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–ଆହOାନ—େର ପୂOOତଃ େମୗଳି କ, ଅOକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହO କପି ରାଇଟର
ବ"ବOାେର ଚୟନ କରାଯାଏ

| େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର

େକୗଣସି କOOବ" / ଦାୟି ତO ରହି ବ ନାହO , େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସୂଚନା
କି Oା ନି େOOଶ ଦିଆଯାଇନାହO

| େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥି ବା ବିଚାର େଲଖକOର

ସOୂ OO ନି ଜସO, ତାହା ଉପେର ସOାଦକ କି Oା OକାଶକO ସହମତି ରହି ବ େବାଲି
େକୗଣସି ଲି ଖିତ ନି ୟମ ନାହO

| ଯଦିଓ ସOାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର

ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁ ଝିବା ପେର ହO Oକାଶି ତ କରି ଥାOି

| ତଥାପି େଲଖାର

ଶତOତିଶତ ସତ"ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକOର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉOରଦାୟି ତO େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକOର, ଏଥି େର
ସOାଦକ କି Oା ପOି କାର େକୗଣସି ଉOରଦାୟି ତO ନାହO

|

ଏହି ପOି କାର େକୗଣସି ଅଂଶ ବା େଲଖା ସOାଦକO ଲି ଖିତ ଅନୁ ମତି
ବିନା ଅନ" େକୗଣସି ମାଧ"ମ (ପO ପOି କା / ଗଣ ମାଧ"ମ / ସOାଦପO
ଇତ"ାଦି)େର Oକାଶି ତ କରି ବା ଏକ ଅପରାଧ
ବିେଶଷ ଧ"ାନ େଦେବ

| ଦୟାକରି ଏହି ବିଷୟ Oତି

| େଲଖକମାେନ ଚାହO େଲ ନି ଜ େଲଖାର Oଚାର େହତୁ

େସମାନO େଲଖା Oକାଶି ତ େହାଇଥି ବା ପୃOାମାନO Oତିଛବି ଗଣମାଧ"ମେର /
ଇOରେନଟେର େଦଇ ପାରି େବ |
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ଚଳି ତ ସଂOରଣର OOଦପଟର ଚି O
ପବିO Oାବଣ ମାସେର ଓଡ଼ି ଶାର ପୁରପOୀେର େଗରୁ ଆ ବO ପରି ହିତ
ପୁରୁଷ ମହି ଳା ମାନOୁ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବିଭିO ଶି ବାଳୟେର ଜଳଦାନ େହତୁ
ନଦନଦୀରୁ ଜଳ େନଇ ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥି ବାର ଦୃ ଶ" ସମେO
େଦଖୁ ଥିେବ ପୂବର
O ୁ େକବଳ ପୁରୁଷମାେନ ହO ଏଇମି ତି ପାଣି େନଇ ଯାଉଥି ଲା
େବେଳ ଏେବ ମହି ଳା ମାେନ ମଧ" ଏହି ଯାOାେର ପୁରୁଷମାନO ସହଯାOୀ
େହେଲଣି  ବିଗତ ସOାହେର OOପୁର ସOି କଟ ହି Oିଳିକାଟୁ ଠାରୁ ପାଣି େନଇ
ଧବେଳଶOର ଅଭି ମୁେଖ ଯାଉଥି ବା ଏହି ଭO କାଉଡ଼ି ବାଲା ଦOତିO ଛବି େନଇଛOି
Oୀମତି Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO
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େସ ଆମ ଜାତିର ଆରାଧ" େଦବତା ଅବଶ" େଦବତା େବାଲି ଆେମ
େଯତିକି ଭାବିଛୁ ତାଠୁ େଢର୍ ଅଧି କ େସ ଆମ ଜୀବନ ଓ ପରି ବାରର ଅOଭାବେର
ଆମ ଘରର େଗାଟିଏ Oାନେର OOର ମୂOୀO ଟିଏ େହଉ ପେଛ ରହିଅଛOି  ତାOୁ
ଆେମ େOହ କରି ଛୁ, ଆଦର କରି ଛୁ, େବେଳ େବେଳ ଗାଳି ବି େଦଉଛୁ , ତଥାପି
 я p 



ତାOୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆମ ଜାତିର ଅତୀତ ବOOମାନ ଓ ଭବିଷ"ତକୁ ଆେମ େଦଖି ବାର
ସାହାସ କରି ନାହଁୁ 
େସ ସମO ଜଗତର ନାଥ, ବିଶOOOାOର ପତି, ଶବରର ନୀଳମାଧବ,
ସମO ଓଡ଼ି ଆ ଜାତିର ପରମOି ୟ Oୀ ଜଗOାଥ ଏମି ତି େଦବତା େଯ ମାନବସମ
ଲୀଳା ରଚନା କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଓ ସମO ଐତିହାସି କ ସାମOି କତାେର ଆମ
ସମାଜକୁ ଐକ"ତାର ରOେh ର ବାOି ରଖି ବାେର ସମଥO େହାଇଛOି  ବିନା ଦOିଧାେର
େଯ ଆମକୁ ନି ଜ ନି କଟକୁ ଟାଣି େନଇଛOି , ଆମ ପରି ସୁଖ ଦୁ ଃଖ େଭାଗି ଛOି 
OୀଷOର ଅସହ" ନି ଦାଘେର ଜଳଲୀଳା କରି ଛOି , Oାନ କରି ବାପେର ଜOରେର
ପଡ଼ି ଛOି  ଜOର େରାଗାOାOେହାଇ ଅନ"ମାନOଠାରୁ ଦୂ ରେର ଅଣସର ଘେର
ପୀଡ଼ାେର ପଡ଼ି ଛOି  ପୁଣି ଥେର ସOାO"େଘନି ନବେଯୗବନ ଦଶOନ େଦଇଛOି 
କାହାପାଇଁ ହାତୀ ତ ପୁଣି କାହାପାଇଁ ପଶOୁରାମ େବଶେର ନି ଜକୁ ସଜାଇଛOି 
ସଦବା ଭOର ମନକୁ ଚାହO ନି ଜକୁ ଭOେଲାଭୀ କରାଇଛOି 
ଆମ େଦବତାOୁ େଦଖି ବାପାଇଁ ଆମକୁ କର ବା ଅଥO େଦବାକୁ େହଉନି 
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ଆମ େଦବତା ଉଦାର ଚିOେର ସମOOୁ ସOାଗତ କରୁ ଛOି  ନା େକୗଣସି ଭOକୁ ଆଶା ଓ ନି ରାଶାେର
ବାOି ରଖି ବାପାଇଁ େକୗଣସି Oକାର ଅଥO ବା ଉପହାରର ଆଶା କରି ଛOି  େବାଧ ହୁ ଏ େସଇଥି ପାଇଁ
ଆମ ଭଗବାନO ମOି ରର ହୁ Oି ସବୁ େବେଳ ଖାଲି , େକହି େକେବ ଏଠି ସୁନା ପାତିଆ, ହାର ବା
ମୂଲ"ବାନ ହୀରା ଦାନ କରି ନାହO କି Oା େକହି ଭଗବାନO ଉେOଶ"େର ଅଗଣି ତ ଦାନ କରି ନାହO 
ଭଗବାନ ଅଯାଚିତ ଭାବେର ସମOOୁ ସବୁ କି ଛି େଦଉଛOି  ଭଗବାନO ରାଜତOେର ସମେO ଆନOେର
ରହି ଛOି 
ବଷOକେର ଥେର ମହାOଭୂ ସମO ଭOOୁ ଆପ"ାୟି ତ କରି ବାପାଇଁ ସOୟଂ ନି ଜ ମହଲରୁ ଓOାଇ
ଆସOି ରାଜରାOାକୁ ଆଉ େଲାକାରଣ"ମଧ"େର େଦଖାOି ନିଜର ଉପOି ତି ଓ ଉଦାରତାର ଚମOାର
ସOରୂପ ଧମO ଜାତିର

େକୗଣସି ବାଛବିଚାର ନାହO , ସମେO ଏକାକାର ଆମ ଜାତି ଆମ ଧମOର

ମହାନ େଦବତାO ଏପରି ଏକ ସୁOର ବ"ବOା ବିଶOର ଅନ"େକୗଣସି େଦବତାO ପାଖେର େଦଖାଯାଏ
ନାହO  ଆଜି େଯଉଁ ସବୁ େଦବୀେଦବତାOୁ ଜନସାଧାରଣ ନି ଜର େବାଲି ଆପେଣଇଛOି , ଦିନକାଳ ଭୁଲି
େକବଳ ତାO ନଁା ଭଜୁ ଛOି , ତାOରି ନଁାେର ଅଗଣି ତ ଧନ ଓ ଉପହାର ଢାଳି େଦଉଛOି , ଦଶOନ
ପାଇବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଟOା େଦଇ ଘOା ଘOା ଧରି ଲOା ଲାଇନେର ଠିଆ େହାଇ ରହୁ ଛOି , େଯଉଁଠି
ଦଶOନି ପାଇବା ଆଶାର ଭଗବାନOୁ ରାତିେର ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଉନାହO, େସଠାେର ଆମ ଏଇ େଲାକ
ମାେନ ଭୁଲି ଯାଉଛOି େବାଧହୁ ଏ, ସମO ବିଶO
O OାOର ଅଧୀଶOର କହି ଛOି , ତୁ େମ ନି ଜ କମOକର,
କମOସର
O ୂ ପ ଫଳ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଦବି, ଯାହା ତୁ ମର Oାପ" ତାହା ତୁ େମ ଅବଶ" ପାଇବ, େହେଲ ଆମର
ଏହି ଅଧମ ଯୁଗର ଅଧମ େଲାକମାେନ ଭଗବାନOୁ ଲାOୁ ଆ କରି େଦେଲଣି  ଅନାବଶ"କ ଭାବେର
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ଅସଂଖ" ମOି ର େତାଳି େଦେଲଣି  ଭଗବାନO ଗୁଣଗାନ କରି ବାପାଇଁ ସଂଖ"ାପେର ସଂଖ"ା ପOି କା ମାନ
ସବୁ ଛାପି େଦେଲଣି 
ନା ଆମ ମହାOଭୁ େସମି ତି ନୁ ହOି  େସ ତ ସବୁ ଜାଣOି  ନିଜ କୁ ଡ଼ି ଆେର ବସି ଲୁ ହ
ଝରାଉଥି ବା ଗରି ବ ଦୀନ ଦୁ ଃଖି ଠୁ ଆରOକରି ଧନୀ ଓ Oାଚୁ ଯO"େର ବୁ ଡ଼ି ରହୁ ଥି ବା େସଠ ସାହୁ କାର
ପଯO"O ସମOO କଥା େସ ଠିକ୍ ବୁ ଝୁ ଛOି  ଆମକୁ ଅଭାବ ନାହO  ଆମ ନାଥ ଆମ ସହ ରହି ଛି
େତଣୁ ତାକୁ ଆେମ ଆମ ଜୀବନର ଅO କରି େଦଲୁ ଣି  ମହାOଭୂ େବାଲି େଯେତ ଡାକି ନୁ, େସେତ
ନି ଜର ଭଳି େକେବ ଜଗା ତ େକେବ କାଳି ଆ େବାଲି କହି ଛୁ ପୁଣି େକେବ େକଉଁ େକଉଁ ନଁା େର
ଡାକି ଛୁ, େସ ସବୁ ଶୁଣିଛି, େକେବ ଅବେହଳା କରି ନି କାରଣ େସ ଆମ ଘରର ଭଲମO ବୁ ଝୁ ଛି, ସୁଖ
ଦୁ ଃଖ ଜାଣୁଛି େସ ଅଛି, େତଣୁ ଆେମ ଅଛୁ  ତା ସOାେର ଆମ ସOା ରହି ଛି
ଜୟ ଜଗOାଥ

ଆଶା କରୁ ଛି Oେତ"କ ମାସ ପରି ଚଳି ତ ମାସର ଆହOାନ ଆପଣ ମାନO ମନକୁ ପାଇବ େଯଉଁ
େଲଖକ ଓ ପାଠକପାଠିକା ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖା େଲଖି କରୁ ଛOି ଏବଂ େସମାନO େଲଖା ଆହOାନ ଇପOି କାେର Oକାଶି ତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛOି , େସମାେନ ପOି କାର େଶଷ ପୃOା େଦଖOh
ଧନ"ବାଦ

ଡା େଜ"ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
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  t
ଭଗବାନO ସୁରOାର OଶO

୮

ବାଲOୀକି ନାୟକ
େଖଳନା ନୁ ହଇ ନାରୀ (୨)

୧୬

ରଶOୀ ରOନ କର (େଚାରକବି)
ବOତୁ O

୧୭

ସନମ୍ କୁ ମାରୀ
ଅେପOା

୧୮

ଅନୁ ପମ େବେହରା
ପରି ଚୟ

୧୯

ସୁଷମା Oି ପାଠୀ
ଝଡ଼

୨୬

େଶOତା ଆଚାଯO"
ଆହାଃ ! ଚୁ ଚୁ

୨୯

ଡଃ କୁ ଳାOାର
ବିଭାଜନର େବଳ

୩୧

ଡା େଜ"ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବାବୁ ଭାଇO ନି ଜକଥା

୩୭

ଅରବିO ଆଚାଯO"
ବିେଶଷ ସୂଚନା

୪୮

ରହସ"ର ଉେନOାଚନ

ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର...
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 k p!"
ଆମର ସମO ଧମOଶାO ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ"ୟନ କରି ପାOି ତ" ଅଜOନ କରି ଥିବା
ମହାମୁନିମାେନ ସବOଦା େଘାଷଣା କରି ଆସୁଛOି େଯ –ଭଗବାନ ନି ଜର ଭOମାନO
ସୁରOା Oଦାନ କରି ଥାOି — େସମାନOର ଏହି ଦାବି ଭୁଲ Oମାଣି ତ େହାଇଯାଉଛି
େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବ"Oି ମOି ର ଭି ତେର ପଶି େଦବେଦବୀO ମୂOOେର

  (  )

ଲାଗି ଥିବା ମୂଲ"ବାନ ଅଳOାର ଓ ଦାନ େପଟିେର ଥି ବା ଟOା େଚାରି କରି
େନଇଯାଉଛି ପୁରୁଣା ମୂOOକୁ ବିେଦଶେର ଉO ଦାମେର ବିOୀକରି ବା ପାଇଁ
ମOି ରରୁ ସOୟଂ ଭଗବାନOୁ ବି ଉେଠଇ େନଇଯାଉଛOି  ଆଜି କାଲି ଭି O ଧମOର
ଧମOାO େଲାକମାେନ ଅନ" ଧମOର ଧମOOଳକୁ ନO କରି ବା ପାଇଁ ଆତOବାଦୀO
h
ଦOାରା ଭଗବାନO ସOଖେର
ହO ଭOମାନOୁ ଗୁଳିକରି ହତ"ା କରି େଦଉଛOି 
ଏହି ଭଳି ଅଘଟଣ ସବୁ

