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अଗ0 अଗ0 अଗ0 अଗ0 ୨୦୧୭ ୨୦୧୭ ୨୦୧୭ ୨୦୧୭ ସଂLରଣସଂLରଣସଂLରଣସଂLରଣ    

ସାହିତ!େର କା0ିଂ କାଉଚ୍ ???ସାହିତ!େର କା0ିଂ କାଉଚ୍ ???ସାହିତ!େର କା0ିଂ କାଉଚ୍ ???ସାହିତ!େର କା0ିଂ କାଉଚ୍ ???    
େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱକ୍� େର ଏ କଣ େହଉଛି ???ୱକ୍� େର ଏ କଣ େହଉଛି ???ୱକ୍� େର ଏ କଣ େହଉଛି ???ୱକ୍� େର ଏ କଣ େହଉଛି ???    

ନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯାନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯାନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯାନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯା’’’’    
ସାହାଡ଼ା ସୁWରୀସାହାଡ଼ା ସୁWରୀସାହାଡ଼ା ସୁWରୀସାହାଡ଼ା ସୁWରୀ    

ଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀ    
ଏବଂ ଆହୁରି अେନକ...ଏବଂ ଆହୁରି अେନକ...ଏବଂ ଆହୁରି अେନକ...ଏବଂ ଆହୁରି अେନକ...    

ବୀର ମାେ0�ବୀର ମାେ0�ବୀର ମାେ0�ବୀର ମାେ0�     
ଆନWମଠଆନWମଠଆନWମଠଆନWମଠ    
ସହରୀ େବାହୁସହରୀ େବାହୁସହରୀ େବାହୁସହରୀ େବାହୁ    
ପଲାଶଫୁଲର ବାସ_ାପଲାଶଫୁଲର ବାସ_ାପଲାଶଫୁଲର ବାସ_ାପଲାଶଫୁଲର ବାସ_ା    

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ�ୂ�� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ମାସିକ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା 
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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତିaାତା - ସ�ାଦକ 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 
ଏମ୍.ବି.ବି.ଏସ୍., ପି.ଜି.ଡ଼ି.ଏମ୍.ସି.ଏଚ୍., ପି.ଜି.ଡ଼ି.ଏଚ୍.ଏମ୍. 

 
ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି, ବ�ହb ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ - ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩, ଇେମଲ୍ - aahwaan@gmail.com  
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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହl େଲଖାର 
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କo�ବ! / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହl, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା ନିେ �ଶ ଦିଆଯାଇନାହl 
େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଚାର େଲଖକ'ର ସ�ୂ�� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ�ାଦକ କିrା ପ�କାଶକ' ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ 
ନାହl ଯଦିଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼\ି ଏବଂ ବୁଝିବା 
ପେର ହl ପ�କାଶିତ କରିଥା\ି ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�ତିଶତ ସତ!ତାର ଦାବୀ 
େକବଳ େଲଖକ'ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର 
ଉoରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ'ର, ଏଥିେର ସ�ାଦକ କିrା 
ପତି� କାର େକୗଣସି ଉoରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହl 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ' ଲିଖିତ अନୁମତି 
ବିନା अନ! େକୗଣସି ମାଧ!ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ!ମ / ସrାଦପତ�  
ଇତ!ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା ଏକ अପରାଧ ଦୟାକରି ଏହି ବିଷୟ ପ�ତି 
ବିେଶଷଧ!ାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ ଚାହlେଲ ନିଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ 
ପ�ଚାର େହତୁ େସମାନ' େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇଥିବା ପୃaାମାନ'ର 
ପ�ତିxବି ଗଣମାଧ!ମ ବା ଇyରେନଟେର େଦଇପାରିେବ ଏଠାେର ଆେମ 
अନୁେରାଧ କରିବୁ େଯ େଯେବ ମଧ! ଆପଣ ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ 
ଇyେରେନଟ / େଫସବୁକ / ଟି� ଟରେର ପ�ସାର କରୁଛ\ି, ଦୟାକରି ଆମ 
ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲz ଖ କରିବାକୁ 
ଭୁଲିେବ ନାହl 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
େଲଖକ େଲଖିକାମାନ' ପାଇଁ ବିେଶଷ ସଚୂନା : େଦଖାଯାଉଛି ଏହି ଇ-ପତି� କାର ପ�କାଶନ େହବା |ଣି 
ଆପଣମାେନ ନିଜର େଲଖାର Lି� ନ୍ ସଟ୍ େନଇ ନିଜ ନିଜ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ}ଂ ସାଇଟ୍ େର ପ�କାଶ 
କରୁଛ\ି ଏହାକୁ ଆେମ ସ�ାଗତ କରୁଛୁ କି~ अେନକ ବ�ୁ ଏହା ଉେଲz ଖ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉଛ\ି େଯ 
ଏହି େଲଖାଟି େକଉଁ ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ େହାଇଛି ଏବଂ େସହି ପତି� କା ଜେଣ ଚାହlେଲ େକଉଁଠି 
ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବ େତଣୁ ଆପଣମାନ'ୁ ବିନୀତ अନୁେରାଧ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ େଲଖାକୁ େଶୟାର୍ 
କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ\ି ଦୟାକରି େସଠାେର ଏହା ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ ଏବଂ ଏହାର 
େୱବ୍ସାଇଟ୍ (www.aahwaan.com) ବିଷୟେର େଲଖିବା ଭୁଲିେବ ନାହl ଆପଣ' अବଗତି 
ନିମେ\ ନିମ_େର ଏକ ଉଦାହରଣ େଦଉଛି 
ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ : 
େମାର ଏହି େଲଖାଟି ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା (ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ�ୂ�� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 

ମାସିକ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା)ର ଚଳିତ ମାସର ସଂLରଣେର ପ�କାଶିତ େହାଇଛି 
ଆପଣ ଚାହlେଲ ଏହି ଇ-ପତି� କା ବିନା େକୗଣସି େଦୟ (ସ�ୂ�� ମାଗଣା) ବା ଶୁ�େର ନିମ_େର 

ଦିଆଯାଇଥିବା େୱବ୍ସାଇଟରୁ ପାଇପାରିେବ 
www.aahwaan.com 

If you wish to post in English: 
My article has been published in the August Edition of Aahwaan e-Patrika, the first 

and only complete Odia, monthly literature e-Magazine of Odisha.  
If you wish to read this e-Magazine (download for free), please visit the website 
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ସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁ    ୧୧ 

ଆନWମଠ      ୨୦ 

ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 

ବୀର ମାେ0�       ୨୬ 

ସୁଶା\ ପୁେରାହିତ 

ସତ!ଂ ବଦ ଧମ�ଂ ଚର    ୩୪ 

ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ 

अମାନିଆ ପାକି�ାନ     ୩୭ 

ରାଧାଚରଣ ନାୟକ 

େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱକ୍�    ୪୩ 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 

ଶାଳିଆର ରତନି     ୪୯ 

ପାରମିତା ମିଶ� 

अତୃ* େଶାଷ, अପହ� ନଦୀ   ୫୪ 

ଡ: େମୗସୁମୀ ପରିଡ଼ା 

ସହରୀ େବାହୁ     ୫୭ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ମର୍ େସାନପୁର୍     ୬୫ 

ଶ!ାମ ଓମପ�ସାଦ ମିଶ� 

ନାରୀ ସ�ାଧୀନତା     ୬୮ 

େଜ!ା�ାରାଣୀ ପ�ା 

ପଳାଶଫୁଲର ବାସ_ା     ୭୩ 

ଶ�ୀअରବିW ଆଚାଯ�! 

ସୁେନଲି ସିଂହ      ୯୨ 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

अଶା\ି       ୯୮ 

ମଧୁସିbତା ପ%ନାୟକ 

ସାହିତ! କାଉଚ୍     ୧୧୩ 

ଡା େସୗମ!ର�ନ ମିଶ� 

ସାହାଡ଼ା ସୁWରୀ     ୧୧୬ 

ସରସୀ ଆଚାଯ�! 

ଥଇଥାନ      ୧୨୦ 

ଶୁଭକା\ ସାହୁ 

ଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳା କୁମାରୀ   ୧୨୨ 

अଧ!ାପିକା ର�ିତା ପାତ�  

ରା|ୀ       ୧୨୯ 

ମୀନା|ୀ ଦାଶ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଇେୟ କି~ ଠିକ୍ ନୁେହଁ    ୧୩୬ 

अଭିମନୁ! େବେହରା 

ନଈପାଣି ନଈକୁ ଯା     ୧୪୦ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ପରାମିତା ମିଶ� 

ସରସୀ ଆଚାଯ�! 

ଜ~ ଯ�ଣା      ୧୪୯ 

ଡ: କୁଳା�ାର 

ରା|ୀ (କବିତା)     ୧୫୩ 

ପ�ହz ାଦ େବେହରା 

ବ��ମାଳାେର ସୃ0ି     ୧୫୪ 

ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 

କାଲି ଓ ଆଜିେର ମୁଁ     ୧୫୭ 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

अତୀତର ସb �ତି     ୧୫୯ 

େଜ!ାତିମ�ୟୀ ଷଡ଼�ୀ 

େସ ଚାଲିଗଲା ପେର     ୧୬୧ 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

େମା େଦଶ ଭାରତ     ୧୬୩ 

ହିମାଂଶୁ େଶଖର୍ ବାରିକ 
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ସ�ାବନା      ୧୬୭ 

ଶିବ କୁମାର ପ�ା 

ଧବେଳଶ�ର ମାହାତb !    ୧୬୯ 

ପ�େବାଧ ଚW�  ମୁଦ� ା 

ବଂଶୀ େଯ अନୁରାଗୀ     ୧୭୬ 

ଶ�ୀବ\ ପ�ସାଦ ପାଣି 

ସୃ0ି       ୧୭୮ 

ଶ�ୀ ଜନା �ନ ଆଚାଯ�! 

ମୁହୂo�       ୧୮୦ 

ରଚିତା େଜନା 

अଜଣା ସ�ରୂପ ତୁେମ     ୧୮୧ 

ସୁଶ�ୀ ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 

କାଗଜ ଡ�ାର ସb �ତି     ୧୮୨ 

ସୁବ�ତ କୁମାର େସନାପତି 

ହାଇେୱ େର      ୧୮୫ 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

କୁହ ଏ କଣ ଭଲ ପାଇବା!    ୧୮୬ 

ଡା ସ�!ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 

େମା ହୃଦୟ      ୧୮୮ 

ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପରିଣତି      ୧୯୧ 

ଇଂ ସୁବ� ତ କୁମାର ମିଶ� 

େଖାଜୁଛ େକଉଁଠି େମାେତ େର ଭ�...  ୧୯୩ 

ଡା ସୁବାସ ଚW�  ରାଉତ 

େମାର୍ କଥାେକ ମାନ୍    ୧୯୪ 

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ 

ଭିନ_  ଏକ ପରିଭାଷା     ୧୯୭ 

ସିପ�ା ନାମତା 

େବାଉ       ୨୦୧ 

अରବିW ବିଶ�ାଳ 

अଭିଶ*ା      ୨୦୪ 

ଡା अଚୁ!ତ କୁମାର ରଥ  

ନାରୀ       ୨୦୬ 

ବିେକଶ ସାହୁ 

ମନେକ ମେନଇ     ୨୦୮ 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ସ�0ା       ୨୧୦ 

ଗିତା�ଳୀ ଦାସ 

ମଁୁ ଜେଣ ନାବିକ କହୁଛି    ୨୧୧ 

ପ�କାଶ ସାହୁ 
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ସପନର ନଈକୂେଳ     ୨୧୫ 

କାଳୀଚରଣ ମହାରଣା 

େମା ଭାରତ ଭୂମି     ୨୧୭ 

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

ପ�କୃତି କନ!ା      ୨୧୯ 

ପାରମିତା ମିଶ� 

ମା’ ମାତୃଭୂମି      ୨୨୨ 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ}ନୀ 

ଏମିତି ବି େପ�ମ ହୁଏ     ୨୨୪ 

ପ�ଶା\ କୁମାର ନାଥ 

େସୖନିକ      ୨୨୬ 

ରନିତା ସ�ାଇଁ 

ପରକୀୟାର ଆତb ଗzାନି    ୨୨୮ 

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼ 

େମା େପ�ମର ଇତିକଥା    ୨୩୨ 

अ\ଯ�!ାମୀ ସରଘରିଆ 

ପି�ୟା�ଳୀ ଷଠିଗାଥା     ୨୪୦ 

ମେହW�  ପ�ତାପ ସ�ାଇଁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁ    
 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଚଳିତ ମାସର ସଂLରଣକୁ 
ଆପଣ'ୁ ସ�ାଗତ ଜଣାଉଛି  

 अଗ0 ମାସ, ବଷ�ର ଏକ ବିେଶଷ ମାସ ଆମ 
େଦଶର ସ�ାଧୀନତାର ପବ� ଏହି ମାସେର ମୁଖ! ଆକଷ�ଣ 
ଏହା ବ!ତୀତ ସଦ! ପାଳିତ େହାଇଛି ଭାଇଭଉଣୀ' 
େସ_ହ ଓ ଶ��ା ତଥା ବିଶ�ାସର ପବ� ର|ାବ�ନ, ପେର 

ପେର ଆସିଛି ବ�ୁତ�  ଦିବସ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣପତି' ଉ�ବ ପୁଣି 
ଜନb ା0ମୀ ଉ�ବ ବଷ�ର ପଜୂାପାବ�ଣର ଋତୁର ଆଗମନର ସମୟ 
ଏହା ଏହି ସମୟେର େଦଶେର ଶା\ି େସୗହା �!ର ବାତାବରଣ 
ସେମତ ଜନସାଧାରଣ' ମଧ!େର ଶା\ି ଓ େସ_ହର ବୃ�ି ହୁଏ ଏହି 
ସମୟେର ଉପ�ାପନ କରୁଛି ଚଳିତ ମାସର ଆହ� ାନ 

ଭାରତର ଚତୁ �ଶତମ ନୂତନ ରା0�ପତି 

 ବିଗତ ମାସେର େଦଶେର େହାଇଥିବା ସବ�ବୃହତ ରାଜେନୖତିକ 
ପରିବo�ନ େହଉଛି ଭାରତର ପ�ଥମ ନାଗରିକ ପ�ଣବ କୁମାର 
ମୁଖାଜ�ୀ' କାଯ�!କାଳ ସମାପନ ଏବଂ ନୂତନ ରା0�ପତି ଭାବେର ଶ�ୀ 
ରାମନାଥ େକାବିW' କାଯ�!ଭାର ଗ�ହଣ ଚଳିତ ବଷ� ରା0�ପତି 
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ପଦବୀ ପାଇଁ େହାଇଥିବା ଏହି ରାଜେନୖତିକ �Wେର ଶ�ୀ େକାବିW'ୁ 
ପ�ାଥ�ୀତ�  ଗ�ହଣ କରାଯିବାେବେଳ ଦଳିତ େବାଲି େଗାଟିଏ ଶ�ର ବହୁଳ 
ବ!ବହାର େହାଇଥିଲା କାେଳ ଦଳିତ େବାଲି ତା'ୁ ସମ� 
ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ନିବ}ବାଦେର ନିବ�ାଚିତ କରିେବ େବାଲି 
କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ େସପରି େହାଇଥିଲା ମଧ! ବଡ଼ ଦୁଭ�ାଗ!ର 
କଥା, ଭାରତର ମହାମାନ! ରା0�ପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ! ଜାତିଗତ 
ଆେ|ପ କରାଯିବା ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ ରାଜନୀତି କରାଯିବା अତ!\ 
ଦୁଃଖର ବିଷୟ େସ ଯା େହଉ ଏହାପେର ବିେଜପିର ବରିa େନତା 
ଶ�ୀ େଭ'ୟା ନାଇଡୁ ଭାରତର ଉପରା0�ପତି ପଦବୀ ପାଇଛ\ି 
ବo�ମାନ ଭାରତର ଚାରିେଗାଟି ପ�ମୁଖ ପଦବୀେର ରା0� ୀୟ ସ�ୟଂ 
େସବକ ସଂଘର ସଦସ!ମାେନ ରହିଛ\ି ପ�ଧାନମ�ୀ, अଥ�ମ�ୀ, 
ରା0�ପତି, ଉପରା0�ପତି ଏହିପରି �ଳେର େଦଶେର ବ!ାପକ 
ପରିବo�ନର ଆଶା କରାଯାଇପାେର ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ 
ରାଜେନୖତିକ କWଳ ମଧ! େଦଖାେଦଇପାେର କି~ ସେବ�ାପରି 
କୁହାଯାଇପାେର େଯ ଏହି େଦଶେର ଉନ_ ତି अେପ|ା ଜାତିକୁ 
ପ�ାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ େଯଉଁପରି ଉଦାହରଣ ସୃ0ି କରାଗଲା ତାହା 
अତ!\ ଦୁଭ�ାଗ!ଜନକ  

ସୀମା ବିବାଦର अବସାନ େକେବ? 
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 ଭାରତର ପ�ିମ ସୀମାେର ପାକି�ାନ କରୁଥିବା ଆତ'ବାଦୀ 
ଆକ�ମଣ କମ େହଉନଥିବା େବେଳ ପବୂ�ସୀମାେର ଚୀନର ମାତ� ାଧିକ 
େସୖନିକ କାଯ�!ାନୁaାନ ଏବଂ ଭାରତ ତରଫରୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିେରାଧ 
ଦୁଇ େଦଶ ମଧ!େର ଯୁ� ପରି ପରି�ିତିକୁ ସୃ0ି କରିଛି ଏହିପରି 
अବ�ାେର ଚୀନର ଗଣମାଧ!ମେର ପ�ତିଦିନ ଭାରତ ବିେରାଧେର 
अେନକ କାଯ�!କ�ମ କରାଯାଉଥିବା େବେଳ, ଭାରତେର କି~ ସରକାର 
େସଥିପାଇଁ କଣ ପଦେ|ପ େନେବ ତାହା ଗଣମାଧ!ମେର 
େଦଖାଯାଉନାହl କୂଟେନୖତିକ �ରେର ଭାରତ ବo�ମାନ ଦୃଢ଼ 
अବ�ାେର ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚୀନ ଗଣମାଧ!ମେର 
ପ�ସାରିତ ଖବର अନୁସାେର ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ବିଗତ ଦିନେର 
अେନକ େଦଶ ଭ� ମଣ କରି ଚୀନ ବିେରାଧି େଦଶ ମାନ' ସହ ବ�ୁତା 
କରୁଛ\ି ଏବଂ ଆବଶ!କ େହେଲ େସମାେନ ଭାରତ ସହ ଛିଡ଼ା େହେବ 
େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି େସଥିପାଇଁ ଚୀନ େକୗଣସି ପଦେ|ପ 
େନବାପବୂ�ରୁ ହଜାର ଥର ଚି\ା କରିବା ଉଚିତ େବାଲି କୁହାଯାଇଛି 
େସ ଯା େହଉ ଯୁ� ପରି ପରି�ିତି ସୃ0ି ନ େହଉ ଏହା ହl ପ�ାଥ�ନା 

ନବାଜ୍ ସରିଫ ବାବୁ ତ ସରିଫ ନଥିେଲ! 

 ପାକି�ାନେର ଏକ ବିଶାଳ ପରିବo�ନ େଦଖା େଦଇଛି ପାନାମ 
ଲି'୍ କା�େର ସ�ୃ� ଥିବା ଦଶ�ାଇ େଦଶର ସେବ�ା� ଶାସନକo�ା 
ତଥା ପ�ଧାନମ�ୀ ନବାଜ୍ ସରିଫ'ୁ େଦଶର ସେବ�ା� ନ!ାୟାଳୟ 
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େଦାଷୀ ସାବ!� କରି ଦ�ିତ କରିଛ\ି ଏବଂ େସ ନିଜ ଆସନରୁ 
ବିଦାୟ େନଇଛ\ି अବଶ! ପାକି�ାନର ଇତିହାସ କେହ େସହି 
େଦଶର େକୗଣସି ପ�ଧାନମ�ୀ ନିଜର କାଯ�!କାଳ ସୁରୁଖୁରୁେର 
ସମାପନ କରିନାହା\ି େସ ଯା େହଉ ପାନାମା କା�େର ସ�ୃ� ଥିବା 
ଦଶ�ାଇ େଗାଟିଏ େଦଶ ନିଜ ପ�ଧାନମ�ୀ'ୁ ଯଦି ପଦଚୁ!ତ 
କରିପାରୁଛି, େତେବ ତାହା ବା�ବିକ ପ�ଶଂସନୀୟ ହୁଏତ ଏହା 
ଭିତେର अେନକ ରାଜେନୖତିକ କାରଣ ବି ଥାଇପାେର ଭାରତ ସହ 
ପାର�ରିକ ଶତୃତା କରୁଥିବା ପାକି�ାନ ବିଗତ ଦିନେର ଦୂବ�ଳ 
ପଡ଼ିବାେର ଲାଗିଥିଲା ଆତ'ବାଦୀ'ୁ ଯେଥ0 େପ�ା�ାହନ 
େଦଉଥିବାର ଉଦାହରଣ େଦଇ ଟ��୍ ପ�ଶାସନ ପାକି�ାନକୁ କଡ଼ା 
ତାଗିଦ କରିବା ସହ अେନକ ଆତ'ବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ବW କରିବାକୁ 
ନିେ �ଶ େଦଇଥିେଲ ଏହା ଫଳେର अେନକ ମୁଖ! ଆତ'ବାଦୀ 
ସଂଗଠନର ମୁଖିଆ ମାନ'ୁ ନଜରବW କରି ରଖିବାକୁ ସରକାର ବାଧ! 
େହାଇଥିେଲ ଉେଲz ଖେଯାଗ! େଯ ପାକି�ାନର େସୖନ!ବାହିନୀ 
ସବୁେବେଳ ଆତ'ବାଦୀ'ୁ ସହେଯାଗ କରି ଆସିଛି େତଣୁ 
େସମାନ' ମଧ!େର अସେ\ାଷ ବ!ାପିଥିବ ଏବଂ େସମାେନ ଶାସନ 
କଳକୁ ନିଜ अ�ିଆରକୁ େନବାପାଇଁ ଏହି କାମ କରାଇ ଥାଇପାର\ି 
ବିଗତ ଦିନେର ପାକି�ାନ�ାରା େପ�ା�ାହିତ अେନକ ଆତ'ବାଦୀ 
ସଂଗଠନର ସଦସ!'ୁ କାଶb ୀରେର ସୁର|ାବଳ' �ାରା ନିହତ 
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କରାଯାଇ, େସମାନ'ୁ ହୱାଲା ଜରିଆେର ମିଳୁଥିବା ଆଥ}କ ସହାୟତା 
ପଦ�ାଫାଶ େହବାପେର ପାକି�ାନେର ବ!ାପକ ପରିବo�ନର ଆଶା 
ଥିଲା ଜ� କାଶb ୀରର ବିxିନ_ ତାବାଦୀ ସଂଗଠନମାେନ ମଧ! 
ପାକି�ାନରୁ अଜସ� ଧନ ପାଉଥିବାର ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପେର 
अେନକ ମୁଖିଆ'ୁ ନଜରବW କରିବା ସହ େଜଲ ପଠାଇ 
ଦିଆଯାଇଛି ଏହା �ାରା କାଶb ୀରେର େହଉଥିବା ହିଂସା କମ େହବ 
େବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି 

ବିହାରେର ସoା ପରିବo�ନ 

 ବିହାରେର ଏକ ବିଶାଳ ପରିବo�ନ େହାଇଛି ଶାସନ କରୁଥିବା 
ଦୁଇ ପ�ମୁଖ ଦଳ ଲାଲୁ ପ�ସାଦ ଯାଦବ' ରା0� ୀୟ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ 
ନିତିଶ କୁମାର' ଦଳ ମଧ!େର ଫାଟ ସୃ0ି େହାଇଛି ଏହା ପଛେର 
अେନକ କାରଣ ରହିଛି, କି~ ସେବ�ାପରି ଉପମୁଖ!ମ�ୀ ପଦବୀେର 
ଥିବା ଲାଲୁ ପ�ସାଦ' ପୁତ�  େତଜସ�ୀ ଯାଦବ' ନାମେର ଆୟ ବହିଭ�ୂତ 
ସ�oି ମାମଲା ଆସିବା ପେର େସ େକୗଣସି ବିବରଣୀ ନ େଦଇ 
ଶାସକୀୟ କାଯ�!ରୁ ନିଜକୁ अଲଗାକରି ରଖିବା ଏବଂ ଏହା �ାରା 
େସମାନ' େମy ଦୁବ�ଳ େହଉଥିବା ଦଶ�ାଇ ଏହି େମyକୁ ଭା�ି 
ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ!ମ�ୀ ନିତିଶ କୁମାର େମy ଭା�ିବାର ମାତ�  େକଇ 
ଘyା ମଧ!େର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ}ର ସହାୟତାେର ପୁଣିଥେର 
ସରକାର ଗଠନ କରିଛ\ି ଏହା ସବୁ ଏେତ ନାଟକୀୟ ଭାବେର 
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େହାଇଯାଇଛି େଯ ବିଶ�ାସ କରି େହଉନାହl, ରାତାରାତି ସବୁ ବଦଳି 
ଯାଇଛି अବଶ! ଏହା ପଛେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ}ର ପ�xନ_  ହାତ 
ରହିଥିବା କଥା अେନକ ରାଜେନୖତିକ ବୁ�ିଜୀବି କହିଛ\ି କି~ 
ଏହାପେର ନିତିଶ କୁମାର ଷa ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ!ମ�ୀ 
ଭାବେର ଶପଥ ଗ�ହଣ କରିଛ\ି 

ସାହିତ!େର କା0ିଂ କାଉଚ ? 

 ବିଗତ ମାସେର େଯଉଁ ଖବର ସମ�'ୁ ସତେର ଚମକାଇ 
େଦଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସାହିତ!େର କା0ିଂ କାଉଚ୍ େଯଉଁ ବ�ୁମାେନ 
ଏହି କା0ିଂ କାଉଚ୍ ବିଷୟେର ଜାଣିନାହା\ି େସମାନ' ନିମେ\ ମାତ�  
ଏତିକି କହିେଦେଲ ଯେଥ0 େହବ େଯ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ େହେଲ 
ନିଜର କିଛି अତି ସଂଜତ अବ�ାେର ରଖା େହାଇଥିବା ସ�oିକୁ 
अଯାଚିତ ଭାବେର अନ! ହାତେର େଟକିେଦବା ବିଗତ ବଷ� ଓଡ଼ିଆ 
ଚଳ�ିତ�  ଶି¡େର अନୁରୂପ अଭିେଯାଗ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 
ଜେନୖକ ହାସ! अଭିେନତା'ୁ େଜଲ ଯିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଆେମ 
ସମେ� ଜାଣୁ େଯ ସିେନମାେର अଭିନୟ କରିବାକୁ େକେତ ଇxା ଥାଏ, 
େସଥିପାଇଁ ସୁେଯାଗ ଟିଏ ପାଇବା ଆଶାେର କିେଶାର କିେଶାରୀମାେନ 
ବିଖ!ାତ ନିେ �ଶକ ବା ପ�େଯାଜକ ମାନ'ୁ େଦୖହିକ ସୁଖ େଦଇ 
ଚଳ�ିତ� େର ଚରିତ� ଟିଏ ହାେତଇ େନବାର ଦୁବ�ାର ଲାଳସାକୁ ଏଡ଼ାଇ 
େଦଇ ପାର\ି ନାହl େହେଲ ସାହିତ! େ|ତ� େର ଏହା େହବ େବାଲି 
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େକହି େକେବ ଭାବିନଥିେଲ କିrା ସମେ� ଜାଣିଥିେଲ ସୁ�ା େକହି ମୁହଁ 
େଖାଲିନଥିେଲ 

 ବିଗତ ମାସେର ଜେଣ ମହିଳା କବୟତ� ୀ ଏକ अଭିେଯାଗ 
ଆଣିେଲ ଓଡ଼ିଶାର ଜେଣ ଲବ୍ ଧ ପ�ତିaିତ ସାହିତି!କ' ଉପେର େଯ 
େସ ତା'ୁ अସଦାଚରଣ କରିଛ\ି ଏବଂ ପୁରLାର ତଥା ପ�ତିaା 
ବଦଳେର अେନୖତିକ କାଯ�! କରିବା ପାଇଁ ଉସୁକାଉଛ\ି ବାସ୍ 
ତାପେର ସେତ େଯମିତି ଫାଇଲିନ୍ ଆସିଗଲା େଫସବୁକେର ଏହାକୁ 
େନଇ ଏେତ ଚ��ା େହଲା େଯ ଲାଗିଲା େଫସବୁକ େକବଳ ଏହି ଚ��ା 
ପାଇଁ ହl ତିଆରି େହାଇଛି ସମେ� େ|ତ� େର ଏହାର ନିWା 
କରାଗଲା ସଂପୃ� େଲଖକ'ୁ ବିଭିନ_  ଗଣମାଧ!ମେର ନିWିତ 
କରାଗଲା ଏବଂ େଫସବୁକ୍ ତଥା େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ସଂପୃ� 
ସାହିତି!କମାେନ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ଗ¡ ଓ କବିତା ମଧ! ରଚନା 
କରି ପକାଇେଲ େଯଉଁ ବ!�ି' ବିେରାଧେର ଏହି ସବୁ अଭିେଯାଗ 
ଆସୁଥିଲା, େସ କି~ ଥିେଲ ନିବ}କାର अବଶ! ତା' ନିରବତାର 
କାରଣ େକବଳ େସ ହl ଜାଣିଥିେବ କି~ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବରିa 
ସାହିତି!କ ମାେନ अେନକ େଲଖା େଲଖିେଲ  

 ନିଆଁ ନଥିେଲ ଧୁଆଁ ଉେଠନି ସତ କି~ ତାଳି େଗାଟିଏ ହାତେର 
ବାେଜନି େବାଲି ମଧ! अେନକ ଦାବୀ କରିେଲ କହିେଲ ଯଦି ଘଟଣା 
ସତ େହାଇଥାଏ େତେବ ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟିଲା େସେତେବେଳ ହl 
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ଏହା ବିେରାଧେର ସ�ରଉେoାଳନ କରାଗଲା ନାହl କାହlକି ? ଏପରି 
अେନକ अନୁଶୀଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ସଦ!ପ�ା* ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ 
अଭିଯୁ� ସାହିତି!କ ଜଣକ ଏକ ମାନହାନୀ େମାକ ମା ଦାୟର 
କରିଛ\ି ମାନ!ବର अଦାଲତେର ନିଜର ଚରିତ� ସଂହାର େହାଇଛି 
େବାଲି ଦଶ�ାଇ େସ अନୁ!ନ ଆଠଜଣ'ୁ ପ|ଭୂ� କରାଇଛ\ି 
ସତ!ଟା କଣ ହୁଏତ ଆେମ େକେବ ବି ଜାଣିପାରିବା ନାହl 

 େହେଲ ରାଜଧାନୀ ଖଟିେର କି~ ନିଆରା ଚ��ା ଚାଲିଥିଲା 
ଜେଣ ସାହିତି!କ ବ�ୁ କହିେଲ, କା0ିଂ କାଉଚ୍ େକେବ ନଥିଲା େଯ 
ଏେବ େହବନି? ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି ନେହେଲ अମୁକ 
େଲାକ ଥାଉ ଥାଉ ସମୁକ େଲାକ'ୁ େକମିତି ପୁରLାର ମିଳିଲା 
କହୁନ ? େସ କିଛି େଗାେଟ ଧରାବ�ା କରିଛ\ି ନା! ନ େହେଲ ତା' 
େଲଖାେର ଏମିତି କଣ ଖାସ୍ ଥିଲା େଯ େସ ପୁରLାର ପାଇଗେଲ? ମଁୁ 
ଶୁଣିଥିଲି େଯ େସ କୁଆେଡ଼... अନ! ଜେଣ ବ�ୁ କହିେଲ ଆହା ଧିେର 
କହୁନ ଏମିତି ଚିେଲz ଇ ଚିେଲz ଇ କହିେଲ କଥାଟା ରା0�  େହଇଯିବ 
ଆଉ ତେମ ତ ଜାଣିଛ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ରିେପାଟ�ର ମାଳ ମାଳ ତେମ 
କହିବ କିଛି ଆଉ େସମାେନ ବୁଝିେବ କିଛି ଆଉ େଲଖିେବ ଆଉ କିଛି... 

 େତେବ େଦାଷ େଦବା କାହାକୁ? ପୁରLାର ପାଇବା ପାଇଁ ତ 
ଦୁନିଆ ବ!ାକୁଳ, େତଣୁ ପୁରLାର ଆଶାେର ଯଦି େକହି ନିଜକୁ 
ପ�ତିଦାନେର େଦଇ ଦିଏ େସ କାହlକି େଦାଷୀ େହବ? ଆଉ ତା'ୁ 
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ପୁରLାର କରାଇେଦବା କହି ତାର ସବ�ସ� ଲୁଟି େନଉଥିବା େଲାକଟାକୁ 
ବି ଆେମ େଦାଷୀ କହିବା େକମିତି? େସ ତ ବାଧ! କରିନି, କିrା 
େକୗଣସି ପ�କାର ଯାତନା େଦଇନି, ଭୁ�େଭାଗୀ ସ�ୟଂ ନିଜ ଇxାେର 
ନିଜକୁ ସମପ} େଦଉଛି େତଣୁ ଏହା ଏକ ପ�କାରର ଗ�ୀର ସମସ!ା 
ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆେମ େସ ସବୁେର ପଶିବା େଲାକ ନାହl, କାହlକି ମୁ� 
େଖଳାଇବା? ଆମକୁ ପୁରLାର ଦରକାର ହl ନାହl ଆସ ଆେମ ଆମ 
ବ�ତେର ବ!� ରହିବା, େକମିତି ଆମ ଭାଷା ସାହିତ! ଉନ_ ତି େହବ 
ତାହା େଦଖିବା 

 ଘଟଣାବହୁଳ ମାସଟିଏ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ଆହୁରି अେନକ ଘଟଣା 
ଘଟିବ େସ ସବୁର େଲଖାେଯାଖା େନଇ ପୁଣି ଆସିବି ଆସ\ା 
ମାସେର, ବo�ମାନ ପାଇଁ େମାେତ ବିଦାୟ ଦିअ~, ଆଉ ପତି� କାେର 
ପ�କାଶିତ େଲଖା ମାନ'ୁ ପଢ଼ିବାେର ମେନାନିେବଶ କର~ 

ସାହିତ!ର ଜୟ େହଉ 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ,  

ପ�ତିaାତା - ସ�ାଦକ 
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ମଳୂ ବ�ଳା :  ବ'ିମ ଚW�  ଚେଟାପାଧ!ାୟ   
ଓଡିଆ ଭାଷା\ରଣ : ଦୀପକ ଷଡ�ୀ            
ଭାଗ  - ୨  

 ଏମିତି କଥାବାo�ା େହଇ ଚାଲୁଚାଲୁ ସକାଳ େହାଇ 
ଗଲାଣି େସମାେନ ଆସି ଆନW ମଠେର ପହ�ିଗେଲ। 
ମେହW�  ଆନW ମଠେର ପହ�ି େଦଖ\ି େଯ ଜେଣ ବୃ� 
ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW ମୃଗଛାଲ ଆସନେର ବସି ଧ!ାନେର 
ନିମଗ_ अଛ\ି। ପାଖେର ବସିଛ\ି ଯୁବ ସନ_ !ାସୀ 
ଜୀବାନW। କିଛି ସମୟପେର ସତ!ାନW ଆଖି େଖାଲି 
ମେହW�' ଆଡ଼କୁ ଦୃ0ି ନିେ|ପ କେଲ ଏବଂ କହିେଲ, “ମଁୁ 
ତୁମ ବିଷୟେର ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁମର ¤ୀ ଓ କନ!ା ଏହି 
ଆନW ମଠେର ହl अଛ\ି କି~ ତୁେମ ତୁମ ପତ_ ୀ ଓ ଝିअକୁ 
େଦଖା କରିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ  ତୁମକୁ କିଛି େଦଖାଇବାକୁ 
ଚାହୁଁଛି, ଆସ େମା ସହିତ। ଏହା କହି ସତ!ାନW ଆଗକୁ 
ଚାଲିେଲ ପେଛ ପେଛ ଚାଲି ଥାଆ\ି ମେହW�। ସତ!ାନW 
ମଠର େଗାେଟ ପାଶ��େର ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମWିର ଭିତରକୁ 
ମେହW�'ୁ େନଇଗେଲ। ମେହW�  େସଠାେର େଦଖିେଲ 

ଆନWମଠ (ବ�ଳା)ଆନWମଠ (ବ�ଳା)ଆନWମଠ (ବ�ଳା)ଆନWମଠ (ବ�ଳା)    

ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 
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ଏକ ବିରାଟ ଶୁଭ�  ବସନ ପରିହିତା େଦବୀ ମା’' ମoୂ�ୀ ଦ�ାୟମାନ अଛି, କି~ ଏ କଣ 
ମoୂ}ର େଗାଡ଼ ଓ ହାତ ସବୁ ଜ�ିରେର ବ�ା େହାଇଛି। ମେହW�  ଆ�ଯ�! େହଇ ସନ_ !ାସୀ 
ସତ!ାନW' ଆଡ଼କୁ ଚାହl ପଚାରିେଲ, “ଏ େଦବୀ ମା’' ହାତ ଓ େଗାଡ଼ ଜ�ିରେର 
କାହlକି ବ�ା େହାଇଛି?” ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW େଲାତକପଣୂ� ଚ|ୁେର ଉoର େଦେଲ, 
“ଇଏ େହଉଛ\ି ଆମ ମା’ ଓ ଆେମ ସମେ� ଏହି ଭାରତ ମାତାର ସ\ାନ। େଯ ପଯ�!\  
ଆେମ ଆମ ମା’କୁ େମାଗଲ ଓ ଇଂେରଜମାନ' କବଳରୁ ମୁ� ନ କରିବା େସ ପଯ�!\ 
ଆମ ମା ଏହି ଭଳି ଜ�ିରେର ବ�ାେହାଇ ରହିଥିବ, ଆଉ ଆମ ମା େସେତେବେଳ ମୁ� 
େହବ େଯେତେବେଳ ଆେମ ସମ� ସ\ାନମାେନ ମିଳିମିଶି ଏହି  କ� ¦ର ଇଂେରଜ ଓ 
େମାଗଲମାନ' ବିରୁ�େର ଲେଢ଼ଇ କରିବା” ଭାବପଣୂ� କ§େର ଗାଇ ଉଠିେଲ ସନ_ !ାସୀ 
ସତ!ାନW େସଇ ଗୀତ “ବେW ମାତରମ”� 

 ଗୀତ ଗାଇସାରି କିଛି ସମୟ ଭାବ ବିହ� ଳ େହାଇ ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW ମoୂ�ୀ 
ଆଗେର ଚୁପ େହାଇ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିେଲ ଓ ତାପେର କହିେଲ, “ମେହW�  
ଏେବ ତୁମ ନି¨ତି କଣ?” ମେହW�' ଆଖି ମଧ! ଲୁହେର ଭିଜିଗଲା ଓ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ 
ମଧ! ମାତାର ସ\ାନ େହବି ଓ ମା’କୁ ବ�ନରୁ ମୁ� କରିବି। କି~ େମା ¤ୀ ଓ କନ!ାର 
କଣ େହବ?” 

 ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW କହିେଲ, “ତୁେମ େସମାନ' ପାଇଁ ଚି\ା କରନାହl। ଏେବ 
ଯାअ ତୁମ ପତ_ ୀ କଲ!ାଣୀ ତୁମକୁ େଦଖି ନାହl େବାଲି अନ_  ଜଳ ଏ ପଯ�!\ କିଛି ©ଶ� 
କରିନାହl” ସତ!ାନW କଲ!ାଣୀ େଯଉଁଠି ଥିେଲ େସଠାକୁ ଯିବାର ବାଟ ବେତଇ 
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େଦେଲ। ମେହW�  ପତ_ ୀ ଓ କନ!ାକୁ ପାଖେର ପାଇ ଆନWେର ଗଦ୍ ଗଦ େହାଇ 
ଉଠିେଲ।  

 ତା’ପେର ସତ!ାନW େସଠାରୁ ଯାଇ ଜୀବାନW ଓ ଭବାନW'ୁ କହିେଲ, “େଯ 
ମେହW�  ମଧ! ଆମମାନ' ସହ ମିଶିବାକୁ ରାଜି अଛି କି~ ତା’ ଉପେର ଟିେକ ନଜର 
ରଖିଥିବ। େସ େଯଉଁ ପଯ�!\ କାୟ ମେନାବାକ!େର ସ\ାନ େହାଇନି ଆମକୁ ତା ଉପେର 
ନଜର  ଟିେକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ” 

 ଏପେଟ ସ�ାମୀ ¤ୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭିତେର କଥାବାo�ା େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଯ 
ଏେବ କଣ କରିବା? ମେହW�'ର ଇxା ଥିଲା େଯ କଲ!ାଣୀ ଓ ଝିअକୁ ଗଁାେର ଜେଣ  
ବିଶ�ାସୀ େଲାକ ପାଖେର ଛାଡ଼ିେଦଇ େସ ନିେଜ ସନ_ !ାସୀ ବ� ତ ଧାରଣ କରିେବ। 
କଲ!ାଣୀ ମଧ! ମେହW�' କଥାେର ରାଜି େହାଇଗେଲ ଏବଂ ବିଚାର ବିମଶ� କରି ମନ� 
କେଲ େଯ ତା' ଗଁା ପଦଚିହ_ କୁ େସମାେନ ପୁଣି େଫରିଯିବାକୁ। େତଣୁ ମଠରୁ ବାହାରି 
େସମାେନ ଜ�ଲ ଭିତେର କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର େସମାେନ ଜ�ଲେର ଆଉ ବାଟ 
ପାଇେଲ ନାହl, େଯେତ େଚ0ା କେଲ ବି ବୁଲିବୁଲି ଆସି େସଇ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ପହ�ି 
ଯାଉଥାଆ\ି େଯଉଁଠୁ େସମାେନ ଆର� କରିଥିେଲ। କିଛି ସମୟ ପେର ଜେଣ ସନ_ !ାସୀ 
ଆସି ତା'ୁ ବୁଲୁଥିବାର େଦଖିକି ଆସି କହିେଲ, “ଆସ! ମଁୁ  ତୁମମାନ'ୁ ଏ ଜ�ଲ ଭିତରୁ 
ରା�ା କେଢ଼ଇ େନବି” ମେହW�  ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କିଏ?” ସନ!ାସୀ ଜଣକ କହିେଲ, 
“ମଁୁ ଧୀରାନW ଏବଂ ମଁୁ ବି ଜେଣ ସ\ାନ। ସନ_ !ାସୀ ଜଣକ େସ ଦୁହl'ୁ ବାଟ 
ବତାଇେଦଇ ଜ�ଲ ମଧ!େର େକଉଁ ଆେଡ଼ अ\ଧ�!ାନ େହଇଗେଲ।  
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 ସ�ାମୀ ¤ୀ ଦୁେହଁ ଯାଇ ଏକ ନଦୀ କୁଳେର ବସିେଲ। ଝିअକୁ ପାଖେର ବସାଇ େଦଇ  
ଦୁେହଁ ନିଜ ଭିତେର କଥାବାo�ାେର ନିମଗ_ େହାଇଗେଲ। କଲ!ାଣୀ ନିଜପାଖେର 
ରଖିଥିବା ବିଷ େବାତଲଟିକୁ କାଢ଼ି अଜାଣତେର ତେଳ ରଖିେଦେଲ। େକେତେବଳ 
େକଜାଣି ପାଖେର େଖଳୁଥିବା ଝିअ େସହି ବିଷ େବାତଲଟିକୁ େଖାଲି ତା ଭିତରୁ େଗାେଟ 
େଛାଟ ବଟିକାଟିକୁ େନଇ ତା ପାଟିେର ପେକଇ େଦଲା। ସ�ାମୀ ¤ୀ ଦୁଇଜଣ “ଆେର କଣ 
ଖାଇଲା?” େବାଲି ପାଟି କରୁକରୁ ଝିअ ବଟିକାଟିକୁ ପୁରା ଗିଳି ସାରିଲାଣି। ଧୀେରଧୀେର 
ଝିअର ଶରୀର अବଶ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ େସ େଚତା ହରାଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଝିअର ଏ 
अବ�ା େଦଖି କଲ!ାଣୀ ମଧ! ସ�ାଳି ନ ପାରି େସ େବାତଲରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବଟିକା 
ନିେଜ ଖାଇେଦେଲ। ମେହW�  ଚିYାର କରି ଉଠିେଲ, “କଲ!ାଣୀ ତୁେମ ଏ କଣ କଲ? 
ତୁେମ େମାେତ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବନାହl।” କଲ!ାଣୀ କହିେଲ, “ଆମ ମା 
ଓ ଝିअ' ପାଇଁ ତୁେମ ମାତୃଭୂମିର େସବାରୁ ବ�ିତ ହୁअ ଏ କଥା ମଁୁ େକେବ ବି ସହି 
ପାରିବି ନାହl, ତୁେମ ଏେବ ଯାअ ଦୃଢ଼ମନା ଓ ନିବ}କାର େହାଇ େଦଶ ମାତୃକାର େସବା 
କର ଓ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଏ େମାଗଲ ଓ ଇଂେରଜମାନ' ଠାରୁ ଉ�ାର କର, େସଥିେର 
ହl େମା ଆତb ାକୁ ଶା\ି ମିଳିବ” ଏତିକି କହି କଲ!ାଣୀ ମେହW�' ବାହୁେର ପ�ାଣ ତ!ାଗ 
କେଲ। କଲ!ାଣୀ' ଶରୀର ଶିଥିଳ ପଡ଼ିବା େଦଖି ମେହW�  ତା'ୁ ବାହୁେର ଧରି 
େଜାରେର କାWିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପାଖେର  अବଶ  େହାଇ  ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଝିअ େଯ 
େକେତେବଳରୁ ଉଠି ବା\ି କରି କାWିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ତାହା ମେହW�'ୁ ବି ଜଣା ନାହl। 
ଏହି ସମୟେର ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW ଆସି ମେହW�'ୁ ସ�ାଳି ବୁେଝଇବାକୁ େଚ0ା କେଲ 
ଓ ପାଖେର କାWୁଥିବା ଝିअକୁ ସା0ା� କେଲ।  
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 ଏପେଟ ଇଂେରଜ ସିପାହୀମାନ'ର ହତ!ା ଓ ଲୂଟତରାଜ ଘଟଣା ଶୁଣିକି ଇଂେରଜ 
ସରକାର ହୁକୁମ େଦଇ ଥାଆ\ି, େଯେତ ଶୀଘ� ସ�ବ େସହି ହତ!ାକାରୀ ମାନ'ୁ ଧରି 
ଆଣି ମୃତୁ!ଦ� େଦବାକୁ। େତଣୁ ଇଂେରଜ ସରକାର' ଆେଦଶେର ଇଂେରଜ 
ସିପାହୀମାନ'ର େଗାେଟ ଦଳ ଜ�ଲ ସାରା ସନ_ !ାସୀ ମାନ'ୁ େଖାଜି  ବୁଲୁ ଥାଆ\ି।  

 ଇଂେରଜ ସିପାହୀମାନ' େସହି ଦଳର ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ିଯାଆ\ି ମେହW�  ଓ 
ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW। ସିପାହୀମାେନ ମେହW�  ଓ ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW'ୁ ସା�େର ବା�ି 
କରି େନଇ ଯାଆ\ି ଏବଂ ମୃତ କଲ!ାଣୀ  ଓ ତା’ ଝିअକୁ େସଇଠି େସହିପରି अବ�ାେର  
ନଦୀକୁଳେର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆ\ି। ସିପାହୀମାେନ େସମାନ'ୁ େନଇ ନବାବ' ପାଖେର 
ହାଜର କରା\ି। ନବାବ େସମାନ'ୁ କାରାଗରେର ବWୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ 
ଦିअ\ି।  

 କାରାଗାରେର ମେହW�  ସତ!ାନW'ୁ ପଚାରିେଲ, “ବାବା! ଏ ସବୁ େମା ସାେ� କଣ 
ସବୁ ଘଟିଗଲା? ମଁୁ େମା ଆଖି ଆଗେର େମା ¤ୀ ଓ ଝିअ'ୁ ହେରଇଲି” ସନ_ !ାସୀ 
ସତ!ାନW କହିେଲ, “ତୁେମ ତ ସନ_ !ାସୀ େହାଇଥିେଲ ତୁମର ¤ୀ ଓ ଝିअକୁ ତ!ାଗ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଆ\ା, ତୁେମ ଇଶ�ର' ଉପେର ଭରସା ରଖ ସବୁ କିଛି ଠିକ େହବ ଏବଂ 
ତୁେମ ଆଜି ହl ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁ�େହବ” ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW' କଥା  ସରିଛି କି 
ନାହl ଜେଣ ସିପାହୀ ଆସି ଡାକିଲା, “ଏଠି ମେହW�  ସିଂହ କିଏ? ତା'ର ମୁ�ିର ଆେଦଶ 
ଆସି ଯାଇଛି, ମେହW�  ଆ�ଯ�! େହାଇ ଚାହlରହିେଲ ପରୀ|ା କରିବା ପାଇଁ କାରାଗାରରୁ 
ବାହାରି ଆସିେଲ। ସତ!ାନW େସ ସିପାହୀକୁ ପଚାରିେଲ  “ତୁେମ କିଏ?” ସିପାହୀ 
କହିଲା, “ମଁୁ େହଉଛି ଧୀରାନW। ସନ_ !ାସୀ  ଭବାନW' ଆେଦଶେର ମଁୁ ଆପଣମାନ'ୁ 
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ଏଠାରୁ ମୁ� କରିବାକୁ ଆସିଛି” ଏହି ସମୟ ମଧ!େର ମେହW�  କାରାଗାର ଭିତରକୁ ପୁଣି 
େଫରିଆସିେଲ ଏବଂ ସତ!ାନW' ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି କାWିକାWି କହିେଲ, “ବାବା ମଁୁ  
ଆପଣ'ୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ େକେବ ବି ଯାଇ ପାରିବି ନାହl। ସତ!ାନW ତା'ୁ ଆଲି�ନ 
କରି କହିେଲ, “ମେହW�  ତୁେମ ବ!� ହୁअନାହl, ଆେମ अଲଗା ଉପାୟେର ଏହି 
କରାଗାରରୁ ନି�ୟ ମୁ�ି ପାଇବା”  

 େସପେଟ ସନ_ !ାସୀ ଜୀବାନW ଜ�ଲ ବାଟେର ଯାଉ ଯାଉ ତା'ର ନଜର ପେଡ଼ 
ମେହW�' ମୃତ ପତ_ ୀ କଲ!ାଣୀ ଓ ବିଷ କି�ୟା େଯାଗଁୁ अସୁ� େହାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଝିअ 
ଉପେର। ମୃତ  କଲ!ାଣୀର ଶବ ସଂLାର କରିବା ପେର ସନ!ାସୀ ଜୀବାନW ଶିଶୁ 
କନ!ାଟିକୁ ସା�େର ଧରି ଚାଲିେଲ େଭୖରବୀପୁର ଗ�ାମକୁ।        ( କ�ମଶଃ...) 

 ମେହW�  କ’ଣ ସତେର ସନ_ !ାସୀ ବ�ତଧାରଣ କରିେବ? 

 ସନ_ !ାସୀ ସତ!ାନW େକଉଁ ଉପାୟେର କାରାଗାରରୁ ମୁ� େହେବ? 

 ସନ_ !ାସୀ ଜୀବାନW ମେହW�' ଝିअକୁ ଧରି େଭୖରବୀପୁର ଗ�ାମକୁ କ’ଣ ପାଇଁ 
ଗେଲ? 

 କ’ଣ ଏଇ ସନ_ !ାସୀମାେନ ମିଶି ଭାରତ ମାତା'ୁ ବ�ନ ମୁ� କରି ପାରିେବ? 

  

 ଏ ସମ� ପ�ଶ_ର ଉoର ପାଇବା ପାଇଁ अେପ|ା କର~ ଆନW ମଠର ଆଗାମୀ 
ଭାଗକୁ ଯାହା ପ�କାଶିତ େହବ ଆହ� ାନ ଇ – ପତି� କାର େସେ«rର ସଂLରଣେର.... 
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 “ବୀର ମାେ0�  ଇେଲ¬ନ ହାରିଗେଲ !!!!” 

 କାହ_   େଦାରା ଆସି କହିଲା ପେର େମା କାନକୁ 
ବିଶାସ େହଉ ନଥାଏ। ସାରା अଂଚଳେର ଏେତ ଜଣାଶୁଣା, 
ପିଲା ଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଆଦରେର ବୀର ମାେ0�  େବାଲି 
ଜାଣୁଥିବା ମାେ0�  କିପରି ଏେମେଲ ଇେଲ¬ନ ହାରି 
ପାରିେବ। ବାପର କାନ ଧରି ତାକୁ Lୁଲେର ପେଢ଼ଇଥିବା 
ବୀର ମାେ0� , ତା' ପୁअକୁ ବି ନିଲ୍ -ଡାଉନ କେରଇ ଗଣିତ 
ପଢ଼ାଉଥିେଲ। େକହି ପିଲା ୨ ଦିନରୁ अଧିକ Lୁଲ 
ଆସିନଥିେଲ ବୀର ମାେ0�  ତା ଘେର ହାଜର େହଇ ତା 
ବାପ, ମଁା ଠୁ ବୁଝୁଥିେଲ ସତେର ତାକୁ ଜର େହଇଥିଲା 
କି? ଯଦି େହଇଥିଲା ଆଉ ତା ମା’ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ନ 
ଆଣି ତୁଟୁକା ଚିକି�ା କରୁଥିବା ଜାଣିେବ, ମାେ0�  ରାଗିକି 
ନିଆଁ, ଆଉ ସାେଥ ସାଥ ପିଲାକୁ ଧରି ସରକାରୀ ଡା�ର 
ପାେଖ ହାଜର େହଉଥିେଲ। େସଇ ବୀରମାେ0�  େଫର 
ହାରିଗେଲ ??? 

 

ବୀର ମାେ0�ବୀର ମାେ0�ବୀର ମାେ0�ବୀର ମାେ0�     

ସୁଶା\ ପୁେରାହିତ 
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 ୨୨ ବଷ� ବୟସରୁ ପାଖ ସହରରୁ ଡିଗ�ୀ କରି ଆସି ବୀର ମାେ0�  ଜମିଦାର अମଳରୁ 
େଖାଲିଥିବା ହାଇLୁଲେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ଶୁଣା ଯାଏ ମାେ0�  ପେହଲା ଦିନରୁ ହl 
Lୁଲର ପିଲାମାନ'ର ପି�ୟ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ତା'ର ମିଠା ହସ ଆଉ ମଜାକିଆ 
କଥାେର। େତେବ ମାେ0�  ପାଠ ପେଢ଼ଇବା େବେଳ େକେବ ସାଲିସ କରିଥିବା େକହି 
ଜାଣିନି। ଯଦି ତୁେମ ମାେ0�  େଦଇଥିବା େହାମ୍ ୱାକ� କରିକି ଆସିନ େତେବ ତୁେମ ଯିଏ ବି 
େହାଇଥାअ ଦ� େଭାଗିବ। ପବୂ� ଜମିଦାର' ପୁअ େହଇଥିେଲ ସୁ�ା। ଯଦି ମାେ0�  କାଲି 
ପେଢ଼ଇଥିବା ବ!ାକରଣେର ଭୁଲ କହିଲ, ମାେ0�' େବତ ତୁମ ହାତେର ବାଜିବ ହl 
ବାଜିବ। 

 ବାପାମା’ମାେନ ସବୁଆେଡ଼ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ େଯ ଆମ ପିଲାଟା ମଣିଷ େହଇ 
ପାରିଲା ଖାଲି ବୀର ମାେ0�' ମାଡ଼ ଖାଇ। ନେହେଲ େସ କି ତହସିଲଦାର େହଇଥା\ା? 
େକାଉଠି ୟୁପି Lୁଲ ମା0ର େଟ ବି େହାଇନଥା\ା।  େଛାଟ ସହରର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ 
ସମ�' ମୁହଁେର ବୀର ମାେ0�। 

 ଆ�ଯ�!ର କଥା ଏହା େଯ ସଂLୃତ ପ�ିତ ବି ବାଡ଼ା\ି ପିଲା'ୁ ନରଃ ନେରୗ ନରାଃ 
ଠିକ କରି େଘାଷି କି ଆସିନଥିେଲ ଓ ପିେଲ ତା'ୁ ରା�ାେର େଦଖିେଲ ଲୁଚି ଯାଆ\ି, 
େହେଲ ବୀର ମାେ0�  ଆଜି କz ାସେର ବାେଡ଼ଇଥିବା ପିଲା ସ�!ାେର ବଜାରେର ତା'ୁ 
େଭଟି ତା' ହାତରୁ ଟଫି ଖାଉଥାଏ!!!! Lୁଲରୁ େମଟି�କ ପଢ଼ିସାରି କେଲଜକୁ ଯାଇଥିବା 
ସବୁ ପୁରୁଣା ଛାତ� ' ସେତ େଯମିତି ବୀର ମାେ0�  ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସା�। ଛୁଟିେର ହେ0ଲରୁ 
ଆସିେଲ ତା' ଭିଡ଼ ଜେମ ବୀର ମାେ0�' ଘେର ଆଉ ମାେ0�  ବି ତା'ୁ ବାର�ାେର 
ବେସଇ ରଘୁ ପିअନକୁ ଚା ପେକାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼\ି। 
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 କାହlକି େକଜାଣି ମାେ0�  ଆଉ ବାହା େହେଲନି। ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ଜାଣୁଥିବା, 
ନିଜର ସବୁ ପୁରୁଣା ଛାତ�  କିଏ କଣ କରୁଛି ସବୁ ଖବର ରଖିଥିବା ବୀର ମାେ0�  ନିଜ 
ବିଷୟେର କି~ େକେବ କାହାକୁ କହ\ି ନାହl ଆଉ ଆେମ ବି ସାହସ କରି ପଚାରୁନୁ 
କାେଳ ମାେ0�  ମନ ଦୁଃଖ କରିେବ େବାଲି। 

 େତେବ ନରିଆ ପିअନ କହୁଥିଲା ମାେ0�  କୁଆେଡ଼ ତା' ଗଁାର अନ! ଜାତିର ଝିअ 
ଟିଏକୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। େହେଲ ତା' ବାପା ଖୁବ ରାଗିଥିେଲ ଓ ମାେ0�  ତା'ୁ ଖୁବ 
ଡରୁଥିେଲ। ଏଣୁ ବାହାନା କରି ଆଉ अନ! ଝିअ ବାହା େହେଲନି କାହlକି ତାକୁ ବାହା 
େହଇ ପାରିେଲନି େବାଲି। କି~ ଆେମ େସ ସବୁ ବିଶାସ କରୁନୁ। ବୀର ମାେ0�  େଫର 
ଏେତ ଡରିେବ? ସ�ବ ନୁେହଁ। ନରିଆଟା ଡାହା ମିଛ ଗୁଡ଼ାକ େକାଉଠୁ ଆଣି କେହ 
ମ!!! ଛାଡ଼ ତା କଥା। 

 େଦଖୁ େଦଖୁ ବଷ� ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଆମ ପାଳି ଆସିଲାରୁ ଆେମ ମଧ! ବୀର 
ମାେ0�' ଛାତ�  େହଲୁ, ତା' ଠୁ ଛାଟ ମାଡ଼ ବି େକେବ େକେବ ଖାଇଲୁ, Lୁଲ ଛୁଟି ପେର 
ହାଟ ଦିନ ମାେ0�  ଆମକୁ ରାଧୁଆ ଗୁଡ଼ିଆ େଦାକାନ ପାଖେର େଭଟି େପଡ଼ା ବି 
େଖାଇଛ\ି। Lୁଲ ସାରି ଆେମ କେଲଜ ଗଲା ପେର ବୀର ମାେ0�  ଆମର ବଡ଼ ସା� 
ଥିେଲ। ତା’ପେର ଆେମ ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ ଚାକିରୀ ପାଇ ପେଳଇଲୁ अନ! ସହରକୁ। ବାହା 
ସହ, ପିଲା ଛୁଆ' ଜ�ାଳ ଭିତେର ବୀର ମାେ0�' କଥା ଆଉ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ 
ନଥିଲା। େତେବ େକାଉଠି େକେବ ହଠାତ ପୁରୁଣା ସା�େଟ େଭଟିେଲ ବୀର ମାେ0�' 
କଥା ନି�ୟ ଉେଠ। 

 େସଇ ବଷ� ଇେଲ¬ନ। ଆଗ ଏେମେଲ ଆଉ ଠିଆ େହେବନି େବାଲି କହିେଦେଲ 
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ନିଜ ସା�!ଗତ କାରଣରୁ। େସ ତା' ହାଇକମା�କୁ ବୀର ମାେ0�' ନଁା ସୁପାରିଶ 
କରିଗେଲ। ହାଇ କମା� ମଧ! ମାେ0�' େଲାକପି�ୟତାର ଫାଇଦା େନବାକୁ ହଁ 
ଭରିେଦେଲ। ତା' ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆର ଦଳର ଯିଏ ଠିଆ େହେଲ େସ ବି ମାେ0�' ଛାତ�  
ଥିବା ଜେଣ ଯୁବକ। େହେଲ େସ ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲା ଜେଣ ପ¯ା ରାଜନୀତି°। 
ମୁ!ନିସିପାଳିଟିର େଚୟାରେମନ୍ ବି ଥିେଲ ଆଉ ଆଗ ଇେଲ¬ନ ଖୁବ କମ େଭାଟେର 
ହରିଯାଇଥିେଲ। 

 ମାେ0�  ଠିଆ େହଇଗେଲ। ତା'ର ଜେଣ ଛାତ� ' ମୁଖ! ବଜାର ରା�ାେର ଘର 
ଥିଲା। େସ ଦୁଇଟି ବଖରା ମାେ0�' अଫିସ ଲାଗି ବ!ବ�ା କରିେଦଲା। ନିେଜ ବି 
ମାେ0�' େମେନଜର ଭାେବ ରହିଲା। ସକାେଳ ସ�!ାେର େସଠି ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା। 

 େଯେତ ମାେ0�' ଛାତ� , ପୁରୁଣା ଛାତ�  ସବୁ ଆେଖ ପାେଖ ଥିେଲ ସମେ� ସବୁଦିେନ 
ସ� ସକାେଳ େସଇଠି ଏକତି� ତ େହେଲ, ସଭା କରିେଲ। େକେତଟା କାମ ନଥିବା ପୁରୁଣା 
ଛାତ�  େସଇଠି ଦିନ ରାତି ରହିେଲ। ଗଦି ଓ ଦରି ପଡ଼ିଥାଏ ଭିତର ବଖରାେର। େସଇଠି 
େପା0ର ସବୁଥାଏ। ବାହାେର ଦୁଇଟି ଜିପ, ମାଇକ ଲଗା। 

 ମାେ0�' ପାଟ}ର େସେକ�ଟାରୀ ଟୁର୍  ପzାନ୍  ବେନଇକି ମା0� 'ୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ମାେ0�  
ହସିକି କହୁଥା\ି, “ଏେତ ବୁଲିବା କି ଦକ�ାର? ସମେ� ତ କହୁଛ\ି ଆପଣ ଏଠାକୁ କାହlକି 
ଆସିେବ? ଆେମ ତ ସଭିଏଁ ଆପଣ'ୁ େଦବୁ” 

 ସହର ଯାକ ଚ��ା ଚାଲିଥାଏ ମାେ0�  ତ ପୁରା େଭାଟ ପାଇଯିେବ। ଆଉ 
अନ!ମାନ' अମାନତ ସବୁ ଯିବ। ମଁୁ ବି ଥେର େମା ପୁରୁଣା ସହରକୁ ଗଲା େବେଳ 
ମାେ0� 'ୁ ତା' अଫିସେର େଭଟିଥିଲି। ପଚାରିବାରୁ େସଇ କଥା। ମାେ0�  କହିେଲ, 
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“ତୁେମମାେନ ତ ଚାରିଆେଡ଼ अଛ ମଁୁ େଫର କାହାକୁ କହିଯିବି େଭାଟ ଦିअ କହି?” 

