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 –ଆହ�ାନ—େର ପୂ��ତଃ େମୗଳିକ, ଅ%କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ: କପିରାଇଟର 
ବ"ବ<ାେର ଚୟନ କରାଯାଏ  | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର 
େକୗଣସି କA�ବ" / ଦାୟିତ� ରହିବ ନାହ:, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସୂଚନା 
କିDା ନିେ!�ଶ ଦିଆଯାଇନାହ:  | େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଚାର େଲଖକ(ର 
ସ�ୂ�� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ କିDା %କାଶକ( ସହମତି ରହିବ େବାଲି 
େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହ:  | ଯଦିଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର 
ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ: %କାଶିତ କରିଥାIି  | ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତ%ତିଶତ ସତ"ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ(ର  | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉAରଦାୟିତ� େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ(ର, ଏଥିେର 
ସ�ାଦକ କିDା ପ
ିକାର େକୗଣସି ଉAରଦାୟିତ� ନାହ:   |  

 

 ଏହି ପ
ିକାର େକୗଣସି ଅଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ( ଲିଖିତ ଅନୁମତି 
ବିନା ଅନ" େକୗଣସି ମାଧ"ମ (ପ
 ପ
ିକା / ଗଣ ମାଧ"ମ / ସDାଦପ
  
ଇତ"ାଦି)େର %କାଶିତ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ   | ଦୟାକରି ଏହି ବିଷୟ %ତି 
ବିେଶଷ ଧ"ାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ ଚାହ:େଲ ନିଜ େଲଖାର %ଚାର େହତୁ 
େସମାନ( େଲଖା %କାଶିତ େହାଇଥିବା ପୃ.ାମାନ( %ତିଛବି ଗଣମାଧ"ମେର / 
ଇPରେନଟେର େଦଇ ପାରିେବ  |  
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ଚଳିତ ସଂQରଣର %Rଦପଟର ଚି
 

 ପବି
 Sାବଣ ମାସେର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପTୀେର େଗରୁଆ ବU ପରିହିତ 

ପୁରୁଷ ମହିଳା ମାନ(ୁ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବିଭିV ଶିବାଳୟେର ଜଳଦାନ େହତୁ 

ନଦନଦୀରୁ ଜଳ େନଇ ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ" ସମେW 

େଦଖୁଥିେବ ପୂବ�ରୁ େକବଳ ପୁରୁଷମାେନ ହ: ଏଇମିତି ପାଣି େନଇ ଯାଉଥିଲା 

େବେଳ ଏେବ ମହିଳା ମାେନ ମଧ" ଏହି ଯା
ାେର ପୁରୁଷମାନ( ସହଯା
ୀ 

େହେଲଣି ବିଗତ ସYାହେର Z[ପୁର ସVିକଟ ହି\ିଳିକାଟୁ ଠାରୁ ପାଣି େନଇ 

ଧବେଳଶ�ର ଅଭିମୁେଖ ଯାଉଥିବା ଏହି ଭ] କାଉଡ଼ିବାଲା ଦ�ତି( ଛବି େନଇଛIି 

Sୀମତି %ୀତି %ିୟଦଶ̂ନୀ ମହାପା
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�� ����� 

 େସ ଆମ ଜାତିର ଆରାଧ" େଦବତା ଅବଶ" େଦବତା େବାଲି ଆେମ 

େଯତିକି ଭାବିଛୁ ତାଠୁ େଢର୍ ଅଧିକ େସ ଆମ ଜୀବନ ଓ ପରିବାରର ଅaଭାବେର 

ଆମ ଘରର େଗାଟିଏ <ାନେର %Wର ମୂA�ୀଟିଏ େହଉ ପେଛ ରହିଅଛIି ତା(ୁ 

ଆେମ େcହ କରିଛୁ, ଆଦର କରିଛୁ, େବେଳ େବେଳ ଗାଳି ବି େଦଉଛୁ, ତଥାପି 

ତା(ୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆମ ଜାତିର ଅତୀତ ବA�ମାନ ଓ ଭବିଷ"ତକୁ ଆେମ େଦଖିବାର 

ସାହାସ କରିନାହଁୁ  

 େସ ସମW ଜଗତର ନାଥ, ବିଶ�Z[ାdର ପତି, ଶବରର ନୀଳମାଧବ, 

ସମe ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ%ିୟ Sୀ ଜଗVାଥ ଏମିତି େଦବତା େଯ ମାନବସମ 

ଲୀଳା ରଚନା କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଓ ସମW ଐତିହାସିକ ସାମeିକତାେର ଆମ 

ସମାଜକୁ ଐକ"ତାର ରghେର ବାiି ରଖିବାେର ସମଥ� େହାଇଛIି ବିନା ଦ�ିଧାେର 

େଯ ଆମକୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଟାଣି େନଇଛIି, ଆମ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ େଭାଗିଛIି 

eୀଷjର ଅସହ" ନିଦାଘେର ଜଳଲୀଳା କରିଛIି, cାନ କରିବାପେର ଜ�ରେର 

ପଡ଼ିଛIି ଜ�ର େରାଗାkାIେହାଇ ଅନ"ମାନ(ଠାରୁ ଦୂରେର ଅଣସର ଘେର 

ପୀଡ଼ାେର ପଡ଼ିଛIି ପୁଣି ଥେର ସ�ା<"େଘନି ନବେଯୗବନ ଦଶ�ନ େଦଇଛIି 

କାହାପାଇଁ ହାତୀ ତ ପୁଣି କାହାପାଇଁ ପଶ�ୁରାମ େବଶେର ନିଜକୁ ସଜାଇଛIି 

ସଦବା ଭ]ର ମନକୁ ଚାହ: ନିଜକୁ ଭ]େଲାଭୀ କରାଇଛIି 

 ଆମ େଦବତା(ୁ େଦଖିବାପାଇଁ ଆମକୁ କର ବା ଅଥ� େଦବାକୁ େହଉନି 
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ଆମ େଦବତା ଉଦାର ଚିAେର ସମW(ୁ ସ�ାଗତ କରୁଛIି ନା େକୗଣସି ଭ]କୁ ଆଶା ଓ ନିରାଶାେର 

ବାiିରଖିବାପାଇଁ େକୗଣସି %କାର ଅଥ� ବା ଉପହାରର ଆଶା କରିଛIି େବାଧ ହୁଏ େସଇଥି ପାଇ ଁ

ଆମ ଭଗବାନ( ମlିରର ହୁdି ସବୁେବେଳ ଖାଲି, େକହି େକେବ ଏଠି ସୁନା ପାତିଆ, ହାର ବା 

ମୂଲ"ବାନ ହୀରା ଦାନ କରିନାହ: କିDା େକହି ଭଗବାନ( ଉେ!ଶ"େର ଅଗଣିତ ଦାନ କରିନାହ: 

ଭଗବାନ ଅଯାଚିତ ଭାବେର ସମW(ୁ ସବୁକିଛି େଦଉଛIି ଭଗବାନ( ରାଜତ�େର ସମେW ଆନlେର 

ରହିଛIି  

 ବଷ�କେର ଥେର ମହା%ଭୂ ସମW ଭ](ୁ ଆପ"ାୟିତ କରିବାପାଇଁ ସ�ୟଂ ନିଜ ମହଲରୁ ଓmାଇ 

ଆସIି ରାଜରାWାକୁ ଆଉ େଲାକାରଣ"ମଧ"େର େଦଖାIି ନିଜର ଉପ<ିତି ଓ ଉଦାରତାର ଚମnାର 

ସ�ରୂପ ଧମ� ଜାତିର  େକୗଣସି ବାଛବିଚାର ନାହ:, ସମେW ଏକାକାର ଆମ ଜାତି ଆମ ଧମ�ର 

ମହାନ େଦବତା( ଏପରି ଏକ ସୁlର ବ"ବ<ା ବିଶ�ର ଅନ"େକୗଣସି େଦବତା( ପାଖେର େଦଖାଯାଏ 

ନାହ: ଆଜି େଯଉଁ ସବୁ େଦବୀେଦବତା(ୁ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର େବାଲି ଆପେଣଇଛIି, ଦିନକାଳ ଭୁଲି 

େକବଳ ତା( ନଁା ଭଜୁଛIି, ତା(ରି ନଁାେର ଅଗଣିତ ଧନ ଓ ଉପହାର ଢାଳି େଦଉଛIି, ଦଶ�ନ 

ପାଇବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଟ(ା େଦଇ ଘPା ଘPା ଧରି ଲDା ଲାଇନେର ଠିଆ େହାଇ ରହୁଛIି, େଯଉଠିଁ 

ଦଶ�ନି ପାଇବା ଆଶାର ଭଗବାନ(ୁ ରାତିେର ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଉନାହ:, େସଠାେର ଆମ ଏଇ େଲାକ 

ମାେନ ଭୁଲିଯାଉଛIି େବାଧହୁଏ, ସମe ବିଶ�Z[ାdର ଅଧୀଶ�ର କହିଛIି, ତୁେମ ନିଜ କମ�କର, 

କମ�ସ�ରୂପ ଫଳ ମଁୁ ତୁମକୁ େଦବି, ଯାହା ତୁମର %ାପ" ତାହା ତୁେମ ଅବଶ" ପାଇବ, େହେଲ ଆମର 

ଏହି ଅଧମ ଯୁଗର ଅଧମ େଲାକମାେନ ଭଗବାନ(ୁ ଲାpୁଆ କରିେଦେଲଣି ଅନାବଶ"କ ଭାବେର 
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ଅସଂଖ" ମlିର େତାଳିେଦେଲଣି ଭଗବାନ( ଗୁଣଗାନ କରିବାପାଇଁ ସଂଖ"ାପେର ସଂଖ"ା ପ
ିକା ମାନ 

ସବୁ ଛାପିେଦେଲଣି 

 ନା ଆମ ମହା%ଭୁ େସମିତି ନୁହIି େସ ତ ସବୁ ଜାଣIି ନିଜ କୁଡ଼ିଆେର ବସି ଲୁହ 

ଝରାଉଥିବା ଗରିବ ଦୀନ ଦୁଃଖିଠୁ ଆରqକରି ଧନୀ ଓ %ାଚୁଯ�"େର ବୁଡ଼ିରହୁଥିବା େସଠ ସାହୁକାର 

ପଯ�"I ସମW( କଥା େସ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛIି ଆମକୁ ଅଭାବ ନାହ: ଆମ ନାଥ ଆମ ସହ ରହିଛି 

େତଣୁ ତାକୁ ଆେମ ଆମ ଜୀବନର ଅa କରିେଦଲୁଣି ମହା%ଭୂ େବାଲି େଯେତ ଡାକିନୁ, େସେତ 

ନିଜର ଭଳି େକେବ ଜଗା ତ େକେବ କାଳିଆ େବାଲି କହିଛୁ ପୁଣି େକେବ େକଉଁ େକଉଁ ନଁା େର 

ଡାକିଛୁ, େସ ସବୁ ଶୁଣିଛି, େକେବ ଅବେହଳା କରିନି କାରଣ େସ ଆମ ଘରର ଭଲମl ବୁଝୁଛି, ସୁଖ 

ଦୁଃଖ ଜାଣୁଛି େସ ଅଛି, େତଣୁ ଆେମ ଅଛୁ ତା ସAାେର ଆମ ସAା ରହିଛି 

 ଜୟ ଜଗVାଥ 

  

 ଆଶା କରୁଛି %େତ"କ ମାସ ପରି ଚଳିତ ମାସର ଆହ�ାନ ଆପଣ ମାନ( ମନକୁ ପାଇବ େଯଉ ଁ

େଲଖକ ଓ ପାଠକପାଠିକା ଓଡ଼ିଆେର େଲଖା େଲଖି କରୁଛIି ଏବଂ େସମାନ( େଲଖା ଆହ�ାନ ଇ-

ପ
ିକାେର %କାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛIି, େସମାେନ ପ
ିକାର େଶଷ ପୃ.ା େଦଖIh  

 ଧନ"ବାଦ 

  
 ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ 
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ଭଗବାନ( ସୁରrାର %ଶs   ୮ 

ବାଲjୀକି ନାୟକ 

େଖଳନା ନୁହଇ ନାରୀ (୨)   ୧୬ 

ରଶjୀ ର\ନ କର (େଚାରକବି) 

ବkତୁd     ୧୭ 

ସନମ ୍କୁମାରୀ 

ଅେପrା     ୧୮ 

ଅନୁପମ େବେହରା 

ପରିଚୟ     ୧୯ 

ସୁଷମା 
ିପାଠୀ 

ଝଡ଼      ୨୬ 

େଶ�ତା ଆଚାଯ�" 

ଆହାଃ ! ଚୁ ଚୁ    ୨୯ 

ଡଃ କୁଳାaାର 

ବିଭାଜନର େବଳ    ୩୧ 

ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ 

ବାବୁଭାଇ( ନିଜକଥା   ୩୭ 

ଅରବିl ଆଚାଯ�" 

ବିେଶଷ ସୂଚନା    ୪୮ 

ରହସ"ର ଉେନjାଚନ    ଆଗାମୀ ସଂQରଣେର... 


�����
�����
�����   
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 ଆମର ସମW ଧମ�ଶାU ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ"ୟନ କରି ପାdିତ" ଅଜ�ନ କରିଥିବା 

ମହାମୁନିମାେନ ସବ�ଦା େଘାଷଣା କରି ଆସୁଛIି େଯ –ଭଗବାନ ନିଜର ଭ]ମାନ( 

ସୁରrା %ଦାନ କରିଥାIି— େସମାନ(ର ଏହି ଦାବି ଭୁଲ %ମାଣିତ େହାଇଯାଉଛି 

େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବ"]ି ମlିର ଭିତେର ପଶି େଦବେଦବୀ( ମୂÂେର 

ଲାଗିଥିବା ମୂଲ"ବାନ ଅଳ(ାର ଓ ଦାନ େପଟିେର ଥିବା ଟ(ା େଚାରି କରି 

େନଇଯାଉଛି ପୁରୁଣା ମୂÂକୁ ବିେଦଶେର ଉ{ ଦାମେର ବିkୀକରିବା ପାଇ ଁ

ମlିରରୁ ସ�ୟଂ ଭଗବାନ(ୁ ବି ଉେଠଇ େନଇଯାଉଛIି ଆଜିକାଲି ଭିV ଧମ�ର 

ଧମ�ାi େଲାକମାେନ ଅନ" ଧମ�ର ଧମ�<ଳକୁ ନ* କରିବା ପାଇଁ ଆତ(ବାଦୀ( 

ଦ�ାରା ଭଗବାନ( ସ|hଖେର ହ: ଭ]ମାନ(ୁ ଗୁଳିକରି ହତ"ା କରି େଦଉଛIି 

 ଏହି ଭଳି ଅଘଟଣ ସବୁ େଦଖି ଭ]ମାେନ ଦ�lେର ପଡ଼ିଯାଉଛIି 

େସମାେନ ସହଜେର ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନାହାIି, ଏମିତି େହଉଛି େକମିତି ଓ 

କାହ:କି ? େଯଉଁ ଭଗବାନ ଆମର ସଂପୂ�� ସୁରrା କରିପାରିେବ େବାଲି ଭ]ମାେନ 

ବିଶ�ାସ ରଖିଥାIି, େସହି ଭଗବାନ( ଘେର ହ: ସବୁ %କାର ଅନ"ାୟ, ଅତ"ାଚାର 

େହଉଛି ଅଥଚ ସବ�ଶ]ିମାନ ଭଗବାନ ନୀରବେର ସବୁ େଦଖୁଛIି କିIh  କିଛି ବି 

%ତିkିୟା %କାଶ କରୁନାହାIି କାହ:କି ? 