େଦଖି ଭOମାେନ ଦOOେର ପଡ଼ି ଯାଉଛOି 

େସମାେନ ସହଜେର ବିଶOାସ କରି ପାରୁ ନାହାOି , ଏମି ତି େହଉଛି େକମି ତି ଓ
କାହO କି ? େଯଉଁ ଭଗବାନ ଆମର ସଂପୂOO ସୁରOା କରି ପାରି େବ େବାଲି ଭOମାେନ
ବିଶOାସ ରଖି ଥାOି , େସହି ଭଗବାନO ଘେର ହO ସବୁ Oକାର ଅନ"ାୟ, ଅତ"ାଚାର
େହଉଛି ଅଥଚ ସବOଶOି ମାନ ଭଗବାନ ନୀରବେର ସବୁ େଦଖୁ ଛOି କି Oh କି ଛି ବି
OତିOିୟା Oକାଶ କରୁ ନାହାOି କାହO କି ?
ଏହି OଶO ସମୁହର ସେOାଷଜନକ ଉOର କାହାରି ପାଖେର ନାହO  େତଣୁ
ଧମOଗୁରୁମାେନ ମନକୁ ସାO~ନା େଦବାକୁ କୁ ହOି ‘ –ଏ ସବୁ ଭଗବାନO ଲୀଳା,
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ତାO ମାୟା ତାOୁ ହO ଜଣା— କି Oା –ଈଶOର ଯାହା କରOି Oାଣୀର ମOଳ ସକାେଶ— କି Oା –ବOOମାନ
କଳି ଯୁଗ ଚାଲି ଛି, େତଣୁ ଏମି ତି ସବୁ େହବ ହO େହବ —
ଆେମ ଏଠାେର ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା ବିଚାର କରି ବା ନାହO କାରଣ େସେତେବେଳ ବି େଚାର
ଅସୁର ତ ଥି େଲ କି Oh ମOି ର ଭି ତରୁ େଚାରି କରୁ ଥି େଲ କି ନାହO, େକୗଣସି ଲି ଖିତ ବିବରଣୀ ଆେମ
ପାଉନାହଁୁ 
ଇତିହାସ ଯୁଗର କଥା ଆେମ ସବୁ ଜାଣି ପାରି ବା କି ଛି ହଜାର ବଷO ତେଳ ତିଆରି େହାଇଥି ବା
ସମO େଛାଟବଡ଼ ମOି ର, ମସଜି ଦ ଓ ଚOO ମାନOେର ମୂଖ"ଦOାରକୁ ରାତିେର ବO କରାଯି ବା ପାଇଁ
ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ବା େକାଲପ ଲେଗଇବାର ବ"ବOା ସବୁ ଠି େଦଖି ବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଥି ରୁ ଅନୁ ମାନ
ଲଗାଯାଇ ପାେର େଯ ମOି ର ମାନOରୁ େଚାରି େହବାର ଭୟ ଅେନକ ବଷOରୁ ଥି ଲା େତଣୁ ସୁରOାପାଇଁ
ସତକOତା ଅବଲOନ କରାଯାଉଥି ଲା
ଧି େର ଧି େର ରାଜାO େସୖ ନିକମାେନ ମOି ରକୁ ଜଗି ବା ଆରO େହଲା, କାରଣ ରାତିେର ତାଲା
ଭାOି େଚାରମାେନ ମOି ରରୁ ଧନ ଲୁ ଟି େନଇ ଯାଉଥି େଲ େସହି ପରOରା ଆଜି ବି ଭଲ ଭାେବ
ଚାଲି ଛି Oେତ"କଟି ବିଖ"ାତ ଧନୀ ମOି ରକୁ ରାତିଦିନ ଜଗି ରହି ବାପାଇଁ ସଶO ସୁରOାବାହିନୀ ନିଯୁO
େହାଇଛOି 
ଏଇଠି ଜନସାଧାରଣO ମନେର େକେତାଟି େମୗଳି କ OଶO ଉଠୁ ଛି ଭଗବାନO ସୁରOା ଯଦି
ମଣି ଷ କରି ବ, େତେବ ମଣି ଷO ସୁରOା କରି ବ କି ଏ ? ମଣି ଷ ମାନO ସୁରOା କରି ବାପାଇଁ ଯଦି
ଭଗବାନ ଅOମ, େତେବ ତାOୁ ସବOଶOି ମାନ େବାଲି କହି ପୂଜା କରି ବା କାହO କି ?
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ଆଜି େଦଶେର ନାରୀ ମାନO ସୁରOାକୁ େନଇ ସମେO େହା ହOା କରୁ ଛOି  ସାଧାରଣ ଜନତା,
େପାଲି ସ, ସରକାରୀ ଅଫି ସର, ଅଦାଲତ ଓ Oଶାସନକୁ ବିଭିO ଆଳେର େଦାଷ େଦଉଛOି  କି Oh
େକହି ବି ଚିOା କରୁ ନାହାOି େଯ େଯଉଁ େଦଶେର ସOୟଂ ଭଗବାନ ନି େଜ ଅସୁରOି ତ, େସହି େଦଶେର
ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସୁରOି ତ େହେବ କି ପରି ?
ଗତ କି ଛି ଦିନ ତେଳ ବାରାଣସୀର କାଶି ବିଶOନାଥ ମOି ରର ମOଳ ଆରତୀେର େଯାଗ
େଦବାପାଇଁ ଟିେକଟ୍ କି ଣିବା େବେଳ ଭO ମାନOୁ ନି ଜର ପରି ଚୟପO (ଆଧାର କାଡ଼O, େଭାଟର ଆଇଡ଼ି
କାଡ଼O, Oାଇଭି ଂ ଲାଇେସନସ ଆଦିରୁ େଗାଟିଏ) େଦଖାଇବା ଅନିବାଯO" କରି ଦିଆଗଲା ଏହାର ଅଥO
େହଉଛି େକୗଣସି ଆତOବାଦୀ ମOି ର ଭି ତେର ପଶି ଭଗବାନ କି Oା ଭOOୁ OତିOO କରି ବାର ଭୟ
ରହି ଛି
ଏହା ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ସୃOି କରୁ ନାହO କି ? ଭOମାନO ବିଶOାସ େଯ ଭଗବାନ ଓ ତାOର
ଦୂ ତ ଅଥOାତ ପOା, ପୂଜାରୀ, ସାଧୁସOମାେନ Oି କାଳଦଶOୀ, ଅOଯO"ାମୀ ଓ ଦିବ"OOା ଅଟOି 
େସମାେନ ଦିବ" ଦୃ Oି ଦOାରା ସOଗO, ମOO" ଓ ପାତାଳେର େକଉଁଠି କଅଣ େହଉଛି ସବୁ କି ଛି
େଦଖି ପାରି ବା

ଦାବି

କରୁ ଛOି 

େତେବ

ମOି ର

ଭି ତରକୁ

େକୗଣସି

ଆତOବାଦୀ

େସମାନO

ଅେଗାଚରେର ପଶି ଯିବା ସOବ େହବ କି ପରି ?
କାଶୀ ବିଶOନାଥ ସOୟଂ ମହାକାଳ ଅଟOି  ତାOର ଏକ ତୃ ତୀୟ ନୟନ ବି ଅଛି ଏହି ତୃ ତୀୟ
ନୟନ ଦOାରା େସ ସମO ଗୁO ବOh େଦଖି ପାରOି ଏବଂ ଇOାକେଲ Oଣକେର ଶତO କୁ ଭO ବି
କରି ପାରOି  ଉOର Oେଦଶ ସରକାର ହୁ ଏତ କାଶୀ ବିଶOନାଥO ଏହି ଅOୁ ତ ଶOି ଉପେର ଆOାବାନ
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ନୁ ହOି  େସଇଥି ପାଇଁ େସ େକୗଣସି ରି O େନବାକୁ ଚାହାOି ନାହO 
ମନେର ଆହୁ ରି କି ଛି OଶO ଉଠୁ ଛି- ମOି ର ଭି ତେର ରହି ରାତିଦିନ େଯାଗ ସାଧନା କରୁ ଥି ବା
ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ"ାସୀ ଭOO ଧନେର ହବନ, ଯO ଆଦିକରି ମହାମୃତୁ"Oୟ ମO ପାଠ ଦOାରା
ମOି ରର ସୁରOା କରି ପାରୁ ନାହାOି କାହO କି ? ଭOମାନOୁ ଅକୁ Oି ତ ଚିOେର ଦୀଘOାୟୁ ଭବ କହି
ଦିଆଯାଉଥି ବା ଆଶୀବOାଦ େବକାର େହବ କାହOକି ?
କାଶୀ ବିଶନ
O ାଥ ମOି ରେର ଭଗବାନO ଉେOଶ"େର Oତିଦିନ ଶହ ଶହ ଥର ମହାମୃତୁ"Oୟ
ମO ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ କୁ ହାଯାଏ ଏହା ମO ମାନO ମଧ"େର ସବୁ ଠାରୁ ଶOି ଶାଳୀ ଓ Oଭାବଶାଳୀ
ମO
–ଓଁ, OୟOକଂ ୟଯାମେହ ସୁଗOି ପୁOିବOOନମ୍
ଉବOାରୁ କ ମି ବ ବOନାତ୍ ମୃତୁ"ମOୁOୀୟ ମାମୃତାତ୍ —
ଅଥOାତ, –ସମO ସଂସାରର ପାଳନକOOା, Oି େନO ଶି ବOୁ ଆେମ ଆରାଧନା କରୁ ଛୁ  ବିଶOେର
ସୁଗO ବିOାର କରୁ ଥି ବା ଭଗବାନ ଶି ବ ଆମକୁ ମୃତୁ" ଏବଂ େମାOରୁ ମୁO କରOh— ଏହି ମO େମାO
େଦବାପାଇଁ ନା ମୃତୁ"ରୁ ରOା କରି ବାପାଇଁ ପାଠ କରାଯାଏ ଜଣାନାହO ଯଦି େମାO େଦବା ଉେOଶ"େର
ପାଠ କରାଯାଉଥାଏ େତେବ ଚିOା କରି ବା ଆବଶ"କ ନାହO  ମୃତୁ"ପେର ହO ତ େମାO OାO େହବ
ଯଦି ମୃତୁ"ରୁ ରOା କରି ବାପାଇଁ ମO ପାଠ କରାଯାଉଛି େତେବ କାହାର ସାହାସ େହବ ମOି ରେର ପଶି
ଅନି O କରି ବାପାଇଁ ?
ଗୃହO ମାନO ଘରର ସୁରOା ପାଇଁ ଆହୁ ରି ଅେନକ Oକାର ଉପାୟ ଧମOଗୁରୁମାେନ କହି ଛOି ‘
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–ସାତେଗାଟି କOାଲOା ଓ େଗାଟିଏ େଲOhକୁ ସୂତାେର ଗୁOି ଘରର ଦOାର ମୁହଁେର ଟାOି େଦେଲ କି Oା
ଲୁ ହାକOାକୁ ତାOି କମାନO ମOସି O କରି ଦOାର ବOେର ପି ଟିେଦେଲ କି Oା େସାରି ଷକୁ ମOସି O କରି
ଘର ଚାରି ପେଟ ଫି Oି େଦେଲ େକୗଣସି Oକାର ବିପଦ ଘେର ପଶି ପାରି ବ ନାହO  ଏହି ସବୁ ଉପାୟ
ମOି ର ପାଇଁ ବି କରାଯାଇ ପାରି ବ ଭOମାନO ଝାଳବୁ ହା ଧନେର େପଟ ପାଳୁ ଥିବା ଧମOଗୁରୁମାନO
ମO କାମ କରୁ ନି କାହOକି ?
ଆମ େଦଶର େଦବତାମାେନ ଗତ ଦୁ ଇ ହଜାର ବଷO ଧରି ଭୟଭୀତ ହO ରହୁ ଛOି  Oଥେମ
ବିେଦଶୀ ବିଧମOୀମାନO ଦOାରା ମOି ର ଲୁ Oନ େହବା ସମୟେର ପୂଜାରୀ ଦଳ Oଥେମ ଠାକୁ ରOୁ
ସୁରOି ତ Oାନକୁ େନଇ ଲୁ ଚାଇ େଦଉଥି େଲ ଧନ ସOOି ପେଛ ଯାଉ ଆମ ଭଗବାନ ସୁରOି ତ ରହOh
େବାଲି େସମାେନ ମନକୁ ସାO~ନା େଦଇଥାOି  ଅସଲ କଥା େହଉଛି ଲୁ Oନକାରୀମାେନ କାଠ ବା
ପଥରେର ତିଆରି ମୂOO ମାନO ପାଇଁ ଆେଦୗ ଆOହୀ ନଥି େଲ େସମାନO ମୂଖ" ଉେOଶ"ଥି ଲା
ମOି ରର ଗOାଘର ମାନOର ସାଇତା େହାଇଥି ବା ଅମାପ ସୁନା, ରୂ ପା, ଆଦି ମୂଲ"ବାନ ଗହଣା ବା
ଅଳOାର
କାଶୀ ବିଶନ
O ାଥO ବି େସଇ ସମୟେର ବିେଦଶୀ ଆOମଣକାରୀ ମାନO ଭୟେର େଗାଟିଏ
କୂ ଅେର (ଶି ବଲି Oକୁ ) େଫାପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥି ଲା ଶୁଣାଯାଏ େସଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ େସଇଠି ହO ଅଛି
ଜଗତର ନାଥ ଜଗOାଥO କାହାଣୀ ବି େସଇଭଳି  ଇତିହାସ କହୁ ଛି- ଉOଳର ଚଳOି ବିOh
କୁ ହାଯାଉଥି ବା ଗଜପତି Oୀ ଦିବ"ସି ଂହ େଦବO ଶାସନ କାଳେର କଟକ ସୁବାର ନାଏବ ନଜି ମ ସୁଜା
ଖଁା ପୁରୀ ମOି ର ଲୁ Oନ କରି ବାକୁ ମନO କରି ଆେଗଇ ଆସି ଲା ଗଜପତି ଦିବ"ସି ଂହ େଦବ ସୁଜା ଖଁା
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ସହି ତ ଯୁOେର ଜି ତି ପାରି େବ ନାହO େବାଲି ଜାଣି ନି ଜକୁ ଓ ମOି ରକୁ ସୁରOା େଦହା ପାଇଁ ଏକ ହୀନ
ଉପାୟ ଚିOା କେଲ ରାଜାO Oାସାଦେର ନାଚ କରୁ ଥି ବା ଅତି ସୁOରୀ େକତକୀ ମାହାରୀକୁ ସୁଜା ଖଁାର
େଯୗନ Oୁ ଧା େମOାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇ େଦଇ େସହି ସମୟେର Oୀ ମOି ରରୁ ତିନି ଠାକୁ ର ବିOହକୁ
େକାକଲଗଡ଼କୁ OାନାOରି ତ କରି େଦଇଥି େଲ ସୁଜା ଖଁା େକତକୀ ମାହାରୀର ସOO ଅନୁ ସାେର ଉପେଭାଗ
କରି କଟକ େଫରି ଯାଇଥି ଲା ଜଗOାଥ ରOା ପାଇଗେଲ
ଭଗବାନOୁ ରOା କରି ବାପାଇଁ ମହାରାଜ େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ େଭାଗ"ବOh ଭଳି ବ"ବହାର କରି
େକଉଁ ମହାନ କାମ କରି ଥିେଲ ? େଯଉଁ ଭଗବାନ ନି ଜର ଏକ ଭO ଅବଳା ନାରୀର ଅOି ତା ରOା
କରି ପାରି େଲ ନାହO , େସହି ଭଗବାନOୁ େଯେତ ନି Oାେର, OOାେର ଓ ବିଶOାସେର ପୂଜା କେଲ ବି କଅଣ
େହବ ?
ଉପେରାO ସମO OଶOର ଉOର ପାଇଁ ଆେମ ଯଦି େକୗଣସି ଧମOଗୁରୁOୁ ପଚାରି ବା, େସ
ଚିରାଚରି ତ ଢOେର ନିଲOଜ ଭାେବ ତୁ ରO ଉOର େଦେବ ‘ –ଏହା ସବୁ OଭୂO ମାୟା, ତାOର ଲୀଳା
ଚାଲି ଛି େଯଉଁମାେନ ଦୁ ଘOଟଣା େଯାଗଁୁ ଅକାଳ ମୃତୁ"ବରଣ କରୁ ଛOି , େସମାେନ ପୂବଜ
O ନOେର ପାପ
କରି ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ବOି ଗେଲ, େସମାେନ ପୂଣ" କରି ଥିେଲ
ଆେମ ତାOୁ ପଚାରି ବା, ଠିକ୍ ଅଛି ମଣି ଷ ନିଜର ପୂବOଜନOର ପାପ ବା ପୂଣ" େଯାଗଁୁ ମରି ବ ବା
ବOି ବ କି Oh ଠାକୁ ର କାହO କି ନି ଜ ମOି ର ଛାଡ଼ି ଗୁO Oାନକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଉଛOି ?
େସ କହି େବ ‘ –ତୁ ମ ଭଳି Oh ଳ ବୁ Oି ନାOି କ ମଣି ଷ ଏହି ରହସ" ବୁ ଝିପାରି ବ ନାହO  ମଁୁ ଆଗରୁ
କହି ଛି ଏ ସବୁ OଭୂO ଲୀଳା ଚାଲି ଛି
13
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ଆେମ ପୁଣି OଶO କରି ବା ‘ ଠିକ୍ ଅଛି ଆେମ ସି ନା Oh ଳବୁ Oି ନାOି କ ମଣି ଷ, ତୁ ମର ସୂO ବୁ Oି
ବଳେର ଭଗବାନO ଲୀଳାକୁ ବି ବୁ ଝିପାରୁ ଥି ବ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ସରଳ ଭାଷାେର ବୁ େଝଇ ଦିଅ
େସ ନି ଜକୁ ବେOଇବାପାଇଁ କହି େବ ‘ –ତୁ ମକୁ ବୁ େଝଇ ଲାଭ କଅଣ ? ତୁ େମ Oଥେମ
ଭଗବାନO ସOାକୁ ଅନୁ ଭବ କର, େତେବ ହO ଆମ କଥା ଅନୁ ଭବ କରି ପାରି ବ— ସେତ େଯମି ତି େସ
ସବୁ କି ଛି ବୁ ଝିପାରୁ ଛOି 
ଆେମ OଶO କରି ବା ‘ ଠିକ୍ ଅଛି ଆେମ Oh ଳବୁ Oି ନାOି କ ମଣି ଷ, କି Oh ତୁ େମ ତ ସୂOବୁ Oି
ଆOି କ ମଣି ଷ େକୗଣସି Oାକୃ ତିକ ବିପଦ ଆସି େଲ ଆେମ ଦୁ ଇ େଗାOୀ ଏକାଭଳି ଅସୁରOି ତ ରହOି
କାହO କି ? େସହି ବିପଦ େଯାଗଁୁ ଆମ ଭଳି େଲାକ ମରି ବ ଏବଂ ତୁ ମ ଭଳି େଲାକ ବOି ରହି ବାର
ଗ"ାେରOି ରହୁ ନି କାହOକି ?
ଉOରାଖOେର ଗତ ଜୁ ନ ୧୬ ତାରି ଖେର େହାଇଥି ବା ମୂଷଳାଧାର ବଷOାେର େଯଉଁ Oାକୃ ତିକ
ବିପଯO"ୟ େହାଇଗଲା େସହି ଅOଳଟି େକଦାରନାଥ ଓ ବOି ନାଥ େଦବତାମାନO ପାଇଁ ପବିO
ତୀଥOOାନ ହିସାବେର ବିଶO Oସି O OତିବଷO ଲO ଲO ଭO ନିଜର ସୁରOା କାମନାକରି େସହି Oାନକୁ
େଦୗଡ଼ି ଆସOି , ଏହି ବଷO ବି ହଜାର ହଜାର ଭO ଓ ତୀଥOଯାOୀ ଯାଇଥି େଲ ଭୟOର ବନ"ାେର
େସମାେନ ସମେO ଫସି ଗେଲ ସରକାର ଯଥା ସOବ ସହାୟତା କରି େଲ ଓ ଭO ମାନOୁ ଉOାର
କେଲ ତଥାପି ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଏେବ ବି ନି େଖାଜ ଅଛOି  ଏହା ଏକ ମମOOhଦ Oାକୃ ତିକ
ବିପଦ
ଏହି ଘଟଣାକୁ େଦଖି ଅବୁ ଝା ମନେର େସହିଭଳି ଏକ OଶO ଉଠୁ ଛି- େସଠାେର ମୃତୁ"ବରଣ
14
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କରି ଥିବା ଅସଂଖ" ତୀଥOଯାOୀ କଅଣ ସମେO ପାପ କରି ଥିେଲ ? େଦଶର ବିଭିO ରାଜ"ରୁ ଯଦି ବହୁ ତ
େଲାକ େସହି ଅOଳକୁ ଯାଇନଥାେO, େତେବ େସମାେନ ନି ଜଘେର ସୁରOି ତ ବOି ଥାଆେO ଏେତ
ସଂଖ"ାେର ଜନହାନୀ େହାଇନଥାOା ସୁଧୀପାଠେକ ସୁO ଚିOେର ଚିOାକରି େଦଖOh