 କି~ ଆର ପ�ାଥ�ୀ ଜଣକ, ଯିଏ ଆମ ଉପର େଶ�ଣୀେର ପଢ଼ୁ ତ ଥିେଲ ଓ ବୀର 
ସାର' ଏକ ପି�ୟ ଛାତ�  ବି ଥିେଲ େସ ଯୁବକ େହେଲ ବି ରାଜନୀତିର େପ� ସହିତ 
େବଶ ପରିଚିତ େହାଇସାରିଥିେଲ। େସ ସହରକୁ େବଶି ଧ!ାନ ନ ରଖି ଗ�ାମା�ଳକୁ େବଶି 
अେବାରିବାେର େଚ0ିତ ରହିେଲ। ମଁୁ ଶୁଣିଲି େସ ଗଁା ଗଁାକୁ ଯାଇ ସମ�'ୁ ଡାକି କୁହ\ି, 
“ବୀର ମାେ0�  ତ େମାର ବି ଗୁରୁ ମଁୁ ଆଜି ଯାହା େହାଇଛି େକବଳ ତା'ରି େଯାଗଁୁ। 
ବୀର ସାର' ପରି ଭଲ େଲାକ ଆମ अଂଚଳେର କାହା\ି?? େସ ଏଇ अଂଚଳର େକେତ 
େକେତ ପିଲା' ଭବିଷ!ତ ବେନଇଛ\ି। ଶି|କ ହିସାବେର ତା' ସମତୁଲ େକହି 
ନାହା\ି। େତେବ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଭଲ େଲାକ' କାମ ନୁେହଁ। ଏଠି ମାେ0�' ପରି 
େଲାକ ଦୁଇମାସେର अଣନିଶାସୀ େହାଇଯିେବ। ମାେ0�' କଥା ରାଜଧନୀେର କିଏ 
ଶୁଣିବ? ଆମ अଂଚଳ କାମ ସବୁ ବାକି ପଡ଼ିଯିବ ଓ ଉନ_ ତି େହବ ନାହl। ଜଳେସଚନ 
ପାଇଁ େହବାକୁ ଥିବା ଆମର ବ� ଦାବି କଣ ମାେ0�  େସଇଠି କରି ପାରିେବ ?? 

 ପୁଣି ମାେ0�  ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଯିେବ େସ Lୁଲ �ାୟୀ ଭାେବ ଛାଡ଼ିେଦେବ। ଏେବ 
ଆମ Lୁଲର ବହୁତ ନଁା। ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। େତଣୁ ସମେ� ବୁଝି ବିଚାରି େଭାଟ ଦିअ। ମଁୁ 
ଜିତିେଲ ମାେ0� 'ୁ ଜାତୀୟ ପୁରLାର ବି େଦବାର ବ!ବ�ା କରିବି।” 

 ଏମିତି କହି ଆଉ ଏେବକାର େଭାଟ ରାଜନୀତିର ସବୁ ପ�କାର ମାର େପ�ର 
ଉପେଯାଗ େସଇ କରୁଥିବାର ଜାଣିଲି। େତେବ ବାକିମାନ' ପରି େମାର ମଧ! ଦୃଢ଼ 
ବିଶାସଥାଏ ସାରା ନିବ�ାଚନ ମ�ଳୀେର ବୀର ମାେ0�  ଏେତ ପି�ୟ, ହାରିବାର ପ�ଶ_ 
ଉଠୁନି। 
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 ଇେଲ¬ନ ପାଇଁ ପଇସାର ବି अଭାବ େହଲାନି। ମାେ0�' ଧନୀ ଛାତ� ମାେନ ବହୁତ 
ପଇସା ଫ�େର େଦବା ସହ अେନକ ଆଗର ଛାତ�  ନିଜ ଖ��େର ବୁଲିକି ବା ଗାଡ଼ି େନଇ 
ପ�ଚାର କେଲ। ବାହାେର ବଡ଼ ପଦବୀେର ଥିବା ବୀର ସାର' ପବୂ�ତନ ଛାତ� ମାେନ ବି 
େବନାମୀ ଭାେବ ଟ'ା ପେଠଇେଲ। ମାେ0�' अଫିସ ଦିନ ରାତି ଜମୁଥାଏ। 

 ଏହିପରି େଦଖୁେଦଖୁ ଇେଲ¬ନ ଆସିଗଲା। ଏଥର େବଶି େପାଲି� େହଇଥିବାର 
ହିସାବ ବାହାରିଲା। ଗଣତି କୁ ଦୁଇଦିନ ଥିେଲ ବି େକହି ଆଉ ଗଣିତ କେଲନି। ସହର 
ଯାକ ତ ମାେ0�  ଜିତିେବ, ଏେତ ବଡ଼ େଶାଭାଯାତ� ା କରିବା, ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ବଡ଼ ସହରରୁ 
ଏେବଠୁ କିଛି େଫାଟକା ଆଣିଥିେଲ େହବ ଏମିତି ସବୁ କଥାବାo�ା ସବୁଆେଡ଼। ଗୁଳୁ ପାନ 
େଦାକାନ, Lୁଲ ସrା ରାଘବର ଚା ଜଳଖିଆ େଦାକାନେର ଏେବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଖାଲି ଏଇ 
କଥା ଲାଗିବାକୁ। 

 େଶଷେର ଗଣତି ଦିନ ଆସିଗଲା। କେଲଜର ହଲେର ଗଣତି। େସ କାଳେର ତ 
କାଗଜ େଭାଟ, ଆଜିପରି େମସିନ ନ ଥିଲା େଯ ସଂେଗ ସଂେଗ ଫଳ ବାହାରିବା ଆର� 
େହବ। ସକାଳ ୯ ରୁ ଗଣତି ଆର� େହେଲ ବି ସ�!ା ୫ କୁ ଯାଇ ପ�ଥମ ରାଉ� ଗଣତି 
ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସହର େଭାଟ। ମାେ0�  କାହl େକେତ ଆଗେର। କିଛି ମାେ0�' ଏବର 
ଛାତ�  ତ ନାଚିବା ଆର� କରିେଦେଲ। 

 ଆଉ ୨ ଘyାପେର ଆର ରାଉ�ର ଫଳ ଆସିଲା। ଏଥିେର ମିଶାମିଶି अଂଚଳ 
ଥିଲା। ମାେ0�' ଆଗୁଆ ଟା ଟିେକ କମିଯାଇଥିେଲ ବି କାହାରି ଡର ନଥିଲା। 

 େଫର ଦୁଇ ଘyା ପେର ଆର ରାଉ�। ଆେର ଆେର ଇେୟ କଣ? କୁଆେଡ଼ କିଛି 
ଭୁଲ େହଲାକି ? ମାେ0�' େଭାଟ ଆର ପ�ାଥ�ୀ ସହ ସମାନ େହଇ ବସିଲାଣି େଯ!!!. 
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 େକେତ ଜଣ ଆ�ଯ�! େହଇ ପାଟିତୁ� ବି ଆର� କରିେଦେଲ। େହେଲ ଗଣତି 
अଧିକାରୀ ଆସି ଗଣତି ହିସାବ ଠିକ େବାଲି କହିେଲ। ଏେବ େଶଷ ରାଉ� ଏେବ ବାକି। 
ସବୁ ଗଁା अଂଚଳ ବୁଥର େଭାଟ। କିଛି ହାତ େଯାଡ଼ି େହଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଥିବାର େଦଖା 
ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ମୁହଁେର ପ�ଥମ କରି ହସ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 

 େଶଷକୁ ରାତି अଧେର ଗଣତି ସରିଲା। ମାେ0�' ଛାତ�  ୬୦୦ରୁ अଧିକ େଭାଟେର 
ଜିତିେଲ େବାଲି େଘାଷଣା େହଲା अବଶ! େବସରକାରୀ ଭାେବ। ଚାରିଆେଡ଼ ନୀରବତା। 
ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ ଥିେଲ  ଘରକୁ ପେଳଇେଲ ମୁହଁ ଶୁେଖଇ। 

 ଜିତିଥିବା ପ�ାଥ�ୀ କି~ େସଇ ରାତିେର ମାେ0�' अଫିସ ପହ�ି ଲrା େହଇ ତା' 
ପାଦତେଳ ପଡ଼ି ଆଶୀବ�ାଦ ମାଗିେଲ ଓ ମାେ0�  ବି ତା' ସ�ଭାବସୁଲଭ ହସଟିଏ ହସି 
ତା'ୁ ଉେଠଇ କୁେ±ଇ େନଇେନେଲ ଓ ତା' ଖାସ େକଇଜଣ अନୁଗତ ଏଇଆେଡ଼ 
େସଇଆେଡ଼ ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ବସିଥିେଲ ସମ�'ୁ ଡାକିେଲ। କହିେଲ, “ମଁୁ ତ ମା0ି�ଆ 
େଲାକ ଥିଲି। ପାଠ ପେଢ଼ଇ ପିଲା'ୁ ମଣିଷ କରିବା େମାର ଧମ� କମ� ସବୁ ଥିଲା। େମାର 
ଏଇ ରାଜନୀତିକୁ ପଶିବାକୁ ରାଜି େହବାର ନଥିଲା। ମଁୁ ତ ତମକୁ ବେନଇଛି ମଁୁ କାହlକି 
ଖୁସି ନେହବି ନବଘନର ବିଜୟେର? ମେନ अଛି? ଇଂରାଜୀ କz ାସେର ତମକୁ 
ବୁଝାଉଥିଲି, “kingmaker” କଣ Kingmaker କି� ତିଆରି କେର, ନିେଜ େକେବ 
ହୁଏନି। େମାେତ େସଇପରି ଜେଣ kingmaker ଭାେବ ଭଗବାନ ପେଠଇଛ\ି ଆଉ େସ 
େମାେତ ଆଉ କିଛି ବଷ� ପେଢ଼ଇବା ଚାହା\ି। ଖୁସି ହୁअ ଆଉ ମିଠା ଖାअ।” 

 ଏମିତି କହି ମାେ0�  େଟବୁଲ ତଳୁ ମିଠା ପେକଟ ବାହାର କରି ସମ�'ୁ ଖୁଆଇ 
େଦେଲ। ସମ�' ଆଖିେର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ନୂଆ ଏେମେଲ ନବଘନର ବି ..... 
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 (ପେର ରଘୁ ପିअନ କହୁଥିଲା େଶଷ ରାଉ�େର ହାରୁଥିବା ଜାଣିବା ମାେତ�  ମାେ0�  
ପଇସା େଦଇ େହାେଟଲରୁ ମିଠା ଆଣିବାକୁ କହିଥିେଲ ଓ େସ େହାେଟଲବାଲାକୁ 
ଉେଠଇକି ମିଠା ଆଣି ରଖିଥିଲା ) 

 ବୀର ମାେ0�  ପୁଣି ଜିତିଗେଲ, ଇେଲ¬ନ ନୁେହଁ , ସମ�' ହୃଦୟ ........ 

 

अବସରପ�ା* अଧ!|, 

ଲ|b ୀନାରାୟଣ କେଲଜ, ଝାରସୁଗୁଡା 

ବାସ�ାନ : ସrଲପୁର 

ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର ସତୁରୀତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲେ| ସମ�'ୁ ହା }କ अଭିନWନ ଓ ଶୁେଭxା 
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 ଏହି ଉ�ିଟିକୁ ପିଲାଦିନୁ ଗୁରୁଜନମାନ' ଠାରୁ ଶୁଣି 
ଆସୁେଛ। ସବୁେବେଳ ସତ କୁହ ଏବଂ ନିଜର ଧମ� ପାଳନ 
କର। ପୁଣି ଛାତ� ାବ�ାେର ବିଦ!ାଳୟେର ପ�ତିଦିନ ପ�ାଥ�ନା 
ମାଧ!ମେର, “ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହିପେଛ 
ମେଲ ମରିବି” अଭ!ାସ କରାଯାଉଛି। “ସତ!ପେଥ 
ଧମ�ପେଥ େଘନିଯାअ େମାେତ”କୁ ମଧ! ଛାଡ଼ୁ ନାେହଁ। ଏହି 
ସବୁ ନୀତିଶି|ାରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ସତ! ହl ମଣିଷକୁ ଉନ_ ତି 
ଆଡ଼କୁ େନଇଥାଏ। ପୁଣି େଲାକବାଣୀ अଛି, “ମଧୁର 
ବିନୟ ବଚନ, କହି େତାଷିବ ଜନମନ” ‘ସତ! ବଚନ’ 
ଏବଂ ‘ମଧୁର ବଚନ’, ଏ ଦୁେହଁ େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇ ପାଶ�� 
ଭଳି। ସତ! େକେବ ମଧୁର େହାଇପାରିବ ନାହl କି ମଧୁର 
େକେବ ସତ! େହାଇପାରିବ ନାହl।  

 ସଂସାରେର ମିଛର କାୟା ଏେତ ବି�ାର କରିଛି େଯ, 
ସତ! ସୁ* େହାଇଯାଇଛି। ସତ! ନିଜ ସହ ସମାଜେର 
ସଂLାର ଆଣିଥାଏ। ଏହି ସତ!କୁ ପାେଥୟ କରି 
ମହାତb ାଗା�ୀ, େଗାପବ�ୁ ଓ ମଧୁବାବୁ' ପରି अେନକ 
େଦଶେପ�ମୀ ନିଃସ�ାଥ�ପର ଭାେବ ନିଜ ମାଟିକୁ 

ସତ!ଂ ବଦ, ଧମ�ଂ ଚରସତ!ଂ ବଦ, ଧମ�ଂ ଚରସତ!ଂ ବଦ, ଧମ�ଂ ଚରସତ!ଂ ବଦ, ଧମ�ଂ ଚର    

ସ�ୟ କୁମାର ସାହୁ 
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ପରାଧୀନତାରୁ ମୁ� କରିଥିେଲ, ଆଉ ଆଜି ଆେମ େସହି ସ�ାଧୀନତାକୁ ଉପେଭାଗ 
କରୁେଛ। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆମ ହୃଦୟେର �ାନ ପାଇଛ\ି। ଯଦି ଏହି ସତ!କୁ 
ଜେଣ ବଣିକ ବା ରାଜନୀତି° ଆଧାର କେର େତେବ ତାର ମଧ! ଉନ_ ତି େହାଇପାରିବ 
ନାହl। ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାେନ ବିଳାସ ବିନା ରହିବା अସ�ବ 
େହାଇପଡ଼ିଛି। ଆେମ ଆମର ସ�ାଥ� ପାଇଁ େସମାନ'ୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ େପ�ା�ାହନ 
େଦଇଥାଉ। ଏତଦବ!ତୀତ ନିଜର କାମଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁେର ଓ ଶୀଘ� େଶଷ କରିବା ପାଇଁ 
ଆେମ ମିଛ ଚାଟୁକଥା କହିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଉ। େତେବ ଏହି ସତ! ଶ�ଟି �W ସୃ0ି 
କରୁଛି। ତଥାପି କହିବି ସତ! ସଂସାରେର ତିaି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆେମ ଶୁଣିବାକୁ, 
କହିବାକୁ अଥବା େଦଖିବାକୁ ପ��ୁତ ନୁେହଁ। ସଯୂ�! ଚତୁଃପାଶ��େର ପୃଥିବୀ ଘରୁୂଛି ସତ, 
ମାତ�  ଆେମ ତାହା अନୁଭବ କରିନଥାଉ। ଆମର ଭାବନା ସଯୂ�!' ଉଦୟ ଓ अ� 
ମଧ!େର ସୀମିତ ଥାଏ, ଯାହାକି ମିଥ!ା। ଆେମ ମିଥ!ା ସହ ଏେତ ଜଡ଼ିତ େହାଇଗଲୁଣି 
େଯ ସତ ଆମକୁ अରୁଚି ଲାଗୁଛି। ସତ! ସମାଜେର ତିaି ରହିବା ପାଇଁ ସତ!ବାଦୀ 
अେପ|ା ସତ!େଶ�ାତା େହବା ପ�ଥେମ ଆବଶ!କ। େଯେତେବଳ ପଯ�!\ ସତକଥା 
ଶୁଣିବାକୁ ଇxା େହାଇନାହl, େସେତେବଳ ପଯ�!\ ସତ!ବାଦୀ ଜାଗ�ତ େହାଇ ପାରିବ 
ନାହl।  

 ସଂସାରେର ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଏ ତାହା ସତ!। ମାତ�  अନ!ର ରୁଚିକୁ ଆଧାର କରି 
ଆେମ ମିଥ!ାକୁ ଆଶ�ୟ େଦଇଥାଉ, ଆଉ େସହି ମିଥ!ା ଏକ ବିରାଟକାୟ ପବ�ତ େହାଇ 
ଠିଆହୁଏ; ଯାହା ଆମ ମନକୁ ଭାରାକ� ା\ କେର। ମାତ�  ପଦୁଟିଏ ସତ ମନକୁ ପ�ଫୁଲିz ତ 
କରିଥାଏ। ସତ କହିବା �ାରା ସାମୟିକ ଯ�ଣା ମିଳିଥାଏ ସତ, ପରମହୁୂତ�େର କି~ 
ଆତb ସେ\ାଷ ମିଳିଥା। ଆଉ ମଧ! ସତ କହି ନିଜର ଜୀବନ ବ�ାଇ ପାରିଛି; ଯାହାର 
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ଉଦାହରଣ ବଉଳା ଗାଇ େଦାଷ ମିଥ!ାବାଦୀକୁ େଦେଲ ଚଳିବନାହl, ଆମର ପ�କୃତି, 
‘ଜWା ଚିନିସିରାେର ବୁଡ଼ି ମରିବା ଓ କୀଟ ଦୀପ ଶିଖାେର ଜଳି େପାଡ଼ିବା’ ଭଳି।  

 ସମାଜ ପାଇଁ ସତ!ବାଦୀ' ଆବଶ!କତା ରହିଛି। ସତ!ବାଦୀ େହବାପାଇଁ ଶିଶୁ 
ଛାତ� ାବ�ାରୁ ନିଜର ଆଚରଣ ଓ ଉ�ାରଣେର ସତ!ତା ଆଣିବା ଆବଶ!କ। ଏହିଭଳି 
ଏକ କ0କର ପରିବo�ନ ପାଇଁ ପିତାମାତା, ଶି|ା ଗୁରୁ ତଥା ଧମ� ଗୁରୁ ବ�ପରିକର 
େହବା ଦରକାର; େତେବଯାଇ ସତ, ମିଛର କାୟାକୁ ହଟାଇ ପାରିବ। ସତ ଆମମାନ' 
ମନେର ଆତb ବିଶାସ ସୃ0ିକରି, ଭୟକୁ ଦୂରାଇଥାଏ। େତଣୁ ସମେ� ସତ କହିବାକୁ 
େଚ0ା କରିବା ଓ ନିଜର ଧମ� ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବା।  

 

“ସତ!େମବ ଜୟେତ” 

 

ନରସିଂହପୁର  

କଟକ, ୭୫୪୦୩୨ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୯୬୯୨୨୯୯୨୬୬  
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अନ\ ଆକାଶେର अଗଣିତ ତାରକା ନିଜ ନିଜ ଆ�ାନ 
ଜମାଇ ବସିଥିବାେବେଳ, ବିଶ ବ� ହb ା�େର अଗଣିତ 
ଜୀବଜ~ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କିଏ ରହିଛି 
ଜଳେର ତ କିଏ ରହିଛି �ଳେର, ପୁଣି କିଏ ଗଛେର ତ 
କିଏ ଭୂତଳେର 

ପ|ୀମାେନ ଗଛେର ବସା ବା�ି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି 
କରିଥା\ି ତ ବାଇ ଚେଢ଼ଇର ବସା ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଖାତର 
ନ କରି ଝୁଲୁ ଥାଏ ତାଳ ଗଛେର, ନଡ଼ିଆ ଗଛେର। କି~ 
ଚତୁର ମଣିଷ ପ�କୃତିର ପ�େତ!କ ବ�ୁକୁ ନିଜ ନିଜର 
ସୁବିଧା ମୁତାବକ ପ�େୟାଗ କରି ତିଆରି କରିଥାଏ କୁଡ଼ିଆ 
ଠାରୁ ଆର� କରି ସୁଉ� अ%ାଳିକା ଯାଏଁ 

ଭାରତ ଏକ ପବିତ� , ଧମ}କ, ଆଧ!ାତିb କ ଏବଂ ଶା\ିପି�ୟ 
େଦଶ ଭାେବ ପୃଥିବୀେର ଶା\ିର ବାଣୀ ପ�ଚାର ଏବଂ 
ପ�ସାର କରି, େଯାଗ ସାଧନାର େକW�ବିWୁ ଭାେବ ପ�ମାଣିତ 
କରି ସାରିଥିଲା, ଯାହା ବo�ମାନ ରାମେଦବଜୀ ପ�ମାଣ 
କରି େଦଖାଇ େଦଇଛ\ି। କାରଣ, “ଶା\ି ହl େଦବତା, 
େଦବତା ହl ଶା\ି” (ଏ´ୟ ସµ ଚରବମର ବ¶ୟ 
ଚରବମର ସµ ଏ´ୟ) େର ଏଠାକାର अଧିବାସୀ ବିଶାସ 
କର\ି। ସନାତନ ଧମ�େର ବିଶାସୀ ଭାରତବାସୀ େକବଳ 

अମାନିଆ ପାକି�ାନअମାନିଆ ପାକି�ାନअମାନିଆ ପାକି�ାନअମାନିଆ ପାକି�ାନ    

ରାଧାଚରଣ ନାୟକ 
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େଯ ଠାକୁର'ୁ ପଜୂା କର\ି ତାହା ନୁେହଁ, ଏମାେନ ପଜୂା କର\ି, ଗାଈ େଗାରୁ, ବୃ| ଲତା, 
ପାହାଡ଼ ପବ�ତ ଓ ନଦ ନଦୀ ଇତ!ାଦି ଇତ!ାଦି.... କି~ କାଳକ�େମ ଭାଇ ଭାଇ, ଘର 
ଘର, େଦଶ େଦଶ ଭିତେର ଜାତ େହଲା, ହିଂସା, େକ� ାଧ, अନ!ାୟ, अନୀତି, ସାଥ�ରତା 
ଏବଂ ଧମ�ା�ତା, େଯଉଁଥିରୁ ଜନb େନଲା अଶା\ି, अରାଜକତା, ଯୁ�, ଶତୃତା ଏବଂ 
ନା�ିକତା, ଯାହା େଦଖା େଦଇଥିଲା େତ� ତୟା ଯୁଗେର ବାଳୀ ଓ ସୁଗ�ୀବ ଦୁଇ ଭାଇ' 
ମଧ!େର। ଦାପର ଯୁଗେର ପଡ଼ା ଖେ� ପାଇଁ ପା�ବମାେନ େକୗରବ-େଶ�a 
ଦୁେଯ�!ାଧନକୁ କାକୁତି ମିନତି େହାଇଥିେଲ ମଧ!, ତାହା ଯୁ� ବିନା अସ�ବ ଜାଣିପାରି, 
ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃ· ମହାଭାରତ ଯୁ�େର अଜ�ୁ ନ' ରଥେର ସାରଥୀ େହାଇ 
େକୗରବମାନ'ୁ ସମେୂଳ ବିନାଶ କରି ପା�ବମାନ' ମନLାମନା ପ�ୂ� କରିଥିେଲ, େତଣୁ 
ବିନା ଯୁ�େର ଶା\ି ହl ପ�କୃତ ଶା\ି, ମାନବ ସମାଜ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। अତଏବ, 
ଭାରତ ଆଜି ମହାଭାରତର ଫଳାଫଳକୁ अ|େର अ|େର ପାଳନ କରି ନିଜ େଦଶେର 
ତଥା ପୃଥିବୀେର ଶା\ି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ�ାଣ େଚ0ା କରୁଥିବାେବେଳ, ଭାରତର 
ପେଡ଼ାଶୀ େଦଶ ପାକି�ାନ ଭାରତବାସୀ'ର ନିଦ ହଜାଇବା ପାଇଁ अେହାରାତ�  
अ�ିକାରବ�, ଏହା କିଏ ନ ଜାେଣ? କାଳର କରାଳ ଚକ�େର େପଶି େହାଇ ୧୯୪୭ 
ମସିହା अଗ0 ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତରୁ अଲଗା େହାଇ ସତ\ େଦଶ ପାକି�ାନ ସୃ0ି 
େହଲା। ଭାବିେଲ ଆ�ଯ�! ଲାେଗ, ଏକ ବଷ�ର ଛୁଆ ପାକି�ାନ ୧୯୪୮ ମସିହାେର 
େଜାର ଜବରଦ� ଭାରତର अବିେxଦ! अ� କାଶb ୀର ମାଟିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ अ�ିଆର 
କରି ଆଜି ପଯ�!\ ଭାରତବାସୀ'ର ମୁ� ବ!ଥାର କାରଣ େହାଇ, ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ବାହାର ଶ�ିର ହ�େ|ପକୁ अ¤ ଭାେବ ଗ�ହଣ କରି ନିଜ ମାଟିେର ମିଶାଇବା ପାଇଁ 
େଚ0ା ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ “ପାଗଳର ପ�ଳାପ” ଛଡ଼ା କ’ଣ ବା କୁହାଯାଇ ପାେର ? 

ପାଠକମାେନ ଜାଣିଥିେବ, ୧୯୭୧ ମସିହାେର ପାକି�ାନ ଭିତେର ଥିବା ବ�ାଳୀମାେନ 
अଲଗା େଦଶ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ, ଭାରତର ସହାୟତାେର ଜନb  େନଲା ବ�ଳା େଦଶ। 
ପାକି�ାନ େସଥିରୁ େକୗଣସି ପ�କାର ଶି|ା ଲାଭ କଲାପରି ମେନ େହଉନାହl କାରଣ, 
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୧୯୯୯ ମସିହାେର ଭାରତର ଦୁଗ�ମ ଇଲାକାେର ଜବରଦ� ପଶି ବ'ରମାନ ତିଆରି 
କରି ଭାରତ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିବାର ମସୁଧା ଚଳାଇ ଥବାେବେଳ, ଭାରତୀୟ 
େସୖନ!' ପ�ଚ� ଆକ�ମଣେର ପରା�ର अପବାଦ େନଇ ପଳାୟନ ପ¸ୀ ସାଜିଥିେଲ 
ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପାକି�ାନୀ େସୖନ! ଯୁ�ବWୀ ଭାେବ ଆତb  ସମପ�ଣ କରିଥିେଲ, 
ଯାହା “କାରଗିଲ୍ ଯୁ�” ନାମେର ବିଶ ପରିଚିତ। ଚି\ାକେଲ େଲାମ ଶିହରୀ ଉେଠ, 
“କାଗ}ଲ୍ ଯୁ� ସମୟେର ଭାରତର େଯଉଁ ୬ ଜଣ ବୀର େସୖନିକ ପ�ଥେମ ପାକି�ାନୀ 
ବ'ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରି େସମାନ' ହାତେର ଧରା ପଡ଼ିଥିେଲ, ପାକି�ାନୀ େସୖନ!ମାେନ 
ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମାନ'ୁ େଯଉଁ ପ�କାର अଭଦ� , अମାନୁଷିକ, ବବ�େରାଚିତ, ଆଇନ 
ବିେରାଧୀ, ଯୁ� ବିେରାଧୀ, ନିaୁର ଏବଂ अମାନବୀୟ ଭାବେର ହତ!ା କେଲ, ତାହା େବାଧ 
ହୁଏ ବିଶ� ଇତିହାସେର ବିରଳ। 

ଆଜକୁ ୭୦ ବଷ� େହଲା ପାକ୍ अଧିକୃତ କାଶb ୀର ମାଟିେର अଶା\ି ସୃ0ି କରିବା େହଲା 
ପାକି�ାନର େଦୖନWିନ କାଯ�!। େକବଳ ଛାୟାଯୁ� କରି ନିଜର କo�ବ! େଶଷ କରିବା 
ପାକି�ାନର ଉେ ଶ! ନୁେହଁ କାରଣ, अେନକ ଥର େଦଖାଗଲାଣି ପାକି�ାନର 
େସୖନ!ମାେନ ଭାରତୀୟ େସୖନ!' ମୁ୍�କାଟି େନବା ପାଇଁ ତିେଳ େହେଲ ପଛଘୁ�ା େଦଉ 
ନାହା\ି। ଏଥି ମଧ!େର, େକେତ ହଜାରଥର ନିୟ�ଣ େରଖାପାର େହାଇଛ\ି ଏବଂ 
େକେତଜଣ ଯବାନ' ମୁ୍� କାଟି େନଇଛ\ି, ତାହାର ହିସାବ େଦଇପାରିେବ େକW�  
ସରକାର, କାରଣ ତାହା େଲଖକ' ନିକଟେର ଉପଲ¹ ନୁହଁ। ର�ମୁଖା ପାକି�ାନ 
ପ�େଣାଦିତ ଆତ'ବାଦୀମାେନ ୨୦୦୧ ମସିହାେର ଭାରତର ପ�ାଣେକW�/ ଗଣତ�ର 
ମWିର ଭାେବ ପରିଗଣିତ ସଂସଦ (ପାର୍ ଲିଆେମy୍) ଉପେର अଚାନକ ଆକ�ମଣ କରି, 
ଭାରତବାସୀ'ୁ ହତଚକିତ କରିେଦଇଥିବା େବେଳ, अଭିଯୁ� अଫଜଲ ଗୁରୁ'ୁ 
ଫାଶିଖୁyେର ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆଇନକୁ ତନ_  ତନ_  କରି ଆେଲାଚନା, 
ପଯ�!ାେଲାଚନା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଦୀଘ� ୧୫ ବଷ�।  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

40 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

ଚାଲ~ େଦଖିବା ପଠାଣେକାଟ ଉପେର ପାକି�ାନୀ େସୖନ!'ର अଚାନକ ଆକ�ମଣ, ଯାହା 
ଘଟିଥିଲା ୨୦୧୬ ଜାନୁୟାରୀ ୨ ତାରିଖେର। ବିଗତ ୮ ବଷ�ର ଆକଳନ अନୁଧ!ାନ କେଲ 
ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ୨୦୧୬େର ସବ�ାଧିକ ଯବାନ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ' ମୃତୁ! ଘଟିଥିଲା। 
ଆ�ଯ�!ର କଥା, ଭାରତ ସରକାର ପଠାଣେକାଟ ଆକ�ମଣେର ପାକି�ାନର ସଂପୃ�ିକୁ 
େନଇ ଦୃଢ଼ ଦାବୀ ଏବଂ ପ�ମାଣ େଯାଗାଇଥିେଲ ମଧ! ଏହାର ସତ!ାସତ! ତଦାରଖ 
କରିବା ବାହାନାେର ପାକି�ାନର ପଦାଧିକାରୀ ମାେନ ଭାରତର ପ�ତିର|ା େ|ତ� ର 
ପ�ାଣେକW�  “ପଠାଣେକାଟ” ଆସି ତନ_  ତନ_  ପରଖିଲା ପେର, େସଥିେର ପାକି�ାନର 
ସଂପୃ�ି ନାହl ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଡ଼� ାମା କହି ବିଶ ସମହୂେର ନିଜର ନିମ�ଳ ଭାବମoୂ}ର 
ପ�ତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିେଳେହେଲ କୁ§ାେବାଧ କେଲ ନାହl। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର 
ବିଷୟ, ଭାରତର ପ�ତିନିଧି ଦଳ ପାକି�ାନ ଯାଇ ପ�ମାଣକୁ ଦୃଢ଼ିଭୂତ କରିବା ପାଇଁ 
ପାକି�ାନ ସରକାର'ୁ େଯେତ ପ�କାର अନୁେରାଧ କେଲ ମଧ!, ପାକି�ାନ ସରକାର 
अନୁମତି ପ�ଦାନ କେଲ ନାହl।  

େସେ«rର ୧୮େର କାଶb ୀରର ଉରି�ିତ େସନାର ବିେଗ�ଡ଼୍ ମୁଖ!ାଳୟ ନିକଟେର ଥିବା 
େଡାଗ�ା େରଜିେମy ଉପେର ଯବାନମାେନ େଶାଇଥିବା େବେଳ େଭାର ୪ଟାେର 
ଆତ'ବାଦୀମାେନ ପଛପଟୁ କବାଟ ଭା�ି େଗ�େନଡ଼୍ ମାଡ଼ ଓ ଗୁଳି ବଷ�ା କରିଥିେଲ। 
ଏଥିେର ୧୮ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ େହାଇଥିେଲ ଓ ୧୯ ଜଣ ଆହତ େହାଇଥିେଲ। 
अେ´ାବର ୨ ରାତି ୧୦.୩୦ ମି. େର ବାରାମଲୂz ା�ିତ ୪୬ ରା0� ୀୟ ରାଇଫଲ୍ ଓ ନିକଟ� 
ବି.ଏସ୍.ଏଫ. ଶିବିର ଉପେର ଆତ'ବାଦୀମାେନ अତକ}ତ ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ।  

अେ´ାବର ୬ େଭାର ୫ଟା ସମୟେର କାଶb ୀରର ଖWୱାଡ଼ା ଜିଲz ା ଲ�ାେଟର ୩୦ 
ରା0� ୀୟ ରାଇଫଲ େସନା ଶିବିର ଉପେର ଆତ'ବାଦୀମାେନ अଚାନକ ଆକ�ମଣ 
କରିଥିେଲ। ଉରି ଆକ�ମଣର ୨ ମାସ ପେର କାଶb ୀରର ନଗେରାଟା�ିତ େସନା 
ମୁଖ!ାଳୟର ଫିº େରଜିେମyକୁ ଆତ'ବାଦୀମାେନ ଟାେଗ�ଟ କରିଥିେଲ, ଏଥିେର ୨ 
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अଧିକାରୀ ଓ ୫ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ େହାଇଥିଲ। ଡ଼ିେସrର ୧୭େର କାଶb ୀରର କୁଲୱାମା 
ଜିଲz ା�ିତ ପେ�ାରେର ଯବାନମାନ' ଉପେର ଆତ'ବାଦୀମାନ' ଟାେଗ�ଟ୍ ଥିଲା 
अତ!\ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପାକି�ାନ ତଦ\କାରୀ ସଂ�ାର ପବୂ�ତନ ମୁଖ! ତାରକ୍ େଖାସା 
କହିଛ\ି, ୨୦୦୮ ନେଭrର ୨୬ େର ସମୁଦ�  ମାଗ� େଦଇ ଆତ'ବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲLର-
ଇ-େତାଇବାର ୧୦ ଜଣ ସଦସ! ବେrେର ପ�େବଶ କରିବା ସହ ଆକ�ମଣ ଆର� 
କରିେଦଇଥିେଲ, ଯାହା ଫଳେର ୧୬୬ ଜଣ' ମୃତୁ! େହାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ�ମଣର 
େଯାଜନା ପାକି�ାନେର ପ��ୁତ େହାଇଥିଲା ଓ ଏଠାକାର ସିWର ଥା%ା ଠାେର 
ଆତ'ବାଦୀମାନ'ୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଲା େବେଳ ହନୁ ସତ କହିଲା ନ!ାୟେର, 
ପାକି�ାନର ପବୂ�ତନ େସନା ମୁଖ!, ରା0�ପତି ତଥା ଏକଛତ� ବାଦୀ ଶାସକ େଜେନରାଲ 
ପରେଭଜ ମୁଶରଫ୍ ଏକ ଘେରାଇ େଟଲିଭିଜନକୁ ସା|ାତକାର େଦଇ କହିଥିେଲ, ଲLର-
ଇ-େତାଇବା ଭଳି ଆତ'ବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାକି�ାନର ସୃ0ି। 

ଆେମ ଲLର-ଇ-େତାଇବା, ହିଜୁବଲ୍ ମୁଜାହି ିନ୍ ଭଳି ଆତ'ବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ କାଶb ୀର 
ଆକ�ମଣ ପାଇଁ ତାଲିମ େଦଇଛୁ। େଯଉଁମାେନ ଜ� -କାଶb ୀରେର ବିଧଂସୀ କାଯ�!କଳାପ 
ଚଳାଇଛ\ି, େସମାେନ ଆମପାଇଁ ହିେରା ଓସାମା-ବିନ୍-ଲାେଦନ୍, ଜଲz ାଲ - ଉ ିନ୍ ହଲାନୀ 
ମଧ! ଆମ ପାଇଁ ହିେରା। 

ଏକ ପରିସଂଖ!ାନରୁ ଜଣାଯାଏ, ପାକି�ାନ ଜୁନ୍ ୧ ଠାରୁ ୧୨ ଦିନ ମଧ!େର ୯ ଥର 
ନିୟ�ଣ େରଖା ଉପେର ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛି। ୨୦୧୨ ରୁ ୧୬ ମଧ!େର ଜା� -
କାଶb ୀରେର ୧୧୪୨ଥର ଆତ'ବାଦ େଘାଷଣା କରିଛି, ଏଥିେର ୨୩୬ ଯବାନ୍ ଶହୀଦ 
େହାଇଥିବାେବେଳ ୯୦ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତୁ! ବରଣ କରିଛ\ି। କି~ 
େକୗଣସିଟିେର ମଧ! ପାକି�ାନ ନିଜର ସଂପୃ�ି େନଇ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ପର~, ଭାରତ 
ପାକି�ାନେର अ�ିରତା ସୃ0ି କରୁଥିବାର କହି ପୃଥିବୀବାସୀ'ୁ ବିଭ� ା\ କରିବାେର 
ସି�ହ�। େତଣୁ େକୗଣସି ପ�କାର େବୖଠକ, ଆେଲାଚନା, ସହାନୁଭୂତି, ମିତ� ତା, 
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ମହନୀୟତା କିrା କୂଟେନୖତିକ �ରେର अମାନିଆ ପାକି�ାନକୁ ବୁଝାଇବା अସ�ବ 
ବ!ାପାର ଛଡ଼ା ଆଉ କ’ଣ ବା େହାଇପାେର ? କାରଣ, କଥାେର କହ\ି, “େଚଇଁ 
େଶାଇଥିବ ଯିଏ, ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ” େତଣୁ ଚାଲ~ନା, େଚଇଁ େଶାଇଥିବା अମାନିଆ 
ପାକି�ାନକୁ ଉଠାଇବା ସେ� ସେ� ତାହାର ନକରାତb କ କାଯ�!କଳାପକୁ ଭାରତବାସୀ' 
ସ� ଖେର ଉପ�ାପନ କରିବା ସହିତ, କାଶb ୀର ଉପତ!ାକାର �ାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା 
ପାଇଁ ପ�କୃତ ପ¸ା ବାହାର କରିବାକୁ େକW�  ସରକାର' ନିକଟେର अନୁେରାଧ ରଖି, 
ଆଜିର େଲଖନୀକୁ ବିରାମ େଦବା। 

(ରାଧା ଚରଣ ନାୟକ) 

ସମାଜେସବୀ ଓ ବରିa ଆଇନଜୀବୀ, 

ରାମ ନଗର -୨(କମାପଲz ୀ) ବ� ହb ପୁର, 

ଗ�ାମ ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୯୮୬୧୧ ୪୪୬୯୧ 
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େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ�େର ଏ କଣ େହଉଛି ? 

 ବିଗତ ଦିନେର େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ}ଂ ସାଇଟ୍ 
ମାନ'େର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ�ଚୁର ଭାବେର ବ!ାପିଥିଲା 
(ଭାଇରାଲ୍ େହଲା) ଦୁଇଜଣ ଝିअ ଜେଣ ପୁअକୁ େକୗଣସି 
ଏକ �ାନେର ବିଭିନ_  ପ�କାର ଆେ|ପ େଦଇ ଗାଳିଗୁଲଜ 
କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ! େଦଖାଗଲା ଏହାକୁ 
େଦଖିବା େଲାକ ତୁର\ ଭିଡ଼ିଓେର େଦଖାଯାଉଥିବା ପୁअକୁ 
େଦାଷୀ େବାଲି ଧରିେନେଲ ଆଉ ନିWା କରିେଲ 
ଝିअମାନ'ର ସାହାସକୁ ସାବାସୀ ବି େଦେଲ ପେର 
ପେର ଓଡ଼ିଶାର अେନକ ଗଣମାଧ!ମେର ଏହି ବାବଦେର 
ବି�ୃତ ରିେପାଟ୍� ମାନ ଛପିଲା ନାରୀ ସଶ�ିକରଣ ପାଇଁ 
କାମ କରୁଥିବା କିଛି ବୁ�ିଜୀବି ଏହାର ଉଦାହରଣ େଦଇ 
ଜଣାଇ େଦେଲ େଯ ଏେବ ଆଉ ମହିଳା ମାେନ अସହାୟା 
ନୁହ\ି ଏହି ସମ� ପ�କରଣେର अ\ଭ�ୂ� ଥିବା ପୁअଟି 
ନିବ}କାର ଭାବେର अସହାୟ ଓ ନିରବ ରହିଥିଲା ଆଉ 
ଏହି ସମ� ଘଟଣାକୁ अନ!ଜେଣ କିrା अେନକ ବ!�ି ନିଜ 
େମାବାଇଲେର େରକଡ଼}ଂ କରି ଚାଲିଥିେଲ ଏହାକୁ 

େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ୍�ୱାକ୍�ୱାକ୍�ୱାକ୍�    

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 
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େଦଖିବା ପେର ଝିअମାନ' ସହ େଖଳ େଖଳୁଥିବା ପୁअମାେନ ସାବଧାନ ନି�ୟ 
େହାଇଯାଇଥିେବ ଏହା �ାରା ଏକ ସକାରାତb କ ପ�ଭାବ ପଡ଼ିଲା େବାଲି ଜେଣ ବ�ୁ 
କହିେଲ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ନିଜ ଟାଇମ ଲାଇନେର େଶୟାର କରିବାକୁ अେନେକ 
ତ»ର େହାଇଗେଲ 

 ଏହି ଘଟଣାର अନ! ଏକ ଦିଗପ�ତି अେନେକ ସେଚତନ ନଥିେଲ କିrା ଦୃଶ!ର 
ଗ�ୀରତାକୁ େଦଖି अନ! ସମ� ବିଷୟପ�ତି अଣେଦଖା କରିେଦଇଥିେଲ ଏହି ଘଟଣା 
ବିଷୟେର ଖବର କାଗଜମାନ'େର ଶୀେରାନାମା ପଢ଼ିବା ପେର ଏହି ଭିଡ଼ିଓେର 
େଦଖାଯାଉଥିବା ପୁରୁଷ ଜଣ' ବo�ମାନ ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀ' ଉପେର ଏକ େମାକ ମା 
ଦାୟର କରିଛ\ି େମାକ ମାର କାରଣ େସମାେନ େସହି ବ!�ିର ଚରିତ� ସଂହାର 
କରିଛ\ି, େସମାନ' ବ!�ିଗତ ବ!ାପାରକୁ ସବ�ସ� ଖେର ପ�କାଶ କରାଇ ନିେଜ ବାଃ ବା 
ଲୁଟି େନଉଥିବା େବେଳ ସଂପୃ� ଯୁବକ'ର କଥାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓେର �ାନ ନ ଦିଆଯାଇ 
ପ�କୃତ ସତ!କୁ ଲୁେଚଇ ଦିଆଯାଇଛି अଭିେଯାଗ େହଉଛି େଯ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ୪୫ 
ମିନିଟ୍ ଲrା ଭିଡ଼ିଓର ମାତ�  ୩ ମିନିଟର अଂଶ ଏହି ଭିଡ଼ିଓେର ସଂପୃ� ଯୁବକ'ର 
ବୟାନ ଦିଆଯାଇନାହl, େକବଳ ଯୁବତୀ ମାେନ ନିଜ ବୟାନ େଦଇଛ\ି ଏବଂ ଯୁବକ'ର 
ଚରିତ�  ସଂହାର କରିଛ\ି ଯୁବକ ଜଣକ େଦଇଥିବା ବୟାନ अନୁଯାୟୀ ସଂପୃ� ଯୁବତୀ 
ଜଣକ ତାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ବାଧ! କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସ ରାଜି ନ େହବାରୁ େସ ଉତ|ି* 
େହାଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କରି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଛାଡ଼ିଛ\ି ସତ କଣ ତାହା େକବଳ 
େସହି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାେନ ହl ଜାଣିଥିେବ 
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 अବଶ! ଯଦି ଜେଣ ଯୁବକ ବା ପୁରୁଷ େକୗଣସି ନାରୀ / ଯୁବତୀ ବା ମହିଳା' ସହ 
ଏହିପରି େକୗଣସି ଗହ}ତ अପରାଧିକ କାମ କରିଥାଏ େତେବ ତାକୁ ଦ� ଦିଆଯିବା 
ଉଚିତ କି~ ଭାରତୀୟ ଦ� ସଂହିତାେର ମଧ! ଉେଲz ଖ अଛି େଯ ବିନା ପ�ମାଣେର 
େକୗଣସି ପ�କାର ଦ� ବିଧାନ କରିବା अନୁଚିତ ଏଠାେର ସବ�ସ� ଖେର ଜେଣ ଯୁବକକୁ 
େଦାଷୀ େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରି ଦିଆଗଲା अଥଚ ସ�ୂ�� ଭିଡ଼ିଓଟିେର ଯୁବକ ଜଣକ ଥେର 
େହେଲ ମୁହଁ େଖାଲି କିଛି କହିବାର େଦଖାଯାଉନାହl େତଣୁ ଯଦି ସଂପୃ� ଯୁବକ ଯୁବତୀ 
ଦୁଇଜଣ'ୁ େଧାକା େଦଉଥିେଲ ତା େହେଲ େସମାେନ ନ!ାେୟାଚିତ ଭାବେର अଦାଲତର 
�ାର� େହାଇ ନ!ାୟ ଭି|ା କରିପାରିଥାେ\ ଏବଂ ଉଚିତ ଦ� ବିଧାନ େହାଇପାର\ା 
କି~ ଏଠାେର େସମିତି କିଛି େହାଇନାହl ବରଂ ଯୁବତୀ ଦୁଇଜଣ' ବୟାନ ହl �ାନ 
ପାଇଛି େତଣୁ ଏଥିରୁ ©0 େହଉଛି େଯ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସ�ୃ� ଯୁବକ'ର 
ଚରିତ� ସଂହାରର ଉେ ଶ!େର ତିଆରି କରାଯାଇଛି 

 ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ େଦଖି ଯୁବତୀ ମାନ' ସପ|େର ଯୁ�ି େଦଉଥିବା ବୁ�ିଜୀବି ମାେନ 
କହିେବ କି, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓେର ଏହାର ବିପରୀତ କିଛି ଘଟଣା େଦଖାଯାଉଥା\ା, अଥ�ାତ 
ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଜେଣ ଯୁବତୀ'ୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଥାେ\ ଆଉ େସହି ଭିଡ଼ିଓ େସାସିଆଲ୍ 
େନଟ୍ ୱାକ}ଂ ସାଇଟେର େଦଖାେଦଇଥିେଲ େସମାେନ କଣ ଏହାକୁ ଗ�ହଣ କରିଥାେ\ କି ? 
ନା, ହୁଏତ େସେତେବେଳ ମହିଳା ସୁର|ା ନାମେର अେନକ ସଂଗଠନ ଆେଗଇ ଆସି 
ଧାରଣା ଓ ପ�ଦଶ�ନ କରି ପକାେ\ ଏହା କହିବା ଉେ ଶ! ନୁେହଁ େଯ ଆେମ ମହିଳା'ୁ 
େଦାଷୀ େବାଲି ପ�ମାଣ କରୁଛୁ କି~ अତୀତେର अେନକ ଘଟଣା ଏହିପରି ଘଟିଛି, େଯଉଁଠି 
ନିେ �ାଷ ପୁରୁଷ ମାନ'ୁ ବିନା େକୗଣସି ପ�ମାଣେର अପାତତଃ ମିଡ଼ିଆ ଟ�ାଏଲ୍ କରି େଦାଷୀ 
େବାଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ େସହି ପୁରୁଷମାେନ अପମାନ ସହି ନପାରି ଆତb ହତ!ା 
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କରିଛ\ି ବିଗତ ଦିନେର କଟକର ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ0ା� ନିକଟେର ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀ 
ଜେଣ ଯୁବକ'ୁ ପିଟୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ େହାଇଥିଲା, େଲାକମାେନ ଯୁବତୀ ମାନ'ୁ 
ବାହବା େଦବାେର କୁ§ା କରିନଥିେଲ କି~ ପେର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା େଯ ସଂପୃ� ଯୁବକ 
ନିେ �ାଷ ଏବଂ अନ! କାହାର େଦାଷ ପାଇଁ େସ ମାଡ଼ ଖାଇଥିେଲ କି~ ଏହାର ସାମାଜିକ 
ପ�ଭାବ ଏେତ ପଡ଼ିଥିଲା େଯ ସଂପୃ� ଯୁବକ ଆତb ହତ!ା କରିଥିଲା ବo�ମାନ ତା 
ପରିବାର ହ\ସ\ େହଉଛ\ି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ହାତେର ସb ାଟ୍� େମାବାଇଲ୍ 
ଆସିେଲ େଲାକମାେନ ଏହାର ଦୁବ�!ବହାର କରିବା अସ�ବ ନୁେହଁ ଆଜିକାଲି 
ସାଧାରଣତଃ अେନକ ଆପoିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ}ଂ ସାଇଟେର େଶୟାର୍ 
େହଉଛି େଲାକମାନ' ବ!�ିଗତ ସଂପକ�ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସୁଛି େକମିତି? ସବୁ େସଇ 
େମାବାଇଲ୍ ପାଇଁ ହl ସ�ବ େହଉଛି  

 ବo�ମାନ ଆେମ ଚ��ା କରୁଥିବା ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଜଣାଇବାକୁ ଚାେହଁ, େଯ ଯଦି 
ବା େସ ଯୁବକ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତା େହେଲ ତାହା ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା କିrା अଦାଲତ 
�ାରା ସମାଧାନ େହାଇପାରିଥା\ା ଭିଡ଼ିଓର ଦୃଶ!େର ଜେଣ ଯୁବତୀ କହୁଥିବାର 
ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ େସ ପବୂ� ରାତିେର ସ�ୃ� ଯୁବକ ସହ ଥିେଲ ପୁଣି अନ! �ାନେର 
କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ େସ अନ! ଯୁବତୀ'ୁ କାWିଥିବାର େଦଖିଛ\ି ମାେନ अନ! 
ଯୁବତୀ'ର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ସେo�  େସହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯୁବକ ସହିତ ରାତ� ୀେର ଏକାଠି 
ରହିଛ\ି କି~ େଯେତେବେଳ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ େହଉଛି େସେତେବେଳ ନିଜର ଭଲପଣ 
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଯୁବକକୁ ଗାଳି େଦବାକୁ ପଛାଉନାହା\ି ଏଥିେର ସଂପୃ� ଯୁବତୀ' 
ବ!ବହାର ସେWହଜନକ େହଉନାହl କି ? େକଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ େହାଇଛି ତାହା 
©0 ଭାବେର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇନାହl େକବଳ ଏତିକି େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦୁଇଜଣ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

47 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

ଯୁବତୀ ଜେଣ ଯୁବକ'ୁ ଗାଳି େଦଉଛ\ି ଆଉ ମାଡ଼ ମାରୁଛ\ି ଏଥିରୁ ©0 େହଉଛି େଯ 
େସମାେନ ସ�ୃ� ଯୁବକକୁ अପମାନିତ କରିବା ଉେ ଶ!େର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ\ି 

 ବo�ମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଏକ ଭାଗ ପ�ସାରିତ େହାଇଥିବା େଦଖାଯାଉଛି 
େଯଉଁଠି ସଂପୃ� ଯୁବତୀ ସେମତ ଜେଣ ଯୁବକ ମଧ! ଆକ�ମଣ କରୁଥିବା େଦଖାଯାଉଛି 
ଏଥିରୁ ©0୍ େହଉଛି େଯ ଏହି ସମ� ଘଟଣା େଯାଜନାବ� ଭାବେର କରାଯାଇଛି ଏବଂ 
ଏଥିେର ସଂପୃ� ଯୁବକ'ୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି 

 ସଦ!ପ�ା* ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ େସହି ଯୁବତୀ ଜଣକ କାେଳ ସଂପୃ� ଯୁବକ'ୁ 
अେନକ ସମୟେର ଟ' ସୁନା ଆଦି ଦାବୀ କରୁଥିେଲ ଏବଂ େନଉଥିେଲ ମଧ! ଏବଂ େସ 
ଏହା େଦବାପାଇଁ ମନା କରିବା ପେର େସହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ�ତିହିଂସାପରାୟଣ େହାଇ 
ଜେନୖକ ବ!ବସାୟୀ ଏବଂ କଟକର ଜେଣ ମହିଳା' ସହାୟତାେର ଏହି ସମ� ବ!ବ�ା 
କରିବା ପେର अନ! ଜେଣ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତା'ର ଯୁବକ ବ�ୁ' ସହାୟତାେର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ 
ସୁଟିଂ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପ�ସାର କରାଇଥିେଲ ଆହୁରି ମଧ! 
ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି େଯ ବo�ମାନ ସଂପୃ� ଯୁବତୀ' ପରିବାରବଗ� ଯୁବକ' ଓକିଲ' ସହ 
ମିଶି ମାମଲାର ଆେପାଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ\ି େବାଲି ଗଣମାଧ!ମେର ପ�କାଶିତ 
ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ�ୂ�� ଖବର କଣ ତାହା ତ ବେଳ ବେଳ ଜଣାପଡ଼ିବ କି~ 
ଯାହା ବି େହାଇଛି ତାହା ଏକ ନାଟକ ଏବଂ ଏଥିେର ସତ!ତା କିଛି ନାହl େବାଲି ଯୁବକ 
ଜଣକ କହିଛ\ି ଏହା ସହିତ ଯୁବକ ଜଣକ अଭିେଯାଗ କରିଛ\ି େଯ େସହି ଯୁବତୀ 
ଦୁଇଜଣ ଏବଂ ଜେଣ ଯୁବକ ତା'ୁ ଆକ�ମଣ କରି ତା' ବ!ାଗରୁ େଗାଟିଏ ଆଇ େଫାନ୍, 
ପା�ହଜାର ଟ'ା ସେମତ ଆହୁରି अେନକ କିଛି ଲୁଟି େନଇଛ\ି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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 ବo�ମାନର ପ�କରଣେର େଯେତେବେଳ ଯୁବକ ଜଣକ ସଂପୃ� ଯୁବତୀ ଦୁଇଜଣ' 
ଉପେର ମାମଲା ଦାୟର କରିଛ\ି, େସେତେବେଳ ମାନ!ବର अଦାଲତ େକଉଁ ପ�କାରର 
ନ!ାୟ କରୁଛ\ି ତାହା େଦଖିବାକୁ ରହିଲା ନି�ୟ ଭାବେର କାହାର ଚରିତ� ସଂହାର 
କରିବାଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନିମ�ାଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସବ�ଜନବିଦିତ କରାଇବା ଏକ ଧo�ବ! 
अପରାଧ େତଣୁ ଆମ ମତେର ଉଭୟ ଯୁବତୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ େଦାଷୀ ମଧ!  

ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି 

ଆrପୁଆ ମୁଖ! ରା�ା 

ବ� ହb ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଆହ� ାନ ପତି� କା ବିଷୟେର ଆପଣ' ଆହ� ାନ ପତି� କା ବିଷୟେର ଆପଣ' ଆହ� ାନ ପତି� କା ବିଷୟେର ଆପଣ' ଆହ� ାନ ପତି� କା ବିଷୟେର ଆପଣ' 
ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣା~ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣା~ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣା~ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣା~        

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com    

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ଭ� ାମ!ଭାଷ : ଭ� ାମ!ଭାଷ : ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩    
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 ରତନି ମୁ�େର ହାତ େଦଇ ବାରି ତଳ ଏରୁ�ି 
ପାଖେର ବସିଛି। େକେତେବେଳ ରାତି ପାହି ସକାଳ 
େହଲା ଜାଣି ବି ପାରିନି। େଭାକେର େପଟ ଭିତେର 
େଯମିତି ଏକ ଯୁ� ଚାଲିଛି କି~ ଖାଇବ ବା କଣ? ନା କିଛି 
अଛି ନା େପଟକୁ ଯିବ। ଏଇ ସମୟେର ବାରି ତଳିଆ 
ମାଇକିନାେଟ ଓଦା ସରସର କାଖେର କଳସୀ ଧରି 
ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ! ରତନିକୁ ବିବ�ତ କରିେଦଲା। କାWିବ 
କାWିବ େହଇ ରହିଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟିେର ହଠାତ୍ ବନ!ା 
ଆସିଗଲା େଯମିତି। େଭା େଭା େହାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାWି 
ଉଠିଲା ରତନି, କଇଁ..... େମା କଇଁ...... 

 ଆଖି ଆଗେର ଭାସି ଉଠିଲା ସୁଖର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। 

 ଶାଳିଆ େବାଲି େଛାଟିଆ ଗଁା େସଇଠି ରେହ 
ଆଦିବାସୀ କ� ରତନି ମୁ�। ପାଖ ଗଁା କୁ ଝିअ େଦଖିବାକୁ 
ଯାଇଥିଲା 

 “େସଦିନ କଇଁକୁ େଦଖିକି ଆସିଲା ପେର ରାତିସାରା 
ଆଉ ମେତ  ନିଦ ନାହl। ଖାଲି ତା’ରି ମୁହଁ ନାଚୁଥିଲା। 

ଶାଳିଆର ରତନିଶାଳିଆର ରତନିଶାଳିଆର ରତନିଶାଳିଆର ରତନି    

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ତାକୁ ନିଜର କରିେନବାର ସ�ପ_ େଦଖିବାେର ସଦାେବେଳ ମସଗୁଲ ରହିଲି।  ଆଉ ଜଲଦି 
େସଦିନ ବି ଆସିଗଲା। କଇଁ, ସଦ! ଫୁଟିଥିବା କଇଁ ଫୁଲ ପରି ସେଜଇ େହାଇ ସବୁଦିନ 
ପାଇଁ େମାର େହାଇଗଲା। ତାର ରୂପ ଲାବଣ!େର ମଁୁ ମ�ମୁ¼ େହାଇ ରହିଗଲି। େକହି 
ନଥିଲା େମା ଜୀବନେର େସ ଯାଏଁ । କି~ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଦୁନିଆ େମାର ପରି।” 
ଏହିପରି େକେତ କଥା ଭାବି ଚାଲିଚି ରତନି। अଜାଣତେର ମୁହଁେର अପ�ାକୃତ ହସର 
ଧାରଟିଏ ଆ'ି େହାଇ ଯାଇଛି ତାର। ଲାଗୁଛି ସେତ କଇଁ ଏେବବି େସଇ ବଧୁେବଶେର 
ଠିଆ େହାଇଛି ତା ଆଗେର। अଚାନକ ମୁହଁର ଭାବ ପରିବo�ନ େହାଇଗଲା ନା ମିଛ 
େସଠି େକହି ନାହl େଖାଜି ବୁଲିଲା େସ କାହି େମା କଇଁ? अସହାୟ ପରି ପୁଣି ଜମି ଉପେର 
ପଡ଼ିଗଲା େସ ପୁଣି ଭାବି ବସିଲା େକମିତି ଥିଲା ତା ଜୀବନ, 

 “ମଲୂ ଲାଗିେଲ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା େମା େପଟକୁ େଢର। େହେଲ କଇଁକୁ ଟିେକ କ0 
େହେଲ େମା େଦହେର େଯମିତି ଛୁରା ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ମଁୁ ବରଦା� କରି ପାରୁ ନଥିଲି। 
େମା ବା’ର େଗାେଟ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଧାନ ଟିେକ ହଉଥିଲା ଯାହା। େହେଲ େମା କଇଁ 
କହିଲା ଆଉ କାହା ପାେଖ କାହlକି ମଲୂ ଲାଗିବ ବରଷ ଯାକ ନିଜ ଜମିେର ଖଟୁନ। ତା 
ପେଦ କଥା ମୁ�ଫଟା ଖରାଟାେର ବି ବରଫର अନୁଭୂତି  ପାଉଥିଲି େଯମିତି।  ମଁୁ ବି 
अyା ଭିଡ଼ିଲି। ଧିେର ଧିେର ଜୀବନ ସ�ଗ� େହାଇଗଲା। ବରୁେଷ ଦି ବରେଷେର ମଁୁ େଗାରୁ 
ଦୁଇଟା କିଣିଲି। େମା କଇଁ ସତେର ଲ|b ୀେଟ, ଘେର େଗାଡ଼ େଦଉେଦଉ ଘର େମାର 
ହସଖୁସିେର ଭରିପଡ଼ିଲା। ହରିଆ, ବୁଧିଆ (ବଲଦ) ଆସିଲା ପେର େସ ଭାରି ବ!�। 
ତାକୁ େକହି କହିଥିଲା େଗାରୁ େସବା କେଲ ପୁଆଣି େହବ। ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା 
କାହl େକେତ ବରଷ େହଲା  ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ କଇଁ ଡହଲ ବିକଲ େହଉଥିଲା। ଠାକୁର 
ଶୁଣିେଲ ସିନା। କି~ େସ ବି ଜି ି ଓଷା ବ�ତ ଆର� କରିେଦଲା। ରାତି ଦିନ ଓପାସ 
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କେର, ନାହl କେଲ ବି ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ େଯଉଁ ଡର ଥିଲା େସଇଆ େହଲା। େପଟ 
କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିରହିଲା। ଗଁା ବଇଦ ତ अଛୁଆଁ କହି ଦୁଆରୁ େଫେରଇ େଦଲା। େସ ନାଇଁ 
ନାଇଁ କରୁଥିଲା େହେଲ ରାଣ ପେକଇ ତାକୁ ଡା�ରଖାନା ଧରିକି ଗଲି। କଇଁ ବାରrାର 
କହୁଥିଲା ମେତ ଏଇଠି ରହିବାକୁ  େଦ େମା ଘେର ମଁୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବି, େହେଲ ମଁୁ ବାଧ! 
କରି େନଇଗଲି। େଯେତ ଖ�� େହଉ ତେତ ଠିକ୍ କରି ଆଣିବି ଆଉ ମେତ ପିଲାଝିଲା 
େଲାଡ଼ା ନାହl। ଖାଲି ତୁ ଆଉ ମଁୁ ବାସ।  

 ଚାରିଦିନ େହଲାଣି ଡା�ରଖାନା ବାର�ାେର ଏଯାଏଁ ଖଟିଆେଟ ମିଳିନି। ଥରୁଟିଏ 
ଡା�ର େଦଖି ଯାଇଥିେଲ େଯ ଆଉ େଦଖିନାହl। କଇଁ ଦରଦେର ଗରଲୁଚି। େକହି ଜେଣ 
କହିଲା ପ�ାଇେଭଟେର େଦେଖଇେଲ ଜଲଦି େଦଖିେବ େହେଲ େଢେର ପଇସା ଲିଗିବ। 
େହ ଲାଗିେଲ ଲାଗୁ େବାଲି ଧାଇଁଲି େସଠିକୁ। ପଇସା ପାଣି अଜାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଲି, ଡା�ର 
କହିଲା େପଟେର ଘା’ େହଇଚି, ଭଲ ହବ େଯ େଢେର ପଇସା ଲାଗିବ। େବ'େର କ0 
अଜ}ତ ପଇସା କିଛି ଥିଲା େମାର। ସବୁ ଉେଠଇ ଆଣିଲି। େହେଲ ଧିେର ଧିେର ସବୁ 
ପଇସା ସରିଲା। ଆଜି ପଚାଶ ହଜାର ଜମା କର ଆଜି अପେରସନ ହବ ନେହେଲ କଇଁ 
ଆଉ ରହିବନି। ଏଁ କି କଥା। େହେଲ େମା ପାଖେର ଆଉ କିଛି ନାହl। ପWର ଦିନ 
େହଲା ଏଇ ସହରେର ରହୁଛି। ଔଷଧ ପତ� , ଖାଇବା ଆଉ ଡା�ରଖାନାେର ସବୁ 
ସରିଗଲା। ମୁ�େର େଗାରୁ ଦିଟା ଦିଶିଗେଲ ଧାଇଁଲି ଗଁାକୁ। କଇଁ ଆସିେଲ ଆଉଥେର 
ହରିଆ, ବୁଧିଆକୁ କିଣି ଆଣିବି େହେଲ ଏେବ େମାର ଟ'ା ଦରକାର। ହାଟେର େସ 
ଦି’ଟାକୁ ବିକିଲା େବଳକୁ ଛାତି ପାଣି େହାଇଯାଇଥିଲା। େହେଲ େସଠୁ ପ�ାଣ ବିକଳେର 
ଗଲି ଡା�ରଖାନା ଟ'ା ଧରି। ସବୁ ଟ'ା ଜମା କେରଇେଦଲି। େମାର ବିଶ�ାସ ଥିଲା 
େମା କଇଁ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବ। ଜୁଲୁଜୁଲୁ କରି ମେତ ଚାହl ରହିଥିଲା କଇଁ। अପେରସନକୁ 
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ଗଲାେବେଳ କହିଲା େହଇଟି େଲଟ େହବ କି କଣ ତେମ ଖାଇ ପକାଓ ମେତ ଜଗିବନି। 
ମଁୁ ତ ମେନମେନ ଭାବୁଥିଲି ନା ଆଜି ତ ଇେମ ସାଥି େହାଇ ଖାଇବା। ତୁ ଆଗ ଭଲ 
େହଇ ଯା। େସଇଠି ଟିକିଏ ଘୁେମଇ ପଡ଼ିଥିଲି େଯ େଦଖିଲା େବଳକୁ େକେତେବେଳ 
େହଇଗଲାଣି। ଖୁସିେର ଧାଇଁଗଲି ଡା�ର ପାଖକୁ େମା କଇଁ ଭଲ େହଇଗଲି ନା 
ଡା�ରବାବୁ। ଡା�ର ଆଉ ନସ� ଦିଦି େମା ହାତେର କାଗଜ ଧେରଇ େଦଇ କହିେଲ 
ନଁାେର ରତନି କଇଁକୁ ଆେମ ବ�ାଇ ପାରିଲୁନି। ଏ କାଗଜ େନ ପଇସା ଭରିକି ଶବ 
େନଇଯା।  

 ମଁୁ ତ େସଇଠି େଛଚି େହଇ ବସିଗଲି। ଶବ, େମା କଇଁକୁ ଶବ କହିେଲ ଏମାେନ। 
େହେଲ େମା କଇଁ କୁ ଏଠୁ େନବାପାଇଁ ମଁୁ ପଇସା େଦବି। 

 ତିନି ଦିନ େହାଇଗଲା ଥାନା େପାଲିସ୍ ସବୁ ବୁଲିବୁଲି ଥାକ େହାଇଗଲା ଆଉ ଖାଲି 
େଶଷ ଚାରା ରହିଲା େସ ଜମି ଖ�କ, ଏରୁ�ିେର ବସି ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା  ରତନୀ। 
ଦ� ଧରିକି ଉଠିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଜମି କାଗଜ ଖ�କ କାଢ଼ି ଧାଇଁଲା। ବ�ା ପେକଇ 
ଟ'ା ଆଣିଲା। ସହରର ଏେଡ଼ ବଡ ଡା�ରଖାନାେର ଏକ କଣେର କଇଁର ଶବ ପଡ଼ି 
ରହିଛି। ପଇସା ତକ ଡା�ର ଉପରକୁ ଫି�ି କଇଁକୁ େନଇଆସିଲା ରତନି।  

 କା�େର କଇଁର ଶବ ଦୁଆର ମୁହଁେର ପହ�ିଛି କି ନାଇଁ କୁଆଡୁ େକଜାଣି ଏେତ 
େଲାକ ରୁ� େହାଇ ଆସିଗେଲ ରତନି ଦୁଆର ମୁହଁକୁ। ଆଜିକୁ ମାସୁଟିଏ େହଲାଣି େକହି 
ତ ଥେର ପଚାରିବାକୁ ଆସିନଥିେଲ ଆଜି ଏସବୁ କିଏ?  