 ଏହି %ଶs ସମୁହର ସେIାଷଜନକ ଉAର କାହାରି ପାଖେର ନାହ: େତଣୁ 

ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ମନକୁ ସାI~ନା େଦବାକୁ କୁହIି ‘ –ଏ ସବୁ ଭଗବାନ( ଲୀଳା, 

������� ���� (���� ����) 

������ 
�� �� 	!"������ 
�� �� 	!"������ 
�� �� 	!"   
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ତା( ମାୟା ତା(ୁ ହ: ଜଣା— କିDା –ଈଶ�ର ଯାହା କରIି %ାଣୀର ମaଳ ସକାେଶ— କିDା –ବA�ମାନ 

କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, େତଣୁ ଏମିତି ସବୁ େହବ ହ: େହବ — 

 ଆେମ ଏଠାେର ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା ବିଚାର କରିବା ନାହ: କାରଣ େସେତେବେଳ ବି େଚାର 

ଅସୁର ତ ଥିେଲ କିIh  ମlିର ଭିତରୁ େଚାରି କରୁଥିେଲ କି ନାହ:, େକୗଣସି ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଆେମ 

ପାଉନାହଁୁ   

 ଇତିହାସ ଯୁଗର କଥା ଆେମ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା କିଛି ହଜାର ବଷ� ତେଳ ତିଆରି େହାଇଥିବା 

ସମW େଛାଟବଡ଼ ମlିର, ମସଜିଦ ଓ ଚ{� ମାନ(େର ମୂଖ"ଦ�ାରକୁ ରାତିେର ବl କରାଯିବା ପାଇ ଁ

ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ବା େକାଲପ ଲେଗଇବାର ବ"ବ<ା ସବୁଠି େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ 

ଲଗାଯାଇ ପାେର େଯ ମlିର ମାନ(ରୁ େଚାରି େହବାର ଭୟ ଅେନକ ବଷ�ରୁ ଥିଲା େତଣୁ ସୁରrାପାଇଁ 

ସତକ�ତା ଅବଲDନ କରାଯାଉଥିଲା 

 ଧିେର ଧିେର ରାଜା( େସୖନିକମାେନ ମlିରକୁ ଜଗିବା ଆରq େହଲା, କାରଣ ରାତିେର ତାଲା 

ଭାaି େଚାରମାେନ ମlିରରୁ ଧନ ଲୁଟି େନଇ ଯାଉଥିେଲ େସହି ପର�ରା ଆଜି ବି ଭଲ ଭାେବ 

ଚାଲିଛି %େତ"କଟି ବିଖ"ାତ ଧନୀ ମlିରକୁ ରାତିଦିନ ଜଗି ରହିବାପାଇଁ ସଶU ସୁରrାବାହିନୀ ନିଯୁ] 

େହାଇଛIି 

 ଏଇଠି ଜନସାଧାରଣ( ମନେର େକେତାଟି େମୗଳିକ %ଶs ଉଠୁଛି ଭଗବାନ( ସୁରrା ଯଦି 

ମଣିଷ କରିବ, େତେବ ମଣିଷ( ସୁରrା କରିବ କିଏ ? ମଣିଷ ମାନ( ସୁରrା କରିବାପାଇଁ ଯଦି 

ଭଗବାନ ଅrମ, େତେବ ତା(ୁ ସବ�ଶ]ିମାନ େବାଲି କହି ପୂଜା କରିବା କାହ:କି ? 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
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 ଆଜି େଦଶେର ନାରୀ ମାନ( ସୁରrାକୁ େନଇ ସମେW େହା ହTା କରୁଛIି ସାଧାରଣ ଜନତା, 

େପାଲିସ, ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଅଦାଲତ ଓ %ଶାସନକୁ ବିଭିV ଆଳେର େଦାଷ େଦଉଛIି କିIh  

େକହି ବି ଚିIା କରୁନାହାIି େଯ େଯଉଁ େଦଶେର ସ�ୟଂ ଭଗବାନ ନିେଜ ଅସୁରrିତ, େସହି େଦଶେର 

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସୁରrିତ େହେବ କିପରି ? 

 ଗତ କିଛି ଦିନ ତେଳ ବାରାଣସୀର କାଶିବିଶ�ନାଥ ମlିରର ମaଳ ଆରତୀେର େଯାଗ 

େଦବାପାଇଁ ଟିେକଟ୍ କିଣିବା େବେଳ ଭ] ମାନ(ୁ ନିଜର ପରିଚୟପ
 (ଆଧାର କାଡ଼�, େଭାଟର ଆଇଡ଼ି 

କାଡ଼�, �ାଇଭିଂ ଲାଇେସନସ ଆଦିରୁ େଗାଟିଏ) େଦଖାଇବା ଅନିବାଯ�" କରି ଦିଆଗଲା ଏହାର ଅଥ� 

େହଉଛି େକୗଣସି ଆତ(ବାଦୀ ମlିର ଭିତେର ପଶି ଭଗବାନ କିDା ଭ](ୁ rତିeW କରିବାର ଭୟ 

ରହିଛି 

 ଏହା ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ସୃ*ି କରୁନାହ: କି ? ଭ]ମାନ( ବିଶ�ାସ େଯ ଭଗବାନ ଓ ତା(ର 

ଦୂତ ଅଥ�ାତ ପdା, ପୂଜାରୀ, ସାଧୁସ�ମାେନ 
ିକାଳଦଶ�ୀ, ଅIଯ�"ାମୀ ଓ ଦିବ"�*ା ଅଟIି 

େସମାେନ ଦିବ" ଦୃ*ି ଦ�ାରା ସ�ଗ�, ମA�" ଓ ପାତାଳେର େକଉଁଠି କଅଣ େହଉଛି ସବୁ କିଛି 

େଦଖିପାରିବା ଦାବି କରୁଛIି େତେବ ମlିର ଭିତରକୁ େକୗଣସି ଆତ(ବାଦୀ େସମାନ( 

ଅେଗାଚରେର ପଶିଯିବା ସqବ େହବ କିପରି ? 

 କାଶୀ ବିଶ�ନାଥ ସ�ୟଂ ମହାକାଳ ଅଟIି ତା(ର ଏକ ତୃତୀୟ ନୟନ ବି ଅଛି ଏହି ତୃତୀୟ 

ନୟନ ଦ�ାରା େସ ସମW ଗୁY ବWh େଦଖିପାରIି ଏବଂ ଇRାକେଲ rଣକେର ଶତ� କୁ ଭ� ବି 

କରିପାରIି ଉAର %େଦଶ ସରକାର ହୁଏତ କାଶୀ ବିଶ�ନାଥ( ଏହି ଅ�ୁତ ଶ]ି ଉପେର ଆ<ାବାନ 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
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ନୁହIି େସଇଥି ପାଇଁ େସ େକୗଣସି ରିQ େନବାକୁ ଚାହାIି ନାହ:  

 ମନେର ଆହୁରି କିଛି %ଶs ଉଠୁଛି- ମlିର ଭିତେର ରହି ରାତିଦିନ େଯାଗ ସାଧନା କରୁଥିବା 

ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ"ାସୀ ଭ]( ଧନେର ହବନ, ଯ� ଆଦିକରି ମହାମୃତୁ"\ୟ ମ� ପାଠ ଦ�ାରା 

ମlିରର ସୁରrା କରି ପାରୁନାହାIି କାହ:କି ? ଭ]ମାନ(ୁ ଅକୁ�ିତ ଚିAେର ଦୀଘ�ାୟୁ ଭବ କହି 

ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଶୀବ�ାଦ େବକାର େହବ କାହ:କି ? 

 କାଶୀ ବିଶ�ନାଥ ମlିରେର ଭଗବାନ( ଉେ!ଶ"େର %ତିଦିନ ଶହ ଶହ ଥର ମହାମୃତୁ"\ୟ 

ମ� ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ କୁହାଯାଏ ଏହା ମ� ମାନ( ମଧ"େର ସବୁଠାରୁ ଶ]ିଶାଳୀ ଓ %ଭାବଶାଳୀ 

ମ� 

 –ଓଁ, 
ୟDକଂ ୟଯାମେହ ସୁଗiି ପୁ*ିବ��ନମ୍ 

 ଉବ�ାରୁକ ମିବ ବiନାତ୍ ମୃତୁ"ମ�ୁrୀୟ ମାମୃତାତ୍— 

 ଅଥ�ାତ, –ସମW ସଂସାରର ପାଳନକA�ା, 
ିେନ
 ଶିବ(ୁ ଆେମ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ବିଶ�େର 

ସୁଗi ବିWାର କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶିବ ଆମକୁ ମୃତୁ" ଏବଂ େମାrରୁ ମୁ] କରIh —  ଏହି ମ� େମାr 

େଦବାପାଇଁ ନା ମୃତୁ"ରୁ ରrା କରିବାପାଇଁ ପାଠ କରାଯାଏ ଜଣାନାହ: ଯଦି େମାr େଦବା ଉେ!ଶ"େର 

ପାଠ କରାଯାଉଥାଏ େତେବ ଚିIା କରିବା ଆବଶ"କ ନାହ: ମୃତୁ"ପେର ହ: ତ େମାr %ାY େହବ 

ଯଦି ମୃତୁ"ରୁ ରrା କରିବାପାଇଁ ମ� ପାଠ କରାଯାଉଛି େତେବ କାହାର ସାହାସ େହବ ମlିରେର ପଶି 

ଅନି* କରିବାପାଇଁ ? 

 ଗୃହ< ମାନ( ଘରର ସୁରrା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅେନକ %କାର ଉପାୟ ଧମ�ଗୁରୁମାେନ କହିଛIି ‘ 
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–ସାତେଗାଟି କpାଲ(ା ଓ େଗାଟିଏ େଲDhକୁ ସୂତାେର ଗୁ�ି ଘରର ଦ�ାର ମୁହଁେର ଟାaିେଦେଲ କିDା 

ଲୁହାକPାକୁ ତା�ିକମାନ( ମ�ସି� କରି ଦ�ାର ବiେର ପିଟିେଦେଲ କିDା େସାରିଷକୁ ମ�ସି� କରି 

ଘର ଚାରିପେଟ ଫିaିେଦେଲ େକୗଣସି %କାର ବିପଦ ଘେର ପଶିପାରିବ ନାହ: ଏହି ସବୁ ଉପାୟ 

ମlିର ପାଇଁ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ଭ]ମାନ( ଝାଳବୁହା ଧନେର େପଟ ପାଳୁଥିବା ଧମ�ଗୁରୁମାନ( 

ମ� କାମ କରୁନି କାହ:କି ? 

 ଆମ େଦଶର େଦବତାମାେନ ଗତ ଦୁଇ ହଜାର ବଷ� ଧରି ଭୟଭୀତ ହ: ରହୁଛIି %ଥେମ 

ବିେଦଶୀ ବିଧମ�ୀମାନ( ଦ�ାରା ମlିର ଲୁ�ନ େହବା ସମୟେର ପୂଜାରୀ ଦଳ %ଥେମ ଠାକୁର(ୁ 

ସୁରrିତ <ାନକୁ େନଇ ଲୁଚାଇ େଦଉଥିେଲ ଧନ ସ�Aି ପେଛ ଯାଉ ଆମ ଭଗବାନ ସୁରrିତ ରହIh  

େବାଲି େସମାେନ ମନକୁ ସାI~ନା େଦଇଥାIି ଅସଲ କଥା େହଉଛି ଲୁ�ନକାରୀମାେନ କାଠ ବା 

ପଥରେର ତିଆରି ମୂÂ ମାନ( ପାଇଁ ଆେଦୗ ଆeହୀ ନଥିେଲ େସମାନ( ମୂଖ" ଉେ!ଶ"ଥିଲା 

ମlିରର ଗIାଘର ମାନ(ର ସାଇତା େହାଇଥିବା ଅମାପ ସୁନା, ରୂପା, ଆଦି ମୂଲ"ବାନ ଗହଣା ବା 

ଅଳ(ାର 

 କାଶୀ ବିଶ�ନାଥ( ବି େସଇ ସମୟେର ବିେଦଶୀ ଆkମଣକାରୀ ମାନ( ଭୟେର େଗାଟିଏ 

କୂଅେର (ଶିବଲିaକୁ) େଫାପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶୁଣାଯାଏ େସଇଟା ଆଜିଯାଏଁ େସଇଠି ହ: ଅଛି 

 ଜଗତର ନାଥ ଜଗVାଥ( କାହାଣୀ ବି େସଇଭଳି ଇତିହାସ କହୁଛି- ଉnଳର ଚଳIି ବି�h 

କୁହାଯାଉଥିବା ଗଜପତି Sୀ ଦିବ"ସିଂହ େଦବ( ଶାସନ କାଳେର କଟକ ସୁବାର ନାଏବ ନଜିମ ସୁଜା 

ଖଁା ପୁରୀ ମlିର ଲୁ�ନ କରିବାକୁ ମନ< କରି ଆେଗଇ ଆସିଲା ଗଜପତି ଦିବ"ସିଂହ େଦବ ସୁଜା ଖଁା 
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ସହିତ ଯୁ�େର ଜିତି ପାରିେବ ନାହ: େବାଲି ଜାଣି ନିଜକୁ ଓ ମlିରକୁ ସୁରrା େଦହା ପାଇଁ ଏକ ହୀନ 

ଉପାୟ ଚିIା କେଲ ରାଜା( %ାସାଦେର ନାଚ କରୁଥିବା ଅତି ସୁlରୀ େକତକୀ ମାହାରୀକୁ ସୁଜା ଖଁାର 

େଯୗନ rୁଧା େମPାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇ େଦଇ େସହି ସମୟେର Sୀ ମlିରରୁ ତିନି ଠାକୁର ବିeହକୁ 

େକାକଲଗଡ଼କୁ <ାନାIରିତ କରିେଦଇଥିେଲ ସୁଜା ଖଁା େକତକୀ ମାହାରୀର ସA� ଅନୁସାେର ଉପେଭାଗ 

କରି କଟକ େଫରିଯାଇଥିଲା ଜଗVାଥ ରrା ପାଇଗେଲ 

 ଭଗବାନ(ୁ ରrା କରିବାପାଇଁ ମହାରାଜ େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ େଭାଗ"ବWh ଭଳି ବ"ବହାର କରି 

େକଉଁ ମହାନ କାମ କରିଥିେଲ ? େଯଉଁ ଭଗବାନ ନିଜର ଏକ ଭ] ଅବଳା ନାରୀର ଅ�ିତା ରrା 

କରିପାରିେଲ ନାହ:, େସହି ଭଗବାନ(ୁ େଯେତ ନି.ାେର, S�ାେର ଓ ବିଶ�ାସେର ପୂଜା କେଲ ବି କଅଣ 

େହବ ? 

