଉଥିଲା େକେତ େଯ 

ସୁDର ସୁବାସିତ କୁସୁମ,ଫଳ 

ତିେଳ ମାତ�  ତାକୁ କଲୁନି ଦୟା 

ବj�ାଧରି ଖୁଂ!ିଚାଲିଲୁ ତାରି ତନୁକୁ 

ଓପାଡି ପକାଇଲୁ ତାରି ଚମ�କୁ 

 

अେଶାକ କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 

କରିେଦଲୁ ରvାv  

ତଥାପି କ'ଣ ବୁଝିଲାଣି ମନ ? 

ଟାଣିଆଣୁଛୁ ତାରି ଭିତେର ଥିବା ସମ` अp 

େଦଖିପାରୁନୁ ତା ଶରୀରକୁ 

ରvେର ଜୁଡୁବୁଡୁ େହାଇ କିପରି ପଡିଛି େତା 

େଚାଟେର 

ଟିେକ େହେଲ ଦୟାନାଇଁ କି େତା ହୃେଦ 

େଗାଟାଏ अpକୁ େହେଲ ଛାଡିେଦ 

ବିଚାରି ପpୁ େହାଇ େହେଲ ବଂଚିଯିବ  

अଭାବ अନଟନେର ନିଜପିଲା,ୁ ପାଳିନବ 

ଧାରଧାର ରvନିଗାଡି ତା,ୁ କରିବ ପୁ� । 

େହେଲ, ତୁ କଣ ଆଉ ବୁଝିବୁ  

ମାରିବୁ, ମରିପକା  
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ତନ� ତନ�  କରି କାଢ଼ିେଦ 

ତା ତନୁ ସବୁଯାକ ରv ଓ अ`ି  

ଆେପଆେପ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଖସି ସଢିଯିବ 

ମାତ� , େତାେତ ତିେଳ ବାଧାଦବନି,ହବନି େନହୁରା । 

କାହZକି ? 

କାହZକି ଜାଣିଛୁ 

ତାର ଝିଭଟାକୁ ତୁ ଆଗରୁ ଟାଣିଆଣିଛୁ 

େଲଖି େଦଇଥାfା େହେଲ, ତାର ହାତ ଦି'ଟା େକେବଠୁ କାଟିସାରିଛୁ 

େଖାଜିବାକୁ େହବ ତାରି ଉ_ର 

ବୁଝିବାକୁ ହବ ତାରି ହୃଦୟ 

ନେହେଲ ତୁ'ବି ମିଶିଯିବୁ ତାରି ସବେର। 

 
अେଶାକ କୁମାର ପଧାନ 

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ, କଲ�ାଣସିpପୁର, ରାୟଗଡା 

େମା-୯୧୭୮୪୪୦୬୮୨ 
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अଧିକାରअଧିକାରअଧିକାରअଧିକାର    
अଧିକାର अଛି େବାଲି ଭାବି ମାଗିବନି ଏମିତି କିଛି, 

ଯାହାକୁ େଦବାକୁ ହୁଏତ ମଁୁ େଦଇପାେର ପଛଘୁ�ା, 

ମଁୁ ଜାେଣ ତୁେମ କରିବନି ଏମିତି କିଛି, 

ସ!କ�ର ଯ§େର କାହାର େଯମିତି ପଡିବନି ଆହୁତି, 

अଧିକାରକୁ େଜାର ବଦଳେର , 

େନଇେହବ अନ� ଉପାୟେର ସମ`,ୁ ନିଜର କରି। 

ମାଟି ମାଟିେହାଇ ରହିବ,ଆଉ ଆକାଶ ପାଣି ପବନ, 

ସମେ` ହଟିଯିେବନି ନିଜ ନିଜର ପ�ତି§ା ରୁ, 

େତେବ ଏଠି ବଳ ପ�େୟାଗର अଥ� କଣ ବା? 

ମିଛଟାେର ଖାଲି ଯାହା ବଦନାମ ହୁଏ ସ!କ�, 

ନିଲାମ ହୁଏ ମଣିଷ ପଣିଆ ସ¢ଥ�ୀ ର େମାହର ବାଜି। 

ଥେର ଖାଲି ଯାହା ମନକୁ େନବାକୁ େହବ , 

େସଇ ପୁଣ� ପଥେର ପୁଣ�ାତG ା, ପଥକୁ अନୁସରଣ କରି, 

ଏପରି ପଥେର ଥେର ଚାଲି େଦଖ, 

ନି�ିତ ହଟିଯିବ अମା अnାର ମାୟା େମାହର, 

େଛାଟ gଣ ଆେଲାକର ଶିଖାଟିଏ ବି, 

ସୁବ� ତ କୁମାର େଜନା 
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େଦଖାଇବ େସହି ପଥକୁ େମାg ପ�ା�ିର, 

ଖାଲି କଣ େଲାକ େଦଖାଣିଆ କାଯ��ରୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ, 

ନା େଛାଟରୁ ବଡ଼ ସମ`,ର ମହନୀୟତା କୁ , 

ବାnିରଖିବାକୁ େହବ ସ¢� ଜୀବନର ପରିଧୀେର, 

ଆଉ କଣ େଯ େଲାଡ଼ା ଏ େଛାଟିଆ ଜୀବନଟିକୁ। 

ନିଜକୁ େନଇଗଲା ପେର େସମାନ,ର ପଦାରବିDେର, 

ଆଉ ମାେନ କିଛି ରହିବନି "अଧିକାର"ର अହଂକାର େର। 

 
ସୁରଡ଼ିହ, ନDିପୁର, ୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦  
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ପ�ାୟ�ି_ପ�ାୟ�ି_ପ�ାୟ�ି_ପ�ାୟ�ି_    
ଆଜି କିଆଁ ମେନ ପଡୁଛି  

ତୁମର େସ अଭୁଲା ସG xତି।  

ଇତିହାସ େହାଇଯାଇଛି 

ସାଥି ତୁମ ବିଗତ ପ�ୀତି। 

ବା¦ିଥିଲ अକୁହା କଥା  

କହିଥିଲ ମନର ବ�ଥା। 

େସଇ କଥା ମେନ ପଡୁଛି  

ଫୁଟି,, ଫୁଟି େକାହ ଉଠୁଛି।  

େଦଇଥିଲ େସେନହ େଯେତ  

ବ�ଥା େଦଲ ମନକୁ େସେତ।  

ଏ ବ�ଥା ର ମଲମ ନାଇଁ 

gତ କିଛି ଦିଶୁନି କାଇଁ?  

ହୃଦୟେର ଗଭୀର gତ 

କରିେବନି େକହି ବି ସତ।  

େଗୗରୀ ପqା 

 

ଜେଳ ଏଠି ହୃଦୟ ବନ 

େଦେଖ ଖାଲି ନିଜ ନୟନ।  

ପ�ୀତି କିଆଁ େଯାଡିଲି ସାେଥ?  

େବଦନା ବି ପାଇଲି େସେତ।  

ତୁମ ସାେଥ ନଥିେଲ ପ�ୀତି  

ସୁଖେର େମା କଟfା ରାତି।  

ଆଜି ଲାେଗ ଏ ରାତି ଫିକା 

ତୁମ ବିନା ସାଥି ମଁୁ ଏକା।  

ନିଃସp ଏ ଜୀବନ େମାର  

ଭିଡ େଦଖି ଲାଗୁଛି ଡର।  

ହୀନ େହଲି ତୁମ ପ�ୀତି େର 

ନିଃସp େମା ପ�ାୟ�ି_ େର।  
 

ଜୟପୁର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     213 

ସୀମାf େସୖନିକସୀମାf େସୖନିକସୀମାf େସୖନିକସୀମାf େସୖନିକ    
ପଚାରନା େମାର ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ 

ଛାତିର େକାହ ଏ अfର ବ�ଥା 

େଦଶ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରି ସଦା 

ବଳିପଡୁ େମାର ଉ_p ମଥା। 

େଦଖିନାହZ ସt ସକାଳ ସରୁୂଜ 

ଚାହZ ରହିअଛି ସୀମାକୁ ନିତି 

େକମିତି ସମୟ ସରିଯାଏ େମାର 

 ଜାଣି ପାେର ନାହZ ଦିନକି ରାତି। 

ନିଜ ଉଦରର େଭାକେଶାଷ ସବୁ 

ଭୂଲି ଯାଇअଛି କାହZ େକେବଠୁ 

େମା େଦଶ ମାଟିର େସବା କରିବାକୁ 

ସୀମାf େସୖନିକ େହଲି େଯେବଠୁ। 

ନିଜ ପରିବାର ପାେସାରି ଯାଇଛି 

େଦଶକୁ ମାନିଛି େମା ପରିବାର 

अେଶାକ କୁମାର 
ପ�ଧାନ  

 

 

ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ପିଇ ମଁୁ 

ସବୁ ମୁେଖ ରେଚ ଖୁସି ଲହର। 

ଆଖିର ନିଦ େମା କାହZ େକାଉଦିନୁ 

ମୀନ ପାେଖ ବnା ପକାଇ େଦଇ 

େଦଶର ସୁରgା ପ�ତି ମୁହୂ_�େର 

େମା ହୃଦେୟ ଘ¦ି ଦିଏ ବଜାଇ। 

ଶୀତୁଆ ବରଫ ଚଟାଣ ବି େମାେତ 

ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ନିତି 

ଶତ� �ର ସାେଥ ମଁୁ ଯୁ{ କରି େଶେଷ 

େଦଶ ହିେତ େମାର େଦଖାଏ ଛାତି। 

ଗ�ୀଷGପ�ବାହ ବି କାେଟ ନାହZ େମାେତ 

ବରଷା କରିନି ବ�ଥିତ ଦିେନ 

ଏ େଦଶ ମମତା ଏ େଦଶ ସୁରgା 
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ବା_�ା ଗୁtରିତ ହୁଏ େମା କାେନ। 

ଛାତିେର ଛାତିଏ ଦୁଃଖ ଧରିବି ମଁୁ 

ମୁଖେର ସବ�ଦା ହସୁଛି ଆଜି 

େମା େଦଶ ସୁନାମ େମା େଦଶର କୀ_i 

ତନ ମନ ପ�ାେଣ ଯାଇଛି ଭିଜି। 

େଭାକ େଶାଷ ନିଦ ସବୁ ମଁୁ େତଜିଛି 

େମଘଦୂତ ସାେଜ େମା େଦଶ ପାଇଁ 

 େମା େଦଶ ସୁରgା ଚିfା କରି େମାର 

ପ�ାଣ ସଯୂ�� ଦିେନ ଯାଉେର ନଇଁ। 

 
अେଶାକ କୁମାର ପ�ଧାନ(ଶିgକ) 

େଗାବିDପୁର ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

 େରାହିଗଁା, ଗtାମ 

େମା-୮୨୪୯୧୧୯୧୩୦ 
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ତୁମ ସG xତିତୁମ ସG xତିତୁମ ସG xତିତୁମ ସG xତି    
ତୁେମ ସିନା ହଜିଗଲ 

େକଉଁ ଏକ अବା`ବ ସ�ପ�େର 

କି� ନିତି ମଁୁ େଖାଜୁଥାଏ 

ଏ ବା`ବ ଦୁନିଆେର  

ଆଉ େମାର ଚିର अଭିଷିv ଆଶା ଓ ଆଶ,ାେର  

ହୃଦୟର େକଉଁ େକାଣେର  

େକେବ ଭାସିଯାअ ତୁେମ ସG xତିର ରୁଧିର େହାଇ  

ତ େକେବ ଗଡିଯାअ 

େବଦନାର େଲାତକ ଭାେବ  

ଚିର अଭିଶ� ଏ ନୟେନ । 

ସେତ.... 

 ତୁେମ ନାହଁ ଆଜି େମା ପାଖେର  

େହେଲ ପଡିରହିଛି ତୁମ ସG xତିର କିଛି ପାଉଁଶ 

େଯ ବାସୁଛି ଆଜି ଋତୁରାଜର ମାଦକତାେର 

ଭିଜୁଛି ଆଜି ବଷ�ାର ମୁvାବିDୁେର  

ଆଉ ଜଳୁଛି େରାଦ� ଦÒଆ ଗ�ୀଷGର अହଂକାରେର  

ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା 
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ତୁମ ସG xତିର ପାଉଁଶ ମୁଠାକୁ ଧରି  

ଆଜି େହାଇଯାଇଛି ମଁୁ ନିବiକାର 

ଆଉ େକେତେବେଳ ସ�ପ�ର େସୗଦାଗର  

ତ ପୁଣି େକେବ ନିହାଣ ମୁନର ପଥର 

ହେଜଇ େଦଇଛି ନିଜକୁ କାଳର ବିଦଧ�ଂସଲୀଳାେର 

ବୁଡିରହିଛି ନିତି େକଉଁ ସ�ପ�ର ଦାରୁଣ େବଦନାେର 

ଆଉ ଲୁ°ାୟିତ େହାଇ ରହିଛି ଏ ବିଶାଳ ଧରାପୃ.େର  

ସତେର..... 

ତୁେମ ନାହଁ ଆଜି େମା ପାଖେର । 
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ସ�ତ� ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ ଗଠନସ�ତ� ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ ଗଠନସ�ତ� ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ ଗଠନସ�ତ� ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ ଗଠନ    
େକେତ ରାଜବଂଶ ଶାସନାଧିନେର 

 ରହିଥିଲା ଦିେନ ଓଡ଼ିଶା 

ବହୁ ଦୁଃଖକ� େଦଇଯାଇଥିଲା 

 ଇଂେରଜ ଶାସନ କଥା ।। 

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଷା ଓ ସଂ:ୃତି 

 େହାଇଥିଲା ଭୂଲୁ²ିତ 

େକେତ ମହତ୍ ବ�vି ଦାନ ଉପହେର 

 ଓଡ଼ିଶା େହାଇଲା ସ�ତ� ।। 

ଉ~ଳ ଦୀପିକାର ସ!ାଦକ ଥିେଲ 

 ରାୟ ଶ�ୀ େଗୗରୀଶ,ର  

ଭାରତୀ େରାଦନ ନାମକ କବିତା 

 ପ�କାଶ କେଲ େମେହର  ।। 

େବୖକୁ²ନାଥ ଓ ଫକୀରେମାହନ 

 ବାେଲଶ¢େର କେଲ �ାପିତ 

ପ�ସନ�  ପ�ଧାନ 

 

ଉ~ଳ ଦପ�ଣ, ସaାଦ ବାହିକା 

 ନାେମ ଖବର ପ�କାଶିତ ।। 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକତ� ୀକରଣ 

 ପାଇଁ ଶ�ୀ ମଧୁସଦୂନ 

ଉ~ଳ ସମିGଳନୀ ନାେମ अନୁ.ାନ 

 କରିଥିେଲ େସ ଗଠନ ।। 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ େଲାପ କରିବାେର 

 ବpାଳୀଏ ଥିେଲ େଚ�ିତ  

ବpଳାର ଏକ ଉପଭାଷା େବାଲି 

 କରୁଥିେଲ ପ�କାଶିତ ।। 

ବିjିନ� ା�ଳର ଏକତ� ୀକରଣ 

 ପାଇଁ ସେବ�େଦେଲ ମନ  

ବp, ବିହାର ଓ ମାD� ାଜରୁ ଆଣି 

 ଓଡ଼ିଶାେର ମିଶାଇଣ ।। 
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ଉେଣଇଶ ଶହ ଛତିଶ  ମସିହା 

                ଏପି�ଲ ଏକ ଦିନ  

ସ�ତ� ଓଡିଶା ପ�େଦଶ ରୂେପ 

           ଓଡ଼ିଶା େହଲା ଗଠନ ।। 

 
ଯୁv ତିନି ପ�ଥମ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ସରକାରୀ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବଦ�ାଳୟ 

ଭବାନୀପଟଣା,କଳାହାqି । 
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େହାଲି ମଉଜେହାଲି ମଉଜେହାଲି ମଉଜେହାଲି ମଉଜ    
ଶୀତ େଶଷ େହଲା ବସf ଆସିଲା 

 େକାଇଲି ଗାଇଲା ଗୀତ, 

ମଳୟ ବହିଲା ବାସ ଚହଟିଲା 

 ଧରା େହଲା ପୁଲକିତ ।୧। 

ରସାଳ କୁtର ବଉଳ ବାସନା 

 ମନ ଆହA ାଦିତ କେର, 

ମଧୁପ ଦଳର ମୃଦୁ ଗୁtନେର 

 ହୃେଦ ଶିହରଣ ଭେର ।୨। 

ଫୁେଲଇ ଫଗୁଣ ହୁଏ ଆଗମନ 

 अବିର ପସରା େନଇ, 

ଶାfି େମୖତ� ୀ ଐକ� ଭାବନାର 

 ନୂତନ ସେDଶ େଦଇ ।୩  

େବୖଶାଖ ଝାtିକୁ ନିେ`ଜ କରି 

 ପାଦ ଥାେପ ଋତୁରାଜ, 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

ଭାଇଚାରାର ସ!କ� ଭିତେର 

 ପାଳfି େହାଲି ମଉଜ ।୪। 

ସୁବାସିତ ରେp େବାଳୁଥା'fି अେp 

 ନୃତ� ସpୀତ ସେp, 

ଉଛବ ମୁଖର ଗଗନ ପବନ 

 କଂସାଳ ଝାt ମୃଦେp ।୫। 

ପଲA ୀରୁ  ସହର ଗହଳ ଚହଳ 

 ଭକତ, ସମାଗମ, 

ପାଳନ କରfି ହରଷ ମନେର 

 ଗାଇ ରାଧାକୃ� ନାମ ।୬। 

ଫଗୁଣ ପ#ୂiମା ଝୁଲଣ ଯାତେର 

 ସଭିଏଁ ନିअfି ମଜା, 

ଓଡ଼ିଆ, ଘେର gୀରି ପରୂୀ ପିଠା 

 ଖଇ ଲଡୁ େଫଣି ଖଜା ।୭। 
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ଜାତି ଧମ� ବ#� ନିବiେଶଷେର 

                     ସରେବ ଏକାଠି େହାଇ, 

ବସେf ବାସfି ଉ�ବ ପାଳfି 

                   ଫଗୁ େବାଳାେବାଳି େହାଇ ।୮। 

               
େରାହିତ େସଠୀ, ଶିgକ 

ଦୁତୀେମqି (ମଲିକସାହି) 

ଖଜୁରୀପଡା, କnମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ନବଧା ଭvିନବଧା ଭvିନବଧା ଭvିନବଧା ଭvି    
ପ�ଥେମ ଶ�ବଣ ମାଧ�େମ କରି ଭକତି 

      ବ� ହG §ାନ ଲଭି ନିମ�ଳ ଏ ମତି । 

ସGରଣ ଭକତି େଯ ପରମ ସୁଖଦାୟି 

     ମଗ� କରି ଚି_ ବସିଥାfି େଯାଗୀ । 

ପାଦ ପଦG  େଧାଇ େସବ ନିତ� ଗୁରୁ େସବା 

     ନାରାୟଣ ସମ େସହି ଗୁରୁ େଦବ । 

ନି�ପଟ ଚି_େର ସଦା କରି ଭଜନ 

     ମୁକତିର ଦ୍ଵାର ନାମ ରସାୟନ । 

 अfର ମେଧ� ରଖ ନିତି ଦୃଢ ବିଶ¢ାସ 

     ରାମ ମ�କୁ `ୁତି ଲଭ ହରଷ । 

 

 

 

 

ରାେଜଶ ଦୀପ 

 

 

 

ଇDି�ୟ ନାଶ କରି ଉ_ମ ଗୁଣ େଘନ 

     ସଦାଚାର ଧମ� अଧମ�କୁ ଜାଣ । 

ହୃେଦ ଚିf ସଖା ତଥା ଆତG ୀୟ ସ¢ଜନ 

     ଦୁଃଖ େଶାକ ବ�ାଧି କରିେବ ଖqନ । 

ସରଳ ମନେର ପ�ଭୁ ସ¢ାମୀ ରୂେପ ମଣି  

     ଆରାଧନା କର ନାମ ତ_¢ ଜାଣି  । 

ହରଷ ବିଷାଦ େକେବ ନ ଚିf େଯ ମେନ  

     ସମପiତ ସ¢ୟଂ େସହି ପଦG ାନେନ । 

ନବଧା ଭvିକୁ ଯିଏ ହୃଦେୟ ଚିfଇ  

     କେଳବର ନିେ� ବଇକୁ² ପାଇ  । 
ସ�ାତେକା_ର, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ଗpାଧର େମେହର ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟ 
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ପ�ଥମ େପ�ମର େଶଷଚିଠିପ�ଥମ େପ�ମର େଶଷଚିଠିପ�ଥମ େପ�ମର େଶଷଚିଠିପ�ଥମ େପ�ମର େଶଷଚିଠି    
ଆର� ଆଉ େଶଷ ନ ଥିଲା େମାର 
ଭଲ ପାଉଥିଲି ତୁମକୁ 
ସ¢ପ� ନୁେହଁ ଇଏ ସତ�ତା ଭିତେର 
ଭୁଲିଗଲି ମଁୁ ତମକୁ। 
 
ଆଜି ଏ ସତ� େଲଖିଲା େବଳକୁ 
ହାତ ଥରିଉେଠ େମାର 
େକମିତି କହିବି ଏସଂସାରଟା ପରା 
କଳା େମାେତ अନାଦର। 
 
େମା େପ�ମକୁ ବେ�ଇବାକୁ ଯାଇ 
େକେତ େଯ ଏ ମିଛ ବାହାନା 
େଦଲି ତମ ହୃଦୟେର ଘାତ ନି.ୁର 
ଆଉ ପାରିବିନି କରି େସ ଛଳନା। 
 
ଭୁଲିବା ଆଗରୁ େଲଖୁଛି ଏ ଚିଠି 
ହୁଏତ ଏଇଠି େଶଷ 
 

ଚେ!ଶ�ର ସନବଷiଆ 

 

ନି�ୟ ଶାf େହବ ଏ ସଂେଦହ 
ରହିବନି अବେଶାଷ। 
 
କରିଥବା ତୁମ ପ�ତିଟି ପ�ଶ�ର 
ଉ_ର ଏଇଠି ରଖୁଛି 
ନା ନା କରି ଆସିଥିବା ଏ ଯାଏଁ 
ହଁ ସବୁଥିେର ଭରୁଛି। 
 
ବିଧାତା କଲା େମାେତ अତି ସୁDରୀ 
ପଡ଼ିଲା ସବୁ ନଜର 
ଉଛୁଳା େଯୗବେନ ନ ଥିଲା େଡାର 
ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ କେଲ ଆଦର। 
ବିଚିତ�  ଏ ସଂସାର କରୁଣାମୟର 
ବୁଝି ପାରିଲିନି ମଁୁ 
ଗରିବ ଘେର ଜନG  େହଲିବଲି 
ମୁq ଗୁtିଲି ମଁୁ। 
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ପରିବାର େମାର अସହାୟ ଥିଲା 
ବାହାରି ଗଲି ପଦାକୁ 
ଏଖୁସିେର େସଦିନ ତୁj ଲାଗୁଥିଲା 
ଦୁଇ ଦିନିଆ େପ�ମକୁ। 
 
ଯଉଠିକି ଗଲି ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ 
ଆଁ କରିକି ଠିଆ 
ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଲେଢ଼ଇ କରିକି 
ଆଗକୁ ମାରୁଥାfି ଡିଆଁ । 
 
ସତ� अେଟ ଏହା ଶୁଣିଛ ଯାହା ତୁେମ 
ଖୁ!ି ଖାଇ ଗେଲ ସବୁ 
କି ଉପାୟ କରିବି କାହାକୁ କହିବି 
ଥିେଲ ସିନା େସହି ପ�ଭୁ। 
 
ବାପାକୁ ହେରଇକି ମଁା ପାଗିଲି 
ଏଠୁ େସଠୁ େସ ଦଉେଡ଼ 
ତୁେମ େମାର ଥିଲ ସହରୀ ବାବୁେହାଇ 
ଜୀବନଟା ଉେଠ ପେଡ଼। 
 
 

 
 
 
 
ନିଜ େବାଲି େକହି ନ ଥିେଲ ଆଉ 
େଫରିଗଲି େସହି ବିଲକୁ 
ମାଂସ ରv ହାଡ଼ େଦଇ େଦବି ପେଛ 
ବେ�ଇବି େମା ପରିବାରକୁ। 
 
ହଁ, ସତ� अେଟ େମା େପ�ମ ସତ� ଏ ସବୁ 
େଶଷ अେଟ ଏ ଚିଠି ତମକୁ 
ପ�ଥମ ଥିଲ ତେମ େଶଷ େହାଇ ରହିବ 
ମୁv କଲି ତୁମ େପ�ମ ବnନକୁ। 
 
କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଭୁଲିଯାअ ଭୁଲିଯାअ 
ଶାfିେର କର ବାସ 
ଧମ�ରାଜ ତେମ ସତ�ର ପଥିକ 
ଏହା ହZ େମାର ବିଶ¢ାସ। 
 

ଚେ!ଶ¢ର ସନବଷiଆ 
େକD� ୀୟ ବିଦ�ାଳୟ ନ. ୬, ଭୁବେନଶ¢ର 
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ମଶାମଶାମଶାମଶା    
ଶୁଣ ଶୁଣ େମାର ନର ଭାଇ 

gୁଦ�  ଜୀବ ଟିଏ अେଟ ମୁହZ। 

ସହର ନଗେର ରହୁ ଥାଏ 

अତି ଦୁେଖ େମାର ଦିନ ଯାଏ। 

अତୀତ େର ଥିଲି ଭାରି ଖୁସି 

ରv ପିଉଥିଲି ହସି ହସି। 

ସ¢j ଭାରତ ର ଡାକ େହଲା 

ଖାଲ ଖମା ସବୁ େପାତା ଗଲା। 

ବୁଦା ବଣ ସବୁ କାଟି େଦଇ 

େମା ଘର ଭାpିଲ କାହZ ପାଇଁ? 