 अସଲେର ରା�ାେର ଶବ େନଇ ଆସିଲା େବଳକୁ େକହିଜେଣ େଫାଟ ଉେଠଇ 
େନଇଥିେଲ। ଆଉ ତାରି କମାଲ। ଏେବ େପାଲିସ ଆଉ ସରକାର ସବୁ ରତନୀର 
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ଦୁଆେର। ଶବ ସYାରର ସବୁ ଖ�� ସରକାର େଦବାକୁ କଡ଼ା ନିେ �ଶ େଦଇଛ\ି। ଆଜି 
ସବୁ ଟିଭି ଚ!ାେନଲେର ଦିଶୁଛି ଶାଳିଆ ଗଁାର ରତନି ମୁ�ା। ସରକାରୀ ସାେହବ ଆସି 
ରତନି ହାତେର ଧେରଇ େଦଇଛ\ି ଚାରି ଲ| ଟ'ାର େଚକ୍ , ସରକାରୀ ସାହାଯ!।  

 ଶବ ସYାର େହାଇଗଲା। ରତନି ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି। ମୁହଁ ମାରି ଗଁା 
ମୁ�ର ଚା େଦାକାନରୁ କିଛି ଦୂରେର ଏକା ଏକା ବସି ଯାଇଛି। ଚା େଦାକାନେର େଲାକ 
ଭିଡ଼, ସଭିଏଁ କାନ େଡରି ବସିରହିଛ\ି ଟିଭିକୁ ଆଉ ରତନି, ଖାଲି ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି େଦଖୁଛି, 
େବାେଧ ମନେର ଭାବୁଥିବ କଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ, େମା କଇଁ ମରଣ କାହା ପାଇଁ 
ମେନାରଂଜନ ତ କାହା ପାଇଁ ନିବ�ାଚନେର ଜିତିବା ହାରିବା େଖଳ। ତା ଆଖିରୁ ଖାଲି 
ଝରି ଯାଉଛି अସରା ଶ�ାବଣ। 

 ଦୂର ଟିଭିରୁ ଏେବ ବି  ଭାସି ଆସୁଛି ଖାସ ଖବର୍, “ସାଳୁଆ ଗଁାର ରତନି େଦଖ~ ଓ 
ନିଜର ମତାମତ ଦିअ~’’ 

 

ବସ\ ବିହାର, ଆrପୁଆ 

ବ�ହb ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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୧ 

 ସବିତା ଚତୁଥ�ଥର ପାଇଁ ଡାକିଲା - େସାନି, ପାଣି 
ମୁWିଏ େଦଇଯା’, ଭାରି େଶାଷ। ତଥାପି େସାନିର େଦଖା 
ନଥିଲା! ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପଦାକୁ ଯାଇ ସବିତା େଦଖି 
ସାରିଲାଣି ଗରା ସୁେରଇ ସବୁ ଖାଲି! ମଥାକୁ ରାଗ 
ଚଢ଼ିଗଲା ସବିତାର - କି ପଥରଟାଏ କିେଲା ତୁ! ଏ ଟାଣ 
ଖରାେର େଦହ, ତଂଟି ଜଳିଯାଉଛି, ଜିଭ ଶୁଖି अଠା 
ମାରିଗଲାଣି। େହେଲ ଏ େରାଗୀଣା ମା’ଟା ମୁହଁେର ମୁWିଏ 
ପାଣି ବି େଦଉନୁ? ତେମମାେନ କଣ ପାଣି ପିଉନ? 
େକାଉଠି ଲୁେଚଇଛୁ ପାଣି କହ! େସାନି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ତା 
କାମେର ମନେଦଲା। ମା’ ତାର ଡହଳବିକଳ େହଉଛି 
ପାଣି ପାଇଁ। େହେଲ ବାପା ତ ମନା କରିଛ\ି ପାଣି 
େଦବାକୁ। େବାତଲେର ମାତ�  ତିନିେଢ଼ାକ ପାଣି ଥିଲା, 
େସତକ େସ ପିଇସାରିଛି। ମା’ ପୁଣି ଚିେଲଇଲା - ଆେଲା 
େସାନି ତୁ କଣ େମା ବିକଳ ଶୁଣିପାରୁନୁ, ନିaୁର େହଲୁଣି 
େତା ବାପ ଭଳିଆ..? ଶତ�  କୁ ବି ପାଣିପାଇଁ ମନା 
କର\ିନି। େହେଲ ନିଜ ମାଆ ପାଇଁ ଏେତ ନିaୁର! ଖାଲି 

अତୃ* େଶାଷ, अପହ� ନଦୀअତୃ* େଶାଷ, अପହ� ନଦୀअତୃ* େଶାଷ, अପହ� ନଦୀअତୃ* େଶାଷ, अପହ� ନଦୀ    

ଡଃ େମୗସୁମୀ ପରିଡ଼ା 
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ସୁେରଇକୁ େସ ରାଗେର କଚିେଦଲା ବାର�ାେର। େଛାଟ େଛାଟ ଖପରା ଖ� େଯପରି 
ଛିଗୁଲାଉଥିଲା ସବିତାକୁ - ପାଣି ପାତ�  ଭା�ିେଦେଲ କଣ ପାଣି ମିଳିଯିବ!  

 େସାନି ଆଉ ସଂଭାଳି ନପାରି ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା - ମା’ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହlକି? ଆଉ 
େଢାେକ ପାଣି ବି େତା ପାଇଁ ବିଷ। अବାଧ! େହାଇ ପିଇେଲ ବାପା େତାେତ ପୁଣି ହ©ିଟାଲ୍ 
େନଇଯିେବ। ପୁଣି ଡାଏଲିସିସ୍ କରି ଡା�ର ପାଣି କାଢ଼ିେବ ଆଉ ତୁ ଯ�ଣାେର ବିଳପି 
ଉଠିବୁ। ବାପା କହୁଥିେଲ େତାର କାେଳ ଆୟୁଷ ସରି ଆସୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ତୁ କଣ 
େଶାଷକୁ ପାେଶାରି େଦଇପାରିବୁନି। ଦୁଇଟାଯାକ କିଡ଼ନୀ େତାର ନ0 ଏେବ! 
ଆବଶ!କତା ଠାରୁ अଧିକ ପାଣି େତାେତ ମନା। େତାର ସରିଆସୁଥିବା ଆୟୁଷରୁ ଆଉ 
କିଛି |ଣ କଣ ଆମକୁ େଦଇପାରିବୁନି? େସଥିପାଇଁ େତାେତ ପାଣି ମନା..� େକମିତି 
ଜଣାଇବି ମାଆ ଆେମ େତାେତ େକେତ ଭଲପାଉ। ଜୀବନ ଦାନ କରୁଥିବା ଜଳ ଆଜି 
ବିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସବିତା ପାଇଁ।  

 ଗ�ୀଷbର ଦି’ପହରଟାେର ଦୁହl' ଆଖିେର ଶ�ାବଣ େଘାଟି ଆସିଥିଲା। େସ ଶ�ାବଣ 
କି~ ତୃଷିତ ଶରୀରର ବିଳାପ ଶା\ କରିବାକୁ ନିରଥ�କ ଥିଲା। 

୨ 

 େନ’ ବାପା.. ପାଣିମୁWିଏ େନ’ ଏ ଟାଣ ଖରାେର ତyି ଶୁଖିଯିବ ପରା! ସୁେରଖା 
ଖୁବ୍ ଆଦରେର ପୁअ େସାନୁକୁ ଯାଚୁଥିଲା ପାଣି! ଭାବୁଥିଲା ପ�ତିଥର ପରି ପୁअ ତା 
େସ_ହେର ବୁଝିଯାଇ ପାଣି ପିଇବ। अଥଚ େସାନୁ ଡରୁଆ ଆଖିେର ଚାହlଲା ତା ମା’କୁ। 
ପାଖକୁ ଆସିବା ବଦଳେର ଦୂରକୁ ଘୁଂଚିଗଲା। ମାଆ ହାତର ପାଣିକୁ ତାର ଖୁବ୍ ଭୟ! 
ଦୁଇଦିନ େହଲାଣି ଏେତଟାଣ ଖରାେର େସ ଗାେଧାଇନି କି ପାଣି େଟାେପ ବି ପିଇନି। 
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ନିଜକୁ ଘର ଭିତେର ବWୀ ବନାଇ େଦଇଛି। ଆଜିକାଲି େସ ନିଜ ମାଆକୁ ବି ଭୟ କଲାଣି 
କି କଣ! 

 ସୁେରଖାକୁ ମନା ତା ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ.. େହେଲ ମା’ ମନକୁ କଣ ସଂଭାଳି ହୁଏ! ତା 
ଭିତେର ଥିବା ମମତାର ଜୁଆରକୁ କଣ େକୗଣସି ବ� अଟକାଇ ପାେର! ପୁଣି େସ କାକୁତି 
ମିନତି େହାଇ େନହୁରା େହଲା - େମା ସୁନାଟା ପରା! ପାଣି ଟିେକ େଦ’ ତୁ�େର। ମଁୁ 
େଦଉଛି ପରା, େତା ମାଆ। ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ େଯ! ପୁअଟି ତାର ଉଠିକି ଧାଇଁଲା 
ଦୂରକୁ.. ହୁଏତ େଗାେଟ अପହଂଚ ଇଲାକାକୁ। ସୁେରଖାର ପଣତଠୁ େଢର୍ ଦୂରକୁ!  

 େଲାକମାେନ ଆେଡ଼ଇ ଯାଇ କହୁଥିେଲ - ଜଳାତ' େହାଇଛି ତାକୁ। େଦଖ, ତା 
ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି। ତାକୁ େକହି ଛୁअଁନି। ନେହେଲ ଏ ଭୟ'ର େରାଗଟା 
ବ!ାପିଯିବ।  

 ଜୀବନର ନଦୀ ଦୁଇ ପାଶେର� ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ ଦୁଇଜଣ.. ସବିତା ଓ େସାନୁ! 
अଥଚ ନଦୀ ଥିଲା अପହଂଚ ଉଭୟ' ପାଇଁ।  

 

ଜିଲz ା ମୁଖ! ଚିକି�ାଳୟ ପରିସର  

କା. ନଂ- ୩ ଆର/୪ 

ଜଗତସିଂହପୁର  
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 ଖରା ଦିନ Lୁଲ ଛୁଟି ବହୁତ ଦିନ େହଲା ଗଁା 
ଆେଡ଼ ଯାଇ ନଥିଲି  ପ�ାୟ ୨ ବଷ� େହଇଯିବ ଭାବିଲି 
ଯାଏ, ଗଁା ଆେଡ଼ ଟିେକ ବୁଲି ଆେସ େମା ହିେରାେହା�ା 
ବାଇକ ଧରି ଗଁା अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଏକା ଏକା 
ମଣିଷ, ଯୁଆେଡ଼ ମନ ସିଆେଡ଼ ଯାअ କିଏ ପଚାରୁଛି ଖରା 
ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଘରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦିନ ୧୦ଟା 
େହଇଗଲା େମା ରହିବା ଜାଗାଠୁ ଗଁା ପ�ାୟ ୧୮୦ 
କିେଲାମିଟର ପାଖାପାଖି ୪ ଘyା ଲାଗିବ ବସ ଛାଡ଼ି 
ବାଇକେର ବାହାରିଲି ସବୁ ଆେଡ଼ େଦଖି େଦଖି 
ଯାଇେହବ େସମିତି ବି ଗଁାେର ଗଛପତ�  େବଶି େତଣୁ 
ଗରମ େବଶି ହୁଏନି ରା�ା ସାରା ଗଛ ଭo} େତଣୁ ଖରା 
ବି ବାେଧନି ପାଖାପାଖି ୧୨୦ କିେଲାମିଟର ମଁୁ अତିକ�ମ 
କରି ସାରିଥାଏ ରା�ା କଡ଼େର ଜାମୁେକାଳି ବିକି�  
େହଉଥିବା େଦଖି ଗାଡ଼ି ରଖିଲି ଜାମୁ େକାଳି େମାର 
ବହୁତ ପି�ୟ, କି~ ଏ ସହରେର ରହିଲା ପେର ନା 
ଜାମୁେକାଳି କିଣି କି ଖାଇ େହଉଛି ନା େସ ଜାମୁେକାଳିର 
ସାଦ अଛି  

ସହରୀ େବାହୁସହରୀ େବାହୁସହରୀ େବାହୁସହରୀ େବାହୁ    

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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 ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜେଣ ଜାମୁେକାଳି ବିକି�  କରୁଥା\ି ବୟସ ପାଖା ପାଖି ୭୫-୮୦ 
ଏକା ଏକା ରା�ା କଡ଼େର ବସିଥାଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆଖ ପାଖେର େକହି ବି ନଥା\ି  
ଜାମୁେକାଳି ଭାଗ ୧୦ ଟ'ା େଗାେଟ ଭାଗେର ୨୦ଟା ପାଖାପାଖି େକାଳି ଥାଏ 
ସହରିଆ େଲାକ'ର अଭ!ାସ ମୁଲା ମୁଲି କରିବା ମଁୁ ବି ମାଉସୀକୁ ଆଉ ଦି’ଟା ଆଉ 
ଦି’ଟା କହି େମା ଭାଗ ବେଢ଼ଇ ଚାଲିଥାଏ ମାଉସୀ ବି ନାହl ନାହl କରି େଗାେଟ େଗାେଟ 
େଦଉଥାଏ ମାଉସୀ ଜାମୁେକାଳି ବଢା଼ଉ ବଢା଼ଉ େଦଖିଲି ମାଉସୀ ହାତେର େଗାେଟ 
ଆଁଚୁଡା ଦାଗ ଦାଗ ଟା କହୁଣୀ ପାଖରୁ କା�ଯାଏଁ ଲମି� ଥାଏ ମଜା ମଜାେର 
ପଚାରିେଦଲି, “କଣ ମାଉସୀ, ଗଛେର ଚଢ଼ିଥିଲ କି? ହାତ େଗାଡ଼ ଖ�ିଆ କରି କି 
ଆସିଛ” ମାଉସୀ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି େଦଲା ମଁୁ ମାଉସୀକୁ ୨୦ ଟ'ା େଦଇ ୨ ଭାଗ 
ଜାମୁେକାଳି ପଲିଥିନେର ଭo} କଲି 

 ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି 0ାଟ� ମାରିବା ପବୂ�ରୁ େଦଖିଲି ମାଉସୀ ଆଖିେର ଲୁହ ଢଳ ଢଳ 
କରୁଥିଲା କ’ଣ ମନ େହଲା, େଫରି ଆସି ମାଉସୀକୁ କହିଲି, अଧିକ ଦି’ଟା େନଇ ଗଲି 
େବାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କି ମାଉସୀ ? ମାଉସୀ କହିଲା ନଁା େର ପୁअ େକାଳି ଦି ଟା 
ପାଇଁ କ'ଣ କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କେର? ଆଉ ଟିେକ ମାଉସୀ ସହ କଥା ହବାକୁ ଇଛା େହଲା 
େସମିତି ବି ଖରା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ମଁୁ ଆସୁଛି େବାଲି ଗଁାେର କାହାକୁ ଜେଣଇ ନଥାଏ, 
େତଣୁ େମା ପାଇଁ େକହି ବି ବ!� େହବାର ନାହl ଗଛ ମଳୂେର ଥ�ା ପବନ ମନକୁ ଶା\ 
କରି େଦଉଥାଏ ମନ େହଉଥାଏ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ େଗାେଟ ପେକଇ ଏଇ ଗଛ ମେୂଳ େଶାଇ 
ଯିବାକୁ ସହରେର କଣ ମିଳିବ ଏ ଆନW ମାଉସୀ ସହ କଥା େହବା ପାଇଁ ତା ପାଲ 
ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲି ମାଉସୀ ମୁ�େର ସିWୁର, ହାତେର ଶÀା ପି�ି ବସିଥାଏ 
ମାଉସୀକୁ ପଚାରିଲି ତା’ଘର କଥା ମାଉସୀ କହିବ, କହିବନି, କହିବ, କହିବନି େହଲା 
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ମଁୁ ବି ନେଛାଡ଼ବ�ା Lୁଲେର ପିଲା'ଠାରୁ ସତ ଆଦାୟ କରିବା କାଇଦା ଜଣା 
େମାେତ ବୁେଲଇ ବାେଲଇ ମାଉସୀ ଠୁ କଥା ଆଦାୟ କଲି ମାଉସୀକୁ ତା’ସାମୀ କଥା 
ପଚାରିଲି କହୁ କହୁ ମାଉସୀ ମଝିେର ମଝିେର କାWି ପକାଉଥାଏ ଆଉ ବ��ନା କରୁଥାଏ 
ତା ଘର କଥା 

 ୧୬ ବଷ�େର େସ େବାହୁ େହଇ ଆସିଥିଲା ଏ ଗଁାକୁ େସେତେବେଳ ତା’ ସାମୀର 
ବୟସ ୨୭ ବଷ� େଭ�ିଆ ପିଲା, ବଳିa ବାହୁ, ଚଉଡ଼ା ଛାତି ସା�କୁ ହାତୀଟାକର ବଳ 
େଦହେର େଛାଟ ଛୁଆ ହାତେର କେ±ଇ ପରିକା େଦଖା ଯାଉଥାଏ ମାଉସୀ ତା’ ସାମୀ 
ସାେ� ଘେର ଶାଶୁ ଶଶୁର ଆଉ େଗାଟିଏ େବାଲି ନଣW େସ କହି ଚାଲିଥାଏ, “ବାପ 
ଘରୁ ଆସିଲା େବେଳ ମା’େମାେତ ସବୁ ଶିେଖଇ କି ପେଠଇଥିଲା ପିଠା କରା ଠୁ ଘଷି 
ପରାଯାଏ, ମାଉଁସ ର�ା ଠୁ େଗାବର ଲିପାଯାଏ, ସअବୁ ବଡ଼ମାନ'ୁ ସ�ାନ ସହ 
ସାନମାନ'ୁ େସ_ହ ଆଉ ଶାଶୁ ଘେର େକମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ସବୁ େମା ମା’ େମାେତ 
ଶିେଖଇ ଥିଲା େମା ଶାଶୁ ଶଶୁର ମେଲ ପେଛ େକେବ ବି ଆମ ପାଖରୁ କଡ଼ା କଥା ଶୁଣି 
ନଥିେଲ ଶଶୁର' ମୁହଁକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଶାଶୁ ଉଠ କହିେଲ ଉଠୁଥିଲୁ, ବସ 
କହିେଲ ବସୁଥିଲୁ ନା କହିବାର ଜୁ ନଥିଲା ନଣW େମା ସା� ପରି ଥିଲା କିଛି 
अଛପା ନଥିଲା ଆମ ଦୁହl' ଭିତେର ନୂଆଉ, ନୂଆଉ େବାଲି ପାଣି ପିଉ ନଥିଲା େସ 
େସ_ହ ଆଦରର ସହ ଚାଲୁଥିଲା ଆମ ଘର ସଂସାର” ଆଉ ଏେବ.. ଛିଃ ଛିଃ... େଯଉଁ 
ମାଇକିନା ଖେ� ଖେ�, ପାଠ ଦି अ|ର କ’ଣ ପଢ଼ିେଦେଲ େବାଲି ବଡ଼କୁ ବଡ଼ ଆଉ 
ସାନକୁ ସାନ େବାଲି ମାନୁ ନାହା\ି ଆମ ଗଁା ଝିअ ଭଲ, ଏ େଯଉଁ ସହରୀ ଝିअ अଛ\ି 
େସ ଭାରି ମାରାତb କ 
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 ମଁୁ ପଚାରିେଦଲି କାଇଁ, କଣ େହଲା କି ମାଉସୀ? ତମକୁ କିଏ କଣ କହିଲା କି? 
ମାଉସୀର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହିବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା େମାେତ ଏେବ ୩ 
େକାଡ଼ି ପୁରି ୧୬ ଚାଲିଲା େମା ଘଇତାକୁ ୪ େକାଡ଼ି ୭ ତା’ର ଆଉ ବଳ ବୟସ ନାହl 
ବୁଢ଼ା େଶଜେର େଶାଇ ରହୁଛି ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନାହl େମାର େଗାଟିଏ ପୁअ େଗାଟିଏ 
ଝିअ ଝିअକୁ ବାହା େଦଇଛି େସ ମଝିେର ମଝିେର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ତା ଭାଇ, େସ 
ଶାଶଘୂରକୁ ଗଲା େବେଳ ଭାର ଆଉ ପଇସା େଦଲାନି େବାଲି ଏେବ ଆଉ ଆସୁନି ପୁअ 
ସହରେର ରେହ େସଠାେର େଗାେଟ େଦାକାନେର କାମ କେର ମାସକୁ ଥେର ଘରକୁ 
ଆେସ ଦିେନ ଘରକୁ ଆସିଲା େବେଳ ସହରରୁ ଝିअେଟ ଧରି କି ଆସିଲା େମାର 
େକେତ ଆଶା ଥିଲା ପୁअକୁ ବାହାଘର କରିବିେହଲାନି, େସ କୁଆଡୁ େଗାେଟ ଧରିକି 
ଆସିଲା କହିଲା ମWିରେର ବାହା େହଇ ସାରିଚୁ, ଆଉ ପଇସା ଖ�� କରିବା ଦରକାର 
ନାହl ଯାହା ଟ'ା ସୁନା ତା’ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ େନଇଗଲା ଏ ଗଳଗ�ହକୁ 
ଏଠି ଛାଡ଼ିେଦଇ ଗଲା ଆେମ ତ ଆଉ କାମ ଦାମକୁ ପାରୁନୁ େବାହୁ େରାେଷଇ ବାସ, 
ଘର କାମ ପାଇଟି ସବୁ କେର ମାସ ଦି’ଟା ଯାଇଛି କି ନାହl େସ ତା’ ର� େଦେଖଇବା 
ଆର� କଲା କଥା କଥାେର ପାଟି, ଗାଳି, अସଭ! ଭାଷା ସବୁ କହିଲା ଥେର अେଧ 
ପୁअକୁ କହିଲି, ପୁअ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରିକା େହଲା କହିଲା, େସ ସହରୀ ଝିअ କାମ ଦାମ 
କରି ନଥିଲା ଏଠି ଟିେକ ହଇରାଣ ହଉଚି, କଣ ଯଦି ଟିେକ କହିେଦଲା ତୁ ଦିହକୁ େନଏ 
ନି ଆେ� ଆେ� ତା େଦୗରାତb ! ବଢ଼ି ବଢ଼ିଲା ମଁୁ େକେତ େବେଳ େକମିତି ଆଗରୁ କହି 
େଦଉଥିଲି ଏେବ ତ େସ ମାରିବାକୁ େଗାଡ଼ଉଛି 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ଏ ଜାମୁ େକାଳି େକେବଠୁ ବିକି�  କରୁଛ? ମାଉସୀ ପୁଣି ଆର� 
କଲା, “୧୫ ଦିନ େହଲାଣି ଦିନକୁ ୧୦୦ ଟ'ାର ବିକ� ୀ ନ କେଲ, େସ ଡାହାଣୀ 
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ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ଏ ଜାମୁ ଗଛ ମଁୁ ବାହା େହଇ ଆସିବାର ବେଷ� ପୁରିବା ଦିନ ବୁଢ଼ା 
ଆଉ ମଁୁ ନିଜ ହାତେର ଲେଗଇ ଥିଲୁ ଏେବ ଏଇ ଆମର ଭରସା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 
ଆ'ୁଡ଼ିେର େକାଳି ପାେର ଆଉ ଧରିକି ଏଠାକୁ ଆେସ ୧୦୦ ଟ'ା େନଇ କି ନଗେଲ 
େସ ସବାଖାଇ ରାତିେର ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି ବୁଢ଼ାକୁ ଠିଆ େଗାଇଠାମାେର ସକାଳୁ 
ପଖାଳ ଗେ� ଯାହା ଖାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି କେହ, 
ଏଟାର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହl, ଏଇଟା ବ�ିକି ଯାହା अନ_ ଧଂସ କରୁଛି ମରିଗେଲ 
ଯାଆ\ା ମଁୁ କାମକୁ ପାରୁଛି େବାଲି େମାେତ ପଖାଳ ମୁେଠ ମୁେଠ ଦିଏ ମଁୁ ତାକୁ 
ଲୁେଚଇ ବୁଢ଼ା ପାଟିେର ଗୁ�ା ଗୁ�ା କରି େଦଇ ଦିଏ କାଲି ଜମା ଦି େକାଡ଼ି ୧୦ ଟ'ା 
େହଲା େବାଲି େସ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଲାନି ମଁୁ ଲୁେଚଇକି େମା ଭାଗରୁ େଦଲା 
େବେଳ େଦଖିେଦଲା େଯ ମାରି କି େନାଳା ଫେଟଇ େଦଇଛି ହାତେର ଯାହା ପଡ଼ିଲା 
େସଇଥିେର ବାଡ଼ଉଛି” ଏତିକି କହି ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ଆଖିେର ମାଉସୀ ତା’ହାତର ଆଁଚୁଡ଼ା 
ଦାଗକୁ େଦେଖଇଲା କହିଲା, “ଚୁଲି ମୁେ� ଜାଳ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଫାଳ ରଖିଥିଲା, 
େସଇଥିେର ବାେଡ଼ଇଛି ” ମାଉସୀ ହାତର େନାଳା େଦଖି େମା ଆଖି ଓଦା େହଇ 
ଆସିଲା ମଣିଷ େଯ ଏେତ ନିaୁର େହଇ ପାେର, େମା କ¡ନା ବାହାେର ଥିଲା 

 ମଁୁ କହିଲି ମାଉସୀ, ତେମ ଗଁାେର ସରପ�କୁ କହୁନ, ଏେବ ତ େକେତ ଆଇନ 
େହଲାଣି ମାଉସୀ କହିଲା, “ପୁअେର, ସାହିପଡ଼ିଶା, ଭାଇ ଭଗାରୀମାେନ ତ ସବୁ କଥା 
େଦଖି ନାକେର କାଠି େଗ�ି ହସୁଛ\ି ଆଉ କଣ େକାରଟ, କଚିରିେର କଥା ପେକଇ 
ନିଜକୁ ଲାଜ େଦବି ନିଜ ଘର ଇÁତ ତେଳ ପେକଇବି? ବୟସ ଆଉ अଛି, େକାରଟକୁ 
ଧାଇଁବାକୁ? ଆେମ ତ ପାଚିଲା ପତର, େକେତେବେଳ ଛିଡ଼ି ପଇେଲ ଗଲା କଣ ମିଳିବ 
େସ େକାରଟ, କଚିରିରୁ” 
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 ମଁୁ ପଚାରିଲି, ଆxା ମାଉସୀ, ଆଜି ସକାଳୁ କଣ ଖାଇଛ? ମାଉସୀ ଆଉ େକାହ 
ସ�ାଳି ପାରିଲା ନାହl କାWି କାWି କହିଲା, ସକାଳୁ କଂସାେର ଭାତ ଗଣି ଗଣି ୨ଟା ଆଉ 
େତାରାଣି ମୁେW େମା ଆଗେର େଥାଇ େଦଲା ବୁଢ଼ାକୁ େଦଲାନି େସ ଗାେଧାଇଗଲା 
େବେଳ ମଁୁ ବୁଢ଼ାକୁ େତାରାଣି ତକ ପିଏଇ େଦଇ ଆଇଲି ଆସିଲା େବେଳ ଗୁଡ଼ିଆ ଘରୁ 
ଭୁଜା ଦି କଳ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି େଯ अyିେର ବ�ା େହଇଚି ପାଟିକୁ ରୁଚୁନି ଆଜି ଯଦି 
୧୦୦ ଟ'ା ନେହବ, େସ ଆଜିବି ଖାଇବାକୁ ଦବନି ମଁୁ ତ େହେଲ ପାରୁଚି, ବୁଢ଼ା 
ନଖାଇେଲ ଆଉ ବ�ିବ? ବୁଢ଼ା ପାଇଁ ଏଇତକ ରଖିଛି େସ େମାେତ ତା କାନିେର ବ�ା 
େହାଇଥିବା ଦି ମୁଠା ମୁଢ଼ି େଦେଖଇଲା ମୁଢ଼ି େସେତ େବଳକୁ ଶୁଖି କି େସେମଟି 
ଯାଇଥାଏ େମା ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ କଥା ମାନିବା अବ�ାେର ନଥା\ି 

 ମଁୁ ଚି\ା କରୁଥାଏ, ସକାଳୁ ମଁୁ ବରା ଆଉ ଆଳୁଚପ ୨୦ ଟ'ାର ଖାଇଛି ଆସିଲା 
େବେଳ ପଛ ଛକେର ୧୦୦ ଟ'ା େଦଇ ମାଂସ ଆଉ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଲି ଏଇ ବୁଢ଼ୀ 
ପାଖରୁ ଆଉ ଦି’ଟା, ଆଉ ଦି’ଟା, କରି ଭାଗ ୧୦ ଟ'ାେର ୩୦ଟା ଜାମୁ େକାଳି 
ହିସାବେର ୨ ଭାଗ ପଲିଥିନେର ରଖିଛି ଏଠି ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର ଆଖି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି 
ପଡୁଥିଲା ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ େଲାକଟି ନିଜ ବାସି େତାରାଣି ତା ସାମୀକୁ େଦଇ ମୁଢ଼ି ଦି’ଟା ବି 
ନଖାଇ ସକାଳ ପହରୁ କ�ା ପାଣି ମୁେW ପିଇ ଏଠି ବସିଛି, କି~ କି ମିଠା କଥାେର େସ 
େମାେତ କହିଥିଲା, “ନଁା େର ପୁअ େକାଳି ଦି’ଟା ପାଇଁ କ’ଣ କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କେର?” 
େକେତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଏ ମାନ'ର ପାଖେର ପଇସା ନାହl, ଦି ଦିନ େହଲା େପଟେର अନ_  
ମୁେଠ ପଡ଼ିନି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ବୟସେର େବାହୁ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛ\ି ତଥାପି ମୁହଁେର 
ହସ अଛି ସବୁ କିଛି ସହି େନବାର ଶ�ି अଛି ଆଉ ସାମୀ ¤ୀ ଭିତେର ଜଣ' ପ�ତି ଆଉ 
ଜଣକର ଭଲ ପାଇବା अଛି ସତେର ଏମାେନ ମହାନ 
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 ମଁୁ ଆଉ େସଠି ବସିପାରିବା अବ�ାେର ନଥିଲି ପସ� ରୁ ୨୦୦ ଟ'ା ବାହାର କରି 
ମାଉସୀ ହାତେର ଧେରଇ େଦଲି କହିଲି ମାଉସୀ ଏଇଟା େମା ତରଫରୁ ତମ ମିଠା ମିଠା 
କଥା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, “ବାବୁ, ମଁୁ ଭିକାରୀ ନୁହଁ” 

 ପୁअରୁ ବାବୁ? କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େକେତ ଆତb ୀୟତାେର େସ ପୁअ କହୁଥିଲା 
ଏେବ ବାବୁ? କି ସାଭିମାନ ଏ ବୁଢ଼ୀର ମରି ଯିେବ ପେଛ ଭିକ େନେବନି 

 ମଁୁ କହିଲି ମାଉସୀ, ମଁୁ ଭିକ ଦଉନି ତମର ସବୁ ଯାକ ଜାମୁେକାଳି ମଁୁ କିଣି େନଲି 
ନିअ ରଖ ଆଉ ତମ େବାହୁକୁ ଆଜି ୧୦୦ ଟ'ା ଦବ ଆଉ ୧୦୦ ଟ'ା କାଲି ଦବ 
େହଲା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁେର ହସ େଦଖି େଯେତ ଆତb ତୃ*ି ମିଳିଲା, େମା ଜୀବନେର େସ ଭଳି 
ଖୁସି େମାେତ ଆଜି ଯାଏ ମିଳି ନଥିଲା ବୁଢ଼ୀ େମାେତ ଆଶୀବ�ାଦ େଦଉ େଦଉ େମା ପାଇଁ 
େକାଳି ତକ ପଲିଥିନେର ବା�ିେଦଲା ଆଉ ତା’ ସରୁ ଟାଣୁଆ ଶିରାଳ ହାତଟା େମା ମୁ� 
ଉପେର ବୁେଲଇ ଆଣିଲା 

 ମଁୁ ଆଉ ଗଁାକୁ ନଯାଇ ପୁଣି ସହରକୁ ଗାଡ଼ି ବୁେଲଇଲି ଆସିଲା େବେଳ ବୁଢ଼ୀ 
ପୁअର ଠିକଣାଟା ବୁଝି କି ଆସିଥିଲି ଠିକ କଲି ଘରକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ତା’ ପୁअକୁ ଟିେକ 
େଦଖା କରି କି ଯିବି ଆସିଲା େବେଳ ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲି ଗଁା ଆଉ ସହର ମଧ!େର 
ପାଥ�କ! େସଇ ବୁଢ଼ୀ ଗଁା ଝିअ, େବାହୁ େବେଳ କଣ ନକରି ଥିଲା? ଆଉ ଶାଶୁ େହଲା 
ପେର କଣ ପାଇଲା ଏଥିେର ଭୁଲ କାହାର? ନୁ!କିz अର ଫ!ାମିଲିର ନା ସହରୀ 
ଝିअମାନ'ର ନା େସମାନ' ମା ବାପା'ର?    

 କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ େଫସବୁକେର େଗାେଟ େଫାେଟା େଦଖିଥିଲି, େଯଉଁଥିେର େଲଖା 
ଥିଲା, “ଦରକାର ଥାଉ ବା ନଥାଉ, େବେଳ େବେଳ କିଛି ଜିନିଷ अକାରଣେର କିଣିବା 
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କଥା କାରଣ ଏମାେନ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଜିନିଷ ବିକି�  କର\ି ନାହl ଜିନିଷ ବିକି�  କର\ି 
ବ�ିବା ପାଇଁ ଦି’ ମୁଠା ଖାଦ! ପାଇଁ” ଆଜି ହୃଦୟ�ମ କରୁଥିଲି 

 

ଗା�ିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ - ୦୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 

ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, 
ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବାପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବାପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବାପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା    

ଆହ� ାନର ଆେWାଳନେର େଯାଗଦାନ ଦିअ~, ଆମ ଭାଷା ଓ ଆହ� ାନର ଆେWାଳନେର େଯାଗଦାନ ଦିअ~, ଆମ ଭାଷା ଓ ଆହ� ାନର ଆେWାଳନେର େଯାଗଦାନ ଦିअ~, ଆମ ଭାଷା ଓ ଆହ� ାନର ଆେWାଳନେର େଯାଗଦାନ ଦିअ~, ଆମ ଭାଷା ଓ 
ସାହିତ! ପାଇଁ କାମ କର~ସାହିତ! ପାଇଁ କାମ କର~ସାହିତ! ପାଇଁ କାମ କର~ସାହିତ! ପାଇଁ କାମ କର~    ଆମକୁ ହ� ାଟ୍ ଆମକୁ ହ� ାଟ୍ ଆମକୁ ହ� ାଟ୍ ଆମକୁ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ସଆପ୍ ସଆପ୍ ସଆପ୍ େର େଯାଗ େର େଯାଗ େର େଯାଗ େର େଯାଗ 
େଦବାପାଇଁ େଦବାପାଇଁ େଦବାପାଇଁ େଦବାପାଇଁ ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ ନrରକୁ େମେସଜ୍ ଦିअ~ନrରକୁ େମେସଜ୍ ଦିअ~ନrରକୁ େମେସଜ୍ ଦିअ~ନrରକୁ େମେସଜ୍ ଦିअ~    

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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 ଗୁେଟପିଲା ବିେଦଶଥି ଡାକତର୍ ଆର୍ ଗୁେଟ େଯ 
େବପାର୍ କରସି ଭୁବେନଶର୍ େର। ଝି, ଯୁଏଁ ବି ହାକିମ୍, 
କୁଟୁମ୍ ସଁଖଲି କରି ବଇରାଗି ଆଁଗ!ା ଆଏଜେକ ୪୫ 
ବଛର େହବା େକପିଟାଲଥି ଆଲିସାନ୍ ପକା ବେନଇକରି 
ରହୁଛନ୍। ଆବକାରି ବିଭାେଗ ହାକିମ୍ କାମନୁ अବସର 
ପାଏଲାପେର, ମନ୍ ଲାଗେଲକି, ଜନମ୍ ମାଟି େସାନପୁରେକ 
ଘାଏେକ ଘାଏ ନରଦୁ ଥିସନ୍। ବିହାବରପନ୍, ମଲାହଜଲା 
କାମ୍ କବାର୍ ପଡ଼େଲ ଆଗତୁରା अମରିକରି ସଏେଲ ଯାଇ 
ଘରମୁହଁା େମଲାନ୍ େଦସନ୍। ହଁ େକପିଟାଲର ଘରର 
ନକସାଟା ପେର ବଡ଼ପିଲାର ବିେଦଶୀ ଇଂଜିନିୟର 
ସଁାଗେଟ କରିଥିଲା, ଆର୍ ଦିଲz ୀର ନାମିଦାମୀ ଠିକଦାର୍ େଟ 
ଗଢ଼ିଥିଲା, ଘରର୍ ଆେଘ କାଏଁ ନିବାସ େଲଖାଯିବା 
ବଲିକରି ପିଲାଟୁେକଲ େଯେତେବେଲ ବଇରାଗି ଆଁଗ!ାକୁ 
ପଚରାେଲ ତାକରମେତ ଘର୍ ଆେଘ ଗଖା अଖରଥି 
େଲଖାେହଲା ‘ମର୍ େସାନପୁର୍ ମେତ ସଁୁଦର୍’�  

ମର୍ େସାନ୍ ମର୍ େସାନ୍ ମର୍ େସାନ୍ ମର୍ େସାନ୍ ପୁର୍ପୁର୍ପୁର୍ପୁର୍    

ଶ!ାମା ଓମପ�ସାଦ ମିଶ� 
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 ଦିହିପା ନସଲାେଯ, ଆଁଗ!ା ୫ ବଛରତକ୍ େସାନପୁର ନାଇଁ ଆସିପାରୁଥାଇ� 

େଯନତା ଟିେକ ବଲବପୁ ପେଲଇ ଆଏଲା, ଡାକତର୍, ପିଲାଛୁଆକର କଥା ନାଇଁ ମାନି 
କରି ଏକସୁରିଆ େସାନପୁେର ହାଜର୍� େହେଟଇନ ଗାଡ଼ିଥୁ ଉତରି କରି ରାେମଶର୍ ଘାେଟ 
ବୁଡ଼ାେଟମାରି, େଯତକି ଗୁଡ଼ିअେଛ ଦରଶନ୍ କରିସାରି, େଫନ୍ ରାେମଶରେକ ଆସି ବାବାର୍ 
ପରସାଦ୍ ପାଇକରି ମସାନ୍ ପଦାର୍ ପାଖର୍ ପିପଲଗଛ ତେଲ ବସି, ନଦିମୁହଁା େହଇକରି 
େହେକଇ େହେକଇ କାଂଦବାର୍ େଦଖିକରି ଜେନ ପଚରାେଲ, ଆଁଗ!ା କାଏଁ େଯ 
କଁାଦୁଛନ୍? ଖୁସିଥି କଁାଦୁେଛ, ରାେମଶର୍ ବାବା ଏେତ ଦୟାଲୁ େଯ ମରବାର୍ ଆଘରୁ ମେତ 
ମୁକତିର୍ ବାଟ୍ େଦେଖଇେଦେଲ�  

 ପାେସ ହାତକିଆ अଧଝାଉଁଲା ଗଛଯୁେଡ଼େକ େଦଖିକରି अଚିନ୍ହା ଲୁକଟା େଫନ୍ 
ପଚରାଲା ଇଟା କାଇଁ ଗଛ? କାନା କରେବ ଇଟା? ମୁକତିର ଗଛ! ଏତକି େବଲାେକ 
ଆଁଗ!ାକର େହଁକା ବW େହଇସାରି ଥିଲାନ୍, ଆର୍ ଲୁକଟା ଭି ତାର ବାେଟ ପଲାଲା� 

 ହଏେଗା, ଇଟା େସାନପୁରୁ କାଏଁ ଦରମରା ଗଛଯୁେଡ଼ ଆନିଛ, େଫନ୍ ଏେତ ଖରଚା 
କରିକରି କାଚ୍ ଭିତେର ସେଜଇ ରଖିଛ, କାଲି ବାବୁ ଇଟା େଦଖିକରି ବିରଝୁଥିଲା� ତମକୁ 
ଇ ଗଛଯୁଡ଼ାକ ଚାବୁଛନ୍ କାଏଁେବା?  

 େସଦିନ୍ ଘେର ପୁଓବହ ଝିଯୁଏଁ ନାତିନାେତନ୍ ସେଭ ଜମାେହଇଥାନ୍, କାରନ୍ 
ସାନପିଲାର୍ ପୁଓବି ତାର୍ ବଡ଼ମା ବଡ଼ବାପାର୍ ସଁାେଗ ରହିକରି ବିେଦଶ୍ ଥି ପାଠ ପଢ଼ବା, 
ତାର୍ ଯିବାର୍ ଆଘରୁ ଗହମତେଟ ଚାଲିଥାଏ, ଧଇଁସଇଁ େହଇକରି ସାନବହ େବମେଲଇ 
େହଲା ବାପାତ ଡାକେଲ ହାକେଲ ଉଁସଁୁ କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍...  
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 ମୁଡ଼ସାଲର୍ େଟବୁଲ୍ ଉପେର କାଚସଜା ଗଛ୍ ତେଲ ଜାଗଜ ଗୁଟକ ସାନପିଲା 
ଠହେକଇ, େବଟି ଆନିକରି ପଢ଼ିମୁଡ଼ାଲା... ବଇରାଗି ଆଁଗ୍ ୟା ନିଜର ହାେତ ଗୁଲା ଗୁଲା 
अଖର୍ ଥି େଲଖିେଦଇଥାନ୍...  

 ମଲାପେର ପୁଡ଼ାବ କି ତୁପିେଦବ, େଯନଟା ତୁମକୁ ସଜବତର େହବା େହନତା 
କରବ୍, େହେଲ ମର୍ ଜନମ୍ ମାଟିର୍ ରାେମଶର ଘାଟର୍ ମସାନ୍ ପଦା୍ର ଇ ତୁଲସୀ ଆର୍ 
କୁଆବାବଲି ଗଛେକ ପୁଡ଼ାଲା େବଲେକ କି ତୁପଲା େବଲେକ ମର୍ ମଢ଼ାର ସଁାେଗ 
ପେକଇେଦେଲ ମେତ ଲାଗବା ଜନମ୍ ମାଟିଥି - ଗଲିମୁଇଁ େମଟି... େସାନପୁର େସାନପୁର 
ମହକୁଥିବା... ଆର୍ ତରାପଟିଆ େକନ୍ ଠାନୁଗୁେଟ ସୁର୍ ଭାସି ଆସୁଥିବା “ମର୍ େସାନପୁର୍ 
ମେତ ସଁୁଦର” 

ସrଲପୁର, ସୁWରଗଡ଼, େସାନପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, 
କଳାହା�ି, ବାେଲଶ�ର, କଟକ, ଗ�ାମ େହଉ अବା େଖା��ା 
ସବୁ ଆ�ଳିକ କଥିତ ଭାଷାେର େଲଖା ଆପଣ ଆହ� ାନ ଇ-

ପତି� କାକୁ େଦଇ ପାରିେବ ଆେମ ଆପଣ' ଭାଷାେର 
େଲଖାକୁ ପ�କାଶିତ କରିବାକୁ େଚ0ା କରିବୁ 

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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 ଆଜି କାଲିର ପୁରୁଷପ�ଧାନ ସମାଜେର ନାରୀ 
अବେହଳିତା ଆଉ ନିେ¨ସିତା। କନ!ାଭ�  ଣ ହତ!ା, 
େଯୗତୁକ ଜନିତ ହତ!ା, ନାରୀ ଉପେର େହଉଥିବା 
ବ!ଭିଚାର ଏହାର ଏକ ଏକ ଜଳ\ ଉଦାହରଣ। ପୁରୁଷ 
ତୁଳନାେର ନାରୀମାନ' ଆନୁପାତିକ ହାର କମିବାେର 
ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ ସମାଜେର ନାରୀମାନ' ପ�ତି ଥିବା 
ହତାଦର ©0 अନୁେମୟ। ନାରୀମାନ' ପ�ତି େହଉଥିବା 
ନିଯ�!ାତନାେର अେନକ େ|ତ� େର ପୁରୁଷ अଗ�ଣୀ ଭୂମିକା 
ଗ�ହଣ କରୁଥିବା େବେଳ େକେତକ େ|ତ� େର ନାରୀ ମଧ! 
ନାରୀର ଶତ�   ପାଲଟୁଛି। େଗାଟିଏ ବିେଶଷ ସ��ଦାୟର 
େଲାେକ ନାରୀମାନ'ୁ େକବଳ ଏକ ଚାଷ ଜମି େବାଲି 
ବିଚାର କର\ି। ଏକ େଦଶେର ତ ¤ୀ େଲାକମାନ'ର 
େଭାଟର ମଲୂ! େହଉଛି अଧା। 

 ପ�ାକ୍ େବୖଦିକ ଯୁଗେର ନାରୀମାନ'ୁ ଉ� ଆସନ 
ଦିଆଯାଇ ମଯ�!ାଦିତ କରା ଯାଉଥିଲା। ଶା¤େର 
କୁହାଯାଇଛି “ୟତ�  ନାଯ�!�ୁ ପଜୂ!େ\ ରମେ\ ତତ�  
େଦବତାଃ” େବଦର ଏକ ମ�େର କୁହାଯାଇଛି ଗୃହକo�� ୀ 
େହଉଛ\ି ଗୃହର ସାମ�ା°ି। ଏହିଭଳି ଆହୁରି अେନକ 
େବୖଦିକ ସାହିତ! ତଥା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତେର ମଧ! 
ନାରୀର ଯଶ େଗୗରବ ଗାନ କରାଯାଇଛି। 

ନାରୀ ସ�ାଧୀନତାନାରୀ ସ�ାଧୀନତାନାରୀ ସ�ାଧୀନତାନାରୀ ସ�ାଧୀନତା    

େଜ!ା�ାରାଣୀ ପ�ା 
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 ନାରୀ ସାଧୀନତାର अଥ� େସ�xାଚାରିତା ନୁେହଁ। ସ¡ ବ¤ ପରିଧାନ କରି ପୁରୁଷ 
ମାନ'ର ଦୃ0ି ଆକଷ�ଣ କରିବା ମଧ! ନୁେହଁ କିrା ବିଳମି�ତ ରାତି� େର ଯାତ� ା-ସିେନମା 
େଦଖିବା, ମଲେର ବୁଲି ମାେକ�ଟି� କରିବା ନୁେହଁ। ନାରୀ ନିଜ ମଯ�!ାଦା ଭିତେର 
ରହିେଲ ପଜିୂତା େହବ। 

 କବିତା, ବନିତା, ଲତା अନ!ମାନ' ସହେଯାଗ ବିନା ତିaି ରହି ପାର\ି ନାହl 
େବାଲି କହି ସାମାଜିକ ବ!ବ�ାେର ନାରୀମାନ'ୁ ପରତ� କରି ଦିଆଯାଇଛି। କି~ 
ମାନସିକ �ରେର େକୗଣସି ମହିଳା ପରତ� ନୁହ\ି। ଜେଣ ¤ୀ ତା' ଜୀବନେର କ'ଣ 
ଚାେହଁ? ଆସ~ ଏକ ଗ¡ ମାଧ!ମେର ଏହାର ସମାଧାନ େଖାଜିବା। 

 ଏକ ଭୀଷଣ ଯୁ�େର ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜ!ର ରାଜା' ଠାରୁ ହାରି ରାଜା ହଷ�ବ��ନ 
ନିଜ ପାତ�  ମ�ୀ' ସହ ବWୀ େହାଇ କାରାରୁ� େହେଲ। ତା'ର ବିଚାର ପାଇଁ ପେଡ଼ାଶୀ 
ରାଜ!ର ରାଜା' ସାମ_ାେର ହାଜିର କରାଗଲା। 

 ରାଜା ଯୁ�େର ଜିତି अତ!\ ଖୁସି ଆଉ ପ�ସନ_  ଥିେଲ। େସ ହଷ�ବ��ନ' ସ� ଖେର 
ଏକ ପ��ାବ ରଖିେଲ। ଯଦି ତୁେମ େମାର ପ�ଶ_ର ଠିକ୍ ଉoର େଦଇପାରିବ େତେବ 
ତୁମକୁ ତୁମର ସ�ୂ�� ରାଜ! ସହ ରାଜସିଂହାସନ େଫରାଇ ଦିଆଯିବ। ନେଚତ 
ଆଜୀବନ କାରାବାସ େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ�ଶ_ େହଲା -  ଜେଣ ¤ୀ ପ�କୃତେର କ’ଣ 
ଚାେହଁ? ଏକମାସ ମଧ!େର ଏହାର ଉoର େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାରିଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି 
ମଧ! ଏହାର ଉoର େଦବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦିଆଯିବ। ହଷ�ବ��ନ ଏହି ପ��ାବେର ରାଜି 
େହାଇଗେଲ। 

 ହଷ�ବ��ନ ରାଜା' ପ�ଶ_ର ଉoର ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ_  ବଗ�ର ବ!�ିମାନ'ୁ 
େଭଟିେଲ। େସମାନ' ମଧ!େର ଥିେଲ ରାଣୀ, ସାଧବୀ, ବିଦୁଷି ନାରୀ, ଘେରାଇ ¤ୀ, 
ନୃତ!ା�ନା, ବାରା�ନା, ଦାସୀ ଆଦି ନାରୀ। अନ! ପୁରୁଷ, ବିଦାନମାନ'ୁ ମଧ! େସହି 
ପ�ଶ_ର ଉoର ପଚାରି ବୁଝିେଲ। େସମାନ'ର ଉoର ଥିଲା - ସୁନା - ରୂପା - ହୀରା ଆଦି 
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अଳ'ାର, अଥ�, େପ�ମ, କାମ, ପତି, ପୁତ� , ପିତା ଆଦି। କି~ ଏହିସବୁ ଉoର 
ହଷ�ବ��ନ'ୁ ସେ\ାଷଜନକ ଲାଗିଲା ନାହl। େତେବ େସ ରାଜା'ୁ ବା କ'ଣ ଉoର 
ଦିअେ\? 

 ତା' ପାଇଁ ସମୟ ମାତ�  ଏକମାସ। ତାହା ପୁଣି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ 
େକଇଟା ଦିନ ବାକି। ଇତିମଧ!େର େସ ଏକ ଖବର ପାଇେଲ େଯ ଏକ ଦୂର �ାନେର 
ଜେଣ ଯାଦୁଗରିଣୀ ରହୁଛି। ତା’ ନିକଟେର ସମ� ସମସ!ାର ସମାଧାନ ରହିଛି। ନିଜ 
ନିଜର ସମସ!ା ସମାଧାନ ପାଇଁ ତା’ ନିକଟକୁ अେନକ େଲାକ ଯାଉଛ\ି ଆଉ ଉପକୃତ 
ମଧ! େହଉଛ\ି। ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ େହାଇ ହଷ�ବ��ନ ନିଜ ମିତ�  ସି�ରାଜ' ସହିତ ମିଶି 
େସହି ଯାଦୁଗରିଣୀ ନିକଟକୁ ଗେଲ, କାେଳ କିଛି ସେ\ାଷଜନକ ଉoର ମିଳିଯିବ। 

 ହଷ�ବ��ନ ରାଜା'ର େସହି ପ�ଶ_ ଯାଦୁଗରିଣୀ କୁ ପଚାରିେଲ - ଜେଣ ¤ୀ ପ�କୃତେର 
କ’ଣ ଚାେହଁ? 

 ଯାଦୁଗରିଣୀ - ମଁୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉoର େଦଇ ପାରିବି। କି~ େମାର େଗାଟିଏ ସo� 
अଛି। 

 ହଷ�ବ��ନ - େତେବ େସହି ସo�ଟି କ’ଣ କୁହ। 

 ଯାଦୁଗରିଣୀ - ଏହା ବଦଳେର ଆପଣ' ମିତ�  ସି�ରାଜ' ସହିତ େମାର ବିବାହ 
େଦବାକୁ େହବ। 

 ଯାଦୁଗରିଣୀ େଦଖିବାକୁ अତି अସୁWରୀ ଥିଲା। ତି� ପ� କଳା। ଆଖି ଦି’ଟା ଲାଲ୍ 
ଲାଲ୍। ଦା\ ଗୁଡ଼ିକ େତଢ଼ାେମଢ଼ା, अପରିÂାର। ମୁ�ବାଳ ଜଟା େହାଇଗଲାଣି। 
ଶରୀରରୁ ଦୁଗ�� ବାହାରୁଛି। 

 ହଷ�ବ��ନ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ନିଜ ମିତ� କୁ ଏପରି अସୁବିଧାେର ପକାଇବାକୁ 
ଚାହlେଲ ନାହl। େସ ©0 ମନା କରିେଦେଲ। କି~ ତା'ର ମିତ�  ସି�ରାଜ ହଷ�ବ��ନ' 
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କଥା ନ ଶୁଣି ମିତ� ' ଜୀବନ ର|ା କରିବା ପାଇଁ ଯାଦୁଗରିଣୀର ଏହି ପ��ାବେର ରାଜି 
େହାଇ ଗେଲ। ଯଦି ତୁମର ଉoର ସେ\ାଷଜନକ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ରାଜା ମାନି ନିअ\ି 
େତେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। 

 ଯାଦୁଗରିଣୀ ପ�ଶ_ର ଉoର େଦଲା - ¤ୀ ମାେନ ସୟଂ ନି��ୟ େନବାକୁ ଭଲ ପାଆ\ି 
ତଥା ଆତb ନିଭ�ର େହବାକୁ ଚାହା\ି। 

 କଥାଟା ଦୁଇ ମିତ� ' ମନକୁ ପାଇଲା। ଏହି ଉoରକୁ ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜ!ର ରାଜା 
ମଧ! ମାନି େନେଲ। ନିଜ ଜବାବ ମୁତାବକ େସ ହଷ�ବ��ନ'ୁ ତା'ର ରାଜ! େଲଉଟାଇ 
େଦେଲ। 

 ନିଜ ରାଜ!କୁ େଫରିବା ପେର ମିତ�  ସି�ରାଜ' ସହିତ ଯାଦୁଗରିଣୀର ବିବାହ 
େହଲା। ମଧୁରାତ� ୀ ଦିନ ସି�ରାଜ'ୁ ଯାଦୁଗରିଣୀ କହିଲା - ତୁେମ ତୁମ ମିତ� ' ପାଇଁ େମା 
ଭଳି ଜେଣ अସୁWରୀକୁ ବିବାହ କଲ। ତୁେମ ଜେଣ ପେରାପକାରୀ ବ!�ି। ତୁମର ହୃଦୟ 
ପବିତ� । େମାେତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କଥା େଦଇ କଥା ର|ା କଲ। ତୁେମ ଜେଣ ସତ୍ 
ପୁରୁଷ। ମଁୁ ତୁମ ଉପେର ପ�ୀତ। େସଥିପାଇଁ େମା ଯାଦୁଗରୀ ଶ�ି ଦାରା ରାତ� ୀର ବାର 
ଘyା ତୁମ ସହିତ ସୁWରୀ େହାଇ ରହିବି। ଆଉ ବାକି ଦିନର ବାର ଘyା େମା ନିଜ 
ରୂପେର ରହିବି। େତେବ କୁହ ତୁମକୁ କ’ଣ ପସW? 

 ସି�ରାଜ - ପି�େୟ! ମଁୁ ତୁମକୁ ପତ_ ୀରୂପେର ସୀକାର କରି ସାରିଛି। ତୁମର ସବୁରୂପ 
େମାର ପସW। ନି��ୟ ତୁମର। ତୁମ ଇଛାେର ତୁେମ ଯାହାକିଛି କରିପାର। 

 ସି�ରାଜ' ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯାଦୁଗରିଣୀ अତ!\ ପ�ସନ_  େହାଇଗଲା। କହିଲା -  
ତୁମ ନିକଟେର ମଁୁ ସବୁଦିନ ସବୁେବେଳ ସୁWରୀ େହାଇ ରହିବି। ପ�କୃତେର ମଁୁ େକୗଣସି 
ଯାଦୁଗରିଣୀ କିrା अସୁWରୀ ନୁହଁ। େମାର अସଲ ରୂପ ସୁWର। ବାହାର ଦୁନିଆର କୁଟିଳ 
େଲାକମାନ'ଠାରୁ ଦୁେରଇ ରହିବା ପାଇଁ େଦହେର କଳା, ଆଖିେର ର�, ମୁ�େର 
ନକଲି େକଶ ଓ ନକଲି ଦା\ ଲଗାଇ अସୁWରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲି। 
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 ବି.ଦ� . ଏହା ଏକ କା¡ନିକ ଗ¡। ପ�କୃତେର ଜେଣ ନାରୀ କ’ଣ ଚାେହଁ? ଏହା 
କଠିନ ପ�ଶ_। ଏହାର ମାତ�  େଗାଟିଏ ଉoର ଠିକ୍ େହାଇ ବି ନ ପାେର। ଏକ ଯୁ�ି ଛଳେର 
ଏହି ଗପଟିେର ଏଭଳି अବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିେର ଥିବା ପ�ଶ_ ଆଉ ତା’ର ଉoର 
ସମ�' ମନକୁ ପାଇ ନ ପାେର। 

==================== 

ଓଡ଼ିଆ अନୁବାଦ/ଭାଷା\ର-: େଜ!ା�ା 

©0ୀକରଣ-: ଏହା େମାର ନିଜସ अନୁବାଦିତ େଲଖା। 

ରାଉରେକଲା 

ଆେମ େମାବାଇଲ୍ ଏବଂ କ�ୁ!ଟରେର ପଢ଼ି େହଉଥିବା ଇ-ବୁକ୍, ଇ-
ମ!ାଗାଜିନ୍, ବା ଇ-ପତି� କା ପ�କାଶନ କରୁ ଆପଣ ଯଦି େକୗଣସି ପୁ�କ 

େଲଖୁଥା\ି େତେବ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର~ ଆେମ ଆପଣ' 
ପତି� କାର ଇ-ଭସ�ନ ପ��ୁତ କରିେଦବୁ ୟୁନିେକାଡ୍ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି 
େଲଖା ଆମ ନିକଟକୁ ପଠା~ ଆେମ ଏହାର ଇ-ବୁକ୍ ଭସ�ନ ତିଆରି କରି 

ଇyରେନଟ୍ ମାଧ!ମେର ଏହାର ବିତରଣ ବ!ବ�ା କରିବୁ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫  ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

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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ପବୂ� ପ�କାଶିତ ଉoାରୁ... 