 ଉପେରା] ସମW %ଶsର ଉAର ପାଇଁ ଆେମ ଯଦି େକୗଣସି ଧମ�ଗୁରୁ(ୁ ପଚାରିବା, େସ 

ଚିରାଚରିତ ଢaେର ନିଲ�ଜ ଭାେବ ତୁରI ଉAର େଦେବ ‘ –ଏହା ସବୁ %ଭୂ( ମାୟା, ତା(ର ଲୀଳା 

ଚାଲିଛି େଯଉଁମାେନ ଦୁଘ�ଟଣା େଯାଗଁୁ ଅକାଳ ମୃତୁ"ବରଣ କରୁଛIି, େସମାେନ ପୂବ�ଜନjେର ପାପ 

କରିଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ବpିଗେଲ, େସମାେନ ପୂଣ" କରିଥିେଲ 

 ଆେମ ତା(ୁ ପଚାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିଷ ନିଜର ପୂବ�ଜନjର ପାପ ବା ପୂଣ" େଯାଗଁୁ ମରିବ ବା 

ବpିବ କିIh  ଠାକୁର କାହ:କି ନିଜ ମlିର ଛାଡ଼ି ଗୁY <ାନକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଉଛIି? 

 େସ କହିେବ ‘ –ତୁମ ଭଳି <hଳ ବୁ�ି ନାWିକ ମଣିଷ ଏହି ରହସ" ବୁଝିପାରିବ ନାହ: ମଁୁ ଆଗରୁ 

କହିଛି ଏ ସବୁ %ଭୂ( ଲୀଳା ଚାଲିଛି 
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 ଆେମ ପୁଣି %ଶs କରିବା ‘ ଠିକ୍ ଅଛି ଆେମ ସିନା <hଳବୁ�ି ନାWିକ ମଣିଷ, ତୁମର ସୂ� ବୁ�ି 

ବଳେର ଭଗବାନ( ଲୀଳାକୁ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ସରଳ ଭାଷାେର ବୁେଝଇ ଦିଅ 

 େସ ନିଜକୁ ବେpଇବାପାଇଁ କହିେବ ‘ –ତୁମକୁ ବୁେଝଇ ଲାଭ କଅଣ ? ତୁେମ %ଥେମ 

ଭଗବାନ( ସAାକୁ ଅନୁଭବ କର, େତେବ ହ: ଆମ କଥା ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ— ସେତ େଯମିତି େସ 

ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛIି 

 ଆେମ %ଶs କରିବା ‘ ଠିକ୍ ଅଛି ଆେମ <hଳବୁ�ି ନାWିକ ମଣିଷ, କିIh  ତୁେମ ତ ସୂ�ବୁ�ି 

ଆWିକ ମଣିଷ େକୗଣସି %ାକୃତିକ ବିପଦ ଆସିେଲ ଆେମ ଦୁଇ େଗା.ୀ ଏକାଭଳି ଅସୁରrିତ ରହIି 

କାହ:କି ? େସହି ବିପଦ େଯାଗଁୁ ଆମ ଭଳି େଲାକ ମରିବ ଏବଂ ତୁମ ଭଳି େଲାକ ବpିରହିବାର 

ଗ"ାେରPି ରହୁନି କାହ:କି ? 

 ଉAରାଖdେର ଗତ ଜୁନ ୧୬ ତାରିଖେର େହାଇଥିବା ମୂଷଳାଧାର ବଷ�ାେର େଯଉଁ %ାକୃତିକ 

ବିପଯ�"ୟ େହାଇଗଲା େସହି ଅpଳଟି େକଦାରନାଥ ଓ ବ�ିନାଥ େଦବତାମାନ( ପାଇ ଁ ପବି
 

ତୀଥ�<ାନ ହିସାବେର ବିଶ� %ସି� %ତିବଷ� ଲr ଲr ଭ] ନିଜର ସୁରrା କାମନାକରି େସହି <ାନକୁ 

େଦୗଡ଼ି ଆସIି, ଏହି ବଷ� ବି ହଜାର ହଜାର ଭ] ଓ ତୀଥ�ଯା
ୀ ଯାଇଥିେଲ ଭୟ(ର ବନ"ାେର 

େସମାେନ ସମେW ଫସିଗେଲ ସରକାର ଯଥା ସqବ ସହାୟତା କରିେଲ ଓ ଭ] ମାନ(ୁ ଉ�ାର 

କେଲ ତଥାପି ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଏେବ ବି ନିେଖାଜ ଅଛIି ଏହା ଏକ ମମ�Ih ଦ %ାକୃତିକ 

ବିପଦ 

 ଏହି ଘଟଣାକୁ େଦଖି ଅବୁଝା ମନେର େସହିଭଳି ଏକ %ଶs ଉଠୁଛି- େସଠାେର ମୃତୁ"ବରଣ 
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କରିଥିବା ଅସଂଖ" ତୀଥ�ଯା
ୀ କଅଣ ସମେW ପାପ କରିଥିେଲ ? େଦଶର ବିଭିV ରାଜ"ରୁ ଯଦି ବହୁତ 

େଲାକ େସହି ଅpଳକୁ ଯାଇନଥାେI, େତେବ େସମାେନ ନିଜଘେର ସୁରrିତ ବpିଥାଆେI ଏେତ 

ସଂଖ"ାେର ଜନହାନୀ େହାଇନଥାIା ସୁଧୀପାଠେକ ସୁ< ଚିAେର ଚିIାକରି େଦଖIh  
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କାପୁରୁଷ ତୁ କି ଜାଣି ପାରୁନାହଁୁ  
ମଁୁ େଯ େତାର ଜନjଦା
ୀ, 
େତାର ମଁୁ ଭଗିନୀ, ଅ��ାaିନୀ େତାର 
େତା େକାଳର %ିୟା ପୁ
ୀ 
ଜନj େଦଇ େତାେତ ଜୀବନ େଦଇଛି 
ଅ��ାaିନୀ େହାଇ ମନ, 
ପାେଶାରି ସବୁ ତୁ ଚୀର େମା ହରୁଛୁ 
ସାଜି ଧୂA� ଦୁଃଶାସନ  
କନ"ା ରୂେପ %ଭୂ େଦେଲ ଆଶୀବ�ାଦ 
ମହାପୂଣ" କନ"ାଦାନ 
େସ କନ"ାକୁ ଭୃେଣ ହତ"ା କରୁଅଛୁ 
ଜନj ଆଗୁ ଶମସାନ 
ଫୁଲ ପରି େମାର େକାମଳ ଶରୀର 
େଲାଡ଼ େଯ ବଗିଚା ମାଳୀ, 
ବଳାnାରୀ ସାଜି ଫୁଲ କଢ଼ ଟିକୁ 
ଗଛରୁ େନଉଛୁ େତାଳି 
ପାେଦ େଦଉ କାହ: ଦଳି ? 
କି େଦାଷ େତାର ମଁୁ କରିଅଛି କହ 
ପକାଉ କାହ: େମା ବଳି ? 
ଭଗିନୀ ରୂେପ ମଁୁ ରାrୀ ବାେi େତାେତ 
କରୁଛି େତା ଆେଗ ଭିrା 
ଭ�ୀ, ପ�ୀ ମାତା ଝିଅ ମଁୁ କାହାର 
ଭାବି କର େମାର ରrା 
ଦିଅ %ଭୂ ସଦ୍ ଶିrା... 
ଦିଅ %ଭୂ ସଦ୍ ଶିrା... 

�!���#� �� (�������) 

�$%�� ���& ���� �$%�� ���& ���� �$%�� ���& ���� (((''')))   
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ବkତୁd ମହାକାୟ େକାଟି ସି�ିଦାତା 

%ଭୂ ଗଜାନନ ତୁେମ �ାନର େଯ ଶିଖା, 

ଜାଣିନାହ: ଭାଗବତ ପଢ଼ିନାହ: ଗୀତା 

ତଥାପି କରୁଛି %ଭୂ ତୁମରି %ାଥ�ନା ୧ 

ଆେହ %ଭୂ ଗଜାନନ ସି� ଗଣପତି 

େଦାଷ େମାର rମାକର %ଭୂ ଦୟାକରି, 

ତୁମ ଆଶିଷେର ମୁଖ� ହୁଅIି େତଜସ�ୀ 

କୁହ %ଭୂ େକେବ େଦବ ଆଶିଷ େଯ ଢାଳି ୨ 

ଆେହ %ଭୂ ଅeପୂଜ" େଦବ ବିନାୟକ 

ତୁେମ %ଭୂ ସଂସାରର ସବୁ ପଥି�ାନ 

ଜାଣିନାହ: ଦୁନିଆ େଯ ମଁୁ ଛାରଜୀବ 

ବ�̂ବାକୁ ଏେତ �ାନ କାହୁ େମା ଆସିବ ୩ 


�( ��)��� 

�*�� +�*�� +�*�� +   
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ସମୟ ଚାଲିଛି ତା— ବାଟେର 
କାହାକୁ ନ କରି ଅେପrା  
ତୁ ଚାଲିଗଲୁ େତା ବାଟେର 
େମାେତ କରିେଦଇ ଉେପrା  ୧ 
 
େଗାଲ୍ ପୃଥିବିଟା ଘୂରୁଛି େସମିତି 
ଆମ େକାଟି ଭୁଲ୍ rମାେଦଇ  
ତୁ କିIh  େମାର େଛାଟ ଭୁଲ୍ ଟାକୁ 
ମାଫ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହ:  ୨ 
 
ନିଆଁ ଜଳୁଥିେଲ ପାଣି ପକାହୁଏ  
ତାକୁ ଲିେଭଇବା ପାଇଁ  
େହେଲ େତା େkାଧର ଅ�ିକୁ େମା ଲୁହ 
ଲିେଭଇପାରିଲା ନାହ:  ୩ 
 
ନିରୀହ %ାଣୀଟି ବଳି ପଡିଯାଏ 
ଆମ େଛାଟ ଟିେକ ସ�ାଥ� ପାଇଁ  
ଜୀବନ େଦଇକି ଭଲ ପାଉଛି ମଁୁ 
ତଥାପି ସ�ାଥ�ପର େହଲି କାହ:  ୪ 
 
ସୂରୁଜ ବୁଡିେଲ ଭାରି ଖୁସିଲାେଗ 
କାଲି ଆସିବ ନୂଆ ସକାଳ  
େସଇ ଆଶାେର ମଁୁ ଅେପrା କରିବି 
େକେବ େଫରିବୁ ତୁ େହାଇ େମାର   ୫ 

,���) ������ 

,�� �,�� �,�� �   
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 ଝରକା ବାେଟ ବାହାରକୁ ଚାହ: ରହିଥିଲା ମନୀଷା| େଜ"ାcାପ�hତ ରଜନୀ| 

ଜ� ଫିକ୍ କିନା ହସି େଦଲା ପରି କିରଣ ରାଶି ସବୁ ବିଂଚି େହାଇ ପଡିଥିଲା| 

ଦିନେବଳା ସୁଯ�" ପୁଣି ରାତିେର େଜ"ା�ାର ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ ଏ ଧରଣୀ| 

େତେବ ଅiକାର ପୁଣି େକଉଁଠି? ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଦଲ୍ ତାର କଳା 

ଓଢଣୀ େର ଢାନ�ି େଦଇପାେର, କିIh  ସିଏ ବା େକେତ ସମୟ ପାଇଁ ?  

 – ଆ ଜ� ମାମଁୁ ଶରଦ ଶଶୀ, େମା କା�h ହାତେର ପଡେର ଖସି |— 

 ଜ�କୁ େଦଖିେଲ କାହ:କି େକଜାଣି ଏ ପଦଟି ମେନ ପଡିଯାଏ| ବିଷାଦ 

ସେA~ , େଚନାଏ ହସ େଖଳିଗଲା ମନୀଷା ଓଠେର |    

 ସତେର,େକଉ ଁଅମୃତେବଳାେର କବି( େଲଖନୀରୁ ଝରି ପଡିଥିଲା ଏ ପଦକ 

| ଅନିRା  ସେA~  ଝରକା ପାଖରୁ େଫରି ଆସିଲା େସ| କ�ାI ମନ ଆଉ ଅବଶ 

ଶରୀରଟାକୁ େଶଯ ଉପେର ବିଛାଇ େଦବାକୁ  ଭାବୁଥିଲା, କିIh  ............ 

ନା............ ମନ ତାର ଭୀଷଣ ଭାବେର ଅWବ"W େହଉଥିଲା| କଣ କରିବ, 

କଣ ନ କରିବ ଭାବୁ ଭାବୁ, ଲ"ାପ ୍ଟପ ୍ଧରି ବସିପଡିଲା | େସ େଯ 'ମା' େହବାକୁ 

ଯାଉଛି, ଏ ଖବରଟି ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପରିବେA�, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିZତ କରି 

ଚାଲିଛି | େଯେତେବେଳ ସ�ୁ�� ଭାବେର େସ ନିଜକୁ, ତାର କମ�େr
େର 

େକ�ୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା, େସତିକିେବେଳ ପୁଣି ଏ ଖବର| ପpତାରକା 

େହାେଟଲ୍ ର ରା
ୀେଭାଜନ ମଧ" ଆଜି ତାକୁ ତୃYି େଦଇପାରିନଥିଲା| ଏ ଅବସV 


�-)� ����.� 

���������������   
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ମନଟିକୁ େସ େଯତିକି %ସV କରିବାକୁ େଚ*ା କରୁଥିଲା ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦ�lେର ଭରି ଯାଉଥିଲା 

|  

 ଇଏ  ପୁଣି େକଉଁ %କାରର ଦ�l? ମାତୃତ�ର ଏହି ସqାବନାଟିକୁ, ନା େସ eହଣ କରିପାରୁଛି, 

ନା ନିଜକୁ େସଥିରୁ ମୁ] କରିପାରୁଛି? ଖବରଟି ଜାଣିବା ସଂେଗ ସଂେଗ ସିଏ ତ, 

ନି�Aି  େନଇସାରିଥିଲା, 'ମା'େହବାର ଏହି ସqାବନାଟିକୁ ମୁଳେପାଛ କରିେଦଇ େସ ନିଜର କାଯ�"େr
 

େର ମେନାନିେବଶ କରିବ| କିIh  ...............ନା .................ନା .....ନିଜର ଏ ନି�Aି ସଂେଗ 

ନିେଜ ମଧ" ସାଲିସ୍ କରିପାରିଲାନାହ:| େକଉ ଁଏକ ଅଦମ" ଭରସାର ସହିତ   ଜୀବନଟିଏ ତାକୁ ଆSୟ 

କରି ବଢିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ମୂଳେପାଛ କରି େସ େକମିତି ବା ତୁଟାଇ  େଦଇ ପାରିବ ତାର 

ବିଶ�ାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ? ଏହା କଣ େହାଇ ପାରିବ ତାର କA�ବ" ? 