ମଶାରୀ େଦେଲ ତ ସରକାର 

େମାେତ କେଲ ବଡ଼ ହରବର। 

ମଶା ମରା ଧପୂ ଲଗାଇଲ 

अକାଳ େର େମାର ପ�ାଣ େନଲ। 

ନDିନୀ ରାଉତ 

 

ଏେବ େହାଇଗଲି ମୁହZ ଉଗ� 

ଭାpି େଦବି ସବୁ ତୁମ ଗବ�। 

ସଫା ପାଣିେର ମଁୁ କରି ବାସ 

କରି େଦବି ତୁମ ସବ� ନାସ। 

େଡpୁ ମହାମାରୀ ମଁୁ ଆଣିବି 

ତୁମ ସବୁ ସୁଖ ସାରି େଦବି। 

ମ�ାେଲ ରିଆ ଆଉ େଡpୁ ଜ୍ଵର 

କରିବି ତୁମ କୁ ହରବର। 

ବିଧାତା , ର େଯ ସୃ�ି ମୁହZ 

अକାରେଣ େମାେତ ମାର ନାହZ। 

େବଳୁ େହାଇଯାअ ସାବଧାନ 

ନେହେଲ େନବି ମଁୁ େତା ଜୀବନ। 
 

ବାଲିପ*ା, अନୁଗୁଳ 
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ଚଇତି ଚେକାରଚଇତି ଚେକାରଚଇତି ଚେକାରଚଇତି ଚେକାର    
ଜାଣି ଜାଣି ହାେର େତାେତ  

ଭଲପାଏ େବାଲି।  

gତ େଦଉ ବାରaାର  

ସହିପାେର େବାଲି। 

ତାଜାତାଜା େକେତ ଚିହ�  

ରଖିଛି ସାଇତି 

େଲଖୁଛି େମା ମନକଥା  

ନାହZ ତା'ର ଇତି । 

ଯ�ଣାର ସG xତି ପାଇଁ  

େକେତ େକାଣାରକ  

ଗଢି ପ�ାଣବଳି ଦିଏ  

ନିତି ଏ େପ�ମିକ। 

େକାଟି ଲାଖଘର ସାଜି  

ପ�`ୁତ ମଁୁ अଛି  

ଧୀେରD�  କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ପଳାଶ ପରାଏ େପ�ମ  

ଜଳିବାକୁ अଛି। 

େତା େପ�ମର ଛାୟା ପାଇଁ 

अଛି ତ ପ�`ୁତ  

अେପgା େତା େପ�ମାଗି�େର  

ଢାଳିବାକୁ ଘୃତ।  

େତାର अଭିନୟ ପେଣ  

ଶକୁନିର ପଶା  

ଇତିହାସ ପଢିେଦଖ  

କାହାର ଦୁh�ଶା  

େପ�ମ େମାର ଯା§େସନୀ  

ଯ§ କୂq ନିଆଁ  

େଶ�ତ ସତ� ଜୀବନ େମା  

ଭୀଷG  ର ପ�ତି§ା  
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ସ�ାଥ�ୀ ଧୃତରା��  ପରି  

େତା ଭଲ ପଣିଆ 

ଚିହି�  ପାରୁନି ମଁୁ େତାର  

େପ�ମ ଦିଆନିଆ।  

 

ଭାବିଥିଲି ସାଜିବି େତା 

ଶ�ୀକୃ� ସୁDର 

େତା ଭାଗ� େର ନାହZ େଲା େମା  

େପ�ମ ବଂଶୀସ�ର। 

ଭାବିଥିଲି ସଜାଇବି  

ଯୁ{ କୁରୁେgତ�   

ମନ କି ବା ଜିଣି େହବ  

କରିେଲ ପରା`। 

େପ�ମ ନୁେହଁ ଦାସତ� େଲା  

ନା अେଟ ପ�ଭୁତ�   

ରାଧାେମାହନ, ପରି  

अଟଇ ଶାଶ�ତ ।                 
ଝଜିରୀ ବାହାଳ। अନୁେଗାଳ ।୯୪୮୮୧୦୮୫୯୬। 
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ଶିgକଶିgକଶିgକଶିgକ    
ଏଇ ବଡ଼ ଦୁନିଆଁେର 

ଶିgକ �ାନ ଉ�େର,  

ଏ ସମାଜ ତା' ହ`େର  

ଦାତା अଟଇ §ାନେର  । 

ପୁz େସ କ¦ା ପଥେର  

ମହକାଏ ତା' ବାସ�ାେର,  

ସରୂୂଜ େସ अnକାେର  

େଦଖାଏ ତା' ଆଲୁअେର ।  

ନାଉରୀ େସ ନଉକାେର  

ନଈ ଜିେଣ ତା' ପାରିେର,  

ସଳୀତା ସାେଜ ଦୀପେର  

अଟଳ ତା' କ_�ବ�େର । 

 

                      

ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି 

ଜିଲA ା - ବରଗଡ଼  
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ପହିଲି ଛୁଆଁେରପହିଲି ଛୁଆଁେରପହିଲି ଛୁଆଁେରପହିଲି ଛୁଆଁେର    
ମଁୁ େଯ ବସfର ପହିଲି ଛୁଆଁେର ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ପଳାଶ 

ତନୁେର େମା' ଆଜି ଭରା ଯଉବନ ମନ େଖାେଜ ପ�ୀତି ଆଭାସ ।(୦) 

ମଳୟ ପବେନ ଭରା ପ�ଣୟର ମାଦକତା 

ଜହ�ର ପରଶ ପାଇ ମୁଦି ହୁଏ ଆଖିପତା 

अମାନିଆ ମନ େମାର अଦିନିଆ େମଘ ପରି େଖାଜୁଥାଏ ପୀରତିର ପୀୟୁଷ ।(୧) 

ଫୁଲର ସୁବାେସ ଭରା ବାସନାର ମଧୁ ଗୀତି 

େମା' ହୃଦୟ ପଶରାେର େବଦନା ବିଧୁର ସG xତି 

ହଳଦୀ ବସf େଯେବ ସାଥି ସହ େଖଳୁଥାଏ ମନେଖାେଜ ସାଥିଟିର ପରଶ ।(୨) 

ମଁୁ େଯ ବସfର ପହିଲି ଛୁଆଁେର ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ପଳାଶ 

ତନୁେର େମା' ଆଜି ଭରା ଯଉବନ ମନ େଖାେଜ ପ�ୀତି ଆଭାସ ।(୦) 
 

 

 

 

ପଲA ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ ଯାଜପୁର/୭୫୫୦୩୬ 

େମା- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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ସୁଦାମାର େକାହସୁଦାମାର େକାହସୁଦାମାର େକାହସୁଦାମାର େକାହ    
ଏ ସ!କ� ସ!ୂଣ� अଲଗା,ଭିନ�  अେନକ େକାଣରୁ I 

ଏେତ ନିବିଡ େଯ କୃ� ସୁଦାମାର ଗାଥା ବି ଏଠି ପଡିଯିବା ଫିକା I 

ଆମ ସ!କ� ଏଇ େଟଲିେଫାନ କିaା ହ¢ାଟ୍ସअପ ସଂେଯାଗରୁ ନୁେହଁ , 

ବରଂ ,ଏ'ତ ତିନି ଦଶnିରୁ अଧିକ ଦୁେହଁ ଦୁହZ,ୁ अତି ନିକଟରୁ େଦଖିବାର ସୁଦୀଘ� ଯାତ� ାର 

କଥା I 

େମା ବnୁକୁ ମୁ କିଛି ମାଗି ନଥିଲି ,ମାଗିଥିଲି େକବଳ େସ�ହ େବାଳା କଥା େକଇପଦ I 

ସତେର ମହରଗ େହଲାକି ? अବା ସମୟ ଟିେକ େହଲାନି ! ବୁଝି ହୁଏନି ଏ ସବୁ କାହZକି 

େକଜାଣି ! 

************************ 

ଆଖିରୁ ଝରି ଆେସ ସୁଦାମାର ଲୁହ 

ବୁଝି ପାେରନି ମନ, ତା’ର ସଖା କିପାଇଁ କେଲ ଏେତ ହତାଦର ! 

ଭୁଲ ରହିଲାକି ତା ସଂଖାଳିବାେର ! 

କହିେଦଲା କି କଣ େଗାେଟ ସଖାକୁ ଖରାପ! 

ବୁଝି ପାେରନା ତା େଛାଟିଆ ମନ I 

  

ସ!କ�ର େସତୁ ଗଢ଼ିଥିଲା अତି ଯତନେର,अତି ସାବଧାେନ, 

ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ 
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ଭାpିବ େକମିତି ତାହା ଏଇ gେଣ ! 

ମନକୁ ବୁଝାଇ େସ କିଛି ବୁଝି ପାେରନା I 

ସଖା ଏେବ େଦଖା େଦେଲ କହେfନି ପଦୁଟିଏ କଥା I  

 

ସୁଦାମI  କଳିପାେରନି  ତା ମନର ବ�ଥା I 

ତା ଖୁଦେର ରହିଲା କି ଖୁଣ କିଛି ! ଭାେବ ,ଆଉ ଥେର େନଇଯିବ 

अବା 

ନୂଆ କିଛି ଖୁଦ ଚାଉଳ I 

ମେନଇବାକୁ ସଖା,ୁ ଏଥର I 

କି� ବୁଝିେଲତ ସଖା! 

ଚିfାେର ସୁଦାମI କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବା େବେଳ 'ସ�ପ� ଭp ' ପରି ଉଠି ବେସ I 

ପାେଶ େଦେଖ ପଛରୁ ସଖା ତାକୁ େଟକି େନଇ େକାଳେର ବସାfି,େବାଲfି 'ଆେହ ସଖା 

ସୁଦାମା,ଏ କି अଭିମାନ ?' 

ସୁଦାମା କେହ,େକାହ େମାର ନିଜସ¢ ସଖା,ଏକାf ସ¢j I 

କାଇଁ, ପର କରିବାର କାରଣ ମଁୁ ଜମା ବୁଝି ପାେରନା I 

ନअରେର କା’ର  ପ�େବଶ ପବୂ�ରୁ ମୁ ହZ ଏକା ଥିଲି ସଖା 

ଏକାf ତମର I 

କହfି ବଡ ସଖା େକାେଳଇ - 

ସୁଦାମIେର, ମଁୁ ଥିଲି ତମର ସଖା, ସେହାଦର 
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अଛି,ରହିବି ମଧ� I 

ସୁଦାମା ଓଠ ଚିପି େକାହ ଆପେଣଇବାେର ତଟ� ହୁअେf 

ସ¢ପ� ଭାpିଯାଏ 

ସପନ ରାଇଜରୁ ନିଜକୁ େଫରାଇ ସଖା ପାେଦ ହାତ େଦଇ 

ସୁଦାମା କହfି : 

ଭୁଲ ବୁଝାମଣାେର େଦାଷ କାହାର? 

ନI ତମର ,ନI େମାର, 

ଏ’ତ କୃ� ସୁଦାମାର “ଇ`ାହାର “I 

 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁ� ମାନବସୁ� ମାନବସୁ� ମାନବସୁ� ମାନବ    
ସୁ� ମାନବ ହୁअ ଜାଗ�ତ 
 ସମୟ ଦିଏ ହୁଂକାର 
ପୀଡିତ, ନଗ�, ଲାàିତ, ମୃତ 
 ସ�ାଧୀନତା अହଂକାର   ◌ା 
 
अଭାବ କଷଣ ନୁେହ ବିକଟାଳ 
 ବିକଟାଳ ବୁଭୂgତା 
अବେଚତନାର अପରିପକ� ତା 
 ନଗ� ମାନସିକତା   ◌ା 
 
ମୃତ ଆଜି ଆମ ସଂ:ାର ସଂ:ୃତି 
 gୁ� ମନିଷୀ ଗଣ 
अଶ��ର ଶ�ାବେଣ ବିେଧୗତ ଶରୀର 
 ଜୀବନେର ନାହZ ପ�ାଣ   ◌ା 
କୁ�ିତ କାମନା ଶ,ୁଚିତ ମନ 
 ପ�ାଚୁଯ��ର अହଂକାର 
କେର କଳୁଷିତ ଏେଦଶର ମାଟି 
 ଜାଗି ପ�ତିକାର କର   ◌ା 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

ସ�ାଧୀନତା ଆଜି କରଇ େରାଦନ 
 ଭଗ� ହୃଦୟ େନଇ 
େହେବ କି अବଳା ସଭି, ଭଗିନୀ 
 ପ#ୂ� ସ�ାଧୀନ େହାଇ   ◌ା 
 
େହାଇବକି ସତ�  ଗାnିଜୀ, ସ�ପ� 
 ଆସିବକି  ରାମରାଜ� 
ଭାରତ ମାତାର ନୂତନ ଗଗେନ 
    ଉଇଁେବକି ନବ ସଯୂ��? 
ଜାଗିଉଠ  ଜାଗିଉଠ େଦଶବାସୀ 
 ମାଆ  କରଇ  େରାଦନ 
ମାଆର ଲହୁେର େଖଳ ନାହZ େହାଲି 
 ଜାଗ�ତ କର  େଚତନ   ◌ା 

 
ଆେଲାକ ନଗର 

ଆaପୁଆ, ବ� ହG ପୁର 
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ଆଧୁନିକା େବାହୁଆଧୁନିକା େବାହୁଆଧୁନିକା େବାହୁଆଧୁନିକା େବାହୁ    
अତି ଆଧୁନିକ ଆଜିର େବାହୂ 

କଥାରୁ ଯାହାର ଝରଇ ମହୁ, 

ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେର ଜିନ୍ସ ପିେn.... 

ଛଳ କପଟେର ସଭି,ୁ ବାେn । 

 

େରାେଷଇ କରିେଲ ହୁଏ ଆଲଜi... 

ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜେନ କୁହଇ ଗଜi, 

ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ କେର ବାସୀ ପାଇଟି 

ବିଛଣାେର େଖାେଜ େସ େବଡ଼-ଟି । 

 

ତଥାପି େବାଲାଏ ଭାରି ସଂ:ାରି.. 

ମୁେହଁ ମିଠା କଥା ପଛେର ଛୁରୀ, 

ଭଲ ଲାେଗନାହZ ଲgG ୀ ପୁରାଣ... 

ଗୀତା ଭାଗବତ ଭvି ଜଣାଣ । 

ପ�ଭାସିନୀ େସନାପତି 

 

 

ଏସବୁ ପୁରୁଣା େହଲାଣି କୁେହ.. 

ବିେଦଶୀ ସଭ�ତା ପେଛ େଗାଡ଼ାଏ, 

ଗୃହର ଲgG ୀ େସ ଜନମ ଦାତ� ୀ... 

ସବ�ଂସହା ପୁଣି अେଟ ଧରିତ� ୀ । 

 

ନାରୀ ଟିଏ ଯଦି ସଂ:ାରି ହୁଏ... 

ତା ଚାରି ପାଖକୁ ସଜାଡି ଥାଏ, 

ଉଗ� अଧୁନିକା ଯଦି େସ ହୁଏ.... 

ହସିଲା ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ । 
 

 

 

ଭିpାରପୁର, ଭାଟପାଟଣା 

େଖା{�ା . 
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ତେମ ଗଲାପେରତେମ ଗଲାପେରତେମ ଗଲାପେରତେମ ଗଲାପେର    
କାହାକୁ କହିବି 

ଏ ଛାତି ଭିତେର ଥିବା 

େଯେତ ସବୁ ଯ�ଣା ଲୁଚି ରହିଛି 

ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ବୁଲୁଛି 

ତୁେମ ବିତାଇଥିବା ଟିେକ ଟିେକ 

କ�ମୟ ସମୟ ର ପ�ତି ଛବି 

ଭାେବେଲ ବିସ୍ଵାଶ େହଉନି।। 

ଏ ତୁେମ କଣ ? 

ସତେର େମା ପାଖେର ନାହଁ 

ନା େଛାଟ ପିଲା ପରି 

ଲୁଚକାଳି  େଖଳୁଛ େମା ସହିତ 

ଏ ଶୁଣ ନା ଆଜି 

ଏକା ଏକା 

ଲାଗୁଛି ନିଜ କୁ ନିେଜ 

େଦବବ�ତ ବାରିକ 

 

ତେମ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଏ ସଂସାର 

ମଁୁ କଣ ଚେଳଇ ପାରିବି ତୁମ ବିନା....... 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ତେମ େକେବ 

େଫରିବ ନାହZ େମା ପାଖକୁ 

ତଥାପି अେପgା କରିଛି.... 

ତେମ େଦଇ ଯାଇଥିବା 

କିଛି ସG xତି ଆଉ େଦଇଥିବା 

ଏ ଦୁଇ ସfକ କୁ 

େକେବ ନିଜଠୁଁ ଦୁେରଇ େଦବିନି 

ମଣିଷ ପରି ଗଢି େତାଳିବି ତା, 

ଜୀବନକୁ.... 
ସ!ାଦକ : ପ�ୀତି ପ�ଣତି 

ଆନDପୁର, େକDୁଝର 

େମା - ୯୩୪୮୭୭୯୩୯ 
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ସn�ାସn�ାସn�ାସn�ା    
ଆତG  ହତ�ା କେର      अ`ାଚେଳ ଭାନୁ 

            ବିେଛଇ କର ରvିମ, 

ମଧୁ ମାସ ହେସ        ରଜନୀ -ାରେର 

          ବାସେର ଟାଣି ବିରାମ। 

ଆମ� ବଉଳର            ମାଦକ ବାâାେର 

          ବସfଦୂତ  କୁଜନ, 

ମୃଦୁଳ ମଳୟ        अନିଳ ପରେସ 

         ଉେ-ଳିତ ତନୁ ମନ। 

ସାରସ ପତି,       ରvିମ ମୟୁଖ 

       ବିତେର अପବୂ� େଶାଭା, 

ମରାଳ ବାହିନୀ        ନଭ ମqଳେର 

        ଭାସfି କି ମନେଲାଭା। 

ରକତ ରtିତ       ତଟିନୀ  କାସାର 

         ଆବର अଟବୀ ପୁର, 

ମD ମD ବାଆ       ସୁମନ  କାନନୁ 

         ଆଣଇ ବାସ अତର। 

अେଲଖ େମେହର 

 

େଦବ ମDିରେର      ଶୁେଭ କa�ନାଦ 

         ଘ¦ବାଦ� ହରିେବାଲ, 

ସିତାଂଶୁ ସବିତା      ମୟୁଖ ମିଶ�େଣ 

        ପ�କୃତି ହୁଏ ମାତାଳ। 

ହିମାଂଶୁ अaେର       େଜ�ାâା ବିତରିେବ 

         ତାରାଳି ମqେଳ ରହି, 

ତାମସୀର େକାେଳ     େହେବ ଶୁ� ଜୀେବ 

         କାଉଁରୀ ପରଶ ପାଇ। 

ସn�ାମ*ି ଆସି        କରିବ ରାଜୁତି 

         ବିଭାବରୀ େହବ ଘନ, 

gାfେହବ ନର          କମ� ମୟ ତାର 

         ନିଦ� ା କରିବ ଆjନ� । 
େସାେହଲା ବରଗଡ଼ 

େମା- ୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯ 
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ତୁହି େମାର ମୁକତିପଥତୁହି େମାର ମୁକତିପଥତୁହି େମାର ମୁକତିପଥତୁହି େମାର ମୁକତିପଥ    
ବୁଲି ବୁଲି ଆଖ ପାଖ 

କରୁअଛି ଭିgା େମାର 

େକେବ ଯିବି ଗଁା େତାର 

ମାଗିବି ମଁୁ େତାେତ ଭିକ 

ମୁକତି  ପାଇବି  ସେତ 

ମଁୁ  ଏ  ମଣିଷ ଜନମ 

ଲେଗଇେଦ େଡାରି େତାର 

କାଲିଆ େର..................... 

କାଲିଆ େର..................... 

ତୁହି େମାର ମୁକତି ପଥ   ।। 

 

ଶୁଣି अଛି କାେନ େମାର 

େଦଖିନାହZ ଶ�ୀ ମDିର 

ଯିବି େକେବ ବଡ଼ଦାେq 

ନିଲାaର ମହାନD 

 

ନିମ�ାଲ� ପାଇବି ତୁେq 

କଟିଯିବ ପାପ ତାପ 

ଧନ� େହବି ମୁହZ ନର 

ଲେଗଇେଦ େଡାରି େତାର 

କାଲିଆ େର..................... 

କାଲିଆ େର..................... 

ତୁହି େମାର ମୁକତି ପଥ   ।। 

 

अବଢ଼ା ଖାଇବି ତୁେq 

ଭୁଲି ଯିବି େଭାକ େମାର 

ମୁକତି ପାଇବି େତେବ 

ଏ ଭିକାରି ଜନG  େମାର 

ବୁଲି ଯିବି ମେହାଦଧି 

ବୁଡ଼ େଦଇ ଶାfି େହବି 
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େଦଖୁଥିବି ରାତି ଦିନ 

ଲେଗଇେଦ େଡାରି େତାର 

କାଲିଆ େର..................... 

କାଲିଆ େର..................... 

ତୁହି େମାର ମୁକତି ପଥ 

ତୁହି େମାର ମୁକତି ପଥ  ।। 

 
ନାମ:-ନିଲାaର ମହାନD 

ଗ�ାମ:-ଆaଗୁଡା  ବA କ:-େଗାଲାମୁqା  ଜିଲA ା:-କଳାହାqି 

େମା:-୯୩୪୪୨୦୪୫୦୯ 
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ଷଠିଘରଷଠିଘରଷଠିଘରଷଠିଘର    
ଜନG  ଭୂମି ଆଉ ଜନG  ମାଟି 

 ପଜୂ� ସେତ ହୃଦୟରୁ 

ଏଇ ଷଠିଘେର ଜନମ େନଇଣ 

 ବଢ଼ିଛି ଏଇ ଗଁା ରୁ । 

 

अତୀତ ହଜିଛି ସମୟ ଯାଇଛି 

 ସG xତି ରୁେହ ମଥା େଟକି, 

େଯେତ ଭାବିେଲ ବି ଲାଗଇ େଯମିତି 

 କିଛି ରହିଗଲା ବାକି। 

 

ଏଇ ଗଁା ମାଟି ମଥାେର ଲାଗିେଲ 

 ଚDନ ଚDନ ବାେସ, 

କାq କାରନାମା ମେନ ପଡିଗେଲ 

 ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହେସ। 

ପ�ୀତିରtନ ନାୟକ 

 

େସଇ ପିଲା େଖଳ େସଇ ଧଳିୂ ମାଟି 

 େକେବ ବି ଭୁଲି ନ ପାରିବି, 

ହୃଦୟର େସଇ ପ�jଦପଟ େର 

 େକମିତି ବା ଗାର ଟାଣିବି! 

 

ମେନ ପେଡ ସବୁ ଗତ ଇତିହାସ 

 ମେନ ପେଡ अଳି अଝଟ, 

ଏଇ ମାଟି ପୁଣି ସହିଛି େକେତ େଯ 

 େଗାଡ଼ କଚଡ଼ା ର କ�। 

 

େଶେଷ େମା ପ�ଣାମ େମା ଜନG  ମାଟିକୁ 

 ଏଡି ରୁ ଏେଡ େସ କରିଛି  

ତା ' ରି ଉପେର ନାଚି କୁଦି ପୁଣି 

 ବୟସ ଗେଡ଼ଇ ଆସିଛି। 
       ଜୟନଗର, ରାଜକନିକା, େକD� ାପଡ଼ା 
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େପ�ମ ଶରଧାବାଲିେପ�ମ ଶରଧାବାଲିେପ�ମ ଶରଧାବାଲିେପ�ମ ଶରଧାବାଲି    
େପ�ମ अଫୁରf ମନ ପାହାଡରୁ 

ଚିର େସ�ାତସ�ନୀ ଧାର 

କଳକଳ ବେହ अସରfି ଭାେବ 

ଜନମ ରୁ ଆରପାର । 

ସକାଳ ସରୁୂଯ ରvବ#� ଆଭା 

ଫୁଲେର ବାସନା ଭରି 

ଭସା ବାଦଲେର େପ�ମିକ ପgୀେଟ 

ଉେଡ କଳରାବ କରି । 

ଫୁଲର ମହେକ ପାଖୁଡାର ରଂେଗ 

ପରଜାପତିର େଖଳ 

େପ�ମ ରାସରଂେଗ କି ସୁDର ସେତ 

ମାଦକତା ଭରା େମଳ । 

ତୁଳସୀର େପ�ମ ପ�ଭୂ ପାଦ ଧଳିୂ 

ବାସ େଦଉଥାଏ ବୁଣି 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

ଦାସିଆ େପ�ମେର ବାଇ େହେଲ ନାଥ 

ନାରିେକଳ େନେଲ ଟାଣି । 

ସୁଦାମା ଗରିବ ଖୁଦ ଭଜା େପ�େମ 

ବାଇ ନଟବର ରାୟ 

ନିମ�ଣ େଦେଲ ରାଜ ଦରବାେର 

ପାଦ େଧାଇବାକୁ ତୟ । 

ମଣିଷ ର ଏଇ ଜୀବନ ଟା େପ�ମ 

ମରଣ ତା'ଠାରୁ ବଳି 

ଦୁଃଖ ସୁଖ େଫ¦ା ହସ କାD ଭରା 

େପ�ମର ଶରଧା ବାଲି ।। 
 

୫୪ ଆୟ��ପଲA ୀ 

କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନ    
ନିଜ େପଟକୁ अେପାଷା ରଖି 

ସଭZ,ୁ ଦିଏ େପାଷଣ 

ଖରା,ବଷ�ା,ଶୀତକୁ ନଡରି 

अକ� ାf ପରିଶ�ମେର କେର ଭୂମିକଷ�ଣ 

ଏଇତ ଜୀବନ ଏଇତ ଜୀବନ (୧) 

 

ପଢିବାର ମେନାବଳ ଥିେଲ ମଧ� 

ପ�ତିବnକ ସାେଜ अଥ� 

ରଖିଥିବା ଆଶା େଦଖିଥିବା ସ¢ପ� 

ପରୂଣ କରିବାେର ହୁଏ अସମଥ� 

ନିରୁପାୟ େହାଇ ଖଟିଯାଏ ଦାଦନ 

ଏଇତ ଜୀବନ ଏଇତ ଜୀବନ (୨) 

 

 

ରtୀତ 
अେରେବଡ଼ିଆ 

 

 

େଦଶକୁ ରgାକରିବା ପାଇଁ 

ଦିନ ରାତି ଜଗିବସିଥାଏ ଶତ� �କୁ अନାଇ 

େଦଶପାଇଁ ଜାତିପାଇଁ ସଦା 

ନିଜ ଜୀବନକୁ କରିଥାଏ ବଳିଦାନ 

ଏଇତ ଜୀବନ ଏଇତ ଜୀବନ (୩) 

 

ନିଜ ବାପା ମା,ୁ ଦୂର କରି  

ଚାଲିଯାଏ ଶାଶଘୂର 

େବୖବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ 

ବଧେୂବଶ ଧରି େହାଇଯାଏ ପର 

କରିଯାଏ େକେତ ମାନ अଭିମାନ 

ଏଇତ ଜୀବନ ଏଇତ ଜୀବନ (୪) 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     241 

ମDିର େବଢାେର ଥାଳିଟିଏ ଧରି 

କରୁଥାଏ ଭଜନ 

ପ�ଭୁନାମ ଧରି ଧରି ବିତାଇଦିଏ ଦିନ 

ଏଇତ ଜୀବନ ଏଇତ ଜୀବନ (୫) 

 
 

 

 

ନାମ - ରtୀତ अେରେବଡିଆ 

ଗ�ାମ - ମିଜ�ାପୁର, କଳାହାqି 

ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ ସ¢ଂୟଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ�  (+୩ େଶଷ ବଷ�) 
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ପରି ଓ ପgିପରି ଓ ପgିପରି ଓ ପgିପରି ଓ ପgି    
ମଳୂ ବpଳା ରଚନା : େଦବାରତି ମିତ�  

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାfର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ନୀଳ, अତିନୀଳ ସମୁଦ� ର ନିଦ 

ଭାpିେଦଇଛି ପରି ଓ ପgି 

ସଦା ଚ�ଳ ଏ ଗାଲିଚାେର 

ଯଦି େକେବ ଭାସି ଭାସି 

ଦୂେର ଚାଲିଯାଏ 

ପଡ଼ିରହିବ अସହ� ଖଟା अସୀମ 

ରାଗ ବିରହ 

ଆଉ ମିଠା ମିଠା ସ�ପ� 

ପgି ଓ ପରି 

େସେତେବେଳ କାହାକୁ େନଇ େଖଳିେବ? 

 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼୍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ଜିଲA ା : ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com  

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଚିଠିଚିଠିଚିଠିଚିଠି    
ସଫା କରୁଥିଲି ଜୁହ� ା ବାକସେକ, 

ପାଏଲି ତୁମର ଚିଠି 

େସାର ପଡିଗଲା अ◌ାଘର କଥା, 

ଶୁଇନି ପାରଲି ରାତି । 

ଜଲ ଜଲ ଦିଶୁଥିଲା ଗୁରି ମୁହୁଁ, 

ଚିଠିର େଲଖା ଭିତେର 

ମୁହୁଁ ମଲେକଇ କଥା କହୁଥିେଲ, 

अgର ମାେନ ବତେର । 

କାମନାର ବିନାଶେର ଦୁଖର ବିନାଶ, 

େଲଖିଥିଲ େଯନ ପେଦ 

 

 

ରମଣୀରtନ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

େସେତେବଲର କଥା େସାର ପଡେଲ, 

ଇହାଛିନିବି ବାେଧ । 

େକେତକଥା ଚିଠି ଭିତେର ଥିଲାେଯ, 

ଇହାେଦ ପାରୁେଛ ବୁଝି 

କହିଦିअ ତୁମର ଠିକାନା ମେତେଗା, 

ଗୁଟଗୁଟ େଦମି ସୁଝି । 

ଗଲା କଥାେକ େହେତଇ େଦେଲଗା, 

ଆଁଖଲ ଯାଏସି ବୁହି 

େଯନଥିଲାେସନ ଚଉତି କରିେଗା, 

ଚିଠିେକ ଦଉେଛ ଥୁଇ ।             
ଉପର ବାହାଲ , ବଲାpିର 

େମା‐ ୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦ 
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ମୁନୁଷମୁନୁଷମୁନୁଷମୁନୁଷ    
େର ମୁନୁଷ, ଆଇଛୁ ଏକଲା 

େହଇକରି ନpଲା 

େଫର୍ କାଏଁ େଯ କରସୁ ଏେତ ଗରବ୍ 

ଯିବୁ ବି ତ ଏକଲା, େହଇକରି ନpଲା 

 

ମାଲିକ୍ େଟ େହଲୁବଲି 

କଁା େଯ ଖଟଉଛୁ ପଶୁ ବାଗିର୍ 

େସମାେନ ବି ତ ମୁନୁଷଆନ୍ 

ନାଇଁକର ଯହ ଗୁଲ୍ ଗୁଲା 

ତୁଇ ବି ତ େହବୁ ଦିେନ େହନ୍ ତା ଗୁ୍ ଲ୍ ଗୁଲା 

 

ଚାକରୀେଟ କଲୁବଲି ଲଁାଚ୍ ନଉଛୁ 

ଦରମା ଉପେର ଉପୁରି ନଉଛୁ 

େଯତ୍ କି େନେଲ େହତ୍ କି ବଢୁେଛ େତାର୍ େଲାଭ୍ 

େତାର୍ େଲାଭ ତେତ ଖାଇବାେର ମୁନୁଷ୍ 

ନାଇଁକର ଜହ େଲାଭ୍ 

ରମଣୀକାf ସାହୁ 
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ଧନୀେଟ େହଲୁବଲି ଚିଟ୍ ଫq୍ ନଁା ଥି 

ଗରିବ୍ ଖଟିଖିଆର୍ ପଏସା ଲୁଟୁଛୁ 

ଗରିବ୍ ଦୁଃଖୀର୍ ଶଁାସ୍ ପଡ଼୍ ବା 

ମରବୁ େହଇ ଛଟ୍ ପଟ୍ 

ଫିେରଇ େଦ, ଫିେରଇ େଦ, ତଁାକର୍ ପଏସା ଝଟପଟ୍ 

 

ମ�ୀେଟ େହଲୁବଲି 

େକାଟି େକାଟି ଟଁକା େଘାଟାଲା କରୁଛୁ 

ଆଜିର୍ ମୁନୁଷ୍ ତ ଖାନା ନାଇଁ ପେଚଇପାର୍ ବାର୍ 

ତୁଇ େକନ୍ ତା ହଜମ୍ କର୍ ବୁ ପଏସା 

ଜନତାର୍ ପଏସା ଖାଏେଲ 

ନାଇଁ ହଏ େତାର୍ ଭଲ୍ ଦଶା 

 

େର ମୁନୁଷ୍ 

ଏେବ ବି ସମିଆ अେଛଁ, ସୁଧରି ଯା’ 

ମୁନୁଷ ଜାଏତ୍ େକ ଆଉ ନାଇଁକର ବଦ୍ ନାମ୍ 

ମୁନୁଷ୍  ବାଗିର୍ ମୁନୁଷେଟ େହଇକରି ରହ 

ଆର୍ ଥେର ନାଇଁମିେଲ ଇ ମୁନୁଷ ଜନମ୍  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୭୩୬୬୧୮ 
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ତାଲାବDତାଲାବDତାଲାବDତାଲାବD    
ଘେର ଥିମା ଘେର ଥିମା େହା ଭାଇ 

ପରିବାର ସେp ଥିମା 

ଏେବ ତରକିେଲ ସବୁ ଠିକ େହବା 

ବ�ି କରି ଆେମ ଥିମା 

 

କେରାନା ମହାମାରୀ ଆଇେଛ ମାଡି 

ଡଟି କରି ଆେମ ଥିମା 

ଥqା ଖଁାସିକି େଦେହ ନସି ଗେଲ 

ଡାvରଖାନ ଆେମ ଜିମା   

 

ଥର ଥର ଆେମ ହାତ ଧୁଇମା 

ଗହଲି ନୁ ଦୁେର ରେହମା 

ପଖାଲ ଦିଟା ଆର ଶାଗ ଟିେକ ଖାଇ 

ଘରର ଭିତେର  ଶୁଇମା 

ଫିେରାଜ କୁମାର 
ପେଟଲ 

 

 

 

 

ସରକାର ଆମର ଡିpରା େଦଇେଛ 

ମାନମା ଆେମ ସେଭ 

ତାଲାବD ତାଲାବD େହା ଭାଇ 

ନାଇଁ ବାହାରୁ ଘରୁ ଏେଭ 

 

ଶିରୀ ସମେଲଇ ସାହା ହ ମଁା 

ତୁଇ କରୁଣା େଦ ଢାଲି 

ମାନବ ସମାଜ ତ� ାହି ପାଉ ମଁା 

ଇ ବିପଦ ଯାଉ ଟଲି  । 
अବନେକଲା ସୁDରଗଡ଼-୧୯ 

େମା- ୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦ 
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ଆମର େକfା େହବା େମଲଆମର େକfା େହବା େମଲଆମର େକfା େହବା େମଲଆମର େକfା େହବା େମଲ    
ତୁଇ ପୁଷ ର କାକର ଭିଜା ସକାଳ େହେଲ 

ମୁଇଁ େଜଠ ର ଦअଁ ଦअଁ ଖରା େବଲ 

ତୁଇ ଫୁଲର ସହେର ଫୁଲକୁମାରୀ ଆଉ 

ମୁଇଁ ସୁଖା ଗଛ ର େବଲ 

ଆମର େକfା େହବା େମଲ ସଜନୀ ; 

ଆମର େକfା େହବା େମଲ । 

 

ଫିେରାଜ କୁମାର 
ପେଟଲ 

 

 

 

ତୁଇ େକନ୍ ରସିଆ କବିର  

େସ ମହାନି ଦିଆ କଥା 

ମୁଇଁ େକନ ଗୁମନାମ ସାୟାର ର 

େବୱାଫା କବିତା 

ମୁଇଁ ବଦନାମ ସବୁଆେଡ ଆଉ 

ତେତ ସେବ କରସନ େଗଲ 

ଆମର େକfା େହବା େମଲ ସଜନୀ 

ଆମର େକfା େହବା େମଲ । 

 
अବନେକଲା ,ସୁDରଗଡ଼-୧୯ 

୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦ 
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ଶିରମତିର୍ ହଁସିଶିରମତିର୍ ହଁସିଶିରମତିର୍ ହଁସିଶିରମତିର୍ ହଁସି    
 

 

ସଖାଲୁ ସଂଜ ବେଢ଼ କିଲିବିଲି 

ଘର ଭିତେର ବସି ବସି 

ଭଟାେକ ବାହାରିେଲ ଜଗିେଛ ‘ମାମଁୁ’ 

‘େମରହା’ ଥି ଦଉେଛ କସି!! 