 େଲଡିଜ୍ ସିଟ୍ େର ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଝିअ ପଛକୁ 
ଚାହlେଲ ତା' ହାତେର ମଧ! ଫାଇଲ୍ ଥାଏ ତା' 
ଚାହlବା େଦଖି ମନb ଥ ହସିପକାଉ ପକାଉ ରହିଗଲା ଝିअ 
ଦୁଇଟି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାହlେଲ ତା' ଉପେର େମାଟା 
ଭଦ� େଲାକ ଜଣକ ପୁରା ପୁରି ଢଳି ପଡ଼ିଥା\ି ସେତ 
େଯପରି େସ ଦୁେହଁ ଆଉ अ¡ ସମୟେର ରସାତଳଗାମୀ 
େହେବ କି~ କହିବାର ଶ�ି କାହାର ନଥାଏ େସ ଦୃଶ! 
अବଶ! ଆଜିକାଲି ପ�େତ!କ ବସେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ 
କି~ କାହlକି େକଜାଣି अନିରୁ� ପାଟିରୁ  ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, 
“ବୁଝିଲୁ ମନb ଥ, ଆଜିକାଲି ଝିअମାେନ ବସେର 
ଆସୁନାହା\ି ତ ! ନିଜକୁ ନିେଜ अସୁବିଧାେର 
ପକାଉଛ\ି” 

 କଥାଟା ଏମିତି अେମାଘ अ¤ ପରି କାମ େଦଲା େଯ, 
ସାମ_ା ଝିअ ଦୁହlକ ମଧ!ରୁ ଜେଣ (ଯିଏ ଭିତର ପଟକୁ 

ପଳାଶ ଫୁଲର ବାସ_ାପଳାଶ ଫୁଲର ବାସ_ାପଳାଶ ଫୁଲର ବାସ_ାପଳାଶ ଫୁଲର ବାସ_ା    

अରବିW ଆଚାଯ�! 
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ବସିଥିଲା) ଆର ଝିअଟିକୁ ଧିର ସ�ରେର କହିଲା, “ଏ  अନୁ  ! େସ େଲାକଟାକୁ କହ ସିଧା 
େହଇ ଠିଆ ହବ େମା अବ�ା ଯାହା େହଲାଣି !” 

 “ମଁୁ କଣ େଟ କହିବି, ତୁ କହୁନୁ !” 

 “ହଉ ରହ”, ତା’ପେର େସ େଲାକ ଉେ ଶ!େର କହିଲା, “ଟିେକ ସିଧା େହଇ ଛିଡ଼ା 
ହୁअ~ !” 

 ଗ�ୀର ମୁଖାକୃତି ଭଦ�  ବ!�ି ଜଣକ ଗଳା ଖ'ାର େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖୁଛ ତ ଝିअ  
େକେତ ଭିଡ଼, େମାେତ ପୁରା େଠଲି େଦଉଛ\ି କଣ କରିବା କହ? େକେତ ବାଟ ଯିବ 
କି ?” 

 େସ ଭଦ� ବ!�ି'ର ଏପରି ଉoର େଦବା େଦଖି ମନb ଥ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନାହl  
ମଁୁହକୁ ଆମି�ଳା କଲା ପରି କରି ପଚାରିଲା, “କଣ େସମାେନ ଓେହÄଇେଲ ଆପଣ ଏଠି 
ବସିେବ କି ?” 

 ହଠାତ୍ ଏପରି ବାକ!ବାଣ ପାଇଁ ପ��ୁତ ନଥିେଲ ସିଏ େତଣୁ ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଯାଇ  
କହିେଲ - “ନା ନା  ମଁୁ ତ ଏଇ ଆଗେର ଓେହÄଇବି, ଆପଣମାେନ ଯଦି ବସିେବ ବସ~”  

 େସମାେନ େଯଉଁଠିକୁ ଯାଉଛ\ି, ଆେମ ମଧ! େସଠାକୁ ଯାଉଛୁ େତଣୁ େସମାେନ 
ଓେହÄଇେଲ ଆେମ ମଧ! ଓେହÄଇବୁ” अନିରୁ� କଥାକୁ ହାଲକା କଲା ତା କଥା ଶୁଣି 
ଝିअଟି ଚାହlଲା ତା ସା� ଆଡ଼କୁ ଆଉ ହସିଲା ତା' ପାଖେର ବସିଥିବା ¤ୀେଲାକ 
ଜଣକ अନିରୁ�କୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ଏଇ ଭିତେର अନିରୁ� ଚାହୁଁଥାଏ “अନୁ” ନାମ_ୀ ଝିअଟିକୁ 
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ମଁୁହକୁ ଏେତ ଭଲେସ େଦଖି େହଉନଥାଏ ତଥାପି ତାର ଆକଷ�ଣ କରିବାର ଶ�ି अଛି 
େବାଲି େସ अନୁଭବ କରୁଥିଲା 

 ବସ୍ ଚାଲିଥାଏ ଘଁ ଘଁ  କରି େଟପେର କ!ାେସଟ ଗୀତ ଛୁଟୁଥାଏ, “ଚୁରା ଲିୟା େହ  
ତୁମ େନ େଯା ଦିଲ େକା ......” ମନb ଥ ଚାହୁଁଥାଏ अନିରୁ�କୁ, ଆଉ ଧିେର ଧିେର 
अନିରୁ�ର ମୁ� ପାଖକୁ ମଁୁହ ଆଣି କହୁଥାଏ, “ଯା’େହଉ ବସେର େଟପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନକଥା 
ଜଣାଇବାେର ଭାରି ପ�ବୀଣ ଠିକ୍ େବେଳ ଠିକ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବାଜି ଉଠୁଚି” 

 ବସ୍ ଚାଲୁଚି ଗୀତ ପେର ଗୀତ ବଦଳି ଚାଲିଚି କିଛିବାଟ ପେର େମାଟା 
ଭଦ� ବ!�ି ଜଣକ ଓେହÄଇ ଗେଲ अନିରୁ� ତା' ଜାଗାେର ଠିଆ େହଲା କି~ ତାକୁ 
ଟିେକ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ଯଦି େସ ଝିअଟି ତା ପ�ତି ବାକ!ବାଣ ପ�େୟାଗ କରିବ, 
େତେବ କଥା ସରିଲା ଏେତ େଲାକ' ସାମ_ାେର अପଦ� େହଇଯିବ ଭାରି ସ�ତ 
େହଇ ଠିଆ େହାଇଥାଏ ସିଏ, କି~ ଝିअଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହlବାକୁ ଭୁଲୁ ନଥାଏ ତାର ଏଇ 
ଚାହlବା ଟା, ମନb ଥ ଓ ଆର ଝିअଟି ମଝିେର ମଝିେର େଦଖି ପକାଉଥା\ି  କିଛି ସମୟ 
ପେର ମନb ଥ ଚୁପ ଚୁପ େହଇ କହିଲା, “କଣ ମନକୁ ପାଉଛି କି?” ଲାେଜଇ ଯାଇ 
अନିରୁ� କହିଲା “ରହ ମ!”  

 ଝିअ ଦୁଇଟି ତା' ତା' ଭିତେର କଣ ଚୁପ ଚୁପ େହଇ କଥା େହଉଥା\ି ପର 
0େପଜେର ବସ अଟକିଲା ଝରକା ପାଖକୁ ବସିଥିବା ଭଦ� ମହିଳା ଜଣକ ଉଠୁଥିେଲ 
ଓେହzଇବାକୁ ଭିଡ଼ ଭିତେର କିÄନର ଡାକ ଛାଡୁଥାଏ - “ହଁ! ଆଉ କିଏ ଓେହzଇେବ ?” 
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 “ହଁ ..... ରୁହ ରୁହ!” କହି କହି ମହିଳା ଜଣକ ବାହାରିଗେଲ ମନb ଥ େଦଖିଲା 
ପାଖେର େକହି ¤ୀ େଲାକ କି ଝିअ ଠିଆ େହଇନାହା\ି ଖାଲି ସିଟଟିକୁ  अ�ିଆର 
କରିବାକୁ ଯାଇ अନିରୁ�କୁ ପଚାରିଲା, “ଏ  अନି, ବସିବୁ କିେର ?” 

 ମଳୁ େଖାଜୁଥିଲା ଯାହା, ବଇଦ ବେତଇଲା ତାହା! अନିରୁ� ଚାହୁଁଥିଲା ବସିବାକୁ 
େତଣୁ ବସି ପଡ଼ିଲା ଝିअ ଦି’ଜଣ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଘୁଂଚିଗେଲ अନିରୁ� ସ�ତ େହଇ 
ବସୁଥାଏ ମନb ଥକୁ କହିଲା ଉପରୁ ଫାଇଲ ତାକୁ େଦବାକୁ ମନb ଥ ଉପରୁ ଫାଇଲ ଆଣି 
ତା’ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲା ଫାଇଲଟା ଧେରଇ ଦଉ ଦଉ ମନb ଥ ଝିअ ଦୁଇ ଜଣ' 
ଉେ ଶ!େର ପଚାରିଲା, “କଣ ଏଡ଼ମିଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ\ି ତ ?”   

 “ହଁ” ସଂ|ି* ଉoର େଦଲା ଆର ଝିअଟି 

 अନିରୁ� ପଚାରିଲା, “କଣ अନସ� ରଖିଛ\ି ?” 

 अନୁ କହିଲା, “ଫା0 ପି�େଫେରନ୍ସେର ସାଇେକାେଲାଜି େଦଇଛି େଦଖାଯାଉ କଣ 
େହଉଛି” 

 अନିରୁ�କୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି अନୁ ନାମ_ୀ ଝିअଟିକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବ - 

 ନଁା କଣ ? ଘର େକଉଁଠି ? ଘେର  କିଏ କିଏ अଛ\ି ? ବାପା କଣ କର\ି ? 
ଆଗରୁ େକଉଁଠି ପଢୁଥିଲ ? େକେତ ମାକ� ଥିଲା? ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ_ର େଢଉ ତାର 
ମନେର ଉଠୁଥିେଲ ମଧ! କାହlକି େକଜାଣି ତାର ପାଟି ବW େହଇ ଯାଉଥିଲା କିଛି 
ପଚାରିବା ପାଇଁ େସ ଖାଲି ଧିେର ଧିେର ଚାହୁଁ ଥିଲା େସ ସୁWର ମୁହଁଟିକୁ ମନb ଥ କି~ 
କଥାର ସୁअ ଛୁେଟଇ େଦଇଥାଏ ଆର ଝିअଟି ସହିତ अନୁ ଚୁପ ଚାପ ବସିଥାଏ 
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 “କ!ା େହା ରହା େହୖ ଭାଇ ?” ୱାସିମର ପାଟି ଶୁଭିଲା 

 अନିରୁ� ପଛ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଚାହlଲା ଏ ଭିତେର अେଶାକ ଆଉ ୱାସିମ  ଆସି 
ତା' ପଛ ପାଖେର ଠିଆ େହଇଯାଇଥା\ି 

 “ବସିବ କିେର ?” େସମାନ'ୁ ଉେ ଶ! କରି କହିଲା अନିରୁ� 

 “ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁ ବସ ଆେମ अନ! ସିଟେର ବସିବୁ, ଏଇ ଆଗେର ଏପାଖ ସିଟରୁ 
ଦି ଜଣ ଓେହzଇେବ କଣ ମନb ଥକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି?” अେଶାକ ବଡ଼ ପାଟିେର 
କହୁଥିଲା  

 ୱାସିମ ପଛପଟୁ ମନb ଥ, अେଶାକକୁ ଉoର େଦଉଥିଲା, “େମା ସିଟଟା ‘अନି’କୁ 
େଦଇଛି” 

 अନିରୁ� କହୁଥିଲା, “ବସୁନୁ େତା ସିଟେର, ମଁୁ କଣ ମନା କରୁଛି” 

 ମନb ଥ ହସି ହସି କହୁଥିଲା, “େଧତ, ରାଗୁଛୁ କଣ ମ ତୁ ବସ, ମଁୁ ଠିଆ େହଇଛି” 

 ଝିअ ଦି ଜଣ ଚୁପ ଚୁପ ହସୁଥିେଲ 

 ବସ ଚାଲିଥିଲା ଏ ଭିତେର अେନକ କଥାବାତ�ା େହଲା, ମନb ଥ ଓ अନ! 
ଝିअଟିର କି~ अନିରୁ�ର ପାଟି ଫିଟୁ ନଥାଏ, ଖାଲି ସା� େଦଉଥାଏ ମନb ଥ କଥାେର 
अେଶାକ ଆଉ ୱାସିମ ସିଟ ପାଇ ବସିପଡ଼ିେଲ ବସ ଚାଲିଲା................. କେଲଜ 
ଆସିଲା ପେର ଧାଡ଼ି େହଇ ପିଲା ସବୁ ଓେହzଇେଲ େଶଷେର अନିରୁ� ଓହz ାଉ ଓହz ାଉ 
“अନୁ” ମୁହଁକୁ ଚାହl ପଚାରିଥିଲା -  
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 “େଦଖା ହବ ତ ?” 

 अନୁ  ହସି େଦଇଥିଲା 

X X X X X X X 

 “ଆ°ା, ଟିକଟ ଟା େଦେବ” କ�´ରର ଡାକେର अନିରୁ� ଭାବନା ରାଜ!ରୁ 
େଫରି ଆସିଲା େଦଖିଲା ପାଖର େପ�ୗଢ଼ ବ!�ି ଘୁ�ୁଡ଼ି ମାରି େଶାଇଛ\ି ବସ ଚାଲିଛି 
ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଲାଣି ସ�!ା େହଇ ଆସିଲାଣି ପେକଟରୁ ଏଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଟିେକଟଟା 
ବାହାର କରି, ବେଢ଼ଇେଦଲା େସ ଆହୁରି େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ େକଜାଣି ? 

 ମେନ ପଡ଼ିଲା ତାର ଘର କଥା ମା ଚିଠିେର ଶୀଘ� ଆସିବାକୁ ସବୁ କଥା େଯାଗାଡ଼ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିେଣାଇ ବି ଚିଠି େଦଇଥିେଲ ଶୀଘ� ଆସିବାକୁ କି~ ଚାକିରି କରି ଛୁଟି 
ମିଳୁଛି କୁଆଡୁ? ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି, ଠିକ ଠାକ କରି ଆସିଲା େବଳକୁ ଦିେନ ଦୁଇଦିନ 
େଡରି େହଇଗଲାଣି ହଉ  ଘେର ପହ�ିେଲ େଦଖାଯିବ  

 “ସାଗରିକା” ଆସି ଘେର ପWର ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ अେପ|ା କରିଥିବ  ବାପା 
ମଧ! अେପ|ା କରିଥିେବ ବସ ଚାଲିଥିଲା ଧିେମଇ ଧିେମଇ    

(୨ ) 

 “ଆେଲା ମା,  ‘अନୁ’  କୁଆେଡ଼  ଗଲୁକି? େକେତ େବଳୁ ମଁୁ ତେତ େଖାଜୁଚି କଣ 
କରୁଚୁ େସଠି ବସିକି?” 
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 अନୁରାଧା ପଛକୁ ବୁଲି अନଇଲା ହାତେର େଗାେଟ ଲଫାପା ଧରି ମା ‘ନିଶିପ�ଭା’  
ତା’ରି ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ�କାର ଧାଇଁ ଆସୁଥିେଲ ଦୀଘ� ନିଃଶ�ାସ େନଇ अନୁ କହିଲା  “କଣ 
େହଲା କି ମା?” 

 “ଆେଲା! ଏଇଟା େଦଖିଲୁ, କଣ େଲଖା ଯାଇଛି” 

 ଲଫାପାଟା ମା’' ହାତରୁ େନଲା ସିଏ  ଉପର ଠିକଣାେର େପ�ରକର କିଛି ଛାପ 
ନଥିଲା େତଣୁ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଜଣା ଗଲାନି କି~ ଠିକଣା େଲଖାଯାଇଥିବା अ|ର 
ଗୁଡ଼ାକ ଚିହ_ ା ଚିହ_ ା ଲାଗୁଥିଲା 

 ଲଫାପା େଖାଲିବା େଡରି େହବା େଦଖି ନିଶିପ�ଭା ପୁଣି ଥେର अନୁକୁ କହିେଲ  

 “ଚାହlଚୁ କଣ ବା! େଦଖୁନୁ େଖାଲିକି, କିଏ େଦଇଛି ?” 

 “େଦଖୁଛି େଦଖୁଛି” କହି ସWି¼ େହାଇ अନୁ ଚିଠିଟା େଖାଲିଲା 

 ଭିତରୁ େଗାେଟ ନୀଳ କାଗଜ ବାହାରି ଆସିଲା ତାକୁ େଖାଲିକି ତଳ ଆଡ଼କୁ, 
େଯଉଁଠି ‘ଇତି’ େବାଲି େଲଖା ଯାଇଥାଏ, େସ ଆଡ଼କୁ अେନଇଲା ଆେର! େସ ଜାଗାଟି 
ଶୁନ! ଥିଲା ପ�ଥମରୁ ପୁଣି ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲା, 

 ପି�ୟ  अନୁ , 

 େମାର ଏ ଚିଠିଟି ପାଇ ଆ�ଯ�! େହବ ନି�ୟ ତୁେମ େମାେତ ଚିହି_  ଥିବ କି ନାହl, 
ମଁୁ କି~ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର ଚିହି_ ଚି ଶୁଣିଲି ତୁମର ବିବାହ ଏଇ ଭିତେର ଠିକ୍ 
େହଇଗଲା ଯା େହଉ ଖୁବ୍ ଭଲ େହଲା କି~ ଆ�ଯ�! କଥା ତୁେମ ଏେତ ବଡ଼କଥା 
େମା ଠାରୁ ଲୁେଚଇ ରଖିଲ କିପରି? େହଉ ଭଗବାନ ତୁମର ମ�ଳ କର~ ମଁୁ ଆଉ 
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କିଛି ଚାହୁଁନି ଇତି େବାଲି କିଛି େଲଖିନାହl ତୁେମ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ରହିଲି ଆଉ ସବୁ 
ସା|ାତେର 

 ଚିଠିଟା ପଢ଼ି अନୁକୁ େଯତିକି େକୗତୁହଳ ଲାଗିଲା, େସତିକି ଭୟ ମଧ! ଲାଗିଲା ମା 
ହାତକୁ ଚିଠିଟା ବେଢ଼ଇ େଦଲା ସିଏ ନିଶିପ�ଭା ଚିଠିଟିକୁ ଏକା ନିଶ�ାସେର ପଢ଼ି େଶଷ 
କେଲ ମୁହଁକୁ ଗ�ୀର କରି, अନୁକୁ ପଚାରିେଲ  

 “କିଏ ଇଏ?” 

 अନୁ ଭାବନା ରାଜ!େର ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଚିଠି ଉପର अ|ରଟା ଚିହ_ ା ଚିହ_ ା 
ଲାଗୁଚି ଭିତର अ|ର ଗୁଡ଼ାକ କି~ ଚିହି_  େହଉନି କାହାର େହଇପାେର ଏ अ|ର 
ଗୁଡ଼ାକ?  

 अନୁ କିଛି ନ କହିବା େଦଖି, ନିଶିପ�ଭା ପୁଣି ପଚାରିେଲ, 

 “କିେଲା! କିଏ ଇଏ କହୁନୁ?” 

 “ରହମ! କିଏ ଥ%ା କରି ଏମିତି େଲଖିଛି େବାେଧ” 

 ହଠାତ ଚିଠିଟିର ପଛ ପଟ େଲଉଟାଇ େଦଲା अନୁ ଆେର ଏପଟେର ଏଗୁଡ଼ା କଣ 
େଲଖାଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ अ|ରେର ଇଂରାଜୀେର େଲଖା ଯାଇଛି 

 “ଏପି�ଲ ଫୁଲ!” 

 ସେତ ତ, ଆଜି ଏପି�ଲ ପହିଲା କିଏ ଆଉ ଏମିତି ମଜା କରିପାେର? େପା0 
अଫିସର େମାହରକୁ अନାଇଲା अ©0 େମାହରରୁ ଠିକ େସ ଜଣା ଯାଉନାହl ତଥାପି 
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ପଢ଼ିବାକୁ େଚ0ା କଲା अନୁ ତାର ଏପରି ଏପଟ େସପଟ େଲଉଟାଇ ଚିଠିଟିକୁ େଦଖିବା 
ଭ�ିରୁ, ବିର� େହଇ ନିଶିପ�ଭା କହିେଲ, 

 “କଣ େସଇଟା ଇଂରାଜୀେର େଲଖା ଯାଇଛି?” 

 अନୁ ଆଉ ହସ ସ�ାଳି ପାରିଲା ନାହl, କହିଲା, “ଆଜି ଏପି�ଲ ପହିଲା ନା? କିଏ 
ଆମକୁ େବାକା ବେନଇଛି” 

 ନିଶିପ�ଭା' ଗ�ୀର ମୁହଁ ହଠାତ ସ�ାଭାବିକ ପରି�ିତିକୁ ଆସିଲା େସ ମଧ! ଧୀେର 
ଧୀେର ହସି ଘରକୁ େଫରି ଯାଉଥିେଲ अନୁ ଏେବ ଏକୁଟିଆ ଚିଠିଟାକୁ ଧରି ବିେଶÄଷଣ 
କଲା ତାର ଠିକ ମେନପଡ଼ିଲା, ଠିକଣାେର ଥିବା अ|ର ନି�ୟ अନିରୁ�'ର େଲଖିବା 
ଭ�ିକୁ ବହୁତ କ0 କରି ବଦଳାଇବାର େଚ0ା କରାଯାଇଛି କି~ ତଥାପି ଇଂରାଜୀର  
‘ଏ’ ଗୁଡ଼ାକର େଲଖିବା ଢ� ଠିକ ପବୂ� ପରି ରହିଛି କଥା ଆସି ବାହାଘର ପଯ�!\ 
ଗଲାଣି, କି~ ଚିେଡ଼ଇବା ଢ� ତା'ର ଠିକ େସମିତି अଛି 

 ତାକୁ ଦିଶିଗଲା अନିରୁ�' ହସ ହସ ମୁହଁଟି, ଆଖି ସାମ_ାେର ମେନ ପଡ଼ିଗଲା 
ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ :.......... 

x X X X X            

 ପ�ଥମ େଦଖାେର େସ ଭଲପାଇ ବସିଥିଲା अନିରୁ�'ୁ ବସରୁ ଓହz ାଉ ଓହz ାଉ 
अନିରୁ� ତାକୁ କହିଥିେଲ, 

 “କଣ େଦଖା ହବ ତ?” ସେତ େଯମିତି ତୀରଟିଏ ତା େଦହର େକଉଁ ନିଭୃତ 
େକାଣେର େକ�ି େହଇଯାଇଥିଲା େସ କଥା ଶୁଣି ତା’ପେର େସ ତରତର େହଇ  ‘ମାମି’ 
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ସହିତ କେଲଜକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା େସଠୁ ପିଲା' ଭିଡ଼ ଭିତେର ମଧ! अନିରୁ�'ୁ 
େଦଖୁଥିଲା अନିରୁ� ମଧ! ତାକୁ ଚାହl ରହୁଥିେଲ େସଦିନ େସ କେଲଜ ଆଡ଼ମିସନ 
ସାରି, ଘରକୁ େଫରି ପାରି ନଥିଲା ତାର ପିଉସା' ଘେର ରହିଯାଇଥିଲା େତଣୁ 
େଫରିବା େବେଳ अନିରୁ�' ସହିତ ଆଉ େଦଖା େହଇ ପାରିନଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ 
ପିଉସା' ଘେର ରହି ପୁଣି ଘରକୁ େଫରିଥିଲା अନୁରାଧା ଘେର ପହ�ି अେପ|ା କଲା 
କେଲଜକୁ ଯିବା ଦିନକୁ  

 ପ�ତୀ|ାର ପ�ତି ମହୁୂo� େକେତ ଲrା େସ ବୁଝୁଥିଲା େଶଷେର ପ�ତି|ିତ ଦିନଟି 
ଆସି ପହ�ିଥିଲା ସକାଳୁ େରଡ଼ି େହଇ ବସ0ପେର अେପ|ା କରିଥିଲା େସ ଏମିତି 
ଆଗରୁ େସ େକେତ ଥର अେପ|ା କରିଛି, କି~ ଆଜିର अେପ|ା ତାକୁ अଲଗା 
ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ अନୁଭୂତ େହଉଥିଲା  

 ବସ ଆସିଲା ତରତର େହଇ ଚଢ଼ିଗଲା ସିଏ ଭିତେର अବଶ! ସିଟ୍ ଟିଏ ମିଳିଗଲା 
ତାକୁ ଗଁା ଠାରୁ କେଲଜକୁ ଯିବାକୁ େଯଉଁ ସମୟ ବସେର ବସିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଲrା 
ଜଣାଗଲା अବଶ! अେନକ ବସ ତା' ଗଁା ଠାରୁ ସବୁେବେଳ ଚାଲୁଥାଏ କାରଣ ତା' 
ଗଁାଟା େମନ େରାଡ଼ ପାଶ��େର େବାଧହୁଏ अନିରୁ� अନ! େକଉଁ ବସେର କିrା अନ! 
େକଉଁ ଗାଡ଼ିେର କେଲଜ ଯାଇଥିେବ ତା'ୁ େସ େଦଖି ପାରୁନଥିଲା ଏଇ ବସେର ବସ 
କେଲଜ ପାଖେର ପହ�ିଲା अନ! ନୂଆ ନୂଆ ସା� ମାନ' ସହ େସ ଚାଲିଲା କେଲଜ 
अଫିସ ଆେଡ଼ େସଠି अନିରୁ� ମଧ! ଠିଆ େହଇଥିେଲ ତା' ସା� ମାନ' ଗହଣେର 
େସ ତା'ୁ େଦଖି କଣ କହିବ େବାଲି ଭାବୁଥିଲା କି~ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହl अନିରୁ� 
ତାକୁ େଦଖି ହସିଥିେଲ େସ ମଧ! ତାର ପ�ତୁ!oର ହସେର ଜେଣଇଥିଲା ମୁ� େପାତି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

83 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

 ତା’ ପରଠାରୁ ପ�ାୟ ପ�ତିଦିନ େଦଖାହୁଏ ତାର अନିରୁ�' ସହିତ, କି~ କିଛି 
କଥାବାo�ା େହଇ ପାର\ିନି େକହି କାହା ସହିତ େକବଳ ହସେର ହl କଥା अଟକି 
ରହିଯାଏ 

 ଆଉ ଦିେନ େସଦିନ ଥାଏ अଗ0 ମାସର ୧୪ ତାରିଖ ଲାଇେବ� ରୀକୁ ଯାଇଥାଏ 
अନୁ େଦଖିଲା अନିରୁ� ମଧ! ଲାଇେବ�ରୀେର େକୗଣସି ବହି େଖାଜୁଛ\ି, ପୁ�କ 
ତାଲିକାକୁ ଧରି େଖଳାଇ ଚାଲିଛ\ି େସ ମଧ! ତାକୁ େଦଖି ପକାଇେଲ  

 ହଠାତ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଆସି କହିେଲ, “େକଉଁ ବହି ପଢ଼ିେବ ?” 

 अନୁରାଧା ହଠାତ ଏପରି ଆଶା କରିନଥିଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ େଦଖିଲା, ତାର 
ସା�ମାେନ ତା’ରି ଆଡ଼କୁ ଚାହlଛ\ି େତଣୁ େସ ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଗଲା ତା’ପାଟିରୁ ବାହାରି 
ପଡ଼ିଲା, “ମଁୁ  ନିେଜ େଖାଜି ପାରିବି ଆପଣ ବ!� ହୁअ~ ନି” 

 “ତଥାପି, କୁହ~ େଦଖିବା ଆପଣ' ପସW କଣ?” 

 अନୁରାଧା ଭାବିଥିଲା କଥା ଏଇଠି ସରିଯିବ େବାଲି, କି~ अନିରୁ�' ପ�ଶ_େର େସ 
अଶ��ି େବାଧ କଲା  ହଠାତ ସମ�' ସାମ_ାେର ଏହିପରି କଥାବାo�ା କରିବାକୁ ଠିକ 
ମେନ କଲାନାହl େତଣୁ ବାଧ! େହଇ କିଛି ନ କହି େଲଡ଼ିଜ େସ¬ନ ଭିତରକୁ 
ଚାଲିଗଲା अନିରୁ� େସଠି ଠିଆ େହଇ ଡାକୁଥିେଲ ତାକୁ କି~ େସ କିଛି ଶୁଣୁ ନଥିଲା 
େସଦିନ ଆଉ େଦଖିନି अନିରୁ�'ୁ 

 ପରଦିନ अଗ0 ୧୫ ଧମୂଧାମେର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ��ୁତି 
ଚାଲିଥାଏ ‘ମାମି’ ସହ अନୁରାଧା ଯାଇଥାଏ ପ!ାେରଡ଼ େଦଖି  ପ!ାେରଡ଼ ପଡ଼ିଆ 
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ପାଖେର େବଶ୍ ଭିଡ଼ ହଠାତ अନିରୁ�'ୁ େସ େଦଖିଲା େଡ�ସ ପି�ି େରଡ଼ି େହଉଥା\ି 
େସ େବାଧହୁଏ ପ!ାେରଡ଼େର ଭାଗ େନଉଥା\ି କି~ ଏକଣ! ତାକୁ  େଦଖି ମଧ! େସ 
ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗେଲ ସବୁଦିନ ପରି କାହl ହସି େଦେଲନି  ତ!  

 अନୁରାଧାର ଏପରି ସWି¼ ଦୃ0ିକୁ େଦଖି ‘ମାମି’ ପଚାରିଲା, “କଣ େହଲା अନୁ? 
କିଛି अସୁବିଧା େହଇଛି କି? ଆଜି କଣ ମୁଡ୍  अଫ” 

 “ଉଁ!........ ନଁା ......କିଛି ନୁହଁ” 

 “କଣ ବାବୁ ଆଜି ରାଗିଛ\ି?” 

 अନୁରାଧା ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି ସବୁ କଥା କହିଲା କାଲି େକମିତି 
ଲାଇେବ� ରୀେର अନିରୁ� ତାକୁ ପଚାରିଥିେଲ, ଇତ!ାଦି ସବୁ ଶୁଣି  ‘ମାମି’ କହିଲା 
“ଓେହା! ଏଇ  କଥା? ରହ ମଁୁ ବୁଝୁଛି” 

 “ନଁା  ନଁା, ତୁ କିଛି କହନା” 

 अନୁରାଧାର ମନା କରିବା ସେo�  ‘ମାମି’ ଆଗକୁ ଯାଇ େସଠି ପହ�ିଗଲା, େଯଉଁଠି 
अନିରୁ� ବସି ତା'ର େଗାଡ଼େର ପିଟି ସୁଜେର େଲସ ବା�ୁଥିେଲ ‘ମାମି’ ପହ�ିବା େଦଖି 
େସ କିଛି ନ କହି ଉଠୁଥିେଲ  ‘ମାମି’ ପଚାରିେଦଲା  

 “କଣ, ଆଜି ଭଲ ପି�ପାେରସନ େହଇଛି ତ?” 

 ‘ମାମି’ ଆଡ଼କୁ ଚାହlେଲ କିଛି ସମୟ अନିରୁ�, ତା’ ପେର ‘ମାମି’ର ପଛ ପେଟ ଛିଡ଼ା 
େହଇଥିବା अନୁକୁ ତୀ|ଣ ଦୃ0ିେର ଚାହl ଦୃ0ି େଫରାଇ େନଉ େନଉ କହିେଲ, “ଆମ 
କାମେର ଆେମ ପୁରା ପରେଫ´ ଆମକୁ ଆଉ େକହି ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହl” 
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 अନୁ େକବଳ ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତି ଶୁଣୁଥିଲା ତା' କଥାକୁ 

 କଥାକୁ ସଂ|ି* କରି अନିରୁ� ଚାଲିଯାଉଥିେଲ अନୁର ପାଖ େଦଇ अନୁ ଆଉ 
ସ�ାଳି ପାରିଲାନି ସିଧା ସାମ_ାେର ଠିଆ େହଇ ଧରି ପକାଇଲା अନିରୁ�' ହାତକୁ 
ଆଉ କାW କାW େହଇ କହିଲା, “ପିÄଜ୍ ! େମାର ଭୁଲ େହଇଯାଇଛି ଏେତ ଟିେକ କଥା 
ପାଇଁ କଣ ଏେତ ରାଗ\ି? କାଲି  ସମେ� େସଠି ଥିେଲ, ଯଦି ମଁୁ କଥାବାo�ା େହଇଥା\ି, 
କଣ ଭବିଥାେ\ େସମାେନ, ଆଉ .................” 

 କଥାର ଖିअ ନ ସରୁଣୁ  अନିରୁ� अନୁର ହାତ ଧରି ପକାଇେଲ ଆଉ କହିେଲ, 
“ହଉ େହଲା” 

 “ନାଇଁ, ଆପଣ |ମା କରିେଦେଲ ତ?”  अନୁ କାW କାW େହଇ ତଥାପି ତା' ହାତ 
ଧରିଥିଲା 

 “ଓେହା! େହଲା ପରା କହିଲି............ ଛାଡ଼, ସିଆେଡ଼ ପ!ାେରଡ଼େର େଡରି 
େହଇଯିବ” ହାତକୁ ଛଡ଼ାଇ ଏକମୁହଁା େହଇ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ अନିରୁ� अନୁ କାWି 
ପକାଇଲା କି~, କିଛିବାଟ ଯାଇ अନିରୁ� ପୁଣି େଫରିଆସି ‘अନୁ’ର କାନ ପାଖେର 
କହିେଲ, “ତୁମକୁ, |ମା କରିେଦଲି” 

 ଆଉ ତା’ପେର ତରତର େହଇ ପଛକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ହସି ହସି ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଚାଲି 
ଯାଇଥିେଲ अନୁରାଧା କାWୁ କାWୁ ହସି ପକାଇଥିଲା ‘ମାମି’ ପଛେର ଠିଆ େହଇ ସବୁ 
େଦଖୁଥିଲା, କହିଲା, “ବାଃ େର! ଆମର ଆଉ କିଛି ଆବଶ!କ ନାହl” 
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 अନୁରାଧା ବୁଲିପଡ଼ି ହସୁ ହସୁ ‘ମାମି’କୁ ଖୁସିେର ଧରିପକାଇଥିଲା େସଦିନ 
ପ!ାେରଡ଼ ମଧ! ଦୁେହଁ ପୁରା ଉପେଭାଗ କେଲ अଗ0 ୧୫ ଦିନଟି ‘अନୁ’ର ସବୁଦିନ 
ମେନ ରହିଗଲା େସଦିନ େସ ‘ଆପଣ’ରୁ ‘ତୁେମ’କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା  

 େସଦିନ ଠାରୁ ପ�ତିଦିନ ରୁଟିନ ପରି ଦୁହl'ର େଦଖାହୁଏ କଥାବାo�ା ହୁअ\ି  
ଦୁେହଁ ଦୁହl'ୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେର ଭଲପାଇ ବସିଥିେଲ ଏ ଭିତେର େଯ ବଷ�ଟିଏ 
ଚାଲିଯାଇଛି ତାର ଠିକଣା େବାଧ ହୁଏ ନଥିଲା େସମାନ'ୁ ପିକନିକ େହଉ ବା 0ଡି ଟୁର 
ଆଦିେର ସାଥୀ େହାଇଯା\ି ପରୀ|ା େବଳକୁ ସବୁଦିନ ପ�େତ!କ ସିଟି� ସାରିେଲ ଦୁେହଁ 
ନିଜ ନିଜର େପପର ଉପେର ଆେଲାଚନା କର\ି ଏମିତି ଏମିତି ପରୀ|ା ପେର ପରୀ|ା 
େହାଇ ଚାଲିଲା अନିରୁ� ଖୁବ ଭଲ ନrର ରଖି ପାସ କେଲ अନୁ ମଧ! କିଛି କମ ଭଲ 
କରିନଥିଲା 

 କି~ अନୁରାଧାକୁ େସ ଦିନଟି ଖୁବ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, େଯଉଁ ଦିନ अନିରୁ�'ର 
େଗାେଟ ସଭ}ସ ପାଇଁ କଲ େଲଟର ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ େସଇଟାକୁ  େସ  ତାକୁ 
େଦଖାଇଥିେଲ अନୁରାଧା ତା’ର ମୁ�କୁ अନିରୁ�' ଛାତିେର ଗୁ�ି କାWିଥିଲା, ଆଉ 
କାWୁ କାWୁ କହୁଥିଲା, “େକେବ ଯାଉଛ?” 

 “ଏଇ ଦୁଇଦିନ ଭିତେର” 

 “ଗେଲ ଚିଠି ଖେ� ଖେ� େଦଉଥିବ” 

 “କାହlକି? ମଁୁ କଣ ତୁମକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରିବି ନାହl ?” 
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 େକାହ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି अନୁରାଧା ଆଖିରୁ अମାନିଆଁ େହାଇ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ବହି 
ଯାଉଥିେଲ अନିରୁ� ତା’ମୁ�କୁ ଆଉଁସି େଦଇ ବୁଝାଉଥିେଲ - “ଛି! ଏମିତି କାWିେଲ 
େହବ? ମଁୁ କଣ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ନଁା କଣ?” 

 “େମାେତ େକେତ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଜାଣିଛ?” 

 “ହୁଁ!  ଜାଣିଛି େମାେତ େଯତିକି ଲାଗିବ େସତିକି” 

(୩ ) 

 ତା’ପରଦିନ ବସେର ବସିଥିେଲ अନିରୁ� ତା'ୁ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ େଦଇଥିଲା 
େସ ଦୁଇଟି ଆତb ାର ବିେxଦ େସ अନୁଭବ କରୁଥିଲା ମେନ ମେନ େସ ଭାବୁଥିଲା, 
“अନିରୁ�' ଭବିଷ!ତେର ମଁୁ କିଏ ବାଧା େଦବାକୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଛି କାହlକି େସ 
ନିଜର ଭବିଷ!ତକୁ ନ0 କରିେବ ଛୁଟିେର ତ ଆସିେବ କହିଛ\ି ମଁୁ କଣ ଏତିକି ତ!ାଗ 
କରିପାରିବିନି?” 

 ତା’ଭିତରୁ କିଏ କହିଉେଠ, “ ହଁ  ତୁ ପାରିବୁ ...” 

 ବହୁଦିନ ପଯ�!\ अେପ|ା କରିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ଚାକିରୀେର ଜଏନ 
କରୁକରୁ ଆସି େଦଖା କରି ଯାଇଥିେଲ 

 େସେତେବେଳ ଏକୁଟିଆ ରହି କିପରି ଖାଇବା ପିଇବାେର अସୁବିଧା େହଉଛି, େସ 
କଥା କହୁଥିେଲ ଥେର େସ ଗ�ୀର େହାଇ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଥିେଲ 

 “ତୁମ କଥା ଆମ ଘେର ମଁୁ ଜେଣଇ େଦଇଛି କଣ କିଛି ଖରାପ କରିଛି କି?” 
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 अନୁରାଧା ଲାେଜଇ ଯାଇ କହିଲା, “େଧତ! ତୁେମ କଣ ଖରାପ କରିଛ କି ଭଲ 
କରିଛ, େମାେତ କାହlକି ପଚାରୁଛ?” 

 “ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି କୁହ?” 

 ଏମିତି ଏମିତିେର କଥା ସରିଥିଲା କି~ େଯେତେବେଳ अନିରୁ� ତା' ଘରୁ 
ଆସିଥିବା ଚିଠିଟି ପେଢ଼ଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ ‘अନୁ’ ଖୁବ ଖୁସି େହଇ ଯାଇଥିଲା 
अନିରୁ�' ଘେର ସମେ� ରାଜି େହଇଯାଇଥିେଲ ‘अନୁ’କୁ େବାହୁ କରି ନବାକୁ 

 ଏଇ ତ, ଏଇ େକେତ ଦିନ ତେଳ ନିବ�� େହଇଗଲା ନିବ�� ପରଠାରୁ अନୁରାଧାକୁ 
େବଶି ମେନ ପେଡ଼ अନିରୁ�' କଥା କି~ ଆଜି ଏ େଯଉଁ ଚିଠିଟି ଆସିଲା “ଏପି�ଲ ଫୁଲ” 
େହଇ, ପ�କୃତେର େସ ଭାରି ଡରିଯାଇଥିଲା ପ�ଥେମ    

X X X X X X 

 “अନୁ ......... अନୁ ...... େଦଖିଲୁ କିଏ ଆସିେଲଣି” ମା’' ଡାକେର अନୁ ଘରକୁ 
େଫରିଲା େଦଖିଲା ତା’ର ପିଉସା' ଘରର ସମେ� ଆସିପହ�ିଛ\ି ନମLାର ପବ� 
ସରିଲା ବାହାଘରର ଧୁମ ଧାମ ଭିତେର ବ�ୁ ବା�ବ' ମିଳନ ଖୁବ ଭଲ ଲାେଗ 
ବହୁଦିନରୁ ଯାହା ସହିତ େଦଖା େହଇ ନଥିବ େସମାନ'ୁ େସ ଏେବ େଦଖି ପାରିବ 

 ପିଉସା' ଝିअ ‘ମିନୁ’ ‘अନୁ’ର ହାତ ଧରି ଟାଣି େନଲା ଘର ଭିତରକୁ  ଦୁେହଁ ଏକା 
ବୟସର ଭାରି ସା� େକେତକଥା ସବୁ ପଚାରିଲା ଗପ ସପ େହଉ େହଉ 
େକେତେବେଳ ସ�!ା େହଇଗଲାଣି େସମାନ'ୁ ଜଣାନାହl ଏ ଭିତେର ଆହୁରି अେନକ 
ବ�ୁବା�ବ ଆସି ପହ�ିଥା\ି, ନାନା ରକମର ଶାଢ଼ୀ, ଉପେଢ଼ୗକନ ଆଦି ଧରି ଆସିଥା\ି 
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अନୁପାଇଁ ରାତି ଘଡ଼ିଏ ପଯ�!\ ଲୁଗାପଟା ଓ अନ!ାନ! ଜିନିଷ ପତ�  ସବୁ ବାହାଘର ପାଇଁ 
ସଜଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ ନିଶିପ�ଭା ଝିअର ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ସବୁ ବାଛୁଥା\ି େକଉଁ ଶାଢ଼ୀ 
କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ବାହାଘର େବଦି ଉପେର ଝିअ େକଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପି�ିବ ନଣW େପଢ଼ିେର 
କଣ ରହିବ ସବୁକଥା େଗାଟି େଗାଟି ସ�ାମୀ अମେରW�' ସହ ବସି ଠିକ କରୁଥା\ି 
ପାଖେର अନ! ବ�ୁବା�ବ ବସି ମଧ! ଲ| କରୁଥା\ି ମଝିେର ମଝିେର ମତାମତ ମଧ! 
େଦଉଥା\ି େସୗଜନ!  ଦୃ0ିରୁ ରାତିପ�ାୟ ନିଦନାହଁ କାହାକୁ େଛାଟ େଛାଟ 
ଛୁଆମାନ'ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ପ�ାୟ ରାତିର େଶଷ ପ�ହର ପଯ�!\ अନିଦ� ା ରହିଥା\ି 

 େଭାର େହଇଗଲା କାମ ସାରୁ ସାରୁ ସମୟ କାହାକୁ ଜଣା ଯାଉନଥାଏ ସମେ� 
ମାତିଥା\ି ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ିେର େଶଷେର अମେରW�  ଆଉ େଗାେଟ କାଗଜ ଚିଠା ପେକଟରୁ 
ବାହାର କରିେଲ େସଥିେର ସବୁ ପ�କାର କାମର ଲି0 ଥାଏ ତଳକୁ ତଳ 
େଲଖାଯାଇଥାଏ; 

୧ ) ମିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଡକାଯିବ 

୨ ) ସାମିଆନା ଓ େଘରଉ ପାଇଁ अଡ�ର ଦିଆଯିବ 

୩ ) ପରିବାବାଲାକୁ अଡ�ର ଦିଆଯିବ 

୪ ) େରାେଷଇଆକୁ ଡକାେହବ 

୫ ) ପୁେରାହିତ' ଠୁଁ  ଲି0 ଆଣି ଜିନିଷ अଣାଯିବ 

୬ ) ବାଡ଼ିେର ପାଇଖାନାଟିଏ ତିଆରି େହବ 

୭ ) ସାମନା ପଟ ଘର ଦି’ଟା ସଫା କରାଯିବ 
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୮ ) ଝିअର ଜିନିଷ ପତ�  କଟକରୁ ଆସିବ 

୯ ) କାଠବାଲା ଠାରୁ ଆସବାବପତ�  ସବୁ अଣାଯିବ 

୧୦ ) ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟି� ପାଇଁ अଡ�ର ଦିଆଯିବ  

୧୧ ) Lୁଲେର ବରଯାତ� ୀ' ପାଇଁ ପବୂ�ରୁ ରହିବା ବ!ବ�ା କରାଯିବ 

୧୨ ) ଲାଇଟ ଓ ମାଇକପାଇଁ କୁହାଯିବ 

୧୩ ) କ!ାେମରା ପାଇଁ ୫ଟା ରିଲ अଣାଯିବ 

୧୪ ) ପାଣି େଦବାକୁ ଦି’ଟା ଭାରୁଆ ଠିକ କରାଯିବ 

୧୫ ) ବo�ମାନଠାରୁ (ବାହାଘର ପବୂ�ରୁ) େରାେଷଇ ପାଇଁ ସଉଦା ବଜାରରୁ ଆସିବ  

୧୬) େରାେଷଇ ସର�ାମ “ଦାନ ପତ� ୀ”' ଘରୁ ଆସିବ 

୧୭) ଝିअ ପାଇଁ ଔଷଧ  ଆସିବ 

 େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଏମିତି अେନକ କଥା େଲଖା ଯାଇଥାଏ ସେତ େଯମିତି 
ଚିତ� ଗୁ*' ପା�ି  

 ଦୀଘ�ଶ�ାସ ମାରିେଲ ସିଏ ଆହୁରି अେନକ କାମ ବାକି अଛି ଏଇ ତ ଆର� 
अଳିअଳି ଝିअର ବାହାଘର ପାଇଁ କଣ ଏେବଠାରୁ େସ ପରା� େହଇଯିେବ? ପଇସାର 
େଯାଗାଡ଼ ମଧ! ଠିକ ଭାବେର େହଇନି ଆହୁରି େକେତ ଜାଗାରୁ ଆଣିବାର अଛି 
େଯମିତି ହଉ େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 
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 “ହଉ! ଚାଲ, ଚିଠାଟାକୁ କଣ ଏମିତି ଚାହlଚ?” 

 अମେରW�'ୁ ହଲାଇ େଦଇ ନିଶିପ�ଭା କହିଉଠିେଲ  

 “ହଁ ! ଚାଲ!” ପ�କୃତି� େହଇ ଉଠୁଥିେଲ अମେରW� ନିଷିପ�ଭା' ଆଡ଼କୁ ଚାହl 
କହିେଲ -  

 “ଆଉ ଦିନ େକଇଟାେର ଆମକୁ ପର କରିେଦଇ ଚାଲିଯିବ ‘अନୁ’, ନୁେହଁ ?” 

 “ବିଧିର ବିଧାନ େକ କରିବା ଆନ!” ନିଷିପ�ଭା' ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା 

 କ�ମଶଃ 
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 अେନକ ଦିନ ଦିଲz ୀରୁ अହମଦାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ 
େଟ�ନେର ଆଉ ଏକ କିେଶାର ପାଖେର ବସିଥିଲି। 
ତା’ପାଖେର ତା’ ପିତା ବସିଥିେଲ। େସ େମାେତ ତା 
ସାଟ}ଫିେକଟ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖାଇଲା। ଜୁେଡ଼ା କ� ୀଡ଼ାେର 
अେନକ अେନକ �ାନେର ସାଟ}ଫିେକଟ ପାଇଛି, ଭାରତର 
अେନକ �ାନେର େଖଳ କୁଦେର ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଭାଗ 
େନଇଛି। 

 େମାେତ ଲାଗିଲା ପିଲାଟି କ’ଣ ପାଇଁ େମାେତ 
ସାଟ}ଫିେକଟ େଦଖାଉଥିଲା। अବଶ! ମଁୁ ତା’ର 
ସାଟ}ଫିେକଟ୍ େଦଖିବା ପାଇଁ ଚାହl ବି ନଥିଲି। କି~ 
କଥାବାo�ା ମଧ!େର େସ ବହୁତ ଉ�ାହିତ 
େହଇଯାଉଥିଲା। ଯାହାେହଉ ଆଉ ଜେଣ େକହି ତା 
ବିଷୟେର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇxା କରୁଛ\ି। ମଁୁ ତା ଆଖିକୁ 
अନାଇଲି। ତାରାର ଉÁଳତା। ପWର େଷାହଳ ବଷ�ର 
ପୁअଟିଏ। ଆଖିେର अେନକ ସପ_। 

 “ମଁୁ ଆମ}େର ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି” େସ 
େମାେତ କହିଲା। ମଁୁ ଆ�ଯ�! େହାଇଗଲି। ଗୁଜୁରାଟି 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ----    ୨୨୨୨    

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ପିଲାଟିଏ। ପରିବାରର େପଶା େହଉଛି ବ!ବସାୟ। ପିତା ବ!ବସାୟୀ। କି~ େସ 
ଆମ}େର ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆ�ଯ�! ଲାଗିଲା। 

 ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ପ�େଦଶରୁ ପିଲାମାେନ ଆମ} ବା କଠିନ କାମ କରୁଥିବା ଜୀବିକା 
ଉପେର ନିଭ�ର କର\ି ନାହl। କି~ ତା ମଧ!େର ଉ�ାହ ଭରି ରହିଥିଲା। େସ ପିଲାଟିର 
ଜୀବନେର ସବୁଦିନ ଉ�ାହର ଦିନ। ପଂଚମ େଶ�ଣୀରୁ େସ ପବ�ତ ଆେରାହଣ କରି 
ଚାଲିଛି। ସୁଦୂର ଗୁଜୁରାଟର ପ�ିମ ଉପକୂଳେର ଥିବା ଏକ େଛାଟ ସହର, େସଠୁ 
ଆସିଛି। अେନକ ଦୂର, ଉoରାଖ�ର ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛ। 

 ଗ�ୀଷbର अବକାଶେର ପିଲାଟି ଧାଇଁ ଆେସ। େସେତେବେଳ ତାକୁ େକେତ ବଷ� 
େହାଇଥିବ? ଏହି ୮/୧୦ ବଷ�। ଏ ମଧ!େର अେନକ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସାରିଛି। ୧୦ 
ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର ଫୁଟ୍ ପାହାଡ଼ େସ ଚଢ଼ି ସାରିଛି।  ଆଉ ଘରର ଆକଷ�ଣ ତ!ାଗ 
କରୁଛି। ପାହାଡ଼, ପବ�ତର ଚଢ଼ା ସବୁଦିନର ନୂଆ ଜୀବନ, ସବୁଦିନର ନୂଆ ଉନ_ ାଦନା। 
ଏହାହl ତାକୁ ଆକଷ�ଣ କରୁଛି। େସଇ ସମୟେର େମାର ମେନ ପଡ଼ିଗଲା अନ! ଏକ 
କିେଶାର କଥା। େସ େଯ େମା ପାଇଁ ଗାଇଥିଲା “ମତଲବୀ, େହା ଯା ଜରା ମତଲବୀ।” 
େସ ତର�ାୟିତ ଶ�ଗୁଡ଼ିକ େମା ମନ ଭିତେର ଉେ�ଳନ କରୁଥିଲା ମଁୁ ଆଖି ବW 
କରିେଦଲି। େସଇ ଆଗର କିେଶାରର। ତାକୁ ମଧ! ୧୫ ବଷ� ବୟସ, ତା ହାତ ଗୁଡ଼ିକ 
ନାଚୁଥିଲା ଗୀଟାରର ତାର ଉପେର। 

 ଆଉ ଆଜି େମା ପାଖେର अନ! ଏକ କିେଶାର ବସିଛି। ମୁହଁେର ତାରୁଣ!, େସଥିେର 
ଶ�ିର ଉ�ାମତା ନାହl। अଛି ଶାଳୀନତା, ସାହାସର ଶାଳୀନତା। ଜୀବନର ବ!ଥ�ତା 
ନାହl। अଛି ଜୀବନର େମାହ। କିଛି କରି େଦଖାଇବାର ଉ�ାହ। 
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 ମଁୁ ପିଲାଟିକୁ ଆଖି େଖାଲି अନାଇଲି। େସ େମାେତ ଏକଲୟେର ଚାହlଥିଲା। 
େମାେତ ଭଲ ଭାବେର ପରଖୁଥିଲା। ମଁୁ କ’ଣ ଭାବୁଛି। 

 “ତୁେମ ବଡ଼ ସାହାସୀତ। ଏେତ େଛାଟ େହାଇ ଏେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା 
ପାଇଁ େକମିତି ଉଦ!ମ କଲ।” ମଁୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି। 

 “େମାେତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଭଲଲାେଗ। ବାସ୍, ବହୁତ ଉ� ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଯାଇ 
ଶିଖରକୁ ପହଂଚିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ।” ପିଲାଟି େମା ଆଡ଼କୁ अନାଇ କହୁଥିଲା। 

 “ବରଫ ଭିତେର ଢ଼ା'ି େହାଇଥିବା ପାହାଡ଼କୁ େଦଖିବାକୁ େମାେତ ଭଲଲାେଗ। 
େତଣୁ ମଁୁ ପାହାଡ଼ ଚେଢ଼।”  େସ କହି ଚାଲିଥିଲା। 

 ସୁଦୂର ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସି ଉoରାଖ�ର ଉ� ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କିଛି ସହଜ କଥା 
ନୁେହଁ। ଗୁଜୁରାଟେର ଏମିତି ଏେତ ଉ� କିଛି ପାହାଡ଼ ନାହl। ମୁଖ!ତଃ ସମତଳ େ|ତ� । 
ଏଠି ଉoରାଖ�େର ପାଣି, ବଷ�ା, କାଦୁअ, ବରଫପାତ, ଭୂÇଳନ, ବିପଦ ସ'ୁଳ ରା�ା 
ଆଉ ତା ମଧ!େର ପିଲାଟି ଧାଇଁ ଆସିଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। େସଥିେର ତାକୁ अେନକ 
ସାଟ}ଫିେକଟ ମିଳିଛି। ମଁୁ ତାକୁ ଆଉଥେର अନାଇଲି, ତନ_  ତନ_  କରି ନୀରି|ଣ କଲି। ତା  
ଆଖିେର ଶା\ ଭାବ। କି~ ମୁହଁେର ଉ�ାହ। ପିଲାଟି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ 
ସାଟ}ଫିେକଟ େମାେତ େଦଖାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ପିତା ପାଖେର ବସିଛ\ି। େସ େମାେତ 
େଦଖାଇଥିେଲ, ପୁअର अଦ!ମ ସାହାସର ଉପେର ଲିଖିତ କିଛି କାଗଜ। ସମେ� ତାର 
ସାହାସର ପ�ଶଂସା କର\ି। 

 “ଆପଣ କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛ\ି?” ପିଲାଟି େମାେତ ପଚାରିଲା। 
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 “େସାମନାଥ” େମାର ଥିଲା ସଂ|ି* ଉoର। େସଇଠି ମଁୁ ରହିବି। େସହି ମWିରକୁ 
େଦଖିବି ଯାହାକୁ अେନକ ଥର ଭା�ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ अେନକ ଥର ଲୁ§ନ 
କରାଯାଇଥିଲା। କି~ ଏକ ସମାଜ ତାକୁ ବାରrାର ଗଢ଼ିେତାଳିଛି। କ’ଣ अଛି େସ 
ମWିରେର? େକଉଁଠି अଛି ଶ�ି? େକଉଁଠି अଛି କି अଦ!ମ ସାହାସ? େକଉଁଠି अଛି କି 
अଦ!ମ ଇxା? େକଉଁଠି अଛି ବଳିଦାନ? କ’ଣ अଛି େସ ସମାଜେର, ଆଉ କ’ଣ ପାଇଁ 
େସମାେନ ବାରrାର ଗଢ଼ି ଚାଲିଛ\ି? 

 “ମଁୁ େସାମନାଥ ମWିରକୁ େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଇxା କରୁଥିଲି” ତାକୁ 
କହୁଥିଲି। 

 େସ ଟିକିଏ ହସିେଦଲା। ସୁେଢୗଳ ମୁଖେର ସିbତ ହସ। ଏମିତି କିଛି ଲrା ପିଲାଟିଏ 
ନଥିଲା। ୫ ଫୁଟ ୭ ରୁ ୮ ଇଂଚ ଲrା େହବ। କି~ ନିଜ ଭିତେର େସ ଭରିେଦଇଥିଲା 
କରିବାର ସାହାସ। 

 ମଁୁ ତାକୁ େଦଖି ଭାବୁଥିଲି କ’ଣ अଛି ଏ ଗୁଜୁରାଟେର? କଣ अଛି ଏ ପିଲାମାନ' 
େଦହେର? ଏମାେନ ତ େକେବ େସୖନ! ହl ନଥିେଲ। େସମିତି କିଛି ସାମରିକ ଇତିହାସ 
ଏମାନ'ର ନାହl। କି~ ଏମାେନ କ’ଣ ପାଇଁ େସାମନାଥ ମWିରକୁ ଏେତଥର ଗଢ଼ି 
େତାଳୁଥିେଲ। କ’ଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବାର ପ�େଚ0ା ଥିଲା? ମଁୁ  ଏମିତି କଥାମାନ 
ଭାବୁଥିଲି! େତଣୁ େସଇଥିପାଇଁ େସ ପିଲାଟିକୁ अନାଇ ରହିଥିଲି। 

 “ମଁୁ େସୖନ! େହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ େମା ଭିତେର ବହୁତ ଇxା अଛି!” େସ 
ବହୁତ ଉ�ାହେର କହୁଥିଲା। 

 “କି~ େସୖନ! େହବାଦାରା, ସାମରିକ अଧିକାରୀ େହବାେର ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି ସୁଖ 
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ସାxW! ନ ମିଳିପାେର। ଜୀବନ अେନକ କ0 ଭିତେର ଗତି କରିବ। େକଉଁଠି ସୁଉ� 
ପାହାଡ଼, େକଉଁଠି ମରୁଭୂମି। ହୁଏତ ଖାଇବାକୁ ପାଖେର ନ ଥାଇପାେର। େସ ଭିତେର 
ତୁମକୁ ବଂଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। େସଥିପାଇଁ ମାନସିକ �ରେର ପ��ୁତ अଛ ତ?” ମଁୁ 
ପଚାରିଲି। 

 ପିଲାଟି ତା ବାପା ଆଡ଼କୁ अନାଇଲା। ପିତା ତାକୁ अନାଇେଲ। େସ ବ!ବସାୟ 
କର\ି। କି~  ବ!ବସାୟର अଥ� ଲାଳସା ତା' ପାଖେର ନଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିେଲ 
େସୖନ!ବାହିନୀେର ରହି ପିଲାଟି ହୁଏତ अଧିକ କିଛି େରାଜଗାର କରି ନପାେର। କି~ 
ତାକୁ ତ ଖୁସି ମିଳିବ। ହୁଏତ େକଉଁଠି ଶତ�  ର ଆଘାତେର ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମୃତୁ! େହାଇ 
ଯାଇପାେର। କି~ ମୃତୁ! ତ ସମ�' ଜୀବନେର ସତ!। ଘେର ଥାଇ ମଧ! ମୃତୁ! 
େହାଇପାେର। େକଉଁଠି अନ!ର ଗୁଳିେର ମୃତୁ! େହାଇପାେର। କି~ ବୀରତର ସହିତ 
ମରଣ ବରଣ କରିବା କାହାର କାମ! ନୁେହଁ? 

 “ଏକ अବୀରତକୁ ସମେ� ଉପହାସ କରିେବ। େକହି ଦୁଃଖେର अଶ�  ଝରାଇେବ 
ନାହl” େସହି ପିଲାଟି େମାେତ କହୁ୍ଥିଲା। େସ ଟିକିଏ ରହିଗଲା। ତାପେର ପୁଣି କହିବାକୁ 
ଲାଗିଲା। 

 “େମା ଜୀବନେର ବଡ଼ େହବାକୁ ଚାେହଁ। ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଚାେହଁ େଯ ସମେ� 
େମାେତ ମେନ ରଖ~” େସ କହୁଥିଲା। ତା ସରେର ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା। 

 େମାେତ ଆ�ଯ�! ଲାଗିଲା, अେନକ अେନକ ସମୟ େହାଇଯାଉଥିଲା ଆେମ 
କଥାବାo�ା କରୁଥିଲୁ। ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। अନ! ଯାତ� ୀମାନ'ର ଆେଲାକ ନିବ�ାପିତ 
େହାଇଗଲାଣି। କି~ ଆେମମାେନ କଥାବାo�ା କରିଚାଲୁଥିଲୁ। େକହି ନିଜର ବିଛଣା ପାରି 
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ନଥିଲୁ। େସ ପିଲାଟି କଥାବାo�ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମଁୁ 
େଯ ତାର ପ�େଦଶକୁ ଯାତ� ା କରୁଛି। अନ! ଯାତ� ୀମାେନ ଆମ ସହିତ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। 
େସମାେନ ଖୁସିର ସହ ନିଜର ନିଜ ନିଜର ଜୀବନର अଧ!ାୟକୁ େଖାଲୁଥିେଲ। ସମେ� 
େମାେତ େକମିତି ସାହାଯ! କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ। ଗୁଜୁତାଟେର ମଁୁ ପହଂଚି ନାହl, अେନକ 
େଲାକ େମାେତ ସାହାଯ! କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସିେଲଣି। 

 ତାପେର ମଁୁ େସାମନାଥ େହାଇ ଗିର अରଣ! अଂଚଳକୁ ଚାଲିଗଲି। େସାମନାଥେର 
େମାର अନୁଭୂତି अବ��ନୀୟ ଥିଲା। ମଁୁ େସଇଠି अେନକ ସମୟ ଧରି ଭା�ି ପଡୁଥିବା 
ଲହଡ଼ିକୁ अନାଇ ରହିଥିଲି। େମା ଭିତେର ଏକ अନୁଭବ, ପ�ତି ଶିରା ପ�ଶିରାେର କିଛି 
ଆହାନ ମଁୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲି। 

  

ସଲ୍ ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୯୪୩୨୦୧୦୯୫୧ 

ଇେମଲ୍ - akkbl@yahoo.co.in 
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 “ସ�ାମୀଜୀ, ମନକୁ କିପରି ଶା\ି ମିଳିବ, େସଥିପାଇଁ 
କିଛି ଉପାୟ अଛି କି?” ବୀରÈା େଯାଡ଼ହ� େହାଇ 
ପଚାରିେଲ 

 ଏ ପ�କାର ପ�ଶ_ ଶୁଣି ସ�ାମୀଜୀ' ମୁଖମ�ଳେର 
ଖୁସିର ଲହରୀ େଖଳିଗଲା ଏପରି ପ�ଶ_ ସ�ାମୀଜୀ'ୁ ତା' 
ଜୀବ ଶାେର ଏେତ ଥର ପଚରାଯାଇଛି େଯ ତା’ର ଉoର 
ତା' ଜୀଭ अଗେର ସବୁେବେଳ ଥାଏ ‘ଶା\ି’ େକେବ, 
େକଉଁଠି ଓ କିପରି ମିଳିବ େସଥିପାଇଁ ସମେ� ତ 
ସବୁେବେଳ ନିଜ ନିଜର େଚ0ା ଜାରି ରଖିଥା\ି କହିେଲ 
େଦଖି ‘ଶା\ି’ କାହାର ବା’ ଦରକାର ନଥାଏ! 