15
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$% i  (2)
କାପୁରୁଷ ତୁ କି ଜାଣି ପାରୁ ନାହଁୁ
ମଁୁ େଯ େତାର ଜନOଦାOୀ,
େତାର ମଁୁ ଭଗି ନୀ, ଅOOାOି ନୀ େତାର
େତା େକାଳର Oି ୟା ପୁOୀ
ଜନO େଦଇ େତାେତ ଜୀବନ େଦଇଛି
ଅOOାOି ନୀ େହାଇ ମନ,

!я  ()

ପାେଶାରି ସବୁ ତୁ ଚୀର େମା ହରୁ ଛୁ
ସାଜି ଧୂOO ଦୁ ଃଶାସନ 
କନ"ା ରୂ େପ Oଭୂ େଦେଲ ଆଶୀବOାଦ
ମହାପୂଣ" କନ"ାଦାନ
େସ କନ"ାକୁ ଭୃେଣ ହତ"ା କରୁ ଅଛୁ
ଜନO ଆଗୁ ଶମସାନ
ଫୁ ଲ ପରି େମାର େକାମଳ ଶରୀର
େଲାଡ଼ େଯ ବଗି ଚା ମାଳୀ,
ବଳାOାରୀ ସାଜି ଫୁ ଲ କଢ଼ ଟିକୁ
ଗଛରୁ େନଉଛୁ େତାଳି
ପାେଦ େଦଉ କାହO ଦଳି ?
କି େଦାଷ େତାର ମଁୁ କରି ଅଛି କହ
ପକାଉ କାହO େମା ବଳି ?
ଭଗି ନୀ ରୂ େପ ମଁୁ ରାOୀ ବାେO େତାେତ
କରୁ ଛି େତା ଆେଗ ଭି Oା
ଭOୀ, ପOୀ ମାତା ଝିଅ ମଁୁ କାହାର
ଭାବି କର େମାର ରOା
ଦିଅ Oଭୂ ସଦ୍ ଶି Oା...
ଦିଅ Oଭୂ ସଦ୍ ଶି Oା...
16
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k+
ବOତୁ O ମହାକାୟ େକାଟି ସି Oିଦାତା
Oଭୂ ଗଜାନନ ତୁ େମ Oାନର େଯ ଶି ଖା,
ଜାଣି ନାହO ଭାଗବତ ପଢ଼ିନାହO ଗୀତା
ତଥାପି କରୁ ଛି Oଭୂ ତୁ ମରି OାଥOନା ୧

(  )

ଆେହ Oଭୂ ଗଜାନନ ସି O ଗଣପତି
େଦାଷ େମାର Oମାକର Oଭୂ ଦୟାକରି ,
ତୁ ମ ଆଶି ଷେର ମୁଖO ହୁ ଅOି େତଜସOୀ
କୁ ହ Oଭୂ େକେବ େଦବ ଆଶି ଷ େଯ ଢାଳି ୨
ଆେହ Oଭୂ ଅOପୂଜ" େଦବ ବିନାୟକ
ତୁ େମ Oଭୂ ସଂସାରର ସବୁ ପଥି Oାନ
ଜାଣି ନାହO ଦୁ ନି ଆ େଯ ମଁୁ ଛାରଜୀବ
ବOO ବାକୁ ଏେତ Oାନ କାହୁ େମା ଆସି ବ ୩
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a k
ସମୟ ଚାଲି ଛି ତା— ବାଟେର
କାହାକୁ ନ କରି ଅେପOା 
ତୁ ଚାଲି ଗଲୁ େତା ବାଟେର
େମାେତ କରି େଦଇ ଉେପOା  ୧
େଗାଲ୍ ପୃଥିବିଟା ଘୂରୁଛି େସମି ତି

a ) 

ଆମ େକାଟି ଭୁଲ୍ Oମାେଦଇ 
ତୁ କି Oh େମାର େଛାଟ ଭୁଲ୍ ଟାକୁ
ମାଫ୍ କରି ପାରି ଲୁ ନାହO  ୨
ନି ଆଁ ଜଳୁ ଥିେଲ ପାଣି ପକାହୁ ଏ
ତାକୁ ଲି େଭଇବା ପାଇଁ 
େହେଲ େତା େOାଧର ଅOି କୁ େମା ଲୁ ହ
ଲି େଭଇପାରି ଲା ନାହO  ୩
ନି ରୀହ Oାଣୀଟି ବଳି ପଡିଯାଏ
ଆମ େଛାଟ ଟିେକ ସOାଥO ପାଇଁ 
ଜୀବନ େଦଇକି ଭଲ ପାଉଛି ମଁୁ
ତଥାପି ସOାଥOପର େହଲି କାହO  ୪
ସୂରୁଜ ବୁ ଡିେଲ ଭାରି ଖୁସିଲାେଗ
କାଲି ଆସି ବ ନୂ ଆ ସକାଳ 
େସଇ ଆଶାେର ମଁୁ ଅେପOା କରି ବି
େକେବ େଫରି ବୁ ତୁ େହାଇ େମାର  ୫
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ଝରକା ବାେଟ ବାହାରକୁ ଚାହO ରହି ଥିଲା ମନୀଷା| େଜ"ାOାପOତ
h ରଜନୀ|
ଜO ଫି କ୍ କି ନା ହସି େଦଲା ପରି କି ରଣ ରାଶି ସବୁ ବିଂଚି େହାଇ ପଡିଥିଲା|
ଦିନେବଳା ସୁଯO" ପୁଣି ରାତିେର େଜ"ାOାର ଆେଲାକେର ଆେଲାକି ତ ଏ ଧରଣୀ|
େତେବ ଅOକାର ପୁଣି େକଉଁଠି? ହୁ ଏତ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଦଲ୍ ତାର କଳା

-) t .

ଓଢଣୀ େର ଢାନOି େଦଇପାେର, କି Oh ସି ଏ ବା େକେତ ସମୟ ପାଇଁ ?
– ଆ ଜO ମାମଁୁ ଶରଦ ଶଶୀ, େମା କାOh ହାତେର ପଡେର ଖସି |—
ଜOକୁ େଦଖି େଲ କାହOକି େକଜାଣି ଏ ପଦଟି ମେନ ପଡିଯାଏ| ବିଷାଦ
ସେO
~ , େଚନାଏ ହସ େଖଳି ଗଲା ମନୀଷା ଓଠେର |
ସତେର,େକଉଁ ଅମୃତେବଳାେର କବିO େଲଖନୀରୁ ଝରି ପଡିଥିଲା ଏ ପଦକ
| ଅନି Oା ସେO
~ ଝରକା ପାଖରୁ େଫରି ଆସି ଲା େସ| କOାO ମନ ଆଉ ଅବଶ
ଶରୀରଟାକୁ େଶଯ ଉପେର ବିଛାଇ େଦବାକୁ

ଭାବୁ ଥି ଲା, କି Oh ............

ନା............ ମନ ତାର ଭୀଷଣ ଭାବେର ଅOବ"O େହଉଥି ଲା| କଣ କରି ବ,
କଣ ନ କରି ବ ଭାବୁ ଭାବୁ , ଲ"ାପ୍ ଟପ୍ ଧରି ବସି ପଡିଲା | େସ େଯ 'ମା' େହବାକୁ
ଯାଉଛି, ଏ ଖବରଟି ତାକୁ ଖୁ ସି କରି ବା ପରି ବେOO, ଅଧି କରୁ ଅଧି କ ବିOତ କରି
ଚାଲି ଛି | େଯେତେବେଳ ସOୁ OO ଭାବେର େସ ନି ଜକୁ , ତାର କମOେOOେର
େକOୀଭୂତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲା, େସତିକିେବେଳ ପୁଣି ଏ ଖବର| ପOତାରକା
େହାେଟଲ୍ ର ରାOୀେଭାଜନ ମଧ" ଆଜି ତାକୁ ତୃ Oି େଦଇପାରି ନଥି ଲା| ଏ ଅବସO
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ମନଟିକୁ େସ େଯତିକି OସO କରି ବାକୁ େଚOା କରୁ ଥି ଲା ତାହା ଅଧି କରୁ ଅଧି କ ଦOOେର ଭରି ଯାଉଥି ଲା
|
ଇଏ ପୁଣି େକଉଁ Oକାରର ଦOO? ମାତୃ ତOର ଏହି ସOାବନାଟିକୁ, ନା େସ Oହଣ କରି ପାରୁ ଛି,
ନା

ନି ଜକୁ

େସଥି ରୁ

ମୁO

କରି ପାରୁ ଛି?