 

ପହଁପହଁନୁ ଗଧା ବୁଡ଼ାସାରି 

ତାଡ଼ି ଦଉେଛଁ ଖୁେରବାସି! 

ପୁଡ଼ାଝୁରି ଥି ନୁନ୍ ମିରଚାେକ ଚିଟକi 

ସୁରତ୍ କରି ଠୁକୁେଛଁ େଠସି େଠସି 

 

ଲାpଛାଟ େହାଇ ଗଡ଼ଗଡୁେଛ େଯ 

ଝୁଲି େହଇଗଲାନ େମାର ଖଟର୍ େଡାର୍! 

କୁ�କ#୍� େଲେଖଁ ନାକର ଗରଜନ୍ େକ 

ଶିରମତି ହଁସୁେଛ େଜାରେସାର୍ 

େଦବରାଜ େମେହର 
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ଆମର୍ ନନିର୍ ମଁାେକ କେହଲି 

ଘିଚିଲାଗବ େକଁ େମାର୍ ଖଟର୍ େଡାର୍? 

ଫଟା ମାଇକ୍ େଲେଖଁ ଛାଡ଼ଲା ରଡ଼ି 

‘ଭାଇରସ’େକ ଘାେର କରିେଦଖ େସାର୍ 

 

ଛିଆଟୁଆ, ଦିଆନିଆ, ସବୁ େହଇେଛ ମନା 

ନାଇଁମାନେଲ ପେର େଡଗିଯିବା କେରାନା 

ଏfା ବତେର ଲହଁକି ଯିବା ନାଇଁ ପେଡ଼ ତ ଜନା 

ସରଦି, ଖାସି, ଜେର ମୁେଡ଼ େହଉଥିବ ତନାଘନା 

 

କାହZଥିଲା, େଦଖ ତ ଇ ନିଛାଲ ‘କେରାନା’ 

ଇତାର୍ ଲାଗି ପେର ସବୁକଥା ଗଲାନସି 

ମୁନୁଷେକ େଦଖେଲ ଡରୁେଛ ମାେହଜି 

ଦିନାଦୁ ଗେଲ ମୁଇଁ େହଇଯିମିେକ ସନ�ାସୀ 

 
େଦବଭବନ, େଗାହିରା ପଦର, ବଲାpିର 
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ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍    
ମନୁଷ୍ ଜୀବନ 

ପାଏନ୍ ଫଟକା ପରା 

ଆଏଜ୍ अେଛ 

କାଲ୍ େକ ନାଇଁ 

ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ 

ଲାଗିେଛ ଏ ଜୀବେନ 

ଯାଏଁ େହେଲ ବି କାଏଁ କରମା 

ଏଇଟା ତ ବିଧିର ବିଧାନ୍ 

ନାଇଁ ବୁଝବାର୍ ସସାର୍ ମାୟାେକ 

ଘାଟି ହଉଛୁ ଜtାଳ େନ 

 

 

େବୖବସୁତ ନାଏକ 

 

ଆଏଜ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛି ନିଜର୍ ବୁଆମା େକ 

େଯେନ ଏେଡେଟ କଲା 

କଥା ଆଉ ଚାଲି ଶିଖାଲା 

ମନ େନଇନ୍ ନpଳ୍ କଏଟ୍ ଧରି ଚାଷ 

କରବାେକ 

ସେଭ େଖାଜୁଛନ୍ ସରକାରୀ ଚାକରୀ େଟ 

କାମ୍ କବାର୍ ଲାଗି ସହରେର ରହି 

ଭୂଲି ଯାଉଛୁ ଗଁା ଭୂଇଁେକ 

ବାnି େହଉଛୁ ସସାର ବnନ େନ 

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜୀବନ େନ 

କାଏଁ େଯ ଗରବ୍ କରମା 

ହସ ଖୁସିେର ଦିନ କଟାମା 

ରାଗଋଷା ଛାଡ଼ିକରି 

ସେଭ ସୁଖଦୁଃଖ ବା¦ମା 
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ସୁନାର୍ ଗାଆଁସୁନାର୍ ଗାଆଁସୁନାର୍ ଗାଆଁସୁନାର୍ ଗାଆଁ    
ଜୁହାର୍ ଜୁହାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ ଗରଭ୍ ଧାରିନି ମାଆଁ 

େକତ୍ ନି ସୁDର୍ ଝାର୍ ପରବତ୍ ନାଆଁଟା ସୁନାର୍ ଗାଆଁ 

ଚାରିହି କୁତିେକ ନଏଦ୍ ନଲିଆ ଝରନା ଝରୁେଛ ଖଲ୍ 

ଚାର୍ ଆa୍ ଜାମ୍ କୁର୍ ,ଲୁ ଡୁେaର୍ अମରୁତ୍ ଲାେଗ ଫଲ୍ 

କୁଇଲିଲ୍ ଗଉେଛ ଫଗୁନ୍ ବଉେଲ େକାଶଲ୍ ଗିତିର ଭାସା 

ଗିତ୍ ଡାଲଖାଇ ରସର୍ ବଉଲି ନଁା କେମଇେଛ ଉଡସା 

ଭୁେଦା ନୁଆଁଖାଇ ଦସ�ା ଫୁସପୁନି ତିହାର୍ େକେତ ଉଛବ୍ 

ଡଁାଡ୍ ବାହଁାସୁତା ଖଗଲା ପଏଁରି କପଡ଼ା ଧୁତି ଦରବ୍ 

ଇ େଭସ୍ ଭୁସା ଆଏ ସିରଜିନା େକାଶଲି ଗାଆଁର୍ ଢp 

ପାଲା ସଁପରଦା କିତ�ନ୍ କରମା ରpବତୀ ଗିତ୍ ରp 

ଝର୍ ଝର୍ ବୁେହ ଇ ମାଏଟ୍ େଦଇ ମହାନଏଦ୍ ପାଏନ୍ 

ସିରି ସମେଲଇ ପାହା ଧୁଇ କରି ଗpା ପାଲେଟ ଧଏନ୍ 

କାହZ ଫୁଲଝର୍ ଡpର୍ ଭିତରୁଁ େଘଁସ୍ େଘଁସାଲିର୍ େଜାର୍ 

ଇ ଗାଆଁର୍ ମାଟିର୍ ବିରତା ମାନକୁଁ  ରଖିେଛ େହେତଇ େସାର୍ 

ମାେଧା କୁଂଜଲ୍ ସିଂ ବଏରି ହେଟ େଯ ଜିବନ୍  େଦେଲ ମୁରଛି 

କବି ଗpାଧର୍ ଖେଗଶ�ର୍ େସଠ୍ ହଲଧର୍ କେହ ସାgୀ 

ଭରତ ଧରୁଆ 
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ଗାଆଁଟା ସୁDର୍ ବଏଁକୁଠ୍ ପୁର୍ ସତର୍ ମହାପ�� ଉଭା 

ଦାରିଚୁରି ମିଛ୍ अନିଏ अନିତି ବସସି ଗାଆଁନ ସଭା 

ଜଏ ଜଏ ସତ୍ ସୁଖ୍ ଶାଂତି ପଦ୍ କିରିଆ ଆସ କରମା 

ଗାଆଁେକ ଆମର୍ ସରଗ୍ ସୁDର୍ ସୁନାର୍ ଗାଆଁ ଗଢମା 

 
ନାଟ�ମହଷi ଭରତ ଧରୁଆ 

ପୁଡ଼ାପଦର, ରାଜ୍ ଆଗଲପୁର, ବଲାpିର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୪୩୫୨୪୦ 
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ଧରତିଧରତିଧରତିଧରତି    
ମା େଗା ତୁଇ ମମତାମୟୀ ତୁଇ େଗା ସବ�ସଂହା ଧରତି 

ମା େଗା ତୁଇ ସବୁ ଜୀବର ଜନନୀ ଜୀବର ଜୀବନଦାୟିନୀ 

େକେତ ଯୁଗୁ ଆଦରି ରଖିଛୁ େତାର େପଟ ଭିତେର 

ଭାତ, ପଖାଳ, अରନ୍, ପାଏନ୍, ଧଉଛୁ ସୁତେର ସୁତେର 

େସଥିର୍ ଲାଗି ଜୀବନ୍ ଧରିେଛ ଇ ମୁନୁଷ ଜାତି 

ସବୁ ଦିନ୍ ଏfା କରୁଣା କର େଗା ମଁା େମାର ମାଟି 

େକେତ େଯ େତାର କରୁଣା ଇ ମୁନୁଷ ଜାତି ଉପେର 

ମୁନୁଷ େହଇଥିେଲ ବୁଝିପାରତା ମନୁଷ�ତ� େର ଥିେଲ 

େକେତ ହଟହଟା କରୁେଛ ମା ଇ ମୁନୁଷ ଜାତି 

େହତିର ଲାଗି େଦେଖଇ େଦଶୁ େଗା େତାର୍ अସଲ ମ_ୂi 

େବୖଦିକ୍ ଯୁେଗ ପୃରଥ୍ େବାଲି ପଜୁୂଥିେଲ େତାେତ 

ଆଜି ଆର୍ ନାଇନ େତା ପଜୂା ମଁା ଉଭିଗଲା ସେତ 

ରିସ୍  ମି େହେଲ ତୁଇ େଗା ମା କରସୁ ଭୂମିକ! 

ଲାg ଲାg ମୁନୁଷ ମାନକର େନସୁ ତୁଇ ଜୀବନ 

ତୁଇ େଗା ମଁା ଶvିମୟୀ, ଜଗତଜନନୀ ଧରତି 

ମୁନୁଷ ମାନକୁ େଦ େଗା ମା ସଦବୁ{ି ଆର୍ ଖତି 

ଆଶିଷ କୁମାର ପqା 
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େମାର୍ ମଁା ରୁସିେଛେମାର୍ ମଁା ରୁସିେଛେମାର୍ ମଁା ରୁସିେଛେମାର୍ ମଁା ରୁସିେଛ    
କାଏଁ ଭୁଲ୍ େହଲା କାଏଁ େଗା ମା 

ଏେତ ରାଗି ଜାଇଛୁ । 

େତାର୍ ଇ ଛତ� ଛାଯା ତଲୁ 

ଆମ୍ କୁ ଦୁରିଆ କରୁଛୁ । 

ଭୁଲ୍ େହଇଥିେଲ gମା କରିେଦବୁ 

ଛୁଆକର୍ ଉପ୍ େର କାଏଁ ରାଗ୍ ରୁଶା । 

ତୁଇ ହାତ୍ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଭାସି ଯିମୁ ଆେମ 

ଆର୍ କାହାେକ କର୍ ମୁ ଭର୍ ଷା । 

ତୁଇ ସରବ୍ ସହିନି ଜଗତ୍ ଜନନୀ 

ଇ�େଦବୀ ଆମର୍ ମା ସମେଲଇ । 

ଭାସି ଆସିେଛ େଜନ୍ ଦୂଖର୍ ବାଦଲ୍  େକ 

େନଇଜା ଉେଡଇ କରି । 

ମଁା ଲୁେକଇ େଦ େତାର୍ ପନତ୍ ଢାପିକରି 

ଇ ଜଗତ୍ େଦଖୁ େତାର୍ ମହିମା େକ ଆଏକ୍ େଡରି । 

 
ବଇଦୁପାଲି, ଡୁpୁରିପାଲି, ସୁବ#�ପୁର 

ସ�ାଗତିକା ଦିସି� 
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ଲଟର୍ ପଟର୍ଲଟର୍ ପଟର୍ଲଟର୍ ପଟର୍ଲଟର୍ ପଟର୍    
ନାଇଁ େହବୁ ଲଟର୍ ପଟର୍ 

ଫୁକି େଦବା ମହନି ମfର୍ 

ପଡିଯିବୁ ତାର୍ ପାେଲ !! 

 

ଲହp ଝପର୍ ମଲର୍ ମଲର୍ 

େଚେହରା େଦଖା अଂଠି ପହର୍ 

ଲଟକି ଯିବୁ ରସର୍ ଜାେଲ !! 

 

ତୁଇ ଫାେଲ ତର୍ ମନ୍ ଫାେଲ 

ଚୁମା େଦେବ ତର୍ ଦୁହିଗାେଲ 

ବସି ଭାବୁଥିବୁ କେଲ କେଲ !! 

 

ଆଶୁେତାଷ ଠାକୁର 

 

 

ମହନି ଲହ ବଢସି ଯହ 

ବାସୁଥିସି ମହମହ 

ନାଇଁ େଦେଖ ଠାନ୍ अଠାନ୍ 

େଛାଟ୍ ଛାଟ୍ କରି ଗାଡ଼ିେଦବୁ 

ଭାବର୍ ଖେଣକ୍ ରାଏଁt !! 

 

ସମିଆଁ ର୍ ଚକା ଆଗେକ ଆଗେକ 

େକେଭ ନାଇଁ ଫିେର ପଛେକ 

ନିଜର୍ ଗୁେଡ଼ ଜଦବi ଠାଡ଼ େହବୁେବେଲ 

ତର୍ ମନ୍ େକ ରଖ୍  ଆକେଟ !! 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୯୩୭୯୩୩୧୧୪, 

ମqଲ, ଓଡ଼ିଶା 
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େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷ୍ େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷ୍ େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷ୍ େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷ୍ ର ପଲଟିଆ ଜୀବନ୍ର ପଲଟିଆ ଜୀବନ୍ର ପଲଟିଆ ଜୀବନ୍ର ପଲଟିଆ ଜୀବନ୍    

ଛୁଆ େବେଳ ତ ବଡ୍ େହବାର୍ 

ମନୁଷର୍ ସଧାେବେଳ େଯ ମନ୍, 

ବଡ୍ େହଇକରି େସ ଛୁଆ େବଳ୍ େକ 

ହର୍ ମିସା ଘୁଚିଯିବାର୍ ତାର୍ ସପନ୍। 

ଇଟା େସ 

େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷର୍ ପÆିଆ ଜୀବନ୍।(୧) 

ଗାଉଁଲିଆ େଲାକର୍ େଯ ସହେର 

କୁଟୁମ୍ ପୁଷ୍ ବାର୍ ବଢା ମନ୍, 

ଆଉ େସ ସହେର ନାଈ ପଚ୍-ରାେଲ କିେହ 

େଶାର୍ କରୁଥିସି େସ ଗଁା ର୍ ପାଏନ୍ ପବନ୍। 

ହଁ େହା ଇଟା େସ 

େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷର୍ ପÆିଆ ଜୀବନ୍।(୨) 

ମଁା ବୁଆର୍ ଆଦର୍ େକ ଭୁଲିକରି 

ସାp୍ ସଏର୍ ତା ଗଠନ କରି, 

ପୀରତି ନାେମ କଟାସନ୍ ଉଧ୍-ଲିଆ ଜୀବନ। 

େସ ଜୀବନ େକ ଭାpିକରି 

ଜିେତD�  ସାହୁ 

 

 

ଘର୍ ଦୁଆର୍ େକ ଫିରିକରି, 

ଗୁଳ୍-ଗୁଳିଆ ସମିଆ େନ 

ମଁା ବୁଆର୍ ପାେଦ ପଡ୍-ସନ୍ ଶରନ୍। 

ଏfା କରି ଚଲୁେଛ 

େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷର୍ ପÆିଆ ଜୀବନ।(୩) 

ସକାଳ୍ ପାଏେଲ କିରିଆ କରି 

ଚାକିରି କର୍ ମି େମହନତ୍ କରି 

େଦଖଉଥିସି ଦୁନିଆଁ େକ ସତ୍-ପନ୍। 

ଉସତ୍ େହଲା ଚାକିରି କରି 

ସତ୍-ପନିଆ କିରିଆ ଭୁଲିକରି 

ଲା�ର୍ ଲାଗି ହଉଥିସି ତନ୍-ତନ୍। 

ଇଟା େସ ଆମର୍ 

େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷର୍ ପÆିଆ ଜୀବନ।(୪) 
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ପରହର୍ ପିଲା ଭୁଲ୍ େକ ଆଏଁଖ୍ କରି, 

ଘାେଟ ପକାସନ୍ କଥା େକ ଟପା ମାରି। 

େଯେଭଁ ପେଲଇ ଆଏସି 

କଥା ନିଜର୍ ଘର୍ େକ ମାଡିକରି, 

େଦେଖଇ ହଉଥିସନ୍ େଫର୍ 

କଥା େକ ଭିେଡ଼ଇ଼ କରି। 

ଛୁଆ ପିଲା େଲାକ୍ ଭୁଲ୍ ଭଟ୍-କା େଦଇେଛ କରି, 

ମାଫ୍ କରିଦଉନ ଆ§ା ଭୁଲିକରି। 

ଏfାକରି  ମନୁଷ୍ ନିଜର୍ ଭୁଲ୍ େକ କର୍-ସି ବାରନ୍, 

ଆଏତ ଇଟା େଲେହଁଟିଆ ମନୁଷର୍ ପଲ୍-ଟିଆ ଜୀବନ।(୫) 

    
ନଁା-ଜିେତD�  ସାହୁ 

ଗଁା-ଟାଲ୍,ବA କ-ପଦG ପୁର 

ବରଗଡ଼ 
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ଆଏଲା ବସfଆଏଲା ବସfଆଏଲା ବସfଆଏଲା ବସf    
ଚଏତ୍ ମାସ୍ ଆଏଲା େଯେଭଁ 

ଫୁଟଲା ପତର୍ କअଁଳି 

ଡୁଁଣା ଗଛ୍ ଲହ ସାଗୁଆ େହେଲ 

ପତର୍ ଆଏଲା ପାଆଁଳି.. 

 

ଆମର୍ ହିDୁ ନୂଆବଛର୍ େକ 

ଉଜୁର୍ ପରଦିପଦା ତିଥି 

ଗହକି ମନାସୁ ଶୁଭଦିନ୍ ଭାବି 

ମାନସୁ ନିୟମ୍ ନି.ା ବିଧି.. 

 

େଭଲୁଆଁ ପାଚି ସରି ବସଲା 

କଁଚା ଆମ୍ ଚନି� ର୍ ପାଳି 

gମାନିଧି ସାହୁ 

 

 

 

ଦିନାଦୁ ଗେଲ ଖାଏମା େତତେକଁ 

ପାଚଳା େକDୁ ବୁଲି.. 

 

ଉେସା ବଏେଲ ହଏରଡା ଗୁରୁ 

ପାଚି ପଡଲା ତେଳଁ 

ଉଁରଚି,ଟୁପଲି,ଡଲାଭାର୍ ନିଦାନ୍ 

ମହୁଲ୍ େବଟି ଗେଲଁ.. 

 

ଇଆେଡ ଖଜୁର୍ କଁଷି ଧରେଲଁ 

େସଆେଡ ପାଚଲା େତେତଲ୍ 

ଡୁେମର୍ ଗୁେଟଗୁେଟ ପାଚି ବସେଲଁ 

अେଛ େଫର୍ କୁସମ୍ ପଁାେକଲ୍.. 
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ମହୁଲ୍ ଝାେର ଲଟ୍'ଲଠା େହଇ 

ପାଚିେଛ େତହZ ଚାର୍ 

େମାର୍ ମାଆ କରୁେଛ ପଲସା ଫୁେଲ 

ଚଏତର୍ ମpଳବାର୍.. 

 

ବୁଗବୁଗା ଫୁଟିେଛ େଶେମଲ୍ ଫୁଲ୍ 

ଲାଲ୍ ଟହଟହ ପଲସା 

ମଁା ମpଳାେକ ଚନାଲଡୁ ସାେp 

ଟିଖିରି,ଲିଆର୍ େମସା.. 

 

ଇ ଫଗୁନ୍ ଚଏତ୍ ଦୁହିମାସ୍ େନଇ 

ବସf ୠତୁର୍ ଦିନ୍ 

ସୁଲ�ା ଟିେକ ଟିେକ ପିଟି ବସେଲଁ 

ଦିହି ଲାଗସି ଶୁଇନ୍... 

 
ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁqା, ବରଗଡ଼, ୭୭୩୫୫୦୯୫୮୩ 
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କେରାନାକେରାନାକେରାନାକେରାନା    
(ବି.ଦ� . ଚିନି, ପାଏନ୍, ଇଟଲି, ଭାତ୍, ଆମର୍ 

ମକା ବଏେଲ ଚିନ୍, େ�ନ୍, ଇଟାଲି, ଭାରତ୍, 

ଆେମରିକା ଔ କବିତାଥି କେରାନାେକ 

ଟଁେ³ଇ ସାେp ଜୁଝା େହଇେଛ) 

 

ପଲା େଗା ତୁଇଁ କେରାନା େଦବୀ 

କାଏଁ ଆସିଛୁ ଇନେକ 

ଚିନି ପାଏନ୍ ସାେp ଇଟଲି ଖାଏଲୁ 

ଭାେତ ଖାଏବୁ କDମଳୂ୍ କDାେକ.. 

 

ଆମର୍ ମକା ବଁାରି ବି ଗୁରଦୁ ଖାଏଲୁ 

ତଥାପିର୍ ହଉଛୁ ଚେଠଇ 

ସବୁେବେଳ ନିଘା ଭାତ୍ ନ ଏେଭଁ 

ଇଆେଡ େହଇଛୁ ଟଁେ³ଇ.. 

 

କିଛି ତେତ ପେର ନି ପୁରବାର୍ 

ଲୁକର୍ ରକତ୍ ଦଉଛୁ ଶୁଷି 

gମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଆମର୍ େଦେଶ ଜାନ୍ ଲୁକର୍ ରାଶି ଟାନ୍ 

ଭୁଜାଲି େଦେବ ନ ଭୁସି.. 