 ସ�ାମୀଜୀ ହସି ହସି କହିେଲ, “ପୁତ� , ଶା\ି ତ 
ଜୀବନର ମଳୂ ଆଧାର ପ�େତ!କ ପ�ାଣୀର ମୁଖ! 
ଉେ ଶ!ଥାଏ ତା’କୁ अ\ତଃ କିପରି ଟିେକ ଶା\ି ମିଳିବ 
ତା’ ଜୀବନେର ଶା\ିର अେନ� ଷଣେର େସ ପାଗଳପ�ାୟ 
ଘୁରିବୁେଲ ଯାହାକୁ ଏହା ମିଳିଯାଏ ତା’ର େମା| ପ�ା*ି 
େହଲାେବାଲି ଜାଣ ପ�କୃତେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଶା\ିର 

अଶା\ିअଶା\ିअଶା\ିअଶା\ି    

ମଧୁସିbତା ପ%ନାୟକ 
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ମାଗ� ଦୁଗ�ମ ନୁେହଁ..., ତା’କୁ ପାଇବା ମଧ! କଠିନ ନୁେହଁ ଏହା ତ ପ�େତ!କ ମନୁଷ!ର 
ଆୟoେର अଛି” 

 ଏତିକି କହିସାରି ସ�ାମୀଜୀ ରହସ!ମୟ ହସ ହସି ସମଗ� ଜନସମୁଦାୟ ଉପେର 
ନିଜର ଦୃ0ି ବୁଲାଇ ଆଣିେଲ େସଠାେର ଉପ�ିତ ସମ� େଶ�ାତା' ମୁଖମ�ଳେର 
ଆ�ଯ�!ର ଭାବ ©0 ପରିଲ|ିତ େହଉଥିଲା ସମେ� ଉ�ୁକତାର ସହ ସ�ାମୀଜୀ'ୁ 
ଚାହl ରହିଥିେଲ େସ ସମୟେର କିଛି |ଣର ନୀରବତା ସମ�'ୁ େଗାଟିଏ ଯୁଗ ବିତିଗଲା 
ପରି ଲାଗୁଥାଏ 

 ଲୁହା ଗରମ ଥିବା େଦଖି ସ�ାମୀଜୀ ତା' କାମ ପୁଣି ଆର� କରିେଦେଲ 
ଗୁରୁଗ�ୀର ଗଜ�ନ କରି େଶ�ାତାମାନ'ୁ ପ�ଶ_ କେଲ, “ମନୁଷ! अଶା\ ହୁଏ କାହlକି? ଏକ 
ଶିଶୁ अଶା\ କାହlକି ହୁଏ ନାହl? ଏକ ପଶୁ अଶା\ କାହlକି ହୁଏ ନାହl ?” 

 ଏପରି ପ�ଶ_ ଶୁଣି ସମେ� ଚୁପ୍! ପ�େତ!କ ବ!�ି କିଛି ନା କିଛି ଉoର ନିଜ ନିଜର 
ଶି|ା ଓ अନୁଭବ अନୁସାେର େଦଇ ପାରିଥାେ\; କି~ ସ�ାମୀଜୀ'ର ସେ�ାହିତ ବ!�ିତ�  
ଆଗେର କିଛି କହିବା ସମ�'ୁ अସ�ବ ଲାଗୁଥାଏ େସହି ପ�ଶ_ର ଉoର ତା' ମୁହଁରୁ 
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମେ� ଆତୁର େହାଇଉଠିେଲ 

 “अଶା\ର କାରଣ କ’ଣ?” ସ�ାମୀଜୀ ତୁର\ ଦି� ତୀୟ ପ�ଶ_ ପଚାରିେଲ 

 ସଭାଗୃହ ମଧ!େର ସାେ� ସାେ� अଖ� ନୀରବତା ବିରାଜମାନ େହାଇଗଲା 
ସମେ� ଭାବିେଲ ଏେବ ନି�ୟ ଏ ରହସ! ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ଏବଂ ମନର ଆତୁରତା 
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ଦୂର େହବ ଏଭଳି ଆଧ!ାତିb କ ପ�ଶ_ର ଉoର େକୗଣସି େବୖ°ାନିକ ମାନ' ପାଖେର ବି 
ତ ନଥିବ ବରଂ େସମାନ'ୁ ମଧ! ଏପରି ସାଧୁ ମହାତb ା' ଗହଣେର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

 “अଶା\ିର କାରଣ େହଉଛି...”, ସ�ାମୀଜୀ ଟିକିଏ अଟକି ଯାଇ ଉପ�ିତ ଜନସମୁଦାୟ 
ଉପେର ତା'ର ପଡୁଥିବା ପ�ଭାବକୁ େଦଖି ସେ\ାଷ ଲାଭକରି ଧିର ସ�ରେର କହିେଲ, “... 
ଇxା! ମନୁଷ!ର ଇxା ହl अଶା\ିକୁ ଜନb  େଦଇଥାଏ େଗାଟିଏ ଇxା..., ତା’ପେର 
ଦି� ତୀୟ... ତୃତୀୟ...! ଏହିପରି ଭାେବ ଇxାରୁ ଇxା ଜନb  ନିଏ ଏବଂ ଏହି ଇxା ମାନ'ର 
େଯଉଁ ଧାରାଚକ�  ଆର� େହାଇଯାଏ, ତାହା କଦାପି ସମା* ହୁଏନାହl କାରଣ ଆେମ 
ଆମର ପ�େତ!କ ଇxାକୁ ପରୂଣ କରିନପାରି ନିଜର अଶା\ିକୁ ଜନb  େଦଇଥାଉ” 

 ଏେତ ସମୟ ଧରି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା େଶ�ାତାମାେନ ଜଣ' ପେର ଜେଣ ଦୀଘ�ଶ�ାସ 
ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ କଥାକୁ ତ ସମେ� ଜାଣିଥିେଲ; କି~ ଏପରି 
ସରଳ ଭାଷାେର କହିବା ସମ�' ପ|େର ସ�ବ ନୁେହଁ ଏହି କାରଣରୁ ଉପ�ିତ 
ଜନସମୁଦାୟ ସ�ାମୀଜୀ' ଭୁରି ଭୁରି ପ�ଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 େଶ�ାତାମାେନ ଶା\ େହବାପେର ସ�ାମୀଜୀ ହସି ହସି ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ 
ପଚାରିେଲ, “କାହା ମନେର କିଛି ଶ'ା अଛି କି? ଆଉ େକୗଣସି ପ�କାରର ପ�ଶ_ 
ପଚାରିବାର अଛି କି?” 

ବିରÈା'ର ମିତ�  ଚିନ_ ାସ�ାମୀ କିଛି ସେ'ାଚ କରି ଉଠି ପଚାରିେଲ, “ସ�ାମୀଜୀ ଏହି ଇxା 
ମାନ'ର अ\, କ’ଣ ସ�ବ? ‘ଇxା’ ଓ ‘ଆକାଂ|ା’ ମନୁଷ!ର ସ�ାଭାବିକ ଗୁଣ... 
ଦୁବ�ଳତା ନୁେହଁ ଏହି ଗୁଣ େହଉଛି ପ�ଗତିର ଚିହ_  ‘ଆକାଂ|ା’ ହl ଆ�ମାନ'ୁ ଆଗକୁ 
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ବଢ଼ିବା ପାଇଁ େପ�ରଣା େଦଇଥାଏ ପ��ର କାଳରୁ େନଇ ଆଜିର ଏହି ପରମାଣୁ ଯୁଗ 
ପଯ�!\ର କାହାଣୀ ହl ଇxାଶ�ିର ପ�ମାଣ ଦିଏ” 

 କିଛି େଲାକ ଏହା ଶୁଣି ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ େହାଇ କହିେଲ, “ମୁଖ�! ସ�ାମୀଜୀ' ସହ ତକ� 
କରୁଛି” ତ କିଛି େଲାକ ଚିନ_ ାସ�ାମୀ'ୁ ପ�ଶଂସା ଦୃ0ିେର େଦଖିେଲ କାରଣ ତା' 
ପ�ଶ_େର ଦମ୍ ଥିଲା... अଦ୍ ଭୂତ ତକ� ମଧ! ଥିଲା ଇxା ନଥିେଲ ଜେଣ କିପରି ଆଗକୁ 
ବଢ଼ିବ? 

 ସ�ାମୀଜୀ ଜମାରୁ ବିଚଳିତ ନ େହାଇ ତା'ର ଶା\ େସୗମ! ମୁଖମ�ଳେର େସହି 
ଜାଦୁଭରା ହସକୁ ଫୁଟାଇେଲ ତା'ର ହସକୁ େଦଖି େଶ�ାତାମାନ' ମୁଖମ�ଳେର ମଧ! 
ହସର ଲହରୀ େଖଳିଗଲା ସମେ� ଭାବିେଲ ସ�ାମିଜୀ ଏଥର ନି�ୟ ଏହି ତକ�କୁ ଖ�ନ 
କରିେଦେବ 

 ସ�ାମୀଜୀ ନିଜର ସ�ରକୁ ଧିର ଗତିେର ଉପରକୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, “ପୁତ� , ଏହା 
େହଉଛି ପ�ଗତିର ଭ� ମ ଓ ମାୟା ଆଧ!ାତିb କ ପ�ଗତି ଓ ସଂସାରିକ ପ�ଗତି ଦୁଇଟି अଲଗା 
अଲଗା ଘଟଣା ଆତb ାର ଶ�ି ମନୁଷ!କୁ ଉ��ରକୁ େନଇଯାଏ ମାତ�  अଣୁର ଶ�ି 
ମନୁଷ!କୁ ସବ�ନାଶ ଦିଗେର େନଇଯାଏ” 

 ଏହା ଶୁଣି େଶ�ାତାମାନ' ମଧ!ରୁ ଜେଣ କହିଉଠିେଲ, “େଦଖିଲ ତ! ସ�ାମୀଜୀ 
େକେତ ସରଳତାର ସହ ଏହି ତକ�କୁ ଖ�ନ କରିେଦେଲ!” ଏ ପ�କାର ତକ� ଶୁଣି 
େଶ�ାତାମାନ'ର ସ�ାମୀଜୀ'ର ପ�ଗାଢ଼ °ାନ ଉପେର ଶ��ାଭାବ ଆସିଗଲା 
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 ଆଶାନୁଯାୟୀ େଶ�ାତାମାନ' ଉପେର ତା'ର ପ�ଭାବ ଠିକ୍ ଭାବେର ପଡୁଥିବାର 
େଦଖି ଶତୃର ମୁହଁ ବW କରିବାକୁ ଯାଇ ସ�ାମୀଜୀ କହିେଲ, “ଇxା ଓ ଆତb ା ମଧ!େର ଏକ 
अନୁପାତ अଛି ଇxା େଯେତ କମ େହବ, ଆତb ା େସେତ ଶା\ି ଆଡ଼କୁ अଗ�ସର େହବ 
ଯଦି ଇxା अଧିକ େହବ େତେବ ଆତb ା अଶା\ି ରୂପକ ଜ�ଲେର ବିଚରଣ କରିବ” 
େଶ�ାତାମାେନ ତା'ର ଏପରି କଥାେର ମୁ¼ େହାଇ କହି ଉଠିେଲ, “ବାଃ ବାଃ, 
ସ�ାମୀଜୀ'ର ତ ଗଣିତେର ମଧ! °ାନ अଛି” 

 କି~ ଚି\ାସ�ାମୀ ହାର ମାନିବା େଲାକ ନୁହ\ି େସ ପୁଣି ପ�ଶ_ କେଲ, “ସ�ାମୀଜୀ, ମଁୁ 
ଆତb ା ବିଷୟେର ବିେଶଷ କିଛି ଜାେଣନି ମଁୁ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି େଲାକ ମଁୁ 
େକବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି େଯ ଆବଶ!କତା ହl ଆବିÂାରର ଜନନୀ ଏବଂ ଆବିÂାର 
ଆ�ମାନ'ୁ अ°ାନତାରୁ °ାନର ଆେଲାକ ଆଡ଼କୁ େନଇ ଯାଇଥାଏ ଆପଣ କ’ଣ 
अ°ାନ୦ରୂପକ अ�କାରକୁ ସମଥ�ନ କରୁଛ\ି?” ଏହା ଶୁଣି ପୁଣିଥେର େଶ�ାତାମାନ' 
ମଧ!େର अସେ\ାଷଭାବ େଦଖାଗଲା ଏବଂ ସଭାଗୃହେର ଫୁସୁର୍ ଫାସୁର୍ େହବା ଆର� 
େହାଇଗଲା କି~ ସ�ାମୀଜୀ'ୁ ହସୁଥିବାର େଦଖି େଶ�ାତାମାେନ ମଧ! ହସିବାକୁ ଲାଗିେଲ 
ଏବଂ ମେନ ମେନ ଚି\ା କେଲ େଯ ଏହି ସଭା�ଳୀେର ଚିନ_ ାସ�ାମୀ' ପରି ମଖୂ � େବାଧହୁଏ 
ଆଉ େକହି ନାହl 

 ସ�ାମୀଜୀ କୃତି� ମ ପ�ଶଂସା କରି କହିେଲ, “ପୁତ� ! ବହୁତ ସୁWର ପ�ଶ_ ପଚାରିଛ ମଁୁ 
ତୁମ ପ�ଶ_ର ଉoର ତୁମର ପ�ଶ_େର ହl େଦଖୁଛି ପ�କୃତେର ଉoର ମଧ! ତୁମ ମୁହଁରୁ 
ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯାହା ତୁେମ ଏେବ େଦଇେଦଲ” 
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 ଏହା ଶୁଣି ସମେ� ଆ�ଯ�! େହାଇଗେଲ ଏ ତ ବଡ଼ ଗୁଢ଼ ରହସ! କଥା ସ�ାମୀଜୀ 
କହିେଦେଲ େହେଲ ଚିନ_ ାସ�ାମୀ' ସହ अନ! େଶ�ାତାମାେନ େକହି କିଛି ବୁଝିପାରିେଲ 
ନାହl ବିରÈା ତା' ମିତ�  ଚିନ_ ାସ�ାମୀ'ୁ ଏମିତି ଦୃ0ିେର େଦଖୁଥା\ି, ଲାଗିଲା େସ ତା'ୁ 
ସା�େର ଆଣି ସତେର େଯପରି ବଡ଼ ଭୂଲେଟ କରି େଦଇଛ\ି ସ�ାମୀଜୀ ଆଗକୁ କଣ 
କହିେବ ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ େଶ�ାତାମାେନ ଆତୁର େହାଇ ତା'ୁ अେନଇଥା\ି 

 “ପୁତ� , ଯାହାକୁ ତୁେମ अ�କାର କହୁଛ ତାହା େହଉଛି ଆତb ାର ଶ�ି ଜେଣ 
ଦିଗହରା ବ!�ି ପାଇଁ ଏହା େହଉଛି अ�କାର ମାତ�  ବା�ବେର ଏହା େହଉଛି ଏକ 
ଆେଲାକ अ\ରାତb ାର ଆେଲାକ େହଉଛି °ାନ ବାହାରର ଏହି ଆେଲାକ େହଉଛି 
େଭୗତିକ ପ�କୃତ अଥ�େର ଏହା ହl େହଉଛି अ�କାର अ\ରାତb ାେର ପ�Á�ଳିତ ଆେଲାକ 
ନା ତ अ�କାର अେଟ ନା ତ अ°ାନ अେଟ େହ ପୁତ� ! ଭିତର ଓ ବାହାର ମଧ!େର 
अ\ର କରିବା ଶିଖ ନିଜକୁ ବିେଶÄଷଣ କେଲ ତୁେମ ସତ!ର ସ�ାନ ପାଇ ପାରିବ” 

 ସ�ାମୀଜୀ ପୁଣି ଟିେକ अଟକି ଯାଇ ପରମ ସେ\ାଷର ସହ ଉପ�ିତ େଲାକମାନ' 
ଉପେର ଦୃ0ି ବୁଲାଇ ଆଣିେଲ ଏକଥାର କିଛି ସମାଧାନ େହଲା କି ନ େହଲା େଲାକ' 
ପାଇଁ କିଛି ମାେନ ରଖିଲାନି କାରଣ ସମେ� େଯ ଶ�ର ମାୟାଜାଲେର ଫସି 
ସାରିଥିେଲ ଚିନ_ ାସ�ାମୀ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ େଚ0ା କରେ\, ବିରÈା ତା'ୁ 
ଜବରଦ�ି ବସାଇ େଦେଲ େଶ�ାତାମାନ' ମଧ!ରି କିଛି ତ ତା'ୁ ଭ��ନା କରିବାକୁ 
ଲାଗିେଲ 
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 ସମ�' ଚୁପ େହାଇଯିବାର େଦଖି ସ�ାମୀଜୀ ପୁଣି କହିବା ଆର� କରି କହିେଲ, 
“ହୁଁଃ! ତା େହେଲ ଆମର ମଳୂ ପ�ଶ_ଥିଲା अଶା\ି ବିଷୟେର अଶା\ି ସୃ0ି ହୁଏ ଇxାରୁ ଓ 
ଇxାର ଜନନୀ େହଉଛି ଆବଶ!କତା ଆମର େଚ0ା ଏପରି େହବା ଦରକାର େଯପରି 
ଆବଶ!କତା ଉପେର ଆମର ନିୟ�ଣ ରହିବ ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ, ଯଦି ଆପଣ'ୁ ଥ�ା 
ଲାଗୁଛି, େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ବ¤ ପାଇବା ପାଇଁ ଇxା ହୁଏ ସତୂାବ¤େର ମନ 
ସ~0 ନ େହେଲ ପଶମବ¤ ପାଇବାପାଇଁ ଇxା ହୁଏ ପଶମବ¤ପେର ଚମଡ଼ା ବ¤ 
ପାଇଁ ଇxା ଜାତ ହୁଏ ଏହିପରି ଭାବେର ଇxା ସବୁ ଆମ ଉପେର ଲଦି େହାଇପଡ଼\ି 
ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆେସ େଯେତେବେଳ ଆମର ଇxାପoୂ}ପାଇଁ ଆଉ ସାମଥ�! ରେହ 
ନାହl ଆଉ େସଇ ସମୟେର ହl अଶା\ି ଜନb  ନିଏ अଶା\ି ଉପେର ବିଜୟ ହାସଲ 
କରିବାକୁ େହେଲ ପ�ଥେମ ଆମକୁ ଆମର ଇxାମାନ'ୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 
ଇxାମାନ'ୁ ଦମନ କରିବାକୁ େହେଲ ଆବଶ!କତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଳୂରି ଓପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ି 
େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଆପଣମାନ' ଆୟoେର अଛି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଏପରି 
ଭାବେର ନିୟ�ଣ କର େଯପରି ତୁମକୁ ଥ�ା ଲାଗିବ ନାହl ଥ�ା ନ ଲାଗିେଲ ବିଭିନ_  
ପ�କାର ବ¤ପାଇଁ ଇxା େହବନାହl” ଏତକ କହିସାରି ସ�ାମୀଜୀ ପୁଣିଥେର ଉପ�ିତ 
େଶ�ାତାମ�ଳୀ ଉପେର ଆଖି ବୁେଲଇ ଆଣିେଲ ସମେ� ତା' କଥାକୁ ମ�ମୁ¼ େହାଇ 
ଶୁଣୁଥିବାର େଦଖି ତା'ୁ ଲାଗିଲା ବା�ବେର ଶା\ିର ମାଗ� अତ!\ ସରଳ ଓ ସହଜ 
ଶା\ି ଯଦି ମିଳିଯାଏ ସଂସାରେର ଆଉ କ’ଣ ବା େଲାଡ଼ା!! 

 ସ�ାମୀଜୀ ତା' ପ�ବଚନ ସମା* କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ େହେଲ ଏହି ସମୟେର 
ଜେଣ ଗାଉଁଲି େଲାକ ସହଜେର ତା'ୁ ପଚାରିଲା, “ସ�ାମୀଜୀ, େଭାକ ଆଉ େଶାଷ 
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ପ�େତ!କ ବ!�ିକୁ ଲାେଗ େଭାକ ଲାଗିେଲ ଖାଦ! ଓ େଶାଷ ଲାଗିେଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ 
ଇxା ହୁଏ ଏ ସଂସାରର ଚକ�  ଖାଇବା - ପିଇବା ଉପେର ନିଭ�ର କେର ତା’େହେଲ 
କଣ ଖାଦ!ର ଆବଶ!କତା ଓ ଇxାର ଦମନ ସ�ବ କି ?” 

 ଏହା ଶୁଣି ସ�ାମୀଜୀ ହସି ହସି ତାକୁ ବସିବାକୁ ସେ'ତ େଦଇ କହିେଲ, “ପୁତ�  ବହୁତ 
ସୁWର ପ�ଶ_ ପଚାରିଛ ଶାରୀରିକ େଭାକ ଓ େଶାଷକୁ ଭୁଲିଯାअ ନିଜର ଆତb ାର େଭାକ 
ଓ େଶାଷକୁ େମyାअ ଏହି ଶରୀର |ଣଭ�ୁର; କି~ ଆତb ା अମର ଓ अବିନାଶୀ 
ଆତb ାର ମୃତୁ! ହୁଏ ନାହl ଏହା େକବଳ ଶରୀର ପରିବo�ନ କେର” ଏତିକି କଥାକୁ 
ସ�ାମୀଜୀ अତି ସରଳ ଶ�େର କହି ଏକ ବିଜୟଭରା ହସ ହସିେଲ େଶ�ାତାମାେନ 
ସ�ାମୀଜୀ'ର ପ�ଶଂସା କରି କହିଉଠିେଲ, “ଧନ! ସ�ାମୀଜୀ, ଧନ!” 

 ସ�ାମୀଜୀ ପୁଣିଥେର ଲୁହା ଗରମ ଥିବାର େଦଖି େଜାରଦାର େଚାଟ ପେକଇ 
କହିେଲ, “ପୁତ� ! େଯେତେବେଳ ମଁୁ ହିମାଳୟ ପବ�ତେର ଶା\ି ଓ ଆଧ!ାତିb କ °ାନ ପାଇବା 
ଆଶାେର ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି, େସେତେବେଳ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା େସ ସମୟେର ମଁୁ 
ସ�ୂ�� ମଖୂ � ଓ अ°ାନୀ ଥିଲି ଏହିପରି ବୁଲୁଥିବା ସମୟେର ବହୁ ସାଧୁସ¸' ସଂ©ଶ�େର 
ଆସିଲି ଓ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େସମାେନ େଭାକ ଓ େଶାଷ ଉପେର େକେବଠୁ ବିଜୟ 
ପାଇ ସାରିଛ\ି େସହି ସମୟରୁ େମାର ଦୀ|ା େନବାର ସମୟ ମଧ! ଆର� େହଲା 
ବହୁ ବଷ� ପଯ�!\ ମଁୁ େକବଳ ଗଛର ପତ�  ଖାଇ ଖାଇ ଜୀବିତ ରହିଲି େଶାଷ େମyାଇବା 
ପାଇଁ ପ�ାତଃକାଳେର ପତ� ମାନ' ଉପେର ପଡ଼ିଥିବା କାକର ବିWୁ ସବୁ ହl ଚାଟୁଥିଲି 
େବେଳେବେଳ ଧ!ାନେର ବହୁତ ଦିନ ବିତିଯାଉଥିଲା ଏବଂ େସ ସମୟ କାଳେର େମାେତ 
ନା େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା ନା େଶାଷ ଲାଗୁଥିଲା େତଣୁ ପୁତ� , ପ�ଥେମ ନିଜର ଆତb ାକୁ େଦଖ 
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ଓ ଚିହ_  ଆତb ାକୁ ଠିକେର ଚିହି_ ପାରିେଲ ନିଜର ଇxା ମାନ'ୁ ଶୀଘ� ନିୟ�ଣ 
କରିପାରିବ” 

 ସ�ାମୀଜୀ'ର ମହାନତାର ଛାପ ଉପ�ିତ ସମ� େଶ�ାତାମାନ' ଉପେର 
ପଡ଼ିଥିବାର ©0 େଦଖାଯାଉଥିଲା େଶ�ାତାମାେନ ସ�ାମୀଜୀ' କଥାେର ଏପରି ମ�ମୁ¼ 
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େଯ ତା'ର ପ�େତ!କ କଥାକୁ ସତ େବାଲି ବିଶ�ାସ କରି ଯାଇଥିେଲ 
ସମେ� ସ�ାମୀଜୀ'ର ଭୂରି ଭୂରି ପ�ଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 अଚାନକ ମାଇକ ଖରାପ େହାଇଗଲା େଯେତେଚ0ା କେଲ ମଧ! ଠିକ୍ 
େହଲାନାହl ତା’ଛଡ଼ା ସଭା ସମା* କରିବା ସମୟ ମଧ! େହାଇଯାଇଥିଲା େତଣୁ 
ସଂଚାଳକ ଚିYାର କରି କହିେଲ, “ଭାଇମାେନ |ମା କରିେବ.... ମାଇକ୍ ଖରାପ 
େହାଇଯିବା େଯାଗଁୁ ସ�ାମୀଜୀ'ର ଆଜି ଦିନର ପ�ବଚନ ଏଠାେର ହl ସମା* େହଲା” 
କିଛି େଲାକ ଶୁଣିେଲ ତ କିଛି େଲାକ'ୁ ଶୁଣାଗଲାନାହl ସଭାଗୃହେର ହଇଚଇ ସୃ0ି 
େହାଇଗଲା କିଏ ଜେଣ ପଛରୁ ଉ� ସ�ରେର କହିଲା, “ବ�ୁମାେନ, ଏହି ଆଧୁନିକ 
ଆବିÂାର ବିନା ସ�ାମୀଜୀ ତା'ର ସେWଶ କ’ଣ େଲାକମାନ'ୁ େଦଇ ପାରିଥାେ\? 
ମାଇକ୍ ନାହl ତ ପ�ବଚନ ନାହl” 

 ଆଉ ଜେଣ କହି ଉଠିଲା, “ଆେର ଭାଇ ଇଏ କଣ ମାଇକ୍ କି? ଏହା େହଇଛି 
ଭ� ମ..., େକବଳ ଭ� ମ!” ହସିବା ପାଈଁ ଏତିକି ହl ଯେଥ0 ଥିଲା 

 ଏଇ ସମୟେର ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ! କଟିଗଲା େଲାକମାେନ େହା ହଲz ା ସୃ0ି 
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ପ�ଥେମ ତ େଲାକମାେନ ଶ��ାର ସହ ସ�ାମୀଜୀ'ୁ ଆଗ ଯିବାପାଇଁ 
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ରା�ା ଛାଡ଼ି େଦଉଥିେଲ ମାତ�  ଆଜି ଧଁା ଧଉଡ଼େର ଲାଗିପଡ଼ିଛ\ି ସମେ� ଏକା 
ସ�େର ସଭାଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାପାଇଁ େଚ0ା କରୁଥା\ି ସ�ାମୀଜୀ ନିେଜ ମଧ! 
अ�ାରେର ଧ¯ା ଖାଉଥା\ି अ�ାରେର ତ ମଷୂା ବି ପହିଲିମାନ୍ ପାଲଟି ଯାଏ ଜେଣ 
କିଏ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଚିYାର କରି କହିଲା, “ଭାଇମାେନ, େଭୗତିକ ଆେଲାକ ତ ଚାଲିଗଲା 
ବo�ମାନ ଆତb ାର ଆେଲାକ'ୁ ପ�ଜ� ଳିତ କର ଭିତେର ଥିବା ଆେଲାକକୁ ବାହାରକୁ 
ଆଣ” ଏହା ଶୁଣି େଲାକମାେନ େଜାର େଜାରେର ହସିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 ସ�ାମୀଜୀ େଶଠ୍ ହୀରାଲାଲ' अତିଥି ତା'ର ଖ!ାତି ଶୁଣି ହୀରାଲାଲ ସ�ାମୀଜୀ'ୁ 
ପ�ବଚନ େଦବାପାଇଁ ନିମ\ି� ତ କରିଥିେଲ ସ�ାମୀଜୀ' ପ�କୃତ ବାସ�ାନ େହଲା 
ଋଷିେକଶ ମାତ�  େସଠାେର େସ ବହୁତ କମ ସମୟ ରହ\ି କାରଣ ପ�ବଚନ 
େଦବାପାଇଁ େସ ବହୁ �ାନକୁ ନିମ\ି� ତ େହାଇ ଯାଆ\ି °ାନର େଜ!ାତିକୁ ଚାରିଆେଡ଼ 
ପ�ଜ� ଳିତ କରିବା ତା' ଜୀବନର ମଳୂ ଉେ ଶ!ଥିଲା ସ�ାମୀଜୀ' ବଳିa ଶରୀର 
ସା�କୁ େତଜସ�ୀ ମୁଖମ�ଳକୁ େଦଖି ସାଧାରଣ େଲାେକ ତା'ୁ ବହୁତ ଶ��ା ଓ ସ�ାନ 
େଦଖାଉଥିେଲ େସମାନ' ମତେର ଏପରି େତଜ େକବଳ କଠିନ ତପସ!ା ଓ ବ� ହb ଚଯ�! 
େଯାଗଁୁ ସ�ବପର େହାଇପାରିଛି 

 େସଠ୍ ହୀରାଲାଲ' ଆେଦଶେର ତା'ର ଜେଣ େସବକ େକଉଁଠୁ େଗାଟିଏ 
ମହମବତୀ େନଇ ଆସିେଲ ଧିେର ଧିେର ଆେଖା ଏହି ଆେଲାକକୁ େଦଖିବାେର अଭ!� 
େହବା ସହ ଭିଡ଼ ମଧ! କମି କମି ଆସିଲା େସଠ୍ ହୀରାଲାଲ अନୁନୟଭରା କ§େର 
କହିଉଠିେଲ, “ସ�ାମୀଜୀ ଆପଣ ମହାନ... ତ!ାଗର ମoୂ} ...! ଆପଣ' ଉପେଦଶ ଶୁଣି 
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େମାର °ାନଚ|ୁ େଖାଲିଯାଇଛି ଏପରି ଗଢ଼ୂ ରହସ!ର କଥାକୁ ଆପଣ େକେତ ସୁWର 
ତଥା ସରଳ ଭାବେର ବୁଝାଇେଦେଲ ଏପରି ଗୁଣ ସମ�' ପାଖେର ନଥାଏ ସ�ାମୀଜୀ” 

 ସ�ାମୀଜୀ ଏହା ଶୁଣି अତ!\ ନମ� େହାଇ କହିେଲ, “େସଠଜୀ, ଏହା ତ ଆପଣ' 
ନିଜସ� ଗୁଣ ଆଉ ସଂLାର ଆମର କo�ବ! େହଲା °ାନରୂପକ ଦୀପକ ଜେଳଇବା ଆଉ 
ଆପଣ'ର କାମ େହଲା ଏହି °ାନରୂପକ ଦୀପକରୁ ଦୀପ ଜଳାଇବା” 

 “ପିଲାଦିେନ ପଢ଼ିଥିବା େସହି କାହାଣୀ େମାର ଆଜି ମେନ ପଡୁଛି େସହି କାହାଣୀର 
ମହo�  ମଁୁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି ଗୁରୁବିନା °ାନ ହl ନାହl...” ଏହା କହିଲା େବେଳ 
େସଠଜୀ' ଆଖିେର ଏକ ଚମକ ଥିଲା 

 ସ�ାମୀଜୀ େକୗତୁହଳ େହାଇ ପଚାରିେଲ, “େସ କାହାଣୀଟି କଣ ଥିଲା େସଠଜୀ?” 
େସଠଜୀ େସ କାହାଣୀ ବିଷୟେର କହିେଲ କାହାଣୀଟି କିଛି ଏହି ପ�କାର ଥିଲା; 

 ୟୁନାନ୍ େଦଶେର ଜେଣ अର�ୁ ନାମକ ମହାନ ଦାଶ�ନିକ ଥିେଲ େସ ସଂସାରର 
ସମ� ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ अନାବଶ!କ େବାଲି କହି ତ!ାଗ କରିେଦଇଥିେଲ େଶଷେର ତା' 
ପାଖେର ଶରୀରକୁ ଢା'ି ରଖିବା ପାଇଁ ଖେ� ବ¤ ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହାତେର 
େଗାଟିଏ ମାଟିର ପାତ�  ଥିଲା ଏତିକିେର େସ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିେଲ ଦିେନ େସ ଜେଣ 
ବ!�ିକୁ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର େଦଖି ନିଜର ମାଟି ପାତ� ଟିକୁ େଫାପାଡ଼ି େଦଇ କହିେଲ 
ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ହାତର ବ!ବହାର କରିପାରିବି େତେବ ଏ ମାଟି ପାତ� କୁ ରଖିବି 
କାହlକି? ଆପଣ ଆଜି େଯେତେବେଳ ଇxା ଓ ଆବଶ!କତାର ସହଜ ସମାଧାନ କେଲ, 
େସେତେବେଳ ଯାଇ ମଁୁ ଏହି ଗ¡ର ତା»ଯ�! ବୁଝିପାରିଲି 
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 ଏହା ଶୁଣି ସ�ାମୀଜୀ ଟିକିଏ ହସିେଦେଲ ଧିେର ଧିେର ସମେ� ସଭାଗୃହରୁ 
ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିେଲ ଏହି ସମୟେର ଲାଇଟ୍ ଆସିଯିବାରୁ ଚତୁ }ଗ ଆେଲାକମୟ 
େହାଇଉଠିଲା େହେଲ ସ�ାମୀଜୀ ଚାରି ଆଡ଼କୁ अେନଇ କିଛି େଖାଜିବାେର ବ!� ଏହି 
ସମୟେର େସଠଜୀ େଯାଡ଼ହ�, ନମ� େହାଇ କହିେଲ, “ସ�ାମୀଜୀ, ମଁୁ ଆପଣ'ର 
ଉପେଦଶକୁ ଆଜି ଏହି |ଣରୁ ହୁଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନି�ୟ କରି ସାରିଛି େତଣୁ ଗାଡ଼ି 
ଘରକୁ ପଠାଇ େଦଇଛି ବo�ମାନ ଆେମ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯିବା” 

 अକସb ାତ େଯପରି ସ�ାମୀଜୀ' ଉପେର ବଜ�ପାତ େହଲା କାରଣ େସ ତ 
େସଠଜୀ' ଶୀତତାପ ନିୟ\ି� ତ ଇ�ାଲା ଗାଡ଼ିକୁ ହl େଖାଜୁଥିେଲ ବହୁତ ବଷ� େହଲାଣି 
େସ ପାଦେର ଚାଲିବା ଛାଡ଼ି େଦଇଛ\ି ସବୁ ଜାଗାେର ତା' ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାନ'ର ଲrା 
ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ ତା'ୁ ବo�ମାନ ସାତ କିେଲାମିଟର ରା�ା ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି 
ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ! ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି େସ ନିଜକୁ ବହୁତ अସହାୟ ମେନ କରୁଥା\ି ନା’ 
ତ େସ ମନା କରି ପାରୁଛ\ି, ନା ବିେରାଧ କରିପାରୁଛ\ି ବାଧ! େହାଇ ଚାଲିବା ଆର� 
କେଲ ପଛେର ଥିେଲ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିବା େଶ�ାତା େସଠଜୀ' ବ�ଳାେର 
ପହ�ିବାେବଳକୁ ସ�ାମୀଜୀ' ପାଦେର େଫାଟକାମାନ େହାଇଗଲାଣି ପହ�ିବା ମାେତ�  
େସ େସଠଜୀ'ୁ କହିେଲ, “ମଁୁ କିଛି ସମୟ ଏକା\େର ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଘରକୁ 
ଆସିଥିବା ଭ�ମାନ'ୁ ଆଜି ଆପଣ େମା ତରଫରୁ |ମା ମାଗି ନିअ~” 

 अସଲ କଥା େହଲା େସେତେବଳକୁ ସ�ାମୀଜୀ'ର ହାଲ୍ ପୁରା େବହାଲ୍ ସ�ାମୀଜୀ 
ତ ଆଗ ଗରମ ପାଣିେର ନିଜ ପାଦକୁ େସକ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ତା’ପେର ଆଠଇ�ର 
ଉ� େଫାମ ଦିଆ ମଖମଲି ଗଦିେର କମେସ କମ୍ ଦୁଇଘyା ଆରାମେର େଶାଇବାକୁ 
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ଚାହୁଁଥିେଲ େସଠଜୀ କହିେଲ, “େଯମିତି ଆପଣ' ଇxା ସ�ାମୀଜୀ େଭାଜନ କଣ ନ’ଟା 
େବେଳ କରିେବ?” 

 “ହୁଁ” େବାଲି କହିେଦଇ ସ�ାମୀଜୀ ନିଜ କ| ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରି ଭିତରପଟୁ 
କବାଟ ବW କରିେଦେଲ େହେଲ ଏ କଣ? ଆଲୁअ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ମାରିେଲ 
ମଧ! ଆଲୁअ ଜଳୁନି କିଛି ସମୟ ପେର ଘରର େଗାଟିଏ େକାଣେର ମାଟିର ଦୀପଟିଏ 
ଜଳୁଥିବାର େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ େସହି ଦୀପରୁ अ¡ अ¡ ଆେଲାକ ପ�କାଶିତ 
େହଉଥାଏ ଛାତର ପÀାକୁ େଦଖିେଲ, ତାହା ମଧ! ନିଜ�ୀବ अବ�ାେର ମଖମଲି 
ନରମ େଗାଲ୍ ପଲ' ମଧ! େସଠାରୁ ଗାୟବ अ�ାରେର अ�ାଳି अ�ାଳି ଯାହା 
େଦଖିେଲ େସଥିେର ତା'ର अକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଚଟାଣ ଉପେର େକବଳ େଗାଟିଏ ମସିଣା 
ବିଛା େହାଇଛି, ଆଉ େସଠାେର ତକିଆଟିଏ ବି ନାହl ଗାଧୁଆଘରକୁ ଗେଲ େଯ 
େସଠାେର ପାଇପରୁ େକବଳ ଥ�ାପାଣି ହl ବାହାରୁଛି ଗରମ ପାଣି ଯ� ବି ବW अଛି 

 ଏ ସବୁ େଦଖି ସ�ାମୀଜୀ ଲଥକରି ଚଟାଣ ଉପେର ବସି ପଡ଼ିେଲ ସ�ାମୀଜୀ' ସାରା 
ଶରୀର ଘମ�ା� େହବା ସେ� ସେ� ମଶାମାନ'ର ଉପଦ� ବ ମଧ! ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା 
ବହୁ ବଷ� େହଲାଣି ସ�ାମୀଜୀ ଆଧୁନିକ ସୁଖ ସୁବିଧାେର अଭ!� େହାଇ ସାରିଥିେଲ 
େତଣୁ ଏପରି अବ�ା ତା'ୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଲା  ଏହିପରି अବ�ାେର ସ�ାମୀଜୀ'ୁ 
ପ�ଥେମ ସ_ାନ କରିବାର ଆବଶ!କତା ପଡ଼ିଲା ସ_ାନ କରିସାରି ଗାଧୁଆଘେର ନିଜ 
ଲୁଗାପଟା ପେକଇ େଦଇ ଆସିେଲ ଯାହାକୁ େସଠ' ଚାକର ପେର ଆସି ସଫା କରିବ 
ଗାେଧାଇ ସାରି ସାମାନ! ଆଶ�� େହାଇ ଆଲମାରୀକୁ ଗେଲ ନିଜର ସଫା େହାଇଥିବା 
ବ¤ ପି�ିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇ¤ୀ େହାଇଥିବା ସଫା କପଡ଼ା ରଖିଥିେଲ େସ, କି~ 
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େସଠାେର ଥିବା ଖଦଡ଼ିଆ ବ¤ େଦଖି ଚମକି ପଡ଼ିେଲ ତା'ର ମୁଲାୟମ େରଶମୀ ବ¤ 
ନଥିଲା ଖାଦୀ ବ¤ ପି�ିବା अଭ!ାସ अେନକ ବଷ�ରୁ େସ ତ!ାଗ କରିେଦଇଥିେଲ େତଣୁ 
ଏେବ ପି�ିବା େବଳକୁ େସ ସବୁ େଦହେର େଫାଡ଼ିେହବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ତା'ର 
अେନକ ଧନୀଭ�' େସୗଜନ!ରୁ େସ अେନକ େରଶମୀ ବ¤ ପାଇଥିେଲ 

 ବହୁତ କ0େର େଯନେତନ କରି ଦୁଇଘyା ବିତିଗଲା ନअଟା େବେଳ େସଠଜୀ 
ସ�ାମୀଜୀ'ୁ ‘େଭାଜନ ପ��ୁତ’ େବାଲି ଖବର େଦଇେଦେଲ ସାେ� ସାେ� ସ�ାମୀଜୀ ଉଠି 
ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିେଲ ଦି� ପ�ହର ସୁସ�ାଦୂ ବ!�ନର ସୁଗ� େସ ବo�ମାନ ସୁ�ା 
ଭୁଲିନଥିେଲ ମେନ ମେନ ଭାବିେଲ ଶୀଘ� ଭଲ େଭାଜନଟିଏ କରିେଦେଲ ବିଶ�ାମ 
କରିେବ େସଠଜୀ' ଧମ�ପତ_ ୀ ଶୁ� ଗୁଆଘିअ େଦଇ ରାଜ�ାନୀ ବ!�ନ ସବୁ ବାଦାମର 
ହାଲୱା, କାଜୁପି�ାର ବରଫି, ଗେ%ର୍ ତରକାରୀ ଆଦି ପ��ୁତ କରିଥିେବ ଏହି ସବୁ 
ସ�ାଦି0 ବ!�ନ କଥା କ¡ନା କରି ସ�ାମୀଜୀ' ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା େହେଲ 
ଏ କ’ଣ? ଖାଇବା େଟବୁଲ୍ େଯ ଖାଲି ଖାଲି େଟବୁଲ୍ େଦଖି ସ�ାମୀଜୀ' ମଥା ଘୁେରଇ 
େଦଲା ସ�ାମୀଜୀ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ େସଠ' ପତ_ ୀ କଦଳୀପତ�  ଖେ� ଆଣି 
ତା' ଆଗେର ରଖିେଦେଲ କିଛି ସମୟପେର ମୁେଠ ନିମପତ�  ଆଣି କଦଳିପତ�  ଉପେର 
ରଖିେଦଇ ଦୁେହଁ ହାତେଯାଡ଼ି ସ�ାମୀଜୀ' ଆଗେର ବସିଗେଲ ଏବଂ ତା'ୁ େଭାଜନ ଗ�ହଣ 
କରିବାକୁ अନୁେରାଧ କେଲ 

 େସଠଜୀ ହାତେଯାଡ଼ି अତି ବିନୟ ଭାବେର କହିେଲ, “|ମା କରିେବ ସ�ାମୀଜୀ, ମଁୁ 
ଆପଣ' ତପସ!ା ଭ� କରିବାର ପାପ କରିଛି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ' ପ�ବଚନ 
ଶୁଣିନଥା\ି, େତେବ ମଁୁ େକେବ ବି ଜାଣି ପାରିନଥା\ି େଯ ଏ େଭାକ ଶରୀର ନୁେହଁ... 
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ଆତb ାର ଦୂର କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ତ ଜେଣ ସି� ମହାତb ା ଆପଣ' ପାଇଁ ଆମ ଭଳି 
ତୁx ପ�ାଣୀ ମାନ'ୁ ଲାଗୁଥିବା େଭାକ ଆଉ େଶାଷର କି କାମ?” 

 ସ�ାମୀଜୀ' अବ�ା ତ ନ କହିବା ଭଲ ସ�ାମୀଜୀ ନିମପତ� କୁ େଚାବାଇଥା\ି ଓ 
ମେନ ମେନ ଚି\ା କରୁଥା\ି...“ଆବଶ!କତା ଗୁଡ଼ିକୁ କମ କେଲ ଇxା ମାନ'ୁ ଦମନ 
କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଇxା ମାନ' ଉପେର ବିଜୟ ପାଇଗଲ େତେବ अଶା\ି ଆେପ 
ଆେପ ଦୂର େହାଇଯିବ” 

 ସାରା ରାତି ବଡ଼କ0େର ସ�ାମୀଜୀ ମସିଣାେର ଏପଟ େସପଟ େହବା ସହ ମଶା ଓ 
ଗରମ ସହ ଲେଢ଼ଇ କରୁଥା\ି ମନେର େଘାର अଶା\ି ସହ ହୃଦୟେର ସାଗରମ¸ନ 
ଚାଲିଥିଲା 

 ତା’ପର ଦିନ ସକାେଳ ସ�ାମୀଜୀ େକେତେବେଳ ଓ େକଉଁଆେଡ଼ ଚାଲିଗେଲ େକହି 
ଜାଣିପାରିେଲ ନାହl 

ମଳୂ ହିWୀ : ଶ�ୀ अଶି�ନୀ କୁମାର ଭ%ନାଗର 

ମାଫ�ତ : ଶ�ୀ େକ.ଭି.େକ. ମoୂ} 

େଦବୀ ଏyରପ�ାଇେଜସ୍ 

ନିୟୁ କେଲାନୀ, କପିଳାସ େରାଡ଼ 

(ବିେବକାନW Lୁଲ ପାଖ) 

ରାୟଗଡ଼ 
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 ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ସୁଦଶ�ନ ଏମିତିଆ େରାଚକ ଖବର 
ବିଷୟେର େକେବ ନା େକେବ କଥା େହବ କି~ ଖବରଟା 
ପ�ଚାର େହଉ େହଉ େଫାନ କରିବ, ଏତକ ଭାବିନଥିଲି 
େଫାନେର ଏ ସବୁ କଥା େହବା अେପ|ା େକେବ ବସିକରି 
କଥା େହବା - ତାକୁ କହିଲି ମଁୁ ପWର ମିନିଟେର େସା 
େମା अଫିସେର ହାଜର େସେତେବଳକୁ अଫିସେର ବି 
େସଇ େଗାଟିଏ ଖବର ଉପେର ଗପସପ ଚାଲିଥାଏ 
ସୁଦଶ�ନ ବି ଭାଗେନଲା େସଥିେର କହିବା ବାହୁଲ!, େମା 
अଫିସେର ସୁଦଶ�ନକୁ ସମେ� ଜାଣ\ି େମାର ସହୃଦ 
ଭାବେର 

 ଏମିତି କ’ଣ ସବୁ େହଉଛି ଭାଇନା? େଶଷେର 
ସାହିତ!େର ବି କା0ିଂ କାଉଚ? େସ ବିସିbତ େହାଇ 
ପଚାରିଲା ସମେ� अନାଇଥା\ି େମା ମୁହଁକୁ କା0ିଂ 
କାଉଚ୍ େକବଳ अଭିନୟ ଜଗତେର ନୁେହଁ, େବପାର 
ବଣିଜେର, ରାଜନୀତିେର, ଶି|ାୟତନେର... ଏମିତି ସବୁଠି 
अଛି ଏହାକୁ େଦାସରା ପ�କାର କୀଳାେପାେତଇ 

ସାହିତ! କାଉଚ୍ସାହିତ! କାଉଚ୍ସାହିତ! କାଉଚ୍ସାହିତ! କାଉଚ୍    

ଡା େସୗମ!ର�ନ ମିଶ� 
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କୁହାଯାଇପାେର ଯିଏ େନଉଛି ସିଏ େଯତିକି େଦାଷୀ ନୁେହଁ, ଯିଏ େଦଉଛି ସିଏ अଧିକ 
େଦାଷୀ - ମଁୁ କହିଲି 

 କି~ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ!େର ଏପରି େକେବ ଶୁଣା ଯାଇନଥିଲା - ଦାସବାବୁ କହିେଲ 
େଦଖ~ ଦାସବାବୁ, େଯଉଁଟା ପ�ଥେମ େହାଇନଥିଲା, େସଇଟା େଯ େକେବ େହବନାହl, 
ଏକଥା କହି େହବନାହl ସତକଥା େହଲା, ସମାଜର ପ�େତ!କ େ|ତ� େର ଏମିତି 
େହଉଥିଲା, ଏେବ ବି େହଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି େହଉଥିବ େମାର େଶଷ ପଦକ କଥା 
କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି େବାଧହୁଏ, ସମ�' ମୁଖମ�ଳରୁ ତାହା ©0 ବାରି 
େହଉଯାଉଥିଲା େହେଲ ସତ! ତ େସଇଆ ମଁୁ କାହlକି ମିଛ କହିବି? ଆହୁରି ଉ�ାହିତ 
େହାଇ କହିଲି, ପ�କୃତ କଥା େହଲା, ଏଥିେର କାହାର େଦାଷ ନାହl ସମେ� ଏଥର 
ବିର� େହଲାପରି ଲାଗିେଲ 

 ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ ପରା ତୁେମ କହିଲ େଯ ଉଭୟ େଦାଷୀ େବାଲି? ଏେବ ପୁଣି 
କହିଛ େକହି େଦାଷୀ ନାହl? େମାେତ ପ�ଶ_ କଲା ସୁଦଶ�ନ ବ!�ିଗତ ଭାବେର 
େସମାେନ େଦାଷୀ କି~ ସାମୁହିକ ଭାବେର େଦାଷ ସମାଜର ଏତିକି କହିବା ପେର 
େସମାନ' ମୁ�ଟି ମାନ ଗ�ିଠାରୁ ଆଗକୁ ଝୁ'ି ଆସିଲା େସମାେନ अଧିକ ଉ�ାହିତ 
େହାଇ େମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏଟା େହଲା େଜୖବ ମନ�o�  ବି°ାନ 
େଯଉଁମାେନ ସାହିତ! କାଉଚ୍ େହାଇନାହl େବାଲି କହୁଛ\ି, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ସଂପୃ� 
ସାହିତି!କ' ବିରୁ�େର େବାଲୁଛ\ି ସମେ� ଏ ବି°ାନ ପାଠଟି ପଢ଼ିଛ\ି େକହି େକହି 
ସୁେଯାଗର ସଦୁପେଯାଗ କରି ପାଠଟିକୁ କାମେର ଲଗାଇଛ\ି ମଧ! େଯେହତୁ ମନୁଷ! 
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ଏକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ, ନିରୁତା ସତ କହିେଲ ବିପଦ ବି°ାନଟା କାଳ ବିେଶଷେର ବଦଳି 
ଯାଇପାେର ସିନା, େହେବ ବି°ାନ ମିଛ ତ େହବନି! 

 ଏତିକି କହିସାରିଲା େବଳକୁ ଆମ अଫିସର ଏକମାତ�  ମହିଳା ସହକମ�ୀ ପଶି 
ଆସିଥିେଲ େଶ�ାତାମାେନ ତା'ରି ଉପ�ିତିେର अଣନିଃଶ�ାସୀ େହବାପରି अନୁଭବ କରି 
ଛତ� ଭ� େଦେଲ ସବୁ ନିଜ ନିଜ �ାନେର ବିରାଜମାନ େହାଇଗେଲ ସୁଦଶ�ନ ଆଉ ମଁୁ 
କଥାର ପ�ସ� ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ! େହାଇଗଲୁ େଯେତେହେଲ ଆେମ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ 
ନା!!! 

 

ମଧ!ଖ�ୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବଜୀୟୁ 

େକW� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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 अେନକ ଦିନ ପେର କହିେଲ ଭୁଲ େହବ, अେନକ 
ବଷ� ପେର ଏଥର ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ ସୁେଯାଗଟିଏ ମିଲିଲା 
କାହl େକେତ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି ଗଁା ମାଟି ମାଡ଼ିନି ଗଁାେର 
ଭଲ Lୁଲ୍ ଟିଏ ନଥିଲା େବାଲି ନନା େମାେତ ମାଇନର 
ପେର ଗଁାଠୁ ଦୂର ଏକ Lୁଲେର ପେଢ଼ଇେଲ। ରହିଲି ଆମ 
ଦୂର ସ�କ�ୀୟ' ଘେର Lୁଲ ସାରିବା ପେର ପେର 
କେଲଜ ପଢ଼ିଲି ହେ0ଲେର ରହି ପଜୂା ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ 
ଆେସ, କିଛି ଦିନ ରହି ପୁଣି େଫରିଯାଏ ଗଁା ସb �ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି 
ଧରି େଫରିଲା େବେଳ ଗଁା ମୁ� ବରଗଛ, େଯାଉଠି ବସ 
ରୁେହ େସଠି େମା ନନା ଲୁେଚଇକି ଗାମୁଛାେର ମୁହଁ େପାଛି 
କୁହ\ି ଭାରି ଧଳିୂ ଉଡୁଛି େଯ ଆଖିେର ପଶିଯାଉଛି 
େହେଲ ମଁୁ ତା' ମନର କଥାକୁ ଠିକ ବୁଝିପାେର, ଆେଦଖା 
େକାହକୁ ଖୁବ କ0େର ଚାପି ରଖ\ି କେଲଜ ସରୁ ସରୁ 
ସରକାରୀ ଚାକିରୀଟିଏ ମିଳିଗଲା ରହିଲି କଟକେର 
କାଟରେର େବାଉକୁ େକେବେକେବ େନଇ ପାଖେର 
ରେଖ େଯ େସ ଖାଲି ଛାଟିପିଟି ହୁଏ ଗଁାକୁ ଯିବା େବାଲି 
ସତେର ଗଁାର େମାହ ହl େସମିତି ବାହା େହଲାପେର 
େବାଉ ଜିଦ କରି ପ�ଭାତୀକୁ େମା ସହ ସହରକୁ ପେଠଇ 
େଦଇଥିଲା ଏଇ ବାହାନାେର କି ପୁअ ଟା େମାର 
େକେତଦିନ ଆଉ େହାେଟଲେର ଖାଇବ... 

ସାହାଡ଼ା ସୁWରୀସାହାଡ଼ା ସୁWରୀସାହାଡ଼ା ସୁWରୀସାହାଡ଼ା ସୁWରୀ    

ସରସୀ ଆଚାଯ�! 
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 ତା’ପେର ପ�ାୟ ଆଉ ଗଁାକୁ ଆସିପାେରନି ଛୁଆ' ପାଠପଢା, ଚାକିରୀେର ମଁୁ 
େଯମିତି ବା�ି େହାଇ ଯାଇଥିଲି ଛୁଆମାେନ ଛୁଟି େହେଲ ଜିଦ କର\ି ଗଁାକୁ ଯିେବ 
େବାଲି, ମଁୁ କାମେର ବ!� ଥିବାରୁ ପ�ଭାତୀ ତା'ୁ ଧରି ଗଁାେର ପା� ଛअ ଦିନ ରହି 
ବୁଲିଆସ\ି  ଗଁା ସହ ଧିେର ଧିେର େମାହ କଟିଲା ପରି ମେନହୁଏ େବାଉ  ସବୁଥର 
ପ�ଭାତୀ କାନେର କହିଥାଏ, େମା ପୁअର ଯତ_  େନବୁ, ଗଁାକୁ ନ ଆସୁ ନାହl େହେଲ ଭଲେର 
ଥାଉ.. ଆଜି େମା ପୁअ ବା�ାେଲାରର ଏକ ସÉେୱର କ�ାନୀେର ଉ� ପଦବୀେର 
କାମର ବ!�ତାେର ଆମକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନି ସମୟ ହl େସମିତି 
େହଇଯାଇଛି अେନକ ଦିନପେର େସ ଏେବ ଆସିଛି ନାତି େଟାକାକୁ େଦଖି ଛାତି କୁେ± 
େମାଟ େହାଇଯାଉଛି ତାକୁ ଟିେକ େମା ଜନb ମାଟି େଦେଖଇବାକୁ େନଇଆସିଛି 

 ନନା େବାଉ ଆଗପଛ େହାଇ ଚାଲିଗେଲଣି ଏଠି ଘର ଖ�ିକ अଛି ମଁୁ ବି ଆସୁନି 
ପ�ାୟ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ତା' ପିଲାମାେନ अଛ\ି େଦଖାେରଖା କର\ି ନାତିକୁ ଗଁା ବାଡ଼ି 
ବଗିଚା, ପୁରୁଣା ଆr େତାଟା (େଯାଉଠି ଦିେନ ଦିନେବଳା ବି ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ) 
ସବୁ ବୁେଲଇ େଦେଖଇଲା େବେଳ ଆଖିେର ପଡ଼ିଲା େପାଖରୀକୂଳ େସ ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି 
ଉପେର ତା’ର ଏପରି अବ�ା େଯ େମା ନାତି େଦଖୁ େଦଖୁ ଡରିଗଲା, କି େଜେଜ 
ମନ୍ 0ର୍!!! ଏେତ ବଡ଼ ଗଛଟି ଆଜି ଶୁଖିକି କଳାକାଠ ପଡ଼ି ସତେର ଏକ ରା|ସ ପରି 
ଦିଶୁଛି 

 ଦିେନ ଏଇ ଗଛ ଆମ ସମ�'ର ପି�ୟ ଥିଲା ଘର ପଛପେଟ ବଡ଼ େପାଖରୀ ଟିଏ, 
େମା େଜେଜବାପା କୁଆେଡ଼ ତା' େବାହୁମାନ' ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ େଖାଳିଥିେଲ ଦୁଇ 
ପେଟ ସୁWର ପାହାଚ ଆଗରୁ ଘର େବାହୁମାେନ େକହି ନ ଉଠୁଣୁ ମୁହଁ अ�ାରେର 
ଗାେଧାଉଥିେଲ େସଥିପାଇଁ ଏ େପାଖରୀଟିର ଆବଶ!କତା ଥିଲା େଢର अଧିକ 
େପାଖରୀ ଚାରିପେଟ ସୁWର ସୁWର ଫୁଲଗଛ ଥିଲା ସତେର େକେତ ମେନାରମ ଥିଲା, 
େଯ େଦଖିଚି େସ अନୁଭବ କରିପାରିବ ଆେମ ଖରାେବେଳ ଛୁଟି ଦିନେର ମାଛ ଧରୁ 
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ବନିଶୀେର, ଜଗି ବସୁ ବଗଟିଏ ପରି ତୁଠେର େହଇଥିବା  ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଗାେଧାଇକି 
େଫରିଲା େବେଳ େବାଉ ଖୁଡ଼ିମାେନ अyିେର େନଇ େଫର\ି ପଖାଳ ପାଇଁ େସଇ 
େପାଖରୀ ତୁଠକୁ ଲାଗି ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି, ଝା' େହଇ ଗହଳ ପତ� େର ଭo} ଗାେଧାଇ 
ଯିବାେବେଳ ସମେ� େସଥିରୁ ଖେ� ଖେ� ଭା�ି େନଉଥିେଲ ଦା\ ଘଷିବା ପାଇଁ 
େସଥିେର ଦା\ ଘସିେଲ ଦା\ ମଜଭୁତ ରେହ େବାଲି େଜେଜମା କୁେହ, େହେଲ ଆେମ 
ଛୁଆ'ୁ ପିତା ଲାେଗ େସେବ େଜେଜ କୁହ\ି, “ପିତା େଦହକୁ ହିତା” ଘେର ନୂଆ 
େବାହୁ କି ଜାଇଁପୁअ ଆସିେଲ ସକାଳୁ େଲାଡ଼ା ପେଡ଼ େସଇ ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି େହେଲ 
ସମ�'ର ପି�ୟ େସ ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି ଆମ ପିଲାମାନ' ପାଇଁ ଥିଲା ‘ଭୁତ’ अ�ାରେର 
ତା ଝ'ାଳିଆ ରୂପ େଦଖି େକେତଥର େଯ ଡରିଛୁ, ଝଡ଼ାଫୁ'ାେର ଭଲ େହଇଛୁ 
େଜେଜମା ବି ଆେମ ନ େଶାଇେଲ େକେତଥର ସାହାଡ଼ା ସୁWରୀ ଗପ କହିଛି େକମିତି 
ରାଜକୁମାରୀଟିଏ अଭିଶାପ ପାଇ ସାହାଡ଼ା ଗଛ େହଇଗଲା, ଆଉ ପ�ତି ରାତିେର ଗଛଟି 
ପୁଣି ସୁWରୀ ରାଜକୁମାରୀ େହଇଯାଏ ଆଃ...! େକେତ କ0 ତାକୁ ହଉଥିବ ରାତିେର 
ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ସକାଳୁ ତାକୁ େଦଖିେଲ ସତେର ଭାରି ଆ�ଯ�! ଲାେଗ ନନା କି କେକଇ 
ଗାେଧାଇ ଗଲାେବେଳ ଆେମ ତା' ସଂେଗ ଯାଉ େସଇ ଗଛର ନୁଆଁଣିଆ ଗ�ି ଖେ� 
ପାଣିପଖକୁ ଲମି�ଥାଏ, ତାରି ଉପେର େଖଳୁ अନ! ବଡ଼ ଭାଇମାେନ ତା’ ଉପରୁ ପାଣିକୁ 
ଡିअଁ\ି, େକେତ ପ�କାର ପହଁର\ି ଆେମ କି~ ତାରି ଉପେର ବସି ସବୁ ମଜା ନଉ, ତାଳି 
ମାରୁ େମାଟାେମାଟି ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି ଥିଲା ଆମ ପରିବାରର ଜେଣ ପରି ସବୁଥିେର େସ 
େଖାଜାପଡୁଥିଲା 

 କି~ ଧୀେର ଧୀେର ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା େଜେଜବାପା 
େଜେଜମା ଚାଲିଗେଲ ଆରପାରିକୁ ପିଲାମାେନ ଆେମ ସବୁ ବାହାେର ରହି ପଢ଼ିଲୁ, କି 
ଚାକିରୀ ଖେ� ଖେ� କଲୁ େଯ ସବୁ ରହିଲୁ ସହରେର ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି େବାହୁମାେନ 
ଗଁାକୁ ଗେଲ ଆଉ ବାହାେର େପାଖରୀେର ଗାେଧାଇ ପାରୁନାହା\ି ଘେର ତିଆରି 
େହଲାଣି ଗାଧୁଆ ଘର ଆଉ େଖାଜା ପଡୁନି େସ ଆଦରର  େପାଖରୀଟି, କି ପୁଣି େସଇ 
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ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି ତା ପାଖକୁ େକହି ଗେଲନି, କି େକହି ସକାଳୁ ଦା\କାଠି ଭା�ିେଲନି, କି 
େକହି ତାଉପେର ବସି େଖଳିେଲନି, କି େକହି ଶୁଣିେଲନି ତା ଗପ ..... େସ େହଇଗଲା 
अେଲାଡ଼ା!! 