ଖବରଟି

ଜାଣି ବା

ସଂେଗ

ସଂେଗ

ସି ଏ

ତ,

ନି OOି େନଇସାରି ଥିଲା, 'ମା'େହବାର ଏହି ସOାବନାଟିକୁ ମୁଳେପାଛ କରି େଦଇ େସ ନିଜର କାଯO"େOO
େର ମେନାନି େବଶ କରି ବ| କି Oh ...............ନା .................ନା .....ନି ଜର ଏ ନି OOି ସଂେଗ
ନି େଜ ମଧ" ସାଲି ସ୍ କରି ପାରି ଲାନାହO | େକଉଁ ଏକ ଅଦମ" ଭରସାର ସହିତ ଜୀବନଟିଏ ତାକୁ ଆOୟ
କରି ବଢିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସି ଛି, ତାକୁ ମୂଳେପାଛ କରି େସ େକମି ତି ବା ତୁ ଟାଇ େଦଇ ପାରି ବ ତାର
ବିଶOାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ? ଏହା କଣ େହାଇ ପାରି ବ ତାର କOOବ" ?
ଏେବ ମନୀଷା ଭି ତେର ଚାଲି ଥିଲା ଅହରହ ସଂOାମ| ପୁଣି େସ ଭାବି ଚାଲି ଥିଲା, ତା ଭି ତରର
ଏ ସOାବନା ଟିକୁ ନି ବOାପି ତ କରି େଦେଲ, ସତେର କଣ େସ େସଥି ରୁ ସOୁ OO ମୁO େହାଇଯାଇ ପାରି ବ?
ରାେକଶ ତ ସମସ"ାର ସମାଧାନ ବତାଇ େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ, କି Oh ଏଇଟା କଣ ସତେର େହଇପାରି ବ
ତା ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ?
ଅନ"ପOେର ନି ଜ ପାଇଁ ଏେତ କO କରି ଗଢି େତାଳି ଥିବା ଏଇ କ"ାରି ଅରଟିକୁ ମଧ"
ଅବେହଳି ତ କରି ଛାଡିେଦବା କଥା ଚିOା କରି ପାରୁ ନଥି ଲା େସ | ଏହା େକବଳ ତା ପାଇଁ ନ ଥି ଲା ଏକ
ବୃ Oି ର କଥା, ଏହି ବୃ Oି ମାଧ"ମେର ନି ଜ ପାଇଁ ଏକ ସOତO ପରି ଚୟ େସ ସୃOି କରି ଚାଲି ଥିଲା |
େତେବ ......େତେବ ଏ ବିବାହ କଣ ଥି ଲା, ତାର ଏକ ଭୁଲ ନି OOି ? ଅତୀତର େସହି ଦିନ ଗୁଡିକ
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ଆଜି ତା ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥି ଲା| ଅତ"ାଧୁନିକ ଜୀବନେଶୖ ଳୀେର ବଢି ଆସି ଥିବା ମନୀଷା, ନିଜ
ଜୀବନକୁ େନଇ େକେତ େଯ ସOପO େଦଖି ନ ଥି ଲା .........| ନି ଜର ଏହି ପରି ଚୟ ଟିକକ ସୃOି କରି ବା
ପାଇଁ େକେତ େଯ ପରି Oମ କରି ନ ଥି ଲା? ଖାସ୍ େସଇଥି ପାଇଁ 'ମା' ନୁ ହଁOି, 'ବାପା 'ଥି େଲ ତାର ଆଦଶO
(େରାଲ୍ ମେଡଲ୍ )| ଜୀବନର Oତିଟି ପାଦେର ନି ଜକୁ ତୁ ଳି ଚାଲି ଥିଲା ବାପାO ସହି ତ |
ବିବାହ ..........େସ ଦି ଗଟି Oତି େସ ଥି ଲା ସOୁ OO ଉଦାସୀନ| ସେତ େଯପରି ସOପର
O େଯଉଁ
ସି ଡିେର େସ ଚଢିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲା, ବିବାହ ଥି ଲା େସଥି େର ଅOରାୟ| ଆଜି ବି ଜଳ ଜଳ େହାଇ ମେନ
ପଡିଯାଉଛି, େସଇ ଦିନର କଥା, େଯଉଁ ଦିନ ରାେକଶ୍ ତାକୁ ବିବାହର OOାବ େଦଇଥି େଲ| ହଠାତ୍
ତାକୁ େସ Oହଣ କରି ପାରି ନ ଥି ଲା| ଅବଶ" ରାେକଶ୍ ସହି ତ ତାର ବOୁ ତା ଥି ଲା ନିବିଡ| କି Oh
ବିବାହ ...........ନା ........., ଆଖି େର ଆଖି ଏ ସOପକ
O ୁ େନଇ େଯଉଁ ସି ଡିେର େସ ପାଦ ପକାଇ
ଉପରକୁ ଉଠିବାର େଚOା ଚଳାଇଥି ଲା, େସଥି େର େକୗଣସି Oକାରର OତିବOକକୁ OOୟ େଦବା କଥା
େସ ଚିOା କରି ପାରୁ ନ ଥି ଲା |
େସଦିନ ରାେକଶ୍ ତାକୁ େଯେତେବେଳ ପଚାରି ବସି ଥିେଲ, ଆମର ଏ ବOୁ ତା କଣ େଗାଟିଏ
ସOକOେର ପରି ଣତ େହାଇପାରି ବନି ? ହସି େଦଇ OତିଉOରେର ପଚାରି ଥିଲା େକମି ତିକା ସOକOର କଥା
ତୁ େମ କହୁ ଛ ରାେକଶ୍ ?
ରାେକଶ୍ "ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ଚାଲି ବାର OତିଶOତି |"
"କି Oh ରାେକଶ୍ ତୁ େମ କି ଛି ଭୁଲ୍ କରୁ ନାହଁ ତ? ତୁ େମ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣି ଛ େମା ଜୀବନେର
କ"ାରି ଅରର ମାେନ କଣ ? େମା ଜୀବନର ସOପO, େମା ନିଜର ପରି ଚୟ, େମା ନି ଜକୁ ମଁୁ େକଉଁଠି
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େଦଖି ବାକୁ ଚାେହଁ| େକବଳ େସତିକି ନୁ େହଁ, େମା ପରି ଚୟ ମାଧ"ମେର ମଁୁ ଜାଣି ବାକୁ ଚାେହଁ ଏକ
ନାରୀର ପରି ଚୟ |”
"ତେମ ଜାଣି ଛ ରାେକଶ୍ ........? ଆଜି ମଧ" େଯଉଁ OଶOଟି େମାଟ ବିOତ କେର,........ଘର
ସଂସାର, ଆଉ ତାଭି ତେର ବାOି େହାଇ ରହିଯିବା, କଣ େଗାଟିଏ ନାରୀର ପରି ଚୟକୁ ଯଥାଥOତା
େଦଇପାେର ? ଏଇ OଶOର, ଉOରର ସOାନେର ଏେବବି ମଁୁ ଜେଣ ଦିଗହରା ପଥି କ |”
ରାେକଶ୍ "କି Oh ମନୀଷା, ତୁ େମ କାହO କି ଭାବୁ ଛ ବିବାହ ନାରୀର ପରି ଚୟକୁ ସୀମି ତ କରି ଦିଏ ?
ରାଣୀ ଲOୀବାଈ କୁ ହ, ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଥାଚର୍ କୁ ହ, ଏମାେନ କଣ ବିବାହ କରି ନଥି େଲ ?"
ମନୀଷା ହଠାତ୍ ଉତOି O େହାଇଯାଇଥି ଲା| "ରାେକଶ୍, ମଁୁ ତୁ ମ ସହି ତ େକୗଣସି ଅବାOର ଯୁOି
କରି ବାକୁ

ଚାେହଁନି| େତେବ ତ ସବୁ

ନାରୀ ଜେଣ ଜେଣ ଲOୀବାଇ, ନ େହେଲ ଥାଚର୍

େହାଇଯାଇଥାେO| ଆଜି ର ଏକବିଂଶ ଶତାOୀେର େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ ତାର ପରି ଚୟ େଖାଜି ବା କଥା ଚିOା
କରି ବାକୁ ପଡୁ ନ ଥାOା |"
ରାେକଶ୍ "ମଁୁ ତମ ମନର ଆେବଗକୁ ବୁ ଝି ପାରୁ ଛି ମନୀଷା, ତୁ ମକୁ ଆଘାତ େଦବା େମାର
ଉେOଶ" ନୁ େହଁ | କି Oh ଥେର ବିଚାର କରି େଦଖ ସତେର କଣ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ଚାହO େଲ, ନାରୀର
ପରି ଚୟକୁ ମOାନ କରି େଦଇ ପାରି ବ? ଅବଶ" ମଁୁ ତୁ ମ ଭି ତେର େକେତ ବିଶOାସ ସୃOି କରି ପାରି ବି େସ
କଥା ଜାେଣନି , କି Oh ଜୀବନ ଯାOାେର ସାଥି ଟିଏ େହବାର OତିଶOତି ନି Oୟ େଦଇପାରି ବି |"
େତେବ େସଦିନ ରାେକଶ୍ ର କଥା ପଦକେର େସ କଣ ଭଳି ଯାଇଥି ଲା ? ବିବାହ କଣ,
େକବଳ ଥି ଲା ତା ମନର ଏକ ଦୁ ବOଳତା ? େଗାଟିକୁ ପାଇବାକୁ େହେଲ କଣ ଆଉ େଗାଟିକୁ ଛାଡିବାକୁ
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ପଡିବ? ତା େହେଲ ଆଜି ପଯO"O ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି େନଇଥି ବା ରାOା ଟି କଣ ଭୁଲ୍ ଥି ଲା ? ଏ ମାତୃ ତO
କଣ େଦଇ ପାରି ବ ତାକୁ ତାର ପରି ଚୟ ? ଆଜି େଯେତେବେଳ ଜୀବନର ଅେନକ ବାଧା, ବିO
ଅତିOମ କରି େସ ସଫଳତାେର ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି ,େସତିକିେବେଳ ଏ ପୁଣି େକଉଁ Oକାରର
ଦOO ?େକଉଁ Oକାରର ପରୀOା ?ଆଜି କଣ େସ ହାରି ଯାଇଛି ?
ସବୁ ଦିେନ ତା' ପାଇଁ ଦୂ ର ଦିଗବଳୟେର ଛିଡା େହାଇଥି ବା ,ବାପାଂକ Oାନେର ଆଜି ଥି େଲ 'ମା'|
େକମି ତି ଏକ େତଲ ଲୁ ଣ ଭରା ସଂସାରକୁ Oହଣ କରି ପାରି ଥିେଲ େସ |ନି ଜ ପାଇଁ କଣ ଏକ ପରି ଚୟର
ଆବଶ"କତା ନ ଥି ଲା ତାOର ?
ତା ମନର ଧମOେOOେର ଆରO େହାଇଯାଇଥି ଲା ,ମହାଭାରତ ଯୁO |ଦOO,ବିଷାଦ ଗO
ଅଜOୁ ନ ,ଆଗେର ରଣଭୂମି ,ଶରୀର OକOି ତ ,ହାତରୁ ଗାOି ବ ଖସି ପଡୁ ଛି |
...............ନା ....................ନା .........................ନା........... ଏେତ ଶୀO ପରାଜୟ
କୁ େସ Oହଣ କରି ପାରୁ ନ ଥି ଲା |
େକଉଁ ନି ବୃO େକାଣେର ଥି ବା ଗପଟି ,ସେତ େଯପରି ତାର ଲ"ାପ୍ ଟପ୍ ପରଦାେର ଭାସି
ଉଠୁ ଥି ଲା ...................େଦବୀ ପାବOତୀଂକ ସଂOାମ ,ତାହା ପୁଣି େଦବ େଦବ ମହାେଦବଂକ
ସହି ତ ,ଅଜଣାତେର ଯି ଏ େହାଇଯାଇଛOି ,ତାଂକ ଶି ଶୁଟିର ମୃତୁ" ର କାରଣ |େଦବୀଂକର ଦୃ ଢ
OତିOା ,ପୁO େଯେବ ଜୀବନ େଫରି ନ ପାଇବ,େତେବ ସି ଏ କରି େଦେବ ଏ ସୃOିକୁ ଧOଂସ |େସଥି ପାଇଁ
େସ କରି ଚାଲି ଛOି ଚOି ,ଚାମୁOା ପରି ଅସଂଖ" ଶOି ମାନଂକର ସୃOି |େଦବୀଂକୁ ଶାO କରି ବାର ଆଉ
େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ,େଶଷେର ହାର ମାନି ଥିେଲ େଦବ େଦବ ମହାେଦବ |ଜୀବନ ଦାନ
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ପାଇଥି େଲ ପୁO ଗେଣଶ |..................... ............. ଇଏ େହଉଛOି େସହି େଦବୀ ,ଯି ଏକି
େକୗଣସି ଏକ ଜନOେର, େସହି ସOାମୀଂକ Oତି ଅସOାନକୁ ବରଦାO କରି ନ ପାରି ପି Oାଳୟେର ,ନି ଜକୁ
ଯO କୁ Oେର ବିସଜOନ େଦଇଥି େଲ |େକେତେବେଳ ପୁଣି ସOାନର ରOା ନି ମେO ,ସOାମୀଂକ ବିରୁOେର
ସଂOାମ ........................................?
ହଁ ...............................ମାତୃ ତO .......ଏକ ,ସଂOାମ ନି Oୟ .........,ନ େହେଲ,
ବନ"ା ,ବାତ"ା ଭଳି Oାକୃ ତିକ ତାOବଲୀଳା େର ମଧ" ,ଏକ ଆସOOସବା ନାରୀ ,ମୃତୁ"
ନୁ େହଁ ,ଜୀବନକୁ