 ଏେବ ମନୀଷା ଭିତେର ଚାଲିଥିଲା ଅହରହ ସଂeାମ| ପୁଣି େସ ଭାବି  ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରର 

ଏ ସqାବନା ଟିକୁ ନିବ�ାପିତ କରିେଦେଲ, ସତେର କଣ େସ େସଥିରୁ ସ�ୁ�� ମୁ] େହାଇଯାଇ ପାରିବ? 

ରାେକଶ ତ ସମସ"ାର ସମାଧାନ ବତାଇ  େଦଇ ଚାଲିଗେଲ, କିIh  ଏଇଟା କଣ ସତେର େହଇପାରିବ 

ତା ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ? 

 ଅନ"ପrେର ନିଜ ପାଇଁ ଏେତ କ* କରି ଗଢି େତାଳିଥିବା ଏଇ କ"ାରିଅରଟିକୁ ମଧ" 

ଅବେହଳିତ କରି ଛାଡିେଦବା କଥା ଚିIା କରି ପାରୁନଥିଲା େସ | ଏହା େକବଳ ତା ପାଇଁ ନ ଥିଲା ଏକ 

ବୃAିର କଥା, ଏହି ବୃAି ମାଧ"ମେର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ�ତ� ପରିଚୟ େସ ସୃ*ି କରି ଚାଲିଥିଲା | 

େତେବ ......େତେବ ଏ ବିବାହ କଣ ଥିଲା, ତାର ଏକ ଭୁଲ ନି�Aି? ଅତୀତର େସହି ଦିନ ଗୁଡିକ 
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ଆଜି ତା ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥିଲା| ଅତ"ାଧୁନିକ ଜୀବନେଶୖଳୀେର ବଢି ଆସିଥିବା ମନୀଷା, ନିଜ 

ଜୀବନକୁ େନଇ େକେତ େଯ ସ�ପs େଦଖି ନ ଥିଲା .........| ନିଜର ଏହି ପରିଚୟ ଟିକକ ସୃ*ି କରିବା 

ପାଇଁ େକେତ େଯ ପରିSମ କରି ନ ଥିଲା? ଖାସ୍ େସଇଥିପାଇଁ 'ମା' ନୁହଁIି, 'ବାପା 'ଥିେଲ ତାର ଆଦଶ� 

(େରାଲ୍ ମେଡଲ୍ )| ଜୀବନର %ତିଟି ପାଦେର ନିଜକୁ ତୁଳି ଚାଲିଥିଲା ବାପା( ସହିତ | 

 ବିବାହ ..........େସ ଦିଗଟି %ତି େସ ଥିଲା ସ�ୁ�� ଉଦାସୀନ| ସେତ େଯପରି ସ�ପsର େଯଉ ଁ

ସିଡିେର େସ ଚଢିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା, ବିବାହ ଥିଲା େସଥିେର ଅIରାୟ| ଆଜି ବି ଜଳ ଜଳ େହାଇ ମେନ 

ପଡିଯାଉଛି, େସଇ ଦିନର କଥା, େଯଉଁ ଦିନ ରାେକଶ୍ ତାକୁ ବିବାହର %Wାବ େଦଇଥିେଲ| ହଠାତ୍ 

ତାକୁ େସ eହଣ କରିପାରି ନ ଥିଲା| ଅବଶ" ରାେକଶ୍ ସହିତ ତାର ବiୁତା ଥିଲା ନିବିଡ| କିIh  

ବିବାହ ...........ନା ........., ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପsକୁ େନଇ େଯଉଁ ସିଡିେର େସ ପାଦ ପକାଇ 

ଉପରକୁ ଉଠିବାର େଚ*ା ଚଳାଇଥିଲା, େସଥିେର େକୗଣସି %କାରର %ତିବiକକୁ %Sୟ େଦବା କଥା 

େସ ଚିIା କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା | 

 େସଦିନ ରାେକଶ୍ ତାକୁ େଯେତେବେଳ ପଚାରିବସିଥିେଲ, ଆମର ଏ ବiୁତା କଣ େଗାଟିଏ 

ସ�କ�େର ପରିଣତ େହାଇପାରିବନି? ହସିେଦଇ %ତିଉAରେର ପଚାରିଥିଲା େକମିତିକା ସ�କ�ର କଥା 

ତୁେମ କହୁଛ ରାେକଶ୍ ? 

 ରାେକଶ୍ "ସାରା  ଜୀବନ ଏକାଠି ଚାଲିବାର %ତିଶ�ତି |" 

 "କିIh  ରାେକଶ୍ ତୁେମ କିଛି ଭୁଲ୍ କରୁନାହଁ  ତ? ତୁେମ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛ େମା ଜୀବନେର 

କ"ାରିଅରର ମାେନ କଣ ? େମା ଜୀବନର ସ�ପs, େମା ନିଜର ପରିଚୟ, େମା ନିଜକୁ ମଁୁ େକଉଁଠି 
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େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ| େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ, େମା ପରିଚୟ ମାଧ"ମେର ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ ଏକ 

ନାରୀର ପରିଚୟ |” 

 "ତେମ ଜାଣିଛ ରାେକଶ ୍ ........? ଆଜି ମଧ" େଯଉଁ %ଶsଟି େମାଟ ବିZତ କେର,........ଘର 

ସଂସାର, ଆଉ ତାଭିତେର ବାiି େହାଇ ରହିଯିବା, କଣ େଗାଟିଏ ନାରୀର ପରିଚୟକୁ ଯଥାଥ�ତା 

େଦଇପାେର ? ଏଇ %ଶsର, ଉAରର ସiାନେର ଏେବବି ମଁୁ ଜେଣ ଦିଗହରା ପଥିକ |” 

 ରାେକଶ୍ "କିIh  ମନୀଷା, ତୁେମ କାହ:କି ଭାବୁଛ ବିବାହ ନାରୀର ପରିଚୟକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ ?

ରାଣୀ ଲ�ୀବାଈ କୁହ, ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଥାଚର୍ କୁହ, ଏମାେନ କଣ ବିବାହ କରିନଥିେଲ ?" 

 ମନୀଷା ହଠାତ୍ ଉତrିY େହାଇଯାଇଥିଲା| "ରାେକଶ୍, ମଁୁ ତୁମ ସହିତ େକୗଣସି ଅବାIର ଯୁ]ି 

କରିବାକୁ ଚାେହଁନି| େତେବ ତ ସବୁ ନାରୀ ଜେଣ ଜେଣ ଲ�ୀବାଇ, ନ େହେଲ ଥାଚର୍ 

େହାଇଯାଇଥାେI| ଆଜିର ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ ତାର ପରିଚୟ େଖାଜିବା କଥା ଚିIା 

କରିବାକୁ ପଡୁ ନ ଥାIା |" 

 ରାେକଶ୍ "ମଁୁ ତମ ମନର ଆେବଗକୁ ବୁଝି ପାରୁଛି ମନୀଷା, ତୁମକୁ ଆଘାତ େଦବା େମାର 

ଉେ!ଶ" ନୁେହଁ | କିIh  ଥେର ବିଚାର କରି େଦଖ ସତେର କଣ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ଚାହ:େଲ, ନାରୀର 

ପରିଚୟକୁ ମ�ାନ କରିେଦଇ ପାରିବ? ଅବଶ" ମଁୁ ତୁମ ଭିତେର େକେତ ବିଶ�ାସ ସୃ*ି କରିପାରିବି େସ 

କଥା ଜାେଣନି, କିIh  ଜୀବନ ଯା
ାେର ସାଥିଟିଏ େହବାର %ତିଶ�ତି ନି�ୟ େଦଇପାରିବି |" 

 େତେବ େସଦିନ ରାେକଶ୍  ର କଥା ପଦକେର େସ କଣ  ଭଳି ଯାଇଥିଲା ? ବିବାହ କଣ, 

େକବଳ ଥିଲା ତା ମନର ଏକ ଦୁବ�ଳତା ? େଗାଟିକୁ ପାଇବାକୁ େହେଲ କଣ ଆଉ େଗାଟିକୁ ଛାଡିବାକୁ 
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ପଡିବ? ତା େହେଲ ଆଜି ପଯ�"I ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି େନଇଥିବା ରାWା ଟି କଣ ଭୁଲ୍ ଥିଲା ? ଏ ମାତୃତ� 

କଣ େଦଇ ପାରିବ ତାକୁ ତାର ପରିଚୟ ? ଆଜି େଯେତେବେଳ ଜୀବନର ଅେନକ ବାଧା, ବି� 

ଅତିkମ କରି େସ  ସଫଳତାେର ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି ,େସତିକିେବେଳ ଏ ପୁଣି େକଉଁ %କାରର 

ଦ�l ?େକଉଁ %କାରର ପରୀrା ?ଆଜି କଣ େସ ହାରି ଯାଇଛି ? 

 ସବୁଦିେନ ତା' ପାଇଁ ଦୂର ଦିଗବଳୟେର ଛିଡା େହାଇଥିବା ,ବାପାଂକ <ାନେର ଆଜି ଥିେଲ 'ମା'| 

େକମିତି ଏକ େତଲ ଲୁଣ ଭରା ସଂସାରକୁ eହଣ କରିପାରିଥିେଲ େସ |ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଏକ ପରିଚୟର 

ଆବଶ"କତା ନ ଥିଲା ତା(ର ? 

 ତା ମନର ଧମ�େr
େର ଆରq େହାଇଯାଇଥିଲା ,ମହାଭାରତ ଯୁ� |ଦ�l,ବିଷାଦ ଗW 

ଅଜ�ୁନ ,ଆଗେର ରଣଭୂମି ,ଶରୀର %କ�ିତ ,ହାତରୁ ଗାdିବ ଖସି ପଡୁଛି | 

 ...............ନା ....................ନା .........................ନା........... ଏେତ  ଶୀ� ପରାଜୟ 

କୁ େସ eହଣ କରିପାରୁ ନ ଥିଲା | 

 େକଉଁ ନିବୃA େକାଣେର ଥିବା ଗପଟି ,ସେତ େଯପରି ତାର ଲ"ାପ ୍ ଟପ ୍ ପରଦାେର ଭାସି 

ଉଠୁଥିଲା ...................େଦବୀ ପାବ�ତୀଂକ ସଂeାମ ,ତାହା ପୁଣି େଦବ େଦବ ମହାେଦବଂକ 

ସହିତ ,ଅଜଣାତେର ଯିଏ େହାଇଯାଇଛIି ,ତାଂକ ଶିଶୁଟିର ମୃତୁ" ର କାରଣ |େଦବୀଂକର ଦୃଢ 

%ତି�ା ,ପୁ
 େଯେବ ଜୀବନ େଫରି ନ ପାଇବ,େତେବ ସିଏ କରିେଦେବ ଏ ସୃ*ିକୁ ଧ�ଂସ |େସଥିପାଇ ଁ

େସ କରି ଚାଲିଛIି ଚdି ,ଚାମୁdା ପରି ଅସଂଖ" ଶ]ି ମାନଂକର ସୃ*ି |େଦବୀଂକୁ ଶାI କରିବାର ଆଉ 

େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ,େଶଷେର ହାର ମାନିଥିେଲ େଦବ େଦବ ମହାେଦବ |ଜୀବନ ଦାନ 
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ପାଇଥିେଲ ପୁ
  ଗେଣଶ |..................... ............. ଇଏ େହଉଛIି େସହି େଦବୀ ,ଯିଏକି 

େକୗଣସି ଏକ ଜନjେର, େସହି ସ�ାମୀଂକ %ତି ଅସ|ାନକୁ ବରଦାW କରି ନ ପାରି ପି
ାଳୟେର ,ନିଜକୁ 

ଯ� କୁdେର ବିସଜ�ନ େଦଇଥିେଲ |େକେତେବେଳ ପୁଣି ସIାନର ରrା ନିମେI ,ସ�ାମୀଂକ ବିରୁ�େର 

ସଂeାମ ........................................?  

 ହଁ ...............................ମାତୃତ� .......ଏକ ,ସଂeାମ ନି�ୟ .........,ନ େହେଲ, 

ବନ"ା ,ବାତ"ା ଭଳି %ାକୃତିକ ତାdବଲୀଳା େର ମଧ" ,ଏକ ଆସV%ସବା ନାରୀ ,ମୃତୁ" 

ନୁେହଁ ,ଜୀବନକୁ େଦଖିପାେର କିପରି ?ବିଭିଷିକା ମୟ ପରି<ିତିେର େକବଳ ସIାନ ଜନj 

େଦଇ,କA�ବ" େଶଷ େହାଇଗଲା େବାଲି ଭାବି  ନ ଥାଏ େସ ,ବରଂ %ତିକୂଳ ପରି<ିତି ସହ ସଂଘଷ� 

କରି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ େନବାର %ତିଶ�ତି କୁ ବହନ କରିଥାଏ େସ | 

 ମନୀଷାର ମନ ଭିତେର େକହି େଯପରି, କହି ଚାଲିଥିଲା, .......ନା .......ନାରୀ ........ 

ଅବଳା, ଦୁବ�ଳା  ନୁେହଁ, େକୗଣସି ଦୁବ�ଳ ପrେର ଏଭଳି ଦାୟିତ� eହଣ କରିବା ସqବ ନୁେହ ଁ,ବରଂ 

ଦୁବ�ଳତା କୁ %Sୟ େଦବା ନାରୀ ପrେର ଏକ  ଅପରାଧ ସମାନ |ଏଥିପାଇ ଁଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନାରୀକୁ 

େକେତ େଯ ,ସଂeାମର ସ|hଖିନ େହବାକୁ ପଡିଛି |ନାରୀ େଯେବ ସଂeାମରୁ ବିରତ େହାଇଛି ,ଅଥବା 

ସଂeାମରୁ ନିଜକୁ ଦୁେରଇ େନଇଛି ,େସେତେବେଳ ସମାଜ ତାର ଗତିଶୀଳତା ହରାଇଛି |ସମାଜ ଦୁବ�ଳ 

େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ ନାରୀ ମଧ" ଦୁବ�ଳ େବାଲି ଉପହସିତ େହାଇଛି ................| 

 ଆଜି ତା ଭିତେର ଚାଲିଥିବା ଏଇ ସଂeାମ ଆଗେର ,ବିଗତ ଦିନର ସଂeାମ ସେତ େଯପରି ଫିକା 

ଫିକା ଲାଗୁଥିଲା ମନର ସମୁ�େର ,ଅେନକ ଲହଡି ,ଅେନକ %ଶs ଆଉ ଅେନକ ଉAର ର ଲହଡି | 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
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େକଉଁ %ଶsର ଉAର ନ ଥିଲା ,ତ ପୁଣି େକଉଁ ଉAରର %ଶs ନ ଥିଲା |େକଉଁ %ଶs ବିରାଟ ଲହଡ଼ି 

ଭାଂଗି ଆସୁଥିଲା ତ େକଉଁ ଉAର ନିଜ ପାଇ ଁ େଛାଟ ଲହରୀଟିଏ ମଧ" %Whତ କରି ପାରୁନଥିଲା | 

ତଥାପି େସମାେନ ଆସୁଥିେଲ ଆଉ ଯାଉଥିେଲ | 

 େକହି େଯମିତି ତା' କାେନ କାେନ କହି ଯାଉଥିଲା, "ମାତୃତ� େଯେବ ସଂeାମରୁ ବଂଚିତ େହବ, 

େସଥିରୁ ଜାତ ସIାନମାେନ, ଜୀବନ ସଂeାମେର ଲଢିବା ପାଇ ଁ େ%ରଣା ପାଇେବ େକଉଠଁାରୁ ?" 