 

ଆମର୍ ଇନର୍ େଲାକ୍ ବେଢ ବୁଧିଆ 

େକେଭଁ ନାଇଁ ଖୁଳନ୍ େଟଡ୍ 

ଖିଡ୍ ଖିେଡଇକରି ବେଟଇେନେବ ତେତ 

ବାେଟଁ କରିେନେବ େଠଁଟ୍..(ସିଧା େଟସନ୍ ନୁ 

େଚକପ୍) 

 

େଯନୁ ଆସିଛୁ େସନେକ ପଲା ତୁଇଁ 

କାଏଁ ହଉଛୁ ଗୁDେଲଇ 

ଇଟା ପେର ଆମର୍ ଜଗନ� ାଥର୍ େଦଶ୍ 

େଫର୍ अଛନ୍ ମଁା ସମେଲଇ... 
ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁqା, ବରଗଡ଼, 

୭୭୩୫୫୦୯୫୮୩ 
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କୁଛୁକୁଛୁକୁଛୁକୁଛୁ    
େଯେତ ଥାଉ ଘେର ନି ଦିେଶ ଆଏଁଖ୍ େକ 

ଆର୍ ଗୁଡ଼ାଦୁ ରଖତି ଛଁଚି, 

କୁହି ପୁଖରି ପଁଚି ସଢ଼ି ଯାଉ ଥାଉ ପେଛ 

େଦଖି େଦଖି କରି ଥିସZ ବାଆଁଚି । 

 

ନାଇଁ ଖାଏ େକେଭ େପଟ୍ ପୁରତୁନୁ 

କରୁଥିସି େଲକ୍ େଲକ୍, 

ସରିଯିବା ବଲି େକେତ ହଉଥିସି ହୁଗ�ୁନି 

ଥର୍ ଥର୍ କରୁଥିସି େଚକ୍ । 

 

ଧନ୍ ଯଉବନ୍ େକେଭ ରହିେଛ କାଏଁ ଥାେବ 

ସମିଆର୍ ଧାେର ଯିବା ଉହୁଲି, 

ଠିକ୍ ସମିଆ ଥି ନାଇଁ େହେଲ ତାର୍ େବଭାର୍ 

ସରବା ଜୀବନ୍ କାଠ୍ କୁହୁଲି । 

 

ଆଏଜ୍ କହୁଛୁ େମାର୍ ବଲି େଯନ୍ ଧନ୍ େକ 

କାଏଲ୍ ଥିବା ଆର୍ କାହାର୍ ପାେଖ, 

ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

କୁଛି ହଇ କରି କାଏଁ  ଖୁରାଉଛୁ ସୁଖ୍ େକ 

ସରବା ବଲି ହୁଗ�ୁନି ହଇ ଜଁୀଉଛୁ ଦୁେଖ । 

 

ଆଇଛୁ ବି ଏକଲା  ଯିବୁ ବି ତୁଇ ଏକଲା 

ସାଂେଗ ନି ନଉ ଧନ୍ ସୁନା ରୁପା, 

େକନ୍ ମାୟା ଜାେଲ ହଇ ଯାଇଛୁ ଛDି 

ଘଁାଟି ଗୁନେଲଇ ହଇଛୁ ଗୁପା । 

 

ବnୁ ବାnବ୍ ଭାଇ ଦାଇ ପୁଓ େଯେତ ସ!କ� 

ମଶାନ୍ ପଦା ତକ୍ ତାକର ପାହା, 

ମାଟିର୍ େଦେହ େଯେଭ ହଇଯିବା ମାଏଟ୍ 

ଛଁଚଲା ଧନ୍ ସବୁ େହବା ସୁଆହା । 
 

 

ପ�ଧାନପାଲି, ସaଲପୁର, ୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     263 

ବଧିଆଁବଧିଆଁବଧିଆଁବଧିଆଁ    
ହୁରୁଦ୍ ଖୁଲି ମା କେର अରଦଲି 

 ଗୁହାରି ସୁନ୍ ମା ଏେତ 

ମୁନୁସପନିଆ ବିଚାରର୍ ଗpା ପାଏନ୍ 

 ଦିେହଁ ଝିଟି େହଲି ହାେତ 

 

ଛିଟ୍ ବସତର୍ େଲେଖ ଭାବ୍ ସରଧା 

 ସବୁେକ େଦଲି ସଁପି 

ପଜୂା କେର ସୁମରି ହୁରୁଦ୍ କୁଠିେନ 

 अଠିପହର୍ ଜପି ତପି 

 

ଦିପ୍ େଲେଖ ଥୁଇ ନିରମଲ୍ ମନ୍ 

 §ାନ୍ ସଏଲତା ଜାଲି 

ସୁଭାସ୍ ଚD�  ଭୁଏ 

 

 

ହୁଁକେରଇ ଭିରିକସି ବିର୍ ପନେକ 

 େତେଜଇ େନସି ଘି ଢ଼ାଲି 

 

ସମରପନ୍ ଭାବର୍ अରୁଆ ଚଉଲ୍ 

 ତିନ୍ ଠାେନ େଦଲି ପଜୂା 

ଚଲତି ମହାପୁରୁ ମା ବୁଆ ଗୁରୁ 

 ଉଡୁଥାଉ ତାକର୍ ଧଜା 

 

ସଁସାରର ଝାରୁ अଏେଲଖ୍ ଗଛୁ 

 ନୁେକା ଫୁଲ୍ ଆଁନଲି ତୁଲି 

ସୁଖ୍ ଉସତର୍ ଫୁଲ େକ ଚେଢଇ 

 ଦୁଖଃ ଦରଦ୍ ଜାଏ ଭୁଲି 
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ସିDୁେରଂ ମିେସଇ ବଏରି ପନ୍ େକ 

 େତାର୍ ଆେଗ େଦଲି ଭଂେଜଇ 

ସିରା ମାଖୀ ସିDୁର୍ अଜାତ ସତରୁ 

 ନାେମ େଦବୁ ମେତ ସେଜଇ 

 

ଭvିର୍ ସରସର୍ ଗୁରସ୍ ଗଡୁ େକ 

 ଗୁେଡ଼ ମୁେଡ଼ େଦଲି ରୁକି 

ଭvିର୍ अଭାବିଆ ଭାବ୍ େକ େକେଭଁ 

 ନାଇଁ େଦବୁ ମା େଗା ଢୁକି 

 

ମଦଗରବିଆ ପନର୍ ନଡ଼ିଆ େକ 

 ପିଟି ଫଟାଲି ପାହା ତେଲ 

ଫକ୍ ପରରା ଗୁଦାଲ୍ େସବାର୍ ଭାବନା 

 ମେନ ରଖି େନବୁ ଭେଲ 

 

ମାେପା ସଁେସ େଲେଖ ଧପୂକାଠି ବାେସ 

ବିନ୍ ମତଲବିଆ ଧପୂ େମାହର୍ ଫାେସ 

 ମନ୍ ସାେp ମନ୍ ଜୁେଡଇ 

ହିଂସା अଂହକାର୍ ରିସା େକାର୍ କପଟ୍ 

 ସବୁେକ େଦଲି ପୁେଡ଼ଇ 

 

ଧରଜ�ର୍ େଭାଗ୍ ବାଢ଼ି ପରସି େଦମି 

 ପହର୍ ସମିଆ ଜାନି 

ବଲ୍ େଦବୁ ଦୁେଖ ଉନା ନାଇଁ କରି 

 ଚାଲନି ନ େଦବୁ ଛାନି 

 

ସବୁ ବଧି ଚେଢଇ ବଦଲା ମାଗୁେଛ 

 ଏତକି ବଧିଆ ତେତ 

ହାତ୍ ଜୁଡି ଆକୁେଲ କରୁେଛ ଜୁହାର୍ 

 ଦୟା କରିଥିବୁ ମେତ 

 

ଜଏ ଜଏ ମା େଗା ସିରି ସମେଲଇ 

 ପାଦ୍ ତେଲ ଗଲି ସରନ୍ 

ଛପନ୍ କୁଟି ସଁସାରର୍ ଜିବ ଜ� କୁ 

 ଦୁେଖ ସୁଖ୍ େଦବୁ अରନ୍ 
                             ଧାେpର୍,ବରଗଡ 
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ମାଲ୍ ମାଲ୍ ମାଲ୍ ମାଲ୍ କାନ୍ କାନ୍ କାନ୍ କାନ୍ ଗିରିଗିରିଗିରିଗିରି    
ଆଏେଲ ଥେର ମାଲ୍'କାନ୍'ଗିରି 

ମନ୍ ନାଇଁ ଲାେଗ ଯିବାର୍'େକ ଫିରି,  

ସୁଂଦର୍ ଭରା ଇ ପ�କୃତିର୍ ଡୁରୀ 

ବାଂଧି େନସି ଇ ମନ୍ େକ େଘରି ।  

ପ�କୃତି େଦଇେଛ ସମ୍'କୁ ସ�ାଧୀନ୍ 

କିେହ ଭି ନାଇଁନ ଇନୁ ହୀନ୍,  

ନଏଦ୍'ନଲିଆ ନାଇଁ ହଏ ଶୁଇନ୍ 

 ନିଥ୍'ରୁ ଥିସି ରାଏତ୍'ଦିନ୍ । 

ଜଂଗଲ୍ ଭି ଗଉେଛ ଗୀତ୍ ଗୁତା  

ଖରା ବଷ�ାର୍ ଶୀତର୍ କଥା,  

ପଶୁପgୀର୍ ରୁହାବସା  

େଦଖ୍,ବାର୍ େକ ଲାଗ୍'ସି ନିଶା । 

ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

 

ପବନର୍ େଖେଲ ଗଛର୍ ଡାେଲ 

ପତର୍  ହଲୁଥିସି ଲାେଡ଼େଗେଲ,  

ଠାେନଠାେନ ଧର୍'ତୀର୍ କୁେଲ  

ଲଟା  ନାଚୁଥିସି କେଲକେଲ ।  

ଧାଡ଼ିେକଧାଡ଼ି ଠିଆ େହଇକରି 

ଆକାଶ୍ ଉପର୍ ମୁଡ଼୍ େଟକିକରି,  

ପାହାଡ଼୍ ପବ�ତ୍ ହଁାତ୍ ଧରାଧୁରି  

େଖଲ୍ େଖଲୁଥିସନ୍ ଏକାସାରି । 

ଆଏେଲ ଥେର ମାଲ୍'କାନ୍'ଗିରି  

ମନ୍ ନାଇଁ ଲାେଗ ଯିବାର୍'େକ ଫିରି 

ମନ୍ ନାଇଁ ଲାେଗ ଯିବାର୍' େକ ଫିରି....!  
 

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି  

ବରଗଡ଼  
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ତାଳିତାଳିତାଳିତାଳି, , , , ଥାଳିଥାଳିଥାଳିଥାଳି, , , , ଦୀପ ବନାମ ବିେରାଧୀଦୀପ ବନାମ ବିେରାଧୀଦୀପ ବନାମ ବିେରାଧୀଦୀପ ବନାମ ବିେରାଧୀ    

 ଆପଣ ମାେନ "ଥ�ୀ ଇଡିअଟ" ମୁଭି େଦଖିଥିେବ। େସଥିେର 

େଗାେଟ ସିନ अଛି," ରାଜୁ ଦି ମହଲା ରୁ ତଳକୁ େଡଇଁ ଆହତ େହବାରୁ 

ଡାvରଖାନା େର ଭ_i େହାଇଥିବ। େକାମା େର ଥିବ, ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ ଆଉ େଦଖି 

ପାରୁଥିବ କି� ସୁ� େହଉ ନଥିବ। ଭିତେର ଭିତେର େସ ଭାpି ସାରିଥିବ, େସ ଡିେପ�ସନ 

ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ ଓ ବ�ିବାର ଆଶା gୀଣ େହାଇ ଆସୁଥିବ । 

 ଏତିକି େବେଳ Rancho ଆଉ ଫାହ�ାନ ସବୁ ପ�କାର ମିଛ, ସତ କହି ରାଜୁ ର ମନ 

ଜିଣିବାକୁ, ତାକୁ ଟିେକ ଖୁସି କେରଇବାକୁ ଓ ତା ମନ କୁ अନ� ଆେଡ ଟାଣିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଥିେବ। ଆଉ େଶଷ େର rancho ଏଇୟା କହିବ େଯ ," ରା..ଜୁ... ତୁ..େଝ..ପ.. ତା.. 

େହ..?? କ..େମା..କି.. ସା..ଦି..ଫି..Ñ.. େହା..ଗ..ୟା..େହ... ଔ..ର.. ପ..ତା..େହ.. 

ଦୁ..ଲA ା..େକୗ..ନ..େହ..??.. ଆ..ପ..ନା.. େୟ.. ଫ..ର..ହା..ନ.. ହଁା.. େୟ.. କ..େର..ଗା.. 

େତ..ରୀ.. େବ..େହ..ନ୍.. େସ.. ସା..ଦି.. ଓ..ଭି...ବି.ନା.. ଦ..େହ..ଜ.. େମ... 

 ଆଉ ଆେ` ଆେ` ରାଜୁ େକାମା ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଆସିଲା ପେର କହିବ, 

ସାେଲ, ମୁେଝ ପତା ଥା କି ତୁମ ସବ ଝୁଟ େବାଲ ରେହେଥ, ପର thanks .... 

 ଏେବ କହିପାରିେବ ୟା ପଛ ର କାରଣ କଣ?? କାହZକି ରାଜୁ ଠିକ େହାଇଗଲା? 

କାହZକି େସ ଡିେପ�ସନ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା? କାହZକି ପୁଣି ତାକୁ ବ�ିବାକୁ ଇଛା େହଲା?  

ଆଉ କାହZକି ତୁରf ରିକଭର କରି ସ!ୂ#� ସୁ� େହଲା। 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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 େଗାଟିଏ କାରଣ େହଲା ମାନସିକ अବ�ା। େସ ପଯ��f େସ ଚିfା େର ଥିଲା । 

ପାଠ, ଭଉଣୀ ର ବିବାହ, େଯୗତୁକ, ଘରର अବ�ା, ଭିqି ବାରା ରୁପୀୟା କିେଲା ଇତ�ାଦି 

ଇତ�ାଦି... 

 କି� େସ େଯେତେବେଳ ଏ ମାନସିକ ଦୁ�ିfା ରୁ ମୁv େହଲା ଓ ତାକୁ ସମେ` ଭଲ 

ପାଉଛfି େବାଲି ଜାଣିଲା େସ ଆେ` ଆେ` ସୁ� େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ନଭ� ସବୁ କାମ 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େରାଗ ପ�ତିେରାଧକ ଶvି ବଢ଼ିଲା ଓ େସ ପୁଣି ସୁ� େହାଇ ସୁଖୀ 

ଜୀବନ ଯାପନ କଲା.... 

 ଆଛା ଏେତ ସବୁ ଆପଣ,ୁ କହିବା ର କାରଣ କଣ??  

 ଆଜି େମାଦୀ ଜି ସକାଳ ନअଟା େର କହିେଲ େଯ, ରବିବାର ରାତି ନअଟା େର ଆେମ 

ଦୀପ କିaା କ�ାେqଲ ଜାଳିବା, କିaା ଟ�� ଓ େମାବାଇଲ ରୁ ଲାଇଟ ପେକଇବା। ଆଗରୁ 

ବି ଥେର େସମିତି ଘ¦, ଘ¦ା, ଥାଳି ଓ ତାଳି ବେଜଇବାକୁ କହିଥିେଲ।  

 ୟା ପେର କିଛି େମାଦୀ ଓ ବିେଜପି ବିେରାଧୀ େଗା.ୀ ତା ପଛେର ଲାଗିଗେଲ, କାରଣ 

କଣ? କେଲ କଣ େହବ? ଖାଇବାକୁ ନାହZ, େଭ¦ିେଲଟର ନାହZ, ଡାvରଖାନା ନାହZ, 

ଡାvର ନାହାfି...ଏ େବଳ େର ଏସବୁ କଣ?? 

 େସମାନ,ୁ େମା ଉ_ର, ଯଦି ଉପର ପାରା ପଢି କିଛି ବୁଝି ପାରି ନାହାfି େତେବ 

ତଳକୁ ପଢ�... 

 -- ଏହାଦ¢ାରା ମଣିଷ ମନେର ଏକ ସକାରାତG କ ଶvି ତିଆରି େହବ, ଯାହା ତା ର 

େରାଗ ପ�ତିେରାଧକ ଶvି ବେଢ଼ଇବାେର ସାହାଯ� କରିବ।  

 -- ମଣିଷ ଏେତଦିନ ଘେର ରହି ବିରv େହାଇଯାଇଥିଲା, ଏହା ଦ¢ାରା ଆଗକୁ କଣ 
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େହବ (େଗାେଟ ଖୁସି ଆଉ) େବାଲି ତା ମନେର ଉ�ୁକତା ରହିବ। 

 -- ଘର େଲାକ, ସହ ମିଶି ଏକାଠି ଛାତ ଉପେର ମଜା କରିେବ ଓ ଆଖ ପାଖ ସାହି, 

ପଡିଶା (ଯାହାକୁ ବିଗତ ଦିନେର େଦଖି ନଥିେଲ େସମାନ,ୁ େଦଖି ଖୁସି େହେବ। feel 

good ହରେମାନ େଦହ ଭିତେର gରଣ େହବ ଓ ସୁ� ରଖିବାେର ସାହାଯ� କରିବ। 

 -- େଯଉଁମାେନ କେରାନା େଯାଗଁୁ ସ!ୂ#� ଭାେବ ଭୟଭୀତ େସମାନ, ମନ ଭିତେର 

ୟା ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶvି ଆସିବ। (ମେନରଖ� ବାହୁବଳ अେପgା ମନର ବଳ େବଶି ଶତ� �କୁ 

ହେରଇବା ପାଇଁ)  

 -- ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ ଓ ମାନସିକ ଭାେବ ଜେଣ ସୁ� ରହି ପାରିବ.... 

 ଆଛା,  

 -- ତାଳି, ଥାଳି ନ ବେଜଇଥିେଲ ଡାvରଖାନା ତିଆରି େହାଇଯାଇଥାfା? ନା ଦୀପ ନ 

ଜାଳିେଲ େଭ¦ିେଲଟର ଆସିଯିବ? ଯାହାର ଇjା େହଉଛି କର, ଇjା ନାହZ କରନି, ବସି 

ଟିଭି େଦଖ...ଏେତ ଯୁvି କାହZକି? ତୁମକୁ କିଏ ବାଧ� କରୁଛି କି?? 

 -- ସବୁ କଥାକୁ ଯୁvି ମାଧ�ମେର ବୁଝିବା ଭଲକଥା, କି� େକୗଣସି ଶତ� �ତା ବା 

ଦଳଗତ ଭାବ େଯାଗଁୁ ଭଲକଥାକୁ ବିେରାଧ କରିବା ମଖୂ �ାମୀ ନି�ିତ। 

---X--- 

 ବି.ଦ�  -- ମଁୁ େକୗଣସି ଦଳକୁ ସମଥ�ନ କେର ନାହZ କି� ଭଲ କଥାକୁ ସ�ାନ ଦିଏ 

 ଯଦି େକହି अସହି�ୁ ବ�vି ଏ େଲଖା ଉପେର ଖରାପ ଭାଷାେର କେମ¦ ଦିଏ, ମଁୁ 

ତାକୁ ଗ�ହଣ କରିବି ନାହZ। ଯାହା ବୁ{େଦବ, ଭାଷାେର ତୁେମ ନିେଜ ନିଜ ପାଖେର 

ରଖିବ ଓ ତୁମ ନିଜର ସ�ାନ ଖରାପ େହବ (ବୁ{େଦବ, ଏ କାହାଣୀ ଯଦି ଜାଣିନାହାfି 
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େତେବ େଶଷ ପାରା େଦଖ�)। ତୁେମ କି ପ�କାର ବ�vି, ସମେ` ତୁମ ଭାଷାରୁ ଜାଣିେବ। 

େତଣୁ ଯଦି କାହାର ଯୁvି କରିବାର अଛି କରି ପାରfି କି� ଖରାପ ଭାଷା ପ�େୟାଗ ନ 

କରିବାକୁ अନୁେରାଧ।  

---x--- 

 ଥେର ଜେଣ େଲାକ ଆସି ବୁ{େଦବ,ୁ େଜାରଦାର ଗାଳି କଲା, କି� ବୁ{େଦବ 

ନିରବ ନି�ଳ େହାଇ ବସିଥାfି। େସ ଗଲା ପେର ଶିଷ� ଜେଣ ପଚାରିେଲ --- 

 -- "ଆଛା, ଗୁରୁେଦବ, େସ ଆପଣ,ୁ ଏେତ ଗାଳି କଲା କି� ଆପଣ ତାକୁ କିଛି 

କହିେଲ ନାହZ?? 

 -- ବୁ{େଦବ କହିେଲ,"ଆେମ ଭିgା ମାଗିବାକୁ ଯାଉେଛ। ଯଦି ଜେଣ କିଛି ଜିନିଷ 

େଦଲା ଓ ଆେମ ତାକୁ ଗ�ହଣ କେଲନାହZ େତେବ େସ ଜିନିଷଟି କାହା ପାଖେର ରହିବ??" 

 -- ଶିଷ� କହିେଲ," ନି�ିତ ଭାେବ େସ େଲାକ ପାଖେର ରହିବ" 

 ବୁ{େଦବ -- ଏସବୁ ଗାଳି ମଁୁ ଗ�ହଣ କରିନାହZ। େତଣୁ... 

 ଶିଷ� ଏେବ ବୁଝି ପାରିେଲ ଓ ଗୁରୁ, ପାଦଧଳିୂ େନେଲ... 

---x--- 
ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

୯୩୭୬୦୧୫୦୦ 

ଇେମଲ୍ : subal.mohapatra@gmail.com 
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ଗରୀବର ଦୁଃଖଗରୀବର ଦୁଃଖଗରୀବର ଦୁଃଖଗରୀବର ଦୁଃଖ    
 ଆଧ�ାତିG କ ପରିେବଶ େସ ମDିର େହଉ अବା ଯ§�ଳ ସବୁଠି 

ମନକୁ ଏକ अପବୂ� ଶାfି ମିଳିଥାଏ। େଦୖନDିନ ଜୀବନର କA ାfି ଓ 

अବସାଦକୁ ଦୂେରଇବା ପାଇଁ େମା ମତେର ଏଇ �ାନଟି ଉପଯୁv अେଟ। େସଥିପାଇଁ ସମୟ 

ମିଳିେଲ େବେଳେବେଳ ମDିର ଆେଡ ଟିେକ ବୁଲି ଆେସ। ଆଜି ବି ସକାଳୁ ଭାରି ଇjା 

େହଲା ମDିର ଯିବାକୁ,େସଥିପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲି ପାଖେର ଥିବା ଏଇ ମDିରକୁ। ପାହାଡ 

ପାଖେର ଥିବା ଏଇ ମDିରର ପାହାଚକୁ ମଁୁ େଯେତେଯେତ ଚଢୁଥାଏ ମନେର ଏକ अପବୂ� 

ଉନG ାଦନା େଖଳି ଯାଉଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମିତି ମଁୁ ସବୁ ଦୁଃଖ, କ�, ଯାତନା, ମାୟା 

ଓ େମାହରୁ ଉ{�� େର ଚାଲୁଛି। େକବଳ ଭଗବତ୍ ସ_ାକୁ ପ�ା�ି କରିବାର ଉଲA ାସେର ମନ 

ଉଲA ସିତ େହଇ ଯାଉଥାଏ। ମନେର ମହାମ�କୁ ଗାଇ ଗାଇ ମଁୁ अଜଣା ଦିବ� ଆନDେର 

ପ�ଫୁଲିA ତ ଚି_େର ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଏ। 

 ହଠାତ୍ କିଛି ବାଟ ଯିବାେର େମା ଧ�ାନ ଭଗ� କଲା କିଛି େଲାକ,ର େକାଳାହଳ ମୟ 

ସ�ର। ଏମିତି ଏକ ଆଧ�ାତିG କ ପରିେବଶେର ଏପରି ଗqେଗାଳ ଓ अଶାfି ପ�ତୀକର 

ନୁେହଁ। ଘଟଣା ସଂପକ�େର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଁୁ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଲି। ପାଖେର ପହ�ି 

ଯାହା େଦଖିଲି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରିଲିନି। କିଛି େଲାକ, ସହ ଜେଣ େଗରୁଆ 

ବ� ପିnା ସାଧୁ ମଧ� େଗାଟିଏ ଗରୀବ େଲାକର ବିକି�  ସାମଗ�ୀକୁ େଫାପାଡୁଛfି। 

 େମା ଆ�ଯ��ର ସୀମା ରହିଲାନି। ଜେଣ ସାଧୁ, ଚରିତ�  କ'ଣ ଏପରି େହବା ଉଚିତ୍। 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  
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ନା ତ ମଁୁ େକୗଣସି ପୁରାଣ, ଗ�, ପ�ବଚନେର ଏମିତି ଉଗ� ରୂପଧାରୀ ସାଧୁ, ବିଷୟେର 

ଶୁଣିନି। ସାଧୁ, ସ�ଭାବ ନମ� େହାଇଥାଏ; େହେଲ ଏ ତ!! 

 ଘଟଣା ସଂପକ�େର अଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ େକୗତୁହଳ ବଶତଃ େସଠାେର ଉପ�ିତ ଥିବା 

େଲାକ ମାନ,ୁ ପଚାରିଲି। େସମାନ, ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଖୁବ୍ अଜବ ଲାଗିଲା। େସ 

ଗରୀବ େଲାକ ଜଣ, ବହୁଦିନରୁ େସଠି ପସରା େଖାଲି ଜିନିଷ ବିକି�  କରୁଛfି। ଖାଲି 

େସତିକି ନୁହଁ େସଥିପାଇଁ େସ ପ�ତି ମାସେର େସ ସାଧୁ,ୁ ଟ,ା ବି ଗଣୁଛfି; େହେଲ ଆଜି 

େସମାେନ ତା, ଜିନିଷ ପତ�  େଫାପାଡି ହଇରାଣ କରୁଛfି। 

 େସଠାେର ଉପ�ିତ କିଛି େଲାକ ପ�ତିବାଦ କରୁଥିେଲ ମଧ� अନ� କିଛିେଲାକ େକବଳ 

ନିରବଦ� �ା ସାଜିଥିେଲ। େସ ସାଧୁ ଓ ତା, ଶିଷ�ମାନ, କାଯ��କଳାପକୁ ସମେ` େଯମିତି 

ଉପେଭାଗ କରୁଥିେଲ। 

 େସଦିନ କୁରୁସଭାେର ବହୁ ଗୁଣୀ §ାନୀେଲାକ, ଉପ�ିତି ସେ_�  ବି େଯପରି 

େଦୗପଦୀ, ବ�ହରଣର ଘଣୂ� କାଯ�� ରୂପାୟନ େହାଇଥିଲା େସପରି ଆଜି ବି ଏେତ 

େଲାକ, ଉପ�ିତିେର ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ଗରୀବ ଉପେର अତ�ାଚାର। ପ�ତିବାଦ କରିବାର 

ଇjା ଥିେଲ ବି ମଁୁ କିଛି କରି ନପାରି େକବଳ େଦଖୁଥିଲି ବିଧାତା, ଦରବାରେର ଘଟୁଥିବା 

अନ�ାୟର ପ�ତିଛାୟାକୁ। େବଶୀ ସମୟ େସ �ାନେର ରହି अନ�ାୟକୁ େଦଖି ପାପେର ଭାଗି 

େହବା ପାଇଁ ନିଜ ବିେବକ ଓ ଆତG ା ମେତ अନୁମତି େଦଲା ନାହZ। େଶଷେର ଭଗବାନ, 

ଦଶ�ନ ନ କରି ମଁୁ େଫରି ଆସିଲି। 

 େମା େଫରିବା ବାଟେର େଗାଟିଏ ପ�ଶ� େମା ମନକୁ ବାରaାର ଆେDାଳିତ କରୁଥିଲା 

ସତେର ଆଜିର ଏ କଳିଯୁଗେର ନ�ାୟ କ'ଣ ତା'ର अ`ିତ�  ହେରଇ ବସିଛି?? ଗରୀବ 
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େହବା କ'ଣ अଭିଶାପ ନା େକୗଣସି ପ�ାର� କମ�ର ଫଳ?? 

 ଶ�ୀକୃ� ତ ନିେଜ େସଦିନ ଗରୀବ ସୁଦାମକୁ ସ�ାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ ସିଂହାସନ, 

ସ�#� ମୁକୁଟ, ପାଟ ପିତାaରୀକୁ ତୁj କରି ଖାଲି ପାଦେର ଧାଇଁ ଯାଇ, ନିଜ ହାତେର ତା, 

ପାଦ େଧାଇ େଦଇଥିେଲ। େସହି େଦଶର େଲାକ େହଇ ଆଜି କାହZକି ଏ ମଣିଷ ଗରୀବ, 

ପ�ତି ଏେତ अତ�ାଚାର କରୁଛfି। ତା,ୁ ହୀନ ଦୃ�ିେର େଦଖୁଛfି?? ଏ ଦୁନିଆଁେର 

ଗରୀବର କ'ଣ କିଛି ମହ_�  ନାହZ କି?? 