େଦଖି ପାେର କି ପରି

?ବିଭିଷିକା ମୟ ପରି Oିତିେର େକବଳ ସOାନ ଜନO

େଦଇ,କOOବ" େଶଷ େହାଇଗଲା େବାଲି ଭାବି ନ ଥାଏ େସ ,ବରଂ Oତିକୂଳ ପରି Oିତି ସହ ସଂଘଷO
କରି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ େନବାର OତିଶOତି କୁ ବହନ କରି ଥାଏ େସ |
ମନୀଷାର ମନ ଭି ତେର େକହି େଯପରି , କହି ଚାଲି ଥିଲା, .......ନା .......ନାରୀ ........
ଅବଳା, ଦୁ ବOଳା ନୁ େହଁ, େକୗଣସି ଦୁ ବOଳ ପOେର ଏଭଳି ଦାୟି ତO Oହଣ କରି ବା ସOବ ନୁ େହଁ ,ବରଂ
ଦୁ ବOଳତା କୁ OOୟ େଦବା ନାରୀ ପOେର ଏକ ଅପରାଧ ସମାନ |ଏଥି ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନାରୀକୁ
h ି ନ େହବାକୁ ପଡିଛି |ନାରୀ େଯେବ ସଂOାମରୁ ବିରତ େହାଇଛି ,ଅଥବା
େକେତ େଯ ,ସଂOାମର ସOଖ
ସଂOାମରୁ ନି ଜକୁ ଦୁ େରଇ େନଇଛି ,େସେତେବେଳ ସମାଜ ତାର ଗତିଶୀଳତା ହରାଇଛି |ସମାଜ ଦୁ ବOଳ
େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ ନାରୀ ମଧ" ଦୁ ବOଳ େବାଲି ଉପହସି ତ େହାଇଛି ................|
ଆଜି ତା ଭି ତେର ଚାଲି ଥିବା ଏଇ ସଂOାମ ଆଗେର ,ବିଗତ ଦିନର ସଂOାମ ସେତ େଯପରି ଫି କା
ଫି କା ଲାଗୁଥିଲା ମନର ସମୁOେର ,ଅେନକ ଲହଡି ,ଅେନକ OଶO ଆଉ ଅେନକ ଉOର ର ଲହଡି |
24
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ"େର ଡା େଜ"ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

ଅOମ ବଷO, ଷO ସଂଖ"ା
ଅଗO ୨୦୧୩

www.aahwaan.com

େକଉଁ OଶOର ଉOର ନ ଥି ଲା ,ତ ପୁଣି େକଉଁ ଉOରର OଶO ନ ଥି ଲା |େକଉଁ OଶO ବିରାଟ ଲହଡ଼ି
ଭାଂଗି ଆସୁଥିଲା ତ େକଉଁ ଉOର ନି ଜ ପାଇଁ େଛାଟ ଲହରୀଟିଏ ମଧ" OOhତ କରି ପାରୁ ନଥି ଲା |
ତଥାପି େସମାେନ ଆସୁଥିେଲ ଆଉ ଯାଉଥି େଲ |
େକହି େଯମି ତି ତା' କାେନ କାେନ କହି ଯାଉଥି ଲା, "ମାତୃ ତO େଯେବ ସଂOାମରୁ ବଂଚିତ େହବ,
େସଥି ରୁ ଜାତ ସOାନମାେନ, ଜୀବନ ସଂOାମେର ଲଢିବା ପାଇଁ େOରଣା ପାଇେବ େକଉଁଠାରୁ ?"
ବାହାରକୁ ଚାହOଲା ମନୀଷା, ରାOୀ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର େହଉଥି ଲା| ଆଉ େସଇ ଗଭୀର ରାOୀ
ନି ରବେର ନିଜକୁ OOhତ କରୁ ଥି ଲା ସକାଳର ସୂଯO"Oୁ ସOାଗତ କରି ବା ପାଇଁ |
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34
େଦଖ ଝଡ଼ ଆସି ଛି
ବହୁ ଦୂ ରରୁ , ସବୁ କି ଛି ଅOାର କରି
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି...
ହଁ େଯ !!! କି Oh ଚାହO େହଉନି ...

!/ 012

ଝଡ଼ର ରୂ ପେରଖ ମାପି େହଉନି
କାହO , େକଉଁଠି ଝଡ଼ ?
ମନର ଝଡ଼ କି ?
ନା ତ, ମନେର ତ େOମ ନାହO
େଯଉଁଠି େOମ େସଠି Oତାରଣା
ଆଉ େଯଉଁଠି Oତାରଣା
ଠିକ୍ ତା ପର କବାଟ ପାେଖ ଝଡ଼...
କି Oh ଏଠି ତ ମନର ଝଡ଼ ନାହO 
ଆଉ େତେବ !!!
ହଁ ହଁ ଏଇତ Oଳୟ ଝଡ଼
ମନର ଝଡ଼େର େପାଡ଼ି ଗେଲ
ନୂ ଆ ମନେଟ ପୁଣି ଉOି ମାରି ବ ଛାତି ତେଳ
େହେଲ Oଳୟ ଝଡ଼
26
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ତାOବ କରି େସ ଦିଗରୁ ଏ ଦିଗକୁ େପାଡ଼ି ଜାଳି ମାଡ଼ି ଆସି ବ
େକେତେବେଳ ଅହିରାଜ ପରି ସଁ ସଁ େହଇ
ତ ପୁଣି େକେବ ଉଲO, ବିବO ଦିଗାOର ରୂ ପ େନଇ!!!
େଦଖ...
ଝଡ଼ର େକେତ ରୂ ପ...
ଓଃ... ଚାହO େହଉନି ...
ଧୁଳି ଝଡ଼େର ଆଖି ଭି ତେର
ଅେନକ ଧୁଳି ପଶି ଲାଣି
େବଦନା, ଯOଣାେର ଭରା ରOି ମ ଆଖି
ଲୁ ହ ସବୁ ରO ରୂ ପ େନେଲଣି
ଝଡ଼ର Oେକାପେର, ସବୁ ଧOO ବିଧO
O
ପଲ ପଲ ମଣି ଷ ହଜି େବ, ମରି େବ, ଜଳି େବ ଆଉ ବୁ ଡ଼ି େବ ବି
ମରOh,
ନି ୟତିର ନି ୟମ
େକେତ ରO, ମାଂସ, ଚମ ଝୁ ଣି ଝୁ ଣି ଖାଇଛOି
ସବୁ କଣ ହଜମ େହଉଛି ?
ତାର ପରି ଣାମ େଭାଗି େବ ତ !!!
27
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ନି ୟତିକୁ ଉଲO, Oକୃ ତିକୁ ଉଲO ଆଉ ବସୁଧାକୁ ଉଲO
େକେତ ଆଉ କରି େବ ?
ସହି ବାର ସୀମା ଟପି େଲ
ଝଡ଼ ତ େହବ 
ଏ Oକୃ ତିଛଡ଼ା ମଣି ଷ ବୁ ଝିେଲ ସି ନା !!!
େହଉ, ଭଲ ରକମ ଝଡ଼ େଟ େହଉ
େସ ଝଡ଼େର ସବୁ କି ଛି ହଉ ବିଲୀନ
ଏେବ ସବୁ ନୂ ଆ େହବ
ନୂ ଆ ସୂଯO", ନୂ ଆ ଚO, ନୂ ଆ ଆକାଶ ଆଉ ନୂ ଆ ପୃଥିବୀ
ଆଉ ମଣି ଷମାେନ ???
ଆଉ ଆେମ ମାେନ ???
ଏେବ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନାହO
େଦଖ
ଝଡ଼ ଆସି ଗଲାଣି ....
ଆଉ ମୁହୂOOକେର ସବୁ ହବ ଧOଂସ!!!
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07 !  
କି େରାସୀନି ଦିଅ
ସି ଏ ପି ଇେଦବ;
ବାଲି େଗାଡ଼ି ଦିଅ
ସି ଏ ଖାଇେଦବ
ଡାOର ତ ଛାର

:  %6

ତାOୁ ଛୁ ଇଁବାକୁ େରାଗମାେନ ଡରOି
ଆହାଃ!
େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରOି ?

ଖଣି ଖାଆOି
ଏ ମାଟିର େକାମଳତା ପାଇଁ;
ବିେଦଶ ଧାଆOି
ଜନତାOୁ ଶାOି େଦବାପାଇଁ
ପୁଲିସି ଭଳି ଜୀବକୁ େପାଷା ମନାOି ,
ଆହାଃ!
େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରOି ?

ମି ଛ କହOି
ନି ଜ ଧମO-ସତ" ରOାପାଇଁ
ଗପ କହOି
ଜନତାକୁ ନି ଦ େହବାପାଇଁ
29
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ଭାଷଣର ଗୁଲିଗେପ େନତାକୁ ଶୁଆOି
ଆହାଃ!
େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରOି ?

େଯୗତୁ କ ବିରୁOେର
ଏକାଧି କ ବିବାହ କରOି ;
ଉOାତ ବିରୁOେର
ପି ଲାପି ଲିOୁ େନତା କରOି 
ଜନତାOୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିOୀେର ରହOି ,
ଆହାଃ!
େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରOି ?

Oମତା ନି ଶାେର
ସମୟକୁ ଗଣି ନପାରOି ;
ପଇସା ନି ଶାେର
ହୃ ଦୟକୁ ଧରି ନପାରOି 
ଏେଡ଼ବଡ଼ େଲାକ ଦOାର ଦOାର ବୁ ଲOି ,
ଆହାଃ!
େଦଶ ପାଇଁ କଣ ନ କରOି ?

30
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ"େର ଡା େଜ"ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

ଅOମ ବଷO, ଷO ସଂଖ"ା
ଅଗO ୨୦୧୩

www.aahwaan.com

я %
ଉେଣଇଶ ସତଚାଳିଶିେର େଦଶ ବିଭାଜନ େବେଳ େଯଉଁ ଅରାଜକତା
ବ"ାପି ଥିଲା ତାହାର ବ"ାପକତା ଆଜି ପଯO"O େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି, େଦଶ ବିଭାଜନ
େହାଇ ଅOO ଶତାOୀରୁ ଅଧି କ ସମୟ େହାଇଗଲାଣି , ତଥାପି େଦଶେର ଶାOି ନାହO 
ପାକି Oାନ ନଁାେର େଯଉଁ େଦଶଟିକୁ ଆମର ଦୂ ରOOା ରାOେନତାମାେନ ତିଆରି
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କରି େଦଇଥି େଲ, େସଇ େଦଶ ଯାହାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ"ା ସOବତଃ ଓଡ଼ି ଶାର
ଜନସଂଖ"ା ସମତୁ ଲ େହବ, ସOୁ OO ଭାରତବଷOକୁ ସOାଧୀନତା ପରବOOୀ ସମୟେର
ଅେନକ ଥର େଦାହଲାଇ େଦଇଛି ଆତOବାଦକୁ ସୃOିକରି ସମୁଦାୟ ଦOି ଣ
ଏସି ଆ

ଅOଳେର

ନରନାରୀOୁ

ନି ଜର

ଆଧି ପତ"