ବାହାରକୁ ଚାହ:ଲା ମନୀଷା, ରା
ୀ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର େହଉଥିଲା| ଆଉ େସଇ ଗଭୀର ରା
ୀ 

ନିରବେର ନିଜକୁ %Whତ କରୁଥିଲା ସକାଳର ସୂଯ�"(ୁ ସ�ାଗତ କରିବା ପାଇଁ |   



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ!ଶ"େର ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ( ଦ�ାରା %କାଶିତ 

ଅ*ମ ବଷ�, ଷ. ସଂଖ"ା 
ଅଗ* ୨୦୧୩ 

www.aahwaan.com 

 26 

େଦଖ ଝଡ଼ ଆସିଛି 

ବହୁ ଦୂରରୁ, ସବୁ କିଛି ଅiାର କରି 

ମାଡ଼ି ଆସୁଛି... 

ହଁ େଯ !!! କିIh  ଚାହ: େହଉନି... 

ଝଡ଼ର ରୂପେରଖ ମାପି େହଉନି 

କାହ:, େକଉଠିଁ ଝଡ଼ ? 

ମନର ଝଡ଼ କି ? 

ନା ତ, ମନେର ତ େ%ମ ନାହ: 

େଯଉଁଠି େ%ମ େସଠି %ତାରଣା 

ଆଉ େଯଉଁଠି %ତାରଣା  

ଠିକ୍ ତା ପର କବାଟ ପାେଖ ଝଡ଼... 

କିIh  ଏଠି ତ ମନର ଝଡ଼ ନାହ:  

ଆଉ େତେବ !!! 

ହଁ ହଁ ଏଇତ %ଳୟ ଝଡ଼ 

ମନର ଝଡ଼େର େପାଡ଼ିଗେଲ 

ନୂଆ ମନେଟ ପୁଣି ଉ(ିମାରିବ ଛାତି ତେଳ 

େହେଲ %ଳୟ ଝଡ଼ 

�!/�� 0��12� 

343434   
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ତାdବ କରି େସ ଦିଗରୁ ଏ ଦିଗକୁ େପାଡ଼ିଜାଳି ମାଡ଼ି ଆସିବ 

େକେତେବେଳ ଅହିରାଜ ପରି ସଁ ସଁ େହଇ 

ତ ପୁଣି େକେବ ଉଲ�, ବିବU ଦିଗାDର ରୂପ େନଇ!!! 

େଦଖ... 

ଝଡ଼ର େକେତ ରୂପ... 

ଓଃ... ଚାହ: େହଉନି... 

ଧୁଳି ଝଡ଼େର ଆଖି ଭିତେର  

ଅେନକ ଧୁଳି ପଶିଲାଣି 

େବଦନା, ଯ�ଣାେର ଭରା ର]ିମ ଆଖି 

ଲୁହ ସବୁ ର] ରୂପ େନେଲଣି 

ଝଡ଼ର %େକାପେର, ସବୁ ଧ�W ବିଧ�W 

ପଲ ପଲ ମଣିଷ ହଜିେବ, ମରିେବ, ଜଳିେବ ଆଉ ବୁଡ଼ିେବ ବି 

ମରIh , 

ନିୟତିର ନିୟମ 

େକେତ ର], ମାଂସ, ଚମ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଛIି 

ସବୁ କଣ ହଜମ େହଉଛି ? 

ତାର ପରିଣାମ େଭାଗିେବ ତ !!! 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
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ନିୟତିକୁ ଉଲ�, %କୃତିକୁ ଉଲ� ଆଉ ବସୁଧାକୁ ଉଲ� 

େକେତ ଆଉ କରିେବ ? 

ସହିବାର ସୀମା ଟପିେଲ 

ଝଡ଼ ତ େହବ  

ଏ %କୃତିଛଡ଼ା ମଣିଷ ବୁଝିେଲ ସିନା !!! 

େହଉ, ଭଲ ରକମ ଝଡ଼ େଟ େହଉ 

େସ ଝଡ଼େର ସବୁକିଛି ହଉ ବିଲୀନ 

ଏେବ ସବୁ ନୂଆ େହବ 

ନୂଆ ସୂଯ�", ନୂଆ ଚ�, ନୂଆ ଆକାଶ ଆଉ ନୂଆ ପୃଥିବୀ 

ଆଉ ମଣିଷମାେନ ??? 

ଆଉ ଆେମ ମାେନ ??? 

ଏେବ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନାହ: 

େଦଖ 

ଝଡ଼ ଆସିଗଲାଣି.... 

ଆଉ ମୁହୂA�କେର ସବୁ ହବ ଧ�ଂସ!!! 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
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କିେରାସୀନି ଦିଅ 

ସିଏ ପିଇେଦବ; 

ବାଲି େଗାଡ଼ି ଦିଅ 

ସିଏ ଖାଇେଦବ 

ଡା]ର ତ ଛାର 

ତା(ୁ ଛୁଇବଁାକୁ େରାଗମାେନ ଡରIି 

ଆହାଃ! 

େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରIି ? 

 

ଖଣି ଖାଆIି 

ଏ ମାଟିର େକାମଳତା ପାଇଁ;  

ବିେଦଶ ଧାଆIି 

ଜନତା(ୁ ଶାIି େଦବାପାଇଁ 

ପୁଲିସି ଭଳି ଜୀବକୁ େପାଷା ମନାIି, 

ଆହାଃ! 

େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରIି ? 

 

ମିଛ କହIି 

ନିଜ ଧମ�-ସତ" ରrାପାଇ ଁ

ଗପ କହIି 

ଜନତାକୁ ନିଦ େହବାପାଇଁ 

�: ��%�6�� 

07 07 07 ! ! ! ��  ����  ����  ��    
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ଭାଷଣର ଗୁଲିଗେପ େନତାକୁ ଶୁଆIି 

ଆହାଃ! 

େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରIି ? 

 

େଯୗତୁକ ବିରୁ�େର 

ଏକାଧିକ ବିବାହ କରIି; 

ଉ�ାତ ବିରୁ�େର 

ପିଲାପିଲି(ୁ େନତା କରIି 

ଜନତା(ୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିTୀେର ରହIି, 

ଆହାଃ! 

େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରIି ? 

 

rମତା ନିଶାେର  

ସମୟକୁ ଗଣିନପାରIି; 

ପଇସା ନିଶାେର 

ହୃଦୟକୁ ଧରିନପାରIି 

ଏେଡ଼ବଡ଼ େଲାକ ଦ�ାର ଦ�ାର ବୁଲIି, 

ଆହାଃ! 

େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରIି ? 
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 ଉେଣଇଶ ସତଚାଳିଶିେର େଦଶ ବିଭାଜନ େବେଳ େଯଉଁ ଅରାଜକତା 

ବ"ାପିଥିଲା ତାହାର ବ"ାପକତା ଆଜି ପଯ�"I େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, େଦଶ ବିଭାଜନ 

େହାଇ ଅ�� ଶତା�ୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ େହାଇଗଲାଣି, ତଥାପି େଦଶେର ଶାIି ନାହ: 

ପାକିWାନ ନଁାେର େଯଉଁ େଦଶଟିକୁ ଆମର ଦୂର�*ା ରା େନତାମାେନ ତିଆରି 

କରିେଦଇଥିେଲ, େସଇ େଦଶ ଯାହାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ"ା ସqବତଃ ଓଡ଼ିଶାର 

ଜନସଂଖ"ା ସମତୁଲ େହବ, ସ�ୁ�� ଭାରତବଷ�କୁ ସ�ାଧୀନତା ପରବA�ୀ ସମୟେର 

ଅେନକ ଥର େଦାହଲାଇ େଦଇଛି ଆତ(ବାଦକୁ ସୃ*ିକରି ସମୁଦାୟ ଦrିଣ 

ଏସିଆ ଅpଳେର ନିଜର ଆଧିପତ" େଦଖାଇବା ଉେ!ଶ"େର ଅଗଣିତ 

ନରନାରୀ(ୁ ହତ"ା କରିଚାଲିଛି କିIh  େଯେତେବେଳ ଏହି ବିଭାଜନ କଥା 

ଉଠିଥିଲା େସେତେବେଳ ହୁଏତ େକହି ଏମିତି େହବ େବାଲି ଆଶା କରିନଥିେବ 

େସ ଯା େହଉ, ଆଜୀବନ ଭାରତପାଇଁ ଏକ କPା ସଦୃଶ ରହିଗଲା ପାକିWାନ 

 ସ�ାଧୀନତା ପରବA�ୀ ସମୟେର ଭାରତକୁ ବିଭିV ଭାଷାଭିAିେର ବିଭାଜନ 

କରାଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜ" ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଅେନକ ବଷ�ଧରି ସରକାର 

େଦଶ ପରିଚାଳନାେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ପରିଲrିତ େହାଇନଥିଲା, କିIh  ବିଗତ 

େକଇ ଦଶiିେର ବିଭିV ରାଜ"କୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ଝାଡ଼ଖd, ଉAରାpଳ, 

ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ"ମାନ(ର ସୃ*ି କରାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ େଛାଟ େଛାଟ ରାଜ" 

ଗଠନ କରିବାର ମୂଳ ଲr" ଥିଲା ଉAମ ଶାସନ ବ"ବ<ା ଏବଂ ରାଜ"ବାସୀ(ୁ 

�� ������ 	
�� ����� 

������� ��%������� ��%������� ��%   
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ସେବ�ାAମ ସୁବିଧା %ଦାନ ଏଥିେର େକେତ %ତିଶତ ସଫଳତା ପାଇଛIି େସ ସବୁ ରାଜ" ତାହା 

ସମେW ଉଣା ଅଧିେକ ଜାଣିେଲଣି ଦଶ ବଷ�େର ନଅ ନଅ ଥର ସରକାର ପରିବA�ନ େହାଇଛIି 

େହେଲ ରାଜ" ମାନ( ଅବ<ା ଯଥା ପୂବ�ଂ ତଥା ପରଂ େହାଇ ରହିଛି 

 ସ¡Aି ଆ¢%େଦଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜେନୖତିକ ଯୁ� କୁ ଆଖି ଆଗେର 

ରଖି େକ� ସରକାର େତେଲaାନା ନାମକ ଏକ ପୃଥକ ରାଜ" ସୃ*ି କରିବାପାଇଁ ସବୁଜ ସେ(ତ େଦଇ 

ସାରିେଲଣି ଅବଶ" ଏହା େହଉଛି କି ନା ତାହା ପରବA�ୀ ସମୟ ହ: କହିବ, କିIh  ସରକାର( 

ଏତାଦୃଶ ସୂଚନା ଫଳେର େଦଶେର ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଅସେIାଷ େଯ ସୃ*ି େହାଇଛି, ତାହା ସମେW 

ଏେବ ଉପଲ£ି କେଲଣି ପୂବ�େର େଗାଖ�ାଲାd ନାମକ ଏକ ରାଜ" ସୃ*ି ନିମେI ସkିୟ ରାଜନୀତି 

ଆରq େହଲାଣି, ଏବଂ ଏହା ହିଂସାତjକ ରୂପ ବି େନଲାଣି, େସହିପରି ଉAର %େଦଶକୁ ତିନି ଭାଗେର 

ବିଭ] କରିବାପାଇଁ ମଧ" ବିଭିV ରାଜେନୖତିକ ଦଳମାେନ ଦାବୀ କେଲଣି ସମରୂପେର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ 

ବୃହତ୍ ଉnଳ %େଦଶ ଗଠନ ନିମେI ଉAରେର ଖରସୁଆଁ, ଷେଢ଼ଇେକଳା ଏବଂ ଦrିଣେର 

ଆ¢%େଦଶର କିଛି ଜିTାକୁ ଓଡ଼ିଶାେର ସ|ିSଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବୀ େହଲାଣି 

 ବିଗତ କିଛି ଦଶiି ଧରି ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାେର େକାଶଳ ରାଜ" ଗଠନ ଦାବୀ େହାଇ ଆସୁଥିଲା 

ସDଲପୁରୀ ଭାଷା ମୂଳତଃ େକାଶଳ ଭାଷା ଏବଂ ଏହି ଭାଷାଭାସୀ ଅpଳକୁ େନଇ ଏକ ବୃହତ୍ େକାଶଳ 

ରାଜ" ଗଠନ େହଉ େବାଲି ଅେନକ ଆେlାଳନ େବେଳ େବେଳ ସDାଦପ
ର ଶିେରାମdନ କରିଛି 

ସୂଚନାେଯାଗ" େଯ ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାaିର, ସDଲପୁର, ଭବାନିପାଟଣା, ନୂଆପଡ଼ା, ଆଦି 

ଅpଳେର ସDଲପୁରୀ ଭାଷାର %ାବଲ"କୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଏହି ସବୁ ଜିTାକୁ େନଇ େକାଶଳ 
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ରାଜ"ଗଠନ କରିବା ଦାବୀ େଜାର ଧରିବାକୁ ଆରq କଲାଣି ଅବଶ" ଏହି ଆେlାଳନେର ସାମିଲ 

ଅେନକ ବ"]ି ଦାବୀ କରIି େଯ େକବଳ ଭାଷା ଭିAିେର େସମାେନ େକାଶଳ ରାଜ" ଗଠନ କରିବା 

ସପrେର ନୁହIି େସମାେନ ଦାବୀ କରIି େଯ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବA�ୀ ଜିTାମାନ(େର େଯଉ ଁ

ପରିମାଣର ଉVତି ପରିଲrିତ େହଉଛି େସହି ପରିମାଣର ଉVତି ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାେର େହଉନାହ: 

ଏଥିପାଇଁ ଅେନେକ ଉପକୂଳବA�ୀ ଜିTା ମାନ(ୁ େଦାଷୀ େବାଲି ମଧ" ଧରି େନଇଛIି 

 ସDଲପୁର ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲ� ଅେନକ ଜିTାେର ଉପକୂଳବA�ୀ ଜିTାରୁ ଆସିଥିବା େଲାକମାନ(ୁ 

କଟକିଆ କହି ଚିେଡ଼ଇବାର ବି େଦଖାଯାଏ ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ( ମନେର ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ( 