 ଆଜି ମଁୁ ତା’ର ଏଇ ଦୃଶ! େଦଖି ମନକୁ ବୁେଝଇ ପାରୁନଥିଲି ଗଛଟି ମରିଯାଇଛି 
ନାହl ତାର େସ ଗହଳ ଟାଆଁସିଆ ପତ� , ସବୁ ଶୁଖି ଡା� ବିଜୁଳି ମାରି ଜଳିଯାଇଛି େସ 
ରହିଯାଇଛି ଖାଲି ତା’ର େସ ଶୁଖିଲା କଳା କାଠଗ�ିଟି, ହାତ େଗାଡ଼ େମଲି ଠିଆ 
େହଇଛି ତାକୁ ଏମିତି େଦଖି ଭାରି କ0 ଲାଗିଲା, ଝରି ଆସିଲା ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ େମା 
अଜାଣତେର କଣ ବା କହିବି ନାତି େଟାକାକୁ ତା’ ବିଷୟେର, େସ ବା କଣ ବୁଝିପାରିବ 
େମାର େସଇ ସb �ତି ଭରା अତୀତକୁ...!! େସସବୁକୁ ପୁଟୁଳି କରି େଫରି ଆସିଲି େସଠୁ, 
ଆଉ ମେନ ମେନ ଝୁରି େହଲି େମା ସାହାଡ଼ା ସୁWରୀକୁ 

  

ଖ�ଗିରି, ଭୁବେନଶର  

ଭ� ାମ!ଭାଷ:  ୯୪୩୯୧୭୧୫୦୪ 
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 େଜଲ୍ ମଧ!େର ଥିବା ଯୁ�ବWୀ ମାଓବାଦୀ ଗୁଡ଼ିକ 
अସେ\ାଷେର କୁହୁଳୁଥିେଲ “ସରକାର'ର େକୗଣସି 
ନି�}0 ©0 ନୀତି ନାହl େବକାର ବସିଥିବାେବେଳ 
େକୗଣସି ନିଯୁ�ି ସୁେଯାଗ ମିଳିଲାନି େବାଲି େସମାେନ ମାଓ 
ସଂଗଠନେର େଯାଗେଦଇଥିେଲ େସେତେବେଳ ସରକାର 
େକୗଣସି ଆତb ସମ�ପଣ କଥା କହୁନଥିେଲ, ଆଉ ଏେବ 
ଏେତ ବଡ଼ ବଡ଼ अପହରଣ ଓ ହତ!ା ପେର ଆତb ସମ�ପଣ 
କେଲ ସବ�|ମା ସହ ଥଇଥାନ!” अନ! ମାଓବାଦୀ 
କହିଲା, “ଆେର େଯେତ କେଠାର ମାଓବାଦୀ, େସେତ 
अଧିକ ସୁବିଧା” ହାଡ଼�େକାର୍ ମାଓବାଦୀ' ପାଇଁ ପରା 
ନିବ�ାଚନେର ବିଧାୟକ ପଦବୀପାଇଁ ଦଳୀୟ ଟିେକଟର 
ସଂର|ଣ ଗୁଜବ୍ ବି େହଲାଣି” ତୃତୀୟ ମାଓବାଦୀ ଜଣକ 
କହିଲା, “ଆେର େସେତେବେଳ ତ ଆମକୁ େକବଳ 
େଚୟାରମ!ାନ୍ କି ଜିଲz ା ପରିଷଦଟିଏ ଯାଚିଥିେଲ ଆେମ 
ମୁଖ! େସ�ାତକୁ େଫରି ଆସ~” ଚତୁଥ� ମାଓବାଦୀ ଜଣକ 
କହିଲା, “ଏ ସରକାର୍ ଆମକୁ େଧା¯ା େଦଇଛ\ି” ପ�ମ 
ମାଓବାଦୀ ଜଣକ କହିଲା, “ଆମ ପିଠିେର ମାଓ େମାହର 

ଥଇଥାନଥଇଥାନଥଇଥାନଥଇଥାନ    

ଶୁଭକା\ ସାହୁ 
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ଲାଗିସାରିଛି େଯେତେବେଳ, ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆମର ମଧ! ହକ୍ अଛି” ଏମାନ' କଥା 
ବିଶ�� ମଧ!�ି ମାଧ!ମେର ମୁଖ!ମ�ୀ' କାନେର ପଡ଼ିଲା। ଚି\ିତ ବଦନେର ମୁଖ!ମ�ୀ 
ମାଗ�ଦଶ�କ' ପରାମଶ� େଲାଡ଼ିେଲ। ମାଗ�ଦଶ�କ ମୃଦୁହାେସ! ମଧ!�ି' ଉେ ଶ!େର 
କହିେଲ, “ପ�ଥେମ ଜ�ଲେର ଥିବା ମାଓବାଦୀ' ଥଇଥାନ ସରୁ। ତା’ପେର େଜଲେର 
ଥିବା ମାଓବାଦୀମାେନ ଆେWାଳନ କେଲ େସମାନ' ଥଇଥାନ କ’ଣ ନ କରି ରଖିବା?” 

 େଗାପବ�ୁ ହାଇLୁଲ୍, େପାଲସରା, ଗ�ାମ  

 ୭୬୧୧୦୫ , ଓଡ଼ିଶା 

 ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬/ ୭୦୦୮୩୯୨୯୪୫ 

ଇ-ବୁକ୍ େହଉଛି ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ିର ପ�ଥମ ପସW ଏବଂ ଏହାର େଲାକପି�ୟତା 
अନ! ଛପା ପୁ�କ ତୁଳନାେର अଧିକ େତଣୁ ନିଜ ପୁ�କର ଇ-ବୁକ୍ ପ��ୁତ 

କରି अନ୍ ଲାଇନ୍ େଶୟାର୍ କର~ ଏବଂ େଲାକପି�ୟତା ପାଆ~ 

ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫   ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

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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ବିପzବୀ କବୟିତ� ୀ ଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀ 

 କୁ\ଳା କୁମାରୀ ଜେଣ ବିପÄବିନୀ ଥିେଲ େସ କାବ! 
କବିତା ମାଧ!ମେର ବିପzବର ଝ'ାର େତାଳିଛ\ି ସୁ* 
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବାରrାର ଉଠାଇବାର ପ�େଚ0ା 
କରିଛ\ି ତା' �ାରା ଲିଖିତ ଆେଗ_ୟ ବାଣୀ 
େଦଶବାସୀ'ୁ ବହୁମାତ� ାେର ପ�ଭାବିତ କରିଛି 
ପ�ଗତିବାଦୀ କହି ସ�ି ରାଉତରାୟ େସଦିନ ଉYଳ 
ଭାରତୀ' ପାଇଁ ଗାଇ ଉଠିଥିେଲ; 

ନୁେହଁ େସ ତ ଖାଲି ନାରୀ, ଖାଲି ମାତା अବା କବି, 

ଜାତୀୟ ସମେର େସ େଯ ସଇନିକ େତାଳିଛି େଭୖରବୀ 

ଆେଗ େସ ଧରିଛି अସି ପେଛ ସିନା ଧରିଛି େଲଖନୀ 

େତଣୁ ତାର ପ�ତିଗାେନ ଥରି ଉେଠ େଦଶର ଧମନୀ 

 େଯଉଁ କବି अନ!ାୟ ଓ अନୀତି ସହିତ େକେବ 
ସାଲିସ୍ କରିନାହା\ି ତା' ସଂଗୀତେର କୁ\ଳା 
କୁମାରୀ' ବ��ନା େକେବ ମଲୂ!ହୀନ େହାଇନପାେର 

ଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀଉYଳଭାରତୀ କୁ\ଳାକୁମାରୀ    

अଧ!ାପିକା ର�ିତା ପାତ�  
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 କୁ\ଳାକୁମାରୀ ୧୯୦୦ ମସିହାେର ବ�ର ଜିଲz ାର ଜଗଦଳପୁରଠାେର ଜନb ଗ�ହଣ 
କରିଥିେଲ ମାତ�  ୩୮ ବଷ� ବୟସେର अଥ�ାର ୧୯୩୮ ମସିହାେର ଇହଧାମ ତ!ାଗ 
କରିଥିେଲ ୩୮ ବଷ�ର ଜୀବନ େକୗଣସି ଲrା ଜୀବନ ନଥିଲା େସ ଖୁବ୍ अ¡ 
ବୟସେର (୧୯୨୧) ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ମହିଳା ଡା�ର େହାଇ ପାରିଥିେଲ େକବଳ େସତିକି 
ନୁେହଁ, କାବ! କବିତା, ଉପନ!ାସ, ପ�ବ�, ଆତb ଜୀବନୀ ଏବଂ ବହୁ ଚିଠିପତ�  େଲଖିଛ\ି 
େସ ‘ଭାରତୀ ତେପାବନ’ ସଂଗଠନ ପ�ତିaା କରିବା ସେ� ସେ�  ବହୁ अନୁaାନେର 
ସକି�ୟ अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଛ\ି ୧୯୨୫ ମସିହାେର ‘ମହିଳା ବ�ୁ ସମିତି’ ତା'ୁ ‘ଉYଳ 
ଭାରତୀ’ ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ କରିଥିଲା 

 ୧୯୨୨ ମସିହାେର ତା'ର ପ�ଥମ ପ�କାଶିତ କବିତା ‘ତାରାପ�ତି’ ଉYଳ ସାହିତ! 
ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ପରବo�ୀ ସମୟେର େସ ବହୁ କାବ! କବିତା ରଚନା 
କରିଛ\ି ‘अ�ଳି, ଉx� ାସ, अ��ନା, Êୁଲି�, ଆହ� ାନ, େପ�ମ ଚି\ାମଣି, ଓଡ଼ିଆ' 
କାWଣା, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ମଣିକା�ନ ଇତ!ାଦି ତା'ର अବଦାନ ଉପନ!ାସ ରଚନା 
ମଧ!େର ରହିଛି, ଭ� ା\ି, ନअତୁ�ୀ, କାଳିେବାହୁ, ପରଶମଣି, ରଘୁअର|ିତ, ଚିତ� ପଟ 
ଇତ!ାଦି ତା' �ାରା ରଚିତ ଦିଲz ୀଚିଠି, ଆଠ ଭାଗେର ବିଭ� ଏହା ସମକାଳୀନ 
ସମୟର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜେନୖତିକ ତଥା ସାଂLୃତିକ ଇତିହାସ କହିେଲ अତୁ!�ି 
େହବନାହl ଜେଣ ପ�ାବ�ିକ ଭାବେର ମଧ! େସ ପ�ତିaା ଓ େଲାକପି�ୟତା ପାଇଛ\ି 

 କୁ\ଳା କୁମାରୀ ବୃoିେର ଜେଣ ଡା�ରାଣୀ ଥିେଲ ମାତ�  େସ ସମାଜ ତଥା ସାହିତ! 
େସବାେର ବ�ତୀ େହାଇଥିେଲ କୁ\ଳା' ସାହିତ! ସୃ0ିର ସ�ାର େଦଶର ପରାଧିନତା 
କାଳେର ଥିଲା ବହୁ ଆେWାଳନ ଓ ବିପÄବର ସ�ର ଇଂେରଜ ସରକାର'ୁ ବ!ତିବ!� 
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କରି େଦଉଥିଲା ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ତା' �ାରା ରଚିତ ଆହ� ାନ କବିତା ସଂକଳନ 
ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା ଆହ� ାନ ପୁ�ିକାର ପ�େତ!କଟି କବିତା େଦଶ େପ�ମର େବୖପzବିକ 
ଆହ� ାନେର ଭରି ରହିଥିଲା େଦଶମାତୃକାର େସବା ପାଇଁ ଉ�ଗ�ୀକୃତ କବିତା 
େଦଶବାସୀ'ୁ େପ�ରଣା େଯାଗାଇ େଦଇଥିଲା ମାତ�  ଏହି ପୁ�କଟି ୧୯୩୦ ମସିହାେର 
ଇଂେରଜ ସରକାର' �ାରା ବାଜ!ା* େହାଇଥିଲା ବିେଦଶୀ अତ!ାଚାର ସଂପକ�େର 
ଜନସାଧାରଣ'ୁ ଜାଗ�ତ କରାଇବାେର ଆହ� ାନ କବିତା ଚା�ଲ! ସୃ0ି କରିଥିଲା 
କୁ\ଳା' େଦଶ େପ�ମର अଗି_ବାଣୀ ଏହି ପୁ�କେର େବୖପzବିକ ରୂପ ଧାରଣ କରି 
ପାରିଥିଲା 

େସନାପତି ଆଜି େଦଇଛ\ି ଡାକ 

ଉଠ’ ଭାରତର ବୀରପୁତ�  ଯାକ 

अପବୂ� अସହେଯାଗ ରଣା�େନ 

ଆେy ଆ§ା କଷି ପରା ଜେଣ ଜାେଣ 

ଭାରତେର େଯେତ ବୀର ଗୁଣମଣି 

ଚାଲିଆସ େସନାପତି ଡାକଶୁଣି, 

ଗା�ି େଯାଗୀବୀର ତୁମର अଗ�ଣୀ 

ଶିବ ସb ରି ଉଠ ତରୁଣ ତରୁଣୀ 
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X X X X 

ସ�ରାଜ ଆ�ର ଜନb  अଧିକାର 

କାମ! ସ�ାଧୀନତା େଧ!ୟ େଶ�aସାର 

େସହି अଧିକାର ଲାଭ େହତୁ ଭାଇ 

ଚାଲ ଚାଲ ବୀର ଆଗକୁ अନାଇ 

ସାବରମତିେର ସ�ାରାଜ େସୖନିକ 

ଉଠ ଭାରତର ଯୁବକ ନିଭ�ୀକ 

ଉଠ ଭାରତର ବୀରପୁତ�  ଯାକ, 

େସନାପତି ଆଜି େଦଇଛ\ି ଡାକ 

 କୁ\ଳା' अଗି_ବାଣୀ େଦଶବାସୀ'ୁ ଉଠାଇ େଦଇଥିଲା ନିବ�ଳର ଶରୀରେର ବଳ 
ଭରି େଦଇଥିଲା େଦଶବାସୀ' ଆତb ାେର େଦଶ ଓ ଜାତିେପ�ମର ବାଣୀ ପହ�ାଇ 
େଦଇଥିେଲ ଉYଳ ଭାରତୀ କୁ\ଳା କୁମାରୀ ବା�ବେର ତା' େବୖପzବିକ ଆହ� ାନ େଦଶ 
ବାସୀ' ହୃଦୟକୁ ©ଶ� କରି ପାରିଥିଲା 

 କୁ\ଳା' ସମକାଳୀନ ସମୟ ଥିଲା ସଂକୀ��ମନା ଓ କୁସଂLାରପ�ୂ� ସତୀଦାହ, 
ବାଲ!ବିବାହ, ନାରୀ ଶିଷାର ବିେରାଧ ଆଦି ବହୁ କୁସଂLାରକୁ ସମାଜ ପ�ଶ�ୟ 
େଦଉଥିଲା ଏପରି ପରିେବଶ ମଧ!େର କୁ\ଳା ନିଜକୁ ବୀର ରମଣୀ ରୂେପ ସÁିତ 
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କରିଥିେଲ େଦଶବାସୀ'ୁ ନିଜର अଧିକାର ସ�କ�େର ସେଚତନ କରାଇ ଗାଇ 
ଉଠିଥିେଲ; 

“ସ�ରାଜ ଆମର ଜନb  अଧିକାର 

କାମ! ସ�ାଧୀନଟା େଧ!ୟ େଶ�aସାର 

େସହି अଧିକାର ଲାଭ େହତୁ ଭାଇ, 

ଚାଲ ଚାଲ ବୀେର ଆଗକୁ अନାଇ” 

 Êୁଲି� କବିତାେର ସମାଜ ରାଜନୀତିର ଚିତ�  ©0 ବାରି େହାଇ ପେଡ଼ ଏହା 
ବ!ତୀତ କୃଷକ ତଥା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ତା' କବିତାେର �ାନ ପାଇଛି 

 ବା�ବ ଜୀବନର ମାମ}କ ବ�ବ! ତା' କବିତାେର ପ�ତିଫଳିତ େହାଇଛି ଲାËିତ 
ସମାଜର ଦୁଃଖେର ସମେବଦନା ଜଣାଇଛ\ି କବୟିତ� ୀ 

“ଶୁଣ େହ ମଣିଷ ଭାଇ 

ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ  

ମଣିଷ ଜନମି ନାହl” 

 ମଣିଷ ସମାଜେର ସୃ0ି େହାଇଥିବା େଶାଷଣ ଓ अତ!ାଚାରକୁ ବ!� କରି 
େଲଖିଛ\ି; 

“अଗାଧ ଐଶ�ଯ�! ତବ ମଁୁ ଦୀନ ମୁଲିଆ 
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ତୁେମ ଶୁଭ�  ସିଂହାସେନ ମଁୁ ପାଦତଳିଆ 

େମାର ରକତ ସି�ୁ ମ¸ି ଦରପ ମଦେର 

ଦୁଇଦିନ ହସୁଥାअ ଭାସି अମୃତେର” 

 କାବ!, କବିତା ମାଧ!ମେର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ�ାଣେର ବୀରତ� ର अଗି_ଶିଖା ପ�Á�ଳିତ 
କରିଛ\ି େଗୗରବର ଇତିହାସକୁ କବିତା ମାଧ!ମେର ପ�ତିଫଳିତ କରିଛ\ି ଫଳେର 
ଇତିହାସର େଗୗରବାବହ କାହାଣୀ ଜନସାଧାରଣ'ୁ ପ�ଭାବିତ କରିପାରିଛି ଓଡ଼ିଆ 
ଜାତିକୁ ପବୂ� ଐତିହ! ଶୁଣାଇ ଗାଇ ଉଠିଛ\ି; 

“ଉଠ େହ ଓଡ଼ିଆ, ଉଠ େହ ଓଡ଼ିଆ 

ଉଠ େହ ଓଡ଼ିଆ ବହନ, 

ଗାଏ ମେହାଦଧି - ଗାଏ ମହାନଦୀ 

ଗାଏ କାଠେଯାଡ଼ି ଜୀବନ” 

X X X X 

“ଜଡ଼ତା ଆଳସ! ଫି� େହ ଦୂେର 

ଉଠ େହ କମ�ୀ ଉଠ େହ ଶେୂର 

େଦଖ अଦୂେର ଆକାଶ ବେ| 
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ଉଜ� ଳ ତବ अତୀତ ସb �ତି” 

(अ��ନା) 

 େକବଳ ସଂଗ�ାମ ନୁେହଁ, ଶି|ା, ସଂLାର, େପ�ମ, ଜାତୀୟତାେବାଧ ତା' କବିତାେର 
ପ�ତିଫଳିତ େହାଇଛି ବା�ବେର ତା' କୃତକମ�ର ସୁଗ� ଆଜି ମଧ! ଭାସ�ର ନିଜ 
ସଂପକ�େର ମତ େଦଇ େସ େଲଖିଛ\ି - “ମଁୁ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ି ମହାନ େହବାର ଚି\ା 
େଘନି ଜନିb ନାହl େମାର େକୗଣସି ସୁଗ� ଥିେଲ ମଁୁ ମହ ମହ େହାଇ ବାସି ଉଠିବି 
େଯେବ କିଛି ନଥିବ େତେବ अ�କାରେର ଲୀନ େହାଇଯିବି” 

 ବା�ବେର େସ ଆଜି ଲୀନ େହାଇନାହା\ି ତା' କମ�ପାଇଁ େସ ମୃତୁ!�ୟୀ 
େହାଇଛ\ି ତା' କାବ!କବିତା, ଉପନ!ାସ ଆଜି ଖୁବ୍ େଲାକପି�ୟ େତଣୁ େସ ମହମହ 
େହାଇ ବାସି ଉଠୁଛ\ି ଏବଂ ଉଠୁଥିେବ ମଧ! 

अଧ!ାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ଉoର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ�ବିଦ!ାଳୟ 

ବାରିପଦା 
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 ପ�ତିବଷ� ପରି ଆଜି ବି ହୁଏତ ମାନି ପୁଣି େସଇ ନଦୀ 
ତୁଠକୁ ଯିେବ େତଣୁ େବାଉ ଏଥର ବି ହୁଏତ ମଁୁ 
ଯାଇପାରିବିନି ନାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବିନି ତାକୁ ମନା  
କରିେଦବୁ ଆଉ କହିବୁ ମନ ଦୁଃଖ  କରିବନି, ମଁୁ ଯିବା 
ଯାହା ସୁଶା\ ବି ଯିବା େସଇଆ ତା ଏହା କହି अମିତ 
ଡିଉଟି ବାହାରିଗେଲ ଆଉ ଏପେଟ େବାଉ' ମୁହଁ ରାଗେର 
ନାଲି ମଁୁ କି~ ଡରୁନି କାରଣ ଏ ତା'ର ପୁରୁଣା अଭ!ାସ 
ଆଜି ନୁେହଁ ୪ବଷ� େହଲା େଦଖି ଆସୁଛି, ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ 
ମେତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି~ अମିତ ମେତ 
ବୁେଝଇଥିେଲ, ବାହାଘର ପ�ଥମ ଦିନ ହl ମେତ କୁହାଗଲା 
ଶାଶୁକୁ ଶାଶୁ ଭଳିଆ େଦଖିବୁନି ମା ଭାବିବୁ େତଣୁ ମଁୁ େମା 
େବାଉକୁ ଥଟାେର କହିଲା ଭଳି କହିେଦଲି ମା ତମର ତ 
ସବୁ ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ତେମ େମା େବାଉଠୁ ବି ବୟସେର 
ବଡ଼ ତେମ ପୁରା ଟିପିକାଲ ଶାଶୁ ପରି ଲାଗୁଛ ତମକୁ 
ମା େକମିତି ଭାବିବି େମା  ଶାଶୁ ପୁଣି ମିସ୍ େହଇଯିେବ 
େଯ ….. 

ରା|ୀରା|ୀରା|ୀରା|ୀ    

ମୀନା|ୀ ଦାଶ 
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 ଏହା ଶୁଣି, ‘େସଠାେର ଥିବା ସବୁ ବ�ୁବା�ବ ମୁହଁେର ଯାହା ଆସିଲା  କହିଗେଲ, 
ଆଉ େବାଉ ବି ରାଗେର ନାଲି ଆଖି େଦେଖଇ ଚାଲିଗେଲ ଭିତରୁ ମଁୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝେରଇ 
ଝେରଇ କz ା\ େହଇଗଲିଣି अମିତ ସା�ସାଥି'ୁ ବିଦାୟ େଦଇ ଆସିକି େମାର ଏମିତି 
ରୂପ େଦଖି ଚମକି ପଡ଼ିେଲ ଆଉ ମଁୁ ବି େଡରି ନ କରି ଓଗାଳି ପେକଇଲି ସବୁ ତା' 
ଆଗେର अମିତ େଠା େଠା େହାଇ ହସି ଚାଲିେଲ ଆଉ ତା' ହସ େଦଖି ମଁୁ େବାକୀଟା 
ପରି ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲି अମିତ େମା ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରି େକାେଳଇ ପେକଇ 
କହିେଲ ଆେର େବାକୀ େବାଉ ଜମା ବି ତମ କଥାକୁ ଧରିବନି େସ ବି ଦିେନ ବୁଝିଯିେବ 
ତେମ େକେଡ଼ ବଡ଼ େବାକୀ ମଁୁ କହିଲି ତେମ କଣ ମେତ ପରିହାସ କରୁଛ? 

 अମିତ କହିେଲ, ନା ନା ଜମା ନୁେହଁ, େହେଲ ଆଜି େଗାେଟ କଥା କହିବି ମେନ 
ରଖିବ େବାଉକୁ ବୁଝିବାକୁ େଚ0ା କରିବନି ତାକୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚ0ା  କରିବ, କାରଣ 
ବୟସେର ତୁମଠୁ ବଡ଼ େହେଲ ବି ପିଲାଳିଆମୀ ତାର ବହୁତ େତଣୁ ତେମ ତାକୁ ନିଜ ଛୁଆ 
ପରି େଦଖିବ ଆଉ ତା କଥା େକେବ ଧରିବନି  

 ବାସ अମିତ' ଏଇ େଗାଟିଏ କଥା ମଁୁ ଆଜି ଯାଏ ମାନି ଆସିଛି ସଂସାର କେଲ 
ବହୁତ କିଛି ସାମ_ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନୂଆ ସ�କ�କୁ ପୁରୁଣା େହବାକୁ ସମୟ ନି�ୟ 
ଲାଗିବ ଏହା ଭାବି ମଁୁ ଆଉ େବାଉ ମା’ଝିअ ସ�କ� େନଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ଆଜି ଝିअ 
ରାଗିଛି ମା’ ତ ବୁେଝଇବ ନା ମଁୁ ମା’' ପାଖକୁ ଚା କପଟିକୁ େନଇ ଗଲି ଆଉ କହିଲି 
େବାଉ ତେମ ଚି\ା କରନି ମଁୁ ତମ ପୁअ'ୁ ନି�ୟ ନାନୀ' ପାଖକୁ ପେଠଇବି େବାଉ' 
ମୁହଁ ସଂେଗ ସଂେଗ ଶୀତଳ ପଡ଼ିଗଲା ମଁୁ ବି େମା କାମ ସାରି ଚାଲିଲି अଫିସ 
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 ରାତିେର अମିତ ଆସିେଲ ମଁୁ ତା'ୁ କହିଲି अମିତ ସବୁ ବଷ� ତମକୁ ମନ କରୁଛି 
ପୁଣି ତେମ କି େସଇ ଜିଦ କର, ତମର ବି େଗାଟିଏ େବାଲି ଭଉଣୀ ତା'ର ଇxାକୁ ମଁୁ 
ବୁଝିପାରୁଛି 

 अମିତ - ଆଉ ତମ ଇxା ମାନି, ତା ଭାଗ! ତ ତମଠୁ ଉ�େର ୨ଟା ଭାଇ ପାଇଛି 
େସ ଆଉ ତେମ ତମର ତ େଗାଟିଏ ମାତ�  ଭାଇ ଆଉ େସ ବି ତମଠୁ ଆଜି ବହୁତ ଦୂରେର, 
ମଁୁ େଦଖିଚି ପ�ତିଦିନ ତୁେମ େକମିତି ନିଆଁେର ଜଳି େପାଡ଼ି ନିଜକୁ ବି ଭିତରୁ ଜଳି ଜଳି 
ଯାଉଛ ଆଉ େକହି େଦଖ~ କିrା ନାଇଁ ସାମୀ ହିସାବେର ମଁୁ ନି�ୟ ବୁଝିପାରୁଛି ଏତିକି 
କହିଲା େବଳକୁ ମାନିର ଆଖିେର ଯମୁନା ମଁୁ େସ  କଥାକୁ ବୁେଲଇ େଦଇ अଫିସର 
अନ! ଆଡୁ କଥା ଆଣି ତା'ୁ କହିଲି େସ ହସିେଲ କି~ ମନରୁ ନୁେହଁ ମଁୁ ବି େବଶ 
ଜାଣିଚି ଆଜି ତା'ୁ ନିଦ ହବନି ରାତି  ସାରା अେପ|ା ଯଦି अଛି ଖାଲି େସ ଦିନକୁ 
ରା|ୀ 

 ପ�ତିବଷ� ରା|ୀ ସମ�' ଧୁମଧାମେର ପାଳନହୁଏ େକୗଣସି ଜାତି, ଧମ� କିrା 
ର�ର ପବ� ନୁେହଁ ଭାଇଭଉଣୀ' अତୁଟେପ�ମର ସ�କ� ଏ ରା|ୀ ସ�କ�, ଏମିତି ଏକ 
ସ�କ� ଯାଉଥିେର େପ�ମ ଉପେର ନା କଳ' ଥାଏ ନା अବିଶାସ ଏମିତି େଗାେଟ ବ�ନ 
ଯାହା ସାତଜନb  ପାଇଁ ନୁେହଁ ବରଂ େଗାଟିଏ ଜନb େର ସାତଜନb ର ଖୁସି େଦବାକୁ ସଂକ¡ 
ନିଆଯାଏ ବାପା ମା ପେର େଯଉଁ ସ�କ� ନିସ�ାଥ�ପରତା ଥାଏ େସ େହଉଛି 
ଭାଇଭଉଣୀର ମିନାର େପ�ମକୁ ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲି କାରଣ ମଁୁ ବି କାହାର ଭାଇଥିଲି 
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 ରାତି ପହିଲା େବଳକୁ ମିତା େରଡି କାମଦାମ ସାରି ମୁହଁେର ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଏ 
ଉଠ ଆଜି ରା|ୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବାପରା ତମର ମେନ ନାଇଁ କି? ମଁୁ ଏକା ଚାଲିଯା\ି େଯ 
େହେଲ ତେମ ତ ଜାଣିଛ ଏ େବଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ େଦଖିେଲ ମଁୁ  ଦି� ବିଧାେର ପଡ଼ିଯାଏ 
ଆଉ ମେତ େମା ଜୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ େବ0 ରା|ୀ ଆଣିବାର अଛି, ଦୟାକରି ଚାଲ ନା 

 अମିତ - ହଁ ବାବା ଜାଣିଛି ତମକୁ ମଁୁ କଣ ଚିହି_ ନି ? ଏେତ କାହlକି ବୁଝାଉଛ ମଁୁ  
ଏଇ ଗଲି ଆଉ େରଡ଼ି େହଇକି ଆସିଲି 

 ମାେକ�ଟରୁ ସବୁ େଦାକାନ अ�ାଳି ସବୁଠୁ େବ0 ରା|ୀ, ମିଠା ଆଉ ଉପହାର ଏମିତି 
अେନକ କିଛି ଆଣିବାରୁ ଘେର ଆସୁ ଆସୁ ବିଳr େହଲା େବାଉ ରାଗି ନଥିେଲ କାରଣ 
ମାନି େମା ସହିତ ଥିେଲ ରାତିସାରା ମାନି' ଆଖିେର ନିଦ ନାଇଁ କାରଣ କାଲି ପୁଣି 
ବେଷ�ପେର େସ ତା' ଭାଇ' ସ�େର େଦଖାେହେବ େସଇ ନଦୀ  କୂଳେର 
ଭାଇଭଉଣୀ' ମିଳନ େହବ अତୁଟ ମିଳନ ମଁୁ ବି ଉ�ୁକ ଥାଏ ଦି ଜଣକ ଆ\ରିକତା 
େଦଖିକି େମା ଆଖିେର ବି ଲୁହ ଝଲକ ଆସିଯାଏ େକେବ ଜୟକୁ ଆଖିେର େଦଖିନି ଖାଲି 
ଯାହା ମାନି' ଠାରୁ ଶୁଣିବା କଥା କାରଣ ମଁୁ ମାନି'ୁ େନଇ ନଦୀ କୂଳେର ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ 
ଚାଲି ଆେସ ଦୂରକୁ କାରଣ େସ େଯଉଁ ଆଖିେର ଜୟ'ୁ େଦଖିପାର\ି ମଁୁ େସ ଆଖି ପାଇନି 
େବାଧହୁଏ େକମିତି ବି  ଭାଇ ଭଉଣୀ' ଭିତେର ମଁୁ କି अଡୁଆ କରିବି ବଷ�କୁ ଥେର ତ 
ଖାଲି ମେତ ଏକା ଛାଡ଼ିବାକୁ  ସୁେଯାଗ ମିେଳ କାରଣ ମାନି'ୁ େଦଖିଯିବା ସମୟେର 
ତା'ର ଏଇ େଗାଟିଏ କ�ିସନ ଥିଲା ତା'ୁ ରା|ୀଦିନ େବଦବ!ାସ ନଈକୂଳକୁ ଏକା 
ଯିବାକୁ େଦବାରଆଉ ରା|ୀ ବା�ିବାକୁ अନୁମତିେର େମାର ଆପoି ନଥିଲା କି~ ନଈ କୁ 
ରା|ୀ ମଁୁ କିଛି ବୁଝି ପାରିନଥିଲି କି~ ପ�ଶ_ ବି କରିନଥିଲି କାରଣ ମାନି'ୁ ପ�ଥମ ଥରର 
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େଦଖି େମା ହୃଦୟେର କିଛି अନୁଭବ େହଲା ଆଉ ତାହା ବିଶାସ ଥିଲା ମଁୁ ଚୁପଚାପ 
ମାନି 'ୁ  ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିଲି ଆଉ େସମିତି ତା'ୁ अେପ|ା କଲି କାରଣ ତା’ପେର ମେତ 
ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାର ଥିଲା ମାନି' ଠାରୁ ସ� େହଇଯାଇଥାଏ ମାନି ଆସିେଲ ମWିର 
େବଢ଼ାେର ମଁୁ େଶାଇପଡ଼ିଥାଏ ମାନି ଆସି ମେତ କୁେ±ଇ ପେକଇକି ବହୁତ କାWିେଲ, 
କି~ ସବୁ ଥର େସ ଖୁସି େହଇଆସ\ି ଏଥର ଲୁହ କି~ ମଁୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଚାଲିଲି 
ମାନି'ୁ ସ�େର େନଇ ମାନି େସମିତି ଚୁପ ଆଉ ନିରବ ୪ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ ମଁୁ 
ମାନି'ୁ ପଚାରିଲି ମାନି କଣ େହଇଚି ମେତ କୁହ ଘେର ସବୁ ବ!� େହେଲଣି ତମ ଏ 
ରୂପ େଦଖିକି अଫିସରୁ ବି ଛୁଟି େନଇଛ अ\ତଃ ଏତିକି କୁହ ତମ ଭାଇ ଏମିତି କଣ 
କହିେଲ େଯ ତେମ �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛ? ମାନି ନିଜ ନୀରବତା େଖାଲିେଲ କହିେଲ ଜୟ 
କହୁଛି ଆଉ ଆସିବନି େସ ରା|ୀ ବା�ିବାକୁ  େସ କାେଳ ବହୁତ କ0ପାଉଛି, କି~ 
ମେତ େଦଇଥିବା କଥାକୁ େସ ଭା�ି ପାରୁନି େତଣୁ େସ ଯାଇ ପାରୁନି, ମାନି - अମିତ ମଁୁ 
ବୁଝିପାରୁନି େମା ପାଇଁ େସ େକମିତି କ0 ପାଉଛି ? ତେମ କୁହ େକେବ େକଉଁ ବଡ଼ 
ଭଉଣୀ ତା ସାନ ଭାଇକୁ କ0 େଦଇପାେର? ଆେର େଛାଟଟି େବଳୁ େବାଉପରି ତାକୁ 
େଗହz ାବସର କରିଛି ନିଜ ମମତାେର ତାକୁ ବା�ିରଖିଛି ବାପା କିଛି ଆଣିେଲ ନିେଜ ନ 
ଖାଇ ତାକୁ େଦଇଛି  ତା ଭଲ ମW ସବୁ କଥାେର ତା ସ�େର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି େସ 
କହୁଛି ଛାଡ଼ିେଦବ  େକମିତି, ଜାଣିଚି େସ ମେତ ଚିଡ଼ଉଛି ଘେର ବାପାେବାଉ ମଁୁ ଆଉ 
ଜୟ େଛାଟିଆ ସଂସାର अେନକ ପଜୂାକରି େବାଉ ଜୟକୁ ପାଇଥିଲା େମା’ଠୁ ୯ ବଷ� 
ସାନ େସଇ େହେଲ େକେବ ବି ଭାଇଭଉଣୀ ଭଳି ବଦମାସ କରିବା ଛାଡ଼ିନୁ ସବୁ କଥା 
ଆେଗ େସ ମେତ ଆସି କେହ ଆଉ ଜାଣିଛ अମିତ ରା|ୀଦିନ େସ ବଦମାସ ବାପା' 
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ପେକଟରୁ ଟ'ା େନଇ େମା ପାଇଁ ଗିÉ ଆେଣ ସାମନେର ମଁୁ ଖୁସି ଜାହିର କେରନି କି~ 
ମନ େମାର  ଖୁସିେର କାWୁଥାଏ ତା କେଲଜର ସବୁ ଘଟଣା ଓ ମଁୁ େମା ସା� ମାନ' 
ସବୁ ଦୁ0ାମୀ କଥା େହଉ େବେଳ େବେଳ େମା ଆଖି ଲୁହ େଦଖି େସ ବାପା' ପରି 
ମେତ ବୁଝାଏ େଧୖଯ�!ଦିଏ ଆଉ ଆଜି କହୁଛି  କଣ ନା ଚାଲିଯିବ ? େମାେତ କିଏ 
ବୁେଝଇବ ? େସଦିନ ବି ମଁୁ ବାପା'  अନୁମତି ବିନା ତାକୁ ଯିବାକୁ େଦଲି କି~ ତା 
ବଦମାସୀ ତାକୁ ଘରଠାରୁ अେନକ ଦୂରକୁ େନଇଗଲା ଆଜି ଯାଏ େସଇ ଦୁଃଖ େମା ମନରୁ 
ଯାଇନି, େବାଉ ବାହୁନି ବାହୁନି େରାଗୀଣା େହଇଗଲାଣି ବାପା ବାହାରୁ ପାହାଡ଼ ସାଜି 
ଭିତରୁ ଚୁରମାର୍ େହାଇଗେଲଣି ସବୁ େମା ପାଇଁ, ଭାେବ େବେଳେବେଳ ହୁଏତ େସଦିନ 
ମଁୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ନ େଦଇଥିେଲ ଆଜି େସ ଘେର ଥାଆ\ା ଆମ ପାଖେର ଥାଆ\ା 
ମେତ ଏମିତି ଲୁଚିଲୁଚି ତାକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ି଼ନଥା\ା ଘରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଛି 
େମା ଠୁ ବି  ଦୂେରଇଯିବ ଯଦି େସ େକମିତି ରହିବ ମଁୁ ଜାଣିଚି ଘେର େକହି ବି ବିଶ�ାସ 
କରୁନାହା\ି ଜୟ अଛି େବାଲି ତେମ ତ ଜାଣିଛ େସ अଛି ତେମ ବୁଝାअ ତାକୁ େଲାକ 
ମେତ ପାଗଳୀ ଭାବୁଛ\ି କି~ ମଁୁ ହl ଜାଣିଚି କିଛି ସ�କ� ଦୁନିଆ ଆଗେର ଦୁେରଇ ଗଲା 
ଭଳି ଲାଗିେଲ ମଧ! ମନରୁ ଦୂେରଇ ନଥାଏ ତା’ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମେତ ପାଗଳୀ କହୁ କି 
େବାକୀ ମଁୁ ରାଜିअଛି କାରଣ ମଁୁ ଜାଣିଚି େମା ଭଲପାଇବା ଥିଲା ରହିଥିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ,...  

 अମିତ - େସମିତି ନିରବ ଥାଏ, କାରଣ େସ ବି ଜାଣିଚି ମାନି ନଈ ତୁଠେର କଥା  
େହବା ସମୟେର ତା'ୁ ମାନି ବ!ତୀତ େକହି େଦଖା ଯାଆ\ି ନାହl, କି~ ମାନି'  
ବିଶାସେର େମାର ବିଶାସ अଛି ଜୟ +୨  ପରୀ|ା ସାରି ଛୁଟିେର ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାଏ, 
େସଇ ସମୟେର ଜୟ ଆଉ ତାର କିଛି ସା� ମିଶି ଯାଇଥା\ି େବଦବ!ାସ ଯାଇ ପାଣିେର 
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େଖଳୁ େଖଳୁ ଭଉଁରୀ ଟାଣିନିଏ अମିତକୁ ବାକି ୩ ଜଣ ଉ�ାର କର\ି େପାଲିସ ମାେନ 
କି~ अମିତ ଆଉ େଫରିଲାନି ଘେର ଏ ଖବର ପାଇ ସବୁ ଧାଇଁଥିେଲ କି~ ମାନି 
ଜାଣିଥିେଲ ତା' ଭାଇ ନି�ୟ ଆସିବ କାରଣ ଜୟ ତା'ୁ କଥା େଦଇଥିଲା ରା|ୀେର େସ 
ନି�ୟ ତା ହାତେର  ରା|ୀ ପି�ିବ େସ ବି ମାନି ହାତରୁ େତଣିକି େସ େଯଉଁଠି ଥାଉ 
ଯୁଆେଡ଼ ଯାଉ... ଆଉ ଆଜି ୪ବଷ�  େହଲା ମାନି ଠିକ େସଇ ଘାଟକୁ ରା|ୀ େନଇଯା\ି 
କଥା ହୁअ\ି ରା|ୀ ବା�\ି अେନକ େପ�ମ ଦିअ\ି କାରଣ େସ ତା' ଭାଇ ନୁେହଁ ସ\ାନ 
ଥିଲା ଆଉ ଜୟ ପାଇଁ ମାନି ତ ଜୀବନ, ଜୟର ଶରୀର ତାକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ସିନା 
କି~ ତା ଆତb ା ଯାଇ ପାରିନଥିଲା କାରଣ ତା ଜୀବନ ମାନୀ ଥିଲା 

 ମଁୁ ଜାଣିନି ଜୟ अଛ\ି ନା ନାହା\ି କି~ ଆଜିକୁ ୧୫ବଷ� େହଇଗଲାଣି ମାନୀ 
େସମିତି ପ�େତ!କ ରା|ୀେର ଯାଆ\ି ଏଭଳି େପ�ମ ବିରଳ ଯାହା ସାଧାରଣ  ମନୁଷ! 
େହାଇ ଆେମ ବୁଝିପାରିବାନି, କି~ ମଁୁ ବି ନାନୀ ଘରକୁ ରା|ୀ ବା�ିବାକୁ ଗଲି କାରଣ େସ 
ସ�କ� ଆଉ ତାହାର ଆ\ରିକତା େକବଳ ଜେଣ ଭାଇଭଉଣୀ ହl ବୁଝିପାରିେବ େଯଉଁଟା 
ମେତ ମାନି ବୁେଝଇଥିେଲ େକୗଣସି ବି ସ�କ� ବିନା େପ�ମେର अସ�ୂ�� ରା|ୀ ତ 
େକବଳ ବ�ନ ପବିତ� ତାର େପ�ମର ଭଲ ପାଇବାର, ତ!ାଗର .... 

 ରାଉରେକଲା 
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 କଥାେର କହ\ି ମWିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା 
ପୁରପଲz ୀଠାରୁ ଆର� କରି ବଜାର ସହର ନଗର ସବ�ତ�  
ବିଦ!ମାନ ମWିର ହିWୁ ସମାଜେର ମWିର ଏକ ବିଶି0 
अ� େଯଉଁଠି ଆତb ାରୂପୀ ମଣିଷ ପରମାତb ାର ସoାକୁ 
अନୁଭବ କରିଥାଏ େଯଉଁଠି ଘଡ଼ିଏ ବସିପଡ଼ିେଲ ମନେର 
अେନକ ଶା\ି ଆସିଥାଏ କମ�କz ା\ ଶରୀର ସହିତ 
ଭାରାକ� ା\ ମନକୁ େକେତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ପୁଣି 
େଯଉଁଠି ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ େନୖତିକତାର ପ�ତିଛବି ମାତ�  
ଏହି େନୖତିକତା ଭିତେର ମWିର ଭଳି ପବିତ�  ପୀଠେର 
अେନକ अେନୖତିକତା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କହିେଲ 
କୂଳକୁଟୁr'ୁ ଲାଜ, ନ କହିେଲ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି ପୁଣି 
କଥାେର କହ\ି େଦଖିଲା ଶିଖିଲା କହିବି ନା अେ� ନିଭା 
କଥା କହିବି ମଣିଷର ମନ ଆଉ େଲାଭ ଉପେର କାହାର 
େକେତଦୂର ଆୟo अଛି େସ କଥା ସିଏ ଏକା ଜାଣିଛି 
ତଥାପି ମଣିଷ ମନେର ଭ�ିଭାବ େନଇ ମWିରକୁ ଯାଏ 
ନି�ିତ ତାହା ସo�ମଳୂକ ବା ନିଃସo�ମଳୂକ େହାଇଥାଏ 
ବିଚାର କେଲ େଦଖାଯାଏ अଧିକାଂଶ େ|ତ� େର ସo�ମଳୂକ 

ଇେୟ କି~ ଠିକ୍ ନୁେହଁଇେୟ କି~ ଠିକ୍ ନୁେହଁଇେୟ କି~ ଠିକ୍ ନୁେହଁଇେୟ କି~ ଠିକ୍ ନୁେହଁ    

अଭିମନୁ! େବେହରା 
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ଭ�ି େବଶୀମାତ� ାେର େଦଖାଯାଏ ଏଇ େଯମିତି - ମା ତାରିଣୀ େମା ପୁअର ଚାକିରୀ 
େହାଇଗେଲ ମଁୁ ଶେହ ଆଠଟି ନଡ଼ିଆ େଦବି, େମା ଝିअର ବାହାଘର େହାଇଗେଲ ମଁୁ ସୁନା 
ଟିକିଲି େଦବି, ମଁୁ େଯଉଁ କାମେର ଯାଉଛି ଯଦି ତାହା ସଫଳ ହୁଏ ପ�ଭୂ େଭାଳାନାଥା ମଁୁ 
େଷାହଳ େସାମବାର କରିବି, ପା� ପଚିଶି ବ� ାହb ଣ େଖାଇବି, େମାର ଏଇ େଲାନ୍ ଟା 
େହାଇଗେଲ ମଁୁ ଶେହ ନଡ଼ିଆ ପିଟିବି, େମା ପୁअ ପରୀ|ାେର େବଶୀ ନrର ରଖି ପାସ 
କେଲ େମା ମନେର ଯାହା अଛି େଦବି ଇତ!ାଦି େକେତ କଣ ସo� େଯଉଁ ଭ�ିେର 
େକବଳ କାମନା ବାସନା ଭରିଥାଏ ନିÂାମ ଭ�ି େବାଧହୁଏ ସମାଜେର ବିରଳ 
ଗୀତାର ଉ�ି - କମ�େଣ! ବାଧିକାରେ�... ପ�ତି ମଣିଷର ବିଶ�ାସ େକମିତି ଆସୁନି? 
େକୗଣସି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି କମ� କରିଯିବା, ଫଳ ଭଗବାନ अବଶ! େଦେବ ମହାପୁରୁଷ 
ବୁ�' େସହିବାଣୀ - କାମନା ହl ଦୁଃଖର କାରଣ, କାମନାର ବିନାଶେର ଦୁଃଖର ବିନାଶ 
ସବୁ କଥା ମଣିଷ ଜାଣି ସୁ�ା ପାଥ}ବ ସୁଖ ସ�oି ଆଡ଼କୁ ତାର ଗତି! କିଏ ବୁଝୁଛି 
ସ¸କବି ଭୀମେଭାଇ'ର େସ ଭ�ିରସ ଗାଥା - କର ନିÂାମ ଭକତି େହ... କାମ, େକ� ାଧ, 
େଲାଭ, େମାହ... ଭଳି ଷଡ଼ରିପୁ अଥ�ାତ ଛअଟି अ\ଃ ଶତ�   କବଳିତ େହାଇ ମଧ! 
ସଦାସବ�ଦା େସ ସବୁରୁ ନିଜକୁ ମୁ� ରଖିବାକୁ ମଣିଷ େଚ0ା କରିବା ଉଚିତ ଏଥିେର 
ସମାଜର अେନକ କଲ!ାଣ ସାଧିତ େହାଇପାରିବ େସ ଯାହା େହଉ ର� ମାଂସ ଗଢ଼ା 
ଶରୀର େମାର, ମଁୁ ବା େକମିତି େସ େଲାଭ େମାହରୁ ମୁ� େହାଇଥା\ି ମନେର କିଛି 
ସo�ମଳୂକ ଭ�ି େନଇ ମWିରକୁ ଯାଇଥିଲି 

 େକୗଣସି ଶୁଭ କାମର ଶୁଭାର� ପବୂ�ରୁ ବା େକୗଣସି କାମର ସଫଳତା ପାଇବା 
ପବୂ�ରୁ ଆେମ ଭଗବାନ' ଆଶୀଷ କରୁଣା ଭି|ା କରିଥାଉ अେନକ ଆଶା ଓ ବିଶ�ାସକୁ 
ମନେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମWିର ଭିତେର ପ�େବଶ କଲି ହାତେର େମାର େଭାଗଡାଲାେର 
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ଧପୂ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଫଳ, େନୖେବଦ!େର ଭo} ଏକ ଶୁ�ପତୂ ପବିତ�  ମନ ମWିରର 
େଗାଟିଏ ପରିସରେର ପଜୂା ପାଉଛ\ି ତିନି ଠାକୁର େଦବ େଦବ ମହାେଦବ, ସ'ଟ 
େମାଚନ ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ ଏବଂ ପ�ଭୂ ଶ�ୀ ରାମ ପ�ଥେମ ମହାେଦବ'ର, ତା’ପେର 
ହନୁମାନ'ର ପଜୂା��ନା ସରିଲା ପେର େଶଷେର ପହ�ିଲି ପ�ଭୂ ଶ�ୀରାମ' ମWିରେର 
ଏ ପଯ�!\ ସବୁ ପ�ାୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ଆସିଲା େଗାଟିଏ अସ��ିକର ପରି�ିତି 
ଶ�ୀରାମ' ପଜୂାରୀ ନନା େମା ହାତରୁ େଭାଗଡାଲା ଗ�ହଣ କରି ଯଥାବିଧି ପଜୂା ଆର� 
କେଲ କହି ରଖୁଛି, ନନା' ବୟସ େସେତ େବଶୀ ନଥିଲା ଯଦିବା ତା'ର େକୗଣସି 
ମ� ©0 ଶୁଭୁନଥିଲା େସ ଯାହା େହଉ କଥାେର କହ\ି କିଛି ନ ଜାଣିେଲ ବି 
କୁଳେଶ�a, ବ��େଶ�a ବ� ାହb ଣ ପାଣି ଟିେକ ଛି�ିେଦେଲ ବି ତାହା ପବିତ�  ଏଇ େଯମିତି 
ତା' ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ अପବିତ�  ପବିତ�  ବାସ... ମ�ରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଏେବ କପ�ରୂ 
ଆଳତୀ ସମୟ, ପଜୂାରୀ ନନା ଘyି ବଜାଇ ମ�େର ଆଳତି ଆର� କରିେଦେଲ ଏହି 
ସମୟେର ନନା' େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ନନା' अyାେର ଥିବା େମାବାଇଲ୍ ©0 
େଦଖାଯାଉଥିଲା େମାବାଇଲର ରିଂେଟାନ୍ କହୁଥିଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ ଆଗ େମାେତ ଧର 
ପ�ଥେମ େମା କଥା ଶୁଣ ନନା ଏଥର ଥପ କରିେଦେଲ ଘyି ବଜାଇବା अନ! ହାତେର 
ଥିବା ଆଳତୀ ଦୀପଟିକୁ ତେଳ େଥାଇେଦେଲ କିଛି ସମୟ େଫାନେର କଥା େହବା ପେର 
ପୁଣି ପବୂ�ପରି ପଜୂା ଆର� କେଲ अବଶ! ନନା'ର ଏଠି କିଛି େଦାଷ ନାହl अyାେର 
େଧାତି ଭିତେର େମାବାଇଲ୍ ଥିଲା େସ କଣ ଜାଣିଥିେଲ ଏହି ସମୟେର େଫାନ ଆସିବ 
େବାଲି ଯା େହଉ ନନା କି~ ଭାରି ଚାଲାଖ ପଜୂା ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବW 
େହଲା ନନା' େମାବାଇଲ୍ ରିଂେଟାନ୍ କି~ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର अଂଶ ଥିଲା अବଶ! 
ଏଥିେର ମWିରର ଭ�ିପତୂ ପରିେବଶ େବାଧହୁଏ ନ0 େହଉନଥିଲା ମାତ�  େନୖତିକତା 
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ଦୃ0ିେକାଣରୁ େଯେତେବେଳ अେନକ ଜାଗାେର େମାବାଇଲର ବ!ବହାରକୁ ବW 
କରାଯାଇଛି, େସପରି �ଳେର ମWିରେର ପଜୂା ସମୟେର େମାବାଇଲର ବ!ବହାରକୁ 
ବW କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ କି? 

 

ପବିz କ୍ Lୁଲ୍ ଶି|କ 

ସ�ାମ ପାଟଣା, େକWୁଝର 

ଭ� ାମ!ଭାଷ - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 

ଆପଣ ଜାଣ\ି କି ?ଆପଣ ଜାଣ\ି କି ?ଆପଣ ଜାଣ\ି କି ?ଆପଣ ଜାଣ\ି କି ?    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା େଫବୃଆରୀ ୨୦୦୬ ମସିହାଠାରୁ अଦ!ାବଧି अନବରତ 
ଭାବେର ପ�ତି ମାସେର ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁଛି ଏହାର ସମ� ପୁରୁଣା 

ସଂLରଣ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟେର ଉପଲବ୍ ଧ अଛି 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫   େୱବ୍ସାଇଟ: aahwaan.com 

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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 ସମୟ ୧୦:୩୦। ପ�ଥମ େଶ�ଣୀର େଶ�ଣୀ ଶି|କ 
ସେରାଜିନୀ େଦବୀ ପିଲା' ଉପ�ାନ ଖାତା ଧରି େଶ�ଣୀ 
ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିେଲ।  

 େଗାେଟ ପିଲା ହାତେର ସିଲଟଟି ଧରି ଉପର ତଳ 
କରୁଥାଏ। ଆଉ କହୁଥାଏ, “ନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯା, େମା 
ସିଲଟ ଶୁଖି ଯା। ବ� ପାଣି ବ�କୁ ଯା, େମା ସିଲଟ ଶୁଖି 
ଯା।” ତା ନଁା ମକରା 

 ହଠାତ େଗାେଟ ଶ�େର ସେରାଜିନୀ େଦବୀ ଚମକି 
ପଡ଼ିେଲ। ସିଲଟ ଟି ମକରା ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ କିଛି 
ଦୂରେର ପଡ଼ି ଭା�ି ଯାଇଥାଏ। େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ 
େହଉଥିବା ପିଲା ବିଶୁ ମୁ�େର ସିଲଟ ବାଜି ତା ମୁ�ରୁ 
ର� େବାହୁଥାଏ।  

 େଶ�ଣୀର ସବୁ ପିଲା ଚୁପ େହାଇ ଯାଇଥା\ି। ବିଶୁ 
ମୁ�େର ହାତ ଥାପି କାWୁଥାଏ। ର�େର ତା ଧଳା ସାଟ�ଟି 
ଭିଜି ଯାଇଥାଏ। ପାଖେର ବସିଥିବା କିଛି ପିଲା' ବହି 
ବ�ାନୀ ଓ ସାଟ�େର ବି ର� ଲାଗିଥାଏ। ସେରାଜିନୀ 

ନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯା    

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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େଦବୀ କଣ କରିେବ ଭାବୁ ଭାବୁ ପ�ଥେମ ବିଶୁକୁ ପ�ଧାନ ଶି|କ' ପାଖକୁ େନଇ 
ବ!ାେ�ଜ୍  କେଲ।  

 େଶ�ଣୀକୁ େଫରି େଦଖିେଲ ମକରା େସଇମିତି କାକୁ� େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥାଏ। 
ମୁହଁେର ତା’ର ଭୟ। ଆଖିେର ଭୟ ମିଶା ଚାହାଣି। ଲୁହ अନବରତ େବାହି ଚାଲିଥାଏ। 
ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ େସ। ସେରାଜିନୀ େଦବୀ ଭାବିେଲ, େସ େବାେଧ ମାଡ଼ ଖାଇବ 
େବାଲି ଡରି ଯାଇଛି। ମୁ�କୁ ତାର ଆଉଁସି େଦଇ ବସିବାକୁ କହିେଲ।  

 ବିଶୁ, Lୁଲ େପ�ସିେଡ଼y' ପୁअ। େପ�ସିେଡ଼y ଭାରି ରାଗି। ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର 
ରାଗିଯାଆ\ି େସ। ମକରାକୁ କଣ କହିେବ, ଚି\ାେର ପଡ଼ିଗେଲ େସ। ଭାରାକ� ା\ ମନ 
େନଇ ଉପ�ାନଟି ପେକଇ ସମୟ େହବା ପବୂ�ରୁ େଶ�ଣୀରୁ ବାହାରି ଗେଲ।  

 ସେରାଜିନୀ େଦବୀ ଗଲାପେର େଶ�ଣୀେର େହାହଲz ା ଆର� େହାଇଗଲା। 
େଶ�ଣୀେର ଥିବା ପିଲାମାନ' अେପ|ା େସ ଗରିବ। ବାପା ରି¬ା ଟାଣି ମକରାକୁ ପାଠ 
ପଢ଼ାଏ। ମକରା ଗରିବ ରି¬ା ବାଲାର ପୁअ େହେଲ ବି ଭଲ ପେଢ଼। ବିଶୁ ପ�ଥମ େହେଲ 
େସ ଦି� ତୀୟ ହୁଏ। େତଣୁ ମକରା ଉପେର େଶ�ଣୀର କିଛି ପିଲା'ର ରାଗ ଥାଏ। 
େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ବାପାମା’' ପାଖରୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଆ\ି ମକରା ପାଇଁ। ରି¬ାବାଲାର 
ପୁअ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଆଉ ତା' ପୁअ ତା’ଠୁ ପଛେର ରହିବ? ଏକଥା ହଜମ ହୁଏନି 
େସମାନ'ୁ।  

 ମକରା ଏକା ବସିଥାଏ। ମନେର अେନକ ଭାବନା। ଲୁହ େବାହୁଥାଏ। ସର ଦିଦି 
ସିନା କିଛି କହିେଲନି, ପ�ଧାନ ସାର ପିଟିେବ। ବିଶୁର ବାପା ବି ପିଟିେବ। ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ 
ଡର ନଥାଏ, କି~ କାଲିଠୁ େସ Lୁଲେର ପଢ଼ିବ େକମିତି? ବହୁତ କହି କହି ବା ଦି’ମାସ 
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ପେର ଏ ସିଲଟଟି ଆଣି େଦଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ସିଲଟେର କିଛି େଦଖା ଯାଏନି, ଖଡ଼ି 
ଚାେଲନି େସଥିେର। ଏେବ କଣ କରିବ? େସ କାWି କାWି ଏେବ ହିକା ଉଠୁଥାଏ ତା’ର।  

 େସପେଟ ବିଶୁକୁ େସମାେନ ଟିହାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଯମିତି କି ବିଶୁ, ମକରାକୁ 
ମାଡ଼ ଖୁଆଇବ। ବିଶୁ କି~ अଜାଣତେର ଏସବୁ େହାଇଛି େବାଲି ବୁଝିପାରୁଥାଏ।  

 ପିअନ ଆସି ବିଶୁ ଆଉ ମକରାକୁ ପ�ଧାନ ସାର ଡାକୁଛ\ି େବାଲି କହିେଦଇ ଗଲା। 
ବିଶୁ ଆଉ ମକରା अଫିସକୁ ଗେଲ। େସଠି, ବିଶୁର ବାପା, ପ�ଧାନ ଶି|କ ଓ ସର ଦିଦି 
ଥାଆ\ି। ପ�ଥେମ ମକରାକୁ ପଚରା ଗଲା। େସ ଡରି ଡରି କହିଲା, “ମଁୁ ସିଲଟ 
ଶୁଖାଉଥିଲି। ହାତ ରୁ...” ଆଉ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ, ବିଶୁ ମକରା ମୁହଁେର ହାତ େଦଇ 
अଟେକଇ େଦଲା। ଓ ନିେଜ କହିଲା, “ବାପା, େସ ସିଲଟ ଶୁେଖଇଲା େବେଳ ମଁୁ ହାତ 
େଟକି େଦବାରୁ ସିଲଟ ତା ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଓ େମା ମୁ�େର ବାଜିଲା। ସିଲଟ ବି ପଡ଼ି 
ଭା�ିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ େଦାଷୀ। େମା ମୁ� ତ ଫାଟିଛି, କି~ ସିଲଟ ନଥିେଲ େସ ପଢ଼ି 
ପାରିବନି। ତା ପାଇଁ ସିଲଟ େଟ ଆଣିଦିअ। ପିzଜ଼।” 

 अଫିସରୁ ବାହାରିବା େବେଳ, ବିଶୁ ଆଉ ମକରା କା�େର ହାତ ପେକଇ, ନୂଆ 
ସିଲଟଟି ଧରି େଡଇଁ େଡଇଁ େଶ�ଣୀ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର େଦଖି ସେରାଜିନୀ େଦବୀ 
କଣ କହିେବ, କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିେଲ।  

ତା' ଆଖି େକାଣେର ଲୁହ ବୁେW ଚିକମିକ କରୁଥିଲା..... 