େଦଖାଇବା

ଉେOଶ"େର

ଅଗଣି ତ

ହତ"ା କରି ଚାଲି ଛି କି Oh େଯେତେବେଳ ଏହି ବିଭାଜନ କଥା

ଉଠିଥିଲା େସେତେବେଳ ହୁ ଏତ େକହି ଏମି ତି େହବ େବାଲି ଆଶା କରି ନଥି େବ
େସ ଯା େହଉ, ଆଜୀବନ ଭାରତପାଇଁ ଏକ କOା ସଦୃ ଶ ରହିଗଲା ପାକି Oାନ
ସOାଧୀନତା ପରବOOୀ ସମୟେର ଭାରତକୁ ବିଭିO ଭାଷାଭି Oିେର ବିଭାଜନ
କରାଯାଏ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ରାଜ" ଗଠନ କରାଯାଇଥି ଲା ଅେନକ ବଷOଧରି ସରକାର
େଦଶ ପରି ଚାଳନାେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ପରି ଲOି ତ େହାଇନଥି ଲା, କି Oh ବିଗତ
େକଇ ଦଶOି େର ବିଭିO ରାଜ"କୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ଝାଡ଼ଖO, ଉOରାOଳ,
ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ"ମାନOର ସୃOି କରାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ େଛାଟ େଛାଟ ରାଜ"
ଗଠନ କରି ବାର ମୂଳ ଲO" ଥି ଲା ଉOମ ଶାସନ ବ"ବOା ଏବଂ ରାଜ"ବାସୀOୁ
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ସେବOାOମ ସୁବିଧା Oଦାନ ଏଥି େର େକେତ Oତିଶତ ସଫଳତା ପାଇଛOି େସ ସବୁ ରାଜ" ତାହା
ସମେO ଉଣା ଅଧି େକ ଜାଣି େଲଣି  ଦଶ ବଷOେର ନଅ ନଅ ଥର ସରକାର ପରି ବOOନ େହାଇଛOି 
େହେଲ ରାଜ" ମାନO ଅବOା ଯଥା ପୂବOଂ ତଥା ପରଂ େହାଇ ରହି ଛି
ସOOି ଆOOେଦଶକୁ ଦୁ ଇ ଭାଗେର ବିଭାଜନ କରି ବା ପାଇଁ ରାଜେନୖ ତିକ ଯୁO କୁ ଆଖି ଆଗେର
ରଖି େକO ସରକାର େତେଲOାନା ନାମକ ଏକ ପୃଥକ ରାଜ" ସୃOି କରି ବାପାଇଁ ସବୁ ଜ ସେOତ େଦଇ
ସାରି େଲଣି  ଅବଶ" ଏହା େହଉଛି କି ନା ତାହା ପରବOOୀ ସମୟ ହO କହି ବ, କି Oh ସରକାରO
ଏତାଦୃ ଶ ସୂଚନା ଫଳେର େଦଶେର ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଅସେOାଷ େଯ ସୃOି େହାଇଛି, ତାହା ସମେO
ଏେବ ଉପଲOି କେଲଣି  ପୂବOେର େଗାଖOାଲାO ନାମକ ଏକ ରାଜ" ସୃOି ନି ମେO ସOି ୟ ରାଜନୀତି
ଆରO େହଲାଣି , ଏବଂ ଏହା ହି ଂସାତOକ ରୂ ପ ବି େନଲାଣି , େସହି ପରି ଉOର Oେଦଶକୁ ତିନି ଭାଗେର
ବିଭO କରି ବାପାଇଁ ମଧ" ବିଭିO ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳମାେନ ଦାବୀ କେଲଣି  ସମରୂ ପେର ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଏକ
ବୃ ହତ୍ ଉOଳ Oେଦଶ ଗଠନ ନିମେO ଉOରେର ଖରସୁଆଁ, ଷେଢ଼ଇେକଳା ଏବଂ ଦOି ଣେର
ଆOOେଦଶର କି ଛି ଜିOାକୁ ଓଡ଼ି ଶାେର ସOି Oଣ କରି ବା ପାଇଁ ଦାବୀ େହଲାଣି 
ବିଗତ କି ଛି ଦଶOି ଧରି ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାେର େକାଶଳ ରାଜ" ଗଠନ ଦାବୀ େହାଇ ଆସୁଥିଲା
ସOଲପୁରୀ ଭାଷା ମୂଳତଃ େକାଶଳ ଭାଷା ଏବଂ ଏହି ଭାଷାଭାସୀ ଅOଳକୁ େନଇ ଏକ ବୃ ହତ୍ େକାଶଳ
ରାଜ" ଗଠନ େହଉ େବାଲି ଅେନକ ଆେOାଳନ େବେଳ େବେଳ ସOାଦପOର ଶି େରାମOନ କରି ଛି
ସୂଚନାେଯାଗ" େଯ ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ବଲାOି ର, ସOଲପୁର, ଭବାନି ପାଟଣା, ନୂ ଆପଡ଼ା, ଆଦି
ଅOଳେର ସOଲପୁରୀ ଭାଷାର Oାବଲ"କୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଏହି ସବୁ ଜିOାକୁ େନଇ େକାଶଳ
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ରାଜ"ଗଠନ କରି ବା ଦାବୀ େଜାର ଧରି ବାକୁ ଆରO କଲାଣି  ଅବଶ" ଏହି ଆେOାଳନେର ସାମି ଲ
ଅେନକ ବ"Oି ଦାବୀ କରOି େଯ େକବଳ ଭାଷା ଭି Oିେର େସମାେନ େକାଶଳ ରାଜ" ଗଠନ କରି ବା
ସପOେର ନୁ ହOି  େସମାେନ ଦାବୀ କରOି େଯ ଓଡ଼ି ଶାର ଉପକୂ ଳବOOୀ ଜି OାମାନOେର େଯଉଁ
ପରି ମାଣର ଉOତି ପରି ଲOି ତ େହଉଛି େସହି ପରି ମାଣର ଉOତି ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାେର େହଉନାହO
ଏଥି ପାଇଁ ଅେନେକ ଉପକୂ ଳବOOୀ ଜିOା ମାନOୁ େଦାଷୀ େବାଲି ମଧ" ଧରି େନଇଛOି 
ସOଲପୁର ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲO ଅେନକ ଜି Oାେର ଉପକୂ ଳବOOୀ ଜି Oାରୁ ଆସି ଥିବା େଲାକମାନOୁ
କଟକି ଆ କହି ଚିେଡ଼ଇବାର ବି େଦଖାଯାଏ ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀO ମନେର ଓଡ଼ି ଶା ବାସୀO
ବିରୁOେର ଏମି ତି ବିେଷାଦ୍ ଗାର ଭରି େଦଇଥି ବା ରାଜେନତାମାେନ ଏହାର କାରଣ ସOବତଃ ଜାଣି ଥାଇ
ପାରOି 
କଥା େହଉଛି, ବିଭାଜନ ଦOାରା ଲାଭ କଣ େହବ ? େକବଳ ଭାଷାଭି Oିେର ଆଉ ଏକ ରାଜ"
ଗଠନ େହବ କି Oh ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଅଧି କାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁ"ଷି ତ ଅOଳେର େଲାକମାନOର
ଜୀବନଚଯO"ାେର କି ଛି ପରି ବOOନ ଆସି ବ କି ନାହO ତାହା OO ଭାବେର େକହି କହି ପାରି େବ ନାହO 
ଏକ ନୂ ତନ ରାଜ" ଗଠନ େହେଲ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆନୁ ସOି କ ଅନୁ Oାନ ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ
ଏବଂ ଏଥି ପାଇଁ େକାଟି େକାଟି ଟOାର ରାଜସO ହାନୀ େହବ, ଯାହା ସବOସାଧାରଣO ଅମାନତ େବାଲି
କହି େଲ ଅତୁ "Oି େହବ ନାହO  ନୂ ଆ ରାଜ" ପାଇଁ ନୂ ଆ ରାଜେନତା େଗାOୀ ସOତଃ ଜାତ େହେବ ଏବଂ
େସମାେନ ରାଜ" ତଥା ରାଜ"ବାସୀO କଥା େକେତ ବୁ ଝିେବ ତାହା କହି ବା ବି ସOବ ନାହO କାରଣ
ସOାଧୀନତା ପରବOOୀ କାଳେର ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ" ଏବଂ େକO ରାଜନୀତିେର Oବୀଣ ଅେନକ
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େନତା, ମOୀ, ମୁଖ"ମOୀ ଓ େକOମOୀ େଦଇଥି େଲ ସୁOା େସହି ଅOଳର ଉOତି ସକାେଶ େକହି
େକେବ ସୁଦୃଢ଼ ପଦେOପ େନଇଥି ବାର ନଜି ର ନାହO  ଯଦି ଥାଆOା େତେବ ଆଜି ଏହି ଅOଳ ଅନୁ Oତ
ଅOଳ େହାଇ ନଥାOା
ବିଗତ ଏକ ଦଶOି ରୁ ଅଧି କ ସମୟ ଧରି ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଅେନକ ଜି Oାକୁ େକO ସରକାରO
େକବିେକ (ମୂଳତଃ କଳାହାOି , ବଲାOୀର ଓ େକାରାପୁଟ ଜି Oା) OକO େଯାଜନାେର ସାମିଲ
କରାଯାଇଛି ପରବOOୀ ସମୟେର ରାଜ"ର ଆହୁ ରି ଅେନକ ଜିOାକୁ ଏହି OକOେର ସାମି ଲ
କରାଯାଇଛି ଏହି େଯାଜନା ଅOଭOୂO ଅେନକ ଜି Oାର ଉOତି େହତୁ OତିବଷO ଶହ ଶହ େକାଟି ଟOା
ପାଣି ପରି ଖOO କରାଯାଇଛି, ତଥାପି େସହି ଅOଳ ଅନୁ Oତ ହO ରହି ଆସି ଛି ନୂ ଆ ରାଜ" େହେଲ
େକବିେକ OକO ସOବତଃ ବO େହାଇଯାଇପାେର, ଏହାପେର ଏହି ଅOଳର ବିକାଶ େହତୁ ଆଉ
େକୗଣସି େକOୀୟ ସହାୟତା ମି ଳିବ କି ନାହO ତାହା କି ଏ କହି ବ ? ଯଦି ଆଜିର ଦିନେର ଶହ ଶହ
େକାଟି ଟOା ଖOO େହାଇ ସୁOା ରାଜ"ର େଗାଟିଏ ଅOଳ ଅନୁ Oତ େହାଇ ରହିଲା, ଆସOାକାଲି େସଇ
ଅOଳ ଉOତ େହାଇଯି ବ େବାଲି ଭାବିବା –ଆକାଶ କଇଆଁ ଚିଲିକା ମାଛ— ପରି ଲାଗୁନାହO କି ?
ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଥି ବା ସମO ସରକାରୀ କାଯO"ାଳୟେର କାମ କରୁ ଥି ବା ଉO ଓ ମଧ"
ପଦାଧି କାରୀ ମାେନ ଯଦି ବOOମାନ ସମୟେର ଏହି ଅOଳର ଉOତି େହତୁ କି ଛି କରି ପାରୁ ନାହାOି ,
ନୂ ଆ ରାଜ" ନି ମାO ଣ େହବାପେର େସମାେନ େକେତ ପରି ମାଣର ସଫଳତା ହାସି ଲ କରି େବ ତାହା କି ଏ
କହି ବ ? େଯଉଁମାେନ ଆଜି ଯାଏଁ କି ଛି କେଲନି , େସମାେନ ନୂ ଆ ରାଜ" େହାଇଗେଲ କଣ ରାତାରାତି
ପରି ବOOନ େହାଇଯି େବ ?
34
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ"େର ଡା େଜ"ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

ଅOମ ବଷO, ଷO ସଂଖ"ା
ଅଗO ୨୦୧୩

www.aahwaan.com

ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଅନୁ Oତ େହାଇ ରହି ବାର ଏକ କାରଣ େହଉଛି ଏହାର ଅଧି କାଂଶ ଅOଳ ଘO
ଜOଲ ଓ ପାହାଡ ପବOତାବୃ O େହାଇ ରହିବା ଅେନକ ଅOଳେର ଏମି ତି ଅଧି ବାସୀ ବି ଅଛOି ,
େଯଉଁମାେନ ସଭ" ସମାଜରୁ ଅେନକ ଦୂ ରେର ଜOଲମଧ"େର ରହୁ ଛOି  େକବଳ ଖଣି ଜସOଦେର
ପରି ପୂOO େହାଇଥି ବାରୁ ଏହି ଅOଳ େଯ ଉOତି କରି ଯିବ, ତାହା ଭାବିବା ସOୂ OO ଭାେବ ଭୁଲ େସମି ତି
େହାଇଥି େଲ ସOାଧୀନତାପେର ଷାଠିଏରୁ ଅଧି କ ବଷO ବିତିଗଲାପେର ବି େକୗଣସି ଉOତି େହଲାନାହO
କାହO କି ? ରାଜ" ସି ନା ନୂ ଆ େହାଇଯି ବ, େଲାକମାେନ କଣ ବଦଳିଯିେବ ? ନା େସମାନO ରହି ବା
ଖାଇବା ଆଦି ସବୁ ବଦଳି ଯିବ େଯଉଁମାେନ ଜOଲ ମଧ"େର ଜୀବନ ବିତାଉଛOି େସମାେନ କଣ
ଜOଲକୁ ଛାଡ଼ି େଦେବ ? େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଆଜିପଯO"O େସମାନO ପାଖେର ଉOତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ
ପହOି ପାରି ଲା ନାହO, ତାହା ନୂ ଆ ରାଜ" େହାଇଗେଲ କଣ ସOବ େହାଇଯି ବ?
େକାଶଳ ରାଜ" ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁ ଥି ବା ରାଜେନତା ଓ ଅଣରାଜେନତାମାେନ େକବଳ ନି ଜ
ସOାଥO ସାଧନ ପାଇଁ ସOୃ O ଅOଳକୁ ବୃ ହତ ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ"ରୁ ଅଲଗା କରି ବା େଯାଜନା କରୁ ଛOି 
ଏଥି େର କାହାର ବି ଲାଭ ନାହO  କି ଛି କୁ ଚOାOକାରୀ ସOାଥOେନOଷୀ େଗାOୀର Oେରାଚନାର ଅଶି Oିତ
ଏବଂ ନି ରୀହ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଅନ" େଲାକମାେନ ଆଜି ଏକ ପୃଥକ୍ ରାଜ" ଗଠନ ପାଇଁ
ଆେOାଳନପOୀ େହାଇପଡ଼ି ଛOି  ଏହା ରାଜ"ର ସOାO" ପାଇଁ ଆେଦୗ O¦ହଣୀୟ ନୁ େହଁ ପୃଥକ୍ ରାଜ"
ଗଠନ ଅେପOା, ଏକ ସମୃO ବିଶାଳ ଓଡ଼ି ଶାର ସOପO ଅତ"O ଆବଶ"କ େଯଉଁମାେନ ଏହି
ଆେOାଳନକୁ ଚଳାଇଛOି , େସମାେନ ନି େଜ ଚିOା କରି େଦଖOh େସମାେନ ଏହି ଅOଳ ପାଇଁ କଣ କରି
ପାରି େବ, ତାହା କରOh ବିଗତ ଅେନକ ବଷOେର ଏହି ସବୁ ଜି OାମାନOେର ସOାO" ବ"ବOା ଉOତ
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େହାଇଛି, ସଡ଼କ ଯାତାୟାତ ବି ସୁଧୁରିଛି େଲାକମାନO ପାଖେର ସବୁ ସରକାରୀ ସୁଖ ସୁବିଧା
ସହଜେର ପହOି ପାରୁ ଛି ବOOମାନ ଆମର ଆବଶ"କତା େହଉଛି, ଏହି ବ"ବOାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା
େଲାକ ମାନO ମନେର ସରକାରO ଉପେର ଆOା ଆଣି ବା ଏହା ଫଳେର ଆେମ ସOବତଃ
ବିଭାଜନକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇ ପାରି ବା ନେହେଲ ଏମି ତି ବି ଦିନ ଆସି ବ, ପୃଥକ ରାଜ"ଗଠନ େହବ ସତ
କି Oh େଲାକ େଯଉଁ ଗରୀବ କୁ େସଇ ଗରୀବ େହାଇ ରହି େବ, ଆଉ ଲାଭ େକବଳ ରାଜେନତା ମାେନ ହO
େନେବ ଚିOା କରି େଦଖOh
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 i я:
ଆଉ ଚାରି ଦିନ ରହିଲା ଫମ୍O ଫି ଲାପ୍ କରି ବାପାଇଁ େଶଷ ତାରି ଖ
େକୗଣସି ମେତ ଫମO ଫି ଲାପ୍ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଭାବିଲି ନି େଜ ଯାଇ କରି ଆସି ବି
ୟୁନିଭସO ଟିକୁ ଗଲି  ଫମO ଫି ଲପ୍ େହଇଗଲା ପରୀOା େଦବାପାଇଁ େସOର
ହି ସାବେର େସଇ େମାର ଅତି ପରି ଚିତ ଜାଗାର ନଁାଟି େଲଖି ଲି େମା ହାତ େସଇ