ବିରୁ�େର ଏମିତି ବିେଷାଦ୍ ଗାର ଭରିେଦଇଥିବା ରାଜେନତାମାେନ ଏହାର କାରଣ ସqବତଃ ଜାଣିଥାଇ 

ପାରIି 

 କଥା େହଉଛି, ବିଭାଜନ ଦ�ାରା ଲାଭ କଣ େହବ ? େକବଳ ଭାଷାଭିAିେର ଆଉ ଏକ ରାଜ" 

ଗଠନ େହବ କିIh  ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁ"ଷିତ ଅpଳେର େଲାକମାନ(ର 

ଜୀବନଚଯ�"ାେର କିଛି ପରିବA�ନ ଆସିବ କି ନାହ: ତାହା ¤* ଭାବେର େକହି କହି ପାରିେବ ନାହ: 

ଏକ ନୂତନ ରାଜ" ଗଠନ େହେଲ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆନୁସaିକ ଅନୁ.ାନ ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ 

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ େକାଟି େକାଟି ଟ(ାର ରାଜସ� ହାନୀ େହବ, ଯାହା ସବ�ସାଧାରଣ( ଅମାନତ େବାଲି 

କହିେଲ ଅତୁ"]ି େହବ ନାହ: ନୂଆ ରାଜ" ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜେନତା େଗା.ୀ ସ�ତଃ ଜାତ େହେବ ଏବଂ 

େସମାେନ ରାଜ" ତଥା ରାଜ"ବାସୀ( କଥା େକେତ ବୁଝିେବ ତାହା କହିବା ବି ସqବ ନାହ: କାରଣ 

ସ�ାଧୀନତା ପରବA�ୀ କାଳେର ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ" ଏବଂ େକ� ରାଜନୀତିେର %ବୀଣ ଅେନକ 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ!ଶ"େର ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ( ଦ�ାରା %କାଶିତ 

ଅ*ମ ବଷ�, ଷ. ସଂଖ"ା 
ଅଗ* ୨୦୧୩ 

www.aahwaan.com 

 34 

େନତା, ମ�ୀ, ମୁଖ"ମ�ୀ ଓ େକ�ମ�ୀ େଦଇଥିେଲ ସୁ�ା େସହି ଅpଳର ଉVତି ସକାେଶ େକହି 

େକେବ ସୁଦୃଢ଼ ପଦେrପ େନଇଥିବାର ନଜିର ନାହ: ଯଦି ଥାଆIା େତେବ ଆଜି ଏହି ଅpଳ ଅନୁVତ 

ଅpଳ େହାଇ ନଥାIା 

 ବିଗତ ଏକ ଦଶiିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅେନକ ଜିTାକୁ େକ� ସରକାର( 

େକବିେକ (ମୂଳତଃ କଳାହାdି, ବଲାaୀର ଓ େକାରାପୁଟ ଜିTା) %କ¥ େଯାଜନାେର ସାମିଲ 

କରାଯାଇଛି ପରବA�ୀ ସମୟେର ରାଜ"ର ଆହୁରି ଅେନକ ଜିTାକୁ ଏହି %କ¥େର ସାମିଲ 

କରାଯାଇଛି ଏହି େଯାଜନା ଅIଭ�ୂ ] ଅେନକ ଜିTାର ଉVତି େହତୁ %ତିବଷ� ଶହ ଶହ େକାଟି ଟ(ା 

ପାଣିପରି ଖ{� କରାଯାଇଛି, ତଥାପି େସହି ଅpଳ ଅନୁVତ ହ: ରହି ଆସିଛି ନୂଆ ରାଜ" େହେଲ 

େକବିେକ %କ¥ ସqବତଃ ବl େହାଇଯାଇପାେର, ଏହାପେର ଏହି ଅpଳର ବିକାଶ େହତୁ ଆଉ 

େକୗଣସି େକ�ୀୟ ସହାୟତା ମିଳିବ କି ନାହ: ତାହା କିଏ କହିବ ? ଯଦି ଆଜିର ଦିନେର ଶହ ଶହ 

େକାଟି ଟ(ା ଖ{� େହାଇ ସୁ�ା ରାଜ"ର େଗାଟିଏ ଅpଳ ଅନୁVତ େହାଇ ରହିଲା, ଆସIାକାଲି େସଇ 

ଅpଳ ଉVତ େହାଇଯିବ େବାଲି ଭାବିବା –ଆକାଶ କଇଆଁ ଚିଲିକା ମାଛ— ପରି ଲାଗୁନାହ: କି ? 

 ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାେର ଥିବା ସମW ସରକାରୀ କାଯ�"ାଳୟେର କାମ କରୁଥିବା ଉ{ ଓ ମଧ" 

ପଦାଧିକାରୀ ମାେନ ଯଦି ବA�ମାନ ସମୟେର ଏହି ଅpଳର ଉVତି େହତୁ କିଛି କରି ପାରୁନାହାIି, 

ନୂଆ ରାଜ" ନିମ�ାଣ େହବାପେର େସମାେନ େକେତ ପରିମାଣର ସଫଳତା ହାସିଲ କରିେବ ତାହା କିଏ 

କହିବ ? େଯଉଁମାେନ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି କେଲନି, େସମାେନ ନୂଆ ରାଜ" େହାଇଗେଲ କଣ ରାତାରାତି 

ପରିବA�ନ େହାଇଯିେବ ? 
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 ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁVତ େହାଇ ରହିବାର ଏକ କାରଣ େହଉଛି ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅpଳ ଘp 

ଜaଲ ଓ ପାହାଡ ପବ�ତାବୃA େହାଇ ରହିବା ଅେନକ ଅpଳେର ଏମିତି ଅଧିବାସୀ ବି ଅଛIି, 

େଯଉଁମାେନ ସଭ" ସମାଜରୁ ଅେନକ ଦୂରେର ଜaଲମଧ"େର ରହୁଛIି େକବଳ ଖଣିଜସ�ଦେର 

ପରିପୂ�� େହାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅpଳ େଯ ଉVତି କରିଯିବ, ତାହା ଭାବିବା ସ�ୂ�� ଭାେବ ଭୁଲ େସମିତି 

େହାଇଥିେଲ ସ�ାଧୀନତାପେର ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ବଷ� ବିତିଗଲାପେର ବି େକୗଣସି ଉVତି େହଲାନାହ: 

କାହ:କି ? ରାଜ" ସିନା ନୂଆ େହାଇଯିବ, େଲାକମାେନ କଣ ବଦଳିଯିେବ ? ନା େସମାନ( ରହିବା 

ଖାଇବା ଆଦି ସବୁ ବଦଳିଯିବ େଯଉଁମାେନ ଜaଲ ମଧ"େର ଜୀବନ ବିତାଉଛIି େସମାେନ କଣ 

ଜaଲକୁ ଛାଡ଼ିେଦେବ ? େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଆଜିପଯ�"I େସମାନ( ପାଖେର ଉVତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ 

ପହpିପାରିଲା ନାହ:, ତାହା ନୂଆ ରାଜ" େହାଇଗେଲ କଣ ସqବ େହାଇଯିବ? 

 େକାଶଳ ରାଜ" ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁଥିବା ରାଜେନତା ଓ ଅଣରାଜେନତାମାେନ େକବଳ ନିଜ 

ସ�ାଥ� ସାଧନ ପାଇଁ ସ�ୃ] ଅpଳକୁ ବୃହତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ"ରୁ ଅଲଗା କରିବା େଯାଜନା କରୁଛIି 

ଏଥିେର କାହାର ବି ଲାଭ ନାହ: କିଛି କୁଚkାIକାରୀ ସ�ାଥ�େନ�ଷୀ େଗା.ୀର %େରାଚନାର ଅଶିrିତ 

ଏବଂ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଅନ" େଲାକମାେନ ଆଜି ଏକ ପୃଥକ୍ ରାଜ" ଗଠନ ପାଇ ଁ

ଆେlାଳନପ�ୀ େହାଇପଡ଼ିଛIି ଏହା ରାଜ"ର ସ�ା<" ପାଇଁ ଆେଦୗ ¤¦ହଣୀୟ ନୁେହଁ ପୃଥକ୍ ରାଜ" 

ଗଠନ ଅେପrା, ଏକ ସମୃ� ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ�ପs ଅତ"I ଆବଶ"କ େଯଉଁମାେନ ଏହି 

ଆେlାଳନକୁ ଚଳାଇଛIି, େସମାେନ ନିେଜ ଚିIା କରି େଦଖIh  େସମାେନ ଏହି ଅpଳ ପାଇଁ କଣ କରି 

ପାରିେବ, ତାହା କରIh  ବିଗତ ଅେନକ ବଷ�େର ଏହି ସବୁ ଜିTାମାନ(େର ସ�ା<" ବ"ବ<ା ଉVତ 
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େହାଇଛି, ସଡ଼କ ଯାତାୟାତ ବି ସୁଧୁରିଛି େଲାକମାନ( ପାଖେର ସବୁ ସରକାରୀ ସୁଖ ସୁବିଧା 

ସହଜେର ପହpିପାରୁଛି ବA�ମାନ ଆମର ଆବଶ"କତା େହଉଛି, ଏହି ବ"ବ<ାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା 

େଲାକ ମାନ( ମନେର ସରକାର( ଉପେର ଆ<ା ଆଣିବା ଏହା ଫଳେର ଆେମ ସqବତଃ 

ବିଭାଜନକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇ ପାରିବା ନେହେଲ ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ, ପୃଥକ ରାଜ"ଗଠନ େହବ ସତ 

କିIh  େଲାକ େଯଉଁ ଗରୀବ କୁ େସଇ ଗରୀବ େହାଇ ରହିେବ, ଆଉ ଲାଭ େକବଳ ରାଜେନତା ମାେନ ହ: 

େନେବ ଚିIା କରି େଦଖIh   
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 ଆଉ ଚାରିଦିନ ରହିଲା ଫମ୍� ଫିଲାପ ୍ କରିବାପାଇଁ େଶଷ ତାରିଖ 

େକୗଣସିମେତ ଫମ� ଫିଲାପ ୍କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବିଲି ନିେଜ ଯାଇ କରି ଆସିବି 

ୟୁନିଭସ̂ଟିକୁ ଗଲି ଫମ� ଫିଲପ ୍ େହଇଗଲା ପରୀrା େଦବାପାଇଁ େସPର 

ହିସାବେର େସଇ େମାର ଅତି ପରିଚିତ ଜାଗାର ନଁାଟି େଲଖିଲି େମା ହାତ େସଇ 

ନଁାଟିକୁ ଫମ�ର ଧଳା କାଗଜ ଉପେର େଲଖିବାକୁ ବାଧ" େହଲା, କାରଣ –କୁନି— 

ମଧ" େସଇଠି ପଢୁଛି ଆଉ େସ ବି ପରୀrା େଦବ େସଇ ଜାଗାେର ଅବଶ" 

ତା—ର ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍ ଆଉ େମାର ଅନ" କେଲଜ୍ ତଥାପି ସମାନ ଜାଗା 

ଅIତଃ େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳିଯାଇ ପାେର ମନ ଭିତେର େମpାଏ ଉଦ୍ େବଗ 

େନଇ ମଁୁ ଅେପrା କରି ରହିଲି େସଇ ଦିନକୁ, େଯଉଁ ଦିନ ଥରୁଟିଏ ଅIତଃ କୁନି 

କୁ େଦଖି ପାରିବି  

 ----- 

 ଆଜି ପୁଣି ରବିବାର ଅଫିସ ନାହ: େତଣୁ ଘେର ଏକାIେର ବସିବା 

ଫଳେର ମୁdେର େମpାଏ ଅଡୁଆ କଥା ପଶୁଥାଏ ଦିନସାରା ମଁୁ ଭାବୁଛି, %ାୟ 

ଶେହଥର କୁନି କଥା ଭାବିଥିବି %େତ"କ ମୁହୂA�େର ମଁୁ ନି�Aି େନଉଥାଏ ଚିଠି 

େଦବାକୁ ଓ ପୁଣି ନିଜକୁ ଓହରି ଯିବାକୁ କହୁଥାଏ କିIh  େଶଷେର ମଁୁ ହାର 

ମାନିଲି ବାଧ" େହାଇ ଚିଠି ଖେd େଲଖି ବସିଲି କିIh  େସେତେବଳକୁ େମା ମୁd 

ଭିତେର ମହାଭାରତ ଯୁ� ଚାଲିଥାଏ େତଣୁ ଚିଠିଟିେର କଣ େଯ େଲଖିଲି ତା—ର 

ଠିକ୍ ଅଥ� ମଁୁ ନିେଜ ମଧ" ବିେଶ�ଷଣ କରି ପାରିଲି ନାହ: 

,���9 0��12� 

����  ��&� ����:�����  ��&� ����:�����  ��&� ����:�   
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 ଯା—େହଉ ମଁୁ ଚିଠିଟି େଲଖିେଦଇ ସାେa ସାେa ଯାଇ ଡାକବା§େର ପେକଇ େଦଇ ଆସିଲି 

କାଲି େସାମବାର େତଣୁ କାଲି ହ: ଚିଠି  ଯିବ ଯାଉ, କିIh  କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା େବାଲି ମଁୁ ଭାବିଲି ପୁଣି 

ଇRା େହଉଥିଲା, ଆଉ ଖେd ଚିଠି େଲଖିବା ପାଇଁ ସେତ େଯମିତି ଜୀବନସାରା ମଁୁ ଚିଠି େଲଖୁଥାIି 

କିIh  ପର ମୁହୂA�େର ମେନ ପଡ଼ିଗଲା କୁନିର େସ କଥା –ବାବୁ ଭାଇ, ପ�ିଜ୍ ତୁେମ ଯଦି ତୁମ ଟିକି 

ଭଉଣୀର ମaଳ ଚାହଁୁ ଥାଅ, ତାହା େହେଲ ଚିଠି େଦବନି— 

 ମଁୁ ନିଜକୁ rମା କରିପାରିଲି ନାହ: କାହ:କି ମଁୁ ଚିଠି େଦଲି କଣ କଣ େଲଖିେଦଲି େସଥିେର 

ନିଜକୁ ଧି¨ାର କଲି 

 େମା ମନ ବ"W ଥାଏ ଚିଠି ଟି େଦଇେଦଲି ସିନା କିIh  ତାର ପରିଣାମ ନି�ୟ ଭୟ(ର େହବ 

ଏହା ହ: ମଁୁ ଭାବିଥିଲି କିIh  ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିIh  ଠିକ୍ େସାମବାର ଦିନ କୁନି ପାଖରୁ ଚିଠିଟିଏ 

ପାଇଲି 

 ମନେର ଆଶ(ା ମିଶା ଆନl େଖଳିଗଲା %ଥେମ ଚିଠି େଖାଲିବା ପୂବ�ରୁ ଭାବିଲି, େବାଧ ହୁଏ 

କୁନି େଲଖିଥିବ, ଚିଠି ମଁୁ ତା ପାଖକୁ େଦଇ ପାରିବି କିଛି େକହି ତା( ଘେର ଭାବିେବନି ପୁଣି ଭାବିଲି, 

ଏୟା ବି େହାଇପାେର କୁନି ରାଗି କରି ଚିଠି େଦଇଥିବ, େମାର ନିେବ�ାଧତାକୁ ଧି¨ାରି ଥିବ ଚିଠିଟି 

େଖାଲିଲି- 

 ସ|ାନୀୟ ବାବୁ ଭାଇ, 

 ଟିକି ଭଉଣୀର %ଣାମ ଏେତ ଦୂରରୁ ତୁମ ପାଖେର ପହpିବ କି ନାଇଁ ଜାେଣନି ତଥାପି େମାେତ 

ପର ଭାବିବନି ମଁୁ େଯଉଁ ଚିଠି େଦଇଥିଲି, କଣ େସଇଟା ତୁେମ ପାଇନ ? ଏେତ ବୁେଝଇ କରି 
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େଲଖିଥିଲି, କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନାହ: ? େଶଷ ଚିଠି ହିସାବେର ମଁୁ ତୁମଠଁୁ  ଆଶା କରିଥିଲି େଗାଟିଏ ଚିଠି 

କିIh  ତୁେମ କଣ େମା ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲନି ? ତୁମଠଁୁ  ଚିଠି ନ ପାଇ ମଁୁ ବାଧ"େହାଇ ଏ ଚିଠି 

େଲଖୁଛି ତେମ ଫମ୍� ଫିଲପ ୍କଲ ନା ନାହ: କିଛି ନ ଜଣାଇେଲ ମଁୁ େକମିତି ଜାଣିବି? ମଁୁ ଏଠି ଗଁାେର 

ରହି ଆମର ପରୀrା କଥା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତୁେମ ଯଦି ପରୀrା େନାଟିସ ପାଅ େମା ପାଖକୁ 

ପଠାଇବ େମାେତ ଟିେକ ବୁଝିବାକୁ େଚ*ା କରିବ ମଁୁ ତୁମ ମନେର ବହୁତ ଦୁଃଖ େଦଲିଣି, ନୁେହଁ? 