ଗା�ିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦  / ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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 କାଲିଠୁ ପିଲାଟାର େଦହ ଖରାପ, ତାରି ମୁ�େର 
ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ େଲଖା ସବୁ ବସି ପଢୁଥାଏ। ଭାରି 
ଇଛା େହଉ ଥାଏ କିଛି େଲଖି ଯିବାକୁ, କି~ ମୁ�େର କିଛି 
ପଶୁନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସ�ାମୀ କହିେଲ କଣ ଭୁତ 
େଦଖିଲ କି! କଣ େହଲା? ଏମିତି ବସିଛ କାହlକି? ବାସ୍ 
ମନେର ଥିବା ନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯା କଥା ସହ ଭୁତ ଶ�ଟି 
ଶୁଣି ଚଟ କରି ପିଲା ଦିନର ସb �ତିଟିଏ ମେନ ପଡ଼ିଗଲା।  
 ବୟସ େସେତେବେଳ ସାତ କି ଆଠ େହବ। ଘରୁ 
ଦୁଇ ପାହୁ� ପେକଇେଲ Lୁଲ। ମାଟି ସିଲଟ, କାଠ ଖଡ଼ିକୁ 
େଛାଟିଆ ଝୁଲାେର ଧରି ସା� ମାେନ ଡକାହକା ବାହାରି 
ପଡୁ Lୁଲ। େକେଢ ବଢ଼ିଆ ଲାେଗ େସେତେବେଳ Lୁଲ। 
ସଂଗାତ, ମକର ସବୁ ମିଶି େବାହୁେବାହୁକା, ଲୁଚକାଳି, 
ବାଡ଼ିଡ଼ିଆଁ ପରି ଆହୁରି ଏମିତି େକେତ କଣ େଖଳ େଖଳୁ। 
ଆଖି ଆଗେର ଭାସି ଉଠିଲା ପିଲାଦିନର େସଇ କାଠ 
ସିଲଟ, ସାଂଗେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ େବାତଲ୍ େର କିଛି 
ପାଣି େନଇ ବାରrାର ତାକୁ େପାଛି, କାହା ସିଲଟ ଆଗ 

ନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯା    

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ଶୁଖିବ େବାଲି େସହି ଗୀତଟି ଗାଉ। ନଈ ପାଣି ନଈକୁ ଯା, େମା ସିଲଟ ଶୁଖିଯା। ଗୀତ 
ସହ ତାଳ େଦଇ ଝାÏା େଚହରାଟିଏ ବି ଦିଶିଗଲା। 
 ସନି, ସନି_ େକତ ସାହୁ। ନଁା ଟା ବହୁତ ଦିନ ପେର ଧରିବାକୁ अଜବ ଲାଗୁଛି। 
େମାର ଭଲ ସା� ଥିଲା ସନି। ବଡ଼ ଶା\ ସ�ଭାବର ପିଲା। ଆମଘରଠୁ ପା� ଘର ଛାଡ଼ି 
ତା' ଘର। ତା ବାପା ହଳ କର\ି। ଦିେନ ହଠାତ େସ କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଗଲା। େସଦିନ 
େସ Lୁଲ ଆସିନଥିଲା। ଗଁାେର ବହୁତ ଥର ପିଲାମାେନ Lୁଲକୁ ଆସ\ିନି। େସଦିନ ସନି 
Lୁଲ ଆସିନଥିଲା। ସାଧାରଣ କଥା ଭାବି ଆେମ ରହିଗଲୁ।  
 ଗଁା Lୁଲେର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପେର େସଇ ବାର�ାେର ଆମର ଟିୟୁସନ୍ ହୁଏ। 
ସ�!ାେର ଆମର ଟିୟୁସନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତାର ଘରେଲାକ ସନିକୁ େଖାଜିବାକୁ ଆସିେଲ। 
ବାପା ତାର ଚାଷୀ, େ|ତରୁ େଫରି ପୁअକୁ ନ ପାଇ ବ!� େହାଇଗେଲ। ସାେ� ସାେ� 
ସାରା ଗଁାେର ହଇଚଇ ସୃ0ି େହଲା, ଏ କାନରୁ େସ କାନ େଡଇଁ ଗଁା ସାରା ରା0�  
େହାଇଗଲା। ସମେ� େଖାଜିବାେର ଲାଗିଗେଲ। ଦିନଟିଏ ଗଡ଼ି ଗଲାଣି। ସ�!ା େହଲାଣି 
ଆସି। ସନି ଗଲା କୁଆେଡ଼? ଘେର ନାହl, Lୁଲ ଆସିନି, ବିଲକୁ ଯାଇନି, ଗଲା େତେବ 
କୁଆେଡ଼? ସାରା ଗଁା େର େଖାଜାପଡ଼ିଲା। ବ�, େପାଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ, େ|ତ, ବିଲ, 
ମାହାରା ସବୁ େଖାଜା େହଲା। କି~ ସନିର କିଛି ଖବର ନାହl। ଦିନ ଯାଇ ରାତି େହଲା। 
ପରଦିନ ସକାଳ। ତା ମା ଭୂଇଁେର ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ବାପା ମୁ�େର ହାତ େଦଇ 
ବସିଥାଏ। 
 ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାେବଳ, ଆେମ ସମେ� Lୁଲେର ଥାଉ । ଗଁା କୁ େପାଲିସ ଆସିଲା। 
ହଠାତ୍ େପାଲିସକୁ େଦଖି ଆେମ ସବୁ ଡରି େଶ�ଣୀଗୃହେର ବସି ରହିଲୁ। Lୁଲ ଚାରିପେଟ 
େଖାଜାପଡ଼ିଲା। Lୁଲ ପଛପେଟ ଏକ ବଡ଼ କୁअ। େକହି େସପାଖକୁ ଯାଆ\ିନି। କି~ 
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େସଇ କୁअରୁ ବାହାରିଲା ସନିର ପଚା ସଢ଼ା ଶବ। େପାଲିସ ଆଖି ସାମ_ାେର ତାର ଶବଟିକୁ 
େନଇ ଚାଲିଗେଲ। େସଦିନ ମନେର, ଦୁଃଖ ଠୁ େବଶି ଡର ଭରି ରହିଥିଲା। Lୁଲେର 
େସଦିନ ଆଉ କି ପାଠ? େଶଷେର Lୁଲ ସରିଲା। ଟିୟୁସନ୍ ଆର� େହଲା କି~ କାହାର 
ବି ପାଠେର ଧ!ାନ ନଥିଲା। ଦୁଃଖ ସା�କୁ अଜଣା ଆତ'। େକମିତି କଣ େହଲା 
େକଜାଣି ବାହାେର ବସିଥିବା ଏକ ପିଲା େଜାରେର ଚିYାର କଲା, “ମା େଲା... ସନି 
ଭିଡ଼ିେନଲା େଲା...” ବାସ୍ ତାପେର ଆମର େଯଉଁ अବ�ା ତାହା ନିେଜ अେ� ନ 
ନିେଭଇେଲ ଜାଣି ପାରିବନି। େଗାଟିଏ ଡିଆଁେର Lୁଲ େଗଟ ବାହାେର। ଟୁ!ସନ ସାର ବି 
ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିେଲ। ଘେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ମଁୁ ବରଡ଼ା ପତ�  ପରି ଥରୁଥିଲି। ଡର 
ଏେତ େଜାର ଥିଲା େଯ ଚାରିଦିନ ଜରେର ପଡ଼ିଲି। ଔଷଧ, ଝଡ଼ାଫୁ'ା ପେର ଠିକ୍ 
େହଲି। ଦିେନ ଛାଡ଼ି Lୁଲର ପାଖାପାଖି ସବୁ ପିଲା େବମାର ପଡ଼ିେଲ। େସ ବୟସେର ଏ 
ଦୁଃଖର ପରିଭାଷା ତ ଜଣା ନଥିଲା କି~ ମାନସିକ �ରେର ଡରର ଭୂମିକା ଥିଲା ଖୁବ 
େବଶୀ। କିଛି ଦିନ ପେର ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଗଲା। 
 Lୁଲ ସରୁ ସରୁ ଏ ଟୁ!ସନଟା ଭାରି କ0 େଦଉଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପେର ଟିୟୁସନ 
ବW େହାଇଗଲା। Lୁଲର େସ କୁअକୁ ମାଟି ପେକଇ େପାତି ଦିଆଗଲା। ଆେମ କି~ 
ତା’ପରଠୁ େକହି ବି େସ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲୁ ଡରେର। ସତ କହିେଲ େସ ଡର ଏେବବି 
ଲାେଗ। କାହlକି େକଜାଣି, Lୁଲ ବାଟ େଦଇ ଆସିଲା େବେଳ ଆେପ ଆେପ ଆଖି ଚାଲି 
ଯାଏ କୂअ ଥିବା ଜାଗା ଉପରକୁ। ଆଉ ଗ�ାମ େଦବତୀ'ୁ ଡାକି ଡାକି ଘରକୁ ଆସିବା ସାର 
ହୁଏ।  
 କି~  
େସଦିନ ସନି ସହ କଣ େହାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି अଜଣା.... 
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 ଏଥର ଖରା ଛୁଟିେର ଝିअ ଜିଦ୍  କଲା ମାମଁୁ ଘରକୁ 
ଯିବ। ମାମଁୁ ଘରର େମାହ ତ ସମ�'ର ନିଆରା ସb �ତିଟିଏ 
େହଇ ମାନସ ପଟେର ଥାଏ େମାର ବି ପିଲା ଦିେନ ଥିଲା 
ଓ େମା ପରି େସ ବି ତା ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବିକଳ। 
अେନକ ଦିନ ପେର ଯାଉ ଥିବାରୁ େସ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା 
ତା अଜା ଆଈକୁ ପାଖେର ପାଇବ ଏେତ ଦିନ ପେର 
ଆଜିକାର ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼ା, ତା ପେର ଟିଉସନ ଏସବୁ 
ସକାେଶ କୁଆେଡ଼ ବି ଟିେକ ଯାଇ ପାେରନି ଆଜିକାଲିର 
ବ!� ଜୀବନେର ଆଉ ମଁୁ ବି अେନକ ଦିନ ପେର ଗଁାକୁ 
ଯାଉଛି େବାଲି ଖୁସିେର ମନଟା ନାଚିଯାଉଥିଲା... ଗଁାେର 
ପହ�ି ମା ଝିअ ଦୁେହଁ ଖୁସି ଝିअ ତ ତା अଜା ଆଈ ପାଖ 
ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ମିନିଟିଏ ବି, ଆଉ େସମାନ'ୁ ବି 
େଯପରି ଚାW ମିଳିଯାଇଛି ମଁୁ ବି ଭାଇ ଭାଉଜ ସହ ମÁି 
ଯାଏ େକେତ ଗପେର, ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଏ ଜାଣି ହୁଏନା 
େସଦିନ ସଂଧ!ାେବେଳ ଟିେକ ଗ�ାମେଦବୀ' ପାଖକୁ ଯିବି 
େବାଲି ଭାବିଲି ଝିअ ଓ ଝିଆରୀକୁ ଧରି ଚାଲିଲି ଗଁା 
ବୁଲି ଗଁା େଶଷ ମୁ�େର ଠାକୁରାଣୀ ମWିର, ଭାରି ପ�ତ!| 

ନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯାନଈପାଣି ନଈକୁ ଯା    

ସରସୀ ଆଚାଯ�! 
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େଦବୀ ଯାହା ମନାସିେଲ ମିେଳ େଛାଟେବେଳ ପରୀ|ା ସମେୟ େକେତ େଯ ଗୁହାରି 
ନକରିଛି, ମା େଲା ସୁଝା ସୁଝା ପ�ଶ_ ପଡୁ େବାଲି ଆଉ ମା ବି େକେବ ନିରାଶ କରି 
ନଥିେଲ ଦଶ�ନ କରି େଫରିଲା େବେଳ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବିଲ ପାେଖ  େଛାଟ କୁଡ଼ିଆ 
ଘରଟି ଉପେର ପାଖେର ¤ୀ େଲାକ ଜେଣ େଗାବରେର ଘଷି ପାରୁଛି ଚିହ_ ା ଚିହ_ ା 
ଲାଗିଲା େମାେତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲି, ‘‘ଟିେକ ଶୁଣିେବ” ମୁହଁ ଉେଠଇ ଚାହlଲା, 
େମାେତ େଦଖି ଆ�ଯ�! ଓ ଆନWେର ଚିYାର କରି ଝପଟି ଆସିଲା େମା ପାଖକୁ ମଁୁ ବି 
ତାକୁ ଚିହି_  ସାରିଥିଲ ଆଦରେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ରହିଗଲା, ତା େଗାବର ଲଗା 
ହାତ ପାଇଁ ଝअଟି କରି ହାତଟାକୁ ପାଣି ବାଲତିେର ବୁେଡ଼ଇ େଦଇ ଆସି କୁେ±ଇ 
ପେକଇଲା େମାେତ ସର ତୁ....!! ଆେଲା େକେତ ଦିେନେକ େଦଖା!!!!! 
େସ ଥିଲା େମା अ�ନବାଡ଼ିରୁ ସା� ମାଳ(ମାଳତୀ)  ପ�ମ ପେର ମଁୁ ବାପା' ସହ 
କଟକ ଚାଲିଗଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି େମା अତି ପି�ୟ ସା� ମାଳକୁ େକେତ େଯ ଝୁରିଛି 
େସ ଦିନ ମାନ'େର ତାକୁ ଡକାଡ଼କି େହଇ Lୁଲ ଯିବା, ଲୁଚକାଳି -େବାହୁଚାରୀ - अ� 
ପୁଟୁଳି େଖଳ, ଲୁଚିଲୁଚି କଇଁଆ କ�ାଆr ଖିଆ, େଗାଟିଏ ଛତା ତେଳ अଧା अଧା ଭିଜିବା, 
ପୁଣି େସଇ କାଗଜ ଡ�ା.... ସିଲଟେର ବଡ଼ ବଡ଼ अ|ରେର अ ଆ େଲଖି ମେଡ଼ଇବା, अ 
अ अ... ଆ ଆ ଆ...  ଆଉ ତାକୁ ଲିେଭଇ ମୁ�େର ମାରିବା ଭଇ ପାଠ େହବ େବାଲି 
ସିଲଟ ଶୁେଖଇ ପାଇଁ ଗାଇବା, “ନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯା, େମା ସିଲଟ ଶୁଖିଯା..” 
ଆଜି ତାକୁ େଦଖି ପୁରା ପିଲାଦିନ ଆଖି ଆେଗ ଭାସିଗଲା ଖାଲି େସ ଆଉ ମଁୁ 

 େବାଉ ଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ମାଳର ସାମୀ ଚାଲିଗଲା ପେର େସ ଗଁାକୁ େଫରିଆସିଲା ତା 
ପୁअକୁ େନଇ ତା ବାପା ମା’ବି ଆଗ ପଛ େହଇ ଚାଲିଗେଲଣି େସ ଏେବ ଏଇଠି ତା’ 
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ପୁअ ସହ ରହୁଛି କିଛି ପନିପରିବା କରିଛି ବାଡ଼ିେର, ତାକୁ େନଇ ଚଳୁଛି େମା ଝିअକୁ 
େଢର ଆଶୀବ�ାଦ କଲା ତା ବାଡ଼ି ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ବି େଦଲା ଆେମ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ 
ପିଲାଦିନ ସb �ତିେର, ଝିअ अଟକାଇ େଦଲା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ମଁୁ ବି ତା ସହ 
ପାଦ ମିେଶଇ ଚାଲିଲି େଫରି ଆସିଲି ତା ଶୁଭ ମନାସୀ ସb �ତିକୁ ସାଉଁଟି 
େଫରିଲାେବେଳ କାନେର ଶୁଭୁଥିଲା େସଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି - “ନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯା, େମା 
ସିଲଟ ଶୁଖିଯା....”   

  

ଖ�ଗିରି, ଭୁବେନଶର  

େମାବାଇଲ :  ୯୪୩୯୧୭୧୫୦୪ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଉଭୟ ନବୀନ ଏବଂ ପ�ବୀଣ େଲଖକମାନ' କୃତିକୁ ସମାନ ସ�ାନ 
ଜଣାଇ ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ କରିଥାଏ ଆପଣ େଲଖାେଲଖି କରୁଛ\ି କି? 

ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲଖି କରୁଛ\ି ଆେମ ଆପଣ' େଲଖାକୁ ଆହ� ାନେର �ାନ 
େଦବୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫   ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

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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ମା0ରକ!ାଂଟିନ୍ ଛକେର ଦୁଇଜଣ କମ�ୀ  

େଭା େଭା କାWି ତେଳ ଗଡୁଥିେଲ; 

ଏ ଦୃଶ! େଦଖି େସଇବାେଟ ଯିବା େଲାେକ 

 କାWିବାର କାରଣ ପଚାରିେଲ । 

 

କମ�ୀମାେନ ଲୁହେପାଛି କହିେଲ ନିଆଳିେର 

अଜଣା ଜ~ େମ±ା ମାରିବା ପରି; 

अଜବ ଜ~ େଗାେଟ ଖାଇଯାଉଛି  

 ଆମ ଦଳର କଲିଜାକୁ ଖ�ଖ� କରି! 

 

େଲାେକ ପଚାରିେଲ-  

ଏେତେନତା ଥାଉଥାଉ େକମିତି େକହି କରିପାରୁନ କିଛି? 

କମ�ୀମାେନ କହିେଲ-  

ଜ~ ଯ�ଣା (ବ!�) ଜ~ ଯ�ଣା (ବ!�) ଜ~ ଯ�ଣା (ବ!�) ଜ~ ଯ�ଣା (ବ!�)     

ଡ: କୁଳା�ାର 
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 ଆେମ କଣ କରିବୁ ଜ~ଟା ଆଖିପିଛୁଳାେକ ଦିଲz ୀ ପଳାଉଛି!!  

 

ରାମ ମWିର ସାମ_ାେର ନାରୀନର ଦେଳ  

ପି�ି େଗରୁଆ େପାଷାକ ଓ ଶାଢୀ; 

ମାଂସେଭାଜି ଖାଇବା ପେର ଛାଡୁଥିେଲ  

 ଜୟ ଶ�ୀରାମ ଜୟ ଶୀରାମ ରଡ଼ି! 

 

ଏ ସମେୟ େସ �ାନେର ପହଁଚିେଲ  

କମ�ଚାରୀ ଧରି ମୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି; 

କହିେଲ େଟକିକି ବେସଇବୁ ନା 

 ସୁନାପିଲା ପରି ଯିବ ଚଢ଼ି? 

 

ରାମଭେ� ପଚାରିେଲ ତେମ କଣ ପୁଲିସି  

ନା େଫାସ� େଯ ଆମକୁ ଧରିବ? 

ମୁନିସିପାଲିଟି କମ�ଚାରୀ କହିଲା- େମୟର'    

 ନିେ �ଶ ଜ~ଜୁ\ା'ୁ ରା�ରୁ ହେଟଇବ! 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କ!ାପିଟାଲ ହ©ିଟାଲ ଛକେର ଦୁଇଜଣ  

ବୁଢ଼ା ଓ େଟାକା େନତା; 

ମୁ�େର ହାତ େଦଇ ବଡ଼ େଟନ୍ସନେର 

 େହଉଥିେଲ ଗୁରୁତପ�ୂ� କଥା! 

 

ବୁଢ଼ାେନତା କହୁଥିେଲ େଟାକାେନତା'ୁ 

ଆପଣ ମାନ~ କି ନମାନ~; 

ଆେମ େଢଦ}ନ ଦଳ ଚେଳଇଲୁ କି~  

ଆପଣ' ପରି େଟାକାମାେନ अଜବ ଜ~! 

 

େଟାକାେନତା କହିେଲ-  

 ଆେମମାେନ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଚୁ କ!ାେମରା େଲାଭପାଇଁ ; 

ତେମମାେନ କି~ ଜାଲ ପେକଇ ଜଗିଛ 

 ନିେଜ ହl ଦଳର କଲିଜା ଖାଇ େଦଇ!! 

 

େପ�ମିକା କହିଲା-  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ତମର େମ±ାମୁ�େର 

ଟିେକ ବି अକଲ ନାଇଁ; 

େପ�ମିକ ଉoର େଦଲା- ତେମ ତ अଜବ ଜ~   

 େମା କଲିଜା ଯାଇଚ ଖାଇ! 

 

କି� ଂ କି� ଂ- ୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯  

ଇେମଲ୍: dr.kulangar@gmail.com 

ବ!� େହଉ अବା ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, |ୁଦ�  ଗ¡ େହଉ अବା ହାଇକୁ, ଗୀତିକବିତା  
େହଉ अବା ଆଧୁନିକ କବିତା, ସବୁକିଛି �ାନ ପାଏ େକବଳ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର 

େରାେଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�!, ସr�, ଦିନଚଯ�!ା ଆହୁରି अେନକ କିଛି 

ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲଖି କରୁଛ\ି ଆେମ ଆପଣ' େଲଖାକୁ ଆହ� ାନେର 
�ାନ େଦବୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫   ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ    



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

153 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

 

ଭଉଣୀର अଳି अଝଟ ଓ ଭାଇର େପ�ମର ସା|ୀ  

ଭାତୃ ଓ ଭଗ_ୀର अନାବିଳ େସ_ହର ପ|ୀ  

େକେବ ସିଏ ରାଗ – ରୁଷା, ମାନ – अଭିମାନ, 

ତ େକେବ  େସ_ହ – େପ�ମ, ହସ – ଖୁସି, अଭିନWନ  

ଭାଇ ପାଇଁ ନବରତ_  ଠାରୁ ବି अମଲୂ! ସ�ଦ  

ସେହନାହl  ଭଉଣୀର ଦୂରକେର ସମ� ବିପଦ  

ନୁେହଁ ଏକ ସତୂା अବା ସ|ୂb  ଧାତବ ପଦାଥ�  

ସାରା ଦୁନିଆର ଖୁସି େଦବାେର ସମଥ�  

ଭାଇ ନାହl ଯାହାର ସାହା ନାହl ତାହାର  

ରା|ୀର ସ�କ� अେଟ ପରମ अପାର  

ରା|ୀରା|ୀରା|ୀରା|ୀ    

ପ�ହz ାଦ େବେହରା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अଗନା अଗନି  ବନ�  ।     

ଆହାକି ସୁWର ଜଗତ ।।     

ଇଏତ ଆମରି ସଂସାର ।       

ଈଶର ଗଢିେଲ ସୁWର ।।     

ଉପବନ ବନ ସଜ}େଲ  ।     

ଊଣାଠୁ अଧିକ ରଚିେଲ ।।     

ଋତୁ ଛअ ବାର ମାସର ।       

ଋଷି ମୁନି ଗବ� ଆମର ।।      

ଏଇ ଧରା ପାଣି ପବନ ।       

ଐରାବତ   ଗଜରାଜନ ।।     

ଓଟ  ଆଉ ମଧୁମ|ିକା ।     

ଔଷଧକୁ େଚରମଳିୂକା ।।    

କାହାକୁ େକମିତି ମାନିବ ।     

ବ��ମାଳାେର ସୃ0ିବ��ମାଳାେର ସୃ0ିବ��ମାଳାେର ସୃ0ିବ��ମାଳାେର ସୃ0ି    

ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଖଞିେଲ ସମ� ଦରବ  ।। 

ଗଗେନ ସଯୂ�! ଚW�  ତାରା ।       

ଘଡଘଡି  ଓ  ବାରିଧାରା  ।।      

ଚକାେଡାଳା ଆମ ଭରସା ।      

ଛପନ  ପଉଟି  ପରସା  ।।      

ଜ�େଲ େକେତ ବୃ|ଲତା ।       

ଝଡି ବରଷାକୁ େଯ ଛତା  ।।      

ଟାକୁଆ ରଖିେଲ ଆମେର  ।      

ଠାଏ ଠାଏ ପାଣି ମରୁେର ।।      

ଡାମରା ଶୁଆ ପ|ୀରାଜ  ।        

ଢମଣା  ତ�  अହିରାଜ  ।।        

ତାରାେଦେହେକେତଆେଲାକ ।     

ଥାକ ଥାକ अବଢା ପାକ ।।     

ଦୁ¼ େଦେଲ ଗାଈ ଚିରେର ।     

ଧରଣୀକୁ େଦେଲ େଶାଭାେର।।  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ନଡିଆ  अ\ରେର ପାଣି  । 

ପିତାମାତା ଆମ ବି�ାଣୀ ।। 

ଫଣାେଦେଲ ପୁଣି ସାପକୁ ।  

ବଇଦ  ଆମର େରାଗକୁ  ।। 

ଭଳିକିଭଳି   ସଜାଡିେଲ   । 

ମନକୁ ଜାଣି ଫଳ େଦେଲ ।। 

ଯାନିଯାତ  େକେତ ପରବ । 

ରଖିଛ\ି   ସିଏ   ସରବ ।। 

ବନିତାକୁ  ଲାଜ  ଗହଣା  । 

ଶÀା  ସିWୂରକୁ  ଓଢଣା  ।। 

େଷାହଳ କଳା େସ କାଳିଆ ।   

ସୁWର ତା ହସ ନାଲିଆ ।।  

ହୃଦେୟ ଭରିଛ  ପୀରତି  ।  

|ମିବ େଦାଷ େମା ସାରଥି।। 

       



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଜି ପୁଣି ନିଜକୁ ହାରିଲି 

େତା ସb �ତିର ବାହୁବ�ନୀେର । 

अମାନିଆ ମନ ସାେ� 

ଚାଲିଗଲି अଜାଣେତ 

େସଇଠିକୁ....େଯଉଁଠି ଦିେନ ମଁୁ 

େଭଟିଥିଲି ନୂଆକରି ନିଜକୁ, 

अନାବନା ଶ�ଗୁx ମଧ!େର 

େତା କ¡ନାର अ'ାବ'ା ରା�ାେର। 

ଜାଣିଥିଲି, 

ଶ�କୁ େନଇ ତୁ ଖୁବ େଖଳିପାରୁ। 

ଜୀବନର ଶୁÂ ମରୁପେଥ 

ମୁହୂତ�େକ ମରୁଦ!ାନ ଗଢୁ, 

ବିରହର େବସୁରା ରାଗିଣୀରୁ 

କାଲି ଓ ଆଜିେର ମୁଁକାଲି ଓ ଆଜିେର ମୁଁକାଲି ଓ ଆଜିେର ମୁଁକାଲି ଓ ଆଜିେର ମୁଁ    

अନୁସୟୂା ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମିଳନର ମxୂ�ନା େତାଳୁ, 

अସର\ି अ-ସ�ାବନାରୁ 

ପ�ତ!ୟର ସର େତାଳିପାରୁ। 

ଆଉ, େମା 'ଭାବନା'.... 

େତା ହାତର େଖଳଣାେଟ ସିନା ! 

ତଥାପି, 

େସ େଖଳେର ବଳି ପଡିବାେର ମଁୁ ଖୁସି। 

ଜାଣିଚୁ କାହlକି ???? 

କାଲି େତାର ହସ େଖାଜୁଥିଲି 

ଆଜି ବି େତା ଖୁସି ହl ଚାହୁଁଛି। 

ଫରକ ଏତିକି, 

କାଲି େମାର 'ମନ'ଟିଏ ଥିଲା 

ଆଜି ତାର ଦାହସଂLାର ସରିଛି। 

 

ଶତା�ୀନଗର, ଭୁବେନଶର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अତୀତ େଗା ତୁେମ କାହା ମନ ହୃଦୟର  

ହଜିଥିବା ଚିର ସb �ତି 

ରହିଥିବ ସଦା  ଏ ମନ ©Wନେର  

अଭୂଲା ଚିହ_ େଟ ସାଜି 

 

अତୀତର  ଦିନ ରେହ ନାହl ଚିର�ାୟୀ  

ଯାଏ  େସ ଚାଲି ତା ପାଦ ଚିହ_ କୁ ଛାଡି 

ସb �ତିର ପୁ�େକ ହୁअଇ अତୀତର 

କିଛିଟା ପୁରୁଣା ପୃaାର  ଧାଡି 

 

अତୀତର अଭୂଲା ଦିନ ମେନ ପଡିଗେଲ  

ଆଖିେର ଆସଇ ଲୁହ  

अତୀତର ଦିନ େଦଖାଏ ସଭି'ୁ 

ବ�ିବାର ନୂଆ ଉପାୟ 

अତୀତର ସb �ତିअତୀତର ସb �ତିअତୀତର ସb �ତିअତୀତର ସb �ତି    

େଜ!ାତିମ�ୟୀ ଷଡ଼�ୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अତୀତର ସb �ତି ରଖଇ ସାଉଁଟି  

ପୀଡିତ େପ�ମିକର ମନ 

ସାଗର େବଳାେର ନିତି େଖାଜୁଥାଏ 

ତା େପ�ମିକାର ପାଦ ଚିହ_  

 

अତୀତ େଗା ତୁେମ କାହା ମନ ରାଇଜର  

ସb �ତି ଭରା ପାଟ ରାଣୀ 

କାଳର  ପ�ଭାେବ ମନ ତଳୁ ହଜି  

େହାଇଯାअ ତୁେମ अଲିଭା ପୃaାର କାହାଣୀ    

 

ବାସୁେଦବ ନଗର, େଖାଡ଼ାସି�ି, ବ� ହb ପୁର – ୧୦ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େସ ଚାଲିଗଲା ପେର 

େବଶୀ େବଶୀ  

ଦିअଁକୁ 

ପରସୁଛି ଜୁହାର 

ଚାରିକେଡ଼ ସଂଭାବନା େଯଣୁ 

େହାଇଛି ସବାର 

େସ ଚାଲିଗଲା ପେର 

ବାଟବଣା ସୁଖ 

अମାପ अପାର 

ପଥହରା ନିଝ�ର 

ଦୁଇକୂଳ ଉxୁଳା ଜୁଆର 

େସ ଚାଲିଗଲା ପେର 

ଆଧୁନିକ ସଂସାର 

େଶଷହୀନ ବ�ିବାର ସ�ାର 

େସ ଚାଲିଗଲା ପେରେସ ଚାଲିଗଲା ପେରେସ ଚାଲିଗଲା ପେରେସ ଚାଲିଗଲା ପେର    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଇତି अତ!ାଚାର 

େଦହସାରା ଦହନର ଦାଗସବୁ 

େଖାଲା ଇ�ାହାର 

େସ ଚାଲିଗଲା ପେର 

ଛବି େଦହେର  

ଛବିଳ ଫୁଲମାଳ 

ମିଛ କାWଣା 

େମକ୍ अପ୍ ଟାଣପଣ 

ନାଟକ େପ�ମର 

ପାହାଡ଼ अଥ�ତେଳ 

ଚାପିପଡ଼ିଛି ସଂପକ� 

ମିଳନ ଗଂଧହୀନ େହବା 

ଭଲପାଇବା अଚଳ 

 

ପାଳୁସିଆ, େଦହୁ �ା,ବାେଲଶ�ର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େଦଖିଛ କି େକହି େମା େଦଶ ଭାରତ  

ମହିମାନିତ ଯାର अତୀତ 

ସାରା   ଜଗତକୁ    କରୁଥିଲା   ଯିଏ 

ସୀୟ °ାନାେଲାେକ ଦୀ*ିମ\ II 

ପ�ିେମ ଗା�ାର   ପେୂବ� ବ� ହb େଦଶ 

ଲମି�ଥିଲା ବ|େଦଶ ଯାର 

ମହାଭାରତର      ବିଶାଳ ଶରୀର 

ବିକଳା�ୀ କଲା କିଏ ତାର II 

ବିଶ ଗୁରୁ ରୂେପ    ପରିଚିତ ଥିବା 

अଖ� ଭାରତ अଛି କାହl 

ଆଯ�! ଦ� ାବିଡର   ମିଳିତ ସଂLୃତି 

େଦଇଛି ମହତ ଆଜି ହରାଇ II 

ଉଡିଛି କପ�ୁର      ପଡିଛି କପଡା 

ହଜିଛି ମଧୁର ବାସ_ା ଆଜି 

େମା େଦଶ ଭାରତେମା େଦଶ ଭାରତେମା େଦଶ ଭାରତେମା େଦଶ ଭାରତ    

ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ୍ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େମୗଳିକତା ହାରି ଭାରତୀୟ ମାେନ 

अେମୗଳିକେର अଛ\ି ମଜି II 

अଧ!ାତb  ଆଧାର    ଭାରତ ସଂLୃତି 

ପା�ାତ! ପ�ଭାେବ अବଲୁ* 

ଭାରତୀୟମାେନ ଇ�ିୟାନ ଭାେବ 

ଜଗତେର ଆଜି ପରିଚିତ II 

ପେୂବ� ପିତାମାତା େଦବାେଦବୀ ନାେମ 

ରଖୁଥିେଲ ସ\ାନର ନାମ 

ଧରମ ଭାବନା     ଥିଲା ଜାଗରୁକ 

ମୁ�ିକାମୀ େହଉଥିେଲ ଜନ II 

ଭୁଲି ପବୂ� ସb �ତି   େଫସନେର ପ�ୀତି 

ରଖି ରେଖ अଥ�ହୀନ ନାମ 

ସଦାଚାର ଭାବ   େପୗରାଣିକ ଶ� 

େହାଇଲା ସମାଜରୁ ନି�ିହ_  II 

ଉନ_ ତ ଜୀବନ   ଯାପନ ନିମିo 

ଥିଲା ପ�ଚଳିତ ବ��ାଶ�ମ 

ଆଧ!ାତିb କ ମୁଖି  କରି ଜୀବନକୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େନଉଥିଲା ପରମାଥ� ମାଗ� II 

ଆଜିର ଯୁବକ  ନୁହଁଇ ସଂଯତ 

ଗାହ��! ଜୀବନ ବିଡମି�ତ 

ଜରା ନିବାସେର ବିତଇ ବା��କ! 

ସମାଜ ବ!ବ�ା ବିପଯ�!� II 

ଭୁଲି ବ��ାଶ�ମ  ସୃଷ୍ଚି କରୁअଛୁ 

ବ��ସ'ର ସ\ାନଗଣ 

ବିବାହ ନ େହାଇ ସହବାସ ପାଇଁ 

ସମାଜ କରୁନାହl ବାରଣ II 

େଯୗଥ ପରିବାର େସ_ହଶ��ା େପ�ମ 

େହାଇअଛି ଆଜି ଚୁରମାର 

ଜାତି କୁଳ େଗାତ�  ବଂଶ ପର�ରା 

ସଭ!ତା କରିଛି ନାରଖାର II 

ଆମ ଓଷାବ�ତ େଖଳ କସରତ 

ପଜୂା ପାବ�ଣ ନୃତ! ସଂଗୀତ 

ଚିକି�ା ପ�ତି ଖାଦ!େପୟ ବ¤ 

ବିେଦଶୀ କରିअଛି ବିକୃତ II 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସନାତନ ଧମ� ଭାରତର ଆତb ା 

ସଂପ�ଦାୟ େଭେଦ ଜଜ�ରିତ 

କୁଚକ� ୀ ବିଧମ�ୀ ଧମ�ା\ର କରି 

କରିଛି ଏହା |ତବି|ତ II 

େଦଶେପ�ମ ଭାବ େହାଇଛି ବିଲୁ* 

ନୁେହଁ ସାଧୀନତା ସୁର|ିତ 

ବିଛିନ_ ତାବାଦ େଦଶେଦ� ାହ କାଯ�! 

କରୁଛି ସଂହତି ବିପଯ�!� II 

ଶା\ି ପ�ୀତି େମୖତ� ୀ ମ�େର ଦୀ|ିତ 

ଭାରତ ହିଂସାେର अଭିଭୂତ 

ପରୂବ େଗୗରବ େଫରାଇବା ପାଇଁ 

ହୁअେର ସ\ାନ ଜାଗରିତ II 

ବରିa अଡ଼ିଟ୍ अଧିକାରୀ 

କ� ାଟ�ର ନଂ : ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧ 

ନୂଆ ଏଜି କେଲାନୀ 

ନୟାପଲz ୀ, ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୧୨ 

ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାଇଁ ଆଜି ମେନ ପଡୁ ତୁ ଏେତ, 

ମଁୁ ବି ଜାଣିନି େକେତ  ଆଦରୁ  ତୁ ମେତ , 

କହିପାରିବୁ କି ସ�ାବନା େକେତ ? 

ଆଜି ହଜିଛି ମଁୁ  େସଇ ସ�ାବନା କୁ କରି अେପ|ା , 

େଖାଜିବୁେଲ ତା ସb �ତିକୁ ମନ ଜୀବେନ ଏକା ଏକା   II ୧ II 

କାଇଁ ଆଜି େହଇଛି ମଁୁ କାଳଚକ�ର ପଥିକ, 

ମଁୁ ବି ଜାଣିନି େକମିତି େହଲା େସ େମା ବାହକ , 

େକେବ େହବ େସଇ ସ�ାବନା  ସହ ରାଜେଯାଟକ ? 

ବିଚଳିତ ଆଜି ଭାବି େସଇ  ସ�ାବନାର ରହସ!କୁ  , 

େବେଳେବେଳ ଇଛାହୁଏ ଭାରି ତା’ ମନ ଆପେଣଇବାକୁ   
II ୨ II 

କାଇଁ ଆଜି କରୁଛି ମଁୁ ଏେତ अେପ|ା , 

ଜାଣିନଥିଲି େଦବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନେର ଏେତ ପରୀ|ା  , 

େକେବ ମରିବ େସଇ ସ�ାବନାର ପ�ତୀ|ା ? 

ସ�ାବନାସ�ାବନାସ�ାବନାସ�ାବନା    

ଶିବ କୁମାର ପ�ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଜି ଥକିଯାଇଛି  ମଁୁ କରି  ସ�ାବନାର ପିଛା , 

େଦୗଡ଼ିବୁେଲ େଖାଜି ତା’ର ସତ!ତାକୁ ମନଇଛା  II ୩ II 

କାଇଁ ଆଜି ଏେତ ଡର ଲାେଗ ଶୁଣି େସଇ ଶ�କୁ  , 

ପାଏନି ବି କରି ଉ�ାରଣ ଭାବି ତାର ନିଗଢୂତାକୁ  , 

େଦଇପାରିବ କି କିଏ ଏଇ ସ�ାବନାର ଉoରକୁ ? 

ପଚାରୁଛି ଆଜି ମଁୁ େସଇ  ସ�ାବନାର ସ�କ�କୁ ଚାହl  , 

ସାଜିଛୁ ଆଜି େମା ଶୀତଳ ଶତ�   କାହl ପାଇଁ   II ୪ II 

 

ସହକାରୀ अଧ!ାପକ 

େସ�ୁରିଆନ େବୖଷୟିକ ବିଶବିଦ!ାଳୟ 

ଜଟଣୀ, ଭୁବେନଶର ,ଓଡିଶା 

ଦୂରଭାଷ :9438101090 

email : panda.sibakumar08@gmail.com 

Blog: sibakumarpanda.blogspot.in 
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େହ ପ�ଭୁ ଧବେଳଶ�ର! 

ସା'ୁଡା ପିଠାଧୀଶ�ର!  

ତବ ଶ�ୀ ପଦ ପ'େଜ ଭ�ି ପ�ଣତି 

କେର ଆତb  ନିେବଦନ               

ଶ��ା ସୁମେନ अ��ନ 

ଭ�ି େନୖେବଦ!େର ସଦା କରଇ �ୁତି   

କର ପ�ଭୁ ଶୁଭାଶୀବ�ାଦ 

ବିଶ� ପ�ାଣୀ' ଆରତ େହଉ ଦୂରିତ  

ପ'ାଳମୁଠାର ଇ0 

ଏ अ�ଳ େଦବ େଶ�a 

ଭକତ ହୃଦ କWେର ହୁअ ପଜିୂତ  

ତୁେମ ପ�ତ!| େଦବତା           

ପ�ାଣୀ'ର ମୁ�ିଦାତା  

ଆଶୁ ବର ଦାେନ େତାଷ େହାଇଣ ତୁ0 

ଧବେଳଶ�ର ମାହାତb !ଧବେଳଶ�ର ମାହାତb !ଧବେଳଶ�ର ମାହାତb !ଧବେଳଶ�ର ମାହାତb !    

ପ�େବାଧ ଚW�  ମୁଦ� ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ତୁେମ ସତ! –ଶିବ –ସୁWର� 

अଭୟ ମୁଦ� ାେର ଦୁଃଖ ହର~ ହର   

ପ�ଭୁ କରୁଣା ସାଗର !           େମୗନ-ଶା\ अବତାର 

ପିତା-ମାତା-ବ�ୁ–ସଖା ଇହ େଲାକର� 

ମହାେଦବ ଜଗ»ତି                ଉମାପତି -ମହାଯତି 

ପରମ େବୖରାଗୀ ଏ ସଂସାରର� 

ତ� !rକ େହ ମହାରୁଦ�  ! 

ମହାମୃତୁ!�ୟ େଦବ ମହାକାଳର� � 

ତୁ� ମହିମା अପାର                    େଦବତା'ୁ अେଗାଚର 

ମାନବ କାହୁଁ ଜାଣିବ ତୁମ अ\ର� 

େକେତେବେଳ େକାେପ ବର          ତେପ କଦା ଦିअ ବର 

କୃପାକଟା|େର ପ�ଭୁ ପାଳସଂସାର� 

େହ! େଦବାଧିେଦବ ଶ'ର 

ଭ� ମେନାବାËା ସଦା ପରୂଣ କର � 

ରହିअଛି ଜନଶ� ତି                  ତୁମ ଆବିଭ�ାବ ଖ!ାତି 

अେଲୗକିକଦିବ! ଲୀଳା ବଡ଼ अ¶ୁତ� 
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ଶ!ାମ ପ��  ଗହଳେର              ଲତା–ବୁଦା ଆଢୁଆେଳ 

ନିକା�େନ ଥିଲ ରହି କୁମାର ତାତ | 

ଲି� ରୂେପ େହଲ ପ�କଟ | 

ଗୁେ* ରହି େଦଖୁଥିଲ ସଂସାର ନାଟ  || 

ଗାଈ'ୁ େନଇ େଗାପାଳ                ଗମି େସହି ପୀଠ�ଳ 

ଚରାଏ େଧନୁ –ବ�ା'ୁ ପ�େତ!କ ଦିନ | 

ଦିେନ େଗାପାଳ େଦଖିଲା                ପ�ଭୁ'  अପବୂ�ଲୀଳା 

ବୁଦା ମେଧ! ଗାଈ ଏକ ଦ�ାୟମାନ | 

ତା ‘ �ନରୁ ଝରଇ |ୀର | 

ପ�ଭୁ' ମ�େକପଡି ଲମି�ଛି ଧାର || 

େଦଖି ଏ अପବୂ� ଦୃଶ!                          େହାଇଲା अତି ବିସbୟ 

ସଦଶିବ' ପୟେର ଗଲା ଶରଣ  | 

କହିଲା ମଁୁ ନରାଧାମ                    ହୀନ-ପାମର-अ°ାନ 

अପରାଧ |ମା କରି ଦିअ ସଦ୍ °ାନ | 

ତୁେମ ପରାଜଗÁୀବନ  | 

ଭ�ାଧୀନ  अଟତୁେମ େହ ପ�ାନନ || 
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ତୁମ ପ�କଟ ବାରତା               अନ\ ମହିମା ଗାଥା 

ସମଗ� ଭୁବନ େହାଇଗଲା ପ�ଚାର                                                                                                

ସାରାअ�େଳ ଚହଳ            ଭ� ସେବ� େହେଲ େମଳ 

ଭ�ିେର ପଜୂା-ବWନା କେଲ ସତ� ର | 

ଶÀ-ହୁଳ-ହୁଳି ବାଦ!େର | 

ପ�କ�ିତ େହଲା ଜୟ ଧନି ଶ�େର  || 

େହାଇ ସେବ� ଏକ ମନ                  କୁଡ଼ିଆ କେଲ ନିମ�ାଣ 

କୁଟୀେର ରହିଣ ପ�ଭୁ େହେଲ ପଜିୂତ | 

ଲାଗିଲା ଭ� ଗହଳ             ଆ�ାନ ଚଳ-ଚ�ଳ ତୁ� 

ବାଇେଦ େହାଇେଲ ପ�ଭୁ ବିଖ!ାତ | 

ଶ��ା-ବିଶ�ାସ-ଭ�ିଭେର | 

ପ�ଭୁ'ୁ େସବିେଲ ଭ� ସବିନୟେର || 

କିrଦ\ୀ କେହ ପୁଣି                    ମହିମା ତବ ବଖାଣି 

ତୁେମ ପରା अଟ ପ�ଭୁ ଦୟାସାଗର | 

େକଉଁ ଏକ अ° ଜନ                 ପ�େବଶିଲା ପୀଠ�ାନ 

ସାେଥ ଥିଲା ଗାଈ ଏକ କୃ· ବ��ର | 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଚି\ା ମେନ େହାଇ अ�ିର | 

ର|ାକର ର|ାକର େହ ମେହଶ�ର ! 

ସା0ା� ପ�ଣିପାତେର                ପ�ଭୁ'ୁ ପ�ାଥ�ନା କେର 

ମଢ଼ୂମତି  ଦରିଦ�  ମଁୁ   अସାଧୁ କ� ¦ର | 

କୁବୁ�ିେର କଲି େଚାରୀ               େଗାମାତାକୁ अପହରି 

କୁ�ିତ କାଯ�!େର ମନ ବଳିଲା େମାର | 

କରବାେର |ମା ପ�ଦାନ | 

ନ କରିବି କଦାଚିତ ଏ ଘୃଣ! କମ� || 

କୃତା�ଳି ପୁଟ େହାଇ                  ନିେବଦନ େଯ କରଇ 

େଗା ମାତାକୁ ତୁମ ଠାେର କଲି अପ�ଣ | 

ନିWନୀୟ େଚୗଯ�ବୃoି                   ନ କରିବି ଶିବାପତି 

କରୁଛି ପ�ତି°ା ����ମୀ ଛୁଇଁ ଚରଣ 

କର ତ� ାହି ଭକତ ପ�ାଣ  | 

ଭକତ ଦୁଃଖ ବାେର କର େମାଚନ || 

େଚୗର ମନେର ଚି\ଇ                ଧରା ପଡ଼ିଯିବି  ମୁହl 

ନାହl େମାର ପରିତ� ାଣ ମଁୁ ହୀନ ବଳ   | 
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ନ କରି କାଳ ବିଳr               େଦଖାअ ମହିମା ତବ 

କୃ·ା େଗାମାତାକୁ କରିଦ!~ ଧବଳ | 

ଖ!ାତି ରହୁ କାଳକୁ କାଳ  | 

ମୁx}ତ  େହାଇ ପଡ଼ିଲା ପଦଯୁଗଳ || 

ସ°ା ପାଇଣ େଦଖିଲା          ପ�ଭୁ' अପବୂ� ଲୀଳା 

ଆକସିbକ ଭାେବ ଗାଈ େହଲା ଧବଳ, 

ଆନWଶ� ଳ ନୟନ               କରିଲା ପ�ଭୁ ବWନ 

ମହା ବିପଦରୁ  ନାଥ ଉ�ାର କଲ , 

ଧନ! େଦବ ଲୀଳା ତୁମର  | 

ତବ ଶ�ୀ ପଦାରବିେW ପ�ଣତି େମାର || 

କୃ·ା ଗାଭିକୁ ଧବଳ               କରିଲ ଭ� ବ�ଳ 

େସହି କାରଣରୁ ତୁେମ ଧବେଳଶ�ର , 

ଧବଳ ବୃଷଭାରୁଢ              େହ ସିତାଂଶୁ ଚW�ଚୂଡ ! 

େଶ�ତ ଭସbବିଭୂଷିତ ଶ�ୀ ଗ�ାଧର, 

ଧବଳ ଶା\ିର ପ�ତୀକ | 

ବିମଳ ��ଶ�ତ ମହା ଶା\ିଦାୟକ || 
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ଦ| ଯ° ବିନାଶକ             ତି� ପରାସୁର ଘାତକ 

ଦପ� ଚୂ��  କରି ପ�ଭୁ ଦହିଲ ମାର , 

ସାଗର ମ¸ନୁ ଜାତ          େଦବ ସୁଲଭ ସ�ଦ 

अ\ିେମ ନିଗ�ତ ହଳାହଳ ଜହର , 

େସ ଗରଳ କରିଲ ପାନ | 

ନୀଳକ§ ନାେମ ଖ!ାତ େହଲା ଭୁବନ || 

��������, ������, ����� 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ଆଜି ସୁ�ା अନୁ!ନ ତିନିଶହ अଶୀ ଜଣ େଲଖକ େଲଖିକା' 
କୃତୀ �ାନ ପାଇ ସାରିଲାଣି ଆପଣ' େଲଖା ମଧ! ପ�କାଶିତ େହାଇପାରିବ 

ଆେମ ଆପଣ'ୁ ସ�ାଗତ କରୁଛୁ  

ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲଖି କରୁଛ\ି ଆେମ ଆପଣ' େଲଖାକୁ 
ଆହ� ାନେର �ାନ େଦବୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫   ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

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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ପାହାଡର ବୁେକ େମଘ ଆସି ଡାେକ 

ବତାସକୁ ହାତ ଠାରି, 

େସତ ଦୂେରଥାଇ अଳସ ମାରଇ 

ଧାଇଁ ଆେସ ଥିରି ଥିରି � 

ବରଷା ସହିତ ବସି େସେଯ ମିତ 

େଖାଜିଥାଏ ଯାହା କିଛି , 

କିଛି ନଥିେଲ ବି ପରାଣ ପରୂବୀ 

ମନ ବନାନୀରୁ ବାଛି � 

କିଏ ଥରି ଥରି ଓଦା ଚାଳ ଧରି 

େପାେଷ ମୁଢି ଯାଏ େଖାଜି , 

େଖାଜିବାର ସିନା ନୁେହଁ ଆନମନା 

ବରଷାେର ଭିଜିଭିଜି � 

କାହାକୁ କହିବ ବରଷାର ଭାବ 

ବଂଶୀ େଯ अନୁରାଗୀବଂଶୀ େଯ अନୁରାଗୀବଂଶୀ େଯ अନୁରାଗୀବଂଶୀ େଯ अନୁରାଗୀ    

ଶ�ୀବ\ ପ�ସାଦ ପାଣି 
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େକେବ ନିଜ ଆଉ ପର, 

ପରଖିବାେର େସ ସମୀର ସାହାେସ 

କେର େକେତ ହରବର � 

ମଥାନତ କରି କରମ ଆଦରି 

ପଡିବାେର ଯିଏ େଯାଗୀ, 

ତା' ପ�ାଣେର େକେବ ବାଜିବନି ଥେର 

ବଂଶୀ େଯ अନୁରାଗୀ � 

ପ�କୃତିର େକାେଳ ବନ ପାହାଡର 

ବରଷା ବତାସ ମିଶି , 

େଦଇ ପ�ାଣ ପ�ତି ଜୀବ ଜଗତେର 

କରିଛି େଯ ସଦା ଖୁସି � 

େମା- ୯୮୬୧୧୧୯୨୧୯ 
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ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ 

େତଜ-େହାଇ ସବୁଠି ରହିଛି 

ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ତଳକୁ ଗଡୁଛି 

ଝରଣାେର କୁଳୁକୁଳୁ ଶ�କରି 

ନଦୀ େହାଇ ସମୁେଦ�  ମିଶୁଛି 

କିଏ କେହ ତାକୁ ପାହାଡ଼ ପଥର ଭା�ି 

ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ସମୁଦ� େର ଲୀନ େହବାପାଇଁ??? 

X X X X 

ପାଣିର ଗଭ�େର ପ' ହୁଏ କାହlକି? 

ପ'ରୁ ଜନମ ପଦb  ସଯୂ�!'ୁ େଖାଜୁଛି କାହlକି ? 

କଇଁଫୁଲ ଜନb େହାଇ ଚW�ପାଇଁ ବ!ାକୁଳ କାହlକି? 

କିଏ ଥାଏ ସବୁରି ଭିତେର??? 

X X X X 

ମଣିଷ - ସେଚତନ ଜୀବ େହାଇ କାହାକୁ େଖାଜୁଛି? 

ସୃ0ିସୃ0ିସୃ0ିସୃ0ି    

ଶ�ୀ ଜନା �ନ ଆଚାଯ�! 
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ନ ପାଇଣ େଦହ, ପ�ାଣ, ମନକୁ ତ!ାଗୁଛି? 

ପ�ଭୂତ ସବୁଠି ରହିଛି, ଭଗବାନ ପରି 

ଭଗବାନ ସବୁଠି अଛ\ି ରୂପ ସୃ0ି କରି 

X X X X 

ଜାତି - ଧମ� - ବ�� ସବୁ अ° ମଣିଷର ସୃ0ି 

ମWିର - ମସଜିଦ୍ - ଗୀଜ�ା ସବୁ ସୀମିତ େଚତନା 

ବି°କେର अସୀମତା ସ�ାନ ସକାେଶ 

ଯାହାକୁ ମିଳିେଲ ପ�ୂ� ହୁअଇ ଜଗତ 

X X X X 

ପ�ୂ� ା�ତା अପ�ୂ�ର ଲ|! 

अସମତା ସମତାର େଶଷ -  

ଦୁଃଖ, କ0, େରାଗ, ମୃତୁ! - अପ�ୂ�ର 

ସବୁଠି େଖାଜିେଲ ମିେଳ ପ�ୂ� ା�ର ସୃ0ି 

 

େକଶଦୁରାପାଳ, େକWୁଝର 
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ମୁହୂo� େସ େଯ ମୁହୂo� 

ମୁହୂେo� ବଦଳାଇ ଦିଏ େକେତ େଯ ସo� 

ଦିଗବଳୟର ଦିଗ\ ଆଶାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ 

ସୁWର ସ�ପ_କୁ ଚୁରମାର କରିଦିଏ 

ଭରସାର ପାହାଚକୁ ଭା�ିଦିଏ 

ବିଶ�ାସର ଭାଷାକୁ अବିଶ�ାସ କରିଦିଏ 

ଚଳଚ�ଳ ପବନ �¹ ହୁଏ 

ଖରେସ�ାତା ନଦୀ ଶନୂ!ଧାର ହୁଏ 

ହୃଦୟ ହୁଏ ପ�ତାରିତ 

ନିଃଶ�ାସ େହାଇଯାଏ �ମି�ଭୂତ 

ଜୀବନର ପଥ ହୁଏ ପରିବo}ତ 

ନି�¹ େହାଇଯାଏ ପ�Êୁଟିତ ଚଲାପଥ 

ମୁହୂo� େକେବ େଦବ ଯ�ଣା 

ତାହା େସହି ବିଶ�ଜୀବନ'ୁ ଜଣା 

ମାଗୁଣି ଏତିକି େତାେତ ବିଶ�ବିଧାତା 

ମୁହୂo�କୁ ନ କର ଏପରି ପରିବo}ତା 

ମୁହୂo�ମୁହୂo�ମୁହୂo�ମୁହୂo�    

ରଚିତା େଜନା 
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ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

181 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

 

ତୁମକୁ େଦଖାେହେଲ, ଡାକିପାେର ନାହl 

ତୁମକୁ ଜାେଣ େହେଲ, କିଛି କହିପାେର ନାହl 

େକମିତିକା ମଣିଷ ତୁେମ, ଉoର େଦଉନାହଁ? 

ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ତଥାପି କାହl, ନିରବ ରହିଯାअ 

େମା ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଚାପି ରଖିେଦଇଛି 

ଉoରକୁ ତୁମର ଆଜି, ଚାହl ମଁୁ ରହିଛି 

ଚାହl ଚାହl ତୁମ ଉoରକୁ, ଦିନଟି ବିତି ଯାଏ 

ନୟନରୁ ଲୁହ େମାର, ନଈ େହାଇ ବହିଯାଏ 

ତୁମପାଇଁ ରଖିଛି ମଁୁ, ହୃଦୟରୂପକ ପ�ୁରୀ 

ଥେର ଖାଲି ରହିେଦଖ, େକମିତି ଏ େକାଠରୀ? 

ଉଠିଯାअ େଡଣା ଝାଡ଼, ଆକାଶର େକାେଳ 

େକମିତିକା ପ|ୀ ତୁେମ, ଚାହlଲନି େହେଲ ? 

ତୁମ अେପ|ାେର... 

अଜଣା ସ�ରୂପ ତୁେମअଜଣା ସ�ରୂପ ତୁେମअଜଣା ସ�ରୂପ ତୁେମअଜଣା ସ�ରୂପ ତୁେମ    

ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାଗଜ ଡ�ା ତ େସ ନୁହଁ 

ବରଂ ସb �ତିର ଏକ ସେଫଦ ପୃaାଟିଏ 

େଯଉଁଠି େଲଖା େମା ବାଲ! ଚପଳାମୀର ଗାଥା 

ପୁଣି େଯଉଁଟି ଚିତି� ତ ବଷ�ାଭିଜା 

େମା ପଲz ୀଭୂମିର ମାନଚିତ�  

େଯଉଁଠି େଖାଜି ମଁୁ ପାଏ 

େମାର ପ�ଥମ େପ�ମକୁ  

ମେନ अଛି େପ�ୟସୀ େଗା 

େସ ବଷ�ା ଭିଜା ଗଁା ଦାେ� 

ଡ�ା ଭସାଇବାର ନିଆରା ମଜା 

େଯଉଁଠି ଦିେନ ତୁମ େକାମଳ ହାତ ଦୁଇଟା 

©ଶ� କରିଥିଲା େମାେତ 

େପ�ମ କଣ ମଁୁ ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ  

କାଗଜ ଡ�ାର ସb �ତିକାଗଜ ଡ�ାର ସb �ତିକାଗଜ ଡ�ାର ସb �ତିକାଗଜ ଡ�ାର ସb �ତି    

ସୁବ�ତ କୁମାର େସନାପତି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କି~ ଆଜି ମଁୁ ବୁଝୁଛି 

େସଦିନ କାହlକି ମଲିz କା େଗା 

ଭଳି ଯାଇଥିଲି ତୁମର େସହି ପଦିଏ ମିଠା କଥାେର 

ଆଉ ଟୁ!ସନ୍ ସାର' ନିଘ�ାତ େବତ� ାଘାତକୁ 

ଭୃେ|ପ ନ କରି ଚିରିେଦଇଥିଲି ପୃaାପେର ପୃaା 

େମା ବୀଜଗଣିତ ଖାତାରୁ  

ଆଜି ବି ଏ ସb ାଟ୍� ସିଟିକୁ ଆେସ ବଷ�ା 

କି~ ଭିଜାଇ ପାେରନା ତୁମର େସ ନିaୁର ମନକୁ 

अଳି କରନା ତୁେମ ଆଉ େମା ପାେଖ 

କାଗଜ ଡ�ା ଭସାଇବାକୁ 

ଆଉ ତୁେମ ମୁକୁଳାଇପାରନା ନିଜକୁ 

ଫ�ା ଆଦଶ� ଆଉ 0ାଟସର େଖାଳପା ଭିତରୁ 

ତଥାପି େଦଖ 

ଏ କାଗଜ ଡ�ା େସମିତି ଭାସୁଛି 

ଆମ େପ�ମର अନି�}0 ଠିକଣା େହାଇ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଉ ଭାସୁଥିବ େସ  

େମାର ଏ ମନ ପାରାବାେର 

େସେତଦିନ ଯାଏ 

େଯେତଦିନ ଯାଏ 

ତୁମ ସb �ତି ପଶି ଆସୁଥିବ ମନର ଦରଜା େଦଇ 

ବସ\ର ହିେଲz ାଳିତ ମଳୟ ପରିକା 

 

କୃଷି ମହାବିଦ!ାଳୟ, ଭୁବେନଶ�ର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମଳୂ ବ�ଳା : अଂଶୁମାନ କର 

ସ�!ା ଛ’ଟା ପେର 

ମେନ ହୁଏ ଦ\ାହାତୀର ଦଳ 

ଆଗେର ଯାହା ପାଇେବ 

ମଣିଷ ବା ମାରୁତି 

େପଷି େଦେବ 

କି~ ରାତ� ୀ ବାରଟା ପେର 

େଯେବ ମୁହଁ ନୀ� କରି 

େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଥା\ି ପଛକୁ ପଛ 

େତେବ ବୁଝାଯାଏ 

ପୃଥିବୀର ବିଷ��ତମ ପଶୁରନାମ 

ଟ�କ 
େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼ ୭୫୨୦୮୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanatan8@rediffmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 

ହାଇେୱ େରହାଇେୱ େରହାଇେୱ େରହାଇେୱ େର    

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଏ ଆକାଶ େମଘ ଭସା ବାଦଲର  

କୁହୁଡି ଭରା ପରିଧି ମଧ!ର 

ପହଁରି ଯାଏ  େସ�ାତ ଭସାଣୀ  

ଏ େମଘ ବି କଥା ମାେନନି 

ମୁକୁଳି ପାେରନି ଚାହl ଚାହl  

ଛWି ହୁଏ ବ�ା ପେଡ ଫିେଟ ନାହl  

ନ ପାଇ ହୃଦୟରୁ ଝେର ଝରଝର 

େମଘରୁ ଝେର ଧାରଧାର  

ନ ପାଇ େଶଷେର ବା ହାରିଛି ଏଥର 

ଏ େକାହ ତାର ବଡ अଜୀବ ଆଖିର 

କିଛିଟା ଆଶ�ି କିଛି ମିଳିଛି 

ଜୀବନକୁ କିଏ ଏେତ ପାଖରୁ ପରଖିଛି 

ଏ ବାଟବଣା अଭିେଯାଗ ମଲୂ!ହୀନ 

କୁହ ଏ କଣ ଭଲପାଇବା!କୁହ ଏ କଣ ଭଲପାଇବା!କୁହ ଏ କଣ ଭଲପାଇବା!କୁହ ଏ କଣ ଭଲପାଇବା!    

ଡା ସ�!ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େକେତ ମଲୂଚାଲ ସବୁ ସo�ବିହୀନ 

ହରାଇ କିଛି ସବୁ କଣ ଆଶାେର କରିହୁଏ 

ଏ ସପନ ଏମିତି अଧାେର ରହିଯାଏ  

ଏ େମଘର ଆକ�ମଣ ଆକାଶର ଛାତିେର 

ଝେର କହିକହି ଥେକ अେପ|ା ମାଧୁଯ�!େର 

 ରାତି ପାେହ ସୁରୂଜ ଊଏଁ 

େକାହ ସବୁ अକୁହା ଥାଏ 

ପୁଣି ମିଳାଇ ଦୀଘ�ଶ�ାସ ଏ 

େମଘକବରୀେର ବା�ି ରଖି 

ବାଦଲ ଛପି ଛପି େପ�ମ କେର 

ଭଲପାଏ େସ ସବୁରି अଜାଣତେର 

 

କୁହ ଏ କଣ ଭଲପାଇବା ! 