an 012

ନଁାଟିକୁ ଫମOର ଧଳା କାଗଜ ଉପେର େଲଖି ବାକୁ ବାଧ" େହଲା, କାରଣ –କୁ ନି —
ମଧ" େସଇଠି ପଢୁ ଛି ଆଉ େସ ବି ପରୀOା େଦବ େସଇ ଜାଗାେର ଅବଶ"
ତା—ର ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍ ଆଉ େମାର ଅନ" କେଲଜ୍  ତଥାପି ସମାନ ଜାଗା
ଅOତଃ େଦଖି ବାର ସୁେଯାଗ ମି ଳିଯାଇ ପାେର ମନ ଭି ତେର େମOାଏ ଉଦ୍ େବଗ
େନଇ ମଁୁ ଅେପOା କରି ରହି ଲି େସଇ ଦିନକୁ , େଯଉଁ ଦିନ ଥରୁ ଟିଏ ଅOତଃ କୁ ନି
କୁ େଦଖି ପାରି ବି
----ଆଜି ପୁଣି ରବିବାର ଅଫି ସ ନାହO  େତଣୁ ଘେର ଏକାOେର ବସି ବା
ଫଳେର ମୁOେର େମOାଏ ଅଡୁ ଆ କଥା ପଶୁଥାଏ ଦିନସାରା ମଁୁ ଭାବୁ ଛି, Oାୟ
ଶେହଥର କୁ ନି କଥା ଭାବିଥିବି Oେତ"କ ମୁହୂOOେର ମଁୁ ନି OOି େନଉଥାଏ ଚିଠି
େଦବାକୁ ଓ ପୁଣି ନି ଜକୁ ଓହରି ଯି ବାକୁ କହୁ ଥାଏ କି Oh େଶଷେର ମଁୁ ହାର
ମାନିଲି ବାଧ" େହାଇ ଚିଠି ଖେO େଲଖି ବସି ଲି କି Oh େସେତେବଳକୁ େମା ମୁO
ଭି ତେର ମହାଭାରତ ଯୁO ଚାଲି ଥାଏ େତଣୁ ଚିଠିଟିେର କଣ େଯ େଲଖିଲି ତା—ର
ଠିକ୍ ଅଥO ମଁୁ ନି େଜ ମଧ" ବିେଶOଷଣ କରି ପାରି ଲି ନାହO 
38
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ଯା—େହଉ ମଁୁ ଚିଠିଟି େଲଖି େଦଇ ସାେO ସାେO ଯାଇ ଡାକବାOେର ପେକଇ େଦଇ ଆସି ଲି
କାଲି େସାମବାର େତଣୁ କାଲି ହO ଚିଠି ଯି ବ ଯାଉ, କି Oh କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା େବାଲି ମଁୁ ଭାବିଲି ପୁଣି
ଇOା େହଉଥି ଲା, ଆଉ ଖେO ଚିଠି େଲଖି ବା ପାଇଁ ସେତ େଯମି ତି ଜୀବନସାରା ମଁୁ ଚିଠି େଲଖୁଥାOି 
କି Oh ପର ମୁହୂOOେର ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା କୁ ନି ର େସ କଥା –ବାବୁ ଭାଇ, ପOିଜ୍ ତୁ େମ ଯଦି ତୁ ମ ଟିକି
ଭଉଣୀର ମOଳ ଚାହଁୁ ଥାଅ, ତାହା େହେଲ ଚିଠି େଦବନି —
ମଁୁ ନି ଜକୁ Oମା କରି ପାରି ଲି ନାହO  କାହO କି ମଁୁ ଚିଠି େଦଲି  କଣ କଣ େଲଖି େଦଲି େସଥି େର
ନି ଜକୁ ଧି Oାର କଲି 
େମା ମନ ବ"O ଥାଏ ଚିଠି ଟି େଦଇେଦଲି ସି ନା କି Oh ତାର ପରି ଣାମ ନି Oୟ ଭୟOର େହବ
ଏହା ହO ମଁୁ ଭାବିଥିଲି କି Oh ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥି ଲା କି Oh ଠିକ୍ େସାମବାର ଦିନ କୁ ନି ପାଖରୁ ଚିଠିଟିଏ
ପାଇଲି 
ମନେର ଆଶOା ମି ଶା ଆନO େଖଳିଗଲା Oଥେମ ଚିଠି େଖାଲି ବା ପୂବOରୁ ଭାବିଲି, େବାଧ ହୁ ଏ
କୁ ନି େଲଖି ଥିବ, ଚିଠି ମଁୁ ତା ପାଖକୁ େଦଇ ପାରି ବି କି ଛି େକହି ତାO ଘେର ଭାବିେବନି ପୁଣି ଭାବିଲି,
ଏୟା ବି େହାଇପାେର କୁ ନି ରାଗି କରି ଚିଠି େଦଇଥି ବ, େମାର ନି େବOାଧତାକୁ ଧି Oାରି ଥି ବ ଚିଠିଟି
େଖାଲି ଲିସOାନୀୟ ବାବୁ ଭାଇ,
ଟିକି ଭଉଣୀର Oଣାମ ଏେତ ଦୂ ରରୁ ତୁ ମ ପାଖେର ପହOି ବ କି ନାଇଁ ଜାେଣନି  ତଥାପି େମାେତ
ପର ଭାବିବନି  ମଁୁ େଯଉଁ ଚିଠି େଦଇଥି ଲି, କଣ େସଇଟା ତୁ େମ ପାଇନ ? ଏେତ ବୁ େଝଇ କରି
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େଲଖି ଥିଲି, କଣ ବୁ ଝିପାରି ଲ ନାହO ? େଶଷ ଚିଠି ହି ସାବେର ମଁୁ ତୁ ମଠଁୁ ଆଶା କରି ଥିଲି େଗାଟିଏ ଚିଠି
କି Oh ତୁ େମ କଣ େମା ମନ କଥା ବୁ ଝିପାରି ଲନି ? ତୁ ମଠଁୁ ଚିଠି ନ ପାଇ ମଁୁ ବାଧ"େହାଇ ଏ ଚିଠି
େଲଖୁଛି ତେମ ଫମ୍O ଫି ଲପ୍ କଲ ନା ନାହO  କି ଛି ନ ଜଣାଇେଲ ମଁୁ େକମି ତି ଜାଣି ବି? ମଁୁ ଏଠି ଗଁାେର
ରହି ଆମର ପରୀOା କଥା କି ଛି ଜାଣି ପାରୁ ନି ତୁ େମ ଯଦି ପରୀOା େନାଟିସ ପାଅ େମା ପାଖକୁ
ପଠାଇବ େମାେତ ଟିେକ ବୁ ଝିବାକୁ େଚOା କରି ବ ମଁୁ ତୁ ମ ମନେର ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ େଦଲି ଣି, ନୁ େହଁ?
ଆଉ ହଁ, ମଁୁ ପରୀOା େବେଳ ଖୁଡ଼ୀO ଘେର ରହି ବିନି ଅନ" ଆେଡ଼ ରହି ପରୀOା େଦବି ତୁ ମକୁ
ଆଉ କO େଦବିନି ପOିଜ୍ େମାେତ ଭୁଲ ବୁ ଝିବନି  ଖେO ଚିଠି େଦବ ମଁୁ ଖାଲି ଅେପOା କରି ଛି,
ତୁ ମର ଖେO ଚିଠିକୁ ଯାହାକୁ ପାଇେଲ ମଁୁ ଜାଣି ବି ତୁ େମ େମା ଉପେର ରାଗି ନାହଁ େବାଲି 
ବାବୁ ଭାଇ ! ମଁୁ େଗାେଟ କଥା କହି ବି, ରଖି ବ ତ ? ତୁ େମ କ—ଣ େମା ପାଖକୁ ଆଉ ମାଡ଼
ପଠାଇବ ? େକାଉ ଡିOିନାରୀରୁ େଦଖି ମାଡ଼ ପଠାଇବ େଲଖି ବ ମଁୁ ମାଡୁ ଇ େହାଇ ଗଲି ଣି ରହୁ ଛି
ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ନି Oୟ େଦବ ଇତି
-କୁ ନିଚିଠିଟା ପଢ଼ିସାରି େମା ଅବOା ଯାହା େହଲା ତାକୁ କାଗଜ କଲମେର Oକାଶ କରି େହବନି  କୁ ନି
େମାରି କଥାକୁ ମେତ ମେନ ପକାଇ େଯଉଁ ବିରାଟ େକାହ େମା ମନ ଭି ତେର ସୃOି କରୁ ଥି ଲା, େସଗୁଡ଼ାକ
ଲୁ ହ େହାଇ ଅମାନି ଆ ଭାବେର େମା ଆଖି ରୁ ଝରି ପଡୁ ଥି େଲ ମଁୁ ଦୁ ଇ ହାତେର ତାକୁ େପାଛୁ େପାଛୁ
ଚିଠିଟାକୁ ପେକଟେର ପୁେରଇଲି  ପରୀOା େଦବାକୁ େଯେବ ଯି ବି, େସ ଦିନ କଥା ଭାବିଲି ଦିନଗୁଡ଼ାକ
େମାେତ ବଷO ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା
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େଶଷେର େସ ଦିନଟି ଆସି ଲା େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ ସଜବାଜ େହାଇ ବାହାରି ଲି ପରୀOା େଦବାକୁ 
ପୁରୁେଷାOମପୁରଠଁୁ