ଆଉ ହଁ, ମଁୁ ପରୀrା େବେଳ ଖୁଡ଼ୀ( ଘେର ରହିବିନି ଅନ" ଆେଡ଼ ରହି ପରୀrା େଦବି ତୁମକୁ 

ଆଉ କ* େଦବିନି ପ�ିଜ୍ େମାେତ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଖେd ଚିଠି େଦବ ମଁୁ ଖାଲି ଅେପrା କରିଛି, 

ତୁମର ଖେd ଚିଠିକୁ ଯାହାକୁ ପାଇେଲ ମଁୁ ଜାଣିବି ତୁେମ େମା ଉପେର ରାଗିନାହଁ େବାଲି 

 ବାବୁ ଭାଇ ! ମଁୁ େଗାେଟ କଥା କହିବି, ରଖିବ ତ ? ତୁେମ କ—ଣ େମା ପାଖକୁ ଆଉ ମାଡ଼ 

ପଠାଇବ ? େକାଉ ଡି§ିନାରୀରୁ େଦଖି ମାଡ଼ ପଠାଇବ େଲଖିବ ମଁୁ ମାଡୁଇ େହାଇ ଗଲିଣି ରହୁଛି 

ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ନି�ୟ େଦବ ଇତି 

 -କୁନି- 

 ଚିଠିଟା ପଢ଼ିସାରି େମା ଅବ<ା ଯାହା େହଲା ତାକୁ କାଗଜ କଲମେର %କାଶ କରିେହବନି କୁନି 

େମାରି କଥାକୁ ମେତ ମେନ ପକାଇ େଯଉଁ ବିରାଟ େକାହ େମା ମନ ଭିତେର ସୃ*ି କରୁଥିଲା, େସଗୁଡ଼ାକ 

ଲୁହ େହାଇ ଅମାନିଆ ଭାବେର େମା ଆଖିରୁ ଝରିପଡୁଥିେଲ ମଁୁ ଦୁଇ ହାତେର ତାକୁ େପାଛୁ େପାଛୁ 

ଚିଠିଟାକୁ ପେକଟେର ପୁେରଇଲି ପରୀrା େଦବାକୁ େଯେବ ଯିବି, େସ ଦିନ କଥା ଭାବିଲି ଦିନଗୁଡ଼ାକ 

େମାେତ ବଷ� ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା 
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 େଶଷେର େସ ଦିନଟି ଆସିଲା େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ ସଜବାଜ େହାଇ ବାହାରିଲି ପରୀrା େଦବାକୁ 

ପୁରୁେଷାAମପୁରଠଁୁ  ରାତିେର ବସେର ବସିଲି ତା—ପର ଦିନ ଉପରେବଳା ଯାଇ ପହpିଲି 

ଲr"<ଳେର େସଠାେର ଜେଣ ଆତjୀୟ( ଘେର ରହିଲି କାରଣ ଜେନj\ୟ ବାବୁ( ଘେର ରହିବାଟା 

ଅସଂଗତ ମେନ େହଲା ତାଛଡ଼ା ମଁୁ ଉଚିତ ମେନ କଲିନାହ: େକବଳ ମଁୁ ନିଜ ଭାଗ"କୁ ନିlା କଲି 

ଆଉ କୁନିକୁ େଦଖା େହବାଟା େମା ଭାଗ"େର ଥିେଲ େହବ ନ େହେଲ ନାହ: େବାଲି ନି�ିତ େହାଇଗଲି 

 କିଛି ଦିନପେର ମା ଓ ବାବା ଆସି ପହpିେଲ, ମଁୁ େଯଉଁଠି ଥିଲି େସଇଠି ଅବଶ" ମଁୁ େଯଉଁଠି 

ଥିଲି େସ ଘରଟି ଜେନj\ୟ ବାବୁ( ଘରଠାରୁ ଅ¥ ଦୂରେର କିIh  ମନ ମାନିଲାନି ଇRା େହଲା ଟିେକ 

ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବାକୁ େକୗଣସି ଅଜଣା ଶ]ି େମାେତ ଟାଣୁଥିଲା େଶଷେର ମଁୁ ବାହାରିଲି ତା( 

ଘରଆେଡ଼ ପୂବ�ରୁ କୁନିର ଚିଠିରୁ ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ କୁନି େସଠାେର ନଥିବ କାରଣ େସ ଅନ" 

େକଉଁଠି ରହି ପରୀrା େଦବ େବାଲି େଲଖିଥିଲା ତଥାପି େସଠି ମଁୁ ପହpି ଜାଣିଲି େଯ କୁନି ଗଁାରୁ 

ଆସିଯାଇଛି କିIh  ତା—ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାଡ�େର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି େତଣୁ ପରୀrା ଆସIା କାଲି 

ଥିବାରୁ ତା( କେଲଜକୁ ଯାଇଛି ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ େସେତେବେଳ ମଧ" ମଁୁ କୁନିକୁ େଦଖି ପାରିଲି 

ନାହ: ଖାଲି ଲୁଗା ଅଗଣାେର ତା—ର େ�ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ େଦଖି େଫରିଲି 

 ଆଜି %ଥମ ଦିନ ପରୀrା ମଁୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ତାହା ମଁୁ ଜାଣିଛି, େବାଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ ପିଲା 

େସଇମିତି ପଢ଼ିଥିେବ ପରୀr େଦବା ସମୟ ପାେଖଇ ଆସିଲାଣି ମଁୁ କେଲଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ଗାଡ଼ିଧରି ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲି %ଥେମ ଗାଡ଼ିେର ବସି ଭାବିଲି କୁନି ସହ େଦଖା େହାଇଯାଆIା କି, 

ପରୀrାେର ଠିକ୍ େଲଖିପାରIି କିIh  ପୁଣି ଚିIା କଲି, ମଁୁ ଏ ସବୁ କଣ ଭାବୁଛି ? କୁନି ତ ବA�ମାନ 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ!ଶ"େର ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ( ଦ�ାରା %କାଶିତ 

ଅ*ମ ବଷ�, ଷ. ସଂଖ"ା 
ଅଗ* ୨୦୧୩ 

www.aahwaan.com 

 42 

ଅନ" ଏକ ଜାଗାେର େଯଉଁଠାର ଠିକଣା ମଁୁ ଜାଣିନି େସଠି ସିଏ ଆନlେର ପରୀrା େଦବାକୁ ବାହାରି 

ସାରିଥିବ ଅବଶ" େଗାଟିଏ ସହରେର ଆେମ ଥିଲୁ, କିIh  ମଁୁ ଚ�େର ଆଉ େସ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ପରି 

ଲାଗୁଥିଲା 

 ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ହଠାତ୍ କଣ ମନ େହଲା େକଜାଣି, ଗାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଲି ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍ 

ଆେଡ଼ ପରୀrା ସମୟ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ତଥାପି େମା ମୁdରୁ ପାଗଳାମୀ ଯାଇନଥାଏ ଆଉ ଦଶ 

ମିନିଟ୍ ମା
 ଥାଏ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବେଢ଼ଇ େଦଲି 

 ଏଇତ, ଆଗେର ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍ ଅେନକ ଝିଅପିଲା ଠିଆ େହାଇଛIି ଦୂରେର ଅଛIି 

କାହାରି ମୁହଁ େମାେତ ଠିକ୍ ଭାବେର େଦଖାଯାଉନି, କୁନିକୁ ଚି�ିବି କିପରି ? ତାର ତ ମଁୁ େଗାଟାଏ ରୂପ 

େଦଖିଛି, କୁଅ ପାଖେର ପାଣି କାଢ଼ିବା ସମୟେର େସଇ କଳାରaର ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ପିiିଥାଏ 

ଯାହାର କି ଧଳା ରଂଗର େଲସ୍ ଲାଗିଛି କାi ଉପେର ବାସ୍, େସତିକି ହ: କୁନିର େମା ସହ ପରିଚୟ 

 କିପରି ମଁୁ ଜାଣିବି କୁନି କିଏ ? ଏଠି ସିଏ ଅଛି କି ନାହ:? କିIh  େମା ମନ କହୁଥାଏ ସିଏ ଏଠି 

ନାହ:, ନାହ:, ନାହ: ତାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାଡ୍� ଠିକ୍ େହଲା କି ନାହ:? ସିଏ ପରୀrା େଦବାକୁ ଆସିଛି କି 

ନାହ:? ମଁୁ ତାକୁ ପରୀrା େଦବା ପୂବ�ରୁ େଦଖି ପାରିବି ତ ? 

 ଆଉ ମା
 ପାp ମିନିଟ୍ ଥାଏ ପରୀrା ସମୟ ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍ ଠାରୁ %ାୟ ଏକ 

କିେଲାମିଟର ଆମ ପରୀrା େକ� େତଣୁ େମା ମୁd ଭିତେର େସେତେବେଳ େଯଉଁ ସବୁ ଭାବନା 

ମାଡ଼େଗାଳ କରୁଥିେଲ, ତାହା ଅନୁଭବୀ ହ: ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ 

 ଆଉ ସମୟ ମା
 ତିନି ମିନିଟ୍ ତଥାପି ମଁୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାଖ ଆକାଶିଆ ଗଛ ପାଖେର ରଖି ଏକ 
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ଲୟେର ଚାହ:ଥାଏ, କୁନିକୁ ଅେନକ ଝିଅ( ଭିତେର େଖାଜୁଥାଏ େମା କୁନି କୁ ଜଣ ଜଣ େହାଇ 

େସଦିନ େକେତ େଲାକ େମାର ଏ ପାଗଳାମୀକୁ େଦଖିଛIି ମଁୁ କିIh  କାହାକୁ ଲr" କରୁନଥାଏ 

େକବଳ କୁନି ଆଉ କୁନି େଶଷେର ପରୀrା ସମୟକୁ ଆଉ ଏକ ମିନିଟ୍  %ାୟ ଥାଏ, େମାର ଜେଣ 

ପୁରୁଣା ସାa ପଛ ପଟରୁ ଆସି କହିଲା- 

 –ଆେର, େହ! ଏଠି କଣ ଠିଆ େହାଇଛୁ? ପରୀrା େଦବୁ କି ନାହ: ? ଟାଇମ ୍ େହଇଗଲାଣି 

ପରା ଚାଲ— 

 - –ହଁ ହଁ ହଁ... ଯାଉଛି— 

- –ଚାଲ ମ ଏଠି କଣ ପରୀrା େଦବୁ କି ?— 

- –ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ... ମଁୁ ଯାଉଛି— 

- –ଯାଉଛି ? େକେତେବେଳ... ଯିବୁ ନା େଦଖିବୁ— 

 ବାଧ" କରି େସ େମାେତ ଟାଣିେନଲା ମଁୁ େବାଧହୁଏ େସଇଠି େସମିତି ଠିଆ େହାଇ ରହିଥାIି, 

ଯଦି େସ େମାେତ େନଇନଥାIା 

 କାହ:କି ମଁୁ େସଠି ଠିଆ େହାଇ ଏମିତି ଭାବନାକୁ େମା ମୁd ଭିତେର %Sୟ େଦଉଥିଲି ? ମଁୁ 

ଜାଣିପାରିଲିନି 

 ପରୀrା ହଲେର ପହpିଲି କିIh  େକମିତି ଯାଇ ସିଟେର ବସିଲି ମଁୁ ଜାଣିନି ସିଟେର ବସିଲି 

ପରୀrା ଆରq େହଲା କିIh  %ଶsପ
କୁ ପଢୁ ପଢୁ େମା ଆଖିେର ଲୁହଦ�ାରା ତାହା ଝାପସା େହାଇ 

ଆସିଲା ମଁୁ କିଛି ପଢ଼ିପାରିଲିନି  
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 ବାରDାର େମାର ମେନ ପଡ଼ିଗଲା କୁନିର ଖୁଡ଼ୀ ତଥା ଜେନj\ୟ ବାବୁ( Uୀ( କଥା ‘ –କୁନୀର 

ଆଡ଼ମିଟ୍ କାଡ୍� କ—ଣ ଅସୁବିଧା େହାଇଛି ପରୀrା େଦବ କି ନାହ:? େବାକି ଛୁଆେଟ କ—ଣ ସିଏ 

କରୁଛି; ତା—ର ଠିକ୍ ନାହ: ପରୀrା ଆସି ମୁd ଉପେର, ଏେତେବଳ ଯାଏ କିଛି ଠିକ୍ କରିନି ଏେତ 

ଅବେହଳା କରୁଛି, ପରୀrା କଣ େଦବ େକଜାଣି— 

 େମା ମୁd ଭାରାkାI େହାଇ ଉଠିଲା କୁନି ପରୀrା େଦବତ ? ନା, ମଁୁ... 