 
ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  

ମୁକୁD ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ 
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ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�    
ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�ର ବି�ୁଚକ�ଗଡ଼ ଓ ହୟଗ�ୀବ ଉପାସନା 

 ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�ର ବି�ୁଚକ�  ଗଡ଼ ଏକ ମହ_� ପ#ୂ�  �ାନ 

ଘୁମୁସର ରାଜ� ଜୟfୀଗଡ଼ଠାେର ରାଜଧାନୀ ପ�ତି.ା ନିଜ ରାଜ�ର ସାମ�ାଜ� ବି`ାର 

କରିବାପାଇଁ ରଘୁନାଥ ଭt, ଠାରୁ କୃ�ଭt, ପଯ��f ବହୁ ରାଜା ଆପ�ାଣ ଉଦ�ମ 

କରିଛfି େଭୗଗଳିକ କାରଣରୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ କୁଲାଗଡ଼କୁ ପରିବ_�ନ କରାଯାଇ 

ଘୁମୁସର ରାଜ�ର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂ:ୃତିକ ବି_କୁ ସମୃ{ କରିବା ନିମେf ଭtରାଜାମାେନ 

ଯତ୍ ପେରାନା`ି ଉଦ�ମ କରି ସଫଳ େହାଇ ପାରିଥିେଲ କୁଲାଗଡ଼ଠାେର ରାଜଧାନୀ 

ପ�ତି.ା ପରଠାରୁ ରାଜ�କୁ ସୁରgିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ�  �ାନେର अ�ଶ� ସହିତ 

େସୖନ�ସାମf ମାନ,ୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ନିମେf ବିଭିନ�  अ�ଳେର ଗଡ଼ମାନ ପ�ତି.ା 

କରିଥିେଲ ଭtରାଜାମାେନ ଭିନ�  ଭିନ�  ସମୟେର ଜୟfୀଗଡ଼ଠାରୁ ଆର� କରି 

ବରପଲA ୀ, ପାଟୁଳିଗଡ଼, ନୂଆଁଗଡ଼, ବି�ୁଚକ�ଗଡ଼, ରାମଗଡ଼, ବାଦଗଡ଼, କଳିଗଡ଼ ପ�ଭୃତି ଗଡ଼ 

ବା ଚ୍କ�ଗଡ଼ अନ�ତମ ଗଡ଼ अତି ରହସ�ମୟ ଓ ବିଭବପ#ୂ� अ�ଳ ବି�ୁଚକ�  ଏକ 

େଛାଟିଆ ଜନବସତି ଆଜି ବି ଗ�ାମୀଣ ପରିେବଶେର େବଶ୍ ସଂ:ାରପ#ୂ� 

अଧିବାସୀମାନ, ଚାଲିଚଳଣ ଆଚାର ବ�ବହାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂ:ୃତିକ ହୃଦୟ, 

କୃଷିକମ�ଣ ପରିେବଶ ମଧ�େର େବଶ୍ ସରସ ସୁDର ଗଁାଟିଏ ବି�ୁଚକ�ଗଡ଼ - ଯାହା ଆଜିର 

ଆେଲାଚନାର ବିଷୟ 

ବି. ପ�କାଶ ଚD�  ପାତ�  
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 ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମଟି ପ�ାଚୀନ ଘୁମୁସର ରାଜ�ର ମଧ�ଭାଗେର अବ�ିତ ଆଧୁନିକ 

ଗtାମ ଜିଲA ାର ଘୁମୁସର ସବଡିଭିଜନ୍ अfଗ�ତ ବାଲିପଦର ନିକଟରୁ ୫ କିମି ଦୂରେର ତଥା 

ଭtନଗରଠାରୁ ୨୫ କିମି ଦୂରେର ବଡ଼ନଦୀ ନିକଟ� େପାଚାଲୁqି ନିକଟେର अବ�ିତ 

ଏହାର ପବୂ�ଦିଗେର ରାମଗଡ଼ େଡpାପଦର ଗ�ାମ ଓ ଦgିଣେର ମହାତG ା ଗାnୀ,ର ଆଶ�ମ 

ଗ�ାମ, ଉ_ରେର ପ�ାଚୀନ ଗହpୁ ମଠ ତଥା ପ�ାଚୀନ କୃ�ଗଡ଼ अବ�ିତ ଗ�ାମଟି ବି`ୀ#� 

ଓସାରିଆ ଦାq ବିଶି� ଗ�ାମ ଗ�ାମର ଚତୁଃପାଶ��େର ନାରିେକଳ ଗଛ ପରିପ#ୂ� 

ମଝିଦାqେର ଭାଗବତ ଟୁpି ରାଜା, -ାରା ପ�ତି.ିତ ମହାଶିବ ଗଡ଼ ତାର ନିକଟବ_�ୀ 

ରହିଛି ଦମଦମା ଗଡ଼ େଯଉଁଠି ରାଜା, अ�ଶ� ଘାଟି ରହିଥିଲା ଦୁଇଟି ଗଡ଼ର 

ମଧ�ଭାଗେର ପ�ାଚୀନ ଶିବ ମDିର ତାର ପାଶ�� େଦଶେର କଳିଗଡ଼ ତା ନିକଟେର 

ଗ�ାମେଦବତୀ, ମDିର ରାଜା ଶ�ୀକର ଭt, ସମୟେର ଏହି ମDିର ନିମ�ାଣ 

କରାଯାଇଛି ଆନୁମାନିକ ୧୭୬୭ ମସିହା େବଳକୁ ଏହି ମDିର ନିମ�ାଣ କାଯ�� ସରିବାର 

अନୁମାନ କରାଯାଏ ମDିରର ଚତୁଃପାଶ��େର େମଘନାଦ ପାେଚରୀ ପାେଚରୀକୁ ଲାଗି 

ରହିଛି ସ�j ନିମ�ଳ େଦଉଳ ବn ମDିର ଚତୁଃପାଶ��େର ବିଭିନ�  ପ�କାର ଗଛ ତଥା 

ନାରିେକଳ, अେଶାକ, େତଜପତ� , େଲa�, ପିଜୁଳୀ, କରୁଣା ତଥା ମାଳତୀ ଲତା ମDିର 

ପରିେବଶକୁ ଗ�ୀର କରିଦିଏ ମDିରେର ତିେନାଟି -ାର ରହିଛି ତିେନାଟି ମDିର ବିଶି� 

ଗଭ�ଗୃହ, ନାଟ�ମqପ ଓ ସିଂହ-ାରେର ଦୁଇଟି ଧାବମାନ ସିଂହ ବିରାଜମାନ କରିଛfି 

ତିେନାଟି ନୀଳଚକ�  ମDିର ଚୁଡ଼ାେର ରହିଛି, େଯଉଁଥିେର ପତାକା ଫରଫର ଉଡୁଥାଏ 

ନାରାୟଣ ମDିର ସିଂହାସନେର ୨ଟି ବି�ୁ ପ�ତିମା ବିରାଜମାନ କରିଛfି େଗାଟିଏ 

ଆସନେର ନାରାୟଣ ଲgG ୀ अନ�ଟି ହୟଗ�ୀବ ତଥା ଶ�ୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାମେର ନାମିତ 
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େହାଇଛfି େବାଲି ଗ�ାମବାସୀ ମତବ�v କରfି ପାଶ�� େଦବାେଦବୀ ଭାବେର ବାଳକବି 

ଶ�ୀ ହନୁମାନ ଶାଳଗ�ାମ ଓ ମା ସରସ�ତୀ, ବିେଜ ପ�ତିମା ମଧ� ବିଦ�ମାନ ମDିର ଭିତର 

ପାଶ��େର ବିଭିନ�  େଦବାେଦବୀ, ଚିତ� ପଟ अ,ାଯାଇଛି ନାଟ ମqପେର ଶ�ୀ ଗରୁଡ଼ 

ଦqାୟମାନ ଏବଂ ମDିର େବଢ଼ା ଭିତେର େଦାଳ ମqପ, ମୁଖ� -ାର ଆଗେର ସଯୂ��`� 

ରହିଛି େଯଉଁଠି ସଯୂ�� ପ�ଥେମ ସଯୂ�� ପଜୂା ପେର ମDିରେର େଭାଗ ଲାଗିଥାଏ ପ�ତିଦିନ 

୫ଟି େଭାଗ େହାଇଥାଏ, ୩ଟି େଭାଗ अଭ�ାଗତ ମାନ,ୁ ଦିଆଯାଏ ଓ अନ� ଦୁଇଟି ପଜୂାରୀ 

ଓ ବିକି�  େହାଇଥାଏ େଭାଗ କହିେଲ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଆମି�ଳ ଓ ବଡ଼ସିଂହାର ୫ଟି 

େହାଇଥାଏ ୫ଟି ବଡ଼ ସିଂହାର ୧୦ ଟ,ାେର ବିକ� ୀ େହାଇଥାଏ ଏହା ବ�ତୀତ ସ�ତ� 

ଭାେବ ପହିଲି େଭାଗ ମDିରେର ଲାଗିଥାଏ ଏ अ�ଳର ସ�ାଦି� ଓ ବଡ଼ ପହିଲି େଭାଗକୁ 

ଭvମାେନ କିଣି େନଇଥାfି ପହିଲି େଭାଗେର ୩୪ ପ�କାରର ଖାଦ� ପ�`ୁତ େହାଇଥାଏ 

େଖଚୁଡ଼ି, ଡାଲି ଦୁଇ ପ�କାର - କାDୁଲ ଓ ମୁଗଡାଲି, ୪ ପ�କାର ତରକାରୀ, ଆମି�ଳ, ଖିରୀ, 

ଭଜା, ଖଜରା, ଦହିନଡ଼ିଆ, କରମpା ଚଟଣୀ ସାpକୁ େପାଦନା ପତ� , ଧନିଆ ପତ�  ପ�ଭୃତି 

ପାେଚଡ଼ି େହାଇଥାଏ ଏହା ସାpକୁ ପୁଳି ଓ ମୁଆଁ ମଧ� ପଜୂା େହାଇଥାଏ ଭvମାେନ 

ଶ�ୀମନ୍ ନାରାୟଣ ମDିରର େଭାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାfରୁ ଆସି ଆଗୁଆ अଗ�ୀମ 

େଦଇ ଯାଇଥାfି ମDିରର ସ!_ି କହିେଲ େପାଖରୀ, ଗଡ଼ଜମି ଓ ୩୦୦ ଭରଣ 

ଜଳେସଚିତ ଜମି ରହିଛି ଜମିର ଚତୁଃପାଶ��େର ମାଧବରିଡ଼ା େକନାଲ ପ�ବାହିତ ଗ�ାମକୁ 

ପ�େବଶ କଲାେବେଳ ବି`ୀ#� ଶା,ୁଳାଇ ପବ�ତର ପାଦେଦଶେର ମିଛା ନାୟକ, ସG xତି`� 

ଓ ବିରାଟ େପାଖରୀ ରହିଛି େଯଉଁ େପାଖରୀେର ଶହ ଶହ ସଂଖ�ାେର କୃ�ସାର 

ମୃଗମାେନ ତୃଷାନିବାରଣ ପାଇଁ ଜଳପାନ କରିଥାfି ଗଁାେର ବଡ଼ଦାq ସାହି, ବାରି ସାହି, 
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ମାଲ ସାହି, ଖଦାଳ ସାହି, ପାଳ ସାହି ଥିବା େବେଳ ଓଡ଼ିଆ, ଆଳିଆ, କରଣ ଓ େକଉଟ, 

ବ� ାହG ଣ ପ�ଭୃତି ସଂପ�ଦାୟର अଧିବାସୀମାେନ ରହିଥାfି ବି�ୁଚକ�ର ଦୁଇ ପାଶ��େର ଥିବା 

େପାଚାଲୁqି ଓ ରାମଗଡ଼ ଗ�ାମ ସହିତ ବିଭିନ�  ପଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବୃହତ ଗ�ାମ କରିବା 

ଆଳେର ରାଜାଥିବା େବେଳ େକେତ ଜଣ ବ� ାହG ଣ ତାହା କରାଇ େଦଇନଥିେଲ ତଥାପି 

ବ_�ମାନ େପାଚାଲୁqି ଓ ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମ ଏେବ ପ�ାୟତଃ ମିଶିଗଲାଣି 

 ଏଠାେର ମଧ� ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟ ଓ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତି.ା େହାଇଛି ସଂପ�ତି 

ପ�ାୟତ କାଯ��ାଳୟ ମଧ� ରହିଛି ତ~ାଳୀନ ସମୟେର କାଜi କରଣମାନ, -ାରା 

ଶାସିତ େହଉଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଗ�ାମର अଧିବାସୀମାନ, ମଧ�େର ଏକ ଭାଇଚାରା ସୃ�ି 

କରିବାପାଇଁ କୃଷିଭି_ିକ ପବ� ପାଳନ ନିମେf ଏଠାେର ମା ଦqକାଳୀ, ମDିରେର ପଜୂା 

ହୁଏ ଦqଯାତ� ା ବ_�ମାନ ମଧ� ମହାସମାେରାହେର ପାଳିତ ହୁଏ ବାରମାସେର େତର 

ଯାତ� ା ପରି ବି�ୁଚକ�  ହୟଗ�ୀବ ମDିରେର ବିଭିନ�  ଆଦି ଯାତ� ା अନୁ.ିତ େହାଇଥାଏ 

ଶ�{ାର ସହ ଏହି ଗ�ାମ ତଥା ଆଖପାଖ ଗ�ାମର अଧିବାସୀମାେନ ତଥା େପାଚାଲୁqି, 

ରାମଗଡ଼, ଆଶ�ମ ଏ. କରଡ଼ାବାଡ଼ି, ବଣପଲA ୀ, େଡpାପଦର, େସାରଡ଼, ଗହpୁ, ଆaପୁଆ, 

ନାହାଡ଼ା, ବାpରଡ଼ା ପ�ଭୃତି ଗ�ାମର ଜନସାଧାରଣ ଭିନ�  ଭିନ�  ସମୟେର ହୟଗ�ୀବ 

ନାରାୟଣ, ଯାତ� ା କରିଥାfି େଦାଳପ#ୂiମା ଯାତ� ା, ଜନG ା�ମୀ, ସ�ପୁରୀ अମାବାସ�ା, 

ଶ�ୀପ�ମୀ, କା_iକ ପ#ୂiମା, ଗହG ା ପ#ୂiମା ଓ ନD ଉ�ବ ମହାସମାେରାହେର ପାଳନ 

କରିଥାfି ବିଭିନ�  ବାଦ�ଯ�, େବଶେପାଷାକ, ଆଖଡ଼ା, ବାଘ ବୃଷଭ ନାଚ, ଯାତ� ା 

ଭାରତଲୀଳା ଓ ପ�ହଲA ାଦ ନାଟକ, କୃ�ଲୀଳା, ରାଧାେପ�ମଲୀଳା ଭଳି ନାଟକ େବେଳ 

େବେଳ ଯାତ� ା ସମୟେର ପରିେବଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏଠିକାର ପଜୂକ ଭଦି�  ବ� ାହG ଣ 
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ସଂପ�ଦାୟର େହାଇଥାfି ପ�ଥେମ ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟ� ଆଦିପୁରରୁ ଆସି ବ� ାହG ଣମାେନ ପଜୂକ 

ଥିଲାେବେଳ ପେର ପେର ଗହpୁରୁ ପଜୂକ ଆସି ପଜୂା କରୁଥିେଲ ଏେବ ତା, 

ବଂଶଧରମାେନ ଉv ଗ�ାମେର ରହି ପଜୂା��ନା କରୁଛfି ପଜୂକମାନ, ପାଇଁ 

େରାେଷଇଘର, ରହିବା ଘର ସେମତ ୫ଟି ଭqାର ଘର ମଧ� ମDିର ଟ��ି ତରଫରୁ 

େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ମDିର ସଂପ�ତି ସରକାର, ମDିର ଟ�� େବାଡ଼� 

अଧୀନେର ରହିଛି ଉv ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମର ବହୁ ସଂଭ� ାf ପରିବାର ପଯ��ାୟକ�େମ 

ଟ��ିଭାେବ ରହି ମDିର ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛfି ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମ ତଥା ଏହି ମDିର 

ସଂପକ�େର ବହୁ କିaଦfୀ ଓ ଜନଶ��ତି ରହିଛି ୧୭୫୩ ମସିହା େବଳକୁ ଏହି ବି�ୁଚକ�  

अ�ଳ ଘ� ବାଉଁଶ ବଣ େହାଇ ରହିଥିଲା ଫରାସୀମାେନ େସେତେବେଳ ଗଡ଼ଜାତ 

अ�ଳକୁ अvିଆର କରିବାର ଆଶ,ା ଥିବାରୁ ରାଜାକୃ�ଭt, ପବୂ�ରୁ ଉv ବାଉଁଶ ବଣ 

अ�ଳେର ଗହpୁ ଓ ବି�ୁଚକ�ଠାେର ରାଜା ଗଡ଼ ପ�ତି.ାକରି ଆଦିବାସୀ ତଥା କn 

ସଂପ�ଦାୟର େସୖନ�ମାନ,ୁ अବ�ାପିତ କରିଥିେଲ ୧୭୫୩ ମସିହାେର ଋଷିକୂଲ�ା ନଦୀ 

ପାରେହାଇ ଫରାସୀ େସୖନ�ମାେନ ବାଦଗଡ଼ ଘାଟି ଆକ�ମଣ କରି ବାଲିପଦର କଳିଗଡ଼ 

ଆକ�ମଣ କଲାେବେଳ ବି�ୁଚକ�ଗଡ଼ଠାେର ଥିବା ଦୁh�ଶ କn େସୖନିକମାେନ ଫରାସୀ 

ମାନ,ୁ ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ ଘମାେଘାଟ ଯୁ{ େହାଇ ୨୯ଜନ ଫରାସୀ େସୖନ� 

ବାଲିପଦରଠାେର ନିହତ େହବା ସହ अନ�ମାେନ ଛତ� ଭp େଦଇଥିବାର ଘୁମୁସରର 

ଇତିହାସେର ଉେଲA ଖ अଛି ବିଭିନ�  ଐତିହାସିକମାେନ ମତ ରଖିଛfି ବହୁ ଭt ଗେବଷକ 

ତଥା ଘୁମୁସର ରାଜ� ସଂପକ�େର अନୁସnାନ କରି ନିଜ ରଚନାେର ବି�ୁଚକ�ଗଡ଼ ତଥା 

ରହସ�ମୟ ହୟଗ�ୀବ ମDିର ସ!କ�େର ବହୁ ଚମ~ାର ତଥ� ଉପ�ାପନ କରିଛfି 
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ନାରାୟଣ ବି�ୁ, ୨୪ अବତାର ମଧ�ରୁ ଏକ अବତାର େହଉଛfି ହୟଗ�ୀବ अବତାର 

ମାନବ ଶରୀରେର ଶ,, ଚକ� , ଗଦା, ପଦG  ଧାରଣ କରି ଚତୁ{�ାମ_ୂi ନାରାୟଣ, ମୁqଟି 

େଗାଟିଏ େଘାଡ଼ାର ମୁq େଘାଡ଼ାମୁq ବିଶି� ଚତୁ{�ାମ_ୂi, ମହିମା अପାର ବହୁ 

ସାଧୁସ¨, କବି, େଲଖକ, ଭv, ଶ�{ାଳୁ ସମେ` ଶ�ୀମନ୍ ନାରାୟଣ ତଥା ହୟଗ�ୀବ, 

अପାର କରୁଣାରୁ େରାଗମୁv ସାpକୁ ବହୁ अଭାବ अସୁବିଧା ଦୂର କରିଛfି ଓ ବରପ�ା�ି 

େହାଇ ସି{ େହାଇଥିବାର ଜନଶ��ତି ରହିଛି ଉ~ଳର ପ�ଖ�ାତ କବି ତଥା ଉ~ଳ ଘ¦ 

ହାସ�ରସର କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ�  ଏହି ହୟଗ�ୀବ ମDିରେର अଧିଆ ପଡ଼ି ହୟଗ�ୀବ, 

କରୁଣା ପ�ା�ି େହାଇଥିବା କଥା ତା, ରଚନାେର ଉେଲA ଖ କରିଛfି କିaଦfୀ ରହିଛି େଯ 

କବି ଯଦୁମଣି ନୟାଗଡ଼ଠାେର ପ�ାଥମିକ ଶିgା େଶଷ କରିବାପେର ବିଭିନ�  ସଂ:ୃତ 

ପqିତମାନ,ଠାରୁ ସଂ:ୃତେର §ାନ ଆହରଣ କେଲ अଧିକ ସଂ:ୃତ ଶିgା କରିବା 

ନିମେf ତା, ଗୁରୁ ପqିତ ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� , ନିେh�ଶେର ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମେର 

ରହୁଥିବା ଓ ହୟଗ�ୀବ ମ�େର ଦୀgିତଥିବା ବି-ାନ ପqିତ ପ�ମୁଖ କବିରାଜ ଭଗବାନ 

ବାହିନୀପତି, ନିେh�ଶେର କବି ଯଦୁମଣି ନି.ାର ସହିତ ବହୁ ଶା� अଧ�ୟନ କରିବା 

ସହିତ - ଓଁ ହୟଗ�ୀବାୟ ନମଃ ମ�କୁ ଚାରିଲg ଥର ପ�ତ�ହ ଜପ କରି ୨୧ ଦିନଯାଏ 

ମDିରର ନିକଟବ_�ୀ ଶିବମDିର ଶGଶାନ ଘାଟଠାେର अଧିଆ ପଡ଼ିଥିେଲ େଶଷ ରାତ� ୀର 

ମଧ�ରାତ� େର ଚତୁ{�ାମ_ୂi େଘାଡ଼ାମୁହଁା ଶ�ୀମନ୍ ନାରାୟଣ अବିଭ�ାବ େହବାର େଦଖି 

ଯଦୁମଣି େଦୖବୀତD� ାେର କିଛି ବୁଝିନପାରି ଭଗବାନ,ୁ ତା�ଲ� କରି କହିେଲ, େହ 

ନାରାୟଣ ତମର ୪ଟି ହାତେର ତ ଆୟୁଧ ରହିଛି, ତମ ନାକରୁ ସିଂଘାଣି ବାହାରୁଛି େକମିତି 

େପାଛୁଛ? ଯଦୁମଣି, ଏହି ହାସ� କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ତା,ୁ ବରପ�ା�ି କରିଥିେଲ 
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କହିଥିେଲ ତେମ ଜେଣ ପ�ତୁ�Âନ�  ମଣି ବ�vିତ�  େହାଇ ପ�ତି.ିତ ହୁअ େସହିଦିନଠାରୁ 

ଯଦୁମଣି ଜେଣ ପ�ଚq ପ�ତିଭାଧାରୀ ବ�vି େହାଇଥିେଲ େବାଲି ନିେଜ ଯଦୁମଣି ତା, 

କାବ�େର ଉେଲA ଖ କରିଛfି 

 ହୟଗ�ୀବ ମହାପ�ଭୁ ପ�ତାେପ 

 େଥାଡ଼ା ନୁେହଁ େଲାଡ଼ା କରfି ନୃେପ 

 େଯାଡ଼ା େହବା େମା େପ�ୗଢ଼ କବିତାକୁ 

 ବDି ବDି ରସଦାନି କ#�କୁ 

 ଭେଲ ଭଲ ଖେ¦ ଖ¦ େମା 

 ନଳ ଦୁବ�ାଦଳ ଶ�ାମଳ କୃପାରୁ 

 େମା ନାମ ଉ~ଳ ଘ¦ େମା.... 

 ଉ~ଳର ବିଖ�ାତ କବି ଏହି ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମର ଜେଣ ବଳି. ତାfି� କ ତଥା §ାନୀ 

ପqିତ ସଂ:ୃତ ବି-ାନ ଭଗବାନ କବିରାଜ ବାହିନୀପତି, େପ�ରଣା େଯାଗାଇଥିବା ଶୁଣିେଲ 

ଗବ�େର ଛାତି ଫାଟି ପଡୁଛି ରାଜା ଶ�ୀକର ଭt, ପେର ପେର ରାଜବଂଶେର अ�ିରତା 

ଲାଗି ରହିଥିଲା ଘନଭt, ଶାସନ କାଳେର ବି�ୁଚକ�  େମୗଜାରୁ ପqିତ ଭଗବାନ 

କବିରାଜ ବାହିନୀପତି,ୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା ଫଳେର େସହିଦିନଠାରୁ ବି�ୁଚକ�  

ମDିରରୁ ହୟଗ�ୀବ ମ_ୂi अf{�ାନ େହାଇଥିବା ଶୁଣାଯାଏ ଆ�ଯ��ର କଥା ଏହି କି େଯ 

ଭt ରାଜବଂଶର ରାଜାମାେନ ଘୁମୁସରର ବିଭିନ�  अ�ଳେର ମDିର ପ�ତି.ା କରିଥିେଲ, 

କି� ନାରାୟଣ ମDିର ପ�ତି.ା କରିବାର ଏକ ସ�ତ� କାରଣ ରାଜା ଶ�ୀକର ଭt, 

ସମୟେର େହାଇଥିଲା େବାଲି କିaଦfୀ କେହ ବି�ୁଚକ�  ଗ�ାମର अନତି ଦୂରେର 
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େଡpାପଦର ଗ�ାମ अବ�ିତ ଏକ ଜମିଦାର ଶାସନ ଥାଏ େସଇ ଗ�ାମେର ଜେଣ ବ� ାହG ଣ 

ତା �ୀ ସହ େସହି ଗ�ାମେର ବସବାସ କରି ରହୁଥିେଲ େପ�ୗଢ଼ େହଲାପେର ମଧ� ବ� ାହG ଣ 

ବ� ାହG ଣୀ, େକୗଣସି ସfାନ ସfତି ନଥିଲା ଦୁଃଖେର ଜୀବନ କଟୁଥିଲା ଦ!ତି,ର 

ଦିେନ ବ� ାହG ଣ େରାଗଶଯ�ାେର ଥିବାେବେଳ �ୀ ବ� ାହG ଣୀ ସ�ାମୀ, େସବା କରୁଥିେଲ ମଧ� 

ରାତ� ୀେର ଟିେକ େଶାଷ େମେ¦ଇବା ପାଇଁ ବ� ାହG ଣ ପାଣି ମାଗିେଲ ବ� ାହG ଣୀ େଶଯେର ହZ 

ବସି ହାତ ବଢ଼ାଇ େରାେଷଇ ଶାଳରୁ ପାଣି ଆଣିେଦଲା ଏହା େଦଖି ବ� ାହG ଣ ଭୟଭୀତ 

େହାଇଗେଲ ଓ ସକାଳୁ ଉଠି ଗଁାେର ଥିବା ରାଜକମ�ଚାରୀ,ୁ କହିେଲ ରାଜା,ୁ କହିବ େମା 

ଘେର ଏକ ପିଶାଚ अଛି ତୁରf େମାେତ ଏଠାରୁ ଉ{ାର କରିବ ରାଜା 

ରାଜକମ�ଚାରୀ, ଠାରୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହିଗେଲ କି� ପରଦିନ ଖବର ପାଇେଲ 

ବ� ାହG ଣ ଜଣକ ମରିଯାଇଛି ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖ କେଲ କିଛିଦିନ ପେର ରାଜ ଶ�ୀକର 

ଭt ବିଭିନ�  ତୀଥ��ାନ ଭ� ମଣ କରୁଥିବା େବେଳ ରାେମଶ�ରଠାେର ତୀଥ� ପକାଇଲା େବେଳ 

େସଠିକାର ଜେଣ ବ� ାହG ଣ ରାଜା,ୁ େଦଖି କହିେଲ ତୁେମ ବ�ହG  ହତ�ା େଦାଷେର େଦାଷୀ 

अଛ ତୁରf କିଛି ପ�ତିକାର କର ରାଜା କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହି ପବୂ�ର କଥା ସGରଣ 

କେଲ ଏବଂ ବ� ହG ହତ�ା େଦାଷର ପ�ତିକାର ତୀଥ�ାଟନେର ବ� ାହG ଣ,ୁ ପଚାରିେଲ ବ� ାହG ଣ 

କହିେଲ ତେମ ଯଦି ପା�ଟି ମDିର ପ�ତି.ା କରିବ େତେବ ବ�ହG ହତ�ା େଦାଷ ଦୂର େହବ 

ଶ�ୀକର ଭt ନିଜ ରାଜ�କୁ େଫରି ପା�ଟି ମDିର ପ�ତି.ା କେଲ ପ�ନାରାୟଣ ମDିର, 

କୁଲାଡ଼ର ଲgG ୀ ନାରାୟଣ, ନାଟାpା ବରପଲA ୀର ଶ�ୀନାରାୟଣ ଓ ବାବନପୁର ମଠେର ଶ�ୀ 

ହୟଗ�ୀବନାରାୟଣ ପ�ତି.ା କରିଥିେଲ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆ:ା ବାବନପୁରଠାେର ମDିର 

ସ!ୂ#� େହାଇନାହZ ରାଜା, େଦହାf େହାଇଗଲା ଶୁଣାଯାଏ ବାବନପୁର ମଠକୁ ଏହି 
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େସହି ହୟଗ�ୀବ ମ_ୂiକୁ ଜେଣ ବାବାଜୀ େନଇ ପଜୂା କରୁଥିବା ଜନଶ��ତି ରହିଛି 

 ଆପଣମାେନ अବଗତ ଥିେବ େଯ କୁଲାଡ଼ ଘୁମୁସର ରାଜ�ର ରାଜଧାନୀ, କୁଲାଡ଼ଠାରୁ 

ଭtରାଜାମାେନ ଆ:ା ପଯ��f ତଥା ବାଦଗଡ଼ ପଯ��f ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ (ବଡ଼ନଦୀ) 

ଭtନଗର ଘାଇଠାରୁ ପ�ବାହିତ ବଡ଼ନଦୀର ହିଡ଼ର ଦୁଇ ପାଶ��େର ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ନିମ�ାଣ 

କରିଥିେଲ ଜଳଖାଇ େଯଉଁ ଖାଇେର େନୗକା ସାହାଯ�େର ଆଜି କୁଲାଗଡ଼ଠାରୁ ନଈକୂେଳ 

କୂେଳ ବରପଲA ୀ, ଜୟfୀଗଡ଼, ବଦଗଡ଼, ବି�ୁଚକ�ଗଡ଼, ଗହpୁ ଓ ବାଦଗଡ଼ଯାଏଁ 

ବଡ଼ନଦୀର ଦୁଇ ପାଶ�� ପଡ଼ିଆ ଜଳଖାଇେର ଆସି ବିଭିନ�  अ�ଳର ସମସ�ାର ସମାଧାନ 

କରୁଥିେଲ ଶ�ୀକର ଭt, ପେର ପେର ଇଂେରଜମାେନ ଘୁମୁସର ରାଜ� ଆକ�ମଣ 

କେଲ ରାଜ ଧନtୟ ଭt ପଳାୟନପ¨ୀ େହାଇ ଉଦୟଗିରି अ�ଳକୁ ଚାଲିଯାଇ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରିବାପେର ଘୁମୁସର ରାଜ�େର ସୃ�ି େହାଇଥିବା ମଠ, ମDିର ଓ ସଂ:ୃତିର 

ଉ�ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ େହାଇପାରିଲା ନାହZ ପ�ାଚୀନ ଶି�କଳା ଓ ସଂ:ୃତିର अବgୟ 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗେର ନୂତନ ପୀଢ଼ିର ଯୁବସମାନ ସଂ:ୃତି ଆଡ଼କୁ 

େଫରି ନ ଆସିେଲ ସଂପ#ୂ� ରୂେପ ବିରାଟ ବିଭବ ଦିେନ ଲୁ� େହାଇଯିବ ଏଥିେର ସେDହ 

ନାହZ 

 
अଧ�g, ଆ�ଳିକ ବି§ାନ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ବାଲିପଦର, ଗtାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୫୭୦୯୩୯୦୧ 
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କେରାନା ଏକ ବିଶ� ମହାମାରୀକେରାନା ଏକ ବିଶ� ମହାମାରୀକେରାନା ଏକ ବିଶ� ମହାମାରୀକେରାନା ଏକ ବିଶ� ମହାମାରୀ    
 ପ�କୃତି ଓ ମନୁଷ� ପର�ର ସହ अpାpୀ ଭାେବ ଜଡ଼ିତ। ପ�କୃତି 

ମନୁଷ�ର ପାଳନକ_�ା େହେଲ, ମନୁଷ� ପ�କୃତିର ରgାକ_�ା। ଜଣ, 

ବିନା अନ�ଜେଣ ମଲୂ�ହୀନ। ଯଥା : ସୁDର ପ�କୃତି ଥାଇ ଯଦି ତାହାକୁ େକହି ଉପେଭାଗ 

अବା ବ�ବହାର କରିେବ ନାହZ, େତେବ େସହି ପ�କୃତି ପpୁ େହାଇଯିବ। ଠିକ େସହିପରି 

େକବଳ ମାନବ ତଥା ପ�ାଣୀ ସମାଜ ପ�କୃତିର ବିନା ସହାୟତାେର କଦାପି ତି.ି 

ରହିପାରିେବ ନାହZ। ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଏହି ସ!କ� ଘନି. ତାର ପରିଚୟ େଦଇ ଆସିଛି ଏବଂ 