ରାତିେର

ବସେର

ବସି ଲି

ତା—ପର

ଦିନ

ଉପରେବଳା

ଯାଇ

ପହOି ଲି

ଲO"Oଳେର େସଠାେର ଜେଣ ଆତOୀୟO ଘେର ରହି ଲି କାରଣ ଜେନOOୟ ବାବୁ O ଘେର ରହି ବାଟା
ଅସଂଗତ ମେନ େହଲା ତାଛଡ଼ା ମଁୁ ଉଚିତ ମେନ କଲି ନାହO  େକବଳ ମଁୁ ନିଜ ଭାଗ"କୁ ନି Oା କଲି 
ଆଉ କୁ ନି କୁ େଦଖା େହବାଟା େମା ଭାଗ"େର ଥି େଲ େହବ ନ େହେଲ ନାହO େବାଲି ନି Oିତ େହାଇଗଲି 
କି ଛି ଦିନପେର ମା ଓ ବାବା ଆସି ପହOି େଲ, ମଁୁ େଯଉଁଠି ଥି ଲି େସଇଠି ଅବଶ" ମଁୁ େଯଉଁଠି
ଥି ଲି େସ ଘରଟି ଜେନOOୟ ବାବୁ O ଘରଠାରୁ ଅO ଦୂ ରେର କି Oh ମନ ମାନିଲାନି  ଇOା େହଲା ଟିେକ
ଯାଇ ବୁ ଲି ଆସି ବାକୁ  େକୗଣସି ଅଜଣା ଶOି େମାେତ ଟାଣୁଥିଲା େଶଷେର ମଁୁ ବାହାରି ଲି ତାO
ଘରଆେଡ଼ ପୂବର
O ୁ କୁ ନି ର ଚିଠିରୁ ମଁୁ ଜାଣି ଥିଲି େଯ କୁ ନି େସଠାେର ନଥି ବ କାରଣ େସ ଅନ"
େକଉଁଠି ରହି ପରୀOା େଦବ େବାଲି େଲଖି ଥିଲା ତଥାପି େସଠି ମଁୁ ପହOି ଜାଣି ଲି େଯ କୁ ନି ଗଁାରୁ
ଆସି ଯାଇଛି କି Oh ତା—ର ଆଡ଼ମି ଟ୍ କାଡOେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି େତଣୁ ପରୀOା ଆସOା କାଲି
ଥି ବାରୁ ତାO କେଲଜକୁ ଯାଇଛି ବୁ ଝାବୁ ଝି କରି ବାକୁ  େସେତେବେଳ ମଧ" ମଁୁ କୁ ନି କୁ େଦଖି ପାରି ଲି
ନାହO  ଖାଲି ଲୁ ଗା ଅଗଣାେର ତା—ର େOସ୍ଗୁଡ଼ାକ େଦଖି େଫରି ଲି
ଆଜି Oଥମ ଦିନ ପରୀOା ମଁୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ତାହା ମଁୁ ଜାଣି ଛି, େବାଧହୁ ଏ ଖୁବ୍ କମ ପି ଲା
େସଇମି ତି ପଢ଼ିଥିେବ ପରୀO େଦବା ସମୟ ପାେଖଇ ଆସି ଲାଣି  ମଁୁ କେଲଜ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ଗାଡ଼ି ଧରି  ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲି  Oଥେମ ଗାଡ଼ି େର ବସି ଭାବିଲି କୁ ନି ସହ େଦଖା େହାଇଯାଆOା କି ,
ପରୀOାେର ଠିକ୍ େଲଖି ପାରOି  କି Oh ପୁଣି ଚିOା କଲି , ମଁୁ ଏ ସବୁ କଣ ଭାବୁ ଛି ? କୁ ନି ତ ବOOମାନ
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ଅନ" ଏକ ଜାଗାେର େଯଉଁଠାର ଠିକଣା ମଁୁ ଜାଣି ନି େସଠି ସି ଏ ଆନOେର ପରୀOା େଦବାକୁ ବାହାରି
ସାରି ଥିବ ଅବଶ" େଗାଟିଏ ସହରେର ଆେମ ଥି ଲୁ, କି Oh ମଁୁ ଚOେର ଆଉ େସ ପୃଥିବୀେର ଥି ବା ପରି
ଲାଗୁଥିଲା
ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ଥି ଲା, ହଠାତ୍ କଣ ମନ େହଲା େକଜାଣି , ଗାଡ଼ି ଧରି ଚାଲି ଲି ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍
ଆେଡ଼ ପରୀOା ସମୟ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ତଥାପି େମା ମୁOରୁ ପାଗଳାମୀ ଯାଇନଥାଏ ଆଉ ଦଶ
ମି ନିଟ୍ ମାO ଥାଏ ଗାଡ଼ି ର ଗତି ବେଢ଼ଇ େଦଲି 
ଏଇତ, ଆଗେର ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍  ଅେନକ ଝିଅପି ଲା ଠିଆ େହାଇଛOି  ଦୂ ରେର ଅଛOି 
କାହାରି ମୁହଁ େମାେତ ଠିକ୍ ଭାବେର େଦଖାଯାଉନି , କୁ ନି କୁ ଚିOିବି କି ପରି ? ତାର ତ ମଁୁ େଗାଟାଏ ରୂ ପ
େଦଖି ଛି, କୁ ଅ ପାଖେର ପାଣି କାଢ଼ିବା ସମୟେର େସଇ କଳାରOର ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ପି Oିଥାଏ
ଯାହାର କି ଧଳା ରଂଗର େଲସ୍ ଲାଗି ଛି କାO ଉପେର ବାସ୍, େସତିକି ହO କୁ ନି ର େମା ସହ ପରି ଚୟ
କି ପରି ମଁୁ ଜାଣି ବି କୁ ନି କି ଏ ? ଏଠି ସି ଏ ଅଛି କି ନାହO ? କି Oh େମା ମନ କହୁ ଥାଏ ସି ଏ ଏଠି
ନାହO , ନାହO , ନାହO  ତାର ଆଡ଼ମି ଟ୍ କାଡ୍ O ଠିକ୍ େହଲା କି ନାହO? ସି ଏ ପରୀOା େଦବାକୁ ଆସି ଛି କି
ନାହO ? ମଁୁ ତାକୁ ପରୀOା େଦବା ପୂବOରୁ େଦଖି ପାରି ବି ତ ?
ଆଉ ମାO ପାO ମି ନିଟ୍ ଥାଏ ପରୀOା ସମୟ ଉେମନସ୍ କେଲଜ୍ ଠାରୁ Oାୟ ଏକ
କି େଲାମି ଟର ଆମ ପରୀOା େକO େତଣୁ େମା ମୁO ଭି ତେର େସେତେବେଳ େଯଉଁ ସବୁ ଭାବନା
ମାଡ଼େଗାଳ କରୁ ଥି େଲ, ତାହା ଅନୁ ଭବୀ ହO ଅନୁ ଭବ କରି ପାରି ବ
ଆଉ ସମୟ ମାO ତିନି ମି ନିଟ୍ ତଥାପି ମଁୁ ଗାଡ଼ି ଟାକୁ ପାଖ ଆକାଶି ଆ ଗଛ ପାଖେର ରଖି ଏକ
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ଲୟେର ଚାହOଥାଏ, କୁ ନି କୁ ଅେନକ ଝିଅO ଭି ତେର େଖାଜୁ ଥାଏ େମା କୁ ନି କୁ  ଜଣ ଜଣ େହାଇ
େସଦିନ େକେତ େଲାକ େମାର ଏ ପାଗଳାମୀକୁ େଦଖି ଛOି  ମଁୁ କି Oh କାହାକୁ ଲO" କରୁ ନଥାଏ
େକବଳ କୁ ନି ଆଉ କୁ ନି  େଶଷେର ପରୀOା ସମୟକୁ ଆଉ ଏକ ମି ନିଟ୍ Oାୟ ଥାଏ, େମାର ଜେଣ
ପୁରୁଣା ସାO ପଛ ପଟରୁ ଆସି କହିଲା–ଆେର, େହ! ଏଠି କଣ ଠିଆ େହାଇଛୁ ? ପରୀOା େଦବୁ କି ନାହO ? ଟାଇମ୍ େହଇଗଲାଣି
ପରା ଚାଲ—
- –ହଁ ହଁ ହଁ... ଯାଉଛି—
- –ଚାଲ ମ ଏଠି କଣ ପରୀOା େଦବୁ କି ?—
- –ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ... ମଁୁ ଯାଉଛି—
- –ଯାଉଛି ? େକେତେବେଳ... ଯି ବୁ ନା େଦଖି ବୁ—
ବାଧ" କରି େସ େମାେତ ଟାଣି େନଲା ମଁୁ େବାଧହୁ ଏ େସଇଠି େସମି ତି ଠିଆ େହାଇ ରହି ଥାOି ,
ଯଦି େସ େମାେତ େନଇନଥାOା
କାହO କି ମଁୁ େସଠି ଠିଆ େହାଇ ଏମି ତି ଭାବନାକୁ େମା ମୁO ଭି ତେର OOୟ େଦଉଥି ଲି ? ମଁୁ
ଜାଣି ପାରି ଲିନି
ପରୀOା ହଲେର ପହOି ଲି କି Oh େକମି ତି ଯାଇ ସି ଟେର ବସି ଲି ମଁୁ ଜାଣି ନି ସି ଟେର ବସି ଲି
ପରୀOା ଆରO େହଲା କି Oh OଶOପOକୁ ପଢୁ ପଢୁ େମା ଆଖି େର ଲୁ ହଦOାରା ତାହା ଝାପସା େହାଇ
ଆସି ଲା ମଁୁ କି ଛି ପଢ଼ିପାରି ଲିନି
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ବାରOାର େମାର ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା କୁ ନି ର ଖୁ ଡ଼ୀ ତଥା ଜେନOOୟ ବାବୁ O OୀO କଥା ‘ –କୁ ନୀର
ଆଡ଼ମି ଟ୍ କାଡ୍ O କ—ଣ ଅସୁବିଧା େହାଇଛି ପରୀOା େଦବ କି ନାହO ? େବାକି ଛୁ ଆେଟ କ—ଣ ସି ଏ
କରୁ ଛି; ତା—ର ଠିକ୍ ନାହO  ପରୀOା ଆସି ମୁO ଉପେର, ଏେତେବଳ ଯାଏ କି ଛି ଠିକ୍ କରି ନି ଏେତ
ଅବେହଳା କରୁ ଛି, ପରୀOା କଣ େଦବ େକଜାଣି —
େମା ମୁO ଭାରାOାO େହାଇ ଉଠିଲା କୁ ନି ପରୀOା େଦବତ ? ନା, ମଁୁ...
ପରୀOାର େଶଷ ଘOା ଠଁ ଠଁ େହାଇ ବାଜି ଉଠିଲା ମଁୁ Oକୃ ତିO େହଲି  କଣ େସଦିନ ମଁୁ
େଲଖି ଲି, ମଁୁ ବି ଠିକ୍ ରୂ େପ ଜାଣି ନି ଗାଡ଼ି ଧରି ସି ଧା ଘରକୁ ଆସି ଲି ଖାଇେଦଇ େଶାଇପଡ଼ି ଲି
େଶାଇଲା େବେଳ ଚିOା କଲି –ଆେର, ଆଜି ତ କୁ ନିର ପରୀOା ନଥି ବା, କାରଣ ତାର ଏ େପପରଟା ନାହO  ତାର ପରୀOା
କାଲି ଠଁୁ ଆରO—
ମଁୁ ନି ଜକୁ ନି େଜ କହି ପକାଇଲି  ଭାରି ହସ ମାଡ଼ି ଲା –ମଁୁ େକେତ ଭାବOବଣ ସେତ େଧତ୍ ମଁୁ
କଣ ମଣି ଷ ନା ମାରୱାଡ଼ି —
ତା—ପର ପରୀOାଟା ଦି—ଦିନ ପେର ଥାଏ େସଇଟି ମଧ" େଦଇେଦଲି  ବିଶOାସ ତୁ ଟିଗଲା ନିଜ
ଉପରୁ  ଆଉ କୁ ନିକୁ େଦଖି ପାରି ବିନି
ଆଉ ଚାରି ଦିନ ପେର ଅଛି, ଓଡ଼ି ଆ ପରୀOା ଏଇଟା େମାର ଆଉ କୁ ନି ର, ଦି—ଜଣOର େତଣୁ
ମଁୁ େଯେତେବେଳ େଦବି, େସ ମଧ" େସଇ ସମୟେର େଦବ ମଁୁ ଏଥର ନି Oୟ ତାକୁ େଭଟିବି କି Oh
ଭଗବାନO ବିଚାର ଅଲଗା Oକାର
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ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଁୁ ବସି ପଢୁ ଛି ଚାରି ଦିନ ଫାOା ଅଛି ମଝିେର ଭଲ କରି ଓଡ଼ି ଆ ପଢ଼ିବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ମା— ମଧ ପାଖେର ବସି ଥାଏ ଝରକାଟା େଖାଲାଥାଏ ରାOା ଉପେର େଲାକଟିଏ ଗେଲ
େମାେତ େସ ଝରକାବାେଟ େଦଖି ପାରି ବ େସତିକି ଦୂ ରତା ଥାଏ ହଠାତ୍ ମଁୁ ଶୁଣିଲି–ବାବୁ ଭାଇ,... େହ ବାବୁ ଭାଇ— ମଁୁ ମୁO େଟକି ଚାହO ଲି ମି ନି ଠିଆ େହାଇଥି ଲା ମଁୁ
ଆOହେର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲି  ପଚାରି ଲି;
- –କଣ େହଲା ? କୁ ଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ ?—
- –ମOି ରକୁ ଯାଉଥି ଲୁ— େସ କହି ଲା
- –ମOି ରକୁ ? କି ଏ କି ଏ ଯାଉଛ ?—
- –ମଁୁ, କୁ ନି େଦଇ, ମାମି ନା େଦଇ, ଲୁ ସି ...—
େକେତ ଗୁଡ଼ାଏ ନଁା ସି ଏ କହି ଯାଉଥି ଲା ରାOାେର ଠିଆେହାଇ ମଁୁ କୁ ନି ର ନଁା ଶୁଣି ଖୁସିେର
ଚିOାର କରି ବାକୁ ଭାବୁ ଥି ଲି, କି Oh ମା—ର ଉପOି ତି େମାେତ ସତକO କରି େଦଉଥି ଲା ତା—କୁ ଡାକି ଲି ‘
- –ଆସ, ସମେO ଆସ—
ମା ମଧ" ବାହାରକୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲା, କହିଲା ସମେO ଭି ତରକୁ ଆସ େବାଲି  େଦଖି ଲି ମି ନି ସମOOୁ
ଡାକୁ ଛି
- –ଆ... ଆସୁନୁ େଲା... ମାଉସୀ ଡାକୁ ଛOି ପରା—
େଶଷେର ତିନିଜଣ ଝିଅପି ଲା େଗଟ୍ ପାରେହାଇ ଭି ତରକୁ ଆସି େଲ େହେଲ େସମାନO ମଧ"େର କୁ ନି
କି ଏ େକମି ତି ଜାଣି ବି, ନି ଲOଜ ଭାବେର ଚାହO ବି ପାରି ବିନି ଝରକା ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି ଖଟେର ବସି ଲି
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ମନ ବହୁ ତ ଖୁ ଶି େହଉଥାଏ ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମି ତି େମାେତ ମନଚାହଁୁ ଥି ବା ଦୁ ଲOଭ ଜି ନିଷ କି ଛି
ମି ଳିଯାଇଛି ସେତ େଯମି ତି ମଁୁ ଆଜି କଲOସ୍ େହାଇ ନୂ ଆ େଦଶ େଖାଜି ପେକଇଛି
- –କୁ ଆେଡ଼ ସବୁ ଯାଇଥି ଲ ?— ମା ପଚାରୁ ଥି ଲା ମି ନି କୁ 
- –ମOି ରକୁ ଯି ବୁ ପରା— ମି ନି କହି କହି ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଆସି ଲା ତା ପଛେର ଆଉ
ଜେଣ ସି ଏ Oଥେମ ମା—କୁ ନମOାର େଦଇ ସି ଧା େମା ଆଡ଼କୁ ବୁ ଲି ପଡ଼ି େମାେତ ନମOାର େହଲା
ସରୁ ସରୁ ହାତ ଦି—ଟା େଯାଡ଼ି ଟିେକ ଝୁ Oି ଠିଆ େହାଇଥି ଲା ମଁୁ ନି Oୟ େହାଇଗଲି , ଇେୟ େହଉଛି
–କୁ ନି —
କି Oh େମାେତ ଏମି ତି ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି ମଁୁ ତାକୁ ବହୁ ଆଗରୁ େଦଖି ଛି େସଇ ଆଖି , େସଇ
ମୁହଁ େକାଉଠି େଦଖି ଛି? େକାଉଠି େଦଖି ଛି? ଭାବି ପାରି ଲିନି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଚାହOଲି ନାହO ମଧ"
କୁ ନି ଆସି େମା ପାଖ େଚୟାର ଉପେର ସଂଯତ େହାଇ ବସି ଲା ମୁହଁ େସମି ତି ତଳକୁ ଥି ଲା ଠିକ୍
େଯମି ତି େଛାଟ ପି ଲାମାେନ ମାOରO ପାଖେର ଡରି ମରି ଠିଆ ହୁ ଅOି  େଯେତେବେଳ ମାଡ଼ ଖାଇବା
ପାଳି ଆେସ ମଁୁ ମେନ ମେନ ଖୁ ବ୍ ହସି ଲି ଏେତ ଚିOା ପରି ଚୟ ଲାଗି ଲା େଯ େମା ପାଟିରୁ ହଠାତ୍
ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା- –େତା ଆଡ଼ମି ଟ୍ କାଡ୍ O କଣ େହାଇଥି ଲା ପରା ?—
- –ହଁ...— େମା କଥା ନ ସରୁ ଣୁ େସ ମୁହଁ େଟକି କଥା ଆରO କଲା ବହୁ ଦିନରୁ ବO ବାOି
ରଖାଯାଇଥି ବା ନଦୀର ପାଣି ଉଛୁ ଳିଲା ପରି , ତା—ମୁହଁରୁ କଥା କହି ବାର ଆେବଗ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଥି ଲା
କହି ଲା46
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- –େଗାେଟ ସାO ପି ଲାେଟ େମା ଆଡ଼ମି ଟ୍ କାଡ଼୍O...—
େସ କଣ କହି ଯାଉଥି ଲା ତା Oତି େମାର ଆଉ ଲୟ ନଥି ଲା ମଁୁ ଖାଲି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହO
ରହି ଥିଲି ସେତ େଯମି ତି ମଁୁ ହଜି ଯାଇଛି
- –ନି ଅ...— କାହାର ପାଟି ଶୁଣି ମଁୁ Oକୃ ତିO େହଲି  ଭାବନା ରାଜ"ରୁ େଫରି ଆସି ଲି କୁ ନି
ନି ରବ େହାଇ ଯାଇଥି ଲା ସବOତ ଗOାସ ସମOOୁ ଦିଆଯାଉଥି ଲା କୁ ନି ପି ଇଲା କି ନାହO ମଁୁ ଜାଣି
ପାରି ଲି ନାହO  ମଁୁ କି Oh ପି ଇଲା ପରି ଲାଗି ଲା କଣ ପି ଇଲି େକଜାଣି  ସବOତ ନା...
ସମେO ଉଠିେଲ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ଦୁ ଆର ପାଖେର ଚପଲ ପି Oୁ ପି Oୁ କୁ ନି ର ପାଟି
ଶୁଭିଲା
- –ବାବୁ ଭାଇ, ଆମ ଘରକୁ ଯି ବ ନି Oୟ—
- –ହଁ... ହଁ... ନି Oୟ ଯି ବି— ମଁୁ େମା ଅଜାଣତେର କହି ପକାଇଲି 
େସମାେନ ସମେO ଚାଲି ଗେଲ ମଁୁ େସମାନO ଯି ବା ବାଟକୁ ଚାହO ରହି ଥିଲି ଏଇ ଥି ଲା କୁ ନି !
ମାOି ଡ଼ି େମାେତ େକେତ କେOଇ େଦଲାଣି ସେତ ଭାରୀ ବଦମାସ୍ େଟ ଖୁସିପୂOO ଅଭି ମାନେର େମା
ଭି ତରଟା ଭOO େହାଇଗଲା ମଁୁ ଆତO ବିେଭାର େହାଇପଡ଼ି ଲି
(ଏେତ ଶୀO ଏପରି ପରି Oିତିେର ହଠାତ୍ େମାର ତା—ସହ େଦଖା େହବ େବାଲି ମଁୁ କOନା ବି
କରି ନଥି ଲି କି Oh େସଇ ମୁହୂOOରୁ ମଁୁ ତାକୁ Oେଣ ନ େଦଖି େଲ ରହି ପାରି ବିନି େବାଲି ମେନ ମେନ
ଭାବୁ ଥି ଲି କାରଣ –ଇOା—ରୂ ପକ ଅOି ଆହୁ ରି ଜଳି ଉଠିଲା –ତୃ Oି —ର ଆହୁ ତି ପାଇଁ)
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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 advertisements as well as we welcome sponsors for different stories and articles and
also patrons for the e-Magazine.
aahwaan@gmail.com / 9040985463

ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ"େର ଡା େଜ"ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

48