 ପରୀrାର େଶଷ ଘPା ଠଁ ଠଁ େହାଇ ବାଜି ଉଠିଲା ମଁୁ %କୃତି< େହଲି କଣ େସଦିନ ମଁୁ 

େଲଖିଲି, ମଁୁ ବି ଠିକ୍ ରୂେପ ଜାଣିନି ଗାଡ଼ି ଧରି ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲି ଖାଇେଦଇ େଶାଇପଡ଼ିଲି 

େଶାଇଲା େବେଳ ଚିIା କଲି- 

 –ଆେର, ଆଜି ତ କୁନିର ପରୀrା ନଥିବା, କାରଣ ତାର ଏ େପପରଟା ନାହ: ତାର ପରୀrା 

କାଲିଠଁୁ  ଆରq— 

 ମଁୁ ନିଜକୁ ନିେଜ କହି ପକାଇଲି ଭାରି ହସ ମାଡ଼ିଲା –ମଁୁ େକେତ ଭାବ%ବଣ ସେତ େଧତ୍ ମଁୁ 

କଣ ମଣିଷ ନା ମାରୱାଡ଼ି— 

 ତା—ପର ପରୀrାଟା ଦି—ଦିନ ପେର ଥାଏ େସଇଟି ମଧ" େଦଇେଦଲି ବିଶ�ାସ ତୁଟିଗଲା ନିଜ 

ଉପରୁ ଆଉ କୁନିକୁ େଦଖି ପାରିବିନି 

 ଆଉ ଚାରିଦିନ ପେର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପରୀrା ଏଇଟା େମାର ଆଉ କୁନିର, ଦି—ଜଣ(ର େତଣୁ 

ମଁୁ େଯେତେବେଳ େଦବି, େସ ମଧ" େସଇ ସମୟେର େଦବ ମଁୁ ଏଥର ନି�ୟ ତାକୁ େଭଟିବି କିIh  

ଭଗବାନ( ବିଚାର ଅଲଗା %କାର 
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 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଁୁ ବସି ପଢୁଛି ଚାରିଦିନ ଫା(ା ଅଛି ମଝିେର ଭଲ କରି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ମା— ମଧ ପାଖେର ବସିଥାଏ ଝରକାଟା େଖାଲାଥାଏ ରାWା ଉପେର େଲାକଟିଏ ଗେଲ 

େମାେତ େସ ଝରକାବାେଟ େଦଖି ପାରିବ େସତିକି ଦୂରତା ଥାଏ ହଠାତ୍ ମଁୁ ଶୁଣିଲି- 

 –ବାବୁ ଭାଇ,... େହ ବାବୁ ଭାଇ— ମଁୁ ମୁd େଟକି ଚାହ:ଲି ମିନି ଠିଆ େହାଇଥିଲା ମଁୁ 

ଆeହେର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲି ପଚାରିଲି; 

- –କଣ େହଲା ? କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ ?— 

- –ମlିରକୁ ଯାଉଥିଲୁ— େସ କହିଲା 

- –ମlିରକୁ ? କିଏ କିଏ ଯାଉଛ ?—  

- –ମଁୁ, କୁନି େଦଇ, ମାମିନା େଦଇ, ଲୁସି...—  

 େକେତ ଗୁଡ଼ାଏ ନଁା ସିଏ କହିଯାଉଥିଲା ରାWାେର ଠିଆେହାଇ ମଁୁ କୁନିର ନାଁ ଶୁଣି ଖୁସିେର 

ଚିnାର କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି, କିIh  ମା—ର ଉପ<ିତି େମାେତ ସତକ� କରିେଦଉଥିଲା ତା—କୁ ଡାକିଲି ‘ 

- –ଆସ, ସମେW ଆସ— 

 ମା ମଧ" ବାହାରକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା, କହିଲା ସମେW ଭିତରକୁ ଆସ େବାଲି େଦଖିଲି ମିନି ସମW(ୁ 

ଡାକୁଛି 

- –ଆ... ଆସୁନୁ େଲା... ମାଉସୀ ଡାକୁଛIି ପରା— 

େଶଷେର ତିନିଜଣ ଝିଅପିଲା େଗଟ୍ ପାରେହାଇ ଭିତରକୁ ଆସିେଲ େହେଲ େସମାନ( ମଧ"େର କୁନି 

କିଏ େକମିତି ଜାଣିବି, ନିଲ�ଜ ଭାବେର ଚାହ: ବି ପାରିବିନି ଝରକା ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି ଖଟେର ବସିଲି 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ!ଶ"େର ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ( ଦ�ାରା %କାଶିତ 

ଅ*ମ ବଷ�, ଷ. ସଂଖ"ା 
ଅଗ* ୨୦୧୩ 

www.aahwaan.com 

 46 

ମନ ବହୁତ ଖୁଶି େହଉଥାଏ ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମିତି େମାେତ ମନଚାହଁୁ ଥିବା ଦୁଲ�ଭ ଜିନିଷ କିଛି 

ମିଳିଯାଇଛି ସେତ େଯମିତି ମଁୁ ଆଜି କଲDସ୍ େହାଇ ନୂଆ େଦଶ େଖାଜି ପେକଇଛି 

 - –କୁଆେଡ଼ ସବୁ ଯାଇଥିଲ ?— ମା ପଚାରୁଥିଲା ମିନି କୁ 

 - –ମlିରକୁ ଯିବୁ ପରା— ମିନି କହି କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ତା ପଛେର ଆଉ 

ଜେଣ ସିଏ %ଥେମ ମା—କୁ ନମQାର େଦଇ ସିଧା େମା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼ି େମାେତ ନମQାର େହଲା 

ସରୁ ସରୁ ହାତ ଦି—ଟା େଯାଡ଼ି ଟିେକ ଝୁ(ି ଠିଆ େହାଇଥିଲା ମଁୁ ନି�ୟ େହାଇଗଲି, ଇେୟ େହଉଛି 

–କୁନି— 

 କିIh  େମାେତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ମଁୁ ତାକୁ ବହୁ ଆଗରୁ େଦଖିଛି େସଇ ଆଖି, େସଇ 

ମୁହଁ େକାଉଠି େଦଖିଛି? େକାଉଠି େଦଖିଛି? ଭାବି ପାରିଲିନି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଚାହ:ଲି ନାହ: ମଧ" 

କୁନି ଆସି େମା ପାଖ େଚୟାର ଉପେର ସଂଯତ େହାଇ ବସିଲା ମୁହଁ େସମିତି ତଳକୁ ଥିଲା ଠିକ୍ 

େଯମିତି େଛାଟ ପିଲାମାେନ ମା*ର( ପାଖେର ଡରିମରି ଠିଆ ହୁଅIି େଯେତେବେଳ ମାଡ଼ ଖାଇବା 

ପାଳି ଆେସ ମଁୁ ମେନ ମେନ ଖୁବ୍ ହସିଲି ଏେତ ଚି�ା ପରିଚୟ ଲାଗିଲା େଯ େମା ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଲା- 

 - –େତା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାଡ୍� କଣ େହାଇଥିଲା ପରା ?— 

 - –ହଁ...— େମା କଥା ନ ସରୁଣୁ େସ ମୁହଁ େଟକି କଥା ଆରq କଲା ବହୁ ଦିନରୁ ବi ବାiି 

ରଖାଯାଇଥିବା ନଦୀର ପାଣି ଉଛୁଳିଲା ପରି, ତା—ମୁହଁରୁ କଥା କହିବାର ଆେବଗ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା 

କହିଲା- 
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 - –େଗାେଟ ସାa ପିଲାେଟ େମା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାଡ଼୍�...— 

 େସ କଣ କହିଯାଉଥିଲା ତା %ତି େମାର ଆଉ ଲୟ ନଥିଲା ମଁୁ ଖାଲି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହ: 

ରହିଥିଲି ସେତ େଯମିତି ମଁୁ ହଜିଯାଇଛି 

 - –ନିଅ...— କାହାର ପାଟି ଶୁଣି ମଁୁ %କୃତି< େହଲି ଭାବନା ରାଜ"ରୁ େଫରି ଆସିଲି କୁନି 

ନିରବ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ସବ�ତ ଗ�ାସ ସମW(ୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କୁନି ପିଇଲା କି ନାହ: ମଁୁ ଜାଣି 

ପାରିଲି ନାହ: ମଁୁ କିIh  ପିଇଲା ପରି ଲାଗିଲା କଣ ପିଇଲି େକଜାଣି ସବ�ତ ନା... 

 ସମେW ଉଠିେଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ ଦୁଆର ପାଖେର ଚପଲ ପିiୁ ପିiୁ କୁନିର ପାଟି 

ଶୁଭିଲା 

 - –ବାବୁ ଭାଇ, ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ନି�ୟ— 

 - –ହଁ... ହଁ... ନି�ୟ ଯିବି— ମଁୁ େମା ଅଜାଣତେର କହି ପକାଇଲି 

 େସମାେନ ସମେW ଚାଲିଗେଲ ମଁୁ େସମାନ( ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହ: ରହିଥିଲି ଏଇ ଥିଲା କୁନି ! 

ମା(ିଡ଼ି େମାେତ େକେତ କେlଇ େଦଲାଣି ସେତ ଭାରୀ ବଦମାସ୍ େଟ ଖୁସିପୂ�� ଅଭିମାନେର େମା 

ଭିତରଟା ଭÂ େହାଇଗଲା ମଁୁ ଆତj ବିେଭାର େହାଇପଡ଼ିଲି 

 (ଏେତ ଶୀ� ଏପରି ପରି<ିତିେର ହଠାତ୍ େମାର ତା—ସହ େଦଖା େହବ େବାଲି ମଁୁ କ¥ନା ବି 

କରିନଥିଲି କିIh  େସଇ ମୁହୂA�ରୁ ମଁୁ ତାକୁ rେଣ ନ େଦଖିେଲ ରହିପାରିବିନି େବାଲି ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥିଲି କାରଣ –ଇRା—ରୂପକ ଅ�ି ଆହୁରି ଜଳି ଉଠିଲା –ତୃYି—ର ଆହୁତି ପାଇଁ) 



ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ!ଶ"େର ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ( ଦ�ାରା %କାଶିତ 

ଅ*ମ ବଷ�, ଷ. ସଂଖ"ା 
ଅଗ* ୨୦୧୩ 
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 କୃତିକୁ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାIh     |   େଯେହତୁ 
ଏହି ପ
ିକା ଇPରେନଟେର %କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 
%େତ"କ ମାସେର ଶହªାଧିକ ଓଡ଼ିଆ( କ�ୁ"ଟରେର 
େଶାଭାପାଏ େତଣୁ ଏହି ପ
ିକାପାଇଁ େଲଖା ମଧ" 
ଇPର୍ େନଟ ମାଧ"ମେର ହ: eହଣ କରାଯାଏ    |   
ଯଦି ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ଆମ ନିକଟକୁ େଲଖା 
ପଠାଇ ପାରିେବ ନାହ:, େତେବ ଆପଣ ନିଜ େଲଖା ଧଳା 
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନିମ�ଳ ହWାrରେର େଲଖି 
ଆମ ନିକଟକୁ ନିମs ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାରିେବ    |   
ଡା େଜ"ାତି %ସାଦ ପ&ନାୟକ 
ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି 
ଆDପୁଆ, Z[ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 
ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
 ଯଦି ଆପଣ ଇPର୍ େନଟ୍ ମାଧ"ମେର େଲଖା 
ପଠାଇବାକୁ ଚାହାIି େତେବ ନିଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ ୍ 
(ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିେକାଡ଼ ଫPେର ଟାଇପ ୍ କରିେବ ଯଥା 
ଅ%ାI ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ¬ାନ୍ ଲିେଟେରସନ୍) 
କରି Microsoft Word Document େର ଆମ ନିକଟକୁ 
ପଠାIh , କିDା େଲଖାକୁ Qାନ୍ କରି େଜପିଇଜି ଫମ�ାଟେର 
ଇେମଲ୍ Attachment କରି ପଠାIh     |   ଆମ ଇ-
େମଲ୍ ଠିକଣା େହଲା -  

aahwaan@gmail.com 

 ଏହି ପ
ିକା ଉVତି େହତୁ ଆପଣ( ସହାୟତା 
ଆମର ଏକାI କାମ"   |   
 ଧନ"ବାଦ 
 
 ଡା େଜ�ାତି �ସାଦ ପ�ନାୟକ 

 %ତି.ାତା-ସ�ାଦକ, –ଆହ�ାନ— 

 ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକା ଓଡ଼ିଶାରୁ %କାଶିତ 
%ଥମ  ଏବଂ ଏକମା
 ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆେର %କାଶିତ 
ସାହିତ" ଇ-ପ
ିକା   |  ଏହା %େତ"କ ମାସର 
%ଥମ ସYାହେର %କାଶିତ େହାଇଥାଏ   |  େବେଳ 
େବେଳ ପୂଜାପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ 
ବିେଶଷ ସଂQରଣମାନ ମଧ" %କାଶିତ ହୁଏ   |  

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ"ର ବିଭିV ବିଭାଗ ଯଥା, ଗ¥, କବିତା, 
%ବi, ରମ" ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, Àମଣ କାହାଣୀ 
ଇତ"ାଦି ଏଥିେର %କାଶିତ ହୁଏ   |   

 ଏହି ପ
ିକାେର େଲଖା %କାଶିତ କରିବା 
ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହିତ"କାର(ୁ 
େ%ାÁାହନ ଦିଆଯାଇଥାଏ   |  େଯେହତୁ ଏହି ପ
ିକା 
ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ନିମିA ଉ!ି* େତଣୁ େଲଖକ, 
େଲଖିକାମାନ(ୁ େକୗଣସି %କାରର େ%ାÁାହନ ରାଶି 
ଦିଆଯାଏ ନାହ:    |   ପାରିSମିକ ଆଶା କରୁଥିବା 
େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନିଜ େଲଖା ବ"ବସାୟିକ 
ପ
ପ
ିକାକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ   |   

 ଏହି ପ
ିକା %େତ"କ ମାସେର 
ଇPରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁ� ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ£ 
େହାଇଥାଏ   |   ପାଠକ ଚାହ:େଲ ଏହି ପ
ିକାର 
େଗାଟିଏ %ତିଲିପି ନିଜ କଂପୁ"ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ 
କରି ପାରିେବ   |   

 େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନିଜ କୃତି ଆମ 
ନିକଟକୁ ଡ଼ାକଦ�ାରା କିDା ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା 
ପଠାଇପାରିେବ   |  ଡ଼ାକ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ ନିଜ 
େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନିଭ�ୁ ଲ 
ହWାrରେର େଲଖି ପଠାIh , କିDା ଟାଇପ ୍କରି ମଧ" 
ପଠାIh   |  ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ େଲଖାକୁ 
େଲଖି ସାରିବ ପେର Qାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ 
ଠିକଣାେର ପଠାIh    |   
 ଆହ�ାନର %କାଶନ ସଂପୂ�� ପରିେବଶ 
ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହାଦ�ାରା କାଗଜର ବ"ବହାର କମ 
େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ:   
|  ଆେମ ପରିେବଶ %ଦୁଷଣ ବିେରାଧ କରୁ   |   

 ଆହ�ାନ ଇ-ପ
ିକାେର େଲଖା %କାଶିତ 
କରିବାପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇRୁକ େତେବ ନିଜ ଲିଖିତ 
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 If you are interested to post your 

Business classified ads in different pages 

on this e-Magazine, do please contact us. 

We also offer full page and half page ad-

vertisements as well as we welcome spon-

sors for different stories and articles and 

also patrons for the e-Magazine. 

      

aahwaan@gmail.com / 9040985463 