ବରିaା ¤ୀ ଓ ପ�ସତୂୀ ବିେଶଷ°ା, ବ� ହb ପୁର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଝରକା େଖାଲି ଧାେର େଜାଛନା  

ମଁୁ ଜହ_ କୁ ମାଗିଥିଲି 

େଜାଛନାେର ଭିଜି ତୁମରି ପାଖକୁ 

ଚିଠିେଟ େଲଖିବି େବାଲି 

ଚିଠି େଲଖିଲି େଯେତ ଚିରିଲି େସେତ 

କାେଳ ତୁେମ ପଢ଼ିବନି େବାଲି 

 

ବଗିଚାକୁ ଯାଇ अନୁେରାଧ କରି 

େଗାଲାପଟିଏ ମାଗିଥିଲି 

ପ�ତିଟି ପାଖୁଡ଼ାେର େମା େପ�ମକୁ ସି�ି 

ତୁମକୁ େଦବି େବାଲି 

େଦଇପାରିଲିନି ଫୁଲଟିଏ ଭାବି 

କାେଳ ତୁx କରି ଯିବ ଚାଲି 

େମା ହୃଦୟେମା ହୃଦୟେମା ହୃଦୟେମା ହୃଦୟ    

ସୁଶ�ୀ ଜୟଶ�ୀ େଜନା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସାରା ବଜାର ସବୁ ସହର ବୁଲି ଆସିଲି 

ଉପହାରେଟ କିଣିବି େବାଲି 

ତୁମ ଆେଗ ସବୁ ତୁx ପଡ଼ିଗଲା 

ନୀରେବ େଫରି ଆସିଲି 

 

ପ�ଜାପତି ପାେଖ अଳିକରି  

ତା’ ର�କୁ ମାଗିଥିଲି 

ତା ଛିଟା ଛିଟା ରେ� ଟିପି ଟିପି କରି 

ତୁମ ଦୁନିଆକୁ ର�ୀନ କରିବି େବାଲି 

େହେଲ ନିରାେଶ େଫରିଲି କାେଳ ମିଜାଜୀ ମନକୁ 

ର� ଫିକା ଲାଗିଯିବ େବାଲି 

 

କି େଦଇ େତାଷିବି ଚି\ାେର ସବୁ 

ସମୟ ବିତିଲା ଖାଲି 

ବ�ିଥିଲା େମା ପାେଖ େମା ସାଇତା ସ�oି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଯାହା ତୁମ ହାେତ େଟକିେଦଲି 

କାଚପରି ସ|ୂb  େସ ଫୁଲଠୁ େକାମଳ 

ହତାଦର ନ କରି ସଯେତ_  ରଖିବ  

େସ ବିଶ�ାସ अଛି େବାଲି  

 

କନିa ଗେବଷକ 

େପେଲଟ୍ ସ ଫାମ�ା ଲିମିେଟଡ଼ 

ହାଇଦ� ାବାଦ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େଯୗବନ ଯାଇଛି ବିତି ଝୁରି ତୁମ କଥା 

ବ�ିବାର अଭିଳାଷ ମରିଛି ମନରୁ  

େଦେହ ନିେ�ଜତା ମେନ ନାହl  

ସରସତା  

େଭାଗୁଛି େକବଳ ଦୁଃଖ ବିରହର ବ!ଥା 

ସମାଜର କଟୁବାଣୀ ସହିଛି ମଁୁ ନୀରବେର  

ଲାଲସାକୁ ଦୂେରଇଛି अତୀବ ଘୃଣାେର  

େକବଳ ରହିଛି ବାକି ପ�ାଣବାୟୁ ଟିକ 

ଶଯ!ାଯୀତ ମୁମଷୂ େରାଗିଲା େଦହେର  

अମା अ�କାେର େକଉଁ ଏକ ମହୁୂo�େର  

ଦୂେର ଛାଡି  ଚାଲିଯିବି କିଏ କହିପାେର  

ଖରାେବେଳ ବସି ଶାଶୁ ନଣW   '  େମେଳ 

ଦିେନ େଯ ଶୁଣିବ କଥା ପ�ସଘଂେର  

ପରିଣତିପରିଣତିପରିଣତିପରିଣତି    

ଇଂ ସୁବ� ତ କୁମାର ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମରିଛି ତୁମର େସହି अତୀତର ସାଥି  

ଝୁରି େକଉଁ अଜଣା ଝିअର େପ�ମେର  

ପସW ନ କରି େଲାେକ अକାଳ ମୃତୁ!େର  

କହିେବ ପାପ अରଜିଛି ପରପୀରତିେର  

କାଳକୁ ନି�ିେବ  େକେତ କଳିଯୁଗ େବାଲି  

ମୁହଁେମାଡି  ଚାଲିଯିେବ ଉପହାସ କରି  

ଶ'ା ମେନ ତୁମ ମୁହଁ ପଡିଯିବ ଫିକା  

କିଏ ସେତ ଜାଣିେଦବ ତୁେମ ଥିଲ ତାହାରି େପ�ମିକା  

अସୁ� ବାହାନାେର ନିେରାଳାେର େଶାଇ  

ମେନ େଖଳାଇ େକେତ अତୀତର କଥା  

ଦୁଃେଖ ବୁହାଇବ ଉଷb ଲୁହଧାର  

ସଦଗତି ଆଶାକରି ମୃତ େପ�ମିକର।।  

କନିa ଯ�ୀ, ରାୟଗଡା 

ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େଖାଜୁଛ େକଉଁଠି େମାେତେର ଭ�, अଛି ମଁୁ ସଦା େତା ପାେଶ,  

ତୀଥ�େର ନାହl ମୁଁ, ମoୂ}େର ନାହl, ନାହl ଏକା\ ନିବାେସ୧  

ନାହl ମWିେର, ମସ୍ଜିଦ୍ େର ନାହl, ନା କାବା, େକୖଳାସେର,  

ରହିଛି େତାର ପାଖେର ଭ� ମଁୁ, अଛି ସବ�ଦା ପାଖେର ୨   

ଜପେର ନାହl ମଁୁ, ତପେର ନାହl, ନାହl ବ�ତ ଉପାସେର,  

କି�ୟାେର ନାହl ମଁୁ, କେମ� ରେହନି, ନାହl େଯାଗ ସନ!ାସେର ୩ 

ପ�ାଣେର ନାହl, ପି�େର ନାହl ମଁୁ, ନା ବ� ହb ା� ଆକାଶେର,  

ପ�କୃତି ଗଭ� ଗୁÙାେର ନାହl, ନାହl ଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସେର ୪   

େଖାଜି ବୁଲିେଲ ମଁୁ ତୁର\ ମିେଳ, ଏକ |ଣ ତଲାସେର,   

କେହ କବୀର, ଶୁଣ ଭାଇ ସାଧୁ, ମିେଳ (ମଁୁ ) ଶୁ� ବିଶ�ାସେର ୫  

ମଳୂ ଆେଲଖ! : ସ¸ କବୀର 

अନୁବାଦ – ଡା: ସୁବାସ ଚW�  ରାଉତ   

ଭୁବେନଶ�ର 

ଦୂରାଭାଷ – ୭୯୭୮୦୫୯୮୫୧ 

 

େଖାଜୁଛ େକଉଁଠି େମାେତ େର ଭ�େଖାଜୁଛ େକଉଁଠି େମାେତ େର ଭ�େଖାଜୁଛ େକଉଁଠି େମାେତ େର ଭ�େଖାଜୁଛ େକଉଁଠି େମାେତ େର ଭ�    

ଡା ସୁବାସ ଚW�  ରାଉତ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କଥା ମାନ୍ ତ େଗା ବୁଆ ଘାଏ 

ଭୁଲି ଯା ନିଶା ପିଇ େକ 

ତୁଇଁ ଜୀଇଁ ଥିବାର ଯାଏ 

କତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପିଏ 

ପିଇେଲ ଜୀବନ୍ ନାଇଁ ରେହ 

କଥା ମାନ୍ ତ େଗା ବୁଆ ଘାଏ୧ 

ତୁଇଁ ଜୀଇଁଛୁ ବଲି େଗା ବୁଆ 

ମୁହୁଁଟା ଫାରୁେଛ ଆଁ 

ପର୍ କରି ପଲାବୁ େବେଲ 

ସପନ୍ େହବା ବୁଆ ନା 

ଜୁଆନ୍ େପା ମରିଯିବା େଦଖି 

େକ\ା ଜୀଇଁବା େତାର୍ ବୁଢ଼ୀ ମା୨ 

େତାର୍ େନ ମନ୍ ହେଜଇ ଥିଲା 

େମାର୍ ମମତାମୟୀ ମା 

େମାର୍ କଥାେକ ମାନ୍େମାର୍ କଥାେକ ମାନ୍େମାର୍ କଥାେକ ମାନ୍େମାର୍ କଥାେକ ମାନ୍    

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଗୁେଟ ଥାେନ ଥିମା ବଲି 

ଭୁଲି ଗଲା ତାର୍ ମା, ଗଁା 

अଧା ବାେଟ ଛାଡ଼ିଯିବୁ େହେଲ 

େତାର୍ ବିନା ଝୁରି େହବା େଗା ମା୩ 

ପରଁରା କରି ଗଁାର ଛାତି 

ତୁଇ ପଲାବୁ ରାତି 

ଖଇ କପା େକ ବାେଟ ବିଛି 

ମଶାନ୍ ଜିମି ମୁଇଁ 

ଜମି ବାଡ଼ି େକ ଥୁଇଜିବୁ ତୁଇ 

ଏକ୍ ଲା କାଏଁ କରମି ମୁଇଁ୪ 

ବୁଆ ମୁେହଁ ଜୁଏ େଦ କେହେଲ 

ଥରି ଯାଉେଛ ଇ ହାତ୍ 

େକ\ା ବୁଆେକ ଜୁଏ େଦମି 

ଯିଏ ଖୁଆଲା ମେତ ଭାତ୍ 

ଦୁନିଆଁର ପାହଁା ଚଲାବାେଟ 

ହାତ୍ ଧରି କଢ଼ାଲା ବାଟ୍ ୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େସ ମୁନୁଷ ନିଶା ଖାଇ ପିଇ 

ହାରିେଦଲା ତାର୍ ମାନ୍ 

ଭୁଲି ଯା ନିଶା ପିଇ େକ 

ତୁଇ କର୍ ବୁ�ି °ାନ୍ 

ଯହ ଦିନ୍ ଜୀଇଁବୁ େହେଲ 

ଇହାେଦ େମାର୍ କଥାେକ ମାନ୍ ୬ 

 

ତସଲା ଡିହି, ସୁWରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଜୀବନର ଶନୂ! अଭିସାେର 
ପ�ଶ_ବାଚୀଟିଏ କେର ଜଜ�ରିତ 
ଏଇ କz ା\ अପରାହ_  ସେତ ବା କେର 
ଉପହାସ ଆଉ अ%ହାସ! 
ସଲz ଜ ଧରା अଭିମାନୀ ସାଜି 
ଆବାହନୀ ମେ� ହୁଏ ଉଦ୍ ଭାସିତ 
େନପେଥ! ଦୂର ଦିଗବଳେୟ ତW� ାଳେସ! ମଗ_ 
ରଚିବାକୁ ଆଉ ଏକ ମୃଦୁ ମଳୟ ବସ\ 
ଶୁÂ ଓaଧାେର କାରୁଣ! େଖଳୁଛି 
अନୁସ�ି�ୁ ମନ ଜି°ାସା େତାଳୁଛି 
ସb �ତି େରାମ¸େନ ମମ�ରିତ ମେନ 
ପ�ା*ିର ଆଶା କିଛି ଆଉ କୁହୁଳି ଉଠୁଛି 
ନିବ�ାକ୍ ଚାହାଣୀେର ନିଲ}* ହୃଦୟେର 
ପ�କୃତିର अଭିମାନ 
େଯେତ ସାଇତିଛି ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ 
अନୁଭବ କର େମା ©Wନ 
ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ େଘାେଡ଼ଇ 

ଭିନ_  ଏକ ପରିଭାଷାଭିନ_  ଏକ ପରିଭାଷାଭିନ_  ଏକ ପରିଭାଷାଭିନ_  ଏକ ପରିଭାଷା    

ସିପ�ା ନାମତା 
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ତୁମକୁ େଦଇଛି ଶୀତଳ ଛାୟା 
ପାହାଡ଼ କWେର ଫୁଟାଇଛି ଝରଣା 
ତୃଷାକୁ ନିବାରି ପବିତ�  କରୁଛ କାୟା 
ଦୃ0ି ତୁମ ଲମି�ଥାଏ, ପଥପ�ା\ େଗରୁଆ ମାଟିେର 
ସାଗରର ବାଲୁ ଶଯ!ାେର 
େଖାଜିବାକୁ ବସିଯାअ, ବିହଗର ଚହ ଚହ ନିନାଦେର 
ଭ� ମରର କଳଗୁ�ନେର 
କାକଳୀର ମଧୁର ମxୂ�ନାେର 
अୟୁତ ଯୁଗର କାମନାକୁ େନଇ େକହି 
ଜେଣ ବ!�ି କର\ା, 
ସ�ପ_ର अଳସ ନଈର କାଶତ�ୀ, କିଆବୁଦା 
ଆଉ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କଦr ଫୁଲେର 
କ�ିତ ଓଠ, ନାସା ର��  େଦଇ ତତଲା ନିଃଶ�ାସେର 
ଉଷbତା ଭରି ଦିअ\ା 
ପ�ଚ� ନିଦାଘର ମଲz ୀବାସ ଛୁେଟ 
ଶ�ାବଣ ସ�!ାେର ମନ ଓଦା ହୁଏ 
ସୁେନଲୀ ପ�ଭାତ ସଂଜ ନୀଳିମାକୁ 
ବଉଦ େଯ ଢା'ିଦିଏ, 
ଗଁା େପାଖରୀର େଶ�ତପଦb  ଆଉ 
ର� କଇଁର ଖିଲିଖିଲି ହସ 
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େଯୗବନ ଛାତି ଚିରିଦିଏ, 
କୁଆଁର ପୁେନଇର େଜ!ା�ାଶି� େକୖେଶାରେର 
େପ�ମାଶ� େହାଇ ହଜିଯାअ ତୁେମ ବିରହେର 
େପୗଷର ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଶିଶିର ଭo} ମସୃଣ 
ଘାସ ଗାଲିଚାେର ପାଦ ଥାପିବାର ମୁହୂo� 
େକ�ା େକ�ା ଧାନ ବିଲର ସୁବ�� ଆଭାେର 
ନିଜକୁ େଲାେଟଇ େଦବାର ଇxା ସବୁ 
ବସ\ର େକାକିଳ କୁହୂତାନ, ଆr ବଉଳର ସୁରଭି 
ଗାଇଆଳ େଟାକାର ଗାଉଁଲି ଗୀତ 
ଦୂର ଉପତ!ାକା ଗାଏ ମିଳନ ଗୀତି 
ଭ� କରିବାକୁ ଆତb ଗ_ ଋଷିର ଧ!ାନ 
କୁ� କାନନ ଭରା ବନ ଉପବନ 
କେର ତୁମ ମନ ମହୁଆ 
ଜୀବନ ତୁମର, ତୁେମ ତ ନାବିକ 
ଚଳାଇବା ମାରି ଆହୁଲା 
ସବୁ ସୁଖ େଦଇ ସାରିବା ପେର -  
ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଗଲା େଦବାପାଇଁ 
ସବୁ ଦୁଃଖ େନଇଯିବା ପେର 
ଆଉ ବା କଣ ବାକି ରହିଯାଏ େନବାପାଇଁ 
ଯୁଗର ଆବହମାନ କାଳରୁ ତୁେମ ଖାଲି ଥାअ 
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ପ�ତୀ|ାେର, ପାଇବାପାଇଁ ଆଉ େନବାପାଇଁ... 
ତା’େହେଲ ତୁେମ କୁହ... 
ଆଉ କଣ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ? 
କଣ ଆଉ େଦବାପାଇଁ ରହିଗଲା ବାକି 
ଯାହା ପାଇ ତୁେମ ଖୁବ୍ ଉx� ସିତ େହବ... 
େସହି ଭାଷାେର, ଯାହା େକେବ େକହି କହିନାହl 
‘ଭିନ_  ଏକ ପରିଭାଷା’ ପୁରୁଷକୁ ପ�କୃତିର!! 
 
ଗ�ା/େପା : ତୁଳସୀଚଉରା, ବାରିପଦା 
ମୟୁରଭ� ଜିଲz ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ମିଛ ଦୁନିଆଁେର 

େସ_ହ ସତ େତାର 

ଆଉ ସବୁ ଏଠି ଦୂର, 

ସକାଳରୁ ସ� 

ପ�ଭୂ' ପାଦେର 

ଶୁଭ ମନାସୁ ତୁ େମାର 

 

େଦଖିଚି େଲା େବାଉ 

ପଜୂା କରୁ କରୁ 

ଆଖିରୁ ତୁ ଲୁହ ଝାରୁ, 

अବୁଝା ବୟେସ 

ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି 

ଏମିତି ତୁ କାହl କରୁ 

 

େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    

अରବିW ବିଶ�ାଳ 
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ସମୟ ଯାଉଛି 

ନଦୀ ବି ଶୁଖୁଛି 

େହେଲ େତା ଆଖି ଶୁଖିନି, 

େକେତ ଲୁହ ସେତ 

ସାଇତି ରଖିଚୁ 

ଆଜି ବି ବୁଝି ପାରୁନି 

 

ମୃତୁ! अବା ଜନb  

ଚିର\ନ ସତ! 

ମୃତୁ!ର ରା�ା अେନକ, 

ଜନb  େଦବାପାଇଁ 

ଏକା ତୁ େଲା ସତ! 

अ�ାରୁ େଦଲୁ ଆେଲାକ 

 

େତା ଗୁଣ ମହିମା 

େକମିତି େଲଖିବି 
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ତୁ ପରା େମାେତ େଲଖିଚୁ୍  

ମଁୁ କାେଳ େତା ପାଇଁ  

अମଲୂ! ସ�ଦ 

ବୁଲି ବୁଲି ତୁ କହୁଛୁ 

 

ଦୁନିଆଁ କହୁଛି 

ଆଜି େତା ଦିବେସ 

ଏ କଥା େକେତ େଯ ସର, 

ସବୁ ଦିବସେର 

ତେତ ମଁୁ ଝୁରୁଛି 

େତା ଚରେଣ ପ�ଣିପାତ 

 

ବଉଳେଯାଡ଼ି, ଆଳି 

େକW� ାପଡ଼ା ଜିଲz ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆସୃ0ି ନୀଳା��ବ 

ସବୁଜିମା ବନରାଜି ନିରୁତ ନିଝ�ର 

ଫଳ ପୁେ¨ ସୁେଶାଭିତ 

ପ�ଜାପତି ଗୀତ ଓ କାମୁକ ଭ� ମର 

 

ଆହା, କାହା अଭିଶାେପ 

ହରିତ ବିଲୁ* ଧରା ଧଳିୂ ଓ ଧସୂର 

ଗରମେର ଗରଦଗମ� 

ପ|ାଘାତ, ଶ�ାସରୁ� ଧୁଆଁ ଓ ଜହର 

 

ଆକାଶ ଆେକ� ାେଶ ଭରା 

ପ�ହାେର ବିଜୁଳି ଆଉ ଶ� ବାରିପାତ 

ସଯୂ�! କ�  � ନିଦାରୁଣ 

अଗି_ବଷ�ା अଂଶୁଘାତ ପ�ହାେର ନିଘ�ାତ 

अଭିଶ*ାअଭିଶ*ାअଭିଶ*ାअଭିଶ*ା    

ଡା अଚୁ!ତ କୁମାର ରଥ 
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ପବ�େତ ରେଚ ପ�ଳୟ 

ଧମୂ�ାଭ ଧରଣୀ େକେବ ହୁଏ ଜଳା��ବ 

ହାହାକାେର ଭରିଯାଏ 

ଲିଭିଯାଏ ଜୀବନର େଯେତକ େବୖଭବ 

 

ଶ�ାବଣର ବାରିଧାରା 

अବା େକହି अବିରତ ଢାଳୁअଛି ଲୁହ 

ଉoଂଗ ଲହରୀମାଳା 

अବା କାହା ବୁକୁଫଟା ଦୀଘ�ଶ�ାସ େକାହ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କି େଦାଷ ଥିଲା ବା ତା’ର? 
କି ଭୁଲ କରିଥିଲା େସ? 
କଣ ତା’ର ବିବାହ କରିବା ଭୁଲ 
ମାଆବାପା ଘରଦାର ଛାଡ଼ି 
ଏକ अଚିହ_ ା ମଣିଷର   
ହାତ ଧରିବା କଣ ଭୁଲ ?  
ପ�ତିଟି ସମୟେର ନିଜକୁ  
ପରପାଇଁ ଉ�ଗ� କରିବା 
କଣ ତା’ର ଭୁଲ? 
େକଉଁ ଭୁଲର ଶା�ି  
େଦଉଛି ଏ ସମାଜ ତା’କୁ ? 
କି ଭୁଲ କରିଛି େସ  ? 
ପ�ତିଟି ଘାତ ପ�ତିଘାତକୁ 
ଚୁପଚାପ ସହିଯାଇ 
अନ! ମୁହଁେର ହସର ଲହରୀ 
େଖଳାଇବା କଣ ଭୁଲ ? 
ସମ� ବ!ଥାକୁ ହୃଦୟେର ଚାପି ରଖି 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    

ବିେକଶ ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପ�ତି ସମୟେର अନ!ର ହିତ 
ଚାହlବା କଣ ଭୁଲ ? 
ଯଦି ଭାବୁଛି ଏ ସମାଜ  
େସଇଟା ତା’ର ଦୁବ�ଳତା? 
ନା େସ ଦୂବ�ଳା ନୁେହଁ 
ଧଂସି ପାେର େସ 
ସୃ0ି କରିପାେର େସ 
ପାଳନ ବି କରିପାେର େସ 
େକେବ େସ ଦୁହିତା  
ତ େକେବ अ�ା�ିନୀ 
େକେବ େସ_ହମୟୀ ମାଆ 
ତ େକେବ େସ ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ 
अନ!ାୟ ବିଧଂସିନୀ 
େସ ହl ସବ�ସଂହା ନାରୀ। 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମନଟା େଯେବ େହସି ଦୁରବଲିଆ 

ସବୁ କାମ େହସି ଟଲମଲ 

ସବ ଗଡବଡ  ଫସରଫାଟସି 

ଲଟେକାअଠା େବହଲଚଲ ।। 

ମନେକ ରଖେଲ ଧୀରଥିର କରି 

କାମଟା ବନସି େଟନେଚନ, 

କାଢ େହଉ ପେଛ େହଇତ ଯାଏସି 

ମନଟା ଲାଗିଥିସି  अଏନ ।। 

ମନ ବନିଗେଲ ପଥର ଚଟାନ 

ସବୁ ଆସାନ ଗୁସିଆଁ ହାେତ 

ଉଚଁ ପରବତ ନୁଇଁ ବି ଯାଏସି 

ନଏଦ ପାର ନାଉରି କାେତ ।। 

ମନର ଉପେର କରବ ବସିଆ 

ଜୀବନ ବଢବା କେଲକେଲ 

ମନେକ ମେନଇମନେକ ମେନଇମନେକ ମେନଇମନେକ ମେନଇ    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମନେକ ମେନଇ ଜୀବନ ଡ�ା େକ 

ବାେହବ ସମିଆ ହଲଚେଲ ।। 

**ସମା*** 

୫୪ ଆୟ�!ପଲz ୀ 

କିଟ ଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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©Wନ େଦଇଛ ପ�ତି ପ�ାେଣ ତୁେମ 
             ସ�0ାର ଭୂମିକା େନଇ, 
ତେମ ହl ତ ଉଷା ଜୀବନ ଆକାେଶ 
            ତାମସୀ ରାତି�  ପାଇଁ। 
अ�ାର ଆେଲାକ ତୁେମ ହl ରଚିଛ 
         ତୁେମତ ଶୀତଳ େଜ!ାସ_ା, 
ମରୁ ଝରଣାର େଦେହ େଖଳୁअଛ 
          ଟାଳିବାକୁ ମୃଗ ତୃ·ା। 
ତୁେମ ହl େଦଇଛ ପବନର अେ� 
          ମୃଦୁ ମଳୟର ଗ�, 
ତୁେମ ହl ଭରିଛ ଫୁଲର ତନୁେର 
          अଜଣା େବପଥୁ ଛW। 
କବିର ଗୀତିେର ତୁେମ ହl ତ ସ�ର 
         ଶି¡ୀ-ପ�ାଣର ଉସ୍ଚ, 
अପରା ଜଗେତ ପରା ପ�ତିବିr 
 ତୁେମ ତ ଆ'ି େଦଇଛ। 

ସ�0ାସ�0ାସ�0ାସ�0ା    

ଗୀତା�ଳି ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆେମ ଦୁେହଁ ୧୮ ବୟସେର ଘର ଛାଡ଼ିେଲ। 

ତୁ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପ�େବଶିକା ପରୀ|ା ପାସ କଲୁ। 

ମଁୁ ଭାରତୀୟ େନୗେସନାର େଟ0 ପାସ କଲି। 

େତାେତ ଭଲ କେଲଜେର ଆଡ଼ମିଶନ ମିଳିଲା। 

େମାେତ େନୗେସନାେର େଯାଗଦାନ ମିଳିଲା। 

ତୁ କେଲଜରୁ ଡିଗ�ୀ ହାସଲ କଲୁ। 

ମଁୁ େସନାର କେଠାର ପ�ଶି|ଣ ପାଇଲି। 

େତାର ଦିନ ସକାଳ ୯ େର ଆର� ହୁଏ, 

ଆଉ ସ�!ା ୫େର େଶଷ ହୁଏ। 

େମାର େଭାର ୬ଟାେର ଆର� େହାଇ 

ରାତି ୯ଟାେର େଶଷ ହୁଏ। 

େକେବ େକେବ ପୁରା ୨୪ ଘyା ଡୁ!ଟି ଦିଏ। 

େତାେତ ଭଲ କ�ାନୀେର ଚାକିରୀ ମିଳିଲା। 

େମାେତ େନୗେସନାେର ନିଯୁ�ି ମିଳିଲା। 

ମୁଁ ଜେଣ ନାବିକ କହୁଛିମୁଁ ଜେଣ ନାବିକ କହୁଛିମୁଁ ଜେଣ ନାବିକ କହୁଛିମୁଁ ଜେଣ ନାବିକ କହୁଛି    

ପ�କାଶ ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସବୁଠୁ ଭଲ କ�ାନୀ େତାେତ ଡାକି େନଲା, 

ଆଉ ଭଲ ପ!ାେକଜେର ଦରମା େଦଲା। 

େମାେତ ଧଳା ବଦ}େର ଜାହାଜକୁ 

ଯିବାକୁ ଆେଦଶ ମିଳିଲା। 

େତାେତ ଭଲ ଚାକିରୀ ମିଳିଲା। 

ଆଉ େମାେତ ଜୀଇଁବାର ନୂଆ ମାଧ!ମ ମିଳିଲା। 

ଇxାନୁସାେର େତା ପରିବାର ସହ େଭଟ କରିଲୁ। 

େମାର ଆଶା ରହୁଥିଲା ଜଲଦି େଦଖା କରିବି। 

ତୁ ସବୁ ପବ�ପବ�ାଣୀ ମନାଇଲୁ। 

ମଁୁ ଗଭୀର ସମୁଦ�  ଭିତେର ଜାଣିପାରିଲିନି, 

େକେବ ଥିଲା େକଉଁ ପବ�। 

ତୁ ନୀତି ପଜୂା ପାଇଁ ମWିରକୁ ଗଲୁ। 

ମଁୁ ଗଭୀର ସମୁେଦ�  ମେନ ମେନ ଡାକି ରହିଲି। 

କ�ୁ!ଟର େତାର अତ!ାବଶ!କ ସାମଗ�ୀ ଥିଲା। 

ରାଇଫଲ ଆଉ ରାଉ� େମାର ନିତ!ବ!ବହାଯ�! ଥିଲା 

ତୁ ଖାଉଥିଲୁ ମନମୁତାବକ ଖାଦ!। 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମଁୁ अନିxା ସେo�  ଖାଉଥିଲି େହାଇ ବାଧ!। 

ଆମ ଦୁହl'ର ବିଭାଘର େହଲା। 

େତା ¤ୀ େତାେତ ସବୁଦିେନ େଦଖୁଥିଲା। 

ମଁୁ ବଂଚି ରହିବା ପାଇଁ େମା ¤ୀ ପ�ାଥ�ନା କରୁଥିଲ। 

ତୁ ବିଜିେନସ ଟି�ପେର ବିେଦଶ ଗଲୁ। 

ମଁୁ ଜାହାଜେର ଗଭୀର ସମୁଦ�  ଭିତରକୁ ଗଲି। 

ଆମ ଦୁହl' ¤ୀ ଦୁଃଖୀ ଥିେଲ। 

ତୁ େଫରିଆସିଲୁ େତା ¤ୀ ପାଖକୁ। 

ମଁୁ େଫରିଆସିଲି େମା ¤ୀ ପାଖକୁ। 

ବାସ ଫରକ ଏତିକି ଥିଲା। 

ମଁୁ ଆସିଥିଲି ରା0� ୀୟ ସ�ାନ ଆଉ, 

ତି� ର�ା ପତାକାେର ବା�ି େହାଇ। 

ତୁ େପାଛିେଦଲୁ େତା ¤ୀ ଆଖିେର ଲୁହ, 

ମଁୁ େପାଛି ନ ପାରିଲି େମା ¤ୀ ଆଖିର ଲୁହ। 

ତୁ େତା ¤ୀକୁ ଆଲି�ନ କଲୁ। 

ମଁୁ କିଛି ବି କରି ପାରିଲି ନାହl। 
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ତୁ ଆଣିଥିଲୁ େତା ¤ୀ ପାଇଁ ଉପହାର। 

ମଁୁ ଆଣିଥିଲି ଛାତିେର ବୀରତ� ର େମଡ଼ାଲ୍। 

ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ନୂଆ େଟେକ_ ାେଲାଜୀ। 

ମଁୁ ଆଣିଥିଲି ହୃଦେର ଶତ�  ର ଗୁଳି। 

ତୁ େଫରିଆସିଥିଲୁ ନୂଆ अବତାରେର। 

ମଁୁ ଆସିଥିଲି ର� ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ अବ�ାେର। 

ତୁ ଆସିଥିବାରୁ େତା ଘର, 

ହସ ଖୁସିେର େଦାହଲୁ ଥିଲା। 

କାW େବାବାଳିେର େମା ଘର अଥୟ େହଲା। 

େଭାଜିଭାତ ପାଇଁ େତା ଘେର ଆେୟାଜନ ଚାଲିଥିଲା। 

େମାେତ ମଶାଣିକୁ ନବା ପାଇଁ  

କାଠର େଯାଗାଡ଼ େହଉଥିଲା। 

େତାେତ ମିଳୁଥିଲା ବ�ୁବା�ବ'ଠାରୁ ଶୁଭକାମନା। 

େମା ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିଲା ସମେବଦନା। 

ପୁଣିଥେର ହସଖୁସିେର ଭରିଗଲା େତା ସଂସାର। 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମି�ୟମାଣ େହଲା େମା ସଂସାର।   
ନାବିକ, ଭାରତୀୟ େନୗେସନା 
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ସପନର ନଈକୂେଳ େତାଳିଛି ମଁୁ ଘର, 

ଘର ନୁେହଁ େସ, େମା ସ�ପ_ ମWିର 

ସୁଖର ବାଲିେର ଦୁଃଖର ପଥର େନଇ 

ହସର ମାଟିେର କୁହର ଉଦକ େଦଇ 

ଗଢ଼ିଛି ମଁୁ ସ�ପ_ଘର 

ହୃଦୟର ଶନୂ!ତାେର 

ହୃଦୟର ଶନୂ!ତାେର  

ସପନର ନଈକୂେଳ... 

ନିରାଶା ପଥେର ଆଶାର ଦୁଆର େଦବି 

ଚାହl ବସିଛି ମଁୁ ସେୂନଲୀ କିରଣ ପାଇଁ 

େଦଖିବାକୁ ଇW�ଧନୁ 

ଆକାଶର ଜହ_ େସତୁ 

ରଖିଛି अଗଣା ତା’ର ମଝି ଦୁଆେର... 

ସପନର ନଈକୂେଳ.... 

ସପନର ନଈକୂେଳସପନର ନଈକୂେଳସପନର ନଈକୂେଳସପନର ନଈକୂେଳ    

କାଳୀଚରଣ ମହାରଣା 
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କା¸ ଗେଲ ଫାଟି ଘରକି ସୁWର ଦିେଶ 

ମନଗେଲ ଫାଟି ହୃଦୟକି ଆଉ ବୁେଝ 

ମନ େମାର ଫିକା ଫିକା 

अଧା କ�ା अଧା ସିଝା 

କାWିବି କି ହସିବି ମଁୁ ନିେଜ ଜାେଣନା... 

ସପନର ନଈକୂେଳ... 

ଜୀବନ ପଥେର େକେତ କyା ଫୁଲ ଆେସ 

ବାଇ ଚେଢ଼ଇ କି ବତାସକୁ େଦଖି ଡେର 

ମନ େମାର अେଟ ଚାଳ ଛପରର ବାସ 

ଲାେଗ ଡର କାହl अଗି_େର ନ େହଉ ଝାସ 

ଦୁଃଖ ଯାଏ ସୁଖ ଆେସ 

ଝଡ଼ ଆେସ ଥମିଯାଏ 

ନଈବଢ଼ି ପେର ଜଳ ପୁଣି ଶୁଖିଯାଏ... 

ସପନର ନଈକୂେଳ... 

େଟ�ନିଂ Lୁଲ୍, େପାଲସରା, ଗ�ାମ 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୮୮୯୫୨୩୧୯୪୯ 

ଇେମଲ୍ - inibartini@gmail.com 
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ସଭି' ହୃଦୟେର ଜଳୁଥାଏ ନିତି 

େଦଶ େପ�ମର अଖ� େଜ!ାତି, 

ଭାରତ ମାତାର ସ\ାନ େବାଲି 

ଗରବେର ଫୁଲୁ ଆମର ଛାତି  

େକେତ ବୀର'ର ର�େର ଗଢ଼ା 

ଆମର ସୁWର ଏଇ ଦୁନିଆ 

ସାରା ଦୁନିଆେର ଆମ ଏ େଦଶ 

ଆକାଶ ବ|େର ସେତ ଚW�ମା  

ସ�ାଧୀନ େଦଶର ପାଣି ଓ ପବନ 

ଆମକୁ େଦଉଛି ନୂଆ ଜୀବନ 

ସାତ ସାଗର ଦରିଆ େବଳାଭୂମି 

େମାହି ନିଏ ଏଠି ସଭି' ମନ 

ସ�ାଧୀନ େହାଇଛୁ ଆଜି କହୁअଛୁ ସିନା 

େହେଲ ସ�ାଧୀନତା ମଲୂ! କିଏ ବୁଝୁଛି 

େମା ଭାରତ ଭୂମିେମା ଭାରତ ଭୂମିେମା ଭାରତ ଭୂମିେମା ଭାରତ ଭୂମି    

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 
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अନ!ାୟ ଦୂନ�ୀତି ଯିଏ କରୁଛି 

େମା ମତେର େସ ସ�ାଧୀନ ଆଜି 

େଦଶର େସବାେର ଜୀବନ ଢାଳିବା 

अରାଜକତାକୁ ଆେମ େଦବାେର ମାରି 

ସାରା ସଂସାେର ଆମ େଦଶ ସୁWର 

ଧନ! ଏଇ େମାର ଭାରତ ଭୂମି  

 

େଭାଇ ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର 
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ପ�କୃତି ରାଜ!ର େସ େଯ ପାଳିତା କନ!ା 

େସୗWଯ�! େର େଯେବ ଆସିଲା ବନ!ା। 

ଛଳନାର ପ�ତୀକ େସ ମୃଣbୟୀ େନତ� ଦୟ 

େକଉଁ ମୁହୁo�େର ଆେସ ନାହl ତା’ର ସମୟ। 

अଗ_ୀ ଜାଳା,ବାୟୁ ଝଡ଼ अବା େରୗଦ�  ତାପ 

ମହିମ�େଳ େଯ अଛି ସବୁ ତାର େପ�ମିକ। 

ବଳିa େସୖନ! ସାମ\'ୁ ଧରିଚାେଲ ସେ� 

ମଶାଲ୍ ସହିତ ପୁଣି ଶÀ ଧନି ଶୁେଭ। 

ରାଜେଜମା अବତୀ�� େହେଲ ଧରା ପୃେa 

ଟିପ୍ ଟିପ୍  ଘୁଂଗୁରର ପ�ତିଧନି ଶୁେଭ ©େ0। 

ତୁମ ©େଶ� ଭୁମ�େଳ ପ�କ�ିତ ବାସ_ା 

ତୁେମ ଆସି େମେyଇଲ ମୃତକର ତୃଷ_ା। 

ତୁେମ ପରା ପ�ୀତିପଦb ା କବି େଲଖନିର 

କୃଷକର अନ_ ଦାତ� ୀ, ସ�ିନୀ ନଦୀର। 

ପ�କୃତି କନ!ାପ�କୃତି କନ!ାପ�କୃତି କନ!ାପ�କୃତି କନ!ା    

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ପ�କୃତିର ତୁେମ େହଲ अନନ! ପ�ତିମା 

େମା ସେ� ଏ େକମ\ କଲ ପି�ୟତମା। 

ନଭ ରାଜ!ର ମଁୁ ସିନା ରାଜକୁମାର 

େତା ବିନା େକମ\ ବ�ିବ ତୁମ ଦିବାକର। 

ତୁେମ ଛାଡ଼ି ଯାअ େଯଉଁ େପ�ମର ପ�ତୀକ୍, 

ସାତ ର� ଟାଣି କେହ ମଁୁ ତୁମ େପ�ମିକ। 

େତା ବାଟକୁ ଚାହl ଚାହl ଆେଗା ପିୟଷୀ 

ଜଳି ଜଳି ବଂଚୁଛି ମଁୁ େତା ପାଇଁ ତରସି। 

ଶୁଣି ଯାअ ସଖି େମାର ଆଉ |େଣ ରହିଯା 

ତୁ ଆସିଲା |େଣ ମେତ ଘଉଡ଼ାଉ କିଆଁ। 

ର�ରଂଜିତ େହାଇ ରହିଛି ମଁୁ ଆଜ ପ�ାୟ, 

ନା େହାଇ ପାରୁଛି ମଁୁ अ�, ନା ମଁୁ ଉଦୟ। 

ମଁୁ େହଲି ପ�କୃତିର अନନ! ତନୟା 

େମା ଭାଗ!େର ନାହl େପ�ମର ପ�ତି ଛାୟା। 

ଉନb  � ମଳୟ ଆଜି େଦେହ ବାଜି େମାର 

ମେନ ପକାଇ ଦିଏ ମେତ ମଁୁ ନୁେହଁ କାହାର। 
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ଛଦb ରୂପି ମଁୁ अଦିନେମଘ େମା ନଁା, 

ସଯୂ�! ସାେଥ େପ�ମ ଏକ ମରିଚୀକା ଯାହା। 

େହ େମାର ପି�ୟବର କରିେଦବ |ମା 

ତୁମର େହାଇ ପାରିବନି ପ�କୃତି ରାଜେଜମା। 

ସbରଣ अଛି େମାର अନ!ନାମ ବୃ0ି 

ତୁମ ଦାଉଁରୁ ଉଧାରିବାକୁ ହl େମାର ସୃ0ି। 

େମାର ନା ଜନb ୍, ନା ମୃତୁ!, ମଁୁ େଯ ଲ|!ହୀନା, 

ଖାଲି ଏତିକି େମା ପରିଚୟ  

ମଁୁ ପ�କୃତି କନ!ା ମଁୁ ପ�କୃତି କନ!ା॥                                               
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ବୀର ପ�ସବିନୀ ଭାରତ ଜନନୀ 
ସୁ* ଦାୟାଦ'ୁ େଦଉଛି ଡ଼ାକରା 
କାନ େଡରି ବାେର ଶୁଣ, 
େଯତିକି ବଇରୀଛ\ି ସୀମାପାରି 
ତା’ଠାରୁ अଧିକ ଆଭ!\େର ପୁରି 
କରୁଛ\ି ଛଦb  ରଣ। 
 
ମୁ�ି ସଂଗ�ାମେର ସଂଗ�ାମୀ ମୁଖରୁ 
େଯଉଁ ଉେÜାଷ ଶୁଣି ଥରୁଥିଲା ଦିେନ 
ଦୁ �ଶ ଇଂେରଜ ଛାତି, 
େସହି ବେW ମାତରଂ ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ 
ଉoୁ� କ§େର ଗାଇବା ପାଇଁକି 
େହଉअଛି ରାଜନୀତି। 
 
କଳା, ସଂLୃତି, ସାହିତ!, ବି°ାନ, 
ସମ� େ|ତ� େର େଦଇଛି ଏ ମାଟି 
କୁଶଳୀ ବି�ାଣି ମାନ, 

ମାମାମାମା’ ’ ’ ’ ମାତୃଭୂମିମାତୃଭୂମିମାତୃଭୂମିମାତୃଭୂମି    

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ}ନୀ 
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େସଇ ମା ଭାରତୀ ସ\ାନ ଆଜି 
ବିଶ ମାନଚିେତ�  ମ�ନ କର\ି 
େକେତ ବୃହoମ �ାନ। 
 
ତଥାପି େଦଶେର अେଧାଗାମୀ ଏେବ  
ଶା\ି, େମୖତ� ୀ, ପ�ୀତି, ସହି·ୁତା ଆଉ 
ରା0�ବାଦ, େଦଶେପ�ମ, 
ଭରତୀୟତା ଠୁ ଉ� ସେର ଗୁ�ରିତ 
ସାଥ�ପର େଯେତ ସଂକୀ�� ଚି\ନ 
ବଡ଼ ଦିେଶ ଜାତି-ଧମ�। 
 
କାଗ}ଲରୁ େକରଳ, କxରୁ କାମା|ା 
ଏକସେୂତ�  ବ�ା, ରହୁ ଚିରକାଳ 
ପ�ତିଟି ମୁହଁେର ହସ, 
େକାଟିଏ ସ\ାନ ସମେବତ କେ§ 
ଜନନୀ ବWେନ କ�ାଇ ଦିअ~ 
ମାଟି ଠାରୁ ମହାକାଶ। 
 
ଲି' େରାଡ଼, କଟକ - ୧୨ 
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ଦୂେରଇ ରହିେଲ େପ�ମ ବେଢ େବାଲି 

      େକେତ ମୁହl ଶୁଣିଥିଲି 

େହେଲ େସହି କଥା ମିଛ େବାଲି ପି�ୟା 

      ଆଜି ମୁହl ଜାଣିଗଲି । 

େଯେତଦିନ ଥିଲି ସାଥିେର େତାହର 

      ପାଉଥିଲୁ େମାେତ ଭଲ 

େତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂେରଇ ରହିଲି 

     କରୁ େମାେତ କଲବଲ । 

अେଢଇ ଦିନେର ଭଲ ପାଇଗଲୁ 

      େଦଖି େଗାେଟ ଧନୀପୁअ 

अଜଣା अଚିହ_ ା େହାଇଗଲି ଆଜି 

      ମଁୁେଯ େତାର େକହି ନୁହଁ । 

ଭାବିମଁୁ ନଥିଲି ଦୁନିଆଁେର େପ�ମ 

      ଏମିତିବି ହୁଏ େବାଲି 

ଏମିତି ବି େପ�ମ ହୁଏ!ଏମିତି ବି େପ�ମ ହୁଏ!ଏମିତି ବି େପ�ମ ହୁଏ!ଏମିତି ବି େପ�ମ ହୁଏ!    

ପ�ଶା\ କୁମାର ନାଥ 
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 ଆଜି ଭୁଲି ଯାଏ ହସି ହସି ସିଏ 

      ଭଲପାଏ ଯିଏ କାଲି । 

ଯିଏ ତ ଆସୁଛି ପାେଖଇ ତାହାର 

      ତାକୁ େସ ପାଉଛି ଭଲ 

େପ�ମ ମାେନ କଣ ବୁଝି େସ ପାରୁନି 

    ବୁେଝନି େପ�ମର ମୁଲ । 

 

ସୁWରପୁର, ଉoରକୂଳ ହାଟ୍, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର । 

ଭ� ାମ!ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ମଁୁ ଜେଣ େସୖନିକ, 

େମା ପାଇଁ େମା ମା େଯତିକି ପି�ୟ 

େସତିକି େମା ଜନb ଭୂମି 

ମା ଜୀବନ େଦଇଛି, ଆଉ 

ଜନb ଭୂମି ଜୀବିକା! 

ମା |ୀରର ଋଣ ସୁଝିବି 

ତା ମୁହଁେର ହସ େଦଇ ଆଉ 

ଜନb ଭୂମିର ଋଣ ସୁଝିବି 

ତା ସ�ାନ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦଇ 

େସଥିପାଇଁ ହେରଇବାକୁ ପଡୁ ପେଛ 

େମା ଜୀବନର ତମାମ ରାତି 

ଆଉ ରାତିର ସ�ପ_ 

ଉଜୁଡ଼ିଯାଉ ପେଛ େମା ପତ_ ୀର 

ସୀମ\ର ସିWୁର 

େସୖନିକେସୖନିକେସୖନିକେସୖନିକ    

ରନିତା ସ�ାଇଁ 
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अନାଥ ହୁअ~ ପିଲା େମାର 

ତଥାପି ଲଢୁଥିବି ଥିବା ଯାଏ େମା େଦହେର 

େଶଷ ର�ବିWୁ... 

ପାକି�ାନ େହଉ କି େହଉ अବା ଚୀନ 

େଭଟ େହବ ତୁମ ସହ ସମର ଶଯ!ାେର 

ମେନରଖ ଆେମ ଭାରତୀୟ 

ଜନb ଭୂମି ଆମପାଇଁ ମା’ଠାରୁ ବଳି 

ଜୀବନ େଦବୁ ତା ପାଇଁ 

ଆେମ କାଲି ବି ବିେଜତା ଥିଲୁ, ଆଜି अଛୁ 

ଆଉ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରହିଥିବୁ 

ବିେଜତା ହl େହାଇ  

ଜୟ ହିW୍ 

 

ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 
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अସ�0 େବଦନାର କଳରବ, 

ବ!ଗ�ତାର ଶତଶତ, ଚାପା ଗୁ�ରଣ; 

ପରିÝୁଟ अଭିÏାର 

ସମୁÞତ ପାଶବ ଲାଳସା; 

ଈଗଲ ଓ କୃ·ସାର, 

ଆଦମ୍ ଓ ଇଭ; 

�ିର ଲ|...... अ�ିର ପୃଥିବୀ; 

अନାହୁତ ଆକଷ�ଣ, 

ମାଟି ଆଉ ଆକାଶର ନିଷିଧ ସ�କ�! 

ତା ଭିତେର ମଲାଜହ_ର ସେନଟ୍ ଗାଇ, 

ସ�ପ_ର ଏଲିଜି ପାଇଁ, ଲÙ ଦିଏ 

ପତ�ର ଉନb ାଦନା େନଇ, 

େମ�ା େମ�ା ପ�ତାରଣା କୁହୁଳା ନିଆଁେର, 

େଫାନି¬ ପ|ୀେଟ ପରି 

ବିସbୟର ଜାଲବୁଣି, େଖାଜିବୁେଲ 

ଶାମୁକାରୁ ମୁ�ାେହବା 

ପରକୀୟାର ଆତb ଗzାନିପରକୀୟାର ଆତb ଗzାନିପରକୀୟାର ଆତb ଗzାନିପରକୀୟାର ଆତb ଗzାନି    

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ରୁପା\ର ପ�କୃ0 ପ�ହର! 

କାମନା ଓ ବାସନାର ମାଦକେର 

ନିଶାଶ� ବତିଘର ନିଦୁଆ ଆଖିେର; 

ସମୟକୁ अଟକାଇ ସଭ!ତାର ବୁଲାଣିେର 

ଠିଆ କେର 

ସମାଜର କାଠଗଡ଼ା ପେର! 

ଭୁଲିଯାଇ ନିୟତିର ଶବଶି� 

ସ�Wନ କ�Wନ, अ�ାରର ବୟସକୁ 

ଦିଗୁଣ ବଢ଼ାଇ, ଆେଲାକକୁ ବWୀକରି 

ଶୀତତାପ ବW ଲଫାପାେର, 

ବିେବକକୁ ହତ!ାକେର 

ପ�କୃତିର अବଗୁ§ନରୁ, ପାପ ଇxା 

ପାହାଡ଼ ଉପେର! 

ତW� ାଭିଜା ଶବ�ରୀର ମଧୁଭରା 

ପିଆଲାେଟ ଧରି 

ମନେଭାେକ, ବିେଦଶୀ अତର ଗେ�; 

ସßା\ର ଉପପତ_ ୀ 

େଲଜର ଆଲୁअର ଗାଲିଚା ଉପେର, 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ବିଧବାର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚୁଡ଼ି 

ଚW�ଭାନୁ ମୁଲାୟମ େଶଜତଳୁ 

ପ�ଣୟର ପ�ଥମ ପରଶ! 

େପଟେଭାକ ପ�ଶମେନ 

ତା େଦହର ପୁଳାପୁଳା ମାଂସ 

କଥାକେହ, अନୁଢ଼ାର, 

େକଉଁ ଏକ ଲାବଣ!ବତୀର! 

ବାରା�ନା 

ର� ମହଲେର, 

େଦେଖ ବସି, ଶତା�ୀର କz ା\ अପରାେହ_  

େଶଷ ସ�ପ_, ମିଥୁନ ଲଗ_ର! 

ସ�କ�ର ମକୂସା|ୀ ମନର ଡାକ ବ�ଳା, 

ତା କା¸ର ଦରଲିଭା ସb  ତିର ନିଶାଣ 

ଜୀବନକୁ ମଲୂଚାଲ କେର 

କଳ'ର େମାହର ଉପେର; 

େଖଳିେଦଇ ପଥପ�ା\ ନାଟକର 

େଶଷअ' େଶଷ ଦୃଶ! 

ଜରାୟୁ� अବାËିତ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ବୃ\ଚୁ!ତ ଆସ\ାକାଲିର! 

ପଚାରନା....... କିଛି ପଚାରନା 

ପ�ଗà ପ�ଦୁ!ଷ ଯହl 

�ିମିତ େଗାଧଳିୂକୁ ନିତିମାେଗ 

अ� ସଯୂ�! ପରିଚୟ, 

ରୂପାଜହ_  ଆଲି�େନ 

ମଧରୂ ଜ�ଣାେର ନିଯ�!ାତିତ 

ରାତିର ଠିକଣା! 

ବଜର� ସିେନମାର 

ମୁନ_ ୀ ଭଳି ବାଟବଣା ମନ ଓ ବିେବକ, 

ବୟସର ସାୟାହ_ େର 

अପରାଧ ଆତb ଗzାନି 

ଲାେଗ ଭାରି ଭାରି, 

ଘyାଛୁଟି Lୁଲେଫରା କୁନିଝିअ 

ବ�ାନିେଟ ପରି! 

 

ଗଡ଼ସାମ\ରାପୁର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

232 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

 

େପ�ମିକ ପ�ବର େଦଇଛି ଚିଠି 

ଗପ ଗୀତ େକେତ େଦଇଛି େଲଖି 

େପ�ମେର ଯଦି ହାରି େସ ଯିବ 

େମା ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଯିବ ୧ 

େଦହ ହାତ େମାର ଯାଉଛି ଥରି 

ଏେତ ବଡ଼ କଥା େହବ କିପରି 

ନୁେହଁ ମଁୁ ଭାବୁକ ନୁେହଁ ମଁୁ କବି 

ଚିଠିର ଉoର େକମିତି େଦବି  ୨ 

େପ�ମକୁ େଯେବ ତା ମାନି ମଁୁ ଯିବି 

ବାପା' ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବି 

ବାଳକୁ େଘାଷାଡ଼ି ମା ଖୁWିବ 

କେଲଜ ଯିବାଟା ବW େହବ ୩ 

ଭାବନା ସବୁ େମା ମାଡ଼ ଖାଉଛି 

େପ�ମିକ ବାପୁଡ଼ା ଜିତି ଯାଉଛି 

େମା େପ�ମର ଇତିକଥାେମା େପ�ମର ଇତିକଥାେମା େପ�ମର ଇତିକଥାେମା େପ�ମର ଇତିକଥା    

अ\ଯ�!ାମୀ ସରଘରିଆ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େପ�ମ କରିବି େଯେତ ଭାବୁଛି 

େପ�ମିକ ମଁୁହଟା ଦିଶି ଯାଉଛି ୪ 

ବରଷାଟା େଯେବ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି 

ତା’ କଥା ଭାରି ମେନ ପଡୁଛି 

ପରି ରାଇଜେର ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି 

ସୁେନଲି ସପେନ ମÁି ଯାଉଛି ୫ 

କାମେଦବ େମାେତ ମାଇେଲ ସର 

ଆଉ କାହାକୁ ବା କରିବି ଡର 

କାମନା ନିଆଁେର ଜଳି ମରୁଛି 

ସାହି ଭାଇ'ୁ ବା କିଏ ଡରୁଛି ୬ 

କହେଲା ସଜନୀ କହେଲା ସଖୀ 

ମନକୁ େମାର କି ପାରିବି ରଖି 

ଉଡୁଛି ଯାଇ େସ େପରମ ପୁେର 

ଗାଳି ମାଡ଼କୁ ବା କିଏ ପଚାେର ୭ 

କअଁଳ ବୟସ କସି କାକୁଡ଼ି 

େଦହ ମନ େମାର ଯାଉଛି େପାଡ଼ି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େପ�ମ େଖେଳ େଯେବ ଯିବି େଲା ହାରି 

ପରାଣ େମାହର ଯିବ ବାହାରି ୮ 

େପ�ମ ଧWାଟା ତ ଭାରି ମଧୁର 

କରିେଦଲାଣି େସ େମାେତ ଚତୁର 

କେଲଜ ନଁା େର ଯାଇ ବୁଲୁଛି 

ପାଠ ଶାଠ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ୯ 

େପ�ମ ଚିଠି େଯେବ ଧରା ପଡୁଛି 

ଭାଇ େମା ପିଠିେର େଥାଇ େଦଉଛି 

ବିଧା ଛାଟକୁ ବା କିଏ ଡରିଛି 

େପ�ମ ନିଶାଟା ତ ଘାରି ଯାଇଛି ୧୦ 

ଭାଇର ମାଡ଼େର େବେହାସ େହଲି 

ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ମେନ ଭାବିଲି 

େପ�ମିକ େଟାକାକୁ ଖବର େଦଲି 

ବାହା େହବାକୁ ମଁୁ ତାଗିଦ୍  କଲି ୧୧ 

େପ�ମିକ କହିଲା େମା ନିଶ ଉଠିନି 

ବାହା େହବା କଥା ଯମା ଭାବିନି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ବାହା େହବା ଯଦି କରିବା କିସ 

ଉଠିଯାଉ ଆଗ େମା ଦାଢ଼ି ନିଶ ୧୨ 

ଚାକିରୀ ବାକିରୀ ନେହଲା ନାହl 

ଟିଉସନ ଦୁଇ - ଚାରି ଯାଏ ମଁୁ ପାଇ 

ତା’ପେର ଛାଡ଼ିବା ଘର ଦୁଆର 

େପ�ମ ପୁେର ଯାଇ କରିବା ଘର ୧୩ 

ଏେତ କଥା ଯଦି ମେନ ଭାବିଲ 

େପ�ମ ପାଠଟାକୁ କିଆଁ ପଢ଼ିଲ 

ସହିବିନି ଆଉ ମଁୁ ମାଡ଼ ଗାଳି 

ଜୀବନକୁ ନିେ� େଦବି ମଁୁ ହାରି ୧୪ 

ମାମଁୁ ପୁअ ସେ� ଯିବି ପେଳଇ 

ମୁମାଇେର ଘର କରିବି ଯାଇ 

ମୁମାଇେର େସ ବାବୁ େହାଇଛି 

ଟ'ା ପଇସା ତା ଭୁତ ଖାଉଛି ୧୫ 

ମାମଁୁ ପୁअ କଥା ଶୁଣିଲା େଯେବ 

ମୁ�େର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା େତେବ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କହିଲା ତୁମକୁ େନଲି ପରଖି 

ମWିରେର ବିଭା କରିବା ସଖୀ ୧୬ 

ରାତି अେଧ ଦିେନ ଘର ଛାଡ଼ିଲୁ 

ନଈ ପାରି େହାଇ ମWିର ଗଲୁ 

ବ� ାହb ଣକୁ େଦଲୁ ଟ'ା ପାଆଁଶ 

ବିବାହ ଆମର େହାଇଲା େଶଷ ୧୭ 

ହନିମୁନ୍ କଲୁ ପାହାଡ଼ ତେଳ 

ନିତି ଗାେଧଇଲୁ ଝରଣା ଜେଳ 

ଘରଟିଏ େଦଲା ଧରମ ଭାଇ 

େସ ଘେର ଆରାେମ ରହିଲୁ ଯାଇ ୧୮ 

ବାପା େମା ଥାନାେର ଏତଲା େଦେଲ 

େପ�ମକୁ ଆମର ଘାଇଲା କେଲ 

अଠର ବରଷ େମାେତ େହାଇନି 

ବାହାେହବା କଥା ଯମା ଉଠୁନି ୧୯ 

ଦିନ ଗ�ା େକେତ ଗଡ଼ିଲା େଯେବ 

ପୁଲିସ୍  ବାପୁଡ଼ା ଆସିଲା େତେବ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପୁରାଇଲା େନଇ ହାଜତ ଘେର 

କWାକଟାକୁ େମା କିଏ ପଚାର ୨୦ 

େପ�ମିକ ବାପୁଡ଼ା େଜଲ ଗଲା 

ବହୁ ଦିନପେର େବଲ୍  ପାଇଲା 

ନ�ା େହାଇ ଦିନା େକେତ ବୁଲିଲା 

େପ�ମ େପାଥିେର ତା େଡାରି ବା�ିଲା ୨୧ 

ମୁେମଇଆ ବାବୁ ଆସିଲା ଦିେନ 

ଫୁସୁଲା ଫୁସୁଲି କଲି ତା କାେନ 

େପ�ମ ପାଠ ତାକୁ େଦଲି ଶିଖାଇ 

ଭଉଣୀ େପ�ମେର ପଡ଼ିଲା ଭାଇ ୨୨ 

ଭାଇ ସେ� ଗଲି ମାମଁୁ ଘରକୁ 

େସଇଠୁ ଚାଲିଲି ସିଧା ବେମକୁ 

ମୁମାଇେର କଲି େମା ନୂଆ ଘର 

ମାମଁୁ ଘର କଲି ମଁୁ ନାରଖାର ୨୩ 

ବାପ ମୁେହଁ େଦଲି ମଁୁ ଚୁନ କଳା 

ମାମଁୁକୁ କଲା ତା ପୁअ ଘାଇଲା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଏେତ େକେଳ'ାରି କରିଲି ମୁହl 

େପ�ମ ନିଶାେର ମଁୁ अ�ୁଣୀ େହାଇ ୨୪ 

େପ�ମ ନିଶା େଯେବ ଗଲା ଉତୁରି 

अତୀତ କମ� ଟା ମାେର କତୁରୀ 

ମୁମାଇ ଭିଡ଼େର ଗଲିଣି ହଜି 

େମା ଗଁା ଛବି ଆ'ୁଛି ଆଜି ୨୫ 

େକଉଁ ମୁହଁ େନଇ ଗଁାକୁ ଯିବି 

ବାପାର କି�ୟାେର ଭାଗ ମଁୁ େନବି 

ମା କାWି କାWି େକେତ କହିଛି 

କଲା କମ�କୁ େମା ମାଫ କରିଛି ୨୬ 

ଝିअ ଆସି େମାେତ ଖୁyା େଦଉଛି 

ମିଛ କାW କିଆଁ କାWୁଛୁ ବସି 

अଜା ଘରକୁ ତ ଦିେନ େନଇନୁ 

अଜା ମଲା େବାଲି କିଆଁ ବାହାନୁଁ ୨୭ 

ମାଆ େଲା ମା.. କହିବି କାହାକୁ 

अଜାଗା ଘା.. 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ସ*ମ ସଂଖ!ା, अଗ0 ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

239 

To read the complete magazine, Download it for FREE from www.aahwaan.com 

Download Magazine for FREE from www.aahwaan.com 

େପରମ କରି ମଁୁ େନଇଛି ନଁା 

ବ�ି ଥିଲା ଯାଏଁ ନାହl େମା ରାହା ୨୮ 

େପ�ମ ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂେର ରହିବୁ 

ଶା\ିେର ଦୁଇ ଦିନ ବ�ି ପାରିବୁ 

ବାପା ମାଆ'ର େସ_ହ ପାଇବୁ 

ସାଇ ଭାଇ'ର ମାନ ରଖିବୁ ୨୯ 

େପ�ମପାଠ ନୁେହଁ अେଢ଼ଇ अ|ର 

ପଢ଼ିେଦେଲ ସବୁ ହୁଏ अ�ାର 

ବୁଝି ସୁଝିକରି କରିବୁ େପ�ମ 

ନେହେଲ େମାପରି େନବୁ ତୁ ନାମ ୩୦ 
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ମେହW�  ପ�ତାପ ସ�ାଇଁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂLରଣ େସେ«rର ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ ନିଜ �ାରା 
ଲିଖିତ କବିତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ ନିକଟକୁ ପଠା~  

 

ଆପଣ' ଲିଖିତ କବିତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ଜୀବନ କଥା, 
ଇତିହାସ, େରାେଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�!, ବ!� ଇତ!ାଦି ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ାରା 

ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

ଚିଠି ମାଧ!ମେର େଲଖା େପ�ରଣ କରିବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା’ 

ବୀମାନଗର, ୨ୟ ଗଳି, ବ� ହb ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର 
ପ�କାଶିତ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା ଏହା ପ�େତ!କ ମାସର ପ�ଥମ ସ*ାହେର ପ�କାଶିତ 
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବିେଶଷ 
ସଂLରଣମାନ ମଧ! ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ!ର ବିଭିନ_  ବିଭାଗ ଯଥା, ଗ¡, କବିତା, 
ପ�ବ�, ରମ! ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ!ାଦି ଏଥିେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏହି ପତି� କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହିତ!କାର'ୁ 
େପ�ା�ାହନ ଦିଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏହି ପତି� କା ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ନିମିo ଉ ି0 େତଣୁ 
େଲଖକ, େଲଖିକାମାନ'ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଏ ନାହl ପାରିଶ�ମିକ 
ଆଶା କରୁଥିବା େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନିଜ େଲଖା ବ!ବସାୟିକ ପତ� ପତି� କାକୁ ପଠାଇ 
ପାରିେବ 

 ଏହି ପତି� କା ପ�େତ!କ ମାସେର ଇyରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁ� ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ¹ 
େହାଇଥାଏ ପାଠକ ଚାହlେଲ ଏହି ପତି� କାର େଗାଟିଏ ପ�ତିଲିପି ନିଜ କଂପୁ!ଟରେର 
ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ 

 େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନିଜ କୃତି ଆମ ନିକଟକୁ ଡ଼ାକ�ାରା କିrା ଇ-େମଲ୍ �ାରା 
ପଠାଇ ପାରିେବ ଡ଼ାକ �ାରା ପଠାଉଥିେଲ ନିଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର 
ନିଭ�ୁ ଲ ହ�ା|ରେର େଲଖି ପଠା~, କିrା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ! ପଠା~ ଇ-େମଲ୍ �ାରା 
ପଠାଉଥିେଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର Lାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା~ 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପରିେବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ାରା କାଗଜର 
ବ!ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହl ଆେମ ପରିେବଶ 
ପ�ଦୁଷଣ ବିେରାଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କରିବାପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇxୁକ େତେବ ନିଜ 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଲିଖିତ କୃତିକୁ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠା~ େଯେହତୁ ଏହି ପତି� କା ଇyରେନଟେର 
ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ!କ ମାସେର ଶହସ�ାଧିକ ଓଡ଼ିଆ' କ�ୁ!ଟରେର େଶାଭାପାଏ େତଣୁ 
ଏହି ପତି� କାପାଇଁ େଲଖା ମଧ! ଇyର୍ େନଟ ମାଧ!ମେର ହl ଗ�ହଣ କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଇ-
େମଲ୍ �ାରା ଆମ ନିକଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାରିେବ ନାହl, େତେବ ଆପଣ ନିଜ େଲଖା ଧଳା 
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନିମ�ଳ ହ�ା|ରେର େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ନିମ_ ଠିକଣାେର 
ପଠାଇ ପାରିେବ 

  ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 

  ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି 

  ଆrପୁଆ, ବ� ହb ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯଦି ଆପଣ ଇyର୍ େନଟ୍ ମାଧ!ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ଚାହା\ି େତେବ ନିଜ 
େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିେକାଡ଼ ଫyେର ଟାଇପ୍  କରିେବ ଯଥା अପ�ା\ ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ 
ଓଡ଼ିଆ ଟ� ାନ୍ସ୍ ଲିେଟେରସନ୍) କରି Microsoft Word Document େର ଆମ ନିକଟକୁ 
ପଠା~, କିrା େଲଖାକୁ Lାନ୍ କରି େଜପିଇଜି ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କରି 
ପଠା~ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହଲା -  aahwaan@gmail.com    

 ଏହି ପତି� କା ଉନ_ ତି େହତୁ ଆପଣ' ସହାୟତା ଆମର ଏକା\ କାମ!   

 ଧନ!ବାଦ 

    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    
 ପ�ତିaାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆଜୟ ଓଡ଼ିଆଜୟ ଓଡ଼ିଆଜୟ ଓଡ଼ିଆ    ଜୟ ଓଡ଼ିଶାଜୟ ଓଡ଼ିଶାଜୟ ଓଡ଼ିଶାଜୟ ଓଡ଼ିଶା    ଜୟ ଜଗନ_ ାଥଜୟ ଜଗନ_ ାଥଜୟ ଜଗନ_ ାଥଜୟ ଜଗନ_ ାଥ    
ଯଦି ଏହି ସଂLରଣେର େକୗଣସି ତ�  ଟିଥାଏ, େସଥିପାଇଁ ସ�ାଦକ |ମାପ�ାଥ�ୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଆହ� ାନ ଇପତି� କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ� ପର 
ସଦସ! େହବାପାଇଁ ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ନrରକୁ ନିଜ େମାବାଇଲେର 
�ାପିତ (Save) କର~ ଏବଂ ଆମକୁ ସେWଶ (Message) ଦିअ~ 

ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ� ପ୍ ର ନrର େହଉଛି : 

Alternatively, You can also click on this link on your android mobile 

phone with WhatsApp to join our group. 

 

https://chat.whatsapp.com/BPW1qPbKJWp7H4M3zhzAiE 