ଏହା ସହ େକେବ େକେବ ମାନବ ସମାଜକୁ ପ�କୃତିର କରାଳ ରୂପର ସାମ�ା କରିବାକୁ 

ପଡିଛି। କୁହାଯାଏ ମାନବ ସମାଜର ଉଦାର ପ�କୃତି ଉପେର अତ�ାଚାର ବଢ଼ିଗେଲ 

ତାହାର ସହନଶୀଳତାର ସୀମା ଲÐିଯାଏ। େସେତେବେଳ ଆମର ବାସ�ାନ ପି�ୟ ପ�କୃତି 

ବାତ�ା, ସୁନାମୀ, ଭୁçଳନ, ମହାମାରୀ ରୂପେର ଆସି ଆମ अତ�ାଧୁନିକ ମନୁଷ� ସମାଜକୁ 

ଏକ ଶିgା େଦଇଥାଏ। ବି§ାନ ବଳେର ବ�ହG ାq ଜିଣିଥିବା ମାନବ ସମାଜର େମରୁଦq 

ଭାpିଯାଏ। अେନକ ସେଚତନତା ସେ_¢ କାଳ ତାକୁ ଗ�ାସ କରି ପକାଏ। ନିଃସହାୟ ମଣିଷ 

େଶଷେର ଈଶ¢ର,ୁ ଭରସା କରି ମୁvି अଥବା େମାg ନିମେf ଚାହZ ରହିଥାଏ।  

 ସଭ�ତାର ଆଦି କାଳରୁ ଆଜି ପଯ��f ମାନବ ସମାଜ ବହୁ ଉèାନ ପତନ େଦଇ 

ଗତି କରି ଆସିଛି। ନିଜକୁ ପ�ତି.ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ�କୃତିର ସାହାଯ� େଲାଡ଼ିବା ସହ ପ�କୃତି 

ସହ ପ�ତି-Dିତା ମଧ� କରି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଫଳସ¢ରୂପ ୧୯୯୯ର ମହାବାତ�ା, ୨୦୧୩ର 

ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     284 

ଫାଇଲିନ, ୨୦୧୪ର ହୁଡହୁଡ, ୨୦୧୮ର ତିତଲି, ୨୦୧୯ର ଫନି ପରି ମହାବାତ�ା ଓଡିଶା 

ମାଟିକୁ ଥରହର କରିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦୁh�ଶାର ଦିନ େକଇଟି ମୁହୂତ�କୁ ସାଥିେର େନଇ 

ଆସିଥାଏ ଓ ଚାଲିଯାଏ। ପ�ଭାବ अେନକ ବଷ�ଯାଏଁ ରହିେଲ ମଧ� अ¦ା ସଳଖି ଠିଆ 

େହବାପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନ, ପାଖେର ସାମଥ�� ରହିଥାଏ। କି�; ପବୂ�ରୁ ଘଟିଥିବା 

ମହାମାରୀ ଯଥା : ହଇଜା, କାମଳ, ଦୁଭig ଆଦି ପ�କୃତିର ତାqବଲୀଳା ଓଡିଶାବାସୀ, 

ପ�ାଣ, ହୃଦୟେର ଘର କରି ରହିଥିଲା। ଆ_�ଚି~ାର, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ଭିତେର ଓଡ଼ିଶାର 

ପାଣିପବନକୁ ପ�ଦୂଷିତ କରି େଦଇଥିଲା। ମହାମାରୀ ପ�ଭାବେର ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁମqଳ 

ତ� ାହି ଡାକେର ପ�କ!ିତ େହଉଥିଲା। ଓଡିଶାବାସୀ, ସ_ା ହଜିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ବହୁ 

କ�, अଭାବ, अନଟନ ଏବଂ ପ�କୃତିର ଧ�ଂସଲୀଳାର କେଠାର ସାମ�ା କରି କରି ଓଡିଶା 

ଆଜି ପ�ଗତି ପଥେର अଗ�ସର େହାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଧାମ, େକାଣାକ� ପରି अgୟ କୀ_i 

ଆଜି ବିେଦଶୀ ପଯ��ଟକ,ୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଏକ ସଭ� ଶିgିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ 

अଭିଶାପ ସଦୃଶ ପୁନବ�ାର ପ�କୃତିର ଏହି अେଦୟ ଉପହାରଟି େହଉଛି “କେରାନା” 

 ‘କେରାନା’, ଏହା ଏକ ଏପରି ମହାମାରୀ ଯାହା ବ_�ମାନ ସମଗ� ବିଶ¢କୁ ନିଜ 

କବଳେର କବଳିତ କରି ଧ�ଂସଲୀଳା ତଥା ମୃତୁ� ତାqବ ରଚି ଚାଲିଛି। ପ�ଥେମ ଏହା 

ଡ଼ିେସaର ୨୦୧୯େର ଚାଇନା େଦଶର ବୁହାନ ପ�େଦଶର ହୁେବଇ ସହରେର େଦଖା 

େଦଇଥିଲା। କାଳ କ�େମ ଏହା ଦ� �ତ ଗତିେର ସମଗ� ବିଶ¢କୁ ବ�ାପି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଭୟା 

ବହତାକୁ ଲg� କରି ବିଶ� ସ¢ା�� ସpଠନ ଏହାକୁ ବିଶ¢ ମହାମାରୀର ଆଖ�ା େଦବା ପେର 

ବିଶ¢ବାସୀ ଏହାକୁ ଗ�ୀରତାର ସହ େନଇଛfି।  

 अେନକ ସାବଧାନତା ଓ ସେଚତନତା ସେ_�  ଏହା ଚୀନ, ଇଟାଲୀ, ଆେମରିକା ପରି 
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ବିକଶିତ ରା��  ଗୁଡିକର ମାନବ ସaଳର gୟ କରିବା ସହ ସମ` େଦଶର ଶି�, ସ¢ା�� 

ବିେଶଷ କରି अଥ�ନୀତି ଉପେର ପ�ଭାବ ପକାଇଛି। ଉନ� ତ ମାନର ଜୀବନ େଶୖଳୀ, ଉନ� ତ 

ସ¢ା�� େସବା ଉପଲ� ଥିବା ସéାf, ଉ� ଶିgିତ, ସଭ� ସମାଜ େଯଉଁ େgତ� େର ଏଭଳି 

ଏକ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ अସମଥ� େସପରି �େଳ ଭାରତ ପରି 

ବିକାଶଶୀଳ ରା��ର अବ�ା ସହେଜ अନୁେମୟ।  

 ଏପରି ଏକ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଭାରତବାସୀ,ୁ ରgା କରିବା 

ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ଓ େକD�  ସରକାର ବିହିତ ପଦେgପ େନଇଛfି। ଆମ ରାଜ�େର 

ମା�� ମାସ ୨୩ ତାରିଖରୁ କ�ମାଗତ ୨୧ ଦିନ ପଯ��f अତଏବ ଏପି�ଲ ମାସ ୧୪ ତାରିଖ 

ପଯ��f ଲକଡାଉନ ପରି କାଯ��ାନୁ.ାନ ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ�କି�ୟା ସହ ସମ` 

ଜିଲA ା ଗୁଡିକର ସୀମା ଗୁଡିକୁ ମଧ� ସିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା, ଉପେର 

କେଠାର ପ�ଭାବ ପକାଇଛି। ଗ�ାହକ, ଠାରୁ ଆର� କରି ଉÂାଦକ ଓ ବିତରକ ପଯ��f 

ସମେ` ବହୁ gତିର ସ��ଖୀନ େହାଇଛfି। କି�; ଏସବୁ ପଦେgପ େକବଳ ଆମର 

ସୁରgା ନିମେf ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ରାଜ� ସରକାର, -ାରା ଜାରି 

କରାଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ अନୁସାେର ବାହାରୁ ଆସିଥିବା େଲାକମାନ,ୁ େରଜିେ��ସନ 

କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ଏବଂ େସମାନ,ୁ ଆବଶ�କ �େଳ ମାଗଣା ଚିକି�ା େଯାଗାଇ 

େଦବାର ବ�ବ�ା ରହିଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟେର अତ�ାବଶ�କ ସାମଗ�ୀର ଉପଲ�ତା 

ସହ ଗରିବ ତଥା ଶ�ମିକ େଶ�ଣୀୟ ଜନ ସାଧାରଣ,ୁ ମାଗଣାେର ଖାଦ� ବ¦ନ କରିବା ସହ 

ବିଭିନ�  ସତକ�ତା ମଳୂକ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ବ�ତୀତ ଆହୁରି 

अେନକ ପଦେgପ ନିଆଯାଇଛି ଆମର ସୁରgା ନିମି_। ପ�ଶାସନିକ େସବାେର ନିଯୁv 
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େପାଲିସ ଭାଇ ବnୁ ଏବଂ ସ¢ା�� େସବାେର ନିେୟାଜିତ ଡାvର, ନସ� ଇତ�ାଦି ଆମ 

େସବାେର ଲାଗି ରହିଛfି।  

 ଏପରି �େଳ ଆମର ମାତ�  େକେତାଟି ସାଧାରଣ କ_�ବ� ରହିଛି। େଯପରିକି 

ସେଚତନ ରହିବା ସହ अନ�କୁ ସତକ� କରାଇବା ଏବଂ ହାତ ବାରaାର େଧାଇବା, ମା:ର 

ବ�ବହାର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଲକଡାଉନ ସମୟେର େପାଲିସ ବnୁ,ୁ 

ପ#ୂ� ସହେଯାଗ କରିବା ସହ ସରକାର, ନିୟମାବଳୀ अନୁସରଣ କରିବା। अଯଥା 

अନାବଶ�କ �େଳ ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହZ। ମଳୂତଃ କହିେଲ େବଳ ଥାଉଥାଉ ସଜାଗ 

େହବା ଉଚିତ। ନେଚତ ଆମ େଦଶ କେରାନାର ଦି� ତୀୟ `ରରୁ ତୃତୀୟ `ରକୁ ଯିବାପାଇଁ 

େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହZ। ଥେର ଏହା ଏହି `ରେର ପହ�ିଗେଲ ସଂକ�ମଣକୁ େରାକିବା 

अସ�ବ େହାଇଯିବ ଓ ଏହାର ଭୟାବହତା अକ�ନୀୟ। ଏଣୁ ଆସ� ଆେମ ସମେ` 

ସଜାଗ ରହିବା ଏବଂ ନିଃସେ,ାଚେର ସରକାର,ୁ ସହେଯାଗ କରିବା। େତେବ ଯାଇ 

ଆେମ ଏହି ବିଶ¢ ମହାମାରୀ କେରାନା କବଳରୁ ମୁvି ପାଇପାରିବା।  
 

ଶୁଚିସିGତାେଗୗଡ଼ 

ଶିgୟିତ� ୀ 

ସ. ନୂ. ଉ. ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ,ଲୁଚୁକିବାହଲ 

େଲାଇସିଂହା, ବଲାpୀର 
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ଆପଣ, ପସD ଆପଣ, ପସD ଆପଣ, ପସD ଆପଣ, ପସD : : : : ଜୀବନ ନା ମୃତୁ�ଜୀବନ ନା ମୃତୁ�ଜୀବନ ନା ମୃତୁ�ଜୀବନ ନା ମୃତୁ�    

 अରgିତକୁ ଦଇବ ସାହା ଭଳି କେରାନା ଭାରତେର ଟିକିଏ 

ସ�ାଳିଛି। କେରାନାର ସଂହାରଶvି ଆଗେର ଇଟାଲୀ ସ!ୂ#� ସମପ�ଣ 

କରିେଦବା ପେର ଆେମରିକାେର ଲେg ଉପେର ଆକ� ାf ଏବଂ ମୃତୁ�ସଂଖ�ା ଦୁଇହଜାର 

େଡଇଁବା େଦଖି ଟ�!୍ ସରକାର, ବୁ{ି ହଜିଗଲାଣି। ଆମର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ 

େଲାକମାେନ େଯପରି େମଳିବାnି ହଜାରହଜାର ସଂଖ�ାେର ସହର ଛାଡି ଗଁାମୁହଁା େହଉଛfି 

େସଥିେର କେରାନା ସଂକ�ମଣର ସହଜତା अନୁମାନ କରିେହଉଛି। କିଛି अସାମାଜିକ େଲାକ 

ଏହି ସମୟେର ନାଗରିକମାନ,ୁ କୁହୁଡି ପହଁରାଉଛfି। େସମାେନ ସରକାର, ବିେରାଧି 

େହାଇ ଜନବିେରାଧି କାମ କରୁଛfି। ସରଳ ଜନତା ତା, ଚି°ଣ କଥାର ପ�କୃତ ମରମ 

ନବୁଝି ସଂସାଧନ ଥାଇ ମଧ� ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ େଗାଟିଏଜାଗାେର ଏକତ�  େମଳା କରି ସାରା 

ବିଶ¢େର ଭାରତର ନଁା ଖରାପ କରୁଛfି। 

 ମଣିଷ ଜୀବନେର ସଦାେବେଳ ସମାନ କଥା ନଥାଏ। ଶଗଡ ପହିଆପରି ସୁଖ ପେର 

ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ ଉପର ତଳେହାଇ ବାରିବାରି ପାଳି କରିଆେସ। େକେତେବେଳ 

अନୁକୁଳ ତ େକେତେବେଳ ପ�ତିକୁଳ ସମୟ अନୁଭୁତ ହୁଏ। ଆମ ମୁନିଋଷିମାେନ କହି 

ଯାଇଛfି अନୁକୁଳ ସମୟେର େବଶି ଉତ୍ଫୁଲA  େହବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ କି ପ�ତିକୁଳ ସମୟେର 

ପରୂା ଭାpିପଡିବା ବି अନୁଚିତ୍। ଆଜି େକବଳ ଆମ େଦଶେର ନୁେହଁ ସାରା ବିଶ¢େର 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଜରୁରୀ ପରି�ିତି ସୃ�ି କରିଛି। ଦିନକୁ ହଜାରହଜାର ନିରୀହ େଲାକ, 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପqା 
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ପ�ାଣ ଲିଭିଯାଉଛି। ସମ`,ୁ ଜଣାअଛି ଏଥିରୁ ରgା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଏପଯ��f 

ଉ�ାବନ େହାଇନାହZ, େତଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରgାକରି ନିଜର ହାତ ବାରaାର େଧାଇ 

ସଫା କରିବା अଭ�ାସଟି ବଜାୟ ରଖିେଲ କେରାନାକୁ ନିଜ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂେରଇେଦଇ 

ବଂଚିେହବ। ନିଜଘେର ନିଜକୁ ପଣବDି କରି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସ¢ପ�ପି�ୟ କ�ନାବିଳାସୀ 

अତି ମାତ� ାେର ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ ଭାରତୀୟ, ପgେର ଏହା ସ�ବ ଯଦିଓ ନୁେହଁ ତଥାପି 

ବଂଚିବାକୁ େହେଲ अସ�ବକୁ ଆଜି ସ�ବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା अେନକ, ପgେର 

କ�କର େହେଲ ମଧ� ସ!ୂ#� अସ�ବ ଆେଦୗ ନୁେହଁ। ମନଧ�ାନ େଚୖତନ�େର ଏହି 

ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥାଟିକୁ ପେୂରଇ ଘେର ରହିେଲ ନିେଜ ବଂଚିବା ସହ ନିଜର ପରିବାର 

ଏବଂ ସମାଜ ବଂଚିବ। ଏହାର अନ� େକୗଣସି ବିକ� ଉପାୟ ନାହZ। 

 ଘେର ବସିେଲ ମଣିଷ କରିବ କ’ଣ! ଆହାର, ବିହାର, ନିଦ� ା ଓ େମୖଥୁନକୁ େନଇ 

ପଶୁମାେନ ସିନା ଚଳିଯିେବ େହେଲ ମଣିଷମାେନ େକମିତି ଥୟ େହେବ? ପ�ତିgଣ अଗଣିତ 

ବିରଜୁଆରର ଲହଡି ମନଟିକୁ अଶାf କରିେଦଉଛି। ଝରକାେଖାଲି ପେଡାଶେର ଥିବା 

ବ�vି ସହ କେଥାପକଥନ ଆର�େର ଧିେର ଧିେର अଗଣାକୁ ଆସି ବାହାରକୁ ପାଦଦୁଇଟା 

ଆେପଆେପ ପିଚୁରା`ାକୁ ଟାଣିଆଣୁଛି। କି� ଏହା ଏକ ସୁନାଗରିକର କ_�ବ� ଆେଦୗ 

ନୁେହଁ। ଗଣମାଧ�ମେର େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ତଥ� ଉପ�ାପିତ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ େଦଖି 

ଆେମ ସତକ� େହବା ଦରକାର। ଆଜିର ଦିନେର ଯାହା ଆମେଦଶର ପ�ଧାନମ�ୀ ଓ 

ଆମରାଜ�ର ମୁଖ�ମ�ୀ ଆମମାନ,ୁ अନୁେରାଧ କରିଛfି ତାକୁ अgେରअgେର ପାଳନ 

କରିବା ଆମର ଜାତୀୟ ଓ େନୖତିକ କ_�ବ�। ଭାରତ ଏେବ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି�ିତି 

ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ େଯ ଭାରତେର ମାତ�  ତିନିଥର ଏଭଳି 
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ପରି�ିତି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଚତୁଥ�ଥର ପାଇଁ ନିକଟ ଭବିଷ�ତେର େଦଖିବାର ଦୁେଯ�ାଗ 

ଆସୁଥିବାର अନୁମାନ େହଉଛି। ୧୯୬୨ମସିହା अେµାବର୍ ୨୬ତାରିଖେର ଚୀନର अତକiତ 

ଯୁ{ ଡାକରାେର, ୧୯୭୧ ମସିହା ଡିେସaର ୩ତାରିଖେର ଭାରତ-ପାକି�ାନ ଯୁ{ ସମୟେର 

ଏବଂ େଶଷଥର ଆହA ାବାଦ୍ ଉ� ନ�ାୟାଳୟ ଦ¢ାରା ଇDିରାଗାnୀ, ନିବ�ାଚନକୁ अେବୖଧ 

େଘାଷଣା କରିବାରୁ ପ�ତିକି�ୟା ସ¢ରୂପ ୧୯୭୫ମସିହାେର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି�ିତିକୁ ଭାରତ 

ସାମ�ା କରିଥିଲା। ଏେବ ଆେମ େଦଖୁେଛ ବିକଶିତ େଦଶଗୁଡିକ କେରାନା ଭୂତାଣୁେର 

अ`ବ�` େହାଇ ଜରୁରୀ ପରି�ିତି େଘାଷଣା କରିସାରିେଲଣି। େତଣୁ ଭାରତେର ଏହାର 

ପନୂରାବୃ_ି େହବାଟା अବଶ��ାବୀ। େତଣୁ େକବଳ ମାତ�  ଆେମ ନିେଜ ନିଜକୁ ସୀମିତ 

ରଖି ସମାଜିକ ଦୂରତା ରgାକେଲ ସ�ାବ� ମହାବିପ_ିରୁ େଦଶକୁ ରgା କରିବା ସହ 

ଆମେଦଶେର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି�ିତିକୁ ବି ଏଡାଇ େଦଇ ପାରିବା। 

 ନିଜର ସ¢ାଥ�ପାଇଁ କିଛି କୁଜି େନତା अସାମାଜିକ ତ_¢ମାନ, ସହ ମିଶି େଲାକମାନ, 

ମନେର ଭୟ ସୃ�ିକରି ଆଭ�fରୀଣ ସ,ଟ ସୃ�ିକରିବା େଚ�ାେର अଛfି। େତଣୁ 

େସମାନ,ୁ ଚିହି�  ଏଭଳି ସମୟେର ଜାତୀୟ ଏକତା ସୃ�ି କରିବା ସମ` ସୁନାଗରିକ ମାନ, 

ପ�ଥମ କ_�ବ� େହବା ଉଚିତ୍। େଲାକମାନ, ମନରୁ କେରାନା ଭୟ ଦୂର କେରଇ 

କେରାନାକୁ ପ�ତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସେଚତନତା ଜାଗୃତ କରିବା ସମ` ବୁ{ିଜୀବୀ 

ମାନ,ର ଦାୟିତ¢। अେନକ େଲାକ,ର ସାଧାରଣ ପ�ଶ�, ‘ଘେର ରହିେଲ କରିବୁ କ’ଣ!’ 

ଟିଭି େଦଖ�। ଏେବ ତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସକ�ସ ଆଦି େଲାକପି�ୟ ଧାରାବାହିକ 

ଗୁଡିକର ପନୂଃପ�ସାରଣ ଆର� େହଲାଣି। ନାନା ପ�କାର ଇେନ୍ଡାର୍ େଗମ୍ସ अଛି ଯାହାର 

ଭରପରୂ୍ ମଜା େନଇେହବ। ନୂଆକରି ଚିତ� ା,ନ अଭ�ାସ ଆର� କର�। କିଛି ନେହେଲ 
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ତାଲାବDି ସମୟେର ବହି ସହ ମିତ ବସ�। ବହିପଢିବା ଦ¢ାରା ଆମର ବୁ{ି ବଢିବ, 

ଶhଭqାର ସମୃ{ େହବ, ଲିଖନଶvି ଜାଗୃତ େହବ, ସG xତିଶvି ବଢିବ, କ�ନାଶvିର 

ନୂତନଉ� ସୃ�ି େହବ, ବିଷାଦ ଦୂେରଇ ଯିବ, ନିଜକୁ ଚିହି�  ଆେମ ଆତG େକୖDି�କ 

େହାଇପାରିବା, ବାକ୍ଶvି ବୃ{ି େହବ ଏବଂ ସେବ�ାପରି अଶାf ମନକୁ ଶାf କରିବାର 

अପଯ��ା� gମତା ବହି ପଠନ ଭିତେର अଛି।  

 ଇjାଥିେଲ ଉପାୟ ବେଳବେଳ ଆେସ। େଦଶର ମଯ��ାଦା ଓ ସ�ାନରgା ପ�େତ�କ 

ନାଗରିକ, ନିକଟେର ମହନୀୟ। କାରଣ େଦଶର ମଯ��ାଦା ଓ ସ�ାନ ସହ ପ�େତ�କ 

ବ�vିର ମଯ��ାଦା ଓ ସ�ାନ ଜଡିତ। କେରାନା ପବୂ�ରୁ ସହେଜ ଆମ अଥ�ନୀତିକୁ 

ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆେମ ପ�େଚ�ା ଆର� କରିଥିେଲ। ଏେବ ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ 

େହାଇଗଲା। କେରାନା ଭୂତାଣୁର ଆବିଭ�ାବ େଗାଟିଏ ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ। େତଣୁ ଏହାକୁ 

କାହାର ବଳକଳ ନାହZ, େକବଳ ନିଜର ସଂଯତ ଓ ଶୃÖଳା ବଳେର ହZ କେରାନାକୁ ଜିତି 

େହବ। ମହାଭାରତରୁ ଆେମ ଶିଖିେଛ अଭିମାନୀ ମାନେଗାବିD (ଦୁେଯ��ାଧନ) ମାନ 

ସେରାବର ଭିତେର ଲgG ୀ,େକାଳେର ସ!ୂ#� ସୁରgିତ ଥିଲା। ଭୀମରଢିକୁ अ�କିଛି 

ସମୟ ସହି, ନିଜକୁ ସ�ାଳି ରହି ଯାଇଥିେଲ ବିଚରା ବଂଚିଯାଇଥାfା। ଲgG ୀ, 

ଉପେଦଶକୁ ପ�ତ�ାଖାନ କରି ମାନସେରାବର ବାହାରକୁ ଆସି ଭୀମସହ ଲେଢଇକଲା 

େଯାଗଁୁ ନିେଜ ମଲା। ଆଜି େସହିପରି ଘରବାହାରକୁ କେରାନା ଡାକୁଛି। ଭୀମ ଗଦାଠାରୁ 

କେରାନା ଆଉରି ଶvିଶାଳି। େମାଦିଜୀ ବାରaାର ହାତେଯାଡି ପ�ାଥ�ନା କରୁଛfି ଘେର 

ରୁହ�। ନବୀନବାବୁ ଓଡିଆେର ବୁଝାଉଛfି ଘରୁ ବାହାରିେଲ ବିପଦ। କାହାକଥା 

ପାସpେର ନପେକଇ ଯଦି ବାହାେର ବୁଲିବା େତେବ ଆେମ ତ େଭାଗିବା, ଆମସହ ଆମ 
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ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ଓ ଆମ େଦଶ ବି ଏହାର ଭୟ,ର ପରିଣତି େଭାଗିବ । ପରୂା 

ମହାଭାରତ ତ ମାତ�  अଠରଦିନେର ସରିଯାଇଥିଲା, କି� ଏହା ଶେହअଶି ଦିନ ଚେଳଇ 

ସାରାବିଶ¢େର ମହାଭାରତର ମୃତୁ�ସଂଖ�ାର ବହୁଗୁଣ अଧିକମୁq ଗେଡଇ ସାରିଲାଣି । 

େତଣୁ ବଂଚିବାକୁ ଯଦି ଇjା, େତେବ ଘେର ରହିବା ଛଡା अନ� ଉପାୟ ନାହZ । ଆପଣ, 

ଜୀବନ ଆଜି ଆପଣ, ନିଜ ହାତେର । ଆପଣ, ପସD ଜୀବନ ନା ମୃତୁ�!            

     
ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପqା, ବି.େଟକ୍. ସିଭିଲ୍, ଏମ୍.େଟକ୍.(ପରିେବଶ), ଏଲ୍ଏଲି�  

ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଖqଗିରି, ଭୁବେନଶ¢ର-୭୫୧୦୧୯, 

େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ / ୭୯୭୮୦୧୯୦୮୧,  bdpanda1@gmail.com 
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କେରାନା କେରାନା କେରାନା କେରାନା : : : : ଏକ अଦୃଶ� ଶତ� �ଏକ अଦୃଶ� ଶତ� �ଏକ अଦୃଶ� ଶତ� �ଏକ अଦୃଶ� ଶତ� �    
 ସା!� ତିକ ପରି�ିତିେର କେରାନା ଭୂତାଣୁକୁ େନଇ ସାରା ବିଶ� 

ଏେବ ଚିfାେର। ଚୀନର ଉହାନ ରାଜ�ରୁ ଡିେସaର ୨୦୧୯ରୁ ଆର�  

େହାଇଥିବା ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏେବ ସାରା ବିଶ�କୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଲାଗୁଛି େଯପରି ଏକ 

अଦୃଶ� ଶvି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମାନବଶନୂ� କରିବାକୁ ବ{ପରିକର। ଏହି ଭୂତାଣୁର अଦୃଶ� 

ମାଡେର ଏେବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭୟେର ଥରହର େହଉଛି। ବିଶ� ସ¢ା�� ସଂଗଠନ େକାଭିଡ-

୧୯କୁ ମହାମାରୀ େଘାଷିତ କରି ସାରଥିବା େବେଳ ଭାରତ ସେମତ କିଛି େଦଶେର ଜରୁରୀ 

କାଳୀନ �ିତି େଘାଷଣା କରା େହାଇସାରିଛି। ଆଜକୁ ପ�ାୟ ଶେହ ବେଷ� ତେଳ �ାନିଶ ଫA �  

ତମାମ ବିଶ�େର େଯଉଁ ବିଭୀଷିକା େନଇ ଆସିଥିଲା; ଏେବ କେରାନା ପ�ାୟତଃ ସମାନ �ିତିକୁ 

େନଇ ଆସିଛି। ଗତ ୧୦୦ ବଷ�ର ବ�ବଧାନ ଭିତେର ସଭ�ତାର ଜୟଯାତ� ା ଆମକୁ େଢର 

ଆଗକୁ େନଇ ଆସିଛି ସତ ତଥାପି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ େନଇ अସହାୟତା ଆମକୁ अନି�ିତ 

ଓ अସାଢ କରି ରଖିଛି। ୧୯୧୮ ମସିହା ଜୁନ ମାସେର ଟାଇମସ୍ अଫ ଇqିଆର ଏକ 

ସଂ:ରଣେର ରହସ�ମୟ ସଂକ� ାମକ ଜ� ର ବିଷୟେର ସଚୂନା ଦିଆ େହାଇଥିଲା, କି� େସ 

ସମୟେର େଲାକମାେନ ଏେତ ସେଚତନ ନଥିେଲ ଯାହାର ଫଳ ସ¢ରୂପ ଲgାଧିକ େଲାକ 

ମୃତୁ� ମୁଖେର ପଡିଥିେଲ। େସେତେବେଳ ମଧ� ଏହି ଫA � େରାଗ ଚୀନରୁ ହZ ବ�ାପୀଥିଲା  

ଚୀନର ଶ�ମିକମାନ, �ାନfରଣକୁ େନଇ। ଚୀନର ଏହି ଶ�ମିକମାେନ ବାହାର େଦଶେର 

ଶ`ାେର, କମ ପାରିଶ�ମିକେର ରା`ା ତିଆରି କରୁଥିେଲ, କଳକାରଖାନାେର କାମ 

ଦୀପକ୍ ଷଡ଼pୀ 
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କରୁଥିେଲ, େଟ�� େଖାଳୁଥିେଲ ଏବଂ େକୗଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାେବେଳ ଏମାେନ େଟ�ନେର 

अତ�f अସ�ା��କର ପରିେବଶେର ଯାତ� ା କରୁଥିେଲ ଏବଂ ରହୁଥିେଲ ମଧ� ଯାହା ଫଳେର 

କି ଏହି େରାଗର ସତୂ� ପାତ େହାଇଥିଲା। ଏହି େରାଗ ଚିହ�ଟ େହବାର ଦୁଇ ସ�ାହ 

ମଧ�େର ପ�ାୟ ହଜାେରରୁ अଧିକ େଲାକ ସଂକ� ମିତ େହାଇ ସାରିଥିେଲ। ଭାରତକୁ ମଧ� 

ଏହି େରାଗ ଖୁବଶୀଘ� ବ�ାପୀ ଯାଇଥିଲା। ଏହି େରାଗ ବ�ାପିବାର କିଛି ମାସ ମଧ�େର 

େଯଉଁ ବିଭୀଷିକାମୟ ଚିତ�  ଭାରତ େଦଖିଲା େଯ ତାକୁ େନଇ ବିଶି� ହିDୀ କବି ନିରଳ 

େଲଖିଥିେଲ େଯ ଉ_ରପ�େଦଶର ଗpାଘାଟର ଉଭୟ ପାଶ��େର ଏପରି ଶବଗୁଡିକ ଗଦା 

େହାଇ ରହିଥିଲା େଯ େସଗୁଡିକୁ େପାଡିବା ପାଇଁ େସେତେବେଳ କାଠର अଭାବ ପଡି 

ଯାଇଥିଲା। ଏକ ହିସାବ କହିଥାଏ େଯ ପ�େତ�କ ଶେହ ବଷ�େର ଥେର ଏପରି ଏକ 

ମହାମାରୀ ବିଶ�େର େଦଖା ଯାଇଥାଏ। େତେବ ଏଇଠି ମେନରଖିବା ଦରକାର େଯ ଏ 

ପୃଥିବୀ ଗ�ହ େକବଳ ମନୁଷ�ପାଇଁ ନୁେହଁ ଗଛଲତା, ପଶୁପgୀ, କୀଟପତp, ଭୂତାଣ,ୂ 

ଜୀବାଣୁ, କୀଟାଣୁ  ଆଦି ସମ`, ପାଇଁ ପ�ଯୁଜ�। ମଣିଷ େଯେତେବେଳ ପ�କୃତି ବିରୁ{େର 

ଯୁ{ େଘାଷଣା କେର ତାକୁ କବଳିତ କରିବାକୁ େଚ�ା କେର େସମିତି ପ�କୃତି ମଧ� ତା’ର 

ପ�ତିଉ_ର େଦଇଥାଏ। ବ_�ମାନ େସହି ସମୟ ଉପନୀତ। ପ�କୃତିର अଦୃଶ� ପ�ହାର 

ମାନବ ସଭ�ତା ଉପେର ପଡିଛି। ଏ ଭୂତାଣୁମାେନ େକଉଁ ନୂଆ ଗ�ହରୁ ଆସି ଏଠି ବସା 

ବାnିେଲ ତାହା ନୁେହଁ ଏମାେନ ସବୁଆେଡ ବ�ା�। େସମାେନ େସମାନ, ସ�ାଭାବିକ 

अବ�ାେର ରହିେଲ ସମସ�ା ନାହZ। େସମାେନ ସବୁଆେଡ ଘୁରି ବୁଲfି। अନୁକୂଳ 

ପରି�ିତିେର େସ ତା’ର କାୟା ବି`ାର କେର ଇତର ପ�ାଣୀମାନ, ଠାରୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ 

अତି ସହଜେର ଆସି ବସା ବାnିକରି ରହିଥାଏ। ଏେବ କି� ଏ ମଣିଷ େସମାନ, 
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ସ�ାଭାବିକ �ିତି ସହିତ େଖଳିବାକୁ ଆର� କରିଛି। ବି§ାନ ବଳେର ଗବ�ୀ େହାଇ 

େସମାନ,  ପ�ାକୃତିକ ଚକ� କୁ ଧ�ଂସ କରିବାକୁ ବସିଛି। େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଜୀବକୁ 

अତ�ଧିକ अତି. କରାଯାଏ େସ ତା’ର ପ�ାଣ ରgା ନିମି_ ପ�ତି ଆକ�ମଣ କେର। ବ_�ମାନ 

ପ�କୃତି ତା’ର ପ�ତି ଆକ�ମଣ ଆର� କରିଛି ଏଇ ଭୂତାଣୁ, ଜୀବାଣୁ ମାନ, ମାଧ�ମେର।  

 େଭଷଜ ବି§ାନ ଉନ� ତିର ଶେହରୁ ଉ{� ବଷ� ବିତି ଯାଇଥିେଲ ମଧ� କେରାନାକୁ 

ପ�ତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏେବ ଆମ ପାଖେର େକୗଣସି ନିhi� ଔଷଧ ନାହZ ସତ କି� ବି§ାନ 

ଓ ପ�ଯୁvି ବିଦ�ାର ସେଚତନତା ଆମକୁ ଖୁବ ସତକ� କରି େଦଇଛି। େକD�  ଓ ରାଜ� 

ସରକାର, -ାରା କେରାନା ନିୟ�ଣ ପ�ଦ_ ସମ` ନିୟମକୁ ଠିକ େସ ମାନି ଚାଲିେଲ  

ଆେମ ସମେ` ମିଳିମିଶି ଏ ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଓ ଆମ େଦଶ 

ଭାରତକୁ ଏହି अଦୃଶ� ଶତ� �ର ଆକ�ମଣରୁ ମୁv କରି ପାରିବା।  
 

अଧ�ାପକ, େରାଲାq୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

ବ� ହG ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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କେରାନା ଭୂତାଣୁକେରାନା ଭୂତାଣୁକେରାନା ଭୂତାଣୁକେରାନା ଭୂତାଣୁ    
 ବ_�ମାନ ସାରା ବିଶ�େର କେରାନା ଭାଇରସ ଏକ େବୖଶି�କ ମହାମାରୀେର 
ପରିଣତ େହାଇଛି ସ�ା�� େସବା େgତ� େର ପ�ଥମ ଏବଂ ଦି� ତୀୟ �ାନେର ଥିବା 
ଆେମରିକା ଓ ଇଟାଲୀ ଭଳି େଦଶ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିନପାରି ହାତ 
େଟକି େଦଇଛfି ଆେମରିକା, ଇଟାଲୀ, େ�ନ୍, ଚାଇନା, ଇରାନ୍ ଆଦି େଦଶେର େଦୖନିକ ହଜାର 
ହଜାର େଲାକ ଏହି େରାଗେର ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଛfି ଏେତ ସଂଖ�ାେର ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଛfି େଯ 
ଶବଦାହ କରିବାପାଇଁ �ାନ ଓ ସମୟର अଭାବ ରହୁଛି ଏହି େରାଗର ମୁକାବିଲା େକମିତି କରିେହବ 
େସହି ଚିfାେର ସମଗ� ବିଶ� ବ_�ମାନ ବିବ�ତ ଏହି ସମୟେର ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରD�  
େମାଦୀ, େନତୃତ� େର ଭାରତ େଯପରି ଭାେବ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିଛି ଏହା ନି�ିତ ଭାବେର 
ପ�ଶଂସାେଯାଗ� ବିଶ� ସ�ା�� ସଂଗଠନ ମଧ� ଭାରତର ଭୁରି ଭୁରି ପ�ଶଂସା କରିଛି ପୁରା ବିଶ� ଏହି 
ଭୂତାଣୁର ଔଷଧ ଆବି�ାର କରିବାପାଇଁ ଗେବଷଣାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବ_�ମାନ ସୁ{ା ଏହାର ଔଷଧ 
ବାହାରିନାହZ 
 ଏହାର ଏକମାତ�  ଔଷଧ େହଉଛି ସpେରାଧ ବା ଏକାfବାସ ଏେବ ପୁରା ବିଶ� ଏହାକୁ ମାନି 
େନଇଛି ନିଜ ନିଜ େଦଶକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିେଦଇଛି ଓ ସମ`,ୁ ଘେର ରହିବାକୁ ଉପେଦଶ 
େଦଇଛି ଏହି ପରି�ିତିେର ଡାvର, ନସ�, अନ� ହସପିଟାଲ୍ କମ�ଚାରୀ, େପାଲିସ ଓ ପ�ଶାସନର ଉଦ�ମ 
ପ�ଶଂସନୀୟ ଏହି ସମ` କମ�କ_�ା ବ_�ମାନ ଆମପାଇଁ ଭଗବାନ,ର େଦବଦୂତ ଭାେବ େଦଖାେଦଇ 
ଦିନରାତି ଏକ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଦାୟିତ�  େନଇଛfି ଏଇ ସମୟେର ଆମର କ_�ବ� 
େହଉଛି ଆେମ େସମାନ, କଥା ମାନିବା ଆଉ େସମାେନ େନଉଥିବା ପଦେgପକୁ ସ�ାନ େଦଇ ଘେର 
ରହିବା 
 ଉଭୟ ବିଭାଗର अଧିକାରୀ ଓ କମ�ଚାରୀ,ୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ�ବାଦ 

 
 

 େବଲବାହାଳି, େକDୁଝର 

େକୖଳାଶଚD�  ସାହୁ 
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କେରାନା କେରାନା କେରାନା କେରାନା : : : : अଦୃଶ� େରାଗअଦୃଶ� େରାଗअଦୃଶ� େରାଗअଦୃଶ� େରାଗ    
 କେରାନା... କଣ ସତେର ଏ ଜୀବ ଜଗତ େଲାପ ପାଇଯିବ? କଣ 

ଏ अଦୃଶ� େରାଗ େନଇଯିବ େକାଟି େକାଟି ଜୀବନ? କଳିଯୁଗ େଶଷ 

େହବ କିପରି? ମାଳିକାେର କଣ ମିଛ କଥା େଲଖା େହାଇଥିଲା କି? 

ଏହିପରି ବାତ�ାଳାପ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ଗଁା ଈଶ¢ର ବଡବାପା ଏବଂ ପାଖ ଗଁା ମqପଡାର 

ପଦିଆ ମଉସା ମଧ�େର ଗଁା ମଝି େଗଡୁ ଦାଦା େତଜରାତି େଦାକାନ ପାଖେର ବସି ... 

 ଈଶ¢ର :: ଆେର ଭାଇ କଳିଯୁଗ େଶଷ ହବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି େସଥି ଲାଗି ଏ ସବୁ 

ମହାମାରୀ, ଦୁଭigର ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 

 ପଦିଆ :: ହଁ ପରା େଦଖୁନୁ ଆଗରୁ େକେତ ଦୁଭig େହଇଛି େହେଲ ଏପରି ଘେର 

ବDୀେହାଇ େକାଉଠି ରହିଥିେଲ? େଶଷେର ପୁରୀ ଶ�ୀମDିରର ବାନାେର ନିଆଁଲାଗି 

ଜଳିଗଲା େଘାର କଳି ଏ କେରାନା େକେତ ଭୟ,ର ସେ_¢ ସାରବିଶ¢ର ଚାବିକୁ ବD 

କରିେଦଲାଣି ଯାହାପାଇଁ କି େଦଶର ପ�ଧାନମ�ୀ ଏବଂ ରାଜ�ର ମୁଖ�ମ�ୀ ସମଗ� 

ଜନତାମାନ, ପାଖେର ହାତେଯାଡ଼ି ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ଲାଗି अନୁେରାଧ କରୁଛfି 

 େସହି ପାଖ ରା`ାେର ମଁୁ ଛିଡା େହାଇ ଶୁଣୁଥାଏ ଦୁହZ,ର କଥାକୁ କାହZକି େକଜାଣି 

ଦୁଇ ପଦ କହିବାକୁ ଇଛା େହଲା ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି ଆ§ା covid 19 Novel corona ଯାହାକି 

େଗାଟିଏ ଭୁତାଣୁ ଯିଏ କି େଗାେଟ microne ଠାରୁ ମଧ� େଛାଟ ଯାହା ମଧ� ଖାଲି ଆଖିକୁ 

ସଠିକ ଭାବେର େଦଖା ଯିବନାହZ ଯିଏକି ଆଜି ସାରା ବିଶ¢େର େକାକୁଆର ଭୟ ସୃ�ି କରି 

ଶାfନୁ କୁମାର 

ରାଉତ 
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ସାରିଲାଣି ତା’ର ଉ�ବ ଚାଇନାରୁ େହଇଛି କି� କିପରି ଉ�ାବ େହଇଛି ଏେବବି ମଧ� 

ଜଣା ପଡ଼ିନାହZ କି� େସ ଭୁତାଣୁ ଆପଣ ହାତ ମିଳାଇବା ଏବଂ अତି ନିକଟତର େହେଲ 

ଛି,, କାଶ -ାରା ସଂକ� ମିତ, ପାଖରୁ ଆପଣ, ଶରୀରକୁ ଆସିପାେର େତଣୁ 

ଆପଣମାେନ ହାତକୁ ଭଲଭାେବ ସାବୁନ େହାଉ अବା Hand Wash େର अଧିକରୁ अଧିକ 

ଥର ସଫା କରା� ନେହେଲ ସାନିଟାଇଜର ବ�ବହାର କର�, ଥqା, ଜ� ର, ଛି,, କାଶ 

େହେଲ ତୁରf ଡାvର, ପରାମଶ� କର� ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖ� ଯାହା ପାଇଁ କି 

ସରକାର ୨୧ ଦିନର lockdown ରଖିଛfି କାରଣ ଆପଣ ଘେର ରହିେଲ େକଉଁ ସଂକ� ମିତ 

ବ�vି, ସାpେର ମିଶି ପାରିେବନି କି ଆପଣ ମଧ� ସଂକ�ମଣର ଶିକାର େହେବନାହZ 

 ହଁ ମଁୁ ବି ମଧ� ଶୁଣିଥିଲି अତୀତର §ାନୀ ଗୁଣୀମାନ,ୁ ଭବିଷ�ତର କିଛି କିଛି अଂଶ  

ଜଣାଥିଲା ଯାହାକି ଗ�¨ ବା ଉପନ�ାସେର େଲଖି ଯାଇଛfି େସ ଶ�ୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା 

ହଉ କିବା େକାରାନ ହଉ କି ବାଇେବଲ ହଉ ସବୁଥିେର କିଛି କିଛି େଲଖା अଛି େମା କଥା 

ନ ସରୁଣୁ ଈଶ¢ର ବଡବାପା କହିେଲ ହଁେର ପୁअ अଚୁ�ତାନD ହାଡ଼ିଦାସ ଭବିଷ� 

ମାଳିକାେର େଲଖିଥିେଲ ପରା ........ 

 େଭୖରବ ଡ଼ାକିବ ଭୁତାଣୁ ରୂପେର 

  अଦୃଶ� ତାହାର ରୂପ .... 

 अଚିହ� l ବ�ାଧୀେଯ େଘାଟିବ ସଂସାେର 

  ଭାରାକ� ାf େହବ ପାପ ... 

 େବୖଦ� ନ ଜାଣିେବ ନିଦାନ ଔଷଧ 

  େହାଇଯିେବ ବାଟ ବଣା ...... 
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 ତ� ାହି ତ� ାହି େବାଲି ଡାକିେବ ଜନତା 

  ଦୂେରଇେବ ଚି଼ହ� l ଜଣା ..... 

 ଆତ, ଭୟେର ରଖିେବ ଦୂରତ¢ 

  अ�ିର ରହିବ ମନ ....... 

 ପରିବାର ସହ ଗୃେହ ବDୀ େହାଇ 

  ରହିେବ ସକଳ ଜନ ...... 

 ବଳଦ ପରାଏ ମୁେଖ ତୁqି ବାnି 

  ରହିବାକୁ େହେବ ବାଧ� ..... 

 ବିପେଦ ଆପେଦ ନ େଦଖିେବ ମୁହଁ 

  ବnୁ ସ¢ଜନ ବି ମଧ� ..... 
ନୂଆସାହି, ପାଟରpା, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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ଆତ,ିତ ବସfଆତ,ିତ ବସfଆତ,ିତ ବସfଆତ,ିତ ବସf    
 ଋତୁ େଶ�. ବସf । ଯାହାର ଆଗମନେର େକାଇଲିର ମିଠା ସ¢ର 

ଆଉ ଆa ବଉଳର ମିଠା ବାସ�ା ପାଇଁ ମନ ପୁଲକିତ େହଇଯାଏ , 

ସତେର କ'ଣ େସ ବସf ଆଜି ଆତ,ିତ ? 

 ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ଈଶ¢ର ଆଉ ଏ ପ�କୃତି ଏକ େଶ�. ପ�ାଣୀ ଭାବେର ପରିଗଣିତ 

କରfି , ସତେର କଣ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଜି ଆତ,ିତ ? 

 ମଣିଷ ଯିଏ ସବୁଥିେର ସଫଳତା ପାଇବା ପେର ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ନିଜ अvିଆରେର 

ବଶ କରିସାରିବା ପେର ମଧ� ପ�କୃତିର ସ�ଳନ ନ� କରି ଆଜି େସ ନିେଜ ଏକ 

ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବDୀ ପଶୁ ଭଳି ବDୀ । 

 ଆଜି ନାହZ େସ ରା`ାେର ଗହଳି, ନାହZ େସ େଦାକାନ ବଜାରେର ଭିଡ଼ , ନାହZ ପଇସା 

ଉପାଜ�ନର େଲାଭ କି ନାହZ େସ ପ�ତିେଯାଗିତାର ଭାବ। ସାରା ବିଶ�େର ଏେବ େକବଳ 

େଗାଟିଏ ସ¢ର "ଏକାfବାସ ହZ ଏକମାତ�  ସ�ବ"/ "Stay home, Save lives".  

 ଆଜି ମଣିଷ ଏ ପ�କୃତି ପାଖେର େଗାେଟ ତୁj ପ�ାଣୀ େହଇଯାଇଛି। ଜୀବନ 

ବିକଳେର େସ ଘେର ବସି ରହିଛି , େଯେତେବେଳ କି େସହି ଜାଗାେର  ପଶୁ ପgୀ ମାେନ 

ପ�କୃତିର େକାଳେର ମନଖୁସିେର େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ ଆଉ େଖାଲା ରା`ାେର ନିଭ�ୀକ 

ବିଚରଣ କରିପାରୁଛfି। ଦିେନ ରା`ାେର େଯଉଁ ଗାଈ େଗାରୁମାେନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗହଳିେର 

ଚାଲିବାକୁ ମଧ� ପାଉନଥିେଲ ଆଜି େସମାେନ ନିଭ�ୟେର ବିଚରଣ କରିପାରୁଛfି। 

अରୂପ ଗିରି 
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 ପ�କୃତେର ଏହାହZ କ'ଣ େଜୖବ ବିବିଧତାର ଉପଯୁv ଉଦାହରଣ ? ଏହାହZ କ'ଣ 

ପ�କୃତେର ସମାନତା ଭାବ ? ଏଇ କ'ଣ ପ�କୃତି ରାଣୀ ର ପ�କୃତ ବସf ? 

 ଆଜି ପବିତ�  ରାମନବମୀ ମଧ� �ଗିତ ଏ ବିଶ¢ ମହାମାରୀ ପାଇଁ । ଏ ଜନସମାଜ 

ଏଥିରୁ ଜାଣିରଖିବା ଦରକାର େଯ ପଜୂାପାଠ କରି  ବିଭିନ�  ଯ§ର ଆେୟାଜନ କରିବା ଦ¢ାରା 

ଭଗବାନ କି ପ�କୃତି ପ�କୃତେର ଖୁସି େହାଇନଥାfି । ଭଗବାନ, ସୃ�ିେର ପ�େତ�କ ପ�ାଣୀ 

ଉ�ିଦଠୁ ଆର� କରି ନିଜ�ୀବ ବ`ୁ ଯାଏଁ , ସଭିଏଁ ସମାନ।  

 େତଣୁ ଏ ମନୁଷ� ସମାଜକୁ ଏ େଲଖା ମଧ�ମେର ଏତିକି ନିେବଦନ କି ପ�କୃତିକୁ 

ସ�ାନ ଦିअ�। ପରିେବଶେର ସ�ଳନ ବଜାୟ ରଖ� ଏବଂ ସମ`, ସହେଯାଗେର ଏ 

ବିଶ¢ ମହାମାରୀ ର ନିବାରଣ କର� େଯପରି ଆଗାମୀ ବସf ଆତ,ର ବସf ନେହାଇ 

ଏକ ମଧୁର ବସf ହଉ । 
 ନାମ - अରୂପ ଗିରି 

ଗ�ାମ/େପା� - େଶୖେଳD�  ପଲA ୀ 

ଜିଲA ା - ଭଦ�କ 

ପିନ୍ -୭୫୬୧୩୨ 

ଦୁରଭାସ -୭୨୦୫୮୧୩୨୩୪ 
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ଗୃହବDୀର ଆତG କଥାଗୃହବDୀର ଆତG କଥାଗୃହବDୀର ଆତG କଥାଗୃହବDୀର ଆତG କଥା    
 ବିଭିନ�  अବା`ବ, अେହତୁକ, ଭ� ାfିକର ତଥ� ସୃ�ି କରିବା, 

अନ�ମାନ, ଦ¢ାରା ରଚିତ ତଥ�କୁ ପଢିବା ଏବଂ େସଗୁଡିକୁ ନିେବ�ାଧ 

ଭାେବ अନ�ମାନ,ୁ ପ�ଚାର ପ�ସାର କରି ବିତରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ କମ� େହାଇଥାଏ 

ଗୃହ ବDୀ ସମୟେର ଯାହାସବୁ ଆେମ ସମେ` କରୁେଛ ବ_�ମାନ I କି� ନିଜ ମାନବୀୟତା 

ଉପେର ଯଦି ଟିକିଏ ମଧ� ସ¢ାଭିମାନ ଥାଏ ତାେହେଲ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେର ରହି କାହାର 

େକୗଣସି ପ�କାର କଥା େହଉ କିaା ନିଜର ଭ� ାfିକର ଭାବନା କାହାକୁ େପ�ରଣ କରିବା 

ପବୂ�ରୁ ପ�ଥେମ େସସବୁର §ାତ, अ§ାତ ବିଷୟେର ନିଜର ଦgତା ପରୀgା କରି ତଥ�ାଟିର 

ପରୀgାମଳୂକ ଉପାେଦୟତା ଉପେର େମାହର ବାଜିଲା ପେର େସହି କାମ କେଲ ନିଜର, 

ନିଜ ପରିବାର ତଥା ପବୂ� ପୁରୁଷ, ଖ�ାତି ବଢିବା ସେp ସେp अନ�ମାନ,ର ତଥା 

ମଣିଷ ସମାଜର ଉନ� _ି େହବ I अନ�ଥା ନିେଜ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହବା ସହିତ 

ସମ`,ୁ “ଆେପ ମରି, ସେp େଲାଡ଼ି” କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି େହାଇ ନପାେର ଏହି 

ପ�ସpେର ବ_�ମାନର ଭୟାବହତା ଉପେର ଆଧାର କରି ବିଶ�ବ�ାପୀ ଆତ, ସୃ�ି 

କରିଥିବା ଏକ ନୂତନ ଚିହି� ତ ଭୂତାଣୁର ପ�ଭାବେର ସାରା ବିଶ¢ େଯପରି ଆତ,ିତ ତାହାର 

ସବିେଶଷ ତଥ� ବଡ ବଡ ଦg ଭୂତାଣୁ େବୖ§ାନିକମାନ, ପାଖେର ନଥିବା େବେଳ ଗଁାେର 

ରହୁଥିବା gୁଦ�  େଜ�ାତିବiଦ, ଠାରୁ ଆର� କରି ବିଭିନ�  ରାଜନୀତି§ ତଥା अନ�ାନ� 

ସାମାଜିକ କମ�ୀମାେନ अେନକ ତଥ� େଦବାେର ସମଥ� େହଉଥିବା େକବଳ ଭାରତୀୟ 

ପ,ଜ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ମାନ, ଦgତା ନା ଏହା ଆମର ନିେବ�ାଧତା ପ�ମାଣ କରୁଛି ତାହାରି ଉପେର 

ଆମେଦଶେର କାହାର େକୗଣସି ପ�କାର କଟକଣା ନଥିବା େହତୁ ଜନସମାଜ ବ�ାପକ 

ଭ� ାfିକର ପରିେବଶେର ରହୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I  

 ଭୁତାଣୁ ଉପେର େକୗଣସି ବ�vିଗତ ମତାମତ ନେଦଇ େସମାନ,ର ଗୁଣ, ଚରିତ�  

ତଥା କାଯ��gମତା ଏବଂ ସୃ�ି, ବିନାଶ ଉପେର େବୖ§ାନିକମାନ, ମତ ଯାହା ବିଶ�ବ�ାପୀ 

ଗ�ହଣୀୟ େହାଇଥାଏ ତାହାର କି�ିତ अଂଶ େକବଳ ଜନସେଚତନତା ପାଇଁ ପ�କାଶ ପବୂ�କ 

କୁହା ଯାଇପାେର େଯ.......... 

 ଭୁତାଣୁ େଗାଟିଏ ପ�ାକୃତିକ େଯୗଗିକ ପଦାଥ� ଯାହା େକୗଣସି ପରି�ିତିେର ସୃ�ି େହାଇ 

ବିଭିନ�  ମାଧ�ମ ତଥା ମୁଖ�ତଃ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଦ¢ାରା ସଂକ� ମିତ େହାଇଥାଏ ଏହା େକୗଣସି 

ସଜୀବ ସହିତ ସଂ�ଶ�େର ଆସିଲା ପେର ନିଜର ଜୀବନଧାରଣ କରି ସ!ୃv ଶରୀର 

ମଧ�େର ବ�ାପି େରାଗ ସୃ�ି କରିଥାଏ େକୗଣସି `ରେର ସ!ୃv ସଜୀବର ଶରୀର େରାଗ 

ପ�ତିେଷଧକ ଦୁବ�ଳତା ଥିେଲ େବେଳ େବେଳ ତାହା ମୃତୁ�ର କାରଣ ମଧ� େହାଇଥାଏ I 

କି� ହୃ�ପୃ� ଶରୀର ମଧ�େର ଭୁତାଣୁ ବ�ାପକ gତି କରିବାେର ସgମ େହାଇନଥାଏ I 

ବିଭିନ�  ପ�କାରର ଭୁତାଣୁ ସମୟକୁ େନଇ ସୃ�ି େହାଇଥା'fି ଏବଂ େସମାନ, ଭୟାବହତା 

ପ�ଦଶ�ନ କରିଥାfି, ଯାହା ଆଜିର ନୂତନ ଆବି�ୃତ ଭୁତାଣୁ ସାରା ବିଶ¢େର ଆତ, ସୃ�ି 

କରିଛି େସଥିମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ I ବ�ାେµରିଆ, ଫାpାଇ, ଭଳି ବିଭିନ�  अଣୁଜୀବଗୁଡିକୁ 

ଔଷଧ ମାଧ�ମେର ମାରି େହଉଥିବା େବେଳ ଭୁତାଣୁ ବା ଭାଇରସ अନ�ତମ ଯାହା ସଜୀବ 

ଶରୀରେର ପ�େବଶ କରିବା ପେର ଔଷଧ ଖାଇ େସମାନ,ୁ ମାରିବା ସ�ବ ନୁେହଁ I 

ପ�କୃତିର ନିୟମ अନୁଯାଇ େକେତକ ନି{i� ସମୟ ପଯ��f େସମାନ, ବଂଶ ବୃ{ି ସହିତ 
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ଜୀବିତ ରହିେବ ଏବଂ େସମାନ, ସମୟ ସ!ୂ#� େହଲାପେର େସମାେନ ସବୁ ନିେଜ ନିେଜ 

ମରିଯାଇଥା'fି I अଥ�ାତ େସମାନ, ଜୀବନ କାଳ ସମୟ ଭିତେର ଆମ ଶରୀର ତାକୁ ସହ� 

କରିପାରିବା ଭଳି ପ�ତିେରାଧକ gମତା ଥିେଲ ଆମ ଶରୀରର ବିେଶଷ gତି େହାଇନଥାଏ, 

ଏବଂ ଦୁବ�ଳ ଶରୀରକୁ ବ�ାପକ gତି ତଥା େବେଳେବେଳ ମୃତୁ� ମୁଖକୁ ମଧ� େଠଲି 

େଦଇଥାଏ I अଦ�ାବଧି ପୃଥିବୀେର ଭୁତାଣୁ ମାରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଔଷଧ ବାହାରିନି କିaା 

ପୃଥିବୀର େକୗଣସି ଶvି ମଣିଷ ଶରୀରେର ଥିବା ଭୁତାଣୁକୁ ମାରିପାରିବା ଭଳି gମତା 

କାହାରି ପାଖେର ନଥିବା େହତୁ ତାହା ସହିତ ଆହ� ାନ ନକରି େକବଳ ତାହାଠାରୁ ଦୁେରଇ 

ରହିବା େଶ�ୟ େବାଲି ମତବ�v କରfି ବିେଶଷ§ I अଥ�ାତ ଆେମ େକୗଣସି ଭ� ାfିକର ତଥ� 

ଉପେର ଆଧାରିତ କୁେହଳିକା ନଶୁଣି କିaା ନିଜକୁ ଦୁବiପାକକୁ  ନଟାଣି େକବଳ ତାହାଠାରୁ 

ଦୁେରଇ ରହିବା େଶ�ୟ େବାଲି ମତାମତକୁ େକେତଦୂର ମାନ�ତା ବିଚାର ଆପଣ,ର I 

ତାହାଛଡ଼ ଆଉ ସବୁ ତଥ� ମିଥ�ା ଏବଂ କୁେହଳିକା ମାତ� ! େସଥିେର ନିଜର ସେp ସେp 

ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମଗ� ଜନସମାଜର ବ�ାପକ gତି େହବାର ସ�ାବନା अତ�f 

େବଶୀ  

 େତଣୁ ଆମର ବିନୀତ अନୁେରାଧ ନିଜର କିaା େକୗଣସି ମାନ�ତା ନଥିବା ବ�vି କିaା 

ସଂ�ାର େକୗଣସି ଭ� ାfିକର ତଥ� ନିେଜ ଗ�ହଣ ନକରିବା ସହିତ ନିଜ ସାମାଜିକ ମାଧ�ମ, 

ଗଣମାଧ�ମ କିaା ବ�vିଗତ ଭାେବ ପ�ଚାର ପ�ସାର ନକରିବା ସହିତ େକୗଣସି 

ମାନ�ତାପ�ା� ସଂ�ାରୁ ଆସିଥିବା ଦଶ�ାଯାଇଥିବା ମfବ�କୁ ମଧ� ପ�ଚାର ପ�ସାର କରିବା 

ଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ� I अଧିକ� ସରକାରୀ ସେଚତନତା େକବଳ ନିେଜ ଗ�ହଣ କରି କିଏ 

ନପଚାରିବା ପଯ��f େକୗଣସି ପ�କାର ମfବ� କିaା ପ�ଚାର କର� ନାହZ I େକବଳ 
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ସରକାରୀ ନିେଦ�ଶନାମା ନିେଜ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରେର ପ�ଚଳିତ କର� I କାହାକୁ 

ଜଣାଇେଦଇ ଖ�ାତି अଜ�ନ କରିବାପାଇଁ ବ�ଗ�ତା अେନକ ଭାରି ପଡିପାେର ଆସfା 

ଭବିଷ�ତେର ଯଦି େକୗଣସି ଦୂରଦିନ ଆର� େହାଇଯାଏ I ବ_�ମାନ େକୗଣସି କାରଣ 

ଜନିତ ଏହା ଏକ ବ�ାପକ ବିପଦସଂ,ୁଳ ପରି�ିତି େଦଇ ଗତି କରୁଥିବା େହତୁ ଆର�ରୁହZ 

ସେଚତନ ରହିବା ଚାଲାକ ପଣିଆ େହବ େବାଲି ଆମର ବିଚାରେର ଆପଣ, ମତାମତ 

अେପgାେର I  

 ଧନ�ବାଦ I  

 ପ,ଜ ପାଣିଗ�ାହୀ  

 େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (India) 

 ଛତ� ପୁର, ଗtାମ, ଓଡିଶା    

 ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     305 

ଦୁଃ:ୃତ ବିନାଶ ଦୁଃ:ୃତ ବିନାଶ ଦୁଃ:ୃତ ବିନାଶ ଦୁଃ:ୃତ ବିନାଶ : : : : अଗି�अ�ର ପ�େୟାଗअଗି�अ�ର ପ�େୟାଗअଗି�अ�ର ପ�େୟାଗअଗି�अ�ର ପ�େୟାଗ!!!!    

 ଏକ ସୁ� ସଭ� ମଣିଷ ସମାଜେର ସାଧାରଣତଃ ସମ`,ୁ ସମାନ 

ସାମାଜିକ अଧିକାର ଦିଆଯାଇ କିଛି अଭି§, ଦg ଓ  ବୁ{ିମାନ ମଣିଷ,ୁ 

ତାହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ¢ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାପାଇଁ େସମାନ,ୁ ସାମୁହିକ ଉନ� _ି 

କରାଯିବା ଉେhଶ�େର ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା अଥ�ରାଶିରୁ କିଛି अଂଶ ପ�ଦାନ 

କରାଯାଇଥାଏ ପୁନଃ େସମାେନ େସହି अଥ�ରାଶି ଆଦାୟ ଏବଂ ଖଚ� ହିସାବ ରgା ସାpକୁ 

େସସବୁର ସଠିକ ଉପାୟେର ବିନିେଯାଗ କରାଯିବା ସହିତ ଆବଶ�କ/अନାବଶ�କ 

ନି{�ାରଣ ପବୂ�କ ବିଭିନ�  ଉନ� _ିମଳୂକ କାଯ�� କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ¢ ବହନ କରିଥା'fି 

େକୗଣସି କାରଣ ବଶତଃ େସମାନ, କାଯ��କଳାପେର ସେDହ େହେଲ ବା େସମାେନ େସହି 

अଥ�ର ଦୁରୁପେଯାଗ କିaା ଆତG ସାତ କରୁଥିବା ଲg କରାଗେଲ ସ!ୃv ଦାୟିତ¢େର ଥିବା 

ବ�vି,ୁ ଦqବିଧାନ କରାଯିବା ସହିତ ଉv କାଯ��ରୁ ବହି�ୃତ କରାଯିବା ବିଧାନ ରହିଥାଏ 

ସାମାଜିକ ନିୟାମକ ଭିତେର (େସମାନ,ୁ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ବା ସହାୟକ େବାଲି 

କୁହାଯାଏ) 

 େସହି ସହାୟକ େଗା.ୀ,ୁ ସୁଚାରୁରୂେପ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ତଥା 

େସମାନ,ଠାରୁ ଗୁଣାତG କ ଓ ସଠିକ କାଯ�� ହାସଲ କରି ସମାଜେର ସମ`,ୁ ସମାନତା 

େଦଇ ସୁ� ସମାଜ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଲg�େନଇ ଏକ େସବକ ଦଳ ଜନସାଧାରଣ, 

ଦ¢ାରା ନିବ�ାଚିତ େହାଇଥାfି େଯଉଁମାେନ ସହାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ସତୂ� ଧର ମାନ,ୁ 

େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 
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ପରିଚାଳିତ ଓ ନିୟfି� ତ କରିଥାfି (େସମାନ,ୁ େଲାକ ପ�ତିନିଧି ବା େସବକ େବାଲି 

କୁହାଯାଏ)  

 େସହି ସମ`,ୁ ସୀମିତ ନିୟାମକ ମଧ�େର ରହି ନିଜର ସୀମାେରଖା ମଧ�େର କାଯ�� 

କରିବା ତଥା େକୗଣସି କାରଣରୁ ବିରୁ{ାଭାସ ଆସିେଲ େସମାନ,ୁ ଉପଯୁv ଦqବିଧାନ 

କରାଯିବା ଲg ଏବଂ gମତା ରହିଥାଏ अନ� ଏକ େଗା.ୀ ଯାହା,ୁ ଆଇନର ରgକ 

େବାଲି ମାନ�ତା ଦିଆଯାଇଥାଏ (େସମାନ,ୁ ନ�ାୟପାଳିକା େବାଲି କୁହାଯାଏ)  

 ଆଉ େଶଷେର େସହି ସମ`, କିଛି ତ� �ଟି େହଉ କିaା ଷଡ଼ଯ� କରି ସାମାଜିକ 

ବ�ବ�ାକୁ gୀଣ କଲାଭଳି ଲୁକାୟିତ କାଯ�� େଯାଗୁ ଯଦି କିଛି ସାମାଜିକ ବ�ବ�ାର gତି 

ସାଧିତ େହଉଥାଏ ତାେହେଲ େସସବୁ ସାବ�ଜନୀନ କରି େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 

ଏକ ଖବରଦାତା େଗା.ୀ,ୁ ମାନ�ତା ଦିଆଯାଇଥାଏ I େସମାେନ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜେର 

अନୁସnାନୀ ଭଳି କାଯ��ରତ ଥା'fି େଯଉଁମାେନ अତ�f ନି.ାର ସହିତ ସବୁେବେଳ ଜନ 

କଲ�ାଣମୟ ଭାବନାେର ବ�ତୀ େହାଇଥା'fି I (େସମାନ,ୁ ସାମାଜିକ କମ�ୀ ବା ଗଣମାଧ�ମ 

େବାଲି କୁହାଯାଏ) I  

 େସହି ସମେ` ନିଜନିଜ କାଯ�� ଉପଯୁv ଭାେବ ତୁଲାଇେଲ ଏକ ସୁ� ମଣିଷ ସମାଜ 

ଗଠନ େହବା ସ�ବ େହାଇଥାଏ I କି� େକହି ଯଦି ତିେଳ େହେଲ ପଥଭ� � ହୁअfି କିaା 

େସମାେନ ସମେ` ମିଳିମିଶି ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଶ¢ାସେର ବିଷ ଭରି अସାମାଜିକ 

କାଯ��େର ଲି� ହୁअfି ତାେହେଲ କ'ଣ ହୁଏ ବିଚାର କରିବା ?!   

 ବିଶ¢ ଇତିହାସ ସମୀgା କେଲ ଜାଣିହୁଏ େଯ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ ପବୂ�ରୁ ଏବଂ ତାହା 

ପରବ_�ୀ ସମୟ ଗୁଡିକେର ମଧ� େଜାର ଯାର ମୁଲକ ତାର ହିସାବହZ ଆଜିଯାଏ ଚାଲି 
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ଆସୁअଛି ! अଥ�ାତ ଏଇଠି ବାହୁବଳୀ ଏବଂ ବିଚgଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡିକୁ 

ନିୟfି� ତ ଓ ବଶବ_�ୀ କରି ରଖୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I ସମୟର ସୁअେର ବିଭିନ�  ସମୟର 

ଭିନ�  ଭିନ�  େଗା.ିେର ଥିବା ମଣିଷ ମାନ, ବିଚାରଧାରା ଏବଂ କାଯ��କଳାପକୁ େନଇ 

ପ�ଭାବିତ େହାଇଥାଏ ମଣିଷ ସମାଜ I େହେଲ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ¢େର ଥିବା ସମ` େଗା.ୀ 

ଯଦି ସୁଚାରୁରୂେପ କାଯ�� ନକରି କିଛି ବ�ତିକ�ମ ଘେଟ, ସାମାଜିକ ବ�ବ�ା ଭୁଶୁଡି 

ପଡ଼ିବାର ସ�ାବନା େଦଖା େଦଇଥାଏ I अଥ�ାତ େସହି ସମୟେର ଯଦି େକୗଣସି େଗାଟିଏ 

େଗା.ୀ କିaା େସମାେନ ସମେ` ମିଳିମିଶି ସାମାଜିକ ବ�ବ�ାକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିବା 

ପାଇଁ ଉଦ�ମ କରିଥାfି, ତାେହେଲ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜର ଭବିଷ�ତ େଟକି େଦଇଥିବା 

େସହି େଗା.ୀମାନ, କବଳରୁ ନିଜକୁ ରgା କରିବାେର ସମଥ� େହାଇ ପାରfି ନାହZ I 

अଥ�ାତ ସହନଶୀଳତାର ଚରମ ସୀମାେର ପହଁଚିେଲ ସାଧାରଣ େଲାେକ େମଳି େହାଇ େସହି 

gମତାଧାରୀ ମାନ, ବିରୁ{େର ସାମୁହିକ ଜନଆେDାଳନ େତଜିବାର अେନକ ଉଦାହରଣ 

ଆମକୁ ଇତିହାସ ପବୂ�ରୁ େଦଇଛି I अତଏବ ଏକ ଵିଧ୍ଵଂଶକାରୀ ପରିେବଶ ମଧ� 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପବୂ�ରୁ, େଯେତେବେଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜକୁ ଏକ अମାନୁଷିକ 

େଗା.ୀ, କବଳରୁ ରgା କରିବା ପାଇଁ ଜନ ଆେDାଳନ େତଜିଥା'fି I ଏବଂ େସହି ଜନ 

ଆେDାଳନ ବ�ହG ା� ଭଳି କାଯ��କେର ଯାହା େସହି अମାନୁଷିକ (ରାgସ) ସହାୟକ ବା 

େସବକ,ୁ ଦମନ କରି େସମାନ, କବଳରୁ ସମାଜକୁ ରgା କରିବା ପାଇଁ I    

 ଉପେରାv ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଶୀଷ�କଟିର ମଲୂ�ା,ନ ପବୂ�କ ଏଠାେର ଏକ 

अଭିନବ ଉପାୟ अବଲaନର ପ¨ା ଦିଆଗଲା I ଯଦି େକୗଣସି �ାନେର ତାହାର ପ�ଯୁଯ�ତା 

अନୁଭବ ହୁଏ ତାହାେଲ ସବ� ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏହି ପ�େୟାଗାତG କ କାଯ�� କରି ସମାଜ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, अେପ�ଲ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     308 

ସଂ:ାର ଦିଗେର କାଯ�� କରିପାରିେବ େବାଲି ଆମର ମତ I ଏହାଦ¢ାରା ସାମାଜିକ ମpଳ 

େହବା ସହିତ ରାgସ, ଭgକ ମୁେଳାÂାଟନ େହାଇ ଏକ ସୁDର ସମାଜ �ାପନ 

େହାଇପାରିବ େବାଲି ଆମର ମତ I ବିଚାର ଆପଣ,ର ?! 

 ବ� ହG ା� ପ�େୟାଗ କରାଯିବା ପବୂ�ରୁ अଗି�अ� ପ�େୟାଗ କରି ସାଧାରଣେର ଯଦି 

ସମସ�ାର ସମାଧାନ ବାଟ ମିଳିପାରୁଛି ହୁଏତ ଜୀବନ ହାନି ଏବଂ ସାମାଜିକ gୟ gତିରୁ 

ବ�ିଯାଇପାେର ସମାଜ େବାଲି ଆମର ଭାବନା I अତଏବ ଏଠାେର ପ�ଶ� େହଉଛି अଗି�अ� 

କ'ଣ ଏବଂ ତାହା େକମିତି ପ�େୟାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ?!! ହଁ, ନି�ିତ ଭାେବ ଏହା ମଧ� 

ଏକ ଏମିତି अ� ଯାହା ସମ` ଜନସାଧାରଣ ସ¢ଇjାେର ପ�େୟାଗ କରିପାରିେବ I େହେଲ 

ସମେ` ମିଳିମିଶି अହିଂସା ମାଧ�ମେର ଏକା ସାpେର ଏହି अଗି�अ� ଆେDାଳନେର ଭାଗ 

େନେଲ ହୁଏତ ନି�ିତ ରାgସ ବଂଶ ପୃଥିବୀରୁ େଲାପ ପାଇ ନି�ିହ�  େହେବ  ଏବଂ ପୁନବ�ାର 

ସତ� ଯୁଗର ଆବିଭ�ାବ େହବ, େସଥିେର ସେDହ ନାହZ ! େତଣୁ ଯଦି େକୗଣସି େgତ� େର 

େକାଉ ସମୟେର ତାହାର ଆଵଶ�କତା अଛି େବାଲି େକହି ଭାବfି ଏହି अ� ପ�େୟାଗ 

କରାଯିବାେର ବିଳa ନକରି ତୁରf ଆର� କରାଯିବା ବିେଧୟ I  

 अଗି�अ� େକମିତି ପ�େୟାଗ କରିବା ? ଭାରତ ଓ ତାହାର ପେଡାଶୀ ରା��  ସେମତ 

ପ�ାୟତଃ ପୃଥିବୀର अେନକ େଦଶ ଗୁଡିକେର ଧମ�ୀୟ ଭାବନାକୁ अଧିକାଂଶ େଲାକ ଗ�ହଣ 

କରୁଛfି ଏବଂ ଏକ अେଲୗକିକ ନିୟfି� ତ ଶvି ଉପେର ସମ`, ବିଶ¢ାସ ଏବଂ ଭୟ ଥିବା 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I अଥ�ାତ ସାଧାରଣତଃ ସମ` ମଣିଷ ଏକ ପ�କାର ଭଗବାନ ଏବଂ 

େସମାନ, ସହଚର େଖଚରୀଗଣ ଏବଂ ସଂହାର କ_�ା, ଉପେର ଗଭୀର ଭvି ଏବଂ ଭୟ 

ରଖିଥିବା अସ�ୀକାର କରିେହବ ନାହZ ! କିଏ କ'ଣ अଛିକି ନାହZ କ'ଣ କରିବ କି ନାହZ କିଛି 
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ଜଣା ନଥିେଲ ମଧ�� ସୃ�ିକ_�ା, ପାଳନ କ_�ା ଏବଂ ସଂହାର କ_�ା, ନାମ ପଡିେଲ 

ସମେ` ନି�ିତ ଥରହର !! କି� େସମାନ, ଠାରୁ ଆଶୀବ�ାଦ ପ�ା�ି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ�  

ଉପାୟ अବଲaନ କରି अେନକ ସାମାଜିକ ଦୁ�ମ� କରିବାକୁ ପଛଘୁ�ା େଦଇନଥା'fି 

अେନକ େଲାକ !! ଆଜିକା ସମୟେର କହିବାକୁ ଗେଲ ପ�ାୟତଃ ସମ` ମଣିଷ !! େତଣୁ 

େସହି ସୃ�ିକ_�ା ହୁअ� କି ପାଳନ କ_�ା କିaା ସଂହାରକ_�ା, େସମାନ, ନିକଟେର ଏହି 

अପରାଧୀ ରାgସ ମାନ, ବିରୁ{େର େକୗଣସି अଭିେଯାଗ ଆସୁନଥିବା େହତୁ େସମାେନ 

ନିେଜ ନିେଜ ନିଜର ଭୁଲ ସ¢ୀକାର କରି େସହି ମହାନ ଆତG ା, ଠାରୁ ନିଜର ପାପ ଖqନ 

କରାଇେଦବାେର ସମଥ� େହାଇଯାଉଥିେବ େବାଲି େସମାେନ ଭାବୁଥିବା ସହିତ ସମ`,ୁ 

अନୁଭବ ହୁଏ ! କି� ଯଦି େସହି ରାgସ ମାନ, ଉେଦଶ�େର େସହି ମହାନ ଆତG ା ତଥା 

ସୃ�ିକ_�ା ଏବଂ ସଂହାରକ_�ା, ପାଖେର ସାମୁହିକ अଭିେଯାଗ ଏକତି� ତ ହୁଏ ତାେହେଲ 

େସମାେନ ଆଉ ବ�ିଯିବାର ରା`ା ପାଇପାରିେବ ନାହZ ! ଏବଂ ନକ�ଗମୀ େହବା ସୁନି�ିତ 

େହାଇପାେର େବାଲି ଏକ ବିଶ¢ାସ େସମାନ, ମଧ� ଥାଇପାେର ! 

 େତଣୁ ଯଦି େକୗଣସି ପ�କାର अସାମାଜିକ ପ�କି�ୟା େହଉ କିaା ସାମୁହିକ अଥ� ଲୁ²ନ 

ଠାରୁ ଆର� କରି େଯେକୗଣସି ପ�କାର େଦଶେଦ� ାହୀ କାଯ�� େକୗଣସି ବ�vି କିaା େଗା.ୀ 

କରୁଥିବା ଆେମ अନୁଭବ କରୁେଛ अଥ�ାତ ଯିଏ ଯିଏ ଏହି ଦୁ�ମ�େର ଲି� अଛfି େବାଲି 

ଆେମ ଭାବୁେଛ େସ ସମ`, ନାମ େନଇ, େସମାନ, ସଦଗତି କାମନା କରି ଚqୀରୂପିଣୀ 

ସଂହାରକ_�ା , ଠାରୁ ଆର� କରି ପ�େକାପୀ ସନିେଦବ ଏବଂ ଯମ େଦବତା, ପାଖେର 

ପ�ତିଦିନ ଦୀପଟିଏ ପ�ଜ� ଳନ କେଲ ତାହାର ବିପରୀତ ପ�ତିକି�ୟା େସହି ରାgସ अସାମାଜିକ 

ବ�vି ମାନ, ଉପେର ପଡିପାରିବ ଏବଂ େସମାେନ ସଂସାରରୁ କିଛିଦିନ ମଧ�େର ବିଲୁ� 
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େହାଇ ଏକ ସୁ� ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ େହାଇପାରିବ େବାଲି ଆମର ବିଚାର ! अତଏବ 

ପ�େତ�କ ମDିର ତଥା େକୗଣସି �ାନେର ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ନିଜ ସହେଯାଗିତା 

ସାବ�` କରି ମେନମେନ େସହି ସମ`, ନାମ, (ଯାହା,ୁ େସମାେନ ଭାବୁଛfି ଜେଣ 

ସମାଜ ଵିେରାଧି, ଲା�େଖାର ବା ଖଳ ପ�କୃତି େଲାକ େବାଲି) େନଇ ପ�େତ�କ ଦିନ ଏହିସବୁ 

େଦବୀ େଦବତା, ପାଖେର େସମାନ, ସଦଗତି କାମନା କରି ଦୀପଟିଏ େଦବା ଆର� 

କରିବା ବିେଧୟ ! अଥ�ାତ େସହି अଗି�େଦବ, ମାଧ�ମେର अଗି�अ� ସଦୃଶ� ପ�ଦୀପ 

େସମାନ,ୁ ଧୀେର ଧୀେର ନିମ�ୁଳ କରିେଦବ େବାଲି ଆଶା !! अତଏବ ଏହି ପ�କି�ୟାଟିକୁ 

ଜନରବ କରାଯାଇ ଏକା ସାpେର େଦଶସାରା ପାଳନ କରାଗେଲ ଦୁଃ:ୃତ ସମାଜ 

ଭୟଭୀତ େହବା ସହିତ େସମାନ, ପାରିବାରିକ ପ�ଭାବ ପଡ଼ିବାର ନି�ିତତା अସ�ୀକାର 

କରିେହବ ନାହZ I ଆପଣ, ସୁଵିଚାର ମfବ� ପ�ଦାନ ପବୂ�କ କାଯ��ଧାରାଟିର ପ�ାଧାନ�ତା 

अଛିକି ନାହZ ବିଚାର କରି େଦଖ� ! ଆପଣ, ସୁଵିଚାର ମାf�ବ� କିaା अଧିକ ଜାଣିବା 

ପାଇଁ ଆଗ�ହୀ ଥିେଲ ଆମ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରିବା େହେବ I  

 ଧନ�ବାଦ I  

 

 େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (India) 

 ଛତ� ପୁର, ଗtାମ. 

 ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୧୭ 
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ଶିଶୁ ଶ�ମିକଶିଶୁ ଶ�ମିକଶିଶୁ ଶ�ମିକଶିଶୁ ଶ�ମିକ    
 ପିଲାଦିନ ମନୁଷ� ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂ_� େହାଇ ଆେସ 

ନା େକୗଣସି କଥାକୁ େନଇ ଚିfା, ନା େକୗଣସି ଦାୟିତ�  ବାସ୍ 

ସବୁେବେଳ େଖଳକୁଦ ପଢ଼ିବା େଲଖିବାେର ସମୟ अତିବାହିତ େହାଇଥାଏ କି� ଆମ 

ସମାଜେର ଏପରି ବି ପିଲା अଛfି, ତା,ର ପିଲାଦିନ ଏପରି େହାଇନଥାଏ 

 ଶିଶୁ ଶ�ମିକ, ସମସ�ା ବିଷୟେର ଆପଣ ସମେ` ଜାଣfି ୧୪ ବଷ�ରୁ କମ 

ବୟସର ଶିଶୁ ଯଦି କାମ କେର େସମାନ,ୁ ଶିଶୁ ଶ�ମିକ େବାଲି କୁହାଯାଏ ଖାଇବାକୁ ନ 

ପାଇ ବାପାମା’, ଠାରୁ अବେହଳିତ େହାଇ େସମାେନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ� ହୁअfି अେନକ 

ପିଲା अଛfି େଯଉଁମାେନ ବାଲ�କାଳରୁ :ୁଲ୍ ଯାଇ ନାହାfି :ୁଲ୍ ନ ଯାଇ େସମାେନ 

ରା`ାଘାଟେର ଜରି କିaା ପAା�ିକ୍ ସାମଗ�ୀ େଗାଟାଇ ନିଜ ଘରର अଥ�େନୖତିକ �ିତି 

ସ�ାଳfି ଏଥିପାଇଁ େଯ େସମାେନ :ୁଲ୍ ଯାଆfି ନାହZ େସମାଣ,ର ଘରର ଆଥiକ �ିତି 

ବହୁତ ଖରାପ, ଖେq ସାଟ୍� କିଣିବାକୁ ନିଜ ପାଖେର ପଇସା ନଥାଏ, େସମାେନ :ୁଲ୍ ଯାଇ 

ପାଠ ପଢ଼ିେବ କ’ଣ! େସଥିପାଇଁ େସମାନ,ୁ ଏ ଦୁନିଆ ଶିଶୁ ଶ�ମିକର ଆଖ�ା େଦଇଥାଏ 

ଆଜି ଆମ ଦୁନିଆେର ଏପରି ବି ପିଲା अଛfି, ତା,ର ପିଲାଦିନ :ୁଲେର କି ସାpସାଥୀ 

େମଳେର ନୁେହଁ ବରଂ େହାେଟଲ୍, ଘେର ଝାଡ଼ୁେପାଛା କରିବାେର କଟିଥାଏ ଆମ 

ଭାରତର ଶିଶୁମାନ, ଏପରି ପରି�ିତି େନୖରାଶ�ଜନକ ସମଗ� ବିଶ�ର ଆମ ଭାରତେର 

ସବ�ାଧିକ ଶିଶୁ ଶ�ମିକ ଭାବେର କାମ କରିବାର ନଜିର୍ अଛି ବଷ�କୁ ବଷ� େସଇ ଶିଶୁ 

ଶ�ମିକ, ସଂଖ�ା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି ଯଦିଓ ଆମ େଦଶେର ଚାଇଲ୍ ଡ୍ ଲାଇନ୍ କାମ 

େସୗମ�ରtନ ପାଢ଼ୀ 
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କରୁଥାଏ, ତଥାପି ଆମ େଦଶେର ସଂପ#ୂ� ଭାବେର ଶିଶୁ ଶ�ମିକ ଉେjଦ କରିବା अସ�ବ 

ଭଳି ଲାଗୁଛି 

 ଶିଶୁ ଶ�ମିକ ମାନ,ୁ ଶ�ମର େବାଝରୁ ଉ{ାର କରିବାପାଇଁ अେନକ ନିୟମ अେନକ 

ଆଇନ୍ ପ�ଣୟନ େହାଇଛି େହେଲ େସ ସବୁ େଯପରି େକଉଁଆେଡ଼ ବାଟବଣା େହାଇ 

ଯାଇଛି ଏେବ ବି ଶିଶୁ ଶ�ମିକ अେନକ ସଂଖ�ାେର अଛfି ଦରିଦ� ତାର ବଶବ_�ୀ େହାଇ 

ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛfି େଯଉଁ େକାମଳ ହାତେର କଲମ ରହିବା କଥା, ଏେବ େସହି 

ହାତ ଇଟା, ସିେମ¦୍, ପଥର େବାଝ ଉଠାଉଛfି, ତା େହେଲ ଆେମ େକେତ ବିକଶିତ 

େହାଇ ପାରିଛୁ? େଯଉଁଠାେର ଶିଶୁର େଶୖଶବ କାDୁଛି, ନିଜକୁ अସୁରgିତ ମେନ କରୁଛି, 

େସଠାେର ବିକାଶର अଥ� ବା କ’ଣ? ପ�ଶ� अେନକ,, େହେଲ ଉ_ର କାହା ପାଖେର? ଶିଶୁ 

ଶ�ମିକ, ଦୃଶ� ବିକାଶ ମୁହଁେର କାଳିମା ସଦୃଶ� େହେଲ ସମାଜ କି� ଚୁପ୍ 

 ଆମକୁ ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ ଆଜିର ଶିଶୁମାେନ କାଲିର ଯୁବକ, ଆସfା କାଲିର 

ନାଗରିକ ଶିଶୁ ଶ�ମିକମାେନ ଖରା, ବଷ�ା, ଶୀତାକାକରେର େଭାକ ଉପାସକୁ ପାେଥୟ୍ କରି 

େପଟପାଇଁ େଯଉଁ କାମ କରୁଛfି, େସେତେବେଳ ମଧ� ଏ ସମାଜର େଲାକମାେନ ସବୁେଦଖି 

ନିରବଦ� �ା ସାଜୁଛfି 

 ଜନସଂଖ�ା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃ{ି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି ଏହା ସହିତ ଗରିବ ଓ ଶିgାର 

अଭାବ ମଧ� ବୃ{ି ପାଉଛି ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ଶ�ମିକର ଏକ ପ�ମୁଖ କାରଣ ଜନସଂଖ�ାର 

ବୃ{ିକୁ େନଇ େବରଜଗାରୀ ବି ବଢ଼ିଥାଏ କମ୍ ଟ,ାେର କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି 

େଦାକାନୀ, କାରଖାନା ମାଲିକ େଛାଟ୍ େଛାଟ ଶିଶୁ,ୁ କାମ କରାଉଛfି ତା,ୁ କମ୍ 

ପାରିଶ�ମିକ େଦେବ େବାଲି ଏହାବି ଶିଶୁ ଶ�ମିକର ଏକ ମୁଖ� ସମସ�ା 
ବିଲବାମନବିnା, ସାହାପୁର, ପିରହାଟ ବଜାର, ତିହିଡି, ଭଦ�କ, ୭୫୬୧୩୧ 
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ା 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : ମଇ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ମଇ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜµ୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମ) : May 2020 ) : May 2020 ) : May 2020 ) : May 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିaା :ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ¦୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା 

ସୁDର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ!ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହZ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିaା ପ�ବn ପଠାଉଛfି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ  

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ#ୂ�େଛଦ, ଯୁvାgର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ, ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବnୁ, -ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ:ରଣ ନିମେf େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ 
ପଠା� େଯେକୗଣସି ବିଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପ�କାଶିତ େହବ କିଛି ବnୁ 
ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିfାେର ପକାଇ େଦଉଛfି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ 
କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବÑ ଭ_i େହଉଛି 
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବnୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛfି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ!ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ{�ାଧିକ ପୃ.ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳa େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାfି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠା� 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହZ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
-ାରା ହZ େଲଖା ପଠା� ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆq�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


